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عالقة المصارف االسالمٌة بالبنك المركزي
االهداف التعلٌمٌة:
 -1اٌزؼشف ػٍٚ ٝظبئف اٌجٕه اٌّشوزٞ
 -2اٌزؼشف ػٍ ٝا٘ذاف اٌجٕه اٌّشوزٞ
 -3اٌزؼشف ػٍ ٝاُ٘ خظبئض اٌجٕه اٌّشوزٞ
 -4ػاللخ اٌجٕه اٌّشوز ٞثبٌّظبسف االسالِ١خ ٚاُ٘ اٌّشبوً اٌّزشرجخ ػٍٝ
٘زٖ اٌؼاللخ

عالقة المصارف االسالمٌة بالبنك المركزي
المقدمة
رٕجغ اٌؼاللخ ث ٓ١اٌجٕه اٌّشوزٚ ٞاٌّظبسف األسالِ١خ ِٓ أّ٘١خ إششاف اٌجٕه
اٌّشوز ٞػٍ ٝرٍه اٌجٕٛن ٌضّبْ حسٓ س١ش أػّال٘ب ٚاألطّئٕبْ ػٍ ٝأٚضبػٙب
اٌّبٌ١خ ٚحّب٠خ حمٛق أطحبة أألِٛاي ٌذٙ٠ب ٚال ٠خف ٟأْ رٌه ٠شجغ إٌ ٝاٌزأث١ش

اٌفؼبي ٚاٌّجبشش ٌألٔشطخ اٌجٕى١خ ػٍ ٝاأللزظبد إٌمذٌّ ٞؼظُ أألػّبي ٚأألٔشطخ
اٌز ٟرزُ داخً اٌّجزّغٕ٘ ِٓٚ ،ب رجذٚا أّ٘١خ سلبثخ اٌجٕه اٌّشوز ٞػٍ ٝأػّبي رٍه

اٌجٕٛن ِثٍٙب ِثً اٌجٕٛن اٌشث٠ٛخ ،دِ ْٚشاػبح طج١ؼخ ػًّ اٌجٕٛن أألسالِ١خ ِّب
٠خٍك ِشبوً ػذ٠ذح ثّٕٙ١ب.

عالقة المصارف االسالمٌة بالبنك المركزي
مقدمة
اٌجٕه اٌّشوز ٞوّب ِ٘ ٛؼشٚف ٘ ٛثٕه اٌجٕٛن ٚرمغ ػٍ ٝػبرمٗ ِّٙخ ِزبثؼخ حسٓ س١ش
ٚسالِخ اٌس١بسخ إٌمذ٠خ ف ٟاٌذٌٚخٚ .ح١ث اْ اٌّظبسف ٘ ٟػظت االلزظبد اٌٛطٕٚ ٟ
ِحشوٗ اٌشئ١س ٟفأْ ِٓ اِٙ ٌٝٚبَ اٌجٕه اٌّشوزِ ٞشالجخ اٌّظبسف ٚضجظ اػّبٌٙب
ِبٌ١ب ٚلبٔ١ٔٛب .أال اْ رؼذد اٌفٛاسق اٌمبئّخ ث ٓ١اٌّظبسف ِٓ ح١ث اخزظبطبرٙب ٚ
س١بسبرٙب ادد اٌ ٝجؼً اٌؼاللخ ث ٓ١اٌجٕه اٌّشوزٚ ٞاٌّظبسف رخزٍف ثأخزالف أٛاػٙب
 ٚاخزظبطبرٙب ٚسٛف ٔحبٚي اٌزؼشف ػٍ ٝاُ٘ ٘زٖ اٌؼاللبد .

عالقة المصارف االسالمٌة بالبنك المركزي

٠ؼزجش اٌجٕه اٌّشوز ٞأحذ أُ٘ اٌّؤسسبد االلزظبد٠خ ف ٟأ٠خ دٌٚخ ح١ث ٠ؼزجش األداح
اٌفؼبٌخ اٌز ٟرزذخً ثٙب اٌحىِٛخ ٌٍزأث١ش ف ٟاٌس١بسخ االلزظبد٠خ ٚخظٛطب اٌس١بسخ إٌمذ٠خ
ٌٚ ،زا فئْ ٕ٘بن ثٕىب ِشوز٠ب ٚاحذا ف ٟوً دٌٚخ ِٓ دٚي اٌؼبٌُ ٚاٌجٕٛن اٌّشوز٠خ ف ٟوً
اٌؼبٌُ ِزشبثٙخ فٚ ٟظبئفٙب إّٔ٠ب وبٔذ.

أوال :تعرٌف البنك المركزي:
ٌُ ٠زفك ػٍّبء االلزظبد ػٍ ٝتعریف محذد للبنوك المرمزیت إال أْ ٕ٘بن ثؼض
اٌّحبٚالد اٌز ٟاسزٕذد إٌ ٝاٌٛظبئف ٚاٌّٙبَ اٌز ٟرؤدٙ٠ب اٌجٕٛن اٌّشوز٠خ ِٕٙٚب:
ِ ٛ٘" -1ؤسسخ ثٕى١خ رزِّٙ ٌٝٛخ إطذاس إٌمذ ٚاٌّؼبِالد اٌجٕى١خ ٌٍذٌٚخ ٚرششف

ٚرشالت سٍٛن اٌجٕٛن اٌزجبس٠خ ف ٟرٕف١ز اٌس١بسخ االلزظبد٠خ ف ٟاٌذٌٚخ ػٓ طش٠ك
ثؼض اٌس١بسبد ٚاألجٙزح ف"ٗ١
 ٛ٘" -2اٌ١ٙئخ اٌز ٟرز ٌٝٛإطذاس اٌجٕىٕٛد ٚرضّٓ ثٛسبئً شز ٝسالِخ أسس إٌظبَ
اٌجٕىٛ٠ٚ ٟوً إٌٙ١ب اإلششاف ػٍ ٝاٌس١بسخ االئزّبٔ١خ ف ٟاٌذٌٚخ"
ِ ٛ٘" -3ؤسسخ رم َٛثبٌٕ١بثخ ػٓ اٌحىِٛخ ثّّبسسخ اٌشلبثخ إٌٙبئ١خ ػٍ ٝس١بسخ

اٌجٕٛن اٌزجبس٠خ ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌّؤسسبد اٌّبٌ١خ ٠ٚؼٕ ٟثشىً خبص ثئداسح إٌظبَ
إٌمذ ٞطجمب ٌس١بسخ اٌحىِٛخ" .

ثانٌا :خصائص البنك المركزي:
أ .البنك المركزي لٌس بنك عادي:

البنك المركزي لٌس بنكا أو مإسسة عادٌة ،فمن ناحٌة مبدأ التدرج فً الجهاز البنكً
تحتل هذه المإسسة مركز الصدارة وقمة هذا الجهاز .له قدرة على خلق و ٕا بطال
النقود من ناحٌة والقدرة على التؤثٌر فً إمكانٌة البنوك التجارٌة فً خلق النقود
والودائع من ناحٌة أخرى ،وٌمثل سلطة رقابٌة علٌا على البنوك التجارٌة.

ثانٌا :خصائص البنك المركزي:
ب .خاصیت الوحذة:
٠زّ١ز اٌجٕه اٌّشوز ٞثخبط١خ اٌٛحذح أِ ٚب ٠سّ ٝثّجذأ اٌٛحذح ،فبٌجٕه اٌّشوز٘ ٞ
ِ ٚؤسسخ ٚح١ذح ٚال ّ٠ىٓ رظٛس رؼذد اٌٛحذاد اٌجٕى١خ ِغ اسزمالي ثؼضٙب ػٓ اٌج

ػض ٌٚىٓ ٕ٘بن ثؼض اٌجٍذاْ رزجغ ٔظبَ رؼذد اٌجٕٛن اٌّشوز٠خ ،فف ٟاٌٛال٠بد اٌّز
حذح ٛ٠جذ حٛاٌ 12 ٟثٕه ٌإلطذاس إٌمذ ٞفجّ١غ ٘زٖ اٌجٕٛن رخضغ ٌسٍطخ ِشوز٠
ح ِؼٕ١خ ٘" ٟارحبد ٘زٖ اٌجٕٛن" اٌز ٟرؼزجش اٌؼٕظش اٌّشوز ٞاٌز٠ ٞزخز اٌمشاساد.

ٚحذح اٌجٕه اٌّشوز ٞال رّٕغ ِٓ ٚجٛد فشٚع ٌٙزا اٌجٕه فِ ٟخزٍف ِٕبطك اٌجٍذ.

ثانٌا :خصائص البنك المركزي:
ج .إصذار النقود القانونیت:
ٚحذاد إٌمذ اٌز٠ ٟظذس٘ب اٌجٕه اٌّشوز ٞرزّ١ز ثبٌٕسجخ ٌغ١ش٘ب ِٓ أٔٛاع إٌمٛد "ٔمٛد
اٌٛدائغ" فٔ ٟٙمٛد لبٔ١ٔٛخ أٌٙ ٞب لٛح إثشاَ غ١ش ِحذٚدح ٌزسذ٠ذ اٌذٚٚ ْٛ٠س١ظ ٌٍّجبدٌخ
ِمجٌٛخ ِٓ طشف اٌجّ١غ ،أْ ٌٙب طفخ ػّ١ِٛخ ،وّب أٔٙب ٔمٛد رزّبثً ف ٟأشىبٌٙب اٌؼبد٠خ

ٚجزئ١برٙب ٚلّ١زٙب االسّ١خ ال رزغ١ش ثزغ١ش اٌزِٓ ٕ ٚا ْ وبْ ٘زا ال ّٕ٠غ ِٓ رغ١ش لّ١زٙب
إٌسج١خ ٌٍسٍغ ،وّب أٔٙب رزّ١ز ثٛحذح ِظذس٘ب ثؼىس ٔمٛد اٌٛدائغ اٌز ٟرزؼذد أشىبٌٙب
ثزؼذد ِظبدس٘ب.

ثانٌا :خصائص البنك المركزي:
د .مؤسسة عامة:
فهدف البنك المركزي ٌجب أن تكون المصلحة العامة وتنظٌم نشاط النقود واالئتما
ن وربطه بحاجة المعامالت والسٌاسة النقدٌة ،بحٌث إذا حقق أرباح فٌنظر إلٌها
باعتبار نتائج جانبٌة وعارضة ولٌست هدفها فً حد ذاتها.

ه .االستقالل المالً:
أن البنك المركزي مإسسة وطنٌة تتمتع بالشخصٌة المعنوٌة واالستقالل المالً....
" على سبٌل المثال .وتعتبر البنوك المركزٌة لكل من ألمانٌا وسوٌسرا والوالٌات
المتحدة األمرٌكٌة هً األكثر النماذج من حٌث االستقاللٌة وفقا لغالبٌة الدراسات
التً أجرٌت فً هذا الموضوع وهذا نظرا لقدم التشرٌعات الخاصة به.

ثانٌا :خصائص البنك المركزي:
و .تخویل البنل المرمزي اإلشراف على السیاست النقذیت:
رؼشف اٌس١بسخ إٌمذ٠خ ثبٌّف َٛٙاٌٛاسغ ثأٔٙب ِٛلف اٌسٍطخ اٌس١بسخ رجبٖ إٌظبَ إٌمذٞ
ٌٍّجزّغ اٌز٠ ٞحىّٗٚ ،رؼشف ثبٌّف َٛٙاٌض١ك ثأٔٙب إداسح إٌظبَ إٌمذ ِٓ ٞأجً
اٌٛطٛي إٌ ٝأ٘ذاف ِؼٕ١خ رحمك سفب٘١خ اٌشؼت وىًٚ ،اٌجٕه اٌّشوز ٛ٘ ٞاٌجٙخ

اٌّسؤٌٚخ ػٓ ٚضغ ٚرطج١ك اٌس١بسخ إٌمذ٠خ .وتتمثل أهذاف السیاست النقذیت ف ٟاالر:ٟ
.1اسزمشاس األسؼبس.2 .اسزمشاس أسؼبس اٌظشف.3 .رٍج١خ اٌّزطٍجبد اٌّبٌ١خ ٌٍٕشبط

االلزظبد.4 .ٞاٌزحىُ ف ٟإداسح اٌزمٍجبد االلزظبد٠خ.5 .رحم١ك ِسز ٜٛػبي ِٓ
االسزخذاَ.6 .رحم١ك ِؼذالد ّٔ ٛالزظبدِ ٞشرفؼخ.7 .رحس١ِ ٓ١زاْ اٌّذفٛػبد.
.8اٌّسبّ٘خ ف ٟرط٠ٛش اٌّؤسسبد اٌجٕى١خ ٚاٌّبٌ١خ:

ثالثا :وظائف البنك المركزي:
أ .وظٌفة اإلصدار النقدي:
وتعتبر هذه الوظٌفة من أقدم وأهم الوظائف التً ٌمارسها البنك المركزي ،وعملٌة اإلصدار النقدي تتم
بالقدر الذي ٌتفق مع حاجة المبادالت والسٌاسة العامة للدولة.
ب .وظٌفة بنك الحكومة أو بنك الدولة:
وتتضمن هذه الوظٌفة قٌام البنك المركزي بعدد من األعمال منها:
 تقدٌم القروض وتوفٌر التسهٌالت االئتمانٌة للحكومة؛
 القٌام بدور المستشار المالً للحكومة عن طرٌق تقدٌم المشورة والنصح فً الشإون المالٌة والنقدٌة



ضمان تعهدات الحكومة للغٌر خاصة للمإسسات النقدٌة الدولٌة؛

 مسك الحسابات الجارٌة للحكومة وتنظٌم مدفوعاتها وقبول إٌراداتها....

ثالثا :وظائف البنك المركزي:
ج .وظٌفة بنك البنوك:
فهو البنك الذي تحتفظ لدٌه البنوك بنسبة من ودائعها باعتبارها احتٌاطات إضافٌة تؤمٌنٌة لها ،كما ٌكون ب
جانبها كلما احتاجت إلى أموال بصفته المقرض األخٌر ،وٌقوم أٌضا بإعادة خصم األوراق التجارٌة وس
ندات الخزٌنة التً تملكها البنوك ،كما ٌقوم بعمل المقاصة بٌن البنوك المحلٌة لتسوٌة حساباتها نتٌجة لتعا
ملها فٌما بٌنها.
د .وظٌفة مدٌر السٌاسات النقدٌة واالئتمانٌة:
والسٌاسة النقدٌة هدفها سالمة االقتصاد الوطنً حٌث تخول الحكومة البنك المركزي بتنفٌذها لتحقٌق اال
ستقرار النقدي وتثبٌت قٌمة العملة الوطنٌة وتحدٌد حجم الكتلة النقدٌة و التحكم بمعدالت الفوائد ،بٌع وش
راء السندات و ٕا عادة حسمها ،بٌع وشراء العمالت ،التؤثٌر فً حجم الودائع والتسلٌف والسٌولة وهذه الع
ملٌات تراقبها مفوضٌة الحكومة لدى البنك المركزي.

ثالثا :وظائف البنك المركزي:
هـ .وظٌفة الرقٌب على البنوك:
الرقابة التً تمارسها البنوك المركزٌة على البنك والمإسسات المالٌة تستهدف:
 التؤكد من سالمة الوضع المالً لكل بنك ومإسسة مالٌة وبصورة خاصة التؤكد من الكفاءة
المالٌة وضمان السٌولة الالزمة وقابلٌة تلك البنوك والمإسسات المالٌة على القٌام بالتزاماتها
وأعباءها وعلى األخص الجهة المحافظة على أموال المودعٌن؛
 التحقق من أن البنوك تتقٌد بالقوانٌن واألنظمة والتعامٌم الصادرة عن البنك المركزي ،ومتابعة
الوجود القانونً واالعتباري للبنك وما ٌواجهه من متغٌرات.
و .الرقابة على االئتمان:
"رأٌنا من أهداف توحٌد اإلصدار وحصره لدى البنك المركزي ،تمكنه من مراقبة حجم االئتمان الكلً
الذي تمنحه البنوك الخاصة والبنوك التجارٌة والذي ٌسمى بالتوسع النقدي واشتقاق الودائع وبالتالً منح
أكبر قدر من االئتمان سعٌا وراء تحقٌق أرباح أكثر.

رابعا :أهداف البنك المركزي:
ٌهدف البنك المركزي إلى تحقٌق عدة أهداف منها:
. 1تحقٌق العمالة المرتفعة:
وهو هدف واضح ألي سٌاسة اقتصاد كلً؛ فإن البطالة تإدي إلى خسارة تبدٌد الناتج الوطنً فً
مشروعات غٌر تنموٌة.
. 2استقرار االئتمان:
إن استقرار االئتمان له ارتباط وثٌق بمعدالت التضخم ،فهذا األخٌر سوف ٌقود إلى خالء فً مستوٌات
األسعار ،وانخفاض قٌمة العملة الوطنٌة ،فضال عن تآكل االستثمارات وٌفقد االقتصاد الوطنً قدرته
على التوازن.
. 3الحفاظ على سعر صرف مالئم:
إن سعر الصرف المالئم هو ذلك السعر الذي ٌحقق أسعار معقولة للواردات ،وأسعار معقولة للصادرات.
. 4النمو االقتصادي:
تهدف إلى تحقٌق أهداف محددة لالقتصاد الوطنً ،ومنها حماٌة البنوك من اإلفالس وتحقٌق أعلى
معدالت تشغٌل للعمالة"

العالقة بٌن البنك المركزي والبنوك
ومشاكلها

أألسالمٌة

حٌث سوف نتطرق فً هذا المطلب إلى كل من نماذج العالقة بٌن البنك المركزي و
المصارف االسالمٌة و كذلك االثار السلبٌة للمشكلة العالقة بٌنهما:
اوال :نماذج العالقة بٌن البنك المركزي والبنوك أألسألمٌة حٌث تتمثل هذه النماذج
فٌما ٌلً:
النموذج أألول :النظام المالً االسالمً
وٌتمثل فً البلدان التً قامت بتغٌٌر نظامها المالً والمصرفً بشكل كامل بما ٌتفق
وأحكام الشرٌعة االسالمٌة وهو ما ٌطلق علٌه بؤسم النظام المصرفً االسالمً كما
فً السودان وباكستان واٌران والمملكة العربٌة السعودٌة أذ ان العالقة هنا تقوم على
التكامل وهً محددة بضوابط وقواعد تتالئم مع مبادئ نشاط الصٌرفة االسالمٌة و
احكام الشرٌعة.

العالقة بٌن البنك المركزي والبنوك أألسالمٌة
ومشاكلها
النموذج الثانً :االنظمة التً تأخذ بعٌن االعتبار مبادئ الشرٌعة االسالمٌة
ٌتمثل فً البلدان التً أصدرت قوانٌن عامة تسمح بقٌام البنوك االسالمٌة بتنظٌم
حركتها بعٌدا عن البنوك التقلٌدٌة بوضع الحدود والضوابط وتخصص لها االجهزة

الحكومٌة االلٌات التً تشرف على نشاطها وتتؤكد من ممارساتها فتصبح العالقة بٌن
البنوك المركزٌة والمصارف االسالمٌة منضبطة ،استنادا لبنود القوانٌن الموضوعة

التً تؤخذ بعٌن االعتبار الطبٌعة المتمٌزة للمصارف االسالمٌة ،كما ٌتمثل فً البلدان
التً لم تصدر تشرٌعا ٌتضمن إنشاء مصرف اسالمً وأفضل مثال هو تؤسٌس بٌت
التموٌل الكوٌتً.

العالقة بٌن البنك المركزي والبنوك أألسالمٌة
ومشاكلها
النموذج الثالث :االنظمة التً ال تأخذ بعٌن االعتبار مبادئ الشرٌعة ااالسالمٌة
المفهوم االساسً لطبٌعة عمل البنوك االسالمٌة مع نصوص القوانٌن التً ستتعامل وتتعاٌش معها تلك
البنوك ،بالتالً وجدت نفسها فً مؤزق حقٌقً نتٌجة إخضاعها ألسالٌب الرقابة التقلٌدٌة من قبل البنوك
المركزٌة فً الدول التً تعمل بها ومثال ذلك مصر واألردن والبحرٌن وغٌرها من البلدان أألخرى.

النموذج الرابع :نموذج البنك المركزي االسالمً
ٌتمثل نموذج البنك المركزي االسالمً فً العربٌة السعودٌة من خالل مإسسة النقد العربً السعودي و
هً مإسسة حكومٌة تقوم على رأس النظام البنكً فً المملكة وفقا ألحكام الشرٌعة أألسالمٌة فال ٌجوز

لها دفع أو قبض فائدة أو مباشرة أي عمل ٌتعارض مع قواعد الشرٌعة االسالمٌة ،وتقوم بؤعمال بنك
الحكومة ومراقبة البنوك التجارٌة ،كما تقوم بتوجٌه ومراقبة أألئتمان ونسبة السٌولة فً البنوك.

ثانٌا:االثارالسلبٌة لمشكلة العالقة بٌن البنك المركزي والبنوك أألسالمٌة
فٌما ٌتعلق بالعالقات بٌن البنك المركزي والبنوك االسالمٌة فقد ظهرت عدة مشاكل
رئٌسٌة نتٌجة هذه العالقة نذكر منها ما ٌلً:

 مشاكل قانونٌة متعلقة باألطار القانونً السائد:
وذلك ألن القوانٌن المعمول بها ال تناسب النظام المصرفً االسالمً المعتمد على
عقود المشاركة والمضاربة ،لذلك أسست الحكومة الباكستانٌة على سبٌل المثال
هٌئة قضائٌة مصرفٌة والحكومة السودانٌة هٌئة علٌا للرقابة الشرعٌة على المصارف
االسالمٌة ،للتعامل مع العقود المعتمدة فً النظام االسالمً ،أما فً إٌران
بالرغم من أن النظام القانونً ٌستند أساسا إلى الشرٌعة ،إال أنه برزت بعض
المشاكل المتعلقة فً عدم وجود تعرٌف للحقوق والقٌود على الملكٌة الفردٌة.

العالقة بٌن البنك المركزي والبنوك أألسالمٌة
ومشاكلها
 مشاكل متعلقة بأهداف السٌاسة المالٌة وأدواتها:

واجهت كل من السودان و اٌران والباكستان ،مسؤلة تطوٌر طرٌقة لتموٌل
العجز الحكومً على أسس إسالمٌة لذلك بقً االقتراض الحكومً ٌتم
على أساس العائد المحدد بـ(سعر الفائدة) حٌث ٌقتضً النظام المالً
االسالمً أن تقوم الحكومة بتبرٌر وترشٌد نفقاتها وهناك فصل بٌن نفقات
الحكومة العامة وبٌن النفقات على رفاهٌة المجتمع ،حٌث ٌعتمد الثانً
على فرض الضرائب (حقوق) وثروة أألفراد فً المجتمع.

العالقة بٌن البنك المركزي والبنوك أألسالمٌة
ومشاكلها
 نقص القواعد االساسٌة :هناك مشكلة واضحة فً نقص الجهاز المدرب ووعً
االعمال المصرفٌة االسالمٌة وٌتم فً البلدان المذكورة تدرٌب الموظفٌن أثناء العمل
وٌعتمد تثقٌف جمهور المتعاملٌن مع البنوك على موظفً البنوك أنفسهم؛
كما أن النظام المصرفً االسالمً ٌمنح مإسسة النقد وسائل وأسالٌب مختلفة لتوجٌه
االئتمان والرقابة علٌه والتؤثٌر على كمٌته ونوعه بما ٌتفق وتحقٌق سٌاسة السلطة
النقدٌة فً ظل أحكام الشرٌعة االسالمٌة لدعم وتثبٌت القٌمة الداخلٌة والخارجٌة للعملة.
أن العدٌد من البنوك المركزٌة ما زالت ال تراعً خصوصٌة أعمال البنوك االسالمٌة
فً ما تصدره من ضوابط وقواعد وتعلٌمات تنفٌذٌة ،كما أنها ما زالت ال تطبق معاٌٌر
المحاسبة الصادرة عن الهٌئة المحاسبٌة والمراجعة للمإسسات المالٌة االسالمٌة والتً
مقرها البحرٌن.

العالقة بٌن البنك المركزي والبنوك أألسالمٌة
ومشاكلها
 أألحتٌاطً أأللزامً :تفرض بعض البنوك المركزٌة احتٌاطٌا إلزامٌا على المصارف ،وتدفع لها فائدة
على كل أو بعض هذا االحتٌاطً أحٌانا ،ونظرا إلى أن المصرف االسالمً ال ٌتقاضى فوائد ،فإن ما
ٌعود للبنوك من فائدة على مثل هذا االحتٌاطً أو أي جزء منه ٌخسره المصرف االسالمً.
 السٌولة النقدٌة :تفرض البنوك المركزٌة نسبة سائلة من موجودات كل بنك ،وتصل هذه النسبة من
 ،% 22 -% 20نجد أن هذه النسبة تتضمن النقد فً الصندوق و أرصدة لدى البنك المركزي ،وأر
صدة لدى البنوك وغٌرها وكذلك أذونات وسندات الخزٌنة وسندات الخزٌنة وسندات التنمٌة وسندات
المإسسات الحكومٌة وسندات القطاع الخاص وكلها مبنٌة على الفائدة و تمثل هذه االرصدة والسندات
واالذونات نسبة جٌدة مدرة للدخل فً المصرف التقلٌدي ،بٌنما ٌضطر المصرف االسالمً إلى

تعطٌل ما ٌعادل هذه النسبة دون استثمار ،مما ٌعكس نقصا فً عائد الزبائن و المساهمٌن ،وٌظهر
المصارف االسالمٌة بوضع سلبً تجاه العائد على االستثمار.

العالقة بٌن البنك المركزي والبنوك أألسالمٌة
ومشاكلها
 دور البنك كملجؤ أخٌر للسٌولة:
 تحصل البنوك التقلٌدٌة على احتٌاجاتها من السٌولة باللجوء إلى
خصم الكمبٌالت لدى البنك المركزي وتحرم البنوك أألسالمٌة من
هذه المٌزة بسبب التزامها الشرعً لخصم الدٌون بذات القٌمة.

الجامعة المستنصرٌة
كلٌة االدارة واالقتصاد
قسم العلوم المالٌة
والمصرفٌة
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