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تحت عنوان
واقع شركات الصرافة العاملة في قطاع غزة
دراسة حالة شركة أبو عطية للصرافة و الحواالت المالية

مقدم من
خلود عطية الفليت
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ملخص الدراسة

هدفت هذه الدراسة للتعرف عن قرب على واقع شركات الصرافة فً قطاع غزة ،باإلضافة إلى
التعرف على معاٌٌر نجاحها وصمودها فً ظل الظروف االقتصادٌة السٌئة التً تمر بها بٌئة
عمل هذه الشركات .و تناولت هذه الدراسة رأي الشرٌعة اإلسالمٌة بالعمل فً شركات الصرافة
وكٌف قنن اإلسالم هذا المجال منذ  1435عام  .أٌضا ً تم التطرق إلى دور سلطة النقد فً
تنظٌمها لشركات الصرافة ودورها التشرٌعً و التنفٌذي على هذه الشركات  .تمت هذه الدراسة
على شركة أبو عطٌة للصرافة و الحواالت المالٌة كأحد الشركات الرائدة و العرٌقة فً مجال
الصرافة .و اعتمدت الباحثة على أداة المقابلة للحصول على معلومات عن هذه الشركة .
وتوصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج وتوصٌات منها إن معاٌٌر نجاح مكاتب الصرافة تنطبق
على شركة أبو عطٌة للصرافة وان هذه الشركة تلتزم بقوانٌن سلطة النقد الفلسطٌنٌة .وكان من
التوصٌات ضرورة إن تواكب شركة أبو عطٌة للصرافة التطور التكنولوجً وذلك بتصمٌم
صفحة لها على االنترنت الستفادة الباحثٌن و الزبائن من المعلومات التً ستوضع علٌه.
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المبحث األول
منهجية الدراسة
المقدمة-:
تعتبر النقود من ضرورات البشر وحاجتهم العامة إلً البٌع و الشراء و تسهٌل التبادل وتٌسٌر
التعامل .و النقود قدٌمة قدم وجود اإلنسان على هذه األرض لحاجة اإلنسان إلى وسٌط تبادلً
ٌجلب بواسطته المنافع و الخدمات و لحاجته إلى معٌار ٌقوم به ما عنده من سلع
وأغراض(.الباز1999 ،م،ص .)7و الٌوم هناك شركات امتهنت تبادل النقود بٌع وشراء ،وتعتبر من
احد مكونات األنظمة المصرفٌة فً العالم هً شركات ومكاتب الصرافة و الحواالت المالٌة.
ومن هذه األنظمة النظام المصرفً الفلسطٌنً  ،من الجدٌر بالذكر أن مهنة الصرافة لم ٌكن
مصرح العمل بها فً قطاع غزة فً ظل االحتالل اإلسرائٌلً و فً ظل الحكومات اإلسرائٌلٌة
المتتابعة مما أتاح الفرصة لظهور سوق سوداء داخل قطاع غزة .وفً العام 1994م عند قدوم
السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة ظهرت مؤسسات الصرافة علناً ،و أصبحت تحصل على تراخٌص
من سلطة النقد وتخضع لرقابتها .عاشور1995 ،م،ص.)147
وتعتبر شركات الصرافة فً قطاع غزة من أركان القطاع المصرفً و المالً فً القطاع بجوار
المصارف العاملة فٌه ومؤسسات اإلقراض ،وٌبلغ عدد الصرافٌن فً قطاع غزة و الضفة
الغربٌة حسب سلطة النقد الفلسطٌنٌة  311صراف ،والعدد فً الضفة الغربٌة ٌفوق العدد فً
قطاع غزة.
جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على احد مكاتب الصرافة و الحواالت المالٌة وهو
مكتب أبو عطٌة للصرافة حٌث تجاوز عمره الثالثون عاما ً فً العمل فً هذا المجال ،حٌث
ستسلط الدراسة على تجربة هذه الشركة و آلٌة عملها باإلضافة إلى المقومات التً أدت إلى
استمرار هذه الشركة فً العمل هذه الفترة الزمنٌة الطوٌلة.
قسمت الباحثة هذه الدراسة إلى مباحث حٌث تطرقت فً المبحث األول إلى المنهجٌة التً
اعتمدت علٌها  ،ثم تطرقت فً المبحث الثانً إلى معلومات عن الصرافة ورأي الشرٌعة
اإلسالمٌة فً العمل فٌها ،ثم تم التطرق إلى تجربة أبو عطٌة للصرافة والجواالت المالٌة وإلقاء
الضوء علٌها  ،بعد ذلك ثم التوصل لنتائج وتوصٌات لهذه الدراسة.
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***سؤال الدراسة-:
مضى على تأسٌس هذه الشركة أكثر من ثالثون عاما ً فما مدى نجاح شركة أبو عطٌة للصرافة
و الحواالت المالٌة فً تقدٌم خدمات الصرافة للمواطنٌن؟؟ ( تقٌٌم تجربة هذه الشركة).
***أهداف الدراسة-:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

التعرف عن قرب على واقع شركات الصرافة و الحواالت المالٌة العاملة فً قطاع
غزة.
الوقوف على معاٌٌر نجاح شركة أبو عطٌة للصرافة من وجهة نظر أصحاب هذه
الشركة.
معرفة الصعوبات التً تواجه هذه الشركة أثناء مزاولة عملها .
التعرف على أسالٌب الحماٌة واألمان المتبعة فً شركات الصرافة و الحواالت المالٌة.
إثراء معلومات الباحثة فً هذا المجال.
تقدٌم دراسٌة واقعٌة عن احد شركات الصرافة كمرجع للباحثٌن والطالب.

*****أهمية الدراسة -:
تعتبر هذه الدراسة هً األولى التً تتطرق إلى تجربة شركة تجاوز عمرها الثالثون عاما ً فً
مجال العمل الصٌرفً ،باإلضافة إلى إن الباحثة لم تجد دراسات سابقة فً هذا المجال ،لذلك
ترى الباحثة أن هذا المجال هو تربة خصبة للدراسة والبحث العلمً .
****أداة الدراسة-:
ستعتمد الدراسة على أداة المقابلة لجمع البٌانات من مجتمع الدراسة.
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المبحث الثاني
الصرافة
***ما هية الصرافة -:
الصرافة في اللغة العربية -:مصدر فعله صرف بابه ضرب .وصٌغة مبالغة من صرف ،وهو
الدفع و الرد.
الصرافة اصطالحا -:بٌع الذهب بالفضة و الفضة بالذهب و الذهب

بالذهب(.الدغمً1989،م،ص)14

الصرافة في الشريعة اإلسالمية -:اتفق أهل العلم على أن الصرف هو احد أنواع البٌوع ولكنه
بٌع بشروط مخصوصة ال توجد فً غٌره وتمٌزه عن باقً أنواع البٌع(.الباز1999،م،ص .)17قال
تعالى (وتصرٌف الرٌاح و السحاب المسخر بٌن السماء و األرض آلٌات لقوم ٌعقلون)(سورة
البقرة آٌة .)164
وهناك من عرفها على انه بٌع الثمن بالثمن جنسا بجنس أو بغٌر جنس (.الباز1999،م،ص)17

الصراف -:هو ذلك الشخص الذي ٌبدل نقداً بنقد .وهو أٌضا المستأمن على أموال الخزانة
ٌقبض وٌصرف ما ٌستحق.WWW. Almaany.com .
أو هو صرف الشًء أي ردة إلى جهته. ( www.Civilizationlovers.wordpress.com) .
الصرافين ( الجهابذة)  -:مجموعة من العمال ٌتعاملون مع الناس إلبدال النقود بأنواعها مقابل
رٌع معٌن و تحت سعر صرف محدد و متفق علٌة.
رأي الشريعة اإلسالمية بعمل الصرافة-:
قال تعالى (( واحل هللا البٌع وحرم الربا)) ( سورة البقرة ،أٌة  )275هذه اآلٌة عامة تدل على إباحة
جمٌع أنواع البٌع المباح .و الصرف ٌتعلق ببٌع نقد و شرائه و اآلٌة تناولت العموم فٌكون حكمه
مباح .أٌضا عن أبً بكرة قال :قال رسول هللا صل هللا علٌه وسلم ( ال تبٌعوا الذهب بالذهب إال
سواء بسواء و الفضة بالفضة إال سواء بسواء وبٌعوا الذهب بالفضة ،والفضة بالذهب كٌف
شئتم) (.صحٌح البخاري .)379/4 ،هنا نهى الرسول عن بٌع الذهب بالذهب  ،والفضة بالفضة
متفاضالً ،بل ٌجب إن ٌكون متساوٌاً ،و أجاز بٌع الذهب بالفضة متماثالً ومتفاضالً و هذا هو
الصرف (.الباز1999 ،م،ص.)34
كيف قنن اإلسالم العمل في الصرافة-:
هناك شروط وضعها المشرع عند التعامل بالصرافة وهً-:
-1
-2
-3
-4

عدم التعامل بالنقود الذهبٌة و الفضٌة وتبدٌلها بمعادن أخرى.
عدم إبدال النقود الجٌدة بالردٌئة والعكس.
عدم إبدال النقود السلٌمة بالمزٌفة.
إبدال النقود ٌداً بٌد.
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 -5البعد عن شبهة الربا.

إدارة مؤسسات الصرافة-:
تعتبر مؤسسات الصرافة مرنة جداً فً إدارتها و سرعة تكٌفها مع متطلبات السوق الوقتٌة،
حٌث إن من ٌدٌر المؤسسة هو مالكها مباشرة ،وملكٌة مؤسسة الصرافة تكون فردٌة أو أسرٌة،
وبالتالً ٌكون الرجوع للمقر بسرعة .وتعتمد مؤسسات الصرافة على نظام محاسبً بسٌط ٌعتمد
على إجراء القٌود المحاسبٌة التً تخدم إٌجاد توازن فً نهاٌة ٌوم عمل المؤسسة ما بٌن الصادر
و الوارد لدى المؤسسة ( .عاشور 1995 ،م،ص .)148

أهم العمالت المتداولة في مكاتب الصرافة-:
تعتمد غالبٌة مكاتب الصرافة على تبادل عمالت أساسٌة وهً المتداولة فً فلسطٌن ،وهً
الدوالر األمرٌكً و الدٌنار األردنً و الشٌكل اإلسرائٌلً  .باإلضافة إلى العمالت التً ٌحتاجها
المواطن الفلسطٌنً كالٌورو و الجنٌة اإلسترلٌنً والجنٌة المصري.
مخاطر عمل الصرافة-:
ٌقوم عمل الصرافة على أساس شخصً ،تلعب الثقة القائمة على السمعة الحسنة و األمانة فً
تسوٌق خدمات الصرافٌن (.عاشور1995،م ،ص )153
قوانين سلطة النقد لتنظيم مهنة الصرافة-:
وضعت سلطة النقد الفلسطٌنٌة قوانٌن تنطبق على جمٌع شركات الصرافة و الحواالت المالٌة
العاملة فً قطاع غزة والضفة الغربٌة و منها -:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

ٌجب الحصول على ترخٌص من سلطة النقد الفلسطٌنٌة.
ٌجب تجدٌد ترخٌص شركة الصرافة كل عام ودفع الرسوم المترتبة على ذلك.
ٌجب وجود شركة مسجلة وفق القانون و األصول.
االحتفاظ برأسمال ٌتناسب مع طبٌعة و حجم عملٌات شركة الصرافة وفقا ً لتعلٌمات
سلطة النقد.
ٌجب على الصراف إٌداع رأس المال لدى إحدى المصارف العاملة فً فلسطٌن و
االحتفاظ به وعدم تشغٌله و سحبه و تقدٌم ما ٌثبت ذلك لسلطة النقد.
ٌجب تقدٌم كفالة مصرفٌة أو ودٌعة نقدٌة.
دفع رسم سنوي لحساب الخزٌنة العامة ( .مرسوم رقم ( )13لسنة 2118م ،بشان نظام
ترخٌص و رقابة مهنة الصرافة).
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آلية عمل سلطة النقد الفلسطينية مع مكاتب الصرافة -:
مراقبة أعمال الصرافة و التأكد من التزام الصرافٌن بأحكام القوانٌن و التعلٌمات وٌجوز لها
مطالبة شركات الصر افة باالتً -:
-1
-2
-3
-4

إطالع سلطة النقد على كافة البٌانات و السجالت والتقارٌر المالٌة وغٌر المالٌة عند
طلبها من قبل سلطة النقد.
إجراء عملٌة تفتٌش مٌدانً على النشاط و العملٌات و السجالت للصرافة.
ٌحق لسلطة النقد إلغاء ترخٌص الشركات إذا خالفت قوانٌن سلطة النقد.
تعتبر سلطة النقد الفلسطٌنٌة المعلومات التً تطلع علٌها و المتعلقة بشركات الصرافة
هً معلومات سرٌة .

أعمال مكاتب الصرافة حسب سلطة النقد الفلسطينية-:
سمحت سلطة النقد لشركات الصرافة ممارسة األعمال اآلتٌة-:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

شراء وبٌع العمالت المختلفة.
شراء وبٌع الشٌكات المصرفٌة و الشٌكات السٌاحٌة المحررة بالعمالت المختلفة.
شراء وبٌع المعادن الثمٌنة.
إصدار وقبول الحواالت داخل فلسطٌن.
إصدار و قبول الحواالت خارج فلسطٌن على أن تكون قد نفذت من خالل مصرف
مرخص بالعمل فً فلسطٌن.
عدم قبول أمانات وودائع وعدم منح تسهٌالت ائتمانٌة للزبائن(.جرٌدة فلسطٌن،االربعاء-13
2111-4م )www.falestine.ps.newspaper

المتطلبات الواجب توافرها في مقر الصرافة حسب تعليمات سلطة النقد الفلسطينية-:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

توفٌر محل مناسب الستقبال العمالء.
تجهٌز المحل باألثاث المكتبً المناسب.
تجهٌز المحل باألجهزة المكتبٌة (آالت حاسبة ،لوحة أسعار ،هاتف ،فاكس ،آلة لكشف
التزوٌر ،آلة لعد النقود)
ٌافطة تحمل اسم الشركة.
حاسوب.
فواتٌر بٌع وشراء مروسة باسم الشركة.
أي تجهٌزات أخرى تطلبها سلطة النقد.

متطلبات جوانب السالمة العامة و األمن حسب تعليمات سلطة النقد-:
للمحافظة على األموال الموجودة فً شركات الصرافة أصدرت سلطة النقد تعلٌمات وهً
 -1تركٌب كاونتر ٌفصل بٌن العاملٌن والعمالء.
 -2تركٌب خزانة تابته.
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-3
-4
-5
-6
-7

حماٌة للشبابٌك
أبواب مناسبة.
أجهزة إنذار وطفاٌة حرٌق.
كامٌرا مراقبة داخل المقر.
الربط مع األجهزة األمنٌة.
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المبحث الثالث
شركة أبو عطية للصرافة و الحواالت المالية
نشأة الشركة -:
فً العام 1982م حصلت شركة أبو عطٌة للصرافة على ترخٌص لمزاولة مهنة الصرافة،
برأس مال . $25111ثم عند تأسٌس سلطة النقد الفلسطٌنٌة حصلت منها على ترخٌص كأشهر
شركة للصرافة والجواالت المالٌة فً مدٌنة دٌر البلح حتى العام 2114م.
أهداف تأسيس الشركة -:
-1
-2
-3
-4

تحقٌق أرباح كأي مشروع خاص.
تقدٌم خدمات الصرافة المختلفة للزبائن.
تقدٌم خدمات الحواالت المالٌة .
العمل على تسهٌل معامالت الناس قدر المستطاع .

الخدمات التي تقدمها شركة أبو عطية للصرافة-:
-1
-2

-3
-4
-5

بٌع وشراء العمالت المتداولة فً فلسطٌن ( الشٌكل اإلسرائٌلً  ،الدوالر األمرٌكً،
الدٌنار األردنً) ،أو أي عملة أخرى كالجنٌة المصري أو كالٌورو .
مساعدة الجمهور فً تحوٌل أموالهم خارج فلسطٌن أو استقبال أموالهم عن طرٌق
) ،(Xpress Money،Money Gramمع متابعة خط سٌر الجوالة حتى تصل للمكان
المطلوب.
الرد على استفسارات المواطنٌن بخصوص أسعار الصرف .
مساعدة المواطنٌن فً تسهٌل حصولهم على العمالت األخرى كالجنٌة المصري أو الجنٌة
اإلسترلٌنً أو كالٌورو حسب المبالغ التً ٌحتاجون إلٌها .
تسهٌل معامالت الجمهور المالٌة .

مراحل تطول عمل شركة أبو عطية للصرافة والجواالت المالية -:
-1

-2

-3
-4

فً بداٌة عمل الشركة كانت تعتمد على العمل الٌدوي التقلٌدي فً انجاز مهامها ،حٌث
كان أصحاب الشركة ٌعتمدون على الهاتف للتعرف على أسعار صرف العمالت ،وعلى
الخزانات الحدٌدٌة لحماٌة أموال الشركة ،باإلضافة إلى اآللة الحاسبة التقلٌدٌة لحساب
العمالت .واالعتماد على طرٌقة العمل البدائً إلنجاز المعامالت حتى العام 2119م.
فً العام 2119م أدخلت الشركة الكمبٌوتر على عمل الشركة حٌث تم إنزال برامج
مصرفٌة ومحاسبٌة خاصة بطبٌعة عمل الشركة  .باإلضافة لشاشة الكترونٌة لعرض
تغٌٌر أسعار الصرف أول بأول .
استخدام آلة لعد النقود متخصصة بهذا األمر ،و إرفاق المبلغ بوصل ٌثبت نوع العملة
وسعر الصرف و المبلغ .
االعتماد على البرٌد اإللكترونً إلجراء مراسالت الشركة ولتسهٌل حواالت الزبائن.
11

 -5االستفادة من الطرق الجدٌدة لحماٌة أموال الشركة كتركٌب كامٌرات تصوٌر لمراقبة
الشركة واألماكن المحٌطة بها ،لضمان حماٌة أموال الشركة وموظفٌها.
عالقة شركة أبو عطية للصرافة والجواالت المالية مع القطاع المصرفي في قطاع غزة-:
 -9العالقة مع سلطة النقد الفلسطيني-:
تعتبر سلطة النقد الفلسطٌنٌة هً الجهة الوحٌدة المخولة بمنح تراخٌص لشركات ومكاتب
الصرافة وقد حصلت شركة أبو عطٌة على ترخٌص لمزاولة مهنة الصرافة ،بعد تطبٌقها
لمعاٌٌر وشروط العمل التً تصدرها سلطة النقد.
سلطة النقد هً جهة رقابٌة أٌضا على شركة أبو عطٌة للصرافة ،و التً تعمل على
مراقبة التزام شركة أبو عطٌة بأسعار الصرف ،ومدى التزامه بقوانٌن الصرافة.
 -4العالقة مع البنوك العاملة في قطاع غزة ومكاتب الصرافة األخرى-:
ترتبط الشركة بعالقة عمل مع البنوك العاملة فً قطاع غزة ،باإلضافة إلى إن شركة أبو
عطٌة للصرافة هً المرجعٌة األولى لمكاتب الصرافة التً تفتح داخل مدٌنة دٌر البلح بٌن
الفنٌة واألخرى.
الصعوبات المواجهة لشركة أبو عطية للصرافة و الحواالت المالية-:
-1

-2
-3
-4

من الطبٌعً أن تتعرض شركة أبو عطٌة للصرافة و الحواالت المالٌة إلً صعوبات
بسبب عملها فً بٌئة اقتصادٌة صعبة و متغٌرة بشكل مستمر  ،مما ٌمنعها من افتتاح
فروع أخرى لها داخل قطاع غزة.
من الصعوبات أٌضا تذبذب أسعار الصرف من وقت ألخر .
اإلغالق المتكرر للمعابر ٌؤثر بشكل سلبً على عمل الشركة .
ضرورة الحرص عند استقبال أموال من المواطنٌن حتى ال تتعرض الشركة إلدخال
عمالت مزٌفة على أموالها دون العلم بذلك.

معايير نجاح شركة أبو عطية في العمل الصيرفي-:
تحكم شركة أبو عطٌة على أنها شركة ناجحة فً مجال الصٌرفة من خالل المعاٌٌر التالٌة-:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

المصداقٌة فً التعامل مع الجمهور.
األمانة فً التعامل مع األموال.
الشفافٌة فً انجاز أعمال الشركة.
مالحظة ازدٌاد عدد الزبائن سواء اإلفراد او المؤسسات او الشركات و البنوك التً
تتعامل مع الشركة .
السمعة الحسنة للشركة فً البٌئة التنافسٌة التً تعمل بها.
عدم وجود أي مشكالت مالٌة تؤدي بالشركة للجوء للقضاء او المحاكم لعالجها من
أكثر من  31عاماً.
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شكل ٌوضح معاٌٌر نجاح شركة أبو عطٌة

الصدق

الشفافٌة

االمانة

السمعة الحسنة

جردث بواسطة الباحثة
خطط مستقبلية لشركة أبو عطية للصرافة و الحواالت المالية-:
حتى هذه اللحظة ال تمتلك الشركة موقع الكترونً لها على الشبكة العنكبوتٌة للمعلومات  ،ولكن
هناك خطة إلنشاء موقع تعرٌفً بالشركة و الخدمات التً ٌقدمها ،وأخر أسعار صرف
العمالت.
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المبحث الرابع

النتائج و التوصيات
 -9النتائج -:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

توصلت الدراسة إلى إن شركة أبو عطٌة للصرافة تعتبر شركة ناجحة وذلك بسبب
زٌادة إقبال الزبائن علٌها وثقتهم بها.
تلتزم شركة أبو عطٌة للصرافة بتعلٌمات سلطة النقد الفلسطٌنٌة من جهة حصولها على
ترخٌص باإلضافة إلى تجدٌدها لهذا الترخٌص بشكل سنوي.
الخبرة بعمل الصرافة احد أسباب نجاح شركة أبو عطٌة للصرافة خالل الثالثون عاما
المنصرمة.
كان إلغالق المعابر المتكرر و الوضع االقتصادي المتدهور اثر سلبً على عمل
الشركة.
غٌاب دور الباحثٌن فً مجال المال والصرافة عن إجراء دراسات على هذه الشركات.
لسلطة النقد الفلسطٌنٌة دور تشرٌعً بسن قوانٌن منظمة لعمل شركات الصرافة  ،ودور
تنفٌذي بإجراءات رقابٌة تمارسها سلطة النقد على هذه الشركات.

 -4التوصيات -:
 -1توصً الباحثة طلبة الدراسات العلٌا و الباحثٌن فً مجال العمل المصرفً و المالً
االهتمام بهذا المجال وذلك لقلة الدراسات التً تطرقت لهذا المجال.
 -2تقترح الباحثة على الجامعات و الكلٌات ضرورة االهتمام بهذا القطاع و إعطائه
حقه من ورش العمل و األٌام الدراسٌة .
 -3تنصح الباحثة شركة أبو عطٌة للصرافة بالمحافظة على ثقة الزبائن بهم لالستمرار
فً العمل والتسهٌل على الجمهور.
 -4تنصح الباحثة شركة أبو عطٌة للصرافة بضرورة مواكبة التطور التكنولوجً
خاصة فً مجال تصمٌم صفحة خاصة بالشركة وخدماتها على االنترنت.
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الباز ،عباس( ،أحكام صرف النقود والعمالت في الفقه اإلسالمي وتطبيقاته المعاصرة)
 (،دار النفائس للتوزٌع  ،األردن1999 ،م)
البخاري ،محمد ( صحيح البخاري ) ( ،الطبعة  ،4دار إحٌاء التراث العربً)
الدغمً ،محمد ( الصرافة حكمها ومشروعيتها في اإلسالم )1989 ( ،م ،منشورات
وزارة األوقاف و الشؤون و المقدسات اإلسالمٌة -عمان -األردن)
عاشورٌ ،وسف ( آفاق الجهاز المصرفي الفلسطيني) ( ،غزة ،فلسطٌن1995 ،م)
مقابلة مع ا .عطٌة محمد عطٌة حرب  ،مدٌر شركة أبو عطٌة للصرافة والجواالت
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