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  األسس الشرعية للسياسة النقدية
  يف النظام االقتصادي اإلسالمي

  
  
  
  

  
  
  

  منذر قحف. د
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــ
 تعقد يف الكويت بالتعـاون      حماضرة يف ندوة األسس والقواعد الشرعية لالقتصاد اليت         

بني املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية جبدة وكل من كلـييت              
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التجارة والشريعة جبامعة الكويت واللجنة االستشارية العليا السـتكمال تطبيـق الـشريعة             
  .اإلسالمية يف الكويت
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  :الفرضيات  *
امالت األفــراد فيمــا بينــهم ويف اقتــصاد يطبــق حتــرمي الربــا يف معــ  -  

  .احلكومة    معامـــــــــــالت 
اقتصاد تطبق فيه طـرق التمويـل اإلسـالمية املتنوعـة، مـن مـشاركة،                 -  

  .وإجارة، وسلم ، ومراحبة، واستصناع، وغريه    ومضاربــــة، 
وجود سوق مالية وأدوات ماليـة، إسـالمية متنوعـة، ميكـن للـسلطات          -  

  .عماهلا يف إيقاع التغيريات املرغوبةاست    النقديـــــة 
  
  :الضوابط الشرعية للسياسة النقدية  *

  .مبدأ العدالة يقتضي العمل على استقرار أسعار العملة  -  
   عدم - عدم كسر سكة املسلمني- الوفاء بالكيل والوزن-التطفيف  -    
  .غش النقود      
مية املتعلقــة   يناقض املبادئ اإلسال   - إصدار النقود  -التمويل بالعجز   -    
ال يعفي الفقري   (بالعدالة، ويتعارض مع شروط فرض الضرائب               
  ).بل قد يصيبه أكثر من غريه        منها  

  .مبدأ املصلحة العامة للمسلمني  -  
  .مبدأ الضرورة  -  

  
  :أدوات السياسة النقدية  *

  .ما يتعلق بكمية النقود  -1  
  . قدر حاجة السوق-اإلصدار النقدي   -    
  )تقييد احلرية باملصلحة وبقدرها(ئتمان املصريف اال  -    
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  .معدل املراحبة  -      
  .معدل توزيع الربح يف املشاركة  -      
رأس املــال يف / ســقف علــى معــدل الــربح      -      

ــضاربات           املشاركــــــــــــات  وامل
  .املصرفية
  .معدل مشاركة املصرف املركزي للبنوك التجارية  -      
  .مشاركات املصرف املركزي للبنوك التجاريةحصة الربح يف   -      
وخباصـة سـندات اإلجـارة الـصادرة        (عمليات السوق املفتوح      -    

  )احلكومة        عــــــــن 
  : تأثريها      
  .تغيري كمية النقود  -      
  .تغيري معدل العائد على رأس املال  -      
  .تغيري نسبة االحتياطي النقدي  -    
  . البنوك التجاريةتغيري الودائع احلكومية يف  -    
  :ما يتعلق بتوزيع االئتمان  -2  
  .سقوف قطاعية: توزيع قطاعي  -    
  .رأس املال/ نسبة االئتمان   -    
  .جمموع االئتمان/ نسبة االئتمان للكبار   -    
  ).حصة العميل من جمموع الصفقة(تغيري هامش اجلدية   -    

 


