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إشناليت العالقت بني البنل املرمزي والبنىك اإلسالميت مع إشارة إىل العراق
الاطخاذ اإلاظاكد .حىاد واؿم خمُد
ولُت ؤلادازة والاكخصاد /كظـ ــم الاكخصـ ــاد
حاملـ ــت البصـ ــسة
املستخلص :

اإلادزض .مدمد خظً كىدة

حلد البىىن ؤلاطالمُت الُىم بخدي ميىهاث الىـام اإلاصسفي في اللساق .ان هره البىىن ذاث ػبُلت خاصت
جميزها كً البىىن الخللُدًت ،لهرا صاز مً الظسوزي كلى الظلؼاث الىلدًت ان جخفهم هره الؼبُلت ؤو
الخصىصُت كىد وطم اللىاهين والدؼسَلاث التي جدىم كملها وهرا وطاثل السكابت كليهاً .يبغي ان ًيىن البىً
ً
اإلاسهصي داكما للبىىن ؤلاطالمُت ،وٍىـم كملها لدظهم في كملُت الخؼىز الاكخصادي والاحخماعي للبالد.
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PROBLEMATIC RELATION BETWEEN CENTRAL BANK AND ISLAMIC BANKS TAKING IN TO
ACOUNT IRAQI ISSUE.
Assist. Pro. Jawad Kadhem Hameed
Lecturer Muhammed Hassan Awda
Department of Economic / Faculty of Management and Economics
University of Basrah
ABSTRACT
Islamic banking considered, These days,as one of the components of the banking sytem in Iraq. As
a matter of fact These banks of special nature different from classic banks,so it is of necessity to be
considered by the money system authority when laws and regulation have been issued in order to
guide Their a ctivities and to control Them. The central bank should support the lslamic banks and
regulate its activities in order to anticipate effectively in the economic and social growth of the
country.
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إشكالية العالكة بين البنك املركزي والبنوك إلاسالمية مع إشارة إلى العراق
املقذمت :

ً
ؤصبدذ البىىن ؤلاطالمُت الُىم حصءا ال ًخجصؤ مً مىـىمت اللمل اإلاصسفي في اللساق ،اذ حؼهد الظاخت
ً
اإلاصسفُت اإلادلُت جىطلا في الصىاكت اإلاصسفُت ؤلاطالمُت ،بذ وصل كدد البىىن ؤلاطالمُت في اللساق بلى ؤهثر مً
ً
ً
خيىمي (( مصسف النهسًٍ ؤلاطالمي )) ؤدث وحىد كدد مً الىىافر
كؼسة بىىن ؤهلُت ،بلى حاهبها مصسف بطالمي
ؤلاطالمُت في بلع البىىن الخجازٍت ،وكلُه ًيبغي الالخفاث بلى هره اإلاظإلت وجىـُم اللالكت بين هره البىىن
ً
ً
والبىً اإلاسهصي كلى ؤطع جخفم مم ػبُلت هره البىىن ،لدؼيل بِئت ومىاخا داكما للملها وهجاخها وحلـُم
دوزها في مجمل كملُت الخؼىز الاكخصادي والاحخماعي في اللساق.
هذف البحث

يهدف البدث بلى الخلسف كلى الؼبُلت الخاصت للبىىن ؤلاطالمُت ،وخصاثص ؤطالُب الاطدثماز فيها ،والخلسف
ً
كلى ػبُلت اللالكت بُنها وبين البىً اإلاسهصي وبػيالُاث هره اللالكت ،جمهُدا إلاداولت وطم جصىز إلاا ًيبغي ؤن
جيىن كلُه هره اللالكت بالؼيل الري ًفلل دوز البىىن ؤلاطالمُت ،وبما ًدُذ للبىً اإلاسهصي اللُام بىاحبه في
السكابت كلى الىحه ألافظل.
مشنلت البحث

ان خصىصُت الصيرفت الاطالمُت والتي جمثلذ في اهدؼازها الىاطم بدُث اصبدذ اطافه هىكُت وهمُت لللؼاق
اإلاصسفي وبسكاًت البىىن اإلاسهصٍت مً هرا اإلاىؼلم جثاز الدظائالث البدثُت آلاجُت :هل اللالكت بُنها وبين البىىن
اإلاسهصٍت كالكت جىاغم ؟ هل ادواث السكابت اإلاصسفُت للبىىن اإلاسهصٍت مالثمت للبىىن الاطالمُت ؟ ام ان هره
الادواث جخلاػم مم اصىٌ الؼسَلت الاطالمُت ؟ ماهي اولياطاث طُاطت البىىن اإلاسهصٍت كلى هفاءة البىىن
الاطالمُت ؟
أهميت البحث

جإحي ؤهمُت البدث مً خالٌ دزاطت اللالكت بين البىً اإلاسهصي والبىىن ؤلاطالمُت لجللها مىاهبت للمل البىىن
ؤلاطالمُت لخلصٍص دوزها اليظبي لئلطهام في اليؼاغ الاكخصادي وزفم وجاثس همىه.
فرضيت البحث

"ان اللالكت بين البىً اإلاسهصي والبىىن الاطالمُت جمُل الى الخىاكع في الىثير مً مداوزها كلى اإلاظخىي
الخىـُمي والسكابي "
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املبحث األوه:

اإلطار املفاهيمي للذراست

طىف هخؼسق في هرا اإلابدث بلى حلسٍفاث البىً اإلاسهصي ووؿاثفه ،هما طىلسج كلى مفهىم البىىن ؤلاطالمُت
وخصاثصها وػبُلت ؤكمالها وؤهم الظماث اإلاميزة ألطالُب الاطدثماز فيها.
ً
ً
ُ
اوال  :حلسٍف البىً اإلاسهصي :هى كبازة كً ماطظت مصسفُت جمثل مىكلا ؤطاطُا في الىـام اإلاصسفي ،بىصفه
اإلاىحه واإلاؼسف كلى كمل هرا الىـام ،فهى ًمثل الظلؼت الىلدًت الللُا التي حؼسف كلى جىفُر ومخابلت
الظُاطت الىلدًت في البالد ،والتي ًىـم مً خاللها كمل البىىن وٍساكب وَؼسف كلى كُامها بهرا اللمل ،وذلً
في بػاز الظُاطت الاكخصادًت اللامت( ،)1التي حظتهدف اإلاصلحت اللامت بؼبُلت الحاٌ.
وظائف البنك املركزي:
ً
ً
 -1وؿُفت بصداز الىلد بىصفه بىً ؤلاصداز ،وكُامت بهره الىؿُفت ،فاهه ًمازض دوزا مهما في الخإثير
بلسض الىلد في مدُؽ الخداوٌ بؼسٍلت مباػسة مً خالٌ اللملت التي ًلىم بةصدازها ،وهرا بؼسٍلت غير
مباػسة كً ػسٍم الظُاطت الاثخماهُت التي ًمازطها للخإثير كلى البىىن مً خالٌ خلم الىداجم ؤو الخإثير
ً
بها في مىذ اللسوض بالخىطم ؤو الاهىماغ جبلا لؼبُلت الاكخصاد وخاحخه.
 -2وؿُفت السكابت كلى الاثخمان اإلاصسفي الري جلىم اإلاصازف بمىده ،وجىحيهه بما ًيسجم مم الظُاطت
الاكخصادًت اللامت التي ٌلخمد فيها كلى اللدًد مً الىطاثل وألاطالُب منها:
أ .حلد وظبت الاخخُاػي اللاهىوي التي ًاثس مً خاللها في كدزة البىىن كلى ؤلاكساض ،بذ ًسفم هره اليظبت خُىما
ٌظتهدف جللُص الاثخمان ،وٍخفع اليظبت خُىما ٌظتهدف اللىع.
ب-حغُير طلس الخصم :وهي ألاداة التي ٌظخلملها البىً اإلاسهصي للخإثير في حجم الاثخمان اإلالدم مً ػساثم البىىن
ً
الخجازٍت وبؼيل غير مباػس ،فمثال في ؤوكاث الخضخم وازجفاق مظخىي ألاطلاز ًسفم مً طلس بكادة الخصم ختى
ال جلدم البىىن الخجازٍت ؤو جللل مً بكادة خصم ألاوزاق الخجازٍت لدًه ،وهرا طلس الفاثدة كلى اللسوض التي
ًمىدها لهره البىىن ،ؤي ًصٍد مً جيلفت ؤلاكساض .وفي هره الحالت ٌلمل البىً اإلاسهصي كلى جىحُه الاثخمان
بالخىطم ؤو الخللُص خظب خالت الاكخصاد اللامت
ج-الدخىٌ في كملُاث الظىق اإلافخىخت هباجم ؤو مؼتر لؤلوزاق اإلاالُت فيها ،بذ ًدخل هباجم لؤلوزاق اإلاالُت كىدما
ً
يهدف بلى جللُص كسض الىلد في الاكخصاد إلاىاحهت الخضخم مثال  .وٍدخل همؼتر لؤلوزاق اإلاالُت كىدما ًساد
شٍادة كسض الىلد في الاكخصاد إلالالجت خاالث الىظاد والاهىماغ الاكخصادي.

 1د .كبد الىهاب الامين  ،مبادت الاكخصاد الىلي ،اليىٍذ ،داز اإلالسفت  ، 1993 ،ص. 179-178

125
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ومً اإلاللىم ان فلالُت البىً اإلاسهصي في كمله وفي جإثيره بلمل الىـام الىلدي ،والىـام اإلاصسفي لالكخصاد ٌلخمد
كلى اللدًد مً اللىامل(:)1
دزحت الخلدم والخؼىز الاكخصادي في البالد.
ػبُلت الخىـُم الاكخصادي وبدازة اليؼاغ الاكخصادي.
دزحت جؼىز واحظاق الظىق الىلدًت واإلاالُت.
مدي جؼىز الىعي واللاداث اإلاصسفُت.
ً
 -3وؿُفت اإلالسض ألاخير للجهاش اإلاصسفيٌ :لد البىً اإلاسهصي(اإلالسض ألاخير) للىـام اإلاصسفي ،فهى داثما كلى
اطخلداد إلاظاكدة البىىن في خاالث العجص اإلاالي ،بما ًيخجه لها مً ؤزصدة هلدًت في الىكذ اإلاىاطب ،ؤي هى
اإلاظلف لها في ؤشمت الظ ـُىلت التي ًمىً ؤن جيؼإ بظبب الخغيراث في الحالت اللام ـت الاكخصادًت ،ؤو الخللباث في
الـسوف الظىكُت ؤو لغيرها مً ألاطباب  .فهى ًلدم لها اللسوض ملابل طلس فاثدة مدددة.
ً
 -4طُاطت الظلىف الاثخماهُتً :خخر هرا الاحساء مً كبل البىً اإلاسهصي ؤػياال مخلددة ،بما بخددًد ما ًمىً
ؤن ًلدمه البىً بلى اللمالء مً كسوض هحجم بحمالي ،ؤو بخددًد حجم الاثخمان الري ٌظمذ للبىً جلدًمه
هيظبت مً زؤض ماله ختى ال ٌظخؼُم الخىطم في الاثخمان.
ً
ً
ان ؤداة الظلىف الاثخماهُت ًمىً ان حظخخدم هإداة زكابه همُت هما مبين آهفا ،وؤًظا حظخخدم هإداة زكابه
هىكُت ،وذلً بخددًد حجم الاثخمان اإلاىحه للؼاق ملين ،وكدم جددًده باليظبت للؼاق آخس.
هره ؤهم الىؿاثف والظُاطاث اإلاخبلت مً كبل البىً اإلاسهصي والتي جصب في حىهس اللالكت بين البىىن
ؤلاطالمُت وبين البىىن اإلاسهصٍت في اللساق وغيره مً البلدان.
ً
ثاهيا :تعريف البنك إلاسالمي
ً
ً
وكؼاء  .فهى ماطظت مىطىكها اللُام
ٌلسف البىً ؤلاطالمي كلى اهه ماطظت مصسفُت ال جخلامل بالفاثدة ؤخرا
باللملُاث اإلاصسفُت واإلاالُت غير اإلاظدىدة بلى جددًد مظبم للفاثدة وبمخخلف كملُاث الخمىٍل والاطدثماز(.)1
هرا الخلسٍف كاصس ألهه ًدصس داثسة البىىن ؤلاطالمُت في مجاٌ كدم الخلامل بالفاثدة فلؽ ،فهى حلسٍف غير
ً
حامم  ،وؤًظا هى غير ماوم لـهىز كدد مً اإلاصازف الغسبُت امخىلذ كً الخلامل بظلس الفاثدة  ،هما بن البىىن
ً
ً
الاػتراهُت طابلا ال جخلامل بىـام الفاثدة وال ًلاٌ كنها بإنها مصازف بطالمُت ،بذن البد مً حلسٍف ًيىن حاملا
ً
ماولا .وكلُه ًمىً اللىٌ بنها ماطظه مصسفُت جلتزم في حمُم بكمالها ووؼاػاتها الاطدثمازٍت وؤدازتها لجمُم
ملامالتها بما ًيسجم مم الؼسَلت ؤلاطالمُت وملاصدها.
وكد هص كاهىن اإلاصازف ؤلاطالمُت زكم  43لظىت  2015في اللساق كلى ان البىً ؤلاطالمي هى اإلاصسف الري
ً
ً
ً
وكؼاء
ًخظمً كلد جإطِظه وهـامه الداخلي التزاما بممازطت ألاكماٌ اإلاصسفُت اإلاظمىح بها بدون الفاثدة ؤخرا

( )1د .فلُذ خظً خلف ،البىىن ؤلاطالمُت  ،كمان  ،داز حداز الىخاب اللالمي  ، 2006 ،ص. 71
( )1فادي مدمد السفاعي ،اإلاصازف ؤلاطالمُت  ،بيروث  ،ميؼىزاث الحلبي الحلىكُت  ، 2007 ،ص. 19
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وكلى وفم صُغ اإلالامالث اإلاصسفُت التي ال جخلازض مم ؤخيام الؼسَلت ؤلاطالمُت طىاء في مجاٌ كبىٌ الىداجم
وجلدًم الخدماث اإلاصسفُت ألاخسي ؤو في مجاٌ الخمىٍل والاطدثماز.
وكلُه فالبىىن ؤلاطالمُت جلىم بجمُم ألامىاٌ واإلادخساث وجىؿُفها في هؼاق الؼسَلت ؤلاطالمُت بما ًخدم كملُت
ً
الخؼىز الاكخصادي ،وجدلُم كدالت الخىشَم  ،فالبىً ال ًيىن بطالمُا بال بذا واهذ ؤكماله ولها ملتزمت بإخيام
ً
ً
الؼسق والامخىاق كً الخلامل بالسبا لُيىن بطالمُا صحُدا.
مً هره اإلافاهُم هصل بلى كدة ؤمىز:
البىً ؤلاطالمي ماطظت مالُت مصسفُت.
ً
ًلدم البىً ؤلاطالمي الخدماث اإلاصسفُت ،فظال كً فخذ الحظاباث الجازٍت وكبىٌ الىداجم الاطدثمازٍت كلى وفم
مبادت الؼسَلت ؤلاطالمُت.
ًخميز البىً ؤلاطالمي كً غيره في حمم وحلبئت اإلاىازد  ،وفي جىؿُفها الاطدثمازي بالؼساثم الؼسكُت .
يهدف البىً ؤلاطالمي بلى جدلُم اللدالت في الخىشَم والخيافل الاحخماعي(.)2
ؤهمُت البىىن ؤلاطالمُت
ً
جميزث البىىن ؤلاطالمُت بىىق مً الخلامل اإلاصسفي ،لم ًىً مىحىدا في الظىق اإلاصسفُت كبل بوؼائها ،فلد
اكخمدث كلى ؤطلىب اإلاؼازهت في السبذ والخظازة ؤي الجمم بين اللمل واإلااٌ ،كبر صُغ الخمىٍل اإلالسوفت
ً
واإلاظازبت واإلاؼازهت واإلاسابدت واإلاصازكت وغيرها ،بدال كً الخلامل اللاثم كلى الداثيُت واإلادًىهُت في بكساض
الامىاٌ بالفاثدة اإلادسمت.
وحلىد ؤهمُت البىىن ؤلاطالمُت بلى ما ًلي:
 -1كُام هره البىىن بخؼبُم ؤخيام الؼسَلت ؤلاطالمُت كلى ألاكماٌ والخدماث اإلاصسفُت  .وال طُما اإلالامالث
اإلاخلللت بالىلد والظلم ،بدُث جيىن خالُت مً السبا والظسز (الللىد الاخخمالُت) وغيرها مً اإلادسماث ،وَلد هرا
الهدف حىهس كمل البىىن ؤلاطالمُت وطس وحىدها وبلائها(.)3
 -2زبؽ الخىمُت الاكخصادًت بالخىمُت الاحخماكُت وهرا ججظُد للمظاولُت الاحخماكُت لهره البىىن .ان اإلاظاولُت
ً
الاحخماكُت للبىىن ؤلاطالمُت بسشث بؼيل ملح ؤهثر ملازهت بالؼسواث الخجازٍت الىبري ،هـسا للمبادت التي ًلىم
كليها الخمىٍل ؤلاطالمي بؼيل كام ولؤلهداف التي ٌظعى بلى جدلُلها( .)4بن جىحه البىىن ؤلاطالمُت ،في بػاز
ً
كُامها بمظاولُتها الاحخماكُت ،هى بن جىحه الاط ـدثمازاث والخمىٍالث بلى اإلاجاالث ألاهثر اخخُاحا للمجخمم دون
ً
الخخلي كً الجاهب السبحي ،فهي مدكىة بلى اإلاؼازهت مثال في بىاء مجمم طىني بلى ذوي الدخل اإلاددود ،ؤو بوؼاء
مظدؼفى لؤلًخام ،ؤو اإلاظاهمت في البنى الخدخُت والىهسباء وغير ذلً.
 2وهبه الصخبلي  ،اإلالامالث اإلاالُت اإلالاصسة  ،دمؼم  ،داز الفىس  ، 2007 ،ص. 516
 3د .فلُذ خظً خلف  ،اإلاصدز الظابم  ،ص. 94-93
 4د .طلُمان هاصس ،الخددًاث الساهىت للمصسفُت ؤلاطالمُت ،مللىماث مخاخت كلى ػبىت اإلاللىماث الدولُت
www.drnacer.net
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ً ً
 -3جادي البىىن ؤلاطالمُت دوزا مهما في ادازة الصواة بذ جلىم بلع البىىن ؤلاطالمُت باخدظاب الصواة كلى الازباح
اإلادللت ألصحاب خظاباث الاطدثماز اإلاخخلفت وؤزباح اإلاظاهمين وجلىم بةخساحها كنهم في خالت الخلىٍع لها مً
كبلهم( ،)3وهرا ًجللها حظاهم في بكادة جىشَم الدخل اللىمي لصالح اإلاظخدلين وبالخالي خلم كىة ػساثُت
بطافُت جادي بلى جدسًٍ الؼلب ومً ثم جدسًٍ اليؼاغ الاكخصادي.
 -4البىىن ؤلاطالمُت ؤداة مهمت لدشجُم الىاض كلى الادخاز والاطدثماز بالؼساثم الؼسكُت .بذ حلمل هره البىىن
كلى وؼس وجىمُت الىعي الادخازي بين ألافساد وجسػُد طلىن ؤلاهفاق لديهم للاكدة كسٍظت مً اإلاجخمم ( ،)1بهدف
حلبئت الفاثع مً اإلاىازد وزئوض ألامىاٌ اللاػلت ،بلد بن وحدوا في البىىن ؤلاطالمُت الظبُل بلى الاطدثماز
ً
بلُدا كً ػبهت السبا اإلادسم ،فخخىطم كاكدة الاطدثماز وجصداد فسص اللمل وٍسفم مظخىي ؤلاهخاج اإلادلي ؤلاحمالي.
ً
ً
 -5بن الاطدثماز في البىىن ؤلاطالمُت ًخميز بلدد مً الظماث ججلل مً ؤطالُبه اإلاخىىكت طىدا هبيرا للملُت
الخىمُت الاكخصادًت والاحخماكُت وهره الظماث هي (.)2
ؤ-الخلدد والخىىق مما ًىفس ؤطالُب لالخخُاحاث وافت.
ب-البلد كً اطخخدام طلس الفاثدة مما ًخفع مً جيالُف الاهخاج.
ج-جمظً بدازة البىىن ؤلاطالمُت باإلافهىم الحلُلي للىلىد بىصفها وطُلت اطدثماز ولِظذ طللت ًخاحس فيها ،
فهي وحدث لُخجس بها ال ًخاحس فيها.
ً
د -زبؽ اإلاؼ ـ ـسوكاث الاط ـدثمازٍ ـت باالخخُاحاث الحلُلُت للمجخم ـ ـ ـم كمـال باألولىٍ ـ ـاث مً الظسوزٍاث للحاحُاث
ثم للخدظِىاث.
ً
هـ -الالتزام بإخيام ؤلاطالم بباخت ؤو مىلا في مخخلف ألاوؼؼت الاطدثمازٍت للبىً.
و -جدلُم اللدالت بين ػسفي اللملُت الاطدثمازٍت.
املبحث الثاني
العالقت بني البنىك اإلسالميت والبنل املرمزي

البىىن ؤلاطالمُت حصء مً الىـام اإلاصسفي .وهي برلً جخظم إلخيامه وكىاكده وهـمه وال ًمىً ؤن جىفصل
كىه ،وَلد البىً اإلاسهصي في ؤي دولت مً الدوٌ ،الظلؼت الىلدًت ألاولى التي لها الحم في وطم الظُاطت الىلدًت
وألاػساف كلى جىفُرها بجىاهبها اإلاخخلفت لظبؽ الخىطم الىلدي وخماًت ؤمىاٌ اإلاىدكين في البىىن اإلاخخلفت ،وإلاا
ً
فظال كً وىنها ؤداة مً ؤدواث جىفُرها ،فان البىً اإلاسهصي
واهذ البىىن ؤلاطالمُت جاثس وجخإثس بهره الظُاطت،
( )3د .خظين مدمد طمدان  ،ؤطع اللملُاث اإلاصسفُت ؤلاطالمُت  ،كمان  ،داز اإلاظيرة  ، 2013 ،ص. 305
( )1د .خُدز ًىوع اإلاىطىي  ،اإلاصازف ؤلاطالمُت اداءها اإلاالي وؤثازها في طىق الاوزاق اإلاالُت  ،كمان ،
داز الباشوزي  ، 2011 ،ص. 29
( )2مصؼفى هماٌ الظُد  ،اللساز الاطدثمازي في البىىن ؤلاطالمُت  ،اللاهسة  ،مؼابم غباي ي  ، 1999 ،ص. 213
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ًلىم بمخابلت ؤكماٌ البىىن ؤلاطالمُت للخإهد مً كدم الخلازض والالتزام بما حاء في الظُاطت الىلدًت .وهرا ؤمس
ػبُعي ،لىً ألامس الري فُه الغسابت هى ؤن هـام اإلاساكبت اإلاؼبم كلى البىىن ؤلاطالمُت كد جمذ صُاغخه مً واكم
الؼبُلت الخاصت بالبىىن الخللُدًت.
ً
بن هره اللالكت جخجظد ؤطاطا في وؿاثف البىً اإلاسهصي وفي السكابت اإلاصسفُت ،بذ بن هره السكابت فيها كدم
الخىاطب بين ألادواث السكابُت ،ومدل السكابت اإلاصسفُت ،وهي ؤوؼؼت البىىن ؤلاطالمُت وصُغها اإلاخخلفت في مجاٌ
كبىٌ الىداجم وجىؿُفها(.)1
ً
هره الؼبُلت الخاصت ،وجلً الخصىصُت اإلالُىت لم جساق مً كبل البىً اإلاسهصي ،مظخخدما ذاث الظىابؽ
ً
واإلالاًير الخللُدًت  .وهرا الخلازض والاخخالف الشاٌ كاثما بالسغم مً اإلاداوالث التي برلذ لخرلُل هره اإلاؼيلت بال
بنها مىحىدة ،وبؼبُلت الحاٌ بن الىدُجت اإلاترجبت كلى ذلً هى بسوش كلباث وكساكُل ؤمام كمل البىىن ؤلاطالمُت
جاثس في طالمت كملها وجدلُم زطالتها  ،وكد ًادي ألامس لخإثير الظلبي كلى صىزتها لدي اإلاخلاملين ملها وهى ما كد
ً
ًاثس طلبُا في ألاداء الىلي للبىىن ؤلاطالمُت .
ؤمام هره الحلُلُت ال ٌلني الدكىة بلى فصل اللالكت بين البىىن ؤلاطالمُت والبىً اإلاسهصي فان هرا ألامس غير
مىؼلي وغير ملبىٌ لالكخبازاث الخالُت.
ألامس ألاوٌ  :خاحت البىىن ؤلاطالمُت لسكاًت البىً اإلاسهصي إلًجاد الثلت وحلصٍصها في هفىض اإلاخلاملين ملها ،بذ
خُىما ٌلسف الىاض مظاهدة البىً اإلاسهصي لهره البىىن جخلصش الثلت وٍصداد ؤلاكباٌ كليها.
ألامس الثاوي  :هما اهه مً الؼبُعي بذا وان البىً اإلاسهصي مً وؿاثفه اإلاخابل ـت وألاػساف ،فالبىىن ؤلاطالمُت
بداحت بلى مثل هره اإلاخابلت لدشخُص بلع حىاهب الخلل في اللمل اإلاصسفي وبكؼاء الخىحيهاث لخجاوشها
بالخبرة التي ًخمخم بها البىً اإلاسهصي بؼبُلت الحاٌ.
ألامس الثالث  :بذا وان البىً اإلاسهصي مً وؿاثفه اإلالسوفت بصفخه اإلالسض ألاخير فال وحه لحجبها كً البىىن
ؤلاطالمُت  ،وبهما ألامس ًخؼلب جىُُفها بما ًيسجم مم الؼبُلت الخاصت للمل البىىن ؤلاطالمُت ،فهىان ؤطالُب
بدًلت مخلددة طىف هخلسض لها خالٌ البدث ً ،خؼلب فهمها زئٍت مً كبل بدازاث البىىن اإلاسهصٍت .
ألامس السابم  :بن جفهم البىىن اإلاسهصٍت ؤكماٌ وخصىصُاث البىىن ؤلاطالمُت ً ،جلل البىً اإلاسهصي كىد ألاخر
بىـس الاكخباز هره اإلاظإلت ؤن ًظم الخللُماث واللىاهين الخؼبُلُت وممازطت ؤكماٌ السكابت كليها بما ًيسجم مم
جلً الخصىصُت  ،وبهرا جيىن البىىن اإلاسهصٍت داكمت للبىىن ؤلاطالمُت وغير مخديزة لصالح البىىن الخللُدًت.
أهداف الركابة املصرفية والبنوك إلاسالمية
جخمثل ؤهداف السكابت اإلاصسفُت كلى البىىن باآلحي:
خماًت ؤمىاٌ اإلاىدكين.
( )1فادي مدمد السفاعي  ،مصدز طابم  ،ص. 151
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دكم اإلاصازف ومظاهدتها.
اإلادافـت كلى طالمت اإلاساهص اإلاالُت للبىىن وطالمت ؤداتها.
الخإهد مً التزام البىىن باللىاهين اإلاصسفُت.
جدلُم الاطخلساز الىلدي وججىب الخضخم مً خالٌ طبؽ الخىطم ؤلاثخماوي ،ؤي السكابت كلى كسض الىلد.
اإلاظاكدة في جدلُم ؤفظل اطخخدام للمىازد اإلاخاخت.
بن ألاهداف التي مً الجدًس مىاكؼتها للالكتها الصمُمُه بخصاثص البىىن ؤلاطالمُت جخمثل باآلحي :
خماًت ؤمىاٌ اإلاىدكين.
طبؽ الخىطم الاثخماوي.
جىحُه اليؼاغ الخمىٍلي.
ً
ؤوال :خماًت ؤمىاٌ اإلاىدكين
حلد خماًت ؤمىاٌ اإلاىدكين مً ؤهم ؤهداف السكابت اإلاصسفُت في البىىن الخللُدًت ،ألنها جلىم كلى حؼغُل ؤمىاٌ
الغير  ،ؤهثر مما حلمل في مىازدها الراجُت ،لهرا ؤصبذ هدف خماًت هره ألامىاٌ مظإلت مسهصٍت للسكابت اإلاصسفُت.
ولهرا ؤػُم اطخخدام مصؼلح طمان الىداجم ،وبين التزام البىىن بسد الىدٌلت بلى اإلاىدق كلى الؼبُلت اللاهىهُت
للىداجم الىلدًت اإلاصسفُت بذ ؤنها كلد مً كلىد اللسض ،فلالكت اإلاىدق بالبىً كالكت داثً ومدًً( .)1ومً ثم
ً
فإن ًد البىً كلى الىداجم هي ًد الظامً ولِظذ ًد الامين وٍدم للبىً الخصسف بالىدٌلت ،وٍيىن ملتزما
بظدادها في مُلاد ػلبها.
ألامس مخخلف في البىىن ؤلاطالمُت كً هرا ،بذ ؤن الىداجم فيها جىلظم بلى :
وداجم جلدم للبىً ؤلاطالمي بهدف الحصىٌ كلى كاثد.
وداجم جلدم للبىً ؤلاطالمي دون جىكم للحصىٌ كلى كاثد.
وٍؼلم كلى الىىق ألاوٌ في الغالب خظاباث الاطدثماز  ،ؤما الىىق الثاوي فُؼلم كلُه في الغالب خظاباث حازٍت ؤو
خظاباث جدذ الؼلب بملنى بن البىً ًلتزم بدفلها متى ما ػىلب برلً(.)2
بن خصاثص خظاباث الاطدثماز بنها ؤمىاٌ حؼازن في السبذ والخظازة ،وان صاخب اإلااٌ كلى اطخلداد لخدمل
الخظازة ان وكلذ هما ان ًد البىً كليها ًد ؤماهه ولِظذ ًد طمان ،فهى ال ًظمً زد ؤصل اإلااٌ بلى صاخبه
ً
ً
ً
كىد الخظازة بال بذا وان البىً ملصسا ؤو حلدًا مىه .ومً ذلً ًمىً اللىٌ بن هره الىداجم جخخلف اخخالفا
ً
حىهسٍا كً الىداجم في البىىن الخللُدًت ،وجخسج كً وىنها كلد كسض ًلىم كلى اإلادًىهُت وجخدىٌ بلى هىق آخس
مً كلىد اإلاؼازواث.

( )1مدمد باكس الصدز  ،البىً الال زبىي في الاطالم  ،بيروث  ،داز الخلازف  ، 2011 ،ص. 33
( )2الصدز  ،مصدز طابم  ،ص. 36
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ؤما الحظاباث الجازٍت فهي ال حؼازن في السبذ والخظازة وال ًلتزم البىً بدفم كىاثد كليها  ،وٍلتزم البىً بسدها بلى
ؤصحابها كىد الؼلب ،وٍد البىً كليها ًد طامً(.)1
آلان ما جإثير خصاثص ً
ول منهما كلى جدلُم وؿُفت خماًت الىداجم في البىىن ؤلاطالمُت في طىء خصاثص الىداجم
في البىىن ؤلاطالمُت جسي بن طمان ؤمىاٌ الىداجم  ،ؤي طمان زدها كىد اإلاُلادً ،خلازض مم خصاثص خظاباث
الاطدثماز ،ألنها حؼازن في السبذ والخظازة ،وان ًد البىً كليها ًد ؤماهه ولِظذ ًد طمان ،وبذا ما ؤزاد البىً
ً
اإلاسهصي ؤن ًجلل ًد البىً كليها ًد طمان ،فخخدىٌ اللالكت بلى همؽ ػبُه بللد اللسض الري ًجس هفلا ،وهى
ما ًدخل هره اللالكت في هؼاق اإلالامالث السبىٍت ،وهرا ًدىاكع مم ؤطاطُاث اللمل اإلاصسفي ؤلاطالمي .فللى
البىً اإلاسهصي جفهم هره الحلُلت ،كىد الخلامل مم البىىن ؤلاطالمُت في مجالي السكابت وألاػساف .
ان البىىن ؤلاطالمُت هي غير طامىه ألمىاٌ خظاباث الاطدثماز  ،ألنها حؼازن في السبذ والخظازة ،بال في خالت
واخدة هي الخلدي وؤلاهماٌ والخلصير مً حاهب البىً.
ًمىً اللىٌ ان حهاش السكابت اإلاصسفُت كلُه ان ًلىم بىؿُفخين لخدمت هدف خماًت ؤمىاٌ خظاباث الاطدثماز
وغيرها مثل ؤمىاٌ الىداجم الجازٍت وهما(:)2
وؿُفت وكاثُت :وذلً للحماًت مً اخخماالث طىء ؤلادازة ،مً خالٌ طىابؽ الخإطِع للبىىن وبدازتها وكالكاتها
مم ألاػساف اإلاخخلفت ،وهـم اليظب اإلاالُت التي ًمىً مً خاللها الىؼف اإلابىس لخىكم اخخماالث الفؼل ؤو جساحم
كُمت الاصىٌ وجأول ؤمىاٌ اإلاىدكين.
وؿُفت جدلُلُت :وذلً مً خالٌ مخابلت ؤكماٌ اإلاظازبت والخإهد مً هخاثجها وهفاءة حؼغُلها ،مما ًاثس في خظً
ؤو طىء بدازة هره ألاكماٌ.
ً
ثاهُا :طبؽ الخىطم الىلدي
ً
ً
ٌلد طبؽ الخىطم الىلدي والاثخماوي هدفا زثِظا للظُاطت الىلدًت ،وذلً إلاىاحهت ؿاهسة الخضخم ،بذ بن مً
ؤطبابها اإلاهمت الصٍادة في همُت الىلىد اإلاخداولت ال جلابلها شٍادة في الظلم واإلاىخجاث في ألاطىاق ،فُيىن الازجفاق في
ً
ألاطلاز هى اإلالبر كنها ،بن للبىىن الخجازٍت كدزة كلى خلم هلىد الىداجم ،وهرا وؼإ ؤصال مً اخخفاؿها بىداجم
ألافساد كلى ػيل خظاباث حازٍت كابلت للسحب كىد الؼلب وٍخم الخلامل بها بمىحب ػُياث مً ػإنها ؤن جىثر
وطاثل الدفم ،وحلد وؿُفت ؤلاكساض مً ؤهم اللىاصس اإلااثسة في الدوز الىلدي للبىىن الخجازٍت ،فهي جلىم
بةكساض هلىد الىداجم لؤلفساد ،وحظخخدم ؤطالُب مصسفُت إلاىذ هره اللسوض مثل :بباخت السحب كلى اإلاىؼىف
ً
ؤو خظاب الاكخماد وغيرها ،وهره اإلالامالث بمىحب هرا مً الىطاثل جفىق هثيرا حجم الىلدًت ألاصلُت  ،ومم
اهدؼاز البىىن وهمى الىعي اإلاصسفي والخىطم في اطخخدام الؼُياثً ،تزاًد الدوز الىلدي والاثخماوي للبىىن

( )1الصدز  ،مصدز طابم  ،ص. 73
( )2الغسٍب هاصس  ،ؤصىٌ اإلاصسفُت ؤلاطالمُت  ،اللاهسة  ،داز اًىللى  ، 1996 ،ص. 267
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الخجازٍت  ،وؤدي هرا بلى اللدزة الىبيرة للبىىن كلى خلم الىلىد( ،)1لهرا حظعى البىىن اإلاسهصٍت كبر طُاطاتها
ً
الىلدًت بلى الخدىم في كسض الىلد جالفُا لآلثاز الظلبُت ،وحظخخدم ؤطالُب للسكابت اإلاصسفُت ،منها وظب
الاخخُاغ اللاهىوي ،ووظب الظُىلت وطُاطت الظىق اإلافخىخت ،وؤطلاز الخصم والفاثدة وغير ذلً مً ؤطالُب.
ً
وكمىما بن هىان كىاصس جاثس في كدزة البىىن كلى اػخلاق الىداجم ومً ثم خلم الاثخمان(،)2هحجم الىداجم
ألاصلُت هدظاباث حازٍت ،وظبت الاخخُاػُاث الىلدًت اللاهىهُت ،وظبت الدظسب ؤي ما ًدظسب مً الاثخمان
اإلامىىح بلى الخداوٌ خازج الجهاش اإلاصسفي ،وحىد فسص مىاجُه لئلكساض ؤو الخىؿُف ،هُيل الىداجم لدي الجهاش
اإلاصسفي ؤي وشن الحظاباث الادخازٍت وآلاحلت (غير الجازٍت) مً مجمىق الىداجم ،وبذا وان هرا ألامس ًخللم
بالبىىن الخللُدًت فهل ًخاح للبىىن ؤلاطالمُت وهل جمخلً اللدزة كلى الخىطم الىلدي؟
بن ؤلاحابت ،جخؼلب ؤلاػازة بلى الىلاغ الخالُت:
ألاولى  :هىان اخخالف بين البىىن الخللُدًت والبىىن ؤلاطالمُت في هُيل الىداجم  ،فىجد ان الحظاباث الجازٍت في
البىىن ؤلاطالمُت جلل وظبتها كً  %10مً مجمىق الىداجم ،وجصل وظبتها في البىىن الخللُدًت بلى ؤهثر مً ،%25
ً
وهرا جصل خظاباث الاطدثماز بلى  %90في البىىن ؤلاطالمُت ( .)3وهـسا بلى بن اللدزة كلى اػخلاق هلىد الىداجم
ً
جصداد ػسدًا مم الصٍادة في حجم ووشن الىداجم الجازٍت فللُه بن الخصاثص اإلاالُت لهُيل الىداجم في البىىن
ً
ؤلاطالمُت جللل وظبُا مً كدزتها كلى الاػخلاق ملازهت بالبىىن الخللُدًت .
ً
ً
الثاهُت  :بن الخمىٍل ؤلاطالمي ًىمى غالبا هدى الاطخخداماث الظللُت ،ؤي ًلىم بخمىٍل ؤوؼؼت جيخج طللا ،وهرا
ً
ً
طاثال وجيىن
ًخخلف كً جمىٍل البىىن الخللُدًت اللاثم كلى اللسوض والتي ججلل جدذ جصسف اإلالترطين هلدا
الفسصت مخاخت بؼيل ؤطسق وؤهثر إلًداكه وبكادة بًداكه ،ومً ثم تهُئت الفسصت الىاطلت آللُت اإلاظاكف ؤي
الخىطم الىلدي بفاكلُت ،مما ًىلد الخلل بين الظىق الىلدًت والظىق الظللُت ميؼإث ؿاهسة الخضخم ،وهرا ال
ًدصل في جمىٍل البىىن ؤلاطالمُت.
الثالثت  :جسهص البىىن الخللُدًت كلى طمان ؤصل اللسض مم الفاثدة واهخـام الظداد بالدزحت ألاولى وبصىزة ؤهبر
ً
مً غسض الخمىٍل ومدله ،فةذا ما وان الظداد مىخفظا فُظلف اهخمامها باللسض ؤو اإلادل ،ؤما في الخمىٍل
ؤلاطالمي فإن الاهخمام باللسض واإلادل ؤمس مدخم والشم ،ألن الىجاح ؤو الفؼل مسجبؽ برلً وكلُه جترجب هخاثج،
ً
منها ما ًيىن مدخما السبؽ بين الخدفلاث الخمىٍلُت والخدفلاث الظللُت في جمىٍل البىىن ؤلاطالمُت ( ،)1وهرا
ًادي بلى الخىاشن اإلاالي الري تهدف بلُه الظُاطت الىلدًت  ،بذن كدزة البىىن ؤلاطالمُت في الخىطم الىلدي ؤكل
بىثير مً البىىن الخللُدًت.
ً
ثالثا  :جىحُه اليؼاغ الخمىٍلي
( )1د .مدمد شوي ػافعي ،ملدمت في الىلىد والبىىن  ،اللاهسة  ،داز النهظت اللسبُت  ، 1968 ,ص. 57
()2كبد اإلاىلم مبازن ،الىلىد اإلاصسفُت والظُاطاث الىلدًت ،الاطىىدزٍت ،الداز الجاملُت،1987 ،ص.122-121
( )3الغسٍب هاصس  ،مصدز طابم  ،ص. 286
( )1فادي مدمد السفاعي  ،مصدز طابم  ،ص. 162
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هرا الهدف ؤو هره الىؿُفت حلني جىحُه طُاطت الخمىٍل هدى ألاوؼؼت الاكخصادًت اإلاسغىبت واإلاخفلت مم اإلاصالح
ً
اللامت وبما ًيسجم مم جفظُل اإلاجخمم ،وهرا ؤمس مخفم جماما مم زطالت البىىن ؤلاطالمُت وخصاثصها ،ألن ذلً
ًخماي ى مم جىحيهاث الىـام الاكخصادي في الاطالم اإلاخماثل مم اإلالاصد اليلُت للؼسَلت ؤلاطالمُت ،وجسجُبها
للمصالح ما بين ما هى طسوزي وخاحُاث وجدظِىاث ،وبالخالي فإن الالتزام بهرا ألامس مً صمُم واحباث البىىن
ؤلاطالمُت .وجمازض البىىن اإلاسهصٍت طُاطاث ملُىت لخىحُه البىىن الخللُدًت كلى حظُير الاثخمان بلى ألاوؼؼت
ذاث ألاولىٍت مً مىـىز اكخصاد البلد ومنها ،ؤطلاز الفاثدة والخصم ،الظلىف الاثخماهُت  ،ؤهىاق الظماهاث
وػسوػها ؤلاكساطُت .وبؼيل كام ان هرا الهدف ال ًخلازض مم البىىن ؤلاطالمُت وٍمىً كبىله للسكابت
اإلاصسفُت ،لىً بلع فلساث جىفُره جخؼلب اطخلماٌ طلس الفاثدة (السبا) وهرا ؤمس مخلرز في البىىن ؤلاطالمُت
ألهه ال ًجىش اطخلماٌ ؤطلاز الفاثدة وال ؤطلاز الخصم ،ؤما ألاطالُب ألاخسي فُمىً جؼىٍسها وجىُُفها بما
ًيسجم مم ػبُلت البىىن ؤلاطالمُت وخصاثصها ،وباألطاض مم صُغ الخمىٍل اإلاخخلفت.
املبحث الثالث:

أدواث الرقابت املصرفيت للبنىك املرمزيت ومذي استخذامها يف البنىك اإلسالميت

بن ؤدواث السكابت اإلاصسفُت كدًدة ومخىىكت ،وطىف ًخم الترهيز في هرا اإلابدث كلى ؤدواث السكابت اإلاصسفُت ذاث
ألاهمُت والفلالُت في الظُاطت الىلدًت في وكخىا الحاطس  ،والتي ال شالذ جؼبم بؼيل هبير وفي مخخلف البلدان
ومنها اللساق  ،واإلاهم هى جبُان مدي ؤلافادة منها في السكابت واإلاخابلت كلى كملُاث البىىن ؤلاطالمُت ووؼير بلى مدي
جالئم ؤدواث هره السكابت مم الؼبُلت الخاصت لهره البىىن .بن السكابت الىمُت جخظمً حللُماث البىً اإلاسهصي،
وظبت الاخخُاػي اللاهىوي ،وظبت الظُىلت ،وطلس بكادة الخصم وغيرها.
ً
ؤوال  :وظبت الاخخُاػي اللاهىوي:
ًلصم البىً اإلاسهصي ،البىىن الخجازٍـ ـ ـت باالخخفاؾ بيظبت ملُىـ ـت مً ؤحمالي الىداث ـ ـم اإلاخىافسة لديها واخخُاػي
هلدي كاهىوي(بحبازي) وٍددد الحد ألادوى لهره اليظـ ـبت التي حؼيل اخخُاػي كاهىوي لدي البىً اإلاسهصي الري له
ً
ً
الظلؼت في حغُير هره اليظبت صلىدا ؤو هبىػا خظب الحالت اللامت لالكخصاد ،فهي وطُلت للبىً اإلاسهصي للخإثير
في حجم الاثخمان اإلالدم مً البىىن الخجازٍت (بذ حلد وطُلت حغُير وظبت الاخخُاػي اللاهىوي للىداجم الاطلىب
الفلاٌ في الخإثير في حجم الاثخمان)( ،)1وجظم البىىن الخجازٍت هرا الاخخُاػي لدي البىً اإلاسهصي وجخلاض ى
ملابل ذلً فاثدة مدددة وثابخت مً كبل البىً اإلاسهصي.
ً
ان جؼبُم هره اليظبت كلى البىىن ؤلاطالمُت ًؼسح الىثير مً الاػياالث التي جاثس طلبا في هره البىىن ،ؤهمها:
-1اخخالف ػبُلت الىداجم في البىىن ؤلاطالمُت كنها في البىىن الخللُدًت ،بذ بن اللظم ألاهبر مً وداجم البىىن
ؤلاطالمُت هى وداجم اطدثماز ٌ ،ؼازن اإلاىدق فيها البىً بالسبذ والخظازة  ،وبالخالي فإن فسض وظبت الاخخُاػي
( )1مجدي مدمىد ػهاب ،الاكخصاد الىلدي .بيروث ،الداز الجاملُت لليؼس والخىشَم ،1985 ،ص. 229
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ً
ً
اللاهىوي كليها ًجلل حصءا هبيرا خازج داثسة الاطدثماز وهرا بخالف كلد اإلاظازبت الري ًىص كلى اطدثماز حمُم
ً
اإلااٌ ولِع حصءا مىه ،وهره حؼيل مؼيلت ؤمام البىىن ؤلاطالمُت وللل هرا الظبب الري ًمىلها مً كدم
الخىطم في كلد اإلاظازبت بإهىاكه لالطدثماز.
-2اكخؼاق هره اليظبت مً ألامىاٌ اإلالدة لالطدثماز ،طُللص مً ؤزباح هره البىىن ،وبالخالي ًىلىع كلى ؤزباح
ً
ً
اإلاىدكين ،وهرا ًللل مً اللدزة الخىافظُت للبىىن ؤلاطالمُت في الظاخت اإلاصسفُت ،وهرا ؤًظا ٌؼيل كاثلا ؤمام
الخىطم في ؤطلىب اإلاظازبت ،وؤمام جؼىز البىىن ؤلاطالمُت بمىخجاتها اإلاالُت.
-3بذا وان الغسض مً جؼبُم وظبت الاخخُاػي اللاهىوي هى الحد مً كدزة البىىن كلى الخىطم الىلدي  ،فللد
ً
ؤثبدىا في اإلابدث الثاوي هى بن البىىن ؤلاطالمُت ذاث كدزة طئُلت حدا كلى الخىطم الىلدي ،بظبب صغس حجم
ً
الحظاباث الجازٍت لديها ،وؤًظا بظبب ازجباغ ملـم كملُاث الخمىٍل بلملُاث خلُلُت ؤي جمىٍل طلعي ولِع
ً
ً
ً
جمىٍال وهمُا كاثما كلى ؤلاكساض والاكتراض وبُم الدًىن هما هى الحاٌ في البىىن الخللُدًت  .ان فسض هره
اليظبت كليها طُاثس في مظيرتها ومظخلبل كملها.
-4بن فسض اليظبت هفظها مً الاخخُاػي اللاهىوي كلى حمُم البىىن الخجازٍت وؤلاطالمُت ،طُجلل البىىن
الخللُدًت حغؼي هره اليظبت مً الحظاباث الجازٍت ألنها بحجم ؤهبر مما لدي البىىن ؤلاطالمُت ،ؤما البىىن
ؤلاطالمُت فظخظؼس بلى حغؼُتها مً خظاباث الاطدثماز وهرا مً ػإهه ؤن ًجلل البىىن ؤلاطالمُت جىاحه مؼيلت
ً
مخالفت اإلابادت الؼسكُت التي جدىم كملها مً اهه ال ًجىش ػسكا حلؼُل ؤمىاٌ اإلاىدكين كً الاطدثماز وان البىً
ؤلاطالمي ًده كليها ًد ؤماهه.
ً
-5ولىفسض حدال بن هره البىىن وطلذ هره اليظبت مً الاخخُاػي اللاهىوي لدي البىً اإلاسهصي ،وهى ًدفم منها
ً
ً
وكؼاء ،مما ًجللها في مىكف مدسج ؤمام طُاق
فاثدة ،والبىىن ؤلاطالمُت جمخىم مً الخلامل بظلس الفاثدة ؤخرا
ألامىاٌ بدون كاثد اًجابي ًسحم لها.
ؤما هُف ًيبغي للبىً اإلاسهصي الخلامل مم البىىن ؤلاطالمُت في هره اإلاظالت ،السؤي اإلاؼسوح هى اهه ال ًجب
بخظاق الحظاباث الاطدثمازٍت لدي البىىن ؤلاطالمُت ليظبت الاخخُاػي
اللاهىوي ،ألنها مدافف اطدثمازٍت حؼازن في السبذ والخظازةً ،دًسها البىً لصالح ؤصحابها وكلى مظاولُاتهم(،)1
ً
ودون طمان مً البىً بسد هره ألامىاٌ ،ؤي ؤنها حلد هإمىاٌ اإلاظاهمين  .كد ال ًالقي هرا الخُاز كبىال بحجت
خماًت ؤمىاٌ اإلاىدكين ؤو خماًت اإلاسهص اإلاالي للبىً ،هىان خُاز ؤخس هى جخفُع هره اليظبت كلى الىداجم ،وهىان
بىىن مسهصٍت كملذ بهرا الخُاز ،مثل البىً اإلاسهصي الازدوي بذ خفع اليظبت كلى وداجم البىىن ؤلاطالمُت
(.)2
اللاملت في الازدن مً  %12بلى %10
مً اإلامىً ؤن ًيىن هىان خُاز ؤخس وٍصلح للخؼبُم كلى خالت البىىن ؤلاطالمُت اللاملت في اللساق ،وباإلاىاطبت
لم ٌؼس كاهىن زكم  43لظىت  2015بلى ػيل اللالكت بين البىً اإلاسهصي والبىىن ؤلاطالمُت ،بذ اهخفى باإلػازة في
( )1د .طلُمان هاصس  ،كالكت البىىن ؤلاطالمُت بالبىىن اإلاسهصٍت في ؿل اإلاخغيراث الدولُت الحدًثت ،الجصاثس  ،مىخبت السٍام ، 2006 ،ص. 77
()2د.مدمد مدمىد العجلىحي ،البىىن ؤلاطالمُت ؤخيامها جؼبُلاتها اإلاصسفُت،كمان ،داز اإلاظيرة،2012،ص145
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الفصل الثامً في اإلاادة  ،13ؤوال  :جخظم اإلاصازف ؤلاطالمُت للاهىن البىً اإلاسهصي اللساقي زكم  56لظىت
 ،)3(2004والري لم ٌؼس بلى البىىن ؤلاطالمُت وبهما كاملها هملاملت البىىن الخللُدًت وهره هي اإلاؼيلت التي ٌؼير
بليها البدث وبين ؤلاػياالث اإلاترجبت كليها ،ولىد بلى الخُاز اإلالترح ،مً اإلامىً ؤن ًيىن هىان خُاز ؤخس هما
ؤطلفىا هى جخفُع وظبت الاخخُاػي اللاهىوي وحللها مظاوٍت ليظبت الىداجم الجازٍت ووظبت كلُلت مً خظاباث
الاطدثماز وال ؤكىٌ بةكفائها هما في الخُاز ألاوٌ.
اما هُف ًخم هرا ً ،خم مً خالٌ جؼبُم ملدٌ ًخيىن مً ػلين:
 -1جخظم الىداجم الجازٍت ليظبت اخخُاػي كاهىوي  %100ؤي بةحملها .
 -2جخظم الىداجم الاطدثمازٍت إلالدٌ اخخُاغ كاهىوي ًبلغ  %5مً حجمها ؤلاحمالي إلاىاحهت ػلباث السحب كلى
هره الىداجم غير اإلاخىكلت  ،وهىا ال ًادي بلى حلؼُل ألامىاٌ كً الاطدثماز  ،وبرلً حظخؼُم البىىن ؤلاطالمُت مً
الخىطم في الاطدثماز وبةميانها الدخىٌ في اطدثمازاث ػىٍلت ألاحل للمظاهمت في زفم ملدالث الىمى الاكخصادي في
البالد.
ً
ثاهُا  :وظـب الظ ـُىلت
جفسض البىىن اإلاسهصٍت كلى البىىن الخجازٍت وظبت طُىلت ملُىت لالخخفاؾ بها ،وذلً إلاىاحهت ؤًت طُىلت مفاحئت
بدُث ًدخفف البىً بمسهصه اإلاالي  .بن البىً اإلاسهصي ًؼلب مً البىىن وظبت طاثلت مً مىحىداجه ،وجصل هره
اليظبت بلى  %30ؤو .)4( %20
كىد دزاطت ميىهاث هره اليظبت هجد ؤنها جخظمً:
ً
الىلد في الصىدوق شاثدا ؤزصدة البىً لدي البىً اإلاسهصي (الاخخُاػي اللاهىوي) وهره ؤصىٌ جامت الظُىلت وجمثل
الخؽ ألاوٌ إلاىاحهت ػلباث السحب.
اذوهاث وطىداث الخصٍىت وطىداث اإلااطظاث الجدًدة وطىداث اللؼاق الخاص ،وهره مبيُه كلى الفاثدة
ً
ً
اإلادسمت ػسكا وجدز دخال للبىىن الخللُدًت .
جىحد ؤصىٌ اكل طُىلت واألطهم  ،اللسوض بظمان ؤوزاق مالُت او طلم .
ً
ً
واإلاالخف كملُا بن البىىن اإلاسهصٍت خُىما جفسض وظبا للظُىلت كلى البىىن الخللُدًت جإخر بلين الاكخباز ؤصىٌ
ً
ً
اإلاجمىكت ألاولى وحصءا هبيرا مً ؤصىٌ اإلاجمىكت الثاهُت باإلالابل بن فسض اليظبت هفظها كلى البىىن ؤلاطالمُت
ً
غير صحُذ ألهه ًادي بالىدُجت بلى حلؼُل ما ٌلادٌ هره اليظبت دون اطدثماز  ،مما ًىلىع طلبُا كلى كىاثدها
ً
وبالخالي هلصا في كىاثد اإلاىدكين.
ً
ً
هما بن ؤلاػياٌ الري ًؼسح هفظه هى ان حصءا هبيرا مً كىاصس هره اليظبت ال جخلامل به البىىن ؤلاطالمُت
ً
مثل الظىداث الحيىمُت وغيرها ألنها بفاثدة وهرا ما ال ًمىً جؼبُله كلى هره البىىن  ،وؤًظا مً بين ميىهاث
( )3مظىدة اللاهىن  ،ص. 6
( )4د .خسبي مدمد كسٍلاث  ،ادازة البىىن ؤلاطالمُت  ،كمان  ،داز واثل  ، 2010 ،ص. 300
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هره الظُىلت ألاوزاق الخجازٍت اإلاخصىمت ،والبىً ؤلاطالمي ال ًخصم ألاوزاق الخجازٍت بذ لِع بةمياهه ؤن ًمازض
كملُت الخصم كلى ؤطاض ػساء الدًً بإكل مىه(،)1فهرا غير حاثص والـاهس ؤهه ال ًمىً بكفاء البىً ؤلاطالمي
مً جؼبُم وظبت الظُىلت ؤو الدظاهل مله في هرا الصدد ،والحل هى ؤن ًخمخم البىً ؤلاطالمي بسؤض ماٌ ضخم،
ً
ؤضخم وظبُا مً زئوض ألامىاٌ التي جيىن لدي البىىن السبىٍت (الخللُدًت) كادة ( ،)2وذلً :
ألن زؤض اإلااٌ للبىً هى الري ًلىم بصىزة زثِظت بخدمل ؤكباء الخظاثس التي ًمنى بها وٍجلله ًخالفاها دون ؤن
ً
ًىلىع كلى اإلاىدكين واللمالء ،وبهرا ًبلى البىً مدخفـا بثله الجمُم( ،)3وٍىاصل كمله ووؼاػاجه.
ً
كدم وحىد ملجإ ؤخير للبىىن ؤلاطالمُت بظبب ؤطلاز الفاثدة التي جلحم كسوض البىً اإلاسهصي ،والبىىن
ً
ً
وكؼاء.
ؤلاطالمُت مً ؤطاطُاتها كدم الخلامل بالفاثدة ؤخرا
طىق الىداجم(اإلااٌ) ما بين اإلاصازف الخللُدًت وؤلاطالمُت غير مىـم ؤو غير مىخمل كالوة كلى طلس الفاثدة الري
ًدىم ذلً( ،)4وهرا ال ًخفم مم ػبُلت البىىن ؤلاطالمُت وخصاثص كملها.
ً
ثالثا  :ؤداة الظلىف الاثخماهُت
ً
جخخر هره ألاداة ؤػياال مخخلفت مً كبل البىً اإلاسهصي منها:
جددًد ما ًمىً ان ًلدمه البىً بلى اللمالء مً كسوض هحجم ؤحمالي.
ؤو جددًد حجم الاثخمان الري ٌظمذ للبىً بخلدًمه هيظبت مً زؤض ماله ختى ال ًخىطم في الاثخمان.
بن هره ألاداة ًمـ ـىً ؤن حظـ ـخخدم هإداة زكابت همُ ـ ـت هما هى مىط ـذ آهفا ؤو ؤداة زكابـ ـت هىكُ ـ ـ ـت ،كً ػسٍ ـ ـم
جددًد حجم الاثخم ـ ـان اإلاىح ـ ـه للؼاق ملين ،وكدم جددًده باليظ ـ ـ ـبت للؼاق ؤخس.
ً
بن هره ألاداة اإلاخبلت مً كبل البىً اإلاسهصي هي غير مالثمت للمل البىىن ؤلاطالمُت  ،فةذا وان الغسض منها همُا
هى للحد مً الخىطم في الاثخمان ،فان البىً ؤلاطالمي لِع له اللدزة اللالُت للخىطم في حجم الاثخمان هما هى
ً
الحاٌ باليظبت للبىىن الخللُدًت (السبىٍت) ،ؤطف بلى ذلً بن الخمىٍل ؤلاطالمي هى جمىٍل كُني ولِع هلدًا هما
كسفىا ذلً مً البدث .
ً
هما بن هره الظُاطت ججلل هىان ؤمىالا فاثظت لدي البىىن ؤلاطالمُت دون اطدثماز ،وهرا ًخلازض مم
جىحيهاث الىـام الاكخصادي في ؤلاطالم الري ًىص كلى وحىب جىمُت اإلااٌ واطدثمازه وكدم اهخىاشه ألن الاهخىاش
مدسم في الؼسَلت ؤلاطالمُت .بن بلاء ألامىاٌ مجمدة فيها ًظس بها وباإلاىدكين.
ً
ان طُاطت الظلىف الاثخماهُت جخلازض مم ؤخيام الؼسَلت ؤلاطالمُت ،هـسا إلاا ًترجب كليها مً طُاق فسص
السبدُت كلى ؤصحاب الىداجم(.)1
( )1الصدز  ،مصدز طابم  ،ص. 153
( )2الصدز  ،مصدز طابم  ،ص. 80
( )3الصدز  ،مصدز طابم  ،ص. 81
( )4فادي مدمد السفاعي  ،مصدز طابم  ،ص. 171
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ولىً ًبلى ؤمس في غاًت ألاهمُت هى اهه ًمىً بجباق هره ألاداة ؤو اطخلمالها مً كبل البىً اإلاسهصي هسكابت هىكُت،
ًمىً مً خاللها جىحُه الخمىٍل بلى ؤوؼؼت اكخصادًت لها ؤولىٍت ؤو واحب جىمُتها واللؼاق الصزاعي ؤو كؼاق
ً
الظُاخت ؤو جمىٍل مؼترًاث صىاكاث صغيرة ملُىت كً ػسٍم اإلاسابدت جبلا للـسوف الاكخصادًت اللامت  ،وهي
طُاطت ػبلتها بالفلل بلع البلدان التي كامذ بإطلمت هـامها اإلاصسفي هما في بًسان والظىدان.
وٍمىً للظ ـ ـ ـلؼت الىلدًت اطخخدام هره الظُاط ـ ـ ـت الىىكُت بان جددد وظ ـ ـ ـب جىشَم اللاثد لالطدثمازاث في
كؼاكاث الاكخصاد الىػني (ً ،)2سفم وظبت اللاثد اإلاىشق لالطدثمازاث في ؤوؼؼت اكخصادًت مسغىب في دكمها
وجىمُتها  ،وكلى اللىع خفع هره اليظبت في كؼاكاث مؼلىب ؤن ًلل الاطدثماز فيها.
ً
زابلا  :كملُاث الظىق اإلافخىخت
اإلالصىد برلً كُام البىً اإلاسهصي ببُم وػساء الظىداث الحيىمُت ؤو اذوهاث الخصٍىت في الظىق اإلاالي بفاثدة
بؼبُلت الحاٌ .وحظخلمل البىىن اإلاسهصٍت هره اإلادفـت مً ألاوزاق اإلاالُت لغسض جخفُع ألازصدة الىلدًت
الحاطسة لدي البىىن كىد البُم ؤو شٍادتها كىد الؼساء .هره اللملُاث جخلازض مم ػبُلت كمل البىىن ؤلاطالمُت
للُام الظىداث ؤو ؤذوهاث الخصٍىت كلى الاكتراض بظلس الفاثدة وهي السبا اإلادسم .ؤما لى واهذ هره الظىداث جلىم
ً
كلى ؤطاض طىداث اإلالازطت ؤو اإلاسابدت الجاثصة ػسكا فال مدروز مً اطخخدامها مً كبل البىً اإلاسهصي  .وهرا
ً
غير مىحىد خالُا في اللساق  .جإمل جؼىٍس هره اإلاىخجاث بلد احظاق كدد البىىن ؤلاطالمُت في اللساق.
ً
خامظا  :ملدٌ هفاًت زؤض اإلااٌ :وهره ألاداة حؼير بلى جددًد اليظبت ما بين زؤض اإلااٌ والىداجم ً .خدخل البىً
اإلاسهصي في جددًد وظبت الىداجم بلى زؤض ماٌ البىً  ،والظبب هى حلل زؤض اإلااٌ للبىً بمثابت خؽ خماًت
ًمخص الخظازة كبل ؤن جصل بلى ؤمىاٌ اإلاىدكين.
بن البىىن مظمىح لها حظلم الىداجم بلى خد ملين ًجب ؤن ال جخجاوش زؤض اإلااٌ اإلاملىن ،ؤما الىداجم التي
جدظلمها البىىن فىق هرا الحد فُجب بًداكها باليامل لدي البىً اإلاسهصي ،الن شٍادة الىداجم فىق مظاكف
ملين مً زؤض اإلااٌ ٌلني شٍادة مخاػس زؤض اإلااٌ ،بدُث ًصبذ غير كادز المخصاص الخظاثس اإلادخملت( ، )3ؤي بن
البىً بذا وصل بلى اليظبت فللُه ؤن ًخىكف كً كبىٌ الىداجم ؤو ًسفم زؤض ماله.
ما ًخللم بالبىىن ؤلاطالمُت بخصىص هره ألاداة السكابُت الىمُت فمً اإلامىً جؼبُلها كلى وداجم الخىفير ؤو
الحظاباث الجازٍت ،وغير ممىً جؼبُلها كلى خظاباث الاطدثماز  ،الن جؼبُلها طُلىق هره البىىن مً جىؿُف
ً
ألامىاٌ في الاطدثماز  ،ألهه طىف جدخجص وظبه كالُت مً ألامىاٌ وجبلى كاػلت ،فظال كً بن وداجم خظاباث
الاطدثماز ٌؼازن ؤصحابها في السبذ والخظازة وبن ًد البىً كليها ًد ؤماهه ولِظذ ًد طمان ،ألن صاخبه ٌؼترن
في السبذ ،فال بد ؤن ًخدمل اإلاخاػس ،والبىً غير مظاوٌ كً زؤض اإلااٌ بال في خالت الخلدي والخلصير وؤلاهماٌ

( )1د .طلُمان هاصس ،كالكت البىىن ؤلاطالمُت بالبىىن اإلاسهصٍت في ؿل اإلاخغيراث الدولُت الحدًثت ،مصدز طابم،ص. 194
( )2د .كماز مجُد واؿم  ،زئٍت حدًدة للىـام الىلدي ؤلاطالمي  ،الىـسٍت والخؼبُم  ،بيروث  ،داز الصاثس  ، 2011 ،ص. 200
( )3د .اخمد طلُمان خصاوهه  ،اإلاصازف ؤلاطالمُت  ،كمان  ،داز حدازا  ، 2008 ،ص. 106

137

إشكالية العالكة بين البنك املركزي والبنوك إلاسالمية مع إشارة إلى العراق
مً كبل البىً .وؤن البىىن ؤلاطالمُت ال جلدم خظاباث الاطدثماز هلسوض وبهما جدخل مُدان الاطدثماز وال
كالكت لها بسؤض ماٌ البىً .
وؿُفت اإلالجإ ألاخير
ٌلد البىً اإلاسهصي اإلالسض ألاخير للبىىن إلاظاكدتها في مىاحهت العجص اإلاالي ،ؤو ؤشمت الظُىلت ،خُىما حعجص كً
مىاحهت ػلباث اإلاىدكين بسحب ؤزصدتهم الىلدًت كىدما ٌظىد حى مً كدم الثلت في بىً بلُىه ؤو بلدد مً
ً
البىىن ،بن البىً اإلاسهصي ًيىن كلى اطخلداد إلاظاكدة البىىن ألاخسي في خالت اللظس اإلاالي ،اهؼالكا مً
مظاولُخه كً طالمت الجهاد اإلاصسفي.
هره الىؿُفت – وؿُفت اإلالجإ ألاخير كد جىكفذ باليظبت للبىىن ؤلاطالمُت ،ألنها وؿُفت كاثمت كلى اطخخدام طلس
الفاثدة وبكادة طلس الخصم ،فهره ؤدواث جخلازض مم خصاثص البىىن ؤلاطالمُت ،ولرا فهي لً حظخؼُم اللجىء
بلى البىىن اإلاسهصٍت لالكتراض مىه ،ولهرا ًفسض كليها الىاكم ؤن جدخفف بيظبت طُىلت كالُت إلاىاحهت مثل هره
الحاالث  ،وبالخالي طخظُم كليها فسص اطدثمازٍت هثيرة.
بن غُاب اللالكت مم البىىن اإلاسهصٍت ًصٍد مً خدة هره اإلاؼيلت ،فاإلافسوض بالبىً اإلاسهصي ان ًخدمل
مظاولُخه بخلدًم اللىن للبىىن اللاملت جدذ طُؼسجه ،وما الظير بذا كدم هره اإلاظاكدة بما ًيسجم مم ػبُلت
البىىن ؤلاطالمُت وخصىصُت كملها.
هىان كدد مً ألاطالُب ألداء هره الىؿُفت مم ألاخر بىـس الاكخباز ؿسوف البىىن ؤلاطالمُت وهـم كملها وؤهم
هره الصُغ:
كُام البىً اإلاسهصي بخلدًم الخمىٍل اإلاؼلىب كلى ؤطاض الخمىٍل باإلاظازبت ،فُدخل هرا الخمىٍل بدظاباث
ً
الاطدثماز اللام ،كلى بن ًخاح للخمىٍل مدة وافُت لدؼغُله فلال وٍخىلد مىه كاثد كابل لللُاض والخىشَم
الفللي( ،)1ومً اإلامىً ؤن ال جلل هره اإلادة كً ثالثت ؤػهس  .هره الصُغت هي مهمت لخدكُم مسهص البىىن
ً
ؤلاطالمُت في الظىق اإلاصسفُت ،وؤًظا هي ميظله مم هـسٍت كمل البىىن ؤلاطالمُت .مم ذلً ؤنها جبدو غير ميظله
مم مىؼم وؿُفت اإلالجإ ألاخير للبىً اإلاسهصي ،الن هره الىؿُفت جخؼلب وطم بلع الؼسوغ والترجِباث لخىـُم
اإلاىكف اإلاالي للبىً ػالب الخمىٍل بهدف جلىٍت مسهص الظُىلت لدًه ،بال بن ذلً ال ًمىم مً جؼبُلها في خالت
جفهم البىً اإلاسهصي لؼبُلت البىىن ؤلاطالمُت ،بذ ػاإلاا ؤن الخمىٍل لم ًمىذ ملابل فاثدة ثابخه ،واهه طىف
ٌلامل مثل باقي خظاباث الاطدثمازٌ ،ؼازن في السبذ والخظازة ،فهي صُغه مالثمت للبىىن ؤلاطالمُت ،وهرلً مً
ً
وحهت هـس البىً اإلاسهصي ألهه طىف ًدصل كلى كاثد ،وبالىكذ هفظه مدكما إلاسهص البىىن ؤلاطالمُت في الظىق
وهرا مً صمُم وؿاثفه لسكاًت ميىهاث الجهاش اإلاصسفي.

( )1د .الغسٍب هاصس  ،مصدز طابم ،ص. 294
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وهىان مً ًلترح كلى البىً اإلاسهصي جلدًم كسوض بلى البىىن ؤلاطالمُت كلى ؤطاض اللسض الحظً ،لىً هرا
ً
الاكتراح كد ال ًللى كبىال مً البىً اإلاسهصي الري اكخاد ؤطالُب اللمل اإلاصسفي الخللُدًت اللاثمت كلى ؤطاض
ً
ً
الفاثدة ،فمً غير الظهل جلبل الفىسة والخلامل ملها ،بذ ًخؼلب جفهما خاصا لؼبُلت اللمل اإلاصسفي ؤلاطالمي.
ً
كُام البىً اإلاسهصي بخلدم الخمىٍل كلى ؤطاض كلد اإلاؼازهت ( ،)1بن البىً اإلاسهصي ًدخل ػسٍيا بالخمىٍل في
كملُاث ؤو مؼسوكاث ملُىت ،وَلامل البىً اإلاسهصي بإطع الخلامل هفظها مم خظاباث الاطدثماز اإلاخصصت
إلاؼسوق ملين.
وحلر هره الصُغت وطُلت للمظاهدة اإلاالُت ًمىً بجباكها وىطُلت لدشجُم البىىن للدخىٌ في مؼسوكاث ؤو
مجاالث ذاث ؤولىٍت لالكخصاد الىػني(.)2
هره الصُغت كابلت للمىاكؼت ،بن اإلاؼيلت هي بن البىً ؤلاطالمي ٌلاوي مً مؼيلت ؤشمت طُىلت إلاىاحهت ػلباث
السحب اإلافاحئت ،ولِظذ مؼيلت جمىٍل إلاؼسوكاث ًساد لها ألاولىٍت في مجاٌ الاطدثماز هما في اإلالترح  .واكخلد
اهه مً اإلاظدبلد ؤن ًىافم البىً اإلاسهصي كلى هره الصُغت ال بدافم بهلاذ البىً مً ؤشمت طُىلت كاثمت ،وال
اإلاؼازهت في جمىٍل مؼسوق ما .
صىدوق مؼترن للظُىلت ،وهىان ملترح ًىص كلى بوؼاء صىدوق مؼترن للظُىلت ٌظهم فُه ول بىً بطالمي
بيظبت ملُىت مً الىداجم الجازٍت ووداجم الخىفير  ،وحظخخدم الحصُلت في جلدًم كسض خظً بال فىاثد لبىً
بطالمي كىد وحىد عجص مالي ػازت لدًـ ـه ،كلى ؤن جخم بكادة اللسض فىز اهتهاء ألاشمت وجخم بدازة الصىدوق بإخد
الاطلىبين الخالُين:
ألاوٌ  :ؤما بىاطؼت البىً اإلاسهصي هفظه ،وٍفظل في هره الحالت ؤن ٌظهم هى بيظبت ملُىت في جمىٍل هرا
الصىدوق ًخصصها مً ؤزصدة وظبت الاخخُاػي الىلدي الخاصت بيل البىىن ؤلاطالمُت اإلاىحىدة في البالد.
الثاوي  :ؤو ًداز الصىدوق بىاطؼت لجىت جمثل البىىن ؤلاطالمُت ،وفي مثل هره الحالت ًخم مظً خظاباث
الصىدوق مً كبل ؤهبر هره البىىن ،وهرا الاطلىب بهما ًخم اللجىء بلُه في خالت زفع البىً اإلاسهصي بدازة
الصىدوق.
ً
ً
ً
ٌلر ألاطلىب ألاوٌ ؤفظل البدًلين ألهه ًمثل جسجِبا حلاوهُا بين البىً اإلاسهصي والبىىن ؤلاطالمُت وال ًظُف كبئا
ً
كلى البىً اإلاسهصي مً هاخُت الظُىلت فىق اإلاؼلىب كاهىهُا  .بال اهه مً اإلاسجح ؤن ًسفع البىً اإلاسهصي هرا
الاكتراح بظبب طُؼسة اللللُت السبىٍت كلى طاخت اللمل اإلاصسفي ،وكدم اطدُلاب فىسة بلغاء طلس الفاثدة مً
الخلامل اإلاصسفي ،مم ػدًد ألاطف.
ً
والش يء بالش يء ًرهس خاوٌ البىً ؤلاطالمي الازدوي ؤن ًجسي اجفاكا مم البىً اإلاسهصي لخفلُل هره الىؿُفت،
ً
ً
وذلً مً خالٌ بًداق البىً ؤلاطالمي مبلغا مً اإلااٌ ثابخا لدي البىً اإلاسهصي بدون فاثدة وفي اإلالابل ًلىم
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إشكالية العالكة بين البنك املركزي والبنوك إلاسالمية مع إشارة إلى العراق
ً
ً
البىً اإلاسهصي بةكساض البىً ؤلاطالمي كسطا خظىا بال فاثدة في خاٌ اخخُاج ألاخير للظُىلت ،بال بن هرا الاكتراح
لم ًىل اللبىٌ( )1بحجت بن حللُماث البىً اإلاسهصي ال حظمذ برلً.
االستنتاجاث

اجضح مً خالٌ حىلت البدث ماًلي:
 -1بن البىىن ؤلاطالمُت لها دوز مهم في بدازة ؤمىاٌ ػسٍدت واطلت مً اإلاجخمم واطدثمازها بما ًخفم مم
الؼسَلت ؤلاطالمُت ،وهره خلُلت ًيبغي ؤخرها بىـس الاكخباز كىد الخلامل ملها.
 -2ان اطدثمازاث البىىن ؤلاطالمُت جخميز بالخىىق واإلاسوهت ولها كدزة كلى الاطخجابت إلاخخلف ؿسوف
ومخؼلباث اليؼاغ الاكخصادي ،مما ًيبغي للبىً اإلاسهصي مساكاة هره الخاصُت.
 -3ان هـسة البىً اإلاسهصي لىداجم البىىن ؤلاطالمُت هي هفظها للبىىن الخللُدًت وهره مغالؼت.
 -4ان هـسة البىً اإلاسهصي بلى اللملُاث اإلاصسفُت ؤلاطالمُت هي الىـسة هفظها بلى جدفم الامىاٌ مً البىىن
الخللُدًت بلى اإلاخلاملين ملها وهرا ًادي بلى الىكىق في مغالؼاث جترجب كليها ان مخؼلباث السكابت
جخلازض مم ؤهداف البىىن ؤلاطالمُت.
 -5ان السكابت كلى البىىن ؤلاطالمُت لها حىاهب اًجابُت وؤخسي طلبُت جخلازض مم كمل هره البىىن مما
ٌؼيل مؼيلت هبري امام جؼىزها ومظاهمتها الجادة في الىمى الاكخصادي.
 -6ان ادواث السكابت الىمُت الخللُدًت للبىىن اإلاسهصٍت كلى البىىن بصىزة كامت ،جسبً اللالكت بين البىً
اإلاسهصي والبىىن ؤلاطالمُت ،مما ًاثس في كملها وٍجللها جىدسف كً هـسٍت اللمل اإلاصسفُت ؤلاطالمُت
ً
وخصىصا الاطدثماز ػىٍل ألاحل ،الري ًدظم مم كلدي اإلاظازبت واإلاؼازهت.
 -7لم ًخظمً كاهىن زكم  43لظىت  2015الخاص بالبىىن ؤلاطالمُت اًت بػازة بلى ػيل اللالكت بين البىً
اإلاسهصي واإلاصازف ؤلاطالمُت ،وان بخظلها للاهىن البىً اإلاسهصي وهرا ًجلل اللالكت مسجبىت .

التىصياث

ً -1يبغي للبىً اإلاسهصي بىصفه الساعي للجهاش اإلاصسفي ؤن ًإخر بىـسه خصىصُاث البىىن ؤلاطالمُت كىد
حلامله ملها.
 -2ما اإلااوم ان ًيىن بداخل البىً اإلاسهصي ادازة فسق له ًخىلى الاػساف والسكابت كلى البىىن ؤلاطالمُت في
اللساق.
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.
 -3اكادة الىـس في كاهىن زكم  43لظىت  2015ألهه فُه الىثير مً الىىاكص التي ًجب جالفيها إلًجاد بِئت
مىاجُه لللمل اإلاصسفي ؤلاطالمي.
 -4جفلُل الجاهب ؤلاكالمي كً البىىن ؤلاطالمُت لبُان ؤهمُتها وحلسٍفها بصىزة ؤهبر للمجخمم اللساقي لصٍادة
الاكباٌ كليها والخلامل ملها .
 -5جخظم البىىن ؤلاطالمُت لسكابت البىً اإلاسهصي وفي الىكذ هفظه جخمخم بالخصىصُت التي جلصمها بها
الؼسَلت ؤلاطالمُت.
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