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مقدم
أقيم النظام المصرفي الحالي في س رية لخدمة اقتصاد التخطيط المركزي الز انتت زل هليزر سز رية فزي
أ ائل الستينال .قد اتصف ه ا النظام بشزكل أساسزي بم كيزة الد لزة ل مصزارف بالتخصزر المصزرفي
ع ى أساس ّ
قطّّ اعي ،كما اتصزف بتحيزيم د ر كزل مزم المصزرف المركزي السياسزة النتديزة انسزياما
مع نظام التخطيط الم ركي  .قزد ل زا التم يزل ل تطزاع الوزام التم يزل قصزير اطيزل لتطزاع التيزار
ع ى بنية التم يل.2
في السن ال اطخيزر  ،بزالتميم مزع خطز ال ا صزمت ادقتصزاد  ،اتخز ل الحك مزة خطز ال باتيزا
ا صمت المصرفي ،يصا بوض ا في خانة "ا صمت" بوض ا اآخر في خانة "ادن تزات" .لكزم هز
الخط ال كانزل بطيئزة مشزتتة ،لزم تكزم ضزمم برنزامم شزامل صزمت ادقتصزاد السز ر أ برنزامم
مسب صمت التطاع المصرفي.
قززد تركززيل خطزز ال "ا صززمت" المصززرفي فززي ميززال اطتمتززة التززدريا التعهيززل رفززع سززت ف
ا قراض ت سيع ميادل ا قراض ،بينما تركيل خط ال "ادن تات" بالسمات بإقامة مصزارف خاصزة
بإحياء مي س النتد التس يف ،اسزتودادا لت ويزل كزل مزم السياسزة النتديزة الرقابزة المصزرفية ،بتخ يزف
التي د ع ى التوامل بالتطع اطينبي ،فضم عم خط ال باتيا هقامة س لأ را المالية.
لكززم ه ز ا يززراءال لززم تكززم كافيززة د يال النظززام المصززرفي فززي س ز رية ليززر قززادر ع ززى لوززا د ر
ال ساطة المالية بشكل فوال د يال بويدا عم النظم المصرفية المتط ر في المنطتزة .د يسزع المزرء
هدّ أم ي حززظ أم سزز رية د يالززل تتحززا ر مززع ن سزز ا بززيم "ا صززمت" "ادن تززات" بالنسززبة لتطاع ززا
المصرفي ،بينما الد ل الوربية اطخرى قد تيا يل ه ا الحز ار منز سزنيم ،هزا هزي مصزارف ا الوربيزة
قززد ّن عززل فززي منتيات ززا خززدمات ا ،أقامززل مصززارف ادسززتعمار مصززارف اطعمززال ،اتي ززل نح ز
الخزززدمال الماليزززة الشزززام ة بمزززا في زززا اطعمزززال المصزززرفية ادسزززتعمارية التم يزززل التزززعيير التيزززار
ا لكتر نيززة نحزز تتززديم خززدمال ماليززة مصززرفية ترتكززي ع ززى التكن ل ييززا المتطزز ر معززل بطاقززال
ادئتمزام ،الصززيرفة ال ات يززة الصززيرفة الحاسز بية خدمزة الصززراف اآلززي ،دخ ززل بوززض المصززارف
أس ا التم يل الد لية ،بوض ا لوا د ر ال سيط بيم المستعمريم الد لييم الشزركال ال طنيزة الباحعزة
عم التم يل ،أقيمل صزنادي اسزتعمار هق يميزة مخصصزة ل منطتزة الوربيزة أخزرى طنيزة فزي كزل مزم
المغرا مصر عُمام لتس يل تدف ادستعمارال الخاريية هلى اطس ا الماليزة الوربيزة الناشزئة .فزع
منط يُبتي س رية خارج السرا خارج التط رال المصرفية في المنطتة الوربية؟
أترك الي اا ع ى ه ا السؤال ،طق ل هم ع ى س رية أم تسارع ال حا بالورا اآخزريم فزي المنطتزة.
هناك حاية ماسة لتسريع خط ال "ا صمت" معل خط ال التزدريا التعهيزل اطتمتزة هدخزال الزنظم
المحاسبية المتط ر تخ يف التمركي المصرفي السوي هلى المييد مم ادسزتتملية فزي قزرار التسز يف،
المييد مم التم يزل ع زى أسزاس المشزر ع السز يم ع زى قزدر اليبز م ع زى التسزديد ،تن يزع المنتيزال
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المدير التنفي ي للمكتب ااستشا ي السو ي بدمشق واقتصادي ئيسي سابق في ال نك الدولي في واشنطن.
انظر د .ن يل سكر ،اإصاح المصرفي في سو ية ،ندو الثاثاء ااقتصادية التاسعة .1994/12/27

2

اددخارية ادستعمارية تحسزيم الرقابزة المصزرفية ليزر لزك ،حتزى تسزتطيع الت زرش لشزؤ م ادن تزات
المصزرفي فتنتتززل هلززى نظزام مصززرفي قززائم ع ززى أسزس الم كيززة الخاصززة الزربم المنافسززة من ززتم ع ززى
الوزالم حتززى ي وززا التطززاع المصززرفي في ززا د را فززي توميز تن يززع ال سززاطة الماليززة فززي رفززد الم ز ارد
اددخارية المح ية بم ارد خاريية ،د را في تس يل التيار بيم سز رية الخزارج فزي تشزييع دخز ل
ادستعمار اطينبي المباشر هلى البمد .سز رية بحايزة لمعزل هز ا النظزام المصزرفي المن زتم ع زى الوزالم
في قل تتزيم فيزر منطتزة تيزار حزر مزع الزد ل الوربيزة فزي ظزل ات اقيزة منطتزة التيزار الحزر الوربيزة
الكبرى متب ة ع ى ت قيع ات اقية قامة منطتة تيار حر مع د ل ادتحاد اط ر بي الخمس الوشزريم
متب ة بود لك ع ى دخ ل منظمة التيار الوالمية.
لكززم حتزى تسززرّ ع سز رية عم يززة النمز بززدعم مززم التطززاع المصززرفي تحتز نمز ا مسززتداما مترافتززا مززع
استترار نتد  /مالي ،هي بحاية صمت اقتصاد شامل من تم ع ى الوالم الخاريي ،يكز م ا صزمت
المصرفي ييءا منر .سنركي في الص حال التالية ع ى بوزض ي انزا ا صزمت المصزرفي المط ز ا
في س رية ،ننتتل بود لك هلى ا صمت ادقتصاد أهميتر بالنسبة لإصمت المصرفي.
اإصاح المصرفي الشامل
يشززمل النظززام المصززرفي كززل مززم المؤسسززال السياسززال النتديززة المؤسسززال المصززرفية المؤسسززال
المساند  ،الرقابة المصرفية .ه ا تيا ينا التطاع المصرفي هلى التطاع المالي ليزر المصزرفي ،فزيمكم
هضافة المؤسسال المالية لير المصرفية س اط را الماليزة .سزنتدم هنزا بوزض الممحظزال حز ل
كل مم السياسة النتدية المؤسسال المصرفية في التطزاعيم الخزار الوزام الرقابزة المصزرفية سز
اط را المالية سور الصرف.
في السياس النقدي
بوض الممحظال في السياسة النتدية:
-

قال مسؤ ل س ر في تو يتر ع ى نتل ي زة ارتبزاط المصزارف مزم يار ادقتصزاد هلزى يار
المالية (قرار رئيس مي س ال يراء رقم  49تاريخ  )2003/10/16ما مونزا أننزا أخيزرا يمونزا
السياسززة النتديززة السياسززة الماليززة تحززل سززتف احززد .لكننززا نريززد الت ز كير بززعم نتززل ي ززة ارتبززاط
المصززارف هلززى يار الماليززة لززم يكززم لكززي تتززدخل يار الماليززة بالسياسززة النتديززة ،هنمززا تبززاع
المصارف هلى ال يار التي ُتزعونى أكعزر مزم ليرهزا بالمزال الوزام .أمزا السياسزة النتديزة ف زي مزم
اختصززار مي ززس النتززد التس ز يف ه ز المخ ز ل بإعززداد تن ي ز السياسززة النتديززة .قززد رأينززا فززي
العمانينال بشكل خار خط ر هخضاع السياسة النتدية ل س طال المركيية ،حيث ط عل الد لزة
في لك الحيم السياسة النتدية أي يت ا لتسز يل هن اق زا المتيايزد بزدد مزم أم تتزرك هز السياسزة
لتشكل صمام أمام يحمي ا مزم ن سز ا .فكزام أم اخترقزل الد لزة فزي ت زك ال تزر السزت ف التان نيزة
المحززدد لمززدي نيت ا مززم النظززام المصززرفي ابتززدعل أس ز ا السززحا ع ززى المكش ز ف مززم البنززك
المركززي أصززبم بز لك البنززك المركززي شززريكا فززي خ ز التضززخم الكبيززر الز تززم فززي منتصززف
العمانينال ،بدد مم أم يك م اطدا التي ت يم ه ا التضخم .قد تم مؤخرا نتل ي ة ارتبزاط البنزك
المركي مم يار ادقتصاد هلزى رئزيس مي زس الز يراء (بم يزا التزرار المشزار هليزر أعزم )،
فضم عم هعاد هحياء مي س النتد التس يف.

-

تعخ السياسة النتدية أهمية خاصزة فزي نظزام السز  ،حيزث تصزبم هزي السياسزة الماليزة اطداتزام
الرئيستام في ت ويزل عم يزة النمز تحتيز ادسزتترار النتزد المزالي فزي الزبمد .تتوزيي التزدر
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ع ى هقامة تن ي السياسة النتدية مم خمل تط ير أد ال السياسزة النتديزة المتاحزة من زا عم يزال
الس ز الم ت ز ت .فززي س ز رية لززدينا التززدر ع ززى توززديل سززور ال ائززد تحديززد سززت ف اقتززراض
المصززارف مززم المركززي فززي ت ييززر السياسززة النتديززة ،لكنززر ليسززل لززدينا أد ال ال ي ز ء لوم يززال
الس ز الم ت ز ت ،لوززدم اسززتخدام الد لززة "أ م الخيينززة" فززي تم يززل عيززي الم اينززة الوامززة .قززد
أصززبم مززم الضززر ر هدخززال نظززام "أ م الخيينززة" هلززى اقتصززادنا طنززر اطسز ا السز يم لتم يززل
عيي الم اينة مم ي ة طنر ي فر أدا هامة مم أد ال السياسة النتدية مم ي ة أخرى.
-

نحززم بحايززة لتوييززي قززدرتنا ع ززى اسززتخدام السياسززة النتديززة (كمززا ع ززى الرقابززة المصززرفية) طننززا
متب م ع ى انت اء الحتبة الن طية ه ا قد يشزكل ت ديزدا لإطزار ادقتصزاد الك زي المسزتتر الز
نومنا بزر خزمل هز الحتبزة ،المتمعزل بال زائض فزي ميزيام التيزار الويزي الموتزدل فزي م اينزة
الد لززة الوامززة موززددل التضززخم المت اضززوة ادحتيززاطي المززريم مززم الومززمل اطينبيززة .فمززم
المت قع أم ينخ ض ا نتاج التصدير الن طي بشكل كبيزر ابتزداءّ مزم الوزام  ،2008أم تصزبم
س رية مست ردا صافيا ل ن ط (استيرادها أكعر مم تصديرها) فزي منتصزف حز الي الوزام ،2015
أم ي ززبط ا نتززاج الن طززي هلززى ح ز الي  300ألززف برميززل بززالي م بح ز ل الوززام ( 2020متارنززة
بح الي  480ألف برميل في ال قل الحاضر) .ه ا أدركنا أم قطزاع الزن ط يز فر حز الي %65
مم التطع اطينبي ل بمد  %50مم م ارد الم اينة الوامة ل د لة في ال قل الحاضزر ،يتبزيم أم
خسززارتنا ليززيء كبيززر مززم ه ز الم ز ارد سززيخ عيززيا فززي كززل مززم الميززيام التيززار الم اينززة
الوامة ل د لة يؤد بد ر هلى ارت زاع موزددل التضزخم .حزيم يرت زع موزدل التضزخم تتضزرر
الطبتال ال تيزر يتزععر سزور الوم زة ،تتحمزل المصزارف مخزاطر عاليزة تتزل فزرر ادسزتعمار
ادئتمززام المصززرفي .ه ز ا الت ديززد ال ز ي اي نززا يونززي أننززا بحايززة طم نسززتود طم يك ز م لززدينا
سياسة نتدية فوالة حيم تصوا اطم ر ،هلزى يانزا السياسزة الماليزة التزي تضزبط عيزي الم اينزة،
هلززى يانززا السياسززال ادقتصززادية خطززط ا صززمت التنميززة التززي توززالم ادخززتمدل ال يك يززة
تويي قدر ادقتصاد ع ى تن يع ا نتاج المنافسة هلى يانا السياسزال التصزديرية التزي تز رد
التطع اطينبي ل بمد (مم خارج قطاع الن ط).

تعزيز دور المصارف الجديدة
دخ ل هلى الس الس ر حتى اآم عمعة مصزارف اسزتيابة لتزان م السزمات بإحزداث مصزارف خاصزة
(التان م رقم  28لوام  .)2001قد اتسمل صيغة ه المصارف ب ي د مصرف عربي في كزل حالزة
يم زززك  %49مزززم ميمززز ع اطسززز م مسزززتعمريم سززز رييم يم كززز م  %51مزززم اطسززز م .د شزززك أم
المصززارف اليديززد سززت وا د را فززي توميزز ت سززيع عم يززة ال سززاطة الماليززة فززي السزز مززم خززمل
المنتيززال الماليززة التت يديززة اليديززد التززي سززتتدم ا ،سززتدعم نمزز التطززاع الخززار عم يززة ا صززمت
ادقتصاد بشكل عام ،ستساعد ع ى اندماج س رية في ادقتصاد الوالمي .لكم مم الضر ر كز لك
أم يترافز دخ ز ل المصززارف الخاصززة مززع تسززريع عم يززة ا صززمت ادقتصززاد مززم قبززل الد لززة هعززاد
هيك ة مخت ف التطاعال ادقتصادية ل خر ج مم أيمة الركز د التائمزة حاليزا لزك لتوييزي عم يزة النمز ،
ه ا بد ر يييد مم الط ا ع زى الخزدمال التزي تتزدم ا المصزارف ،فزإ ا لزاا الط زا ع زى المصزارف
تصبم دائو ا عبئا ع ي ا.
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أما بالنسبة ل مصارف ن س ا فتد سمم المصرف المركي ل مصارف مؤخرا بت سيع شزبكال فر ع زا،
هي خط ييد مما حدا بعحد المصارف اليديد اتخا قرار برفزع رأسزمالر هزي خطز ييزد أخزرى.
لكم هناك يم ة مم التضايا اطخرى د بد مزم التعكيزد ع ي زا ،أ د :مزم الضزر ر السزمات ل مصزارف
اليديززد التوامززل بززالتطع اطينبززي همززا مباشززر أ مززم خ زمل البنززك المركززي  ،فت ز فر التطززع لألززراض
التيارية لير التيارية مع ما كام الحال قبل الوام  ،1984خاصة أنر د ي يزد شزم فزي مز ارد الد لزة
مم التطع اطينبي في ال قزل الحاضزر ،عانيزا :مزم الضزر ر أم يتزات ل مصزارف فرصزة التنزافس مزم
خمل حد د ع يا دنيا ل ائزد الدائنزة المدينزة التزي يضزو ا البنزك المركزي  ،عالعزا :أم يشزيع المصزرف
المركززي المصززارف اليديززد ع ززى ت ييززر نسززبة مززم أم ال ززا لززدعم المؤسسززال الصززغير المت سززطة،
رابوا :أم يسمم ل مصارف اليديد في فتزر دحتزة أم تتزدم الخزدمال المصزرفية ادسزتعمارية خزدمال
مصارف اطعمال هقامزة صزنادي ادسزتعمار رأس المزال المبزادر ليرهزا ،هزي خزدمال ت وزا د را
تحكم ززا أنظمززة ضزز ابط تخت ززف عززم نظززم ضزز ابط
هامززا فززي ال سززاطة الماليززة فززي نظززام السزز
المؤسسال المصرفية التيارية.
كز لك أعتتززد ب يز ا رفززع الحززد اطدنززى التززان ني لرأسززمال المصززارف اليديززد حتززى تسززتطيع المصززارف
اليديد أم ت وا د را أكعر فاع ية حتزى يسزد الطريز ع زى قيزام المصزارف الصزغير  ،كز لك يز ا
السمات بإقامزة فزر ع ل مصزارف اطينبيزة تيزا ي سزتف  %49بالنسزبة لحصزة ادسزتعمار اطينبزي فزي
المصارف اليديد  ،مما يتيم ال رصة لدخ ل المييد مم المصارف الوربية اطينبية الكبير هلى السز
المصرفي السز ر  .فزم شزك أم يز د المصزارف اطينبيزة الكبيزر فزي السز يوزيي العتزة بادقتصزاد
الس ر يويي قدرتر ع ى ادندماج بادقتصاد الوالمي .ما دام هناك رقابة مصرفية متط ر فوّالزة،
يز د مصزارف مم كزة
هنا بيل التصيد ،فم خشزية مزم يز د فزر ع لمصزارف أينبيزة فزي السز
باطكعريزززة أ بالكامزززل مزززم مؤسسزززال مصزززرفية أينبيزززة .د بزززل أم معزززل هززز المصزززارف تي زززا مو زززا
التكن ل ييا ترفع مم ي د الومل في الس المصرفي ،خاصة نحم متب زيم ع زى حتبزة د مكزام في زا
ل مصارف الصغير .
إصاح القطاع العام المصرفي
د ي يد بود رؤيزة هسزتراتييية لزدى الحك مزة لمواليزة مشزاكل التطزاع الوزام المصزرفي ،لكزم المنط تزال
المو نززة ل حك مززة ب ز ا الخص ز ر هززي الح ززاظ ع ززى كززل مززم الم كيززة الوامززة ل مصززارف ع ززى نظززام
التخصر المصرفي .لم يظ ر بود تص ر مو م لحل مشك ة الدي م المتوعر مشك ة الومالزة ال ائضزة
اطي ر المتدنية .ينصا الت كير بالنسبة صمت هز المصزارف ع زى مزا يبزد  ،ع زى توزديل قز انيم
هحداع ا نظم عم يات ا أتمت ا رفع ست ف التس يف لدي ا ت سيع نشاط التدريا التعهيل في زا هدخزال
بطاقال ادئتمام الصراف اآلي خدمال صيرفة التييئزة اطخزرى ،د م النظزر هلزى الصز ر الكبزرى
بالنسبة لمستتبل ه المصارف في اقتصاد م ت ت.
مم الممحظ أم عم ية هصمت ه المصارف تسير ببطء شديد ،في اعتتاد أم همكانيزة هصزمت هز
المصززارف بززالوم بالسززرعة الميمززيم ،بحيززث تسززتطيع ه ز المصززارف لوززا د ر فوززال فززي اقتصززاد
م ت ت ع ى ادقتصاد الوالمي بحيزث تسزتطيع منافسزة مصزارف التطزاع الخزار هز أمزر صزوا .فتزد
سززمونا خززمل الوشززر سززن ال الماضززية الكعيززر مززم الكززمم عززم هصززمت المصززارف الوامززة ،لكززم خطز ال
ا صززمت ظ ززل شززحيحة د م مسززت ى التحززد ال ز ت اي ززر ه ز المصززارف التحززد ال ز ي اي ززر
ادقتصاد الس ر  ،لسل اعتا أم ه الص ر ستتغير كعيرا في المستتبل المنظ ر.
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ل ز لك أ د أم أقتززرت هنززا دمززم مصززارف التطززاع الوززام اطربوززة (الوتززار  ،الصززناعي ،التس ز يف الشززوبي
الت فير) التي تتدم يميو ا التم يل ل تطاع الخزار ،فزي مصزرف احزد تح يزل المؤسسزة المصزرفية
اليديد ف را بود قرار دمي ا هلزى التطزاع الخزار السز ر بالكامزل .أمزا المصزرف التيزار السز ر
المصرف اليراعي التوا ني فعقترت بتائ ما في ال قزل الحاضزر فزي التطزاع الوزام ،اط ل حتزى يسزتمر
فزي تتززديم التم يززل ل تطززاع الوززام ادقتصززاد (هلززى حززيم هصززمت التطززاع الوززام ادقتصززاد ) العززاني لوززدم
يا بية التم يل اليراعي ل تطاع الخار المصزرفي لضزر ر اسزتمرار بوزض الزدعم الحكز مي ل تطزاع
اليراعي .لكم مم الضر ر هخضاع المصرفيم التيار الس ر اليراعي التوا ني لتزان م يديزد
يززنظم عم مززا خززارج نطززا التززان م رقززم  20لوززام  1994ال ز يحكززم عمززل التطززاع الوززام ادقتصززاد ،
تحسيم ما يمكم تحسينر مم نظم عم يال أتمتة تدريا تحسيم ي د اطص ل استتملية في التزرار
بالنسبة ل مصرفيم.
أما مبررال اقترات دمم المصارف اطربوة (التي تب غ قيمت ا الدفتريزة ميتموزة  5,4م يزار ليزر سز رية
أ  10م ي م د در) في مصرف احد نتل م كية المصرف اليديد هلى التطاع الخار ف ي التالية:
-

أم م كيززة الد لززة ل مصززارف لززم تعبززل أن ززا الضززمام لت ييززر التسز يف نحز التطاعززال ا نتاييززة أ
لت يي ر باتيزا التزر ض مت سزطة ط ي زة اطيزل ،أ الضزمام لمسزتترار المزالي النتزد (كمزا
ياء في قرارال تعميم المصارف في الستينال) .فتد اتير التس يف خمل اطربويم سزنة الماضزية
في ظزل التزعميم لزدعم التيزارتيم الداخ يزة الخارييزة لزدعم الشزركال الوامزة الخاسزر لتسزديد
عي يال مالية الد لة ،اتخ التم يل في موظمر شكل التر ض قصير اطيل.

-

أم الم كية الخاصة في التطاع المصرفي أكعر ضمانا ل ك اء أكعر قدر ع ى التط ير التحزديث
ع ى السرعة بالتوامل مع المتغيرال الداخ ية من ا الخاريية.

-

هم المصارف التائمة حاليا لم تسزتطيع التغييزر بالسزرعة الميمزة سزتتورض لمنافسزة شزديد مزم
المصززارف اليديززد فززي التطززاع الخززار .ه ا تضززاءلل دائززع مصززارف التطززاع الوززام بسززبا
المنافسة فستتورض ل خسار ستضطر ال ي ء هلى البنك المركي بكعافة ط با ل سي لة.

-

هم هعاد هيك ة ه المصارف اطربوة بما فير تخ يص ا مم الدي م المتوعر ( تحمزل الد لزة هز
الززدي م السززوي لتحصززي ا خززارج النظززام المصززرفي) رفززع رؤ س أم ال ززا تززدريا م ظ ي ززا
التيام ا في المستتبل بالموايير المصرفية المترر في بايل ( ،)IIسزتتط ا مزم الحك مزة أمز اد
طائ ة لم تتمكم الحك مة ع ى ت بيت زا فزي ظزل الضزغ طال التزي سزتتورض ل زا ماليزة الد لزة فزي
المستتبل المنظ ر مع الييادال السكانية مع تدني هنتاج تصدير الن ط.

-

هم المصارف الخاصة التائمزة سزتكبر د شزك ،كمزا يت قزع أم يزدخل السز المصزرفي السز ر
مصارف أخرى كبير في المستتبل ،س رية ن س ا متب ة ع ى هقامة منطتة تيار حر في سز
الس ع مع ادتحاد اط ر بي (بد لر الخمس الوشزريم) بح ز ل الوزام  .2015يت قزع أم تتطز ر
ادت اقيززة اط ر بيززة لتضززم حريززة التيززار فززي قطززاع الخززدمال الت زي تتضززمم قطززاع المصززارف.
ك لك فام س رية متب ة ع ى دخ ل منظمة التيار الوالمية في لض م عشر سن ال هي تضم
التخ يض في الرس م اليمركية بالنسبة لتيار الس ع تحرير تيار الخزدمال .يتط زا ادلتزيام
بتحرير تيار الخدمال مم قبل س رية س اء في ظزل ادت زا مزع ادتحزاد اط ر بزي أ فزي ظزل
دخ ز ل منظم زة التيززار الوالميززة فززتم التطززاع المصززرفي الس ز ر لمنافسززة المؤسسززال المصززرفية
الوالمية .في س م ت ت ك ا د ي يد مكام ل مصارف الصغير .
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-

هم الصيغة المتترحة لدمم خصخصة المصارف اطربوة ُتدخل هلزى السز المصزرفي السز ر
مؤسسة مصرفية خاصة مم كة بالكامل مم الس رييم ،تضاف هلى الصيغة التي أقيمل حاليا في
ظل التان م رقم  28لوام  2001التي تتضمم شراكال بزيم مصزارف عربيزة ميم عزال مزم
المستعمريم الس رييم.

-

أخيززرا أنززا لسززل مززع هشززراك التطززاع الوززام المصززرفي فززي م كيززة المصززرف اليديززد م مززا ب غززل
حصتر ،طني أعتتد أم صيغة التطزاع المشزترك لزم تكزم نايحزة كمزا أن زا ليسزل مبزرر فزي ظزل
التغيرال المتب ة ع ي ا س رية في ظل التغيرال ادقتصادية السريوة التي تير في الوالم.

أما بالنسبة آلية تن ي دمم تخصير المصرف اليديد فعقترت ما ي ي:
-

هصدار قرار دمم المصارف اطربوة فزي مصزرف احزد مزم الناحيزة التان نيزة (د م الزدخ ل فزي
عم ية دمم ال ظائف الد ائر).

-

نتل م كية المصرف اليديزد هلزى شزركة مسزاهمة) (Joint Stock Companyيم ك زا بالكامزل
مساهم احد ه يار المالية.

-

بوززد قززرار الززدمم مباشززر  ،الط ززا مززم مؤسسززة ماليززة رسززمية عربيززة أ د ليززة ،أ تك يززف شززركة
استشارية د لية تومل مع شركة استشارية مح ية هعداد دراسة عميتزة دقيتزة طصز ل التيامزال
كل مم المصارف اطربوة المتترت دمي ا تتييم ل ضع الومالة الخبرال البشرية في ا.

-

هقامة هيئة استشارية مشك ة مزم ممع زيم ل حك مزة ميم عزة مزم الخبزراء ادقتصزادييم المزالييم
الس ز رييم اطيانززا ل ضززع تص ز ر لوم يززة التخص زير ،يتضززمم فيمززا يتضززمم ،ضززع موززايير
اضحة دختيار المستعمريم الس رييم المحتم يم في المصرف تص را دار المصرف (ربمزا
مم خمل هيراء عتد هدار مع شركة مصرفية عربية أ أينبية لمد موينة) ل توامل مع قضزيتي
الززدي م المتوعززر الومالززة ال ائضززة فززي ه ز المصززارف ،ا شززراف ع ززى تن ي ز ه ز ا التصزز ر
بالتوا م مع الشركة اليديد التي ستنتتل هلي ا م كية المصرف اليديد.

-

تك يف ي ة د لية قد تكز م مخت زة عزم الي زة السزابتة لتن يز عم يزة التخصزير ،بإشزراف ال يئزة
ادستشارية الس رية المتترحة أعم .

-

تحديد فتر عمث سن ال مزم صزد ر قزرار الزدمم حتزى هتمزام عم يزة التخصزير ،حتزى د تضزيع
عم ية التخصير في سراديا البير قراطية.

الرقاب المصرفي
ايداد الشززو ر بعهميززة الرقابززة المصززرفية بوززد تسززارع تززدف انتتززال اطم ز ال الخاصززة بززيم الززد ل تيايززد
ظاهر الو لمة المالية خمل الخمسة عشر سنة الماضية .تيايد الشو ر أكعر بعهمية الرقابة المصزرفية
ضر ر تط يرها توميت ا بود اطيمة المالية اآسي ية التزي ظ زرل فزي الوزام  .1997قزد صزدرل
من لك الحيم الكعير مم الموايير اليديد لأداء المصرفي ،عم تط ير موايير بايل ل رقابة المصزرفية،
بما فير استحداث مؤشرال هضافية يديد تشزديد الرقابزة ع زى كزل مزم اطداء ادقتصزاد ل زد ل تزدف
رؤ س اطم ال فيما بين ا.
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يت م البنك المركزي فزي ال قزل الحاضزر مزم خزمل م ضزية الحك مزة لزدى المصزارف (التزي تسزتويد
ظي ت ا اآم بودما كانل قد ت يعل ظي ت زا خزمل السزن ال الماضزية بزيم كزل مزم يارتزي ادقتصزاد
الماليززة الي ززاي المركززي ل رقابززة الماليززة ال يئززة المركييززة ل رقابززة الت تززي ) ب ضززع موززايير اطداء
موايير الممء السي لة ل مصارف ،الوام من ا الخزار ،حسزا قزان م النتزد اطساسزي اليديزد .تتز م
بتوييززي خبززرال المززراقبيم المصززرفييم .لكززم ع ززى المصززرف المركززي أم يسززتود ك ز لك مززم اآم
دعتماد موايير ادستترار المالي التي ضزوت ا بزايل ( )IIبالنسزبة لسزي لة مزمء المصزارف ،بالنسزبة
لتصززنيف أص ز ل المصززارف حسززا ي دت ززا ،كمززا ع يززر ت عيززة المصززارف الوامززة الخاص زة لمسززتوداد
لتطبي ه الموايير.
اليدير بال كر أم عم يزة الرقابزة ع زى المصزارف تزيداد صزو بة ك مزا تحزررل سياسزال التطزع سزمم
ل مصارف بادقتراض مم الخارج ،سمم ل ا بتتديم بوزض قر ضز ا بزالتطع اطينبزي بإدخزال منتيزال
مصرفية بوممل خاريية لير لك مم هيراءال ع لمة النظام المصرفي .يبتزى مزم الضزر ر أم
تك م عم ية الرقابة المصرفية شديد أم تك م مستت ة لير قاب ة ل تدخل مم قبل الس طة.
تطوير أسوا المال
يوتبر تط ير أس ا المال الش اآخر المط ا في ا صمت المالي في س رية ه يتكامل مع تطز ير
النظززام المصززرفي ،فكمهمززا يومززل ع ززى تنميززة المززدخرال تشززييع ادسززتعمار المح ززي ادن تززات ع ززى
اطس ا الوالمية ،لكم في اعتتاد أم اط ل ية ييزا أم تكز م فزي سز رية لتطز ير النظزام المصزرفي،
بن س ال قل ال يزتم الومزل فيزر ع زى هعزداد الشزر ط اطساسزية الميمزة قامزة سز لزأ را الماليزة،
مم أهم ه الشر ط:
-

ت ضيم موالم النظام لمقتصاد المستتب ي لس رية بشكل رسمي ( المط ا هنا ا قرار باعتمزاد
نظام الس في ت ييع الم ارد أ ل ية التطاع الخار في الوم ية ا نتايية).

-

الومل ع ى اعتماد السياسال النتدية المالية الميمة لتحتي ادستترار ادقتصاد الك ي.

-

التخ ر مم التي د اطنظمة الت انيم المتيد ل ومزل ادقتصزاد ،
المساهمة الم تيمة بالت انيم باطنظمة الناف .

-

ضزع ق اعززد اضزحة لإفصززات مزم قبززل الشززركال المسزاهمة هقامززة ي زال هشززرافية حك ميززة
قادر ع ى تن ي ه الت اعد.

-

ت فير البنية التحتية المالية (كما سنشير هلير أدنا ).

-

البززدء بإعزززداد التاعززد المو ماتيزززة الصزززحيحة عززم ادقتصزززاد الك ززي ادقتصزززاد الييئزززي أداء
الشركال ،نشر ه المو مال ع ى أ سع نطا .

لزك لتسز يل قيزام الشزركال

حيم يتام س اط را المالية فمم اطفضزل عزدم السزمات بزدخ ل اطمز ال اطينبيزة هلزى السز (ع زى
اطقل في البدايزة) فاطيمزال الماليزة التزي حصز ل فزي د ل اسزيا اطرينتزيم تركيزا ليرهزا تشزير هلزى
ضر ر التدرج في ادندماج في أس ا المزال الوالميزة ضزر ر ضزع قيز د ع زى انتتزال هز اطمز ال
هلززى الب ززد المضززيف .كمززا أم لمنززدماج المززالي فززي أس ز ا المززال الوالميززة ،شززر طا أساسززية د بززد مززم
ت فرها لت اد ال يال الم ايئة ،أهم ه الشر ط:

8

-

ضززر ر أد تغ ززا ادسززتعمارال المح ظيززة ع ززى التززر ض ط ي ززة اطيززل ع ززى ادسززتعمارال
الخاصة المباشر في تم يل الويي التيار ل ب د المضيف.
محا لة الد لة المضزي ة ت ييزر ادسزتعمار الخزاريي المباشزر ) (FDIنحز التطاعزال ا نتاييزة
ال اط ل ية بالنسبة ل ا.
السوي قامة هطار اقتصاد ك ي س يم يتصف بموددل تضخم موت لة ،عيي ،هم كزام د بزد
مم الويي ،متب ل في كال مالية الد لة المييام التيار ل ب د المضيف.
السوي ييزاد قطزاع تصزدير قز  ،قزادر ع زى ادسزتمرارية ع زى المزدى البويزد مبنزي ع زى
مصادر متيدد في ادقتصاد( يراعية صناعية سياحية) ،ليس ع ى مصدر يائل كالن ط.

تطوير البني المالي التحتي
يدخل ضمم تط ير البنيزة الماليزة التحتيزة ،هز اطمزر الزميم لنيزات كزل مزم الومزل المصزرفي السز
المالية:
-

هقامة نظام محاسبي م حد ل مصارف موتمد ع ى اطسس الموايير الوالمية.
هقامززة أنظمززة اضززحة لحتز الم كيززة لحززل المنايعززال التياريززة لتصز ية الشززركال ل حيززي
ع ى الممت كال في حال عدم التسديد.
هيياد أنظمة اضحة لإفصات المالي ت تيم ب ا الشركال هقامة د ائر في الحك مة قزادر ع زى
هليام الشركال التتيد ب اطنظمة (كما كرنا أعم ).
ضمام نياهة التضاء ضمام ارتتائر ف س طة الحك مة قدرتر ع ى ضمام تن ي الوت د.
ت فير التاعد المو ماتية ال اسوة لأداء ادقتصاد الك ي الييئي.
تط ير الك اءال المصرفية التادر ع ى تتييم المشاريع هدار المخاطر المصرفية.

سعر القطع وحرك العما
د يكتمززل ا صززمت النتززد  /المصززرفي لتوييززي ادسززت اد مززم الرسززاميل الخارييززة د م ت حيززد
أسوار التطع د م خ سز حزر ل تطزع مزم خزمل هلغزاء نظزام الرقابزة ع زى النتزد ،ع زى اطقزل
بالنسبة ل حساا اليار  .قد قامل س رية بخط ال عديد متباعد باتيا ت حيد أسزوار التطزع
ع ى مدى الوشريم سنة الماضية ،نيحل أخيرا بادنتتال مم تسوة أسوار ل تطع كانزل مت ايزد
في أ اخر العمانينال هلى عمعة أسوار في ال قل الحاضر هي )1 :سزور صزرف عم يزال الد لزة
التطاع الوام ( 48,50ل.س .ل د در) بما فير السور ال تست فى بزر كافزة الرسز م اليمركيزة،
 )2سززور الوم يززال ليززر التياريززة التززي تطب ز ع ي ززا أسززوار الصززرف التززي يو ن ززا المصززرف
التيار الس ر التي مم الم ترض أم توكس التيمة ال و ية لصرف ال ير الس رية فزي السز
(حززز الي  51,00ل .س ل زززد در) )3 ،سزززور الصزززرف الرسزززمي ل يزززر السززز رية المو زززم لزززدى
صززند النتززد الززد لي ( 11,25ل.س ل ززد در) الز يسززتمر الومززل بززر بالنسززبة لتسززديدال أقسززاط
الدي م ال ائد النايمة عم ات اقيال الدفع التتار.
-

أما بالنسبة لنظام سور الصرف فس رية ليسل في ارد التو يم في ال قل الحاضزر لوزدم ضز ت
فكرها ادقتصاد بود لوزدم يز د التزدر الم نيزة المؤسسزاتية دار نظزام صزرف حزر .مزم
اطفضل لس رية ادسزتمرار بنظزام سزور الصزرف المزرتبط بومزمل أخزرى ) .(peggedلكزم
ع ى المصرف المركي بيع التطع اطينبي لألراض التيارية ليزر التياريزة ،همزا مباشزر أ
مم خمل المصارف ،في البداية ( مم خمل س الصيرفة في فتر دحتزة) ،هلزى أم يزتم المييزد
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مم خط ال تحرير سور الصرف .لكم كما كرنزا أعزم فزنحم لسزنا مزع فزتم أسز اقنا ل تزدف
الرأسمالي المح ظي بود لكننا مع فتح ا أس اقنا ل تدف ادستعمار المباشر.
اإصاح ااقتصادي
هنززاك هم زيّم أساسززييم ل تطززاع المصززرفي همززا ه ز ّم التط ز ير المصززرفي ه ز ّم تحتي ز ادسززتترار المززالي /
النتد  ،لكنر د يمكم ل تطز ير المصزرفي أم يحتز ادسزتترار المزالي النتزد مزم د م هطزار اقتصزاد
مم د م نمز اقتصزاد عزال مزم د م مؤسسزال تشزريوال سياسزال ماليزة سز يمة ،مزم
كي ق
د م ي ز د كبيززر لززدعم التصززدير توييززي التززدر التنافسززية لسز رية .بالنسززبة ل حايززة لي ز د التصززدير
(خارج قطاع الن ط) ف ي تحتل أ ل يزة مزع اقتزراا هبز ط هنتزاج تصزدير الزن ط الخزام ،ممزا سيشزكل فزي
لض م الوشر سن ال التادمة ت ديدا دستترار "ا طار ادقتصاد الك ي" التي تنوم بر س رية حاليا.
نحز
يبدأ ا صمت ادقتصاد بزالتيام رسزمي مزم قبزل الحزيا الحك مزة بالت يزر نحز نظزام السز
أ ل ية التطاع الخار في الوم ية ا نتايية تريمة ه ا ادلتيام هلزى تز فير البيئزة التشزريوية التنظيميزة
المساعد ع ى عمل التطاع الخار مم ي ة ،هلى هقامة مؤسسزال هنتاييزة ديناميكيزة تتز د عم يزة النمز
مم ي ة أخرى ت فر بن س ال قل الط ا ع ى الخزدمال المصزرفية المخت زة .فزي ت ي نزا نحز نظزام
السز  ،ع ينززا تحديزد ه يززة ادقتصززاد السز ر بشززكل اضزم صززريم تحديززد أد ار كزل مززم التطززاعيم
الوام الخار فير لكي يك م ا صمت المصرفي المط ا نابوا مم ال ية اليديزد ال اضزحة لمقتصزاد
الس ر .
سز رية تحتززاج ،هضززافة هلززى تصززحيم ادخززتمدل فززي ادقتصززاد ال ز طني ،ضززع التشززريوال الميمززة
لتس يل الومل ا نتزايي ،طم يترافز هز ا ا صزمت مزع ا صزمت ا دار المؤسسزاتي مزع ا صزمت
التضائي ،أم يتراف ك لك مع خطة ل تنميزة اديتماعيزة (الصزحية التو يميزة) ،هقامزة شزبكال ل حمايزة
اديتماعية .مم ي ة أخرى فام ي د تشريوال ق انيم عتمنية ي د ش افية مسا ا في تطبيت زا
يت زل مزم تخززييم اطمز ال فززي المنزايل أ ت ريب ززا هلزى خزارج الززبمد ،فتتيزر اطمز ال بزدد عززم لزك هلززى
ادستعمار المباشر في الس المح ي أ هلى المصارف.
لئم طالبنا في متترحاتنزا لإصزمت أعزم  ،بخصخصزة بوزض المصزارف الوامزة ،طسزباا تزم شزرح ا،
لكزم مزع الخصخصزة المنتتزا مزع تسزريع هقامزة البنيزة التشزريوية
فنحم لسنا مزع الخصخصزة بزالمط
التنظيميززة السز يمة لومززل التطززاع الخززار ،مززع توييززي المنافسززة الك ززاء فززي السز قبززل الززدخ ل فززي
الخصخصة ع ى نطا اسع .فالمنافسة الك اء في الس أهم مم الخصخصة ،ك ما توييتزا ،ك مزا
تويي د ر التطاع الخار في ادقتصاد ،ك ما استطاع التطزاع الخزار اسزتيواا بوزض الومالزة ال ائضزة
مم التطاع الوام ،ك ما يول عم ية خصخصة التطاع الوام في ن ايزة المطزاف أكعزر سز لة أقزل ك زة.
هلى أم يزتم لزك هنزاك ضزر ر " لتزرميم" التطزاع الوزام تخ يزف ع ائز عم زر السزوي طم يومزل مزا
أمكم ع ى أسس اقتصادية.
نح ز
أخيززرا د شززكك أم النظززام المصززرفي الس ز ر يسززير نح ز ا صززمت المن ززتم ع ززى نظززام الس ز
ادندماج في ادقتصاد الوالمي ،لكم خط ال لك تسير ببطء شزديد تتسزا ى فزي بطئ زا مزع بزطء عم يزة
ا صمت ادقتصاد الشامل فزي الزبمد ،فزي هز ا ك زة كبيزر لمقتصزاد السز ر  .ع ينزا ا سزراع فزي
ا صمت بكافة ي انبر ،البدء ب ضزع رؤيزة هسزتراتييية لتوميز تسزريع عم يتزي ا صزمت ادن تزات
فززي النظززام المصززرفي أم تتكامززل ه ز ا سززتراتييية مززع هسززتراتييية برنززامم لإصززمت ادقتصززاد
الشامل.
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