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مقدمة :

يتناول هذا اجلزء من املخطط الدراسات اليت أسهمت يف إسالم اجلهاز املصريف وهي
على النحو اآلتي:
 .1دور بنك السودان كمقرض أخري لتمويل البنوك التجارية.
 .2جتربة بنك السودان يف الرقابة واإلشراف على املصارف يف إطار النظام املصريف
اإلسالمي املتكامل.
 .3البنوك التقليدية والتحول الفوري لتطبيق الصيغ اإلسالمية يف معامالتها املشاكل
ومقرتحات معاجلتها.
 .4التصور اخلاص لدور بنك السودان يف إطار النهج اإلسالمي
 .5جتربة السودان يف تطبيق النظام املصريف اإلسالمي.
 .6إصدار النقود –دراسة تأصيلية.
 .7سياسة اإلصدار النقدي (التمويل التضخمي)



تعليق اللجنة:

دور بنك السودان كمقرض أخير:

يف إطار وظيفته كمقرض أخري استحدث بنك السودان نافذتني للتمويل يف البنك املركزي
(نافذة متويل العجز السيولي ونافذة التمويل االستثماري) حيث تهدف نافذة متويل العجز
السيولي إىل مساعدة البنوك اليت تواجه مشاكل سيولية طارئة ألسباب عارضة ،بينما
تعمل نافذة التمويل االستثماري على سد الفجوة التمويلية الحتياجات االقتصاد الكلية
وفك اختناقات التمويل املومسية وحتريك أو حتفيز بعض القطاعات ذات املخاطر العالية
(الزراعة – الصناعة) .وثيقة رقم ( )1توضح التطورات اليت متت من قبل بنك السودان
يف ممارسته لدور املقرض األخري يف النظام اإلسالمي واآلليات املستخدمة يف التمويل وكيفية
عملها .ألن دور بنك السودان ال يتوقف عند منح التمويل بل يذهب إىل أبعد من ذلك
بالتدخل املباشر حلل مشاكل البنوك بشرائه ألصول أو حمزونات بعض املصارف اليت
تعانى من مشاكل سيولية أو متويلية خاصة عند فشل تسويقها يف الوقت املناسب كما يقدم
اخلربة الفنية لتلك املصارف يف إطار الربامج التصحيحية ملعاجلة مواقفها سواء السيولية أو
التمويلية أو اإلدارية أو احملاسبية.
انظر الوثيقة رقم ()1

الوثيقة رقم ()1

X
دور بنك السودان كمقرض أخري
لتمويل البنوك التجارية

يأتي جلوء البنوك التجارية للتمويل من بنك السودان يف إطار الدور الذي يلعبه البنك
كبنك مركزي يُعنى بتنفيذ السياسات النقدية يف إطار السياسات الكلية اليت تقررها الدولة،
وذلك ملساعدة القطاع املصريف يف حل املشاكل السيولية اليت قد تواجهه من خالل تنفيذه
للسياسات التمويلية اليت يوجه بااللتزام بها .والقاعدة العامة هو إن يعتمد القطاع املصريف
على موارد حقيقية تقوم بتعبئتها البنوك من اجلمهور و من ثم تقوم بإعادة استخدام
هذه املوارد يف متويل أنشطتها املختلفة إال إن تلك البنوك قد تواجه بنقص مؤقت يف
السيولة ألسباب عدة ،وقد يلجأ مبوجبها البنك املركزي للحصول علي متويل وتتلخص
هذه األسباب يف الظروف العادية إىل السحوبات الغري عادية اليت يقوم بها اجلمهور من
الودائع ولكن تعددت هذه األسباب وتطورت باملستجدات اليت جدت على القطاع املصريف
وألقت بآثارها السلبية على عدد من البنوك الشيء الذي أدى إىل نقص تراكمي مزمن يف
السيولة مما أدى لكشف حسابات بعض البنوك مع بنك السودان وتتلخص هذه العوامل
يف آالتي-:
أ /اإلفراط يف التمويل – أي توسع البنوك يف العمليات االستثمارية مع العمالء مبا
يفوق املوارد املتاحة للتمويل.
ب /ارتفاع نسب الديون اهلالكة واملتعثرة.
ج /عدم مقدرة البنوك على استقطاب ودائع كافية من اجلمهور.
د /التوسع يف االستثمارات الرأمسالية واقتناء األصول الثابتة.
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تاريخ ومستجدات جلوء البنوك التجارية لبنك السودان للتمويل:
لقد مارس بنك السودان دوره كمقرض أخري يف السابق مستخدماً الوسائل الربوية وذلك
بإعادة خصم الكمبياالت والسندات االذنية وإقرارات البضائع (كالقطن) وأيضاً مقابل
الضمانات اخلارجية املقبولة وقد كان ذلك مشروطاً باآلتي -:
 /1أن تكون األوراق املالية املخصومة أوراقاً ذات استحقاق قصري األجل ملدة ال
تتجاوز ستة أشهر وفق املادة ( )41من قانون بنك السودان (ال تكون طويلة األجل
الن طبيعة الودائع قصرية األجل).
 /2حتديد سعر اخلصم أو الفائدة من وقت آلخر.
 /3حتديد سقف اقرتاضي للبنك مبين على املوقف املالي.
 /4حتديد أهلية عمالء البنك ليكونوا بالضرورة عمالء من الدرجة األولي First
 Classوتقرير سقف هلم من واقع مراكزهم املالية.
 /5حتديد سقف كلي لإلقراض لكل القطاع املصريف.
ويف ظل النظام املصريف اإلسالمي فان أهمية بنك السودان كبنك مركزي يعين برسم
وتطبيق السياسات النقدية ،كان البد من وجود آلية مناسبة تلجأ مبوجبها البنوك لبنك
السودان ذات أهمية مماثلة لتلك األهمية املرتبطة بذات الدور املوازي يف النظام املصريف غري
اإلسالمي ،وعليه فانه من الضرورة مبكان إن يقوم البنك املركزي يف النظام اإلسالمي بدور
املقرض األخري ملعاجلة األزمات السيولية املؤقتة اليت قد تواجهها البنوك وقد تتأثر بها
الودائع وسلوكيات اجلمهور يف االدخار.
لقد استمر بنك السودان كمقرض أخري بعد اسالم القطاع املصريف يف العام 1984م وذلك
عن طريق معاجلة العجز السيولي املؤقت يف املصارف بكشف حساباتها أحياناً وتقديم
متويل مباشر أحياناً أخرى بصيغة القرض احلسن واملضاربات املقيدة وشراء حصيلة
مستندات الصادر ،وعلى الرغم من اإلجراءات املصاحبة اليت اختذها بنك السودان للحد
من ظاهرة كشف احلساب واملتمثلة يف العقوبات املالية واإلدارية وحظر التمويل وأسلوب
اإلقناع األدبي إال أن الظاهرة قد استمرت مما افقدها عنصر العرضية الشيء الذي أدى
إىل سلبيات انعكست على املواقف املالية والسيولية لبعض البنوك فضالً عن تأثريات
اإلفراط يف حجم السيولة الكلية يف االقتصاد وقد اصبح املوقف أكثر حرجاً منذ الربع األول

للتسعينات حيث اعتمدت البنوك بصورة أساسية يف التمويل علي كشف حساباتها لدي
بنك السودان وبسبب اآللية املتبعة يف املقاصة لدي بنك السودان (بعدم إرجاع الشيكات
للبنوك) ولعدم وجود مؤسسية للتعامل لعالج تلك السلبيات ،وعلى الرغم من صدور قانون
العمل املصريف لعام 1991م والئحة اجلزاءات لعام 1992م إال أن ظاهرة استمرار كشف
احلسابات مل ختتف بالرغم من العقوبات املالية واإلدارية ،وعليه فأنه كان البد من إجياد
اآللية واألدوات الالزمة لعالج ظاهرة كشف احلسابات وتنظيم جلوء البنوك للتمويل من
بنك السودان وفق منظور إسالمي.
مؤسسية متويل البنوك من بنك السودان -:
على ضوء الدراسة اليت أعدت يف يونيو  1996بواسطة جلنة (دور بنك السودان كممول
أخري لوحدات اجلهاز املصريف) ومن واقع جتربة إدارة التمويل يف السنوات األخرية بإجراء
عمليات متويل حمددة لبعض البنوك واألنشطة وفق األسس اإلسالمية نقدم هذا التصور
للمؤسسة املطلوبة لتنظيم عمليات متويل اجلهاز املصريف من بنك السودان.
أوالً  :حاالت اللجوء لبنك السودان -:
تنقسم حاالت جلوء البنوك لبنك السودان للتمويل لنوعني من البنوك من حيث التقسيم
النوعي -:
 -1بنوك ذات موارد وإمكانيات جيدة ال تواجه عجزاً يف السيولة ولكنها رمبا
حتتاج للجوء لبنك السودان لسد نقص مؤقت قد ينتج من سحوبات طارئة لودائع
عجزت نسبة االحتفاظ بالسيولة ( )%10عن معاجلته أو رمبا جلأ البنك لتمويل
عمليات استثمارية عاجلة (صادر مثال) ،وهذه البنوك ليست بالضرورة مكشوفة
الرصيد لدى بنك السودان.
 -2بنوك متعثرة وتعاني من املشاكل املوضحة أعاله ومن عجز دائم يف السيولة
وكشف حساباتها الشيء الذي افقدها صفة العرضية وهي حتتاج لتوفيق أوضاعها
بكل معانيه.
ثانياً  :األسس والعوامل اليت حتكم منح التمويل من بنك السودان :
هنالك عوامل وأسس تتحكم يف وضع تقديرات حدود التمويل من بنك السودان للبنوك
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ضمن اخلطة العامة للدولة والسياسات التمويلية املقررة سنويا ويتلخص ذلك يف آالتي -:
 /1يف ضوء السقف املقرر للقطاع اخلاص ضمن اخلطة العامة اليت تقررها السياسات
الكلية واملعدة بواسطة اإلدارة العامة للسياسات والبحوث ،يتم تقدير مدى مقدرة
البنوك على مقابلة احتياجات متويل اخلطة ،وعادة ما ينتج عجز يف مقابلة البنوك
الحتياجات التمويل (فجوة التمويل) ليأتي دور بنك السودان يف تغطية هذا العجز
وفق خطة وبرنامج شهري وربع سنوي للتمويل.
 /2يف إطار اخلطة العامة املوضحة أعاله يتم التعامل مع البنوك بصورة منفردة وفقاً
لطلبات يتقدم بها البنوك ويتم التعامل مع هذه الطلبات وفقاً لآلتي -:
أ) تقييم موقف البنك املالي والسيولي وحتديد أهليته وترتكز على موقف تعامله
مع بنك السودان من حيث اإليفاء بكافة متطلبات توفيق األوضاع وتقارير
التفتيش بالرقابة على املصارف وموقف حساباته مع بنك السودان وأن ال
يكون مواجها بعجز دائم يف السيولة (بتحليل موقفه املالي وحساباته لدي بنك
السودان).
ب) أن يكون التمويل املطلوب وفقاً ملوجهات السياسات التمويلية اليت يصدرها
بنك السودان واألولويات اليت حتكمها.
ج) على البنك أن يوضح جدوى العملية التمويلية وحجم التمويل املطلوب
والغرض منه والضمانات والعمالء الذين سوف ينفذون العملية التمويلية وتوضيح
قدراتهم املالية وتعاملهم معه.
د /يتم تصميم استمارات تتضمن املعلومات املوضحة أعاله.
ثالثاً  :صيغ التمويل اليت ميكن تطبيقها :
فيما يلي الصيغ اإلسالمية اليت ميكن التعامل بها مع البنوك -:
أ /التمويل بصيغة املضاربة املقيدة :
وهي الصيغة اليت يتم بها التعامل اآلن إال أن البنوك تستغلها يف التوسع يف املتاجرة وال
تلتزم من خالهلا بتوفيق أوضاعها وعالج مشاكلها السيولية ،كما تالحظ أن بعض البنوك
ال تلتزم بالتصفية يف املواعيد احملددة وحيدث االنفالت الزمين مماُحيتم فرض التزام من
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جانب إدارات البنوك باملتابعة اجلادة للعمالء والعمليات املمولة وذلك باإللتزام بالتصفيات
يف كل األحوال .علماً بان نسب توزيع األرباح يف حالة الصادر  %50لبنك السودان و%50
للبنك ،ويف العمليات الزراعية  %75لبنك السودان و  %25للبنك املعين ،وأجل املضاربات
املقيدة ستة أشهر للصادر واحملافظ الزراعية ملوسم زراعي واحد.
ب /التمويل بصيغة املشاركة -:
وهي صيغة تعين تقسيم األرباح واخلسائر بنسب املساهمة يف رأس املال بعد خصم نسب
املصروفات اإلدارية املتفق عليها.
إن هذه الصيغة مع البنوك ال يتم استخدامها إال يف حاالت نادرة مثل اجتاه الدولة
بالدخول مع بنك معني لتمويل عملية اسرتاتيجية (حمافظ متويل السلع اإلسرتاتيجية).
ج /التمويل بصيغة ودائع االستثمار -:
وهي صيغة مقرتحة يقوم مبوجبها بنك السودان بإيداع مبالغ لدى البنك املعين يف
شكل وديعة استثمار مقيدة أو غري مقيدة ،وهذه الصيغة مل تطبق من قبل وميكن اقرتاحها
للهيئة العليا للرقابة الشرعية للنظر فيها.هذا وقد استبعدت القروض احلسنة من الصيغ
اليت ميكن التعامل بها.
رابعاً  :الفرتة الزمنية للتمويل -:
مبا أن التمويل الذي مينح هو ملقابلة نقص مؤقت يف السيولة اليت يواجهها البنك فان
صيغة التمويل الذي يقدمه بنك السودان سوف يكون متويل قصري األجل ال يتجاوز العام
وقد يقسم على مدى ثالثة اشهر ،وستة اشهر وتسعة اشهر والبد من تضمني هذه الفرتة
الزمنية يف أي تعاقد يدخل فيه بنك السودان مع البنك املعين.
خامساً  :إجراءات وشروط التمويل -:
تتلخص الشروط واإلجراءات املصاحبة ملنح التمويل بصورة عامة على مبدأين أساسيني
هما البساطة واملرونة من جانب ،وسهولة التطبيق من اجلانب اآلخر.
 -1تبدأ إجراءات التمويل بتقديم طلب من البنك املعين ،وكما هو موضح أعاله تنقسم
البنوك لنوعني ،بنك يواجه مبشاكل سيولة مزمنة وبنك يواجه مبشاكل سيولية عارضة
ويف كل احلاالت جيب أن يكون البنك -:
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أ /قد عاجل موقف حساباته املكشوفة لدى بنك السودان أو دخل يف برنامج لعالج
أوضاعه.
ب /التزم متاما مبتطلبات سياسات توفيق األوضاع حسب توجيهات بنك
السودان.
 -2يتضمن طلب التمويل البيانات التالية -:
أ /إسم البنك.
ب /ميزانية البنك العمومية املراجعة واملوثقة من الضرائب.
ج /نوع العملية املطلوب الدخول فيها مع العمالء (صادر – تصنيع ..اخل).
د /صيغة التمويل (مضاربة مقيدة – مشاركة … ..اخل).
هـ /العمالء اللذين سوف يقوم البنك بالدخول معهم يف التمويل وسريتهم الذاتية
ودورهم يف القطاع الذي يعملون فيه ومواقفهم املالية املراجعة واملوثقة من الضرائب
(لضمان التنسيق بني السياسات النقدية والتمويلية).
و /جدوى العملية ونتائجها املتوقعة وحجم التمويل املطلوب وتاريخ التصفية.
ز /أي بيانات أخرى مساعدة مع الرتكيز على أي مشاكل يواجهها البنك يف موقفه
السيولي من حيث الديون املتعثرة أو دخوله يف عمليات متويلية غري عادية أو أي
أسباب أخرى جلأ مبوجبها البنك لبنك السودان.
يقوم بنك السودان (إدارة التمويل) بدراسة هذه الطلبات بعد التشاور مع اإلدارات
املختلفة مثل إدارة الرقابة على املصارف وإدارة النقد األجنيب على إن يتم تصميم استمارة
تتضمن املعلومات أعاله ومتأل بواسطة البنوك.
اإلدارة العامة لإلصدار والتمويل
إدارة التمويل
1998/4/18
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الوثيقة رقم ()2

X

جتربة بنك السودان يف الرقابة و األشراف
على املصارف يف إطار النظام املصريف اإلسالمي املتكامل

دور بنك السودان يف الرقابة علي البنوك اإلسالمية
يشتمل على عدد من األوراق واملستندات اليت تعكس التجربة يف هذا اجلانب ولعل
الوثيقتني رقم ( )2و ( )3من أهم هذه األوراق ،ظل بنك السودان ميارس نوعاً من الرقابة
واإلشراف على اجلهاز املصريف واملؤسسات املالية مبوجب نص قانونه لسنة 1959م إال أن
قانون تنظيم العمل املصريف لسنة 1991م أعطاه صالحيات أوسع مكنته من ممارسة دوره
الرقابي واإلشرايف الكامل يف ظل التوجه اإلسالمي للقطاع املالي واملصريف.
ويف ضوء املوجهات اليت حتكم سري العمل املصريف خلدمة السياسات املصرفية يف نطاق
االقتصاد اإلسالمي الشامل خيدم الدور الرقابي لبنك السودان األهداف التالية-:
 )1احملافظة علي سالمة اجلهاز املصريف ومحاية املودعني بغرض خلق جهاز
مصريف قوي.
 )2توفري وسائل احلماية ملوجودات املصارف.
 )3التحقق من سالمة العمليات املصرفية وتوافقها مع املوجهات العامة لالقتصاد
القومي.
 )4التأكد من السالمة الشرعية للعمليات املصرفية.
 )5التحقق من صحة ودقة البيانات واملعلومات املتعلقة بالعمل وااللتزام بالسياسات
والقوانني والتوجيهات.
 )6اكتشاف املخالفات وتصحيحها واحلد من حاالت الغش والتزوير.
 )7التحقق من كفاءة وأسلوب الرقابة والضبط الداخلي باملصرف.
 )8صحة النواحي اإلجرائية للعمل واكتمال الدورة املستندية.
 )9كفاءة وكفاية اإلدارة العليا واإلدارات الوسيطة.
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مقدمة :
يعترب البنك اإلسالمي مؤسسة مالية اقتصادية إسالمية تتسم باإلجيابية والتنموية
واالستثمارية واالجتماعية وتعمل يف إطار الشريعة اإلسالمية لتجسيد مبادئ االقتصاد
اإلسالمي يف الواقع العملي*.
من ذلك التعريف ميكن استخالص الوظائف واخلصائص املميزة للبنوك اإلسالمية عن
البنوك التجارية غري اإلسالمية على النحو التالي -:
 -1تعمل البنوك اإلسالمية يف إطار الشريعة اإلسالمية.
 -2جتمع البنوك اإلسالمية مدخرات اجملتمع وتستثمرها خلدمة أهداف اجملتمع
ال لتعظيم العائد للمالك.
 -3تهدف البنوك اإلسالمية إىل بناء الفرد املسلم واجملتمع املسلم وتصحيح وظيفة
املال وحتقيق عدالة توزيع املوارد وإعمال قاعدة احلالل واحلرام والغنم بالغرم
واخلراج بالضمان.
 -4متارس البنوك اإلسالمية كل العمليات املصرفية اليت متارسها البنوك التجارية
غري اإلسالمية مع عدم التعامل بالربا أخذا وعطاء.
 -5تتصف البنوك اإلسالمية بأربع صفات أساسية متيزها عن البنوك التجارية غري
اإلسالمية وهى -:
أ /الصفة التنموية :
تقع على البنك مسئولية تأصيل السلوك االدخاري وتنمية املدخرات ألغراض االستثمار
وحتقيق التنمية االقتصادية وحماربة التقاليد اليت ال ختدم اإلسالم وبذلك تساهم يف بناء
اجملتمع الرساىل القدوة يف سلوكه وتصرفاته.
ب /الصفة االستثمارية -:
ترتكز الصفة االستثمارية للبنوك اإلسالمية على توظيف األموال (وليس املتاجرة يف
النقود والديون كما يف البنوك غري اإلسالمية) .وفق األولويات اإلسالمية من ضروريات
وحاجيات وحتسينات سواء عن طريق االستثمار املباشر أو باملشاركة مع الغري النتاج سلع
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 األستاذ محمد الشيخ .البنوك اإلسالمية ،خصائصها ،أهميتها ،ومقومات نجاحها ،مجلة
البنوك اإلسالمية العدد الحادي والخمسون 1986م.

وخدمات ملقابلة تلك األولويات.
ج /الصفة اإلجيابية -:
تقوم البنوك اإلسالمية بغرس السلوك العملي اإلجيابي يف نفس الفرد املسلم وذلك
بتفعيل صيغة املشاركة يف العمليات االستثمارية وربط املال بالعمل بدال من إيداع األفراد
المواهلم يف البنوك وانتظار الفائدة ،وذلك انطالقاً من مسئوليتها جتاه الفرد املسلم وتنمية
قدراته العقلية واألخالقية وتغيري سلوكه االدخاري واالستثماري واالجتماعي.
د /الصفة االجتماعية-:
يلعب املصرف اإلسالمي دوراً أساسيا يف حتقيق عدالة توزيع املوارد إذ يقوم بتحويل
الشرائح الضعيفة يف اجملتمع من صغار املنتجني وأصحاب احلرف إىل منتجني حقيقيني
هلم دور واضح يف عمليات االستثمار والتنمية هذا فضالً عن ان املصارف اإلسالمية تقوم
باستخراج وتوزيع الزكاة و املساهمة يف األعمال اخلريية واخلدمية يف إطار دورها االجتماعي
يف اجملتمع املسلم.
انطالقاً من تلك املفاهيم ميارس بنك السودان دوره الرقابي واإلشرايف على اجلهاز
املصريف ويعمل على تنزيلها تدرجيياً يف املمارسة العملية لنقل اجلهاز املصريف من العمل
املصريف التقليدي إىل العمل املصريف اإلسالمي.
تطور العمل املصريف يف السودان -:
مر العمل املصريف يف السودان منذ إنشائه يف العام 1903م بأربع مراحل أساسية
وهي-:
أوأل :املرحلة من 1903م وحتى االستغالل يف 1956م وهى الفرتة اليت هيمنت فيها
فروع البنوك األجنبية على العمل املصريف يف السودان.
ثانياً :املرحلة 1956م وحتى 1976م ،وهى الفرتة اليت شهدت إنشاء بنك السودان
يف 1960م كبنك مركزي وعدد من البنوك الوطنية اليت كانت تعمل جنبا إىل جنب مع
فروع البنوك األجنبية واليت مت تأميمها يف العام 1970م ودجمها يف البنوك احلكومية
خالل الفرتة 1975-1970م.
ثالثاً :املرحلة من 1976م وحتى 1989م وهى مرحلة اإلنفتاح االقتصادي اليت شهدت
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إنشاء عدد من البنوك املشرتكة وفروع البنوك األجنبية وأهم ما شهدته تلك الفرتة إنشاء
عدد من البنوك اإلسالمية خاصة بعد إعالن الشريعة اإلسالمية و أسلمة العمل املصريف
يف العام 1983م.
رابعاً :مرحلة تعميق أال سلمة وهى الفرتة من 1989م وحتى اآلن وقد شهدت هذه
الفرتة تطورات يف جمال العمل املصريف ميكن إجيازها يف اآلتي -:
 /1إعالن قانون تنظيم العمل املصريف 1991م والئحة اجلزاءات املالية واإلدارية
1992م لتمكني بنك السودان من ممارسة دوره الرقابى واإلشرايف وفق النظام
اإلسالمي املعلن.
 /2إنشاء اهليئة العليا للرقابة الشرعية يف العام  1992لتعميق األسلمة وتفعيل صيغ
التمويل اإلسالمية وتعميق مفاهيم االقتصاد اإلسالمي لتكوين املصرف الرساىل الذي
حيمل القيم اإلسالمية اليت ميارس على ضوئها العمل املصريف اإلسالمي.
 /3إصدار التشريعات اليت حتكم العمل املصريف اإلسالمي.
 /4إعالن سياسة التحرير االقتصادي يف عام 1992م لتحريك املوارد وترشيد
استخدامها.
 /5إنشاء سوق اخلرطوم لألوراق املالية يف العام 1994م لتفعيل دور القطاع املصريف
اإلسالمي من خالل اآلليات و األدوات املستخدمة واملستحدثة يف السوق.
 /6إعالن برنامج توفيق أوضاع املصارف يف العام 1994م الذي هدف إىل تنظيم
وتطوير املهنة املصرفية وذلك خبلق مؤسسات مصرفية سليمة وقوية وتتمتع بكفاءة
مالية عالية لتكون قادرة على املنافسة داخليا وخارجيا .ولتحقيق تلك األهداف قام
بنك السودان بتطبيق املعايري الدولية املوحدة واليت جيب أن تلتزم بها املصارف
كحد أدنى للضوابط الرقابية الواجب توفرها ،كما يقوم بنك السودان باملتابعة
املستمرة للتأكد من تنفيذ املصارف لتلك الضوابط وااللتزام بها.
 /7إنشاء مؤسسة ضمان الودائع يف العام 1995م لتحقيق األغراض االتية-:
أ.توفري خدمة التأمني للودائع املصرفية ضد الفقدان الكلى أو اجلزئي.
ب .ضمان االستقرار والسالمة املالية للبنوك وتدعيم الثقة فيها بتوفري احلماية
حلقوق املودعني.

ج .جرب األضرار عند وقوعها بإحياء شعرية التكافل بني السلطات النقدية
والبنوك و املودعني.
 /8إنشاء شركة السودان للخدمات املالية يف العام 1998م واليت آلت إليها كل
أصول بنك السودان يف البنوك احلكومية كأصول حقيقية يصدر مقابلها البنك
املركزي شهادات مشاركة البنك املركزي (مشم) ،وتصدر احلكومة شهادات مشاركة
احلكومة (شهامة) كأدوات مالية ونقدية يستخدمها البنك املركزي يف إدارة السيولة
كبديل إسالمي لسندات اخلزانة بالفائدة املعمول بها يف سياسات السوق املفتوح
حيث تقوم على أساس املشاركة يف الربح واخلسارة وقد شجع جناح جتربة مشم
وشهامة بنك السودان على توجيه الشركة الستحداث آليات جديدة الدارة السيولة
لتعمل جنباً إىل جنب مع مشم وشهامة كشهادات اإلجارة ،شهادات صندوق
إعادة التمويل بضمان الرهن العقاري ،سندات املقاصة وسندات األسهم وصكوك
التنمية اإلسالمية كما وجهها بوضع تصور إلجياد سوق ثانوية يتم فيها تداول
األوراق املالية املستخدمة حالياً و املستحدثة ،وال يقتصر دور هذه الشهادات على
السياسة النقدية بل متثل احتياطيات ثانوية و أصول ذات خماطر متدنية تدعم
سيولة املصارف وتساهم مبعدالت معقولة يف أرباحها.
 /9إعالن السياسة املصرفية الشاملة (2002-1999م) اليت تتضمن السياسات
النقدية والتمويلية والتوجيهات املتعلقة بتأصيل العمل املصريف وتنمية اجلهاز
املصريف واعادة هيكلته.
اإلجراءات اليت قام بها بنك السودان يف جمال الرقابة واإلشراف على البنوك
اإلسالمية:
يقوم بنك السودان بإصدار توجيهات السياسة املصرفية الشاملة والسياسة النقدية
والتمويلية والقوانني والتشريعات املنظمة للعمل املصريف اإلسالمي و تنزيلها للبنوك التجارية
يف شكل منشورات ويقوم بعمليات الرقابة واإلشراف على متابعة تنفيذ تلك السياسات عن
طريق :
 /1اهليئة العليا للرقابة الشرعية واهليئات الفرعية.
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 /2اإلدارة العامة للسياسات والبحوث واإلحصاء.
 /3اإلدارة العامة لتنمية اجلهاز املصريف واملؤسسات املالية.
 /4اإلدارة العامة للتفتيش.
 -1اهليئة العليا للرقابة الشرعية :
أ .عضوية اهليئة من ( )10أشخاص من :
• علماء الشريعة مع مراعاة اخلربة يف املعامالت املصرفية.
• علماء االقتصاد مع اخلربة و إالملام باالقتصاد اإلسالمي.
• خربة يف العمل املصريف.
وكان التكوين بهذه الكيفية مقصوداً الن مرحلة التحول حتتاج لتضافر جهود كل هذه
التخصصات لسالمة التجربة وجناحها من الناحيتني الشرعية والفنية .وكانت جتربة
اهليئة ونوع التحديات اليت واجهتها تؤكد الوعي املبكر لتكوين اهليئة على ذلكم النحو.
ب.أغراض اهليئة العليا -:
يكون للهيئة األغراض التالية -:
 .1إصدار الفتاوى الشرعية والتوصيات املنشورة لتوحيد األسس واألحكام الشرعية
اليت ينبين عليها النشاط املصريف واملالي.
 .2مراقبة سياسات وأداء البنك املركزي ،ونشاط املصارف واملؤسسات املالية بغرض
إخضاعها ألحكام وقيم الشريعة اإلسالمية ومبادئ االقتصاد اإلسالمي.
 .3تنقية قوانني ولوائح البنك املركزي واملصارف واملؤسسات املالية من املعامالت
الربوية وحيلها الظاهرة واخلفية وكل ما من شأنه أن يؤدى إىل أكل أموال الناس
بالباطل.
 .4العمل مع جهات االختصاص لوضع صيغ املعامالت اإلسالمية موضع التنفيذ
واستنباط الصيغ اليت تناسب كل احتياجات التمويل ،وتطوير أدوات متويل
مناسبة للسوق الثانوية.
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ج .اختصاصات اهليئة :
يكون للهيئة االختصاصات اآلتية :

 .1النظر والدراسة وإبداء الرأي يف املسائل اليت تعرض على اهليئة من الوزير،أو
احملافظ أو مديري املصارف أو املتعاملني مع املصارف وإصدار الفتاوى والتوصيات
واملشورة.
 .2مراجعة قوانني ولوائح املصرف املركزي واملصارف واملؤسسات املالية بغرض التأكد
من موافقتها ألحكام الشريعة اإلسالمية وذلك بالتعاون مع جهات االختصاص.
 .3مراقبة سياسات ونشاط املصرف املركزي وأداء املصارف واملؤسسات املالية من
وجهة النظر الشرعية.
 .4معاونة أجهزة الرقابة الفنية يف املصرف املركزي واملصارف واملؤسسات املالية
على أداء مهامها وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية.
 .5مساعدة املصرف املركزي واملصارف واملؤسسات املالية يف وضع وتنفيذ برامج
التأهيل والتدريب مبا ميكن هذه املؤسسات من الوصول بالعاملني فيها ملرتبة
الصرييف الفقيه.
 .6معاونة إدارات وأقسام البحوث على تطوير البحث العلمي وتشجيع النشر مبا
خيدم األهداف واالختصاصات.
 .7النظر يف اخلالفات الشرعية اليت تنشأ بني هذه املؤسسات وبينها واملتعاملني
مع املصارف وإصدار فتاوى أو توصيات بشأنها.
 .8تقديم تقرير سنوى للوزير.
 .9إصدار الئحة داخلية لتنظيم أعماهلا.
 .10أي اختصاصات أخرى تراها اهليئة الزمة لتحقيق أهدافها واختصاصاتها .
د .سلطة اهليئة :
يكون للهيئة السلطات اآلتية :
 .1اإلطالع على املستندات وتفتيش أعمال املؤسسات املعنية مباشرة أو بواسطة
إدارة الرقابة على املصارف.
 .2استدعاء أي من العاملني باملصارف واملؤسسات املالية وأطراف النزاع إذا رأت
ذلك.
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هـ .إلزامية الفتوى -:
تكون الفتوى اليت تصدرها اهليئة يف املسائل الشرعية ملزمة للمصارف واملؤسسات
املالية.
و .ومن جهود اهليئة العليا للرقابة الشرعية أن قنن وضع هيئات الرقابة الشرعية
يف قانون تنظيم العمل املصريف واصبح واجباً على كل مصرف أن يكون هيئة على النحو
التالي-:
على كل مصرف أن ينشئ :
 .1هيئة مستقلة تسمى (هيئة الرقابة الشرعية) يتم تعيينها بواسطة اجلمعية
العمومية بتوصية من جملس اإلدارة .أو
 .2إدارة للرقابة الشرعية والبحوث ضمن هيكل املصرف اإلداري ،على أن يكون
مديرها من علماء الشريعة وتكون مستقلة يف اصدار قراراتها الشرعية وهى بهذا
املعنى ملزمة الدارة املصرف.
 .3إذا نشأ خالف فقهي بني إدارة املصرف وهيئة الرقابة الشرعية أو إدارة الرقابة
الشرعية يرفع موضوع اخلالف للهيئة العليا.
 .4تنظيم لوائح املصرف املعنى و كيفية تكوين هيئة و إدارة الرقابة الشرعية
وإختصاصاتها وسلطاتها وأسلوب عملها.
عمل اهليئة العليا _ املصاحب لسلطات القانون -:
إىل جانب ما تقوم به اهليئة من أداء واجباتها وفقاً ملا هو منصوص علية يف القانون،
عمدت _ بالتعاون مع البنك املركزي واملؤسسات املالية _ إىل نشاط كبري ومثمر يف جماالت
متعددة منها :
أ .تنشيط مراكز ومعاهد التدريب يف اجلهاز املصريف  .وعقد دورات متعددة يف اجلامعات
واملعاهد العليا بغرض  :تدريب وتأهيل العاملني يف اجلهاز املصريف واملؤسسات املالية،
لإلملام بأحكام الشريعة والعقيدة ذات الصلة بهذا التحول الكبري .وتكاد تغطى دورات
التدريب كل العاملني يف اجلهاز املصريف مع الرتكيز ابتداء على القيادات العليا
والوسيطة…… وان هذه املراكز واملعاهد ودورات مؤسسات التعليم العالي قد تطورت
من بعد ذلك وانتظمت.

ب .مت _ بعد الدراسة _ تطوير معهد الدراسات املصرفية إىل كلية جامعية تعنى
بتخريج الفقيه الصرييف .وهو مؤسسة تعليمية خاصة يشرف عليها البنك املركزي
واحتاد املصارف السوداني .ومينح اآلن الدبلومات والبكالوريوس يف العلوم املصرفية.
ومن براجمه أن يشرع يف الشهادات والدبلومات فوق اجلامعية باإلضافة إىل عمله
املكثف يف الدورات التدريبية بآماد خمتلفة.
ج .كثفت دورات التدريب إلدارات الرقابة املصرفية يف البنك املركزي حتى تتسع
واجباتهم للقيام مبراقبة أداء اجلهاز املصريف واملؤسسات بالتفتيش املباشر وغري املباشر_
لالستيثاق من صحة معامالت هذه املؤسسات من الناحية الشرعية … ..وبالفعل
تباشر إدارات الرقابة على املصارف هذه املسئولية بدرجة مقدرة من الكفاءة.
د .االنتقال بالدورات التدريبية من املركز يف اخلرطوم إىل الواليات املختلفة حيث انتظم
فيها املصرفيون ومجهور املتعاملني وأساتذة اجلامعات واملعاهد العليا و أئمة املساجد
وكآفة املهتمني.
وكان الغرض من هذه الندوات والدورات _ إىل جانب التدريب _ تنمية الوعي الشعيب
واالهتمام العام بأداء هذه األجهزة وتوفري رقابة شعبية على مناشطها املختلفة.
هـ .عقد دورات وندوات مع :
 -1رؤساء وأعضاء جمالس إدارات هذه املؤسسات.
 -2رؤساء وأعضاء هيئات الرقابة الشرعية يف املؤسسات.
 -3مديري املؤسسات ونوابهم ومساعديهم.
وذلك بغرض تبصريهم بثقل املسئولية ،والتعاون معهم حول أمثل السبل لتصريفها على
حنو ينمى ثقة اجلمهور يف املؤسسات ويطور من أدائها ويرضى اهلل سبحانه وتعاىل و كان
من نتائج ذلك :
 أن مت االتفاق على تدريب إدارات املراجعة الداخلية ليكون من ضمن واجباتهامراجعة صحة معامالت املصرف املعنى من الناحية الشرعية وذلك حتت إشراف هيئة
الرقابة الشرعية يف كل مؤسسة.
 التعاون مع املؤسسات اإلسالمية يف اخلارج واهليئات التابعة هلا على وجه اخلصوصحيث يتم التعاون اآلن مع هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية والبنك
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اإلسالمي للتنمية بصورة موسعة وعدد من املؤسسات اإلقليمية والدولية ذات الصلة و اليت
يتم التعامل معها من منطلق أن احلكمة ضالة املؤمن.
 -2اإلدارة العامة للسياسات والبحوث و اإلحصاء :
الواجبات األساسية اليت تؤديها هذه اإلدارة هي :
أ .تقديم مقرتحات السياسة النقدية والتمويلية ومناقشتها يف إطار أجهزة املصرف
املركزي حتى إقرارها ومناقشتها مع احتاد املصارف .مت متابعة إصدارها وتلقى
املعلومات عن تنفيذها يف أثناء العام.و يقدم حمافظ بنك السودان حماضرة عامة
يطرح من خالهلا موجهات هذه السياسة يدعى حلضورها كل أهل االهتمام خاصة
إدارات املؤسسات ورجال األعمال وكليات االقتصاد واحتاد املزارعني وهيئات
الرقابة الشرعية وغريهم من أهل االختصاص واالهتمام.
ب .رصد املعلومات عن اجلهاز املصريف واملؤسسات املالية وحتليلها.
ج .القيام بالدراسات والبحوث يف اجملاالت االقتصادية عامة وجماالت اجلهاز
املصريف واملؤسسات املالية على وجه اخلصوص.
د .تأصيل النشاط االقتصادي ،وبلورة مميزات املصرف اإلسالمي وتقييم االستثمار
اإلسالمي ودرجة فعاليته على مستوى الصيغ املختلفة .وتوليد األدوات املالية
اإلسالمية وغري ذلك من جماالت البحث يف االقتصاد اإلسالمي املوجه خلدمة
السياسة النقدية.
هـ .متابعة عالقة السودان االقتصادية والفنية مع املنظمات املالية و اإلقليمية
والدولية.
و .إعداد التقارير والنشرات الدورية (التقرير السنوي والنشرات ربع السنوية وموجز
إحصاءات التجارة اخلارجية والعرض االقتصادي و املالي وجملة املصريف….
اخل).
ز .إعداد اإلحصائيات القومية (نقدية وميزان مدفوعات وجتارة خارجية واإلنتاج
الزراعي والصناعي …اخل).
الذي يهمنا هو أن هذه اإلدارة قامت بإصدار السياسة املصرفية الشاملة التى مت تنفيذها
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يف أربع سنوات (2002 -1999م) وتهدف يف جمملها إىل تنمية وتطوير اجلهاز املصريف
واملؤسسات املالية وحتقيق السالمة املالية واملصرفية وتأصيل وتعميق إسالم اجلهاز املصريف
وإدخال التقنيات احلديثة ورفع الكفاءة املصرفية .
لتحقيق أهداف السياسة املصرفية الشاملة تُصدر إدارة السياسات والبحوث السياسة
النقدية والتمويلية يف شكل برامج تنفيذية سنوية تعنى بعمليات ضبط وتنظيم السيولة
واستخدامات املوارد وتوجهاتها وفق متطلبات النظام املالي اإلسالمي .ويتم تنفيذ متطلبات
تلك السياسات عن طريق اإلدارات ذات الصلة ويشمل ذلك الضوابط واملوجهات واجلوانب
الرقابية اليت يتم تنفيذها عن طريق اإلدارة العامة لتنمية اجلهاز املصريف واملؤسسات املالية
واإلدارة العامة للتفتيش.
 -3اإلدارة العامة لتنمية اجلهاز املصريف واملؤسسات املالية:
تقوم هذه اإلدارة باإلشراف والرقابة بطريق غري مباشر ولكن من مسافة أقرب باملقارنة
مع إدارة السياسات والبحوث.وهدف هذه اإلدارة أن تصدر القوانني واللوائح واملنشورات
اليت حتقق أهداف السياسة املصرفية الشاملة وأن تضع الضوابط والشروط اليت متكن هذه
املؤسسات من النشأة السليمة ومساعدتها على االستمرار بتلكم الدرجة من العافية والرتقى
فيها.ومن واجباتها أن تكون رقيبة على أداء هذه املؤسسات وتلفت نظرها مبكرا ألي
مؤشرات خلل يف نشاطها وإدارتها –حتى تتفادى جهود وتكلفة اإلصالح بعد ذلك.
غري أنه إذا حدث اخللل فإن من مسئولية هذه اإلدارة أن تقدم ماعندها من رؤى
إلصالحه وجتاوزه وفق برنامج إصالح يناسب اخللل واملؤسسة املعنية .وإذا تكرر فإن
اإلدارة تعمل – إذا اقتضى األمر ذلك -على إعمال العقوبات املالية واإلدارية حبسب
احلال ،ثم إذا تكرر أو تفاقم يدخل البنك املركزي يف مجلة معاجلات .وعلية فإن اإلدارة
تقوم بواجباتها على النحو التالي :
/1تبدأ الرقابة بالنشأة السليمة للمصرف واملؤسسة املالية ومساعدتها على احلفاظ على
السالمة مع التطور.وذلك عن طريق :
أ .وضع الشروط والضوابط اليت يتم على ضوئها إنشاء أى مصرف أو مؤسسة مالية.
ب .وضع الشروط والضوابط اليت يتم مبوجبها التصديق على شركات املصارف.
ج .وضع الشروط والضوابط اليت يتم مبوجبها التصديق على فتح الفروع.
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 /2الكفاية اإلدارية :
 .1املؤهالت واخلربة ملديري العموم ونوابهم.
 .2شروط وضوابط إجازة ترشيحات جمالس اإلدارات.
واألصل يف هذه املؤسسات أن ترشح وتنتخب من تشاء ،غري أن البنك املركزي يهتم
بأمور هامة منها :
 عدم تضارب املصاحل وكشف أسرار املؤسسات بعضوية الشخص يف أكثر منجملس إدارة واحد إال عند احلاجة القصوى.
 السرية املالية احلسنة و اال يكون لديه متويل متعثر أو تقصري يف إدارة حساباتهيف اجلهاز املصريف.
 /3مجع املعلومات وحتليلها :
من أهم واجبات هذه اإلدارة مجع املعلومات من هذه املؤسسات واالستيثاق من صحتها
ودقتها ،والعمل على حتليلها بغرض حتقيق األهداف املذكورة سابقاً والواردة الحقا
واملعلومات الراتبة هي :
أ .امليزانية الشهرية وامليزانيات املراجعة السنوية.
ب .حساب األرباح واخلسائر.
ج .تفاصيل املوارد واالستخدامات.
د .الرواجع الدورية املتعلقة بالتمويل وكفاءة استخداماته وكفاية راس املال.
هـ.هناك معلومات غري راتبه تطلب يف حينها حسب احلاجة واألسباب الداعية
لذلك سواء كانت لعامة املؤسسات أو ملؤسسة بعينها أو جمموعة من املؤسسات.
واملقصود من ذلك هو حتليل هذه املعلومات ملعرفة :
أ .درجة دقتها وعكسها للمركز املالي للمؤسسة.
ب .وبغرض القراءة املبكرة ملا عليه حال املؤسسة.
ج .وملعرفة التمويل :
• قطاعاته املختلفة ودرجة اتساقه مع السياسات التمويلية.
• وتوزيع التمويل حبسب الصيغ االستثمارية.
• كفاءة حمفظة االستثمار.

• تسنني الديون ودرجات االنفالت ونوع الضمانات ودرجاتها وكفاية
املخصصات.
• الرتكيزات التمويلية سواء على مستوى العمالء أو جمالس اإلدارات وشركات
البنك التابعة والتمويل املمنوح للجهات ذات الصلة بعملياته الداخلية كاملراجع
القانوني واإلدارة التنفيذية.
 /4أ .تقوم اإلدارة حبسب نوع اخللل الذي تعكسه هذه املعلومات وغريها بلفت
نظر إدارة املؤسسة املعنية وتقرتح عليها نوع التصحيح املمكن .ثم تعمل على متابعة
هذا التصحيح ومراقبته.
ب .إذ تكرر اخللل فان البنك املركزي يوقع من العقوبات املالية (الغرامات)
واإلدارية اليت تطال العاملني يف املؤسسة مبا من شأنه أن ال يؤدى إىل تكرار
اخللل.
ج .إذا كان اخللل كبرياً تستدعى اإلدارة العليا بواسطة بنك السودان بغرض
االستماع إىل رؤاها يف املعاجلة .ويدخل معها البنك املركزي يف برنامج إصالح
خيتلف حبسب نوع اخللل وحجمه وإمكانات املؤسسة املعنية لتجاوزه .ووفقاً ملا
كانت موارد وإمكانات املؤسسة كافية للقيام باإلصالح أم أنها حتتاج إىل مساعدة
البنك املركزي .ويف ما يستدعى تدخل البنك املركزي فهو يقدم مساندة سواء كانت
خربة فنية أو تقديم موارد متويلية أو كالهما معاً.
د .إذا ثبت لدى البنك املركزي أو ساوره شك يف أن اإلدارة التنفيذية ال تنفذ
التعليمات وال تتبع السياسات الواردة إليها فله أن يعني مراقباً للوقوف على حقيقة
ما جيرى.
هـ .وإذا ثبت لدى البنك املركزي أن اخللل كان كبرياً وان اإلدارة التنفيذية غري
قادرة على التعامل،فانه محاية هلذه املؤسسة وتقديراً للمصلحة العامة قد :
• يطلب من جملس اإلدارة تغيري اإلدارة التنفيذية.
• أو تعني مشرف.
ويف حالة املشرف فان البنك املركزي يكلفه بهذه املسئولية مبوجب برنامج حمدد يف
فرتة زمنية حمددة حتى تعود املؤسسة لسريتها األوىل.
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ونالحظ أن هذه اإلدارة تبدأ الرقابة واإلشراف بطريق غري مباشر … ولكنها عند
وجود اخللل املصريف وتكراره أو تفاقمه تضطر إىل أن تتدخل يف املؤسسة على حنو مباشر
باسلوب متدرج.
 /5تضطلع هذه اإلدارة بواجب تنمية اجلهاز املصريف .والعمل على سالمة وحداثة
وترقية مقوماته البشرية واآللية واالقتصادية حتى تؤدى هذه املؤسسات وظائفها يف تنفيذ
السياسة النقدية وتقديم اخلدمات املصرفية املتطورة راسياً وأفقيا .وتقوم اإلدارة وفقاً
ملوجهات السياسة املصرفية الشاملة (1999م –2002م) بتنفيذ عدد من املهام تكون
منسقة هلا وأخرى تتعاون يف تنفيذها مع اإلدارة العامة للسياسات والبحوث وهى -:
أوال :املهام اليت تقوم اإلدارة بتنفيذها وهي -:
 -1االستمرار يف برنامج إعادة هيكلة اجلهاز املصريف فيما يتعلق بعدد املصارف والفروع
وزيادة رؤوس أموال املصارف وعمليات اخلصخصة والدمج ،وقد وضعت ثالثة خيارات
للمصارف لتحديد مستقبلها يف ظل هذا الربنامج على النحو التالي :
( -2أ) رفع رأس املال :رفع احلد األدنى لرأس املال إىل  3مليار دينار يتم حتقيقه
عرب ثالث مراحل (مليار واحد بنهاية عام 2000م ،مليارين بنهاية عام 2001م وثالثة
مليارات بنهاية 2002م) .ويف هذا اإلطار سيساعد بنك السودان يف حتديد املصارف
املؤهلة لتبنى خيار الزيادة يف راس املال وفقاً للمعايري العاملية املتعلقة بتقييم املوقف
املالي للمصرف.
(ب) الدمج املصريف :ويكون الدمج املصريف اختيارياً وسيقدم بنك السودان املساعدة
الفنية للمصارف يف تكوين جمموعات الدمج املصريف االختياري وفقاً ملعايري اهليكلة
املشرتكة يف رؤوس األموال ،األهداف املشرتكة وأي معايري أخرى مقبولة (ختضع
جمموعات الدمج الستيفاء احلد األدنى لراس املال).
(ج) إذا فشل املصرف يف توفيق أوضاعه وفقاً ملتطلبات هذا الربنامج سيتخذ بنك
السودان إجراءات إدارية ومالية يعلن عنها يف حينها .وقد وضع الربنامج تدابري
خمتلفة لدعم تنفيذ هذه السياسة أبرزها تقديم بعض احلوافز للمصارف اليت تنشط
يف تنفيذه بغية مساعدتها يف معاجلة املصاعب اليت تواجهها عند التنفيذ .ويتوقع أن
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يعمل بنك السودان مع وزارة املالية االحتادية على تقديم حوافز هلا تتمثل يف إعفاءات
ضريبية ،باإلضافة إىل اتاحة فرص التمويل عرب نوافذ التمويل بالبنك املركزي بشروط
ميسرة ،أو عن طريق وضع ودائع استثمارية يف املصارف .هذا باإلضافة إىل إعطاء أولوية
ملعاجلة الديون املتعثرة اليت تؤثر سلباً على املالءة املالية للمصارف وتعقد مواقفها يف
تبنى خياراتها املستقبلية ،وقد اقرتح الربنامج لعالج هذه املشكلة إنشاء مؤسسة بقانون
خاص هلذا الغرض.
 -3مراجعة القوانني اليت حتكم العمل املصريف كقانون بنك السودان وقانون تنظيم العمل
املصريف وقانون التعامل بالنقد األجنيب والئحة اجلزاءات اإلدارية واملالية للمخالفات
املصرفية وقانون بيع األموال املرهونة للمصارف وكل القوانيني ذات الصلة بالعمل
املصريف ويشمل ذلك مراجعة القوانني األساسية ولوائح التأسيس للمصارف وذلك
لضمان مواكبتها لألسس الشرعية والتطورات اليت حدثت يف االقتصاد عامة والعمل
املصريف على وجه اخلصوص.
 -4االستمرار بفعالية يف برنامج توفيق األوضاع مع إدخال معايري ومؤشرات قياس
جديدة ،وال جيد بنك السودان حرجاً يف تطبيق كل املعايري العاملية اليت ال تتعارض
مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
 -5العمل مع املصارف واملؤسسات املالية خلفض النسب احلالية للديون املتعثرة
للمستوى املقبول عاملياً واحلد من ظاهرة االختالسات والتزوير وذلك عن طريق اللقاءات
الدورية مع إدارات املصارف وإصدار عدد من املوجهات لضبط وادارة احلسابات
ومتابعة التمويل املتعثر وقد أمثرت تلك اللقاءات واملوجهات عن النزول بنسب التمويل
املتعثر إلي معدالت معقولة وقللت كثرياً من ظاهرة االختالسات والتزوير.
 -5تطوير وسائل الرقابة االحرتازية يف اجلهاز املصريف واملؤسسات املالية مبساعدة
خرباء من صندوق النقد الدولي واالستفادة من جتارب بعض الدول اإلسالمية يف الرقابة
على املصارف اإلسالمية و يقوم البنك حالياً بتحديد احلد األدنى ملتطلبات راس املال
ومكوناته وفقاً ملقررات جلنة بازل وتلزم املصارف بنسبة كفاية راس املال  %8كحد
أدنى وجيرى العمل خالل هذا العام (2001م) على تطبيق نسبة كفاية راس املال وفقاً
للنموذج الصادر من هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية وذلك لقناعة
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بنك السودان التامة بان مكونات راس املال واألصول اخلطرة املرجحة يف البنك اإلسالمي
ختتلف عنها يف البنوك التقليدية.
ويقوم بنك السودان بالتحقق من التزام املصارف باحلدود والنسب االحرتازية وتطبيق
املعايري الرقابية اإلسالمية والعاملية على النحو التالي -:
أ -النسبة املقبولة للتمويل املتعثر ( )non-performing loansواحملددة
بـ  %6من إمجالي التمويل.
ب  -نسبة تركيز التمويل للعميل الواحد حبيث ال يتجاوز  %25من إمجالي راس
املال واالحتياطيات.
ج  -نسبة إمجالي التمويل لألطراف ذات العالقة (أعضاء جمالس اإلدارات
والشركات التابعة) حبيث ال يتجاوز  %100من راس املال او  %10من حمفظة
التمويل أيهما أكرب.
د  -نسب االحتياطي القانوني املقررة (.)%12
هـ  -االلتزام مبعيار احليازات واالستثمارات لدى املصرف حبيث ال تتجاوز
إمجالي راس املال واالحتياطيات.
و  -يقوم بنك السودان بالتأكد من تبنى املصارف لسياسات كافية وإجراءات فعالة
لتقييم جودة األصول ،وكذلك وجود خمصصات كافية ملقابلة الديون املتعثرة كما
يتم حتليل الرواجع الدورية الشهرية و ربع السنوية للوقوف على مدى التزام
املصارف بتطبيق متطلبات الرقابة الوقائية.
ز -لزيادة درجة اإلفصاح والشفافية وتوحيداً للنظم احملاسبية فقد مت إلزام املصارف
منذ عام 1998م بأعداد قوائمها املالية وفقاً ملعايري احملاسبة واملراجعة يف املؤسسات
املالية اإلسالمية وااللتزام مبحتويات تلك املعايري.
ح  -يف إطار السعي الستيعاب الطبيعة املتخصصة للصريفة اإلسالمية فقد مت إجياد
أوزان خماطر لبعض األصول اليت ينفرد بها العمل املصريف اإلسالمي كسلع السلم
والبضائع املشرتاة ألغراض التجارة (سلع املتاجرة)
ط -تطبيق املبادئ األساسية للرقابة املصرفية الفعالة core principle ) for
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)effective banking supervision

 -6متابعة وحصر كل املؤسسات املالية اليت متارس أي جزء من العمل املصريف والعمل
على إخضاعها لسياسات وتوجيهات بنك السودان.
 -7إدخال املؤسسات املالية يف اخلدمة الوقائية اليت يقدمها بنك السودان للمصارف
وذلك بهدف محايتها من املخاطر املصرفية وتأمني سالمتها واستقرارها.
 -8مراجعة كل املنشورات الصادرة من بنك السودان واملنظمة للعمل املصريف يف جملدات
تراجع دورياً.
 -9مراجعة أسس وضوابط ترخيص املصارف اجلديدة مبختلف أنواعها وكذلك إنشاء
الشركات التابعة للمصارف.
 -10مراجعة دور ومهام فروع بنك السودان من حيث عددها والصالحيات املمنوحة
هلا بغرض مواكبة التطورات الدستورية واحلكم االحتادي.
 -11االستمرار يف تطبيق معايري هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية
واالشرتاك يف اجللسات اليت تعقدها اهليئة ملناقشة املعايري الشرعية واحملاسبية يف مراحلها
األولية وحتى تصدر يف صورتها النهائية.
 -12التحول التدرجيي للتمويل بصيغة املشاركة والصيغ األخرى بدالً عن الرتكيز على
صيغة املراحبة وذلك بهدف احتواء املخالفات اليت حتدث يف تطبيق هذه الصيغة وقد مت
النزول مبتوسط استخدام صيغة املراحبة تدرجيياً من أكثر من  %50خالل األعوام املاضية
إىل  %30حالياً.
 -13مراجعة شركات البنوك وعالقتها باملصارف األم بهدف ضمان التزامها بالضوابط
الصادرة من بنك السودان.
 -14مراجعة األسس اليت حتكم فتح احلسابات و إدارتها وتوحيد إصدار الشيكات يف
كل املصارف بهدف احتواء عمليات التزوير واالختالسات والشيكات املرتدة.
 -15تطوير برنامج املخاطر املصرفية مع زيادة املخرجات املعلوماتية من الربنامج
الستخدامها يف الرقابة الوقائية.
ثانياً :املهام اليت تكون فيها اإلدارة متعاونة :
 -1السعي جلذب املزيد من املدخرات داخل اجلهاز املصريف سواء عن طريق الودائع
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من خالل استحداث أدوات مالية جديدة (كشهادات االستثمار) وتغيري تركيبة الودائع
لصاحل ودائع االستثمار.
 -2تشجيع البحوث واإلحصاء بالبنوك التجارية واملؤسسات املالية.
 -3مكننة وحتديث العمل املصريف.
 -4التخطيط إلحداث نقلة يف نوعية الكوادر البشرية العاملة باجلهاز املصريف من حيث
التأهيل والتدريب ملواكبة املستجدات والتحديات املستقبلية.
 -5ختفيض التكلفة اإلدارية باملصارف.
 -6توثيق الصالت مع التكتالت املصرفية اإلقليمية العربية واألفريقية واإلسالمية.
 -7العمل على خفض تكلفة التمويل املصريف لتتماشى مع اإلخنفاض املستمر يف معدالت
التضخم وذلك لإلسهام يف ختفيض تكلفة اإلنتاج وحتفيز املنتجني مع حتقيق عائد جمزى
للبنوك.
 -8ضمان تدفق التمويل املصريف للقطاعات ذات األولوية.
 -9اإلسهام يف برنامج الدعم االجتماعي بتوفري التمويل لألسر املنتجة والقطاعات
الفقرية يف اجملتمع بهدف إذكاء روح التكافل والتعاون بني أفراد اجملتمع.
 -10مراجعة التعريفه املصرفية يف ضوء اإلخنفاض املستمر يف معدالت التضخم وذلك
بالتنسيق مع احتاد املصارف السودانية.
إن أهم عنصر يف تنمية وتطوير املصارف واملؤسسات املالية هو ما يتعلق بالعنصر
البشرى ،واالجتاه يف ذلك إىل:
 رفع مداخل اخلدمة إىل الشهادة اجلامعية ..باعتبار أن متطلبات العمل املصريفاإلسالمي وما يفرضه من حتديات حيتاج ملقدرات اكرب مما تتطلبه الوساطة املصرفية
يف النظام التقليدي.
 االهتمام بزيادة التأهيل والتدريب ملواكبة التطور يف الصناعة املصرفية. السعي حنو إجياد الصرييف الفقيه. -االنفتاح الكتساب اخلربات من اخلارج والداخل ..وزيادة عنصر القوة واألمانة.

يف أي إطار يتطور فيه اجلهاز املصريف واملؤسسات املالية فلن يكون ذلك مفيداً ما
مل يكن حمققاً الهداف السياسة النقدية ،وما مل يكن لذلك مردوده على نوع اخلدمة اليت
حيظى بها اجملتمع العريض من هذه املؤسسات.
 /4اإلدارة العامة للتفتيش :
هذه هي اإلدارة اليت تعنى بالصلة املباشرة باملصارف واملؤسسات املالية ،وتقوم بالتفتيش
بصورة دورية أو كلما دعت احلاجة لذلك .وان إدارات الرقابة األخرى إذا احتاجت
لالستيثاق من أي معلومة فسبيلها أن تطلب ذلك من هذه اإلدارة.
وحدد مرشد التفتيش الصادر من بنك السودان يف يناير1996م أهداف التفتيش وكيفية
قيام هذه اإلدارة بواجبها فيه على النحو التالي - :
 -1يهدف التفتيش الذي يقوم به بنك السودان إىل بناء نظام مصريف سليم ومعايف وفق
األسس املصرفية السليمة ويف إطار القوانني واللوائح واملنشورات املنظمة للعمل املصريف يف
السودان وتتلخص هذه األهداف يف اآلتي :
أ .مدى التزام املؤسسات مبقاصد الشريعة اإلسالمية وأحكامها.
ب.التأكد من سالمة املوقف املالي و السيولي وموقف الرحبية.
ج .مراقبة التزام املصارف باملتطلبات الرقابية.
د .تقييم كفاءة إدارات املصارف وأنظمتها الرقابية الداخلية.
هـ .مدى جناح سياسات بنك السودان يف حتقيق أهداف السياسات االقتصادية
الكلية.
و .تقويم األسس والضوابط اليت تتبعها املصارف يف أعماهلا متى اقتضت احلاجة
ذلك .وبصورة أخرى يهدف التفتيش لتحقيق :
• تقييم مستوى اإلدارة مبا يف ذلك جملس اإلدارة واملدير العام.
• مدى كفاءة هيكل التنظيم اإلداري لتحقيق أهداف املؤسسة.
• التأكد من كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية وسد اوجه القصور فيه.
• الوقوف على السياسات واإلجراءات املتبعة يف جماالت العمل وتقوميها،
بغرض حتسني األداء وجتويده.
• تقييم األداء فيما خيتص بااللتزام بالسياسات التمويلية يف النواحي الشرعية.
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• عمل تقييم عام للموقف املالي للمؤسسة والتأكد من املالءة املصرفية وتقييم
موقف السيولة وعمليات التمويل.
• التأكد عموماً من التزام املصرف بتوجيهات بنك السودان.
إن النتائج اليت تتوصل إليها إدارات الرقابة على املصارف املباشرة وغري املباشرة،
تهدف إىل تقوية املؤسسات اخلاضعة للبنك املركزي حتى تضطلع بدورها يف املنظومة
االقتصادية بإجيابية وفعالية.
وتهدف كذلك إىل سد الثغرات وتصحيح األخطاء .ثم الدخول يف املعاجلات الكبرية عند
حدوث اى تدهور يف جانب أو اكثر من مقومات املؤسسة على حنو مابينا سابقاً .وقانون
بنك السودان وقانون تنظيم العمل املصريف واملنشورات الصادرة مبوجبهما ختول للبنك
املركزي سلطات وصالحيات واسعة لتوقيع أنواع من العقوبات على املصارف واملؤسسات
املالية .ولذلك صدرت الئحة اجلزاءات اإلدارية واملالية لتنظيم هذه العقوبات.
أن التقارير اليت تصدر من عمليات التفتيش املباشر ،والنتائج اليت يتوصل إليها من
خالل حتليل املعلومات (الرقابة غري املباشرة) ،تقدم إلي ما يعرف بلجان اجلزاءات.
وتشكل جلان اجلزاءات عادة :
 .1من أحد مديري اإلدارات العامة رئيساً.
 .2أحد املستشارين القانونيني.
 .3عدد من املوظفني من أصحاب اخلربة والدرجات الرفيعة.
وتوجد جلنتان مبستوى أعلى يرأس األوىل منهما السيد النائب األول للمحافظ ويراس
الثانية نائب احملافظ .وتستأنف هلما قرارات جلان اجلزاءات .كما جيوز ملن يريد أن
يتظلم أن جيد فرصة مراجعة لدى السيد احملافظ.
يتيح القانون واللوائح واملنشورات النابعة منه جمموعة من العقوبات تتدرج حبسب نوع
املخالفة وأثرها … .وتتدرج هذه العقوبات من :
 .1لفت النظر.
 .2الغرامة املالية بدرجات متفاوتة.
 .3العقوبة اإلدارية :
أ -لفت نظر املوظفني.

ب -إنذارهم.
ج -التوجيه مبحاسبتهم.
.4ما يتعلق باملدير العام ونائبه :
أ .لفت نظره مع إخطار جملس اإلدارة ليضطلع مبسئولياته.
ب.اإلنذار ثم اإلنذار النهائي مع إخطار اجمللس يف كل.
ج .عزل املدير.
 .5ما يتعلق باجمللس :
أ .لفت نظر اجمللس.
ب .اإلنذار ثم اإلنذار النهائي.
ج .جتميد عمل اجمللس.
 .6تعيني مراقب من قبل البنك املركزي.
 .7تعيني مشرف ليتوىل مسئولية املدير العام وفق برنامج إصالح حمدد .
 .8اإلنذار بسحب الرخصة.
 .9سحب الرخصة.
وعلى الرغم من أن هذه السلطات تبدو واسعة إال أنها ضرورية لتمكني البنك املركزي
من أن يلوح بها أو يستخدمها .غري أن املعول األساسي يف اإلصالح ليس يف استخدام هذه
السلطات وإمنا يف السعى الطوعى والقناعة بضرورة إجراء اإلصالحات الالزمة والتعاون
واالحرتام املتبادل بني اجلهات الرقابية والوحدات املراقبة .هذا هو األساس الذي يعتمد
عليه البنك املركزي .ولكن دون أن يغفل توقيع هذه العقوبات عند احلاجة والضرورة.
وبدأ البنك املركزي بتوقيع العقوبات املالية يف االبتداء لسهولتها .ثم شرع من بعد ذلك
يف توقيع اجلزاءات اإلدارية…… .ومع أهمية إعمال النوعني من العقوبة إال أن اإلجتاه
ميضى اآلن حنو التقليل من العقوبات املالية :
أ .لئال تؤثر على املراكز املالية هلذه املؤسسات.
ب .والن بعض اإلدارات قد ال تأبه كثرياً بهذه العقوبات اليت تتوزع على املساهمني.
ج .والن العقوبة اإلدارية يقع أثرها مباشرة على املتسببني يف املخالفة فتكون
رادعة.
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على الرغم من كل ذلك فان البنك املركزي يدرك أهمية النوعني من العقوبة .وأن
العقوبة املالية قد تكون يف بعض األحيان اوجع على املؤسسة من العقوبة اإلدارية ،فهو
يعمل كل واحدة يف ظرفها املناسب.
يعتمد بنك السودان يف العملية اإلشرافية على املصارف اإلسالمية اعتمادا كبريا
على اإلقناع األدبي « »Moral Suasionويسعى اىل إجياد عالقة بينه وبني املصارف
واملؤسسات املالية مبنية على التعاون وتبادل االراء واالستشارة بعيدا عن سلطان القانون
والعقوبات وقد أصبحت األداة الرئيسية لتسويق سياسات املصرف املركزي عن طريق -:
(أ) إشراك املصارف يف اللجان اليت تصنع التصور الفين للسياسة الشاملة و السياسة
النقدية والتمويلية املراد إعالنها يف مراحلها األوىل ويف مرحلة املناقشة.
(ب) طرح السياسات قبل إصدارها على احتاد املصارف السوداني ملناقشتها والتعليق
عليها من واقع التجربة لتصطحب السياسة بعد إصدارها آراء املنفذين وإحساسهم
بأنهم جزء منها مما يساعد يف إجناحها.
(ج) التدخل يف مشاكل املصارف واملؤسسات املالية على مستوى الوحدات واملساعدة
يف حلها فنيا وماديا.
(د) التعاون يف كل ما يهم املصرف أو املؤسسة املالية سواء على مستوى اإلدارة
التنفيذية وجمالس اإلدارات.
إن هذا التعاون بني املصرف املركزي واملصارف واملؤسسات املالية أدى إىل سهولة فهم
السياسات النقدية بواسطة تلك الوحدات وعكس جتاوبا أدبيا وأخالقيا مع أهدافها خاصة
وأن السياسات تتجه حنو حتقيق أهداف شرعية ووطنية جعل التجاوب معها تلقائيا
واخلروج عليها خروجا على الشرع والوطنية مما يعترب أصعب من جمرد العقوبة املادية أو
اإلدارية اليت يفرضها القانون.
اهلادى صاحل حممد
نائب مدير

إدارة الرقابة املصرفية
بنك السودان
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الوثيقة رقم ()3
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البنوك التقليدية والتحول الفوري
لتطبيق الصيغ اإلسالمية يف معامالتها
املشاكل ومقرتحات معاجلتها

لقد أصبحت األسلمة الفورية للجهاز املصريف أمراً حتمياً وحقيقة ماثلة نتيجة لتوجه
الدولة الرامي ألسلمة االقتصاد السوداني وإصدارها التشريعات الالزمة يف هذا الصدد.
وبالنظر إىل تركيبة اجلهاز املصريف جند أن البنوك التجارية التقليدية البالغ عددها 15
بنكاً تشكل نسبة  %71من البنوك التجارية العاملة بالبالد البالغ عددها  21بنكاً .ويبلغ
عدد فروع تلك البنوك املنتشرة يف مجيع أحناء البالد  124فرعاً وهى متثل نسبة  %79من
مجلة فروع البنوك التجارية البالغ عددها  157فرعاً ،وتبلغ مجلة ودائعها 670ر 1مليون
جنيه وهي بذلك تشكل نسبة  %80من مجلة ودائع كل البنوك ومتثل الودائع االستثمارية
منها نسبة  %35ونسبة  %83من مجلة الودائع االستثمارية للبنوك التجارية جمتمعة،
وتبلغ مجلة تسهيالت تلك البنوك 382ر 1مليون جنيه ومتثل نسبة  %86من مجلة
تسهيالت كل البنوك التجارية كما متثل التسهيالت متوسطة وطويلة األجل واإلسهام يف
رؤوس أموال املؤسسات والشركات نسبة  %33من مجلة تسهيالت البنوك التقليدية.
كما يبلغ نسبة إسهام البنوك التقليدية حنو  %92من مجلة التسهيالت متوسطة وطويلة
اآلجل واإلسهام يف رساميل الشركات واملؤسسات بالنسبة لكل البنوك التجارية وبالطبع
فالبد أن تصاحب أسلمة بنوك يف مثل هذا احلجم والوزن الكبريين يف اجلهاز املصريف آثار
كبرية تنعكس على مواردها واستخداماتها.
فبالنسبة جلانب املوارد فإن املشاكل الناجتة عن تطبيق أألسلمة تبدو أخف وطأة وميكن
احتواؤها وذلك الن الودائع اجلارية تشكل نسبة عالية من مجلة ودائع تلك البنوك إذ تبلغ
نسبتها حوالي  %66.5من مجلة ودائع تلك البنوك بنهاية فرباير  1984م ،باإلضافة إىل
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ذلك فإن القناعة الدينية ملعظم املودعني ستسهل من عملية حتويل الودائع ألجل وودائع
االدخار لودائع استثمار وفق الصيغ اإلسالمية املتعارف عليها.
أما فيما يتعلق باالستخدامات القائمة فهذا اجلانب حيتاج إىل وقفة متأنية للبحث
يف املشاكل الناجتة عن تطبيق األسلمة الفورية وذلك بهدف الوصول للحلول املناسبة مبا
يتمشى ومتطلبات التعامل بالصيغ اإلسالمية املختلفة.
وفيما يتعلق بالكيفية اليت تعامل بها تسهيالت البنوك القائمة بعد األسلمة جند أنه من
األنسب تقسيم تلك االستخدامات على فرتتني زمنيتني على النحو التالي :
أ -الفرتة األوىل :
ختص كل التسهيالت واحلدود القائمة حتى نهاية يوم  12فرباير  – 1984تاريخ
صدور قانون املعامالت املدنية والذي مت مبوجبه منع التعامل بالفائدة.
ب -الفرتة الثانية :
وهي الفرتة اليت تبدأ بعد نهاية الفرتة األوىل (أي بعد  12فرباير  1984م) وتنتهي
بنهاية نوفمرب 1984م واليت مت خالهلا منح تسهيالت جديدة أو إضافية لعمالء البنوك
التجارية.
( )1بالنسبة للفرتة األوىل فقد كانت تفاصيل القروض اليت مت منحها على النحو التالي-:
مباليني اجلنيهات
قروض

البنوك اململوكة
للقطاع العام

البنوك األجنبية
واملشرتكة
اجملموع
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متحركة

قروض
جامدة

قروض هالكة

الفوائد

316

251

106

312

985

9ر134

0ر61

44

4ر82

2ر323

9ر450

9ر312

150

4ر394

2ر1308

ومشكوك فيها

احملتسبة

مجلة الديون

وميكن تقسيم هذه القروض حسب القطاعات اليت منحت هلا وذلك على النحو التالي-:
مباليني اجلنيهات
متويل قصري األجل
جتارة

صناعة

أخرى

التمويل متوسط
وطويل األجل

صناعة

أخري

مجلة التمويل
متوسط
وطويل اآلجل

نسبة متوسط

إمجالي

وطويل اآلجل

التسهيالت

إلمجالي
التسهيالت

البنوك
اململوكة

1ر302

3ر228

7ر55

0392

0ر26

0ر418

1ر1004

4ر%40

للدولة
بنوك
أجنبية
ومشرتكة

8ر166

8ر49

8ر77

3ر8

5ر1

8ر9

2ر304

0ر%3

غري إسالمية
اجلملة

9ر468

1ر278

5ر133

3ر400

5ر27

8ر427

2ر1308

5ر%31

* ملزيد من التفاصيل يرجى الرجوع للجدول رقم ( )1واجلدول رقم ( )2واجلدول رقم (.)3

جند أن معظم تسهيالت فروع البنوك األجنبية والبنوك املشرتكة تسهيالت جيدة
ومتحركة ومضمونة التحصيل يف فرتات قصرية وتعاود دورتها من جديد بالرتكيز على
عمليات التجارة قصرية األجل وسريعة العائد ،فإن جزءاً معترباً من تسهيالت البنوك
اململوكة للقطاع العام قد وجهت حنو استثمارات طويلة ومتوسطة األجل يف الصناعة قامت
يف قطاع النسيج واملساهمة يف رؤوس أموال مشاريع التنمية كمصنع سكر كنانة ومشروع
السليت ومشاريع إنتاج الدواجن ،األمر الذي حيد من سرعة دوران موارد تلك البنوك
واحلد كذلك من السيولة املتوفرة هلا.
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أيضا توضح اإلحصاءات بصفة عامة ضخامة حجم الفوائد احملتسبة على القروض اذ
متثل نسبة  %43من إمجالي القروض و  %30من إمجالي الودائع بنهاية فرباير 1984م،
ونسبة  %40من ودائع بنوك القطاع العام .ومبا أن هذه الفوائد وليد تعامل مت بالفعل
خالل الفرتة السابقة وبعضها يرجع إىل سنوات عديدة ومت احتسابها ضمن إيرادات البنوك
ودفعت عليها ضرائب مت حتويلها للدولة وأرباح مت دفعها للمساهمني – عليه فإن شطب
تلك الفوائد سيؤدى إىل إحداث خلل بالنسبة للبنوك املعنية وما يستتبع ذلك بالضرورة
من ظهور خسارات مالية كبرية هلذه البنوك قد ال ميكن احتواؤها يف ضوء الظروف املالية
اليت متر بها تلك البنوك األمر الذي سيؤدى إىل تفاقم وضعها السيولي بالدرجة اليت قد ال
متكنها من مقابلة التزاماتها جتاه املودعني.
عليه وملعاجلة هذا الوضع ميكن اختاذ اخلطوات والرتتيبات اآلتية -:
 /1بالنسبة للمديونيات القائمة (مبا يف ذلك الفوائد احملتسبة) عند صدور قانون
املعامالت املدنية لسنة  ،1984وتفادى القضايا اليت تقبلها احملاكم مبوجب املادة
 110من قانون اإلجراءات املدنية لسنة 1983م ،لن يتم ذلك اال بوضع قيد حيدد
عدم سريان قانون اإلجراءات املدنية لسنة 1983م بأثر رجعي .والبد من وضع
اعتبار للقروض اليت متت بفوائد حتى بعد صدور املادة  281من قانون املعامالت
املدنية لسنة  1984م وإىل حني تبين البنوك التقليدية يف السودان للصيغ اإلسالمية
للتمويل.
 /2بالنسبة للحسابات املتحركة عند صدور القرار فيتم اإلتفاق بني البنك والعميل
إما بتحويلها إىل إحدى الصيغ اإلسالمية املتعارف عليها أو تصفيتها.
 /3بالنسبة للحسابات الراكدة والديون املشكوك فيها واهلالكة عند صدور القرار،
فيتم االتفاق بني البنك والعميل على تصفيتها خالل فرتة زمنية يتفق عليها وتضاف
إليها التكلفة الفعلية اخلاصة مبتابعهتا واسرتدادها.
 /4تكون حمكمة خاصة للنظر يف أية نزاعات قد تنشأ من التسويات بني البنوك
وعمالئها .ومنح بنك السودان احلق يف أن تكون له السلطة لوحده ،وان يفوق البنوك

التجارية ،بإجراء التسويات املتعلقة بديون عمالء البنوك التجارية.
(ب) كانت تفاصيل الديون القائمة خالهلا وحتى نهاية نوفمرب  1984م على النحو
التالي-:
مباليني اجلنيهات
الفوائد احملتسبة
		
اصل القرض
				
*
4ر5
8ر		80
البنوك اململوكة للقطاع العام
8ر5
			
4ر35
البنوك األجنبية املشرتكة
2ر11
		
2ر116
				
معاجلة النواحي التمويلية للمنشآت الصناعية ذات الوزن يف االقتصاد القومي :
كما هو معلوم فإن بنوك القطاع العام والسباب تارخييه تتعلق بتطورها واحتكارها للعمل
املصريف حتى منتصف السبعينيات هلذا فقد حتملت أعباء التمويل التنموي خاصة يف قطاع
الصناعة ومبساعدتها قامت منشآت صناعية أصبحت اآلن ذات وزن يف االقتصاد القومي..
هذا وترتكز أساسا هذه املنشآت الصناعية واليت هلا عالقة متويلية واسعة مع تلك البنوك
يف ثالثة قطاعات :
( )1قطاع النسيج.
( )2قطاع صناعة الزيوت ومشتقاته.
( )3مطاحن الغالل.
/1قطاع النسيج :
يوضح اجلدول التالي حجم املديونيات احلالية ملصانع النسيج للبنوك التجارية.

 تم تحصيل الفوائد بالنسبة للبنك القومي للتصدير واالستيراد.
بالنسبة لهذه المديونيات فتعامل بنفس الطريقة التي تعامل مديونيات الفترة األولى

43

املديونية

(ألف جنيه)
161.185
80.613

البنوك املمولة

اسم العميل

اخلرطوم  /النيلني

جمموعة شركات  ---للنسيج

الوحدة  /اخلرطوم /
التجاري

مصنع النسيج السوداني
مصنع الغزل والنسيج الدولي

18.300

اخلرطوم

376ر18

التجاري

شركة اخلرطوم للغزل والنسيج

832ر12

الوحدة

شركة سنار للغزل والنسيج

963ر2

اخلرطوم  /العاملي

شركة اجلزيرة واملناقل للمنسوجات

040ر2

اخلرطوم

أعمال أبو األصم للنسيج

780ر0

التجاري

مصنع احلجاجي للنسيج

(عبد ربه)

789ر296

وهذه املديونيات قابلة للزيادة بااللتزامات اخلارجية اليت تستحق يف املستقبل (املضمونة
بواسطة تلك البنوك) والبالغ قدرها حنو  56مليون جنيه.
لقد كانت مصانع النسيج حتصل يف املاضي على متويل كل احتياجاتها من رأس املال
العامل وكذلك إىل حد كبري متويل اإلنشاءات من البنوك اململوكة للدولة .وقد فشلت تلك
املصانع يف مقابلة التزاماتها بسبب اخلسائر اآلمر الذي أدى إىل تراكم املديونيات وجتميدها
كما مت بيانه عاليه .والواقع أن معظم تلك املديونيات قد مت جتميدها أو جدولتها بالفعل
يف إطار سياسة الدولة الرامية لدعم قطاع النسيج ومساعدته .ويبقى النظر يف معاجلة
املديونيات آليت مل تتم معاجلتها يف هذا اإلطار.
أما بالنسبة ملقابلة اإلحتياجات التمويلية لقطاع النسيج يف املستقبل فمن املسلم به أن
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تواجه صعوبات مجة لعدة أسباب منها أن معظم مصانع النسيج تعمل اآلن باخلسارة
وال توجد صيغة إسالمية ميكن مبوجبها التعامل مع هذه املصانع يف هذه احلالة الن أي
من الصيغ اإلسالمية املتعارف عليها تفرتض أن حتقق املنشأة أرباحا متكنها من الوفاء
بالتزاماتها وهنالك شك يف أن تقبل البنوك اإلسالمية مبدأ الدخول يف عمليات متويلية مع
مصانع النسيج اليت تعمل باخلسارة نسبة الن ذلك سيؤثر على ودائع هذه البنوك واستمرار
تدفقها خاصة إذا ما وضعنا يف اإلعتبار طبيعة تلك الودائع املبنية أساسا على مبدأ املشاركة
يف الربح واخلسارة .إن مثل هذا الوضع يتطلب البحث يف طريقة خاصة ملقابلة اإلحتياجات
التمويلية ملصانع النسيج ويف هذا الصدد نتقدم باملقرتحات والبدائل اآلتية :
(أ) البديل األول :
اإلسراع بإنشاء صندوق دعم صناعة النسيج وذلك للمساعدة واملعاونة يف النهوض بهذا
القطاع احليوي.
(ب) البديل الثاني :
أن تشارك كل البنوك يف مقابلة االحتياجات التمويلية لقطاع النسيج وذلك وفق الصيغ
االسالمية املناسبة.
وبصفة عامة ميكن النظر يف أمر هذين البديلني يف ضوء توسيع ملكية شركات النسيج
الكربى وذلك بتحويلها لشركات عامة.
 /2أما بالنسبة لتمويل كل من قطاع معاصر الزيوت ومطاحن الغالل فال توجد عموما
مشكلة يف متويلها وفق الصيغ اإلسالمية املتعارف عليها.
املعامالت اخلارجية للدولة
 /1املؤسسات الدولية :
أ -صندوق النقد الدولي :
أنشىء هذا الصندوق يف عام 1944م مبوجب إتفاقية بريتون ودز ملساعدة الدول األعضاء
لتمويل العجز يف موازين مدفوعاتها وقد انضم السودان لعضوية الصندوق يف العام 1957م.
تتكون موارد الصندوق من اشرتاكات الدول األعضاء واإلقرتاض من السوق العاملي جبانب
حقوق السحب اخلاصة ويسمح للدول االعضاء باالقرتاض من هذه املؤسسة يف حدود املبالغ
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املساهمة بها دون أى شرط ،ومازاد عن ذلك يتم اقرتاضه بشروط معينة وبفائدة حمددة
ووفق برنامج للرتكيز والدعم املالي .ويعترب أى اتفاق يتم بني الصندوق والدولة العضو
مبثابة تفويض لتلك الدولة لالقرتاض من مصادر متويلية أخرى سواء أكانت هذه املصادر
بنوك جتارية او مؤسسات متويلية أو من الدول االعضاء وغالباً ما تشرتط هذه املصادر
موافقة الصندوق على برامج الرتكيز املالي واالقتصادى مع الدولة املعنية قبل منح التمويل
املطلوب.
ب -البنك الدولي لالنشاء والتعمري :
يقدم هذا البنك قروضاً متوسطة وطويلة االجل قد تصل فرتة سدادها إىل  40عاماً
وبسعر فائدة منخفض مقارناً بسعر الفائدة السائد يف السوق العاملية وذلك لتمويل مشاريع
تنموية جديدة أو العادة تعمري مشاريع قائمة أو الصالح اخللل يف موازين املدفوعات
للدول األعضاء – ويف حالة فشل الدولة العضو يف السداد عند تاريخ االستحقاق ال يسمح
هلا باحلصول على قروض جديدة كما ال يسمح هلا بالسحب من اجلزء غري املستغل من
القروض املمنوحة سابقاً اال بعد قيامها بسداد مجيع ما عليها من متأخرات.
هذا وتوجد عالقة ظاهرة بني هاتني املؤسستني حيث أنه ويف حالة وضع برنامج للرتكيز
املالي واالقتصادي الى من الدول األعضاء ،يقوم الصندوق مبنح قروض نقدية قصرية
األجل ،بينما يقوم البنك الدولي مبنح قروض متوسطة وطويلة االجل للمساعدة يف اصالح
اخللل يف ميزان املدفوعات لتلك الدول والناتج عن مشاكل هيكلية يف اقتصادياتها وذلك
باسعار فائدة يتم االتفاق عليها وفق لوائح تأسيس هاتني املؤسستني .أيضا ومبا أن الفوائد
احملتسبة على هذه القروض قد مت حتديدها حسب لوائح تأسيس هاتني املؤسستني ،فإن
الدول األعضاء ملزمة مبقابلتها .ويف حالة عدم قبوهلا لذلك فليس هلا من خيار سوى
االنسحاب من العضوية وتتحمل مجيع املخاطر الناجتة عن ذلك اإلنسحاب.
 /2املؤسسات االقليمية :
من اهمها الصناديق العربية للتنمية االقتصادية وصندوق النقد العربي .متنح هذه الصناديق
قروضاً لتمويل مشاريع التنمية بسعر فائدة حتدده لوائح التأسيس وهي تعمل على نفس النمط
الذي يتبعه البنك الدولي لالنشاء والتعمري إذ تقوم بايقاف أى سحوبات من أى قروض جديدة
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متنحها للدولة العضو يف حالة فشل هذه الدولة يف سداد ما عليها من التزامات سواء أكانت
تلك اإللتزامات متثل اصل القروض أو الفوائد احملتسبة عليها .أما صندوق النقد العربى فيمنح
الدولة العضو قروضاً نقدية قصرية االجل ملساعدتها يف إصالح اخللل يف ميزان مدفوعاتها
وبسعر فائدة يعلن حسب نوع القرض وفرتة سداده وذلك حسب لوائح الصندوق أيضاً.
 /3مراسلو بنك السودان باخلارج
يتكون مراسلو بنك السودان باخلارج من عدة بنوك أجنبية تقوم مبنح بنك السودان
تسهيالت مصرفية قصرية األجل لتغطية املدفوعات اجلارية سواء لتمويل استرياد السلع
اإلسرتاتيجية اهلامة أو لسداد قروض والتزامات اخرى مستحقة وذلك لعدم توفر النقد
االجنبى للبنك .ويتم منح هذه التسهيالت بسعر الفائدة الذى حتدده تلك البنوك من واقع
أسعار الفائدة السائدة يف السوق العاملية .وبنك السودان ملزم – يف هذه احلالة  -بسداد
أصل التسهيالت والفوائد احملتسبة عليها عند تاريخ االستحقاق .هذا ونسبة لشح موارد
البالد من النقد االجنيب يف الوقت احلاىل فقد أصبحت هذه التسهيالت تشكل مورداً
أساسياً لتمويل استرياد السلع اإلسرتاتيجية اهلامة وكذلك مقابلة اإللتزامات اخلارجية
املستحقة.
 /4البنوك التجارية العاملة يف بنك السودان
تقوم البنوك التجارية العاملة بالسودان ،وهي بنوك القطاع العام والبنوك األجنبية
واملشرتكة مبساعدة بنك السودان يف متويل استرياد السلع اإلسرتاتيجية اهلامة واإللتزامات
األخرى بالنقد األجنيب إما عن طريق فتح اعتمادات مستندية متول من التسهيالت اليت
مينحها هلا مراسلوها باخلارج أو عن طريق ايداع ودائع مببالغ معينة حسب موقفها من
النقد األجنيب مع بنك السودان ليقوم االخري باستغالهلا يف مقابلة التزاماتها اخلارجية.
ومبا أن هذه البنوك حتصل على هذه االموال من مراسليها يف اخلارج على أساس تسهيالت
وبسعر فائدة معني فإنها تقوم مبنح هذه التسهيالت لبنك السودان بعد وضع مأرج معني
فوق سعر الفائدة الذى تدفعه للمراسلني باخلارج ويقوم بنك السودان بسداد هذه االلتزامات
عند تاريخ اإلستحقاق عن طريق السماح هلذه البنوك حبجز نصيبه من حصيلة الصادر
الذى يتم بواسطتها .وتنتج هذه اإللتزامات أساساً من استرياد البرتول اخلام واملنتجات
47

البرتولية باإلضافة إىل السلع األخرى اليت حتتاجها البالد واليت ال يستطيع بنك السودان
توفري النقد االجنيب الستريادها.
 /5الدول الصديقة :
تنحصر أساساً يف الدول العربية ودول صديقة أخرى واليت تقوم مبنح حكومة السودان
قروضاً نقدية سلعية وقروضاً لتمويل املشاريع التنموية وبسعر فائدة معني غالباً ما يكون أقل
من سعر الفائدة املطبق على القروض التجارية .ومبوجب اتفاقيات هذه القروض املوقعة بني
حكومة السودان وحكومات هذه الدول الصديقة فإن السودان ملزم بسداد اصل هذه القروض
والفوائد احملتسبة عليها عند تاريخ اإلستحقاق.
إن السودان يعاني يف الوقت الراهن من شح يف موارده من النقد األجنيب ،وبالتالي
فهو يف أشد احلاجة للتعامل مع املؤسسات املالية الدولية واإلقليمية والبنوك التجارية
العاملية للحصول على الدعم الالزم سواء أكان ذلك يف شكل قروض ميسرة أو مساعدات
مالية ...إخل ،وذلك لتوفري احتياجاته من النقد األجنيب وهذا يعين أن إستمرارية عضوية
السودان يف هذه املؤسسات واستمرار تعامله مع البنوك التجارية العاملية ضرورة إقتضتها
احلاجة والبد يف هذه احلالة البحث عن خمرج يسمح للدولة بالتعامل مع هذه املؤسسات
وفق الصيغ اليت تتعامل بها (وبالذات فيما خيتص بدفع الفوائد) دون أن يؤثر ذلك على
توجهها اإلسالمي وبالعدم فليس هنالك من خيار سوى اإلنسحاب من تلك املؤسسات
وبكل ما يعين ذلك من نتائج.
الدور املرتقب للبنوك اإلسالمية القائمة :
نشأت جتربة البنوك اإلسالمية يف السودان بغرض اجياد البديل للتعامل الربوى نسبة
الن هنالك قطاعاً كبرياً من املواطنني ورجال االعمال الذين حيجمون عن التعامل مع البنوك
التقليدية .وقد جاءت هذه التجربة متوافقة ومتوازنة مع سياسة االنفتاح االقتصادي التى
إنتهجتها الدولة منذ منتصف السبعينات وجاءت شروط عملها أيضاً مثل الشروط اليت
مت مبوجبها السماح للبنوك املشرتكة مبزاولة العمل املصريف بالبالد اال أنها قد أعفيت من
متطلبات واحكام املادة ( )42من قانون بنك السودان اخلاصة بالفوائد متشياً مع أحكام
الشريعة االسالمية.
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وحلداثة هذه التجربة وتشجيعاً هلا منذ البداية فقد مت انشاء بنك فيصل اإلسالمي
بقانون خاص مت مبوجبه اعفاء البنك من الضر ائب حتى يكفل للتجربة احلماية والصمود
امام منافسة البنوك التقليدية األخرى دعماً هلا حتى تقف على قدميها .وقد تلى قيام
بنك فيصل انشاء عدد من املصارف االسالمية حتى بلغ عددها اآلن  6بنوك وذلك من
جمموع البنوك التجارية العاملة البالغ عددها  21بنكاً وتعادل  % 28 ،6من مجلة عدد
البنوك التجارية .وميثل عدد فروع البنوك االسالمية البالغ  33فرعاً نسبة  %21من مجلة
عدد فروع البنوك التجارية البالغ عددها  157فرعاً .ولتوضيح وزن وحجم تعامل البنوك
اإلسالمية مقارنة مع مجيع البنوك التجارية العاملة بالبالد بصورة اكثر مشوالً ميكن ان
نذكر العوامل واملؤشرات التالية -:
أ /بلغت مجلة تسهيالت البنوك اإلسالمية بنهاية اكتوبر 6 ،1984ر 233مليون
جنيه وميثل هذا الرقم نسبة 5ر % 14من مجلة تسهيالت البنوك التجارية جمتمعة
البالغة  1616مليون جنيه.
ب /بلغت مجلة تسهيالت البنوك االسالمية املتوسطة والطويلة االجل واسهامها
يف الشركات احمللية 2ر 42مليون جنيه اى بنسبة 1ر %18من مجلة تسهيالت
هذه البنوك ونسبة 4ر %8من مجلة التسهيالت املتوسطة والطويلة االجل واالسهام
يف الشركات احمللية للبنوك التجارية جمتمعة.
ج /بلغت مجلة ودائع البنوك التجارية اإلسالمية 4ر422مليون جنيه بنهاية أكتوبر
 1984م – وميثل هذا املبلغ حواىل 2ر % 20من مجلة ودائع البنوك التجارية يف
نفس التاريخ .بالنسبة لودائع اإلستثمار يف البنوك االسالمية فقد بلغت 6ر115
مليون جنيه اى حوالي 1ر %17من مجلة ودائع االستثمار يف البنوك التجارية
العاملة بالبالد.
د /بلغ إمجالي ميزانيات البنوك اإلسالمية (األصول – اخلصوم) بنهاية أكتوبر
1984م 738 ،مليون جنيه وهى بذلك تعادل نسبة 2ر %18من إمجالي ميزانيات
البنوك التجارية العاملة بالبالد يف نفس التاريخ.
البيانات أعاله تعكس بوضوح وزن وحجم تعامل البنوك اإلسالمية باملقارنة مع البنوك
التجارية األخرى وتعكس ايضاً أن مساهمة هذه البنوك يف التمويل متوسط وطويل األجل
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واإلسهام يف الشركات احمللية ال تتعدى نسبة 4ر %8من مجلة مساهمة البنوك التجارية يف
التمويل متوسط وطويل االجل واإلسهام يف الشركات احمللية .وقد كانت اآلمال معقودة يف
أن تسهم هذه البنوك بقدر فعال يف التمويل التمويل التنموي نسبة للدعم الكبري الذى توفر
هلا منذ بداية عملها وذلك بغرض محاية التجربة وصمودها أمام منافسة البنوك التقليدية
األخرى وبالصورة اليت متكنها من املساهمة يف تنمية القدرات اإلنتاجية للبالد ،اال أنها
وبالرغم من كل ذلك مل توجه اهتماماً كافياً حنو هذا النوع من التمويل بل ركزت جل
نشاطها يف التمويل التجاري والتمويل قصري األجل حيث بلغت مجلة تسهيالتها قصرية
األجل 4ر 191مليون جنيه عند نهاية أكتوبر  1984م وميثل هذا املبلغ نسبة 9ر %81من
مجلة تسهيالتها.
ويف ظل التوجهات اليت أقرتها الدولة لتصحيح وترشيد مسار االقتصاد الوطين يعتقد
أنه قد آن األوان أن يتم توجه هذه البنوك للعمل بصورة أكثر فعالية وإجيابية حنو دعم
وتطوير القدرات اإلنتاجية للبالد بالصورة اليت تتفق مع األهداف القومية ومع املبادئ
واألغراض األساسية اليت من أجلها مت إنشاء البنوك اإلسالمية ويف هذا الصدد نرجو أن
نقرتح اآلتي -:
إصدار توجيه حمدد هلذه البنوك لتخصيص جزء معترب من استخداماتها يف متويل
مشروعات التنمية واملساهمة يف رؤوس أموال الشركات اليت تعمل يف جمال التنمية
اإلقتصادية واإلجتماعية .وكمثال لذلك ميكن أن تساهم هذه البنوك يف رؤوس أموال
شركات النسيج يف القطاع اخلاص بعد أن يتم االتفاق مع أصحابها بتحويلها إىل شركات
عامة ،إذ أن بنوك القطاع العام قد ساهمت جبزء كبري من مواردها يف توفري اإلحتياجات
التمويلية هلذه املصانع.
اإلدارة العامة للرقابة على املصارف
ديسمرب 1984م
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التصور اخلاص لدور بنك السودان
يف إطار النهج اإلسالمي

كما هو معلوم فإن البنك املركزي يف معظم الدول هو املسئول األول عن تنظيم وإعداد
السياسة اإلئتمانية واإلشراف على تنفيذها مبا يتماشى مع األهداف االقتصادية العامة
وذلك لتحقيق االستقرار النقدي واالستخدام األمثل للموارد .ويف ظل النظام الالربوى
يتوجب على البنك املركزي أن يقوم بنفس الوظائف بوسائل وأسلحة نقدية خالية من
شبهة الربا وميكن استعراضها على النحو التالي :
( )1التحكم يف حجم االئتمان:
تهتم السياسة النقدية واإلئتمانية بتنظيم عرض النقود وتكلفتها حتى تتالءم مع الطلب
الكلى عليها بهدف حتقيق منو مستقر ومتوازن يف االقتصاد القومي ــ ويف ظل النظام
الالربوى فإن الوسيلة اليت ميكن من خالهلا تنفيذ السياسة االئتمانية يف االقتصاد اإلسالمي
هي الكتلة النقدية أي كمية النقود وليس مستوى معدالت الفائدة .ويف ضوء ذلك فإن البنك
املركزي ميكنه وضع حد أعلى إلمجالي التمويل الذي متنحه املصارف التجارية إىل القطاع
اخلاص .إن سياسة وضع السقوف االئتمانية تدخل ضمن سياسات بنك السودان يف ختطيط
حجم اإلئتمان املصريف والتحكم فيه .ففي ظل النظام الالربوى سوف يكون هذا الوضع قائماً
دون أن ميسه أي تغيري إذ أن التعديل الوحيد الذي سوف يطرأ هو يف الوسائل اليت ميكن
بها إلزام البنوك التجارية بالتقيد بهذه السياسة حسب النظام املعمول به حالياً ،أنه يف
حالة جتاوز أي بنك جتارى للسقف االئتماني احملدد له فإنه يتوجب عليه أن يدفع سعر
فائدة جزائي أعلى مبقدار  %5من سعر الفائدة الذي حيدده البنك املركزي .يف ظل النظام
الالربوى يفرتض أن يستمر نظام السقوف االئتمانية كأحد األسلحة النقدية وميكن إجراء
تعديل طفيف يف حالة التجاوزات واالستعاضة عن نظام سعر الفائدة اجلزائي بالغرامة
املربوطة حبجم التجاوز*.
( )2نسبة السيولة :
هي أحد األسلحة النقدية اليت يستخدمها بنك السودان ومفهومها أنه على البنوك
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املعتمدة أن حتتفظ بنسبة معينة من التزاماتها ألجل وحتت الطلب يف شكل سيولة نقديةــ
وقد حتدد هذه النسبة ملقابلة اإللتزامات الطارئة للعمالء وتشكل مظلة واقية للمودعني كما
أن هذا السالح يؤثر على مقدرة البنوك يف منح اإلئتمان للقطاع اخلاص.
يف ظل النظام الالربوى ميكن هلذا السالح أن يكون فاعالً للحد من االئتمان املصريف
وهذا املعيار ال تكتنفه شبهة ربا ــ أما الشيء الوحيد الذي سيطرأ عليه تغيري فهو أنه على
البنوك ملقابلة نسبة السيولة احملددة توظيف جزء من مواردها يف أوجه استثمارات سائلة
ال حتمل سعر فائدة .كما أنه على البنوك أن تعمل على حتويل بنود السيولة املتمثلة يف
سندات احلكومة والسندات املعتمدة األخرى اىل أصول شبه سائلة ال تتعارض مع النهج
اإلسالمي .كما أنه ميكن أن تفرض غرامة جزائية على البنوك اليت ال تلتزم باالحتفاظ
بنسبة السيولة*.
( )3توجيه اإلئتمان للقطاعات اإلنتاجية ذات األسبقية :
يتم حاليا توجيه االئتمان للقطاعات ذات األسبقية بواسطة بنك السودان يف شكل
إلزام للبنوك لتمويل القطاعات اإلنتاجية الزراعية والصناعية واخلدمية ومتويل الواردات
األساسية امللحة ــ مثال ذلك ما تضمنته السياسة األخرية بتخصيص نسبة ال تقل عن %10
من السقف االئتماني احملدد لكل من البنوك األجنبية واملشرتكة للتمويل متوسط وطويل
األجل للقطاعات اإلنتاجية اليت حيددها بنك السودان.
وهذا النمط من التحكم الكيفي يف االئتمان ميكن أن يستمر يف ظل النظام الالربوى
واإلضافة اليت ميكن أن تستحدث انه يف حالة عدم تنفيذ احلجم احملدد من التمويل
املذكور بواسطة البنوك املعنية فيمكن فرض غرامة جزائية تربط حبجم التقصري أو اخذ هذا
التقصري بعني االعتبار عند حتديد السقف االئتماني للبنك املعنى خالل الفرتة القادمة.
( )4حتديد نسب املشاركة يف األرباح واخلسائر :
يعترب سعر الفائدة أحد أهم األسلحة الفاعلة لتحقيق السياسة االئتمانية ــ ويتمثل
هذا السالح يف حتديد هيكل سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك املركزي على إعادة خصم
الكمبياالت واألوراق املالية للبنوك التجارية باإلضافة هليكل سعر الفائدة على التسهيالت
اليت متنحها البنوك لألفراد والقطاعات املختلفة واسعار الفائدة على الودائع ،وعادة
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ما يستخدم البنك املركزي سعر الفائدة على اخلصم وإعادة اخلصم وسعر الفائدة على
التسهيالت املمنوحة للتأثري على عرض وطلب املوارد االستثمارية املتاحة وذلك بتغيري
هيكل أسعار الفائدة حسب متطلبات السياسة االئتمانية ــ ويعترب سعر الفائدة هو السمة
املميزة للنظام الربوى.
ويف ظل النظام املصريف اخلالي من الربا فالبديل املتاح هو صيغة املشاركة يف الربح
واخلسارة أي أن سلطة البنك املركزي يف حتديد نسبة املشاركة يف الربح واخلسارة العليا
والدنيا لتسهيالته للبنوك التجارية أو تسهيالت البنوك لألفراد والقطاعات .وميكن تغيري
هذه النسبة حسبما تقتضيه مرامي السياسة االئتمانية املتبعة .ويف كال احلالتني متويل البنك
املركزي للبنوك أو البنوك التجارية لألفراد تستعمل صيغة املشاركة يف الربح واخلسارة على
اجلزء املدفوع كتسهيل فقط من إمجالي املال املستغل يف العملية يف الفرتة احملددة .وبتغيري
نسب املشاركة يف الربح واخلسارة على تسهيالت البنك املركزي ألرباح البنوك التجارية
على تسهيالت العمالء متاماً كتأثري تغيري سعر الفائدة .وهذا بدوره سينعكس على حجم
التسهيالت املمنوحة يف كال احلالتني ــ وعليه ميكن أن تستخدم صيغة املشاركة يف الربح
واخلسارة كأحد أسلحة احلد من التوسع يف االئتمان وتوجيه املوارد توجيهاً امثل فيمكن
مثالً أن توضع نسب املشاركة تفضيلية لقطاعات معينة ونسب أخرى عليا للحد من التوسع
يف التسهيالت وكمثال ذلك ميكن أن تكون مساهمة العمالء يف التمويل على النحو التالي:
القطاعات

النسبة العليا

النسبة الدنيا

متويل رأس املال العامل للصناعة

%40

%20

متويل الصادرات

%20

%10

أخرى

%80

%40

أال انه ولضمان فعالية صيغة املشاركة يف الربح واخلسارة وحتى يعرف ناتج العمليات
احلقيقية فيفرتض أن يكون لألفراد والقطاعات اليت تستفيد من متويل هذه البنوك حسابات
منتظمة تعكس حركة ونتائج العمليات درءاً ألي ممارسات ميكن عن طريقها تقليل األرباح
أو تضخيم اخلسائر.
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( )5صيغة املضاربة :
وهى أحد الصيغ التمويلية اإلسالمية اليت يتوجب أن يكون التعامل فيها حمكوماً
وحبذر لتوجيه االئتمان توجيهاً أمثل .ومبوجب هذه الصيغة اإلستثمارية عادة ما يدفع
البنك للعميل التمويل مقابل نصيب شائع يف الربح حيدد سلفاً مع حافز إلدارة املضارب.
حالياً يف البنوك اإلسالمية يتم حتديد نسبة املضارب سلفاً من األرباح الصافية احملققة
فعالً وليست منسوبة إىل رأس املال كما يف حالة املشاركة .ويف املضاربة فإن اجلانب الذي
يتحمل اخلسارة يف حالة حدوثها هو البنك بشرط أن ال تكون اخلسارة ناجتة عن تقصري
أو إهمال .هلذا ومبا أن هذه الصيغة كبرية املخاطر نسبة ألن املال الذي يضارب به هو مال
املودعني فيجب أن تستخدم هذه الصيغة يف القطاعات احليوية ومتويل السلع الضرورية
بقدر اإلمكان ومضمونة العائد .وعلى أن يرتك البنك ليضارب يف أي جمال وذلك حتى ال
يتوسع البنك يف املضاربة يف القطاعات ذات االنعكاسات التضخمية.
ونقرتح أن تقتصر هذه الصيغة يف الوقت احلاضر على متويل قطاع الصادر .باإلضافة إىل
ذلك يتوجب أن تستخدم هذه الصيغة مع العمالء الذين لديهم حسابات منظمة مع البنوك
املمولة لضمان ضبط السحب والتوريد.
( )6الوسائل النوعية لتحقيق السياسة االئتمانية :
وهى الوسائل اليت تؤثر بدورها على تكلفة وحجم االئتمان وتوجيهه واحلد من تدفقه
للقطاعات غري املرغوبة اقتصادياً ،ومثال هذه اإلجراءات النوعية اليت يستخدمها البنك
املركزي بتحديد موارد عالية نسبياً يف حالة التمويل للقطاعات واوجه االسترياد غري
املرغوبة والعكس صحيح ــ وميكن تغيري هذه املوارد بتغري الظروف واألوضاع االقتصادية.
من اإلجراءات النوعية أيضاً اليت ميكن أن تستخدم حتديد فرتة قصوى للتسهيالت
املمنوحة لتمويل بضائع معينة ــ ومبا أن اإلجراءات النوعية للتحكم يف االئتمان عادة ال
تشوبها شبهة الربا فإنها ميكن أن تستمر كما هو يف ظل النظام الالربوى.
ويف ظل هذا النظام أيضاً يفرتض أن يستمر نظام إصدار التوجيهات بواسطة البنك
املركزي للبنوك التجارية خبصوص السياسة االئتمانية وتنفيذها كالتوجيهات واملنشورات
املتمثلة يف وضع حدود قصوى لتسليف كل بنك أو توجيه حجم معني من التمويل لقطاعات
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معينة أو حتديد نسب املشاركة العليا والدنيا يف الربح واخلسارة بني البنوك والعمالء.
أيضاً من اإلجراءات غري املباشرة اليت يفرتض أن تستمر فعاليتها يف ظل النظام
الالربوى أسلوب اإلقناع األدبي بني البنك املركزي والبنوك التجارية وهى اإلجراءات اليت
تكون يف شكل اجتماعات مجاعية أو مع كل بنك على حده بغرض اإلقناع بااللتزام وتنفيذ
السياسة االئتمانية أو أي توجيهات أخرى للبنك املركزي.
( )7تصور لدور البنك املركزي كمقرض أخري للبنوك التجارية واملؤسسات املالية
األخرى*.
عادة ما يقوم البنك املركزي بتوفري الدعم التمويلى للبنوك وبعض املؤسسات املالية ليس
فقط على أساس انه املقرض األخري ملقابلة العجز املفاجئ يف سيولة البنوك وإمنا ألن مثل
هذا الدعم يوفر للبنوك املوارد املالية لتمويل بعض القطاعات ذات األسبقية القصوى يف
خطط التنمية ويعامل البنك املركزي هذه احلاالت بأسعار فائدة تفضيلية لتوفري التمويل
للقطاعات املذكورة.
ويف ظل النظام الالربوى ميكن أن ميارس البنك املركزي هذا النوع من الدعم والتمويل
على أساس املشاركة يف الربح واخلسارة .ويف القطاعات األكثر أهمية كإعادة متويل الصادر
واسترياد السلع االسرتاتيجية بواسطة البنوك التجارية ميكن أن تعامل بنسب مشاركة يف
الربح واخلسارة قليلة أو بدون مشاركة يف الربح كلية من جانب البنك املركزي.
جرت العادة أن يقوم البنك املركزي بإعادة متويل البنوك التجارية نظري تسهيالتها
للحكومة لتمويل بعض السلع اهلامة واحليوية كقطاع النسيج مثالً أو متويل السلع
الضرورية .ففي دول باكستان مثالً جند أن سعر الفائدة الذي تتقاضاه البنوك من احلكومة
يف متويل احلاالت املذكورة هو  %10بينما يقوم البنك املركزي بإعادة متويله للمجتمع.
وبعد إلغاء سعر الفائدة ميكن أن يستعاض عنه مبصروفات خدمة ويقوم البنك املركزي
بإعادة التمويل بدون فائدة.
( )8عالقة البنك املركزي مع البنوك املتخصصة :
كما هو معلوم أن اهلدف األساسي من قيام وإنشاء البنوك املتخصصة هو توفري التمويل
التنموي (متوسط وطويل األجل) ودعم استثمارات القطاع اخلاص يف اجملال الزراعي
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والصناعي والعقاري .إمياناً من البنك املركزي بالدور الكبري املناط بالبنوك املتخصصة يف
اجملاالت االقتصادية واإلجتماعية وحرصاً منه على حتقيق هذه األهداف قد قام بتقديم
الدعم الكامل هلذه البنوك حتى تتمكن من إجناز هذه املهام .ويتمثل هذا الدعم يف رفع
رؤوس أموال تلك البنوك مبا يتفق والدور الذي تضطلع به بعد أن مت حترير عملياتها
من الفوائد وحتويلها إىل النظم اإلسالمية ويف ظل النظام الالربوى ميكن أن ميارس البنك
املركزي دعمه الكامل هلذه البنوك وفقاً للصيغ اإلسالمية اليت تتماشى مع طبيعة عملياتها.
فمثالً ميكن متويل عمليات البنك الزراعي على أساس املشاركة يف الربح واخلسارة أما يف
حالة استرياد معدات زراعية أو شرائها يف السوق احمللى ميكن أن يتم التمويل على أساس
املراحبة .كما نرى أن يواصل بنك السودان دعمه للموارد املالية للبنوك املتخصصة عن
طريق زيادة رؤوس أمواهلا.
( )9عالقة البنك املركزي مع احلكومة يف ظل النظام الالربوى :
عادة ما تقوم احلكومة املركزية واحلكومات احمللية حبفظ حساباتها مع البنك املركزي
بدون فوائد وميكن هلذه اإلجراءات أن تستمر كما هي يف النظام الالربوى.
جند أيضاً أن البنك املركزي يقوم مبنح قروض وتسهيالت قصرية األجل للحكومة
املركزية واحمللية لسد العجز بني اإليرادات واملصروفات وميكن أن يستمر هذا الدعم أيضاً
بدون أسعار فائدة طاملا أن فائض أرباح البنك املركزي يؤول يف النهاية للحكومة املركزية.
وميكن للبنك املركزي أن يقوم بتقديم القروض متوسطة وطويلة األجل بدون سعر فائدة.
أما القروض للبنوك واملؤسسات املالية األخرى وشراء األوراق املالية منها ميكن أن يتم
على أساس صيغة املشاركة يف الربح واخلسارة.
( )10متويل املؤسسات العامة :
يف النظام الالربوى كما يف النظام التقليدي حتتاج الدولة إىل متويل بعض املشروعات
العامة اليت ميكن املشاركة يف أرباحها وكذلك بعض املشروعات اليت ال ميكن فيها ذلك،
فبعض املشروعات العامة حتقق فائدة إجتماعية كبرية ولكن ليس باملستطاع تقدير الفائدة
االقتصادية منها ألن بيع خدماتها غري مرغوب أو غري ممكن ،فمعظم املشاريع العامة ال
تقبل منتجاتها التسويق التجاري ورغم ذلك فإن املصلحة العامة للمجتمع تقتضي إجياد
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التمويل ملثل هذه املشروعات.
بداهة إن الغرض من متويل البنك املركزي للمؤسسات العامة هو دعمها وتشجيعها
حتى تتمكن من القيام بواجباتها املطلوبة يف اجملاالت اإلنتاجية واخلدمية املتعددة مبا
يتفق واألهداف االقتصادية واإلجتماعية للمجتمع .وميكن للبنك املركزي احلصول على
قدر مناسب من العوائد نتيجة ذلك الدعم والتمويل الذي يقوم به يف إطار السياسة العامة
للدولة .وألغراض هذا البحث ميكننا تقسيم املؤسسات العامة يف السودان إىل قسمني :
( )1القسم األول ويعمل يف اجملال اإلنتاجي وبصفة خاصة اجملال الزراعي فتحقق
بذلك أرباحاً سنوية نتيجة عملياتها ومثال ذلك مشروع اجلزيرة ودلتا طوكر ومؤسسة
الرهد الزراعية.
( )2القسم الثاني يتمثل يف املؤسسات اليت تعمل يف جماالت اإلنتاج واخلدمات
أو تسجيل عجزاً مستمراً يف ميزانياتها ومثال ذلك مؤسسة النيل األزرق الزراعية،
مؤسسة النيل األبيض الزراعية ودلتا القاش ،هيئة السكة حديد ،اهليئة القومية
للكهرباء ...اخل.
ومبا أن هذه املؤسسات تعترب مؤسسات عامة تعمل يف اجملاالت اإلنتاجية واخلدمية
وفقاً الحتياجات الدولة فينبغي أن يتم إجياد التمويل الالزم هلا حتى تتمكن من تسيري
عملياتها عل أن يتم التمويل وفقاً للصيغ اإلسالمية املقبولة شرعاً ويف هذا الصدد نرجو أن
نقرتح اآلتي :
أوالً :بالنسبة للمؤسسات اليت تعمل يف اجملال اإلنتاجي والزراعي بصفة خاصة
وحتقق ارباحاً سنوية نتيجة لعملياتها وهى مشروع اجلزيرة ،مؤسسة الرهد الزراعية ودلتا
طور ،فنرى انه ميكن أن يتم متويلها بني طرفني (البنك والعميل) وأن يكون نصيب كل
شريك جزءاً شائعاً من الربح الصايف املتحقق فعالً .ويتم حتديد نسبة اقتسام الربح سلفاً
منعاً للجهالة والغرر (حتى ال يبطل العقد) وال جيوز التفاضل يف اخلسارة بل تقسم بنسبة
مساهمة كل طرف .وأهم أسس املشاركة ميكن إجيازها فيما يلي :
( )1البد من دراسة اقتصادية لتحديد رحبية املشروع.
( )2البد من حتديد زمن البتداء وانتهاء العملية حيسب على أساسه العائد املتوقع
للعملية واألرباح ...اخل.
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( )3البد من حتديد دقيق لنوع مصروفات العملية اليت ستتحملها الشراكة حتى
ختصم قبل استخراج صايف الربح
( )4ميكن حتديد صايف الربح املخصص للشريك الذي يقوم بأعباء إدارة الشراكة
(سواء كان البنك أو الشريك)
( )5يف حالة تقديم الشريك ألصول عينية (كاألرض أو املباني) البد من تقييمها سلفاً
لتحديد نسبة الربح واخلسارة سلفاً حتى ال يكون العقد باطالً شرعاً).
ولرتمجة ذلك عملياً ميكن أن يتم متويل املشاريع الزراعية وفقاً لآلتي :
 )1مساهمة الشريك :
تتكون مساهمة الشريك من اآلتي :
األصول الثابتة للمشروع وهى عبارة عن :
تراكتورات ــ معدات النظافة ،حاصدات ،منازل املعسكرات ،العربات ،تريالت،
األرض املزروعة وخالفه :
بالنسبة لتمويل املوسم الواحد :
( )1يتم تقييم األصول الثابتة للمشروع الزراعي
( )2تقدر نسبة اإلستهالكات للموسم الواحد وتكون عبارة عن مساهمة الشريك
للموسم الواحد ،كما يساهم الشريك أيضاً يف نظافة املشروع للموسم.
ب) مساهمة بنك السودان  :تكون مساهمة البنك يف متويل املشاريع الزراعية وفقاً لنظام
املشاركة التشغيلية حبيث متول بطريقة مرحلية ابتداءاً من احتياجات الزراعة وانتهاءاً
بتمويل احتياجات احلصاد والرتحيل واحللج يف حالة القطن والتسويق وخالفه.
والبد من أن يشارك البنك يف إدارة املشروع املمول حلفظ حسابات دقيقة ومتكاملة حتى
تصفية العملية ويتم توزيع األرباح بني الشريكني حسب مساهمة كل طرف بعد خصم
مصروفات اإلدارة اليت متنح للشريك الذي قام بعمليات اإلدارة وتوزيع اخلسارة إن وجدت
بنسبة مساهمة كل طرف.
كما هو واضح فإن احتساب قيمة مساهمة املشاريع الزراعية يف املشاركات أمر قد يتسم
بكثري من التعقيد مما يتطلب احلرص الدقة بغرض الوصول إىل حتديدها وباإلضافة إىل كل
ذلك فإن عمليات املشاركة يف مشروع زراعي كمشروع اجلزيرة واملشاريع املروية األخرى قد

تؤدى إىل اإلخالل بعالقات اإلنتاج املعمول بها حالياً واليت تعتمد اساساً على احلساب
الفردي الذي يقضى بأن حيول كل صايف األرباح للمزارعني.
ثانياً  :ميكن أيضاً أن يتم متويل هذه املؤسسات على أساس نظام بيع السلم وهو اتفاق
بني اجلهة املمولة واألفراد واملؤسسات اليت يتم متويلها على الشراء املقدم للمحصول أو
احملاصيل أو السلع ونوعيتها وأسعارها ومقدارها ومكانها ووقت التسليم .ويرتتب على
ذلك قيام اجلهة املمولة بدفع املبلغ املتفق عليه (قيمة احملصول أو احملاصيل) عند التوقيع
أو الدخول يف االتفاق .وعندما يتم إنتاج هذه احملاصيل تسلم للجهة املمولة اليت يكون هلا
احلق يف بيعها كيفما تشاء حسب رغبتهما.
مما تقدم يتضح لنا أن نظام بيع السلم ما هو إال نوع من أنواع التنظيم التجاري يتطلب
من األطراف املعنية االلتزام الكامل بالشروط املتفق عليها .ومبا أن حتديد سعر السلع يتم
عند الدخول يف االتفاق بني األطراف املعنية أمر قد يستغل أو يساء استغالله فالبد من أن
تكون هنالك جهة ما مهمتها اإلشراف على حتديد أسعار احملاصيل ومحايتها.
وفقاً ملا ورد أعاله فإنه ميكن لبنك السودان القيام بالشراء املقدم حملصول القطن من
املؤسسات الزراعية املعنية حسب السعر الذي يتم حتديده وإعالنه بواسطة وزارة الزراعة
وذلك مقابل التمويل الذي مينحه للمؤسسات املعنية ومن ثم يقوم بدوره ببيع القطن الذي
حيصل عليه للمؤسسة العامة للقطن على أسس نظام املراحبة وذلك بعد إضافة ذلك حتقيق
القدر املناسب من العائد للبنك حسب حجم التمويل الذي قام به على أن يتم كل ذلك
وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية.
ويف حالة املؤسسات اليت تظهر ميزانيتها عجزاً مستمراً فإننا نرى أنه لكي يتم متويلها
بواسطة بنك السودان البد من فصل البند األول والثاني من امليزانية على أساس أن يتم
متويلها من احلكومة املركزية ويقوم بنك السودان بالتمويل يف حدود الدخل املتاح وذلك
على أساس نظام املصروفات اإلدارية اليت ميكن تقسيمها إىل شقني وما شابه ذلك وميكن
أن تطلق على هذه الشق مصروفات غري مباشرة.
ويتم توزيع هذه املصروفات على العمالء أي املؤسسات اليت مت متويلها فيدفع العميل
(املقرتض) األجر مرة واحدة ــ والشق الثاني وهو ما ميكن أن نسميه مصروفات مباشرة
وهى تلك املصروفات اليت تتوقف على نوع البحوث أو الدراسات أو اجلهود املباشرة اليت
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تتعلق بطبيعة القرض ــ ويتحمل القرض يف هذه احلالة بالقيمة الفعلية هلذه املصروفات
املباشرة.
اجلدول التالي يوضح مقارنة بني العائد لبنك السودان من متويله للمؤسسات يف حالة
استخدام نظام سعر الفائدة أو املصروفات اإلدارية غري املباشرة .ويتضح من اجلدول أن
متوسط ما تدفعه املؤسسة الواحدة لبنك السودان يف العام على التمويل يف حالة نظام سعر
الفائدة تبلغ  1.662.918جنيه خالل السنوات  79ــ  1983بينما يبلغ متوسط ما ميكن
أن تدفعه املؤسسة الواحدة نظري متويلها من بنك السودان على أساس نظام املصروفات غري
املباشرة مبلغ  302.377جنيه خالل نفس الفرتة أي بنسبة نقصان بلغت .%82
جدول رقم ( : )1يوضح مقارنة العائد لبنك السودان من متويله للمؤسسات يف حالة
استخدام نظام سعر الفائدة أو املصروفات الكلية
الفرق بني ما تدفعه

املؤسسة يف حالة
املصروفات اإلدارية
ونظام الفوائد

ما يفرتض أن

ما تدفعه املؤسسة تدفعهاملؤسسةعلى

على القروض يف القروض يف حالة
حالة نظام الفوائد

881687

1020992

941200

1257538

817644
1911208

1042087

2250966
6.802705

نظام املصروفات

بواسطة البنك على املصروفات اإلدارية

القروض املمنوحة للبنك

للمؤسسات

اإلدارية
139305

33692751

4604507

316338

41498776

10439160

224443
366479
465323

8.314593

الفوائد املقبوضة

1.511888

34388882
75163684
89637567
374.381660

7406622

12093816
15355663
49.899767

عدد املؤسسات =  33مؤسسة
متوسط ما تدفعه املؤسسة الواحدة لبنك السودان يف العام على التمويل يف حالة نظام
سعر الفائدة = 1.662918 = 5/ 8.314593
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متوسط ما تدفعه املؤسسة الواحدة لبنك السودان يف العام على التمويل يف حالة نظام
املصروفات اإلدارية = 302.377 = 1511888
نسبة النقصان يف املائة = %82 = 100 X 1360541
166291
			
أما يف حالة القروض على أساس املصروفات املباشرة فإنه سوف يؤخذ يف االعتبار
اإلدارات اليت هلا صلة مباشرة مبنح هذه القروض وهى تتمثل يف اإلدارة العليا للبنك وإدارة
القروض وإدارة احلسابات اجلارية .ومبا أن املصروفات اإلدارية الواردة يف اجلدول املذكور
متثل حجم املصروفات الكلية لعدد مثانية إدارات يضمها البنك فإنه ميكن احلصول على
املصروفات اإلدارية املباشرة إلدارات البنك الثالث املعنية بهذه القروض وذلك بتوزيع
املصروفات الكلية على كل إدارات البنك بنسب متساوية افرتاضاً على أن حجم املصروفات
يف كل إدارة من إدارات البنك مساوياً حلجم املصروفات يف اإلدارة األخرى .ويف ضؤ ذلك
متكن املقارنة بني العائد لبنك السودان على القروض املمنوحة للمؤسسات على أساس نظام
املصروفات اإلدارية الكلية (غري املباشرة للبنك واملصروفات املباشرة).
اجلدول رقم ( )2يوضح أن متوسط ما تدفعه املؤسسة الواحدة لبنك السودان يف العام
يف حالة نظام املصروفات الكلية يبلغ  302377جنيه خالل الفرتة  79ـ  1983بينما
تبلغ متوسط ما تدفعه املؤسسة الواحدة يف العام خالل نفس الفرتة يف حالة تطبيق نظام
املصروفات املباشرة مبلغ  113409جنيه أي بنسبة نقصان تبلغ .%62
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جدول رقم ( : )2يوضح مقارنة العائد لبنك السودان من متويله للمؤسسات يف حالة
استخدام نظام سعر الفائدة أو املصروفات الكلية
الفرق بني ما

ما تدفعه املؤسسة

ما تدفعه املؤسسة

يف حالة نظام

القروض يف حالة

تدفعه املؤسسة يف

على القروض

الكلية واملصروفات

املصروفات

حالة املصروفات

املباشرة فقط
881687
817644
941200

1911208

املباشرة
1020992
1042087
1257538

2250966
6.802705

الواحدة على

نظام املصروفات

على القروض

للبنك

الكلية
139305

33692751

4604507

316338

41498776

10439160

224443
366479
465323

8.314593

املصروفات املباشرة املصروفات الكلية

1.511888

34388882
75163684
89637567
374.381660

7406622

12093816
15355663
49.899767

عدد املؤسسات =  33مؤسسة
متوسط ما تدفعه املؤسسة الواحدة لبنك السودان يف العام على التمويل يف حالة نظام
املصروفات الكلية = 302.377 = 5/ 1511888
متوسط ما تدفعه املؤسسة الواحدة لبنك السودان يف العام على التمويل يف حالة نظام
املصروفات املباشرة فقط = 113.409 = 567.043
نسبة النقصان يف املائة =
%62 = 100 X 188968 = %82 = 100 X 113.409 - 302.377
302377
			
377.377
يعكس كل ذلك بوضوح أن موارد البنك سوف تنخفض بصورة حادة يف حالة تطبيق
نظام املصروفات اإلدارية املباشرة أو غري املباشرة مما يتطلب إجياد الوسائل اليت من شأنها
املساعدة على دعم موارد البنك.
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ومما ال شك فيه أن أنواع التمويل يف النظام الالربوى الذي ميكن أن يقوم به البنك
املركزي ال ميكن أن تبنى كلها على املشاركة يف الربح إذ أن القروض ذات األجل القصري
جداً كلها يصعب بناؤها على املشاركة يف الربح لصعوبة تقديره لفرتة قصرية ولذا فإن بنك
السودان جيد نفسه أمام أوضاع تتطلب منه يف أحيان كثرية منح القروض على أساس نظام
املصروفات اإلدارية مما يعنى حصول عدد كبري من املؤسسات العامة على قروض ميسرة
ذات تكلفة أقل مما كان عليه الوضع يف النظام التقليدي وهذا بدوره يؤدى إىل إضعاف
موارد البنك ألنه سوق يتحصل على اإليرادات اليت تكفي ملقابلة متطلبات النفقات اإلدارية
فقط مقابل القروض اليت مينحها .وال أعتقد أن هنالك طريقة مثلى لدعم موارد البنك إال
بالدخول يف املشاركات اليت قد تعود عليه مبوارد إضافية عالوة على قيام احلكومة املركزية
بتخفيف العبء على البنك وذلك بدعم مؤسساتها بالصورة اليت متكنها من أداء مهامها
باملستوى املطلوب دون اللجوء إىل بنك السودان ــ وبالطبع فإن الدخول يف املشاركات يعتمد
اعتماداً أساسياً على معدل األرباح املتوقعة واليت سوف تصبح األداة الفعالة يف ختصيص
وتوزيع املوارد املالية على القطاعات اإلنتاجية املختلفة.
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جماالت استخدام الصيغ اإلسالمية يف البنوك التجارية
وكيفية معاجلة مديونياتها القدمية
بعد العرض املؤجز حول دور بنك السودان يف النظام الالربوى والوسائل اليت ميكن عن
طريقها التحكم يف حجم االئتمان وتوجيهه وفقاً للسياسات املقررة نرجو أن نتناول فيما
يلي اجملاالت اليت ميكن للبنوك التجارية أن تستخدم فيها الصيغ اإلسالمية اليت سبق
اإلشارة إليها أعاله وذلك حتت إشراف ورقابة وتوجيهات بنك السودان.
أوالً :جماالت استخدام الصيغ اإلسالمية :
( )1املشاركة:
تكون املشاركة يف حالة العمليات اليت يقوم فيها الشريك مساهمة مالية أو إمكانيات
إنتاجية (الصناعة) باإلضافة إىل اجلهد اإلداري للشريك وعموماً ال تقل مساهمة الشيك
املالية يف العمليات التجارية املستقرة عن  %10وترتفع املساهمة كلما كانت املخاطرة كبرية.
وميكن أن يستغل البنك صيغة املشاركة يف عمليات الصادر ،الوارد ،رأس املال العامل
للصناعة والتجارة احمللية وذلك على النحو التالي :
 )1شراكة الصادر:
بغرض تشجيع تصدير السلع ميكن إعطاء اهتمام خاص لتمويل الصادرات باملشاركة
وذلك عن طريق خفض نسبة مساهمة العميل املالية إىل احلدود الدنيا «  %10مثالً للسلع
اهلامشية» وزيادة نسبته من األرباح يف اإلدارة وشراء السلع املراد تصديرها « %25لإلدارة»
على أن يتبع البنك التحوطات الالزمة من ختزين للسلع املراد تصديرها طرفه واختاذ
اإلجراءات الكفيلة باسرتداد حصيلة الصادرات من املستورد باخلارج .أي أن يكون
التصدير مثالً عن طريق فتح اعتماد إطالع مؤكد غري قابل للنقض sight confirmed
 irrevocable letter of creditتصفي عملية الشراكة بعد استالم حصيلة الصادرات
وفق منشورات بنك السودان اخلاصة بتحديد نصيبه يف عمليات الصادر .وبالنسبة لتحديد
نسبة مساهمة الشريك يف تصدير السلع اهلامشية ميكن االستعانة بالكشف (أ) املرفق مع
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منشور بنك السودان لكل البنوك التجارية بتاريخ  1983/8/4واخلاص بضبط االئتمان
املصريف وترشيده يف حتديد السلع اهلامشية.
تعترب صيغة الشراكة للصادر هي الصيغة األفضل يف رأينا للبنك حيث يشارك البنك
العميل يف اقتسام األرباح بالسعر الذي حدده بنك السودان حملاسبة حصيلة الصادرات
( %25بسعر  180قرشاً للدوالر و  %75بسعر  130قرشاً للدوالر) ،وميكن أن يزداد نصيب
الزبون من األرباح كلما زادت مساهمته يف إمجالي التمويل الالزم للعملية.
 )2شراكة االسترياد:
يستطيع أي بنك جتارى الدخول يف عمليات شراكة السترياد سلع من اخلارج ولكن
البد أن يتم ذلك يف ضؤ توجيهات بنك السودان اخلاصة باحلد من استرياد السلع غري
الضرورية باإلضافة إىل انه ميكن رفع مساهمة الزبون يف إمجالي التمويل الالزم لعملية
االسترياد « مثالً أن يكون احلد األدنى ملساهمة الزبون السترياد السلع الضرورية ،» %40
كما أنه البد من االلتزام بتوجيهات بنك السودان اخلاصة باهلوامش النقدية يتطلب معاملة
خاصة بالنسبة للبنوك اإلسالمية فيما يتعلق مبقدار مساهمة العميل ومطابقتها للهامش
املطلوب االحتفاظ به فمثالً إذا كانت املساهمة تقل عن اهلامش جيب تكملة الفرق بواسطة
البنك وإيداع ما يعادل هذا املبلغ مع بنك السودان.
يالحظ أن العميل بصيغة املشاركة يف استرياد السلع يعترب حافزاً للعمالء حبيث يساهم
البنك مالياً يف عملية االسترياد وخيفف على العميل تكبد مشاق احلصول على كل قيمة
السلعة ،ومن ناحية أخرى أن مساهمة البنك يف استرياد سلعة معينة ميكن أن يساعد يف
وفرتها يف السوق بأسعارها القانونية ،ولكن بالطبع أن العمل بصيغة املشاركة يف االسترياد
يتطلب من البنك وضع سيوىل بالنقد األجنيب ملقابلة حتويل قيمة السلع للخارج .عموماً
ميكن استغالل هذه الصيغة يف استرياد السلع اإلسرتاتيجية والضرورية واليت تتطلب
مساهمة البنوك التجارية املالية.
 )3شراكة رأس املال العامل للصناعة :
ميكن للبنك الدخول يف شراكة متويل رأمسال عامل ملصنع ،وقد يتم الدخول يف مثل
هذه الشراكة بأصول مصنعة لفرتة زمنية حمددة مع نوضع اعتبار خاص لقيمة األصول
الثابتة واالستهالك عند الدخول يف الشراكة وقد حتددت نسبة الشراكة بوجه عام بواسطة
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بنك فيصل اإلسالمي للدخول يف متويل املعاصر بنسبة  %60للعميل مقابل أصول مصنعه و
 %40للبنك مقابل مساهمته املالية يف متويل رأس املال العامل وذلك ملدة ترتاوح بني  6ــ
 9أشهر يتم تصفية الشراكة بعدها.
أما بالنسبة لبقية الصناعات ميكن االستفادة من النسب آنفة الذكر مبرونة حسب أهمية
القطاع املراد متويله وحاجته إىل التمويل على أن يكون ذلك بعد تقييم جدوى الصناعة
فنياً ومالياً ــ عموماً يالحظ أن رأس املال العامل يتيح للبنك إشرافاً اكرب ومباشراً لعمليات
املصنع بوصفه شريك لفرتة معينة ــ ومن سلبيات هذه الصيغة أنها حتتاج إىل جمهود كبري
من البنوك يف مراقبة أمواهلا املستثمرة.
 )4شراكة التجارة احمللية :
ميكن للبنك الدخول يف عملية شراكة جتارة حملية على أن تكون الشراكة لفرتة زمنية
حمددة (ال تتعدى الثالثة اشهر) وأن يتم حتديد مساهمة العميل يف رأس املال حسب أهمية
السلعة املراد متويلها ( %20إىل  )%40كما يتم حتديد نصيب العميل يف اإلدارة حسب
اجلهد املبذول ( %15إىل .)%30
تعترب هذه الصيغة مثالية يف متويل جتارة احملاصيل احمللية والسلع املنتجة يف السودان
حبيث ميكن التحكم يف أسعارها ووفرتها وتوزيعها يف مجيع أحناء السودان.
( )2بيع املراحبة  :
يقوم البنك بشراء سلعة معينة وبيعها للعميل مقابل هامش ربح معني ،وقد يتم البيع
فوراً للزبون مقابل دفعه لقيمة السلعة زائداً هامش مراحبة أو يتم البيع بأقساط يتفق عليها.
هذا وميكن العمل بصيغة بيع املراحبة يف النشاطات التجارية التالية :
 )1مراحبة الصادر :
يقوم البنك بشراء السلعة املراد تصديرها للزبون مقابل هامش مراحبة يتفق عليه وبعد
ذلك ميكن أن تتم تكملة إجراءات الصادر بواسطة البنك نفسه.
 )2مراحبة االسترياد:
يتم استرياد السلع حالياً بوجه عام عن طريق بيع املراحبة حبيث يقوم البنك باسترياد
السلعة لآلمر بالشراء “ العميل “ ويتم بيعها له مقابل هامش ربح معقول ،وخيتلف حتديد
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هامش األرباح يف حالة تسليم املستندات للعميل أو تسليم البضاعة .هذا وميكن استغالل
هذه الصيغة يف استرياد مجيع السلع بشرط أن يتم وضع اعتبار خاص للسلع الضرورية
ونرى أن يرتاوح هامش املراحبة بني  %10و .%15
يالحظ يف هذه الصيغة أن البنك يتكبد مشاق توفري العمالت الصعبة لالسترياد نيابة
عن العميل خاصة وأنه لزاماً عليه إيداع اهلامش املقرر على السلعة ببنك السودان .كما أن
االسترياد بهذه الصيغة رمبا يتيح للعمالء بيعها بعد دفع قيمتها للبنك مقابل أرباح باهظة
وقد يؤثر على وفرة السلعة يف السوق.
 )3مراحبة التجارة احمللية :
يتم بيع املراحبة بالنسبة للسلع املنتجة حملياً أو املستوردة وقد يكون البيع
حاضراً أو آجالً وميكن أن يتم حتديد هامش املراحبة يف ضؤ املدة املتفق عليها ويرتفع
اهلامش كلما زادت املدة ( %2ملدة شهر و  %20ملدة  12شهر) .كما ميكن التحكم أيضاً يف
نوعية السلعة نفسها بتخفيض هامش املراحبة للسلع الضرورية ورفعه للسلع الكمالية.
 )4متويل رأس املال العامل للصناعة باملراحبة :
ميكن أن يشرتى البنك املواد اخلام للمصانع ويتم بيعها هلم باألقساط مقابل هامش
مراحبة يتم حتديده حسب املدة املتفق عليها لدفع األقساط ( %5لثالثة أشهر و %17
ألثنى عشر شهراً) بشرط أن يتم ختزين املواد اخلام طرف البنك وال يفرج عن جزء منها
إال بعد دفع قيمته.
يالحظ أن هذه الصيغة مناسبة للمصانع اجليدة واليت ال تعجز يف سداد األقساط
للبنك .أما إذا تعذر سداد األقساط رمبا يؤدى ذلك إىل خسائر غري متوقعة من الطرفني.
هذا ويتطلب العمل بهذه الصيغة منح فرتة مساح مناسبة للمصنع حتى يتمكن من اإلنتاج
وسداد األقساط بطريقة منتظمة.
 )5مراحبة احلرفيني :
يتم شراء املعدات للحرفيني بواسطة البنك وبيعها هلم باألقساط مقابل هامش مراحبة
يراعى فيه موقفهم املالي واملهين بعد منح فرتة مساح معقولة (ترتاوح بني شهر وثالثة
أشهر) ويكون اهلامش يف حدود  %10و  %20مع مراعاة فرتة السداد.
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( )3املضاربة :
هي نوع من أنواع املشاركة حبيث يقوم البنك بدفع رأس املال للعميل ليتاجر به مقابل
نصيب شائع يف الربح ،ويتم حتديد نسبة اقتسام األرباح مسبقاً وغالباً ما تكون النسبة
لصاحل البنك لدخوله يف خماطر قد تؤدى إىل خسائر فادحة ،وميكن أن يضارب البنك
بأمواله يف كل اجملاالت التجارية على النحو التالي :
 )1مضاربة الصادر :
ميكن استغالل صيغة املضاربة لكل الصادرات مبا يف ذلك اهلامشية منها وذلك ملنح
مزيد من التشجيع للمصدرين ليعملوا حبرية اكثر ،ولكن جيب أن تكون هنالك بعض
القيود لضمان اسرتداد أموال البنك ،مثالً أن يتم التصدير عن طريق البنك وأن تكون وسيلة
الدفع مضمونة ،كما وميكن أن تكون املضاربة مشروطة ــ أي أن يتم مثالً ختزين البضاعة
طرف البنك ختزيناً مباشراً .أما بالنسبة لتحديد نسبة تقسيم أرباح املضاربة فيتم حتديدها
يف ضؤ فرتة التمويل واسرتداد احلصيلة ونوعية السلعة املراد تصديرها مع وضع اعتبار
خاص للسلع اهلامشية (ميكن أن تكون مثالً نسبة تقسيم أرباح املضاربة للسلع اهلامشية
 %40للعميل و  %60للبنك).
 )2مضاربة االسترياد :
جيوز الدخول يف عمليات استرياد باملضاربة إال انه ومبا تنطوي عليه هذه الصيغة من
خماطر تتعلق بعدم وجود ضمانات كافية وصعوبة تنفيذ عملية االسترياد باملضاربة من
نواحي عملية وإجرائية نرى عدم إمكانية استخدام هذه الصيغة يف االسترياد يف الوقت
احلالي.
 )3مضاربة التجارة احمللية ورأس املال العامل للصناعة :
أيضاً جيوز أن يدخل البنك يف مضاربات مع عمالئه يف التجارة احمللية ورأس املال
العامل ولكن نسبة للمخاطر هلذا النوع من املضاربات نرى عدم العمل به يف الوقت
الراهن.
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ثانياً :معاجلة املديونيات القدمية للمصارف الربوية :
من أهم العقبات اليت تواجه أسلمة البنوك التجارية يف الوقت احلاضر هي مشكلة
معاجلة املديونيات القدمية يف إطار السياسات املصرفية اإلسالمية ،كما هو معلوم فإن العمل
بالنظام املصريف اإلسالمي ــ فيما يتعلق مبنح السلفيات وتصفيتها ــ خيتلف متام االختالف
عن النظام الربوى ،وحسب املنهج اإلسالمي ال يستحق املال رحباً إذا مل خيالطه عمل
وان استغالل ظاهرة الزمن واختالف املكان والزمان أو السلع أو أي ظاهرة أخرى ــ بدون
اجلهد البشرى ــ ال تربر وحدها عائد املال.
أما بالنسبة للعمل االئتماني للبنوك الربوية فهو يتم مبنح السلف النقدية للعمالء مقابل
دفع فوائد مصرفية للبنك يتم احتسابها على أساس حجم السلفية املمنوحة وفرتة سريانها،
وكلما كرب حجم السلفية وطالت مدتها زادت إيرادات البنك ،لذا فإن املديونيات القائمة
اآلن هي عبارة عن املبالغ اليت قامت البنوك التجارية بتسليفها للعمالء يف فرتات خمتلفة
مضافاً إليها الفوائد املرتاكمة على التسهيالت ويوضح اجلدول اآلتي األرصدة املدينة
للتسهيالت للبنوك الربوية كما يف : 1984/5/31
جدول رقم ()1
(مباليني اجلنيهات)

املبلغ

التفاصيل

.1

البنوك الوطنية اململوكة للقطاع العام

1.077

.2

البنوك األخرى

321

.3

اجملموع

1.398

نسبة ( )1إىل ()3

%77

يالحظ من اجلدول أعاله أن نسبة مديونيات البنوك الوطنية تساوى  %77من
إمجالي املديونيات وهذا يعكس حجم الديون يف البنوك الوطنية وبالتالي كرب حجم
املخاطرة يف اسرتدادها كامالً من العمالء.
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كيفية معاجلة املديونيات :
قبل الشروع يف معاجلة الديون جيب حصرها حصراً دقيقاً وتصنيفها حسب القطاعات
املختلفة (صناعي ،جتارى ،زراعي) مع وضع اعتبار خاص لنوع التسهيل (قصري ،متوسط
أو طويل األجـــــل) وذلك على النحو التالي :
( )1التسهيالت الصناعية
يتم منح التسهيالت الصناعة يف الغالب لغرضني  :لرأس املال العامل أو احلصول
على أصول ثابتة للمصنع ،لذلك البد من معاجلة كل نوع معاجلة منفصلة يف ضؤ الصيغ
اإلسالمية املعروفة كاآلتي :
 )1تسهيالت رأس املال العامل :
يتم منحها عادة بضمان بضائع أو مواد خام ختزن حتت إشراف البنك أو بإيصاالت
ثقة ،ومبا أن البضائع املخزنة مرهونة للبنك وحتت تصرفه ميكن الدخول مع العميل يف
اتفاق يكفل للبنك اسرتداد أمواله ،مثالً ميكن الدخول يف عملية بيع مراحبة مؤجل ــ أي
أن يوافق العميل على شراء البضاعة من البنك بقيمتها زائداً هامش مراحبة ويكون السداد
بأقساط تدفع عند سحب البضائع.
 )2التسهيالت اإلنشائية :
هي تسهيالت مت منحها لغرض شراء أصول ثابتة أو حتول غرضها من تسهيالت قصرية
األجل إىل تسهيالت متوسطة األجل أو طويلة األجل .وعن كيفية معاجلة املديونيات
الناجتة عن تلك التسهيالت ميكن االتفاق مع العمالء بالدخول معهم يف شراكة منتهية
بتمليك األصول الثابتة وذلك بعد تقييمها وحتديد جدواها الفنية واملالية .وصيغة مشاركة
التمليك تعنى توزيع األرباح يف نهاية كل مدة على ثالثة أجزاء (العميل والبنك وحيفظ
اجلزء الثالث يف حساب منفصل لسداد قيمة األصول الثابتة).
( )3التسهيالت التجارية :
غالباً ما يتم منح التسهيالت التجارية للعمالء الذين يعملون يف جمال التجارة احمللية
والصادر والوارد وهى بطبعها تسهيالت قصرية األجل تكون مضمونة ببضائع أو رهن
عقاري .ففي حالة التسهيالت املضمونة ببضائع فهي يف الواقع مرهونة للبنك ،إذا
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ميكن االتفاق مع العمالء يف بيعها هلم باملراحبة أو الدخول معهم يف عملية شراكة تنتهي
بتصريف البضائع.أما التسهيالت املمنوحة مقابل رهونات عقارية فقد ال توجد بضائع
معينة خمزنة نظريها لذلك ميكن اعتبارها قرضاً حسناً يلتزم العميل بسداده للبنك يف فرتة
يتم االتفاق عليها.
( )4الفوائد املصرفية املرتاكمة :
كما أوضحنا باجلدول آنف الذكر بلغ إمجالي األرصدة املدينة يف البنوك الربوية 1398
مليون جنيه (منها  1077مليون جنيه مديونية لصاحل البنوك الوطنية) ويشمل الرقـــــم
( 1398مليون جنيه) الفوائد املصرفية املرتاكمة وميكن تقديرها بنحو  %25من املبلغ الكلى
(أي حنو  349مليون جنيه) وحسب القوانني السائدة اآلن ال تستطيع البنوك التجارية
املطالبة بسداد الفوائد لدى احملكمة ،لذا من املتوقع أن تواجه البنوك بعدم إقرار العمالء
بهذه املبالغ ويف تلك احلالة نقرتح معاملة الفوائد على النحو التالي :
( )1إلغاء مجيع الفوائد الربوية القدمية على القطاعات والنشاطات االقتصادية
وذلك بشطب الفوائد من حسابات البنوك .لكن هلذا القرار آثار على االقتصاد
الوطين بصفة عامة وعلى اجلهاز املصريف بصفة خاصة حسب ما هو معلوم أن
البنوك التجارية حبكم وضعها التارخيي تعتمد على الفوائد املصرفية يف إيراداتها
وبالتالي على الرحبية بوجه عام وعلى أدائها املصريف بوجه خاص .ويف حالة اختاذ
أي قرار بشطب الفوائد ميكن أن تتصرف وزارة املالية بتغطية املبالغ املشطوبة يف
شكل سندات أو إعفاءات من أنصبتها يف األرباح والضرائب مثالً حتى ميكن تغطية
اخللل يف ميزانيات البنوك التجارية.
( )2ميكن أن يصدر توجيه للبنوك الربوية باستبعاد الفوائد غري املتحصلة من
املديونيات ويقوم بنك السودان بفتح حسابات منفصلة للبنوك بالفوائد املستبعدة على
أن يتم إصدار توجيه آخر ــ كمحاولة لتخفيف اخلسائر وخفض اآلثار التضخمية ــ
السرتداد جزء من هذه الفوائد حبجة أن العمالء أساساً قاموا يف املاضي بدفع ضريبة
أرباح للدولة أقل من التقديرات وذلك باستبعاد الفوائد من أرباحهم اخلاضعة
للضريبة ــ كإجراء متبع يف ذلك الوقت.
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اإلجراءات اليت ميكن اختاذها يف الوقت احلاضر :
يف حالة عدم األخذ خبيار التدرج يف أسالم البنوك نرى ،وبعد األخذ يف االعتبار نتائج
الدراسة اليت يعدها احتاد املصارف السودانية حول هذا املوضوع ،اختاذ اإلجراءات
التالية:
( )1إصدار منشور لكل البنوك التجارية بالبدء فوراً بالعمل وفق الصيغ اإلسالمية
بالنسبة آلي متويل جديد تقدمه لعمالئها وتوضح الضوابط املرتبطة بكل صيغة
حسب ما أشرنا إليه يف هذه املذكرة.
( )2عدم قبول أي ودائع ربوية جديدة (ودائع ادخار ،ودائع ألجل بأسعار فائدة
ثابتة) من تاريخ إصدار هذا املنشور.
( )3حتويل كل الودائع الربوية القائمة عند إصدار هذا املنشور إىل ودائع استثمار
باإلتفاق مع أصحاب تلك الودائع خالل فرتة أقصاها ستة اشهر من تاريخ إصدار
هذه املنشور.
( )4بالنسبة لديون العمالء القائمة عند إصدار هذا املنشور تتم معاجلتها وفق ما
جاء يف هذه املذكرة.
( )5عقد اجتماعات عاجلة مع املختصني يف املؤسسات العامة لبحث صيغ التمويل
اجلديد.
( )6العمل على تعديل قانون بنك السودان لعام  1959مبا يتمشى مع النهج
اإلسالمي.
إدارة القروض والرقابة على املصارف
يوليو 1984
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ملحق رقم ()1
مقدار العقوبة على التجاوزات للحدود االئتمانية
املقررة للبنوك التجارية
فرتة التجاوز

مقدار العقوبة

شهر
شهران
 3أشهر
 4شهور
 5شهور
 6شهور
 7شهور
 8شهور
 9شهور
 10شهور
 11شهر
 12شهر

 %2.5من التجاوز
« %5.0
« %7.5
« %10.0
« %12.5
« %15.0
« %17.5
« %20.0
« %22.5
« %25.5
« %27.5
“ *%30.0

• لقد مت التوصل إىل هذا الرقم بعد تقدير معدل العائد على كل استثمارات البنوك اليت
تتم وفقاً للصيغ اإلسالمية.
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ملحق رقم ()2
مقدار العقوبة على االلتزام بنسبة السيولة
املقررة للبنوك التجارية
فرتة عدم االلتزام بنسبة
السيولة املقررة

مقدار العقوبة

شهر
شهران
 3أشهر
 4شهور
 5شهور
 6شهور
 7شهور
 8شهور
 9شهور
 10شهور
 11شهر
 12شهر

 %2.5من التجاوز
« %5.0
« %7.5
« %10.0
« %12.5
« %15.0
« %17.5
« %20.0
« %22.5
« %25.5
« %27.5
“ *%30.0

• لقد مت التوصل إىل هذا الرقم بعد تقدير معدل العائد على كل استثمارات البنوك اليت
تتم وفقاً للصيغ اإلسالمية.
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ملحق رقم ()3
النسب املقرتحة للمشاركة يف األرباح واإلدارة
نصيب العميل يف اإلدارة
احلد

والتسويق

احلد

مساهمة العميل يف رأس
احلد

األقصى

األدنى

األقصى

%20

%15

غري حمدد

%30
%20
%15

%20
%15
%10

املال

احلد

األدنى

غري حمدد

%10

غري حمدد

%20

غري حمدد

%20
%40

%25

%15

غري حمدد

%20

%25

%15

غري حمدد

%20

%15
%15

%10
%10

غري حمدد
غري حمدد

%30
%30

نوع السلع
السلع اهلامشية
السلع األخرى

السلع الضرورية
السلع األخرى
الصناعات
االسرتاتيجية

الصناعات األخرى
جتار احملاصيل
أخرى

جماالت االستثمار

شراكة الصادر
شراكة االسيرتاد
شراكة رأس املال
العامل للصناعة

التجارة احمللية

• يف حالة االسترياد باملشاركة جيب االلتزام بتوجيهات بنك السودان فيما خيتص
باهلوامش القانونية للسلع ،فإذا كانت مساهمة العميل تقل عن اهلامش املقرر البد من
تكملة الفرق بواسطة البنك وإيداع ما يعادل املبلغ لدى بنك السودان.
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ملحق رقم ()4
النسب املقرتحة هلوامش بيع املراحبة
هامش الربح املقرتح
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احلد
األقصى
%10
%12
%15
%18
%7
%12
%15
%9
%14
%17
%4
%8
%12
%15
%30

احلد
األدنى
%5
%8
%10
%12
%3
%7
%12
%5
%9
%14
%2
%4
%8
%12
%15

%25

%15

%30

%12

فرتة السداد

نوع السلع
السلع اهلامشية
السلع األخرى
السلع الضرورية
السلع األخرى
الصناعات
االسرتاتيجية

جماالت االستثمار

 3ــ  6اشهر
 3ــ  6أشهر
 3ــ  6أشهر
مراحبة الوارد
 3ــ  6أشهر
مراحبة رأس املال
 3ــ  6أشهر
العامل للصناعة
 6ــ  9أشهر
 9ــ  12شهر
 3ــ  6أشهر
 6ــ  9أشهر
 9ــ  12شهراً
الصناعات األخرى
مراحبة التجارة
جتار حملية
 1ــ  3أشهر
احمللية
 3ــ  6أشهر
 6ــ  9أشهر
 9ــ  12شهراً
مراحبة احلرفيني
سنة إىل  3سنوات وفرتة مساح معدات وآالت
صناعية
للسداد بني شهران و 6أشهر
آالت زراعية
سنة إىل  3سنوات أقساط
مومسية
سنة إىل  3سنوات وفرتة
مساح بني شهر و  3أشهر

متويل معدات
ورش وعربات

مراحبة الصادر

ملحق رقم ()5
النسب املقرتحة لتوزيع أرباح املضاربة
هامش الربح املقرتح
احلد
احلد
األقصى األدنى
%5
%10
%8
%12
%10
%15
%12
%18
%3
%7
%7
%12
%12
%15
%5
%9
%9
%14
%14
%17
%2
%4
%4
%8
%8
%12
%12
%15
%15
%30
%25
%30

%15
%12

فرتة السداد
 3ــ  6اشهر
 3ــ  6أشهر
 3ــ  6أشهر
 3ــ  6أشهر
 3ــ  6أشهر
 6ــ  9أشهر
 9ــ  12شهر
 3ــ  6أشهر
 6ــ  9أشهر
 9ــ  12شهراً
 1ــ  3أشهر
 3ــ  6أشهر
 6ــ  9أشهر
 9ــ  12شهراً
سنة إىل  3سنوات وفرتة مساح
للسداد بني شهران و  6أشهر
سنة إىل  3سنوات أقساط
مومسية

نوع السلع
السلع اهلامشية
السلع األخرى
السلع الضرورية
السلع األخرى
الصناعات
االسرتاتيجية

جماالت االستثمار
مراحبة الصادر
مراحبة الوارد
مراحبة رأس املال
العامل للصناعة

الصناعات األخرى
مراحبة
جتار حملية
احمللية
معدات
صناعية

التجارة

وآالت مراحبة احلرفيني

آالت زراعية

سنة إىل  3سنوات وفرتة مساح متويل معدات ورش
وعربات
بني شهر و  3أشهر
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ملحق رقم ()5
النسب املقرتحة لتوزيع أرباح املضاربة
نسب التوزيع
 %40للعميل و  %60للبنك

فرتة السداد
 3ــ  6أشهر

نوع السلع
للسلع اهلامشية

جمال االستثمار
املضاربة يف الصادر

 %20للعميل و  %80للبنك

 3ــ  4أشهر

السلع الضرورية

املضاربة يف االسترياد

 3ــ  6أشهر

جتارة حملية

املضاربة يف التجارة

 %20للعميل و  %70للبنك
 %10للعميل و  %90للبنك
 %30للعميل و  %70للبنك
 %20للعميل و  %80للبنك
 %10للعميل و  %90للبنك
 %50للعميل و  %50للبنك
 %40للعميل و  %60للبنك
 %30للعميل و  %70للبنك
 %30للعميل و  %70للبنك
 %20للعميل و  %80للبنك
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«

«

 6ــ  9أشهر
 9ــ  12شهراً
 3ــ  6أشهر

 6ــ  9أشهر
 9ــ  12شهراً
 3ــ  6أشهر

 6ــ  9أشهر

للسلع األخرى

للصناعات

االسرتاتيجية

للصناعات األخرى

احمللية

املضاربة يف رأس املال

العامل للصناعة

ملحق رقم ()6
النسب املقرتحة إلعادة متويل البنوك التجارية
بواسطة بنك السودان
املضاربة
نسبة توزيع
األرباح

املراحبة
النسب
املقرتحة

إلعادة التمويل

هامش

املراحبة

املشاركة
النسبة
املقرتحة

إلعادة التمويل

نصيب البنك
يف اإلدارة

النسب
املقرتحة
العادة التمويل

إذا كانت

النسبة
منح البنك

خفض هامش

الوسيط %5
من نصيبه

املتفق عليه

مقابل إدارته
للعملية

املمنوحة

نظري أدارته

املراحبة

%100

املتفق عليه
بنقطتني

لصاحل البنك
الوسيط

%100

للعملية %20
تكون النسبة
املمنوحة

للبنك

بواسطة بنك

 %80من
مساهمة

البنك يف

العملية كحد
أقصى

السودان
%10
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الوثيقة رقم ()5

جتربة السودان يف تطبيق النظام املصريف اإلسالمي

إعداد  :اهلادي صاحل حممد  -إدارة الرقابة على املصارف

الوظائف واخلصائص املميزة للبنوك اإلسالمية عن البنوك التقليدية
( )1تعمل البنوك اإلسالمية يف إطار الشريعة اإلسالمية
( )2جتمع البنوك اإلسالمية مدخرات اجملتمع وتستثمرها خلدمة أهداف اجملتمع.
( )3تهدف البنوك اإلسالمية إىل بناء الفرد املسلم واجملتمع املسلم وتصحيح وظيفة
املال وحتقيق عدالة توزيع املوارد وإعمال قاعدة احلالل واحلرام والغنم بالغرم واخلراج
بالضمان.
( )4متارس البنوك اإلسالمية كل العمليات املصرفية اليت متارسها البنوك التجارية غري
اإلسالمية مع عدم التعامل بالربا أخذاً وعطاءً.
اإلجراءات اليت مت اختاذها لتطبيق النظام املصريف اإلسالمي:
يتكون اجلهاز املصريف يف السودان من  25بنكاً تعمل مجيعها بالنظام املصريف اإلسالمي
منذ أن أعلنت الدولة تطبيق الشريعة اإلسالمية يف كل مناحي احلياة يف السودان وذلك يف
سبتمرب 1983م
اإلجراءات يف املرحلة األوىل ( 1983ــ )1985
يف إطار سياسة االنفتاح االقتصادي يف  1976مت إنشاء بنك فيصل اإلسالمي السوداني
( )1978أعقبته عدة بنوك إسالمية (التضامن ،الربكة ،اإلسالمي السوداني) يف بداية
الثمانينات تنص عقود تأسيسها على عدم التعامل بالربا أخذاً وعطاءً وبإعالن الشريعة
اإلسالمية يف السودان يف سبتمرب  1983تضمن كل من قانون اإلجراءات املدنية ()1983
وقانون املعامالت املدنية ( )1984نصوصاً حترم التعامل بالربا واعتباره جرمية يعاقب
عليها القانون اجلنائي.
أهم ما متيزت به املرحلة األوىل هو أن البنوك واجهتها صعوبات كبرية يف نقل عملياتها
من النظام الربوى السائد إىل النظام اإلسالمي ويرجع ذلك إىل نقص اخلربة يف صياغة عقود
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التمويل اإلسالمية وصعوبة حتويل التسهيالت املمنوحة على النظام الربوى إىل التمويل
اإلسالمي فكانت عملياتها املصرفية اجلارية مزجياً من العمليات الربوية و اإلسالمية مما
أعطى صورة مشوهة ألسلمة اجلهاز املصريف يف جتربته األوىل.
اإلجراءات يف املرحلة الثانية ( 1985ــ )1989
لقد أدت التشوهات اليت صاحبت تطبيق األسلمة يف املرحلة األوىل إىل خلق تيار ضاغط
من جانب العمالء وبعض أعداء التجربة اإلسالمية استجابت له السلطات فأصدر بنك
السودان منشوراً يف عام  1985يسمح مبوجبه للبنوك باستخدام العائد التعويضي على
الودائع والتمويل وأصبح اجلهاز املصريف يتعامل بالصيغ اإلسالمية وغري اإلسالمية حتى
النصف الثاني من عام 1989م عندما أصدرت السلطة اجلديدة اليت تولت احلكم يف يونيو
 1989عدداً من التوجيهات املتعلقة بتنقية املعامالت املصرفية واملالية من الشوائب الربوية
وانتهت بذلك االزدواجية اليت صحبت التجربة يف املرحلة األوىل والثانية.
اإلجراءات يف املرحلة الثالثة ( 1989ــ:)...
تعترب هذه الفرتة البداية احلقيقية لتعميق إسالم اجلهاز املصريف إذ أصدر بنك السودان
توجيهات للبنوك يف عام 1990بإلغاء الفئات التعويضية وأصدر عام 1991تعميماً للبنوك
بإلغاء كل أشكال التعامل الربوى ألي تعامل داخلي سواء ألفراد أو مؤسسات يف القطاع
العام أو اخلاص أو التعامل مع املقيمني أو غري املقيمني.
كما قامت السلطات بإصدار قانون تنظيم العمل املصريف لعام  1991والئحة اجلزاءات
املالية واإلدارية لسنة  1992وذلك بغرض تنظيم العمل املصريف وفق النظام اإلسالمي املعلن.
كما صدر برنامج توفيق األوضاع املالية واإلدارية والفنية والقانونية للمصارف عام 1994
لتتماشى مع املستجدات املصرفية العاملية يف إطار القانون.
( )1إنشاء البنيات التشريعية للنظام املالي واملصريف اإلسالمي :
 )1إنشاء اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للتأكد من تطبيق القوانني والتشريعات املنظمة للعمل املالي واملصريف اإلسالمي أنشئت
هيئة عليا للرقابة الشرعية ( )1992تضم يف عضويتها ( )10أشخاص من :
• علماء الشريعة مع مراعاة اخلربة يف املعامالت املصرفية.
• علماء االقتصاد مع اخلربة واإلملام باالقتصاد اإلسالمي.
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• خرباء يف العمل املصريف.
مهام اهليئة واختصاصاتها :
 .1إصدار الفتاوى الشرعية والتوصيات واملشورة لتوحيد األسس واألحكام الشرعية اليت
ينبين عليها النشاط املصريف واملالي.
 .2مراقبة سياسات وأداء البنك املركزي ،ونشاط املصارف واملؤسسات املالية بغرض
إخضاعها ألحكام وقيم الشريعة اإلسالمية ومبادئ االقتصاد اإلسالمي.
 .3تنقية قوانني ولوائح البنك املركزي واملصارف واملؤسسات املالية من املعامالت الربوية
وحيلها الظاهرة واخلفية وكل ما من شأنه أن يؤدى إىل أكل أموال الناس بالباطل.
 .4العمل مع جهات االختصاص لوضع صيغ املعامالت اإلسالمية موضع التنفيذ
واستنباط الصيغ اليت تناسب كل احتياجات التمويل ،وتطوير أدوات متويل مناسبة
للسوق الثانوية.
ومن جهود اهليئة العليا للرقابة الشرعية تقنني وضع هيئات الرقابة الشرعية يف قانون
تنظيم العمل املصريف وأصبح واجباً على كل مصرف أن يكون هيئة على النحو التالي :
على كل مصرف أن ينشئ :
( )1أ) تكوين هيئة مستقلة تسمى (هيئة الرقابة الشرعية) يتم تعيينها بواسطة اجلمعية
العمومية بتوصية من جملس اإلدارة.
ب) إدارة للرقابة الشرعية والبحوث ضمن هيكل املصرف اإلدارى ،على أن يكون
مديرها من علماء الشريعة وتكون مستقلة يف إصدار قراراتها الشرعية وهى بهذا املعنى
ملزمة إلدارة املصرف.
( )2تنظيم لوائح املصرف املعنى وكيفية تكوين هيئة وإدارة الرقابة الشرعية
واختصاصاتها وسلطاتها وأسلوب عملها.
( )3إذا نشأ خالف فقهي بني إدارة املصرف وهيئة الرقابة الشرعية أو إدارة الرقابة
الشرعية يرفع موضوع اخلالف للهيئة العليا.
( )4تكون الفتوى اليت تصدرها اهليئة ملزمة للمصارف واملؤسسات املالية ،ومن ضمن
إجنازات اهليئة أنها أصدرت فتوى تتعلق بالفوائد املقبوضة على أرصدة البنوك باخلارج
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واليت تنص على :
إذا كان هناك بلد به بنك إسالمي يسهل التعامل معه فال جيوز التعامل مع البنوك
الربوية وإذا تعامل البنك اإلسالمي مضطراً مع بنوك ربوية فهناك أسلوبان للمعاملة:
أوالً :أن يتم االتفاق مع البنك املراسل على أال يأخذ البنك اإلسالمي منه فائدة إذا كان
حسابه دائناً وال يدفع البنك اإلسالمي فائدة إذا كان حسابه مديناً.
ثانياً :أن جيتهد البنك اإلسالمي يف أن يكون حسابه دائناً ويف هذه احلالة يأخذ الفائدة
اليت تعطى له على هذا املبلغ من غري اشرتاط منه ،ولكن هذه الفائدة كسب خبيث ال جيوز
للبنك اإلسالمي أن ينتفع به لنفسه ،وجيب عليه أن ينفقه يف وجوه الرب املختلفة.
إىل جانب ما تقوم به اهليئة من أداء واجباتها وفقاً ملا هو منصوص عليه يف القانون
عمدت ــ بالتعاون مع البنك املركزي واملؤسسات املالية ــ اىل نشاط كبري ومثمر يف جماالت
متعددة منها :
( )1تنشيط مراكز ومعاهد التدريب يف اجلهاز املصريف .وعقد دورات متعددة يف اجلامعات
واملعاهد العليا بغرض  :تدريب وتأهيل العاملني يف اجلهاز املصريف واملؤسسات املالية،
لإلملام بأحكام الشريعة والعقيدة ،ومت تطوير معهد الدراسات املصرفية إىل كلية جامعية
تعنى بتخريج الفقيه الصرييف.
( )2تكثيف دورات التدريب إلدارات الرقابة املصرفية يف البنك املركزي حتى تتسع
واجباتهم للقيام مبراقبة أداء اجلهاز املصريف واملؤسسات بالتفتيش املباشر وغري املباشر ــ
لالستيثاق من صحة معامالت هذه املؤسسات من الناحية الشرعية ..وبالفعل تباشر إدارات
الرقابة على املصارف هذه املسئولية بدرجة مقدرة من الكفاءة.
( )3االنتقال بالدورات التدريبية من املركز يف اخلرطوم إىل الواليات املختلفة حيث
انتظم فيها املصرفيون ومجهور املتعاملني وأساتذة اجلامعات واملعاهد العليا وأئمة املساجد
املهتمون كافة.
 )2مراجعة القوانني ذات الصلة بالعمل املصريف
مت تكوين عدد من اللجان ملراجعة وتنقيح القوانني ذات الصلة بالعمل املصريف (قانون بنك
السودان  1959وقانون تنظيم العمل املصريف  1991وقانون بيع األموال املرهونة 1990م)
وذلك للتأكد من مشوهلا وتغطيتها لكل أوجه النشاط املصريف وفق النظام اإلسالمي.

( )2إنشاء البنيات التحتية للنظام املصريف اإلسالمي :
أ) سوق اخلرطوم لألوراق املالية :
بدأ بنك السودان يف وضع البنيات التحتية للقطاع املالي واملصريف اإلسالمي بإنشاء
سوق اخلرطوم لألوراق املالية عام  1994لزيادة حجم املدخرات وضمان كفاءة توزيع املوارد
املالية بني الفرص االستثمارية ذات املردود االقتصادي اإلجيابي وتوفري آليات وأدوات
متويل إسالمية متوسطة وطويلة اآلجل وتفعيل دور القطاع املصريف اإلسالمي من خالل
تلك اآلليات.
ب) صندوق ضمان الودائع :
مت إنشاء صندوق ضمان الودائع يف عام  1995لتوفري خدمة التأمني اإلسالمي للودائع
املصرفية وجرب األضرار عن طريق التكافل بني السلطة النقدية واملصارف واملودعني مما يزيد
من ثقة العمالء يف املصارف وحيقق سالمتها املالية.
ج) شركة السودان للخدمات املالية :
مبا أن بنك السودان ال حيق له املتاجرة يف األوراق املالية ونظراً ألهمية وجود أوراق
مالية تعمل على أساس الربح واخلسارة ( )equity basedأنشئت شركة السودان
للخدمات املالية عام  1998لتقوم بهذا الدور بعد أن تنازلت كل من وزارة املالية وبنك
السودان من أصوهلا يف البنوك اململوكة هلا كلياً أو جزئياً لصاحل الشركة.
د) بنك االستثمار املالي :
مت إنشاء بنك االستثمار املالي عام  1998ليقوم باملهام التالية :
 .1تفعيل وتنشيط سوق األوراق املالية من خالل إعداد الدراسات ونشر وتبادل
املعلومات وترويج املشروعات.
 .2التخصص يف األسواق املالية والقيام بتأسيس املشروعات االستثمارية.
 .3مساندة الشركات القائمة بشراء أسهمها وتكوين احملافظ املالية.
 .4املساعدة يف إعادة اهليكلة املالية للشركات عن طريق التعاون مع بيوت اخلربة
احمللية واخلارجية.
 .5القيام باملبادرة إلنشاء املشروعات االستثمارية الكربى ذات الدور األساسي يف
عمليات التنمية االقتصادية واالجتماعية.
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هـ) اللجنة العليا لتأصيل النشاط االقتصادي :
يف عام  1997قرر السيد وزير املالية تكوين جلنة عليا من املختصني وذوى اخلربة يف
االقتصاد والفكر اإلسالمي لتأصيل النشاط االقتصادي يف القطاعني املالي والنقدي وركزت
اللجنة ويف الدراسات اليت تقدمت بها على ثالثة حماور أساسية هي :
احملور األول  :اإلطار العام لالقتصاد اإلسالمي وإبراز مرتكزاته األساسية
احملور الثاني :العناصر األساسية لالقتصاد الكلى يف النظام اإلسالمي ويشمل ذلك
قضايا السياسات النقدية واملصرفية والسياسات املالية والتمويل بالعجز.
احملور الثالث :السياسات التجارية وسياسات الدخل واألجور وأبعادها االجتماعية
وتهدف تلك الدراسات يف حماورها الثالثة إىل مساعدة واضعي السياسات االقتصادية
ومنفذيها على معرفة هدى الدين والعمل على إنزاله يف واقع حياة الناس وتستمر اللجنة
يف تقديم الدراسات وإقامة الندوات اليت تناقش فيها الكليات ثم تتنزل بها إىل اجلزئيات
وقد قدمت عدة دراسات وأقيمت ندوتان يف أكتوبر  1998وفرباير 2001م
 )6دور بنك السودان يف جمال السياسة النقدية والتمويلية للنظام املصريف اإلسالمي :
درج بنك السودان على إصدار سياسة نقدية ومتويلية سنوياً تهدف إىل اآلتي :
( )1تركيز التمويل يف تنمية القطاعات ذات األولوية لتحقيق التنمية االقتصادية
واالجتماعية
( )2تطوير العمل املصريف وحتقيق السالمة املصرفية
( )3دعم األسر الفقرية متشياً مع الدور االجتماعي للمصرف اإلسالمي.
ويف إطار تلك األهداف يتم االهتمام بالشرائح الضعيفة من احلرفيني واملنتجني أصحاب
املهن الصغرية واألسر املنتجة وتوجه السياسات بتمليكهم وسائل اإلنتاج واالرتقاء بهم من
أجراء إىل منتجني حقيقيني وذلك من خالل عقود املراحبة والبيع بالتقسيط وهو توجه
خيدم اهلدف االقتصادي واالجتماعي للبنك اإلسالمي وقد تطور أداء البنوك يف هذا
اجلانب من جمرد متويل احتياجات الشرائح الضعيفة من األجهزة واملعدات إىل استريادها
هلم بل أصبحت ملعظم البنوك شبه منطقة صناعية ملقابلة الطلب احمللى والتصدير وتوفري
الكثري من قطع الغيار اليت كانت تستورد من اخلارج وقد ارتفعت نسبة التمويل املمنوح
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من قبل املصارف للشرائح الضعيفة مـــــن  %6يف بداية التسعينات إىل حوالي  %28يف
نهاية التسعينات.
ويف جمال دورها التنموي فقد ساهمت املصارف اإلسالمية يف متويل احتياجات البالد
من املواد البرتولية خالل الثمانينات والتسعينات ومتويل املواسم الزراعية خالل التسعينات
عن طريق تكوين حمافظ للبنوك التجارية وحمافظ أخرى لتوفري التمويل التنموي للمشروعات
االقتصادية واالجتماعية واخلريية يف جمال الصناعة والكهرباء والطرق والسدود والتعليم
والصحة واإلعالم مما يعكس حقيقة البنوك اإلسالمية كبنوك تنموية استثمارية واجتماعية
شاملة وقد إرتفعت نسبة التمويل املمنوح ألغراض التنمية يف نهاية التسعينات إىل ضعف
ما كانت عليه يف بداية التسعينات.
تعتمد البنوك املركزية التقليدية يف سياستها النقدية ــ إىل حد كبري ــ على عمليات
السوق املفتوحة من خالل حتريك أسعار الفائدة .إال أن بنك السودان ــ بسبب حتريم
التعامل بالفائدة ــ مل تتوفر له أداة إلدارة عمليات السوق املفتوحة األمر الذي جعله يعتمد
يف سياسته النقدية ــإىل حد كبري ــ على االحتياطي النقدي القانوني واإلقناع األدبي
باإلضافة إىل هوامش األرباح ونسب املشاركات واإلدارة كأدوات بديلة لسعر الفائدة كما
أدخلت أدوات مالية حديثة حتت اسم مشم وشهامة ( )CMC & GMCكبديل لسندات
اخلزانة وسندات البنك املركزي .نورد أدناه ملخصاً لتلك األدوات :
 )1هوامش األرباح ونسب املشاركات :
يستخدم بنك السودان حالياً هوامش األرباح لضبط التمويل وحددت السياسة النقدية
والتمويلية لعام  2001تطبيق هامش أرباح بنسبة  %12يف العام كمؤشر على أن ال يتعدى
 %15كحد أعلى .ومل تُفعل حتى اآلن نسب املشاركة يف أرباح املشاركات واملضاربات
وعالوة اإلدارة نظراً ألن املصارف مل تتوسع كثرياً يف هذه الصيغ وتطبيق البنوك هوامش
مراحبات ونسب مشاركات متدنية يف متويلها للشرائح الضعيفة يف إطار دورها االجتماعي
ودعمها لتلك الشرائح.
 )1االحتياطي النقدي القانوني :
يعترب اإلحتياطى النقدى القانونى من أهم األدوات املستخدمة للتحكم يف التمويل
وعند حسابه يستبعد بنك السودان ودائع االستثمار لطبيعتها اخلاصة وتشجيعاً للمصارف
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للتحول يف تركيبة ودائعها لصاحل ودائع االستثمار ويراقب بنك السودان التزام املصارف
بهذه النسبة ويفرض جزاءات مالية وإدارية على املصارف اليت ال تلتزم بها ،وتتمثل
اجلزاءات املالية يف خصم العجز يف نسبة االحتياطي النقدي من احلساب اجلاري طرف
بنك السودان مباشرة .وقد أدى ذلك إىل كشف احلساب اجلاري يف كثري من األحيان
فيفرض اجلزاء املالي على كشف احلساب وقد أثرت تلك اإلجراءات سلباً على سيولة
املصارف املعنية .وقد ظل بنك السودان يف ظل غياب آلية إسالمية ــ حتل حمل سعر
الفائدة ــ إلدارة السيولة يف االقتصاد يعتمد اعتماداً أساسياً على االحتياطي النقدي القانوني
لقبض أو زيادة عرض النقود .وهذه اآللية ــ كما هو معلوم ــ غري فاعلة بالقدر الذي يسمح
بتغري نسبة االحتياطي القانوني يف أوقات متقاربة يف حني أنه ميكن إجراء عمليات السوق
املفتوحة يومياً .وعليه فقد اتضح جلياً أن بنك السودان وقتها كان يعانى من عدم وجود
أداة مالية يف السوق النقدية تتوافق مع النهج اإلسالمي وتستطيع يف ذات احلني أن تؤثر
على سيولة البنوك وقدرتها على خلق النقود مبرونة كبرية.
ويف ظل النهج اإلسالمي لالقتصاد السوداني كان البد للبنك املركزي أن يستخدم أدوات
نقدية تتفق ومتطلبات الشريعة والفقه اإلسالمي إلدارة السيولة بكفاءة ،وذلك بالبحث عن
ورقة مالية ال متثل ديناً و إمنا متثل نوعاً من املشاركة يف الربح واخلسارة (تتحمل الغنم
بالغرم) ،وهلذا جاء القرار بإصدار شهادات مشاركة البنك املركزي (مشم) أعقبه قرار آخر
بإصدار شهادات املشاركة احلكومية (شهامة) و ُكلفت شركة السودان للخدمات املالية
مبهمة إدارتها وتسويقها.
 )2شهادات مشاركة البنك املركزي (مشم) ()1998
تعرف شهادة (مشم) بأنها شهادة مشاركة تتيح حلاملها مشاركة بنك السودان ووزارة
املالية يف املنفعة اليت تتحقق يف االستثمار يف البنوك اململوكة هلما كلياً أو جزئياً .هذا وقد
أُقرت هذه الشهادات بواسطة اهليئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصريف واملؤسسات
املالية ووافقت كأداة إسالمية مربأة من الربا تستخدم يف إدارة السيولة وعمليات السوق
املفتوحة.
إن إصدار شهادات مشاركة مقابل أصول يعترب عملية توريق أصول وهذا يعنى أن مالك
هذه األصول ميكنه احلصول على موارد مالية دون بيعها وإذا كان األمر كذلك فإنه ميكن

للمؤسسات االقتصادية يف السودان اليت متتلك أصول أن تصدر شهادات مشاركة للحصول
على موارد مالية حقيقية من اجلمهور لتمويل مشاريعها اإلنتاجية.
إن استخدام شهادات املشاركة (عمليات السوق املفتوحة) تعترب اكثر كفاءة يف التأثري
على السيولة باملقارنة مع استخدام االحتياطي القانوني ،فإذا أراد بنك السودان ختفيض
السيولة لدى البنوك التجارية يقوم ببيع شهادات بقدر املبلغ الذي يريد سحبه من البنوك
والعكس إذا أراد زيادة السيولة يف االقتصاد الوطين.
 )3شهادات مشاركة احلكومة (شهامة) 1999م :
هي شهادات تتيح حلاملها املشاركة يف األرباح واخلسائر اليت تتحقق من أعمال جمموع
الشركات واملؤسسات اليت تكون الصندوق الذي أصدرت مقابله الشهادات ،وبالتالي أن
إصدار تلك الشهادات حيقق األهداف التالية :
 )1إدارة السيولة على مستوى االقتصاد الكلى عرب ما يعرف بعمليات السوق
املفتوحة بالتحكم يف السيولة قبضاً أو بسطاً.
 )2تغطية جزء من عجز املوازنة الذي كانت تتم تغطيته بطباعة أوراق نقدية
بواسطة بنك السودان.
 )3جتميع املدخرات القومية وتشجيع االستثمار عن طريق نشر الوعي االدخاري
بني اجلمهور.
أهم الصيغ اإلسالمية املميزة للعمل املصريف اإلسالمي :
( )1صيغ التمويل
 )1بيع املراحبة
وهى بيع السلعة مبثل مثنها األول الذي اشرتاها به البائع (املصرف) مع زيادة ربح
معلوم متفق عليه ،وقد يكون البيع مراحبة عادية أي يشرتى املصرف السلعة دون االعتماد
على وعد مسبق من العميل بشرائها ثم يعرضها بعد ذلك للبيع مراحبة بثمن وربح يتفق
عليه ،أو تكون مراحبة مقرتنة بوعد من العميل ،أي أن املصرف ال يشرتى السلعة إال
بعد حتديد العميل لرغبته ووجود وعد مستبق بالشراء وتسمى هذه املراحبة مراحبة لآلمر
بالشراء .وتعترب املراحبة أكثر صيغ التمويل اإلسالمية استخداماً لعدة اعتبارات هي :
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 )1معظم البنوك متيل الستخدام صيغة املراحبة لكونها أقل خماطرة من غريها
وذات عائد مضمون.
 )2التمويل بهذه الصيغة يكون دائماً قصري األجل.
 )3التمويل بصيغة املراحبة أسهل أنواع التمويل اإلسالمي يف التطبيق.
ونتيجة ملا يكتنف صيغة املراحبة من غبار كثيف من الشبهات ،جند أن البنك املركزي
يقوم بتحديد كيفية اإلجراءات عرب منشوراته وسياساته التمويلية واملرشد الفقهي لصيغة
املراحبة الذي صدر يف يناير  2000إضافة إىل توجيهاته املتكررة للمصارف للتقليل من
التمويل بصيغة املراحبة وكانت من نتائجها أن اخنفضت نسبة التمويل بصيغة املراحبة
من  %69.8يف عام 1991إىل  %50عام  1999ووجهت السياسة لعام  2001بالنزول بهذه
النسبة إىل  %30بنهاية العام.
 )2بيع السلم :
وهو شراء اجل يف الذمة بثمن حاضر بشروط خاصة “ أو بيع آجل بعاجل “ ومن
واقع التجربة العملية للبنوك يف تطبيقها لصيغة السلم جند أن التعامل بهذه الصيغة
احنصر يف القطاع الزراعي ،ومن املشاكل والصعوبات اليت صاحبت تطبيق هذه الصيغة
اختالف األسعار عند تسليم احملاصيل سواء كان ذلك ارتفاعاً أو اخنفاضاً .وقد مت عالج
تلك املصاعب مبنشور اهليئة العليا للرقابة الشرعية الذي قضى بإزالة الغنب عن األطراف
املتعددة املزارع أو البنك.
 )3املشاركة :
وهى تقديم املصرف والعميل املال بنسب متساوية أو متفاوتة من أجل إنشاء مشروع
جديد أو املساهمة يف مشروع قائم ،حبيث يصبح كل واحد منهم ممتلكاً حصة يف رأس
املال بصفة دائمة أو متناقصة ،ومستحقاً لنصيبه من األرباح أو اخلسائر على قدر حصة كل
شريك يف رأس املال وسعى بنك السودان عرب سياسات التمويل إىل توسيع التعامل بهذه
الصيغة وحث العمالء على املشاركة مبواردهم الذاتية.
 )4املضاربة :
تعنى أن يدفع رب املال إىل املضارب ماالً يتجر فيه ويكون الربح مشرتكاً بينهما
حبسب ما يشرتطان على أن تكون (اخلسارة) على رأس املال ،وال يتحمل املضارب شيئاً

من اخلسارة إال إذا ثبت انه قد تعدى على رأس املال أو قصر أو أهمل يف إمنائه وتنقسم
املضاربة إىل مضاربة مطلقة ومضاربة مقيدة.
وتعترب املضاربة أقل الصيغ استخداماً ملا يكمن فيه من املخاطرة والتجربة مازالت يف
بدايتها.
( )2ودائع االستثمار :
تعترب ودائع االستثمار من أهم موارد البنك اإلسالمي وهى نوعان مطلقة ومقيدة.
ودائع االستثمار املطلقة  :هي الودائع اليت يعطى أصحابها احلق للمصرف يف
استثمارها على أساس عقد املضاربة على الوجه الذي يراه مناسباً ،دون تقييدهم له
باستثمارها بنفسه ،أو يف مشروع معني ،أو لغرض معني أو بكيفية معينة .كما أنهم يأذنون
له خبلطها بأمواله الذاتية (حقوق امللكية) أو األموال اليت له حق التصرف املطلق فيها
(احلسابات اجلارية أو أي أموال أخرى مل يستلمها املصرف على أساس عقد املضاربة)
وال تدخل يف التزام املصرف بضمان رد الودائع من حقوق أصحاب امللكية (يف غري حاالت
التعدي والتقصري أو خمالفة العقد) ويتم إظهارها يف قائمة املركز املالي بني املطلوبات
وحقوق أصحاب امللكية.
أما ودائع االستثمار املقيدة  :فهي الودائع اليت يعطى أصحابها احلق للمصرف يف
استثمارها على أساس عقد املضاربة أو عقد الوكالة باالستثمار ويقيدون املصرف ببعض
الشروط كان يستثمرها يف مشروع معني ،أو لغرض معني ،أو أن ال خيلطها بأمواله ،أو
اشرتاط عدم البيع باألجل أو بدون كفيل أو رهن ،أو اشرتاط البيع بربح ال يقل عن حد
معني أو اشرتاط استثمار املصرف لتلك الودائع بنفسه دون استثمارها عن طريق مضاربة
تالية مع الغري ،ويتم إظهارها خارج امليزانية ألن التصرف فيها ليس مطلقاً.
اإلتفاق بني أصحاب ودائع االستثمار واملصرف الستثمارها يتم على أساس عقد الوكالة
ويتم توزيع األرباح حسب االتفاق واخلسائر بنسبة مساهمتهما يف التمويل.
تستحق األرباح على الودائع بتصفية العملية التمويلية ولكن بعض البنوك تسمح
ألصحاب الودائع بالسحب من أصل الوديعة (بعد فرتة يتفق عليها بني العميل واملصرف
وهذه الفرتة ختتلف من بنك آلخر) وحتسب األرباح عن اجلزء الذي مل يتم سحبه .كما
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أن البنوك تقوم بدفع جزء من األرباح مقدماً خصماً على األرباح املتوقعة ويف حالة اخلسارة
يتم اخلصم من رأس املال.
دور بنك السودان كمقرض أخري :
يف إطار وظيفته كمقرض أخري استحدث بنك السودان نافذتني للتمويل يف البنك املركزي
(نافذة متويل العجز السيوىل ونافذة التمويل االستثماري) حيث تهدف نافذة متويل العجز
السيوىل إىل مساعدة البنوك اليت تواجه مشاكل سيولية طارئة ألسباب عارضة بينما تعمل
نافذة التمويل االستثماري على سد الفجوة التمويلية الحتياجات االقتصاد الكلية وفك
اختناقات التمويل املومسية وحتريك بعض القطاعات ذات املخاطر العالية (الزراعة ــ
الصناعة).
ال يتوقف دور بنك السودان عند منح التمويل بل يذهب إىل أبعد من ذلك بالتدخل
املباشر حلل مشاكل البنوك بشرائه ألصول أو خمزونات بعض املصارف اليت تعانى من
مشاكل سيولية أو متويلية عندما تفشل يف تسويقها يف الوقت املناسب كما تقدم اخلربة
الفنية لتلك املصارف يف إطار الربامج التصحيحية ملعاجلة مواقفها سواء السيولية أو
التمويلية أو اإلدارية أو احملاسبية.

94

دور بنك السودان يف الرقابة على البنوك اإلسالمية :
ظل بنك السودان ميارس نوعاً من الرقابة واإلشراف على اجلهاز املصريف واملؤسسات
املالية مبوجب نص قانونه لسنة  1959م إال أن قانون تنظيم العمل املصريف لسنة 1991م
أعطاه صالحيات أوسع مكنته من ممارسة دوره الرقابي واإلشرايف الكامل يف ظل التوجه
اإلسالمي للقطاع املالي واملصريف.
ويف ضوء التوجيهات اليت حتكم سري العمل املصريف خلدمة السياسات املصرفية يف نطاق
االقتصاد اإلسالمي الشامل خيدم الدور الرقابي لبنك السودان األهداف التالية :
( )1احلفاظ على سالمة اجلهاز املصريف ومحاية املودعني بغرض خلق جهاز مصريف
قوي.
( )2توفري وسائل احلماية ملوجودات املصرف.
( )3التحقق من سالمة العمليات املصرفية وتوافقها مع املوجهات العامة لالقتصاد
القومي.

( )4التأكد من السالمة الشرعية للعمليات املصرفية.
( )5التحقق من صحة ودقة البيانات واملعلومات املتعلقة بالعمل وااللتزام بالسياسات
والقوانني والتوجيهات.
( )6اكتشاف املخالفات وتصحيحها واحلد من حاالت الغش والتزوير
( )7التحقق من كفاءة وأسلوب الرقابة والضبط الداخلي باملصرف.
( )8صحة النواحي اإلجرائية للعمل واكتمال الدورة املستندية.
( )9كفاءة وكفاية اإلدارة العليا واإلدارات الوسيطة.
وسائل الرقابة املصرفية :
لتحقيق األهداف املذكورة يقوم بنك السودان باستخدام عدة وسائل وأدوات رقابية
وإجراءات لضمان تنفيذ السياسة املصرفية وممارسة العمليات اإلشرافية والتأكد من إطار
النهج اإلسالمي املعلن وتتمثل تلك الوسائل واإلجراءات يف :
( )1إصدار القوانني واللوائح اليت حتكم أداء املصارف فيما خيتص بــ :
أ) السماح بإنشاء املصارف
ب) املوافقة على فتح الفروع
ج) التأكد من إنشاء وحدات للرقابة الشرعية يف املصارف
د) تطبيق برامج إصالح وإعادة هيكلة اجلهاز املصريف
هـ) املوافقة على تعيني اإلدارة العليا واملراجعني
( )2إصدار التوجيهات والتعليمات املتعلقة بالسياسات املصرفية املعلنة بهدف توجيه
استخدام موارد اجلهاز املصريف يف األغراض اليت حددتها الدولة وحسب األولويات
القومية.
( )3القيام بالتفتيش الشامل واحملدود لتدارك اخللل يف األداء العام ولفرض االلتزام
بتوجيهات البنك املركزي.
( )4حتليل املوقف املالي للمصارف من واقع اإلحصائية والتقارير املالية املرسلة لبنك
السودان.
( )5التحكم يف حجم النقد املتداول والسيولة يف االقتصاد.
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( )6إلزام املصارف بتطبيق معايري هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية
اإلسالمية ويشارك بنك السودان يف كل اجللسات اليت تعقدها اهليئة ملناقشة املعايري
الشرعية واحملاسبية يف مراحلها األولية وحتى تصدر يف صورتها النهائية للتأكد من سالمة
التطبيق.
( )7يف إطار السعي الستيعاب الطبيعة املتخصصة للصريفة اإلسالمية يف معيار كفاية
رأس املال (معيار بازل) فقد مت تعديل بعض أوزان املخاطر املوضوعة بواسطة جلنة بازل
إذ مت إجياد أوزان خماطر لبعض األصول اليت ينفرد بها العمل املصريف اإلسالمي كسلع
السلم والبضائع املشرتاة ألغراض جتارية (سلع املتاجرة) كما يعمل بنك السودان حالياً على
تطبيق معيار كفاية رأس املال وفقاً للنموذج الصادر من هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات
املالية اإلسالمية وذلك لقناعته التامة بان مكونات رأس املال واألصول اخلطرة املرجحة يف
البنك اإلسالمي ختتلف عن البنوك التقليدية.
( )8يقوم بنك السودان بالتحقق من التزام املصارف باحلدود والنسب االحرتازية
وتطبيق املعايري الرقابية العاملية فيما يتعلق بالتمويل املتعثر و تركيز التمويل واالحتياطي
النقدي القانوني وخالفه .وكذلك تطبيق املبادئ األساسية للرقابة املصرفية الفعالة core
 principle for effective banking supervisionمع مراعاة خصوصية العمل
املصريف اإلسالمي.
( )9االجتماع الدوري مع إدارات البنوك واحتاد املصارف للتفاكر حول املشاكل
والصعوبات اليت تواجه أداء املصارف بغية تذليلها.
( )10يعتمد بنك السودان يف العملية اإلشرافية على املصارف اإلسالمية اعتماداً كبرياً
على اإلقناع األدبي ( )Moral Suasionويسعى إىل إجياد عالقة بينه وبني املصارف
واملؤسسات املالية مبنية على التعاون وتبادل اآلراء واالستشارة بعيداً عن سلطان القانون
والعقوبات وقد أصبحت األداة الرئيسية لتسويق سياسات املصرف املركزي عن طريق :
 )1إشراك املصارف يف اللجان اليت تضع التصور الفين للسياسة الشاملة والسياسة
النقدية والتمويلية املراد إعالنها يف مراحلها األوىل ويف مرحلة املناقشة.
 )2طرح السياسات قبل إصدارها على احتاد املصارف السوداني ملناقشتها والتعليق
عليها من واقع التجربة لتصطحب السياسة بعد إصدارها آراء املنفذين وإحساسهم

بأنهم جزء منها مما يساعد يف إجناحها.
 )3التدخل يف مشاكل املصارف واملؤسسات املالية على مستوى الوحدات املساعدة
يف حلها فنياً ومادياً.
 )4التعاون يف كل ما يهم املصرف أو املؤسسة املالية سواء على مستوى اإلدارة
التنفيذية وجمالس اإلدارات.
إن هذا التعاون بني املصرف املركزي واملصارف واملؤسسات املالية أدى إىل سهولة فهم
السياسات النقدية بواسطة تلك الوحدات وعكس جتاوباً أدبياً وأخالقياً مع أهدافها خاصة
وأن السياسات تتجه حنو حتقيق أهداف شرعية ووطنية جعل التجاوب معها تلقائياً
واخلروج عليها خروجاً على الشرع والوطنية مما يعترب أصعب من جمرد العقوبة املادية أو
اإلدارية اليت يفرضها القانون.
املشاكل والتحديات اليت تواجه جتربة تطبيق العمل املصريف اإلسالمي يف السودان :
( )1تتفاقم مشكلة التمويل املتعثر يف النظام املصريف اإلسالمي لعدم وجود فوائد تأخريية
على التمويل.
( )2هنالك جتاوزات يف تطبيق بعض الصيغ اإلسالمية مثل املراحبات الصورية
(املراحبات اليت مل تنفذ وفقاً للقواعد الشرعية) ويعزى السبب يف ذلك إىل صعوبة متابعة
تطبيق املراحبة.
( )3عدم وجود الكوادر املدربة اليت جتمع بني املعرفة الشرعية واملعرفة االقتصادية
واملصرفية ،والكوادر املدربة إلدارة التمويل املصريف اإلسالمي.
( )4التباين يف اآلراء حول بعض املسائل من الناحية الشرعية والناحية االقتصادية
واملصرفية.
( )5صعوبة تطبيق بعض الصيغ اإلسالمية مثل املضاربات اليت تعتمد على أمانة
املضارب.
( )6التعامل مع املراسلني فيما يتعلق خبطوط االئتمان يشكل مشكلة من الناحية
الشرعية وعدم وجود أسواق مالية إسالمية جيعل البنوك اإلسالمية ال تستفيد كثرياً من
عالقتها مع مراسليها أو اإلقرتاض من أسواق املال.
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( )7صعوبة اإللتزام باملعايري العاملية املبنية على سعر الفائدة واملعامالت غري
الشرعية.
( )8عدم اإلستفادة من منتجات اهلندسة املالية العاملية يف جمال إدارة املخاطر
كالتوريق واملشتقات املالية وغريها من املنتجات مع عدم وجود أدوات إسالمية كافية
إلدارة املخاطر.
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الوثيقة رقم ()6

إصدار النقود -رؤية تأصيلية

إعداد :إبراهيم آدم حبيب -بنك السودان

مقدمة :
تلعب النقود دوراً هاماً يف اقتصاديات الدول النامية واملتقدمة على السواء .وال يقتصر
دورها على جمرد القيام بدور الوساطة يف املبادالت ،وقياس قيمة السلع واخلدمات بل
يتعدى ذلك إىل التأثري املباشر يف متغريات االقتصاد الكلى مثل املستوى العام لألسعار،
واإلنتاج وميزان املدفوعات.
تعريف النقود:
يعرف االقتصاديون النقود بالوظائف اليت تؤديها يف اجملتمع ،وبهذا املعنى فهي أي
شئ يلقى قبوالً عاماً كوسيط يف التبادل ويستخدم يف نفس الوقت مقياساً للقيم ومستودعاً
هلا .فالنقطة اجلوهرية العتبار الشيء نقوداً هي أن حيوز الشيء قبوالً عاماً يف تأديته
لوظائف النقود ،ومن ثم فليس من الضروري أن يكون هلذا الشيء قيمة ذاتية Intrinsic
كأن يكون مثالً ذهباً أو فضة ،فأوراق البنكنوت مثالً ليس هلا قيمة ذاتية تذكر ولكنها
تتمتع بصفة القبول العام وتعترب بذلك نقوداً .ويضيف االقتصاديون خصائص أخرى هامة
للشيء املستعمل كنقود ،كأن يتمتع بندرة نسبية ،أي جيب أن تكون كميته متناسبة مع
حاجة التداول ،كما أنه لغرض تسهيل استخدام هذا الشيء وحسن تأديته لوظائف النقود
جيب أن يكون قابالً للتجزئة وسهل احلمل والتمييز ،وال يستهلك بسرعة.
عرض النقود :
يعرف االقتصاديون عرض النقود املعاصرة طبقاً لدرجة سيولتها ،فيفرقون بني عرض
النقود باملعنى الضيق ( )Narrowly defined money MIذات السيولة العالية
نسبياً ،وهى تشمل النقود املتداولة بيد اجلمهور زائداً الودائع اجلارية طرف املصارف
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 ،Demand depositsوبني عرض النقود باملعنى الواسع Broadly denfined

 )money) M2وهى تشمل إىل جانب العملة املتداولة بيد اجلمهور والودائع اجلارية،
ودائع التوفري وودائع االستثمار والودائع بالنقد األجنيب.
التعريف بالقاعدة النقدية : Monetary Base
تشمل القاعدة النقدية ذات السيولة الكاملة  High powered moneyوهي-:
( )1العملة املتداولة بيد اجلمهور غري املصريف.
( )2النقدية طرف البنوك التجارية.
( )3ودائع البنوك التجارية والقطاع اخلاص طرف البنك املركزي.
هذا ويستخدم االقتصاديون – عادة – التغريات اليت تطرأ على القاعدة النقدية للتنبؤ
بالتغريات اليت ميكن أن حتدث يف حجم النقود املتداولة يف اجملتمع ،مما ميكنهم من عمل
التنبؤات اخلاصة باملوازنات النقدية اليت تشكل جزءاً هاماً يف املوازنات العامة للدولة.
تعريف النقود يف الفقه اإلسالمي :
مل يعرف املسلمون األوائل النقود الورقية املعاصرة اليت ظهرت يف أواخر القرن الثامن
عشر امليالدي يف إجنلرتا ،ثم انتشرت تدرحيياً يف بلدان العام الغربي خالل القرن التاسع
عشر ،ويف بقية بلدان العام خالل القرن العشرين .ولكن تداول املسلمون النقود املعدنية
كالدينار اليت ورد ذكرها يف القرآن الكريم قال تعاىل ( :ومن أهل الكتاب من إن تأمنه
بقنطار يؤده إليك ،ومنهم من إن تأمنه بدينار ال يؤده إليك إال ما دمت عليه قائماً).
فالدينار هو العملة الذهبية اليت كانت معروفة يف عصر الرسول صلى اهلل عليه وسلم ومن
قبله ومن بعده.
هذا ،وقد ع ّرف فقهاء املسلمني – مثلهم يف ذلك مثل االقتصاديني املعاصرين – النقود
املعدنية بوظائفها ‘ قال اإلمام الغزاىل عن الذهب والفضة ( ...خلقهما اهلل لتتداوهلما
األيدي ،ويكونا حاكمني بني األموال بالعدل ،وحلكمة أخرى هو التوسل بهما إىل سائر
األشياء ،ألنهما عزيزان يف أنفسهما ،وال غرض يف أعيانهما ،ونسبتهما إىل سائر األموال
 أنظر  :عبد الرحمن يسرى أحمد ،النقود والفوائد والبنوك ،الفصل األول ،ص  ،4اإلسكندرية
1998
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نسبة واحدة ،فمن ملكهما فكأنه ملك كل شيء) ويقول ابن خلدون (إن الذهب والفضة
قيمة لكل متمول ،وهما الذخرية والقنية ألهل العام يف الغالب ،وان اقتنى سواهما يف بعض
األحيان فإمنا بقصد حتصيلهما ،فهما أصل املكاسب).
وهكذا ،فقد عرف فقهاء املسلمني النقود بأهم وظائفها وهى :
وسيلة للتداول ،ومقياس للقيم ،وخمزن هلا ،ووسيلة للسداد اآلجل.

والية الدولة على إصدار ومراقبة النقود :
مل خيل قانون من قوانني البنوك املركزية أو السلطات النقدية من النص على  :أن
من أوىل مهام وأغراض انشاء البنك املركزى أو املؤسسة النقدية اصدار العملة الوطنية
وتنظيم االئتمان يف االقتصاد .ومل جند أيضاً حالة واحدة شاذة تكون فيها ملكية البنك
املركزى أو املؤسسة النقدية للقطاع اخلاص .وهذا يعنى أن إصدار النقود ،وتنظيم االئتمان
واإلشراف على املصارف التجارية - ،اليت تشارك البنوك املركزية واملؤسسات النقدية
سلطة اإلصدار– من الوظائف السيادية اليت تنفرد بها الدول متمثلة يف بنوكها املركزية
ومؤسساتها النقدية.
وتأكيداً هلذا الدور ،فقد ورد يف املادة األوىل من قانون بنك السودان أن من أغراض إنشاء
بنك السودان (إصدار النقود وتنظيمها ومراقبتها ،وتنمية وتطوير النظام املصريف عموماً،
ونظام النقد والتمويل واستقرار العملة على وجه اخلصوص).
ولقد كان انفراد البنوك املركزية واملؤسسات النقدية بامتياز إصدار النقد من العوامل
األساسية اليت ميزتها عن البنوك التجارية العادية ،ثم زادت مكانة السلطات النقدية
عندما أصبحت أوراق النقد املصدرة منها عملة قانونية ذات قوة إبراء غري حمدودة ،وعندما
استخدمتها البنوك التجارية كاحتياطي مقابل ودائعها طرف البنك املركزي .كما ترتب
على تركيز وظيفة اإلصدار يف جهة واحدة مع استخدام هذا النقد القانوني كاحتياطي
مقابل الودائع اليت ختلقها البنوك التجارية متكني السلطات النقدية من التأثري يف حجم
االئتمان (التمويل) عن طريق التأثري يف حجم االحتياطيات النقدية اليت حتتفظ بها البنوك
التجارية مقابل ودائعها.
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وبالرغم من أن والية الدولة على إصدار النقود وتنظيمها واإلشراف على املصارف ليس
حمل خالف أو نزاع يف مجيع النظم االقتصادية والنقدية واملصرفية ،إال أن درجة التدخل
واإلشراف على نشاطات السلطات النقدية والتجارية ختتلف بدرجة كبرية من بلد إىل
آخر ،ويتحدد بعوامل كثرية أهمها :مدى اتساع ودرجة تنظيم سوق النقد واملال ،ومدى
تعود اجلمهور على التعامل مع املصارف ،ودرجة التقدم االقتصادي يف البلد املعني بوجه عام ،ونوع التنظيم
السياسي واالقتصادي الذي تعمل يف ظله السلطات النقدية.
وتأتى أهمية والية الدولة على إصدار النقد وتنظيم تداوله من أهمية الدور الذي تلعبه
النقود يف اجملتمع ،فإىل جانب قيام النقود بدور الوساطة يف املبادالت واستخدامها كمقياس
لقيم السلع واخلدمات ،تؤثر النقود تأثرياً مباشراً على القيم احلقيقية لألموال كما ذكرنا،
ولذا حرص الفقهاء املسلمون على ضرورة استقرار وثبات قيمة النقود ،بالرغم من أن العملة
الرئيسية اليت كانوا يتعاملون بها هي النقود املعدنية املصنوعة من الذهب والفضة ،واليت
تتسم بالثبات النسيب بطبيعتها ،باإلضافة لتميزها بقيمة ذاتية .من هؤالء الفقهاء اإلمام
أمحد بن حنبل رمحه اهلل الذي يقول (ال يصلح ضرب الدارهم إال يف دار الضرب بإذن
السلطان ،ألن الناس إن رخص هلم ذلك ركبوا العظائم) .وقال القاضي أبو الطيب :قال
أصحابنا (ويكره أيضاً لغري اإلمام ضرب الدراهم والدنانري وان كانت خالصة ،ألنه من شأن
اإلمام ،وألنه ال يؤمن منه الفساد والغش) ،ومن الفقهاء الذين يرون ضرورة والية الدولة
على إصدار النقود البهوتى حيث يقول ( :ينبغي على السلطان أن يضرب هلم فلوساً (أي
للرعية) تكون بقيمة العدل يف معامالتهم من غري ظلم هلم ،وال يتجر السلطان يف الفلوس
أصالً ،بأن يشرتى حناساً فيضربه فيتجر فيه ،فان التجارة فيها باب عظيم من أبواب
ظلم الناس وأكل أمواهلم بالباطل).
وهكذا تؤكد املمارسات املعاصرة وأقوال الفقهاء املتواترة على أن :
( )1إصدار النقود وظيفة سيادية ينبغي أن تتوالها الدولة دون سواها ،ألن تدخل
األفراد يف إصدار النقود أو سكها يعترب تدخالً يف شئون الدولة.
 أبو يعلى (األحكام السلطانية) مصطفي الحلبى ،1966 ،ص 881
 ابن زكريا شرف الدين (الجموع ،شرح المهذب) ج  ،6دار الفكر ،ص 11 -
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( )2جيب على البنك املركزى أن يضبط السيولة يف االقتصاد حبيث ال يصدر من
النقود اال ما يكفي حاجة التداول وحتريك قطاعات االقتصاد مبا حيقق العدل يف التعامل.
وهذه تعترب من أخطر الوظائف اليت يقوم بها البنك املركزى خاصة بعد ترك قاعدة الذهب
يف اإلصدار  .Gold Standardحتى أن أحد االقتصاديني الغربيني حصر مهمة البنك
املركزى يف إصدار وضبط السيولة The art of the central banking is to make
sure that the right amount of new credit is generated, neither

.more nor less
( )3ضرورة منع الغش وعدم االجتار يف العملة ،وذلك للمحافظة على استقرار قيمة
النقود وبالتالي قيمة أموال الناس.
أسس وضوابط اإلصدار :
ال خيتلف فقهاء املسلمني واالقتصاديون املعاصرون حول أهمية والية الدولة يف
إصدار وتنظيم عرض النقود يف اجملتمع ،وذلك ملا للنقود من دور أساسي وهام يف حركة
اجملتمعات.
هذا ،وتزداد أهمية والية السلطات النقدية على إصدار وتنظيم عرض النقود يف الدولة
اإلسالمية ،وذلك ألن االستقرار يف قيمة النقود هدف إسرتاتيجي من أهداف السياسة
النقدية اإلسالمية اليت تعلق أهمية قصوى على األمانة والعدل يف مجيع املعامالت،
بينما اإلفراط يف إصدار النقود يؤدى إىل التضخم الذي يضر بالعدالة االجتماعية والرفاهية
العامة .ذلك أن التضخم مينع النقود من أداء وظيفتها كوحدة للحساب أمينة وعادلة،
وكذلك جيعل النقود معيـاراً غري عادل للمدفوعات اآلجلـة ،ومستودعاً للقيمة غري موثوق
بهـــا ،كما يؤدى التضخم إىل تظلم الناس حتى دون قصد منهم ،وذلك بسبب تناقص
القوة الشرائية لألصول النقدية .وبهذا يكون عبئاً على رفاهية اجملتمع ،ألنه يقلل من
فاعلية النظام النقدي ،كما يفسد القيم بتشجيعه املضاربة على األسعار على حساب النشاط
اإلنتاجي .ويزيد من التفاوت يف الدخل ،وكل ذلك يتنايف مع اإلسالم .وفوق ذلك يتناقض
التضخم مع مفهوم العدالة الذي يقوم عليه االقتصاد اإلسالمي ،إذ أن اإلسالم كما حث
على إنصاف املدين فانه مينع غنب الدائن ،والتضخم بتخفيض القيمة احلقيقية للقرض
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احلسن ،إمنا يظلم الدائن.
وكما أن للتضخم أضراره اليت ذكرناها فان للكساد الذي ينتج أحياناً من السياسات
النقدية املتشددة  Restrictive monetary Policyأيضاً أضراره ،إذ يؤدى إىل البطالة
والشك يف املستقبل ،فيثبط همة املستثمرين عن حتمل خماطر االستثمار يف املشاريع اليت
ميتد رحبها على مدى سنوات عديدة.
وهكذا ،فان من التكاليف الشرعية اليت جيب أن يقوم بها املصرف املركزي – بهدف
حتقيق استقرار نسبى يف قيمة النقود – ضبط التوسع النقدي ليكون مواكباً لقدرة االقتصاد
على تزويد اجملتمع بالسلع واخلدمات.
ولكن كيف توصل املصرف املركزي اإلسالمي إىل ضبط السيولة دون استخدام أدوات
السياسة النقدية التقليدية مثل سعر اخلصم وعمليات السوق املفتوحة ؟
مبا أن التوسع النقدي يعتمد أساساً على توافر النقود القانونية Base money
ذات الطاقة العالية  High powered moneyاليت سبق ذكرها ،فان على املصرف
املركزي أن يتبنى إجراءات معينة لضبط معدل توليد هذه النقود من منابعها الثالثة وهى :
عجز املوازنة املمول باالقرتاض من املصرف املركزي ،ومتويل املصرف املركزي للمصارف
التجارية ،وفائض ميزان املدفوعات بالقدر الذي يتحول فيه هذا الفائض إىل سيولة داخل
االقتصاد.
وال ندعى أن الطلب على النقود ميكن التنبؤ به بدقة ،ولكن إذا كانت طاقة االقتصاد
للوصول إىل معدل معني من النمو االقتصادي معلومة ،كان مبقدور املصرف املركزي تقدير
معدل النمو الالزم يف عرض النقود مع هامش معني من اخلطأ مستخدماً نظرية كمية
النقود  ،)The quantity Theory of Money) M.V.=P.Qأو مستخدماً القاعدة
النقدية اليت عرفناها يف مقدمة الورقة  The Monetary baseواملضاعف النقدي The
 money multiplierللتنبؤ حلاجة االقتصاد للسيولة .فالتغري يف الكتلة النقدية هو
عبارة عن املضاف النقدي مضروباً يف التغري يف القاعدة النقدية ومبا أن التوقعات حبجم
النقود قد ال تصدق أحياناً يف الواقع ،فان اهلدف جيب أن يظل دائماً حتت مراقبة
السلطات النقدية.
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خنلص إىل القول بأنه إذا ما مت تنظيم إصدار النقود القانونية ذات الطاقة العالية
بطريقة سليمة عند منبعها ،فان غياب أدوات السياسة النقدية التقليدية مثل سعر اخلصم
وعمليات السوق املفتوحة لن يشكل عقبة أما املصرف املركزي لوضع سياسة نقدية إسالمية
فعالة .وميكن عندئذ إجراء ما يلزم من تعديالت ثانوية مستخدماً أدوات السياسة النقدية
التقليدية التالية للتأثري يف مقدرة املصارف التجارية يف توليد النقود :
( )1تغيري حجم التمويل (االئتمان) الذي مينحه املصرف املركزي للمصارف
التجارية.
( )2تغيري نسبة االحتياطي القانوني املفروض على املصارف التجارية من قبل
املصرف املركزي كلما تطلب األمر ذلك.
( )3وضع سقف أعلى عند الضرورة إلمجالي التمويل الذي متنحه املصارف التجارية
إىل القطاع اخلاص.
( )4التوجيهات املباشرة من املصرف املركزي يف حالة فشل األدوات الثالث املذكورة
يف ضبط التمويل وفق اخلطة املستهدفة.
النقود الورقية يف ميزان الفقة اإلسالمي
النقود الورقية هي عبارة عن وثائق متداولة تصدر حلاملها ومتثل ديناً معيناً يف ذمة
السلطات النقدية اليت أصدرتها .ولقد « ظهرت النقود الورقية يف أواخر القرن الثامن عشر
ميالدي يف إجنلرتا ،ثم انتشرت تدرجيياً يف بلدان العامل الغربي خالل القرن التاسع عشر،
ثم يف بقية بلدان العامل خالل القرن العشرين » كما ذكرنا سابقاً.
وقد تطورت النقود الورقية املتداولة بالنسبة للغطاء الذي ترتكز عليه من الغطاء الذهيب
الكامل يف مرحلة ما عرف بالنقود النائبة ،إىل مرحلة الغطاء الذهيب اجلزئي ،وأخرياً إىل
النقود الورقية اإللزامية اليت تستند قيمتها إىل قوة اإلبراء العام اليت يضفيها عليها القانون،
والقبول العام يف التبادل الذي حتظى به .هذا ،وطاملا تتحكم السلطات النقدية يف إصدار
النقود الورقية – كما ذكرنا – فان فقدانها للصفة السلعية أو القيمة الذاتية ال يضعف
مكانتها يف أداء وظائفها.
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وختتلف النقود الورقية عن النقود املصرفية من حيث أن األخرية تتكون من ودائع
البنوك ،وتنتقل ملكية ودائع البنوك من شخص إىل آخر بواسطة الشيكات .والشيك كما
هو معروف  :أمر موجه من صاحب الوديعة املصرفية ،وهو الدائن ،إىل البنك ،وهو املدين،
لكي يدفع ألمره أو ألمر شخص آخر أو حلامله مبلغاً معيناً من النقود .و ختتلف النقود عن
الودائع املصرفية أيضاً من حيث أن الودائع املصرفية ليس هلا كيان مادي ملموس ،كما
أنها ال تتمتع بالقبول العام يف التداول حيث ال يلزم القانون الدائن على قبوهلا ،مبعنى
أن املدينني واملشرتين ال يستطيعون إلزام الدائنني والبائعني على قبوهلا يف إبراء الديون
وتسديد أمثان املشرتيات.
وبالرغم من هذا القصور يف النقود املصرفية مقارنة بالنقود الورقية ،جند أن النقود
املصرفية متثل اجلانب الغالب من العرض الكلى للنقود يف البلدان املتقدمة اقتصادياً.
ففي الواليات املتحدة األمريكية مثالً – يبلغ حجم الودائع بالنقود املصرفية حوالي %90
من العرض الكلى للنقود ،بينما ال تتعدى هذه النسبة  %62يف السودان ويف غالبية الدول
النامية ،وذلك لتدنى الكثافة املصرفية والوعى املصريف يف هذه الدول.
ونشري هنا إىل حقيقة هامة ترتتب عليها أحكام شرعية كثرية يف الصرف والزكاة وبيوع
السلم ،وهى « أن الوديعة وليس الشيك هي اليت تعترب نقوداً .فالشيك ال يعد نقوداً مثل
ورق البنكنوت ،ألنه ..جمرد وسيلة لنقل مديونية البنك من شخص آلخر .وال يتوفر فيه
شرط القبول العام ،ألنه يصدر من شخص غري معروف من اجلميع ،كما أنه مقيد بتاريخ
معني ،وينص على كمية حمددة من النقود وينتهى عمله بعملية واحدة » .
أما ورقة البنكنوت فتتداول بني فرد وآخر دون حائل ،وليس هلا تاريخ معني ،كما
أنها تصدر من جهة موثوق بها – البنك املركزي – من اجلميع ،فاملقارنة إذن جيب أن
تعقد بني أوراق البنكنوت والودائع ،ففي حالة أوراق البنكنوت تد ّون مديونية البنك أو
السلطات اليت أصدرتها يف قصاصة من الورق تتداول بني اجلمهور .أما يف حالة الوديعة
فتسجل مديونية البنك يف دفاتره ،وتتداول عن طريق سحب الشيكات.
لقد اختلف آراء فقهاء املسلمني املعاصرين حول أحكام النقود الورقية اختالفاً كبرياً ال
ميكن اإلحاطة به يف هذه الورقة ،ولكن ميكن تلخيص أشهر هذه األقوال يف  :إن األوراق
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النقدية قد حلت حمل النقدين – الذهب والفضة  ،-وللبدل حكم املبدل عنه مطلقاً.
وتعليقاً على هذا الرأي ميكن القول بأن النقود الورقية قد حلت حمل الذهب منذ
أن ختلت الدول حتت ضغط الظروف االقتصادية والسياسية عن قاعدة الذهب Gold
 ،standardوال شك أيضاً أن النقود الورقية تقوم ببعض وظائف النقود املعدنية بدرجة
كاملة مثل الوساطة يف التبادل ،وقياس قيم السلع واخلدمات يف احلاضر .ويف هذا ميكن
القول بأن ما ينطبق على النقود املعدنية من أحكام شرعية ينطبق متاماً على النقود الورقية.
ولكن قد دلت التجارب بأن النقود الورقية ال تستطيع القيام ببعض وظائفها بكفاءة عالية
مثل الذهب والفضة يف املاضي ،ففي أوقات التضخم – مثالً – تتعرض القيمة احلقيقية
للنقود الورقية للتدهور بدرجة كبرية مما جيعلها معياراً غري عادل للمدفوعات اآلجلة،
ومستودعاً للقيمة غري موثوق به « .فال ميكن واحلال هكذا أن يسكت رجل العلم املسلم
ويف ّوت األمر ببساطة مدعياً أن ما للذهب والفضة من أحكام شرعية يف الديون واملعامالت
اآلجلة ينطبق حبذافريه على النقود الورقية » .
وإمجاالً ميكن القول بأن « ما للذهب والفضة من أحكام ختص املعامالت احلاضرة ميكن
أن يستفاد منها بالنسبة للنقود الورقية ،أما ما هلا من أحكام ختص الديون واملعامالت
اآلجلة فهذا أمر خيتلق متاماً ،وعلى فقهاء املسلمني املعاصرين أن جيتهدوا يف هذا األمر
كما اجتهد أسالفهم حني واجهتهم مشاكل النقود الذهبية اليت غلب عليها الغش ومشاكل
الفلوس اليت تكسد وتنقطع وتغلو وترخص »  .
توليد النقود
يعترب النظام املصريف التجاري يف عصرنا احلاضر وليد التطور االقتصادي واالجتماعي
للمجتمعات اليت نشأ فيها .هذا ،وتعترب وظيفة الوساطة املالية من الوظائف التقليدية اليت
متارسها املصارف التجارية منذ نشأتها .ولكن مل يقف تطور النظام املصريف التجاري عند
القيام بوظيفة الوساطة املالية فقط ،بل تقوم املصارف التجارية يف وقتنا الراهن خبلق
االئتمان من ودائع ال متلكها ،أي أنها تشارك البنوك املركزية سلطاتها يف إصدار النقود
عن طريق توليد النقود من ودائع اجلمهور اليت حتتفظ بها ،وتعترب هذه من أهم الوظائف
 عبد الرحمن يسرى ،مرجع سابق
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اليت متارسها املصارف التجارية يف عصرنا احلاضر .فعرض النقود يف وقتنا احلاضر ينقسم
إىل قسمني :
األول يتكون من العمالت الورقية واملعدنية الصغرية املساعدة هلا وهى النقود القانونية
اإللزامية Legal tenderاليت تصدرها البنوك املركزية واخلزانة العامة للدولة.
والقسم الثاني من عرض النقود يتكون من نقود الودائع أو النقود االئتمانية أو النقود
املصرفية ،وهى نقود هلا خصائص متيزها عن غريها من النقود القانونية .ومتثل النقود
املصرفية اليت تولدها املصارف التجارية اجلانب الغالب من العرض الكلى للنقود يف البالد
املتقدمة اقتصادياً .ففي الواليات املتحدة األمريكية – كما ذكرنا سابقاً – يبلغ حجم
الودائع املصرفية حوالي  %90من العرض الكلى للنقود ،بينما تبلغ هذه النسبة يف السودان
ويف غالبية الدول النامية حوالي  %62فقط ،وذلك نسبة لتدنى الكثافة املصرفية والوعى
املصريف يف هذه الدول .
النقود:

كيف تولد املصارف التجارية
لتبسيط شرح عملية توليد النقود ،أي اشتقاق الودائع Derivative deposits
من الودائع األولية  Primary depositsيضع االقتصاديون فروضاً حمددة ليس من
الضروري حتقيقها يف واقع احليــاة العملية ،ولكن لتساعد يف فهم كيفية توليد النقود
بواسطة املصارف التجارية .وتتلخص أهم هذه الفروض يف أن املصارف التجارية ختضع
لسياسة مصرفية موحدة من قبل املصرف املركزي فيما يتعلق بــ :
( )1حتتفظ املصارف التجارية حبسابات جارية فقط.
( )2يفرض البنك املركزي احتياطي قانوني على احلسابات اجلارية بنسبة موحدة
 %20مثالً.
( )3ال حيتفظ اجلمهور بعملة خارج اجلهاز املصريف التجاري زيادة عن االحتياطي
القانوني.
يف ظل هذه الفروض ميكن للمصارف التجارية جمتمعة اشتقاق ودائع مصرفية (توليد
 د .يسرى عبد الرحمن ،النقود والفوائد والبنوك ،مرجع سابق ،ص رقم  ،39ود .محمود عبد
العزيز عجيمة ،و د.صبحى تادرس قريصة ،النقود والبنوك والتجارة الخارجية ،الصفقات من  44وما
بعدها.
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نقود) حجمها  %80من أي وديعة أولية تودع يف حساب جارى يف أي من هذه املصارف
التجارية ،وتضاف هذه الزيادة يف الودائع إىل الكتلة النقدية املتداولة يف االقتصاد ،أي
أن النقود املتداولة ستتضاعف بأربعة أمثال الوديعة األولية يف جمموعة املصارف التجارية
العاملة يف االقتصاد الوطين ! وهذا ما يسميه االقتصاديون بــ « توليد » النقود.
ذلك أنه ويف ظل الفروض اليت ذكرناها فان املصرف التجاري الذي حيصل على وديعة
أولية مببلغ  1000دينار سوداني مثالً سيقرض منها أو يستثمر استثماراً مباشراً  %80بعد
حجز  %20منها احتياطي قانوني تفرضه سياسات البنك املركزي ،وهذا يعنى أن وديعة
جديدة حجمها  800دينار سوداني قد اشتقت من الوديعة األصلية ( 1000دينار سوداني)
وأودعت يف مصرف ثاني ،وأن  %80من الوديعة األخرية أيضاً ميكن أن يقرض أو يستثمر
ويودع يف مصرف ثالث ،وبهذه الطريقة تتولد ودائع مشتقة متتالية تضاف إىل العرض
الكلى للنقود (من خالل عملية اإليداع واإلقراض ثم اإليداع من مصرف إىل آخر يف حلقات
متتالية ،ويف كل مرة تزيد نقود الودائع وتزيد اإلضافة االئتمانية الصافية إىل العرض الكلى
للنقود يف اجملتمع ).
تأسيساً على الفروض املذكورة فان الودائع املشتقة (املولدة) اليت ميكن للمصارف
التجارية جمتمعة أن تضيفها إىل العرض الكلى للنقود تعادل  4أمثال الوديعة األصلية .ويف
صورة معادلة جربية :
الوديعة األصلية – الوديعة األصلية =  4أمثال الوديعة األصلية

االحيتاطى القانوني

االحيتاطى القانوني:
من الواضح أن الودائع املشتقة اليت حصلنا عليها يف املعادلة اجلربية أعاله ،وهى
تعادل  4أمثال الوديعة األصلية نتجت من الفروض النظرية اليت ذكرناها يف السابق،
وقد ال تتحقق تلك الفروض يف واقع احلياة العملية خاصة يف الدول النامية ،وبالتالي قد
ال تتحقق هذه النتيجة اليت حصلنا عليها يف ظل الفروض النظرية املذكورة الستخدامها يف
وضع الربامج والتنبؤات للتخطيط املالي والنقدي.
 د .عبد الرحمن يسرى ،مرجع سابق
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ففي السودان – مثالً – هناك قطاع كبري من اجملتمع وخاصة يف الريف ال يتعامل مع
املصارف ،أي تتعامل هذه الشرحية من اجملتمع بالعملة مباشرة خارج اجلهاز املصريف
التجاري ،وقد سبق أن ذكرنا أن العملة املتداولة خارج اجلهاز املصريف السوداني بلغت
 %38يف ديسمرب 1999م ،بينما ال تتجاوز هذه النسبة  %10يف بلد كالواليات املتحدة
األمريكية ،وهذه النسبة الكبرية من العملة املتداولة خارج اجلهاز املصريف تؤثر دون شك يف
(معامل) املضاعف النقدي  Money multiplierالذي تتضاعف به الوديعة األصلية.
كذلك ليس من الضروري أن مجيع الذين حيصلون على متويل من املصارف يودعونه
يف حساباتهم يف املصارف ،ففي النظام املصريف اإلسالمي السوداني يتم التمويل يف غالبه
بصيغة املراحبة ،ويف تطبيق هذه الصيغة تقوم املصارف بشراء السلع املمولة من السوق
مقابل شيكات تصدرها للبائعني .وليس من الواقع االفرتاض أن هؤالء مجيعاً لديهم
حسابات باملصارف يودعون فيها تلك الشيكات ،بل من الواقع أن نفرتض أن أغلبهم
ليس لديهم حسابات مع املصارف ،ويرتتب على ذلك أن تلك الشيكات اليت صدرت
لصاحلهم ستسحب نقداً من املصارف ،وهذا أيضاً سبب آخر من أسباب (التسرب)
النقدي من املصارف ،وهو عامل آخر يضعف (معامل) املضاعف النقدي ويقلل من واقعية
االفرتاضات اليت وضعها االقتصاديون لتبسيط (فهم) عملية توليد النقود .يضاف إىل ذلك
كله أن املصارف السودانية قد ال تتمكن يف كثري من األحيان أن تقدم السيولة الزائدة
لديها – بعد حجز االحتياط القانوني – للتمويل ،وذلك حتوطاً ملقابلة سحوبات العمالء،
واحلفاظ على أرصدتها طرف املصرف املركزي تفادياً للعقوبات اليت يفرضها بنك السودان
يف حالة كشف تلك احلسابات.
وبناء على هذه االعتبارات الواقعية يف النظام املصريف السوداني ويف ظل السياسة النقدية
واملصرفية لبنك السودان ميكن أن نعرب عن املضاعف النقدي Money multiplier
يف االقتصاد السوداني باملعادلة اجلربية التالية :
املضاعف النقدي = الوديعة األصلية
 %االحتياطي النقدي القانوني  % +السيولة الداخلية  %+العملة خارج اجلهاز
املصريف
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وال شك أن معامل املضاعف النقدي يف هذه احلالة أصغر بكثري من احلالة االفرتاضية
األوىل وهي:
الوديعــــة األصليــــــة
 %االحتياطي القانوني
وخالصة القول أنه  :ينبغي أال يفوت على فطنة املخططني يف السودان عند تقديرات
املوازنة العامة للدولة واجملمالت النقدية األخذ يف االعتبار خصوصية النظام املصرف
اإلسالمي عامة والنظام املصريف السوداني بدرجة أخص ومرحلة التطور االقتصادي
واالجتماعي يف السودان.
اخلالصة والتوصيات:
لقد تناولنا يف هذه الورقة املوجزة التعريف بالنقود يف الواقع املعاصر ويف الفقه اإلسالمي،
والتعريف بالقاعدة النقدية وأهميتها يف (توليد) النقود.
واستعرضنا كذلك آراء فقها املسلمني عن ضرورة والية الدولة على إصدار النقود،
والضوابط اليت ينبغي على السلطات النقدية اتباعها عند إصدار النقود حتى ال يكون
هناك إفراط يف اإلصدار يؤدى إىل التضخم أو انكماش يف حجم املتداول من النقود يؤدى
إىل الكساد.
كذلك أوضحنا أهمية الودائع املصرفية يف االقتصاديات املعاصرة وأوضحنا كيف أن
املصارف التجارية تشارك الدولة والسلطات النقدية (سيادتها) يف إصدار النقود ،مما
يرتتب عليه ضرورة والية (إشراف) املصرف املركزي على املصارف التجارية ووضع
السياسات اليت تنظم نشاطها مبا خيدم مصاحل الدولة اإلسالمية.
لقد تبني من اإلحصائيات اليت يصدرها بنك السودان أن البنك قد أصدر يف الفرتة
من ديسمرب  86حتى ديسمرب 1999م  113620مليون دينار سوداني بنسبة منو بلغت
 %39451خالل هذه الفرتة ،إي مبتوسط منو سنوى يصل إىل ( %3035أنظر اجلدول
رقم .)3
ومن ناحية أخرى شهدت الودائع املصرفية يف نفس الفرتة معدالت منو أقل من معدالت
منو اإلصدار بلغت  %29862مبتوسط منو سنوى يف حدود .%2297
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يتضح من هذه اإلحصائيات أنه ،وبالرغم من املبالغ الكبرية اليت أصدرها بنك السودان
خالل الفرتة املذكورة ،إال أن (معامل) املضاعف النقدي الذي يسهم يف (توليد) النقود
ضعيفاً أيضاً لألسباب التالية :
( )1نسبة االحتياطي القانوني :
يعترب االحتياطي القانوني من أهم العوامل اليت تؤثر على قدرة املصارف التجارية يف
(توليد) النقود املصرفية  .فمع بقاء العوامل األخرى على حاهلا جند أن الودائع املشتقة
اليت ميكن أن (تولدها) املصارف التجارية تتناسب عكسياً مع نسبة االحتياطي القانوني
التى حيددها املصرف املركزي للمصارف التجارية.
ولذلك ،وبالرغم من أهمية االحتياطي القانوني كأداة هامة من أدوات إدارة السيولة
والسياسة النقدية يف االقتصاد السوداني ،إال أننا نرى ضرورة النظر يف إمكانية ختفيض
نسبة االحتياطي القانوني احلالي مبا يتماشى مع االجتاه العام للسياسات الكلية اليت
تركز على جانب العرض  supply side of the economyيف معاجلة التضخم .ذلك
أن الرتكيز على جانب العرض يف االقتصاد يقتضي بالضرورة توفري املزيد من التمويل من
املصارف التجارية لتحريك قطاعات االقتصاد املنتجة لتحقيق الوفرة يف السلع واخلدمات
وبالتاىل ختفيض معدالت التضخم .وهذا ال يتأتى يف ظل االحتياطي القانوني احلالي،
خاصة وأن نسبة االحتياطي القانوني ختصم من حسابات املصارف التجارية وحتجز طرف
بنك السودان دون أن حتصل املصارف على أي عائد عليها.
( )2السيولة خارج اجلهاز املصريف :
لقد ذكرنا يف ثنايا هذه الورقة أن السيولة خارج اجلهاز املصريف يف االقتصاديات
املعاصرة كالواليات املتحدة األمريكية ال تتجاوز  %10من مجلة الكتلة النقدية املتداولة يف
االقتصاد ،بينما وصلت هذه النسبة يف ديسمرب 1999م  %38يف السودان ،وهذا يعد من
العوامل األخرى اليت تؤثر سلباً على قدرة املصارف التجارية السودانية على (توليد) النقود
وبالتالي تقديم التمويل للمشروعات االقتصادية واالجتماعية.
فمع بقاء العوامل األخرى على حاهلا ،تضعف مقدرة املصارف التجارية جمتمعة
على اشتقاق ودائع جديدة وتقديم التمويل كلما تسرب جزء من السيولة اىل التداول خارج
اجلهاز املصريف التجاري.
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وملعاجلة مشكلة السيولة خارج اجلهاز املصريف التجاري نوصى بضرورة االستمرار يف
تطبيق مشروع توفيق أوضاع املصارف التجارية لتقوية بنيتها املالية واإلدارية والتقنية
والقانونية وذلك لرفع كفاءتها وتقوية الثقة بينها وبني املتعاملني معها الستقطاب السيولة
إىل داخلها ومتكينها من القيام بدورها يف الوساطة املالية بصورة أكثر فعالية.
( )3ضرورة انتشار الشبكة املصرفية :
تدعيماً ملشروع احلكم الفدرالي ،وتعميقاً للتمصرف  Bankingجلذب السيولة إىل
داخل املصارف ،وحتقيقاً للعدالة االجتماعية ،نوصى باالستمرار يف سياسة انتشار املصارف
يف الريف ،وخاصة يف الواليات األكثر ختلفاً يف اجلنوب وغرب السودان.
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الوثيقة رقم ()7

سياسة اإلصدار النقدي
(التمويل التضخمي)

إعداد :د.أمحد جمذوب أمحد

متهيد:
تشمل سياسة اإلصدار النقدي إصدار عملة جديدة بواسطة البنك املركزى تتمكن الدولة
عن طريقها من امتالك قوة شرائية متنحها القدرة على التأثري على النشاط االقتصادي،
وتتم عملية اإلصدار النقدي بواسطة البنك املركزى مقابل أذون خزانة (سندات) تصدرها
احلكومة لصاحلها وتشمل سياسة اإلصدار – أيضاً -االقرتاض من املصارف التجارية عن
طريق التوسع االئتماني خبلق املزيد من الودائع الكتابية وحتصيل احلكومة على قروض
املصارف التجارية مقابل أذونات خزانة (سندات) تصدرها احلكومة لصاحل املصارف
التجارية .
واملدقق يف عملييت اإلصدار اجلديد وزيادة التوسع االئتماني جيد انهما قد يؤوالن إىل
نهاية واحدة .ففي حالة حصول احلكومة على قروض من املصارف التجارية مقابل أذونات
اخلزانة اليت تصدرها لصاحلها تستطيع املصارف التجارية إعادة خصم أذونات اخلزانة
لدى املصرف املركزى – ألنه هو املقرض األخري يف النظام املصريف  -من العملة الورقية
وهكذا ينتهي التوسع االئتماني إىل اإلصدار اجلديد وينتج عن اإلصدار اجلديد أو التوسع
االئتمانى زيادة كمية وسائل الدفع يف اجملتمع .
وإن كان مثة اختالف بينهما هو أن قروض املصارف التجارية ذات أجل حمدد يتعني
على الدولة وفاؤها فيه ويتم ذلك بسحب كمية وسائل الدفع اليت زادت بفعل االقرتاض
وهذا قد ال يتم يف حالة اإلصدار النقدي اجلديد ،حيث حيتاج سحب كمية النقود اىل
 زكريا بيومي  :مبادئ المالية العامة ص 571
 السيد عبدالمولى المالية العامة ص 444
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إجراءات بطيئة وكذلك قد ال تلتزم الدولة كثرياً برد قروض املصرف املركزى.
ونود أن ننبه اىل ضرورة التفريق – عند االقرتاض من اجلهاز املصريف -بني احلاالت
اليت يكون فيها نسبة االحتياطي القانوني ثابتة واحلاالت اليت يتم فيها تغيري هذه
النسبة ،فلو مت اقرتاض احلكومة من املصارف التجارية دون تأثري على نسبة االحتياطي
القانونى فإن اقرتاض احلكومة يكن على حساب اقرتاض اجلمهور واملشروعات اخلاصة
من املصارف التجارية ،حيث يكون التغيري احلاصل يف االئتمان املصريف يف نوع احلاصلني
عليه ال يف كميته ،بينما حيصل توسع ائتمانى يف حالة اقرتاض احلكومة من املصارف
التجارية يف ظل ختفيض نسبة االحتياطي القانونى أو إدخال أذونات خزانة التى تصدرها
مقابل هذه القروض ضمن هذه النسبة فيرتتب على ذلك زيادة وسائل الدفع وحدوث اآلثار
التوسعية.
ودرج االقتصاديون على استخدام التمويل التضخمى كمصطلح مرادف لسياسة اإلصدار
النقدي  ألن سياسة اإلصدار النقدى التى تعد متويال بالعجز ال يقصد بها تلك الزيادة
يف وسائل الدفع التى اقتضتها حالة النشاط االقتصادي ملقابلة زيادة االنتاج أو زيادة يف
عدد السكان أو التغيري من اقتصاد املقايضة إىل االقتصاد النقدى ،فمثل هذه الزيادة ال تعد
متويال بالعجز أو متويال تضخمياً.
وسياسة اإلصدار التى تعد متويالً بالعجز أو متويالً تضخمياً هي تلك .الزيادة اليت
تستهدف بها الدولة متويل الزيادة يف االنفاق احلكومى ويف الغالب يرتتب على هذه
السياسة ارتفاع يف األسعار لعدم تناسب هذه الزيادة مع كمية السلع واخلدمات املنتجة
عند حدوث هذه الزيادة.
 رفعت المحجوب النالية العامة ص545
 السيدعبدالمولى  :المالية مرجع سابق ص 445
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مربرات وفعالية التمويل التضخمى يف االقتصاد الرأمساىل:
نادى كينز باستخدام التمويل بالعجز لعالج مشكلة البطالة التى تعانى منها الدول
الرأمسالية يف فرتة الثالثينات من القرن املاضى فهو يرى يف التمويل بالعجز مصدراً لتمويل
االنفاق احلكومي الذى سوف يعوض النقص يف االنفاق اخلاص للحفاظ على مستوى الطلب
الفعلى عند املستوى الالزم للتشغيل التام.
فإذا كان هذا هو احلال يف الدول املتقدمة حيث تتمثل مشكلتها يف اخنفاض الطلب
الفعلى فما هى حجج استخدام التمويل التضخمى يف الدول النامية التى تتصف بشح
رؤوس األموال العاملة يف اجملال االنتاجي بسبب اخنفاض امليل اإلدخارى وإرتفاع امليل
اإلستهالكى وعدم وجود األجهزة املالية واملصرفية القادرة على جتميع املوجود من املدخرات
يف هذه الدول ،فينتج عن هذه اخلصائص عدم مرونة اجلهاز االنتاجي يف هذه الدول .فهل
السياسة املالية التى تستهدف رفع الطلب الفعلى قادرة على حل مشكالتها أم أن هنالك
حججاً أخرى تؤيد اللجوء اىل التمويل بالعجز ،وهذا ما سوف نبحثه يف ما يلى-:
(أ) مربرات التمويل التضخمى:
يرى املؤيدون لسياسة التمويل التضخمى أنه حيقق األمور اآلتية :
أوالً :أن التمويل التضخمى يساعد على حتقيق اإلدخار االجبارى عن طريق رفعه
لألسعار ومن ثم ختفيضه لالستهالك حيث يرتتب على ذلك زيادة موارد االستثمار،
فاالدخار االجبارى املتحقق عن طريق التمويل التضخمى نوعان:
 .1إدخار عينى :وهو حيدث بسبب ارتفاع األسعار املرتتب على زيادة كمية وسائل
الدفع حيث يعجز أصحاب الدخول املنخفضة عن استهالك جزء من اإلنتاج بسبب ارتفاع
األسعار ،ومعنى ذلك أنه هنالك جزءاً من الناتج القومي مل يتم استهالكه وباستطاعة الدولة
توجيهه حنو االستثمار .ويشرتط لتحقيق ذلك أال يصاحب التمويل التضخمى زيادة يف
األجور.
 نبيل الرومي التضخم في االقتصاديات المختلفة مرجع سابق ص -256
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 .2إدخار نقدي :وهو يتحقق لرجال األعمال وأصحاب الدخول العالية حيث يرتتب
على ارتفاع األسعار واخنفاض القوة الشرائية للنقود إعادة لتوزيع الدخل يف صاحلهم
ومبا أنهم من الفئات التى تتمتع مبيل إدخارى عال فسوف يزيدون من مدخراتهم
النقدية – بسبب ارتفاع االسعار -ويوجهون هذه املدخرات حنو جماالت االستثمار فيزداد
التشغيل وينتعش النشاط االقتصادى وخالصة هذا الرأى أن التمويل التضخمى يؤدى اىل
زيادة معدل التكوين الرأمساىل.
ثانيا :يؤدى التمويل التضخمى اىل حتقيق التشغيل للموارد االقتصادية وذلك عن
طريقني هما:
 .1إن التمويل التضخمى ميكن الدولة من احلصول على القوة الشرائية التى تستطيع
أن متول بها االنفاق على مشروعات التنمية وحتصل بها على املوارد االقتصادية الالزمة
من عمالة ماهرة ومدربة وآالت وفنون انتاجية كما تستطيع حبصوهلا على القوة الشرائية
التحكم يف حركة املوارد االقتصادية وتوجهها حبسب أولويات التنمية االقتصادية.
 .2يؤدى التمويل التضخمى اىل زيادة الطلب على املنتجات واىل زيادة األرباح فينشط
بذلك االستثمار ويزيد معدل التنمية االقتصادية وذلك يف كل اقتصاد يتمتع مبرونة يف
جهازة االنتاجي.
ثالثاً :إن سياسة التمويل التضخمى بارتكازها على اإلصدار النقدى اجلديد أو االئتمان
املصريف تزداد أهميتها يف الدول التى استنفذت طاقتها الضريبية واالقرتاضية فعن طريق
الزيادة يف كمية النقود تستطيع الدولة سد الفجوة التمويلية يف خطة التنمية االقتصادية
وفك االختناقات يف االنتاج.
  .عمرو محى الدين :التخلف والتممية ص  -4860سامى خليل  :النظريات والسياسات النقدية
والمالية ص 615-6160
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رابعاً :تظهر أهمية التمويل بالعجز للدول النامية لألسباب اآلتية:
 .1لتعويض النقص احلاصل يف كمية النقود بسبب انتشار عادة االكتناز يف هذه الدول
عن طريق اإلصدار النقدى والتوسع االئتماني.
 .2عدم وجود األجهزة املالية واملصرفية يف الدول النامية يقضى بان يكون التمويل
التضخمى وسيلة من وسائل التجميع الرأمسالي.
خامساً :ومن احلجج األخرى التى يوردها املؤيدين للتمويل التضخمى أن الوهم النقدي
احلاصل بفعل التضخم واملتمثل يف ازدياد الدخول النقدية يغرى العمال باملزيد من العمل
ظناً منهم أن دخوهلم احلقيقية قد زادت كما يشجع مالك األراضى وأصحاب رؤوس
األموال على تقديم ما ميلكون من عناصر االنتاج مقابل الزيادة املتوقعة يف الدخول النقدية
هلذه العناصر وتستطيع الدولة اعتماداً على هذا الوهم بناء مشروعات التنمية االقتصادية
قبل أن تتبني حقيقة الزيادة يف الدخول هل هى حقيقية ام وهمية ؟
(ب) فعالية سياسة التمويل التضخمى:
مت عرض احلجج املؤيدة للتمويل التضخمى يف الصفحات السابقة وسوف نناقش هذه
احلجج على ضوء أهداف السياسة املالية لتوضيح مدى االعتماد على هذه السياسة وفعاليتها
يف االقتصاد الرأمساىل.
أوالً :سياسة التمويل التضخمى وختصيص املوارد االقتصادية:
يتم عن طريق التمويل التضخمى -كما سبق ذكر ذلك – حتويل املوارد االقتصادية
من القطاع اخلاص (افراد ومشروعات لصاحل القطاع العام فتستطيع الدولة بتحكمها يف
اإلصدار النقدى وقدرتها على االقرتاض من اجلهاز املصريف شراء عوامل االنتاج التى ميلكها
القطاع اخلاص ،فإذاً التمويل التضخمى يعطى الدولة قوة شرائية متنحها القدرة على
  .نبيل الروبى التضخم في االقتصاديات المتخلفة مرجع سابق ص 261
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مبارك حجير  :السياسات المالية والنقدية  :مرجع سابق ص 189/183
زكريا محمد بيومي مبادئ المالية العامة ص 579/578
 .مبارك حجير  :السياسات المالية والنقدية مرجع سابق ص 198/197
نبيل الروبى التضخم في االقتصاديات المتخلفة مرجع سابق ص 261
زكريا محمد بيومي مبادئ المالية العامة ص575

119

التحكم يف املوارد االقتصادية وتوزيعها بني االستثمار واالستهالك.
ويعمل التمويل التضخمى من جهة أخرى على إعادة توزيع املوارد االقتصادية لصاحل
االستثمار اخلاص على حساب االستهالك اخلاص مبا يؤدى من إدخار نقدى لصاحل رجال
األعمال .
ولكن هنالك بعض االنتقادات التى تقال حول قدرة التمويل التضخمى على ختصيص
املوارد على النحو السابق ذكره منها مايلى-:
 .1لقد أبدى االقتصادي (فردمان) حتفظاً حول إمكانية استخدام التمويل التضخمي
املعتمد لتخصيص املوارد االقتصادية من خالل أثره على إعادة التوزيع حيث ذكر أن
التضخم الذى نتج عنه أثر إعادة التوزيع تضخم غري معتمد فال يصح القياس عليه ،أما
التضخم املعتمد فمن احملتمل أال تتم السيطرة عليه ويتحول اىل تضخم جامح بسبب
علم األفراد وحماولتهم إللغاء آثاره التوسعية وهذا التحرك من األفراد ملنع إعادة التوزيع
التى حيدثها التضخم تضعف أثره يف ختصيص املوارد االقتصادية.
 .2يؤدى التضخم اىل زيادة االستهالك بسبب اخلوف من تآكل املدخرات الناتج
من اخنفاض قيمة النقود عرب الزمن وزيادة االستهالك تعنى ضعف فعالية التمويل
التضخمى يف توجيه املوارد حنو االستثمار.
 .3يرتتب على التضخم هروب رؤوس األموال الوطنية خارج الدولة حبثاً عن االستقرار
النقدى ومعنى ذلك أن التضخم عمل على ختصيص املوارد لصاحل العامل اخلارجي.
  .عمرو محى الدين  :التخلف والتننمية مرجع سابق ص  – 466مبارك حجير السياسات المالية
مرجع سابق ص .175
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 .4يؤدى التضخم اىل ختصيص املوارد حنو األعمال غري املنتجه والضارة باالقتصاد
القومي كاملضاربات على السلع العينية من أراضى ومعادن نفيسة وعلى العمالت
األجنبية  .وترد التحفظات التالية على فعالية التمويل التضخمى يف تكوين اإلدخار
اإلجبارى باعتباره مظهراً من مظاهر ختصيص املوارد االقتصادية حنو االستثمار:
• إن اإلدخار االجبارى الذى من املتوقع حدوثه يتم بعد تضحية اجتماعية كبرية
تتمثل يف أنه يتم على حساب ذوى الدخل املنخفض.
• إن إعادة توزيع الدخول ال تؤدى ويف كل احلاالت اىل املشاركة يف التنمية
االقتصادية.
• إن فلسفة التوزيع لصاحل األغنياء باعتبارهم رواد التنمية واألكثر قدرة على املشاركة
فيها فلسفة موروثه من الفكر االقتصادي التقليدي وهى اآلن حمل نظر وشك بني
االقتصاديني املعاصرين.
• أصبح اإلدخار الذى يتم بواسطة التمويل التضخمى ولصاحل طبقة رجال األعمال ال
يعتمد عليه بعد انتشار نظام جتميع املدخرات الصغرية كصناديق التوفري والتأمينات
واألرباح احملتجزة.
• اثبتت بعض الدراسات امليدانيه ان التضخم السعرى مل يتمتع بدور منتظم يف
حتقيق اإلدخار االجبارى .كما أن بعض الدراسات التى اجريت يف الدول الرأمسالية
أثبتت أن التضخم املستمر منذ احلرب العاملية الثانية مل يصاحب بارتفاع يف عوائد
امللكية من الدخل القومى ويعنى ذلك أن االدخار مل يتغري بفعل ثبات أهم العناصر
التى تشجع على زيادته (أى عوائد امللكية).
وخالصة هذا املوضوع أن التمويل التضخمى ذو قدرة ضعيفة على ختصيص املوارد
االقتصادية اخلاصة بني القطاعات املختلفة وإن كانت ميزة فهى تزويده للدولة بقوة شرائية
متكنها من التحكم يف حركة النشاط االقتصادي وتوجيهه حبسب األولويات العامة.
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ثانياً :التمويل التضخمى واالستقرار االقتصادي-:
سبقت االشارة اىل أن االستقرار االقتصادي يرتبط بدراسة موضوعني هما :تشغيل املوارد
االقتصادية واستقرار األسعار وسوف نعاجل يف الصفحات اآلتية أثر التمويل التضخمي على
هذين املتغريين:
( )1التمويل التضخمى وتشغيل املوارد االقتصادية:
يرى كينز أن التمويل التضخمى يؤدى اىل تشغيل املوارد االقتصادية عن طريق زيادته
للطلب الفعلى فبالتمويل التضخمى يزداد االنفاق احلكومي وترتفع الدخول الفردية ويزداد
تبعاً لذلك الطلب االستهالكى ويؤدى ارتفاع األسعار الناجم عن زيادة كمية النقود اىل
انتشار حالة تفاؤلية بني رجال األعمال حتفزهم حنو املزيد من االستثمار فيرتتب على ذلك
املزيد من التشغيل .
ويرى بعض االقتصاديني أن التمويل التضخمي ضرورى للبالد النامية حيث يرتفع فيها
معدل بطالة املوارد االقتصادية ال سيما القطاع الزراعى ويؤدى التضخم اىل إغراء العمالة
ونقلها من القطاع الزراعي اىل القطاعات األخرى .
ولكن هل يصدق هذا التحليل يف كل األحوال االقتصادية دون تردد سيكون اجلواب
بال ،الن كفاءة التمويل التضخمى يف تشغيل املوارد االقتصادية تتوقف على متتع اجلهاز
االنتاجي –للدولة املراد تشغيل املوارد االقتصادية فيها عن طريق سياسة التمويل التضخمى.
ففي الدول النامية التى حتتاج لبناء اجلهاز االنتاجى لن جتدى معها سياسات زيادة
الطلب الفعلى عن طريق املوارد احمللية ،ألن مشكلة هذه الدولة تتمثل يف ضآلة مواردها
من العمالت األجنبية الالزمة لشراء حاجيات التنمية التى يقام بها اجلهاز االنتاجى بينما
تتمثل املشكلة يف الدول املتقدمة – يف حالة البطالة يف مشكلة تشغيل هذا اجلهاز .
يف الدول النامية يؤدى التمويل التضخمى اىل زيادة األسعار ألنه يؤدى اىل زيادة كمية
النقود دون أن تنتج عن هذه الزيادة زيادة مماثلة يف عرض السلع واخلدمات  .ولن

  .السيدعبدالمولى المالية العامة مرجع سابق ص 462
  .مبارك حجير السياسات المالية والنقدية مرجع سابق ص 188-187
  .رفعت المحجوب الطلب الفعلى  :مرجع سابق ص  161وما بعدها  .ولنفس المؤلف السياسة
المالية في الدول المتخلفة مجلة القانون واالتصاد سنة  1957عدد  3و , 4ص .89
  .رفعت المحجوب الطلب الفعلى مرجع سابق ص  – 169-168عمرو محى الدين  :التخلف
والتنمية  :مرجع سابق 474

122

تستطيع الدول النامية االستفادة من سياسة التمويل التضخمى إال إذا استطاعت أن تشرتى
جبزء من اإلصدار اجلديد بعض احملاصيل التصديرية وتسوقها يف اخلارج واستخدام
حصيلتها من العمالت األجنبية يف شراء حاجيات التنمية وهذه السياسة تتوقف على متتع
الدولة مبركز احتكارى للمحصول الذى ترغب فيتصديره حتى ال ينتج عن دخوهلا السوق
احمللى مشرتيه للمحصول ارتفاع اسعاره داخلياً مما يعوق عملية التصدير ويضعف قدرتها
التسويقية .
وفقاً هلذه املشكالت التى تواجه التمويل التضخمى يف الدول النامية ينصح بعض
االقتصاديني بعدم اللجوء إليه إال عندما تبدأ معامل املرونة على اجلهاز اإلنتاجي بأن
تستجلب الدولة لوازم التنمية التى تساعد على بناء اجلهاز االنتاجي حتى ينصرف
أثــــــر التمويل بالعجز على زيادة االنتاج وليس على زيـــــــادة األسعار .
وحول إمكانية اللجوء اىل التمويل التضخمى ملعاجلة تعطل املوارد يف الدول النامية
خاصة البطالة يف القطاع الزراعى أشار أحد الباحثني اىل عجز التمويل التضخمى يف حل
هذه املشكلة .فقد ذكر أن فائض العمالة يف هذه الدول يوجد يف القطاع الزراعي والعمالة
املستوعبة يف هذا القطاع تعانى من التشغيل اجلزئى (البطالة املقنعه) باستثناء فرتات
معينة ،مثل فرتة إعداد األراضى للزراعة وفرتات احلصاد ،وهذا النوع من البطالة ال
يعاجل بزيادة الطلب الفعلى املرتكز على زيادة االنفاق الستيعاب هذه العمالة يف القطاع
الصناعى ،وإمنا يتوقف على مستويات األجور خارج القطاع الزراعي هل هى كافية ملقابلة
زيادة نفقات املعيشة بعد االنتقال من املزرعة اىل املدينة أم غري كافية؟ واألجور يف القطاع
الصناعى تتوقف على إنتاجية العامل ،ففي حالة اخنفاض إنتاجيته فاألجور لن تكفي
ملقابلة الزيادة يف نفقات املعيشة ،وعليه فاملشكلة هى اخنفاض إنتاجية العامل ال بطالته
ويف مثل هذه احلالة يكون العالج بزيادة معدل التكوين الرأمساىل وزيادة االنتاجية ال بزيادة
االنفاق .
وهذا الرأى يبدو سليماً يف جوهره إال أن السبيل لرفع معدل التكوين الرأمساىل وزيادة
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االنتاجية هو – رأى بعض االقتصاديني الرأمساىل – عن طريق التمويل التضخمى فإن
جنح يف ذلك فهو تلقائياً سوف حيل مشكلة استيعاب البطالة يف القطاع الزراعى .ولكن
بصفة عامة تبدو قدرة التمويل التضخمى على رفع معدل التكوين الرأمساىل يف الدول النامية
ضعيفة وأن حتقق هلا جناح فهو على حساب أضرار أخرى.
وأما البطالة التى تظهر يف املدن يف الدول النامية فهى تنتج من جراء اهلجرة اليها من
الريف حبثاً عن األجور العالية املتوقع وجودها يف املناطق الصناعية واحلضرية ولكن التحول
دون استيعاب العمالة املهاجرة اىل املدن بعض املشكالت مثل قوانني احلد األدنى لألجور
واملراكز االحتكارية التى تتمتع بها التنظيمات العمالية ويتمثل عالج هذه املشكلة– مشكلة
بطالة املدن يف الدول النامية – بالسياسات الضريبية التى متكن الدولة من السيطرة على
تزايد معدالت األجور يف سوق العمل .وعليه يتضح عدم مالءمة سياسة رفع الطلب الفعلى
لعالج مشكالت البطالة يف الدول النامية .
أما يف الدول املتقدمة يف حالة البطالة ووجود اجلهاز االنتاجي املرن فإن سياسة التمويل
التضخمى املستهدفه لرفع الطلب الفعلى تكون فعالة يف زيادة التشغيل واالنتاج ألن مشكلة
البطالة ناجتة عن اخنفاض مستوى الطلب الفعلى.
( )2التمويل التضخمى واستقرار األسعار-:
لسنا يف حاجة اىل القول بأن سياسة التمويل التضخمى واستقرار األسعار أمران متنافران،
فسياسة التمويل التضخمى تستهدف أساساً رفع األسعار لتحقيق اإلدخار االجبارى ،كما
ترمى ايضا اىل تشجيع رجال األعمال على زيادة استثماراتهم عن طريق رفعها لألسعار
وزيادتها ملعدالت األرباح .كما ترمى اىل تشغيل عنصر العمل عن طريق الزيادات النقدية يف
معدالت األجور فإذاً األصل يف هذه السياسة أن تعمل على رفع مستوى األسعار .
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ويرى مؤيدو التمويل التضخمى بأنه ذو قدرة ذاتية على االنتهاء أى أن التمويل
التضخمى من شأنه أن يقضى على ارتفاع األسعار ذاتياً .فهو يف تقديرهم يؤدى اىل زيادة
القوة الشرائية التى تساهم يف زيادة معدل التكوين الرأمسالية ويرتفع معدل االنتاج بزيادة
معدل التكوين الرأمساىل ويرتتب على زيادة االنتاج زيادة املعروض من السلع واخلدمات
وينتج عن هذه الزيادة اخنفاض يف األسعار ،مع افرتاض عدم زيادة كمية النقود مرة أخرى
فالزيادة يف الطلب الفعلى الناجتة من التمويل التضخمى قادت اىل ارتفاع األسعار ولكنها
عوضت الفجوة بني الطلب والعرض بزيادة االنتاج ومعنى ذلك أن التمويل التضخمى ذاتى
االنتهاء .
ويشرتط القائلون بقدرة التضخم على االنتهاء ذاتياً األمور اآلتية:
 .1ينبغى على احلكومة ملنع الضغوط التضخمية أن التصرف الزيادات احلاصلة يف
االنفاق احلكومى واملمولة عن طريق التمويل التضخمى يف االنفاق االستهالكى.
 .2ينبغى أن حيافظ على سيادة املنافسة يف السوق حتى ينتج عن زيادة العرض
اخنفاض تلقائى يف األسعار.
 .3ينبغى اشتخدام رأس املال اجلديد بكفاءة عالية حتى تزاداد كمية السلع
واخلدمات املعروضة.
ومما يؤكد ضعف القول بأن التمويل التضخمى ذاتى االنتهاء أن الباحث الذى اشرتط
الشروط السابقة علق عليها بأنها صعبة التحقيق وانتهى اىل القول بان إنتهاء التضخم
ذاتياً نادر احلدوث وعليه فهو يرى أن التمويل التضخمى نادراً ما يوصى به كسياسة
عملية.
ويرد على دور التمويل التضخمى يف استقرار األسعار ما ورد على دوره يف تشغيل املوارد
االقتصادية من اختالف أثاره باختالف درجة مرونة اجلهاز االنتاجي .فالزيادة يف االنفاق
يف الدول النامية ذات اجلهاز االنتاجي غري املرن ينعكس أثرها على األسعار خاصة إذا مت
توجيه الزيادة يف االنفاق املمولة عن التضخم حنو مشروعات البنية األساسية التى تطول
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فرتتها وال تنتج عنه زيادة مباشرة يف عرض السلع .أو مت توجيه هذه الزيادة حنو االنفاق
االستهالكى احلكومي.
وحتى ال يرتتب على التمويل التضخمى أثار ضاره بالنشاط االقتصادي يرى مؤيدوه
االلتزام باآلتى:
 .1أال يستخدم يف الدول النامية إال بعد أن تظهر معامل مرونة اجلهاز االنتاجي.
 .2مراعاة منو حجم وسائل الدفع والتقيد بأن يكون اللجوء اىل التمويل التضخمى
بالقدر املناسب وجبرعات صغرية.
 .3مراقبة مستوى األسعار والتقلبات املتوقعة فيه.
 .4أن يوجه حنو متويل مشروعات من شأنها أن تزيد من عرض السلع
واخلدمات.
 .5مراقبة سياسة االسترياد حبيث يركز على حاجيات التنمية والسلع االستهالكية
األساسية  .وبصفة عامة ميكن القول بأن العالقة بني التمويل التضخمى واستقرار
األسعار عالقة عكسية فكلما زاد حجم التمويل التضخمى عن القدر املناسب اختل
االستقرار يف مستوى األسعار.
ثالثاً :التمويل التضخمى والتنمية االقتصادية:
سبقت االشارة اىل أن التمويل التضخمى قد حيقق األهداف اآلتية:
 .1يرفع معدل التكوين الرامساىل عن طريق ما حيققه من إدخار اجبارى.
 .2يؤدى اىل تشغيل املوارد االقتصادية املعطلة.
 .3خيلق حالة تفاؤلية تشجع رجال األعمال على زيادة حجم استثماراتهم.
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 .4يسهل عملية استرياد رأس املال األجنيب .
هلذه األسباب يرى مؤيدو التمويل التضخمى أنه حيقق التنمية االقتصادية ويتجادلون
حول النسبة املالءمة منه  ،بل يوصى بعضهم بأن درجة معينة من التضخم البد منها
لتنشيط عمليات التنمية.
ولكن هل التمويل التضخمى يتمتع بهذه الفعالية يف حتقيق التنمية االقتصادية؟ اإلجابة
بال ،ذلك ملا تبني لنا من ضعف قدرة التمويل التضخمى على ختصيص املوارد االقتصادية
وحتقيق التشغيل التام يضاف اىل ذلك بعض اآلثار السيئة للتضخم على التنمية االقتصادية
مثل:
 .1يؤدى التضخم اىل ختفيض معدل االدخار ألن السكان مييلون اىل زيادة استهالكهم
خوفاً من تآكل مدخراتهم بسبب االخنفاض املستمر يف قيمة النقود.
 .2يؤدى االرتفاع املستمر يف األسعار اىل تشويه منط االستثمار ألن املستثمر مييل اىل
البحث عن أصول مالية تتمتع بثبات القيمة احلقيقية (بأن تزيد يف قيمتها مبعدل زيادة
التضخم أو باكثر منها) أكثر من حبثه عن أصول منتجة .وينعكس ذلك على اضعاف
دور النقود كمخزن للقيمة ألن املواطنني يلجأون اىل العقار والسكن الفاخر واملعادن
النفيسة حفاظاً على ثروتهم.
 .3ينتج عن التضخم اختالل يف ميزان املدفوعات حيث يؤدى التضخم يف ظل
االقتصاديات املفتوحة –اىل تشجيع الواردات وتقييد الصادرات يف ظل اسعار الصرف
الثابته.
 .4ينتج عن التضخم إزدياد تكاليف استخدام رأس املال األجنيب يف ظل ارتفاع اسعار
العمالة واملوارد احمللية.
 .5يشجع التضخم على ازدياد هجرة رؤوس األموال الوطنية اىل اخلارج حبثاً عن
االستقرار النقدى.
 .نيل الروبي التضخم في االقتصاديات المتخلفة مرجع سابق ص 260
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 .6يؤدى تزامن التضخم مع تغيريات غري متوقعة يف األسعار باإلضافة اىل صعوبة
التنبوء حبركتها يف املستقبل اىل تزايد خماطر املستثمرين فينخفض معدل االستثمار
الفتقاره اىل االستقرار يف الظروف االقتصادية.
 .7ختتل فكرة القيم يف ظل ارتفاع األسعار وحيل احلظ واملضاربة حمل اخلربة
واملهارة.
وبصفة عامة فان التمويل التضخمى يرتك أثار سيئة على عمليات التنمية فهو يرفع
من تكاليف التنمية بسبب ختفيض قيمة النقود ويؤدى نفس السبب اىل عدم جذب رؤوس
األموال األجنبية لالستثمار يف الدخل  .كما أن اخنفاض قيمة النقود يؤدى اىل اضعاف
مساهمة رؤوس األموال احمللية يف التنمية .
وبهذا فقد اتضحت اآلثار السلبية للتضخم على التنمية كما اتضح أنه عاجز عن جلب
رأس املال األجنيب و بصفة عامة ال تقوى حجة أهمية التمويل التضخمى للدول التى
استنفدت طاقاتها الضريبية واالقراضية للعمل به لضخامة اآلثار السيئة هلا.
رابعاً :التمويل التضخمى وعدالة توزيع الدخل القومى-:
سبقت االشارة اىل أن التمويل التضخمى يهدف اىل إعادة توزيع الدخل القومى لصاحل
ذوى امليل اإلدخارى العاىل عن طريق ما حيدثه من ارتفاع لألسعار و ما يرتتب على ذلك
من تعاظم ألرباح رجال األعمال وتناقص معدالت استهالك ذوى الدخول املنخفضة بسبب
اخنفاض القوة الشرائية للنقود ،فالتمويل التضخمى يؤدى اىل حتويل جزء من دخول
الفقراء لالغنياء حبجة أن هؤالء هم األقدر على االدخار واالستثمار.
فالتمويل التضخمى يقوم يف األساس وبصورة معتمدة على عدم عدالة توزيع الدخل وال
يصح االحتجاج بان احلرمان الذى يالقيه ذوى الدخل املنخفض مؤقت ومرتبط بظهور
مثرات التنمية ألن هؤالء االقتصاديني يرون أن التنمية االقتصادية هى الوسيلة األساسية
لرفع املستوى املعيشى للسكان .ولكن يظل هذا الوعد حلماً يراود الفقراء ألنه قد تبني
 22/223.Charles &Bruce:Opcit P
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لنا من خالل مناقشة فعالية التمويل التضخمى يف التنمية االقتصادية أن هنالك عدداً من
العقبات التى تقلل من مساهمته يف التنمية بل وهنالك بعض املشكالت املرتتبة عليه والتى
تعوق التنمية االقتصادية .
ومما يزيد الطني بله إن االقتصاديني – وهم بصدد ضمان جناح التمويل التضخمى-
يوصون باال ترتفع األجور بنفس نسبة التضخم حتى يضمنوا إعادة توزيع الدخل لصاحل
األغنياء  ،كما ينادون بأال يوجه االنفاق املمول عن طريق التضخم يف املدفوعات التحويلية
واألعمال اخلريية.
وبصفة عامة تظهر عدم عدالة توزيع الدخل النامجة من التمويل التضخمى يف اآلتى:
( )1يؤدى التضخم اىل إعادة الدخل القومى لصاحل املدينني وتنخفض ثروة الدائنني
ألن املدين يرد القرض بنقود اخنفضت قوتها الشرائية عن مستواها عند ابرام
العقد.
( )2يعمل لتضخم على إعادة توزيع الدخل لصاحل األغنياء ألن ارتفاع األسعار يزيد
من ارباحهم وزيادة األسعار تعنى ان الفقراء يدفعون كمية أكرب من النقود – مقابل
نفس السلع واخلدمات -التى كانوا يدفعونها قبل التضخم ونتيجة ذلك أن التضخم
قد اقتطع جزءا من دخوهلم لصاحل األغنياء.
( )3يعمل التضخم على ختفيض الدخول احلقيقية لكل ذوى الدخل الثابت بفعل
االخنفاض احلاصل يف قيمة النقود.
( )4يرتتب على التضخم ظلم للمستثمرين يف السندات ذات الفائدة – يف االقتصاديات
الربوية  -ألن ارتفاع األسعار خيفض قيمة سنداتهم وينطبق نفس األمر على محلة
وثائق التأمني واملدخرين واملؤجرين بعقود طويل األجل .
وبهذا يتضح أن التمويل التضخمى مل يستهدف ال بطريق مباشرة وال غري مباشرة
 د.أحمد مجذوب احمد السيباسة المالية في االقتصاد االسالمي مرجع سابق ص  278وما
بعدها.
  .رفعت المحجوب المالية العامة مرجع سابق ص 547/546
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حتقيق عدالة يف توزيع الدخل القومى بل وقام اساساً على عدم عدالة توزيع الدخل القومى
كما تبني لنا ذلك.
وبعد  0000فمن خالل مناقشة فعالية التمويل التضخمى يف حتقيق أهداف السياسة
املالية تبني لنا – وبصفة عامة – أن قدرته ضعيفة على حتقيق هذه األهداف خاصة يف
الدول النامية ذات اجلهاز االنتاجي عديم املرونة .وبعد هذا ننتقل اىل مناقشة امكانية
العمل به يف االقتصاد االسالمي على ضوء هذا العرض.
أصول وضوابط التمويل التضخمى يف االقتصاد االسالمي:
سوف نناقش يف هذا اجلزء اصدار النقود والتوسع االئتماني يف االقتصاد االسالمي.
ألنهما مصادر التمويل التضخمى ثم نعرج بعد ذلك ملناقشة األصول الفكرية التى يربر
بها االقتصاديون الرأمساليون اللجوء اىل التمويل التضخمى وما هى طبيعتها يف االقتصاد
االسالمي وقيامها كعوامل تربر تطبيق هذا األسلوب التمويلي يف ظل الدولة اإلسالمية من
عدمه وذلك على النحو التاىل:
الفرع األول :اصدار النقود والتوسيع االئتماني يف االقتصاد االسالمي:
إصدار النقود اجلديدة والتوسع االئتمانى هما مصادر التمويل التضخمى وسوف نناقشها
على ضوء أحكام الشريعة االسالمية حمددين اجلهة التى تتوىل حق اإلشراف عليهما
واحلجم املطلوب منهما والقيود الواردة على ذلك حتى يتبني لنا إمكان العمل به يف
االقتصاد االسالمي.
أوالً :اصدار النقود يف الدولة االسالمية:
جاء االسالم ووجد العرب يتعاملون بالنقود املضروبة من الذهب والفضة ،وقد
كانت ترد إليهم هذه النقود من الدول اجملاورة هلم وهذه النقود نوعان  :دينار ذهيب
ودرهم فضى ،وقد أقر الرسول (ص) أهل مكة على تعاملهم بهذه النقود وفعل أكثر من
ذلك بأن جعل ميزانهم الذى حددوا على ضوئه وحدات النقود املتداولة من هذين املعدنني
هو املعترب دون غريه .فقال قولته الشهرية (الوزن وزن أهل مكة واملكيال مكيال أهل
  .المقريزى :النقود القديمة االسالمية رسالة مطبوعة بحاشية األحكام السلطانية للقاضى
أبى بعلى  :ط /ثانية  1966ص 176
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املدينة)* .ويف ظل العمل بهذين املعدنني تكون القاعدة النقدية املعمول بها هى قاعدة
النقد السلعية وكمية النقود املصدرة يف ظل هذه القاعدة ختضع لعوامل العرض والطلب على
املعدن الذى تضرب منه النقود .
ويف إقرار الرسول (ص) للتعامل بهذين النقدين السائدين يف تلك الفرتة وعدم تقييد
وحتديد النقد املصدر يف الدولة االسالمية بنوع معني يف هذا اإلقرار اشارة اىل اعتبار الشرع
للعرف وما يتواضع عليه الناس يف جمال التعامل االقتصادي إذا مل بتعارض مع األحكام
الشرعية ويدل ذلك أيضاً على سعة الشريعة اإلسالمية وصالحها لكل زمان ومكان.
وعندما توسع حجم النشاط االقتصادي جلأ اخلليفة هشام بن عبدامللك اىل توحيد جهة
اصدار النقود وحصر النقود يف مكان واحد .وعاقب كل من حاول مشاركة دار الضرب يف
وظيفتها .وقد تبعه من جاء بعده من اخللفاء واألمراء بني متشدد يف ذلك ومتساهل .
وقد قرر فقهاء الشريعة االسالمية أن املطبوع بالسكة السلطانية هو النقد املعترب دون
غريه ومنعوا كل صور التحايل التى يقوم به األفراد من قرض وتكسري للدراهم وعزروا من
فعل ذلك اشد التعزير وجعلوا هذا العمل من مجلة الفساد يف األرض وحرص الفقهاء على
أن تكون للدولة وحدها حق ضرب النقود ونهوا عن الغش فيها حتى ولو كان من قبل
الدولة .فقد جاء يف كشاف القناع (ينبغى للسلطان أن يضرب هلم – أى الرعايا -فلوساً
تكون بقيمة العدل يف معامالتهم من غري ظلم هلم تسهيالً عليهم وتيسراً ملعاشهم وال يتجر
ذو السلطان يف الفلوس ،بان يشرتى حناساً فيضربه فيتجر...فإن التجارة فيها ظلم عظيم
من أبواب ظلم الناس وأكل أمواهلم بالباطل .وقد قال أمحد يف رواية جعفر بن حممد( :ال
يصلح ضرب الدراهم إال يف دار الضرب بإذن السلطان ،ألن الناس أن رخص هلم – أى
يف ضرب النقود -ركبوا العظائم فقد منع من الضرب بغري إذن السلطان ملا فيه من
 سنن ابى داوؤد كتاب البيوع –باب في قول النبي صلى اله عليه وسلم المكيال مكيال هل
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االقتئات عليه).
وجاء يف اجملموع (قال الشافعى واالصحاب رمحهم اهلل  :يكره لالمام ضرب الدراهم
املغشوشة للحديث الصحيح أن رسول اهلل (ص) قال (من غشنا ليس منا) ألن فيه فساد
للنقود وإضرار بذوى احلقوق وغالء األسعار وانقطاع األحالب  ،وغري ذلك من املفاسد
قال اصحابنا ويكره لغري األمام ضرب املغشوش ملا ذكرنا يف اإلمام وألن فيه اقتئاتا على
اإلمام فيغرت به الناس خبالف ضرب اإلمام ،قال القاضى أبو الطيب يف اجملرد وغريه من
األصحاب قال أصحابنا  :يكره لغري اإلمام ضرب الدراهم والدنانري وأن كانت خالصة ألنه

ال يؤمن فيها الغش.
وجاء يف املعيار (كان الشيخ اإلمام بن عرفة يشدد أقوى التشديد فيمن يتهم بضرب
الدراهم والدنانري املدلسة وافتى فيمن يتهم بذلك أن خيلد يف السجن حتى ميوت ...وقال
بن عرفة  :هذا أشد من قطع الدنانري والدراهم التى ورد يف النص عن ابن املسيب انها من
الفساد يف األرض).
ويقول السيوطى (ويكره لغري اإلمام ضرب الدراهم والدنانري وإن كانت خالصة ألنه من
شأن اإلمام ال يؤمن فيه الغش واإلفساد) .وقصر الفقهاء حق الضرب على الدولة ملا فيه
من ضمان ضرب املقدار الالزم من النقود حلاجة النشاط االقتصادي ومنعوا ضرب غري الدولة
ألنه أكثر ما يؤدى اىل زيادة عرض النقود ويفضى اىل تغيري قيمة النقود ورفع األسعار.
ويؤكد بن خلدون ان إصدار النقود وحتديد كميتها ونوع املصدر منها وظيفة سيادية ختتص
 .االقتئات إقتأت فالن على  :اذا قال عليك باطل  :راجع نديم مرعشلى واسامة مرعشلى
الصحاح في اللغة والعلوم مرجع سابق حرف الفاء ج2/ص.22
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بها الدولة حيث يقول (أما السكة هى النظر يف النقود املتعامل بها بني الناس وحفظها مما
بداخلها من الغش أو النقص فهى وظيفة دينية تندرج حتت اخلالفة .
وحول ضرورة ثبات قيمة النقود واستقرارها يقول بن القيم (فان الدراهم والدنانري امثان
املبيعات ،والثمن هو املعيار الذى به يعرف تقويم األموال فيجب أن يكون حمدداً مضبوطاً
وال ينخفض إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع مل يكن لنا مثن تعترب به املبيعات
بل جلميع السلع وحاجة الناس اىل مثن يعتربون بع املبيعات حاجة ضرورية عامة وذلك
الميكن إال بسعر تعرف به القيمة وذلك ال يكون إال بثمن تقوم بع االشياء ويستمر على حالة
واحدة) .فابن القيم يشري اىل األضرار التى حتدث عمداً ال تثبت قيمة النقود فيذكر ان
ارتفاع واخنفاض قيمة النقد يفسد املعامالت ويقع بسببه اخلالف ويشتد الضرر وقد مثل
الختالل قيمة النقود مبا حدث للفلوس عندما اختذت سلعة تعد للربح فعم الضرر وحصل
الظلم .وباستمرار هذه النقول يتضح لنا أن إصدار النقود يف االقتصاد االسالمي خيضع
لألسس اآلتية-:
• إن اإلصدار من اختصاص الدولة وهو يعد من وظائف السيادة التى ال جيوز ألحد
أن يشارك الدولة فيها.
• ينبغى اسناد هذا األمر جلهة واحدة تراقبها الدولة وتضبط حركتها.
• ينبغى ان تتناسب كمية النقود املصدرة مع حجم النشاط االقتصادي تسهيالً
للتبادل وتسرياً لعمليات التنمية االقتصادية.
• ان زيادة كمية النقود التى تتم بواسطة مشاركة األفراد للدولة يف هذه الوظيفة تؤدى
اىل غالء االسعار وختفيض قيمة النقود وختفيض االنتاج.
• ينبغى معاقبة كل من حياول التالعب يف كمية النقود ألن هذا التصرف يعد
أكالً ألموال الناس بالباطل وينبغى احلرص على حتقيق العدالة عند ضرب النقود
وجتنب التصرفات املؤدية اىل الظلم.
ومل يرد نص وال حكم اجتهادى حول احلجم الذى يصدر من النقود وإمنا ترك ذلك
 .مقدمة ابن خلدون ص ( 266بتصرف)
 ابن قسيم الجوزية  :محمد بن ابى بكر اعالم الموقعين عن رب العالمين ط/ثانية 1955/1374
المكتبة التجارية الكبرى ج 2/ص.137
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ألنه أمر خيتلف باختالف الزمان واملكان ،فلكل دولة أن تصدر كمية التى تناسب حجم
النشاط االقتصادى فيها دون زيادة تؤدى اىل ارتفاع األسعار أو نقص يؤدى اىل الكساد
فتصدر كل دولة الكمية التى تناسب حجم الناتج القومى ودرجة منوه وحجم التبادل
االقتصادي فيها .
ثانياً :االقرتاض من اجلهاز املصريف:

بعد أن انتهينا من توضيح موقف الشريعة االسالمية من املصدر األول للتمويل التضخمى
أال وهو إصدار النقود ،ننتقل اىل مناقشة املصدر الثانى وهو االقرتاض من اجلهاز املصريف.
وموضحني طبيعة هذه العملية يف كل من االقتصاد الرأمساىل واالقتصاد االسالمي.
املعروف أن النظام املصريف يف االقتصاد الرأمساىل يشارك الدولة يف أخص وظائفها
املتمثلة يف إصدار النقود ،عن طريق قدرة هذه املصارف على خلق االئتمان بتوليد الودائع
املشتقة حيث تؤدى هذه العملية اىل زيادة كمية وسائل الدفع يف اجملتمع .ويعترب خلق
االئتمان من أهم املصادر التى تعظم بها املصارف التجارية أرباحها.
ولتقييد حرية املصارف التجارية يف خلق االئتمان وحفظاً حلقوق املودعني تشرتط
السلطات النقدية على املصارف التجارية االحتفاظ باحتياطى نقدى لدى البنك املركزى
يوضح يف حساب دائن يكون البنك املركزى مستعداً للوفاء به شكل أوراق نقدية عند
الطلب.
كما يضاف إليه االحتياطي النقدى الذى حتتفظ به املصارف التجارية ملقابلة السحب

  .محمد علدالمنعم عفر السياسات االقتصادية والشرعية مرجع سابق ص 384-335و387
معبد الجارحى  :نحو نظام نقدى ومالى اسالمي االتحاد الدولى للبنوك االسالمية دون تاريخص69
محمد منذ االقتصاد االسالمي ص145
  .محمد عبداهلل العربي محاضرات في النظم االسالمية معهد الدراسات االسالمية القاهرة
دون تاريخ ج 2/ص.187
  .محمد زكى شافعى  :مقدمة في النقود البنوك ض 201/196
على عبد الرسول المبادئ االقتصادية في االسالم ص 153/152
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اليومي وحتدد هاتني النسبتني كمية االئتمان الذى خيلقه اجلهاز املصريف .
فالنظام املصريف الرأمساىل يقوم عمله على االجتار يف الديون فيتخذ من األقراض عمالً
دائماً له .فيتلقى الودائع االدخارية ويعطى اصحابها فوائد ربوية ويقوم باقراضها نظري
فائدة أعلى ليجنى مثرة الفرق بني الفائدتني  .وتعتمد املصارف يف تعظيم أرباحها على
خلق االئتمان لتوسيع قاعدتها االقراضية.
هذا وختتلف الفلسفة التى يقوم عليها النظام املصريف االسالمى حيث يتبنى عمله على
اجتناب الربا للتحريم القاطع له يف الشريعة االسالمية وحتل املشاركة يف املغرم واملغنم
حمل الفوائد الربوية املضمونة كما حتل املشاركة يف االنتاج حمل االجتار يف الديون،
فريتكز النظام املصريف االسالمي يف تشغيل موارده على الصيغ االسالمية.لالستثمار مثل
عقود املضاربة (القراض) املشاركة السلم املراحبة .فهل يسمح للمصارف االسالمية يف ظل
هذه اخلصائص خبلق االئتمان.ترتبط اإلجابة على هذا السؤال مبوضوعني:
األول :القيود الواردة على اصدار النقود يف االقتصاد االسالمي:
وقد علمنا أنه حق خاص بالدولة ال ينبغى الحد ان يشاركها فيه للمضار املرتتبة على
السماح لألفراد مبمارسة هذا احلق .
الثانى :طبيعة املصارف التجارية يف النظام االسالمي:
املصارف التجارية يف  -النظام الرأمساىل  -عبارة عن شركات مساهمة كونت
بغرض التعامل يف النقود واالئتمان ويسعى مالكوها – وهم املساهمون -لتحقيق أعلى
  .محمد زكى شافعى مقدمة في النقود والبنوك مرجع سابق ص  207/206وبصفة عامة
يساوى حجم االئتمان الذى يحدثه النظام المصرفي مقلوب نسبة االحتياطى النقدى في الوديعة
األصلية فلو كانت الودائع األصلية في مصرف ما تعادل مليون ونسبة االحتياطى التى يلتزم
المصرف التجارى بها لدى البنك المركزى ولمقابلة المسحوبات اليومية تعادل  %20ان حجم
االئتمان الذى يخلقه النظام المصرفي يعادل  5.000.000.000 = 1.000.000 5Xريال سعودى.وهكذا
عن طيق التوسع في االئتمان ويزادة وسائل النفع في المجتمع تستطيع الحكومة تمويل عجزها
باالقتراض من المصارف التجارية ما نحة لها الحق في تحديد كمية النوقد في المجتمع ولمزيد
من التفصيل حول خلق االئتمان راجع محمد زكى شافعى المرجع السابق  201وعبد الرحمن
يسرى أحمد اقتصادبات النقود دار الجامعات المصرية  1979ص  201وما بعدها.
  .محمد هليل برعى مقدمة في النقود والبنوك مرجع سابق ص .78محمد زكى شافعى
مقدمة في النقود والبنوك مرجع سابق ص.193
  .احمد عبدالعزيز النجار منهج الصحوة االسالمية ص .33/31/27
  .راجع الصفحات السابقة
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األرباح .وتنفق املصارف اإلسالمية مع املصارف الرأمسالية يف جانبني  :األول أنها
شركات مساهمة ميلكها اشخاص طبيعيون وقد يكون يف بعض احلاالت من بني املساهمني
شخصيات اعتبارية .والثانى انها تستهدف حتقيق األرباح عالية للمساهمني فيها.
وختتلف عنها يف طريق استخدام األموال فهى مل تكن بغرض التعامل يف النقود واالئتمان
وإمنا تستخدم الصيغ االسالمية يف تشغيل امواهلا.
وعلى ضوء حقيقة ان املصارف يف النظام االسالمي عبارة عن شركات مساهمة مملوكة
لبعض األفراد وأن خلقها لالئتمان يعنى زيادة وسائل الدفع يف اجملتمع ومشاركة الدولة
يف أخص وظائفها وهى اصدار النقود بتضح ىل االتى-:
إن هذه العملية ال يصح للمصارف التجارية يف النظام االسالمي القيام بها لالسباب
اآلتية-:
( )1إن عملية خلق االئتمان تعنى زيادة عرض النقود وقد عملنا ان الفقهاء قصروا
هذا احلق للدولة ومنعوا ان يشاركها أحد فيه.
( )2إن يف السماح للمصارف التجارية يف النظام االسالمي خبلق االئتمان تشجيع
لرتكيز الثروة يف أيدى فئة قليلة.
( )3إن السماح للمصارف التجارية يف النظام االسالمي خبلق االئتمان تكون قد
منحنا بعض األفراد يف اجملتمع حقاً ال يستحقونه ويف ذلك إخالل مببدأ العدالة
حيث يعد حتديد كمية النقود من األمور التى تتعلق جبماعة املسلمني من جهة
املنافع واملضار املرتتبة عليه .
يضاف اىل ذلك أن من األسباب الرئيسية التى أدت اىل منع املصارف التجارية يف
  .حسين عمر موسوعة المصطلحات االقتصادية مكتبة القاهرة الحديثة  1965ص  54محمد
عبداهلل العربي محاضرات في النظم االسالمية ص 187
  .احب ان ابنه الى اننى لست بصدد عقد مقارنة كاملة بين المصارف االسالمية والمصارف
في النظام الرأسمالى وانما ذكرت المسائل المتعلقة بكون شركة خاصة فئه معينة يسعى
مالكوها لتعظيم ارباحهم وهى النقطة المتصلة بعمليات السماح لها لتوسيع في االئتمان
من عدمه.
 معبد الجارحى نحو نظام نقدى اسالمي مرجع سابق ص  - 49-46محمد منذر االقتصاد
االسالمي مرجع سابق ص150-140
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النظام االسالمي من خلق االئتمان ان عدم االستقرار الذى ظلت تعانى منه الدول الرأمسالية
ميكن وراءه ممارسة املصارف فيها لعمليات خلق االئتمان ،فقد أشار الباحثون اىل ان
خلق االئتمان الذى تقوم به هذه املصارف هو سبب التقلبات االقتصادية حيث توسع
هذه املصارف يف خلق االئتمان يف فرتات الرخاء وهو الوقت الذى حيتاج فيه اىل تقييد
االئتمان وختفيضه يف فرتات الكساد وهو الوقت الذى حيتاج النشاط االقتصادي اىل التوسع
فيه.
وخلق االئتمان مياثل زيادة كمية النقود التى ميارسها األفراد عن طريقني هما ضرب
النقود وغش النقود وقد نهى الفقهاء عن هذه األعمال ملا يرتتب عليها من مشكالت عدم
االستقرار حيث ترتفع األسعار بسببها وتنخفض قيمة النقود وكذلك يرتتب على ذلك
ختفيض االنتاج.
املباشر أو عن طريق اطراف أخرى ،كما أن التزامها بالقيم االسالمية وارتباط استثمارها
ولكن هل يعنى ذلك احتفاظ املصارف يف النظام االسالمي بكل الودائع االدخارية واجلارية
يف صورة ارصدة نقدية دون استخدام ؟ ومؤدى ذلك انها جيب ان تعمل يف ظل احتياطى
نقدى يعادل  %100كما ذهب اىل ذلك بعض الباحثني .أو نسمح هلا خبلق االئتمان أو
نتبع رأى احد الباحثني القائل بان املصارف االسالمية ال تستطيع ان تتوسع يف االئتمان
بالصورة التى حتدث يف النظام الرأمساىل وتوسعها يتم يف نطاق االنتاج واالستثمار وهو بهذا
ال يضر باالقتصاد القومى .باالضافة اىل ذلك قدرتها على التوسع حمدودة حبكم اختالف
طبيعتها ؟ فهى ال ترتكز على قاعدة االقراض وامنا على قاعدة االستثمار بقيم االنتاج
جيعل توسعها يف االئتمان يتم وفقاً للمقتضيات االقتصادية.
نبدأ مبناقشة هذه األراء باألخري  :فنقول ان الفقهاء عندما منعوا ضرب النقود او
غشها مل يستثنوا القليل فقد منعوا كل صورة تؤدى اىل زيادة كمية النقود سواء كانت هذه
  .عبدالرسول المبادئ االقتصادية في االسالم مرجع سابق ص 155
محمد منذر االقتصاد االسالمي مرجع سابق ص15
معبد الجارحى نحو نظام نقدى اسالمي مرجع سابق ص 47
  .احمد مجذوب احمد السياسة المالية في االقتصاد االسالمي ص  284وما بعدها
 محمد منذر االقتصاد االسالمي مرجع سابق ص - 115معبد الجارحى نحو نظام نقدى
اسالمي مرجع سابق ص 47
  .على ابد الرسول المبائى االقتصادية في االسالم مرجع سابق ص 156/155
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الزيادة قليلة ام كثرية وعليه فال يصح القول بان االئتمان الذى ختلقه هذه املصارف قليل
قول ال شاهد عليه من التجربة وال يصلح االستشهاد عليه باختالف طبيعة عمل املصارف
االسالمية عن املصارف الربوية ألن كال النوعني يتلقيان الودائع االدخارية واجلارية
وتنطبق عليهما قاعدة ان ليس كل ما يودع يسحب يف احلال .وأن كانت البنوك الرامسالية
تستخدم األموال باالقراض بفائدة ألجل حمدود فهذه تستثمر األموال ألجل حمدد أيضاً
مقابل حصتها من األرباح.
أما قول صاحب هذا الرأى بان التوسع االئتمانى الذى متارسه هذه املصارف ال يضر
باجملتمع فهو ال يبيح هلا ممارسته ألن الفقهاء عندما ذكروا اسباب املنع مل يقصروها على
الضرر وحده وامنا منعوا من ممارسة ذلك ألنه يسلب الدولة حقها يف اصدار النقود .فخلق
االئتمان ان خرج بعدم الضرر من املنع فهو داخل فيه من جهة املمارسة حق الغري (الدول).
أما الرأى األول القائل بإلتزام املصارف التجارية يف االقتصاد اإلسالمي باحتياطى كامل
للودائع اجلارية واالدخارية فنحن نؤيده من جهة توافقه مع األصول الشرعية يف حتديد
جهة اصدار النقود والقدر املصدر منها اشرتاك مجيع املواطنني يف املنافع الناجتة عنها.
ومن جهة ابعاد اسباب عدم االستقرار االقتصادي التى أشرنا اىل أنه وراءها.
ولكن هل يستلزم هذا الرأى عدم اقرتاض احلكومة من اجلهاز املصريف ؟ ال أظن أن
أصحاب هذا الرأى يقولون بذلك ألن أسباب املنع التى ساقوها ال ينتج عن االقرتاض
احلكومى واحد منها .كما انهم مل يصرحوا بذلك يف احباثهم التى نشروا فيها هذه األراء
وان كان يفهم من قوهلم باحتفاظ املصارف التجارية جبزء من االحتياطي النقدى لدى
املصرف املركزى .اقراض الدولة ألن هذا االحتياطي النقدى يكون يف صورة حساب دائن
لدى املصرف املركزى يتعهد بدفعه عند الطلب.
وفقاً ملا سبق ميكن السماح للمصارف التجارية يف النظام االسالمي خبلق االئتمان يف
حالتني:
احلالة األوىل :ملكية الدولة للمصارف التجارية:
ميكن حتاشى القيود املانعة من إعطاء املصارف التجارية حق خلق االئتمان عن طريق
متلك الدولة هلا ،حيث تكون الدولة هى صاحبة قرار إصدار النقود ،هى التى حتدد
كميته واضعة يف االعتبار حجم األوراق النقدية التى يصدرها البنك املركزى وحجم االئتمان
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الذى خيلقه اجلهاز املصريف ،وال خوف من نشوء اضرار عن ذلك ألنها تراقب كمية النقود
الورقية والكتابية وتعمل على ربط الزيادة فيها حبركة النشاط االقتصادى
احلالة الثانية :االئتمان
توجيه االئتمان الذى ختلقه املصارف التجارية يف صورة قروض بدون فائدة – للدولة
تدفع عند الطلب .وينبغى على الدولة واملصارف التجارية اتباع هذه السياسة أن تراعى
العالقة بني االئتمان اجلديد واالحتياطي النقدى للودائع اجلارية واإلدخارية كما تراعي
كمية النقود الالزمة للنشاط االقتصادي وهذه الصورة حتقق اآلتى -:
• إن الزيادة احلادثة يف السيولة يف اجملتمع والتى نتجت عن خلق املصارف
التجارية لألئتمان اجتهت حنو الدولة ،فتستطيع الدولة التحكم يف حجم السيولة
املطلوبة ففي حالة زيادتها عن املستوى املطلوب حتجم الدولة عن استخدام هذه
القروض عندما ال يرتتب على انفاقها اثار ضارة باجملتمع وتتجنب بذلك اسباب
عدم االستقرار االقتصادي الناجتة عن عدم تناسب كمية النقود مع حاجة النشاط
االقتصادي ألن الدولة هى صاحبة قرار اصدار النقود املستفيدة من خلق االئتمان.
• تتحقق مشاركة مجيع املواطنني يف االنتفاع بفوائد التوسع االئتمانى ألن مشروعات
الدولة ذات نفع عام.
واملالحظ يف احلالتني التى مسحنا فيهما للمصارف التجارية خبلق االئتمان ،أن الدولة
احتفظت حبقها يف إصدار النقود وحتديد حجم وسائل الدفع يف اجملتمع ومل يشاركها أحد
يف هذا احلق ،ويعنى هذا جتنب اآلثار السيئة الناجتة عن مشاركة القطاع اخلاص -أفراد
ومؤسسات – للدولة يف حتديد كمية النقود.
الفرع الثانى :مربرات التمويل التضخمى على ضوء االقتصاد اإلسالمي:
سوف أناقش بعض املربرات التى ساقها مؤيدو التمويل التضخمى على ضوء األحكام
الشرعية معضداً هذه املناقشة خبالصة ما خرجت به عند فعاليتها يف حتقيق أهداف
السياسة املالية يف االقتصاد الرأمسالي .وعلى أساس هذه املناقشة ميكننى حتديد جواز
اللجوء إليها يف االقتصاد اإلسالم من عدمه.
أوالً :إن التمويل التضخمى حيول املوارد االقتصادية من االستهالك اىل االستثمار
عن طريق رفعه لألسعار لتخفيض االستهالك العينى لذوى الدخل املنخفض وما خيلقه
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من مناخ تفاؤىل ناتج عن ارتفاع األسعار وتعظيم األرباح فيشجع املستثمرين على زيادة
استثماراتهم .
نبدأ فنقول إن اهلدف الذى يسعىله التمويل التضخمى هدف نبيل يتمثل يف زيادة
معدالت التنمية االقتصادية عن طريق زيادة معدل التكوين الرأمسالي ولكن التوفيق جانب
وسائل تنفيذ هذا اهلدف ،من جهة أن اهلل سبحانه وتعاىل أرسل الرسل وأنزل الكتب
لتحقيق العدل بني الناس يقول تعاىل ]لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب
وامليزان ليقوم الناس بالقسط[ ويقول تعاىل ]إن اهلل يأمر بالعدل واإلحسان ] فتحقيق
العدل مقصد أساسى تسعى له الشريعة االسالمية واملالحظ أن التكوين الرأمساىل الذى
يسعى له التمويل التضخمى يتم على حساب فئة من اجملتمع هى أوىل بالرعاية من غريها.
أال وهم ذوو الدخل املنخفض .فينتج عن ذلك ظلم اجتماعى وينشأ من التوزيع السيئ
للثروة الذى حيدث بفعل التمويل التضخمى وقد أشرت لذلك سابقاً  .كما مر علينا أن
من األسباب الرئيسية التى جعلت الفقهاء يقصرون حق اصدار النقود يف الدولة ومينعون
حتى الدولة من غشها ،هو اآلثار السيئة الناجتة عن زيادة كمية النقود بصورة ال تتناسب
والنشاط االقتصادى من ارتفاع األسعار وختفيض الدخول احلقيقية وختفيض اإلنتاج.
يضاف اىل ذلك أن االستهالك يف االقتصاد االسالمي ال يسري النمط الذى عليه االستهالك
يف االقتصاد الرأمساىل إمنا يغلب على دالة االستهالك يف النظام االسالمي اشباع السلع
األساسية .وهى تكون بذلك عند حد ال يسمح باملزيد من التخفيض.
ثانياً :إن الدول النامية تنتشر فيها عادة االكتناز وتضعف فيها األجهزة املالية
واملصرفية التى تتوىل جتميع املدخرات ويف ظل هذه اخلصائص البد من اللجوء اىل التمويل
التضخمى لتعويض التسرب احلاصل يف كمية النقود.
هذا املربر يرتكز على افكار ختتلف عن طبيعة الفكر االسالمي من جهتني األوىل :تتمثل
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 .سورة الحديد اآلية رقم 25
 .سورة النحل االية رقم 90
 .أحمد المجذوب الساسة المالية في االقتصاد االسالميى ص 281
أحمد المجذوب الساسة المالية في االقتصاد االسالميى ص 137
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يف أن النظام االسالمى ال تنتشر فيه عادة االكتناز للنهى الوارد عنه .والثر الزكاة على
حترير املوارد األقتصادية وتوجيهها حنو االستثمار .والثانية إن فكرة النظام املاىل واملصريف
الرأمساىل تقوم على أن الربا هو احملرك للنشاط االقتصاى وسعر الفائدة هو القادر على
جذب املدخرات حنو املصارف التجارية التى تعترب عندهم هى قنوات االستثمار،واألمر يف
النظام االسالمي خيتلف عن النظام الربوى ،ألن املدخرات التى تظل دون استثمار جيرى
فيها حكم االكتناز والتى توضع لدى املصارف ال حيصل مودعها على شئ إال إذا كانت
ودائع استثمارية وهى عرضة للربح واخلسارة فوظائف املؤسسات املالية واملصرفية يف النظام
الربوى ختتلف عن وظائفها يف النظام االسالمى كما أن عناصر جذب املدخرات يف النظام
االسالمي ختتلف عنها يف النظام الربوى .وعليه يصح ايراد هذه احلجة عند احلديث عن
مربرات التمويل التضخمى يف االقتصاد االسالمي.
ثالثاً :أما حجة أن التمويل التضخمى حيدث نوعاً من الوهم واخلداع النقدي حيث
يظن األفراد أن الزيادة يف دخوهلم زيادة حقيقية فينشطون على العمل ويقبلون عليه كما
يشجع هذا الوهم مالكى عناصر اإلنتاج على تقديم ما ميكلون للدوله مقابل الزيادة الوهمية
يف مثن الشراء أو األرباح الناجتة عن هذه العوامل فهذه احلجة ال يصح االستدالل بها يف
النظام االسالمي مبخالفتها الواضحة ألحكام الشريعة االسالمية للنهى عن الغش واخلداع
حيث يقول الرسول (ص) (من غشنا ليس منا) وقد تبني لنا سابقاً أن الفقهاء نهوا عن
الغش يف النقود حتى ولو كان من قبل الدولة وجعلوه من مجلة الفساد يف األرض.
أما احلجة األخرى املتعلقة بأن التمويل التضخمى يعد من املصادر األساسية عند
استنفاد الطاقة الضريبية واألقراضية للدولة  .فريد عليها بأن الضرائب التى جوزها
الفقهاء اشرتطوا فيها شروطاً معينة  .ومبا أن التضخم ال يعدو أن يكون ضريبة مسترتة
تتخذ من ختفيض قيمة النقود ساتراً هلا ،فهى ال جيوز اللجوء اليها بعد أو قبل استنفاد
 أحمد المجذوب الساسة المالية في االقتصاد االسالميى ص 130
 أحمد المجذوب الساسة المالية في االقتصاد االسالميى ص 177
  .صحيح مسلم  :مرجع سابق كتاب االيمان باب قول النبى صلى اهلل عليه وسلم (من غشنا
ليس منا) ج1/ص99ج/رقم 101
 أحمد المجذوب الساسة المالية في االقتصاد االسالميى ص 284
 أحمد المجذوب الساسة المالية في االقتصاد االسالميى ص 271
 أحمد المجذوب الساسة المالية في االقتصاد االسالميى ص 205
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الطاقة الضريبية ،إال بعد حتقيق الشروط التى اشرتطها الفقهاء عند اللجوء للضرائب ،وال
شك أن التمويل التضخمى وما يرتبط به من ظلم خيرج بذلك عن الضرائب الشرعية التى
يشرتط العدل فيها.
الفرع الثالث :فعالية التمويل التضخمى يف االقتصاد االسالمي:
سبق أن خرجت يف اجلزء األول بأن سياسة التمويل التضخمى ذات فعالية حمدودة
يف حتقيق أهداف السياسة املالية سواء من الناحية النظرية أو الناحية التطبيقية .فإذا
ما انضم اىل ذلك تعارض فكرة التمويل التضخمى يف النظام الرأمساىل مع أحكام الشريعة
االسالمية التى يرتكز عليها االقتصاد االسالمي تبني لنا ضعف فعاليتها وخروجها عن
دائرة السياسات التى تستخدمها الدولة االسالمية.
وإن كان هلا دور يف النظام االسالمي فهو توفري السيولة الالزمة للنشاط االقتصادي
وذلك يف إطار القيود املانعة من التوسع النقدى الذى يؤدى اىل ارتفاع األسعار وختفيض
قيمة النقود واألضرار بذوى احلقوق وختفيض االنتاج .وعند مراعاة هذه القيود ال تصبح
الزيادة يف اإلصدار أو التوسع االئتمانى متويالً تضخمياً باملعنى الذى أشرت إليه  .ألنها
تعترب زيادة يف كمية النقود اقتضتها التغريات يف النشاط االقتصادي من زيادة يف الناتج أو
التبادل يف زيادة السكان.
وما يوضح سالمة ما ذهبنا إليه أن االقتصاديني الرأمساليني الذين يؤمنون بهذه
السياسة ينصحون باحلذر الشديد عند التعامل بها ملا تنطوى عليه من خماطر خاصة
يف الدول النامية .وتنتج هذه املخاطر من سهولة اللجوء اليها ،فهى تعتمد على القرار
السياسى الذى يلزم حمافظ البنك املركزى على اصدار املزيد من العملة الورقية وعلى
اخضاع املصارف التجارية على تقديم القروض للدولة مقابل توسيع حجم ائتمانها.
وكثرياً ما ال تلتزم الدول حتى بنسبة التمويل التضخمى التى تعلنها فمثالً اعلنت
حكومة السودان أنها لن تتجاوز يف االستدانة من اجلهاز املصريف ما هو مقرر قانونا يف
ميزانيتها اى  %10من مجلة اإليرادات الذاتية يف ميزاينة  1987/ 1986وتعادل هذه
 أحمد المجذوب الساسة المالية في االقتصاد االسالميى ص 293
 أحمد المجذوب الساسة المالية في االقتصاد االسالميى ص 266
  .حمدية زهران مشكالت تمويل التنمية االقتصادية ص 336
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النسبة باجلنية السودانى  268مليون ولكن عند نهاية العام املاىل بلغت قروض احلكومة
من اجلهاز املصريف أكثر من مليار وستمائة الف جنيه سودانى أى أكثر من مثانية اضعاف
ما أعلنته .
وهكذا حتول التمويل التضخمى اىل تضخم جامع فشهد اجلنيه السودانى اخنفاضاً يف
قيمته مل يشهده من قبل وارتفعت االسعار واخنفضت معدالت االنتاج.

  .جريدة الراية السودانية العدد  508بتاريخ  1408/2/14ص 6
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