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َرْين مقدمة املحرِّ
الدولة ب�سورة م�ستمرة  ت�ستخدمهما  اأن  اللتني ميكن  الأ�سا�سيتني  الو�سيلتني  املالية والنقدية  ال�سيا�ستان  تعّد 
الإنتاج  م�ستويات  ذلك  يف  مبا  و�سرعته،  القت�سادي  الن�ساط  اجتاهات  على  للتاأثري  ال�سوق  اآليات  اإطار  �سمن 
اأهم  بينهما  اأن ال�سيا�ستني املالية والنقدية جتمعان فيما  وهذا يعني   .)Friedman, 2000( والتوظيف والأ�سعار 

عنا�سر ال�سيا�سات القت�سادية ب�سفة عامة.
وهي  لالقت�ساد،  العليا  الأهداف  حتقيق  تتقا�سم  عامة  ب�سفة  القت�سادية  ال�سيا�سات  اأن  املعروف  ومن 
تعد  النقديني)))  مدر�سة  فاإن  القت�سادي،  لال�ستقرار  بالن�سبة  اأما  الكامل.  والتوظيف  والنمو   ال�ستقرار 
لتحقيقه  كافياً  �سرطاً  الأ�سعار،  ا�ستقرار  بوجوب  عنه  تنازل  ل  مت�سكاً  متم�سكة  م�ستقلة  نقدية  �سلطة   وجود 
)Sargent and Wallace, 1981(، اإل اأن وجود تلك ال�سلطة النقدية امل�ستقلة يحتاج بجانبه اإىل �سيا�سة نقدية 
نقدية  �سلطة  اأن وجود  تدعي  ولكنها  ذلك،  على  توافق  النقدية  املدر�سة  اأن  �سك  ول  منا�سبتني.  مالية  و�سيا�سة 
ما  اإطار ذلك اخلالف، ظهر  ا�ستقرارية. ويف  مالية  �سيا�سة  اتباع  املالية على  ال�سلطة  يجرب  �سوف  املرا�س  �سعبة 
ي�سمى بنظرية املالية العامة مل�ستوى الأ�سعار)))، اإذ تقول النظرية بوجوب قيام ال�سلطة النقدية باإقناع ال�سلطة املالية 
باتباع �سيا�سة مالية ا�ستقرارية، وعدم القت�سار على العمل منفردة يف جمال ال�سيا�سات النقدية، اإل اأن النقديني 
ين�سحون بابتعاد ال�سلطة النقدية، التي هي يف العادة اأ�سعف نفوذاً، عن نظريتها املالية، حتى ل تقع حتت �سغوط 

.)Christiano and Fitzgerald, 2000( لتبني �سيا�سات ت�سخمية
وتنطوي نظرية املالية العامة على فر�سية مفادها اأن قدرة ال�سلطة النقدية تنح�سر يف التحكم مبتو�سط معدل 
الت�سخم ولكنها ل ت�سل اإىل التاأثري يف تباينه)))، لعجزها عن حتييد اآثار ال�سدمات الناجمة عن ال�سيا�سات املالية، 
وقد ل ينطبق ذلك متاماًً على اقت�سادات الدول ال�سناعية، حيث يوجد كم هائل من اأدوات الدين احلكومي مبا 

ي�سمح لل�سلطة النقدية بالتاأثري على تباين معدل الت�سخم. 
ل�ستقرار  م�ستوى  اأف�سل  حتديد  حماولة  اإىل  الأ�سعار  م�ستوى  حيث  من  العامة  املالية  نظرية  وتتطرق 
الأ�سعار، حيث تتفاوت الآراء بني من يدعو لال�ستقرار ال�سعري الكامل بحيث ل يتجاوز معدل الت�سخم �سفراً 
)Cochrane,1998(، ومن يدعي اأن تقلب الأ�سعار له بع�س املنافع )Sims, 1999(، على اأن التحليل الأخري 

يعاين من بع�س نقاط ال�سعف. والأغلب اأن النقا�س الذي اأثارته هذه النظرية �سوف ي�ستمر ن�سطاً لفرتة طويلة.
ومن مظاهر الهتمام بال�سيا�سات النقدية منذ الت�سعينات من القرن املا�سي ما عقد من ندوات وموؤمترات 
النقدية،  لل�سيا�سات  م�ستحدثة  قواعد  الكلي  القت�ساد  اأ�ساطني  من  عدد  قدم  وقد  عمل.  اأوراق  من  ن�سر  وما 
 Taylor, 1993 and( بالإ�سافة اإىل ما قدم من قبل، واتخذوا مواقف تت�سل بتطبيق تلك ال�سيا�سات ب�سفة عامة

)Bernanke and Mishkin, 1997

)1(  The monetarist school.
)2(  The fiscal theory of the price level.
)3(  Variance.
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ت�سري  الثمانينات  اأواخر  التي ظهرت يف  العديدة  الدرا�سات  اأن  اأولهما  �سببان رئي�سان.  ويقف وراء ذلك 
احلقيقية،  القت�سادية  املتغريات  يف  الأجل  ق�سرية  اآثار  اإحداث  على  النقدية  ال�سيا�سات  قدرة  اإىل  ناحية  من 
واأن هناك اتفاقاً بني القت�ساديني على اأن لأ�سلوب تطبيق ال�سيا�سات النقدية اأثراً مهماً على الن�ساط القت�سادي 
 الكلي، واأما ال�سبب الثاين فهو اأن الإطار النظري امل�ستخدم يف حتليل ال�سيا�سات القت�سادية �سهد حت�سناً كبرياًًً 

 .)Clarida, Galí and Gertler, 1999(

اتخذ  كبرياًً  تطوراً  ال�سيا�سات  لهذه  النظري والتطبيقي  التحليل  �سهد  فقد  املالية،  ال�سيا�سات  اأما يف جمال 
املبنية على مناذج الأجيال  الدرا�سات  الواحد)))، وثانيهما  املبنية على مناذج اجليل  الدرا�سات  اأولهما  اجتاهني. 
فيما  الثمانينات  خالل  النمو  نظرية  على  دخلت  التي  التطورات  من  التحليل  ذلك  ا�ستفاد  وقد  املتداخلة))). 
 )Romer, 1986 and Lucas, 1988( للنمو)))  اجلديدة  النظرية  اأو  الذاتي)))  النمو  بنظرية  بعد  فيما  �سمي 
ولقد  اأخرى.  ناحية  من  النمو  معدلت  وتزايد  ناحية،  من  الغلة)))  تناق�س  قانون  بني  توفق  اأن  ا�ستطاعت  التي 
اأفادت تلك النظرية هذا املجال يف بدء حتليالت جديدة ت�سري اإىل اأن �سيا�سات املالية العامة ل يقت�سر اأثرها على 
اأي�ساًً  النمو  التاأثري على معدلت  اإىل  اأثرها  يتعدى  الن�ساط القت�سادي كما كان معروفا من قبل، واإمنا   م�ستوى 

.)Marzo, 1998(

وقد تطرقت حتليالت ال�سيا�سات املالية اإىل البحث يف مدى قدرة الدول النامية على ال�ستمرار يف حتقيق 
عجز يف ميزانيتها العامة )Cuddington, 1997(، وهي ق�سية كرث طرحها يف اأدبيات املالية العامة. وت�ستخدم 
اأ�سلوب قيد القيمة احلالية))). ووفقاًً  اأو  تلك التحليالت عادة اإحدى و�سيلتني، اأولهما الأ�سلوب املحا�سبي))) 
املحلي  الناجت  اإىل  العام  الدين  ن�سبة  تزد  مل  اإذا  ا�ستمراره  ميكن  امليزانية  يف  العجز  فاإن  املحا�سبي،  لالأ�سلوب 
الإجمايل. اأما الأ�سلوب الثاين فينبني على اأ�سا�س اأن دائني الدولة لن يقبلوا اأن متول الدولة خدمة دينها العام 
كليا عن طريق القرتا�س، ولذلك فاإن القيمة احلالية العامة يجب اأن تقرتب يف الأجل الطويل من ال�سفر. ويتطلب 

ذلك اأن ينمو الدين العام احلقيقي مبعدل يقل عن معدل النمو احلقيقي لالقت�ساد الوطني برمته. 
ولقد اأوىل القت�ساديون العالقة بني ال�سيا�سات النقدية وال�سيا�سات املالية كثرياً من الهتمام، حيث اأظهرت 
الدرا�سات التي بنيت على بيانات تغطي اأكرث من قرن كامل عالقة وثيقة بني �سلوك ال�سلطات النقدية وال�سلوك 
)Bordo and Jonung, 2001(. كما اهتم القت�ساديون بالعالقة بني العجز يف  الإنفاقي وال�سرائبي للدولة 
اأن  النا�سئة)))، فريى بع�س القت�ساديني  الأ�سواق  النامية ذات  بالن�سبة للدول  اأما  امليزانية احلكومية والت�سخم. 
خف�س ن�سبة العجز اإىل الناجت بنقطة واحدة يف املئة يوؤدي اإىل خف�س معدل الت�سخم مبا يرتاوح بني نقطة ون�سف 
هناك  اأن  اإل   .)Catao and Terrones 2001,( الت�سخمية  ال�سريبة  قاعدة  حلجم  وفقاًً  مئوية،  نقاط  و�ست 
)1(  representative agents models with infinite horizon.
)2(  overlapping generations models.
)3(  Endogenous Growth Theory.
)4(  New Growth Theory.
)5(  Law of Diminishing Returns,
)6( accounting approach.
)7( present value constraint (PVC) approach.
)8( Emerging markets.
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درا�سات اأخرى �سابقة مل تتمكن من تقدير تلك العالقة، كما وجد اقت�ساديون اآخرون عالقة وثيقة بني التقلب يف 
.)Kandil, 2000( الإنفاق احلكومي والت�سخم

ولالإملام ببع�س هذه التطورات والتعريف بها وما تنطوي عليه لدى بع�س الدول اأع�ساء البنك الإ�سالمي 
للتنمية، نظم املعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب هذه احللقة للنظر يف م�ستجدات ال�سيا�سات النقدية واملالية 

وتدار�س الطرق والأ�ساليب املعا�سرة املتبعة يف �سياغة هذه ال�سيا�سات وو�سعها وتنفيذها. 
ومبا اأن اقت�ساديات معظم الدول اأع�ساء منظمة املوؤمتر الإ�سالمي تخ�سع وبدرجات متفاوتة لنوع من برامج 
الإ�سالح القت�سادي واملايل، وحيث اإن الدولة الإ�سالمية الأكربمن حيث الكثافة ال�سكانية اإندوني�سيـا، و كذا 
هذه  فاإن  اآ�سيا،  �سرق  املالية يف جنوب  بالأزمة  تاأثرتا  قد  ماليزيا  ومالياً  اقت�سادياً  الأكرثتطوراًً  الإ�سالمية  الدولة 
احللقة جاءت لتعك�س هذه التجارب بغية الإفادة من الدرو�س النا�سئة عنها وتبادل الآراء بني القائمني على هذه 

ال�سيا�سات يف الدول اأع�ساء منظمة املوؤمتر الإ�سالمي.
وقد جاءت احللقة لتكون منا�سبة لعر�س ق�سايا ال�سيا�سات النقدية واملالية من منظور اإ�سالمي، ذلك اأن هذه 
ال�سيا�سات قد اأوجدت يف الدول الأع�ساء كلها يف كنف الأنظمة النقدية واملالية احلديثة التي مل تاأخذ بالنهج 

الإ�سالمي يف م�ساألة حترمي الربا اأو يف غريها من امل�سائل ذات ال�سلة باملتغريات النقديـة واملاليـة. 
وقد جاءت حماور الندوة لتعك�س جتارب الدول الأع�ساء ح�سب اأو�ساعها القت�سادية مع مراعاة املوقع 
اجلغرايف لهذه الدول، ف�سملت دوًل اإ�سالميًة يف اآ�سيا، واأخرى يف جنوب �سرق اآ�سيا، ومنطقة ال�سرق الأو�سط، 
النقدية  ال�سيا�سات  متباينة من جتارب  ت�سكيلة  التعرف على  بغر�س  اخلليجي. كل ذلك  التعاون  ودول جمل�س 
واملالية لدول نال بع�سها حظه من اآثار التقلبات املالية بينما يطبق بع�سها الآخر برامج التكيُّف القت�سادي واملايل 

ال�سارمة بهدف اإعادة الو�سع اإىل امل�سار ال�سحيح. 
اأ�سا�سية كانت اإطاراً ل�سئون ال�سيا�سات النقدية واملالية عامة يف الدول  ا�ستملت الندوة على ثالثة حماور 
الأع�ساء. وفيما كان الرتكيز يف املحور الأول على ال�سيا�سات النقدية واملالية من منظور اإ�سالمي، كان الهتمام 
الأ�سا�سي يف املحور الثاين بال�سيا�سات النقدية واملالية كما تت�سورها موؤ�س�سات التمويل الإقليمية والدولية. وقد 
�سارك للوفاء بهذا اجلانب كل من �سندوق النقد العربي و�سندوق النقد الدويل. اأما املحور الثالث فقد كان 
عن جتارب الدول الأع�ساء، املحورالأهم الذي عك�ست فيه الدول امل�ساركة امل�سكالت احلقيقية التي حتول دون 
حتقيق الأهداف املرجوة من هذه ال�سيا�سات. عالوة على ذلك نوق�ست ال�سيا�سات النقدية واملاليـة يف ظل العوملة 

و�سروط التبادل التجاري التي تفر�سها مقت�سيات الع�سوية يف منظمة التجارة العاملية. 
املالية  ال�سيا�سات  ووا�سعي  واخلرباء  الباحثني  من  نخبة  احللقة  مبو�سوع  اخلا�سة  العمل  اأوراق  اأعد  وقد 
والنقدية يف البلدان التي �ساركت يف احللقة. كما �سارك فيها كبار امل�سئولني يف الوزارات واملوؤ�س�سات ذات 

ال�سلة من الدول الأع�ساء، وخا�سة من اجلمهورية العربية ال�سورية الدولة امل�سيفة جلل�سات العمل. 
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وقد ت�سمن برنامج حلقة العمل ورقة عمل عن ال�سيا�سات املالية من منظور اإ�سالمي، واأخرى عن ال�سيا�سات 
النقدية يف اإطار القت�ساد الإ�سالمي. كما ت�سمن ورقتي عمل �سندوق النقد العربي و�سندوق النقد الدويل، 
وكانت الأوىل عن جتارب اقت�ساديات الدول العربية يف الإدارة املالية والنقدية خالل حقبة الت�سعينات، يف حني 
جاءت ورقة �سندوق النقد الدويل حول �سيا�سات التحرير املايل يف الدول العربيـة، يف حني قدم ممثلو ت�سع 
دول اأع�ساء يف البنك الإ�سالمي للتنمية اأوراق عمل حول جتارب دولهم يف كيفية تطبيق برامج الإ�سالح املايل 

والنقدي. 
وعلى هذا، فقد جاء هذا الكتاب مق�سماً اإىل �ستة حماور روعي يف تق�سيمها اأن تاأتي اأوراق العمل حول 
ال�سيا�سات النقدية واملالية من منظور اإ�سالمي يف حمور، ثم الأوراق املقدمة من �سندوقي النقد العربي والدويل 
يف حمور اآخر. اأما اأوراق عمل جتارب الدول فقد اأفردت لها اأربعة حماور بحيث جمعت اأوراق العمل حول 
منطقة  لدول  الثالث  املحور  خ�س�س  فقد  ولذا  منف�سل.  حمور  يف  القت�سادية  اأو�ساعها  يف  املت�سابهة  الدول 
ال�سرق الأو�سط، واملحور الرابع لدول جمل�س التعاون اخلليجي اإ�سافة اإىل اليمن رغم اأنها خارج هذه املنظومة 
لقربها جغرافياً من هذه الدول وت�سابه اقت�سادها نوعاً ما مع اقت�سادات هذه الدول. واملحور اخلام�س �سمل دوًل 
اآ�سيوية مثل اإيران وتركيا وبنجالد�س، اأما املحور ال�ساد�س فقد خ�س�س لدول جنوب �سرق اآ�سيا خا�سة ماليزيا 
واإندوني�سيـا اللتني تعر�ستا لتقلبات مالية واقت�سادية كبرية يف الن�سف الثاين من عقد الت�سعينات وطبقتا �سيا�سات 

نقدية ومالية ملعاجلة هذه الأو�ساع امل�ستجدة. 
و�سملت خامتة الكتاب التو�سيات التي عرب عنها امل�ساركون يف حلقة العمل واأكدت الدور املوؤثر لل�سيا�سات 
النقدية واملالية يف م�ساندة ال�سيا�سات القت�سادية التي تطبقها الدول الأع�ساء، خا�سة �سيا�سات التكيَّف القت�سادي 
مع تطورات القت�ساد العاملي. كما اأكدت التو�سيات على اأهمية التمويل الذي ياأتي للدول الأع�ساء من منظمات 
و�سركات  امل�سارف  مثل  املحلية  التمويل  موؤ�س�سات  دور  على  التاأكيد  وجاء  بل  والدولية،  الإقليمية  التمويل 
التمويل لتقوم بتوظيف موارد القطاع اخلا�س يف متويل امل�سروعات التنموية حتى تتمكن احلكومات من حترير 
املوارد املالية الأخرى ل�ستخدامات اأخرى مثل �سبكات ال�سمان الجتماعي والتعليم وال�سحة للمجموعات من 

ذوي الدخول املنخف�سـة. 
 وقد جاء الف�صل الأول عن ال�سيا�سة املالية من منظور اإ�سالمي، اإذ اأ�سار الدكتور �سلطان اأبو علي فيه اإىل اأن 
القطاع  فيها دور  ينكم�س  التي  القت�ساديات  القت�سادية، خا�سة يف  ال�سيا�سة  اأهم مكونات  من  املالية  ال�سيا�سة 
اخلا�س ل�سالح القطاع العام واحلكومة. ثم ذكر اأن علم القت�ساد احلديث قد منا وتطور يف املجتمعات التي ل 
توؤمن بالإ�سالم، وعليه فهو يحتوى على نظريات وقواعد ل تتفق مع ال�سريعة الإ�سالمية. وعلى هذا يجب درا�سة 
علم القت�ساد احلديث بعمق، ثم نبقي على ما ل يتعار�س مع مبادئ الإ�سالم ون�سيف اإليه، ونذر ما يتعار�س مع 

تعاليم الإ�سالم. 
وقد اأ�سار الدكتور �سلطان اإىل نقطة مهمة، وهي اأن القت�ساديني الإ�سالميني �سيظلون يتحدثون عن ال�سيا�سة 
املالية اأو غريها من املو�سوعات القت�سادية من منظور اإ�سالمي متييزاً لها عن تلك املطبقة يف املجتمعات املعا�سرة 
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هذه  ولتجاوز  الإ�سالمية.  املجتمعات  يف  الإ�سالم  ومبادئ  الجتماعية  العلوم  بني  قائم  غري  التوافق  ظل  طاملا 
الزدواجية حتتاج املجتمعات الإ�سالمية اإىل العامل القت�سادي الإ�سالمي الذي ل ياأتي اإّل بالقواعد والقوانني 
القت�سادية املتوافقة اأ�ساًل مع املبادئ الإ�سالمية. وال�سبيل اإىل ذلك هو تعميق معرفة املتخ�س�سني يف ال�سريعة 
بعلوم القت�ساد، وتعميق معرفة القت�ساديني باأ�سول ال�سريعة والفقه ب�سكل ميكننا من الق�ساء على الزدواجية 

واإيجاد لغة واحدة نابعة من ال�سريعة الإ�سالمية. 
اأهدافها واأدواتها، واآثارها خا�سة واأن  كما ناق�س الدكتور �سلطان ال�سيا�سة املالية املعا�سرة معرفاً بها ومبيناً 
توزيع املوارد بني احلاجات املتعددة يحتاج ل�سيا�سة مالية متوازنة تقرر القدر الكايف من املوارد للحاجات الأكرث 
�سرورة مل�سلحة غالب اأفراد املجتمع. وقد اأ�سار هنا اإىل اأنه يف املجتمع الإ�سالمي يجب ال�سعي وراء الق�ساء 
على الفقر، ومن ثم يجب حتقيق عدالة توزيع الدخل بو�سفه اأحد اأهداف ال�سيا�سة املالية، وكذا ا�ستقرار قيمة 
النقود بو�سفه اأحد اأهداف ال�سيا�سة املالية يف القت�ساد الإ�سالمي حيث اإن ذلك من الوظائف الأ�سا�سية للدولة 
للدولة  العامة  امللكية  بني  الإنتاج  عنا�سر  تخ�سي�س  اأما  العام: ل �سرر ول �سرار.  الإ�سالمي  املبداأ  من  انطالقاً 
اكتمال  الإ�سالمي. ويف ظل عدم  القت�ساد  اإطار  املالية يف  ال�سيا�سة  اأهداف  اأحد  بدوره  فهو  اخلا�سة  وامللكية 
قوى ال�سوق يف املجتمع امل�سلم، تاأتي احلاجة لتدخل الدولة من اأجل ت�سحيح منط تخ�سي�س املوارد بغر�س اإزالة 

الحتكار والأ�سرار اخلارجية واملخاطر الجتماعية التي رمبا يتعر�س لها املجتمع جراء منط تخ�سي�س املوارد. 
واأ�سار الدكتور �سلطان اإىل اأن اأهداف ال�سيا�سة املالية ل تتعار�س ب�سفة عامة مع املنظور الإ�سالمي ومن ثم 
ل حتتاج اإىل تطوير اأو تعديل اإّل بالقدر الذي يتنا�سب مع اأحوال الدول الإ�سالمية والأوليات الن�سبيـة لكل منها. 
اأما بالن�سبة لأوجه الإنفاق فاإن خمتلف اأنواع النفقات العامة يف الوقت احلايل تنفق مع الأوجه التي ت�سرف فيها 
اأموال الزكاة، ويتم حتقيق ذلك اإما بطريق مبا�سر من خالل النفقات اجلارية والإعانات الجتماعية،  اأو بطريق غري 

مبا�سر من خالل اإيجاد فر�س التوظيف والتك�سب »النفقات الراأ�سماليـة وال�ستثماريـة«. 
اإ�سافية  فر�س �سرائب  يوؤيد  مما  الفقهاء،  من  الكثري  يرى  كما  الزكاة  �سوى  املال حق  اأن يف  اإىل  اأ�سار  كما 
اإىل جانب الزكاة املقررة. وي�سيف اأن للزكاة اأهدافاً اجتماعية واقت�سادية وكذا اأهداف ال�سريبـة. ويف النظام 
القت�سادي الإ�سالمي يقوم النظام املايل على تعدد ال�سرائب اأو الزكاة بح�سب الأوعية التي تفر�س عليها، مما 
يحقق ا�ستقراراً يف املوارد املالية خلزانة املجتمع امل�سلم. وي�ستطيع املجتمع امل�سلم الإفادة من تطور علم املالية 

العامة يف و�سع نظام �سريبي غر�سه العدالة يف توزيع الدخل. 
ويرى الباحث مبداأً عاماً مفاده وجوب اأن تكون ال�سيا�سة املالية يف املنظور الإ�سالمي متوازنة. واإن كانت 
هنالك حاجة لإحداث عجز يف امليزانية فيجب األ يكون مزمناً واإمنا يكون لفرتة وجيزة ولأ�سباب قوية حتى ل 
ين�ساأ عن ذلك اختالل وت�سوه يف القت�ساد الكلي. كما يح�سن اأن يتم متويل العجز مبوارد حقيقية ولي�س عن 

طريق اإ�سدار النقود تفادياً لزيادة معدلت الأ�سعار والت�سخم، مما يلحق الأ�سرار بفقراء املجتمع. 
املبادئ  تبني  اأوًلً على  املالية يف الدول الإ�سالمية يقوم  ال�سيا�سة  اإن تطور  واآخر ما يقوله الدكتور �سلطان 
بالقراآن  الواردة  الأخرى  املالية  بالزكاة والفرائ�س  اللتزام  الإ�سالمية، مع  املبادئ  تتعار�س مع  التي ل  احلديثة 
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وال�سنة. واإذا التزمت املجتمعات الإ�سالمية مببادئ ال�سريعة واأزالت الزدواج من حياتها فاإن كل ما تعمله من 
مبادئ وتطبيقات مالية يكون من املنظور الإ�سالمي، ولن تكون هناك حاجة اإىل تو�سيفه بهذه ال�سفـة.

 في الف�صل الثاني: يتناول الدكتور معبد اجلارحي مو�سوع ال�سيا�سات النقدية من املنظور الإ�سالمي. ويبداأ 
م�ستوى  على  للموارد  الأمثل  التخ�سي�س  باأن  تقول  التي  للنقود،  الأمثل  للعر�س  فريدمان  ملتون  نظرية  من 
القت�ساد الكلي ل يتحقق اإل اإذا و�سل �سعر الفائدة ال�سمي اإىل ال�سفر. وهو �سرط ثبت اأنه �سروري وكاف 

لتحقيق التخ�سي�س الأمثل للموارد. 
اأن القت�ساديني الغربيني يقبلون التحليل الذي ينتهي اإىل اأن وجود �سعر  ويخل�س الباحث من ذلك اإىل 
فائدة يزيد عن ال�سفر ي�سر بكفاءة القت�ساد، ويبحثون عن ال�سيا�سات النقدية التي ميكن اأن تقود اإىل خف�س 
�سعر الفائدة اإىل ال�سفر. وخالل ذلك ل يلقون باًل اإىل الرتكيب املوؤ�س�سي لالقت�ساد، واإمكان تغيريه للو�سول 
اإىل الغر�س نف�سه. ويف املقابل ينطوي حترمي الفائدة يف القت�ساد الإ�سالمي على اإ�سقاط التمويل بالدين عامة، 

واإيجاد اأ�ساليب اأخرى للتمويل تتجنب الربا متاماًً. 
�س الباحث خ�سائ�س امل�سارف الإ�سالمية يف اأنها تعمل وفقاًً لأحكام ال�سريعة، واأنها م�سارف �ساملة  ويلخِّ
تقوم بامل�ساهمة يف املوؤ�س�سات، متولها باأ�ساليب التمويل وامل�ساركة يف الربح واخل�سارة. كما اأن عليها م�سوؤوليات 
التي  امل�سروعات  اآثار  تاأخذ يف ح�سبانها  ال�سغرية، واأن  امل�سروعات  اإىل متويل  اهتمامها  اجتماعية، منها توجيه 

متولها على العمالة والبيئة والتنمية ب�سفة عامة.
ثم يعمد الباحث اإىل مقارنة عقود امل�ساركة بعقود الديون، مفرقاً بني عقد الدين وعقد املاآلت، اأي الذي 
تتوقف نتائجه على ما توؤول اإليه الأحوال من حيث حتقيق كفاءة تخ�سي�س املوارد املالية. ويخل�س اإىل اأن عقود 
املاآلت هي اأف�سل من حيث املبداأ من عقود الدين. ولكن يعيبها اأنها حتتاج اإىل جهد اأكرب يف التفاو�س بني اأطراف 
العقد، كما اأنها غري قابلة للتنميط. ولذلك، فهي حتتاج اإىل بنية اأ�سا�سية قانونية ومالية للتقليل من نفقات التفاو�س 
على العقود ونفقات تنفيذها. اأما اإذا اأمكن تنميط عقود املاآلت، كما هي احلال يف اأ�سهم ال�سركات امل�ساهمة، 
والأوراق املالية املبنية على امل�ساركة يف الربح، ك�سكوك ال�ستثمار اأو �سهاداته وعقود الوديعة ال�ستثمارية بني 

اأرباب الأموال وامل�سارف، فاإنها �ستفوق يف ميزاتها عقود الدين. 
وقد ناق�س الباحث مفهوم ال�سريفة ال�ساملة وتطبيقاتها يف النظام امل�سريف احلديث، واأنها جتمع بني وظيفتي 
بتقدمي  امل�سرف  يقوم  اأن  يت�سور  الإ�سالمي  النظام  يف  اأنه  وذكر  ال�ستثمارية.  وامل�سارف  التجارية  امل�سارف 
جميع اخلدمات املالية وامل�سرفية التي توؤديها امل�سارف ال�ساملة، خا�سة واأن امل�سارف ال�ساملة يف النظم امل�سرفية 
احلديثة تتحرك يف نطاق اأو�سع من امل�سارف التجارية مب�ساهمتها يف ال�سركات التي تقوم بتمويلها وتعيني ممثليها 
يف جمال�س اإداراتها. وامل�سرف الإ�سالمي من حيث الأ�سا�س النظري ميكن اأن يكون م�ساهماً يف ملكية امل�سروع 

ومموًل له يف الوقت ذاته.
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�سوء  مبخاطر  امل�سرفية  الأو�ساط  يف  عرف  ما  معاجلة  ناحية  من  ال�ساملة  امل�سارف  مميزات  الباحث  ويعدد 
النتقاء Adverse Selection وخماطر النزوع ال�سيئ Moral Hazard حيث ين�ساأ النوع الأول من املخاطر 
نتيجة اختيار امل�سرف لعمالء اأقل قدرة على الوفاء بالتزاماتهم بينما يكون النوع الثاين ب�سبب قيام العميل بتبديد 

املوارد املالية التي يح�سل عليها من امل�سرف يف غري اأغرا�سها املخ�س�سة لها. 
ومبا اأن تباين املعلومات لدى امل�سارف يقودها لهذه املخاطر، فاإن نظام امل�سارف ال�ساملة ي�ساعد على جتاوز 
بالقدرة على ر�سد  اأكرب حول من متولهم، وتتمتع  اأن حت�سل على معلومات  يتحتم عليها  الفجوة حيث  هذه 
عمالئها ومتابعتهم خالل مراحل التمويل. ولذلك فاإن امل�سارف ال�ساملة تواجه خماطر اأقل عند الإقرا�س و تكون 
د  اأقدر على اإدارة املخاطر، خا�سة خماطر الإع�سار لأنها ت�سهم يف ال�سركات )امل�سروعات) التي متولها. وقد عدَّ
الباحث الأن�سطة امل�سرفية للم�سرف ال�سامل يف اإطار النظام امل�سريف الإ�سالمي مبيناً اأن مبداأ امل�سرفية ال�ساملة 

ل امل�سرف على تقدمي التمويل الراأ�سمايل بالإ�سافة اإىل اأ�ساليب التمويل الأخرى.  يتطلب اأن يعوِّ
للم�سارف  الأ�سا�سية  الوظيفة  اأن  الباحث  بنيَّ  وهنا  وامل�سرفية.  املالية  اخلدمات  الباحث  ورقة  تناولت  ثم 
الإ�سالمي  امل�سريف  النظام  يف  املهمة  هذه  توؤدى  حيث  املالية  الو�ساطة  هي  والتقليدي  الإ�سالمي  النظامني  يف 
بني اأ�سحاب الأموال وامل�ستثمرين وحيث يقوم امل�سرف الإ�سالمي باإتاحة هذه الأموال ب�سروط واآجال متنوعة 

وباأ�ساليب متويلية متعددة. 
ويف معر�س مناق�سته لدور ال�سلطة النقدية، ن�سح باأن تركز جهودها على حتقيق املعدل الأمثل لنمو الكتلة 
النقدية. وو�سف عملية الإ�سدار النقدي يف حالة القت�ساد الإ�سالمي حيث يقوم امل�سرف املركزي مبقت�ساها 
باإيداع الإ�سدارات النقدية اجلديدة لدى امل�سارف على هيئة »ودائع مركزية«))) لكي ت�ستثمر باأ�ساليب التمويل 
املبنية على امل�ساركة يف الربح. ويكون توزيعها لدى امل�سارف اإما بالت�ساوي اأو بح�سب جودة الأداء الن�سبية لكل 
م�سرف، وهذا هو الأف�سل. وبالطبع، فاإن �سايف الربح املتاأتي من عملية الإ�سدار �سوف ي�سب مرة اأخرى يف 

ح�سابات امل�سرف املركزي، وبالتايل يف موارد الدولة لكي ت�ستخدم يف متويل الإنفاق احلكومي.
بالن�سبة لالقت�ساد الوطني  العائد على الودائع املركزية ي�سلح لأن ي�ستخدم موؤ�سراً  اأن متو�سط  ومما يذكر 
كله، اإذ اإن تلك الودائع متثل اأكرث ال�ستثمارات تنويعاً واأقلها خماطرة بالن�سبة لالقت�ساد الوطني كله. ومن املمكن 
زيادة حجم الودائع املركزية، وبالتايل زيادة اإيرادات الدولة عن طريقني. الأول اأن يقوم امل�سرف املركزي ببيع 

�سهادات الودائع املركزية للجمهور، والثاين اأن يطبق امل�سرف نظام الحتياطي الكلي.
ثم تناول الباحث نظام الحتياطي اجلزئي الذي تقوم امل�سارف مبوجبه باإ�سدار نقود على هيئة ودائع م�ستقة. 
وقد ناق�س الباحث هذا املو�سوع من خالل العالقة بني الحتياطي اجلزئي والودائع اجلارية من ناحية، والودائع 
ال�ستثمارية من جانب اآخر، واأكد اأن ذلك له خطورته من عدة نواح، اأولها اأن اإ�سدار النقد عملية مربحة، بينما 
يكون املجتمع برمته هو �ساحب احلق الوحيد يف ذلك الربح. ويقي�س الباحث تلك الأرباح يف �سبع وثالثني من 
الدول الإ�سالمية، فيجد اأن اثنتي ع�سرة دولة ترتاوح الأرباح الحتكارية فيها للم�سارف من جراء ال�سماح لها 
)1(  Central Deposits.
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باإ�سدار النقود بني ) و).))% من الناجت املحلي الإجمايل، كما ترتاوح يف اأربع ع�سرة دولة بني ).) و).) من 
الناجت، ويف ثالث ع�سرة دولة بني ).0 و0.)% من الناجت. ثم يخل�س اإىل اأن هناك اأرباحاً كثرية توؤول اإىل مالك 
امل�سارف، مما ي�سيئ يف النهاية اإىل توزيع الدخول بني اأفراد املجتمع. اإن نظام الحتياطي اجلزئي ينطوي على 

قدر كبري من الدعم احلكومي للم�سارف ميكن اأن يوؤدي اإىل �سعف قدرة القطاع امل�سريف التناف�سية.
ويقارن الباحث بني عائد ال�سيادة الذي جتنيه الدولة من جراء اإ�سدار النقود يف حالة الحتياطي الكلي، 
العجز  مرات  تفوق عدة  موارد  الدول  من  لكثري  يوفر  اأن  ميكن  الكلي  الحتياطي  نظام  تطبيق  اأن  اإىل  وينتهي 
يف ميزانياتها. وي�سري الباحث اإىل اأن نظام الحتياطي اجلزئي يعر�س معدل التو�سع النقدي للتقلب ال�سديد، 
ويجعل النقود اأقل فاعلية يف القيام بوظيفتها بو�سفها و�سيلة للتبادل، بل يزيد من تكلفة اإنتاج وحدات الأر�سدة 
اأن ا�ستخدام الحتياطي  اأقل كفاءة، كما  احلقيقية يف املجتمع، الأمر الذي يجعل النظام النقدي يعمل بطريقة 
اجلزئي ي�سوه توزيع الدخول ل�سالح اأ�سحاب امل�سارف. ويعد الباحث ذلك ظلماً فاح�ساً. ولهذا، فاإن الباحث 
يقرتح تطبيق نظام الحتياطي الكلي للودائع اجلارية، واأن يكون ذلك تدريجياً حتى ل حتدث زعزعة يف اأو�ساع 
امل�سارف التجارية، وميكن اأن ي�سحب تطبيق نظام الحتياطي الكلي زيادًة يف الودائع املركزية لدى امل�سارف 

ب�سورة متوازية.
اأما بالن�سبة للودائع ال�ستثمارية، فاإن العمل بنظام الحتياطي الكلي لن يحّول الودائع امل�سرفية اإىل اأموال 
عاطلة ل ت�ستثمر. ذلك اأن هذه الودائع متنوعة الآجال ول حاجة لأن تخ�سع لنظام الحتياطي الكلي رغم اأنها 
قد تكون م�سدراً حمدوداً للتو�سع النقدي لأنها �سينجم عنها توليد نقدي بقدر ما توؤدي اإليه من ودائع جارية 
م�ستقة. وقد اأ�سار الباحث هنا اإىل اأن ذلك يثري �سوؤاًل جوهرياً حول مدى تاأثري التوليد النقدي الناجم عن الودائع 

ال�ستثمارية على التو�سع النقدي من ناحية واملعرو�س ال�سلعي من ناحية اأخرى.
ناق�س الباحث اأ�ساليب مراقبة امل�سارف وتفتي�سها من قبل امل�سرف املركزي يف النظام القت�سادي الإ�سالمي، 
املعايري املحا�سبية املوحدة واملقبولة، ومتطلبات كفاية راأ�س  املالية والت�سغيلية مثل تطبيق  الرقابة  وتت�سمن طرق 
املال للم�سارف، وهوام�س ال�سيولة وحدود النك�ساف ) التعر�س ) ملختلف املخاطر، و�سالمة درا�سات اجلدوى 
وال�سمانات  ال�سوابط  على  واحتوائها  امل�سرف،  حلقوق  حمايتها  حيث  من  العقود  و�سالمة  تقييمها،  و�سحة 

الالزمة كافة، و�سبط العمليات التي ترتبط بعنا�سر خارج ح�سابات امليزانيـة. 
اأن وظيفة  كما فرقت الدرا�سة بني مفهوم الفتوى ومفهوم الرقابة والتدقيق ال�سرعي. ويقول الباحث هنا 
امل�ستجدة،  والقيود  املعامالت  ب�ساأن  الفقهية  والأدلة  بالأ�ساليب  واملدعومة  املوثقة  الآراء  بتقدمي  تت�سل  الفتوى 
وي�ستح�سن اأن ت�سند تلك املهمة اإىل هيئة من كبار العلماء تعمل على م�ستوى الدولة. اأما الرقابة والتدقيق ال�سرعي 
اإ�سالمي. وقد اقرتحت الورقة قيام هيئة للرقابة ال�سرعية يف  الرقابة ال�سرعية يف كل م�سرف  فهي وظيفة هيئة 

امل�سارف املركزية كما هو حادث يف البنك املركزي ال�سوداين وبنك ال�سودان. 
الإ�سالمي  القت�ساد  يف  املبا�سرة  النقدية  ال�سيا�سة  لأدوات  الباحث  تطرق  البحث  من  الأخري  اجلزء  ويف 
املبا�سر وحتديد معدل امل�ساركة يف الأرباح، وكذلك و�سع �سقوف كمية ونوعية  النقدي  مثل عملية الإ�سدار 
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 للتمويل مماثلة ل�سقوف الئتمان. ويف جمال اأدوات ال�سيا�سات النقدية غري املبا�سرة ا�ستعر�س الكاتب عمليات 
ال�سوق املفتوحة. 

ويف جمال التحكم املبا�سر يف املعرو�س النقدي، يحذر الكاتب من الت�سخم غري املتوقع الذي ينجم عن 
املت�سرر يف  للطرف  احلق  يعطي  العقود  اأطراف  يقع على  يعتربه ظلما  اإذ  واملالية.  النقدية  ال�سلطات  ت�سرفات 
م�سوؤولة  النقدية  ال�سلطة  ويجعل  انخفا�س.  من  لرثوته  احلقيقية  بالقيمة  حلق  عما  تعوي�سه  الدولة  من  يطلب  اأن 
عن القيمة احلقيقية للنقود، وعن م�ستوى الأ�سعار. ويف �سوء ذلك، يقرتح الباحث على امل�سرف املركزي اأن 
يحقق املوازنة الدقيقة بني معدل التو�سع النقدي ومعدل النمو القت�سادي، بحيث يكفي التو�سع النقدي لتمويل 

الزيادة يف الن�ساط القت�سادي املرتبطة بالنمو، ل اأكرث ول اأقل، وبالتايل ينتفي الت�سخم متاماً.
اآثار الأ�سول الأجنبية على املعرو�س النقدي، فيذكر اأن ح�سيلة العمالت الأجنبية  ثم ينتقل الباحث اإىل 
توظف يف القت�ساد الإ�سالمي يف اأدوات مالية تت�سل بتوظيفات عينية اأو �سلعية. ويوؤكد الباحث اأن تطبيق نظام 

الحتياطي الكلي �سوف يقطع ال�سلة بني تلك الأر�سدة واملعرو�س النقدي. 
ويدعو الباحث اإىل تاأ�سي�س عدد من املوؤ�س�سات وال�سناديق لتوظيف العمالت الأجنبية التي ترد من �سايف 
ح�سيلة احل�ساب اجلاري يف متويالت عينية اأو �سلعية، حملية كانت اأم اأجنبية. الأمر الذي ميكن اأن يوؤدي اإىل 
للمتعاملني،  ال�سيولة  من  درجة  تتيح  الأجنبية  بالعمالت  التعامل  �سناديق  �سهادات وح�س�س  من  اأنواع  ظهور 

وتهيئ لل�سلطة النقدية القيام بعمليات ال�سوق املفتوحة ب�سفتها اإحدى اأدوات ال�سيا�سة النقدية.
العادية  الأحوال  اأ�سال يف  اأنه ل جمال  الباحث  يوؤكد  الإ�سالمي،  النظام  احلكومة يف  اإقرا�س  ويف جمال 
التي  والدخول  ال�سرائب  من ح�سيلة  اإما  عملياتها  احلكومة  اإذ متول  املركزي،  امل�سرف  من  احلكومة  لقرتا�س 
املبنية  التمويل الإ�سالمية، �سواء تلك  اأ�ساليب  با�ستخدام  اأو  ال�سلع واخلدمات وغريها،  اإنتاج  حت�سل عليها من 
على مبداأ امل�ساركة يف الربح، اأو املبنية على التمويل ال�سلعي. كما ميكنها اأن ت�ستخدم ال�سوق املالية من خالل 

اإ�سدار اأدوات ا�ستثمار للح�سول على املزيد من املوارد. وينطبق ذلك اأي�ساًً على موؤ�س�سات القطاع العام. 
ب�سوابط  يقر�س احلكومة  اأن  املركزي  للم�سرف  لالقرتا�س، حيث ميكن  الطارئة  احلاجة  الورقة  تتناول  ثم 
ال�سدد، يحذر  املركزية. ويف هذا  بال�سحب من ودائعه  الطبيعية،  اأن�سطة طارئة كاحلروب والكوارث  لتمويل 
الباحث من اأ�سرار التمويل بالقرتا�س، ويذكر اأ�سرارا بعينها لتاأييد حتذيره. ثم ي�سري اإىل الفروق اجلوهرية بني 
�سوق الديون يف اقت�ساد اإ�سالمي و�سوق الديون يف اقت�ساد تقليدي. اإذ اإنه لي�ست هناك يف النظام الإ�سالمي 
تربعا  يكون  اأن  الغالب  يف  يعدو  ل  لأنه  لال�ستثمار،  بديال  ي�سلح  ل  الإقرا�س  اأن  كما  للديون.  متكاملة  �سوق 
ملحتاج. ولذلك، فاإن امل�ستثمر الفرد يقارن بني معدل الربح يف م�سروع معني، ومتو�سط معدل الربح لال�ستثمار 
تقع  املركزية،  الودائع  �سهادات  برتويج  املركزي  امل�سرف  قيام  حالة  ويف  خماطرة.  املتاحة  امل�ساريع  اأقل  يف 

املقارنة مع معدل العائد عليها موؤ�سراً.
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�سعر  فيها يف حتديد  والطلب  العر�س  ي�سارك  للديون،  �سوق  لديه  التقليدي  النظام  اأن  املقابل، جند  ويف 
يقارن حائزو  املختلفة. حيث  ال�ستخدامات  بني  والعينية  املالية  املوارد  لتخ�سي�س  موؤ�سراً  يعمل  الذي  الفائدة 
تلك املوارد بني معدل الربح الناجم من ال�ستثمار يف م�سروع معني وبني �سعر الفائدة على ديون اأقل املقرت�سني 
خماطرة واأكرثهم �سيولة ب�سفتها موؤ�سراً))). ويف العادة تقع املقارنة ب�سعر الفائدة على القرو�س احلكومية ق�سرية 

الأجل ) اأذون اخلزانة)))).  
اآلية ال�سوق املفتوحة تعتمد على وجود عدد كبري ومتنوع من الأدوات املالية من  اأن  وي�سري الباحث اإىل 
من  بدرجات  تتمتع  الأدوات  تلك  اأن  من  اأ�سال  مفهوم  هو  ما  اإىل  بالإ�سافة  ال�ستحقاق،  وفرتة  القيمة  حيث 
ال�سيولة والعائد والأمان، تغري احلائزين باقتنائها. كما تعتمد اأي�ساً على قيام ال�سلطة النقدية ب�سراء تلك الأدوات 
وبيعها، بق�سد �سخ ال�سيولة املتداولة اأو �سحبها بني املتعاملني. ويف حالة �سخ ال�سيولة، يقارن الباحث بني زيادة 
املالية، متيزها  اآثارا لعملية �سراء الأدوات  اأن هناك  الأفراد. ويجد  املالية من  املركزية و�سراء الأدوات  الودائع 
عن التو�سع يف الإيداع املركزي. منها اأنها ترفع اأ�سعار الأدوات املالية، وبالتايل تزيد من ثروة حائزيها، مما قد 
ي�سجعهم على زيادة ال�ستهالك. ويتبع ذلك انخفا�س معدلت الأرباح عليها دون م�ستوى الودائع ال�ستثمارية 
املناظرة ويخف�س هام�س ال�سيولة، مما يدفع املتعاملني اإىل التحول اإىل حيازة اأدوات مالية. ويحلل الباحث حالة 
ال�سحب من ال�سيولة ب�سورة مناظرة، ويجد اأنها ترتبط بتحول يف الجتاه املعاك�س من حيازة الأدوات اإىل حيازة 

الودائع.
وقد �سرح الباحث يف امللحق ))) اأ�ساليب التمويل الإ�سالمية، يف امللحق ))) البيئة واملوؤ�س�سات امل�ساعدة 
ال�سريفة  ظل  يف  حتتاجها  التي  واملهارات  الإ�سالمية  امل�سارف  خدمات   ((( امللحق  ويف  الإ�سالمية،  لل�سريفة 

الإ�سالمية، وبني يف امللحق ))) الأدوات املالية يف ال�سوق الإ�سالمية.

 في الف�صل الثالث من المحور الثاني: جاءت ورقة العمل التي قدمها الدكتور �سالح الن�سراوي من �سندوق 
النقد العربي حول ال�سيا�سات املالية والنقدية يف الدول العربية، حيث األقت الورقة ال�سوء على مراحل تطور 
ال�سيا�سات املالية والنقدية يف الدول العربية والدرو�س امل�ستفادة من جتارب هذه الدول خالل حقبة الت�سعينات. 
امل�ستقبلية خلطط  العربية جمتمعة والتحديات  الدول  املالية والنقدية يف  الإ�سالحات  الورقة على  وقد ركزت 

التغري الهيكلي يف القت�سادات العربيـة.
ويقول الباحث يف اجلزء الأول من الورقة اأن القت�سادات العربية قد �سهدت يف عقد الت�سعينات حتولت 
اإيجابية مهمة كانت ح�سيلة برامج الإ�سالح املايل والقت�سادي التي انتهجتها غالبية الدول العربية بغر�س ت�سحيح 
البلدان قد  النقدية واملالية يف معظم هذه  ال�سلطات  اأن  اإىل  الباحث  النمو، واأ�سار  الختاللت وتعزيز فر�س 

�سعت اإىل تن�سيط اآليات هذه ال�سيا�سات واأناطت بها مهمة اإدارة الأو�ساع القت�ساديـة و�سبطها. 

)1(  Benchmark.
)2(  Treasury Bills.
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العربية. ومن هذه  ال�سعف وم�سبباتها يف القت�سادات  النقدية واملالية مواطن  ال�سيا�سات  ا�ستهدفت  وقد 
الإنفاق  الكبري يف الإيرادات والت�سوه يف هياكل  للتذبذب  اإفرازاً  التي كانت بدورها  املالية  امل�سببات العجوز 
احلكومي والتو�سع النقدي بو�سفه اأداة متويل للقطاع احلكومي وما نتج عن ذلك من �سغوط ت�سخمية وتذبذب 
اأ�سعار ال�سرف. و�سملت جهود الت�سحيح املايل والقت�سادي جمموعة من الإجراءات هدفها التحول بال�سيا�سات 
�سيا�سات  اإىل  القت�سادي  الن�ساط  الأكرب يف  بالن�سيب  ا�ستئثار احلكومة  تقوم على  تو�سعية  �سيا�سات  املالية من 
اأو�ساع ال�ستقرار والنمو  الت�سحيحية والإ�سرافية لأجل �سالمة  الدولة يف اجلوانب  مالية من�سبطة تكر�س دور 

امل�ستدام. 
�سيا�سات  اإىل  النقدية  ال�سيا�سات  باجتاه حترير  تدابري  الت�سحيح  برامج  ت�سمنت  فقد  النقدي  اجلانب  اأما يف 
نقدية غري مبا�سرة تعالج عجز امليزانية وتوفر الرقابة غري املبا�سرة لإدارة ال�سيولة املحلية وتنظيم حركة الئتمان 
امل�سريف. واأ�سار الباحث اإىل اأن هذه ال�سيا�سات قد ح�سنت من اأداء اقت�سادات الدول العربية خالل الت�سعينات، 
يف  العام  القطاع  م�ساهمة  وانخف�ست  الإجمايل  املحلي  الناجت  من  كن�سبة  املالية  العجوز  ن�سبة  تراجعت  حيث 
الن�ساط القت�سادي ل�سالح القطاع اخلا�س، كما تراجعت معدلت منو ال�سيولة املحلية لتتوافق تقريباً مع معدلت 
النمو احلقيقي يف هذه القت�سادات، وانخف�ست معدلت الت�سخم اإىل م�ستويات معقولة بع�سها مياثل معدلت 

الت�سخم يف الدول املتقدمـة.
على اأن الأو�ساع املالية والنقدية يف البلدان العربية ل تزال قابلة للتغري ب�سورة كبرية اإذا تعر�ست للتقلبات 
اخلارجية، وعلى وجه اخل�سو�س تقلبات اأ�سعار النفط عاملياً. وهذا اأمر ي�ستدعي اإجراءات اأخرى لحتواء الآثار 
ال�سلبية املحتملة من هذه التقلبات لكي ل ترتاجع موؤ�سرات الأداء احلقيقي لالقت�سادات العربيـة. ويرى الباحث 
�سرورة امل�سي يف هذه ال�سيا�سات وتعميقها من اأجل زيادة مرونة تطبيقها وا�ستجابتها لالأو�ساع القت�سادية يف 

الداخل واخلارج. 
ويتطرق الباحث يف الق�سم الأول من الورقة لتطور ال�سيا�سات املالية الذي ارتبط مطلع ال�سبعينات بتطور 
دور الدولة وتناميه يف الن�ساط القت�سادي ومن ثم كانت ال�سيا�سات تو�سعية خا�سة يف الدول العربية امل�سدرة 
للنفط التي ح�سلت اآنذاك على وفورات كبرية من الزيادة يف اأ�سعار النفط، فزاد الإنفاق احلكومي لي�سل اإىل 
0)% من اإجمايل الناجت املحلي خالل الن�سف الثاين من عقد الثمانينات، ولكن ال�سيا�سات التو�سعية مل تكن مرنة 
بالقدر الكايف لتواكب الرتاجع القت�سادي العاملي منت�سف الثمانينات وبداية تراجع العوائد النفطية. ولذا مل 
ينخف�س الإنفاق احلكومي بالقدر املوازي لتلك الرتاجعات، الأمر الذي نتج عنه تفاقم العجز املايل واملديونية 

العامة احلكومية يف العديد من البلدان العربيـة. 
الن�ساط  يف  الدولة  دور  يف  النظر  اإعادة  يف  العربية  الدول  بداأت  فقد  قبل،  من  الإ�سارة  جاءت  وكما 
القت�سادي فتحولت ال�سيا�سات اإىل وجهة ا�ستعادة التوازن املايل وحتقيق النمو القت�سادي امل�ستقر. ومن اأبرز 
املحاور لل�سيا�سات اجلديدة التي طبقت منذ بداية الت�سعينات تر�سيد الإنفاق احلكومي،  وتخفي�س الدعم لأ�سعار 
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ال�سلع واخلدمات، واإ�سالح هياكل الإيرادات احلكومية من خالل تو�سيع القاعدة ال�سريبية وحت�سني التح�سيل، 
واإعادة هيكلة املوؤ�س�سات العامة بق�سد زيادة كفاءتها وحت�سني اأدائها. 

وقد وا�سلت غالبية الدول العربية تطبيق هذه ال�سيا�سات يف الن�سف الثاين من الت�سعينات من خالل توجيه 
القطاع احلكومي  بعيداً عن الإنفاق اجلاري ال�ستهالكي، مما جعل  الإنتاجية  القطاعات  الإنفاق احلكومي لدعم 
ال�سالب. كما عمدت معظم  العام م�سدراً لالدخار  القطاع  اأن كان  بعد  لزيادة الدخار يف القت�ساد  م�سدراً 
الدول اإىل حت�سني هياكل احلوافز يف القت�سادات املحلية وحت�سني الكفاءة الإدارية وتنفيذ ال�سالحات املوؤ�س�سية 
و�سن الت�سريعات املنظمة وامل�سجعة لال�ستثمارات الإنتاجية. وقد ناق�ست الورقة كافة الإجراءات التي اتخذت 
يف جانب حت�سني كفاءة تعبئة موارد امليزانية وحت�سني كفاءة الإنفاق احلكومي وت�سحيح الختالل يف املوقف 

املايل للميزانية احلكومية. 
يف الق�سم الثاين اأبرز الباحث مكونات �سيا�سات متويل عجز امليزانية وتطوراتها الإيجابية بالإ�سارة ال�سدد 
اإىل اأن العديد من البلدان العربية قد قامت بتحويل اجلزء الغالب من متويل العجز يف املوازنات اإىل امل�سادر 
احلقيقية بدل م�سادر التو�سع النقدي وال�سحب من حيازات الأ�سول الأجنبيـة. وقد اأ�سارت الدرا�سة اإىل اأن 
وال�سعي  الت�سخمية  امل�سادر  بدل  ال�سوق  بعوامل  املرتبطة  العام  الدين  اأدوات  ا�ستحداث  بوا�سطة  مت  قد  ذلك 
لتطوير اآليات اإ�سدار اأذونات اخلزانة وال�سندات احلكومية و�سهادات الإيداع مع تفاوت يف درجة العتماد على 
هذه امل�سادر بح�سب درجة عمق و�سعة الأ�سواق املالية يف البلدان العربيـة. كما اأ�سارت الدرا�سة اإىل جلوء بع�س 
لالرتقاء  اتخذت  التي  التدابري  �سندات احلكومة. وعددت  اإ�سدار  اخلارجي عرب  القرتا�س  اإىل  العربية  الدول 
ال�سفافية لعمليات الإ�سدار  اآليات الكتتاب و�سروط الإدراج وتعزيز  بالأ�سواق الأولية لالإ�سدار مثل حت�سني 

والتداول. 
ويف الق�سم الثالث تناولت الورقة تطور ال�سيا�سات النقدية، حيث ذكرت تزايد الهتمام بال�سيا�سات النقدية 
يف معظم الدول العربية منذ منت�سف الت�سعينات ب�سبب التغريات الهيكلية ال�سريعة التي خ�سع لها القطاع املايل. 

اإذ كان تطور النظام النقدي واجلهاز امل�سريف من اأهم مظاهر التقدم القت�سادي املعا�سر يف الدول العربيـة. 
واأ�سارت الدرا�سة للتطور امللحوظ يف اأداء ال�سيا�سات النقدية يف الدول العربية، فبعد اأن كانت ال�سيا�سات 
النقدية خالل ال�سبعينات تو�سعية ارتبط بع�سها بالتمويل بالعجز وبع�سها الآخر بالنمو يف الناجت املحلي، وحتولت 
اإىل �سيا�سات انكما�سية يف الت�سعينات من خالل اإحكام القيود على معدلت التو�سع النقدي وفر�س الرقابة على 

الإقرا�س للحكومة، وانتهجت الدول العربية �سيا�سات نقدية قائمة على الأدوات النقدية غري املبا�سرة. 
وتقول الدرا�سة اأن هذا النوع من ال�سيا�سات النقدية قد حقق نتائج طيبة بدرجات متفاوتة يف العديد من 
الحتياجات  وال�ستثمار ووفرت  الدخار  وال�سعري و�سجعت  النقدي  لال�ستقرار  قادت  فقد  العربية،  البلدان 

التمويلية لالأن�سطة الإنتاجية للقطاع اخلا�س. 
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ومن التطورات املهمة امل�ساحبة لل�سيا�سات النقدية يف ثوبها اجلديد الزيادة املطردة يف الئتمان امل�سريف 
للقطاع اخلا�س يف البلدان العربية منذ عام )99) حتى عام )99)م. وقد جاءت هذه التطورات الإيجابية نتيجة 
تطور كفاءة اإدارة �سيا�سة الئتمان واأ�سعار الفائدة وتعزيز التدفقات الئتمانية وت�سويبها ناحية القطاع اخلا�س. 
كما انخف�س �سايف الئتمان احلكومي يف معظم الدول العربية مما �ساعد يف خف�س مديونات احلكومة ل�سالح 
القطاع امل�سريف يف هذه الدول. كما عددت الدرا�سة التطورات الأخرى الناجمة عن تطبيق ال�سيا�سات النقدية 

غري املبا�سرة. 
اجلديد  النهج  ان  اإذ  واملالية.  النقدية  ال�سيا�سات  بني  الرتباط  الورقة  ناق�ست  والأخري  الرابع  الق�سم  ويف 
اإيجابيات كثرية، منها زيادة مرونة  الذي طبق يف الت�سعينات يف ال�سيا�سات النقدية واملاليـة �ساعد على حتقيق 
ال�سيا�سات املالية يف جمال ال�سيطرة على عجز امليزانية واإدارة الدين العام، ومرونة ال�سيا�سات النقديـة يف اإدارة 
ال�سيولة املحلية وفق قوى ال�سوق، ومرونة ال�سيا�سات الئتمانية جتاه امل�سارف التجارية يف جمال اأ�سعار ال�سرف 

وحتركات الئتمان بعيداً عن القيود الر�سميـة. 

فريق من خرباء  اأعدها  التي  الدويل  النقد  الثاين: جاءت ورقة عمل �سندوق  الرابع من املحور  الف�صل  يف   
ال�سندوق تراأ�سه الدكتور كرمي الن�سا�سيبي، الذي قدم ورقة حول »�سيا�سات التحرير املايل يف الدول العربيـة«.
ورقة  اأ�سارت  العربية،  الدول  يف  املالية  الإ�سالحات  حول  العربي  النقد  �سندوق  ورقة  يف  جاء  ومثلما 
�سندوق النقد الدويل اإىل التقدم الكبري على طريق التحرير املايل يف معظم البالد العربية. وقد نتج عن ذلك 
تعبئة اأكرب للمدخرات واختيار اأف�سل لال�ستثمارات. وت�سري الورقة اإىل اأن الإ�سالح املايل قد طال القطاع امل�سريف 
وال�سيا�سة النقدية اأكرث من غريهما، اإذ ظلت اأ�سواق املال العربية تتحرك ببطء جتاه اندماجها يف الأ�سواق الدولية 
اأ�سواق املال العربية ما  اآ�سيا واأمريكا الالتينيـة. ونظراً لأن  خا�سة عند مقارنتها بالأ�سواق ال�ساعدة الأخرى يف 

زالت حمدودة �سعة وعمقاً، فقد ظلت احتياجات التمويل التنموي تقوم بها اأ�سواق ال�سندات. 
وت�سري الورقة اإىل اأن مبادرات التخ�سي�س )حتويل ملكية موؤ�س�سات الأعمال يف القطاع العام اإىل القطاع 
املال  لأ�سواق  والت�سريعية  القانونية  الأطر  وتكامل  و�سالمتها،  الكلي  القت�ساد  �سيا�سات  وا�ستقرار  اخلا�س)، 
املحا�سبية، كل  واملعايري  املعلومات  ال�سرائب، ونظم  امللكية، وهياكل  املنظمة حلقوق  واللوائح  عليها،  والرقابة 
ذلك من العوامل الرئي�سة التي حتدد التطور امل�ستقبلي لأ�سواق الأ�سهم وال�سندات يف الدول العربية وتكاملها 

وعالقاتها باأ�سواق املال العامليـة. 
هت الورقة بالدور املتعاظم لتدفقات راأ�س املال الأجنبي اخلا�س وال�ستثمار الأجنبي املبا�سر بو�سفها  وقد نوَّ
م�سادر متويل لالأن�سطة ال�ستثمارية يف الدول النامية، كما ظهر ذلك من جتارب الأ�سواق ال�ساعدة. وقد يتحقق 
ذلك من خالل اإتاحة الفر�سة لراأ�س املال الأجنبي وال�ستثمار املبا�سر للم�ساهمة يف اأ�سواق الأ�سهم وال�سندات، 
خا�سة واأن مكونات تدفقات راأ�س املال اخلا�س اإىل الدول النامية قد تغري يف ال�سنوات الأخرية كما تقول الورقة 
هذه  من  جداً  قليل  العربيـة  البالد  ن�سيب  واأن  امل�سريف،  التمويل  عن  بدًل  الأجنبية  املحافظ  تدفقات  ل�سالح 
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التدفقات. وتوؤكد الورقة اأن احلاجة اإىل ا�ستقالل الإمكانات التي توفرها اأ�سواق الأ�سهم اأ�سبح اأكرث اإحلاحاً مع 
تقلبات اأ�سعار ال�سلع، وبخا�سة �سلعة النفط التي تتعر�س للتقلبات ال�سديدة. 

تعبئة  مبهمة  لتقوم  املحلية  املال  اأ�سواق  تطوير  النامية-  الدول  من  -كغريها  العربية  الدول  على  فيتوجب 
التنموية الأجنبية. فالأداء القت�سادي  لتناق�س امل�ساعدات  املدخرات املحلية وجذب راأ�س املال الأجنبي نظراً 
اجليد، وحترير التجارة وراأ�س املال، والنظم واملوؤ�س�سات املالية احلديثة، كل ذلك من �سروط تطوير اأ�سواق املال 

ولوازمه يف البلدان العربية. 
هيكلي  اإ�سالح  برنامج  من  املالية جزءاً  الإ�سالحات  اأدخلت  العربية  الدول  اأن  الورقة  املقدمة ذكرت  يف 
وا�سع النطاق ي�سانده �سندوق النقد الدويل. وي�سمل دعم ال�سندوق النظام ال�سريبي واإ�سالح نظام التبادل 
التجاري ونظام �سعر ال�سرف وتدابري تعزيز كفاءة الأداء القت�سادي. وقد تفاوتت نتائج جهود الإ�سالح املايل 
والقت�سادي من بلد لآخر نتيجة تاأثرها بعوامل متعددة، منها �سرعة الإ�سالحات والأو�ساع املالية الأولية يف كل 
بلد. وتوؤكد الورقة مرة اأخرى اأن الأنظمة املالية املقيدة باللوائح -كما يف حالة بع�س البلدان العربية التي ما زالت 
فيها رقابة �سديدة على �سعر الفائدة والئتمان- تت�سف فيها الأ�سواق بانعدام روح املناف�سة و�سيطرة املوؤ�س�سات 

املالية للدولة على القطاع والن�ساط املايل. 
يف  املالية  القطاعات  على  اأدخلت  التي  والإ�سالحات  التطورات  الورقة  ا�ستعر�ست  الثاين  الق�سم  يف 
بع�س البلدان العربية. وقد ق�سمت الدرا�سة الدول العربية لثالث جمموعات من حيث م�ستوى الدخل وتطور 
القطاعات املالية، وركزت على ا�ستعرا�س جمموعة من ال�سيا�سات ذات ال�سلة بالتطور املايل يف البالد العربية، 
خا�سة �سيا�سات اأ�سعار الفائدة والنقود والئتمان والأو�ساع املوؤ�س�سية يف امل�سارف والنظم املالية واأ�سواق املال. 
كما مت ا�ستعرا�س بع�س موؤ�سرات الأداء املايل للدول العربية وقورنت باملوؤ�سرات اخلا�سة ببع�س البالد الإ�سالمية 
الأرجتني  مثل  املايل  التحرير  طريق  على  تقدماً  اأجنزت  التي  ال�ساعدة  الأ�سواق  وببع�س  وباك�ستان  اإيران  مثل 

وت�سيلي وجنوب اأفريقيا وتايالند. 
العربية  الدول  البنوك يف  امل�سرفية بني  ال�سوق  اأن  اإىل  الدرا�سة  ت�سري  ال�سرف  �سيا�سات �سعر  ففي جانب 
قد بلغت مراحل خمتلفة من النمو والتطور، حيث اأ�سبحت ن�سطة يف بع�سها وبطيئة يف بلدان عربية اأخرى، 
وتخ�سع لرقابة ال�سلطات النقدية. وقد ناق�ست الورقة عدداً من امل�سائل املتعلقة بهياكل اأ�سعار الفائدة يف بع�س 
الثمانينات  اأواخر  اأنه حتى  الدرا�سة  النقدية والئتمانية، فقد ذكرت  ال�سيا�سات  اأما يف جانب  العربيـة.  البلدان 
كانت ال�سيا�سة النقدية يف معظم البلدان العربية تدار من خالل رقابة مبا�سرة على اأ�سعار الئتمان والفائدة، ومل 
يكن للنظم امل�سرفية ب�سفة عامة القدرة على املناف�سة، وكانت البنوك الكبرية مملوكة للدولة يف كثري من هذه 

البلدان، ثم اإن البنوك الأخرى كانت مطالبة باحتجاز جزء من حمافظها لدين الدولة. 
وقد كانت فر�س توفر اأدوات مالية للم�سارف �سئيلة مع ما كان قائماً من هياكل مواعيد ال�ستحقاق والعوائد 
اأن البلدان العربية قد بداأت منذ مطلع الت�سعينات ت�سلح �سيا�ساتها  اإّل  التي مل تكن ترتبط باملخاطر وبال�سيولة، 



15

اأغلب  تعد  املبا�سرة، ومل  النقدية غري  ال�سيا�سية  ن�ساطاً لأدوات  اأكرث  ا�ستخدام  بدافع حتقيق  النقدية والئتمانية 
الدول العربية تطبق الأدوات املبا�سرة لتنفيذ �سيا�ساتها النقدية مثل نظم ال�سقوف الكمية على الئتمان.

هت الدرا�سة لتنامي �سناعة الأن�سطة امل�سرفية واملالية الإ�سالمية يف البلدان العربية ويف غريها خا�سة  كما نوَّ
بعد الإ�سالحات املالية التي اأجرتها الدول العربية. وقد �ساعد �سندوق النقد الدويل بع�س الدول العربية مثل 
النقد  على  املبا�سرة  غري  للرقابة  اأدوات  اإدخال  ذلك  يف  مبا  املركزي  البنك  لعمليات  اإطار  و�سع  يف  ال�سودان 

ومتويل امليزانية وفق اأ�س�س اإ�سالميـة. 
اأما بالن�سبة لل�سوابط املوؤ�س�سية يف النظامني امل�سريف واملايل، فقد اأ�سارت الدرا�سة كذلك اإىل الأثر الإيجابي 
لالإ�سالحات القت�سادية على الهياكل امل�سرفية واملالية يف البلدان العربية، غري اأن التطور على �سعيد القطاع 
امل�سريف ما زال بطيئاً، اإذ مل تتطور بعد �سناديق املعا�سات اأو ال�سناديق امل�سرتكة اأو موؤ�س�سات متويل الإ�سكان اأو 
�سركات التاأمني. كما ل يزال الإطار التنظيمي لهذه املوؤ�س�سات غري موجود. واأ�سواق راأ�س املال على كرثتها يف 
الدول العربية اإّل اأن اأن�سطتها قد تباطاأت اأواخر الت�سعينات، وظلت تنميتها وتكاملها مع الأ�سواق الدولية بطيئة. 
تطرقت الورقة لتدفقات راأ�س املال اإىل العامل العربي، واأ�سارت اإىل اأن ال�ستثمارات الأجنبية املبا�سرة قد 
تفاوتت تفاوتاً كبرياًً داخل العامل العربي. وتعترب الدول العربية اأقل حظاً من دول اآ�سيا واأمريكا الالتينية بالن�سبة 
لتدفقات راأ�س املال الأجنبي، وقد عزت الدرا�سة ذلك الو�سع لعدة اأ�سباب منها: �سعف التنظيم والرقابة على 
اأ�سواق املال يف البلدان العربية، واحلواجز التي حتول دون امللكية الأجنبية، وقلة الأدوات املالية املتاحة، والنظم 

ال�سريبية امل�سوهة، وا�ستمرار وجود القطاع العام وهيمنته على عدد من الأن�سطة القت�ساديـة. 
البلدان  الت�سعينات يف معظم  اإحرازه خالل عقد  الهائل الذي مت  التقدم  اإنه رغم  بالقول  الورقة  وُخِتَمْت 
القطاع  اإذ لزال  تبلغ مداها،  ما زالت حديثة ومل  الإ�سالحات  تلك  اأن  اإّل  املايل  الإ�سالح  العربيـة يف جانب 
املايل يت�سم بكرب القطاع امل�سريف بينما ظل �سوق راأ�س املال �سغرياً وغري ن�سط ن�سبياًً. وتدعو الدرا�سة اإىل وجود 
ح�ساب راأ�س مال اأكرث انفتاحاً يف موازين مدفوعات الدول العربية لكي ت�سبح اقت�سادات هذه الدول قادرة 

على اإجراء تغيري يف �سلوك امل�ستثمرين. ولن يتم ذلك اإّل بزيادة مدى الإ�سالحات املاليـة وعمقها. 

 يف الف�صل اخلام�س من املحور الثالث: جاءت ورقة عمل الأ�ستاذ عرفان العظمة حول ال�سيا�سات النقدية يف 
الباحث  تعر�س  الأول  الق�سم  ففي  املو�سوع من خالل خم�سة حماور.  م�ستعر�ساً  ال�سورية  العربية  اجلمهورية 
للمحور الأول، وهو لالإطار املوؤ�س�سي من حيث تطوره منذ اخلم�سينات ثم ال�ستينات وحتى منت�سف الت�سعينات. 
النظام امل�سريف الأخرى من  الباحث دور ومهام م�سرف �سورية املركزي، كما ا�ستعر�س موؤ�س�سات  وقد بني 
بنوك متخ�س�سة وبنوك عامة جتارية. وقد جاء احلديث يف هذا اجلزء من الدرا�سة عن نظام ال�سرف الأجنبي 

وتطوره يف اإطار التفاقيات التي كانت بني �سورية و�سندوق النقد الدويل. 
ويف املحور الثاين من الورقة اأ�سار الباحث اإىل اأهداف ال�سيا�سة النقدية يف �سورية التي متثلت يف توفري 
التمويل لالحتياجات ال�سرورية للدولة وموؤ�س�سات القطاع العام من غري اأن تزيد معدلت الأ�سعار. ويذكر يف 
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بدًل من العتماد  املبا�سرة عليها  الرقابة  الأ�سعار من خالل  اعتمدت على �سبط  الدولة  �سيا�سة  اأن  ال�سدد  هذا 
على التوازن النقدي، كما بني الباحث اأن الدولة قد �سعت جاهدة ل�ستقرار �سعر �سرف العملة الوطنية يف ظل 

ظروف اقت�سادية غري مواتية، ومن بينها املوارد الأجنبية املحدودة وتزايد متطلبات متويل التنمية. 
وتطرقت الورقة يف املحور الثالث لأدوات ال�سيا�سة النقدية يف �سورية، حيث ذكر الباحث اأن الأ�سواق 
الئتمان  تكلفة  يف  التحكم  اإىل  تهدف  التي  املبا�سرة  غري  النقدية  ال�سيا�سة  اأدوات  على  تعتمد  املتقدمة  النقدية 
وتوفريه للن�ساط القت�سادي بحيث يكون التو�سع النقدي متوافقاً مع معدلت النمو يف الناجت املحلي الإجمايل 
دون اآثار ت�سخمية، ويرتك لقوى ال�سوق اأمر توزيع الئتمان بني خمتلف القطاعات. وهذه الأدوات غري املبا�سرة 

هي �سعر اإعادة اخل�سم ون�سبة الحتياطي الإلزامي على ودائع امل�سارف وعمليات ال�سوق املفتوحة. 
لإدارة  املبا�سرة  غري  الأدوات  هذه  على  يعتمد  مل  املركزي  �سورية  م�سرف  اأن  اإىل  الإ�سارة  جاءت  وقد 
التو�سع النقدي اأو انكما�سه وذلك ل�سعف التعامل امل�سريف ب�سكل عام وعدم توفر ال�سندات واأذونات اخلزينة 
القابلة للتداول وحمدودية ال�سوق امل�سرفية. وعلى ذلك فالأدوات امل�ستخدمة يف تنفيذ ال�سيا�سة النقدية تكاد 
تقت�سر على و�سائل الرقابة املبا�سرة والنتقائية التي حتدد مبوجبها حدود الئتمان ويوجه من خاللها اإىل اجلهات 

والقطاعات املقرر اأن ت�ستفيد منه. 
وحتدث الباحث يف املحور الرابع عن العالقة بني ال�سيا�سة النقدية وال�سيا�سة املالية، واأ�سار اإىل اأن ال�سيا�سة 
املالية يف �سورية �سيا�سة تو�سعية نظراً لكرب القطاع العام القت�سادي وقيام الدولة باأعباء التنمية القت�سادية اإىل 
جانب املهام الأخرى يف جمالت ال�سحة والتعليم. وقد اأوكلت الدولة اإىل اجلهاز امل�سريف واملايل مهمة تاأمني 
التمويل الالزم خلطط الدولة والقطاع العام. وبذا اأ�سبحت ال�سيا�سة املالية العامل املوؤثر يف تطورات الو�سع 
النقدي. وعلى ذلك فاحلديث عن ال�سيا�سة النقدية التو�سعية اأو النكما�سية ل يعني ال�سيا�سة النقدية فقط واإمنا 
يدل على ال�سيا�ستني معاً لأنهما متممتان لبع�سهما ويتم و�سعهما بالتن�سيق بني ال�سلطات املالية وال�سلطات النقدية. 
ويف املحور اخلام�س والأخري ناق�س الباحث �سيا�سة �سعر ال�سرف يف �سورية، حيث ذكر تعديل �سعر ال�سرف 
للرية ال�سورية مقابل الدولر منت�سف ال�سبعينات اإثر تخفي�س �سعر الدولر عاملياً. وقد ظل �سعر ال�سرف الر�سمي 
الت�سجيعي  ال�سعر  ثم  عام ))9)م  ال�سياحي  وال�سعر  املوازي  ال�سعر  ا�ستحدث  الثمانينات حني  بداية  اإىل  ثابتاً 
ل �سعر ال�سرف الر�سمي عام ))9)م ليطبق على ال�سادرات ومعظم املعامالت التجارية،  عام ))9)م. ثم عدِّ
عام  الر�سمي  ال�سرف  ل�سعر  تعديل  اآخر  جرى  وقد  الت�سجيعي.  عر  ال�سِّ عدا  الأخرى  ال�سرف  اأ�سعار  واألغيت 
التجاريـة. وقد  املبادلت  بها يف معظم  العمل  التي يجري  احلر  ال�سوق  لأ�سعار �سرف  اأقرب  لي�سبح  )99)م 
اأبرزت هذه التطورات يف �سعر ال�سرف اأن ال�سلطات النقدية يف �سورية ظلت ت�سعى يف الأوقات املالئمة اإىل 
تقريب �سعر ال�سرف الر�سمي من �سعر ال�سوق وال�سري باجتاه توحيد �سعر ال�سرف واإلغاء تعدد اأ�سعار ال�سرف. 

 يف الف�صل ال�صاد�س من املحور الثالث: ناق�ست الأ�ستاذة �سمر ق�سيباتي ال�سيا�سات املالية والنقدية يف �سورية 
كذلك. حيث قدمت عر�ساً لهذه ال�سيا�سات وا�ستعر�ست تطوراتها منذ ال�سبعينات حتى اأواخر الثمانينات، ثم 
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ناق�ست �سيا�سة الإ�سالح القت�سادي يف �سورية واآثاره املالية والنقدية، وقارنت يف الق�سم الرابع والأخري من 
ورقة العمل جتارب ال�سيا�سات النقدية واملالية يف بع�س الدول وقارنتها بتجربة �سورية يف هذا امل�سمار. 

وكما اأ�سار الأ�ستاذ عرفات العظمة يف الف�سل اخلام�س، جاءت الإ�سارة يف الق�سم الأول من هذه الورقة 
اإىل اأن ال�سيا�سات املالية يف �سورية كانت تو�سعية خالل فرتة ال�سبعينات وحتى منت�سف الثمانينات، وذلك لتنفيذ 
برامج اإنفاق حكومي كبرية مقابل اإيرادات حمدودة، مما قاد اإىل العجز املايل للميزانية الذي مت متويله بالقرتا�س 
من اجلهاز امل�سريف. هذه ال�سيا�سة التو�سعية اأدت اإىل ارتفاع معدلت منو ال�سيولة املحلية، مما اأدى اإىل زيادة 
الإيرادات  منو  و�سعف  ناحية،  من  املدفوعات  وميزان  التجاري  امليزان  تدهور  مع  خا�سة  الت�سخم،  معدلت 

احلقيقية وزيادة النفقات من ناحية اأخرى. 
التمويل  على  الباحثة  ركزت  حيث  الثمانينات  اأواخر  حتى  ال�سيا�سات  مناق�سة  جاءت  الثاين  الق�سم  ويف 
الت�سخمي للعجز املايل واآثاره على م�ستويات الأ�سعار وعلى اأ�سعار �سعر ال�سرف، حيث قامت الباحثة بقيا�س 

الفجوة الت�سخمية خالل فرتتني: الأوىل من 0)9)م حتى 0)9)م، والثانية من 0)9)م حتى 990)م. 
ويف الق�سم الثالث قامت الباحثة بتحليل �سيا�سات الإ�سالح القت�سادي ال�سوري، فذكرت اأن �سورية قد 
اعتمدت يف براجمها الإ�سالحية على التعديالت الهيكلية املرحلية للتحول نحو اقت�ساد ال�سوق بالتدريج، ومل 
تنفذ هذه الإ�سالحات دفعة واحدة وهذا ما مييز التجربة ال�سورية يف هذا امل�سمار. وقد كانت برامج الإ�سالح 
تنفذ وفق موجهات حمددة، منها التدرج الزمني والقطاعي من خالل اأولويات اإ�سرتاتيجية حمددة، والتوفيق 
بني ال�ستقرار الجتماعي ومتطلبات الإ�سالح القت�سادي بتحرير الأ�سعار تدريجياً، وتن�سيط فعاليات القطاع 

اخلا�س والنفتاح املرن نحو الأ�سواق اخلارجيـة. 
وقد قارنت الباحثة جتربة �سورية بتجارب بالد عربية اأخرى عمدت اإىل �سيا�سات التحرير املايل والإ�سالح 
القت�سادي من خالل مناذج وهياكل مت التفاق عليها مع املنظمات الدولية -خا�سة �سندوق النقد الدويل- بينما 
اعتمدت �سورية على ذاتها يف �سياغة هذه الإ�سالحات وو�سعها وتنفيذها. وقد بينت الباحثة الآثار الإيجابية 
عقد  خالل  انكما�سية  ونقدية  مالية  �سيا�سة  اتبعت  عندما  خا�سة  والنقدي،  املايل  الإ�سالح  ل�سيا�سات  الكبرية 
الت�سعينات. فقد اأدت هذه ال�سيا�سات اإىل تراجع الكتلة النقدية امل�سدرة واملتداولة قيا�ساً ب�سنوات الثمانينات، 
كما اأدت لزيادة التعامل امل�سريف وحجم الودائع امل�سرفية. وكانت اأهم نتيجة لهذه ال�سيا�سات انخفا�س معدلت 

الت�سخم من 0)% عام ))9)م اإىل ).)% عام )99)م ثم اإىل ).)% عام )99)م. 
ويف جزء اآخر من الق�سم الثالث ناق�ست الورقة اآثار �سيا�سات التكيُّف املايل والنقدي على اأ�سعار ال�سرف، 
وعددت الباحثة الآثار ال�سالبة واملوجبة لهذه ال�سيا�سات، غري اأن الآثار الإيجابية كانت اأكرث بكثري، خا�سة لناحية 
تخفيف ال�سغط على القوة ال�سرائية للعملة الوطنية اللرية، وجتنب حدوث قفزات كبرية يف الأ�سعار وتب�سيط 
اإجراءات تداول ال�سرف. وقد خل�ست الباحثة يف الق�سم الرابع من ورقة العمل اإىل اأن �سورية طبقت �سيا�سات 
اإ�سالح مايل ونقدي تختلف نوعاً ما عن ال�سيا�سات التي طبقتها الدول العربية والإ�سالمية الأخرى اإذ اعتمدت 
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على التدرج يف ذلك ثم حتملت تكلفة هذه الإ�سالحات دون دعم خارجي يذكر، وقد كان لهذه ال�سيا�سات 
الآثار الإيجابية الكبرية يف جانب ال�سيطرة على التمويل بالعجز واأ�سعار ال�سرف والفائدة وزيادات الأ�سعار. 

املالية  ال�سيا�سات  ال�صابع والأخري من املحور الثالث: جاءت ورقـة الدكتور مـروان الزعبي عن  يف الف�صل   
والنقدية يف الأردن. وقد اأ�سار فيها اإىل اأن الأردن قد ا�ستطاع اأن يحقق تقدماً ملمو�ساً على م�سـتوى القت�ساد 
تباطوؤ النمو القت�سادي يف الأردن خالل الفرتة من منت�سف  الكلي خالل الفرتة 9)9)-)99)م وذلك رغم 
ا�ستقرار نقدي وحت�سن  النمو احلقيقي الذي حتقق �ساحبه  اأن  العمل  الثمانينات وما بعدها. وقد ذكر يف ورقة 
وتعزيز يف و�سع ميزان املدفوعات. ويعزو الباحث هذه النتائج الإيجابية اإىل برامج التكيف املايل والقت�سادي 

الذي انتهجته الدولة منذ عام 9)9)م عقب تدهور ميزان املدفوعات الأردين يف نهاية الثمانينات.
النقد  �سندوق  من  وم�ساندة  بدعٍم  متت  القت�ساد  هيكلة  اإعادة  برامج  اأن  اإىل  الإ�سارة  جاءت  وقد  هذا 
د الباحث الإجنازات القت�سادية واملالية التي حتققت خالل فرتة الع�سر�سنوات  الدويل والبنك الدويل. وقد عدَّ
عام  املحلي  الناجت  من  اإىل ))%  لي�سل  امليزانية  وتراجع عجز  الت�سخم،  معدل  انخفا�س  ذلك  من  املذكورة. 
برامج  اأن  الباحث  املحلي احلقيقي مبعدل ).)%. وذكر  الناجت  ل ))% عام 9)9)م، ومنو  مقارنًة مبعدَّ )99)م 
عجز  اإىل  اإ�سافة  امليزانية،  يف  الكبري  العجز  ب�سبب  الكلي  الطلب  اإدارة  �سيا�سات  على  ركزت  قد  الت�سحيح 
ه الباحث اإىل اأنه ل يزال  احل�ساب اجلاري يف ميزان املدفوعات يف بداية مرحلة الت�سحيح القت�سادي. وقد نوَّ
ي�ستدعي  الذي  الأمر  الأردن،  النقدية يف  ال�سيا�سة  اأمام  كبرياً  العام ميثالن حتدياً  الدين  امليزانية ور�سيد  عجز 
ب�سورة  الرئي�سة  اأهدافها  للرتكيز على  النقدية  ال�سيا�سة  اأمام  املجال  اإتاحة  بهدف  الت�سحيح  نهج  ال�ستمرار يف 

اأف�سل. 
وقد جاءت الإ�سارة يف الورقة اإىل اأن احلكومة الأردنية ب�سدد زيادة اإ�سداراتها من الأوراق املالية خالل 
الإيداع.  �سهادات  على  اعتماده  تخفي�س  من  الأردين  املركزي  امل�سرف  �سيمكن  الذي  الأمر  املقبلة،  املرحلة 
احلكومة يف  به  تقوم  ما  وهو  العام،  الدين  قانون  مراجعة  يتطلب  احلكومي  التوجه  هذا  اأن  الباحث  ذكر  وقد 
الوقت احلا�سر. ولقد جاء هذا التطور ليعك�س التن�سيق الدائم بني ال�سيا�ستني املالية والنقدية مبا يخدم القت�ساد 
الأردين. ويرى الباحث اأن الت�سحيح القت�سادي يتطلب يف جمال املالية العامة ال�ستمرار يف �سيا�سات اإدارة 
ن�ساطها القت�سادي  الدولة من  الإنفاق احلكومي اجلاري، واأن تخفف  يتم ال�ستمرار يف �سبط  الطلب بحيث 
ل�سالح القطاع اخلا�س، لت�سبح اجلهة املنظمة اأكرث من كونها طرفاً اأ�سياًل يف الن�ساط القت�سادي. ويقول الباحث 
اأن احلكومة الأردنية تدرك اأهمية ذلك يف املرحلة املقبلة، وقد بداأت فعاًل يف حتويل عدد من امل�سروعات العامة 
املحلي  اخلا�س  ال�ستثمار  لت�سجيع  الالزمة  الت�سريعات  مراجعة  على  احلكومة  تعمل  كما  اخلا�س.  القطاع  اإىل 

والأجنبي، وت�سعى اإىل ترتيب اأو�ساعها الداخلية بغية الن�سمام ملنظومة التجارة العامليـة. 

اململكة  يف  والنقدية  املالية  ال�سيا�سات  اجلراح  حممد  الدكتور  ناق�س  الرابع:  املحور  من  الثامن  الف�صل  يف   
العربية ال�سعودية، واأ�سار اأوًلً اإىل اأن النظام القت�سادي يف ال�سعودية يقوم على مبداأ احلرية القت�سادية، ولكن 
ملكية الدولة لقطاع النفط وما يوفره من موارد مالية جعلت الدولة تقوم بدور رئي�س يف الن�ساط القت�سادي. 
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ب�سكل  يرتبط  املحلي  الناجت  فاإن منو  الإنفاق احلكومي،  لتمويل  الأول  امل�سدر  ت�سكل  النفط  اإيرادات  كانت  وملا 
كبري باإيرادات النفط. وقد اأ�سار الباحث اإىل خا�سية اأخرى لالقت�ساد ال�سعودي، وهي اأنه مفتوح بدرجة كبرية 
من حيث ال�سادرات والواردات ومن حيث حركة عوامل الإنتاج، واأن هناك ارتفاعاً يف ن�سبة تدفق راأ�س املال 
فاإن الإنفاق احلكومي هو املحدد الأ�سا�سي حلجم التكوين  اأنه لعدم وجود �سرائب،  من ال�سعودية واإليها. ثم 
 الراأ�سمايل ومعدل ال�سيولة ومنو الدخل القومي. واأخرياً فاإن مما مييز القت�ساد ال�سعودي اأنه لي�س به هيكل ر�سمي 
لأ�سعار الفائدة، واأن ال�سلطات النقدية ل ت�ستخدم �سعر الفائدة لل�سيطرة على حجم الئتمان ومن ثم التحكم 

يف عر�س النقود. 
ويف اجلزء الثاين من ورقة العمل اأ�سار الباحث اإىل تطور دور ال�سيا�سة املالية يف اململكة مع تطور الإيرادات 
من حتديد حلجم  به  تقوم  مبا  مهماً  دوراً  تلعب  املالية  ال�سيا�سة  اأ�سبحت  اإذ  النفط،  اإيرادات  تزايد  اإثر  احلكومية 
الإنفاق العام وتخ�سي�سه بني ال�ستخدامات املتعددة. وقد ذكر الباحث اأن الدولة �سعت لتنويع م�سادر الدخل 
للخزينة العامة حتى ل تتاأثر امليزانية بتقلبات اإيرادات النفط، و�سعت اأي�ساً لرت�سيد ال�سرف، وهى تنفذ برناجماً 

طموحاً للتخ�سي�س بداأ بقطاعي الت�سالت والكهرباء. 
اأهداف ال�سيا�سة املالية يف اململكة، ومنها التوزيع العادل  ويف اجلزء الثالث من الورقة جاء احلديث عن 
البينة  م�سروعات  يف  وال�ستثمار  الفقرية  للطبقات  خا�سة  واخلدمات،  ال�سلع  دعم  خالل  من  والرثوة  للدخل 
بتعقيم  الت�سخم  وم�ستوى  ال�سرف  اأ�سعار  ا�ستقرار  لتحقيق  املالية  ال�سيا�سة  احلكومة  ت�ستخدم  كما  الأ�سا�سية. 
الن�ساط  لتحريك  التنموية  امل�سروعات  على  والإنفاق  واملحلية  اخلارجية  القت�سادية  ال�سدمات  اآثار  حتييد  اأو 
القت�سادي املحلي. وت�ستخدم ال�سيا�سة املالية يف اململكة يف تخ�سي�س املوارد من خالل توفري ال�سلع واخلدمات 
التي ل تتوفر من خالل قنوات القطاع اخلا�س. واإجماًل، لتحقيق اأهداف ال�سيا�سة املالية طبقت احلكومة عدداً من 
ال�سيا�سات منها: ال�سعي لتحقيق التوازن بني الإيرادات والنفقات، وتطبيق مناذج التخ�سي�س التي يثبت جناحها، 
التجارة  بهدف الن�سمام ملنظمة  العامـة، وتخفي�س الدعم احلكومي تدريجياً  اأ�سعار خدمات املرافق  وت�سحيح 

العامليـة. 
يف اجلزء الرابع يقول الباحث اإنه اإ�سافة ملهام ال�سيا�سة النقدية املعروفة فاإن لها دوراً اآخر، اإذ تقوم احلكومة 
با�ستخدامها لتقليل اآثار ال�سيا�سات املالية. وال�سيا�سة النقدية يف اململكة مرتبطة بدرجة كبرية بال�سيا�سة املالية، اإذ اإن 
النمو ال�سريع يف الإنفاق احلكومي هو العامل الرئي�س لنمو عر�س النقود يف اململكة. كما ي�سهم القطاع اخلا�س 
تبني نظام �سعر �سرف مرتبط  انتقال راأ�س املال مع  فاإن نظام حرية  اإىل ذلك،  النقود. واإ�سافة  يف تغري عر�س 

بالدولر هو الآخر اأحد حمددات دور ال�سيا�سة النقدية يف اململكة العربية ال�سعوديـة. 
ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة  اإن  الباحث  يقول  ال�سرف،  اأ�سعار  وخا�سة  الأ�سعار،  ا�ستقرار  ول�سمان 
ال�سلع  يتنا�سب ومعدلت منو عر�س  مبا  املحلية  ال�سيولة  تراقب منو  اململكة،  النقدية يف  ال�سلطة  )�ساما)، وهي 
ال�سرف،  �سعر  ا�ستقرار  ل�سمان  ال�سعودي  الريال  �سوق  �ساما  تراقب  الغر�س  القت�ساد. ولهذا  واخلدمات يف 
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ال�سيا�ستني  اأن  الباحث  الدولية. ويقول  ال�سرف  اأ�سعار  تقلبات  مبناأى عن  التنمية  اإمكانية و�سع خطط  وبالتايل 
املالية والنقدية يف اململكة تكمالن بع�سهما لل�سيطرة على ال�سيولة املحلية والت�سخم. 

ثم حتدث الباحث عن اآليات ال�سيا�سة النقدية التي ت�ستخدمها �ساما، ومنها �سيا�سة احلد الأدنى لالحتياطات 
اإعادة ال�سراء لتمويل ال�سرف احلكومي وعمليات مقاي�سة النقد الأجنبي. كما اأن ل�ساما �سالحيات  واتفاقيات 
وا�سعة ملراقبة امل�سارف مما يعطيها املجال للتحكم يف قدرة امل�سارف على منح الئتمان، وبالتايل ال�سيطرة على 
والنقدية يف  املالية  ال�سلطات  اأن  اإىل  بالإ�سارة  العمل  الباحث ورقة  النقدي. وختم  التو�سع  اإحدى حمددات 
الأمر  ال�سرف،  �سعر  وا�ستقرار  الأ�سعار  ا�ستقرار  هديف  لتحقيق  التن�سيق  على  تعمل  ال�سعودية  العربية  اململكة 

الذي اأ�سهم يف تعزيز معدلت منو القت�ساد املحلي. 

البحرين  النقدية واملالية يف مملكة  ال�سيا�سات  النبي بن �سليمان،  تناول الأ�ستاذ عبد رب  يف الف�صل التا�صع:   
حيث قدم للورقة بالقول اإن اأولويات الإنفاق يف الثمانينات اأكدت على ا�ستكمال مرافق البنية الأ�سا�سية حيث 
متكنت الدولة من متويل معظم م�سروعات البنية الأ�سا�سية لتوفر ال�سيولة النقدية اآنذاك. وقد جاء يف ورقة العمل 
اأن البحرين هي من اأوائل الدول العربية التي اأ�سدرت �سندات تنمية حكومية، وذلك عام ))9)م، لمت�سا�س 

ال�سيولة النقدية ولتمويل عجز امليزانيـة. 
الإيرادات وتر�سيد  لزيادة م�سادر  ت�سعى  البحرين  اإن مملكة  الباحث  املالية يقول  ال�سيا�سة  ويف حديثه عن 
منو  من  للحد  تكف  مل  التدابري  هذه  ولكن  والإجراءات.  ال�سيا�سات  من  متعددة  اأمناطاً  اتبعت  واأنها  الإنفاق، 
امل�سروفات مبعدلت جتاوزت الزيادة يف الإيرادات، الأمر الذي جعل العجز املايل للميزانية العامة م�ستمراً. 
وت�سري الورقة اإىل جلوء احلكومة ل�سد العجز بالقرتا�س حملياً عن طريق ال�سناديق العربية. وتقوم مملكة البحرين 
حالياًً بتنفيذ برنامج اإ�سالح اقت�سادي ومايل ي�ستمر حتى عام )00)م مب�ساعدة �سندوق النقد الدويل، يت�سمن 
العام على  القطاع  الأن�سطة القت�سادية لدى  القطاع اخلا�س واإدارة بع�س  اإىل  الأن�سطة احلكومية  حتويل بع�س 

اأ�س�س جتارية وتعديل هياكل ال�سرف ل�سالح امل�سروعات ال�ستثماريـة. 
اإن الدولة ت�سعى جاهدة لتنفيذ برامج تخ�سي�س وا�سعة النطاق، ويف  بالقول  وختم الباحث ورقة العمل 
هذا ال�سدد ت�سعى الدولة ل�سن الت�سريعات اخلا�سة بتنظيم القطاع اخلا�س تكفل �سرعة حتقيق برنامج التخ�سي�س. 
 يف الف�صل العا�صر والأخري من املحور الرابع: تناول الأ�ستاذ حممد يحي ال�سياغي الإ�سالحات املالية والنقدية 
يف اجلمهورية اليمنية، مبيناً يف الق�سم الأول الأو�ساع القت�سادية قبل تبني احلكومة لربامج الإ�سالح القت�سادي، 
ثم يف الق�سم الثاين ناق�س برامج الإ�سالح القت�سادي واملايل والإداري ب�سكل عام، ويف الق�سم الثالث من ورقة 
العمل تناول ال�سيا�سة املالية يف برنامج الإ�سالح الهيكلي املعزز، ويف الق�سم الرابع تطرق لل�سيا�سات النقدية يف 

برنامج اإ�سالح القطاع املايل ونتائج تنفيذ برنامج الإ�سالح الهيكلي املعزز. 
وقد اأوجز الباحث يف البداية مظاهر الختاللت يف القت�ساد اليمني يف عدة نقاط هي: �سعف معدلت 
منو الإنتاج، وارتفاع ن�سبة البطالـة، وتنامي عجز امليزانية العامة للدولة، والتو�سع يف العر�س النقـدي، وارتفاع 
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معدلت الت�سخم، وتدين قيمة العملة الوطنية مقابل العمالت الأجنبيـة. ثم تطرق يف الق�سم الأول لالأو�ساع 
القت�سادية قبل تبني احلكومة لربامج الإ�سالح القت�سادي واأ�سبابها اخلارجية املتمثلة يف انح�سار موارد البالد 
الأعباء  الكامنة يف  الداخلية  واأ�سبابها  اخلارجية،  امل�ساعدات  ومن  املغرتبني  احلرة ومن حتويالت  العمالت  من 
التنموية،  النفقات  ح�ساب  على  اجلارية  النفقات  يف  والتو�سع  اليمن،  �سطري  توحيد  بعد  الدولة  جلهاز  املالية 
ومقابلة العجز املايل باللجوء لال�ستدانة من اجلهاز امل�سريف بدل املوارد احلقيقية. وذكر الباحث من الأ�سباب 
النفطية والكهرباء واملواد  الداخلية للعجز املايل زيادة نفقات الدعم احلكومي لل�سلع الأ�سا�سية مثل امل�ستقات 

الغذائية، وذكر اأن خلدمة الدين اخلارجي اآثارها ال�سالبة على العجز املايل وعلى تدهور قيمة العملة املحليـة. 
ويف الق�سم الثاين من ورقة العمل متت مناق�سة برامج الإ�سالح القت�سادي واملايل والإداري ب�سكل عام. 
وقد اأ�سار الباحث اإىل اأن برامج الإ�سالح القت�سادي واملايل قد مرت مبرحلتني، الأوىل من عام )99)م حتى 
عام )99)م، وا�ستهدفت وقف التدهور القت�سادي بكبح الزيادات الت�سخمية والفجوات يف املوازين الكلية 
الثانية من منت�سف عام )99)م ومتتد  النقد الدويل. واملرحلة  العربي و�سندوق  النقد  مب�ساعدة من �سندوق 
اإدارية  ملا بعد عام 000)م طبقت فيها احلكومة برنامج الإ�سالح الهيكلي املعزز الذي ي�ستمل على اإ�سالحات 
واقت�سادية ومالية ونقدية، بل وقانونية، وا�سعة النطاق. كما ا�ستمل الربنامج على خطط اإ�سالح النظام ال�سريبي 
واجلمركي واإ�سالح املوؤ�س�سات العامة وبدء التخ�سي�س وتن�سيط الو�ساطة املالية وت�سوية الديون اخلارجية واإن�ساء 

�سبكة الأمان الجتماعي. 
وقد تناولت الورقة املرحلة الأوىل من برامج الإ�سالح القت�سادي بالتف�سيل يف الق�سم الثاين، وناق�ست كل 
الإجراءات التي اتخذتها الدولة يف هذا ال�سدد. ومن ذلك تعبئة املوارد من خالل اإجراءات �سريبية وتعديل �سعر 
ال�سرف اجلمركي والتقلي�س التدريجي لدعم امل�سقات النفطية والكهرباء وغريها وحترير الأ�سعار واإلغاء تعدد 
اأ�سعار ال�سرف للمعامالت احلكوميـة وتر�سيد الإنفاق عرب النمو وتنمية الإيرادات الذاتية واإ�سالح ال�سيا�سات 

النقدية بدءاً باأ�سعار الفائدة و�سقوف الئتمان واحلد من التو�سع النقدي وحترير اأ�سعار الفائدة. 
النفقات وزيادة  انخفا�س  الأوىل يف جمال  املرحلة  الربنامج يف  تنفيذ  نتائج  با�ستعرا�س  الباحث  قام  وقد 
اإىل  اأ�سار  امليزانية. كما  الوطنية وهبوط عجز  للعملة  ال�سرف  �سعر  العمالت احلرة، وا�ستقرار  الحتياطي من 
لتعزيز  القت�سادي  والتثبيت  الرتكيز  برامج  ب�ساأن  والدولية  العربية  التمويل  منظمات  مع  متت  التي  التفاقات 

النتائج الطيبة لربامج الإ�سالح الأويل. 
يف الق�سم الثالث تناولت ورقة العمل تفا�سيل املرحلة الثانية ))99)م - 000)م وما بعدها) من الربامج 
وخطط الإ�سالح القت�سادي التي ا�ستهدفت عدداً من الإ�سالحات الهيكلية، من بينهـا حتقيق منو يف القطاع غري 
النفطي مبتو�سط 0)% �سنوياًًً، والنزول مب�ستوى الأ�سعار والت�سخم اإىل اأقل من )%،و احلفاظ على عجز امليزانية 
العامة عند ن�سبة )% من الناجت املحلي، وزيادة ال�ستثمار الكلي اإىل ))% من ا لناجت املحلي الإجمايل، ورفع 

ن�سبة الدخار يف القطاع العام اإىل )% من الناجت املحلي. 
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كما تناول الباحث خطط اإ�سالح النظام ال�سريبي واجلمركي، وخطط تر�سيد وتوظيف النفقات العامة التي 
ارتكزت على زيادة النفقات الراأ�سمالية ونفقات الت�سغيل وال�سيانة ونفقات �سبكة الأمان الجتماعي، وتر�سيد 
املدنية  اخلدمة  باإ�سالح  اخلا�سة  للتدابري  كذلك  الإ�سارة  وجاءت  والدخل.  والأجور  املرتبات  على  النفقات 

والتخ�سي�س واإ�سالح املوؤ�س�سات العامـة. 
يف الق�سم الرابع تناولت الورقة ال�سيا�سة النقدية بو�سفها اإحدى مكونات برنامج الإ�سالح القت�سادي املعزز، 
وقد جاءت الإ�سارة ملرتكزات ال�سيا�سة النقدية يف اإطار خطط الإ�سالح القت�سادي بحيث ت�ستهدف ال�سيا�سات 
النقديـة تفعيل الو�ساطة املاليـة، وتقوية املوؤ�س�سات املالية وتعزيزها من خالل تطبيق املعايري املحا�سبية وامل�سرفية 
الدوليـة. تقوية الدور الرقابي والإ�سرايف للبنك املركزي، وخا�سة يف جمال ا�ستخدام اأدوات ال�سيا�سة النقدية 
للبنوك  بنوك الدولة وتعديل قانون امل�سارف وال�سماح  تاأهيل  باإعادة  القطاع امل�سريف  املبا�سرة، واإ�سالح  غري 
تدريجياً، ومعاجلة  امل�سريف  النظام  العام من  القطاع  امل�سارف، و�سحب  ت�سويات ملديونيـة  بالندماج واإجراء 

اأ�سعار ال�سرف من خالل التخل�س من املديونية اخلارجية وحتقيق التوازن يف ميزان املدفوعات.
تبعاً  التي حتققت  والنتائج  اإجماًل  الهيكلي  الإ�سالح  برنامج  تنفيذ  باحلديث عن  الورقة  الباحث  وقد ختم 
لذلك يف جمال املالية العامة وال�سيا�سات النقديـة وميزان املدفوعات والنفقات العامة ويف جمال �سحب القطاع 

العام من القطاع امل�سريف. 
 يف الف�صل احلادي ع�صر من املحور اخلام�س: ناق�س الأ�ستاذ حممد اأمني الرحمن، ال�سيا�سات النقدية واملالية يف 
بنجالد�س بادئاً احلديث عن ال�سيا�سة النقدية بالقول اإن اأهداف ال�سيا�سة النقدية قد تتغري تبعاً للو�سع القت�سادي 
بنجالد�س  يف  النقدية  ال�سيا�سة  تغريت  فقد  ذلك،  وعلى  معينة.  فرتة  خالل  معني  لبلد  اخلارجي  اأو  الداخلي 
د الباحث اأهداف هذه ال�سيا�سة وا�سطالع البنك املركزي بتنفيذها  مراراً تبعاً للو�سع القت�سادي هناك وقد عدَّ
والأدوات املتاحة لذلك، ومنها �سيا�سة اأ�سعار الفائدة و�سيا�سة �سعر اخل�سم ومتطلبات الحتياطي النقدي القانوين 

وعمليات ال�سوق املفتوحة. 
كما تناول الباحث ال�سيا�سة املالية يف بنجالد�س يف اجلزء الثاين من ورقة العمل ذاكراً اإن الأن�سطة املالية يف 
بنجالد�س ظلت تت�سم دوماً بتمويل العجز املتوا�سل الذي يتم اإما بالقرتا�س من اخلارج اأو من البنك املركزي 
ومن اجلهاز امل�سريف والبنوك املعتمدة. وقد اأ�سار جلهود الدولة يف احتواء العجز املايل يف امليزانية باحلد من 
ارتفاع م�ستوى الإنفاق اجلاري ل�سالح متويل الإنفاق التنموي، وخا�سة يف املجال ال�سحي والتعليمي واملوارد 

الب�سرية و�سبكات الأمان الجتماعي. 
وقد ناق�س الباحث يف اجلزء الثالث من ورقة العمل طبيعة الإدارة النقدية يف ال�سنوات الأخرية ))99) 
على  ال�سيطرة  من  مكنت  قد  انتهجتها  التي  احلذرة  النقدية  ال�سيا�سة  اإن  يقول  اإذ  بنجالد�س.  يف  000)م)   -
الئتمان الذي متنحه امل�سارف، كما مكنت من توجيهه نحو القطاعات القت�سادية املنتجة مما �ساعد على حتقيق 
منو اقت�سادي م�ستقر خالل الأعوام )99)-000)م. وجاءت الإ�سارة كذلك لالإجراءات التي اتخذتها الدولة 
لتنظيم النقد والئتمان ولزيادة فعالية ال�سيا�سة النقدية. ومن ذلك اإلغاء اأ�سعار الفائدة املفرو�سة على التمويل 
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امل�سريف املمنوح لبع�س القطاعات وال�سماح للبنوك بتحديد هذه الهوام�س. كما األغيت اأ�سعار الفائدة املفرو�سة 
على القرو�س الزراعية على اأن حتددها البنوك وفق �سعر ال�سوق، ونظمت القرو�س التي متنحها البنوك لكبار 

العمالء. 
 يف الف�صل الثاين ع�صر: جاءت ورقة الدكتور حممد هادي مهداوي حول ال�سيا�سات النقدية واملالية يف اإيران 
واللوائح  القوانني  خا�سة  اإيران،  يف  امل�سرفية  املالية  البيئة  عن  العمل  ورقة  من  الأول  اجلزء  يف  حتدث  حيث 
الت�سغيلية  الرتتيبات  ثم  وم�سئولياته،  ومهامه  املركزي  والبنك  اإيران  يف  الإ�سالمي  امل�سريف  بالن�ساط  اخلا�سة 

بالقطاع امل�سريف عامة وخطة الدولة نحو النظام املايل. 
يف اجلزء الثاين ركز الباحث على اأدوات ال�سيا�سة النقدية بنوعيها املبا�سرة وغري املبا�سرة ذات ال�سلة باآليات 
ال�سوق، حيث ناق�س كيفية التاأثري على التمويل امل�سريف من خالل اإدارة �سعر الفائدة وحتريك ودائع القطاع 
العام وحتديد ال�سقوف الئتمانية ومعاجلة �سعر ال�سرف وا�ستخدام عمليات بيع ال�سندات و�سرائها و�سهادات 
احلكومة والبنك املركزي بغر�س ال�سيطرة على التو�سع النقدي وال�سيولة، وقد خ�س الباحث باحلديث مو�سوع 
الرقابة والإ�سراف على امل�ساريف يف اجلزء الثالث من الورقة حيث بني اأن البنك املركزي الإيراين يقوم بتطبيق 
اأ�ساليب الرقابة املبا�سرة من موقع العمل يف امل�سارف كما ي�ستخدم اأدوات الرقابة والإ�سراف الأخرى، ويقوم 

مبهمة املقر�س الأخري للم�سارف اأو يطبق نظام حماية الودائع. 
العام  الدين  اإدارة  ق�سية  اأهمها  ومن  املالية،  بال�سيا�سة  املتعلقة  الق�سايا  الورقة  تناولت  الرابع  اجلزء  يف 
للدولة ب�سقيه الدين الداخلي واخلارجي. ويف هذا ال�سدد اأ�سارت الورقة اإىل اأن الدولة تقوم بتمويل جزء من 
بت�سويقها  اإ�سدار �سهادات امل�ساركة التي ت�سدرها احلكومة وتقوم  م�سروعاتها واأن�سطتها القت�سادية من خالل 
للجمهور وعرب املوؤ�س�سات املالية العاملة، وخا�سة امل�سارف. ومتثل املوارد امل�ستقطبة عن طريق هذه ال�سهادات 
موارد حقيقية من مدخرات اأفراد املجتمع، ول تعد متوياًل ت�سخمياً ناجتاً عن التو�سع النقدي على ح�ساب الزيادة 

احلقيقية يف منو الناجت املحلي. 
واجلزء اخلام�س من ورقة العمل جاء حول التطورات الأخرية يف م�سار ال�سيا�سات النقدية واملالية يف اإيران، 
الإيراين، وحدد  القت�سادي  الأداء  وانعكا�ساتها على  اخلارجية  والبيئة  العوملة  اآثار  فيه على  الباحث  وقد ركز 
الأولويات التي ينبغي الرتكيز عليها يف ال�سيا�سات املقبلة يف ظل عوملة القت�ساد العاملي. ويف هذا الإطار حتدث 
الباحث عن م�سكالت ال�سيا�سة القت�سادية يف اإيران مثل زيادة موارد الدولة باإ�سالح النظام ال�سريبي وحتديث 
قطاع الطاقة وتطوير القطاع املايل مبا يتالءم مع تطورات الأدوات املالية عاملياً، كما نّوه ب�سرورة تطوير اأ�سواق 

راأ�س املال بو�سفها اإحدى الو�سائل جللب التمويل طويل الأجل من الداخل ومن اخلارج. 
وختمت الورقة باجلزء ال�ساد�س باحلديث عن التحديات والآفاق امل�ستقبلية لدور ال�سيا�سات النقدية واملالية 
يف تطوير القت�ساد الإيراين على املدى املتو�سط، حيث اقرتح الباحث املتطلبات الأ�سا�سية لنجاح ال�سيا�سات 

التي ميكن اأن ت�ساعد على النمو القت�سادي واخليارات املطروحة لتطبيق هذه ال�سيا�سات. 
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اآقجـن عن ال�سيا�سات  الف�صل الثالث ع�صر والأخري من املحور اخلام�س: ت�سمن ورقة عمل للدكتور ي�سـار   
النقدية واملالية يف تركيا قدم لها بقوله اإن تركيا ظلت تواجه م�سكالت القت�ساد الكلي منذ منت�سف ال�سبعينات، 
وقد جت�سدت يف املعدلت العالية للت�سخم وتدين معدلت النمو القت�سادي خالل الفرتة 0)9)-)99)م. ومن 
جانب اآخر ظهرت م�سكلة عدم التوازن املايل، وخا�سة الدين، الداخلي مع ارتفاع مدفوعات الفائدة التي ظلت 

ت�ستغرق الإيرادات ال�سريبية. 
اأهمها  تركيا، ومن  الكلي يف  القت�ساد  معوقات  ي�سار  الدكتور  ناق�س  العمل  من ورقة  الأول  الق�سم  ويف 
للقطاع  الهيكلي  ال�سعف  اإىل  الت�سخم  الباحث ظاهرة  املتقلب. وقد عزا  املرتفع والنمو القت�سادي  الت�سخم 
العام ومن ثم ظهور العجز املايل الذي يتم متويله بال�ستدانة وزيادة الكتلة النقدية على ح�ساب التمويل باملوارد 
القيا�سية  النمو والأرقام  موؤ�سرات معدلت  الكلي من خالل  القت�ساد  الباحث معوقات  احلقيقية. وا�ستعر�س 
الناجت املحلي ور�سيد احل�ساب اجلاري.  لالأ�سعار واحتياجات القطاع العام من القرو�س ون�سبتها من اإجمايل 

وقد دلَّت كل هذه املوؤ�سرات على املعوقات القت�سادية التي اأ�سار اإليها الباحث. 
يف الق�سم الثاين من ورقة العمل جاء احلديث عن الو�سع النقدي يف تركيا، وقد اأ�سار الباحث هنا اإىل اأن 
�سيا�سات حترير القت�ساد قد بداأت يف تركيا منذ الثمانينات على نطاق وا�سع، حيث و�سعت ال�سلطات اآنذاك 
حتددها  الفائدة  معدلت  اأ�سبحت  احلني  ذلك  ومنذ  احلرة.  ال�سوق  لقت�ساد  ال�سرورية  واملوؤ�س�سات  الآليات 
العمالت  تبادل  و�سوق  امل�سارف  بني  النقدي  ال�سوق  اإن�ساء  احلقبة  تلك  يف  جاء  كما  تامـة.  بحرية  امل�سارف 

الأجنبية يف نهاية الثمانينات. 
وذكر الباحث اأن اأدوات ال�سيا�سة النقدية املبا�سرة وغري املبا�سرة ظلت متاحة للبنك املركزي الرتكي لتن�سيط 
دور ال�سيا�سة النقدية يف القت�ساد مما اأتاح للم�سارف بيئة مواتية لإدارة ال�سيولة، ورمبا متكن ب�سبب ذلك القطاع 
بداية  منذ  نفذت  التي  النقدية  ال�سيا�سة  اإن  الباحث  ويقول  الت�سخم.  مع  املالية  اأو�ساعه  يكيف  اأن  من  اخلا�س 

الت�سعينات قد جنحت يف احتواء حدة الت�سخم وتخفيفها واإن مل تزله متاماً. 
يف الق�سم الثالث لدى حتليل الو�سع املايل، يقول الباحث اإن العجز املايل للقطاع العام يعد عاماًل اأ�سا�سياً 
الداخلية واخلارجية  بال�ستدانة  العجز  تركيا. وقد مت متويل  الكلي يف  التي يواجهها القت�ساد  امل�سكالت  وراء 
اإىل نحو  الن�سبة  بهذه  النزول  ا�ستطاعت  املالية  ال�سيا�سات  اأن  اإّل  املحلي،  الناجت  اإجمايل  بلغت 0)% من  بقيمة 
اإجمايل الناجت املحلي. ولعل من النتائج ال�سالبة لظاهرة العجز املايل بروز عمليات اقرتا�س  ).))% فقط من 
ق�سرية الأجل وباأ�سعار فائدة عالية، الأمر الذي منع ال�ستثمار يف راأ�س املال الثابت. وهذا ما دعا احلكومة لتخاذ 

تدابري من �ساأنها احلد من ارتفاع اأ�سعار الفائدة، وخا�سة يف الن�سف الثاين من الت�سعينات. 
ويقول الباحث اإن هناك دلئل جيدة على تراجع عجز امليزانية وظهور فوائ�س يف امليزانية، وخا�سة بعد 
عام )99)م، مما يّدل على جناح ال�سيا�سات املالية التي تبنتها تركيـا موؤخراً مبعاونـة املنظمـات الدوليـة. وقد عمد 
الباحث اإىل اإلقاء مزيد من ال�سوء على اجلهود املبذولة للتخل�س من ظاهرة الت�سخم يف تركيا، اإذ ناق�س الباحث 
خطة احلكومة الرتكية ملعاجلة ارتفاع الأ�سعار خالل فرتة ثالث �سنوات حتى عام )00)م بداية من عام 000)م. 
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حيث اإن �سيا�سة الدولة يف هذا ال�سدد ترتكز على تطبيق �سيا�سات �سعر ال�سرف بحيث تكون هنالك هوام�س 
بقيمة العملة الرتكية مقابل العمالت الأجنبية خا�سة الدولر الأمريكي. كما ترتكز �سيا�سات تركيز الأ�سعار على 
التقليل من التو�سع النقدي بعدم فتح الئتمان للقطاع العام، وذلك يف اإطار اتفاقية مع �سندوق النقد الدويل. 

كما �سيطبق البنك املركزي اأدوات الرقابة امل�سرفيـة باإحكام ل�سبط الئتمان وال�سيولة امل�سرفيـة. 
بخف�س  احلكومة  تقوم  املالية، حيث  ال�سيا�سة  اإجراءات  الت�سخم  للنزول مبعدلت  الأخرى  الو�سائل  ومن 
امل�سروفات، وخا�سة امل�سروفات اجلارية، وزيادة اإيرادات الدولة من ال�سرائب واجلمارك وغريها من ر�سوم 
اخلدمات. ولل�سبب ذاته، فر�ست الدولة قيوداً على زيادة الأجور يف القطاع العام. وقد اختتم الباحث ورقة 
العمل بقوله اإن تركيا تعهدت باإجراء تطبيق لإ�سالحات هيكلية كفيلة مبعاجلة معوقات القت�ساد الكلي خا�سة بعد 

قبولها مر�سحاً كامل الع�سوية يف الحتاد الأوربي. 

النقدية  ال�سيا�سات  عن  الأنام،  خري  الدكتور  حتدث  والأخري:  ال�صاد�س  املحور  من  ع�صر  الرابع  الف�صل  يف   
واملالية يف اإندوني�سيـا خالل الأزمة القت�سادية عام )99)م وما بعدها. وقد اأ�سار يف البداية اإىل اأن اأكرث الدول 
التي اأ�سريت جراء الأزمة بداأت ت�ستعيد عافيتها، اإّل اأن اخلالف ا�ستمر حول الأ�سباب احلقيقية لالأزمة والدرو�س 
امل�ستفادة من ذلك. وقد ركزت الورقة على خلفية الأزمة املالية والقت�سادية يف اإندوني�سيا واأثرها على الو�سع 

املايل والنقدي منذ عام )99)م حتى عام 000)م. 
بداأت الورقة بتناول ال�سيا�سة املالية والنقدية يف مواجهة الأزمة املالية، وقد اأ�سار الباحث اإىل اأن اإندوني�سيا 
قبل الأزمة قدمت اأمنوذجاً يف التنمية القت�سادية مع اأخواتها من دول جنوب �سرق اآ�سيا. ففي فرتة ثالثة عقود 
اأمكن م�ساعفة اإجمايل الناجت املحلي للفرد اأربعة اأ�سعاف، مما ح�ّسن من م�ستوى املعي�سة ب�سورة ملحوظة، كما 
انخف�س موؤ�سر حزام الفقر من 0)% من جمموع ال�سكان اإىل ))% خالل الفرتة املذكورة من منت�سف ال�ستينات 

وحتى الأزمة يف 999)م. 
ويرى الباحث اأنه حني بداأت الأزمة القت�سادية تبنت اإندوني�سيا �سيا�سات مالية ونقدية حذرة واأمكن احلفاظ 
على معدل الت�سخم عند م�ستويات معقولة لي�سل اإىل )% �سنوياًً منت�سف )99)م. كما اأن معدلت منو الكتلة 
النقدية كانت متوائمة مع معدلت النمو احلقيقي لالقت�ساد. وكانت اإندوني�سيا قد اتبعت والتزمت باأ�س�س امليزانية 
املتوازنة مما �ساعدها على احلفاظ على عجز ب�سيط يف املالية العامة، بل وحتقيق فوائ�س قليلة يف بداية الت�سعينات. 

وقد انعك�س كل ذلك يف التح�سن الن�سبي يف احل�ساب اجلاري مليزان املدفوعات. 
الأعلى  امل�ستوى  تبلغ  مل  )99)م  عام  منت�سف  حتى  اإندوني�سيا  اأن  وهي  مهمة،  مل�ساألة  الباحث  نبه  وقد 
للمخاطر ح�سب املعايري الدولية رغم بع�س الختاللت التي مت التعرف عليها يف النظام امل�سريف املتمثلة يف 
زيادة معدلت القرو�س غري العاملة، وم�سكلة �سعر ال�سرف الثابت مع وجود ح�ساب راأ�س املال املفتوح، مما 
اأ�سعف من فاعلية ال�سيا�سة النقدية يف جانب ال�سيطرة على الت�سخم، اإذ اإن ال�سيا�سة النقدية املت�سددة اأدت اإىل 
ارتفاع اأ�سعار الفائدة على العملة الوطنية، مما ن�سط من القرتا�س بالدولر من امل�سادر املحلية واخلارجية. ومع 
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ظهور الأزمة املالية يف �سرق اآ�سيا تراكمت الديون اخلارجية على القطاع اخلا�س وعجزت ال�سركات املدينة عن 
ال�سداد بالدولر مما قاد لالأزمـة املاليـة. 

تبعة قبل الأزمة من  ويعزو الباحث الأزمة املالية يف اإندوني�سيا اإىل ال�سلة بني ال�سيا�سة النقدية التي كانت مًّ
جهة وتراكم الديون بالدولر دون غطاء ولآجال ق�سرية من جهة ثانية. ولذا يقول الباحث اإن امل�سكلة مل تكن 
يف �سيا�سة ح�ساب راأ�س املال املفتوح بل كانت تكمن يف �سيا�سة ال�سيطرة على اأ�سعار ال�سرف واحتواء الكتلة 

النقديـة واأ�سعار الفائدة. 
اإندوني�سيا حيث جاءت  يف الق�سم الثاين ركزت ورقة العمل على املراحل الأوىل لالأزمة القت�سادية يف 
الإ�سارة اإىل اأن بداية الأزمة كانت بانهيار غري م�سبوق يف اأ�سعار ال�سرف على م�ستوى الإقليم مما مهد للتوقعات 
ال�سلبية حول دور دول �سرق اآ�سيا ال�ستة مبا فيها اإندوني�سيا، ثم بعد ذلك بداأ التدهور يف قيمة العملة الإندوني�سية 
اأن  اإل  ودعائمه  الإندوني�سي  القت�ساد  قوة  ورغم  التايالنديـة.  العملة  لقيمة  الكبري  الرتاجع  بعدوى  تاأثرها  من 
امل�ستثمرين كانوا قد اأوقفوا تدفق القرو�س اجلديدة لإندوني�سيا، كما بداأ املتعاملون بالعمالت واملدخرون البحث 
الوطنية، وقد زاد من  العملة  العمالت الأجنبية والتخل�س من  اإىل  الهرولة  عن حماية لأموالهم، فبداأت حالة 
هذه الهرولة وجود الديون ق�سرية الأجل بالدولر. ونتيجة هذا الهروب زادت م�سكلة احل�ساب اجلاري مليزان 

املدفوعات مع فرار الأموال خارج اإندوني�سيـا. 
يف الق�سم الثالث ناق�س الباحث رد الفعل الأويل جتاه الأزمة القت�سادية يف �سوء ال�سيا�سات التي تبنتها 
احلكومة اآنذاك ومنها تعومي قيمة العملة الإندوني�سيـة التي قويت يف مقابل الدولر خا�سة بعد رفع اأ�سعار الفائدة 
واحتواء ال�سيولة، ولكن احلكومة مل ت�ستمر يف متابعة هذه ال�سيا�سات فتم تخفي�س �سعر الفائدة وزاد التو�سع 
النقدي مما اأدى لنخفا�س قيمة العملة مرة ثانية. لذلك يقول الباحث اأن التغري املفاجئ لل�سيا�سات كان من اأهم 

�سمات املرحلة الأوىل من الأزمة، والدليل على هذا قرار اإغالق �ستة ع�سر م�سرفاً ثم اإعادة فتحها مرة ثانيـة. 
وقد اأ�سارت الدرا�سة هنا لتاأثري خف�س قيمة العملة على مالءة البنوك اإذ اأدى ذلك اإىل هروب قدر كبري من 
الودائع من البنوك خا�سة تلك التي تتعر�س للمخاطر املاليـة، وبداأت ظاهرة الذعر امل�سريف واملايل يف النت�سار. 
وذكر الباحث اإن البنك املركزي الإندوني�سي قد تدخل يف �سوق العمالت الأجنبية ببيع الدولر و�سراء الروبيـة. 
يف الق�سم الرابع تناول الباحث ال�سيا�سات النقدية والإجراءات التي اتخذت لحقاً بعد عام تقريباً من بداية 
البنك  �سهادات  على  الفائدة  اأ�سعار  رفعت  اإذ  القت�سادية؛  الأو�ساع  التحكم يف  من  احلكومة  الأزمة ومكنت 

ل الت�سخم الذي ظل منخف�ساً منذ اأكتوبر )99)م.  املركزي مما اأك�سب الروبيـة قوة، و�سرعان ما انخف�س معدَّ
يف الق�سم اخلام�س والأخري يقول الباحث اإن ال�سيا�سات املالية مل تكن ن�سطة يف بدايات الأزمة القت�سادية. 
ويقول باأن اأهم مبادرة مالية اتخذت يف هذا ال�ساأن هي قرار الإرجاء اأو اإعادة النظر يف متويل احلكومة لعدد من 
م�سروعات البنية الأ�سا�سية. وكان الهدف من وراء ذلك تقليل ال�سترياد وتوفري العمالت الأجنبية للم�ساعدة 
يف دعم قيمة الروبيـة، ولكن الأثر الكبري لهذا القرار كما يقول الباحث هو اإبطاء الزيادة يف الطلب الكلي على 
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م�ستوى القت�سـاد. وكانت احلكومة قد غريَّت من �سيا�سة الإبطاء بالنمو القت�سادي بانتهاجها �سيا�سة مالية تو�سعية 
الأمان  �سبكة  اإطار  تنموية يف  برامج  تنفيذ  احلكومة يف  بداأت  كما  املايل )99)-999)م.  العام  حمفزة خالل 
الجتماعي، و�ساعدت الزيادة يف الإيرادات ال�سريبية يف تقليل العجز املايل، مما اأدى بدوره اإىل زيادة الإنفاق 

احلكومي وعزز يف تن�سيط الطلب الكلي. 
ويختتم الباحث الورقة بقوله اإن ال�سيا�سات النقدية قد �ساعدت يف احتواء الأزمة املالية ب�سكل كبري، ولول 

اأن تغريت ال�سيا�سات لأمكن ال�سيطرة على الأو�ساع القت�سادية خالل فرتة الأزمة يف فرتة زمنيـة اأق�سر. 
 يف الف�صل اخلام�س ع�صر والأخري من املحور الأخري: تناول الأ�ستاذ اإ�سماعيل حاج بكر دور ال�سيا�سات النقديـة 

واملاليـة يف التنميـة القت�ساديـة ملاليزيـا. 
ناق�ست الورقة يف اجلزء الأول منها الأداء القت�سادي ملاليزيا من منظور عام خالل ما يزيد عن ثالثني �سنة 
اإىل نهاية عقد الت�سعينات. وقد اأبان الباحث اأن ال�سمة املميزة للتنمية القت�سادية ملاليزيا هي قدرة القت�ساد على 
املحلي من ).)% يف  الناجت  النمو يف  ارتفع معدل  اإذ  نهاية اخلم�سينات  منذ  �سريعة  احلفاظ على معدلت منو 
ال�ستينات اإىل ).)% يف ال�سبعينات. وحتى يف منت�سف الثمانينات خالل �سنوات الركود يف القت�ساد العاملي 

مل يقل معدل منو القت�ساد املاليزي عن ).)%. 
اإن القت�ساد املاليزي قد بداأ الزدهار مرة اأخرى عام ))9)م حتى عام )99)م،  وذهب الباحث للقول 
قبيل الأزمة املالية نتيجة لإجراءات وتدابري الإ�سالح الهيكلي التي اتخذتها احلكومة ب�ساأن معاجلة الزدواجية يف 
احل�ساب اجلاري مليزان املدفوعات واملركز املايل للحكومة وت�سجيع روح املبادرة لدى القطاع اخلا�س عن طريق 
بلغ  اتبعت،  التي  لل�سيا�سات  الطيبة  النتائج  وب�سبب  التخ�سي�س.  لربامج  اإ�سافة  تنظيمه  واإعادة  القت�ساد  حترير 
متو�سط منو القت�ساد ).9% خالل الفرتة 990)-)99)م. ولكن ذلك النمو املطرد قد ا�سطرب مع الأزمة املالية 
التي اجتاحت دول املنطقة ومن بينها ماليزيا، مما اأدى لرتاجع مّعدل النمو اإىل ).)% خالل الفرتة )99)-000)م.

وقد اأبان الباحث اأن م�سار ال�سيا�سات النقدية واملالية قد تغري اإثر الأزمة ليقوم على اأ�سا�س تن�سيط القت�ساد. 
ر ال�سيا�سة املالية ملاليزيا عرب اأربعة مراحل خالل الفرتة 0)9)-))9)م،  ناق�س الباحث يف اجلزء الثاين تطوُّ
اإذ  بعدها ) )99)-000)م).  الأزمة وما  املالية يف )99) ثم فرتة  الأزمة  قبل  ما  اإىل  الثمانينات  ومن منت�سف 
ذكر الباحث اأن لل�سيا�سات املالية خالل املرحلة الأوىل هدفان: الأول الق�ساء على الفقر، والثاين تنظيم املجتمع 
منو  اإطار  يف  الأهداف  هذه  حتقيق  من  اآنذاك  املالية  ال�سيا�سات  مكنت  وقد  العمل:  فر�س  يف  امل�ساواة  بهدف 
اقت�سادي �سريع وحت�سن يف توزيع الدخل وا�ستقرار يف الأ�سعار ويف الو�سع املايل وتنويع لالأن�سطة القت�سادية، 

مة التو�سعية للميزانية لتحقيق امل�ستوى املطلوب من النمو القت�سادي. وقد غلبت ال�سِّ
اأما يف املرحلة الثانية )منت�سف الثمانينات) فقد طبقت ماليزيا ملواجهة اآثار الركود القت�سادي العاملي �سيا�سة 
مالية م�سادة للتقلبات الدورية، مما زاد من نفقات القطاع العام مع تراجع يف دور القطاع اخلا�س. ومع عدم 
فاعلية هذه ال�سيا�سات جلاأت الدولة لتخاذ تدابري اأخرى لتقوية هيكل القت�ساد، ومن ذلك تطبيق قيود و�سوابط 
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ال�سيا�سات  لهذه  ال�سلبي  التاأثري  اإنه رغم  الباحث  العام. ويقول  الإنفاق  الت�سغيل وخف�س  نفقات  �سارمة على 
على النمو القت�سادي خالل منت�سف حقبة الثمانينات اإل اأن ذلك كان �سرورياً ل�سمان حيوية القت�ساد ولتقوية 
الثانية  املرحلة  خالل  الهيكلية  الإ�سالح  �سيا�سات  اإطار  ويف  املدفوعات.  ميزان  ومركز  للحكومة  املايل  املركز 
املحلي، ودعمت  التمويل  العتماد على م�سادر  بزيادة  اخلارجي وخدماته  الدين  اإىل خف�س  عمدت احلكومة 

القطاع اخلا�س و�سجعت مبادراتـه.
ويف املرحلة الثالثة -بعد منت�سف الثمانينات وما قبل الأزمة املالية يف )99)م- كان القت�ساد املاليزي كما 
مما كانت عليه يف  بكثري  اأقوى  الأ�سا�سية لالقت�ساد  القواعد  اأ�سبحت  ازدهار، حيث  الدرا�سة يف حالة  اأ�سارت 
اأي وقت م�سى. وقد متثل التحدي الكبري لل�سيا�سات القت�سادية خالل تلك احلقبة يف املحافظة على م�ستوى 
م�ستدام من النمو دون جتاوز قدرة القت�ساد على متويل الأن�سطة ودون �سغوط ت�سخمية. وقد تطلب ذلك تدابري 
وتعزيز  املدخرات  وت�سجيع  العر�س  على  القيود  تخفيف  من  ومزيداً  املحلي  الطلب  م�ستوى  اإدارة  ت�ستهدف 
الإنتاجية والقدرة التناف�سية لالقت�ساد. وقد �سحب هذه التدابري اإجراءات اأخرى مكملة على �سعيد ال�سيا�سات 

النقديـة ا�ستهدفت احتواء ال�سغوط املفرطة على الطلب و�سمان ا�ستقرار الأ�سعار وثباتها. 
ويف املرحلة الرابعــة والأخرية جــاء احلديث عن ا�ســتخدام ال�سـيا�سـة املالية يف اإدارة الأزمة املاليـة خالل 
الفرتة )99) - 000)م. وقد اأ�سار الباحث يف البداية اإىل اأ�سباب الأزمة وانعكا�ساتها على القت�ساد املاليزي، 
وخا�سة قطاع ال�سادر. ونظراً لأن الأزمة قد طالت القت�ساد كله فقد تاأثر النظام املايل ب�سورة �سالبة وان�سغلت 
املوؤ�س�سات امل�سرفية باإدارة التدهور يف نوعية الأ�سول وتناق�س روؤو�س اأموالها وحدت من ن�ساطها القرا�سي. 
مالية  �سيا�سة  احلكومة  طبقت  الطويل  الك�ساد  حالة  ومنع  ولدفع  النكما�س  من  مزيد  حدوث  دون  وللحيلولة 
الغر�س تغريت خطة احلفاظ على  الالزم لالقت�ساد. ولهذا  املايل  لتوفري احلافز واملن�سط  لعام 999)م  تو�سعية 
اأ�سا�سية. ويف �سوء تلك اجلهود، ا�ستعاد القت�ساد  فوائ�س يف امليزانية اإىل خطة زيادة نفقات التنمية ب�سورة 
عافيته ومت تعزيز النتعا�س والقواعد الأ�سا�سية الكلية لالقت�ساد، و�ساعد ذلك كله يف تن�سيط ال�سادرات ودعم 

ميزان املدفوعات وزيادة الحتياطي اخلارجي ملاليزيـا. 
يف اجلزء الثالث تناول الباحث ال�سيا�سات النقدية يف ماليزيا، وذكر اأن دور ال�سيا�سات النقدية انح�سر يف 
م�ساندة ال�سيا�سات املالية بغية الو�سول اإىل اأعلى معدل من النمو امل�ستدام مع ا�ستقرار الأ�سعار و�سعر ال�سرف. 
التو�سع  يف  التحكم  خالل  من  نقدياً  ا�ستقراراً  حتقق  نقدية  �سيا�سة  املاليزي  املركزي  البنك  اتبع  الغر�س  ولهذا 
الت�سبب يف �سغوط ت�سخميـة. وقد  النمو احلقيقي يف القت�ساد دون  ليتواءم مع  النقدي والئتمان امل�سريف 
اتبعت ماليزيا -كما جاء يف الورقة- �سيا�سة نقدية تو�سعية خالل الفرتة ))9) - ))9)م لتجنب خطر حدوث 
انكما�س اقت�سادي، و�سيا�سة نقدية انكما�سية لكبح جماح الت�سخم ولزيادة املدخرات على غرار ما حدث خالل 

الفرتة 9)9) - )99)م.
النقد  باأ�سواق  البنك املركزي اهتمامه  اأوىل  املالية، فقد  املوؤ�س�سات  النقدية تعمل من خالل  ال�سيا�سة  ولأن 
والأ�سواق املالية يف ماليزيا، خا�سة يف عقد ال�سبعينات عند ظهور الأ�سواق النقدية على م�ستوى العامل، حيث 
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ا�ستغل البنك املركزي مبو�سوع تطوير الو�ساطة املالية وجتنب التقلبات املالية. واأبان الباحث اأن البنك املركزي 
قد وظف املوؤ�س�سات املالية ل�سالح اأهداف ال�سيا�سات النقدية تو�سعاً وانكما�ساً كما حدث خالل حقبة ال�سبعينات 
لل�سيا�سات  الرئي�س  الهدف  املالية يف منت�سف )99)م، فقد كان  الأزمة  الت�سعينات وقبل  اأما يف  والثمانينات. 
النقدية احتواء الطلب املفرط وت�سجيع املدخرات واحلفاظ على ال�ستقرار يف الأ�سواق املالية املحلية. ولذلك 
قام البنك املركزي بعلميات امت�سا�س لل�سيولة بوا�سطة جمموعة من الأدوات، مبا يف ذلك اإ�سدار �سندات البنك 

املركزي واإقامة ح�سابات منف�سلة لفائ�س اأر�سدة امل�سارف. 
ب من مهمة ال�سيا�سات النقدية قبيل الأزمة املالية التدفقات الكبرية لروؤو�س  وقد اأ�سار الباحث اإىل اأنه مما �سعَّ
الأموال وتغريت ال�سيا�سة النقدية بدرجة كبرية بعد الأزمة املالية لتتواءم مع ال�سيا�سة املالية التو�سعية، وخا�سة 
بعدما تبني حجم مديونية ال�سركات جتاه القطاع امل�سريف وعجزها عن ال�سداد ووجود اأ�سول غري عاملة بن�سب 
بينها  من  امل�سريف،  القطاع  وتنظيم  الهيكلة  لإعادة  �ساملة  خطة  املركزي  البنك  بداأ  كما  امل�سارف.  لدى  عالية 
ت�سجيع الندماج بني امل�سارف و�سركات الأموال. ومن تدابري ال�سيا�سة النقدية بعد الأزمة قيام امل�سرف املركزي 

برقابة �سعر ال�سرف و�سعر الفائدة لتقليل تكلفة خدمة ديون قطاع ال�سركات جتاه القطاع امل�سريف. 
الأزمة  من  اخلروج  اإىل  باملال  اأدت  واملالية  النقدية  ال�سيا�سات  اإن  بالقول  العمل  ورقة  الباحث  ويختتم 
القت�سادية التي طالت اقت�سادات جنوب �سرق اآ�سيا ومن بينها ماليزيا. وكما �ساعدت هذه ال�سيا�سات من قبل 
يف املا�سي يف احلفاظ على معدلت النمو مع ا�ستقرار اأ�سعار ال�سرف ومعدلت الأ�سعار فقد �ساعدت بدورها 

بعد الأزمة يف احتواء الآثار املالية والنقدية للهزات القت�سادية التي �سربت اقت�سادات جنوب اآ�سيـا و�سرقها.
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