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ما دعوٌة أنفُع يـا صاحبـي

من دعوِة الغائِب للغائـِب
ناشدتُـك الرمحن يا قارئـاً

أن تسأَل الغفراَن للاكتـِب
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إهداء

﴿رَبِّ ارمَْحُْهَما َكَما َربَّيَاِن َصِغرياً﴾ ]اإلرساء: 24[.
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شكرٌ وتقدير
ــدَيَّ  ــى وَالِ ــيَّ وَعََل ــتَ عََل نْعَمْ ــي َأ َّتِ ــكَ ال ــُكرَ نِعْمََت ــي َأنْ َأشْ }رَبِّ َأوِْزعْنِ

ــكَ  ــتُ إِلَيْ ــي ُتبْ
ِّ
ــي إِن ــي ُذرِّيَّتِ ــي فِ ــحْ لِ ــاهُ وََأصْلِ ــَل صَالِحــًا َترَْض وََأنْ َأعْمَ

ــلِمِنيَ{ ــنَ الْمُسْ ــي مِ
ِّ
وَإِن

]األحقاف: 15[

يُســعدني أن أقــدِّم جزيــل شــكري وخالــص تقديري وفائــق احرتامي إىل أصحاب 
الفضــل يف نشــر هــذا اإلصدار حبلّتــه النهائيّة:

- األُســتاذ الدكتــور: ســامر مظهــر قنطقجــي؛ رائــد مشــروع كتــاب االقتصــاد 
ــي؛ اإلســامي اإللكرتون

قة اللّغوية للكتاب؛ - األستاذة: آمنة خليل قاسم؛ املدقِّ

- األستاذ: صفوان غنوم؛ املصمِّم املميّز لغاف الكتاب؛

ــي  ــم واإلخــراج الفنّ ــة الّتصمي ــد فخــري؛ صاحب - األســتاذة: دميــه حممــد ولي
ــرتف. املُح

عبد احلليم
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مقدِّمة الكتاب
أيها القارئ الكريم،،،

لقــدْ توافــرت يل الفرصــة خــال األعــوام املاضيــة، للقيــام بتدريــس عــدد 
النظريّــات  ومنهــا:  العُليــا،  والدراســات  البكالوريــوس  لطلبــة  املقــرّرات  مــن 
ــة املُعاصــرة،  ــة، املعامــات املاليّ ــة واملاليّ ــة النقديّ ــة، النظريّ والسياســات النقديّ

التمويــل البنكــي وتســيري اخلزينــة، النظــام املصــريف اإلســامي...
وكان التحــدّي األكــر أمــام كليـّـات االقتصــاد واألعمــال يف املؤسّســات اجلامعيّــة 
ــة اإلســاميّة والّتخصُّصــات  الــي فتحــت مســارات متخصِّصــة يف جمــال املاليّ
الدّاعمــة هلــا، هــو توفــري املراجــع والكتــب الدراســيّة الكافيــة واملناســبة مــن 
ــة والشــواهد والنصــوص واألســلوب ومنــاذج  ــون واألمثل ــث الشــكل واملضم حي
األســئلة...، فــكان هنــاك َضعــف واضــح يف املكتبــة االقتصاديّــة املتخصِّصــة يف 

هــذا اجملــال.
اقتصاديّــات  لألعمــال يف جمــال  الزّمنيــة  القيمــة  آنــذاك يف  أتأمّــل  وكنــتُ 
النقــود والبنــوك، فكثــريةٌ هــي املؤّلفــات واحملاضــرات الــي تبــدو مهمّــة يف 
وقتهــا؛ لكنهــا ســرعان مــا يصيبهــا الّتقــادم وتفقــد قيمتهــا، وتصبــح كأهنــا مل 
ــف قبــل مئــات  تكــن أصــاً. كمــا كنــتُ أتســاءل أيضــاً: مــا الــذي جيعــل كتابــاً أُلِّ
ــف اليــوم؛ بينمــا تتقــادم جــّل  ــاً ويعيــش بــن القــرّاء رائجــاً كأنــه أُلِّ ــنن حيّ السّ
األعمــال واجلهــود الــي نبذهلــا اآلن يف فــرتة قصــرية جــدّاً، وبعضهــا ال يتجــاوز 
صــداه السـّـاعات األوىل الــي ُقــدِّم فيهــا؟ لعــّل الســرّ يف طــول العمــر االفرتاضــي 
لتلــك األعمــال واســتدامتها املعرفيّــة لألجيــال احلاليّــة والّاحقــة، هــو أهنــا 
ــة املُضافــة الــي حتــرتم  جهــودٌ مُخلصــة ومُتعــبٌ عليهــا، ومتتلــك القيمــة العلميّ
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التخصُّــص وجتعــل الكتــب اجليِّــدة تطــرد الكتــب الرّديئــة مــن التــداول، فيكــون 
ــة بــن القــرّاء والباحثــن. ــروّاد أكثــر مصداقيّ مؤلِّفوهــا ال

ــف أحــد كتابــاً إال يف  وحــدّد علماؤنــا مقاصــد البحــث والّتأليــف؛ حبيــث ال يؤلِّ
أحــد أقســام ســبعة: يف شــيء مل يُســبق إليــه، يَخرتعــه. أو شــيء ناقــص يُتمّــه. أو 
شــيء مســتغلق يَشــرحه. أو طويــل يَختصــره، دون أن يُخِــّل بشــيء مــن معانيــه. 
أو شــيء خمتلــط يرتِّبــه. أو شــيء أخطــأ فيــه مُصنّفــه، يُبيِّنــه. أو شــيء مُفــرّق 

يَجمعــه.
لذلــك فقــدْ راودتــي فكــرة نشــر هــذا الكتــاب الــذي جيمــع بــن دّفتيــه شــتات 
ــرات واالختبــارات واألوراق البحثيّــة يف جمــال  جمموعــة مــن احملاضــرات واملذكِّ
ــي  ــع رضائ ــا –م ــي بأمهيّته ــس إحساســاً منّ ــدي واملصــريف؛ لي االقتصــاد النق
عنهــا ضمــن اإلطــار الزمــي الــذي ُكتبــت فيــه- ولكــن بالدرجــة األوىل مــن 
أجــل توثيقهــا يف كتــاب جامــع هلــا؛ لتســهيل الرجــوع إليــه مــن قِبــل الباحثــن 

ــة اإلســاميّة. ــة واملصرفيّ والدارســن واملهتمــن بالصناعــة املاليّ
يتضمّن هذا الكتاب مخسة أبواب وأربعة ماحق تعاجل املوضوعات التالية:

- الباب األول: النظريّات النقديّة؛
- الباب الثاني: النظريّات املاليّة؛

- الباب الثالث: السياسات واملؤسّسات النقديّة؛
- الباب الرابع: صيغ التمويل املعاصرة؛

- الباب اخلامس: النظام املصريف اإلسالمي.
وتتمّثل ماحق الكتاب يف اآلتي:

- ملحق 1: ورقة حبثيّة: فريوس الفائدة الربويّة؛
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- ملحــق 2: ورقــة حبثيّــة: صيــغ التمويــل اإلســالمي: بــن الواقــع 
واملأمــول؛

- ملحــق 3: ورقــة حبثيّــة: املــوارد البشــريّة يف البنــوك اإلســالميّة: بــن 
النظريّــة والتطبيــق؛

- ملحق 4: اخترب معلوماتك يف االقتصاد النقدي واملصريف.

ختامــاً، فإنــي أرجــو للدّارســن واملطالعــن بقضــاء وقــتٍ ممتــٍع يف قــراءة هــذا 
الكتــاب؛ ســائًا اهلل عــزّ وجــّل أن ينفــع بــه اجلميــع.

عبد احلليم
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النظريات النقدية

الباب 
األول
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مدخل إلى النقود 
والّنظم النقدّية

الفصل 
األول
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تُعــرّف النقــود يف الوقــت احلاضــر بداللــة وظائفهــا؛ حيث يُقــال: »إن النقود هي 
كّل مــا تفعلــه النقــود« Money is What Money Does ، فهــي أيّ شــيء حيظــى 
بالقبــول العــامّ حبكــم القانــون يف الوفــاء بااللتزامــات، ويُســتخدم كوســيط يف 
الّتبــادل، وكوحــدة للحســاب، وخمــزن للقيــم، وأداة لتســوية املدفوعــات اآلجلــة. 

فللنقــود وظائــف مهمّــة حركيــة وفنّيــة يف االقتصــادات احلديثــة أمهّهــا:
1- النقــود وســيط للتبــادل Medium of Exchange: إن التطــوّرات 
االقتصاديّــة املتاحقــة عــر الزّمــن ســاعدت علــى اخــرتاع النقــود كوســيلة 
ــات الــي جنمــت عــن اقتصــاد املُقايضــة، وتســهِّل  ــل الصّعوب ــة تقلِّ للمبادل
الوظائــف  أهــمّ  مــن  الوظيفــة  هــذه  وتُعتــر  الّتجــاري.  الّتبــادل  عمليــة 
األساســيّة للنقــود ومــن أقدمهــا؛ حيــث ســاعدت علــى إحــداث حركيّــة 
جتاريــة أدّت إىل مزيــد مــن التخصّــص، واالنتقــال مــن اإلنتــاج لاســتهاك 
الذاتــي إىل اإلنتــاج مــن أجــل البيــع؛ لزيــادة تراكــم الثــروة النّقديــة عــر 
الزّمــن وإعــادة تدويرهــا يف األنشــطة االســتثماريّة العديــدة يف اجملتمــع؛
2- النقــود مقيــاس للقيمــة Measure of Value: النّقــود وســيلة للّتعبــري 
عــن قيــم السّــلع واخلِدْمــات الــي يتــمّ تداوهلــا يف االقتصــاد الوطــي، فهــي 
ــن مــن  مقيــاس للقيمــة يســهِّل عمليــة تــداول السّــلع واخلِدْمــات، ومتكِّ
املوازنــة بــن قيمهــا وحســاهبا وجتميــع تلــك القيــم وتقديرهــا. ولكــي تقــوم 
ــري  ــة نســبيّاً؛ ألن الّتغي ــا ثابت ــدّ أن تكــون قيمته ــة ال ب النقــود هبــذه الوظيف

وظائف النقود ودورها في االقتصادات الحديثة
01
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يف قيمتهــا بشــكل مســتمرّ ومتواصــل جيعلهــا مقياســاً غــري عــادل للقيمــة، 
فضــاً عــن االضطــراب الــذي ميكــن أن حيــدث يف االقتصــاد الوطــي 
نتيجــة الّتغيــري الكبــري يف القــدرة الشــرائيّة للنقــود؛ األمــر الــذي جيعــل 
السياســة النقديّــة الرشــيدة تعمــل دومــاً علــى الّتثبيــت النســي لقيمــة 
ــة الــي تُعتــر  النقــود لتحقيــق االســتقرار النقــدي وتعميــق الّثقــة يف العمل
رمــزاً للسـّـيادة وللحــدّ مــن االزدواجيــة يف املقيــاس لقيــم السّــلع واخلِدْمــات 
ــة؛  ــة احمللّي ــات يف العمل ــا ازدادت االضطراب يف االقتصــاد الوطــي، إذ كلّم
اّتســعت دائــرة العمــات األجنبيّــة يف قيــاس قيــم األشــياء املهمّــة، وتصبــح 
ــا  ــة املعامــات البســيطة، بينم ــاس قيم ــة منحصــرة يف قي ــة الوطنيّ العمل
كلّمــا تعلّــق األمــر بســلع وخِدْمــات ذات قيــم معتــرة تكــون وســيلة القيــاس 
العملــة األجنبيّــة ثــم حتــدَّد علــى ضوئهــا عــدد الوحــدات بالعملــة الوطنيّــة 
املقابلــة للعملــة األجنبيّــة، وهــذه مــن أهــمّ الظواهــر املرتتِّبــة عــن تطــوّر 
ــة الرّشــيدة؛ ــف منهــا السياســة النقديّ الّتبعيــة النّقديــة الــي جيــب أن ختفِّ
ـــن اإلنســان  3- النقــود مســتودع للقيمــة Store of Value: إن النقــود متكِّ
والوحــدة االقتصاديّــة بصــورة عامّــة مــن االحتفــاظ جبــزء مــن قوّهتــا 
الشــرائيّة يف صـــورة تأجيل إنفاق املداخيل النّقديّة احلاليّة إىل املســتقبل، 
فهــذه الوظيفــة االدّخاريــة الــي تطـــوّرت عــر الزّمــن بتطــوّر أنــواع وأشــكال 
النقــود مــن غــري املمكــن القيــام هبــا يف ظــّل اقتصــاد املقايضــة. ومنيِّــز بــن 
الوظيفـــة االدّخاريــة للنقــود والســلوك االكتنــازي هلــا؛ والــذي يُعتــر ظاهــرة 
ســلبيّة تــدّل علــى عــدم قــدرة النظــام النقــدي علــى تعبئــة املــوارد وحتفيــز 
ــف  ــة ختتل ــة االدّخاري ــا. وإدارة الوظيف ــى ادّخارهــا وتوظيفه أصحاهبــا عل
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ــق،  ــع والنظــام االقتصــادي املطبّ حســب طبيعــة املذهــب االقتصــادي املّتب
إذ تصبــح النقــود حمــاً لاتِّجــار يف ظــّل النُّظــم الوضعيّــة، بينمــا خيتلــف 
األمر يف املنهج البديل الذي ُيبقيها يف حـــدود وظائفها األساســيّة، كما له 
آليّاتــه إلدارة الوظيفــة االدّخاريّــة والوظيفــة االستثمـــاريّة؛ حبيــث تنخفــض 
درجــة االكتنــاز وتقــّل هنائيّــاً جمــاالت االســتغال الرّبــوي املرتبطــة بعمليــة 
االتِّجــار يف النقــود؛ والــي أدّت إىل مزيــد مــن التطــوّر الرّمــزي لاقتصــاد، 
واالّتجــاه إىل االســتثمارات الصّوريــة النّقديــة غــري احلقيقيّــة علــى حســاب 
االســتثمارات اإلنتاجيّــة واخلدميّــة احلقيقيّــة يف اجملتمــع. ومــن هنــا تــرز 
أمهيّــة النّقــود والــدّور الــذي ميكن أن تؤدّيــه يف االقتصاد الوطي، وضرورة 
ــا وأصوهلــا مــن  ــة تســتمدّ مبادئه ــا يف ظــّل سياســة نقديّ ــم وظائفه تعظي

املنهــج البديــل؛
 Standard for ــة ــار ووســيلة لتســوية املدفوعــات اآلجل 4- النقــود معي
ــاً يف تســوية املدفوعــات  ــود دوراً مهمّ ــؤدِّي النق Deferred Payments: ت

اآلجلــة، وكلّمــا كانــت النقــود تتميّــز بدرجــة معتــرة مــن االســتقرار يف 
قيمتهــا؛ تطــوّرت حركيّــة املدفوعــات غــري النقديّــة الــي تزيــد مــن ســرعة 
دوران السّــلع واخلِدْمــات؛ ومــن ثــمّ حركيــة ومنــوّ النشــاط االقتصــادي 
اآلجلــة  الصّفقــات  يف  يؤثِّــر  قيمتهــا  يف  االضطــراب  بينمــا  وتوسُّــعه، 
غــري النقديــة؛ األمــر الــذي ينعكــس ســلباً علــى َضعــف معــدّالت النمــو 
ــي مــن خاهلــا  ــود؛ وال ــة للنق ــف احلركيّ ــة إىل الوظائ االقتصــادي. إضاف
يتــمّ الّتأثــري يف النشــاط االقتصــادي حســباً لطبيعــة األوضــاع االقتصاديــة 

السّــائدة، والّتأثــري يف قنــوات توزيــع الثــروة  والدّخــل.
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1- مفهــوم النظــام النقــدي: النظــام النقدي هو جمموعة القواعد اخلاصّة 
بالوحــدات النقديــة الــي تُّتخــذ أساســاً لتقديــر قيــم السّــلع واخلِدْمــات 
ومبادلتهــا وســداد الديــون. وتعكــس طبيعــة النظــام النقــدي جملتمــع مــا 
طبيعــة التطــوّرات االقتصاديّــة واالجتماعيّــة السّــائدة فيــه؛ بســبب ارتبــاط 
هــذه التغيُّــرات بالتطــوّرات النّقديــة الــي صاغــت وشــّكلت نــوع النظــام 
النّقــدي املّتبــع والسّــائد يف فــرتة زمنيــة معيّنــة؛ إذ متثِّــل التطــوّرات النقديــة 
طبيعــة التحــوّالت النقديــة الــي عايشــها جمتمــع مــا عــر املراحــل التارخييّــة 

املتعاقبــة والــي شــّكلت يف هنايــة األمــر نظامــه النقــدي.
وتتمّثل أبرز خصائص النظام النقدي فيما يلي:

- املرونــة: يُقصــد باملرونــة مــدى قــدرة النظــام النّقــدي علــى توفــري 
الســيولة النّقديــة يف الّظــروف االقتصاديــة املختلفــة، وكذلــك ينــدرج 
ــل العمــات  ــى حتوي ــة قــدرة النظــام النقــدي عل ــوم املرون حتــت مفه

ــك رأس املــال واالســتثمارات وجذهبــا؛ ــادالت وحتري وإمتــام املب
النظــام  االجتماعيّــة:  العدالــة  وحتقيــق  املتعــدِّدة  األولويــات   -
التعــدّدي املرغــوب هــو الــذي تكــون أولوياتــه متعــدِّدة كتحقيــق النّمــو 
االقتصــادي املســتديم، وحتقيــق االســتقرار االقتصــادي، وثبــات قيمــة 
العملــة. وهــذه األهــداف تــؤدّي إىل حتقيــق العدالــة االجتماعيــة؛ ألهنا 

حتافــظ علــى أمــوال األفــراد وحتمــي حقوقهــم؛

أشكال الّنظم النقدّية في االقتصادات الحديثة
02
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- الكفــاءة والفعّاليــة: يُقصــد هبــا مــدى قــدرة النظــام النّقــدي علــى 
إدارة اجلهــاز املصــريف والنقــدي يف البــاد، ومــن أهــمّ املؤشّــرات 

للكفــاءة والفعّاليــة هــو حتقيــق اســتقرار يف العملــة الوطنيــة.
2- عناصــر النظــام النقــدي: يشــتمل النظــام النّقــدي علــى مجيــع أنــواع 
النقــود املتداولــة يف بلــد معيّــن، واملؤسســات املاليــة، والقوانــن واإلجــراءات 
مــة لعمليّــة اإلصــدار النّقــدي مــن اجلهــاز املصــريف )البنــك املركــزي،  املنظِّ

البنــوك التجاريّــة(. وعليــه يتكــوّن النظــام النقــدي مــن العناصــر الّتاليــة:
ــة، كميــة  - النقــود املتداولــة يف اجملتمــع: املقصــود بالنقــود املتداول
املعــروض النّقــدي )عــرض النّقــد( مــن خمتلــف أنــواع النقــود السّــائدة 
يف الّتــداول داخــل اجملتمــع يف فــرتة زمنيّــة معيّنــة، وعمومــاً هي النقود 
ــة املســاعدة،  ــة، واملســكوكات املعدنيّ ــود الورقيّ ــن النق ــف م ــي تتأّل ال

ونقــود الودائــع، واألصــول املاليــة عاليــة الســيولة؛
لوظائفهــا  النقــود  ألداء  مــة  املنظِّ والّتنظيمــات  الّتشــريعات   -
املختلفــة: جمموعــة األنظمــة والقوانــن واإلجــراءات اهلادفــة إىل 
توجيــه وتنظيــم وحتســن كفــاءة إدارة النقــود واالئتمــان يف داخــل 
اجملتمــع؛ مبــا يضمــن حتقيــق األهــداف االقتصاديّــة الــي تســعى 
الدولــة إىل حتقيقهــا، مثــل: رفــع معــدّالت النمــو يف الناتــج الوطــي، 
وخارجيّــاً،  الوطنيّــة حمليّــاً  العملــة  قيمــة  االســتقرار يف  وحتقيــق 

وغريهــا مــن األهــداف االقتصاديــة والنقديــة األخــرى؛
- املؤسّسات النقديّة واملصرفيّة اليت تتوّلى مهمّة اإلصدار النقدي 
وتنظيمــه والتحّكــم يف كمّيتــه زيــادة ونقصانــاً: هــذه املؤسّســات 
تتمّثــل يف الســلطة النقديّــة الــي يرتأسّــها البنــك املركــزي بصفتــه 
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اجلهــة املســؤولة لوحدهــا دون غريهــا عــن اإلصــدار النّقــدي وحتديــد 
كمّيتــه، كمــا يكــون مســؤوالً عــن الرقابــة واإلشــراف علــى نشــاط 

ــة. ــة الــي تقــوم بتوليــد الودائــع أو النقــود املصرفيّ البنــوك التجاريّ
3- أنــواع النّظــم والقواعــد النقديّــة: إن خصائــص وعناصــر النظــام 
ــة؛ ولذلــك فــإن  النقــدي هــي نفســها خصائــص وعناصــر القواعــد النقديّ

ــة. ــة ينصــرف إىل القواعــد النّقدي ــون النّظــم النقدي مضم
متّثــل القاعــدة النّقديــة Monetary Standard للبلــد األســاس الذي ترتكز عليه 
العملــة الوطنيــة مــن حيــث إصدارهــا وقبوهلــا، لقــد تنوّعــت وتطــوّرت القواعــد 
ــر اجملتمعــات وتطــوّر النّظــم االقتصاديــة. وميكــن  ــائدة تبعــاً لتغيُّ النّقديــة السّ
تقســيم القواعــد النّقديــة تبعــاً لتسلســلها التارخيــي إىل قاعدتــن رئيســتن 

مهــا: قاعــدة النّقــد السّــلعية وقاعــدة النّقــد االئتمانيّــة.
- قاعــدة النّقــد السّــلعية: هــي القاعــدة السّــائدة عنــد حتديــد قاعدة 
قانونيــة ملزمــة بــن وحــدة النقــد املتداولــة وبــن ســلعة واحــدة )ذهــب 
أو فضــة(. تدرّجــت قاعــدة النّقــد السّــلعية يف تطوّرهــا عــر ثــاث 

مراحــل تارخييــة هــي:
•  نظــام املســكوكات: يف ظــّل هــذا النظــام تُتــداول مســكوكات 

ــب  ــة( إىل جان ــة أو دراهــم فّضي ــري ذهبي ــة )دنان ــة أو فضي ذهبي
ــداول  ــول يف الّت ــة القب ــود الورقي ــة. وإلعطــاء النق ــود الورقي النق
إىل  الورقيّــة  النقــود  حتويــل  حرّيــة  النقديــة  السّــلطة  تكفــل 
مســكوكات حســب ســعر الّتعــادل)1( املعلــن مــن السّــلطة النقديــة. 
ــوزن حمــدّد مــن الّذهــب والفّضــة  ــوزن حمــدّد مــن الّذهــب )قاعــدة الذهــب( أو ب ــي للنّقــد ب ــادل القانون ــه ســعر الّتع )1( يُقصــد ب
)قاعــدة املعدنــن(. ويف ظــّل قاعــدة املعدنــن ال بــدّ مــن االنســجام بــن قيمــة املعــدن كنقــد وقيمتــه كســلعة، وإذا مل حيــدث االنســجام 
ــدة". وتفســري هــذا يرجــع  نصــل إىل قانــون غريشــام أو قانــون املقريــزي الــذي ينــصّ علــى أن: "النّقــود الرّديئــة تطــرد النّقــود اجليّ
إىل أن الّذهــب مثــاً قيمتــه كنقــد أقــّل مــن قيمتــه كســلعة بعكــس الفّضــة؛ ومــن ثــمّ فــإن األفــراد يتعاملــون بالفّضــة كنقــد وخيتفــي 
لــون االحتفــاظ بــه كحلــيّ وللزِّينــة؛ ومــن ثــمّ فــإن النّقــود الرّديئــة )الفّضــة( تطــرد النقــود  الّذهــب مــن الّتعامــل؛ ألن األفــراد يفضِّ

ــدة )الّذهــب( مــن الّتــداول. اجليِّ
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وحتــى يتــوازن هــذا النظــام البــدّ مــن حتديــد ســعر تعــادل بــن 
كاملــة  وتوافــر حرّيــة  الورقيــة،  والعملــة  املعدنيــة  املســكوكات 
لألفــراد بشــأن حرّيــة الســكّ )حتويــل السّــبائك الّذهبيــة أو 
وحريّــة  متداولــة«(  معدنيّــة  »نقــود  مســكوكات  إىل  الفّضيــة 
الصّهر )حتويل املســكوكات إىل ســبائك(، وكذلك حرّية اســترياد 

وتصديــر السّــبائك أو املســكوكات؛
ــة ال يُســمح  ــبائك الذهبي ــبائك: يف ظــّل نظــام السّ • نظــام السّ

بتــداول العمــات املعدنيــة )ذهــب أو فضــة( لاســتخدام اليومي، 
النقــود  الســتبدال  مســتعدّة  النقديــة  السّــلطات  تكــون  ولكــن 

ــب األفــراد هلــا؛ ــد طل ــة عن ــة أو فّضي ــة بســبائك ذهبي الورقي
• نظــام الصّــرف بالذهــب: يف ظــّل هــذا النّظــام ترتبــط العملــة 

احملليــة بصــورة غــري مباشــرة بالّذهــب مــن خــال ربطهــا بعملــة 
دولــة تعتمــد علــى نظــام الّذهــب )مثــل: ربــط العملــة احملليــة 

ــدوالر األمريكــي(. بال
ــة للنقــد: يف ظــّل هــذه القاعــدة تُعــرّف العملــة  - القاعــدة االئتمانيّ
الورقية بنفســها، وال ترتبط بأيّ غطاء ذهباً كان أو فّضة، وأصبحت 
ــل  ــة للتحوي ــي وغــري قابل ــزام القانون ــع بقــوة اإلل ــة تتمّت النقــود الورقي
إىل ذهــب؛ حيــث مّت إيقــاف الّتعامــل بتحويــل الــدوالر إىل ذهــب ســنة 
ــد  ــة للنّق ــود يف ظــّل القاعــدة االئتماني 1971م. ويعتمــد إصــدار النق

علــى الوضــع االقتصــادي واملــايل للبلــد، وعلــى اآلليــة الــي يُحــدَّد 
مبوجبهــا ســعر صــرف العملــة احملليــة )الّتثبيــت أو الّتعويــم(.
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شكل 2: العالقة بن النّظم النقديّة والقواعد النقديّة

النّظم
 

النقدية

)اخلصائص(

القواعد النقدية:
1- قاعدة النّقد السّلعية

2- قاعدة املعدنن
3- قاعدة املعدن الواحد
4- قاعدة النقود الورقية

نقود

املؤسسات

القوانن

03
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 Money Supply 1- مفهــوم عــرض النقــود: إن مفهــوم عــرض النقــود
ينصــرف إىل إمجــايل تــداول كميّــة النقــود املصْــدرة خــال فــرتة زمنيّــة 
معيّنــة؛ أي إمجــايل الرّصيــد النقــدي الــذي يتــمّ تداولــه يف االقتصــاد 

خــال فــرتة حمــدّدة مــن الســنة )31 ديســمر مثــاً(.
وهنــاك فــرق بــن مفهــوم كميــة النقــود وهــي الكميــة املصْــدرة مــن النقــود الــي 
يتــمّ حتديدهــا بنــاءً علــى قــرار مــن الســلطة النقديــة يف البلــد )البنــك املركــزي(، 
ومفهــوم عــرض النقــود الــذي يعــي تــداول النقــود؛ حيــث يؤثِّــر يف هــذا الّتــداول 

جهــات كثــرية منهــا البنــك املركــزي.
ويف مناســبات أخــرى، يُطلــق علــى عــرض النقــود مفهــوم إمجــايل الســيولة 

احملليــة يف االقتصــاد أو إمجــايل وســائل الدّفــع يف االقتصــاد.
ــد العــرض  ــدِّدة لتحدي ــاك مقاييــس متع ــة: هن ــة النقديّ ــل الكتل 2- حتلي
النقــدي، ويُســتخدم كّل منهــا لغايــة حمــدّدة)1(، وأكثــر قياســات عــرض 
النّقــود املســتخدَمة يف االقتصــادات احلديثــة أربعــة أنــواع مرّتبــة مــن 

املقيــاس األضيــق إىل األوســع؛ وذلــك علــى النّحــو الّتــايل:
- املقيــاس األضيــق للنقــودM0: هــو جمموع النقــود الورقية واملعدنية 
)النقــد السّــائل( الــي مّت إصدارهــا مــن قِبــل الدولــة، ويتــمّ تداوهلــا يف 

االقتصاد؛
)1( إن أمــر اختيــار إحــدى هــذه اجملاميــع النقديــة لقيــاس عــرض النقــود ال يكــون قضيــة مهمّــة إذا كانــت تتغيّــر عــر الزمــن بطريقــة 
مماثلــة )يف االتِّجــاه نفســه(، أمــا إذا كانــت كّل منهــا تتغيّــر بطريقــة عــن األخــرى؛ فــإن أمــر االختيــار بينهــا يصبــح أمــراً مهمّــاً؛ حيــث 

يتعيّــن حتديــد اجملموعــة الــي تعكــس التغيُّــرات احلقيقيــة يف عــرض النقــود.

العرض النقدي في االقتصادات الحديثة
03
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- املقيــاس الضيِّــق للنقــود M1: هــو عبــارة عــن M0 + جممــوع مجيــع 
املبالــغ املتوافــرة يف احلســابات اجلاريــة )الودائــع حتــت الّطلــب(؛

- املقيــاس الواســع للنقــود M2: هــو عبــارة عــن M1 + جممــوع األنواع 
األخــرى مــن حســابات االدخــار والودائع ألجل )أشــباه النقود(؛

- املقيــاس األوســع للنقــود M3: هــو M2 + جممــوع األصــول النقديــة 
أذونــات اخلزينــة  مثــل:  النقديــة،  الســوق  املتداولــة علــى مســتوى 

ــة الســيولة(. ــة )أصــول عالي احلكوميّ
جدول 1: قياس مستويات العرض النقدي

املفهوماملعادلةاملقياساملستوى

1M0M0 = C
• M0: عرض النقود باملعنى األضيق؛	

• 	Cash Money العملة املتداولة خارج اجلهاز املصريف :C

2M1M1 = M0 + DD

• M1: عرض النقود باملعنى الضيِّق؛	

• M0: املقياس األضيق للنقود؛	

• 	Demand Deposits الودائع اجلارية :DD

3M2M2 = M1 + NM

• M2: عرض النقود باملعنى الواسع؛	

• M1: املقياس الضيِّق للنقود؛	

• 	Near Money أشباه النقود :NM

4M3M3 = M2 + AL

• M3: عرض النقود باملعنى األوسع؛	

• M2: املقياس الواسع للنقود؛	

• 	Highly Liquid Assets أصول عالية السيولة :AL

 Monetary إن املعيــار املســتخدَم يف حتديــد مفــردات كّل مــن اجملاميــع النّقديــة
M0, M1, M2, M3( Aggregates( هــو مــدى القــدرة علــى تســييل واســتخدام 

النقــود)1(. وبنــاءً علــى ذلــك؛ فــإن:
.M3 إىل املقياس M0 1( تتناقص سيولة األصل النقدي كلّما انتقلنا من املقياس(
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- العمــات املتداولــة واحلســابات اجلاريــة ميكــن أن تُعــدّ علــى درجــة 
متســاوية مــن حيــث القــدرة علــى اســتخدامها يف الّتبــادل وســداد الديــون؛

مــن  بكثــري  أقــّل  ســيولتها  فدرجــة  واآلجلــة  االدخاريــة  الودائــع  أمــا   -
ــك راجــع إىل عــدم القــدرة  ــة؛ وذل ــة واحلســابات اجلاري العمــات املتداول
علــى تســييلها يف أيّ وقــت، فــا بــدّ مــن االنتظــار حتــى انتهــاء الفــرتة 
الزمنيــة املّتفــق عليهــا مــع البنــك، أو حتمُّــل خســائر جــرّاء تســييلها. ومــن 

املعــروف أن ودائــع الّتوفــري والودائــع اآلجلــة تســمّى بأشــباه النقــود؛
- كمــا أن األصــول املتداولــة علــى مســتوى الســوق النقديــة هــي أقــّل ســيولة 
مــن شــبه النقــود؛ ألن حتويــل بعضهــا إىل نقــود يتطلّــب بيعهــا قبــل تاريــخ 
اســتحقاقها، وعمليــة البيــع قــد ينتــج عنهــا الرّبــح أو اخلســارة حســباً 

ــوق. لظــروف السّ
وتُعتــر اجملموعــات النّقديــة القياســيّة الضيِّقــة هــي األســهل واألوســع انتشــاراً، 
بينمــا يصعــب إجــراء القياســات األخــرى؛ ألهنــا تتطلّــب جهــوداً كبــرية عــر 
ــد مــن صحّــة النّتائــج. وتُســتخدم  عمليّــات متابعــة دقيقــة ومســتمرّة للتأكُّ
ــرية مــن  ــع بدرجــة كب ــي تتمّت ــة ال ــدول املتقدِّم ــود يف ال ــعة للنق ــس املوسّ املقايي
التقــدُّم االقتصــادي والعمــق املــايل والنّقــدي الناجــم عــن التقــدُّم الكبــري يف 

األســواق املاليّــة والنّقديّــة، وابتــكار مُنتجــات ماليّــة ونقديّــة جديــدة.
3- حمــدِّدات العــرض النقــدي: إن الكتلــة النقديــة ناجتــة عــن تأثــري 
قــرارات )ســلوك( عــدّة أطــراف يف عــرض النقــود؛ وذلــك علــى النّحــو 

الّتــايل:
 Monetary Base الســلطة النقديـّـة: تقــرِّر حجــم القاعــدة النقديّــة -
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)العملــة املتداولــة C باإلضافــة إىل االحتياطــي اإلمجــايل لــدى اجلهاز 
املصريف TR(؛ MB = C + TR؛

- البنــوك التجارّيــة: تقــرِّر حجــم القــروض واألصــول األخــرى الــي 
هبــا  االحتفــاظ  يتــمّ  الــي  االحتياطــات  وحجــم  عليهــا،  ســتحصل 

ER/D؛ كاحتياطــات فائضــة )إضافيــة( 
عــون مــا لديهــم مــن ثــروة  - املودعــون واملقرتضــون: يقــرِّرون كيــف يوزِّ
ــع  ــع ألجــل والودائ ــب والودائ ــع حتــت الّطل ــة والودائ ــة بــن العمل نقدي

.C/D االدخاريــة
شكل 3: العالقة بن العملة املتداولة والقاعدة النقديّة والعرض النقدي

العرض النقدي

احلسابات 

اجلارية

العملة 

املتداولة

االحتياطات 

املصرفية

القاعدة النقدية
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النظريـّـة الكميـّـة 
التقليديـّـة

الفصل 
الثاني
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االقتصــادي  هــو  النظريّــة  هــذه  صاحــب   -
 Irving Fisher فيشــر«  »إيرفينــغ  األمريكــي 

)1867-1947(؛ 
- هدفــت هــذه النظريّــة إىل شــرح العاقــة بــن 

كميّــة النقــود واملســتوى العــام لألســعار.

التعريف بالنظرّية الكمّية التقليدّية
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29د. عبد الحليم عمار غربي

استندت إىل جمموعة من الفرضيّات التالية:
- ارتباط املستوى العام لألسعار بتغيّر كميّة النقود املعروضة؛

ــة  ــاج الســلعي عنــد مســتوى التشــغيل الكامــل )العمال - ثبــات حجــم اإلنت
ــة(؛ الكامل

- ثبــات ســرعة تــداول النقــود خــال الزمــن؛ ألنّ هــذا التغيّــر يرتبــط 
بعــادات اجملتمــع املصرفيّــة، وتطــوّر النظــام املصــريف، وهــي عوامــل ال 

تتغيّــر عــادة يف األجــل القصــري.

فرضّيات النظرّية الكمّية التقليدّية
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ــة النقــود كمُتغيّــر مســتقل، ونرمــز هلــا بالرمــز  1- وجــود عاقــة بــن كميّ

.P ــر تابــع، ونرمــز لــه بالرمــز M، واملســتوى العــام لألســعار كمُتغيّ
P = f )M(  )+êM Ü +êP( ًوتّتخذ هذه العاقة شكاً طرديا

2- معادلة التبادل )فيشر(: هي أساس نظريّة املستوى العام لألسعار:

P.Q=M.V

حيث إن:
•  M: كميّة النقود املتداولة؛

•  V: ســرعة دوران النقــود، أو مُتوســط عــدد املــرّات الــي اســتُعملت فيهــا 

وحــدة النقــد يف املعامــات خــال الســنة؛
•  P: املستوى العام لألسعار )الرقم القياسي لألسعار(؛

•  Q: كميّة السلع املُتبادلة خال السنة.

ويُســتفاد مــن هــذه املعادلــة وجــود ثاثــة عوامــل هلــا تأثــري مباشــر يف املســتوى 
العــام لألســعار:

M V=P Q

املبالغ النقدية املدفوعةالقيمة النقدية للمبادالت

نتائج النظرّية الكمّية التقليدّية
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- املســتوى العــام لألســعار يتغيّــر باجتــاه طــردي مــع التغيّــر يف كميّــة 
التــداول؛ النقــود املوجــودة يف 

- املســتوى العــام لألســعار يتغيّــر باجتــاه عكســي مــع حجــم املبــادالت الــي 
مّتــت بواســطة هــذه النقــود.

3- باعتبار ثبات:
V
Q

فــإن التغيّــر يف كميّــة النقــود كمتغيّــر مســتقل يــؤدِّي إىل تغيّــر مماثــل يف االجتــاه 
نفســه وبالنســبة نفســها يف املســتوى العام لألســعار كمتغيّر تابع؛ أي إنّ العاقة 

بــن املتغيّريــن عاقــة طرديّة مباشــرة.
4- مبــا أنّ قيمــة وحــدة النقــد أو القــوّة الشــرائيّة هلــا ميكــن أن تُقــاس 

ــة الســابقة  ــة املعادل ــه ميكــن كتاب ــوب الرقــم القياســي لألســعار؛ فإن مبقل
ــي: كاآلت

Q=1
M VP

ــر عكســياً ونســبياً مــع التّغــري يف كميّتهــا؛ أي  يعــي ذلــك أنّ قيمــة النقــود تتغيّ
ــة النقــود إىل النصــف تــؤدي إىل اخنفــاض قيمتهــا إىل النصــف،  إن زيــادة كميّ

والعكــس بالعكــس.
يف  العاملــة  املؤسّســات  طريــق  عــن  النقــود  دوران  ســرعة  تتحــدّد   -5

مُعاماهتــم(: األفــراد  هبــا  ــم  ينظِّ الــي  الطريقــة  تؤثِّــر يف  الــي  االقتصــاد 

P Q=V M
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- فلــو كان األفــراد يســتخدمون تكنولوجيــاً املعامــات )بطاقــات االئتمــان( 
ــد  ــود عن ــن النق ــّل م ــر أق ــمّ يســتخدمون مقادي ــن ث إلمتــام مبادالهتــم؛ وم
قيامهــم بالشــراء؛ فــإن مقــدار النقــود املطلوبــة إلمتــام املعامــات ســتكون 

أقــّل؛ أي إن ســرعة دوران النقــود تزيــد؛
- لو كان الدفع نقداً )أو شــيكات من احلســابات اجلارية( مرحباً لألفراد 
عنــد قيامهــم مبشــرتياهتم؛ فــإن كميّــة أكــر مــن النقــود تُســتخدم يف القيــام 

باملعامــات؛ ومــن ثــمّ تنخفــض ســرعة الدوران.

04



33د. عبد الحليم عمار غربي

1- مزايا النظريّة:
- إنَّ هــذه النظريّــة ميكنهــا أن تفسِّــر االرتفــاع التضخمــي يف األســعار يف 
ظــّل ظــروف مُعيّنــة، يتحّقــق فيهــا جانــب كبــري مــن افرتاضاهتــا؛ وخباصّــة 
ــرتاض  ــن اف ــث مجــود جهازهــا اإلنتاجــي يقرّهبــا م ــة حي ــدول النامي يف ال

ثبــات الناتــج الوطــي؛
ــدّور الــذي  ــة كان هلــا الفضــل يف الّتنبيــه إىل خطــورة ال - إن هــذه النظريّ

يلعبــه اإلفــراط النقــدي يف توليــد ظاهــرة التضّخــم.
2- مآخذ النظريّة:

- تَعتر هذه النظريّة أنّ النقود حمايدة يف تأثريها يف النشاط االقتصادي، 
وهي ال تُطلب لذاهتا وإمنا كوسيط للتبادل؛

- عــدم واقعيّــة العاقــة اآلليّــة بــن كميّــة النقــود ومســتوى األســعار: فقــد 
تتغيّــر األســعار نتيجــة عوامــل غــري نقديّــة، كمــا أن األســعار قــدْ تكــون هــي 
املُتغيّــر املُســتقل الــذي يرتّتــب عليــه حــدوث تغيّــر يف كميّــة النقــود كمتغيّــر 

تابع؛
ــع  ــت الواق ــاج: أثب ــي لإلنت ــات احلجــم احلقيق ــرتاض ثب ــة اف - عــدم واقعيّ
أنّ حجــم اإلنتــاج والتشــغيل ال يســتقرّ بصفــة دائمــة؛ ومــن ثــمّ ال يتحّقــق 

ــة النقــود ومســتوى األســعار؛ الّتناســب الّطــردي بــن كميّ

تقويم النظرّية الكمّية التقليدّية
04



الوجيز في االقتصاد النَّقدي والمصرفي 34

- عــدم واقعيّــة افــرتاض ثبــات ســرعة دوران النقــود: ســرعة دوران النقــود 
ليســت ثابتــة؛ فهــي تتغيّــر بتغيّــر حجــم املعامــات أو ظــروف الســوق، وهــي 

ختتلــف يف فــرتات الكســاد والــرواج.



35د. عبد الحليم عمار غربي

النظريـّـة النقديـّـة 
الكينزيـّـة

الفصل 
الثالث
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االقتصــادي  هــو  النظريّــة  هــذه  صاحــب   -
 John كينــز«  ماينــارد  »جــون  اإلجنليــزي 

)1883-1946(؛    Maynard Keynes

ــب  ــى دراســة الّطل ــة عل ــزت هــذه النظريّ - ركَّ
الســيولة(؛  تفضيــل  )نظريّــة  النقــود  علــى 
ــة  فاهلــدف ليــس البحــث يف العاقــة بــن كميّ

النقــود واملســتوى العــام لألســعار، وإّنمــا البحــث يف العاقــة بــن مســتوى 
لــون  اإلنفــاق الوطــي والدّخــل الوطــي، وأوضحــت أن األفــراد قــد يُفضِّ

االحتفــاظ بالنقــود لذاهتــا )تفضيــل الســيولة(.

التعريف بالنظرّية النقدّية الكينزّية
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- اهتمّــت النظريّــة الكينزيّــة بتحليــل الّطلــب الكلــي الفعّــال)1( لتفســري 
أســباب عــدم التــوازن الــي وقــع فيهــا النظــام الرأمســايل يف أزمــة الكســاد؛ 
حيــث إن حجــم الدخــل الوطــي )متغيّــر تابــع( يتوقــف بالدرجــة األوىل 
علــى حجــم الطلــب الكلــي الفعــال )متغيّــر مســتقّل(. وذلــك كمــا هــو مبيَّــن 

يف الشــكل التــايل:
شكل 1: النموذج الكينزي لتحليل املُتغيّرات االقتصاديّة

ــوة  ــم أو املصحــوب بق ــف الســلع االســتهاكيّة والســلع االســتثماريّة املدعَّ ــى خمتل ــب عل ــك الطل ــال هــو ذل ــي الفعّ ــب الكلّ )1( الّطل
شــرائيّة، وال يقتصــر علــى جمــرَّد الرغبــة يف الشــراء.

الدخل )الناتج( الوطين

الطلب الكلي الفعال

الطلب االستهالكي

الكفاية احلدية سعر الفائدةعوامل موضوعيةعوامل ذاتية
لرأس املال

الطلب 
على النقود

تكلفة رأس املال

الربح املتوقع

عرض النقود

الطلب االستثماري

فرضّيات النظرّية النقدّية الكينزّية
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ق الّتوازن العام: - ال بدّ أن يتوافر شرطان معاً لكي يتحقَّ
•  الّتــوازن يف األجــل القصــري: وهــو الّتعــادل بــن الّطلــب علــى 

النقــود وعــرض النقــود؛
االدخــار  بــن  الّتعــادل  وهــو  الطويــل:  األجــل  الّتــوازن يف    •

واالســتثمار.
- يتحــدَّد ســعر الفائــدة بتفاعــل ُقــوى عــرض النقــود والّطلــب عليهــا؛ فهــو 
يُؤثِّــر يف الّطلــب علــى النقــود كمكــوِّن للثــروة؛ وهلــذا ميكــن تقســيم األصــول 

الــي ميكــن أن تُســتخدَم كمخــزن للثــروة إىل نوعــن مهــا:
•  النقود؛

•  السندات.
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1- عــرض النقــود: يُقصــد بعــرض النقــود تلــك الكميّــة مــن النقــود املتوافــرة يف 

ــة، أو هــي  ــة معيَّنــة، والــي تتحــدَّد عــادةً مــن قِبــل الســلطات النقديّ فــرتة زمنيّ
الكميّــة النقديّــة املُتمثِّلــة يف وســائل الدّفــع جبميــع أنواعهــا؛ ومــن ثــمَّ ميكــن 

الّتمييــز يف املعــروض النقــدي بــن ثاثــة مفاهيــم أساســيّة:
- املفهــوم الضيّــق )M1(: يُعــرف مبجمــوع وســائل الدّفــع، ويشــتمل علــى 
النقــود الورقيّــة اإللزاميّــة والنقــود املســاعدة والودائــع اجلاريــة، وهــي كلهــا 

أصــول نقديّــة تتمّتــع بســيولة عاليــة جــدّاً؛
- املفهــوم الواســع )M2(: يُعــرف بالســيولة احملليّــة اخلاصّــة، وتشــتمل 
ــع اإلدخــار قصــرية األجــل  ــع ألجــل وودائ ــى )M1( مضافــاً إليهــا الودائ عل
ــن  ــّل ســيولة م ــري، وهــي أق ــق التوف ــدى صنادي ــري ل ــع التوف ــوك وودائ بالبن

)M1(؛
- املفهــوم األوســع )M3(: وتشــتمل علــى )M2( مضافــاً إليهــا الودائــع 
.)M2( احلكوميّــة لــدى البنــوك كســندات اخلزينــة، وهــي أقــلّ ســيولة مــن

نتائج النظرّية النقدّية الكينزّية
03
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شكل 2: حتديد سعر الفائدة يف النظريّة الكينزيّة

•  يُعتــرب عــرض النقــود عديــم املرونــة بالنســبة لتغيّــرات ســعر 

الفائــدة؛ ومــن ثــمّ فهــو متغيّــر خارجــي؛ وهــو مــا يُــربِّر رســم 
منحنــى عــرض النقــود موازيــاً حملــور ســعر الفائــدة.

ــز  2- الطّلــب علــى النقــود: يقصــد »كينــز« بتفضيــل الســيولة الدوافــع الــي تُحفِّ
الفرد/املؤسّســة علــى االحتفــاظ بالثــروة يف شــكل ســائل )نقــود(، ويُعبَّــر عنهــا 
بالدّوافــع النفســيّة للســيولة، وهــي أنّ رغبــة املتعاملــن االقتصاديــن يف حيــازة 
أرصــدة نقديّــة يرجــع إىل كــون النقــود مبثابــة األصــل األكثــر ســيولة؛ نظــراً ألهنا 
ــل األصــل الوحيــد الــذي ميكــن حتويلــه إىل أيّ أصــل آخــر يف أقصــر مــدّة  تُمثِّ
ودون خســارة، أو األصــل الوحيــد الــذي ال حيتــاج إىل تســييل. ويُرجــع »كينــز« 

دوافــع الّطلــب علــى النقــود )تفضيــل الســيولة( إىل ثاثــة أغــراض:
- دافــع املعامــالت )الّطلــب علــى النقــود لغــرض املعامــالت dt(: يُقصــد 

i معدل سعر الفائدة

Ms عرض النقود

معدل الفائدة 
iE التوازني

Md تفضيل السيولة

 كمية النقود
Md, Ms
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بدافــع املعامــات )املُبــادالت( رغبــة املتعاملــن االقتصاديــن يف االحتفــاظ 
بنقــود ســائلة للقيــام بالنّفقــات اجلاريــة خــال فــرتة املدفوعــات؛ أي الفــرتة 
يف  املؤسّســات  ورغبــة  الــدوري،  راتبــه  الشــخص  فيهــا  يتقاضــى  الــي 
االحتفــاظ بالنقــود الســائلة لدفــع نفقــات التشــغيل مــن مثــن املــواد األوليّــة 
ــل رأس املــال العامــل(. والعامــل  وأجــور العمــال وإجيــار العقــارات... )متوي
األساســي الــذي يعتمــد عليــه الّطلــب علــى النقــود هلــذه الغــرض هــو الدّخل، 
باعتبــار أن العوامــل األخــرى )املعدّل العام لألســعار، ومســتوى التوظيف...( 
ال تتغيّــر يف العــادة يف مــدّة قصــرية؛ وعلــى ذلــك فالّطلــب على النقود لغرض 

املعامــات هــو داّلــة طرديّــة يف متغيّــر الدّخــل؛ أي: dt = f (Y)؛
- دافــع االحتيــاط )الّطلــب علــى النقــد لغــرض االحتيــاط dp(: يُقصــد 
بدافــع االحتيــاط )احليطــة واحلذر( رغبة األفراد/املؤسّســات يف االحتفاظ 
بنقــود يف صــورة ســائلة ملواجهــة احلــوادث الّطارئــة واالســتثنائيّة )كاملــرض 
عة )كاخنفاض أســعار بعض  والبطالــة(، أو االســتفادة مــن الفــرص غــري املتوقَّ
الســلع(. والعامــل األساســي الــذي يتوّقــف عليــه هــذا الدّافــع هــو مســتوى 
الدّخــل، باعتبــار العوامــل األخــرى )كطبيعــة الفــرد والظــروف النفســيّة 
املُحيطــة بــه، ودرجــة عــدم التأّكــد السّــائدة يف اجملتمــع يف فــرتة األزمــات...( 
ال تتغيّــر عــادةً يف املــدى القصــري؛ وعلــى ذلــك فالّطلــب علــى النقــود بدافــع 

االحتيــاط هــو داّلــة طرديّــة يف مُتغيّــر الدخــل؛ أي: dp = f (Y)؛
- دافع اجملازفة )الّطلب على النقد لغرض اجملازفة ds(: يُقصد بدافع 
اجملازفــة )املضاربــة باملعنــى املتــداول( احتفــاظ اجملازفــن بأرصــدة نقديّــة 
ــق هلــم مكاســب نتيجــة التغيُّــر  ســائلة انتظــاراً للفــرص السّــاحنة الــي تُحقِّ



الوجيز في االقتصاد النَّقدي والمصرفي 42

ــا أو تنخفــض  ــع قيمته ــث ترتف ــندات)1( يف البورصــات؛ حي يف أســعار السّ
وفقــاً لتغيُّــرات أســعار الفائــدة)2( يف الســوق النقديّــة؛ أي أنّ اجملازفــن 
قهــا السّــندات  يفاضلــون بــن ســيولة النقــود مــن جهــة؛ والفائــدة الــي تُحقِّ
مــن جهــة أخــرى؛ وعلــى ذلــك فالّطلــب علــى النقــود بدافــع اجملازفــة هــو 

.ds = f (i) :ــر الفائــدة؛ أي داّلــة عكســيّة يف مُتغيّ
ــة الّطلــب  ــة واحــدة؛ فــإن معادل ــع هــذه الدوافــع يف داّل •  وبتجميـ

Md = f (y, i) :الكلــي علــى النقــود تصبــح كالتــايل
3- فــخ الســيولة عنــد كينــز: إذا اقــرتب معــدّل الفائــدة مــن أقــّل مســتوى ميكــن 

أن يصــل إليــه )2 %(؛ فــإن املتعاملــن االقتصاديــن ميتنعــون عــن توظيــف 
لــون االحتفــاظ هبــا علــى شــكل نقــود. هــذه  مدَّخراهتــم يف الســندات ويُفضِّ
احلالــة تُعــرف بـــ »مِصْيــدة الســيولة«؛ مبعنــى أيّ زيــادة يف عــرض النقــود ســوف 
تتحــوّل إىل نقــود ســائلة يُحتفــظ هبــا بصيغــة االكتنــاز، وليــس هنــاك مَــن يرغــب 

ــندات. باالحتفــاظ بالسّ
ــة يف تغيــري  - حالــة فــخ الســيولة: تعكــس عــدم فعّاليــة السياســة النقديّ
معــدّالت الفائــدة يف فــرتات الكســاد؛ حيــث إن انتقــال منحنــى عــرض 
النقــود إىل اليمــن )زيــادة كميّــة النقــود يف االقتصــاد( لــن تــؤدّي إىل دفــع 

ــة الكســاد؛ ــمّ عــدم معاجلــة حال ــي عــن النقــود؛ ومــن ث األفــراد للتخلّ
- حــل مشــكلة فــخ الســيولة: اقــرتح »كينــز« اتِّبــاع سياســات ماليّــة وليــس 

نقديّــة )ختفيــض الضرائــب وزيــادة اإلنفــاق احلكومــي(.

)1( يُاحَظ أن االستثمار عند كينز هو يف السندات فقط.
)2( العاقة بن سعر الفائدة وسعر السند هي عاقة عكسيّة؛ حيث سعر السند = العائد السنوي / سعر الفائدة.
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شكل 3: فخ السيولة يف النظريّة الكينزيّة

• يكــون منحنــى الّطلــب علــى النقــود خطــاً مُســتقيماً موازيــاً 

ــد هــذا اخلــط ال جيــد  ــة(، وعن للمحــور األفقــي )ال هنائــي املرون
األفــراد ورجــال األعمــال أيّ فائــدة مــن اســتثمار أرصدهتم الســائلة 

يف شــراء الســندات.

مصيدة السيولة

Ms, Md

Ms

i

%2



الوجيز في االقتصاد النَّقدي والمصرفي 44

1- مزايا النظريّة:
- بينمــا اقتصــرت النظريّــة الكميّــة التقليديّــة علــى عامــل املعامــات 
لتفســري الّطلــب علــى النقــود؛ فــإن النظريّــة الكينزيّــة أضافــت عاملــي 

االحتيــاط واجملازفــة لتفســري ظاهــرة تفضيــل الســيولة؛
ــه مكافــأة الفــرد نظــري ختلِّيــه  ــى أّن - بينمــا كان يُنظــر لســعر الفائــدة عل
ــع الدّخــل بــن االســتهاك مــن جهــة؛  ــر توزي ــا يُفسِّ عــن االســتهاك )ممّ
واالدخــار مــن جهــة أخــرى(؛ فــإنّ النظريّــة الكينزيّــة فسَّــرته باملكافــأة 
ــي الفــرد عــن تفضيلــه للســيولة )وأنّ مســتوى ســعر  ة نظــري ختلّ املســتحقَّ
الفائــدة يُحــدَّد بتوزيــع االدخــار بــن امتــاك للسّــندات مــن جهــة؛ واالكتنــاز 

ــة(؛ ــة عاطل ــل اإلبقــاء علــى أرصــدة نقديّ مــن جهــة أخــرى والــذي يُمثِّ
- أخــذت النظريّــة الكينزيّــة بنظريّــة اخليــارات يف تفســري الّطلــب علــى 
النقــود؛ حيــث إن الفــرد خميَّــر بــن نوعــن مــن التوظيفــات وهــي: األصــول 

ــة. ــة واألصــول املاليّ النقديّ
2- مآخذ النظريّة:

ــا مْل  ــة الكســاد االقتصــادي؛ ولكنه ــى حال ــة عل ــة الكينزيّ ــزت النظريّ - ركَّ
ــة  ــة الكســاد التضّخمــي؛ أي ارتفــاع األســعار والبطال تســتطع تفســري حال

معــاً؛
ــزت النظريّــة الكينزيّــة علــى املــدى القصــري، ومل تأخــذ بعــن االعتبــار  - ركَّ

تقويم النظرّية النقدّية الكينزّية
04
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تغيُّــر األمنــاط االســتهاكيّة لألفــراد، وتأثــري العوامــل احملــدِّدة لســعر 
الفائــدة علــى املــدى الطويــل؛

- افرتضــت النظريّــة الكينزيّــة وصــول االقتصــاد إىل حالــة »فــخ الســيولة«، 
وهــي حالــة خاصّــة قــدْ ال يصــل إليهــا االقتصــاد.
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النظريـّـة النقديـّـة 
الحديثة

الفصل 
الرابع

01
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- صاحب هذه النظريـّة هو مؤسِّس مدرسـة شيكاغـو 
Chicago School؛ االقتصــادي األمريكــي »ميلتــون 

فريدمــان« Milton Friedman (1912-2006)؛
ــزت هــذه النظريّــة علــى حتليــل الّطلــب علــى  - ركَّ
ــة الــي  ــة السياســة النقديّ ــى أمهيّ النقــود للّتأكيــد عل
تُســهم يف الّتخفيــف مــن حــدّة األزمــات؛ حيــث هدفــت 

إىل حتقيــق إضافــات جديــدة لــكل مــن النظريّــة النقديّة التقليديّــة والنظريّة 
النقديّــة الكينزيّــة. وقــدْ اعتــرت الّطلــب علــى النقــود جــزءاً مــن نظريّــة 

ــة رأس املــال(. ــروة )نظريّ الث

التعريف بالنظرّية النقدّية الحديثة
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ــة النقــود ومســتوى األســعار هــي ســببيّة فقــط،  ــر كميّ - العاقــة بــن تغيُّ
وليســت تناســبيّة؛

- إمكانيّة تغيُّر سرعة دوران النقود الي ميكن التنبُّؤ هبا؛
- معارضة الفرضيّة املتعلِّقة بثبات حجم اإلنتاج؛

- الّطلــب علــى النقــود عديــم املرونــة لســعر الفائــدة؛ ومــن ثــمّ فــإن دالــة 
الّطلــب علــى النقــود مســتقرّة؛

- يتكوّن مفهوم الثروة من األصول التالية:
•  األصول النقديّة )النقود(؛

•  األصول املاليّة )سندات، أسهم(؛
•  األصول احلقيقيّة )سلع، آالت(؛

•  األصول البشريّة )رأس املال البشري(.

فرضّيات النظرّية النقدّية الحديثة
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1- الّطلــب علــى النقــود: رّكــزت النظريّــة النقديّة احلديثــة )نظريّة كميّة النقود 
وطلــب حائــزي الثــروة واملشــروعات(، علــى نظريّــة الّطلــب علــى »األصــول«؛ ألنّ 
ــة مــن أصــول  ع ــد املتوقَّ ــروة، وبالعوائ ــط بأشــكال الث ــى النقــود يرتب ــب عل الّطل
بديلــة؛ ومــن ثــمّ فــإن الّطلــب علــى النّقــود يعتمــد علــى ثــاث جمموعــات 

أساســيّة، هــي:
عــة يف أشــكاهلا  - الثــروة الكليّــة الــي متتلكهــا الوحــدة االقتصاديّــة موزَّ

املختلفــة؛
- األســعار والعوائــد مــن البدائــل األخــرى لاحتفــاظ بالثــروة يف شــكل 

ســائل؛
- األذواق وترتيب األفضليّات بالنسبة حلائزي الثروة.

شكل 1: حتديد الطلب على النقود وفقاً للنظريّة النقديّة احلديثة

التاليــة: بالعاقــة  النقــود  علــى  الّطلــب  عــن  الّتعبــري  ميكــن   لذلــك؛ 
 Md = f(Yp, rb - rm, re - rm, Πe – rm, h – rm)؛ حيث:

الثـروة =
جمموع األصول 
الي ميكن أن 
ق دخاً تُحقِّ

الطلب على النقود
Md = f (w)

أذواق املتعاملن =
على أساس هذا 

ع الثروة  العائد تتوزَّ
وتتحدَّد أولويات 

وتفضيات 
احلائزين هلا

ع = العائد املتوقَّ
كل أصل ميكن 
ق دخًا  أن يُحقِّ

أو عائداً

نتائج النظرّية النقدّية الحديثة
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عة يف النظريّة النقديّة احلديثة جدول 1: أشكال الثروة وعوائدها املتوقَّ
عــةعنصــر الثــروةالرمــز العالقــةالعوائــد املتوقَّ

Yp)ع احلصول عليه على املدى الطويلالثروة )الدخل الدائم أو املستمر +الدخل املتوقَّ

rmالنقود
الراحة والسهولة واألمان؛- 
+خدمات مصرفية + فوائد اإليداع.- 

rbفوائدالسندات-
reأرباحاألسهم-
Πeأرباح )معدل ارتفاع األسعار(السلع-
hالقدرة الشخصية على اكتساب الدخلالثروة البشرية-

2- الدخــل الدائــم والتكلفــة البديلــة للنقــود: نظــراً لصعوبــة تقديــر الثــروة؛ 

 Permanent ــزت النظريّــة النقديّــة احلديثــة على مفهــوم الدّخل الدّائــم فقــدْ ركَّ
ــع للدّخــل طويــل األجــل( كمؤشِّــر للثــروة؛ حيــث  Revenue )املتوسّــط املتوقَّ

عــة مــن أصــول  يرتبــط الّطلــب علــى النّقــود بالدّخــل الدّائــم وبالعوائــد املتوقَّ
بديلــة، وهــي السّــندات واألســهم والســلع ورأس املــال البشــري، مقارنــة بالعائــد 
ــع مــن النقــود. ويُعتــر االحتفــاظ بالنقود يف شــكلها الســائل مبثابــة التخلِّي  املتوقَّ
ــق عائــداً؛ وهــذا مــا يســمّى بتكلفــة  عــن اســتخدامها يف شــراء أصــل آخــر يُحقِّ

الفرصــة البديلــة للنقــود)1(.
3- تفسري ظاهرة الّتضخم:

- اســتقرار داّلــة الّطلــب علــى النقــود: تُعتــر كميّة النقود املصْدَرة الســبب 
ــر باســتمرار،  الرئيــس يف رفــع مســتوى األســعار؛ ألنّ عــرض النقــود يتغيّ
بينمــا الّطلــب علــى النقــود يتميّــز بقــدر كبــري مــن الّثبــات، فــإذا زاد عــرض 
النقــود عــن الّطلــب علــى النقــود؛ فــإن األفــراد يتخلّصــون مــن هــذه الزيــادة 

فرتتفــع األســعار؛
)1( مبعنــى أنّ االحتفــاظ بالنقــود يف شــكل ســائل )تفضيــل الســيولة( يُضيِّــع علــى حائزهــا إمكانيّــة احلصــول علــى دخــل أو عائــد 
ــر يف مســتوى النقديــة الســائلة الــي حيتفــظ هبــا املتعاملــون؛ ففــي  إذا مــا اســتثمرها؛ إال أن تكلفــة الفرصــة البديلــة )الضائعــة( تُؤثِّ
ــة(؛ فــإن الّطلــب علــى النقــود ســوف ينخفــض، والعكــس  حالــة ارتفــاع التكلفــة البديلــة للنقــود )ارتفــاع عائــد األصــول غــري النقديّ

متامــاً لــو اخنفضــت أو انعدمــت التكلفــة البديلــة.
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- معيار اإلفراط النقدي: إنّ املؤثِّر يف املســتوى العام لألســعار هو تطوّر 
التغيُّر يف النسبة بن الكتلة النقديّة واإلنتاج؛ أي: نصيب الوحدة املنتَجة من 
كميّة النقود، وليس مُجرَّد تطوّر كميّة النقود. وميكن حتديد حجم اإلفراط 
 النقدي املولِّد للتضخم عند مســتوى معيَّن من األســعار على النحو التايل:

Mt = λYi - Mi؛ حيث:

•  Mt : حجم اإلفراط النقدي؛

•  Yi: حجم الدخل احلقيقي باألسعار الثابتة يف السنة؛

•  Mi : كميّة النقود املتداولة بالفعل يف السنة؛

ــي اخلــام احلقيقــي  ــج احملل ــط نصيــب الوحــدة مــن النات •  λ: مُتوسّ

عنــد  األســاس  ســنة  يف  الســائدة  املتداولــة  النقديّــة  الكتلــة  مــن 
التاليــة: بالعاقــة  وتُحتســب  األســعار،  مــن  معيّــن   مســتوى 

 λ = Mi /Yi
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1- مزايا النظريّة:

- اعتمــدت هــذه النّظريــة علــى تطبيــق أوســع لنظريّــة اخليــارات مــن 
خــال تعــدُّد األصــول )نقديّــة وماليّــة وحقيقيّــة وبشــرية(؛ ومــن ثــمّ تعــدُّد 
ــة  ــة الكينزيّ ــرة يف االقتصــاد؛ بينمــا اعتمــدت النظريّ أســعار الفوائــد املؤثِّ
علــى أصــل مــايل واحــد )الســندات( يُعبِّــر عــن األصــول األخــرى؛ ومــن ثــمّ 

يعتمــد علــى ســعر فائــدة واحــد؛
- اعتــرت هــذه النظريّــة أن النقــود والســلع كبدائــل؛ بينمــا أمهلــت النظريّة 
الكينزيّــة األصــول احلقيقيّــة يف بنــاء دالــة الّطلــب علــى النقــود؛ وهــذا يعي 
أن التغيّــر يف كميــة النقــود يلعــب دوراً يف التأثــري يف حجــم اإلنفــاق الكلّــي 

يف االقتصاد؛
- نظرت هذه النّظرية إىل التضّخم على أنه ظاهرة نقديّة حبتة، وأنّ مصدره 
ــة النقــود بســرعة أكــر مــن منــو حجــم اإلنتــاج؛ ومــن ثــمّ  هــو منــو عــرض كميّ
فــإن مصــدر االرتفــاع التضّخمــي هــو زيــادة الرصيــد النقــدي يف اجملتمــع عــن 

ــق االســتقرار يف املســتوى العــام لألســعار. »احلجــم األمثــل« الــذي يُحقِّ
2- مآخذ النظريّة:

- قامــت هــذه النظريّــة أساســاً علــى جتديــد وإحيــاء نظريّــة »فيشــر«؛ 
ــر يف مســتوى  ــة النقــود هــي املؤثِّ لكنهــا بــدأت حتليلهــا أيضــاً مــن أنّ كميّ

األســعار، وجتاهلــت العمليّــة العكســيّة؛

تقويم النظرّية النقدّية الحديثة
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- أعطــت هــذه النظريّــة أمهيّــة بالغــة للتغيّــرات النقديّــة يف شــرح وتفســري 
التقلّبــات االقتصاديّــة الكليّــة؛ حيــث بالغــت يف دور النقــود والسياســة 
النقديّــة كمؤثِّــر يف النشــاط االقتصــادي؛ لذلــك أُطلــق على أنصــار النظريّة 

ــون« The Monetarists؛ ــة النقــود اســم »النقديّ املُعاصــرة لكميّ
- إنّ صياغــة املُعادلــة النهائيّــة هلــذه النظريّــة تعرتضهــا صعوبــات تطبيقيّــة 
عديــدة تتمّثــل يف اعتمادهــا علــى العديــد مــن املتغيّــرات الــي يصعــب 
ــرات األذواق(؛  حســاهبا وتقديرهــا كمّيــاً )عائــد رأس املــال البشــري، متغيّ

ومــن ثــمّ فاملعادلــة هــي جمــرَّد منــوذج حتليلــي.
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النظريات المالية

الباب 
الثاني
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نظرّيـــات األربـــاح

الفصل 
األول
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ــح؛ مــن خــال  ــر الرب ــرية يف الفكــر االقتصــادي حــول تري توجــد إســهامات كث
ــى أســاس  ــات الــي حاولــت تفســري نشــأة الربــح وســبب اســتحقاقه عل النّظري

ــر: ــا نذك ــم، ومــن أمهّه ــكار وخماطــرة املنظِّ ــاءة وابت كف
1- نظريـة الرَّيْـع:

صــاغ هــذه النظريّــة االقتصــادي »ووكــر« الــذي حــاول شــرح قضيّــة الربــح مثلمــا 
ــة  ــاف األرض يف اخلصوب ــإذا كان اخت ــع)1(، ف ــة الرَّيْ ــكاردو« يف قضيّ ــل »ري فع
ــع وســبب احلصــول عليــه حســب »ريــكاردو«؛ فــإن »ووكــر« رأى  هــو منشــأ الرَّيْ
مــون األْكَفــاء  مــن يف الكفــاءة هــو منشــأ الربــح وســببه، فاملنظِّ أن اختــاف املنظِّ
مــن اآلخريــن الذيــن  يســتحّقون الربــح مقابــل كفاءهتــم الزّائــدة علــى كفــاءة املنظِّ

حيصلــون علــى أجــر نظــري خدْماهتــم اإلداريّــة.
2- نظريـّة التجديـد واالبتكـار:

مكافــأة  هــو  الربــح  أنّ   Joseph Schumpeter شــومبيرت«  »جوزيــف  اعتــر 
ــذي جيمــع  ــو ال ــة، فه ــدات الفنيّ ــكارات والّتجدي ــة االبت ــد يف عمليّ ــم الرائ املُنظِّ
ــق بينهــا بكفــاءة، ويضــع السياســات  بــن عناصــر اإلنتــاج بشــكل منطقــي، ويُوفِّ
ــم علــى عــدم  ويتأّكــد مــن تنفيذهــا، بينمــا تُعتــر اخلســارة مبثابــة عقــاب للمنظِّ

ــام مبهامــه بنجــاح. القي
ــم املُبتكــر لــه  ويــرى صاحــب النظريّــة أيضــاً أن الربــح الــذي حيصــل عليــه املنظِّ

)1( عائد أصحاب األرض مقابل إجيارها للغري.

نظرّيــات الربــح التقليديـّـة
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ــة تكــون  ــم أرباحــاً غــري عاديّ ــق فيهــا املنظِّ طبيعــة مؤّقتــة؛ ألنّ الفــرتة الــي يُحقِّ
ــم الرائــد  مــن إىل الطريقــة الــي ابتكرهــا املنظِّ قصــرية، وتنتهــي بتحــوُّل املنظِّ
ــم الرائــد  لتحقيــق أربــاح مُماثلــة، وميكــن أنْ يدفــع هــذا التحــوُّل والتقليــد للمنظِّ
ــق مبوجبــه رحبــاً غــري عــادي قبــل أن يُقلِّــده  إىل إحــداث جتديــد آخــر يُحقِّ

ــوا إليــه. مــون اآلخــرون فيتحوَّل املنظِّ
3- نظريّـة املُخاطــرة:

ــح يُعطــى  ــة االقتصــادي األمريكــي »هــويل« أن الرب يــرى صاحــب هــذه النظريّ
ــم بســبب حتمُّلــه املخاطــرة الــي تتعــرَّض هلــا املؤسّســة؛ حيــث تتناســب  للمنظِّ
هــذه األربــاح طرديــاً مــع درجــة املُخاطــرة؛ فكلّمــا زادت املُخاطــرة؛ زاد الربــح.
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ــى أســاس  ــح عل ــرِّر الرب ــرة للربــح حبيــث أصبحــت تُ ــات املُفسِّ تطــوّرت النظريّ
الوســط أو البيئــة الــي تغيَّــرت فيهــا اهليــاكل الّتنظيميّــة للمؤسّســات الــي 

تُديرهــا جمالــس إدارة لصــاحل املســامهن.
1- نظريـّة حتمُّل خماطر عـدم التأكـد:

ــة يف كتابــه: »املخاطــرة  جــاء »فرانــك نايــت« Frank. H. Knight هبــذه النظريّ
وعــدم التأّكــد والربــح« كبديــل لنظريّــة »هــويل«، وقــد ميَّــز بــن نوعــن مــن 

املخاطــر، مهــا:
ــؤ هبــا: تقبــل التأمــن ضدهــا )كأخطــار احلريــق  - خماطــر ميكــن التنبُّ
مــن األخطــار يســتطيع  النــوع  العمّــال...(. وهــذا  والســرقة وإصابــات 
ــم أن ينقلــه إىل شــركات التأمــن مقابــل أقســاط تُحمَّــل علــى تكاليــف  املنظِّ

املؤسّســة؛
ــل التأمــن ضدّهــا )كالتحــوالت  ــؤ هبــا: ال تقب - خماطــر ال ميكــن التنبُّ
يف األذواق واالخرتاعــات واكتشــاف مــوارد طبيعيّــة جديــدة واحلــروب...(، 
ــم؛ حيــث يكــون عــدم التأّكــد  وهــي املخاطــر احلقيقيّــة الــي يتحمَّلهــا املنظِّ

بالدرجــة الــي ال جتــرؤ شــركات التأمــن أنْ تتحمَّــل نتائجهــا.
2- نظريـّة احلركيـّة االقتصاديـّة:

ــن  ــي م ــد املُتبّق ــح العائ ــة »كارك« J. B. Clark  بالرب يقصــد صاحــب النظريّ
إيــرادات املؤسّســات يف فــرتة زمنيّــة مُعيّنــة، فهــو دخــل غــري عقــدي، مبعنــى أنّ 

نظرّيــات الربــح الحديثــة
02
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ــة االقتصــاد  الربــح بالنســبة هلــذه النظريّــة غــري وظيفــي، ويظهــر بســبب حركيّ
والتغيّــر املســتمر يف أســس النشــاط االقتصــادي، مثــل: التغيّــرات يف نوعيّــة 
ــى املســتوى التكنولوجــي واألســلوب  ــرات عل ــة احلاجــات البشــريّة والتغيّ وكميّ
اإلنتاجي، إضافة إىل احلروب وارتفاع األســعار املفاجئ والتغيّرات السياســيّة.
فالربــح االقتصــادي ال يظهــر يف حالــة اقتصــاد ســاكن وثبــات املتغيّــرات التالية: 

عــدد الســكان، معــدّل تكويــن رأس املــال، الوســائل الفنيّــة يف اإلنتاج.
3- نظريـّة االحتكــار:

ــة أيّ فائــض فــوق الربــح العــادي الــذي  ــق يف ظــل ســوق املنافســة التامّ ال يتحقَّ
ــم يكفــي الســتمراره يف جمــال نشــاطه، وال يتحّقــق  يكــون مبثابــة تعويــض للمنظِّ
الربــح غــري العــادي إال إذا حتــوَّل شــكل الســوق إىل احتــكار؛ حيــث يســتطيع 

احملتكــر أن يُســيطر علــى الســوق ويرفــع األســعار.
ومن أسباب القوّة االحتكاريّة الي تؤدّي إىل ظهور األرباح االقتصاديّة ما يلي:

- حقــوق الّتأليــف وحقــوق النشــر واالبتــكار وحــق امتيــاز اســتخراج املعــادن 
وحقــوق االمتياز؛

- وجود مؤسّسة وحيدة يف منطقة جغرافيّة مُعيّنة؛
- متّتع املؤسّسة بوفورات اقتصاديّة؛

- حجم رؤوس األموال املُستثمرة يف املؤسّسة؛
- الّتقنيات العالية املُستخدَمة؛

- محاية الدولة للصناعات احملليّة الناشئة من املنافسة األجنبيّة. 
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لقــدْ اختلفــت النّظريــات االقتصاديّــة يف نظرهتــا إىل الربــح الــذي حيصــل عليــه 
يـــاً. ــم باعتبــاره عائــداً وظيفيّــاً أو عائــداً متبقِّ املنظِّ

1- الربح عائـد وظيفـي:
نظــر الفكــر االقتصــادي التقليــدي إىل الربــح علــى أنــه عائــد وظيفــي، حيصــل 

ــم بســبب قيامــه بوظيفــة مُعيّنــة يف اإلنتــاج. عليــه املنظِّ
ويظهر الربح كعائد للوظائف األساسيّة التالية:

- وظيفة الكفاءة والقدرات اإلداريّة؛
م اجملدِّد واملبتكر؛ - وظيفة القيادة واملبادرة الي يقوم هبا املنظِّ

- وظيفة مواجهة املخاطر.
: 2- الربح عائـد متبــقٍّ

ينظــر الفكــر االقتصــادي احلديــث إىل الربــح علــى أنــه عائــد مُتبــقٍّ للمؤسّســة 
الربــح إىل  يعــود  الظاهــرة والّضمنيــة؛ وبذلــك  النفقــات  بعــد احتســاب كل 
أطــراف ال تقــوم بالعمليّــة التنظيميّــة )اإلدارة( بســبب انفصــال امللكيّــة عــن 
اإلدارة نتيجــة ظهــور املؤسّســات الكبــرية الــي تّتخــذ يف شــكلها القانونــي طابــع 

ــن: »الشــركات املســامهة«؛ ومــا يتْبعــه ذلــك مــن الّتمييــز بــن فئتيـ
- فئــة املسامهن: الذين يتحمّلون املخاطرة بأمواهلم ويستحّقون رحباً؛

ــل املخاطرة وفقاً  - فئــــة املديريــن: الذيــن يُقدِّمــون خدمــة تنظيميّة دون حتمُّ
للسياســة الــي ينتهجهــا املســامهون، وحيصلــون بذلــك علــى أجر وليــس ربح.

طبيـعــة ربــح المنّظم
03
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ولقــدْ تطــوّرت فكــرة الربــح تطــوّراً كبــرياً مــن خــال املُمارســة االقتصاديّــة؛ 
ــد رأس  ــد فقــط عائ ــد نشــاط املشــروع ككّل ومل يَعُ ــل عائ ــح ميثِّ ــح أصب »فالرب
املــال، ويعــود إىل عوامــل عديــدة، تشــارك فيهــا ُقــوى عديــدة، ولذلــك فالربــح ال 
ع فقــط علــى مــاك رأس املــال، وإمنــا ينــال منــه املديــرون والعمــال والدولــة  يــوزَّ
)الضرائــب(. ويف كثــري مــن األحــوال يُحتفــظ باألربــاح للتمويــل الذاتــي والتوسّــع 

االســتثماري«.
وهلــذا فمــن غــري املنطقــي اســتمرار الّتأكيــد علــى إعطــاء صاحب املــال »الفائدة« 
ــم »الربــح«؛ لكــون مديــري الشــركات واملؤسّســات االقتصاديّــة  وإعطــاء املنظِّ
يعملــون اليــوم مقابــل أجــر معيَّــن حيصلــون عليــه ســواء رحبــت الشــركة أم 
خســرت، أمّــا املســامهون فهــم الذيــن تعــود إليهــم نتائــج األعمــال، وقــدْ يقــرِّرون 

ــة تشــجيعاً هلــم. ختصيــص نســبة مــن األربــاح للمديريــن كحوافــز ماديّ
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نظرّيـــات الفائــــــدة

الفصل 
الثاني
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1- التمييز بن الفائدة والرِّبا:
- الفائدة والرِّبا يف الدراسات الغربيّة: ]الرِّبا < الفائدة[

تُميِّــز الدراســات الغربيّــة بــن الفائــدة Interest والرِّبــا Usury؛ حيــث إن الرِّبــا 
ــن )فائــدة مُعتــرة(؛ أمــا مــا هــو واقــع ضمــن  هــو مــا زاد معدَّلــه علــى حــدٍّ معيَّ

احلــدّ الــذي يتعيَّــن قانونــاً أو يف ســوق رأس املــال فتلــك فائــدة مباحــة.
- الفائدة والرِّبا يف الدراسات الفقهيّة: ]الرِّبا = الفائدة[

ــة بــن الرِّبــا والفائــدة؛ فالفائــدة مُجــرَّد وســيلة مــن  ــز الدراســات الفقهيّ ال تُميِّ
وســائل التحايــل علــى الرِّبــا، مبعنــى ســرت حقيقــة الرِّبــا مبظهــر آخــر، وإلضفــاء 
اســم آخــر عليــه غــري اســم الرِّبــا؛ ومــن ثــمّ فــإن الفائــدة هــي الّترمجــة احلديثــة 

لكلمــة »الرِّبــا« أو البديــل اللفظــي هلــا.
2- الّتمييز بن الفائدة والربح: 

ــة واحملاســبيّة،  ــة واالقتصاديّ ــة الفقهيّ ــدة مــن الناحي ــح عــن الفائ ــف الرب خيتل
ــايل:  ــك يف اجلــدول الت ونوجــز ذل

تحديد مفاهيم الّربا والفائدة والربح
01
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جدول 1: مقارنة بن الفائدة والربح
الربـــــح الفائـــــدة عنصر املقارنة 

 من الناحية
الفقهيّة

- الزيــادة يف األصــول املتداولــة )عــروض التجــارة(، - الزيادة يف األصول الثابتة )عروض القِنية(. 
بعــد بيعهــا. 

من الناحية 
االقتصاديّة

ق(؛ - مقدار حمدَّد سلفاً من الزيادة. ق أو ال يتحقَّ - احتمايل يف أصل وجوده )قد يتحقَّ

- احتمايل يف مقداره )قد يكون قلياً أو كثرياً(.

- رأس املال غري مضمون )معرَّض للربح واخلسارة(.- رأس املال مضمون واجب الردّ.

- عائــد ال ينتــج عــن تفاعــل عنصــري اإلنتــاج )العمــل 
ورأس املــال(؛

- الزيادة يف املال منفصلة عن العمل.

- عائــد ناتــج مــن تفاعــل عنصــري اإلنتــاج )العمــل 
املــال(؛ ورأس 

- الزيادة يف املال مرتبطة بالعمل.
- يقــرتن بفكــرة تقليــب املــال + بــذل اجلهــد + إضافــة - كسب ربوي دون أيّ مقابل اقتصادي.

منفعــة اقتصاديــة.
- يقرتن بفكرة املخاطرة.- بعيدة عن املخاطرة )من غري تعرّض للخسارة(.  

من الناحية 
احملاسبيّة

-  عبء على املؤسسة )من التكاليف الثابتة(؛

- ال عاقة هلا بنتائج املؤسسة.

- عائد للمؤسسة؛ 

- يرتبط بنتائج املؤسسة )حتقيق أرباح(.

02
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1- املراحــل التارخييّــة الســتقرار الفائــدة: مــن الّثابــت يف الدراســات الّتارخيية 
أن الفوائــد نشــأت يف البيئــة األوربيّــة، ثــم اســتقرت يف الواقــع العملــي علــى 

ــة: ســبيل التــدرّج؛ وذلــك حســب ثاثــة أطــوار تارخييّ
جدول 2: التدرج التارخيي الستقرار الفائدة

اخلصــــائصاجملــال الزمنـياملرحلـــة

1- طور التحريـم
........

حتى منتصف القرن 12 ميادي.

- حتريم ديي وقانوني؛

- رفض الفاسفة ورجال الدّين للفائدة.

2- طور التساهل والتسامح
من منتصف القرن 12 ميادي؛

حتى منتصف القرن 15 ميادي.

- ختفيف مبدأ التحريم بعدد من االستثناءات؛

- شيوع احليل الصرحية للّتعامل بالفائدة.

3- طور اإلباحـة
من منتصف القرن 16 ميادي؛

حتى هناية القرن 18 ميادي.

- تأييد النظام الربوي مبوجب القانون؛

- نظام الفائدة أساس النظام الرأمسايل؛

- نقاش حول حتديد معدّالت الفائدة.

2- النظريّــات املــربِّرة لنظــام الفائــدة: لقــد وُضعــت يف الفكــر االقتصــادي 
ــة لتريــر حصــول املُقــرض )صاحــب رأس  ــم الفائــدة الربويّ ــات تدعِّ عــدّة نظريّ
ــل وُجِّهــت هلــذه  ــى مــال يُضــاف إىل أصــل قيمــة القــرض، ويف املقاب ــال( عل امل
ــات انتقــادات تُــرز نقائصهــا وتكشــف بــأنّ ســعر الفائــدة ال يســتند إىل  النظريّ

مــرِّرات صحيحــة!
وفيما يلي عرض وجيز ألهم هذه النظريات واالنتقادات املوجَّهة هلا:

النظرّيات االقتصادّية المبّررة لسعر الفائدة
02
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جدول 3: مُلخص ألهم مربرات وانتقادات نظام الفائدة
االنتقـــــــاداتاملبــــررات النظريــــة

1- نظريّة االدخار:

)املدرسة الكالسيكيّة(

جيعــل  اقتصــادي  نظــام   = الفائــدة  نظــام   -
مدّخــرة. كلهــا  األمــوال 

- الفائدة = مثن ) جزاء ( لادخار. 
 )+( أسعار الفائدة ⇐ )+( االدخار ⇐ )+( 

االستثمار ⇐ )+( النمو االقتصادي.

- حســب التحليــل الكينــزي: املدخــرات ليســت 
دالــة لســعر الفائــدة وإمنــا هــي كدالــة للدّخــل 
فقــط، ومعــدل االســتثمار يتناســب عكســياً مــع 

ــدة؛ ســعر الفائ
- إذا كانــت قيمــة الفائــدة حتــثّ علــى االدخــار؛ 

فــإن: 
التطلـّـع إىل الربــح + التعلـّـق بالثــروة +اخلــوف مــن 
النفســية...(  العوامــل  مــن  املســتقبل )وغريهــا 
ــز علــى االســتثمار، حتــى  تدفــع إىل االدّخــار وحتفِّ

يف حالــة غيــاب الفائــدة وعــدم االعــرتاف هبــا. 

2- نظريّة التضحية 
واالنتظار:

)نظريّة التفضيل الزمين(

)سنيور + مارشال(

الفائــدة = تعويــض املقــرض علــى حرمانــه   -
مــن مالــه مقابــل اســتفادة املقــرتض مــن عنصــر 

الوقــت؛ 
ــدة بالنســبة للمُقــرض = مثــن االنتظــار  - الفائ

ــاع عــن االســتهاك(؛ )االمتن
الوقــت  مثــن  للمقــرتض=  بالنســبة  الفائــدة   -

الســداد(. )تأجيــل  املكتســـب 
 )+( درجة التضحية ⇐ )+( سعر الفائدة. 

- االمتنــاع عــن جــزء مــن االســتهاك احلاضــر 
ــاء؛ ــل أيّ حرمــان بالنســبة لألغني ال ميث

- نظريــة ذات طابــع نفســي وليــس اقتصــادي 
ــى الســلع االســتهاكية يف  مرتبــط بالّتهافــت عل

النظــام الرأمســايل. 

 3- نظريّة إنتاجيّة 
رأس املال:

)املدرسة النيوكالسيكيّة(

- رأس املال منتج للقيمة؛ 
- رأس املــال يُســتخدم يف اإلنتــاج للحصــول على 

قيمــة أعلــى مــن قيمتــه األصليــة قبــل اهتاكه؛
القيمــة   - املنتجــة  القيمــة   = الفائــدة  ســعر 

املــال(. )لــرأس  األصليــة 

- ال تفــرِّق النظريــة بــن القــروض االســتهاكية 
)ال توجــد إنتاجيــة صافيــة( والقــروض اإلنتاجيــة 

ــدة(؛ )زيــادة اإلنتاجيــة احتماليــة وليســت مؤكَّ
- اخللــط بــن رأس املــال النقــدي )ليــس عنصــر 
إنتــاج( ورأس املــال العيــي )يعــدّ عنصــر إنتــاج(؛ 

- ال يوجــد ارتبــاط بــن اّتجــاه اإلنتاجيــة واّتجــاه 
ســعر الفائــدة يف الواقــع؛

- رأس املــال ليــس لــه عائــد إال إذا أســهم مــع 
ــه يف  ــة ويكــون نصيب ــة اإلنتاجي العمــل يف العملي
صــورة ربــح ال فائــدة )الربــح ينتــج مــن تفاعــل 

العمــل ورأس املــال(.

4- نظريّة تفضيل 
السيولة

)كينز(

- الفائدة = مثن التنازل عن السيولة النقدية؛
- الفائدة = مثن التخلّي عن االكتناز.

- إذا بلــغ ســعر الفائــدة حــدّه األدنــى كمــا هــو 
بعكــس  يأتــي  النظريــة  هلــذه  العــام  االّتجــاه 
املطلــوب )زيــادة التفضيــل النقــدي وقلــة الرغبــة 
يُعــرف  مــا  وهــو  الســيولة(  عــن  التخلّــي  يف 
مبصْيــدة الســيولة عنــد كينــز؛ تصبــح قــرارات 
األعمــال  رجــال  بتوّقعــات  االســتثمار مرتبطــة 
أكثــر منهــا بســعر الفائــدة )عــدم فعاليــة ســعر 

الفائــدة(؛
- يتخلـّـى النــاس عــن االكتنــاز عنــد توفــري فــرص 

اســتثمار مرحبــة وليــس بالفائــدة وحدهــا.
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االنتقـــــــاداتاملبــــررات النظريــــة

5- نظريّة املخاطرة:

)إمكانيّة عدم استعادة 
القرض(

العديــدة  املخاطــر  عــن  تعويــض   = الفائــدة   -
الــي يتعــرّض هلــا الدائــن )إفــاس املديــن، عــدم 

قدرتــه علــى الســداد...(؛
- الفائدة = مثن املخاطرة؛

 )+( درجة املخاطرة ⇐  )+( سعر الفائدة.  

إلمــكان  اخلطــر  هــذا  تغّطــي  ال  الفائــدة   -
القــرض؛ أصــل  خماطــر  لــذات  تعرّضهــا 

- إمهــال دور الرّهــن والّضمــان يف ضمــان املــال 
للمقــرض وإزالــة املخاطــر وإمهــال اخلطــر الــذي 

يتعــرّض لــه املقــرتض )إمكانيــة خســارته(؛
- نظريــة تــؤدّي إىل عــدم اإلقــراض إال لألغنيــاء 

لســداد الدّيــن. 

6 نظريّة العرض 
والطلب:

)نظريّة استعمال النقود(

- النقــود هــي ســلعة هلــا عــرض وطلــب وســعر 
خــاصّ؛

- الفائدة = مثن إجيار )استخدام( النقود. 

- نظريــة تُخــرج النقــود عــن دورهــا الطبيعــي 
الوســيط احملايــد يف املبــادالت مــن أجــل االّتجــار 

هبــا يف حــدّ ذاهتــا؛
إذا  إال  إنتاجيّــاً  عنصــراً  تعــدّ  ال  النقــود   -
حتوّلــت إىل صــورة عينيــة تســتحقّ أجــراً مقابــل 

اإلنتــاج؛ يف  مشــاركتها 
- نظريــة تُكــرِّس ســيادة القاعــدة اإلقراضيــة 
يف تــداول األمــوال وتوجيههــا بــدالً مــن القاعــدة 

اإلنتاجيــة.

7- نظريّة الزمن:

)املدرسة النمساويّة(

- الفائدة = أجر الزّمن؛
- الزّمــن هــو مــا يبــاع ويشــرتى يف ســوق رأس 

ــال.  امل

- الزمن مفهوم حيادي وليس عامل إنتاج؛
- العمــل الــذي يتــمّ خــال الزمــن هــو العامــل 

املنتــج وليــس الزّمــن نفســه. 

8- نظريّة التضخم:

)اخنفاض القوّة الشرائيّة 
للنقود(

- الفائــدة = تعويــض عــن النّقــص املتوّقــع يف 
قيمــة النقــود املقرَضــة بســبب ارتفــاع األســعار؛
- الفائــدة = الفــارق الــذي جيعــل الدّين املســتعاد 

يف املســتقبل مســاوياً بالقيمة يف احلاضر؛ 
- ســعر الفائــدة = القيمــة احلاليــة للنقــود - 

للنقــود.  املســتقبلية  القيمــة 

ــال باملســتوى  ــى رأس امل ــدة عل ــط الفائ - ال ترتب
العــام لألســعار؛

- الفائــدة هــي مــن أســباب التضّخــم واخنفــاض 
القــوة الشــرائية للنقــود، وليســت نتيجــة هلــذا 

االخنفــاض؛
- إلغــاء الفائــدة = عــاج مشــكلة التضّخــم ومنــع 

ارتفــاع األســعار.
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إذا كان الفكــر االقتصــادي يَعتــر نظــام الفائــدة هــو النظــام الطبيعــي الــذي ال 
بديــل عنــه؛ فإننــا جنــد يف املقابــل أنّ بعــض خــراء االقتصــاد أّكــدوا علــى دور 

ــة! ــة والعامليّ ــة احملليّ ســعر الفائــدة يف حــدوث األزمــات االقتصاديّ
جدول 4: جدوى آليّة سعر الفائدة حسب الدراسات االقتصاديّة الغربيّة

مـــا ورد يف الدراســـــة االقتصــادي

»سري روي هارود«

»حنو اقتصاد حركي 
ديناميكي«

- »إن النظــام احلــرّ ال ميكنــه البقــاء إذا مــا اســتمرّت فئــة مــن أصحــاب رؤوس األمــوال... حتصــل 
علــى دخــل يســمى »الفائــدة« دون أن تتعــرّض ملخاطــرة أو تبــذل جهــداً مبدعــاً... وال بــدّ مــن 
ختليــص اجملتمــع مــن شــرورها بتحريــم ســعر الفائــدة هنائيــاً، وعندهــا ســيضطرّ املموِّلــون إىل 

ــدة«. ــة مفي اســتثمار أمواهلــم بطــرق إنتاجيّ

املدير السابق لبنك 
الرايخ األملاني:

»شاخت«

- »إنــه بعمليّــة رياضيّــة غــري متناهيــة يّتضــح أن مجيــع املــال يف األرض صائــر إىل عــدد قليــل مــن 
املرابــن، ذلــك أن الدائــن املرابــي يربــح دائمــاً يف كل عمليّــة، بينمــا املديــن معــرَّض للربــح واخلســارة، 
ومــن ثَــمّ فــإن املــال كلــه يف النهايــة ال بــد -باحلســاب الرياضــي- أن يصــري إىل الــذي يربــح دائمــاً، 

وإن هــذه النظريّــة يف طريقهــا إىل التحّقــق الكامــل«.

االقتصادي اإلجنليزي: 
»كينز«

»النظريّة العامّة للّتشغيل 
والفائدة والنقود«

- »إن ارتفــاع ســعر الفائــدة يعــوق اإلنتــاج...وكل نقــص يف ســعر الفائــدة ســيؤدّي إىل زيــادة يف 
اإلنتــاج ومــن ثــمّ يف العمالــة وإجيــاد فــرص لتشــغيل املزيــد مــن النــاس... إن السياســة النقديّــة جيــب 
أن تّتجــه دومــاً إىل ختفيــض ســعر الفائــدة، وأن اجملتمــع النامــي بصــورة مثاليّــة ســيصل إىل حالــة 

تصبــح فيهــا الفائــدة صفــراً«.

مدير البنك األملاني 
)فرانكفورت(:

»جوهان فيليب بتمان«
دراسة: »كارثة الفائدة«

ــة معنــاه حقــن التضّخــم... ومــع اســتمرار  - »كل زيــادة يف الفوائــد عــن معــدَّل الزيــادة يف اإلنتاجيّ
وجــود الفائــدة تــزداد املديونيّــة وعــدد العاجزيــن عــن السّــداد...وتزداد حــاالت اإلفــاس...؛ حيــث 
نصــل إىل كارثــة اقتصاديّــة ســببها الفائــدة املرتفعــة ملــدّة طويلــة... فكارثــة الفائــدة للكثرييــن تــؤدّي 

إىل كارثــة اقتصاديّــة للجميــع«.

االقتصادي الفرنسي:

»موريس آليه«

جائزة نوبل لالقتصاد

- »يقــوم االقتصــاد العاملــي برمّتــه علــى أهرامــات هائلــة مــن الديــون...ومل يصبــح عاجــه عســرياً 
بالقــدر الــذي هــو عليــه اليــوم؛ ممّــا يعيــق االســتثمار ويُولِّــد األزمــات ويســيء توزيــع الدّخــل 
وختصيــص املــوارد... إهنــا الفائــدة املســؤولة عــن املصائــب الكــرى يف النظــام النقــدي العاملــي، 
وهــي املســؤولة عــن التضّخــم، وهــي املســؤولة عــن ضيــاع األمــوال وهــي املســؤولة أخــرياً عــن عــدم 

ــن لديوهنــم«. ــع املدين دف

االقتصادي األملاني:

»سيلفيو جيزل«

- »إنّ منــو رأس املــال يعوقــه معــدّل فائــدة النقــود، ولــو أن هــذه الفرملــة أزيلــت لتضاعــف منــو رأس 
ــى  املــال يف العصــر احلديــث لدرجــة تــرز خفــض ســعر الفائــدة إىل الصفــر يف فــرتة وجيــزة، وعل
هــذا ســنجد أن أصحــاب األمــوال ال يفّضلــون اســتثمارها عــن طريــق االئتمــان بفائــدة ثابتــة؛ بــل 

يّتجهــون إىل نظــام املشــاركة يف رأس املــال«.

جدوى آلّية سعر الفائدة
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نظرّيـــات البنوك

الفصل 
الثالث
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ــب بنــود امليزانيّــة يف البنــوك  1- أولويّــات ترتيــب بنــود امليزانيّــة املصرفيّــة: تُرتَّ
ــع الصناعــي والتجــاري؛  ــة املؤسّســات ذات الّطاب ــق أســلوب عكســي مليزانيّ وف
ــة النســبيّة فتبــدأ  ــاً لألمهيّ ــا تبع ــب العناصــر بداخله ــمّ إعــداد وترتي ــث يت حي

ــة وهكــذا... ــة فاألقــّل أمهيّ ــة يليهــا العناصــر املهمّ ــر العناصــر أمهيّ بأكث
وعلــى ذلــك تبــدأ األصــول بعنصــر النقديّــة باعتبــاره أكثــر العناصــر خطــورة؛ ألنّ 
عــدم توافــر احلجــم املائــم يف الســيولة قــدْ يــؤدّي إىل اهنيــار البنــك لــو أشــيع 
مثــاً عــدم قدرتــه علــى الوفــاء بالتزاماتــه جتــاه املودعن، وتبــدأ اخلصوم بعنصر 
الودائــع الــي تُعتــر مبثابــة التزامــات علــى البنــك؛ كمــا إنّ زيــادة وتطــور حجمهــا 

يُعتــر مؤشــراً رئيســاً علــى جنــاح أو فشــل البنــك ومــدى ثقــة اجملتمــع فيــه.
ــى إىل األســفل يف  ــة مــن األعل ــب أصــول وخصــوم امليزانيّ ــح ترتي يُمكــن توضي

ــايل:  ــوك واملؤسّســات األخــرى كالت البن
جدول 1: نظام ترتيب بنود امليزانيّة يف البنوك واملؤسّسات التجاريّة والصناعيّة

Actif = Uses = Assets Passif = Ressources = Liabilities
اخلصوم = املطلوبات = املصادراألصول = املوجودات = االستخدامات اجلانب 
املؤسّسات البنوكاملؤسّسات البنوك احلالة 

عناصر امليزانيّة 
الرئيسة

1- أصول نقديّة؛
2- أصول متداولة؛

3- أصول ثابتة.

1- أصول ثابتة؛
2- أصول متداولة؛

3- أصول نقديّة.

1- الودائع؛
2- االلتزامات؛

3- حقوق امللكيّة.

1- ال توجد؛
2- حقوق امللكيّة؛

3- االلتزامات.

ال توجد.حسابات نظاميّة ال توجد.حسابات نظاميّة.خارج امليزانيّة 
درجة االستحقاق املتزايدةدرجة االستحقاق املتناقصةدرجة السيولة املتزايدةدرجة السيولة املتناقصةالرتتيب 

إدارة أصول وخصوم الميزانّية في البنوك
01
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2- أهداف إدارة األصول واخلصوم املصرفيّة: هتدف إدارة األصول يف البنوك 
إىل التعامــل مــع خطريــن مهــا: خطــر الســوق املتمّثــل يف اختيــار العماء، وخطر 

الســيولة املُتمّثــل يف مقابلــة طلبــات الســحب، ويتــمّ مواجهــة ذلك مبا يلي:
- حتقيــق أكــر قــدر مــن األربــاح بالبحــث عــن فــرص االســتثمار والعمــاء 

املوثــوق فيهــم؛
- تقليــل املخاطــر إىل أقــل حــدٍّ مُمكــن عــن طريــق املعلومــات والرقابــة 

االســتثمارات؛ وتنويــع  والّضمانــات 
- تأمن مستوى معيّن من السيولة ملواجهة طلبات السّحب.

نهــا مــن  وهتــدف إدارة اخلصــوم إىل حتقيــق زيــادة يف املــوارد املاليــة للبنــوك، متكِّ
االســتجابة إىل املزيــد مــن طلبــات الّتمويــل، وملـّـا كانــت قــدرة البنــوك علــى زيــادة 
الودائــع حمــدودة؛ فــإن النّجــاح يف إدارة اخلصــوم يرتبــط بالقــدرة علــى تنميــة 

مصــادر بديلــة لألمــوال.
فيمــا قبــل ســنة 1960 كان الّتركيــز علــى إدارة األصــول يف البنــوك مــن خــال 
اهتمامهــا بطبيعــة تكويــن جانــب األصــول فقــط، أمــا اخلصــوم فكانــت متغيّــراً 
خارجيّــاً عــن ســيطرة البنــك وإدارتــه مــن خــال اعتمادهــا على الودائــع اجلارية 
الــي تصــل إىل أكثــر مــن 60 % منهــا؛ ولكن منذ الســتينيّات من القرن العشــرين 
املاضــي جلــأت البنــوك إىل تغيــري هيــكل اخلصــوم نتيجــة خماطــر الســيولة 
والسّــحب املفاجــئ وأســعار الفائــدة؛ وذلــك باســتخدام شــهادات االســتثمار 
القابلــة للتــداول ذات اآلجــال وتنويــع الودائــع حســب اآلجــال مــن ودائــع بإخطــار 

إىل ادخاريّــة إىل آجلــة، باإلضافــة إىل االقــرتاض مــن البنــوك األخــرى.
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توجــد يف الفكــر املصــريف أربــع نظريـّـات إلدارة أصول وخصــوم ميزانيّة البنوك، 
وهي:

1- نظريّــة القــروض التجاريّــة Commercial Loan Theory: يــرى أصحاب 

هــذه النظريّــة أنّ البنــوك جيــب أنْ تقتصــر يف قروضهــا علــى »املــدّة القصــرية« 
للمحافظــة علــى الســيولة؛ ألنّ املــوارد املاليّــة للبنــوك هــي مــن النّــوع الــذي 
يُســتحقّ عنــد الّطلــب أو خــال فــرتة قصــرية، والّتعامــل بــاألوراق التجاريّــة ألن 
ــى فكــرة أنّ القــرض ال  ــة، فهــي تقــوم عل ــه لتمويــل ســلع حقيقيّ القــروض تُوجَّ
ــداد يف املــدّة املقــرَّرة؛ حيــث تتحــوّل القــروض إىل  ــة السّ ــن إمكانيّ بــد أنّ يتضمّ
نقديّــة قبــل تاريــخ االســتحقاق كمــا يُتوّقــع أن تكفــي حصيلــة بيــع تلــك املنتجــات 

لســداد قيمــة القــروض والفوائــد؛
2- نظريّــة إمكانيّــة التحويــل Shiftability Theory: هتتــمّ هــذه النّظريــة 

بتوســيع قاعــدة التوظيــف أو األصــول؛ حيــث ال تريــد أنْ تقتصــر عمليّــات 
البنــوك علــى القــروض قصــرية األجــل؛ بــل جيــب تدعيــم حمفظــة أوراقهــا 
املاليّــة؛ ألنّ الســيولة تعتمــد يف األســاس علــى مــدى إمكانيّــة حتويــل )بيــع( جــزء 
مــن األوراق املاليّــة إىل نقديّــة بســرعة ودون خســارة يف قيمتهــا. وهــذه املرونــة 
يف التحويــل والتبديــل تتوقــف علــى تنــوُّع وتعــدُّد حجــم األصــول والعمليـّـات الــي 

يقــوم هبــا البنــك؛

النظرّيات المصرفّية في إدارة أصول وخصوم الميزانّية
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3- نظريّــة الدّخــل املتوّقــع Anticipated Income Theory: ختتلــف عــن 

األجــل  طويلــة  للقــروض  تشــجيعها  حيــث  مــن  التجاريّــة  القــروض  نظريّــة 
ــة هــو أنّ منــح االئتمــان  والقــروض االســتثماريّة، واألمــر املهــمّ يف هــذه النظريّ
ــة ومقــدار الدّخــل  ــة العملي ــى دراســة البنــك ملــدى جدِّي ــف عل أو القــرض يتوقَّ
املتوّقــع مــن النشــاط الــذي ســوف يُموِّلــه القــرض، وعليــه ليــس هنــاك أيّ ســبب 

ــة؛ ــى القــروض التجاريّ ــح القــروض تقتصــر عل جيعــل من
4- نظريّــة إدارة اخلصــوم Liability Management Theory: وهــي نظريّــة 

ــب  ــى جان ــا عل ــزت اهتمامه ــي ركَّ ــابقة ال ــات السّ ــف عــن النظريّ ــة ختتل حديث
ــة تــرى أن الســيولة ال تتوّقــف فقــط علــى تاريــخ اســتحقاق  األصــول، فالنظريّ
القــروض أو علــى مــا ميتلكــه البنــك مــن أوراق ماليّــة ســهلة التحويــل إىل نقديّــة؛ 
بــل تتوّقــف كذلــك علــى إمكانيّــة حصــول البنــك علــى مــوارد ماليّــة مــن مصــادر 

خارجيّــة كإصــدار شــهادات الودائــع. 
ــة يف إدارة األصــول واخلصــوم حســب  ــات املصرفيّ ــم النظريّ ونســتعرض تقوي

ــايل:  تطوّرهــا التارخيــي يف اجلــدول الت
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جدول 2: تقويم النظريّات املصرفيّة يف إدارة أصول وخصوم امليزانيّة
تقويــم النظـريــّةإدارة األصـول واخلصـومالنـظـريــــّة

 1- نظريّة القروض التجاريّة
)النظريّة اإلجنليزيّة(

ــع قصــرية األجــل إىل  ــه الودائ ــوك بتوجي 1- تقــوم البن
عليهــا  ويُمنــع  األجــل؛  قصــرية  جتاريــة  اســتثمارات 
اســتثمار الودائــع يف قــروض طويلــة األجــل أو تأســيس 

شــركات جديــدة؛ 
 = ذاتيــة  ســيولة  هلــا  األجــل  قصــرية  القــروض   -2
قــروض موجَّهــة لتمويــل ســلع حقيقيّــة تتحــوّل قبــل 
تاريــخ االســتحقاق إىل نقــود تضمــن اســرتداد القــرض؛

3- استمراريّة السيولة من خال إمكانية السّداد.

ــد لبيــع الســلع قبــل  - ال ميكــن توافــر ضمــان مؤكَّ
القــرض؛ اســتحقاق  تاريــخ 

القــروض  توفــري  تتطلّــب  االقتصاديّــة  التنميــة   -
األجــل؛ وطويلــة  متوسِّــطة 

إىل  فتتحــوَّل  القــروض  جتديــد  إمكانيــة  ختفــي   -
األجــل؛ طويلــة 

- ختفــي إمكانيّــة اللّجــوء إىل البنــك املركــزي عنــد 
الســيولة؛ مســتوى  اخنفــاض 

- احملافظــة علــى الســيولة ليــس بقصــر املــدة بقــدر مــا 
هــو مــدى قــوة املركــز املــايل للعميــل املقرتض؛

ــة  ــطء الصناعــة اإلجنليزيّ ــة إىل ب - أدّت هــذه النّظريّ
أّنهــا  رغــم  أوربــا؛  دول  يف  الصّناعــة  بنمــو  مقارنــة 

ســبقتها يف الثــورة الصناعيّــة بنحــو قــرن. 

اخلصوم =

ودائع قصرية األجل.

األصول =

قروض قصرية األجل.

 2- نظريّة إمكانيّة التحويل
)النظريّة التقليديّة املتطوِّرة(

1- هتتــمّ بتوســيع قاعــدة التوظيــف أو األصــول، فهــي 
غــري صاحلــة،  أهنــا  التجاريّــة  القــروض  تــرى يف  ال 
ــات البنــك علــى تلــك  ولكنّهــا ال تريــد أن حتصــر عمليّ

األصــول؛
 + األجــل  قصــرية  قــروض  مبنــح  البنــك  يقــوم   -2
تدعيــم حمفظــة األوراق املاليّــة )القــدرة علــى البيــع 

اخلصــم(؛  +
ــة حتويــل جــزء  3- الســيولة تعتمــد علــى مــدى إمكانيّ
مــن أصــول البنــك إىل نقديــة بســرعة )مرونــة الّتحويــل 

والّتبديــل(.

- وجــود األوراق املاليّــة قصــرية األجــل ال خيــدم غــرض 
ــة األزمــات )ال تســتطيع البنــوك بيــع  الســيولة يف حال

األوراق املاليّــة الــي تعرضهــا كل البنــوك(؛
األوراق  مــن  قــدٍر ضئيــٍل  ســوى  البنــك  ال ميلــك   -
املاليّــة قصــرية األجــل، وهــو قــدر ال يكفــي ملواجهــة 
كل مــن املســحوبات غــري املتوّقعــة مــن الودائــع والّطلــب 

غــري املتوّقــع علــى الّتمويــل.

األصول =

قروض قصرية األجل

+ أوراق ماليّة قصرية األجل.

 3- نظريّة الدّخل املتوّقع
)النظريّة األملانيّة(

1- تقــوم البنــوك بكاّفــة أنــواع التمويــل املصــريف مهمــا 
كان األجــل، ولكاّفــة القطاعــات االقتصاديــة؛

ــدى  ــك مل ــى دراســة البن ــروض عل ــح الق ــف من 2- يتوّق
جدّيــة العمليــة + مقــدار الدّخــل املتوّقــع مــن النّشــاط 

ــه القــرض؛ الــذي يُموِّل
3- انتهجــت هــذه النظريــة البنــوك األملانيــة )+ بنــوك 
أوربــا الوســطى خاصّــة بلجيــكا وفرنســا(؛ ممّــا ســاعد 

علــى قيــام هنضــة يف املشــروعات األساســية فيهــا.

- يلعــب جانــب األصــول وطبيعــة تكوينــه دوراً مهمّــاً يف 
توفــري واســتمراريّة الســيولة يف البنــوك؛ لكــن الســيولة 

تعتمــد علــى مصــادر النّقديّــة الرئيســة )اخلصــوم(.
األصول =

قروض قصرية األجل
+ قروض متوسطة وطويلة 

األجل
+ توقع جناح عمليّة التمويل.

 4- نظريّة إدارة اخلصوم
)النظريّة احلديثة(

1- تعــرتف النّظريــة جبانــب األصــول وطبيعــة تكوينــه 
يف توفــري الســيولة؛

ــل: القــروض  ــب األصــول )مث ــدّ عناصــر جان 2- ال تُع
واألوراق املاليــة( هــي املصــدر الوحيد للســيولة، وميكن 

االعتمــاد يف ذلــك علــى عناصــر جانــب اخلصــوم؛
3- هتتــمّ بشــراء الســيولة مــن مصــادر خارجيّــة هبــدف 
ــز  ــن مرك ــة تُحسِّ ــة إضافيّ ــوارد ماليّ ــى م احلصــول عل
ــق املزيــد مــن األربــاح باســتثمار تلــك  الســيولة وتُحقِّ

املــوارد.

لاحتياطــي  اجلديــدة  املصــادر  خضــوع  عــدم   -
بنســب  أو خضوعهــا  املقرتضــة(  )األمــوال  اإللزامــي 

اإليــداع(.  )شــهادات  منخفضــة 
- نظريّة تفسِّر يف الوقت احلاضر: 

- زيادة الودائع ما بن البنوك؛
- تنوّع وتعدّد أشكال الودائع؛

- شهادات االدّخار واإليداع املتنوّعة؛
- منوّ عمليات البنوك؛

- توافر السيولة. 

اخلصوم =
إصدار شهادات إيداع قابلة 

للّتداول
+إنشاء فروع أجنبيّة جلذب 

املزيد من الودائع
+ االقرتاض من البنوك 

األخرى.
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والبنــوك  الشــاملة  البنــوك  بــن  املقارنــة  أوجــه  مدرســتان حتكمــان  هنــاك 
مهــا:  املتخصِّصــة، 

- املدرســة األوىل: هــي املدرســة األملانيّــة وباقــي دول القــارّة األوربيّــة 
ماعــدا بريطانيــا؛ وتقــوم البنــوك عنــد هذه املدرســة على النّشــاط الشـّـامل 
الــذي ال يعــرف الّتفرقــة بــن النشــاط التجــاري والنشــاط املُتخصِّــص؛ 
حيــث يقــوم البنــك بالدراســة والبحــث والرتويــج والتمويــل واملشــاركة مــع 
ــى الوفــاء  االحتفــاظ بالســيولة عنــد احلــدّ الــذي جيعــل البنــك قــادراً عل

ــه؛ بالتزامات
ــص.  ــي أخــذت بالتخصُّ ــة ال ــة: هــي املدرســة اإلجنليزيّ - املدرســة الثاني
والبنــوك املتخصِّصــة يف تقديــم نــوع معيّــن مــن االئتمــان قــدْ تُصــاب 
بالفشــل املصــريف؛ فمثــاً يف الواليــات املُتَّحــدة قامــت البنــوك بالتخصُّــص 
يف تقديــم قــروض إىل الشــركات املُنتجــة للطاقــة والشــركات الزراعيّــة؛ 
ولكــن عندمــا عانــت تلــك الشــركات مــن خســائر كبــرية نتيجــة اخنفــاض 
ــوك املُتخصِّصــة  ــت البن ــة، عان ــة وأســعار املنتجــات الزراعيّ أســعار الطاق

مــن الفشــل املصــريف وأفلــس الكثــري منهــا.
ــف مــن جمتمــع  ــة ختتل ــود امليزانيّ ــد مــن بن ــكل بن ــة النّســبيّة ل إنّ األمهيّ  
ــائد يف اجملتمــع مــن ناحيــة؛  إىل آخــر حســب طبيعــة النشــاط االقتصــادي السّ

نشاط البنوك في ظل نظرّيات إدارة عناصر الميزانّية
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وحســب تقــدُّم أو ختلُّــف العــادات املصرفيّــة يف اجملتمــع مــن ناحيــة أخــرى؛ 
لذلــك جنــدْ أنّ هنــاك اختافــاً واضحــاً بــن األمهّيــات النســبيّة للبنــود املختلفــة 

ــع الواحــد. ــك إىل آخــر يف داخــل اجملتم ــن بن ــة م للميزانيّ
ويُمكن تلخيص هذه الفكرة يف اجلدول التايل: 

جدول 3: أثر طبيعة اجملتمع يف حتديد األمهيّة النسبيّة لبنود امليزانيّة املصرفيّة
زيادة األمهيّة النسبيّة لبنود ميزانيّة البنوك طبيعـة اجملتمـع اخلصائـص

املؤسّسات السائدة

+ - شيوع شركات املسامهة اخلزينــة  )أذونــات  املاليّــة  األوراق  حمفظــة   -
التجاريّــة األوراق   + والســندات(  األســهم 

- النّقود السّائلة- شيوع املؤسّسات الفرديّة

نشاط اجملتمع
- األوراق التجاريّة املخصومة- املُجتمعات التجاريّة

- السّلف والقروض- املُجتمعات الصناعيّة

املكانة املصرفيّة
- الودائع )اجلارية + ألجل(- البنوك القدمية )مسعة + ثقة(

- رأس املال املدفوع- البنوك حديثة الّتكوين
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السياسة النقدية

الفصل 
األول
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1- املفهــوم الّلغــوي: يُقصــد بالسياســة )Policy, Politique( يف اللّغــة التدبــري 

ألمــر عــام يف مجاعــة مــا، وتعــي مــا يلــي:
- علــم إدارة الدولــة، ومــن ثــمّ طريقــة احلكــم ومنهــا جممــوع املصــاحل 

والسياســة اخلارجيّــة؛ الداخليّــة  السياســة  مثــل:  العامّــة، 
- اتِّبــاع منهــج أو طريقــة إلدارة جوانــب اجملتمــع املختلفــة ســواء تعلـّـق األمــر 
باجلانــب االقتصــادي أو املــايل أو النّقــدي أو الزراعــي أو الصناعــي أو 
ــة حديثــاً نســبيّاً؛ حيــث ظهــر  التجــاري، ويُعتــر مُصطلــح السياســة النقديّ

يف القــرن 19.
ــة هــي العمــل الــذي تقــوم بــه الســلطات  ــق: السياســة النقديّ 2- املفهــوم الضيّ

النقديّــة للتأثــري يف حجــم املعــروض مــن النقــود زيــادة أو نقصانــاً؛ وذلــك كأداة 
لتحقيــق أهــداف اقتصاديّــة مُعيّنــة. ويتضمّــن هــذا املعنــى التوسّــع واالنكمــاش 

ــة النقــود املتداولــة. يف كميّ
3- املفهــوم الواســع: السياســة النقديّــة هــي جمموعــة اإلجــراءات والتدابــري 

الــي تســتخدمها احلكومــة والبنــك املركــزي واخلزينــة إلدارة كل مــن النقــود 
واالئتمــان وتنظيــم الســيولة الازمــة لاقتصــاد الوطــي. ويشــتمل هــذا املعنــى 
علــى مجيــع التنظيمــات النقديّــة واملصرفيّــة لِمــا هلــا مــن تأثــري يف مراقبــة 

حجــم النقــود.
4- عالقــة السياســة النقديّــة بالنقــود والبنــوك: يف صــورة مُســتمدّة مــن 

مفهوم السياسة النقدّية
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ي اجلســم، وتوصف  العلــوم الطبّيــة يُنظــر إىل النقــود علــى أهنــا الدّمــاء الــي تُغــذِّ
عــه علــى األعضــاء، وميكــن تشــبيه  البنــوك بأّنهــا القلــب الــذي جيمــع الــدّم ويوزِّ
السياســة النقديّــة بالشــراين الــي يســري فيهــا الــدّم إىل خمتلف األعضــاء. وكما 
أن فســاد الشــراين يــؤدّي إىل تضــرّر األعضــاء مــن الــدّم املتدّفــق ســواء بغــزارة 
أكثــر مــن الــازم أو ببــطء أكثــر مــن الــازم؛ فــإن فســاد السياســة النقديّــة يــؤدّي 

إىل تضــرّر االقتصــاد!
5- عالقــة السياســة النقديّــة بالنظريّــة النقديـّـة: تنظــر النظريّــة النقديّــة إىل 

ــة جمــرّدة، ويف ظــروف معيّنــة، فتوصــي مبــا  ــة نظــرة علميّ املشــكلة االقتصاديّ
ينبغــي أنْ يكــون عليــه النظــام االقتصــادي. أمّــا السياســة النقديّــة فهــي تبحــث 
فيمــا جيــب أن يُّتخــذ مــن إجــراءات وتدابــري هبــدف حــّل املشــكلة القائمــة أو 
احلمايــة مــن وقــوع مشــكات مُحتملــة. ومــن هنــا فــإنّ مَهمــة أصحــاب القــرار 
ــا جيــب أن يُعمــل؛ أي  ــون وم ــي أنْ يك ــا ينبغ ــن م ــق ب النقــدي تكمــن يف الّتوفي

ــة. ــذه السياســة النقديّ ــة ومــا تُنفِّ ــة النقديّ الّتوفيــق بــن مــا توصــي بــه النظريّ
ــة: تقــوم الســلطة املاليّــة )وزارة  ــة بالسياســة املاليّ 6- عالقــة السياســة النقديّ

املاليّــة ويقــف الرملــان كعامــل حمــدِّد ملوازنــة الدولــة( بتنفيــذ السياســة املاليّــة، 
ــى أدواهتــا الرئيســة يف  ــث تتجلّ ــاج؛ حبي ــل جمــال تأثريهــا يف ســوق اإلنت ويتمّث
كل مــن الضرائــب واإلنفــاق احلكومــي. أمّــا السياســة النقديّــة فــإن اجلهــاز 
ــة عــادة يف البنــك املركــزي(  ــة املتمّثل الــذي يضعهــا خمتلــف )الســلطات النقديّ
وجمــال تأثريهــا هــو ســوق النقــد، وتتجلـّـى أدواهتــا الرئيســة يف اإلصــدار النقدي 
وعمليـّـات الســوق املفتوحــة وســعر إعــادة اخلصــم ونســبة االحتياطــي اإللزامــي.
7- عالقــة السياســة النقديّــة بالسياســة االقتصاديـّـة: تُعــدّ السياســة النقديّــة 
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إحــدى مكوّنــات السياســة االقتصاديّــة وأداة مــن أدواهتــا، وهي جــزء من أجزائها 
العمليّــة املُتعلِّقــة باجلانــب النقــدي؛ حيــث تتضمّن السياســة االقتصاديّة العديد 
مــن السياســات اجلزئيّــة، كالسياســة النقديّــة والسياســة املاليّــة والسياســة 
التجاريّــة )الداخليّــة واخلارجيّــة( والسياســة االســتخداميّة للمــوارد املُتاحــة 
)البشــريّة، املاديّــة، املاليّــة( والسياســات الصناعيّــة والزراعيّــة، والسياســات 

ــة... التكنولوجيّ
8- تطوّر السياسة النقديّة: مرّ تطور السياسة النقديّة باملراحل التالية:

جدول 1: مراحل تطوّر السياسة النقديّة
السياسة املُستخدمةالفكر االقتصاديالفرتة الزمنيّةاملرحلة
السياسة النقديّةالكاسيكيقبل أزمة 1929األوىل
السياسة املاليّةالكينزيبعد أزمة 1929الثانية
السياسة النقديّةالنقدوي1951-1982الثالثة
السياستان متكاملتانجدل مايل ونقديهناية القرن 20الرّابعة



الوجيز في االقتصاد النَّقدي والمصرفي 82

النقديّــة  السياســة  إســرتاتيجيّة  تبــدأ  النقديّــة:  السياســة  إســرتاتيجيّة   -1

بتحديــد األدوات النقديّــة الســتخدامها يف التأثــري يف األهــداف األوّليــة الــي 
اختارهتــا السُّــلطات النقديّــة، ثــم التأثــري يف األهــداف الوســيطة الــي ترمسهــا 

يف ضــوء أهــداف السياســة االقتصاديّــة العامّــة.
2- األهداف النهائيّة: يّتفق االقتصاديون على أنّ األهداف الرئيســة والنهائيّة 

للسياســة االقتصاديّة بشــكل عام وللسياســة النقديّة بشــكل خاص هي:
- حتقيق استقرار يف املستوى العامّ لألسعار؛

- حتقيق مُعدَّالت عالية من العمالة )الّتوظيف الكامل(؛
- تعزيز مُعدَّالت النمو االقتصادي؛

- حتقيق الّتوازن يف ميزان املدفوعات؛
- املُحافظة على سامة النظام املصريف.

3- األهــداف الوســيطة: تُعتــر أهــداف السياســة النقديّــة أهدافــاً بعيــدة املــدى 

تُؤثِّــر يف املســتوى االقتصــادي بشــكل عــام، وهــذا يعــي أنّ تأثــري اســتخدام 
أدوات السياســة النقديّــة يف هــذه األهــداف قــد ال يظهــر بصــورة ســريعة أو 
ُمباشــرة؛ ومــن ثــمّ يُصبــح احلكــم علــى كفــاءة السياســة النقديــة غــري صحيــح. 
ــة(  ــة للتأثــري يف أهــداف وســيطة )ســعريّة وكميّ ولذلــك تســعى الســلطة النقديّ
تتميّــز باســتجابتها السّــريعة ألدوات السياســة النقديّــة، وباملقابــل ميكــن اختبــار 

ــة هلــذه السياســة. تأثريهــا يف األهــداف النهائيّ

أهداف السياسة النقدّية
02
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4- األهــداف األوليّــة: متثِّــل األهــداف األوليّــة حلقــة بدايــة يف إســرتاتيجيّة 

السياســة النقديّــة، وهــي مُتغيّــرات )القاعــدة النقديّــة واحتياطــات البنــوك( 
حيــاول البنــك املركــزي أن يتحّكــم فيهــا للتأثــري يف األهــداف الوســيطة؛ وهلــذا 
ــة  ــة تربــط بــن أدوات السياســة النقديّ ــة مــا هــي إال صل فــإن األهــداف األوليّ

واألهــداف الوســيطة.

ــن األهــداف  ــق التناســق ب ــة حتقي ــن األهــداف: مــن الصّعوب ــارض ب 5- الّتع

االقتصاديّــة النهائيّــة؛ إْذ إنّ حتقيــق أحــد األهــداف يواجــه تعارضــاً مــع هــدف 
آخــر مثــل:

- حتقيق هدف استقرار األسعار مع هدف زيادة العمالة؛
- حتقيق هدف التوازن يف ميزان املدفوعات مع هدف زيادة العمالة؛

للنمــو  عــال  معــدل  حتقيــق  مــع  األســعار  اســتقرار  هــدف  حتقيــق   -
االقتصــادي.

النقديــة إىل  يُقسِّــم االقتصاديّــون السياســة  النقديّــة:  السياســة  أنــواع   -6

التاليــن: النوعــن 

األدوات الكمية 
والنوعية

األغراض التشغيلية 
أو األهداف األولية

األغراض أو 
األهداف الوسيطة

األهداف النهائية 
أو أهداف السياسة 

النقدية

-  سعر اخلصم؛
- االحتياطي اإللزامي؛

-  السوق املفتوحة.

- سعر الفائدة؛
- العرض النقدي؛

- القاعدة النقدية؛
- االحتياطات املصرفية.

- حماربة التضخم؛
- عمالة مرتفعة؛
- منو اقتصادي؛

-  توازن ميزان املدفوعات.
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جدول 2: أنواع السياسة النقديّة
انكماشيّةتوسّعيةالسياسة النقديّة

- حالة رواج )االستثمار > االدّخار(- حالة ركود )االستثمار < االدّخار(حالة االقتصاد السائدة
- تقييد الّطلب االستهاكي واالستثماري- زيادة الّطلب االستهاكي واالستثماريهدف البنك املركزي

آليّة التنفيذ
- زيادة عرض النقود؛

- ختفيض سعر الفائدة.
- تقليل عرض النقود؛

- رفع سعر الفائدة.

االستخدام
- مُعاجلة البطالة؛

- تشجيع النّمو االقتصادي.
- مُعاجلة التضّخم؛

- احلدّ من التوسّع يف اإلنتاج.
- زيادة عبء مديونيّة الشركات.- ارتفاع مستوى األسعار.اآلثار

03
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1- األدوات الكمّيــة )العامّــة(: هتــدُف إىل التأثــري يف كميــة النّقــود املتداولــة 

وحجــم االئتمــان املصــريف يف مجيــع القطاعــات االقتصاديّــة.
Re-discount Rate :سعر إعادة اخلصم -

•  املفهــوم: يعــي ســعر الفائــدة )ســعر البنــك( الــذي يتقاضــاه البنــك 
ــا مــن  ــا لديه ــل إعــادة خصــم م ــة مُقاب ــوك التجاريّ ــزي مــن البن املرك

أوراق جتاريّــة؛
•  الّتأثري: يُؤثِّر سعر اخلصم يف حجم القروض املخصومة تأثرياً مباشراً.

جدول 3: آلية تأثري سعر إعادة اخلصم
سياسة انكماشيّة )تضخم(سياسة توسعيّة )ركود(السياسة النقديّة

- رفع سعر إعادة اخلصم- ختفيض سعر إعادة اخلصمقرار البنك املركزي
- رفع سعر اخلصم )تكلفة التمويل(- ختفيض سعر اخلصم )تكلفة التمويل(البنوك التجاريّة

- اخنفاض حجم القروض املخصومة- زيادة حجم القروض املخصومةالطلب على االئتمان
- انكماش- توسّعالكتلة النقديّة

- معاجلة التضّخم-انتعاش اقتصادياآلثار

•  الفعّاليــة: تكــون أداة ســعر إعــادة اخلصــم فّعالــة يف اقتصــاد يقــوم 
علــى أســواق نقديّــة متطــوّرة؛ حيــث ترتفــع فيهــا نســبة الّتعامــل 
ــدول  ــة. ومبــا أنّ هــذه األســواق غــري متوافــرة يف ال ــاألوراق التجاريّ ب
ــاءة يف  ــة والكف ــه الفعّالي ــس ل ــإن اســتخدام هــذه األداة لي ــة؛ ف النامي

التأثــري يف عــرض النقــود.
Open Market Operations :عمليّات السوق املفتوحة -

أدوات السياسة النقدّية
03
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•  املفهــوم: تعــي تدخّــل البنــك املركــزي يف الســوق النقديّــة مــن أجــل 
ــع أو شــراء  ــق بي ــة، عــن طري ــة النقديّ ــادة حجــم الكتل ختفيــض أو زي

ــة أساســاً(؛ الســندات )احلكوميّ
ــة  ــر السياســة املفتوحــة يف حجــم االحتياطــات النقديّ •  الّتأثــري: تُؤثِّ

تأثــرياً مباشــراً.
جدول 4: آليّة تأثري عمليّات السوق املفتوحة

سياسة انكماشيّة )تضخم(سياسة توسعيّة )ركود(السياسة النقديّة
- بيع السندات )اقرتاض(- شراء السندات )إقراض(قرار البنك املركزي
- عجز االحتياطات النقديّة )ارتفاع i(- فائض االحتياطات النقديّة )اخنفاض i(البنوك التجاريّة

- اخنفاض حجم االئتمان املمنوح- زيادة حجم االئتمان املمنوحالطلب على االئتمان
- انكماش- توسّعالكتلة النقديّة

- معاجلة التضّخم- انتعاش اقتصادياآلثار

نقديّــة  أســواق  وجــود  املفتوحــة  الســوق  أداة  تتطلّــب  الفعّاليــة:   •
وماليّــة كفــؤة وعلــى درجــة عاليــة مــن الّتنظيــم والتقــدّم. ومبــا أن 
هــذه األســواق حمــدودة يف الــدول الناميــة؛ فــإنّ اســتخدام هــذه األداة 
ضعيــف الفعّاليــة التأثرييّــة املقصــودة مــن قِبــل السّــلطات النقديّــة 

فيهــا.
Required Reserve Ratio :نسبة االحتياطي اإللزامي -

ــة بإيــداع نســبة معيّنــة مــن  •  املفهــوم: تعــي التــزام البنــوك التجاريّ
إمجــايل ودائعهــا لــدى البنــك املركــزي دون فوائــد، وهــذه النســبة 
ختتلــف عــن الرصيــد النقــدي )احتياطــي ســيولة( الــذي تبقيه البنوك 

ــة ملواجهــة طلبــات الســحب احملتملــة مــن قِبــل املودعــن؛ التجاريّ
ــر نســبة االحتياطــي اإللزامــي يف حجــم الودائــع  تُؤثِّ الّتأثــري:    •

مباشــراً. تأثــرياً  املصرفيّــة 
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جدول 5: آليّة تأثري نسبة االحتياطي اإللزامي
سياسة انكماشيّة )تضخم(سياسة توسعيّة )ركود(السياسة النقديّة

- رفع نسبة االحتياطي اإللزامي- ختفيض نسبة االحتياطي اإللزاميقرار البنك املركزي
- اخنفاض الودائع املصرفيّة- زيادة الودائع املصرفيّةالبنوك التجاريّة

- اخنفاض حجم االئتمان املمنوح- زيادة حجم االئتمان املمنوحالطلب على االئتمان
- انكماش- توسّعالكتلة النقديّة

- معاجلة التضّخم- انتعاش اقتصادياآلثار

•  الفعّاليــة: تُمثِّــل أداة تعديــل نســبة االحتياطــي اإللزامــي مــن أقــوى 
أدوات البنــك املركــزي يف الرقابــة علــى االئتمــان )مــن حيــث تقييــده 
ــي  ــة ال ــدول النامي ــة يف ال ــم، وخباصّ أو إطاقــه( يف حــاالت التضّخ

ــة الّتعامــل يف أســواق اخلصــم والنقــد واملــال. تتميّــز مبحدوديّ
اّتجــاه  يف  التأثــري  منهــا  اهلــدف  يكــون  )اخلاصّــة(:  النوعيّــة  األدوات   -2

اســتخدامات االئتمــان دون حجمــه الكلــي؛ أي: الّتأثــري يف االئتمــان املمنــوح 
األخــرى. االقتصاديّــة  القطاعــات  دون  مُعيّنــة  لقطاعــات 

ــقوف االئتمانيــة: تُعتــر هــذه األداة أكثــر األدوات النوعيــة فعاليــة؛  - السّ
ــة الّتحايــل علــى البنــك املركــزي الــذي  ألّنــه يصعــب علــى البنــوك التجاريّ
يعمــل علــى احلــدّ مــن التوسّــع يف التمويــل اإلمجــايل وجعلــه يف حــدود 
ــن؛ وذلــك مــن خــال حتديــد حصــص  ــط لــه يف عــام معيّ املســتوى املخطَّ
ــة أن تُقدِّمهــا  االئتمــان يف حمفظــة القــروض الــي ميكــن للبنــوك التجاريّ

ــال(: ــع أو رأس امل ــا )نســبة مــن الودائ لعمائه
- يتعــرّض البنــك الــذي يتجاوزهــا إىل إجــراءات زجريّــة كإيــداع مبلــغ 
يُعــادل قيمــة الّتجــاوز لــدى البنــك املركــزي )ودائع جممّــدة(، أو تُفرض 

عليــه غرامــة حســب تقديــر السُّــلطة النقديّــة؛
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- مــا يُؤخــذ عليهــا هــو أهنــا حتــدّ مــن حريّــة البنــوك يف اتِّبــاع سياســة 
مُســتقلّة يف توزيــع اســتثماراهتا.

- ختصيــص االئتمــان: يســتطيع البنــك املركــزي أنْ يضمــن توزيعــاً هادفــاً 
الســتثمارات البنــوك بــن الصيــغ املختلفــة )تأطــري القــروض(، وتوجيههــا 

وفــق خُّطــة احلكومــة الــي تُحــدِّد األولويّــات؛ وذلــك كمــا يلــي:
•  تشجيع القطاعات ذات األولويّة، مثل: القطاع الزراعي والصناعي؛

•  منــع توجيــه االئتمــان إىل قطاعــات مُعيّنــة باعتبارهــا ليســت ذات 

ــة؛ أولويّ
• تقييد بعض القروض قصرية أو متوسِّطة أو طويلة األجل.

- تنظيــم االئتمــان االســتهالكي: تتوّقــف فعّاليــة هــذه األداة علــى مــدى 
ــات البيــع بالتقســيط؛ حيــث  ــة تقــوم بعمليّ توافــر مؤسّســات غــري مصرفيّ

يضــع البنــك املركــزي حــدوداً قصــوى ملــا يلــي:
•  األمــوال الــي تســتخدمها البنــوك التجاريّــة يف متويــل شــراء الســلع 

االســتهاكيّة املُعمِّــرة؛
•  فــرتة اســرتداد االئتمــان املمنــوح لشــراء الســلع االســتهاكيّة املُعمِّــرة، 

مــن أجــل ختفيــض عــدد األقســاط وتعديــل قيمــة القســط األول 
املدفــوع مُقدَّمــاً.

3- األدوات املســاعدة )املباشــرة(: هــي جمموعــة اإلجــراءات والتدابــري الــي 

ــة يف  ــال، وخباصّ ــه الفعّ ــرز تدخّل يلجــأ إليهــا البنــك املركــزي بشــكل مباشــر يُ
ــاح مــن  ــة والنّوعيــة يف التأثــري يف احلجــم املت ــة عــدم جنــاح األدوات الكمّي حال

ــادةً(. ــان واســتخداماته )غــري املباشــرة ع االئتم
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- اإلقنــاع الــودّي: تتوّقــف فعاليــة هــذه األداة علــى مكانــة البنــك املركــزي 
ومــدى ســيادة املنافســة يف الســوق املصرفيّــة؛ حيــث يســتخدم البنــك 
املركــزي الّتأثــري املعنــوي املباشــر يف حماولــة لتوجيــه البنــوك التجاريّــة 
ــوب تنفيذهــا )تقييــد االئتمــان أو توســيعه(، عــن  ــاع اإلجــراءات املطل باتِّب

طريــق مــا يلــي:
ــم، ومناقشــة  ــاع معه ــة واالجتم ــوك التجاريّ ــري البن •  اســتدعاء مدي

ــا؛ ــزي تطبيقه ــك املرك ــوي البن ــي ين السّياســات ال
•  إصــدار تقاريــر دوريّــة تبيِّــن أوضــاع الســوق النقديّــة واالقتصــاد 

الوطــي واإلجــراءات الــي يتطلّبهــا مــن البنــوك التجاريّــة.
- الّتعليمــات اإلجباريـّـة: يقــوم البنــك املركزي بإصدار الّتعليمات املباشــرة 
واألوامــر املُلزمــة للبنــوك التجاريّــة مُجتمعــة أو أليّ بنــك علــى انفــراد، 
حمــدِّداً عــن طريقهــا الّضوابــط الــي حتكــم نشــاطات االئتمــان بالبنــوك؛ 

حبيــث يتعــرّض البنــك الــذي يتجاهلهــا إىل عقوبــات متفاوتــة، مثــل:
•  الّتضييق يف جمال اخلصم؛

•  االمتناع عن منح التمويل املطلوب؛
•  الّتوقيف اجلزئي أو الكلي للبنك.

- الرّقابــة القانونيّــة: تتــمّ الرقابــة القانونيّــة مــن قِبــل البنــك املركــزي 
نــه مــن توجيههــا  علــى نشــاطات البنــوك التجاريّــة وأوضاعهــا بصــورة تُمكِّ
ــة مبــا يتناســب واألوضــاع  ومتابعتهــا، والتأثــري يف ســري عمليّاهتــا االئتمانيّ

ــة املطلــوب الوصــول إليهــا؛ وذلــك عــن طريــق مــا يلــي: االقتصاديّ
ــوك  ــا البن ــي تُقدِّمه ــة ال ــر الدوريّ ــة: دراســة التقاري ــة املكتبيّ •  الرقاب
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ــع  ــة عــن نشــاطاهتا )بيانــات الســيولة، حجــم الودائــع، الّتوزي التجاريّ
ــروض املمنوحــة...(؛ النســي للق

•  الرقابــة امليدانيّــة: االنتقــال إىل مقــرّات البنــوك )الّتفتيــش الــدوري 
علــى أعماهلــا( للتحّقــق مــن ســامة البيانــات الــي ترســلها البنــوك، 

وانتظــام الدفاتــر.
- اجلــزاءات: يلجــأ إليهــا البنــك املركــزي لضمــان تنفيــذ سياســته النقديّــة 
مــن قِبــل البنــوك التجاريّــة، والتزامهــا بالّتوجيهــات واألوامــر الصّــادرة 

عنــه، وقــد تكــون هــذه اجلــزاءات:
ــذة للتعليمــات واألوامــر  •  إجيابيّــة: تتمّثــل يف تشــجيع البنــوك املنفِّ
والّتوجيهــات، وإجيــاد ســلّة مــن احلوافــز االئتمانيّــة ملكافأهتــا؛ األمــر 
ــز البنــوك األخــرى علــى االلتــزام بالسّياســة العامّــة للبنــك  الــذي يُحفِّ

املركــزي؛
•  ســلبيّة: تتمّثــل يف احلرمــان مــن االئتمــان املمنــوح مــن قِبــل البنــك 

وفــرض  بــه،  املرتبطــة  اخلصــم  وأنــواع  أخــري،  كمقــرض  املركــزي 
غرامــات. وقــد يصــل األمــر إىل إيقــاف نشــاط البنــك وجتميده بشــكل 
ــه. ــت، أو بصــورة دائمــة حســباً لطبيعــة املُخالفــة املُرتكبــة مــن قِبل مؤّق
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البنوك المركزية

الفصل 
الثاني
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ــة تطــوّراً حديثــاً يعــود  ــة: تُعتــر جتربــة البنــوك املركزيّ 1- نشــأة البنــوك املركزيّ

يف األســاس إىل القــرن امليــادي التاســع عشــر؛ فقــدْ كانــت البنــوك املركزيّــة عنــد 
بدايــة نشــأهتا بنــوكاً جتاريّــة، تســتخدم ســلطاهتا املختلفــة مــن دعــم احلكومــات.
وظهــر البنــك املركــزي الســويدي عــام 1668م، وبنــك إجنلــرتا عــام 1694م، 
وبنــك فرنســا عــام 1800م، وبنــك هولنــدا عــام 1814م، وبنــك إيطاليــا عــام 
1893م، واالحتياطــي الفيــدرايل عــام 1914م... ومــن املاحَــظ أن تطــوّر إنشــاء 

ــة مل يكــن بوتــرية مُتجانســة؛ حيــث إن حــوايل 90 % مــن هــذه  البنــوك املركزيّ
ــوك تأسّســت يف القــرن العشــرين. البن

جدول 1: تطوّر عدد البنوك املركزيّة يف العامل
1700180019002000األعوام

2318172عدد البنوك املركزيّة

إنّ أبــرز حــدث يف تاريــخ البنــوك املركزيّــة يف القــرن العشــرين، هــو املؤمتــر 
ــد يف بروكســل عــام 1920م؛ والــذي أصــدر توصياتــه  املــايل العاملــي الــذي عُقِ
الــي كانــت مفادهــا أنّ علــى كل الــدول الــي مل تنشــأ فيهــا بنــوك مركزيّــة بعــد، 
أنْ تبــدأ العمــل علــى إنشــاء بنــك مركــزي فيهــا بأســرع وقــت ممكــن، ليــس مــن 
أجــل حتقيــق االســتقرار يف نظامهــا النقــدي واملصــريف فحســب؛ بــل مــن أجــل 

مصلحــة الّتعــاون الــدويل أيضــاً.
ويُطلــق علــى البنــوك املركزيّــة أمســاء خمتلفــة يف دول العــامل؛ حيــث يُطلــق 
 Federal »عليهــا يف الواليــات املُتَّحــدة األمريكيّــة »نظــام االحتــاد الفيــدرايل
Reserve System، ويف اهلنــد أيضــاً »البنــك الفيــدرايل«، كمــا أهنــا سُــمِّيت 

مسؤولّيات ودور البنوك المركزّية
01
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بأمســاء الــدول نفســها مثــل: فرنســا وإجنلــرتا، كمــا يُطلــق عليهــا يف بعــض 
ــن )ســابقاً(. وإن كان اســم  ــل: الســعوديّة والبحري ــد« مث ــدول »مؤسّســة النق ال
ــي يقــوم هبــا  ــائد؛ إال أن الوظائــف ال البنــك املركــزي Central Bank هــو السّ

ــر متشــاهبة. ــوك تُعت ــوع مــن البن هــذا النّ
جدول 2: نشأة وتطوّر دور البنوك املركزيّة

دور البنك املركزيالتاريخ

القرنان 17 
و 18م

• كانت البنوك التجاريّة تقوم بإصدار النقود وتقبل الودائع وتقدِّم القروض؛
• يف ضــوء بســاطة وتواضــع النشــاط االقتصــادي واملــايل يف تلــك الفــرتة، مل تكــن هنالــك حاجــة لوجــود هيئــة 

ــة لعمــل البنــوك؛ ــة أو تضــع القواعــد الّتنظيميّ إشــرافية تتوّلــى رســم سياســة عامّ
ــعها يف إصــدار النقــود أدّى إىل حــدوث أزمــات ماليــة انعكســت ســلباً علــى  • إفــراط بعــض هــذه البنــوك وتوسُّ
االقتصــاد؛ األمــر الــذي اســتدعى وجــود مؤسّســة تُعنــى بتنظيــم النشــاط املصــريف وتنظيــم عمليــة إصــدار النقــود 

للتحّكــم بعــرض النقــد؛
• أُوكلت هذه املَهمّة يف بادئ األمر إىل أحد البنوك القائمة.

القرن 19م

• مــع تزايــد النشــاط االقتصــادي وتزايــد احتياجــات احلكومــات للّتمويــل، وتزايــد حركــة الســلع واألمــوال عــر 
ــوك  ــة مــن خــارج البن ــداً، وظهــرت احلاجــة إىل وجــود هيئ ــر تعقي ــة أكث احلــدود، أصبحــت املعامــات املصرفيّ
لتتوّلــى عمليّــة اإلشــراف علــى عمــل تلــك البنــوك وتنظيــم العمــل املصــريف، باإلضافــة إىل تنظيــم عمليّــة إصــدار 

ــة؛ النقــد، فكانــت نشــأة البنــوك املركزيّ
م يف عرض النقود وتنظيم إصدارها. • جاء إنشاء البنوك املركزيّة للتحكُّ

بعد احلرب 
العامليّة 
الثانية

• ضخامة حجم رؤوس األموال الّازمة إلعادة بناء االقتصادات املُدمَّرة؛
ــم أعمــال  ــة إصــدار النقــود وتنظي ــل يف عمليّ ــة مــن دور بســيط يتمّث ــوك املركزيّ ــام البن • تطــوّرت أهــداف ومه
البنــوك التجاريّــة، إىل دور تنمــوي دعّمتــه األدبيّــات االقتصاديّــة الصّــادرة عــن املؤسّســات الدوليّــة كالبنــك 

والصنــدوق الدوليــن؛
• ظهور بنوك مركزيّة عربيّة بدأت يف العراق 1947م، والسعوديّة 1952م، وسورية 1953م...

منذ انتهاء 
احلرب 
العامليّة 
الثانية 
وحتى 
أواخر 

السبعينيّات

• راجــت فكــرة تدخُّــل الدولــة يف النشــاط االقتصــادي، وهيمنــت علــى معظــم الــدول فكــرة التخطيــط االقتصادي 
لتحقيــق التنمية؛

• فــرض هــذا الواقــع علــى البنــوك املركزيّــة يف الــدول الناميــة أن تتجــاوز يف سياســتها النقديــة هــدف االســتقرار 
النقــدي إىل هــدف اإلســهام يف دعــم النّمــو االقتصــادي؛

• توسّــعت البنــوك املركزيّــة يف متويــل عجــوزات املوازنــات العامّــة للحكومــات، وجلــأت إىل الّتأثــري يف السياســات 
ــة  ــي ترغــب الدول ــان حنــو القطاعــات ال ــه االئتم ــة لتوجي ــن خــال اإلجــراءات االنتقائيّ ــوك؛ م ــة للبن االئتمانيّ

ــة قطاعــات اإلنتــاج الســلعي كالصناعــة والزراعــة؛ بتنميتهــا، وخاصّ
• فشــل هــذا النهــج يف حتقيــق هــدف زيــادة معــدّل النّمــو االقتصــادي، وأســهم يف زيــادة معــدّالت التضّخــم، وقــاد 

إىل أزمــات ماليــة يف كثــري مــن دول العــامل الناميــة، وخباصّــة دول أمريــكا الاتينيــة.

من 
الثمانينيّات 
إىل الوقت 

احلاضر

• أصبــح دور البنــك املركــزي يتمركــز حــول إرســاء سياســة نقديّــة ســليمة ذات فاعليّــة عاليــة يف حتقيــق 
األوىل؛ بالدرجــة  النقــدي  االســتقرار 

ــة يف بعــض الــدول املُتقدّمــة الــي فصلــت وظيفــة اإلشــراف والتنظيــم عــن بنوكهــا  • انصرفــت البنــوك املركزيّ
املركزيّــة، إىل الّتركيــز علــى اســتهداف معــدّل التضّخــم كهــدف رئيــس لسياســتها النقديّــة؛ وذلــك يف ضــوء 

ــامل؛ ــال يف الع ــر أســواق رأس امل حتري
• تُعتــر البنــوك املركزيّــة الــي تتوّلــى مهــام الّتنظيــم والرّقابــة علــى البنــوك، مســؤولة عــن توفــري البيئــة املصرفيّــة 

املناســبة، وعــن ضمــان ســامة األوضــاع املصرفيّــة إىل جانــب رســم وتنفيــذ السياســة النقديّــة؛
ــام لألســعار(،  ــي )اســتقرار املســتوى الع ــز علــى االســتقرار النّقــدي الدّاخل • أصبحــت السياســة النقديّــة ترّك
للنّشــاط  املاليّــة  املُتطلّبــات  توفــري  الصّــرف(، فضــاً عــن  )اســتقرار ســعر  النقــدي اخلارجــي  واالســتقرار 

االقتصــادي.



الوجيز في االقتصاد النَّقدي والمصرفي 94

2- خصائــص البنــوك املركزيّــة: عُــرِّف البنــك املركــزي علــى أنــه: مؤسّســة 

حكوميّــة غــري رحبيّــة، من خال إدارة السياســة النقديّــة واالئتمانيّة، واحملافظة 
علــى ســامة النظــام املصــريف وكفاءتــه. وميكــن حتديــد اخلصائــص األساســيّة 

للبنــك املركــزي يف النّقــاط الّتاليــة:
- هو مؤسّســة حكوميّة تنشــأ بقرار من الســلطات التنظيميّة أو السياســية 
يف الدولــة، وهــو يُمثِّــل الدولــة أمــام البنــوك ســواء يف اإلشــراف أو الرقابــة 

عليها؛
- حيتــّل مركــز الصّــدارة وقمّــة اجلهــاز املصــريف مبــا لــه مــن ســلطات عُليــا 
علــى مجيــع البنــوك العاملــة يف الدولــة، ومبــا لــه مــن قــدرة علــى إصــدار 
ــى شــؤون  ــيطرة عل ــاء بااللتزامــات، والسّ ــة وتداوهلــا للوف ــود القانونيّ النق

النقــود واالئتمــان يف االقتصــاد الوطــي؛
- هــو مؤسّســة وحيــدة يف نشــاطاهتا، وال تتعــارض أعمالــه مــع أعمــال 

البنــوك، وال ينافســها؛
- هــو مؤسّســة عامّــة تابعــة للدولــة، مســتقّل يف إدارتــه ويف جملــس إدارتــه 
ونظامــه األساســي. وقــدْ يكــون لــه االســتقال يف قراراتــه يف الكثــري مــن 

األحيــان، يف بعــض الــدول؛
- ال يســعى إىل حتقيــق األربــاح مــن عمليّاتــه، وإنْ حتّققــت لــه بعــض 
األربــاح فيكــون ذلــك مــن قبيــل الّظــروف العارضــة، وليســت األساســيّة.

3- وظائــف البنــوك املركزيّــة: توجــد عــدة وظائــف يقــوم هبــا البنــك املركــزي، 

نســتعرضها فيمــا يلــي:
- البنك املركزي بنك اإلصدار Bank of Issue: تتمّثل األسباب الرئيسة 
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لرتكيــز حــقّ إصــدار النقــود يف جهة مُحدّدة )البنــك املركزي( فيما يلي:
•  متاثــل أوراق النّقــد )البنكنــوت( وحتقيــق رقابــة أفضــل علــى إصــدار 

النقود؛
•  يعطي أوراق النّقد قبوالً عامّاً وبقوة القانون؛

ــن الدولــة مــن أن متــارس نوعــاً مــن اإلشــراف علــى التــزام  •  ميكِّ

النقديّــة؛ األوراق  إصــدار  بقواعــد  املركــزي  البنــك 
•  يعطــي البنــك املركــزي بعــض وســائل الرقابة على البنــوك التجاريّة، 

فيمــا يتعلـّـق بتوسُّــعها وانكماشــها يف مقــدار مــا تُصْــدره من ائتمان.
جدول 3: تطوّر قواعد اإلصدار النقدي

املرونةالضوابطالقاعدة

الغطاء الذهيب 
الكامل

احملليّــة  للعملــة  إصــداره  يف  املركــزي  البنــك  يتقيّــد 
االحتياطــي  أن  أي  حبوزتــه؛  الــذي  الذهــب  حبجــم 
ــة يكــون 100 % وهــو مــا يشــبه  الذهــي يف هــذه احلال

الذهبيّــة. املســكوكات  نظــام 

هــي  إذ  اإلطــاق؛  علــى  مرنــة  غــري  حالــة 
مرتبطــة حبجــم الذهــب؛ ومــن ثــمّ فــإن البنك 
ــة النقــود إذا  ــادة كميّ املركــزي ال يســتطيع زي

تطلّــب األمــر التوسُّــع يف اإلصــدار.

الغطاء الذهيب 
اجلزئي الوثيق

احملليّــة  للعملــة  إصــداره  يف  املركــزي  البنــك  يتقيّــد 
والسّــندات  األجنبيّــة  العمــات  مــن  ثابــت  مبقــدار 
احلكوميّــة وحقــوق السّــحب اخلاصّــة الــي يف حوزتــه 
يف  يزيــد  أن  أراد  وإذا  النقــدي.  الغطــاء  مــن  كجــزء 
اإلصــدار عليــه تغطيــة أيّ زيــادة بنســبة 100 % مــن 

الذهــب.

حالة قليلة املرونة.

غطاء الذهب 
النّسيب

احملليّــة  للعملــة  إصــداره  يف  املركــزي  البنــك  يتقيّــد 
بنســبة ثابتــة وحمــّددة مــن الذهــب )40 % مثــاً(، علــى 
أن يكــون بقيّــة الغطــاء مــن العمــات األجنبيّــة الرئيســة 
والسّــندات احلكوميّــة وأيّ أصــول ماليــة أخــرى تقرِّرهــا 

ــة. الدول

مرنة: إذا كان الغطاء 100 % ذهباً؛

الغطــاء  مــن  املعيّنــة  النســبة  وجامــدة: ألن 
لإلصــدار. األقصــى  احلــدّ  متثِّــل  الذهــي 

احلدّ األقصى 
لإلصدار

احملليّــة  للعملــة  إصــداره  يف  املركــزي  البنــك  يتقيّــد 
)خاصّــة الورقيّــة( بســقف أعلــى مــن هــذه األوراق؛ دون 
االلتــزام بوجــود أيّ نســبة الذهــب أو العمــات األجنبيّــة 

يف الغطــاء.

إن  إذ  مقيّــدة؛  مرونتهــا  ولكــن  مرنــة  حالــة 
تغيُّــر ســقف اإلصــدار جيــب أن يتــمّ بواســطة 
الســلطة الّتشــريعيّة )الرملان(، وإصدار قانون 
جديــد خيــوِّل احلكومــة رفــع السّــقف، وقــد 

ــاً. ــاً طوي ــة وقت ــب اإلجــراءات القانونيّ تتطلّ

اإلصدار احلرّ

ــة  ــد البنــك املركــزي عنــد إصــداره للعملــة احملليّ ال يتقيّ
ــث يرتبــط  ــأيّ قاعــدة للغطــاء؛ حي ــة( ب ــة الورقيّ )خاصّ
حجــم اإلصــدار النقــدي مبســتوى النشــاط االقتصــادي؛ 
الضروريّــة  الكميّــة  بإصــدار  املركــزي  البنــك  ويقــوم 
الاّزمــة لتغطيــة حاجــة االقتصــاد الوطــي مــن النقــود.

مل يَعُــد اإلصــدار النقــدي معتمــداً علــى حجم 
الدولــة  احتياجــات  ألنّ  الذهــي؛  الرصيــد 
احلديثــة إىل النقــود أصبحــت كبــرية؛ حبيــث 

ال ميكــن ربــط إصــدار الذهــب بالنقــود.
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- البنــك املركــزي بنــك الدولــة State Bank: يقــوم البنــك املركــزي مبهــام 
بنــك الدولــة ووكيلهــا ومستشــارها؛ نظــراً الرتباطــه بوظيفــة السياســة 
ــة الــي متثِّلهــا خزينــة الدولــة. ومــن أبــرز تلــك املهــام الــي يقــوم هبــا  املاليّ

كوكيــل ومستشــار احلكومــة مــا يلــي:
•  االحتفــاظ حبســابات الدولــة؛ إذ تُــودِع احلكومــة حصيلــة إيراداهتــا 
يف حســابات خاصّــة لــدى البنــك املركــزي، كمــا تقــوم بســحب شــيكات 

علــى تلــك احلســابات؛
•  تنظيم إصدار القروض العامّة واإلشراف عليها؛

•  يتوّلــى معامــات احلكومــة مــع اخلــارج مــن حيــث مســك حســابات 

االتِّفاقــات املعقــودة، وحيتفــظ برصيــد العمــات األجنبيّــة؛
بالسياســات  يتعلّــق  فيمــا  للحكومــة  واملشــورة  النّصــح  تقديــم    •

املختلفــة. الظــروف  ملواجهــة  اتِّباعهــا  الواجــب  االقتصاديّــة 
- البنــك املركــزي بنــك البنــوك Banker’s Bank: تتضمّــن هــذه الوظيفة 
أن البنــك املركــزي يــؤدّي خدمــات مصرفيّــة للبنــوك التجاريّــة. وميكــن 

النّظــر هلــذه الوظيفــة مــن أربعــة جوانــب هــي:
•  أّنــه مانــح الّتراخيــص لتأســيس بنــوك وفــروع جديــدة، وواضــع 

املصرفيّــة؛ بالرقابــة  اخلاصّــة  القواعــد 
•  أّنه القائم على االحتفاظ باالحتياطات النقديّة للبنوك التجاريّة؛

•  أّنه بنك املقاصّة والتسويات املركزيّة؛
•  أّنه امللجأ األخري لإلقراض.

02



97د. عبد الحليم عمار غربي

ــة البنــك املركــزي)1( ــر ميزانيّ ــة البنــك املركــزي: تُعت ــكل العــام مليزانيّ 1- اهلي

قائمــة أساســيّة وأداة هلــا وزهنــا وأمهيّتهــا يف دراســة الكثري مــن اجلوانب النقديّة 
واملاليّــة واالقتصاديّــة وتطوّراهتــا يف الدولــة، وكــذا املســاعدة يف دراســة ومتابعــة 
كمّيــة وســائل الدّفــع بصفــة عامّــة، والنّقــد املصْــدر بصفــة خاصّــة، وأيضــاً 
التعــرُّف علــى وضعيّــة حســابات اخلزينــة العامّــة وتطورهــا، باإلضافــة إىل 
دراســة موقــف الدولــة مــن العــامل اخلارجــي مــن حيــث دائنيّتهــا أو مديونيّتهــا، 

ــة مــن ذهــب ونقــد وســندات... وحيازهتــا مــن األصــول األجنبيّ
يُعتــر البنــك املركــزي بنــك اإلصــدار، وبنــك احلكومــة، وبنــك البنــوك كملجــأ 
أخــري ومراقــب لائتمــان بوســائله املُتعــدِّدة، ومنهــا: سياســة الســوق املفتوحــة، 
الرقابــة  عــن  فضــاً  اخلصــم  إعــادة  وسياســة  اإللزاميّــة،  واالحتياطــات 
املصرفيّــة. وممّــا ال شــكّ فيــه أنّ تلــك الوظائــف ســوف تنعكــس بوضــوح علــى 
هيــكل ميزانيّــة البنــك املركــزي، يف جانــي األصــول واخلصــوم؛ وذلــك علــى 

ــايل: النّحــو الّت

ــة الــي تتطلّــب املتابعــة  ــة واالئتمانيّ ــة واملاليّ ــرات االقتصــاد الوطــي يف اجملــاالت النقديّ ــة البنــك املركــزي مؤشِّ ــن ميزانيّ )1( تتضمّ
ــي هبــا امليزانيّــة الســنويّة؛ ولذلــك جــرت البنــوك املركزيّــة علــى إصــدار ونشــر مراكزهــا املاليّــة يف فــرتات مُتقاربــة، دون  لفــرتات ال توفِّ
إجــراء الّتســويات اجلرديــة واحلســابات اخلتاميّــة كمــا هــو احلــال بالنســبة للميزانيّــة الســنويّة، وذلــك يف صــورة مراكــز أســبوعيّة أو 

شــهريّة أو ربــع ســنويّة أو نصــف ســنويّة، وهــي تقــوم بذلــك ســواء نصّــت قوانينهــا األساســيّة علــى ذلــك أو مل تنــصّ.

ميزانّية البنوك المركزّية
02
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جدول 4: امليزانيّة النمطيّة للبنك املركزي
اخلصوماألصول

• بنكنوت البنك املركزي• سندات حكوميّة وأذونات خزينة وأوراق قبول مصرفيّة
• ودائع البنوك )مبا فيها االحتياطات اإللزاميّة(• قروض خمصومة

)SDR( ودائع اخلزينة• حسابات الذهب وشهادات السّحب اخلاصّة •

• ودائع أخرى )مبا فيها األجنبيّة(• عملة

• مُستحّقات سائلة )لدى الغري يف الّتحصيل(• بنود سائلة يف مرحلة الّتحصيل

• خصوم أخرى وحسابات رأس املال• أصول أخرى )مثل: املباني(

اجملموعاجملموع

ــود  ــك املركــزي يف البن ــد أصــول البن 2- أصــول البنــك املركــزي: يُمكــن حتدي

ــة: الّتالي
 Government سندات حكوميّة وأذونات خزينة وأوراق قبول مصرفيّة -
Securities, Treasure Bills and Banks Acceptances: يُمثِّــل هــذا 

البنــد مــا ميتلكــه البنــك املركــزي أو مــا حبوزتــه من األوراق املاليّــة املذكورة، 
ويتحّكــم البنــك املركــزي يف إمجــايل قيمــة هــذه األوراق عن طريــق عمليّات 
الســوق املفتوحــة )ممارســته لعمليـّـات بيــع وشــراء السّــندات واألذونــات يف 
الســوق النقديّــة(، كمــا ميكــن أحيانــاً أن يشــرتي مباشــرة مــن اخلزينــة، 
ــي  ــة بباق ــاً نســبيّاً ملموســاً مقارن ــد وزن ــة هــذا البن ــل قيم ــن أن متثِّ وميك
األصــول األخــرى؛ وخباصّــة يف الــدول الــي تّتســم بوجــود ســوق ماليّــة 
متطــوِّرة؛ والــي تعتمــد يف متويــل عجــز املوازنــة العامّــة علــى املصــادر 
ــق عليهــا  ــة( والــي يُطل ــة )أي اقــرتاض احلكومــة مــن الســوق احملليّ احملليّ

مصطلــح الدّيــن العــامّ Public Debt؛
- القــروض املخصومــة Discount Loans: هــي القــروض الــي مينحهــا 
السياســة  علــى  قيمتهــا  وتتوّقــف  التجاريّــة،  للبنــوك  املركــزي  البنــك 
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اإلقراضيّــة الــي يتبنّاهــا البنــك املركــزي )مُعــدّالت الفائدة الــي يتقاضاها 
ــة كثمــن هلــذه القــروض(؛ البنــك املركــزي مــن البنــوك التجاريّ

 Gold and Special حســابات الذهــب وشــهادات السّــحب اخلاصّــة -
السّــحب  تصْــدر حقــوق   :Drawing Rights Certificates Accounts

اخلاصّــة بواســطة صنــدوق النّقــد الــدويل IMF، وتُســتخدم يف تســوية 
املُعامــات والديــون الدوليّــة، وقــدْ حلـّـت هــذه الشــهادات حمــّل الذهــب يف 
املبــادالت املاليّــة، فعندمــا تقتــي اخلزينــة Treasury Bills ذهبــاً أو حقــوق 
ســحب خاصّــة؛ فإّنهــا تُصْــدر شــهادات بقيمتهــا للبنــك املركــزي، وتُحتســب 
ضمــن األصــول، يقابلهــا يف جانــب اخلصــوم وديعــة مســتحّقة للخزينــة 
بالقيمــة نفســها؛ أي أن حســابات الذهــب وحقــوق السّــحب اخلاصّــة هــي 

ــدرة بواســطة اخلزينــة؛ نتيجــة هلــذه الشــهادات املُصْ
ــل عــادةً أصغــر بنــود ميزانيّــة البنــك املركزي، وتشــمل  - العملــة Coin: تُمثَّ

ســيولة اخلزينــة )ومُعظمهــا عمــات( لــدى البنــك املركزي؛
 Cash Items in Process of الّتحصيــل  ســائلة يف مرحلــة  بنــود   -
Collection: تتمّثــل يف الشــيكات املُســتحّقة للبنــك املركــزي عنــد البنــوك 

األخــرى؛ والــي حيتــاج حتصيــل قيمتهــا مــن هــذه البنــوك إىل بعــض الوقت 
)يومــان أو ثاثــة(، وقبــل أنْ تُخصــم قيمــة هــذه الشــيكات مــن ودائــع )أو 
ــر  ــا؛ فإهنــا تُعت ــوك( املســحوبة عليه ــك التجــاري )أو البن احتياطــات( البن

ــة الّتحصيــل؛ كأصــول ســائلة يف مرحل
- األصــول األخــرى للبنــك املركــزي Other Assets: تشــمل العمــات 
األجنبيّــة املختلفــة، إضافــة إىل األجهــزة )كاحلاســبات واألجهــزة اآلليّــة 
ومُســتلزمات اإلدارات املختلفــة( واملبانــي الــي ميتلكهــا البنــك املركــزي.
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3- خصــوم البنــك املركــزي: ميكــن حتديــد خصــوم البنــك املركــزي يف البنــود 

الّتاليــة:
- بنكنــوت البنــك املركــزي Central Bank Notes: هــي عبــارة عــن 

الســيولة النقديّــة )النقــود الورقيّــة( الصّــادرة عــن البنــك املركــزي؛
البنــك  لــدى  البنــوك  Bank Deposits: هــي ودائــع  البنــوك  - ودائــع 
عــن  الودائــع  هــذه  إمجــايل  يزيــد(  )أو  يســاوي  أن  وميكــن  املركــزي، 
االحتياطــات اإللزاميّــة املطلــوب مــن البنــوك التجاريّــة لاحتفــاظ هبــا 
ــل إمجــايل  ــة؛ ميثِّ ــة، وبصــورة عامّ ــع املختلف ــل الودائ بصــورة ســائلة مقاب
ــا، إمجــايل  ــوك يف خزائنه ــي حتتفــظ هبــا البن ــع والســيولة ال هــذه الودائ

للبنــوك؛ والزّائــدة  اإللزاميّــة  االحتياطــات 
- ودائــع اخلزينــة )وزارة املاليّــة( Treasury Deposits: هــي الودائــع 
ــدر  الــي حتتفــظ هبــا اخلزينــة عنــد البنــك املركــزي؛ والــي مبوجبهــا تُصْ

ــة؛ شــيكاهتا املختلف
 Foreign and Other ودائــع أخــرى مبــا فيهــا الودائــع األجنبيّــة -
والودائــع  املختلفــة،  احلكوميّــة  املؤسّســات  ودائــع  تشــمل   :Deposits

وُِجــدت؛ إنْ  األجنبيّــة 
 Cash Items in Process of الّتحصيــل  بنــود ســائلة يف مرحلــة   -
Collection: هــي عبــارة عــن تلــك الشــيكات املقدّمــة للبنــك واملســتحّقة 

بعــد، وال  التجــاري مثــاً  البنــك  يتــمّ إضافتهــا )حلســابات  للغــري، ومل 
تســتغرق عمليّــة الّتحصيــل واإلضافــة أكثــر مــن يومــن أو ثاثــة علــى أبعــد 

ــر(؛ تقدي
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 Other Liabilities and Capital خصوم أخرى وحســابات رأس املال -
ــد أو  ــة يف بن Accounts: تشــمل مجيــع صــور اخلصــوم األخــرى املُتضمّن

آخــر مــن بنــود اخلصــوم، مثــل: أصــول البنــك املركــزي املُشــرتاة بواســطة 
ــي  ــال ال ــة إىل حســابات رأس امل ــاز املصــريف، إضاف ــك عضــو يف اجله بن
تُسْــهم فيهــا احلكومــة والبنــوك التجاريّــة، وتكــون بصــورة ذهــب أو عمــات 

أجنبيّــة يف أغلــب األحيــان.
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1- مفهــوم اســتقالليّة البنــك املركــزي: تُعــرَّف اســتقاليّة البنــك املركــزي 

ــة  ــى اتِّخــاذ قراراتــه مبعــزل عــن تأثــري احلكومــة، مُمّثل بأّنهــا: قــدرة البنــك عل
بصــورة مباشــرة يف وزارة املاليّــة واخلزينــة، أو الّضغــوط السياســية كرئيــس 
ــة هــي اســتقاليّة نســبيّة؛ أي  ــوك املركزيّ ــان. واســتقاليّة البن ــة أو الرمل الدول
أنــه ال يوجــد بنــك مركــزي مســتقّل مُطلقــاً، كمــا أنــه ال يوجــد بنــك غــري مســتقّل 

متامــاً. وميكــن الّتمييــز بــن نوعــن مــن االســتقاليّة مهــا:
- اســتقالليّة البنــك املركــزي يف حتديــد أهــداف السياســة النقديّــة: إن مل 
يكــن هنــاك حتديــد مســبق هلــذه األهــداف، وإذا مــا خُــوّل البنك ســلطة إدارة 
السياســة النقديّــة مــن دون أيّ حتديــد لألهــداف. وعلــى العكــس مــن ذلــك، 
قــد ال يتمّتــع البنــك املركــزي بــأيّ اســتقاليّة يف حتديــد أهدافــه إذا مــا 
كانــت جهــة أخــرى قــدْ حــدّدت هــذه األهــداف مُســبقاً بشــكل دقيــق وقاطــع؛

- اســتقالليّة البنــك املركــزي يف حتديــد األدوات الــيت يســتخدمها يف 
ــة: يُعتــر يف هــذه احلالــة مســتقاً إذا مــا كانــت لــه  إدارة السياســة النقديّ
ــة  ــذ السياســة النقديّ ــة يف وضــع وتنفي ــة التصــرُّف الكامل الســلطة وحرّي
الــي يراهــا مناســبة والزمــة لتحقيــق أهدافــه، وال يُعتــر مســتقاً إذا مــا 
كان مُلتزمــاً بقاعــدة نقديّــة حمــدّدة، أو ملتزمــاً بتنفيــذ قــرارات السياســة 
املاليّــة، كتمويــل عجــز يف املوازنــة، فاالســتقاليّة الــي تســعى البنــوك 
ــع هبــا ترتكــز أساســاً علــى إعطائهــا حرّيــة التصــرُّف  املركزيّــة إىل التمتُّ

استقاللّية البنوك المركزّية
03
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الكاملــة يف وضــع وتنفيــذ السياســة النقديّــة واختيــار األدوات واآلليّــات 
ــا. ــق أهدافه ــة لتحقي املناســبة والازم

ــزي: تــكاد الدراســات الــي أُجريــت يف  ــرات اســتقالليّة البنــك املرك 2- مؤشّ

موضــوع اســتقاليّة البنــوك املركزيّــة تّتفــق يف معظمهــا علــى جمموعــة مــن 
ــى أساســها مــدى هــذه االســتقاليّة. وميكــن تقســيم  ــي يتحــدّد عل ــري ال املعاي

ــن مهــا: ــري إىل جمموعت هــذه املعاي
- املعايــري االقتصاديـّـة: تضــمّ مــدى التــزام البنــك املركــزي بتمويــل العجــز 
يف املوازنــة احلكوميّــة، ومــدى التزامــه بشــراء أدوات ديــن حكوميّــة بشــكل 
مباشــر؛ أي يف الســوق األوليّــة، وكذلــك مــدى التزامــه مبنــح احلكومــة 
وهيئاهتــا ومؤسّســاهتا تســهيات ائتمانيّــة. كمــا تضــمّ اســتقرار األســعار، 
أو احملافظــة علــى مســتويات تضّخــم مُنخفضــة، وأن يكــون هــذا هو اهلدف 

الرئيــس للبنــك املركــزي، مُقارنــًة باألهــداف االقتصاديّــة األخــرى؛
النظــام  عليهــا يف  املنصــوص  املــواد  علــى  بنــاءً  القانونيّــة:  املعايــري   -
األساســي لــكل بنــك مركــزي؛ ميكــن اســتخدام املعايــري الّتاليــة يف تصنيــف 

البنــوك املركزيّــة األكثــر اســتقاليّة:
• البنــوك املركزيّــة الــي تكــون املــدّة القانونيّــة حملافظيهــا أطــول، 
وتكــون للســلطة التنفيذيّــة صاحيّــة قانونيّــة ضئيلــة لتعيــن خدمــات 

ــا؛ ــس احملافظــن وإهنائه احملافــظ وأعضــاء جمل
•  البنــوك املركزيّــة الــي هلــا صاحيـّـات واســعة يف صياغــة السياســة 

النقديّــة، وتقــاوم الســلطة التنفيذيّــة يف حالــة الّتعــارض؛
ــون إنشــاء  ــة النّســبية الســتقرار األســعار؛ حيــث حيــدِّد قان •  األمهيّ
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جمموعــة  يف  أساســيّاً  هدفــاً  األســعار  اســتقرار  املركــزي  البنــك 
األهــداف؛

•  تكــون القيــود علــى إقــراض البنك املركزي للقطــاع العام أو للحكومة 
أشدّ صرامة.

جدول 5: قياس درجة استقالليّة البنك املركزي
وزن املعياراملعيار

20 %مُدّة بقاء حمافظ البنك املركزي يف منصبه
15 %صياغة السياسة النقديّة

15 %األمهيّة النسبيّة الستقرار األسعار
50 %حظر إقراض احلكومة

100 %اجملموع

3- مُتطّلبــات حوكمــة البنــك املركــزي: إنّ جنــاح البنــوك املركزيّــة يف حتقيــق 

االســتقرار النقدي تُحدِّده جمموعة من العوامل والشــروط الذاتيّة أو املؤسّســية 
ــك  ــة مواردهــا البشــريّة وغــري ذل ــوك وتطوّرهــا ونوعيّ ــاكل هــذه البن ــق هبي تتعلّ
ــك توافــر جمموعــة مــن  ــب ذل ــوك. كمــا يتطلّ ــة هبــذه البن مــن العوامــل اخلاصّ
الشّــروط املوضوعيّــة، وأبرزهــا درجــة اســتقاليّة البنــوك املركزيّــة ومصداقيّــة 
سياســاهتا وإجراءاهتــا وتوافــر قــدٍر كبــرٍي مــن الشّــفافية يف عمــل هــذه البنــوك، 

وخضوعهــا للمســاءلة إزاء مــدى جناحهــا يف حتقيــق األهــداف املنوطــة هبــا.
- اســتقالليّة البنــوك املركزيّــة: تُعتــر إحــدى املســائل املهمّــة يف جمــال 
ــة يف إبقــاء  البحــث عــن اإلطــار املؤسّســي الــذي يســاعد السياســة النقديّ
معــدّالت التضّخــم عنــد مســتوياهتا املتدّنية يف األجلن املتوســط والطويل. 
وتعــي االســتقاليّة هنــا حرّيــة البنــك املركــزي يف رســم وتنفيــذ سياســته 
النقديّــة دون خضــوع لاعتبــارات أو التدخّــات السياســيّة. وال تعــي 
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االســتقاليّة االنفصــال الّتــام بــن البنــك املركــزي واحلكومــة، وانفــراد 
البنــك يف حتديــد األهــداف النهائيّــة للسياســة النقديّــة؛ حيــث ميكــن 
االّتفــاق علــى هــذه األهــداف بــن البنــك املركــزي واحلكومــة. وعليــه؛ فــإن 
البنــك املركــزي يبحــث عــن االســتقاليّة يف حتديــد األهــداف الوســيطة، 
ويف انتهــاج األدوات املناســبة لبلــوغ تلــك األهــداف، مــع ضــرورة احلفــاظ 
علــى أكــر قــدٍر ممكــٍن مــن االنســجام والّتناغــم بــن السياســة النقديّــة 

ــة؛ والسياســة املاليّ
ــل ركيــزة أساســيّة تســاعد يف حتقيــق  - مصداقيّــة البنــوك املركزيــة: متثِّ
السياســة النقديّــة ألهدافهــا. وتعــي املصداقيّــة التــزام البنــك املركــزي 
باتِّخــاذ اإلجــراءات الّازمــة لتحقيــق أهــداف السياســة النقديّــة، وال تثبــت 
ــة إاّل عــر الزّمــن؛ حيــث يكــرّر البنــك اتِّخــاذ اإلجــراءات نفســها  املصداقيّ
إذا مــا واجــه ظروفــاً معيّنــة مــرّة أخــرى وال يرتاجــع عــن تلــك اإلجــراءات إاّل 
بتحّقــق اهلــدف. وممّــا ال شــكّ فيه، أن اكتســاب البنــك املركزي للمصداقيّة 
جيعــل القطــاع املصــريف يســري يف االتِّجــاه املطلــوب بشــكل أســرع. كمــا أنّ 
اســتقاليّة البنــك املركــزي تُعتــر ركيــزة مهمّــة لتنفيــذ سياســة نقديــة أكثــر 
فاعليــة وتُســرِّع يف حتقيــق األهــداف؛ األمــر الــذي يعــزّز مــن مصداقيّتــه؛

ــاع اجلمهــور بشــكل واضــح ويف  ــة: تعــي اطِّ - شــفافيّة السياســة النقديّ
ــة؛ حيــث إنّ  ــى توجُّهــات وإجــراءات السياســة النقديّ أوقــات مُنتظمــة، عل
معرفــة اجلمهــور وإدراكهــم ألهــداف وإجــراءات هــذه السياســة وأدواهتــا 
ومتكينهــم مــن احلصــول علــى البيانــات واملعلومــات املطلوبــة يف هــذا 
اخلصــوص؛ ســيعمل علــى زيــادة فعّاليتهــا ومتكــن اجلمهــور مــن بنــاء 
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ــل البنــك  ــزام مــن قِب ــد مــن االلت قــرارات ســليمة، فضــاً عــن إجيــاد مزي
ــاء هبــذه األهــداف؛ ــزي للوف املرك

- مُســاءلة البنــك املركــزي: يف الوقــت الــذي اّتســعت فيــه دائــرة االهتمــام 
ــة  ــت قضي ــك املركــزي؛ فقــدْ حظي باحلوكمــة املؤسّســية واســتقاليّة البن
»مســاءلة« البنــك املركــزي باالهتمــام نفســه أيضــاً، فكلّمــا متّتــع البنــك 
املركــزي مبزيــد مــن االســتقاليّة؛ ازدادت احلاجــة إىل مســاءلته علــى 
ــك اســتناداً إىل مســؤوليّته  ــا. وذل ــض عنه ــي تتمّخ ــج ال سياســاته والنّتائ
جتــاه حتقيــق األهــداف الــي ينــصّ عليهــا قانونــه األساســي. أمّــا اجلهــات 
ــا:  ــدِّدة ومنه ــي مُتع ــا فه ــزي مســؤوالً أمامه ــك املرك ــا البن ــون فيه ــي يك ال
الرملــان، بصفتــه ممثِّــاً للشــعب، ووســائل اإلعــام واألســواق املاليّــة؛ وفقــاً 

ــة أو األســلوب الــذي ينــصّ عليــه القانــون. لآلليّ
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المؤّسسات 
النقدّية الدولّية

الفصل 
الثالث
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1- نشــأة صنــدوق النقــد الــدويل: كان إنشــاء 

نتيجــة خلّطــة   IMF الــدويل  النقــد  صنــدوق 
بريطانيّــة أمريكيّــة؛ حيــث توصّلــت الواليــات 
املّتحــدة األمريكيّــة وبريطانيــا إىل اّتفــاق عُــرض 
 Bretton Woods وودز«  »بريتــون  مؤمتــر  يف 
عــام 1944 يعتمــد بشــكل كبــري علــى خمّططــي 
هــاري ديكســرت وايت األمريكــي )1948-1892(، 

وجــون ماينــارد كينــز اإلجنليــزي )1883-1946(. وقــدْ كانــت الفــوارق بــن 
ــايل: اخلّطتــن حســب اجلــدول الت

جدول 1: اخلصائص املؤسّسية يف اخلطة الربيطانيّة األمريكيّة
خمّطط كينز

John Maynard Keynes

خّطة وايت
Harry Dexter White

تتعــدّى •  إنشاء مؤسّسة نقديّة دوليّة الّطوعــي دون أيّ ســلطة  للّتعــاون  •  مُنّظمــة بســيطة 
الُقطريّــة السّــلطات 

ــة  ــة تُصــدر عمل ــكاً للبنــوك املركزي •  تُعتــر هــذه املؤسّســة بن
ومرتبطــة  بالذهــب  القيمــة  حمــدّدة   Bancor »بانكــور« 

باحتياجــات تطــوّر الّتجــارة الدوليّــة

 Unitas »إنشــاء وحــدة نقديّــة دوليّــة حســابيّة »اليونيتــاس  •
ل وســيلة لتســوية  مرتبطــة بالّذهــب عــن طريــق الــدوالر، وال تشــكِّ

ــة املدفوعــات الدّوليّ
•  ثبــات أســعار الصّــرف، وتســتفيد الــدول األعضــاء مــن 

الدوليّــة بالعملــة  قــروض 
ــرف  •  إنشــاء صنــدوق الّتثبيــت مــن أجــل اســتقرار أســواق الصّ
يف مقابــل الوحــدة النّقديــة الدّوليــة، وحتديــد معــدّالت الصّــرف

•  اهلدف: تدعيم مركز الدول الدّائنة الكرى•  اهلدف: ختفيف العبء على الدول املدينة
 أدّت هيمنة الواليات املُتَّحدة األمريكيّة على مؤمتر »بريتون وودز«

إىل اعتماد خّطة وايت، واالقتصار على اإلفادة من الفكر النّظري لكينز، وتأسيس صندوق النقد الدويل

سياسات صندوق النقد الدولي
01
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الــدويل: ميكــن حتديــد األهــداف األساســيّة  النقــد  أهــداف صنــدوق   -2

الّتاليــة: النّقــاط  الــدويل يف  النقــد  لصنــدوق 
- تطوير الّتعاون النّقدي واملايل الدويل؛

ــة بــن الــدول  - إقامــة نظــام دويل متعــدِّد األطــراف للمدفوعــات التجاريّ
ــرف املُعيقــة لتطــور الّتجــارة الدّوليــة؛ األعضــاء، واحلــدّ مــن إجــراءات الصّ

- ترقيــة اســتقرار الصّــرف بوضــع الّترتيبــات للصّرف بــن الدول األعضاء 
لتجنّب املنافســة؛

- إتاحــة السّــيولة الّازمــة للــدول األعضــاء مــن خــال االســتفادة مــن 
مــوارد الصنــدوق؛ لتصحيــح اختــاالت موازيــن املدفوعــات؛

- اتِّخاذ اإلجراءات الازمة لتنمية وتطوير الّتجارة الدّولية.
وحيصــل الصنــدوق علــى مــوارده املاليّة من مصدرين أساســين مها: اشــرتاكات 
ــة  ــة معيّنــة كشــرط للعضويّ الــدول األعضــاء الــي تلتــزم بدفــع حصــص)1( ماليّ
يف الصّنــدوق، واالقــرتاض مــن الــدول األعضــاء مــن أجــل تكميــل املــوارد املُتاحــة 
مــن حصصــه؛ إال أنــه ال ميكــن إلــزام أيّ عضــو بتقديــم القــروض إىل الصنــدوق.
3- تطــوّر دور صنــدوق النقــد الــدويل: يف بدايــة الســبعينيّات مــن القــرن 

التِّفــاق  الــدويل)2( دعامتــن مهمّتــن  النقــدي  النظــام  اهنــارت يف  العشــرين 
وودز« مهــا: »بريتــون 

)1( تُسْــهم الــدول األعضــاء يف صنــدوق النقــد الــدويل حبصّــة معيّنــة يتحــدّد علــى أساســها: اكتتــاب كل دولــة يف الصنــدوق، والقــوّة 
ــون 75 %  ــث كان األعضــاء يدفع ــحب(؛ حي ــوق السّ ــدوق )حق ــوارد الصن ــة املتاحــة الســتخدام م ــة، واإلمكانيّ ــكل دول ــة ل التصويتيّ
بالعملــة الوطنيــة و25 % مــن احلصــة املتبّقيــة بالذهــب، وعُدِّلــت فيمــا بعــد وأصبــح البلــد العضــو يدفــع 75 % بالعملــة الوطنيّــة 

و25 % بالعمــات القابلــة للتحويــل واالســتخدام.
ــة، ويُعــرّف  )2( يُعــرّف النظــام النقــدي الــدويل بأنــه جمموعــة القواعــد واألدوات واملؤسّســات املتعلِّقــة بتســوية املدفوعــات الدوليّ
ــة واالتِّفاقــات واألعــراف الدوليــة الــي يتواجــد يف  ــة املنبثقــة عــن التجــارب العمليّ ــة الدوليّ كذلــك بأنــه جمموعــة العاقــات النقديّ
ــكل الغالــب الــذي تســتودع فيــه الــدول الدّائنــة  ــل الشّ ــا وســيلة أو وســائل دفــع تُقبــل يف تســوية احلســابات الدوليــة، كمــا متثِّ ظلّه

ــة جتــاه الــدول املدينــة. حقوقهــا املاليّ
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- الّتراجع عن حتويل الدوالر إىل ذهب؛
- الّتراجــع عــن مبــدأ ثبــات أســعار الصّــرف بعد تتابع عمليات تعويم العمات 

مــن قِبــل الــدول األعضــاء؛ والذي كانت نتيجته لصــاحل الواليات املّتحدة.
إنّ هــذه الّتغيــريات جعلــت دور الصنــدوق يقــّل يف االقتصــادات املتقدّمــة الــي 
ل ثُلثــي  تُهيمــن علــى إدارتــه، ويــزداد تأثــريه يف االقتصــادات الناميــة الــي تشــكِّ

أعضائــه؛ حيــث أصبــح يقــوم باملهــام الّتاليــة:
- الوســاطة عــن طريــق إشــرافه علــى توجيــه الفوائــض املاليّــة وجذهبــا 

وإقراضهــا؛
- اإلشــراف والرقابــة علــى تنفيــذ سياســاته وبراجمــه يف االقتصــادات 
الناميــة واالشــرتاكيّة ســابقاً، والــدول احلديثــة الّتصنيــع بعــد تطــور أزماهتــا 

ــة؛ املاليّ
- تنامــي دوره الّتنظيمــي يف إدارة أزمــة املديونيّــة العامليّــة وأزمــات العوملــة 

املاليّــة يف االقتصــادات الناميــة.

02



111د. عبد الحليم عمار غربي

ــون  ــدويل)1( مؤسّســة مــن مؤسّســات »بريت 1- نشــأة البنــك الــدويل: البنــك ال
ــام 1944؛  ــدويل ع ــد ال ــدوق النق ــخ نفســه إلنشــاء صن ــس يف التاري وودز«، أُسِّ

ــة معــه؛ حيــث: ــة تكاملي ليقــوم مبَهمّ
- يقــوم صنــدوق النقــد الــدويل بتوفــري االئتمــان القصــري األجــل ملعاجلــة 
االضطرابــات اآلنيّــة يف موازيــن مدفوعــات الــدول األعضــاء؛ لتحقيــق نــوع 

مــن االســتقرار والّثبــات يف أســعار الصّــرف؛
- يقــوم البنــك الــدويل مبَهمــة إعــادة إعمــار البلــدان الــي تضــرّرت بفعــل 
ــري  ــق توف ــد، عــن طري ــا بع ــة فيم ــدول النامي ــة، وال ــة الثاني احلــرب العامليّ

ــة. ــط األجــل للمشــروعات التنمويّ ــل واملتوسّ ــان الطوي االئتم
2- أهــداف البنــك الــدويل: ميكــن حتديــد األهــداف األساســّية للبنــك الــدويل 

يف النّقــاط الّتاليــة:
- تشــجيع عمليـّـات االســتثمار والّتوظيــف يف األنشــطة اإلنتاجيّــة لتخفيف 
ــة الثانيــة، وبنــاء اقتصــادات الــدول  األضــرار النّامجــة عــن احلــرب العامليّ

األعضــاء وإعــادة إعمارهــا، وحتويــل املــوارد الازمــة للــدول األقــّل منــواً؛
والّتمويــل  الشّــروط  وتوفــري  اخلــاصّ  األجنــي  االســتثمار  تشــجيع   -

اإلنتاجيّــة؛ للمشــروعات  الّازمــة  والّضمانــات 

)1( يتكــوّن هيــكل جمموعــة البنــك الــدويل WBG مــن 5 مؤسّســات مرتابطــة: البنــك الــدويل لإلنشــاء والتعمــري IBRD، املؤسّســة 
الدوليّــة للتنميــة IDA، مؤسّســة التمويــل الدوليّــة IFC، الوكالــة الدوليّــة لضمــان االســتثمار MIGA، املركــز الــدويل لتســوية 

.ICSID منازعــات االســتثمار

سياسات مجموعة البنك الدولي
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- تنظيــم املبــادالت الدّوليــة ومســاعدة الــدول األعضــاء علــى حتقيــق 
الّتــوازن يف موازيــن مدفوعاهتــا؛

- تنميــة الّتجــارة اخلارجيّــة للــدول األعضــاء عــن طريــق توســيع عمليّــات 
الّتوظيــف وتشــجيع االســتثمارات الدوليّــة لتطويــر قدراهتــا اإلنتاجيّــة؛

- تنظيم عمليّات االئتمان واإلقراض الدوليّة، وتســهيل انســياب القروض 
الــي تتطلّبهــا عمليّــات اإلعمــار والبنــاء لانتقــال مــن مرحلــة اقتصــاد 

ــلم )والتنميــة(. احلــرب اىل اقتصــاد السِّ
وتتكــوّن مــوارد البنــك الــدويل مــن حصــص الــدول األعضاء يف رأس مــال البنك، 

واالقــرتاض، واألرباح واالحتياطات.
3- تطوّر دور البنك الدويل: أصبح يقوم البنك الدويل باملهام الّتالية:

- تطــوّرت مَهمّــة البنــك الــدويل وتوسّــعت خاصّــة بعــد عــام 1960 عندمــا 
ــة للتنميــة الّتابعــة للبنــك؛ والــي تُعطــي قروضــاً  أُسِّســت املؤسّســة الدوليّ
ميسّــرة. فانضمّــت معظــم االقتصــادات الناميــة لعضويّــة البنــك باعتبارها 

شــرطاً لاســتفادة مــن مســاعداهتا؛
املتعلِّقــة  االقتصاديّــة  املعلومــات  علــى  علــى احلصــول  البنــك  يصــرّ   -
ــة، فضــاً عــن دراســتها  ــاً يف الشــؤون الداخليّ ــا يُعتــر تدخُّ ــة؛ ممّ بالدول

وحتليلهــا وصياغــة توجّهــات وبرامــج علــى ضوئهــا؛
يف  التنميــة  إســرتاتيجيّات  صياغــة  يف  الــدويل  البنــك  دور  تزايــد   -
االقتصــادات الناميــة بالّتنســيق مــع صنــدوق النقــد الــدويل، واملؤسّســات 

التابعــة جملموعــة البنــك الــدويل مثــل: مؤسّســة التمويــل الدوليّــة.
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شكل 1: منوذج عمل البنك الدويل لإلنشاء والتعمري

شكل 2: منوذج عمل املؤسّسة الدوليّة للتنمية
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- القروض امليسرة
- تعويض عن رسوم اخلدمة
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1- حمدوديّة كفاءة املؤسّسات النقديّة الدوليّة: كشفت االضطرابات النقديّة 
واملاليّــة الــي رسّــخت حالــة عــدم االســتقرار يف النظــام النقــدي واملــايل الــدويل 
ــف مســتويات  ــة، وَضع ــة الدوليّ ــة والنقديّ ــة دور املؤسّســات املاليّ عــن حمدوديّ

أدائهــا فيمــا يتعلـّـق مبــا يلــي:
ــر الّتحذيــري مــن األزمــات، أو باإلجــراءات والسياســات  - اإلنــذار املبكِّ
االحتوائيّــة اخلاصّــة بــإدارة األزمــات؛ حيــث بيّنــت األزمــة اآلســيويّة كيــف 

أســهم صنــدوق النقــد الــدويل يف تفاقــم األزمــة وانتشــار العــدوى؛
- االســتفادة مــن التجــارب املاضيــة يف منــع تكــرار األزمــات، واألزمــة 
املاليّــة العامليّــة دليــل علــى فــراغ مؤسّســاتي وإجرائــي ورقابــي، وقصــور يف 

ــى املســتوى النقــدي واملــايل. الّتنســيق والّتعــاون عل
لقــدْ ختلّــى صنــدوق النقــد الــدويل عــن أهدافــه األساســيّة مــن أمههــا: تعزيــز 
االســتقرار النقــدي واملــايل العاملــي، وتنميــة الّتعــاون الــدويل، وتأمــن الســيولة 
الازمــة ملعاجلــة االختــاالت يف موازيــن املدفوعــات، وتدعيــم الثقــة لــدى 
الــدول األعضــاء، وتزايــد دوره يف خدمــة األطــراف القويّــة ومؤسّســاهتا املاليّــة 

ــه. ــى حســاب اجملتمــع الــدويل بكامل ــة عل االقتصاديّ
ــة يف إدارة  ــة الدوليّ ــة واملاليّ ــد لكفــاءة املؤسّســات النقديّ وأمــام الّضعــف املتزاي
ــق مصلحــة اجملتمــع  وتوجيــه النظــام النقــدي واملــايل الــدويل إدارة مســتقلّة حتقِّ
الــدويل، بعيــداً عــن الّتأثــري اإليديولوجــي واالزدواجيّــة يف الّتعامــل مــع األعضاء؛ 

تطوير دور المؤّسسات النقدّية الدولّية
03
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فقــدْ زادت أمهيّــة إجــراء اإلصاحــات الّضروريــة لتكييــف هــذه املؤسّســات مــع 
املُســتجدّات احلاليّــة واملتطلّبــات املســتقبليّة واحتــواء األزمــات النقديّــة واملاليّــة.

2- مُراجعــة دور املؤسّســات النقديّــة الدوليّــة: علــى الرّغــم من تطــوّر االقتصاد 
العاملــي؛ إال أن املؤسّســات املاليّــة والنقديّــة الدوليّــة بقيــت حبيســة أطرهــا 
القانونيّــة اجلامــدة وحمدوديّتهــا الوظائفيّــة واجملاليّــة؛ حيــث يتطلّــب هــذا 
ــم مصلحــة اجملتمــع النقــدي  الوضــع إعــادة النّظــر يف املهــام واألهــداف الــي تُعظِّ

الــدويل؛ وذلــك علــى النّحــو الّتــايل:
- العمــل علــى حتقيــق االســتقرار النقــدي واملــايل واالقتصــادي العاملــي 
ــق مصلحــة مجيــع األطــراف املتفاعلــة واملشــاركة يف االقتصــاد  الــذي حيقِّ

الــدويل؛
ــة مؤسّســية لتقــوم بوظيفــة املُقــرض  - ترقيــة الّتعــاون الــدويل بإجيــاد آليّ

األخــري بالّتنســيق مــع املؤسّســات ذات العاقــة؛
- توفــري اإلتاحــة التمويليّــة املائمــة يف املــدى القصــري ملواجهــة اختــاالت 
ميــزان املدفوعــات واألزمــات الطارئــة عــن طريــق صنــدوق النقــد الــدويل، 
والتمويــل التنمــوي امليسّــر يف املــدى املتوسّــط والطويــل مــن قِبــل جمموعــة 
البنــك الــدويل، وتطويــر آليّــات وصيــغ ونظــم التمويــل الــي تــؤدّي إىل 

ارتبــاط توازنــي بــن االقتصــاد املــايل واالقتصــاد احلقيقــي؛
- زيــادة الّثقــة بــن الــدول األعضــاء بإزالــة االنتقائيّــة يف الّتعامــل مــع 
األعضــاء، وحتييــد اجلوانــب اإليديولوجيّــة، والتقيّــد باملعايــري االقتصاديّــة 

املوضوعيّــة.
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3- حنــو نظــام نقــدي عــادل ومســتقرّ: يف ظــّل عــدم توافــر مؤسّســات بديلة؛ ال 
بــدّ مــن مراجعــة مهــام املؤسّســات النقديّــة الدوليّــة لتنقيتهــا من مظاهــر التحيّز 
ــل املخلّــة بســيادة الــدول، لينحصــر دورهــا يف تأديــة الوظائــف  وأشــكال التدخّ
الــي تُسْــهم يف حتقيــق االســتقرار يف النظــام النقــدي واملــايل الــدويل؛ مــن 
خــال إعــادة النّظــر يف دور حقــوق السّــحب اخلاصّــة، ونظــام أســعار الصّــرف، 
وتنظيــم الســيولة الدوليّــة وآليـّـات االئتمــان الــدويل، وختليــص حركيّــة االئتمــان 

مــن املشــروطيّة واالنتقائيّــة.
ــة الّتكييــف وإجــراءات اإلصــاح تســتدعي إقامــة نظــام نقــدي عــادل  إنّ عمليّ
ومســتقرّ لصــاحل اجملتمــع الــدويل بأســره؛ مــن خــال إعــادة النّظــر يف القضايــا 

األساســيّة الّتاليــة)1(:
- العضويّة واحلصص والّتصويت؛

- املهام واألهداف؛
- حقوق السّحب اخلاصّة؛

- نظام أسعار الصّرف؛
- تنظيم السيولة الدوليّة وآليّات االئتمان الدويل؛

- نظام املساعدات وإطار االقرتاض وحجم التمويل؛
- الرامج واملشروطيّة؛

- نظام احلوكمة.

)1( صــاحل صاحلــي، »إصــالح وتطويــر دور املؤسّســات النقديّــة واملاليّــة الدوليّــة«، يف امللتقــى الــدويل حــول: األزمــة املاليّــة 
واالقتصاديّــة الدوليّــة واحلوكمــة العامليّــة، جامعــة ســطيف، اجلزائــر، 2009.
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شكل 3: جماالت إصالح وتطوير دور املؤسّسات النقديّة واملاليّة الدوليّة

اإلصالحات الضرورية لتطوير دور املؤسسات النقدية واملالية الدولية

العضوية واحلصص 
والتصويت

حقوق السحب 
اخلاصة

نظام أسعار 
الصرف

الربامج واملشروطية

تنظيم السيولة الدولية 
وتطوير آليات االئتمان

إطار االقرتاض وحجم 
التمويل

نظام احلوكمة

املهام واألهداف
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صيغ التمويل 
المعاصرة

الباب 
الرابع
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التمويل التأجيري

الفصل 
األول
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ــر  ــة ال هتــدف إىل متليــك األصــول للمؤجِّ ــة متويليّ الّتمويــل الّتأجــريي هــو عمليّ
)البنــك( وال إىل متليكهــا للمســتأجر )املســتثمر(؛ بــل هــي عمليّــة شــراء لألصــل 
ــا. ويف  ــق عليه ــه قيمــة اإلجيــار املتف ــل أدائ ــل الســتخدامه مقاب ــه للعمي إلتاحت
هنايــة اإلجيــار قــدْ يُبــاع األصــل يف مــزاد عــام أو للمســتأجر أو يُعــاد للمؤجــر 

لتأجــريه مــرة أخــرى.
وعليه؛ فإن الّتمويل الّتأجريي هو عاقة متويليّة ثاثيّة األطراف تتكوّن من:

ع( لألصــل الرأمســايل واملُعــدّات الــي تكــون  - املــورِّد: هــو املنتــج )املــوزِّ
حمــاًّ للتأجــري؛

- املؤجِّــر: هــو البنــك )املمــوِّل( الــذي يقــوم بشــراء األصــول ثــم يؤجِّرهــا إىل 
العميــل )تبقــى ملكيّــة هــذه األصــول له(؛

األصــول  بتشــغيل  يقــوم  الــذي  )املُســتخدِم(  العميــل  هــو  املُســتأجر:   -
املؤجَّــرة.

مفهوم التمويل التأجيري
0102



121د. عبد الحليم عمار غربي

يُمارَس التمويل التأجريي بصور خمتلفة منها:
يُقــدِّم  الرأمســايل )Financing Lease(: وفيــه  أو  التمويلــي  التأجــري   -1

البنــك خدمــة متويليّــة عــن طريــق شــراء أصــول تُؤجَّــر للعميــل خــال مــدّة 
تســاوي عمرهــا االقتصــادي تقريبــاً، وهنــا يُفصــل بــن امللكيّــة القانونيّــة وهــي 
ــة وهــي مــن حــقّ املســتأجر، ويتــمّ حتديــد  ــة االقتصاديّ مــن حــق البنــك، وامللكيّ
ــات  ــوم بتســديد دفع ــل املســتأجر الــذي يق ــن قِب ــه م األصــل ووضــع مواصفات
إجياريّــة حمــدَّدة للمؤجِّــر كل فــرتة زمنيّــة معيَّنــة مقابــل اســتخدام وتشــغيل هــذا 

ــايل: ــكل الّت حــه الشّ األصــل، كمــا يوضِّ
شكل 1: خطوات التأجري التمويلي

 املؤجر
)البنك(

 املورد
)صاحب التجهيز(

الــمـســتـأجــــر 
)العميــل( 

اختيار األصول الثابتة

الشراء ) تدفق نقدي (

إعــادة األصـــل 
شــراء األصـــل

جتـديـد الـعـقـد 

األقساط  ) تدفق نقدي (

البيع )تدفق سلعي(
 )2(

 التأجري )تدفق سلعي(
 )3(

)1(

أنواع التمويل التأجيري
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ــه تأجــري  ــمّ في 2- التأجــري التشــغيلي أو اخلدمــي (Lease Operating ): يت

ــن  األصــل لفــرتة زمنيّــة حمــدَّدة ولعــدد مــن املســتأجرين؛ األمــر الــذي يُمكِّ
ــة  املؤجــر باســرتداد األصــل لتأجــريه مــرّة أخــرى ملســتأجر آخــر وبقيمــة إجياريّ
قهــا  ختتلــف باختــاف ظــروف اإلجيــار ومرونــة الّطلــب علــى املنفعــة الــي حيقِّ
ــر  ــة أكث ــة جتاريّ ــك فالتأجــري التشــغيلي عمليّ ــى ذل ــق اإلجيــار، وعل األصــل وف

ــة. منهــا متويليّ
وخيتلف الّتأجري التشغيلي عن الّتأجري التمويلي من حيث ما يلي:

- إمكانيّة إلغائه؛
- فــرتة التأجــري عــادة مــا تكــون أقصــر لعــدم القــدرة علــى شــرائها، أو 

اخلــوف مــن تطوّرهــا التكنولوجــي؛
ــة، مبــا فيهــا صيانــة األصــل  - مســؤوليّة البنــك عــن مجيــع نفقــات امللكيّ

وإصاحــه والّتأمــن عليــه.
شكل 2: خطوات التأجري التشغيلي

التخلص من األصولهناية مدة التأجريالبحث عن مستأجر دراسة + تقييم السوق 

املستأجر البنك املستأجر البنك البنك املورِّد
اجلديد

املشرتيالبنك 

عقد شراء األصول 

)البنك هو املالك( 

عقد تأجري )أول( 

)إعادة األصول للبنك( 

عقد تأجري )تايل( 

)تأجري لعدّة مرّات( 

عقد بيع األصول 

)إخراجها من ملكية البنك(  

03
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ــة  ــهم يف تنمي ــا تُس ــة أطــراف كله ــل التأجــريي بالّتعامــل مــع ثاث ــز التموي يتميّ
ــرون( والقائمــون  اجملتمــع وهــم: أصحــاب املصانــع )املنتجــون( والبنــوك )املؤجِّ
باألعمــال )املســتأجرون(، ولكــن اجلانــب اآلخــر واألهــم لتمويــل رأس املــال 
العامــل واملتمثِّــل يف أجــور العمّــال واخلدمــات األخــرى كاملــاء والكهربــاء واهلاتف 
ــوع مــن  ــات هــذا النّ ــن إجيابيّ ــه أســلوب التأجــري. ونبيِّ ــح ل ــك، ال يصل وغــري ذل

التمويــل فيمــا يلــي:
1- بالنسبة لالقتصاد الوطين:

للّتأجري أمهيّة كبرية للتنمية االقتصاديّة؛ وذلك لاعتبارات الّتالية:
ن املستثمر الذي ال يقدر على شراء األصل بإتاحة تأجريه له؛ - يُمكِّ

- عنــد كســاد صناعــة ميكــن انتقــال املعــدّات إىل صناعــة أخــرى دون 
خســارة رأمساليّــة كبــرية؛

- إجيــاد مفاهيــم إجيابيّــة جديــدة مفادهــا أن الّتركيــز علــى اســتخدام 
ــق الربــح وليســت امللكيّــة؛ اآلالت هــو الــذي حيقِّ

- زيادة املنافسة بن مصادر التمويل املختلفة واخنفاض تكلفتها.
2- بالنسبة للعمالء املستأجرين:

ــن املؤسّســات مــن حيــازة األصــول الازمــة لنشــاطها دون حاجــة إىل  - يُمكِّ
جتميــد جــزء كبــري مــن أمواهلــا إذا قامــت بشــرائها؛ ممّــا يتيــح هلــا ســيولة 

أكــر تســتخدمها يف أوجــه أخــرى؛

تقويم التمويل التأجيري
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- يقــدِّم التأجــري التمويلــي متويــاً كامــاً لقيمــة األصول الثابتة؛ أي بنســبة 
100 % وهــو مــا ال يتوافــر عــادة يف التمويــل التقليــدي )ال تتعــدّى 80 %(؛

- الرّبــط بــن التمويــل والنشــاط االقتصــادي املمــوَّل، أي الرّبــط بــن حجــم 
التمويــل والعائــد املتوّقــع ألن »اآللــة تدفــع مثنهــا مــن دخلهــا«؛

- يف الّتأجري الّتشــغيلي ال تســجَّل األصول املؤجَّرة يف امليزانيّة احملاســبيّة 
)متويــل مــن خــارج امليزانيّــة(؛ ومــن ثــمّ حتقيــق مزايــا حماســبيّة وضريبيّة.

3- بالنسبة للبنوك املؤجِّرة:
- احتفــاظ البنــك مبلكيّــة األصــول املؤجَّــرة موضــوع التمويــل طــوال فــرتة 
ــة إفاســه أو  ــه مــن املســتأجر يف حال ــد، مــن خــال اســتعادة حقوق العق

ــي تســود االقتصــاد؛ ــة ال ــة الّضغــوط التضّخمي إعســاره، ومواجه
- تغيري اّتجاه البنوك حنو التوظيف متوسط وطويل األجل؛

- توثيــق العاقــة بــن البنــوك واملؤسّســات الصناعيّــة، ســواء املنتجــة 
لألجهــزة واآلالت أو املســتخدِمة هلــا؛ أي حتقيــق عاقــة مباشــرة بــن 

رأس املــال املــايل ورأس املــال الصناعــي؛
- حتقيــق مزايــا ضريبيّــة مــن خــال إمكانيّــة ختفيــض اهتــاكات األصــول 
ــا تقدِّمــه بعــض الــدول مــن  املؤجَّــرة مــن إيــرادات املؤجِّــر، هــذا فضــاً عمّ

إعفــاء ضريــي علــى هــذا النشــاط.



125د. عبد الحليم عمار غربي

التمويل بالفوترة

الفصل 
الثاني
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التمويــل بالفوتــرة Factoring باإلجنليزيّــة و Affacturage بالفرنســيّة هــو 
صيغــة متويليّــة تســتخدمها املؤسّســات التجاريّــة يف الســلع االســتهاكيّة حمليّــاً 
أو دوليّــاً مــن أجــل احلصــول علــى قيمــة فواتريهــا اآلجلــة الــي تــرتاوح مدهتــا مــا 
بــن 30-120 يومــاً، وكذلــك احلصــول علــى خدمــات أخــرى مــن البنــك الــذي 
يقــوم بعمليــة حتصيــل قيمــة هــذه الفواتــري اآلجلــة، ويتحمَّــل خماطــر عــدم 

الدّفــع مقابــل عمولــة يُّتفــق عليهــا.
ــا  ــة أطــراف تنشــأ فيمــا بينه ــب وجــود ثاث ــرة تتطلّ ــة الفوت ــه؛ فــإنّ عملي وعلي

ــة هــي: عاقــة جتاريّ
- املؤسّســة Factorizee: هــو الّطــرف )التاجــر أو املنتــج أو املــورِّد( الــذي 
ــري  ــة، فوات ــن: أوراق جتاريّ ــة )حســابات املدين ــوق جتاريّ ــاً حبق ــون دائن يك

العمــاء( يبيعهــا للبنــك؛
- املديــن: هــو الطــرف )العميــل( املشــرتي ملنتجــات املؤسّســة؛ أي الشــخص 
ــد  الــذي اشــرتى الســلع مــن الّطــرف األول ومل يدفــع مثنهــا فــوراً؛ بــل تعهَّ

بتســديدها يف أجــل الحــق؛
- البنــك Factorizor: هــو الطــرف )املمــوِّل( الــذي يقــوم بشــراء الديــون 
ــخ اســتحقاقها،  غــري املُســتحقة وتعجيــل صــايف قيمتهــا للدائــن قبــل تاري

ــل خماطــر عــدم التحصيــل. ويتحمّ

مفهوم التمويل بالفوترة
0102



127د. عبد الحليم عمار غربي

هناك سّتة أنواع خاصّة بتقديم خدمة التمويل بالفوترة تتمثل فيما يلي:
ــوم  ــك يق ــة Full Service Factoring ويُقصــد هبــا أن البن ــة كامل - خدم
ــل للمخاطــرة،  ــات األخــرى مــن حتمُّ بتمويــل عميلــه والقيــام بباقــي العمليّ
ــه، ومســك دفاتــر العميــل والقيــام بتحصيــل الفواتــري  وإبــاغ مديــن عميل

مباشــرة مــن قِبــل مديــن العميــل؛
- خدمة كاملة ماعدا حتمُّل املخاطرة Recourse Factoring؛

 Bulk خدمــة جزئيّــة تتضمّــن فقــط التمويــل وإبــاغ مديــن العميــل -
Factoring؛

- خدمة كاملة ماعدا التمويل Maturity Factoring؛
- خدمة التمويل فقط Invoice Factoring؛

 Undisclosed أحيانــاً  واملخاطــرة  التمويــل  تتضمّــن  جزئيّــة  خدمــة   -
.Factoring

شكل 1: خطوات التمويل بالفوترة
الطرف الثالـث

)البنــك(

الطـرف األول
)املـورِّد( 

الطـرف الثاني
)العميــل( 

1 املورِّد يبيع سلعاً ومنتجات للعميل

4 البنك مينح املورِّد نسبة معيّنة 
من قيمة حسابات القبض

6 يقوم العميل بسداد قيمة 
الديون يف تاريخ االستحقاق

3 يقوم املورِّد ببيع حسابات 
القبض والذمم إىل البنك

5 يقوم البنك بإبالغ عميل املورِّد 
ومطالبته بسداد قيمة الديون يف تاريخ 

االستحقاق

ع العميل على مستندات مديونية   2 يُوقِّ
بقيمة مشرتياته ويُرسلها إىل املورِّد

أنواع التمويل بالفوترة
02
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نُبيِّن إجيابيّات هذا النّوع من التمويل فيما يلي:
1- بالنسبة لالقتصاد الوطين:

- يــؤدّي التوسُّــع يف األعمــال التجاريّــة إىل ظهــور وســائل متويليّــة جديــدة 
يف احليــاة االقتصاديّــة؛ حيــث تُصبــح عقــوداً هلــا شــروطها اخلاصّــة الــي 

تفرضهــا ظــروف تلــك التعامــات؛
- يُعتر الّتمويل بالفوترة أداة مُبتكرة تؤدّي إىل معاجلة مشكات حتصيل 

احلقــوق التجاريّــة الــي تُعتر أحد عوامل تعثُّر املؤسّســات االقتصاديّة؛
- تُعتــر الفوتــرة صيغــة للتمويــل قصــري األجــل وهــي وســيلة مــن وســائل 
التمويــل احلديثــة الــي هتــدف إىل توفــري التمويــل املطلــوب للدّائنــن الذيــن 

ميلكــون ديونــاً غــري مُســتحّقة أو ديونــاً تواجههــا عقبــات الّتحصيــل؛
- تُعتــر الفوتــرة عمليــة تُســهم يف تفعيــل احلركيّــة املاليّــة واالقتصاديّــة؛ إْذ 

يكــون مــن نتيجتهــا تســييل الديــون املُجمّــدة؛
- يكــون بائــع الديــون التجاريّــة عــادةً من املؤسّســات الصغرية أو املتوسِّــطة؛ 
ألن هــذا النّــوع مــن العقــود يتــاءم مــع األعمــال املتوسِّــطة احلجــم ويلبِّــي 

احتياجاهتا.
2- بالنسبة للمؤسّسات بائعة الديون:

ــاً مســتمراً )80 % مــن قيمــة احلســابات  ــاً نقديّ ــح للمؤسّســة تدّفق - تُتي
ــخ اســتحقاقها؛ ــل ديوهنــا يف تواري ــة( دون احلاجــة إىل انتظــار حتصي املدين

تقويم التمويل بالفوترة
03
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أعبــاء تســيري وحتصيــل  النّامجــة عــن  اإلداريّــة  التكاليــف  - ختفيــض 
الديــون، وختفيــض تكلفــة اليــد العاملــة الــي كانــت ســتُخصَّص هلــذه 
املتابعــة؛ فضــاً عــن إلغــاء مصلحــة حماســبة وتســيري الزبائــن بســبب إلغــاء 

حســابات العمــاء؛
- تســمح للمؤسّســة بالّتركيــز علــى عمليّــة اإلنتــاج وجــودة منتجاهتــا ووضع 

خطــة تســويقها حمليّــاً ودوليّــاً؛ ممــا يــؤدّي إىل حتقيــق األرباح؛
ــة املؤسّســة؛ حيــث  ــد حســابات القبــض مــن عناصــر ميزانيّ - اختفــاء بن
تَعتــر أن بضاعتهــا مّت بيعهــا نقــداً؛ ومــن ثــمّ ال تقــوم املؤسّســة بتخصيــص 
مؤونــات للديــون املشــكوك يف حتصيلهــا؛ وعليــه تنخفــض خماطــر الديــون 

ــر يف صــايف األربــاح؛ املعدومــة الــي تُؤثِّ
- توفــري الدّعــم املــايل للمؤسّســات ذات رؤوس األمــوال احملــدودة أو ذات 
ــا ضــدّ خماطــر إعســار أو إفــاس  ــة، وتأمينه ــة املتدّني ــات اإلداريّ اإلمكان

مدينيهــا.
3- بالنسبة للبنوك مُشرتية الديون:

- يقــوم البنــك بإرســال كشــوف حســابات ملديــي املؤسّســة والقيــام بأعمال 
التحصيــل؛ حيــث تصبــح امللكيّــة القانونيّــة للحســابات املدينــة عائدة للبنك 

وليس املؤسّســة؛
- يقــوم البنــك بعمليـّـات التقييــم االئتمانــي ملديــي املؤسّســة؛ ومــن ثــمّ فهــو 
يتوافــر علــى مــوارد بشــريّة كفــؤة تُبنــى عليهــا قــرارات قبــول أو رفــض 

بعــض احلســابات املعروضــة للبيــع؛
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ــة؛ إذ  ــة عنــد شــرائه مســتندات املديونيّ ــل البنــك املخاطــر التجاريّ - يتحمّ
ــي املؤسّســة  ــة مــن مدي ــل املســتحّقات املاليّــة املطلوب ــن حتصي إنــه يضم

حتــى يف حالــة عجزهــم عــن الوفــاء بديوهنــم؛
ــة املتعلِّقــة باملبيعــات ومديــي  ــات اإلحصائيّ - يقــوم البنــك بإعــداد البيان
املــورِّد ونســب التحصيــل والديــون املشــكوك فيهــا؛ األمــر الــذي يُجنِّــب 
ــة املرتبطــة هبــا؛ ــة والتكلف ــب اإلداريّ ــام هبــذه اجلوان املؤسّســة عــبء القي

- يتقاضــى البنــك عمولــة علــى اخلدمــات اإلداريّــة والقانونيّــة واملعلوماتيّــة 
املطلوبــة مــن قِبــل الدّائــن.
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التمويل المصّغر

الفصل 
الثالث
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االئتمــان  يف  املتمثِّلــة  املاليّــة  اخلدمــات  توفــري  إىل  ــر  املصغَّ الّتمويــل  يُشــري 
للعمــاء  تُقــدَّم  الــي  والّتأمينــات  املاليّــة  والّتحويــات  االدخاريّــة  واألوعيــة 
ــى اخلدمــات  ــى احلصــول عل ــن عل ــاً غــري القادري الفقــراء النّشــيطن اقتصاديّ
الــي تُقدِّمهــا مؤسّســات التمويــل الرمسيّــة التقليديّــة. وخيتلــف حجــم االئتمــان 
ــر باختــاف هــذه املؤسّســات، وهــو يف  الــذي متنحــه مؤسّســات التمويــل املصغَّ

املتوســط أقــل مــن 500 دوالر.
وهناك بعض املُصطلحات الي تُستخدم أحياناً وكأهنا مُرتادفات، مثل:

ــرة Microcredit: يشــري إىل منــح االئتمــان بكميــات  - القــروض املُصغَّ
صغــرية إىل الفقــراء الذيــن يُســتبعدون عــادة مــن اخلدمــات املصرفيّــة 

التقليديّــة؛ نظــراً الفتقارهــم إىل الّضمانــات أو إىل الوظائــف؛
- الّتمويــل املتناهــي الصغــر Microfinance: يُقــدَّم للفقــراء النّشــطن 
مثــل:  املاليّــة  وغــري  املاليّــة  اخلدمــات  مــن  كاملــة  اقتصاديّــاً جمموعــة 
االئتمــان الصغــري، االدخــار، التأمــن، التحويــات املاليّــة، املدفوعــات، 
ــة  ــاء أصوهلــم ومحاي ــم مــن بن ــك لتمكينه ــب، االستشــارات...؛ وذل التدري

أنفســهم أمــام املخاطــر؛
- املديونيّــة الصغــرية Micro Debt: يســتخدمه الباحثــون واخلــراء الذيــن 
يعتقــدون أن ســلبيات الّتمويــل الصغــري أكثــر مــن إجيابيّاتــه؛ ألهنــم يــرون أن 

إقــراض الفقــراء يــؤدّي إىل إغراقهــم يف املديونيّــة.

ـر مفهوم التمويل المصغَّ
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ــر؛ نذكــر منهــا مــا  هنــاك عــدّة منــاذج مؤسّســيّة خاصّــة بتقديــم التمويــل املصغَّ
يلــي:

- منــوذج بنــك غرامــن: وفقــاً هلــذا النمــوذج، يُمنــح القــرض اجلماعــي 
ــا؛ أي  جملموعــة مــن الفقــراء )أعضــاء اجملموعــة( بضمــان اجملموعــة كلّه
أن اجملموعــة ضامنــة أليّ فــرد فيهــا غــري قــادر علــى السّــداد، وتقــوم 
ــى  ــداد عل ــة منتظمــة للسّ ــه، وتوجــد جــداول زمنيّ ــداد عن اجملموعــة بالسّ
إىل  باإلضافــة  املقرتضــن،  أداء  علــى  للرقابــة  كوســيلة  فــرتات قصــرية 
ــة؛ وذلــك لتغطيــة  ارتفــاع مُعــدّالت الفائــدة باملقارنــة مــع البنــوك التجاري

ــر؛ كاّفــة الّتكاليــف اإلداريّــة املصاحبــة لرامــج التمويــل املُصغَّ
- مجعيّــات اإلقــراض واالدخــار الــدوار: هــي عبــارة عــن مجــع عــدد مــن 
املدّخــرات الصغــرية مــن عــدد مــن األفــراد )تربطهــم عاقــات صداقــة أو 
ــه شــخص واحــد،  ــاً يســتفيد من ــح مبلغ ــة( لكــي تصب ــة قراب جــوار أو صل
ثــم يتكــرّر األمــر شــهريّاً حتــى حيصــل كلٌّ علــى دوره. فــإذا كان هنــاك 5 
أشــخاص اّتفقــوا علــى تشــكيل مجعيّــة لتدبــري 100 دوالر مثــاً، فعلــى كل 
شــخص أن يدفــع 20 دوالراً شــهريّاً، وحيصــل يف الغالــب األكثــر احتياجــاً 
علــى الــدّور األول يليــه فــرد آخــر يف الشــهر الّتــايل، باالّتفــاق والّتراضــي أو 

بالقرعــة وهكــذا...؛
ــة  ــات خاصّ - منــوذج بنــك القريــة: بنــوك القريــة هــي عبــارة عــن مجعيّ

ـر أنواع التمويل المصغَّ
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تديــر قروضــاً ومدّخــرات أعضــاء اجملموعــة، وهــي غالبــاً مــا تقــام مببــادرة 
ــة ومبســاعدة إحــدى املنّظمــات غــري الرحبيــة، ويف  مــن اجلماعــات احملليّ
الغالــب يكــون عــدد أعضــاء اجلمعيّــة مــا بــن 25-50 عضــواً، وهــم الذيــن 
يديــرون البنــك وخيتــارون رؤســاءهم ويضعــون لوائحهــم اخلاصّــة. وجيــب 
مــة الــي أنشــأته خــال فــرتة ال تتجــاوز  أن يصبــح البنــك مســتقاً عــن املنظَّ

3 ســنوات.
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نبيِّن إجيابيّات وسلبيّات التمويل املصّغر فيما يلي:
1- بالنسبة لالقتصاد الوطين:

- يــؤدّي التمويــل املصّغــر إىل القضــاء علــى الفقــر مــن خــال القــدرة علــى 
الوصــول إىل أكــر عــدد مــن الفقــراء.

ــري  ــن الدراســات تُش ــد م ــر يف أنّ العدي ــل املُصغَّ ــى التموي ــاب عل •  يُع

نتائجهــا إىل أن هــذا التمويــل ليــس لــه أثــر يُذكــر يف أفقــر الفقــراء يف 
اجملتمــع!

- يُســهم التمويــل املصّغــر يف مكافحــة البطالــة؛ مــن خــال تنمية االقتصاد 
الريفي )الزراعة، تصنيع الطعام...(، وتشــجيع قطاع املؤسّســات الصغرية 

)الصناعــات احلرفيّة، األعمال املنزليّة...(.
ــر يف الّتركيــز علــى النســاء كقــوة للعمــل؛  •  يُعــاب علــى التمويــل املصغَّ

حيــث إن متويــل النســاء غالبــاً متييــز ال معنــى لــه، خصوصــاً وأنّ 
البطالــة تظهــر يف الرجــال أكثــر منــه يف النســاء!

2- بالنسبة للعمالء الفقراء:
ــر إىل زيــادة دخــل الفقــراء وإخراجهــم مــن دائــرة  - يــؤدّي التمويــل املصّغ
الفقــر؛ حيــث عندمــا يبــدأ الفقــراء يف حتقيــق دخــل ثابــت مييــل العديــد 

ــادة مداخيلهــم؛ ــى زي منهــم إىل الدخــول يف اســتثمارات تســاعد عل
ــر يف كيفيّــة تصــرُّف الفقــراء يف الدّخــل  •  يُعــاب علــى الّتمويــل املُصغَّ

ـر تقويم التمويل المصغَّ
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الزّائــد، مــن خــال إنفاقــه علــى أســرهم )مثــل: الغــذاء، الّتعليــم، 
ــاول الكحــول،  ــل: تن ــه إىل إشــباع ملّذاهتــم )مث ــة...( أم توجيه الصحّ
والقمــار، والــزواج...(؛ لذلــك فــإن الّتركيــز علــى الدّخــل وحــده ليــس 

كافيــاً!
ــر يف تعزيــز وضــع املــرأة االجتماعــي واالقتصــادي؛  - يُســهم التمويــل املصغَّ
حيــث يــؤدّي القــرض الــذي حتصــل عليــه النّســاء دوره االجتماعــي لصــاحل 
األســرة )التغذية، الســكن، التعليم، ســداد القرض، االســتثمار يف املشــروع( 
بشــكل أكــر ممّــا هــو عليــه احلــال بالنســبة لتمويــل الرجــال، فاملــرأة تضــع 
أســرهتا وأوالدهــا يف قمــة ســلَّم أولويّاهتــا بينمــا الرجــل لديــه ســلَّم خمتلــف 

لألولويّات؛
ــر يف أن الرجــل غالبــاً مــا يســتغّل املــرأة يف  • يُعــاب علــى التمويــل املُصغَّ
احلصــول علــى قــرض قــد ال يُســتخدم يف إفــادة األســرة، وال تســتفيد 
ــاك  ــك فهن ــي تظــّل مســؤولة عــن ســداد القــرض؛ لذل ــرأة ال ــه امل من

ــم فيــه! فــرق بــن احلصــول علــى الّتمويــل والتحكُّ
3- بالنسبة للبنوك املموِّلة:

- يــؤدّي التمويــل املصّغــر إىل االســتدامة املاليّــة للبنــوك الــي تعتمــد علــى 
االنضبــاط املــايل، مبــا يف ذلــك معــدّالت اســرتجاع القــروض املقدَّمــة 

واإلدارة السّــليمة.
ــة  ــر يف اخللــط بــن النشــاطات الّتنمويّ ــى التمويــل املصغَّ •  يُعــاب عل

واجملهــودات اخلرييّــة؛ وخباصّــة يف الــدول الناميــة؛ حيــث تفتقــر 
ــر إىل الشّــفافية املطلوبــة! صناعــة التمويــل املصغَّ
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ــم  ــائدة جتــاه تقدي ــة النّظــر السّ ــري وجه ــر يف تغي ــل املصّغ - يُســهم التموي
املعونــات والصّدقــات للفقــراء؛ حيــث تصبــح البنــوك تنظــر للمســتفيد مــن 
خدماهتــا كعميــل حيصــل علــى خدمــة مقابــل رســوم حمــدَّدة وليــس كمتلــقٍّ 
ملســاعدة؛ لذلــك فهــي تســعى لتطويــر خدماهتــا لكــي تُلبّــي احتياجــات 

العميــل بأســرع وقــت ممكــن.
ــر يف أن احتســاب فائــدة أو رســوم خدمــة  •  يُعــاب علــى التمويــل املصغَّ
علــى القــرض يشــتمل علــى صعوبــات متعــدِّدة للمشــاركن يف برنامــج 
ــرة، فقــد ال يعــود اســتثمار الفقــري للقــرض بــأيّ أرباح،  القــروض املصغَّ
ويف هــذه احلالــة فــإنّ املــال املطلــوب لســداد القــرض ال بــدّ أن يأتــي 

مــن مصــادر أخــرى للشــخص املقــرِتض!
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ــة إىل جممــوع معامــات اإلقــراض واالقــرتاض  ــة الدوليّ يُشــري التمويــل بالعمل
بالعمــات األجنبيّــة الــي تكــون البنــوك الدوليّــة وســيطاً يف الّتعامــل هبــا؛ 
ــتخدمة يف  ــة املُس ــة والعمل ــة املصرفيّ ــع املنظوم ــن موق ــمّ الفصــل ب ــث يت حبي
ــة أو  ــك يف إطــار أســواق العمل ــن؛ وذل ــراض واالقــرتاض الدوليّ ــات اإلق عمليّ
العمــات الدوليّــة الــي يُطلــق علــى كل ســوق منهــا اســم العملــة املتداولــة 
ــة الواحــدة يف الســوق. فــإذا  ــة العمل فيهــا بصــورة أكــر؛ وذلــك متييــزاً ألمهيّ
مــا كثــر التعامــل بالعملــة األمريكيّــة )الــدوالر(؛ فيُطلــق علــى الســوق اســم 
»اليــورو-دوالر« Euro-Dollar، أمّــا إذا كثـُـر الّتعامــل باملــارك األملانــي؛ فيُطلــق 
علــى الســوق »اليورو-مــارك« Euro-Mark، وكذلــك ســوق » اليورو-إســرتليي« 

...Euro-Sterling

وهنــاك بعــض الّتعبــريات االصطاحيّــة الــي تُســتخدم يف التمويــل الــدويل 
والعمليّــات املصرفيّــة الدوليّــة، مثــل:

- البنــوك الدوليّــة Euro-Banking: تُعتــر مؤسّســات وســاطة تعمــل 
ــة يف اخلــارج  ــق عليهــا مراكــز ماليّ ــة ويُطل ــة غــري احملليّ يف األســواق املاليّ
 Euro-Markets ــة ــوّن أســواق العمــات الدوليّ Offshore Centers، وتتك

مــن البنــوك الــي تقبــل الودائــع املصرفيّــة بالعمــات الدوليّــة الرئيســة 
القابلــة للّتحويــل، وتُقــدِّم قروضــاً بعمــات غــري عملــة الدولــة الــي ينتمــي 

إليهــا البنــك؛

مفهوم التمويل بالعملة الدولّية
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- العملــة الدوليّــة Euro-Currency: تُشــري إىل الوديعــة املصرفيّــة بعملــة 
دولــة أخــرى غــري الدولــة الــي يتواجــد فيهــا البنــك )الســوق(. كأنْ يطلــب 
متعامــل عربــي قرضــاً بالــدوالر األمريكــي مــن بنــك يف اجلزائــر أو البحريــن؛

- الــدوالر األوربــي Euro-Dollar: يُشــري إىل الودائــع الدوالريّــة لــدى 
البنــوك التجاريّــة املوجــودة خــارج الواليــات املُتَّحــدة األمريكيّــة )عــادةً لــدى 
ــة مثــاً(، ويُعتــر الــدوالر األوربــي  البنــوك يف أوربــا كفــروع لبنــوك أمريكيّ

ــة)1(؛ )اليــورو-دوالر( هــو أكــر أحجــام العملــة الدوليّ
- اليــورو Euro-Euros: تســمية تُطلــق علــى ودائــع اليورو )العملة األوربيّة 

املوحَّــدة( لــدى بنــوك تقع خــارج أوربا؛
- املقطــع يورو-عمــالت أجنبيّــة Euro: عبــارة ال تــزال يتــمّ إضافتهــا؛ 
ألن نظــام الــدوالر األوربــي نشــأ أساســاً يف أوربــا، وبشــكل أكثــر حتديــداً 
يف لنــدن. واليــوم أصبــح هــذا املقطــع غــري دقيــق؛ ألن نشــاط أســواق 
ــة امتــدّ جغرافيــاً إىل خــارج أوربــا؛ حيــث أصبــح الــدوالر  العمــات الدوليّ
ــا يف شــكل أصــول أو خصــوم  ــة إم ــي وغــريه مــن العمــات األوربيّ األورب
ــا، وأصبحــت توجــد أســواق الــدوالر  لــدى البنــوك املتمركــزة خــارج أورب

اآلســيوي Asian-Dollar يف كل مــن طوكيــو وســنغافورة والبحريــن.

ــة مــن البنــوك خــارج الواليــات املتحــدة، وتعــاد لتــودع يف بنــوك داخــل الواليــات املتحــدة فهــي  )1( عندمــا تُســحب الودائــع الدوالريّ
ــة. ــة عاديّ تفقــد صفــة »اليــورو«، وتصبــح مــرة أخــرى دوالرات أمريكيّ
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القصــرية  اآلجــال  بــن  الدوليّــة  العمــات  أســواق  الّتمويــل يف  فــرتة  تــرتاوح 
يلــي: فيمــا  نذكرهــا  والطويلــة؛  واملتوســطة 

ــل  ــة الدوليّــة Certificate of Deposits: تُمثِّ - شــهادات اإليــداع املصرفيّ
أكثــر أدوات االســتثمار النقــدي قصــري األجــل؛ حيــث تُعتــر وثائــق دَيــن 
تُصْدرهــا البنــوك الدوليّــة وتُثبــت فيهــا قيــام املســتثمر بإيــداع مبلــغ معيّــن 
لديهــا ملــدة حمــدَّدة بســعر فائــدة حمــدَّد، وهــي شــهادات حلاملهــا متتــاز 

بقابليتهــا للتحويــل والّتبــادل مــن شــخص آلخــر؛
- القــروض املصرفيّــة بالعمــالت الدوليّــة Euro-Credits: تُعتر القروض 
اجملمَّعــة أو املشــرتكة Syndicated Loans مــن ركائــز الّتعامــل املتوســط 
ر  ــذَّ ــذي يتع ــك )ال ــب البن ــث يطل ــة؛ حي األجــل يف أســواق العمــات الدوليّ
عليــه تقديــم قيمــة القــرض املطلــوب بالكامــل( مــن جمموعــة البنــوك 
الدّوليــة اإلســهام يف إدارة ومتويــل القــرض، فينشــأ هلــذا الغــرض )جتميــع 
 Consortium/Syndicate قــرض قيمتــه كبــرية( اّتحــاد أو جتمُّــع مصــريف

ملــدة حمــدودة تنتهــي مــع هنايــة اســتحقاق القــرض؛
- الســندات الدوليّــة Euro-Bonds: تُســتخدم اإلصــدارات بالســندات 
ــة إذا  ــة)1( كأداة لإلقــراض طويــل األجــل يف أســواق العمــات الدوليّ الدوليّ
ــدن  ــة أصــدرت ســندات قــرض يف لن ــاً شــركة إيطاليّ ــان؛ فمث ــران أجنبيّ ــة يُعت ــإن الســوق والعمل ــن؛ ف ــن واملدي )1( بالنســبة للدائ
 Foreign بالــدوالر األمريكــي، ومت شــراء هــذه الســندات مــن قِبــل البنــوك السويســريّة واألملانيّــة. وختتلــف عــن السّــندات األجنبيّــة
ــدر مــن قِبــل مقــرتض يكــون أجنبيــاً بالنســبة للبلــد الــذي يوضــع فيــه الســند، وعــادة مــا يتــم بيــع هــذه الســندات  Bonds الــي تصْ
مــن خــال أحــد بنــوك االســتثمار يف الدولــة املضيفــة، ويتــمّ تــداول هــذه السّــندات يف ســوق املــال اخلــاصّ هبــذه الدولــة املُضيفــة.

أنواع التمويل بالعملة الدولّية
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ــر؛  ــة األجــل 15-20 ســنة أو أكث ــة طويل ــرتات االســتحقاق املرغوب ــت ف كان
بشــراء   Syndicate Banks الدوليّــة  البنــوك  جمموعــة  تقــوم  حيــث 
ســندات دَيــن )ســندات قــرض( مصْــدرة بعمــات خمتلفــة عــن عملــة البلــد 
املســتثمر أو بلــد املقــرتض، ويتــمّ التعامــل يف هــذه اإلصــدارات يف أكثــر مــن 

دولــة.
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نُبيِّن إجيابيّات وسلبيّات التمويل بالعملة الدوليّة فيما يلي:
1- بالنسبة لالقتصاد الوطين:

- تُعتــر أســواق العمــات الدوليّــة حلقــة وصــل بــن األســواق النقديّــة 
احملليّــة يف الــدول الناميــة واألســواق النقديّــة يف الــدول املُتقدمــة؛ ممّــا 
أدّى إىل حتــركات واســعة لــرؤوس األمــوال الدوليّــة مــن ســوق ألخــرى؛ ومــن 
ــة النظــام  ــة، وبالنتيجــة مرون ــة باألســواق الدوليّ ــمّ دمــج األســواق احملليّ ث

ــدويل؛ النقــدي ال
- إنّ عمليـّـات اإلقــراض واالقــرتاض الدوليّــة مُعفــاة مــن الّضرائــب والقيــود 
علــى الّتحويــات اخلارجيّــة؛ ذلــك ألنّ األســواق غــري خاضعــة لرقابــة 
ــل وضــع املنطقــة  ــة أليّ مــن الــدول. فهــي تُمثِّ ــة أو املاليّ الســلطات النقديّ
ــة للدولــة صاحبــة  احلــرّة الــي تقــع دائــرة عملهــا خــارج احلــدود اإلقليميّ

ــة املتداولــة. العمل
• إنّ ســرعة وحريّــة انتقــال رؤوس األمــوال جتعــل الســلطات النقديّــة 
احملليّــة غــري قــادرة علــى الســيطرة عليهــا؛ ممّــا يــؤدّي إىل آثــار ســلبية 
ــة  ــة احملليّ ــى االقتصــاد الوطــي. فــإذا كانــت أســعار صــرف العمل عل
ــإنّ هــروب رؤوس األمــوال وانتقاهلــا  ــة اضطــراب مســتمر؛ ف يف حال
بســهولة للخــارج، يــؤدّي إىل قيــام املُجازفــات النقديّــة وعــدم اســتقرار 

ــة! االقتصــادات احملليّ

 تقويم التمويل بالعملة الدولّية
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2- بالنسبة للمتعاملن:
- يُعتــر الّتمويــل مــن أســواق النقــد واملــال الدوليّــة ذا أمهيّــة كبــرية بالنســبة 
للشــركات واملؤسّســات الكــرى يف توفــري احتياجاهتــا إىل السـّـيولة النّقديــة 
ــى  ــات عل ــب ضمان ــب ال تُطل ــل املشــاريع الكــرى، ويف الغال بســرعة لتموي
القــروض املمنوحــة للمتعاملــن يف هــذه الســوق؛ ذلــك أن املتعاملن يف هذه 
األســواق يتمتعــون بالثقــة االئتمانيّــة، مثــل: البنــوك العامليّــة والشــركات 
املتعــدِّدة اجلنســيّات والبنــوك املركزيّــة واحلكومــات واملؤسّســات الدوليّــة؛
ــر للمديــن  - وجــود املنافســة احلــرّة يف أســواق العمــات الدوليّــة يُوفِّ
ــث نظــراً لفروقــات  ــدات والتكاليــف؛ حي ــث العائ شــروطاً أفضــل مــن حي
أســعار صــرف العمــات الدوليّــة موضــوع التعامــل، ومعــدَّالت الفوائــد 
علــى تلــك العمــات )تكلفــة التمويــل أقــل( مقارنــة مــع البنــوك احملليّــة يف 

ــن هــذه األســواق؛ ــروض م ــب الق ــؤدّي إىل تشــجيع طل ــه ي ــا؛ فإن ــة م دول
ــة  ــة؛ لصعوب ــوك الدوليّ ــن البن ــرتاض م - يلجــأ بعــض املســتثمرين إىل االق
احلصــول علــى التســهيات االئتمانيّــة املطلوبــة بعماهتــم ومــن بلداهنــم 
نظــراً للقيــود املفروضــة مــن قِبــل البنــوك املركزيّــة يف بلداهنــم، وتــرتاوح 
القيمــة اإلمجاليّــة للقــروض املطلوبــة يف هــذه األســواق مــن 100.000 دوالر 
ــرتاوح  ــة نســبياً ت ــون دوالر، وفــرتات اســتحقاق القــروض طويل إىل 500 ملي
مــا بــن 5-15 ســنة. أمّــا أســعار الفائــدة فتتحــدَّد دوريّــاً كل 3-6 أشــهر، 
وهــي ذات صلــة وثيقــة بســعر فائــدة اإلقــراض مــا بــن البنــوك يف ســوق لندن 
»ليبــور« LIBOR(1)، يُضــاف إليهــا هامشــاً يــرتاوح معدَّلــه بــن 0.375-2.5 %؛ 

وذلــك حســب درجــة الثقــة أو القــدرة االئتمانيّــة للمقــرتض.
London Interbank Offered Rate  1( هي اختصار للعبارة(
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ــة  ــة دوليّ ــع يف عمل ــى الودائ ــري عل ــع واملغ ــدة املرتف ــدّل الفائ •  إنّ مُع
قــد يُصبــح ســلبيّاً إذا تدهــور ســعر صــرف هــذه العملــة خــال فــرتة 
االســتثمار؛ األمــر الــذي يتطلــب التــزام احلــذر يف اختيــار نــوع العملــة 

ــة! ف فيــه فائــض الســيولة النقديّ واألجــل الــذي ســيُوظَّ
3- بالنسبة للبنوك الدوليّة:

ــة كبــرية الســتقطاب رؤوس  ــة أو جتمّعــات مصرفيّ - إن وجــود مراكــز ماليّ
ــة  األمــوال غــري اخلاضعــة أليّ قيــود أو مراقبــة تفرضهــا الســلطات النقديّ
احملليّــة أو الدوليّــة)1( )جتنُّــب قوانــن الضرائــب وُمتطلّبــات االحتياطــي 
اإللزامــي وتأطــري القــروض وحصــص الّتأمــن على الودائع(، أدّى إىل ســرعة 
حتريــك هــذه األمــوال مــن مــكان آلخــر، ومــن عملــة ألخــرى، وجعــل منهــا 
ــق فيهــا شــروط املنافســة احلــرّة بدرجــة كبــرية نســبياً؛ ســوقاً موازيــة تتحقَّ
- يُعتــر اإلقــراض واالقــرتاض بالعمــات الدوليّة ســوق مجلة Wholesale؛ 
فائــدة  كبــرية وتعطــي معــدّالت  الدوليّــة قروضــاً  البنــوك  حيــث متنــح 
مرتفعــة علــى الودائــع، وتفــرض أســعار فائــدة أقــّل علــى القــروض باملقارنــة 
مــع البنــوك التجاريّــة الوطنيّــة؛ ممّــا يســمح هلــا باكتســاب جاذبيّــة كبــرية؛

البنــوك  بــن  مــا  الســوق  يف  الدوليّــة  بالعمــات  التعامــل  يتــمّ   -
ــق مــن بنــك آلخــر، ومــن فــرع آلخــر،  Inter-Bank؛ حيــث إنّ األمــوال تتدفَّ

ومــن دولــة ألخــرى؛ حتــى تصــل يف األخــري إىل املقــرتض )املســتثمر( لتمويل 
ــوك نفســها  ــة أو االســتثماريّة، كمــا تقــرتض البن ــات التجاريّ بعــض العمليّ

هبــدف حتســن مركزهــا النقــدي واملــايل )ســيولة واحتياطــات(؛
)1( يقــوم بنــك التســويات الدوليّــة The Bank For International Settlements )ومقــره بــازل بسويســرا( مبتابعتهــا، مــن خــال مجــع 

اإلحصــاءات املتعلقــة هبــا.



الوجيز في االقتصاد النَّقدي والمصرفي 146

ــى  ــة عل ــة األمريكيّ ــة احلــرّة إىل اهليمن ــدف نظــام املناطــق املاليّ •  يه

النظــام النقــدي العاملــي، عن طريق إِقامة أســواق العمات )الدوالرات 
ــة بالدرجــة األوىل( يف أحنــاء خمتلفــة مــن العــامل، وخصوصــاً  األوربيّ
بعــد زيــادة العائــدات النفطيّــة ونشــوء مــا سُــمِّي بالــدوالرات النفطيّــة 
مــن  نوعــاً  األخــرى  هــي  متثِّــل  الــي   Petro-Dollar »بــرتودوالر« 
ــي للواليــات املُتَّحــدة  الــدوالرات الــي تقــع خــارج دائــرة التأثــري الفعل

ــدرة هلــذه الــدوالرات! ــة، الدولــة املصْ األمريكيّ
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النظام المصرفي 
اإلسالمي

الباب 
الخامس
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مدخـل إلـى 
العمـل المصـرفـي 

اإلسـالمـي

الفصل 
األول
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1- األعمــال املصرفيّــة يف ظــل احلضــارة اإلســالميّة: انتشــر يف كثــري مــن 
كتابــات املؤرِّخــن أن األعمــال املصرفيّــة نشــأت مــع ازدهــار املــدن اإليطاليّــة يف 
القــرن الثانــي عشــر امليــادي )بنــك البندقيــة: 1157م/552هـــ(؛ إال أن بعــض 
قــت  ــة اإلســاميّة حقَّ ــت أن احلضــارة العربي ــة املنْصفــة أثبت املصــادر التارخييّ
السَّــبق يف هــذا اجملــال؛ حيــث عرَفــت منــاذج مصرفيــة عديــدة يف عهودهــا 

املزدهــرة بــدءاً مــن القــرن الثامــن امليــادي إىل القــرن الثانــي عشــر.
لقــد مــارس املســلمون أعمــاالً أُطلــق عليهــا الحقــاً »األعمــال املصرفيّــة«، وفيمــا 
يلي رصدٌ لعدد من املمارســات الي كانت ســائدة يف ظل احلضارة اإلســاميّة:

- اشــتهر »رســول اهلل حممــد« صلــى اهلل عليــه وســلم بأمانتــه، فــكان 
النــاس مجيعهــم يودعــون عنــده األمانــات الثمينــة؛ حفاظــاً عليهــا مــن 

والضيــاع؛ الســرقة 
- كان »ابــن عبــاس« رضــي اهلل عنــه يأخــذ الــوَِرق )الفضــة( مبكــة علــى أن 

يكتــب هبــا إىل الكوفــة؛
- كان »عبــد اهلل بــن الزبــري« رضــي اهلل عنــه يأخــذ الدراهــم مبكــة ثــم 

ــب هلــم إىل أخيــه »مصعــب بــن الزبــري« بالعــراق فيأخذوهنــا منــه؛ يكت
- عُرفــت الســفتجة عندمــا تســلّم »ناصــرو خســرو« صــكاً مــن تاجــر 
بأســوان )اســم مــكان مبصــر( بـــ 5.000 درهــم مُعنــون بوكيــل تاجــر يف 

عيــذاب )اســم مــكان( ليســتلمه منــه؛

 نشأة وتطور األعمال المصرفّية اإلسالمّية
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عــام  حاجــاً  مــن مصــر  عيســى«  بــن  »علــي  العباســي  الوزيــر  َقــدِم   -
دينــار؛  147.000 بقيمــة  ســفاتج  معــه  حيمــل  وهــو  )313هـــ/926م( 
- ُذكــر أن »ســيف الدولــة احلمدانــي« كتــب رقعــة )شــيكاً( موجَّهــة ألحــد 
صيارفــة بغــداد بـــ 1.000 دينــار، وملّــا عُرضــت الرّقعــة علــى الصــرييف 

أعطاهــم قيمتهــا يف احلــال.
تطــوّرت األعمــال املصرفيّــة يف احلضــارة اإلســاميّة لعــدة أســباب؛ مــن أمههــا: 
ازدهــار التجــارة واتِّســاع حركتهــا بــن دول العــامل اإلســامي؛ ولذلــك فــإن كثــرياً 
مــن املصطلحــات التجاريّــة والتمويليّــة واملصرفيّــة الــي يســتخدمها العــامل 
ــة  اليــوم يف جمــال الّتجــارة والصّريفــة أخذهــا األوربيــون مــن احلضــارة العربيّ

حــه اجلــدول التــايل: اإلســاميّة؛ مثلمــا يُوضِّ
جدول 1: أصول عدد من الكلمات األوربيّة

األصل العربيالكلمةاألصل العربيالكلمة
ChequeصكMagasinخمزن
AcheterاشرتىAvalحوالة
DouaneديوانBuyبيع

RiskرزقTariffتعريفة
AlmacenاملخزنZokoسوق

2- جتربــة البنــوك اإلســالميّة: بــدأت جتربــة البنــوك اإلســامية تظهــر بشــكل 
متزايــد يف األعــوام األخــرية، فقــد فرضــت نفســها يف واقــع العمــل املصــريف 
بالنظــر إىل املدَّخــرات ورؤوس األمــوال الــي اســتقطبتها وإىل انتشــارها يف 
الصناعــة املصرفيــة  إحــدى ركائــز  العــامل، حتــى أصبحــت  خمتلــف أحنــاء 
واملصرفيــة  املاليــة  واملؤسســات  احلكومــات  اهتمــام  فاســتقطبت  العامليــة؛ 
ومجهــور املودعــن. وجنــد يف القــراءة التارخييــة لنشــأة البنــوك اإلســامية أهنــا 

ــدّة مراحــل أساســية: مــرت بع
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- مرحلة دخول البنوك التقليديّة يف العامل اإلسالمي )1850-1949(: 
تزامنــت مــع احلملــة االســتعمارية الــي واجههــا العــامل اإلســامي يف تلــك 

الفــرتة وسياســتها املاليّــة القائمــة علــى نظــام الفوائــد؛
- املرحلــة التمهيديّــة لظهــور البنوك اإلســالميّة )1950-1969(: متيّزت 
ــدوق احلــج(  ــا )صن ــوك اإلســامية يف ماليزي ــور النمــاذج األوىل للبن بظه

وباكســتان ومصــر )بنــوك االدخــار احملليــة ســنة 1963(؛
- مرحلة تأســيس البنوك اإلســالميّة )1970-1979(: تزامنت مع الزيادة 
يف أســعار النفــط يف بدايــة الســبعينيات، ومتيّــزت بتأســيس أول بنــك 
ــك ناصــر االجتماعــي يف مصــر ســنة 1971( وأول  إســامي عمومــي )بن
بنــك إســامي دويل مؤســس بــن احلكومــات )البنــك اإلســامي للتنميــة 
يف جــدة ســنة 1975( وأول بنــك إســامي خــاص )بنــك دبــي اإلســامي يف 

اإلمــارات ســنة 1975(...؛
- مرحلــة توسّــع نشــاط البنــوك اإلســالميّة )1989-1980(: متيّــزت 
بتحويــل  األنظمــة املصرفيــة لباكســتان وإيــران والســودان إىل النظــام 
)دار  ومنظمــة  كبــرية  ماليــة  جمموعــات  وظهــور  اإلســامي،  املصــريف 
ــد إىل  ــد العمــل املصــريف اجلدي املــال اإلســامي وجمموعــة الركــة(، وامت
الــدول األوربيــة )سويســرا والدامنــارك وبريطانيــا...(؛ حيــث مت تأســيس 
أول بنــك إســامي يف أوربــا ســنة 1983 )املصــرف اإلســامي الــدويل 

بالدامنــارك(...؛
ــزت بالبعــد  ــوم(: متي ــة انتشــار البنــوك اإلســالميّة )1990 - الي - مرحل
للبنــوك  املتزايــد  واالهتمــام  اإلســامية  للبنــوك  أصبــح  الــذي  العاملــي 
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التقليديــة مبجــال العمــل املصــريف اجلديــد، وكان Citibank أول بنــك 
تقليــدي أجنــي قــام بتأســيس بنــك إســامي كامــل يف البحريــن ســنة 1996.

ص مراحل نشأة وتطور البنوك اإلسامية يف الشكل التايل: ونلخِّ
شكل 1: مراحل نشأة وتطور البنوك اإلسالميّة
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ــى النظــام املصــريف اإلســامي  ــة عل ــوك القائم ــدة للبن ــت تســميات عدي أُطلق
حتــى يتــمّ متييزهــا عــن البنــوك التقليديــة؛ ومنهــا: بنــوك بــا فوائــد، بنــوك ال 
ربويــة، بنــوك إســامية، بيــوت التمويــل، دُور املــال، شــركات االســتثمار، بنــوك 
ــر  ــوك نذك ــدة هلــذه البن ــف عدي ــة. ولقــد وردت تعاري ــوك املضارب املشــاركة، بن

منهــا:
1- التعريــف الشــائع: البنــوك اإلســاميّة »هــي مؤسّســات مصرفيّــة ال تتعامــل 
ــة  ــوك اإلســامية القائم ــي أن البن ــا( أخــذاً وإعطــاءً«. هــذا يع ــدة )الرِّب بالفائ
قــد متيَّــزت مَهمتهــا يف إطــار عــدم الّتعامــل بالفائــدة أخــذاً و/أو إعطــاءً؛ وهــو 
تعريــف غــري دقيــق؛ ألن البنــك اإلســامي ال يقتصــر علــى هــذا اجلانــب الوحيــد 

يف جمــرَّد الّتعامــل دون فائــدة؛ بــل لــه غايــات وأهــداف ونشــاطات كثــرية؛
2- التعريــف الشّــامل: البنــوك اإلســامية »هــي أجهــزة تســتهدف التنميــة، 
وتعمــل يف إطــار الشــريعة اإلســامية، وتلتــزم بــكل القيــم األخاقيــة الــي 
جــاءت هبــا الشّــرائع السّــماوية، وتســعى إىل تصحيــح وظيفــة املــال يف اجملتمــع، 
وهــي أجهــزة تنمويــة اجتماعيــة ماليــة؛ مــن حيــث أهنــا تقــوم مبــا تقــوم بــه 
البنــوك مــن وظائــف يف تيســري املعامــات، وتنمويــة مــن حيــث أهنــا تضــع نفســها 
يف خدمــة اجملتمــع، وتســتهدف حتقيــق التنميــة فيــه، وتقــوم بتوظيــف أمواهلــا 
ــق النّفــع للمجتمــع، واجتماعيــة مــن حيــث أهنــا تقصــد  بأرشــد السـّـبل، مبــا يُحقِّ
ــى ترشــيد  ــم عل ــراد، وتدريبه ــة لألف ــة الذاتي ــا وممارســتها إىل التنمي يف عمله

 مفهوم البنوك اإلسالمّية
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اإلنفــاق، وعلــى االدّخــار ومعاونتهــم يف تنميــة أمواهلــم، مبــا يعــود عليهــم وعلــى 
اجملتمــع بالنّفــع واملصلحــة، هــذا فضــاً عــن اإلســهام يف حتقيــق التكافــل 
بــن أفــراد اجملتمــع بالدعــوة إىل أداء الــزكاة ومجعهــا و إنفاقهــا يف مصارفهــا 

الشــرعية«؛
3- التعريــف اجلزئــي املرتبــط بوظيفــة الوســاطة املاليـّـة: البنــوك اإلســامية 
هــي »واســطة ماليــة تقــوم بتجميــع املدَّخــرات، وحتريكهــا نظــري حصّــة مــن 
الربــح يف قنــوات املشــاركة لاســتثمار، بأســلوب حمــرَّر مــن ســعر الفائــدة، عــن 
ــم  ــة واملشــاركة واملتاجــرة واالســتثمار املباشــر، وتقدي ــق أســاليب املضارب طري
ــغ الشــرعية نظــري أجــر، مبــا  ــات املصرفيــة، يف إطــار مــن الصّي كافــة اخلدم

ــة واالســتقرار«. يضمــن القســط والّتنمي
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تتميَّز البنوك اإلسامية جبملة من اخلصائص تتلّخص يف اآلتي:
ــى إحــال  ــة: تعمــل البنــوك اإلســامية عل 1- عــدم الّتعامــل بالفائــدة الربويّ
نظــام املشــاركة حمــّل نظــام الفائــدة؛ حبيــث يتــمّ اســتبعاد الفائــدة الدائنــة 
ع األربــاح على املســامهن  واملدينــة بــكل أشــكاهلا مــن املعامــات املصرفيــة، وتـُـوزَّ
ــل اجلميــع  ــى أن يتحمَّ والعمــاء بنســبة مــا هلــم مــن رأس املــال أو الودائــع، عل
نصيبهــم مــن اخلســارة إنْ وقعــت. فلــو فرضنــا أن مســتثمراً يســتخدم مالــه 
وعملــه، يذهــب ليقــرتض مبلغــاً مــن البنــك يســاوي رأس مالــه، وكان هنــاك بنــك 
إســامي وآخــر تقليــدي: البنــك التقليــدي يأخــذ 14 % علــى قرضــه )معــدّل 
الفائــدة(؛ وحيصــل العميــل يف تعاملــه مــع البنــك اإلســامي علــى 25 % مقابــل 
حهــا اجلــدول  ع بالّتســاوي. إن احتمــاالت العائــد يوضِّ عملــه، وباقــي العائــد يُــوزَّ

التــايل:
جدول 2: احتماالت العائد مع البنك التقليدي والبنك اإلسالمي

الوحدة: نسبة مئوية
إمجايل الربح أو اخلسارة 

 صايف العـائد للعميل
مع البنك التقليدي 

عـائد املضارب على عمله مع 
البنك اإلسالمي

عـائد العميل والبنك 
اإلسالمي

خسارة 3 %-خسارة 20 % خسارة 6 %
--خسارة 14 %-

+ ربح 3 %2 %خسارة 6 %ربح 8 %
+ ربح 5 %4 %-ربح 14 %
+ ربح 7,5 %5 %ربح 6 %ربح 20 %
+ ربح 10,5 %7 %ربح 14 %ربح 28 %

 خصوصّية البنوك اإلسالمّية
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ويتضح من اجلدول السّابق ما يلي:
- حالــة حــدوث خســائر: إذا حدثــت خســارة زادت علــى املقــرِتض مبــا 
ــه مــن مشــاركة؛ ــق علي ــه مبــا اتُّف ــا اخنفضــت عن ــدة؛ بينم ــه مــن فائ يدفع
- حالــة حتقيــق أربــاح: يف هــذه احلالــة فــإن املقــرِتض ال حيصــل علــى أيّ 
ربــح علــى املــال املقــرتَض طاملــا كان الربــح ال يتجــاوز معــدّل الفائــدة؛ بينمــا 
ــه كمــا حيصــل  ــق علي ــدل 25 % املتف ــه مبع ــد عمل ــى عائ هــو حيصــل عل

أيضــاً علــى ربــح علــى مالــه املشــارك بــه مــع البنــك.
2- الّتركيــز علــى التنميــة عــن طريــق االســتثمارات: تعمــل البنــوك اإلســامية 

علــى متويــل املشــروعات بأســلوبن مهــا:
- االســتثمار املباشــر: مبعنــى أن يقــوم البنــك بنفســه بتوظيــف األمــوال يف 

مشــروعات إنتاجيــة وجتارية؛
- االســتثمار باملشــاركة: مبعنــى إســهام البنــك يف رأس مــال املشــروع 
اإلنتاجــي؛ ممــا يُعطــي لــه صفــة شــريك لــكل مــا ينتــج عنــه مــن ربــح أو 

خســارة بالنســب املتفــق عليهــا.
3- ربــط التنميــة االقتصاديّــة بالتنميــة االجتماعيّة: تعمل البنوك اإلســامية 
علــى توجيــه نشــاطها خلدمــة أهــداف التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، وعلى 
ذلــك فــإن اختيــار نوعيــة االســتثمار مرتبــط حباجــة اجملتمــع الفعليــة للمشــروع 
يف خمتلــف قطاعــات االقتصــاد الوطــي؛ لذلــك هتتــم هــذه البنــوك بالعائــد 

االجتماعــي إىل جانــب حتقيــق الربــح.

04
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ــة  إذا كان اهلــدف الرئيــس للبنــوك اإلســاميّة هــو »تقديــم اخلدمــات املصرفيّ
واالســتثمارية يف إطــار األحــكام الشــرعيّة«؛ فــإن لديهــا العديــد مــن األهــداف 
الفرعيّــة الــي ميكــن تقســيمها إىل أهــداف ماليــة وأهــداف خاصــة باملتعاملــن 

ــح يف الشّــكل الّتــايل: وأهــداف داخليّــة وأهــداف ابتكاريّــة، كمــا هــو موضَّ
شكل 2: أهداف البنوك اإلسالمية

تقديم اخلدمات املصرفية واالستثمارية
يف إطار األحكام الشرعية

أهـداف مالـيـة

ابتكار صيغ االستثمارتأهيل املوارد البشريةتقديم اخلدمات املصرفيةجذب وتنمية الودائع

ابتكار وتطوير اخلدماتالــنــمـــو توفري التمويل للمستثمريناستثمار األموال 

االنتشـــــارتوفري األمان للمودعنحتقيق األرباح 

أهـداف خاصة 
أهداف ابتكاريـةأهـداف داخليـةباملتعاملن

 أهداف البنوك اإلسالمّية
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صيــغ وأساليــب 
التمويــل اإلسـالمـي

الفصل 
الثاني

01
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يقوم التمويل اإلسامي على صيغ متنوّعة أمهّها:
1- أسلوب التمويل التشاركي: هو نوع من التمويل يشمل املشاركة واملضاربة:

- املضاربــة)1(: يتــمّ فيهــا املــزج والتأليــف بــن عنصــري اإلنتــاج »العمــل 
ــال  ــق فيهــا مصلحــة املــاّك والعمّ ــة اســتثماريّة تُحقَّ ورأس املــال« يف عمليّ

ــن؛ املضارب
- املشاركة: يتمّ فيها االشرتاك يف األموال الستثمارها وتقليبها يف النشاطات 
املختلفــة؛ حبيــث يُســهم كل طــرف حبصّــة يف رأس املــال؛ واملشــاركة تقتضي 
وجــود طــرف ميلــك املــال وطــرف ميلــك املــال واجلهــد معــاً؛ ومــن ثــمّ يتحمَّــل 

جــزءاً مــن اخلســارة علــى قــدر اســتثماره من مالــه اخلاصّ؛
2- أســلوب التمويــل التجــاري: هــو نــوع مــن الّتمويــل يشــمل بيــع املُراحبــة وبيــع 

السَّلَم:
ــة  ــل بالبيــع، فهــي بصورهتــا البســيطة عمليّ ــمّ فيهــا التموي - املُراحبــة: يت
بيــع مبثــل الثمــن األول مــع زيــادة الربــح؛ أي بيــع الســلعة بثمــن الّتكلفــة مــع 

زيــادة ربــح مّتفــق عليــه بــن البائــع واملشــرتي؛
- السَّــَلم: يتــمّ فيــه التمويــل بالشــراء املسْــبق؛ لتمكــن البائــع مــن احلصــول 
علــى التمويــل الــازم. فهــو بيــع آجــل بعاجــل؛ فاآلجــل هــو الســلعة املُباعــة 

 ،"Speculation":1( خيتلــف تعبــري "املضاربــة" هنــا عــن املضاربــة املتعــارف عليهــا يف األســواق املاليّــة والنقديّــة؛ أي ما يُعرف عادة بـــ(
ــاً تــؤدّي إىل تطــوّر االقتصــاد الرّمــزي علــى حســاب االقتصــاد اإلنتاجــي  فهــي مضاربــة علــى فــروق األســعار وليــس اســتثماراً فعليّ

احلقيقــي؛ ومــن ثــمّ فــإن لفــظ )مضاربــة( يُعتــر ترمجــة غــري أمينــة للكلمــة اإلجنليزيــة.

التعريف بصيغ وأساليب التمويل اإلسالمي
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الــي يتعهــد البائــع بتســليمها بعــد أجــل حمــدَّد، والعاجــل هــو الّثمــن الــذي 
يدفعــه املشــرتي.

3- أســلوب التمويــل التقــاويل والتأجــريي: هــو نــوع مــن التمويــل يشــمل 
والتأجــري: االســتصناع 

- االســتصناع: يتــمّ فيــه صنــع الســلع بأوصــاف معلومــة، مبــواد مــن عنــد 
الصانــع، علــى أســاس أن يدفــع املســتصنِع مبلغــاً مُعيَّنــاً ســواء عنــد بدايــة 
العقــد أو خــال فــرتات متفاوتــة أثنــاء أداء الصانــع للعمــل املّتفــق عليــه 

بينهمــا؛ وذلــك حســباً لاّتفــاق املوجــود يف العقــد؛
- التأجــري: يتــمّ فيــه بيــع املنفعــة، فاملمــوِّل يقــوم بشــراء األصــول واملعــدّات 

واألجهــزة املطلوبــة مــن املســتأجر ملــدّة حمــدَّدة مقابــل إجيــار دوري.
4- أســلوب التمويــل الزراعــي: هــو نــوع مــن التمويــل يشــمل صيــغ االســتثمار 

ــة ومنهــا: الزراعيّ
- املُزارعــة: يتــمّ فيهــا تقديــم عنصــر األرض والبــذر احملــدَّدة ملالــك معيَّــن 
ــا خيــرج  ــل نصيــب ممّ ــاج، مقاب ــزارع( ليقــوم بالعمــل واإلنت إىل عامــل )امل

مــن األرض )اإلنتــاج( وفــق نســبة لــكل منهمــا؛
ــرة(  ــزرع واألشــجار املُثْم ــة )ال ــروة النباتيّ ــم الث ــمّ فيهــا تقدي ــاقاة: يت - املُس
احملــدَّدة ملالــك معيَّــن إىل عامــل ليقــوم باســتغاهلا وتنميتهــا )الــري أو 
ع الناتــج يف الثمــار بينهمــا حبصّــة  السّــقي والرعايــة( علــى أســاس أن يــوزَّ

نســبيّة مّتفــق عليهــا؛
- املُغارســة: يتــمّ فيهــا تقديــم األرض احملــدَّدة ملالــك معيَّــن إىل طــرف 
ثــاٍن ليقــوم بغرســها بأشــجار معيَّنــة حســب االتفــاق املــرم بينهمــا، ويكــون 

ــا. ــاج بينهم الشــجر واإلنت
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5- أسلوب التمويل التكافلي والتضامين: هو نوع من الّتمويل يشمل:
- التمويــل التكافلــي الوقفــي: يتــمّ فيــه حتويــل جلــزء مــن املداخيــل 
والثــروات اخلاصّــة إىل مــوارد تكافليــة دائمــة تُخصَّــص منافعهــا مــن ســلع 

ــدِّدة املســتفيدة؛ ــات املتع ــة احتياجــات الفئ ــد لتلبي ــات وعوائ وخدم
- التمويــل التضامــين الزكــوي: يتمّ فيــه التعبئة اإلجباريّة للموارد الزكويّة 
ــة  ــة االجتماعيّ ــات األساســيّة والرعاي ــن الســلع واخلدم ــة لتأم الّتضامنيّ

للفقــراء وحمــدودي الدّخــل، وتنشــيط احلركيّــة االســتثماريّة.
إنّ هــذا التنــوُّع الصّيغــي والتعــدُّد يف أســاليب التمويــل يــؤدّي إىل تغطيــة   
ــة ملختلــف مؤسّســات العجــز؛ مبــا يتناســب مــع طبيعتهــا  االحتياجــات التمويليّ
يلــي نوجــز صيــغ االســتثمار وأســاليب  وحجمهــا وجمــال نشــاطها. وفيمــا 

التمويــل املرتبطــة هبــا يف هــذا الشــكل التخطيطــي:
شكل 1: صيغ االستثمار وأساليب التمويل املُرتبطة هبا

صيغ االستثمار

املغارسة 
واملساقاة

املزارعة التأجري االستصناع السلم املراحبة املشاركة املضاربة الوقف الزكاة

التمويل التكافلي 
التمويل التجاريالتمويل باملشاركةوالتضامي

أساليب التمويل

التمويل الزراعي التمويل التقاويل 
والتأجريي
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هنــاك مخســة معايــري ومؤشِّــرات موضوعيّــة تُبيِّــن مــدى ســامة صيغ وأســاليب 
التمويــل اإلســامي، نســتعرضها فيمــا يلي:

ــد هــذا املعيــار أن  1- معيــار ارتبــاط التمويــل باالقتصــاد احلقيقــي: يُؤكِّ
النّتيجــة الطبيعيّــة آلليّــة الفوائــد املسـْـبقة هــي أنْ ينمو االقتصــاد املايل مبتتالية 
هندســيّة بينمــا ينمــو االقتصــاد احلقيقــي مبتتاليــة حســابيّة، وهــو مــا يــؤدّي 
إىل حــدوث األزمــات والتقلّبــات االقتصاديّــة الدوريّــة ســواء مــن خــال االهنيــار 
ــدّالت املشــاركة املرتبطــة  ــاً مبع ــد دائم ــل اإلســامي مقيَّ أو اإلفــاس. والتموي
ــة تكــون  باالقتصــاد احلقيقــي؛ ولذلــك فــإن نســبة الدّيــون إىل الثــروة احلقيقيّ
حمــدودة وال ميكــن أن تصبــح أضعــاف الثــروة؛ وبذلــك فــإن صيــغ املشــاركات 
املتنوعــة تضمــن النمــو املســتديم هلــرم التــوازن االقتصــادي بــن االقتصــاد 

ــن يف الشــكل التــايل: احلقيقــي واالقتصــاد املــايل والنقــدي، كمــا هــو مبيَّ
شكل 2: هرم التوازن االقتصادي يف ظل آليّات التمويل اإلسالمي

االقتصاد احلقيقي

االقتصاد املايل

المعايير الموضوعّية لصيغ وأساليب التمويل اإلسالمي
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بينمــا تــؤدّي آليّــات الفوائــد املُســبقة إىل اختــال هــرم التــوازن االقتصــادي 
ــات، فيصبــح اهلــرم مقلوبــاً يف غــري صــاحل  لصــاحل التفاقــم املتــوايل للمديونيّ

ــح ذلــك يف الشّــكل الّتــايل: النمــو االقتصــادي احلقيقــي؛ حيــث نُوضِّ
شكل 3: اهلرم املقلوب يف ظل آليّات التمويل التقليدي

ــد هــذا املعيــار  2- معيــار ارتبــاط التمويــل باحلركيّــة التجاريّــة احلقيقيـّـة: يؤكِّ

أن الّتمويــل يكــون تابعــاً للحركيّــة التجاريّــة وليــس العكــس؛ حيــث إنّ التمويــل أيّــاً 
كان شــكله وصيغتــه فهــو وســيلة لتحقيــق احلركيّــة التجاريّــة؛ ومــن ثــمّ املنافــع 
الــي تنتــج عنهــا، وعائــد الّتمويــل ســواء كان معدّل ربح أو هامــش الربح يف البيع 
ــل ال ميكــن ســداده إال مــن خــال الّتبــادل احلقيقــي للســلع واخلدمــات.  املؤجَّ
وهنــاك فــرق بــن الزيــادة مقابــل األجــل يف البيــع والزيــادة يف القــرض؛ حيــث 
إنّ األوىل مشــروعة ألهنــا مرتبطــة بالبيــوع واملتاجــرة يف الســلع واخلدمــات 

كمخرجــات للنشــاط االقتصــادي احلقيقــي؛
ــل  ــة التموي ــاط حركيّ ــار ارتب ــب هــذا املعي ــة: يتطلّ ــار املصــاحل احلقيقيّ 3- معي

االقتصـاد املالـي والنقدي
أسهم، سندات، مشتقات،

نقود سائلة، نقود مصرفية، بطاقات 
االئتمان...

االقتصاد احلقيقي

% 90

% 10
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اجملتمعيّــة  األولويّــات  دائــرة  يف  احلقيقــي  االقتصــادي  النشــاط  حبركيّــة 
االقتصاديّــة الــي تضمــن حتقيــق املصلحــة بــدءاً مــن الضروريّــات فاحلاجيّــات 
فالتحســينيّات؛ يف حــن أن التمويــل التقليــدي ال يرتبــط باألولويـّـات، وقــد يكون 
ــة ال  ــات مقلوبــاً أو مضطربــاً؛ حبيــث هنــاك جمــاالت مهمّ هــرم ترتيــب األولويّ
تتوسَّــع املؤسّســات املصرفيّــة واملاليّــة يف متويلهــا؛ بينمــا تُمــوِّل نشــاطات ترفيّــة 

ــة ومنــو االقتصــاد الرمــزي؛ ــة تُســهم يف تطــور املديونيّ ــة أو صوريّ كماليّ
ــار  ــات االســتثماريّة: يقتضــي هــذا املعي ــار املشــاركة يف نتائــج العمليّ 4- معي
تشــارك األطــراف املختلفــة للعمليّــة التمويليّة يف نتائج تقليب األموال وتوظيفها 
يف النشــاطات االقتصاديّــة احلقيقيّــة، فــا يوجــد كمــا هــو الوضــع يف التمويــل 
التقليــدي مَــن يربــح دائمــاً بغــضّ النظــر عــن نتائــج العمليّــة االســتثماريّة؛ ومــن 
ثــمّ تُعــدُّ األطــراف املشــاركة كلّهــا ذات مصلحــة؛ فتشــارك يف األربــاح وتتكافــل 

يف حتمُّــل املَغــارم؛
ــد هــذا املعيــار أمهيــة الشـّـفافية والوضــوح  5- معيــار الوضــوح والشــفافيّة: يؤكِّ
الــي تُحــدِّد اهلــدف مــن الّتعاقــد واملقصــود منــه؛ ألن األصل يف األمــوال الوضوح 
والشّــفافية؛ بينمــا تلجــأ معظــم احليــل الربويــة إىل تغييــب الشــفافية والوضــوح 

يف العقــود.
إنّ املنتجــات املاليّــة الــي ال تتوافــر فيهــا هــذه املعايــري تتميّــز مبحدوديّــة كفاءهتــا 
ــح الشــكل الّتــايل اخلطــوات الازمــة لفحص الصيــغ واملنتجات  الّتمويليــة، ويوضِّ

املاليّة.
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شكل 4: املعايري املوضوعيّة للتمييز بن الصيغ واملنتجات املاليّة اإلسالميّة 
والتقليديّة

املنتج املايل

منتج إسالمي منتج تقليدي

ال

نعمنعمنعمنعمنعم

الالالال هل
تتوافر

الشفافية 
والوضوح؟

هل
القيمة 
املضافة 
للتبادل
موجبة؟

هل
املصلحة
معتربة 
يف دائرة 
األولويات؟

هل 
التمويل

تابع للحركية 
التجارية 
احلقيقية؟

هل
منو الديون
مرتبط 

بنمو
الثروة؟
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عــة لصيــغ التمويــل اإلســامي علــى  ميكــن إبــراز الكفــاءة االقتصاديّــة املتوقَّ
التاليــة: املســتويات 

1- الكفــاءة املتوّقعــة علــى مســتوى األمــوال املُســتثمرة: يــؤدي تطبيــق صيــغ 
التمويــل اإلســامي إىل إلغــاء التكاليــف االقتصاديّــة، ســواء كانــت تكاليــف علــى 
ــى املســتوى  ــى عل ــى مســتوى االقتصــاد الوطــي أو حت ــي أو عل املســتوى اجلزئ
الــدويل. مبعنــى أنــه يف ظــل اقتصاديْــن أحدمها يُطبِّق صيغ التمويل اإلســامي، 
مــع افــرتاض تقارهبمــا يف مســتويات التطــوّر وحجــم املــوارد؛ فــإن تكاليف الســلع 
ــى النظــام املصــريف  ــم عل ــة االقتصــاد القائ ــة تكــون يف حال واخلدمــات النهائيّ
اإلســامي أقــّل منهــا يف االقتصــاد القائــم علــى النظــام املصــريف التقليــدي 
مبقــدار عــبء التكلفــة الربويــة. ويُمكــن تقديــر هــذه التكاليــف بشــكل تقريــي 

مبسَّــط كمــا يلــي:
ــل االســتثمارات يف ظــل النظــام املصــريف  ــف متوي ــة تكالي جــدول 1: مقارن

اإلســالمي والتقليــدي
التكلفة على املستوى الدويل التكلفة على املستوى الوطين التكلفة على املستوى اجلزئي

الوحــدة  تتحملهــا  الــي  التكلفــة   = ج  ت 
والتوســع؛ للتجديــد  االقتصاديّــة 

علــى  املســتثمرة  األمــوال  حجــم   = ج  ح 
املؤسّســة؛ مســتوى 

ع ج = متوسّــط معــدّل الفائــدة السّــائد يف 
الســوق. 

ت ك = التكلفــة الــي يتحملهــا االقتصــاد 
الوطــي إلقامــة املشــاريع اجلديــدة؛

مــن  املنســابة  األمــوال  حجــم   = ك  ح 
البنــوك علــى مســتوى االقتصــاد الوطــي؛
ع ك = متوسّــط معــدّل الفائــدة السّــائد 

ــى املســتوى الوطــي.  عل

ت د = متوســط تكلفــة االســتثمار علــى 
الــدويل؛ املســتوى 

ح د = حجــم األمــوال اجلديــدة املنســابة 
مــن الــدول املتقدمــة إىل الــدول املتخلفــة؛

ع د = متوسّــط معــدّل الفائــدة السّــاند يف 
الســوق الدوليــة.

ت د = ح د × ع د ت ك = ح ك × ع ك ت ج = ح ج × ع ج 
هــذه التكاليــف تصبــح مســاوية للصفــر يف اقتصــاد املشــاركة؛ فتنخفــض التكاليــف 
االســتثمارية للمشــاريع، وينعكــس ذلــك علــى تكاليــف اإلنتــاج فالســلع واخلدمــات 
ــرة االســتثمار.  ــز وجتديــد واتســاع دائ ــؤدّي إىل حتفي ــدرة الشــرائية... وهــذا ي فالق

هــذه التكلفــة تنعكــس علــى الــدول املتخلفــة 
ــة  ــن حصيل ــرة ســنوياً م ــغ معت ــام مبال بالته
صادراهتا + مشاركتها يف تكاليف استثمارها 
يف الدول املتقدمة )تكاليف السلع املستوردة(.

عــة لصيــغ وأســاليب  ــة المتوقَّ تقديــر الكفــاءة التطبيقّي
التمويــل اإلســالمي

03
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2- الكفــاءة املتوّقعــة علــى مســتوى تشــغيل الطاقــات العاطلــة: يــؤدّي تطبيــق 
صيــغ التمويــل اإلســامي إىل ســهولة املــزج بــن عنصــر العمــل وعنصــر رأس 
املــال يف صــوره املتعــدِّدة مــن مضاربــة ومشــاركة...؛ ومــن ثــمّ فتــح جمــاالت 
ــة، وهــو مــا  فــة يف خمتلــف النشــاطات االقتصاديّ لتشــغيل الطاقــات غــري املوظَّ

يعمــل علــى املعاجلــة املباشــرة ملشــكلة البطالــة؛
3- الكفــاءة املتوّقعــة علــى مســتوى توظيــف األمــوال املُكتنــزة: يــؤدي تطبيــق 
ــب عــن احلــرج واملشــّقة  صيــغ التمويــل اإلســامي إىل إزالــة األثــر الســلي املرتتِّ
الناجتــة عــن فــرض النظــام الربــوي الــذي أدّى إىل وجــود أمــوال عاطلــة تتحــرَّج 
مــن الّتعامــل مــع املؤسّســات املصرفيّــة بســبب الّتعامــل بالفائــدة؛ ومــن ثــمّ توفــري 
ــة غــري املنكشــفة وتوجيههــا  ــة والنقديّ املنــاخ املائــم لتعبئــة تلــك الثــروات املاليّ
حنــو التوظيــف والنشــاطات اجملتمعيّــة املُهمّــة؛ حيــث تّتجــه األمــوال املكتنــزة إىل 
االســتثمار يف تلــك النشــاطات الــي تصبــح قنــوات جــذب وحمفــزات اســتثماريّة 

. مهمّة
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توليد الودائع في 
البنوك اإلسالمّية

الفصل 
الثالث

01
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ــة توليــد النقــود  يــرى أصحــاب اّتجــاه الــدّور الّتقليــدي غــري احملــدّد بــأنّ عمليّ
ة( يف البنــوك اإلســاميّة، تتشــابه متامــاً مــع  املصرفيّــة )توليــد الودائــع املُشــتقَّ

ــة. البنــوك التقليديّ
1- دوافع توليد االئتمان يف النظام املصريف:

إنّ توليــد االئتمــان هــو: ُقــدرة البنــك علــى إضافــة نقــود جديــدة إىل النّقــد 
املتــداول، وهــو مــا يســمّى بالنقــود الكتابيّــة أو النقود االئتمانيّــة أو نقود الودائع، 
ويتــمّ ذلــك عــن طريــق قيــام البنــوك بتقديــم قــروض تفــوق يف حجمهــا حجــم 

النقــد املــودع لديهــا.
وتتمّثل دوافع توليد االئتمان يف النظام املصريف فيما يلي:

- توفــري التمويــل للمؤسّســات االقتصاديّــة: حتتــاج املؤسّســة إىل متويــل 
طريــق  عــن  املُتعــدِّدة،  اإلنتاجيــة  العمليّــة  مراحــل  تكاليــف  بــه  تقابــل 

املقدّمــة؛ االئتمانيّــة  التســهيات 
- حتقيــق االســتخدام األمثــل للفوائــض النقديـّـة: يتــمّ توجيــه الفوائــض 
ــة  النّقديــة املوجــودة حلســاب بعــض املؤسّســات حنــو القطاعــات اإلنتاجيّ

الــي تعانــي عجــزاً يف املــوارد؛
- تســهيل عمليّــات املُبادلــة: ينتــج عــن قبــول أدوات االئتمــان املختلفــة 
)مــن الشــيكات واحلــواالت...( تبســيط عمليـّـات التبــادل، دون اللّجــوء إىل 

ــة؛ تــداول النّقــود القانونيّ

فــي  اإلســالمّية  للبنــوك  التقليــدي  الــدور  مظاهــر 
الودائــع توليــد 

01
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- توفــري مــوارد الدولــة الــيت توجــه لطباعــة العملــة الورقيّــة واملعدنيّــة: 
ينتــج عــن اســتخدام أدوات االئتمــان تقليــل اســتخدام النقــود القانونيّــة 

وختفيــض نســبة الفاقــد فيهــا.
2- تصوير عمليّة توليد الودائع املصرفيّة يف ميزانيّة البنوك:

يتمّ تصوير عمليّات توليد االئتمان بافرتاض أنّ:
ــرفيّة هــي )أ، ب، جـــ(، وأنّ  ــوك يف الســوق املصـ ــن البن ــاك عــدداً م - هن
شــخصاً قــام بإيــداع مبلــغ 100.000 وحــدة نقديّــة )ون( يف البنــك )أ(؛

- يقــوم البنــك باالحتفــاظ )احتجــاز( جبــزء مــن الوديعــة تعــادل نســبة 
االحتياطــي اإللزامــي ونســبة الرصيــد النقــدي الــازم ملقابلــة احتياجــات 
السّــحب اليومــي )ولتكــن مثــاً 20 %(؛ ثــم يســتخدم باقــي الوديعــة يف 
اإلقــراض أو االســتثمار، وتكــون ميزانيّــة البنــك )أ( علــى النّحــو الــذي 

ــه اجلــدول الاّحــق؛ يبِّين
- إنّ املُقرتض أو املُستفيد)1( غالباً ما سيودع حصيلة القرض يف احلساب 
اجلــاري لــدى بنــك آخــر )ب( الــذي يقــوم باالحتفــاظ بـــ 20 % مــن الوديعــة 

ويستخدم الباقي، ويظهر ذلك يف ميزانيـّــة البنك )ب(؛
ــذي يقــوم بإيداعــه  ــل أحــد العمــاء ال ــغ مــن قِب ــمّ اقــرتاض هــذا املبل - يت
يف بنــك آخــر )جـــ( الــذي يصبــح لديــه وديعــة يســتطيع أنْ يســتثمرها أو 
ُيقرضهــا ألحــد عمائــه؛ بعــد أنْ حيتفــظ جبــزء منهــا يعــادل االحتياطــي 

ــة البنــك )جـــ(؛ النقــدي واإللزامــي )20 %(، ويظهــر ذلــك يف ميزانيّ
- تتصــرّف البنــوك األخــرى بالطريقــة نفســها الــي عملــت هبــا البنــوك )أ، 
)1( يُقصــد باملســتفيد الشّــخص الــذي مّت االقــرتاض لصاحلــه، فقيــام شــخص مــا باقــرتاض مبلــغ بغــرض اســتخدامه لســداد 

مُســتحّقات مقــاول يعــي أن املقــاول هــو املســتفيد، وإن مل يكــن املســتفيد األول واألخــري.



171د. عبد الحليم عمار غربي

ب، جـــ(، ويُاحَــظ أن الزّيــادة يف نقــود الودائــع حتــدث مبعــدّل متناقــص.
يُمكن تلخيص ميزانيّات البنوك )أ، ب، جـ( يف اجلدول التايل: 

جدول 1: تصوير عمليّة توليد الودائع يف ميزانيّات البنوك
البنك )جـ(البنك )ب( البنك )أ( 

خصوم أصول خصوم أصول خصوم أصول 

نقديّة    20.000

قروض 80.000

نقديّة    16.000    ودائع 100.000

قروض 64.000

نقديّة    12.800  ودائع 80.000

قروض 51.200

ودائع 64.000

100.000100.00080.00080.00064.00064.000

ويفرتض هذا اجلدول ما يلي: 
- وجــود نســبة واحــدة لاحتياطــي النقــدي واإللزامــي يف كل البنــوك )20 %(: 
وهــذا يــدّل علــى أن هــذه النســبة تُعتــر عامــاً مُحــدِّداً للقدرة على اشــتقاق 

نقــود الودائــع )عاقــة عكســيّة(؛
- تســتخدم البنــوك كل مــا يزيــد عــن االحتياطــي يف منــح القــروض: يُعتــر 
الّطلــب علــى الّتمويــل مــن عمــاء البنــوك مُحــدِّداً لعمليّــة اشــتقاق الودائــع 

)عاقــة طرديّــة(؛
- عــدم وجــود تســرّب نقــدي مــن القــروض والودائــع يف اجلهــاز املصــريف: 
ــة  تُعتــر نســبة مــا يتــمّ إعــادة إيداعــه مــن االئتمــان املمنــوح مُحــدِّداً لعمليّ

اشــتقاق الودائــع )عاقــة عكســيّة(.
ومعلوم أنّ قدرة اجلهاز املصريف على توليد الودائع تُحسب كما يلي)1(:

)1( توجــد صيغــة أخــرى حلســاب الودائــع املشــتقة حيــث: الودائـــع املشــتقة = الودائــع احلقيقيّــة )1/نســبة االحتياطــي 
.)1- اإللزامــي 
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الُقدرة على توليد االئتمان = الوديعة األصليّة × 1/ نسبة االحتياطي

ــال الســابق جنــد: ق = و )1/ط( = 100.000  ــى املث ــة عل ــق هــذه املعادل بتطبي
)0,20/1( = 500.000 ون. ويّتضــح أنّ أقصــى كميّــة لنقــود الودائــع ميكــن 
ــة، أي بقــدرة أكــر مــن  للبنــوك أنْ تشــتّقها تبلــغ قيمتهــا 400.000 وحــدة نقديّ

ــاف. ــة أضع ــة بأربع ــع األصليّ حجــم الودائ
ويُمكن توضيح هذه العمليّة يف ميزانيّة البنوك املُجمَّعة على النّحو الّتايل:
جدول 2: تصوير عمليّة توليد الودائع يف امليزانيّة اجملمّعة للبنوك

مبلغخصــــــوممبلغأصــــــول

100.000ودائع أوليّة100.000 نقـديّة

400.000ودائع مشتّقة400.000قروض واستثمارات

500.000اجملموع500.000اجملموع

3- ُقدرة البنوك اإلسالميّة على توليد الودائع املصرفيَّة:
حســب هــذا االّتجــاه فــإنّ ُقــدرة البنــوك اإلســاميّة علــى توليــد نقــود الودائــع 

تظهــر فيمــا يلــي:
- أنظمــة الودائــع يف بعــض البنــوك اإلســاميّة تنــصّ يف عقــد اإليــداع 
للحســاب اجلــاري علــى أنّ املــودع يُفــوِّض البنــك يف اســتخدام الوديعــة مــع 

ضمانــه هلــا؛
ــة  ــات املضاربــة القيمــة احملــدّدة لتمويــل العمليّ - يســتلم العميــل يف عمليّ
نقــداً، ومــن املمكــن أنْ يقــوم بإيداعهــا أو بعضهــا لفــرتة حمــدودة يف بنــك 

آخــر حّتــى يتــمّ صرفهــا مــرّة واحــدة أو علــى دفعــات؛
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- تقــوم البنــوك اإلســاميّة بإيــداع بعــض مواردهــا املاليّــة يف بعــض البنوك 
اإلســاميّة األخــرى، كحســابات اســتثماريّة لعــاج مشــكلة فائــض الســيولة 

لديهــا )إعــادة اإليــداع مــرة أخــرى(؛
- تقــوم البنــوك اإلســاميّة بفتــح حســابات جاريــة دون فوائــد لــدى بعــض 

البنــوك التقليديّــة، كغطــاء للعمليـّـات الــي تقــوم هبــا؛
- اإلقــراض والتمويــل باملشــاركة بكاّفــة أشــكاهلا واملُراحبــة تُسْــهم مجيعهــا 
يف التوسُّــع النقــدي بقــدر مــا، وأنــه ينتــج عنهــا توليــد ودائــع جديــدة للبنــوك؛
- الصيــغ الّتمويليّــة املّتبعــة يف البنــوك اإلســاميّة تُسْــهم يف توليــد الودائع؛ 

ألن التمويــل أيّــاً كانــت صيغتــه فــإن صاحبــه ميلــك حــقّ التصــرّف فيه.
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ــة توليــد االئتمــان يف البنــوك  يــرى أصحــاب هــذا االّتجــاه أنــه ال يُســمح بعمليّ
اإلســاميّة، مــن خــال فــرض معدّل احتياطي إلزامي يعــادل 100 % )احتياطي 
كامــل()1( مــن حجــم ودائعهــا اجلاريـــة وحتــت الّطلــب، وذلــك لتجنُّــب اآلثــار 

ــة. ــلبية هلــذه العمليّ ــة السّ االقتصاديّ
1- آثار توليد االئتمان على النشاط االقتصادي:

تتمّثل آثار توليد االئتمان على النّشاط االقتصادي فيما يلي:
النقــدي، وإذا مل تكــن  العــرض  يؤثِّــر يف  التضّخــم: توليــد االئتمــان   -
الزّيــادة يف عــرض النقــود أو حجــم الســيولة متناســبة مــع حاجــة النشــاط 
االقتصــادي؛ فــإن نتائجهــا ســتكون تضّخميــة تــؤدّي إىل ارتفــاع األســعار؛
األوليــة  الودائــع  االقتصاديّــة: ألن حجــم  التقّلبــات  حجــم  توســيع   -
تنخفــض لــدى البنــوك يف أوقــات الكســاد؛ ممّــا يضطرّهــا إىل خفــض 
ــاً يف حجــم الســيولة  حجــم الودائــع املشــتقة، ويعــي هــذا انكماشــاً إضافيّ
ينتــج عنــه اّتســاع حالــة الكســاد االقتصــادي، وحيــدث عكــس ذلــك يف 

حالــة الــرّواج؛
- اختــالل وظيفــة النقــود كمقيــاس للقيــم: ينتــج هــذا مــن آثــار التضّخــم 
علــى النقــود واملتمثِّلــة يف ختفيــض قوهتــا الشــرائيّة، وهبــذا هتتــزّ الثقــة يف 
أهــمّ معيــار للتبــادل االقتصــادي ومــا يرتّتــب عليــه مــن خلــل يف العاقــات 

املاليّــة والنقديّــة؛
)1( نــادى "إيرفينــغ فيشــر" عــام 1935م بتغيــري نســبة االحتياطــي ورفعهــا إىل 100 % مــن الودائــع حتــت الّطلــب يُحتفــظ هبــا نقــداً أو 
يف أوراق ماليــة حكوميــة مــع االســتمرار يف احملافظــة علــى هــذه النســبة كلّمــا زاد هــذا النّــوع مــن الودائــع، وبذلــك تتحــوّل البنــوك 
ــا تتكلّفــه هــذه العمليــة؛  إىل مؤسســات حلفــظ تلــك الودائــع يف مــكان أمــن حلســاب املودعــن لقــاء مصاريــف معيّنــة للبنــوك عمّ

وهــو يهــدف مــن ذلــك إىل منــع البنــوك مــن توليــد النقــود وجعلــه مــن اختصــاص احلكومــة وحدهــا.

مســّوغات الــدور المعــدوم للبنــوك اإلســالمّية في توليد 
الودائع

02
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ــن القــدرات  - تركيــز الثــروة يف أيــدي فئــة قليلــة مــن أفــراد اجملتمــع: تُمكِّ
ــة الــي يتيحهــا توليــد االئتمــان مــن حتقيــق أربــاح عاليــة للبنــوك  التمويليّ

دون تكاليــف مقابلــة.
2- تصوير عدم توليد الودائع املصرفيّة يف ميزانيّة البنوك:

يتــمّ تصويــر حالــة االحتياطــي النقــدي الكامــل بافــرتاض أن أحــد األشــخاص 
أودع لــدى البنــك وديعــة مقدارهــا 100.000 ون، فتظهــر هــذه القيمــة يف جانــي 

األصــول واخلصــوم يف امليزانيّــة علــى النّحــو الّتــايل:
جدول 3: أثر االحتياطي الكامل يف توليد الودائع يف امليزانيّة اجملمّعة للبنوك

مبلغخصــــــوممبلغأصــــــول
100.000ودائع جارية )أوليّة(100.000احتياطي إلزامي )نقديّة(

0ودائع مشتّقة0قروض واستثمارات

100.000اجملموع100.000اجملموع

وطاملــا تظــّل هــذه البنــوك ال تُقــرض أيّ جــزء مــن الودائــع، فــا يكــون لديهــا 
القــدرة علــى توليــد ودائع جديــدة، وبذلك تنحصر وظيفتها يف جمرد االحتفاظ 
باألمــوال الــي تــودع لديهــا مقابــل أتعــاب نتيجــة للمحافظــة علــى هــذه الودائــع.
وحســب هــذا االّتجــاه فــإن حرمــان البنــوك اإلســاميّة مــن توليــد النقــود هــو 

نتيجــة ملــا يلــي:
- نظــام االحتياطــي الكلــي أقــدر علــى ضبــط حجــم التوسّــع النقــدي 

والتحّكــم فيــه؛
- نظام االحتياطي اجلزئي أقّل استقراراً وأقل عدالة.

يّتضــح أن األخــذ هبــذا االّتجــاه مــن شــأنه جعــل البنــوك مؤسّســات خدميّــة 
فقــط؛ بــدالً مــن كوهنــا مؤسّســات لتوليــد النقــود أو أجهــزة وســاطة.
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ــع  ــأنّ قــدرة البنــوك اإلســاميّة يف توليــد الودائ يــرى أصحــاب هــذا االّتجــاه ب
ــة. ــوك التقليديّ ــة مــع البن ضعيفــة وحمــدودة؛ باملقارن

ــة يف جمــال  تتمّثــل عناصــر املقارنــة بــن البنــوك اإلســاميّة والبنــوك التقليديّ
القــدرة علــى اشــتقاق الودائــع فيمــا يلــي:

نهــا  - إن الســرّ يف مقــدرة البنــوك التقليديّــة علــى اشــتقاق الودائــع هــو متكُّ
مــن تقديــم القــروض مــن خــال الزّيــادة املُتاحــة يف مواردهــا النقديّــة، وأن 
جــزءاً صغــرياً مــن الزيــادة يف مواردهــا النقديّــة يتســرّب هنائيّــاً إىل الّتداول، 
املصرفيّــة  إيداعهــا يف احلســابات  يُعــاد  القــروض  أنّ معظــم  يف حــن 

للمســتفيدين منهــا يف النهايــة لــدى هــذا البنــك أو البنــوك األخــرى؛
- إنّ البنــوك اإلســاميّة ال تقــدِّم متويــاً نقديّــاً يف صــورة قــروض نقديّــة 
)باســتثناء بعــض حــاالت القــروض احلســنة(؛ ألنّ نشــاطها يقــوم علــى 
ُمبادلــة السّــلع بالنقــود أو تقــدِّم متويــاً ســلعيّاً أو عينيّــاً، نتيجــة لتوظيــف 

ــة؛ ــات االســتثماريَّة احلقيقيَّ مواردهــا يف العمليَّ
مقــدار  اســرتداد  الّتقليــدي  كالبنــك  يضمــن  ال  اإلســامي  البنــك  إنّ   -
ــة االســتثماريّة أو مشــاركة العميــل لــه؛ ومــن ثــمّ فــإنّ  مشــاركته يف العمليّ
قضيّــة ضمــان اســرتداد قيمــة التمويــل وعوائدهــا يف البنــك التقليــدي 

قــة يف البنــك اإلســامي؛ ليســت متحقِّ
ــروض احلســنة )دون  ــوك اإلســاميّة يف بعــض احلــاالت الق ــدِّم البن - تُق

تصــّورات الــّدور المحــدود للبنــوك اإلســالمّية فــي توليــد 
الودائــع

03
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فوائــد( الــي يكــون حجمهــا حمــدوداً جــداً، وغالبــاً مــا يتــمّ اســتخدامها يف 
ــات ســلعيّة مباشــرة، فــا يقــوم العميــل بإعــادة إيداعهــا ثانيــة؛ عمليّ

- تُوجَّــه حســابات الودائــع االســتثماريّة الســتثمارات حقيقيّــة، مــن خــال 
ــلع واملعــدّات يف صــور اإلنفــاق العيــي وليــس النقــدي كمــا هــو  شــراء السّ

ــة؛ احلــال يف البنــوك التقليديّ
ــل النّشــاط األساســي للبنــوك اإلســاميّة،  - قبــول الودائــع اجلاريــة ال ميثِّ
وهــو مــا يّتضــح يف ضآلــة نســبتها إىل إمجــايل الودائــع؛ عكــس مــا هــو 

ــة؛ ــوك التقليديّ موجــود يف البن
ــات املُتاجــرة الــي تقــوم هبــا البنــوك اإلســاميّة قــدْ يــؤدّي إىل  - إنّ عمليّ
فتــح حســابات جاريــة، غــري أن حلقــات اإليــداع يف مثــل هــذه احلــاالت 

ــة. ــوك التقليديّ ــع هلــا يف إطــار البن ــا هــو متوّق ــة كم ليســت متوالي
ــوك اإلســاميّة يُســمح هلــا باســتخدام »نظــام  وحســب هــذا االّتجــاه فــإن البن
ــة: ــري الّتالي ــع، شــريطة أن تُّتخــذ الّتداب ــي« الشــتقاق الودائ االحتياطــي اجلزئ

- أن توليــد الودائــع املشــتّقة يّتفــق مــع حاجــة االقتصــاد الوطــي وال يــؤدّي 
إىل التضّخــم؛

ــع جيــب أن تــؤول إىل  ــل هــذه الودائ - أن األربــاح النّامجــة عــن توليــد مث
ــه. ــة من ــة خاصّ ــس إىل فئ ــه، ولي ــع كلّ اجملتم

يّتضــح أن هــذا االّتجــاه بنــى رؤيتــه علــى األســاس النّظــري لطبيعــة نشــاط 
البنــوك اإلســاميّة املميّــزة؛ والــذي يأخــذ يف االعتبــار متويــل هــذه البنــوك 
جلــزء مــن نشــاطها املصــريف املتعلِّــق باالعتمادات املســتندية واإلقــراض اجمّلاني 

ــي. التعاون
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بنــاءً علــى مــا ســبق؛ فإنــه يظهــر تبايــنٌ يف الّطــرح الفكــري لاقتصاديــن 
بالنســبة لقــدرة البنــوك اإلســاميّة علــى توليــد واشــتقاق الودائــع؛ حيــث ميكــن 

ــة اّتجاهــات هــي: ــز بــن ثاث الّتميي
- االجتاه األول: دور تقليدي غري حمدد؛

- االجتاه الثاني: دور معدوم؛
- االجتاه الثالث: دور ضعيف وحمدود.

وفيما يلي نبيِّن االجتاهات السّابقة يف شكل توضيحي:
شكل 1: االجتاهات الفكريّة يف قدرة البنوك اإلسالميّة على توليد الودائع 

املشتّقة
االجتـاهـات الـفـكـريـة

االجتــاه األول

عملية اشتقاق الودائع: متاحةعملية اشتقاق الودائع: ممنوعةعملية اشتقاق الودائع: تقليدية

إلــزام باحتياطــي إلزامي كامل احتجاز احتياطي نقدي وإلزامي
اتِّباع نظام االحتياطي اجلزئي)100 %(

أساس االّتجاه:
 التجربة العملية للبنوك 

اإلسالمية

أساس االّتجاه: 
البنوك هي مؤسسات خدمية

أساس االّتجاه:
 اإلطار النظري للبنوك 

اإلسالمية

القدرة على توليد االئتمان: 
غري حمدّدة

القدرة على توليد االئتمان: 
منعدمة

القدرة على توليد االئتمان: 
ضعيفة

االجتــاه الـثـالـثاالجتــاه الـثـانـي
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الّرقابـة علـى األنشطـة 
المصرفيـّة للبنوك 

اإلسالمّية

الفصل 
الرابع
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ختضــع البنــوك اإلســاميّة يف شــكلها القانونــي لنظــام شــركات املُســامهة الــذي 
ــا  ــك خيضــع تنظيمه ــوك، وكذل ــن باملشــاركة يف تأســيس البن يســمح للمدَّخري

الداخلــي بصفــة عامّــة لنظــام هــذه الشــركات.
فــق عليــه أن اهليــكل التنظيمــي ال بــدّ أن يعكــس األنشــطة الــي يتــم  مــن املتَّ
ــع أنْ خيتلــف التنظيــم الداخلــي  ممارســتها؛ وبنــاءً عليــه يصبــح مــن املتوقَّ
ــة كمــا هــو  للبنــوك اإلســاميّة يف بعــض جوانبــه املُتعلقــة باخلدمــات املصرفيّ
موجــود يف البنــوك التقليديّــة، كمــا أنّ البنــوك اإلســاميّة تتميَّــز بســعة نشــاط 
ــة كتقديــم  ــة تتعلــق باخلدمــات االجتماعيّ االســتثمار وممارســة أنشــطة إضافيّ
القــروض احلســنة وإدارة أمــوال الــزكاة. وفيمــا يلــي التنظيــم الداخلــي املقــرتح 

ــوك اإلســاميّة: للبن

التنظيم الداخلي للبنوك اإلسالمّية
01
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شكل 1: اهليكل التنظيمي يف البنوك اإلسالميّة

الرقابة املالية

إدارة اخلدمات
املصرفية واالجتماعية

دائرة
حبوث االستثمار

هيئة الرقابة الشرعية

إدارة الشؤون
املالية واإلدارية

دائرة
االستثمار

الرقابة الداخلية

اجلمعية العامّة

إدارة الودائع
واالستثمار

دائرة
الودائع

جملس اإلدارة

املدير العام

ودائع التوفري 
قسم املسامهات 

ودائع االستثمار
االستثمار املباشر 

املشاركات واملضاربات     
واملراحبات

دائرة اخلدمات
املصرفية

دائرة
اإلحصاء

دائرة املالية
واحملاسبة

دائرة اخلدمات
االجتماعية

دائرة الشؤون
اإلدارية

- احلسابات اجلارية 
- اخلزينة 

- االعتمادات املستندية

- القرض احلسن 
- الزكاة 

- الترّعات 
- الصناديق اخلريية 
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ــط السّــابق بعــض اخلصائــص املميِّــزة للّتنظيــم الدّاخلــي يف البنــوك  ُيبيِّــن املخطَّ
اإلســاميّة؛ ومــن ذلــك مــا يلــي:

- إدراج اجلمعيّــة العامّــة للمســامهن يف هيــكل البنــك مــع إمكانيّــة إشــراك 
ــق احلســابات  املودعــن فيهــا، ويتــمّ اختيــار هيئــة الرّقابــة الشــرعيّة ومدقِّ

اخلارجي؛
- يتطلـّـب نشــاط البنــوك اإلســاميّة شــكاً مــن أشــكال الّتدقيــق الشّــرعي 
ملراقبــة شــرعيّة كل املعامــات الــي يقــوم هبــا البنــك، وهــي هيئــة تنفــرد 
ــة  ــون تابع ــوك األخــرى، وتك ــن البن ــوك اإلســاميّة دون غريهــا م هبــا البن
واحليــاد  املوضوعيّــة  مــن  كافٍ  قــدٍر  لضمــان  وذلــك  العامّــة  للجمعيّــة 

واالســتقال؛
ــزات الرئيســة للبنــوك اإلســاميّة  ــل نشــاط االســتثمار إحــدى املميّ - يُمثِّ
فهــو يأخــذ حيّــزاً كبــرياً مــن تنظيــم البنــك، ومــن املمكــن أنْ يرتبــط بعمليّــة 

مجــع الودائــع واستكشــاف الفــرص االســتثماريّة؛
باخلدمــات  املُتعلِّقــة  بأنشــطته  خاصّــة  لدائــرة  البنــك  ختصيــص   -
ــة )التّرعــات والقــروض احلســنة، صنــدوق الــزكاة والصناديــق  االجتماعيّ

والتعاونيّــة(. اخلرييّــة 

02



183د. عبد الحليم عمار غربي

ــة  ــة بصفــة عامّ لقــدْ تعــارف خــراء املــال واالقتصــاد علــى أنّ املؤسّســات املاليّ
حتتــاج إىل أنــواع عديــدة مــن الرّقابــة هبــدف محايــة أمــوال املســامهن واملودعن 
ــوك اإلســاميّة صــوراً  ــزة للبن ــص املميِّ ــد نشــأ عــن اخلصائ واملســتثمرين، وق
جديــدة للرّقابــة ال حمــّل هلــا يف البنــوك التقليديّــة؛ فالرّقابــة علــى النشــاط 
املصــريف للبنــوك اإلســاميّة هــي رقابــة متكاملــة، مــن رقابة داخليّــة وخارجيّة، 
ورقابــة مصرفيّــة وإشــرافيّة، ورقابــة شــرعيّة وذاتيّــة، إىل جانــب احتمــال وجــود 

رقابــة للمودِّعــن.
نستعرض بإجياز تلك األنواع من الرَّقابة فيما يلي:

1- الرّقابــة الذاتيّــة: هــي مُراقبــة العامــل بالبنــك اإلســامي النّابعــة مــن ضمريه 
أنــواع الرقابــة، وأكثرهــا حيويّــة، وأكثرهــا ضــرورة، فاإلنســان  وتُعتــر أهــمّ 
ــب لذاتــه هــو الــذي تكــون لــه وقايــة ضــدّ االحنــراف، وهــو الــذي تكــون  املُراقِ

ــك؛ ــادرة لتصحيحــه ومقاومــة أيّ فســاد يظهــر يف معامــات البن ــه املب لدي
لها اجلمعيّــة العامّــة  2- الرّقابــة الشــرعيّة: تقــوم هبــذه الرقابــة هيئــة تشــكِّ
املعامــات إىل جانــب  العلمــاء املختصّــن يف فقــه  للمســامهن مكوَّنــة مــن 
تنفيــذ  مــن  ــق  التحقُّ وتعــي  والقانونيّــة؛  واالقتصاديّــة  املصرفيّــة  اخلــرات 
الفتــاوى الصّــادرة عــن هيئــة االختصــاص، وإجيــاد البدائــل والصيــغ املشــروعة 
أليّ أعمــال ختالــف األحــكام الشــرعيّة. ويف ســبيل حتقيــق هــذا اهلــدف؛ تقــوم 
الرّقابــة الشــرعيّة جبمــع البيانــات واملعلومــات وفحصهــا وحتليلهــا بغــرض 

أساليب الرقابة في البنوك اإلسالمّية
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ــة الّتنفيــذ وتوجيــه النّصــح واإلرشــاد واإلســهام يف التطويــر؛ ــد مــن صحّ التأّك
ــدْ  ــر املصــريف، وق ــى الفك ــدة عل ــة جدي ــر هــذه الرّقاب ــة املودعــن: تُعت 3- رقاب

ــة: ــة نتيجــة للعوامــل التالي ــوّع مــن الرّقاب ــة وجــود هــذا الن ــدو أمهيّ تب
- إنّ ودائــع البنــوك التقليديّــة مضمونــة مــع عائداهتــا، بينمــا يتوّقــف عائــد 
املودعــن يف البنــوك اإلســاميّة علــى كفــاءة اإلدارة ونوعيّــة االســتثمارات 

بعــة؛ واإلجــراءات احملاســبيّة املتَّ
- يتأّكد هذا احلق كلّما زادت نسبة إمجايل الودائع إىل رأس املال؛

إقناعهــم مبــرِّرات  الصعــب  مــن  املودِّعــن؛ ســيكون  مــن دون رقابــة   -
الــي تعرَّضــوا هلــا. اخلســارة 

4- الرّقابــة املصرفيّــة: ختضــع البنــوك اإلســاميّة لرقابــة البنــك املركــزي 
وتلتــزم بالقواعــد والقــرارات الصّــادرة عنــه؛ ألّنهــا تُمثِّــل إحــدى مكوِّنــات اجلهــاز 
املصــريف يف الدولــة، وهــي رقابــة ضروريّــة حفاظــاً علــى أمــوال املســامهن 

ــة االقتصــاد الوطــي؛ واملودعــن واملســتثمرين فضــاً عــن محاي
5- الرّقابــة الداخليـّـة: يُقصــد هبــا اخلّطــة الّتنظيميّــة ومجيــع الطــرق والوســائل 
الــي يتــمّ تبنِّيهــا بواســطة البنــوك اإلســاميّة؛ وذلــك حلمايــة أصوهلــا، وتوفــري 
ــة، وااللتــزام  الدّقــة والثِّقــة يف البيانــات احملاســبيّة، وتشــجيع الكفــاءة اإلنتاجيّ

بالسياســات اإلداريّــة؛
6- الرَّقابة اخلارجيّة: تقوم اجلمعيّة العامّة للمســامهن يف البنوك اإلســاميّة 
ــق خارجــي للحســابات ليقــوم بفحــص مســتندات ودفاتــر البنــك  باختيــار مدقِّ
ومعاينــة أصولــه وخصومــه، فيتأّكــد مــن أن احلســابات اخلتاميّــة وامليزانيّــة 
صحيحــة، ثــم يُقــدِّم تقريــره إىل اجلمعيّــة العامّــة الــي تقــوم مبحاســبة جملــس 
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إدارة البنــك عــن األخطــاء أو القصــور الــذي أوضحــه التقريــر.
ح أنواع وجماالت الرّقابة اخلاصّة يف البنوك اإلساميّة: واجلدول التايل يُوضِّ
جدول 1: أنواع وجماالت الرّقابة يف ظل خصوصيّة البنوك اإلسالميّة

جمـاالت الرّقابـةأنواع الرّقابة

هتا
اال

جم
ة و

يد
جلد

ة ا
قاب

الر
اع 

أنو

الرّقابة 
الذاتيّة

- حسن اختيار العاملن بالبنك )توافر مقوّمات شخصيّة وأخاقيّة(؛
- تعميق فكر وتثقيف العاملن بالبنك )دورات علميّة وتدريبيّة(؛

- متابعة سلوك وتصرفات العاملن بالبنك )الشّخصيّة والعقائديّة والوظيفيّة(.

الرّقابة 
الشرعيّة

- رقابة عالجيّة: مراجعة وتعديل املعامات املصرفيّة والتأّكد من توافقها مع األحكام الشرعيّة؛
- رقابة وقائيّة: رقابة سابقة أو مانعة من الوقوع يف األخطاء قبل تنفيذ العمليّات املستجدّة؛

- رقابة توجيهيّة: تقديم الّتوصيات والّتوجيهات واآلراء إلدارة البنك أليّ خطأ أو جتاوز يف التطبيق؛
- رقابة ابتكاريّة: االجتهاد لتطوير وتنويع األدوات واخلدمات املصرفيّة مبا يّتفق مع طبيعة البنك.

رقابة املودعن

- اإلفصاح املايل: اإلعام الواضح بتفاصيل أعمال البنك + إصدار القوائم املاليّة السنويّة والدوريّة؛
ــق هيئــة تُمثِّلهــم )املشــاركة يف القــرارات الــي متــسّ  ــة عــن طري ــات العامّ - اشــرتاك املودعــن يف اجلمعيّ

مصاحلهــم(؛
ــق حســابات خــاصّ هبــم )التأّكــد مــن ســامة العمليّــات واإلجــراءات  - يكــون للمودعــن احلــقّ يف تعيــن مدقِّ

احملاسبيّة(؛
- إنشاء مؤسّسات لضمان الودائع )الّتأمن على الودائع(.

هتا
اال

جم
ة و

دي
قلي

الت
بة 

رقا
 ال

واع
أن

الرّقابة 
املصرفيّة

- املتابعــة امليدانيّــة: بالّتفتيــش الفجائــي والــدوري للبنــوك واالّطــاع علــى دفاترهــا ومســتنداهتا؛ للتأّكــد 
بعــة؛ مــن ســامتها وعــدم خمالفتهــا للوائــح والقــرارات والقوانــن أو للسياســة االئتمانيّــة املتَّ

- رقابــة مكتبيّــة إحصائيـّـة: تقــوم علــى تلّقــي البيانــات والّتقاريــر اإلحصائيّــة املختلفــة، وفقــاً لنمــاذج مُعيَّنة 
متَّفــق عليهــا، فضــاً عــن الّتقاريــر املختلفــة الــي يطلبهــا البنــك بشــكل غــري دوري.

الرّقابة 
الداخليّة

- رقابة إداريّة + رقابة حماسبيّة + رقابة اقتصاديّة؛
- احملافظة على أموال البنك ومنع تسرّهبا وضياعها؛

- توفري الدّقة يف البيانات احملاسبيّة الي يتم االعتماد عليها الّتخاذ القرارات؛
- الكشف عن القصور ومعاجلة االحنرافات عن اخلطط والنّظم املوضوعة؛

- التأّكد من االلتزام بالسياسات اإلداريّة املعتمدة.

الرّقابة 
اخلارجيّة

- التأّكد من سامة املعامات والتصرّفات للبنك عن طريق فحص مستنداته وسجاّته ودفاتره؛
- التحّقــق مــن صحّــة تقييــم أصــول وخصــوم البنــك مبــا يتــاءم مــع القواعــد احملاســبية والفنّيــة املتعــارف 

؛ عليها
- التأّكد من تطبيق القوانن واللوائح واألنظمة املعمول هبا يف البنك؛

ــة  ــة تُعبِّــر عــن نشــاط البنــك؛ وأنّ امليزانيّ ــا إذا كانــت احلســابات اخلتاميّ - إبــداء الــرأي الفــي احملايــد عمّ
تُعبِّــر عــن املركــز املــايل لــه.
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ــص هلــا  ــدء الّترخي ــذ ب ــة من ــوك املركزيّ ــوك اإلســاميّة بالبن ــة البن ــدأ عاق تب
مبمارســة العمــل املصــريف ومتتــدّ طيلــة نشــاطها، ولقــدْ ظهــرت يف واقــع العمــل 

ــة وهــي: املصــريف ثاثــة منــاذج مــن العاقــات مــع البنــوك املركزيّ
1- النمــوذج األول: يتمّثــل هــذا النّمــوذج يف الــدّول الــي قامــت بتحويــل بنوكهــا 
بالكامــل إىل بنــوك إســاميّة مبــا فيهــا البنــوك املركزيّــة ذاهتا، وتقــوم العاقة هنا 
علــى التكامــل ألنــه ال يوجــد تعارض يف الغايات والسياســات بــن البنوك املركزيّة 

والبنــوك اإلســاميّة، ومثــال ذلــك مــا حصــل يف باكســتان وإيــران والســودان؛
2- النمــوذج الثانــي: يتمّثــل هــذا النّمــوذج يف الــدول الــي أصــدرت قوانــن 
للبنــوك  مــة  املنظِّ القوانــن  عــن  بعيــداً  البنــوك اإلســاميّة  لتنظيــم  خاصّــة 
البنــوك املركزيّــة والبنــوك  بــن  التقليديّــة، وهلــذا فقــدْ مّت ضبــط العاقــة 
اإلســاميّة دون مشــكات؛ حيــث يســري العمــل بصــورة ســليمة وفقــاً ألحــكام 
ــوك اإلســاميّة، ومــن  ــزة للبن ــة واملتميِّ ــة اخلاصّ ــع مراعــاة الطبيع ــون وم القان
ــة  ــا واإلمــارات العربيّ ــا وماليزي ــن تركيّ ــك القوان ــا تل ــدول الــي صــدرت فيه ال

املُتَّحــدة...؛
الــي أنشــأت بنــوكاً  الــدول  النّمــوذج يف  الثالــث: يتمّثــل هــذا  النمــوذج   -3
إســاميّة بقوانــن اســتثنائيّة تقتصــر علــى جمــرَّد اإلذن بالتأســيس؛ ولكنهــا 
ــة يف النظــام املصــريف الــذي يقــوم علــى  بقيــت تعمــل جبانــب البنــوك التقليديّ
أســاس الفائــدة، وحتكمهــا ذات القوانــن والّتعليمــات واألنظمــة الــي حتكــم 

أشكال رقابة البنوك المركزّية على البنوك اإلسالمّية
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البنــوك التقليديّــة دون أنْ تأخــذ بعــن االعتبــار طبيعتهــا املتميـّـزة، ومثــال ذلــك 
مــا هــو مطبَّــق يف اجلزائــر ومصــر واألردن والبحريــن...

ويف ظــّل هــذه األوضــاع القانونيّــة غــري املائمــة فــإنّ البنــوك اإلســاميّة تواجــه 
صعوبــات تُعرقــل نشــاطها وتطوّرهــا؛ والســيما يف عاقتهــا مــع البنــك املركــزي 

مــن خــال رقابتــه عليهــا وتعاملــه معهــا.
ح فيما يلي أشكال العاقات مع البنوك املركزيّة: نُوضِّ

شكل 2: أشكال العالقات بن البنوك اإلسالميّة والبنوك املركزيّة

عالقة البنوك اإلسالمية بالبنوك املركزية

عالقـة متكاملـة

- نــظــام إســــامـــي؛
- التاؤم مع نشاط البنوك اإلسامية؛

- باكستان + إيران + السودان.

- نــظــام ثــنــائــي؛
- مراعاة طبيعة البنوك اإلسامية؛
- تركيا + ماليزيا + اإلمارات +...

- نــظــام الـفــائــدة؛
- معاملة البنوك اإلسامية كالتقليدية؛

– اجلزائر + مصر + البحرين +...

عالقـة استثنائيـةعالقـة خاصـة 



الوجيز في االقتصاد النَّقدي والمصرفي 188

النظـام المـصرفـي 
اإلسالمـي 

بيـن النظريـّة والتطبيـق

الفصل 
الخامس
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رغــم تفــاوت التقديــرات حــول حجــم نشــاط البنــوك اإلســاميّة يف العــامل؛ 
ــة مــن البنــوك، وهــو مــا  ــرات تُشــري إىل النمــو الســريع هلــذه النّوعيّ إال أن املؤشِّ

ــايل: حــه اجلــدول الت يوضِّ
جدول 1: سيناريوهات النمو يف حجم األصول للبنوك اإلسالميّة

الوحدة: مليار دوالر

السنة
سيناريو معدّل منو سنوي 15 %سيناريو معدّل منو سنوي 10 %

حجم األصولحجم األصول
2005700800900700800900
20067708809908059201.035
20078479681.0899261.0581.190
20089321.0651.1981.0651.2171.369
20091.0251.1711.3181.2241.3991.574
20101.1271.2881.4491.4081.6091.810
20111.2401.4171.5941.6191.8502.082
20121.3641.5591.7541.8622.1282.394
20131.5011.7151.9292.1412.4472.753
20141.6511.8862.1222.4632.8143.166
20151.8162.0752.3342.8323.2363.641

وقــد نتــج االبتــكار والّتنافــس يف جمــال التمويــل اإلســامي عامليــاً وإقليميــاً 
ــي: ــا يل ــا م ــاً مــن تفاعــل عــدّة أســباب أمهه وحملي

- يُعتــر النظــام املصــريف واملــايل اإلســامي أكثــر اســتقراراً باملقارنــة مــع 
النظــم األخــرى؛ وذلــك لاعتبــارات الّتاليــة:

إىل جتنُّــب  تــؤدي  املخاطــرة  واملســامهن يف  املودعــن  •  مشــاركة 

األزمــات؛ وقــت  االهنيــار 
•  عــدم تــداول الديــون يف ســوق ديــون متكاملــة مينــع مــن االختــال 

والعــدوى؛

مؤّشرات الصناعة المالّية اإلسالمّية
01
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•  ارتبــاط التدّفقــات النقديّــة بالتدّفقــات السّــلعية يــؤدي إىل زيــادات 
متوازنــة يف الّطلــب والعــرض؛

•  منــع عقــود الرِّبــا والغــرَر وبيــع مــا ليــس مملــوكاً يــؤدّي إىل حتجيــم 

اجملازفــات يف األســواق.
- الّتزايــد املســتمرّ يف أعــداد املســلمن علــى مســتوى العــامل، وتنامــي 

طلباهتــم علــى اخلدمــات املصرفيّــة اإلســاميّة؛
- تزايــد الفوائــض املســجَّلة يف موازنــات دول اخلليــج نتيجــة ارتفــاع أســعار 
النفــط، ودورهــا يف حتفيــز البنــوك الســتثمار هــذه الفوائــض واالســتفادة 
مــن عوائدهــا؛ حيــث تُعتــر اخلدمــات املاليّــة واملصرفيّــة اإلســاميّة أحــد 

األســاليب الــي ميكــن توظيفهــا لتحقيــق هــذا اهلــدف؛
- تداعيــات أحــداث 11 ســبتمر، ومــا عُــرف باحلــرب علــى اإلرهــاب، 
ــة  ــوال العربيّ ــق رؤوس األم ــى تدفُّ ــه عل ــف مصــادر متويل وإجــراءات جتفي
البنــوك  عــر  الغــرب  حنــو  وخباصّــة  املنطقــة  خــارج  إىل  واإلســاميّة 
التقليديّــة. فقــد أدّى ذلــك إىل تزايــد الدعــوات والقناعــات بإعــادة األمــوال 
البنــوك  أمــام  فرصــة  فهــي  ثــمّ  ومــن  املهاجــرة؛  واإلســاميّة  العربيّــة 

اســتثماراهتا وأعماهلــا املصرفيّــة؛ لزيــادة  اإلســاميّة 
- ارتفاع عدد املستثمرين العرب واملسلمن املهتّمن بإدارة الثروات املصرفيّة 
)وخباصّة يف البنوك الغربيّة كسويســرا(؛ حيث تُشــجِّعهم على ذلك الســريّة 
التامّــة يف هــذه البنــوك، إىل جانــب وجــود بعض اخلدمــات األخرى املتمثِّلة يف 
ــزاً لوجــود املزيد  هيكلــة الثــروات وإســرتاتيجيّات االســتثمار، ويُعتــر ذلــك حمفِّ
من البنوك اإلســاميّة الي ميكنها االســتفادة من تدوير هذه الثروات وتلبية 

رغبات هؤالء املســتثمرين وفق الشــريعة اإلســاميّة؛
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- احلالــة النّفســية املهيَّــأة لــدى الغالبيــة مــن عمــاء البنــوك للتعامــل مــع 
البنوك اإلســاميّة، وذلك ألســباب كثرية منها: دور املســؤوليّة االجتماعيّة 
للبنــوك اإلســاميّة، مــن خــال الربّــط بــن األهــداف املاليّــة املتمثِّلــة 
يف حتقيــق األربــاح واألهــداف االجتماعيّــة املُتمثِّلــة يف مكافحــة الفقــر 
وحتقيــق مســتويات معقولــة مــن العدالــة االجتماعيّــة مــن خــال اإلعانــات 

ــزكاة يف اجملتمــع؛ واملســاعدات، وتبنِّيهــا مشــاريع مصــارف ال
- ظاهــرة حتــوُّل البنــوك التقليديّــة إىل بنــوك تتعامــل وفــق الشــريعة 
اإلســاميّة، فقــدْ أشــارت إحــدى الدراســات إىل أنّ البنــوك التقليديّــة تفقد 
حنــو 30 % مــن حصّتهــا الســوقيّة ســنويّاً لصــاحل البنــوك اإلســاميّة، 
كمــا أنــه يف الســنوات املُقبلــة ســيتحوّل حنــو 50 % مــن حصــة البنــوك 

ــوك اإلســاميّة؛ ــب البن ــون مــن نصي ــة لتك التقليديّ
- إنشــاء جمموعــة كبــرية مــن منظمــات وهيئــات البنيــة الّتحتيــة الــي 
ــه  ــات عمل ــم آليّ ــى تدعي حتتضــن العمــل املصــريف اإلســامي، وتعمــل عل
والســلطات  التقليديّــة  املصرفيّــة  الصناعــة  مــع  تعايشــه  أُطــر  وتفعيــل 
النقديّــة واملنّظمــات الدوليّــة املشْــرفة علــى الشــؤون املصرفيّــة واملاليّــة يف 

العــامل. ونُبيِّــن أهــم تلــك املؤسّســات الدّاعمــة يف الشــكل التــايل:
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02شكل 1: اهليئات الداعمة للعمل املصريف اإلسالمي



193د. عبد الحليم عمار غربي

قــام املعهــد اإلســامي للبحــوث والّتدريــب التابــع للبنــك اإلســامي للتنميــة 
بتكليــف فريــق علمــي متخصِّــص متّكــن مــن اســتخراج 1.357 منتجــاً ماليــاً مــن 
14 مرجعــاً فقهيــاً أصيــاً مــن املذاهــب األربعــة. واحلقيقــة أنّ هنــاك طريقتــن 

لتطويــر عقــود التمويــل اإلســامي، مهــا:
- مُحــاكاة صيــغ التمويــل التقليــدي: وهــو األســلوب األكثــر مُمارســة يف 

واقــع الصناعــة املاليّــة اإلســاميّة اليــوم؛
املنتجــات  وتصميــم  للعمــالء  الفعليّــة  االحتياجــات  عــن  البحــث   -
املناســبة هلــا: وهــو منهــج أكثــر تكلفــة مــن الّتقليــد واملُحــاكاة؛ ولكنــه أكثــر 

جــدوى وأكثــر إنتاجيّــة.
ولعــّل مــن أبــرز الّتحديــات القائمــة علــى مســتوى صيــغ التمويــل يف البنــوك 

ــي: ــا يل اإلســاميّة م
- توجيــه معظــم العمليـّـات املصرفيّــة حنــو التمويــل احملــدَّد العائــد )البيــوع 
واإلجــارات(، وليــس االســتثمار القائــم علــى املشــاركة يف الربــح واخلســارة؛ 

األمــر الــذي يــؤدّي إىل عــدم حتقيــق األهــداف التنمويّــة؛
- االختــاف بــن البنــوك اإلســاميّة يف اســتخدام املنتــج الواحــد )العقــود، 
والتوثيــق  الشّــفافية  الّضوابــط،  التنفيــذ،  آليّــات  اإلجــراءات،  النمــاذج، 
الكامــل هلــذه املنتجــات(؛ األمــر الــذي يــؤدّي إىل عــدم فهــم املتعاملــن 

للصناعــة املاليّــة اإلســاميّة؛

واقع الُمنتجات المالّية اإلسالمّية
02
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- عــدم توافــر بيئــة مناســبة الســتحداث صيــغ جديــدة مُشــتّقة أو مُبتكــرة، 
واالقتصــار علــى عــدد حمــدود مــن املُنتجــات أو ابتــكار منتجــات شــاّذة 
املُنتجــات  يــؤدّي إىل التســرُّع يف طــرح  الــذي  ختالــف اإلمجــاع؛ األمــر 
ــا  ــر ومحايته ــة التطوي ــط عمليّ ــوم بضب ــة للصناعــة تق دون وجــود مرجعيّ

ــة؛ ــد هبــا عــن االنفراديّ ــذي يبتع ــكل ال ــا وإدارهتــا بالشّ وتوجيهه
ــك  ــل وذل ــات التموي ــة عمليّ ــد تكلف ــة يف حتدي ــوك التقليديّ - مُحــاكاة البن
ــؤدّي إىل تنامــي عــدم  ــذي ي ــدة؛ األمــر ال ــر ســعر الفائ باالسرتشــاد مبؤشّ
ثقــة العمــاء وفقــدان البنــوك اإلســاميّة أليّ متيّــز أو اســتقاليّة، ويطــرح 
أمهيّــة إجيــاد مؤشِّــر رحبيّــة بديــل عن ســعر الفائــدة لقياس عائــد عمليّات 

التمويــل.
شكل 2: صيغ التمويل اإلسالمي بن التنظري واملمارسة

املضاربة
املشاركة
املزارعة

االستصناع
السّلم

املراحبة
اإلجارة

على مستوى التطبيق العملي

على مستوى الصياغة الفقهية املصرفية
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قتهــا جتربــة البنــوك اإلســاميّة؛ فإهنــا تعرّضــت  رغــم اإلجيابيّــات الــي حقَّ
إلدِّعــاءات وشــكوك ليــس فقــط يف جدواهــا وجوهــر منهجهــا؛ ولكــن أيضــاً 
ــة، ونعــرض فيمــا يلــي منــاذج مــن  ــة ممارســتها مــع مبادئهــا املُعلَن يف مصداقيّ
محــات التشــكيك الــي تكشــف عــن طبيعــة االنتقــادات املوجَّهــة هلــذه البنــوك 

ــة: ــا املتنامي ــم جتربته هبــدف حتجي
ــن  ــوك اإلســاميّة بأهنــم يســتغلّون املتعامل ــى البن - وصــف القائمــن عل

حتــت اســم اإلســام؛
- الّتشــكيك يف معامــات هــذه البنــوك واالدِّعــاء بأهنــا ال ختتلــف عــن 

معامــات البنــوك التقليديّــة؛
- هنــاك مــن يــرى أهنــا بنــوك تســعى للربــح دون املخاطــرة؛ أكثــر مــن أهنــا 
تنمويّــة تعمــل علــى دفــع عجلــة التنميــة االقتصاديّــة يف الــدول الــي تعمــل 

هبــا؛
- الّتشــكيك يف عدالــة توزيــع األربــاح بــن املســامهن واملودعــن، باحلديــث 

عــن فــروق كبــرية بــن عائــد كل منهمــا لصــاحل املســامهن دون املودعــن؛
- ومــن الّتشــكيك كذلــك االدِّعــاء بأنّ عنصر الفائــدة يف البنوك التقليديّة هو 
احلافــز الّضاغــط علــى اإلدارة حلســن اســتثمار األموال هبا؛ بينما تعمــل إدارة 
البنــوك اإلســاميّة باســرتخاء يف أداء أعماهلــا بســبب احتمــال عــدم توزيــع 

عائــد علــى اإليداعــات التفاقهــا مُســبقاً علــى إمــكان حــدوث ذلــك؛

تحجيم تجربة البنوك اإلسالمّية
03
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- هنــاك مــن أرجــع خشــيته علــى أمــوال املودعــن املســتثمرين يف البنــوك 
اإلســاميّة إىل أســباب احتماليّــة: كاحتمــال وجــود قــرارات ســرِّية يف 
البنــوك بتخفيــض العائــد واحتمــال ســوء املعاجلــة احملاســبيّة، واحتمــال 
ع عــن الفائــدة  اّتفــاق البنــك املركــزي مــع البنــوك بعــدم زيــادة العائــد املــوزَّ

ــة، واحتمــال ســوء التشــغيل واإلدارة. املعلن

04
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تواجــه البنــوك اإلســاميّة جمموعــة مــن املعوقــات الــي حتــدُّ من فعاليّــة قدرهتا 
يف القيــام بدورهــا االقتصــادي، ومــن أمهها:

1- عــدم مُالءمــة السياســة النقديّــة للبنــوك املركزيـّـة: للّتطبيــق علــى البنــوك 

اإلســاميّة؛ ألنّ البنــك املركــزي بنــى منهجــه وأســاليبه لتنفيــذه هــذه السياســة 
علــى كيفيّــة وأُســس عمــل البنــوك التقليديّــة الــي ختتلــف عــن طبيعــة وأُســس 

عمــل البنــوك اإلســاميّة.
ولذلــك علــى البنــك املركــزي العمــل علــى تغيــري أدوات وأســاليب السياســة 
النقديّــة مبــا يتمشّــى مــع طبيعــة وأُســس عمــل وصيــغ البنــوك اإلســاميّة، 

حتــى ال تقــف أســاليبه الّتقليديــة عائقــاً أمــام نشــاط هــذه البنــوك؛
2- عدم مُالءمة املوارد املاليّة املُتاحة: للبنوك اإلساميّة لطبيعتها االستثماريّة 

والتنمويّة بسبب:
- عــدم توافــر املــوارد طويلــة األجــل الازمــة لتمويــل االســتثمارات طويلــة 

األجــل؛
- سيطرة الطابع قصري األجل على الودائع املُتاحة؛

- امليــل لتفضيــل عامــل األمــان واالبتعــاد عــن عنصــر املشــاركة يف حتمُّــل 
املخاطــرة.

ولذلــك علــى البنــوك اإلســاميّة العمــل علــى تصحيــح االختــال يف هيــكل 
ــة مــن خــال زيــادة رؤوس األمــوال واالحتياطــات؛ حتــى يصبــح  مواردهــا املاليّ

ُمستقبل العمل المصرفي اإلسالمي
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األجــل،  طويلــة  االســتثمارات  متويــل  يف  ملمــوس  دور  الداخليّــة  للمــوارد 
واســتحداث وابتــكار أدوات وأســاليب جديــدة جلــذب الودائــع واملدَّخــرات الــي 
ختــدم هــدف التوظيــف متوســط وطويــل األجــل، واالهتمــام بالــدّور اإلعامــي 

ــى املشــاركة. ــوم عل ــذي يق ــج االدخــاري ال لنشــر املنه
3- عــدم توافــر العمــالء املالئمــن: املشــاركن للبنــك يف العمليـّـات االســتثماريّة 

بسبب:
- عدم توافر الكفاءة العمليّة يف جمال االستثمار؛

- الّضعــف القيمــي وقلـّـة االلتــزام بالصّفــات األخاقيّــة )كاألمانة والصدق 
واإلخاص...(؛

ــة وعــدم فهــم واســتيعاب النمــوذج االســتثماري  ــة الربويّ - ســيطرة العقليّ
واملصــريف اجلديــد.

ولذلــك علــى البنــوك اإلســاميّة حســن اختيــار املتعاملــن املائمــن وفــق منهــج 
ــة والّتشــغيلية مــن احليطــة واحلــذر  ــة اإلجــراءات القانونيّ علمــي، واتِّخــاذ كاّف
يف الّتعامــل معهــم، والعمــل علــى اصطفــاء املتعاملــن وفــق طبيعتهــا اخلاصّــة.

4- عــدم توافــر املــوارد البشــريّة املالئمــة: للعمــل املصــريف اإلســامي وذلــك 
بســبب:

- قلّة القيادات املصرفيّة املستوعِبة لنظام البنوك اإلساميّة؛
- االعتمــاد األساســي علــى اخلــرات املتشــبِّعة بأســاليب ووســائل البنــوك 

التقليديّــة؛
- عمليّــة االختيــار مل تــراِع مــدى توافــر االســتعداد والرغبــة للتحــوُّل 

واالقتنــاع هبــذا العمــل اجلديــد.
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ــة االختيــار والّتعيــن للمــوارد  ولذلــك علــى البنــوك اإلســاميّة االهتمــام بعمليّ
البشــريّة، وفــق منهــج علمــي مائــم لطبيعتهــا وبعيــداً عــن الوســاطة، مــع 
االهتمــام بعمليّــة الّتدريــب املســتمرّ للموظفــن واتِّبــاع املناهــج العلميّــة املائمــة 

ــوك اإلســاميّة. ــة البن لطبيع
ــص للبحــث  ــة: إن املقــدار املخصَّ 5- عــدم توافــر إســرتاتيجيّة للهندســة املاليّ
وتطويــر الصيــغ التمويليّــة لــدى البنــوك اإلســاميّة يــكاد يكــون معدومــاً مقارنــة 
برحبيّــة هــذه املؤسّســات وأدائهــا املــايل، ومــن حيــث التنظيــم اإلداري فــإن عــدداً 

قليــاً مــن البنــوك الــي تُنشــئ إدارات خاصّــة بتطويــر املنتجــات املاليّــة.
ولذلــك علــى البنــوك اإلســاميّة أنْ تتحــوّل يف املســتقبل العاجــل إىل اســتغال 
ــة الشــرعيّة للمنتجــات اإلســاميّة  ــغ الفقهيّ ــن الصي املخــزون اإلســرتاتيجي م
األصيلــة يف عمليــات التطويــر واالبتــكار؛ حتــى تُحافــظ علــى هويــة الصناعــة 

ــة. ــة احملليّ ــي احتياجــات الســوق وتُســهم يف حتقيــق التنميــة االقتصاديّ وتُلبّ
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ورقة بحثّية:
فيـــروس 

الفائـــدة الربوّيـــة

ملحق
1
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إن فــنّ التمويــل يُماثــل فــنّ الّطهــي! ومهمــا بلغــت مهــارة الّطاهــي؛ فــإن قدرتــه 
علــى إمتــاع اآلكلــن تتوّقــف علــى مــا يســتخدمه مــن مكوِّنــات.

وإذا كان الّتمويل التقليدي يعتمد على الفائدة الربوية؛ فإن الّتمويل اإلســامي 
يتضمّــن ســلَّة مــن العقــود الرحبية: كاملشــاركة، واملشــاركة املتناقصــة، واملضاربة 
املطلقــة، واملضاربــة املقيَّــدة، والوكالــة، واملراحبــة، والبيــع بثمــن آجــل، واإلجــارة، 
واإلجــارة املنتهيــة بالتمليــك، واالســتصناع، والسَّــلَم. ومــن ثــمَّ ميكــن للّطاهــي أن 
بــة أو منفــردة؛ حبيــث ختــرج مــن حتــت يــده مئــات  يســتخدم تلــك املكوِّنــات مركَّ
املنتجــات! ولعــّل ذلــك يكشــف أن منتجــات التمويــل اإلســامي هــي أكثــر تنوّعــاً 

وكفــاءة مقارنــة مبــا يُقدِّمــه التمويــل التقليــدي.
وستحاول هذه الورقة البحثية معاجلة العناصر التالية:

- أواًل: مقارنة بن التمويل اإلسالمي والتمويل التقليدي؛
- ثانياً: منوذج القرية القائمة على الفائدة الربويّة؛

- ثالثاً: أولويّات املاليّة اإلسالميّة.

تمهيد
01 00
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إذا كان التمويــل التقليــدي يقــوم علــى جتــارة النقــود احلاّلــة بالنقــود املســتقبليّة؛ 
فــإن التمويــل اإلســامي يبــدأ مــن منطلــق أساســي، أال وهــو جتنُّــب جتــارة 
النقــود مقابــل النقــود؛ حيــث يُقــدَّم املــال يف مقابــل حقوق للملكيّة يف مؤسّســات 
ــدَّم  ــا يُق ــا املنتظــرة. كم ــوق للمشــاركة يف أرباحه األعمــال )مســامهات( أو حق
املــال أيضــاً مقابــل ســلع وخدمــات تُســلَّم يف احلــال مقابــل التــزام بســداد قيمتها 
يف وقــت حمــدَّد فيمــا بعــد، أو يف االجتــاه املعاكــس؛ أي تقديــم املــال حــاالً مقابــل 

تســليم الســلع مســتقبًا )كمــا يف السَّــلم(.
إن الديــون الــي هتــدف للربــح يف التمويــل اإلســامي ال تنشــأ إال مقابــل نشــاط 
حقيقــي، مــن ســلع ومنافــع وخدمــات. وال ميكــن أن ينشــأ الدَّيــن هبــدف الربــح 
ــة  ــا كانــت الفائــدة الربويــة يف جوهرهــا دَيــن يف الذمّ دون مقابــل حقيقــي. وملّ
دون مقابــل حقيقــي؛ فــإن اســتبداهلا بعقــود التمويــل اإلســامية، كالبيــع اآلجــل 

ــق هدفــن مهــا: والسَّــلم، يُحقِّ
- كبح املديونيّة ومنع منوّها دون ضوابط؛

- توجيــه الّتمويــل لتوليــد القيمــة املضافــة وتعزيــز التنميــة االقتصاديــة؛ 
وهــذا مــا يســمح بتحقيــق عائــد للتمويــل مــن خــال القيمــة املضافــة الــي 

أســهَم يف إجيادهــا.
ــل  ــوي. فالتموي ــل الرب ــل اإلســامي والتموي ــن التموي ــرق ب ــن الف ــا يبيِّ وهــذا م
أو عمليّــة حقيقيّــة  يوجــد ضمــن مبادلــة  العائــد ألنــه  اإلســامي يســتحقّ 

ُمقارنة بين التمويل اإلسالمي والتمويل التقليدي
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ــوي فهــو ينشــأ مســتقًا عــن النشــاط  ــل الرب ــد قيمــة مضافــة. أمــا الّتموي تولِّ
ــازم بينهمــا، وهــو مــا يــؤدّي إىل تفاقــم  ــة تضمــن الّت احلقيقــي، وال توجــد آليّ
املديونيّــة وتضّخــم فوائدهــا لتتجــاوز القيمــة املضافــة الي ولَّدها أصــل الّتمويل 

ــة! ــاف مضاعف بأضع
ــذي  ــدة بالفــريوس ال ــكاران J. Jaikaran الفائ ــب جي ــب والطبي ــد شــبَّه الكات وق
يتكاثــر بشــكل كبــري إىل أن يدمِّــر اخلايــا احليّــة، يف كتاب أمساه »فــريوس الدَّين« 
Debt Virus، وبعضهــم شــبَّهها بالــورم الســرطاني الــذي يســتفحل إىل أن يقضــي 

علــى اجلســم. واحلقيقــة أن وضــع الرِّبــا يف النظــام االقتصــادي ال خيتلــف كثــرياً 
حــه الشــكل التــايل: عــن الــورم الســرطاني يف اجلســم احلــي؛ مثلمــا يُوضِّ

شكل 1: تشبيه الرِّبا يف االقتصاد بالورم السرطاني يف اجلسم

منو الديون 
بشكل ال خيضع 
لضوابط النمو 

االقتصادي 

منو الورم ال 
خيضع لضوابط 

منو اخلاليا 
الطبيعية 

تتزايد اخلاليا 
السرطانية 

مبعدالت أكرب من 
معدالت اخلاليا 

الطبيعية 

الرِّبـا = الورم السرطانـي

سرطــــــان املديونيـــة

سرطــــــان اجلســــــم

حمق الرِّبـا = موت اجلسم

تصبح اخلاليا 
السرطانية عالة 

على اجلسم؛ حبيث 
تستهلك إنتاجه 

الغذائي على حساب 
اخلاليا السليمة 

يصبح اجلسم 
خادماًللورم 
السرطاني 

يتزايد حجم 
املديونية مبعدالت 
أسرع من معدالت 

منو االقتصاد

تصبح الديون 
الربوية عبئاً على 
االقتصاد تستنزف 

من إنتاجه احلقيقي 
على حساب الوحدات 

االقتصادية

يصبح االقتصاد 
خادماً للديون 

الربوية 
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إذا بنــى جمتمــع نظامــه النقــدي علــى الفائدة؛ فإن مديونيّته ســتتضاعف حتماً، 
ســواء كانــت الفائــدة مرتفعــة أم منخفضــة، وســيكون عجــز بعــض املدينــن عــن 
السّــداد أمــراً ال مفــرّ منــه. لكــي تّتضــح هــذه احلقيقــة، لنأخــذ املثــال الفرضــي 

التايل)1(:
لنفــرض أنّ هنــاك مخســة مــن األصدقــاء قــرّروا أن يهاجــروا إىل جزيــرة نائيــة، 
وإقامــة قريــة صغــرية هبــا. ســيعمل كل منهــم يف مهنــة تناســبه؛ حبيــث يكمِّــل كل 
منهــم اآلخــر. بعــد فــرتة يســرية، قــرّر صديــق ســادس، ال يُحســن أيّــاً من هــذه املهن، 

لكنــه ميلــك كميّــة كبــرية مــن الدنانــري الذهبيّــة، أن يصحبهــم برهــة مــن الزمــن.
حينــذاك، رأى األصدقــاء أن مــن مصلحــة كل منهــم احلصــول علــى شــيء مــن 
النقــود لكــي يســهل عليــه تــداول إنتاجــه مــع أقرانــه. فاقــرتض كلٌّ منهــم، علــى 
حــدة، مئــة دينــار مــن صاحــب الذهــب. لكــن هــذا األخــري مل يقبــل أن يقرضهــم 
إال بفائــدة؛ فاشــرتط علــى كّل منهــم فائــدة قدرهــا 8 %؛ حبيــث يســدِّد كل 
منهــم مــا عليــه مــن الدَّيــن آخــر العــام. ثــم يقــرتض حينئــذ مــا حيتــاج إليــه مــن 

النقــود للعــام الــذي يليــه.
قــد تبــدو األمــور طبيعيــة إىل هــذا احلــدّ، لكــن حقيقــة األمــر أن شــرط املرابــي 
ممتنــع الّتحقيــق. ملــاذا؟ ألن جممــوع الدّنانــري القابلــة للتــداول يف القريــة خــال 
العــام األول ال يتجــاوز مخســمئة دينــار، هــي جممــوع مــا أقرضــه املرابــي لــكل 
)1( راجع: سامي بن إبراهيم السويلم، مدخل إىل أصول التمويل اإلسامي، مركز مناء للبحوث والدراسات، بريوت، ط1، 2013، 

ص: 79-75.

نموذج القرية القائمة على الفائدة الربوّية
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منهــم، لكــن يف آخــر العــام جيــب علــى كل منهــم أن يســدِّد 108 دنانــري؛ أي: جيب 
أن يعــود إىل املرابــي مبلــغ 540 دينــاراً. وهــذا مســتحيل؛ ألن جممــوع الدنانــري 
يف القريــة ال يتجــاوز 500 كمــا تقــدّم؛ أي: أن املرابــي يريــد مــن أهــل القريــة 40 

دينــاراً يعجــزون عــن دفعهــا. مــا الــذي ســيحصل إذن؟
ســيجد بعــض هــؤالء املقرتضــن أنــه لــن يكــون بإمكانــه ســداد أصــل الدَّيــن مــع 
الفائــدة املطلوبــة، وإمنــا سيســدِّد بعــضَ الدَّيــن. ولكــي يتمّكــن ثاثــة منهــم مثــاً 
مــن ســداد األصــل مــع الفائــدة، فاملبلــغ الــذي ســيعجز عنــه االثنــان الباقيــان هــو 
جممــوع الفائــدة الــي دفعهــا الثاثــة. وذلــك ألن جممــوع مــا يُســدَّد مــن القروض 
ال بــدّ أن يقــف عنــد 500؛ ألن هــذا هــو جممــوع الدنانــري الــي بأيديهــم، وليــس 
يف القريــة غريهــا أصــاً. فــإذا متّكــن ثاثــة مــن دفــع 108 )اجملمــوع = 324( 
فلــن يتبّقــى مــن اخلمســمئة ســوى 500 - 324 = 176 دينــاراً. فــإذا افرتضنــا أن 
االثنــن اآلخريــن تســاويا يف توليــد الدّخــل، فســيكون مــا يســدِّده كل منهمــا هــو 
النّصــف = 2/176 = 88. فمــا عجــز هــذان عــن ســداده مــن أصــل الدَّيــن يســاوي 

جممــوع الفائــدة الــي دفعهــا الثاثــة، وهــو 24 دينــاراً.
ولكــن املرابــي لــن يرضــى بأقّل ممّا اشــرتطه عليهم. فماذا ســيفعل؟ ســيقرضهم 
يف هنايــة العــام مزيــداً مــن الدّنانــري، ليســدِّدوا هبــا مــا عجــزوا عــن ســداده يف 
املــرّة األوىل، باإلضافــة إىل مــا حيتاجونــه ليتموّلــوا للعــام القــادم. وقــد يتمّكــن 
هــؤالء مــن ســداد كامــل الدَّيــن مــع الفائــدة هــذه املــرّة، لكــن يف املقابــل ســيعجز 

آخــرون عــن ذلــك. وحينئــذ فــا بــدّ هلــؤالء مــن مزيــد مــن االقــرتاض، وهكــذا.
وبذلــك فــإن جممــوع مديونيّــة القريــة للمرابــي يزيــد كل عــام وال بــدّ. ففــي 
الســنة األوىل كانــت املديونيّــة 540، سُــدِّد منهــا 500 وبقــي 40. ويف الســنة 
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الثانيــة ســيُقرض املرابــي القريــة مــا جمموعــه 540، وســيطالبهم بفائــدة 8 % 
ــة مدينــة مبــا جمموعــه 543,2، بعــد  ــى اجملمــوع؛ أي: 43,2، فتصبــح القري عل
خصــم األربعــن املســتحّقة مــن العــام الســابق. وهكــذا تتزايــد املديونيــة، والســرّ 
يف ذلــك بســيط: وهــو أنّ املرابــي يطالــب القريــة بدفــع دنانــري ال توجــد يف 
حوزهتــم أصــاً؛ فــا مفــرّ هلــم مــن أن يرجعــوا إليــه ليقرتضــوا دنانــري ليســدِّدوا 
هبــا تلــك الــي يطالبهــم هبــا. وهــذه ســتكون بفائــدة بطبيعــة احلــال. فــإذا رجعــوا 
إليــه املــرّة القادمــة فلــن يتمّكنــوا مــن ســداد أكثــر ممّــا اقرتضــوه منــه، بينمــا هــو 
ــا أقرضهــم بســبب الفائــدة. فينمــو الدَّيــن بذلــك باّطــراد.  يطالبهــم بأكثــر ممّ
ــاً، ســيكون الدَّيــن الــذي تعجــز القريــة عــن  وإذا أردنــا أن حنســب ذلــك رياضيّ

ســداده للمرابــي يف العــام العاشــر مثــاً يســاوي:
86.4 = 10(% 8 + 1) × 40

أي: أنّ مقــدار الدَّيــن املرتاكــم الــذي يعجــز أهــل القريــة عــن ســداده قــد تضاعف 
مــرة خــال عشــر ســنوات. وخــال 15 ســنة ســيتجاوز ثاثــة أضعــاف؛ أي: 
127. وخــال 25 ســنة؛ أي: خــال عمــر اجليــل األول مــن القريــة، ســيبلغ 

ــي الــذي عجــزوا  ــن األصل ــاراً؛ أي: مــا يعــادل 7 أضعــاف الدَّي ــن: 274 دين الدَّي
عنــه أول األمــر.

فهــا أنــت تــرى بــكل وضــوح أن اشــرتاط فائــدة عاديّــة أدّى إىل تضاعــف الدَّيــن 
بصــورة تلقائيّــة. وهــذه النتيجــة ليســت احتماليّــة؛ بــل هــي حتميّــة لــكل جمتمــع 
ــا 

ً
ْضَعاف

َ
َبــا أ ــوا الرِّ

ُ
ل

ُ
ك

ْ
 تَأ

َ
يســود فيــه نظــام الفائــدة. فقــول اهلل تعــاىل: ﴿ل

ُمَضاَعَفــًة﴾ ]آل عمــران: 130[ ليــس وصفــاً حلالــة خاصّــة مــن الرِّبــا؛ بــل هــو 
بيــان أن كل ربــا، وأيّ معــدّل للفائــدة، ســوف يــؤدّي باجملتمــع إىل أن تتفاقــم 
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ــا. ــى الرِّب ــيّة إذا كان النظــام النقــدي قائمــاً عل ــه بصــورة أُس مديونيّت
ــل حــال »القريــة املنكوبــة«، جيــد أنــه ال يســتطيع أحــد مــن أهلهــا  والــذي يتأمّ
أن يســدِّد كامــل مــا عليــه مــن الدَّيــن إال يف مقابــل أن يعجــز آخــر عــن ســداد 
دَينــه، وهــذا أمــر حتمــيّ ال مفــرّ منــه يف هــذا الوضــع، نظــراً ألن الفائــدة علــى 
الدَّيــن ميتنــع دفعهــا مــن مقــرتض إال علــى حســاب مقــرتض آخــر. ومعنــى ذلــك 
أن ربــح أحــد أبنــاء القريــة يســتلزم بالّضــرورة خســارة اآلخــر. فيغــدو جمتمــع 
ــه أحــد  ــاً« )Zero-Sum Society(، ال ينجــح في ــاً صِفريّ ــك »مُجتمع ــة بذل القري
ــا إمــا  ــة معركــة، حصيلته ــاة االقتصاديّ ــح احلي ــل إخفــاق غــريه. فتصب إال مقاب
غالــب أو مغلــوب، منتصــر أو مهــزوم. فالــكّل يَعــدّ العــدّة ليكــون هــو الغالــب. وإنْ 
هُــِزم مــرة، نــذر علــى نفســه أن ينتصــر يف األخــرى. وال مــكان يف هــذا اجملتمــع 
ــل  ــدأ »جنــاح أخــي جنــاحٌ يل«؛ ب ــوم النجــاح املشــرتك أو اجلماعــي، وال ملب ملفه

املبــدأ الســائد هــو: جنــاح غــريي فشــٌل يل، وفشــل غــريي جنــاحٌ يل.
إن هــذه احليــاة يف احلقيقــة مــا هــي إال صــراع مريــر بــن أبنــاء اجملتمــع. 
ــة بــن أفــراده وفئاتــه. ومــع االرتفــاع املّطــرد يف معــدّالت  فهــي إذن حــرب فعليّ
املديونيّــة، ترتفــع نســبة الّضحايــا واملهزومن، وتقّل نســبة األبطــال واملنتصرين. 
ــاً يصبــح اجلميــع ضحايــا هلــذه احلــرب، وتكــون النتيجــة اضمحــال  وتدرجييّ
واندثــار للحضــارة، كمــا اندثــرت حضــارات ســابقة يف التاريــخ حتــت وطــأة 
الديــون املضاعفــة واإلتــاوات الباهظــة املرتتِّبــة عليهــا. وهــذه بعــض املعانــي الــي 
ــْرٍب ِمــَن اهللِ َوَرُســوِلِ﴾ ]البقــرة: 279[. َذنُــوا ِبَ

ْ
أ
َ
يشــري إليهــا قولــه تعــاىل: ﴿ف

03
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ينشــأ الرِّبــا مــن جهتــن: حاجــة املقــرتض )جهــة الّطلــب(، وشــحّ املقــرض )جهــة 
ــف مــن عــوزه، ويف الوقــت نفســه  العــرض(. وتأتــي الــزكاة لتُْغــي احملتــاج أو ختفِّ
تُشــجِّع صاحــب املــال علــى السّــخاء والبــذل وتقتلــع جــذور الشــحّ والبخــل مــن 

قلبــه؛ وبذلــك تعمــل الــزكاة علــى اســتئصال الرِّبــا مــن اجلــذور!
بنــاءً علــى مــا ســبق؛ يتبيِّــن لنــا تكامــل النظــام املــايل اإلســامي وترابــط أجزائه، 
كمــا يّتضــح خطــأ الرتكيــز علــى جانــب وإمهــال اآلخــر كمــا هــو حاصــل اآلن؛ 
ــة، مــع إمهــال  ــل اإلســامي الرحبي ــى مؤسســات التموي ــز عل ــمّ الرتكي ــث يت حي
كبــري للمؤسســات غــري الرحبيــة وعلــى رأســها مؤسســة الــزكاة. فمحاولــة إزالــة 
الرِّبــا دون تفعيــل مؤسســة الــزكاة تــؤدّي إىل خلــل جوهــري يف مســرية التمويــل 
اإلســامي، علــى مســتوى الفهــم والتنظــري، وعلــى مســتوى املمارســة والتطبيــق؛ 

وذلــك لاعتبــارات الّتاليــة:
- إذا وُجــد الّتمويــل الرحبــي قبــل معاجلــة مشــكلة الفقــر وقبــل معاجلــة 
الّتفــاوت يف توزيــع الثــروة؛ فــإن الّتمويــل ســيّتجه تلقائيــاً حملاولــة ســدّ 
الفجــوة بــن الفقــراء واألغنيــاء؛ ومــن ثــمّ تلبيــة االحتياجــات االســتهاكية 

علــى حســاب النشــاط اإلنتاجــي؛
- مبــا أن معظــم التمويــل االســتهاكي يتــمّ مــن خــال املداينــات؛ فــإن هــذا 
ســيؤدّي إىل حتويــل قطــاع كبــري مــن اجملتمــع إىل فئــة املدينــن ألصحــاب 

األموال؛

أولوّيات المالّية اإلسالمّية
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- نظــراً إىل أن معظــم التمويــل ســيتجه لألغــراض االســتهاكيّة؛ فــإن 
إســهاماته يف رفــع مســتوى التوظيــف ســتكون ضعيفــة، وهــو مــا جيعــل 

الّتمويــل يف النهايــة مبادلــة صفريّــة ملصلحــة الدائنــن؛
- مبــا أن التمويــل رحبــيٌّ وليــس جمانيّــاً؛ فإنــه ســيزيد مــن ثــروة أصحــاب 
األمــوال ويــؤدّي مــن ثــمّ إىل زيــادة الفجــوة يف توزيــع الثــروة بــدالً مــن 
تضييقهــا. وهــذا بــدوره يســتلزم دورة جديــدة مــن التمويــل الــي تعمــل 
هــي أيضــاً علــى زيــادة الفجــوة، وهكــذا. وبذلــك تــزداد الفجــوة اتِّســاعاً، 

ويتضاعــف مســتوى املديونيّــة، ويرتاجــع معــدّل النمــو االقتصــادي؛
- نظــراً ألن التمويــل اإلســامي بطبيعتــه ال يســمح بالتوسُّــع يف املديونيّــة 
ويقيِّدهــا دائمــاً بالنشــاط احلقيقــي، وحيــث إنّ هــذه احلركيّــة يف التمويــل 
ــن؛ فإهنــا ســتؤدّي إىل ظهــور  االســتهاكي ال تقبــل التوّقــف عنــد حــدّ معيّ
احليــل واألســاليب الصوريّــة يف الّتمويــل الــي ال ختتلــف يف جوهرهــا عــن 
ــل التقليــدي، واعتبارهــا جــزءاً أساســياً مــن احليــاة االقتصاديّــة.  التموي

وبذلــك يُصبــح التمويــل اإلســامي عاجــزاً عــن حتقيــق أهدافــه!
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شكل 2: أولوية النشاط غري الرحبي يف التمويل اإلسالمي

تضييق فجوة 
توزيع الثروة

ظهور احليل 
الربوية؛ 

للحصول على 
السيولة وجدولة 

الديون

مضاعفة 
مستوى 
املديونية

توجيه التمويل 
الرحبي حنو 

النشاط 
االستهالكي

قبل معاجلة

فجوة توزيع

موْرد

ضبط املديونية الرحبية 
دورة جديدة يف التمويلبالنشاط احلقيقي

األولوية للنشاط غري الرحبي

الرتكيز على آلية السوق 
والنشاط الرحبي

دعم

توفري البيئة 
املناسبة 

للنشاط لرحبي 
املنتج

توجيه التمويل 
الرحبي حنو 

النشاط 
اإلنتاجي

توليد القيمة 
املضافة: ومن 

ثم النمو 
االقتصادي



التمويل غري الرحبي
)مؤسسات الزكاة والقرض احلسن(

التمويل الرحبي
)املؤسسات املالية اإلسامية(
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يف ظــّل األزمــات املاليــة واالقتصاديــة املتكــرِّرة؛ يبحــث العالـَـم اليــوم عــن نظــام 
اقتصــادي عــادل يقــوم علــى االســتثمار احلقيقــي لتوســيع القاعــدة اإلنتاجيــة!

وإذا كان النظــام االقتصــادي اإلســامي ال يزعــم أنــه قــادر علــى القضــاء علــى 
ــة  ــد الصناعــة املالي ــر يســتدعي ضــرورة تقيُّ ــإن األم ــة؛ ف ــدورات االقتصادي ال
املاليــة  املنتجــات  تكــون  أن  وهــي:  للّتــداول  الذهبيــة  بالقاعــدة  اإلســامية 
ــك املنتجــات  ــدالً مــن تل ــي ب ــداول الســلعي احلقيق ــى الّت اإلســامية قائمــة عل
القائمــة علــى صــور املداينــة مثــل: التــورُّق وبيــوع العِينــة، مــع التوسُّــع يف التمويــل 

ــل باملراحبــات! ــل مــا أمكــن مــن التموي باملشــاركات والّتقلي
ولعــّل أزمــة املاليــة اإلســامية نشــأت مــن غيــاب األولويــات وغيــاب الّتخطيــط 
املنهجــي، وكان الواجــب البدايــة بالّتمويــل غــري الرحبــي؛ وليــس تأخــريه حتــى ال 

يُصبــح الوضــع علــى مــا هــو عليــه اآلن!

خاتمة
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ورقة بحثّية:
صيغ التمويل اإلسالمي 
بين الواقع والمأمول

ملحق
2
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حيتــّل التمويــل اإلســامي مكانــة متميِّــزة يف النظــام املــايل العاملــي، فرغــم 
حداثــة البنــوك اإلســامية الــي ال تزيــد علــى أربعــن عامــاً مقارنــة مــع البنــوك 
التقليديــة؛ إال أهنــا حققــت جناحــات وإجنــازات رائــدة، متثلــت يف منــو أعدادهــا 
مبعــدل تــراوح مــن 15-10 % ســنوياً لريتفــع مــن 3 بنــوك عــام 1975 إىل أكثــر 

مــن 300 مؤسســة مصرفيــة وماليــة منتشــرة يف كل قــارات العــامل!
وستحاول هذه الورقة البحثية معاجلة العناصر التالية:

- أواًل: تطور حجم التمويل اإلسالمي؛
- ثانياً: واقع صيغ التمويل اإلسالمي؛

- ثالثاً: استشراف مستقبل التمويل اإلسالمي.

تمهيد
01 00
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رغــم تفــاوت التقديــرات حــول حجــم نشــاط البنــوك اإلســامية يف العــامل؛ 
إال أن املؤشــرات تشــري إىل النمــو الســريع هلــذه النوعيــة مــن البنــوك، وهــو مــا 

ــايل: حــه اجلــدول الت يوضِّ
جدول 1: أهم مؤشرات البنوك اإلسالمية حتى عام 2005

التقديراملؤشر
300عدد البنوك اإلسالمية

15 %نصيب دول جملس التعاون من البنوك اإلسالمية
13 مليار دوالررأس مال البنوك اإلسالمية

ما بن 700 و900 مليار دوالرحجم األصول
38 %معدّل النمو الرتاكمي يف األصول )1996، 2005(
20%-15% سنويّاًمعدّل النمو املتوّقع يف األصول حتى عام 2015

400 مليار دوالرحجم االستثمارات
202 مليار دوالرحجم اإليداعات

أكثر من 5 مليار دوالرإمجايل صناديق األسهم اإلسالمية
129 %النمو الرتاكمي إلصدارات الصكوك اإلسالمية

 املصدر: »تقرير: 11 حتديا تواجه أعمال املصرفية اإلسامية يف السعودية«، صحيفة االقتصادية اإللكرتونية،

األربعاء 2007/06/27.

ــاً تنتشــر يف 53  ــامل 396 مصرف ــوك اإلســامية حــول الع ــغ عــدد البن ــد بل وق
ــغ حجــم األمــوال الــي تديرهــا 442 مليــار دوالر، أمــا عــدد البنــوك  دولــة، وبل
ــدِّم منتجــات إســامية فقــد بلــغ 320 مصرفــاً، وبلــغ حجــم  التقليديــة الــي تُق
األمــوال الــي تديرهــا 200 مليــار دوالر؛ وذلــك وفقــاً لتقريــر اجمللــس العــام 

ــوك واملؤسســات املاليــة اإلســامية لعــام 2008)1(. للبن
)1( مركز أخبار الصناعة املالية اإلسالمية، اجمللس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسامية.

تطور حجم التمويل اإلسالمي
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ونتــج االبتــكار والتنافــس يف جمــال التمويــل اإلســامي عامليــاً وإقليميــاً وحمليــاً 
مــن تفاعــل عــدة أســباب أمههــا مــا يلــي)1(:

- الّتزايــد املســتمر يف أعــداد املســلمن علــى مســتوى العــامل، وتنامــي 
طلباهتــم علــى اخلدمــات املصرفيــة اإلســامية؛

- تزايــد الفوائــض املســجّلة يف موازنــات دول اخلليــج نتيجــة ارتفــاع أســعار 
النفــط، ودورهــا يف حتفيــز البنــوك الســتثمار هــذه الفوائــض واالســتفادة 
مــن عوائدهــا؛ حيــث تُعتــر اخلدمــات املاليــة واملصرفيــة اإلســامية أحــد 

األســاليب الــي ميكــن توظيفهــا لتحقيــق هــذا اهلــدف؛
وإقامــة  البنــاء  لعمليــات  مبالــغ ضخمــة  برصــد  اخلليــج  دول  قيــام   -
املشــروعات االســتثمارية املتعلِّقــة بالِبنيــة الّتحتيــة والنشــاطات العقاريــة 

ق ازدهــاراً اقتصاديّــاً يف املنطقــة؛ الــي ســتحقِّ
- تداعيــات أحــداث 11 ســبتمر، ومــا عُــرف باحلــرب علــى اإلرهــاب، 
ــة  ــوال العربي ــى تدفــق رؤوس األم ــه عل ــف مصــادر متويل وإجــراءات جتفي
البنــوك  عــر  الغــرب  حنــو  وخباصــة  املنطقــة  خــارج  إىل  واإلســامية 
التقليديــة. فقــد أدى ذلــك إىل تزايــد الدعــوات والقناعــات بإعــادة األمــوال 
البنــوك  أمــام  فرصــة  فهــي  ثــمّ  ومــن  املهاجــرة،  واإلســامية  العربيــة 
اإلســامية لزيــادة اســتثماراهتا وأعماهلــا املصرفيــة، والدليــل علــى ذلــك 
زيــادة معــدل منــو الودائــع لــدى البنــوك اإلســامية بنحــو 5 % عــن املعتــاد 

يف األشــهر الثاثــة الــي أعقبــت أحــداث ســبتمر 2001؛
- ارتفــاع عــدد املســتثمرين العــرب واملســلمن املهتمــن بــإدارة الثــروات 

)1( »تقرير: 11 حتديا تواجه أعمال املصرفية اإلسامية يف السعودية«، مرجع سابق.
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الغربيــة كسويســرا( حيــث تشــجعهم  البنــوك  املصرفيــة )وخباصــة يف 
علــى ذلــك الســرية التامــة يف هــذه البنــوك، إىل جانــب وجــود بعــض 
اخلدمــات األخــرى املتمثلــة يف هيكلــة الثــروات وإســرتاتيجيات االســتثمار، 
ونقــل الثــروات إىل األجيــال املقبلــة، ويُعتــر ذلــك حمفــزاً لوجــود املزيــد 
مــن البنــوك اإلســامية الــي ميكنهــا االســتفادة مــن تدويــر هــذه الثــروات 

وتلبيــة رغبــات هــؤالء املســتثمرين وفــق الشــريعة اإلســامية؛
- احلالــة النفســية املهيّــأة لــدى الغالبيــة مــن عمــاء البنــوك للتعامــل 
املســؤولية  دور  منهــا:  كثــرية  ألســباب  وذلــك  اإلســامية،  البنــوك  مــع 
االجتماعيــة للبنــوك اإلســامية، مــن خــال الرّبــط بــن األهــداف املاليــة 
ــة يف مكافحــة  ــة املتمثل ــاح واألهــداف االجتماعي ــق األرب ــة يف حتقي املتمثل
ــة مــن خــال  ــة االجتماعي ــن العدال ــة م ــق مســتويات معقول ــر وحتقي الفق
اإلعانــات واملســاعدات، وتبنيهــا مشــاريع مصــارف الــزكاة يف اجملتمــع؛
- ظاهــرة حتــوُّل البنــوك التقليديــة إىل بنــوك تتعامــل وفــق الشــريعة 
اإلســامية، فقــد أشــارت إحــدى الدراســات إىل أن البنــوك التقليديــة تفقد 
حنــو 30 % مــن حصّتهــا الســوقية ســنويّاً لصــاحل البنــوك اإلســامية، كمــا 
أنــه يف الســنوات الثــاث املقبلــة ســيتحوّل حنــو 50 % مــن حصــة البنــوك 

التقليديــة لتكــون مــن نصيــب البنــوك اإلســامية؛
- إنشــاء جمموعــة كبــرية مــن منظمــات وهيئــات البنيــة التحتيــة الــي 
ــه  ــات عمل ــم آلي ــى تدعي حتتضــن العمــل املصــريف اإلســامي، وتعمــل عل
والســلطات  التقليديــة  املصرفيــة  الصناعــة  مــع  تعايشــه  أُطــر  وتفعيــل 
النقديــة واملنظمــات الدوليــة املشــرفة علــى الشــؤون املصرفيــة واملاليــة يف 
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العــامل. ومــن أهــم تلــك املؤسســات الداعمــة يف الوقــت احلــايل:
•  البنك اإلسامي للتنمية )جدة(؛

•  هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسامية )البحرين(؛

•  اجمللس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسامية )البحرين(؛
•  وكالة التصنيف اإلسامية الدولية )البحرين(؛

•  مركز إدارة السيولة املالية )البحرين(؛

•  السوق املالية اإلسامية الدولية )البحرين(؛
•  جملس اخلدمات املالية اإلسامية )ماليزيا(؛

•  املركز اإلسامي للمصاحلة والتحكيم )اإلمارات العربية املتحدة(؛
•  املركز الدويل للجودة والتطوير املايل؛

ــة اإلســامية  ــب والدراســات والبحــوث املالي ــدويل للتدري •  املركــز ال
ــن(. )البحري

شكل 1: اهليئات الداعمة للعمل املصريف اإلسالمي

AAOIFI1991/3

-

2001/5

2001/10

2002/7

2002/8

2002/11

SB

CIBAFI

IIRA

LMC

IIFM

IFSB

معايري احملاسبة واملراجعة من أجل تيسري استخدام هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية
القوائم املالية وإجراء املقارنات

إصدار املعايري الشرعية من أجل تنسيق اجلهود يف 
جمال االلتزام الشرعي

توفري املعلومات عن الصناعة، ونشر الوعي العام حول 
العمل املصريف اإلسالمي 

تقييم أداء وكفاءة املؤسسات املالية اإلسالمية، وتعزيز 
الشفافية

إدارة عمليات استثمار السيولة للبنوك اإلسالمية 
والرتويج لإلصدارات املالية 

الرتويج للسوق املالية اإلسالمية، واعتماد األدوات املالية 
املتداولة 

إصدار معايري الرقابة واإلشراف، وتطوير آليات إلدارة 
املخاطر

اجمللس الشرعي التابع هليئة احملاسبة واملراجعة

اجمللس العام للبنوك واملؤسسات املالية واإلسالمية

وكالة التصنيف اإلسالمية الدولية

مركز إدارة السيولة

السوق املالية اإلسالمية الدولية

جملس اخلدمات املالية اإلسالمية

02
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تستخدم البنوك اإلسامية أساليب متويلية متنوّعة أمهها:
أ. أســلوب التمويــل بالبيــوع: يشــمل هــذا األســلوب بيــع املُراحبــة وبالبيع باألجل 
الــذي يتضمّــن نوعــن: بيــع السَّــلَم )تأجيــل اســتام الســلعة( والبيــع بالّتقســيط 

واآلجــل والتأجــريي )تأجيــل دفــع الثمن(.
- املُراحبــة: هــي عقــد مــن عقــود االســتثمار التجاريــة، يتــمّ مبوجبهــا 
التمويــل بالبيــع، فهــي بصورهتــا البســيطة عمليــة بيــع مبثــل الثمــن األول 
مــع زيــادة الربــح؛ أي بيــع الســلعة بثمــن التكلفــة مــع زيــادة ربــح مّتفــق عليــه 

بــن البائــع واملشــرتي؛
ــَلم: هــو صيغــة مــن صيــغ الّتمويــل يتــم مبوجبهــا التمويــل بالشــراء  - السَّ
املســبق، لتمكــن البائــع مــن احلصــول علــى التمويــل الــازم، فهــو بيــع آجــل 
ــد  ــع بتســليمها بع ــد البائ ــي يتعهّ بعاجــل، فاآلجــل هــو الســلعة املباعــة ال

أجــل حمــدّد، والعاجــل هــو الثمــن الــذي يدفعــه املشــرتي؛
- البيــع بالتقســيط واآلجــل والتأجــريي: هــي عقــود تُســلَّم فيهــا الســلعة 

ويكــون الّثمــن مؤجّــاً:
•  فــإذا كان الثمــن يُدفــع علــى أقســاط مســتحقة لفــرتة حمــددة بــن 

ــاً بالتقســيط«؛ ــع كان »بيع املشــرتي والبائ
•  وإذا كان الثمن يُدفع مرة واحدة بعد فرتة كان »بيعاً آجاً«؛

•  وإذا كان الثمــن يُدفــع علــى دفعــات مؤجلــة وتنتقــل حيــازة الســلعة 

واقع صيغ التمويل اإلسالمي
02
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للمشــرتي مــع بقــاء ملكيتهــا للبائــع حتــى آخــر دفعــة، ثــم تنتقــل بعدهــا 
امللكيــة للمشــرتي كان »بيعــاً تأجرييــاً«.

ب. أســلوب التمويــل باملشــاركة يف نتيجــة العمليــة االســتثمارية: يشــمل هــذا 
األســلوب التمويــل باملشــاركة والتمويــل باملضاربــة:

- املضاربــة: هــي عقــد مــن عقــود االســتثمار يتــمّ مبوجبهــا املــزج والتأليــف 
بــن عنصــري اإلنتــاج »العمــل ورأس املــال« يف عمليــة اســتثمارية تُحّقــق فيها 

مصلحــة املــاك والعمــال املضاربــن؛ وتتخــذ املضاربــة عــدة أنــواع منهــا:
•  حسب شروط املضاربة: مضاربة مطلقة، مضاربة مقيدة؛

• حسب مــدة املضاربة: مضاربة مؤقتة، مضاربة مستمرة؛

• حسب أطراف املضاربة: مضاربة ثنائية، مضاربة مركبة.

- املشــاركة: هــي عقــد مــن عقــود االســتثمار يتــم مبوجبهــا االشــرتاك يف 
األمــوال الســتثمارها وتقليبهــا يف النشــاطات املختلفــة؛ حبيــث يُســهم كل 
طــرف حبصــة يف رأس املــال. واملشــاركة تقتضــي وجــود طــرف ميلــك املــال 

وطــرف ميلــك املــال واجلهــد معــاً، وتتنــوّع حســب الّتقســيم املســتخدم:
املموَّلــة: املشــاركة اجلاريــة، املشــاركة  لطبيعــة األصــول  • وفقــاً 

االســتثمارية؛
• وفقاً السرتداد األموال: املشاركة املستمرة، املشاركة املنتهية؛

• وفقــاً الســتمرار ملكيــة الشــريك: املشــاركة الثابتــة، املشــاركة 

املتناقصــة؛ 
يف  املشــاركة  االســترياد،  يف  املشــاركة  التمويــل:  جملــال  وفقــاً   •

التصديــر...
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ج. أســلوب التمويــل باملشــاركة يف اإلنتــاج: هــو نــوع مــن التمويــل يشــمل صيــغ 
االســتثمار الزراعيــة ومنهــا: املزارعــة واملســاقاة واملغارســة.

ــن إىل  - املزارعــة: هــي تقديــم عنصــر األرض والبــذر احملــددة ملالــك معيّ
عامــل )املــزارع( ليقــوم بالعمــل واإلنتــاج، مقابــل نصيــب ممــا خيــرج مــن 

األرض )اإلنتــاج( وفــق نســبة لــكل منهمــا؛
- املســاقاة: هــي تقديــم الثــروة النباتيــة )الــزرع واألشــجار املثمــرة( احملــددة 
ملالــك معيّــن إىل عامــل ليقــوم باســتغاهلا وتنميتهــا )الــري أو الســقي 
ع الناتــج يف الثمــار بينهمــا حبصــة نســبية  ــوزَّ والرعايــة( علــى أســاس أن يُ

متفــق عليهــا.
د. أسلوب التمويل التكافلي: ويتضمّن هذا األسلوب:

- التمويــل بالقــروض احلســنة: الــذي يقــوم علــى التــرّع واإلحســان، وهــي 
قــروض مــن دون فائــدة ربويــة؛

- التمويل الزكوي.



أساليب التمويل يف نظام املشاركة 

التمويل بالبيــوع

املراحبـــة

السَّلَـــم

االستصناع

البيـــع اآلجل

التأجيـــر

املضاربـــة 

املساقــاة املشاركـــة 

املزارعــة 

املغارســة 

شركة احليــوان 

التمويل الزكــوي 

القرض احلســن 

التمويل التكـافلي 
التمويل باملشاركة 
يف نتيجة العملية 

االستثمارية

التمويل باملشاركة يف 
اإلنتاج الزراعي

شكل 2: صيغ التمويل اإلسالمي
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ولعــّل مــن أبــرز التحدّيــات القائمــة علــى مســتوى صيــغ التمويــل يف البنــوك 
ــي)1(: ــا يل اإلســامية م

- توجيــه معظــم العمليــات املصرفيــة حنــو التمويــل احملــدّد العائــد )البيــوع 
واإلجــارات(، وليــس االســتثمار القائــم علــى املشــاركة يف الربــح واخلســارة؛ 

األمــر الــذي يــؤدي إىل عــدم حتقيــق األهــداف التنمويــة؛
- االختــاف بــن البنــوك اإلســامية يف اســتخدام املنتــج الواحــد )العقــود، 
والتوثيــق  الشــفافية  الضوابــط،  التنفيــذ،  آليــات  اإلجــراءات،  النمــاذج، 
الكامــل هلــذه املنتجــات(؛ األمــر الــذي يــؤدي إىل عــدم فهــم املتعاملــن 

للصناعــة املاليــة اإلســامية؛
- عــدم توافــر بيئــة مناســبة الســتحداث صيــغ جديــدة مشــتّقة أو مبتكــرة، 
واالقتصــار علــى عــدد حمــدود مــن املنتجــات أو ابتــكار منتجــات شــاذة 
يــؤدّي إىل التســرّع يف طــرح املنتجــات  الــذي  ختالــف اإلمجــاع؛ األمــر 
ــا  ــر ومحايته ــة التطوي ــط عملي ــوم بضب ــة للصناعــة تق دون وجــود مرجعي

ــة؛ ــد هبــا عــن االنفرادي ــذي يبتع ــا وإدارهتــا بالشــكل ال وتوجيهه
ــك  ــل وذل ــات التموي ــة عملي ــد تكلف ــة يف حتدي ــوك التقليدي - حمــاكاة البن
ــؤدي إىل تنامــي عــدم  ــذي ي ــدة؛ األمــر ال باالسرتشــاد مبؤشــر ســعر الفائ
ثقــة العمــاء وفقــدان البنــوك اإلســامية أليّ متيّــز أو اســتقالية، ويطــرح 
أمهيــة إجيــاد مؤشــر رحبيــة بديــل عن ســعر الفائــدة لقياس عائــد عمليات 

التمويــل.

)1( عــز الديــن خوجــة، »املصرفيــة اإلســامية«، اجمللــس العــام للبنــوك واملؤسســات املاليــة اإلســالمية واهليئــة اإلســالمية العامليــة 
لالقتصــاد والتمويــل، 2007.
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شكل 3: صيغ التمويل اإلسالمي بن النظرية والتطبيق

املضاربة
املشاركة
املزارعة

االستصناع
السّلم

املراحبة
اإلجارة

على مستوى التطبيق العملي

على مستوى الصياغة الفقهية املصرفية
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تشــري بعــض الدراســات)1( إىل أن املقــدار املخصّــص للبحــث وتطويــر الصيــغ 
التمويليــة لــدى البنــوك اإلســامية يــكاد يكــون معدومــاً مقارنــة برحبيــة هــذه 
املؤسســات وأدائهــا املــايل، ومــن حيــث التنظيــم اإلداري فــإن عــدداً قليــاً مــن 
البنــوك تنشــئ إدارات خاصــة بتطويــر املنتجــات املاليــة، وتصبــح هــذه املَهمــة 
يف الغالــب موزعــة بــن اهليئــات الشــرعية وإدارة التســويق واإلدارات املختلفــة 
للبنــك. ومــن ثــمَّ فــإن هنــاك غيابــاً واضحــاً لتطويــر املنتجــات يف اخلطــط 

ــوك اإلســامية. ــة الــي حتكــم مســرية البن اإلســرتاتيجية والرؤي
وتواجــه البنــوك اإلســامية جمموعــة مــن املعوقــات الــي حتــدُّ مــن فعاليــة 

قدرهتــا يف القيــام بدورهــا االقتصــادي، ومــن أمههــا)2(:
1- عــدم مالءمــة السياســة النقديــة للبنــوك املركزيــة: للتطبيــق علــى البنــوك 
اإلســامية؛ ألن البنــك املركــزي بنــى منهجــه وأســاليبه لتنفيــذه هــذه السياســة 
علــى كيفيــة وأســس عمــل البنــوك التقليديــة الــي ختتلــف عــن طبيعــة وأســس 

عمــل البنــوك اإلســامية.
ومــن ثــم يتعيّــن علــى البنــك املركزي العمل على تغيري أدوات وأســاليب السياســة 
النقديــة مبــا يتماشــى مــع طبيعــة وأســس عمــل وصيــغ البنــوك اإلســامية، 

حتــى ال تقــف أســاليبه التقليديــة عائقــاً أمــام نشــاط هــذه البنــوك.
http:// :ــي ــع اإللكرتون ــدة الغــد، 2008/07/14، يف املوق ــول«، جري ــع واملأم )1( راجــع: أمحــد نصــار، »املصــارف اإلســامية: الواق

www.alghad.jo/?news=32307؛ ســامي الســويلم، »املنتجــات املاليــة اإلســامية بــن اإلبــداع والتقليــد«، صحيفــة االقتصاديــة 
اإللكرتونيــة، 2006/09/04.

)2( حممــد عبــد املنعــم أبــو زيــد، الــدور االقتصــادي للمصــارف اإلســالمية بــن النظريــة والتطبيــق، املعهــد العاملــي للفكــر 
.1996 القاهــرة، ط1،  اإلســامي، 

استشراف مستقبل التمويل اإلسالمي
03
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2- عدم مالءمة املوارد املالية املتاحة: للبنوك اإلسامية لطبيعتها االستثمارية 

والتنموية بسبب:
- عــدم توافــر املــوارد طويلــة األجــل الازمــة لتمويــل االســتثمارات طويلــة 

األجــل؛
- سيطرة الطابع قصري األجل على الودائع املتاحة؛

- امليــل لتفضيــل عامــل األمــان واالبتعــاد عــن عنصــر املشــاركة يف حتمــل 
املخاطــرة.

ــال يف  ــح االخت ــى تصحي ــوك اإلســامية العمــل عل ــى البن ــن عل ــم يتعيّ ومــن ث
هيــكل مواردهــا املاليــة مــن خــال زيــادة رؤوس األمــوال واالحتياطيــات؛ حتــى 
يصبــح للمــوارد الداخليــة دور ملمــوس يف متويــل االســتثمارات طويلــة األجــل، 
واســتحداث وابتــكار أدوات وأســاليب جديــدة جلــذب الودائــع واملدّخــرات الــي 
ختــدم هــدف التوظيــف متوســط وطويــل األجــل، واالهتمــام بالــدور اإلعامــي 

لنشــر املنهــج االدخــاري الــذي يقــوم علــى املشــاركة. 
3- عــدم توافــر العمــالء املالئمــن: املشــاركن للبنــك يف العمليــات االســتثمارية 

بسبب:
- عدم توافر الكفاءة العملية يف جمال االستثمار؛

- عــدم توافــر احلــدّ األدنــى مــن االلتــزام بالصفــات األخاقيــة )كاألمانــة 
والصّــدق واإلخــاص...(؛

- ســيطرة العقليــة الربويــة وعــدم فهــم واســتيعاب النمــوذج االســتثماري 
واملصــريف اجلديــد.

ــن املائمــن  ــار املتعامل ــوك اإلســامية حســن اختي ــى البن ــن عل ــم يتعيّ ومــن ث
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وفــق منهــج علمــي، واتِّخــاذ كافــة اإلجــراءات القانونيــة والتشــغيلية مــن احليطــة 
ــن  ــن املتعامل ــد م ــل جدي ــى إجيــاد جي ــل عل ــم، والعم ــل معه واحلــذر يف التعام

ــة. وفــق طبيعتهــا اخلاصّ
4- عــدم توافــر املــوارد البشــرية املالئمــة: للعمــل املصــريف اإلســامي وذلــك 

بســبب:
- قلّة القيادات املصرفية املستوعبة لنظام البنوك اإلسامية؛

- االعتمــاد األساســي علــى اخلــرات املتشــبِّعة بأســاليب ووســائل البنــوك 
التقليديــة؛

- عمليــة االختيــار مل تــراِع مــدى توافــر االســتعداد والرغبــة للتحــوّل 
واالقتنــاع هبــذا العمــل اجلديــد.

ــن علــى البنــوك اإلســامية االهتمــام بعمليــة االختيــار والتعيــن  ومــن ثــم يتعيّ
للمــوارد البشــرية، وفــق منهــج علمــي مائــم لطبيعتهــا وبعيــداً عــن الوســاطة، 
مــع االهتمــام بعمليــة التدريــب املســتمر للموظفــن واتِّبــاع املناهــج العلميــة 

ــوك اإلســامية. ــة البن ــة لطبيع املائم
قــام املعهــد اإلســامي للبحــوث والتدريــب التابــع للبنــك اإلســامي للتنميــة 
بتكليــف فريــق علمــي متخصــص متّكــن مــن اســتخراج 1.357 منتجــاً ماليــاً مــن 

14 مرجعــاً فقهيــاً أصيــاً مــن املذاهــب األربعــة)1(.

إذا مــا بقــي احلــال علــى مــا هــو عليــه مــن عمليــات اهليكلــة الشــرعية ملنتجــات 
تقليديــة؛ فــإن مســتوى املنتجــات املاليــة اإلســامية ســينحدر ليصــل إىل نقطــة 
يتقــارب فيهــا مــع مســتوى اخلدمــات التقليديــة. وســتكون الصناعــة املاليــة 
)1( راجــع: اهليئــة اإلســالمية العامليــة لالقتصــاد والتمويــل، »فريــق مــن املعهــد اإلســامي للتدريــب ينجــح يف اســتخراج 1.357 

http://www.iifef.com/node/497 :منتجــاً ماليــاً«، 2008/07/06، يف املوقــع اإللكرتونــي
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اإلســامية أمــام ثاثــة ســيناريوهات حمتملــة يف املســتقبل املنظــور)1(:
- الســيناريو األول )املأمــول(: يتمثــل يف اإلســرتاتيجية الــي جيــب أن 
تتبناهــا الصناعــة املاليــة اإلســامية لتحقيــق اســتدامتها؛ فاملطلــوب منهــا 
أن تتحــوّل يف املســتقبل العاجــل إىل اســتغال املخــزون اإلســرتاتيجي مــن 
الصيــغ الفقهيــة الشــرعية للمنتجــات اإلســامية األصيلــة يف عمليــات 
التطويــر واالبتــكار؛ حتــى حتافــظ علــى هويــة الصناعــة وتُلبّــي احتياجــات 

ــة احملليــة؛ الســوق وتُســهم يف حتقيــق التنميــة االقتصادي
ــة  ــل يف أن تتشــابه املنتجــات املالي ــي )احملتمــل(: يتمّث - الســيناريو الثان
اإلســامية تشــاهباً كبــرياً مــع املنتجــات املاليــة التقليديــة، وهــو أمــر ســيعمل 
حتمــاً علــى دعــم املنتجــات املاليــة التقليديــة ورفــع مســتوياهتا واســتدامة 
صناعتهــا، متامــاً كمــا يعمــل علــى إضعــاف خصوصيــة ومزايــا الصناعــة 

املاليــة اإلســامية ومنتجاهتــا؛
- الســيناريو الثالــث )األقــل احتمــااًل(: يتمّثــل يف اندثــار املنتجــات املاليــة 
اإلســامية نتيجــة عــدم تطويــر منتجــات أصيلــة تدعِّم اســتدامة الصناعة، 
ونتيجة الســتفادة املنتجات املالية التقليدية من عمليات اهليكلة الشــرعية 

ملنتجاهتــا؛ فســتصبح مجيــع املنتجــات مــن نتاج الصناعــة التقليدية.

ــة«، صحيفــة االقتصاديــة اإللكرتونيــة،  ــادات، »ســيناريوهات التشــابه بــن املنتجــات املاليــة اإلســامية والتقليدي )1( ناصــر الزي
هـــ.  1428/06/16
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شكل 4:
سيناريوهات التقارب بن املنتجات املالية اإلسالمية ومثيالهتا التقليدية

السيناريو املنشود يتمّ 
التوصُّل إليه بتطوير 

املنتجات اإلسامية األصيلة 

نقطة التحوّل الي ستؤدِّي 
إىل رفع مستوى املنتجات 
املالية اإلسامية وحتقيق 

السيناريو املنشود

الصناعة املالية اإلسامية مل 
تستغّل خمزوهنا اإلسرتاتيجي 

الشّرعي الذي يشتمل على آالف 
من الصِّيغ الشّرعية للمنتجات 

األصيلة

استمرار اهليكلة الشرعية 
للمنتجات التقليدية يؤدِّي حتماً 

للتقارب

الصناعة املالية 
التقليدية راسخة 

وتطوِّر منتجاهتا وفقاً 
ملعايريها

نقطة التقارب ومن 
بعدها سيناريوهات 

غري منشودة

ات
تج

املن
ير 

طو
ت

الزمن

سيناريو ضئيل االحتمالية 
تأخذ فيه املنتجات املالية 

اإلسامية باالندثار

السيناريو غري املنشود 
)الّتشابه شبه الكلي 

بن املنتجات اإلسامية 
والتقليدية( سيتمّ الوصول 
إليه إذا ما استمرّ الوضع 
الرّاهن من هيكلة شرعية 

للمنتجات التقليدية

1

2

3
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لقــد اســتطاعت البنــوك اإلســامية توفــري البديــل الشــرعي للبنــوك التقليديــة 
وتوفــري منتجــات خمتلفــة تغّطــي التمويــل واالســتثمار والــي تشــمل املشــاركة 
تشــمل  الــي  املصرفيــة  واخلدمــات  واالســتصناع...،  واملراحبــة  واملضاربــة 
االعتمــادات املســتندية واحلــواالت املصرفيــة واخلدمــات املصرفيــة وبطاقــات 
االئتمان وخطابات الضمان، وحســابات وودائع العمالء الي تشــمل احلســابات 
االســتثمارية  واحلســابات  املخصصــة  االســتثمارية  واحلســابات  اجلاريــة 
املشــرتكة وصكــوك التمويــل واحملافــظ االســتثمارية، باإلضافــة إىل اخلدمــات 

االجتماعيــة.
وهناك طريقتان لتطوير عقود التمويل اإلسامي:

- حمــاكاة صيــغ التمويــل التقليــدي: وهــو األســلوب األكثــر ممارســة يف 
ــوم؛ ــة اإلســامية الي ــع الصناعــة املالي واق

- البحــث عــن االحتياجــات الفعليــة للعمــاء وتصميــم املنتجــات املناســبة 
هلــا: وهــو منهــج أكثــر تكلفــة مــن التقليــد واحملــاكاة؛ ولكنــه أكثــر جــدوى 

وأكثــر إنتاجيــة.
لقــد آن األوان إلنشــاء ختصّصــات جامعيــة يف شــؤون التمويــل اإلســامي، 
ــة  ــة املتوافق ــغ التمويلي ــة للصي ــة الّتحليلي ــب الفنّي ــف باجلوان هتــدف إىل الّتعري
ــق الســامة  مــع املتطلبــات الشــرعية، والبحــث عــن احللــول والبدائــل الــي تُحقِّ
الشــرعية والكفــاءة االقتصاديــة واملاءمــة العمليــة؛ مبــا يضمــن االســتدامة يف 

منــو الصناعــة املاليــة اإلســامية.

خاتمة



231د. عبد الحليم عمار غربي

1- أمحــد نصــار، »املصــارف اإلســالمية: الواقــع واملأمــول«، جريــدة الغــد، 
اإللكرتونــي:  املوقــع  يف   ،2008/07/14

http://www.alghad.jo/?news=32307

2- االقتصاديــة اإللكرتونيــة، »تقريــر: 11 حتديــا تواجــه أعمــال املصرفيــة 
.2007/06/27 األربعــاء  الســعودية«،  اإلســالمية يف 

3- ســامي الســويلم، »املنتجــات املاليــة اإلســالمية بــن اإلبــداع والتقليــد«، 

.2006/09/04 صحيفــة االقتصاديــة اإللكرتونيــة، 
4- عز الدين خوجة، »املصرفية اإلسالمية«، اجمللس العام للبنوك واملؤسسات 

املالية اإلسالمية واهليئة اإلسالمية العاملية لالقتصاد والتمويل، 2007.
5- حممــد عبــد املنعــم أبــو زيــد، الــدور االقتصــادي للمصــارف اإلســالمية بــن 

النظريــة والتطبيــق، املعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي، القاهــرة، ط1، 1996.
6- مركز أخبار الصناعة املالية اإلســالمية، اجمللس العام للبنوك واملؤسســات 

املالية اإلسامية.
7- ناصــر الزيــادات، »ســيناريوهات التشــابه بــن املنتجــات املاليــة اإلســالمية 

والتقليديــة«، صحيفــة االقتصاديــة اإللكرتونيــة، 16/06/1428هـــ.
8- اهليئــة اإلســالمية العامليــة لالقتصــاد والتمويــل، »فريــق مــن املعهــد 
اإلسالمي للتدريب ينجح يف استخراج 1.357 منتجاً مالياً«، 06/07/2008، 

http://www.iifef.com/node/497 :يف املوقــع اإللكرتونــي

قائمة المصادر والمراجع



الوجيز في االقتصاد النَّقدي والمصرفي 232

ورقة بحثّية:
المــوارد البشــرية فــي 
البنوك اإلســالمية: بين 

النظريــة والتطبيق
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تُعتر املوارد البشــرية عنصراً أساســياً لنجاح املؤسســات االقتصادية باختاف 
نشــاطاهتا، وال شــك أن حتقيــق البنــوك اإلســامية ألهدافهــا التنمويــة، مرهــون 
ــاً. فكلمــا  ــل شــرعياً ومصرفي ــم واملؤهَّ مبــدى توافــر رأس املــال البشــري املائ
ارتفعــت درجــة تأهيــل العاملــن وتفاعلهــم مــع رســالة البنــك اإلســامي؛ أدى 

ذلــك إىل حتقيــق أهدافــه علــى الوجــه الصحيــح.
كمــا إن طبيعــة االســتثمارات الــي تقــوم هبــا البنــوك اإلســامية تُشــكل مصــدراً 
ــز  ــون هــذه االســتثمارات تتمي ــا؛ نظــراً لك ــي تواجهه ــن مصــادر املخاطــر ال م
بطبيعــة خاصــة تتطلــب توافــر نوعيــة مميــزة مــن املــوارد البشــرية القــادرة علــى 
دراســة وتقييــم عمــل املســتثمِر وحتديــد مــدى صاحيتــه وماءمتــه للمشــاركة 

فيــه مــن قِبــل البنــك اإلســامي.
فــإذا توافــرت النوعيــة املائمــة مــن املــوارد البشــرية؛ فإهنــا ســوف تُمثــل أحــد 
الضمانــات األساســية املطلوبــة ملواجهــة املخاطــر الي تواجه تلك االســتثمارات، 
ــوارد البشــرية  ــت امل ــا، أو كان ــوك اإلســامية عــن توفريه ــا عجــزت البن وإذا م
املتاحــة هلــا غــري مؤهلــة؛ فإهنــا ســوف تصبــح أحــد مصــادر املخاطــر الــي تواجــه 
تلــك االســتثمارات، وتتمثــل املخاطــر الــي ميكــن أن تنتــج عــن املــوارد البشــرية 

يف األنــواع التاليــة:
- املخاطــر الــي ميكــن أن تنشــأ نتيجــة لعــدم القــدرة علــى دراســة واختيــار 

العمليــات االســتثمارية املائمة؛

تمهيد
00



الوجيز في االقتصاد النَّقدي والمصرفي 234

- املخاطــر الــي ميكــن أن تنشــأ نتيجــة لعــدم قــدرة هــذه املــوارد علــى 
االســتثمارية؛ العمليــات  متابعــة 

- املخاطــر الــي ميكــن أن تنشــأ نتيجــة لعــدم القــدرة علــى ابتــكار حلــول 
للمشــكات الــي يفرزهــا التطبيــق العملــي.

وســتعاجل هــذه الورقــة واقــع وحتديــات املــوارد البشــرية علــى ضــوء جتربــة هــذه 
املؤسســات املصرفيــة، وذلــك مــن خــال احملــاور التاليــة:

- أواًل: املواصفات النظرية للموارد البشرية يف البنوك اإلسالمية؛
- ثانياً: واقع وحتديات املوارد البشرية يف البنوك اإلسالمية؛

- ثالثاً: اإلسرتاتيجية املستقبلية للموارد البشرية يف البنوك اإلسالمية.

01
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تعتمد النشــاطات التمويلية واالســتثمارية واخلدمية يف البنوك اإلســامية على 
املبــادئ والضوابــط الشــرعية لفقــه املعامــات؛ األمــر الذي يتطلب ضــرورة توافر 
املعرفــة هبــذه الضوابــط وفهمهــا مــن قِبــل مواردهــا البشــرية. فهــذه البنــوك متثِّــل 
نظامــاً مصرفيــاً جديــداً لــه خصوصيتــه، ومــن ثــمَّ تتطلــب مواصفــات خاصــة من 
حيــث املهــارات والقــدرات الــي يلــزم أن تتوافــر يف العاملــن لديهــا؛ ولذلــك حتتاج 

البنــوك اإلســامية وفقــاً للتصورات النظريــة إىل)1(:
- مــوارد بشــرية قــادرة علــى جــذب املودعــن، وفهــم طبيعــة العاقــة الــي 

تربــط املــودع بالبنــك اإلســامي؛
واجلــودة  بالســرعة  املصرفيــة  اخلدمــة  تقديــم  علــى  قــادرة  عمالــة   -

الشــرعية؛ للمتطلبــات  وفقــاً  املائمتــن 
- نوعيــة مــن املــوارد البشــرية قــادرة علــى البحــث عن الفرص االســتثمارية 
إطــار  ومتابعتهــا يف  وتنفيذهــا،  وتقييمهــا  ودراســة جدواهــا  املائمــة، 

الضوابــط الشــرعية.
ومــا مييِّــز العمــل املصــريف اإلســامي هــو إســامية الكيــان؛ وهلــذا يتطلــب 
االلتــزام مببــادئ وأحــكام الشــريعة اإلســامية املبنيــة علــى ثاثيــة العقيــدة 
واألخــاق والفقــه؛ حبيــث تنعكــس وتؤثــر يف تصرفــات العاملــن يف الصناعــة 

)1( راجــع: أشــرف حممــود، »تقويــم املــوارد البشــرية بالبنــوك اإلســامية«، 2006/01/14، تاريــخ التصفــح: 2008/01/11، يف املوقــع 
http://www.islamonline.net/arabic/economics/2006/01/article06.shtml :اإللكرتوني

البنــوك  البشــرية فــي  للمــوارد  النظريــة  المواصفــات 
اإلســالمية
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ــايل: ــه الشــكل الت ــذي يُبيّن ــى النحــو ال ــك عل ــة اإلســامية، وذل املصرفي
شكل1: تصور تأهيل املوارد البشرية على ضوء املتطلبات الشرعية

 املصدر: راجع: عز الدين خوجة، »الرؤية املستقبلية للمصارف اإلسامية«،

اجمللس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسامية، د.ت، ص: 10.

إن وجــود الكفــاءات البشــرية القــادرة علــى إدارة النشــاط املصــريف اإلســامي 
يســتلزم وجــود فئــة خاصــة مــن العاملــن مدرّبــة علــى العمــل املصــريف، ومــزوّدة 
مبــا يلــزم مــن القواعــد الشــرعية الازمــة للمعامــات، وناضجــة بالنســبة 
لألهــداف االقتصاديــة واالجتماعيــة، وملتزمــة ببــذل أقصــى جهــد يف ســبيل 
حتقيــق هــذه األهــداف، أمــا تصــور عــدم وجودهــا أو ندرهتــا أو اختــال تركيبهــا 

فإنــه ســيتيح الفرصــة أمــام منــو النشــاط املصــريف التقليــدي.
وبنــاءً علــى ذلــك؛ حيتــاج العاملــون بالبنــوك اإلســامية إىل إعــداد وتأهيــل 
متعــدد اجلوانــب، خبــاف العاملــن بالبنــوك التقليديــة، وميكــن توضيــح هــذه 

ــة)1(: ــارات التالي ــن النظامــن يف االعتب ــات ب الفروق
- العاملــون بالبنــوك التقليديــة ينحصــر عملهــم بعــد اخلدمــات املصرفيــة 

ــات الشــرعية  ــة اإلســامية ودور اهليئ ــن يف املؤسســات املالي ــل املتكامــل للعامل )1( راجــع: دار املراجعــة الشــرعية، »أدوات التأهي
واملعاهــد يف تدريبهــم شــرعياً«، يف املؤمتــر اخلامــس للهيئــات الشــرعية للمؤسســات املاليــة اإلســامية املنعقــد يف مملكــة البحريــن 

يف 19-20 نوفمــر 2005، ص: 7؛ 19-14.

مكونات 
الشريعة

تأهيل 
املوارد 
البشرية

وضــع ضوابــط حمــددة يف اختيــار العاملــن لضمــان العقيدة
تفاعلهــم مــع رســالة البنــك اإلســامي

التــزام العاملــن بأخاقيــات العمــل داخــل البنــك 
ويف التعامــل مــع العمــاء، ووضــع ميثــاق وظيفــي

احلــال  وضابــط  الشــرعية،  باملعرفــة  اإلملــام 
واحلــرام، باإلضافــة إىل املعرفــة الفنيــة املصرفيــة

األخالق

الفقه
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يف إدارة القــروض بفوائــد ربويــة، ويــكاد يقتصــر إعــداد العاملــن فيهــا 
ــى الدراســات االئتمانيــة والضمانــات؛ عل

- أما العاملون بالبنوك اإلسامية فإن إعدادهم يتطلب ما يلي:
•  التأهيــل الفــين: يشــتمل علــى العمــل املصــريف التقليــدي نفســه مــع 

اســتبعاد كل مــا يرتتــب عليــه مــن فوائــد ربويــة؛
•  التأهيــل الشــرعي: يســتوعب صيــغ التمويــل واالســتثمار الشــرعية 
ومضاربــة  وإجــارة  واســتصناع  وسَــلَم  باألجــل  وبيــع  مراحبــة  مــن 
ومشــاركات؛ ألن العمــل املصــريف قائــم علــى وظائــف تســتند إىل تلــك 

العقــود؛
•  التأهيــل األخالقــي املهــين: يشــتمل علــى قواعــد الســلوك الذاتيــة 
ــرة يف األداء الوظيفــي، وقواعــد الســلوك مــع أصحــاب حقــوق  املؤث
امللكيــة يف البنــك وأصحــاب حســابات االســتثمار والعاملــن فيــه، 
ذات  األخــرى  واألطــراف  البنــك  عمــاء  مــع  الســلوك  وقواعــد 

العاقــة.
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العناصــر  توافــر  مــن عــدم  بدايــة نشــأهتا  البنــوك اإلســامية منــذ  عانــت 
البشــرية املؤهلــة واملناســبة لطبيعتهــا اخلاصــة، ويــكاد ميثِّــل هــذا العائــق خــال 
الفــرتة املاضيــة املشــكلة األم؛ ألهنــا تُعتــر مــن أســباب انتقادهــا وإثــارة الشــبهات 
حــول نشــاطاهتا)1(. فقــد شــهدت جتربــة البنــوك اإلســامية وجــود نوعيــة مــن 
العاملــن ال ميلكــون مــن املقوِّمــات الشــرعية واملصرفيــة؛ حتــى وُجــد فيهــا مَــن 

ال يُفــرِّق بــن الربــح والفائــدة، واملراحبــة والقــرض بفائــدة!
وأرجــع عــدد مــن الباحثــن ســبب تفضيــل البنــوك اإلســامية ألســلوب التمويــل 
باملراحبــة إىل ســهولة إجــراءات تطبيــق هــذا العقــد واقرتابــه من أســلوب التمويل 
التقليــدي؛ لذلــك فقــد كان أكثــر ماءمــة للخــرة املتوافــرة لــدى املــوارد البشــرية 
املتاحــة للبنــوك اإلســامية؛ حيــث إن عمليــات املراحبــة تقــرتب إىل حــدٍّ كبــري يف 
إجــراءات تنفيذهــا ممــا تعــوَّد عليــه بعــض العاملــن بالبنــوك اإلســامية أثنــاء 
عملهــم الســابق بــإدارة االئتمــان بالبنــوك التقليديــة عنــد منحهــم القــروض 

بالفائــدة لعمائهــم.
وقــد وجَّــه بعــض املتعاملــن مــع البنــوك اإلســامية تســاؤالت عديــدة حــول 
مفهــوم بعــض الفتــاوى الشــرعية الصــادرة وكيفيــة التعامــل معهــا، وكانــت 

)1( راجــع: أشــرف حممــود، مرجــع ســابق؛ عائشــة الشــرقاوي املالقــي، »البنــوك اإلســامية: التجربة بــن الفقه والقانــون والتطبيق«، 
رســالة دكتــوراه منشــورة، املركــز الثقــايف العربــي، الــدار البيضــاء، ط1، 2000، ص: 110-115؛ تركــي راجــي احلمــود، »التحديــات 
ــة(«، سلســلة دراســات إســرتاتيجية، مركــز اإلمــارات للدراســات  ــة قطــر )دراســة ميداني الــي تواجــه املصــارف اإلســامية يف دول
ــي،  ــس املصــري، »حبــوث يف املصــارف اإلســامية«، دار املكت ــق يون والبحــوث اإلســرتاتيجية، ع76، ط1، 2002، ص: 30-31؛ رفي

دمشــق، ط1، 2001، ص: 117.
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املشــكلة أن بعــض العاملــن مل يســتطع الــردّ علــى العمــاء وإيضــاح معنــى 
الفتــوى الشــرعية؛ ممــا يعكــس عــدم إملــام بعــض العاملــن بالقطــاع املصــريف 
ــن مــع  ــور املتعامل ــاوى الشــرعية. ومــن حــقّ مجه ــط والفت اإلســامي بالضواب
الصناعــة املصرفيــة اإلســامية أن جيــد الــردّ الواضــح عــن تلــك التســاؤالت، 
وكيــف يتعامــل مــع تلــك املنتجــات الــي تُعــدّ حديثــة نســبياً ملفاهيمــه املصرفيــة 

والشــرعية.
للفكــر  العاملــي  املعهــد  أجراهــا  الــي  االســتقصائية  الدراســة  أشــارت  كمــا 
اإلســامي)1( إىل أن املرتبــة األوىل يف أســس اختيــار العاملــن يف عــدد مــن 
البنــوك اإلســامية هــي لاعتبــارات الشــخصية، ثــم تأتــي بعدهــا الكفــاءة! 
واملفــرَتض أن هنــاك تعارضــاً بــن االعتبــارات الشــخصية وعوامــل الكفــاءة.

ــة  ــة بعقــد دورات تدريبي ــوك اإلســامية قامــت خــال الفــرتة املاضي إن البن
ــة مــن أجــل  ــايل يلّخــص جهودهــا املبذول ــن فيهــا، والشــكل الت خاصــة بالعامل

ــي هــذه احلاجــة املاســة. إجيــاد املؤسســات املتخصصــة الــي تل
شكل 2: اهتمام البنوك اإلسالمية بتدريب املوارد البشرية

 املصدر: راجع: عز الدين خوجة، »الرؤية املستقبلية للمصارف اإلسامية«،

مرجع سابق، ص: 12؛ دار املراجعة الشرعية، مرجع سابق، ص: 21-20.

)1( راجــع: جلنــة مــن األســاتذة اخلــراء االقتصاديــن والشــرعين واملصرفيــن، »تقويــم اجلوانــب اإلداريــة للمصــارف اإلســامية«، 
موســوعة تقويــم أداء البنــوك اإلســامية، ج5، املعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي، القاهــرة، ط1، 1996، ص: 144-143.
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وعلــى الرغــم مــن كل اجلهــود الســابقة؛ إال أهنــا مل تكــف لســدّ النقــص املتزايــد 
يف عــدد العاملــن املؤهلــن للعمــل يف البنــوك واملؤسســات املاليــة اإلســامية. 
فقــد توصلــت أكثــر مــن دراســة علميــة ميدانية إىل أن غالبية البنوك اإلســامية 
مــا زالــت تواجــه مشــكلة قلــة املــوارد البشــرية الــي جتمــع بــن املعرفــة الشــرعية 

واخلــرة املصرفيــة؛ ولعــل ذلــك يرجــع إىل االعتبــارات التاليــة:
- غياب كليات خاصة بالبنوك اإلسامية ضمن اهلياكل اجلامعية؛

ــة، دون  ــوك تقليدي ــة القادمــة مــن بن ــى العمال ــوك عل ــاد هــذه البن - اعتم
االهتمــام بالنواحــي املعرفيــة الشــرعية، وقــد أخــذت تلــك العمالــة ســبيلها 
يف الرتقــي، حتــى توّلــى بعضهــا إدارة العديــد مــن البنــوك اإلســامية، 
ــوك اإلســامية. ــب الشــرعي يف بعــض البن ــي اجلان ــم تدن ــازداد برتقيته ف
وتشــري إحــدى الدراســات حــول الصناعــة املاليــة اإلســامية عــام 2005 إىل 
التحديــات علــى مســتوى املــوارد البشــرية يف البنــوك اإلســامية، نعرضهــا يف 

اجلــدول التــايل:
جدول1: واقع رأس املال البشري يف البنوك اإلسالمية

عدد املوظفن يف املؤسسات املالية اإلسامية يفوق 250.000 موظفاً	 
85 % من اإلطارات يف املؤسسات املالية اإلسامية هلا خلفيات مالية تقليدية	 
أكثر من 50 % من إمجايل عدد املوظفن من منطقة الشرق األوسط	 
90 % من معاهد التدريب املوجودة تقدّم خدماهتا للمؤسسات املالية اإلسامية	 
عدم وجود مناهج متكاملة وبرامج عملية ونقص يف املدرّبن	 
فصل تام بن الواقع العملي التطبيقي واجلانب العلمي األكادميي	 

ــل،  ــة لاقتصــاد والتموي ــة اإلســامية العاملي ــة اإلســامية«، اهليئ ــن خوجــة، »املصرفي املصــدر: راجــع: عــز الدي

2007، ص: 53؛ 55.

يُاحَظ من اجلدول الســابق، أن عدد املوظفن يف املؤسســات املالية اإلســامية 
ــر مــن نصفهــم يف الشــرق األوســط؛ ويُشــري  وصــل إىل 250 ألــف موظــف، أكث
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أيضــاً إىل أن 85 % مــن العاملــن يف هــذه املؤسســات هلــم خلفيــة مصرفيــة 
ــر هــذه النســبة مــا آل إليــه الوضــع مــن انفصــام بــن النظريــة  تقليديــة، وتفسِّ
والتطبيــق يف بعــض البنــوك اإلســامية؛ وانعكاســاته الســلبية علــى تســويق 

خدماهتــا املصرفيــة.
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ــى  ــات الصــادرة عــن ملتقيــات البنــوك اإلســامية عل اشــتملت معظــم التوصي
هــذه  يكونــوا مؤهلــن حلمــل رســالة  العاملــن حتــى  إعــداد  تأكيــد أمهيــة 

املؤسســات املصرفيــة، وفيمــا يلــي عــدد مــن تلــك التوصيــات:
أ. توصيــة مَجمــع الفقــه اإلســامي الــدويل يف قــراره رقــم 67 )8/7( عــام 
»ثانيــاً:  الــي جــاء فيهــا:  البنــوك اإلســامية،  1993 بشــأن مشــكات 

اهتمــام البنــوك اإلســامية بتأهيــل القيــادات والعاملــن فيهــا باخلــرات 
ــج  ــري الرام ــل املصــريف اإلســامي، وتوف ــة العم ــة لطبيع ــة الواعي الوظيفي
ــب  ــد اإلســامي للبحــوث والتدري ــع املعه ــاون م ــة املناســبة، بالتع التدريبي

وســائر اجلهــات املعنيــة بالتدريــب املصــريف اإلســامي«)1(؛
ــاألردن  ــة الصــادرة عــن امللتقــى الســنوي اإلســامي الســابع ب ب. التوصي
املنعقــد بتاريــخ 25-2004/9/27، ونصهــا: »يدعــو املشــاركون املصــارف 
اإلســامية إىل العمــل علــى دعــم وجــود اخلــرات الفنيــة الكاملــة واملهــارات 
اخلاصــة باحملللــن املالين لألســواق املالية واالســتثمارات املباشــرة بشــكل 
ــة املرتبطــة بالتصنيــف املــايل  ــات الفني عــام بغــرض التخفيــف مــن العقب
واملخاطــر اخلاصــة باملصــارف اإلســامية، وأن تعمــل أيضــاً علــى تأهيــل 
وتثقيــف مجيــع العاملــن فيهــا بصيغهــا اخلاصــة وأعماهلــا ونشــاطاهتا 
املســتمدة مــن أحــكام الشــريعة اإلســامية وذلــك بشــكل دائــم وعلــى حنــو 

)1( قرارات مَجمع الفقه اإلسامي الدويل، تاريخ التصفح: 2007/03/15، يف املوقع اإللكرتوني: 
http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/8-7.htm

اإلستراتيجية المستقبلية للموارد البشرية في البنوك 
اإلسالمية
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مســتمر لتطويــر مهاراهتــم يف هــذا اخلصــوص«)1(؛
اإلســامية  املاليــة  املؤسســات  مؤمتــر  عــن  الصــادرة  التوصيــة  ج. 
املنعقــد يف دبــي بتنظيــم مــن جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة بتاريــخ 
15-2007/5/17، ونصهــا: »ثالــث عشــر: إن تنميــة وتطويــر املوارد البشــرية 

املؤمنــة  اإلســامية  املاليــة  واملؤسســات  املصــارف  يف  للعمــل  الازمــة 
برســالتها واملــزودة باملعــارف العلميــة واملهــارات العمليــة، وبــروح االبتــكار 
ــاً وثيقــاً مــع  ــب تعاون ــداع ضــرورة ملحــة يف الوقــت احلاضــر، وتتطل واإلب

اجلامعــات ومراكــز البحــث والتدريــب«)2(.
ويف هــذا الصــدد وضــع اجمللــس العــام للبنــوك واملؤسســات   املاليــة اإلســامية 
خطــة مســتقبلية إلنشــاء »مركــز اعتمــاد التدريــب اإلســامي«، ورســالة هــذا 
املركــز هــي: »رفــع املســتوى املهـْـي   للعاملــن يف   الصناعــة املاليــة اإلســامية مــن 
خــال وضــع املعايــري والقواعــد الــي   حتكــم خدمــات التدريــب،   واإلشــراف علــى 
اعتمــاد كل مــن املدربــن،   والرامــج التدريبيــة،   واهليئــات القائمــة علــى أعمــال 

التدريــب« )3(.
وســيقوم املركــز بإصــدار ثاثة اعتمــادات؛ األول هو »اعتماد اهليئات التدريبية« 
وتتوافــر فيــه متطلبــات وشــروط معينــة، والثانــي »اعتمــاد املدربــن« ألن هنــاك 
عــدداً مــن املدربــن ال ميلكــون مهــارات ومعرفــة بالعمــل املصــريف اإلســامي، 

واألخــري هــو »احلقائــب التدريبيــة واملناهــج العلميــة«.

)1( دار املراجعة الشرعية، مرجع سابق، ص: 4.
)2( توصيــات املؤمتــر العلمــي الســنوي الرابــع عشــر، »املؤسســات املاليــة اإلســامية: معــامل الواقــع وآفــاق املســتقبل«، جامعــة 

اإلمــارات العربيــة املتحــدة، 2005/5/17-15.
)3( عز الدين خوجة، »املصرفية اإلسامية«، مرجع سابق، ص: 58.
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شكل3: برامج مركز اعتماد التدريب اإلسالمي

املصدر: راجع: عز الدين خوجة، »املصرفية اإلسامية«، مرجع سابق، ص: 58.

ــا  وتتحــدد األهــداف األساســية للمركــز يف مخســة جمــاالت أساســية تلخصه
كلمــة »أجمــاد«، وهــي: احتياجــات التدريــب، ومعايــري تقديــم اخلدمــة، وجــودة 
اخلدمــات  مســتوى  دميومــة  ومراقبــة  الــازم،  االعتمــاد  ومنــح  التدريــب، 

املقدّمــة)1(:
- )أ( االحتياجــات: التنســيق مــع البنــوك اإلســامية لتحديــد احتياجاهتــا 
التدريبيــة، ومتكينهــا مــن حتقيــق أفضــل العوائــد علــى اســتثماراهتا يف 

تطويــر املــوارد البشــرية؛
- )م( املعايــري: إجيــاد املعايــري واملواصفات الازمة لتنظيم عمليات تدريب 
ــى مســتوى الشــروط واملهــارات الواجــب توافرهــا يف  ــن؛ وذلــك عل العامل
املدربــن، واملتطلبــات الفنيــة واإلداريــة الازمــة للهيئــات التدريبيــة، وأيضــاً 

وضــع احملــدِّدات اخلاصــة باملــواد العلميــة ومكوناهتــا؛
- )ج( اجلــودة: تكويــن مدققــي اجلــودة يف اخلدمــات التدريبيــة، وإجــراء 
مــن  للتأكــد  التدريبيــة؛  واهليئــات  والرامــج  للمدربــن  تقويــم  عمليــات 

التزامهــم باملعايــري واملواصفــات املعتمــدة وتأهيلهــم لاعتمــاد؛

)1( املرجع السابق، ص: 59.

TOP ACCREDITATION
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Accreditation
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 PPackageالتدريبية
Accreditation
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- )ا( االعتمــاد: إصــدار شــهادات االعتمــاد للمدربــن املؤهلــن، واعتمــاد 
اهليئــات التدريبيــة والرامــج الــي يقدِّموهنــا، وتوضيــح املزايــا وااللتزامــات 

املرتتبــة علــى ذلــك، وشــروط احملافظــة عليهــا أو إلغائهــا؛
- )د( الدميومــة: التأكــد مــن دقــة تطبيــق املعايــري ودميومتهــا لتجديــد 
بــن خمتلــف  التكامــل  إلغائــه، وتكثيــف اجلهــود إلحــداث  أو  االعتمــاد 

اهليئــات وتطويــر العاقــة بينهــا.
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إن توافــر العنصــر البشــري املناســب يُمثــل أحــد أهــم أســباب النجــاح أليّ 
مؤسســة اقتصاديــة، والبنــوك اإلســامية ليســت اســتثناءً مــن ذلــك، فنجاحهــا 
يف رســالتها ســوف يتوقــف علــى مــدى جناحهــا يف اســتقطاب الكفــاءات املؤهلــة 
واملدربــة للعمــل فيهــا؛ ليــس فقــط مــن الناحيــة الفنيــة املصرفيــة؛ ولكــن أيضــاً 

مــن حيــث صــدق القناعــة لديهــا بالعمــل املصــريف اإلســامي.
لقــد تبيّــن لنــا بــأن البنــوك اإلســامية يف حاجــة إىل تدعيــم االســتثمار يف رأس 

ماهلــا البشــري، وذلــك علــى النحــو التــايل:
1- هنــاك فجــوة بــن منــو العمــل املصــريف اإلســامي وتوليــد املــوارد 
البشــرية املؤهلــة؛ ومــن ثــم فــإن قــدرة هــذه الكفــاءات ال تتناســب نوعــاً مــع 

ــة اإلســامية؛ حجــم أصــول الصناعــة املالي
2- يُمثــل توافــر املــوارد البشــرية املائمــة أحــد املتطلبــات الازمــة لتطبيــق 
االستثمارات القائمة على املشاركة يف الربح واخلسارة، وأن عدم توافرها 

يُمثــل مصــدراً مــن مصــادر املخاطــر الــي تواجه تلك االســتثمارات؛
3- ضــرورة االســتثمار يف رأس املــال البشــري مــن خــال االرتقــاء بالعاملن 

فيهــا، واختيــار أفضــل الكفــاءات عند تأســيس أيّ بنك إســامي؛
4- ضــرورة مضاعفــة جهــود البنــوك اإلســامية املتعلقــة بتأهيــل وتدريــب 

والعلــوم  الشــرعية  العلــوم  يف  ذلــك  يكــون  أن  علــى  البشــرية؛  املــوارد 
االقتصاديــة معــاً.

خاتمــــة
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قائمة المصادر والمراجع
1- أشــرف حممود، »تقويم املوارد البشــرية بالبنوك اإلســامية«، 2006/01/14، 

تاريخ التصفح: 2008/01/11، يف املوقع اإللكرتوني:
http://www.islamonline.net/arabic/economics/2006/01/article06.shtml

2- تركــي راجــي احلمــود، »التحديــات الــي تواجــه املصــارف اإلســامية يف 
دولــة قطــر )دراســة ميدانيــة(«، سلســلة دراســات إســرتاتيجية، مركــز اإلمــارات 

للدراســات والبحــوث اإلســرتاتيجية، ع76، ط1، 2002.
املاليــة  »املؤسســات  عشــر،  الرابــع  الســنوي  العلمــي  املؤمتــر  توصيــات   -3

اإلســامية: معــامل الواقــع وآفــاق املســتقبل«، جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، 
.2005/5/17-15

ــن يف املؤسســات  ــل املتكامــل للعامل ــة الشــرعية، »أدوات التأهي 4- دار املراجع

املاليــة اإلســامية ودور اهليئــات الشــرعية واملعاهــد يف تدريبهــم شــرعياً«، يف 
املؤمتــر اخلامــس للهيئــات الشــرعية للمؤسســات املاليــة اإلســامية املنعقــد يف 

مملكــة البحريــن يف 19-20 نوفمــر 2005.
رفيــق يونــس املصــري، »حبــوث يف املصــارف اإلســامية«، دار املكتــي،   -5

.2001 ط1،  دمشــق، 
الفقــه  بــن  التجربــة  اإلســامية:  »البنــوك  املالقــي،  الشــرقاوي  عائشــة   -6

والقانــون والتطبيــق«، رســالة دكتــوراه منشــورة، املركــز الثقــايف العربــي، الــدار 
.2000 البيضــاء، ط1، 
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7- عــز الديــن خوجــة، »الرؤيــة املســتقبلية للمصــارف اإلســامية«، اجمللــس 

العــام للبنــوك واملؤسســات املاليــة اإلســامية، د.ت.
8- عــز الديــن خوجــة، »املصرفيــة اإلســامية«، اهليئــة اإلســامية العامليــة 

.2007 والتمويــل،  لاقتصــاد 
9- قــرارات مَجمــع الفقــه اإلســامي الــدويل، تاريــخ التصفــح: 2007/03/15، يف 

املوقــع اإللكرتوني:
http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/8-7.htm

واملصرفيــن،  والشــرعين  االقتصاديــن  اخلــراء  األســاتذة  مــن  جلنــة   -10

»تقويــم اجلوانــب اإلداريــة للمصــارف اإلســامية«، موســوعة تقويــم أداء البنــوك 
اإلســامية، ج5، املعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي، القاهــرة، ط1، 1996.
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اختبر معلوماتك 
في االقتصاد 

النقدي والمصرفي

ملحق
4
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محـاور األسئلـة: نظريـات نقديـة )12ن( + سياسـات نقديـة )8ن(
- أواًل: بصفتــك طالبــاً متخصِّصــاً يف النقــود والبنــوك ويف انتظــار خترُّجــك 
مــن اجلامعــة؛ فإنــه يُفــرتض منــك معرفــة مــدى صحــة املعلومــات التاليــة: 

)أجــب بـــ "نعـــم" أو "ال"؛ ثــم صحِّــح اخلطــأ إن وُجــد!(
تصحيـح اخلطـأنعـم/الاملعلومـة

1- الدخــل اجلــاري هــو مقيــاس الثــروة عنــد 
........................................................فريدمــان!

...............................................
2- يتحــدَّد الطلــب الكلــي الفعّــال عنــد كينــز 
مــن الطلــب علــى االســتهالك والطلــب علــى 

النقــود! عــرض 
........................................................

...............................................
3- يــرى فريدمــان أن حمــدِّدات الطلــب علــى 
ــل يف: غــرض املعامــالت، وغــرض  النقــود تتمثَّ

املضاربــة! االحتيــاط، وغــرض 
........................................................

...............................................
4- العالقــة بــن ســعر الفائــدة وســرعة دوران 

........................................................النقــود طرديــة عنــد كينــز!
...............................................

5- العالقــة بــن الطلــب علــى النقــود ومعــدَّل 
عنــد  عكســية  املاليــة  األصــول  علــى  العائــد 

فريدمــان!
........................................................

...............................................
6- العالقــة بــن الطلــب علــى النقــود ومعــدَّل 
عنــد  عكســية  العينيــة  األصــول  علــى  العائــد 

فريدمــان!
........................................................

...............................................

جامعــة سطيف، كليــة العلوم االقتصاديــة وعلوم التسيري
قسـم العلـوم االقتصاديـــة L.M.D )اقتصاد بنكي ونقدي(
االمتحان اجلزئي يف مقرر النظريات والسياسات النقديـة
التاريخ: السبت 2009/02/07                  املدة: 1 سـاعـة

.........................................................االسم واللقب:

.........................................................رقم التسجيل:

.........................................................التخصـص:

.........................................................رقم الشعبة:
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7- الدخــل الدائــم شــبه مســتقر ويصلح كمؤشِّــر 
.........للثروة!

...............................................

...............................................
8- الطلــب علــى النقــود حسّــاس لتغيُّــرات ســعر 

.........الفائــدة عنــد النظريــة الكميــة التقليديــة!
...............................................
...............................................

9- الطلــب علــى النقــود حسّــاس لتغيُّــرات ســعر 
.........الفائــدة عنــد كينــز وفريدمــان!

...............................................

...............................................

.........10- عدم استقرار دالة الطلب عند كينز!
...............................................
...............................................

الطلــب  عــن  مســتقل  النقــدي  العــرض   -11
وفريدمــان! كينــز  عنــد  .........النقــدي 

...............................................

...............................................
ــز يرجــع إىل  ــد كين ــرار االســتثمار عن 12- إن ق

-متغيِّريــن، أُذكرمهـــا؟
...............................................
...............................................

كميــة  زيــادة  عنــد  األســعار  وضــع  حــدِّد   -13
النقــود عنــد كينــز، يف حالتـــي وجــود طاقــات 

لــة؟ معطَّ وغــري  لــة  معطَّ
-...............................................

...............................................

- ثانيــاً: بصفتــك طالبــاً متخصِّصــاً يف النقود والبنوك ويف انتظار خترُّجك 
مــن اجلامعــة؛ قــد تتعامل مع هــذه املفاهيم واآلراء:

1- أنــا سياســة ضمــن املكوِّنــات الرئيســة للحكومــة، تســتخدمي الســلطات 
جنبــاً إىل جنــب مــع شــقيقي لتحقيــق أغــراض اقتصاديّــة معيَّنــة. أقــومُ بتحديــد 
مصــادر اإليــرادات واســتخداماهتا؛ لتحقيــق فائــض يف املوازنــة مبــا يــؤدي إىل 
تقليــل حجــم الســيولة املتاحــة؛ ومــن ثــمّ أُســهمُ يف احلــدّ مــن التضخــم النقــدي. 

فمَــن أنــا؟ ومَــن تكــون شــقيقيت؟
.................................................................................
................................................................................
.................................................................................
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2- أنــا أداة مــن أدوات السياســة النقديّــة، أعتــرُ نفســي مــن أقــدم األدوات 
املســتخدَمة؛ حيــث ظهــرتُ ألول مــرة يف إجنلــرتا يف القــرن 19، ومل تســتخدمي 
ــرُ تبعــاً لرغبــة البنــك املركــزي يف فــرتات  اجلزائــر إال يف 1972/01/01، وأتغيّ
االقــرتاض  يف  التجاريّــة  البنــوك  قــدرة  يف  أُؤثِّــرُ  حيــث  والركــود؛  التضخــم 
ــون؟ ــن أك ــة، فمَ ــر يف االقتصــادات املتقدِّم ــة أك ــاع بفعاليّ ــاض واالرتف باالخنف
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

3- حنــن جمموعــة أدوات مكمِّلــة يف السياســة النقديّــة، يتــم اســتخدامنا لتجنُّــب 

التأثــري االقتصــادي الشــامل، نعتقــد أن جناحنــا يف ذلــك يتوقــف علــى طالــي 
االئتمــان أو املســتفيدين مــن القــروض الذيــن يقومــون باســتعماهلا يف اجملــاالت 
ــا يف التأثــري يف مســتوى النشــاط االقتصــادي  ــأن دورن ــد لكــم ب احملــدَّدة، ونؤكِّ
هــو أكثــر وضوحــاً يف االقتصــادات الناميــة منــه يف االقتصــادات املتقدِّمــة، فمَــن 

نكــون؟
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
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4- برأيك، أيُّهما أفضل: السياسة النقديّة أم السياسة املاليّة؟
.................................................................................
.................................................................................

5- برأيك، ما أدوات السياسة النقديّة الي تتأثر بسعر الفائدة؟
.................................................................................
.................................................................................

6- برأيــك، مــا طبيعــة أدوات السياســة النقديّــة املائمــة لدفــع البنــوك التجاريّة 
علــى االندماج؟

.................................................................................
.................................................................................

7- برأيك، كيف ميكن تطوير عمليّة التدريس يف مقرر النظريّات والسياســات 
النقديّة؟

.................................................................................
.................................................................................
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محـاور األسئلـة: معلومات )3ن( + مقارنات )5ن( + مقارنات )5ن( 
+ مهارات )7ن(

- أواًل: بصفتــك طالبــاً متخصِّصــاً يف النقــود ويف انتظــار خترُّجــك مــن 
اجلامعــة؛ فإنــه يُفــرتض منــك معرفــة املعلومــات التاليــة:

ضــع عـامــة × على اإلجابـة الصحيحـة:
1- كلما ارتفعت نسبة االحتياطي اإللزامي:
اخنفضت القدرة االئتمانية للبنوك؛

ارتفعت القدرة االئتمانية للبنوك؛
استقرّت القدرة االئتمانية للبنوك.

2- إذا استهدف البنك املركزي ختفيض الكتلة النقدية؛ فإنه يكون:
مشرتياً للسندات احلكومية؛

بائعـاً للسندات احلكومية؛
مصْدراً للسندات احلكومية.

جامعــة سطيف، كليــة العلوم االقتصاديــة وعلوم التسيري
قســم النظــــام اجلـديـــد )ليسـانس + مــاسرت + دكتــوراه(
االمتحان االستدراكي يف مقرر النظريات والسياسات النقديـة
التاريخ: السبت 2009/06/20                املدة: 30 دقيقة

.........................................................االسم واللقب:

.........................................................رقم التسجيل:

.........................................................التخصـص:

.........................................................رقم الشعبة:

□

□

□

□

□

□
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3- تبدأ إسرتاتيجية السياسة النقدية بتحديد:
األهداف األوليـة؛

األهداف النهائيـة؛
األدوات النقديـة.

- ثانيــاً: بصفتــك طالبــاً متخصِّصــاً يف النقــود ويف انتظــار خترُّجــك مــن 
اجلامعة؛ ســوف يُطلب منك التمييز بن السياســة النقدية والسياســة املالية:

السياســة املاليــةالسياســة النقديــةعنصـر املقارنـة
..............................................................مسؤولية التنفيذ

..............................................................جمال التأثيـر
..............................................................األدوات الرئيسة
..............................................................املدارس الفكرية

..............................................................السياسة االقتصادية

- ثالثــاً: بصفتــك طالبــاً متخصِّصــاً يف النقــود ويف انتظــار خترُّجــك مــن 
ــة: ــواع السياســة النقدي ــن أن ــز ب ــك التميي ــب من ــة؛ ســوف يُطل اجلامع

االنكماشيـــةالتوسعيــــةالسياسـة النقديـة
 حالـة

االقتصـاد السائـدة
.............................؛	 
.............................؛	 

.............................؛	 
.............................؛	 

 أهـداف
البنـك املركـزي

.............................؛	 
.............................؛	 

.............................؛	 
.............................؛	 

.............................؛	 آليـات التنفيــذ
.............................؛	 

.............................؛	 
.............................؛	 

.............................؛	 االستخـدامـات
.............................؛	 

.............................؛	 
.............................؛	 

.............................؛	 .............................؛	 اآلثــار

□
□
□
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- رابعــاً: بصفتــك طالبــاً متخصِّصــاً يف النقــود ويف انتظــار خترُّجــك مــن 
اجلامعــة؛ قــد يُطلــب منــك اســتكمال الشــكل التــايل:

إسرتاتيجيــة السياســة النقديــة

األدوات
...................

األهـداف
...................

األهـداف
...................

األهـداف
...................

....................... -

....................... -

....................... -

....................... -

....................... -

....................... -

....................... -

....................... -

....................... -

....................... -

....................... -

....................... -

....................... -

....................... -

....................... -

....................... -

....................... -
....................... -
....................... -



257د. عبد الحليم عمار غربي

محـاور األسئلـة: مناظـرة ماليـة )20ن(
- أواًل: لنفــرتض أنــك شــاهدت »مناظـــرة علميـــة« بــن خبرييْــن مالييْــن 
حــول: النظريــة النقديــة الكينزيــة والنظريــة النقديــة احلديثــة. وبصفتــك 
طالبــاً متخصِّصــاً يف املاليــة واحملاســبة ويف انتظــار خترُّجــك مــن اجلامعــة 
بعــد 10 سداســيات كاملــة! فإنــه يُطلــب منــك تبســيط املقارنــة الــيت توصَّــل 

إليهــا املتناظــران:
N°النظريـة النقديـة احلديثـةالنظريـة النقديـة الكينزيـةعنصر املقارنة

1
 صاحب النظرية

)االسم واجلنسية 
والتاريخ(

........................................

........................................
.......................................
......................................

التسمية البديلة 2
للنظرية

.........................................
........................................

.......................................

.......................................

الوضع االقتصادي 3
لظهور النظرية

.........................................
........................................

.......................................

.......................................

الفرتة الزمنية 4
لظهور النظرية

.........................................
........................................

.......................................

.......................................

جامعــة سطيف، كليــة العلوم االقتصاديــة وعلوم التسيري
قســم العلـوم التجاريـة )ماستـــر ماليـة وحماسبـة(
االمتحان النهائي يف مقرر النظرية النقديـة واملالية

التاريخ: السبت 2010/02/15                املدة: ساعة

.........................................................االسم واللقب:

.........................................................رقم التسجيل:

.........................................................التخصـص:

.........................................................رقم الشعبة:
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اهلدف الرئيس 5
للنظرية

.........................................
........................................

.......................................

.......................................

6
املصطلح املستخدَم 

يف التحليل 
االقتصادي

.........................................
........................................

.......................................

.......................................

7
الصياغة الرياضية 
لدالة الطلب على 

النقود
.........................................
........................................

.......................................

.......................................

العوامل احملدِّدة 8
للطلب على النقود

.........................................
........................................

.......................................

.......................................

عرض النقود9
.........................................
........................................

.......................................

.......................................

تأثري سعر الفائدة10
.........................................
........................................

.......................................

.......................................

تربير سعر الفائدة11
.........................................
........................................

.......................................

.......................................

12
املدى الزمين 

للتحليل 
االقتصادي

.........................................
........................................

.......................................

.......................................

طبيعة األصول13
.........................................
........................................

.......................................

.......................................

تفسري ظاهرة 14
التضخم

.........................................
........................................

.......................................

.......................................

15
السياسة 

االقتصادية 
املستخدَمة

.........................................
........................................

.......................................

.......................................

التفضيل املطلق 16
للسيولة

.........................................
........................................

.......................................

.......................................

العالقة مع نظرية 17
فيشر

.........................................
........................................

.......................................

.......................................
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العالقة مع نظرية 18
تسيري احملفظة

.........................................
........................................

.......................................

.......................................

19
العالقة بن كمية 
النقود ومستوى 

األسعار

.........................................
........................................

.......................................

.......................................

سرعة دوران 20
النقود

.........................................
........................................

.......................................

.......................................

- ثانيــاً: لنفــرتض أنــك أصبحــت مدرِّســاً ملقــرر النظريــة النقديــة واملاليــة؛ 
اقــرتح ســؤااًل ثــم أجــب عنــه؟

.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
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المعامــالت  فقــه   + )5ن(  متخصصــة  تمويــالت  األسئلـــة:  محـــاور 
)15ن( الماليــة 

- أواًل: بصفتــك طالبــاً يف املاســرت ويف انتظــار خترُّجــك مــن اجلامعــة؛ فإنــه 
يُفــرتض منــك معرفــة املعلومــات التالية:

N°اإلجابــة الصحيحــةاملعلومــة

1
- »اليــورودوالر« هــو دوالر أمريكــي مــودَع لــدى بنــوك 

خطـأ               صوابداخــل الواليــات املتحــدة األمريكيــة!
......................................

2
أســواق  أكــر  مــن  اآلســيوي«  »الــدوالر  ســوق  يُعتــر   -

العــامل! يف  العمــات 
خطـأ               صواب

......................................

3
- إن أهم ما يُميِّز »البنوك الدولية« هو توافر االستقرار 

املايل والكفاءات البشرية والسرِّية املصرفية!
خطـأ               صواب

......................................

4
- تُصبــح »امللكيــة القانونيــة« للحســابات املدينــة املباعــة 

إىل البنــك املقــِرض عائــدة للمؤسســة!
خطـأ               صواب

......................................

5
- يف »التأجــري التمويلــي« يكــون جممــوع دفعــات اإلجيــار 

خــال فــرتة العقــد أقــل مــن تكلفــة األصــل املؤجَّــر!
خطـأ               صواب

......................................

6
التجاريــة  احلقــوق  بشــراء  املُفوتِــر«  »البنــك  يقــوم   -
ــن  ــا مــن املدي ــا؛ ليحصــل عليه ــل مــن قيمته ــة بأق اآلجل

اســتحقاقها! كاملــة عنــد موعــد 
خطـأ               صواب

......................................

جامعة سطيف، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
مـــــاسرت التــــــأمن والتمويـــــل والبنــوك اإلسالميـــــة
االمتحان النهائي يف مقرر املعامالت املـــالية املعاصرة

التاريخ: االثنن 2010/02/15                املدة: ساعة و 15 دقيقة

.........................................................االسم واللقب:

.........................................................رقم التسجيل:

.........................................................التخصـص:

.........................................................رقم الشعبة:

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□
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7
ــر« يف الرتكيــز علــى الرجال  - يُعــاب علــى »التمويــل املصغَّ

كقــوة للعمــل؛ وخباصــة وأن البطالة تظهر يف النســاء!
خطـأ               صواب

............................................

8
الســند املصْــدر بعملــة غــري  - »الســند األوربــي« هــو 
العملــة احملليــة للســوق الــي مت فيهــا طــرح هــذا الســند 

لاكتتــاب!
خطـأ               صواب

............................................

9
- إن »عمليــة الفوتــرة« هــي عقــد ثاثــي األطــراف يتــم 

ــة، واملؤسســة املاليــة، والعميــل! بــن املؤسســة التجاري
خطـأ               صواب

............................................

10
- يُقــدِّم »التأجــري التشــغيلي« متويــاً للمؤسســات بنســبة 

80 % مــن قيمــة األصــول الثابتــة!
خطـأ               صواب

............................................

- ثانيــاً: هــذه جمموعــة مــن قــرارات اجملامــع الفقهيــة يف عــدد مــن القضايــا 
املســتجدة؛ اقرأهــا بتمعــن ثــم أجــب عــن األســئلة الــيت تليهــا.

□

□

□

□

□

□

□

□

القـرار الثانيالقـرار األول
املنعقــد  الــدويل  الفقــه اإلســامي  إن جملــس جممــع 
ــت مــن 6-1 مجــادى  يف دورة مؤمتــره اخلامــس بالكوي
األوىل 1409 املوافــق 10 – 15 كانــون األول )ديســمر( 

1988م،
األعضــاء  مــن  املقدمــة  البحــوث  علــى  بعــد اطاعــه 
واخلــراء يف موضــوع حتديــد أربــاح التجــار، واســتماعه 

للمناقشــات الــي دارت حولــه، قــرر مــا يلــي:
والقواعــد  النصــوص  تقــرره  الــذي  األصــل  أواًل: 
وشــرائهم  بيعهــم  يف  أحــراراً  النــاس  تــرك  الشــرعية 
وتصرفهــم يف ممتلكاهتــم وأمواهلــم، يف إطــار أحــكام 
الشــريعة اإلســامية الغــراء وضوابطهــا، عمــاً مبطلــق 
ــواْ َأمْوَالَُكــمْ بَيْنَُكــمْ  ــواْ اَل َتْأُكُل ــنَ آمَنُ َّذِي ــا ال ــا َأيُّهَ قــول اهلل تعــاىل: }يَ

بِالْبَاطِــِل إاِلَّ َأن َتُكــونَ تِجَــارَةً عَــن َتــرَاٍض مِّنُكــمْ{.
ثالثــاً: تضافــرت نصــوص الشــريعة اإلســامية علــى 
وجــوب ســامة التعامــل مــن أســباب احلــرام ومابســاته 
كالغــش، واخلديعــة، والتدليــس، واالســتغفال، وتزييــف 
حقيقــة الربــح، واالحتــكار الــذي يعــود بالضــرر علــى 

العامــة واخلاصــة.

إن جملــس جممــع الفقــه اإلســامي الــدويل املنعقــد يف 
دورة مؤمتــره الســادس جبــدة ) 1410/1990(

املقدمــة  البحــوث  تناولتــه  مــا  علــى  االطــاع  وبعــد 
بشــأن نظــم وقوانــن األســواق املاليــة القائمــة وآلياهتــا 

وأدواهتــا،
قرر ما يلي:

أواًل: إن االهتمــام باألســواق املاليــة هــو مــن متــام إقامــة 
الواجــب يف حفــظ املــال وتنميتــه باعتبــار مــا يســتتبعه 
هــذا مــن التعــاون لســد احلاجــات العامــة وأداء مــا يف 

املــال مــن حقــوق دينيــة أو دنيويــة.
ثالثــاً: إن فكــرة األســواق املاليــة تقــوم علــى أنظمــة 
علــى  هبــا  االلتــزام  يســتند  ولــذا  وإجرائيــة،  إداريــة 
تطبيــق قاعــدة املصــاحل املرســلة فيمــا ينــدرج حتــت 
أصــل شــرعي عــام وال خيالــف نصــاً أو قاعــدة شــرعية، 
وهــي لذلــك مــن قبيــل التنظيــم الــذي يقــوم بــه ويل 

األمــر يف احلــرف واملرافــق األخــرى.
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1- أكــدت هــذه القــرارات علــى مجلــة مــن املبــادئ والضوابــط الــيت ينبغــي 
ــر النشــاط االقتصــادي عمومــاً، والتعامــالت املاليــة خصوصــاً  أن حتكــم وتؤطِّ

ــح ذلــك؟ لألفــراد واملؤسســات؛ وضِّ
2- اشرح بإجياز ما حتته خط؟

.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

القـرار الرابعالقـرار الثالث
إن جملــس اجملمــع الفقهــي اإلســامي برابطــة العــامل 
ــة  ــه اخلامســة عشــرة املنعقــدة مبك اإلســامي يف دورت

املكرمــة )1419 - 1998(،
قــد نظــر يف موضــوع حكــم بيــع التــورق، وبعــد التــداول 
الشــرعية  والقواعــد  األدلــة  إىل  والرجــوع  واملناقشــة 
وكام العلمــاء يف هــذه املســألة، قــرر اجمللــس مــا يأتــي:

أواًل: إن بيع التورق هو )...(
ثانيــاً: إن بيــع التــورق هــذا جائــز شــرعاً، وبــه قــال 
مجهــور العلمــاء ألن األصــل يف البيــوع اإلباحــة )...( 
ومل يظهــر يف هــذا البيــع ربــا ال قصــدا وال صــورة، وألن 

احلاجــة داعيــة إىل ذلــك.
ثالثــاً: جــواز هــذا البيــع مشــروط، بــأن ال )...( فــإن 

فعــل فقــد وقعــا يف بيــع العينــة احملــرم شــرعاً.

إن جملــس اجملمــع الفقهــي اإلســامي برابطــة العــامل 
ــة  ــدة مبك ــه السادســة عشــرة املنعق اإلســامي يف دورت

املكرمــة )1422 - 2002(،
ــد اســتعراض  ــن(، وبع ــع الدي ــد نظــر يف موضــوع )بي ق
البحــوث الــي ُقدِّمــت واملناقشــات املســتفيضة حــول 

 )...( املوضــوع 
وقــد اتضــح مــن البحــوث املقدمــة أن بيــع الديــن لــه 
مــا هــو  مــا هــو جائــز، ومنهــا  صــور عديــدة، منهــا 

ممنــوع،
وجيمــع الصــور املمنوعــة وجـــود أحـــد نوعـــي الربـــا: 
ربــا الفضــل وربــا النســاء أو وجــود الغــرر الــذي يفســد 
البيــع، كمــا إذا ترتــب علــى بيــع الديــن عــدم القــدرة علــى 
التســليم وحنــوه؛ لنهيــه صلــى اهلل عليــه وســلم عــن بيــع 

الكالــئ بالكالــئ.



263د. عبد الحليم عمار غربي

محـــاور األسئلـــة: معلومــات )5ن( + مصطلحــات )5ن( + مهــارات 
)5ن( + مقارنــات )5ن(

أواًل: بصفتــك طالبــاً متخصِّصــاً يف البنــوك ويف انتظــار خترُّجــك مــن 
اجلامعــة؛ فإنــه يُفــرتض منــك معرفــة املعلومــات التاليــة:

اإلجابــة الصحيحــةاملعلومــة
ــات  ــدوالر األمريكــي داخــل الوالي ــل بال ــورودوالر« هــو التعام - »الي

ــة! خطـأ               صواباملتحــدة األمريكي
........................................

- يُعتــر ســوق »الــدوالر اآلســيوي« مــن أكــر أســواق العمــات يف 
العــامل! 

خطـأ               صواب
........................................

- إن أهــم مــا يُميِّــز »اإلصــدارات احملليــة« عن »اإلصــدارات الدولية« 
هــو إصدارهــا بعملــة خمتلفــة عــن عملة البلد املســتثمِر!

خطـأ               صواب
........................................

- تُصبــح »امللكيــة القانونيــة« للحســابات املدينــة املباعــة إىل البنــك 
املقــِرض عائــدة للمؤسســة!

خطـأ               صواب
........................................

- يف »التأجــري التمويلــي« يكــون جممــوع دفعــات اإلجيــار خــال فــرتة 
العقــد أقــل مــن تكلفــة األصــل املؤجَّــر!

خطـأ               صواب
........................................

- يقــوم »البنــك املُفوتِــر« بشــراء احلقــوق التجاريــة اآلجلــة بأقــل مــن 
قيمتهــا؛ ليحصــل عليهــا مــن املديــن كاملــة عنــد موعــد اســتحقاقها!

خطـأ               صواب
........................................

ــر« يف الرتكيــز علــى الرجــال كقــوة  - يُعــاب علــى »التمويــل املصغَّ
للعمــل؛ وخباصــة وأن البطالــة تظهــر يف النســاء!

خطـأ               صواب
........................................

جامعة سطيف، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
قســم العلــوم االقتصادية )ماســرت بنوك(

االمتحان النهائي يف مقرر التمويل البنكي وتسيري اخلزينة
التاريخ: اخلميس 2009/06/04                املدة: ساعة

.........................................................االسم واللقب:

.........................................................رقم التسجيل:

.........................................................التخصـص:

.........................................................رقم الشعبة:

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□ □
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- تقــوم »شــركات رأس املــال املُخاطــر« علــى مبــدأ املشــاركة يف 
واخلســائر! األربــاح 

خطـأ               صواب
........................................

- الســقف التمويلــي الــذي يُحــدِّد العاقــة بــن »اخلزائــن الفرعيــة« 
و »اخلزينــة الرئيســة« للبنــك هــو: 100.000 د.ج!

خطـأ               صواب
........................................

الربــح  يف  املشــاركة  مبــدأ  علــى  باملضاربــة«  »التمويــل  يقــوم   -
واخلســارة! 

خطـأ               صواب
........................................

ثانيــاً: بصفتــك طالبــاً متخصِّصــاً يف البنــوك ويف انتظــار خترُّجــك مــن 
ــم: ــد تتعامــل مــع هــذه املفاهي ــة؛ ق اجلامع

مَن أكـون؟أنـــــــــــــا
أنــا ســوق لــألوراق املاليــة الطويلــة األجــل واملُصْــدرة مــن قِبــل الشــركات 
الــي ال تَســتخدم الســوق الوطنيــة الشــقيقة؛ إذ يتعــدّى نطــاق تــداويل 
حــدود الدولــة الواحــدة. نشــأتُ يف نيويــورك ثــم انتقلــتُ إىل أوربــا 
الغربيــة؛ بســبب اخنفــاض شــرائي يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة وكــذا 
تطــوُّر اقتصــاد أوربــا. لقــد توسَّــع التعامــل بــي جغرافيــاً عندمــا ظهــرتْ 
بلــغ صــايف إصداراتــي  آســيا؛ حيــث  إصــدار جديــدة يف  يل مراكــز 
الســنوية اجلديــدة حنــو ضعــف معــدَّل اإلصــدارات احملليــة لشــقيقي! 

ــن تكــون شــقيقيت؟ ــن أنــا ومَ فمَ

أنـا:
.................................

شقيقي هي:
.................................

أنــا بنــك تأسَّســتُ عــام 1930 وأقــوم بــإدارة احتياطــات بعــض الــدول. 
يَعترنــي البعــض مركــزاً للبحــوث االقتصاديــة والنقدية ومنتدىً ملناقشــة 
القــرارات الــي هتــم بنــوك شــقيقة عــر اللقــاءات الشــهرية الــي تُعقــد يف 
بــازل؛ حيــث أُشــرف علــى املراكــز املاليــة يف اخلــارج، مــن دون إجبارهــا 

علــى تكويــن احتياطــي إلزامــي! فمَــن أنــا ومَــن تكــون شــقيقيت؟

أنـا:
.................................

شقيقي هي:
.................................

ــا؛  ــوك يف تســعري قروضه ــيَّ البن ــدة مرجعــي، تعتمــد عل ــا معــدَّل فائ أن
حيــث تُضيــف يل نســبة مئويــة شــقيقة، هلــا قيمــة ثابتــة ترتبــط مبــدة 
تتعلــق  متغيِّــرة  أخــرى  وقيمــة  خماطرتــه؛  ودرجــة  املمنــوح  القــرض 
واملصاريــف  األتعــاب  مقابــل  البنــك  قِبــل  مــن  احملصَّلــة  بالعمــوالت 

اإلداريــة الــي يتحمِّلهــا! فمَــن أنــا ومَــن تكــون شــقيقيت؟

أنـا:
.................................

شقيقي هي:
.................................

ــري يف  ــوك والشــركات بشــكل كب ــة خاصــة تســتخدمي البن ــة متويلي ــا تقني أن
فرنســا وإجنلــرتا، أُشــبه شــقيقي إىل حــدٍّ بعيــد؛ حيــث ميكــن للدائــن األصلــي 
حتصيــل ديونــه قبــل موعــد اســتحقاقها؛ إال أن الفــارق بيننــا يكمــن بالنســبة 
يل يف حتمُّــل البنــوك ملخاطــر عــدم التســديد، علــى العكــس مــن شــقيقي الــي 
ــن  ــا ومَ ــن أن ــاً! فمَ ــوك مســؤولية عــدم التســديد مطلق ــا البن ــل فيه ال تتحمِّ

تكــون شــقيقيت؟

أنـا:
.................................

شقيقي هي:
.................................

أنــا أســتاذ يف االقتصــاد، ولــدتُ عــام 1940 يف منطقــة البنغــال، وقــد 
ــر،  ــراض املتناهــي الصغ ــى اإلق ــوم عل ــاً يق ــام 1979 مصرف أنشــأتُ ع
وحتصَّلــتُ علــى جائــزة نوبــل للســام عــام 2006. وقــد ســبقتْ فكرتــي 
تكــون  ومَــن  أنــا  فمَــن   !1963 عــام  هــذه جتربــة شــقيقة يف مصــر 

شــقيقيت؟

أنـا:
.................................

شقيقي هي:
.................................

□

□

□

□

□

□
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- ثالثــاً: بصفتــك طالبــاً متخصِّصــاً يف البنــوك ويف انتظــار خترُّجــك مــن 
اجلامعــة؛ قــد تقــوم باســتكمال هــذه األشــكال التوضيحيــة:

خصائص 
البنوك الدولية

......................

...................... ......................

......................

...................... ......................

...................•...................•
...................•

......................

...................... ......................

...................•...................•
...................•

مصطلحات
 التمويل املصغر

خطوات التمويل بالفوترة

العميل

املورِّد البنك
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- رابعــاً: بصفتــك طالبــاً متخصِّصــاً يف البنــوك ويف انتظــار خترُّجــك مــن 
اجلامعــة؛ قــد ُتقــارن بــن التأجــري التشــغيلي والتأجــري التمويلــي:

التأجيــر التمويــليالتأجيــر التشغيــليعنصر املقارنة

............................................................................................................................املصطلح البديـل

............................................................................................................................املصطلح األجنبـي

............................................................................................................................مـدة العقـد

............................................................................................................................إلغـاء العقـد

............................................................................................................................خيـارات العقـد

............................................................................................................................طبيعـة العمليـة

............................................................................................................................طبيعـة األصـول

االهتالك والصيانة 
............................................................................................................................والتأمن

............................................................................................................................املعاجلـة احملاسبيـة

- برأيــك، كيــف ميكــن تطويــر عمليــة التدريــس )احملاضرات( يف مقــرر التمويل 
البنكي؟

.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

- برأيــك، كيــف ميكــن تطويــر عمليــة التدريــس )التطبيقــات( يف مقــرر التمويــل 
البنكي؟

.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
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محـاور األسئلـة: مناظـرة مصرفيـة )20ن(
- أواًل: لنفــرتض أنــك شــاهدت »مناظـــرة علميـــة« بــن خبرييْــن اقتصادييْــن 
حــول: النظــام املصــريف التقليــدي والنظــام املصــريف اإلســالمي. وبصفتــك 
طالبــاً متخصِّصــاً يف البنــوك ويف انتظــار خترُّجــك مــن اجلامعــة بعــد 10 
ــل إليهــا  ــة الــيت توصَّ ــه يُطلــب منــك تبســيط املقارن ــة! فإن سداســيات كامل

املتناظــران:
N°النظـام املصرفـي اإلسالمـيالنظـام املصرفـي التقليـديعنصر املقارنة

1................................................................................................
.............................................................

..............................................................
.............................................................

2................................................................................................
.............................................................

..............................................................
.............................................................

3................................................................................................
.............................................................

..............................................................
.............................................................

4................................................................................................
.............................................................

..............................................................
.............................................................

5................................................................................................
.............................................................

..............................................................
.............................................................

جامعة سطيف، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
قســم العلــوم االقتصادية )ماســرت بنوك(

االمتحان النهائي يف مقرر النظام املصريف اإلسالمي
التاريخ: السبت 2010/02/13                املدة: ساعة

.........................................................االسم واللقب:

.........................................................رقم التسجيل:

.........................................................التخصـص:

.........................................................رقم الشعبة:



الوجيز في االقتصاد النَّقدي والمصرفي 268

6................................................................................................
.............................................................

..............................................................
.............................................................

7................................................................................................
.............................................................

..............................................................
.............................................................

8................................................................................................
.............................................................

..............................................................
.............................................................

9................................................................................................
.............................................................

..............................................................
.............................................................

10................................................................................................
.............................................................

..............................................................
.............................................................

11................................................................................................
.............................................................

..............................................................
.............................................................

12................................................................................................
.............................................................

..............................................................
.............................................................

13................................................................................................
.............................................................

..............................................................
.............................................................

14................................................................................................
.............................................................

..............................................................
.............................................................

15................................................................................................
.............................................................

..............................................................
.............................................................

16................................................................................................
.............................................................

..............................................................
.............................................................

17................................................................................................
.............................................................

..............................................................
.............................................................

18................................................................................................
.............................................................

..............................................................
.............................................................

19................................................................................................
.............................................................

..............................................................
.............................................................

20................................................................................................
.............................................................

..............................................................
.............................................................
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- ثانيــاً: لنفــرتض أنــك أصبحــت مدرِّســاً ملقــرر النظــام املصــريف اإلســالمي؛ 
اقــرتح ســؤااًل ثــم أجــب عنــه؟

.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
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