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The period of Ottoman rule is one of the most important in the recent history of Palestine, and its 

consequences have extended to contemporary reality in many political, social and economic 

aspects. This study addresses various economic aspects of Palestine's history in the Ottoman era 

and more about financial institutions and the monetary system. Financial institutions are one of 

the most visible manifestations of the financial and economic stability of the countries. The 

Ottoman Empire has paid great attention to financial institutions in all its aspirations, including 

Palestine. This study relied on the review and analysis of many historical literature, documents 

and recent studies relating to the history of the Ottoman Empire in general and in Palestine in 

particular. The most notable findings of this study were the existence of an important role for 

financial institutions in economic activity in during the Ottoman era in Palestine. The period of the 

Ottoman era also formed the roots of the financial system and its extended manifestations to 

contemporary reality. 
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 الملخص

والتي امتدت تبعاتها الى الواقع المعاصر في تعتبر فترة الحكم العثماني من اهم الفترات في تاريخ فلسطين الحديث 

هذه الدراسة لجوانب اقتصادية مختلفة، من تاريخ  كثير من الجوانب السياسية واالجتماعية واالقتصادية. تتطرق

فلسطين في العهد العثماني وبشكل أكثر حول المؤسسات المالية والنظام النقدي. حيث تعتبر المؤسسات المالية من 

االستقرار المالي واالقتصادي للدول وقد اولت اإلمبراطورية العثمانية عناية كبيرة للمؤسسات المالية في  أبرز مظاهر

كافة انحائها ومنها فلسطين. اعتمدت هذه الدراسة على مراجعة وتحليل العديد من االدبيات والوثائق التاريخية 

ة بشكل عام وفي فلسطين بشكل خاص. وكانت أبرز نتائج والدراسات الحديثة المتعلقة بتاريخ اإلمبراطورية العثماني

هذه الدراسة وجود دور مهم للمؤسسات المالية في النشاط االقتصادي في فلسطين فترة العهد العثماني. كما شكلت فترة 

 الى الواقع المعاصر. ةالعهد العثماني جذور النظام المالي ومظاهره الممتد

 عثمانية، المؤسسات المالية العثمانية، النقود والعمالت العثمانية، فلسطين.  اإلمبراطورية الكلمات مفتاحية: 

 

 مقدمة 

الشرق والغرب، وتحولت من إمارة صغيرة قائمة عند ملتقي طرق التجارة لشمال  العثمانية فيامتد نفوذ اإلمبراطورية 

غربي األناضول، الى إمبراطورية عظيمة مترامية األطراف، امتدت حدودها من إيران في الشرق إلي الجزائر في 

ية من أعظم دول (. تعتبر اإلمبراطورية العثمان2015الغرب، وحدود النمسا في الشمال ومصر في الجنوب )مختار, 

وأوروبا وذلك بسبب قوتها العسكرية  وافريقياالعالم حيث سيطرت على مساحات واسعة في قارات العالم الثالث آسيا 

م أهمية كبيرة في 1923م حتى 1299(. وللتاريخ العثماني الذي امتد لما يقارب من ستة قرون من 2016)شراك, 

(. وفلسطين ليست 2011لسياسية في البلدان العربية )محمود & أحمد, فهم التطورات االقتصادية واالجتماعية وا

م وشهدت هذه الفترة تحوالت 1918م حتى عام 1517استثناء، حيث خضعت فلسطين تحت الحكم العثماني منذ العام 

لنصف الثاني من كثير في العالم كان لها األثر الكبير في تشكيل الواقع المعاصر. لقد اهتم المؤرخون العثمانيون، منذ ا

القرن السادس عشر، بالتحوالت العميقة التي شهدتها الدولة العثمانية بعد وفاة السلطان العثماني سليمان القانوني عام 

م وكان من اهم مظاهرها تغيرات في السياسية المرتبطة بشؤن الحكم واألمور اإلدارية والمالية للدولة، وأثر 1566



أنظمة الدولة وهياكلها وارتبطت بعوامل داخلية وخارجية اطالت من امدها وانعكست هذه التحوالت التي مست اهم 

على السلطة المركزية للدولة العثمانية وكافة الواليات التابعة لها ومؤسساتها السياسية والعسكرية واإلدارية والمالية 

التي تناولت جوانب متعددة من تاريخ (.  باإلضافة الى ذلك كثير من الدراسات التاريخية الحديثة 2021)الخيلي, 

التي تناولت مؤسسة الحسبة في الدولة العثمانية ودورها  (2016عبابنة )ودور مؤسسات الدولة العثمانية مثل دراسة 

في ضبط األسواق حيث تناولت هذه الدراسة مفهوم الحسبة وتأصيلها الشرعي، وواجبات المحتسب قي الدولة العثمانية، 

دراسة الى المؤسسات واألجهزة التنفيذية ذات العالقة بالحسبة، باإلضافة الى ذلك فقد تناولت هذه الدراسة كما تطرقت ال

وقد كانت السياسات النقدية في أسواق الدولة العثمانية.  ومجاالتهاالتشريعات والقوانين المنظمة لمؤسسة الحسبة 

القرون الستة لحكم الدولة العثمانية وبالتالي فقد قسم شوكت  وطبيعة المؤسسات المالية مختلفة اختالفًا عميقًا خالل

م وتميزت 1477الى  1300باموك التاريخ المالي للدولة العثمانية الى خمس مراحل تبدا المرحلة األولى منذ عام 

ة عند ملتقى ( عنصرها األساسي للدولة العثمانية الناشئakçe) هذه الفترة بوجود عملة فضية ثابته نسبيا تشكل االقجة

م حيث تميزت هذه الفترة بازدهار 1585الى  1477الطرق التجارية في األناضول والبقان. وامتدت الفترة الثانية من 

اقتصادي ومالي وتجاري وسياسي حيث استخدمت النقود الذهبية والفضية والنحاسية خالل فترة هذه الفترة؛ وتم 

دة، وظهور مناطق مختلفة لعمالت الفضة داخل اإلمبراطورية؛ وإنشاء وتوحيد النقود الذهبية كرمز من رموز السيا

م فقد تميزت بعدم 1690الى  1585شبكات ائتمانية بشكل مكثف في المراكز الحضرية وحولها؛ اما الفترة الثالثة من 

السلبية لتحركات االستقرار النقدي الناجم عن الصعوبات المالية واالقتصادية والسياسية التي تفاقمت بسبب اآلثار 

المعادن النفيسة عبر القارات واختفاء االقجة وزيادة تداول النقود األجنبية في األسواق العثمانية وإصداراتها المنتقصة 

م فقد تم إصدار وحدة 1844الى  1690القيمة في األسواق العثمانية؛ اما فيما يتعلق بالفترة الرابعة والتي امتدت من 

الروابط النقدية بين مركز اإلمبراطورية ومحيطها؛ وتميزت باالستقرار النسبي للقرش الجديد فضية جديدة؛ وتعزيز 

حتى ثمانينيات القرن الثامن عشر، تبعها أزمات مالية حادة وانحطاط سريع للقيمة النقد؛ وتحويل مقرضي األموال 

اق للدولة؛ وكانت الفترة االخيرة التي تمتد التقليديين في اسطنبول إلى برجوازية مالية من خالل اإلقراض الواسع النط

م وتمزيت هذه الفترة باالندماج اإلمبراطورية العثمانية في األسواق العالمية في أعقاب الثورة 1918الى  1844من 

الصناعية ؛ وتكوين نظام جديد ثنائي المعدن يستند إلى القرش الفضي والليرة الذهبية ؛ والتخلي عن التخفيض في 

في ثمانينيات « العرج»للنقود كوسيلة لخلق إيرادات مالية ونمو االقتراض الخارجي ؛ واعتماد معيار الذهب  القيمة

القرن التاسع عشر ؛ وتطوير الخدمات المصرفية التجارية و االنتقال من الثنائية المعدنية إلى العملة الورقية 

(Pamuk, 2000). 

من الناحية االدارية  1م( مقسمة الى ثالثة سناجق1922 – 1517)نية كانت فلسطين خالل فترة حكم الدولة العثما

)القدس، نابلس، عكا(، سنجق القدس الذي شمل على معظم أجزاء فلسطين وسكانها تابعا لآلستانة مباشرة نظرا ألهمية 

شام الى ان الحقا بوالية القدس الدينية والتاريخية والسياسة والسياحية. في حين كان سنجقي نابلس وعكا تابعين لوالية ال

                                                           
 ابعينهمنطقة  علىمدلول إداري يدل ه م ، راية وفي العصر العثماني أصبح للتركي ، وقيل فارسي ،سنجق بمعنى لواء ،عسنجق: لفظ 1

، د/ زين العابدين شمس الدين  الواليةوأصبحت السنجقية وحدة إدارية تتبع  بالواليةاستبدلت السنجقية  الميالديومنذ القرن الخامس عشر 

 329،  328م ص ص 2006رة /ه، القا األولىالتاريخية ،الطبعة  والمصطلحات األلفاظنجم : معجم 



ان األراضي المقدسة وخاصة القدس اخذت مكانة . (1985)الكيالي, م 1883بيروت بعد إعادة تنظيم والية الشام عام 

. (2021)سرور, مرموقة في عالقات الدولة العثمانية التجارية الخارجية لما تحتضنه من تراث ديني وعلمي وثقافي 

وقد شكلت فلسطين أرضية خصبة للبحث والدراسة وذلك لوفرة المواضيع واالحداث التاريخية المتشعبة والتي حازت 

على اهتمام الكثير من الباحثين وخاصة في الجوانب السياسية والعسكرية واالجتماعية واالقتصادية.  ونظرا ألهمية 

القتصادية جاءت هذه الدراسة الحالية لتسليط الضوء على جانب المؤسسات المالية في التعامالت التجارية والحياة ا

من الحياة االقتصادية فيما يتعلق بالمؤسسات والنظام النقدي المالية للدولة العثمانية وأثر ذلك على التعامالت التجارية 

 والحياة القتصادية في فلسطين كحالة فريدة تستدعي الوقوف عندها. 

ا السياق وتحاول الدراسة الحالية اإلجابة عليه هو: وماهي أبرز مالمح النظام النقدي في والسؤال الذي يطرح في هذ

فلسطين في فترة العهد العثماني؟ ما هي أبرز المؤسسات المالية في فلسطين فترة العهد العثماني؟ وما دور المؤسسات 

 المالية في النشاط االقتصادي في فلسطين في فترة العهد العثماني؟

أهمية هذه الدراسة في انها تلقي الضوء على جانب من الحياة االقتصادية فيما يتعلق بالمؤسسات والنظام النقدي  تنبع

المالية للدولة العثمانية وأثر ذلك على التعامالت التجارية والحياة القتصادية في فلسطين. كما تكمن أهمية هذه الدراسة 

 لسابقة التي تتطرق الى موضوعها وخاصة في األراضي المقدسة. أيضا اصالتها، وذلك بسبب ندرة الدراسات ا

اتبعت هذه الدراسة المنهج التاريخي في توثيق ظهور العمالت العثمانية المتداولة في فلسطين، وشملت مصادر الدراسة 

لمتاحف المراجع والكتب والكتالوجات المنشورة، وبين مواقع االنترنت الموثوقة، إضافة إلى دارسة مجموعات ا

 .المنشورة على اإلنترنت

م حتى 1299قسمت هذه الدراسة الى قسمين تناول القسم األول تاريخ النقود في فلسطين منذ قيام الدولة العثمانية عام 

وقتنا الحاضر مع التركيز على فترة الحكم العثماني؛ فيما تناول القسم الثاني من هذه الدراسة المؤسسات المالية في 

ثمانية مع التركيز على نشاطها في فلسطين وتبعات هذه المؤسسات بعد انهيار اإلمبراطورية العثمانية على الدولة الع

 النظام المالي في فلسطين. 

 

 النقود المتداولة 

تعتبر النقود )العمالت( من المكونات المهمة للنظام االقتصادي حيث تستخدم في عمليات التبادل التجاري بين كافة 

القتصادية )االفراد، والشركات، والدول( وفي تنفيذ السياسات النقدية واالستقرار االقتصادي وتعتبر من الوحدات ا

رموز السيادة والسلطة وكذلك وسيلة إعالمية رسمية. وتكمن وضائف النقود منذ اختراعها حتى الوقت الحاضر حين 

)فهمي, ختزان القوة الشرائية، وقاعدة للقيم المستقبلية استعمله الناس وحدة للحساب والقياس، ووسيطا للمبادلة وأداة ال

. وقد شهدت فترة ظهور الدولة العثمانية تداول عدة أنواع من النقود التي تم صكها في الدول واالمارات التي (1964

ط هي النقود كانت تستخدمها في التبادالت التجارية. كان أبرز تلك النقود المتداولة في دول حول البحر األبيض المتوس



( والتي كانت مستخدمة حتى اخر القرن الرابع عشر Hyperpyronالبيزنطية الذهبية المعروفة باسم هيبربيرون )

( Genovinoالذي سك في مدينة فلورنسا اإليطالية و الجينوفينو) (Florinليحل محلها النقود الفضية مثل الفلورن )

م التي حلت محل الفلورن 1284في البندقية عام  (Ducat) 2الدوكةم و من ثم تم سك 1252اللذان تم سكهما عام 

( akçe) في التعامالت وبقيت متداولة الى جانب الجينوفينو خالل القرن الخامس عشر؛ إضافة الى ذلك كانت االقجة

مانية كانت . خالل العقد األول من اإلمبراطورية العث(2004)فليت, الفضية هي العملة المتداولة في دول االناضول 

م في مناطق التي تسيطر عليها 1327االقجة العثمانية هي العملة األهم واألكثر استخداما والتي بدء سكها عام 

. اما في بالد الشام ومن ضمنها فلسطين قد كانت اثناء تكون نواة الدولة (Gerber, 1982)اإلمبراطورية العثمانية 

م( الذين هزموا التتار في معركة 1517-1250ه/ 923-648مماليك )العثمانية في األناضول تخضع تحت الحكم ال

)الجبرتي, عين جالوت وردوا الخالفة اإلسالمية الى العباسيين وسيطرو على مصر والشام في ظل الدولة العباسية 

. شهد عصر المماليك سك العديد من النقود الذهبية والفضية والنحاسية وكانت تضرب في مصر والشام. (1776

وشملت النقود الذهبية النقد اإلسالمي الذهبي المعروف بالهرجة والذي كان قليال في ايدي الناس في تلك الفترة وكانت 

النقود الذهبية االوربية مثل الدوكة والفلورن رائجة بين الناس باإلضافة الى الذهب الناصري الذي ضربه الناصر 

ولعل من اهم عوامل انتشار الدوكة في مصر والشام  .(1997)المقريزي, م(  1405 – 1399) فرج بن برقوق

جرام( وعيارها  3.45والحجاز واليمن هو دقة سك هذا النوع من النقود من حيث استدارة القطعة ووزنها الثابت )

و قطر المرتفع وبالتاي كان التعامل بها بالعد، في المقابل كانت النقود المملوكية ليس لها عيار او وزن ثابت او سمك ا

محدد وبالتاي كان التعامل بها بالوزن؛ في حين كانت الدراهم الفضية األكثر استخداما في مصر والشام وتتكون من 

(. كذلك االمر راج 1964الفضة ثلثان والنحاس ثلث واستمر استخدام هذه الدراهم حتى نهاية عصر المماليك )فهمي, 

دراهم الفضية والدنانير الذهبية. وقد استمر استخدام هذه النقود في بالد استخدام الفلوس النحاسية كنقد رئيسي بجانب ال

م. حيث كان ال اتساع أراضي 1517الشام وفلسطين حتى بعد دخول فلسطين تحت حكم الدولة العثمانية عام 

وب وبالمقدار اإلمبراطورية العثمانية من الصعب طرح النقود التي تحتاجها األسواق في انحاء الدولة في الوقت المطل

االزم، ولذلك قامت الدولة العثمانية بأنشاء دور سك عملة إضافة الى استخدام دور السك في المناطق التي أصبحت 

م  1512(. وفي مرحلة الخالفة اإلسالمية العثمانية التي تبدأ من السلطان سليم األول 2015تحت سيطرتها )مختار, 

، تم تداول عدة عمالت، باإلضافة الى االقجة التي بداء سكها في الدولة  م 1924حتى السلطان عبد المجيد الثاني 

جرام كانت عملة القروش الفضية  1.8 1.15م( وكان وزنها بين 1366-1326العثمانية في عهد السلطان اورخان )

ة في عام حيث كانت في البداية تجلب من الخارج بدأت تضرب في الدولة العثماني (Grosso)اصل الكلمة إيطالي 

جرام من الفضة، عالوة على ذلك فقد وجد نوع ثالث من العمالت المعدنية كان مستخدم في  14.5م بوزن 1703

من االقجة ،  1:8وهي عملة نحاسية من فئتين: االولى كانت تصرف   (Mankurالدولة العثمانية يعرف بالمنقور )

م حيث تم سك 1478يتعاملون بالنقد األجنبي حتى عام  من االقجة ؛ وبقي العثمانيين 1:24والثانية كانت تصرف 

ثم اصدروا فيما بعد الليرة العثمانية كما   جرام 4.25( بوزن Sultaniاول عملة عثمانية ذهبية وهي السلطاني )

( الفضية في مصر حيث كان كل أربعين بارة تساوي Paraأصدرت بعض الواليات عملتها الخاصة مثل البارة )

                                                           
 عرفت الدوكة او الدوقة في بالد العالم اإلسالمي بالدينار االفرنتي والذهب البندقي )البندقي( او الفندقلي.  2



ً واحداً  . وقد تم ضرب عمالت ذهبية أخرى بموصفات واوزان مختلفة مثل دينار ذهب زر (2020)خير,  قرشا

م، وقد استمر ضرب هذه العملة حتى عام  1520 - 1512محبوب الذي بداء ضربه في عهد السلطان سليم األول 

ذي تعود جذوره جرام وال 3.5م، كما تم ضرب نقود بوزن اقل من السلطاني سميت سلطاني اشرفي بوزن 1822

. كما استخدمت نقود فضية أخرى إضافة الى القروش والبارة مثل الزلطة (2022)ابودية, الى عهد المماليك 

(iselote  أوzloty وهي قطعة نقد فضية بولندية المنشأ، باإلضافة الى البشلك واللاير الوزيري واللاير المجيدي )

حتوت خالل فترة الحكم العثماني أواخر القرن التاسع عشر في وكذلك استخدم بعض العمالت النحاسية مثل الس

تم اصدار عملة  م(1861-1839(. في عهد السلطان عبد المجيد األول )2018األراضي الفلسطينية )الحزماوي, 

وكانت عبارة عن قوائم مالية مكتوبة بخط اليد على صفحات  1840ورقية ألول مرة في تاريخ الدولة العثمانية عام 

م أصدرت الدولة العثمانية دفعة جديدة 1844قرش بهدف تسهيل المبادالت التجارية؛ وفي عام  500رقية من فئة و

 1850% اال ان األوضاع المالية لم تستقر في الدولة وبالتالي في عام 6من القوائم الورقية بفائدة سنوية مقدارها 

لتزوير وأصدرت أوراق نقدية جديدة دون فائدة وقد بلغت قيمة الغت الدولة العثمانية العمل بالقوائم السابقة بسبب ا

م( تم 1876-1830م مئة وخمسة وسبعون مليون قرش؛ في عهد السلطان عبد العزيز)1853المتداول منها عام 

طباعة أوراق جديد واغرقت األسواق بالعملة وبلغ قيمة المتداول منها الف ومئتين وخمسين مليون قرش مما سبب 

م؛ وفي عهد السلطان عبد الحميد 1862د في قيمتها مقابل الليرة الذهبية حتى الغيت القوائم في عام هبوط حا

م( عمدت الدولة العثمانية الى اصدار النقود المعدنية من جديد بهدف تحسين الوضع المالي 1918-1842الثاني)

م بكميات كبيرة واستمر استخدام 1878الى  1877للدولة العثمانية؛ ثم تم اصدار عملة ورقية جديدة خالل األعوام من 

م حيث توحدت المسكوكات العثمانية واعتمدت على قاعدة الذهب والغيت الفضة 1911هذه األوراق النقدية حتى عام 

 (2016)شقيرات, كقاعد للنظام النقدي القديم ثنائي المعدن 

حيث سلطات االحتالل العسكرية البريطانية ان النقد المصري نقد قانوني وأنه العملة الرسمية إلى  1917في عام 

جانب عمالت الحلفاء والعملة العثمانية سواًء أكانت ذهباً أ وورقاً، وفي بداية فترة االنتداب البريطاني على فلسطين 

ذهبية العثمانية الى ان توقف التعامل بالليرة العثمانية الذهبية بشكل استخدم الفلسطينيون العملة المصرية والليرة ال

. واستمر 1918رسمي كما توقف التداول بالعملة التركية بكل فئاتها بعد اكتمال االحتالل البريطاني لفلسطين عام

تم اصدار النقد  تداول النقد المصري الى ان تم تشكيل مجلس النقد الفلسطيني من قبل المندوب السامي وبالتالي

الفلسطيني وحل محل النقد المصري، وقد شمل النقد الفلسطيني مسكوكات معدنية من البرونز والنيكل والفضة باإلضافة 

، توقف 1948الى األوراق النقدية بفئات مختلفة من نصف جنيه فلسطيني الى مئة جينه فلسطيني؛ وبعد نكبة عام 

عندما بدأت المملكة  1949امالت بالعملة األردنية في الضفة الغربية حتى إصدار الجنيه الفلسطيني وأصبحت التع

األردنية الهاشمية إصدار الدينار األردني؛ اما في قطاع غزة فقد حل الجنيه المصري محل الجنيه الفلسطيني في 

بنكا مركزيا  م الى ان أقامت إسرائيل1952؛ وقد استمر التعامل بالجنيه الفلسطيني في اسرائي حتى عام 1951

أصدر الليرة اإلسرائيلية بدال الجنيه الفلسطيني، وبعد سقوط الضفة الغربية وقطاع غزة  بيد االحتالل اإلسرائيلي عام 

أغلقت سلطات االحتالل البنوك الفلسطينية، وفرضت على الفلسطينيين في األراضي المحتلة التعامل بالليرة  1967

ورغم ذلك فقد بقي استخدام الدينار األردني والدوالر  .(2022)وفا, يكل الجديد اإلسرائيلية والحقا بالشيكل والش



األمريكي والحقا اليورو األوربي في الضفة الغربية باإلضافة الى الشيكل اإلسرائيلي منذ االحتالل اإلسرائيلي عام 

ما زالت متداولة كقطع ذهبية ويذكر ان الليرة العثمانية واالنجليزية  .(Asmar, 2018)حتى الوقت الحاضر  1967

 وتستخدم في تحديد بعض المعامالت مثل المهر عن الزواج حتى وقتنا الحاضر.

 المؤسسات المالية

يمكن تقسيم النظام المالي في اإلمبراطورية العثمانية الى مرحلتين، المرحلة األولى تمتد منذ قيام الدولة العثمانية الى 

بداية عهد اإلصالحات وتحديدا حتى صدور القانون األساسي العثماني والذي منح السلطة التشريعية للبرلمان. لقد 

م االقطاعي الذي كان مستخدما في الدولة العباسية. حيث كانت جميع توسعت الدولة العثمانية في استخدام النظا

األراضي تعتبر ملكا للدولة وتسمى باألمالك السينية والحقا عرفت باألراضي االميرية؛ وقد قسمت االقطاعيات الى 

شرون الف اقجة وكانت ثالثة اقسام حسب مقدار إيراداتها: القسم األول بالتيمار وهو االقطاع الذي ال يزيد ايراده عن ع

تخصص لعامة الجند ورؤساء العشائر الصغيرة؛ والثاني عرف باسم الزعامات ويتراوح ايراده ما بين عشرون الف 

و مئة الف اقجة وكانت تمنح لكبار الموظفين وكبار ضباط الجيش؛ والقسم الثالث عرف بالخاص والذي يزيد دخله 

للسلطان العثماني؛ كما شكل الخراج وهو االيراد من األراضي التي تم عن مئة الف اقجة وتخصص عادة للوالة او 

(.  التيمار في 2017فتحها وكانت الدولة العثمانية تفرض ضرائب حسب طبيعة المحصول ونمط الزراعة )حسين, 

أساسه نظام ال مركزي يهدف الى جمع الضرائب وصرفها محليا في المقابل على الفرسان والذين يتولون جمع 

الضرائب تحضير وتجهيز الجيش من منطقتهم للحضور عندما يتم استدعائهم من قبل السلطان؛ في النصف الثاني من 

القرن الخامس عشر ونتيجة للحاجة المالية لتجميع األموال في مركز الدولة تم التخلي عن نظام التيمار والبدء باستخدام 

محددة في المزاد الى اشخاص يتولون جمع الضرائب فيها وتحمل نظام االلتزام الذي يعتمد على بيع مناطق ضريبة 

أي ربح او خسارة في المنطقة، في المقابل يدفع الملتزمون جزء من الضرائب المتوقع تحصيلها مقدما عند المزاد 

انه م تحول نظام االلتزام الى نظام المالك1695ويدفعون الجزء المتبقي على شكل دفعات سنوية للدولة؛ وفي عام 

بهدف تشجيع الملتزمين على زيادة اإلنتاج في إقطاعاتهم حيث امتد فترة االقطاع طوال حياة االقطاعي وقدار الضريبة 

 (. 2020التي يدفعها ثابت بخالف نظام االلتزام الذي كان سنويا وتتغير قيمة الضريبة مع تغيير العقد )خير, 

األنظمة االقطاعي بدأت في أوروبا في تأسيس بنوك لتسهيل  في حين كانت اإلمبراطورية العثمانية تعتمد على

م، و بعد ذلك تم تأسيس 1587المعامالت على أساس األجل والثقة حيث تم تأسيس أول بنك حكومي في البندقية عام 

فقد م، ومنذ بداية القرن الثامن عشر أخذ عدد البنوك يزداد تدريجيا أما البنوك المركزية 1609بنك أمستردام عام 

)هاشم, م 1800م و في فرنسا عام 1694م وفي بريطانيا عام 1668اسست الحقا حيث تم تأسيس بنك السويد عام 

. ويمكن القول ان عدم تقبل االقتراض مقابل الفوائد والتي تعتبر محرمة شرعا إضافة الى إن السالطين (1996

ي غياب التطور الصناعي، كان االقتصاد العثماني يفقد العثمانيين قد تأخروا في فهم ديناميكيات البنوك والتمويل وف

مزاياه النسبية المحدودة. عالوة على ذلك، فرضت الحروب التي ال نهاية لها تكلفة مالية باهظة وتم ترخيص كبار 

اقترضت  1845. في عام (Gormez, 2008)المصرفيين لمجرد خفض تكلفة االقتراض من البلدان األخرى 

ية من صرافين اثنين من غالطة، والصراف وقتها كان يعني أصحاب البنوك الكبرى في وقتنا الحالي. الحكومة العثمان



وقام هذان الصرافان وفقاً لالتفاقية المبرمة بتثبيت سعر صرف الجنيه االسترليني. وفي مقابل ذلك تم منحهم صالحية 

"درسعادت بنكاسي" أي بنك دار السعادة.  باسم 1847تأسيس بنك في الدولة. وهكذا تأسس أول بنك عثماني عام 

ولكن لم يكن للبنك رأس مال. وكانت السندات والبوليصات الخاصة بالبنك تقبل فقط بسبب االعتبار الممنوح لمؤسسيه؛ 

م بفرعين األول في إسطنبول 1856. تأسس البنك العثماني سنة (2017)اكينجي, ولذلك أفلس البنك بعد فترة قصيرة 

لندن برأس مال إنكليزي وقد اكتسى هذا البنك صبغة البنك المركزي بعد ان منحت له صالحيات اصدار  والثاني في

شارك فيه رأس مال فرنسي  1863وفي   (2020)سعداوي & بوقشور, العملة المحلية لتنظيم المعامالت التجارية 

رس نشاطه كبنك تجاري واستثماري أيضاً؛ وأصبح اسمه " بنك شاهاني عثماني" )البنك السلطاني العثماني(، وبدأ يما

م بدأت تتأسس صناديق الدولة لتقديم قروض بفوائد واعتبرت هذه الصناديق بمثابة أولى الجمعيات 1863في سنة 

. وقد تم (2017)اكينجي, م تحولت هذه الصناديق الى البنك الزراعي 1888التعاونية في الدولة العثمانية وفي عام 

نك العثماني في القدس ويافا و حيف او نابلس ومناطق أخرى في فلسطين واألردن ودول بالد الشام فتح عدة فروع للب

وقد منح البنك العثماني قروض للسكان بضمان عقاراتهم؛  (1937)"البنك العثماني," وحوض البحر األبيض المتوسط 

ادية واالستعمارية األلمانية في الدولة كما تم تأسيس بنك فلسطين األلماني ومقره برلين لتشجيع المصالح االقتص

 The Anglo Palestineالعثمانية وقد كان له في القدس و حيفا ويافا؛  كما تم تأسيس البنك اإلنجليزي الفلسطيني )

Company)  م ومقره الرئيسي في لندن وانشئت له عدة فروع في المدن الفلسطينية مثل القدس و حيفا 1902عام

فد وقد قدم هذا البنك قروضا للفالحين بضمان أراضيهم لالستيالء عليها في حال عجزهم عن السداد ويافا و طبريا وص

قبل  .(2011)عبداللطيف, وقد ادار اليهود معظم فروع البنك وسيطرو على مساحات من األراضي في فلسطين 

في الضفة الغربية  8في فلسطين ) مصرفًا تجاريًا 11، كان هناك 1967احتالل إسرائيل للضفة الغربية وغزة في عام 

(. ونظرا Abbadi & Karsh, 2013فقط في غزة ) 4في الضفة الغربية و  26فرًعا منها  30في غزة( مع  3و 

للظروف الخاصة لالقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، غابت القطاعات المصرفية تقريبا لمدة ربع 

وحتى منتصف التسعينات بسبب القيود التي فرضتها سلطات االحتالل اإلسرائيلية قرن خالل السبعينات والثمانينات 

(. بدأ التاريخ الحديث للصناعة Quarterly Economic and Social Monitor, 2008)على هذا القطاع 

الوطنية بعد توقيع بروتوكول باريس بشأن العالقات االقتصادية بين السلطة  1994المصرفية في فلسطين في عام 

( لتنفيذ وتنظيم السياسات النقدية في PMAالفلسطينية وإسرائيل. أدى هذا االتفاق إلى إنشاء سلطة النقد الفلسطينية )

فلسطين. على الرغم من أن سلطة النقد تعمل بشكل عام كمصرف مركزي، إال أنها ال تستطيع إصدار عملة فلسطينية؛ 

 (.Arafeh, 2015عمالت في فلسطين )ومن ثم، يوجد حاليا نظام مالي متعدد ال

 الخاتمة 

تطرقت هذه الدراسة الى النظام النقدي في اإلمبراطورية العثمانية وتطوره التاريخي في فلسطين حيث عرضت اهم 

النقود المعدنية والعمالت الورقية التي تم استخدامها في فلسطين خالل فترة الحكم العثماني كما تطرقت الى النظام 

والمؤسسات المالية في اإلمبراطورية العثمانية والى اهم المؤسسات المالية في التي تأسست في فلسطين وخاصة المالي 

 في نهاية العهد العثماني. 



ووجدت الدارسة ان العمالت المعدنية العثمانية كانت شائعة االستخدام في فلسطين وشملت الكثير من اهم النقود 

عثمانية التي تم سكها من قبل الدولة العثمانية ومن الدول األوروبية التي كان لها نشاط المستخدمة في ارجاء الدولة ال

تجاري ملحوظ مع أجزاء واسعة من أراضي الدولة العثمانية. كما وجدت الدراسة ان للمؤسسات المالية العثمانية دور 

وكان للبنوك في النشاط التجاري والسياسي  مهم في تنفيذ السياسة النقدية لإلمبراطورية على مر العقود التي مرت بها

 في فلسطيني في نهاية الدولة العثمانية.
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