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عن املجلة..
مجلة علمية دولية محكمة تعنى بنشر البحوث يف مجاالت االقتصاد والصيرفة اإلسالمية، 

وتصدر هذه املجلة مرتني يف السنة.
العلمي  نتاجهم  ونشر  لتحكيم  واملتخصصني  للباحثني  الفرصة  إتاحة  إلى  املجلة  تهدف 
)عربي - اجنليزي( من بحوث ودراسات يف مجال االقتصاد والصيرفة اإلسالمية، كما 
تهدف إلى نشر الوعي املعريف من خالل إتاحة هذه البحوث والدراسات للمستفيدين من 

وسائط النشر الورقية وااللكترونية.

الرؤية..
 أن تكون مجلة علمية دولية رائدة يف مجال الصناعة املالية اإلسالمية.

الرسالة..
نشر البحوث العلمية احملكمة يف مجال الصناعة املالية اإلسالمية، وفق املعايير العاملية 

املعتمدة.

االهداف..
املالية  الصناعة  مجال  يف  والنشر  للتحكيم  وعاملياً  محلياً  للباحثني  الفرصة  إتاحة  ــ 

اإلسالمية.
ــ اإلسهام يف دعم وتطوير الصناعة املالية اإلسالمية من خالل البحوث العلمية املتسمة 

باألصالة والتجديد وفق املعايير العلمية املعتبرة.
ــ حتقيق عاملية الصيرفة اإلسالمية وفق الرؤية العصرية بضوابطها الشرعية وأخالقياتها 

املهنية.
وثائقياً  تكون سجاًل  بحيث  للمجلة  العلمية  املرجعية  للمعلومات حتقق  مكانز  تأسيس  ــ 

للبحوث والدراسات يف مجال الصناعة املاليةاإلسالمية.

العناوين للتواصل: 
info@mashurajournal.com                     http://www.mashurajournal.com 





• د. خالد إبراهيم السليطي املدير العام احلي 
الثقايف )كتارا( )قطر(.

• أ.د. عائشة يوسف املناعي عميد كلية الدراسات 
االسالمية يف جامعة حمد بن خليفة )قطر(.

• أ.د. يوسف محمود الصديقي عميد كلية 
الشريعة والدراسات االسالمية يف جامعة قطر )قطر(.

• أ.د. عياض بن نامي السلمي مدير مركز 
التميز البحثي بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

)السعودية(.
• د. العياشي الصادق فداد باحث بقسم االقتصاد 

اإلسالمي والتنمية والتعاون االقتصادي باملعهد 
اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي 

للتنمية جـدة )اجلزائر(.
• أ.د. علي محمد الصوا عضو هيئة الفتوى 

والرقابة الشرعية ببنك األردن دبي اإلسالمي )االردن(.
• أ.د. نظام محمد هندي عميد كلية اإلدارة 

واالقتصاد، جامعة قطر )قطر(.
• د. خالد شمس عبدالقادر أستاذ يف قسم املالية 

واالقتصاد بجامعة قطر )قطر(.
• أ.د. صالح قادر كرمي الزنكي رئيس قسم 

الدراسات اإلسالمية كلية الشريعة والدراسات 
اإلسالمية جامعة قطر )قطر(.

• د. عصام خلف العنزي عضو هيئة التدريس 
يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جامعة الكويت 

)الكويت(.

• أ.د. عبد الرحمن يسري أحمد أستاذ 
االقتصاد والتمويل اإلسالمي كلية الدراسات االسالمية 

جامعة حمد بن خليفة - قطر )مصر(.
• د. مراد بوضاية مدرس منتدب بجامعة الكويت 

بكليتي الشريعة واحلقوق )اجلزائر(.
• د. أسامة قيس الدريعي العضو املنتدب الرئيس 

التنفيذي شركة بيت املشورة )قطر(.
• أ.د. محمد نصران بن محمد عميد كلية 

الدراسات اإلسالمية اجلامعة الوطنية املاليزية 
)ماليزيا(.

• أ.د. عبد الودود السعودي استاذ مشارك يف 
قسم الفقه وأصوله يف كلية الشريعة والقانون جامعة 
السلطان الشريف علي اإلسالمية بـــرونـــاي )بروناي(.
• د. فؤاد حميد الدليمي رئيس مجموعة الرقابة 

والتدقيق لدى بيت املشورة لالستشارات املالية 
)العراق(.

• د. أحمد بن عبد العزيز الشثري استاذ 
مساعد يف قسم الدراسات اإلسالمية إدارة األعمال 
جامعة سلمان بن عبد العزيز السعودية)السعودية(.

• د. إبراهيم حسن محمد جّمال محاضر يف 
اجلامعة الوطنية)اليمن(.

 • د. بشر محمد موفق لطفي كلية إدارة األعمال 
جامعة اململكة)البحرين(.

رئيس التحرير
 د. خالد بن إبراهيم السليطي

مدير التحرير
 د. فؤاد حميد الدليمي

نائب مدير التحرير
 د. إبراهيم حسن جّمال

نائب رئيس التحرير
 د. أسامة قيس الدريعي

فريق التحرير
 محمد مصلح الدين مصعب )ماجستير(

محمد نفيل محبوب )ماجستير(
نــــــــّوار ســــالم الــزبيـــدي

الهيئة االستشارية

هيئة التحرير





نبذة عن الجهة المصدرة
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توطئة:
بيت املشورة لالستشارات املالية هي شركة مساهمة قطرية غير ربحية تأسست عام 
والرقابة  الشرعية  املالية  االستشارات  تقدمي  يف  قطر  دولة  يف  األولى  وتعد  2007م، 
والتدريب  اإلدارية  إلى االستشارات  باإلضافة  املالية اإلسالمية،  للمؤسسات  والتدقيق 

والتطوير.
تعمل على تقدمي احللول واألعمال اإلبداعية ضمن نطاق خدماتها للشركات واألفراد، 
وهي   ،)LEA(وألجل رفع مستوى األداء انضمت بيت املشورة لعضوية حتالف مجموعة

شركة أمريكية تعتبر ثاني أكبر شركة عاملية متخصصة يف االستشارات والتدقيق.
ومن أجل مواكبة التطور السريع يف قطاع التمويل اإلسالمي عمدت بيت املشورة إلى 
تقنني أعمال الهيئات الشرعية والتدقيق والرقابة متاشياً مع التطور السريع واالنتشار 
العلمي  باجلانب  االهتمام  إلى  باإلضافة  العالم،  التمويل اإلسالمي يف  الواسع ألعمال 
شريكاً  لتكون  اإلسالمية،  املالية  واألخالق  والقيم  املفاهيم  نشر  يف  املتمثل  واملعريف 

حقيقياً يف جناح العمل املصريف اإلسالمي.

نبذة عن بيت المشورة 
لالستشارات المالية
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 رؤيتنا:
أن نكون شركة رائدة عاملياً يف تقدمي االستشارات الشرعية والتدقيق والتطوير والتدريب 

يف مجال الصناعة املالية اإلسالمية.

رسالتنا:
نشر املفاهيم والقواعد واألحكام املتعلقة بالصناعة املالية اإلسالمية، ومتابعة تطبيقها 
البشري  والعنصر  العلمية احلديثة  األساليب  والتميز من خالل  معايير اجلودة  بأعلى 

املؤهل.

قيمنا:
األمانة املصداقية االحترافية الشفافية روح الفريق السرية.

أهدافنا:
نشر ثقافة الصناعة املالية اإلسالمية داخل دولة قطر وخارجها.	 
املالية 	  الصناعة  يف  النمو  تواكب  إسالمية  مالية  منتجات  وتطوير  استحداث 

اإلسالمية وتدعيم وضعها التنافسي.
مجال 	  يف  وعملياً  علمياً  مؤهلة  كوادر  إلعداد  البشري  العنصر  يف  االستثمار 

الهيئات االستشارية والرقابة والتدقيق الشرعي.
حتقيق رضا املتعاملني عن اخلدمات املقدمة.	 
التواصل مع املؤسسات املالية محلياً وإقليمياً وعاملياً.	 





أحكام وشروط النشر
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أوال: شروط النشر العامة:
1ـ تعنى املجلة بنشر املواد املتعلقة باالقتصاد اإلسالمي باللغتني: العربية واإلجنليزية، سواء أكانت 
بحوث أصيلة، أم تقارير عن مؤمترات وندوات وورش عمل، أم عروض ألطاريح علمية مما له 

صلة مبجال التخصص.
2ـ تعنى املجلة بنشر البحوث التي لم يسبق نشرها، بأّي وسيلة من وسائل الّنشر، وال قّدمت للّنشر 
يف مجلة أخرى، ويوثق ذلك بتعهد خطي يفيد بذلك يرفقه الباحث يف آخر صفحة بالبحث عند 

إرساله للمجلة.
3ـ أصول البحث التي تصل إلى املجلة ال ترَد سواء نشرت أم لم تنشر.

4ـ ال يجوز نشر البحث يف مكان آخر بعد إقرار نشره يف املجلة إال بعد احلصول على إذن خطي 
بذلك من رئيس التحرير.

5ـ اآلراء الواردة فـي البحوث املنشورة تعبر عن وجهة نظر الباحثني فقط وال تعبر عن رأي املجلة.

ثانيا: شروط النشر اخلاصة بالنص املقدم:
1ـ ال تزيد عدد صفحات البحث عن )30( صفحة من القطع العادي )A4( مبا يف ذلك 

امللخصني: العربي واالجنليزي، وكذا املراجع واملالحق.
2ـ حجم اخلط ونوعه:

أ - البحوث املكتوبة بالعربية يكون خط املنت فيها: )16(، وخط الهامش: )12(، ونوع اخلط: 
.)Traditional Arabic(

ب - أما البحوث املكتوبة باحلروف الالتينية فيكون حجم اخلط: )14(، والهامش: )10(، 
.)Times New Roman( :ونوع اخلط

واحد  كل  يتجاوز  ال  أن  على  واإلجنليزية،  العربية  باللغتني:  البحث مبلخصني  يرفق  3ـ 
واجلديد  البحث  فكرة  توضيح  امللخصني:  كال  ويتضمن  رصينة،  بلغة  كلمة  منهما)300( 

الذي أتى به البحث يف بداية امللخص.
البحوث  على نسق  العلمي، حفاظاً  البحث  البحث وينظم وفق متطلبات منهج  يُقسم  4ـ 

والتقارير املنشورة يف املجلة، على النحو اآلتي:
ومنهجه،  وأهدافه،  وحدوده،  ومشكلته،  وأهميته،  البحث  موضوع  وتشمل:  املقدمة   - أ 

والدراسات السابقة)إن وجدت(، وهيكلة البحث التفصيلية.
ب - منت البحث، وينبغي أن يكون مقسماً إلى مباحث ومطالب متسقة ومترابطة.

ج - احلرص على عرض فكرة محددة فـي كل مبحث جتنباً إلطالة الفقرات والعناوين 
الفرعية.

د - اخلامتة، وتكون ملخصة وشاملة للبحث متضمنة ألهم )النتائج( و )التوصيات(.
هـ - قائمة املصادر واملراجع واملالحق.

5 ضرور التقيد بالقيم املوضوعية واألخالقية للبحوث العلمية، ومنها:

مواصفات النشر
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أ - إتسام البحث باألصالة واجلدية وسالمة االجتاه علمياً وفكرياً.
ب - البُعد عن التجريح لألشخاص والهيئات أثناء النقد العلمي بالبحث.

ج - معاجلة البحث القضايا املُعاصرة واألقرب إلى حاجة الواقع اإلنساني معاجلة نظرية 
تطبيقية.

د - مالزمة املوضوعية والتجرد من امليول واالجتاهات الشخصية.
6ــ حسن الصياغة العلمية للبحث، وهذا يعني مراعاة ما يلي:

أ - سالمة اللغة واخللو من األخطاء اللغوية والنحوية.
ب - مراعاة عالمات الترقيم والقواعد اإلمالئية.

األساسية:  البيانات  ذكر  والشواهد)فيراعى  النصوص  وتخريج  التوثيق  يف  الدقة   - ج 
عنوان الكتاب،املؤلف، اجلزء والصفحة...الخ( حسب أصول املنهج العلمي املعمول به فـي 
توثيق الدراسات ذات الصلة، أما إذا خال املرجع من بيانات، فتذكر االختصارات املتعارف 

عليه على النحو اآلتي:
ــ بدون مكان النشر: )د. م(. بدون اسـم النـاشر: )د. ن(.

ــ بدون رقــم الطبـعة: )د. ط(. بدون تاريخ النشر: )د. ت(.
د - توضع هوامش كل صفحة أسفلها ويكون ترقيم هوامش البحث متسلساًل من بداية 

البحث إلى آخره.
هـ - تثبت مصادر ومراجع البحث يف فهرس يلحق بآخر البحث.

و - أما الرسومات والبيانات واجلداول ونحوها فيراعى فيها ما يلي:
ــ تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية يف النص، وتكون الرسوم واألشكال باللونني األبيض 

واألسود وترقم ترقيماً متسلساًل، وتكتب أسماؤها واملالحظات التوضيحية يف أسفلها.
أما  أعالها،  يف  أسماؤها  وتكتب  متسلساًل  ترقيماً  وترقم  الّنص  يف  اجلداول  تدرج  ــ 

املالحظات التوضيحية فتكتب أسفل اجلدول.
ثالثا: سير البحوث:

.)info@mashurajournal.com(ـ ترسل األبحاث إلكترونياً إلى العناوين اخلاصة مبوقع املجلة

ـ تقوم هيئة حترير املجلة بالفحص األولي للبحث، ومن ثم تقرر أهليته للتحكيم، أو رفضه.
على  من احملكمني  اثنني  ِقبل  من  املجلة  للنشر يف  املقدمة  والدراسات  البحوث  م  حُتكَّ ـ 

األقل.
ـ تُعاد البحوث إلى الباحثني بعد حتكيمها لغرض التعديل إن لزم.

ـ إذ مت قبول البحث للنشر، فإّن كافة حقوق النشر تؤول للمجلة، وال يجوز نشره بأّي وسيلة 
من وسائل النشر الورقية أو اإللكترونية، إاّل بإذن كتابي من رئيس هيئة حترير املجلة.

ـ تنشر البحوث على املوقع الرسمي للمجلة حال إجازتها من قبل احملّكمني وتعتبر بحوثاً 
منشورة من حينه وحتال إلى الدور بانتظار الطبع.

ـ إذا مت نشر البحث مينح الباحث نسخة مجانية من املجلة التي مت نشر بحثه فيها.

مواصفات النشر





الفهـــــــرس
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه 
أجمعني، أما بعد:

واقع  ملستجدات  ومواكبته  العلمي  البحث  بحركة  مرتبط  األمم  تقدم  فإن 
عن  فضاًل  معه  الصحيح  والتعامل  واقعها  األمة  تعرف  حتى  حياتها، 
التخطيط السليم ملستقبلها؛ وهنا تكمن أهمية الدراسات والبحوث العلمية 
فهي تستقرئ املوروث وتقّيم الواقع وتستشرف املستقبل، وبقدر جودة تلك 

البحوث والدراسات علمياً وارتباطها بالواقع تكون مخرجاتها أكثر فاعلية.
إن التسارع امللحوظ يف مجال الصناعة املالية اإلسالمية ومنتجات التمويل 
اإلسالمي يستدعي مضاعفة اجلهود البحثية يف هذا املجال وهو ما حرصت 
عليه مجلة بيت املشورة برفد هذا القطاع بالبحوث والدراسات النوعية التي 
حرصنا فيها على حتقيق اجلودة النوعية يف البحوث من الناحية األكادميية 
بواقع الصناعة، لنضع بني أيديكم  والتركيز على الدراسات األكثر ارتباطاً 
العدد السادس الذي جمعت بحوثه بني اجلانب التأصيلي لنظريات االقتصاد 
اإلسالمية  املالية  منتجات  لبعض  التقييمي  الوصفي  واجلانب  اإلسالمي، 
وواقعها، باإلضافة إلى تضمن هذه البحوث ملنتجات وحلول مقترحة لقطاع 

املالية اإلسالمية.
وقد حظيت املجلة بحمد اهلل تعالى بإقبال كبير من الباحثني واملتخصصني، 
وهو ما يعكس ثقتهم برصانتها العلمية واملهنية وكفاءتها الفنية، كما تبنت املجلة 
املنهج العلمي يف حتكيم البحوث واعتمدت املوضوعية يف نشرها، وحرصت 
للباحثني  يسهل  مما  الرقمية  والقواعد  الوسائط  أهم  لدى  إتاحتها  على 
واملختصني االستفادة بشكل أوسع، وهذا ميثل أحد أهم الركائز األساسية 
يف حتقيق  رؤية املجلة نحو الريادة وهدفها يف دعم وتطوير الصناعة املالية 
اإلسالمية من خالل البحوث العلمية الرصينة، ولتكون مرجعاً علمياً معاصراً 
باألصالة  املتسمة  الدراسات  من خالل  وعاملياً  محلياً  واملختصني  للباحثني 

وامللبية للحاجات والنوازل املعاصرة.

هيئة حترير املجلة

تقــديــم





الدراسات والبحوث
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النقود اإلسالمية اإللكترونية المؤشرة

د. عويسي أمني
جامعة سطيف 1 - اجلزائر

)سلّم البحث للنشر يف 13 / 12/ 2016م، واعتمد للنشر يف 1/12 / 2017م(

امللخص:
تهدف هذه الورقة البحثية إلى اقتراح منتج نقدي مالي إسالمي جديد، جاء حتت 
مسمى »النقود اإلسالمية اإللكترونية املؤشرة«، وهو ابتكار لنوع خاص من النقود 
املشفرة التي تساعد على قيام التجارة اإللكترونية يف العالم العربي واإلسالمي، 

وكذلك تفي بتسوية الديون وااللتزامات العاجلة واآلجلة إلكترونياً.
وأهم نتيجة توصل إليها الباحث يف هذه الورقة البحثية، هي ضرورة إيجاد حلول 
إسالمية ملشكلة املعامالت اإللكترونية من الناحية النقدية؛ وذلك يعني إيجاد وسيلة 
دفع إلكترونية توافق الشريعة اإلسالمية، ومتنع الوقوع يف احملرمات، وخاصة الربا 

الناجت عن تدني القيمة.
إذن »النقود اإلسالمية اإللكترونية املؤشرة« هي حل مقترح جلملة الدول العربية 
واإلسالمية؛ إلقامة جتارة إلكترونية عصرية متطورة وموافقة للشريعة اإلسالمية، 

كما أنها احلل؛ لتسوية املدفوعات بني الدول بوحدة نقدية ثابتة القيمة وموحدة. 
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Summary
This paper aims to proposed new Islamic monetary-financial product; it came 
under the name of «Islamic Indexed Electronic Money»; it is creating a special 
kind of encrypted money (cryptocurrency) that helps to do e-commerce in the 
Arab-Muslim world, as well as meet to settle the debt immediate and deferred 
obligations electronically.
The most important result reached by the researcher in this paper is the 
need to find an Islamic solution to the problem of electronic transactions in 
monetary terms. Moreover, that means finding a way to pay electronically 
the transactions; and that last must be compatible with Islamic Sariah and 
prevent falling into forbidden Transactions, especially usury resulting from 
the decrease of value of money.
Islamic Indexed Electronic Money is a proposal as solution for all Arab-
Islamic countries to establish a modern e-commerce, sophisticated and 
compatible with Islamic Sariah; it is also the solution for the settlement of 
payments between countries with a fixed value united currency. 
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مقدمة
صاحبت ثورةَ املعلومات التي عرفتها البشريُة مؤخراً جملٌة من التغيرات التي مست 
العالم  توسع  هو  إليه  اإلشارة  جتدر  تغيير  أهم  ولعل  وسلوكياتهم،  األفراد  حياة 

الرقمي )االنترنت(؛ هذا العلم ضم إليه معظم فئات املجتمع.
النمط مجموعة  الرقمي فرض منط سلوك معني، ونشأ عن ذلك  للعالم  والولوج 
بذلك  فاحتة  رقمي،  فضاء  يف  لكن  احلقيقي،  العالم  حتاكي  التي  املعامالت  من 
املجال لتداخل العاملني )نقصد: التجارة اإللكترونية، والصيرفة اإللكترونية، والنقود 

اإللكترونية((1).
املجتمع،  فئات  ألغلب  واحتواءه  الرقمي  العالم  توسع  فإن  وأشرنا،  سبق  وكما 
فبدأت  فيه؛  نعيش  الذي  احلقيقي  بالعالم  االفتراضي  العالم  ربطت  بنى جسوراً 
العالم احلقيقي وتؤثر فيه؛ فمثاًل أصبح  الرقمي تطفو على  العالم  املعامالت يف 
واخلدمات يف  السلع  وتشترى  فتباع  احلقيقي؛  للعالم  امتداٌد  اإللكترونية  للتجارة 
)إرسال  واخلدمات  السلع  نقل  ا  أمَّ واملعامالت(؛  الصفقات  )عقد  الرقمي  العالم 

واستالم( فيتم يف العالم احلقيقي.
يف  الوسيطة  األداة  تعد  لم  الرقمي،  للعالم  التطور  هذا  من  متقدمة  مرحلة  ويف 
مدلول  لها  »النقود«  مصطلح  عليها  نطلق  التي  الدفع(  )أداة  التجارية  املعامالت 
واضح واستعمال يفي بالغرض؛ األمر الذي جعل من ضرورة ابتكار أداة جديدة، 

ضرورة حتمية؛ لتفي بغرض الوساطة والدفع يف العالم الرقمي.
هذه األداة التي ظهرت يف بدايتها باحتشام )نقصد النقود اإللكترونية(، أصبحت 
إلى  وصلت  وبذلك  واالتصال  اإلعالم  تكنولوجيا  مطوري  جلميع  الشاغل  الشغل 

مراحل تطور لم يسبق لها مثيل. 
فيما يخص »النقود اإللكترونية« أجريت العديد من الدراسات التي تناولت املوضوع 
من جوانبه املختلفة، ومعظم الدراسات كانت وصفية لظاهرة تتطور عبر الزمن؛ 
بفضل متغيرات غامضة، وال يسع هذه الورقة البحثية أن تشمل جميع الدراسات 
بهدف هذه  مباشرة  لهما عالقة  فقط  دراستني  الباحث عرض  آثر  لذا  السابقة، 

الورقة، كما يلي:
دراسة عبد الرحمن بن عبد اهلل السند(2)، 2004؛ هدفت هذه الدراسة لبيان احلكم 
ذلك(؛  وغير  وحقوقاً  وآثاراً  وتعاقداً،  )استخداماً  اإللكترونية  للتعامالت  الشرعي 

(1) م�صطلح رقمي �صيكون مرادفًا مل�صطلح اإلكرتوين يف هذه الورقة البحثية؛ رغم اعتقاد الباحث اأن هناك فروقًا طفيفة بني امل�صطلحني؛ لذا نقول نقود 

اإلكرتونية اأو نقود رقمية فاإنها ت�صب يف نف�س املفهوم. 

(2) عبد الرحمن بن عبد الله ال�صند، االأحكام الفقهية للتعامالت االإلكرتونية »احلا�صب االآيل و�صبكة املعلومات )االنرتنت(«، )بريوت: دار الوراق للطباعة 

والن�صر والتوزيع، 2004( ط1.
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حيث عرض صاحب الدراسة عدداً ال بأس به من املعامالت اإللكترونية )انطالقاً 
فالتجارة  )االنترنت(،  العاملية  املعلومات  فشبكة  اآللي،  احلاسب  استخدام  من 
اإللكترونية؛ ثم اجلرائم املرتبطة باملعامالت اإللكترونية(؛ وكان يف كل مرة يعرض 
تقنية إلكترونية يعرفها ويوضح معاملها، ويف األخير يبرز حكمها الشرعي، وآليات 

ضبطها وتهذيبها مبا يوافق الشريعة اإلسالمية.

دراسة ساتوشي ناكاموتو(3)، 2008؛ هدفت هذه الدراسة لعرض نظام دفع جديد 
مبتكر؛ حيث مت تقدمي تصور عام لهذا النظام املبتكر، ومت عرض أهم مكوناته ثم 
آلية عمله، وتعد هذه الدراسة فريدة من نوعها ملا اكتنفها من غموض )نشرحه يف 
املنت(؛ وقد استلهم الباحث جملة من األفكار من هذه الدراسة، وما يهم أكثر يف 
هذه الدراسة، هو كيف استطاعت تغيير الفكرة العامة لنظم الدفع، بابتكار أصبح 

اليوم له جميع مقومات النظام النقدي؟ 
1 - مشكلة الدراسة وأسئلتها:

يجب  الذي  بالشكل  واإلسالمي  العربي  الوطن  يف  اإللكترونية  التجارة  تتوسع  لم 
)على األقل؛ لتصل إلى متوسط التطور العاملي(، رغم تفاوت االنتشار لدوله؛ ويعتقد 
الباحث أن من أهم األسباب يف ذلك هو عدم وجود عملة إلكترونية تسهل املعامالت 
اإللكترونية؛ وتكون هذه األخيرة موافقة لتعاليم الدين اإلسالمي )ديانة جميع دول 

الوطن العربي(. ومنه ميكن أن نطرح التساؤالت التالية:
أ. ما هي متطلبات ابتكار نقود إلكترونية إسالمية؟

ب. كيف سيكون شكل النقود اإللكترونية اإلسالمية املبتكرة؟
إسالمياً  إلكترونياً  نقداً  تتبنَّى  أن  واإلسالمية  العربية  للدول  ج. هل ميكن 

يكون وسيلة دفع للمعامالت(4) اإللكترونية العاجلة واآلجلة؟ 

2 - فرضيات الدراسة:

أ. ابتكار نقود إلكترونية إسالمية أصبح ضرورة حتمية لبناء وتطوير قاعدة 
جتارة إلكترونية يف العالم العربي واإلسالمي. 

ب. يُعد استنساخ نظام دفع إلكتروني عاملي وتكييفه وفق ضوابط الشريعة 
اإلسالمية الطريقة املثلى البتكار نظام دفع إلكتروني إسالمي يسمح بتطوير 

التجارة اإللكترونية يف العالم العربي واإلسالمي. 

(3) Satoshi NAKAMOTO, Bitcoin P2P e-cash paper. (2008 and Retrieved 5 March 2014).

(4) معامالت: جتارية، نقدية، مالية.
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3 - منهج الدراسة:

على مستوى البناء الفكري والنظري اختار الباحث »منهج االستنباط Deduction«؛ 
إلى جزئيات نظام دفع خاص  الدفع اإللكترونية  انتقلنا من عموميات نظم  حيث 

ومبتكر. 
أما على مستوى التطبيق فقد اختار الباحث »منهج احملاكاة Simulation« حيث سعى 
إلى محاكاة نظام دفع إلكتروني عاملي حديث عرف حتت مسمى »النقود املشفرة 
وتطوير  بقيام  يسمح  إسالمي  إلكتروني  دفع  نظام  البتكار  Cryptocurrencies«؛ 
التجارة االلكترونية يف العالم العربي واإلسالمي اختار له اسم »النقود اإللكترونية 

اإلسالمية املؤشرة«. 

4 - أهداف الدراسة:
»النقود  مسمى:  مبتكر حتت  جديد  منتج  تقدمي  إلى  البحثية  الورقة  هذه  تهدف 
التي  اإللكترونية  النقود  خصائص  على  يشتمل  املؤشرة«،  اإلسالمية  اإللكترونية 
أحدثت ثورة يف العالم الغربي، ووسعت آفاق املعامالت اإللكترونية، ويكون موافقاً 
القيمة  تدني  عن  الناجت  الربا  - حصول  األقل  على   - اإلسالمية؛ مينع  للشريعة 
املتعلق بالنقود املغشوشة )وهي جميع النقود ما عدا الذهب والفضة( واملنتشرة يف 

عصرنا هذا. 

5 - أهمية الدراسة:
اإللكترونية  فالنقود  ذاته؛  حد  يف  املوضوع  أهمية  يف  الدراسة  هذه  أهمية  تبرز 
أصبحت ضرورة حتمية بالنسبة جلميع دول العالم دون استثناء؛ لذا وجب علينا 
إلكترونية خاصة بنا؛ تكون وسيطاً  نحن العرب واملسلمني أن نبتكر ونوجد نقوداً 

وأداة دفع للمعامالت اإللكترونية العاجلة واآلجلة.

6 - محددات الدراسة:
ليس هناك حدود للدراسة من حيث الزمن، فقد قام الباحث بتقدمي عرض مبسط 
م يف األخير  لتطور أنظمة الدفع عبر التاريخ، ثم توقف برهة عند احلاضر، وقدَّ

تصوراً عما يحمله املستقبل لهذه األنظمة.
وفيما يخص احلدود املكانية يستهدف الباحث منطقة العالم العربي بصفة خاصة، 
املقترح؛  املنتج  تعميم  وميكن  أولى،  كخطوة  وهذا  عامة  بصفة  اإلسالمي  والعالم 

ليصبح منوذجاً عربياً إسالمياً عاملياً كخطوة ثانية.
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7 - التعريف باملصطلحات 
معروف،  هو  ما  منها  املفتاحية،  املصطلحات  من  الكثير  البحثية  الورقة  هذه  يف 
ومنها ما هو جديد؛ نقتصر يف هذه املقدمة على تقدمي تعريف مبسط للعام منها 
واملعروف، أما اجلديد واملعقد فنتركه للمنت؛ ليتوافق مع أهداف الدراسة، وفيما 
يأتي أهم املصطلحات التي يجب أن يكون القارئ على علم بها قبل البدء يف هذه 

الدراسة:
أ. النقود: »النقود عند اإلنسان القدمي تقومي وقبول، وحديثاً عرفت النقود بأنها: 
لالستبدال،  كوسيلة  عاماً  قبوالً  ويلقى  األفراد،  قبل  من  يستخدم  الذي  الشيء 
للثروة، كما تستخدم وسيلة  للقيمة ومستودعاً  للتبادل ومقياساً  وتستخدم وسيطاً 

للمدفوعات العاجلة واآلجلة«(5).
ب. أنظمة الدفع: »وفقا لبنك التسويات الدولية )1992(، يتكون »نظام الدفع« من: 
املستخدمة؛  واإلجراءات  األدوات  من  ومجموعة  املؤسسات،  من  مجموعة محددة 
لضمان حتويل األموال )التدفقات النقدية( ضمن منطقة جغرافية. والغرض من 
أي نظام دفع هو تنظيم - بأكبر قدر من الكفاءة - حتويالت املوارد التي تقتضيها 

املعامالت احلقيقية واملالية«()).

املبحث األول: نظم الدفع القدمية 
يضم هذا القسم عرضاً تاريخياً لنظم الدفع القدمية وصوالً إلى النقود اإللكترونية 
غير املشفرة؛ ويهدف الباحث من خالل هذا العرض املختصر إلى إعطاء القارئ 

فكرة عامة عن جوهر نظم الدفع.

 )Barter system( املطلب األول: نظام املقايضة
يعد أول أنظمة الدفع(7)، ويقصد به التبادل العيني للسلع يف املجتمعات البدائية قبل 
اكتشاف النقود؛ ورغم استمرار هذا النظام حقبًة طويلة من الزمن إال أنه يف نهاية 

املطاف ظهرت فيه الكثير من العيوب، كان من أبرزها(8):
(5) عوف حممود الكفراوي، البنوك االإ�صالمية: النقود والبنوك يف النظام االإ�صالمي، )االإ�صكندرية: مركز االإ�صكندرية للكتاب، 1998(، �س: 29.

(() Marco Rossi, Payment Systems In The Financial Markets: Real-Time Gross Settlement Systems And The Provisions 

Of Intraday Liquidity, (Usa: St. Maatin’s Press, Inc, 1998), P. 01.

(7) م�صطلح »اأنظمة الدفع« يف غالب االأحيان مرادف مل�صلح »النظم النقدية«؛ لكن الثاين اأو�صع واأ�صمل من االأول.

(8) لتفا�صيل اأكرث ينظر : فريد ب�صري، عبد الوهاب االأمني، اقت�صاديات النقود والبنوك، )الدمام: مكتبة املتنبي، 2012( ط2، �س: 03 - 04، بت�صرف من الباحث.
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1 - عدم توافق الرغبات.
2 - عدم وجود وحدة لقياس القيمة.

3 - تعدد األسعار النسبية للسلع.
4 - تدني كفاءة التبادل.

5 - زيادة التكلفة(9).

املطلب الثاني : نظام الدفع املعدني 
وتوافقها على سلعة  استقرارها  بعد  وذلك  البشرية؛  نقدي عرفته  نظام  ثاني  هو 
نوعية يف  قفزة  النظام  ويعد هذا  املعدن؛  للمبادالت، وهي  لتكون وسيطاً  واحدة؛ 
تطور أنظمة الدفع؛ ويعتبره بعض املختصني بأنه أول نظام نقدي حقيقي يقوم على 

وساطة سلعة يف املعاملة التجارية.
ولم يقف الباحث على دراسة فصلت املراحل التاريخية بني ظهور معدني »الفضة 
والذهب« كوسيطني يف التبادل التجاري وباقي املعادن، أي: لم يتم حتديد أيهما ظهر 
أوالً: »نظام املعدنني« أو »النظام املعدني« باملفهوم الواسع؛ ويعتقد الباحث أنه كان 

ثمت تزامن يف الظهور باحتساب النطاق اجلغرايف العاملي الواسع. 
وقد متيزت النقود املعدنية مبا يأتي(10):

1 - عدم القابلية للتلف والتآكل.
2 - سهولة النقل واحلمل.

3 - التجانس والتماثل.
4 - القابلية للتجزئة.
5 - الندرة النسبية.

فبعد التأكد من عدم فاعلية نظام املقايضة؛ بدأت تتطور وسائل الدفع منتجة نظام 
الدفع املعدني، والذي بدوره أنتج تكاليفاً مختلفة أخرى، كتكلفة التحقق من جودة 
)تكلفة  بـ  تعرف  التكلفة  املعدن(، وهذه  للقيام مبعاملة )جودة  معينة؛  دفع  وسيلة 
املعلومة(، وهناك تكلفة ثانية ظهرت مع هذا النظام، وهي تكلفة الفرصة البديلة 
الناجمة عن تخصيص موارد معينة؛ لضمان مستوى معني من املعامالت، وإضافة 
إلى ذلك ظهرت أيضاً تكلفة أخرى، وهي تكلفة اخلسارة الناجمة عن السرقة(11)؛ 

(9) يف البداية يجب على الوكالء التعرف على نظرائهم الذين هم على ا�صتعداد للقيام بال�صفقة )تكلفة البحوث(، وبعد ذلك، يجب عليهم نقل املوارد ماديًا 

)تكلفة التحويل(. فكلما كان هناك اقت�صاد يف هذه التبادالت، كلما زاد حجم املوارد املتاحة لال�صتخدامات البديلة. 

(10) حممد اأحمد االأفندي، النقود والبنوك واالقت�صاد النقدي، )�صنعاء، 2014(، ط4، �س: 29.

(11) املرجع نف�صه
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هذه التكاليف الثالثة كانت أهم مسبب؛ الندثار نظام الدفع املعدني؛ ومهدت لظهور 
نظام دفع جديد. 

املطلب الثالث : نظام الدفع الورقي 
السلعية يف  النقود  املعدني عملت تكاليف الضياع كحوافز إليداع  الدفع  يف نظام 
مراكز اإليداع )البنوك(، واحلصول على إيصاالت اإليداع كمقابل تكاليف الفرصة 
البديلة حفزت الوكالء على االقتصاد يف املبلغ اإلجمالي لألموال املتداولة الالزمة 
لهيكل التجارة، األمر الذي مهد لبروز نظام دفع جديد عرف حتت اسم »نظام الدفع 

الورقي«.
وعرفت يف بداية هذا النظام النقود الورقية على أنها نقود نائبة )أي: تنوب عن 
أو  الفضة  أو  بالذهب  مغطاة  وهي  التجارية،  البنوك  تصدرها  والفضة(،  الذهب 
املعادن النفيسة، وكانت تسمى »البنكنوت Banknote«. وبعد ذلك أصبحت البنوك 
»النقود  )أو  االئتمانية«  »النقود  مسمى  عرفت حتت  جزئية  بتغطية  نقوداً  تصدر 
الورقية من طرف  النقود  بعد ذلك احتُكر إصدار  ثم  إلزامية،  الوثيقة«( ولم تكن 
قانونية«،  »نقود  تسمى  فأصبحت  القانون،  بقوة  إلزامية  وصارت  املركزي،  البنك 
ابتكاراً جديداً  السلع، وهي متثل  للتحويل وال تدعمه  قابل  غير  ديناً  وكانت متثل 
تخصيص  عن  الناجتة  البديلة  الفرصة  تكلفة  خفضت  فقد  الدفع،  لتكنولوجيات 
Banknote«(، وذلك بشكل عام، ولكن يف  سلعة ما لدعم تداولها )حالة »البنكنوت 

نفس الوقت زادت يف تكاليف املعلومات(12). 

املطلب الرابع : تطور النقود عند العرب واملسلمني 
ما ُعرف عن العرب يف اجلاهلية أنهم كانوا يستعملون »الدرهم الفارسي« و»الدينار 
الرومي« وكٌل مصدرهُ يتضح من تسميته )أي: فارس ورومية(، وقد أقرها الرسول 
محمد صلى اهلل عليه وسلم على ذلك بعد بعثته؛ ويتفق بعض دارسي النقود على 
أنَّ أول من ضرب نقوداً إسالمية هو عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه(13)، وكان هذا 
يف السنة الثامنة عشرة من الهجرة؛ ويعتبر البعض أن النقود التي ضربها عمر بن 
اخلطاب لم تكن إسالمية تامة فقد ضربت على النقوش الكسروية، ويعتقد هؤالء 
أن أول ما ظهر من النقود اإلسالمية التامة هي تلك التي سكها عبد امللك بن مروان 

وكانت سنة 75 هجرية.

(12) املرجع ال�صابق، �س 2.

(13) تقي الدين اأحمد املقريزي، كتاب النقود القدمية واالإ�صالمية، )ق�صطنطينية: مطبعة اجلوائب، 1298 هـ = 1880 م(، �س: 04-05، علي حممد القري، 

مقدمة يف النقود والبنوك مع تطبيقات على اململكة العربية ال�صعودية وعناية باملفاهيم االإ�صالمية، )جدة: مكتبة دار جدة للن�صر، )199( ط1، �س: 70.
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أما النقود املغشوشة »الفلوس« فيرجح أن أول ظهور لها كان يف العصر العباسي 
الثاني(14). 

املطلب اخلامس: نظم الدفع اإللكترونية )غير املشفرة( 
1 - نشأتها:

ظهرت النقود اإللكترونية مع تطور شكل ونوعية النقود، وهي من أحدث أشكال 
تطور النقود؛ وتعتبر الطريق إلى عالم تختفي فيه عمليات التداول بالنقود، ويطلق 

عليها أيضاً وسائل الدفع احلديثة.
وميكن القول بأن هذه النقود تعد نوعاً من أنواع النقود النائبة، مبعنى أنها تنوب 
عن النقود احلقيقية يف القيام بوظيفة النقود كوسيط للتبادل، ولكنها أخذت شعبية 
واسعة يف إبراء الذمة وتسوية املدفوعات؛ األمر الذي ارتقى بها إلى مرتبه النقود، 
وبناًء على ما سبق فإن النقود اإللكترونية تطلق على وسائل الدفع اإللكترونية التي 

ال تخرج عن كونها حسابات يتم معاجلتها إلكترونياً. 
ويقول »جويل كرتزمن« مؤلف كتاب »موت النقود« عن النقود اإللكترونية: »إن النقود 
اإللكترونية التي تستخدم اليوم ليست مبنية على الورق واملعدن، بل على التقنية 
الذي  مجالها  بدورها  تخلق  النقود  هذه  »إن  أيضاً:  ويقول  والعلوم«  والرياضيات 

تنطلق فيه«(15).
وأهم أنواعها()1):

أ- الشيك )Check(؛
ب- التحويالت البنكية )Giro or Credit Transfer(؛

ج- مراكز التسوية )Automated Clearing House ACH(؛
د- خدمات التحويل السلكية )Wire Transfer Services(؛

هـ- بطاقات االئتمان )Credit and Debit Cards(؛ 
.)Payment Cards( و- بطاقات الدفع اإللكتروني

(14) القري، )199، �س: 72.

(15) جويل كرتزمن، موت النقود، ترجمة: حممد بن �صعود بن حممد الع�صيمي، )القاهرة: امليمان للن�صر والتوزيع، 2012(، ط1، �س: 19.

(1() Donal O’mahony And Michael Peirce And Hitesh Tewari, Electronic Payment Systems For E-Commerce, (Usa: 

Artech House, 2001), Second Edition, p. 07 - 17.
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2 - وصف نظام الدفع اإللكتروني 
يف نظام الدفع اإللكتروني تقريباً أي معاملة تتكون من إجراءين: الدفع، وهو: الرضا 
والتخلص من االلتزام النقدي من طرف املدين؛ والتسليم، وهو: »نقل الشيء املباع 
-أصل مالي أو حقيقي- من البائع للمشتر«؛ وذلك كما ميثله الرسم البياني التالي:

رسم بياني: يبني الهيكل القاعدي لنظام الدفع اإللكتروني(17): 

تسوية »طرف الدفع«
»طرف الدفع«

»طرف التسليم«
 

عملية دفع ناجحة من املرسل )الذي هو: مشتٍر محدد لألصل احلقيقي أو املالي(، 
املدخالت  تنتج  املالي(  أو  احلقيقي  لألصل  محدد  بائع  هو:  )الذي  املستقبل  إلى 

(17) ROSSI M., Op. Cit., p. 04.

المرسل

ارسال المشتركين

البنك المركزي

استقبال المشتركين

المستقبل
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التالية للحساب:
خصم حساب املرسل يف بنك املرسل مببلغ الصفقة )يصبح حساب املرسل 	 

مديناً(.
خصم حساب بنك املرسل لدى البنك املركزي بنفس مبلغ الصفقة )يصبح 	 

حساب البنك املرسل مديناً(.
املركزي 	  البنك  البنك املستقبل لدى  يضاف نفس مبلغ الصفقة يف حساب 

)يصبح حساب املستقبل دائناً(.
)يصبح 	  املستقبل  بنك  يف  املستقبل  الصفقة يف حساب  مبلغ  نفس  يضاف 

حساب البنك املستقبل دائناً(.

3 - أنواع أنظمة الدفع: 

يوجد نوعان رئيسان(18) من أنظمة حتويل األموال بني البنوك ميكن متييزها وفقاً 
جميع  السابق،  يف  التسويات«.  و»إجمالي  التسويات«  »صايف  التسوية:  لطريقة 
املعامالت يتم تصفيتها وتسويتها نهاية اليوم، ومنه يتم خفض كل عدد من التسويات، 

واحلاجة إلى السيولة خالل اليوم.
وبعد ذلك، يتم عرض كل معاملة على عملية دفع وذلك عن طريق أساسيات الدفع، 
فإذا متت تسوية هذه املعامالت فوراً عند حدوثها، يسمى النظام بـ: »نظام التسوية 
األنظمة،  هذه  يف  أن  الواضح  ومن   .(19))RTGS( احلقيقي«  الوقت  يف  اإلجمالي 
»السيولة اليومية Intraday Liquidity« التي تلعب دوراً حاسماً يف السماح للمشاركني؛ 

لتسوية معامالتهم يف الوقت احلقيقي.

4 - تصنيف التسوية اإلجمالية:

على  السحب  الصايف،  فئات:  ثالث  إلى  اإلجمالية  التسوية  نظم  تصنيف  ميكن 
املكشوف، وأنظمة الطابور(20). 

يف النظام الصايف: جميع املشاركني وبهدف احلصول على إرشادات املعاجلة والقيام 
بعملية التسوية هم يف حاجة المتالك أرصدة كافية يف حساباتهم يف حالة عدم 

(18) Ibid., p. 05.

(19) Real Time Gross-Settlement

(20) Idem.
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وجود تسهيالت السحب على املكشوف، فهذا يعني احلفاظ على األرصدة النقدية 
الكبيرة مساوية ألعلى قيمة للدين املتوقع خالل اليوم، وخطر فعل خالف ذلك هو 

رفض تعليمات الدفع املقدمة. 
يف نظام السحب على املكشوف، مينح ائتمان يوم تلقائياً من أجل التسوية السريعة. 
وأخيراً يف نظام الطابور، ال يتم رفض تعليمات الدفع التي ال تتوفر على األموال 
املتاحة، وال يتم إلغاؤها، لكن تنتظر يف طابور، ويتم اإلفراج عنها تلقائياً عندما يتم 

توفير التغطية الالزمة.

املبحث الثاني : نظم الدفع اإللكترونية املشفرة 
يف هذا القسم يعرض الباحث أهم ما وصلت إليه نظم الدفع من تطور يف عصرنا 
احلديث، ومحاولة الكشف عن بعض احلقائق لظاهرة جديدة لم تكتمل معاملها بعد. 

ونشير إلى أن نظم الدفع اإللكترونية نوعان:
نظم الدفع اإللكترونية غير املشفرة )أو التقليدية(: هنا النقود تسمى »نقود 	 

كتابية« فهي أرصدة بنكية أو حسابات يف قواعد بيانات البنوك املخزنة يف 
أجهزة كمبيوتر إلكترونية.

مشفرة 	  »نقود  تسمى  النقود  هنا  املشفرة:  اإللكترونية  الدفع  نظم 
Cryptocurrencies«؛ فهي عملة كالدوالر واليورو وغيرها من العمالت، وليست 

أرصدة بنكية أو حسابات. 

املطلب األول: النقود املكملة 
1 - نشأتها: 

مع بداية األزمة املالية العاملية التي انطلقت مع انهيار بنك »ليمان براذرز« يف 15 
سبتمبر 2008 م؛ وانهيار جملة من األنظمة: انهيار العقار األمريكي، األزمة البنكية، 
نفوس  القلق ميأل  فأصبح  النقدي«؛  »النظام  أزمة  ثم جاءت  العام...  الدين  أزمة 
جميع األفراد فيما يخص قيمة العملة، فلم يعد األفراد يثقون يف عمالتهم التي 

أخذت تتأرجح قيمتها بقوة؛ وكان القلق يتمحور يف ثالث نقاط رئيسة: 
أ - القدرة الشرائية للعملة.

ب - قيمتها.
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ج - حجم الثقة التي يجب أن توضع فيها.
ومصدر القلق ببساطة هو ارتباط اجلميع بهذا الكيان )النقود(، فـدخولنا، نفقاتنا، 

مدخراتنا، جميعها تُقيَّم كلها بالعملة احمللية(21).

2 - مفهوم النقود املكملة:

تخضع  ال  وهي  )الرسمية(،  القانونية  للنقود  كمكمل  استعمالها  ميكن  نقود  هي 
ألي إلزامية، فهي مجرد اتفاق بني البائع واملشتري، وجاءت هذه النقود؛ لتطوير 
االقتصاد عن طريق القيام باملعامالت )Transactions( التي ال ميكن للنقود القانونية 

أن تقوم بها(22).

3 - خصائص النقود املكملة: 

تتميز النقود املكملة(23)، مبا يأتي:
أ - أغلب النقود املكملة تربط بني مؤسسات وأفراد مباشرة دون وسيط.

الرسمية القانونية  العملة  تكون  الغالب  يف  مرجعية،  لها  املكملة  النقود   -  ب 
  )مثال: 1 وحدة نقدية مكملة = 1.2 وحدة نقدية محلية(.

.)Real Transaction( ج - كل وحدة نقدية مكملة تابعة ملعاملة حقيقية
د - النقود املكملة ال حتمل فائدة، لذلك ال يوجد لها أي سبب لالدخار.

هـ - عكس النقود القانونية، النقود املكملة حرة، مبعنى ال توجد لها أي صيغة 
إلزامية )أي فرد حر يف قبولها أو رفضها كوسيلة للدفع(.

.)Ad hoc( و - النقود املكملة تخلق وتدار من طرف هيكل تنظيمي شبكي

املطلب الثاني: البيت كوين 
تسمح  والتي  البحتة  الند-للند  بتقنية  اآللي  الصراف  من  نسخة  هناك  »سيكون 
بقيام املدفوعات عبر اإلنترنت؛ ليتم إرسالها مباشرة من طرف إلى آخر دون املرور 
عبر مؤسسة مالية توفر التوقيعات الرقمية جزءاً من احلل، ولكن يتم فقدان امليزة 
اإلنفاق  »مشكلة  ملنع  به  موثوق  ثالث  لطرف  بحاجة  نزال  ال  كنا  إذا  لها  الرئيسة 

(21) Philippe Herlin, La Révolution Du Bitcoin Et Des Monnaies Complémentaires, (Paris : Groupe Eyrolles, Atlantico, 

201(), p. 07.

(22) Ibid., p. 10. 

(23) Ibid., p. 12 - 13.
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املزدوج«. نقترح حاًل لـ »مشكلة االنفاق املزدوج« وهو: استخدام شبكة الند - للند« 
ساتوشي ناكاموتو(24).

بهذه العبارات مت إطالق نظام دفع عاملي جديد، من طرف مبتكره؛ عرف حتت اسم: 
»البيت كوين«.

وميثل »البيت كوين« آخر مرحلة وصل إليها تطور أنظمة الدفع )أو النظم النقدية( 
يف يومنا هذا؛ لذا حاول الباحث يف هذا اجلزء تقدمي عرض مبسط لهذا النظام، 
والهدف هو استلهام بعض األفكار؛ لنغذي بها اقتراحنا يف القسم الثالث من هذه 

الورقة البحثية.

1 - مفهومها:

 Digital( هي جتميع ملفاهيم وتكنولوجيات تشكل القواعد األساسية للنقود الرقمية
 )Currency( فهي وحدات عملة .)Ecosystem( يف نظام بيئي - اقتصادي )Money
شبكة  يف  املتعاملني  بني  القيمة  ونقل  لتخزين  وتستعمل  كوين«،  »البيت  بـ  سميت 
أخرى  بعمالت  واستبدالها  بيعها  أو  شراؤها  ميكن  كوين«  و»البيت  كوين«،  »بيت 
يف بورصات العمالت املتخصصة. و«البيت كوين« مبفهومها احلقيقي هي الشكل 

املثالي للنقود يف اإلنترنت؛ ألنها سريعة وآمنة، وبال حدود(25).

2 - نشأتها: 

املخترع يحمل اسم ياباني »ساتوشي ناكاموتو()Satoshi Nakamoto( »(2(، ميلك عنواناً 
بريدياً إلكترونياً أملانياً، وكان يكتب بلهجة بريطانية، اخترع شكاًل جديداً من النقود، 
العالم من محتريف  ومفهومها، جل  للنقود  العالم  نظرة  تغير  أن  املمكن  من  والتي 
االنترنت )hackers(، والصحفيني، ورجال األمن والتحقيق؛ كلهم فشلوا يف حتديد 

هوية هذا املخترع العبقري(27).
منذ البداية، قام ناكاموتو(28) مبحاكاة نظام الذهب رقمياً، مبتكراً نوعاً جديداً من 

النقود العاملية التي ميكن أن متتلك من طرف أي فرد وتنفق يف أي مكان.
فيها  يدفع  مما  أكثر  تساوي  ال  كانت  الرقمية  العمالت  هذه  الذهب،  مثل  مثلها 

(24) Nakamoto S., Op. Cit., P. 01. 

(25)Andreas M. Antonopoulos, Mastering Bitcoin, (Usa: Published By O’reilly Media, Inc., 2014), Pp. 03-01.

()2) مل يتم حتديد هويته بعد واال�صم غري معروف اأهو لفرد اأم جمموعة من املخرتعني؛ الذين قاموا باخرتاع »البيت كوين«.

(27) Dominic Frisby, Bitcoin: The Future Of Money?, (Unbound, 1.1 ,(2014 Edition, P. 1(.

(28) https://en.wikipedia.org/wiki/Satoshi_Nakamoto
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»البيت  الذهب، وأصبحت  مثل  نظامها،  تثبيت  لكن مت  تساوي شيئاً(،  ال  )أساساً 
كوين« نادرة؛ حيث لم تكن هناك أكثر من 21 مليون وحدة متداولة؛ وكان من الصعب 

جداً تزويرها.
للحصول على وحدة واحدة من »البيت  مثلها مثل الذهب، كان يجب العمل كثيراً 

كوين«، وكانت حتظى مبنافسة شديدة.
للقيمة؛ فال حتتاج لوسيلة نقل  الذهب كمخزن  لها ميزة عن  »البيت كوين« كانت 
لنقلها من »لندن« إلى »نيويورك«؛ فهي ال حتتاج إال ملفتاح رقمي خاص وضغطة زر 

على الفأرة.
 Uncrackable( بابتكار معدالت رياضية غير قابلة للكسر لألمان؛ قام » ناكاموتو« 

Mathematical Formulas( أقوى من تلك املستعملة يف األسلحة احلربية(29).

3 - قيمتها:

 ’Liberty Standard’ يف أكتوبر 2009؛ قام شخص هاوي للـ: »بيت كوين« حتت اسم
بنشر أول معدل صرف )Exchange Rate( للـ: »بيت كوين«. حيث قام باحتساب تكلفة 
الطاقة املستهلكة من طرف حاسوبه الشخصي ملدة 30 يوماً ثم قسمها على عدد 
وكان  كوين«؛  »بيت  الـ:  واحدة من  قيمة وحدة  للحصول على  املنتجة  كوين«  »بيت 
نقداً  تلقى  هذا  رغم  أمريكي(؛  دوالر  لواحد  كوين«  »بيت   1309( الصرف  معدل 

بإعطائه قيمة للـ: »بيت كوين« أكثر من قيمتها احلقيقية.
ثم بعد ذلك مت اعتماد طريقة ثانية حلساب قيمة »البيت كوين«؛ حيث حتسب قيمة 
»البيت كوين« على أساس حجم وقيمة السلع واخلدمات املتبادلة بواسطة »البيت 

كوين«؛ وفق املعادلة اآلتية:
قيمة »البيت كوين« = السلع واخلدمات املتبادلة بالبيت كوين\كمية »البيت كوين«(30).

بعد أربع سنوات، حتديداً يف 29 نوفمبر 2013 م؛ ارتفعت قيمة الـ: »بيت كوين« 
ليصبح معدل الصرف )وحدة واحدة من »بيت كوين« تساوي 1242 دوالراً أمريكياً( 
أي ارتفعت قيمة الـ »بيت كوين«، 1.6 مليون مرة(31)؛ فأصبح سعر الـ: »بيت كوين« 

مساوياً لسعر أنصة من الذهب اخلالص(32). 

(29) Nathaniel Popper, Digital Gold, (Usa: Harpercollins Publishers Inc., 20154) First Edition, P. 8.

(30) James Cox, Bitcoin And Digital Currencies, (Laissez Faire Books, 2013), P. 47.

(31) املفارقة يف هذه الق�صة اأنه اإذا ا�صرتى اأحد »البت كوين« يف 2009 ثم باعها يف 2014 فاإنه كان �صيح�صل على ربح قدره 2 مليون دوالر على كل 

دوالر. 

(32) Frisby D., Op. Cit., P. 1(.
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4 - نظام »البيت كوين«:

 P2P( واختصارها هو )Peer-to-Peer network( نظام »البيت كوين« هو شبكة ند-للند
 )Node( ؛ ويعمل ببرمجية تثبت على جهاز الكمبيوتر؛ حيث تستقبل عقدة)network

البيانات من عقدة أخرى حتقق )Verifies(؛ وعقدة أخرى تخزن؛ وعقدة أخرى جتمع 
املعلومات عن جميع العقد األخرى على مستوى الشبكة؛ حيث عملية حتويل واحدة 

)Transaction( ميكن أن حتتوي على عدد من املدخالت واملخرجات(33). 
إذن نظام »البيت كوين« ) Bitcoin – with a capital ’B(، هو »برتوكول« آخر، وظيفته 

إرسال واستقبال معلومات الدفع.
بك  اخلاص  الكمبيوتر  جهاز  يتصل   »Bitcoin« خالل  من  إنَّه  حيث 
معيناً  عدداً  متلك  أنك  إثبات  معلومات  ويعطيه  آخر،  مستخدم  بكمبيوتر 
العنوان. هذا  يف  الرصيد  زيادة  منه  وتريد  العنوان،  هذا  يف  العمالت   من 
النقد على بروتوكول »Bitcoin« هي »bitcoin« »with a small ’b«؛ مثلها مثل  وحدة 
الدوالر الذي هو وحدة من النقد على الشبكة املصرفية يف الواليات املتحدة، لذلك 
»bitcoin« هي وحدة من النقد على نظام »Bitcoin«. ومنه »البيت كوين« هو شيئان: 

بروتوكول، ووحدة من النقد(34).

5 - إصدار »البيت كوين«:
إنَّ إصدار »البيت كوين« يحتاج إلى طرف ثالث مستقل يسخر قوة حاسوبه للشبكة 

.»Block Chain للتحقق من التحويالت ومزامنتها، وإضافتها لـ: »سلسلة من الكتل
ولتحقيق ذلك كل عشر دقائق يتم إنشاء »كتلة Block« جديدة، ومعها تأتي مكافأة 

قدرها وحدة واحدة من »البيت كوين« يتم منحها حملقق محظوظ.
هذا هو السبب يف أن الناس الذين يقدمون قوة أجهزة الكمبيوتر اخلاصة بهم لنظام 
الشبكة يشار إليهم باسم »عمال املناجم«؛ أي: سلوكهم مماثل لسلوك املنقبني عن 

الذهب(35). 

(33) David Lee Kuo Chuen, Handbook Of Digital Currency Bitcoin, Innovation, Financial Instruments, And Big Data, 

(Usa: Published By Elsevier Inc., 2015), P. 47.

(34) Frisby D., Op. Cit., P. 18. 

(35) Cox J., Op. Cit., P. 4(.

,

,
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6 - عناصر نظام »البيت كوين«:

:)Transactions( أ - التحويالت
التوقيعات  من  سلسلة  بأنها   )Electronic Coin( اإللكترونية  العملة  تعريف  ميكن 
خالل  من  آخر  إلى  عملة  بتحويل  يقوم  مالك  كل  )Digital Signatures(؛  الرقمية 
توقيع رقمي، باستعمال جتزئة املعاملة السابقة واملفتاح العام للمالك التالي، ويقوم 
طريق  عن  التوقيعات  من  التحقق  للمستفيد  وميكن  العملة،  نهاية  إلى  بإضافتها 

التحقق من سلسلة امللكية.

والرسم البياني التالي يوضح آلية املعامالت )التحويالت Transactions( يف نظام 
»البيت كوين«()3):

 

:)Timestamp Server( ب - الطوابع الزمنية
الطابع الزمني هو مقترح من طرف »ناكاموتو« ملشكلة اإلنفاق املزدوج؛ حيث يعمل 
املواد  من  كتلة  أخذ جتزئة  )Timestamp Server(، عن طريق  الزمني  الطابع  خادم 
على  بنشرها  يقوم  ثم   ،)Timestamped( عليها  زمني  طابع  بوضع  ويقوم  )البنود(، 
ذلك  يف  موجودة  تكون  أن  يجب  البيانات  أن  يثبت  الزمني  والطابع  واسع،  نطاق 
 )Timestamp( الوقت، وذلك من أجل الوصول إلى التجزئة، ويتضمن كل طابع زمني
الطابع الزمني السابق يف جتزئته، مشكاًل سلسلة، معناه أن كل طابع زمني إضايف 

(3() Nakamoto S., Op. Cit., P. 02. 

مالك المفتاح العمومي 
1رقم 

تجزئة

امضاء المالك
0رقم  

مالك المفتاح العمومي 
2رقم 

امضاء المالك
1رقم  

مالك المفتاح العمومي 
3رقم 

امضاء المالك
2رقم  

مالك المفتاح الخاص
1رقم 

مالك المفتاح الخاص
2رقم 

مالك المفتاح الخاص
3رقم 

تجزئةتجزئة

-أو التحویل-المعامل ة -أو التحویل-المعامل ة -أو التحویل-المعامل ة 
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يعزز الذي قبله.

 Timestamp( الزمنية  الطوابع  خادم  عمل  يوضح طريقة  التالي  البياني  والرسم 
:(37))Server

ج - نظام - إثبات - عمل:
لتثبيت خادم موزع للطوابع الزمنية على أساس الند-للند، نحتاج استخدام نظام- 
إثبات -عمل )Proof-of-Work( يختصر بـ )POW(، ويعمل )POW( على إثبات صحة 
القيمة عند جتزئتها، مثاًل مع نظام SHA - 256، تبدأ التجزئة مع العدد صفر من 
البت، ومتوسط العمل املطلوب هو دالة أسية من العدد صفر من البت املطلوبة، 
وميكن التحقق منه عن طريق تنفيذ جتزئة واحدة؛ من أجل شبكة الطوابع الزمنية، 
نقوم بتنفيذ )POW( عن طريق زيادة نسبة حالية يف الكتلة حتى يتم العثور على 
القيمة التي تعطي جتزئة كتلة املطلوب والتي تبدأ بالبت صفر، وعندما يقوم املعالج 
)CPU( بإنفاق اجلهد لتنفيذ )POW(، الكتلة ال ميكن تغييرها دون إعادة التشغيل، 
كما يتم ربط الكتل الالحقة بعد ذلك، والعمل على تغيير الكتلة سيشمل إعادة بناء 

جميع الكتل بعد ذلك.

(37) Idem

تجزئ ة

مادة

كتل ة

....مادة

تجزئة

مادة

كتل ة

....مادة
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:(38))Proof-of-Work( والرسم البياني التالي يوضح آلية اإلثبات

الشبكة: 
خطوات تشغيل الشبكة(39)، هي:

العقد 	  كافة  إلى   )Transactions( اجلديدة  املعامالت  إرسال(  )أو  بث  يتم 
.)Nodes(

 	.)Block( كل عقدة تقوم بجمع املعامالت اجلديدة يف كتلة
تعمل كل عقدة على إيجاد إثبات صحة العمل )Proof-of-Work( لكتلها.	 
عندما جتد عقدة إثبات، فإنها ترسل الكتلة إلى كافة العقد.	 
العقد ال تقوم بقبول الكتلة إال إذا كانت كل املعامالت فيها صحيحة ولم يتم 	 

إنفاقها بعد.
التالية يف 	  الكتلة  العمل على خلق  للكتلة من خالل  قبولها  تعبر عن  العقد 

السلسلة، وذلك باستخدام جتزئة كتلة )hash( التي مت قبولها كتجزئة سابقة.

املبحث الثالث : النقود اإلسالمية اإللكترونية املؤشرة 
بعدما عرضنا يف القسمني األول والثاني من هذه الورقة البحثية جملة من املفاهيم 
النظرية واألمثلة التطبيقية لنظم الدفع، حان الوقت لنعرض يف هذا القسم األخير 
النقاط  وذلك يف  املختلفة؛  أبعاده  ونقدم جميع  الباحث،  من طرف  املقترح  املنتج 

التالية:

(38) Ibid, p. 03.

(39) Idem.

المناسب ة الحاضرةالتجزئ ة السابق ة

...نصنص

كتل ة

المناسب ة الحاضرةالتجزئ ة السابق ة

...نصنص

كتل ة

 



48

العدد )6( ــ دولة قطر - أبريل 2017 م

املطلب األول: طرح املنتج »النقود اإلسالمية اإللكترونية املؤشرة« 
يف هذا العنصر نقوم بتقدمي وصف مفصل للمنتج وعناصره؛ وكذا نشير إلى بعده 

االقتصادي وذلك كما يلي:

1 - تسمية املنتج »ن إ إ م(40)«: 
ميكن تسمية املنتج عدة أسماء؛ ويقترح الباحث ما يأتي:

التسمية القانونية-التقنية: النقود اإلسالمية اإللكترونية املؤشرة.
التسمية العامة: الدينار اإلسالمي اإللكتروني.

وتختصر باللغة العربية بـ: ن إ إ م.
.Islamic Indexed Electronic Money :وتسمى باللغة اإلجنليزية

IIEM :وترمز باللغة اإلجنليزية بـ
 وسنستعمل يف ورقتنا البحثية هذه التسمية: »النقود اإلسالمية اإللكترونية املؤشرة« 

واالختصار »ن إ إ م«.

2 - مفهوم »ن إ إ م«: 
هي نقود خاصة )تؤدي وظائف خاصة: مخزن للقيمة وأداة للمدفوعات وااللتزامات 
العاجلة واآلجلة( تصدرها البنوك اإلسالمية، وحتتكر إصدارها، والهدف منها هو: 

أ- متويل التجارة اإللكترونية )على املستوى اجلزئي(.
والتسوية  املؤشر  احلسن  القرض  طريق  عن  إلكترونياً،  االقتصاد  متويل   - ب 

اإللكترونية للديون وااللتزامات العاجلة واآلجلة )على املستوى الكلي(.
ج - تزيل أثر »التضخم(41)«، بفضل ثبات قيمتها.

3 - صفتها:
أ - نقود مكملة.

.(Digital Currencies and/or Cryptocurrencies( ب - نقود إلكترونية رقمية مشفرة
ج - مؤشرة، أي حتسب قيمتها على أساس »مؤشر« حتدد قيمته من مجموع 

نصاب األصناف الستة املذكورة يف حديث األصناف الستة.

(40) النقود االإ�صالمية االإلكرتونية املوؤ�صرة.

(41) اأي اأنها ُتِزيُل اأثر الت�صخم الذي ي�صبب تدنيًا يف قيمة القر�س احلقيقية، والذي يرتتب عنه خ�صارة للمقر�س، قد تدفع لوقف عملية االإقرا�س؛ فنجد 

الكثري من البنوك االإ�صالمية واملركزية ال تفعل �صيا�صة القر�س احل�صن ب�صبب اأثر الت�صخم الذي ي�صيب النقد.
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د - ثابت القيمة، فالقيمة حتسب كمتوسط قيم لسلعة من السلع التي ينطبق 
عليها مبدأ احملفظة املتوازنة أو اللعبة الصفرية. 

اإلسالمية  البنوك  على  يجب  ملاذا  مهم:  لألذهان سؤال  يتبادر  اجلزئية  ويف هذه 
وحدها إصدار »ن إ إ م«؟ ألنها هي التي يفترض أن تقدم احلل اإلسالمي، وتبحث 
و»القرض  اإللكترونية«  »التجارة  فكرة  وتطوير  األخالقية،  واملسؤولية  العدالة  عن 

احلسن«.

4 - وظائف النقود اإلسالمية اإللكترونية املؤشرة: 
تقوم »ن إ إ م« بالوظائف الثالث التي فقدتها النقود القانونية بسبب التطور، وهي:

أ - مستودع للقيمة.
ب - تسوية املعامالت اإللكترونية.

ج - أداة لتسوية الديون واملدفوعات العاجلة واآلجلة إلكترونياً.
وليس لها القيام بباقي وظائف النقود القانونية، وينشأ عن هذه القاعدة تخصص 

وظيفي ألنواع النقود.

5 - مرتكزات نظام »ن إ إ م«:
ونحدد لهذه العملية أربع ركائز:

أ - »ن إ إ م«، تغطي العالقة بني البنوك اإلسالمية وجمهور املودعني واملقترضني، 
كما أنها وحدة لقياس الدين واملدفوعات العاجلة واآلجلة.

ب - املؤشر )مؤشر جودة »ن إ إ م«(: يعطي قيمة »ن إ إ م« بالنقود القانونية 
)عملة البلد(.

ج - احملافظ اإللكترونية اإلسالمية هي محافظ خاصة باألفراد )سواء طبيعيني 
املوضح  اإللكترونية  احملفظة  مبدأ  )نفس  م«  إ  إ  »ن  فيها  معنويني(، حتفظ  أو 

سابقاً(.
اإلسالمية  البنوك  بني  العالقة  تغطي  وهي  املؤشرة،  اإلسالمية  الصكوك   - د 

والبنك املركزي.
البنك  هل  النظر  منعن  أن  دون  مركزي«،  »بنك  التسمية  على  حافظنا  مالحظة: 
املركزي تقليدي أم إسالمي(42)؛ فما يهمنا هنا هو كونه أعلى سلطة نقدية يف الدولة.

(42) يعتقد الباحث اأن البنوك االإ�صالمية جمربة على املعاملة مع البنك املركزي �صواء اأكان اإ�صالميًا اأو تقليديًا؛ فهو اأعلى �صلطة نقدية يف جميع الدول 

�صواًء امل�صلمة اأو غري امل�صلمة.
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6 - آلية عمل املنتج )عمل »ن إ إ م«(: 
آللية العمل حالتان:

أ - التجارة اإللكترونية:
إنَّه ليس للبائع واملشتري حتديد ثمن »ن إ إ م« وليس لهما حتديد القيمة وما إلى 
ذلك؛ بل بالنسبة للبائع واملشتري، لهم أن يقوموا بعمليتي البيع والشراء إلكترونياً 
محددين الثمن )مبلغ الصفقة أو الدين( بـ: »ن إ إ م«؛ والتي تكون معلومة القيمة 

والعدد )عدد الوحدات( للطرفني. 

ب - القرض أو املعامالت اآلجلة:
أو  واملدين  الدائن  يتدخل  ال  اآلجلة(،  )املعامالت  للقرض  بالنسبة  الشيء  نفس 
املقرض واملقترض يف حتديد قيمة النقود اإلسالمية اإللكترونية املؤشرة، فكل ما 
عليهما فعله هو حتديد مبلغ القرض بـ: »ن إ إ م«، مع العلم أنه عند حلول اآلجال 
)تاريخ االستحقاق(، يسدد الثمن )مبلغ الصفقة أو الدين( بنفس عدد الوحدات بال 
زيادة أو نقصان، وليس لهم تغيير القيمة أو عدد الوحدات؛ ومنه يحصل التماثل من 

حيث عدد الوحدات، ومتاثل من حيث القيمة. 
قاعدة:

قيمة »ن إ إ م« حتدد من خالل مؤشر، كما أن عملية التأشير ال ترتبط بصفقة 
واحدة أو عملية قرض واحدة، بل التأشير يشمل جميع املعامالت النقدية اإللكترونية 

والديون وااللتزامات واملدفوعات اآلجلة محققاً مبدأ العدالة والال ضرر.

7 - الصكوك اإلسالمية املؤشرة: 
هي صكوك إسالمية تصدرها البنوك اإلسالمية بالـ »ن إ إ م«؛ ثم تبيعها للبنك 
املركزي للحصول على النقود القانونية )حسب قيمة املؤشر(، وتشتريها يف تاريخ 
االستحقاق دائماً حسب قيمة املؤشر يف تاريخ العملية؛ وهي خاصة باملبالغ الكبرى 

)بديل نظام RTGS(؛ وتغطي العالقة بني البنك املركزي والبنوك اإلسالمية.

8 - البعد االقتصادي للمنتج:
معروف  هو  وكما  نقدية-مالية  ملشكلة  تقدمي حل  هو  املنتج  لهذا  الرئيس  الهدف 
والنقود  االقتصاد،  املال( هو عصب  )أو  النقد  أن  االختصاص  وأهل  العامة  عند 
سبب وجود التجارة، والتطور االقتصادي وتطور تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف 
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عصرنا هذا فرضا علينا إيجاد نوع كهذا من »النقود«؛ فإن لم نبادر البتكار هذا 
النقود )اإللكترونية(، فستفرض علينا وتصبح حتصيل حاصل، ونخسر  النوع من 

السبق، ولذلك تكاليف اقتصادية جمة. 
مالحظة: ال يقتصر البعد االقتصادي لهذا املنتج فيما ذكرناه يف الفقرة السابقة 

فقط؛ بل الورقة البحثية كلها تصب يف البعد االقتصادي للمنتج املقترح.

املطلب الثاني: آلية تطبيق املنتج )نظام »ن إ إ م«( 
بعد أن قمنا بوصف املنتج وتبيان جميع العناصر املرتبطة به، نقدم يف هذا العنصر 

آلية عمل النظام ككل ونقصد بذلك بكل تأكيد بعده التطبيقي؛ وذلك فيما يأتي: 

1 - مسلمات النظام:
ولنا يف هذا النظام مسلمات، يصح من خاللها الطرح:

أ - البنك املركزي ال يهدف للربح بل يهدف إلى ضمان متويل االقتصاد، وإيجاد 
نظام مدفوعات إلكتروني يسمح بقيام التجارة اإللكترونية.

ب - يجب أن يستهدف النظام النقدي املقترح التضخم بهدف القضاء عليه.
ج - يجب أن يهدف النظام النقدي املقترح إلى تطوير العالقة بني البنك املركزي 

والبنوك اإلسالمية.
د - حصرية إصدار النقود اإلسالمية املؤشرة للبنوك اإلسالمية.

2 - إصدار »ن إ إ م«: 
يف البنوك اإلسالمية تصدر »ن إ إ م« على أساس ثالث اعتبارات:

أ - ما متلكه من موجودات )نقود قانونية، أصول سائلة...(.
ب - قدرتها على التمويل )إجمالي القروض املمنوحة(.

ج - إعادة التمويل من طرف البنك املركزي )تدخل البنوك اإلسالمية كوسيط 
لتمويل االقتصاد(، أي:
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د - تصدر البنوك اإلسالمية »ن إ إ م« بقيمة موحدة وثابتة تبعاً ملؤشر حتسب 
قيمته على أساس األصناف الستة املذكورة يف حديث »األصناف الستة«، التالي: 
َهَب  ِ -صلى اهلل عليه وسلم- َقاَل:»الَ تَِبيُعوا الذَّ اِمِت أَنَّ َرُسوَل اهللَّ »َعْن ُعبَاَدةَ بِْن الصَّ
لَْح  ِعيِر َوالَ التَّْمَر ِبالتَّْمِر َوالَ امْلِ ِعيَر ِبالشِّ َهِب َوالَ الَْوِرَق ِبالَْوِرِق َوالَ الْبُرَّ ِبالْبُرِّ َوالَ الشَّ ِبالذَّ
َهِب  َهَب ِبالَْوِرِق َوالَْوِرَق ِبالذَّ لِْح ِإالَّ ْسَواًء ِبَسَواٍء َعيًْنا ِبَعنْيٍ يًَدا ِبيٍَد َولَِكْن ِبيُعوا الذَّ ِبامْلِ
لَْح ِبالتَّْمِر يًَدا ِبيٍَد َكيَْف ِشئْتُْم «. َونََقَص  لِْح َوامْلِ ِعيَر ِبالْبُرِّ َوالتَّْمَر ِبامْلِ ِعيِر َوالشَّ َوالْبُرَّ ِبالشِّ
ُجُل اآلَخُر  لَْح أَِو التَّْمَر َوَزاَد أََحُدُهَما: »َمْن َزاَد أَِو اْزَداَد َفَقْد أَْربَى«. الرَّ أََحُدُهَما امْلِ

ِ بُْن ُعبَيْد(43). يَُقاَل ُهَو َعبُْد اهللَّ

3 - »املؤشر« وقيمة وحدة »ن إ إ م«: 
»املؤشر« يقوم بحسابه ومراقبته »هيئة الرقابة الشرعية ملجموع البنوك اإلسالمية«، 
البنوك  وعن  الرسمية  النقدية  السلطات  عن  استقالليتها  يفترض  هيئة  وهي 
اإلسالمية أيضاً، ويجوز أن يكون لهاتني األخيرتني ممثلون يف الهيئة وحُتسب قيمة 

املؤشر مرة واحدة كل حول )سنة هجرية(، مثله مثل نصاب الزكاة.

لدينا:
يوم 08 أبريل 2016 م:

(43) م�صند ال�صافعي )147/1(، ال�صنن الكربى للبيهقي )454/5( حديث رقم ))1047(.



53

ية
الم

س
اإل

د 
قو

الن
رة

ش
مؤ

 ال
ية

ون
كتر

إلل
ا

العدد )6( ــ دولة قطر - أبريل 2017 م

39.71 دوالر/غرامسعر الذهب يف البورصة الدولية (44)

0.48933 دوالر/ غسعر الفضة يف البورصة الدولية

108.07 وحدة = 1 دوالرسعر الدوالر مقابل وحدة نقدية محلية 

ومنه:

سعر الوحدة )٤٥( وزن النصابوزن الوحدةنصاب الزكاةالصنف
)ون(

مبلغ النصاب 
)ون(

8518238.70364774 غ4.25 غ20 دينار ذهبيالذهب

620.8164.1332826 غ3.104 غ200 درهم فضةالفضة

6123521420 كلغ122.4 كلغ5 أوسقالقمح

6123018360 كلغ122.4 كلغ5 أوسقالشعير

612300183600 كلغ122.4 كلغ5 أوسقالتمر

6122515300 كلغ122.4 كلغ5 أوسقامللح

636280قيمة املؤشر بتاريخ: 08 أبريل 2016 م

 
الشيء املالحظ يف املؤشر املبني أنه يعطي قيمة كبيرة للنقود احلقيقية )الذهب 
والفضة(، ثم ملعيشة الناس؛ ألننا يف األول واألخير نقيم وحدة نقدية تكتسب جودتها 

من النقود اخلالصة )الذهب والفضة((44).

(44) الذهب والف�صة : �صعر دويل، القمح، ال�صعري، التمر، وامللح: �صعر حملي
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مثال:

سعر الوحدة (45) اجلنس
2010

سعر الوحدة
2016

مبلغ النصاب
2010

مبلغ النصاب
2016

1700018238.70340000364774الذهب

150164.133000032826الفضة

32351958421420القمح

28301713618360الشعير

250300153000183600التمر

20251224015300امللح

571960636280قيمة املؤشر

نقدية  وحدة  أي   )1IIEM = 1 UM( األساس  السنة  هي  2010م،  أن  نعتبر  ملا  أي 
نقدية محلية  )وحدة  واحدة  قانونية  نقدية  تساوي وحدة  واحدة مؤشرة  إسالمية 
واحدة(؛ يف 2016م، تصبح قيمة الوحدة من »ن إ إ م« تساوي 1.11 وحدة نقدية 

.((4( )1IIEM = 1.11 UM( أي )قانونية )وحدة نقدية محلية واحدة

ومنه جند:
التغيير نسبياً، وسيكون مجموع 	  السلة، سيكون  السلع يف  تغير أسعار  عند 

األرباح مع مجموع اخلسائر مساوياً للصفر )لعبة صفرية(، هذا األمر يضمن 
ثبات قيمة املؤشر؛ وبذلك تثبت قيمة »ن إ إ م«؛ مبعنى أنه إذا زادت قيمة 
الذهب فإنها ستزيد بالنسبة لصنف آخر مثاًل »القمح«؛ ومنه الربح احملقق 
قيمة  انخفاض  الناجمة عن  له اخلسارة  الذهب ستضاف  قيمة  زيادة  عن 

القمح، ومنه املجموع وباملجموع سيكون مساوياً للصفر.
وإذا كان احلال أنَّ االنخفاض أو االرتفاع حاصل يف قيمة جميع األصناف )وهو 
الواقع( فهذا يعني أنه يوجد انكماش أو تضخم )غلب غش النقود القانونية( يف 
االقتصاد، واملؤشر هنا يحفظ حقوق األفراد من حيث القيمة، ومينع حصول الربا 

(45) اأ�صعار افرتا�صية
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بتساوي الوحدات من »ن إ إ م«؛ ألن جميع املعامالت تتم بـ: »ن إ إ م« سواء يف الزمن 
.tn أو الزمن to

املطلب الثالث: شرح آلية عمل نظام »ن إ إ م« 
1 - البنك املركزي:

يقوم البنك املركزي بثالث أدوار رئيسة يف ظل هذا النظام املقترح كالتالي: 
اإلسالمية  بالبنوك  املركزي  البنك  تربط  عالقة  أول  إن  القانونية:  الرقابة  أ- 
يف نظام »ن إ إ م« هي عالقة رقابة قانونية؛ حيث يقوم البنك املركزي مبراقبة 
نشاط البنوك املصرفية، وخاصة عملية إصدار »ن إ إ م« والتي يجب أن تتم حتت 

إشرافه، وبذلك هو يعطي قوة إبراء ومصداقية لهذا املنتج )»ن إ إ م«(.
ب- إدارة عملية القرض احلسن: يف إطار النظام املقترح؛ تعمل البنوك اإلسالمية على 
توزيع »املوارد املالية« على األعيان االقتصاديني وفق آلية »القرض احلسن املؤشر« 
كـ »مدير للعملية«()4)؛ ونؤكد على أن كال من البنك املركزي والبنوك اإلسالمية ال 
يهدفان لتحقيق ربح من العملية، فالبنك املركزي يهدف لتمويل االقتصاد عن طريق 

قناة البنوك اإلسالمية؛ موفراً التمويل لألعيان االقتصاديني بطريقة شرعية. 
من  معلوماً  عدداً  اإلسالمية  البنوك  تصدر  اإلسالمية:  البنوك  إعادة متويل   - ج 
»الصكوك اإلسالمية املؤشرة«(47) ولها »احلصرية« يف ذلك؛ تبيعها للبنك املركزي 
بالنقود القانونية )العملة الوطنية( بالقيمة املسجلة يف »املؤشر« يف تاريخ البيع، وعند 
املؤشرة«  اإلسالمية  »الصكوك  تلك  اإلسالمية  البنوك  تشتري  االستحقاق  تاريخ 
)نفس عدد الوحدات املباعة( بالقيمة املسجلة يف »املؤشر« يف تاريخ االستحقاق، 
وبذلك تقوم البنوك اإلسالمية بعملية »إعادة التمويل« عن طريق البنك املركزي دون 

»ربا« املتمثل يف معدل إعادة اخلصم.
وهنا يظهر البعد القانوني للمنتج؛ فكما سلف وذكرنا أن النقود تخضع ملبدأ القبول 
العام وهذا ال يكون إال إذا اكتسبت قوة إبراء قانونية؛ مبعنى أنه يجب أن يصادق 
سلطة  أعلى  طرف  من  املؤشرة(  اإللكترونية  اإلسالمية  )النقود  املنتج  هذا  على 
املعامالت  هو حكم  املركزي  فالبنك  املركزي؛  البنك  الغالب  والتي هي يف  نقدية، 
النقدية واملالية يف املجتمع؛ فهو من يحدد قيمة النقد، وطريقة صكه وطرحه يف 

()4) هذا الدور كانت تقوم به البنوك التقليدية يف عهد اال�صرتاكية )البنوك التجارية عبارة عن اإدارات تابعة للبنك املركزي(؛ ويف هذه الفكرة كالم 

رمبا يحتاج اإىل بحث اآخر.

(47) تكون ال�صكوك يف �صكل حمافظ اإلكرتونية مببالغ كبرية نوعًا ما )مثاًل: ال تقل عن 100000 وحدة نقدية اإلكرتونية موؤ�صرة(.
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املجتمع وكذا آلية سير النظام النقدي-املالي.
إذن يجب أن تكون »النقود اإلسالمية اإللكترونية املؤشرة« حتت وصاية أعلى سلطة 
تداولها مشروعة  عملية  وتصبح  االئتمان(  )مبدأ  اجلمهور  فيها  يثق  نقدية؛ حتى 

بقوة القانون.

ولضمان نظام نقدي جيد(48)، يجب:
أن تكون كمية النقود يف التداول طيعة لإلدارة.	 
تعادل القوة الشرائية ألنواع النقود املختلفة.	 
استقرار قيمة وحدة النقد.	 
الثقة يف وحدة النقود.	 

ونشير هنا إلى أنه رمبا يستحيل جتسيد »بنوك إسالمية شرعية« بأفكار غربية؛ 
لذا يجب التفكير بإحالل مفهوم البنوك اإلسالمية بـ مفهوم »مؤسسات القرض« 
التي تكون يف شكل إدارات تابعة لـ »بيت املال« مهمتها تسيير القرض احلسن مكان 

»احلاكم« )خاصة عند الدول التي متلك فوائض مالية غير مستغلة اقتصادياً(.
2 - هيئة الرقابة الشرعية:

من الناحية الشرعية لم يقف الباحث بعد على نص شرعي يحرم أو يكره هذا النوع 
الوقوف  البحث ال تزال مستمرة(، رغم ذلك يجب  من املعامالت )رغم أن عملية 
عند ضوابط الشريعة اإلسالمية؛ لتكييف هذا املنتج، وتخريجه بالصيغة الشرعية 

السليمة، وذلك باحترام النقاط اآلتية:
أ - األصل يف املعامالت والعقود اإلباحة إال ما ورد يف حترميه أو كراهته نص شرعي: 
هذه هي القاعدة الشرعية احلاكمة لهذا املنتج؛ فالباحث كما سلف ذكره لم يقف 
بعد على نص شرعي )من الكتاب أو السنة أو إجماع أو قياس( يحرم هذه املعاملة؛ 
لكن هذا ال يؤكد خلو هذا الطرح من أي شبهات بعد، فلقد وقف الباحث على بعض 
املعامالت اخلاصة بالنقود والتجارة اإللكترونية التي حتفظ عليها العلماء، وفيها 

بعض املعامالت التي أجمع جمهور الفقهاء على حترميها؛ لذا وجب التحري. 
ب - يف شرط احملافظة على القيمة:

يقول ابن قيم اجلوزية املتوفى سنة 751 هـ: »فإن الدراهم والدنانير أثمان املبيعات، 
والثمن هو املعيار الذي يعرف به تقومي األموال، فيجب أن يكون محدداً مضبوطاً ال 

(48) الكفراوي، 1998،، �س: 19.
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يرتفع وال ينخفض؛ إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر 
املبيعات حاجة  به  يعتبرون  ثمن  إلى  الناس  بل اجلميع سلع، وحاجة  املبيعات،  به 
ضرورية عامة، وذلك ال ميكن إال بسعر تعرف به القيمة، وذلك ال يكون إال بثمن 
لقيم السلع، واشترط يف  تقوم به األشياء«(49)؛ وقد أشار إلى كون النقود مقياساً 

النقود أن تكون قوتها الشرائية ثابتة كي تؤدي وظائفها على أمت وجه(50). 
علماء  من  الكثير  عنها  حتــدث  والتي  التأشير،  فكرة  الباحث  هنا  يقدم  ومنه 
حمد  اجلبار  عبد  البقمي(53)،  صالح  شابرا(52)،  عمر  املصري(51)،  )رفيق  عصرنا 
واملستحدثة يف  )الفلوس(  التي غلب غشها  النقود  قيمة  لتثبيت  السبهاني(54)...(؛ 
عصرنا، وفكرة التأشير تعطي »النقود اإلسالمية اإللكترونية املؤشرة« صفة ثبات 
يقدمه  تفصيل  النقطة  هذه  ويف  العامة،  لدى  قبولها  تدعم  بدورها  التي  القيمة 
الباحث؛ إذ يعتقد الباحث أن القاعدة: ثبات قيمة النقد تساوي حفظ احلقوق ومنه 

القبول العام.

ج - يف كون النقود مما تعارف عليه الناس:
قول سيدنا عمر بن اخلطاب كما جاء يف األثر: عن احلسن قال: كان الناس وهم 
أهل كفر قد عرفوا موضع هذا الدرهم من الناس فجودوه وأخلصوه، فلما صار 
أجعل  أن  قال: هممت  بن اخلطاب  كان عمر  ولقد  وأفسدمتوه.  إليكم غششتموه 
فكر يف ضرب  فقد  فأمسك(55)«.  بعير،  ال  إذاً  له:  فقيل  اإلبل  جلود  من  الدراهم 
النقود من جلود اإلبل، لكنه امتنع عن ذلك خوفاً من فقدان اإلبل التي كانت واسطة 

النقل وأداة اجلهاد()5).
قول االمام مالك بن أنس املتوفى سنة 179 هـ: »ولو أن الناس أجازوا بينهم اجللود 
حتى تكون لها سكة وعني لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة )أي نسيئة(«(57) 

(49) اأبو عبد الله حممد بن اأبي بكر بن اأيوب، اإعالم املوقعني عن رب العاملني، تخريج: اأبو عبيدة م�صهور بن ح�صن اآل �صلمان، )اململكة العربية ال�صعودية: 

دار ابن اجلوزي، 1423 هـ = 2002 م( ط1/ م2، �س: 402-401.

(50) اأحمد ح�صن، االأوراق النقدية يف االقت�صاد االإ�صالمي قيمتها واأحكامها، )دم�صق: دار الفكر املعا�صر، 1999(.

(51) رفيق يون�س امل�صري، االإ�صالم والنقود، )اململكة العربية ال�صعودية: مركز الن�صر العلمي - جامعة امللك عبد العزيز، 1990( ط 2.

(52) حممد عمر �صابرا، نحو نظام نقدي عادل، )االأردن: دار الب�صري للن�صر والتوزيع، 1989(.

البنك  مقر  التي عقدت يف  الندوة  وقائع  لالأ�صعار،  العام  امل�صتوى  بتغري  بالربط  الديون وعالقته  وفاء  البقمي، ح�صن  املرزوقي  زابن  بن  �صالح   (53)

االإ�صالمي للتنمية يف جدة، الفرتة 18-1413/10/22 هـ = 10-1993/04/14 م.

(54) عبد اجلبار حمد ال�صبهاين، درا�صات متقدمة يف النقود وال�صريفة االإ�صالمية؛ )االأردن: عماد الدين للن�صر والتوزيع، 2009(.

والن�صر، للطباعة  املعارف  موؤ�ص�صة  )لبنان:  الطباع،  اأني�س  الله  عبد  حتقيق:  البلدان،  فتوح  جابر،  بن  البالذري  يحيى  بن  اأحمد  العبا�س  اأبــو   (55) 

1407 هـ = 1982 م(، �س: 59).

()5) اأحمد ح�صن، 1999، �س )3.

(57) مالك بن اأن�س االأ�صبحي، املدونة الكربى، رواية: �صحنون بن �صعيد التنوخي، )لبنان: دار الكتب العلمية، 1415 هـ = 1994 م( ط1/ج3، �س: 05.
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أي لو تعارف الناس على نقدية اجللود النسحبت عليها األحكام املتعلقة بالذهب 
والفضة.

د. احلكم العام للمعامالت اإللكترونية:
إن جملة األحكام التي أوردها الدكتور السند يف كتابه املعنون: »األحكام الفقهية 
ما  وخاصة  اإللكترونية  للمعامالت  الشرعي  املؤطر  تعتبر  اإللكترونية«  للتعامالت 
التقنية احلديثة«(58)، وما  العقود عبر وسائل  »ابرام  املعنون:  الثاني  الباب  جاء يف 
التقنية يف  الدكتور السند على ضرورة تبني هذه  الباحث هو: تأكيد  استفاد منه 
الصاحلات من األعمال الدينية والدنيوية؛ مؤكداً يف نفس الوقت على حرمة وعدم 

جواز استخدام األداتني فيما حرم اهلل(59).
والدراسة فيها كل ما هو متعلق باملعامالت اإللكترونية التجارية وغيرها؛ وأحكامها 
املفصلة على كل حالة، رغم أنه لم يتكلم عن حكم النقود اإللكترونية بصفة خاصة 

)يف انتظار دراسات شرعية خاصة بهذا اجلانب من معامالت(.
ويقترح الباحث أن تقوم هيئة الرقابة الشرعية بعدد من األدوار الرئيسة يف هذا 
النظام فهي حترص على ضمان البعد الشرعي للمنتج يف أدوار ثالث رئيسة تقوم 

بها، كما يأتي:
أ - حتديد قيمة املؤشر:

تقوم هيئة الرقابة الشرعية بحساب قيمة املؤشر يومياً؛ وتعد هذه املهمة مهمة جداً، 
ويجب أن حترص عليها الهيئة شخصياً؛ فنجاح النظام مرتبط بنجاح هيئة الرقابة 
الشرعية يف حتديد قيمة املؤشر مبا يضمن عدالة ومصداقية جميع املعامالت التي 

جترى يف نظام »ن إ إ م«. 

ب - حتديد قيمة »ن إ إ م«:
صحيح أن البنوك اإلسالمية هي من تصدر »ن إ إ م«؛ لكن هيئة الرقابة الشرعية 
هي من حتدد قيمة املؤشر )كما سبق وأشرنا(، وبذلك هي من تقوم بتحديد قيمة 
إ م«؛ وتعلن عن ذلك بشكل دوري حسب درجة تقلب األسعار يف االقتصاد  إ  »ن 

)واألفضل أن يكون ذلك بشكل يومي(. 

ج - الرقابة على نظام »ن إ إ م«:
حترص هيئة الرقابة الشرعية على مراقبة جميع املعامالت )سواء جتارة إلكترونية 

(58) مرجع �صبق ذكره، �س: 273-107.

(59) املرجع ال�صابق، �س: 81-82، ثم �س: 98.
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أو قرض( التي تتم يف »ن إ إ م«، وهي من تعطي مصداقية شرعية للمنتج املقترح، 
وتراقب جميع املتعاملني مبا فيهم البنك املركزي، وحترص على أن يلتزم كل طرف 

بالدور املنوط به، وخاصة االلتزام بقيم املؤشر وقيمة »ن إ إ م«.
3 - الزبائن )أو املتعاملني(:

للمتعاملني آليتان للنشاط يف ظل نظام »ن إ إ م«، وهما كاآلتي:
أ- متويل التجارة اإللكترونية:

إصدار »ن إ إ م«: 	
النظام  إ م«، وهو دور محوري؛ لنجاح هذا  إ  البنوك اإلسالمية بإصدار »ن  تقوم 
املقترح، وتبيع »ن إ إ م« املصدرة لكل من يرغب يف القيام بالتجارة اإللكترونية مقابل 
النقود القانونية؛ وحجم اإلصدار يجب أن يكون متناسباً وحجم التجارة اإللكترونية 

املراد حتقيقه. 
املشتري: 	

يقوم املشتري )يف الغالب: املستهلك( بشراء ما يكفيه من »ن إ إ م«؛ لتغطية جميع 
املعامالت النقدية والتجارية اإللكترونية )عن طريق االنترنت(؛ ويدفع مقابل ذلك 
النقود القانونية؛ مع إمكانية إعادة بيع الفائض من »ن إ إ م« للبنك اإلسالمي حسب 

قيمة املؤشر.
البائع: 	

يقوم البائع )يف الغالب املنتج( ببيع سلعه وخدماته عن طريق االنترنت مقابل »ن إ 
إ م«، وعند احلاجة يقوم ببيع ما مت جتميعه من »ن إ إ م« للبنك اإلسالمي حسب 

قيمة املؤشر.
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والرسم البياني التالي يوضح آلية التجارة اإللكترونية يف نظام النقود اإلسالمية 
اإللكترونية املؤشرة:

املصدر: من إعداد الباحث

ب - القرض:

املقترضني: 	
من  معلوماً  عدداً  املستثمرين(  أو  )املقترضني،  زبائنها  اإلسالمية  البنوك  تقرض 
وحدات »ن إ إ م« حسب حاجة الزبون للتمويل، ويف تاريخ االستحقاق تأخذ منه 
نفس عدد الوحدات من »ن إ إ م« مستردة بذلك مبلغ القرض، ونؤكد على ضرورة 
عدم منح الزبون نقوداً قانونية عند القرض، وال تؤخذ منه نقود قانونية يف تاريخ 

االستحقاق وإال كانت فيه شبهة الربا املرتبطة بعملية الربط.

املدخرين: 	
يضع املقرضون ودائعهم لدى البنوك اإلسالمية يف شكل »ن إ إ م«، يشترونها من 
إ م«  إ  التقليدية، ويستردون ودائعهم يف شكل »ن  البنوك  أو  املركزي  البنك  فروع 
»املؤشر«  قيمة  حسب  دائماً  التقليدية،  البنوك  أو  املركزي  البنك  لفروع  يبيعونها 

املسجلة يف تاريخ العملية.

نقود إسالمي ة الكتروني ة مؤشرة

سلع / خدمات   

آلیة التجارة االلكترونیة في نظام النقود 
اإلسالمیة االلكترونیة المؤشرة
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العالقة بني املقرض واملقترض )الدين(: 	
ويقدمها  اإلسالمي،  البنك  من  م«  إ  إ  »ن  يشتري  املقرض  أن  على ضرورة  نؤكد 
فروع  من  فرعاً  يكون  أن  )واألفضل  التقليدي  للبنك  ببيعها  يقوم  الذي  للمقترض 
البنك املركزي إذا كان من املمكن أن يتعامل مع األفراد الطبيعيني( أو بنك إسالمي 
آخر يقوم بتوفير النقود القانونية، فهذا شرط رئيس أساس ال غنى عنه؛ لصحة 
»نقوداً  املقرض  أو  اإلسالمي  البنك  يسلم  أن  حال  بأي  يجوز  فال  املعاملة،  هذه 
قانونية«؛ ويكون تسليم النقود املؤشرة يداً بيد؛ عند القرض وعند الوفاء وإال لن 

يكون للعملية أي معنى.

4 - دور البنوك التجارية:
 تشتري وتبيع البنوك التقليدية »ن إ إ م« من وإلى املدخرين واملقترضني بـ »النقود 
القانونية«، حسب قيمة »املؤشر«، يف تواريخ العمليات املسجلة؛ موفرة بذلك السيولة 
البنوك  عن  م«  إ  إ  »ن  بشراء  أيضاً  اإلسالمية  البنوك  تلتزم  كما  الطرفني؛  لكال 

التقليدية يف أي حلظة تريد حسب قيمة »املؤشر« يف تلك الفترة. 
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والرسم البياني التالي يوضح آلية القرض يف نظام النقود اإلسالمية اإللكترونية املؤشرة:
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اخلامتة

اإللكترونية  »النقود  مسمى  حتت  مبتكراً  منتجاً  البحثية  الورقة  هذه  يف  قدمنا 
اإلسالمية املؤشرة«؛ له ثالث مميزات أساسية هي:

صفات  أغلب  يحمل  فهو  إلكتروني؛  نقد  عن  عبارة  فاملنتج  إلكتروني:  نقد   -  1
على  القدرة  له  كما   ،)Cryptocurrencies املشفر  الرقمي  )أو  اإللكتروني  النقد 
تغطية املدفوعات اإللكترونية العاجلة واآلجلة والقرض احلسن يف العالم الرقمي 

واحلقيقي.
2 - نقد مؤشر: حتسب قيمة »ن إإ م« عن طريق مؤشر يضمن ثبات قيمته، والهدف 
من التأشير حفظ احلقوق وضمان انعدام الربا يف املعامالت التي تقوم على هذا 

املنتج.
3 - شرعي: املنتج موافق ألحكام الشريعة اإلسالمية حسب اعتقاد الباحث(0)) واهلل 
أعلم؛ فقد روعي فيه قاعدة احلل العام يف املعامالت، ولم يقف الباحث بعد على 
ِحلَّه؛ كما روعيت قاعدة عدم اإلضرار بطريف املعامالت وبغي  نص شرعي ينفي 

أحدهما على األخر.
بعد عرض أهم صفات املنتج ميكن اآلن عرض بعض النتائج اجلزئية للدراسة.

(0)) الباحث ال ينكر اأو ي�صتغرب اأن تظهر �صبهات يف املنتج؛ وهنا ياأتي دور علماء ال�صرع والهيئات الرقابية ال�صرعية يف تهذيبه وجعله اأكرث موافقة 

لل�صريعة االإ�صالمية.
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النتائج

1 - تطور نظم الدفع يف العالم عبر التاريخ غير من شكل النقود وكذلك مفهومها.
فقد  الدفع؛  نظم  يخص  فيما  عاملي  حتول  مرحلة  الراهنة  املرحلة  تعد   -  2
توجه العالم نحو النقد اإللكتروني، وال نستغرب سيطرة هذا النقد على أغلب 

املعامالت اليومية جلميع أفراد املجتمع مستقباًل.
3 - إن ضمان ثبات قيمة النقد اإللكتروني املبتكر، هو أساس الثقة فيه، ويكون 

ذلك بإعمال مبدأ التأشير وفق ما جاء يف هذه الورقة البحثية.
4 - إن مصداقية أي ابتكار تكمن يف قدرته على التطبيق، ومنه يرى الباحث أن 
عملية تطبيق املنتج حسب اآللية املقترحة ال حتتاج سوى إرادة لتبنيه، ومن ثم 

تسهل عملية تقييمه.
5 - املنتج املقترح يبدو - حسب اعتقاد الباحث - احلل األمثل ملشكلة املعامالت 

التجارية والنقدية واملالية اإللكترونية يف الوطن العربي واإلسالمي.
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التوصيات

على ضوء ما مت الوصول إليه من نتائج يقترح الباحث جملة من التوصيات التي من 
شأنها )هدف الدراسة الرئيس( إرساء قاعدة دفع إلكتروني إسالمي تسمح بتطوير 

التجارة اإللكترونية يف العالم اإلسالمي، وذلك فيما يأتي:
أن  لها  األوان  آن  العاملي، كما  بالركب  تلحق  أن  العربية  الدول  1 - يجب على 
تبتكر نقدها اإللكتروني اخلاص؛ ضماناً الستقالليتها، ومحافظة على ثقافتها 

وقيمها.
2 - تهذيب النقد اإللكتروني وجعله موافقاً للشريعة اإلسالمية مسألة وجود؛ 
فال معنى ألن نتبنى أو نبتكر نقداً إلكترونياً ال يوافق الشريعة اإلسالمية؛ ومن 
هذا املنطلق يجب تشجيع وتبني االبتكار اإلسالمي وتفادي التبعية للمنتج الغربي 

قدر املستطاع.
3 - ضرورة إنشاء هيئات رقابة شرعية مكلفة بالتدقيق يف نظم الدفع والتجارة 

اإللكترونية. 
من  املؤشرة«  اإلسالمية  اإللكترونية  »النقود  منتج  بتبني  الباحث  يوصي   -  4
طرف الدول العربية واإلسالمية، التي هي يف أمس احلاجة ملنتج من هذا النوع.
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دور المصارف اإلسالمية الفلسطينية في تنمية 
النشاط االقتصادي وتركزات استخدام أدوات 

التمويل القائمة على مفهوم الملكية والمديونية

د.عزمي وصفي عوض 
)سلّم البحث للنشر يف 6 / 11/ 2016م، واعتمد للنشر يف 1/13 / 2017م(

امللخص
تنمية  الفلسطينية يف  اإلسالمية  املصارف  دور  على  التعرف  إلى  الدراسة  تهدف 
الفلسطينية  اإلسالمية  املصارف  استخدام  تركزات  وبيان  االقتصادي،  النشاط 
مدى  وما  واملديونية،  امللكية  مفهوم  على  القائمة  اإلسالمية  التمويل  ألدوات 
الفلسطينية على مختلف  املمنوحة من قبل املصارف اإلسالمية  التمويالت  توزيع 
القطاعات االقتصادية لدفع عجلة التنمية يف فلسطني، وقد خلصت الدراسة إلى 
أهمية الدور الذي تؤديه املصارف اإلسالمية يف متويل التنمية من الناحية النظرية، 
غير أن النتائج التحليلية لدور املصارف اإلسالمية الفلسطينية يف تنمية النشاط 
االقتصادي أكدت أنها دون التوقعات واملستوى املطلوب، وأن دورها لم يكن فاعاًل 
باملقارنة مع مستوى النجاح الذي حققته يف جتميع املدخرات، وأن النتائج أظهرت 
الفلسطينية  اإلسالمية  املصارف  قبل  من  املمنوحة  التمويالت  توزيع  عدم  أيضاً 
أن  أظهرت  الدراسة  أن  كما  متوازن،  بشكل  االقتصادية  القطاعات  مختلف  على 
املصارف اإلسالمية ركزت يف استخداماتها على أدوات التمويل اإلسالمية القائمة 
على مفهوم املديونية، وباألخص على أداة املرابحة لآلمر بالشراء، وأهملت جزئياٌ 
التنمية  امللكية، مما أضعف دورها يف حتقيق  القائمة على مفهوم  التمويل  أدوات 
االقتصادية، وقد قدم الباحث العديد من التوصيات حول تنشيط الدور التنموي 

للمصارف اإلسالمية الفلسطينية.
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Abstract
The study aims to evaluate the role of the Palestinian Islamic banks, it 
also describe the ratio of ownership and debt based financing deployed by 
Palestinian Islamic bans, similarly the role of Islamic banks in the financing 
of economic activity to support Palestinian development. The study concluded 
to the importance of the role played by Islamic banks in the financing of 
development theoretically, However, the analytical results of the role of the 
Palestinian Islamic banks in the development of economic activity confirmed 
that its below expectations and desired level, and its role was not active in 
comparison with the level of success achieved in the compilation of Savings, 
and that the results also appeared misallocation funds granted by the Palestinian 
Islamic banks to various economic sectors, The study also showed that Islamic 
banks were restricted in their use of the tools of Islamic financing instruments 
based on the concept of indebtedness, and in particular on the Murabaha 
tool , and partially ignored the existing of the financing instruments based 
on the concept of ownership which weakened its role in achieving economic 
development, and the researcher presented several recommendations about 
the revitalization of the developmental role of the Palestinian Islamic banks.
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املقدمة
أصبحت املصارف اإلسالمية وخالل ما يقارب األربعة عقود على نشأتها من أكثر 
دوراً  تؤدي  وهي  واسعاً،  جغرافياً  وانتشاراً  تشهد منواً  التي  املصرفية  املؤسسات 
هاماً وأساسياً يف التنمية االقتصادية، وتقع على عاتق املصارف اإلسالمية مسؤولية 
النهوض بالتنمية كونها أُّسست لتحُمل مسؤولية املال وإدارته، ومن هنا تأتي أهمية 
املصارف اإلسالمية يف دعم عجلة االقتصاد ومتويل املشاريع االستثمارية، وذلك من 
خالل استخدامها ألساسيات العمل املصريف املتطور واألدوات التمويلية اإلسالمية 
الفنية لتسهيل  امللكية واملديونية، وبأحدث الطرق واألساليب  القائمة على مفهوم 
اإلسالمية،  الشريعة  وأحكام  يتنافى  ال  ومبا  االستثمار  وتنشيط  التجاري  التبادل 
توظيفها  إلعادة  واملدخرات  األموال  لتجميع  تعمل  التجارية  املصارف  كانت  فإذا 
مقابل احلصول على فوائد أعلى من تلك التي تدفعها على الودائع، فإن املصارف 
اإلسالمية تعمل كوسيط وشريك لتجميع األموال وإعادة توظيفها لتحصل بذلك 

على نصيب من الربح وتتحمل جزءاً من اخلسائر حال وقوعها. 
ومجاالت  اإلسالمية  املصارف  يف  األموال  توظيف  مجاالت  بني  مقارنة  وبإجراء 
توظيف األموال يف املصارف التجارية يتبني أن معظم أموال الودائع يف املصارف 
أما  والتي تشكل غالبية أوجه االستثمار،  القروض والسلف  التجارية توجه ملجال 
يف املصارف اإلسالمية فتختفي طرق التمويل عن طريق القروض والسلف بفائدة، 
ليحل محل كل هذا أدوات التمويل القائمة على مفهوم امللكية واملديونية وأشهرها 

املشاركة واملضاربة واملرابحة والبيوع. 

أهمية الدراسة:
اإلسالمية  املصارف  دور  على  الضوء  تسلط  كونها  من  الدراسة  أهمية  تأتي 
الفلسطينية يف تنمية النشاط االقتصادي الفلسطيني من خالل استخدامها ألدوات 
استخدام  تركزات  درجة  وبيان  االستثمارية،  املشاريع  لتمويل  اإلسالمية  التمويل 
مفهوم  على  القائمة  اإلسالمية  التمويل  لصيغ  الفلسطينية  اإلسالمية  املصارف 
للمشاريع االستثمارية واإلنتاجية، وسيتم ذلك من  امللكية واملديونية يف متويالتها 

خالل احملاور اآلتية:
متويل  يف  اإلسالمية  املصارف  تؤديه  الذي  التنموي  الدور  أهمية  بيان   .1

املشاريع االستثمارية والنشاط االقتصادي. 
2. بيان درجة تركز استخدام املصارف اإلسالمية الفلسطينية ألدوات التمويل 
القائمة  التمويل  أدوات  استخدام  تركز  ودرجة  امللكية،  القائمة على مفهوم 
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على مفهوم املديونية، ودور تلك األدوات يف التنمية والنشاط االقتصادي.
3. بيان درجة توزيع التمويالت املمنوحة من املصارف اإلسالمية على مختلف 

القطاعات االقتصادية املختلفة. 

مشكلة وأسئلة الدراسة:
بعد تسلم السلطة الوطنية الفلسطينية لزمام األمور يف األراضي الفلسطينية يف العام 
1993، بدأ عمل العديد من املصارف التجارية واإلسالمية، وشكلت هذه املصارف 
االقتصادي  النشاط  تنمية  يف  هاماً  دوراً  لتؤدي  الفلسطيني  املصريف  النظام  نواة 
الفلسطيني، وللمصارف اإلسالمية الفلسطينية دور هام يف متويل التنمية والنشاط 
االقتصادي ولو من الناحية النظرية وفقا ملا جاء يف عقودها التأسيسية، ومن هنا 
تنشأ مشكلة الدراسة والتي تتمحور حول التساؤل اآلتي، ما دور البنوك اإلسالمية 
الفلسطينية يف متويل املشاريع االستثمارية التي تدعم التنمية والنشاط االقتصادي 
الفلسطيني؟ وينبثق عن السؤال الرئيسي عدة أسئلة فرعية تسهم يف اإلجابة على 

التساؤل الرئيسي:
1. هل التزمت املصارف اإلسالمية الفلسطينية مبا جاء يف عقودها التأسيسية 
من مسؤولية للنهوض بالتنمية كونها أُّسست لتحُمل مسؤولية املال وإدارته؟

2. ما درجة تركزات استخدام املصارف اإلسالمية ألدوات التمويل القائمة 
على مفهوم امللكية ودورها التنموي؟ 

3. ما درجة تركزات استخدام البنوك اإلسالمية ألدوات التمويل القائمة على 
مفهوم املديونية ودورها التنموي؟ 

4. ما درجة توزيع/ تنويع التمويالت املمنوحة من قبل املصارف اإلسالمية 
الفلسطينية على مختلف القطاعات االقتصادية؟ 

وخارج  داخل  الفلسطينية  اإلسالمية  املصارف  تستثمره  ما  حجم  ما   .5
فلسطني من إجمالي املوجودات؟

أهداف الدراسة:
 تهدف الدراسة إلى:

االقتصادي  النشاط  تنمية  يف  الفلسطينية  اإلسالمية  املصارف  دور  بيان   .1
أهداف  من  الداخلية  وأنظمتها  التأسيسية  عقودها  جاء يف  ملا  طبقاً  الفلسطيني 
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التنمية  التنموية وحتقيق  املشاريع  إنشاء  على  عازمة  أنها  ومنها  لتحقيقها  تسعى 
القطاعات  احتياجات  لسد  الالزم  التمويل  وتوفير  واالجتماعية  االقتصادية 
لتلك  النظري  الواقع  مع  العملي  الواقع  تطابق  مدى  وبيان  املختلفة،  االقتصادية 

األهداف.
2. بيان حجم ما تستثمره املصارف اإلسالمية من املوجودات داخل وخارج فلسطني.
3. التعرف على حجم التوظيفات االستثمارية باستخدام أدوات التمويل اإلسالمية 
التنمية  يف  األدوات  تلك  ودور  وأهمية  واملديونية  امللكية  مفهوم  على  القائمة 

االقتصادية.
االسالمية  املصارف  قبل  من  املمنوحة  اإلسالمية  التمويالت  توزيع  مدى  ما   .4

الفلسطينية على مختلف القطاعات االقتصادية. 
5. تقدمي التوصيات للمصارف اإلسالمية الفلسطينية للقيام بدورها األصيل يف 

متويل املشاريع االستثمارية واإلنتاجية لدفع عجلة النشاط االقتصادي.

فرضيات الدراسة: 
للدراسة مجموعة من الفرضيات أهمهـا: 

كونها  بالتنمية  للنهوض  مبسؤولياتها  الفلسطينية  اإلسالمية  املصارف  تقوم   .1
أُّسست لتحُمل مسؤولية املال وإدارته.

املدخرات بهدف استثمارها  الفلسطينية يف جتميع  تقوم املصارف اإلسالمية   .2
لتنمية القطاعات االقتصادية بشكل متوازن. 

3. أدوات التمويل االسالمية أثبتت أثرها يف االستثمار والتنمية. 
االستثمارية  املشاريع  متويل  من  الفلسطينية  اإلسالمية  املصارف  متكنت   .4

باستخدام أدوات التمويل القائمة على مفهوم امللكية واملديونية.

حدود الدراسة:
اقتصرت الدراسة للتعرف على دور املصارف اإلسالمية الفلسطينية وهي البنك 
من  الغربية  الضفة  يف  العاملة  العربي  االسالمي  والبنك  الفلسطيني  االسالمي 
فلسطني، ومت استثناء املصارف االسالمية العاملة يف قطاع غزة لصعوبة احلصول 
الفترة خالل  املالية  البيانات  حتليل  على  الدراسة  واقتصرت  املعلومات،   على 
االعوام على  التركيز  مت  للمصرفيني  التحليلية  وللمقارنات   ،2014  -  2010 
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.2014 - 2013

منهجية الدراسة:
اعتمد الباحث على املنهج الوصفي التحليلي، مستخدماً اجلداول للتوضيح ما أمكن 
املصارف  عن  املنشورة  واإلحصائيات  البيانات  من  يتوفر  ما  بجمع  الباحث  وقام 
العربي،  واإلسالمي  الفلسطيني  االسالمي  البنك  وهما  فلسطني  يف  اإلسالمية 
موضوع  حول  دارت  التي  السابقة  واألبحاث  والدراسات  األدبيات  إلى  والرجوع 

املصارف اإلسالمية ودورها يف التنمية االقتصادية. 

الدراسات السابقة:
1. دراسة )حلس ومقداد، 2005( بعنوان دور البنوك اإلسالمية يف متويل التنمية 
يف  اإلسالمية  البنوك  دور  بدراسة  الباحثان  قام  حيث  فلسطني،  يف  االقتصادية 
بالبيانات  الباحثان  يكتف  ولم  فلسطني.  يف  االقتصادية  التنمية  عمليات  متويل 
املنشورة عن املصارف اإلسالمية بل سعيا إلى االعتماد كذلك على البيانات األولية، 
غزة  قطاع  يف  العاملة  وفروعها  اإلسالمية  البنوك  من  البيانات  جتميع  مت  حيث 
فقط، وبذلك فإن الدراسة لم تشتمل على كل فلسطني. وقد أكدت الدراسة الدور 
الذي تلعبه البنوك اإلسالمية يف متويل التنمية من الناحية النظرية، غير أن النتائج 
امليدانية ألثر املصارف اإلسالمية يف فلسطني أكدت عدم قدرة املصارف اإلسالمية 
يف فلسطني على أن تلعب هذا الدور.وعلى الرغم من أن النتائج تشير إلى جناح 
املصارف اإلسالمية يف جتميع املدخرات يف فلسطني، إال أنها أكدت الفشل الذريع 
دورها يف حتقيق  يتضمن ضعف  التسهيالت وخاصة يف فلسطني مما  تقدمي  يف 
الدور  تنشيط  التوصيات حول  العديد من  الباحثان  قدم  االقتصادية.وقد  التنمية 
التنموي للمصارف اإلسالمية، تتعلق غالبها يف االهتمام بالتخطيط وإيجاد البدائل 
القواعد  إيجاد  يتضمن  وهذا  واملشاركة،  باملضاربة  واالهتمام  باملرابحة  للتمويل 

واألسس الواضحة القابلة للتطبيق يف ظل الواقع الفلسطيني.
على  اإلسالمي  املصريف  التمويل  أثر  بعنوان  محمد2010(  )الرفيق،  دراسة   .2
بعض املتغيرات االقتصادية الكلية والتنمية يف اجلمهورية اليمنية، وتهدف الدراسة 
إلى التركيز على اثر التمويل املصريف اإلسالمي على بعض املتغيرات االقتصادية 
الكلية والتنمية يف اجلمهورية اليمنية، حيث أظهرت الدراسة أن هناك العديد من 
مصادر التمويل بشكل عام، وشكل التمويل املصريف اإلسالمي بشكل خاص أهمية 
القطاعات  من  العديد  املساهمة يف متويل  من  املصارف  تلك  كبيرة حيث متكنت 
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االقتصادية، وبينت الدراسة أهمية دور املصارف اإلسالمية يف التنمية،ولهذا جند 
أن املصارف اإلسالمية ميكنها أيضاً أن تلعب دوراً يف توفير املوارد املالية احمللية 
التنمية،  عملية  يف  املساهمة  وبالتالي  االقتصادي  النمو  معدل  لزيادة  الضرورية 
باإلضافة  واخلارجية،  القومية  املدخرات  حشد  يف  كبيراً  دوراً  تلعب  أن  وميكنها 
بهدف  الفائضة  السيولة  امتصاص  خالل  من  االقتصادي  االستقرار  تدعيم  إلى 
النقدي، وبالتالي تخفيض معدل التضخم واحملافظة على  السيطرة على العرض 
القوة الشرائية للعملة الوطنية، وقد توصلت الدراسة إلى أن املصارف اإلسالمية 
ميكنها أن تلعب دورا كبيرا يف عملية متويل املشروعات حيث تبني بان اثر التمويل 
على الناجت احمللي االجمالي كان ايجابيا وذو داللة احصائية وأيضا كان اثر التمويل 
على االنفاق احلكومي ايجابي باإلضافة الى ذلك تبني أن املصارف اإلسالمية لها 

دور كبير يف عملية التنمية االقتصادية

اإلطار النظري وأدبيات الدراسة:
توطئه: 

تقوم املصارف اإلسالمية على مجموعة أفكار منها اإلنابة أو الوكالة أو التفويض 
املخاطرة  فكرة  وكذلك  )املستثمر(،  اإلسالمي  واملصرف  )املودع(  املال  مالك  بني 
وتعتمد  معاً يف سبيل احلصول على عوائد مجزيه،  واملودعني  املساهمني  بأموال 
املصارف اإلسالمية يف استخدام أدواتها التمويلية على ثالثة أسس تتمثل يف حترمي 
الربا وحتديد املعامالت املباحة شرعاً، ووضع ضوابط ومعايير لالستثمار(1)، وبذلك 
كبديل  واخلسارة  الربح  املشاركة يف  أساس  على  تعتمد  اإلسالمية  املصارف  فإن 
للفائدة التي تقوم على أساسها املصارف التجارية التقليدية، وتنبثق فكرة املصارف 
اإلسالمية من حقيقة أن وظيفة التمويل تقوم يف املنهج اإلسالمي على أساس توفير 
السيولة النقدية للمشروعات االستثمارية التي حتتاجها على أن تكون نتائج هذا 
النشاط شراكه بني املصرف وأصحاب العمل من جهة وبني املصرف وأصحاب املال 
من اجلهة األخرى، وألجل حتقيق أهدافها االستثمارية تستخدم املصارف اإلسالمية 
صيغا متويلية مختلفة تقوم أساساً القاعدة الفقهية اخلراج، بالضمان والتي ينبثق 
عنها قاعدة الغنم بالغرم، ومن هذه الصيغ ما هو قائم على مفهوم امللكية كاملشاركة 
لَم واإلجارة  واملضاربة، ومنها ما هو قائم على مفهوم املديونية كبيوع املرابحة والسَّ
املستفيد  العميل  ذمة  ثابتة يف  مديونية  بها  التعامل  ينتج عن  والتي  واالستصناع، 
ويتم  الودائع،  لقبول  املكملة  الوظيفة  األموال  استثمار  عملية  وتعد  التمويل،  من 

(1) مقداد وحل�س، جملة اجلامعه اال�صالمية،املجلد الثالث ع�صر، �س 243، 2005 م. 
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استثمار األموال يف املصارف التجارية من خالل منح القروض لعمالئها مقابل سعر 
فائدة محددة يفترض أنه يزيد عن سعر الفائدة الذي يدفعه املصرف للمودعني، 
ويختلف األمر بالنسبة للمصارف اإلسالمية، حيث يجب أن تستخدم هذه األموال 
يف مشروعات تتفق مع الشريعة اإلسالمية، وتعود على املصارف واملودعني واملجتمع 
باخلير والرفاهية، دون إبراز طرف على حساب طرف آخر(2)، وتنبع أهمية املصارف 
إيجاد مالذا  إلى  املسلم  والفرد  اإلسالمي  املجتمع  من حاجة  انطالقاً  اإلسالمية 
للتعامل املصريف واالستثماري بعيداً عن شبهة الربا، حيث إن املصارف اإلسالمية 
أوجدت نوعاً من التعامل املصريف لم يكن موجودا يف القطاع املصريف التقليدي، 
فقد أدخلت املصارف اإلسالمية أسساً للتعامل بني املصرف واملتعامل تعتمد على 
املشاركة يف األرباح واخلسائر باإلضافة إلى املشاركة يف اجلهد من قبل املتعامل، 
بدالً من أسس التعامل التقليدي القائم على مبدأ املديونية )مدين/دائن( وتقدمي 
اإلسالمية  املصارف  وجود  أهمية  وترجع  العمل،  يف  املشاركة  دون  فقط  األموال 
إلى تلبية رغبة املجتمعات اإلسالمية يف إيجاد قنوات للتعامل املصريف بعيداً عن 
استخدام الفائدة، وإيجاد مجال لتطبيق فقه املعامالت يف األنشطة املصرفية، وتعد 

املصارف اإلسالمية التطبيق العملي ألسس االقتصاد اإلسالمي(3).

اخلصائص الوظيفية للمصارف اإلسالمية:
عليه  وبناء  عليه،  والطلب  النقد  عرض  التقاء  مكان  بأنه  املصرف  تعريف  ميكن 
تقوم املصارف بالعديد من األنشطة والعمليات املصرفية ذات العالقة، حيث تعمل 
املختلفة  والهيئات  األفراد  من  واملدخرات  األموال  فيها  تتجمع  كأوعية  املصارف 
ليعاد استخدامها يف متويل العمليات واملشاريع، ومن املعلوم أن للمصارف اإلسالمية 
خصائص وميزات تنفرد بها عن املصارف التقليدية من حيث املبدأ واحملتوى واملضمون 
اختالفاً واضحاً مما يترتب عليه اختالفاً يف الغاية والهدف(4)، وتتميز بأنها ذات 
صبغة استثمارية وتنموية واجتماعية، وأنها تطبق أحكام الشريعة اإلسالمية يف كافة 
املعامالت املصرفية واالستثمارية، فهي تسعى لتحقيق االستخدام األمثل للموارد 
االقتصادية وعدم تبديدها، وزيادة الطاقات اإلنتاجية وحسن استخدام املتاح منها، 
بشكل  االقتصادية  القطاعات  تنمية  من خالل  االقتصادية  الهيكلية  تقوية  وأيضاً 
لتحقيق  تسعى  اجتماعية  وهي مصارف  البطالة،  لتقليل  تسعى  أنها  كما  متوازن، 

غزة،  فل�صطني،  االأول يف  امل�صريف  املوؤمتر  اإىل  مقدمة  فل�صطني، ورقة عمل  التنمية يف  اال�صالمية يف  املالية  املوؤ�ص�صات  دور  (2) جرب، ه�صام حممد، 

دي�صمرب، 1998.

(3) عريقات و عقل، اإدارة امل�صارف االإ�صالمية دار وائل للن�صر، الطبعة االأوىل، �صفحة 92 - 93 ، 2010 م.

(4) امل�صدر ال�صابق.
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التنموية  بالصفات  ملتزمة  وأنها  املجتمع،  أفراد  بني  االجتماعي  التكافل  عناصر 
الفاعل  الطلب  فزيادة  الدخل  إلى خلق  تؤدي  واالستثمارية يف مشروعات حقيقة 
وزيادة اإلنتاج فالعمالة الكاملة، ثم زيادة الدخل يف دورته اجلديدة وبالتالي زيادة 
امليل احلدي لالستهالك وزيادة امليل احلدي لالدخار فزيادة االستثمار، وينتج عن 
ذلك دوران عجلة النمو يف االقتصاد الوطني، وهي ملتزمة بتطبيق القيم واألخالق 
اإلسالمية يف العمل املصريف وهذا ما مييزها عن املصارف التجارية، فهي تستبعد 
التعامل بالفائدة وتسعى لتوجيه كل جهدها نحو االستثمار احلالل، وربط التنمية 
االقتصادية بالتنمية االجتماعية، كما أنها تقوم بتجميع األموال املعطلة يف االقتصاد 
تسعى  أهداف  اإلسالمية  وللمصارف  لتنميتها،  االستثمار  مجال  إلى  ودفعها 
لتحقيقها ومنها جذب الودائع وتنميتها من خالل استثمارها يف مشاريع إنتاجية، 
التمويل  وتقدمي  للمودعني  األمان  وتوفير  للمتعاملني  املصرفية  اخلدمات  وتقدمي 

الالزم، وحتقيق معدالت منو يف املنافسة واالستمرارية واالنتشار. 

واقع القطاع املصريف الفلسطيني:
1994 لزمام األمور االقتصادية  مع استالم السلطة الفلسطينية يف منتصف عام 
واملالية، بدأت املصارف مبمارسة نشاطها من خالل إعادة افتتاح فروعها التي كانت 
قد أغلقت يف عام 1967، وإنشاء مصارف فلسطينية جديدة جتارية وإسالمية، فقد 
بلغ عدد املصارف يف فلسطني )17( مصرفاً حتى العام 2014، منها )7( مصارف 
بني  موزعة   )258( بلغت  فروع  وبعدد  وافدة،  أجنبية  )10( مصارف  وعدد  وطنية 
إجمالي  ومن  األجنبية،  للبنوك  فرعاً   )112( وعدد  الوطنية  للبنوك  فرعاً   )125(
املصارف الوطنية مصرفان إسالميان يعمالن من خالل )28( فرعاً، وهي تشكل 
من  الرغم  وعلى  الوطنية،  للمصارف  التابعة  الفروع  اجمالي  من   22% نسبتة  ما 
التحديات واملعيقات التي تواجه االقتصاد الفلسطيني بشكل عام جراء االحتالل 
الصهيوني الغاشم، إال إن القطاع املصريف الفلسطيني الذي اتسم بأهمية خاصة يف 
النشاط االقتصادي باعتباره املكون الرئيس للنظام املالي قد واصل منوه مثبتاً قدرته 
على التعامل مع الكثير من املخاطر احمللية ومرسخاً نفسه كأحد أهم ركائز دعم 
الفلسطيني  القطاع املصريف  بلغت إجمالي موجودات  الفلسطيني، وقد  االقتصاد 
11190.7 مليون دوالر يف العام 2013 ارتفعت إلى 11815.4 مليون دوالر يف العام 
2014، وبلغ إجمالي ودائع العمالء لدى املصارف العاملة يف فلسطني يف العام 2013 
ما قيمته 8303.7 مليون دوالر ارتفعت إلى 8935.3 مليون دوالر يف العام 2014، 
أما عن التسهيالت املصرفية املمنوحة من قبل القطاع املصريف الفلسطيني لعمالئه 
فقد بلغت يف العام 2013 ما قيمته 4480.1 مليون دوالر ارتفعت إلى 4895 مليون 



78

العدد )6( ــ دولة قطر - أبريل 2017 م

دوالر يف العام 2014 (5).

دور املصارف اإلسالمية الفلسطينية وأهميتها يف تنمية النشاط االقتصاد الفلسطيني: 
بلغ عدد املصارف اإلسالمية يف فلسطني مصرفني هما البنك اإلسالمي العربي 
والبنك اإلسالمي الفلسطيني ويعمالن من خالل )28( فرعاً، وتقدر حصة البنوك 
القطاع  موجودات  إجمالي  من   9.7% نسبته  ما  مجمعه  الفلسطينية  اإلسالمية 
املصريف الفلسطيني يف العام 2014، وما يقارب %12 من إجمالي التمويالت املباشرة، 
إجمالي  من   9.8% نسبته  ما  الفلسطينية  اإلسالمية  البنوك  لدى  الودائع  وشكلت 
ودائع القطاع املصريف يف العام 2014، ولزيادة إقبال اجلمهور الفلسطيني للتعامل 
مع البنوك اإلسالمية فإنه يتوفر فرصة كبيرة أمام املصارف اإلسالمية الفلسطينية 
لتعظيم حصصها السوقية، وهذا يشكل حافزاً لتحقيق أهدافها االستراتيجية التي 
ترمي إلى مضاعفة حجمها يف كل من ودائع العمالء والتمويالت املباشرة وتعظيم 

أرباحها. 

عدد صايف حقوق امللكية)دوالر(اسم البنك
الفروع

سنة 
التأسيس

اجلنسية

النمو20132014

فلسطيني111996%62,321,76467,729,7698.6البنك اإلسالمي العربي

البنك اإلسالمي 
الفلسطيني

فلسطيني63,463,65167,539,6726.4%171997

أوال: البنك اإلسالمي العربي
شهد البنك اإلسالمي العربي منواً يف إجمالي املوجودات بنسبة %19 لترتفع من 
9)4 مليون دوالر يف العام 2013 إلى 1.9)5 مليون دوالر يف العام 2014، ولتشكل ما 
نسبته %4.72 من إجمالي موجودات القطاع املصريف الفلسطيني، كما شهد منواً يف 
إجمالي الودائع بنسبة %21 لترتفع من 351 مليون دوالر يف العام 2013 لتصل إلى 
425 مليون دوالر يف العام 2014 ولتشكل ما نسبته %5 من إجمالي ودائع القطاع 
املصريف الفلسطيني، وحقق البنك منواً يف التمويالت املباشرة مبا يقارب 55 مليون 
دوالر وبنسبة زيادة بلغت %29 حيث ارتفعت صايف التمويالت املباشرة من 191.3 
مليون دوالر يف العام 2013 إلى 247 مليون دوالر يف العام 2014 ولتشكل ما نسبته 
%5 من إجمالي التسهيالت املمنوحة من قبل القطاع املصريف الفلسطيني، وارتفعت 

(5) �صلطة النقد الفل�صطينية،امليزانية املجمعة للقطاع امل�صريف،التقرير ال�صنوي 2014 م.
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أرباحه من 3.5 مليون دوالر يف العام 2013 إلى 4.1 مليون دوالر يف العام 2014، وبلغ 
صايف حقوق امللكية ورأس املال 7.7) مليون دوالر يف العام 2014،()).

وبالنظر إلى اجلدول رقم )1( أدناه، إليرادات التمويل املباشر وفقاً ألدوات التمويل 
املستخدمة من قبل البنك اإلسالمي العربي لألعوام 2013 - 2014، فإننا جند أن 
أعلى إيراد قد حققته أداة املرابحة لآلمر بالشراء بقيمة 10.5 ماليني دوالر يف العام 
2013 ارتفعت إلى ).12 يف العام 2014 كونها األداة األكثر استخداماً يف التمويالت 
املباشرة، تال ذلك إيرادات استثمارات البنك لدى املصارف اإلسالمية األخرى،حيث 
ارتفعت من 1.2 مليون دوالر يف العام 2013 إلى 1.5 مليون دوالر يف العام 2014، 
وشكلت إجمالي إيرادات التمويل املباشر البالغ قيمتها 15.5 مليون دوالر من إجمالي 
إيرادات البنك الكلية البالغ قيمتها 19.9 مليون دوالر ما نسبته %77.8 يف العام 2014، 

وبلغ إجمالي النفقات واملصاريف قبل الضرائب 14.2 مليون دوالر.

جدول )1( إيرادات التمويل املباشر وفقا ألدوات التمويل للبنك اإلسالمي العربي 
لألعوام 2013 - 2014 )مليون دوالر(

املضاربة استثمار يف 
مصارف 
إسالمية

االستصناع املشاركة اإلجارة املنتهية 
بالتملك

املرابحة لآلمر 
بالشراء

0.56 1.2 0.19 ----- 0.45 10.58 2013

0.49 1.5 0.14 0.005 0.73 12.6 2014

املصدر: )اجلدول من إعداد الباحث والبيانات من التقرير السنوي للبنك اإلسالمي العربي،2014(

وبالنظر إلى اجلدول )2( لتوزيع حصص إيرادات التمويل املباشرة للبنك اإلسالمي 
2013 - 2014، جند أن حصة أصحاب حسابات االستثمار املطلق  العربي لألعوام 
إيرادات  إجمالي  من   5.4% نسبته  ما  مشكلة  دوالر   701,1(4 قيمته  ما  بلغت  قد 
التمويل املباشر يف العام 2013 ارتفعت إلى 816,313 دوالر يف العام 2014 مشكلة 
إيرادات  البنك من  املباشر، وحصة  التمويل  ايرادات  اجمالي  %2.) من  نسبته  ما 
 14,(99,277 2013 إلى  العام  12,321,401 دوالر يف  التمويالت املباشرة ارتفعت من 
دوالر يف العام 2014، وبهذا تكون حصة البنك دون احتساب مساهمة/حصة البنك 
التمويل  إيرادات  إجمالي  من   94.(% نسبته  ما  شكلت  قد  االستثماري  الوعاء  يف 
املباشر، وهذا يستدعي توعية وتثقيف العمالء وخاصة أصحاب حسابات االستثمار 

()) البنك االإ�صالمي العربي،التقرير ال�صنوي 2014 م 
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املطلق ملراجعة شروط استمارة فتح احلسابات واإلطالع على حصتهم كمستثمرين. 

جدول )2( توزيع حصص إيرادات التمويل املباشر للبنك اإلسالمي العربي للعام 
2013 - 2014 )مليون دوالر( 

اجمالي 
إيرادات 
البنك 
الكلية

حصة البنك 
بعد خصم 
املصاريف 
التشغيلية

حصة حسابات 
االستثمار /

اجمالي ايرادات 
التمويل املباشر 

حصة 
حسابات 
االستثمار 

املطلق

إجمالي 
املصاريف 
التشغيلية

إيرادات 
التمويالت 

املباشرة

1(.4 12.3 5.4 % 0.70 4.4 13 2013

19.9 14.( (.2 % 0.81 (.4 15.5 2014

 املصدر: )اجلدول من إعداد الباحث والبيانات من التقرير السنوي للبنك اإلسالمي العربي 2014( 

األعوام  للبنك خالل  املالي  املركز  بنود  أهم  تطورات  ملؤشر   )3( للجدول  وبالنظر 
2010 - 2014، جند أنها يف حتسن مستمر، حيث منت إجمالي التمويالت املباشرة 
بنسبة %210 ومن 79.8 مليون دوالر يف العام 2010 إلى 247.8 مليون دوالر يف العام 
2014، ومنت ودائع العمالء بنسبة %83 ومن 231.9 مليون دوالر يف العام 2010 إلى 
425.7 مليون دوالر يف العام 2014، كما منت موجودات البنك بنسبة %)9 ومن 285.7 

مليون دوالر إلى 1.9)5 مليون دوالر خالل الفترة 2010-2014.

الفترة  العربي خالل  اإلسالمي  للبنك  املالي  املركز  بنود  أهم  تطورات   )3( جدول 
2010 - 2014 )مليون دوالر( 

2014 2013 2012 2011 2010 البند

247.8 191.3 171.7 133.2 79.8 صايف التمويالت املباشرة

425.7 351.5 30(.3 23(.1 231.9 ودائع العمالء واحلسابات 
املطلقة

5(1.9 4(9.8 375.2 300.0 285.7 املوجودات 

املصدر: )التقرير السنوي للبنك اإلسالمي العربي، 2014(



81

ادي 
قتص

ط اال
لنشا

مية ا
ي تن

ية ف
سطين

 الفل
المية

إلس
ف ا

صار
ر الم

دو
ونية

لمدي
ية وا

لملك
وم ا

مفه
على 

ئمة 
 القا

مويل
ت الت

 أدوا
خدام

 است
كزات

وتر

العدد )6( ــ دولة قطر - أبريل 2017 م

ثانيا: البنك اإلسالمي الفلسطيني
شهد البنك اإلسالمي الفلسطيني خالل العام 2014 منواً يف صايف حقوق امللكية 
دوالر  مليون   (7.5 إلى   2013 العام  يف  دوالر  مليون   (3.4 من  لترتفع   (.4% بنسبة 
القطاع املصريف  %).4 من إجمالي حقوق ملكية  ولتمثل ما نسبته   2014 العام  يف 
الفلسطيني، ومنت موجودات البنك بنسبة %18 عن العام 2013، لترتفع من 502.2 
مليون دوالر يف العام 2013 إلى 595 مليون دوالر يف العام 2014 ولتمثل ما نسبته 
%5 من إجمالي موجودات القطاع املصريف الفلسطيني، كما شهد منواً يف ودائع 
العمالء بنسبة %13 لترتفع من 401.5 مليون دوالر يف العام 2013 إلى 455.9 مليون 
دوالر يف العام 2014 ولتشكل ما نسبته %5.1 من إجمالي ودائع القطاع املصريف 
الفلسطيني،وحقق البنك منواً يف إجمالي التمويالت املباشرة بنسبة %31 لترتفع من 
268.8 مليون دوالر إلى 352.9 مليون دوالر يف العام 2014 ولتمثل ما نسبته %7 من 
إجمالي التمويالت االئتمانية املمنوحة يف القطاع املصريف الفلسطيني، وقد حقق 
البنك أرباحاً يف نهاية العام 2014 ما يقارب 7.5 مليون دوالر بعد الضرائب، وبلغت 
العائد على حقوق  14.8، وبلغ معدل  النفقات واملصروفات قبل الضرائب  إجمالي 

امللكية %11 يف العام 2014، ومعدل العائد على األصول 1.2% (7).
التمويل  ألدوات  وفقاً  املباشر  التمويل  إليرادات   )4( رقم  اجلدول  إلى  وبالنظر 
املستخدمة من قبل البنك اإلسالمي الفلسطيني لألعوام 2014-2013، فإننا جند أن 
أعلى إيراد قد حققته أداة املرابحة لآلمر بالشراء بقيمة 18.25 مليون دوالر يف العام 
2013 ارتفعت إلى 22.3 مليون دوالر يف العام 2014 كونها األداة األكثر استخداماً يف 
التمويالت املباشرة، تال ذلك إيرادات استثمارات البنك لدى املصارف اإلسالمية 
األخرى بقيمة بلغت 1.3 مليون دوالر يف العام 2013 انخفضت إلى 9).0 مليون دوالر 
يف العام 2014، وشكلت إجمالي إيرادات التمويل البالغ قيمتها 22.3 مليون دوالر من 
إجمالي إيرادات البنك الكلية البالغ قيمتها 28.7 مليون دوالر ما نسبته %77، ومن 
األسباب الرئيسية التي جعلت املصارف اإلسالمية الفلسطينية تتجه إلى استخدام 
أداة املرابحة لآلمر بالشراء كونها تتصف بسهولة تسييلها ووضوح التدفق النقدي 

والعائد شبة املضمون واالبتعاد ما أمكن عن املخاطرة.

(7) البنك االإ�صالمي الفل�صطيني، التقرير ال�صنوي 2014 م
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اإلسالمي  للبنك  التمويل  ألداة  وفقا  املباشرة  التمويالت  إيرادات   )4( جدول 
الفلسطيني لألعوام 2013 - 2014 )مليون دوالر(

إجمالي 
إيرادات 

البنك

متويل 
السلطة

االستثمار لدى 
مصارف إسالمية

استصناع املنتهية 
بالتملك

املرابحة لألمر 
بالشراء

23.7 0.81 1.3 0.02 0.44 18.2 2013

28.7 0.45 0.(9 0.12 0.35 22.3 2014

املصدر: )اجلدول من إعداد الباحث والبيانات من التقرير السنوي للبنك اإلسالمي الفلسطيني 2014(

وبالنظر إلى اجلدول )5( لتوزيع حصص اإليرادات وفقاً الستخدام أدوات التمويل 
للبنك اإلسالمي الفلسطيني للعام 2013 - 2014، جند إيرادات البنك من التمويالت 
املباشرة قد بلغت 20.8 مليون دوالر يف العام 2013 ارتفعت إلى 24 مليون دوالر يف 
العام 2014 وهي متثل ما نسبته %83 من إجمالي إيرادات البنك البالغة 28.7 مليون 
دوالر يف العام 2014، وقد بلغت حصة أصحاب حسابات االستثمار املطلق )توفير/
ما  مشكلة   2013 العام  يف  دوالر  مليون   2.47 املباشر  التمويل  إيرادات  من  ألجل( 
نسبته %11 من اجمالي ايرادات التمويل املباشرة، انخفضت إلى 2.40 وهي متثل 
بلغت  بينما   ،2014 العام  يف  املباشر  التمويل  إيرادات  إجمالي  من   10% نسبته  ما 
حصة البنك من إيرادات التمويل املباشر دون احتساب مساهمة/حصة البنك يف 
الوعاء االستثماري 18.3 مليون دوالر وهي متثل ما نسبته %88 من إجمالي إيرادات 
نسبته  ما  دوالر وشكلت  مليون   21.( إلى  ارتفعت   ،2013 العام  املباشر يف  التمويل 

%87.5 من إجمالي إيرادات التمويل املباشر.

جدول )5( توزيع حصص إيرادات التمويل للبنك اإلسالمي الفلسطيني لألعوام 
2013 - 2014 )مليون دوالر( 

إجمالي 
إيرادات 
البنك 
الكلية

حصة البنك 
قبل خصم 
املصاريف 
التشغيلية

حصة حسابات 
االستثمار املطلق/ 
اجمالي اإليرادات 

حصة 
حسابات 
االستثمار 

املطلق

إجمالي 
املصاريف 
التشغيلية

إجمالي 
اإليرادات 

من 
التمويالت 

23.7 18.3 11 % 2.47 5 20.8 2013

28.7 21.( 10 % 2.40 7.3 24 2014

 املصدر: )اجلدول من إعداد الباحث والبيانات من التقرير السنوي للبنك اإلسالمي الفلسطيني 2014(
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الفلسطيني خالل  اإلسالمي  للبنك  املالي  املركز  بنود  ))( ألهم  للجدول  وبالنظر 
األعوام 2010 - 2014، جند أهم بنود املركز املالي للبنك يف حتسن مستمر، حيث 
ارتفعت صايف التمويالت املباشرة من 171 مليون دوالر يف العام 2010 إلى 352.9 
مليون دوالر يف العام 2014، وزادت ودائع العمالء من 298 مليون دوالر إلى 455.9 
مليون دوالر يف العام 2014، كما ارتفعت موجودات البنك من 357.3 مليون دوالر إلى 

595.2 مليون دوالر خالل تلك الفترة. 

جدول )6( تطور أهم بنود املركز املالي للبنك اإلسالمي الفلسطيني خالل الفترة 
2010 - 2014 )مليون دوالر(

2014 2013 2012 2011 2010 البند

352.9 2(8.8 209.4 187.3 171.0 صايف التمويالت املباشرة

455.9 401.5 352.5 328.7 298.0 ودائع العمالء واحلسابات 
املطلقة

595.2 502.2 423.1 392.( 357.3 املوجودات 

املصدر: اجلدول من إعداد الباحث والبيانات من التقرير السنوي للبنك اإلسالمي الفلسطيني،2014

ويف سياق تقييم دور املصرفني اإلسالميني يف فلسطني، كان ال بد من إجراء مقارنه 
ألهم بنود املركز املالي للمصرفني، واجلدول رقم )7( يبني أوجه املقارنة ألهم بنود 

املركز املالي للمصرفني: 
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جدول )7( أوجه املقارنة ألهم بنود املركز املالي للمصارف اإلسالمية الفلسطينية 
لألعوام 2013 - 2014 )مليون دوالر(

البنك اإلسالمي الفلسطينيالبنك اإلسالمي العربيالبند

2013201420132014

1.9502.2595.2)85)4مجموع املوجودات

7.5)3.4)7.7)2.3)حقوق امللكية

351.5425.8401.5455.9إجمالي ودائع العمالء

719.923.728.7.)1إجمالي إيرادات البنك الكلية

11.814.214.819.3إجمالي النفقات قبل الضريبة

57.5.)3.54.1صايف الربح

8.8352.9)191.3247.12صايف التمويالت املباشرة

1315.520.824إيرادات التمويل املباشر

حصة احلسابات املطلقة من 
إيرادات التمويل

0.700.812.472.40

).18.321).12.314حصة البنك من إيرادات التمويالت

املصدر: )اجلدول من إعداد الباحث والبيانات من التقارير السنوية للبنك اإلسالمي العربي والفلسطيني، 2014(

من خالل مراجعتنا للجدول )7( أعاله، ألهم بنود املركز املالي للمصارف اإلسالمية 
قد  الفلسطيني  اإلسالمي  البنك  أن  جند   ،2014  -  2013 لألعوام  الفلسطينية 
منح متويالت مباشرة بقيمة 268.8 مليون دوالر و بنسبة %)) من إجمالي ودائع 
ما  وشكلت   2014 العام  دوالر يف  مليون   352.9 إلى  ارتفعت  البنك  لدى  العمالء 
نسبته %77 من إجمالي ودائع العمالء، بينما قدم البنك اإلسالمي العربي متويالت 
مباشرة بقيمة 191.3 مليون دوالر وبنسبة %48 من إجمالي ودائع العمالء يف العام 
2013 ارتفعت إلى 247.1 يف العام 2014 وشكلت ما نسبته %58 من إجمالي ودائع 
العمالء للبنك يف العام 2014، وأن الفارق بني املصرفني يف هذا اجلانب قد بلغ 13% 
و%19 لألعوام 2013 - 2014 على التوالي لصالح البنك اإلسالمي الفلسطيني يف 
التأثير على حجم االستثمار  استثمار أموال املودعني يف منح التمويالت وبالتالي 
املطلقة  أن هناك فارقاً يف حصة أصحاب احلسابات  أيضاً  البنك، وجند  وأرباح 
من إيرادات التمويل املباشر بني املصرفني، حيث جند أن حصة حسابات أصحاب 
احلسابات املطلقة من إجمالي اإليرادات الناجمة عن التمويالت املباشرة يف البنك 
حصة  بلغت  بينما   ،2014 العام  يف   10% نسبة  بلغت  قد  الفلسطيني  اإلسالمي 
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أصحاب احلسابات املطلقة من إيرادات التمويل املباشر يف البنك اإلسالمي العربي 
%5 يف العام 2014، وهذا داللة واضحة أن البنك اإلسالمي العربي يتقاضى حصة 
أكبر من اإليرادات الناجمة عن التمويالت املباشرة باملقارنة مع البنك اإلسالمي 

الفلسطيني على حساب املودعني. 
ومبراجعة اجلدول )8( أدناه، لتوزيع التمويالت االئتمانية حسب نوع أداة التمويل 
املستخدمة، جند أن هناك تقارباً يف نوع أداة التمويل األكثر استخدما لدي املصرفني 
وهي أداة املرابحة لآلمر بالشراء، وقد شكلت ما نسبته %90 من إجمالي التمويالت 
العام  يف   88.7% إلى  انخفضت   2013 العام  يف  العربي  اإلسالمي  للبنك  املباشرة 
2014، وشكلت ما نسبته %98 للبنك اإلسالمي الفلسطيني من إجمالي التمويالت 
املباشرة يف العام 2013 انخفضت إلى %95 يف العام 2014، تال ذلك أداة اإلجارة 
املنتهية بالتملك، وهذه داللة واضحة على أن املصارف اإلسالمية الفلسطينية ال 
على  القائمة  التمويل  أدوات  وخاصة  التمويل  أدوات  باقي  عادل  بشكل  تستخدم 
مفهوم امللكية، والتركيز فقط وبنسبة عالية على أداة املرابحة لآلمر بالشراء، وهذا 
الفلسطينية يف  اإلسالمية  املصارف  مساهمة  مستوى  تدني  مدى  يعكس  أو  يدل 

تنمية النشاط االقتصادي. 

جدول )8( توزيع التمويالت املباشرة حسب نوع أدوات التمويل لألعوام 2013 - 2014

املرابحة لآلمر حسب األداة
بالشراء

املشاركةاالستصناعاملضاربةاملنتهية بالتملك

2013201420132014201320142013201420132014

اإلسالمي 
العربي

172.4219.3814.97.97.(42.52.8--1.9

اإلسالمي 
الفلسطيني

2(3.(333.75.95.29----5.(0.44.00.(1.(

3.5).80.)55313.9207.913.22.9)43اإلجمالي 

املصدر: )اجلدول من إعداد الباحث والبيانات من التقارير السنوية للبنك اإلسالمي العربي والفلسطيني،2014(

اإلسالمي  للبنك  املالي  األداء  مؤشرات  أهم  أدناه،يستعرض   )9( التالي  واجلدول 
الفلسطيني والبنك اإلسالمي العربي لألعوام 2013 - 2014، ومن جدول مؤشر األداء 
جند أن هناك تقارباً بني املصرفني ألغلب املؤشرات وإن دل ذلك فإنه يدل على أن 
املصرفني ينتهجان سياسات واستراتيجيات متشابهة كون املصرفني يعمالن يف ظل 

بيئة اقتصادية واجتماعية واحدة مما يساعد على تقارب نتائج املؤشرات املالية. 
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جدول )9( أهم مؤشرات األداء املالي للبنوك اإلسالمية الفلسطينية خالل العام 2013 - 2014
اإلسالمي العربياإلسالمي الفلسطينيالبند

2013201420132014

% 4.9)3% 307% 522% 423التمويالت املباشرة /حقوق امللكية 

% 75.7% 75 % 5.)7% 79ودائع العمالء /املوجودات

% 44% 40.7% 59.2% 53التمويالت املباشرة /املوجودات

% 58% 54% 77.4% 7)التمويالت املباشرة /ودائع العمالء

% 77.7% 78% 87.783.5%إيرادات التمويل/إجمالي اإليرادات

% 0.7% 0.7% )1.2% 1.3نسبة العائد على األصول

% 1.)% ).5% 11.1% 10.3نسبة العائد على حقوق امللكية

املطلوبات وحقوق أصحاب احلسابات 
املطلقة / املوجودات

87 %8(.9 %8( %87.9 %

% 5% )% 10% 12حصة احلسابات املطلقة /إيرادات التمويل املباشر

% 95% 94% 90% 88حصة البنك / إيرادات التمويل املباشر

املصدر: )اجلدول من إعداد الباحث والبيانات من التقارير السنوية للبنك اإلسالمي العربي والفلسطيني،2014(

دور املصارف اإلسالمية عامة يف متويل املشروعات ودعم التنمية االقتصادية: 
التنمية يف اإلسالم لها نظرة شاملة لكل من اجلوانب االقتصادية واالجتماعية يف 
املجتمع على مستوى الفرد واجلماعة، وهي تشمل أيضاً حتقيق مقاصد الشريعة 
ذات  وهي  واملال،  والنسل،  والعقل،  والنفس،  الدين،  حفظ  اخلمسة  اإلسالمية 
سمات خاصة تتمثل يف أنها تنبع من عقيدة املسلم من إميانه أنه مستخلف لعمران 
األرض، وينبغي له أن يعمل على استثمار املوارد املسخرة بأفضل استثمار ممكن، 
والتنمية باملفهوم اإلسالمي تنمية عقائدية وشاملة، فهي عقائدية مبعنى أنها تلتزم 
للفرد  التنمية االقتصادية واالجتماعية، وشاملة  بكل ضوابط الشريعة يف حتقيق 
وإمنا هي  األخر  دون  على جيل  تقتصر  ال  وهي  كافة،  اإلنتاج  وعناصر  واملجتمع 
عملية متواصلة، وتقوم التنمية على أساس قيام املسلم بواجب اإلعمار الذي يستلزم 
استثمار وتنمية املوارد املادية على اختالفها، وتشمل التنمية باملفهوم اإلسالمي إلى 
التنمية  من  وهاماً  أساسياً  التي متثل جزءاً  البشرية  التنمية  املوارد،  تنمية  جانب 
اإلسالمية، فتقوم بتنمية الفرد املستخلف وتوفير مستوى الكفاية له وفقا للمقاصد 

الشرعية اخلمسة، وتعتمد التنمية اإلسالمية على بعدين هما(8):
البعد االجتماعي: ويتمثل يف التصور اإلسالمي للمسألة االجتماعية وهي املسألة 

(8) الرفيعي واآخرون،،امل�صارف االإ�صالمية ودورها يف عملية التنمية االقت�صادية، جملة كلية بغداد للعلوم االقت�صادية، العدد 31، �صفحة 31، 2012 م



87

ادي 
قتص

ط اال
لنشا

مية ا
ي تن

ية ف
سطين

 الفل
المية

إلس
ف ا

صار
ر الم

دو
ونية

لمدي
ية وا

لملك
وم ا

مفه
على 

ئمة 
 القا

مويل
ت الت

 أدوا
خدام

 است
كزات

وتر

العدد )6( ــ دولة قطر - أبريل 2017 م

واإلنفاق،  العمل  واملجتمع،  اإلنسان  الثالثة  األساسية  العناصر  تتحد عندها  التي 
احلالل واحلرام. والبعد االقتصادي: وهو التصور اإلسالمي للمشكلة االقتصادية 
التوزيع  واإلشباع،  احلاجة  واإلنتاج  )املوارد  الثالثة  العناصر  عندها  تتحد  التي 

والتوازن(.
إن التنمية االقتصادية حتتاج إلى تغيير يف بعض التنظيمات واملؤسسات االقتصادية 
السائدة وإيجاد مؤسسات وتنظيمات جديدة، ومن أهمها املؤسسات املالية واملصرفية 
تَُعد  نفسه  الوقت  والتي هي يف  املجتمع  الكامنة يف  املدخرات  تعبئة  القادرة على 
قنوات لتوجيه هذه املوارد نحو أوجه االستثمار املختلفة، فالنظام اإلسالمي يبحث 
املختلفة  االستثمار  سبل  نحو  املدخرات  توجيه  خالل  من  الفاعل  االستثمار  عن 
وإلغاء  الطوعي،  االستثمار  على  واحلث  الزكاة  وفرض  االكتناز  إلغاء  يف  واملتمثلة 
الفائدة على رأس املال والعمل بنظام املشاركة يف الربح، وتكييف منط االستثمار يف 
املجتمع مبا يؤدي إلى تناسب الهيكل السلعي للعرض مع الهيكل السلعي للطلب ملنع 

حدوث اختالل هيكلي يف االقتصاد(9). 
وهذا كله ينبثق من وظيفة املال يف اإلسالم ملا متثله هذه الوظيفة من التزام يف 
وضع املال يف خدمة املجتمع وإسعاد الفرد وتوسيع قاعدة املستفيدين من األموال، 
وحتقيق صالح كل األطراف من مودعني ومستثمرين، وأن املصارف اإلسالمية تعمل 
بحكم طبيعتها على تعبئة املوارد مبا يتيح حتقق عنصر التكوين الرأسمالي الذي هو 

أولى ضرورات التنمية(10).
إن املنهج التنموي والفعال للمجتمعات اإلسالمية البد وأن ينبع من املعتقدات والقيم 
اإلسالمية املستندة إلى القرآن الكرمي والسنة النبوية، ويكون للمصارف اإلسالمية 
الدور األساسي )وليس مجرد دور ثانوي أو هامشي( يف أحداث التنمية وحتقيقها 

من خالل متويل القطاعات االقتصادية املختلفة.
ويعد التمويل من أهم الوظائف الرئيسية ألي مشروع سواء كان صناعياً أو زراعياً 
أو جتارياً أو خدماتياً، فالتمويل هو الذي يساعد على إنشاء املشروعات وتوسيع 
مبا  املشروعات  يرفد  الذي  هو  املصارف  يف  ممثاًل  املالي  والقطاع  منها،  القائم 
حتتاجه من أموال، وهي التي تعمل على جتميع املدخرات املبعثرة لتقوم بضخها يف 
جسم االقتصاد احمللي بقطاعاته املختلفة لتعمل على تقوية هذا االقتصاد ومنوه 
وتطوره، وعلى هذا األساس فإن منو القطاعات االقتصادية يعتمد بشكل كبير على 
هاما يف  دوراً  تؤدي  إنها  املصرفية، حيث  املؤسسات  وأهمها  املالي  القطاع  كفاءة 
جتميع املدخرات واستثمارها يف مجاالت مختلفة تعود بالنفع الوفير على البلد يف 

(9) الرفيعي واآخرون،،امل�صارف االإ�صالمية ودورها يف عملية التنمية االقت�صادية، جملة كلية بغداد للعلوم االقت�صادية، العدد 31، �صفحة 31، 2012 م

(10) نف�س امل�صدر ال�صابق، �صفحة 32، 2012م
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شكل زيادة اإلنتاجية والتشغيل وتقليل البطالة، ورفع مستوى البنية االقتصادية(11).
وجند يف االقتصاد اإلسالمي أن املصارف اإلسالمية تقع عليها مسئولية خاصة يف 
النهوض بواجب التنمية باعتبار أنها حتمل مسئولية املال وإدارته كونها ذات طبيعة 
بتعبئة املدخرات ومحاربة االكتناز وتوجيه املدخرات  مؤسسية إمنائية،حيث تقوم 
نحو االستثمار خلدمة املجتمع بصورة تتفق مع الشريعة اإلسالمية، فهي مؤسسة 
اقتصادية واجتماعية ومالية ومصرفية، تسعى لوضع املال يف وظيفته األساسية يف 

املجتمع.
وتسعى املصارف اإلسالمية إلي حتقيق العديد من األهداف التي من أهمها(12):

1. إيجاد البديل اإلسالمي لكافة املعامالت املصرفية التي يحتاج إليها املسلم يف 
نشاطه اليومي التجاري، الصناعي، الزراعي وغير ذلك، ورفع احلرج عن املسلمني 

يف املعامالت املصرفية اليومية.
2. تنمية الوعي االدخاري بشتى السبل لدى مختلف فئات املجتمع ومكافحة االكتناز.
تلبي  التي  واألدوات  اآلليات  وخلق  املالئمة  الفرص  بإيجاد  االستثمار  تشجيع   .3

احتياجات املستثمرين.
والشركات  األفراد  من  األعمال  ألصحاب  الالزمة  األموال  رؤوس  توفير   .4

واملؤسسات. 
وللتعرف على دور املصارف اإلسالمية الفلسطينية يف تنمية النشاط االقتصادي،ال 
بد من التطرق إلى حصة مشاركتها مجتمعة نسبة إلى القطاع املصريف الفلسطيني 
املوجودات.  وإجمالي  العمالء  ودائع  وحجم  املمنوحة  التمويالت  حجم  حيث  من 
وبالنظر إلى اجلدول )10( أدناه، جند أن إجمالي موجودات املصارف اإلسالمية 
الفلسطينية نسبة إلى إجمالي موجودات القطاع املصريف الفلسطيني خالل الفترة 
2010 - 2014 قد بلغت %7.3 يف العام 2010 ارتفعت إلى %9.7 يف العام 2014 ومبعدل 
منو بلغ %79.9 للمصارف اإلسالمية بينما بلغت نسبة النمو للقطاع املصريف 34.2% 
وإذا ما نظرنا إلى إجمالي ودائع العمالء يف املصارف اإلسالمية الفلسطينية جند 
أن نسبتها إلى إجمالي ودائع القطاع املصريف الفلسطيني بلغت %7.7 يف العام 2010 
ارتفعت إلى %9.8 يف العام 2014 وبنسبة منو بلغت %3.)) للمصارف اإلسالمية بينما 
الفترة  31.% خالل  القطاع املصريف  العمالء يف  النمو إلجمالي ودائع  كانت نسبة 
2010 - 2014، وهي نسبة منو جيدة باملقارنة مع باقي املصارف التجارية خاصة وان 
املصارف اإلسالمية حديثة النشأة يف فلسطني باملقارنة مع فروع البنوك الوافدة 

(11) مقداد وحل�س، جملة اجلامعة اال�صالمية، املجلد الثالث ع�صر، العدد االول، �صفحة 248 - 249، 2005 م

(12) علي،اأحمد حممد، دور البنوك االإ�صالمية يف جمال التنمية، الطبعة االوىل، �صل�صة حما�صرات للعلماء الفائزين بجائزة البنك، �صفحة 12، 1995م
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إلى فلسطني وانتشارها، وإذا ما نظرنا إلى إجمالي حجم التمويالت املمنوحة من 
القطاع  قبل  من  املمنوحة  التمويالت  إجمالي  إلى  نسبة  اإلسالمية  املصارف  قبل 
املصريف الفلسطيني جند أنها بلغت %).8 يف العام 2010 ارتفعت إلى %12.2 يف العام 
2014 وبنسبة منو بلغت %141 بينما كانت نسبة النمو يف مجال التسهيالت االئتمانية 

للقطاع املصريف %9) خالل الفترة 2010 - 2014.

املصريف  القطاع  إلى  نسبة  اإلسالمية  للبنوك  املالي  املركز  بنود  أهم   )10( جدول 
الفلسطيني 2010 - 2014 )مليون دوالر(

201220132014 20102011البند

البنوك 
اإلسالمية/

القطاع املصريف

البنوك 
اإلسالمية/

القطاع املصريف

البنوك 
اإلسالمية/
القطاع 
املصريف

البنوك 
اإلسالمية/

القطاع املصريف

البنوك 
اإلسالمية/

القطاع املصريف

إجمالي 
املوجودات 

(437.3 %(937.4 %7987.9%9708.( %11579.7 %

إجمالي 
الودائع

5307.7 %5(58.1 %(59%8.87539 %8819.8 %

إجمالي 
التمويالت 

2498.( %3209 %3819.1%4(010.2%(0012.2%

املصدر: )اجلدول من إعداد الباحث والبيانات املالية من التقارير السنوي للمصرفني وسلطة النقد، 2014(

وللمزيد من التعرف على دور املصارف اإلسالمية الفلسطينية يف تنمية النشاط 
اإلسالمية  املصارف  موجودات  بنود  أهم  تركزات  حتليل  من  بد  ال  االقتصادي، 
البنك  موجودات  تركزات  ألهم  أدناه،   )11( جدول  إلى  وبالنظر  الفلسطينية، 
خارج  البنك  توظيفات  إجمالي  أن  جند   2014  -  2013 لألعوام  العربي  اإلسالمي 
بلغت  حيث  البنك،  موجودات  إجمالي  من   22.9% نسبته  ما  شكلت  قد  فلسطني 
ودائع  إلى إجمالي  107.3 مليون دوالر، ونسبة  البنك اخلارجية  توظيفات  إجمالي 
العمالء البالغة ).351 مليون دوالر جند نسبة التوظيف اخلارجي إلى إجمالي ودائع 
العمالء بلغت %30.5 يف العام 2013 ارتفعت إلى %33 يف العام 2014، وقد ارتفعت 
%25 وقد  إلى   22.9% البنك من  إلى إجمالي موجودات  التوظيف اخلارجي  نسبة 
اإلسالمي  للبنك  املباشرة  التمويالت  إلى صايف  اخلارجي  التوظيف  نسبة  شكلت 
العربي %)5 يف العام 2014، وبتقديرنا أن هذه النسبة مرتفعة كون البنك اإلسالمي 
الفلسطيني  االقتصاد  تنشيط  واالجتماعية  الدينية  مسؤوليته  على  تقع  العربي 
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احمللي واستثمار أموال الفلسطينيني داخل فلسطني ال خارجها. 

جدول )11( أهم تركزات موجودات البنك اإلسالمي العربي وفقا للتوزيع اجلغرايف 
للعام 2013 - 2014 )مليون دوالر( 

خارج فلسطني داخل فلسطني  خارج فلسطني داخل فلسطني  تركزات املوجودات

2014 2014 2013 2013

247.1 ------ 191.3 التمويالت املباشرة 

130 128.( 100 121.9 أرصدة لدى بنوك وسلطة 
النقد

9.1 (.8 ---- استثمارات لدى بنوك 
إسالمية

0.47 (.( 0.48 (.( موجودات مالية بالقيمة 
العادلة

0.21 44.7 0.3 40.2 موجودات أخرى

140.( 427 107.5 3(0 املجموع

 املصدر: )اجلدول من إعداد الباحث والبيانات من التقرير السنوي للبنك اإلسالمي العربي، 2014(

لألعوام الفلسطيني  اإلسالمي  البنك  موجودات  أهم  تركزات  بخصوص   أما 
اخلارجي  التوظيف  نسبة  أن  جند  أدناه،   )12( اجلدول  ومبراجعة   ،2014  -  2013
إلى مجموع موجودات البنك بلغت %13 يف العام 2013، ونسبة إلى إجمالي ودائع 
العمالء بلغت %)1، ويف العام 2014 انخفض التوظيف اخلارجي نسبة إلى إجمالي 
املوجودات من %13 إلى %4.)، وأيضاً انخفض التوظيف اخلارجي نسبة إلى إجمالي 
الودائع من %)1 إلى %8.3، وشكل التوظيف اخلارجي نسبة إلى صايف التمويالت 
املباشرة %10 يف العام 2014، وبتقديرنا العام حول التوظيف اخلارجي للمصرفني 
فلسطني  داخل  التوظيفات  تلك  تستثمر  أن  للمصرفني  األجدى  كان من  أنه  جند 
أموال  واستثمار  الفلسطيني احمللي  االقتصاد  تنشيط  تقع على مسؤوليتهم  حيث 
إلى هذه  الفلسطيني أحوج  املجتمع  الفلسطينيني داخل فلسطني ال خارجها كون 

املبالغ لالستفادة منها. 
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 جدول )12( أهم تركزات موجودات البنك اإلسالمي الفلسطيني لألعوام
2013 - 2014 )مليون دوالر(

خارج فلسطني داخل فلسطني خارج فلسطني  داخل 
فلسطني

البنود

2014 2013 2014 2013

0.4( 352.4 1.1 2(7.( التمويالت املباشرة بالصايف

33.( 1(8 (0.5 135 أرصدة لدى بنوك وسلطة النقد

35.1 31.( موجودات أخرى

4.1 5 موجودات بالكلفة املطفأة 

38.1 555.5 ((.( 434.4 املجموع

املصدر: )اجلدول من إعداد الباحث والبيانات من التقرير السنوي للبنك اإلسالمي الفلسطيني 2014(

القطاع  مع  اإلسالمية  للمصارف  اخلارجي  التوظيف  نسبة  مقارنة  متت  ما  وإذا 
املصريف الفلسطيني يف العام 2014، جند أن القطاع املصريف الفلسطيني قد وظف 
بلغت  إجمالية  وبقيمة  فلسطني  خارج  املوجودات  إجمالي  من   32.2% نسبته  ما 
3823.5 مليون دوالر، وشكل التوظيف اخلارجي ما نسبته %).39 من إجمالي ودائع 
القطاع املصريف الفلسطيني، بينما سجل التوظيف اخلارجي للمصارف اإلسالمية 
املوجودات،  إجمالي  من   15.4% نسبته  ما   2014 العام  يف  مجتمعه  الفلسطينية 
%20 من إجمالي ودائع املصارف اإلسالمية  التوظيف اخلارجي ما نسبته  وشكل 

الفلسطينية مجتمعة. 
قبل  من  املمنوحة  التمويالت  تركزات  درجة  على  الضوء  نسلط  أن  أيضاً  وميكن 
املصارف اإلسالمية ملختلف القطاعات االقتصادية حتى يتضح لنا مدى مساهمة 

املصارف اإلسالمية الفلسطينية يف النشاط االقتصادي. 
البنك  املمنوحة من قبل  املباشرة  التمويالت  لتوزيع  أدناه  ومبراجعة اجلدول )13( 
اإلسالمي الفلسطيني يف متويل القطاعات االقتصادية لألعوام 2013 - 2014، جند 
أن متويل العقارات ومتلك األراضي والشقق السكنية قد حقق أعلى قيمة متويل 
وبواقع )8 مليون دوالر يف العام 2013 ارتفعت إلى 100 مليون دوالر يف العام 2014، 
تال ذلك متويل التجارة والسلع االستهالكية وبقيمة إجمالية 31.5 مليون دوالر يف 
العام 2013 ارتفعت إلى، 77.4 مليون دوالر ومن 38.3 مليون دوالر إلى 5.2) مليون 
دوالر على التوالي، وأدنى قطاع قد مت متويله هو القطاع الصناعي والزراعي بقيمة 
بلغت 4.7 مليون دوالر يف العام 2013 ارتفعت إلى 7.9 مليون دوالر يف العام 2014، 
يتوجب متويله  الذي  االقتصادية يف فلسطني  القطاعات  أهم  أنه من  بالرغم من 
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التوزيع يف متويل  لعدالة  جيداً  انطباعاً  تعطي  ال  املؤشرات  وهذه  عالية،  وبنسبة 
القطاعات االقتصادية املختلفة وأيضاً ال تفي مبستوى التوقعات التي يفترض أن 
تكون التركزات التمويلية موزعة بني القطاعات االقتصادية بعدالة وبشكل متوازن. 

للبنك   2014  -  2013 لألعوام  القطاعات  حسب  التمويالت  توزيع   )13( جدول 
اإلسالمي الفلسطيني )مليون دوالر( 

قطاع خاص و أخرى سلع استهالكية 
وخدمات

عقارات  جتارة اجلملة 
واملفرق

صناعة وزراعة

2014  2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

1(.5 17.7 (5.2 38.3 100.8 8( 77.4 31.5 7.9 4.7

1(.4

0.043

خاص
17.7
أخرى 
0.015

18.4

4(.8

استهالكي
12.5

سيارات
25.8

84.8

1(

إنشاءات 
(9.3

أراضي 
1(.7

77

0.43

داخلي 
28

خارجي
3.3

(.81

1.15

زراعة
 3.9(
صناعة
0.75

املصدر: )اجلدول من إعداد الباحث والبيانات من التقرير السنوي للبنك اإلسالمي الفلسطيني 2014(

القطاعات  حسب  املباشرة  التمويالت  لتوزيع   )14( أدناه  اجلدول  إلى  وبالنظر 
االقتصادية يف البنك اإلسالمي العربي لألعوام 2013 - 2014، جند أن حصة متويل 
التمويالت  إجمالي  من  قيمة  أعلى  على  حاز  قد  احلرفية  املهن  ومتويل  التجارة 
ذلك  تال  دوالر،  مليون   49.3 إلى  ارتفع   2013 العام  يف  دوالر  مليون   43.3 وبقيمة 
القطاع اخلاص والذي يشتمل على بند متويل شراء األصول كاألراضي والعقارات 
لغايات استثمارية وبقيمة 39 مليون دوالر، وأدنى حصة يف التمويالت حسب توزيع 
التمويالت للقطاعات االقتصادية كان لقطاع الصناعة والزراعة حيث سجل أدنى 
قيمة من إجمالي التمويالت املمنوحة بقيمة 10.1 مليون دوالر وشكلت ما نسبته 5% 
من إجمالي التمويالت املمنوحة، ارتفعت يف العام 2014 إلى 13.1 مليون دوالر، وإذا 
ما نظرنا إلى بند متويل السيارات لغايات االقتناء الشخصي يف قطاع متويل السلع 
االستهالكية والسيارات، جند إن متويل السيارات لالقتناء الشخصي قد سجل ما 
 2014 العام  29.5 مليون دوالر يف  إلى  ارتفع   2013 العام  18 مليون دوالر يف  قيمته 

باملقارنة مع متويل قطاع بأكمله كقطاع الصناعة والزراعة.
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جدول )14( توزيع التمويالت حسب القطاعات االقتصادية لألعوام 2013 - 2014 
للبنك اإلسالمي العربي )مليون دوالر( 

قطاع خاص 
وعقارات

سلع استهالكية 
وخدمات

أراضي لالستثمار 
ولالقتناء 

جتارة ومهن حرفية صناعة وزراعة

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

45 33.8 54.2 3(.7 37.( 25.1 49.3 43.3 13.1 10.1

21

24

عقارات 
17.8
سكن
1(

5.8

29.5

18.9

استهالكية
1.7

سيارات
18.8

خدمات
1(.2

21.8

15.7

لالستثمار 
21.5

لالقتناء 
3.5

45.(

3.7

جتارة 
داخلي
40.1
متويل 
مهن
3.2

0.4(

12.7

زراعة
0.(7

صناعة 
9.4(

املصدر: )اجلدول من إعداد الباحث والبيانات من التقرير السنوي للبنك اإلسالمي العربي 2014(

وللمزيد من التوضيح حول تركز التمويالت املمنوحة من قبل املصرفني اإلسالميني 
لتوزيع  املقارنة  أوجه   )15( اجلدول  يوضح  االقتصادية،  القطاعات  مختلف  على 
التمويالت املباشرة حسب القطاع االقتصادي للعام 2014، حيث جند أن السلطة 
الوطنية الفلسطينية قد مولت بقيمة إجمالية من قبل املصرفني مببلغ 135.2 مليون 
دوالر من قبل البنوك اإلسالمية مجتمعه، تال ذلك متويل اإلسكان والعقارات ومتلك 
األراضي والشقق السكنية قد حقق أعلى قيمة متويل من قبل املصرفني وبإجمالي 
بإجمالي  الصناعية  واملهن  واحلرف  التجارة  متويل  ذلك  تال  دوالر،  مليون   218.9
إجمالية  بقيمة  السيارات  واقتناء  االستهالكية  السلع  ومتويل  دوالر،  مليون   12(.7
73.3 مليون دوالر، وأدنى قطاع قد مت متويله هو قطاع الصناعة والزراعة بقيمة 
إجمالية بلغت 21 مليون دوالر، بالرغم من انه من أهم القطاعات االقتصادية يف 
انطباعاً  تعطي  ال  املؤشرات  وهذه  عالية.  وبنسبة  متويله  يتوجب  الذي  فلسطني 
التوقعات  تفي مبستوى  ال  وأيضاً  االقتصادية  للقطاعات  التمويل  لتركزات  جيداً 
التي يفترض أن تكون التركزات التمويلية عادلة لكافة القطاعات حتى تدفع بعجلة 

التنمية االقتصادية.
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للمصارف  القطاع  حسب  املباشرة  التمويالت  لتوزيع  املقارنة  أوجه   )15( جدول 
اإلسالمية الفلسطينية للعام 2014 )مليون دوالر( 

صناعه 
وزراعه

جتارة 
جملة 
ومفرق 

عقارات 
وسكن 
وإنشاءات

سلع 
استهالكية 
وسيارات

خدمات 
واقتناء 
أصول 

لالستثمار

قطاع 
)السلطة(

547.9.)13.149.345.135.35اإلسالمي العربي

اإلسالمي 
الفلسطيني

7.977.484.93832.487.3

713073.388.9135.2.)2112اإلجمالي 

املصدر: )اجلدول من إعداد الباحث والبيانات من التقارير السنوية للبنك اإلسالمي العربي والفلسطيني، 2014(

تركزات استخدام أدوات التمويل القائمة على مفهوم امللكية واملديونية
يف املصارف اإلسالمية الفلسطينية:

ألجل حتقيق أهدافها االستثمارية تستخدم املصارف اإلسالمية الفلسطينية أدوات 
كاملشاركة  امللكية  مفهوم  على  قائم  هو  ما  منها  األدوات  وهذه  مختلفة،  متويلية 
املشروع  ملكية  يف  وعميله  اإلسالمي  املصرف  من  كل  يشترك  حيث  واملضاربة، 
املمول بغض النظر عما يقدمه كل طرف ماالً كان أو عماًل أو االثنني معاً، فيأخذ 
العميل نتيجة لهذه الشراكة صفة املالك للمشروع، ومنها ما هو قائم على مفهوم 
والتي  احلسن،  والقرض  والسلم  واالستصناع  واإلجارة  املرابحة  كبيوع  املديونية 
أن  إاّل  التمويل،  من  املستفيد  العميل  ذمة  ثابتة يف  مديونية  بها  التعامل  ينتج عن 
املالحظ من خالل التقارير السنوية الصادرة عن املصارف اإلسالمية الفلسطينية 
أن صيغ التمويل القائمة على مفهوم املديونية قد طغت على أغلب استخداماتها 
يف حني أن بعض الصيغ القائمة على مفهوم امللكية كاملضاربة واملشاركة استخدمت 
وعليه  املمنوحة،  املباشرة  التمويالت  إجمالي  مع  باملقارنة  منخفضة  وبقيم  حديثاً 
فإننا سنحاول من خالل هذه الدراسة معرفة ما درجة تركزات استخدام املصارف 
امللكية من  القائمة على مفهوم  التمويل اإلسالمية  الفلسطينية ألدوات  اإلسالمية 
جهة، واملديونية من جهة أخرى، وأهمية تلك األدوات يف تنمية النشاط االقتصادي، 
وبشكل أكثر دقة سنحاول معرفة مدى مساهمة الصيغ التمويلية التي تستخدمها 
املصارف اإلسالمية القائمة على مفهوم امللكية واملديونية يف النشاط االقتصادي؟ 
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وسيتم ذلك من خالل:
اإلسالمية  للصيغ  الفلسطينية  اإلسالمية  املصارف  استخدام  درجة  بيان   : أواًل 

القائمة على مفهوم امللكية ودورها يف تنمية النشاط االقتصادي .
من صيغ التمويل القائمة على مفهوم امللكية املضاربة واملشاركة، وهي أدوات قائمة 

على أساس املشاركة يف الربح واخلسارة ويف ملكية املشروع املمول: 

1. املضاربة :
األساس  وهي  اإلسالمي،  االقتصاد  التمويل يف  أهم صور  إحدى  املضاربة  تعتبر 
الذي تقوم عليه فكرة املصارف اإلسالمية يف قبولها للودائع وتشغيلها لها، سواء 
أكانت مضاربة مطلقة أم مضاربة ثالثية العالقة (13)، وتعني صيغة املضاربة دخول 
املصرف يف صفقٍة محددٍة مع متعامل أو عدة متعاملني بحيث يقدم املصرف املال 
الالزم للصفقة ويقدم املتعامل اجلهد، ويصبح الطرفان أو األطراف شركاء يف الغنم 
املتفق عليها، وإن  للنسب  الربح وفقا  الربح واخلسارة، بحيث يوزع  والغرم أي يف 
حتققت خسارة يتحملها املصرف بخسارة رأسماله ويتحمل املتعامل خسارة جهده، 
وهي باألساس تقوم على أساس الصدق واألمانة واإلخالص من جانب املضارب، 
وال يترتب على املضارب أية مديونية مالية نتيجة للخسارة ما لم يثبت التعدي أو 
التقصير، وللمضاربة منافع ودور فاعل يف التنمية االقتصادية عالوة على ما حتققه 
من فائدة للمضاربني مثل إنشاء مشروعات جديدة تنتج فرصاً جديدة للعمل مما 
يؤدي إلى املساعدة يف التغلب على البطالة وكذلك يف منع اكتناز األموال، وحتقق 
وإنشاء  االستثمار  وحجم  التشغيل  فرص  من  وتزيد  اإلنتاج،  عناصر  بني  التكامل 
مشاريع جديدة، وباحملصلة تدعم وتساهم يف التنمية االقتصادية، إال أن استخدام 
املصارف اإلسالمية الفلسطينية ألداة املضاربة ضئيلة باملقارنة مع أدوات التمويل 

القائمة على مفهوم املديونية. 
وبالنظر إلى اجلدول )16( جند أن استخدام البنك اإلسالمي العربي ألداة املضاربة 
التمويالت  سجلت  حيث  األخرى،  األدوات  مع  باملقارنة  متواضعاً  يزال  وال  كان 
املستخدمة بأداة املضاربة يف البنك اإلسالمي العربي ما قيمته 9.14 مليون دوالر 
يف العام 2010 مشكلة ما نسبته %11.4 من إجمالي التمويالت املباشرة املمنوحة من 
قبل البنك يف العام 2010، انخفضت إلى 7.6 مليون دوالر ومتثل ما نسبته %3 من 

إجمالي التمويالت املمنوحة يف العام 2014. 

(13) مقداد وحل�س، جملة اجلامعه اال�صالمية، املجلد الثالث ع�صر، العدد االول، �صفحة 243 - 244 ، 2005 م 
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جدول )16( استخدام أداة املضاربة للبنك اإلسالمي العربي خالل الفترة 2010 - 2014 )مليون دوالر(

2014 2013 2012 2011 2010 أداة التمويل

7.( 7.98 9.37 8.25 9.14 املضاربة

247.7 191 171.5 132.9 79.83 إجمالي التمويالت املباشرة

3 % 4.1 % 5.4 % (.2 % 11.4 % نسبة املضاربة / إجمالي 
التمويالت 

املصدر: )اجلدول من إعداد الباحث والبيانات من التقرير السنوي للبنك اإلسالمي العربي،2014(

استخدم البنك اإلسالمي الفلسطيني أداة التمويل باملضاربة حديثاً ومع بداية العام 
أسلوب  باستخدام  دوالر  مليون   5.64 قيمته  ما  بتمويل  البنك  قام  حيث   ،2014
املضاربة، والذي يبدو أن املصارف االسالمية الفلسطينية ال متيل الى استخدام 
أداة املضاربة يف متويالتها ملا قد تواجهه بتقديراتهم للمعوقات والعقبات يف التطبيق 
واالبتعاد ما أمكن عن حتمل املخاطرة، ولتشجيع استخدام أداة املضاربة من قبل 
املصارف اإلسالمية الفلسطينية، ينبغي تقدمي حوافز من قبل السلطات الرقابية 
حلث املصارف اإلسالمية الفلسطينية على تعميق استخدام أداة املضاربة وذلك من 

خالل تقدمي حزمة من اإلعفاءات واملزايا. 

2. املشاركة: 
وتقوم  امللكية،  مفهوم  على  القائمة  اإلسالمية  التمويل  صيغ  أو  أدوات  من  وهي 
املشاركة على أساس اشتراك طرفني أو أكثر يف متويل مشروع ما )املصرف وصاحب 
املشروع  عائد  يقتسما  أن  على  املال،  رأس  يف  ثابت  جزء  منهما  ولكل  املشروع( 
بحسب رأس مال كل منهما بعد خصم حصة القائم باإلدارة على نحو ما يتفقان 
عليه، أما اخلسارة فيتم تقسيمها حسب رأس املال، ومتثل عقود املشاركة احتاد 
امللكية واإلدارة(14)، ومن أهم مزايا املشاركة كأسلوب متويل أن التمويل باملشاركة ال 
يضيف شيئاً إلى تكلفة املشروع، ومن ثم فال زيادة يف أسعار منتجات املشروع،وتوفر 
الناجت  يف  سيشترك  اجلميع  ألن  املشروع،  إلجناح  الشركاء  لكل  احلافز  املشاركة 

وينتظره، كما إن املخاطرة يتحملها جميع الشركاء بنسب عادلة.
أية  الفلسطينية  اإلسالمية  البنوك  عن  الصادرة  السنوية  التقارير  يف  تظهر  ولم 
قيود الستخدام أداة املشاركة يف متويالتها للسنوات التي سبقت العام 2014، حيث 

(14) الرفيعي واآخرون، جملة كلية بغداد للعلوم االقت�صادية، العدد 31، �صفحة 23، 2012م 
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 2014 العام  يف  املشاركة  أداة  باستخدام  حديثاً  الفلسطيني  اإلسالمي  البنك  قام 
املباشرة  التمويالت  إجمالي  %0.4 من  ما نسبته  مليون دوالر وشكلت   1.(7 بقيمة 
للبنك، وباملثل قام البنك اإلسالمي العربي باستخدام أداة املشاركة يف العام 2014 
قيمة 1.95 مليون دوالر وبنسبة %0.7 من إجمالي متويالت البنك املباشرة، ورمبا 
يعود سبب امتناع املصارف اإلسالمية الفلسطينية عن استخدام أداة املشاركة يف 
أو  التطبيق  يف  وعقبات  معوقات  من  تواجهه  قد  ملا  تقديراتهم  حسب  متويالتها 
لتقديرات املصرف يف ارتفاع نسبة املخاطرة لصيغة املشاركة، أو من منظور آخر 
جهة  ومن  جهة،  من  التملك  وليس  التمويل  هي  أساساً  املصرف  وظيفة  أن  وهو 
تقوم على مفهوم  الفلسطينية  التي تستخدمها املصارف  األدوات  إن أغلب  أخرى 
تسييلها  بسرعة  تتصف  املرابحة  كون  بالشراء،  لآلمر  املرابحة  وأهمها  املديونية 
اإلسالمية  املصارف  تقوم  ولكي  املضمون،  شبة  والعائد  النقدي  التدفق  ووضوح 
الفلسطينية بالدور الفاعل جتاه التنمية االقتصادية، يتوجب عليها أن تخفض من 
نسبة استخداماتها ألدوات التمويل القائمة على املديونية يف متويالتها وتتجه بجزء 
من متويالتها نحو استخدام أدوات التمويل القائمة على مفهوم امللكية وهي املشاركة 
واملضاربة، حتى تفي بالدور املتوقع منها يف تنمية النشاط االقتصادي مما يساهم 
يف حل مشكلة البطالة، وهذا يتوافق مع املسؤولية الدينية والوطنية واالجتماعية 
واستخدام  تطبيق  يف  تنوع  أن  وعليها  الفلسطينية،  اإلسالمية  باملصارف  املنوطة 
عقود املشاركة املختلفة ومنها املشاركة املتناقصة )املنتهية بالتملك(، واملشاركة يف 

التشغيل )متويل رأس املال(، واملشاركة على أساس الصفقة الواحدة.
وألداة املشاركة مزايا عديدة يف تنمية النشاط االقتصادي منها زيادة فرص التشغيل 
وحشد املدخرات االقتصادية وتوزيع مخاطر املشروع بني مجموعه من املستثمرين 
الذين ميثلهم املصرف واألطراف األخرى املشاركة يف املشروع، وعدالة توزيع العائد، 
وتأسيس املشروعات اإلنتاجية التي تساعد يف منو وتطوير االقتصاد الوطني مما 
توزيع  وسوء  االقتصادي  والركود  كالتضخم  االقتصادية  املشكالت  معاجلة  يعني 

الثروة.

اإلسالمية  للصيغ  الفلسطينية  اإلسالمية  املصارف  استخدام  درجة  بيان   : ثانيا 
القائمة على مفهوم املديونية ودورها يف تنمية النشاط االقتصادي. 

لَم  من الصيغ القائمة على مفهوم املديونية بيوع املرابحة واإلجارة واالستصناع والسَّ
والقرض احلسن، والتي ينتج عن التعامل بها مديونية ثابتة يف ذمة العميل املستفيد 

من التمويل ومنها:
1. املرابحة: وهي بيع السلعة أو اخلدمة بثمنها األصلي مع إضافة )نسبة أو مبلغ( 
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املصرف  املرابحة متلك  عقد  لصحة  ويشترط  األمانة،  بيوع  أنواع  من  وهي  ربح، 
اإلسالمي للسلعة بطريقة امللكية املتعارف عليها يف املجتمع املتعامل فيه، حيث من 
املمكن أن تختلف صورة نقل امللكية من الفرد العادي الذي يحتاج إلى سلعة معينة 
التاجر  بينما  أمام عينيه،  السلعة  أن يرى  يريد  يبرم الصفقات، فاألول  تاجر  عن 
قد يكتفي بوصول مستندات الشحن يف حالة االستيراد، ويف جميع األحوال فإن 
املصرف ملزم بالشروط املتفق عليها، وهو يضمن السلعة يف حالة التلف والعيب 
بيع  ويتخذ  لها(15)،  يحدث  أن  ميكن  مما  ذلك  وغير  والسرقة،  واحلريق  والغرق 

املرابحة أحد الشكلني التاليني:
بيعها  يف  ويرغب  السلعة  لديه  أحدهما  طرفني  بني  وتكون  البسيطة:  املرابحة  أ. 
لآلخر بثمن آجل أكثر من الثمن العاجل، مثل البيوع التي يقوم بها التجار يف العادة 
إياها  يأتي من يرغب بشرائها فيبيعونه  بها حتى  السلع ويحتفظون  فهم يشترون 

بربح.
ف املرابحة لآلمر بالشراء أو املرابحة املصرفية  ب. املرابحة لآلمر بالشراء: وتعرَّ
املتعاقد معه على أساس شراء األول ما يطلبه  بتنفيذ طلب  بأنها: قيام املصرف 
الثاني بالنقد الذي يدفعه املصرف كليا أو جزئيا وذلك مقابل التزام الطالب بشراء 
ما أمر به وحسب الربح املتفق عليه عند االبتداء()1)، ومعنى ذلك أن يتقدم العميل 
إلى املصرف طالبا منه شراء سلعة ليست يف حوزة املصرف، ويعده بأنه إذا قام 
زائدة  تكلفة  من  عليه  تقوم  منه مبا  بشرائها  العميل  السلعة فسيقوم  بشراء هذه 
يتفقان عليها، أي أن الفرق بني املرابحة لآلمر بالشراء واملرابحة األصلية هو عدم 
امتالك البائع )املصرف( للسلعة عند تقدم املشتري لشرائها، وهي من أهم األدوات 

األكثر استخداماً من قبل املصارف اإلسالمية الفلسطينية.
إن املرابحة كما جتريها املصارف اإلسالمية الفلسطينية حتت مسمى املرابحة لآلمر 
بالشراء هي صيغة جتارية استهالكية ال ميكن لها أن تسهم يف دفع عجلة التنمية 
لالقتصاد بالقدر املأمول إذا بقيت تطبق يف املصارف االسالمية الفلسطينية من 
خالل التركيز على استخدامها دون األدوات اإلسالمية األخرى وهذا ما أفرزته هذه 
الدراسة من حتليل للتقارير السنوية الصادرة عن املصرفني، حيث إن أداة املرابحة 
لآلمر بالشراء ال يفي استخدمها لوحدها يف التنمية االقتصادية لألسباب اآلتية: 

األجل،  طويلة  اإلنتاجية  للمشاريع  الثابت  املال  رأس  متويل  من  متكنها  عدم   .1
فاملرابحة التي تقدمها املصارف اإلسالمية الفلسطينية يف مجملها مرابحة جتارية 

استهالكية ملا افرزه التطبيق العملي الستخدامات صيغة املرابحة. 

(15) مقداد وحل�س، جملة اجلامعه اال�صالمية، املجلد الثالث ع�صر، العدد االأول، �صفحة 245، 2005 م 

()1) فيا�س، عطية ، التطبيقات امل�صرفية لبيع املرابحة يف �صوء الفقه االإ�صالمي، دار الن�صر للجامعات،م�صر، الطبعة االوىل، �صفحة 5) ، 1999 م 
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2. عدم مالئمة املرابحة لتمويل رأس املال العامل من ناحيتني، أوالهما أن صيغة 
املرابحة ال تعطي املنشأة احلرية الكافية يف اإلنتاج والتسويق إذ تكون املنشأة مقيدة 
بزمن محدد لتسديد األقساط مستحقة الدفع للبنك، ومن ناحية ثانية فإن هذه 
الصيغة ال ميكن تطبيقها إاّل يف توفير السلع العينية فقط، بينما معظم رأس املال 

العامل يوجه ملقابلة نفقات نقدية.
للمصرف،  يدفعه  الذي  الهامش  بسبب  العميل  يتحملها  التي  التكاليف  ارتفاع   .3
وهذا راجع يف األساس إلى التكاليف التي يتحملها املصرف والتي يضيفها إلى ثمن 

السلع عندما يقوم بحساب هامش الربح.
إاّل أن ما سبق ذكره ال ينفي أن يكون لصيغة املرابحة دور تنموي، ولكن لن يكون 
فاعاًل يف التنمية االقتصادية إذا مت التركيز على استخدامها بنسبة متويل مرتفعه 
اإلسالمية  املصارف  تقوم  أن  من  بد  وال  األخرى،  التمويل  أدوات  مع  باملقارنة 
الفلسطينية بتعميق استخدام أدوات التمويل القائمة على مفهوم امللكية حتى تتمكن 
من أن تؤدي دوراً فاعاًل يف تنمية االقتصاد، وبالنظر إلى اجلدال )17( يتضح نسبة 
استخدام أداة املرابحة لآلمر يف الشراء من قبل البنك اإلسالمي العربي باملقارنة 
إجمالي  %85 من  قيمة متويل  أعلى  التمويالت، حيث سجل متوسط  إجمالي  مع 
داللة  وهذه   ،2014  -  2010 الفترة  خالل  للعمالء  املمنوحة  املباشرة  التمويالت 
واضحة على أن املصرف يعتمد يف األساس على استخدام أداة املرابحة لآلمر يف 

الشراء يف منح التمويالت. 

خالل العربي  اإلسالمي  البنك  قبل  من  املرابحة  أداة  استخدام   )17(  جدول 
2010 - 2014 )مليون دوالر(

2014 2013 2012 2011 2010 أداة التمويل

219.3 172.4 153.7 11(.( (2.0 املرابحة لآلمر بالشراء

247.7 191 171.5 132.9 79.83 إجمالي التمويالت املباشرة

88 % 90 % 89 % 87 % 77 % نسبة املرابحة /إجمالي التمويل 

املصدر: )اجلدول من إعداد الباحث والبيانات من التقرير السنوي للبنك اإلسالمي العربي 2014(

وبالنظر إلى اجلدول )18( يتضح نسبة استخدام أداة املرابحة لآلمر بالشراء من 
املباشرة،حيث  التمويالت  إجمالي  مع  باملقارنة  الفلسطيني  اإلسالمي  البنك  قبل 
سجل متوسط أعلى قيمة متويل %5.)9 من إجمالي التمويالت املباشرة املمنوحة 
للعمالء خالل الفترة 2010 - 2014، وهذه داللة واضحة على إن البنك يعتمد يف 
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األساس على استخدام أداة املرابحة لآلمر يف الشراء يف منحه للتمويالت املباشرة.

الفلسطيني خالل  اإلسالمي  البنك  قبل  من  املرابحة  أداة  استخدام   )18( جدول 
2010 - 2014 )مليون دوالر(

2014 2013 2012 2011 2010 أداة التمويل
333.7 2(3.( 204.( 183.7 1(8.2 املرابحة لآلمر بالشراء

352.2 2(8.8 210.75 189.72 172.89 إجمالي التمويالت املباشرة

%94.5 %97 %97 %9( %97 نسبة املرابحة /إجمالي التمويل

املصدر: )اجلدول من إعداد الباحث والبيانات من التقرير السنوي للبنك اإلسالمي الفلسطيني 2014(

واآلخر مؤجل  الثمن،  وهو  أولهما حاضر  مبادلة عوضني،  ويقوم على  لم:  السَّ  .2
باحلصول على  إليه(  )املسلَم  البائع  يقوم  أن  لم هو  فالسَّ فيه،  املسلَم  الشيء  وهو 
بقا من املشتري )املسِلم( ثم يقوم بتسليمه البضاعة  ثمن البضاعة )املسلَم فيه( مسَّ
البيع احلاضر للثمن اآلجل، ولم تظهر القوائم  يف وقت الحق، ويطلق عليه أيضاً 
املالية خالل فترة الدراسة أية قيود تشير إلى استخدام أداة السلم من قبل البنوك 
بالرغم من  الفلسطينية احملتلة  الضفة  مناطق  العاملة يف  الفلسطينية  اإلسالمية 
الدور التنموي الذي تؤديه يف متويل رأس املال العامل ويف متويل احلرفيني وصغار 

املنتجني(17). 
3. اإلستصناع: وهو عقد بيع بني طرفني، يسمى األول صانعا والذي يقوم بصناعة 
شيء معني ومبواد من عنده ليبيعه إلى الطرف الثاني والذي يسمى مستصنعا بناء 
على طلب منه مقابل ثمن معلوم، ميكن أن يدفع الثمن حاال أو مؤجال وقد يسدد 
على أقساط(18)، ولالستصناع أهمية يف االقتصاد ألنه يستخدم يف كافة املجاالت 
أداة االستصناع أن يقوم  للبنك اإلسالمي من خالل استخدام  الصناعية، فيمكن 
بدور هام يف دعم جهود التنمية الصناعية الفلسطينية وزيادة القدرات اإلنتاجية. 

البنك  قبل  من  االستصناع  استخدام  مدى  يتضح   )19( اجلدول  إلى  وبالنظر 
اإلسالمي الفلسطيني باملقارنة مع إجمالي التمويالت، حيث سجل استخدام أداة 
 االستصناع نسباً متدنية من إجمالي التمويالت املمنوحة من قبل البنك خالل الفترة

.2014 - 2010

(17) عمر،حممد عبد احلليم، االطار ال�صرعي واالقت�صادي واملحا�صبي لبيع ال�صلم يف �صوء التطبق املعا�صر، �صفحة 5)، الطبعه الثالثة، 2004 م 

(18) عربيات،وائل، امل�صارف اال�صالمية واملوؤ�ص�صات االقت�صادية، دار الثقافة للن�صر والتوزيع، الطبعه االوىل، �صفحة 185 - 187، )200 م.
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جدول )19( استخدام أداة االستصناع من قبل البنك اإلسالمي الفلسطيني خالل 
2010 - 2014 )مليون دوالر( 

2014 2013 2012 2011 2010 أداة التمويل

4.0 0.40 0.48 1.1( 0.99 االستصناع

352.9 2(9.98 210.75 189.72 172.89 إجمالي التمويالت املباشرة

%1.1 %0.1 %0.2 %0.( %0.5 نسبة االستصناع / إجمالي 
التمويالت

 املصدر: )اجلدول من إعداد الباحث والبيانات من التقرير السنوي للبنك اإلسالمي الفلسطيني 2013(

البنك  قبل  أداة االستصناع من  استخدام  يتضح مدى   )20( إلى اجلدول  وبالنظر 
أداة  استخدام  سجل  حيث  التمويالت  إجمالي  مع  باملقارنة  العربي  اإلسالمي 
االستصناع نسباً متدنية من إجمالي التمويالت املمنوحة من قبل املصرف خالل 

الفترة 2010 - 2014.

خالل العربي  اإلسالمي  البنك  قبل  من  االستصناع  أداة  استخدام   )20(  جدول 
2010 - 2014 )مليون دوالر(

2014 2013 2012 2011 2010 أداة التمويل

2.81 2.5( 3.18 4.15 4.79 االستصناع

247.7 191 171.5 132.9 79.83 إجمالي التمويالت املباشرة

%1.1 %1.3 %1.8 %3 %( نسبة االستصناع / إجمالي 
التمويالت

املصدر: )اجلدول من إعداد الباحث والبيانات من التقرير السنوي للبنك اإلسالمي العربي 2014(

تنمية  يؤديه عقد االستصناع يف  أن  الذي ميكن  التنموي  للدور  يلي عرض  وفيما 
النشاط االقتصادي:

أ. متويل رأس املال الثابت للمنشآت: ميكن للمصرف اإلسالمي أن يقوم عن طريق 
يف  إلحاللها  أو  املصانع  لقيام  الالزمة  الثابتة  األصول  بتوفير  االستصناع  عقد 
توفير هذه  اإلنتاج، ويف سبيل  توسيع خطوط  أو ألجل  القائمة،  القدمية  املصانع 
األصول فإن أمام املصرف اإلسالمي خيارين، فإما أن يكون صانعا لهذه األصول أو 
ا أن يقوم بتوفير هذه األصول عن طريق  شريكا لبعض املؤسسات التي تنتجها، وإمَّ
صيغة االستصناع املوازي، ويف كلتا احلالتني فإن هذا يكون مقابل ثمن يسدد له من 
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طرف املستفيد من هذه األصول(19). 
 ب. متويل رأس املال العامل: إذا كان العميل احملتاج إلى التمويل هو اجلهة التي 
تقوم بالتصنيع، فيمكن للمصرف اإلسالمي أن يدخل يف عقد االستصناع كمستصنع 
يشتري مبوجبه سلعة محددة املواصفات من هذه اجلهة ويتسلمها آجال، ويدفع يف 
هذه احلالة الثمن على أقساط تتناسب واحتياجات الصرف اجلاري لدورة اإلنتاج، 
يوفر  العمال، مما  تاريخ دفع أجور  الذي يدفعه املصرف مع  القسط  يتوافق  كأن 

السيولة الالزمة ملقابلة املتطلبات النقدية. 
هو  التمويل  إلى  احملتاج  العميل  كان  إذا  التمويل:  ملوارد  األمثل  التخصيص  ج. 
الصانع، فإن األموال التي سيحصل عليها من املصرف، ستوجه إلنتاج السلعة املتفق 
عليها ومبواصفاتها احملددة كونه عند األجل احملدد سيسلمها إلى املصرف، وحتى 
إن لم يكن هذا العميل هو الصانع الفعلي للسلعة، إاّل أن أموال البنك يف األخير 
ستوجه إلنتاج هذه السلعة لتسلم إليه، أما يف حالة حصول هذا العميل على قرض 
جتاري فليس هنالك ما يجبره على استخدام هذا القرض يف اإلنتاج، فكل ما يهمه 

ويهم املصرف التجاري هو أن يسدد أصل هذا القرض والفوائد املترتبة عليه.
باإلنتاج  اليوم  يعرف  ملا  مشابه  االستصناع  عقد  املنتجات:  تكاليف  تخفيض  د. 
حسب الطلب، كون الصانع لن يقوم باإلنتاج إال بعد حصوله على طلب املستصِنع، 
وهو األمر الذي سيؤدي إلى تخفيض تكاليف املنتجات، حيث إن الصانع لن يتحمل 
تكاليف تخزين وتسويق املنتجات والتأمني عليها، بل سيسلمها مباشرة للمستصِنع 
يف األجل احملدد، ومن املعلوم أن هذه التكاليف يف حال لم يتحملها الصانع، فإنها 
ستخصم من ثمن املنتج، أي أن التكلفة التي سيتحملها املستهلك النهائي لهذا املنتج 

يف األخير ستكون أقل يف هذه احلالة بفضل عقد االستصناع(20) .
حرفيه  مهارات  استخدام  االستصناع  عقد  يتطلب  ما  عادة  البطالة:  محاربة  و. 
معينة، بل ويتطلب يف كثير من األحيان استخدام أكثر من مهارة يف نفس الوقت، 

مما يزيد من معدالت التشغيل وخفض البطالة يف املجتمع.
يرتبط  كونه  التنمية  يف  هام  دور  االستصناع  لعقد  أن  لنا  يتضح  سبق  ومما 
قاعدة  توسيع  على  يعمل  الذي  األمر  القطاعات،  جميع  فاعلة متس  مبشروعات 
الصناعة، إال أن البيانات املالية الصادرة عن املصارف اإلسالمية الفلسطينية حول 
األخرى جاءت  التمويل  أدوات  مع  باملقارنة  االستصناع  ألداة  استخدامهم  مستوى 
إال  املمنوحة  التمويالت  حجم  وارتفاع  الودائع  حجم  ارتفاع  من  فبالرغم  متدنية، 

(19) عربيات، وائل، امل�صارف االإ�صالمية واملوؤ�ص�صات االقت�صادية،الطبعه االأوىل، �صفحة 185 - 188، )200م 

(20) عربيات، وائل، امل�صارف االإ�صالمية واملوؤ�ص�صات االقت�صادية، الطبعه االوىل، �صفحة 185 - 188، )200م. 
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أن استخدامهم ألداة االستصناع يف تراجع مستمر، وهذه داللة واضحة على تدني 
مستوى مساهمة املصارف اإلسالمية يف التنمية االقتصادية. 

واألولى  منفعة،  على  وإجارة  عمل  على  إجارة  نوعني،  على  اإلجارة  اإلجارة:   .4
تنصرف إلى استخدام شخص للقيام بعمل معلوم، وأما الثانية فهي التي تنصرف 
ملنفعة األصول واألمالك، وعموماً فإنه ميكن للبنوك اإلسالمية أن تستخدم صيغة 

اإلجارة وفق صورتني:
 أ. اإلجارة التشغيلية: وهي أن يقوم املصرف اإلسالمي بتمليك عميله املستأجر 
منفعة أصل معني ملدة معينة مقابل أجر معني على أن يتم إعادة األصل إلى املصرف 
يف نهاية مدة اإليجار، ويف هذه احلالة يتحمل املستأجر املصاريف التشغيلية، بينما 

يتحمل املصرف املصاريف الرأسمالية لهذا األصل املؤجر(21).
اإلجارة  عن  تختلف  بالتمليك  املنتهية  واإلجارة  بالتمليك:  املنتهية  اإلجارة  ب. 
التشغيلية من حيث إن ملكية األصول املؤجرة تؤول يف نهاية العقد إلى املستأجر 
بعد سداده لكامل أقساط اإلجارة، وذلك طبقا ملا يصدر من املصرف اإلسالمي من 
وعد بالبيع، بسعر يحدد يف الوعد أو بسعر السوق أو بسعر منخفض أو من دون 
مقابل، ويكون الوعد بالبيع أو الهبة معلقاً على شرط سداد جميع األقساط، ويكون 
هذا الوعد يف عقد منفصل عن عقد اإلجارة، وتسري بطبيعة احلال جميع أحكام 
اإلجارة التشغيلية على هذا النوع قبل انتقال ملكية األصل إلى العميل املستأجر(22).
الفلسطيني،  االقتصادي  والنشاط  التنمية  دفع عجلة  هام يف  دور  اإلجارة  ولعقد 

وذلك من خالل:
أ. تخفيض تكاليف االستثمار وزيادة معدل العائد: من املعروف أنه كلما انخفضت 
تكاليف املشروعات وزادت أرباحها اتسعت دائرة االستثمار، وينعكس ذلك االنخفاض 
القدرة  زيادة  على  يعمل  املنتجة، مما  واخلدمات  السلع  أسعار  على  التكاليف  يف 
الشرائية للمستهلكني، ويرافق ذلك زيادة الطلب الفعال مما يؤدي من جديد إلى 
زيادة اإلنتاج واالستثمار، وميكن للمصارف اإلسالمية أن توفر للمنشآت عن طريق 
نَها يف  عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك مختلف األصول الثابتة كاآلالت واملعدات، ومُيَكِّ
املقابل من تخفيض جزء كبير من تكاليف اإلنشاء، كون املنشأة ليست مضطرة إلى 
تسديد أي قدر من قيمة هذه األصول مسبقا، وميكن أيضاً تخفيض جزء كبير من 
تكاليف التجديد خاصة إذا كان معدل اإلحالل التكنولوجي مرتفعا يف هذا النوع من 

(21) الوادي و�صمحان،امل�صارف االإ�صالمية، االأ�ص�س النظرية والتطبيقات العملية، دار امل�صرية للن�صر، الطبعه االوىل،�صفحة 259، 2007م.

(22) فرفور،ح�صام الدين،بحث مقدم اىل املوؤمتر الثاين للم�صارف واملوؤ�ص�صات املالية االإ�صالمية، �صفحة 12، 2009 م. 
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األصول(23)، وهذا يف حال ما إذا كانت املنشأة يف حاجة دائمة إلى هذه التجهيزات، 
لها عن  يوفرها  أن  للمصرف اإلسالمي  لها مؤقتا، فيمكن  احتياجها  كان  إذا  أما 
طريق عقد اإلجارة التشغيلية، فال تضطر بذلك إلى حتمل النفقات املرتفعة لتملك 
هذه األصول، ومن جهة أخرى فإن مصاريف التأمني على األصول وصيانتها حسب 
عقد اإلجارة الذي تستخدمه املصارف اإلسالمية تقع على عاتق البنك اإلسالمي 
باعتباره املالك لهذه األصول(24)، مما يعني تكلفة أقل يتحملها املستأجر، على خالف 

املصارف التقليدية التي جتعل كل هذه املصاريف على عاتق املستأجر.
بالتمليك  املنتهية  اإلجارة  تقدم  العامل:  املال  رأس  املالي على  العبء  تخفيف  ب. 
متوياًل كاماًل لقيمة األصول الثابتة من آالت ومعدات وتوفر يف نفس الوقت السيولة 
النقدية للعميل املستأجر كونه لن يسدد قيمة األصل دفعة واحدة، مما يخفف من 

العبء املالي على رأس املال العامل لديه.
ج. تخطي حاجز الضمانات: متيزت صيغة اإلجارة بتخطي حاجز الضمانات الذي 
ميثل يف كثير من األحيان عقبة يف حصول املؤسسات على املعدات احلديثة التي 
ليس لها القدرة على شرائها بأموالها اخلاصة، مما يتيح للبنوك اإلسالمية متويل 

هذا القطاع الهائل والفاعل يف التنمية االقتصادية.
ن  مُيَكِّ عيني  بأنه متويل  اإلجارة  التمويل عن طريق  يتميز  التضخم:  من  د. احلد 
املستأجرين من االنتفاع باملعدات الالزمة ملزاولة أنشطتهم، بدالً من تقدمي التمويل 
النقدي لشراء هذه األصول، مما يحد من حجم الكتلة النقدية املتداولة يف االقتصاد 

ويحد بالتالي من نسبة التضخم.
هـ. توظيف الطاقات العاطلة: ميكن للمصارف اإلسالمية أن تساهم يف التخفيف 
من البطالة عن طريق عقود اإلجارة، حيث ميكن للعميل املستفيد بعد أن يسدد 
جميع أقساطه أن يصبح منتجاً للدخل ومالكاً بعد أن كان عاطاًل عن العمل، وهو 

األمر الذي سيخفض من حجم البطالة بني شرائح واسعة من املجتمع.
توفير  اإلسالمية  للمصارف  ميكن  اإلجارة  خالل  من  الزراعي:  القطاع  تنمية  و. 
اآلالت واملعدات الزراعية للمزارعني الذين ال يقدرون على اقتنائها، مما يجعل منهم 

منتجني ويسهمون يف التنمية.
بالتمليك،  واملنتهية  التشغيلية  بنوعيها  اإلجارة  عقد  أن  القول  ميكننا  فإنه  وعليه 
ميكن أن يكون أسلوباً فاعاًل يف دفع عجلة التنمية االقتصادية، خاصة وأن عقد 
اإلجارة املنتهية بالتمليك أصبح ميثل بدياًل شرعياً ألسلوب التأجير التمويلي ويعد 
أسلوب متويل حديث نسبياً يف األنظمة االقتصادية، واجلداول اآلتية )21( )22( 

(23) اخل�صريي، حم�صن احمد، البنوك االإ�صالمية،دار ايرتاك للطباعه،الطبعة االوىل، �صفحة 142، 1999 م. 
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 تبني ما درجة استخدام املصارف اإلسالمية الفلسطينية ألداة اإلجارة خالل الفترة
:2014 - 2010

 جدول )21( استخدام أداة اإلجارة املنتهية بالتملك للبنك اإلسالمي العربي خالل 
الفترة 2010 - 2014 )مليون دوالر(

2014 2013 2012 2011 2010 أداة التمويل

14.99 8.0( 5.2( 3.9( 3.90 اإلجارة املنتهية بالتملك

247.7 192 171.5 132.9 79.83 إجمالي التمويالت املباشرة

( % 4 % 3 % 2 % 4 % نسبة اإلجارة / إجمالي 
التمويالت

 املصدر: )اجلدول من إعداد الباحث والبيانات املالية من التقرير السنوي للبنك اإلسالمي العربي،2014(

 جدول )22( استخدام أداة اإلجارة املنتهية بالتملك للبنك اإلسالمي الفلسطيني 
خالل الفترة 2010 - 2014 )مليون دوالر(

2014 2013 2012 2011 2010 أداة التمويل

5.2 5.98 5.(7 4.8( 3.70 اإلجارة املنتهية بالتملك

352.9 2(9.98 210.75 189.72 172.89 إجمالي التمويالت املباشرة

1.4 % 2 % 2 % 2 % 2 % نسبة اإلجارة / إجمالي التمويالت

املصدر: )اجلدول من إعداد الباحث والبيانات املالية من التقرير السنوي للبنك اإلسالمي الفلسطيني،2014(

إال  االقتصادي،  النشاط  تنمية  يف  مهماً  دوراً  اإلجارة  ألداة  أن  يتضح  سبق  مما 
مستوى  حول  الفلسطينية  اإلسالمية  املصارف  عن  الصادرة  املالية  البيانات  أن 
متدنية،  جاءت  األخرى  التمويل  أدوات  مع  باملقارنة  اإلجارة  ألداة  استخدامهم 
فبالرغم من ارتفاع حجم الودائع وارتفاع حجم التمويالت إال أن استخدامهم ألداة 

اإلجارة منخفض، وأيضاً لم تسجل أية استخدامات ألداة اإلجارة التشغيلية.
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اخلامتة
بعد أن مت التطرق إلى مختلف محاور الدراسة وإلى الصيغ التمويل القائمة على مفهوم 
من  مجموعة  إلى  التوصل  مت  اإلسالمية،  املصارف  تستخدمها  التي  واملديونية  امللكية 

النتائج أهمها: 
النتائج

1. إن صيغة املرابحة لآلمر بالشراء هي األداة األكثر استخداماً من قبل املصارف اإلسالمية 
الفلسطينية، وتقدم بقيم مالية مرتفعة ومبعدالت استخدام تزيد باملتوسط عن %85 من 
إجمالي التمويالت املباشرة املمنوحة بالرغم من أنها ليست من الصيغ التنموية الفاعلة 
بالقدر املأمول يف تنمية النشاط االقتصادي، ألنها صيغة جتارية استهالكية باملقارنة مع 

صيغ التمويل القائمة على مفهوم امللكية كاملضاربة واملشاركة.
2. إن استخدام عقد السلم يف كل أنواع السلع تقريباً قد يفتح الباب الستغالل هذا العقد 
يف املصارف اإلسالمية لتمويل مختلف النشاطات االقتصادية، إال أن املصارف اإلسالمية 

الفلسطينية ال تستخدم تلك األداة التمويلية. 
3. إن ألداة االستصناع أهمية و دوراً فاعاًل يف التنمية االقتصادية كونها ترتبط مبشروعات 
حقيقة متس جميع القطاعات االقتصادية، األمر الذي يعمل على توسيع قاعدة الصناعة، 
تدني  إلى  تشير  الفلسطينية  اإلسالمية  املصارف  عن  الصادرة  املالية  البيانات  أن  إال 

استخدام تلك األداة.
4. إن عقد اإلجارة بنوعيه: التشغيلي واملنتهي بالتمليك ميكن أن يكون أسلوباً فاعاًل يف 
دفع عجلة التنمية، خاصة وأن عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك أصبح ميثل بدياًل شرعياً 
ألسلوب التأجير التمويلي الذي يعد أسلوباً متويلياً حديثاً نسبياً يف األنظمة االقتصادية، 
اإلسالمية  املصارف  قبل  من  بالتملك  املنتهية  اإلجارة  أداة  استخدام  تدني  لوحظ  وقد 

الفلسطينية وأيضاً ال تستخدم أداة اإلجارة التشغيلية باملطلق. 
مفهوم  القائمة على  التمويل  أن صيغ  الدراسة  إليها هذه  توصلت  التي  النتائج  ومن   .5
امللكية وبالرغم من أنها صيغ تنموية فاعلة يف تنمية النشاط االقتصادي، إال أنها متدنية 
منح  يف  الكلي  اعتمادها  وإن  الفلسطينية،  اإلسالمية  املصارف  قبل  من  االستخدام 
التمويالت املباشرة قائماً على استخدام األدوات اإلسالمية القائمة على املديونية وأبرزها 
تركيزاً أداة املرابحة لآلمر يف الشراء وهي صيغة جتارية استهالكية قد ال تفيد االقتصاد 
والتنمية بالقدر واملستوى املأمول باملقارنة مع أدوات التمويل القائمة على مفهوم امللكية. 
6. ركزت املصارف اإلسالمية الفلسطينية يف متويالتها على قطاعات اقتصادية معينة 
وأهملت جزئيا باقي القطاعات االقتصادية التي وإن مولت بالقدر الكايف ستكون داعمة 
أساسية للتنمية االقتصادية، كما أن املصارف اإلسالمية الفلسطينية قامت بتوظيف جزء 

من ودائع العمالء خارج فلسطني بالرغم أن االقتصاد احمللي أحوج إلى تلك األموال. 
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التوصيات
لقد أظهرت الدراسة أن املصارف اإلسالمية الفلسطينية متكنت من جتميع املدخرات من 
املودعني ومبا يتفق مع دورها النظري، إال أن هذه املصارف لم تصل إلى مستوى التوقعات 
املأمولة يف تقدمي التمويالت الكافية للمشاريع االستثمارية من خالل استخدام األدوات 
التمويلية الفاعلة والداعمة للتنمية االقتصادية وهي القائمة على مفهوم امللكية كاملشاركة 
واملضاربة وأخرى قد يساهم استخدامها يف التنمية كبيوع اإلجارة والسلم واالستصناع، 
وإمنا استخدمت املصارف اإلسالمية الفلسطينية أدوات غير كافية باملعنى الفاعل لدعم 
التنمية االقتصادية، بل إن املصارف اإلسالمية الفلسطينية ومن خالل بياناتها املالية قد 
التنمية االقتصادية،  املساهمة بشكل فاعل يف  الربحية دون  إلى حتقيق أهدافها  سعت 
وال ينبغي أن نقلل من دور املصارف اإلسالمية املتوقع جتاه تنمية النشاط االقتصادي يف 

فلسطني، ولكن ينبغي أن نأخذ يف االعتبار التوصيات اآلتية:
اإلسالمية  املصارف  حث  يف  املساهمة  الفلسطينية  النقدية  السلطات  على  يتوجب   .1
الفلسطينية إما عن طريق اإلقناع األدبي أو بتقدمي حوافز ومزايا جتاه حتفيز املصارف 
اإلسالمية لتعميق استخدام األدوات التمويلية القائمة على مفهوم امللكية، وعدم التركيز 
الكلي على أداة املرابحة لآلمر بالشراء يف متويالتها من جهة، ومن جهة ثانية حثهم على 
تنويع وتوزيع تركزات التمويالت على مختلف القطاعات االقتصادية، وعدم التركيز فقط 

على قطاع اقتصادي واحد.
ع من دائرة متويالتها واستثماراتها لتشمل  2. على املصارف اإلسالمية الفلسطينية أن توسِّ
صيغ التمويل القائمة على مفهوم امللكية باستخداماتها التمويلية يف ظل فوائض السيولة 

التي أصبحت يف تزايد لديها.
للتنمية  واملنفعة  اجلدوى  ذات  املشاريع  بتمويل  االهتمام  اإلسالمية  املصارف  على   .3
االقتصادية بعد إجراء دراسة معمقه جلدوى تلك املشاريع االقتصادية، وزيادة االهتمام 
التحول  استراتيجية  تطبيق  يقتضي  وهذا  واحلرفيني،  باملهنيني  اخلاصة  باملشاريع 
التدريجي من استخدام أدوات التمويل القائمة على مفهوم املديونية إلى أدوات التمويل 

القائمة على مفهوم امللكية. 
4. على املصارف اإلسالمية الفلسطينية أن تنوع وتطور من أدواتها التمويلية ومن أحكام 
عقودها التمويلية، لتالئم الواقع الذي تعمل فيه هذه املصارف، وأن تكون عقود الصيغ 
البطالة  مشكلة  يسهم يف حل  العملي، مما  للتطبيق  وقابلة  واضحة  اعتمادها  يتم  التي 

وإيجاد طبقة من احلرفيني والصناعيني واملقاولني والتجار واملهنيني. 
5. ضرورة أن تقوم املصارف اإلسالمية الفلسطينية بتطبيق ما جاء يف عقودها التأسيسية 
وأنظمتها الداخلية التي تهدف إلى حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية وتوفر التمويل 
اإلسالمية  املصارف  على  يتوجب  أنه  كما  القطاعات،  مختلف  احتياجات  لسد  الالزم 
كون  فلسطني  داخل  استثمارها  يف  االدخارية  ملواردها  األمثل  االستغالل  الفلسطينية 

املجتمع الفلسطيني أحوج إلى تلك األموال يف استثماراته.
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دور المؤسسات التطبيقية في االقتصاد 
اإلسالمي في تمويل عجز الموازنة بالجزائر

-مؤسسة الزكاة واألوقاف أمنوذجا-

د. زهير بن دعاس و د.مومني إسماعيل
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسير - جامعة سطيف 1 - اجلزائر

)سلّم البحث للنشر يف 8 / 12/ 2016م، واعتمد للنشر يف 1/26 / 2017م(

امللخص
رهينة   2016  -  2000 من  املمتدة  الفترة  اجلزائر طيلة  الدولة يف  ميزانية  ظلت 
لتقلبات أسعار النفط رغم السياسة احلذرة التي انتهجتها احلكومة عند إعدادها 
تبنى على  للبرميل  دوالراً   37 للميزانية، حيث مت حتديد سعر مرجعي يف حدود 
يصب يف صندوق  الفائض  و  امليزانية  لتمويل  املخصصة  النفطية  املوارد  أساسه 
 2000 سنة  منذ  اجلزائر  تسجله  الذي  املوازني  العجز  جعل  ما  املوارد،  ضبط 
حسابياً فقط، بحكم العودة يف كل مرة إلى أرصدة صندوق ضبط املوارد لتمويله، 
إال أن ناقوس اخلطر قد مت دقه جدياً بعد تهاوي أسعار النفط منذ النصف الثاني 
من سنة 2014، حيث تقلصت مداخيل الدولة بالعملة الصعبة بأكثر من %50، يف 
البحث  احلكومة  على  يحتم  ما  وهو  عالية،  بوتيرة  اإلنفاق  استمرت سياسة  حني 
املوارد، تطرح  العالية يف تخصيص  بالكفاءة  تتمتع  تقليدية  بديلة غير  أدوات  عن 
الدراسة منها املؤسسات التطبيقية يف االقتصاد اإلسالمي وبخاصة مؤسسة الزكاة 
ومؤسسات القطاع الوقفي كآلية مهمة لتمويل العجز املوازني يف ظل سيناريوهات 

مستمرة طيلة السنوات القادمة. 
الكلمات املفتاحية: العجز املوازني؛ الوقف واقتصاد الزكاة؛ املؤسسات التطبيقية 

للمالية اإلسالمية.
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Abstact
The country budget in Algeria during the period from 2000 – 2016 had 
remained hostage to the fluctuations of oil prices despite the cautious policy 
pursued by the government while preparing the budget, making the balance 
deficit just arithmetic that has been recorded since 2000.As referring each 
time to the assets of adjusting resources fund for funding , the alarm of danger 
has been ringed after tumbling oil prices, which reduced state revenues in 
hard currency by more than 50%, while expenses’ policy continued at a 
high pace, which makes it imperative for the government to find alternative 
,unconventional tools of a high efficiency in the allocation of resources that 
take into consideration the study of which institutions Applied in the Islamic 
economy, especially the Zakath Foundation and endowment sector institutions.

Key words: budget deficit, endowment and zakat economy. Applied 
institutions Islamic Finance
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مقدمة
 2014 سنة  من  الثاني  النصف  منذ  النفط  ألسعار  املسبوق  غير  االنهيار  أثبت 
محدودية مختلف أساليب التعديل املوازني يف اجلزائر، وقد جتلى ذلك حتديداً يف 
تواصل تنامي العجز املوازني نتيجة ضخامة حجم اإلنفاق العمومي، وتراجع عوائد 
اجلباية النفطية التي شكلت ما يقارب %55 من إجمالي العوائد املالية للدولة على 
مدار الفترة املمتدة بني 2000 - 2016، ما انعكس سلباً على رصيد صندوق ضبط 
سنة  منذ  امليزانية  اختالالت  معاجلة  يف  استخداماً  األكثر  األداة  باعتباره  املوارد 

.2006
بديلة  البحث عن مصادر متويلية  أمام اجلزائر سوى  مناص  ذلك، ال  ويف خضم 
تتسم باالستدامة، لعل أبرزها تفعيل املؤسسات التطبيقية يف االقتصاد اإلسالمي 

وبخاصة مؤسسة الزكاة ومؤسسات القطاع الوقفي.
أهمية البحث:

 يكتسي البحث أهميته من كونه يبحث يف الدور الذي تؤديه إحدى أهم املؤسسات 
التطبيقية يف االقتصاد اإلسالمي يف متويل العجز املوازني، والتخفيف من تأثيراته 
العجز  تنامي  عوامل  تشخيص  خالل  من  ككل،  االقتصاد  سيرورة  على  السلبية 
املوازني يف االقتصاد اجلزائري وطرح إمكانية استخدام القطاع الوقفي والتعبئة 
اجليدة للزكاة كرافدة متويلية ملوازنة الدولة يف ظل تراجع املوارد النفطية التي ظلت 

املصدر األساس لتمويل النفقات العامة )أكثر من %55 طيلة الـ 15 سنة األخيرة(.
مشكلة البحث:

بناًء على ما سبق ميكن صياغة التساؤل الرئيس لهذه الدراسة كالتالي:
إلى أي مدى ميكن للجزائر توظيف املؤسسات التطبيقية يف االقتصاد اإلسالمي 
األزمة  االقتصاد اجلزائري على  انكشاف  موازنتها يف ظل  تفاقم عجز  للحد من 

النفطية؟
وانطالقاً من التساؤل الرئيس نطرح التساؤالت الفرعية التالية:

- ماذا يقصد بالعجز املوازني؟
- ماهي العوامل التي أدت إلى تفاقم العجز املوازني يف اجلزائر؟

املؤسسات  باستخدام  اجلزائر  يف  املوازني  العجز  تفاقم  من  احلد  ميكن  كيف   -
التطبيقية يف االقتصاد اإلسالمي -مؤسسة الزكاة والقطاع الوقفي؟
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فرضية البحث: 
ينطلق البحث من الفرضية التالية:

 تؤدي املؤسسات التطبيقية اإلسالمية يف االقتصاد اإلسالمي دورا بارزا يف احلد 
من العجز املوازني.

الدراسات السابقة:
من أهم الدراسات التي وقف عليها الباحثني والتي ترتبط ارتباطا مباشرا باملوضوع 

نذكر ما يلي:
- دراسة الباحث رفيق شرياق، املوسومة بــ: »ترشيد اإلنفاق العام ومعاجلة العجز 
يف املوازنة العامة للدولة من وجهة نظر إسالمية، وهي ورقة بحثية مقدمة يف ملتقى 
احلوكمة والترشيد االقتصادي رهان استراتيجي لتحقيق التنمية يف اجلزائر« املنظم 
بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أحمد دراية- أدرار، يومي 
العامة وضرورة  املوازنة  الدراسة على مكونات  ركزت  2016، وقد  أبريل  و20   19
ترشيد السياسة االنفاقية للدولة من أجل مجابهة إشكالية العجز املوازني املتفاقم 
اإلسالمية،  التمويلية  البدائل  من  للعديد  بطرحه  وذلك  األخيرة،  السنوات  خالل 
كأساليب التمويل الدوري واملتمثلة يف الزكاة والوقف، والقروض احلسنة باإلضافة 
واملضاربة  واملرابحة  باملشاركة  كالتمويل  األخرى  اإلسالمي  التمويل  أدوات  إلى 

والسلم.
- دراسة الباحثني: »زنكري ميلود وسميرة سعيداني« املوسومة بـ:اقتصاديات نظام 
الوقف يف ظل سياسات اإلصالح االقتصادي بالبلدان العربية واإلسالمية - دراسة 
حالة اجلزائر- بحث منشور ضمن سلسلة الدراسات الفائزة يف مسابقة الكويت 
املسائل  من  عدد  البحث  تضمن  وقد  2011م،  )13( سنة:  الوقف  ألبحاث  الدولية 
مكانة  بحث  إلى  إضافة  اجلزائري،  األوقاف  لقطاع  االقتصادي  بالتكوين  املتعلقة 
والعملي لسياسات اإلصالح االقتصادي،  القانوني  الوقفي يف ظل اإلطار  القطاع 
الوقفي،  بالقطاع  االقتصادي من حيث عالقتها  برامج اإلصالح  وحتليل مضمون 
ورفع  الوقفي  القطاع  إلى إصالح  الهادفة يف اجلزائر  السياسات  وتقييم  ودراسة 
ظل  يف  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  يف  دوره  وتفعيل  االقتصادية،  كفاءته 

املتغيرات االقتصادية العاملية.
- دراسة الباحث: مناصرة عزوز املوسومة بـ »أثر الزكاة على املوازنة العامة للدولة 
يف مجتمع معاصر« وهي رسالة ماجستير بجامعة باتنة - اجلزائر- 2007، وقد 
عالج الباحث يف حيثياتها اآلثار احملتملة لتطبيق الزكاة يف مجتمع إسالمي معاصر 
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الزكاة  موازنة  تتكفل  كيف  بجالء  الباحث  أوضح  كما  للدولة،  العامة  املوازنة  على 
بتغطية بعض أوجه النفقات العامة اإلجبارية للدولة مما يؤهل الزكاة ألداء دورها 
العامة للدولة، مبا  كأداة فاعلة يف تخصيص املوارد،وتخفيف األعباء عن املوازنة 

يسهم يف حتقيق التوازن املالي واالنسجام االجتماعي للدولة.
- دراسة الباحث: محمد عبد احلليم عمر، املوسومة بـ األدوات املالية اإلسالمية 
للتمويل احلكومي، وهي ورقة بحثية مقدمة يف ندوة الصناعة اإلسالمية، املنظمة 
من طرف البنك اإلسالمي للتنمية خالل الفترة املمتدة بني 15 - 18 أكتوبر 2000م 
- باإلسكندرية، حيث قدم الباحث تصوراً شاماًل لألدوات املالية اإلسالمية للتمويل 
اإلسالمية  واألدوات  اإلسالمي  الوقف  أسلوب  بني  اجلمع  خالل  من  احلكومي 

األخرى وكيفية استخدامها يف التطبيق املعاصر.
منهج الدراسة:

اعتمدنا  نفيها  أو  البحث  وإثبات فرضية  البحث   لإلجابة على مختلف تساؤالت 
على املنهج الوصفي يف معاجلة مختلف حيثيات البحث، حيث قمنا بجمع مختلف 
البيانات املتعلقة بتطور املوازنة يف اجلزائر، ثم قمنا بتبويبها وفق متطلبات الدراسة، 
وتشخيص  وصف  إلى  باإلضافة  التطور،  مؤشرات  مختلف  ومناقشة  حتليل  مع 
لتخفيف  عليها  االعتماد  التي ميكن  والزكوية  الوقفية  اجلزائر  إمكانيات  مختلف 

العجز املوازني.
احلدود الزمنية واملكانية للبحث:

 حاولنا يف هذا البحث دراسة الدور الذي ميكن أن تؤديه بعض املؤسسات التطبيقية 
يف االقتصاد اإلسالمي يف متويل العجز املوازني باجلزائر على ضوء تراجع أسعار 
النفط خالل السنوات األخيرة، لذلك فقد تركزت الدراسة مكانياً على عجز موازنة 
طيلة  العجز  هذا  تطور  الدراسة  اجلزائري، يف حني شملت  االقتصاد  الدولة يف 
الفترة املمتدة بني 2000 - 2016، لنطرح بعدها االعتماد على مؤسسات األوقاف 

والزكاة كبدائل متويلية لتخفيف العجز املوازني لسنوات ما بعد 2016.
محاور البحث:

ملعاجلة مختلف حيثيات البحث، مت تقسيمه إلى ثالث محاور:
- مفهوم العجز املوازني ومنطلقاته النظرية.

- حتليل عوامل تطور العجز املوازني يف اجلزائر 2000-2016.
- دور مؤسسة الزكاة والقطاع الوقفي يف متويل عجز املوازنة باجلزائر.
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املبحث األول: مفهوم العجز املوازني ومنطلقاته النظرية
عرف مفهوم العجز املوازني وعوامل تناميه جتاذبات نظرية برزت جلياً منذ ثالثينيات 

القرن املاضي، وفيما يلي سنحاول إبراز تعريفه ومختلف مرتكزاته النظرية. 

املطلب األول: تعريف العجز املوازني
يعبر العجز املوازني عن احلالة التي تكون فيها النفقات العامة أكبر من اإليرادات 
العامة، أو احلالة التي ال تستطيع فيها إيرادات الدولة مقابلة نفقاتها، وقد يكون 
وإيراداتها  نفقاتها  بني  فجوة  خلق  إلى  احلكومات  تلجأ  عندما  قصد،  عن  ذلك 
على  منطلقاته  يف  يستند  الذي  املوازني  العجز  طريق  عن  بالتمويل  يسمى  فيما 
نظرية العجز املنظم، كما قد يكون عن غير قصد عندما تعجز موارد الدولة عن 
تغطية نفقاتها، وعليه فهو يأخذ أشكاالً كثيرة للعجز منها(1): العجز اجلاري والعجز 
املتراكم، والعجز الهيكلي وغيرها، وما يهمنا هنا هو العجز الهيكلي الذي يحدث إذا 

لم تغِط اإليرادات العامة بصورة مستمرة النفقات العامة.

املطلب الثاني: املنطلقات النظرية لظاهرة العجز املوازني
والتطورات  املراحل  باختالف  املوازني  العجز  لظاهرة  النظرية  املنطلقات  اختلفت 
كانت  التي  التقليدية  املقاربة  بني  نفرق  وعموماً  االقتصادي،  الفكر  عرفها  التي 
الكنزية  النظرية  إسهامات  مع  برزت  التي  احلديثة  واملقاربات   1929 قبل  سائدة 
والتي ال تزال تطوراتها متواصلة إلى يومنا هذا، حيث تتقاطع مع أفكار النظرية 

النيوكالسيكية وإسهامات منظري االقتصاد اإلسالمي.
التي  التقليدية،  املدرسة  أفكار  إلى  املقاربة  هذه  تستند  التقليدية:  املقاربة   -  1
آدم  شبهها  كما  الليلي  احلارس  دور  يشابه  الذي  دورها  خالل  من  للدولة  تنظر 
أن  يجب  الدولة  مالية  أن  يعتقدون  فالتقليديون  لذلك  احلارسة(،  )الدولة  سميث 
لتأثيرها على النشاط االقتصادي واإلخالل مببدأ املنافسة  تكون محايدة، تفادياً 
احلرة، مبعنى أنهم ال يؤمنون بفكرة العجز املوازني، بل يحرصون على حتقيق توازن 

(1) باالعتماد على:

 - عبد احلميد عبد املطلب، ال�صيا�صات االقت�صادية على م�صتوى االقت�صاد القومي، جمموعة النيل، القاهرة، م�صر، 2003، �س 77.

 - عبد املجيد قدي، املدخل اإىل ال�صيا�صات االقت�صادية الكلية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،ط1، 2003، �س )20

 - حممد عبد احلليم عمر، االأدوات املالية االإ�صالمية للتمويل احلكومي ورقة مقدمة يف ندوة ال�صناعة االإ�صالمية، البنك االإ�صالمي للتنمية، جدة 2000، 

�س:7
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امليزانية كمبدأ مقدس ال يجوز تخطيه، مع ضرورة ضغط النفقات العامة إلى أدنى 
حد ممكن حتى ال تؤثر عملية متويلها على النشاط االقتصادي عندما ترفع الدولة 

من الضرائب والرسوم على األمالك ملقابلة تنامي هذه النفقات(2). 
2 - املقاربة الكينزية: كما هو معلوم فقد ركزت املقاربة الكينزية يف حلها لألزمة 
املالية لسنة 1929 على التأثير يف مركبات الطلب الفعال، وذلك من خالل توسع 
الدولة يف سياستها االنفاقية، بحكم عدم قدرة التأثير يف االستثمار كونه يتحدد 
مبعدالت الفائدة وكفاية رأس املال، وال يف االستهالك كونه يرتبط بامليل احلدي 
لالستهالك، الذي يكون يف أدنى مستوياته يف أوقات األزمات، وعليه يبقى احلل 
الوحيد هو التأثير على مركبة اإلنفاق العمومي، مبا يدعم الحقاً االستهالك اخلاص 

واالستثمار اخلاص فيتحفز االقتصاد(3).
ويستند الكينزيون يف إباحتهم للعجز املوازني إلى نظرية العجز املنظم(4) التي تسمح 
باستخدامه عند معاجلة بعض االختالالت بشرط أال يكون االقتصاد قد بلغ مرحلة 
التشغيل التام، حيث تقوم املوازنة العامة بدور التعويض، ففي حالة البطالة يؤدي 
التمويل بالعجز إلى زيادة الطلب الكلي وتعويض القصور يف طلب قطاعات االقتصاد 

الوطني عن املستوى املطلوب لتحقيق التعادل مع مستوى العرض الكلي.
األفكار  إلى  احلديثة  الكالسيكية  النظرية  تستند  النيوكالسيكية:  املقاربة   -  3
التقليدية من خالل محاولة إحيائها مع تقدمي انتقادات الذعة للنظرية الكينزية، 
للمشاكل  مستدامة  حلول  إيجاد  على  الكينزية  املقاربة  قدرة  يف  بالتشكيك  وذلك 
ركود  إلى  أدى  الذي  بالبطالة  املقترن  التضخم  مشكلة  رأسها  وعلى  االقتصادية، 
اقتصادي بني خمسينيات وسبعينيات القرن املاضي، وعليه فحسبهم يجب إعطاء 
مع  املالية،  وسياستها  الدولة  على  االعتماد  من  بدالً  النقدية  للسياسة  األولوية 
ضرورة تخفيض العجز املوازني إلى أدنى مستوياته من أجل احلفاظ على التوازنات 

االقتصادية واملالية للدولة(5). 
ويف خضم ذلك أصبحت خطط عالج العجز املوازني من بني أهم اخلطوات التصحيحية 
التي تقترحها املؤسسات املالية الدولية املعتنقة ألفكار املدرسة النقدية بحكم أضرارها 

على توازنات مالية الدولة من جهة، ومركبات الطلب الكلي من جهة ثانية.

(2) عبا�س حمرزي، اقت�صاديات املالية العامة، ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر، ط3، 2008، �س 348.

(3) ثروت جهان واآخرون، ما هو االقت�صاد الكنزي، التمويل والتنمية، �س ن د، �صبتمرب 2014، �س 53

(4) اإبراهيم متويل ح�صن املغربي، االآثار االقت�صادية للتمويل بالعجز من منظور الفقه االإ�صالمي واالقت�صاد الو�صعي، دار الفكر اجلامعي، االإ�صكندرية، 

�س: 57.

(5) ح�صن احلاج، التمويل بالعجز، امل�صاكل واحللول، �صل�صلة جر التنمية، املعهد العربي للتخطيط، الكويت، �س 5.
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4 - املقاربة اإلسالمية: ينظر االقتصاد اإلسالمي لتسيير األموال نظرة شمولية تستند 
إلى ضرورة وجود ما يقابلها من أصول، لذلك جند أن مالية الدولة اإلسالمية ترى 
ضرورة تقيد عملية اإلنفاق مبا يتاح للدولة من موارد وفق نظرة محاسبية صارمة، 
لكن مع تطور األدوات املالية اإلسالمية )صكوك مبختلف أنواعها وأشكالها( أصبح 
متاحاً للدولة أن تستخدمها من أجل توفير متويالت ملشاريعها احلقيقية، مبا يعني 
اإلقرار بإمكانية التمويل بالعجز املوازني لكن وفق الضوابط الشريعة اإلسالمية()).

املطلب الثالث: عوامل تنامي العجز املوازني:
تنحصر عوامل تنامي العجز املوازني بني عوامل تدفع نحو زيادة اإلنفاق العمومي، 

وأخرى تتعلق بتراجع اإليرادات؛ نذكر أهمها فيما يأتي:
1 - العوامل التي تؤدي إلى زيادة اإلنفاق العمومي: ميكننا أن نلخصها فيما يلي(7):
- األخذ بنظرية العجز املنظم التي تتيح إمكانية التوسع يف اإلنفاق يف أوقات أزمات 

الركود.
من  االقتراض  وسهولة  التنموية،  البرامج  مواصلة  أجل  من  لالقتراض  اللجوء   -

األسواق الدولية. 
- تزايد اإلنفاق العسكري، حيث أصبح يف السنوات األخيرة من أهم عوامل تزايد 
اإلنفاق العام، بسبب تزايد الهواجس األمنية وانتشار االضطرابات اجليوسياسية.

للمواطنني  األساسية  احلاجيات  توفير  يف  الدولة  وتوسع  السكان  عدد  تنامي   -
وإقامة املشاريع واملرافق العامة.

- انخفاض قيمة العملة وتدهورها خاصة يف البلدان ذات االستيراد املكثف.
- زيادة دعم السلع االستهالكية واإلنتاجية.

()) انظر: جناح عبد العليم فتوح، التمويل بالعجز، �صرعيته وبدائله من منظور اإ�صالمي، جملة جامعة امللك عبد العزيز، 2003،�س 70.

(7) باالعتماد على:

 - عبد احلميد عبد املطلب، مرجع �صبق ذكره، �س 78.

 - عبد املجيد قدي، مرجع �صبق ذكره، �س 201.

 - رفيق �صرياق، تر�صيد االإنفاق العام ومعاجلة العجز يف املوازنة العامة للدولة من وجهة نظر اإ�صالمية، ورقة بحثية مقدمة يف ملتقى احلوكمة والرت�صيد 

االقت�صادي رهان ا�صرتاتيجي لتحقيق التنمية يف اجلزائر« املنظم بكلية العلوم االقت�صادية والتجارية وعلوم الت�صيري، جامعة اأحمد دراية- اأدرار، يومي 

19 و20 اأفريل )201

 - حل�صن دردوري، �صيا�صة امليزانية يف معاجلة عجز ميزانية الدولة درا�صة مقارنة بني تون�س واجلزائر، اأطروحة دكتوراه، جامعة ب�صكرة،2014، �س 

.122
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- زيادة تكاليف خدمة املديونية الداخلية واخلارجية. 
2 - العوامل التي تؤدي إلى نقص اإليرادات: من أهمها نذكر ما يلي:

- االعتماد على أوعية ضريبة غير مستقرة. 
- كثرة اإلعفاءات واملزايا الضريبة دون أن يقابلها توسع يف األوعية الضريبة.

- ارتفاع درجة التهرب الضريبي نتيجة توسع االقتصاد املوازي. 
- عدم أهلية اإلدارة الضريبة يف عملية التحصيل الضريبي.

املبحث الثاني: حتليل عوامل تطور العجز املوازني يف اجلزائر 2000 - 2016

تعتبر املوازنة العامة من أهم أدوات التوازن املالي يف اجلزائر، وقد عرفت اختالالت 
كبيرة يف رصيدها سنة بعد سنة، بفعل عوامل متعددة، سنحاول فيما يلي الوقوف 

على ذلك خالل الفترة املمتدة من 2000-2016.

املطلب األول: حتليل التطور اإلجمالي للعجز املوازني 2000-2016
سجلت اجلزائر تواصل اختالل التوازن املوازني خالل الفترة 2016-2000 بسبب 
لتحديد  وكذا  التنموية،  البرامج  االنفاقية من خالل مختلف  السياسة  التوسع يف 
مليزانية  املخصصة  البترولية  اجلباية  املوارد  أساسه  على  حتسب  مرجعي  سعر 

الدولة، واجلدول التالي يبرز ذلك:
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اجلدول رقم )1(: تطور رصيد امليزانية بني -2000 2016

رصيد امليزانية 
إلى الناجت 
احمللي اخلام

تطور الناجت 
احمللي اخلام 

109DA

رصيد امليزانية 
)إيرادات - 

نفقات(

نفقات امليزانية 
باملليار دينار

إيرادات امليزانية 
باملليار دينار

السنوات

-1.45 4123.5 -(0.9 1199.8 1138.9 2000

-1.(7 4227.1 -70.8 1471.7 1400 .9 2001

0.0( 4522.8 30 1540.9 1570 .9 2002

-4 5252.3 -210.4 1730.9 1520.5 2003

-4.23 (149.1 -2(0.( 1859.9 1599.3 2004

-5.1 75(2.0 -385.3 2105.1 1719.8 2005

-9.3 8501.( -707.9 2543.4 1835.5 200(

-13.3 9352.9 -1243.5 3194.9 1951.4 2007

-11.7 043.7 11 -1293.2 4188 .4 2895.2 2008

-9.3 99(8.0 -924.3 4199.7 3275.4 2009

-13.4 991.( 11 -1(00.9 4(57.( 305(.7 2010

-17.9 588.( 14 -2(11.2 (085.3 3474.1 2011

-20.1 208.8 1( -3249.9 7054.4 3804.5 2012

-15.5 (43.8 1( -2744.8 ((35.( 3890.8 2013

-19.9 205.1 17 -3250.3 7153 3902.7 2014

-23.4 17 807 .3 -4173.5 8858.1 4(84.( 2015

- - -323(.7 7984.1 44747. 201(

املالية  وزارة  موقع  على  متوفرة  والتوقعات،  السياسات  مديرية  اجلزائرية؛  املالية  وزارة  على:  باالعتماد  املصدر: 
http://www.premier-ministre.gov.dz مخصصات امليزانية ضمن قوانني املالية متاح على - www.mf.gov.dz اجلزائرية
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سنتي  بني  متسارعة  وتيرة  عرف  املوازني  العجز  أن   )1( رقم  اجلدول  من  يتضح 
2000 و 2016، حيث انتقل باألرقام املطلقة من 60 مليار دينار إلى حوالي 3236 
مليار دينار )ارتفاع يتجاوز 52 مرة(، أما من حيث نسبة العجز املوازني إلى الناجت 
سنة   23% حـــوالي  إلى   2000 سنة   1.5% حوالــي  من  انتقــل  فقد  اخلام  احمللي 

(8)2015 والشكل أدناه يوضح ذلك:

الشكل رقم )1(: تطور رصيد امليزانية بني 2000-2015

املصدر: باالعتماد على اجلدول رقم 1

يف احلقيقة يعزى هذا العجز إلى سببني اثنني، السبب األول متعلق بتزايد حجم 
النفقات العمومية مبعدالت كبيرة جداً، نتيجة البرامج التنموية انطالقاً من برنامج 
بني  ما  الفتـرة  فــي  وتوطيـــده  النمـــو  دعـــم  برامـــج  إلـــى  االقتصادي  اإلنعـــاش 
2000 - 2015 (9)، حيث تواصل ارتفاع النفقات اجلارية من 1199.8 مليار دينار 
سنة 2000 إلى حوالي 7984.1 مليار دينار )6.7 مرة( سنة 2015، ما يفسر اعتماد 
بالنظر  جداً  كبير  بشكل  امليزانية  سياسة  على  اجلزائري  االقتصاد  منو  أهداف 
التسيير  نفقات  نسبة  متوسط  أن  العلم  مع  اخلاص،  القطاع  مساهمة  حملدودية 
إلى النفقات العامة خالل الفترة: 2008 - 2016، تقدر بحوالي %60 )انخفاضها 
النسبي منذ سنة2014 عن متوسط الفترة املدروسة(، وذلك بفعل اآلثار الناجمة 
أما  والالمركزية،  املركزية  اإلدارات  لعمال  والتعويضات  الرواتب  كتلة  عن  أساساً 
السبب الثاني فيتعلق بتراجع إيرادات الدولة يف السنوات األخيرة نتيجة االنخفاض 

على  متاح   ،2015-2000 بني  اخلــام  املحلي  الناجت  تطور  من�صورات  املالية،  وزارة  والتوقعات،  ال�صيا�صات  مديرية  على،  باالعتماد  احل�صابات   (8)

www.mf.gov.dz:املوقع

www.bank-of-algeria.dz :(9) انظر خمتلف تقارير بنك اجلزائر الو�صعية النقدية واملالية، متاحة على املوقع
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املالية  التوازنات  على  مضاعفاً  اخلطر  جعل  ما  وهو  النفط،  أسعار  يف  احلاد 
للدولة واستقرارها، مع العلم أن إيرادات اجلباية النفطية متثل نسبة معتبرة من 
اإليرادات امليزانية العامة للدولة، حيث يقدر متوسط مساهمتها بــــــحوالي 54% 
كمتوسط خالل الفترة املدروسة، بالرغم من عدم احتساب السعر احلقيقي لبرميل 
القائم  التحدي  ويبقى  دوالر،   80 بحوالي  املقدر  امليزانية  لتوازن  املطلوب  النفط 
أمام احلكومة اجلزائرية حسب صندوق النقد الدولي هو ضرورة إحالل اجلباية 
العادية محل اجلباية البترولية، وضغط النفقات اجلارية إلى أدنى حد ممكن وإتباع 
سياسات ترشيدها، وتعميق إصالحات اجليل الثاني والبحث عن مصادر متويلية 

بديلة للمشاريع التنموية(10).

املطلب الثاني: حتليل العوامل املؤثرة على رصيد املوازنة العامة
السنوات  طيلة  مستمراً  الدولة عرفت عجزاً  ميزانية  أن  دراستنا  من  لنا  اتضح   

األخيرة ألسباب متعددة بعضها متعلق باإليرادات وأخرى متعلق بتنامي النفقات.
1 - حتليل العوامل املتعلقة بتراجع إيرادات الدولة: من خالل تفحصنا إليرادات 
الدولة جند أن اجلباية البترولية من أهم مصادر متويل املوازنة العامة للدولة بنسبة 
أكثر من %50 خالل الفترة 2016-2000، واجلدول أدناه يلخص لنا نسب مساهمة 

اجلباية البترولية يف اإليرادات العامة للدولة مقارنة باجلباية العادية.

(10) �صندوق النقد الدويل، »خرباء ال�صندوق يختتمون بعثة م�صاورات املادة الرابعة لعام )201 اإىل اجلزائر«، حوان )201. 
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 اجلدول رقم )2(: تطور مكونات إيرادات امليزانية العامة خالل الفترة
)2000 - 2015( الوحدة: مليار دج

اإليرادات العادية
مليار دينار

نسبة اجلباية 
البترولية من 

إجمالي إيرادات

اجلباية البترولية
مليار دينار

إيرادات امليزانية
مليار دينار

السنوات 

418.9 (3.22% 720 1138.9 2000

5(0.2 (0.00% 840.( 1400.9 2001

(53.9 58.34% 91(.4 1570 .9 2002

(84.4 54.99% 83(.1 1520.5 2003

737.1 53.91% 8(2.2 1599.3 2004

820.8 52.27% 899 1719.8 2005

919.5 49.90% 91( 1835.5 200(

978.5 49.8(% 973 1951.4 2007

1179.8 59.25% 1715.4 2895.2 2008

1348.3 58.83% 1927 3275.4 2009

1555 49.13% 1501.7 305(.7 2010

1944.7 44.02% 1529.4 3474.1 2011

2285.4 39.93% 1519 3804.5 2012

2247.3 41.83% 1(15.9 38(3 .2 2013

2090.4 %40.43 1577.7 3741.5 2014

29(1.7 3(.77% 1722.9 4(84.( 2015

30(4.88 35.44% 1(82.( 4747.43 201(

املالية  وزارة  موقع  على  متوفرة  والتوقعات،  السياسات  مديرية  اجلزائرية؛  املالية  وزارة  على  باالعتماد  املصدر: 
http://www.premier-ministre.gov.dz مخصصات امليزانية ضمن قوانني املالية متاح على - www.mf.gov.dz اجلزائرية



124

العدد )6( ــ دولة قطر - أبريل 2017 م

 يتضح لنا من اجلدول أعاله أن موارد النفط تؤدي دوراً هاماً يف توازن امليزانية العامة 
للدولة، فاإليرادات البترولية متثل أهم مصدر إليرادات امليزانية، وذلك بالرغم من 
انخفاض نسبة مساهمتها يف إيرادات امليزانية من حوالي %63 يف بداية األلفية 
إلى حوالي %35 سنة 2016 بفعل تراجع أسعار النفط، وعموماً فقد شكلت حوالي 
احلقيقي  السعر  احتساب  عدم  من  بالرغم  الدراسة،  فترة  كمتوسط خالل   53%
املرجعي ظل  السعر  80 دوالراً، يف حني  واملقدر بحوالي  املطلوب،  النفط  لبرميل 
يف حدود37 دوالراً للبرميل منذ 2007 )السعر الذي حتسب على أساسه إيرادات 
اجلباية البترولية الذي تبنى عليه تقديرات املوازنة من دون احتساب العجز املسجل 
اإليرادات  من طرف صندوق ضبط  تغطيته  يتم  والذي  مالية،  سنة  كل  نهاية  يف 

املمول من اجلباية البترولية(. 

 الشكل رقم )2(: تركيبة إيرادات امليزانية 2000 - 2016

املصدر: باالعتماد على بيانات اجلدول رقم 2

أن   ،)01( رقم  يتضح من اجلدول  العامة:  النفقات  بتنامي  املتعلقة  العوامل   -  2
بحوالي سبع )7( مرات من سنة 2000 إلى سنة  النفقات العامة عرفت ارتفاعاً 
2016 حيث انتقلت من حوالي1199.8 مليار دينار إلى حوالي7984.1 سنة 2016، 

مع تسجيل تذبذبات يف نسب منوها من سنة إلى أخرى.
 ويعود هذا التنامي يف النفقات العامة يف املجمل الرتفاع أسعار احملروقات التي 
أدت إلى حتول جذري يف السياسة املالية عامة وسياسة اإلنفاق خاصة، حيث اتبعت 
اجلزائر سياسة انفاقية توسعية مست مختلف جوانب االقتصاد. حيث متيزت يف 
التجهيز  نفقات  الكبير يف  باالرتفاع   2007 وسنة   2000 سنة  بني  املمتدة  الفترة 
2000، فقد  إذ بعد ما كانت متثل حوالي 26.5% سنة  التسيير،  بنفقات  مقارنة 
برامج  تطبيق  إلى  مردها  املعتبرة  الزيادة  وهذه   ،2007 48.5% سنة  إلى  وصلت 
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اإلنعاش االقتصادي ودعم النمو االقتصادي بني سنتي 2001 - 2009، حيث عملت 
قطاعات  احملروقات يف  أسعار  ارتفاع  من  املتأتية  البترول  عائدات  استثمار  على 
األشغال العمومية والبناء والفالحة والري ومختلف البنى التحتية... ؛ إال أنه منذ 
2010 بدأت وتيرة تنامي النفقات االستثمارية تعرف تراجعاً سنة بعد سنة لتصل 
إلى أدنى مستوياتها سنة 2016 حيث لم تتعد %39 من إجمالي النفقات العمومية، 
بسبب سياسة التقشف التي انتهجتها احلكومة اجلزائرية بشكل واضح بعد تراجع 
أسعار النفط منذ سنة 2014، رغم ذلك يجب أن نشير إلى أن مخصصات نفقات 
بالسنوات  تبقى مرتفعة مقارنة  املطلقة  بأرقامها   2016 التجهيز يف ميزانية سنة 
السابقة، حيث سجلت ميزانية نفقات التجهيز حوالي 3176 مليار دينار، يف حني لم 
تتعد مخصصات نفقات التجهيز 1552.5 مليار دينار سنة 2007. وقد مس هذا 

التزايد مختلف القطاعات وبوتيرة مختلفة. 
 إن ارتفاع نفقات التجهيز باألرقام املطلقة يف هذه الفترة ال يعني انخفاض نفقات 
التسيير، فهذه األخيرة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً باألرقام املطلقة، حيث ارتفعت من 
حوالي 881 مليار دينار سنة 2000 إلى حوالي 4807 مليار دينار سنة 2016 )أكثر 
ارتفاع نفقات األجور والرواتب والتدخالت االجتماعية  5مرات( وهذا بسبب  من 
الكثيفة نتيجة االحتجاجات املتكررة واالضطرابات وغيرها؛ وقد شكلت نسبتها إلى 
إجمالي النفقات العامة حوالي %60 سنة 2016، والشكل أدناه يعطينا حملة على 

تطور نفقات التسيير مقارنة بنفقات التجهيز:

الشكل رقم )3(: تطور النفقات العامة، نفقات التسيير والتجهيز
خالل الفترة )2000 - 2016(

املالية  وزارة  موقع  على  متوفرة  والتوقعات،  السياسات  مديرية  اجلزائرية؛  املالية  وزارة  على  باالعتماد  املصدر: 
http://www.premier-ministre.gov.dz مخصصات امليزانية ضمن قوانني املالية متاح على - www.mf.gov.dz اجلزائرية
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املبحث الثالث: دور مؤسسة الزكاة والقطاع الوقفي يف متويل عجز 
املوازنة باجلزائر

 تفرض الظروف املالية الصعبة التي متر بها اجلزائر استخدام أدوات متويل جديدة 
أمام  خاصة  العامة،  املوازنة  توازن  من  نوع  وحتقيق  املالية،  املوارد  فجوة  لتغطية 
الرجوع  أو اجتماعية، وال محيص من  تعذر خفض يف اإلنفاق ألسباب اقتصادية 
هنا للمؤسسات التطبيقية يف االقتصاد اإلسالمي والتي تنسجم والقيم احلضارية 
للمجتمع اجلزائري خاصة مؤسسات الزكاة واألوقاف وأين يبرز بشكل جلي التكامل 

الوظيفي بني املؤسستني يف متويل عجز املوازنة.

املطلب األول: دور مؤسسة الزكاة يف متويل عجز املوازنة يف اجلزائر
 إّن من أهم املبادئ التي بقوم عليها االقتصاد اإلسالمي هو مبدأ العدالة يف توزيع 
املجتمع  يف  فرد  لكل  الكافية  حد  توفير  أساساً  يتضمن  والذي  والدخول،  الثروة 
اإلسالمي، وهو ما يوفره بجهده وعمله فإذا عجز عن ذلك لسبب خارج عن إرادته 
أو  املسلمني  مال  بيت  يف  واجبة  تكون  نفقته  فإن  شيخوخة؛  أو  عجز  أو  كمرض 
بالتعبير احلديث من املوازنة العامة للدولة، ولم يكتف اإلسالم مبجرد الدعوة إلى 
ضمان حد الكفاية؛ وإمنا أنشأ منذ أربعة عشر قرناً مؤسسة مستقلة تكفل هذا 

املبدأ، وهي مؤسسة الزكاة.
مؤسسة  كفاءة  تبرز  العامة:  املوازنة  أهداف  حتقيق  يف  الزكاة  مؤسسة  كفاءة   -  1

الزكاة يف حتقيق أهداف املوازنة العامة من خالل قواعد التحصيل والتوزيع.
أ- عناصر حتقيق الكفاءة يف اإليرادات الزكوية )التحصيل( وتبرز من خالل مراعاة 

القواعد التالية:

مالئمة الوقت واحلال عند اجلباية: وقاعدة املالئمة من القواعد األساسية  	
عند علماء املالية، وهي تعني جباية الضريبة يف أكثر األوقات مالئمة للمكلف 
وبأيسر الطرق، وجند هذه القاعدة يف أجمل صورها يف التشريع املالي يف 
اإلسالم من حيث مالئمة وقت حتصيل الزكاة حيث يقول اهلل تعالى( كلوا من 
ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده )األنعام:141(، وكذلك فإن السنة النبوية 
بينت على أن أخذ الزكاة يف الثمار واحلبوب يكون عند بدو صالحها، وحلول 
وقت البيع، فقد ورد أن رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم كان يبعث عبد اهلل 
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بن رواحة إلى خيبر فيخرص عليهم الثمر حني يطيب(11)«.
تقدمي إخراج الزكاة: كثيراً ما تكون الدولة اإلسالمية مضطرة لإلنفاق بأكثر  	

من اإليرادات املتحصلة لديها وهذا األمر يعني وجود عجز يف ميزانية الدولة 
والغالب يف عالج هذا العجز يكون عن طريق االقتراض أو بعض الوسائل 
وهو  اإلسالم  املالي يف  التشريع  يتبعه  جديداً  منهجاً  ولكننا جند  األُخرى، 
جواز تعجيل بعض املوارد إذا اقتضت املصلحة العامة ذلك فقد فعل ذلك 
رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم: مع عمه العباس بن عبد املطلب، فقد روى 
أن رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم: بعث عمر بن اخلطاب على الصدقة 
عليه  اهلل  اهلل صل  لرسول  فقال:عجلت  ماله  يسأله صدقة  العباس  فأتى 
وسلم:  عليه  اهلل  اهلل صلي  رسول  إلى  عمر  فرفعه  سنتني،  وسلم: صدقة 
أخذ  اإلمام  وتعجيل  منه صدقة سنتني((12)،  تعجلنا  قد  فقال: صدق عمي 
الصدقة من أمر جائز يف التشريع اإلسالمي، وقد فعله رسول اهلل صلي اهلل 

عليه وسلم عندما تكون احلالة املالية للدولة تستدعي هذا األمر.
أما تأخير دفع الزكاة فجائز يف األزمات والكوارث الطبيعية، وقد فعل ذلك 	 

املواشي،  الناس صدقة  عن  أخر  الرمادة، حيث  عام  بن اخلطاب يف  عمر 
وأخذها يف العام الذي يليه عن سنتني(13)، ولعل العمل بهذه القاعدة تعطي 
التقيد مببدأ  نابعة عن عدم  املرونة، وهي  املالي اإلسالمي صفة  للتشريع 
احلاجة  اقتضت  إذا  القاعدة  هذه  عن  اخلروج  يجوز  بل  امليزانية،  سنوية 

وحتققت بذلك املصلحة العامة..

قاعدة  	 على  اإلسالمي  املالي  النظام  يقوم  الزكاة:  االزدواج يف جمع  جتنب 
نفس  الواحد يف  املال  على  مرتني  الزكاة  تفرض  أال  العدالة  ومن  العدالة، 
احلول، ويؤكد ذلك قوله صلي اهلل عليه وسلم )الثني يف الصدقة(14)( وقد 
قرر الفقهاء(15) عدم جواز أخذ الزكاة مرتني يف حول واحد، ومن مال واحد، 
فمن اشترى ماشية للتجارة وبلغت النصاب، وهذا املال كان من السائمة فإنه 
يزكيه مّرة واحدة زكاة عروض التجارة، أما أن تُؤخذ الزكاة على هذا املال مّرة 
باعتباره عروض جتارة، ومّرة أُخرى زكاة املاشية فال يجوز ويعد ذلك ازدواجاً 

(11) اأخرجه اأبو داود »0/2)2«، كتاب الزكاة: باب متى يخر�س التمر، حديث رقم )0)1

(12) يف حديث اأخرجه الدارمي »اأن العبا�س �صاأل الر�صول-�صلى الله عليه و�صلم- تعجيل �صدقته قبل اأن حتل فرخ�س له ذلك » اأنظر الدارمي اأبي حممد 

عبدالله بن بهرام �صنن الدارمي،كتاب الزكاة،باب تعجيل الزكاة، دار الفكر،دط،دت،م1، �س 115.

(13) ذكر اأبو عبيد عن ابن اأبي ذباب. اأن عمر اأخر ال�صدقة عام الرمادة )وكان عام جماعة( فلما اأحيا النا�س )اأي نزل عليهم احليا: وهو املطر( بعثني 

فقال: اعقل فيهم عقالني، فاق�صم فيهم عقااًل وائتني باالآخر )كتاب االأموال)حديث 774(، والعقال: �صدقة العام

(14) اأخرجه اأبو عبيد القا�صم بن �صالم يف »كتاب االأموال« )982( من حديث �صفيان بن عيينة .

(15) ميكن الرجوع اإىل قرارات الندوة ال�صابعة لق�صايا الزكاة املعا�صرة يف دولة الكويت يف 22 - 24 من ذي احلجة 1417 هـ 
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يف أداء الزكاة، وقد يثار يف موضوع االزدواج، أن الدولة تفرض ضرائب على 
جائزة  األغنياء  على  تفرض  التي  الضرائب  وهذه  الزكاة،  بجانب  األموال 
سواء إلقامة مصالح الناس أو لتغطية نفقات الدولة، وال تتعارض مع الزكاة 
وال تعتبر ازدواجاً يف أداء الزكاة ألن املال الذي متت جبايته على أنه ضريبة 
لتغطية نفقات الدولة، ولم تتم جبايته على أنه زكاة، وهذه الضرائب تُفرض 

حسب عدة شروط()1). 
ب- عناصر حتقيق الكفاءة يف اإلنفاق الزكوي )التوزيع(:

وتبرز من خالل مراعاة قواعد التوزيع التالية:
املنطقة  	 بني  االجتماعي  التكافل  أهداف  حتقيق  أجل  من  الزكاة:  محلية 

الواحدة والبلد الواحد قرر الشرع اإلسالمي توزيع الزكاة داخل حدود هذه 
املنطقة، بحيث ال تُنقل إال إذا فاضت الزكاة عن حاجة البلد والدليل علي 
ذلك أن النبي صلى اهلل عليه وسلم يف وصيته معاذاً عندما بعثه إلى اليمن 
فقال: )إن اهلل فرض عليكم صدقة أموالكم، تؤخذ من أغنيائكم فترد يف 

فقرائكم( وتوزيع الزكاة وفق قاعدة محلية الزكاة يحقق ما يلي:
- العمل بقاعدة احمللية يقلل من املركزية يف عملية جمع وتوزيع الزكاة ويقلل 

من النفقات وهذا ما يسمى وفق املالية املعاصرة )بقاعدة االقتصاد(. 
- حتقيق قدر من العدالة بني أقاليم الدولة حتى ال تأخذ عاصمة الدولة 
يف  يحدث  كما  األخرى  األقاليم  حساب  على  النفقات  من  األكبر  النصيب 

الكثير من الدول اآلن.
- تشجيع املكلفني بدفع الزكاة، ألنهم سيدفعونها إلى أبناء بلدهم ومنطقتهم 

ويشعرون بنتائجها وثمارها عليهم. 
التكافل االجتماعي والذي يوضح أن أهل كل حي ملزمون  - حتقيق مبدأ 
اإلمام علي رضي اهلل  يقول  إذا قصروا يف ذلك  بفقرائهم وهم محاسبون 
عنه )إن اهلل فرض على األغنياء يف أمواهم ما يكفي الفقراء فإن جاعوا أو 
عروا أو جهدوا فبمنع األغنياء، وحق على اهلل تبارك وتعالى أن يحاسبهم أو 

يعذبهم(17)(. 
تخصيص اإليرادات واستقاللية ميزانية الزكاة: يقوم الفكر املالي اإلسالمي  	

على قاعدة التخصيص كأصل، ويتمثل ذلك يف تخصيص كل نوع من املال 
مصارف  يصرف يف  املالية  املوارد  من  قسم  فهناك  معينة،  ألغراض  العام 
معينة، وقد ترتب على هذا القسم، وتخصيص كل نوع من اإليراد فيه بوجوه 

()1) الندوة الرابعة لق�صايا الزكاة املعا�صرة، املنامة، البحرين، بتاريخ 1414 هـ / 1994 م 

(17) رواه ابن عبيد القا�صم بن �صالم،كتاب االأموال،كتاب ال�صدقة واأحكامها و�صننها،احلديث رقم: 1252
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معينة من املصارف اعتبار ميزانية الدولة العامة مجموعة من امليزانيات لكل 
واحدة أبواب إيراد وأبواب صرف، وعليه تكون ميزانية الزكاة ميزانية خاصة 
منفصلة عن ميزانية املوارد األخرى حتتوي على كافة اإليرادات املتحصلة 
مصارفها  على  اإليرادات  هذه  لتصرف  للزكاة،  اخلاضعة  املال  أنواع  من 
اخلاصة واحملددة، وتأكيداً لهذا املعنى يقول أبو يوسف يف كتاب اخلراج:« 
وُمْر يا أمير املؤمنني باختيار رجل أمني ثقة عفيف ناصر مأمون عليك وعلى 
رعيتك، فوله جمع الصدقات يف البلدان... وال تولها عمال اخلراج فإن مال 
الصدقة ال ينبغي أن يدخل يف مال اخلراج.. وال ينبغي أن يجمع مال اخلراج 
إلى مال الصدقات والعشور، ألن اخلراج يفء جلميع املسلمني، والصدقات 

ملن َسّمَى عز وجل يف كتابه«(18).
2 - دور مؤسسة الزكاة يف متويل النفقات االجتماعية باجلزائر: إن من أهم املهام 
التي تقوم بها الدولة احلديثة هي تقدمي إعانات نقدية أو عينية للفئات احملتاجة يف 
املجتمع من خالل تخصيص جزء من اإليرادات العامة لتمويل النفقات االجتماعية، 
ليست معونة  فالزكاة  بامتياز  االجتماعي  الضمان  الزكاة مؤسسة  وتعتبر مؤسسة 
مؤقتة بل هي عصب النظام املالي يف الدولة تقدم من خاللها معونات دورية منتظمة 

لفئات مخصوصة بشروط مخصوصة.
 إن الدور التمويلي للزكاة يف االقتصاد الوطني. ال ميكن أبداً االنتقاص من فاعليته 
التنمية  يف  الستعماله  باستمرار  الدولة  عليه  ذاتي، حتصل  اجتماعي  متويل  ألنه 

الشاملة والتخفيف من األعباء املالية.
لقد قام األستاذ عبد اهلل طاهر بدراسة الزكاة يف بلدان العالم اإلسالمي، وبالرغم 
النقدية  األرصدة   - الثروة احليوانية  الزكوية وهي:  األوعية  لعدد من  إغفاله  من 
لدى األفراد- األوراق املالية - ومدخرات األفراد من الذهب والفضة، باعتبار أن 

اإلحصائيات حولها غير متوفرة فقد توصل إلى النتائج التالية:(19)
اجلدول رقم: )3( نسبة الزكاة إلى الناجت الداخلي اخلام يف الدول اإلسالمية

نسبة الزكاة إلى الناجت الداخلي اخلام %الدول اإلسالمية

بني: %10 و %14املنتجة للنفط

بني: 3.5% و%7غير املنتجة للنفط

املصدر: عبد اهلل طاهر. حصيلة الزكاة وتنمية املجتمع.Economics of zakah” ,islamic development bank –islamic research and training ,institute , secand edition,2002.ص535

(18) اأبو يو�صف، اخلراج، دار املعرفة، بريوت،دط، دت، �س 80. 

Economics of zakah”،islamicdevelopmentbank –islamicresearch and training،i،(19) عبد الله طاهر،ح�صيلة الزكاة و تنمية املجتمع

nstitute،secandedition،2002،�س 544.
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اإليرادات  مع  املقدرة  الزكاة  حصيلة  مبقارنة  أخرى  مرة  نفسه  الباحث  قام  كما 
العامة للدولة اإلسالمية فوجدها تتراوح مابني %16 إلى %44 وهذا يؤكد أن حصيلة 
االجتماعية  احلاجات  من  الكثير  تغطي  أن  بإمكانها  مرتفعة  حصيلة  هي  الزكاة 

واالقتصادية للمجتمعات املسلمة. 
بناًء على هذا االفتراض، وعلى اعتبار أن اجلزائر متتلك موارد طاقوية ومعدنية 
وإذا  احمللي،  الناجت  إجمالي  من   10% اجلزائر  يف  الزكاة  حصيلة  تبلغ  أن  ميكن 
اعتبرنا أن %10 من هذه احلصيلة لتغطية تكاليف التحصيل )اجلهاز العامل يف 
مؤسسة الزكاة( فإنه ميكن تقدير حصيلة الزكاة يف اجلزائر وفق ما هو وارد يف 

اجلدول التالي(20): 

اجلدول رقم )4( : تقدير حصيلة الزكاة يف اجلزائر 2000 - 2015 الوحدة: مليار دج

الناجت احمللي السنوات
اإلجمالي

تقدير حصيلة 
الزكاة %10

تكاليف 
التحصيل%10

احلصيلة املوجهة 
للفئات املستهدفة

20004123.5412.3541.23371.12

20014227.1422.7142.27380.44

20024522.8452.2845.22407.0(

20035252.3525.2352.52472.71

2004(149.1(14.91(1.49553.42

200575(2.075(.275.(2(80.58

200(8501.(850.1(85792.1(

20079352.9935.2993.52841.77

2008043.7 111104.37110.43993.94

200999(8.099(.899.(8897.12

2010991.( 111199.1(119.911079.25

2011588.( 141458.8(145.881312.98

2012208.8 1(1(20.881(21458.88

2013(43.8 1(1((4.381((.431497.95

2014205.1 171720.511721548.51

201517 807 .31780.731781(02.73

املصدر: من إعداد الباحثني

(20) اعتمدنا يف ح�صاب مقدار الزكاة على اأرقام تقديرية بالنظر اإىل غياب اإح�صائيات حكومية ر�صمية عن احل�صيلة الفعلية للزكاة يف اجلزائر
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يظهر من اجلدول أعاله أن حصيلة الزكاة هي حصيلة معتبرة وبإمكانها أن تعفي 
املوازنة العامة من الكثير من األعباء خاصة يف مجال التحويالت االجتماعية التي 
تأخذ حصة معتبرة من املوارد العامة للدولة، فيكفي أن نشير أن نفقات املوازنة 
القيمة  وبلغت  دينار  مليار   8858.1 حوالي   2015 سنة  بلغت  اجلزائر  يف  العامة 
املخصصة للتحويالت االجتماعية1711.7 مليار دج لصالح التحويالت االجتماعية 
من ميزانية الدولة يف ما ميثل %9.1 من الناجت الداخلي اخلام مسجلة ارتفاعا يقدر 
بـ %46 مقارنة ب2014. )مت تخصيص حصة %3.65 من قيمة هذه التحويالت إلى 
دعم العائالت والسكن والصحة فيما خصصت %2.13 من املبلغ الى دعم أسعار 
قيمة  كانت  فإذا  الغذائي...(.  والزيت  وسكر  واحلليب  )احلبوب  األساسية  املواد 
الناجت احمللي اإلجمالي لسنة 2015 هي 3.80717 مليار دينار، فإن حصيلة الزكاة 
احلصيلة  هذه  من   10% أن  اعتبرنا  وإذا  دينار،  بـ:1780.73مليار  تقدر  أن  ميكن 
لتغطية تكاليف التحصيل )اجلهاز العامل يف مؤسسة الزكاة( فإن بقية احلصيلة 
الزكاة  من  املستهدفة  الفئات  دعم  إلى  توجه  دينار سوف  مليار  بـ.1602  واملقدرة 
والتي هي يف الغالب توجه لها نسبة معتبرة من التحويالت االجتماعية(21)، وهو ما 
يوضح بجالء الدور الذي تؤديه مؤسسة الزكاة يف متويل عجوز املوازنة يف اجلزائر 

بكفاءة عالية.

املطلب الثاني: دور القطاع الوقفي يف متويل عجز املوازنة يف اجلزائر 
كفاءة تخصيص  االقتصاد اجلزائري سوف يسهم يف  الوقفي يف  القطاع  إن دمج 
العامة للدولة عن طريق توفير ما ميكن أن  موارده، والتخفيف من أعباء املوازنة 

نسميه باإلنفاق الوقفي. الذي ميثل مجاالً مشتركاً بني القطاعني العام واخلاص.
1 - مجاالت دعم القطاع الوقفي للموازنة العامة يف اجلزائر: هناك مجاالت خصبة 

يف االقتصاد اجلزائري ميكن للقطاع الوقفي أن تكون له الّريادة فيها.
أ- مجال التعليم: إن تركيزنا واهتمامنا بالوقف يف القطاع التعليمي؛ ليس مرده 
للمساهمة التاريخية لألوقاف يف هذا املجال؛ وإمنا املعطيات االقتصادية واملالية 
لقطاع التربية والتعليم يف اجلزائر هي السبب يف ذلك؛ حيث قفزت وزارة التربية 
إلى املراتب األولى ضمن االعتمادات املالية يف املوازنة العامة للدولة يف السنوات 
األخيرة، ففي املوازنة العامة لسنة 2013 احتلت وزارة التربية الوطنية املرتبة الثانية 
جزائري،  دينار  مليار   628 من  بأكثر  قدرت  مالية  باعتمادات  الدفاع،  وزارة  بعد 

(21) العديد من الباحثني ا�صتنتج نف�س االأثر للزكاة اأنظر مثال:عزوز منا�صرة، اأثر الزكاة على املوازنة العامة للدولة يف جمتمع معا�صر، دار البديع، 

اجلزائر، 2008، �س 193
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الرقم، حيث وجهت  العاملي ببعيدة عن هذا  العالي والبحث  التعليم  وليست وزارة 
لها اعتمادات مالية تعّدت 264 مليار دج لتحتل املرتبة السادسة (22)، وتطور هذه 
النفقات املوجهة نحو هذا القطاع التعليمي بأطواره املختلفة(23) مبرر؛ بالنظر إلى 
تزايد  من  يرافقه  وما  التعليمية،  األطوار  يف  املتمدرسني  ألعداد  املّطرد  التزايد 

الهياكل كما توضحه األرقام التالية:

اجلدول رقم )5( تطور عدد املتمدرسني والطلبة
يف مستويات التعليم املختلفة يف اجلزائر 2000 - 2017

08/0709/08)01/0002/0103/0204/0305/0407/0السنوات

املرحلة 
التعليمية 

)األساسية 
17.502.3707.380.111)217.741.0998.480.7).427.852).877.894).7.712.1827.903والثانوية(

املرحلة 
اجلامعية
)ليسانس(

-----------------------7.10123.54187.4831(9.042

)1517/1/)10/0911/1012/1113/1214/1315/141السنوات

املرحلة 
التعليمية 
األساسية 
555.)7.57والثانوية

8.300.0008.350.0008.470.0078.(18.1158.500.0008.(91.00(

املرحلة 
اجلامعية
))271.1)ليسانس(

322.547505.081(40.315779.431795.020780.123-----

املصدر: باالعتماد على:
www .ONS .dz تقارير الديوان الوطني لإلحصاء -

 - تصريحات األمني العام لوزارة التربية بشأن الدخول املدرسي
 - املديرية العامة للتكوين والتعليم العاليني بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 عرفت تكلفة املتمدرسني من سنة ألخرى، باإلضافة إلى االرتفاع يف كلفة التأطير 
والهياكل التي تستوعب املتمدرسني، خاصة على مستوى التعليم العالي، حيث تتفق 
عدة دراسات استشرافية كمية)2)( على أن سيناريو تزايد احتياجاتها لإلنفاق مستمر 

(22) ميكن الرجوع اإىل: اجلريدة الر�صمية، العدد 72، ال�صادرة بتاريخ 30 دي�صمرب 2012.

(23) الب�صري عبد الكرمي،قيا�س اأثر نفقات التجهيز لقطاع الرتبية والتعليم العايل على النمو، امللتقى الوطني حول تعزيز ال�صالت بني خمرجات التعليم 

و�صوق العمل، جامعة م�صتغامن، �س 03.

(24) اأنظر:موهوين مليكة، تخطيط املدى الطويل للرتبية والتعليم العايل - تقارب تدفقات التالميذ والطلبة - ر�صالة ماجي�صرت )غري من�صورة(، اإ�صراف: 

حممد ال�صالح، جامعة اجلزائر 2005 - )200.
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يف اآلجال املقبلة، وقد ال تبدو املشكلة يف حجم اإلنفاق بقدر ما هي مشكلة هيمنة 
الدولة الكاملة على نفقات التعليم، يف حني تشير الدراسات التي تناولت اقتصاديات 
التعليم أنه لم يعد من املتيّسر على الدولة احلديثة الغنية وغير الغنية تأمني النفقات 
املالية الالزمة للتعليم والتوسع فيه، فضاًل عن تطويره وجودته، وتؤكد الدراسات 
يف هذا املجال على أن مستقبل التعليم يف جميع الدول ينبغي أن يبنى على مبدأ 
املشاركة املجتمعية يف اإلدارة والتمويل، وهو ما يعني تعبئة موارد مالية إضافية، 
والبحث عن بدائل متويلية غير حكومية، وذلك من خالل تشجيع مشاركة املجتمع 
التعليمية)2)(،  البرامج  واالجتماعية يف متويل  االقتصادية  ومؤسساته  فئاته  بجميع 
نظام  هيكلة  إعــادة  يتطلب  األمر  لكن  التحبيس،  فكرة  مع  متاماً  يتفق  مبدأ  وهو 
التعليم احلالي يف اجلزائر مبختلف أطواره، مبا يضمن تطبيق هذه املقاربة اجلامعة 
بني عناصر التجديد الوظيفي واملادي للوقف،وكذا عناصر العملية التعليمية ككل 

يف اجلزائر. 
ب - مجال الصحة: مقارنة باألوقاف التعليمية يف اجلزائر؛ تبدو األوقاف الصحية 
أسوأ حاالً، حيث تكاد تنعدم نسبة األوقاف الصحية يف اجلزائر، والتي غالباً ما تكون 
يف شكل مبادرات فردية تفتقد للعمل املؤسسي املنظم، حيث ال تتوافر إحصائيات 

دقيقة حول مساهمة األوقاف الصحية يف اجلزائر ضمن احليز اإلنفاقي.
يشكل  بدوره  أضحى  اجلزائر  يف  الصحي  القطاع  أن  عليه  التأكيد  ميكن  ما  إّن 
املرتبة   2013 احتل سنة  اجلزائرية، حيث  للدولة  العامة  املوازنة  على  كبيراً  عبئاً 
الرابعة باعتماد مالي قدر بـ: 306.92 مليار دج()2)، ضمن سياسة حكومية هادفة 
لتعميم الصحة العمومية والعالج على املستوى الوطني، وهو ما رفع مؤشر األمل يف 
احلياة(27) يف السنوات األخيرة، وبلغ متوسط العمر املتوقع عند الوالدة 72.9 سنة 
2010 (28)، لكن تبقى جهود املشاركة املجتمعية يف هذا املجال ضعيفة وغير مهيكلة، 

وميكن عرض موازنة الصحة يف اجلزائر كنسبة من ناجت الدخل اخلام كما يلي:

(25) فهد بن عبا�س العتيبي،اإ�صهام القطاع اخلا�س يف متويل التعليم العام باململكة العربية ال�صعودية، ر�صالة دكتوراه، جامعة امللك �صعود، اإ�صراف فهد 

بن اإبراهيم احلبيب، 1425 هـ، �س: ج.

()2) اجلريدة الر�صمية،ع 72، ال�صادرة يف 30 دي�صمرب 2012.

(27) موؤ�صر االأمل يف احلياة:موؤ�صر من موؤ�صرات التنمية الب�صرية وميثل طول املدة التي ميكن اأن يعي�صها االإن�صان بعد الوالدة، وميكن قيا�صه بعدة طرق 

ح�صب اجليل، ح�صب العمر، ح�صب اأمد احلياة عند الوالدة

(28) عدنان مريزق، دور االإنفاق العمومي على قطاعي الرتبية والتعليم يف تراكم راأ�س املال الب�صري يف اجلزائر، امللتقى الدويل حول راأ�س املال الفكري 

يف منظمات االأعمال العربية احلديثة: -10 2011/12/14، جامعة ال�صلف، �س 05.
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اجلدول رقم )6(: تطور الناجت الداخلي اخلام وموازنة القطاع الصحي
يف اجلزائر 2002 - 2014

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 200( 2005 2004 2003 2002

7,21 7,12 (,14 5,21 5,12 4.8 4.55 4.3 4.2 3.5 3.7 3.( 3.7

نفقة 
الصحة 
كنسبة 
من ناجت 
الدخل 
اخلام %

5,8 5,3 4.97 4.31 4.40 4.3 3.95 3.(1 3.40 2.(5 2.71 2.80 2.81

نفقة 
الصحة 
العمومية 
كنسبة 
من ناجت 
الدخل 
اخلام

- - - - 0.49 0.59 0.(8 0.79 0.85 0.98 0.79 0.88

نفقة 
الصحة 
اخلاصة 
كنسبة 
من ناجت 
الدخل 
اخلام

Source :perspective.usherbook.ca/bilan/servlet /BMTendancestat.pays

- السنوات من 2014-2010 باالعتماد على معطيات البنك الدولي متاح على: 
http://data.albankaldawli.org/indicator/SH.XPD.TOTL.ZS?locations=DZ

بشقيها  املجتمعية  املساهمات  تبدو  الصحية  والهياكل  التأطير  مستوى  على  أما 
أخرى يف هذا  بدائل  البحث عن  يحتم  ما  وهو  والتطوعية ضئيلة جداً،  اخلاصة 
نقترح  فإننا  اجلزائر؛  يف  لألوقاف  واملادي  الوظيفي  التجديد  إطار  ويف  املجال، 
االهتمام مبا يسمى بالوقف الصحي وهيكلته ضمن ما نسميه بـ:«الصندوق الوطني 
للوقف الصحي«، وهذا األخير يندرج ضمن البناء املؤسسي املتكامل ملنظومة الوقف 
الصحية  تقدمي اخلدمات  بجانب  تعنى  والتي  اجلزائري،  االقتصاد  اإلسالمي يف 
يف املجتمع يف إطار حتبيس األصل وتسبيل املنفعة، وذلك يف إطار تنسيق العمل 
بني وزارتي األوقاف والشؤون الدينية ووزارة الصحية، حيث تكون لهذا الصندوق 
املركزي امتدادات وفروع على املستوى احمللي )الوالئي، أو الدوائر، أو حتى على 

مستوى البلديات الكبيرة(.
2 - آليات دمج وربط القطاع الوقفي باملوازنة العامة للدولة: تشمل الدمج الكلي 

فقات
الن

سنوات
ال
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الكلي  اإلطار  هذا  ويف  الوطنية،  واالقتصادية  املالية  املنظومة  يف  الوقفي  للنظام 
يتم ربط النظام الوقفي باملوازنة العامة للدولة، وهو ما يتطلب البحث عن الطرق 
والسبل واآلليات التي من شأنها ترتيب هذا االندماج، ويف هذا الصدد فإن نظام 

الوقف يستطيع أن يعمل يف وقتنا احلاضر وفق طريقني بديلني:(29)
أ - الدعم املباشر للموازنة العامة: الذي يتأسس على مساهمة الوقف من خالل 
تخصيص جزء من ريع األوقاف ملصارف ذات عالقة مباشرة بالنفقات احلكومية، 
مثل: األوقاف الصحية والتعليمية، ويف حال توافر أوقاف نقدية ترصد على القرض 
احلسن، كما ميكن كذلك إقراض جهات النفع العام مع أخذ كل التدابير اإلدارية 

والقانونية للحفاظ على املال الوقفي.
ب - الدعم غير املباشر للموازنة العامة: ويتم ذلك من خالل توجيه الوقف جلزء من 
استثماراته نحو مشاريع حكومية وإنتاج سلع عامة، وذلك باعتماد صيغ عقود توفق 

بني االستثمار والربح، ودعم حاجات املوازنة العامة.
إن هذا التكامل بني نظام الوقف واملؤسسات املالية لالقتصاد الوطني ال ينبغي أن 
الفنية لتحقيق  النظري، بل ال بد من البحث عن األساليب  يبقى حبيس املستوى 
األسهم  الوقفية،  الصناديق  صيغة  على  االعتماد  ميكن  املجال  هذا  ويف  ذلك، 
الوقفية...الخ، ثم العمل على تطويرها انطالقاً من بناء مناذج تنسجم وخصائص 
االقتصاد الوطني، أو االستفادة من النماذج الدولية يف هذا املجال، كما هو احلال 
التعاوني  احلج  »صندوق  هو  هام  وقفي  يوجد منوذج  حيث  املاليزية؛  التجربة  يف 
بشكل  أمواله  يستثمر   tabung haji املاليزية  باللغة  واملعروف   ،pilgrin fund املاليزي 
رئيس يف التأمينات املتحدة، وميثل منوذجاً رائداً يف منو رأس املال الوقفي؛ حيث 
بدأ بعشرات الرينجيتات وانتهى مبليارات الرينجيتات املاليزية كما هو حاله اليوم، 
بل استطاع هذا الصندوق تقدمي قروض هائلة للحكومة املاليزية وقت أزمة العملة 
داعماً  يكون  أن  أي  الوقفي؛  النظام  األصل يف  هو  فهذا   ،(30)  1997 األسيوية يف 

لالقتصاد الوطني، ال أن يشكل عبئاً عليه.

(29) عبد الكرمي قندوز، دور االأوقاف يف توفري اخلدمات العامة،جملة اأوقاف،االأمانة العامة لالأوقاف، الكويت،ع )1، 2009، �س 123.

(30) �صامي ال�صالحات، مرتكزات اأ�صولية يف فهم طبيعة الوقف التنموية اال�صتثمارية، جملة جامعة امللك عبد العزيز لالقت�صاد االإ�صالمي،م 18،ع 2، 

2005 / )142 هـ، �س 1).
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خالصة البحث
حاولنا يف هذه الدراسة إبراز مكانة املؤسسات التطبيقية للزكاة والقطاع الوقفي 
يف متويل املوازنة يف اجلزائر بالنظر لتفاقم العجز املوازني يف السنوات األخيرة، 

وانحصار املصادر التقليدية لتمويالته، وعموماً توصلنا إلى االستنتاجات التالية:
- تفاقم العجز املوازني يف اجلزائر خالل السنوات األخيرة مرده إلى تراجع إيرادات 
الدولة بعد االنهيار غير املسبوق ألسعار النفط، وتواصل تنامي النفقات العمومية.

البحث عن مصادر  أمام اجلزائر سوى  املوازني ال مناص  العجز  تبعات  - لتاليف 
متويلية جديدة وبديلة كتفعيل دور األوقاف واقتصاد الزكاة.

تنظم  التي  املبادئ  بكفاءة  الوقفي  والقطاع  للزكاة  التطبيقية  املؤسسات  تتميز   -
آليات عملها، وبالتالي ميكن متويل عجز املوازنة من خالل حتقيق تكامل وظيفي 

بني مؤسسة الزكاة والقطاع الوقفي.
- تبني من خالل الدراسة أن هناك مجاالت خصبة يف االقتصاد اجلزائري ميكن 
للقطاع الوقفي أن تكون له الريادة فيه، كالقطاع التعليمي الذي يظهر من خالل 
ضرورة االهتمام بتطبيق السيناريو اإلصالحي واالبتكاري يف التعليم يف اجلزائر، 
وهو ما يتطلب إعادة هيكلة نظام التعليم مبختلف أطواره؛ مبا يضمن تطبيق مقاربة 
جتمع بني عناصر التجديد الوظيفي واملادي للوقف، وكذا عناصر العملية التعليمية 
املؤسسي  البناء  يندرج ضمن  الذي  الصحي  القطاع  وكذلك يف  ككل يف اجلزائر؛ 
املتكامل ملنظومة الوقف اإلسالمي، والتي تعنى بجانب تقدمي اخلدمات الصحية يف 

املجتمع؛ وهو ما يثبت فرضية البحث.
ومؤسسة  الوقفي  للنظام  الكلي  الدمج  بضرورة  نوصي  الدراسة  نتائج  على  وبناء 
باملوازنة  الوقفي  النظام  وربط  الوطنية،  واالقتصادية  املالية  املنظومة  يف  الزكاة 
الطرق  عن  البحث  يتطلب  ما  وهو  مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل  للدولة  العامة 
والسبل واآلليات التي من شأنها ترتيب هذا االندماج بحسب متطلبات السياسات 

االقتصادية واالجتماعية.



137

اد 
ص

القت
ي ا

ة ف
يقي

طب
 الت

ت
سا

ؤس
لم

ور ا
د

زائر
الج

ة ب
وازن

لم
جز ا

ل ع
موي

ي ت
ي ف

الم
إلس

ا

العدد )6( ــ دولة قطر - أبريل 2017 م

املصادر واملراجع

- إبراهيم متولي حسن املغربي، اآلثار االقتصادية للتمويل بالعجز من منظور الفقه 
اإلسالمي واالقتصاد الوضعي، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، 2006.

- أبو يوسف، اخلراج، دار املعرفة، بيروت،دط، دت.

- البشير عبد الكرمي،قياس أثر نفقات التجهيز لقطاع التربية والتعليم العالي على 
العمل،  وسوق  التعليم  مخرجات  بني  الصالت  تعزيز  حول  الوطني  امللتقى  النمو، 

جامعة مستغامن. اجلزائر.

- اجلريدة الرسمية، العدد 72، الصادرة بتاريخ 30 ديسمبر 2012.

- اجلريدة الرسمية،ع 72، الصادرة يف 30 ديسمبر 2012.

www.bank- :تقارير بنك اجلزائر الوضعية النقدية واملالية، متاحة على املوقع -
of-algeria.dz

- ثروت جهان وآخرون، ما هو االقتصاد الكنزي، التمويل والتنمية، ص ن د، سبتمبر 
.2014

- حسن احلاج، التمويل بالعجز، املشاكل واحللول، سلسلة جر التنمية، املعهد العربي 
للتخطيط، الكويت.

- رفيق شرياق، ترشيد اإلنفاق العام ومعاجلة العجز يف املوازنة العامة للدولة من 
وجهة نظر إسالمية، ورقة بحثية مقدمة يف ملتقى احلوكمة والترشيد االقتصادي 
االقتصادية  العلوم  بكلية  املنظم  اجلزائر«  يف  التنمية  لتحقيق  استراتيجي  رهان 
والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أحمد دراية- أدرار، يومي 19 و20 أبريل 2016.

-زنكري ميلود وسميرة سعيداني:اقتصاديات نظام الوقف يف ظل سياسات اإلصالح 
االقتصادي بالبلدان العربية واإلسالمية-دراسة حالة اجلزائر- بحث منشور ضمن 
سلسلة الدراسات الفائزة يف مسابقة الكويت الدولية ألبحاث الوقف)13( سنة:2011م

- سامي الصالحات، مرتكزات أصولية يف فهم طبيعة الوقف التنموية االستثمارية، 
مجلة جامعة امللك عبد العزيز لالقتصاد اإلسالمي، 18،ع2، 2005/1426هـ.
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- صندوق النقد الدولي، »خبراء الصندوق يختتمون بعثة مشاورات املادة الرابعة 
لعام 2016 إلى اجلزائر«، حوان 2016. 

- عباس محرزي، اقتصاديات املالية العامة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 
ط 3، 2008.

- عبد الكرمي قندوز، دور األوقاف يف توفير اخلدمات العامة،مجلة أوقاف، األمانة 
العامة لألوقاف، الكويت، ع 16، 2009.

 Economics of zakah” املجتمع  تنمية  و  الزكاة  ,حصيلة  طاهر  اهلل  عبد   -
 ,islamic development bank –islamic research and training ,institute , secand

.edition,2002

 - عبد املجيدقدي، املدخل إلى السياسات االقتصادية الكلية، ديوان املطبوعات 
اجلامعية، اجلزائر،ط1،2003.

- عدنان مريزق، دور اإلنفاق العمومي على قطاعي التربية والتعليم يف تراكم رأس 
منظمات  يف  الفكري  املال  رأس  حول  الدولي  امللتقى  اجلزائر،  يف  البشري  املال 

األعمال العربية احلديثة: 10 - 14 /12 /2011، جامعة الشلف.

دار  معاصر،  مجتمع  للدولة يف  العامة  املوازنة  على  الزكاة  أثر  مناصرة،  عزوز   -
البديع، اجلزائر، 2008.

باململكة  العام  التعليم  القطاع اخلاص يف متويل  العتيبي،إسهام  بن عباس  فهد   -
إبراهيم  بن  فهد  إشراف  سعود،  امللك  جامعة  دكتوراه،  رسالة  السعودية،  العربية 

احلبيب، 1425ه.

 - حلسن دردوري، سياسة امليزانية يف معاجلة عجز ميزانية الدولة دراسة مقارنة 
بني تونس واجلزائر، أطروحة دكتوراه، جامعة بسكرة،2014.

 - محمد عبد احلليم عمر،األدوات املالية اإلسالمية للتمويل احلكومي ورقة مقدمة 
يف ندوة الصناعة اإلسالمية، البنك اإلسالمي للتنمية، جدة 2000.

- موهوني مليكة، تخطيط املدى الطويل للتربية والتعليم العالي - تقارب تدفقات 
التالميذ والطلبة - رسالة ماجيستر )غير منشورة(، إشراف: محمد الصالح، جامعة 

اجلزائر 2005 - 2006.
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- جناح عبد العليم فتوح، التمويل بالعجز، شرعيته وبدائله من منظور إسالمي، 
مجلة جامعة امللك عبد العزيز، 2003.

- وزارة املالية، مديرية السياسات والتوقعات، منشورات تطور الناجت احمللي اخلام 
www.mf.gov.dz:بني 2000 - 2015، متاح على املوقع
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تقييم الخدمات المالية والمصرفية المقدمة للزّوار 
في المدينة المنورة خالل موسم الحج لعام: 1434هـ

د.عابد بن عابد العبدلي
كلية العلوم االقتصادية واملالية اإلسالمية - جامعة أم القرى-السعودية
)سلّم البحث للنشر يف 20 / 12/ 2016م، واعتمد للنشر يف 2/2 / 2017م(

امللخص
تناول البحث تقييم اخلدمات املصرفية التي تقدمها البنوك ومحال الصرافة للزّوار 
خالل فترة زيارتهم للمدينة املنورة يف موسم احلج، واعتمدت الدارسة على بيانات 
عينة من مقدمي اخلدمات حجمها )100( مؤسسة: )79( بنكاً فرعياً و )21( محاًل 
عن  الدراسة  وكشفت  زائراً،   )887( حجمها  العمالء  الزّوار  من  وعينة  للصرافة، 
طبيعة وأنواع اخلدمات املصرفية التي يطلبها الزّوار يف املدينة، وأهمها: )حتويل 
البنكية  احلواالت  إرسال  كاش،  النقود  البنكية، صرف  احلسابات  فتح  العمالت، 
ترفع  الدينية  املواسم  أنَّ  واتضح  بنكية(  قروض  اخلدمات، طلب  تسديد  للخارج، 

معدل التوظيف يف البنوك ومحال الصرافة يف املدينة مقارنة باألوقات األخرى. 
اململكة ال سيما  القادمني من خارج  الزّوار  أنَّ  الدراسة  ناحية أخرى، كشفت  من 
حجاج شرق آسيا هم األكثر طلباً للخدمات املصرفية، كما أشارت إلى تدني املستوى 
االقتصادي لغالبية الزّوار، ومن ناحية تقييم اخلدمات املصرفية ومدى رضا الزّوار 
عنها، أوضحت النتائج بارتفاع رضا الزّوار إجماالً عن املتوسط، وكان أعلى تقييم 
جتاه اخلدمات املصرفية يف اجلوانب اآلتية: )التجهيزات احلديثة ومظهر املوظفني، 
املصرف  واستعداد  صحيح،  وبشكل  وقتها  يف  اخلدمات  بتنفيذ  االلتزام  ومدى 
ملساعدة العمالء واالهتمام بهم، واالهتمام الفردي بالعمالء وتوفير الوقت الكايف 
لهم(، يف حني كان أقل مستوى رضا للعمالء جتاه اخلدمات املصرفية يف اجلوانب 
اآلتية: )التسهيالت املادية وجاذبيتها، ومدى االهتمام بإيجاد حلول للمشاكل التي 

تواجه الزّوار، ومدى تفهم احلاجات اخلاصة بالزّوار(.
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ويف اختبار أثر خصائص الزّوار االقتصادية واالجتماعية يف مستوى تقييم جودة 
اخلدمات املصرفية، كشفت النتائج عن أهمية بعض اخلصائص يف مستوى تقييم 
التعليمي،  واملستوى  والعمر،  الزّوار،  )جنسية  وهي:  رضاهم،  ومستوى  اخلدمات 
واملهنة(، كما ظهرت بعض العوامل األخرى املهمة يف مستوى التقييم، وهي: )تكرار 

الزيارات للمدينة، وجهة قدوم الزّوار(.

Abstact
The study aims to assess the services provided by banks and exchange shops 
to visitors of Madinah during Hajj time. Based on two samples, data about 
banking services was collected from 100 bank branches /exchange shops, and 
887 visitors (customers). The findings revealed that the most frequent services 
provided to visitors during Hajj time are: money transfers, bill payments, bank 
credit requests, bank accounts opening and money exchange. It also showed 
that the period of Hajj raises the employment rate in banking sector as the 
city flooded by visitors in such religious seasons. It was found that the East 
Asian nationalities in particular are the most visitors who demand for banking 
services. The study, on the other hand, indicates that most of visitors are of 
low income level. As for assessment of banking services, findings discovered, 
in general, above average level of satisfaction towards banking services. 
High level of satisfactions were perceived towards services such as: modern 
furnishings, appearance of staff, Commitment to implement the services timely 
and properly, readiness to assist customers and care for them individually and 
give them enough time. However, banking services like attraction of physical 
facilities, Interest in finding solutions to the problems facing visitors and 
appreciation of customers’ needs. As for the significance of socioeconomic 
characteristics in determining level of satisfaction, the study found nationality, 
age, level of education and occupation are statistically significant variables, as 
well as variables such as frequency of visit and arrival destination.
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1 - مقدمة
يقوم القطاع املالي يف اململكة العربية السعودية بتقدمي خدمات مصرفية وصرافة 
رفيعة املستوى حلجاج بيت اهلل احلرام واملعتمرين والزّوار، وذلك من خالل انتشار 
فروع البنوك التجارية ومؤسسات وشركات الصرافة على مستوى اململكة - سيما 
املنتشرة فروعها يف منطقة مكة املكرمة واملدينة املنورة واملناطق احمليطة باملشاعر 
املقدسة؛ حيث يوجد يف اململكة )12( بنكاً محلياً و)12( فرعاً لبنوك أجنبية، ومتتلك 
البنوك التجارية العاملة يف اململكة على مستوى البالد شبكة فروع ضخمة وكبيرة 
يف  تنتشر  فرعاً   )456( منها   ،1433 لعام  الثاني  الربع  بنهاية  فرعاً   )1669( تبلغ 
منطقة مكة املكرمة واملدينة املنورة، منها: )377( فرعاً يف مكة املكرمة، و)79( فرعاً 
يف املدينة املنورة، أو مبا يعادل نحو )%27( من إجمالي عدد الفروع، والتي تقوم 
بخدمة احلجاج واملعتمرين، وتقدم لهم اخلدمات املصرفية مثل: )خدمات النقد، 
وصرف شيكات العوائد والشيكات السياحية، إضافة إلى خدمات الصرافة التي 

تقدم خاصة بالفروع املتواجدة يف املطارات واملنافذ احلدودية((1).
ويساند اخلدمات التي تقدمها شبكة فروع البنوك املنتشرة يف منطقتي مكة املكرمة 
واملدينة املنورة شبكة واسعة ومتكاملة من أجهزة الصرف اآللي ونقاط البيع، حيث 
بلغ عدد أجهزة الصرف اآللي على مستوى اململكة بنهاية الربع الثاني لعام 1433هـ: 
)12150( جهازاً يف حني بلغ عدد أجهزة نقاط البيع يف نهاية الربع نفسه )87793( 

جهاز نقطة بيع.
كما تقوم بعض البنوك يف موسمي رمضان واحلج بفتح فروع ومكاتب خاصة باملنافذ 
احلدودية للمملكة خلدمة احلجاج واملعتمرين والزّوار، إضافة إلى أنَّ هناك عدداً 
من فروع البنوك املوجودة يف منطقة مكة املكرمة ومنطقة املدينة املنورة واملشاعر 
أيام  ذلك  األسبوعية مبا يف  اإلجازة  أيام  تعمل خالل  احمليطة،  األخرى  املقدسة 
العيد ولساعات متأخرة من الليل، وذلك بهدف تقدمي خدمات مصرفية ألطول مدة 
ممكنة على مدار اليوم، كما تستخدم بعض البنوك الصرافات اآللية املتنقلة والتي 
توفر املزيد من املرونة للبنوك يف التعامل مع تلك األجهزة وحتريكها بالشكل الذي 

يخدم مصالح احلجاج ويلبي احتياجاتهم من النقد بالشكل املطلوب(2). 
بجانب ذلك يوجد )69( محل صرافٍة فئة )ب( مرخصة؛ لتقدمي خدمات للحجاج 
كتبديل وبيع وشراء العمالت االجنبية والشيكات السياحية واملصرفية، إضافة إلى 
اململكة،  وخارج  داخل  األموال  بعمليات حتويل  تتميز  )أ(  فئة  صرافة  محال   )4(

(1) موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي، البنوك املرخ�صة:

http://www.sama.gov.sa/ar-sa/BankingControl/Pages/LicensedBanks.aspx 

10421(0=http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid :)(2) وكالة االأنباء ال�صعودية )وا�س
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ويعمل )21( محاًل، منها )%30( باملدينة املنورة(3).

1/1. مشكلة الدراسة:
يواجه القطاع املصريف طلباً حاداً ومفاجئاً خالل املواسم الدينية كالعمرة واحلج، 
مما يتطلب مواجهة هذا الطلب احلاد من طرف البنوك، وتقدمي اخلدمات املصرفية 
وفقاً ملعايير جودة مالئمة للحجاج والزّوار يف املدينة املنورة. وعليه ميكن صياغة 

مشكلة الدراسة يف عدة تساؤالت وفق اآلتي:
احلجاج . 1 لفئة  البنوك  تقدمها  التي  املصرفية  اخلدمات  ونوعية  طبيعة  ما 

والزّوار يف املدينة املنورة؟
ماهي خصائص املؤسسات املصرفية ومحال الصرافة التي تقدم اخلدمات . 2

املصرفية للحجاج يف املدينة املنورة؟
املصرفية . 3 اخلدمات  يطلبون  الذين  احلجاج  من  العمالء  خصائص  ماهي 

خالل موسم احلج يف املدينة؟
ما مدى مستوى رضا احلجاج والزّوار إزاء جودة اخلدمات املصرفية التي . 4

تقدمها البنوك وفروعها يف املدينة املنورة؟
املوثوقية، . 5 املادي،  )البعد  اآلتية:  التقييم  أبعاد  أو  عناصر  تأثير  هو  ما 

االستجابة، الضمان، التعاطف( يف مستوى اجلودة الكلية للخدمات املصرفية 
التي تقدمها البنوك للحجاج والزّوار يف املدينة املنورة؟

جلودة . 6 الزّوار  احلجاج  تقييمات  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 
اخلدمات املصرفية وفقاً خلصائصهم االقتصادية واالجتماعية؟

2/1. أهداف البحث:
التعرف على طبيعة وأنواع اخلدمات املصرفية املقدمة للحجاج يف املدينة . 1

املنورة.
التعرف على خصائص املؤسسات املالية ومحال الصرافة العاملة يف املدينة . 2

املنورة خالل موسم احلج.
قياس وتقييم مستوى رضا احلجاج جتاه جودة اخلدمات املصرفية املقدمة . 3

لهم يف املدينة املنورة.
جودة . 4 تقييم  مستوى  يف  واالجتماعية  االقتصادية  اخلصائص  أثر  حتديد 

اخلدمات املصرفية.

(3) موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي، ال�صيارفة املرخ�صني فئة )اأ( و )ب(:

20EXCHANGERS.pdf%http://www.sama.gov.sa/ar-sa/BankingControl/LicensedEntities/MONEY .
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3/1. أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسة من خالل:

يف . 1 للحجاج  املوجهة  املصرفية  اخلدمات  جودة  قياس  مؤشرات  استخدام 
املدينة املنورة.

إدارة . 2 يساعد  العمالء مما  ورضا  مقاييس  عن  املعلومات  من  قاعدة  توفير 
املصارف على رفع جودة خدماتها املصرفية.

املقدمة . 3 املصرفية  اخلدمات  جودة  مجال  يف  وأبحاث  دراسات  وجود  عدم 
للحجاج والزّوار يف املدينة املنورة.

يف . 4 للحجاج  املقدمة  املصارف  خدمات  مستوى  على  الضوء  تسلط  كونها 
املدينة املنورة.

ومعرفة . 5 املصرفية،  اخلدمات  جتاه  احلجاج  رضا  مستوى  على  الوقوف 
العوامل املؤثرة يف اختالف مستويات رضاهم؛ مما يساعد البنوك يف رفع 

جودة خدماتها املقدمة لهذه الفئات

4/1. حدود الدراسة:
النطاق املكاني: تقتصر الدراسة على املصارف واخلدمات املصرفية التي تقدمها 

للحجاج يف املدينة املنورة.
النطاق الزمني: تقتصر الدراسة على تقييم اخلدمات املصرفية خالل موسم احلج 

للعام 1434هـ(4)ـ

5/1. منهج البحث:
يف سبيل حتقيق األهداف تتكون الدراسة من جانبني:

اجلانب النظري: حيث تعتمد الدراسة يف هذا اجلانب على منهج التحليل الوصفي 
لظاهرة البحث )اخلدمات املصرفية( من خالل استعراض مفاهيم جودة اخلدمات 

املصرفية ومؤشراتها وطرق قياسها.
اجلانب التطبيقي: ويف هذا اجلانب سوف تعتمد الدراسة على أداة بحثية جلمع 
واالستداللي؛  الوصفي  بشقيه  اإلحصائي  التحليل  توظيف  ثم  املطلوبة،  البيانات 

لتحقيق أهداف الدراسة.

(4) الدرا�صة اعتمدت على قاعدة البيانات والدرا�صات ملعهد خادم احلرمني ال�صريفني الأبحاث احلج والعمرة بجامعة ام القرى. وهذه البيانات اخلا�صة 

1434 هـ يف املدينة املنورة، وهو امل�صح  بتقييم اخلدمات امل�صرفية للحجاج واملعتمرين والــزوار مت جمعها خالل م�صح ميداين يف مو�صم احلج لعام 

امليداين الوحيد واملتاح حتى اعداد هذه الدرا�صة.
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1/5/1. أداة البحث:
تعتمد الدراسة نوعني من االستبانات اخلاصة بالدراسة جلمع البيانات: إحداهما 
موجهة لفروع املصارف ومحال الصرافة العاملة يف املدينة أثناء موسم احلج؛ جلمع 
البيانات واملعلومات الالزمة لتحليل اخلدمات املصرفية، واألخرى موجهة للحجاج 
)الزّوار( يف املدينة؛ لقياس مستوى جودة اخلدمات املصرفية املقدمة لهم يف املدينة 
لهم على  املقدمة  املنورة، مع مراعاة طبيعة وخصوصية هذه اخلدمات املصرفية 

وجه التحديد. 

2/5/1. حتديد حجم العينة:
غطى املسح امليداني كافة فروع املصارف ومحال الصرافة يف املدينة، والتي يبلغ 
احلجم  حساب  فتم  للزّوار  وبالنسبة  لصرافة.  محاًل  و)21(  فرعاً،   )79( عددها 

املثالي للتحليل االحصائي وفق اآلتي:

وهي  املعيارية  الوحدات  عدد  متثل   )t(و املثالي،  العينة  حجم  متثل   )n( إن  حيث 
)1.96+( ملستوى ثقة )%95(، و)pq( هي اكبر قيمة انحراف معياري للعينة عندما 
تكون قيمة كل من )p,q( مساوية )0.5( مع مالحظة أن )p+q=1(، و)d( ميثل حد 

اخلطأ، وهو )%5( ملستوى ثقة )%95(. وبالتعويض يف املعادلة:

وعليه يصبح حجم عينة الزّوار املثالي هو )384(، ومع ذلك مت احلصول على عينة 
بلغ حجمها )887( زائراَ، أي أكثر من ضعفّي احلجم املثالي. وتشير بعض املراجع 
أن حجم العينة الذي يتراوح بني )30 - 500( مفردة يكون مالئماً ملعظم األبحاث 

والدراسات(5).

 .Research Methods For Business: A Skill - Building Approach”. John Wiley and Sons, InC. p” (1992).Uma Sekaran (5)

.143
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3/5/1. مقياس أداء اخلدمات املصرفية:
اقــترحه  الــذي  املقـــياس  علـــى  الدراســـة  تعتمــــد  املصرفــية،  اخلدمات  لقياس 
املقدمة  اخلدمات  جودة  قياس  يف  استخداماً  املقاييس  أكثر  وهو   ،(())PZB 1991(
للعمالء، ويشتمل على )22( عبارة، وهي تشمل )5( أبعاد جلودة اخلدمة املصرفية 

على النحو اآلتي:
املادية . 1 والتجهيزات  التسهيالت  ويعني:   ،)Tangibles( امللموس  املادي  البعد 

ومظهر املوظفني يف املصرف.
بُعد املوثوقية )Reliability(، وتعني: قدرة املصرف على تقدمي اخلدمة بثقة . 2

ودقة، وإمكانية االعتماد عليها.
بُعد االستجابة )Responsiveness(، وتعني: استعداد املصرف ملساعدة العمالء . 3

وتقدمي اخلدمة بشكل فوري.
املصرف . 4 يف  العاملني  ومجاملة  معرفة  ويعني:   ،)Assurance( الضمان  بُعد 

وقدرتهم على جعل العميل يشعر بالثقة واألمان، وهذا البعد يشمل مفهوم 
الكفاءة واملجاملة واملصداقية واألمان.

الذي . 5 الفردي  واالهتمام  العناية  مستوى  ويعني:   ،)Empathy( التعاطف  بُعد 
الوصول  وقدرة  العميل  فهم  البعد  هذا  ويشمل  للعميل،  املصرف  يقدمه 

واالتصال.

1/5/4. أدوات التحليل االحصائي املستخدمة:
 ،(8))EViews(و  ،(7))SPSS( مثل  إحصائية  ببرامج  االستعانة  سيتم  البيانات  لتحليل 

واستخدام أساليب التحليل اإلحصائي، وأهمها:
للتحليل  صالحيتها  من  والتحقق  الدراسة  ألداة  والصدق  الثبات  اختبارات   -

االحصائي.
- التكرارات والنسب املئوية لوصف خصائص العينة.

()) انظر اإىل:

- Parasuraman, A., Berry, L.L., & Zeithaml, V.A. (1991). “Refinement and Reassessment of the SERVQUAL Scale”. 

Journal of Retailing, 50-420 ,(4) (7.

- Parasuraman, A., Berry, L.L., & Zeithaml, V. (1988), SERVQUAL: a multi-item scale for measuring consumer 

perceptions of service quality, Journal of Retailing, (4, pp. 40-12.

- Parasuraman, A. Zeithaml, V.A. and Berry, LL. (1985), A Conceptual Model of Service Q and Its Implications for Future 

Research, Journal of Marketing, Vol: 49.

 17.0.Statistical Data Analysis (SPSS v) (7)

9.5 Econometric Software (Eviews) (8)
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- املتوسطات احلسابية لقياس مستوى الرضا للحجاج لكل بعد من أبعاد مقياس 
جودة اخلدمات املصرفية.

املالئمة  اإلحصائية  االختبارات  البيانات الختيار  وتوزيعات  تباين  اختبارات   -
سواء املعلمية أو غير املعلمية.

- اختبارات الفروق املالئمة مثل )t-test( و حتليل التباين )ANOVA( لفحص أثر 
خصائص احلجاج االقتصادية واالجتماعية على مستوى رضاهم.

6/1. الدراسات السابقة:
اجلمهور  لعامة  املقدمة  املصرفية  اخلدمات  تقييم  حول  كثيرة  دراسات  هناك 
عليها يف هذه  والتعليق  املقام حلصرها  يتسع  لن  ورمبا  املصارف،  لهذه  والعمالء 
الدراسة. إال أن ما يتعلق بتقييم هذه اخلدمات املقدمة لفئة معينة من العمالء، وهم 
الزّوار واحلجاج يف املدينة املنورة، لم يجد الباحث – حسب علمه - دراسات سابقة 

مماثلة حتى إعداد هذه الدراسة.
2 - خصائص املؤسسات املصرفية ومحال الصرافة يف املدينة:

يف هذا القسم نستعرض خصائص املؤسسات املصرفية ومحال الصرافة يف املدينة 
املنورة التي تقوم بتقدمي وعرض اخلدمات املصرفية للزوار.

1/2 - توزيع املؤسسات املصرفية حسب مستوى املؤسسة:
يشير )جدول 1( إلى أنَّ %79 من املؤسسات املصرفية مبستوى فرع وعددهم )79( 
مركزاً والباقي على مستوى محل بعدد )21(، ويتضح أنه ال وجود للمراكز الرئيسة 
للمؤسسات املصرفية، نظراً ألن أغلب املراكز الرئيسة للمؤسسات التجارية، وكذلك 

احلكومية تتمركز يف املدن الرئيسة يف اململكة وحتديداً يف العاصمة الرياض.

جدول 1: توزيع املؤسسات املصرفية حسب املستوى

التكرار / النسبةمستوى املؤسسة
0مركز رئيسي

79فرع بنك

21محل صرافة

100إجمالي
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2/2 - توزيع املؤسسات املصرفية حسب اخلدمات املقدمة:
املؤسسات  تقدمها  التي  احملددة  املصرفية  اخلدمات  أبرز  أن   )2 )جدول  يكشف 
خارج  إلى  البنكية  احلواالت  إرسال  هي  الزيارة  فترة  خالل  املدينة  يف  املصرفية 
اململكة بنسبة: )%23(، تليها حتويل العمالت األجنبية إلى العملة احمللية بنسبة: 
غير  أخرى  وخدمات   ،)2%( سوى  األمانات  إيداع  خدمة  متثل  لم  بينما   ،)21%(
محددة بنسبة: )%54(. وهذا يعكس طبيعة العمالء خالل موسم احلج، حيث يتركز 
تعاملهم مع املصارف يف هاتني اخلدميتني، وهما حتويل العمالت وإرسال احلواالت 

لذويهم، بينما أشير إلى خدمات أخرى غير محددة بنحو: )54%(.

جدول 2: توزيع املؤسسات املصرفية حسب اخلدمات املقدمة
التكرار / النسبةاخلدمات املصرفية املقدمة

2إيداع أمانات للحفظ

21حتويل عمالت أجنبية إلى ريال سعودي

23إرسال حواالت بنكية ملستفيد يف اخلارج

54أخرى

100إجمالي

3/2 - توزيع املؤسسات املصرفية حسب عدد العاملني خالل احلج:
يوضح )جدول 3( أن معظم املصارف يف موسم احلج )%56( يقل فيها عدد العاملني 
عن )5( موظفني، بينما )%39( منها يتراوح فيها عدد العاملني بني )10-5( موظفني، 
وينخفض عدد املؤسسات التي يزيد فيها عدد املوظفني، حيث إن املؤسسات التي 
يتراوح عدد موظفيها بني )15-10( تشكل )%4( من املؤسسات، و)%1( منها فقط 

يزيد عدد موظفيها عن 15موظف.

جدول 3: توزيع املؤسسات املصرفية حسب العاملني خالل احلج
التكرار / النسبةعدد العاملني خالل احلج

)5أقل من )5( موظفني

39من 5 إلى أقل من 10

4من 10 إلى أقل من 15

151 موظفاً فأكثر
100إجمالي
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4/2 - توزيع املؤسسات املصرفية حسب عدد العاملني خالل رمضان:

يشير )جدول 4( إلى أنَّ غالبية املؤسسات املصرفية يف موسم رمضان، وعددهم 
)54( مصرفاً يعمل فيها موظفون يتراوح عددهم بني )10 إلى أقل من 15( موظفاً، 
من   )10 من  أقل  إلى   5 )من  بني  فيه  العاملني  عدد  يتراوح  مصرفاً   )30( ويليه 
املوظفني، وأن )10( من املصارف يعمل بها أقل من )5( موظفني، بينما من يعمل بها 
أكثر من )15( موظفاً عددها: )6( مؤسسات، وهذا يشير إلى ارتفاع نسبة تشغيل 
املؤسسات املصرفية خالل موسم رمضان مقارنة مبوسم احلج؛ نظراً لكثافة الزيارة 

خالل هذا املوسم.

جدول 4: توزيع املؤسسات املصرفية حسب عدد العاملني خالل رمضان

التكرار / النسبةعدد العاملني خالل رمضان
10أقل من 5 موظفني

30من 5 إلى أقل من 10

54من 10 إلى أقل من 15

)15 موظفاً فأكثر

100إجمالي

5/2 - توزيع املؤسسات املصرفية حسب عدد العاملني طوال العام:

يتضح من )جدول 5( أن معظم املصارف طوال العام وعددها: )53( مصرفاً يعمل 
بها موظفون يتراوح عددهم بني )10 إلى أقل من 15( موظفاً يليه )18( مصرفاً يعمل 
 )12( ثم  )5( موظفني،  أقل من  به  يعمل  )17( مصرفاً  ثم  فأكثر،  )15( موظفاً  به 

مصرفاً يتراوح عدد العاملني فيه من 5 إلى أقل من 10 من املوظفني.
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جدول 5: توزيع املؤسسات املصرفية حسب عدد العاملني طوال العام
التكرار / النسبةعدد العاملني طوال العام

17أقل من 5 موظفني

12من 5 إلى أقل من 10

53من 10 إلى أقل من 15

1518 موظفاً فأكثر

100إجمالي

6/2 - توزيع املؤسسات املصرفية حسب عدد أيام العمل خالل رمضان:

يشير )جدول 6( إلى أنَّ )46( مؤسسة مصرفية تعمل )5( أيام يف األسبوع خالل 
املصارف  وبقية  األسبوع،  يف  أيام   )6( تعمل  مؤسسة   )31( يليها  رمضان،  موسم 

وعددها: )23( مصرفاً تعمل يف جميع أيام األسبوع.

جدول 6: توزيع املؤسسات املصرفية حسب عدد أيام العمل يف األسبوع خالل رمضان:
التكرار / النسبةعدد أيام العمل خالل رمضان

)54 أيام

31) أيام

723 أيام

100إجمالي

7/2 - توزيع املؤسسات املصرفية حسب عدد أيام العمل خالل احلج:
)جدول7( يوضح أن )%50( من املصارف تعمل )5( أيام يف األسبوع خالل موسم 
احلج، وأنَّ )27( منها يعمل )6( أيام يف األسبوع خالل موسم احلج، بينما البقية، 

وعددها: )23( مصرفاً تعمل يف جميع أيام األسبوع.

جدول 7: توزيع املؤسسات املصرفية حسب عدد أيام األسبوع خالل احلج
التكرار / النسبةعدد أيام العمل خالل احلج

550 أيام
27) أيام
723 أيام
100إجمالي
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8/2 - توزيع املؤسسات املصرفية حسب عدد أيام العمل طوال العام:
يظهر من )جدول 8( أن )%46( من املصارف تعمل )5( أيام يف األسبوع طوال العام، 
وأن )%31( منها تعمل )6( أيام يف األسبوع، يف حني أن بقية املصارف وعددها: 

)23( تعمل يف جميع أيام األسبوع على مدار العام.

جدول 8: توزيع املؤسسات املصرفية حسب عدد أيام العمل يف األسبوع خالل األيام العادية

التكرار / النسبةعدد أيام العمل طوال العام
)54 أيام

31) أيام

723 أيام

100إجمالي

3 - خصائص عمالء املصارف باملدينة:
يتناول هذا القسم أبرز اخلصائص االجتماعية واالقتصادية لزوار املدينة املنورة 

الذين يتعاملون مع املؤسسات املالية يف املدينة، ويطلبون اخلدمات املصرفية.
1/3 - توزيع العمالء )الزّوار( حسب اجلنسية:

من املعلوم أن طلب األفراد خلدمات البنوك يتوقف على عوامل كثيرة، أولها وأهمها 
هنا  أننا  فيها،إال  يعيشون  التي  للبلد  االقتصادي  التقدم  ومستوى  الدخل  مستوى 
يطلبون  الذين  العمالء  وراء نسب  الكامنة  العوامل  أو  العامل  استنتاج  نستطيع  ال 
خدمات البنوك من اجلدول التكراري؛ ألن ذلك يتوقف على الوزن النسبي للحجاج 
اجلنسيات  أغلب  أن  يتضح   )9 )جدول  ومن  احلجاج،  مجتمع  جنسية يف  كل  من 
آسيا  شرق  مجموعة  إلى  تنتمي  الصرافة  ومحال  املالية  املؤسسات  مع  املتعاملة 
مثل: باكستان والهند وبنجالدش، حيث مثلت أكثر من ثلث العينة )%34.8(، تليها 
مجموعة السعوديني وبقية اخلليجني بنسبة )%27.7(، ثم األفارقة العرب بنسبة 
)%20.6(، وقد شكلت هذه املجموعات الثالث نحو )%83.1( مما يدل هيمنتها على 

الطلب للخدمات املصرفية وخدمات محال الصرافة باملدينة. 
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جدول 9: توزيع العمالء حسب اجلنسية

النسبةالتكراراجلنسية
30234.8شرق آسيا

24527.7سعوديون/خليجيون

).18220أفارقة عرب

9.)1)جنوب شرق آسيا

333.8مينيون

252.9عراقيون/ شاميون

171.9أوربيون/أتراك

151.7أفارقة غير عرب

70.8أمريكا الشمالية/اجلنوبية

887100اإلجمالي

2/3 - توزيع العمالء حسب اجلنس:

يشير )جدول 10( إلى أنَّ أغلب الذين يتعاملون مع املصارف ومحال الصرافة كانوا 
من الذكور بنسبة )%93.9(، ولم تشكل نسبة اإلناث إال نحو )%6.1(، ورمبا يفسر 
ذلك بتولي الرجل الشئون املالية مبا يف ذلك التعامل مع اخلدمات املصرفية، إضافة 
إلى أنَّ البنوك غالباً ما تكون مزدحمة يف فترة احلج مما يجعل ذلك صعباً على 

اإلناث.

جدول 10: توزيع العمالء حسب اجلنس.

النسبةالتكراراجلنس
83393.9ذكر

1.)54أنثى

887100اإلجمالي
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3/3 - توزيع العمالء حسب العمر:
كما يوضح )جدول 11( أن أكبر وزن نسبي لفئة العمالء مع البنوك هي فئة احلجاج 
العمر  فئة  يليها   ،)32.2%( وبنسبة  عاماً،   )40 من  أقل   –  30( بني  تتراوح  التي 
)40 - 50( عاماً بنسبة )%27.2(، ثم فئة العمر )20 - 30( عاماً بنسبة )19.5%(، 
وتشكل هذه الفئات العمرية تقريباً )%79(، والباقي نحو: )%21( موزع على فئات 
عمرية أصغر أو أكبر من تلك املجموعات العمرية. وهذا يشير إلى أنَّ النسبة األكبر 

من احلجاج يف العينة حسب العمر هي بني )20 إلى 50( عاماً. 

جدول 11: توزيع العمالء حسب العمر:

النسبةالتكرارالعمر
333.7أقل من 20

2017319.5 أقل من 30

32.2)3028 أقل من 40

4024127.2 أقل من 50

5012213.8 أقل من 0)

).0323) فأكثر

887100اإلجمالي

4/3 - توزيع العمالء حسب املستوى التعليمي:
يشير )جدول 12( أن غالبية العمالء حاصلني على املؤهل اجلامعي حيث بلغ عددهم: 
)350( بنسبة )%39.5(، يليه احلاصلون على املؤهل الثانوي بنسبة )%26.7(، ثم 
احلاصلون على درجة املاجستير بنسبة )%11.7(، ثم يتناقص العدد إلى )63( ملن 
هم على درجة الدكتوراه بنسبة )%7.1(، وأصغر وزن نسبي للمتعاملني مع البنوك 
هم من يحملون االبتدائية، ولكن االجتاه العام يشير إلى أنَّ الطلب على اخلدمات 

املصرفية يرتفع مع ارتفاع مستوى التعليم.
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جدول 12: توزيع العمالء حسب املستوى التعليمي:

النسبةالتكراراملستوى التعليمي
).495أمي

313.5ابتدائي

)53متوسط

7.)2372ثانوي

35039.5جامعي

10411.7ماجستير

37.1)دكتوراه

887100اإلجمالي

5/3 - توزيع العمالء حسب املرافقني:
طبقا لبيانات العينة، كما يف )جدول 13( فإن أغلب الطلب على اخلدمات املصرفية 
يليهم   ،)38.1%( بنسبة  مبفردهم(  يحجون  )الذين  الفرادى  احلجاج  من  يأتي 
الذين يرافقون أسرهم بنسبة )%37.9(، ثم الذين يحجون برفقة مجموعة بنسبة 
)%13.5(، ولكن من الصعب التعميم؛ فاحلاج الذي حج مع مجموعة يكون قد دفع 
مقدماً معظم تكاليف احلج، ورمبا يدخل فيها الطعام، مما قد يقلل طلبه للنقود 

لغرض املعامالت، ويقل كذلك طلبة خلدمات املصارف.

جدول 13: توزيع العمالء حسب املرافقني.

النسبةالتكراراملرافقون
33838.1فرادى

37.9)33مع األسرة

12013.5مع مجموعة

9310.5غير محدد

887100اإلجمالي
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6/3 - توزيع العمالء حسب املهنة:
يبنيّ )جدول 14( أن غالبية العمالء موظفون بالقطاع اخلاص بنسبة )%34.3(، يليه 
من يعملون أعمال حرة بنسبة )%30.7(، ثم املوظفون احلكوميون بنسبة )24.1%(، 
واآلخرون من هم متقاعدون ولم يحدد بنسبة ضئيلة، وهذا يعكس ارتفاع القدرة 

املادية لغالبية الزّوار مما يحفز الطلب على مختلف السلع واخلدمات(9).

جدول 14: توزيع العمالء حسب املهنة:

النسبةالتكراراملهنة
21424.1موظف قطاع حكومي

30434.3موظف قطاع خاص

27230.7أعمال حرة

192.1متقاعد

788.8غير محدد

887100اإلجمالي

7/3 - توزيع العمالء حسب جهة القدوم:
يشير )جدول 15( إلى أنَّ معظم العمالء قادمون من خارج اململكة بنسبة )56.6%(، 
واآلخرون من داخل اململكة بنسبة %31.8، والبقية لم يحدد بنسبة )%11.6(، وميكن 

القول أن حجاج اخلارج أكثر حاجة خلدمات البنوك من حجاج الداخل عموماً.

جدول 15: توزيع العمالء حسب جهة القدوم:

النسبةالتكرارجهة القدوم
28231.8من داخل اململكة

).)5025من خارج اململكة

).10311غير محدد

887100اإلجمالي

(9) عبدالقادر عطية واآخرون )1421 هـ(، درا�صة اقت�صادية ل�صوق خدمات االإ�صكان يف موا�صم احلج والعمرة باملدينة املنورة ملو�صم 1421 هـ، معهد 

خادم احلرمني الأبحاث احلج، جامعة اأم القرى، مكة املكرمة، �س. )2.
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8/3 - توزيع العمالء حسب مدة االقامة باملدينة:
تعد فترة اإلقامة عاماًل مهماً يف الطلب للخدمات والسلع خالل املواسم الدينية، 
أنَّ  إلى   )16 ويشير )جدول  الطلب(10)  اإلقامة طردياً مع حجم  فترة  ترتبط  حيث 
غالبية العمالء كانت مدة إقامتهم من 10-6 أيام بنسبة )%39.9(، يليه من إقامتهم 
من 1 - 5 أيام بنسبة )%20.1(، ثم من إقامتهم أكثر من 10 إلى 20 يوماً يتراوح بني 

) 13 إلى 42 ( فرداً يف حني أنَّ )283( منهم لم يحدد.

جدول 16: توزيع العمالء حسب فترة االقامة يف املدينة:

النسبةالتكرارفترة االقامة يف املدينة
117820.1 – 5 أيام

35439.9) – 10 أيام

11424.7 – 15 يوماً

131.5)1 – 20 يوماً

171.9أكثر من 20 يوماً

28331.9غير محدد

887100اإلجمالي

9/3 - توزيع العمالء حسب الدخل:
ويف )جدول 17( يتضح أن معظم العمالء دخلهم الشهري أقل من )1000( دوالر 
بنسبة  دوالر   )3000 من  أقل  إلى   1000( من  دخلهم  من  يليه   ،)59.3%( بنسبة 
)%26.6(، ويتناقص عدد الفئة التي دخلهم )3000( فأكثر، ويتضح من ذلك أنَّ 
مع مستوى  تتغير عكسياً  املدينة  البنكية يف  الذي طلبوا اخلدمات  نسب احلجاج 
الدخل، مما يشير إلى أنَّ غالبية احلجاج من الدول االسالمية من الفئات املتدنية 

الدخل.

(10) انظر:

- عابد العبديل )2007(، درا�صة اقت�صادية ل�صوق خدمات اإ�صكان املعتمرين مبكة املكرمة: درا�صة تطبيقية على قطاع ال�صقق املفرو�صة، جملة �صالح كامل 

لالقت�صاد االإ�صالمي، جامعة االأزهر، عدد )34(، �س 451-450.

1421 هـ، معهد خادم  اأ�صواق مكة املكرمة ملو�صم حج  - عبدالقادر عطية واآخــرون )1421 هـ(، حتليل اقت�صادي لطلب احلجاج على �صلع الهدايا يف 

احلرمني الأبحاث احلج، جامعة اأم القرى، مكة املكرمة، �س. 34.
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جدول 17: توزيع العمالء حسب الدخل الشهري:

النسبةالتكرارالدخل الشهري
59.3)52أقل من 1000 دوالر

).)2)100023 أقل من 3000

3000879.8 أقل من 000)

000182) أقل من 9000

900091 أقل من 12000

111.2أكثر من 12000

887100اإلجمالي

10/3 - توزيع العمالء حسب امتالكهم حسابات بنكية:
18( إلى أنَّ غالبية العمالء ال ميلكون حسابات بنكية يف السعودية  يشير )جدول 
 )46.8%( بينما  اخلارج،  من  يأتون  غالبيتهم  ألنَّ  متوقع؛  وهذا   ،)52.5%( بنسبة 
أشاروا إلى أنَّ لديهم حسابات بنكية، ويتوقع أنَّهم من حجاج الداخل، يف حني أنَّ 

)6( أشخاص فقط لم يحددوا.

جدول 18: توزيع العمالء حسب امتالكهم حسابات بنكية.

النسبةالتكرارهل متلك حساب بنكي يف السعودية
8.)4154نعم

52.5))4ال

0.7)غير محدد

887100إجمالي

11/3 - توزيع العمالء حسب تفضيل التعامل مع املصارف االسالمية:
ويف )جدول 19( يظهر أن غالبية العمالء يفضلون التعامل مع املصارف اإلسالمية 
حيث بلغ عددهم )625( بنسبة )%70.6(، يف حني أنَّ قلة منهم ال تفضل التعامل 

مع املصارف اإلسالمية، واآلخرين ال يهمه ذلك، ومنهم من لم يحدد. 
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جدول 19: توزيع العمالء حسب التعامل مع املصارف االسالمية.

النسبةالتكرارتفضيل التعامل مع املصارف االسالمية
2570.5)نعم

475.3ال

10411.7ال يهم

11112.5غير محدد

887100اإلجمالي

12/3 - توزيع العمالء حسب تفضيل استخدام املعامالت اإللكترونية:
)جدول 20( يشير إلى أنَّ معظم العمالء يفضل التعامل مع املصارف اإللكترونية 
وعددهم )626( بنسبة )%70.6(، وبلغ من ال يهمه ذلك )104( بنسبة )11.7%(، 
يرغب يف  )%5.3( ال  منهم  والقلة  ذلك،  يحدد  لم   )13.8%( وبنسبة   )122( بينما 

التعامل مع املصارف اإللكترونية.

جدول 20: توزيع العمالء حسب تفضيلهم املعامالت املصرفية اإللكترونية:

النسبةالتكرارتفضيل املعامالت املصرفية االلكترونية
).70)2)نعم

353.9ال

10411.7ال يهم

12213.8غير محدد

887100اإلجمالي

13/3 - توزيع العمالء حسب املعامالت املنفذة باملدينة:
يتضح من )جدول 21( أن أغلب طلب العينة )%56( كان يتركز على خدمات بنكية 
محددة وهي: صرف العمالت )%21.8( وفتح احلسابات البنكية )%12.9( وصرف 
اخلدمات  بقية  بينما   ،)10.1%( للخارج  احلواالت  وإرسال   )10.7%( كاش  نقود 

املصرفية األخرى كان الطلب لها أقل. 
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جدول 21: توزيع العمالء حسب املعامالت املنفذة يف املدينة

النسبةالتكرارنوع اخلدمات املصرفية املنفذة
38721.8حتويل عمالت أجنبية إلى ريال سعودي

22812.9فتح حساب بنكي

19010.7صرف نقد كاش من حساب بنكي

17810.1إرسال حوالة بنكية ملستفيد يف اخلارج

1749.8تسديد فواتير خدمات

79.4)1صرف شيكات

1247ايداع نقود يف حسابات أطراف آخرين

9.)122إرسال حوالة بنكية ملستفيد يف الداخل

2.)110إيداع امانات للحفظ

955.4طلب قروض بنكية

1775100إجمالي

14/3 - توزيع العمالء حسب تكرار زيارة البنك:
عمليات  لتنفيذ  البنك  بزيارة  يقومون  العمالء  غالبية  أنَّ  إلى   )22 )جدول  يشير 
زيارتهم  من  يليه   ،)83.9%( بنسبة  مرات  ثالث  إلى  مرة  من  تراوحت  مصرفية 
ال  العمالء  من   )90%( من  أكثر  أنَّ  ويظهر   .)8.3%( بنسبة   )4-6( بني  تراوحت 

يترددون على املصارف أكثر من )6( مرات خالل إقامتهم يف املدينة.

جدول 22: توزيع العمالء حسب تكرار زيارة البنك.
النسبةالتكرارتكرار زيارة املصرف

174483.9- 3 مرات

4748.3 – ) مرات

7131.5 – 9 مرات

10171.9 – 12 مرة

1391 – 15 مرة

303.4أكثر من 15

887100اإلجمالي
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15/3 - توزيع العمالء حسب حجم االنفاق على اخلدمات املصرفية:
يوضح )جدول 23( أنَّ معظم العمالء لم يحددوا حجم اإلنفاق للخدمات املصرفية 
حيث بلغ عددهم )492( بنسبة )%55.5(، ولعل عدم التحديد يرجع إلى أنَّ الفرد 
يعتبر حجم اإلنفاق يف احلج عبادة بينه وبني اهلل، ومع ذلك فانَّ غالبية من أجابوا 
عن السؤال بنسبة )%31.7( كان انفاقهم على اخلدمات املصرفية أقل من )5000( 

ريال، والذين أنفقوا مبالغ أكبر كانت نسبهم متدنية.

جدول 23: توزيع العمالء حسب حجم االنفاق على اخلدمات املصرفية

النسبةالتكرارحجم االنفاق
9510.7أقل من 1000 ريال

5000 < 100018(21

10000 < 5000(37.1

15000 < 10000111.2

20000 < 1500080.9

25000 < 2000070.8

30000 < 2500020.2

35000 < 3000030.3

40000 < 3500040.5

1.8)400001 فأكثر

49255.5غير محدد

887100إجمالي

4 - معايير قياس جودة اخلدمات املصرفية:

1/4: مفهوم جودة اخلدمة املصرفية:
السلعة  جودة  مفهوم  يركز  السلعة، حيث  جودة  عن  اخلدمة  جودة  مفهوم  يختلف 
على اجلوانب املادية امللموسة للمنتج من حيث خلّوه من العيوب الصناعية ومدى 
توقعات  مستوى  على  اخلدمة  جودة  مفهوم  ينصب  بينما  للمواصفات،  مطابقته 
بشكل  تعتمد  بذلك  وهي  عنها،  رضاهم  ومدى  باخلدمة  املستهدفني  العمالء 
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كبير على تقييم العمالء(11)، ويرى كل من )Lewis and Booms: 1983((12) أنَّ جودة 
العميل،  لتوقعات  املقدمة  اخلدمة  مستوى  مطابقة  ملدى  »قياس  هي  اخلدمة 
 فتقدمي خدمة ذات جوده معناه مطابقة توقعات العميل على أساس ثابت«، ويرى
)Lovelock and Wright: 1999((13) أنَّ جودة اخلدمة هي تقييم إدراكي طويل املدى 
يقوم به الزبون لعملية تقدمي اخلدمة ملنظمة ما، وال يختلف مفهوم جودة اخلدمة 
املصرفية عن مفهوم جودة اخلدمة بصفة عامة، فهي تعني تقدمي خدمات مصرفية 

تقابل حاجات وتوقعات العمالء أو تتجاوزها(14).
2/4: أبعاد جودة اخلدمة املصرفية:

تقييمهم  ثمَّ  ومن  توقعاتهم،  العمالء  أساسها  على  يبني  التي  األبعاد  بها  ويقصد 
وحكمهم على جودة اخلدمة املقدمة لهم، وقد قدم عدد من الباحثني العديد من 
األبعاد، لكن قام ثالثة باحثني )PZB: 1985((15) بضمها يف خمسة أبعاد، حيث أصبحت 
تشكل أهم املقاييس لقياس جودة اخلدمات املصرفية، ويحتوي هذا املقياس على 

)22( عبارة، وهي تشمل خمسة أبعاد جلودة اخلدمة املصرفية كاآلتي:
املادية . 1 والتجهيزات  التسهيالت  وتعني   :)Tangibles( امللموس  املادي  البعد 

ومظهر املوظفني يف املصرف.
بعد املوثوقية )Reliability(: وتعني قدرة املصرف على تقدمي اخلدمة بثقة . 2

ودقة، وميكن االعتماد عليها.

(11) انظر اأي�صًا اإىل:

- Cronin J. and Taylor S. (1992), Measuring service quality: a reexamination and extension, Journal of Marketing, pp. 

(8-5(.

- David L. Gotsch & Stanely Davis (1994), Introduction to Total Quality International ED., New York. Prentice Hall, p.2.

- Hemom, Peter and Ellen Altman (1998), Assessing Service Quality-Satisfying The Expectations of Library Customers, 

American Library Assessing, Chicago and London, p. 10.

- Lewis (1989), Quality in The Service Sector: A review, Prentice Hall, London, p. 4.

 The marketing aspects of service quality. Emerging Perspectives in Service .(1983) .Lewis, R.C., and Booms, B.H (12)

.107-99 Marketing, in Berry, L.L., Shostack, G. and Upah, G. (Eds) American Marketing Association, Chicago, IL

 Principles of service marketing and anagement. New Jersey: Prentice-Hall, .(1999) .Lovelock, C.H. and Wright, L.K (13)

.(5 (Chapter

(14) انظر اإىل:

- طاهر عطية مر�صي )1990(، قيا�س جودة اأداء اخلدمة يف البنوك، جملة االإدارة، احتاد جمعيات التنمية االإدارية، القاهرة، املجلد )23(، �س 241.

- ثامر حممد حمارمة )2005(، قيا�س جودة اخلدمات امل�صرفية للبنوك الوطنية التجارية القطرية، دورية االإدارة العامة، املجلد )45(، العدد )3(، �س 

.147

 Parasuraman، Zeithaml, :تدل على اخت�صار الأ�صماء ثالثة باحثني قاموا بتطوير منوذج لتقييم جودة اخلدمات يف عام 1985، وهم )PZB( (15)

and Berry
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مساعدة . 3 على  املصرف  استعداد  وتعني   :)Responsiveness( االستجابة  بعد 
العمالء وتقدمي اخلدمة بشكل فوري.

املصرف . 4 يف  العاملني  ومجاملة  معرفة  وتعني   :)Assurance( الضمان  بعد 
بالثقة واألمان. وهذاالبعد يشمل مفهوم  العميل يشعر  وقدرتهم على جعل 

الكفاءة واملجاملة واملصداقية واالمان.
الذي . 5 الفردي  واالهتمام  العناية  وتعني مستوى   :)Empathy( التعاطف  بعد   

الوصول  وقدرة  العميل  فهم  البعد  هذا  ويشمل  للعميل،  املصرف  يقدمه 
واالتصال. 

3/4: اختبارات ثبات وصدق أداة البحث:

اخلدمات  جودة  بتقومي  اخلاص  اجلزء  على  التركيز  يتم  سوف  القسم  هذا  يف 
املصرفية من وجهة نظر الزّوار املستفيدين من هذه اخلدمات، وألهمية الوصول 
إلى تقدير دقيق ملستوى رضا الزّوار فقد مت تصميم )22( سؤاالً باستخدام مقياس 
)ليكرت( اخلماسي، وتشمل محاور جودة اخلدمات املصرفية اخلمسة: البعد املادي 
– بعد املوثوقية – بعد االستجابة – بعد الضمان – بعد التعاطف؛ وذلك بهدف قياس 
مدى رضا الزّوار عن اخلدمات املصرفية، والذي بدوره يعكس مستوى جودة هذه 
اخلدمات املقدمة للزّوار يف املدينة املنورة، لكن قبل مناقشة مستوى رضا الزّوار 
عن هذه اخلدمات، البد أوالً من فحص أداة القياس املستخدمة للتأكد من ثباتها 

ومصداقيتها كأداة لتقومي اخلدمات البنكية.
	  Reliability and Validity of scale :معامل الثبات والصدق ملقياس أداة البحث

ويقصد بالثبات ضمان احلصول على نفس النتائج تقريباً إذا أعيد تطبيق االستبانة 
أكثر من مرة على نفس األفراد حتت ظروف متماثلة، أو مدى االتساق يف اإلجابة 
عن االستبانة من قبل املستجيب، إذا ُطّبقت االستبانة نفسها عدة مرات يف نفس 
الظروف، ويف هذا الصدد استخدمت الدراسة أسلوبني لقياس الثبات هما: )الفا 

كرونباخ( والتجزئة النصفية، وهما كاآلتي:
)1( ثبات أداة البحث بطريقة التباين باستخدام معادلة الفا كرونباخ()1)

:Cronbach Alpha

()1) انظر اإىل:

 1 .no 78 .What is coefficient alpha? An examination of theory and applications” (J. of Applied Psych. v” ,1993 ,Cortina -

(104-98 .p

 Starting at the Beginning: An Introduction to Coefficient Alpha and Internal Consistency” (J. of”  ,2003  ,Streiner  -

(103-99 .p 1 .no 80 .Personality Assessment v
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البحث،  أداة  ثبات  لتقدير  شيوعاً  املقاييس  أكثر  )كرونباخ(  مقياس  يعتبر  حيث 
ويعتمد هذا االختبار على قياس التماسك الداخلي للعبارات املستخدمة يف املقياس 
من خالل تباين الدرجات املعطاة يف املقياس، فكلما كان إجمالي التباين للدرجات 
كبيراً كان معامل )كرونباخ( عالياً، مما يدل على الثبات والعكس صحيح، وتتراوح 
قيمته بني الواحد والصفر، فإذا لم يكن هناك ثبات يف البيانات فإن قيمة املعامل 
تساوي الصفر، والعكس صحيح، وقد مت احتساب معامل الثبات لكل محور على 
 )α( )الفا كرونباخ(  املقياس ككل، وصيغة معادلة  ثبات  ثم حساب معامل  انفراد، 

املستخدمة هي:
معامل الثبات:  	

حيث: n= عدد االسئلة، وهي يف هذه الدراسة )22 سؤاالً(، و Vi = تباين الدرجات 
يف كل سؤال، و Vtest = إجمالي التباين لكل الدرجات، أما اختبار الصدق فيقصد 
به قدرة املقياس على قياس ما ُوضع له، ويشير إلى مدى صالحية استخدام درجات 
املقياس، وميكن احلصول على الصدق الذاتي بأخذ اجلذر التربيعي ملعامل الثبات:

معامل الصدق الذاتي =  	

ويعرض اجلدول اآلتي ملخص ملعامل الثبات والصدق حملاور تقومي جودة اخلدمات 
املصرفية يف املدينة املنورة.

جدول 24: ملخص اختبار ثبات وصدق مقياس جودة اخلدمات املصرفية

عدد مقياس محاور الدراسة
الفقرات

معامل الثبات 
)كرونباخ(

معامل الصدق 
الذاتي

Tangibles 40.9780.95البعد املادي(

Reliability 2)50.9810.9 بعد االعتمادية

Responsiveness 40.9770.954بعد االستجابة

Security 2)40.9810.9بعد األمان

Empathy 4)50.9820.9بعد التعاطف

220.9940.988إجمالي املقياس
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كما يظهر من )جدول 24( أنَّ معامل الثبات لكل احملاور جتاوز )0.97(، وهي درجة 
ثبات عالية يف املقياس، كما أنَّ املقياس ككل أظهر درجة ثبات أعلى بنحو )0.99(، 
كما أن معامل الصدق املشتق من معامل الثبات أظهر درجة عالية حيث بلغ أكثر 
من )0.95(، مما يدل على درجة عالية من مصداقية املقياس للهدف الذي وضع 

من أجله.
)Split-Half coefficient( :ثبات أداة البحث بطريقة التجزئة النصفية )2(

طريقة حساب الثبات بالتجزئة النصفيةSplit-Half( (17)( تعتمد على تقسيم مفردات 
ما يتم تقسيم املفردات إلى مجموعتني:  املقياس إلى قسمني، أو نصفني، وغالباً 
األولى حتتوي على املفردات ذات األرقام الفردية، والثانية ذات األرقام الزوجية، ثم 
 Spearman يجري االرتباط بني النصفني، ويلي ذلك استخدام معادلة سبيرمان براون

Brown حلساب معامل ثبات املقياس الكلي كما يف الصيغة اآلتية(18):

حيث )RSB( معامل ثبات املقياس ككل، و )roe( معامل االرتباط بني نصفي العبارات 
)فردية  إلى نصفني  التقييم  تقسيم عبارات مقياس  وقد مت  والزوجية(،  )الفردية 
وزوجية(، ثم مت استخدام درجات النصفني يف حساب معامل االرتباط بينهما، ثم 

احلصول على معامل الثبات كما يلي:

وميكن أيضاً اشتقاق معامل الصدق الذاتي بأخذ اجلذر التربيعي:

كما  عالية،  ثبات  درجة  وهي   )0.991( بلغ  أنه  املقياس  ثبات  معامل  من  ويتضح 
أنَّ معامل الصدق الذاتي بلغ )0.995( وتعكس أيضاً مستوًى عالياً من صالحية 

استخدام املقياس ألهداف البحث.

 ,A case study of the split-half reliability coefficient. The Journal of Educational Psychology .(194() .Cronbach, L. J (17)

.480−473 ,37

 The applicability of the Spearman-Brown formula for the measurement of reliability. Journal of .(1925) .Kelley, T. L (18)

.303−300 ,1( ,Educational Psychology
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وإجماالً، تشير معامالت الثبات والصدق السابقة إلى االطمئنان على ثبات وصدق 
رضا  مستوى  لتقدير  املقياس  استخدام  وعليه ميكن  املستخدم.  الدراسة  مقياس 

الزّوار عن جودة اخلدمات املصرفية.

حتديد درجة القطع أو احملك:
الزّوار جتاه اخلدمات املصرفية على  الدراسة يف تقوميها ملستوى رضا  اعتمدت 

مقياس لكرت اخلماسي املتدرج اآلتي:

جدول 25: مستويات مقياس الرضا اخلماسي املتدرج 

موافق بشدةموافقإلى حد ماغير موافقغير موافق بشدةاملقياس
12345الدرجة

ونظرا العتماد نتائج التقييم على متوسطات إجابات الزّوار عن كل فقرة، فقد مت 
حتديد درجة القطع أو احلد الفاصل بني درجات املقياس وفق اآلتي:

جدول 26: حد القطع بني مستويات مقياس الرضا 

مستوى الرضاحد القطعم
غير موافق بشدة1 – أقل من 11.80
غير موافق1.80 – أقل من 0).22
إلى حد ما0).2 – أقل من 33.40
موافق3.40 – أقل من 44.20
موافق بشدة4.20 فأكثر5

4/4 - نتائج التقييم: تفسير ومناقشة:

التسهيالت  جتاه  الزّوار  رضا  مستوى   :)Tangibility( املادي  البعد  األول:  احملور 
والتجهيزات املادية ومظهر املوظفني يف املصرف:

اشتمل هذا احملور على )4( فقرات تنصب على اجلوانب املادية للخدمات املصرفية 
زّوار املدينة  نتائج إجابات   )27 املنورة، ويعرض )جدول  للزوّار يف املدينة  املقدمة 
املنورة حول مستوى رضاهم جتاه اجلانب املادي لهذه اخلدمات املصرفية، وتتضمن 
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العدد )6( ــ دولة قطر - أبريل 2017 م

النتائج املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لكل فقرة يف احملور، إضافة إلى 
متوسط الرضا يف كل فقرة واملتوسط العام للرضا لكل احملور.

جتاه  الزّوار  رضا  مستوى  درجة  متوسط  أن   )27 نتائج )جدول  من  ويتضح 
تركز يف  املدى  وهذا   ،)3.5  –  3.4( بني  تراوحت  املادية  والتجهيزات  التسهيالت 
احملور  هذا  للرضا جتاه  العام  املتوسط  بلغ  الرضا، يف حني  مقياس  »موافق« يف 
الرضا، وهذه  يقع يف درجة »موافق« يف مقياس  أيضاً  املادي« )3.5( وهو  »البعد 
النتائج تعكس إجماالً رضا فوق املتوسط لزّوار املدينة عن اجلانب املادي للخدمات 
 املصرفية املقدمة لهم، ويؤكد ذلك االنحراف املعياري لإلجابات، حيث تراوح بني
الزّوار تراوحت بني )27.3%  التقلب يف إجابات  أنَّ نسبة  – 0.958( أي   0.933(
- %27.4( وهو تقلب نسبي صغير، سواء على مستوى كل فقرة أو على مستوى 
بلغت  بلغ )0.854( أي  للمحور ككل حيث  املعياري  احملور، ويؤكد ذلك االنحراف 
نسبة التقلب )%24.4( وهي نسبة منخفضة تعكس التقلب الكلي لإلجابات على 
ثَمَّ  ومن  الزّوار،  موقف  يف  النسبي  التجانس  يعكس  ما  ككل،  احملور  فقرات  عن 

رضاهم جتاه اجلوانب املادية للخدمات املصرفية يف املدينة املنورة.
هي  رضا  مستوى  أعلى  نالت  التي  العبارات  أنَّ  نالحظ  العبارات،  مستوى  وعلى 
يتميزون  املدينة  البنوك يف  املدينة متتلك جتهيزات حديثة« و»موظفو  »البنوك يف 
بحسن املظهر« حيث نالت كل منهما على متوسط )3.5(، وهذا رمبا يعكس مستوى 
استخدام التجهيزات احلديثة لدى البنوك احمللية، وكذلك اهتمامها مبظهر موظفيها 
أثناء تأديتهم أعمالهم، بينما العبارات التي نالت أقل مستوى رضا هي » التسهيالت 
املادية يف بنوك املدينة جذابة« و »املعدات املصاحبة للخدمة جذابة يف بنوك املدينة« 
مبتوسط )3.4(، ما يدل على انخفاض مستوى رضا الزّوار نسبياً عن مدى جاذبية 
التسهيالت املادية واملعدات املصاحبة للخدمات يف البنوك، ورمبا ذلك يعكس تدني 

مثل مستوى هذه اخلدمات خالل املواسم الدينية القصيرة واملزدحمة.
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جدول 27: مستوى رضا الزّوار جتاه التسهيالت والتجهيزات املادية ومظهر املوظفني يف املصرف

البعد املادي
)Tangibility(

موافق 
إلى موافقبشدة

حد ما
غير 
موافق

غير 
موافق 
بشدة

ط 
وس

املت
جح

ملر
ا

ف 
حرا

الن
ا

ري
عيا

امل

ضا
الر

ط 
وس

مت

عددعددعددعددعدد
%%%%%

البنوك يف املدينة متتلك 
جتهيزات حديثة

1(22523777719
موافق3.50.958

18.328.442.58.72.1

التسهيالت املادية يف 
بنوك املدينة جذابة

1252873(09718
موافق3.40.933

14.132.440.(10.92.0

موظفو البنوك يف املدينة 
يتميزون بحسن املظهر

1742733537(11
موافق3.50.939

19.(30.839.88.(1.2

املعدات املصاحبة 
للخدمة جذابة يف بنوك 

املدينة

1502(13(79415
موافق3.40.950 1(.929.441.410.(1.7

الرضا العام عن البعد 
املادي

(1110731457344(3
موافق3.50.854

17.230.241.19.71.8

احملور الثاني: ُبعد املوثوقية )Reliability(: مستوى رضا الزّوار جتاه قدرة املصرف 
على تقدمي اخلدمة بثقة ودقة، وميكن االعتماد عليها:

للخدمات املصرفية،  املوثوقية  تركزت على جانب  )5( فقرات  تضمن هذا احملور 
من حيث مدى الثقة والدقة يف تقدمي هذه اخلدمات، ومن )جدول 28( ياُلحظ أنَّ 
مستوى رضا الزّوار جتاه هذا اجلانب تراوح أيضاً بني )3.4 – 3.5( على مقياس 
من  أعلى  وهي  اخلماسي،  الرضا  مقياس  على  »موافق«  درجة  ويعكس  الرضا، 
املتوسط على املقياس، األمر الذي يعكس إجماالً رضا الزّوار جتاه قدرة البنك على 
تقدمي اخلدمة بثقة ودقة ميكن االعتماد عليها، وقد تراوحت نسبة تشتت إجابات 
الزّوار عن كل فقرة بني )%26 - %28( وهو تشتت صغير إلى حد ما، ويدل على 
االنسجام النسبي يف موقف وانطباع الزّوار جتاه هذه العبارات، وبلغ املتوسط العام 
حملور االعتمادية )3.5( بدرجة »موافق« على مقياس الرضا، وبنسبة تقلب منخفضة 
نسبياً )%23.4( ما يدل على جتانس إجابات الزّوار عن فقرات هذا احملور، ومن 
العبارات التي نالت أعلى مستوى رضا يف هذا احملور كانت »عندما تِعد البنوك يف 
املدينة بأداء عمل ما يف وقت معني تلتزم بذلك« و »البنوك يف املدينة تؤدي اخلدمة 
الصحيحة للعميل من أول مرة« و»البنوك يف املدينة تقدم اخلدمات يف الوقت الذي 
وعدت به« مبتوسط بلغ )3.5(، يف حني كانت العبارات ذات أدنى مستوى هي » عند 
مواجهتي ملشكلة ما فإن البنك يظهر اهتماما صادقا يف حلها« و»البنوك يف املدينة 
تعمل على خلو سجالتها من األخطاء« حيث بلغ متوسط كل منها )3.4(، مما يدل 
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على اهتمام البنوك باملدينة بااللتزام بوعودها يف أداء أعمالها وخدماتها وكذلك 
نسبياً يف حل  أداؤها  ينخفض  بينما  مرة،  أول  من  بشكل صحيح  تنفيذ خدماتها 

املشاكل التي تواجه العمالء وكذلك عنايتها بخلو سجالتها من األخطاء.

جدول 28: مستوى رضا الزّوار جتاه قدرة البنك على تقدمي اخلدمة بثقة ودقة ميكن االعتماد عليها

Reli-  بعد الموثوقي ة
)ability)

موافق 
إلى موافقبشدة

حد ما
غير 
موافق

غير 
موافق 
بشدة

جح
ملر

ط ا
وس

املت

ف 
حرا

الن
ا

ري
عيا

امل

ضا
الر

ط 
وس

مت

عددعددعددعددعدد
%%%%%

عندما تعد البنوك يف 
املدينة بأداء عمل ما 
يف وقت معني تلتزم 

بذلك

1582484045720

موافق3.50.933 17.82845.5(.42.3

عند مواجهتي ملشكلة 
ما فإن البنك يظهر 
اهتماماً صادقاً يف 

حلها

134272384712(

موافق3.40.942 15.130.743.382.9

البنوك يف املدينة تؤدي 
اخلدمة الصحيحة 
للعميل من أول مرة

14(273379(920
موافق3.50.933 1(.530.842.77.82.3

البنوك يف املدينة تقدم 
اخلدمات يف الوقت 

الذي وعدت به

14227138(7315
موافق3.50.915 1(30.(43.58.21.7

البنوك يف املدينة تعمل 
على خلو سجالتها من 

األخطاء

142259398(721
موافق3.40.930 1(29.244.97.(2.4

الرضا العام عن بعد 
املوثوقية

72213231951337102
موافق3,50.819

1(.329.8447.(2.3

احملور الثالث: ُبعد االستجابة )Responsiveness(: مستوى رضا الزّوار جتاه استعداد 
املصرف ملساعدة العمالء وتقدمي اخلدمة بشكل فوري:

اشتمل محور االستجابة )4( فقرات تضمن جوانب استجابة البنك - قدرة واستعداد 
البنك ملساعدة العمالء وتقدمي خدماته بشكل فوري، ومن )جدول 29( يتضح أنَّ 
متوسط درجة مستوى رضا الزّوار جتاه استعداد البنك ملساعدة العمالء وتقدمي 
اخلدمة املصرفية بشكل فوري، تراوحت بني )3.4 – 3.5(، وهذه املدى تََركز أيضاً 
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يف درجة »موافق« على مقياس الرضا، يف حني بلغ املتوسط العام للرضا جتاه هذا 
احملور »بعد االستجابة« )3.4( وهو أيضاً يقع يف درجة »موافق« على مقياس الرضا، 
وهذه النتائج تعكس إجماالً رضا زوار املدينة عن استعداد البنوك ملساعدة عمالئها، 
وتقدمي اخلدمات لهم بشكل فوري، ويؤكد ذلك االنحراف املعياري لإلجابات، حيث 
تراوح بني )0.858 – 0.905( أي أنَّ نسبة التقلب يف إجابات الزّوار تراوحت بني 
)%25.2 - %26.6( وهو تقلب صغير نسبياً على مستوى كل فقرة يف احملور، ويؤكد 
التقلب  نسبة  بلغت  أي   )0.780( بلغ  حيث  ككل  للمحور  املعياري  االنحراف  ذلك 
)%22.9( وهي نسبة منخفضة تعكس التقلب الكلي لإلجابات عن فقرات احملور 
ثمَّ رضاهم جتاه جانب  ومن  الزّوار،  النسبي يف موقف  التجانس  يعكس  ما  ككل، 

االستجابة للبنوك يف املدينة املنورة.
وعلى مستوى العبارات، ياُلحظ أنَّ العبارة التي نالت أعلى مستوى رضا هي »موظفو 
البنوك يف املدينة يكونون دائماً على استعداد ملساعدة العمالء« مبتوسط )3.5(، 

بينما بقية عبارات احملور نالت مستوى رضا أدنى مبتوسط )3.4(.

جدول 29: مستوى رضا الزّوار جتاه استعداد املصرف ملساعدة العمالء وتقدمي اخلدمة بشكل فوري

بعد االستجاب ة
)Responsiveness)

موافق 
موافقبشدة

إلى 
حد 
ما

غير 
موافق

غير 
موافق 
بشدة

جح
ملر

ط ا
وس

املت

ف 
حرا

الن
ا

ري
عيا

امل

ضا
الر

ط 
وس

مت

عددعددعددعددعدد
%%%%%

موظفو البنوك يف املدينة 
يخبرون العمالء بوقت إجناز 

اخلدمة بدقة

1342584274325
موافق3.40.905 15.129.148.14.82.8

موظفو البنوك يف املدينة 
يقدمون خدمة فورية للعمالء

1192804205414
موافق3.40.858

13.431.(47.4(.11.(

موظفو البنوك يف املدينة 
يكونون دائماً على استعداد 

ملساعدة العمالء

1242804135(14
موافق7)3.50.8 1431.(4(.((.31.(

موظفو البنوك يف املدينة 
ليسوا أبدا مشغولني جدا 
للرد على طلبات العمالء

1342(04215319
موافق3.40.895 15.129.347.5(2.1

الرضا العام عن بعد 
االستجابة

51110781(8120(72
موافق3.40.780

14.430.447.45.82.0
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احملور الرابع: بعد الضمان )Assurance(: مستوى رضا الزّوار جتاه كفاءة ومصداقية 
العاملني يف املصرف وقدرتهم على جعل العميل يشعر بالثقة واألمان:

تضمن هذا احملور )4( فقرات تركزت على جانب الضمان للخدمات املصرفية من 
حيث كفاءة ومصداقية العاملني، ومدى شعور العميل بالثقة واألمان جتاه ذلك، ومن 
)جدول 30( ياُلحظ أنَّ متوسط مستوى رضا الزّوار جتاه هذا اجلانب لكل فقرات 
احملور استقر عند نقطة )3.5(، وهي مكافئة لدرجة »موافق« على مقياس الرضا، 
العاملني  ومصداقية  كفاءة  للعمالء جتاه  املتوسط  فوق  رضا  مستوى  تعكس  وهي 
بني فقرة  كل  عن  الزّوار  إجابات  تشتت  نسبة  تراوحت  وقد  املدينة،   يف مصارف 
)%24.3 - %25.7( وهو تشتت صغير إلى حد ما، ويدل على االنسجام النسبي يف 
موقف وانطباع الزّوار جتاه هذه العبارات، وبلغ املتوسط العام حملور الضمان )3.6( 
)%21.6( ما  بدرجة »موافق« على مقياس الرضا، وبنسبة تقلب منخفضة نسبياً 

يدل على جتانس إجابات الزّوار عن فقرات هذا احملور. 

جدول 30: مستوى رضا الزّوار جتاه كفاءة ومصداقية العاملني يف املصرف 
وقدرتهم على جعل العميل يشعر بالثقة واألمان

بعد الضمان 
)Assurance(

موافق 
موافقبشدة

إلى 
حد 
ما

غير 
موافق

غير 
موافق 
بشدة

جح
ملر

ط ا
وس

املت

ف 
حرا

الن
ا

ري
عيا

امل

ضا
الر

ط 
وس

مت

عددعددعددعددعدد
%%%%%

سلوك موظفي البنوك يف 
املدينة يغرس الثقة لدى 

العمالء

1542(74083919
موافق3.50.900

17.430.14(4.42.1

أشعر باألمان يف تعامالتي 
مع البنوك يف املدينة

1422874103711
موافق3.50.850

1(32.44(.24.21.2

موظفو البنوك يف املدينة 
يكونون دائماً مهذبني مع 

العمالء

1522(84272713
موافق3.50.857

17.130.248.131.5

موظفو البنوك يف املدينة 
لديهم املعرفة لإلجابة على 

أسئلة العمالء

143273421341(
موافق9)3.50.8

1(.130.847.53.81.8

الرضا العام عن بعد 
الضمان

59110951(((13759
موافق0.780).3

1(.730.9473.91.7
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مستوى  جتاه  الزّوار  رضا  مستوى   :)Empathy( التعاطف  بعد  اخلامس:  احملور 
العناية واالهتمام الفردي الذي يقدمه املصرف للعميل:

العناية  حيث  من  التعاطف  جانب  على  تركزت  فقرات   )5( احملور  هذا  تضمن 
أنَّ  ياُلحظ   )31 )جدول  ومن  للعميل،  املصرف  يقدمه  الذي  الفردي  واالهتمام 
متوسط مستوى رضا الزّوار جتاه فقرات محور التعاطف تراوح بني )3.4 - 3.5( 
وهذا املدى مكافئ لدرجة »موافق« على مقياس الرضا، وهي تعكس مستوى رضا 
فوق املتوسط للعمالء جتاه مستوى العناية واالهتمام الفردي الذي تلقاه العميل من 
املصارف يف املدينة املنورة، وقد تراوحت نسبة تشتت إجابات الزّوار عن كل فقرة 
بني )%24.5 - %27.4( وهو تشتت صغير إلى حد ما، ويدل على االنسجام النسبي 
يف موقف وانطباع الزّوار جتاه هذه العبارات، وقد بلغ املتوسط العام حملور التعاطف 
)3.5( بدرجة »موافق« على مقياس الرضا، وبنسبة تقلب منخفضة نسبياً )22.5%( 
ما يدل على جتانس إجابات الزّوار عن فقرات هذا احملور، وكانت العبارات ذات 
مستوى الرضا األعلى هي »البنوك يف املدينة تولي العمالء اهتماماً فردياً« و »البنوك 
يف املدينة توفر ساعات عمل مالئمة جلميع عمالئها« و »البنوك يف املدينة لديها 
موظفون يولون العمالء اهتماماً شخصياً« حيث بلغت يف املتوسط )3.5(، يف حني 
كانت األدنى يف مستوى الرضا »البنوك يف املدينة تضع مصلحة العميل يف مقدمة 

اهتماماتها« و»موظفو البنوك يف املدينة يفهمون احلاجات اخلاصة للعمالء«.

جدول 31: مستوى رضا الزّوار جتاه مستوى العناية واالهتمام الفردي الذي 
يقدمه املصرف للعميل

بعد التعاطف 
)Empathy(

موافق 
إلى حد موافقبشدة

ما
غير 
موافق

غير 
موافق 
بشدة

جح
ملر

ط ا
وس

املت

ف 
حرا

الن
ا

ري
عيا

امل

ضا
الر

ط 
وس

مت

عددعددعددعددعدد
%%%%%

البنوك يف املدينة تولي 
العمالء اهتماماً فردياً

1482704133818
3.50.888

موافق
1(.730.44(.(4.32

البنوك يف املدينة توفر 
ساعات عمل مالئمة 

جلميع عمالئها

1313023984115
3.50.858

موافق
14.83444.94.(1.7

البنوك يف املدينة لديها 
موظفون يولون العمالء 

اهتماماً شخصياً

1252874144021
3.50.875

موافق
14.132.44(.74.52.4
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البنوك يف املدينة تضع 
مصلحة العميل يف مقدمة 

اهتماماتها

1252744104335
3.40.930

موافق
14.130.94(,24.83.9

موظفو البنوك يف 
املدينة يفهمون احلاجات 

اخلاصة للعمالء

1232(54313434
3.40.913

موافق
13.929.948.(3.83.8

الرضا العام عن بعد 
التعاطف

(52139820((19(123
موافق3.50.788

14.731.54(.(4.42.8

ار نحو محاور جودة اخلدمات املصرفية اخلمسة: االجتاه العام للزوَّ
يف هذا اجلزء نعرض مقارنة بني مستوى رضا الزّوار جتاه محاور التقييم اخلمسة 
للخدمات املصرفية باملدينة املنورة، مع ترتيبها تنازلياً حسب املتوسطات، ويعكس 
)جدول 32( ترتيب هذه احملاور، وكما ياُلحظ من اجلدول أنَّ جميع احملاور متقاربة 
على  »موافق«  درجة  تعكس  جميعاً  وهي  املقياس،  على  الرضا  مستوى  نقاط  يف 
للخدمات  الضمان  محور  أنَّ  يظهر  الرضا،  متوسطات  مستوى  على  و  املقياس، 
يليه   ،)3.6( مبتوسط  األخرى  احملاور  مع  مقارنة  األولى  املرتبة  احتل  املصرفية 
محاور )البعد املادي وبعد املوثوقية وبعد التعاطف( مبتوسط )3.5( لكل منها، بينما 

احتل املرتبة االخيرة بعد االستجابة مبتوسط )3.4(.

جدول 32: املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لكل محاور اجلودة مرتبة 
تنازليًا حسب وسطها احلسابي )من األعلى إلى األدنى(

املتوسطاحملور
املرجح

االنحراف
املعياري

متوسط 
الرضا

موافق0.780).3الرضا العام عن بُعد الضمان للخدمات املصرفية
موافق3.50.854الرضا العام عن البُعد املادي للخدمات املصرفية
موافق3,50.819الرضا العام عن بُعد املوثوقية للخدمات املصرفية
موافق3.50.788الرضا العام عن بُعد التعاطف للخدمات املصرفية
موافق3.40.780الرضا العام عن بُعد االستجابة للخدمات املصرفية

اختبار االختالفات بني مستويات رضا الزّوار حسب خصائصهم: 	
يف هذا القسم نتناول اختبار ما إذا كان هناك اختالف إحصائي يف مستوى الرضا 
املستوى  الزيارة،  مرات  عدد  العمر،  اجلنس،  اجلنسية،  وبني خصائصهم:  للزائر 
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التعليمي، املهنة، جهة القدوم.
اختبار فروق متوسطات مستوى الرضا حسب جنسية الزائر:  	

هنا نحاول اإلجابة عن التساؤل اآلتي: هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني 
وفقاً جلنسياتهم  املدينة  لهم يف  املقدمة  املصرفية  اخلدمات  الزّوار جلودة  تقييم 
متوسطات  بني  الفروق  أنَّ   )33 )جدول  يكشف   )F( اختبار  وباستخدام  املختلفة؟ 
الداللة مستويي  عند  إحصائياً  معنوية  اجلودة  محاور  لكل  الزّوار   إجابات 
)%1 و%5(. وميكن تفسير ذلك أنَّ اختالف اجلنسيات قد يؤثر على انطباع الفرد 
هذه  جودة  مستوى  الختالف  نظراً  إليه  املقدمة  املصرفية  اخلدمات  جودة  جتاه 
ماهية  عن  البنوك  عمالء  وموقف  انطباع  وكذلك  املختلفة،  البلدان  يف  اخلدمات 
اجلودة يف اخلدمات املصرفية، وهذه تشكل خلفية لدى الفرد يستند إليها يف احلكم 

على تقومي جودة اخلدمات املصرفية يف املدينة املنورة.

جدول 33: نتائج حتليل التباين األحادي لفروق املتوسطات )ANOVA( بني 
)a =0.05( محاور مستوى رضا الزّوار واجلنسية، عند مستوى داللة

الداللةقيمة الفاقيمة )F(محور الدراسة

دال5.2070.000الرضا العام عن البعد املادي للخدمات املصرفية

دال0.002)3,72الرضا العام عن بعد املوثوقية للخدمات املصرفية

دال0.027)2.53الرضا العام عن بعد االستجابة للخدمات املصرفية

دال3.1840.007الرضا العام عن بعد الضمان للخدمات املصرفية

دال580.021).2الرضا العام عن بعد التعاطف للخدمات املصرفية

اختبار فروق متوسطات مستوى الرضا حسب جنس الزائر:  	
داللة  ذات  فروق  هناك  هل  اآلتي:  التساؤل  عن  اإلجابة  نحاول  اجلزء  هذا  يف 

إحصائية بني تقومي الزائر للخدمات املصرفية وفقا جلنسه )ذكر أو أنثى(؟
داللة مستوى  عند   )T-test( اختبار  نستخدم  سوف  السؤال  هذا  عن   لإلجابة 
)a = 0.05( الختبار ما اذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بني مستويات التقييم 

للمحاور اخلمسة وجنس الزائر.
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وتكشف نتائج االختبار يف )جدول 34( عن عدم وجود فروق معنوية – عند مستوى 
اختالف  الزّوار يف احملاور اخلمسة حسب  اجابات  متوسطات  - يف   )5%( داللة 
اجلنس، حيث جتاوزت القيمة االحتمالية للمحاور اخلمسة مستوى الداللة )0.05( 
إلى  يرجع  هذا  ولعل  إحصائية.  دالة  غير  املتوسطات  بني  الفروق  ان  يعني  مما 

انخفاض نسبة اإلناث يف حجم العينة، حيث كانت %6.1، انظر )جدول 10(. 

)a =0.05( بني مستوى تقومي الزّوار واجلنس، عند مستوى داللة )t-test(جدول 34: نتائج اختبار
محاور 
عدد اجلنسالدراسة

االنحراف املتوسطاالستجابات
املعياري

درجات 
احلرية

قيمة 
)ت(

قيمة 
الداللةالفا

الرضا 
العام عن 

البعد املادي 
للخدمات 
املصرفية

8333.520.847ذكر

8331.9(30.050
غير 
دال 523.280.922أنثى

الرضا العام 
عن بعد 
املوثوقية 
للخدمات 
املصرفية

8333.150.817ذكر

8330.8730.383
غير 
دال 523.400.847أنثى

الرضا العام 
عن بعد 

االستجابة 
للخدمات 
املصرفية

8333.490.777ذكر

8330.372-0.710
غير 
دال 523.530.799أنثى

الرضا العام 
عن بعد 
الضمان 
للخدمات 
املصرفية

8333.570.785ذكر

8330.3820.702
غير 
دال .4)523.527أنثى

الرضا العام 
عن بعد 
التعاطف 
للخدمات 
املصرفية

)8333.500.78ذكر

8330.922-0.357
غير 
دال 00.833).523أنثى

اختبار فروق متوسطات مستوى الرضا حسب عمر الزائر:  	
يكشف )جدول 35( أن اختبار )F( معنوي إحصائياً لكل محاور اجلودة عند مستوى 



176

العدد )6( ــ دولة قطر - أبريل 2017 م

داللة )%5(، وهو يدل على أن أعمار العمالء لها دور يف تقومي اخلدمات املصرفية 
مع  التعامل  على مستوى خبرة يف  ينطوي  العميل  إن عمر  للعميل، حيث  املقدمة 

البنوك، إضافة إلى انطباعه وقدرته على التقييم للخدمات. 

جدول 35: نتائج حتليل التباين األحادي لفروق املتوسطات )ANOVA( بني 
)a =0.05( محاور مستوى رضا الزّوار والعمر، عند مستوى داللة

الداللةقيمة الفاقيمة )F(محور جودة اخلدمات املصرفية

دال5.2070.000الرضا العام عن البعد املادي للخدمات املصرفية

دال0.002)3.72الرضا العام عن بعد املوثوقية للخدمات املصرفية

دال0.027)2.53الرضا العام عن بعد االستجابة للخدمات املصرفية

دال3.1840.007الرضا العام عن بعد الضمان للخدمات املصرفية

دال580.021).2الرضا العام عن بعد التعاطف للخدمات املصرفية

اختبار فروق متوسطات مستوى الرضا حسب عدد مرات الزيارة للزائر:  	
يكشف )جدول 36( أنَّ اختبار )F( معنوي إحصائياً عند مستوى )%5( حملور البعد 
والضمان،  االستجابة  معنوياً حملور  يكن  لم  والتعاطف، يف حني  واملوثوقية  املادي 
وميكن تفسير ذلك أنَّ تكرار الزيارة للمدينة أكسب الزّوار خبرة وخلفية يف احلكم 
على اجلوانب املادية وجانب الثقة والتعاطف، بينما جانب االستجابة والضمان لم 

يختلف معنوياً بني الزائرين وفقاً لتكرار الزيارة.
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جدول 36: نتائج حتليل التباين األحادي لفروق املتوسطات )ANOVA( بني 
)a =0.05( محاور مستوى رضا الزّوار وعدد الزيارات، عند مستوى داللة

الداللةقيمة ألفاقيمة )F(محور جودة اخلدمات املصرفية
دال0.021))).2الرضا العام عن البعد املادي للخدمات املصرفية
دال2.5130.029الرضا العام عن بعد املوثوقية للخدمات املصرفية

غير دال1.5500.172الرضا العام عن بعد االستجابة للخدمات املصرفية
غير دال0.8930.485الرضا العام عن بعد الضمان للخدمات املصرفية
دال3.4900.004الرضا العام عن بعد التعاطف للخدمات املصرفية

اختبار فروق متوسطات مستوى الرضا حسب املستوى التعليمي للزائر:  	
داللة  ذات  فروق  هناك  هل  اآلتي:  التساؤل  عن  اإلجابة  نحاول  اجلزء  هذا  يف 

إحصائية بني تقومي الزائر للخدمات املصرفية وفقا للمستوى التعليمي ؟ 
يكشف )جدول 37( أنَّ اختبار )F( معنوي إحصائياً عند مستوى )%1( لكل محاور 
حسب  الزّوار  رضا  مستويات  يف  معنوية  اختالفات  هناك  أنَّ  يعني  ما  التقييم، 
تقييم  يف  مهماً  التعليمي عاماًل  املستوى  يعتبر  وعليه  للزوار،  التعليمية  املستويات 
اخلدمات املصرفية، إذ إنَّ املستوى التعليمي األعلى ميّكن الزّوار من القدرة على 

فهم جودة اخلدمة ومن ثم القدرة على تقييمها.

جدول 37: نتائج حتليل التباين األحادي لفروق املتوسطات )ANOVA( بني 
)a =0.05( محاور مستوى رضا الزّوار واملستوى التعليمي، عند مستوى داللة

الداللةقيمة ألفاقيمة )F(محور جودة اخلدمات املصرفية

دال4.8940.000الرضا العام عن البعد املادي للخدمات املصرفية

دال4.9370.000الرضا العام عن بعد املوثوقية للخدمات املصرفية

دال4.4250.000الرضا العام عن بعد االستجابة للخدمات املصرفية

دال4.1590.000الرضا العام عن بعد الضمان للخدمات املصرفية

دال40.000)4.9الرضا العام عن بعد التعاطف للخدمات املصرفية
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اختبار فروق متوسطات مستوى الرضا حسب مهنة الزّوار:  	
داللة  ذات  فروق  هناك  هل  اآلتي:  التساؤل  عن  اإلجابة  نحاول  اجلزء  هذا  يف 

إحصائية بني تقومي الزائر للخدمات املصرفية وفقاً ملهنة الزوار؟ 
يكشف )جدول 38( أنَّ اختبار )F( معنوي إحصائياً عند مستوى )%1( لكل محاور 
حسب  الزّوار  رضا  مستويات  يف  معنوية  اختالفات  هناك  أنَّ  يعني  ما  التقييم، 
يف  الزائر  مهنة  أو  وظيفة  أهمية  أيضاً  هنا  ويتضح  للزوار،  التعليمية  املستويات 

إدراكه ملفهوم جودة اخلدمات املصرفية والقدرة على تقييمها.

جدول 38: نتائج حتليل التباين األحادي لفروق املتوسطات )ANOVA( بني 
)a =0.05( محاور مستوى رضا الزّوار واملهنة، عند مستوى داللة

الداللةقيمة الفاقيمة )F(محور جودة اخلدمات املصرفية

دال80.000)).8الرضا العام عن البعد املادي للخدمات املصرفية

دال9730.00.)الرضا العام عن بعد املوثوقية للخدمات املصرفية

دال4.1950.002الرضا العام عن بعد االستجابة للخدمات املصرفية

دال4.7110.001الرضا العام عن بعد الضمان للخدمات املصرفية

دال70.001)4.8الرضا العام عن بعد التعاطف للخدمات املصرفية

اختبار فروق متوسطات مستوى الرضا حسب جهة القدوم:  	
داللة  ذات  فروق  هناك  هل  اآلتي:  التساؤل  عن  اإلجابة  نحاول  اجلزء  هذا  يف 

إحصائية بني تقومي الزائر للخدمات املصرفية وفقاً جلهة القدوم؟ 
وار للخدمات  يكشف )جدول 39( عن وجود فروق إحصائية بني مستوى تقييم الزُّ
املصرفية حسب جهات قدومهم )من الداخل/ اخلارج( يف بعدها املادي والضمان، 
بينما ال يوجد فروق إحصائية معنوية بني استجاباتهم فيما يتعلق باألبعاد: املوثوقية 

واالستجابة والتعاطف.
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جدول 39: نتائج اختبار)t-test( بني مستوى رضا الزّوار وجهة القدوم،
)a =0.05( عند مستوى داللة

محاور 
الدراسة

جهة 
القدوم

عدد 
االنحراف املتوسطاالستجابات

املعياري
درجات 
احلرية

قيمة 
)ت(

قيمة 
الداللةألفا

الرضا 
العام عن 

البعد املادي 
للخدمات 
املصرفية

2823.530.838الداخل

دال50.001)7823.2
5023.330.790اخلارج

الرضا العام 
عن بعد 
املوثوقية 
للخدمات 
املصرفية

2823.480.870الداخل

7821.(020.110
غير 
دال 5023.380.750اخلارج

الرضا العام 
عن بعد 

االستجابة 
للخدمات 
املصرفية

2823.450.870الداخل

7820.(140.539
غير 
دال )5023.410.71اخلارج

الرضا العام 
عن بعد 
الضمان 
للخدمات 
املصرفية

8)2823.580.8الداخل

دال7822.0140.044
)0.73)5023.4اخلارج

الرضا العام 
عن بعد 
التعاطف 
للخدمات 
املصرفية

2823.450.880782الداخل

0.24(0.80(
غير 
دال 5023.44731اخلارج
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النتائج
يكن تلخيص أبرز نتائج الدراسة امليدانية للدراسة، والتي تناولت كاًل من خصائص 
ار، ومحال الصرافة يف املدينة املنورة، وكذلك قياس جودة  عمالء املصارف من الزوَّ
اخلدمات املصرفية التي تقدمها املصارف ومحال الصرافة من وجهة نظر الزّوار، 

على النحو اآلتي:
أواًل: خصائص املصارف ومحال الصرافة:

من نتائج عينة املؤسسات املصرفية ومحال الصرافة يتضح اآلتي:
أنَّ جميع عينة املؤسسات املصرفية يف املدينة هي فروع ملراكزها الرئيسة، وقد . 1

شكلت البنوك %79 بينما مثلت محال الصرافة 21%.
إلى حد ما خالل موسم . 2 يتباين  الصرافة  العاملني يف املصارف ومحال  أنَّ عدد 

احلج والعمرة وبقية العام؛ حيث يزيد عدد العاملني خالل موسمي احلج والعمرة 
نسبياً عن بقية العام.

تتركز اخلدمات املصرفية التي تقدمها املؤسسات املصرفية خالل موسم احلج يف . 3
خدمات إرسال احلواالت البنكية ملستفيدين يف اخلارج، وكذلك حتويل العمالت 

األجنبية إلى الريال السعودي.
وبقية . 4 ورمضان  احلج  موسم  للمؤسسات خالل  العمل  أيام  تباين يف عدد  هناك 

العام، ويظهر أنَّ هذا االختالف بسيط وليس كبيراً.

ثانيًا: خصائص عمالء املصارف من الزّوار:
من نتائج عينة احلجاج عمالء املؤسسات املالية يتضح أنَّ خصائصهم كاآلتي:

تنتمي . 1 املصرفية  اخلدمات  يطلبون  الذين  العينة  يف  احلجاج  جنسيات  أغلب  أنَّ 
لشرق آسيا، تليها مجموعة احلجاج من دول اخلليج مبا يف ذلك السعوديون، ثم 
والعراقيون  اليمنيون  متدنية:  بنسب  ثم  آسيا،  شرق  جنوب  ثم  العرب،  األفارقة 
والشاميون واألوربيون واألتراك واألفارقة غير العرب ثم جنسيات أمريكا الشمالية 

واجلنوبية.
أنَّ أغلب املتعاملني من احلجاج مع املؤسسات املصرفية من الذكور مقارنة باإلناث، . 2

حيث كانت نسبتهّن منخفضة جداً.
أغلب العمالء من احلجاج تراوحت أعمارهم بني 30 و50 سنة، بينما انخفضت . 3

نسبة العمالء من الفئات العمرية الصغيرة والكبيرة.
العلمية يف . 4 أغلب احلجاج الذين تعاملوا مع اخلدمات املصرفية كانت شهاداتهم 

املرحلة الثانوية واجلامعية.
أغلب من يطلبون اخلدمات املصرفية هم من احلجاج الفرادى وكذلك املرافقني . 5
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ألسرهم، بينما انخفضت النسبة مع احلجاج القادمني مع مجموعات.
أغلب املتعاملني مع اخلدمات املصرفية هم من موظفي القطاع اخلاص وأصحاب . 6

األعمال احلرة.
شكل غالبية العينة الذين تعاملوا مع املؤسسات املصرفية من احلجاج القادمني من . 7

خارج اململكة مقارنة بأولئك من الداخل.
تراوحت مدة إقامة أغلب أفراد العينة يف املدينة املنورة بني )يوم - 10( أيام.. 8
ما يقارب ثلثي أفراد العينة الذين تعاملوا مع البنوك كان دخلهم الشهري أقل من . 9

1000 دوالر، وتقريباً الربع كان دخلهم أقل من 3000 دوالر.
يتضح أنَّ أكثر من نصف العينة من العمالء ال ميتلكون حسابات بنكية، والنسبة . 10

األقل متتلك حسابات بنكية.
ما يقارب ثالثة أرباع أفراد العينة أشاروا إلى تفضيلهم ورغبتهم يف التعامل مع . 11

تفضيل  إلى  أشاروا  جداً  متدنية  ونسبة  الشريعة،  أحكام  مع  املتوافقة  املصارف 
البنوك التقليدية.

ما يقارب ثالثة أرباع أفراد العينة أشاروا إلى تفضيل املعامالت اإللكترونية.. 12
تركز أغلب تعامل احلجاج مع املؤسسات املصرفية ومحال الصرافة يف اخلدمات . 13

املصرفية اآلتية حسب الترتيب: حتويل العمالت، فتح حسابات بنكية، صرف نقد 
كاش، إرسال حواالت خارجية، سداد خدمات مصرفية، صرف شيكات و طلب 

قروض مصرفية.
أثناء . 14 مرات  وثالث  مرة  بني  الغالب  يف  للبنوك  العمالء  احلجاج  زيارة  تراوحت 

إقامتهم يف املدينة املنورة.
بالنسبة للحجاج الذين صرحوا عن حجم إنفاقهم على اخلدمات املصرفية أنفق . 15

أغلبهم بني 1000 و5000 ريال يليهم نسبة أقل من احلجاج أنفقوا أقل من 1000 
ريال.

ثالثًا: فيما يتعلق بجودة اخلدمات املصرفية يف املدينة املنورة، كان أبرزها اآلتي:
من نتائج قياس جودة اخلدمات املصرفية املقدمة للحجاج يف املدينة من خالل . 1

قياس رضاهم جتاه مستوى جودة هذه اخلدمات من خالل أبعادها اخلمسة )البعد 
املادي، املوثوقية، االستجابة، الضمان، التعاطف( ومنها نستنتج اآلتي:

العمالء من احلجاج عن مستوى . 2 املادي للخدمات املصرفية، عّبر  للبعد  بالنسبة 
رضا فوق املتوسط، وقد شمل هذا البعد التسهيالت والتجهيزات املادية ومظهر 
املوظفني يف املصرف، وضمن هذا البعد نالت جوانب التجهيزات احلديثة ومتيز 
موظفي البنوك بحسن املظهر أعلى مستوى رضا، بينما حازت جوانب التسهيالت 

املادية ومدى جاذبيتها هي أقل مستوى رضا.
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بالنسبة لبعد املوثوقية، عبر العمالء من احلجاج عن مستوى رضا فوق املتوسط، . 3
وقد تضمن مدى دقة تقدمي اخلدمة بثقة ودقة ومدى االعتماد عليها، وضمن هذا 
البعد سجل العمالء أعلى مستوى رضا جتاه التزام املصرف بوعده بأداء العمل يف 
وقته، وأداء اخلدمة الصحيحة من أول مرة، وااللتزام بأداء اخلدمات التي وعدت 
بها، يف حني كان أقل مستوى رضا لهم جتاه االهتمام بحل املشاكل التي تواجه 

العمالء، وحرص البنوك على العمل على خلو سجالتها من األخطاء.
بالنسبة لبعد االستجابة عّبر العمالء من احلجاج عن مستوى رضا فوق املتوسط، . 4

بشكل  اخلدمة  وتقدمي  العمالء  ملساعدة  البنك  استعداد  البعد  هذا  تضمن  وقد 
فوري، وضمن هذا البعد سجل العمالء أعلى مستوى رضا جتاه استعداد موظفي 

البنك ملساعدة العمالء.
بالنسبة لبعد الضمان عبَّر العمالء من احلجاج عن مستوى رضا فوق املتوسط، . 5

وقد تضمن هذا البعد كفاءة ومصداقية العاملني يف املصرف وقدرتهم على جعل 
العميل يشعر بالثقة واألمان. 

بالنسبة لبعد التعاطف عبَّر العمالء من احلجاج عن مستوى رضا فوق املتوسط، . 6
املصرف  يقدمه  الذي  الفردي  واالهتمام  العناية  مستوى  البعد  هذا  تضمن  وقد 
ل العمالء أعلى مستوى رضا جتاه اهتمام البنوك  للعميل، وضمن هذا البعد سجَّ
ووجود  عمالئها،  جلميع  مالئمة  عمل  ساعات  وتوفير  فردياً،  اهتماماً  بالعميل 
موظفني لدى البنوك يولون العمالء اهتماماً شخصياً، بينما كان أدنى مستوى رضا 
لهم جتاه وضع البنك مصلحة العميل يف مقدمة اهتماماته، ومدى تفهم موظفي 

البنوك حاجات العمالء اخلاصة.
اخلمسة . 7 األبعاد  جتاه  احلجاج  من  العمالء  رضا  ملستوى  العام  لالجتاه  بالنسبة 

للخدمات املصرفية، يتضح أنَّها متقاربة يف مستوى الرضا، وإن كان هناك فروقاً 
بسيطة، وهي حسب أعلى مستوى رضا على الترتيب كاآلتي: بعد الضمان ثم البعد 

املادي ثم بعد املوثوقية ثم بعد التعاطف وأخيراً بعد االستجابة.
اخلمسة . 8 األبعاد  جتاه  للحجاج  العام  الرضا  مستويات  باختالفات  يتعلق  فيما 

للخدمات املصرفية حسب خصائصهم، يتضح أنَّ هناك فروقاً جوهرية يف الرضا 
العام جتاه كل األبعاد اخلمسة حسب اجلنسية والعمر واملستوى التعليمي واملهنة 
للحاج، بينما لم تكشف النتائج عن اختالفات جوهرية بني مستوى الرضا العام 
جتاه كل األبعاد اخلمسة للخدمات املصرفية حسب جنس احلاج، وعلى مستوى 
خاصية عدد زيارات احلجاج للمدينة اختلفت مستويات رضا احلجاج معنوياً جتاه 
البعد املادي وبعد املوثوقية وبعد التعاطف، ولم يكن هناك اختالفات معنوية جتاه 
بعد االستجابة والضمان، وعلى مستوى خاصية جهة القدوم، كان هناك اختالف 
جوهري يف مستويات رضا احلجاج جتاه البعد املادي وبعد الضمان، ولم يتضح 

اختالف جوهري جتاه بعد املوثوقية وبعد االستجابة وبعد التعاطف.
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التوصيات
التوصيات  أهم  استخالص  ميكن  الدراسة،  إليها  توصلت  التي  للنتائج  وفقاً 

واملقترحات كاآلتي:
باملدينة . 1 )أ(  فئة  من  محال صرافة  ترخيص  البنوك، ضرورة  فروع  بجانب 

لتقدمي خدمات حتويل األموال؛ نظراً ألهمية هذه اخلدمة للزائرين خالل 
املواسم باملدينة.

أهمية فتح برامج للخدمات املصرفية لتدريب الطالب وخريجي مؤسسات . 2
التعليم لسد فجوة العجز الوظيفي يف البنوك ومحال الصرافة خالل مواسم 

الزيارة، حيث لوحظ تباين أعداد املوظفني بني فترات املواسم وغيرها.
البعثات . 3 مع  بالتنسيق  املؤقتة  اإللكترونية  واحلسابات  البنوك  تفعيل  أهمية 

جودة  ورفع  لتسهيل  وذلك  املواسم؛  خالل  الزائرين  خلدمة  واحلمالت 
اخلدمات البنكية ال سيما أنَّ أغلب الزّوار ال ميتلكون حسابات بنكية.

أهمية زيادة عدد فروع املصارف اإلسالمية يف املدينة املنورة؛ إلشباع ميول . 4
ورغبة أغلب الزائرين وتفضيلهم التعامل مع هذه املصارف.

ضرورة اهتمام البنوك ومحال الصرافة يف املدينة املنورة برفع جودة خدماتها . 5
التجهيزات  توافر  وحتديداً:  الدينية،  املواسم  خالل  للزائرين  املصرفية 
خالل  الزّوار  تواجه  التي  للمشاكل  احللول  وتقدمي  املادية،  والتسهيالت 

تعاملهم، ومنح املتعاملني من الزّوار االهتمام الكاف وتفهم احتياجاتهم.
للحجاج . 6 يقيموا  أن  والعمرة  احلج  وبعثات  مؤسسات  على  التعميم  ضرورة 

والزائرين دورات توعية وتثقيفية عن العمل املصريف يف األماكن املقدسة.
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القيم األخـالقية وتأثيرها
في السلـوك االقتصـادي اإلسـالمي

أ. د. عبد اللطيف بن عبداهلل العبد اللطيف
جامعة أم القرى اململكة العربية السعودية

)سلّم البحث للنشر يف 15 / 1/ 2017م، واعتمد للنشر يف 2/22 / 2017م(

امللخص
تعد األخالق جانباً هاماً مؤثراً يف السلوك اإلنساني؛ ويف كل مجتمع قيمه وأخالقياته 
املستمدة من نظامه التشريعي احلاكم التي يسير عليها يف تنظيم مناحي حياته، 
بعضهم  املجتمع  أفراد  وعالقات  مجتمعها،  بأفراد  الدولة  العالقة،  هذه  فتحكم 
ببعض، وتلبي احتياجات مجتمعاتها، وقد تعددت احملددات ملفهوم األخالق واختلفت 
فيما بني اجتاهات ومذاهب متنوعة، فكانت يف مفهومها اإلسالمي عبارة عن نظام 
من العلم والعمل، يتم استجابة لواجب فرضه الدين، غايته حتقيق منط من السلوك 
اخليِّر مع النفس والغير، فالدين يف جوهره مجموعة من القيم والواجبات التي يلتزم 
بها اإلنسان نحو خالقه، ونفسه، ونحو غيره من املخلوقات، ولقد جاء القرآن الكرمي 
والسنَّة املطهرة، مبنهج ديٍن متكامل ونظام شامل لكافة أوجه احلياة، فهو دين دولة 
لتشكل  األسس  تلك  كل  فيه  تتمازج  وسلوك،  وأخالق  ومعامالت،  وعبادات  وأمة، 
نسيجاً إميانياً عملياً يغطي متطلبات احلياة والنفس البشرية، ويجعله منفرداً عن 
غيره من األديان، وصاحلاً للتطبيق يف كل زمان ومكان، فكان من نتاج ذلك التشريع 
اإلسالمي  االقتصادي  للنشاط  واملنظمة  الشاملة  الضوابط  وجدت  أْن  املتكامل، 
واحملققة لتميزه وفق قيم أخالقية إميانية واضحة املعالم، لتعكس سلوكاً اقتصادياً 
إلى  البحث  ويهدف هذا  السواء.  وأفراده على  للمجتمع  اخلير  ومحققاً  منضبطاً 
والتي ميكن  والسنة،  الكتاب  من خالل  اإلسالمي  التشريع  األخالق يف  تلك  بيان 
املجتمع  مقومات  كأحد  االقتصادي  اجلانب  يف  األخالق  تلك  تطبيق  خاللها  من 
الرئيسة سلوكاً عملياً وواقعاً فعلياً. وكان من توصيات البحث: العمل على تأصيل 
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القيم اإلسالمية وغرسها يف نفوس الناشئة والطالب من أبناء األمة اإلسالمية من 
خالل املناهج التعليمية، وسنِّ القوانني يف التشريعات التنظيمية للدول اإلسالمية 
مبا يتطابق مع ما جاء يف مصادر التشريع اإلسالمي لألمة من كتاب اهلل وسنة نبيه 
صلى اهلل عليه وسلم، وإجراء املزيد من الدراسات املستفيضة لألخالق مما يرتكز 
على القيم واملبادئ األخالقية يف اإلسالم، والسيما تلك املتعلقة بأخالقيات العمل 

والتعامل يف االقتصاد اإلسالمي. 
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Abstract
Ethics is an important aspect influencing human behavior. Such ethics and 
values are found in every society based on its ruling and legislative system 
dominating and organizing all walks of life. Society’s ethics govern the state’s 
relationship with its citizens, and amongst community members themselves as 
well as to meet all needs of their communities.
They are numerous determinants of the concept of ethics which vary among 
various doctrines and trends. In Islamic concept, ethics is a system of 
knowledge and work, in response to a duty imposed by religion to achieve 
a good conduct and behavior with oneself and others. Islamic religion is 
essentially a set of values and obligations to be complied with by human 
himself, and toward other creatures. The holy Qur’an and Sunnah have set a 
comprehensive system of ethics and values for all aspects of life since it is a 
religion of the State and nation, and acts of worship and dealings. All ethics 
and conducts are integrated in the religion to form a practical belief which 
covers the requirements of life and the human soul, as a unique religion and 
applicable at all times and places.
As a result of this integrated legislation, a comprehensive control for economic 
activities is established so as to reflect such ethics and values in the economic 
behavior
 This paper aims to describe those ethics in Islamic legislation based on the 
holy Quran the Sunnah, through which they can be enhanced and applied to 
all economic aspects as one of the main practical behavior in the society. The 
paper concluded that there should be more efforts and work carried out on 
rooting Islamic values in the minds of young generation of Islamic nation 
through educational systems, and to enact laws and regulations in Muslim 
countries in accordance with the sources of Islamic legislation. More extensive 
studies of ethics are also needed particularly those related to business ethics 
and dealing in Islamic Economics.
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املقدمة
احلمد هلل الكرمي الواهب الرزاق، املثني على نبيه بحسن األخالق حيث قال سبحانه 
(1) وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له،  وتعالى: )َوِإنََّك لََعلَى ُخلٍُق َعِظيم(ٍ
هيئة،  اخَللْق  يف  بينهم  فاوت  سمًة،كما  اخُللُق  يف  عباده  بني  التفاوت  جعل  الذي 
وأصلي وأسلم على أكمل األمة ُخلقاً ومعلمها ومربيها، النبي ذو اخُللُق العظيم صلى 
اهلل عليه وسلم الذي كان دعاؤه ملواله: )اللهم كما حسنت َخلقي فحسن ُخلُقي((2)، 

وبعد:
وتأثيرها يف  األخـالقية  القيم  موضوع  تناول  واملنهجية يف  األسلوب  سيتم عرض 

السلوك االقتصادي اإلسالمي وفق اآلتي: 

موضوع البحث وأهميته:
لكل مجتمع قيمه ومبادئه وأخالقياته املستمدة من نظامه التشريعي احلاكم التي 
يسير عليها يف تنظيم مناحي احلياة السياسية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية 
وعالقات  مجتمعها،  بأفراد  الدولة  العالقة  هذه  فتحكم  ذلك،  غير  إلى  للمجتمع 

أفراد املجتمع فيما بينهم.
ولقد كان موضوع البحث، عرضاً لتلك القيم واملبادئ األخالقية الواردة يف القرآن 
الكرمي والسنة املطهرة واملؤثرة يف السلوك االقتصادي اإلسالمي، وبيان أهميتها 
الالئق  الوجه  على  واستدامتها  املسلم  للمجتمع  االقتصادية  احلياة  استقامة  يف 

والصحيح. 

حدود البحث وهدفه:
إذ كان موضوع األخالق من املوضوعات الهامة التي ُسنَت لها يف األنظمة الوضعية 
والتشريعات السماوية على اختالفها وتنوعها القواعد واألطر العامة، حيث تتميز 
حدود  فإن  مجتمعاتها،  سلوك  يترجمها  التي  األخالقية  بالقيم  وحضارة  أمة  كل 
البحث والهدف منه هنا: هو بيان تلك األخالق يف التشريع اإلسالمي من خالل 
مصدري التشريع فيه القرآن الكرمي والسنة املطهرة، والتي ميكن من خاللها تطبيق 
تلك األخالق يف اجلانب االقتصادي كأحد مقومات املجتمع الرئيسة سلوكاً عملياً 

وواقعاً فعلياً.

(1) القراآن الكرمي،�صورة القلم، اآية »4«.

(2) حممد نا�صر الدين االألباين، �صحيح اجلامع ال�صغري وزيادته الفتح الكبري، املجلد 1، احلديث رقم )1307(، الطبعة 2، املكتب االإ�صالمي ببريوت، 

)140هـ/)198 م، وقال حديث �صحيح �س »280«.
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منهج البحث:
يعتمد البحث يف تناوله املنهج االستنباطي ألهم ما جاء يف الكتاب والسنة من قيٍم 
ومبادئ أخالقية ذات تأثير كبير يف السلوك االقتصادي للمجتمع املسلم جماعة 
وأفراداً، مع األخذ باملنهج االستقرائي فيما يتعلق باألخالق مفهوماً عاماً وذا عالقة 

بعلم االقتصاد. 

الدراسات السابقة يف مجال البحث:  
هنالك العديد من املقاالت أو األبحاث أو الكتب التي تناولت جانب األخالق بشكل 
عاٍم ومن زوايا مختلفة، سواء تربوية أو سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية إلى ما 
علمية  روابط  األخالق  مبوضوع  تربطها  التي  املعرفية  العلوم  جوانب  من  هنالك 

وتطبيقية بحسب تنوع العلم الذي تتبع له.
وبحسب ما تهيأ لي االطالع عليه مما مت تناوله يف املوضوع من منظور اقتصادي، 
وجدت أنَّ ما كتب من مقاالت أشير فيها للجانب األخالقي كانت يسيرة وعابرة، 
يف حني كان احلديث عن ما كتب يف األبحاث والكتب املتعلقة به محدوداً ويف أجزاء 
أو مباحث منه، كان التناول لألخالق فيها بشكل مجمل أو يف جوانب منه، كما يف 
بحث لألستاذ الدكتور رفعت العوضي بعنوان: »األخالق يف االقتصاد اإلسالمي« 
تناول فيه آراء بعض املفكرين املسلمني حول األخالق يف االقتصاد، وكتاب األخالق 
تناول فيه موضوع  الذي  للمستشار عبداحلميد اجلندي،  يف االقتصاد اإلسالمي 
األخالق من جانب تقعيدي تشريعي من خالل حديثه عنها يف التشريع اإلسالمي، 
وكان احملور االقتصادي مجاالً تطبيقياً لها، وكتاب أخالقيات التعامل االقتصادي يف 
الفكر اإلسالمي مقارنة بالنظامني االشتراكي والرأسمالي للدكتور أحمد احملمدي، 
وفيها تناول أخالقيات التعامل بصورة شاملة مقارنة بالنظم االقتصادية االشتراكية 

والرأسمالية. 

خطة البحث:
سيتم تناول جوانب هذا املوضوع مبشيئة اهلل تعالى وعرض محتواه من خالل اآلتي:
مبحث أول عن القيم األخالقية وعالقتها باالقتصاد، يوضح فيه مفهـوم األخالق 
ذلك  يلي  اإلسالم،  يف  األخالقي  الواجب  وخصائص  وموضوعه،  اخُلـلُق  وأنواع 
الفرق بني اخُللـُق والسلوك، ثمَّ احلديث عن القيم األخالقية اإلسالمية وعالقتها 

باالقتصاد.
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ويف املبحث الثاني سيتم مبشيئة اهلل تناول العديد من القيم األخالقية يف القرآن 
األمانة  وهي:  اإلسالمي،  االقتصادي  السلوك  يف  املؤثرة  املطهرة  والسنة  الكرمي 
واإلضرار  والبغي  الظلم  وعدم  واإلحسان  والعدل  اخليانة،  وعدم  بالعهد  والوفاء 
بالغير، وعدم أكل املال بالباطل وبخس الناس، وعدم اإلسراف والتبذير والبطر، 
وعدم  واحلسد،  األثرة  وعدم  واإليثار  املال،  وكنز  والشح  والتقتير  البخل  وعدم 
التطفيف يف الوزن، وعدم الغش والغرر والتدليس واالحتكار، والصدق وعدم شهادة 

الزور، والقناعة والتقوى.
يُرى  التي  التوصيات  وذكر  إليها،  التوصل  مت  التي  بالنتائج  البحث  هذا  مختتماً 
مناسبة األخذ بها واالستفادة منها، سائاًل املولى القدير أن ينفعنا مبا علمنا ويبارك 

لنا يف أعمالنا إنَّه ولي ذلك والقادر عليه.

املبحث األول: القيم األخالقية وعالقتها باالقتصاد
1 - مفهوم األخالق:

تعد األخالق جانباً هاماً ومؤثراً يف السلوك اإلنساني سواء ما كان يف اخلير منه أو 
الشر؛ وقد تعددت احملددات ملفهوم األخالق واختلفت فيما بني اجتاهات ومذاهب 
فلسفية متنوعة؛ سيقتصر البحث يف بيان مفهومها على نواح عدة: لغوية وفلسفية 

واجتماعية وعقلية وأخيراً يف مفهومها اإلسالمي(3). 
بُْع،  والطَّ َُّة  ِجيـ :السَّ تنَْيِ وبَضمَّ بالضم  »اخُللُْق،   : أنَّ لغة  األخالق  بيان مفهوم  جاء يف 
ين  واملُروءةُ والديُن«(4)؛ وذكر ابن منظور أن اخُلـلُـُق:« بضم الالم وسكونها: وهو الـدِّ
وأوصافها  نْفسه  وهي  الباطنة  اإلنسان  لصورة  أنه  وحقيقته  والسجية،  والطبـْع 
ومعانيها املختصة بها مبنزلة اخَلـلْـق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها، ولهما 
أوصاف حسنة وقبيحة، والثواب والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنـة أكثر 
مما يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة«(5)، ويف ذات السياق واملعنى ما ذكره العالمة 
ْرِب...  ْرب والشُّ الراغب األصفهاني بقوله:« واخَلـلْـُق واخُلـلْـُق يف األصل واحد كالشَّ
اخُلـلُـُق  وُخصَّ  بالبصر،  املدركـة  ـَوِر  والصُّ واألشكال  بالهيئـات  اخَلـلْـُق  ُخصَّ  لكن 

(3) مقداد ياجلن، االجتاه االأخالقي يف االإ�صالم )درا�صة مقارنة(، الطبعة 1، مكتبة اخلاجني مب�صر، 1392 هـ/1973 م، �س »33«؛ اأحمد عليان، االأخالق 

يف ال�صريعة االإ�صالمية، الطبعة 1، دار الن�صر الدويل بالريا�س،1430 هـ/2000 م، �س »)30-2«.

(4) حممد بن يعقوب الفريوزابادي، القامو�س املحيط،اجلزء 3، باب القاف،الطبعة 1، دار الكتب العلمية ببريوت، 1212هـ/1992م، �س »310«.

(5) جمال الدين حممد ابن منظور،ل�صان العرب،الطبعة 3، املجلد 5، دار �صادر ببريوت، 2004 م، �س »140«.
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بالقـوى والسجايـا املدركة بالبصيرة«()).
ويرى أصحاب الفكر الفلسفي أنَّ األخالق حال للنفس داعية إلى أفعالها من غير 

فكر أو روية، وهي من خالل تلك احلال تنقسم ألمرين اثنني: 
أ- ما كان منها طبيعياً من أصل اخللقة واملزاج، كمن يحركه ردة فعٍل ما إلى 

الغضب.
ب- ما كان منها مستفاداً من خالل التدرب والتعود حتى يصبح ملكة وخلقاً(7).
األخالق يف نظرهم: عبارة عن علم  فإن مفهوم  االجتماعي  االجتاه  ا أصحاب  أمَّ
معيارياً  وضعي واقعي يدرس سلوك اإلنسان يف مكاٍن وزماٍن محدد، وليس علماً 
مثالياً يدرس ما ينبغي أن يكون عليه السلوك وفقاً ملا يؤمن به املجتمع من مثل عليا.
أما أصحاب االجتاه العقلي فهم على خالف ما يراه أصحاب التوجه االجتماعي 
لألخالق؛ حيث يرون أنَّ األخالق: سلوك إنساني كما ينبغي أن يكون وفق املثل العليا 
للمجتمع التي على العقل مسايرته يف سلوكه ال لغاية وإمنا باعتباره واجباً عليه(8). 
يتم  والعمل،  العلم  نظام من  أماَّ األخالق يف مفهومها اإلسالمي: فهي عبارة عن 
النفس  الدين، غايته حتقيق منط من السلوك اخليِّر مع  استجابة لواجب فرضه 
والغير، إذ الدين يف جوهره مجموعة من القيم والواجبات التي يلتزم بها اإلنسان 

نحو خالقه، ونفسه، ونحو غيره من املخلوقات(9).
وقد تعددت اآليات واألحاديث يف مدح ُحسن اخللق يف مواضع مختلفة من القرآن 
أكثر ما  الكرمي والسنة املطهرة ، فقد سئل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن 
يدخل الناس اجلنة فقال: )تقوى اهلل وحسن اخللق((10)؛ ويف احلديث الذي رواه أبو 
هريرة رضي اهلل عنه أنَّ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: )أكمل املؤمنني إمياناً 
عنها قالت:  سمعت رسول اهلل صلى  اهلل  وعن عائشة رضي  خلقاً((11)؛  أحسنهم 

()) الراغب االأ�صفهاين،مفردات األفاظ القراآن،كتاب اخلاء،الطبعة 1، دار القلم بدم�صق والدار ال�صامية ببريوت، 1412 هـ/ 1992 م، �س »297«.

(7) حمدي عبدالعال، االأخالق ومعيارها بني الو�صعيـة والدين،الطبعة 1،النا�صر مكتبة دار الرتاث بالكويت، 1405 هـ/ 1985 م، �س »13«.

(8) ياجلن، االجتاه االأخالقي يف االإ�صالم، مرجع �صابق، �س»)3«.

االإ�صالم،)د.ت(،  ال�صلوك يف  االأخالق وقواعد  �صابق، �س»14«؛عبدالعظيم من�صور،  والدين، مرجع  الو�صعيـة  بني  االأخالق ومعيارها  عبدالعال،   (9)

مطابع االأهرام مب�صر، 1390 هـ/1970 م، �س »12«.

(10) اأبو عي�صى حممد بن عي�صى الرتمذي، �صنن الرتمذي، )د.ت(، املكتبة االإ�صالمية، )د.ن(، املجلد 4، كتاب الرب، باب ما جاء يف ح�صن اخللق، حديث 

رقم )2004(، وقال االألباين اإ�صناده ح�صن، )د.ط(، �س »3)3«.

(11) االألباين، �صحيح اجلامع، مرجع �صابق، املجلد 1، احلديث رقم )1230(، وقال حديث �صحيح، �س»))2«.
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اهلل عليه وسلم يقول: )إن املؤمن ليدرك بحسن اخللق درجة القائم الصائم((12)؛ 
وقوله: )إمنا بعثت ألمتم صالح األخالق((13)، ويف حديث أم املؤمنني عائشة رضي 
اهلل عنها حني سئلت عن خلق الرسول صلى اهلل عليه وسلم فقالت: )كان ُخلُُقُه 
القرآن((14)،كما أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بحسن اخللق فقال يف احلديث 
الذي رواه أنس: )اتق اهلل حيثما كنت، واتبع السيئة احلسنة متحها، وخالق الناس 
بخلق حسن((15)؛ وجاء أيضاً يف مدح اخللق احلسن وذم السيئ منه قوله )إنَّ أحبكم 
إليَّ وأقربكم مني يف اآلخرة مجالس أحاسنكم أخالقاً، وإنَّ أبغضكم إليَّ وأبعدكم 
مني يف اآلخرة أسوؤكم أخالقاً، الثرثارون املتفيهقون املتشدقون(()1)، كما ورد يف ذم 
سوء اخللق أحاديث أخرى منها ما رواه ابن عمر أنَّ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

قال: )وإنَّ سوء اخللق ليفسد العمل، كما يفسد اخللُّ العسل((17).

2 - أنواع اخُلـُلق وموضوعه: 

واخُللُق نوعان أحدهما حسن واآلخر سيء ومذموم، فاحلسن منه ما نتج عنه أقوال 
منها  والسيئ  الشرع؛  بها  ويأمر  العقل  يستحسنها  التي  والفضيلة  األدب  وأفعال 
واملذموم ما نتج عنه أقوال وأفعال سوء األدب والرذيلة واستقبحها العقل ونهى عنها 

الشرع(18).
وإذا كان لكل علم موضوعه؛ فإنَّ موضوع علم األخالق متعلق بالسلوك اإلنساني، 
ولكن ليس بكل سلوك إنساني على إطالقه، فالسلوك اإلنساني منه ما هو: سلوك 
غير إرادي يصدر عن صاحبه بال إرادة منه وال تتعلق بها حريته يف اختيار الفعل 
وليست موضوعاً للحكم باخلير أو الشر مما يصدر منه، ومثال ذلك إجفاله لعينه 
لشيء غريب يقترب منها فجأة، ومن السلوك ما هو: سلوك شبه إرادي يصدر عن 
نتائج غير مرغوب  تترتب عليه  والقصد مما  اإلرادة  اإلنسان ويغمض فيه جانب 
فيها ينفي فاعلها عدم القصد واإلرادة ملا تؤل إليه،كاألقوال واألفعال التي تصدر 
عن السكران وقت سكره، فحني يفيق ينفي قصـد قولها وإرادة عملها، ومنه ما هو: 
سلوك إرادي يصدر عن اإلنسان بوعي منه وقصد واختيار وال سلطان ألحد عليه 

(12) االألباين، �صحيح اجلامع، مرجع �صابق،املجلد 1، احلديث رقم )1932(، وقال حديث �صحيح، �س »391«.

(13) االألباين، �صحيح اجلامع، مرجع �صابق،املجلد 1، احلديث رقم )2349( وقال حديث �صحيح،�س »4)4«.

(14) االألباين، �صحيح اجلامع، مرجع �صابق،املجلد 2، احلديث رقم )4811( وقال حديث �صحيح،�س »872«.

(15) االألباين، �صحيح اجلامع، مرجع �صابق،املجلد 1، احلديث رقم )97( وقال حديث ح�صن،،�س »81«.

()1) االألباين، �صحيح اجلامع، مرجع �صابق،املجلد 1، احلديث رقم )1535( وقال حديث �صحيح، �س »320«.

(17) االألباين، �صحيح اجلامع، مرجع �صابق،املجلد 1، احلديث رقم ))17(وقال حديث ح�صن،�س »97«.

(18) عبداللطيف حممد العبد، االأخالق يف االإ�صالم، الطبعة 1، مكتبة دار الرثاث باملدينة املنورة، 1409 هـ/ 1988 م، �س »12«.
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بإكراه كالصدق يف األقوال والوفاء بالعهود، أو الكذب واخليانة مما ميكن وصفه 
واحلكم عليه باخلير والشر. 

فالنوع األول وهي السلوكيـات غير اإلرادية ليست مبوضوع لألخالق ألنها أمناط 
سلوكية تقع قسراً منه من غير وعي أو إرادة واختيار، أما النوعني الثاني والثالث 
األخالق،  علم  موضوع  فهما  اإلرادية  والسلوكيات  اإلرادية  شبه  السلوكيات  من 
فالسلوكيات شبه اإلرادية ال تعفيه من املسئولية األخالقية، إذ العالقة بني األفعال 
واألقوال اإلرادية ونتائجها املترتبة عليها مرتبطتان ارتباطاً وثيقاً، فكان أن استحق 
عليها الذم والعقاب حتى وإن استنكر هو ِفعلها بعد إفاقته، فهي ثمرة عمل إرادي 
قام به وهو شرب املسكر، أما السلوكيات اإلرادية فهي النوع الثاني املؤكد لكونها 
موضوعاً لألخالق ويستحق عليها الثناء والثواب أو الذم والعقاب ويتصف صاحبها 

بأنَّه خيِّر أو شرير(19).

3 - خصائص الواجب األخالقي يف اإلسالم:

هنالك مجموعة من اخلصائص التي ينبغي حتققها لتطبيق مجموعة القيم األخالقية 
يف اإلسالم سلوكاً ُمتمثاًل يف أقوال وأفعال أبناء املجتمع املسلم وفق اآلتي:

أ-  العدل يف تطبيق الواجب األخالقي: ويعني ذلك الشمول يف أن يسري تنفيذ 
كل ما جاءت به الشريعة اإلسالمية يف كتاب اهلل الكرمي وسنة رسوله املطهرة من 
األوامر والنواهي، على كافة أفراد املجتمع املسلم اخلاضعني له يف كل الظروف 

بال استثناء أو متييز.
وعدم  أخالقية،  تعاليم  من  جاء  ما  بتطبيق  املسلم  املجتمع  أفراد  التزام   - ب 
التهاون يف إقامتها مهما تعرض اإلنسان من ضغوط أو مثبطات ومعوقات يف 

أدائها. 
ج - اليقني بأنَّ الواجب األخالقي رغم التأكيد على ضرورة األخذ به والعمل وفق 
مقتضاه الستحقاق الثناء واألجر من اهلل أو الذم والعقوبة منه على عدم فعله أو 
قوله؛ إال أنَّه يُقرُّ بوجود تفاوت ومرونة يف مدى القدرة على تطبيقه بني أفراد 
املجتمع املسلم بحسب التفاوت بينهم يف طاقاتهم األخالقية، فهناك أصحاب 
اإلميان واإلرادة القوية، وهنالك من هم أقل منهم درجة، ولكن ينبغي التنبيه على 
أنَّ هناك حداً أدنى من األداء يف السلوك األخالقي ال ينبغي الهبوط عن مستواه 

كي ال يؤدي ذلك إلى اإلخالل بأداء الواجب األخالقي للفرد املسلم(20). 

(19) عبدالعال، االأخالق ومعيارها بني الو�صعية والدين، مرجع �صابق، �س »20-17«

(20) دراز، حممد عبدالله.خمت�صر د�صتور االأخالق يف القراآن،الطبعة1، دار الدعوة باالإ�صكندرية، 1417 هـ/ )199 م، �س »18، 19«؛ عليان، االأخالق 

يف ال�صريعة االإ�صالمية، مرجع �صابق، �س »48 - 50«.
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4 - الفرق بني اخُللـُق والسلوك:

إذا كان السلوك شبه اإلرادي واإلرادي هما موضوع علم األخالق، فإن هناك ضابطاً 
ومحدداً للتفرقة فيما بني السلوك األخالقي واألخالق املجردة، فلكي نعتبر القول 
أو الفعل الصادر من اإلنسان سلوكاً أخالقيـاً معتبراً؛ ال بد أن يكون هذا السلوك 
طبيعياً غير متكلٍف مما يجعله عادًة ملن تصدر عنه يف يسر وسهولة، وأن يترتب على 
فعله أو قوله ثواب أو عقاب وميكن أن يطلق على صاحبه قول خيِّر أو شرير، فمن 
يَصدق مرة أو يكذب ال ميكن أن نقول عنه أنَّ خلقه الصدق أو الكذب بل العبرة 
باالستمرار يف القول أو الفعل حتى يكون ذلك سلوكاً عاماً له، ولذا جاء يف احلديث 
الشريف ما يؤكد على دور وأهمية االستمرارية للقول أو الفعل العتبار ذلك سلوكاً 
أخالقياً، فقد روى ابن مسعود أنَّ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: )عليكم 
جل  ، وإنَّ البرَّ يهدي إلى اجلنَّة، وما يزال الرَّ دق يهدي إلى البرِّ دق، فإنَّ الصِّ بالصِّ
يًقا. وإيَّاكم والكذب، فإنَّ الكذب  دق حتى يُْكتَب عند اهلل صدِّ ى الصِّ يصدق، ويتحرَّ
ى  جل يكذب، ويتحرَّ يهدي إلى الُفُجور، وإنَّ الُفُجور يهدي إلى النَّار، وما يزال الرَّ

اًبا((21). الكذب حتى يُْكتَب عند اهلل كذَّ
وإذا كان بعض ما يصدر عن اإلنسان بإرادته ال يعتبر سلوكاً أخالقياً كما ذكرنا؛ 
فإنَّ كذلك كل ما يصدر عن قوى النفس األخرى كالذكاء والغباء مثاًل ال عالقة لها 
باألخالق وال دخل لها مبوازين األخالق أو احلكم عليها باخلير أو الشر، ومن هنا 
يتضح لنا الفرق بني السلوك األخالقي واألخالق املجردة، يف أنَّ اخُللُق سلوك مقوم 
مبعيار اخلير والشر، والسلوك ال يكون ُخلقاً حتى يتصف باالستمرارية ويكون عادة 

لصاحبه(22). 

5 - القيم األخالقية اإلسالمية وعالقتها باالقتصاد: 

انطالقاً من كون الدراسات االقتصادية، تنصب يف أساسها حول سلوكيات أفراد 
املجتمع منفردين أو مجتمعني ملختلف مراحل املمارسة لظاهرة معينة، فإنَّ أخالقيات 
هذا الفرد أو املجتمع ال ميكن الفصل بينها وبني األعمال التي تصدر عنه وحتكمها 
فرد  لكل  االقتصادية  والغايات  األهداف  أنَّ  جند  ولذا  املجتمع،  وقيم  أخالقيات 

(21) االألباين،�صحيح اجلامع،مرجع �صابق، املجلد 2،احلديث رقم )4071( وقال حديث ح�صن، �س »751«.

(22) حممد اأحمد �صقر. »االقت�صاد االإ�صالمي مفاهيم ومرتكزات«، من وقائع بحوث املوؤمتر االأول لالقت�صاد االإ�صالمي املنعقد مبكة املكرمة يف الفرتة 

من 21 - )2 �صفر )139 هـ/21 - )2 �صباط )197 م،الطبعة 1، املركز العاملي الأبحاث االقت�صاد االإ�صالمي، 1400 هـ/1980 م، �س »33«؛ عبدالعال، 

ببريوت  عويدات  دار   ،1 الطبعة  االقت�صادية،  االأخــالق واحلياة  �صيليه،  فران�صوا  »)1«؛  �صابق، �س  والدين، مرجع  الو�صعية  بني  ومعيارها  االأخــالق 

وباري�س، 1980، �س »39«.
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ومجتمع تتأثر مبستواه األخالقي(23).
وحني يتجرد الناس يف مجتمعاتهم اقتصادياً من مكارم األخالق واملثل العليا ويقعون 
يف سيئها، كلما أدى ذلك أن يكون اقتصادهم رهينة لالستغالل والفوضى ومسيطراً 

عليه منهما، ففي ضياع األخالق فقدان للثروات وانهيار لقوة املجتمع.
فالظلم على سبيل املثال كأحد أخطر الظواهر األخالقية، حني يتفشى يف مجتمع 
اءه مظاهر احلقد والعداوة والبغضاء بني أفراد املجتمع وطبقاته، وتقضي  تتولد جرَّ
على القيم اإلنسانية فيه، مما ينعكس على الثقة فيما بينهم، و يترتب عليه ضعف 

يف األداء االقتصادي وسوء يف إنتاجيتـه ومنوه، فتتولد األزمات االقتصاديـة،
وتنتشر على أثره االنحرافات األخالقية، وتظهر التغيرات االجتماعية والطبقية يف 

املجتمع(24).
بأفضل صورها  املختلفة  إلى حتقيق أهدافه  يتطلع  اقتصادي  فإنَّ كل نظام  ولذا 
من خالل قيمه املتنوعة سياسياً وأخالقياً واجتماعياً ودينياً إلى غير ذلك من شتى 

القيم، ومن خاللها تلبي األنظمة االقتصادية احتياجات مجتمعاتها.
وحينما نتساءل عن مدى العالقة فيما بني القيم األخالقية ومدى ارتباطها وتأثيرها 
يف االقتصاد؛ جند أنَّ للقيم األخالقية اإليجابية التي تتصف بها سلوكيات أفراد 
املجتمع فكرياً وثقافياً وحضارياً ومنوها، أثراً هائاًل يف تدفق التنمية االقتصادية 
وتغير يف مستويات الشعوب اقتصادياً نحو األفضل؛ والعكس صحيح، إذ التطوير 
للموارد والقدرات البشرية ال يقتصر على اجلوانب املادية للعنصر البشري فقط 
البناءة وتنميتها وجعلها واقعاً  بالنواحي األخالقية  مع األخذ  وإمنا يكون متالزماً 

سلوكياً يعمل به يف واقع احلال.
ولو نظرنا ملثال حي على واقع ذلك التالزم بني التطوير املادي واألخالقي للعنصر 
والنمو  التنمية  يف  وتأثيره  إسالمية  غير  لدولة  احلاضر  عصرنا  يف  البشري 
التطوير  اليابانية، حيث  االقتصادية  التجربة  لوجدناه متمثاًل يف  بها،  االقتصادي 
للموارد البشرية مادياً بكافة جوانبه، مع التطبيق السلوكي للقيم األخالقية الرائدة 

ان، 1432 هـ/2011 م، �س»22«. (23) اأحمد عمر عال�س، حمفزات الن�صاط االقت�صادي يف االإ�صالم،الطبعة1، دار كنوز املعرفة بعمَّ

(24) الدموهي، حمزه اجلميعي. االقت�صاد يف االإ�صالم، الطبعة 1، دار االأن�صار مب�صر، 1399 هـ/1979م، �س »)17، 177«؛ قباين،حممد ر�صيد.

مفاهيم يف االقت�صاد االإ�صالمي، جملة الفكر االإ�صالمي،العدد)، جملة علمية تخ�ص�صية ف�صلية ي�صدرها جممع الفكر االإ�صالمي باإيران،جماد الثاين، 

1398 هـ / حزيران 1978 م.�س »98«.
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متمثاًل بالنظام العام يف حياة املجتمع وما يحويه من مختلف السلوكيات األخالقية 
البناءة واملؤثرة فيه، فاشتركت بذلك األخالق والنظام العام يف تلبية أهداف املجتمع 
وحمايته، وحققت بذلك معجزتها االقتصادية وأوصلتها إلى املراكز األول عاملياً يف 

التقدم االقتصادي(25).
وال شك إذا كانت هذه التجربة للتالزم بني التطوير املادي للموارد البشرية وبني 
األثر  اقتصار  مع  الياباني؛  االقتصادي  التقدم  يف  وتأثيرها  فيه  األخالقية  القيم 
واإلنتاج  العمل  حب  من  فقط  الدنيوي  اجلانب  على  األخالقية  للقيم  التحفيزي 
املتوقع  التميز  املادية واملعنوية؛ فإّن  القيم األخالقية  والتفاني فيه وغير ذلك من 
من  يعاقب  أو  عليه  يثاب  مما   - املسلم  االقتصادي  املجتمع  على  بينهما  للتالزم 
سلوكيات حسنة أو سيئة - وأفراده أكبر، واألثر أشمل وأعمق؛ حيث حتتوي الدائرة 
به، وتؤثر يف أمناط  الدائرة االقتصادية  للمجتمع املسلم،  األخالقية بكافة قيمها 
يعني ضمان  واألخروية مبا  الدنيوية  الناحيتني  من  للمجتمع  االقتصادي  السلوك 

ممارسة اقتصادية تخدم املجتمع وأفراده على حد سواء.
املفاهيم  من  غيرها  عن  تختلف  اإلسالمية  االقتصادية  املفاهيم  بأنَّ  يالحظ 
االقتصادية األخرى، وتتميز عليها مبا تتضمنه من مضامني أخالقية، فاالستهالك 
يف  تخرج  ال  الوضعي،  االقتصاد  يف  وغيرها  االدخار  أو  اإلنتاج  أو  االستثمار  أو 

مجملها يف اقتصاد إسالمي عن دائرة األخالق والتعامل الشرعي.
أفراده  سلوكيات  على  اإلسالمية  األخالقية  القيم  تأثير  نتيجة  من  كان  ولقد 
االقتصادية؛ أن جتاوز تأثيرها اإليجابي نطاق مجتمعاتها اإلسالمية إلى مختلف 
املجتمعات والشعوب غير اإلسالمية كما يف أطراف ماليزيا وإندونيسيا التي شهدت 
تواصاًل مع التجار املسلمني، حيث ملسوا من خالل معاشرتهم إياهم، والتواصل بهم، 
وإقامة الروابط والعالقات االقتصادية معهم، األخالقيات االقتصادية احلسنة لهم 
وللدين الذي يعتنقون مبادئه ويتمثلون أخالقياته سواء يف تعامالتهم فيما بينهم أو 
البالغ يف انتشار  ومعتقداً، مما كان له األثر  مع غيرهم ممن يختلفون معهم ديناً 

اإلسالم يف تلك املناطق()2).

(25) نامق،�صالح الدين. اجلوانب االأخالقية يف التنمية االقت�صادية، )د.ت(،مطابع �صجل العرب بالقاهرة، )د.ط(،�س »3 - 4«.

()2) عال�س، حمفزات الن�صاط االقت�صادي يف االإ�صالم،مرجع �صابق، �س »228، 23«؛ اأحمد عبادي،»�صوؤال االأخالق والقيم يف عاملنا املعا�صر«، من 

وقائع اأعمال الندوة الدولية التي نظمتها الرابطة املحمدية للعلماء يف الفرتة من 21 - 23 جماد الثانية 1432 هـ/ 25 - 27 مايو 2011 م، الدار البي�صاء، 

�س »287«.
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املبحث الثاني: القيم األخالقية يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة املؤثرة 
يف السلوك االقتصادي اإلسالمي

القرآن الكرمي هو مصدر التشريع الرئيس لشريعة اإلسالم، واملنهل الذي تستقي منه 
أمة اإلسالم احلكمة والهداية، وهو املنار املضيء والسبيل القومي لهداية اإلنسانية 
لطريق احلق، والنور املبني الذي يضيء لها مسار حياتها الدنيا ويصلح لها عاقبة 
أمرها يف اآلخرة، كما أّن السنَّة املطهرة هي املورد العذب واملصدر الثاني للتشريع 

اإلسالمي الذي تستقي منه أمة اإلسالم منهج حياتها بكافة أشكاله.
وال شك أنَّ اإلسالم ديٌن متكامل ونظاُم شامل لكافة أوجه ومناحي احلياة املتعددة 
واملتنوعة، فهو دين دولة وأمة، وعبادات ومعامالت، وأخالق وسلوك، تتمازج فيه كل 
تلك األسس لتشكل نسيجاً إميانياً عملياً يغطي متطلبات احلياة والنفس البشرية، 
ومكان(27)،  زمان  كل  يف  للتطبيق  وصاحلاً  األديان،  من  غيره  عن  منفرداً  ويجعله 
ولذا قال اخلالق سبحانه وتعالى: )الْيَْوَم أَْكَملُْت لَُكْم ِدينَُكْم َوأمَْتَْمُت َعلَيُْكْم ِنْعَمِتي 

ْساَلَم ِديًنا((28).  َوَرِضيُت لَُكُم اإْلِ
العديدة  واملعايير  الضوابط  أْن وجدت  املتكامل،  التشريع  ذلك  نتاج  من  كان  ولئن 
والشاملة املنظمة للنشاط االقتصادي اإلسالمي واحملققة لتميزه وفق قيم أخالقية 
إميانية واضحة املعالم، لتعكس سلوكاً اقتصادياً منضبطاً ومحققاً اخلير للمجتمع 
تنظم ذلك  التي  القيم األخالقية  تلك  أهم  تناول  السواء؛ هنا سيتم  وأفراده على 

السلوك االقتصادي للمسلم على وجه العموم ال التحديد كاآلتي: 

 1 - األمانة والوفاء بالعهد:

َمِن  َخيَْر  ِإنَّ  اْستَْأِجْرهُ  أَبَِت  يَا  ِإْحَداُهَما  )َقالَْت  وجل  عز  احلق  قال 
اْستَْأَجْرَت الَْقِويُّ اأْلَِمنُي((29)، وهذا يف حق موسى عليه السالم حني دعته إحدى 
ابنتي الرجل ليعمل عند والدها يف رعي الغنم ملا رأت من قوته وأمانته يف غض 
البصر عنها وداللة ذلك على أمانة العمل عنده(30)؛ كما قال اهلل جل جالله فيما 
ُدوا  يجب على من كانت لديه أمانة أن يؤديها ملن ائتمنه )َوِإن ُكنتُْم َعلَى َسَفٍر َولَْم جَتِ

(27) ح�صني ح�صني �صحاته،االقت�صاد االإ�صالمي بني الفكر والتطبيق،الطبعة االأوىل، دار الن�صر للجامعات بالقاهرة، 1428 هـ/ 2008م، �س »5«.

(28) القراآن الكرمي،�صورة املائدة، اآية »3«.

(29) القراآن الكرمي،�صورة الق�ص�س،اآية »)2«.

(30) اأبو الفداء ابن كثري،تف�صري القراآن العظيم، املجلد 3، الطبعة2، دار الفكر ببريوت، 1408 هـ/1988م، �س »14)«.
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 َ َن أََمانَتَُه َولْيَتَِّق اهللَّ ْقبُوَضٌة َفِإْن أَِمَن بَْعُضُكم بَْعًضا َفلْيَُؤدِّ الَِّذي اْؤمُتِ َكاِتًبا َفِرَهاٌن مَّ
وا اأْلََمانَاِت ِإلَى أَْهِلَها َوِإَذا َحَكْمتُم  َ يَْأُمُرُكْم أَن تَُؤدُّ َربَُّه((31)؛ وقوله عز وجل )ِإنَّ اهللَّ
ُكُموا ِبالَْعْدِل((32) وهنا ال تقتصر األمانة يف أدائها على حقوق اهلل  بنَْيَ النَّاِس أَن حَتْ
سبحانه على عباده كالعبادات من صوم وصالة وزكاة وغيرها، وإمنا تتعدى ذلك من 
حقوق للعباد فيما بينهم من املعامالت، ومنها التعامالت املالية مما يؤمتنون عليه 
بال اطالع بينة على ذلك، فُخلق األمانة مرتبط بالصدق متاماً، حيث الصدق بالقول 
واألمانة باملعاملة(33)، بل ومن األمانة أداؤها من غير مماطلة حيث يقول احلق جل 
ْن ِإن تَْأَمنُْه ِبِدينَاٍر  ِه ِإلَيَْك َوِمنُْهم مَّ جالله )َوِمْن أَْهِل الِْكتَاِب َمْن ِإن تَْأَمنُْه ِبِقنَطاٍر يَُؤدِّ
ِه ِإلَيَْك ِإالَّ َما ُدْمَت َعلَيِْه َقاِئًما((34)، وكذا من أداء األمانة أداؤها بإحسان حيث  الَّ يَُؤدِّ
رِّ  رُّ ِباحْلُ يقول املولى عز وجل )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكِتَب َعلَيُْكُم الِْقَصاُص يِف الَْقتْلَى احْلُ
َوالَْعبُْد ِبالَْعبِْد َواأْلُنثَى ِباأْلُنثَى َفَمْن ُعِفَي لَُه ِمْن أَِخيِه َشْيءٌ َفاتِّبَاٌع ِبامْلَْعُروِف َوأََداءٌ ِإلَيِْه 
ا عن خيانة األمانة فقد قال سبحانه وتعالى )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل  ِبِإْحَسان((35)؛ أمَّ
ُسوَل َوتَُخونُوا أََمانَاِتُكْم َوأَنتُْم تَْعلَُموَن(()3)؛ ومن عدم إضاعة األمانة  َ َوالرَّ تَُخونُوا اهللَّ
رعايتها فيقول املولى جل جالله )َوالَِّذيَن ُهْم أِلََمانَاِتِهْم  َوَعْهِدِهْم  َراُعوَن((37)؛ أَما 
 ْ ِ ِإَذا َعاَهدمتُّ املواثيق والعهود فيقول احلق عز وجل يف الوفاء بها )َوأَْوُفوا ِبَعْهِد اهللَّ
َواَل تَنُقُضوا اأْلمَْيَاَن بَْعَد تَْوِكيِدَها((38)، وهذا يشمل كل اتفاق بني طرفني على شيء 
الَْعْهَد  )َوأَْوُفوا ِبالَْعْهِد ِإنَّ  وتعالى  ويقول سبحانه  التجارية؛  العقود  أنواع  مباح من 

َكاَن َمْسئُواًل((39).
ويف فضل حفظ األمانة وأنَّ من يتصف بها إمنا يتصف بصفات املؤمنني، جاء عن 
ابن عمر رضي اهلل عنه أنَّ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: )أربع إذا كن فيك 
فال عليك ما فاتك من الدنيا صدُق احلديث، وحفُظ األمانة، وحسُن اخللق، وعفة 

(31) القراآن الكرمي،�صورة البقرة، اآية »283«.

(32) القراآن الكرمي،�صورة الن�صاء،اآية »58«.

املتحدة  بالواليات  فريجينيا  بوالية  االإ�صالمي  للفكر  العاملي  1،املعهد  الكرمي،الطبعة  الــقــراآن  الآيــات  االقت�صادي  عطية،الك�صاف  الدين  حميي   (33)

االأمريكية،1412 هـ/1991 م،�س »41«؛ ح�صني �صحاته،.االقت�صاد االإ�صالمي بني الفكر والتطبيق،مرجع �صابق،�س »25«.

(34) القراآن الكرمي، �صورة اآل عمران،اآية »75«.

(35) القراآن الكرمي،�صورة البقرة،اآية »178«.

()3) القراآن الكرمي،�صورة االأنفال،اآية »27«.

(37) القراآن الكرمي،�صورة املعارج،اآية »32«.

(38) القراآن الكرمي،�صورة املعارج،اآية »32«.

(39) القراآن الكرمي،�صورة االإ�صراء،اآية »34«.
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((40)؛ وعن أنس رضي اهلل عنه أنَّ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: )ال  مطعمٍ
إميان ملن ال أمانة له، وال ديَن ملن ال عهد له((41)؛ وعن زيد بن ثابت رضي اهلل عنه 
أنَّ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: )أول ما يرفع من الناس األمانة، وآخر ما 
يبقى من دينهم الصالة وُربَّ مصلٍّ ال َخالَق له عند اهلل تعالى((42)؛ وقد توضأ النبيَّ 
حون بوضوئه، فقال لهم النبي صلى  صلى اهلل عليه وسلم يوًما؛ فجعل أصحابُه يتمسَّ
ه أن يحبَّ  اهلل عليه وسلم: )ما يجمعكم على هذا؟!، قالوا: حبُّ اهلِل ورسوِله! فمن سرَّ
ث، ولْيؤدِّ أمانته إذا  اهلَل ورسولَه - أو يحبُّه اهللُ ورسولُه -؛ فلْيُصدق حديثَه إذا حدَّ
اؤمُتن، ولْيحسْن جواَر من جاوَره((43)؛ وقال صلى اهلل عليه وسلم: )أدِّ األمانة إلى من 
ائتمنك، وال تخن من خانك((44)؛ ويف الوفاء بالعهد يقول صلى اهلل عليه وسلم يف 
احلديث الذي رواه عمرو بن عبسة رضي اهلل عنه: )من كان بينه وبني قوٍم عهٌد، فال 

يشدَّ عْقده وال يحلها حتى ينقضي أمدها، أو يَنِْبذ لهم على سواء((45). 
  َ اهللَّ )ِإنَّ  وجل  عز  قال  حيث  وفعلها  اخليانة  املولى  كره  وقد 
يُِحبُّ  اَل   َ اهللَّ )ِإنَّ   : وتعالى  سبحانه  وقال  اًنا أَِثيًما(()4)،  اَل  يُِحبُّ  َمن  َكاَن َخوَّ
اِئِننَي((48) ونلمس نتيجة  َ اَل يُِحبُّ اخْلَ اٍن َكُفوٍر((47)، وقال جل جالله: )ِإنَّ اهللَّ ُكلَّ َخوَّ
اِئِننَي((49)،  َ اَل يَْهِدي َكيَْد اخْلَ اخليانة وعاقبتها يف قول اهلل سبحانه وتعالى: )َوأَنَّ اهللَّ
تَُكن  )َواَل  قال جل جالله:  كل خائن حيث  اخلالق عز وجل عن مساندة  نهى  كما 
لِّلَْخاِئِننَي َخِصيًما((50)؛ وقد عدَّ النبي صلى اهلل عليه وسلم نقض العهد، وإخالف 
الوعد من عالمات املنافقني، فقال: )آية املنافق ثالث: إذا حدث كذب، وإذا وعد 
أخلف، وإذا ائتمن خان((51)؛ وعن أبي بكرة رضي اهلل عنه عن النبي صلى اهلل عليه 

(40) االألباين،�صحيح اجلامع،مرجع �صابق،املجلد 1،احلديث رقم )873( وقال حديث �صحيح،،�س »212«.

(41) االألباين،�صحيح اجلامع،مرجع �صابق،املجلد 2،احلديث رقم )7179( وقال حديث �صحيح،،�س »1205«.

(42) االألباين،�صحيح اجلامع،مرجع �صابق،املجلد 1،احلديث رقم )2575( وقال حديث �صحيح،،�س »503«.

(43) اأحمد بن حجر الع�صقالين، هداية الرواة اإىل تخريج اأحاديث امل�صابيح وامل�صكاة،املجلد2،كتاب االآداب،حديث رقم )4920(،الطبعة 1، دار ابن القيم 

بالدمام ودار ابن عفان بالقاهرة، 1422 هـ/ 2001 م، �س »433«.

(44) االألباين،�صحيح اجلامع،مرجع �صابق،املجلد1،احلديث رقم )240( وقال حديث �صحيح، �س »107«.

(45) االألباين،�صحيح اجلامع،مرجع �صابق،املجلد2،احلديث رقم )480)( وقال حديث �صحيح، �س »1105«.

()4) القراآن الكرمي،�صورة الن�صاء،اآية«107«.

(47) القراآن الكرمي،�صورة احلج،اآية »38«.

(48) القراآن الكرمي،�صورة االأنفال،اآية »58«.

(49) القراآن الكرمي،�صورة يو�صف،اآية »52«.

(50) القراآن الكرمي،�صورة الن�صاء،اآية »105«.

1422هـ/  )د.ن(،  املنار،  )33(،)د.ت(،دار  رقم  املنافق،حديث  عالمة  باب   ،1 البخاري،املجلد  البخاري،�صحيح  اإ�صماعيل  بن  حممد  عبدالله  اأبو   (51)

2001م، �س »)1«.
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وسلم قال: )ما من ذنب أجدر أن يجعل اهلل تعالى لصاحبه العقوبة يف الدنيا، مع ما 
يدخره له يف اآلخرة، من قطيعة الرحم، واخليانة، والكذب، وإن أعجَل الطاعة ثواًبا 
حم؛ حتى أن أهل البيت ليكونون فجرة، فتنمو أموالهم، ويكثر عددهم، إذا  لَصلُة الرَّ
تواصلوا((52)؛ وقال صلى اهلل عليه وسلم: يف احلديث الذي رواه عبداهلل بن عمرو 
رضي اهلل عنه: )أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد 

غدر، وإذا خاصم فجر((53). 
2 - العدل واإلحسان وعدم اإلضرار بالغير:

 َ )ِإنَّ اهللَّ الظلــم والبغــي  العــدل واإلحســـان وعــدم  وقــال ســبحانه وتعالــى : يف 
َوامْلُنَكــِر  الَْفْحَشــاِء  َعــِن  َويَنَْهــى  الُْقْربَــى  ِذي  ْحَســاِن َوِإيتَاِء  يَْأُمُر ِبالَْعْدِل َواإْلِ
باحلــق  العــدل  يف  وجــل  عــز  ويقــول  ؛  ــُروَن((54)  تََذكَّ لََعلَُّكــْم  يَِعُظُكــْم  َوالْبَْغــِي 
وجــل  عــز  احلــق  وقــول  يَْعِدلُــوَن((55)؛  َوِبــِه  ــقِّ  ِباحْلَ وَن  ٌة يَْهــدُ ْن َخلَْقنَا أُمَّ )َومِمَّ
فمــن  بــه(57)،  فجــوزوا  خيــراً  عملــوا  أي  ْحَســاُن(()5)؛  ْحَساِن ِإالَّ اإْلِ )َهْل َجَزاءُ اإْلِ
إليــك(58)، وقــال  أوكلــه  الــذي  تتقــن عملــه  بــك يف عمــٍل أن  وثــق  ملــن  اإلحســان 
ِمــَن  نَِصيبَــَك  تَنــَس  َواَل  اآْلِخــَرةَ  اَر  ُ الــدَّ آتَاَك اهللَّ ِفيَمــا  )َوابْتَــِغ  جاللــه:  جــل 
َ اَل يُِحــبُّ  ــِغ الَْفَســاَد يِف اأْلَْرِض ِإنَّ اهللَّ ــَك َواَل تَبْ ُ ِإلَيْ نْيَا َوأَْحِســن َكَما  أَْحَســَن  اهللَّ الدُّ
ــول عــز  ــا((0))؛ ويق ــَد ِإْصاَلِحَه ــُدوا يِف اأْلَْرِض بَْع ــول: )َواَل تُْفِس ــِديَن((59)؛ ويق امْلُْفِس
ثْـــَم َوالْبَْغَي ِبَغيِْر  َم َربِّــَي الَْفَواِحـــَش َمــا َظَهــَر ِمنَْهــا َوَمــا بََطَن َواإْلِ ــا َحــرَّ َ وجــل : )ُقــْل ِإمنَّ
ــوَن  ــى الَِّذيَن يَْظِلُموَن النَّاَس َويَبُْغ ــِبيُل َعلَ ــا السَّ َ ــه: )ِإمنَّ ــه جــل جالل ((1))؛ وقول ــقِّ احْلَ
مــن  أنَّ  املــاوردي  وذكــر  أَِليــٌم((2))؛  َعــَذاٌب  لَُهــْم  أُولَِئــَك  ــقِّ  احْلَ ِبَغيْــرِ  اأْلَْرِض  يِف 

(52) االألباين، �صحيح اجلامع،مرجع �صابق،املجلد2،احلديث رقم )5705( وقال حديث �صحيح،�س »995«.

(53) البخاري، البخاري،املجلد2، باب عالمة املنافق،حديث رقم )34(، مرجع �صابق،�س »)1«.

(54) القراآن الكرمي،�صورة النحل،اآية »90«.

(55) القراآن الكرمي،�صورة االأعراف،اآية »181«.

()5) القراآن الكرمي،�صورة الرحمن،اآية »0)«.

(57) حممد بن �صمادح التجيبي،خمت�صر تف�صري االإمام الطربي،الطبعة 6،دار الفجر االإ�صالمي، 1418هـ/1998 م،�س »533«.

(58) حممود حممد اخلزندار،هذه اأخالقنا،الطبعة 10، دار طيبة بالريا�س،6)12هـ/2005 م،�س »487«.

(59) القراآن الكرمي،�صورة الق�ص�س،اآية »77«.

(0)) القراآن الكرمي،�صورة االأعراف،اآية »85«.

(1)) القراآن الكرمي،�صورة االأعراف،اآية »33«.

(2)) القراآن الكرمي،�صورة ال�صورى،اآية »42«.
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املــراد فيهــا البغــي يف النفــوس واألمــوال(3))، ومــن البغــي يف االقتصــاد الفســاد 
الظاملــني  وتعالــى يف كراهــة فعــل  ويقــول ســبحانه  واالســتطالة علــى اآلخريــن، 
جــل  لقولــه  الربــا  أكل  االقتصــادي  الظلــم  ومــن  ــنَي((4))؛  امِلِ ُ  اَل يُِحبُّ الظَّ )َواهللَّ
ِ َوَرُســوِلِه َوِإن تُبْتُــْم َفلَُكــْم ُرءُوُس  ــَن اهللَّ جاللــه )َفــِإن لَّــْم تَْفَعلُــوا َفْأَذنُــوا ِبَحــْرٍب مِّ
أَْمَواِلُكــْم اَل تَْظِلُموَن َواَل تُْظلَُمــوَن((5))، وكــذا أكل الســحت وهــي الرشــوة ويف ذلــك 
ــْحِت(()))؛ وقولــه عــز وجــل:  الُــوَن ِللسُّ اُعوَن ِللَْكِذِب أَكَّ يقــول ســبحانه وتعالــى: )َســمَّ
ــْحَت لَِبئـْـَس َمــا َكانـُـوا  ثـْـَم َوأَْكِلِهــُم السُّ بَّاِنيُّــوَن َواأْلَْحبَــاُر َعــن َقْوِلِهــُم اإْلِ )لـَـْواَل يَنَْهاُهُم الرَّ
ــر  ــى مناب ــى اهلل عليــه وســلم: )إنَّ املُْقِســِطنَي عنــد اهلل عل ــوَن((7))؛ وقــال صل يَْصنَُع
مــن نــوٍر عــن ميــني الرحمــن - وكلْتـَـا يديــه ميــنٌي الذيــن يعدلــون يف حكمهــم وأَْهِليهــْم 
ــوا((8))؛ وثبــت يف احلديــث عن ابــن عبــاس رضــي اهلل عنــه أن النبــي صلــى  ومــا َولُ
اهلل عليــه وســلم بعــث معاذاً إلــى اليمــن وقــال لــه:  )اتــق دعــوة املظلــوم، فإنهــا ليــس 
بينهــا وبــني اهلل حجــاب((9))؛ وعن أبــي أمامــة رضــي اهلل عنــه أن رســول اهلل صلــى 
اهلل عليــه وســلم قــال: )مــن اقتطــع حــق امــرئ مســلم بيمينــه، فقــد أوجــب اهلل لــه 
النــار، وحــرم عليــه اجلنــة(، فقــال لــه رجــل: وإن كان شــيئاً يســيراً، يــا رســول اهلل؟ 
قــال: )وإن قضيبــاً مــن أراك((70)؛ وعــن أبــي هريــرة رضــي اهلل عنــه أن رســول اهلل 
صلــى اهلل عليــه وســلم قــال: )أتــدرون مــا املفلــُس؟( قالــوا: املفلــس فينــا مــن ال درهــم 
لــه وال متــاع، فقــال: )إن املفلــس مــن أمتــي مــن يأتــي يــوم القيامــة بصــالة وصيــام 
وزكاة، ويأتــي وقــد شــتم هــذا، وقــذف هــذا، وأكل مــال هــذا، وســفك دم هــذا، 
وضــرب هــذا، فيعطــى هــذا مــن حســناته، وهــذا مــن حســناته، فــإن فنيــت حســناتُه 
قبــل أن يقضــي مــا عليــه، أخــذ مــن خطاياهــم فُطرحــت عليــه، ثــم ُطــرح يف النــار((71)؛ 
وعن أبــي بكــرة رضــي اهلل عنــه قــال: قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم: )مــا 

(3)) اأبو احل�صن علي بن حبيب املـاوردي،النـكت والعــيون تف�صري املـاوردي،املجلد 4،)د.ت(،وزارة االأوقاف ال�صئــون االإ�صالميـة بالكويت، 1402 هـ/ 1982 م، �س »523«.

(4)) القراآن الكرمي،�صورة اآل عمران،اآية »57«.

(5)) القراآن الكرمي،�صورة البقرة،اآية »279«.

())) القراآن الكرمي،�صورة املائدة،اآية »42«.

(7)) القراآن الكرمي،�صورة املائدة،اآية »3)«.

الرفق  على  العادل وعقوبة اجلائر واحلث  االإمام  االإمارة،باب ف�صيلة  3،كتاب  م�صلم،اجلزء  الني�صابوري،�صحيح  بن احلجاج  م�صلم  اأبو احل�صني   ((8)

بالرعية والنهي عن اإدخال امل�صقة عليهم،حديث رقم )1827(،الطبعة 1،دار ابن حزم ببريوت، )141 هـ/1995م، �س »1159«.

(9))البخاري،البخاري،املجلد2،باب االتقاء واحلذر من دعوة املظلوم،حديث رقم)2448(،مرجع �صابق، �س »104«.

رقم)137(، �س  بالنار، حديث  فاجرة  بيمني  م�صلم  اقتطع حق  من  باب وعيد  االإميــان،  1،كتاب  �صابق،اجلزء  م�صلم،مرجع  الني�صابوري،�صحيح   (70)

.»113«

(71) الني�صابوري،�صحيح م�صلم،مرجع �صابق،اجلزء4،كتاب الرب وال�صلة واالآداب،حديث رقم)2581(، �س »1585«.
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مــن ذنــب أجــدر أن يعجــل اهلل تعالــى لصاحبــه العقوبــة يف الدنيــا مــع مــا يدخــر له يف 
 ، ، ضــارَّ اهللُ بــه، ومــن شــاقَّ اآلخــرة مــن البغــي، وقطيعــة الرحــم((72) وقــال: )مــن ضــارَّ
ــه وســلم: )ال ضــرر، وال ضــرار((74)؛ ويف  ــى اهلل علي ــال صل ــه((73)؛ وق شــاقَّ اهللُ علي
هــذا احلديــث ضمانــة بــأن تكــون دائــرة الضــرر يف أضيــق مــا يكــون والســعي إلزالتــه 
مــن نطــاق الســلوك اإلنســاني(75)، ومــن أكل املــال بالباطــل وأخــذ احلقــوق بغيــر وجــه 
الرشــوة حيــث يقــول صلــى اهلل عليــه وســلم يف احلديــث الــذي رواه أبــو هريــرة رضــي 

اهلل عنــه: )لعــن اهلل الراشــي، واملرتــش يف احلكــم(()7).

3 - عدم أكل املال بالباطل وبخس الناس:
اِم ِلتَْأُكلُوا  ــكَّ قــال جــل جاللــه: )َواَل تَْأُكلُوا أَْمَوالَُكم بَيْنَُكــم ِبالْبَاِطــِل َوتُْدلـُـوا ِبَهــا ِإلَى احْلُ
ثـْـِم َوأَنتـُـْم تَْعلَُمــوَن((77) وقــول احلــق ســبحانه وتعالــى )يـَـا  ــْن أَْمــَواِل النَّــاِس ِباإْلِ َفِريًقــا مِّ
ــَراٍض  ــاَرًة َعــن تَ ــوَن جِتَ ــم ِبالْبَاِطــِل ِإالَّ أَن تَُك أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمنُوا اَل تَْأُكلُوا أَْمَوالَُكم بَيْنَُك
نُكــْم((78)، وذكــر ابــن كثيــر يف تفســيره لهــذه اآليــة أنَّ ِمــن أكِل أمــوال النــاس بعضهــم  مِّ
ــه:  ــا والقمــار(79)، وقــال جــل جالل ــواع املكاســب غيــر الشــرعية كالرب بعضــاً: أي بأن
ــاِس  ِبالْبَاِطــِل َوأَْعتَْدنَــا ِللَْكاِفِريــَن  بَــا َوَقــْد نُُهــوا َعنُْه َوأَْكِلِهــْم  أَْمَواَل النَّ )َوأَْخِذِهــُم الرِّ
ــَن  ِمنُْهــْم َعَذاًبــا أَِليًمــا((80)؛ وقــال ســبحانه وتعالــى )يـَـا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمنـُـوا ِإنَّ َكِثيــًرا مِّ
((81)؛  ِ وَن َعــن َســِبيِل اهللَّ ــاِس  ِبالْبَاِطــِل  َويَُصــدُّ ْهبَــاِن لَيَْأُكلـُـوَن أَْمَواَل النَّ اأْلَْحبَـــاِر َوالرُّ
ففيمــا رواه جابــر أنَّ رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم قــال يف حجــة الــوداع: )إنَّ 
دماءكــم وأموالكــم عليكــم حــرام كحرمــة يومكــم هــذا...((82)؛ وقــال ســبحانه وتعالــى: 
ــع والشــراء: النقــص يف  ــيَاَءُهْم((83)، ومــن البخــس يف البي ــوا  النَّاَس أَْش )َواَل تَبَْخُس

(72) االألباين،�صحيح اجلامع،مرجع �صابق،املجلد2،احلديث رقم)5704(وقال حديث �صحيح، �س »994«.

(73) االألباين،�صحيح اجلامع، مرجع �صابق،املجلد2،احلديث رقم)372)(وقال حديث �صحيح،،�س »1089«.

(74) االألباين،�صحيح اجلامع،مرجع �صابق،املجلد2،احلديث رقم)7517(وقال حديث �صحيح،،�س »1249«.

(75) املقرن،خالد بن �صعد.�صوابط االإنتاج يف االقت�صاد االإ�صالمي واأثرها على االإنتاج واالإنتاجية،الطبعة 1،مطابع ون�صر جامعة االإمام حممد بن �صعود 

االإ�صالمية بالريا�س، 1425 هـ/2004 م، �س »87،92«.

()7) االألباين،�صحيح اجلامع،مرجع �صابق،املجلد )،احلديث رقم)5093( وقال حديث �صحيح، �س »907«.

(77) القراآن الكرمي،�صورة البقرة،اآية »188«.

(78) القراآن الكرمي،�صورة الن�صاء،اآية »29«.

(79) ابن كثري،تف�صري القراآن العظيم،املجلد 1،مرجع �صابق،�س »723«.

(80) القراآن الكرمي،�صورة الن�صاء،اآية »1)1«.

(81) القراآن الكرمي،�صورة التوبة،اآية »34«.

(82) االألباين،�صحيح اجلامع،مرجع �صابق،املجلد 1،احلديث رقم )8)20( وقال حديث �صحيح، �س »414«.

(83) القراآن الكرمي،�صورة ال�صعراء،اآية »183«.
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ثمــن الســلعة بالتعيــب فيهــا والتزهيــد، وعــن عبــداهلل بــن مســعود رضــي اهلل عنــه 
قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم: )ال يدخــل اجلنــة مــن كان يف قلبــه مثقــال 
ــه حســنًة.  ــه حســناً ونعل ــر(. فقــال رجــل: إن الرجــل يحــب أن يكــون ثوب ذرة مــن كب
ــُر بَطــُر احلــقِّ وغمــط النــاس((84)؛  قــال: )إن اهلل تعالــى جميــل يحــب اجلمال. الِكب
وغمــط النــاس: أن تبخســهم مكانتهــم يف رد حقوقهــم والتعالــي علــى احلــق يف ذلــك 

وأن تنصــاع لــه.

4 - عدم اإلسراف والتبذير والبطر:
ِإَذا  )َوالَِّذيــَن  جاللــه:  جــل  يقــول  اإلنفــاق  يف  اإلســراف  ففــي 
اإلســراف  ويف  َقَواًمــا((85)،  َذِلــَك  بَــنْيَ  أَنَفُقـوا لَْم يُْسِرُفـــوا َولَْم يَْقتُُروا َوَكاَن 
ُكلِّ  ِعنــَد  ِزينَتَُكــْم  ُخــُذوا  آَدَم  بَِنــي  )يَــا  وتعالــى:  ســبحانه  يقــول  املــأكل  يف 
ــِرِفنَي(()8)، ويقــول ســبحانه  ــبُّ امْلُْس ــِرُفوا ِإنَُّه اَل يُِح ــَربُوا  َواَل تُْس ــِجٍد َوُكلُوا  َواْش َمْس
ْر   ــِبيِل  َواَل  تُبَــذِّ ْســِكنَي َوابْــَن السَّ ــُه َوامْلِ وتعالــى: يف التبذيــر )َوآِت َذا الُْقْربَــى َحقَّ
َكُفــوًرا((87)؛  ِلَربِّــِه  ــيَْطاُن  الشَّ َوَكاَن  ــيَاِطنِي  َكانُوا ِإْخَواَن الشَّ ِريــَن  امْلُبَذِّ ِإنَّ  تَبِْذيــًرا  
والتبذيــر أشــد مــن اإلســراف؛ والتــرف أشــد منهمــا وعــدَّ يف اإلســالم ظلمــاً وكلهــم 
يدخــل يف إضاعــة املــال(88)، كمــا حــذر رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم مــن التبذيــر 
حيــث روى البخــاري أّن معاويــة كتــب إلــى املغيــرة بــن شــعبة رضــي اهلل عنــه أن اكتــب 
إلــيَّ بشــيء ســمعته مــن النبــيَّ صلــى اهلل عليــه وســلم، فكتــب إليــه: ســمعت النبــي 
يقــول صلــى اهلل عليــه وســلم بعــد الصــالة علــى النبــي: )أنَّ اهلل كــره لكــم ثالثــاَ، قيــَل 
ــه وســلم عــن  ــى اهلل علي ــرة الســؤال((89)؛ وقــد نهــى صل ــال، وكث ــاَل، وإضاعــة امل وق
ســلوك التــرف والبــذخ وهــو اإلنفــاق مــن أجــل التظاهــر والتعاظــم واملباهــاة والتعالــي 
فقــال يف احلديــث الــذي رواه ابــن عمــر رضــي اهلل عنــه: )كلــوا واشــربوا وتصدقــوا 
والبســوا مالــم يخالطــه إســراف أو مخيلــة((90)؛ ويقــول جــل جاللــه يف بطــر املعيشــة 

(84) الني�صابوري،�صحيح م�صلم،مرجع �صابق،اجلزء1،كتاب االإميان،باب حترمي الكرب وبيانه،حديث رقم )91(، �س »89«.

(85) القراآن الكرمي،�صورة الفرقان،اآية »7)«.

()8) القراآن الكرمي،�صورة االأعراف،اآية »31«.

(87) القراآن الكرمي،�صورة االإ�صراء،اآية »)27-2«.

(88) رفيق يون�س امل�صري.اأ�صول االقت�صاد االإ�صالمي،الطبعة 2، دار القلم بدم�صق والدار ال�صامية ببريوت، 1413 هـ/ 1993 م،�س »)15«؛حممود 

علي قراعة،االأخالق يف االإ�صالم من اأحاديث الر�صول �صلى الله عليه و�صلم ومن فتاوى ابن تيمية،دار م�صر للطباعة،�س »242«.

(89) البخاري،�صحيح البخاري،املجلد1،باب قول الله تعاىل )ال ي�صاألون النا�س اإحلافًا(،حديث رقم)1477(،مرجع �صابق،�س »344«.

(90) اأبو عبدالله حممد بن يزيد القزويني،�صنن ابن ماجه،حديث رقم )05)3(،الطبعة1، دار الفكر ببريوت،1421 هـ/2001م،�س »819«،

  وح�صنه االألباين.
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ــن بَْعِدِهــْم ِإالَّ  ــا ِمــن َقْريٍَة بَِطَرْت َمِعيَشــتََها َفِتلَْك َمَســاِكنُُهْم لَــْم تُْســَكن مِّ )َوَكــْم أَْهلَْكنَ
(91)؛ ويقــول عــز وجــل: )َواَل تَُكونـُـوا َكالَِّذيــَن َخَرُجــوا ِمــن  ــا نَْحــُن الَْواِرِثــني(َ َقِليــاًل َوُكنَّ
ِديَاِرِهم بََطــًرا((92)؛ وقــال صلــى اهلل عليــه وســلم يف احلديــث الــذي رواه بــن مســعود 
رضــي اهلل عنــه: )ال يدخــل اجلنــة مــن كان يف قلبــه مثقــال ذرة مــن كبــر(. فقــال 
ــى  ــه حســنًة. قــال: )إن اهلل تعال ــه حســناً ونعل رجــل: إن الرجــل يحــب أن يكــون ثوب
ــكاره  ــاس((93)؛ وبطــر احلــق إن ــُر احلــقِّ وغمــط الن ــُر بَط ــل يحــب اجلمال. الِكب جمي
وعــدم القبــول بــه تكبُّــًرا وُطغياًنــا؛ ومــن ذلــك بطــر النعمة:حــني يســتخّفها وال يَْشــُكر 

ــاً. ــاً وفعلي ــا شــكراً لفظي ــق عليه اخلال

5 - عدم البخل والتقتير والشح وكنز املال:
)الَِّذيَن  جالله  جل  يقول  مذموم،  وكالهمـا  اإلسراف  نقيض  على  والتقتير 
ُ ِمن َفْضِلِه َوأَْعتَْدنَا ِللَْكاِفِريَن  يَبَْخلُوَن َويَْأُمُروَن  النَّاَس ِبالْبُْخِل َويَْكتُُموَن َما آتَاُهُم اهللَّ
َفأُولَِئَك  نَْفِسِه  ُشحَّ  يُوَق  )َوَمن  وتعالى:  سبحانه  احلق  قال  ِهيًنا((94)؛  مُّ َعَذاًبا 
ِإًذا  َربِّي  َرْحَمِة  َخَزاِئَن  ِلُكوَن  مَتْ أَنتُْم  لَّْو  )ُقل  جالله:  جل  وقال  امْلُْفِلُحوَن((95)؛  ُهُم 
ما  إنفاق  وعدم  املال  اكتناز  ويف  ()9)؛  َقتُور(ً نَساُن  اإْلِ َوَكاَن  نَفاِق  َْمَسْكتُْم َخْشيََة اإْلِ ألَّ
َة َواَل  َهَب َوالِْفضَّ يستحق عليه من حقوق هلل يقول جل جالله: )َوالَِّذيَن  يَْكِنُزوَن الذَّ
ْرُهم ِبَعَذاٍب أَِليٍم((97)؛ ويف اكتناز املال والفساد يف إنفاقه  ِ َفبَشِّ يُنِفُقونََها يِف َسِبيِل اهللَّ
يقول احلق سبحانه وتعالى: )ِإنَّ َقاُروَن َكاَن ِمن َقْوِم ُموَسى َفبََغى َعلَيِْهْم َوآتَيْنَاهُ ِمَن 
َ اَل  ِة ِإْذ َقاَل لَُه َقْوُمُه اَل تَْفَرْح ِإنَّ اهللَّ ُه لَتَنُوءُ ِبالُْعْصبَِة أُوِلي الُْقوَّ الُْكنُوِز َما ِإنَّ َمَفاحِتَ
نْيَا  الدُّ ِمَن  نَِصيبََك  تَنَس  َواَل  اآْلِخـَرةَ  اَر  الدَّ  ُ اهللَّ َوابْتَِغ ِفيَما آتَاَك  الَْفِرِحيـَن -  يُِحبُّ 
َ اَل يُِحبُّ امْلُْفِسِديَن((98).  ُ ِإلَيَْك َواَل تَبِْغ الَْفَساَد يِف اأْلَْرِض ِإنَّ اهللَّ َوأَْحِسن َكَما أَْحَسَن اهللَّ
ــه وســلم: )وأي  ــى اهلل علي ــال رســول اهلل صل ــال: ق ــه ق ــر رضــي اهلل عن  وعــن جاب
داء أدوى مــن البخــل؟((99)؛ وقــد نهــى عــن الشــح؛ ففيمــا رواه جابــر رضــي اهلل عنــه 

(91) القراآن الكرمي، �صورة الق�ص�س، اآية »58«.

(92) القراآن الكرمي، �صورة االأنفال،اآية »47«.

(93) الني�صابوري، �صحيح م�صلم،�صبق تخريجه.

(94) القراآن الكرمي،�صورة الن�صاء،اآية »37«.

(95) القراآن الكرمي،�صورة احل�صر،اآية »9«.

()9) القراآن الكرمي،�صورة االإ�صراء، اآية »100«.

(97) القراآن الكرمي،�صورة التوبة، اآية »34«.

(98) القراآن الكرمي،�صورة الق�ص�س، اآية »)77-7«.

(99) االألباين،�صحيح اجلامع،مرجع �صابق،املجلد2،احلديث رقم(7104( وقال حديث �صحيح،،�س »1195«.
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أنَّ رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم قــال: )اتقــوا الظلــم، فــإن الظلــم ظلمــات يــوم 
القيامــة، واتقــوا الشــح، فــإن الشــحَّ أهلــك مــن كان قبلكـــم، وحملهــم علــى أن ســفكوا 
دماءهــم واســتحلوا محارمهــم((100)؛ وعــن أبــي هريــرة رضــي اهلل عنــه أنَّ رســول اهلل 
صلــى اهلل عليــه وســلم قــال: )ال يجتمــع غبــاٌر يف ســبيل اهلل ودخــان جهنــم يف جــوف 

عبــٍد أبــداً، وال يجتمــع الشــح واإلميــان يف قلــب عبــٍد أبــدا((101).

6 - اإليثار وعدم األثرة واحلسد: 

االنفراد  األثرة هي:  فإن  النفس،  على  وتفضيلهم  اآلخرين  اإليثار: محبة  كان  إذا 
دون  قوم  بها  فينفرد  واألموال،  باحلقوق  واالستئثار  احلق،  أصحاب  دون  بالشيء 
قوم، فمن كان متسلطاً متمكناً فإن ذلك قد يحمله على االستئثار باملال أو بغيره من 

بني سائر الناس.
وقال جل جالله: )َويُْؤِثُروَن َعلَى أَنُفِسِهْم َولَْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصة(ٌ(102)؛ ويف احلسد 
وجتعل  وتشقيه  اإلنسان  على  تقضي  خطيرة  واقتصادية  اجتماعية  آفة  باعتباره 
منه يتمنى األذى والشر ملنافسيه يف اإلنتاج والعمل(103)، حيث يقول سبحانه وتعالى 
ا اْكتََسبُوا َوِللنَِّساِء  َّ َجاِل نَِصيٌب ممِّ ُ ِبِه بَْعَضُكْم َعلَى بَْعٍض لِّلرِّ َل اهللَّ )َواَل تَتََمنَّْوا َما َفضَّ
َ َكاَن ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليًما((104)؛ وكما  َ ِمن َفْضِلِه ِإنَّ اهللَّ ا اْكتََسْبَ َواْسَألُوا اهللَّ َّ نَِصيٌب ممِّ
قيل قدمياً: قاتل اهلل احلسد ما أعدلـه بدأ بصاحبه فقتله؛ وقد أمرنا اهلل سبحانـه 

باالستعاذة من احلاسـد وشره فقال )َوِمن َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد((105).
وعــن أنــس بــن مالــك رضــي اهلل عنــه أنَّ النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم أراد أن 
ــل  ــن مث ــا مــن املهاجري ــى تُقطــع إلخوانن ــت األنصــار: حت ــن، فقال يُقطــع مــن البحري
ــي(()10)؛ وعــن  ــى تلقون ــروا حت ــَرًة، فاصب ــدي أَثَ ــال: )ســترون بع ــا، ق ــذي تقطــع لن ال
أبــي هريــرة رضــي اهلل عنــه أنَّ رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم قــال: )إياكــم 
ســوا وال تناجشــوا وال  ســوا وال جتسَّ والظن فــإن الظــن أكــذب احلديــث، وال حتسَّ

(100) االألباين، �صحيح اجلامع،مرجع �صابق،املجلد1،احلديث رقم)102( وقال حديث �صحيح،،�س »82«.

(101) االألباين، �صحيح اجلامع،مرجع �صابق،املجلد2،احلديث رقم))1)7( وقال حديث �صحيح،،�س »2)12«.

(102) القراآن الكرمي،�صورة احل�صر، اآية »9«.

(103) زاهية قدورة،القيم واالأعراف االأخالقية يف احل�صارة العربية واالإ�صالمية،جملة تاريخ العرب والعامل،العددان 113 - 114،جملة �صهرية م�صورة 

ت�صدر عن دار الن�صر العربية للدرا�صات والتوثيق ببريوت،اآذار-ني�صان 1988م، �س»4«.

(104) القراآن الكرمي،�صورة الن�صاء، اآية »32«.

(105) القراآن الكرمي،�صورة الفلق،اآية »5«.

()10) البخاري،�صحيح البخاري،املجلد 2،باب القطائع،حديث رقم))237(،مرجع �صابق،�س»)8«.
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حتاســدوا وال تباغضــوا وال تدابــروا وكونــوا عبــاد اهلل إخوانــا((107).

7 - عدم التطفيف يف الوزن: 
ِفنَي -  ويقــول ســبحانه وتعالــى: محــذراً مــن التطفيــف يف الــوزن والكيــل: )َويٌْل لِّلُْمَطفِّ
َزنُوُهــْم يُْخِســُروَن((108)؛  ــاِس يَْســتَْوُفوَن - َوِإَذا َكالُوُهــْم أَو وَّ الَِّذيــَن ِإَذا اْكتَالُوا َعلـَـى النَّ
ويقــول عــز وجــل داعيــاً إلــى إيفــاء الــوزن والكيــل )َوأَْوُفوا الَْكيْــَل ِإَذا ِكلْتُــْم َوِزنُــوا 
ِبالِْقْســَطاِس امْلُْســتَِقيِم ذِلــَك َخيْــٌر َوأَْحَســُن تَْأِويــاًل((109)، ويقــول ســبحانه وتعالــى: 
ذلــك  يف  أيضــاً  وجــل  عــز  ويقــول  ِبالِْقْســِط((110)،  يــَزاَن  )َوأَْوُفوا الَْكيَْل َوامْلِ
يــَزاَن ِإنِّــي أََراُكــم ِبَخيْــٍر َوِإنِّــي أََخــاُف َعلَيُْكــْم َعــَذاَب يَــْوٍم  ْكيَــاَل َوامْلِ )َواَل تَنُقُصوا امْلِ
ــاَس  يــَزاَن َواَل تَبَْخُســوا النَّ ِحيــٍط((111)، ويقــول ســبحانه وتعالــى: )َفَأْوُفوا الَْكيَْل َوامْلِ مُّ
يــَزاَن ِبالِْقْســط(ِ(113)؛  ْكيَاَل َوامْلِ أَْشــيَاَءُهْم((112)؛ وقــال جــل جاللــه: )َويَــا َقــْوِم أَْوُفوا امْلِ
وقــال ســبحانه وتعالــى: )أَْوُفوا الَْكيْــَل َواَل تَُكونُــوا ِمــَن امْلُْخِســِريَن((114)؛ وعــن ابــن 
عبــاس رضــي اهلل عنــه أنَّ النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قــال: )خمــس بخمــس: مــا 
نقــض قــوم العهــد إال ُســلط عليهــم عدوهــم، ومــا حكمــوا بغيــر مــا أنــزل اهلل إال فشــا 
ُفــوا املكيــال  فيهــم الفقــر، وال ظهــرت فيهــم الفاحشــة إال فشــا فيهــم املــوت، وال طفَّ
إال منعــوا النبــات وأخــذوا بالســنني، وال منعــوا الــزكاة إال حبــس عنهــم القطــُر((115) 
وعــن عبــداهلل بــن عمــر رضــي اهلل عنــه أنَّ رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم قــال: 
)يــا معشــر املهاجريــن، خمــٌس إذا ابتليتــم بهــن وأعــوذ بــاهلل أن تدركوهــن: لــم تظهــر 
الفاحشــة يف قــوم قــطُّ حتــى يعلنــوا بهــا إال فشــا فيهــم الطاعــون واألوجــاع التــي لــم 
تكــن يف أســالفهم الذيــن مضــوا، ولــم يُنقصــوا املكيــال وامليــزان إال أُخــذوا بالســنني 
وشــدة املؤونــة وجــور الســلطان عليهــم، ولــم مينعــوا زكاة أموالهــم إال ُمنعــوا القطــر 
مــن الســماء، ولــوال البهائــم لــم مُيطــروا، ولــم ينقضــوا عهــد اهلل وعهــد رســوله 
ا مــن غيرهــم فأخــذوا بعــض مــا يف أيديهــم، ومــا لــم  إال ســلط اهلل عليهــم عــدّوً

(107) البخاري،�صحيح البخاري،املجلد4،باب )يا اأبها الذين اأمنوا اجتنبوا كثريًا من الظن.... (،حديث رقم )))0)(،مرجع �صابق،�س »139«.

(108) القراآن الكرمي،�صورة املطففني،اآية »3-1«.

(109) القراآن الكرمي،�صورة االإ�صراء،اآية »35«.

(110) القراآن الكرمي،�صورة االأنعام،اآية »152«.

(111) القراآن الكرمي،�صورة هود،اآية »84«.

(112) القراآن الكرمي،�صورة االأعراف،اآية »85«.

(113) القراآن الكرمي،�صورة هود،اآية »85«.

(114) القراآن الكرمي،�صورة ال�صعراء، اآية »181«.

(115) االألباين، �صحيح اجلامع،مرجع �صابق، املجلد 1،احلديث رقم )3240( وقال حديث ح�صن،،�س»)1)«.
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حتكــم أئمتهــم بكتــاب اهلل ويتخيــروا ممــا أنــزل اهلل إال جعــل اهلل بأســهم بينهــم(()11) 
فمــا انطــوت عليــه تلــك األحاديــث الشــريفة مــن حتذيــٍر شــديد ملــآالت مــن اقتــرف 
التطفيــف إالَّ داللــة علــى عظــم جــرم التطفيــف يف الكيــل والــوزن يف التعامــالت(117)، 
وعــن جابــر رضــي اهلل عنــه قــال: قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم: )إذا وزنتـُـم 
فأرجُحــوا((118)؛ وال يقتصــر األمــر يف التطفيــف علــى املكيــل فقــط، وإمنــا ميكــن 
أن نقيــس عليــه مثــاًل أمــور أخــرى كتطفيــف األجــر للعامــل يف املنشــأة التجاريــة أو 
الصناعيــة أو الزراعيــة، فلــو كان هنــاك عامــل بعقــد علــى أجــر شــهري مثبــت فيــه 
ــخ  ــع أجــره بالتأري ــوم صاحــب املنشــأة بدف ــّم يق ــخ الهجــري، ث ــاه بالتأري تســليمه إي
امليــالدي ال الهجــري ممــا يعــد تطفيفــاً يف األجــر إذا علمنــا أن الســنة امليالديــة أكثــر 

أيامــاً مــن الســنة الهجريــة بأحــد عشــر يومــاً.
8 - عدم الغش والغرر والتدليس واالحتكار:

وعــن ابــن مســعود رضــي اهلل عنــه أنَّ رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم قــال: )مــن 
ــنا فليــس منَّــا، واملكــُر واخلــداُع يف النــار((119)؛ وعن أبــى هريــرة رضــي اهلل  غشَّ
عنــه أن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم مــّر علــى ُصبْــَرة طعــام، فأدخــل يــده 
فيهــا فنالــت أصابعــه بلــاًل، فقــال: )مــا هــذا يــا صاحــب الطعــام؟( ، قــال: أصابتــه 
الســماء يــا رســول اهلل، قــال: )أفــال جعلتــه فــوق الطعــام كــي يــراه النــاس؟ مــن 
غــّش فليــس منــي((120)؛ وروى أبــو هريــرة رضــي اهلل عنــه أنَّ رســول اهلل صلــى اهلل 
عليــه وســلم: )نهــى عــن بيــع احلصــاة، وعــن بيــع الغــرر((121)، والغــرر يف املعامــالت 
مــا خفيــت عاقبتــه وكانــت مطويــة علــى مغبتــه، ولــذا وجــب بيــان املعيــب يف املنتــج 
ــر  م اإلســالم التدليــس وهــو: إظهــار الســلعة املِعيبــة مبظَه للمشــتري(122)؛ وقــد حــرِّ
الســليمة ســواء بكتمــان عيبهــا أو بتنميقهــا وتزويقهــا مبــا يزيــد بــه ثمنهــا؛ ومــن 
التدليــس والغــش تصريــة الغنــم والبقــر واإلبــل، وهــي حبــس لبنهــا يف ضروعهــا 
عنــد عرضهــا للبيــع، فيظنهــا املشــتري كثيــرة اللــب دائمــاً(123)، قــال صلــى اهلل عليــه 

()11) ابن ماجه، �صنن ابن ماجه،حديث رقم )4019(،مرجع �صابق، �س »911«، وح�صنه االألباين.

(117) عبدالعظيم حمدي، م�صر املعا�صرة، العدد 489، )د.م(، م�صر، يناير 2008، �س »20«.

(118) االألباين، �صحيح اجلامع،مرجع �صابق، املجلد1، احلديث رقم )825( وقال حديث �صحيح، �س«204«.

(119) االألباين، �صحيح اجلامع،مرجع �صابق، املجلد 2، احلديث رقم )408)( وقال حديث �صحيح،،�س«1094«.

(120) الني�صابوري، �صحيح م�صلم،مرجع �صابق،اجلزء 1، كتاب االإميان، باب قول النبي �صلى الله عليه و�صلم )من غ�صنا فلي�س منا(، حديث رقم )102(، �س »94«.

(121) االألباين،�صحيح اجلامع، مرجع �صابق،املجلد2،احلديث رقم )929)( وقال حديث �صحيح، �س»5)11«.

(122) عبداحلليم اجلندي، االأخالق يف االقت�صاد االإ�صالمي، )د.ت(، مركز �صالح كامل بالقاهرة، )د.ط(، �س »227،228«.

(123) فكري اأحمد نعمان، النظرية االقت�صادية يف االإ�صالم مع خطة عمل تطبيقية لنظام اقت�صادي اإ�صالمي متكامل،الطبعة1، دار القلم بدبي واملكتب 

االإ�صالمي ببريوت ودم�صق،1405هـ/1985م،�س »304«.
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وا اإلبــَل والغنــَم، فمــن ابتاعهــا بعــُد؛ فإنــه بخيــر النظريــن بعــد أْن  وســلم: )ال تَُصــرُّ
ــة التدليــس:   هــا وصــاَع متــر((124)؛ ومــن أمثل يحلبَهــا، إن شــاَء أمَســَك، وإن شــاء ردَّ
تزويــق البيــوت املعيبــة للتغريــر باملشــتري واملســتأجر، وتزويــق الســيارات حتــى تظهــر 
مبظهــر غيــر املســتعملة للتغريــر باملشــتري؛ وقــد قــال صلــى اهلل عليــه وســلم يف 
احلديــث الــذي رواه حكيــم بــن حــزام رضــي اهلل عنــه: )البيِّعــان باخليــار مــا لــم 
يتفرقــا، فــإن صدقــا وبيَّنــا؛ بُــوِرَك لهمــا يف بيعهمــا، وإن كتمــا وكذبــا ُمِحَقــت بركــُة 
بيعهمــا((125) ؛ وروى معمــر بــن عبــداهلل رضــي اهلل عنــه أنَّ رســول اهلل صلــى اهلل 
عليــه وســلم قــال: )ال يحتكــر إال خاطــئ(()12)، واالحتــكار حبــس الســلعة عــن النــاس 
ــر، وهــو مــا يعــرف يف  ــى ربــح وفي حتــى يرتفــع ثمنهــا فيحصــل مــن جــراء ذلــك عل
االقتصــاد احلديــث بالســيطرة علــى طلــب الســلعة أو عرضهــا بقصــد حتقيــق أقصــى 
قــدر مــن الربــح، ويعــد ذلــك الكســب الــذي يحصــل عليــه كســباً خبيثــاً(127)، ويجــدر 
بنــا اإلشــارة هنــا إلــى أنَّ الضابــط احملــرم يف االحتــكار هــو: مــا كان متوقــف علــى 
م واحــد للســلعة أو اخلدمــة يف الســوق  اإلضــرار بالغيــر، فلــو كان هنــاك ُمنِتــج أو ُمقــدِّ
ــكاره  ــإن احت ــة، ف ــة املقدم ــم يضــار املشــترين للســلعة أو املســتفيدين مــن اخلدم ول

ــح االقتصــادي الوضعــي ال يعــد محرمــاً شــرعاً(128).  هــذا باملصطل

9 - الصدق وعدم شهادة الزور: 
 َ ويقــول جــل جاللــه آمــراً عبــاده املؤمنــني بالصــدق )يَــا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمنـُـوا اتَُّقــوا اهللَّ
اِدِقــنَي((129) أي اصدقــوا والزمــوا الصــدق تكونــوا مــع أهلــه وتنجــوا  َوُكونُــوا َمَع الصَّ
ــد:  ــام أحم ــال اإلم ــد ق ــم ومخرجــاً، وق ــن أمورك ــم فرجــاً م ــل لك ــك ويجع ــن املهال م
حدثنــا أبــو معاويــة، حدثنــا األعمــش عــن شــقيق؛ وعــن ابــن مســعود رضــي اهلل عنــه 
قــال: قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم )عليكــم بالصــدق؛ فــإن الصــدق يهــدي 
ى الصــدق  إلــى البــرِّ وإن البــرَّ يهــدي إلــى اجلنــة، ومــا يــزال الرجــل يصــُدُق ويتحــرَّ
يقــاً، وإياكــم والكــذب، فــإنَّ الكــذب يهــدي إلــى الفجــور،  حتــى يكتــب عنــد اهلل صدِّ
ى الكــذب، حتــى  وإنَّ الفجــور يهــدي إلــى النــار، ومــا يــزال الرجــل يكــذب ويتحــرَّ

(124) االألباين، �صحيح اجلامع، مرجع �صابق، املجلد2، احلديث رقم)7347(وقال حديث �صحيح، �س »1227«.

(125) االألباين، �صحيح اجلامع، مرجع �صابق، املجلد2، احلديث رقم ()289) وقال حديث �صحيح، �س »559«.

()12) الني�صابوري، �صحيح م�صلم، مرجع �صابق،اجلزء3،كتاب امل�صاقاة،باب حترمي االحتكار يف االأقوات،حديث رقم )05)1(، �س »995«.

عبدال�صميع  »377«؛  �ــس  الفكر،1970م،  دار   ،1 االإ�صالمي،الطبعة  االقــتــ�ــصــادي  الت�صريع  يف  اجلماعي  االجتـــاه  النبهان،  فـــاروق  حممد   (127)

امل�صري،مقومات االقت�صاد االإ�صالمي، الطبعة 3، دار التوفيق النموذجي مكتبة وهبة مب�صر،1403هـ/1983م، �س »90«.

ان،1424هـ/2004م، �س »202«. (128) حممود ح�صن �صوان، اأ�صا�صيات االقت�صاد االإ�صالمي، الطبعة1، دار املناهج بعمَّ

(129) القراآن الكرمي، �صورة التوبة، اآية »119«.
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ــْد  يكتــب عنــد اهلل كذابــاً((130)، ويقــول ســبحانه وتعالــى مبينــاً أنَّ الكــذب ظلــم )َفَق
وا  وَر َوِإَذا َمــرُّ َجاءُوا ُظلًْمــا َوُزوًرا((131)؛ ويقــول جــل جاللــه: )َوالَِّذيَن اَل يَْشــَهُدوَن الزُّ
اُعوَن ِللَْكِذِب  وا ِكَراًمــا((132)؛ ويف ذم الكــذب يقــول جــل جاللــه: )َســمَّ ِباللَّْغــِو َمــرُّ
ــع والشــراء  ــة والبي ــذب يف املعامــالت املالي ــزور: الك ــن ال ــْحِت((133)؛ وم ــوَن ِللسُّ الُ أَكَّ
وغيــر ذلــك؛ وعــن ابــن عمــر رضــي اهلل عنــه أنَّ رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم 
قــال: )أربــع إذا كــن فيــك فــال عليــك مــا فاتــك مــن الدنيــا صــدُق احلديــث، وحفــُظ 
األمانــة، وحســُن اخللــق، وعفــة مطعــٍم((134)؛ والكــذب مــن عالمــات املنافقــني، فقــال 
صلــى اهلل عليــه وســلم: )آيــة املنافــق ثــالث: إذا حــدث كــذب، وإذا وعــد أخلــف، 
وإذا ائتمــن خــان((135)؛ وعــن أبــي بكــرة رضــي اهلل عنــه عــن النبــي صلــى اهلل 
ــة يف  ــه العقوب ــى لصاحب ــب أجــدر أن يجعــل اهلل تعال ــه وســلم قال: )مــا مــن ذن علي
الدنيــا، مــع مــا يدخــره لــه يف اآلخــرة، مــن قطيعــة الرحــم، واخليانــة، والكــذب، وإن 
ــون فجــرة، فتنمــو  ــى أن أهــل البيــت ليكون حــم؛ حت ــُة الرَّ ــا لَصل أعجــَل الطاعــة ثواًب
أموالهــم، ويكثــر عددهــم، إذا تواصلــوا(()13)، فالكــذب آفــة ومــن ضوابــط املنافســة يف 
االقتصــاد اإلســالمي أن يتحــرى املنافــس الصــدق عنــد الترويــج ملنتجــه واإلعــالن 
عنــه، فالصــدق والبيــان همــا أســاس اإلعــالن املشــروع يف التنافــس(137)؛ وقــال صلــى 
اهلل عليــه وســلم يف احلديــث الــذي رواه عبــداهلل بــن عمــرو رضــي اهلل عنــه: )أربــع 
مــن كــن فيــه كان منافقــاً خالصــاً، ومــن كانــت فيــه خصلــة منهــن كانــت فيــه خصلــة 
مــن النفــاق حتــى يدعهــا، إذا ائتمــن خــان، وإذا حــدث كــذب، وإذا عاهــد غــدر ، وإذا 

خاصــم فجــر((138). 
ــا عنــد رســول  وعــن عبدالرحمــن بــن أبــي بَكــرة عــن أبيــه رضــي اهلل عنــه قــال: »كنَّ
اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم فقــال: )أال أُنَبِّئُكــم بأكبــر الكبائــر؟ ثالًثــا: اإلشــراك بــاهلل، 
وعقــوق الوالديــن، وشــهادة الــزور - أو قــول الــزور(، وكان رســول اهلل صلــى اهلل عليــه 

(130) االألباين، �صحيح اجلامع، مرجع �صابق، املجلد2، احلديث رقم)4071( وقال حديث �صحيح، �س»721«.

(131) القراآن الكرمي،�صورة الفرقان، اآية »4«.

(132) القراآن الكرمي،�صورة الفرقان، اآية »72«.

(133) القراآن الكرمي،�صورة املائدة، اآية »42«.

(134) االألباين، �صحيح اجلامع، �صبق تخريجه.

(135) البخاري، �صحيح البخاري، �صبق تخريجه.

()13) االألباين، �صحيح اجلامع، �صبق تخريجه.

(137) اأحمد �صلمان املحمدي، اأخالقيات التعامل االقت�صادي يف الفكر االإ�صالمي مقارنة بالنظامني اال�صرتاكي والراأ�صمايل، الطبعة1، دار النور املبني 

ان، 2014م، �س »187«. بعمَّ

(138) البخاري، �صحيح البخاري، �صبق تخريجه.
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رهــا؛ حتــى قلنــا: ليتـَـه َســَكَت«(139). وســلم ُمتَِّكًئــا، فجلـَـس، فمــا زال يُكرِّ

10 - القناعة والتقوى وصلة الرحم: 
وتعنــي الرضــى مبــا قســمه اهلل ســبحانه وتعالــى مــن رزق، واإلميــان والراســخ بــأن 
اهلل ســبحانه وتعالــى هــو مقــدر األرزاق، لقولــه جــل جالله: )َوَمــا ِمن َدابٍَّة يِف اأْلَْرِض 
ــا((140)؛ وهــذا األمــر يــؤدي إلــى الراحــة والطمأنينــة يف الكســب  ِ ِرْزُقَه ِإالَّ َعلَــى اهللَّ
وطلــب الــرزق وأنَّ مــا قــدر للمــرء مــن خيــٍر أو شــٍر ســيطاله وينالــه؛ ويقــول ســبحانه 
َ يَْجَعل لَُّه َمْخَرًجــا -  وتعالــى مبينــاً فضــل التقــوى يف جلــب الــرزق )َوَمن يَتَِّق اهللَّ
ــن  ــن شــروط م ــذا كان م ــة ول ــى: العف ــن التق ــُب((141) وم ــُث اَل يَْحتَِس َويَْرُزْقُه ِمْن َحيْ
ــا مــن لــم يــؤت قناعــة وتعلقــت  يعمــل يف النظــام املالــي اإلســالمي أن يكــون عفيفــاً؛ أمِّ
قلبــه بالدنيــا واالســتكثار مــن األمــوال بجشــع وطمــع، فقــد أفســد عليه أمر دينــه(142)، 
ــن  ويقــول جــل جاللــه يف صلــة الرحــم: )يـَـا أَيَُّهــا النَّــاُس اتَُّقــوا َربَُّكــُم الَّــِذي َخلََقُكــم مِّ
َ الَّــِذي  نَّْفــٍس َواِحــَدٍة َوَخلـَـَق ِمنَْهــا َزْوَجَهــا َوبـَـثَّ ِمنُْهَمــا ِرَجــااًل َكِثيــًرا َوِنَســاًء َواتَُّقــوا اهللَّ
َ َكاَن َعلَيُْكــْم َرِقيًبــا((143)؛ و لقــد أشــاد الرســول صلــى  تََســاَءلُوَن ِبــِه َواأْلَْرَحــاَم ِإنَّ اهللَّ
ــن عمــرو رضــي اهلل  ــذي رواه عبــد اهلل ب ــه وســلم بالقناعــة يف احلديــث ال اهلل علي
عنــه قــال: قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم: )قــد أفلــح مــن أســلم وُرزق كفافــاً، 
وقنَّعــه اهلل مبــا آتــاه((144)؛ وعن أبــي هريرة رضــي اهلل عنــه قــال: قــال رســول صلــى 
ــْع  ــروا، وال يب ــه وســلم: )ال حتاســدوا، وال تناجشــوا، وال تباغضــوا وال تداب اهلل علي
بعضكــم علــى بيــع بعــٍض، وكونــوا عبــاد اهلل إخوانــاً، املســلم أخــو املســلم، وال يخذلــه، 
وال يحقــرهُ، التقــوى هاهنــا وأشــار إلــى صــدره بحســب امــرئ مــن الشــر أن يحقــر 
أخــاهُ املســلم،كل املســلم علــى املســلم حــراٌم، دمــه، ومالُــه، وعرُضــُه((145)؛ ويف صلــة 
الرحــم يقــول رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم: )مــن أحــبَّ أن يُبســَط لــه يف رزقــه، 
وأن يُنســأ لــه يف أثَــِره، فليَِصــل رحمــه(()14)، فصلــة الرحــم خلــق يترجــم لســلوك لــه 

أثــر اقتصــادي علــى اآلخــذ بــه.

(139) الني�صابوري، �صحيح م�صلم، مرجع �صابق، اجلزء1، كتاب االإميان، باب بيان الكبائر واأكربها، حديث رقم )87(، �س »88«.

(140) القراآن الكرمي، �صورة هود، اآية »)«.

(141) القراآن الكرمي،�صورة الطالق، اآية »3-2«.

(142) رفعت العو�صي، »االأخالق يف االقت�صاد االإ�صالمي«، من وقائع اأعمال ندوة الرتبية االقت�صادية واالإمنائية يف االإ�صالم يف الفرتة من 27-29 يوليو 
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ة اخلامِتَ
من خالل القراءة يف هذا املوضوع والكتابة فيه، ظهرت مجموعة من النتائج وتبيَّنت 

بعض التوصيات لعل أهمها اآلتي:
النتائج:

أنَّ أخالقيات الفرد أو املجتمع عامة يف أي نظام، ال ميكن عزلها عن األعمال 	 
التي تصدر عنهم وحتكمها أخالقيات وقيم املجتمع، إذ الترابط بينهم كبير، 
ولذا جند أنَّ األهداف والغايات االقتصادية لكل فرد ومجتمع تتأثر مبستواه 

األخالقي.
اختالف املفاهيم االقتصادية اإلسالمية عن غيرها من املفاهيم االقتصادية 	 

نتيجة  من  كان  أخالقية،  من مضامني  عليها مبا حتتويه  ومتيزها  األخرى 
مجتمعاتها  نطاق  اإليجابي  تأثيرها  جتاوز  أن  املسلم  املجتمع  يف  تطبيقها 

اإلسالمية إلى مختلف املجتمعات والشعوب غير اإلسالمية.
أنَّ السلوك األخالقي يف اإلسالم سلوك كامل وشامل؛ وذلك مبا يتضمنه من كل 
فعل إرادي وشبه إرادي يترتب عليه الثناء والذم، والثواب والعقاب فيما بني اإلنسان 
وخالقه، أو بينه وبني املخلوقني، ولذا قال صلى اهلل عليه وسلم: )إمنا بعثت ألمتم 

صالح األخالق(147).
االقتصادي 	  بالنظام  مباشرة  عالقة  ماله  اإلسالم  يف  األخالق  من  أّن 

العالقة  ما  منها  وهناك  وغيرها،  والفساد  والظلم  الغش  اإلسالمي،كمنع 
مثاًل خللق  نظرنا  فلو  االقتصادية،  التعامالت  يف  مباشرة  غير  فيه  واألثر 
بني  واحملبة  للتآلف  مهدداً  سلوكاً  يصبح  فإنه  واقعاً،  يكون  حينما  النميمة 
توجيه طاقاتها  ويشغلها عن  واإلنتاج حيث يصرفها  العمل  ولبيئة  العاملني 

للعمل مما يضعف قوتها اإلنتاجية.

(147) االألباين،�صحيح اجلامع، �صبق تخريجه.
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التوصيات:
العمل على تأصيل القيم اإلسالمية وغرسها يف نفوس الناشئة والطالب من 	 

أبناء األمة اإلسالمية من خالل املناهج التعليمية.
سنُّ القوانني يف التشريعات التنظيمية للدول اإلسالمية مبا يتطابق مع ما 	 

جاء يف مصدر التشريع اإلسالمي لألمة من كتاب اهلل وسنة نبيه صلى اهلل 
عليه وسلم.

القيم 	  على  يرتكز  مما  لألخالق  املستفيضة  الدراسات  من  املزيد  إجراء 
واملبادئ األخالقية يف اإلسالم، سيما تلك املتعلقة بأخالقيات العمل والتعامل 

يف االقتصاد اإلسالمي. 
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