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ملخص البحث
تتناول هذه الدراسة بيان مفهوم املسعف األخري ودوره يف املصارف التقليدية واإلسالمية

حيث يعترب املسعف األخري من أبرز وأهم املشكالت العلمية التي تعاين منها املصارف اإلسالمية.

لذل�ك تس�عى الباحثة إىل حتقي�ق جمموعة من األهداف م�ن خالل هذه الدراس�ة تتمثل يف بيان
مفهوم املس�عف األخير والبدائل واحللول املقرتحة للمصارف اإلسلامية حلل هذه املش�كلة،
وذلك من خالل اعتامد املنهجني الوصفي واالس�تداليل ،ويتمث�ل املنهج الوصفي بالرجوع إىل

مصادر الفقه اإلسالمي ،ويتمثل املنهج االستداليل بإستقراء الواقع العميل للمصارف وحماولة
دراس�ته واقرتاح البدائل واحللول ،وبيان مدى مرشوعيته�ا وتعاملها مع النصوص التي تتعلق

بموضوع البحث.

عرضت الدراسة مفهوم املصارف املركزية وأهدافها ووظائفها ،وخلصت الدراسة إىل أن

املرصف املركزي هو بنك البنوك ،وبنك الدولة الذي يش�ارك يف تنفيذ السياس�ة االقتصادية يف

الدولة.

وتناولت الدراسة عالقة املصارف املركزية باملصارف اإلسالمية حيث ختتلف العالقة بني

مرصف إسلامي يف بلد معني عنها يف بلد آخر ،وتوصلت الدراسة إىل أن العالقة بني املصارف
اإلسلامية يف بع�ض البل�دان وبني املص�ارف املركزية ما زال�ت عالقة غري س�ليمة وغري عادلة

تشوهبا االزدواجية التي تؤدي إىل عدم االستقرار يف السياسة النقدية.

ثم عرضت الدراس�ة مفهوم ووظيفة املس�عف األخري باملفهوم التقليدي ،واألدوات التي

يستخدمها املرصف املركزي لتحقيق األهداف من هذه الوظيفة ،كخصم الكمبياالت واألوراق

التجارية واإلقراض بفائدة ،وهي وس�ائل ال تتعامل هبا املصارف اإلسلامية ،لذلك كان هناك
ع�دد من الس�لبيات املرتتبة عىل املصارف اإلسلامية من مش�كلة املس�عف األخير ،فعرضت
الدراس�ة البدائ�ل واحلل�ول املقرتح�ة القابل�ة للتطبيق والتي تصل�ح ألداء املقص�ود من وظيفة
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املصرف املركزي كمس�عف أخير ،إال أن االختالف بين خصائص النظم املرصفي�ة املختلطة

والنظ�م املرصفي�ة اإلسلامية قد أظه�ر أولوية لبع�ض هذه البدائ�ل عىل غريها .وم�ن هنا فإن
التوصي�ات التي نتجت عن هذه الدراس�ة تتمثل يف رضورة العمل على ابتكار وتطوير احللول
(املسعف األخري) املتوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية.
***
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اإلطار العام للدراسة
املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبيه األمني حممد ﷺ.
تواج�ه املص�ارف اإلسلامية اليوم حتدي� ًا كبري ًا حيث تعم�ل يف بيئة عم�ل معقدة ورسيعة

التغري اقتصادي ًا وسياس�ي ًا واجتامعي ًا وتقني ًا ،فالسمة األساسية التي متيز املصارف اإلسالمية هي

حتريمه�ا الربا أخذ ًا وإعطا ًء ،وتتميز العالقة بني املصارف املركزية واملصارف اإلسلامية بعدم

الوضوح أوالً ،وتعدد صيغ وأشكال هذه العالقة واختالفها بني مرصف إسالمي وآخر ثاني ًا.

إن طبيعة املصارف اإلسالمية وعدم استعامهلا للفوائد ،يتطلب حتديد عالقتها مع املصارف

املركزية ،بشكل ال يعوق أعامهلا ،وال يغري وضعيتها املالية ،أو يرض أصحاب األسهم أو الودائع
أو العمالء اآلخرين .وهذا يعني حتليل طبيعة عالقة املصارف اإلسالمية مع املصارف املركزية،
ومن خالل النظرية والتطبيق تربز احلاجة إىل أسس عملية وواقعية تتحدد عىل أساسها احلقوق

والواجبات لكل من أطراف العالقة.

م�ع أن املص�ارف املركزي�ة تدخل�ت بدرج�ات متفاوت�ه يف أعمال ونش�اطات املص�ارف

اإلسلامية إال أن هن�اك جانب ًا مه ًام يف هذه العالقة مل ي�زل دون حل عميل ونظري ،أال وهو دور
املسعف األخري إذ مل جتد املصارف اإلسالمية حتى األن من يقوم بدور املسعف األخري يف حالة

عجز الس�يولة لدهيا عىل أسس تنس�جم مع الرشيعة اإلسالمية والواقع ان هذه املشكلة هي من
أه�م املش�كالت التي تتعرض هل�ا املصارف اإلسلامية .إذ أن عليها أن تس�تخدم مجيع الودائع

لدهيا لزيادة أرباحها ،بينام جيب عليها يف نفس الوقت أن حتتاط لعدم وجود املقرض األخري بأن
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جتمد قس ًام من ودائعها وتبقيها دون استثامر حفاظ ًا عىل درجة معقولة تؤمنها ضد خماطر سحب
الودائع الفجائية.

أهمية الدراسة:

جاءت الدراس�ة للتعريف باملسعف األخريوكيفية تطبيقه باملصارف التقليدية ،واملصاعب

الت�ي تواجهها املصارف اإلسلامية لعدم جلوئها للمصارف املركزية يف حالة احلاجة للس�يولة.
وإيامن ًا من الباحثة بأمهية دراسة مثل هذا املوضوع ،وإدراك ًا منها حلاجة املصارف اإلسالمية إىل
زيادة املعرفة حول املس�عف األخري وحاجتها البتكار بدائل وحلول قائمة عىل أسس وضوابط

رشعية حتقق أهدافها يف املنافسة واالستمرارية والنمو يف ظل بيئة عاملية وإقليمية تتسم بالتعقيد
والتغري .تستمد هذه الدراسة أمهيتها من االسهامات التي يتوقع إضافتها عىل املستويني العلمي
والتطبيقي ،وذلك من خالل إعداد مراجعة نظرية ش�املة ملفهوم املسعف األخري وبيان البدائل

املرشوع�ة للتطبيق ،فهذه الدراس�ة تأم�ل أن توفر بعض املعلومات إلغناء املعرفة عن املس�عف

األخير ودوره يف واق�ع البيئ�ة املرصفية اإلسلامية وفتح آف�اق جديدة للمزيد من الدراس�ات
واألبحاث اهلادفة يف هذا املوضوع.

أهداف الدراسة :

تنحصر أه�م األهداف التي تس�عى الباحثة إىل حتقيقها من خالل هذه الدراس�ة بالتعرف

عىل اآليت:

 )1مفهوم البنوك املركزية.
 اهليت�ي ،عب�د الرزاق رحيم ،املصارف اإلسلامية بني النظرية والتطبيق ،ط ،1عامن ،األردن:دار أس�امة،
 ،1998ص ،166املالقي ،عائش�ةالرشقاوي ،البنوك اإلسلامية التجربة بني الفقه والقانون والتطبيق،

ط ،1بريوت ،لبنان :املركز الثقايف العريب ،2000 ،ص  ،121بترصف.
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 )2بي�ان م�دى وض�وح املفه�وم العلم�ي للعالق�ة بين املص�ارف اإلسلامية واملصارف

املركزية.

 )3مفهوم املسعف األخري.
 )4بيان األدوات املستخدمة يف البنوك التقليدية لتحقيق وظيفة املسعف األخري.
 )5البدائل واحللول املقرتحة ملشكلة املسعف األخري يف املصارف اإلسالمية.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:

تتمثل مش�كلة الدراس�ة يف حماولة البحث يف أحد املواضيع املهمة يف املصارف اإلسلامية

(املس�عف األخري) ودوره يف مسيرة العمل املرصيف اإلسالمي وآثاره عىل النشاط االقتصادي،

وبلورة جوانب هذا الدور والتعريف به وإدراكه وإبراز خصوصية املصارف اإلسالمية ،مقارنة
باملصارف األخرى من حيث الدعوة إىل حتمل املشاركة وحتمل املخاطر.

وبالت�ايل لن حتاول الباحثة البحث يف القضايا التفصيلية ذات الصلة بموضوع الدراس�ة إذ

يكفي االقتصار عىل ما يفي بالغرض منها.

لذلك حتاول الباحثة اإلجابة عىل األسئلة التالية:
 )1ما مفهوم املرصف املركزي؟
 )2ما أهداف ووظائف املرصف املركزي؟
 )3ما طبيعة العالقة بني املصارف املركزية واملصارف اإلسالمية؟
 )4هل من الرضوري خضوع املصارف اإلسالمية للمصارف املركزية؟
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 )5هل تراعي املصارف املركزية خصوصية املصارف اإلسالمية عن املصارف التقليدية؟
 )6ما مهام املرصف املركزي املتعلقة بالعمل املرصيف اإلسالمي؟
 )7ما مفهوم املسعف األخري؟
 )8م�ا األدوات الت�ي يس�تخدمها املصرف املرك�زي لتحقي�ق وظيفة املس�عف األخري يف

املصارف التقليدية ؟

 )9هل ملشكلة املسعف األخري سلبيات ترتتب عىل املصارف اإلسالمية؟
 )10م�ا ه�ي البدائل واحللول املقرتحة حلل مش�كلة املس�عف األخري بالنس�بة للمصارف

اإلسالمية؟

الدراسات السابقة :

إن موض�وع املس�عف األخير يعترب من املوضوع�ات القديمة  -احلديث�ة والذي حيتاج إىل

كثري من البحث والدراس�ة املس�تفيضة واملتعمقة ،ومن خالل البحث والدراس�ة مل جتد الباحثة

يف األدبيات من تناول موضوع املس�عف األخري من الناحية التحليلية ،فهناك من تطرق ملس�ألة

املس�عف األخري يف مس�ائل ذات صلة به كاملصارف املركزية ،واملؤسس�ات املالية ،لذلك حتاول

الباحثة جاهدة االطالع ومجع ما يمكن أن يكون له صلة بموضوع البحث وأبرزه:

 -دراس�ة عائش�ة الرشق�اوي املالق�ي( :البن�وك اإلسلامية التجرب�ة بين الفق�ه والقانون

والتطبي�ق) ،ط 1بيروت ،لبن�ان :املرك�ز الثق�ايف الع�ريب2000 ،م ،تناولت الدراس�ة مش�كلة
املسعف األخري يف جزء بسيط وتوصلت إىل أن املصارف املركزية جيب أن تأخذ بعني االعتبار،
عندما ترشف وتراقب عىل املصارف اإلسالمية طبيعة أدوات عمل هذه األخرية التي تقوم عىل

مبدأ املشاركة .

 املالقي ،البنوك اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص .153
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 -رس�الة ماجس�تريبعنوان( :عالق�ة البنك املرك�زي بالبنوك اإلسلامية) ،قدمها الباحث

حمم�د عودة العامي�دة جلامعة الريموك1991 ،م توصلت الدراس�ة إىل اقرتاح أن تتفق املصارف
املركزية واملصارف اإلسلامية عىل تبادل التسهيالت عند احلاجة عىل أساس املشاركة باألرباح
واخلسائر حلل مشكلة املسعف األخري.

 -رس�الة دكتوراة بعنوان( :الرقابة املرصفية عىل البنوك اإلسلامية منهج فكري ودراس�ة

ميداني�ة دولي�ة مقارن�ة) ،قدمها الباحث :الغري�ب حممود نارص جلامعة عني ش�مس1991 ،م،

توصلت الدراس�ة إىل اقرتاح عدة بدائل حلل مش�كلة املسعف األخري آخذة يف االعتبار ظروف
املصارف اإلسالمية يف ظل كل من النظم املختلطة أو النظم الالربوية.

 -دراس�ة حممد عثامن ش�بري( :املعامالت املالي�ة املعارصة يف الفقه اإلسلامي) ،ط،1

عامن ،األردن :دار النفائس1996 ،م ،تناولت الدراسة مشكلة املسعف اخلري وتوصلت إىل
رضورة أن تعمل املصارف اإلسالمية عىل إجياد مرصف مركزي إسالمي عاملي لالقرتاض

منه بدون فائدة.

***

مؤمتر املصارف اإلسالمية  بني الواقع 
واملمول 

10

بدائل املسعف األخري للمصارف اإلسالمية من البنوك املركزية

املبحث األول
املصارف املركزية
املطلب األول :نشأت املصارف املركزية:

لقد كان من وراء إنش�اء املصارف املركزية رغبة احلكومات يف التدخل يف النش�اط املرصيف

وتنظيم وإدارة عمليات اإلصدار النقدي ،التي كانت تتوالها يف السابق املصارف التجارية ،إذ

قامت األخرية يف التوس�ع يف إصدار ش�هادات أو إيصاالت االيداع التي كانت تزيد يف حجمها
ع�ن حج�م الودائ�ع املرصفية .هلذا س�ميت املصارف املركزية يف بداية نش�أهتا ب�ـ ( مصارف أو

بن�وك اإلصدار) ألهنا تولت مهمة اإلص�دار النقدي وتنظيمه باحلدود والشروط التي تقررها
احلكومة ،ثم أخذت املصارف املركزية تتوىل تدرجيي ًا مهمة الرقابة عىل النشاط املرصيف وتوجيهه
بام يتناس�ب وأهداف السياس�ة االقتصادية للدولة فض ً
ال عن املس�ؤوليات واملهام األخرى التي

أنيطت باملصارف املركزية فيام بعد.

لق�د أصبحت مجي�ع البلدان عىل اختالف نظمه�ا االقتصادية والسياس�ية ودرجة تطورها

وتقدمه�ا االقتصادي تنش�ئ هل�ا مصارف ًا مركزية ترتب�ع عىل رأس اهليكل املصريف واالئتامين



وتدي�ر ش�ؤون النق�د واالئتمان املرصيف ،ومع وج�ود متاث�ل يف معظم وظائ�ف واختصاصات
املص�ارف املركزي�ه إال أن هن�اك اختالف� ًا يف مدى دور املصرف املركزي يف التأثريعىل النش�اط
املصريف وطبيعة النظام االقتصادي الس�ائد ،إذ ختتلف أمهي�ة املرصف املركزي وحدة فعاليته يف

 يعد مرصف الس�ويد املركزي من أول املصارف يف العامل إذ تاس�س س�نة  ،1656ثم تاله مرصف انجلرتا
يف سنة  1694ومرصف فرنسا سنة  1800وهولندا سنة  1814ومرصف النمسا سنة  1817ومرصف

اليابان سنة  1882وجمموعة مصارف االحتياطي الفيدرايل واألمرييكي يف سنة.1914
مؤمتر املصارف اإلسالمية  بني الواقع 
واملمول 

11

د .هناء حممد هالل احلنيطي

التأثير عىل جمريات احلي�اة االقتصادية املرصفية وتنفي�ذه ألدوات السياس�ية النقدية واالئتامنية
بحسب طبيعة النظام االقتصادي السائد ودرجة تطوره.

املطلب الثاني :تعريف املصرف املركزي:

ع�رف الفقه املايل واملرصيف املصرف املركزي بتعاريف خمتلف�ة ،وإن كانت هذه التعاريف

متقاطع�ة يف بعض عنارصه�ا ومضامينها ،حيث ال يوجد إمجاع بني علامء االقتصاد عىل تعريف
حم�دد للمصارف املركزية إال أن اختالف ًا واضح ًا يربز بينها .ومن جممل التعاريف التي قيلت يف
هذا الشأن نورد التعاريف التالية  ،ومنها:

التعريف األول:
املصرف املرك�زي ه�و « :مؤسس�ة حكومية تت�وىل العملي�ات النقدي�ة والتمويلي�ة اهلامة

للحكوم�ة .وعن طريق إدارته هلذه العمليات وبوس�ائل أخرى ،يؤث�ر ( املرصف) املركزي عىل
املؤسسات النقدية بغرض مساندة السياسة االقتصادية احلكومية ».

التعريف الثاين:
املصرف املركزي هو « :مؤسس�ة تقوم بالنيابة عن احلكومة بمامرس�ة الرقاب�ة النهائية عىل
 الش�مري ،ناظ�م حمم�د ،النق�ود واملص�ارف والنظرية النقدي�ة ،د .ط ،عمان ،األردن :دار زه�ران للنرش
والتوزيع ،2008 ،ص .172 -171

 باشا ،زكريا عبد احلميد ،نقود وبنوك مع وجهة نظر إسالمية ،ط ،1989 ،1ص.136

 أدعي�س ،مع�ن ،التنظيم الترشيعي للعالقة بني املصارف اإلسلامية وس�لطة النقد الفلس�طينية ،رس�الة
ماجستري ،جامعة بريزيت ،فلسطني ،2001 ،ص.54

 الغريب ،حمي الدين ،اقتصاديات النقود والبنوك ،القاهرة ،مرص :دار اهلنا للطباعة ،1972 ،ص.56
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سياس�ة املصارف التجارية وغريها من املؤسس�ات املالية ،ويعنى بش�كل خاص ب�إدارة النظام
النقدي طبق ًا لسياسة احلكومة ».

التعريف الثالث:
املرصف املركزي هو « :املرصف الذي يتوىل إصدار العملة النقدية للدولة ،وأداء العمليات

املرصفي�ة للحكوم�ة ،واإلرشاف على سلامة النظام النق�دي واالئتامين واملرصيف بام من ش�أنه

املسامهة يف تنظيم االقتصاد القومي».

التعريف الرابع:
املرصف املركزي هو «:املؤسسة املسئولة عن تنظيم اهليكل النقدي واملرصيف للدولة ،وعن

قيادة السياسة النقدية واالئتامنية ،عىل النحو الذي حيقق منفعة لالقتصاد القومي».

التعريف اخلامس:
املصرف املرك�زي « :مرصف التس�ويات الدولية  -يف بازل  -س�ويرسا  -فق�د عرفه بأنه:

املؤسسة التي يعهد إليها واجب تنظيم حجم العملة واالئتامن يف قطر ما ».

 علي ،عبد املنعم الس�يد ،دراس�ات يف النقود والنظرية النقدي�ة ،بغداد ،العراق :مطبع�ة الصايف،1970 ،
ص.388

 احلل�و ،ماج�د ،بحث بعنوان ،املركز القانوين للبنك املركزي ،دراس�ة مقارنة يف البلاد العربية ،الكويت،
جملة احلقوق ،جامعة الكويت ،ط ،2السنة الثالثة ،العدد األول ،1994 ،ص .147

 الغويل ،أسامة ،شهاب ،جمدي ،مبادئ النقود واالقتصاد ،األسكندرية ،مرص :دار اجلامعة اجلديدة للنرش،
 ،1997ص.196

 عيل ،عبد املنعم السيد ،دراسات يف النقود والنظرية النقدية ،مرجع سابق ،ص.388
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نجد من االس�تعراض الس�ابق لتعاريف املرصف املركزي أهنا تركز عىل وظائف املرصف

املركزي كمرصف احلكومة ،وإصدار النقد ،وكبنك للبنوك.

ومن هذه التعاريف يمكن القول بأن املرصف املركزي هو عبارة عن :
« مؤسس�ة مرصفي�ة عام�ة فريدة مس�تقلة تق�ع يف قمة اجلهاز املصريف يف الدول�ة ،مهمتها

إصدار النقد ،والرقابة عىل املصارف ،وتنظيم اهليكل النقدي واملرصيف ،وقيادة السياسة النقدية
واالئتامنية ،عىل النحو الذي حيقق أكرب منفعة لالقتصاد القومي ،بوسائل وأدوات متعددة ».
وقد أطلق عىل املصارف املركزية عدة تسميات منها :بنك البنوك ،بنك الدولة ،بنك اإلصدار.

أما العنارص األساس�ية التي يمكن اس�تفادهتا من التعريف كخصائص أساس�ية للمرصف

املركزي فهي:

أ -أن املرصف :أي مؤسس�ة نقدية ماليـة قادرة عىل حتويل األصول احلقيقـية إلـى أصول

نقدية واألصول النقدية إىل أصول حقيقية .

ب -أن املرصف :هو الذي يقع يف قمة اجلهاز املرصيف يف الدولة ،ويمثل السلطة العليا عىل

املصارف وغريها من املؤسسات املالية اخلاضعة لرقابته.

ت -أن املصرف« :الوحيد» من نوعـه يف الدولة ،ففي الوضع الغالب ،ال يتصـور وجود

أكثر من مرصف مركزي واحد يف الدولة.

ث -أن املرصف :مؤسسة «عامة» غالب ًا :أي أنه يكون مملوك ًا للدولة ،وهو بمثابة مرفق عام

يف الدولة وحتتفظ احلكومة بالكلمة األوىل هلا يف إنشائه وإدارتـه وإلغـائه .ويرجع ذلك إىل أمهية

وخطورة الوظائف التي يعهد هبا إىل املرصف املركزي.

 أدعيس ،التنظيم الترشيعي للعالقة بني املصارف اإلسلامية وسلطة النقد الفلسطينية ،مرجع سابق ،ص
 ،55بترصف.
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ج�ـ -إن املصرف :املؤسس�ة العام�ة األهم من حي�ث الدور املن�وط به يف تنظيــ�م النـقد

واالئتامن املرصيف يف الدولة ،خاصة أنه اجلهة الوحيدة يف الدولة ،التي تصدر النقد وتلغيه.
املطلب الثالث :وظائف املصرف املركزي:

تنحرص أهم وظائف املرصف املركزي باملجاالت التالية:
-1الوظيفة املرصفية.
-2الوظيفة النقدية.
-3الوظيفة الرقابية.

-1الوظيفة املرصفية( :مرصف الدولة) :
يعتبر املرصف املركزي مرصف احلكومة أو مرصف الدول�ة ،حيث يقوم بتوفري اخلدمات

املرصفي�ة التي حتتاجه�ا الدولة بكافة مؤسس�اهتا وتتضمن هذه الوظيفة قي�ام املرصف املركزي

بعدد من األعامل منها:

أ -تقديم القروض وتوفري التسهيالت االئتامنية للحكومة.
ب -القيام بدور املستش�ار املايل للحكومة عن طريق تقديم املش�ورة والنصح يف الش�ؤون

املالية النقدية.

ت -ضامن تعهدات احلكومة للغري خاصة للمؤسسات النقديه الدولية.
ث -مسك احلسابات اجلارية للحكومة وتنظيم مدفوعاهتا وقبول إيراداهتا.
 الرفاعي ،فادي حممد ،املصارف اإلسالمية ،ط ،1بريوت ،لبنان :منشورات احللبي ،2004 ،ص .154
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واملصرف املرك�زي األردين يقوم بجميع هذه األعمال ،وكذلك مؤسس�ه النقد العريب

السعودي ومرصف لبنان.

 -2الوظيفة النقدية:
تعترب هذه الوظيفة من أوىل وظائف املرصف املركزي ظهور ًا ،غري أهنا ختضع لقيود قانونية

تتصل بصفة اساس�ية بنوع األصول التي يتعني عىل املرصف تغطية إصداره هبا ،وبنس�بة رصيد

الذه�ب الت�ي يتوجب عليه االحتفاظ هب�ا .إن املرصف املركزي يقوم بتنظي�م إصدار العملة

الوطنية بحس�ب متطلب�ات االقتصاد الوطني ،وتقترص عليه دون غيره مهمة اإلصدار النقدي
باالس�تناد اىل جمموعة من الترشيعات والقوانني احلكومية التي تس�نها الدولة والتي تعد بمثابة
احلدود الواجب التقيد هبا من قبل البنك املركزي عند قيامه باإلصدار النقدي.

 ج�اء يف امل�ادة رقم ( )93لعام 1966م( :أن يتوىل املرصف املركزي تقديم س�لفة مؤقته للحكومة لتغطية
عج�ز امليزانية ،عىل ان ال تزيد يف جمموعها يف س�نة مالية واحدة ع�ن  %10من معدل الواردات املحصلة

لثالث سنوات سابقة وملدة ال تزيد عن ثالثامئة يوم).

 قامت مؤسسة النقد العريب السعودي بتقديم قرض للحكومة لتغطية عجز يف ميزانية عام 1956م.

 امل�ادة  70م�ن قان�ون النق�د والتس�ليف اللبن�اين واملعدل�ة بالقان�ون املنفذ باملرس�وم رق�م  6012تاريخ
1973/10/5م ح�دد وظيفة مرصف لبن�ان العامة بأهنا:املحافظة عىل سلامة أوضاع النظام املرصيف؛
والتعاون مع الدولة ،وثبات القطع.

 ج�اء يف امل�ادة رق�م ( )31م�ن قانون املصرف املرك�زي األردين رق�م ( ( :1966 )93أن يك�ون الغطاء
بالذه�ب والس�ندات األجنبية القابلة للتحويل) .كام جاء يف املرس�وم امللكي الس�عودي رقم( )24لعام
1957م اخلاص بتحديد نسب الغطاء النقدي للريال أن يكون  %65من الذهب وعمالت أجنبية قابلة

للتحوي�ل و %10رياالت فضية ،و %25عمالت أجنبية أخرى .ثم صدر املرس�وم امللكي رقم( )6لعام
 1960أس�قط فيه الفئتني األخريتني من التغطية ودون حتديد لنس�بة التغطية بالذهب ومقدار العمالت
القابلة للتمويل ،كام أسقط األوراق التجارية والسندات احلكومية من األصول املالية أيض ًا.

 الشمري ،النقود واملصارف والنظرية النقدية ،مرجع سابق ،ص .173
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 -3الوظيفه الرقابية:
إن وظيف�ة املصرف املركزي بوصفه رقيب ًا وموجه ًا لالئتامن املرصيف تعد من أهم الوظائف
التي يقوم هبا حتى يمكن أن تعد هذه الوظيفة بمثابة الوظيفة األساس�ية للمرصف املركزي،
والرقابة التي متارسها املصارف املركزيه عىل البنوك واملؤسسات املالية تستهدف:
 التأك�د من سلامة الوضع املايل بكل مرصف ،ومؤسس�ة مالية ،وبص�ورة خاصة التأكدمن الكفاءة املالية وضامن الس�يولة الالزمة وقابلية تلك املصارف واملؤسس�ات املالية عىل القيام
بالتزاماهتا ،وأعبائها أو عىل األخص جلهة املحافظة عىل أموال املودعني.
 التحق�ق م�ن أن املص�ارف تتقي�د بالقوانني واألنظم�ة والتعاميم الص�ادرة عن املرصفاملركزي ،ومتابعة الوجود القانوين واالعتباري للمرصف وما يـواجهة من متغريات.
وهل�ذه السياس�ة أدواهتـ�ا املختلف�ة (الكميـ�ة منه�ا والنوعي�ة واملباش�ـرة) التـ�ي يـؤدي
اس�تخدامها إىل التأثري يف كمية نوعية االئتامن املرصيف ومن ثم التأثري النقدي الذي ينعكس بعد
عىل االستقرار النقدي والنمو االقتصادي للبلد.

 املرجع السابق ،ص .173

 الرفاعي ،املصارف اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص .155
 املرجع السابق ،ص .174
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املطلب الرابع :وظائف املصرف املركزي جتاه املصارف التجارية :

يقدم املرصف املركزي اخلدمات للمصارف التجارية منذ نشأهتا حتى انتهاء خدماهتا .فهو

يق�وم بإصدار ش�هادة ميلاد املرصف ،وذلك ألن املصرف تاجر والتاجر يثبت يف الس�جالت

التجاري�ة .فعند إنش�اء مرصف يتم اس�تكامل تس�جيله ،ويثبت يف س�جالت املصرف املركزي
اخلاصة.

كذلك يقوم املرصف املركزي بإهناء نش�اط املرصف التجاري وشطبه من سجالته ،وذلك

يف األحوال التالية:

 -1عند خمالفته ألحكام القوانني واألنظمة املعمول هبا يف البلد.
 -2اإلرضار باملصلحة االقتصادية العامة عن طريق اتباع سياسات خاطئة.
 -3توقفه عن مزاولة أعامله.
 -4صدور قرار بتصفية أو اإلعالن عن إفالسه.
 -5اندماجه واحتاده مع بنك آخر.
 -6إذا اكتشف أن البيانات التي تم تسجيله بموجبها كانت خاطئة.
ويقوم املرصف بمراقبة نشاط املصارف وتقديم اخلدمات التالية:
 انظر:علم الدين ،حميي الدين إسماعيل ،موسوعة أعامل البنوك من الناحيتني القانونيةوالعملية ،القاهرة،
مرص :رشكة مطابع الطناين ،1987 ،ج ،1ص ،11اجلامل ،غريب ،املصارف وبيوت التمويل اإلسالمية،

د .ط ،القاه�رة ،مصر :دار االحتاد العريب للطباعة ،1972 ،ص  ،38عوض ،فؤاد هاش�م ،اقتصاديات

النق�ود والت�وازن النق�دي ،د .ط ،القاه�رة ،مصر:دار النهض�ة العربي�ة ،1984 ،ص  ،165الرفاعي،
املصارف اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص  ،174بترصف.
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 )1االحتفاظ باألرصدة النقدية للمصارف.
 )2اإلرشاف عىل عمليات املقاصة بني املصارف.
 )3قيامه بمهمة املسعف األخري للمصارف.
 )4الرقابة واإلرشاف عىل املصارف وأعامهلا.

املطلب اخلامس :أهداف املصارف املركزية:

تتمث�ل أهداف املص�ارف املركزية يف مجلة من األهداف العام�ة ،وإن اختلفت التفصيالت

واألساليب حسب معايري منها :

 )1مرحلة النمو االقتصادي العام للبلد.
 )2حجم املوارد املالية املتاحة.
 )3نوع النظام النقدي الذي يعمل املرصف املركزي يف ظله.
 )4مدى اتساع وتطور سوق املال وسوق النقد.
وتتمثل هذه األهداف فيام ييل:
 )1حتقيق االستقرار النقدي واملحافظة عىل قيمة العملة.
 )2حتقيق أفضل معدالت للنمو االقتصادي.
 انظر :الرفاعي ،املصارف اإلسلامية ،مرجع سابق ،ص  .158احلزيم ،يوسف بن عثامن ،حتول املرصف
املرك�زي التقلي�دي إىل مرصف مركزي إسلامي ،ط ،1الري�اض ،اململكة العربية الس�عودية:مكتبة دار

السالم1424 ،هـ ،2004 ،ص ،38بترصف.
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 )3دعم املصارف ومساعدهتا والتنسيق فيام بينها.
 )4محاية أموال املودعني وسائر الدائنني اآلخرين.
 )5املساعدة يف حتقيق أفضل توظيف ممكن للموارد املتاحة.

وتشمل هذه األهداف عىل بنود ال يوجد حوهلا خالف بني املصارف التقليدية واإلسالمية

كدعم املصارف ومس�اعدهتا والتنس�يق فيام بينها وااللت�زام بالترشيعات املرصفية ،باس�تثناء ما
يتعارض مع مبادئ املصارف اإلسالمية.

وإىل ه�ذا ذه�ب كل من املشرع األردين والس�عودي .فمثالً ،جاء يف قان�ون رقم  23لعام

 1971التعديالت التي أدخلت عليه عام  1975أن أهداف البنك املركزي األردين هي:
 احلفاظ عىل االستقرار النقدي يف اململكة. ضامن قابلية التحويل للدينار. -تشجيع النمو االقتصادي يف اململكة وفق السياسة االقتصادية العامة للحكومة.

وج�اء يف املرس�وم امللك�ي رق�م  23وتاري�خ 1377/5/23ه�ـ يف معرض بي�ان أهداف

مؤسسة النقد العريب السعودي بأهنا ترتكز يف أمرين أساسيني مها:

 -تقوي�ة العمل�ة الوطني�ة للبالد وتثبي�ت قيمتها يف الداخ�ل وحتديدها بالنس�بة للعمالت

األجنبية.

 -مس�اعدة وزارة املالية يف تركيز إيرادات احلكومة ،واإلرشاف عىل املرصوفات للفقرات

املعتمدة يف امليزانية.
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يق�وم املصرف املركزي يف س�بيل حتقيق أهدافه ،باس�تخدام أس�اليب تبع ًا لطبيع�ة النظام

االقتصادي املتبع ودرجة تطوره االقتصادي ،وهذه املجاالت هي:
أ) الرقابة الكمية.
ب) الرقابة الكيفية أو النوعية.
جـ ) الرقابة املبارشة.

أ ) الرقابة الكمية  :
ومنها يضع املرصف املركزي سياسات كمية واضحة وصارمة خاصة فيام يتعلق باالحتياطي

النقدي للمصارف ،ونسبته إىل الودائع ،وسياسة إعادة اخلصم.

ب ) الرقابة الكيفية :
وفيه�ا خيصص املصرف املركزي مزايا لبعض املجاالت ،بحيث إذا ما نفذ سياس�ة معينة،

فإن�ه حيصل على حرية مرتبطة هبذا التنفيذ ،كذلك وضع س�قوف لالئتامن يف جماالت معينة ،أو
منع االستثامر يف جماالت حمددة.

جـ ) الرقابة املبارشة :
وتعتمد عىل التأثري الذي يامرس�ه املرصف املركزي جتاه املصارف التجارية والذي ينعكس

هذا التأثري عىل النشاط االئتامين واملرصيف.

 الشمري ،النقود واملصارف والنظرية النقدية ،مرجع سابق ،ص .92

 عاشور ،يوسف حسني ،إدارة املصارف اإلسالمية ،ط ،1فلسطني ،2002 ،ص .357
 الشمري ،النقود واملصارف والنظرية النقدية ،مرجع سابق ،ص .193
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املبحث الثاني
عالقة املصارف اإلسالمية باملصارف املركزية



املطلب األول :مشكله العالقة مع املصارف اإلسالمية :

تعم�ل املصارف اإلسلامية يف ع�دد من البلدان وكج�زء من النظام املصريف وتطبق عليه

القواع�د والتعليامت املطبقة على املصارف التقليدية مع بعض االس�تثناءات ،دون االخذ بعني
االعتبار خصوصية األس�س التي تعمل بموجبها املصارف اإلسلامية ،وهذه مما يؤثر سلب ًا عىل

أعامهلا ،وقد تم تأس�يس معظم املصارف اإلسلامية كرشكات مس�امهة عام�ة إال أن مرجعيتها

القانونية تنوعت.

وعالقة املصارف اإلسلامية باملصارف املركزية تتجاوز قضاي�ا التنظيم والرقابة املبارشة،

بس�بب كون املرصف املركزي يف الدولة املس�ؤول عن تطبيق السياس�ة النقدية للدولة وممارس�ة
الرقاب�ة على املصارف ،فه�و يضع القواع�د والتعليمات للمص�ارف عموم� ًا ،ولكن املرصف

املرك�زي غالبا ال يأخذ بعني االعتبار أن املصارف اإلسلامية تعمل وفق� ًا للمبادئ االقتصادية
واملالي�ة بام يتفق وأحكام الرشيعة اإلسلامية ،وتبع ًا لذلك حتتاج إىل اس�تثناءات خاصة هبا منذ

حلظة اختاذ القرار برتخيصها .ويف العامل اإلسلامي هناك مخس�ة نامذج من األطر التنظيمية التي
توضح عالقة املرصف املركزي مع املصارف اإلسالمية.

النموذج األول:
يتمثل يف البلدان التي قامت بتغيري نظامها املايل واملرصيف بام يتفق وأحكام الرشيعة اإلسالمية

وهو ما يطلق عليه بـ (أس�لمة النظام املرصيف) وهي الس�ودان وإيران وباكس�تان وتقوم العالقة
هنا عىل التكامل ،وهي حمددة بضوابط وقواعد تتالءم مع مبادئ نشاط الصريفة اإلسالمية.

 حنون ،حممد حسن ،األعامل واخلدمات املرصفية يف املصارف التجارية واإلسالمية ،د .ط ،عامن ،األردن،
1426هـ ،200 ،ص .509 -507

مؤمتر املصارف اإلسالمية  بني الواقع 
واملمول 

22

بدائل املسعف األخري للمصارف اإلسالمية من البنوك املركزية

النموذج الثاين:
يتمث�ل يف البل�دان الت�ي أصدرت قوانني عامة تس�مح بقيام املصارف اإلسلامية ،وتنظم

حركتها بعيد ًا عن املصارف التقليدية بوضع احلدود والضوابط وختصص هلا األجهزة احلكومية

التي ترشف عىل نشاطها وتتأكد من ممارستها كام هو احلال يف تركيا واإلمارات وماليزيا والفلبني
ويعتق�د أن�ه يف هذه احلالة ت�أيت العالقة بني املص�ارف املركزية واملصارف اإلسلامية منضبطة،

ال تث�ار بين الطرفني أية إش�كاالت ،اس�تناد ًا مل�واد وبنود القوانين املوضوعة الت�ي تأخذ بعني
االعتبار الطبيعة املتميزة للمصارف اإلسالمية.

النموذج الثالث:
يتمث�ل يف البل�دان التي أصدرت قوانني خاصة اس�تثنائية إلنش�اء مصارف إسلامية بجانب

املصارف التقليدية ،األمر الذي أدى إىل تعارض املفهوم األسايس لطبيعة عمل املصارف اإلسالمية
مع نصوص القوانني التي ستتعامل وتتعايش معها تلك املصارف ،وبالتايل وجدت نفسها يف مأزق

حقيقي نتيجة إخضاعها ألساليب الرقابة التقليدية من قبل املصارف املركزية يف الدول التي تعمل
هبا ،ومثال ذلك مرص واألردن والعراق وقطر والبحرين ،وغريها من البلدان األخرى.

النموذج الرابع:
يتمثل نموذج املرصف املركزي اإلسلامي يف اململكة العربية السعودية من خالل مؤسسة

النقد العريب الس�عودي ،وهي مؤسس�ة حكومية تقوم عىل رأس النظام املرصيف يف اململكة وفق ًا
ألح�كام الرشيعة اإلسلامية فال جي�وز هلا دفع أو قبض فائدة أو مب�ارشة أي عمل يتعارض مع

قواع�د الرشيع�ة اإلسلامية :طبق ًا ملا تقيض به املادة األوىل من مرس�ومها امللكي رقم( )3لس�نة
1371هـ ،وتقوم بأعامل مرصف احلكومة ومراقبة املصارف التجارية ،كام تقوم بتوجيه ومراقبة
االئتامن ونسبة السيولة يف املصارف.
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النموذج اخلامس:
يتمثل يف البلدان التي مل تصدر ترشيع ًا يتضمن إنشاء مرصف إسالمي وأفضل مثال حيتذى

به هو تأس�يس بيت التمويل الكويتي طبق ًا ألحكام القانون من قبل وزارة األوقاف والش�ؤون
اإلسالمية ووزارة املالية مع عدم اإلخالل باألحكام التي استثنيت منها هذه الرشكة من أحكام

القوانين القائم�ة واملوضحة هب�ذا النظام والتي تعتبر القانون الصادر بالرتخي�ص يف قيام هذه
الرشكة إقرار ًا هلا.

اختل�ف الباحث�ون حول طبيع�ة العالقة ما بني املصارف اإلسلامية واملص�ارف املركزية،

فكانوا يف ذلك عىل اجتاهني:

 -1االجت�اه األول :ي�رى رضورة التزام املصارف اإلسلامية بالقوانني املرصفية الس�ائدة،

وخضوعه�ا ألدوات الرقاب�ة املرصفي�ة املطبقة عىل مجي�ع املصارف العاملة ،بام يف ذلك النس�ب
املحددة لالحتياطي اإلجباري ونس�ب االئتامن ،املفروضة عىل أنواع الودائع ،باستثناء القوانني
واألدوات التي تتعارض مع مبادئ الرشيعة اإلسلامية ،كاس�تخدام س�عر إع�ادة اخلصم عند
االقرتاض من املرصف املركزي ،وعدم السماح للمصارف اإلسلامية باالس�تثامر يف السندات

وأذونات اخلزينة.

 -2االجت�اه الث�اين :ي�رى أصحاب هذا االجت�اه أنه على الرغم من ك�ون خضوع املرصف

اإلسلامي لرقاب�ة املصرف املركزي أم�ر ًا رضوري ًا ،لكن تطبي�ق أدوات الرقاب�ة عىل املصارف
اإلسلامية بنفس أس�لوب تطبيقها عىل املص�ارف التجارية الربوية هو أم�ر يتعارض مع طبيعة
املرصف اإلسلامي( :ففرض نس�بة االحتياطي اإلجباري  -مث ً
ال  -عىل الودائع االس�تثامرية،

 اهليتي ،املصارف اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص .697

 مح�ود ،س�امي حس�ن ،البنوك اإلسلامية بين االنضب�اط واملبالغة ،جملة البن�وك اإلسلامية ،العدد ،23
1404هـ1983 ،م  ،ص .25
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يتع�ارض م�ع كوهنا أموال مضاربة قابلة لتحمل اخلس�ائر ،أما تطبيق النس�ب االئتامنية ونس�ب
الس�يولة بصورهتا املطبقة على املصارف التجارية الربوية ،فإنه يضيع عىل املصارف اإلسلامية

فرص� ًا اس�تثامرية .ويضعه�ا يف موض�ع غير تنافسي ،وغير ع�ادل ،باملقارن�ة م�ع املص�ارف

التجارية الربوية.

إن نظام الرقابة املطبق عىل املصارف اإلسالمية قد متت صياغته واشتقاق ضوابطه ومعايريه

من واقع الطبيعة اخلاصة باملصارف التقليدية.

ولق�د تبني عندما تم اس�تخدام نف�س الضواب�ط واملعايريالرقابية التقليدي�ة عىل املصارف

اإلسالمية ،أن هناك نوع ًا من عدم التناسب بني هذه األدوات الرقابية ،وحمل الرقابة املرصفية.

وأن هناك غموض ًا يف العالقه بني املصارف اإلسالمية واملصارف املركزية.

س�تقوم الباحثة يف بادئ األمر بتحديد سمات املصارف اإلسالمية عن املصارف التقليدية

فيام خيص العالقة ،ثم بيان أسباب خضوع املصارف اإلسالمية لرقابة املصارف املركزية ،ومهام
املرصف املركزي املتعلقة باملصارف اإلسالمية.

املطلب الثاني :مسات املصارف اإلسالمية عن املصارف التقليدية فيما خيص العالقة:

عن�د احلدي�ث ع�ن عالقة املصرف املركزي باملص�ارف اإلسلامية جيب ايض�اح احلقائق

واالختالف�ات الت�ي متتاز هب�ا املصارف اإلسلامية عن الربوي�ة يف جمال العالقة بين املصارف

املركزية واملصارف التجارية وهي:

 حميس�ن ،عب�د احللي�م ابراهي�م ،تقييم جتربة البنوك اإلسلامية ،رس�الة ماجس�تري مقدم�ة إىل جملس كلية
االقتصاد ،اجلامعة األردنية ،1989 ،ص .170

 الرفاعي ،املصارف اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص .151

 انظر:العاميدة ،عالقة البنك املركزي بالبنوك اإلسلامية ،رسالة ماجستري يف االقتصاد اإلسالمي ،جامعة
الريم�وك1412 ،ه�ـ ،1991 ،ص ،128اهليت�ي ،املصارف اإلسلامية بين النظري�ة والتطبيق ،مرجع

سابق ،ص.692
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 -1املصارف اإلسالمية متعددة األغراض بعكس املصارف الربوية التي تتعامل يف االئتامن

أو متخصصة يف جمال معني .فاملصارف اإلسالمية متول ،ويودع لدهيا ،وتتعامل بالتجارة والبيع

والعقارات . . . . .الخ.

 -2املصارف اإلسلامية مصارف لالس�تثامر والتنمية فهي ال تتعام�ل بديون وفوائد وإنام

تس�عى إىل اس�تثامر أمواهلا عن طريق املش�اركة واملضاربة  . . . . .الخ مما حيقق التنمية للمجتمع
اإلسالمي.

 -3املصارف اإلسلامية ال تتعامل بالفائدة أخذ ًا أو إعطا ًء وذلك حلرمة الربا يف الرشيعة

اإلسالمية .وبذلك فهي عكس املصارف الربوية التي تتعامل بالفوائد .واملرصف املركزي يقوم

بتحديد سعر الفائدة للمصارف الربوية وهذا ال يمكن تطبيقه عىل املصارف املشاركة يف األرباح
واخلس�ائر .وحتدد بدل سعر الفائدة نس�بة كل من األطراف يف األرباح واخلسارة عىل من تكون

كأن حتدد  %50من الربح لصاحب رأس املال والباقي للمضارب.

 -4طبيعة موارد املصارف اإلسالمية ختتلف عن طبيعة موارد املصارف الربوية .فاملصارف

الربوي�ة موارده�ا ودائع مضمونة الس�داد مع فوائدها أما املصارف اإلسلامية فهي حس�ابات
استثامر تشارك يف الربح واخلسارة.

 -5طبيعة استخدام موارد املصارف اإلسالمية ختتلف عنها يف املصارف الربوية .فاملصارف

الربوية تستخدم ودائعها يف اإلقراض واالقرتاض بفائدة فقط .أما املصارف اإلسالمية فتستخدم
ودائعها يف االستثامر عدة صيغ منها املضاربة ومنها املشاركة ومنها البيوع والقرض احلسن . . .

وهذه االستخدامات تنتفي عنها الفوائد .وبحاجة إىل سيولة نقدية.

 -6املصارف الربوية تستطيع أن تسحب عىل املكشوف يف املرصف املركزي مقابل فائدة.

واملصارف اإلسالمية ال تستطيع ذلك الستبعاد الفائدة كام أسلفنا.
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املطلب الثالث :أسباب خضوع املصارف اإلسالمية لرقابة املصارف املركزية:

إن خض�وع املصارف اإلسلامية لرقابة املصارف املركزية مس�ألة رضوري�ة ،نظر ًا للطبيعة

اخلاص�ة للعمليات املرصفية عموم ًا ،وعمليات هذه املص�ارف خصوص ًا ،وما تنطوي عليه من

خماطر اقتصادية ومالية جيب أن تكون املصارف اإلسلامية خاضعة لرقابة املصارف املركزية

وذلك لألسباب التالية:

 -1املصارف اإلسلامية حلقة من سلسلة املؤسسات املالية العاملة يف البلد ،وهي إحدى

مكون�ات هذا اجلهاز املرصيف الذي يرشف عليه املصرف املركزي ونظمه بقوانينه ،لذلك جيب

أن تكون خاضعة للمرصف املركزي.

 -2املصارف اإلسالمية تؤثرعىل االقتصاد الوطني كوهنا تسهم يف غالبية األنشطة واألعامل

املوجودة يف البلد .لذلك جيب أن تتدخل فيها املصارف املركزية للحفاظ عىل االقتصاد الوطني

يف حالة سليمة.

 -3املص�ارف اإلسلامية تتعامل يف أم�وال الناس .وحفاظ� ًا عىل أموال الن�اس ال بد من

خضوعها لرقابة املرصف املركزي.

 -4املصرف املركزي مس�ؤول عن تطبيق وتنفيذ السياس�ة النقدي�ة يف الدولة .واملصارف

اإلسالمية تؤثر تأثري ًا فعاالً يف هذه السياسة.

 -5بعد أن فرضت املصارف اإلسالمية نفسها عىل الساحة وأصبح هلا عمالء بأعداد كثرية

ومنه�م من حتول إليها م�ن مصارف ربوية ،فإنه تنظي ًام للمنافس�ة ومنع ًا حلدوث أي تعارض أو

آشكاليات جيب أن يتدخل املرصف املركزي يف املصارف اإلسالمية أسو ًة بغريها.
 املالقي ،البنوك اإلسالمية التجربة بني الفقه والقانون والتطبيق ،مرجع سابق ،ص .153
مؤمتر املصارف اإلسالمية  بني الواقع 
واملمول 

27

د .هناء حممد هالل احلنيطي

 -6يف املص�ارف التقليدي�ة تعطى الودائع فائدة حمددة مس�بق ًا بينام يف املصارف اإلسلامية

ال يوج�د مث�ل ذل�ك وإنام هلم نصيب م�ن األرباح  .لذل�ك فالعمالء يعتم�دون يف نصيبهم من

األرب�اح على أداء املرصف ويتأث�رون به .وعليه فيج�ب أن تنضوي هذه املص�ارف حتت مظلة
املرصف املركزي مع مراعاة خصائصها ومميزاهتا وطبيعتها.

 -7بالرغم من الفروق واالختالفات فيام بني املصارف اإلسلامية والربوية إال أن هنالك

نوع� ًا من الش�به بينهما يف بعض العمليات مما يس�توجب رقابة املرصف املرك�زي عىل املصارف
اإلسالمية مساواة هلا باملصارف الربوية.

وبالنظ�ر إىل اخلصائ�ص واملمي�زات ال�واردة يف املطل�ب الثالث من ه�ذا البحث ودواعي

وموجب�ات تدخ�ل املرصف املركزي باملص�ارف اإلسلامية يف املطلب الرابع م�ن هذا البحث

نخلص إىل رضورة خضوع املصارف اإلسالمية لرقابة املرصف املركزي .ونشوء عالقة ما بينهام
تراعي خصائص ومميزات املصارف اإلسالمية.

املطلب الرابع:مهام املصرف املركزي املتعلقة بالعمل املصريف اإلسالمي :

يتوج�ب على املص�ارف املركزي�ة أن تلع�ب دور ًا أكث�ر إجيابي�ة يف التعام�ل م�ع املصارف

اإلسلامية ،بما يمكنها من القي�ام بالدوراملطل�وب منها وف�ق القواعد واألس�س التي تضمن

سالمة مراكزها املالية وضامن حقوق املتعاملني معها ،لذلك عىل املرصف املركزي القيام بجملة
من املهام التي تتعلق باملصارف اإلسالمية لتحقيق هذا الدورمن أمهها ما يأيت:

 نظام القبول وسحب القبول ألعضاء هيئات الرقابة الرشعية يف املصارف اإلسالمية. املوافقة عىل النظام األسايس للمرصف اإلسالمي وفق ًا ألحكام هذا القانون. العيل ،صالح محيد ،املؤسس�ات املالية اإلسلامية ،ط ،1دمشق ،س�وريا:دار النوادر1429 ،هـ،2008 ،
ص.118 -114
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 -جي�ب عىل املصارف اإلسلامية مواف�اة املرصف املرك�زي بكافة البيان�ات الدورية التي

حيددها املرصف املركزي عن الوضع النقدي واملايل.

 -التفتي�ش على املرصف اإلسلامي للتأكد من أنه يدير أعامله بش�كل س�ليم وفق ًا لقانون

تأسيسه وقانون املصارف وقانون املرصف املركزي.

 -تطبي�ق العقوب�ات املنصوص عليه�ا يف قانون املصرف املركزي وقان�ون املصارف عىل

املص�ارف وأعض�اء جمالس إدارهتا وموظفيه�ا يف حالة خمالفتهم ألحكام ه�ذا القانون أو قانون
املرصف املركزي أو قانون املصارف.

 تسهيل إجراءات فتح فروع جديدة. -وض�ع معايريرقابي�ة تتالءم مع طبيعة ونش�اطات املصارف اإلسلامية الختالفاها عن

املصارف التقليدية.

 إضافة معايريرشعية إىل املعايرياملالية األخرى لرقابة املصارف اإلسالمية. -ختصيص إدارة رقابة مس�تقلة للمصارف اإلسلامية يتم تأهيل عامليها للقيام بمهامهم

املطلوبة عىل الوجه األكمل.

 -النظر يف نسب السيولة واالحتياطي املقررة ونسبة الودائع بالعملة األحنبية بام يتالءم مع

طبيعة املرصف اإلسالمي بوصفه مرصف ًا استثامري ًا.

 -عدم إجبار املصارف اإلسالمية االحتفاظ بضامنات يف عمليات املشاركات واملضاربات

ألهنا تتعارض مع املفاهيم والعقود اإلسالمية.

 -ربط تطبيق نسب االحتياطي النقدي عىل املصارف اإلسالمية وغريذلك باستثامر أمواهلا

داخل الدولة ،فإذا فعلت فتعفى من هذا االحتياطي وإن قامت باس�تثامراألموال خارج الدولة
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فتل�زم باالحتف�اظ باالحتياطي ،وهذا ما يتم العمل به يف بعض الدول كحافز للمصارف كي ال

ترسب أموال املسلمني إىل غريهم.

 -السماح للمصارف اإلسلامية بتمل�ك األصول الثابته واملنقول�ة ألن املرصف يعمل يف

النشاط التجاري مبارشة ،وال يستطيع إيداع فوائضه بفوائد لدى مصارف أخرى.
 تطوير البيانات املطلوبة من املرصف اإلسالمي حيث تشمل: -جانب ًا رشعي ًا للتأكد من رشعية االستثامرات.

 -جانب� ًا حماس�بي ًا للتأكد م�ن صحة قياس وتوزي�ع األرباح بني املس�امهني واملودعني طبق ًا

لعقد املضاربة الرشعية.

 -ال حي�ق للمصرف املرك�زي أن جيرباملرصف اإلسلامي على التعامل بالفائ�دة أخذ ًا أو

إعطـا ًء.

 -يلزم املرصف املركزي املصارف اإلسلامية بإعداد حس�ابات ختامية منشورة عىل نفس

منوال املصارف التجارية ،عىل الرغم من اختالف أنش�طتها ،وأسماء حساباهتا ،وطريقة قياس

أرباحها وتوزيعها.

 -تعميم مؤرشات مالية تصلح حقيقة لتقييم األداء بدالً من تلك التي س�بق تعميمها منذ

أكثر من نصف قرن لتطبق عىل املصارف التقليدية.

 -تعمي�م نس�ب وم�ؤرشات تقيي�م األداء لتقيي�م املصرف داخلي� ًا دون تدخ�ل املرصف

املركزي.

 -أن يفتح حسابات له لدى املصارف اإلسالمية بالعملة املحلية وبالعمالت األجنبية.
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 أن يفتح حسابات لديه للمصارف اإلسالمية بالعملة املحلية وبالعمالت األجنبية. -أن يبيع ويشرتي من املصارف اإلسالمية األوراق املالية وغريها من األدوات التي تتفق

مع أحكام الرشيعة اإلسالمية.

 أن يمنح املصارف اإلسالمية متوي ًال قصري أو متوسط األجل باستخدام أدوات وأساليب

ال تتعارض مع أحكام الرشيعة اإلسالمية.

***
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املبحث الثالث
املـســعف األخري
ع�ادة ما يق�وم املرصف املرك�زي بتوفري الدع�م التمويلي للمصارف وبعض املؤسس�ات

املالي�ة ليس فقط لتمويل حاالت العجز الس�يويل املفاجئ للمصارف واملؤسس�ات املالية ،وإنام
ألن مث�ل هذا الدعم يوف�ر للمصارف املوارد املالية لتمويل بعض القطاعات ذات األس�بقية يف
خطط التنمية .يعادل املرصف املركزي مثل هذه احلاالت بأسعار فائدة تفضيلية لتوفري التمويل

للقطاعات املذكورة .

املطلب األول :وظيفة املسعف األخري للجهاز املصريف التقليدي:

حتت�اج املصارف أحيان ًا ،إىل الس�يولة نتيجة زيادة الطلب عىل النق�ود نظر ًا لتهافت العمالء

جو من عدم الثقة يف مرصف بعينه ،أو يف عدد من
عىل س�حب أرصدهتم ،خاصة عندما يس�ود ّ
املص�ارف ،أو يف ح�االت األزمات املؤقته للس�يولة ويف هذه األحوال ال تس�تطيع املصارف أن
تغط�ي طلباهت�م لنقص الس�يولة لدهيا ،كام أهنا ال تس�تطيع أن تبي�ع ما لدهيا من أص�ول لتغطية

الطل�ب ألهن�ا تس�بب خس�ارة هلا ( نظ�ر ًا لبيعه�ا يف وقت قصري) .وال تس�تطيع رف�ض طلبات
العمالء حتى ال تس�ود بينهم أجواء عدم الثقة ،فتلجأ هذه املصارف إىل االقرتاض من املرصف
حلني استقرار األحوال.

إن املقصود بوظيفة « املس�عف األخري » اس�تعداد املرصف املركزي لتقديم املعونة املطلوبة
 بن�ك الس�ودان املرك�زي ،توثيق جتربة الس�ودان يف جمال املصارف واملؤسس�ات املالية اإلسلامية ،خمطط
الرقاب�ة واإلرشاف املصريف ،الكت�اب الث�اين ،2004-1978 ،ط ،1اخلرطوم ،بنك الس�ودان ،املكتبة

الوطنية ،2006 ،ص .70

 أبو عيل ،حممد سلطان ،حمارضات يف اقتصاديات النقود والبنوك ،األسكندرية ،مرص:اجلامعات املرصية،
 ،1972ص .61
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من املصارف لتنش�يط الس�وق االئتامين يف ح�االت الضيق املايل ،عن طريق وضع�ه ما يلزم من
األرص�دة النقدي�ة احلارضة يف ه�ذا الس�وق ،وجعلها حتت تصرف املص�ارف التجارية وبقية

املؤسس�ات االئتامنية األخرى ،س�واء أكان ذلك بتقديم القروض مبارشة إليها أم بإعادة خصم
األوراق املالية املقدمة إليه من هذه املصارف.
كما يؤكد ماي�ر )(Mayer

عند حديثه ع�ن حيلولة املرصف املرك�زي دون اهنيار املصارف

(كمس�عف أخري) بقوله « :أحد جوانب السيطرة عىل عرض النقود هو احلاجة إىل توفري احلامية
ض�د اهني�ار املص�ارف  ...أي أن تكون مؤسس�ة املصرف املركزي ق�ادرة ومس�تعدة إلقراض

املص�ارف الت�ي تكون يف أزم�ة حيثام ال تك�ون املصارف األخرى مس�تعدة للقي�ام بذلك ،وأن

توفر الس�يولة للنظام املرصيف ،ومن خالل عمليات الس�وق املفتوحة  ...ولكونه يقف دائ ًام عىل
استعداد ألن يقوم بدور املسعف األخري فإن هذه تعد وظيفة هامة للغاية ،ومن السهل أن ننسى

ذلك ،فإن التهديد باهللع املايل يكون نادر ًا ،وهكذا عندما ينظر املرء لألنشطة اليومية للمرصف
املرك�زي ف�إن وظيفت�ه كمقرض ،تبدو غري مالئم�ة ،بل غري هامة ،ولكن يمك�ن أن نقول نفس

الشيئ عن رجال اإلطفاء مث ً
ال » .

ولي�س معن�ى ذل�ك أن املرصف املرك�زي جمرب عىل مس�اعدة املص�ارف التجاري�ة وتقديم

القروض والس�لف هل�ا يف مجيع األحوال دون قيد أو رشط ولكن على املرصف املركزي التأكد

من سلامة ترصفات ومعامالت املرصف ومدى تقيده بالقواعد املرصفية بعدها يقرر املرصف

املركزي مس�اعدة املرصف التجاري وتقديم املس�اعدة والقروض ل�ه .وكذلك ال يعني قيام
املرصف املركزي بوظيفة املس�عف األخري للمص�ارف التقليدية فقدان املرصف املركزي لعنرص

 الشمري ،النقود واملصارف ،مرجع سابق ،ص .175

 ماير ،توماس وآخرون ،ترمجة أمحد عبد اخلالق ،النقود والبنوك واالقتصاد ،ط ،1الرياض ،اململكة العربية
السعودية:دار املريخ ،2002 ،ص.103

 الغريب ،حمي الدين ،اقتصاديات النقود والبنوك ،مرجع سابق ،ص .74
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الرقابة عىل املصارف التقليدية ولكن يستطيع املرصف املركزي من خالل فرض رشوطه اخلاصة
وحتديد أس�عار الفائدة والرشوط التي يتم بواس�طتها تس�ديد القرض أن حيقق أهدافه السياسية

النقدية واالئتامنية .

إن القوانين املرصفي�ة يف أغل�ب الدول ال تلزم املصرف املركزي عىل االس�تجابة ملطالب

هذه املصارف ،إال أنه يقوم بإمدادها بالس�يولة الالزمة انطالق ًا من مسؤوليته عن سالمة اجلهاز
املرصيف ،وأيض ًا حلامية حقوق املودعني .ويس�تهدف املصرف املركزي من هذه الوظيفة األمور

التالية:

 حتقيق االستقرار املرصيف واالقتصادي. دعم رقابته عىل النشاط املرصيف واالئتامين. تنشيط السوق االئتامنية يف الظروف الصعبة.واألدوات التي يس�تخدمها املرصف املركزي لتحقيق هذه األهداف يف املصارف التقليدية

تتمثل بأداتني رئيسيتني مها :

(أ) سعر اخلصم أو (إعادة اخلصم):
هو نس�بة الفائدة الت�ي يتقاضاها املرصف املرك�زي مقابل إعادة خص�م األوراق التجارية

والسندات احلكومية للمصارف األخرى.

 العاميدة ،عالقة البنك املركزي بالبنوك اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص .77
 الرفاعي ،املصارف اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص .176

 لالس�تزادة :انظر:املالقي ،البنوك اإلسلامية ،مرجع س�ابق ،ص  ،134الرفاعي ،املصارف اإلسلامية،
مرج�ع س�ابق ،175 ،احلزي�م ،حتول املصرف املركزي التقلي�دي إىل مرصف مركزي إسلامي ،مرجع

سابق ،ص ،52بترصف.

 هاشم ،اسامعيل هاشم ،مذكرات يف النقود والبنوك ،د .ط ،دار اجلامعات املرصية ،1975 ،ص.18
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تعد إعادة اخلصم  ، Rescompteبمثابة إعادة متويل يتيحه البنك املركزي للبنوك التجارية.

ولكل مرصف سقف ،يمكنه يف إطاره ،احلصول عىل موارد جديدة من املرصف املركزي.

عرف�ت املوس�وعة االقتصادي�ة ،إعادة اخلصم بأن�ه « :يطلق عىل إح�دى وظائف املرصف

املرك�زي ،ويقصد به َّ
أن املصارف التجارية إذا أعوزهتا النقود الس�ائلة ،أن تعيد خصم األوراق
التجاري�ة الت�ي يف حوزهتا ،لدى املصرف املركزي؛ولذلك فإن س�عر إعادة اخلصم ،أي س�عر
املرصف ،هو السعر الذي يفرضه املرصف املركزي ،إلعادة رشاء األوراق التجارية تلك ،وهو

أعلى عادة من س�عر اخلصم العادي ،أي الس�عر الذي تفرضه املص�ارف التجارية للخصم عند
رشائها األوراق التجارية من عمالئها » .

ويمنح التمويل اجلديد  Refinancementمقابل خصم نسبة فائدة معينة ،من لدن املرصف

املركزي كتكلفة للمبالغ املقدمة ،وهكذا يمكن للمرصف املركزي أن يتدخل يف تقليص السيولة

أو ضخها بواس�طة عنرصين؛األول :مراجعة س�قف إعادة اخلصم زياد ًة ونقصان ًا عند احلاجة،
وحس�ب ما تقتضيه الظروف .والثاين :مراجعة فئات الفائدة ،املطبقة عىل هذا النوع من اللجوء
إىل تسهيالت املرصف املركزي.

فالعملي�ة إذ ًا إقراض من املصرف التجاري للعميل بفائدة ،وإقرتاض للمرصف التجاري

من املرصف املركزي بفائدة أقل من األوىل.

نالح�ظ مما س�بق مدى ارتباط وظيف�ة إعادة اخلصم بوظيفة املس�عف األخري ،ويعزز كوك
)(Koke

ذلك بقوله « :ارتبطت وظيفة املس�عف األخري لإلقراض تارخيي ًا بتلك اخلاصة بإعادة

اخلص�م ،حي�ث كانت الوظيف�ة األوىل ،تنجز م�ن خالل الوظيف�ة الثانية ،ولقد س�بقت وظيفة

إعادة اخلصم وظيفة املس�عف األخري لإلقراض ،ويمكن أيض ًا أن يعترب املرصف املركزي مؤدي ًا

لوظيفة املسعف األخري لإلقراض ،عندما ترجع إليه املصارف التجارية ملنح احلكومة تسهيالت
 حسني ،عمر ،املوسوعة االقتصادية ،ط ،4القاهرة ،مرص :دار الفكر العريب ،1992 ،ص.456
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يف أوق�ات ندرة األم�وال ،برشاء األوراق املالية ،والكمبياالت يف الس�وق املفت�وح ،وعليه فإن

وظيفت�ي إعادة اخلصم واملس�عف األخير ،ال متثالن دائ ًام ش�يئ ًا واحد ًا ،ولكن ألس�باب تتعلق

بالتوافق العام وارتباطهام التارخيي ،يمكن أن يعاجلا بشكل جيد مع ًا .

(ب) سعر املرصف :
يمكن للمرصف املركزي أن يقدم متوي ً
ال نقدي ًا مبارش ًا للمصارف األعضاء ،كقرض قصري

األجل ملواجهة عجز السيولة املؤقت وذلك بضامن أصل من أصوهلا وخاصة األوراق املالية أو
التجارية املتاحة لديه ،ويكون ذلك مقابل سعر فائدة حمدد ،ويستطيع املرصف املركزي لتحريك
س�عر الفائ�دة رفع ًا أو خفض� ًا أن يؤثر يف الطلب عىل االئتامن ،كام يمك�ن للمرصف املركزي أن
يضع معايري للتمييز بني املصارف األعضاء طالبة القروض فييرسها للبعض ويصعب احلصول

عليها للبعض اآلخر.

إن ه�ذا ال يعن�ي  -الت�زام املرصف املرك�زي بوضع م�وارده يف متناول أي�دي املصارف -

فقدانه لسلطته الرقابية عليها وخاصة يف تأثريه عىل خلق االئتامن بل العكس متام ًا إذ إنه يستطيع

أن يف�رض رشوطه التي يراها مناس�بة فيام خيص اإلقراض ومن خالل حتديده إلس�عار الفائدة
ورشوط تس�ديد القروض ،بام يتفق وأهداف السياس�ة النقدية واالئتامنية التي يامرسها .بحيث
تك�ون هذه الوظيفة (كمقرض أخري للجهاز املرصيف) رشط ًا رضوري ًا لنجاح مس�اعديه الرامية
إىل فرض رقابته املرصفية واالئتامنية عىل اجلهاز املرصيف.

 كوك ،م ،أج ،دي ،الصريفة املركزية ،ط ،1بريوت ،لبنان:دارالطليعة ،1987 ،ص.19

 نارص ،الغريب حممود ،الرقابة املرصفية عىل البنوك اإلسلامية ،رس�الة دكتوراه يف إدارة األعامل ،جامعة
عني شمس ،1991 ،ص.137

 الشمري ،النقود واملصارف ،مرجع سابق ،ص.175
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املطلب الثاني :املسعف األخري بالنسبة للمصارف اإلسالمية :

إن للمصرف املرك�زي وس�ائله يف تقديم الس�يولة التي قد حتتاج إليها املص�ارف التجارية

التقليدي�ة ،كخص�م الكمبياالت واألوراق التجارية األخرى واإلقراض بفائدة ،وهي وس�ائل

ال تتعامل هبا املصارف اإلسلامية ،لذلك كان حري ًا باملرصف املركزي أن يلبي طلب الس�يولة

م�ن املصارف اإلسلامية حفاظ ًا عىل اس�تقرار النش�اط املرصيف عىل النحو ال�ذي يتفق وطبيعة
نش�اطها بعد التأكد من حاجتها إليها فض ً
ال عن سلامة مركزها املايل ،وغري ذلك كثري مما يمكن

أن يلج�أ إليه املرصف املركزي من وس�ائل فنية أخرى تس�مح بضخ الس�يولة اإلضافية ،ودعم
املصارف اإلسلامية حني احلاجة ،وإن اقتىض ذلك تعدي ً
ال يف أنظمة ولوائح املرصف املركزي،

وذل�ك للحاج�ة املتعينة للمصارف اإلسلامية ،وما ق�د حيتمه هاجس حاجتها إىل الس�يولة إىل

االحتفاظ بنسبة سيولة مرتفعة وما ينطوي عليه ذلك من احلد من قدرهتا عىل استغالل مواردها
بشكل أفضل ،لذلك أصبح من املتعني وضع األسس والقواعد واملعايري التي يمكن من خالهلا

للمصارف اإلسالمية اللجوء للمصارف املركزية .

تواجه املصارف اإلسلامية حتدي ًا حقيقي ًا يف كيفية تأس�يس هذه العالقة اخلاصة باإلرشاف

والرقابة عليها من قبل املصارف املركزية لكي تكون رافد ًا هام ًا لنجاحها وليس معيق ًا ألعامهلا.
وم�ن املس�ائل الفني�ة التي حتت�اج إىل عناي�ة خاصة من اجله�ات الرقابي�ة لتوفري الثق�ة يف أعامل

املصارف اإلسلامية ،سياس�ة اإلي�داع لدى املرصف املرك�زي والدعم قصير األجل لطلبات
املصارف اإلسالمية من السيولة وتنقية كل ذلك من عنرص الفائدة املرصفية .

تدخلت املصارف املركزية للبلدان التي تقوم هبا املصارف اإلسالمية بدرجات متفاوته يف

أعمال ونش�اطات هذه املصارف ،إال أن هن�اك جانب ًا مه ًام يف هذه العالقة ال ي�زال باقي ًا دون أن
جيد له ح ً
ال عملي ًا ونظري ًا .واملتمثلة يف دور املسعف األخري حيث إن املصارف اإلسالمية وحلد

 العيل ،املؤسسات املالية اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص .127
 العيل ،املؤسسات املالية اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص .111
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األن مل جتد من يقوم بدور املس�عف يف حالة عجز الس�يولة لدهيا ،عىل أسس تنسجم مع الرشيعة

اإلسالمية .

إن للمرصف املركزي وس�ائله يف تقديم الس�يولة التي قد حتتاج إليها املصارف التجارية

التقليدي�ة ،وتواج�ه املص�ارف اإلسلامية مش�كلة مزدوجة يف ذل�ك تتمثل يف أنهّ ا ال تس�تطيع

االس�تفادة من ه�ذه اخلدمة؛ألن املرصف املرك�زي يعتربها قروض ًا على املصارف؛وبالتايل فإنه

يتق�اىض عليه�ا فوائ�د مرصفية؛وهذا جيعل سياس�ة املرصف اإلسلامي أكثر حتفظ ًا يف سياس�ة
السيولة؛وبالتايل زيادهتا عىل حساب االستثامر.

مل جت�د املصارف اإلسلامية حتى اآلن من يقوم بدور املس�عف األخير يف حالة عجز

الس�يولة لدهيا عىل أس�س تنس�جم مع الرشيعة اإلسلامية ،وس�اهم يف ع�دم إجياد حلول
عملية هلذه املش�كلة عد ُم تعرض هذه املصارف ملش�كلة نقص السيولة نظر ًا لتدفق الودائع
املس�تمرعليها ،فلم يتعرض مرصف من هذه املصارف ملثل هذه املش�كلة ،وهي النقص يف

السيولة سوى مرصفيني منها ،مها:

 -1بيت التمويل الكويتي.
 -2بيت االستثامر اإلسالمي األردين.
 -1وقد تعرض األول منها عام 1984م نتيجة لظروف طارئة يف تلك الفرتة  -اضطرته إىل

زيادة السحوبات عىل الودائع ،مما جعل احلكومة ممثلة بوزارة املالية -وليس املرصف املركزي-
تتدخل إلنقاذ هذا املرصف من تلك املش�كلة ،حيث سمحت للمرصف املركزي هناك بكشف

حساب بيت التمويل الكويتي لدهيا أكثرمن ( )100مائة مليون دينار كويتي.
 اهليتي ،املصارف اإلسالمية بني النظرية والتطبيق ،مرجع سابق ،ص .692
 املرجع سابق ،ص.694

 لالس�تزاد انظر :العيل ،املؤسس�ات املالية اإلسلامية ،مرجع س�ابق ،ص  ،123عاش�ور ،إدارة املصارف
اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص .375
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وق�د جاء هذا التدخل من قبل احلكومة هناك نتيجة لكوهنا مس�امهة يف هذا املرصف ،وقد

التزمت له عند ترخيصه يف حال حاجته .بأن تقوم بتلبية حاجته من السيولة يف حاجته هلا ،وأهنا
لن تسمح بخروجه من السوق مفلس ًا .

 -2وأم�ا بيت االس�تثامر اإلسلامي األردين ،فإن�ه قد تعرض إىل الوقوع يف خس�ائر كبرية

نتيجة لس�وء اإلدارة فيه ،األمر الذي أدى إىل اإلرضار بمصالح املودعني لديه ،مما دفع املرصف

املرك�زي إىل التدخ�ل والقي�ام بإقراض�ه مبالغ كبرية متكنه م�ن رد الودائ�ع إىل أصحاهبا ،وتقرر
حتويل هذه املؤسسة إىل مرصف تسهم فيه أطراف متعددة ضامن ًا لسالمته.

أدى عدم وجود حلول عملية مناسبة ملشكلة املسعف األخري ،بالنسبة للمصارف اإلسالمية،

وعدم إمكانية اإلفادة من بعض التسهيالت التي تقدمها املصارف املركزية إىل مجلة من السلبيات

املرتتبة عىل املصارف اإلسالمية من مشكلة املسعف األخري ،أمهها :

أ -االعتامد عىل استمرارية تدفق الودائع يف بناء خططها واسرتاتيجيتها االستثامرية.
ب -بناء عىل ما جاء يف النقطة (أ) فإنه ال يمكن للمصارف اإلسلامية بناء خطط اس�تثامرية
طويلة األجل اعتامد ًا عىل تدفق الودائع إلمكانية تعرضها يف أي وقت للس�حب خاصة
يف ظل األوضاع االقتصادية غري االعتيادية.

ت -جل�وء معظ�م املصارف اإلسلامية إىل توجيه اس�تثامراهتا إىل املرابحة لوض�وح التدفق
النقدي والعائد عليها .مماجعل مدد التمويل واالستثامر لدهيا قصرية األجل.

 جملة البنوك يف األردن :مقابلة أجرهتا مع مدير البنك اإلسلامي األردين ،موس�ى ش�حادة ،العدد الثامن،
املجلد السادس ،أيلول ،1987 ،ص .19

 حميسن ،تقييم جتربة البنوك اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص.167

 اهليتي ،املصارف اإلسالمية بني النظرية والتطبيق ،مرجع سابق ،ص  ، 697بترصف.
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ث -جيب عىل املصارف اإلسالمية أن حتتاط عند استثامر األموال املودعة لدهيا بتجميد قسم
منها وإبقائه بعيد ًا عن االس�تثامر من أجل احلفاظ عىل درجة معقولة من السيولة تؤمنها

ضد خماطر السحب املفاجئ للمودعني.

جـ -جلوء معظم املصارف اإلسلامية إىل صيغ االس�تثامر قصيرة األجل ،إلمكان تعرض
الودائع يف أي وقت للسحب من قبل أصحاهبا.

حـ -احلد من قدرة املصارف اإلسالمية عىل استغالل مواردها بشكل أفضل ،مما يعد معوقا
لنشاطها وأهدافها االستثامرية.

إال أن املرصف اإلسالمي يعوض ذلك باألساليب التالية:
 االستفادة من أموال املودعني لدهيم ،والتي تتوفر لدهيم بشكل كبري. -االحتفاظ بنس�بة عالية من الس�يولة لديه ملواجهة الطلب ،وهذا يؤثر عىل اس�تثامر أموال

املودعني وتوزيع األرباح من النواحي التالية :

 -تضط�ر البن�وك اإلسلامية إىل االحتف�اظ بس�يولة ملواجه�ة الطلب ،وه�ذا يعطل هذه

األموال عن االستثامر.

 -أو قد تلجأ املصارف اإلسلامية إىل االستثامر القصري واملتوسط األجل وهذا يؤثر عىل

حجم العائد أيض ًا.

 -أو قد تلجأ املصارف اإلسلامية إىل متويل االس�تثامر الذي يسهل تسييله كاملرابحة بدل

املضاربة مما يقلل العائد كذلك.

 الصامدي ،عيل حممد رجا ،أعامل البنوك اإلسالمية ،دراسة ،ص .22
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املطلب الثالث :البدائل واحللول املقرتحة ملش��كلة املس��عف األخري للمصارف اإلسالمية من
البنوك املركزية:

إن هذه املقرتحات واحللول متليها اخلصائص املميزة للعمل املرصيف اإلسالمي .
يعتبر املصرف املركزي هو امللاذ األخري للمص�ارف التجارية ،فإذا احتاجت إىل س�يولة

جلأت إليه وأخذت ما حتتاج إليه بفائدة ،لكن املرصف اإلسالمي ال يلجأ إىل املرصف املركزي.
ألن�ه يقدم تلك الس�يولة إما عن طريق حس�م «خص�م» الكمبياالت أو ع�ن طريق االقرتاض.
ومل�ا كان ه�ذان األس�لوبان غري مقبولني يف النظام اإلسلامي لكوهنام يقومان على الربا املحرم
فإن املرصف اإلسلامي ال يس�تطيع االس�تفادة من التس�هيالت التي يقدمها املرصف املركزي
للمصارف التجارية ،ومن هنا تنشأ مشكلة املسعف األخري.

أم�ا أه�م األدوات البديل�ة لتحقيق وظيفة املس�عف األخري  -آخذي�ن يف االعتبار ظروف

املصارف اإلسالمية يف ظل كل من النظم املختلطة أو النظم الالربوية  -فهي:

 -1تطوي�ر س�وق م�ايل إسلامي ،وأدوات ائتامنية تتف�ق وأحكام الرشيعة اإلسلامية :أي

أدوات مالية قائمة عىل امللكية (سندات املقارضة) ،تقوم فكرة األوراق املالية املنبثقة من مبدأ

امللكية عىل تداول وثائق أو مستندات التملك فمستندات التملك إنام متثل ملكية ألعيان حمددة
ومعروف�ة .ويس�تند تداول هذه املس�تندات إىل مبدأ القب�ض الرشعي الذي يفت�ى به عند قبض
املستند والذي يمثل امللكية وحيث إن األعيان اململوكة ختضع لعوامل السوق يف حتديد أسعارها
لذلك يمكن بيع هذه املس�تندات بأس�عار السوق س�واء قلت أم زادت عند رشائها أو إصدارها
للمرة األوىل .وأهم أنواع األدوات املالية القائمة؛عىل التملك صكوك اإلجارة وأسهم املشاركة

 ش�بري ،حمم�د عثمان ،املعامالت املالي�ة املعارصة يف الفقه اإلسلامي ،ط ،1عمان ،األردن :دار النفائس،
1416هـ ،1996 ،ص .324

 احلزيم ،حتول املرصف املركزي التقليدي إىل مرصف مركزي إسالمي ،مرجع سابق ،ص .213
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وأس�هم املضاربة وحصص اإلنتاج .وهذا يستدعي وجود سوق أوراق مالية إسالمية كفأة،
وقد انطلق تأس�يس الس�وق اإلسلامية العاملية يف البحرين ،حيث أصدر ملك البحرين الشيخ

محد بن عيس�ى آل خليفة مرس�وم ًا بتأس�يس السوق املالية اإلسلامية العاملية التي هتدف لتوفري
السيولة الكافية للمصارف اإلسالمية ،ووافقت البحرين .وهي املركز املرصيف واملايل يف منطقة
اخلليج ،عىل اتفاقية إلنش�اء السوق ،مع ماليزيا وإندونيسيا والسودان وبنك التنمية اإلسالمي،

ومقره السعودية ،يف نوفمرب 2001م.

ويقتضي احل�ل تعدي ً
لا يف أنظم�ة ولوائ�ح املصرف املرك�زي ،ووض�ع أس�س وقواع�د

ومعايريالتي يمكن من خالهلا للمصارف اإلسلامية اللجوء إىل املصارف املركزية ،وأن يعمل

املصرف املرك�زي عىل إص�دار أوراق مالي�ة حكومية منضبط�ة بالضوابط الرشعي�ة من حيث

النشاط احلالل ،والتمويل القائم عىل املشاركة ،والعائد القائم عىل الغرم بالغنم.

 -2حماول�ة إجي�اد آلية لتعاون املصارف اإلسلامية ،وعمل نوع من االتفاق عىل ما يس�مى

ب�ـ «اإلي�داع املتب�ادل» مع بن�وك تقليدية لالس�تفادة من فوائض الس�يولة بني ح�االت الفائض

والعج�ز .عىل أن تكون عالقة املرصف اإلسلامي مع غريه م�ن البنوك التقليدية عالقة دائن

بمدين خالية من الربا املعروف لدى املصارف التقليدية بالفائدة .فال جيوزللمرصف اإلسالمي
ان يق�رض أمواله ألحد البنوك التقليدية بالفائدة ،كام ال جيوز للمرصف اإلسلامي ان يقرتض

من تلك املصارف بفائدة ،وقد قام بنك ديب اإلسالمي بالتعامل مع عدد من املصارف األمريكية
واالنجليزية والس�ويرسية عىل أس�اس غري ربوي وتقديم اخلدمات املرصفية مربأة من الفوائد.

 قحف ،منذر ،السياسة املالية ودورها وضوابطها يف االقتصاد اإلسالمي ،ط ،1بريوت ،لبنان :دار الفكر
املعارص ،1998 ،ص.83

 احلزيم ،حتول املرصف املركزي التقليدي إىل مرصف مركزي إسالمي ،مرجع سابق ،ص  ،272جزء من
تقرير نرش حتت عنوان ( انطالق السوق اإلسالمية العاملية يف البحرين ،صحيفة الشعب اليومية ،ص ،1

 ،2002املوقع www. llarabic. people. com

 العيل ،املؤسسات املالية اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص .128
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وقد أحرزت مؤسس�ة «دار املال اإلسلامي» الكثري من النج�اح يف تعاملها مع العديد من أكرب

املصارف اإلسالمية عىل أساس إسالمي.

 -3إن األس�عار الت�ي تتعامل هب�ا املصارف املركزي�ة يف العمليات الت�ي تربطها باملصارف

التقليدي�ة والت�ي تعد م�ن أدوات التحك�م يف االئتامن ،وتضم س�عر الفائدة عىل إع�ادة اخلصم،

وعلى الق�روض الت�ي تقدمه�ا هلا( ،كمس�عف أخري) للس�يولة .يمك�ن للمصرف املركزي يف

عالقت�ه باملصارف اإلسلامية ،أخذ هذه النقطة بعين االعتبار ،إذ يمكنه التعام�ل معه بناء عىل
نظام املشاركة يف الربح واخلسارة ،عوض الفائدة الثابته مستعم ً
ال نفس سلطته ،يف حتديد السعر

األدن�ى واألقىص لنس�ب الفوائد ،يف عالقته مع املص�ارف التقليدية ،لتحديد نس�بة الربح التي
سيأخذها ،من مردودية املشاركة عندما يلجأ إليه املرصف اإلسالمي كمنقذ أخري.

وإذا حدد املرصف املركزي ،نس�بة مش�اركته يف الربح ،مقابل دعمه «املرصف اإلسالمي»

ف�إن لذلك تأثري ًا هام ًا عىل األرباح الصافية ،الت�ي حيققها هذا األخري من التمويل الذي يقدمه،
ف�إذا انخفضت هذه النس�بة ارتفعت األرب�اح الصافية ،وإذا ارتفع�ت األوىل انخفضت الثانية،

ويؤث�ر ذلك على الطلب عىل متويالت «املصارف اإلسلامية» حس�ب احلاجي�ات االقتصادية

للدولة ،بشكل مماثل للطلب عىل متويالت املصارف التقليدية ،عندما يتدخل املرصف املركزي،

ويغري أسعار الفائدة إما بالزيادة أو النقصان.

 -4قي�ام املرصف املركزي بتقديم الس�يولة عىل أس�اس التمويل باملضارب�ة :وذلك بأن

يتيح املرصف املركزي التمويل الذي يطلبه أي مرصف إسالمي عىل أساس التمويل باملضاربة،
 ش�بري ،املعامالت املالية املعارصة يف الفقه اإلسالمي ،مرجع سابق ،ص  ،329الكفراوي ،عوف حممود،
النقود واملصارف يف النظام اإلسالمي ،ط ،2دار اجلامعات املرصية1407 ،هـ ،ص  ،159بترصف.

 املالقي ،البنوك اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص .139

 ن�ارص ،الغري�ب حمم�ود ،الرقاب�ة املرصفي�ة على البن�وك اإلسلامية ،مرج�ع س�ابق ،ص ،143 -136
بترصف.
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ويت�م معامل�ة هذا التمويل عىل نفس أس�س معاملة أموال حس�اب االس�تثامر العام ،من حيث
مع�دل العائ�د الفعيل الذي يتم توزيع�ه عن املدة التي تم االنتفاع بالتموي�ل فيها ،وهذه الصيغة

يمكن أن تناس�ب النظام املختلط ،كام تناس�ب  -من باب أوىل  -النظام اإلسالمي ،إال انه جيب
أن يراعى يف احلالتني أن يتاح التمويل ملدة كافية تس�مح بتش�غيله فع ً
ال ويتولد من تش�غيله عائد
حقيق�ي قاب�ل للقياس والتوزيع الفعيل ،وهذه املدة ال تقل عن ثالثة ش�هور يف أغلب املصارف

اإلسالمية ،وقد تصل إىل شهر يف بعض املصارف.

ومع أن تلك الصيغة قد تبدو غري متس�قة مع منطق وظيفة املس�عف األخري التي يامرس�ها

املصرف املرك�زي ،والتي غالب ًا ما ترتب�ط بوضع رشوط وترتيبات معين�ة تتعلق بتنظيم املوقف
ِ
ِ
طالب التمويل هبدف تقوية مركز السيولة لديه ،إال أن ذلك ال يمنع من تطبيقها
للمرصف
املايل
يف إط�ار ه�ذه الرشوط والرتتيبات الت�ي يراها املرصف املركزي ،وهي دائما ما تكون يف صالح

تدعيم مركز املرصف يف السوق ،إذ طاملا أن التمويل يمنح بدون فائدة ثابتة ،واتفق عىل معاملته

مث�ل باقي حس�ابات االس�تثامر مش�ارك ًا يف الربح واخلس�ارة ،فإهنا تكون بذل�ك صيغة مالئمة
للمرصف اإلسالمي ،ويمكن أن تكون كذلك من وجهة نظر املرصف املركزي.

 -5دخ�ول املرصف املركزي رشيك ًا بالتمويل يف عملي�ات أو مرشوعات بعينها :ويف هذه

الصيغ�ة يتم معاملة املرصف املركزي بنفس أس�س التعامل مع حس�ابات االس�تثامر املخصصة
ملشروع بعين�ه ،حيث تؤس�س على نتائج هذا املشروع املمول فق�ط ،كام يرتبط وق�ت التوزيع
بالن�ض الفعلي للامل ،يف ه�ذا املرشوع ،وكذا عملية االسترداد للتمويل املق�دم جيب أن ترتبط
بالتدفق�ات النقدية للمرشوع ،وتعترب هذه الصيغة وس�يلة للمس�اندة املالية يمكن اس�تخدامها
لتش�جيع املصارف للدخول يف مرشوعات وجم�االت ذات أولوية لالقتصاد القومي .أو أن يتم

ذل�ك بالعكس بأن تقوم املصارف بإيداع نس�بة بس�يطة من حس�ابات االس�تثامر لدى املرصف
املرك�زي دون فوائ�د ولكن عىل أس�اس املضاربة تك�ون املصارف فيها صاحب�ة املال واملرصف
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املركزي املضارب بعمله وإذا ما احتاج مرصف إىل السيولة نتيجة زيادة الطلب عىل النقدية لديه
فإن املرصف املركزي يؤمن له هذا املبلغ عىل أساسني:

أ) إذا كان املبلغ الذي يرغب يف احلصول عليه املرصف اإلسلامي يسير ًا فإنه يعطى له من

قبيل القرض احلس�ن بدون فائدة ،فلو احتاج املرصف اإلسلامي ملبلغ  500وحدة نقدية مث ً
ال
ملدة أسبوع فإن املرصف املركزي يمنحه هذا املبلغ بدون مقابل من صندوق خاص يتم فتحه يف
املرصف املركزي بدون أرباح أو عوائد.

ب) أما إذا كان املبلغ الذي يرغب فيه املرصف اإلسلامي كبري ًا فإنه يقدم له عىل أس�اس

التمويل مضاربةومش�اركة يف األرباح وتكون الصورة بأن يقدم املرصف املركزي اإلسالمي
املبل�غ مضارب�ة إىل البنك اإلسلامي بحي�ث يكون املصرف املركزي هو رب امل�ال واملرصف
اإلسلامي مضارب ،وتكون األرباح بينهام حس�ب االتفاق واخلسارة ويف هذه احلالة يتحملها

املرصف املركزي واملرصف اإلسالمي خسارة أعامله وأتعابه.

وبذلك تكون هذه الصيغة أكثر تناس�ب ًا مع وضع النظم املرصفية اإلسلامية ،حيث يكون

هناك متاثل بني خصائص املصارف املركزية واملصارف اإلسالمية ،لكنه من املستبعد قبول هذه
الصيغة يف النظم املختلطة ألهنا تتطلب جهد ًا سابق ًا عىل اإلمداد بالتمويل ،وتتضمن تقييد ًا أكثر

حلركته أو عملية استرداده ،وال تتناس�ب عموما من منطق وظيفة املس�عف األخري من منظور
املرصف املركزي.

وتصلح هذه املعاملة ملس�اعدة املصارف اإلسالمية يف الدخول يف مرشوعات وطنية كربى

ولكن هناك مشكلة أخرى تواجه هذا األسلوب وهي:

 العاميدة ،عالقة البنك املركزي بالبنوك اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص .134

 حس�ن ،اسماعيل ،ورقة عمل عن عالق�ة البنك املركزي بالبنوك اإلسلامية ،منش�ورة يف جملة االقتصاد
اإلسالمي ،العدد  46رمضان 1405هـ ،ص .34

مؤمتر املصارف اإلسالمية  بني الواقع 
واملمول 

45

د .هناء حممد هالل احلنيطي
 االسرتداد املايل للنقود يف عقود املضاربات. اعتمد عىل التدفقات النقدية للمرشوع. -هي ال تلبي حاجات السيولة عند املصارف اإلسالمية.

 -ال تناس�ب املرصف املركزي كوظيفة املس�عف األخري بإسترداده املايل برسعة (املرصف

املركزي يقرض أمواالً ويسرتدها برسعة).

-6ختصي�ص نس�بة االحتياطي النق�دي املقابلة حلس�ابات االس�تثامر ملواجه�ة احتياجات

السيولة الطارئة للمصارف اإلسالمية:

أن يتم ختصيص نس�بة معقولة من أرصدة حس�ابات االستثامر  -بخالف نسبة االحتياطي

املق�ررة  -وإيداعها يف حس�اب مس�تقل بدون فائ�دة لدى املرصف املركزي يت�م فيه جتميع هذه

النسبة من كل املصارف اإلسالمية املحلية ،حيث يتم توفري السيولة املطلوبة ألي من املصارف
اإلسلامية يف ض�وء األرص�دة املتواف�رة يف ه�ذا احلس�اب؛ ويف رأينا أن ختصيص نس�بة أخرى

بخالف نس�بة االحتياطي النقدي الس�ابق وخصمها من حسابات االس�تثامر يعترب عبئ ًا إضافي ًا
عىل اموال هذه احلسابات؛ لكنه مع ذلك؛ يبقى هذا االقرتاح مقبوالً إذا ما تم تطويره بحيث يتم

ختصيص نسبة االحتياطي النقدي املقابلة ألموال حسابات االستثامر لإليداع يف حساب خاص

لتحقي�ق اهلدف من هذا املقرتح ،وه�ذا التطوير يعترب نوع ًا من التوفيق بني االلتزام بالترشيعات
القائمة ،وبني خصائص أموال حس�ابات االس�تثامر ،وهذه الصيغة تناس�ب األوضاع يف النظم
املرصفية املختلطة ،ويمكن تطبيقها ،حيث س�تنتج ما يعادل نسبة االحتياطي بالكامل كأرصدة

لدهي�ا بصرف النظر عن توزيعها عىل حس�ابني ويف نفس الوقت تق�دم أداة إضافية للرقابة عىل
املصارف اإلسالمية مل تكن موجودة يف األوضاع احلالية للرقابة املرصفية.

وجي�ب عىل املرصف املرك�زي أن يراعي طبيعة العقود يف املصارف اإلسلامية فهي خمتلفة
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ع�ن املص�ارف التقليدية وخاص�ة يف ودائع االس�تثامر فطبيعة العق�ود فيها عق�ود أمانة ،أي أن
املصرف ال يضمنه إال يف حالة التعدي والتقصري وهن�اك صندوق وافق عليه املرصف املركزي

ملواجهة خماطر االس�تثامر س�مي صندوق خماطر االس�تثامر جتمع به األرصدة من مقتطعات من
إمج�ايل األرباح ولكن جيب عىل املرصف املركزي أن يعطي املرصف اإلسلامي من االحتياطي
النقدي حلس�ابات االس�تثامر وأن يرفع النسبة عىل احلس�ابات اجلارية بحيث يراعي خصوصية

العقود اإلسالمية ،ويكون هبذه الطريقة مسعف ًا أخري ًا للمصارف اإلسالمية يف حالة الذعر املايل
من مقتطعات احلسابات اجلارية.

 -7صندوق مشترك للس�يولة :كام يمكن إنشاء صندوق مشترك للسيولة يساهم فيه كل

مرصف إسلامي بنس�بة من أموال احلس�ابات غري االس�تثامرية (جارية وادخارية) وتس�تخدم
احلصيلة يف تقديم السيولة للمرصف اإلسالمي عند وجود عجز طارىء ومؤقت ويتم ذلك يف

صيغة اإلقراض احلس�ن ،على أن يتم إعادة القروض فور انتهاء حالة العجز يف الس�يولة والتي

يفترض فيها أن املدة ال تتجاوز ش�هر ًا بأي حال من األحوال ،حت�ى تتاح تغطية كل احلاالت،
وأال يس�تخدم هذا القرض احلس�ن يف متويل اس�تثامري دون اتفاق عىل ذلك ،ومن املناس�ب أن

توض�ع معايير معينة يتم عىل أساس�ها منح هذا القرض قصري األج�ل ،أمهها هو اإلطمئنان إىل
حقيقية ثغرة السيولة ،من حيث احلجم والزمن واألسباب.
وتتم إدارة الصندوق من خالل أحد البديلني التاليني:
 -1إم�ا بواس�طة املرصف املرك�زي يف إطار الئحة متف�ق عليها ويفضل يف ه�ذه احلالة أن

يس�اهم املرصف بنس�بة معينة يف متويل هذا الصندوق خيصصصها من أرصدة نس�بة االحتياطي
النقدي اخلاصة بكل املصارف اإلسالمية القائمة يف الدولة.

 -2أو بواس�طة جلن�ة متث�ل املص�ارف اإلسلامية القائمة ،وذل�ك يف عدم قب�ول املرصف

املركزي إدارة صندوق -ويف هذه احلالة يتم إمس�اك حسابات الصندوق لدى إحدى املصارف
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اإلسلامية القائمة وم�ن املفضل أن يكون أكرب هذه املصارف ،ويعتبر البديل ( )1أيرس تطبيق ًا

كام يمكن قبوله بواس�طة املصارف املركزية يف النظم املرصفي�ة املختلطة ألنه يمثل ترتيب ًا تعاوني ًا
إضافيا ال يلقي بأعباء متويلية عىل البنك املركزي بل يمثل مصدر ًا للسيولة إضافي ًا فوق املتطلب

قانون ًا.

 -8تقديم التمويل كقرض حسن عند احلاجة للسيولة :
من املقرتح أن يقدم املرصف املركزي التمويل املطلوب ملواجهة عجز الس�يولة الذي يعاين

منه املرصف اإلسالمي كإيداع يف حساب املرصف طرف املرصف املركزي عىل أساس أنه قرض

حسن أي متويل دون أي فائدة ثابتة؛ وبطبيعة احلال يتم ذلك يف إطار أي ترتيبات أو اشرتاطات

ق�د يراها املرصف املركزي رضورية حلس�ن اس�تخدام الق�رض ،عىل أنه يف حال�ة انتظام وضع
السيولة أو وجود فائض مناسب فيها يقوم املرصف اإلسالمي بإيداع مماثل يف حساب املرصف
املركزي طرفه وملدة مماثلة وعىل أساس القرض احلسن أيض ًا.

وتتسم هذه الصيغة بأهنا عملية وقابلة للتطبيق يف النظامني املختلط والالربوي؛وهي قريبة

الش�به بنظام االيداعات املتبادلة بني املصارف؛ إال أنه قد يثار بخصوصها شبهة أهنا «قرض جر
نفع» من كال الطرفني ،إذ مل يتم منح القرض األول اال عىل أس�اس اشتراط منح القرض الثاين،
فهل تدخل بذلك حتت املعاملة الربوية ؟

الواقع أن كل عملية ذات استقالل عن العملية األخرى ،وهي منفصلة عنها عقدا وزمانا،

ولي�س من�ح القرض األول مؤكد ًا حلدوث الق�رض الثاين املقابل ،بل قد يت�م األول ومع ذلك

ال تتحس�ن حالة الس�يولة فال يتمك�ن املرصف من تقديم القرض املقابل ،ث�م إنه أن أصبح هذا

األس�لوب متبع�ا من البنك املركزي ،فس�وف يكون مصدر منح الق�رض األول من بني املوارد
املتاحة من فوائض الس�يولة املودعة من قبل املصارف لدى املرصف املركزي ،ومن ثم فإن هذه

الصيغة تعترب مالئمة ،كام أهنا ممكنة التطبيق.
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وق�د أجابت اهليئة الرشعية لبنك فيصل اإلسلامي عن س�ؤال يتضمن دف�ع فوائد للبنك

املراس�ل عند انكش�اف حس�اب مصرف فيصل يف املصرف املراس�ل األجنبي بقوهل�ا « :اتفق

الفقه�اء على أن كل ق�رض جر نفع ًا للمق�رض ال جيوز  . . .وإن االتف�اق الذي يقرتح مرصف
فيصل اإلسلامي إبرامه مع املصارف األجنبية ،وإن مل يكن فيه قرض بفائدة إال أنه قد يقال فيه

نفع ًا للمقرض فيشمله املنع إذا اشرتط مرصف فيصل عىل املرصف اإلسالمي أن يقرضه عندما
ينكشف حسابه ،ألن املبلغ الذي يضعه مرصف فيصل عند املرصف األجنبي إذا اعتربناه قرض ًا
ف�إن مصرف فيصل يك�ون قد أقرض املصرف األجنبي على أن يقرضه بعد ذل�ك ،وقد نص

الفقه�اء عىل منع هذا .وإن اعتربناه وديعة فإن املصرف األجنبي (املقرض) ينتفع هبذه الوديعة
ج�ر له نفع ًا وهو ممنوع أيض ًا .وا َملخرج من هذا املنع هو أن يضع
فيك�ون اقراضه ملرصف فيصل ّ
مرصف فيصل اإلسلامي يف املرصف األجنبي حلس�ابه من غري فائدة ،وال يشرتط عىل املرصف

األجنبي أن يقرضه إن انكشف حسابه ،ويكتفي يف االتفاق عىل أن مرصف فيصل اإلسالمي ال
يدفع فائدة للمرصف األجنبي إذا أصبح املرصف األجنبي دائن ًا له ».

 -9الرتتيب�ات لإلم�داد بالس�يولة فيما بين املص�ارف اإلسلامية على املس�توى الع�ريب

واإلسالمي:

ال يعترب هذااملقرتح بديالًعن املقرتحات السابقة ،بل يتكامل معها ويعززها ،ويمتد القصد

منه إىل توفريالس�يولة بالعملة احلرة القابلة للتحويل عند صعوبة توفريها للمرصف اإلسلامي

من السوق املحيل ،ويقوم هذا املرصف عىل أساس عقد اتفاقية بني املصارف اإلسالمية القائمة،

تلتزم بأن يقوم كل منهم – بمقتىض هذه االتفاقية  -بإيداع حصة يتفق عليها ،تنسب إىل ودائعها

من العمالت احلره من غري حس�ابات االس�تثامر أي من احلس�ابات اجلارية وما يأخذ حكمها،
تستخدم حصيلتها إلمداد املرصف اإلسالمي الذي يعاين من عجز مؤقت يف السيولة مما يساعد

 الفتاوي الرشعية يف املس�ائل االقتصادية ،من إصدارات بيت التمويل الكويتي ،ص  ،1شبري ،املعامالت
املالية املعارصة ،مرجع سابق ،ص .329
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على ختطي هذا العجز ،وذلك يف صيغة قرض حس�ن بدون فوائد ،وم�ن ثم يفضل أال تتجاوز
مدة السداد شهر ًا وفكرة هذه الرتتيبات قريبة الشبه من صندوق السيولة سوى يف حالتيني مها:

أن�ه بالعملة األجنبية وأنه يدار عىل املس�توى الدويل ،انتفاع ًا بإمكانيات الس�يولة التي يمكن أن
توفرها املصارف اإلسالمية خارج الدولة.

ومن املقرتح أن يتم إسناد مهمة إدارة هذه االتفاقية إىل إحدى املؤسسات املالية اإلسالمية

الدولي�ة القائم�ة فع ً
لا مث�ل البنك اإلسلامي للتنمية أو دار امل�ال اإلسلامي أو جمموعة بنوك
الربكة أو غريها ،أما يف حالة إنشاء املرصف اإلسالمي العاملي فيمكن أن يكون إجراء مثل هذه
الرتتيبات أحد مهامه األساسية.

ويتضح من حتليل املقرتح الس�ابق أنه يصلح للتطبيق يف النظم املرصفية املختلطة ،ويمكن

أن متتد صالحيته للتطبيق يف النظم املرصفية اإلسالمية.

ونس�تخلص مما س�بق أن هناك عدد ًا من البدائل القابلة للتطبي�ق تصلح ألداء املقصود من

وظيف�ة املصرف املركزي كمس�عف «أخير» ،إال أن االختالف بني خصائ�ص النظم املرصفية
املختلط�ة والنظم املرصفية اإلسلامية ق�د أظهر أولوية لبعض البدائل على غريها فيام خيص أيا

من النظامني ،ففيام يتعلق بالصيغ التي تتناس�ب مع النظام املرصيف املختلط فإهنا تتمثل يف اآليت
حسب األولوية:

 )1ختصيص نسبة االحتياطي النقدي املقابلة حلسابات االستثامر.
 )2الصندوق املشرتك للسيولة عىل مستوى املصارف اإلسالمية املحلية.
 )3ترتيبات اإلمداد بالسيولة بني املصارف اإلسالمية عىل املستويني العريب واإلسالمي.
 )4توفري السيولة يف إطار صيغة املضاربة وبرشوط حساب االستثامر العام.
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 )5توفري السيولة كقرض حسن دون فائدة عند عجز السيولة وردها عند حتسن السيولة.
أما عن وظيفة املس�عف األخري يف النظام املرصيف الالربوي ،فإهنا ترتبط بالتصور املتكامل

خلصائص هذا النظام ودور املرصف املركزي اإلسلامي يف ظله والوظائف املنوط به ممارس�تها

يف النظ�ام املختل�ط نظر ًا إلنتقاء التع�ارض بني خصائص املرصف املركزي (بم�وارده وأدواته)
وخصائص املصارف اإلسالمية األعضاء.

إذا كان�ت هن�اك صعوب�ات يف تطبيق ه�ذه البدائل ،ف�إن األمر يفرض إجي�اد أدوات لدعم

املصارف يف قضية املسعف األخري ،عىل خمتلف املستويات:

أوالً :عىل مس�توى املصارف املركزي�ة ،بتطوير القواعد التي تتدخ�ل هبا يف هذه احلاالت،

وجعلها قادرة عىل دعم املصارف اإلسالمية.

ثاني ًا :عىل مس�توى املصارف اإلسلامية ،بإجياد تعاون بينهام وإمدادها بس�وق تتعامل فيه.

إن مهم�ة تطوير األدوات ووس�ائل االتصال والبدائل املقرتحة م�ع املصارف املركزية تقع أوال
عىل املصارف اإلسلامية التي عليها أن تس�تمر يف حوار واتصال هادف مع املصارف املركزية،

من أجل التخفيف من املش�اكل التي تواجهها املصارف اإلسلامية ،وبالذات مش�كلة السيولة
واملسعف األخري.

 -10هيئة التأمني عىل الودائع:
ظه�ر ما يس�مى هبيئة التأمني عىل الودائع وصندوق تعويض اخلس�ائر .مم�ا أدى إىل تقلص

وظيف�ة املس�عف األخري نوع� ًا ما ،حيث تنام�ى االهتامم بمؤسس�ات وصناديق ضمان الودائع
وعالقته�ا م�ع كل من املصارف املركزي�ة واملصارف التقليدية ألجل تدعي�م التكامل والتعاون

فيما بينهام بغي�ة تعزيز الثقة باجلهاز املرصيف ،ودفع عجلة االقتصاد الوطني الذي يرتكز أساس� ًا
 املالقي ،البنوك اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص .153
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عىل هذا اجلهاز ،ومن أبرز تلك التجارب ،مؤسسة ضامن الودائع الفيدرالية Federal Deposit

) Insurance Corporation (FDICاألمريكي�ة والتي تأسس�ت يف عام 1933م حلامية املودعني،
ومؤسس�ة محاية املس�تثمر يف األوراق املالي�ة Securities Investors Protection Cooperation

) (SIPCيف ع�ام 1970م لشركات األوراق املالية وغريها من املؤسس�ات .ويالحظ ان ضامن
الودائ�ع يف الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة هو إلزامي بالنس�بة للمص�ارف الوطني�ة واملصارف

األعضاء يف املرصف املركزي ( ) Federal Reserveأما مصارف الواليات املتحدة غري األعضاء
فإن االشرتاك يف مؤسسة ضامن الودائع هو اختياري.

لق�د تم تصميم مؤسس�ة ضمان الودائ�ع يف األردن يف عام 2000م ،وهي مؤسس�ة تتمتع

بش�خصية اعتبارية ذات اس�تقالل مايل وإداري ،وهلا مركز رئييس يف عامن ويمكن فتح فروع هلا
يف أنحاء اململكة .وهتدف املؤسسة إىل محاية املودعني لدى البنوك بضامن ودائعهم لدهيا وفق
أحكام هذا القانون وذلك تشجيع ًا لالدخار وتعزيز ًا للثقة بالنظام املرصيف يف اململكة.

إن أبرز مشكلة تعاين منها أو تتسبب فيها أنظمة تأمني الودائع ما يعرف باملخاطر األدبية.

حيث إن تأمني الودائع يقلل من إحس�اس ورغبة املدراء يف الس�عي لتقليل خماطر الس�حب ألن
االلتزامات كلها أو بعضها مؤمنة .هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تستطيع املصارف االقرتاض

بأس�عار تقرتب من أسعار الفائدة اخلالية من املخاطر ويتولد لدهيا احلافز للولوج يف استثامرات
خطرة معتمدة يف ذلك عىل وجود التأمني عىل التزاماهتا وأهنا بذلك لن تتعرض ملخاطر السحب
وهذا الس�لوك غريمرغوب وخروج عن املامرس�ات املرصفية السليمة ،وهو ما نسميه باملخاطر

األدبية.

 أرفقت ملحق ًا بقانون مؤسسة ضامن الودائع يف األردن.
مؤمتر املصارف اإلسالمية  بني الواقع 
واملمول 

52

بدائل املسعف األخري للمصارف اإلسالمية من البنوك املركزية
أما بالنس�بة للنظام املرصيف اإلسلامي القائم عىل املش�اركة فعليه مس�ؤولية يف تعميق إيامن

املتعاملني من خالل التأمني ،وذلك من خالل:

 التأمني عىل الودائع حتت الطلب :نس�لم أن�ه م�ن املمكن ألصح�اب الودائ�ع حتت الطل�ب ،الذي�ن ال يش�اركون ،يف أرباح

مص�ارف املضارب�ة ،أن يتخوفوا م�ن خطر ظاهري ،ال حقيقي ،وهو ت�آكل ودائعهم من خالل

اخلس�ائر الت�ي تعاين منها مص�ارف املضاربة ،وقد يفضل�ون لذلك أن يكتن�زوا مدخراهتم ،وملا

كان ذلك أمر ًا غريمرغوب فيه ومنافي ًا للمصالح طويلة األمد للمجتمع اإلسلامي ،فقد يكون
مفي�د ًا أن تت�م وقاية الودائع حت�ت الطلب من قبل هذه املخاطر ،رشيط�ة أن تكون هيئة الودائع

هيئة مستقلة ال تبتغي الربح ،وتعمل بكفالة احلكومة ،وبإرشاف املرصف املركزي ،وال تقدم هلا
احلكومة ،خمصصات ملوازنتها إال يف املرحلة األوىل حيث تتلقى فيها قرض ًا بال فائدة تسدده من
االحتياطيات املرتاكمة لدهيا خالل عدة سنوات ،ويتكون دخل هيئة تأمني الودائع من:

أ -رس�وم مفروض�ة عىل مجيع املص�ارف التجارية لنس�بة مئوية قليلة من متوس�ط الودائع

احلالة بعد تنزيل بعض املبالغ واالقتطاعات.

ب -عائد استثامر احتياطيات اهليئة ،وعىل احلكومة أن تدفع قسط التأمني عىل نسبة الودائع

احلالة التي حتصل عليها يف شكل قرض بال فائدة ،وعىل املرصف املركزي أن يدفع قسط التأمني
عىل االحتياطيات القانونية ويقول ش�ابرا « :إن حمدودية موارد هيئة تأمني الودائع يف أول األمر

قد جتربها عىل أن تضع حدًّ ا ملقدار الودائع التي تؤمن عليها لصالح صغار املودعني » .
 احلزيم ،حتول املرصف املركزي التقليدي إىل مرصف مركزي إسالمي ،مرجع سابق ،ص .264

 شابرا ،حممد عمر ،نحو اقتصاد نقدي عادل ،دراسة للنقود واملصارف والسياسة النقدية يف ضوء اإلسالم،
ترمجة رفيق يونس املرصي ،سلس�لة إسلامية املعرفة ( )3الطبعة العربية األوىل ،1987 ،املعهد العاملي
للفكر اإلسالمي ،فرجينيا ،الواليات املتحدة االمريكية ،ص .240
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 -التأمني عىل ودائع املضاربة :

يمكن هليئة تأمني الودائع أن تنشئ صندوق ًا خاص ًا (صندوق تعويض اخلسائر) حتت مظلتها

وحتت إدارهتا باملشاركة مع أعضاء آخرين من القطاع املرصيف ،هيدف الصندوق إىل محاية أموال

املودعين باقتطاع نس�بة معينة من حجم الودائ�ع (املضاربة) وتودعه�ا الصندوق كي تكون
هي إحدى املوارد الرئيس�ة ،كاحتياطيات ،ونظر ًا لصغر حجم تلك االحتياطيات فإهنا تستطيع
أن تغط�ي ج�ز ًءا ال بأس به من الودائ�ع االس�تثامرية (املضاربة) ،ويفضل أن يك�ون الصندوق
اختياري ًا ،فإن املصارف س�تكون هلا املصلحة يف كس�ب ثقة املتعاملني باللجوء إىل التأمني يف هذا
الصندوق.

وقد يثور س�ؤال وجيه حول من تذهب إليه االحتياطيات إذا تعدت األموال املطلوبة ،أو

عند حل الصندوق ،ويمكن اإلجابة عىل ذلك بأنه يمكن توجيه األموال إىل األعامل اخلريية يف
تلك الدولة ،ومما ال شك فيه ،فإن صندوق تعويض اخلسائر قد جيابه باعرتاض أن مصادره هي

مص�ادر املضاربين ولن تعود عليه�م ،ويمكن اإلجابة عىل ذلك بأن هن�اك مصلحة رشعية من
تدعيم نظام املش�اركة واملضاربة اإلسلامية ،وال بد ألفراد املجتمع من التضحية بمصلحتهم،

اخلاصة للمصلحة العامة ،وكام هو معروف يف النظام اإلسالمي (املصالح املرسلة).
***

 وديع�ة املضارب�ة :هي تلك الودائ�ع التي يدفعها امل�ودع(رب املال) إىل املرصف (املضارب) الس�تثامرها
وفق الصيغ الرشعية وقد تكون منفردة أو خمتلطة مع أموال أخرى كصناديق االستثامر وهنا ختضع تلك

املعاملة لعقد املضاربة وقاعدة الغنم بالغرم.
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اخلامتة
النتائج والتوصيات
النتائج:

لقد خلصت الدراسة إىل عدد من االستنتاجات يمكن تلخيصها فيام ييل:
 -1املرصف املركزي هو:مؤسس�ة مرصفية عامة فريدة مس�تقلة تقع يف قمة اجلهاز املرصيف

يف الدول�ة ،مهمته�ا إصدار النق�د ،والرقابة عىل املص�ارف ،وتنظيم اهلي�كل النقدي واملرصيف،
وقي�ادة السياس�ة النقدي�ة واالئتامني�ة ،على النحو ال�ذي حيقق أكبر منفعة لالقتص�اد القومي،
بوس�ائل وأدوات متعددة ،وق�د أطلق عىل املصارف املركزية عدة تس�ميات منها :بنك البنوك،
بنك الدولة ،بنك اإلصدار.

 -2متتازعالقة املرصف املركزي باملصارف اإلسالمية بمجموعة من احلقائق واالختالفات

عن العالقة بني املصارف املركزية واملصارف التجارية.

 -3إن خضوع املصارف اإلسالمية لرقابة املصارف املركزية مسألة رضورية ،نظر ًا للطبيعة

اخلاص�ة للعمليات املرصفية عموم ًا ،وعمليات هذه املص�ارف خصوص ًا ،وما تنطوي عليه من

خماطر اقتصادية ومالية.

 -4يتوج�ب على املص�ارف املركزية أن تلع�ب دور ًا أكثر إجيابية يف التعام�ل مع املصارف

اإلسلامية ،وبما يمكنها من القي�ام بالدوراملطلوب منه�ا وفق القواعد واألس�س التي تضمن

سالمة مراكزها املالية وضامن حقوق املتعاملني معها ،لذلك عىل املرصف املركزي القيام بجملة
من املهام التي تتعلق باملصارف اإلسالمية لتحقيق هذا الدور.
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« -5املس�عف األخري» هو :اس�تعداد املرصف املركزي لتقديم املعونة املطلوبة للمصارف

لتنشيط السوق االئتامين يف حاالت الضيق املايل ،عن طريق وضعه ما يلزم من األرصدة النقدية

احلارضة يف هذا الس�وق ،وجعلها حت�ت ترصف املصارف التجارية وبقية املؤسس�ات االئتامنية
األخرى ،سواء أكان ذلك بتقديم القروض مبارشة إليها أم بإعادة خصم األوراق املالية املقدمة

إليه من هذه املصارف.

 -6مل جت�د املصارف اإلسلامية حت�ى اآلن من يقوم بدور املس�عف األخري يف حالة عجز

السيولة لدهيا عىل أسس تنسجم مع الرشيعة اإلسالمية ،وساهم يف عدم إجياد حلول عملية هلذه
املش�كلة عد ُم تعرض هذه املصارف ملش�كلة نقص الس�يولة نظر ًا لتدفق الودائع املس�تمرعليها،
فلم يتعرض مرصف من هذه املصارف ملثل هذه املشكلة ،وهي النقص يف السيولة.

 -7أدى عدم وجود حلول عملية مناس�بة ملش�كلة املس�عف األخري ،بالنس�بة للمصارف

اإلسلامية ،وعدم إمكانية اإلفادة من بعض التسهيالت التي تقدمها املصارف املركزية إىل مجلة
من السلبيات املرتتبة عىل املصارف اإلسالمية من مشكلة املسعف األخري ،أمهها :احلد من قدرة
املصارف اإلسلامية عىل اس�تغالل مواردها بش�كل أفضل ،مما يعد معوقا لنش�اطها وأهدافها

االستثامرية.

 -8هن�اك ع�دد من البدائ�ل  -القابلة للتطبيق تصل�ح ألداء املقصود م�ن وظيفة املرصف

املركزي كمسعف «أخري» أمهها:

 -تنش�يط وإجياد س�وق م�ايل ما بني البنوك اإلسلامية ،ومم�ا جيب عىل الس�لطات النقدية

تشجيع هذا السوق.

 -تدعي�م س�وق رأس املال وإجي�اد أدوات ائتامنية تتامش�ى مع الرشيعة اإلسلامية ،ومنها

سندات املقارضة القائمة عىل املشاركة يف األرباح.

 الصندوق املشرتك للسيولة عىل مستوى املصارف اإلسالمية املحلية.مؤمتر املصارف اإلسالمية  بني الواقع 
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 ترتيبات اإلمداد بالسيولة بني املصارف اإلسالمية عىل املستويني العريب واإلسالمي. توفري السيولة يف إطار صيغة املضاربة وبرشوط حساب االستثامر العام. توفري السيولة كقرض حسن دون فائدة عند عجز السيولة وردها عند حتسن السيولة. -إنشاء صندوق التأمني عىل الودائع بام يتناسب مع مبادئ الرشيعة اإلسالمية.

 -9ال يس�تطيع أحد أن يتنيأ باملس�تقبل بشكل دقيق ،لذا تعترب الس�يولة النقدية بشكل نقد
ضابط ٍ
َ
أمان ال غنى عنه يف املصارف اإلسالمية رغم تعطيل األموال إىل
لدى املصارف املركزية
حني حل مشكلة املسعف األخري.

التوصيات :

 -1مسيرة املؤسس�ات واملصارف اإلسلامية بحاج�ة إىل مراجعة جاده وم�ا هذا البحث

إال بداي�ة لبح�وث أخرى ،لذل�ك جيب العمل على إجياد مراك�ز يف جمال االقتصاد اإلسلامي
متخصصة للدراسات والبحوث.

 -2العمل عىل ابتكار وتطوير بدائل ملش�كلة املس�عف األخريمتوافق�ة مع أحكام الرشيعة

اإلسالمية .ختضع للبحث من قبل هيئة رقابة رشعية .

 -3أن يعم�ل املصرف املرك�زي على إص�دار أوراق مالي�ة حكومية منضبط�ة بالضوابط

الرشعية من حيث النشاط احلالل.

 -4توفير صندوق التأمني على الودائع عىل أن يكون ذلك أساس� ًا تعاوني ًا بني املصارف،

وبعيد ًا عن آلية سعر الفائدة.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني .
***
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املراجــع
 أب�و عيل ،حممد س�لطان ،حمارضات يف اقتصادي�ات النقود والبنوك ،اإلس�كندرية ،مرص:اجلامعاتاملرصية.1972 ،

 أدعيس ،معن ،التنظيم الترشيعي للعالقة بني املصارف اإلسلامية وسلطة النقد الفلسطينية ،رسالةماجستري ،جامعة بريزيت ،فلسطني.2001 ،

 باشا ،زكريا عبد احلميد ،نقود وبنوك مع وجهة نظر إسالمية ،ط.1989 ،1 بنك السودان املركزي ،توثيق جتربة السودان يف جمال املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية ،خمططالرقاب�ة واإلرشاف املصريف ،الكت�اب الث�اين ،2004-1978 ،ط ،1اخلرط�وم ،بنك الس�ودان،
املكتبة الوطنية.2006 ،

 اجلمال ،غري�ب ،املص�ارف وبي�وت التمويل اإلسلامية ،د .ط ،القاه�رة ،مرص:داراالحت�اد العريبللطباعة.1972 ،

 احلزي�م ،يوس�ف بن عثامن ،حت�ول املرصف املرك�زي التقليدي إىل مرصف مركزي إسلامي ،ط،1الرياض ،اململكة العربية السعودية:مكتبة دارالسالم1424 ،هـ.2004 ،

 حسن ،إسامعيل ،ورقة عمل عن عالقة البنك املركزي بالبنوك اإلسالمية ،منشورة يف جملة االقتصاداإلسالمي .العدد  46رمضان 1405هـ.

 حسني ،عمر ،املوسوعة االقتصادية ،ط ،4القاهرة ،مرص:دارالفكر العريب.1992 ، احلل�و ،ماج�د ،بح�ث بعن�وان ،املركز القان�وين للبنك املرك�زي  ،دراس�ة مقارنة يف البلاد العربية»الكويت ،جملة احلقوق ،جامعة الكويت ،ط ،2السنة الثالثة ،العدد األول.1994 ،

 محود ،س�امي حسن ،البنوك اإلسلامية بني االنضباط واملبالغة ،جملة البنوك اإلسالمية ،العدد ،231404هـ.1983 ،

 الرفاعي ،فادي حممد ،املصارف اإلسالمية ،ط ،1بريوت ،لبنان :منشورات احللبي.2004 ، ش�ابرا ،حممد عمر ،نحو اقتصاد نقدي عادل ،دراس�ة للنقود واملصارف والسياس�ة النقدية يف ضوءمؤمتر املصارف اإلسالمية  بني الواقع 
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اإلسالم ،ترمجة رفيق يونس املرصي ،سلسلة إسالمية املعرفة ( )3الطبعة العربية األوىل،1987 ،
املعهد العاملي للفكراإلسالمي ،فرجينيا ،الواليات املتحدة االمريكية.

 شبري ،حممد عثامن ،املعامالت املالية املعارصة يف الفقه اإلسالمي ،ط ،1عامن ،األردن:دار النفائس،1416هـ.1996 ،

 الش�مري ،ناظ�م حممد ،النقودواملصارف والنظرية النقدي�ة ،د .ط ،عامن ،األردن :دار زهران للنرشوالتوزيع.2008 ،

 الصامدي ،عيل حممد رجا ،أعامل البنوك اإلسالمية ،دراسة. عاشور ،يوسف حسني ،إدارة املصارف اإلسالمية ،ط ،1فلسطني.2002 ، علم الدين ،حمي الدين إسماعيل ،موس�وعة أعامل البنوك من الناحيتني القانونية والعملية ،القاهرة،مرص:رشكة مطابع الطناين.1987 ،

 علي ،عب�د املنع�م الس�يد ،دراس�ات يف النق�ود والنظرية النقدي�ة ،بغ�داد ،العراق:مطبع�ة الصايف،.1970

 العلي ،صالح محيد ،املؤسس�ات املالية اإلسلامية ،ط ،1دمش�ق ،س�وريا :دار الن�وادر1429 ،هـ،.2008

 العاميدة ،عالقة البنك املركزي بالبنوك اإلسلامية ،رسالة ماجستري يف االقتصاد اإلسالمي ،جامعةالريموك1412 ،هـ.1991 ،

 عوض ،فؤاد هاشم ،اقتصاديات النقود والتوازن النقدي ،د .ط ،القاهرة ،مرص:دار النهضة العربية،1984م.

 الغريب ،حمي الدين ،اقتصاديات النقود والبنوك ،القاهرة ،مرص:داراهلنا للطباعة.1972 ، الغويل ،أس�امة ،ش�هاب ،جمدي ،مبادئ النقود واالقتصاد ،األسكندرية ،مرص:دار اجلامعة اجلديدةللنرش.1997 ،
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 قح�ف ،منذر ،السياس�ة املالية ودوره�ا وضوابطها يف االقتصاد اإلسلامي ،ط ،1بيروت ،لبنان:دارالفكر املعارص.1998 ،

 الكف�راوي ،ع�وف حممود ،النق�ود واملصارف يف النظ�ام اإلسلامي ،ط ،2دار اجلامعات املرصية،1407هـ.

 كوك ،م ،أج ،دي ،الصريفة املركزية ،ط ،1بريوت ،لبنان:دارالطليعة.1987 ، املالقي ،عائش�ةالرشقاوي ،البنوك اإلسلامية التجرب�ة بني الفقه والقان�ون والتطبيق ،ط 1بريوت،لبنان:املركز الثقايف العريب.2000 ،

 ماي�ر ،توماس وآخرون ،ترمجة أمحد عبد اخلالق ،النقود والبنوك واالقتصاد ،ط ،1الرياض ،اململكةالعربية السعودية:دار املريخ.2002 ،

 ماي�ر ،توماس وآخرون ،ترمجة أمحد عبد اخلالق ،النقود والبنوك واالقتصاد ،ط ،1الرياض ،اململكةالعربية السعودية :دار املريخ.2002 ،

 جمل�ة البن�وك يف األردن :مقابلة أجرهتا مع مدير البنك اإلسلامي األردين ،موس�ى ش�حادة ،العددالثامن ،املجلد السادس ،أيلول.1987 ،

 حميس�ن ،عبد احلليم إبراهيم ،تقييم جتربة البنوك اإلسلامية ،رس�الة ماجستري مقدمة إىل جملس كليةاالقتصاد ،اجلامعة األردنية.1989 ،

 ن�ارص ،الغريب حممود ،الرقابة املرصفية عىل البنوك اإلسلامية ،رس�الة دكت�وراه يف إدارة األعامل،جامعة عني شمس.1991 ،

 هاشم ،إسامعيل هاشم ،مذكرات يف النقود والبنوك ،د .ط ،دار اجلامعات املرصية.1975 ، هاشم ،إسامعيل هاشم ،مذكرات يف النقود والبنوك ،د .ط ،دار اجلامعات املرصية.1975 ، اهليت�ي ،عب�د ال�رزاق رحيم ،املصارف اإلسلامية بني النظري�ة والتطبيق ،ط ،1عمان ،اإلردن :دارأسامة.1998 ،

***
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ملحـــق
قانون مؤسسة ضمان الودائع
قانون رقم ( )33لسنة 2000
املنشور يف عدد اجلريدة الرمسية
رقم ( )4455تاريخ 2000/9/17
املادة(:)1
يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة ضامن الودائع لسنة  )2000ويعمل به من تاريخ نرشه

يف اجلريدة الرسمية.

املادة (:)2
أ -يكون للكلامت والعبارات التالية حيثام وردت يف هذا القانون املعاين املخصصة هلا أدناه

ما مل تدل القرينة عىل غري ذلك:

البنك املركزي :البنك املركزي األردين.
املحافظ  :حمافظ البنك املركزي.
املؤسسة  :مؤسسة ضامن الودائع املنشأة بموجب أحكام هذا القانون.
املجلس  :جملس إدارة املؤسسة.
الرئيس  :رئيس املجلس.
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املدير العام  :مدير عام املؤسسة.
الشخص  :الشخص الطبيعي أو االعتباري.
ب -يقص�د بكلامت وعب�ارات (البنك ،البنك اإلسلامي ،الوديع�ة ،اإلداري ،احلليف،

الرشك�ة التابع�ة) حيثما وردت يف القان�ون املع�اين املخصصة هلا بمقتضى قانون البن�وك النافذ

املفعول.

املادة (:)3
تسري أح�كام هذا القانون على مجيع البنوك األردني�ة وفروع البنوك األجنبي�ة العاملة يف

اململكة باستثناء ما ييل-:

أ -فروع البنوك األردنية العاملة خارج اململكة.
ب -البن�وك اإلسلامية املرخص هلا بالعم�ل يف اململكة إالّ إذا ق�رر أي منها االنضامم إىل

املؤسسة لضامن الودائع لديه.

املادة (:)4
أ -تنشأ يف اململكة مؤسسة تسمى (مؤسسة ضامن الودائع) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات

اس�تقالل م�ايل وإداري ،وهل�ا هبذه الصف�ة القيام بجميع الترصف�ات القانونية بما يف ذلك إبرام

العق�ود واالقتراض ومتلك األم�وال املنقولة وغري املنقول�ة الالزمة لتحقي�ق غاياهتا ،وهلا حق
التقايض وينوب عنها يف اإلجراءات القضائية أي حمام تعينه هلذه الغاية.

ب -يك�ون مركز املؤسس�ة يف عامن ،وجي�وز بقرار من املجلس فتح ف�روع ومكاتب هلا يف

أنحاء اململكة.
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املادة (:)5

هت�دف املؤسس�ة إىل محاي�ة املودعني لدى البن�وك بضمان ودائعهم لدهيا وف�ق أحكام هذا

القانون وذلك تشجيع ًا لالدخار وتعزيز ًا للثقة بالنظام املرصيف يف اململكة.

املادة (:)6
يتوىل إدارة املؤسسة واإلرشاف عليها جملس إدارة برئاسة املحافظ وعضوية كل من-:
أ -أحد نواب املحافظ /يسميه املحافظ نائب ًا للرئيس.
ب -أمني عام وزارة املالية.
جـ -مراقب الرشكات يف وزارة الصناعة والتجارة.
د -املدير العام.
هـ -عضوين يعينان بقرار من جملس الوزراء بنا ًء عىل تنسيب املحافظ ملدة ثالث سنوات،

وجي�وز إعادة تعيينهام ،ويشترط يف هذي�ن العضوين أن ال يكونا من إداري�ي أي بنك طيلة مدة
عضويتهما يف املجلس وطيلة الس�نتني التاليتني النتهاء هذه العضوية ،كام يشترط أن يكونا من
ذوي اخلربة بالشؤون املالية واالقتصادية والقادرين عىل املسامهة يف حتقيق أهداف املؤسسة.

املادة (:)7
أ -يتوىل املجلس املهام والصالحيات التالية-:
 -1وضع السياسة العامة للمؤسسة.
 -2إقرار اخلطة العامة الستثامر أموال املؤسسة وفق أحكام هذا القانون.
مؤمتر املصارف اإلسالمية  بني الواقع 
واملمول 

64

بدائل املسعف األخري للمصارف اإلسالمية من البنوك املركزية
 -3وضع اهليكل التنظيمي للجهاز اإلداري للمؤسسة ووصف وظائفه وحتديد مهامه

ومسؤولياته.

 -4إقرار التعليامت التنظيمية واملالية واإلدارية التي تتطلبها أعامل املؤسسة.
 -5إقرار املوازنة السنوية التقديرية للمؤسسة.
 -6املوافقة عىل التقارير السنوية واحلسابات اخلتامية للمؤسسة.
 -7املوافقة عىل اقرتاض املؤسسة.
 -8اإلرشاف عىل إجراءات تصفية البنك وفق أحكام هذا القانون.
 -9تعيني مدقق حسابات قانوين لتدقيق حسابات املؤسسة وحتديد أتعابه.
 -10أي أمور أخرى يعرضها الرئيس عليه مما له عالقة بمهام املؤسسة.
ب -يمارس املجلس صالحيات جملس إدارة الرشكة املس�امهة العامة املنصوص عليها يف

قانون الرشكات بالقدر الذي ال تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

املادة (:)8
أ -جيتمع املجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين أو كلام دعت احلاجة لذلك ،كام جيتمع

بنا ًء عىل طلب مقدم من عضوين عىل األقل ويكون اجتامعه قانوني ًا بحضور مخس�ة أعضاء عىل
األق�ل من بينه�م الرئيس أو نائبه عند غياب�ه ،وتصدر قراراته باإلمج�اع أو بأغلبية عدد أعضائه
وعند تساوي األصوات يرجح اجلانب الذي صوت معه رئيس اجللسة.

ب -للمجل�س أن يدعو أي ش�خص من ذوي اخلربة واالختصاص من خارج املؤسس�ة

لالشتراك يف االجتامع لالس�تئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت وحتدد مكافأته بقرار
من املجلس.
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املادة (:)9

يعني املدير العام وحتدد حقوقه املالية وامتيازاته الوظيفية بقرار من املجلس وتنهى خدماته

بالطريقة ذاهتا.

املادة (:)10
يتوىل املدير العام املهام والصالحيات الالزمة إلدارة شؤون املؤسسة بام يف ذلك-:
أ -تنفي�ذ السياس�ة العامة للمؤسـس�ة التـي يضـعه�ا املجـلس و التعليمات والقـرارات

الصادرة عنه.

ب -إعداد اهليكل التنظيمي للمؤسسة.
ج  -اإلرشاف عىل اجلهاز اإلداري للمؤسسة.
د -إعداد التقرير الس�نوي للمؤسسة وحساباهتا اخلتامية لعرضها عىل املجلس خالل مدة

ال تتجاوز ثالثة أشهر من انتهاء السنة املالية.

هـ -إعداد مرشوع املوازنة السنوية التقديرية للمؤسسة.
و -أي صالحي�ات أخ�رى يفوضها له املجل�س أو تناط به بمقتضى األنظمة والتعليامت

التي تصدر استناد ًا ألحكام هذا القانون.

املادة (:)11
أ -يتكون رأس مال املؤسسة مما ييل:
 -1مبلغ مليون دينار تدفعه احلكومة عند نفاذ أحكام هذا القانون.
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 -2رسم تأسيس غري مسرتد مقداره مئة ألف دينار يدفعه البنك عىل دفعتني متساويتني،

األوىل خلال مدة ال تتجاوز ش�هر ًا واح�د ًا من تاريخ نفاذ مفعول ه�ذا القانون ،والثانية خالل
مدة التزيد عىل سنة واحدة من تاريخ نفاذه كام يتم دفع رسم التأسيس دفعة واحدة من أي بنك

يؤسس بعد نفاذ أحكام هذا القانون ويعترب رسم التأسيس جزء ًا من رأسامل املؤسسة.
ب -تتكون مصادر املؤسسة مما ييل:
 -1أي قروض حتصل عليها املؤسسة بمقتىض أحكام هذا القانون.
 -2رسوم االشرتاكات السنوية التي تدفعها البنوك إىل املؤسسة.
 -3عوائد استثامرات أموال املؤسسة.

 -4أي من�ح مالية تقدم للمؤسس�ة بموافقة من جمل�س إدارة البنك املركزي ،كام جيب

احلصول عىل موافقة من جملس الوزراء إذا كانت هذه املنح مقدمة من جهات غري أردنية.

املادة (:)12
أ -م�ع مراع�اة أح�كام الفق�رة (ب) من هذه املادة يدفع البنك رس�م اشتراك س�نوي إىل

املؤسسة بنسبة اثنني ونصف باأللف من جمموع الودائع لديه اخلاضعة ألحكام هذا القانون.
ب  -ال تعترب من ضمن الودائع اخلاضعة ألحكام هذا القانون ما ييل:
 -1ودائع احلكومة.
 -2ودائع ما بني البنوك.
 -3التأمينات النقدية بحدود قيمة التسهيالت املمنوحة بضامهنا.
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جـ -جيوز تعديل نس�بة رس�م االشرتاك الس�نوي املش�ار إليها يف الفقرة (أ) من هذه املادة

وتغيير قواع�د احتس�اهبا بقرار م�ن جملس ال�وزراء بناء عىل تنس�يب من املجل�س ،وذلك بعد

تصنيف البنوك.

املادة (:)13
أ -يلت�زم البنك بتقديم بيان س�نوي ًا إىل كل من املؤسس�ة والبنك املرك�زي وفق األنموذج

املع�د هل�ذه الغاية خالل األس�بوع األول من ش�هر كان�ون الثاين يبين فيه جمم�وع الودائع لديه

اخلاضعة ألحكام هذا القانون كام هي يف اليوم احلادي والثالثني من ش�هر كانون األول للس�نة
املالية السابقة.

ب -أما بالنس�بة للس�نة املالية األوىل فيلت�زم البنك خالل األس�بوع األول من تاريخ نفاذ

القان�ون بتقدي�م البيان املذكور مبين ًا فيه جمموع ودائعه كام هي من تاريخ نفاذه وحيتس�ب رس�م
االشرتاك السنوي عن هذه السنة بام يتناسب مع املدة املتبقية منها.

ج�ـ -للمؤسس�ة أن تطلب من البنك املركزي التحقق م�ن صحة البيانات التي تقدمها هلا

البنوك حسب الفقرتني (أ) و (ب) من هذه املادة.

املادة (:)14
إذا ختلف البنك عن تقديم البيان ضمن املدة املحددة يف املادة ( )13من هذا القانون أو إذا

قدم بيان ًا غري مكتمل املعلومات أو كانت هذه املعلومات مغلوطة أو غري مطابقة للواقع ،ترتتب
عليه بقرار من املدير العام غرامة تأخري تستوفيها املؤسسة بمقدار مائتي دينار عن كل يوم يتأخر

فيه عن تقديمه وفق األصول.
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املادة (:)15
ترس�ل املؤسس�ة إىل البنك إش�عار مطالبة خالل ش�هر كانون الثاين من كل س�نة حتدد فيه

مقدار رس�م االشرتاك السنوي ،أما يف السنة املالية األوىل فرتسل املؤسسة إشعار املطالبة خالل
ثالثني يوم ًا من تاريخ نفاذ مفعول هذا القانون وعىل البنك تس�ديد الرس�م خالل سبعة أيام من

تاريخ تبلغه اإلشعار.

املادة ()16
إذا تأخر البنك عن دفع رس�م التأس�يس أو رس�م االشرتاك الس�نوي خالل املوعد املحدد

لذلـك يرتتب عليه دفع فوائد بس�يطة عن كل يوم تأخري منذ اليوم األول لوقوعه حتتس�ب عىل

أساس سعر إعادة اخلصم مضاف ًا إليه هامش يقرره البنك املركزي بنا ًء عىل طلب املؤسسة.

املادة (:)17
تعترب رسوم التأسيس ورسوم االشرتاكات السنوية من املصاريف اإلنتاجية للبنوك.

املادة (:)18
أ -حت�دد العن�ارص املكونة الحتياطيات املؤسس�ة بموج�ب أوامر خاص�ة يصدرها البنك

املركزي هلذه الغاية.

ب -عىل املؤسسة أن تعمل عىل تكوين احتياطيات هلا ليبلغ حدها ما نسبته ثالثة باملائة من

جمموع الودائع اخلاضعة ألحكام هذا القانون.

جـ -جيوز ملجلس الوزراء بنا ًء عىل تنسيب املجلس أن يقرر زيادة احلدّ املقرر الحتياطيات

املؤسسة املنصوص عليه يف الفقرة (ب) من هذه املادة.
مؤمتر املصارف اإلسالمية  بني الواقع 
واملمول 

69

د .هناء حممد هالل احلنيطي
املادة (:)19

أ -إذا مل تص�ل احتياطيات املؤسس�ة خالل مدة عرش س�نوات من تاري�خ نفاذ أحكام هذا

القانون إىل حدها املقرر يف الفقرة (ب) من املادة ( )18من هذا القانون أو إذا نقصت احتياطياهتا

ع�ن ه�ذا احلد بعد أن تكون قد بلغت�ه أو إذا تقرر تصفية أحد البنوك قب�ل أن تصل احتياطيات

املؤسس�ة إىل حده�ا املذكور ،جيوز للمجلس زيادة رس�م االشتراك الس�نوي للبن�وك إىل ما ال

يتجاوز ضعف الرسم السنوي للبنوك املقرر بمقتىض أحكام املادة ( )12من هذا القانون.

ب -إذا جت�اوزت احتياطي�ات املؤسس�ة حده�ا املق�رر يف امل�ادة ( )18من ه�ذا القانون،

للمجلس أن خيفض رس�م االشتراك السنوي أو يعفي البنوك منه لس�نة واحدة أو أكثر حسب

مقتىض احلال.

املادة (:)20
إذا وجد البنك املركزي ،استناد ًا إىل أسس تصنيف البنوك التي يطبقها ،أن درجة املخاطرة

ألي بنك قد أصبحت غري مقبولة ،حيق للمجلس يف هذه احلالة أن يزيد رسم االشرتاك السنوي
هل�ذا البنك بام ال يزيد عىل ضعف احلد األعىل هلذا الرس�م ول�و أدى ذلك إىل جتاوز احلد األعىل
الحتياطيات املؤسسة وفق ما هو منصوص عليه يف هذا القانون.

املادة (:)21
جي�وز للمجلس أن يطل�ب يف أي وقت من فرع البنك األجنبي أن يقدم للمؤسس�ة وديعة

أو سندات مالية أو أي تأمينات أخرى يراها الزمة لضامن الودائع لديه أو لالستمرار يف ضامهنا

وفق أحكام هذا القانون.
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املادة (:)22
جي�وز للبنك املركزي بنا ًء عىل طلب املؤسس�ة أن يقيد مبارشة عىل حس�اب البنك لديه أي

مبالغ تستحق للمؤسسة عىل ذلك البنك.

املادة (:)23
جي�وز للمؤسس�ة أن تقترض مب�ارشة أو أن تص�در أس�ناد ق�رض لتمكينه�ا من تس�ديد

االلتزامات املرتتبة عليها وفق أحكام هذا القانون ،وذلك مع مراعاة أحكام أي من الترشيعات

ذات العالقة النافذة املفعول.

املادة (:)24
أ -تس�تثمر املؤسس�ة أمواهل�ا يف الس�ندات الص�ادرة عن احلكوم�ة األردنية أو الس�ندات

املضمون�ة م�ن قبله�ا ،كام هلا أن تس�تثمر أمواهلا بإيداعها ل�دى البنك املركزي بق�رار من جملس

إدارته.

ب -جي�ب عىل املؤسس�ة أن ت�ودع أمواهلا غري املوظفة يف حس�ابات خاصة هبا لدى البنك

املركزي.

جـ -جيوز للمؤسسة أن تودع لدى أي بنك ما يلزمها من أموال لتسديد االلتزامات املرتتبة

عليها بموجب أحكام هذا القانون ،عىل أن حيدد املجلس مقدار الوديعة وما يس�تحق عليها من
فوائد أو عوائد باإلضافة ألي ضامنات أو رشوط أخرى يراها املجلس الزمة.

املادة (:)25
أ -جيب عىل املؤسس�ة أن حتتفظ بس�جالت وحس�ابات منظم�ة وفق األصول املحاس�بية

املتعارف عليها.

مؤمتر املصارف اإلسالمية  بني الواقع 
واملمول 

71

د .هناء حممد هالل احلنيطي

ب -تنرش احلس�ابات اخلتامية للمؤسس�ة بعد موافقة املجلس عليها يف صحيفتني حمليتني

يوميتني عىل األقل.

املادة (:)26
تبدأ الس�نة املالية للمؤسس�ة يف اليوم األول من ش�هر كانون الثاين من كل سنة ،وتنتهي يف

اليوم احلادي والثالثني من ش�هر كانون األول من الس�نة ذاهتا ،أما الس�نة املالية األوىل فتبدأ من
تاري�خ رسي�ان مفعول هذا القانون وتنتهي يف هناية الس�نة نفس�ها ،إالّ إذا قرر املجلس ضم هذه
املدة إىل السنة املالية التالية.

املادة (:)27
على الرغ�م مم�ا ورد يف أي ترشي�ع آخر ،تعفى املؤسس�ة ومجي�ع معامالهتا م�ن الرضائب

والرسوم عىل اختالف أنواعها بام يف ذلك رضيبة املبيعات ورسوم طوابع الواردات.

املادة (:)28
جيوز ختصيص مكافآت ألعضاء املجلس بقرار من جملس الوزراء بنا ًء عىل تنس�يب جملس

إدارة البنك املركزي.

املادة (:)29
للمؤسس�ة أن تطل�ع عىل حس�ابات البن�وك اخلتامي�ة ونتائج أعامهل�ا املتوافرة ل�دى البنك

املركزي ،وللمحافظ أن يطلع املجلس عىل أي معلومات وبيانات مالية متعلقة بأوضاع أي من
البنوك إذا وجد ذلك رضوري ًا.
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املادة (:)30
جيوز بنا ًء عىل طلب املؤسسة وموافقة البنك املركزي تشكيل فريق تفتيش مشرتك من موظفي

املؤسسة والبنك املركزي ملراجعة أو فحص أعامل أي من البنوك وسجالته وبياناته ويضع هذا

الفريق تقرير ًا مشرتك ًا عن نتائج أعامله وتوصياته ،يقدمه إىل البنك املركزي واملؤسسة.

املادة (:)31
إذا علم�ت املؤسس�ة أن البن�ك أو أي من اإلداريني فيه يامرس عم ً
لا غري قانوين أو خمالف

ألصول املعامالت البنكية ،يتعني عليها إعالم البنك املركزي بذلك وتزويده بأي اقرتاحات أو

توصيات تراها الزمة.

املادة (:)32
أ -م�ع مراع�اة أحكام الفقرة (ج) من هذه املادة تضمن املؤسس�ة الودائع بالدينار األردين

لدى البنك ،باستثناء الودائع املشار إليها يف الفقرة (ب) من املادة ( )12كام تضمن الودائع بأي
عملة أجنبية يقرر البنك املركزي إخضاعها ألحكام هذا القانون.

ب -يصب�ح مبلغ الضامن مس�تحق األداء وفق أحكام ه�ذا القانون إذا قرر البنك املركزي

تصفية البنك بموجب أحكام قانون البنوك.

ج�ـ -يك�ون الضمان بكام�ل قيمة الوديع�ة إذا كانت بمق�دار عرشة آالف دين�ار أو أقل،

ويكون الضامن عرشة آالف دينار إذا زادت قيمة الوديعة عىل ذلك.

د -جي�وز تعدي�ل احل�د األعىل ملبلغ الضامن بق�رار من جملس الوزراء بنا ًء عىل تنس�يب من

املجلس عىل أن ال يرسي قرار التعديل عىل البنك الذي تقرر تصفيته قبل صدور هذا القرار.
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املادة (:)33

تنرش املؤسس�ة خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ نفاذ مفعول هذا القانون يف اجلريدة الرس�مية،

ويف م�كان ب�ارز يف صحيفتين يوميتني حمليتني ،إعالن ًا بأسماء البنوك التي ختض�ع ألحكام هذا
القانون وبنوع عملة الودائع التي يشملها ضامن املؤسسة ومقدار احلد األعىل للضامن ،كام تنرش

املؤسسة هذا اإلعالن وبالطريقة ذاهتا خالل شهر شباط من كل سنة.

املادة (:)34
مع مراعاة أحكام املادة ( )32من هذا القانون ،إذا صدر قرار بتصفية البنك حيتسب مقدار

وديعة الشخص الواحد لتحديد مبلغ الضامن باتباع األسس واإلجراءات التالية-:

أ -إذا كان للشخص أكثر من حساب لدى البنك يف أي من فروعه ،تعترب تلك احلسابات

حساب ًا واحد ًا لغايات هذا القانون.

ب -إذا كان احلس�اب مشرتك ًا بني ش�خصني فأكثر ،يوزع مبلغ الضامن بينهم بنسبة حصة

كل منهم يف احلساب وإذا كانت حصصهم يف احلساب غري حمددة اعتربت حصصهم يف احلساب

متساوية عىل أالّ يزيد جمموع ما يقبضه الشخص الواحد عىل احلد األعىل ملبلغ الضامن إذا كان له
حساب آخر أو أكثر لدى البنك نفسه.

ج�ـ -إذا كان الش�خص مدين ًا للبنك أو كفي ً
ال ألحد مديني�ه ،جيري التقاص ما بني ودائعه

ل�دى البنك ومجي�ع االلتزامات والتس�هيالت القائمة أو املرتتبة عليه أو التي يتحمل مس�ؤولية
تس�ديدها إىل ذلك البنك س�واء أكانت التزاماته وتسهيالته مستحقة الدفع أم ال ،وإذا نجم عن
إج�راء التق�اص رصيد دائن يعترب هذا الرصيد هو الوديعة التي س�يدفع عنها مبلغ الضامن وفق

أحكام هذا القانون.
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د -ال حتتس�ب املبالغ التالية من ضمن ودائع الش�خص عند إجراء التقاص املش�ار إليه يف

الفقرة (ج) من هذه املادة لغايات حتديد مبلغ الضامن املستحق دفعه-:

 -1أي مبال�غ بعمل�ة أجنبي�ة إذا كان�ت غير مش�مولة بضامن املؤسس�ة وفق أح�كام هذا

القانون.

 -2أي مبال�غ وضعها ذلك الش�خص تأمين ًا لقروض وتس�هيالت مرصفي�ة حصل عليها

شخص آخر إالّ إذا بقي رصيد دائن من تلك املبالغ بعد تسديد االلتزامات املؤمنة هبا.

املادة (:)35
للمجل�س أن يص�در التعليامت التي يراها الزمة لوضع أي أس�س أخ�رى لتحديد مقدار

الوديع�ة الت�ي س�يدفع عنها مبلغ الضمان وفق أحكام امل�ادة ( )34من هذا القان�ون بام يف ذلك
حتديد االلتزامات غري املستحقة أو االلتزامات املرتتبة بعملة أجنبية.

املادة (:)36
أ -1 -إذا ص�در ق�رار بتصفي�ة البنك ،يتعني عىل املؤسس�ة خالل ثالثني يوم� ًا من تاريخ

ص�دور ق�رار التصفي�ة أن تنشر يف صحيفتين يوميتني حمليتني على األقل إعالن� ًا إىل أصحاب

الودائ�ع تطل�ب منهم تقدي�م مطالباهتم إىل املؤسس�ة أو البن�ك الذي تقرر تصفيت�ه أو أي جهة
أخرى حتددها املؤسسة.

 -2يع�اد نرش هذا اإلعالن بالطريقة ذاهت�ا عند انقضاء أربعة عرش يوم ًا من تاريخ نرش

اإلعلان األول ،ويعاد نرشه كل س�تة أش�هر من تاري�خ صدور قرار التصفي�ة وإىل انقضاء مدة

ثالث سنوات عىل صدوره.
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ب -ت�ودع مبال�غ الضامن�ات الت�ي مل يطال�ب هب�ا أصحاهبا كأمان�ات يف البن�ك املركزي،

وألصحاهبا حق اسرتدادها خالل مخسة عرشة عام ًا من تاريخ إعالن التصفية.

املادة (:)37
أ -مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من املادة ( )34من هذا القانون ،يتعني عىل املؤسس�ة أن

تدف�ع مبل�غ الضامن املس�تحق لصاحب الوديعة املضمون�ة خالل ثالثني يوم ًا م�ن تاريخ تقديم

مطالبته.

ب -حتل املؤسسة حلوالً قانوني ًا حمل أصحاب الودائع يف حدود املبالغ التي دفعتها هلم.

املادة (:)38
عىل أعضاء املجلس أو أي موظف يف املؤسسة أو أي شخص عىل عالقة هبا مراعاة الرسية

التام�ة جلميع البيان�ات واملعلومات التي يطلعون عليها وذلك حتت طائلة املس�ؤولية القانونية،

وال جيوز اإلفصاح عنها إالّ وفق أحكام هذا القانون أو قانون البنك املركزي أو قانون البنوك.

تصفـية البـنك
املادة (:)39
أ -تسري على تصفية البن�وك األحكام ال�واردة يف هذا القان�ون ،ويعمل بأح�كام قانون

الرشكات اخلاصة بالتصفية فيام مل يرد عليه نص خاص يف هذا القانون.

ب -تكون املؤسسة املصفي ألي بنك يتقرر تصفيته ،وتعترب املمثل القانوين الوحيد له.
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املادة (:)40
أ -يعل�ن املصف�ي يف صحيفتني يوميتني حمليتني عىل األقل ق�رار تصفية البنك خالل ثالثة

أي�ام م�ن تاريخ تس�لمه ذلك القرار وتلصق نس�خ من ه�ذا اإلعالن يف كل ف�رع ومكتب عائد

للبنك.

ب -يع�اد نشر هذا اإلعالن بالطريقة ذاهت�ا عند انقضاء أربعة عرش يوم� ًا عىل تاريخ نرش

اإلعالن األول.

املادة (:)41
يفق�د جمل�س إدارة البن�ك ومديره الع�ام واهليئ�ة العامة ملس�امهيه منذ تاريخ ص�دور قرار

التصفية مجيع املهام والصالحيات املنوطة بأي منهم بموجب أحكام الترشيعات النافذة املفعول
وبموجب عقد تأسيس البنك وأنظمته الداخلية.

املادة (:)42
يرتتب عىل صدور قرار التصفية ما ييل-:
أ -وق�ف العمل ب�أي تفويض أو صالحية توقيع صادرة ع�ن أي جهة يف البنك ،وخيتص

املصفي حرص ًا بمنح أي تفويض أو صالحية توقيع تتطلبه إجراءات التصفية.

ب -وق�ف احتس�اب أي فوائد على الودائع واألرصدة لدى البنك وعلى الديون املرتتبة

عىل البنك إالّ إذا كانت فوائد هذه الديون مؤمنة برهون أو بضامنات صحيحة.

جـ -وقف احتس�اب مرور الزمان املانع من سماع الدعوى بش�أن أي حقوق أو مطالبات

مستحقة أو قائمة لصالح البنك ملدة سنة واحدة اعتبار ًا من تاريخ صدور قرار التصفية.
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د -وق�ف السير يف الدع�اوى واإلجراءات القضائية املقامة من البن�ك أو ضده ملدة ثالثة

أشهر ،إالّ إذا قرر املصفي متابعة السري فيها قبل انتهاء هذه املدة ،وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة
(هـ) من هذه املادة.

السري يف أي معامالت إجرائية أو تنفيذية ضد البنك إالّ إذا كانت بنا ًء عىل طلب
هـ -منع ّ

دائن ُمرهتن ومتعلقة باملال املرهون نفسه ،ففي هذه احلالة توقف تلك املعامالت أو يمنع قبوهلا
ملدة ثالثة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية.

و -س�قوط اآلج�ال املتف�ق عليها مع عملاء البنك ومدينيه لتس�ديد االلتزام�ات املرتتبة

عليهم.

املادة (:)43
للمصف�ي اختاذ مجيع الق�رارات واإلجراءات التي يراها الزمة إلمت�ام أعامل التصفية بام يف

ذلك-:

أ -إدارة أعمال البنك يف حدود ما تتطلبه إجراءات التصفي�ة ،وهلذه الغاية جيوز للمصفي

أن يقرر استمرار البنك يف ممارسة بعض أعامله.

ب -جرد مجيع أصول البنك وموجوداته.
ج�ـ -تعيني أي من اخلرباء واألش�خاص ملس�اعدته عىل إمتام إج�راءات التصفية أو تعيني

جلان خاصة وتفويضها بأي من املهام والصالحيات املنوطة به وإصدار القرارات الالزمة إلمتام
إجراءات التصفية.

د -تعيين حم�ام أو أكث�ر لتمثي�ل البنك حتت التصفي�ة يف أي دعاوى أو إج�راءات قضائية

ختصه.
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املادة (:)44
أ -على الرغم من أي اتفاق خمالف ،جيوز للمصف�ي أن يتخذ مجيع اإلجراءات التي يراها

رضورية حلامية حقوق البنك بام يف ذلك -:

 -1استرداد أي مبل�غ دفع�ه البن�ك إىل أي مودع خالل األش�هر الثالثة التي س�بقت

صدور قرار التصفية إذا كان ذلك املودع حليف ًا للبنك أو عىل عالقة معه.

 -2إلغ�اء أي تصرف أو فس�خ أي عقد أجراه البنك أو استرداد أي مبلغ دفعه البنك

خالل األش�هر الثالثة التي س�بقت صدور قرار التصفية إذا كان يف ذلك تفضيل لشخص معني
عىل دائني البنك ،وتكون املدة س�نة واحدة إذا كان الش�خص حليف� ًا للبنك أو عىل عالقة معه،
ويعتبر التفضي�ل متحقق� ًا إذا كان الترصف أو اإلج�راء دون عوض أو بع�وض جزئي أو كان

منطوي ًا عىل تقييم مال أو حق بغري قيمته احلقيقية أو بغري قيمته السائدة يف السوق.

 -3إلغاء أي ترصف أو فس�خ أي عقد أجراه البنك مع حليف له أو مع ش�خص عىل

عالقة مع البنك أو اسرتداد أي مبلغ دفعه البنك إىل أي منهام وذلك خالل األشهر الثالثة التي
سبقت صدور قرار التصفية.

 -4االتف�اق مع أي من مديني البنك حول كيفية دفع أو تقس�يط أي مبالغ والتزامات

مرتتبة عليهم.

 -5إهناء استخدام أي من العاملني يف البنك مع دفع مستحقاته.
 -6إهناء أي عقد أبرمه البنك مع أي شخص قبل إنتهاء مدته.
ب -يتخذ املصفي أي ًا من اإلجراءات املشار إليها يف الفقرة (أ) من هذه املادة بإشعار خطي

يتم تبليغه إىل الشخص ذي العالقة ،وجيوز الطعن يف هذا اإلجراء أمام حمكمة بداية عامن خالل

مدة ثالثني يوم ًا من تاريخ تبليغه.
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املادة (:)45

أ -تعترب باطلة مجيع الرهون والضامنات التي وقعت عىل أي أموال أو حقوق عائدة للبنك،

خالل الثالثة أش�هر الس�ابقة لتاريخ صدور قرار التصفية ،إالّ إذا كانت قد متت بموافقة البنك

املركزي ،وتكون هذه املدة سنة واحدة إذا كانت الرهون أو الضامنات لصالح حليف للبنك أو

لشخص عىل عالقة معه.

ب -يعتبر ملغ�ى كل ق�رار حجز وقع عىل أي م�ال أو حق عائد للبنك قب�ل صدور قرار

التصفية إالّ إذا كان هذا القرار صادر ًا بنا ًء عىل طلب دائن مرهتن ومتعلق ًا باملال املرهون نفسه.

املادة (:)46
ملقاصد املادتني ( )44و( )45من هذا القانون ،يعترب الشخص عىل عالقة مع البنك يف أي

من احلاالت التالية-:

أ -إذا كان الشخص إداري ًا يف البنك أو له مصلحة عمل مشرتكة مع إداري فيه.
ب -إذا كان زوج ًا إلداري يف البنك أو قريب ًا لذلك اإلداري أو زوجه حتى الدرجة الثالثة

أو كانت له مصلحة عمل مشرتكة مع أي منهم.

املادة (:)47
مع مراعاة الفقرة (أ) من املادة ( )59من هذا القانون للمصفي أن يقرتض باسم البنك حتت

التصفي�ة م�ا يلزمه من األموال لتمكينه من إمتام أعامل التصفية ،وله أن يرهن أي ًّا من موجودات

البن�ك أو حقوقه ضامن ًا لذلك ،وتعترب رشوط الق�رض ملزمة للمصفي عىل الرغم من أي نص

خمالف.
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املادة (:)48
أ -مع مراعاة أحكام املودعني املنصوص عليها يف املادة ( )50من هذا القانون ،عىل املصفي

خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ صدور قرار التصفية نرش إعالن بمكان ظاهر يف صحيفتني حمليتني

يوميتني عىل األقل إلش�عار الدائنني بلزوم تقديم مطالباهتم جتاه البنك س�واء أكانت مس�تحقة

الوفاء أم ال خالل شهرين إذا كانوا مقيمني يف اململكة وثالثة أشهر إذا كانوا مقيمني خارجها.

ب -يع�اد نشر هذا اإلعالن بالطريقة ذاهت�ا فور انقضاء أربعة عرش يوم� ًا عىل تاريخ نرش

اإلعالن األول ،وحتتسب مدة تقديم املطالبات من تاريخ نرش اإلعالن األول.

ج�ـ -إذا اقتن�ع املصفي أو املحكم�ة املختصة بوجود عذر مشروع للدائن لعدم متكنه من

تقدي�م مطالبت�ه خالل املدة املحددة يف الفق�رة (أ) من هذه املادة فتمدد ثالثة أش�هر أخرى حد ًّا

أعىل.

املادة (:)49
ال حتتس�ب املدة م�ن تاريخ صدور قرار التصفية إىل تاريخ نشر اإلعالن األول املذكور يف

الفقرة (أ) من املادة ( )48من هذا القانون من ضمن املدة املقررة لعدم سامع الدعوى بشأن أي
حقوق أو مطالبات للدائنني جتاه البنك حتت التصفية.

املادة (:)50
أ -مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه املادة ،جيب عىل املصفي ،خالل ثالثة أشهر من

تاريخ صدور قرار التصفية ،أن يصدر اإلشعارات التالية إالّ إذا وجد أسباب ًا مربرة لتجاوز هذه
املدة-:
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-1إشعار لكل مودع بمقدار وديعته لدى البنك كام هي بتاريخ صدور قرار التصفية.

-2إش�عار مطالب�ة لكل مدين بمقدار الدي�ون وااللتزامات املرتتبة عليه جتاه البنك س�واء

أكان مدين ًا أم كفي ً
ال وذلك مع بيان معدل الفائدة والعمولة املستحقة عليه.

ب -جيوز االعرتاض لدى املصفي عىل اإلشعار املذكور يف الفقرة (أ) من هذه املادة خالل

ثالثني يوم ًا من تاريخ تبلغه ،وإذا مل يتم االعرتاض عليه خالهلا يعترب املودع أو املدين مس�ل ًام بام

ورد يف اإلشعار.

ج�ـ -عىل املصفي أن جي�ري التقاص بني ودائع العميل لديه والديون وااللتزامات املرتتبة

علي�ه قبل أن يرس�ل أي إش�عار وفق أحكام الفق�رة (أ) من هذه املادة إال إذا وجد أس�باب ًا مربرة
لتأخري إجراء هذا التقاص.

املادة (:)51
تنقط�ع املدة املقررة لعدم سماع الدع�وى بمطالبة الدائن املقدمة بمقتضى الفقرة (ب) من

املادة ( )50من هذا القانون.
املادة (-:)52

أ -1 -على املصفي إصدار قراراته يف املطالبات واالعرتاضات املقدمة إليه وفق ًا ألحكام

املادتني ( )48و( )50من هذا القانون خالل مدة ال تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديمها.

 -2إذا مل يص�در املصفي قراره خلال املدة املحددة يف البند ( )1من هذه الفقرة ،تعترب

املطالبات واالعرتاضات مردودة حك ًام.

ب -حيق لكل ذي مصلحة الطعن أمام حمكمة بداية عامن يف قرار املصفي الصادر بموجب

أحكام الفقرة (أ) من هذه املادة خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ تبليغه بالقرار أو خالل ثالثني يوم ًا
مؤمتر املصارف اإلسالمية  بني الواقع 
واملمول 

82

بدائل املسعف األخري للمصارف اإلسالمية من البنوك املركزية

من تاريخ انقضاء مدة الس�تة أش�هر املش�ار إليه�ا يف البند ( )1من الفقرة (أ) م�ن هذه املادة أهيام

أقرص.

املادة (:)53
عىل الرغم من أحكام أي ترشيع آخر ،جيوز للمصفي أن يقدم طلب ًا إىل حمكمة البداية إللقاء

حج�ز احتياط�ي عىل أي أموال م�ن مديني البنك أو الخت�اذ أي من اإلج�راءات االحتياطية أو
املستعجلة ضده وفق أحكام الترشيعات النافذة املفعول مع مراعاة ما ييل-:
أ -أن يعفى املصفي من إرفاق كفالة مع هذا الطلب.
ب -أن يكون املصفي قد أصدر إش�عار املطالبة للمدين أو أن يصدره خالل الثامنية أيام،

إما عند تقديم الطلب املش�ار إليه ،أو خالل الثامنية أيام الالحقة لصدور القرار يف ذلك الطلب

ويقوم هذا اإلشعار مقام الدعوى املوضوعية الالزم إقامتها وفق أحكام قانون أصول املحاكامت

املدنية الساري املفعول.

املادة (:)54
إذا أصبح إشعار املطالبة الذي أصدره املصفي للمدين وفق أحكام البند ( )2من الفقرة (أ)

م�ن املادة ( )50من هذا القانون هنائي ًا وقطعي ًا ،جيوز للمصفي إجراء تس�وية مع املدين أو تنفيذ
اإلشعار ضده بواسطة دوائر اإلجراء املختصة وفق أحكام الترشيعات السارية املفعول.

املادة (:)55
أ -ال حيق ألي دائن أو مودع أو مدين بعد صدور قرار التصفية أن يقيم دعوى ضد البنك

حتت التصفية إالّ وفق األسس واإلجراءات املنصوص عليها يف هذا القانون.
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ب -م�ع مراع�اة أحكام الفق�رة (أ) من هذه املادة جيوز ألي متضرر من أعامل املصفي أو

إجراءاته أن يطعن فيها لدى حمكمة البداية وفق أحكام الترشيعات النافذة املفعول ،وللمحكمة

أن تؤيدها أو تبطلها أو تعدهلا.

املادة (:)56
جي�وز إحال�ة أي خالف بني املصفي والغير إىل التحكيم وفق الشروط واإلجراءات التي

يتفق عليها بينهام.

املادة (:)57
للمصفي أن يتخذ أي ًا من اإلجرائني التاليني-:
أ -االتفاق مع بنك أو أكثر لبيع مجيع أو ما يزيد عىل نصف موجودات البنك حتت التصفية

وحقوقه ومطلوباته والتزاماته ،بام يف ذلك أي تسهيالت منحها البنك حتت التصفية لعمالئه ،أو
تعهدات أصدرها لصالح مس�تفيدين وتأميناهتا العينية والشخصية ،أو أي التزامات ،أو حقوق

أخ�رى مهما كان نوعها بام فيها حقوق اإلج�ارة ،وذلك دون حاجة للحص�ول عىل موافقة أي
عمي�ل أو كفي�ل أو راهن أو مس�تفيد ،أو أي ش�خص آخر ،ودون حاجة للتقي�د بأي إجراءات
تقييم أو خالفه قد ينص عليها أي ترشيع آخر.

ب -بي�ع مجي�ع أو أي جزء من موج�ودات البنك حتت التصفية وحقوق�ه يف مزايدة علنية

وفق إجراءات خاصة يقررها املصفي عىل الرغم من أحكام أي ترشيع آخر.

املادة (:)58
أ -إذا وج�دت حمتوي�ات يف الصناديق احلديدية املؤجرة للغري ل�دى البنك حتت التصفية،
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فال تعترب هذه املحتويات من ضمن موجوداته وتعاد إىل أصحاهبا رشيطة أن يسددوا ما يستحق

عليهم جتاه البنك نتيجة الستعامهلم تلك الصناديق.

ب -إذا وجدت لدى البنك حتت التصفية أي صكوك أو س�ندات باعتباره مودع ًا لديه أو

مؤمتن� ًا عليها أو حارس� ًا أو حافظ ًا أمين ًا هل�ا أو ماثل ذلك من حاالت ،فلا تعترب هذه الصكوك
والس�ندات م�ن ضمن موجودات البنك حت�ت التصفية وتعاد إىل أصحاهبا رشيطة أن يس�ددوا

مجيع االلتزامات املرتتبة عليهم جتاه البنك.

املادة (:)59
عىل الرغم من أحكام أي ترشيع آخر يتم تسديد الديون وااللتزامات املستحقة عىل البنك

حتت التصفية وفق الرتتيب التايل-:

أ -القروض التي حصل عليها بعد صدور قرار التصفية لتمكينه من إمتام أعامل التصفية.
ب -املصاريف والنفقات األخرى التي تكبدها املصفي.
جـ -حقوق املوظفني واملستخدمني.
د -الق�روض الت�ي حصل عليها البنك حتت التصفية م�ن البنك املركزي قبل صدور قرار

التصفية.

هـ -أي رضائب ورسوم مستحقة للحكومة.
و -الق�روض الت�ي حصل عليه�ا البنك من بنوك أخ�رى بموافقة البن�ك املركزي خالل

الستة أشهر السابقة لصدور قرار التصفية.

ز -حقوق املودعني وحقوق املؤسسة الناشئة عن ضامهنا بموجب أحكام هذا القانون.
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ح -حقوق الدائنني اآلخرين.
ط -حقوق املسامهني.

املادة (:)60

عىل املصفي أن يرس�ل إىل البنك املركزي تقارير ش�هرية عن سير أعامل التصفية واملرحلة

التي وصلت إليها وأي نتائج حققتها.

املادة (:)61

على املصفي أن ينهي أعامل التصفية خالل س�نتني من تاريخ صدور قرار التصفية ،وجيوز

للمجلس بموافقة البنك املركزي متديدها ملدة س�نة أخرى ،كام جيوز بالطريقة ذاهتا متديدها ملدد
أخرى يف حاالت استثنائية وألسباب مربرة.

املادة (:)62

أ -1 -جيري تبليغ أي إشعار أو قرار يصدره املصفي وفق أحكام هذا القانون إىل الشخص

املعني بتس�ليمه له ش�خصي ًا أو ملن يمثله قانون ًا أو بإرساله له يف الربيد املسجل إىل آخر عنوان له

حمفوظ لدى البنك حتت التصفية.

 -2يعترب كل إشعار أرسل بمقتىض هذه املادة أنه قد سلم حسب األصول إىل الشخص

املرسل له فيام لو رفض ذلك الشخص تسلمه.

ب -1 -إذا جرى التبليغ بواسطة الربيد املسجل ،يعترب اإلشعار قد تم تبليغه إىل الشخص

املعني بعد مرور مخسة عرش يوم ًا من تاريخ إيداعه يف الربيد املسجل إذا كان الشخص املبلغ إليه
مقي ً
ما داخل اململك�ة أو ثالثني يوم ًا من تاريخ إيداعه إذا كان الش�خص املبل�غ إليه مقي ًام خارج
اململكة.

مؤمتر املصارف اإلسالمية  بني الواقع 
واملمول 

86

بدائل املسعف األخري للمصارف اإلسالمية من البنوك املركزية
 -2يكفي إلثبات وقوع التبليغ املش�ار إليه يف البند ( )1من هذه الفقرة أن يقام الدليل

عىل أن اإلشعار قد أودع يف الربيد عىل العنوان الصحيح إالّ إذا اقتنع املصفي أو اقتنعت املحكمة
أن الشخص املرسل إليه مل يتسلم اإلشعار.

جـ -إذا تعذر التبليغ وفق ًا ألحكام الفقرتني (أ) و(ب) من هذه املادة ،فعىل املصفي إجراء

التبلي�غ بالنشر يف صحيفتني يوميتين حمليتني وملرتني عىل األقل ،وتك�ون أجور النرش عىل نفقة
الشخص املعني ويعترب هذا النرش تبليغ ًا قانوني ًا من مجيع الوجوه.

املادة (:)63
ملجل�س ال�وزراء بنا ًء عىل تنس�يب املجلس أن يص�در األنظمة الالزمة لتنفي�ذ أحكام هذا

القانون.

املادة (:)64
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
***
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the central banks are still nothing improper and unfair, which suffers from
duplication lead to instability in the policy cash. then the study introduces
the concept of (Last Resort Lender) in the traditional sense, and tools used
by the central bank to achieve the objectives of this function, a reduction of
exchange and securities trading and lending interest rate, which means no
deal by Islamic banks, so there were a number of negative aspects of the
Islamic banks of the Last Resort Lender problem. The study presents several
applicable and suitable.
alternatives ,and proposed solutions that to perform the intended function
of the central bank to work as a last resort, but that the difference between
the characteristics of banking systems and mixed systems of Islamic banking
had shown a priority for some of these other alternatives. Therefore, the
recommendations that resulted from this study present the need to work on
innovation and the development of solutions (Last Resort Lender) compliant
with the provisions of Islamic law.

***
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Abstract
The alternatives of the Last Resort Lender of Islamic bank from central
banks.
By
Hana Mohammad Helal AL- Hunaity
This study deals with the concept of the (Last Resort lender) and its
function in both conventional and Islamic banks, where the latter is one of
the most helpful and most important scientific problems faced by Islamic
banks. Therefore, the researcher is seeking to achieve a set of goals through
the study of the concept.
Of the Last Resort Lender, the proposed alternatives and solutions to the
Islamic banks to resolve this problem, and that through the adoption of the
descriptive approach and the indicative approach, the descriptive approach
refers to the sources of Islamic jurisprudence. The indicative approach refers
to the Extrapolating of the practice of banks and trying to study it in order to
suggest alternatives and solutions beside the description of how its legitimacy
and how it deals with the texts on the subject of research.
The Study presents, objectives, functions, and the concept of central
banks. The study finds that the central bank is the Bank of Banks . it is the
State Bank, which participates in the implementation of economic policy in
the State.
The study presents the relationship of the Islamic banks, and the central
banks, where the relationship between the different Islamic bank in a given
country is different than those located in another country, the study found
that the relationship between Islamic banks in some countries and between
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