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 الملخص.                                              
ودان. وأثره على الودائع االستثمارية في السباعتباره احد اهم المحددات االستثمارية  تناولت الدراسة التضخم 

ان الجهاز المصرفي السوداني تتنوع فيه العمليات المصرفية حيث تمثل الودائع  حيث تمثلت مشكلة الدراسة في
اعلى نسبة فى العمليات المصرفية، اضافة الي العمليات التمويلية إال انها تتأثر بعدة عوامل تؤدي الى عدم 

از المصرفي. هدفت الدراسة التعرف على محدد االستثمار بالتركيز على التضخم من حيث تحقق اهداف الجه
المفهوم واالهداف واالثار المرتبطة به، ودراسة ومعرفة اثر التضخم كمحدد استثماري والعوامل االخري علي 

. أختبرت يتمويل المصرفع االستثمارية والالعمليات اداء الجهاز المصرفي السوداني خاصة نمو الودائع  والودائ
الدراسة الفرضيات اآلتية: التضخم يؤثر علي التمويل المصرفي بالسودان والعمل االستثماري، يتاثر نمو الودائع 
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المصرفية والودائع االستثمارية بالتضخم في السودان، التضخم يؤثر علي االداء المصرفي خاصة التمويل 
 توصلت الدراسة إلى النتائج  اآلتية: يصل السوداني. المصرفي الممنوح للقطاعات بواسطة بنك ف

 التضخم،وتوجيه من الحد وبالتالي واستقرارها العملة قيمة على الحفاظ في المصرفي الجهاز مساهمة
 لهذه ايكون  خالله من والتي النقدية السلطة استقاللية درجة النقديةعلى السياسة فعالية تتوقف، سياسةاإلئتمان
 .النقدي المعروض في التحكم ةالسياسة فعالي

 ارسةومم رسم مجال في فصيل اإلسالمي السوداني أكبرلبنك استقاللية إعطاء ضرورةأوصت الدراسة ب 
 السياسة أدوات لتفعي ضرورة، و النقدي العرض ضبط في الفعال لتحكم لها يضمن بما النقدية وتنفيذالسياسة

 في تنويعال أجل من الخصم إعادة أداة معدل تفعيل ،وإعادة المفتوحة السوق  عمليات خاصة غيرالمباشرة النقدية
 .غيرالمباشرة النقدية السياسة أدوات

 الودائع االستثمارية. -الكلمات المفتاحية: التضخم

Abstract. 
The study handling the inflation as one investment elements and their effect on the 
investment consignation in Sudan which it becomes the study problem handling 
the Sudan banking system which differ on it banking operation including the 
consignation upper percentage on the banking operating, moreover financial 
operating where it effected with numerical elements leading to non gain the banking 
system . This study aimed to knowledgeable to elements of investments concerting 
on inflation according to the concept and aims and relating effecting and knowing 
the inflation effects as investing elements and others elements during the Sudanese 
baking system special in growing the consignation and investment consignation 
and banking financing. This study tested this hypothesis inflation effect on the 
Sudanese banking financing and effecting of the inflation on their working special 
in the banking financing which it gained from the Facial Sudanese Bank, the study 
indicated to this results as show below: The banking system contributing to save 
the value of currency and settled far away from the inflation rate and handling out 
financial politest and settled down the currency value, which it have effecting policy 
in currency demanding. Finally and lasting the study calling to give widening 
independent necessity to facial Sudanese bank in making and contributing in 
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financial policy which it including the controlling the currency demand and 
necessary to indirect financing element policy especial in open marketing and 
returned the decreasing  rate to the diversity in indirect  financing policy . 
Words keys: Inflation - Consignation investment . 

 المحور األول: اإلطار المنهجي:
  تمهيد:

تعرضت معظم اقتصاديات دول العالم بمختلف أنظمتها ومستوى تقدمها إلى موجة من التضخم 
ترتب عليها ارتفاع في المستوى العام لألسعار وانعكس ذلك سلبًا علي الحياة االقتصادية في 
بلدان العالم وبالتالي اثاره علي االقتصاد العالمي خاصة وان االزمات العالمية مازالت تلقي 

 لها علي اقتصاديات كثير من الدول. بظال
ال شك ان التضخم له اثار عديدة ولكن تبقي اثاره علي االداء المصرفي واضحة  المعالم كأحد 
أهم محددات االستثمار خاصة حركة الودائع بصفة عامة والودائع االستثمارية  بصفة خاصة، 

اصة ابعاده علي االداء التنموي خ وتم تناول هذا االثار بالكثير من التحليل االقتصادي لتلمس
 مجال التمويل واالئتمان المصرفي المعتمدة بشكل رئيسي على الودائع االسثتمارية. 

الشك ان السياسات االقتصادية وما تحمله من تطور في مؤشراتها التضخم كمثال وكمؤثر اثرت 
 علي االداء المصرفي  في السودان خاصة في الودائع والتمويل المصرفي.

 مشكلة الدراسة: 
تتمثل مشكلة الدراسة في ان الجهاز المصرفي السوداني تتنوع فيه العمليات المصرفية حيث تمثل 

تأثر بعدة ال انها تاضافة الي العمليات التمويلية إالودائع اعلى نسبة فى العمليات المصرفية، 
 عوامل تؤدي الى عدم تحقق اهداف الجهاز المصرفي ومن اهمها التضخم 

هل يؤثر معدل التضخم االقتصادي كمحدد استثماري على االداء المصرفي السؤال الرئيسي: 
رع منها ، وتتففي السودان خاصة نمو الودائع وتطورها والتمويل المصرفي للنشاط االنتاجي؟

 اآلسئلة التالية:
 ؤثر التضخم على كفأة وفاعلية االداء التمويلي للمصارف فى السودان؟ يهل  .1
  ؟معدل التضخم االقتصادي كمحدد استثماري  على معدالت نمو الودائع بالسودان ؤثرهل ي .2
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 ؟ م2015ـ  2000هل التضخم يؤثر على اداء بنك فيصل االسالمي السوداني خالل الفترة من  .3
 همية الدراسة: أ

 تنبع اهمية الدارسة فى االتي: 
 االهمية العلمية: أواًل: 

ي الى معوقات ومشاكل اداء الجهاز المصرفي السوداني من تتمثل فى تفسير االسباب التى تؤد
خالل تحليل واقع بعض العمليات  المصرفية االساسية  فى السودان، وتحليل العوامل المحيطة 

تجربة بنك  ن، كما أبالمعلومة االقتصادية التى تساهم فى رفع كفاة وفعالية المصارف السودانية
ه ود سياق تاريخي يوفر معلومات تسند التحليل العلمي لهذفيصل السودان تعتبر مهمة وذلك لوج

 الدراسة وبالتالي أهمية نتائجها. 
 االهمية العملية: ثانيًا: 

تتمثل فى تقديم الحلول االقتصادية لمعالجة اثر التضخم على اداء الجهاز المصرفي السوداني 
 بصفة عامة والجهاز المصرفي بصفة خاصة لجهات االختصاص.

 
 أهداف الدراسة: 

 تهدف الدراسة الى تحقيق االتي: 
التعرف على محدد االستثمار بالتركيز على التضخم من حيث المفهوم واالهداف واالثار  .1

 المرتبطة به.
دراسة ومعرفة اثر التضخم كمحدد استثماري والعوامل االخري علي العمليات اداء الجهاز  .2

 ودائع االستثمارية والتمويل المصرفي. المصرفي السوداني خاصة نمو الودائع  وال
 التعرف علي تطور ونشاة الجهاز المصرفي بالسودان وتطور العمليات المصرفية بالسودان.  .3

 فرضيات الدراسة: 
 : ةالفرضيات االتيإختبرت الدراسة  
 التضخم يؤثر علي التمويل المصرفي بالسودان والعمل االستثماري.  .1
 يتاثر نمو الودائع المصرفية والودائع االستثمارية بالتضخم في السودان.  .2
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التضخم يؤثر علي االداء المصرفي خاصة التمويل المصرفي الممنوح للقطاعات بواسطة  .3
 بنك فيصل السوداني. 

 : ية الدراسةمنهج
 : ت الدراسة على المناهج االتيةاعتمد

 كلة وصياغة فرضيات البحث.فى تحديد ابعاد المش "المنهج االستنباطي .1
 المنهج االستقرائي: الختبار فرضيات البحث. .2
 المنهج التاريخي: لعرض الدراسات السابقة. .3
 المنهج الوصفي التحليلي: الجراء الدراسة الميدانية وتحليل البيانات واستخراج النتائج. .4

 الدراسات السابقة:المحور الثاني: 
 م:2000دراسة اسيالت، 

البحث في أنه ظل ظروف التضخم البد من إيجاد أساليب وطرق تأخذ في الحسبان تمثلت مشكلة 
عامل التضخم وتأثيره في اختيار بدائل االستثمار المتاحة والتي بدونها تصبح عاجزة عن التوصل 
إلى قرارات سليمة. هدفت الدراسة إلى عرض وتحليل االرتفاع في المستوى العام لألسعار أثره 

يات من فرض لمالية وإظهار مدى تأثر قدرات االستثمار طويلة األجل بالتضخم.على القوائم ا
الدراسة أن التضخم يؤثر على بنود القوائم المالية التارخية مما يجعلها مضللة للمستخدم لذلك 

من أهم و  تفقد المصداقية في التعبير عن اتخاذ قرارات المرتبطة باالستثمارات طويلة األجل.
توصلت إليها الدراسة أن محاسبة التضخم في مضمونها ما هي اال تعديل بيانات النتائج التي 

التكلفة التاريخية ولكن هذا المفهوم لم يحظى بالقبول عن الكثيرين باعتبار أن بيانات محاسبة 
التكلفة التاريخية تتميز بالموضوعية إال أن بيانات محاسبة التضخم تحاول إعطاء معلومات 

 ت األسعار السائدة في حينها.أفضل عند تغيرا
 
 

 م:2005عبد الحميد،  :دراسة
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تمثلت مشكلة الدراسة في هدف المحاسبة إلى خدمة األطراف المعنية بالمعلومات عن النشاطات 
المالية للوحدات االقتصادية وعليه يمكن النظر للمحاسبة على أنها نظام معلومات يتعامل مع 

دفت الدراسة ه ويعالجها ويوصلها إلى مستخدميها بشكل بيانات مالية.البيئة يأخذ منها البيانات 
إلى أن التعرف على مدى صالحية المبادئ المحاسبية المتبعة في إعداد المالية لتحقيق أغراض 
البحث قام الباحث باختبار الفرضيات التالية: يقوم البحث على فرضية رئيسية ال تؤثر الزيادة 

عار )التضخم( على مدى مالئمة وموثوقية المعلومات المحاسبية الواردة في المستوى العام لألس
توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية: أن المعلومات المحاسبية التي ال تعكس  في البيانات المالية.

أثر التضخم تضعف من مقدرة المستخدم على التنبؤ كون هذه المعلومات ال تخفض درجة عدم 
م دقتها بشكل نسبي، يؤثر التضخم على مدى الثقة في المعلومات التأكد بشكل كافي لعد

 المحاسبية. 
 م:2015دراسة الرشيد، 

تمثلت مشكلة الدراسة في ما هي األسباب التي تؤدي لحدوث التضحم في السودان واستمراريته، 
 وهدفت الدراسة إلى التعرف على ظاهرة التضخم في السودان، كما افترضت الدراسة أن هنالك
عالقة داللة إحصائية بين اإلنفاق الحكومي الجاري والتضخم، كما اعتمدت في الدراسة على 
مصادر البيانات الثانوية مثل الكتب والتقارير من وزارة المالية وبنك السودان وغيرها، اتبعت 

للتحقق من صحة الفرضيات. من  SPSSالدراسة المنهج اإلحصائي الوصفي باستخدام برامج 
توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين اإلنفاق تائج التي توصلت لها الدراسة: أهم الن

الحكومي الجاري والتضخم في السودان. لتاكيد هذه العالقة الطردية بين اإلنفاق الجاري والتضخم، 
 وهنالك زيادة ظاهرية في أرقام اإلنفاق الجاري وهذه الزيادة الظاهرية لم تصاحبها زيادة في نصيب

الفرد من كمية السلع والخدمات المستخدمة إلشباع الحاجات العامة أو حتى في تحسين مستوى 
الخدمة المقدمة العامة وهذه الزيادة الظاهرية في اإلنفاق العام أدت إلى زيادة معدالت التضخم 
 في السودان، اإلجراءات اإلصالحية التى إتبعتها الحكومة في مجال اإلنفاق الجاري أدت إلى

زيادة معدالت التضخم في السودان. أن هنالك توجيه لإلنفاق العام لمجاالت غير إنتاجية  
 باإلضافة إلى زيادة األجور أدت إلى حدوث أو زيادة معدالت التضخم.
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 اإلطار النظري للتضخم: :الثالث المحور
 أواًل: مفهوم التضخم:

ملية االقتصاديين يحصدون المفهوم في ععند تحديد مفهوم التضخم نجد أن كثيرًا من الباحثين 
ارتفاع األسعار ولعل ارتفاع األسعار هو مؤثر علي التضخم وان جاز التعبير فان ارتفاع األسعار 
يجتمع فيه تعريف التضخم والمؤشر علي التضخم وسبب التضخم. وإذا رجعنا إلى اللغة نفهم 

كبر الحجم مع قلة القيمة هو ما  معني مصطلح التضخم فإن كبر الحجم ثمن سلعة ما إلى أن
تعنيه هذه الكلمة فتكون األسعار عالية واألجور عالية والنقود في أيدي الناس كثيرة ولكنها مجرد 
أرقام ال قيمة لها تناسب كثرتها فتجد شخص مرتبة ثالثة أالف وحده نقدية ويكون ثمن طبق 

ية من هنا سمي هذا االنتفاخ في كم بيض أو كيلو لحم يزيد علي خمسمائة وحدة نقدية من مرتبة
 .(225م، ص2001)محمد الباشا،  النقود وكمية األسعار بالتضخم

بالرغم من ان التضخم هو أكثر المصطلحات االقتصادية شيوعا إال انه ال يوجد تعريف واحد له 
 وذلك لالختالف حول المفهوم نفسه إذا قد يتضمن عدة مدلوالت منها:

ف اإلنتاج ناتج من االرتفاع في عنصر من عناصر اإلنتاج أو العناصر ارتفاع حاد في تكالي .1
 مجتمعة.

 ارتفاع حاد في األسعار أو هو نتيجة باالرتفاع في تكاليف اإلنتاج. .2
 ارتفاع الدخول النقدية الذي ال يقابله زيادة في اإلنتاج. .3

طلب الكلي ة في الوقد  عرف )كينز( التضخم الحقيقي بأنه طرف اقتصادي ال يؤدي زيادة إضافي
 إلى زيادة أخري في الناتج.

يشير كينر إلى سبب التضخم في التعريف الذي أورده حيث تذهب إلى زيادة في الطلب الكلي 
 إلى زيادة في األسعار أالف عناصر اإلنتاج في طرف التشغيل الكامل.

دة في اإلنتاج يترجم إلى زيابالتالي فإن اإلنفاق االستهالكي واإلنفاق االستثماري في المتجهة لن 
 . (7-3م، ص ص 2001)بدر الدين حسين جبر هللا، بل يترجم إلى زيادة في األسعار

 يعرف التضخم بأنه االرتفاع المستمر والملموس في المستوي العام لألسعار في دولة ما.  
 التضخم في السودان:ثانيًا: 
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تشكل  العوامل االقتصادية الكلية التي يعتبر التضخم ظاهرة اقتصاديا كلية فهو يعكس تفاعل
التوازن الداخلي الخارجي وتعكس اثر العالقة الديناميكية بين المتغيرات االقتصادية الكلية ويعرف 
التضخم بأنه االرتفاع المستمر في كميات النقود المطلوبة لشراء نفس الكمية من السلع والخدمات 

 شائعة يحدث التضخم تشوهات أساسية في االقتصادويعتبر التضخم من األمراض االقتصادية ال
ويعيد توزيع الدخل بطريقة عشوائية لصالح أصحاب الدخل المحدود ويخلف التضخم مناخا من 
عدم اليقينية يصعب معها اتخاذ القرارات االقتصادية ويتعطل االستثمار ويتراجع اإلنتاج واإلنتاجية 

 علي الشرائح الضعيفة وذوي الدخل المحدود.ومن المعلوم أن التضخم يؤثر بصورة اكبر 
يضف التضخم في األدبيات االقتصادية إلى أنواع عديدة حسبا لمصدر الذي نتجت عنه الضغوط 

 demandالتضخمية التضخم الناتج من ارتفاع الطلب وزيادته يسمي تضخم جذب الطلب)
pullضخم دفع التكلفة )( والتضخم الناتج من ارتفاع التكلفة من ناحية الصرف يسمي تcost 

push وهنالك تضيف ثالث التضخم الناتج من المعوقات الملكية يسمي بالتضخم  الهيكلي )
(structural inflation يعتقد االقتصاديون هذا التصنيف فيه تبسيط مخل لعملية معقدة متداخلة )

 يمكن الل والومركبة وان التضخم يمكن ان يبدأ بشكل ويتطور بسرعة إلى شكل آخر لالستق
إلغاء االستقالل وباقي القيم السلبية إال بالعمل علي مقاومة النظام االقتصادي والذي يكرس 
للمربع المخرب )الفقر والجهل والمرض والبطالة( ويفرز هذا القيم السلبية وإقامة النظام االقتصادي 

سوداني لمجتمع اليعبر عن القيم الحضارية للشخصية السودانية ويهدف إلى تحقيق مصلحة ا
 ككل.

ظل السودان كغيره من الدول النامية يعاني من التضخم ولفترات طويلة وان اختلفت حدته من 
فترة إلى أخرى وقد لعبت السياسات االقتصادية والسياسات االقتصادية غير المالئمة لعبت دورًا 

 .(15)مؤيد الفضل عيد، د.ت، صرئيسيًا في حدوثه
في مصداقية األرقام التي يصورها الجهاز المركزي لإلحصاء فيما  يشكل بعض االقتصاديين

يتعلق بالمؤشرات االقتصادية بصورة عامة ومعدل التضخم بصورة خاصة العتماده في حسابها 
علي بيانات قديمة خاصة وان السلع في ارتفاع مستمر قائلين بأنه من الطبيعي أن ترتفع نسبة 

لمعيشية تحتاج أن ترتفع نسبة التضخم إلعادة النظر ووضع التضخم ويقول البعض أن السلعة ا
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السلع والخدمات المكونة للسلعة وضع األوزان له مبينا أن أمر أنماط االستهالك اختلفت حاليا 
عن االستهالك في الفترة التي تم فيها وضع السلع واألوزان مشيرا إلى أهمية إدخال االتصاالت 

ت وذلك ألنها أصبحت تؤثر علي منصرفات األسر وتعتبرها سلعة االستهالك في قطاع الخدما
 .(7)بدر الدين حسين جبر هللا، ص أساسية في سلعة االستهالك

 :التضخم في االقتصاد السوداني المسببات والحلولثالثًا: 
من المؤشرات االقتصادية الهامة ظل يلعب دورًا كبيرًا في تحديد اتجاهات السياسات االقتصادية 

من قبل صناع القرار االقتصادي في السودان إال وهو التضخم االقتصادي الذي يتم  المتخذة
تشخيص االقتصاديات بإلقاء نظرة علي معدلة فارتفاع هذا المعدل يوحي بوجود خلل في االقتصاد 

 القومي ينبغي مما بحثه بالطرق التي سيأتي بيانها الحق.
 أسباب التضخم: -1

بر هللا، )بدر الدين حسين جير االقتصاديون إلي األسباب اآلتيةتتحدد أسباب التضخم لكن يش
 :(9ص

ارتفاع تكاليف اإلنتاج:مثال ارتفاع أسعار المواد الخام أو ارتفاع األجور بسبب ضغوط نقابات  .أ
 العمال لمواجهة االرتفاع في أسعار السلع والخدمات.

 تضخيم الطلب. .ب
تعامل ي تؤدي إلى حدوث التضخم بسبب منع الالعقوبات االقتصادية التي تفرض علي الدول الت.ج

 الخارجي.
ارتفاع الفوائد النقدية إذ يري االقتصاديون ان االزدهار االقتصادي يحدث عندما تقترب الفائدة  .د

 من الصفر.
 السياسات االقتصادية غير المواتية. .ه
 أنواع التضخم: -2

 يمكن تقسيم التضخم من حيث األتي:
 التضخيم المكبوت.تضخم طليق،  األسعار وينقسم إلى:درجة اإلشراف علي أ. 
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التضخم الجامح هو زيادة كبيرة في األسعار تصاحبها زيادة  . من حيث الدرجة ينقسم إلى:ب
التضخم الزاحف هو تضخم معتدل أو باللولب الخبيث، مماثلة في األجور مما يولد ما يعرف 

األجور بنسبة اكبر من زيادة اإلنتاج إلى أن متدرج ويحدث عند ارتفاع األسعار نتيجة الرتفاع 
 .(12)أسامة بن محمد، ص استمراره لفترة طويلة قد يحوله إلى تضخيم جامح

التضخم المستورد :يحدث بسبب ارتفاع أسعار الواردات  من حيث العالقات الدولية ينقسم إلى: ج.
لتضخم االعضوية المعدية،  من الدول التي تعاني من ارتفاع معدالت التضخم شأنه شأن األمراض

المصدر: ينشأ من ارتفاع احتياطي البنوك المركزية من الدوالرات والناتج عن وجود قاعدة الدفع 
 بالدوالر.

 يتم عالج التضخم عادة باستخدام أدوات السياسة النقدية وتتمثل في:
بنوك الممنوحة للرفع سعر الخصم وهو السعر الذي تضعه البنوك المركزية علي الفروض  أ.

 التجارية.
 رفع سعر الفائدة األمر الذي يؤدي إلى انخفاض عرض النقود. ب.
 رفع االحتياطي القانوني لدي البنوك التجارية. ج.

 أدوات السياسة المالية:رابعًا: 
، )بدر الدين حسين جبر هللازيادة الضرائب أو تخفيض النفاق الحكومي مما حسب حدة التضخم

 .(12ص
اس معدل التضخم في المجتمع يتم االعتماد علي األرقام القياسية لألسعار )سواء الرقم عند قي

القياسي ألسعار المستهلكين أو الرقم القياسي ألسعار الجملة أو مكمش الناتج المحلي( وهناك 
 عدة طرق تقليدية يقاس من خاللها معدل التضخم ولكن اشهرها الطرق الثالثة:

معدل التضخم البسيط: الذي يقيس معدل النفير السنوي في األسعار بين عامين ولكن حساب  .1
معدل التضخم بهذه الطريقة قد يكون مضال إذا كان ارتفاع األسعار في احدي السنوات غير 

-303م، ص2012)أسامة أحمد الفيل، طبيعي أو كانت هناك تقلبات حادة في األسعار
304). 
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 خم السنوي خالل فترة زمنية معينة،ب: الذي يقيس متوسط معدل التضمعدل التضخم المرك .2
)أسامة الفيل، غير أن هذا المعدل ال يوضح التغير في مستويات األسعار من عام آلخر

 .(304ص
يعبر عن النسبة بين الناتج المحلي اإلجمالي النقدي لنظيره  مكمش الناتج المحلي اإلجمالي: .3

ياس ويتميز هذا الق(، األسعار الثابتة الخاصة بسنة األساسالحقيقي )المحسوب علي أساس 
 بأنه أكثر شموال ألنه يضم كافة السلع والخدمات المنتجة في المجتمع.

باإلضافة إلى الطرق التقليدية لقياس معدل التضخم السابق اإلشارة إليها هناك طرق حديثة بينت 
من نظر بأن التي حاولت تفسير التضخم و أسباب ارتفاع المستوي العام لألسعار وتعتمد علي ال

 اشهر هذه الطرق الحديثة.
 آثار التضخم:خامسًا: 

يترتب علي التضخم عددا من اآلثار السلبية في كافة مناحي الحياة وسنكتفي بعرض بعض هذه 
اآلثار حيث تركز فقط علي اآلثار االقتصادية ذلك أن التضخم يمكن أن يؤثر علي كل من توزيع 

)حسن عبد الرحمن يعقوب،  القومي والفائض في ميزات المدفوعات علي النمو التاليالدخل 
 :(65م، ص2012

 األثر علي إعادة توزيع الدخل القومي:. 1
حيث يؤدي التضخم إلى إعادة توزيع الدخل القومي من خالل تأثيره علي الدخول الحقيقية ألفراد  

 المجتمع حيث أن:
 المستوي العام لألسعار.÷يالدخل الحقيقي= الدخل النقد

 في هذا الصدد يمكن تقسيم أفراد المجتمع إلى أربع فئات رئيسية كالتالي:
توالي غالبا ما تبقي الدخول النقدية لهذه الفئة الثابتة بينما ي فئة أصحاب الدخول النقدية الثابتة:أ. 

ه الفئة الحقيقية لهذ إلى ارتفاع المستوي العام لألسعار ويترتب علي هذا األمر تعرض الدخول
للتناقص بشكل مستمر وبمعدل يقترب من معدل ارتفاع المستوي العام لألسعار وذلك فإن التدهور 

 في مستوي الدخل الحقيقي لهذه الفئة يتوقف علي درجة االرتفاع في المستوي العام لألسعار.
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الت اقل فئة ولكن بمعدحيث تزداد الدخول لهذه ال فئة أصحاب الدخول النقدية شبه الثابتة:ب. 
من معدالت ارتفاع المستوي العام لألسعار ولذا تنخفض الدخول الحقيقية لهذه الفئة بالفرق بين 
 معدل التضخم ومعدل الزيادة وتضار هذه الفئة من التضخم ولكن بدرجة أقل مقارنة بالفئة األولي.

كاد قدية لهذه الفئة بمعدالت تحيث تزداد الدخول الن فئة أصحاب الدخول الحقيقية الثابتة:ج. 
تساوى مع معدالت ارتفاع المستوى العام لألسعار ولذا تظل الدخول الحقيقية لهذه الفئة ثابتة وال 
تضار أو تستفيد من التضخم وينطبق هذا أال هو علي معظم العمال الصناعيين في الدول 

ور ن تربط بين الزيادة في األجالمتقدمة حيث استطاعت النقابات العمالية القوية بهذه الدول أ
واالرتفاع في المستوى العام لألسعار ويالحظ أن هذا الوضع لم يتحقق في الدول النامية نظرا 

 لضعف قدرة وقوة النقابات العمالية بها.
حيث تزداد الدخول النقدية لهذه الفئة بمعدالت أكبر من  فئة أصحاب الدخول النقدية المتغيرة:د. 

لمستوى العام لألسعار ولذا تزداد الدخول الحقيقية لهذه الفئة بالفرق بين معدل معدل ارتفاع ا
الزيادة في الدخول النقدية ومعدل التضخم وبذلك تستفيد هذه الفئة من وجود التضخم وينطبق هذا 
الوضع غالبا علي أصحاب المشروعات الصناعية حيث يؤدي ارتفاع المستوى العام لألسعار 

دتهم النقدية خاصة في الفترة القصيرة وينطبق نفس الوضع تقريبا علي أصحاب إلى زيادة إيرا
م، ص 2002)مجيد ضياء، المشروعات التجارية والخدمة والحرفيين والمهنيين وما شابه ذلك

147-149). 
 األثر علي إعادة توزيع الثروة في المجتمع:. 2

راد الذين الدخول الحقيقية لذا فإن األف نظرا ألن التغيرات في ملكية الثروة ترتبط بالتغيرات في
ازدادت دخولهم الحقيقية بسبب وجود التضخم يصبحون أكثر قدرة من غيرهم علي زيادة ثروتهم 
الحقيقية بينما يفقد األفراد الذين انخفضت دخولهم الحقيقية في ظل التضخم جزءا من ثرواتهم 

 م الحقيقية يحاولون المحافظة علي نفسذلك أن بعض األفراد الذين انخفضت دخوله  الحقيقية.
مستوى المعيشة المعتاد لديهم عن طريق بيع بعض ممتلكاتهم من األشكال المختلفة للثروة في 
شكل أراضي أو عقارات أو أسهم وسندات،في الوقت الذي يقوم بشرائها أصحاب الدخول النقدية 
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في صالح  التضخم إعادة توزيع الثروة المتغيرة والمرتفعة المستفيدة من التضخم ولذا يترتب علي
  .(152م، ص1994)محمد حامد تمراز،  الطبقات الغنية علي حساب الطبقات الفقيرة

 األثر علي االدخار المحلي:. 3
يترتب علي زيادة معدالت التضخم في المجتمع أثر سلبي علي تكوين المدخرات المحلية وهي 

ا مية االقتصادية واالجتماعية األمر الذي بدوره يؤثر سلبأحد المصادر األساسية لتمويل عملية التن
علي خطط وبرامج التنمية، فمن جهة يؤدي ارتفاع معدالت التضخم إلى إضعاف ثقة األفراد في 
وحدة النقد المحلي مما يفقد النقود وظيفتها كمستودع للقيمة ويحل محلها التفضيل السلعي المتمثل 

رات وأراضي وما شابه ذلك( أو الذهب أو االحتفاظ بثرواتهم في في شراء األصول الحقيقية )عقا
شكل عمالت أجنبية ومن جهة أخري يؤدي ارتفاع معدالت التضخم إلى تأكل المدخرات المحلية 
للفئات األكثر تضررا من التضخم حيث تقول جزءا من هذه المدخرات إلى إنفاق استهالكي كي 

  من السلع والخدمات.تحافظ علي مستوي استهالكها المعتاد 
 األثر علي االستثمار:. 4

يترتب علي زيادة معدالت التضخم بالمجتمع آثار سلبية علي حجم ونوعية االستثمار بهذا المجتمع 
فمن جهة يؤدي التضخم إلى توجيه قدر أكبر من االستثمارات إلى األنشطة التي تتسم بسرعة 

ة من الربح ولكنها ليست األكثر أهمية لعملية دوران رأس المال وهي أنشطة ذات معدالت مرتفع
التنمية االقتصادية واالجتماعية ومن هذه األنشطة عمليات المضاربة علي األراضي والعقارات 
وتخزين السلع توقفا الرتفاع أسعارها مستقبال ومن جهة أخرى يترتب علي التضخم توجيه قدر 

ة الشرائية ة والترفيهية التي يطلبها األغنياء )ذوي القو متزايد من االستثمارات إلى إنتاج السلع الكمالي
المرتفعة( تطرأ الرتفاع أسعارها بصفة مستمرة ويكون هنا علي حساب السلع الضرورية التي 
يطلبها أغلب أفراد المجتمع ومن جهة ثالثة يترتب علي التضخم صعوبة تقدير التكلفة الحقيقية 

رتباك في تنفيذ المشروعات أو العجز عن اهتمامها ومن للمشروعات األمر الذي بدوره إلي اإل
جهة رابعة يؤدي التضخم إلى إضعاف دور الدولة إلى جذب االستثمارات األجنبية خاصة في 
األنشطة الضرورية للمجتمع مما يعوق عملية تدفق رؤوس األموال األجنبية إلى داخل الدولة 
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-311ة الفيل، ص)أسامفي تحقيق التنمية بالمجتمعوبالتالي ال تسهم هذه التدفقات بطريقة فعالة 
312). 

 األثر علي ميزان المدفوعات:. 5
يترتب علي ارتفاع معدل التضخم في دولة ما مقارنة بمعدالت التضخم العالمية آثار سلبية علي 
ميزان المدفوعات حيث يحدث عجزا أو تزيد حدته في هذا الميزان فمن جهة يترتب علي زيادة 

لتضخم المحلية انخفاض حجم الصادرات التي أصبحت أعلي نسبيًا مما يؤدي بدوره معدالت ا
إلى انخفاض حصيلة الصادرات أرخص نسبيا ويتم الطلب عليها بالزيادة حيث تنخفض قيمة 

 الصادرات وترتفع قيمة الواردات فإن الحساب الجاري يحقق عجزًا.
إلى داخل الدولة نظرا النخفاض أسعار  في المقابل تحجم رؤوس األموال األجنبية عن الدفق

الفائدة الحقيقية علي االستثمارات المالية من جهة أخرى ويترتب علي كل من األمرين هروب 
رؤوس األموال الوطنية للخارج وإحجام رؤوس األموال األجنبية عن التدفق إلى الداخل حدوث 

الرسمية للدولة )من الذهب عجز في حساب راس المال وبالتالي تدهور مركز االحتياطيات 
 .(306-305)آسامة الفيل، ص والعمالت األجنبية(

 مضار التضخم:
عن طريق مجرد مراقبة األسعار فإن الحكومة إنما تهاجم األعراض بدال من األسباب األساسية  .1

 للتضخم فإذا لم يسمح لضغط الطلب بأن يعبر عن نفسه في شكل ارتفاع في األسعار. 
أن تراقب أسعار كل سلعة عادة الحكومة ستقصر نفسها علي مراقبة أسعار  انه من المستحيل .2

السلع المهمة فقط وعن طريق عمل هذا فإن الحكومة تتدخل في التشغيل العادي لجهاز الثمن 
عن طريق مراقبة أسعار السلع األساسية اصطناعيا فإن الحكومة لن تشجع تحرك مزيد من 

هكذا تؤدي الرقابة علي األسعار إلى تخصيص غير كاف المواد إلى هذه الخطوط الملحة و 
 للموارد.

هنالك صعوبات قيمة لتحديد األسعار فما هو هامش  الربح الذي يجب أن يسمح به للمنتجين  .3
هل يجب أن تختلف األسعار فيما بين األجزاء المختلفة للبلد يمكن أن تتيح الفرصة الضرورية 
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 ألسعار حتى تبدأ األسلحة األكثر فاعلية في العملاللتقاط األنفاس وتحافظ علي ثبات ا
 (.196م، ص1972)فاروق مصطفي مكاوي، 

 المحور الرابع: اإلطار النظري للودائع اإلستثمارية:
 مفهوم الوديعة:أواًل: 

تعتبر الودائع المصدر الرئيسي لمكونات المصارف التجارية والودائع عبارة عن ديون مستحقة 
ألصحابها على ذمة البنوك التجارية وان هذه الديون نقود يمكن استخدامها إلبراء الذمم أو الديون 

قط وإنما ف في الوقت نفسه علمًا بان الودائع ال تنشا نتيجة إليداع األفراد ألموالهم لدي المصارف
 تنشا أيضًا نتيجة إلقراض المصارف لألفراد. 

أما مفهوم الوديعة تعني المبلغ المصرح به بأي عملة كانت والمودعة لدي المنشاة المالية 
والمصرفية والواجبة الدفع أو التأدية عند الطلب أو بعد إنذار في تاريخ استحقاق معين وهنالك 

المصارف إال أنها ال تدخل ضمن مفهوم الودائع وهي تتمثل بعض المبالغ التي يتم إيداعها في 
 :(21م(، ص1996زياد سليم رمضان، ) في
 المبالغ المودعة بالعملة المحلية لقاء فتح اإلعتمادات المستندية.  .1
 المبالغ المودعة لقاء إصدار كفاالت مصرفية.  .2
  عتمادات المفتوحة.المبالغ المودعة بالعمالت األجنبية في المصارف المحلية كغطاء اإل .3
 مبالغ احد فروع مصرف معين لدي فرع أخر من نفس المصرف.  .4

أما دور الدولة في الحماية تساهم الدولة باستمرار بإصدار التشريعات المصرفية والتعليمات التي 
يصدرها البنك المركزي بهدف حماية أموال الجمهور وهذه تشمل المجتمع بشكل عام ولذلك تعتمد 

لى مجموعة من األساليب لتحقيق الفعالية في عمليات الرقابة على المصارف لحماية الدولة ع
مراقبة المصارف وذلك بتفتيش السجالت وترقيمها ولإلصالح على مدى االلتزام  الودائع وهي

 . (135م، ص 1998سليمان احمد البنوري، ) بالتشريعات والقواعد المصرفية
التسهيالت المقدمة عن دعم المصارف وتقديم القروض لها عند الحاجة وإعادة خصم األوراق 

 التجارية وكذلك تخصيص نسبة االحتياطي القانوني. 
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ألهمية الوديعة بالنسبة للمصارف التجارية بصفة خاصة توجد تقسيمات وهي على حسب األمد 
 : (36، ص1998خالد أمين عبد هللا، م) تنقسم إلى

وهي عبارة عن مبلغ معين من المال يودع لدي المصارف  الودائع الجارية أو تحت الطلب: -1
المركزية ويتعهد المصرف بدفعه في أي وقت يشاء فيه صاحب الوديعة وهي حسابات يفتحها 
العمالء بقصد استيعاب أعمالهم اليومية من قيض وصرف ومقاصة ويتم اإليداع فيها والسحب 

وبواسطة الشيكات والوديعة حساب جاري لصاحب الوديعة ويلتزم المصرف منها بحرية تامة 
 بالدفع عند الطلب قدرًا من المال مساويًا لقيمة الوديعة. 

لما كان الحساب الجاري بمثابة التزام مصرفي بالدفع عند الطلب بواسطة شيكات أو أوامر الدفع 
 اًل. لجارية إال أن تكون بالعملة الصعبة مثلذلك فان المصارف ال تدفع أسعار فائدة على الودائع ا

الودائع الجارية تشكل مصدرًا أساسيًا لسيولة المصارف وأهميتها النسبية من إجمالي الودائع لدي 
 المصارف تحدد قدرة المصارف التجارية في التوسع أو االنكماش في منح االئتمان. 

عن شهر وغالبًا ما تكون المدة ستة اشهر  هي المبالغ التي تودع لمدة تزيد الودائع اآلجلة: -2
أو سنة كاملة وقد تزيد عن السنة حسب االتفاق مع العميل وال يجوز سحب هذه الودائع إال عند 
االستحقاق، أو إلسقاط حق المودع في الحصول على الفائدة أما في الممارسة العملية فيتم 

دة امل قبل االستحقاق مع تغريمه الفائالسماح للعميل بالسحب من الوديعة أو مستحقاتها بالك
 الدائنة عن الفترة المتبقية ويتقاضي المودع فائدة مرتفعة نسبيًا على هذا النوع من الودائع. 

هي الودائع التي ال يجوز سحبها إال بعد أن يخطر المودع الودائع بإشعار أو بإخطار:   -3
بوعيًا ينة متفق عليها مسبقًا كان تكون أسالبنك بأنه يريد سحب وديعة وذلك قبل السحب بمدة مع

أو أسبوعين أو شهرًا ويتقاضي أصحاب هذا النوع من الودائع فوائد على ودائعهم بمعدالت تقارب 
الفوائد على الودائع ألجل يتم تحديدها في العادة في ضوء المنافسة بين البنوك بعد أمر البنك 

 المركزي. 
وهي الودائع التي تكون مصدرها في الغالب صغار المودعين على االدخار  ودائع التوفير: -4

مقابل فائدة تدفع للمودع في أوقات معينة يتم االتفاق عليها وان أسعار الفوائد على هذه الودائع 
مسومة في ضوء توجه البنك المركزي نحو عدم التدخل المباشر في تحديد أسعار الفائدة المدينة 
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اإليداع في أي وقت يشاء كما يحق له السحب في حدود االتفاق وفي بعض ويحقق للعميل 
األحيان تقع البنوك بصفق اعلي لما يمكن أن يسحب من الحساب في المرة الواحدة كما حددت 
تعليمات البنك المركزي أن ال تزيد عدد مرات السحب في حساب التوفير عن ثالث مرات شهريًا 

 .  (37خالد أمين عبد هللا، ص)ي الواقعمع أن هذا األمر غير مطبق ف
من الجدير بالذكر أن السحب في حسابات التوفير ال يتم بشيكات وإنما بموجب أمر دفع أو إبراز 
 دفتر توفير الذي يسلمه البنك لكل مودع وترتبط هذه الودائع بمنح جوائز من سحوبات محددة. 

 شهادات اإليداع:  :ً اثاني
مقابل المبالغ التي يودعها وتتميز هذه الشهادات بمعدالت فائدة هي شهادات تعطي للمودع 

مرتفعة وبالتالي تكفل دخاًل ثابتًا للمودع في تاريخ االستحقاق فضاًل عن إمكانية الحصول على 
جائزة كبيرة لكل فترة دورية مع احتفاظه بالمال المكتتب فيه بجانب ميزة أخرى وهي تتمتع هذه 

 كانية استرداد قيمتها في أي وقت. الشهادات بالسيولة وإم
أما تقسيمات الودائع على حسب الملكية تتمثل في ودائع أهلية والتي تعود ملكيتها للجمهور 

 والشركات األهلية. 
 ودائع حكومية وتعود ملكيتها إلى المنشات والدوائر والمؤسسات الحكومية. 

مختلطة، أما التقسيمات على حسب والودائع المختلطة وتعود ملكيتها إلى منشات القطاع ال
 المصدر فهي: ودائع أولية تلك الودائع التي يتم إيداعها ألول مرة من قبل الجمهور أو المنشات. 
الودائع المشتقة هي الودائع التي تخلق أو تشتق في الوديعة األولية بعد أن يتم منح جزء منها 

 . (38خالد أمين عبد هللا، ص)على شكل قروض
وعة من العوامل المسببة لإليداع والتي تجعل األفراد يفضلون إيداع األموال في البنوك توجد مجم

لعل في أهمها الحساب الجاري يعطي للفرد وسيلة سهلة الدفع ويمكن استعمال كشف الحساب 
 الشهري المقدم في البنك خالل فترة موضحة بالحاسوب كسجل األموال المودعة والمسحوبة. 

مي األماكن إليداع األموال الفائضة فقد تتعرض األوراق المالية والعمالت للضياع يعتبر البنك اس
ولكن الحسابات الجارية ال يمكن ضياعها واختالسها أو تبديدها وحتى في حالة تزوير إمضاء 
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العميل للبنك يعد مسئواًل عن صرف الشيكات وهو الذي يتحمل الخسارة لذلك يعتبر البنك من 
 .   (162م، ص 2005عبد الغفار حنفي، ) حفظ األموالأحسن األماكن ل

 تنمية الودائع والعوامل المؤثرة على حجمها: ثالثًا: 
تتبع البنوك طرق متنوعة لتنمية الودائع من أبرزها اجتذاب المودعين عن طريق منح تسهيالت 

نفوس  يخاصة باإلضافة إلى المحافظة على سمعة  المصرف وسيولته ومكانة مركزه المالي ف
المواطنين وفي بعض المدن اتخذوا تسهيالت مثل الخدمة المصرفية ساعات أكثر وجود شبابيك 
خدمة مصرفية لراكبي السيارات دون الحاجة إلى نزولهم أما في البلدان النامية باإلضافة إلى هذه 

 األساليب فانه على المصارف مراعاة أمور معينة.
العمل على نشر الوعي المصرفي بين الجمهور والتعريف بالخدمات التي يمكن أن يقدمها  .1

 البنك. 
 تسهيل إجراءات عمليات فتح الحساب واإليداع والسحب.  .2
العمل على نشر الخدمة المصرفية في األرياف والمدن الصغيرة واتخاذ طريقة للتعامل مع  .3

المصارف يرضي عنها الضمير الديني لألفراد اللذين يحجمون عن التعامل المصرفي ألسباب 
 دينية.    

 على الحكومات أن تلعب دوراً في األتي من القوانين الرادعة التي تحمي المتعاملين بالشيكات
 من التالعب. 

نظرًا الن حجم الودائع يتأثر بالوضع االقتصادي والسياسي فان على الحكومات أن تعمل 
 على نشر الثقة بالمستقبل السياسي بتلك البالد. 

العمل على سرية المصارف بالنسبة لعمليات الودائع والعمل على حماية صغار المودعين 
مين فيهم كل بنك تجاري في عالم اليوم ليس فقط بالتابالتامين على الودائع في البنوك الشاملة 

 على الودائع لكن أيضًا كل البنوك تعمل بالدرجة األولي على تنمية الودائع بأنواعها المختلفة
 . (82م، ص2007عبد المطلب عبد المجيد، )

 :العوامل المؤثرة في عدم استقرار الودائعرابعًا: 
 مكن إيجازها في األتي. ي
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 بين المصارف للحصول على الودائع:المنافسة  .1
فالمصارف تتعاون في سياستها المعتمدة لتحفيز الجمهور على إيداع أموالهم لدى المصارف 
والمنافسة قد تكون في طبيعة الخدمات المقدمة للزبائن من حيث السمعة والدقة والتكلفة وقد تكون 

 يها إعادة توزيع الودائع وهى الالمنافسة في عملية تحويل الوديعة من مصرف ألخر ويطلق عل
 تؤثر على حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي ككل.

 التقلبات الموسمية:  .2
تؤثر التقلبات في عدم استقرار الودائع وخاصة بالنسبة للمصارف التي تتركز فروعها في مناطق 

 ذات نشاط اقتصادي موسمي مثل القطاع الزراعي. 
 التقلبات الدورية: .3

تمثل التقلبات الناجمة عن الدورة االقتصادية خاصة  في فترات الركود واالنتعاش االقتصادي 
وهي تتماثل إلى حد كبير مع التقلبات الموسمية حتى تزداد عمليات السحب واإليداع خالل فترات 

 االنتعاش وذلك لتمويل األنشطة والفعاليات االقتصادية. 
 الفعاليات الحكومية: . 4

فعاليات الحكومية في عدم استقرار الودائع بشكل أو بأخر باألنشطة الحكومية في المنطقة تؤثر ال
التي يتواجد فيها المصرف والتي يزداد فيها االتفاق حيث تحتاج عمليات دفع الرواتب واألجور 

 .  (20زياد سليم رمضان، ص) ومبالغ المشتريات
 س: تقوم البنوك على قدرة خلق الودائع على ثالثة أس

أن توافر ثقة الجمهور على قدرة البنوك على أن الوفاء بالتزاماتها في أي وقت يشجع األفراد  .1
على االستمرار في االحتفاظ بأرصدتهم النقدية على شكل ودائع لدي هذه البنوك وعدم التقدم 
 هلسحبها إال عند الحاجة وطالما إنتظمت عمليات اإلنتاج والمبادلة واتخذت وسائل دفع اتجا

متزايد وبالتدريج كان من المنطقي أن يتوقع تزايد ودائع البنوك خاصة وان نمط االتفاق البد 
 أن يختلف بين فئة وأخرى في فئات الجمهور.  

أن انتظام أعمال البنوك يتضمن وجود لتيار مستمرة من العمالء يقومون بإيداع أرصدتهم  .2
النقدية في نفس الوقت الذي يقوم عمالء آخرون بالسحب على ودائعهم وقد تتعادل قيمة 
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اإليداعات اليومية مع قيمة المسحوبات اليومية كما قد تختلفان عن بعضهما البعض غير 
 ية نجد أن زيادة المسحوبات عن اإليداعات في بعض األيام. انه في الظروف العاد

تالحظ البنوك في واقع تجاربها اليومية على مدي فترة طويلة من الزمن أن ثمة نسبة معينة  .3
ال تتجاوزها المسحوبات النقدية اليومية بالنسبة إلجمالي رقم الودائع لديها في الظروف العادية 

الحتياطي القانوني( ويحرص كل بنك على اال يزيد رقم ويطلق على هذه النسبة )نسبة ا
 الودائع لديه عن قيمة النقود في الخزائن مضروبة في مقلوب نسبة االحتياطي النقدي.         

 ع الجارية لدي المصارف اإلسالمية:ضمان الودائخامسًا: 
عند نشأة المصارف اإلسالمية وقبل أن تباشر أنشطة الصرافة اإلسالمية بين الفقهاء والباحثون 
في مجال االقتصاد اإلسالمي وضع الودائع الجارية في ضوء الفقه اإلسالمي الودائع الجارية 
هي نوع الوديعة المصرفية التي تشكل من النقود التي يدفعها أصحابها للمصرف على أن يرد 

خر الوديعة أو أن يرد مبلغًا وتشكل الوديعة الجارية الجزء المالي من موارد المصارف التجارية األ
 وهي أداء هامة لتسوية المدفوعات في النظام المصرفي الحديث. 

يعد بيان ما هي الوديعة وضمانها في األساس الفقهي فيما سبق يجب معرفة األساس الفقهي 
 السالمية مع الودائع الجارية.  الذي يقوم عليه تعامل المصارف

تناول الباحثون في االقتصاد اإلسالمي هذه المسائلة بالبحث والتدقيق وجاء الرأي الغالب في 
ذلك على أن الوديعة المصرفية عقد قرض مضمون أصله وال عائد له وهذا القرض كما عرفه 

 الفقه اإلسالمي.

أنها لف في مفهومها عن الودائع المعروفة قديمًا بويقول احدهم بان الودائع المصرفية الحديثة تخت
ودائع للحفظ وأيضًا الودائع في النظر الفقهي قروض فالوديعة رغم أنها كما عرفها توكيل أو إنابة 
في حق المال إال أنها إذا كانت ماذونًا فيها باستعمال الشئ المودع تصبح عادية وإذا كان هذا 

ا يهلك باستعماله فان العادية تنقلب إلى قرض غير أن المصارف الشئ نقودًا أو مااًل مثليًا مم
اإلسالمية تأخذ الودائع الجارية على اعتبار أنها قرض بال عوض ألصحاب الودائع وانه مضمون 
من المصرف هذا ما نصت عليه فتوي مجمع الفقه اإلسالمي بشان الودائع المصرفية التي 

 ي: اسماها حسابات المصارف وينص على األت
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الودائع تحت الطلب سواء كانت لدي البنوك اإلسالمية أو البنوك الربوية هي قروض  -1
بالمنظور الفقهي حيث أن المصرف المستلم لهذه الودائع يده ضمان لها وهو ملزم شرعًا بالرد 

 عند الطلب وال يؤثر على حكم القرض كون البنك مليئًا.
لى المقترضين لها ما داموا يتفردون باالرباح أن الضمان في الودائع تحت الطلب هو ع -2

المتولدة من استثمارها ولالشتراك في ضمان تلك الحسابات الجارية المودعون في حساباتهم 
االستثمارية ألنهم لم يشاركوا في اقتراضها وال استحقاق أرباحها وبموجب هذا اآلراء الفقهية المتعثرة 

لجارية لدي المصارف اإلسالمية قروضًا مضمونة عليها تكون الودائع المصرفية في الحسابات ا
 حسن عبد هللا األمين،)ومن هنا تنشا الحاجة لنظام ضمان الودائع الجارية لمصارف اإلسالمية

 . (216 – 212م، ص 1983
 ضمان الودائع االستثمارية: سادسًا: 

رض س المضاربة بغودائع االستثمار هي الودائع التي تستلمها المصارف اإلسالمية على أسا
تقليبها ألصحابها وأقسام الربح معهم وفق ما ينص عليه المصرف مع المودعين، على أن يتحمل 
المودعين الخسائر أن لم تنشا من تفريط أو تعد من قبل المصارف الذي هو المصرف وقد تكون 

ير المدى القصهذه الودائع حالة وقد تكون هذه الودائع حالة وقد تكون مؤجلة آلجال محددة في 
أو المتوسط أو الطويل كما أن بعض ودائع االستثمار تكون عامة يمكن استخدام أرصدتها 

 المتجمعة لدى المصرف اإلسالمي في كل أوجه االستثمار.
ن تختلف الحصص من األرباح باختالف األجل إذا األساس من ذلك كما يقول البعض أيمكن 

ال يجوز كذلك أن يلتزم المصرف بحد مقطوعة ألرباب المال و ديد أرباح ولكن ال يجوز كذلك تح
 أدنى من األرباح لمصلحة أصحاب الودائع.

عمومًا يمكن القول أن عقد الوديعة االستثمارية عقد مضاربة بكل شروطه وأركانه ومن هنا يأتي 
 ارب.مضالقول بأن يد المصرف على أموال حسابات االستثمار يد أمانة طالما أن المصرف هو ال

 فهل يضمن المصرف القيمة االسمية لودائع االستثمار، وهل يضمن أرباحها؟
من المعروف أن أموال ودائع االستثمار تكون لدى المصرف اإلسالمي على أساس المضاربة 
أو اإلقراض الذي ليس فيه ضمان ألصل الوديعة وال ألرباحها وهذا نوع من الضمان بالنسبة 
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عقد المضاربة إال أنه تجد بعضًا من الباحثين في مجال الصيرفة ألموال تؤخذ على أساس 
اإلسالمية خاصة في حالة المصارف اإلسالمية التي تعمل في بيئات مصرفية ال تسمح فيها بأن 

 ..تتعرض الودائع الحتماالت الخسارة
 الدراسة الميدانية:المحور الخامس: 

 (1) جدولال
 م2006- 2000 للفترة التضخم معدالت

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنة
 7.2 8.5 8.46 7.7 8.3 4.92 8.52 معدل التضخم

 م(2006 – 2000المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء )
 (2) جدولال

 م2015 – 2007 للفترة التضخم معدالت
 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008 2007 السنة

 16.9 36.9 37.1 18.1 13 11.2 14.3 8.2 معدل التضخم
 م(2015 – 2007المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء )

 األقمشةو  والشاي البن والعدس، واألرز بودرة لبن ق،يكالدق الهامة السلع بعض راديستا أن الحظ
 إنفاق هال العطور العربات، راتيإسب ة،يالمنزل واألدوات ةيالكهربائ والمعدات ةيواألحذ والمالبس

 المستوى  عن ذلك نعكسيو  الكلي اإلنفاق من 20% عادلي المستهلك قبل من ريكب
 رتفعتا ثيح 2008  العام في ذلك لوحظ وقد مستوردة سلع تضخم سمىي وبالتالي لألسعار لعام

 .التضخم معدالت إرتفاع على ذلك نعكس او  المستوردة السلع جل أسعار
 قييالحق النمو عدلم في ضاً يأ ؤثري نماإو  لألفراد ةيالشرائ الطاقة في فقط يال أنه مشكلته لتضخما

 آثار لها كلفةالت ادةيز  .الكلي اإلقتصاد في ةيالكل التكلفة ديز ي أنه ذلك من واألخطر لإلقتصاد،
 مما عملال فرص جاديإ من وتقلل الصادرات نمو قيوتع يةاإلقتصاد العجلة قيتع ألنها سالبة

 .الفقر وتمدد البطالة مشكلة من فاقمي
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يمر االقتصاد السوداني بمرحلة دقيقة وحرجة نتجت بسبب مجموعة من الصدمات الخارجية 
وأهمها انفصال الجنوب، وأحدثت هذه الصدمات اختالالت أساسية في االقتصاد السوداني وساهم 
تأخير اإلجراءات اإلصالحية في تعميق تلك االختالالت في مفاصل االقتصاد، وأبرز هذه 

ثل في الفجوة في الميزان الداخلي والفجوة الخارجية وتصاعد الضغوط التضخمية االختالالت تتم
وعدم استقرار سعر الصرف وتأكل القوة الشرائية للعملة الوطنية وارتفاع معدالت البطالة وتباطؤ 

 النشاط االقتصادي.
مة امن بين هذه االختالالت يبرز تصاعد الضغوط التضخمية، واستمرار ارتفاع األسعار الع

بشكلها المضطر تأكيد مشكلة يواجهها االقتصاد السوداني، وهي من أهم المشاكل التي تسبب 
أضرارًا للنشاط االقتصادي وأبعدها تأثيرًا على معاش الناس، واستعادة االستقرار االقتصادي هو 

 مفتاح السير في طريق التنمية.
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 (3جدول )ال
 األرقام القياسية ومعدالت التضخم

الرقم القياسي السعار  التضخممعدالت 
 المستهلك

 السنوات

8.6 87.84 2005 
7.2 94.16 2006 
6.2 100.00 2007 

14.3 114.30 2008 
11.2 127.15 2009 
13.0 143.65 2010 
18.1 169.62 2011 
35.6 236.00 2012 
36.5 314.00 2013 
36.9 429.80 2014 
16.9 502.53 2015 

 
 النتائج والتوصيات:المحور السادس: 

 : نتائجأواًل: ال
 :كالتالي فهي الفرضيات اختبار بخصوص أما
 في ممثلة ديةالنق السلطات تتخذها التي واإلجراءات التدابير مجموع عن النقدية السياسة تعبر .1

 تحقيقو ، النقصان أو بالزيادة سواءا النقدي المعروض حجم على للتأثير  المركزي  البنك
 وعية،والن الكمية األدوات من مجموعة باستخدام، األهداف  من مجموعة تحقيق بغية استقراره

 .والثانية األولى الفرضيتين صحة يؤكد ما وهو
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 ثم دية،النق السياسة أداء على إيجاب ذلك انعكس كلما المركزي  البنك استقاللية زادت كلما .2
 حسب رى ألخ دولة من اإلستقاللية درجة وتختلف النهائية، األهداف تحقيق في المساهمة ومن
 .الثالثة الفرضية صحة يؤكد ما وهذا معايير اإلستقاللية تحقيق مدى

 وتنفيذها قديةالن السياسة تصميم عن المباشر المسؤول فيصل اإلسالمي السوداني بنك يعتبر .3
 أخرى  إلى ةدول من تختلف فعاليتها درجة إال أن مباشرة مباشرة وغير أدوات ذلك في ويستخدم

 .نجاحها شروط توفر السائدة ومدى قتصادية اإل األوضاع حسب هذا و

 كمية في التحكم أي فيصل اإلسالمي السوداني لبنك وظيفة أكبر االئتمان على الرقابة تعد .4
 .خلقها البنوك تستطيع التي الودائع

 التضخم، نم الحد وبالتالي واستقرارها العملة قيمة على الحفاظ في المصرفي الجهاز مساهمة .5
 .اإلئتمان سياسة وتوجيه

 يكون  اللهاخ من والتي النقدية السلطة استقاللية درجة على النقدية السياسة فعالية تتوقف .6
 .النقدي المعروض في التحكم السياسة فعالية لهذه

 موجبة حقيقية فائدة سعار́ والتعامل التضخم في والتراجع النقدي التوسع في التحكم يعتبر .7
 خدمات وانخفاض الخارجية المديونية تقليص بينما الداخلي، النقدي التوازن   على مؤشرات

 .الخارجي المالي الموقف صالبة على دالة مؤشرات  الصرف إحتياطي وارتفاع الدين

 ثانيًا: التوصيات:
 وتنفيذ سةوممار  رسم مجال في فصيل اإلسالمي السوداني لبنك أكبر استقاللية إعطاء ضرورة .1

 .النقدي العرض ضبط في الفعال التحكم له يضمن بما النقدية السياسة

 وإعادة ة،المفتوح السوق  عمليات خاصة المباشرة غير النقدية السياسة أدوات تفعيل ضرورة .2
 .رةالمباش غير النقدية السياسة أدوات في التنويع أجل من الخصم إعادة أداة معدل تفعيل

 سساتوالمؤ  البنوك أعمال على واإلشراف الرقابة مجال في فيصل بنك دور تعزيز ضرورة .3
 .العالمي الصعيد على كأولوية المصرفي النظام ضبط ظل تدعيم في المالية

 النقدية السياسة دوات́ المستهدف التضخم معدل ارتباط يعكس قياسي نموذج إيجاد ضرورة .4
 .التضخم بمعدل التنبؤ في المستقبلية النظرة يعتمد على الذي
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 والعمل ادي،قتص اإل النشاط واحتياجات يتوافق بما النقدي العرض نمو ومراقبة تحديد ضرورة .5
 النقدي اإلصدار من والحد، األجنبية حتياطات اإل بزيادة النقود عرض زيادة تقليل ربط على

 .واستعمالها واإللكترونية النقود الكتابية تطوير وتشجيع

 اتجالن نمو معدالت مع ما نوعاً  يتناسب بشكل النقدية الكتلة نمو معدالت ضبط محاولة  .6
 .اإلجمالي المحلي

 المستقبل في ةالنقدي السياسة إدارة في السودان في التضخم استهداف استراتيجية أسلوب اعتماد .7
 اسيأس كهدف الطويل المدى في األسعار استقرار لهدف النقدية السلطة تبني خالل  من

 .التضخم بمعدل التنبؤ في لمستقبليةا واعتماد النظرة، النقدية للسياسة
 قائمة المراجع:

 303( ص2012سامة أحمد الفيل/النظرية االقتصادية الكلية/دار التعليم الجامعي )أ-
304. 

  أسامة بن محمد، مقدمة في التحليل االقتصادي الكلي، النشر العلمي والمطابع، جامعة
 .12الملك ، ص

  على قرارات االستثمار طويلة األجل، جامعة الخرطوم  اسيالت سليمان إبراهيم، أثر التضخم

 م2000

  بدر الدين حسين جبر هللا ، اإلدارة العامة للبحوث االقتصادية العالقة بين التكلفة والتمويل
  7-3م ، مجلة المصرفي . ص ص 2001-1992ومعدالت التضخم في السودان للفترة 

  ،رسالة ماجستير غير ات طويلة األجلأثر التضخم على القرار حسن عبد الرحمن يعقوب ،
 .65م، ص2012منشورة، جامعة النيلين، 

  حسن عبد هللا األمين، الودائع المصرفية النقدية واستثمارها في اإلسالم )عمان، دار الشروق
 . 216 – 212م(، ص 1982للنشر والتوزيع، 

  ،( ص 1998األولي خالد أمين عبد هللا، العمليات المصرفية )عمان: دار الفكر والنشر،
36 . 

  20زياد سليم رمضان، إدارة البنوك )عمان: دار الصفاء للنشر والتوزيع، الثانية(، ص . 
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  ،م(، 1996زياد سليم رمضان، إدارة البنوك )عمان: دار صنعاء للنشر والتوزيع، الثالثة
 .21ص

  سليمان احمد البنوري، العمليات المصرفية )عمان: دار الفكر والنشر، الطبعة األولي
 .  135م،(، ص 1998

  عبد الحميد مانع الصحيح، أثر التضخم على مالءمة وموثوقية المعلومات المحاسبية الواردة

 م2005في البيانات المالية، 

  ل، )دار المعرفة الجامعية، الطبعة األو عبد الغفار حنفي، إدارة البنوك وتطبيقاتها، ال توجد
 .  162م(،ص 2005

  ،82م(، ص2007عبد المطلب عبد المجيد، البنوك الشاملة )القاهرة: الدار الجامعية . 
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