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  رايس حدة: مرغاد لخضر                                األستاذة: األستاذ 

                         أستاذة مساعدة مكلفة بالدروسمكلف بالدروسأستاذ مساعد 

                                 قسم اإلقتصاد      قسم االقتصاد         

  العلوم االقتصادية والتسيير: كليـة

    جامعة محمد خيضر  بسكرة  

 

I :الدور الرقابي للبنك المركزي على البنوك اإلسالمية.  

I. 1- وخصائصها تعريف البنوك اإلسالمية:  

 تقـوم بـأداء الخـدمات       مؤسسة مالية تعمل في إطار إسـالمي،      "بأنه  يعرف البنك اإلسالمي    

المصرفية والمالية كما تباشر أعمال التمويل واالستثمار في المجاالت المختلفة في ضوء قواعد وأحكام              

ق اإلسالمية في مجال المعـامالت الماليـة،   خالالشريعة اإلسالمية، بهدف غرس القيم والمتمثل في األ     

بقصد المساهمة في تحقيـق      ن تشغيل األموال     واالقتصادية م  والمساعدة في تحقيق التنمية االجتماعية    

   .) 1(الحياة الكريمة للشعوب اإلسالمية

ب الموارد النقديـة مـن أفـراد المجتمـع     ذمؤسسة مالية تعمل على ج"  هو اإلسالميوالبنك  

 وبما يخدم   اإلسالمية،وتوظيفها توظيفا فعاال يكفل تعظيمها ونموها في إطار القواعد المستقرة للشريعة            

  .) 2("ب األمة ويعمل على تنمية اقتصادياتهاشعو

 حظـات حـول    يمكن أن نخلص إلى جملة االسـتنتاجات والمال         التعريفين السابقين  من خالل و

  :البنوك اإلسالمية

يعتبر نشاط البنوك اإلسالمية فكرا اقتصاديا مناسبا لمتطلبات الفـرد والمجتمـع فـي               -

  .الزمان والمكان

  . قواعد الشريعة اإلسالميةومبادئ نشاطها منتستمد البنوك اإلسالمية أسس  -

عدم التعامل بالفائدة الربوية في مجال العمل المصرفي،  ومختلف مجاالت أنشـطتها               -

 .إلخ...االقتصادية، االجتماعية
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البنك اإلسالمي كغيره من البنوك األخرى التقليدية، يسعى لتحقيق الربح ويعمل علـى              -

، معتمدة في ذلك على استخدام مختلف األساليب والصيغ         اإلسالميةيعة   بما يتالءم وقواعد الشر    تعظيمه،

 .واالستثماراإلسالمية في التمويل 

 اإلداريـة المصـرفية،    وظائفهـا   وتقـوم ب   المؤسساتي،تأخذ البنوك اإلسالمية شكلها      -

سن اختيـار    القدرات البشرية،  وح    الرشيدة وتدير  الهيكل اإلداري و الوظائف المالية واإلدارية        اختيارك

 .العمالء

عتبر البنك اإلسالمي نظام اجتماعي شامل يهدف إلى غرس القـيم اإلسـالمية فـي               ي -

 .المجتمع،  في مختلف المعامالت اإلنسانية واالقتصادية واالجتماعية

I. 2. أشكال العالقة:  

اآلن ثـالث   بالنظر إلى طبيعة العالقة بين البنوك المركزية والمصارف اإلسالمية، تبرز على الساحة             

  :)3(نماذج لهذه العالقة

  .عالقة أصلية متكاملة: الشكل األول

سالمية بمـا فيهـا البنـوك    إنشأت هذه العالقة في البلدان التي حولت مصارفها إلى مصارف          

  .المركزية ذاتها كما حصل في الباكستان وإيران والسودان 

  .عالقة خاصة: الشكل الثاني

هتماما خاصا، فأصـدرت لهـا      التي أولت المصارف اإلسالمية     نشأت هذه العالقة في البلدان ا     

قوانين خاصة بها تحدد عالقتها بالبنك المركزي مما يجعل الطريق واضحا أما كل مصرف إسـالمي                

يتم إنشاءه ويراعي في تلك العالقة إعانة المصرف اإلسالمي على تحقيق أهدافه وتجنيبه الوقوع فـي                

  .صدرت فيها تلك القوانين اإلمارات العربية المتحدة وتركياالربا الحرام، ومن الدول التي 

  .عالقة استثنائية:  الشكل الثالث

ستثنائية بجانـب البنـوك     انشأت هذه العالقة في البلدان التي أنشأت مصارف إسالمية بقوانين           

مية والبنـوك   التجارية التقليدية، وقد ظلت القوانين السابقة هي التي تحكم العالقة بين المصارف اإلسال            

وقد بـذلت المصـارف اإلسـالمية    . المركزية وهي قوانين تقوم على أساس النظام المصرفي العالمي       

الذي تفرضه البنوك ) الربا(جهودا كبيرة في الحصول على بعض االستثناءات للتخلص من نظام الفائدة 

مثال ذلك المصارف اإلسالمية   المركزية على البنوك التجارية التقليدية في األخذ واإلعطاء والتسهيل، و         

  .في مصر، األردن، والبحرين
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I.3.للبنك المركزي على البنوك اإلسالمية  الرقابة المصرفية :  

, وتشعبها وضخامة حجم المؤسسات المالية اإلسـالمية      . نجد في ظل تعدد األعمال المصرفية     

ولقـد  , به العـاملون   مقويا م واألعمالن نراقب ونتابع تنفيذ أيجب , متطورة   أوضاعوما تواجهه من    

   :)4(ح الطريق عندما قالـوضأو, بن الخطاب  المبدأ وضع لنا عمر 

  كنت قضيت ما علي ؟ أأرأيتم إذا استعملت عليكم خير من أعلم ثم أمرته بالعدل "

  .أعمل بما أمرته أم الحتى أنظر عمله . فقال ال . نعم : قالوا 

 له بالعدل، رأى أنه مـن واجبـه   هاختياره لألمثل وأمرفعمر بن الخطاب رضي اهللا عنه رغم  

مراقبته مراقبته حتى يتأكد من أنه ال يخالف ما أمره به، فال يخالف ما تقضي بـه أحكـام الشـريعة                     

  ".اإلسالمية

، تتأكد ضرورة الرقابة على الجهاز المصرفي اإلسالمي، للتحقق من عـدم            انطالقا مما سبق    

      .ية قد تعرقل مسيرة نشاطهوقوعه في أزمات مالية ونقد

ويقصد بالرقابة، تلك التي تنصب على الناحية اإلجمالية للبنوك وبصرف النظر عن المركـز              

المالي لكل بنك على حدة،  وعادة ما يجأ البنك المركزي لتحقيق أهداف هذه الرقابة إلى الرقابة الكمية                  

  .ابة االئتمانيةوتدعى هذه األخيرة بالرق. )5(والكيفية  والمباشر معا

اإلسالمية ، والتي تهدف     ك المركزي يهتم بالرقابة اإلدارية للبنوك     نومن ناحية أخرى ، فإن الب     

إلى التحقق من تنفيذ وتطبيق القواعد الموضوعية، فوظيفة الرقابة اإلدارية هي قياس أداء األعمال التي        

 والخطط التـي وضـعت      -البنك–ضمن أن أهداف المؤسسة     نيقوم بها المرؤوسين، وتصحيحها حتى      

  . )6(لبلوغها قد تم تحقيقها

، إال أن ذلك وك اإلسالميةوعلى الرغم من أهمية الرقابة التي يفرضها البنك المركزي على البن    

 يستخدم البنك المركزي السياسات والضوابط والمعايير الرقابية التي تليـق بالعمـل             نفعا عندما يزداد  

 مثل تجميـد جـزء      .)7(يتسبب في الكثير من المشكالت لتلك المصارف      المصرفي اإلسالمي،  حتى ال      

  .كبير من حسابات االستثمار نتيجة تطبيق نفس نسبة االحتياطي القانوني المطبقة على البنوك التقليدية

ة السيولة في   وح به نتيجة لغياب بعض مكونات نسب      إظهار نسبة السيولة بأقل من الحد المسم       -

  .المصارف اإلسالمية

الحد من مقدرة المصارف اإلسالمية االستثمارية كنتيجة لتطبيق سياسة السـقوف االئتمانيـة    -

  . على التمويل الذي تقدمه
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 المركزي لطبيعة تلك البيانات والمعلومـات       عدم مالئمة النماذج والتقارير التي يطلبها البنك      -

  .ميةالتي تحتوي عليها الدفاتر المحاسبية واإلحصائية بالمصارف اإلسال

وعموما، فإن المتتبع لنشاط البنوك اإلسالمية ،  يجد بأنها تسهل عملية الرقابة من طرف البنك             

المركزي،  فهي بنوك استثمارية ونشاطها ذو طابع عيني وبالتالي فهي تسهل عملية الرقابة من طرف                

  :)8(البنك المركزي من عدة نواحي نذكر منها

ي، حيث أنها تقوم باستثمار أموال المـودعين اسـتثمارا          زيادة العرض النقد  دي إلى   ؤال ت  -1

  .النقدية السائدةمباشرا وحقيقيا، وال تتسبب في ظهور تيارات تضخمية كبيرة تأثر على السياسة 

ستثمارية،  وليست عالقة مديونيـة،  ممـا ال          ا البنك اإلسالمي تربطه مع مودعيه عالقة        -2

  .يشكل خطر على مركزه المالي

وك اإلسالمية تجمع بين خصائص البنوك التجارية والمتخصصة وبنوك االسـتثمار   إن البن -3

  .واألعمال في آداء الخدمات المصرفية لكن باستبعاد التعامل بالفائدة الربوية

تلك الخصائص للبنوك اإلسالمية تسهل بشكل كبير عملية الرقابة من طرف البنك المركزي       إن  

ألساليب والطرق للتعامل مع البنوك اإلسالمية وتحديد وظائفه تجاه         مختلف ا   األخير اوإمكانية وضع هذ  

  .)9(هذا النوع من العمل المصرفي اإلسالمي

I-4-أهمية الرقابة المصرفية للبنك المركزي على البنوك اإلسالمية ومتطلباتها  :  

االجتماعية إن تحقيق أهداف الرقابة المصرفية يرتبط بالسياسات االقتصادية والمالية والنقدية و          

  .دولة الحاكم للممارسة المصرفية في كل المطبقة، كما يرتبط باإلطار القانوني

ن مهام البنك المركزي الرقابة على المصارف،  وفيما يلي نعرض ألهم األهداف التي يقوم               مو

  :)10(نظام الرقابة المصرفية عليها والموقف منها في ظل خصائص المصارف اإلسالمية

  :ل المودعينحماية أموا  -أ

، وبناءا عليه فإن األموال التي يديرها البنك        إن هذا الهدف يتفق مع مقاصد الشريعة اإلسالمية       

كون محال للحماية والصيانة والحفظ،  ومن ثم فإن هذه األموال معرضة لحدوث نقصان              ت،  يجب أن     

  .في أصولها عند حدوث الخسارة

  .مخاطر األعمال السوقية والبيئية  -

 .رباصير من قبل المصرف المضالتق -

 .مخاطر سوء اإلدارة -

   .فهذه المخاطر تستلزم رقابة من طرف البنك المركزي للحد أو التقليل منها
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  :واالئتمانيضبط التوسع النقدي  -ب          

إن دور المصارف اإلسالمية في التوسع النقدي أقل نسبيا من دور المصارف التقليدية فـي                 

واحد، ألن هذه المعامالت تأخذ طابعها الحقيقي أو االستثماري ، وبالتـالي فـإن              ظل سوق مصرفي    

مقدرة البنوك اإلسالمية على اشتقاق الودائع والتوسع النقدي تكاد تكون معدومة ،  وهذا مـا يسـهل                  

  .الرقابة المصرفية للبنك المركزي على البنوك اإلسالمية

 :توجيه النشاط التمويلي  -جـ 

عة يف يتفق مع خصائص المصارف اإلسالمية ، ألنه يتفق مع المقاصد الكلية للشرإن هذا الهد

 ، وترتيبها للمصالح الضرورية والحاجية والتحسينية ، وتستخدم البنك المركـزي بعـض              اإلسالمية

  النوعية، الهوامش النقدية لكل نوع من القروض، االئتمانيةالوسائل لتحقيق هذا الهدف ومنها، السقوف     

إلخ وهي في مجملها قابلة للتطوير لتتالءم مع صيغ التمويل ... قتراضيةاع الضمانات وشروطها االأنو

  .اإلسالمية

  

  :المحافظة على سالمة المراكز المالية للمصارف  -       د

وهو هدف يتفق مع مقاصد الشريعة اإلسالمية في المحافظة على األموال وصيانتها وضرورة           

لوسائل التي يستخدمها البنك المركزي صـالحة للتطبيـق علـى المصـارف             العمل فيها ، وأغلب ا    

  .حتياطي القانوني، ونسبة كفاية رأس المالاإلسالمية، مثل التحقق من نسبة السيولة ونسبة اال

تقديم المساعدات التي يحتاجها البنـك اإلسـالمي فـي معالجـة بعـض المشـكالت                            * 

    .ي الخلل في أعمال البنكوالصعوبات، والتعرف على نواح

إن رقابة البنك المركزي على نشاط البنوك اإلسالمية يفيد كذلك في عملية تقويم لنشاط                          * 

 .هذه األخيرة

في زيادة حسن أداء نشاط البنوك اإلسالمية، وضمان عدم         تؤدي رقابة البنك المركزي                  * 

 .)11(باوجود انحرافات تؤثر على العائد سل

يتبين مما سبق أن رقابة البنك المركزي على نشاط المصرف اإلسالمي الزمة وضرورة،              

 . ما دام نشاط هذه األخيرة قائما ومستمرا، فهذه العالقة إجبارية ومفيدة

يتبين مما سبق أن رقابة البنك المركزي على نشاط المصرف اإلسالمي الزمة وضرورة،                        

  .ذه األخيرة قائما ومستمرا، فهذه العالقة إجبارية ومفيدةما دام نشاط ه

ال أنه يشير إلى عدم المبالغة في حجم هذه الرقابة، وإال تحولت هذه الوظيفة مجرد تطبيق                إ            

  . ألوامر صادرة من سلطة نقدية مسيطرة
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II-عالقة البنك المركزي بالبنوك اإلسالمية :  

II-1- ك اإلسالميةالرقابة الكمية للبنو: 

 ئتمان وعملياته الذي تمنحه البنوك بصـفة       يهدف هذا النوع من الرقابة في التحكم في حجم اال         

  .شكل مباشر أو بشكل غير مباشر، سواء بعامة باختالف أنواعها

    II-1-1-االحتياطي النقدي القانوني :  

، )12( لدى البنك المركـزي    حتياطي في نسبة من ودائع البنك يحتفظ بها       وتتمثل قيمة هذا اال       

وبما أن الهدف من هذا األسلوب هو حماية المركز المالي للبنك، فليس هناك جدل في تطبيـق نسـبة                   

 القانوني النقدي على الحسابات الجارية أو الودائع لدى البنوك اإلسالمية، وفقا لنفس األسس              االحتياطي

  .)13(ت فيما بينهاالمطبقة على البنوك التقليدية لعدم وجود أية اختالفا

إذا تعلق األمر بالتعامل بالفائدة، فإن البنوك اإلسالمية تستبعد هذا النـوع مـن التعامـل،                إال  

وفي هذه الحالة فإن البنك اإلسالمي ال يأخذ هذه الفوائد التي تفرضـها             . باعتبار أنها ربا محرم شرعا    

 باالحتيـاطي  في هذه المعاملة المتعلقـة       وبالتالي فإن البنك اإلسالمي يواجه    . عملية اإليداع اإلجباري  

  :النقدي اإلجباري مشكلة خطيرة وذلك لسببين رئيسيين هما

أن المصارف اإلسالمية ال تتعامل بالربا أخذا أو عطاء ، وبذلك تفقد عائدا كان مـن                 -1

  .الممكن الحصول عليه لو  لم تودع هذه النسبة لدى البنك المركزي

اإلسالمي من توظيف كل األموال في المشـروعات        أن االحتياطي ال يمكن المصرف       -2

 .االستثمارية

 يمتد ليؤثر على نشاط البنوك اإلسالمية من ناحية حسـابات           إال أن تأثير هذه األداة في الحقيقة      

لدى هذه البنوك، وبالتالي فإن تطبيق نسبة االحتياطي القانوني تعنـي         ) الودائع غير الجارية  (االستثمار  

ألموال كاملة، أي تعطيل جانب من أموال المودعين وإقصاؤه عن االستثمار علـى             عدم استثمار هذه ا   

 فـي البنـوك     االسـتثمار وبالتالي ليست هناك حاجة لتطبيق هذه األداة على حسـابات            .غير رغبتهم 

 إذ . وعموما يمكن أن يتخذ البنك المركزي موقفا معينا في هذه العالقة مع البنوك اإلسـالمية    ،اإلسالمية

 على الودائع الجارية لديها،  ولو نسبة تزيد عن نسبة البنوك العاديـة أو               يل نسبة احتياطي قانون   تتحم

استثمار احتياطها في بنوك إسـالمية فـي        إمكانية إعادة   أو  . منها االستثماريةالتقليدية، وإعفاء الودائع    

   .  )14(الداخل أو الخارج بأساليب تتفق وآليات البنوك اإلسالمية

همية الخاصة لهذه النسبة فقد أثار جدل وخالف كبير فيما يتعلق بتطبيق هذه النسـبة       ونظرا لأل 

  .من عدمها

II-1-2-  دور البنك المركزي كملجأ أخير.  
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يعتبر البنك المركزي المقرض األخير للنظام المصرفي ككل، فهو دائما على اسـتعداد علـى               

  .)15(" الذعر المالي"مساعدة المصارف في حاالت 

ن البنوك المركزية في أغلب دول العالم واألنظمة المصرفية، تتقاضـى مـن             وحيث أ 

،  فإن البنوك اإلسالمية تبقى بعيدة عن اللجوء إلـى           البنوك المقترضة منها فوائد محددة مقدما     

  .االقتراض من البنك المركزي وفقا لهذا الشرط

ستلزم إيجاد الملجـأ    فالبنوك اإلسالمية تتعرض إلى العجز في مواردها المالية ، مما ي          

  .األخير للبنوك اإلسالمية الذي يتناسب مع طبيعتها

يصبح هذا األمر يسيرا عندما يشجع البنوك اإلسالمية ويسهل لها أو يقدم لها بعـض               

  :)16(ذكر منهانالبدائل التي تليق بالعمل المصرفي اإلسالمي 

  :تقديم التمويل على أساس عقد مضاربة -أ

على معدل العائد الفعلي الذي يتم توزيعه على المدة التي تـم            ويحصل البنك المركزي    

   .االنتفاع بالتمويل فيها

   تقديم التمويل على أساس عقد المشاركة -ب

ن بتم الربط بين عملية استرداد البنك المركزي ألمواله والتدفقات النقديـة            أوهنا يجب   

  .للمشروع

   إنشاء صندوق مشترك للسيولة  -ج

بنسبة من أموال الحسابات غير  " في كل بلد على حدة      "ارف اإلسالمية   تساهم فيه المص  

  .االستثمارية  وتستخدم الحصيلة في تقديم السيولة للمصرف اإلسالمي عند وجود عجز مؤقت 

دار الصندوق بواسطة البنك المركزي أو بواسطة لجنة تمثل المصارف اإلسـالمية            يو

  .المساهمة في الصندوق

   )17 (: كقرض حسن تقديم التمويل -د

اجـة لمواجهـة عجـز     حركزي التمويل الالزم كقرض حسن عند ال      مبان بقدم البنك ال   

  .السيولة ولمدة محدودة

  :التامين على الودائع -هـ

   .) 18(هذا الهدف تنشأ لهذا الغرض صناديق أو هيئات مركزية حكومية تتولى تحقيق

سـالمية علـى المسـتوى       إنشاء صندوق مشترك لإلمداد بالسيولة للمصارف اإل        -و

  . العربي واإلسالمي
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عنـد صـعوبة توفيرهـا       بالعملة الحرة القابلة للتحويـل    ويمتد القصد منه إلى توفير السيولة       

  .للمصرف اإلسالمي من السوق المحلي

ساثمار لمواجهة احتياجات السيولة    حتياطي النقدي المقابلة لحسابات اإل     تخصيص نسبة اال    -ز

  . سالميةالطارئه للمصارف اإل

يتم تخصيص نسبة معقولة من أرصدة حسابات اإلستثمار،  خالفا لإلحتياطي النقدي اإلجباري،  

  . وإيداعها في حساب مستقل بدون فائدة لدى البنك المركزي

  . العمل على قيام مصرف مركزي إسالمي-م

زي إسالمي أن تعمل المصارف اإلسالمية وبجهود متكاتفة وأهداف موحدة على إيجاد بنك مرك  

  . منه بدون فائدةلالقتراضعالمي 

 II-1-3-وق المفتوحةس سياسة ال.  

 أو اإلقراض عن طريـق بيعهـا      االفتراضفمن خالل هذه السياسة يهدف البنك المركزي إلى         

 على حجم السيولة في الجهاز المصرفي، فالبنك اإلسالمي ال يتعامل لتأثيرهوشراءها للسندات بفوائد ،   

بهذه السندات ألنها قروض ربوية وبالتالي فإن تطبيق هذه السياسة في المصارف اإلسالمية يلقى جملة               

  .من الصعوبات

إن تطوير واستحداث أدوات مالية في السوق المالي اإلسالمي يمكن أن يساهم بشكل جيد في               و

  .ستخدام سياسة السوق المفتوحةتطوير ا

 بدائل إسـالمية فيمـا يخـص        يقدمرفي  صالفكر االقتصادي اإلسالمي في مجال العمل الم      و  

  . )19 (: منها نذكرقدي والمالي واألوراق التي يمكن تداولها في السوق الن

  :وهي: السندات الخاصة: أوال

  :سندات المضاربة أو المقارضة -1

 برأسمال ملكية   بإصدار صكوك ) المضاربة(ى تجزئة رأس المال القارض       تقوم عل  استثماريةوهي أداة   

المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكـون حصصـا              

شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه بنسبة ملكية كل منهم فيه ويفضل تسـمية هـذه األداة                   

مع بيان الشروط الخاصة بذلك اإلصدار على أن تتفق جميع الشروط   ). رضةصكوك المقا (اإلستثمارية  

  .مع األحكام الشرعية

  :سندات المشاركة -2
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ال تختلف سندات المشاركة كثيرا عن سندات المضاربة  إال من حيث أن صاحب السند في المشـاركة                 

ه ذلك، وهذا هو جوهر     يكون له حق المشاركة في اإلدارة بينما صاحب السند في المضاربة ال يكون ل             

  .ختالف في صيغتي المشاركة والمضاربةاال

  :سندات اإليجار -3

ويتم إصدارها من طرف البنك اإلسالمي لشراء معدات أو عقارات ثم تأجيرها لمن يرغب فـي ذلـك         

  .فيكون ثمن اإليجار العائد الذي يتحصل عليه أصحاب هذه السندات

  :ستصناعسندات اإل -4

 إصدار سندات لتمويل بناء عقارات مثال بطريقة اإلستصناع، وبما أن البنـك  يعلن البنك اإلسالمي عن   

 فإنـه   يكون قد قام بتقدير تكلفة المشروع وتحديد هامش الربح باالتفاق مع المستفيد من هـذا العقـار    

ي يمكن توزيعه على أصحاب هذه السندات، والتي يستحسن أن تحـدد مـدتها              ذبإمكانه تحديد العائد ال   

ناء أو إنجاز العقار تقريبا، وبعد عملية اإلكتتاب والحصول على األموال يتم إنجاز المشروع ثم               بفترة ب 

بيعه إلى المستفيد الذي يكون قد اتفق مع البنك على الشراء بعقد الزم كما يؤكد على ذلـك الفقهـاء،                    

  .وبهذا يتم استرجاع األموال مع هامش الربح المتفق عليه

  :لعموميةسندات الخزينة ا :ثانيا

  :سندات اإلقراض الحسن للحكومة -1

وهي سندات تصدرها الدولة وتجبر البنوك على اإلكتتاب فيها مستعملة في ذلك السـلطة النقديـة                

  .ممثلة في البنم المركزي بنسبة مئوية من الودائع الجارية لدى هذه البنوك

  :سندات السلم -2

 يوما، والتي تصـدرها     90 تتجاوز عادة مدة     وهي األداة المالية كبديل عن أذونات الخزينة التي ال        

الدولة للتحكم في حجم السيولة أو لتغطية عجز مؤقت في موازنة الدولة، وأشـار إلـى إمكانيـة                  

استعمال السلم في أي إنتاج قومي في العالم اإلسالمي كالقمح أو البيترول أو المطاط إلى غير ذلك                 

 .من المعادن

 .أسهم االستثمار الحكومي -3

اختيار عدد من الوحدات االقتصادية المملوكة للدولة كليا أو جزئيا، تجزئنها إلـى             بها  ويقصد  

أسهم استثمارية لكل منها قيمة اسمية متساوية ويتم إصدار هذه األسهم وبيعها دوريا بـالمزاد العلنـي                 

  . على الجمهور، وتحقق هذه األسهم أرباحا سنويةالتنافسي

II-1-4- ةاالئتماني فوقسياسة الس.  
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الذي يمنحه أي بنك في مـدة معينـة،         ) القرض   (االئتمانيحدد البنك المركزي سقفا إلجمالي      

ويطبق البنك المركزي هذا على جميع البنوك دون تمييز بين تجارية وإسالمية،  وعلما بأن التمويـل                 

ثمار سـت الذي تقدمه المصارف اإلسالمية لألشخاص ليس على سبيل القرض ، وإنما هو على سبيل اال              

والمشاركة في الربح والخسارة، فإنه ينبغي عدم تقيد االستثمارات بسقف االئتمان المطبق على البنوك              

وخاصة وأن التمويل اإلسالمي تمويل عيني حيث أن مقدار النقديـة التـي يقـدمها البنـك                 . التجارية

مشاركات والمرابحات  اإلسالمي يقابلها في الغالب مقدار من السلع والخدمات، وذلك من خالل صيغ ال            

 تقابلها زيادة في جانـب      -زيادة في القوة الشرائية   –والمضاربات حيث إن أي زيادة في جانب الطلب         

 من المفترض أن كافـة       منتج لسلعة أو خدمة، وهذا على أساس أنه        اقتصاديالعرض ، تحريك نشاط     

مية المجتمـع، وبالتـالي     نتاجية أو خدمية تعمل على تن     مشروعات البنوك اإلسالمية هي مشروعات إ     

مستبعدة في ظل هذا النوع من التمويل، وعليه فإن هدف سياسة السقوف االئتمانيـة       احتماالت التضخم 

  .سوف يتحقق دون الحاجة إلى تطبيقها

II-1-5- نسبة السيولة النقدية .  

من سـير   يقصد بالسيولة النقدية بصفة عامة أنها المقدرة على الوفاء بإلتزمات الحالة، بما يض            

النشاط بدون مشاكل وال معوقات،  ولتحقيق هذه السيولة في المصارف اإلسالمية يلزم االحتفاظ بمبالغ               

سائلة من النقدية أو من األموال التي يمكن تحويلها إلى نقدية بسرعة في المصرف أو لدى المصارف                 

  .ب منه على وجه السرعة التي عليها وكذا أي مبالغ قد تطلبااللتزاماتاألخرى حتى يمكن الوفاء 

وفي الحقيقة أن الودائع ألجل بمختلف أنواعها في المصارف اإلسالمية ال تعتبر قرضا كما بينا 

بقا، وإنما تعتبر ودائع استثمارية فتطبق هذه النسبة في مثل هذه البنوك التي تقوم علـى هـذا                  اذلك س 

، دون  )ذات األجـل القصـير    (ريـة   األساس فالعمل المصرفي يكون مقبوال فقط على الحسابات الجا        

  .الحسابات والودائع اإلستثمارية وذلك ألسباب سبق ذكرها

باإلضافة إلى ذلك وهو سبب جوهري ومهم جدا في عمل البنوك اإلسالمية، ويتعلـق األمـر                

بمكونات األموال السائلة لديها، حيث أنها تتضمن بنودا ال مكان لها في محفظة األوراق المالية للبنوك                

  .إلخ... وراق التجارية المخصومةالخزينة، األ أوذون ندات الحكومية،إلسالمية، مثل السا

،  خاصـة وأن     ومع ذلك مازالت هناك مشكلة تواجه البنوك اإلسالمية لتحديد نسبة السـيولة             

 لتزام بهذه النسبة على مختلف البنوك التقليدية اإلسالمية دون تمييز، رغم أن           البنك المركزي يطلب اال   

  .البنك اإلسالمي يحرم العمل بتلك األوراق العتمادها على عنصر الفائدة الربوية

عتبار بعض طرق اإلسـتثمار     اولذا يجب المساولة بين مفردات النظام المصرفي بحيث يجب          

في البنوك اإلسالمية ذات الضمانة العالية ضمن بنوك نسبة السيولة، وذلك كالمرابحة المغطاة ضماناتها 

ستثمارية أو الضمانات السكية أو يمكن تمويل الحكومة بصيغة المرابحة وبضمانة أو الودائع االبالذهب 
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وفـق لخصوصـيتها      البنك المركزي ولكن سيظل الحل األمثل هو التعامل مع البنـوك اإلسـالمية            

  .ومراعاتها بخفض نسبة السيولة عليها

الية إسالمية متنوعة يعتد بها مـن طـرف    ممحفظةوفي األخير فإن البنك اإلسالمي قادر على تكوين     

البنك المركزي في فرض نسبة سيولة تليق بالبنك اإلسالمي، كما سبق ذكر أنـواع مختلـف األوراق                 

المالية في المصارف اإلسالمية خاصة وأن البنك اإلسالمي يقوم بتمويل حقيقي لمشروعات فعلية وليس 

ب تحديد موعد تحصيله مهمى كانت دراسـات        يصعفي صورة قرض نقدي، وهذا النوع من التمويل         

 مما يصعب إيجاد السيولة الالزمة في الوقت المناسب، وهنا يمكن أن يتـدخل              الجدوى وبرامج التنفيذ  

لتأدية دوره الذي يدخل في السياسة النقدية وهو إعادة تمويل خزينة البنوك اإلسـالمية               البنك المركزي 

 المقترحات لترشيد العالقة بين البنك المركـزي والبنـوك    بعضوإسعاف نشاطها المصرفي وفيما يلي 

  :)20(اإلسالمية عند تطبيق نسبة سيولة نذكر منها

  .تطبق نسبة السيولة على الحسابات الجارية -1

إعفاءها من هذه النسبة أو على األقـل تطبيـق          و االستثماريةإمكانية إنشاء جزء من الودائع       -2

 .عليها نسبة أقل

حتياجات نشاط المصارف اإلسالمية تعمـل علـى نمـو          ايدة لتناسب   تطوير أدوات مالية جد    -3

الصيرفة اإلسالمية لمواجهة متطلبات السيولة، وتدعيم محفظة األوراق الماليـة اإلسـالمية             

  . وتنويع آجالها

II- 2- الرقابة المباشرة و الكيفية :  

II-2-1- أسلوب التفتيش أو الرقابة على البنوك .  

 للمصارف اإلسالمية أن تخضع للتفتيش من قبل البنك المركزي كمـا هـو              فمن حيث المبدأ ال بد    

الحال مع البنوك التقليدية للتأكد من سالمة نشاطها المصرفي اإلسالمي إال أنه ونظرا لخصوصية              

 للتفتيش يأخذ في االعتبـار السـمات الخاصـة المميـزة     لهذا األخير ، يفترض إعداد دليل مستق    

ن إدارة البنك اإلسالمي تسـير بشـكل يضـر          أ يثبتإذا كان هذا الدليل     للمصارف اإلسالمية ،  ف    

  :بمصالح المودعين ويهدد وضعه المالي، يجوز للبنك المركزي اتخاذ التدابير الالزمة في ذلك مثل

  .مطالبة المصرف اإلسالمي بتصحيح الوضع -

 .تعيين مستشار أو أكثر لمتابعة األمر -

ولية كاملـة   ؤمبررات كافية وهنا تحمل المس    ب يمكن تحديد نسبه     الضررعند إثبات    -

 .لى مسببهاع
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 ه الذي أثبت ضرر    أو إلغاء الترخيص لمزاولة نشاطه      عمليات المصرف كلية   فوق -

 .بأدلة كافية، وفي ذلك خدمة لمقتضيات النظام اإلسالمي ككل

II-2-2- 21( أسلوب قوائم اإلستبيان(:  

إلى المصارف اإلسالمية الستيفاء ما بها من       ) نماذجستثمارات أو   ا( حيث يرسل البنك المركزي قوائم      

 بيانات ومعلومات عن حركة المعامالت في ضوء أسس ومعايير معينة ويعتمد علـى تلـك البيانـات                

  .راجعة والرقابة وتقويم األداء  ألنها مصدر معلومات التخاذ القراراتم في عملية الوالمعلومات

II-2-3- االقناع األدبي :  

البنك المركزي باستخدام أسلوب التوجيه واإلقناع األدبي بشأن ما يجب أن تنتهجه البنـوك              وفيها يقوم   

جتماعات يعقدها  امن سياسات في مباشرة نشاطها ويكون ذلك في صورة تصريحات يدلي بها البنك و               

ب خدمة االقتصاد، فيجلهدف تسالمية جزء من البنية المصرفية و   مع المسؤولين، وبما أن المصارف اإل     

  .)22(أن تخضع لتوجهات البنك المركزي ما دامت ال تتعارض مع أسس نشاطها

II-2-4- رقابة البنك على سجل البنوك وفتح فروع جديدة   .  

والتأكد مـن طـرف البنـك        ع البنوك اإلسالمية على زيادة فروعها في الداخل والخارج        يشجبتوذلك  

 فعال في دفع التنمية االجتماعية واالقتصادية       المركزي بأن البنك اإلسالمي هو بنك تنموي يؤدي دور        

 بفتح فروع   ي تشجيعه على زيادة نشاطه وتوسعه     في المجتمع من خالل صيغة أعماله، وبذلك يشارك ف        

سالمية ، خاصة وأن سجالت البنوك  اإلسالمية  مقيدة لدى البنك المركـزي، وهـذا                جديدة للبنوك اإل  

جل خاص بها يراعي طبيعة وخصوصية العمل المصـرفي         األخير يسجل نشاط البنك اإلسالمي في س      

  .)23(اإلسالمي

II -2-5- أنواع أخرى للرقابة:  

باإلضافة إلى ما سبق هناك إمكانية الرقابة على نشاط البنوك اإلسالمية من طرف البنـك المركـزي                 

  :قة مباشرة مثليبطر

  .الرقابة على تسجيل البنوك وإندماجها وتصفيتها -1

 .والمنقول بالشراء والبيع البنك  اإلسالمي في العقارالرقابة على نشاط  -2

الرقابة المحاسبية من خالل مراجعة ومعالجة القيود المحاسبية ألعمال المصارف اإلسـالمية             -3

 .)24(المختلفة

 . وعالقاته باإلحتياطات وحدود االئتمانالرقابة على رأس المال من حيث حده األدنى -4

جنبية، أعضاء مجلس اإلدارة، مراقبي الحسـابات، أسـعار         الرقابة على الودائع بالعمالت األ     -5

 .الخدمات المصرفية
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 البنك المركزي في تعامله مع البنـك         فيها  يأخذ -ة المباشرة والكيفية  الرقاب-  هذه األنواع من الرقابة    إن

ألنـواع  بين البنوك التقليدية، وبالتالي فنختلف هذه ا الغاية والمقصد واألنشطة بينها و  اختالفاإلسالمي  

  .تكون مقبولة في نظام مصرفي إسالمي إذا كانت تأخذ بخصوصية هذا النظام

II -3- نتائج عامة :  

  :لتطوير مستقبل عالقة البنوك اإلسالمية مع البنك المركزي نقترح اآلتي

، وبالتالي ال عنصر دعم وتكامل مع باقي مؤسسات الجهاز المصرفي  تعتبر البنوك اإلسالمية   -1

  .ا على تقديم وتطوير خدماتها وزيادة فروعها في الداخل والخارجبد من تشجيعه

دعم العالقة بين مختلف البنوك اإلسالمية والتعاون فيما بينها لخلق محيط مصرفي إسـالمي               -2

 . تتكامل فيه الجهود وتتحقق في ظله األهداف

طبيعـة  تساهم المصارف اإلسالمية في زيادة معدل النمو االقتصادي بشكل حقيقي، نظـرا ل             -3

نشاطها االستثماري وذلك باستخدام مختلف صيغ التمويل المصرفي من مضاربة ومشـاركة            

 .ومرابحة

تسهيل معاملة البنك المركزي مع البنوك اإلسالمية لسد العجز في الموارد المالية بصفة مؤقتة          -4

 .بما يتناسب وطبيعة عمل البنوك اإلسالمية المميز

جال استثمار الودائع وتجميعها من أجل المحافظة علـى         التوجيه اإلستشاري والنصائح في م     -5

 .المودعين وخلق متعاملين جدد

وأخيرا يمكن القول أن البنوك اإلسالمية جزء ال يتجزأ من النظام النقـدي والمـالي للدولـة                   -6

 . والمحافظة على نشاطها هو ضمان الستقرار السياسة النقدية واالقتصادية الكلية في البالد
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 :قائمة المراجع

 

 .96، ص)2003,الجزائر, بهاء الدين للنشر والتوزيع(محمود سحنون، االقتصاد النقدي والمصرفي. د1) (

 .17ص ,2ط, )1995, القاهرة, إيتراك للنشر والتوزيع(محسن أحمد الخضيري،  البنوك اإلسالمية .   د 2)(

) 1999,األردن, دار النفائس(ة المعاصر ة في الفقه اإلسالمي المعامالت المالي,   محمد عثمان بشير  3)(

 .3ط,

النقود والبنوك في النظام اإلسالمي، مركز اإلسكندرية : عوف محمد الكفراوي، البنوك اإلسالمية.  د 4)(

 .298، ص 1998للكتاب،  اإلسكندرية، 

 .280ص, )1986, ة العربية، القاهرةدار النهض( محمد زكي الشافعي، مقدمة في البنوك والنقود،  .   د 5)(

 .300عوف محمود الكفراوي، مرجع سابق ، ص .   د 6)(

عصام عبد الهادي أبو مصر، المنهج المحاسبي اإلسالمي لمعالجة مشكالت تعدد أجهزت الرقابة على 7)(

في العلوم االقتصادية،  رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه - دراسة تحليلية ميدانية-المؤسسات المالية اإلسالمية

 .49،  ص1994كلية التجارة،  

عالقة البنك المركزي بالبنوك اإلسالمية، مجلة االقتصاد اإلسالمي، بنك دبي اإلسالمي، :   إسماعيل حسن 8)(

 .29 -28،  ص 1985، ماي 46العدد 

 .314عوف محمد الكفراوي، مرجع سابق، ص.  د 9)(

قة البنوك المركزية بالمصارف اإلسالمية، مجلة اإلقتصاد اإلسالمي، محمود على السرطاوي، عال.د.  أ 10)(

 .44م، ص2002هـ، أغسطس 1423، جمادي األولى 254العدد 

 .35  عصام عبد الهادي، أبو نصر، مرجع سابق، ص  11)(

لبحوث، أحمد جابر، البنوك المركزية ودورها في الرقابة على البنوك اإلسالمية، سلسلة الدراسات وا.   أ 12)(

 .97، ص1999، يونيو 12مركز صالح عبد اهللا كامل، العدد 

    منير إبراهيم هندي، إدارة البنوك التجارية، مدخل إلى اتخاذ القرارات، المكتب العربي الحديث،  13)(

 .81، ص3،ط2000اإلسكندرية،

 االقتصادليمن، مجلة لطفي محمد الصرحي،  تطور عالقة البنوك اإلسالمية بالبنك المركزي في ا.   د 14)(

 .44ص . 2004هـ، ماي 1424، ربيــع األول 264اإلسالمي،  العدد 

 .291، ص 2، ط2000الغريب ناصر، أصول المصرفية اإلسالمية وقضايا التشغيل،  القاهرة، .   د 15)(

  :  راجع في ذلك كل من 16)(

، 2003 اإلسالمي، االقتصادجلة نوك المركزية ، م البنوك اإلسالمية بالبكمال توفيق حطاب، عالقة. د -

 .14، ص268العدد 

، 1999محمد عثمان بشير، المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي، دار النفائس األردن، .   د-    

 .373،  ص 3ط
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 اإلسكندرية,الدار الجامعية , مقدمة في اقتصاديات النقود والصرفة والسياسات النقدية , محمود يونس.  د 17)(

 . 235ص , 2001,

, مكتبة دار الترا ث , تطوير أعمال الصيرفية بما يتفق والشريعة اإلسالمية.    سامي حسن احمد حمود18)(

  .  288ص  , 3ط,1991القاهرة، 

 ناصر سليمان ،  السوق المالية اإلسالمي كيف يكون في خدمة النظام المصرفي اإلسالمي؟ مداخلة 19)(

ة حول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورها في االقتصاديات مقدمة في الدورة التدريبي

 .  وما بعدها9، ص2003المغاربية، جامعة سطيف، ماي، 

 اإلتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية ، العالقة بين البنوك اإلسالمية والبنك المركزي، القاهرة، بدون تاريخ،  20)(

 . 1ص 

 .9، ص2003ى المصارف اإلسالمية، المعهد المصرفي، القاهرة،  دليل إرشادات الرقابة عل 21)(

 .103 أحمد جابر، مرجع سابق ، ص 22)(

 العالمية، بدون ذكر دار االقتصادية محمد محمود المكاوي، مستقبل البنوك اإلسالمية في ظا التطورات  23)(

 . وما بعدها277، ص2003النشر، 

 .2ط. 2003لمصرفية، دار المناهج، عمان ،  خالد وهيب الراوي، إدارة العمليات ا 24)(
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