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الملخص 

تتجلي أهمیة البحث من خالل كونه یسلط الضوء على العالقات االقتصادیة 
القویة بین الهند وقطر من خالل العملة حیث استخدمت قطر الروبیة الهندیة في 

لترابط معامالتها االقتصادیة الخارجیة والداخلیة خالل فترة طویلة توضح قوة ا
االقتصادي بین البلدین، كما تسعي للتعرف على محاوالت الحكومة القطریة السیطرة 
على سوق النقد الداخلي في وقت مبكر من نشأت الدولة الحدیثة، وكیف سعت قطر 
إلیجاد عملة وطنیة تضمن بها السیطرة على مواردها بعدما قررت حكومة الهند 

.تخفیض قیمة الروبیة الهندیة
قا من ذلك تسعي الدراسة لتحلیل العوامل التي أدت إلي جعل الروبیة وانطال

، ١٩٦٦وحتى عام ١٩١٦الهندیة العملة الرئیسیة المقبولة في قطر خالل الفترة 
وكیف تطور سوق النقد القطري في ظل الروبیة الهندیة، والدور الكبیر الذي لعبته 

یة الهندیة ما قبل استقالل الهند، بریطانیا في دعم استعمال كل منطقة الخلیج للروب
حیث حملت كل الروبیات الهند في شكلها ورسمها ملوك بریطانیا وفي جوهرها النفوذ 
البریطاني، وعندما استقلت الهند وتغیر الوضع االقتصادي في قطر بزیادة مواردها 

فقد حاولت بریطانیا أن تفرض الباوند ١٩٤٩بشكل كبیر مع تصدیر النفط في عام 
إلسترلیني في المعامالت في قطر، إال أن انخفاض قیمة الباوند جعل اإلدارة في ا

قطر تفضل استمرار االرتباط بالروبیة، ومع بدایة الستینیات كانت قد تغیرات 
األوضاع كثیرًا في قطر نحو تبلور االستقالل عن الروبیة الهندیة، حیث تناول البحث 

، ١٩٦٦عن استخدام الروبیة الهندیة في عام تحلیل العوامل التي دفعت قطر للتخلي
وخطوات االتحاد النقدي بین قطر ودبي، وفهم وتحلیل الخطوات التي اتخذتها حكومة 
قطر وحكومة دبي من أجل سحب الروبیة الهندیة من السوق القطري، لتطوي في عام 

.قطر دبيلایرصفحة استخدام الروبیة كعملة لقطر، لیحل محلها١٩٦٦

الروبية يف التعامالت الرمسية "
دراسة تارخيية)١٩٦٦- ١٩١٦"(القطرية
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Abstract

The importance of the research is illustrated by the fact that it
highlights the strong economic relations between India and Qatar through
the currency. Qatar had used the Indian rupee for its external and internal
economic transactions over a long period, which proved the strength of
economic ties between the two countries. It also seeks to identify the
attempts of the Qatari government to control the internal money market in
the early days of its modern state, and how Qatar sought to find a national
currency, to ensure control of its resources after the Government of India
decided to reduce the value of the Indian rupee

The study seeks to analyze the factors that led to the Indian Rupee
being the main currency used in Qatar between 1916 and 1966, and how the
Qatari currency market evolved under the Indian rupee, in addition to the
great role played by Britain in supporting the use of the Indian rupee in the
entire Gulf region before the independence of India. Interestingly, at that
time, all Indian rupees were mintedwith the images of the kings of Britain in
essence British influence. Moreover, When India became independent and
the economic situation in Qatar changed significantly with the export of oil
in 1949, Britain tried to impose the Pound Sterling in transactions in Qatar,
nevertheless, the decline in the value of the Pound made the rules of Qatar
prefer to continue using the rupee. Furthermore, at the beginning of the 60s,
the developments in the situation in Qatar had changed considerably towards
abandoning the Indian rupee. Finally, this study examined the factors that led
Qatar to abandon the use of the Indian rupee in 1966, the finance unity
between Qatar and Dubai, and to analyze the steps taken by the
Governments of Qatar and Dubai to withdraw the Indian rupee from the
Qatari market, which resulted that in 1966 the use of the rupee as the
currency of Qatar was stopped, and was replaced by Qatari Riyal

"Rupee in official Qatari

transactions"(1916-1966)

historical study

Dr. Hossam Mohamed Abdel Mouti Ahmed

Associate Professor, Qatar University
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المقدمة
یعد تاریخ النقود من الموضوعات االقتصادیة األساسیة الهامة الرتباطها لم 

بتطور تاریخ المجتمع وتأثیرها الكبیر على المشكالت االقتصادیة واالجتماعیة التي 
یمر بها المجتمع، فتعد النقود انعكاسًا ألهم األنشطة االقتصادیة، وٕاذا نظرنا الى 

وجدنا أن النقود تمثل طرفًا فاعًال في معظم ما یدور بیننا المجتمع الذي نعیش فیه ل
من معامالت، فیعبر بها الناس عن قیم ما یتبادلونه من السلع والخدمات ویقبلونها في 
الوفاء بكافة المدفوعات، وتشغل بانتقالها من شخص إلي أخر كل زاویة من زوایا 

لنقود وحده التبادل التجاري، النظام االقتصادي واالجتماعي لحیاة الناس، وتشكل ا
وتختلف من دولة ألخرى، وتتخذ النقود اشكاال یسهل التبادل التجاري بها مقارنة 

وتمس النقود حیاة الناس، فهي معیار . بأسلوب التبادل القدیم القائم على تبادل السلع
حیاتهم، فاإلنسان یشعر بالرضا عندما یجد عملته جیدة ال یحدث بها تضخم وتراجع 
لقیمتها بشكل سریع، وعندما یجد في عملته أنها تسد احتیاجاته ویتبقى جزء منها 
یضمن به مدخراته للمستقبل، لذلك فإن تاریخ العملة یشكل زاویة مهمة لرؤیة تطور 

أن تاریخ النظام النقدي یوضح لنا مراحل النمو االقتصادي ألي دولة، كما . أي دولة
ستعماریة والنهب االستعماري من الدول الكبرى یوضح بشكل جلي أفكار الهیمنة اال

.لموارد وثروات الدول الصغرى، أنه التاریخ في شكله المالي والنقدي

تتجلي أهمیة البحث من خالل كونه یسلط الضوء على العالقات االقتصادیة 
القویة بین الهند وقطر من خالل العملة حیث استخدمت قطر الروبیة الهندیة في 

االقتصادیة الخارجیة والداخلیة خالل فترة طویلة توضح قوة الترابط معامالتها 
االقتصادي بین البلدین، كما تسعي للتعرف على محاوالت الحكومة القطریة السیطرة 
على سوق النقد الداخلي في وقت مبكر من نشأت الدولة الحدیثة، وكیف سعت قطر 

بعدما قررت حكومة الهند إلیجاد عملة وطنیة تضمن بها السیطرة على مواردها 
وینطلق البحث من فرضیة مفادها سعي الحكومة . تخفیض قیمة الروبیة الهندیة

واإلدارة في قطر إلى إیجاد عملة وطنیة تضمن بها السیطرة على سوق النقد الداخلي، 
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مما یتطلب تفعیل إدارة الدولة في السیطرة على سوق النقد خاصة بعد أن تزایدت 
.ن النفط بشكل كبیر منذ بدایة الستینیاتموارد الدولة م

وتسعي الدراسة للتعرف على العوامل التي أدت الى جعل الروبیة الهندیة 
، وكیف ١٩٦٦وحتى عام ١٩١٦العملة الرئیسیة المقبولة في قطر خالل الفترة 

تطور سوق النقد القطري في ظل الروبیة الهندیة، والعوامل التي دفعت قطر للتخلي 
، وخطوات االتحاد النقدي بین قطر ١٩٦٦دام الروبیة الهندیة في عام عن استخ

ودبي، وفهم وتحلیل الخطوات التي اتخذتها حكومة قطر وحكومة دبي من أجل سحب 
.  الروبیة الهندیة من السوق في البلدین

وتشكل دراسة هاشم عبد الرحیم السید، النقود في قطر، أهم الدراسات التي 
النقود والعمالت في قطر، حیث تناول دور الروبیة في االقتصاد تناولت الموضوع 

القطري، حیث أبرز دور العالقات االقتصادیة بین الهند والخلیج العربي وهو ما جعل 
للروبیة دور كبیر في حركة التجارة بین قطر والهند، وسوف تسعي الدراسة للبناء 

ید من المصادر األساسیة منها على ذلك بشكل كبیر، وقد اعتمدت الدراسة على العد
اتفاقیة نقد قطر دبي، المنشورة في الجریدة الرسمیة القطریة، باإلضافة الى العدید من 
القرارات الرسمیة الصادرة في الجریدة الرسمیة، كما اعتمدت الدراسة على العدید من 

سة موزة المراجع العربیة واألجنبیة التي تناولت تطور االقتصاد القطري، وكانت درا
.أهم تلك الدراسات١٩٧٣-١٩٣٠الجابر، التطور االقتصادي واالجتماعي في قطر 

:اكتشاف النقود

منذ آالف السنین لم تكن النقود معروفة، وكان نظام المقایضة هو السائد، 
ومع مرور الزمن استخدم اإلنسان بعض السلع كنقود للتبادل،حیث كان الناس 

للبیع مثل األبقار أو الحبوب، أو التبغ والجلود والملح یقبلونها مقابل ما یعرضونه 
ومع ازدیاد ظاهرة التخصص وتقسیم العمل زاد عدد وحجم .)١(والخرز وغیرها

الصفقات التي یبرمها الناس فیما بینهم بعضهم البعض أو مع التجار، وبتكرار 
مات أفضل مما التجارب اكتشفوا أن استخدام المعادن كنقود تعبر عن قیم السلع والخد
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سواها من األشیاء األخرى، ذلك أن المعادن تمتاز على المقایضة السلع السابقة بأنها 
ال تمرض وال تموت كالحیوان، كما یمكن تجزئتها وتشكیلها بالحجم والخامات 

، كذلك ال )٢(المطلوبة، كما أن حجم النقود المعدنیة أصغر بكثیر من النقود السلعیة
وبمرور الوقت تعود الناس على التعامل باطمئنان بهذه .فاظ بهتتطلب تكلفة لالحت

النقود المعدنیة، فزادت ثقتهم بها واكتسبت صفة القبول العام، وبذلك أصبحت مقیاسًا 
وقد قامت دول . معبرًا عن قیم جمیع السلع والخدمات ومخزونًا لها في نفس الوقت

بینما اقتصرت بعضها على سك المعدنین الذهب والفضةمن) ٣(عمالتهاكثیرة بسك 
عملتها من الفضة، والبعض اآلخر سك عملته من الذهب، وكانت كل عملة تحوي 

معینة وبسعر صرف محدد بین الذهب ) عیار(وزنًا ثابتًا من المعدن بدرجة نقاوة 
.)٤(والفضة

هكذا فقد ارتبطت قیمة العملة بشكل وثیق بقیمة المعدن الذي تحتوى علیه، 
ا كانت الحكومات تفرض رسومًا على السك، مما رفع من القیمة الظاهریة وغالبًا م

قلیًال على قیمة سبیكتها، وكان ذلك أمرًا مقبوًال لكونه مالئمًا للعمالت، ولكن إذا تم 
رفع ذلك بشكل مبالغ فیه فغالبًا ما ینفض الناس عن تلك العملة، كما عمل بعض 

ة الذهب أو الفضة في السبیكة، وهو ما الحكام على غش تلك العمالت بإنقاص نسب
كان یؤدي لنفس النتیجة، فیشاع بین الناس أن العملة هذه أصبحت ردیئة ولم تعد 
مقبولة بقیمتها الظاهریة، ومن ثم تنتقل ملكیتها على أساس محتواها من الذهب أو 

.)٥(الفضة 

:١٩١٦العمالت المستخدمة في قطر قبل عام 

فترق الطرق التجاریة العالمیة، وكان أحد الطرق وقع الخلیج العربي في م
الرئیسیة التي ربطت الشرق بالغرب، فعبره كانت تمر حركة التجارة بین الصین والهند 
من جانب وأوروبا من جانب أخر، ونتیجة لموقعه الجغرافي، كحلقة وصل بین الهند 

فقد لعب التجار .والصین والدول التجاریة المستوردة لمنتجاتها في الغرب األوربي
العرب دور الوسطاء في نقل هذه التجارة، كما كان عرب الخلیج یمتازون بالمالحة 
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بین المحیط الهندي والبحر ) الترانزیت(البحریة، وعملوا بشكل كبیر في تجارة العبور 
وقد نتج عن هذا النشاط التجاري . المتوسط مرورًا بالخلیج العربي أوالبحر األحمر

ار استخدام العمالت المختلفة بین أیدي العرب، وطالما كانت هذه الكبیر انتش
العمالت مقبولة في حركة التجارة، وكانت من الذهب أو من الفضة فقد كان العرب 

حیث )٦(یقبلونها للتداول، فقد بدأ استخدام العمالت في مطلع القرن الرابع قبل المیالد
ة اإلسكندر األكبر ألهمیتها وقیمتها انتشر استخدام العملة الفضیة التي تحمل صور 

السوقیة، كمـا استخدمت فیما بعد العمالت الرومانیة والساسانیة حتى القرن السابع 
حیث بدأ باستعمال العمالت اإلسالمیة وذلك مع دخول أهل الخلیج الدیـن ،المیالدي
ة، كما حیث سك المسلمین النقود على النمط الفارسي من الدراهم الفضی. اإلسالمـي

، ثم تداول بعض العمالت في )٧(قاموا بسك الدنانیر من الذهب على النمط البیزنطي
وقد استعمل . عهد الخالفة األمویة كالدینـار األموي وكذلك عهـد الخالفة العباسیـة

كما تم تداول العمالت الفاطمیة واألیوبیة. أهل قطر الدرهم والدینار العباسـي
جارة بشكل كبیر خاصة مع ازدهار تجارة التوابل، وهكذا مرت والمملوكیة في حركة الت

.)٨(الخالفة اإلسالمیة بعهود عدیدة وتنوعت على أثرها العمالت والمسكوكات

أخذت العمالت ١٥١٧ومع سیطرة العثمانیین على العالم العربي منذ عام 
ذهب في سك العثمانیة في االنتشار، حیث استخدمت الدولة نظام المعدنین الفضة وال

من الذهب، وقد ) الدینار(عملتها، فكانت الغروش والبارة من الفضة، وكان المحبوب 
، وكانت البصرة المركز .)٩(عم استخدامهم كل أرجاء الدولة العثمانیة والمنطقة العربیة

، وبالتالي فقد كانت البوابة الرئیسیة )١٠(العثماني الرئیسي للعثمانیین في الخلیج العربي
في الخلیج، حیث كان یتم بیع كمیات كبیرة من اللؤلؤ في شار النقود العثمانیةالنت

البصرة وبالتالي یعاد تصدیرها لمركز السلطنة في إسطنبول، أو إلى أوروبا عبر 
.موانئ بالد الشام

، )١١(غیر أن اكتشاف العالم الجدید أثر بالسلب على القوة النقدیة العثمانیة
ن العصور الوسطیة كانت المعادن النفیسة نادرة، لكن أحدث خالل الجزء األعظم مف
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اكتشاف أمریكا تغییًرا غیر متوقع، إذ قام الغزاة اإلسبان بسلب االمدادات األولى من 

وأصبحت هذه العمالت األوروبیة مقبولة الدفع ،)١٢(الذهب والفضة من رعایاهم الجدد
كان ، و )١٣(ي إلى المحیط الهنديبشكل كبیر في الهند والصین بعد الوصول البرتغال

فقد أصبح التالر عمله دولیه ، )التالر(ماریا تریزا)١٤(لایرأكثر تلك العمالت انتشارًا 
واستخدم كعملة مقبولة من الجمیع فرغم كونه عملة أوروبیة غیر رسمیة وال قانونیة، 

لكنه كان لم یصدر قانون في أي بلد عربي یلزم الناس باستخدامها والتعامل بها، و 
عملة اختیاریة توافرت فیها خصائص العمالت ووظائفها بشكل كبیر، فهي مقبولة من 
الجمیع في عالم ذلك الیوم، ووسیط جید في التبادل، ومقیاس ومخزن للقیمة، وبالتالي 

، ولم یقتصر استخدامها والتعامل بها على )١٥(فقد توافرت لها عناصر النقود ووظائفها
ربي بل شملت عدد واسع من بلدان المنطقة فكانت مقبولة في كل منطقة الخلیج الع

وقد عرف التالر، ، بلدان الدولة العثمانیة، والهند وفارس، وشرق أفریقیا في زنجبار
وتشیر الوثائق العثمانیة إلى استخدام . باللایر الفرنسي في عدد من المناطق العربیة

تجار البانیان إلى قطر بتجارة اللؤلؤ، التالر في قطر فتشیر إلى أن اإلنجلیز أرسلوا
وأرسلوا أیضًا سفینة حربیة متحججین بمشكلة صغیرة ظهرت بین األهالي والبانیان، 

على علم بهذا، وأخذوا من ) الشیخ قاسم بن محمد آل ثاني(وكان قائمقام قطر 
لایر.)١٦(بالمبلغ المتبقيل بالتهدید، وأخذوا من الشیخ قاسم سنداً ریا٨٠٠٠األهالي 

.ماري تریزا أو التالر
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٣٢

:اللیرة العثمانیة

قد أثر في زیادة تداول ١٨٧١للوجود العثماني في قطر والحسا منذ عام كان
النقد العثماني في الخلیج بشكل عام، حیث أصبحت اللیرة المجیدیة واللیرة الحمیدیة 

، وكانت اللیرة ي قبلالذهبیة إضافة للقروش الفضیة العثمانیة أكثر تداوًال عن ذ
بارة،وقد ٤٠وكان القرش ینقسم إلي )١٧(الذهبیة الواحدة تساوي مائة قرش فضي

انتشر استخدام العمالت العثمانیة مع الوجود العثماني في قطر، حیث تزاید بیع اللؤلؤ 
القطري في میناء البصرة، حیث كانت السفن العثمانیة تعمل بانتظام بین قطر 

ن الشیخ قاسم كان له وكیل تجاري في البصرة، كما أن رواتب جنود والبصرة، حتى أ
الحامیة العسكریة العثمانیة الموجودة في قطر كانت تدفع بالقروش العثمانیة یشیر 
قروشون إلى أن الدولة العثمانیة كانت تدفع رواتب للعاملین في الحامیة العثمانیة في 

.)١٨(ألف قرش، ١٢٠قطر قدرها 

:الفارسيلقران ا

والشاهي أو القران الفارسي الذي كان یسك في الدولة القاجاریةكان القران 
من العمالت التي استخدمت في قطر أیضًا، نظرًا لقرب البلدین من ١٩٢٥-١٧٧٩

وكانت موانئ بندر عباس . بعضهما البعض وِقدم عملیات التبادل التجاري بینهما
التي اعتاد التجار القطریین التردد علیها بشكل ولنجه وبوشهر من الموانئ اإلیرانیة 

.دوري لشراء المنتجات الفارسیة

١٠وكانت العملة الفارسیة تتكون من التومان وهو عملة ذهبیة، الذي یساوي 
ویوضح نص دینار،٥٠شاهیه والشاهیه إلى ٢٠قرانات، بینما ینقسم القران إلى 

شیوخ قبائل قطر وبین المقیم بین الشیخ محمد بن ثاني و ١٨٦٨اتفاقیة عام 
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١٩٦٦-١٩١٦الروبیة في التعامالت الرسمیة القطریة
وقد استمر . )١٩(البریطاني لویس بیلي استخدام القران الفارسي بشكل واضح في قطر

استخدام القران الفارسي في قطر جنبا إلى جنب مع بقیة العمالت المتداولة في تلك 
.الفترة إلى نهایة الحرب العالمیة األولى عندما استقر التعامل بالروبیة الهندیة

:لروبیة الهندیة الفضیةا

، ١٨١٨أصبحت الروبیة الهندیة العملة القانونیة الرئیسة في الهند منذ العام 
أصبحت ١٨٣٥قیراطًا من الفضة، ومنذ عام ١٨٠حیث تم سك الروبیة بعیار 

الفضة قاعدة أساسیة للنظام النقدي الهندي، والصیني أیضًا وهو ما یوضح لنا لماذا 
زیزا في التداول في الهند والخلیج، وبالتالي فقد تم تبادل الروبیة استمر لایر ماریا ت

بشكل كبیر بناء على نسبة الفضة الموجودة بها خالل القرن التاسع عشر، وقد أدت 
العدید من العوامل إلي انتشر إلى انتشار استخدام الروبیة الهندیةفي الخلیج العربي 

-: خالل القرن التاسع عشر وهي

قات التجاریة الكبیرة بین بلدان الخلیج العربي والهند، حیث ارتبطت بلدان العال:أوالً 
الخلیج العربي بعالقات تجاریة وثیقة مع الهند نتیجة لحجم التبادل التجاري الكبیر،

وتزاید الطلب العالمي على اللؤلؤ الطبیعي وخاصة الخلیجي، مما أدى إلى ازدهار 
دى الى زیادة عدد السفن العاملة في مجال صناعة الغوص على اللؤلؤ، وهو ما أ

الغوص، وكان جزء مهم من حركة الغوص یتم بتمویل من التجار البانیان الهنود عبر 
التمویل بالروبیة الهندیة، حیث توّسع النشاط التجاري ألبناء الخلیج مع الهند، وكان 

. خشبیةالجزء األكبر من أدوات الغوص یتم بالشراء من الهند خاصة السفن ال

كانت الهند أكبر سوق لتصریف وبیع اللؤلؤ الطبیعي الذي كان المصدر :ثانیاً 
، كما كانت أكبر سوق إلمداد بلدان الخلیج الرئیسي للدخل في بلدان الخلیج العربي

باحتیاجاتهم الغذائیة األساسیة من األرز، والشاي، والسكر، وكان تجار الخلیج 
، )٢٠(ي وكلكتاوسوراتاالمعروفة آنذاك ومنها بومبیجلبون البضائع من موانئ الهند

وزاد حجم التبادل التجاري مع ازدهار صناعة استخراج اللؤلؤ خالل النصف الثاني 
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٣٤

من القرن التاسع عشر، حیث كان تجار قطر مثلهم مثل باقي أهل الخلیج یقومون 
. )٢١(ببیع حصیلة هذه الصناعة في أسواق الهند

الهند من دفع قیمة اللؤلؤ الذي كان یحمله تجار الخلیج لبیعه في امتناع تجار :ثالثاً 
أسواق الهند بالذهب، بعد أن ّسجل ارتفاعًا في قیمته خالل بدایة القرن التاسع عشر، 
حیث حرص التجار الهنود على اّدخاره، وهو ما دفع تجار الخلیج لقبول الروبیة 

.للتبادل تجاري مع تجار الهندالهندیة الفضیة بدیًال مقبوًال للؤلؤ، وكأداة 

،لعبت بریطانیا دورًا كبیرًا في انتشار استخدام الروبیة الهندیة في منطقة الخلیج: رابعاً 
حیث كان للترتیبات المالیة البریطانیة النابعة من الهیمنة االستعماریة على دور مهم 

واالقتصادیة الكبیرة ونتیجة للعالقات التجاریةفي التوسع في تداول الروبیة الهندیة، 
بین الهند وبریطانیا إضافة إلي الهیمنة االستعماریة على الهند، وقد فضلت بریطانیا 
أن تظل قاعدة الفضة هي القاعدة األساسیة، ألن المیزان التجاري بینها وبین الهند 
كان ال یزال في صالح الهند، وكان یجب تسدید فارق میزان المدفوعات بالذهب في 

تخدمت الهند قاعدة الذهب، وكانت بریطانیا قد عملت على منع وتقلیل خروج حال اس
الذهب،وقد تطلب ذلك إصدار بیانات مستمرة  لسعر الصرف بین العملتین الهندیة 

یصدر ) البریطاني(الفضیة واإلنجلیزیة الذهبیة، لذلك فقد كان حاكم عام الهند 
كان سعر الجنیة ١٨٦٨ففي عام تعلیمات تحدد سعر تعادل العملتین بشكل مستمر،

نیة یساوي أصبح كل ج١٨٨٢آنات، وفي عام ٤روبیات و١٠اإلسترلیني یساوي 
. )٢٢(روبیة١٥

وقد أخذ استخدام الروبیة شكله المنتظم في الخلیج العربي مع الهیمنة 
البریطانیة على الهند وتنظیم سك العملة من الفضة، وكذلك مع فرض النفوذ 

بین بریطانیا وٕامارات ١٨٢٠الخلیج العربي بعد اتفاقیة الهدنة في عام البریطاني في
، فقد عملت بریطانیا على ربط المنطقة بمركز قوتها في الشرق، حیث )٢٣(الخلیج

كانت خطوط تجارتها تمر من خالل الخلیج العربي، وكان ربط هذه المنطقة اقتصادیًا 
ا حیث یؤدي إلعاقة أي أعمال عدائیة ضد مع الهند یعود بالفائدة الكبیرة على بریطانی
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١٩٦٦-١٩١٦الروبیة في التعامالت الرسمیة القطریة
أسطولها، لذلك فقد جعلت من مومباي السوق الرئیسي لتصریف اللؤلؤ هو السلعة 
الرئیسیة في المنطقة كلها،لذلك استخدمت العمالت الفضیة الهندیة التي كانت تقوم 

تمرتواس١٨٣٥بسكها شركة الهند الشرقیة أیام اإلمبراطور ویلیام الرابع منذ عام 
.١٨٣٧عامالرابعولیاموفاةحتىالشرقیةالهندشركةنقدحركة

على العموم فقد أقبل أهالي قطر على التعامل بالروبیة الهندیة الفضیة، 
خاصة مع قابلیة استخدامها في المراكز التجاریة المختلفة في المنطقة، حیث كانت 

والبحرین والحسا ومسقط وٕامارات الروبیة الهندیة الفضیة مقبولة الدفع في فارس 
حیث تم ) بوحداتها المختلفة(ومنذ ذلك انتشرت الروبیة الهندیة الفضیة .ساحل عمان

جم، ١٢,٦٦٥الروبیة الفضیة تزن وكانت.١٨٩٣-١٨٣٠تداولها خالل الفترة من 
ولها . أما أجزاؤها من الفضة فهي نصف الروبیة وربعها وثمنها916,6,.وصفاؤها
من الروبیة، وأجزاء من ١/١٦وتساوي Anna)" ِ(اآلنة"دنیة من النیكل وهي أجزاء مع

وهي ثلث ) pice( وتساوي اآلنة أربعة منها، والبایة ) pice(النحاس وهي البیسة 
.)٢٤(البیسة

بعد وفاة عمها ) ١٩٠١-١٨٣٧(ومع تولي اإلمبراطورة فكتوریا سدة الحكم 
فقد تم سك روبیة جدیدة تحمل صورة الملكة ، ١٨٣٧اإلمبراطور ویلیام الرابع عام 

) 916,6,.جم، وصفاؤها١٢,٦٦٥تزن (فكتوریا، وكانت من الفضة وبنفس العیار 
وكان العامة من الناس یطلقون أسماء دارجة وعامیة على الروبیة حسب الصورة 
المرسومة على وجه العملة، بسبب عدم معرفتهم بهویة صاحبة الصورة فكانوا یطلقون 

. ألنها كانت تحمل صورة بنت» الروبیة أم بنت«روبیة الملكة فیكتوریا اسم على 
،  وكانت ١٩٠١-١٨٧٦وكانت الملكة فیكتوریا أول من حمل لقب إمبراطورة الهند 
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، وتنتمي إلى أسرة هانوفر ذات األصول الجرمانیة، وكان "جورج الثالث"حفیدة للملك
لفیكتوریا دور فعال في الحیاة السیاسیة، فشاركت رؤساء الوزارة في اتخاذ القرارات، 
رغم هذا لم یكن للملكة موقف معلن إزاء االحزاب والقوى السیاسیة في البالد، كانت 

م، ١٨٦١وبعد وفاة زوجها األمیر ألبرت عام تحاول دائما الظهور كطرف محاید،
فضلت االنسحاب من الحیاة العامة، إال أن ذلك لم یمنعها من االستمرار في 

وقد تم تسمیة . یخ الحكم في بریطانیامنصبها، حتى أصبحت فترتها األطول في تار 
.الفیكتوريالفترة التاریخیة التي بلغت فیها بریطانیا أوج عظمتها وقوتها باسمه العصر

اتسم وضع الروبیة خالل عهد الملكة فیكتوریا بالثبات بشكل عام حیث 
حافظت الروبیة على نسبة الفضة بها، مما جعلها عملة مقبولة لذاتها، ورغم منافسة

عمالت عدیدة لها في قطر خالل هذه الفترة سواء في ذلك اللیرة العثمانیة أو القران 
، وتشیر العدید من الدراسات إلى حجم )٢٥(الفارسي إال أنها كانت أكثر العمالت قبوالً 

مشاركة الشیخ جاسم بن محمد آل ثاني في التجارة مع الهند، وتشیر إلى أن إیراداته 
ؤ كانت تقدر بثمانمائة ألف روبیة، كما تشیر إلى أنه ترك عند السنویة من بیع اللؤل

وفاته تركة قدرة بملیون ومائتین وأربعین ألف روبیة نقدًا خالف السفن والمزارع 
والقصور والمنازل، ومعني ذلك أنه كان یثق في الروبیة التي أتخذ منها وعاء لحفظ 

بالروبیة حتى في ظل الوجود ، مما یؤكد على القبول الواسع للتعامل )٢٦(أمواله
العثماني في قطر، حیث كانت الروبیة خالل هذه الفترة تشهد أفضل مراحلها بسبب 

. نسبة الفضة الجیدة بها، وهي الفترة الفیكتوریة

صورة لروبیة الملكة فیكتوریا
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١٩٦٦-١٩١٦الروبیة في التعامالت الرسمیة القطریة
:الروبیة الهندیة في عهد إدوارد السابع

وفاتها اإلمبراطور إدوارد السابع منصب ملك المملكة المتحدة بعد أن تولى بعد
حیث ١٩٠١وملك دول الكومنولث وٕامبراطور الهند بعد وفاة الملكة فیكتوریا في عام 

، وهو االبن البكر للملكة فیكتوریا وكان األمیر ألبرت ١٩١٠ظل في الحكم حتى عام 
وظلت هذه الروبیة » یة أم صلعةالروب«رجًال أصلع الشعر فأطلق الناس على روبیته 

.١٩١١قید التداول حتى وفاته في عام 

خالل عهد إدوارد السابع تطور وضع الروبیة بشكل كبیر فمع بدایة 
التسعینیات من القرن التاسع كانت أسعار الفضة قد شهدت انهیار كبیر، واستمر 

لهند ومالیتها وخاصة في االنهیار في السنوات التالیة مما أثر بشكل كبیر على تجارة ا
عالقتها مع بریطانیا، لذلك لم یكن هناك بد من خروج الهند عن قاعدة الفضة، 

مما ترتب علیه أن تحسن سعر الروبیة بأكثر ١٨٩٣فأوقفت سك النقود الفضیة سنة 
مما فیها من فضة، وأسست العملة الهندیة على قاعدة االسترلیني، حیث ارتبطت 

من خالل الجنیة اإلسترلیني الذهبي، وهكذا أمكن تثبیت سعر باالحتیاطي النقدي 
بالقیاس الى الجنیة اإلنجلیزي فأصبحت الروبیة تساوي ١٨٩٨الروبیة عملیًا منذ عام 

وبموجب القاعدة الجدیدة أصبح ال یمكن ).روبیة١٥=كل جنیة (شلنًا وأربعة بنسات 
١٩٠٦مسكوكات حتى عام إصدار الروبیات إال مقابل الذهب سواء كان سبائك أو 

حین اشترط في إصدارها تسلیم الجنیة اإلنجلیزي الذهبي أو نصفه فقط الى البنك 
-: المركزي البریطاني في لندن، وصدر قانون خاص بذلك اشترط
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٣٨

الروبیة عملة قانونیة تدفع بها الدیون بدون تحدید المقدار.
١٥اس أنه یساوي الجنیة اإلنجلیزي عملة قانونیة ألي مبلغ كان على أس

مطالبة –١٨٩٣ما لم تتغیر القواعد التي وضعت عام –روبیة، وأنه یمكن 
.روبیة١٥مقابل ) الذهبي(الحكومة بإعطاء الجنیة 

إال أن الذي كان یحدث عملیًا أن . (قیدت حكومة الهند نفسها بهذا السعر
ل على كمیات الحكومة كانت تتوقف عن الدفع بالذهب، نتیجة عدم إمكانیة الحصو 

لذلك فقد تقرر أن تتیح الحكومة في كلكتا وأوراق قابلة ).كبیرة من الذهب في الهند
روبیة ١٥روبیة، أي أن كل ٣.٥للصرف في لندن بالجنیات بسعر الروبیة شلن و

.جنیة إسترلیني=

-: وهكذا أصبح االحتیاطي النقدي الهندي یتكون من شقین معدنیین

.كان یتم سك النقود من خاللها، والموجودة بالفعل في السوقوهو الفضة التي: األول

أعطي ١٩٠٥من معدن الذهب وقد أتاح قانون هندي صدر في عام :والثاني
للحكومة البریطانیة في الهند، أن تحتفظ بكل االحتیاطي المعدني أو بقسم منه في 

ا عدا الروبیات لندن أو في الهند، سواء كان مسكوكات أو سبائك ذهبیة أو فضیة، م
.)٢٧(المسكوكة فإنها تحفظ في الهند

ومع اندالع الحرب العالمیة األولى تخلت بریطانیا عن قاعدة الذهب أو 
األوراق النقدیة بالجنیهات الذهبیة، وهو ما أدي إلى ) استبدال(بمعني أخر صرف 

لیني، انهیار قاعدة الذهب التي ظلت صمام أمان لالستقرار النقدي للجنیة لإلستر 
أیضًا، حیث كانت الهند تتخذ االحتیاطي النقدي بشكل الهندیة وبالتالي للروبیة 

أساسي من الجنیة اإلسترلیني، فكیف حدث ذلك؟
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١٩٦٦-١٩١٦الروبیة في التعامالت الرسمیة القطریة
:الذهبقاعدةانهیار

منذ نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین معیار قاعدة ساد العالم 
نوعه في تاریخ التجارة والعالقات الذهب الدولیة الذي كان معیارًا فریدًا من 

االقتصادیة والنقدیة الدولیة، حیث اتسعت في تلك الفترة شبكة التجارة العالمیة 
الدول وضعت عدد كبیر منوالتمویل الدولیین، وكان مركز التجارة الدولي في لندن، ف

ة أرصدتها في البنك المركزي البریطاني، وفي هذه النظام كانت عمالت الدول قابل
وكان التبادل التجاري ) احتیاطي الدول كان ذهبًا في بنك لندن(للتحویل بالذهب 

یجري إما بالذهب أو أوراق نقدیة أصدرتها الدول ولها تغطیة كاملة بالذهب، أو 
حسابات مصرفیة تحت الطلب وكلها كانت قابلة للتحویل بالذهب، لذلك سمي هذه 

انت ذهبیة ألن الدول التي تصدرها یكون النظام بقاعدة الذهب ألن القاعدة فیه ك
كان الذهب في هذا النظام غطاء لجمیع العمالت .)٢٨(لدیها تغطیة كاملة بالذهب لها

وكان القسم األكبر من كمیة النقود المتداولة على شكل أوراق نقدیة حكومیة وأوراق 
اق وٕالى جانب هذه األور . وحسابات مصرفیة تحت الطلب وجمیعها مغطى بالذهب

وكان . النقدیة المصرفیة كان الذهب نفسه متداوًال على شكل عمالت معدنیة ذهبیة
أي استرداد ما یقابلها من (قبول األوراق المالیة والودائع یعتمد على تغطیتها بالذهب 

كما أن العمالت النقدیة الرئیسة كانت قیمتها من الذهب مضمونة من ). الذهب
تعدة لشراء أو بیع عملتها بما یقابلها من الذهب الحكومة، حیث كانت كل دولة مس

.)٢٩(وذلك وفق سعر محدد

ثورة في النظام النقدي )١٩١٨-١٩١٤(وتعتبر الحرب العالمیة األولى
البریطاني، فقد سحبت العمالت الذهبیة تدریجًیا من التداول واستبدلت بأوراق نقدیة، 

بارة عن التزامات من وزارة الخزانة ومن الناحیة الرسمیة كانت تلك األوراق النقدیة ع
م أدمجت في إصدار ١٩٢٨برغم أنها كانت تحت إدارة بنك إنجلترا، وأخیًرا وفي عام 

األوراق النقدیة لبنك انجلترا، ومن الناحیة القانونیة، كانت األوراق النقدیة التي 
الحرب ولقد أنهت...تصدرها وزارة الخزانة قابلة للتحویل رغم عدم ذكر ذلك علیها
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تداول العمالت الذهبیة في واقع األمر، وكان بنك انجلترا ملزًما ببیع سبیكة الذهب 
م، غیر أنه منذ التخلي عن ١٩٣١إلى ١٩١٢٥بالسعر القدیم وذلك لفترة قصیرة من 

،ألن )٣٠(م، صارت األوراق النقدیة غیر قابلة للتحویل كلیة١٩٣١نظام الذهب عام 
ى تمویل الحرب عن طریق زیادة الضرائب أو االقتراض الحكومة كانت غیر قادة عل

من البنوك، لذلك لجأت الحكومة البریطانیة إلي التوسع في طبع أوراق النقد ألن ذلك 
خالل مراحل الحرب العالمیة كان الحل الوحید لتمویل المعارك العسكریة الضخمة

قاعدةواجهت1914عاماالولىالعالمیةالحربوبذلك فمنذ اندالع. )٣١(االولى
مع1931عامفيتماماانهارتأنالىأركانهابتصدعبدأتصعوباتالذهب
:یليكماانهیارهااسباباهمتلخیصویمكن.العظیمالكسادازمةاندالع -

اإلفراط في إصدار أوراق البنكنوت، فصار من المتعذر قبول إمكانیة تحویل :أوالً 
.أوراق البنكنوت إلى ذهب

عدم مرونة كمیات الذهب لالستجابة لحجم التوسع في النشاط االقتصادي،:ثانیاً 
اصدار(النقدیة لألغراضعلیهالطلبمواكبةعنكمیت الذهبوقصور
تناميبعدواالكتناز، وظهر ذلك واضحاالنقدیةغیراالغراضعن،فضال)العملة
الحرببعدقتصادیةاالاالصالحاتعلىاالنفاقحجموتوسعالدولیةالمبادالتحجم

.االولىالعالمیة
الحرببعدخاصةالمختلفةالدولبینماالذهبیةتوزیع االحتیاطاتسوء: اً ثالث

وفرنسا،المتحدةالوالیاتلدىالذهبیةاالحتیاطاتمعظمتركزتاذاالولىالعالمیة
فياالحصائیاتتشیرحیثاألخرى،الدوللدىضعیفةاالحتیاطاتتلككانتبینما
متاحاكانالذيالذهباخماسثالثةعلىاستحوذتالدولتینانالى1931عام
.آنذاكالعالمفي

دخولحركةعلىتقییدیةاجراءاتالدولفرضالىادىالوضعوهذا
انهیارالىادىالذهبیة، ممااالحتیاطاتعلىللمحافظةوالیهامنهاالذهبوخروج

.قیوددونالذهبواستیرادتصدیربحریةالمتمثلالذهبقاعدةأركانأحد
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١٩٦٦-١٩١٦الروبیة في التعامالت الرسمیة القطریة
كان البنك المركزي البریطاني یصدر ١٩٣١-١٩٢٥وهكذا فخالل الفترة 

النقود الورقیة بالجنیة اإلسترلیني، استنادا إلي قاعدة الذهب، أي أنه یمكن تحویل 
الجنیهات اإلسترلینیة إلى جنیهات ذهبیة، اما البنك االحتیاطي الهندي في مومباي 

د كان یصدر نقودًا ورقیة قابلة لإلبدال إلي الجنیة اإلسترلیني، ولذلك أصبح یلزمه فق
األمر االحتفاظ باحتیاطیات كافیة من الجنیة اإلسترلیني، ویرجع السبب في وجود هذا 
النظام إلى فكرة الدولة القویة أو بریطانیا التي تهیمن على الهند، وألن الهند كانت 

ات الالزمة لتغطیة الروبیة بالذهب، لذلك فقد وضعت كمیات عاجزة عن توفیر الكمی
الذهب التي تتوفر لدیها في البنك المركزي البریطاني، وفضلت ان تصدر الروبیة 

كانت كل هذه التطورات تتم بعیدًا عن قطر ولكنها . استنادا إلى غطاء اإلسترلیني
خول الروبیات الورقیة بدًال كانت تلعب دورًا كبیرًا في تشكل تاریخها، فقد أدي ذلك لد

من الفضیة، وفرضت اتفاقیة الحمایة البریطانیة المستجدة قبول قطر لذلك الواقع 
.مثلها في ذلك مثل باقي دول الخلیج

:١٩٤٧-١٩١٤الروبیة الهندیة الورقیة 

، ورحیل الحمایة العثمانیة ١٩١٤بعد االحتالل البریطاني للبصرة عام 
، ودخول قطر تحت النفوذ البریطاني منذ عام ١٩١٥م الموجودة في الدوحة عا

، كل ذلك أدي إلى التخلي تمامًا عن العمالت العثمانیة التي كانت مستخدمة ١٩١٦
قبل ذلك في قطر، حیث شاع استعمال الروبیة الهندیة عن طریق الوجود البریطاني 

ادي العثماني الكبیر في الخلیج، خاصة بعد تحول البصرة التي كانت المركز االقتص
١٩١٦والواقع أنه منذ عام ، )٣٢(األساسي في المنطقة إلى استخدام الروبیة الهندیة

وبعد أن أصبحت قطر تحت النفوذ والهیمنة البریطانیة، كانت بریطانیا تري ضرورة 
توحید العملة في كل المنطقة بما فیها قطر بالروبیة الهندیة التابعة والمرتبطة بالجنیه 

یي، وكانت تري أن ذلك أمر ضروري للسیطرة على اقتصادیات منطقتي اإلسترلین
الخلیج العربي وشبه القارة الهندیة، مما یسهل إلى حدًا كبیر من مهمة النشاط 
التجاري البریطاني في الخلیج العربي والمحیط الهندي، إذ ال شك أن توحید العملة 

إلسترلیني من حیث التبعیة بهذه الصورة یجعل عملة المنطقة تحت رحمة الجنیة ا
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والتأثر، ألن القرار االقتصادي یتحكم به القرار السیاسي الذي تمسك به السلطات 
البریطانیة خاصة في فترة شهدت حربین عالمیتین وأزمة اقتصادیة عالمیة كان لها 

.)٣٣(انعكاساتها على المناطق الواقعة تحت النفوذ والهیمنة البریطانیة

ق تحت النفوذ البریطاني أخذت بریطانیا في إحالل الروبیة فبعد دخول العرا
الهندیة محل النقد العثماني حتى بلغ مقدار الكمیة المستوردة منها أكثر من مائة 

، ولم تكن كل الكمیات الواردة من الروبیة أوراق ١٩١٧ملیون روبیة في أواخر عام 
أوراق نقدیة، وقد % ٧٠منها مسكوكات فضیة بینما كان % ٣٠نقدیة فقط، بل كان 

تطور استعمال الروبیة الهندیة في كل بلدان الخلیج بعد الحرب العالمیة االولى تبعُا 
التساع التجارة والمركز المالي للحكومة البریطانیة، وضخامة موارد الهند، اضافة 

.)٣٤(للثبات النسبي لسعر الصرف الروبیة الهندیة التي تم ربطها بالجنیة اإلسترلیني
تبعًا لذلك أصبحت الروبیة الهندیة الوحدة النقدیة االساسیة للنظام النقدي في الخلیج، و 

حیث تحولت كل المراكز التجاریة األساسیة في المنطقة للتعامل بالروبیة فقط، وقد 
سعر صرف اللیرة العثمانیة ١٩١٧/ ٨/ ٢٧حددت السلطات البریطانیة في   

). آنة) ١٦(الروبیة الهندیة كانت تساوي . (آنات٤روبیة هندیة و١٤الذهب بمقدار 
وهكذا فمع نهایة الحرب العالمیة األولى كانت . )٣٥(حتى یتم سحب اللیرة من األسواق

النقود التركیـة قد اختفت تمامًا من كل بلدان الخلیج العربي بما فیها قطر بالطبع، 
تهي وجود الروبیات الهندیة كما ان. وسیطرت الروبیة الهندیة على التعامالت التجاریة

الفضیة وحلت محلها الروبیة الورقیة، وطالما كانت مقبولة الدفع في شراء السلع 
. والبضائع من الهند وفارس والبصرة ومسقط فقد أقبل علیها كل تجار الخلیج

دخلت روبیته التي أطلق ) ١٩١٠-١٩٣٦(ومع تولي الملك جورج الخامس 
ة ألن الصورة التي كانت مرسومه له أخذت شكل رسمي نتیج" الشایب"علیها الناس 

حیث كانت روبیة جورج الخامس أول روبیة لرجل كبیر السن بشارب حیز التداول 
وظلت تسیطر على األسواق حتى وفاة ورقیة یتم تداولها بشكل كبیر في الخلیج، 

.١٩٣٦جورج الخامس عام 
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اعتمدت قطر بشكل وخالل الفترة التي سبقت اكتشاف النفط في قطر
، على اعتبار أن اللؤلؤ هو عن حرفة الغوصالناتجأساسي على تصدیر اللؤلؤ

قطر سواء في الداخل أو الخارج، كما يالسلعة األساسیة التي قامت علیها التجارة ف
كان للتجارة مواسم معینة تنشط فیها، حیث كانت تنشط في الشتاء، ألن الصیف كان 

لؤ، كما قامت التجارة في تلك الفترة على استیراد المواد موسم الغوص على اللؤ 
الضروریة مثل األرز والسكر والتمور، والحبال واألخشاب بجمیع أنواعها، ومواد البناء 

وقامت التجارة على . واألقمشة، في حین اعتمدت على تصدیر سلعة واحدة هي اللؤلؤ
والطواشین بالروبیة، وبعد أن ةعملیات بیع اللؤلؤ، وكانت الصفقات تتم بین النواخذ

یتم تجمیع اللؤلؤ عند الطواشین، كانوا یبیعونه لكبار التجار الذین كانوا بدورهم 
یبیعونه للتجار الهنود الذین یصلون لقطر أو عبر البحرین، التي كانت تعد المركز 

لها الرئیسي لتجمیع لؤلؤ الخلیج، وبالتالي فقد كانت عملیات الصادرات والواردات ك
، حیث كان الجزء األكبر من تجارة قطر یتم عبر ١٩١٦تتم بالروبیة الهندیة منذ عام 

وكان اخر أعوام ازدهار تجارة ١٩٢٨البحرین، وقد بلغت إیرادات قطر في عام 
إلى ١٩٣٢ملیون روبیة، وتشیر الواردات القطریة من البحرین خالل عام ١١اللؤلؤ 

كیسًا من األرز الوارد من الهند وقد دفعت ثمنًا ٤٤٣٣أن قطر استوردت من البحرین 
روبیة، وقدرت موزة الجابر، قیمة البضائع التي استوردتها قطر من ٣٨٨٤٣له 

روبیة هندیة،  وهو ما یبین أن الروبیة ١٢٨,٣٦٤بنحو ١٩٣٢البحرین خالل عام 
حتى عن كان یتم استخدامها في كل المعامالت بین بلدان الخلیج المختلفة بعیدًا 

.)٣٦(الهند ذاتها
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وقد ساعد على استمرار وتوسع استخدام الروبیة الهندیة في قطر أن الشركة 
البریطانیة الفارسیة عندما حصلت على حقوق امتیاز النفط في قطر، فضلت أن تدفع 
للشیخ عبد اهللا بن جاسم آل ثاني حقوق االمتیاز بالروبیة الهندیة، فقد حصلت شركة 

عاًما، في منطقة ٧٥الفارسیة على امتیاز النفط في قطر لمدة –زیة النفط اإلنجلی
میل مربع في قطر، وتقرر في بنود تلك االتفاقیة أن یحصل الشیخ ٤.٠٠٠مساحتها 

روبیة ٤٠٠.٠٠٠مبلغ : عبد اهللا بن جاسم على مقابل مادي محدد على النحو التالي
روبیة بعد ٣٠٠.٠٠٠داد إلى روبیة یز ١٥٠.٠٠٠تدفع مقدًما، وٕایجار سنوي قدره 

وبذلك )٣٧(رسم قدره ثالثة روبیات عن كل طن من النفط یتم إنتاجه. خمس سنوات
فقد أصبحت الروبیة العملة الرئیسة في قطر وأصبحت حاضرة بشكل واضح في كل 

.المعامالت التجاریة والمالیة

الروبیة ومع تولي جورج السادس الحكم الذي كان شابًا صغیرًا فقد تم سك
)٣٨("الروبیة أم ولد"الهندیة التي تحمل صورته وهو ما دفع األهالي إلى تسمیة روبیته 

أخر حكام الهندحیث استقلت الهند في عام من ١٩٥٢-١٩٣٦وكان جورج السادس 
وكثیرًا ما كانت الروبیة تتعرض للتزویر، مما كان یعود بالضرر على .)٣٩(١٩٤٧

خلیج، فخالل الحرب العالمیة الثانیة طبع الیابانیون أوراق عدد كبیر من تجار قطر وال
نقدیة مزورة من الروبیة بشكل دقیق، لذلك فقد قام البنك االحتیاطي الهندي بسحب 
هذا اإلصدار من األسواق، وتم إعادة طبع األوراق النقدیة بشكل جدید، حیث أصبح 

اإلصدار السابق حیث كانت وجه الملك جورج السادس في المواجهة بدًال مما كانعلیه
.صورة الملك بالجنب

.صورة روبیة جورج السادس أخر إمبراطور بریطاني للهند النسخة التي تم تزویرها
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صورة روبیة جورج السادس أخر إمبراطور بریطاني للهند 

:١٩٥٩-١٩٤٧بعد االستقالل في قطر الروبیة الهندیة 
ظلت ، فقد ١٩٤٧تقالل الهند عن التاج البریطاني في عام على الرغم من اس

الروبیة الهندیة تتمتع بصفة العملة القانونیة المتداولة في قطر وسائر دول الخلیج 
العربي بموجب االتفاق الذي تم بین حكومات دول الخلیج وحكومة كل من الهند 

فقد ظلت الروبیة . م١٩٤٧وبریطانیا وذلك بعد االنسحاب البریطاني من الهند عام 
الهندیة بعد االستقالل مرتبطة بشكل أساسي بالجنیة اإلسترلیني وجزء رئیسي من 
منطقة اإلسترلیني، ومعنى ذلك أنه كان یحق ألي مواطن أن یحول الروبیة الهندیة 

خاصة ()٤٠(إلى جنیة إسترلیني أو جنیة ذهبي أسترلیني من خالل البنوك البریطانیة
في ) للشرق األوسط حیث كان یوجد له فروع في كل إمارات الخلیجالبنك البریطاني

الدوحة أو في لندن بالطبع، وهو ما جعل استمرار الروبیة مقبوًال بشكل كبیر حتى بعد 
.١٩٤٧استقالل الهند عن التاج البریطاني عام 

كانت تفضل أن یتم التعامل باإلسترلیني في الحكومة البریطانیة ورغم أن 
، حیث أشارت لذلك بشكل صریح في عن بریطانیالخلیج بعد استقالل الهند إمارات ا

مع الشیخ علي بن عبد اهللا آل ثاني ١٩٥٢تجدید عقد االمتیاز النفطي في عام 
تسوى وتسدد جمیع المدفوعات المشار إلیها في هذه " حیث نص االتفاق على أنه 

خاصة مع تزاید حجم التجارة )٤١("ةاالتفاقیة بالعملة اإلسترلینیالمادة وغیرها من هذه
بین قطر وبریطانیا نتیجة للتوسع في استیراد السلع البریطانیة وخاصة السیارات 
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٤٦

واألدوات الكهربائیة،  إال أن الشیخ علي بن عبد اهللا واإلدارة في قطر كانت تري أنه 
تصادیة من األفضل لقطر أن تستمر بالتعامل بالروبیة الهندیة نتیجة للعالقات االق

الكبیرة بین قطر والهند، إضافة إلي أن الروبیة ظلت مقبولة الدفع بشكل جید في كل 
١٩كما كان لتخفیض قیمة الجنیة اإلسترلیني في . النطاق والمنطقة المحیطة بقطر

أثر مهم لتزاید ثقة اإلدارة في قطر في %٣٠بنسبة  ١٩٤٩سبتمبر عام 
عوامل التي أدت إلى استمرار استخدام الروبیة ، ومن ال)٤٢(خالل هذه الفترةالروبیة

الهندیة أیضًا تعود الناس على استخدامها فترات طویلة فمن الصعب إقناع السكان 
، إضافة إلى استمرار )٤٣(األصلیین باستخدام المال الغیر اعتیادي بالنسبة لهم

تتعامل استخدام الروبیة في كل المحیط اإلقلیمي حیث ظلت إمارات الخلیج العربي
بالروبیة مما كان یسهل من المعامالت والتبادل التجاري بین إمارات الخلیج بعضها 

. بعضاً 

، لم تصدر اإلدارة ١٩٤٧وفي اعقاب استقالل الهند عن التاج البریطاني عام 
، وبالتالي فقد أصبح ١٩٥٠الجدیدة عملة جدیدة إال بعد ثالثة أعوام أي خالل عام 

الهندیة في منطقة الخلیج كافة، وظلت الروبیة الهندیة التي هناك شح في العمالت 
، ١٩٥٠تحمل صور الملك جورج متداولة حتى وصول الروبیات الجدیدة في عام 

وعندما وصلت العمالت الهندیة الجدیدة بعد االستقالل اختفت صور ملوك بریطانیا 
ر مكانها رسم التي كانت تتصدر أنماط الروبیات واألوراق النقدیة السابق، وظه

، وعندما شاهد األهالي في قطر على الروبیة صورة ثالثة )أسد أسوكا(الشعار الهندي 
وظلت قید التداول حتى عام » الروبیة أم صنم«أسود أحدهما یشبه التمثال فسموها 

٤٤(١٩٥٩(.

لذلك فقد ظلت الروبیة الهندیة العملة الرسمیة في قطر، خاصة بعد أن رأت 
ن مصلحتها استمرار استخدام الروبیة الهندیة التي ظلت مرتبطة بغطاء بریطانیا أن م

إسترلیني بعد االستقالل، ولكنها حرصت بشكل كبیر على زیادة صادراتها إلى قطر 
ملیون جنیة إسترلیني، ٤وصل حجم الواردات البریطانیة إلى قطر ١٩٥٨ففي عام 



)٢٠١٩حزیران(العشرون و السادسالعدد 
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١٩٦٦-١٩١٦الروبیة في التعامالت الرسمیة القطریة
ملیون جنیة إسترلیني ٤,٥إلى ملیون روبیة، وكانت تسعي لزیادتها٥٢أي ما یساوي 
.)٤٥(في العام التالي

:١٩٦٦-١٩٥٩الخلیج روبیة 
بدأت الحكومة الهندیة بعد االستقالل في التعرض لخسائر كبیرة في 
االحتیاطي النقدي لها، كنتیجة إلخراج كمیات كبیرة من نقدها إلى منطقة الخلیج 

ویله إلى جنیهات ذهبیة، ونتیجة واستبدالها بالجنیه اإلسترلیني الذي كان یمكن تح
الرتفاع قیمة الذهب في الهند وتزاید اإلقبال علیه، فقد تكونت في الخلیج شبكات 
تجاریة واسعة من أجل الحصول على الروبیة الهندیة واستبدالها من البنك البریطاني 

ند، للشرق األوسط باإلسترلیني ومن ثم تحویله إلى جنیات ذهبیة وٕاعادة بیعها في اله
ورغم أن تحویل الروبیات إلى عمالت أجنبیة كان یجري على أساس خصم معین إال 
أن األرباح التي كان المهربون یحصلون علیها نتیجة بیعهم للذهب كانت تفوق نسبة 

، وهو ما أدي %١٥و% ١٠الخصم كثیرًا، حیث كانت هذه العملیة تحقق أرباح بین 
ى ذلك إلى تدهـور نسبة النقـد األجنبي إلى تزاید النشاط بها بشكل كبیر، وأد

.االحتیاطي من اإلسترلیني لدى بنـك االحتیاطـ الهنـدي،

، إال أن مقدار ١٩٥٦وقد كانت عملیات التهریب هذه محدودة حتى عام 
المبالغ المحولة من الروبیات إلى عمالت أجنبیة أخري زاد زیادة كبیرة في عامي 

لهند إلى العمل على الحد من هذه العملیات ، وهو ما دفع حكومة ا١٩٥٨و١٩٥٧
الحكومة أصدرتبصورة سریعة للحد من تراجع االحتیاطي النقدي لدیها، لذلك فقد

إعالنا نشر في أنحاء بلدان الخلیج العربي توضح فیه أنها تتكبد ١٩٥٩الهندیة عام 
خسائر فادحة في االحتیاطي من نقدها األجنبي نتیجة تصدیر األوراق النقدیة الى 
منطقة الخلیج العربي بكمیات تزید كثیرا عن حاجة تلك المنطقة، ومن ثم یتم 

ني الذي یمثل الرصید األجنبي للروبیة بشكل أساسي مما استبدالها بالجنیه اإلسترلی
ینتج عنه تراجع االحتیاطي األجنبي بشكل كبیر، لذلك فقد قررت إصدار أوراق نقدیة 

وتم السماح بتحویـل .خاصة یتم بها التعامل في الخلیج العربي عرفت بروبیة الخلیج
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٤٨

خالل أسابیع في الفترة لینيجمیـع الروبیـات المتداولة في منطقة الخلیج جنیهات إستر 
،كما سمح بتحویل الروبیة الخلیج، ولم یكـن باإلمكان ١٩٥٩ما بین مایو ویونیو 

الحصـول على روبیـة الخلیج إال عن طریق بنك االحتیاطي الهندي ولیس عن طریق 
.)٤٦(وكان في هذا اإلجراء ما یضمن حریة تحویـل العمالت المتداولـة. بیع الذهـب

ن اإلدارة عن إجراء تغییر الروبیة الهندیة بالعملة الجدیدة من روبیة ومع إعال
، لدى البنوك العاملة في إمارات ١٩٥٩الخلیج، فقد تجمع خالل الفترة شهر مایو عام 

) ملیون جنیة إسترلیني٣٤,٦ما یساوي ( ملیون روبیة ٤٦١,٣٢١الخلیج العربي 
رق األوسط، حیث كان البنك أداة منها موجود لدي البنك البریطاني للش% ٥٠كان 

الربط األساسیة بین الهند وٕامارات الخلیج على مدار فترات طویلة، كما كان یتمتع 
بالثقة من قبل اإلدارة في الهند وٕامارات الخلیج، وقد قامت الحكومة الهندیة بتحویل 

ستبدال األوراق النقدیة الجدیدة للبنك البریطاني للشرق األوسط، وقد تمّت عملیة اال
، وقد ١٩٥٩یونیو ٢١مایو إلى ١١للعملة البدیلة خالل فترة وجیزة استّمرت من 

ملیون روبیة أو ما یعادلها ٥٠٠بحوالي " روبیة الخلیج"ُقّدرت قیمة اإلصدار من 
روبیة لكل جنیه ١٣.٣ملیون جنیه استرلیني على أساس سعر التعادل السائد ٣٧.٥(

یة استبدال هذه األوراق النقدیة في كل من قطر وأبو ، وقد تمت عمل)استرلیني واحد
.)٤٧(ظبي، ودبي والشارقة من خالل البنك البریطاني للشرق األوسط

وراق المائة روبیة الزرقاء بأوراق خضراء، وأوراق العشر أوهكذا تم استبدال 
روبیات ذات اللون األرجواني بأوراق لونها أحمر قان، وأوراق الخمس روبیات 

التسلسل الرقمي قبل Zمع إضافة حرف .راء استبدلت بأوراق برتقالیةالخض
لإلصدار، ولم تختلف روبیة الخلیج عن الروبیة الهندیة فقد عادلت تماما في محتواها 
الذهبي الروبیة الهندیة االعتیادیة المتداولة في الهند، والتي كانت مساویة لـ 

روبیة لكل جنیه استرلیني واحد، ١٣.٣أي (غراما من الذهب الخالص ٠.١٨٦٦٢١
إال أنها اختلفت عنها من حیث لونها وكونها من مطلوبات فرع بنك االحتیاط الهندي 
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١٩٦٦-١٩١٦الروبیة في التعامالت الرسمیة القطریة
م أصبحت هذه األوراق الجدیدة هي ١٩٥٩في مومباي فقط،واعتبارًا من أول یونیو 

.وحدها العملة القانونیة في قطر والخلیج

كون من مائة روبیة وخمسة وعشرة وكانت األوراق النقدیة لروبیة الخلیج تت
وروبیة واحدة، ولم تكن روبیة الخلیج مقبولة الدفع في كل الهند إال من خالل دار 
إصدار النقود في مومباي، حیث كان البد من استبدالها بروبیة الروبیة الهندیة هناك، 

كما وبالتالي لم یعد من حق البنك البریطاني للشرق األوسط استبدال روبیة الخلیج
. )٤٨(كان في الماضي بالجنیهات الذهبیة االسترلینیة

والواقع أنه كان لقرار الهند في شأن إصدار روبیة خاصة بالخلیج وقع سيء 
لدي حكومات منطقة الخلیج، لما لهذا القرار من أبعاد على العالقات التجاریة 

یة الخلیج كان لها واالقتصادیة التي تربط منطقة الخلیج بالهند، وبالرغم من كون روب
نفس سعر التعامل تجاه الجنیة اإلسترلیني كما للروبیة الهندیة اال انها لم تكن عملة 
قانونیة قابلة للتداول في الهند، حیث كان یجب تحویلها في البنك االحتیاطي الهندي 

.)٤٩(إلى روبیة هندیة، االمر الذي اثار عدم رضا تجار الخلیج

بتطمین حكومات المنطقة بإیضاح أن الهدف من ولكن حكومة الهند قامت 
وراء هذا اإلجراء، وهو الحّد من عملیات التهریب التي تتعرض لها الهند وخاصة في 
رصیدها اإلسترلیني وبالتالي رصیدها الذهبي، وأن الهند تسعى إلى حمایة اقتصادها 

للخزینة من جرّاء عملیات التهریب غیر المشروع للعملة في ظل الوضع المتردي 
العامة للدولة، وأوضحت أن عملیة التحویل سوف تتم بدون مشاكل وأنه یحق ألبناء 
المنطقة من المسافرین إدخال الكمیة التي یرغبون فیها من العملة إلى الهند دون 

بأن التغییر في ١٩٥٩قیود، كما أّكدت حكومة الهند في إعالنها الصادر في مایو 
لروبیة الخلیجیة وٕانما سوف تظل هذه الروبیة محافظة العملة ال یعني خفض قیمة ا

على قیمتها، وهذه األوراق سوف تكون مضمونة من البنك االحتیاطي الهندي 
وقد تمّت عملیة االستبدال للعملة البدیلة في بلدان الخلیج خالل .والحكومة الهندیة

مة اإلصدار من ، وقد ُقّدرت قی١٩٥٩یونیو ٢١مایو إلى ١١فترة وجیزة استّمرت من 
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٥٠

ملیون جنیه استرلیني ٣٧.٥كان یعادلها (ملیون روبیة ٥٠٠بحوالي " روبیة الخلیج"
، وقد تمت عملیة استبدال هذه األوراق في كل )على أساس سعر التعادل السائد آنذاك

إمارات الخلیج من خالل البنك البریطاني للشرق األوسط،واعتبارًا من أول یونیو 
وكانت الروبیة .ألوراق الجدیدة العملة القانونیة في بلدان الخلیجأصبحت هذه ا١٩٥٩

الهندیة من األوراق النقدیة من فئات مائة روبیة، وخمسون روبیة وعشرة روبیات، 
.وخمسة روبیات

:صور لروبیة الخلیج

في قطر حتى عام على العموم فقد ظلت روبیة الخلیج هي العملة األساسیة
، فقد كانت العملة الرئیسیة للتداول في كل البنوك والشركات، وتوضح كل ١٩٦٦

قوانین الدولة ذلك بشكل واضح فعند تأسیس أول بنك وطني خاص بقطر في عام 
، فقد تم تحدید رأس مال البنك بمبلغ ١٩٦٤لسنة ) ٧(، بموجب المرسوم رقم ١٩٦٤

أعلنت الحكومة القطریة عن ١٩٦٥خالل عام ، و )٥٠(ملیون روبیة١٤,٠٠٠,٠٠٠



)٢٠١٩حزیران(العشرون و السادسالعدد 
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١٩٦٦-١٩١٦الروبیة في التعامالت الرسمیة القطریة
، برأسمال قدرة ١٩٦٥لعام ٧إنشاء شركة قطر الوطنیة لإلسمنت بموجب القانون رقم 

كما نص عقد تأسیس ،)٥١(%٤٠خمسة وثالثون ملیون روبیة، حصة الحكومة فیها 
، )٥٢(روبیة٢٩٨,٠٠٠، على أن رأس مالها ١٩٦٤أول شركة تأمین قطریة في عام 

رواتب الموظفین والعاملین في كل إدارات وأجهزة الدولة یتم دفعها بالروبیة وكانت
.الهندیة

:العوامل التي دفعت قطر للتخلي عن استخدام الروبیة الهندیة

الواقع أنه منذ بدایة الستینیات كانت هناك بوادر كثیرة برغبة إمارات الخلیج 
ة نقدیة لها، فقد أدى تغیر وسائل بالتخلي عن استخدام الروبیة الهندي كعملالعربي

وأدوات اإلنتاج بها إلى تغیر عالقتها بالهند تمامًا، فمع اكتشاف النفط في المنطقة 
سلعة وحیدة كانت تجد في الهند تغیر شكل التجارة الخارجیة لقطر تمامًا، فبدًال من 

الم، السوق الرئیسي لها، فقد حل النفط الذي أصبح سلعة أساسیة في كل دول الع
وشتان بین موارد اللؤلؤ والنفط، وبدًال من واردات غذائیة كانت تكفي عدد سكان 
بسیط للحیاة، فقد تغیرت الواردات لسلع الرفاهیة من كل دول العالم، وبالتالي فقد 
تعرفت قطر على الواردات البریطانیة واألمریكیة والیابانیة، وتعدد العمالت التي 

المواد وهو ما شكل منعطف جدید في حیاة القطریین، ومع تستخدمها في استیراد تلك 
بدایة الستینیات كانت قطر تبحث عن هویة خاصة بها بعیدًا عن الهند، وقد دفعت 

-:العدید من العوامل لتزاید تلك الرغبة لدي السلطة السیاسیة القطریة وهي

م طرح الدینار ، حیث ت١٩٦١نجاح الكویت في إصدار الدینار الكویتي في عام :أوالً 
وتم سحبت أوراق النقد والمسكوكات الهندیة ١٩٦١أبریل١لكویتي للتداول بتاریخ 

ه بین حكومة الكویت وحكومة إلعادتها إلى الهند وفق االتفاق الذي تم التوصل إلی
، وقامت البنوك الكویتیة بعملیات إحالل الدینار الكویتي الجدید محل الروبیة )٥٣(الهند

٢٥.٦٤٦.١١٠تم خاللها استبدال ما قیمته -مدى شهرین متتابعین الهندیة على
١٣.٣٣الدینار یعادل ملیون روبیة هندیة على أساس أن ٣٤٢دنانیر كویتیة بنحو 

إمارات الخلیج األخرى تراقب ذلك التحول في الكویت عن وكانت) ٥٤(هندیةروبیة 
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كان على إمارات الخلیج كثب، وعندما نجحت الكویت في ذلك التحول بشكل كبیر، 
أن تحذوا حذوها، وقد جعلت الكویت الدینار مؤلفا من ألف فلس وتم ربطه بالجنیه 

٢.٤٨٨٢٨لـ االسترلیني بسعر تعادل مساوي لدینار واحد، أي بقیمة ذهبیة مساویة 
. )٥٥(غرام من الذهب الخالص

فطیة البحریة، وتعدیل تزاید الموارد القطریة بشكل كبیر جراء عمل الحقول الن:ثانیاً 
، فقد اتسمت ١٩٦١عقود االمتیازات النفطیة بعد االنضمام لمنظمة أوبك في عام 

السنوات التالیة بتسارع النمو االقتصادي في البالد نتیجة الكتشاف عدد كبیر من 
وهو أول حقل بحري یتم تشغیله بجمیع ) ١٩٦٠(حقول النفط، مثل حقل العد الشرقي 

كانت عوائد الحقول ١٩٦٤ومنذ عام ). ١٩٦٣(ه، وحقل میدان محزم مرافقه وتجهیزات
البحریة قد بدأت بالتدفق من خالل شركة شل، لذلك فقد حققت عوائد النفط طفرة 

كان إجمالي دخل الحكومة ١٩٥٢، في عام )٥٦(كبیرة في مداخیل البالد
ت إیرادات كما بلغ)٥٧(جنیة إسترلیني٣,٤١٣,٣٤٨روبیة بما یعادل ٤٤,٣٧٣,٥٢٥

روبیة، وقد قامت ٣١٩.٢٣٨.٦١٧ما مقدرة ١٩٦٠-١٩٥٩الحكومة في عام 
-Croupالحكومة بتخصیص مبلغ لالحتیاطي بواسطة مشروع  Captain في عام

جنیة في ٥٦٢,٦٤٠ملیون روبیة أي ما یعادل ٧.٥، وذلك باستثمار مبلغ ١٩٥٢
السندات تحقق عوائد كبیرة، سندات مالیة تصدرها الحكومة البریطانیة، وكانت هذه

روبیة أي ما یعادل ٣١٩,٢٣٨,٦١٧ومع بدایة الستینیات قفزت عوائد قطر لتصبح 
، وقد أدت تلك العوائد الكبیرة وتزاید الموارد القطریة إلى )٥٨(جنیة٢٣,٩٤٢,٩٨٢

رغبة الحكومة في أن یكون لدیها عملة وطنیة خاصة بها، خاصة بعد أن قطعت 
في تطور مؤسساتها اإلداریة حیث تأسست وزارة للمالیة في عام قطر شوطًا مهم 

كما أنشئت إدارة .وقد رافق ذلك صدور قوانین بتأسیس إدارة لشؤون البترول، ١٩٦٠
.)٥٩(عامة للمالیة كي تتولى جمیع الشؤون الحكومیة ذات الطابع المالي واإلداري

لة في الخلیج العربي، فلیس ثمة شك سیاسة الحكومة الهندیة تجاه النقود المتداو :ثالثاً 
كان له وقع سيء لدي ١٩٥٩في أن إصدار الهند روبیة خاصة بالخلیج منذ عام 

حكومة قطر مثلها في ذلك مثل باقي حكومات الخلیج وجعلها تستشعر ضرورة أن 
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یكون لها عملة خاصة بها، كما كان لقرار الحكومة الهندیة بتخفیض قیمة العملة 

التي كانت )٦٠(حكومة قطرعلى واقعة السیئ ١٩٦٦في عام % 36,5ة الهندیة بنسب
قد شرعت بالفعل في العمل على إصدار عملة خاصة بها باالشتراك مع دبي كما 

.سنري

الفوائد المادیة الضخمة من طبع األوراق النقدیة المالیة، فقد كانت قطر تخسر :رابعاً 
وهذا الدخل هو . مة عن الدخل الحكوميباستخدامها للروبیة الهندیة الفوائد الناج

أصًال الریع العائد من إصدار العملة، فال شك في ان إصدار األوراق النقدیة عمل 
) التي هي أساسًا قطع ورقیة ال قیمة لها(مفید ألّن تكالیف الطباعة ونشر الفواتیر 

ما أن هي أقل بكثیر من قیمة البضائع التي ستشتریها الورقة التي تم إصدارها، ك
هناك كمیات كبیرة من تلك األوراق تصبح هالك بالحرق أو التمزیق وغیرها، وكلها 

.تنتهي كأرباح للحكومة

مع إّن استخدام الروبیة في قطر جعل قطر أكثر استقرارًا في الوفاء بتجارتها :خامساً 
تلك رغم أنّ اإلقلیمیة والخارجیة ولكنه جعلها أكثر عرضة للتغیرات في قیمة الروبیة،

فعندما تتغیر أسعار . التقلبات هي نتیجة الظروف االقتصادیة المحلیة في الهند
الروبیة مقابل العمالت األخرى، وهذا ما یحدث غالبًا، وأحیانًا بشدة، ال توجد طریقة 

ألّن أیة دولة تستخدم عملة دولة أخري تنقل لالستجابة ألزمة كهذه إال خسائر كبیرة،
ا المالیة المركزیة المستقلة إلى المصرف المركزي للبلد التي سیطرتها على سیاسته

. تبنت عملتها

على العموم فقد دفعت كل تلك العوامل الحكومة القطریة إلى التباحث مع 
إمارات الخلیج األخرى من أجل تشكیل عملة نقدیة موحدة لكل إمارات الخلیج، عملت 

والبحرین، حیث تم التوقیع على قطر على دعم قیام اتحاد نقدي مع دبي وأبو ظبي
، حیث تم االتفاق ١٩٦٥في دبي عام )٦١(اتفاقیة نقد الخلیج بین اإلمارات األربعة

الخلیج، إال أن هذه االتفاقیة لم یكتب لها النجاح، بل إن البحرین لایرعلى إصدار 
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، وهو ما دفع قطر ١٩٦٥أكتوبر عام ٧في )٦٢(خاص بهالایرسارعت إلى إصدار 
.قطر دبيلایربي إلى اإلسراع في إصدار عملة خاصة بهما وهي ود

في الواقع أن العالقات بین قطر ودبي كانت على مدى فترات طویلة عالقات 
طیبة للغایة، فكثیرًا ما تحالف حكام قطر مع حكام دبي لمواجهة أبو ظبي، حتى أن 

من الشیخة مریم أمیر قطر الشیخ أحمد بن علي بن عبد اهللا آل ثاني كان متزوجاً 
بنت راشد بن سعید آل مكتوم حاكم دبي، كما أن دبي حتى ذلك الحین لم یكن النفط 
قد أكتشف بها، وهو ما جعلها في وضع اقتصادي ضعیف قیاسًا على باقي إمارات 
الخلیج، لذلك فقد وجدت في االتحاد النقدي مع قطر فرصة جیدة للتخلص من تبعات 

.االرتباط بالروبیة

:ات االتحاد النقديخطو 

ئاسة ومن أجل إقامة اتحاد نقدي بین قطر ودبي فقد تم تشكیل مجلس إدارة بر 
، )٦٤(والشیخ مكتوم بن راشد آل مكتوم) رئیساً ()٦٣(الشیخ خلیفة بن حمد آل ثاني

.Zي سیمینسك. ، والدكتور ز)٦٦(والسید محمد مهدي تاجر)٦٥(والدكتور حسن كامل
Siemieinski اختیار مستر بریدر، كما تمP.H.c. Brader مدیرًا تنفیذیًا لمجلس

.إدارة مؤسسة نقد قطر دبي

:اتفاقیة النظام النقدي بین قطر ودبي

، وقد نصت ١٩٦٦مارس ٢١حیث تم عقد اتفاقیة بین إمارتي قطر ودبي في 
لایرعلى أن وحدة النقد الجدیدة التي سوف یتم اعتمادها في البلدین هي االتفاقیة 

إنشاء مجلس نقد لإلشراف إلى مائة درهم، كما نصت علىاللایرطر دبي وینقسم ق
على النقد الذي سوف یصدر ویتداول في اإلمارتین، كما تم االتفاق على انشاء 
صندوق نقد احتیاطي یتكون من أموال مقدرة بنقد أجنبي محدد على أال تقل 

تفاقیة تم االتفاق على أن یقوم موجوداته عن قیمة النقد المتداول، وبموجب تلك اال
مجلس النقد بإصدار واسترداد أوراق النقد والمسكوكات نظیر تحویل مقابلها 
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ومعني ذلك أن العملة الجدیدة تم ربطها بالجنیة . )٦٧(باإلسترلیني إلى لندن

في الواقع أنه كانت هناك العدید من العوامل التي دفعت قطر ودبي و .اإلسترلیني
أن قطر ودبي كانتا  ما تزال تحت الحمایة : سترلیني وهي أوالً لالرتباط باإل

ألن الروبیة التي كان اللایر الجدید سیحل محلها كانت مرتبطة : البریطانیة، وثانیاً 
، كما أن الكویت والبحرین اتخذتا باإلسترلیني وكانت مستقرة لذلك بشكل جید منذ فترة

إلضافة إلى ذلك فإن دور الوالیات وبا.  )٦٨(من اإلسترلیني احتیاطي نقدي لهم
المتحدة كان دورًا محدودًا في المنطقة بشكل كبیر حتى أنه لم یكن لها سفارات بعد 

.في قطر وال دبي

وبعد التوقیع على اتفاقیة النقد بین قطر ودبي طلبت قطر من دار سك النقود 
Bradburyالملكة في بریطانیا، وشركة برادبوریویلكنسون المحدودة  Wilkinson

and Company Limited)وهي شركة متخصصة في أوراق النقد وسك النقود  (
إعداد أوراق النقد والمسكوكات التي تم االتفاق على إصدارها، وكان من المتوقع أن 
تصدر هذه النقود فور وصولها من لندن مع نهایة نفس العام، إال أن حكومة الهند 

مما % ٣٦,٥تخفیض قیمة روبیة الخلیج بنسبة یونیو من نفس العام ب٦قامت في 
أدى إلى اتباك كبیر لدي صانعي القرار في قطر ودبي على حدًا سواء، خاصة بعد 
أن أرسلت حكومة قطر تستفسر من حكومة الهند حول أن هذا التخفیض سوف 
یشمل روبیة الهند فقط أم روبیة الخلیج كذلك، فجاء الجواب بأنه یشمل أیضًا روبیة 

. )٦٩(لیجالخ

ومن أجل دفع تجنب الخسائر الكبیرة التي سوف تنتج عن ذلك القرار الذي 
أوقفت قطر اتخذته حكومة الهند على المواطنین وعلى الثروة المحلیة في قطر ودبي،

جمیع الرحالت الجویة إلى قطر لعدة أیام، وعلقت البنوك التداول في الروبیات 
قیمة العملة بالكامل، ومن أجل حمایة الهندیة حتى یمكن فهم عواقب تخفیض

اقتصادهما، وعدت حكومتا قطر ودبي أنه، عند اإلمكان، سیتم تبادل الروبیات 
الخلیجیة للعملة الجدیدة بأسعار ما قبل التخفیض، ومع ذلك من أجل وقف المضاربة 
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ولتحقیق . في روبیة الخلیج، كان من الحكمة سحبها من التداول في أقرب وقت ممكن
فقد طلبت الحكومتان من البنوك العاملة في البلدین االستمرار في مزاولة ذه الغایة، ه

لكل ١٣.٣(أعمالهما بروبیة الخلیج وفقًا للسعر الذي كان معموًال به قبل التخفیض 
، وضمنت لهذه البنوك استبدال النقد الجدید بالسعر المذكور بروبیات )جنیة إسترلیني

.دینالخلیج الموجودة في البل

وقد طلبت حكومة قطر من الحكومة الهندیة رد كامل قیمة األرصدة 
اإلسترلیني التي سبق أن تم تحویلها من قطر للبنك االحتیاطي الهندي لتكون غطاًء 

، مقابل رد أوراق الروبیة ١٩٥٩لروبیات الخلیج عند إصدارها في عام % ١٠٠كامًال 
أنها اشترطت أن تسلم تلك األوراق الهندیة، وقد وافقت حكومة الهند على ذلك إال

النقدیة خالل ثالثة أسابیع فقط، یتم بعدها تسلم تلك األوراق بقیمة الروبیة بعد 
وهو ما وضع اإلدارة في قطر ودبي تحت ضغط شدید لضیق الوقت . التخفیض

المتاح لسحب أوراق روبیة الخلیج من السوق، خاصة وأن أوراق النقد الجدید لم تصل 
. )٧٠(لندن لیتم استبدالها بالروبیةبعد من

تم إبرام اتفاق مع مؤسسة النقد العربي السعودي القتراض مائة ملیون لذلك فقد 
سعودي لتوفیر عملة متداولة قبل وصول أوراق العملة الجدیدة من لایر صول لایر

اق وقدمت لها الحكومة القطریة ودائع إسترلینیه بنفس قیمة تلك األور )٧١(قطر ودبي
، حیث تم إیداعها لصالح الحكومة السعودیة، حیث تم طرح أوراق النقد )٧٢(في لندن

لایرروبیة من روبیات الخلیج تعادل مائة ١٠٦.٥السعودي للتداول على أساس أن 

وقد تم االتفاق مع مؤسسة النقد السعودیة على طرح أوراق النقد السعودیة . سعودي
على أن تسحب .لایرت، وعشرة ریاالت، ومائة واحد، وخمسة ریااللایرمن فئات، 

من التداول الوراق النقدیة من الروبیة، وعلى مدار یومین أثنین هما یوم الخمیس 
" ومن الساعة الثامنة صباحًا وحتى التاسعة مساء١٩٦٦یونیو عام ١٧و١٦والجمعة 

السعودي عملت البنوك الخمسة الموجودة في قطر في عملیات استبدال أوراق النقد 
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بالروبیات الورقیة الملغاة وفقًا لألسعار المعلنة وفي حدود مبلغ الخمسة أالف 

.)٧٣(روبیة

وألن الحكومة أصبحت خالل هذین الیومین تتحمل فارق سعر الروبیة قبل 
التخفیض فقد كانت قلقة للغایة جراء قیام عصابات وأفراد من خارج قطر بجلب 

ة لبیعها في قطر بالسعر القدیم قبل التخفیض، لذلك كمیات كبیرة من الروبیة الهندی
فقد كان یتم مالء استمارة خاصة لكل شخص یقوم بتغییر مبلغ أكثر من خمسة أالف 
روبیة هندیة بالریاالت السعودیة، كما منح الشیخ أحمد بن علي بن عبد اهللا آل ثاني 

شكیل لجنة لمراقبة حاكم البالد الشیخ خلیفة نائب الحاكم وولي العهد، الحق في ت
سوق النقد، كما أصبح من حق الشیخ خلیفة أن یحیل أي واقعة یري أنها عملیة 
لتهریب النقد للقضاء، حیث نص القانون على أن كل من أرتكب جریمة تهریب نقد، 
أو شرع في ارتكابها أو اشترك في ذلك بطریق االتفاق أو التحریض أو المساعدة 

مة بأن تلك الجریمة یعاقب من یرتكبها بالحبس لمدة ال یحال للمحاكمة وحدد للمحك
.)٧٤(سعوديلایرتزید على سنة، أو غرامة عشرة أالف 

كانت بعض القطع المسكوكة من العملة ١٩٦٦ومع نهایة شهر یونیو عام 
الجدیدة لقطر ودبي قد وصلت إلى الدوحة، حیث تم الدفع بها بشكل سریع إلى 

إلى البنوك العاملة في دبي، حیث حلت المسكوكات البنوك العاملة في قطر ثم
.)٧٥(نیا بیزة الهندیة٢٥و٥٠درهم محل ٢٥و٥٠الجدیدة من فئة 

أما في دبي فقد قامت البنوك العاملة في دبي وبصورة سریعة ومؤقته أثر 
سحب بنك االحتیاطي الهندي للتسهیالت العادیة المتعلقة بتحویل المسكوكات 

دول الخلیج إلى اإلسترلیني،إلى سرعة استبدال تلك المسكوكات المستردة من بعض
.)٧٦(الهندیة بمسكوكات صادرة عن مجلس نقد البحرین

وقد بلغ إجمالي قیمة األوراق النقدیة الجدیدة المتداولة خالل فترة التبادل 
قطر دبي لایرقطر دبي حیث أن لایرروبیة مقابل نفس المبلغ من ٧٣،٩٤٤،٠٦٥
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915,575أوراق نقدیة، و٧٣,٩٤٤,٠٦٥یًا للقیمة بالروبیة، كان منها كان مساو 
وبذلك تم طي صفحة استخدام الروبیة الهندیة في قطر ودبي مع نهایة . مسكوكات

، حیث حل اللایر السعودي لمدة ثالثة أشهر حتى وصول أوراق ١٩٦٦شهر یونیو
الحكومة القطریة ، سعت١٩٦٦النقد من لندن، ومع بدایة شهر سبتمبر من عام 

حیث استمر العملة القانونیة في ،)٧٧(السعودياللایرطر دبي محللایر قإلحالل 
عندما انسحبت دبي من تلك االتفاقیة بعد انضمامها ١٩٧٣قطر ودبي حتى عام 

التحاد دولة اإلمارات العربیة، وهو ما أستدعي من قطر تأسیس مؤسسة النقد القطریة
.)٧٨(القطرياللایرامت بإصدار ، التي ق١٩٧٣في عام 
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الخاتمة

هكذا ظهر جلیًا أن حجم العالقات االقتصادیة القویة بین الهند وقطر، لعب 
دورًا كبیر في انتشار استخدام الروبیة الهندیة إلى جانب عمالت أخري عدیدة في 

ستخدام الروبیة دعم الوجود البریطاني في الخلیج من ا١٩١٦قطر، إال أنه منذ عام 
بشكل كبیر في عملیات التبادل االقتصادي، وعلي مدار ما یقارب نصف قرن من 
الزمان ظلت الروبیة الهندیة هي العملة الرئیسة في قطر، وهو ما خلق دائرة كبیرة 
للعالقات االقتصادیة بین البلدین، وجعل حجم التبادل التجاري بین البلدین یتطور 

بریطانیا الدور األكبر في دعم استعمال كل منطقة الخلیج بشكل كبیر، وقد كان ل
للروبیة الهندیة ما قبل استقالل الهند، حیث حملت كل الروبیات الهند في شكلها 
ورسمها ملوك بریطانیا وفي جوهرها النفوذ البریطاني في منطقة الخلیج، وعندما 

بشكل كبیر مع استقلت الهند وتغیر الوضع االقتصادي في قطر بزیادة مواردها
فقد حاولت بریطانیا أن تفرض الباوند اإلسترلیني في ١٩٤٩تصدیر النفط في عام 

المعامالت في قطر، إال أن انخفاض قیمة الباوند جعل اإلدارة في قطر تفضل 
استمرار االرتباط بالروبیة، وقد ساعد على استمرار استخدام الروبیة في قطر استمرار 

رات الخلیج حیث كانت آلیة لتسهیل العملیات التجاریة بین استخدامها في أغلب إما
إمارات الخلیج نفسها وبینها وبین الهند، ومع بدایة الستینیات كانت قد تغیرات 
األوضاع كثیرًا في قطر نحو تبلور االستقالل عن الروبیة الهندیة، بخاصة مع نجاح 

المالیة وتطورها اإلداري، الكویت في إصدار عملتها الوطنیة، ومع تزاید موارد قطر 
لذلك فقد أخذت تتطلع إلصدار عملة خاصة بها، ولكن قطر كانت تعتقد أن األفضل 
أن یكون هناك عملة خلیجیة لتسهیل عملیة التبادل التجاري بین دولة الخلیج، ومع 
فشل تلك المحاوالت، وتخفیض قیمة الروبیة الهندیة بشكل كبیر فقد قررت حكومتا 

، لتطوي ١٩٦٦وین عملة خاصة بهما وهي لایر قطر دبي في عام قطر ودبي تك
.بذلك صفحة استخدام الروبیة في قطر والتي استمرت أكثر من نصف قرن
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الهوامش والمصادر
محمود عباس أحمد عبد الرحمن، تطور النقود المصریة في عصر األسرة العلویة، )١(

.٣٨٣صـ،١٠مجلة االتحاد العام لآلثاریین العرب، العدد 
عبد اهللا بن سلیمان بن منیع، الورق النقدي تاریخه، حقیقته، قیمته، حكمه، الطبعة )٢(

.١٧، صـ١٩٨٤الثانیة، مكة المكرمة، 
السكة هي الختم على الدنانیر والدراهم المتعامل بها بین الناس، بطابع حدید ینقش فیه )٣(

بوزن معین صحیح یصطلح علیه، صور أو كلمات، بعد تقدیر أشخاص الدراهم والدنانیر 
فیكون التعامل به عددًا، وكانت دار سك النقود جزء أساسي من إیرادات الدولة، رفیق 

، ١٩٨٥المصري، اإلسالم والنقود، مركز النشر العلمي جامعة الملك عبد العزیز، جدة، 
.١٦صـ
صریة العامة السید محمد الملط، نقود العالم متى ظهرت؟ ومتى اختفت؟، الهیئة الم)٤(

.٣٧، صـ٢٠١٣للكتاب، القاهرة، 
فیكتور مورجان، تاریخ النقود، ترجمة نور الدین خلیل، الهیئة المصریة العامة للكتاب، )٥(

.٢٣، صـ١٩٩٣القاهرة، 
.٣٨٣محمود عباس أحمد عبد الرحمن، المرجع السابق، صـ)٦(
ار العلوم للتحقیق والنشر موسي الحسیني المازندراني، تاریخ النقود اإلسالمیة، د)٧(

.١٥، صـ١٩٨٨والتوزیع، بیروت 
هاشم عبدالرحیم السید، النقود في قطر بحث منذ عرف اإلنسان المعامالت المالیة حتى )٨(

، ٢٦، ص2016اإلصدارات النقدیة التي عرفتها أرض قطر،بیت االستشارة، الدوحة، 
.٢٧صـ
مصر العثمانیة، مركز الحضارة العربیة، أحمد السید الصاوي، النقود المتداولة في )٩(

.١٩، صـ٢٠٠١القاهرة، 
، وأصبحت أهم مركز للعثمانیین في ١٥٤٦خضعت البصرة للنفوذ العثماني منذ عام )١٠(

الخلیج العربي، وأصبحت أهم مركز تجاري عثماني في الخلیج العربي، طارق نافع 
س عشر والعشرین، دار الوراق للنشر، الحمداني، الخلیج والجزیرة العربیة بین القرن الساد

.١٩٠، صـ٢٠١١بغداد، 
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١٩٦٦-١٩١٦الروبیة في التعامالت الرسمیة القطریة
. م.خلیل اینالجیك، تاریخ الدولة العثمانیة من النشوء إلى االنحدار، ترجمة محمد)١١(

.٨٠األرناؤوط، دار المدار اإلسالمي، صـ
.٢٢فیكتور مورجان، المرجع السابق، صـ١٢(
القتصاد الكوكبي في العصر اآلسیوي، أندریه جوندر فرانك، الشرق یصعد ثانیة ا)١٣(

، ٢٠٠٠ترجمة شوقي جالل، المشروع القومي للترجمة، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، 
.٢٧٥صـ
بمعني ملكي، وكان اإلسبان أول من تداولوا هذا النقد في " "Royalمن لایركلمة )١٤(

الحجر،  وهو عبارة اللایراسم اإلسباني تحتلللایراألسواق التجاریة، وقد وردت أقدم إشارة 
في الدولة العثمانیة علي عمالت أوربیة عدیدة اللایرعن نقد فضي، وكان قد أطلق اسم 

منها الهولندي واإلسباني والنمساوي، وقد سمي اإلسباني باللایر المشط الحجر أو أبو مدفع 
النمساوي أو التالیر اللایربینما سمياللایر،نسبة األعمدة هرقل المرسومة على أحد وجهي 

أبو طاقة نسبة للنافذة المرسومة علي صدر النسر المصور علي أحد وجهي اللایرباسم
وقد أصبح أكثر تداوًال في تجارة البحر األحمر منذ القرن الثامن عشر، أحمد الصاوي، للایرا

؛  ١٦٢صـ،٢٠٠٨النقود المتداولة في مصر العثمانیة، مركز الحضارة العربیة، القاهرة، 
آندریه ریمون، الحرفیون والتجار في القاهرة في القرن الثامن عشر، الجزء األول، ترجمة 
ناصر أحمد إبراهیم، وباتسي جمال الدین، مراجعة وٕاشراف رءوف عباس، المجلس األعلى 

.   .١٠٤،،ص٢٠٠٥للثقافة، القاهرة، 
، ٧٥، صـ٢٠١٠سبتمبر ، ١٣٢ماري تریزة، مجلة تراث العدد لایر یحي محمود، )١٥(

.٧٦صـ
. ٩٦زكریا قروشون، المرجع السابق، صـ)١٥(
.٨٨عبد الرحمن الجلیلي، المرجع السابق، صـ)١٧(
.١٢٧، صـ١١٥زكریا قروشون، المرجع السابق، صـ)١٨(
بین الشیخ محمد بن ثاني وبین المقیم السیاسي البریطاني ١٨٦٨نصت اتفاقیة عام )١٩(

قران، على ٩٠٠٠لي بأن یدفع الشیخ محمد بن ثاني في كل عام مبلغ في الخلیج لویس بی
أن یقوم المقیم البریطاني بتسلیمها إلي وكیل شیخ البحرین في بوشهر، وعلى الرغم مما 
قاساه أهل قطر بعد خراب مدنهم ونهبها، فقد أبي المقیم السیاسي البریطاني إال أن یفرض 

قران منها نقدًا، وتسلم ٦,٠٠٠ن، جري تحصیل قرا١٨.٠٠٠علیهم غرامة مالیة بلغت 
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قران على حساب تاجر لؤلؤ ثري في لنجة بضمان كیس لؤلؤ ١٢,٠٠٠المقیم صكًا بمبلغ 
مغلق ومختوم باسم ذلك التاجر، وادعي المقیم أن هذا المبلغ یقابل تعویض الخسائر التي 

أهل قطر على البحرین، عبد عاناها الرعایا البریطانیون في االضطرابات التي أثارها هجوم
-١٨٤٠العزیز عبد الغني، قطر الحدیثة قراءة في وثائق سنوات نشأة إمارة آل ثاني 

.١٤٢، صـ٢٠١٣، دار الساقي بیروت، صـ١٩١٦
عبد الملك خلف التمیمي، تاریخ العالقات التجاریة بین الهند ومنطقة الخلیج العربي )٢٠(

داب جامعة الكویت، الحولیة الثامنة، الرسالة الثامنة في العصر الحدیث، حولیات كلیة اآل
.٢٠، صـ ١٩٨٦/١٩٨٧واألربعون، 

كلثم علي غانم الغانم، االحتفاالت الجماعیة وبعض األشكال الثقافیة المصاحبة في )٢١(
.٤٣، صـ١٩٩٧مجتمع الغوص، الجزء الثاني، إدارة الثقافة والفنون وزارة اإلعالم، الدوحة، 

العملة الفضیة وحدها هي التي یجري التداول بها وانما صدرت األوراق النقدیة لم تكن)٢٢(
، وكانت تدفع بالفضة عند الطلب، عبد الرحمن الجلیلي، النظام النقدي في ١٨٣٩منذ عام 

.١٠٤، صـ١٩٤٦العراق، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، 
صر، عین للدراسات محمد حسن العیدروس، تاریخ الخلیج العربي الحدیث والمعا)٢٣(

.١٣٩، صـ١٩٩٨والبحوث اإلنسانیة واالجتماعیة، القاهرة، 
.١٠٨عبد الرحمن الجلیلي، المرجع السابق، صـ)٢٤(
، قسم الترجمة الدیوان األمیري، الدوحة، ٤لوریمر، دلیل الخلیج القسم الجغرافي، جـ)٢٥(

.١٣٤٨صـ
عي في عهد الشیخ قاسم بن محمود حسن الصراف، تطور قطر السیاسي واالجتما)٢٦(

٧٢، صـ١٩٨٠محمد آل ثاني، 
.١٠٦عبد الرحمن الجلیلي، المرجع السابق، صـ)٢٧(
، ترجمة حمدي أبو كیلة، المركز القومي ١٩٢٩جون كینیث جالبریث، االنهیار الكبیر )٢٨(

٤٥، صـ٢٠١٩للترجمة، القاهرة، 
..٨٩صـالمرجع السابق، السید محمد الملط، )٢٩(
.٢٩فیكتور مورجان، المرجع السابق، صـ)٣٠(
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أدي الضخ المفرط للنقود الورقیة خالل مراحل الحرب إلى نشوء انهیار األسواق )٣١(

لمزید من . ١٩٣١- ١٩٢٩العالمیة فیما عرف بأزمة الكساد العالمي الكبیر بین عامي 
، ١٩٢٩كبیر المعلومات والتفاصیل یمكن مراجعة كتاب، جون كینیث جالبریث، االنهیار ال

٥١المرجع السابق، صـ
صدر قرار بریطاني بمنع التعامل باألوراق النقدیة العثمانیة بموجب البیان الصادر في ) ٣٢(

ولیس ثمة شك في أن كل ذلك أدي إلى منع تعامل بلدان الخلیج بما . ١٩١٦/ ١٢/ ٢٢
لمنطقة، عبد الرحمن فیها قطر بالنقود العثمانیة، وعزز ذلك من وضع الروبیة الهندیة في ا

.١٠٨الجلیلي، المرجع السابق، صـ
عبد المالك خلف التمیمي، تاریخ العالقات التجاریة بین الهند ومنطقة الخلیج العربي )٣٣(

. ٣٢، صـ١٩٨٧في العصر الحدیث، حولیات كلیة اآلداب، الحولیة الثامنة، جامعة الكویت، 
.١٠٦نفس المرجع، صـ) ٣٤(
وق تبادل العمالت في ضوء مزادات الدوالر، بدر غیالن، س)٣٥(

https://almadapaper.net/sub/08-181/p04.htm
، مركز الوثائق ١٩٧٣-١٩٣٠موزة الجابر، التطور االقتصادي واالجتماعي في قطر)٣٦(

..  ١٨٩، صـ٢٠٠٢والدراسات اإلنسانیة، الدوحة، 
عاصر فصول من التطور أحمد زكریا الشلق، وآخرون، تطور قطر الحدیث والم)٣٧(

.٢٢٧، صـ٢٠١٤السیاسي واالجتماعي واالقتصادي، الدوحة، الطبعة السادسة، 
فبرایر ٣عبد اهللا جاسم المطیري، العمالت مرآة تعكس حراك األمم، البیان، األمارات، )٣٨(

٢٠١٠ ،https://www.albayan.ae/our-homes/2010-02-03-1.215532.
.١٨صـني، المرجع السابق، عادل محمد العبد المغ)٣٩(
.٣٦هاشم عبد الرحیم السید، المرجع السابق، صـ)٤٠(
.٢٨٦صـ، ١٩٦٦محمود بهجت سنان، تاریخ قطر العام، مطبعة المعارف، بغداد، )٤١(

(42)ROY F. HARROD, THE POUND STERLING, INTERNATIONAL

FINANCE SECTION,DEPARTMENT OF,ECONOMICS AND SOCIAL

INSTITUTIONS, PRINCETON UNIVERSITY, Princeton, New Jersey,

ESSAYS IN INTERNATIONAL FINANCE No. 13, February 1952, P.27.
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لكل ٤,٠٣، فبدًال من ١٩٤٩تم تخفیض قیمة الجنیة اإلسترلیني أمام الدوالر في عام )٤٣(
روبیة لكل جنیة إلى ١٥، وبالتالي فقد تحسن وضع الروبیة الهندیة من ٢,٨٠جنیة أصبح 

.، مما عزز من ثقة األهالي في الروبیة ما بعد االستقالل١٣,٣٣
https://www.theguardian.com/century/1940-
1949/Story/0,,105127,00.html

عادل محمد العبد المغني، دلیل معرض العملة الكویتیة عبر التاریخ، مركز البحوث )٤٤(
.٢١صـ، ١٩٩٦ت، والدراسات الكویتیة، الكوی

.١٨٦موزة الجابر، المرجع السابق، صـ)٤٥(
.٣٧هاشم عبد الرحیم السید، المرجع السابق، صـ)٤٦(
منتدى عمالت لهواة العمالت والطوابع ) ٤٧(

http://3omlat.ahlamountada.com/t983-topic
.٢٠٠٧یونیو ٣٠، السبت ١٧٥٩جمال المحاري، جریدة الوسیط، البحرین، العدد )٤٨(
.٣٧هاشم عبد الرحیم السید، المرجع السابق، صـ)٤٩(
.١١٣٩، صـ١٩٦٤، عام ٥الجریدة الرسمیة القطریة، العدد )٥٠(
.٢٠٨٠صـ، ١٩٦٥، عام ٤الجریدة الرسمیة القطریة، العدد )٥١(
.٨٦٢، صـ١٩٦٤، عام ٢الجریدة الرسمیة القطریة، العدد )٥٢(
الدینار الكویتي بالروبیات وقبل أن تبدأ عملیة استبدال١٩٦١في شهر مارس )٥٣(

الهندیة، سافر وفد رسمي من مجلس النقد الكویتي إلى الهند للتفاوض من وزارة المالیة 
ي سیتم سحبها من التداول في الكویت بعد صدور الهندیة من أجل استرداد الروبیات الت

ي وكذلك نیودلهي للتفاوض بشأن االدینار الجدید، وزار الوفد البنك المركزي الهندي في بومب
مقابل الروبیات الكویتوعرضت الهند تقدیم سندات بالروبیة الهندیة لحكومة.عملیة المبادلة

لى الهند على أن یتم دفع السندات خالل التي كانت متداولة في الكویت، وتمت إعادتها إ
، لكن الوفد الكویتي طلب أن تكون السندات %٤فترة تمتد حوالي ست سنوات بفائدة قدرها 

بدأت ١٩٦١إبریل ١، وتم ذلك بالفعل، وفي %٤.٥بالجنیه اإلسترلیني، وأن تكون الفائدة 
عمل موظفو البنوك التجاریة عملیة استبدال روبیات الخلیج الهندیة بالدنانیر الكویتیة، و 

الثالثة التي كانت قائمة آن ذاك ــ البنك البریطاني للشرق األوسط وبنك الكویت الوطني 
بالدینار واستلم بنك االحتیاط الهندي والبنك التجاري الكویتي ــ على استبدال مالیین الروبیات
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١٩٦٦-١٩١٦الروبیة في التعامالت الرسمیة القطریة
یة أسابیع من العمل المتواصل أوراق الروبیة التي تم سحبها من األسواق الكویتیة، خالل ثمان

، شیماء مصطفي، الدینار ١٩٦١مایو ١٧لینتهي تعامل الكویت بالروبیة الهندیة في 
،٢٠١٦أبریل ١عامًا العملة األقوى عربیًا، جریدة أخبار الیوم المصریة، الجمعة ٥٦الكویتي 

akhbarelyom.com/news/newdetails.
عادل محمد العبد المغني، العملة الكویتیة عبر التاریخ، مركز البحوث والدراسات )٥٤(

.٢٢، صـ١٩٩٦الكویتیة، الكویت، 
ریتشارد أمیل حایك، األنظمة النقدیة الخلیجیة بین االستقاللیة والوحدة، مجلة مركز )٥٥(

،٤، صـ٥١دراسات الخلیج العربي والجزیرة العربیة، العدد 
www.aradoportal.org.eg/Fuls_v5/ Libraries/ UploadFiles/ Down Load
File.asp

، ١٩٦١مصطفي مراد الدباغ، قطر ماضیها وحاضرها، دار الطلیعة، بیروت، )٥٦(
.٧٣صـ
.٢٢٠موزة الجابر، المرجع السابق، صـ)٥٧(
.٢٢٤نفسه، صـ المرجع)٥٨(
.٧٢مصطفي مراد الدباغ، المرجع السابق، صـ)٥٩(
، خفضت حكومة أندیرا غاندي قویة لقیمة الروبیة، في ضربة ١٩٦٦یونیو ٦في )٦٠(

36,5رئیسة وزراء الهند قیمة الروبیة الهندیة بنسبة  روبیة إلى ٤.٧٦فبدًال من، من % 
للجنیة اإلسترلیني، فمنذ ٢١یة إلى روبیة للجن١٣.٣٣روبیة إلى دوالر، ومن ٧.٥٠

روبیة بالرغم من العجز التجاري ٤.٧٦االستقالل، احتفظت الهند بسعر ثابت بالدوالر عند 
فقد كانت . المتزاید واالعتماد على المعونات األجنبیة للحفاظ على التقییم المستمر للروبیة

مع الصین (خاضتها الهند الحروب التيفي الهند، القشة األخیرة لالنهیار االقتصادي 
وأدي ذلك في الحال . ١٩٦٦-١٩٦٥باإلضافة إلى صدمة الجفاف الشدید في ) وباكستان

إلى جانب ذلك، فإن . إلي زیادة العجز اإلنفاق، مما أدي إلى تسارع التضخم الشدید بالفعل
. البنك الدولي لم یقدم المساعدات التي وعد بها إلى الهند خالل تلك األعوام
http://www.forbesindia.com/article/independence-day-
special/economic-milestone-devaluation-of-the-rupee-
(1966)/38407/1.
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-١٩٦١اتفاقیة نقد الخلیج، الجریدة الرسمیة القطریة، مجموعة قوانین وتشریعات قطر )٦١(
.١٤١٠، المجلد الثالث، صـ١٩٨٠

الذي أصبح مسئول " بتأسیس مجلس نقد البحرین " ١٩٦٤قامت البحرین في عام ) ٦٢(
م وقد حددت ١٩٦٥أكتوبر وتم سنة ٧عن إصدار العملة، حیث أصدر أول لایر بحریني في 

غرام من الذهب الخالص، وتم ارتبط اللایر البحریني ١.٨٦٦٦٢١القیمة الذهبیة للدینار بـ 
ما یعادل في حینه عشر روبیات شلنا أي١٥بالجنیة اإلسترلیني، بسعر تعادل مساوى لـ 

یتكون من % ١٠٠هندیة، وقد أشترط مجلس النقد ضرورة االحتفاظ بغطاء للعملة بنسبة 
ولدت ١٩٧٣الذهب والموجودات األجنبي بشكل سندات حكومیة وحواالت خزینة، وفي سنة 

ؤسسة وقد عهد لم. لتحل مجلس نقد البحرین٣٣مؤسسة نقد البحرین بموجب القانون الرقم 
النقد الجدیدة ان تمارس صالحیات مجلس النقد القدیم، وأنیطت بها جمیع مسئولیات مجلس 
النقد بشأن إصدار وٕادارة العملة، باإلضافة إلى مهمة اإلشراف والتوجیه والرقابة على الجهاز 

% ١٠٠كما سمح القانون الجدید بانخفاض االحتیاطي الخارجي عن . المصرفي في البالد
من القیمة % ٧٥النقد المتداول بقرار من مجلس الوزراء وبشرط إال یقل ذلك عن من قیمة
.٥ریتشارد أمیل حایك، المرجع السابق، صـ. المذكورة

) م١٩٣٢(ولد في عام آل ثانيمحمدبنقاسمبنعبد اهللابنحمدخلیفة بنالشیخ)٦٣(
ه الفترة، حیث كان وزیر في الریان، شغل الشیخ خلیفة عدد كبیر من المناصب خالل هذ

، كما كان رئیس جهاز األمن في أول مشروع بترولي ١٩٦٠المالیة منذ تأسیسها في عام 
ونائبًا للحاكم ولًیا للعهدرئیس لمجلس القضاء في المرافعات العامة، كما أصبح.في قطر

راء ، كما أصبح أول رئیسًا لمجلس الوز ١٩٦٠أحمد بن علي آل ثاني عام في عهد الشیخ
، وقد أكتسب الشیخ خلیفة من خالل تولیه لهذه المناصب خبرة ١٩٧٠عند تأسیسه في عام 

إداریة ممتازة جعلته ملمًا بشكل كبیر بكل التطورات والتغیرات اإلداریة في قطر، قبل تولیه 
، وقد توفي الشیخ خلیفة بن حمد في عام ١٩٩٥-١٩٧٢مقالید الحكم في قطر منذ عام 

٢٠١٦.
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١٩٦٦-١٩١٦الروبیة في التعامالت الرسمیة القطریة
، وكان االبن األكبر للشیخ 1943سنةدبيد الشیخ مكتوم في منطقة الشندغة فيول)٦٤(

ئل الستینات في دبي، وأرسله راشد بن سعید آل مكتوم حاكم دبي، وقد أكمل تعلیمه في أوا
،وكان ممثًال لوالده باعتباره نائب حاكم البریطانیةوالده لمواصلة تعلیمه في إحدى الجامعات 
، كما ٢٠٠٦حتى 1990وفاة والده خالل الفترة  دبي، تولي الشیخ مكتوم حكم دبي بعد 

وفي العاشر من . شغل منصب رئیس وزراء دولة اإلمارات العربیة المتحدة خالل نفس الفترة
ومن وقتها تراجع . والیة العهد بأمر منهمحمد بن راشد آل مكتوم، تولى الشیخ١٩٩٥فبرایر 

. قلیًال دور الشیخ مكتوم األخ األكبر تارًكا الحیاة السیاسیة ألشقائه، وباألخص للشیخ محمد
.وبٍة قلبیة في أسترالیان، توفي الشیخ مكتوم أثر ٢٠٠٦ینایر ٤وفي 

الدكتور حسن كامل هو أحد رجال الخارجیة المصریة، تخرج من جامعة القاهرة في )٦٥(
، وحصل على الدكتورة من السوربون من فرنسا، وكان احد المقربین من الملك ١٩٢٨عام 

وصل فقد تم استبعاده من وزارة الخارجیة، وقد١٩٥٢فاروق، لذلك فعندما قامت ثورة یولیو 
، حیث عمل مدیرًا للحكومة ومستشارها للشئون القانونیة منذ عام ١٩٦٠لقطر خالل عام 

تم تعیین حسن كامل من قبل ولي العهد ونائب الحاكم الشیخ ١٩٦٧، ومنذ عام ١٩٦٢
خلیفة بن حمد آل ثاني في منصب المستشار القانوني لحكومة قطر، وكان للدكتور حسن 

. القوانین واللوائح التي صدرت في قطر خالل عهد الشیخ خلیفةكامل دور كبیر في صیاغة 
وتلقى تعلیمه في مدرسة البحرینفي١٩٣١ولد محمد مهدي التاجر في دیسمبر )٦٦(

ببریطانیا، ثم انتقل للعمل واإلقامة في دبي، حیث توثقت النكشایربریستون للقواعد في
رئیسا للجمارك في عید آل مكتوم الذي عینهالعالقات بینه وبین حاكم دبي الشیخ راشد بن س

دبي، ثم أصبح أحد المستشارین األكثر ثقة للشیخ راشد، ثم تم تعیینه أول سفیر لإلمارات 
.١٩٧١عندما تأسست اإلمارات في عام بریطانیالدى

.١، صـ١٩٦٦دیسمبر ٣١التقریر األول، مجلس نقد قطر دبي، )٦٧(
.ـ١٠جع السابق، صریتشارد أمیل حایك، المر ) ٦٨(
الجرائد الهندیة تحمل خبر تخفیض قیمة الروبیة،)٦٩(
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https://www.indiatimes.com/news/india/did-you-know-about-6-6-
66-the-day-that-forever-changed-the-economy-of-india-
256368.html

.١، صـ١٩٦٦دیسمبر ٣١التقریر األول، مجلس نقد قطر دبي، )٧٠(
كانت العالقات القطریة السعودیة عالقات جیدة حیث قام الملك سعود بأول زیارة )٧١(

.١٩٦١، ثم قام بزیارة ثانیة لقطر في عام ١٩٥٥لقطر في عام 
رحبت مؤسسة النقد السعودیة بذلك ألن هذه الودیعة سوف تحقق عوائد شهریة جیدة ) ٧٢(

.اقلها، إضافة لتوسع استخدام اللایر السعودي في األسو 
.٢، ص١، صـ١٩٦٦دیسمبر ٣١التقریر األول، مجلس نقد قطر دبي، )٧٣(
بشأن طرح بعض أوراق النقد السعودي للتداول ١٩٦٦، لسنة ١٣مرسوم بقانون رقم )٧٤(

-١٩٦١مجموعة قوانین وتشریعات قطر ٢١٧١، صـ١٩٦٦لسنة ٤، العدد في قطر
١٩٨٠.

.٢، ص١، صـ١٩٦٦دیسمبر ٣١التقریر األول، مجلس نقد قطر دبي، )٧٥(
.٢، ص١، صـ١٩٦٦دیسمبر ٣١التقریر األول، مجلس نقد قطر دبي، )٧٦(
.٢، ص١، صـ١٩٦٦دیسمبر ٣١التقریر األول، مجلس نقد قطر دبي، )٧٧(
للمزید من التفاصیل عن نشأة مؤسسة النقد القطریة یمكن مراجعة كتاب، هاشم عبد )٧٨(

.٤٧، صـ٤٥ـالرحیم السید، المرجع السابق، ص


