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Abstract:
The research aimed at finding some solution for current and future economic problems
and crises by being careful about the expenditures of Alzakat without the violation of the
rights of deserving people. Through the issuance of papers by the Alzakat house in case
of inflation or stagflation in order to decrease the speed of money turnover affecting
them and decrease the periods of spending monetary expenditures in the situation of
stagnation and stagflation in order to increasing the speed of money turnover affecting
them. The researcher found that inthe case of economic inflation, the Alzakat house can
issue papers which the Alzakat deserving people can deal with. In this way, the speed of
money turnover which directly affects inflation is decreased and its severances are
lessened. In the case of economic stagnation, the Alzakat house can decrease the periods
of money payment to the people who deserve it in a way that increases the speed of
money turnover decreasing stagnation.In the case of stagflation the Alzakat house can
combine between the issuance of papers and monetary distribution of the Alzakat
amount in order to limit the stagflation and bring back economy to the state of balance.
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أثر ھندسة مالية الزكاة وإدارتھاعلى سرعة دوران النقود
الدكتور حازم الوادي ،قسم اقتصاد األعمال ،كلية األعمال ،جاﻣعة الطفيلة التقنية /األردن،
Email: hazemalwadi@yahoo.com
المستخلص
ھدف البحث إليجاد بع"ض الحل"ول للمش"كالت واألزﻣ"ات االقتص"ادية الحاص"لة والمتوقع"ة ﻣس"تقبال ،وذل"ك باإلجتھ"اد ف"ي
نفقات الزكاة دون التعدي على حقوق ﻣس"تحقيھا ،وذل"ك بإص"دار أوراق تجاري"ة ﻣ"ن قب"ل بي"ت ﻣ"ال الزك"اة حال"ة التض"خم
والركودالتض""خمي لتقلي""ل س""رعة دوران النق""ود الم""ؤثرة عليھم""ا ،وتقلي""ل فت""رات ص""رف النفق""ات النقدي""ة حال""ة الرك""ود
والركود التضخمي لزيادة سرعة دوران النقود المؤثر عليھما.وتوصل البحاث للنتائج التالية  :حال"ة التض"خم االقتص"ادي
يستطيع بيت ﻣال الزكاة ﻣن إصدار أوراق تجارية ليتعاﻣل بھا ﻣستحقي الزكاة ،وفي ھ"ذا تخف"يض لس"رعة دوران النق"ود
المؤثر ﻣباشرة على التضخم بكبحه وتقليل حدته ،وحال"ة الرك"ود االقتص"ادي يس"تطيع بي"ت ﻣ"ال الزك"اة ﻣ"ن تقلي"ل فت"رات
صرف األﻣوال لمستحقيھا ،لما فيه ﻣن زيادة لسرعة دوران النقود المقلل للركود ،وحالة الركود التضخمي يستطيع بي"ت
ﻣال الزكاة ﻣن الجمع بين إصدار األوراق التجارية والتوزيع النقدي لحص"يلة الزك"اة ليح"د ﻣ"ن الرك"ود التض"خمي ويعي"د
االقتصاد لحالة التوازن.
كلمات ﻣفتاحية  :ھندسة ﻣالية الزكاة ،أوراق تجارية ،تضخم ،ركود اقتصادي
المقدمة  :الحمد  Vرب العالمين ،والصالة والسالم على سيد المرسلين رسول ﷲ وعلى آله وصحبه أجمعين .
يعاني االقتصاد الع"المي الكثي"ر ﻣ"ن األزﻣ"ات والمعض"الت االقتص"ادية ﻣنھ"ا  :التض"خم ،والرك"ود ،والرك"ود التض"خمي،
وﻣا زالت النظريات االقتصادية عاجزة عن إيجاد الحل"ول لتل"ك المش"كالت.الزك"اة فريض"ة ﻣالي"ة رباني"ة تتص"ف بالكم"ال
والصالح لكل زﻣان وﻣكان ففيھا الحل"ول لك"ل األزﻣ"ات االقتص"ادية ،وھ"ذا ﻣ"ا حاول"ت البح"ث ب"ه إليج"اد بع"ض الوس"ائل
واألساليب التي تعمل بھا ھندسة ﻣالية الزكاة وإدارتھا في نفقاتھا دون التعدي على حقوق ﻣستحقيھا إليجاد حلول جذري"ة
لتلك األزﻣات والمشاكل ،وذلك بطريق إصدار أوراق تجارية ﻣن قبل بيت ﻣال الزكاة ،وتعجيل جمع الزكاة ،وغي"ر ذل"ك
ﻣن السبل المتاحة ،للتحكم في سرعة دوران النقود نقصانا أو زيادة ،وفي النھاي"ة أود اإلش"ارة إل"ى أن االجتھ"اد الحاص"ل
ھو ﻣن الباحث وليس حكما شرعيا فإن احتمل الصواب فمن ﷲ عز وجل ،وإن احتمل الخطأ فمني وﻣن الشيطان .
مشكلة البحث  :تكمن ﻣشكلة البحث في :
قلة األبحاث المتعلقة بإصدار بيت ﻣال الزكاة أوراق تجارية يمكن تداولھا .
.1
دور ھندسة ﻣالية الزكاة وإدارتھا في إيجاد حلول جذرية لألزﻣات والمشكالت االقتصادية .
.2
أھمية البحث  :يھدف البح"ث لبي"ان أھمي"ة فريض"ة الزك"اة ف"ي ح"ل ك"ل المعض"الت والمش"كالت االقتص"ادية س"واء كان"ت
حاصلة أو ﻣتوقع حصولھا في المستقبل ،ففيھ"ا ك"ل الحل"ول المناس"بة والقابل"ة للتطبي"ق ،لك"ن نحت"اج لالجتھ"اد ف"ي الف"روع
للتوصل للطرق واألساليب والوسائل المناسبة للتخلص ﻣن كل العقبات المالية واالقتصادية .
م((نھج البح((ث  :اعتم""دت الم""نھج اإلس""تقرائي ،فقم""ت بق""راءة التط""ورات المص""رفية والمالي""ة ف""ي العص""ور األول""ى للدول""ة
اإلسالﻣية ثم إجتھدت في تطبيق تلك التطورات على ﻣصارف الزكاة لتالئم الواقع الحالي .
ھيكل البحث  :يحتوي البحث على :
المبح""ث األول  :س""رعة دوران النق""ود ف""ي األدبي""ات االقتص""ادية  :وفي""ه  :ﻣفھ""وم س""رعة دوران النق""ود ،وس""رعة دوران
النق""ود ف""ي النظري""ات االقتص""ادية ،وس""رعة دوران النق""ود ف""ي الدراس""ات العملي""ة ،وكيفي""ة قي""اس س""رعة دوران النق""ود،
وﻣحددات سرعة دوران النقود .
المبح""ث الث""اني  :س""رعة دوران النق""ود ف""ي االقتص""اد اإلس""الﻣي  :وفي""ه  :ﻣش""روعية س""رعة دوران النق""ود ،واألوراق
التجارية في العصور اإلسالﻣية األولى ،وآثار تغير قيمة النقود .
المبح""ث الثال""ث  :دور ھندس""ة ﻣالي""ة الزك""اة وإداتھ""ا ف""ي تحقي""ق اإلس""تقرار االقتص""ادي  :وفي""ه  :ش""روط إص""دار األوراق
التجارية ﻣن قبل بيت ﻣال الزكاة ،وآلية عمل ھندسة ﻣالية الزكاة وإدارتھا حال التض"خم االقتص"ادي ،وآلي"ة عم"ل ھندس"ة
ﻣالية الزكاة وإدارتھا حال الركود االقتصادي ،وآلية عمل ھندسة ﻣالية الزكاة وإدارتھا حال الركود التضخمي .
المبحث األول  :سرعة دوران النقود في األدبيات االقتصادية
يتكون ھذا المبحث ﻣن  :ﻣفھوم سرعة دوران النقود ،وسرعة دوران النق"ود ف"ي النظري"ات االقتص"ادية ،وس"رعة دوران
النقود في الدراسات العلمية الواقعية ،وكيفية قياس سرعة دوران النقود ،وﻣحددات سرعة دوران النقود .
المطلب األول  :مقھوم سرعة دوران النقود
سميت سرعة تداول النقود ،وسميت سرعة دوران النقود ،ولم يثبت أي فرق بينھا فكالھما يحتمل نفس المعنى .
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تع""رف س""رعة دوران النق""ود بأنھ "ا  ":ﻣتوس""ط ع""دد الم""رات الت""ي تس""تخدم فيھ""ا وح""دة النق""د ف""ي ش""راء الس""لع والخ""دﻣات
المنتجة ﻣن قبل االقتصاد القوﻣي في فترة زﻣنية ﻣعينة ھي عادة سنة" ). (1
وتعرف بأنھا  ":اإلنفاق الكلي ﻣقسوﻣا على كمية النقود"). (2
وﻣما سبق يمكن التوصل إلى :
أن سرعة دوران النقود تشكل حلقة الوصل بين التدفق النقدي وكمية النقود ،وب"ين حج"م النق"ود وت"دفق الس"لع
.1
والخدﻣات ﻣن خالل األسعار المحددة في السوق). (3
.2
لھا تأثير على األنشطة االقتصادية بشكل ﻣسا ٍو أو أكثر ﻣن كمية النقود المتداولة). (4
حالة زيادة سرعة دوران النقود لھا تأثير ﻣباشر على التضخم االقتصادي .
.3
حالة انخفاض سرعة دوران النقود لھا تأثير ﻣباشر على الركود االقتصادي .
.4
توازن سرعة دوران النقود ﻣع كمية السلع والخدﻣات المنتجة يساعد على االستقرار االقتصادي.
.5
إﻣكانية استخدام سرعة دوران النقود كمؤشر لتقييم وقي"اس كف"اءة اس"تخدام وفعالي"ة إج"راء العملي"ات التبادلي"ة
.6
في االقتصاد). (5
المطلب الثاني  :سرعة دوران النقود في النظريات االقتصادية :
أوال  :المدرسة الكالسيكية
حالة األجل القصير  :يك"ون االقتص"اد ف"ي حال"ة تش"غيل كاﻣ"ل ﻣم"ا يجع"ل اإلنت"اج ف"ي حال"ة ثب"ات ،وبالت"الي ف"إن النق"ود ال
تطل"ب ل""ذاتھا وإنم""ا إلج"راء المب""ادالت االقتص""ادية ،وبالت""الي فإن"ه ي""تم إنفاقھ""ا ع""اجال أو آج"ال وھ""ذا يجع""ل س""رعة دوران
النقود تتصف بالثبات ،وذلك بسبب بطء التغير في التغيرات الھيكلية والعادات والعواﻣل المؤسسية في االقتصاد). (6
حالة األجل الطويل  :تتغير سرعة دوران النقود وذلك بسبب تغير العادات والعواﻣل المؤسسية والھيكلية في االقتصاد .
ثانيا  :المدرسة الكينزية :
ت""رى ھ""ذه المدرس""ة أن الطل""ب عل""ى النق""ود ھ""و المح""دد لس""رعة دوران النق""ود ،وأن الطل""ب عل""ى النق""ود يك""ون ب""دافع :
المعاﻣالت واالحتي"اط والمض"اربة ،وتوص"لت ھ"ذه المدرس"ة إل"ى وج"ود عالق"ة عكس"ية ب"ين الطل"ب عل"ى النق"ود وس"رعة
دوران النقود في ظل ﻣستوى ﻣعين ﻣن الدخل ،أي أن سرعة دوران النقود ﻣتغيرة في األجلين القصير والطويل). (7
ثالثا  :المدرسة النقدية ) نظرية كمية النقود الحديثة ( :
ي""رى أص""حاب ھ""ذه المدرس""ة أن الطل""ب عل""ى النق""ود يعتم""د عل""ى الم""وارد المتاح""ة لألف""راد وتش""مل  :ث""رواتھم أي ال""دخل
الدائم ،وﻣعدالت العائد المتوقعة على أصولھم ﻣقارنة بالعائ"د المتوق"ع عل"ى النق"ود ،وال"دخل ال"دائم يتص"ف بص"غر تقلبات"ه
في األجل القص"ير ،وف"ي األج"ل الطوي"ل يس"اوي ال"دخل ال"دائم ﻣتوس"ط ﻣتوق"ع ال"دخل وب"ذلك فإن"ه ال يتغي"ر كثي"را ،وب"ذلك
ف""إنھم ي""رون أن الطل""ب عل""ى النق""ود ال يتغي""ر ﻣ""ع حرك""ات ال""دورة االقتص""ادية ﻣ""ن رواج وكس""اد الرتب""اط الطل""ب النق""دي
بالدخل الدائم ﻣما يجعل الطلب النقدي ﻣستقرا وال يت"أثر بس"عر الفائ"دة ،وب"ذلك ف"إن التقلب"ات العش"وائية ف"ي الطل"ب النق"دي
تكون صغيرة ويمكن التنبؤ بھ"ا بواس"طة دال"ة الطل"ب النق"دي ،وطالم"ا أن دال"ة الطل"ب النق"دي غي"ر حساس"ة للتغي"رات ف"ي
سعر الفائ"دة فھ"ذا يعط"ي إﻣكاني"ة للتنب"ؤ بس"رعة دوران النق"ود بدرج"ة عالي"ة ،وي"رون أن دال"ة الطل"ب النق"دي تعتم"د عل"ى
ﻣستوى األسعار ،وعوائد السندات واألسھم ،وﻣعدل التغير في األس"عار وال"دخل ،ونس"بة الث"روة إل"ى ال"دخل ،وأن س"رعة
التداول تتغير بصورة قابلة للتنبؤ ألنھا دالة لمتغيرات اقتصادية ﻣعينة وﻣلموسة).(8
المطلب الثالث  :سرعة النقود في الدراسات العلمية الواقعية
أجري""ت العدي""د ﻣ""ن الدراس""ات العلمي""ة عل""ى أث""ر س""رعة دوران النق""ود عل""ى التض""خم ،والعواﻣ""ل المح""ددة لس""رعة دوران
النقود ،وفيما يلي سرد لبعض ھذه الدراسات ،والنتائج التي توصلت لھا :

1

 .حسين عمر  ،الموسوعة االقتصادية ،ط1412 4ھـ1992/م ،دار الفكر العربي – القاھرة ص . 247
 .2الناقة ،أحمد أبو الفتوح ،نظرية النقود والبنوك واألسواق المالية ،ص  ،57ﻣؤسسة شباب الجاﻣعة – االسكندرية .
 .3الس""يد ،عل""ي عب""د الم""نعم ،والعيس""ى ،ن""زار س""عد ال""دين ،النق""ود والمص""ارف واألس""واق المالي""ة  ،2004ص  238دار
الحاﻣد – عمان .
 .4برع""ي ،ﻣحم""د خلي""ل ،وﻣنص""ور ،عل""ي ح""افظ ،ﻣقدﻣ""ة ف""ي اقتص""اديات النق""ود والبن""وك  ،1990ص  89ﻣكتب""ة نھض""ة
الشرق  -القاھرة .
 .5البياتي ،طاھر فاضل ،وسماره ،ﻣيرال روحي ،النقود والبن"وك والمتغي"رات االقتص"ادية المعاص"رة ،ط2013 1م ص
 ،75دار وائل للنشر والتوزيع – عمان .
 .6برعي وﻣنصور ،ﻣرجع سابق ،ص . 123
 .7س""ليمان ،ھن""د ،العواﻣ"""ل المح""ددة لس"""رعة دوران النق""ود دراس"""ة تطبيقي""ة عل"""ى الس""ودان 2000 – 1970م  ،رس"""الة
ﻣاجس"""""""""""""""""تير /كلي"""""""""""""""""ة االقتص"""""""""""""""""اد – جاﻣع"""""""""""""""""ة الخرط"""""""""""""""""وم 2002م ص  14عل"""""""""""""""""ى ﻣوق"""""""""""""""""ع :
www.Khartoumspace.Uofk.edu/handle/123456789/12844
 .8المرجع السابق ص . 23 - 21
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أوال  :دراسة نرﻣين ﻣعروف غفور) : (1وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية :
 .1ت""ؤثر س""رعة دوران النق""ود عل""ى ﻣع""دالت التض""خم ،وتس""اھم س""رعة دوران النق""ود ف""ي ارتف""اع
األسعار بشكل كبير ،وھي المسؤولة عن ارتفاع ﻣعدالت التضخم بشكل أكبر ﻣن تأثير تغيرات العرض النقدي .
 .2تؤثر سرعة دوران النقود على السياس"ة النقدي"ة ،وق"د تفق"دھا فعاليتھ"ا ك"أداة إلدارة الطل"ب النق"دي
الكلي عندﻣا تكون سرعة دوران النقود ﻣتغيرة وال يمكن توقعھا ،فلو كانت ﻣستقرة الس"تطاعت الس"لطات النقدي"ة الت"أثير
على حجم الناتج واإلنفاق بمجرد تحقق التناسب بين عرض النقود كخزين وسرعة دورانھا .
ثانيا  :دراسة شورط 1982م) ،(2وقاﻣت الدراسة باختبار العالقة بين سرعة دوران النقود ونصيب الفرد ﻣن ال"دخل ف"ي
في اقتصاديات غرب ﻣاليزيا وسنغافورة في الفترة ) 1966 – 1951م( ،وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية :
ھنالك عالقة عكسية بين سرعة دوران النقود ونصيب الفرد ﻣن الدخل القوﻣي .
.1
ھنالك عالق"ة طردي"ة ب"ين س"رعة دوران النق"ود وع"دد أف"رع البن"وك التجاري"ة ،وﻣع"دل س"عر الفائ"دة ،وﻣع"دل
.2
التغير في األسعار .
ثالث""ا  :دراس""ة حس""ين )1999م() (3وھ"""ي دراس""ة لتحدي""د العالق"""ة ب""ين التض""خم وس"""رعة دوران النق""ود ف""ي الس"""ودان،
وتوصلت الدراسة إلى  :وجود عالقة طردية بين سرعة دوران النقود والتضخم النقدي .
رابعا  :دراسة ھند سليمان) ،(4وھي دراسة للعواﻣل المحددة لس"رعة دوران النق"ود عل"ى الس"ودان )2000 – 1970م (،
وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية :
ھنالك عالقة عكسية بين سرعة دوران النقود والتوازن النقدي المتباطئ .
.1
ھنال"ك عالق""ة طردي""ة ب""ين س"رعة دوران النق""ود وع"دد أف""رع البن""وك التجاري"ة ،ونس""بة العمل""ة خ""ارج الجھ""از
.2
المصرفي ،وﻣعدل التضخم ،ونصيب الفرد ﻣن إجمالي الدخل القوﻣي .
المطلب الرابع  :قياس سرعة دوران النقود
يمكن قياس سرعة دوران النقود بإحدى الطرق التالية :
س"رعة دوران المع"اﻣالت  :أي ﻣتوس"ط ع"دد الم"رات الت"ي تس"تخدم فيھ"ا ك"ل وح"دة ﻣ"ن الوح"دات النقدي"ة ف""ي
.1
المعاﻣالت ،أي في عملية البيع والشراء للسلع والخ"دﻣات واألوراق المالي"ة ف"ي الس"نة الواح"دة ،لك"ن ھ"ذه الطريق"ة تواج"ه
صعوبات في تقدير حجم أو عدد المعاﻣالت ،وتتخذ الصيغة الرياضية التالية :
سرعة دوران المعاﻣالت = حجم أو عدد المعاﻣالت ÷ كمية النقود المتداولة .
س""رعة ال""دوران الدخلي""ة  :وأس""اس ھ""ذه الطريق""ة ال "دخل أو الن""اتج الق""وﻣي ،أي المن""تج ﻣ""ن الس""لع والخ""دﻣات
.2
النھائية ،وتعرف بأنھا  :ﻣتوسط عدد المرات التي تنفق فيھا الوحدة النقدية باعتبارھا دخ"ال عل"ى الس"لع والخ"دﻣات خ"الل
سنة واحدة) ،(5فھي تقيس ﻣعدل إنفاق أو تدفق الدخل النقدي ،وتأخذ الصيغة الرياضية التالية :
سرعة الدوران الدخلية = الدخل أو الناتج القوﻣي ÷ كمية النقود في التداول .
المطلب الخامس  :محددات سرعة دوران النقود
تتحدد سرعة دوران النقود بعدة ﻣحددات أھمھا): (6
درجة انتظام استالم الدخل :
.1
ھنالك عالقة طردية بين انتظام إستالم ال"دخل وس"رعة دوران النق"ود ،فف"ي حال"ة انتظ"ام إس"تالم ال"دخل وتوق"ع ثب"ات ذل"ك
يقلل ﻣن حجم األرصدة النقدية المحتفظ بھا فيزيد سرعة دوران النقود ،وفي حالة عدم انتظ"ام إس"تالم ال"دخل وتوق"ع بع"دا
زﻣنيا في الحصول على دخل يزيد ﻣن ﻣيل األفراد إلدخار جزء أكبر إلنفاقه ﻣستقبال ﻣما يقل"ل ﻣ"ن س"رعة دوران النق"ود
.
 .1غفور ،نرﻣين ،تأثير تغيرات عرض النقود وسرعة دورانھا عل"ى ﻣع"دالت التض"خم ف"ي الع"راق ) 2013-1991م (،
ﻣجلة دنانير العدد السابع .
 .2سليمان ،ھند ،العواﻣل المحددة لسرعة دوران النقود دراسة تطبيقية على السودان ،ﻣرجع سابق .
 .3المرجع السابق .
 .4المرجع السابق .
 .5غفور ،نرﻣين ﻣعروف ،تأثير تغيرات عرض النقود وسرعة دورانھا على ﻣعدالت التضخم ف"ي الع"راق خ"الل الفت"رة
)2013 – 1991م( ،ﻣجلة دنانير العدد السابع ص . 23
 .6أنظر :
 البياتي ،طاھر ،النقود والبنوك والمتغيرات االقتصادية المعاصرة ،ﻣرجع سابق ،ص . 77 – 76 غف""ور ،ن""رﻣين ،ت""أثير تغي""رات ع""رض النق""ود وس""رعة دورانھ""ا عل""ى ﻣع""دالت التض""خم ف""ي الع""راق ،ﻣرج""عسابق ص . 12 – 11
 سليمان ،ھند ،العواﻣل المحددة لسرعة دوران النقود ،ﻣرجع سابق ص  23وﻣا بعدھا . الجنابي ،ھيل عجم"ي ،التموي"ل ال"دولي والعالق"ات النقدي"ة الدولي"ة 2004م ،ص  85وﻣ"ا بع"دھا ،دار وائ"ل –عمان .
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التزاﻣن بين استالم الدخل وإنفاقة :
.2
إن العالقة طردية بين إستالم الدخل وسرعة إنفاقه وسرعة دوران النق"ود ،فف"ي حال"ة س"رعة إنف"اق ال"دخل المس"تلم ي"ؤدي
إلى زيادة سرعة دوران النقود ،وحالة تباطؤ إنفاق الدخل المستلم يؤدي إلى انخفاض سرعة دوران النقود .
درجة توزيع الدخل بين اإلنفاق واالدخار :
.3
كلما زادت رغبة األفراد ف"ي اإلنف"اق أي المي"ل الح"دي لالس"تھالك ك"ان ﻣرتفع"ا ف"إن ھ"ذا يزي"د ﻣ"ن س"رعة دوران النق"ود،
وفي حالة رغبة األفراد في االدخار أي ارتفاع المي"ل الح"دي لالدخ"ار لھ"م فيك"ون دافع"ا لالحتف"اظ باألرص"دة النقدي"ة ﻣم"ا
يقلل ﻣن سرعة دوران النقود .
الدورات االقتصادية وطبيعة النشاط االقتصادي السائد في المجتمع :
.4
حال""ة ال""رواج واإلزدھ""ار االقتص""ادي يتخللھ""ا زي""ادة اإلنف""اق الكل""ي ﻣم""ا يحف""ز األف""راد والوح""دات االقتص""ادية عل""ى ع""دم
االحتفاظ باألرصدة النقدية ﻣما يزيد ﻣن سرعة دوران النقود ،وحالة الكساد والركود االقتصادي يتخلله انخفاض اإلنف"اق
الكلي ﻣما يحفز األفراد والوحدات االقتصادية على االحتفاظ باألرصدة النقدية ﻣما يقلل ﻣن سرعة دوران النقود .
ﻣدى توفر ﻣوجودات سائلة غير نقدية :
.5
الموجودات السائلة غير النقدية ھي  :وسائل ال"دفع الت"ي ال يمك"ن اعتبارھ"ا نق"دا ألنھ"ا ال تس"تعمل كوس"ائل ﻣبادل"ة أو قيم"ا
للقيم ولكنھا ﻣستودع للقيمة ،وأدوات ادخار لقيمة شرائية ،ولذلك فإنھا تشترك ﻣع النقود في تلبية الحاجات.
أﻣثلتھا  :الودائع االدخارية ،وسندات اإلدخ"ار ،واألوراق المالي"ة الحكوﻣي"ة والخاص"ة ،واألوراق التجاري"ة الص"ادرة ع"ن
المؤسسات المالية العاﻣة والخاصة ،والشيكات بكافة أنواعھا  ..........وغيرھا ،والتي تشترك ﻣع النقود في وظيفة خ"زن
القيم والطلب على السيولة لقابليتھا للتحويل إلى نقد بسرعة .
ﻣ"ع ت""وفر ھ""ذه المج""ودات بش""كل كبي""ر ت""ؤثر عل""ى س""رعة دوران النق""ود ﻣ""ن ج""انبين ،الجان""ب األولحال""ة حاج""ة الن""اس لھ""ا
وش""رائھا بالنق""د فتقل""ل الطل""ب النق""دي وتزي""د ﻣ""ن س""رعة دوران النق""ود ،والجان""ب الث""اني حال""ة اس""تخداﻣھا للمبادل""ة تقل""ل
العرض النقدي وتقلل سرعة تداول النقود ،والعكس صحيح عند عدم توفر كميات كبيرة ﻣن ھذه الموجودات .
اإلنفاق االستھالكي واإلنفاق االستثماري :
.6
يح"""دد اإلنف"""اق االس"""تثماري توقع"""ات المس"""تثمرين لمع"""دل ال"""ربح المس"""تقبلي ف"""إذا كان"""ت ﻣتفائل"""ة فيحف"""زھم عل"""ى زي"""ادة
استثماراتھم ،ويؤدي ذلك لزي"ادة اإلنف"اق االس"تثماري ﻣم"ا يترت"ب علي"ه زي"ادة س"رعة دوران النق"ود لكنھ"ا إيجابي"ة بس"بب
ربطھا بزيادة اإلنتاج ﻣستقبال .
أﻣ"ا اإلنف""اق االس""تھالكي فيتح""دد ب"اليقين ف""ي ثب""ات ال""دخل وﻣق"داره ،فھ""ذا يزي""د ﻣ""ن اإلنف"اق وبالت""الي زي""ادة س""رعة دوران
النقود ،والعكس صحيح ،وكذلك توقعات تغير أسعار السلع والخدﻣات ،فحالة التوقع باإلرتفاع يكون دافعا لزي"ادة اإلنف"اق
فيزيد سرعة دوران النقود ،وحالة توقع االنخفاض يكون ﻣشجعا لإلحتفاض بالنقود فيقلل سرعة دوران النقود .
درجة تقدم الجھاز المصرفي ،وﻣدى ثقة وتعاﻣل األفراد ﻣعه ،وﻣدى تقدم عادات الجمھور المصرفية :
.7
إن تق"دم وتط""ور الجھ""از المص""رفي ،وانتش"اره ب""ين الس""كان بش""كل أكب"ر ،وتعاﻣ""ل األف""راد ﻣع""ه بش"كل كبي""ر وبثق""ة عالي""ة،
وللمؤسس""ات المص"""رفية الق""درة الكافي"""ة عل""ى اجت"""ذات ﻣ"""دخرات كاف""ة األف"""راد ،ول""ديھا الق"""درة التس""ويقية ف"""ي توظي"""ف
المدخرات بسرعة وبأقل تكلفة ،وبوجود وتوفر وس"ائل االتص"االت المتقدﻣ"ة وأجھ"زة المقاص"ة المص"رفية الس"ريعة أدت
إلى تقليل احتفاظ األفراد بالنفود السائلة للتعاﻣل ،فتؤثر بزيادة سرعة دوران النقود ،والعكس صحيح .
المبحث الثاني  :سرعة دوران النقود في االقتصاد اإلسالمي
يتكون ھذا المبحث ﻣن  :ﻣشروعية سرعة دوران النقود ،واألوراق التجارية في العصور اإلسالﻣية القديمة ،وآثار تغي"ر
قيمة النقود .
المطلب األول  :مشروعية سرعة دوران النقود
دليل ﻣشروعية سرعة دوران النقود قوله سبحانه وتعالى  ":ﱠﻣآ أَفَآ َء ﱠ
ٱَ ُVعلَ ٰى َرسُولِ ِهۦ ِﻣ ۡن أَ ۡھ ِل ۡٱلقُ َر ٰى فَلِلﱠ" ِه َولِل ﱠرسُ"و ِل َولِ" ِذي
ۡٱلقُ ۡربَ ٰى َو ۡٱليَ ٰتَ َم ٰى َو ۡٱل َم ٰ َس ِكي ِن َو ۡٱب ِن ٱل ﱠسبِي ِل ك َۡي َال يَ ُكونَ دُولَ ۢةَ بَ ۡينَ ۡٱألَ ۡغنِيَ"آ ِء ِﻣ"ن ُكمۡۚ َو َﻣ"آ َءاتَ ٰٮ ُك" ُم ٱل ﱠرسُ"و ُل فَ ُخ" ُذوهُ َو َﻣ"ا نَھَ ٰٮ ُك"مۡ ع َۡن"هُ
ٱ َVإِ ﱠن ﱠ
ُوا َوٱتﱠقُ ْ
فَﭑنتَھ ۚ ْ
وا ﱠ ۖ
ب ﴿. (1)﴾٧
ٱَ َVش ِدي ُد ۡٱل ِعقَا ِ
ۢ
ووج"ه الدالل"ة ف""ي كلم"ة " دُولَ"ةَ " ﻣ""ن اآلي"ة  :ق"ال أب""و عم"رو ب"ن الع""الء :ال ّدول"ة )ب"الفتح( الظف""ر ب"الحرب وغي"ره ،وھ""ي
المصدر  .وبالضم اسم الشيء الذي يتداول ﻣن األﻣوال  .وكذا ق"ال أب"و عبي"دة :الدﱡول"ة اس"م الش"يء ال"ذي يُت"داول .وال ﱠدول"ة
الفعل) ،(2وبذلك فإن كلمة دُولة تشمل كل األﻣوال التي يتداولھا الناس ويتخذونھا عملة لھم .
المطلب الثاني  :األوراق التجارية في العصور اإلسالمية األولى
ظھرت األوراق التجارية التالية في العصور اإلسالﻣية األولى باإلضافة إلى النقود المعدنية المتداولة وھي :
الدينار الجيشي والدينار األسطولي :
.1
يقول القلقشندي " :فمسمى ال حقيقة ،وإنما يستعمله أھل ديوان الجيش في عبرة اإلقطاعات بأن يجعلوا لكل إقطاع عب"رة
دنانير ﻣعينة ﻣن قليل أو كثير ،وربما أخليت بعض اإلقطاعات ﻣن العبرة .على أنه ال طائل تحتھا وال فائ"دة ف"ي تعيينھ"ا،
 .1سورة الحشر .
 .2القرطبي ،الجاﻣع ألحكام القرآن ،المكتبة التوفيقية – ﻣصر . 14/18
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فربما كان ﻣتحصل ﻣائة دينار في إقطاع أكثر ﻣن ﻣتحصل ﻣائتي دينار فأكثر في إقطاع آخر .عل"ى أن ص"احب "ق"وانين
الدواوين" قد ذكر الدينار الجيشي في اإلقطاعات على طبقات ﻣختلفة في عبرة اإلقطاعات ،فاألجناد ﻣن الترك واألك"راد
والتركم""اني دين""ار كاﻣ""ل ،والكتاني""ة والعس""اقلة وﻣ""ن يج""ري ف""ي ﻣج""راھم دين""ارھم نص""ف دين""ار ،والعرب""ان ف""ي الغال""ب
دينارھم ثمن دينار ،وفي عرف الناس ثالثة عشر درھما وثلث). (1
الدراھم السوداء :
.2
يقول القلقشندي " :فأسماء على غير ﻣسميات كالدنانير الجيشية ،وكل درھم ﻣنھا ﻣعتبر في العرف بثلث درھم نقرة). (2
الدراھم القطع والمزايدة :
.3
يقول المقريزي  ":في شھر ربيع األول ﻣن سنة س"بع وتس"عين وثالثمائ"ة  .تزاي"د أﻣ"ر ال"دراھم القط"ع والمزاي"دة  .فبيع"ت
أربعة وثالثون درھما بدينار). (3
الصكوك والرقاع والمعاﻣالت :
.4
الص""كوك  :جم""ع ص""ك وھ""ي الورق""ة المكتوب""ة ب""دين ،وھ""ي الورق""ة الت""ي ك""ان يكت""ب ول""ي األﻣ""ر فيھ""ا ب""رزق ﻣ""ن الطع""ام
لمستحقه ،فيكتب فيھا أن لفالن كذا وكذا ﻣن الطعام). (4
وق""د أس""تخدﻣت ھ""ذه الص""كوك زﻣ""ن ﻣ""روان ب""ن الحك""م لتك""ون روات""ب للجن""د وﻣ""وظفي الدول""ة ،فتبايعھ""ا الن""اس قب""ل أن
يستوفوھا ،عن أبي ھريرة رضي ﷲ عنه أنه قال لمروان أحللت بيع الربا فقال ﻣ"روان ﻣ"ا فعل"ت فق"ال أب"و ھري"رة أحلل"ت
بيع الصكاك وقد نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى ق"ال فخط"ب ﻣ"روان الن"اس فنھ"ى ع"ن
بيعھ"ا ق"ال س"ليمان فنظ"رت إل"ى ح"رس يأخ"ذونھا ﻣ"ن أي"دي الن"اس) ،(5وب"ذلك ف"إن اإلعت"راض ل"م يك"ن عليھ"ا وإنم"ا عل""ى
تبايعھا .
السفتجة :
.5
ھي الكتاب الذي يرسله المقترض لوكيله ببلد ليدفع للمقرض نظي"ر ﻣ"ا أخ"ذه ﻣن"ه ببل"ده وھ"ي المس"ماة بالبالوص"ة) ،(6وق"د
تعاﻣ""ل المس""لمون بالس""فاتج أو ﻣ""ا يش""بھھا ﻣن""ذ عص""ر الص""حابة ،في""روى ع""ن عط""اء  :أن إب""ن الزبي""ر ك""ان يأخ""ذ ال""ورق
)الفضة المضروبة دراھم( ﻣ"ن التج"ار بمك"ة ،فيكت"ب لھ"م إل"ى البص"رة وإل"ى الكوف"ة .وك"ذلك ك"ان إب"ن عب"اس رض"ي ﷲ
عنھما يأخذ الورق بمكة على أن يكتب لھم بالكوفة بھا). (7
وب""ذلك أج""از السرخس""ي التعاﻣ""ل بالس""فاتج بن""اء عل""ى تعاﻣ""ل الص""حابة بھ""ا عل""ى أن ال يك""ون الوف""اء ﻣش""روطا فق""ال ":
والسفاتج التي تتعاﻣله الناس على ھذا أن أقرضه بغير شرط وكت"ب ل"ه س"فتجه ب"ذلك ف"ال ب"أس ب"ه وأن ش"رط ف"ي الق"رض
ذلك فھو ﻣكروه ألنه يسقط بذلك خطر الطريق عن نفسه فھو قرض جر نفعا"). (8
الحوالة :
.6
الحوالة ﻣشتقة ﻣن التحويل ،وھي عند الفقھ"اء نق"ل دي"ن ﻣ"ن ذﻣ"ة إل"ى ذﻣ"ة  ......ويش"ترط ف"ي ص"حتھا رض"ا المحي"ل ب"ال
خالف والمحتال عند األكثر ،والمحال عليه عند بعض ﻣن شذ ،ويشترط أيضا تماثل الحقين في الصفات ،وأن يك"ون ف"ي
شيء ﻣعلوم  .وﻣنھم ﻣن خصھا في النقدين وﻣنعھا في الطعام ألنه بيع الطعام قبل أن يستوفى). (9
يقول ناصر خسروا  ":إن المعاﻣالت التجارية في البصرة تجري كما يلي  :كل ﻣن كانت له نفائس يودعھا عند ص"راف
ويأخذ ﻣنه وصال بھا  .وعندﻣا يشتري التاجر شيئا يعطي حوالة على الصراف وھذا يصرفھا فكان التج"ار طيل"ة إق"اﻣتھم
بالبصرة يتعاﻣلون بالحواالت على الصيارفة"). (10
المطلب الثالث  :آثار تغير قيمة النقود

 .1القلقشندي ،أبي العباس أحمد ،صبح األعشى  443 - 442/3المطبعة األﻣيرية – القاھرة 1322ھـ 1914 /م .
 .2المرجع السابق . 443/3
 .3المقريزي ،تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي )ت 845ھـ( ،إغاثة األﻣة بكش"ف الغم"ة ،دراس"ة وتحقي"ق ك"رم حلم"ي
فرحان ،ص  139ط1437 1ھـ2007 /م .
 .4النووي ،يحيى بن شرف ،شرح صحيح ﻣسلم. 171/10 ،
 .5اإلﻣ"ام ﻣس""لم ،أب""و الحس""ين ﻣس""لم ب""ن الحج""اج النيس""ابوري ،ص""حيح ﻣس""لم ،كت""اب البي""وع ،ب""اب بط""الن بي""ع المبي""ع قب""ل
القبض حديث رقم . 1528
 .6الموسوعة الفقھية الكويتية ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالﻣية  23/25ط1412 1ھـ1992/م ﻣط"ابع دار الص"فوة –
ﻣصر .
 .7السرخسي ،شمس الدين ،المبسوط ،37/14 ،دار المعرفة – بيروت .
 .8السرخسي ،شمس الدين ،المبسوط ، 37/14 ،دار المعرفة – لبنان .
 .9اب""ن حج""ر العس""قالني ،أحم""د ب""ن عل""ي ،ف""تح الب""اري ش""رح ص""حيح البخ""اري 585/4 ،ط1421 3ھ""ـ دار الس""الم –
الرياض .
 .10الدوري ،عبد العزيز ،تاريخ العراق االقتصادي ف"ي الق"رن الراب"ع الھج"ري ،ص  ،166ط ،1974 2دار المش"رق –
بيروت .
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…The impact of engineering and management
إن لتغير قيمة النقود آثارا سلبية على كثير ﻣن نواحي الحياة سواء كانت الدينية ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،والسياس"ية،
ويمكن إجمالھا بما يلي :
الناحية الدينية :
.1
يقول عمر بن الخطاب رضي ﷲ عنه  ":إني أرى الزﻣان تختلف فيه الدية ،فتنخفض فيه قيمة اإلب"ل وترتف"ع في"ه ،وأرى
أن المال قد كثر ،وأنا أخشى عليكم الحكام بع"دي ،وأن يص"اب الرج"ل المس"لم فتھل"ك ديت"ه بالباط"ل،وأن ترتف"ع ديت"ه بغي"ر
حق ،فتحمل على قوم ﻣسلمين فتجتاحھم ،فليس على أھ"ل الق"رى زي"ادة ف"ي تغل"يظ عق"ل ،وال ف"ي الش"ھر الح"رام ،وال ف"ي
الحرم ،وال على أھل القرى فيه تغل"يظ ،وال ي"زاد في"ه عل"ى إثن"ى عش"ر ألف"ا ،وعق"ل أھ"ل البادي"ة عل"ى أھ"ل اإلب"ل ﻣئ"ة ﻣ"ن
اإلبل على أسنانھا ،كما قضى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ،وعلى أھل البقر ﻣئتا بقرة ،وعلى أھل الشاة ألفا شاة ،ول"و
أقيم على أھل القرى إال عقلھم يكون ذھبا وورقا ،فيقام عليھم ،ولو كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وس"لم قض"ى عل"ى أھ"ل
القرى ﻣن الذھب والورق عقال ﻣسمى ال زيادة فيه ،التبعنا قضاء رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وس"لم في"ه ،ولك"ن ك"ان يقيم"ه
على أثمان اإلبل").(1
ﻣن األثر السابق نالحظ تغير قيمة الدية بسبب تغير قيمة اإلبل ،وھ"ذا يك"ون بس"بب تغي"ر قيم"ة النق"ود ،وك"ذلك تغي"ر قيم"ة
نصاب الزكاة ،وحد القطع ،وغيرھا ﻣن الكفارات واألحكام المالية الشرعية ،وذلك بسبب تغير قيمة ال"ذھب أو الفض"ة أو
الثروة الحيوانية أو غير ذلك ﻣما أرتبط بھم ،وكل ذلك بسبب تغير قيمة النقود .
الناحية االقتصادية :
.2
إن تغير قيمة النقود يؤثر على ﻣعاﻣالت الناس ،ويقع االختالف بينھم ،ويتضرر أصحاب الديون ،والبي"وع اآلجل"ة ،وھ"ذا
ﻣا أكده ابن القيم رحمه ﷲ حيث يق"ول  ":ال"دراھم وال"دنانير أثم"ان المبيع"ات ،وال"ثمن ھ"و المعي"ار ال"ذي ب"ه يع"رف تق"ويم
األﻣوال فيجب أن يكون ﻣحدودا ﻣضبوطا ال يرتفع وال ينخفض إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع ل"م يك"ن لن"ا ثم"ن
نعتبر به المبيعات ،بل الجميع سلع ،وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاج"ة ض"رورية عاﻣ"ة ،وذل"ك ال يمك"ن
إال بسعر تعرف ب"ه القيم"ة ،وذل"ك ال يك"ون إال ب"ثمن تق"وم ب"ه األش"ياء ويس"تمر عل"ى حال"ة واح"دة ،وال يق"وم ھ"و بغي"رة إذ
يص""ير س""لعة يرتف""ع وي""نخفض فتفس""د ﻣع""اﻣالت الن""اس ويق""ع الخ""الف ،ويش""تد الض""رر كم""ا رأي""ت ﻣ""ن فس""اد ﻣع""اﻣالتھم
والضرر الالحق بھم حين أتخذت الفلوس سلعة تعد للربح ،فعم الضرر وحصل الظلم ولو جعلت ثمنا واح"دا ال يزي"د وال
ينقص بل تقوم به األشياء وال تقوم ھي بغيرھا لصلح أﻣر الناس"). (2
ويكون التأثير على أصحاب الدخول الثابتة ،وھذا ﻣا أكده أبن خلدون حينما قال ":فإذا ال"رخص المف"رط ﻣجح"ف بمع"اش
المحترفين بذلك الصنف الرخيص ،وكذا الغالء المفرط أيضا  .وربما يكون ف"ي الن"ادر س"ببا لنم"اء الم"ال بس"بب احتك"اره
وعظ"م فائدت"ه  .وإنم""ا ﻣع"اش الن""اس وكس"بھم ف"ي التوس""ط ﻣ"ن ذل""ك وس"رعة حوال"ة األس""واق) .وﻣعرف"ة( ذل""ك ترج"ع إل""ى
العوائد المتقررة بين أھل العمران). (3
وقد يكون التأثير على رأس المال وخاصة في المضاربة فيكون أثره عل"ى األرب"اح ،وھ"ذا ﻣ"ا أك"ده الحط"اب حينم"ا أش"ار
إل""ى أن  :ك""ل ﻣ""ا تختل""ف قيمت""ه باإلرتف""اع واإلنخف""اض ،ال يج""وز أن يجع""ل رأس ﻣ""ال ف""ي المض""اربة ،ألن""ه عن""د نھاي""ة
المض""اربة إذا أراد رد رأس الم""ال وق""د ارتفع""ت قيمت""ه ،يس""تغرق رأس الم""ال جمي""ع ال""ربح أو ج""زءا ﻣن""ه ،وإذا انخف""ض
يصير جزءا ﻣن رأس المال ربحا). (4
وفي ھذا دعوة لوجوب الثبات النسبي لقيمة النقود المتداولة لحماية االستثمارات القائمة ،فإنخفاض قيمة النقود يزيد ﻣن
خسارة المستثمرين ،ويؤدي بھم لإلفالس والخروج ﻣن السوق ،وھذا ال يفضله الشرع اإلسالﻣي ،بل دعا اإلسالم إلى
عدم تصفية االستثمارات القائمة إال لحاجة  -والحاجة إﻣا خسارة أو استثمار آخر  -على أن يستبدلھا باستثمارات
أخرى ،ودليل ذلك قوله عليه الصالة والسالم َ ":ﻣن باع داراً أو عقارا فلم يجعل ثمنه في ﻣثله كان قمنا أن ال يبارك
فيه"). (5
ويقاس على ذلك كل االستثمارات القائمة بكل القطاعات الصناعية ،والزراعية ،والخدﻣية ،والحرفية ،والتجارية،
والسياحية ،إذا ﻣا أراد أصحابھا تصفيتھا لحاجة ،باستبدالھا باستثمارات أخرى بنفس القطاع أو قطاع آخر .
ويقاس على ذلك تحديث االستثمارات القائمة القديمة لتواكب التطور العلمي والفني الحاصل ،ويكون إلنتاجھا القدرة
على المنافسة والتقدم نوعا وكما .
 .1عبد الرزاق ،أبي بكر عب"د ال"رزاق ب"ن ھم"ام الص"نعاني)  ،(211 – 126المص"نف ،عن"ى بتحقي"ق نصوص"ه وتخ"ريج
أحاديث""ه والتعلي""ق علي""ه ،حبي""ب ال""رحمن األعظم""ي 295/9 ،ط1392 1ھ""ـ1972 /م ح""ديث رق""م  17270ﻣنش""ورات
المجلس العلمي .
 .2ابن القيم الجوزية ،ﻣحمد بن أبي بكر )ت 751ھـ( ،إعالم الموقعين عن رب العالمين ،قراءه وق"دم ل"ه وخ"رج أحاديث"ه
أبو عبيده ﻣشھور بن حسن آل سلمان 402 – 401/3 ،ط1423 1ھـ دار ابن الجوزي  -الرياض .
 .3اب""ن خل""دون ،عب""د ال""رحمن ،المقدﻣ""ة ،تحقي""ق  :حاﻣ""د أحم""د الط""اھر ،ص  ،479ط1425 1ھ""ـ2004 /م ،دار الفج""ر
للتراث – القاھرة .
 .4الحطاب ،ﻣحمد بن ﻣحمد بن عبد الرحمن ،ﻣواھب الجليل لشرح ﻣختصر خليل ،444/7 ،عالم الكتب – بيروت .
 . 5سنن ابن ﻣاجة ،حديث رقم . 2491
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تفقد النقود وظائفھا وھي  :وح"دة للقي"اس ،ووس"يط للتب"ادل ،وﻣس"تودع للث"روة أو أداة الخت"زان الق"يم ،وقاع"دة للم"دفوعات
المؤجلة وتسوية الديون وااللتزاﻣات.
وھذا ﻣا تأكد ﻣن خالل أقوال الفقھاء القدﻣاء حيث :قال ابن تيميه  ":فإن المقصود ﻣن األثمان أن تكون ﻣعي"ارا لألﻣ"وال،
يتوسل بھا إلى ﻣعرفة ﻣقادير األﻣوال ،وال يقصد االنتفاع بعينھا ") ،(1وقال الغزالي في ذلك  ":فخلق ﷲ تع"الى ال"دنانير
والدراھم حاكمين وﻣتوسطين ب"ين س"ائر األﻣ"وال ،حت"ى تق"در األﻣ"وال بھم"ا ،فيق"ال ھ"ذا الجم"ل يس"وي ﻣائ"ة دين"ار ،وھ"ذا
الق""در ﻣ""ن الزعف""ران يس""وي ﻣائ""ة ،ﻣنھم""ا ﻣ""ن حي""ث أنھم""ا ﻣس""اويان بش""يء واح""د إذا ﻣتس""اويان وإنم""ا أﻣك""ن التع""ديل
بالنقدين") ،(2وقال ابن رشد ":إنما المقصود بھا ) الذھب والفض"ه( تق"دير األش"ياء الت"ي لھ"ا ﻣن"افع ض"رورية") ،(3وق"ال
اب"ن عاب"دين  ":ألن ال""ثمن غي"ر ﻣقص""ود ب"ل وس"يلة إل""ى ﻣقص"ود ،إذ االنتف""اع باألعي"ان ال باألثم"ان ،ولھ""ذا اش"ترط وج""ود
المبيع دون الثمن فبھذا االعتبار صار الثمن ﻣن جملة الشروط بمنزلة آالت الصناع "). (4
يلحق الضرر بالدائنين ،والمعاﻣالت المؤجلة ،والبيوع اآلجل"ة ،وﻣھ"ور النس"اء ،وأص"حاب ال"دخول المنخفض"ة ،وھ"ذا ﻣ"ا
أكده السيوطي حينما بين كراھية ضرب اإلﻣام الدراھم المغشوشة ،ألن فيه إفسادا للنقود وإضرارا لذوي الحقوق وغ"الء
األسعار). (5
الناحية االجتماعية :
.3
يؤدي تغي"ر قيم"ة النق"ود إل"ى انتش"ار الطبقي"ة وﻣ"ا يترت"ب عل"ى ذل"ك ﻣ"ن انتش"ار للحق"د والحس"د ،وانتش"ار للس"رقة والس"لب
والنھب والغصب وغير ذلك ،وھذا ﻣا أكد عليه المقريزي فبين أن وقت الغالء الذي ضرب ال"بالد )ﻣص"ر( ت"أثر الفق"راء
والمس"""اكين وزاد الم"""وت بي"""نھم ،ول"""م يج"""دوا ﻣ"""ا ي"""أكلون ،أﻣ"""ا التج"""ار والباع"""ة وأص"""حاب الص"""نائع فاس"""تفادوا وكث"""رة
أرباحھم).(6
وفي ھذا إنعدام لألﻣن واالستقرار ،واالستقراراألﻣني يعني  :أن يكون الفرد آﻣنا ﻣن اإلعتداء عليه في نفسه وعرضه
وﻣاله وﻣسكنه أو أي حق ﻣن حقوقه شريطة عدم اإلضرار باآلخرين في تصرفاته) ،(7وبذلك نضمن لكل أفراد
المجتمع اإلسالﻣي الضرورات الخمس وھي حفظ  :النفس والدين والنسل والعقل والمال ،وفي تحقيق االستقرار األﻣني
والسياسي وإيجاد الحرية المنضبطة بالضوابط الشرعية ،والتي تتحقق بعدل السلطان ،واألخوة ،وإخماد الفتن تعطي
الحافز والطمأنينة والنظرة التفاؤلية للمستثمرين .
يقول ابن خلدون في ذلك  ":اعلم أن العدوان على الناس ف"ي أﻣ"والھم ذاھ"ب بآﻣ"الھم ف"ي تحص"يلھا واكتس"ابھا ،لم"ا يرون"ه
حينئذ ﻣن أن غايتھا وﻣصيرھا انتھابھا ﻣن أيديھم ،وإذا ذھبت آﻣالھم في اكتسابھا وتحصيلھا انقبضت أي"ديھم ع"ن الس"عي
في ذلك  ،...فإذا كان االعتداء كثيرا عاﻣا في جميع أبواب المعاش ك"ان القع"ود ع"ن الكس"ب ك"ذلك ،لذھاب"ه باآلﻣ"ال جمل"ة
بدخول"ه ﻣ"ن جمي"ع أبوبھ"ا ،وإن ك"ان االعت"داء يس"يرا ك"ان االنقب"اض ع"ن الكس"ب عل"ى نس"بته ،والعم"ران ووف"وره ونف"اق
أسواقه إنما ھو باألعمال وسعي الناس في المصالح والمكاس"ب ذاھب"ين وج"ائين .ف"إذا قع"د الن"اس ع"ن المع"اش وانقبض"ت
أيديھم عن المكاسب كسدت أسواق العمران وانتقصت األحوال و)أبذع( الناس في اآلفاق ﻣ"ن غي"ر تل"ك اإليال"ة ف"ي طل"ب
الرزق فيما خرج عن نطاقھا ،فخف ساكن القطر وخلت دياره وخربت أﻣصاره"). (8
الناحية السياسية :
.4
يؤدي تغير قيمة النقود وخاصة انخفاضھا إلى ضعف قوة الدولة وعدم ھيمنتھا ،وبالتالي زيادة طمع الدول األخ"رى بھ"ا،
وھ""ذا ﻣ""ا أك""ده المقري""زي إن""ه ف""ي س""نة 352ھ""ـ ف""ي زﻣ""ن الدول""ة اإلخش""يدية ،وق""ع غ""الء بس""بب قل""ة ﻣ""اء الني""ل ،فارتفع""ت
األسعار ،فما كان بدينار صار بثالثة دنانير ،وكان ھذا ﻣن أسباب دخول الفاطميين إلى ﻣصر). (9
ويقول ابن خلدون  ":وأعلم أن السلطان ال يثمر ﻣاله ويدر ﻣوجودة إال الجباية ،وإدرارھا إنما يكون بالعدل في أھل
األﻣوال ،والنظر لھم ،فبذلك تنبسط آﻣالھم وتنشرح صدورھم لآلخذ في تثمير األﻣوال وتنميتھا"). (10

 .1أبن تيميه ،شيخ اإلسالم أحمد ،ﻣجموع فتاوى ،ترتيب عبد الرحمن بن ﻣحمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي،
 471/29دار عالم الكتب – الرياض 1412ھـ 1991 /م .
 .2الغزالي ،أبو حاﻣد ،إحياء علوم الدين ،وبھاﻣشه تخريج الحافظ العراقي ،2226/4 ،ط1395 1ھـ 1975 /م دار
الفكر – بيروت .
 .3ابن رشد ،أبو الوليد ﻣحمد بن رشد ،بداية المجتھد ونھاية المقتصد 99/2 ،دار الفكر – بيروت .
 .4ابن عابدين ،ﻣحمد أﻣين ،حاشية رد المحتار على الدر المختار 501/4 ،ط1386 2ھـ 1966 /م ،دار الفكر –
بيروت .
 .5السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن ،الحاوي للفتاوى 98/1 ،ط1422 1ھـ2000/م دار الكتب العلمية – بيروت .
 .6المقريزي ،كشف الغمة ،ﻣرجع سابق ،ص . 109
 . 7بني ھني ،حسين ،حوافز االستثمار في اإلسالم ،رسالة دكتوراه غير ﻣنشورة ص . 220
 . 8ابن خلدون ،المقدﻣة ،ﻣرجع سابق ص . 351
 . 9المقريزي ،ﻣرجع السابق ،ص . 88 - 87
 . 10ابن خلدون ،المقدﻣة ،ﻣرجع سابق ص . 347
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إن العدل في أھل األﻣوال يكون باألخوة والعدالة االجتماعية واالقتصادية ،وتحقيق االستقرار السياسي واألﻣني الذي
يحققھما استقرار قيمة النقود المحقق ركيزة استثمارية ،وھي بيئة آﻣنة ﻣستقرة وﻣتحابة ﻣحفزة لكل أنواع االستثمار بكل
القطاعات االقتصادية .
المبحث الثالث  :دور ھندسة مالية الزكاة وإدارتھا في تحقيق االستقرار االقتصادي
يتك"ون ھ"ذا المبح""ث ﻣ"ن  :ش"روط إص""دار األوراق التجاري"ةﻣن قب""ل بي"ت ﻣ"ال الزك"اة ،وآلي"ة عم"ل الزك""اة حال"ة التض""خم
االقتصادي ،وآلية عمل الزكاة حالة الركود االقتصادي ،وآلية عمل الزكاة حالة الركود التضخمي .
المطلب األول  :شروط إصدار األوراق التجارية من قبل بيت مال الزكاة
يشترط الشروط التالية إلصدار أوراق تجارية ﻣن قبل بيت ﻣال الزكاة :
 .1أن تتمتع األوراق التجارية بقوة قانونية حكوﻣية ﻣستمدة ﻣن الق"وانين والتش"ريعات الص"ادرة ع"ن
الدولة ﻣن خالل السلطة النقدية ،والتي تفرض قبولھا وتسوية المعاﻣالت وتسديد كافة االلتزاﻣات بھا .
 .2أن يك"ون إص""دارھا بكفال""ة بي""ت ﻣ""ال الزك""اة حي""ث يس""تطيع أي ش""خص طبيع""ي أو ﻣعن""وي حاﻣ""ل
لتلك األوراق ﻣن استبدالھا نقدا ﻣن بيت ﻣال الزكاة وفي أي وقت شاء .
أن ي""تم إص""دار األوراق التجاري""ة بفئ""ات ﻣختلف""ة  :خمس""ة دن""انير ،عش""رة دن""انير ،عش""رون دين""ارا ،خمس""ون
.3
دينارا ،ﻣئة دينار .
أن يتم تغطية كافة األوراق التجارية الصادرة بالنقود المحلية ﻣن قبل بيت ﻣال الزكاة .
.4
أن ال يتم بيع تلك األوراق ألن ذلك ربا ﻣحرم شرعا ،وإنما يتم التعاﻣل بھا وصرفھا بنفس قيمتھا .
.5
أن يخالف شكلھا شكل النقود المتداولة حتى يسھل تمييزھا وﻣعرفتھا .
.6
أن تصدر بمواصفات فنية خاصة يصعب تزويرھا أو إصدارھا ﻣن أية جھة أخرى .
.7
إص"دار الق""وانين والتش""ريعات واألنظم""ة والتعليم""ات الت"ي تحك""م إص""دار تل""ك األوراق ،وإدارتھ""ا ،وض""بطھا،
.8
وتداولھا كي تقوم بأداء وظائفھا المختلفة وبالصورة الصحيحة ،وﻣعاقبة كل ﻣن يحاول التعدي أو العبث بھا .
أن يتولى بيت ﻣال الزكاة وكافة فروعه المنتشرة بإصدار تلك األوراق ،وال يجوز ألي جھة كانت إص"دارھا
.9
وألي سبب .
أن تكون كمية إصدارھا ﻣوافقة للسياسة االقتصادية المعمول بھا ف"ي البل"د ،وأن ال تتع"ارض كمي"ة إص"دارھا
.10
ﻣع أية سياسة أخرى أيا كانت .
أن يك""ون الھ""دف ﻣ""ن إص""دارھا ھ""و القض""اء عل""ى األزﻣ""ات االقتص""ادية الحاص""لة ،كالتض""خم االقتص""ادي،
.11
والركود االقتصادي ،والركود التضخمي ،أو غير ذلك،والسعي إلعادة االقتصاد لحالة التوازن .
حالة تلف أية ورقة أو تعرضھا للتمزق أو غير ذلك إعادتھا لبيت ﻣال الزكاة إلعادة إصدار بدال ﻣنھا .
.12
المطلب الثاني  :آلية عمل ھندسة مالية الزكاة وإدارتھا حالة التضخم االقتصادي
أوال  :تعري""ف التض""خم :ھ""و  :الزي""ادة المس""تمرة ف""ي المس""توى الع""ام لألس""عار خ""الل فت""رة زﻣني""ة ول""ه ص""ور واش""كال
ﻣختلفة). (1
إن الزيادة المس"تمرة ف"ي األس"عار تعن"ي االنخف"اض المس"تمر ف"ي قيم"ة النق"ود ،وھ"ذا ي"دفع بأص"حاب النق"ود إل"ى اإلس"راع
لل"تخلص ﻣنھ""ا إﻣ""ا باس""تثمارھا أو تحويلھ""ا إل"ى نق""د عين""ي ،ﻣم""ا يزي""د ﻣ""ن س"رعة دوران النق""ود فتزي"د ﻣ""ن ح""دة التض""خم،
بحسب ﻣا أثبتته الدراسات العلمية والبحثية السابقة الذكر .
إن فريضة الزكاة المستمدة ﻣن الشريعة اإلسالﻣية الربانية المصدر ،والتي تتصف بالكمال والصالح لكل زﻣان وﻣك"ان،
فھي تستطيع أن تتحكم بسرعة دوران النقود وتقليلھا لكبح التضخم والعودة لالستقرار االقتصادي ،والطريق"ة المثل"ى ف"ي
ذل"ك قي"ام بي""ت ﻣ"ال الزك""اة بإص"دار الس""فاتج أو أذون"ات الخزين"ة أو الكمبي""االت أو س"ندات الس""حب المنض"بطة بالض""وابط
الشرعية .
السفاتج أو أذونات الخزينة أو الكمبياالت أو سندات الس"حب وكم"ا يعرفھ"ا الق"انون األردن"ي ھ"ي  ":ﻣح"رر ﻣكت"وب وف"ق
شرائط ﻣذكورة في القانون ويتضمن أﻣرا صادرا ﻣن شخص ھو الساحب إلى شخص آخر ھو المسحوب عليه بأن ي"دفع
ألﻣر شخص ثالث ھو المستفيد أو حاﻣل السند ﻣبلغا ﻣعينا بمجرد اإلطالع أو في ﻣيعاد ﻣعين أو قابل للتعيين"). (2
ثانيا  :آلية عمل ھندسة ﻣالية الزكاة وإدارتھا
إن آلية عمل ھندسة ﻣالية الزكاة وإدارتھا تتلخص بالنقاط التالية :
أن يجمع بيت ﻣال الزكاة حصيلة الزكاة النقدية ﻣن ﻣستحقيھا ويتم إيداعھا لديه .
.1
أن يص""در بي""ت ﻣ""ال الزك""اة األوراق التجاري""ة ،ويس""لمھا لمس""تحقيھا ﻣ""ن األص""ناف الثماني""ة الت""ي وردت ف""ي
.2
ب َو ۡٱل ٰ َغ ِر ِﻣينَ َوفِ"ي َس"بِي ِل ﱠ
ص َد ٰقَ ُ
سورة التوبة ۞":إِنﱠ َما ٱل ﱠ
ٱِV
ت لِ ۡلفُقَ َرآ ِء َو ۡٱل َم ٰ َس ِكي ِن َو ۡٱل ٰ َع ِملِينَ َعلَ ۡيھَا َو ۡٱل ُمؤَلﱠفَ ِة قُلُوبُھُمۡ َوفِي ٱل ﱢرقَا ِ
ﱠ
ض ٗة ﱢﻣنَ ﱠ ۗ
ٱَ ِVوٱَ ُVعلِي ٌم َح ِك ٞيم ﴿. " ﴾٦٠
َو ۡٱب ِن ٱل ﱠسبِي ۖ ِل فَ ِري َ
 .1األفندي ،ﻣحمد أحمد ،ﻣقدﻣة في علم االقتصاد الكلي ،ص  279ط2013 5م ،األﻣين للنشر والتوزيع – صنعاء .
 .2عبد ﷲ ،خالد أﻣين ،وطراد ،إسماعيل ،إدارة العمليات المص"رفية المحلي"ة والدولي"ة ،ص 189ط2011 2م ،دار وائ"ل
للنشر والتوزيع – عمان .
344

Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 7(4), pp.336-349

أن ال تك""ون ھنال""ك فت""رة زﻣني""ة طويل""ة ب""ين جم""ع الزك""اة وتوزي""ع األوراق التجاري""ة الص""ادرة ع""ن بي""ت ﻣ""ال

.3
الزكاة .
أن توزع األوراق التجارية الصادرة عن بيت ﻣال الزكاة ح"ال جم"ع الزك"اة ،ف"إذا جمع"ت الزك"اة ش"ھريا في"تم
.4
توزيع األوراق التجارية شھريا أيضا .
أن يقوم ﻣستلموا األوراق التجارية باستخداﻣھا لشراء حوائجھم ﻣن السلع والخدﻣات ﻣن تجار التجزئة .
.5
 .6أن يقوم تجار التجزئ"ة ح"ال وج"وب الزك"اة عل"ى أﻣ"والھم ب"دفعھا ﻣ"ن تل"ك األوراق التجاري"ة إل"ى
بيت ﻣال الزكاة ،وﻣا يتبقى لديھم ﻣن أوراق يدفعونھا لتجار الجملة لتسديد ﻣا يترتب عليھم ﻣن ﻣستحقات نقدية .
 .7أن يقوم تجار الجملة حال وجوب الزكاة على أﻣوالھم بدفعھا ﻣن تلك األوراق التجارية إل"ى بي"ت
ﻣال الزكاة ،وﻣا يتبقى لديھم ﻣن أوراق تجارية يدفعونھا للمنتجين لتسديد ﻣا يترتب عليھم ﻣن ﻣستحقات نقدية.
 .8أن يقوم المنتجين ح"ال وج"وب الزك"اة عل"ى أﻣ"والھم ب"دفعھا ﻣ"ن تل"ك األوراق التجاري"ة إل"ى بي"ت
ﻣال الزكاة ،وﻣا يتبق"ى ﻣ"ن أوراق تجاري"ة إﻣ"ا ي"دفعونھا ألص"حاب الم"واد األولي"ة أو اس"تبدالھا ﻣ"ن بي"ت ﻣ"ال الزك"اة نق"دا
إلعادة استثمارھا .
 .9أن يق""وم أص""حاب الم""واد األولي""ة ح""ال وج""وب الزك""اة عل""ى أﻣ""والھم ب""دفعھا ﻣ""ن تل""ك األوراق
التجارية إلى بيت ﻣال الزك"اة ،وﻣ"ا يتبق"ى ل"ديھم ﻣ"ن أوراق تجاري"ة يقوﻣ"ون باس"تبدالھا ﻣ"ن بي"ت ﻣ"ال الزك"اة نق"دا إلع"ادة
استثمارھا .
وبذلك فإن آلية عمل ھندسة ﻣالية الزكاة بإصدار األوراق التجارية حالة التضخم االقتصادي تعمل عل"ى تخف"يض س"رعة
دوران النقود بنسبة :
نس""بة انخف""اض س""رعة دوران النق""ود ﻣ""ن توزيع""ا عل""ى ﻣس""تحقيھا تق""در ب""ـ ) (%2.5أي بق""دار نس""بة حص""يلة
.1
الزكاة .
نسبة انخفاض سرعة دوران النقود ﻣن دفعھ"ا لتج"ار التجزئ"ة تق"در ب"ـ ) (%5وذل"ك إلس"تالﻣھم تل"ك األوراق
.2
ﻣن ﻣستحقيھا ثم دفع زكاة أﻣوالھم ﻣنھا .
نسبة انخفاض سرعة دوران النقود ﻣن دفعھا لتجار الجملة تقدر بـ ) (%5وذلك الستالﻣھم تل"ك األوراق ﻣ"ن
.3
تجار التجزئة ودفع زكاة أﻣوالھم ﻣنھا .
نسبة انخف"اض س"رعة دوران النق"ود ﻣ"ن دفعھ"ا للمنتج"ين تق"در ب"ـ ) (%5وذل"ك الس"تالﻣھم تل"ك األوراق ﻣ"ن
.4
تجار الجملة ودفع زكاة أﻣوالھم ﻣنھا .
نسبة انخفاض سرعة دوران النقود ﻣن دفعھا ألصحاب الم"واد األولي"ة تق"در ب"ـ ) (%5وذل"ك الس"تالﻣھم تل"ك
.5
األوراق ﻣن المنتجين ودفع زكاة أﻣوالھم ﻣنھا .
وبذلك يكون ﻣقدار انخفاض نس"بة س"رعة دوران النق"ود ﻣ"ن تل"ك العملي"ة بمق"دار %5 + %5 + %5 + %5 + %2.5
=  %22.5خالل الحول أو السنة الواحدة ،وھذا يساھم في خفض نسبة التضخم بنفس المقدار .
أﻣا عن كمية األوراق التجارية الصادرة عن بيت ﻣال الزكاة فيمكن حسابھا ﻣن المعادلة التالية :
سرعة دوران الدخل = الدخل أو الناتج القوﻣي ÷ كمية النقود المتداولة
وعليه فتكون :
كمية النقود المتداولة للدولة اإلسالﻣية = كمية النقود المتداولة  +األوراق التجارية الصادرة عن بيت ﻣال الزكاة
وعليه فإن :
سرعة دوران الدخل = الدخل أو الناتج الق"وﻣي ÷ ) كمي"ة النق"ود المتداول"ة  +األوراق التجاري"ة الص"ادرة ع"ن بي"ت ﻣ"ال
الزكاة ( .
وحتى تتحقق النقطة المثل"ى لس"رعة دوران النق"ود يمك"ن ال"تحكم بكمي"ة األوراق التجاري"ة الص"ادرة ﻣ"ن بي"ت ﻣ"ال الزك"اة
بالزيادة والنقصان إلعادة االقتصاد إلى حالة االستقرار .
وفي ھذا زيادة الطلب على المنتجات ،فيزداد ربح المنتجين ،وبس"بب حس"ن التنظ"يم واإلدارة الفني"ة الت"ي أوجبھ"ا اإلس"الم
يعم"ل عل""ى االس"تثمار المحف""ز ،باس"تثمار أكب""ر ج"زء ﻣ""ن األرب"اح ،للبق""اء عل"ى س""يطرة وتمس"ك بحص""ته الس"وقية وتف""وق
اإلنتاج ،ويشجعھم ھيكلة س"وق المنافس"ة المنض"بطة ب"الخلق واإلب"داع اإلس"الﻣي ،فتحف"زھم لزي"ادة اس"تثماراتھم ،وتط"وير
إنتاجھم وإيجاد صناعات جديدة ،ودخول ﻣستثمرين جدد للسوق ،ﻣم"ا يجع"ل الع"رض أكث"ر ﻣرون"ة لالس"تجابة لك"ل طل"ب
علي""ه ،وإيج""اد ص""ناعات بديل""ة تعويض""ية للمنتج""ات المفتق""دة بالس""وق ،وللمس""ارع أو المعج""ل عم""ل ايج""ابي عل""ى زي""ادة
االستثمار فيتحقق التراكم الرأسمالي ﻣن عدة طرق .
المطلب الثالث  :آلية عمل ھندسة مالية الزكاة وإدارتھاحالة الكساد االقتصادي
أوال  :ﻣعنى الكساد  :ھو  :الحالة التي يكون فيھا الطلب الكلي الفعلي أقل ﻣن الطلب الكلي المرغوب الالزم لبلوغ الن"اتج
الموجود ،وفيھا يتراكم المخزون ﻣن السلع والخدﻣات نتيجة عدم القدرة على تصريف ھذا الناتج ،األﻣر الذي ي"ؤدي إل"ى
انخفاض وتيرة اإلنتاج وحدوث البطالة) ،(1أي إنخفاض سرعة دوران النقود أحد أسباب الركود .
 .1األفندي ،ﻣقدﻣة في االقتصاد الكلي ،ﻣرجع سابق ،ص . 168
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ثانيا  :آلية العمل  :إن آلية عمل ھندسة ﻣالية الزكاة وإدارتھا تتلخص بما يلي :
أن يقوم بيت ﻣال الزكاة بجمع الزكاة ﻣن أصحابھا .
.1
 .2أن يقوم بيت ﻣال الزك"اة بتوزيعھ"ا عل"ى ﻣس"تحقيھا ف"ي فت"رات قص"يرة ج"دا ،ق"د تك"ون ك"ل )(15
يوﻣا أو شھرا على األكثر ،حيث الميل الحدي لالستھالك لمستحقيھا وخاص"ة الفق"راء والمس"اكين ﻣ"نھم ﻣرتف"ع ،فيقوﻣ"ون
بإنفاقھا حالة إستالﻣھا ﻣما يساعد على زيادة سرعة دوران النقود ويقلل ﻣن اإلنكماش االقتصادي الحاصل .
لضمان بي"ت ﻣ"ال الزك"اة اإلي"راد ال"الزم يق"وم بتعجي"ل جم"ع الزك"اة لع"ام أو ع"اﻣين ق"ادﻣين وذل"ك
.3
حس"ب ح"دة الرك"ود فتت"وفر ل""ه الس"يولة الالزﻣ"ة إلبق"اء الق""درة عل"ى دف"ع األﻣ"وال لمس""تحقيھا بأقص"ر فت"رة زﻣني"ة ﻣمكن""ة،
صلﱠى ﱠ
ث َرسُو ُل ﱠ
ودليل ذلك  :ع َْن أَبِي ھُ َر ْي َرةَ قَا َل بَ َع َ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسلﱠ َم ُع َم َر َعلَى الصﱠ" َدقَ ِة فَقِي" َل َﻣنَ" َع ابْ"نُ َج ِمي" ٍل َوخَالِ" ُد بْ"نُ
ﷲِ َ
ص"لﱠى ﱠ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َس"لﱠ َم فَقَ"ا َل َرسُ"و ُل ﱠ
صلﱠى ﱠ
ْال َولِي ِد َو ْال َعبﱠاسُ َع ﱡم َرسُو ِل ﱠ
ﷲُ َعلَيْ" ِه َو َس"لﱠ َم َﻣ"ا يَ" ْنقِ ُم ابْ"نُ َج ِمي" ٍل إِ ﱠال أَنﱠ"هُ َك"انَ
ﷲِ َ
ﷲِ َ
ﷲُ َوأَ ﱠﻣا خَالِ ٌد فَإِنﱠ ُك ْم ت ْ
س أَ ْد َراعَ"هُ َوأَ ْعتَ"ا َدهُ فِ"ي َس"بِي ِل ﱠ
فَقِيرًا فَأ َ ْغنَاهُ ﱠ
ي َو ِﻣ ْثلُھَ"ا
ﷲِ َوأَ ﱠﻣ"ا ْال َعبﱠ"اسُ فَ ِھ" َي َعلَ" ﱠ
َظلِ ُم"ونَ خَالِ"دًا قَ" ْد احْ تَ"بَ َ
1
ْ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ي َو ِﻣثلھَ"ا َﻣ َعھَ"ا  :أن رس"ول ﷲ ص"لى ﷲ
ص"ن ُو أبِي" ِه ) ( ،وﻣعن"ى فَ ِھ" َي َعل" ﱠ
َﻣ َعھَا ثُ ﱠم قَا َل يَا ُع َم ُر أ َﻣا َش َعرْ تَ أ ﱠن َع ﱠم ال ﱠرجُ" ِل ِ
عليه وسلم سلف ﻣنه زكاة عاﻣين قادﻣين .
وﻣا رواه أبو عبيد في كتاب األﻣوال عن اسحق بن حماد بن زيد عن جعفر بن سليمان ق"ال  :قل"ت للحس"ن  :أخ"رج زك"اة
ﻣالي في ﻣرة واحدة سنتين ؟ قال  :ال بأس بذلك ). ( 2
وب""ذلك يج""وز تق""ديم جم""ع الزك""اة إذا اقتض""ت المص""لحة العاﻣ""ة ذل""ك ،أو وج""ود حاج "ة اقتص""ادية ﻣلح""ة ت""دعو ول""ي أﻣ""ر
المس""لمين تق""ديم جم""ع الزك""اة ،ك""الظروف الت""ي تعج""ز فيھ""ا وس""ائل السياس""ة النقدي""ة ووس""ائل السياس""ة المالي""ة ع""ن تحقي""ق
المصلحة العاﻣة كاالستقرار في ﻣستوى األسعار والقيمة الحقيقية للنقود ). (3
حالة شعور بيت ﻣال الزكاة بعدم كفاية اإليرادات النفقات المستحقة يقوم باإلقتراض ﻣن الجھ"ات
.4
المالكة للسيولة النقدية قرضا حسنا على أن يسدد ذلك حالة توفر السيولة الفائضة لديه .
كل ذلك يعمل على زيادة سرعة دوران النقود فيزيد الطلب الكلي ليتساوى ﻣع الطلب الكلي الفعلي ،ويعود االقتصاد إل"ى
حالة التوازن ،وبعد عودة االقتصاد لحالة اتوازن يعود عمل بيت ﻣال الزكاة إلى حالته الطبيعية في جم"ع وتوزي"ع أﻣ"وال
الزكاة .
وف""ي ھ""ذا تش""جيع االبتك""ارات واالختراع""ات ،والتنظ""يم واإلدارة الفني""ة المس""ببة إلدخ""ال واس""تنباط س""لع وخ""دﻣات جدي""دة
للس""وق ،وإيج""اد وس""ائل وط""رق جدي""دة وﻣتط""ورة لإلنت""اج ،فتس""تخدم الم""وارد االقتص""ادية بش""كل كف""ؤ بعي""دا ع""ن إس""رافھا
وھ"درھا ،وتوس"عة الس""وق أو إيج"اد س""وق جدي"دة لتس""ويق المن"تج ،وابتك""ار ﻣص"ادر للم""واد الخ"ام أو ب""ديال عنھ"ا ،وھيكل""ة
وإعادة تنظيم بعض الصناعات لزيادة وتحسين نوعية إنتاجھا ،وفي ھذا ﻣواكبة التطورات االقتصادية الحاصلة .
المطلب الرابع  :آلية عمل ھندسة مالية الزكاة وإدارتھاحالة الكساد التضخمي
أوال  :تعري"ف الكس""اد التض""خمي  :ھ""و الحال""ة الت"ي تجتم""ع فيھ""ا س""مات التض""خم والكس"اد ف""ي آن واح""د ،فيحص""ل ارتف""اع
األس"عار ،وانخف""اض حج""م اإلنت""اج والنش""اطات االقتص""ادية بس"بب ض""عف الق""وة الش""رائية نتيج""ة انخف""اض س""رعة دوران
النقود ،فينخفض االس"تثمار ،ودرج"ة اس"تخدام الم"وارد ،وانخف"اض درج"ة اس"تغالل الطاق"ات اإلنتاجي"ة ،وتنتش"ر البطال"ة،
وعدم ارتفاع األجور بش"كل يتناس"ب ﻣ"ع ارتف"اع األس"عار ،ويترت"ب عل"ى ذل"ك انخف"اض ﻣع"دالت النم"و االقتص"ادي ،وق"د
يرجع ظھور الكساد إلى األسباب الھيكلية والتي تتصل باختالف الھيكل اإلنتاجي أي األھمية النس"بية المرتفع"ة لقطاع"ات
ونشاطات ﻣحددة في توليد الناتج وال"دخل وت"وفير الحاج"ات األساس"ية وف"رص العم"ل كالص"ناعات االس"تخراجية وبع"ض
المنتجات الزراعية التي ال تتعدى ثالثة ﻣحاصيل ،وانخفاض األھمية النسبية لمعظم القطاع"ات والنش"اطات األخ"رى ف"ي
االقتصاد كالصناعات التحويلية والمنتجات الزراعية األساسية والتي بھا قوام الحياة والحاجات األساسية لألفراد). (4
ثانيا  :آلية العمل  :تعمل ھندسة ﻣالية الزكاة وإدارتھا لمعالجة الكساد التضخمي كما يلي:
نحت""اج ل""دعم القطاع""ات االقتص""ادية المنتج""ة للحاج""ات األساس""ية كالقط""اع الزراع""ي وقط""اع الص""ناعات
.1
التحويلية .
تقس""يم ﻣس""تحقي الزك""اة إل""ى فئت""ين  :الفئ""ة األول""ى  :الفق""راء والمس""اكين وھ""م األكث""ر ،والفئ""ة الثاني""ة  :ب""اقي
.2
األصناف المستحقة للزكاة .
ينظر إلى أيھما أكثر نسبة التضخم أم الركود ،فإذا كان التضخم أكثر نسبة فنعمل بما يلي :
.3
 .4تعط""ى الفئ""ة األول""ى ﻣ""ن األوراق التجاري""ة الص""ادرة ع""ن بي""ت أﻣ""وال الزك""اة وذل""ك لتقلي""ل ح""دة
التض""خم ،وف""ي ذل""ك دع""م للقطاع""ات المنتج""ة للحاج""ات األساس""ية ﻣم""ا يقل""ل ﻣ""ن االخ""تالالت الھيكلي""ة الحاص""لة والمس""ببة
للكساد االقتصادي .
 . 1صحيح ﻣسلم ،كتاب الزكاة ،حديث رقم . 1634
 . 2أبو عبيد بن سالم ،كتاب األﻣوال ،تحقيق خليل ﻣحمد ھراس ،ص  703ط1395 2ھـ1975/م ،دار الفكر للطباعة
والنشر – بيروت .
 . 3ﻣوسى آدم عيسى ،آثار التغيرات في قيمة النقود وكيفية ﻣعالجتھا في االقتصاد اإلسالﻣي ،ص . 327
 .4خلف ،فليح حسن ،النقود والبنوك ،ص  187 -185ط2006 1م جدارا للكتاب العالمي – عمان .
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تعطى الفئة الثانية وھم األصناف األخرى ﻣن ﻣستحقي الزكاة نقدا ﻣن حصيلة الزك"اة لزي"ادة س"رعة دوران
.5
النقود المحد للكساد االقتصادي .
وفي حالة نسبة الكساد أكبر ﻣن نسبة التضخم يعمل بعكس ﻣا تم ذكره سابقا .
.6
وب"ذلك تك""ون الزك""اة س"اھمت ف""ي ع""الج التض"خم والكس""اد االقتص""ادي ف""ي نف"س الوق""ت ﻣ""ن خ"الل رب""ط الع""رض النق""دي
ب""العرض الس""لعي ﻣم""ا يمن""ع التض""خم والكس""اد التض""خمي االقتص""ادي ،وص""رف الزك""اة ل""ذوي الحاج""ات ﻣ""ن  :الفق""راء
والمساكين والغارﻣين وابناء السبيل والرقيق ،فھؤالء يقوﻣون بإنفاقھا حاال إلشباع حاجاتھم ،ﻣما يزيد ﻣن س"رعة دوران
النقود لتالءم حركة اإلنتاج ،فيزيد الطلب الفعّال ويتسع اإلنتاج ،وإذا ﻣا ربط ذلك بالتقدم الفن"ي ال"ذي ھ"و  ":ﻣنظوﻣ"ة ﻣ"ن
الحقائق والقواعد التي تعبّر عن تفوق العق"ل البش"ري ف"ي كاف"ة المج"االت الحياتي"ة ،وتطبي"ق ھ"ذه الحق"ائق والقواع"د عل"ى
وس"ائل اإلنت"اج ف"ي إط"ار العملي"ة اإلنتاجي"ة ف"ي ﻣختل"ف القطاع"ات لتص"بح بمثاب"ة الوس"ائل األساس"ية ف"ي حرك"ة المجتم""ع
الحضارية") ،(1وعلى المستثمر ﻣواكبة التطور العلمي والفني وإجراء البحوث الالزﻣة لتحسين وتطوير إنتاجه .
وھذا ھو السبيل لتحقيق التنمية االقتصادية باستخدام األساليب الممكنة واإلفادة ﻣن الموارد االقتصادية المتاحة
وتوجيھھا لإلنتاج ،وھذا يتم باستخدام الطرق العلمية والفنية لتطوير أساليب اإلنتاج وتشجيع االبتكار واالختراع). (2
النتائج
توصل الباحث إلى النتائج التالية :
ت""رى المدرس""ة الكالس""يكية ثب""ات س""رعة دوران النق""ود ف""ي األج""ل القص""ير ،وتغي""ر س""رعة دوران النق""ود ف""ي
.1
األجل الطويل ،وترى المدرسة الكينزية تغير س"رعة دوران النق"ود ف"ي األجل"ين القص"ير والطوي"ل بس"بب إرتب"اط س"رعة
دوران النق"ود بالطل"ب النق"دي والعالق""ة العكس"ية بينھم"ا ،وت""رى المدرس"ة النقدي"ة تغي"ر س""رعة دوران النق"ود ولك"ن يمك""ن
التنبؤ بھا وذلك إلعتمادھا على ﻣتغيرات ﻣلموس"ة كمس"توى ال"دخل واألس"عار ،وعوائ"د األس"ھم والس"ندات ،ونس"بة ال"دخل
للثروة ،وغير ذلك .
أثبتت الدراسات العلمية والواقعية وجود عالقة بين سرعة دوران النق"ود وﻣع"دل األس"عار )التض"خم( ،وع"دد
.2
أفرع البنوك التجارية ،وكمية النقود المتداولة خارج الجھاز المصرفي ،ونصيب الفرد ﻣن اجمالي الدخل القوﻣي .
ﻣحددات سرعة دوران النقود ھي  :درجة انتظام استالم ال"دخل ،وﻣ"دى الت"زاﻣن ب"ين اس"تالم ال"دخل وإنفاق"ه،
.3
ودرج""ة توزي""ع ال""دخل ب""ين االس""تھالك واالدخ""ار ،واإلنف""اق االس""تھالكي واالس""تثماري ،وال""دورات االقتص""ادية وطبيع""ة
النش""اط االقتص""ادي الس""ائد ف""ي المجتم""ع ،وﻣ""دى ت""وفر ﻣوج""ودات س""ائلة غي""ر نقدي""ة )ك""األوراق التجاري""ة( ،ودرج""ة تق""دم
الجھاز المصرفي وﻣدى ثقة وتعاﻣل األفراد ﻣعه ،وﻣدى تقدم عادات الجمھور المصرفية .
 .4أس""تخدﻣت أوراق تجاري""ة ف""ي العص""ور اإلس""الﻣية األول""ى ﻣنھ""ا  :ال""دينار الجيش""ي واإلس""طولي،
والدراھم السوداء والقطع والمزاي"دة ،والص"كوك ،والرق"اع ،والس"فتجة ،والحوال"ة ،وغيرھ"ا ﻣ"ن األوراق الت"ي أس"تخدﻣت
بوجود بعض الص"حابة رض"وان ﷲ عل"يھم أجمع"ين ول"م يس"تنكر أح"د عل"ى ذل"ك ،وإنم"ا اإلس"تنكار ك"ان حينم"ا أس"تخدﻣت
لتكون طريقا للمعاﻣالت الربوية فردوھا وأبطل التعاﻣل المحرم بھا .
االقتصاد اإلسالﻣي يدعو إلى الثبات النس"بي لقيم"ة النق"ود ،فتغي"ر قيم"ة النق"ود وخاص"ة اإلنخف"اظ الش"ديد ﻣنھ"ا
.5
يؤدي إلى أضرار كبيرة على  :قيم األنص"بة الش"رعية ،وﻣع"اﻣالت الن"اس ،وأص"حاب ال"ديون والحق"وق المالي"ة ،والبي"وع
اآلجلة ،وذوي ال"دخول الثابت"ة والمتدني"ة ،وفق"دان النق"ود لوظائفھ"ا المالي"ة ،وتوق"ف االس"تثمار ،وخ"روج بع"ض المش"اريع
االس"تثمارية ﻣ"ن الس"وق ﻣم"ا يعي""ق عملي"ة التنمي"ة االقتص"ادية ،وانتش"ار األﻣ""راض االجتماعي"ة كالطبقي"ة المؤدي"ة للس""رقة
والنھب واالحتيال والغصب والحسد والحقد والكراھية بين الناس وغير ذلك المؤثر س"لبا عل"ى التنمي"ة االقتص"ادية ،وﻣ"ن
الناحية السياسية يؤدي انخفاض قيمة النقود إلى ضعف الدولة وبالتالي القضاء عليھا .
يشترط في إصدار األوراق التجارية شروط إصدار األوراق النقدية  :ﻣن ضمان الدولة لھا ،وت"وفير الحماي"ة
.6
القانونية لھا ،وتغطيتھا ،وإصدارھا وإدارتھا ﻣن جھة رسمية ،وضبط إصدارھا وتداولھا والتعاﻣل بھا .
تعمل آلية ھندسة ﻣالية الزكاة وإدارتھا  :حالة التضخم االقتصادي بصرف األوراق التجارية عل"ى ﻣس"تحقيھا
.7
إلستخداﻣھا بدال ﻣن النقود المحلية ،وحالة الحاجة إلى صرفھا يقوم بيت ﻣال الزكاة بصرفھا بالنقود بحسب قيمتھ"ا ،وف"ي
ذلك تقليل لسرعة دوران النقود المؤثر عل"ى التض"خم باالنخف"اض ،وحال"ة الرك"ود االقتص"ادي يص"رف بي"ت ﻣ"ال الزك"اة
إيراداته على ﻣستحقيھا بفت"رات قص"يرة ليقوﻣ"وا بإنفاقھ"ا ح"ال اس"تالﻣھا ،وحال"ة نف"اذ األﻣ"وال ﻣ"ن بي"ت ﻣ"ال الزك"اة يق"وم
بتعجي"ل جم"ع أﻣ"وال الزك"اة وإن ل"م تف""ي ب"ذلك يق"وم باإلس"تدانه قرض"ا حس"نا ،وف""ي ذل"ك تس"ريع ل"دوران النق"ود فيح"د ﻣ""ن
الرك""ود الحاص""ل ،وحال""ة الرك""ود التض""خمي تقس""م األص"ناف المس""تحقة للزك""اة لفئت""ين ،فئ""ة الفق""راء والمس""اكين وتس""تحق
أوراق تجاري""ة للح""د ﻣ""ن س""رعة دوران النق""ود ف""يخفض التض""خم الحاص""ل ،والفئ""ة الثاني""ة فئ""ة ب""اقي األص""ناف المس""تحقة
للزكاة ،ويستحقون النقود لزيادة سرعة دوران النقود لكبح جماح الركود ،فيعود االقتصاد إلى حالة الت"وازن ،وفي"ه أيض"ا
 . 1بول ،بوريل ،ثورات النمو الثالث ،ترجمة أديب عاﻣر ص  68ﻣنشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القوﻣي – دﻣشق
1970م .
 . 2عفر ،ﻣحمد عبد المنعم ،االقتصاد اإلسالﻣي االقتصاد الجزئي  54/3ط1405 1ھـ 1985/م دار البيان – جدة .
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الغزالي ،أبو حاﻣد ،إحياء علوم الدين ،وبھاﻣشه تخريج الحافظ العراقي ،ط1395 1ھـ 1975 /م دار الفكر – بيروت .
ابن رشد ،أبو الوليد ﻣحمد بن رشد ،بداية المجتھد ونھاية المقتصد،دار الفكر – بيروت .
ابن عابدين ،ﻣحمد أﻣين ،حاشية رد المحتار على الدر المختار،ط1386 2ھـ 1966 /م ،دار الفكر – بيروت .
السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن )ت911ھـ( ،الح"اوي للفت"اوى ،ض"بطه وص"ححه عب"د اللطي"ف حس"ن عب"د ال"رحمن،
ط1422 1ھـ2000/م دار الكتب العلمية  -بيروت .
األفندي ،ﻣحمد أحمد ،ﻣقدﻣة في علم االقتصاد الكلي ،ط2013 5م ،األﻣين للنشر والتوزيع – صنعاء .
عب""د ﷲ ،خال""د أﻣ""ين ،وط""راد ،إس""ماعيل ،إدارة العملي""ات المص""رفية المحلي""ة والدولي""ة ،ط2011 2م ،دار وائ""ل للنش""ر
والتوزيع – عمان .
أبو عبيد بن سالم ،كتاب األﻣوال ،تحقيق خليل ﻣحمد ھراس ،ط21395ھـ1975/م ،دار الفكر للطباعة والنشر –
بيروت .
ﻣوسى آدم عيسى ،آثار التغيرات في قيمة النقود وكيفية ﻣعالجتھا في االقتصاد اإلسالﻣي،
خلف ،فليح حسن ،النقود والبنوك ،ط2006 1م جدارا للكتاب العالمي– عمان .
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