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 بسن اهلل الرحون الرحين

ة أجوبة الشيخ العبلن عطبء بن خليل أبو الرشتة أهير حزة التحرير على أسئلة رواد صفحته على ل)سلس
 الفيسبوك(

 اقتصبدية متعلقة ثبلذهت أجوثة أسئلة

 Y. S :إلى

 األسئلة:

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو:

 حفظك اهلل ورعاك العامل اجلليل عطاء بن خليل،

 أسئلة اقتصادية متعلقة بالذىب:

 ىي العوامل ادلؤثرة بسعر الذىب؟ ما

 ر الذىب منذ هناية العام ادلاضي؟دلاذا ىبط سع

 وإىل ماذا يعزى ىبوطو ادلفاجئ قبل شهر تقريبا؟

 زاوىل جيوز شرعا ادخار الذىب بدل العملة الورقية مع احلرص على إخراج الزكاة )ىل يعترب ىذا كنزا(، وإن كان جائ

 فهل ينصح بو من الناحية االقتصادية؟

 وبارك اهلل فيك

 

 الجواب:
 وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاتو:

كما تعلم فإن النقد كان سابقاً ىو الذىب والفضة، وحىت عندما أصدرت بعض الدول يف أواخر القرن التاسع عشر   -1
خذ صاحبها الورقة أة وقابلة لالستبدال يف أي وقت أي يوأوائل العشرين أوراقا نقدية فقد كانت نائبة عن الذىب والفض

 بدذلا ذىباً بالقيمة اليت عليها.النقدية ويذىب إىل مصرف الدولة اليت أصدرهتا ويأخذ 

وخباصة مع حدوث الكساد الكبري يف  1939والثانية  1914اضطرب ىذا الوضع خالل احلربني العادليتني األوىل  -2
 إىل غريىا أيضاً، فأصبح استبدال األوراق النقدية بالذىب عليو عدة قيود...والذي امتد  1929أمريكا 

وخرجت منها أمريكا بأقل اخلسائر يف حني أن أوروبا وأدلانيا واليابان  1945عندما انتهت احلرب العادلية الثانية يف  -3
عند أمريكا بعد احلرب، ولقوهتا  قد أصابتهم خسارة كربى وتدمري يف ادلصانع والبنيان... ومن مث كان معظم الذىب

أن جتعل نقدىا الدوالر الورقي  "Bretton Woods"بريتون وودز قتصادية فقد استطاعت يف مؤدتر العسكرية واال
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غطاء لنقود الدول كالغطاء الذىيب، أي أن الدول ال تستطيع طباعة نقد ورقي إال إذا كان لو غطاء من الذىب أو من 
" دوالرًا ألونصة الذىب وتعهدت بأن تدفع للدول اليت لديها 35كا سعرًا للدوالر وىو "الدوالرات، وحددت أمري

 لذىبية وفق السعر ادلذكور أعاله.دوالرات ورقية إن شاءت القيمة ا

لقد ساعد أمريكا يف ذلك أن سلزوهنا من الذىب كان كافياً أو يزيد عن الدوالرات الورقية ادلطبوعة يف الداخل أو يف  -4
ارج، وكان ادلهم ىو أن يكون ادلخزون الذىيب عندىا قادرًا على تغطية الدوالرات اخلارجية عند الدول أو األفراد، أما اخل

 خل فالتعامل معو أيسر من اخلارج.الدوالرات الورقية يف الدا

 Brettonبعد اتفاقية بريتون وودز  1946وحىت تكون الصورة واضحة فقد كان رصيد أمريكا من الذىب سنة 
Woods  = مليار دوالر يف حني كانت الدوالرات الورقية يف  20.6ما قيمتو حسب السعر الذي حدد يف االتفاقية

مليار دوالر، وبقي احلال ىكذا أي أن أمريكا قادرة على ضمان سعر الدوالر ادلذكور  6.1اخلارج عند الدول واألفراد = 
مليار أي  18.7مليار، وحجم الدوالر الورقي يف اخلارج  18.8حيث كانت األرصدة الذىبية يف أمريكا  1960حىت 

 عن األرصدة الذىبية يف أمريكا. أهنا تكاد أن تضمن سعر الدوالر، وبعد ذلك بدأت أرصدة الدوالر يف اخلارج تزيد

ا، فتم نتيجة تدىور غطاء الدوالر الذىيب طلبت أمريكا معونة من البلدان الرئيسية يف العامل من أجل مساعدهت -5
االتفاق على إنشاء رلمع الذىب وكان عملو أنو إذا ارتفع سعر الذىب لسبب من األسباب يف السوق تسارع ادلصارف 
إىل التدخل فورا بطرح كمية إضافية من الذىب للبيع إلعادة السعر إىل مستوى التوازن، ويف ادلقابل إذا اخنفض السعر 

 لفائضة فريتفع السعر إىل مستواه األول.فإهنا تسارع أيضا إىل شراء كمية الذىب ا

 ٥١وحىت وفاتو يف  ٥٦٩١استمر اجملمع بضع سنوات لكنو بالتدريج أصبح يتدخل يف السوق عارضا وخاصة ما بني 
 ٥٦٩١، األمر الذي ىدد األرصدة الذىبية للبلدان األعضاء إىل الذوبان فانسحبت فرنسا يف شهر حزيران ٥٦٩١آذار 

( فتسببت األزمتان يف خسارة بلدان اجملمع ٥٦٩١، مث أزمة الذىب ٥٦٩١)اإلسًتليين يف خريف  مث تسارعت األزمات
قرر فيو  ٥٦٩١آذار  ٥١مليار من الدوالرات الذىبية، فعقد اجتماع يف واشنطن  2.5الذىيب خالل ستة شهور مبلغ 

 إلغاء رلمع الذىب وترك سعر الذىب حرا يتحدد بقوى العرض والطلب.

 10.48إىل  ٥٦٩١مليارًا سنة  ٥١ببت أزمة الذىب ادلذكورة يف إنقاص األرصدة الذىبية يف أمريكا من وقد تس -6
عندما أُلغي رلمع الذىب. وكان ىذا الرصيد الذىيب ألمريكا يف حينو ىو احلد األدىن للكمية  ٥٦٩١مليارا يف شهر آذار 

٪( ومن مث ألغت أمريكا حتويل الدوالرات ٥١خلي للدوالر )الالزمة اليت نص عليها القانون من أجل الغطاء الذىيب الدا
ادلملوكة للقطاع اخلاص يف اخلارج إىل ذىب وأبقت فقط االستبدال بالذىب لألرصدة اخلارجية الرمسية وكانت كمية 

ر الذىيب يف الذىب ادلتبقية يف أمريكا وىي احلد األدىن ادلذكور يكفي لألرصدة الرمسية اخلارجية فقط، أي أن غطاء الدوال
٪( قد حذف، لكن أمريكا مل تستطع الوفاء باستبدال األرصدة الرمسية اخلارجية نتيجة االسترياد والتصدير ٥١الداخل )

 من القطاع اخلاص، وكذلك معامالت القطاع العام يف عالقاتو الدولية مع اآلخرين.
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، وبعد ذلك مل ٥٦١٥بالذىب بالكامل عام  وعليو فقد قررت أمريكا يف عهد الرئيس نكسون إلغاء نظام الصرف -7
يعد للنقد الورقي أي غطاء قابل لالستبدال ال عاجاًل وال آجاًل، بل أصبحت قيمة النقد الورقي حيددىا اقتصاد الدول 
 أي ميزان مدفوعاهتا، ووضع الدول األمين، واألزمات الطارئة... ىذا باإلضافة إىل مضاربات أسواق ادلال، مث وىو عنصر

 ره إىل حاالت األمن أو االضطراب.مهم النفط وأسعاره، وتعرض مصاد

 ولتوضيح ذلك نقول: -8

إن الذىب كأية سلعة بعد ذلك التاريخ أصبحت تتأثر بالعرض والطلب، فإذا زاد العرض كأن باعت بعض الدول  -أ
عر الذىب ينخفض... وإذا أقبلت من سلزوهنا الذىيب لتقوية اقتصادىا، أي زاد عرض الذىب يف األسواق فإن س اً ءجز 

 عينة فزاد الطلب فإن سعره يرتفع.بعض الدول أو بعض األفراد على شراء الذىب دلضاربات م

وكذلك إذا رُفعت القيود على استرياد الذىب أو قّلت، فإن االسترياد والتصدير ينشط ومن مث تزداد حركة عرض  -ب
عفاء إبعد  2011 سعر الذىب كما حدث يف دول اخلليج أوائل عام الذىب يف األسواق، ويؤدي ىذا إىل االخنفاض يف

سعار الضريبة اجلمركية اليت تفرض على ادلشغوالت وادلصنوعات الذىبية، وتوحيد الدمغة بني ىذه الدول أالذىب من 
 سعار الذىب نظرا لزيادة حركة استرياد وتصدير الذىب بينها.أىل اخنفاض إوالذي أدى 

فض الدوالر ألسباب اقتصادية أو حربية أو وحوىا فإن الناس يتجهون إىل ادخار الذىب بدل وكذلك إذا اخن -ج
الدوالر، والدول كذلك حتاول ادخار الذىب يف أرصدهتا بدل الدوالر، فيزيد الطلب على الذىب ويرتفع سعره، وإذا ما 

الدوالر، ومن مث يبيعون بعض مدخراهتم  ارتفع الدوالر لتحسن االقتصاد األمريكي أو وحو ذلك فتعود ثقة الناس يف
 بدذلا الدوالر فينخفض سعر الذىب.الذىبية فيزداد العرض ويدخرون 

و اخنفاضها ىو متناسب طرديا مع ارتفاع سعر النفط أو أسعار الذىب اليوم أمث ىناك موضوع النفط، فإن ارتفاع  -د
مريكي كلما زادت ألاالذىب، وكلما اخنفض سعر الدوالر سعار أاخنفاضو، فكلما ارتفع سعر برميل النفط ارتفعت معو 

 سعار الذىب.أ

 يو ميكن فهم اجلواب على أسئلتك:وبناء عل -9

 :2012اخنفاض أسعار الذىب سنة  -أ

 ان الفتان للنظر خالل تلك السنة:حدث أمر 

السابقة اليت تلت أزمة أمريكا األول: حتسن نسيب يف أسعار الدوالر بعد ادلعاناة الشديدة اليت أصابتو خالل السنوات 
االقتصادية اليت نتجت عن اهنيار سوق العقارات... وىذا التحسن يف أسعار الدوالر أدى إىل اخنفاض سعر الذىب وفق 

 سيا سعر الذىب مع سعر الدوالر...ما ذكرناه أعاله حيث يتناسب عك

للمرة األوىل منذ مخس سنوات، ومن مث فقد ساىم " أطنان من احتياطياهتا الذىبية وذلك 4الثاين: باعت روسيا وحو "
 ادة العرض إىل اخنفاض سعر الذىب.ىذا البيع أي زي
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 رناه أعاله كان لو األثر األكرب.وىناك أسباب أخرى ثانوية، لكن ما ذك

أن رئيس الفدرايل  19/6/2013، فقد حدث يف 7/2013أما اخنفاض سعر الذىب ادلفاجئ خالل شهر  -ب
البنك ادلركزي األمريكي" قد أعلن عن جدول زلتمل للتخفيف التدرجيي من برنامج التيسري الكمي، وقد "أي األمريكي 

أدى ىذا إىل دعم الدوالر بقوة ومن مث اخنفاض أسعار الذىب إىل درجة غري متوقعة حيث وصل سعر األونصة إىل قرابة 
دوالر  1150و 1135م حيث تًتاوح بني ج الذىب من ادلناجا دوالر! وىو أعلى بقليل من كلفة استخر  1180

لألونصة ما دفع بانكاج جوبتا مدير شركة إس إم سي كوميكس إىل القول: "ال أتوقع ىبوط األسعار دون ىذه 
ادلستويات لسبب رئيس ىو تكلفة استخراج الذىب على ادلناجم حبدود ألف ومئة ومخسة وثالثني دوالراً لألونصة، وألف 

أن ىبوط األسعار دون ىذه ادلستويات سيدفع ادلناجم إىل وقف االستخراج واحلد من ادلعروض يف  ومئة ومخسني، ما يعين
 .."السوق، ما سريفع األسعار رلدداً 

دوالر  1310إىل االرتفاع قلياًل فأصبحت  8/2013وىذا القول صحيح إىل حد ما حيث عادت األسعار يف شهر 
 85ادي األمريكي يف تقليص برنامج شراء السندات الذي تبلغ قيمتو لألونصة على الرغم من شروع االحتياطي االحت

مليار دوالر شهريا، وىو يعين تقليل عرض الدوالر يف السوق ومن مث ارتفاع سعره ما يًتتب عليو اخنفاض سعر الذىب، 
ا قال وإن كان سعر الذىب الزال منخفضًا قرابة سعر التكلفة لكن كم 7/2013ومع ذلك فلم ينخفض عن شهر 

نتاجها ومن مث يقل ادلعروض من الذىب إجوبتا فإن سعر الذىب كلما اقًتب من التكلفة فإن بعض ادلناجم سيقل 
 فريتفع سعره حىت وإن كان قلياًل...

دخار الذىب والفضة بدل العملة الورقية، فإن األحكام الشرعية بالنسبة للذىب ال ختتلف بني كونو اأما سؤالك عن  -ج
اً نقدياً أو كونو غري ذلك كأن يكون سبائك... إخل، فإن كنزه لغري حاجة حرام حىت لو أخرج زكاتو، وىذا مسكوكاً سك

دخار إْن كان حلاجة كأن تريد أن تبين بيتاً أو الىو الراجح يف ادلسألة وفق األدلة الشرعية ادلتعلقة بذلك، إال أنَّ الكنز أو ا
 نك... فإنو جيوز مع إخراج زكاتو.تزوج اب

 
 أخوكم عطبء ثن خليل أثو الزشتة

 هـ7545 شوال 71

 م 3174 غسطس /آة 24

 

 راثط الجواة من صفحة األميز على الفيسجوك:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=204100893091329 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=204100893091329

