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 قياس أثر الزكاة يف حتقيق التنمية االقتصادية
 " 2016-1996"دراسة حالة السودان خالل الفرتة 

 

 3د. فوزي حمرييق، 2د. لطفي خمزومي، 1د. عقبة عبد الالوي
 ملخص

هتدف الدراسة إىل حتديد مسامهة الزكاة يف حتقيق التنمية االقتصادية يف السودان للفرتة 
، وترتكز حول قياس هذا األثر وحتديد مسامهته يف حتسني أهم املؤشرات 1996-2016

االقتصادية واالجتماعية واهليكلية الدالة على مستوايت التنمية االقتصادية، ومت الرتكيز يف 
لى متغري نصيب الفرد من الناتج احمللي ومتغريات االستهالك العائلي والتضخم هذا القياس ع

والبطالة، لتحديد أثر الزكاة على التنمية يف شقها االقتصادي. كما سنتطرق من خالل 
القياس إىل حتديد أثر الزكاة على القيمة املضافة للصناعة من أجل حتليل األثر الذي حتدثه 

 هيكل اإلنتاج. ولتحقيق األهداف اخلاصة ابلدراسة مت استخدام الزكاة على التغريات يف
من ذلك اختبارات  ؛جمموعة من مقارابت وطرائق واختبارات وأدوات القياس االقتصادي

، Granger’s causality testجذر الوحدة للسالسل الزمنية، اختبار جراجنر للسببية 
الختبار السببية يف األجل  Toda-Yamamatoمنهجية و اختبارات التكامل املشرتك، و 
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ابإلضافة إىل دراسة حركية مناذج  ،(Toda-Yamamato) لسببية VAR منوذجو الطويل، 
VAR  ابستخدام دوال االستجابة النبضية لألجل الطويل. وقد مت اعتماد املتغريات اليت أثبت

العائلي والزكاة.  وهي البطالة والتضخم واالستهالك  Kاختبار جراجنر وجود عالقة سببية بينها
وقد خلصت الدراسة إىل أن االرتباط بني الزكاة ومؤشرات الدراسة يصنف ضمن منط العالقة 
غري السببية مبا يعين أن البطالة والتضخم واالستهالك العائلي ال يُؤدي إىل زايدة حصيلة 

البطالة إال واالستهالك العائلي و  التضخمالزكاة، وعلى العكس من ذلك فإن الزكاة تُؤثر يف 
( IRFأن اجتاه األثر خيتلف حبسب الفرتات. وتوّضح نتائج اختبار دوال االستجابة النبضية )

أيضًا أن الصدمات اليت حتدث يف عائدات الزكاة يف السودان سيكون هلا أتثري يف البطالة 
 والتضخم واالستهالك العائلي، مع أتثري خمتلف القيمة حبسب الفرتات.

 VAR منوذجزكاة، تنمية اقتصادية، تضخم، استهالك عائلي، بطالة،  حية:الكلمات املفتا

gلسببية (Toda-Yamamato.دوال االستجابة النبضية ،) 
 

  مقدمة:
؛ ملا هلا من أبعاد تنموية يف جماالت عدة مهما ياواجتماع اماليا تتميز الزكاة بكوهنا نشاط

ء  إذا َحُسنت إدارة الزكاة جباية وتوزيعا. وخاصة يف اجملال االقتصادي؛ ويزداد أثر الزكاة جال
وبيان أثرها  برمتهافكيفية إدارة الزكاة ومعرفة مكانتها يف النظام املايل والسياسة االقتصادية 

االقتصادي واالجتماعي؛ يعّد مسألة ملحة ومهمة يف الفكر االقتصادي، لطاملا احتاج إىل 
 املعاصر. اإلسالميدي حبٍث وتفصيٍل أكثر، وخاصة يف الفكر االقتصا

وتنطوي الزكاة على ِحكم وفوائد ّعدة، على املستوى االقتصادي، ولعّل من أمهها، حتقيق 
األهداف االقتصادية والتنموية والقضاء على العديد من املشاكل واالختالالت االقتصادية  

ودفع  كالبطالة والفقر. وتعمل الزكاة على إعادة توزيع الثروات والدخول بشكل عادل،
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وكذا تنشيط  ،النمو، من خالل تشجيع وإنشاء املؤسسات اإلنتاجيةو الدورة اإلنتاجية حن
وتوفري السيولة النقدية الالزمة، والعمل على منح فرص  ،االستثمار واإلنفاق االستهالكي

 العمل للمستحقني هبدف إغنائهم عن املسألة.  
ل أبعادها الرامية إىل إعطاء جزء معني ويتعّزز ابلزكاة مفهوم التكافل االجتماعي من خال

ما جيعل من الزكاة وسيلة فعالة تعّمق التكافل  ؛من املال إىل الفقراء من طرف األغنياء
االجتماعي وتساعد يف حتقيق االستقرار والتوازن االقتصادي، من خالل املسامهة يف القضاء 

اإلسهام يف التنمية االقتصادية على مثالب االقتصاد كالفقر والبطالة واالكتناز، ومن مّث 
 الشاملة يف االقتصاد الوطين.

إن الزكاة ال يقتصر دورها على كوهنا وسيلة مالية تسهم يف دوران النقود وتداوهلا، من فئة 
إىل أخرى؛ والتأثري يف بعض املتغريات االقتصادية الكلية كالناتج الوطين، واالستهالك العائلي 

بوصفها دة االستثمار؛ بل ميكن أن تؤدي الزكاة أدوارا أساسية، وتنشيط الطلب الفعال، وزاي
فتكون  ؛على غرار السياستني املالية والنقدية ،أداة ضمن أدوات السياسة االقتصادية الكلية

الزكاة بذلك مبؤسستها الزكوية رافدا أساسيا من روافد السياسة االقتصادية اهلادفة إىل حتقيق 
 شودة.التنمية االقتصادية املن

إن توضيح األثر التطبيقي للزكاة يف التنمية االقتصادية من خالل تتبع مؤشرات التنمية 
االقتصادية املرتبطة مبتغريات اقتصادية كلية؛ يعزز ال حمالة من األدوار االقتصادية لفريضة 

اة الزكاة؛ وخيرجها من كوهنا عبادة مالية هلا أثر جزئي على املزكي ومستحق الزكاة؛ إىل أد
 اقتصادية كلية ُتسهم بفعالية يف حتقيق التنمية االقتصادية.
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 . إشكالية الدراسة:1
، فهي تزال حباجة أكثر اإلسالميعلى اعتبار أن الزكاة أحد أهم موضوعات االقتصاد  

ال سيما على و  ،للبحث والتطوير والتنظري والقياس، لبيان عالقتها ابالقتصاد ومتغرياته
مؤهلة ألن تلعب  وماليةٍ  الكلي، فالزكاة مبا متتلكه من خصائص نقديةٍ  املستوى االقتصادي

أدوارًا أساسية يف االقتصاد الكّلي. ويتأكد دور الزكاة أكثر، كأداة اقتصادية ومالية، يف 
اقتصاد إسالمي ال ربوي، بنموذج قياسي يوضح العالئق الدقيقة بني متغرياته التابعة واملستقلة 

 القياسية األخرى.على غرار النماذج 
والبحث يف موضوع الزكاة وحماولة منذجة سلوكها املايل والنقدي، والتعرف عن األدوار 

حتقيق االستقرار االقتصادي إىل وصوال  ،االقتصادية للزكاة يف توازن األسواق النقدية واملالية
ي، وخاصة الكلي وحتقيق التنمية االقتصادية، يقع من األمهية مبكان يف الفكر االقتصاد

 الذي يعترب الزكاة دعامة أساسية فيه. اإلسالمياالقتصاد 
قياس أثر الزكاة على التنمية االقتصادية؛ وقد اخرتان و وما سنحاول عالجه يف دراستنا ه

 نصيب الفرد من الناتج احلقيقي، املرتبط حبجم الدخل وعدد السكان معا؛ وكذا كاّل و مؤشر من
سب البطالة وتتبع أثر الزكاة يف التضخم وتفسري العالقة من مؤشر االستهالك العائلي ون

 السببية بينهما.
 رح كلي إلشكالية الدراسة فإننا جنملها يف التساؤل الكلي اآليت:يف طو 

 ىل أي مدى ُتساهم الزكاة يف حتقيق التنمية االقتصادية يف السودان؟إ
 ية اآلتية:  ميكن جتزئتها إىل األسئلة الفرع السابقةوتبسيطا لإلشكالية 

 . اإلشكاليات: 2
 * إىل أي مدى ُتساهم الزكاة يف رفع مستوى نصيب الفرد من الناتج يف السودان؟

 * إىل أي مدى ُتساهم الزكاة يف رفع مستوى االستهالك العائلي يف السودان؟
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 * إىل أي مدى ُتساهم الزكاة يف ضبط التضخم يف السودان؟
 فض البطالة يف السودان؟* إىل أي مدى ُتساهم الزكاة يف خ

 * إىل أي مدى ُتساهم الزكاة يف تعظيم القيمة املضافة للصناعة يف السودان؟
 . فرضيات الدراسة: 3

 * ترتبط الزكاة بعالقة طردية معنوية مع نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل يف السودان.
االستهالكية لألفراد وُتساهم يف رفع  * يُؤدي التوزيع النقدي والعيين للزكاة إىل تلبية احلاجات

 مستوى االستهالك للقطاع العائلي يف السودان.
 تُعترب الزكاة أداة اقتصادية هلا من اآلليات الفاعلة اليت ُتسهم يف ضبط التضخم يف السودان.  *
 ما يُساهم يف عالج حاالت االنكماش وزايدةو وه ،ُتساهم الزكاة يف زايدة تيار الطلب الكلي  *

 صلة لذلك خفض معدالت البطالة.تكون احملالتوظيف و 
ُتساهم الزكاة يف تكوين رأس املال الثابت مبا يُساعد يف رفع القيمة املضافة للقطاع الصناعي يف   *

 السودان.
أداة اقتصادية تقوم أبدوار تكمن أمهية الدراسة يف تسليطها الضوء على . أمهية الدراسة: 4

ومن هذا املنطلق فإن  .وهلا أتثري متعدد على متغريات الدورة االقتصاديةنقدية ومالية خمتلفة، 
قياس أتثري الزكاة يف متغريات االقتصاد الكلي وحتديد مادايت األثر ُيسهم يف االستخدام 

 األمثل هلذه األداة من أجل حتقيق التوازن واالستقرار والتنمية االقتصادية.
 قياس مسامهة الزكاة يف حتقيق التنمية االقتصادية يف هتدف الدراسة إىل. أهداف الدراسة: 5

، وترّكز الدراسة حول قياس هذا األثر وحتديد 2016-1996مجهورية السودان للفرتة 
مسامهته يف حتسني أهم املؤشرات االقتصادية واالجتماعية واهليكلية اليت تُعرّب على مستوايت 

ب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل ومؤشر التنمية االقتصادية، ابلرتكيز على متغري نصي
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االستهالك العائلي والتضخم والبطالة، وهذه املتغريات تُدلل على مستوايت التنمية يف شقها 
االقتصادي. كما سيتم التطرق من خالل القياس إىل حتديد أثر الزكاة يف تغيري هيكل اإلنتاج 

  من خالل قياس األثر على القيمة املضافة للصناعة.
إىل  1996زمانيا تشمل الدراسة امليدانية الفرتة املمتدة من العام . حدود الدراسة: 6

، أّما مكانيا فقد مت اختيار السودان ابعتبار أهنا تُعّد منوذجا للدول اليت طّبقت 2016
 يف االقتصاد.واعتربته نظاما شامال  اإلسالمياالقتصاد 

 االعتماد على املنهج الوصفي املعتمد على مت: منهجية الدراسة واألدوات املستخدمة. 7
ما ُيصطلح عليه و وصف الظاهرة وحتليل عناصرها، كما مت االعتماد على املنهج التحليلي أ

ابملنهج املتكامل يف البحوث التطبيقية، وذلك من خالل االعتماد على الدراسة امليدانية 
 اإلحصائيام أدوات التحليل ابستخد ؛هبدف حتديد وقياس العالقة بني متغريات الدراسة

عرب مناذج االحندار املتعدد واالختبارات املرتبطة من  ؛والعددي والبياين، والقياس االقتصادي
 أجل خدمة األهداف العامة للدراسة، وربط اإلطار النظري للدراسة ابلواقع التطبيقي هلا.

 
 أوال. اإلطار النظري للدراسة: 

 :. الزكاة والتنمية االقتصادية1
 . التنمية االقتصادية:1.1

 . التنظري للتنمية من زوااي االقتصادايت:1.1.1
من زاوية منظور االقتصادايت الكالسيكية والنيوكالسيكية تعّد الكفاءة وختصيص املوارد 

ركزت هذه االقتصادايت يف فهمها للتنمية على أهنا توفري قد و  ،النادرة صلب العملية التنموية
ملوارد اإلنتاجية النادرة، حبيث يصل التخصيص األمثل للموارد ابستغالهلا الكفاءة وختصيص ا
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هلذه املوارد وزايدهتا عرب و استغالال أمثال وأبقل التكاليف؛ مع استهداف حتقيق تعظيم النم
 الزمن؛ حىت تضمن االستمرار يف إنتاج املزيد من السلع واخلدمات الالزمة للمجتمع.

ه من األسواق كاملة فيالسيكية، أن العامل الرأمسايل املتقدم وتفرتض االقتصادايت النيوك
املنافسة ما يضمن آلية التوازن الذي جيب أن حيدث يف كل من أسواق السلع واخلدمات 
وأسواق عناصر اإلنتاج. ويؤمن االقتصاد النيوكالسيكي مبا يسمى ابلرشادة االقتصادية 

وابإلضافة  1املدار بدافع املصلحة الذاتية.و املوجه أواملادية البحتة لألفراد والقرار االقتصادي 
واملعطلة؛ والسعي  ،لالهتمام ابلتخصيص الكفء للموارد اإلنتاجية: املوجودة والنادرة

جيب أن تركز وتغطي التنمية كال من املتطلبات االقتصادية والسياسية  ،املتواصلو حتقيق النمو حن
سية واهليكلية السريعة للمجتمعات اليت تعاين من والثقافية الالزمة لتحقيق التحوالت املؤس

 املشاكل التنموية.
م، يرى أن 1960م، وحىت أواخر عام 1950ولقد كان التنظري يف جمال التنمية من عام 

االقتصادي املتتابعة اليت جيب أن متر من و عملية التنمية عبارة عن: "سلسلة من مراحل النم
ية االقتصادية يف التنمية على أن األصل يف التنمية حبيث ترّكز النظر  ،خالهلا كل دولة

الكمية واملزيج بني االدخار واالستثمار، وكذا املساعدات األجنبية الضرورية حىت تستطيع و ه
االقتصادي الذي اتبعته الدول املتقدمة، و الطريق الطويل للنمو دول العامل الثالث أن تسري حن

قتصادي الكلي السريع."إن الفارق بني نظرايت االو حىت غدت التنمية مرادفة متاما للنم
تركز على التوازن بني االدخار واالستثمار، أما نظرايت و أن نظرايت النمو والتنمية هو النم

                                                           

عة: حممود حسن حسين، حممود حامد حممود، دار املريخ، (، التنمية االقتصادية، تعريب ومراج2009)وميشيل تودار  - 1
 .39الرايض، ص 
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ا مع الواقع مالتنمية فإهنا تركز على التوازن بني الرتاكم الرأمسايل وزايدة عدد السكان وتكيفه
 1االقتصادي للدولة. 

هنا: "هي عملية تستخدم فيها الدولة املوارد املتاحة لتحقيق أبادية وتعرف التنمية االقتص
معدل سريع للتوسع االقتصادي، يؤدي ابلضرورة إىل زايدة مطردة يف دخلها القومي، لكن 
لن حيدث هذا إال إذا مت التغلب على املعوقات االقتصادية وتوفر رأس املال واخلربة الفنية 

 .2والتكنولوجية "

هي: "جمموعة األنشطة اليت تستهدف  اإلسالميقتصادية من منظور االقتصاد والتنمية اال
نسانية مبا يؤهلها للقيام حتقيق قدر من الرخاء املادي املناسب لتفتح جوانب الشخصية اإل

 3حبق االستخالف يف األرض".
والتنمية بشكل عام هي عملية متعددة األبعاد تتضمن تغريات رئيسة يف اهلياكل 

االقتصادي يف أجزاء االقتصاد الكلي من انتج و دية واالجتماعية لدفع عجلة النماالقتصا
وطين واستثمار وادخار، وإاتحة فرص العمل لتخفيض نسب البطالة وصوال للتقليل من عدم 

 املساواة ومظاهر الفقر واحلرمان؛ حىت حتقق التنمية تنمية مستدامة تضمن العيش الكرمي.
 

 رية للتنمية:اجلوه . األهداف2.1.1
 إاتحة وزايدة توزيع السلع املقومة للحياة مثل الغذاء والسكن واحلماية. -

                                                           

 .29، ص 3والتنمية، ج  و(، التنمية والتخطيط االقتصادي، نظرايت النم2011) عبلة عبد احلميد خباري - 1
ادية، سلسلة كتب (، التنمية االقتصادية والتنمية املستدامة، مركز الدراسات الفقهية واالقتص2014أمحد جابر بدران ) - 2

 .23القاهرة، ص ،اقتصادية جامعية
 .289دمشق، ص  ،دار القلم ،سالميةإ(، مدخل التنمية املتكاملة رؤية 1999عبد الكرمي بكار ) - 3
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رفع مستوى املعيشة متضمنا توفري فرص عمل أكرب وتعليم أفضل واهتمام أكرب  -
 ابلقيم اإلنسانية، املؤدية للرفاهية املادية وكذا الروحية.

احة لألمم وختليصهم من توسيع نطاق االختيارات االقتصادية واالجتماعية املت -
 التبعية وحتريرهم من اجلهل والعبودية.

 
 التنمية: قياسمؤشرات . 3.1.1
، تقليداي ويعد هذا املقياس مقياسا اقتصادايمؤشر الزايدة يف الناتج اإلمجايل:  -

خاصة مع ظهور مناذج التنمية االقتصادية؛ مع بداية اخلمسينات من القرن املاضي، 
اليت ظلت ظروفه االقتصادية  ،عين قدرة االقتصاد القومييا لذلك فتحقيق التنمية وفق

على حتقيق زايدة معتربة يف الناتج القومي  ،شبه ساكنة لفرتة طويلةو األولية ساكنة أ
وكذاك  ،1سنواي % 7و 5ما بني و النمو ، وعادة ما ترتاوح هذه الزايدة أGNPاإلمجايل 

 .GDP 2ي اإلمجايلميكن اعتماد هذا املقياس مع الناتج الداخل

 اقتصاداي اويعد هذا املؤشر أيضا مؤشر  متوسط دخل الفرد:و مؤشر معدالت من -
للتنمية، وحيسب هذا املعدل بقسمة إمجايل الناتج الوطين على عدد السكان،  اعام

 لنحصل على نصيب الفرد من إمجايل الناتج الوطين.

                                                           

 )بتصرف(.  51 -50ع سابق، ص جميشيل تودارو، مر  - 1
2 - GDP  مشل من أو يعين قيمة السلع املنتجة يف الدول من طرف مواطنيها واألجانب، وهGNP   الذي ميثل قيمة

الدولة يف اخلارج، مع إنقاص ما ينتجه و السلع املنتجة يف الدول من طرف مواطنيها يضاف إليها ما ينتجه مواطن
 األجانب يف تلك الدولة.
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إلنتاج إىل الزايدة يف عدد ويوضح هذا املؤشر جبالء، التوازن يف نسبة التوسع يف ا
السكان، واألصل أن تكون وترية اإلنتاج والقدرة على التوسع فيه أكرب من نسب زايدة 

 عدد السكان.
وحىت يكون متوسط دخل الفرد أكثر دقة فإنه حيسب من إمجايل الناتج الوطين 

دية لقياس الرفاهية االقتصا لكوذ ،نقاص معدل التضخم يف االقتصادإبأي  ،احلقيقي
العامة اليت يتمتع هبا السكان، أي مقدار السلع واخلدمات اليت ميكن أن يقتنيها املواطن 

 االستثمار.و االدخار أو من دخله احلقيقي املتاح من أجل االستهالك أ
، وهي الفارق الصارخ بني األغنياء يف 1وهنا تواجهنا مشكل ما يسمى بفجوة الدخل

رؤوس األموال واملمتلكات يف يد فئة قليلة تتزايد  القمة والفقراء يف احلضيض، فرتّكز
دخوهلم واستثماراهتم يوما بعد آخر، جتعل من فجوة الدخل عائقا أمام دقة هذا 

 املقياس.
نه كلما كانت هذه الفجوة أقل بني دخول األغنياء والفقراء كان إوعليه ميكن القول 

 لوطين أدق.مؤشر قياس معدل متوسط نصيب الفرد من إمجايل الناتج ا
ن القدرة على حتقيق التنمية االقتصادية، مرادفة متاما إ اإلنتاج والعمالة:و مؤشر من -

وهذا ما يعين  .سرتاتيجيات التصنيعإسرتاتيجيات التنمية تعين إلتحقيق التصنيع، و 
 تغليب القطاع الصناعي على القطاع الزراعي.

نسب الزايدة يف اإلنتاج بني اإلنتاج والعمالة يركز على و ووفقا لذلك فإن مؤشر من
القطاعني الزراعي والصناعي، واإلجيابية يف هذا املؤشر تعين احنسار العمالة واإلنتاج يف 

على افرتاض أن تقوية القطاع الصناعي  ؛القطاع الزراعي وحتوهلا للقطاع الصناعي

                                                           
1 - Income Gap. 
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 كنة القطاعيسينعكس بصورة غري مباشرة على القطاع الزراعي الذي سيستفيد من م
 الزراعي والقدرة على احلد من الواردات الزراعية الصناعية من آالت وأمسدة وغريها.

اجتماعية وغري كانت وهذه املؤشرات وإن   املؤشرات غري االقتصادية للتنمية: -
ترتبط مبدى التقدم والتنمية احلاصلة يف اقتصاد الدولة. ومن هذه  فإهنااقتصادية حبتة، 

الظروف واخلدمات و درجة التعلم واملهارات والتدريس، و وها، املؤشرات: درجة األمية وحم
 وتوفري املأوى. املساكنضعية و الصحية، و 

وحىت قبل فرتة السبعينات كانت التنمية االقتصادية تركز فقط على التصنيع وحتقيق 
دون  ،الناتج الوطين ونصيب كل فرد فيهو مكاسب سريعة من خالهلا يف معدالت من

 قر والبطالة وتوزيع الدخل أمهية ابلغة.إيالء مشكالت الف
يف فرتة السبعينات أعيد النظر يف  مؤشرات التنمية اجلديدة مع بداية السبعينات: -

التقليل و ومن مث املؤشرات املناسبة لقياسها، فاجتهت هذه املؤشرات حن ،تعريف التنمية
رفع شعار " إعادة واحلد من عدم املساواة والبطالة يف سياق جديد يإزالته و أمن الفقر 

 التوزيع من النمو".
نظر كثري من االقتصاديون  إذوقد تكّرس االعتماد على املؤشرات اجلديدة للتنمية أكثر 

حتسني جودة و ن التحدي يف التنمية هإ:"1حينما قال 1991يهم البنك الدويل عام ف مبا
تغذية وصحة و فضل، أ اخاصة يف دول العامل الفقرية، لتصبح التنمية تعين تعليم ،احلياة

حرية شخصية أكرب و توازن أكثر ومساواة يف الفرص، و بيئة أنقى، ةأقل،  افقر و أفضل؛ 
 وحياة أغىن ابلثقافة.

 
                                                           

 )بتصرف(.  54ميشيل تودارو، مرجع سابق، ص   - 1
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 . أدوار زكوية يف التنمية االقتصادية:2.1
 . الزكاة تيار مايل دائم لتمويل التنمية:1.2.1

قد يصل حسب ما مر إّن مؤسسة الزكاة جهاز مستقل، يتلقى بفيض من التمويل املست
من الناتج الوطين  %7.5إىل  %2بعض التقديرات واالجتهادات الفقهية إىل ما بني 

ولقد محّلت الشريعة هذا اجلهاز مسؤولية تقدمي خدمات اجتماعية كثرية، نص  .اإلمجايل
من أمهية الزكاة  اإلسالمعليها القرآن الكرمي، وأحاطتها السنة املطهرة بعناية خاصة. ورفع 

 1ة مهمة تطبيقها وحتقيق أغراضها.اإلسالميفجعلها الركن الثالث، وأانط ابلدولة 
وتنبع أمهية الزكاة ابعتبارها أداة لتوفري السيولة الالزمة للتنمية من جانبني على األقل؛ 

من  %10األول: ويتمثل يف وفرة احلصيلة )اليت قد تصل يف دراسة أخرى إىل أكثر من 
أّما اجلانب الثاين، فيتمثل يف  .ر الذي جيعلها مصدرا مهما للتمويلالدخل الوطين(، األم

ّن هلا وظيفة إنتاجية لتشّكل مصدر دخل دائم ومتجدد إ إذالدور االستثماري للزكاة؛ 
طاقتها التمويلية يف  دادفبقدر تزايد الكفاءة التحصيلية لإليرادات الزكوية، بقدر تز  ؛ملستحقيها

عة يف آن واحد، األمر الذي يضمن انسياب قدر دائم من السيولة يف مصارفها احملددة واملتنو 
اجملاالت األساسية، وهذا خيفف وحيّد من اللجوء إىل األدوات املالية اليت تزيد من 

 2االضطراابت االقتصادية.
 نسب الزكاة واحلض على االستثمار:. 2.2.1

على  % 5و %10ابلنسب:  تفرض الزكاة على األموال القابلة للنماء؛ ويتحدد تقديرها
أدىن حد يفرض على األموال. وهذا احلد و وه ،على األصول املتداولة %2.5األموال الثابتة، و

                                                           

 .65، دار الفكر، دمشق، ص اإلسالميوضوابطها يف االقتصاد (، السياسات املالية دورها 1999منذر قحف ) - 1

، دار الوفاء، اجلزائر، اإلسالمي(، السياسة النقدية واملالية يف إطار نظام املشاركة يف االقتصاد 2001صاحل صاحلي ) - 2
 . 103ص 
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املكتنزة كالذهب والنقود وغريمها، األمر الذي يؤدي و يفرض حىت على األموال غري املستثمرة أ
، وذلك %2.5وق حتما إىل دفع مجيع األموال إىل جمال االستثمار لتحقيق إيراد صاف يف

حىت تستطيع مواجهة مقدار اقتطاع الزكاة وحتقيق فوائض. وهذا ما جيعل للزكاة إسهامًا يف 
التنمية من مدخل زايدة االستثمار واحلض عليه؛ فدفع أموال اجملتمع كلها إىل جمال االستثمار 

زايدة  مما يؤدي إىل ،وخصوصا العاطلة منها حيدث قطعا حركية مضاعفة يف الدخل الوطين
 1االقتصادي ومن مث اإلسهام يف التنمية االقتصادية للمجتمع.و النم

 الزكاة وتوفري رأس املال اإلنتاجي:. 3.2.1
ذلك ألن الزكاة و من بني أهم ما توفره الزكاة، األدوات اإلنتاجية ومتويل املشروعات،  أن

يسد ن يعنيهم األمر، لُ فرضت لتوفري كفاية أفراد اجملتمع؛ وتوفري حد الكفاية التصدق على م
كسى عورهتم يف فرتة من الفرتات، ولكن يكون بتوفري ما حتصل به الكفاية على جوعهم وتُ 

الدوام بتوفري األداة اإلنتاجية اليت حيسن استغالهلا يف التكسب، وهذا ما يؤدي إىل توفري 
 ة على الدوام.له الكفاي ّؤمنآالت احلرفة للمحرتف، حبيث تساعده على الكسب الدائم مما ي

واحلرف أنواع وأصناف خمتلفة ابختالف البالد واألزمنة، وبذلك تعمل الزكاة يف كل زمان 
كاملزارع الذي يعطى ما لكل ذي مهنة  ومكان على توفري ما يكفيه من أدوات اإلنتاج 

 حصة من ضيعه تكفيه غلته على الدوام.و يشرتي له ضيعه أ
ما يف توفري املوارد اإلنتاجية الالزمة لتنفيذ همويتضح من ذلك كيف أن للزكاة دورا 

االستثمارات، وخاصة من خالل السهم األول "الفقراء واملساكني. ولقد عمل تشريع الزكاة 

                                                           

ث مقدم للملتقى الدويل األول للتنمية االقتصادية االجتماعية، حب ادافع ا(، مؤسسة الزكاة حمرك2004الطيب داودي ) - 1
 .5، 4حول مؤسسات الزكاة يف الوطن العريب، جامعة سعد دحلب، البليدة، اجلزائر، ص 
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حىت عقيدته طاملا عجز عن و جنسه أو على توفري الكفاية لكل فرد يف اجملتمع، أاي كان سنه أ
 1صاحل املسلمني.انشغال عن الكسب مبو كرب سن أو توفري كفايته ملرض أ

املسكني من و يف بيان مقدار ما يصرف إىل الفقري أ« اجملموع » ويقول اإلمام النووي يف
به حرفته،  dالزكاة نقال عن مجهور الشافعية؛ قالوا: فإن كان عادته االحرتاف أعطى ما يشرت

كثرت، ويكون قدره حبيث حيصل له من رحبه ما يفي و ت قيمة ذلك أ~آالت حرفته، قلو أ
    2بكفايته غالبا تقريبا، وخيتلف ذلك ابختالف احلرف والبالد واألزمان واألشخاص.

وال يقتصر دور الزكاة على توفري رأس املال اإلنتاجي فقط، بل يتعداه إىل احملافظة عليه؛ 
ر للدخل ة على أخذ كرائم األموال يف الزكاة صوان ألصل املال املدّ اإلسالميفقد هنت الشريعة 

 3تآكل. من أن ي
 تنمية البنية التحتية ودور الزكاة فيها: . 4.2.1

وللزكاة دور مباشر يف متويل التنمية من خالل متويل مشاريع البنية األساسية؛ حبيث 
تساهم الزكاة يف متويل مشاريع البنية التحتية كحفر الرتع )سواقي الري الكبرية(، وتشييد 

ويكون متويل مثل هذه  .ه كثري من العلماءاجلسور واملباين العامة؛ وهذا ما ذهب إلي
املشروعات من سهم "يف سبيل هللا"؛ ألن هذا السهم ال يعين متويل اجلهاد فحسب، ولكنه 
ميتد ليساهم يف املنشآت العامة اليت تفيد سائر أفراد اجملتمع. ابإلضافة إىل هذا فإن متويل 

ة للتنمية االقتصادية، إذ يساهم هموإنشاء الطرقات وتعبيدها من اخلطوات التمهيدية امل
                                                           

، اإلسالمي(، مركز صاحل كامل لالقتصاد 2005نعمت مشهور، الزكاة  األسس الشرعية والدور اإلمنائي والتوزيعي ) - 1
 .71، 70القاهرة،  ص 

( اجملموع شرح املهذب، حتقيق وتعليق، عادل أمحد عبد املوجود 1971حيىي بن شرف/النووي ) زكرايو حميي الدين أب -  2
 .237، ص7ج 27-1ن، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، يوآخر 

ة للطباعة اإلسالمي، دار جامعة أم درمان اإلسالمي(، السياسة املالية يف االقتصاد 1996أمحد جمذوب أمحد علي ) -3
 .146السودان،  ص  وزيع،والنشر والت
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ن قيام مشاريع البنية من أمصرف "ابن السبيل" يف متويل هذه املشروعات. ويالحظ 
الضرورايت اليت تتطلبها التنمية االقتصادية ووجودها يعين االنطالقة السليمة والقاعدة 

ية ما يشجع على األساسية لالقتصاد، ولذلك تعترب مسامهة الزكاة يف متويل مشاريع هذه البن
 1بدء واستمرار التنمية االقتصادية.

ومن الوقائع التارخيية املؤكدة لدور الزكاة يف املسامهة لتنمية بعض املرافق األساسية يف 
قد اختذ يف عهده دارا خاصة  اجملتمع، ما رواه سعد يف الطبقات أّن عمر بن اخلطاب 

لدقيق والسويق والتمر وما حيتاج إليه يعني أطلق عليها "دار الدقيق"، وذلك أنه جعل فيها ا
به املنقطع والضيف، ووضع سيدان عمر يف طريق السبل ما بني مكة واملدينة ما يصلح من 
ينقطع به وحيمل من ماء إىل ماء. وهكذا يتضح أّن الزكاة ُتسهم يف تشييد الطرق وتعبيدها 

ه وكأنّه يف بلده مل يغادر أهله وإعمارها مبا مُيّكن املسافر من إجناز مهمته وقضاء حاجت
 2وماله.

إن هذه األدوار االقتصادية املتعددة للزكاة؛ ميكن أن يظهر أثرها أكثر ابلقياس االقتصادي 
التطبيقي، حينما تتوفر املعطيات الدقيقة لألموال اجملباة واملوزعة؛ وكلما زادت اإليرادات املالية 

 ات االقتصادية الكلية.  ترّسخ األثر االقتصادي يف أجزاء املتغري 
 . الدراسات السابقة: 2 

تعددت الدراسات واألحباث اليت تناولت موضوعات الزكاة، كما تنوعت جماالهتا ما بني 
التحليل الكلي والتحليل اجلزئي، وبني اجلوانب الفقهية والتنظيمية واإلدارية واملؤسسية وبني 

                                                           

 .7-5للتنمية االقتصادية االجتماعية، مرجع سابق، ص  ادافع االطيب داودي، مؤسسة الزكاة حمرك - 1

(، أثر السياسات املالية الشرعية يف حتقيق التوازن املايل العام يف الدولة احلديثة، دار 2007حممد حلمي الطوايب ) - 2
 .86، 85الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، ص 
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تمت جمموعة من الدراسات آبليات جباية الزكاة اهو األبعاد واآلاثر االقتصادية واالجتماعية. 
وطرق توزيعها، يف حني رّكزت دراسات على العالقة القائمة بني اإلدارة املؤسسية للزكاة 
وحتقيق املقاصد الشرعية واألهداف االقتصادية. ومن انحية التحليل االقتصادي الكلي، ترّكز 

االقتصادي واآلاثر املرتتبة على و اة والنمغري قليل منها ضمن فحص العالقة القائمة بني الزك
الدورات االقتصادية وكذا اآلاثر على العمالة ومستوى االستهالك للقطاع العائلي والفقر 
وتوزيع الثروة واملسامهة يف إعادة توزيعها وحتقيق العدالة االجتماعية والتنمية االقتصادية. ويف 

راسات السابقة اليت تناولت جوانب من هذا اجلزء من الدراسة سنتطرق جملموعة من الد
 املوضوع يف حماولة لربط العمل احلايل ابجلهود العلمية السابقة.

خطاابت إضفاء الطابع املؤسسي على  ـاملوسومة بـ: 1( Adachi, M. 2018. دراسة  )1.2
ااي تلّخص هذه الورقة القض ،اإلسالمينظام إدارة الزكاة يف إندونيسيا: أثر إحياء االقتصاد 

واآلراء العلمية والعملية حول إدارة الزكاة يف إندونيسيا وآاثرها االقتصادية واالجتماعية. كما 
تناولت كيفية ممارسة الزكاة، اليت كانت تّتسم مبمارسات فردية، لتتوّسع وتتصف ابلشمول 

أمهيتها املايل وأتخذ بعدا مؤسسيا يُعىن أبهداف جديدة تتعلق ابجملتمع والتنمية، دون فقدان 
الروحية األصيلة. ابإلضافة إىل ذلك، توّضح الورقة كيف يساعد النهج املؤسسي إلدارة الزكاة 

ل نظرية وعملية جديدة ُتسِهم يف تنمية اجملتمع والتمكني للربامج يف تطوير جماالت َتدخّ 
قاهتا األصيلة لتخفيف حدة الفقر. ويُؤّكد الباحث على ضرورة االنتقال مبفهوم الزكاة وتطبي

 من ممارسات بسيطة لعبادة مالية إىل أداة أساسية لتحقيق العدالة االجتماعية واالقتصادية.

                                                           

1.Adachi, M. (2018). Discourses of Institutionalization of Zakat Management 

System in Contemporary Indonesia: Effect of the Revitalization of Islamic 

Economics. International Journal of Zakat, 3(1), 25-35. 

http://puskasbaznas.com/ijaz/index.php/journal/article/view/71 
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وُتشري الدراسة إىل خطاب املفكرين املسلمني حول إعادة النظر يف جمموعة من اآلراء  
الفقهية والتشريعات القانونية واملمارسات التطبيقية لشعرية الزكاة من أجل حتقيق مقاصد 

Mas’udi (1991 )( و1986) Raisذلك اآلراء اليت اندى هبا  هامنو ة، اإلسالميريعة الش
(. وقد توّسع النقاش حول نقلة نوعية يف ممارسات الزكاة يف 2002) Hafidhuddinو

إندونيسيا، وقد قّدمت املناقشات املتعمقة أساسًا قانونيًا ملزيد من التطورات وأهلمت اجلهود 
نظام الزكاة يف البالد. كما يُؤّكد النهج الذي دعا إليه اثنان من اإلدارية إىل تطوير 

( على ضرورة االهتمام 2014) NagaokaوAsutay (2012 )االقتصاديني املسلمني 
واجلوانب املرتبطة ابلعدالة االجتماعية  اإلسالمياملتنامي ابجلانب األخالقي يف االقتصاد 
ل الزكاة ويف الوقت نفسه أدى إىل "إعادة صياغة وتنمية اجملتمع، مما أدى إىل مناقشات حو 

الزكاة ونقلها من األعمال اخلريية التطوعية الفردية إىل االلتزام والعمل املؤسسي". وقد خلص 
الباحث إىل نتيجة مفادها أن النهج املؤسسي يف إدارة الزكاة ُيسهم يف تطوير جماالت جديدة 

 ة املستدامة يف إندونيسيا. ل يكون هلا أتثري يف حتقيق التنميللتدخّ 
دور الزكاة هتدف هذه الورقة املعنونة بـ: : 1(  .2017Bayinah, A. N. دراسة  )2.2

إىل تقييم دور الزكاة  االقتصادي و ة والنماإلسالميللتمويل االجتماعي يف الصريفة  احمفز بصفتها 
ي. وقد تناول الباحث االقتصادو كآلية متويل وعامل من العوامل اليت ُتساعد يف حتقيق النم

ة والنشاط االقتصادي اإلقليمي، من اإلسالميابلتحليل أتثري الزكاة على األعمال املصرفية 
خالل دراسة حالة عشر مدن يف مقاطعة جاوة الغربية إبندونيسيا خالل الفرتة املمتدة من 

لتكامل ولإلجابة على السؤال الرئيس للدراسة استخدم الباحث حتليل ا .2015إىل  2011
                                                           

1. Bayinah, A. N. (2017). Role of Zakat as Social Finance Catalyst to Islamic 

Banking and Economic Growth. International Journal of Zakat, 2(2), 55-70. 

http://puskasbaznas.com/ijaz/index.php/journal/article/download/25/20 
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واختبار دوال ( VD) حتليل التباين(، وVAR) املشرتك للبانل وكذا مناذج االحندار الذايت
 ( على جمموعة البياانت السنوية لفرتة الدراسة.IRFاالستجابة النبضية )

وبناًء على خمرجات تقدير مناذج الدراسة، أثبت الباحث أن للزكاة أتثري يف تعزيز التمويل 
االقتصادي يف جاوة الغربية. لذا فإن هذه املؤسسة و ة والنماإلسالميفية يف األعمال املصر 
القصري وعلى املدى الطويل، مع تذبذب يف التباين  ىاالقتصادي على املدو ستساهم يف النم

 عند السنة األوىل. 
االقتصادي ال يُؤدي إىل و كما تُؤّكد الدراسة على منط العالقة غري السببية مبا يعين أن النم

 Grangerدة حصيلة الزكاة. وعلى العكس من ذلك، وبناًء على نتائج اختبار السببية لـ زاي
ة ومن حمددات اإلسالميفإن الزكاة مُتّثل أحد عوامل حتفيز التمويل يف األعمال املصرفية 

الذي تقوده الزكاة وفرضية التمويل(. وتوّضح نتائج اختبار دوال و االقتصادي )النمو النم
( أيضًا أن الصدمات اليت حتدث يف عائدات الزكاة يف غرب جاوة IRFنبضية )االستجابة ال

االقتصادي و ة والنماإلسالميسيكون هلا أتثري إجيايب على التمويل يف األعمال املصرفية 
 ( مع أتثري متزايد مع مرور الوقت.GDRPاإلقليمي )

قط إىل منافع اجتماعية بل وتعّزز نتائج الدراسة وجهة النظر القائلة أبن الزكاة ال تؤدي ف
ة. ولذلك، فإن اإلسالميهلا أيضًا أتثري إجيايب على االقتصاد من خالل زايدة متويل البنوك 

سياسة يف الهذه النتيجة مبثابة دافع لصانعي القرار واهليئات التنظيمية لالعتماد على الزكاة 
 سرتاتيجية. اإل

دعم  اإلسالميعنونة بـ: التمويل امل: 1( Daly, S. Frikha, M, 2015. دراسة )3.2
وهتدف الدراسة إىل تقدمي ملخص موجز عن ، االقتصادي: مبدأ الزكاة منوذجاو التنمية والنم

                                                           

1. Daly, S. , & Frikha, M. (2015). Islamic Finance A Support to Development and 

Economic Growth: the Principle of Zakat as an Example. Journal of 
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واملصارف كما تسعى إىل عرض جمموعة من املرتكزات ذات العالقة  اإلسالميالتمويل 
ا وصفًيا يستكشف ابلزكاة من خصائص أساسية وأهداف وآاثر خمتلفة. وتُعّد هذه الورقة حبثً 

االقتصادية للزكاة ودورها يف الدورة االقتصادية. وقد أّكدت الدراسة على -الفوائد االجتماعية
وعلى أمهيتها ملا تضمنته من أدوار اقتصادية واجتماعية،  اإلسالميمركزية الزكاة يف االقتصاد 

لفجوة بني األغنياء سهام يف تنقية املال وحتقيق منائه، ومبا ينتج عنها من تقليص لإومن 
والفقراء. كما تناولت أثر الزكاة يف تنمية االستثمار ورفع التوظيف وخفض البطالة ودورها 

االقتصادي وحتقيق استقرار مراحل الدورة -أداة لضمان االستقرار االجتماعيبصفتها 
نة بني االقتصادية. وقد متت مقارنة نتائج أثر الزكاة يف الدورة االقتصادية من خالل مقار 

 السياقني )دورة اقتصادية تطبق فيها الزكاة ودورة اقتصادية ال تطبق فيها الزكاة(.
وتُلفت توصيات الورقة عناية متخذي القرار إىل ضرورة تبين رأي فقهي بشأن مسألة  

أخذ الزكاة من العمال وأصحاب املهن احلرة، ابإلضافة إىل ضرورة ضمان صرف أموال 
الفئات املستهدفة بشكل صحيح، مبرجتى احلد من حاالت الفقر وحتقيق اجلباية الزكوية إىل 

 املتمثلة يف إعادة توزيع الثروة والعدالة يف توزيعها.  اإلسالميجمموعة من أهداف االقتصاد 
حتاول هذه : 1( Azam, M., Iqbal, N., & Tayyab, M. 2014. دراسة  )4.2

حتليل  (،قتصادية: حتليل جزئي وكلي من ابكستانالزكاة والتنمية اال)املوسومة بـ:  ،الدراسة
أتثري الزكاة على التنمية االقتصادية اعتمادا على بياانت السالسل الزمنية على املستوى اجلزئي 

                                                                                                                                                    
Behavioural Economics, Finance, Entrepreneurship, Accounting and 

Transport, 3(1), 1-11. 

1. Azam, M., Iqbal, N., & Tayyab, M. (2014). Zakat and Economic Development: 

Micro and Macro Level Evidence from Pakistan. Bulletin of Business and 

Economics (BBE), 3(2), 85-95. 

https://ideas.repec.org/a/rfh/bbejor/v3y2014i2p85-95.html 



 1العدد 26دراسات اقتصادية إسالمية اجمللد                                                               24

 

وقد اعتمدت الدراسة على حزمة من أدوات واختبارات القياس  والكلي لدولة ابكستان.
 Phillips-Perron (PP)ام اختبار من ذلك: اختبارات جذر الوحدة ابستخد ،االقتصادي

ومبا أّن موثوقية االختبارات السابقة مشكوك فيها يف حالة صغر  Dickey-Fuller (ADF)و
 ،Ng-Perron فقد مت الرتكيز على اختبار جذر الوحدة املقرتح من طرف ،حجم العينة

ملشرتك، يف حني اختبار التكامل ااألمثل يف حالة العينة الصغرية، كما استخدم الباحثون و وه
 .OLSمت تقدير النماذج ابستخدام طريقة املربعات الصغرى االعتيادية 

أتثري إجيايب على التنمية االقتصادية يف ابكستان.  يُظهر التحليل العام أن الزكاة هلاو  
، تظهر األدلة الدقيقة أن الزكاة تُعّزز بشكل كبري رفاهية األسر. ومن اوبشكل أكثر حتديد

 االقتصادي. و حليل الكلي ُتظهر النتائج أن الزكاة ُتساهم بشكل كبري ومهم يف النمانحية الت
دفعات حتويلية أداة مهمة لرفع مستوى اإلنفاق بصفتها كما تُؤّكد النتائج أن الزكاة 

حمصلة ذلك حتقيق الرفاهية االجتماعية يف اجملتمع. ويف تكون االستهالكي لألسر املعيشية و 
الباحثون أن هناك حاجة إلضفاء الطابع املؤسسي على نظام مجع الزكاة هذا السياق، يرى 

يف جباية الزكاة يف العقد املاضي،  اتنازلي اات تُبنّي أن هناك اجتاهاإلحصائيف ؛لزايدة حصيلتها
العام  %0.2إىل  1981العام  %0.3إذ اخنفضت الزكاة نسبة إىل الناتج احمللي اإلمجايل من 

غي للحكومة تصميم سياسات لتعزيز آلية التحصيل. ومن انحية وعلى ذلك ينب ،2012
أخرى، جيب على احلكومة أيضًا تطوير طريقة شفافة وسهلة االستخدام لتوزيع الزكاة لفائدة 

 احملتاجني ومستحقيها.
يف و املعنونة بـ: توزيع الزكاة والنم :1( 2012Sorfina. D.  ,Yusoff. M . دراسة )5.2

االقتصادي يف الوالايت و هتدف إىل دراسة أتثري توزيع الزكاة على النمو ملاليزاي، اإلقليم الفدرايل 
                                                           

1. Yusoff, M. (2012). Zakat Distribution and Growth in the Federal Territory of 

Malaysia. Journal Of Economics And Behavioral Studies, 4(8), pp. 449-456. 
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املاليزية. وقد اعتمدت الدراسة على مقارابت القياس االقتصادي ارتكازًا على جمموعة من 
  ADFمن ذلك: اختبارات جذر الوحدة ابستخدام اختبار و  ،األدوات واالختبارات

 ،(VECMابإلضافة إىل منوذج تصحيح اخلطأ ) ،ل املشرتكواختبار التكام ،Johansen’sو
 .Grangerواختبارات السببية لـ 

وتشري النتائج التجريبية هلذه الدراسة إىل أن إنفاق الزكاة له القدرة على التأثري على  
النشاط االقتصادي ممثال يف الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي بناء على خمرجات النموذج الذي 

( GDPRالناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي )و على وجود عالقة إجيابية بني نفقات الزكاة ومن يُؤّكد
املدى الطويل، مما يشري إىل إمكانية استخدام الزكاة أداة مهمة لتحفيز النمو. كما أثبت  على

أبن اإلنفاق الزكوي يُؤدي إىل زايدة الناتج  GRANGERاختبار السببية حسب مفهوم 
ايل احلقيقي مع عدم وجود أثر التغذية العكسية هلذه الزايدة على اإلنفاق الزكوي.  احمللي اإلمج

كما تُؤّكد الدراسة على أن الزكاة ميكن أيضًا أن تقّلل من حاالت عدم املساواة يف توزيع 
الدخل والثروة وُتسهم يف ختفيض الفجوة بني األغنياء والفقراء، مما يؤدي إىل التنمية 

املدى الطويل. ويوصي الباحثان من الناحية العملية بضرورة القيام  علىدولة االقتصادية لل
ات لتحسني عمليات إدارة الزكاة سواء من خالل آليات جراءابلكثري من اجلهود واإل

 طرائق ومعايري توزيعها، مبا يضمن أكثر كفاءة وفعالية هلذه العملية.و جتميعها، أ
 

 * ما تضيفه هذه الدراسة: 

                                                                                                                                                    
 Retrieved from https://ifrnd.org/journal/index.php/jebs/article/view/346 
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لعمل املوسوم بـ: قياس أثر الزكاة يف حتقيق التنمية االقتصادية: دراسة حالة يف هذا ا
سيتم قياس هذا األثر وحتديد مسامهته يف حتسني ، 2016-1996السودان خالل الفرتة 

أهم املؤشرات االقتصادية واالجتماعية واهليكلية اليت ُتؤّشر على مستوايت التنمية 
هم املتغريات اليت تصف وضعية التنمية يف السودان سواء من حماولني اإلملام أب ،االقتصادية

 من األخذ يفمن انحية هيكل اإلنتاج، و الناحية االجتماعية أو انحية األداء االقتصادي أ
االعتبار أن األهداف من تشريع الزكاة متعددة ومتّس جوانب خمتلفة للمجتمع املسلم، كما 

مؤشرات قياس التنمية يف املفهوم االقتصادي  أن غري قليل من أهداف الزكاة مُتثل صميم
ما يتطلب فحص األثر على جمموعة من مؤشرات االقتصاد الكلي تُعطي داللة و احلديث. وه

 أكثر وضوحا وتعبريا عن مستوايت التنمية وحقيقتها.
وقد رّكزت أغلب الدراسات السابقة جهودها حول قياس عالقة وأثر الزكاة يف 

هذه الدراسة سيتم توسيع حتليل األثر ليشمل جمموعة من مؤشرات  االقتصادي، ويفو النم
نصيب الفرد من الناتج احلقيقي، ويُعترب هذا و وقد مت اختيار مؤشر من .التنمية االقتصادية

يف قياس درجة التنمية احملققة  GDPالناتج احمللي اإلمجايل نظرا لقصر و املقياس أفضل من من
د السكان وارتفاع األسعار، وعلى ذلك فإن املؤشر املختار حيث غالبا ما يصاحبه زايدة عد

النقدي يف متوسط و يراعي النمو أيخذ بعني االعتبار حجم الدخل وعدد السكان معا وه
نصيب الفرد مطروحا منه معدل التضخم. ولتفادي مشكلة ترّكز الدخل يف فئات قليلة من 

فقد مت توسيع دراسة األثر على  ما يُعاب على مؤشر نصيب الفرد من الناتجو اجملتمع وه
نصيب الفرد و االقتصادي ومنو مستوى االستهالك العائلي للتأكد ما إذا سامهت عملية النم
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يف حتقيق الرفاهية االجتماعية من خالل زايدة مستوايت  -املدفوع أبثر الزكاة  -من الناتج 
ثر الزكاة على البطالة شباع احلاجات املختلفة خاصة األساسية منها. كما تفحص الدراسة أإ

االعتبار أن اخنفاض معدالت البطالة يدلل على توزيع عوائد العملية اإلنتاجية  مع األخذ
ما يُؤّكد على أن الدخول اإلضافية املتولدة و وه ،على أكثر عدد من السكان يف السودان

التشوهات سُتسهم يف إشباع الرغبات املختلفة ألكرب شرحية من القطاع العائلي. ومبا أن 
السعرية وارتفاع مستوى األسعار غالبا ما تُؤدي إىل تشويه حقيقة املتغريات االقتصادية 

ضعف من أثر األهداف االقتصادية، فقد ُعنيت الدراسة بفحص أثر الزكاة على التضخم تو 
 والعالقة السببية بينهما.

لية وآاثر تغذية ونظرا لتشابك العالقات بني املتغريات االقتصادية ووجود آاثر تباد
عكسية بني القطاعات االقتصادية واملتغريات االقتصادية املتضمنة يف كل قطاع، مت االعتماد 

جمموعة من مقارابت وطرائق واختبارات وأدوات القياس االقتصادي احلديثة اليت مُتّكن على 
ة من حتقيق األهداف اخلاصة هبذه الدراسة وُتساعد يف الوصول إىل نتائج أكثر دق

اختبار جراجنر للسببية و من ذلك اختبارات جذر الوحدة للسالسل الزمنية، و ومصداقية، 
Granger’s causality test ، منهجية و اختبارات التكامل املشرتك، وToda-Yamamato 

ومن أجل حتليل الصدمات العشوائية الناجتة عن أثر التغري  .الختبار السببية يف األجل الطويل
ابستخدام دوال  VARدراسة حركية مناذج ري ما على ابقي املتغريات مت يف متغ املفاجئ

 االستجابة النبضية لألجل الطويل.
 

 اثنيا. الدراسة التطبيقية:



 1العدد 26دراسات اقتصادية إسالمية اجمللد                                                               28

 

ومن مث يتم  ،يف هذا اجلزء من الدراسة سيتم تعريف املتغريات التابعة واملستقلة للدراسة
رات القياسية الالزمة الختيار أسلوب توضيح الطرق واألدوات املستخدمة يف التقدير واالختبا

التقدير، ويف هناية الدراسة سيتم عرض النتائج وحتليلها وتفسريها يف ضوء النظرية االقتصادية 
 واالستنتاجات العلمية للدراسات السابقة.

 . متغريات الدراسة ومصادر البياانت:1
لى إحصاءات قاعدة ع االعتماد مت احلقيقية، وقد قيمها يف املتغريات بياانتتكمن 

بياانت البنك الدويل وقاعدة بياانت برانمج املقارانت الدولية وتقارير صندوق النقد الدويل 
علق مبؤشرات التنمية االقتصادية، يف حني مت االعتماد على التقارير السنوية لديوان يتفيما 

 يت.اآل مبني يف اجلدولو تعلق ببياانت الزكاة، كما هيالزكاة السوداين فيما 

 (: متغريات الدراسة ومصادر بياانهتا1اجلدول رقم )
 التعريف واملصدر املتغري

 
نصيب الفرد من 

إمجايل الناتج 
احمللي )ابألسعار 
الثابتة للعملة 

 احمللية(
GDPPC 

حاصل قسمة إمجايل و نصيب الفرد من إمجايل الناتج احمللي ه
إمجايل أما الناتج احمللي على عدد السكان يف منتصف العام. 

عبارة عن جمموع إمجايل القيمة و هفالناتج احمللي أبسعار املشرتين 
املضافة من جانب مجيع املنتجني املقيمني يف االقتصاد مضافاً 
إليه أية ضرائب على املنتجات وخمصومًا منه أية إعاانت دعم 
غري مشمولة يف قيمة املنتجات. ويتم حسابه بدون اقتطاع قيمة 

أية خصوم بسبب نضوب  إجراءو صنعة أإهالك األصول امل
البياانت ابلسعر الثابت للعملة تكون وتدهور املوارد الطبيعية. و 

 احمللية.
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 البنك الدويل املصدر:

النفقات النهائية 
الستهالك األسر 
املعيشية، وفقاً 
لتعادل القوة 

الشرائية )دوالر 
دويل ابلقيمة 

 احلالية(
C 

املعيشية )االستهالك اخلاص  نفقات االستهالك النهائي لألسر
سابقاً( هي القيمة السوقية لكافة السلع واخلدمات، شاملًة 
املنتجات املعمرة )كالسيارات، والغساالت، وأجهزة الكمبيوتر 
املنزلية(، اليت تشرتيها األسر املعيشية. وهي ال تتضمن 
مشرتايت املساكن لكنها تشمل قيمة إجيارية تقديرية للمنازل 

وتشمل أيضًا املدفوعات والرسوم  ،نها مالكوهااليت يسك
املدفوعة للحكومة للحصول على التصاريح والرخص. وتشمل 
نفقات استهالك األسر املعيشية هنا نفقات املؤسسات غري 
اهلادفة للربح اليت ختدم األسر املعيشية، حىت يف حالة اإلبالغ 

يل مت حتو وقد عنها بصورة مستقلة من جانب البلد املعين. 
البياانت إىل الدوالرات الدولية اجلارية ابستخدام أسعار تعادل 

 القوة الشرائية.
 قاعدة بياانت برانمج املقارانت الدولية املصدر:

التضخم، األسعار 
اليت يدفعها 
املستهلكون 
 )%سنواي(

INF 

يعكس التضخم كما يقيسه مؤشر أسعار املستهلكني التغرّي 
لتكلفة على املستهلك املتوسط السنوي للنسبة املئوية يف ا

للحصول على سلة من السلع واخلدمات اليت ميكن أن تثبت 
تتغري على فرتات زمنية حمددة، ككل سنة مثالً وُتستخدم و أ

 بوجه عام صيغة السبريز.
 صندوق النقد الدويل، اإلحصاءات املالية الدولية املصدر:
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القيمة املضافة 
للصناعة )% من 

إمجايل الناتج 
 لي(احمل

VATI 

يف  45إىل  10تتوافق القيمة املضافة يف الصناعة مع األقسام 
وهي تشمل الصناعة  ،التصنيف الصناعي الدويل املوحد

يف التصنيف الصناعي  37إىل  15التحويلية )األقسام 
الدويل(. ويشمل ذلك القيمة املضافة يف التعدين والصناعة 

ية مستقلة(، جمموعة فرعيف التحويلية )اليت ترد أيضا 
واإلنشاءات، وإمدادات الكهرابء واملياه، والغاز. والقيمة 
املضافة هي صايف انتج قطاع ما بعد مجع كافة املخرجات 

أية  إجراءوطرح املدخالت الوسيطة. ويتم حساهبا بدون 
بنضوب و خصومات فيما يتعلق إبهالك األصول املصنعة أ

قيمة املضافة طبقا تدهور املوارد الطبيعية. ويتقرر منشأ الو أ
للتصنيف الصناعي الدويل املوحد، التنقيح الثالث. مالحظة: 
ابلنسبة للبلدان اليت أتخذ بنظام القيمة املضافة ابألسعار 
األساسية، فإن إمجايل القيمة املضافة عند تكلفة عوامل اإلنتاج 

 يكون مقام الكسر هلذا املؤشر.
 البنك الدويل املصدر:

 إمجايل تكوين رأس
املال )ابألسعار 
اجلارية للدوالر 

 األمريكي(
GCF 
 

يتكون إمجايل تكوين رأس املال )إمجايل االستثمار احمللي 
سابقا( من جممل النفقات على زايدة األصول الثابتة لالقتصاد 
مضافا إليه صايف التغريات يف مستوى املخزوانت. وتشمل 

واخلنادق، األصول الثابتة حتسينات األراضي )بناء األسوار، 
وقنوات تصريف املياه، وهلم جرا(؛ ومشرتايت اآلالت 
واملاكينات واملعدات، وإنشاء الطرق، والسكك احلديدية، وما 
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شابه ذلك، مبا فيه املدارس، واملكاتب، واملستشفيات، 
واملساكن اخلاصة، واملباين التجارية والصناعية. واملخزوانت هي 

ات ملواجهة التقلبات املؤقتة خمزون البضائع اليت يف حوزة الشرك
املبيعات، و"العمل اجلاري تنفيذه". و غري املتوقعة يف اإلنتاج أو أ

، فإن صايف اقتناء 1993وطبقا لنظام احلساابت القومية لعام 
يعرب عن النفائس يندرج أيضا ضمن تكوين رأس املال. و 

 البياانت ابلقيمة احلالية للدوالر األمريكي. 
 ويلالبنك الد املصدر:

القيمة املضافة يف 
 قطاع الزراعة
VATAGR 

 

 

من التصنيف الصناعي  5-1تتوافق الزراعة مع األقسام الفرعية 
وتشمل كاًل من: احلراجة، والصيد، وصيد  ،الدويل املوحد

األمساك، فضاًل عن زراعة احملاصيل وإنتاج الثروة احليوانية. 
كافة   والقيمة املضافة هي صايف انتج قطاع ما بعد مجع

املخرجات وطرح املدخالت الوسيطة. ويتم حساهبا بدون 
أية خصومات فيما يتعلق إبهالك األصول املصنعة  إجراء

تدهور املوارد الطبيعية. ويتقرر منشأ القيمة املضافة و بنضوب أو أ
طبقا للتصنيف الصناعي الدويل املوحد، التنقيح الثالث. 

لدوالر األمريكي يف عام  عنها ابلقيمة الثابتة لعرّب ويالبياانت 
2000. 

 البنك الدويل املصدر:
العاملة الذين ليس لديهم  ىتشري البطالة إىل نسبة أفراد القو  البطالة
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UNEM  عمل ولكنهم متاحني للعمل ويبحثون عن الوظائف. وخيتلف
تعريف القوى العاملة والبطالة تبعًا للبلد. بطالة، إمجايل )% 

 من إمجايل القوى العاملة(

 مؤشرات التنمية العاملية املصدر:

 االدخار
S 

حُيسب إمجايل االدخار على أنه إمجايل الدخل القومي مطروحاً 
 منه إمجايل االستهالك، إضافة إىل صايف التحويالت.

 بياانت احلساابت القومية للبنك الدويل املصدر:

إمجايل الدخل 
القومي، وفقا 
لتعادل القوة 

 الشرائية

GNIPP 
 

الدخل القومي )إمجايل الناتج القومي سابقا( طبقا  إمجايل
إمجايل قيمة الدخل القومي حموال إىل و لتعادل القوة الشرائية ه

الدوالر الدويل ابستخدام أسعار تعادل القوة الشرائية. وإمجايل 
عبارة عن جمموع القيمة املضافة لكل املنتجني و الدخل القومي ه

لى املنتجات )مطروحا منها املقيمني مضافا إليه أية ضرائب ع
إعاانت الدعم( ال تكون متضمنة يف تقييم اإلنتاج زائدا صايف 
عائدات الدخل األويل )تعويضات املوظفني والدخل العقاري( 

 من اخلارج. البياانت ابلقيمة احلالية للدوالر الدويل.
 بياانت احلساابت القومية للبنك الدويل املصدر:

 الزكاة
ZAKAT 

 

وب الزكاة على األموال حبيث يسعى الديوان توسيع وج
للوصول إىل مجيع األموال وتتبعها يف األنشطة االقتصادية مامل 

األخذ برأي اجلمهور يف تنفيذ و  ،مشبوهاً"و تكن مااًل حرامًا أ
والنصاب  اإلسالم"مثل  الشروط الواجبة لتحصيل الزكاة



 33  قياس أثر الزكاة في تحقيق التنمية االقتصادية/عقبة، لطفي، فوزي 

 

 

 ما يسري على مجيع تطبيقات أحكامو وحوالن احلول".  وه
وذلك ابستثناءات قليلة أخذ فيها الديوان برأي  ،وشروط الزكاة

 .املذهب املالكي كما يف زكاة الزروعو املذهب احلنفي أ
 تقارير ديوان الزكاة السوداين املصدر:

من إعداد الباحثني بناًء على تعريفات قواعد البياانت الدولية وديوان الزكاة املصدر: 
 السوداين

 ت:. الطريقة واألدوا2
ــــــــارات ــــــــك  ،لقــــــــد مت االعتمــــــــاد علــــــــى جمموعــــــــة مــــــــن الطــــــــرق واملقــــــــارابت واالختب وذل

ـــــدقيق  ـــــد ال ـــــني مبرجتـــــى التحدي ـــــة حمـــــل الدراســـــة، مبـــــا للعالقـــــات ب ـــــة والداخلي املتغـــــريات اخلارجي
 مد عليه ما يلي:يسمح ابلوصول إىل نتائج أكثر دقة. ومما اعتُ 

 اختبارات جذر الوحدة للسالسل الزمنية:  .1.2

م اختبار جذر الوحدة للتعرف على درجة تكامل السلسلة الزمنية يتم استخدا 
للمتغريات االقتصادية حمل الدراسة ملعــرفة ما إذا كانت املتغريات مستقرة أم ال. وسوف 

بريون  ، واختبار فليبس1(ADFفـولر املوسـع ) تعتمد هذه الدراسة على اختبار ديكـي
(PP)2 إجراء. كما مت ( 1990اختبارRivero -nkinson and SosvillaDolado, Je)3 

                                                           
1. Dickey D. and Fuller W.(1981), "The likelihood Ratio Statistics for 

Autoregressive Time Series With a unit Root", Econometrica ,n49: pp.1057-

1072  
2.  Phillips ,P.C.B and Perron, P., (1988) “Testing for a unit root in time series 

regression ”, Biometrika ,Vol.75,No.2, pp. 335-346. 
3.Dolado Juan, Jenkinson Tim and Sosvilla-Rivero Simon (1990), Cointegration 

and Unit Roots: A Survey. Journal of Economic Surveys, 4 (3). pp. 249-273. 
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واليت تنص على وجود  0Hالختيار النموذج املناسب لالختبار. ويتم اختبار فرضية العدم 
، اليت H1جذر الوحدة وتدل على عدم استقرار السلسلة الزمنية، ويف املقابل الفرضية البديلة 

 : H1مقابل γ = 0 :H0 ي تنص على استقرار السلسلة الزمنية وعدم وجود جذر الوحدة، أ

γ < 0  
احملسوبة  tوحبسب هذه االختبارات فإن السلسلة الزمنية تعد مستقرة إذا كانت قيمة 

حيث يتم رفض الفرضية الصفرية اليت تشري إىل عدم استقرار املتغريات  ،أكرب من اجلدولية
 وقبول الفرضية البديلة. 

ن السلسلة الزمنية متولدة بواسطة قائم على فرضية أ ADFومن املعلوم أن اختبار  
أن و وه ،قائم على افرتاض أكثر مشولية PPبينما اختبار ، (AR) عملية االحندار الذايت 

املتحركة املتكاملة  بواسطة عملية االحندار الذايت لألوساط السلسلة الزمنية متولدة
(ARIMA) ني أن اختبار اإلحصائي. ولذا يرى بعضPP ضل من له قدرة اختبارية أف

يكون هناك تضارب يف نتائج و يكون حجم العينة صغريا أ خاصة عندما ،ADFاختبار
 1االختبارين.

 :2s causality test’Granger. اختبار جراجنر للسببية 2.2
وهذا املفهوم  .1969مفهوم السببية يف االقتصاد القياسي عام  Grangerأدخل 

نقول عن املتغري العشوائي حيث  ،تغريات اخلارجيةاملتغريات الداخلية وامل يسمح ابلتمييز بـني

                                                           
االقتصادي، جملة الدراسات و مهات النم(. االبتكار التكنولوجي واالستثمار األجنيب املباشر: مسا2017. قادري حممد. )1

 .495-494املالية احملاسبية واإلدارية، العدد السابع، ص ص 

2. Granger, C. W. J. (1969), "Investigating Causal Relations by Econometric 

Models and Cross-spectral Methods", Econometrica, Vol. 37, No. 3. (Aug., 

1969), 424-438. 
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X  إنه يسبب املتغري العشوائيY  إذا كانت هناك معلومات يف ماضيX   مفيدة يف التنبؤ بـ
Yوهذه املعلومات غري موجودة يف ماضي ،.Y لدينا هنا مسلمتان مهاو:

1 
 .السببية ال تطبق إال على متغريات عشوائية -

 سبب املستقبل والعكس غري ممكن.املاضي واحلاضر ميكن أن ي -
يرى أنه كلما كـان و لدراسة السببية، فهV[e] على تباين خطأ التنبؤ  Grangerويعتمد 

ميّيز بني أربعة أنواع و ضعيفًا كان املتغري مفسرًا تفسريًا جيداً، وبناء على ذلك فه هـذا التبـاين
:من السببية

2 
 :ذا حتققت املرتاجحة اآلتيةإ Yتسبب  Xن إالسببية وحيدة االجتاه: نقول  -

)]1-t/ t)] <V[e(1-t, 1-t/ tV[e( 
t = {Xt , Xt-1,...}        

 = t               حيث:  

{Yt ,Yt -1,...}                                

أفضل من االعتماد فقط و وه ،tيف اللحظة  Yحيسن من تنبؤ  Xين أن ماضي وهذا يع
 Y .على ماضي

وتكون لدينا ، Xتسبب  YوYتسبب  Xالسببية ابالجتاهني: وهي تعين أن  -
 :اآلتية حمققة املرتاجحـات

)]1-t/ t)] <V[e(1-t, 1-t/ tV[e( 
                                                           

بني إمجايل الناتج احمللي  يف التنبؤ ودراسة العالقة السببية VARاستخدام مناذج (. 2012. ). عثمان نقار ومنذر العواد1
ص   ،العدد الثاين_ 28اجمللد   –جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية  رية،و وإمجايل التكوين الرأمسايل يف س

344. 
2.GOURIEROUX C. et MONFORT A., (1990) "Séries Temporelles et Modèles 

Dynamiques " Ed. Economica-Paris. pp. 442-446.   
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)]1-t/ t)] <V[e(1-t, 1-t/ tV[e( 
  X.حيسن تنبؤ Yوأن ماضي ، Yحيسن تنبؤ  Xوهذا يعين أن ماضي 

 وتكـون، Yتسبب القيمة احلالية لـ   Xالسببية اآلنية: وهي تعين أن القيمة احلالية لـ  -

 :تية حمققةاملرتاجحة اآل

)]1-t, 1-t/ t)] <V[e(t, 1-t/ tV[e( 
 ، ومن ثـمّ Yتسبب القيمة احلاضرة لـ  Xالسببية املتباطئة )اآلجلة(: القيم املاضية لـ  -

 تكون املرتاجحة اآلتية حمققة:
)]1-t/ t)] <V[e(m-t, 1-t/ tV[e( 

 
 :VARحتديد عدد فرتات اإلبطاء لتقدير منوذج  .3.2

فــي ( (VARأول مـن اقتـرح منـاذج االحنـدار الـذايت "Christopher Sims" يعتبـر
نــاء النمــاذج القياســية اآلنية تعتمــد يــرى أن الطريقــة التقليديــة فــي ب Simsكــان   1980.1عــام 

التفسـريية إذ تتضـمن جمموعة مـن الفرضـيات غيـر املختبـرة مثـل: اسـتبعاد  علــى وجهــة النظــر
 "Identification"أجل الوصول إىل تشخيص  بعـض املتغيـرات يف بعـض املعـادالت مـن

وشـكل   "Exogenes"ر املتغريات اخلارجيـةمقبول للنموذج، وكذلك األمر فيما يتعلق ابختيا
أن تكون مجيع  ويشرتط لتقدير منوذج متجه االحندار الذايت توزيـع فتـرات اإلبطـاء الزمنـي.

للعالقة  السالسل الزمنية يف النموذج ساكنة، ويعترب منوذج متجه االحندار الذايت امتدادا
 2م.1969السببية اليت قدمها جراجنر يف عام 

                                                           
1.Christopher A. Sims, Macroeconomics and Reality, Econometrica, Vol. 48, No. 

1. (Jan., 1980), pp. 1-48. 
2.Gujarati, D.N. (2004) Basic Econometrics. 4th Edition, McGraw-Hill Companies, 

p 852. 



 37  قياس أثر الزكاة في تحقيق التنمية االقتصادية/عقبة، لطفي، فوزي 

 

 

روري جداً قبل تقدير منوذج متجه االحندار الذايت حتديد عدد فرتات اإلبطاء من الض
 لتقدير النموذج، واليت تشري للتباطؤ الزمين للنظام ككل، وبناء على ذلك مت االعتماد على

 ة اليت من خالهلا مت حتديد عدد فرتات اإلبطاءاإلحصائياملؤشرات و جمموعة من املعايري أ

 إحصائية متثلت يف: اك مخسة معايريلنموذج الدراسة، وهن
- LR اإلحصائي: االختبار LR  التسلسلي املعدل(sequential modified LR 

test statistic؛) 

- FPE :معيار خطأ التنبؤ النهائي (Final Predictor Error Criterion)؛ 

- AIC: لـ معيار املعلومات (AKAIKE Information Criterion) AKAIKE؛ 

- :SC  لـ  علوماتمعيار امل Schwarz (Schwarz information criterion؛) 

- HQلـ  : معيار املعلوماتHannan & Quinn (Hannan & Quinn 

Information Criterion). 

 الختبار السببية يف األجل الطويل:  Toda-Yamamatoمنهجية  .4.2
 يفمنهجية جديدة لتقدير السالسل الزمنية  1( 1995Toda and Yamamoto) اقرتح

وذلك من خالل ، I(2)حىتو أ I(0)، I(1) حالة املتغريات ذات درجات خمتلفة من التكامل

                                                           
1.Hiro Y. Toda and Taku Yamamoto. (1995). Statistical inference in vector 

autoregressions with possibly integrated processes, Journal of Econometrics, 

vol. 66, issue 1-2, pp 225-250. 

https://econpapers.repec.org/article/eeeeconom/
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الدرجة األكرب للتكامل بني و ه (dmax)حيث  ،VAR (k+dmax) (Toda)تقدير منوذج 
 1:اخلطوات التالية (Yamamato-Toda) وتتبع منهجية .املتغريات
لتكامل خمتلفة حندد الدرجة إذا كانت درجات او ، جند درجة التكامل لكل سلسلة -

 .(dmax) األكرب

للسالسل عند املستوى بغض النظر عن درجة التكامل  VAR نقوم إبنشاء منوذج -
 .الذي عثران عليه

 ،LR، FPEمن طول التأخري ابالعتماد على معايري VAR (k) حندد درجة منوذج -
AIC، SC، HQ. 

 .دل( بشكل صحيحاملع VAR )منوذج VAR (k + dmax) خنترب إذا مت حتديد -

، فسنستمر يف اختبار التكامل هانفس إذا كانت السالسل حتتوي على درجة التكامل -
 Pesaran خالف ذلك نستخدم منهجيةو ، Johansen  ابستخدام منهجية املشرتك

et al. (2001). 

 .بغض النظر عن نتيجة التكامل املشرتك، نستمر يف اختبار السببية -

ابستخدام التأخري املناسب لكل معادلة من  VAR (k + dmax) حنصل على منوذج -
 .النظام

                                                           
1 .Chaido Dritsaki, Toda-Yamamoto. (2017).  Causality Test between Inflation and 

Nominal Interest Rates: Evidence from Three Countries of Europe, 

International Journal of Economics and Financial Issues, 7(6), pp 120-129. 
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ابستخدام املعادالت الزوجية واختبار والد  Granger نقوم بتطبيق اختبار السببية -
ملعنوية املعلمات على املعادالت اليت مت فحصها على فرتات زمنية  (MWald) املعدل
 .(k + dmax)متتالية 

بشكل تقرييب ودرجات  (χ2) وزيع مربع كايت (MWald) يتبع اختبار والد املعدل -
 .(k + dmax)احلرية مساوية لعدد الفرتات الزمنية 

 .Grangerرفض الفرضية الصفرية يستلزم رفض سببية  -

  .VARوأخريا، نتحقق من وجود تكامل مشرتك يف منوذج  -

( على yو xملتغريين ) (Toda-Yamamato) لسببية VAR وتكون صيغة منوذج
 :التايلو النح

 

 
 
 

 : ARDL BOUNDS TESTاختبار التكامل املشرتك ابستخدام مقاربة  .5.2
املشرتك عن أساليب التكامل املشرتك األخرى،  للتكامل (ARDL)متتاز منهجية 

 Johansenو Johansen-Juselius (1990)و ،Engle and Granger (1987) :مثل

 ARDL Bounds) شرتك ، إبمكانية تطبيق منهجية اختبار احلدود للتكامل امل(1988)
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Testing Approach to Cointegration)  بغض النظر عما إذا كانت املتغريات املستقلة 

)0I( وأ)1I( وليس ّ أايً من املتغريات التفسريية ،)2I( 1رتبة أعلى.و أ  
 ARDL Bounds Testing)وميكن تطبيق منهجية اختبار احلدود للتكامل املشرتك 

Approach to Cointegration)  ،إحصاءات  حيث تتم مقارنة على عينات صغرية احلجم
F ( مع احلدود احلرجةcritical bounds( اليت اقرتحها )2001Pesaran et. al )2 
  4وفق التايل: 3( 2005Narayanو)

 .، وابلتايل هناك تكامل مشرتك0Hنرفض  critical> F statFإذا كان  ✓

 .، وابلتايل ليس هناك تكامل مشرتك0Hرفض ال نستطيع  critical< F statFإذا كان  ✓

القرار غري يكون ، criticalFحمصورة بني القيمة الصغرى والكربى لـ  statF إذا كان  ✓
 حمسوم. 

 . حتليل وتفسري النتائج:3
 اختبار استقرارية السالسل الزمنية حمل الدراسة: 1.3

نربز من خالهلا دور الزكاة حتاول الدراسة اختبار جمموعة من النماذج االقتصادية اليت 
 يف أهم مؤشرات التنمية االقتصادية، وقد مت اعتماد النماذج اآلتية:

                                                           
اجمللة األردنية  االقتصادي: دراسة حالة األردن،و (. أثر حترير التجارة والتطور املايل على النم2015ي. )خالد حممد السواع 1

 . 20، اجلامعة األردنية،  ص 1، العدد2اجملّلد  للعلوم االقتصادية،

2.Pesaran, et. al, BOUNDS TESTING APPROACHES TO THE ANALYSIS OF 

LEVEL RELATIONSHIPS, JOURNAL OF APPLIED ECONOMETRIC, 16, 

pp 289-326. 

 3.Paresh Kumar Narayan,. (2005).  The saving and investment nexus for China: 
evidence from cointegration tests, Applied Economics, 37:17, 1979-1990, 

Routledge Taylor & Francis. 
4.Muhammad Daaniyall Abd Rahman, ARDL BOUNDS TEST APPROACH, 

Department of Economics, Universiti Putra Malaysia, p 6. 
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م التعرف على الشكل البياين لكل سالسل مناذج يف هذا اجلزء من الدراسة سيت

واستثناء املتغريات   الدراسة، حيث مت ادخال اللوغاريتم ملتغريات الدراسة
كوهنا متثل نسب ومعدالت، وذلك لضمان أكرب جتانس    

 ممكن بني املتغريات.   
 توى(: رسم انتشار متغريات الدراسة عند املس1الشكل رقم )
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يُظهر الشكل السابق بصورة واضحة عدم استقرار أغلب السالسل، ولكنها ال تبنّي 
اختبارات  إجراءهل يعود عدم االستقرار لوجود جذر الوحدة أم ال، ومن مّث البّد لنا من 

 جذر الوحدة.
( عند املستوى وفق PP( و)ADFتبارات جذر الوحدة الختباري )وتكون نتائج اخ

 اجلدول التايل: 

 

 (: اختبارات جذر الوحدة ملتغريات الدراسة عند املستوى2اجلدول رقم )
 املتغريات

 ADF PP 
 النتيجة

 .t-Stat Prob. Adj. t-Stat Prob النموذج

LC Trend & Intercept 

  
 غري مستقرة 0.1557  2.982302- 0.7126  1.709187-

LGCF Trend & Intercept -2.204055  0.4654 -2.074427  0.5352 غري مستقرة 

LGDIPP Trend & Intercept -4.176077  0.0188 -2.648132  0.2640 غري مستقرة 

LGDPPC Trend & Intercept -2.194903  0.4709 -1.740033  0.7039 غري مستقرة 

LVATAGR Trend & Intercept -3.352381  0.0810 -2.140474  0.5007 غري مستقرة 

LZAKAT Trend & Intercept -4.867004  0.0034 -3.916618  0.0259 مستقرة 

S None -0.610500  0.4413 -1.485224  0.1259 غري مستقرة 

UNEM Trend & Intercept -5.277052  0.0012 -5.269637  0.0013 مستقرة 

VAI None -0.919992  0.3086 -0.901890  0.3161 غري مستقرة 

INF None -1.480547  0.1269 -1.480547  0.1269 غري مستقرة 

 Eviews10 اإلحصائياملصدر: خمرجات الربانمج 
 أنه ابستثناء متغري الزكاة السابقمبني يف اجلدول و أظهرت نتائج االختبارين، كما ه

(LZAKAT )ومتغري البطالة (UNEM ) فإن ابقي متغريات %5املستقرين عند املستوى ،
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 هنفساالختبار  إجراء، ولذلك جيب إعادة %5معنوية  الدراسة مل تكن مستقرة عند مستوى
 أبخذ الفرق األول ويتم احلكم على استقرار املتغريات من خالل قيمة االحتمالية.

 الفرق األول(: اختبارات جذر الوحدة ملتغريات الدراسة عند 3اجلدول رقم )
النتيج ADF PP  املتغريات

-t-Stat Prob. Adj. t النموذج ة

Stat 
Prob. 

DLC Trend & Intercept   -3.580705  0.0564 -7.378363  0.0000 مستقرة 

DLGCF Intercept -1.654081  0.0917 -6.142540  0.0000 مستقرة 

DLGDIPP Intercept -3.646146  0.0147 -6.736774  0.0000 مستقرة 

DLGDPPC Intercept -4.793059  0.0009 -3.590877  0.0135 مستقرة 

DLVATAGR Intercept -5.078801  0.0004 -4.229472  0.0031 مستقرة 

DS None -2.015329  0.0443 -13.00428  0.0000 مستقرة 

DVATI None -5.072965  0.0000 -5.080689  0.0000 مستقرة 

DINF None -8.134580  0.0000 -8.046918  0.0000 مستقرة 

 Eviews10 اإلحصائياملصدر: خمرجات الربانمج 
تشري النتائج إىل أن مجيع املتغريات يف اجلدول السابق استقرت عند الفرق األول 

  .%5عند مستوى معنوية
 :  VARاختبار السببية وحتديد درجة التأخري املثلى لنموذج  .1

لتحديد اجتاه العالقة  Granger’s causality testراجنر للسببية مت تطبيق اختبار ج
أن العالقة السببية و ابجتاهني أو أي هل هي عالقة ابجتاه واحد أ ؛السببية بني متغريات الدراسة

 ( نتائج السببية بني املتغريات حمل الدراسة:4غري موجودة. يوضح اجلدول رقم )
ريات الدراسةاختبار السببية ملتغ (:4اجلدول رقم )  

Null Hypothesis: Obs F-Stat Prob.  Null Hypothesis: Obs F-Stat Prob 

 DVATI does not Granger Cause 
DLGCF 

 24  1.129 0.344  DLC does not Granger Cause DINF  24  9.625 0.001 

 DLGCF does not Granger Cause DVATI  0.175 0.840  DINF does not Granger Cause DLC  4.628 0.023 

 UNEM does not Granger Cause DLGCF  24  0.230 0.796 
 DLGCF does not Granger Cause 
DINF 

 24  1.373 0.277 
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 DLGCF does not Granger Cause UNEM  4.438 0.026  DINF does not Granger Cause DLGCF  2.028 0.159 

 DVATI does not Granger Cause 
DLGDIP 

 24  18.16 4.E-05 
 LZAKAT does not Granger Cause 
DINF 

 24  2.476 0.110 

 DLGDIP does not Granger Cause DVATI  0.897 0.424  DINF does not Granger Cause DLVATAGR  0.676 0.520 

 UNEM does not Granger Cause 
DLGDIP 

 24  0.785 0.470 
 DVATI does not Granger Cause 
DINF 

 24  0.401 0.675 

 DLGDIP does not Granger Cause UNEM  0.116 0.890  DINF does not Granger Cause DVATI  0.570 0.574 

 DLVATAGR does not Granger Cause 

DLGDPPC 
 24  1.065 0.364 

 DLVATAGR does not Granger Cause 

DINF 
 24  2.724 0.091 

 DLGDPPC does not Granger Cause 

DLVATAGR 
 3.950 0.036  DINF does not Granger Cause LZAKAT  5.598 0.012 

 DVATI does not Granger Cause 
DLGDPPC 

 24  1.194 0.324  UNEM does not Granger Cause DINF  24  2.659 0.095 

 DLGDPPC does not Granger Cause 

DVATI 
  1.121 0.346  DINF does not Granger Cause UNEM  0.669 0.523 

 LZAKAT does not Granger Cause 
DLGDPPC 

 24  1.046 0.370 
 DLGDPPC does not Granger Cause 
DLGCF 

 24  0.136 0.873 

 DLGDPPC does not Granger Cause LZAKAT  0.205 0.815  DLC does not Granger Cause DLGDIP  0.096 0.908 

 UNEM does not Granger Cause 
DLVATAGR 

 24  0.232 0.794 
 DLGDPPC does not Granger Cause 
DLC 

 24  0.914 0.417 

 DLVATAGR does not Granger Cause UNEM  3.139 0.066  DLC does not Granger Cause DLGDPPC  2.478 0.110 

 DVATI does not Granger Cause DS  24  10.84 0.000  DS does not Granger Cause DLC  24  0.251 0.780 

 DS does not Granger Cause DVATI   0.072 0.930  DLC does not Granger Cause DS  0.373 0.693 

 LZAKAT does not Granger Cause 
DVATI 

 24  0.525 0.599 
 LZAKAT does not Granger Cause 
DLC 

 24  0.479 0.626 

 DVATI does not Granger Cause LZAKAT  0.634 0.541  DLC does not Granger Cause LZAKAT  8.722 0.002 

 UNEM does not Granger Cause DVATI  24  2.781 0.087  UNEM does not Granger Cause DLC  24  0.408 0.670 

 DVATI does not Granger Cause UNEM  0.526 0.599  DLC does not Granger Cause UNEM  1.382 0.275 

 UNEM does not Granger Cause 

LZAKAT 
 25  11.03 0.000 

 DLGDIP does not Granger Cause 

DLC 
 24  0.029 0.970 

 LZAKAT does not Granger Cause UNEM  1.783 0.193  DLGCF does not Granger Cause DLGDPPC  1.102 0.352 

 Eviews10 اإلحصائيجات الربانمج املصدر: خمر 
يف ، %5تشري نتائج التقدير للعالقة السببية يف األجل القصري عند مستوى معنوية 

 DINF( ،)LZAKATو DLCىل وجود عالقة سببية ابجتاهني بني )إاجلدول السابق 
 تسبب LZAKATيف اختبار العالقة ) %10و(، مع مالحظة أن مستوى املعنوية هDINFو

DINFما يوجد عالقة سببية ابجتاه واحد )(، ك  DLC تسببLZAKAT( ،)DLGCF 
 يسبب DLGDPPC، )(DLGDIP يسبب DVATI )(، UNEMتسبب 

DLVATAGR)( ،DLVATAGR يسبب UNEM مع مالحظة أن مستوى املعنوية )
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مع مالحظة أن مستوى ( DVATI يسببDS( ،) UNEM يسبب DVATI) ،%10وه
 (.LZAKAT يسبب UNEM) ،%10واملعنوية ه

وبناء على نتائج اختبارات جراجنر للسببية املوضحة يف اجلدول السابق، يتم اعتماد 
 للتضخم اآليت: متغريات النموذج االقتصادي

 
إدراج فقط املتغريات اليت أثبتت العالقة السببية وفق اختبار جراجنر للسببية وهي  وبعد

(DINF, DLC, UNEM, LZAKAT يتم ،)درجة إبطاءات قصوى االختبار ب إجراء
 ، لنتحصل على النتائج التالية: حسب ما تسمح به درجة احلرية 3مقدارها 

(: معايري اختيار التأخري األمثل للنموذج األول  05اجلدول رقم )  

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -57.26643 NA 0.013637 7.024221 8.016077 7.257872 

1 -2.232654 65.03991 0.000466 3.475696 5.261038 3.896269 

2 42.82667 36.86672* 5.48e-05 0.833939 3.412766 1.441433 

3 93.96365 23.24408 8.49e-06* -2.360332* 1.011981* -1.565916* 

 Eviews10 اإلحصائياملصدر: خمرجات الربانمج 
الئمة هي أن أغلب املعايري دّلت على أن درجة التأخر امل السابقيتضح من اجلدول 

ن السالسل الزمنية أوابعتبار . املثلى الستخدامها يف هذا النموذج الدرجة الثالثة ابعتبارها
 ،I(1)و I(0)هنا ذات درجات خمتلفة من التكامل أ، أي هانفس ليست مستقرة من الدرجة

ومن خالل  .VARلتقدير منوذج  Toda-Yamamatoاألنسب استخدام منهجية إن ف
( dmax=1) الختبارات جذر الوحدة ودرجة التأخري املثلى، حتصلنا على النتائج السابقة

 .(k=3)و
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 اختبارات التكامل املشرتك لسالسل الدراسة:    .2

 ARDL BOUNDSاختبار التكامل املشرتك ابستخدام مقاربة ( 6يلخص اجلدول رقم )

TEST  للسالسل(DINF, DLC, UNEM, LZAKAT) (:%5) عند مستوى معنوية 
 ARDL BOUNDSاختبار التكامل املشرتك ابستخدام مقاربة (: 6اجلدول رقم )

TEST لنموذج الدراسة 
 القرار  F-statisticقيمة  احلد األعلى احلد األدىن 

  14.09924  4.306  3.272 منوذج الدراسة
 هناك تكامل مشرتك

 Eviews10 اإلحصائياملصدر: خمرجات الربانمج 

-F( أكرب من احلد األعلى لـ )F-statisticاجلدول السابق أبن قيمة )نالحظ من 

Bounds Test)فإننا نرفض الفرض العدمي ونقبل الفرض البديل الذي يقول  ، ومن مث
 ,DINF, DLC, UNEM) بوجود تكامل مشرتك فيما خيص متغريات منوذج الدراسة

LZAKAT .)ابستخدام مقاربة  شرتكوعليه فنتائج اختبار التكامل املARDL BOUNDS 

TEST  منهجية ما يدعم اختيار ،ىل وجود عالقة يف األجل الطويل بني املتغرياتإتشري 
(Toda-Yamamato) .لألجل الطويل الختبار وتقدير مناذج الدراسة 
 (:Toda-Yamamato)وفق منهجية  VAR(4)اختبار السببية وتقدير منوذج  .3

 لتحديد العالقة السببية افقط اختبار  (Toda-Yamamoto 1995) ويستخدم اختبار

كانت نتائج اختبار السببية وفق   VAR(4) وبعد تقدير النموذج .املدى الطويل علىواجتاهها 
 كما يلي:  (Toda-Yamamoto 1995) منهجية
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 (Toda-Yamamato)وفق منهجية  (: نتائج اختبار السببية7اجلدول رقم )
Dependent variable: DLC Dependent variable: DINF 

Excluded Chi-sq df Prob. Excluded Chi-sq df Prob. 

DINF  7.211835 3  0.0654 LZAKAT  27.96608 3  0.0000 

LZAKAT  17.82610 3  0.0005 DLC  11.90158 3  0.0077 

UNEM  24.64844 3  0.0000 UNEM  2.822666 3  0.4198 

All  127.2095 9  0.0000 All  144.7250 9  0.0000 

Dependent variable: UNEM Dependent variable: LZAKAT 

Excluded Chi-sq df Prob. Excluded Chi-sq df Prob. 

DINF  10.53711 3  0.0145 DINF  5.959823 3  0.1136 

LZAKAT  10.38322 3  0.0156 DLC  0.225710 3  0.9733 

DLC  5.490862 3  0.1392 UNEM  1.488319 3  0.6850 

All  14.39227 9  0.1090 All  46.92599 9  0.0000 

 Eviews10 اإلحصائياملصدر: خمرجات الربانمج 
 لطويل من املتغرياتيتضح من خمرجات اجلدول السابق أن هناك عالقة سببية لألجل ا

(DLC, LZAKAT )مليف اجتاه ا( تغريDINF)  لألجل الطويل  عالقة سببيةبينما ال توجد
(. وهناك عالقة سببية لألجل الطويل من DINF( يف اجتاه املتغري )UNEMمن املتغري )
عالقة سببية لألجل بينما ال توجد ( DLC( يف اجتاه )UNEM, LZAKATاملتغريات )

(. وهناك عالقة سببية لألجل الطويل من DLC( يف اجتاه املتغري )DINFالطويل من املتغري )
عالقة سببية بينما ال توجد ( UNEM( يف اجتاه املتغري )DINF, LZAKAT)املتغريات 

(. كما ال توجد هناك عالقة UNEM( يف اجتاه املتغري )DLCلألجل الطويل من املتغري )
( يف اجتاه املتغري DINF, DLC, UNEMسببية لألجل الطويل من املتغريات )

(LZAKAT وعليه سوف نعتمد فقط على حتليل نتائج .) تقدير النماذج اليت اثبتت العالقة
 السببية لألجل الطويل.

-Toda)وفق منهجية  VAR(4)ن نعتمد على نتائج تقدير منوذج أوقبل 

Yamamato .وللتأكد من مدى استقرارية النموذج يتم (، جيب أن يكون النموذج مستقرا
 مستقرة إذا كانت كل حيث تعترب نتائج شعاع االحندار الذايت تطبيق اختبار اجلذور املتعددة،

 :يبني نتائج هذا االختبار التايل اجلذور أقل من الواحد، والشكل
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    (Toda-Yamamato) لسببية VAR(: نتائج اختبار استقرارية منوذج 2الشكل رقم )
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تقع داخل أهنا أن مجيع اجلذور أقل من الواحد، أي يتبني  السابقمن خالل الشكل 
 (Toda-Yamamato) لسببية  VARاألحادية، وعليه يعترب شعاع االحندار الذايت الدائرة
 .امستقر 

(  ملتغري التضخم Toda-Yamamato)وفق منهجية  VAR(4)تقدير منوذج  .1.4
(DINF :) 

( واملتعلقة Toda-Yamamatoوفق منهجية ) VARوتكون نتيجة تقدير منوذج 
 يف اجلدول التايل: كما بنموذج التضخم  
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ملتغري التضخم  (Toda-Yamamato) لسببية VAR (: نتائج تقدير8اجلدول رقم )
(DINF) 

 Coefficient 
Std. 

Error 

t-

Statistic 
Prob.   

DINF(-1) -1.471407 0.330157 
-

4.456689 
0.0002 

DINF(-2) -0.936604 0.393135 
-

2.382395 
0.0272 

DINF(-3) -0.016619 0.306854 
-

0.054159 
0.9573 

LZAKAT(-1) 113.9500 57.50166 1.981682 0.0614 

LZAKAT(-2) -252.6175 105.2604 
-

2.399928 
0.0263 

LZAKAT(-3) 64.12471 91.09055 0.703967 0.4896 

DLC(-1) 38.72776 52.48928 0.737822 0.4692 

DLC(-2) 102.0395 38.68611 2.637627 0.0158 

DLC(-3) 56.86831 35.51739 1.601140 0.1250 

UNEM(-1) -38.44035 26.80384 
-

1.434136 
0.1670 

UNEM(-2) 24.01659 22.06480 1.088457 0.2893 

UNEM(-3) 2.973295 13.94657 0.213192 0.8333 

C 712.8072 298.5127 2.387862 0.0269 

DINF(-4) -0.383696 0.167400 
-

2.292092 

0.032
9 

LZAKAT(-4) 64.06470 39.29116 1.630512 0.1186 

DLC(-4) -69.45906 42.45406 
-

1.636099 
0.1175 

UNEM(-4) -31.84468 14.26787 
-

2.231916 
0.0372 

R-squared  0.983785    

Adj. R-

squared 
 0.931898    

F-statistic  18.96017    
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 Eviews10 اإلحصائيالربانمج  املصدر: خمرجات

تعّلق ابجتاه العالقة ي( فيما Phillipsتُؤّكد خمرجات تقدير النموذج ما أشار إليه فليبس )
ففي ضوء املنطق الذي انطوى عليه حتليل  Jeffrey M( .2007)،1بني البطالة والتضخم 

أجل مكافحة  االعتقاد أبّن البطالة هي الثمن الذي يدفعه اجملتمع منيتأكد « فليبس»
الثمن الذي يدفعه اجملتمع من أجل و التضخم، كما أّن وجود معدل معني من التضخم ه

والفرتة الرابعة السابقة  t-1حتقيق التوظيف الكامل. وُتشري النتائج إىل أن زايدة البطالة للفرتة 
 تُؤدي إىل خفض التضخم. 

قة هلا أثر يف زايدة التضخم للسنة كما ُتشري نتائج تقدير النموذج إىل أن زكاة السنة الساب
ويرجع ذلك إىل زايدة الطلب الكلي نتيجة للدفعات التحويلية الناجتة عن الزكاة من  ،احلالية

فإن ذلك يُؤدي إىل رفع الكتلة النقدية  األغنياء إىل الفقراء، وعندما يكون توزيع الزكاة نقداي
التضخم. ومن أجل احملافظة على  وهذا األمر يُعّمق من حالة ،مع زايدة الطلب الكلي

األدوار التوزيعية للزكاة مع حتقيق هدف ضبط التضخم يُفّضل استخدام أداة اجلمع النقدي 
حلصيلة الزكاة من أجل التقليل من حجم الكتلة النقدية يف التداول، وصوال لتحقيق املصلحة 

السلبية مبقدار األثر الذي  احلقيقية املرتتبة على ختفيض حدة التضخم والتقليل من انعكاساته
وقد أقّر هذا املنحى ابن تيمية قدميا بقوله: وأما إخراج  .ميكن أن حتدثه الزكاة يف هذا امليدان

. وبذلك تستطيع الدولة أن جتمع 2...للـعدل فال أبس بهو للمصلحة، أو القيمة للحاجة أ

                                                           
1 . Jeffrey M. Lacker, John A. Weinberg. )2007( Inflation and Unemployment: A 

Layperson’s Guide to the Phillips Curve, Richmond Economic Quarterly, 

Federal Reserve Bank ,USA, 93) 3), 201-227.    

، ص 1، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، طاإلسالمي(، املنهج التنموي البديل يف االقتصاد 2006. صاحل صاحلي. )2
511. 
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لدولة أن حتجب كميات هائلة يف هذه احلالة تستطيع او  ،الزكاة نقدا عن مجيع األموال الزكوية
هذا من جهة ومن جهة أخرى توزّع الزكاة على  .من األموال النقدية عن التداول

. وإذا كانت معدالت التضخم عالية فُيمكن لديوان الزكاة أن يوزّع حصيلة الزكاة 1املستحقني
لنقدية منها يف صورة عينية على شكل سلع وخدمات، مما يعين ختفيض حجم الكتلة ا انسبو أ

املتداولة، ويف الوقت نفسه توفري معروض سلعي إضايف يف السوق مما يؤدي إىل اخنفاض 
 .2األسعار مرة أخرى، وهكذا حىت يتحقق التوازن بني العرض والطلب وختف حدة التضخم

كما أن آللية التغيري النوعي لنسب توزيع الزكاة دوراً يف ضبط التضخم، فإن توزيع حصيلة 
السلع االستهالكية والسلع الرأمسالية واإلنتاجية لصاحل السلع اإلنتاجية سيؤدي إىل الزكاة بني 

زايدة العرض الكلي من خالل اإلنفاق الزكوي اإلنتاجي واالستثماري؛ وذلك سُيسهم يف 
 .3تقليص حّدة الضغوط التضخمية

نســـب وتعتمـــد أداة االقتطـــاع النـــوعي، علـــى جبايـــة الزكـــاة مـــن وعـــاء زكـــوي دون آخـــر، وب
كـون أن تمتفاوتة يف اجلمع والتحصـيل حبسـب القطـاع وحالتـه االقتصـادية. واهلـدف مـن ذلـك 

الزكاة مشجعة على االستثمار ورافدة له؛ فأداة االقتطاع النوعي متّكن مؤسسة الزكاة مـن تركيـز 
اجلبايـة علــى وعـاء زكــوي مسـتهدف دون آخــر. فمـثال ومبناســبة زايدة الطلـب علــى املاشــية أايم 

األضــحى، ميكــن اســتثناء وأتخــري هــذا الوعــاء الزكــوي املمثــل يف الثــروة احليوانيــة، حــىت ال  عيــد

                                                           
 . 262، مؤسسة الرسالة، لبنان، ص اإلسالم(. السياسة النقدية واملصرفية يف 1988عدانن خالد الرتكماين. ). 1

دراسة حتليلية لدور الزكاة يف حتقيق » منذجة اآلاثر االقتصادية للزكاة (. 2011حمرييق. )عقبة عبد الالوي، فوزي  .2
 .245 – 244ص ص  ، قطر،اإلسالمي، املؤمتر العاملي الثامن لالقتصاد «االقتصادي و االستقرار والنم

ت االقتصاديـة الدوريـة، امللتقى فـي ضـوء التقلبـا اإلسالمي(. كفـاءة التمويـل 2009. صاحل صاحلي، عبداحلليم غريب. )3
 .18ة"، جامعة األمري عبدالقادر، اجلزائر، صاإلسالميالدويل حول: "أزمة النظام املايل واملصريف الدويل وبديل البنوك 
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يزيــد اقتطــاع الزكــاة تعميــق عــدم التــوازن بــني العــرض والطلــب يف األســواق علــى هــذه الســلعة، 
 فيؤخر اقتطاع الزكاة فيها.

ـــة التوزيـــع النقـــدي امل ـــة معـــدالت التضـــخم املرتفعـــة مُيكـــن اعتمـــاد آلي ؤّجـــل، حبيـــث ويف حال
تؤّجـــل مؤسســـة الزكـــاة عمليـــة التوزيـــع النقـــدي، حبســـب مـــا يناســـب االقتصـــاد الـــوطين وحبســـب 

أكثــر حبســب املصــلحة و معــدل التضــخم املســتهدف، وميكــن أن تصــل عمليــة التــأخري إىل ســنة أ
ن ســـوء التقـــدير قـــد يـــدخل إحساســـية اســـتعماهلا، حيـــث و االقتصـــادية، ومـــا مييّـــز هـــذه األداة ه

مـا قـد يرتتـب علـى من جهـة أخـرى لية اجملباة للزكاة يف تعطيل النقود. هذا من جهة؛ و القيم املا
ذلـــك مــــن حرمــــان شــــرحية مـــن مصــــارف الزكــــاة ال ميكــــن أتخـــري التوزيــــع عنهــــا كــــالفقراء مــــثال. 

ا يــتالءم وأهــداف مبــوملؤسسـة الزكــاة اعتمــاد توزيــع جــزء مــن حصــيلة الزكــاة وأتجيــل جــزء آخــر، 
 .ملهايف جمالسياسة الزكوية 

 
 

( ملتغري االستهالك Toda-Yamamato)وفق منهجية  VAR(4)تقدير منوذج  .2.4
 (: DLCالعائلي )

( واملتعلقة Toda-Yamamatoوفق منهجية ) VARوتكون نتيجة تقدير منوذج 
 يف اجلدول التايل:  النفقات النهائية الستهالك األسر املعيشية،بنموذج 

للمتغري التابع  (Toda-Yamamato) ببيةلس VAR (: نتائج تقدير9اجلدول رقم )
(DLC) 

 Coefficient 
Std. 

Error 
t-Statistic Prob.   

DINF(-1) 0.001047 0.001914 0.547204 0.5903 

DINF(-2) 0.005270 0.002279 2.312082 0.0315 

DINF(-3) 0.003047 0.001779 1.712626 0.1022 



 53  قياس أثر الزكاة في تحقيق التنمية االقتصادية/عقبة، لطفي، فوزي 

 

 

LZAKAT(-1) -0.335438 0.304319 
-

1.102257 
0.2834 

LZAKAT(-2) 0.190987 0.224292 0.851511 0.4046 

LZAKAT(-3) -0.137158 0.205920 
-

0.666072 
0.5130 

DLC(-1) 0.205924 0.333379 0.617687 0.5438 

DLC(-2) -0.782617 0.610272 
-

1.282407 
0.2144 

DLC(-3) 1.495061 0.528119 2.830918 0.0103 

UNEM(-1) -0.345688 0.155402 
-

2.224480 
0.0378 

UNEM(-2) 0.446882 0.127926 3.493292 0.0023 

UNEM(-3) -0.161300 0.080858 
-

1.994840 
0.0599 

C -5.408988 1.730697 
-

3.125323 
0.0053 

DINF(-4) -0.000576 0.000971 
-

0.592987 
0.5598 

LZAKAT(-4) -0.803953 0.227800 
-

3.529212 
0.0021 

DLC(-4) 0.286844 0.246137 1.165380 0.2576 

UNEM(-4) 0.355465 0.082721 4.297134 0.0004 

R-squared 0.977289    

Adj. R-

squared 
0.904613    

F-statistic  13.44717    

 Eviews10 اإلحصائياملصدر: خمرجات الربانمج 
االستهالك يف الفرتة  ُتشري نتائج التقدير النموذج أن الزكاة تُؤدي إىل خفض مستوى

وقد يرجع ذلك للفجوة بني فرتة االقتطاع والتوزيع، حيث يُؤدي اقتطاع الزكاة إىل  ،السابقة
خفض الدخل املتاح، يف حني تُؤدي الزكاة بفرتتني سابقتني إىل زايدة مستوى االستهالك 

نة للقطاع ويكون ذلك نتيجة لزايدة الدخول للمجموعة من الفئات املكو  ،للقطاع العائلي
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يتوافق مع جمموعة من  األمر الذيو العائلي ما ميّكنها من رفع مستوى االستهالك. وه
الدراسات اليت أشارت إىل أن تقوية نظام الزكاة يساعد يف التخفيف من حتدي الفقر يف 
املستقبل على املستوى الكلي. كما أن الزكاة تُعّزز الصحة املالية للفقراء يف االقتصاد الوطين 

على أن  Yusoff, M. (2012)مبا مُيّكن من حتقيق االحتياجات األساسية. كما تُؤّكد دراسة 
الزكاة ميكن أن تقّلل من حاالت عدم املساواة يف توزيع الدخل والثروة وُتسهم يف ختفيض 

أن األدلة التجريبية  Azam, M., Iqbal. (2014)الفجوة بني األغنياء والفقراء، وُتظهر دراسة 
  د أن الزكاة تُعّزز بشكل كبري رفاهية األسر.تُؤك

ات جراءوعلى ذلك فإنه من املهم من الناحية العملية ضرورة القيام ابلكثري من اجلهود واإل
طرائق ومعايري توزيعها، مبا و لتحسني عمليات إدارة الزكاة سواء من خالل آليات جتميعها، أ

إىل لفت عناية متخذي القرار إىل ضرورة هلذه العملية. إضافة أكرب يضمن كفاءة وفعالية 
اختاذ موقف فقهي بشأن مسألة توليد أموال الزكاة من العمال وأصحاب املهن احلرة، 
ابإلضافة إىل ضرورة ضمان صرف أموال اجلباية الزكوية إىل الفئات املستهدفة بشكل 

 المياإلسصحيح، هبدف احلد من حاالت الفقر وحتقيق جمموعة من أهداف االقتصاد 
 املتمثلة يف إعادة توزيع الثروة والعدالة يف توزيعها. 

 

( ملتغري البطالة Toda-Yamamato)وفق منهجية  VAR(4)تقدير منوذج  .3.4
(UNEM :) 

( واملتعلقة Toda-Yamamatoوفق منهجية ) VARوتكون نتيجة تقدير منوذج 
 يف اجلدول التايل:  البطالة،بنموذج 
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للمتغري التابع  (Toda-Yamamato) لسببية VAR ير(: نتائج تقد10اجلدول رقم )
(UNEM) 

 Coefficient 
Std. 

Error 
t-Statistic Prob. 

DINF(-1) 0.020414 0.006366 3.206641 0.0044 

DINF(-2) 0.004117 0.007580 0.543060 0.5931 

DINF(-3) -0.010885 0.005917 -1.839664 0.0807 

LZAKAT(-1) 1.814250 1.012106 1.792549 0.0882 

LZAKAT(-2) -0.949028 0.745951 -1.272239 0.2179 

LZAKAT(-3) -0.998482 0.684851 -1.457954 0.1604 

DLC(-1) -1.851163 1.108755 -1.669587 0.1106 

DLC(-2) 5.073206 2.029647 2.499551 0.0213 

DLC(-3) -3.926393 1.756421 -2.235450 0.0370 

UNEM(-1) 1.386827 0.516836 2.683305 0.0143 

UNEM(-2) -0.676137 0.425457 -1.589202 0.1277 

UNEM(-3) 0.239709 0.268920 0.891379 0.3833 

C 2.984581 5.755965 0.518520 0.6098 

DINF(-4) 0.000863 0.003228 0.267473 0.7918 

LZAKAT(-4) 0.668282 0.757618 0.882083 0.3882 

DLC(-4) 0.379024 0.818605 0.463012 0.6484 

UNEM(-4) -0.156135 0.275115 -0.567526 0.5767 

R-squared 0.980753    

Adj. R-

squared 
0.919161    

F-statistic 15.92341    

 Eviews10 اإلحصائياملصدر: خمرجات الربانمج 

فرتتــني ســابقتني وثــالث فــرتات كــاة لتقــدير النمــوذج اخلــاص ابلبطالــة إىل أن الز  نتــائجتُؤّكــد 
ــــة، وه ــــه الدراســــات و ســــابقة تــــؤدي إىل خفــــض معــــدالت البطال ــــنص علي مــــا يتوافــــق مــــع مــــا ت
تســاهم السياســة الزكويــة يف احلــد . و اإلســالميالتأصــيلية والتطبيقيــة يف حقــل املعرفــة لالقتصــاد 
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املسـاكني، وال يقتصـر و  الفقـراءمصـريف و من الفقر والعوز، حيث توّجه أدوات التوزيـع الزكـوي حن
هــا علــى ســد جــوع الفقــري بــل يتعــداه ألن يكــون ُمزّكيــا، إذق يعطــى الفقــري مــا حيقــق كفايتــه، ؤ أدا

مهنــــة. كمــــا ميكــــن أن تقــــوم مؤسســــة الزكــــاة إبنشــــاء و صــــنعة أو ومــــا ميكنــــه مــــن مباشــــرة حرفــــة أ
اح اســــتثمارات كبــــرية ختصــــص ومُتّلــــك لفئــــات مســــتحقي الزكــــاة، وتســــاعدهم يف التســــيري وإجنــــ

 املشروع، مؤسسة الزكاة.   
ديوان الزكاة بني تطبيق األدوات الزكوية، املوّجه لزايدة الطلب االستهالكي،  ويفاضل

لزايدة الطلب االستثماري؛ وكال الطلبني ينعكس ابإلجياب على حجم اليد العاملة؛ وهبذا و أ
 دة العمالة عن طريق:يكون ألدوات السياسة الزكوية دور إجيايب يف ختفيض نسب البطالة وزاي

وراء هــــذه الســــلع  ، ويكــــونتســــتعمل أداة االقتطــــاع النــــوعي لســــلعة تشــــهد ركــــودا -
مؤسســـات يهـــددها اإلفـــالس، فتســـاعد هـــذه األداة الزكويـــة النوعيـــة يف إنعـــاش قطـــاع 

 إنتاجي قّل الطلب على سلعه.
 القطاعــات االســتثماريةو شــغل جديــدة انجتــة عــن التوزيــع الزكــوي حن مناصــبخلــق  -

 ،اجلديدة
تثبيــت عمــل املؤسســات احلاليــة وزايدة إنتاجهــا ومــن مث زايدة عــدد العمــال، وذلــك  -

 .استهداف زايدة الطلب االستهالكي الكلي الفّعالو بتوجيه األدوات الزكوية حن
ن أداة التوزيع النوعي ميكن أن توّجـه ملصـرف يف إحترير قوى عاملة جديدة، حيث  -

 .كال املصرفني يشرتك يف وجود قوة عّمالية عاطلةيف الرقاب، و و سبيل هللا، أ
ســـتكون هنـــاك املؤسســة الزكويـــة وفروعهـــا املنتشـــرة يف كــل الـــبالد،  إبنشـــاءكمــا أنـــه   -

توظيــف يــد عاملــة كثــرية ومتنوعــة؛ لتلــيب حاجيــات مؤسســة اإلدارة الزكويــة  حاجــة إىل
  وتنجح أعماهلا، ويعّد ذلك توظيفا مباشرا حيّد من عدد العاطلني. 
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عامل استقرار مايل للمؤسسات القائمة، وذلك بضمان  الزكويةل السياسة ثكما مت
متويلها عند استدانتها وعجزها عن التسديد الذي يهدد بقاء نشاطها، كما تسهم األدوات 
الزكوية التوزيعية على زايدة الطلب الكلي االستهالكي الفعال، الذي ينعكس على حتريك 

ال سيما يف القطاعات اإلنتاجية املنتجة للسلع ذات و الطلبات اجلديدة  اآللة اإلنتاجية لتلبية
جيعل من أدوات السياسة الزكوية سببا مباشرا يف زايدة  ذلككل   ،االستهالك الواسع

 االستثمارات واإلنتاج الوطين. 
 ابستخدام دوال االستجابة النبضية لألجل الطويل: VARدراسة حركية مناذج  .4

 ركي جملموعة من املتغريات االقتصادية مت منذجتها ابستخدام متجهيوصف السلوك احل 

 Response Impulse))االحندار الذايت من خالل أسلوب حتليل دوال االستجابة النبضية 

Functions و أ( مكوانت جتزئة التباينVariance Decompositions وتعترب هذه ،)
 مصادر التغري يف املتغريات الداخلة األساليب أدوات ضمن متجه االحندار الذايت لتحديد

ومن  .ابلنموذج وطبيعة السلوك احلركي الذي تسلكه املتغريات املدروسة خالل فرتة دراستها
 األسلوبني ألهنما سيقودان إىل النتيجة هنا فإن اخليار مرتوك للباحث يف استخدام أي من

  1.هانفس

 ل قياس أثر التغري املفاجئبتحليل الصدمات العشوائية من خال VARوتسمح مناذج 

 مبقـدار احنـراف VARيف متغرية ما على ابقي املتغريات، ويقاس أثـر الصـدمة يف مناذج 

 معيـاري واحـد.

                                                           
تقديرها وحتليلها  العالقات التشابكية بني القطاعات االقتصادية يف فلسطني(. 2016. )سائد رفيق حسن املدهون 1

ة، غزة،  اإلسالمييف اقجلامعة رة ِ يف اقتصادايت التنمية، بكلية التجا ماجِستري ، رسالة تجه االحندار الذايتابستخدام م
 .109ص 
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موضح و ه وحبسب تقديرات دالة االستجابة النبضية املمتدة على أفق عشر سنوات كما
يف  %1يف الزكاة مبقدار  جيابيةإطفرة و يف الشكل األعلى فإنه يف حالة ما إذا حدثت صدمة أ

السنة األوىل، يؤدي هذا إىل عدم استجابة فورية للبطالة والتضخم والنفقات النهائية 
 . هانفس الستهالك األسر املعيشية يف السنة

، مث تسجل %6السنة الثانية تسجل استجابة طردية معتربة قدرها أكثر من  يف أنه غري
، مث تضعف االستجابة العكسية يف %9قدار يناهز قوى استجابة عكسية مبأالسنة الثالثة 

، مث %0.6السنة الرابعة وصوال ألدىن استجابة عكسية تسجل يف السنة اخلامسة مبقدار 
نسجل استجابة طردية بداية من السنة السادسة ومبقادير متفاوتة لتسجل أعلى استجابة 

النهائية الستهالك األسر النفقات كما سجلت .  %8طردية يف السنة العاشرة مبقدار انهز 
استجابة طردية ضعيفة جدا بداية من السنة الثانية وإىل غاية السنة العاشرة، ابستثناء  املعيشية

ن أ. مع مالحظة %0.03السنة الرابعة اليت سجلت استجابة عكسية ضعيفة جدا مبقدار 
السنة ابستثناء  %0.1مقدار االستجابة كان ضعيفا جدا لكل السنوات ودون مستوى 

دت هذه النسبة قليال. وسجلت البطالة استجاابت ضعيفة متناوبة، حيث السادسة اليت تعّ 
، وسجلت السنة %0.12على استجابة طردية مبقدار أكثر من أسجلت السنة الثالثة 

 . %0.13اخلامسة أعلى استجابة عكسية مبقدار انهز 
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 Eviews10 اإلحصائياملصدر: خمرجات الربانمج 

 خالصة: 
حاولت الدراسة قياس أثر الزكاة على التنمية االقتصادية يف السودان، وقد مت تطبيق 

لتحديد اجتاه العالقة السببية بني  Granger’s causality testاختبار جراجنر للسببية 
املتغريات اليت أثبتت العالقة السببية وفق اختبار  وقد مت االعتماد فقط على ،اسةمتغريات الدر 

 ,DINF, DLCجراجنر للسببية وهي: الزكاة والبطالة والتضخم واالستهالك العائلي )
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UNEM, LZAKAT وقد . 3االختبار بدرجة إبطاءات قصوى مقدارها  إجراء(، وقد مت
 اآليت: خلصت الدراسة إىل 

ا يعين أن البطالة والتضخم واالستهالك مم ،الدراسة على منط العالقة غري السببية تُؤّكد* 
ؤدي إىل زايدة حصيلة الزكاة، وعلى العكس من ذلك فإن الزكاة تُؤثر يف تُ العائلي ال 

( أيضًا أن IRFاملتغريات السابقة. وتوّضح نتائج اختبار دوال االستجابة النبضية )
ئدات الزكاة يف السودان سيكون هلا أتثري يف البطالة والتضخم الصدمات اليت حتدث يف عا

 واالستهالك العائلي، مع أتثري خمتلف حبسب الفرتات.
أن زكاة السنة السابقة هلا أثر يف زايدة التضخم للسنة احلالية ويرجع ذلك إىل  تُؤكد النتائج * 

ة من األغنياء إىل الفقراء،  زايدة الطلب الكلي نتيجة للدفعات التحويلية الناجتة عن الزكا
كما أن توزيع الزكاة نقدا يُؤدي إىل رفع الكتلة النقدية مع زايدة الطلب الكلي وهذا األمر 

 يُعّمق من حالة التضخم.
نسب و * إن معدالت التضخم العالية تستوجب على ديوان الزكاة أن يوزّع حصيلة الزكاة أ

ا يعين ختفيض حجم الكتلة النقدية منها يف صورة عينية على شّكل سلع وخدمات، مم
املتداولة، ويف الوقت نفسه توفري معروض سلعي إضايف يف السوق مما يؤدي إىل اخنفاض 

 .األسعار مرة أخرى، وهكذا حىت يتحقق التوازن بني العرض والطلب وختف حدة التضخم
بني فرتة * تُؤدي زكاة السنة السابقة إىل خفض مستوى االستهالك، ويرجع ذلك للفجوة 

االقتطاع والتوزيع، حيث يُؤدي اقتطاع الزكاة إىل خفض الدخل املتاح، يف حني تُؤدي الزكاة 
بفرتتني سابقتني إىل زايدة مستوى االستهالك للقطاع العائلي ويكون ذلك نتيجة لزايدة 
الدخول للمجموعة من الفئات املكونة للقطاع العائلي ما ميّكنها من رفع مستوى 

 .االستهالك
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ديوان الزكاة البطالة، ومُيكن ليف خفض فرتتني سابقتني وثالث فرتات سابقة ل* ُتساهم الزكاة 
لزايدة الطلب و املفاضلة بني تطبيق األدوات الزكوية، املوّجه لزايدة الطلب االستهالكي، أ

االستثماري؛ وكال الطلبني ينعكس ابإلجياب على حجم اليد العاملة؛ وهبذا يكون ألدوات 
 .ياسة الزكوية دور إجيايب يف ختفيض نسب البطالة وزايدة العمالةالس

ومبا أن أدوات السياسة الزكوية تبدأ فعاليتها من تطبيق أدوات االقتطاع الزكوي، ليتعمق 
ات جراءتوصي الورقة بضرورة تعميق اجلهود واإل األثر حال مباشرة أدوات التوزيع الزكوي،

طرائق ومعايري توزيعها، مبا و ء من خالل آليات جتميعها، ألتحسني عمليات إدارة الزكاة سوا
هلذه العملية. ابإلضافة إىل ضرورة ضمان صرف أموال اجلباية أكرب يضمن كفاءة وفعالية 

الزكوية إىل الفئات املستهدفة بشكل صحيح، مبرجتى احلد من حاالت الفقر وحتقيق جمموعة 
ادة توزيع الثروة والعدالة يف توزيعها. ابإلضافة املتمثلة يف إع اإلسالميمن أهداف االقتصاد 

إىل ضرورة املوائمة بني أدوات السياسة الزكوية عرب آليات االقتطاع املختلفة وأدوات التوزيع 
املتعددة لتحقيق أهداف اقتصادية متزامنة ومتضادة يف بعض األحيان، مبا يضمن حتقيق 

 االستقرار االقتصادي.
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 ة اخلضراء أداة لتمويل اإلسالميالصكوك 
 نمية املستدامةودعم مشاريع الت

 1د.حممد حممود حممد عيسى
 

 ملخص الدراسة:
ة نفسها عامليــًا يف سوق االستثمار،وأصبحت واقعًا اقتصاداي ال اإلسالميفرضت الصكوك  

تربط بني التمويل كما أهنا مفر منه يوفر حلوال للمستثمرين ويعزز أنشطة االقتصاد احلقيقي،  
 لربح.ااطر وتقاسم شاركة يف املخمن خالل امل واإلنتاج،

اليت ظهرت حديثا،  اإلسالمية اخلضراء أحد أنواع التمويل اإلسالميوتعترب الصكوك 
مشاريع حمطات  مشاريع البنية األساسية املستدامة بيئيا على غراريف متويل  ستخدم عائداهتالتُ 

ول حمل ما جيعل من هذه املشاريع حاًل واعدًا للحلو الرايح، وه ومزارع األلواح الشمسية
 مصادر الطاقة التقليدية املهددة ابلنضوب وامللوثة للبيئة.

فتمويل مثل هذه املشاريع سيساهم يف تنويع االقتصاد وتنمية وتطوير رأس املال البشري 
الالزم لبناء اقتصاد مستدام قائم على املعرفة، ولذلك بدأ العامل أبسره يدرك أمهية هذا النوع 

 ئة بوصفها من أولوايت املستقبل.من املشاريع الصديقة للبي
دور الصكوك ويف هذا السياق جاءت هذه الدراسة اليت هتدف إىل إلقاء الضوء على 

 ة اخلضراء يف متويل ودعم مشاريع التنمية املستدامة.                         اإلسالمي
، اإلسالميل ، التموياالقتصاد احلقيقي ة اخلضراء،اإلسالميالصكوك  الكلمات املفتاحية:

 التنمية املستدامة.

                                                           
 اجلزائر -جامعة مستغامن  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري 1
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 مقدمة:
، ويستقطب اهتمام العديد من امتسارعا و ومن ايف تطور  اإلسالميقطاع التمويل  يشهد

املؤسسات املالية الدولية واألطراف الفاعلة يف النظام املايل العاملي ملا له من دور يف االستقرار 
 االقتصادي الكلي واملايل.

اجتهت العديد من قد و  ،اإلسالمية أحد أهم منتجات التمويل اإلسالميوتعترب الصكوك 
املؤسسات الكربى وحىت بعض الدول إىل إصدارها من أجل احلصول على التمويل الالزم 

 .2008تعاظم االهتمام هبذه الصكوك يف أعقاب األزمة املالية العاملية لعام  وقدملشاريعها،
عملية استثمارية متوسطة و يف متويل مشروع أ ة على املشاركةاإلسالميوتقوم فكرة الصكوك 

طويلة األجل وفقا للقاعدة الشرعية الُغنقُم اِبلُغرقِم أي املشاركة يف الربح واخلسارة، وقد و أ
ووضعت هلا جمموعة من  ة،اإلسالميصكوك االستثمار  اإلسالميأجازت جمامع الفقه 

بط فقهاء املؤسسات املالية الضوابط الشرعية اليت حتكم إصدارها وتداوهلا، كما استن
ة معايري قياس عوائدها التشغيلية والرأمسالية، وكيفية توزيع تلك العوائد بني أصحاب اإلسالمي

أي جهة أخرى قد تكون سامهت يف عمليات و هذه الصكوك وبني املؤسسات املصدرة هلا أ
ذلك من  وغري إصدار الصكوك وتداوهلا من حيث الرتويج والتسويق وتقدمي الضماانت،

 موجبات التعامل هبا.
إىل بدء مرحلة جديدة  أدى انتشار الصكوك وتسابق الكثري من دول العامل إىل إصدارها،و 

يتم فيها التحول من التعامل يف االقتصاد الورقي وأسواق االئتمان التقليدية إىل االقتصاد 
ابلتايل حتقيق تنمية و  ،احلقيقي املرتبط أبصول حقيقية تؤدي إىل توسعة الطاقة اإلنتاجية

 اقتصادية حقيقية.
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ة تبعا للهدف من إصدارها، ووفقًا لذلك ظهر نوع آخر من هذه اإلسالميوتتنوع الصكوك 
 ة اخلضراء،اإلسالميالصكوك موجه لتمويل مشاريع التنمية املستدامة حتت مسمى الصكوك 
مشاريع الطاقات  فعوائد هذه الصكوك يتم ختصيصها لتمويل املشاريع اخلضراء على غرار

ابإلضافة إىل مشاريع وسائل النقل املستدام والزراعة  املتجددة مثل الطاقة الشمسية والرايح،
 املستدامة اخلضراء والبناء األخضر....اخل.

 
 إشكالية الدراسة:    

لقد أكدت التجارب العملية إلصدارات الصكوك يف العديد من بلدان العامل قدرهتا على 
ة  اإلسالميفإصدار الصكوك املبنية على أحكام الشريعة . عات التنموية الكربىمتويل املشرو 

ومن الوسائل الفعالة لتنمية االقتصاد  اإلسالميكان من أهم أهداف العمل املصريف 
تستطيع أن متوهلا  ، فهي تعترب من أفضل الصيغ لتمويل املشاريع الكبرية اليت الاإلسالمي

 جهة واحدة. 
ة يف السوق العاملي ازدهارا وتطورا كبريا، نتج عنه ظهور أنواعا اإلسالميك وقد شهدت الصكو 

  فعلى مدى السنوات القليلة املاضية، ة اخلضراء،اإلسالميأمناطًا جديدة على غرار الصكوك و 
كان احلفاظ على البيئة حمور اهتمام املستثمرين املتجدد، وقد اتضح ذلك من خالل 

تعترب أداة الستثمار املسؤول اجتماعياً، فالصكوك اخلضراء االهتمام املتزايد أبدوات ا
ة، وتركز على جماالت الطاقة اإلسالميمتوافقة مع الشريعة هي و  لالستثمار املسؤول اجتماعيا،

يسعى الباحث من خالل هذه الدراسة إىل و  املتجددة ومشاريع االستدامة البيئية األخرى.
تطوير و وسيلة لتمويل بصفتها ة اخلضراء مياإلسالمدى جناعة استخدام الصكوك بيان 

   ميكن صياغته يف السؤال اجلوهري التايل: وهذا ما مشاريع التنمية املستدامة،
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 ؟ة اخلضراء يف متويل ودعم مشاريع التنمية املستدامة اإلسالميكيف تساهم الصكوك 
 

 أهداف الدراسة:
 : هندف من وراء هذه الدراسة إىل إبراز النقاط اآلتية  
 االجتماعية والبيئية ابإلضافة إىل أهدافها. و مفهوم التنمية املستدامة وأبعادها االقتصادية  -
 أنواعها.و ة اإلسالميالصكوك  -
 ة اخلضراء وأسباب ظهورها.اإلسالميالصكوك  -
ة اخلضراء أداة لتمويل مشاريع الطاقات املتجددة مثل: الطاقة الشمسية اإلسالميالصكوك  -
 ايح......اخلطاقة الر و 
 ة اخلضراء أداة لتمويل مشاريع وسائل النقل املستدام. اإلسالميالصكوك  -
 ة اخلضراء أداة لتمويل مشاريع الزراعة املستدامة اخلضراء.اإلسالميالصكوك  -
 ة اخلضراء أداة لتمويل مشاريع التكنولوجيا اخلضراء:اإلسالميالصكوك  -
 مويل مشاريع البناء األخضر.ة اخلضراء أداة لتاإلسالميالصكوك  -
 

 منهج البحث: 
 نحاولنا أن نسلك يف هذا البحث أسلوب البحث العلمي من أجل الوصول إىل اإلجابة ع

واستخدمنا هلذا السبيل أسلوب الوصف  اإلشكالية األساسية اليت يطرحها املوضوع،
أداة بصفتها ة اخلضراء اإلسالمياالستقراء، وذلك من خالل وصف وحتديد دور الصكوك و 

واستقراء واستخالص خمتلف النتائج  متويل حديثة ضمن مسار حتقيق التنمية املستدامة،
املؤمترات العلمية املتعلقة و والدورايت العلمية، والتقارير الدولية  ابالعتماد على الكتب،

 واملرتبطة بتمويل االقتصاد األخضر.
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 الدراسات السابقة: 
ة اخلضراء كأداة اإلسالميالصكوك  ة وذات العالقة مبوضوعسيتم التعرض للدراسات القريب

ففي  لتمويل ودعم مشاريع التنمية املستدامة،واليت كان هلا السبق يف تناوله رغم حداثته،
 حدود علم الباحث مت التطرق إليه من خالل الدراسات التالية:

يف متويل عجز  ةاإلسالميدور الصكوك دراسة )أمحد عبد الصبور الدجلاوي( بعنوان:  -
 - ، جامعة املسيلة2018، مارس 3العدد  جملة التنمية واالقتصاد التطبيقي، املوازنة العامة،

 اجلزائر.
يستوجب  إذة يف متويل عجز املوازنة العامة، اإلسالميتعرضت الدراسة إىل دور الصكوك 

خاصة مع عدم  ظهور العجز يف املوازنة العامة ضرورة البحث عن مصادر لتمويل هذا العجز،
زايدة اإليرادات العامة يف األجل القصري، وتوصلت الدراسة و إمكانية خفض النفقات العامة أ

ة تعد من الوسائل غري التقليدية الفعالة لتمويل عجز املوازنة اإلسالميإىل أن  الصكوك 
وازنة العامة نظرا لكثرة املشاكل االقتصادية واالجتماعية اليت ترتتب على متويل عجز امل، العامة

 ابلوسائل التقليدية للتمويل.
ة اإلسالميدور الصكوك  محزة الطييب( بعنوان:و الطاهر جليط و دراسة )رشيد عالب  -

جملة منا لالقتصاد والتجارة، عدد خاص، اجمللد رقم اخلضراء يف متويل مشاريع مستدامة، 
 .2018اجلزائر، إبريل  –(، جامعة جيجل 1)

ة يف متويل املشاريع املتالئمة مع البيئة، اإلسالميوأمهية الصكوك تناولت الدراسة دور 
ابإلضافة إىل استعراض بعض التجارب العربية والعاملية يف هذا اجملال، وقد مت التوصل إىل أن 

ة وحىت الغربية،  اإلسالمية عرف انتشارا كبريا يف العديد من الدول اإلسالميالتمويل ابلصكوك 
أسلوب تعتمده بعض الدول و لصكوك يف متويل املشاريع اخلضراء هكما أن اعتماد هذه ا
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لتعزيز التنمية املستدامة، وقد تبني من خالل هذه الدراسة النجاح املطرد يف اعتماد هذا 
 النمط من التمويل يف العديد من املشاريع اخلضراء يف خمتلف الدول.

اخلضراء يف حتقيق التنمية دور الصكوك فريد كورتل( بعنوان: و )خدجية عرقوب  دراسة -
، جملة رماح للبحوث والدراسات، مركز البحث وتطوير املوارد املستدامة يف ماليزاي

 .2016، جوان 18األردن، العدد  –البشرية،رماح 
تطرقت هذه الدراسة إىل موضوع الصكوك اخلضراء كأداة مالية إسالمية جديدة هتتم 

املسؤولة اجتماعيا، كما أبرزت دورها يف حتقيق التنمية و  ابالستثمار يف املشاريع الصديقة للبيئة
املستدامة يف ماليزاي من خالل ما تتمتع به من خصائص ومبادئ وقدرهتا على جتميع األموال 

وخلصت الدراسة إىل أن الصكوك اخلضراء تلعب دورا  .الالزمة للمشاريع التنموية اخلضراء
 : االقتصادية واالجتماعية والبيئية.ةدها الثالثمميزا يف حتقيق التنمية املستدامة أببعا

ة يف أعقاب اإلسالميمستقبل الصكوك حكيم براضية( بعنوان: و دراسة )حممد زيدان  -
، 2015 يونيو، 03العدد  ، جملة الباحث االقتصادي،2008األزمة املالية العاملية لعام 

 اجلزائر. - جامعة سكيكدة
ة وأمهيتها وضوابطها الشرعية، وتطورها سالمياإلتناولت الدراسة مفهوم الصكوك 

وانعكاسات األزمة املالية العاملية عليها، ابإلضافة إىل حماولة استشراف مستقبل هذه الصناعة 
 .يف ظل التحدايت والعقبات اليت تواجهها، وسبل مواجهة تلك التحدايت والعقبات

ملحوظا منذ نشأهتا سواء ة شهدت تطورا اإلسالميوخلصت الدراسة إىل أن سوق الصكوك 
، كما أظهرت 2008القيمة رغم تداعيات األزمة املالية العاملية لعام و من حيث العدد أ

جتارب الدول الرائدة يف جمال إصدار الصكوك واستخدامها أهنا وسيلة مالئمة لتمويل 
 مشروعات البنية التحتية وأداة من أدوات السياسة النقدية واملالية.
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ة على اإلسالميالعمل ابلصكوك االستثمارية امللك منصور( بعنوان: دراسة )عبد  -
ة بني الواقع اإلسالمي، مؤمتر املصارف املستوى الرمسي واحلاجة إىل تشريعات جديدة

 3 –وماي 31اإلمارات،  -ة والعمل اخلريي بديباإلسالميواملأمول، دائرة الشؤون 
 .2009ويوني

أنواعها وخصائصها، وكذلك و ة اإلسالميصكوك تعرضت الدراسة من جهة إىل تعريف ال
أسس وقواعد اإلصدار والتداول، ابإلضافة إىل دورها وأمهيتها، ومن جهة أخرى مت التطرق 

أمهية اإلطار التشريعي و ة يف توفري االحتياجات الرمسية،اإلسالميإىل دور وجماالت الصكوك 
ة اإلسالميشريعي للصكوك يف تفعيل التعامل هبذه الصكوك مع اإلشارة إىل مقرتح ت

وتوصلت الدراسة إىل أن املبادئ والقواعد  .واستعراض التجارب احلكومية يف جمال الصكوك
ة تشكل أساسًا مران الستحداث أدوات مالية إسالمية متنوعة، اإلسالميوعقود املعامالت 
دام التوسع يف استخ وحن اعام اعاملي اة، كما أن هناك توجهاإلسالميومنها الصكوك 

وسيلة لتوفري موارد مالية لتغطية االحتياجات الرمسية بصفتها ة اإلسالميالصكوك 
ة يف بعض اإلسالميومما يالحظ يف هذا اجملال غياب اإلطار التشريعي للصكوك  للحكومات.

مما يستوجب استكمال هذا اإلطار  اآلخر، هاعدم استكماله يف بعضو ة اإلسالميالدول 
 ة.اإلسالميواألنشطة املتعلقة ابلتعامل يف سوق الصكوك ومشوله لكافة اجلوانب 
 ما مييز هذه الدراسة:

ختتلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة يف الطريقة اليت متت هبا املعاجلة، حيث قمنا 
طرح ابتكار مايل جديد  ابستعراض أهم مشاريع التنمية املستدامة اليت ميكن متويلها من خالل

الصكوك  -األمهية العلمية هلذا املوضوع"، وتربز ة اخلضراء اإلسالمي الصكوك حتت مسًمى"
املكانة  منيف الوقت الراهن  -ة اخلضراء أداة لتمويل ودعم مشاريع التنمية املستدامةاإلسالمي
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مبختلف أدواته ومنتجاته وخدماته، وخاصة  اإلسالمياليت حيتلها عامليا قطاع التمويل 
 ا املختلفة.ة أبنواعهاإلسالميالصكوك 

 هيكل الدراسة:
لإلجابة على اإلشكالية املطروحة وللوصول إىل أهداف الدراسة،مت تناول املوضوع من خالل 

 احملاور الرئيسة التالية:
 مفهومها وأبعادها وأهدافها. -احملور األول: التنمية املستدامة 

 ة اخلضراء. اإلسالمياحملور الثاين: الصكوك 
 ة اخلضراء ودورها يف متويل مشاريع التنمية املستدامة. اإلسالميك احملور الثالث: الصكو 

 
 مفهومها وأبعادها وأهدافها -احملور األول: التنمية املستدامة 

 مفهوم التنمية املستدامة -أوالً 
أصبحت البيئة عنصرا من عناصر االستغالل العقالين للموارد ومتغريا أساسيا من متغريات 

ولكون  ظرا ملا حيدثه التلوث من انعكاسات سلبية على املناخ من جهة،التنمية املستدامة، ن
الكثري من املوارد الطبيعية غري متجددة مما حيتم استغالهلا وفق قواعد حتافظ على البقاء وال 

 .1هكبحو أالنمو ختالل اتؤدي إىل 
اإلنسانية  مبؤمتر ستوكهومل )السويد( حول البيئة 1972برز مفهوم التنمية املستدامة سنة و 

توجيه االهتمام العاملي ابلبيئة، حيث و كان مبثابة خطوة حنو  الذي نظمته األمم املتحدة،
أعربت فيه األمم املتحدة عن قلقها إزاء تدهور البيئة يف العامل، وقامت اجلمعية العامة لألمم 

                                                           
دار اجلامعة ، - دراسات حتليلية تطبيقية –ة الطاقة املتجددة والتنمية املستدام ،إبراهيم عبد هللا عبد الرءوف ،حممد  -1

 .41ص ،2017 ،اجلديدة، اإلسكندرية
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ل محاية البيئة املتحدة إبنشاء برانمج األمم املتحدة للبيئة الذي ينص على تعاون الدول يف جما
 .1ومتويل اخلطط والربامج الرامية لذلك

وهناك العديد من التعاريف املتعلقة مبفهوم التنمية املستدامة لعل من أمهها وأكثرها تداوال 
على أهنا:  1978ذلك املفهوم الذي قدمته اللجنة العاملية للبيئة والتنمية املستدامة عام 

ايل دون اإلضرار بقدرة األجيال القادمة على الوفاء التنمية اليت تفي حباجات اجليل احل
 .2ابحتياجاهتا

حتت عنوان  1981حتاد العاملي للمحافظة على املوارد الطبيعية الصادر سنة وحسب تقرير اال
"اإلسرتاتيجية الدولية للمحافظة على البيئة" فإن التنمية املستدامة تعين: السعي الدائم لتطوير 

نية، مع األخذ ابالعتبار قدرات النظام البيئي الذي حيتضن احلياة نوعية احلياة اإلنسا
 .3وإمكاانته

وجاء تعريف آخر للتنمية املستدامة يف املبدأ الثالث الذي أقره مؤمتر البيئة والتنمية يف الربازيل 
متساوي احلاجات و جناز احلق يف التنمية حبيث تتحقق على حنإعلى أهنا ضرورة  1992عام 

 .4والبيئية ألجيال احلاضر واملستقبلالتنموية 

                                                           
دار الكتاب  ،- دراسة لبعض النماذج واملؤشرات - حوكمة التنمية املستدامة: يف النظرية والتطبيق بوحنية، قوي، -1

 .253، ص2017احلديث،اجلزائر، 
مرجع سبق  ،- دراسات حتليلية تطبيقية –تجددة والتنمية املستدامة الطاقة امل ،وفؤ إبراهيم عبد هللا عبد الر  ،حممد - 2

 .42ذكره، ص
 182، ص2013مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية، القاهرة، اقتصاد البيئة، الطبعة األوىل، ،أمحد جابر بدران، -3
دار األايم للنشر والتوزيع، تدامة، هاشم مرزوك علي، وآخرون، االقتصاد األخضر: مسار جديد يف التنمية املس ،الشمري -4

 .44ص  ،2016عمان، 
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ويواجه العامل خطورة التدهور البيئي، فالبيئة تواجه اآلن عوامل التدهور السريع الذي أصاب  
كل مرافق احلياة البشرية وغري البشرية، ليس هذا فحسب بل إن املشكالت البيئية قد 

يع الدول، وانعقدت من اكتسبت أمهية متزايدة على كافة املستوايت؛ حيث انشغلت هبا مج
أجلها العديد من املؤمترات الدولية، وأصبحت حتتل مكان الصدارة بني ما يشغل العامل من 

 مهوم ومشكالت.
فظاهرة التلوث البيئي تشكل خطرا على البناء االقتصادي وعلى حياة املستهلك حمور التنمية 

وقد  .ق التنمية املستدامةوهي تعرتي كل السياسات الرامية لتحقي االقتصادية وحمركها،
إال جزء من و هذه الظاهرة تقدما ملحوظا ومبعدالت متزايدة، ذلك أن التلوث ما هشهدت 

تلك العملية اإلنتاجية اليت تفرزها الوضعية االقتصادية القائمة واملتسببة بذلك التطور اهلائل 
 .1ر تقدمااحملرز يف ميدان الصناعة والتكنولوجيا السيما يف دول الشمال األكث

 
 )نسبة مئوية( (: اجملاالت واملخاطر املتوقعة جراء التلوث البيئي1) اجلدول رقم

 )%( نسبة مئوية جماالت وخماطر التلوث البيئي
 55 تلوث املياه من جراء الصناعة

 53 اإلشعاع من ثقب األوزون
 53 إشعاعات الطاقة النووية

 53 احلوادث الصناعية املفاجئة
 52 خلطرةالنفاايت ا

 52 انتشار بقع النفط يف املياه
                                                           

 .104اقتصاد البيئة، مرجع سبق ذكره، ص ،أمحد جابر ،بدران -1
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 52 تلوث اهلواء جراء الصناعة
 51 شرب املياه امللوثة

 44 التلوث والفساد يف األطعمة
ذوابن اجلليد يف القطبني الشمايل 

 واجلنويب
42 

 34 األمطار احلامضية
 هاشم مرزوك علي، وآخرون، االقتصاد األخضر: مسار جديد  الشمري، املصدر:

 .68ص  ،مرجع سبق ذكره يف التنمية املستدامة،
 

 أبعاد التنمية املستدامة: -اثنياً 
تؤكد غالبية الدراسات والبحوث على أن التحدي األكرب ابلنسبة لعملية التنمية املستدامة 

)االقتصادية واالجتماعية والبيئية( بشكل متوازن ومتزامن من  جناز األبعاد الثالثةإيتمثل يف 
تركز هذه و ، هنفس ستفادة من تفاعلها مع جتنب سلبيات هذا التفاعل يف الوقتخالل اال

 :1يلي األبعاد الثالثة على ما
ويعين االستمرارية وتعظيم الرفاه االقتصادي خالل فرتة زمنية ممكنة من البعد االقتصادي:  -

الصحة، و سكن، الو النقل، و خالل توفري مقومات الرفاه اإلنساين أبفضل نوعية مثل: الغذاء، 
 التعليم.و 

                                                           
 .52ص  ،االقتصاد األخضر: مسار جديد يف التنمية املستدامة، مرجع سبق ذكره ،هاشم مرزوك علي، وآخرون ،الشمري - 1
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يشكل و يركز البعد االجتماعي للتنمية املستدامة على اإلنسان، وه البعد االجتماعي: -
من خالل االهتمام ابلعدالة ذلك جوهر التنمية املستدامة وغايتها وهدفها النهائي، و 

 االجتماعية ومكافحة الفقر وتوفري اخلدمات االجتماعية جلميع احملتاجني هلا.
لكل  إذ أندود البيئية احلويركز هذا البعد يف التنمية املستدامة على مراعاة بعد البيئي: ال -

معينة ال ميكن جتاوزها من االستهالك واالستنزاف، أما يف حالة جتاوز تلك  انظام بيئي حدود
 ن ذلك يؤدي إىل تدهور النظام البيئي.إاحلدود ف

دفع ابلبعض إىل ربط  ادها الثالثة، وهذا ماإن مفاهيم التنمية املستدامة مستمدة من أبع
اجلوانب االقتصادية واالجتماعية ابجلوانب البيئية، مبعىن أن األرض واإلمكانيات الطبيعية اليت 

وابلتايل تتحقق  مرياث جيب أن حيول إىل األجيال املستقبلية بشكل غري منقوص،من حتتويها 
 :1وهذا مايوضحه الشكل التايل لثالثة الرئيسية،التنمية املستدامة من خالل التقاء العناصر ا

 (: آلية حتقيق  التنمية املستدامة1) الشكل رقم

 
 .185اقتصاد البيئة، مرجع سبق ذكره، ص بدران، أمحد جابر، املصدر:

                                                           
 .185جع سبق ذكره، صاقتصاد البيئة، مر  ،أمحد جابر ،بدران - 1
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 أهداف التنمية املستدامة: -اثلثاً 
 :1وتتمثل أهداف التنمية املستدامة يف اآليت

واستخدامها وتوظيفها بصورة  هنا حمدودة،ألواملوارد الطبيعية القصد يف استهالك الثروات  -
قد  عقالنية، والعمل على حصر الثروة الطبيعية واملوارد املتاحة يف الوقت احلاضر وتقدير ما

 حيد من موارد مستقبلية.
 احلفاظ على البيئة وصيانتها ابلعمل على تلبية متطلبات احلفاظ عليها على أساس املعرفة. -
 ومحاية قاعدة املوارد الالزمة لدعم التنمية يف املستقبل. اية خيارات األجيال القادمة،مح -
تنفيذ و حتاول التنمية املستدامة عن طريق التخطيط،  إذ حتقيق نوعية حياة أفضل للسكان، -

حتسني نوعية حياة اجملتمع اجتماعيا واقتصاداي ونفسيا من خالل و  عمليات السياسة التنموية،
 يز على اجلوانب النوعية للنمو.الرتك

تعزيز وعي السكان ابملشكالت البيئية: ويتم ذلك من خالل تنمية إحساس األفراد  -
ابملسئولية جتاه مشكالت البيئة، وحثهم على املشاركة الفعالة يف خلق حلول مناسبة هلا عن 

 تابعتها وتقييمها.طريق مشاركتهم يف إعداد برامج ومشروعات التنمية املستدامة وتنفيذها وم
 ربط التكنولوجيا احلديثة مبا خيدم أهداف اجملتمع. -
 
 
 
 

                                                           
 ،مرجع سبق ذكره ،-دراسات حتليلية تطبيقية –الطاقة املتجددة والتنمية املستدامة  ،فؤو إبراهيم عبد هللا عبد الر  حممد، -1

 .42ص
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 (: أهداف التنمية املستدامة2الشكل رقم)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دراسات  –وف، الطاقة املتجددة والتنمية املستدامة ؤ إبراهيم عبد هللا عبد الر  حممد،: املصدر
 .42ص ، مرجع سبق ذكره،-حتليلية تطبيقية

 
 ة اخلضراء:اإلسالميور الثاين: الصكوك احمل

 ة:اإلسالميتعريف الصكوك  -أوالً 
وجيمع على: ُأُصك وصكوك وِصكاك، مبعىن الكتاب، ومن معاين  الصكوك لغة: مجع صك،

 .1الصك أيضا أهنا وثيقة اعرتاف ابملال املقبوض وحنوه
ما الصكوك أ ،1فالعرف اللغوي للصك يثبت أن الصكوك واثئق إثبات حقوق مالية

ة يف اإلسالمياصطالحا فقد عرفها اجمللس الشرعي هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية 

                                                           
 .498، ص 1992بريوت، مارس  ،دار العلم للماليني ،مسعود، جربان، الرائد: معجم لغوي عصري، الطبعة السابعة -1

 األهداف
 :يكولوجيةاال
وحدة النظام  -

 االيكولوجي.
 القدرة احلاملة. -
التنوع  -

 .البيولوجي
القضااي  -

 العاملية.
 

  التنمية املستدامة

 :جتماعيةاال األهداف
 التمكني. -
 املشاركة. -
 .االجتماعيحلراك ا -
التماسك  -

 االجتماعي.
 

 األهداف
 :االقتصادية

 النمو. -
 املساواة. -
 الكفاءة. -
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منافع و ( أبهنا: واثئق متساوية القيمة متثل حصصًا شائعة يف ملكية أعيان أ17معياره رقم )
نشاط استثماري خاص، وذلك بعد حتصيل قيمة و يف موجودات مشروع معني أو خدمات أو أ
 .2صكوك وقفل ابب االكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجلهال

ة أبهنا وثيقة بقيمة مالية معينة تصدرها مؤسسة أبمساء من يكتتبون اإلسالميوتعرف الصكوك 
بدفعه إىل الغري و وتستثمر حصيلة البيع سواء بنفسها أ فيها مقابل دفع القيمة احملررة هبا،

تنضيضه، ويشارك املكتتبون يف الصكوك و على ضمان تداوله وتعمل  لالستثمار نيابة عنها،
 .3يف نتاج هذا االستثمار حسب الشروط اخلاصة بكل إصدار

نشاط و واثئق متساوية القيمة متثل حصصا شائعة يف ملكية أ كما تعرف أيضا أبهنا:
 .4يةة مع االلتزام ابلضوابط الشرعاإلسالمياستثماري مباح شرعاً، تصدر وفق صيغ التمويل 

عريف، تتضمن حقا ماليا لشخص و الصك أبنه: وثيقة مكتوبة بشكل رمسي أ آخرونويعرف 
فهي كلمة تشمل على إطالقها األوراق املالية كاألسهم واألوراق التجارية   على آخر،

                                                                                                                                                    
دار النفائس للنشر  ة: ضوابطها الشرعية وأسسها االقتصادية،اإلسالمياهلندسة املالية  شريين حممد سامل، قعنونة،و أب -1

 .439ص ،2016 الطبعة األوىل، عمان، والتوزيع،
املعايري الشرعية: النص الكامل للمعايري الشرعية  ،(AAOIFI)ة اإلسالميهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية -2

 .467ص ،املنامة ،: صكوك االستثمار17املعيار الشرعي رقم  ،م2017نوفمرب  -هــ 1439 اعتمادها حىت صفر اليت مت
 دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، أدوات لتحقق التنمية، ة:اإلسالميالصكوك والبنوك  ،أمحد شعبان حممد ،علي -3

 .26ص ،2013
دراسة موضوعية يف  ة وهيمنتها على األوراق املالية العاملية املعاصرة:ياإلسالماستثمار الصكوك  ،ابوبكر توفيق ،فتاح -4

 .30ص ،2015الطبعة األوىل، عمان، دار النفائس للنشر والتوزيع، واقع املالية العاملية،
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 يثبت حقا ماليا، ويكون قابال للتداول والتحويل للغري، وغريها ومن كل ما كالشيكات،
 .1د املرادواإلضافة هي اليت حتد

ة متثل واثئق متساوية القيمة متثل حصصا شائعة اإلسالمين الصكوك ميكن القول أبو 
ة على أساس اإلسالميومتساوية يف موجودات معينة ومباحة شرعا، تصدر وفق صيغ التمويل 

 املشاركة يف الربح واخلسارة، مع االلتزام ابلضوابط الشرعية.

 ةاإلسالميأنواع الصكوك  -اثنياً 
ة وكلها تؤدي اإلسالمياألدوات املالية و ة أاإلسالمية ابلصكوك اإلسالميرب عن الورقة املالية يع

 .2، ويطلق التصكيك على العملية اليت يتم من خالهلا إصدار الصكوكامعىن واحد
وميكن توليف خمتلف الصيغ البتكار صيغة جديدة مبا ال يتعارض مع  للصكوك أنواع عديد،و 

ة اإلسالمياملراجعة للمؤسسات املالية و ة، وقد ذكرت هيئة احملاسبة سالمياإلأحكام الشريعة 
 ما يلي:فياستخداما ميكن حصرها و إال أن الصكوك األكثر انتشارا  ،3منها أربعة عشر نوعاً 

 
 صكوك اإلجارة:  -1

يصدرها و عني موعود ابستئجارها، أو هي واثئق متساوية القيمة يصدرها مالك عني مؤجرة أ
ط مايل ينوب عن املالك، بغرض بيعها واستيفاء مثنها من حصيلة االكتتاب فيها، وسي

 .1وتصبح العني مملوكة حلملة الصكوك
                                                           

 - آليات التعامل هبا - أنواعها – مفهومها الصكوك ودورها يف حتقيق التنمية االقتصادية: ،أمحد شعبان حممد ،علي -1
 .28ص ،2014 دار التعليم اجلامعي، اإلسكندرية، سبل حتقيقها، - دورها التنموي - املخاطر وعالجها - الرقابة عليها

، 2016،اإلسكندريةة، دار التعليم اجلامعي، اإلسالميمحدي عبد احلميد، الوساطة املالية يف املصارف  عبد القادر، -2
 .316ص

األوراق املالية والتجارية، دار  -الصناديق االستثمارية -االستثمار وأنواعها: الصكوك املالية حسن يوسف، يوسف، -3
 .5ص،2014التعليم اجلامعي، اإلسكندرية،
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بيع العني املؤجرة عن طريق الصكوك ليصبح حاملوها هم مالك األصل  و ومقصود املعاملة ه
يف األصل وكذلك املستفيدون من ريع أتجريه بقدر أنصبة الصكوك اليت حيملها كل واحد 

 .2املؤجر
هي واثئق متساوية القيمة يتم إصدارها لتحصيل رأس مال السلم، صكوك السلم:  -2

 .3وتصبح سلعة السلم مملوكة حلملة الصكوك
والسلعة املؤجلة التسليم هي من  وهذه الصكوك متثل بيع سلعة مؤجلة التسليم بثمن معجل،

 .4زال يف ذمة البائع ابلسلم مة، واملبيع القبيل الديون العينية، ألهنا موصوفة تثبت يف الذ
هي واثئق متساوية القيمة يتم إصدارها الستخدام حصيلة صكوك االستصناع:  -3

 .5ويصبح املصنوع مملوكا حلملة الصكوك االكتتاب فيها يف تصنيع سلعة،
بوصفها وكيل أي منهما و املتعهد أو وهذه الصكوك حتمل قيما متساوية يصدرها الصانع أ

وحيصل على قيمة الصكوك مث يباشر بتصنيع املنتج حبسب  ،يف الذمة اموصوف اتجمن
وميكن للمتعهد أن يتفق مع الصانع  املواصفات ويقوم بتسليمها خالل املدة املتفق عليها،

 .6على صيغة متويلية خمتلفة مثل الدفع ابألقساط
                                                                                                                                                    

 .468ص ،مرجع سبق ذكره ،(AAOIFIة )اإلسالميهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية  -1
األوراق املالية والتجارية، دار  - اديق االستثماريةالصن -االستثمار الصكوك املالية وأنواعها: حسن يوسف، يوسف، -2

 .6ص،2014التعليم اجلامعي، اإلسكندرية،
 .469ص ،مرجع سبق ذكره ،(AAOIFIة )اإلسالميهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية  -3
 - آليات التعامل هبا - اأنواعه – مفهومها الصكوك ودورها يف حتقيق التنمية االقتصادية: ،أمحد شعبان حممد،علي - 4

 .73ص مرجع سبق ذكره، سبل حتقيقها، - دورها التنموي - املخاطر وعالجها - الرقابة عليها

 .469ص ،مرجع سبق ذكره ،(AAOIFIة )اإلسالميهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية  -5
األوراق املالية والتجارية، مرجع  - االستثمارية الصناديق - االستثمار الصكوك املالية وأنواعها: ،يوسف، حسن يوسف -6

 .9ص سبق ذكره،



 1العدد 26دراسات اقتصادية إسالمية اجمللد                                                               84

 

اجلسور والطرق وحمطات توليد وينطبق االستصناع على تشييد املباين وبناء السفن والطائرات و 
الطاقة الكهرابئية...وغريها، وفقا ملواصفات حمددة يف العقد واتريخ االستالم وقيمة حمددة يتم 

وهي ، وميكن توليف صيغ أخرى معها لالستجابة ملتطلبات العمل والتمويل االتفاق حوهلا.
 من الصيغ النشطة يف عامل الصكوك.

تساوية القيمة يتم إصدارها لتمويل شراء سلعة املراحبة، هي واثئق مصكوك املراحبة:  -4
 .1وتصبح سلعة املراحبة مملوكة حلملة الصكوك

وكيله بغرض شراء سلعة ما مث بيعها  وفهذه الصكوك حتمل قيما متساوية يصدرها التاجر أ
 ويكون فيتم شراء املعدات مراحبة، ،ستصناعامثل معدات مطلوبة ضمن عقد  ،مبراحبة معلومة

 .2الصكوك هم مالك املعدات ومثن بيعها ابملراحبة وحامل
وهي متساوية القيمة يتم إصدارها الستخدام حصيلتها يف إنشاء صكوك املشاركة:  -5

صبح تو  متويل نشاط على أساس عقد من عقود املشاركة،و أ تطوير مشروع قائم،و مشروع،أ
وتدار  .يف حدود حصصهمموجودات النشاط ملكا حلملة الصكوك  وموجودات املشروع أ

على أساس الوكالة و على أساس املضاربة أو صكوك املشاركة على أساس الشركة أ
 .3ابالستثمار

أنشطة تدار على أساس الشركة و هي واثئق مشاركة متثل مشروعات أصكوك الشركة:  -
 غريهم إلدارهتا.و بتعيني أحد الشركاء أ

                                                           
 .469ص،مرجع سبق ذكره ،(AAOIFIة )اإلسالميهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية  -1
األوراق املالية والتجارية، مرجع  - الصناديق االستثمارية - االستثمار الصكوك املالية وأنواعها: ،يوسف، حسن يوسف -2

 .10ص سبق ذكره،

 .470ص ،مرجع سبق ذكره ،(AAOIFIة واملراجعة للمؤسسات )اإلسالميهيئة احملاسبة املالية  -3
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أنشطة تدار على أساس املضاربة و ات أهي واثئق مشاركة متثل مشروعصكوك املضاربة:  -
 غريهم إلدارهتا.و بتعيني مضارب من الشركاء أ

أنشطة تدار على أساس و هي واثئق مشاركة متثل مشروعات أ صكوك الوكالة ابالستثمار: -
 الوكالة ابالستثمار بتعيني وكيل عن محلة الصكوك إلدارهتا.

إصدارها الستخدام حصيلة االكتتاب هي واثئق متساوية القيمة يتم صكوك املزارعة:  -6
فيها يف متويل مشروع على أساس املزارعة،ويصبح حلملة الصكوك حصة يف احملصول وفق ما 

 .1حدده العقد
ويتشارك محلة الصكوك يف احملاصيل املنتجة  ،وهذه الصكوك يصدرها مالك األرض الزراعية 

 .2حبسب االتفاق املنصوص عليه يف العقد
ار صكوك املزارعة نوع ومواصفات ومساحة األرض ونوع احملاصيل املطلوب وحتدد نشرة إصد

زراعتها وتكلفة الزراعة من آالت ومعدات وبذور ومساد وأجور املهندسني والعمال واحملصول 
طريقة تقسيمه بني مالك األرض واملزارع )محلة الصكوك( وكذلك و  املتوقع احلصول عليه،

 مدة الزراعة.
وهي واثئق متساوية القيمة يتم إصدارها الستخدام حصيلتها يف  :ةصكوك املساقا -7

يصبح حلملة و  ،ةسقي أشجار مثمرة واإلنفاق عليها ورعايتها على أساس عقد املساقا
 .3دده العقدحيالصكوك حصة من الثمرة وفق ما 

                                                           
 .470ص ،مرجع سبق ذكره مباشرة ،(AAOIFIة واملراجعة للمؤسسات )اإلسالميهيئة احملاسبة املالية  -1
دار اجلوهرة للنشر  دورمها يف متويل التنمية االقتصادية،ة و اإلسالميجالل الدين، أدهم إبراهيم، الصكوك واألسواق املالية  -2

 .79ص ،2014 القاهرة، والتوزيع،
 .471ص،مرجع سبق ذكره ،(AAOIFIة )اإلسالميهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية  - 3
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مثل: النخل  ،املزارع املزروعة أبشجار ذات أصول اثبتةو يصدرها مالك1فصكوك املساقاة
الستخدام حصيلتها يف الصرف على املزارعة ورعايتها وتعهدها ابلري وهتيئة  لعنب والزيتون،وا

شبكات املياه والصرف والتسميد والتقليم ومعاجلة اآلفات الزراعية، مث جين احملصول وبيعه 
تسويقه، ويقوم املكتتبون يف هذه الصكوك بدور املساقي، حيث متول حصيلة و ختزينه أو أ

 األنشطة، ويستحق حاملوها احلصة املتفق عليها من احملصول. الصكوك هذه
وهي واثئق متساوية القيمة يتم إصدارها الستخدام حصيلتها يف  صكوك املغارسة: -8

ويصبح  غرس أشجار وفيما يتطلبه هذا الغرس من أعمال ونفقات على أساس عقد املغارسة،
 .2حلملة الصكوك حصة يف األرض والغرس

مبوجب عقد املغارسة و  وكيله لتمويل تكاليف الغرس،و يصدرها مالك األرض أفهذه الصكوك 
يتشارك محلة الصكوك يف األشجار اليت مت غرسها ويف األرض اليت مت الغرس عليها وفقا 

حيث يعد املكتتبون يف صكوك املغارسة مغارسني يستحقون حصة يف األرض  للعقد،
 املغروسة ابلشجر بعد إمثاره حسب االتفاق.

 
 
 
 
 
 

                                                           
 ،مرجع سبق ذكره االقتصادية، ة ودورمها يف متويل التنميةاإلسالمياألسواق املالية و الصكوك  ،أدهم ابراهيم ،جالل الدين -1

 .80ص
 .471ص ،مرجع سبق ذكره ،(AAOIFIة )اإلسالميهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية  -2
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 ة حسب جماالت التوظيفاإلسالمي(: أنواع الصكوك 3) الشكل رقم
 

  
 
 
 
 
 
a 
 
 
 
 

ة ودورمها يف متويل اإلسالميجالل الدين، أدهم إبراهيم، الصكوك واألسواق املالية  املصدر:
 .70التنمية االقتصادية، مرجع سبق ذكره، ص

 
 
 
 
 

صكوك مصدرة بغرض 
 :التمويل

رة صكوك اإلجا -
 أبنواعها املختلفة.

 صكوك السلم. -
 صكوك االستصناع. -
 صكوك املراحبة. -
 صكوك املزارعة -
 
 

  ةاإلسالميالصكوك 

صكوك مصدرة بغرض 
 :االستثمار

صكوك املشاركة أبنواعها  -
 املختلفة.

 صكوك املضاربة -
 أبنواعها املختلفة.
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 اة اخلضراء وأسباب ظهورهاإلسالميالصكوك  -لثاً اث
إال أنه سبق ذلك  ،1996رغم أن بداية أول إصدار شرعي متكامل للصكوك كان سنة 

وأشهر الدول يف جمال إصدار الصكوك هي ، 1ةاإلسالميعدة جتارب يف عدد من البلدان 
 .2الكويت، والبحرينو اإلمارات، والسعودية، و ماليزاي، 

ايل مليار دوالر، مث منا أصدرت ماليزاي صكوكا إسالمية بلغت قيمتها حو  2002ويف عام 
 مليار دوالر عام 94حىت جتاوزت قيمتها  حجم الصكوك املصدرة مبعدالت مرتفعة،

، 3وتطور قطاعها املايل قد ساعدها يف هذا امليدان ، وال شك أن اخلربة املاليزية،2007
اء ة مثل إنشاإلسالميابإلضافة إىل إنشاء العديد من املؤسسات املالية الداعمة للمصارف 

ة، إىل جانب عدد آخر من املؤسسات احمللية املسامهة يف اإلسالميجملس اخلدمات املالية 
 إجراءة مثل األكادميية العاملية للبحوث الشرعية، اليت تركز على اإلسالميتطوير وتنمية املالية 

 .4ةاإلسالميتطوير املالية و البحوث الشرعية اليت تساهم يف تنمية 
ة إال يف اإلسالمية اخلضراء يف مفهومها عن غريها من الصكوك سالمياإلوال ختتلف الصكوك 

فهي موجهة فقط لالستثمارات الصديقة للبيئة، وتصدر لتعبئة األموال  ،جمال التوظيف

                                                           
 - آليات التعامل هبا - أنواعها -مفهومها الصكوك ودورها يف حتقيق التنمية االقتصادية: ،أمحد شعبان حممد ،علي -1

 .229ص سبل حتقيقها،مرجع سبق ذكره، - دورها التنموي - املخاطر وعالجها - الرقابة عليها
األوراق املالية والتجارية، مرجع  -الصناديق االستثمارية -الصكوك املالية وأنواعها:االستثمار،يوسف، حسن يوسف -2

 .48سبق ذكره،ص

رنة، الطبعة األوىل، دار النفائس ة والتجارية:دراسة مقااإلسالميالعاين،قتيبة عبد الرمحن، التمويل ووظائفه يف البنوك  -3
 .220.ص2013عمان، ،للنشر والتوزيع

ة من التبعية اإلسالمي: بداية حترر الدول اإلسالمياالقتصاد  إىلوعيل، نعيمة، االستثمار من االقتصاد الوضعي أ -4
 .359، ص2016اإلسكندرية،  مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة األوىل، االقتصادية،
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ملساندة مشروعات خاصة ابملناخ وغريها من األمور املتعلقة ابلشئون البيئية كاالستثمار يف 
 جمال الطاقات املتجددة.

إصدار أول "صك أخضر"، وذلك مبساعدة البنك أعلنت ماليزاي عن  2017ويف عام 
 اجتاه " التمويل األخضر".و الدويل يف خطوة جديدة حن

ومن املتوقع، أن يتم إصدار املزيد من الصكوك اخلضراء يف ماليزاي، لدعم مشاريع البنية 
ألدوات اخلضراء املتوافقة مع ل احافز رئيسبصفتها التحتية املستدامة بيئياً، وتعزيز وضع الدولة 

ة والصديقة للبيئة ابلوقت ذاته، وتوجه الدولة كي تصبح موطنا لالستثمار اإلسالميالشريعة 
 .2030مركزا للتكنولوجيا اخلضراء، حبلول عام و املسؤول اجتماعيا، 

وحبسب البنك الدويل، تتمتع الصكوك اخلضراء ابلقدرة على زايدة توسيع سوق التمويل 
 .اإلسالميو املساعدة على سد الفجوة بني عاملي املال التقليدي و  ،مياإلسال

ويرى البنك الدويل أن الصكوك اخلضراء ستكون جاذبة للمستثمرين التقليديني، إذا أدًرت 
 .عائدات معقولة متوائمة مع املخاطر على أن يتم تسويقها ابلشكل الالئق

من بنوك  االسندات اخلضراء" إىل أن عددوكان البنك الدويل قد أشار يف تقرير له عن " 
التنمية قامت إبصدار سندات خضراء لتمويل مشروعات صديقة للبيئة وأبرزها البنك 

ميكن أن تكون هذه  الصكوك اخلضراء اليت و األفريقي للتنمية، وبنك االستثمار األورويب، 
ين يولون اهتماما جاذبة بشكل خاص للمستثمرين الذ توفر التمويل ملشروع مستدام بيئيا،

 : 1خاصا ابلبيئة لسببني رئيسني
                                                           

 1:لكرتوينوقع اإلتدشن أول سند إسالمي أخضر يف العامل، املماليزاي  -
http://blogs.worldbank.org/voices/ar/eastasiapacific/malaysia-launches-the-worlds-first-

green-islamic-bond. 
 

http://blogs.worldbank.org/voices/ar/eastasiapacific/malaysia-launches-the-worlds-first-green-islamic-bond
http://blogs.worldbank.org/voices/ar/eastasiapacific/malaysia-launches-the-worlds-first-green-islamic-bond
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توفر الصكوك للمستثمرين درجة عالية من الثقة يف أن أمواهلم سُتستخدم لغاية معينة.  -
حيث ستوجه األموال اليت متت تعبئتها من  ة األساسية،اإلسالميوالتزاما مببادئ الشريعة 

ع معلومة على غرار مشاريع الطاقة خالل إصدار الصكوك إىل االستثمار يف أصول ومشاري
 املتجددة.

توجد منتجات استثمارية منصبة على البيئة على جانب األسهم من أسواق رأس املال  -
 أكثر منها على جانب أدوات الدخل الثابت.

 
 اإلسالمية اخلضراء أداة لتوسيع التمويل اإلسالمي(: الصكوك 4) الشكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 

 داد الباحث.من إع  املصدر:
 
 

موجهة للمستثمرين يف و صكوك مصدرة 
 .اإلسالميويل جمال التم

 
 

 اخلضراء ةاإلسالميالصكوك 

موجهة و صكوك مصدرة 
الطاقة و للمستثمرين يف جمال البيئة 

 النظيفة.
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 ة اخلضراء ودورها يف متويل مشاريع التنمية املستدامة:اإلسالمياحملور الثالث: الصكوك 
حماولة املوازنة بني النظام االقتصادي والبيئي دون و يعترب احملور الرئيس للتنمية املستدامة ه

التفاوت يف و امللوثة فاستنزاف املوارد الطبيعية وتزايد االنبعااثت  استنزاف للموارد الطبيعية،
ما أدى أيضا و وه توزيع موارد الطاقة أدى إىل انعكاسات بيئية خطرية الستخدام الطاقة،

 املتجددة.و بدوره إىل ضرورة البحث عن مصادر الطاقات البديلة 
ة اخلضراء يف مجع رأس املال الضروري من أجل اإلسالميويف هذا السياق تساهم الصكوك 

من جهة، وتصدر ة اإلسالمياملستدامة، فهي متوافقة مع تعاليم الشريعة  متويل مشاريع التنمية
ومن أهم املشاريع اليت ميكن متويلها وفقا . ألجل أهداف مرتبطة حبماية البيئة من جهة أخرى

 يلي: هلذه الصكوك ما
 مشاريع الطاقات املتجددة: -أوالً 

تماعية واالقتصادية والبيئية يف حتقيق اجلوانب االج مهمتضطلع الطاقات املتجددة بدور 
مصادر طبيعية دائمة وغري انضبة ومتوفرة يف وذلك بوصفها  املتعلقة ابلتنمية املستدامة،

 متجددة ابستمرار، وهي نظيفة ال ينتج عن استخدامها تلوث بيئي.و الطبيعة 
تها، وتعددت التعريفات املقدمة ملصطلح الطاقات املتجددة، بتعدد وجهات النظر اليت تناول

يكون  : كل طاقة ال1برانمج األمم املتحددة للبيئة الطاقة املتجددة على أهنا هاحيث عرف
وتظهر  .مصدرها خمزون اثبت وحمدود يف الطبيعة، تتجدد بصفة أسرع من وترية استهالكها

 يف األشكال اخلمسة التالية:
 الكتلة احليوية. -

                                                           
دار  ،استثمارات الشركات متعددة اجلنسيات يف تكنولوجيات الطاقة املتجددة ،حممد صالح السباعي بكري ،الشربيين -1

 .122ص  ،2017الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، 
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 أشعة الشمس. -
 الرايح. -
 الطاقة الكهرومائية. -
 طاقة ابطن األرض. -

أي  تفىن اقتصاداي، وتعرف كذلك على أهنا تلك الطاقة الناشئة من املصادر اليت ال
فهي تتجدد ابستمرار طاملا هناك حياة على سطح  غري قابلة للنضوب،أهنا 

 .1األرض
وعرفت وكالة الطاقة العاملية الطاقة املتجددة أبهنا: تلك الطاقة اليت تتشكل من 

قة الناجتة عن مسارات الطبيعة التلقائية كأشعة الشمس والرايح، اليت مصادر الطا
 .2تتجدد يف الطبيعة بوترية أعلى من وترية استهالكها

زالت الصني من أكثر البلدان استغالال للطاقات  وعلى املستوى العاملي، ال
 : 3املتجددة، وهذا مايوضحه اجلدول التايل

                                                           
وفاء القانونية،الطبعة األوىل، دور إنتاج الطاقات املتجددة يف إعادة هيكلة سوق الطاقة، )مكتبة ال ،هشام ،حريز -1

 102ص  ،(2014اإلسكندرية،
دور اقتصادايت الطاقات املتجددة يف حتقيق التنمية االقتصادية املستدامة يف الدول املغاربية، الطبعة  ،زواوية ،حالم -2

 .335، ص 2014 ،األوىل، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية
جملة دورية علمية حمكمة  ،Natureدر الطاقة املتجددة لتعزيز أمن الطاقة، جملة هاواتن، تصنيع مصا جون ماثيوز، -3

تصدر النسخة العربية منها بدعم وإشراف من مدينة امللك  متخصصة تنشر أجود األحباث يف جمال العلوم والتكنولوجيا،
 43، ص2014، نوفمرب26عبد العزيز للعلوم والتقنية، العدد
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يف إنتاج الطاقة املتجددة على مستوى العامل  (: البلدان الرائدة 2اجلدول رقم )
 (الوحدة: جيجاواط)

 الدولة حجم اإلنتاج
 الصني 378
 الوالايت املتحدة 172

 أملانيا 84
 اهلند 71
 إسبانيا 49
 إيطاليا 49

هاواتن، تصنيع مصادر الطاقة املتجددة لتعزيز أمن الطاقة، جملة  جون ماثيوز، املصدر:
Nature،  ية علمية حمكمة متخصصة تنشر أجود األحباث يف جمال العلوم جملة دور

تصدر النسخة العربية منها بدعم وإشراف من مدينة امللك عبد العزيز للعلوم  والتكنولوجيا،
 .43، ص2014، نوفمرب26والتقنية، العدد

 يلي: ومن أهم مصادر الطاقات املتجددة ما
شكل من أشكال الطاقة اليت يعود  تطلق هذه التسمية على أيالطاقة الشمسية:  -1

أصلها إىل الشمس،رغم أن االصطالح يعين يف الواقع اإلشعاع الشمسي الذي يسقط على 
وينشأ اإلشعاع الشمسي من التفاعالت النووية  .سطح األرض واإلشعاع املنتشر يف اجلو

 .1احلرارية اليت حتدث بصورة مستمرة يف الشمس

                                                           
 .229، املوارد وتنميتها: أسس وتطبيقات على الوطن العريب، مرجع سبق ذكره، ص صاحل، حسن عبد القادر -1
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مسية يف توليد الطاقة الكهرابئية من اجملاالت احلديثة اليت ال تزال وتعترب االستعانة ابلطاقة الش
منذ هناية سبعينات القرن املنصرم عرب إقامة مشاريع   لكوذ يف مرحلة البحث والتطوير،

، حيث 1خاصة الصناعية منها حمطات األلواح الشمسية احلرارية يف العديد من بلدان العامل،
احلديث اهتمامات العلماء، ذلك أن الطاقة الشمسية  حتتل الطاقة الشمسية يف العصر

نه حبلول أوتشري التقديرات  أصبحت عنصرا اثبتا يف خمططات الطاقة يف معظم دول العامل،
مليون طن برتول من  105سوف حتصل البلدان الرأمسالية الصناعية على حوايل  2020عام 

 .2من إمدادات الطاقة %6ستصل  الطاقة الشمسية، كما أن نسبة مسامهة الطاقة الشمسية
 :3نذكر منها ،جيابية جتعلها مفضلة على غريهاوتتميز الطاقة الشمسية ابلعديد من املزااي  اإل

 تعترب طاقة متجددة غري قابلة للنضوب وبال مقابل. -
 عدم خضوعها لسيطرة النظم السياسية الدولية واحمللية. -
 طلب وسائل نقل.توفرها يف مجيع األماكن تقريباً حبيث ال تت -
ال يتطلب حتويلها واستغالهلا تكنولوجيا معقدة، كما ال توجد خطورة على العاملني  -

 وغريهم.
هي طاقة مستخرجة من الرايح، ومت استخدامها منذ أقدم العصور يف طاقة الرايح:  -2

 .4دفع السفن الشراعية، ويف رفع املياه من اآلابر ويف طحن الغالل واحلبوب

                                                           
، 2017النشر اجلامعي اجلديد، تلمسان،  اقتصادايت الطاقات الناضبة واملتجددة، ،كمال  ،ديبو  حممد، ماضي، -1

 .90ص
 .124 -123آخرون، مرجع سابق، ص:و رمضان حممد،  مقلد، -2
 .109ص  لطاقات املتجددة يف إعادة هيكلة سوق الطاقة، مرجع سابق،دور إنتاج ا ،هشام حريز، -3
مرجع سبق  ،- دراسات حتليلية تطبيقية –الطاقة املتجددة والتنمية املستدامة  ،وفؤ إبراهيم عبد هللا عبد الر  حممد، -4

 .29ص ،ذكره
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حمطة إنتاج الكهرابء من الرايح،عندما تتوافر جمموعة من و مزرعة الرايح أ ويطلق تعبري
ويتم توصيل هذه الرتبينات سوايً لتولد الطاقة الكهرابئية اليت  توربينات الرايح يف مكان واحد،

رض أكما يتم حتديد مواقع التوربينات على   .تنقل عرب خطوط النقل والتوزيع للمستهلكني
دراسات تتم ابستخدام برامج كمبيوتر خاصة تعتمد يف قرارها على  املشروع بناًء على

خصائص املوقع الطبوغرافية والعوائق وطبيعة األرض وسرعات واجتاهات الرايح ومدى تغريها 
قادرة على توليد أكرب قدر سنوي ممكن من الطاقة  يف جمملهاحبيث تكون املزرعة 

 .1الكهرابئية
ما يزيد  ،اليت ميكن االستفادة منها بصورة عملية ،وفرة يف العاملوتقدر مصادر طاقة الرايح املت

كما قدرت منظمة الطاقة العاملية أن استهالك   خبمسة أضعاف عن إنتاج الطاقة يف العامل.
 .2020عام  2الطاقة الكهرابئية سوف يتضاعف مرتني حبلول

حيث تتجمع  ط املائية،هي الطاقة املتولدة من املساقالطاقة املائية )الكهرومائية(:  -3
 املياه يف أعايل اجلبال نتيجة لسقوط األمطار، مث تنساب بعد ذلك إىل البحار واحمليطات،

 .3جيعل اجلبال تعمل مساقط للمياه ما ووه

                                                           
التقنية، املركز اإلقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة  رايح التغيري يف أنظمة  الطاقة العاملية والعربية، كتيبات تبسيط املعلومات -1

 .24ص،2012،القاهرة،الطاقة
هندسة الطاقات املتجددة واملستدامة،جملة فيالدلفيا، جملة علمية حمكمة تصدر عن جامعة فبالدلفيا،  ،وكاع ،حممد -2

 .117، ص2010العدد السادس، 
مرجع  ،ركات متعددة اجلنسيات يف تكنولوجيات الطاقة املتجددةاستثمارات الش،حممد صالح السباعي بكري ،الشربيين -3

 .128ص ،سبق ذكره
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لذلك تستخدم يف  وتعترب الطاقة املائية من أرخص وأنظف املصادر لتوليد الطاقة الكهرابئية،
تتوافر فيها مصادر هلذه الطاقة، وتبلغ مشاركة الطاقة املائية العديد من بلدان العامل اليت 

 من اإلنتاج العاملي الكلي من الطاقة الكهرابئية. 20%
حيث بلغ جمموع طاقة احملطات  وتعد الطاقة املائية أكرب مصدر لتوليد الطاقة املتجددة حالياً،

احملطات توفر ، و 2011عام جيجاواط يف هناية  970الكهرومائية القائمة حول العامل حوايل 
 .1الكهرومائية ذات املواقع اجليدة الكهرابء بتكلفة أقل من أي تقنية أخرى

 :2وتتميز الطاقة املائية ابخلصائص التالية
تعتمد الطاقة املائية على مقدار هائل من الطاقة الكامنة يف املياه الواقعة يف  -

تزويد هذه املياه بطاقتها الكامنة املرتفعات، ومبا أن مجيع العوامل اليت تشرتك يف 
ن الطاقة إنه ميكن القول إف تعترب دائمة كأشعة الشمس والتضاريس وحركة اهلواء،

 املائية مصدر من مصادر الطاقة املتجددة ال ينضب.
 سهولة توليد الطاقة الكهرابئية منها، مما يوفر سرعة نقلها وتوزيعها ومرونتها. -

وتتمثل يف احلرارة املخزونة حتت سطح  األرض: ابطن حرارةو أ اجلوفية احلرارية الطاقة -4
والصخور  ويتجسد هذا النوع من احلرارة يف املاء الساخن والبخار الرطب واجلاف، األرض،

وخترج من جوف األرض عن طريق االتصال والنقل  احلرارة املضغوطة يف العمق،و الساخنة، 
 .3رةاحلراري والينابيع الساخنة والرباكني الثائ

                                                           
، 2013بوظيبا الطبعة األوىل، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية، التكنولوجيا ومستقبل الطاقة، -1

 .316ص
ة املستدامة يف الدول املغاربية، مرجع سبق زواوية، دور اقتصادايت الطاقات املتجددة يف حتقيق التنمية االقتصادي ،حالم -2

 .150، ص 2014 ،ذكره
مرجع سبق  ،- دراسات حتليلية تطبيقية –الطاقة املتجددة والتنمية املستدامة  ،وفؤ إبراهيم عبد هللا عبد الر  مد،حم -3

 .31ص ،ذكره
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وتشكل الطاقة احلرارية اجلوفية ابإلضافة إىل حرارة الشمس املصدرين الوحيدين للطاقة احلرارية 
املستغلة بطريقة مباشرة على مستوى الكرة األرضية وبدون تدخل عامل اإلنسان يف 

،حيث تعترب الطاقة احلرارية اجلوفية من مصادر الطاقة املتجددة اليت استخدمت منذ 1توفريها
ة طويلة من خالل استغالل مياه الينابيع احلارة لالستعمال املنزيل كتسخني املياه للتدفئة، فرت 

 وكذلك يف جمال الصناعة والزراعة.

وهي تلك الطاقة املستمدة من املواد النباتية واحليوانية والنفاايت احليوية:  الكتلة طاقة -6
كما ميكن االستفادة منها و حلل احلراري. التو غاز ابلطرق الكيميائية أو بعد حتويلها إىل سائل أ

إنتاج البخار الذي و عن طريق إحراقها مباشرة واستخدام احلرارة الناجتة يف تسخني املياه أ
 .2ميكن بواسطته تشغيل التوربينات وتوليد الطاقة الكهرابئية

 الطاقة مستقبلو  حلاضر القصوى ألمهيتها نظرا خاصة مكانة على احليوية الكتلة طاقة حتتويو 
احليوية   الكتلة على السكان من %70 حوايل يعتمد، إذ املتقدمةو  الدول النامية يف

 .3املنزلية احليواانت لالستخداماتو  احملاصيل بقاايو  كاخلشب،
 الكرة سطح من جدا واسعة مساحات احمليطاتو  البحار تغطي احمليطات: طاقة -7

 احمليطاتو  البحار فإن ،2كم مليون 149 على األرض اليابسة تبلغ مساحة فبينما األرضية،
 .1اليابسة ضعف مساحة من أكثر أي ،2كم مليون 361مساحته ما تغطي

                                                           
 .90ص ،إقتصادايت الطاقات الناضبة واملتجددة،مرجع سبق ذكره ،كمال،ديبو ماضي،حممد، -1
 ،مرجع سبق ذكره ، دراسات حتليلية تطبيقية –الطاقة املتجددة والتنمية املستدامة  ،حممد،إبراهيم عبد هللا عبد الرءوف -2

 .33ص
دور اقتصادايت الطاقات املتجددة يف حتقيق التنمية االقتصادية املستدامة يف الدول املغاربية، مرجع سبق  ،زواوية،حالم -3

 .130، ص 2014 ،ذكره
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 املدو من أنواع الطاقات املتجددة اليت تتولد من حركة أمواج البحر  اتعترب طاقة احمليطات نوعو 
 .2الناجتة عن جاذبية القمر والشمس ودوران األرض حول حمورها اجلزرو 
منها سرعة الرايح اليت تؤدي إىل  ،احلصول على هذا النوع من الطاقة بعوامل عديدة يرتبطو  

 .3وأيضا قوة وسرعة األمواج وارتفاعها زايدة وارتفاع أمواج احمليطات والبحار،
ة اخلضراء التمويل الالزم لالستثمار يف جمال الطاقات املتجددة من اإلسالميوتوفر الصكوك 

عن و أ توربينات الرايح،و اإلستصناع لصناعة اللوحات الشمسية  االكتتاب يف صكوكخالل 
ة اليت تتميز بسهولة التنفيذ اإلسالميطريق صكوك املراحبة بوصفها من أهم الصيغ التمويلية 

واملتابعة وتناسب العمليات االستثمارية، كما ميكن أيضًا احلصول على خمتلف املعدات 
 املتجددة عن طريق صكوك السلم. واآلالت اليت تدخل يف مشاريع الطاقات

يشري مفهوم النقل واملواصالت اخلضراء إىل أي   مشاريع وسائل النقل املستدام: -اثنياً 
السكك و البىن التحتية، و ويشمل الطاقة،  وسيلة نقل ذات أتثري منخفض على البيئة،

 .احملطاتو  خطوط األانبيب،و  القنوات،و  الطرق املائية،و  الطريان،و  احلديدية،
البيئة وتعزز املساواة مع األجيال و فهي وسائل نقل مستدامة تتفق مع صحة اإلنسان 

 .4وتعمل بنزاهة وكفاءة وتدعم االقتصاد وعملية التنمية املستدامة املستقبلية،

                                                                                                                                                    
مرجع  ،استثمارات الشركات متعددة اجلنسيات يف تكنولوجيات الطاقة املتجددة،حممد صالح السباعي بكري ،الشربيين -1

 .130ص ،سبق ذكره
 .101ص ،مرجع سبق ذكره اقتصادايت الطاقات الناضبة واملتجددة، ،كمال  ،ديبو  حممد، ماضي، -2
 ،مرجع سبق ذكره ،-دراسات حتليلية تطبيقية –جددة والتنمية املستدامة الطاقة املت ،حممد،إبراهيم عبد هللا عبد الرءوف -3

 .37ص
ص  مرجع سبق ذكره، االقتصاد األخضر: مسار جديد يف التنمية املستدامة، ،هاشم مرزوك علي، وآخرون ،الشمري -4

130. 
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إن املركبات اخلضراء هلا أتثري أقل على البيئة، حيث متتلك تكنولوجيا السيارات الكهرابئية 
انبعااثت غاز اثين أكسيد الكربون، وابلتايل تعترب هذه املركبات سواء  القدرة على احلد من

 الشخصي أكثر كفاءة يف استهالك الوقود.و املخصصة للنقل اجلماعي أ
وهناك خيارات أخرى للنقل ذات أثر بيئي منخفض جدا تتمثل يف ركوب الدراجات اليت 

 تعمل ابلطاقة البشرية، واملشي على األقدام.
فيمكن  ة اخلضراء إحدى وسائل متويل مشاريع النقل األخضر،اإلسالمي وتعد الصكوك

إصدار صكوك اإلجارة لتمويل إقامة املشروعات احلكومية ذات النفع العام، مثل بناء 
ابإلضافة إىل دور صكوك االستصناع واملشاركة  اجلسور، واملطارات، والطرق، والبنية التحتية،

 .1االقتصادية يف متويل مشاريع البنية التحتية
 مشاريع الزراعة املستدامة اخلضراء: -اثلثاً 

، لكن هناك عوامل مازالت تتحكم يف هذا حد احملاور الرئيسة يف عملية التنميةأتعترب الزراعة 
الذي حيدث بسبب قلة و القطاع وتسبب قصورا يف جمال تنميتها إىل جانب اإلضرار ابلبيئة،

وسع العمراين، والتجريف والتصحر وملوحة األرض.كما مساحات األراضي الزراعية نتيجة الت
وكذلك تزايد عدد  ،أن قلة املوارد املائية تؤدي إىل إحداث التصحر يف إنتاجية األرض

يؤدي استخدام األمسدة الكيماوية كما السكان املستمر يؤدي إىل زايدة االستهالك،  
 واملبيدات احلشرية إىل إحلاق الضرر ابخلضروات واألطعمة.

                                                           
 ،مرجع سبق ذكره التنمية االقتصادية، ة ودورمها يف متويلاإلسالميالصكوك واألسواق املالية  ،أدهم ابراهيم ،جالل الدين -1

 .127ص
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ومن أجل جعل الزراعة  إن الزراعة اخلضراء هي نظام إنتاجي اقتصادي بيئي متكامال،
 :1ومنها ،مستدامة خضراء توجد بعض التوجهات احلديثة يف هذا اجملال

 زراعة أصناف نباتية مقاومة لألمراض واحلشرات. -
لعناصر الغذائية التسميد األخضر: ويعين زايدة املادة العضوية يف الرتبة واحملافظة على ا -

 للرتبة وحتسني طبقة سطح األرض.
ة اخلضراء أن تسهم مسامهة كبرية نسبيا يف مشاريع الزراعة اإلسالميوميكن للصكوك 

واملغارسة(  ة)وتوابعها من صكوك املساقا املستدامة اخلضراء من خالل صكوك املزارعة
ي الصاحلة للزراعة وإعادة وذلك بتوفري األموال الالزمة الستثمار األراض صكوك السلم،و 

 أتهيلها من شق للقنوات وبناء للسدود وتوفري لوسائل اإلنتاج.
وتعد االستثمارات الزراعية حمددا رئيسا لعملية التنمية الزراعية، حيث يتم من خالهلا جتديد 

وإضافة موارد أرضية وطاقات إنتاجية وحتديث الفنون  البنية األساسية واملرافق الزراعية،
 .2نتاجية ورفع الكفاءة اإلنتاجيةاإل

يؤدي االستثمار يف التكنولوجيا اخلضراء إىل إشباع  مشاريع التكنولوجيا اخلضراء: -رابعاً 
احلاجات اإلنسانية وحتقيق التنمية االجتماعية مع احلفاظ على البيئة واملوارد الطبيعية، وذلك 

لوث البيئي املتزايد بسرعة يف مجيع فالت للتخلص من ظاهرة التلوث اليت يعاين منها العامل،
وعندما  عمليات التصنيع أدى إىل توليد رد فعل كبري ضد املنتجات اخلطرية على البيئة.

عوامل التأثري على قرارات الشراء لدى  إحدى أصبحت احملتوايت اخلطرية للمنتوج الواحد

                                                           
مرجع سبق ذكره،ص االقتصاد األخضر: مسار جديد يف التنمية املستدامة، ،آخرونو هاشم مرزوك علي،  ،الشمري -1

134. 
 - آليات التعامل هبا - أنواعها – مفهومها علي، أمحد شعبان حممد، الصكوك ودورها يف حتقيق التنمية االقتصادية: -2
 .208ص ،سبل حتقيقها، مرجع سبق ذكره - دورها التنموي - املخاطر وعالجها - رقابة عليهاال
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بعبارة أخرى و ، أاملستهلكني أسست املؤسسات التجارية للتصنيع منتوجات صديقة للبيئة
واجتهت إىل اعتماد سياسات املنتوج األخضر، الذي يستخدم املواد  ،منتجات خضراء

 .1يعاد تدويرهاو الصديقة للبيئة اليت ميكن أن تتحلل ذاتيا أ
كما ظهر أيضا السعي اجلاد لتطوير التكنولوجيا من نوع جديد حتت مسمى: الصناعة 

فة تعمل الدول املتقدمة على إجيادها من خالل نقل اخلضراء، وذلك يف إشارة إىل بيئة نظي
وتبادل التكنولوجيا اخلضراء ملعاجلة بعض اآلاثر والظواهر املناخية املرتبطة ابلبيئة والتقليل من 

 اآلاثر السلبية املرتتبة عليها.
فهذه التكنولوجيا تسعى إىل توفري منتوجات صديقة للبيئة وتعمل على توعية مستخدمي 

وتتميز هذه التكنولوجيا ابخلصائص  وحثهم على املشاركة يف برامج إعادة التدوير، منتجاهتا
 :2اآلتية

أي أهنا هتدف إىل مواجهة احتياجات اجملتمعات دون اإلضرار ابملوارد الطبيعية  االستدامة، -
 تضر مبستقبل األجيال القادمة. حىت ال استنزافها،و أ

 واالستخدام.تصنيع منتجات قابلة إلعادة التدوير  -
 ختفيض التلوث الناتج عن املواد املستخدمة يف التصنيع. -

 ة اخلضراء على تعبئة املوارد املالية إلنشاء مثل هذه املشاريع،اإلسالميوتعمل الصكوك    
فبواسطة صكوك املراحبة ميكن توفري األدوات اإلنتاجية الالزمة للصناعة اخلضراء، وكذلك 

سلم يف متويل احلرفيني والصناعيني عن طريق إمدادهم الو تصلح صكوك االستصناع 
                                                           

سرتاتيجي)مداخل حديثة(، دار الراية للنشر والتوزيع، حيياوي، نعيمة،  التسويق اإلو  ،كية  مقري،ز -1
 408،ص2015عمان،

ص  مرجع سبق ذكره، لتنمية املستدامة،االقتصاد األخضر: مسار جديد يف ا ،آخرونو هاشم مرزوك علي،  ،الشمري -2
122. 
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رأمسال سلم مقابل احلصول تكون مواد أولية و مبستلزمات اإلنتاج يف صورة معدات وآالت أ
 .1على بعض منتجاهتم  وإعادة تسويقها

  مشاريع البناء األخضر: -خامساً 
هبدف التكامل بني تشييد من خالل استخدام منتجات ونظم بناء حمددة و البناء األخضر ه

عناصر البناء لتحقيق بناء مستدام، وذلك ابالعتماد على أساليب البناء الفعالة واحلديثة 
والتصميمات املعمارية وخمططات التخطيط احلضاري والتكييف مع الظروف والعادات 

 .2احمللية
تصميمها بديل حضاري لألبنية التقليدية ألهنا تضع يف احلسبان عند و إن البناء األخضر ه

مثل االعتماد على ضوء الشمس  ،محاية البيئة من التلوث واالعتماد على املوارد الطبيعية
فاملباين اخلضراء جتمع بني جمموعة واسعة من املمارسات والتقنيات واملهارات الالزمة  والرايح،

 للحد والقضاء يف هناية املطاف على أتثريات املباين على البيئة وصحة اإلنسان.
كد على االستفادة من املواد املتجددة، كاستخدام أشعة الشمس ؤ باين اخلضراء كثريا ما توامل

من خالل الطاقة الشمسية والتقنيات الضوئية، واستخدام األشجار واحلد من جراين مياه 
 األمطار، إضافة إىل استخدام اخلشب مادة بناء.

ل املشاريع العقارية اخلضراء عن ة اخلضراء يف متوياإلسالميوميكن االستفادة من الصكوك 
طريق االكتتاب يف صكوك االستصناع وصكوك املشاركة واملضاربة، كما ميكن استخدام 

                                                           
 - آليات التعامل هبا - أنواعها – مفهومها علي، أمحد شعبان حممد، الصكوك ودورها يف حتقيق التنمية االقتصادية: -1

 .210ص ،سبل حتقيقها، مرجع سبق ذكره - دورها التنموي - املخاطر وعالجها - الرقابة عليها
ص  مرجع سبق ذكره، االقتصاد األخضر: مسار جديد يف التنمية املستدامة، ،آخرونو ي، هاشم مرزوك عل ،الشمري -2

132. 
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صكوك اإلجارة لتمويل إقامة املشروعات وبرامج اإلسكان والتنمية العقارية على غرار 
 .1اجملمعات السكنية

 النتائج والتوصيات:
ة اخلضراء أداة لتمويل ودعم مشاريع التنمية اإلسالميتناولت هذه الدراسة الصكوك 

 مت التوصل إىل النتائج التالية:املستدامة، ونتيجة لذلك 
ة أساسا مران الستحداث أدوات مالية اإلسالميتشكل املبادئ والقواعد وعقود املعامالت  -

 األنشطة.و ة ملختلف األغراض اإلسالميصكوك الإسالمية متنوعة، ومنها إصدار 
استصناع و ة على صيغ املعامالت الشرعية من إجار وسلم اإلسالميد الصكوك تستن   -

تطوير مواكب ملتطلبات العصر التمويلية وبديل عن السندات اليت تتعامل يف ومضاربة وغريها 
 ابلفوائد املصرفية.

ة، خاصة يف ظل تزايد الطلب على اإلسالميالصكوك و يشهد العامل اليوم توجها حثيثا حن -
ة اليت اإلسالمياالستثمار املتوافق مع املعامالت و االجتاه حنو  اإلسالميالتمويل  منتجات

 تستبعد الراب والغرر والتعدي على أموال الناس.
بتعبئة املدخرات املالية املتوفرة لدى األفراد  -مبا فيها اخلضراء -ة اإلسالميتسمح الصكوك  -

ن العمل على تعبئتها إلتنموي، وابلتايل فواملؤسسات، اليت كانت عاطلة عن القيام بدورها ا
 يؤدي إىل استثمارها يف مجيع اجملاالت.

                                                           
 ،مرجع سبق ذكره ة ودورمها يف متويل التنمية االقتصادية،اإلسالميجالل الدين، أدهم إبراهيم، الصكوك واألسواق املالية  -1

 .73ص
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أداة متويل إسالمية جديدة ملشاريع التنمية بصفتها ة اخلضراء اإلسالميظهرت الصكوك  -
، وذلك بفضل زايدة الوعي أبمهية البيئة وضرورة احلفاظ عليها، وخاصة أن أمواهلا املستدامة

 يف مشاريع صديقة للبيئة. خُتصص لالستثمار
جل أة اخلضراء على مجع رأس املال الضروري من اإلسالميسيساعد استخدام الصكوك  -

دور كبري يف متويل االقتصادايت املعتمدة علي ب ضطلعحتقيق مشاريع التنمية املستدامة،وست
 اليت تلتزم خبفض نسب انبعاث الكربون.و الطاقة املتجددة أ

ة اخلضراء يف حتقيق التنمية املستدامة من خالل تعبئة املوارد المياإلستساهم الصكوك  -
وذلك عن طريق صكوك  التمويلية وتوجيهها حلماية البيئة من التلوث واألضرار األخرى،

 ابإلضافة إىل خمتلف صيغ املشاركة واملضاربة. املزارعة،و السلم واإلجارة و املراحبة و االستصناع 
 :التوصيات

أداة لتمويل ودعم مشاريع التنمية بصفتها ة اخلضراء اإلسالميالصكوك  وهبدف تعزيز دور
 خلصت الدراسة إىل التوصيات التالية: املستدامة،

 ،اإلسالميت وصيغ التمويل اضرورة تدريب وأتهيل املوارد البشرية املشرفة على أدو  -
ن اخلربات يف هذا وخاصة املبتكرة منها، مما يساهم يف تطوير مهاراهتم واكتساهبم املزيد م

 اجملال.
ة اخلضراء يف حتقيق اإلسالمية أن تعمل على تعزيز دور الصكوك اإلسالميعلى البلدان  -

على زايدة تها رقددئ ومباون خصائص ـه مـع بـا تتمتـموذلك إببراز  ،التنمية املستدامة
ه الصكوك من ة من خالل اجلمع بني املستثمرين يف هذاإلسالميتوسيع سوق األوراق املالية 

 جهة، واملستثمرين يف االقتصاد األخضر من جهة أخرى.
، والعمل اإلسالميالتمويل و ة يف جمال الصريفة اإلسالميتبادل اخلربات بني البلدان تكثيف  -

 ة.اإلسالميوذلك يف إطار ضوابط وأحكام الشريعة  ة اخلضراء،اإلسالميعلى تطوير الصكوك 
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 أثر الزكاة يف حتفيز النشاط االقتصادي:
  دراسة قياسية مقارنة للوالايت املاليزية ابستخدام مناذج ابنل

 1عبديل إدريس .د
 

 ملخص
كما تشكل يف   ،اإلسالممتثل الزكاة إحدى الشعائر التعبدية اليت يرتكز عليها بنيان 

يف تصحيح ومعاجلة  اإلسالميإحدى اآلليات اليت يعتمد عليها االقتصاد  هنفسالوقت 
وابلنظر إىل أمهية هذه  .التضخم ،الفقر ،املشاكل االقتصادية اليت تعرتي أي اقتصاد كالبطالة

 ،لفريضة حاولنا من خالل هذه الدراسة أن نستعرض مسار التجربة املاليزية يف هذا امليدانا
من خالل قياس أثر الزكاة على النشاط االقتصادي احلقيقي يف الوالايت املاليزية ابستخدام 
منهجية ابنل. وقد توصلت الدراسة إىل مجلة من النتائج. إن  أهم النتائج التطبيقية تؤكد 

حيث يعد اإلقليم االحتادي  ،ختالف بني الوالايت املاليزية يف حتصيل الزكاةوجود ا
)كواالملبور، بوتراجااي والبوان( وسالنغور أهم الوالايت املسامهة يف حتصيل الزكاة على 

أمهها درجة تنظيم صناديق الزكاة ومدى  ،املستوى الوطين، ويعود هذا إىل مجلة من األمور
البنية و ارتفاع املستوى املعيشي هباتني الواليتني، و هذه الشعرية،  وعي املواطنني أبمهية

أن ارتفاع الزكاة سيؤدي إىل ارتفاع االستهالك كما أظهرت نتائج الدراسة القياسية   .السكانية
العائلي والناتج الداخلي اخلام يف ظل بقاء مجيع املتغريات األخرى على حاهلا، لكن نتائج 

أوضحت اخنفاضا شديدا يف معلمة الزكاة، وهذه نتيجة حتمية كون  منوذج ابنل الديناميكي
                                                           

 ،، اجلزائر2تسيري، جامعة البليدة كلية العلوم االقتصادية وعلوم ال  -صنف أ –أستاذ حماضر  1
idrissabdelli@gmail.com 
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% من إمجايل الناتج الداخلي اخلام حســـب إحصائيات سنة  0.24الزكاة ال تشكل سوى 
، كما يؤدي ارتفاع الزكاة إىل اخنفاض معدالت البطالة لكن بنسبة جد ضعيفة يف 2016

مناصب العمل املفتوحة بواسطة صناديق الزكاة أغلب الوالايت املاليزية، وهذا يرجع إىل كون 
 %  من إمجايل اليد العاطلة عن العمل. 0.64ال تشكل سوى 

الدول يف بناء على هذه النتائج قدمنا مجلة من التوصيات اليت تسمح لصناديق الزكاة 
 زايدة فعاليتها والرفع من مستوايت حتصيل الزكاة.بة اإلسالمي

 اذج ابنل، ماليزاي.  كلمات مفتاحية: الزكاة، من

 مقدمة -1
يرتكــــز االقتصــــاد الرأمســــايل علــــى التوســــع األفقــــي والعمــــودي يف املعــــامالت املاليــــة دون 

ممـــا يولـــد أزمـــات ماليـــة دوريـــة تعصـــف  ،حـــدود تقابـــل النشـــاط االقتصـــادي احلقيقـــيو ضـــوابط أ
أكــرب دليــل  2008ولعــل األزمــة املاليــة العامليــة ســنة  ،ابقتصــادايت الــدول الــيت تنــتهج الرأمساليــة

همـا يف مسـار االقتصـاد محيث شكلت هذه األزمة منعرجـا  ،وبرهان على هشاشة هذا النظام
الرأمســــايل تولــــد عنــــه مجلــــة مــــن الشــــكوك وعــــدم االســــتقرار يف األســــس الــــيت يقــــوم عليهــــا هــــذا 

ـــــــــرو   ،(2013)الســــــــاعايت، االقتصــــــــاد  ـــــــــدة اندى هبــــــــا املفكـــــــــــ ـــــــــار جديــــــــ ن كمــــــــا بــــــــرزت أفكـ
 MARTINE et) ،(BREI and BÖHM, 2008)االقتصــاديون الغربيــون مــن أمثـــال  

LOUBAT, 2010)، (KOTLER, 2010).إىل احرتام األسس واملبـــــــــــادئ األخالقيةو تدع.  
يف  اإلســـالميمـــا يتضـــمنه االقتصـــاد و إن حقيقـــة مـــا دعـــا إليـــه االقتصـــاديون الغربيـــون ه

كما يربط بني القطاع املايل واحلقيقي بشـكل   ،قي يف معامالتهيراعي اجلانب األخالو فه ،طياته
ويضـــــفي عليـــــه طـــــابع االحتـــــواء  ،ممـــــا جينبـــــه الوقـــــوع يف األزمـــــات املاليـــــة ،متجـــــانس ومتناســـــق

 .(2015)الغارد، واالستقرار 
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كمــا تشــكل يف   ،اإلســالممتثــل الزكــاة إحــدى الشــعائر التعبديــة الــيت يرتكــز عليهــا بنيــان 
يف تصـــحيح ومعاجلــــة  اإلســـالميآلليـــات الـــيت يعتمــــد عليهـــا االقتصـــاد نفـــس الوقـــت إحـــدى ا

التضــخم. فــإذا نظــران إىل اآلاثر و الفقــر و البطالــة و املشــاكل االقتصــادية الــيت تعــرتي أي اقتصــاد 
جنـد أن االسـتهالك ميثـل أول قنـاة ميـر عربهـا أثـر  ،االقتصادية اليت ميكن أن حتدثها هذه املتغـرية

ممـا سـيعمل علـى  ،إىل الطبقات الفقرية سيؤدي حتما إىل ارتفاع استهالكهافدفع الزكاة  ،الزكاة
الذي ال بـد أن يقابلـه زايدات يف العـرض الكلـي مـن أجـل  ،الرفع من مستوايت الطلب الكلي
هذه الزايدات يف العـرض الكلـي تتطلـب اسـتخداما أكثـر و  .حتقيق التوازانت االقتصادية الكلية

والرفــع  ،ورأس املــال( ممــا ســيؤدي إىل التقليــل مــن مســتوايت البطالــةنتاجيــة )العمــل للعوامــل اإل
مــن مســتوى خمــزون رأس املــال الــذي ســيعمل يف مرحلــة الحقــة علــى الرفــع مــن حجــم الزكــاة ممــا 

 يضمن حقن االقتصاد جبرعات أكرب تدعم من مسار الدورة االقتصادية.

ــــدول  ــــت بعــــض ال ــــة هــــذه الشــــعرية حاول أن تؤطرهــــا ضــــمن  ةاإلســــالميابلنظــــر إىل أمهي
فهنـاك دول قطعــت أشــواطا   ،غـري أن درجــة التنظـيم تفاوتــت مــن دولـة ألخــرى ،صـناديق للزكــاة

يف حـني ال  ،كمـا عملـت علـى توسـيع جبايـة الزكـاة إىل أكـرب قـدر ممكـن  ،كبرية يف هـذا امليـدان
يف هـذه ويعـود هـذا ابلدرجـة األوىل إىل عـدم ثقـة األفـراد  .زالت دول إسـالمية تـرتنح يف مكاهنـا

 إضافة إىل قلة األنشطة الدينية التوعوية والتحفيزية.  ،الصناديق وضبابيتها من الناحية الشرعية
حيـث أنشـأت  ،من بني الدول اليت عرفت تنظيما حمكما يف سري هذه الشعرية "ماليزاي"

ليـتم بعـد ذلـك تكـوين مركـز خـاص جببايـة  ،شركة خاصة مع بداية التسعينات تتوىل مجـع الزكـاة
كمــا تكفلــت كــل واليــة بتحصــيل الزكــاة وتوزيعهــا   ،الزكــاة أصــبح اجلهــة الرمسيــة املكلفــة ابلزكــاة

 على املستحقني هلا.
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 إشكالية الدراسة -1-1

  حناول من خالل هذه الورقة البحثية أن نثري اإلشكالية الرئيسة التالية:
احلقيقي  ماهي اآلاثر الفعلية اليت مارستها الزكاة على سريورة النشاط االقتصادي

 يف الوالايت املاليزية؟
 ميكننا تقدمي التساؤالت الفرعية التالية:

ما هي أهم النماذج االقتصادية اليت اعتنت بدراسة أثر الزكاة على مؤشرات النشاط  -
 االقتصادي احلقيقي؟

 سرتاتيجيات واآلليات اليت اتبعتها ماليزاي يف حتصيل الزكاة؟ما هي أهم اإل -

ة أدت إىل حتفيز النشاط االقتصادي احلقيقي يف ماليزاي جراء هل توجد آاثر جوهري -
 تطبيق الزكاة؟

هل توجد اختالفات بني الوالايت املاليزية يف مستوى أتثري الزكاة على صعيد  -
 النشاط االقتصادي احلقيقي؟

 أمهية الدراسة -1-2

 تكمن أمهية الدراسة يف النقاط التالية:
 ،اإلسالميمي الذي يشهده حقل االقتصاد أتيت هذه الدراسة يف سياق احلراك العل -

ة تسعى إىل اإلسالميخاصة وأن غالبية الدول  ، لهربوحماولة إعطاء أمهية أك
 .متحيصو استنساخ النموذج الرأمسايل دون غربلة أ

إن الرتاجعات احلادة يف أسعار النفط أدت إىل حدوث اختالالت كبرية يف  -
مما أدى هبا إىل فرض ضرائب أكثر  ،طيةة النفاإلسالمياملوازانت السنوية للدول 

ات اليت جراءولعل تنظيم الزكاة وأتطريها كفيل ابلتقليل من هذه اإل ،على املواطنني
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تؤدي يف حقيقة األمر إىل حدوث ركود يف مستوى النشاط االقتصادي على 
 .(2018)قنطقجي، املدى البعيد 

 أهداف الدراسة -1-3

 :هندف من خالل هذه الدراسة إىل ما يلي
 ،إبراز اآلاثر الفعلية اليت ستولدها الزكاة على صعيد النشاط االقتصادي احلقيقي -

 .وذلك على املستويني النظري والتطبيقي

مع تقدمي مجلة من التوصيات  ،االطالع على التجربة املاليزية وحماولة االستفادة منها -
ا يف أتطري ة أن تسد الثغرات والنقائص اليت تواجههاإلسالمياليت تسمح للدول 

 هذه الشعرية التعبدية. 

 منهج الدراسة -1-4

ة والقياسية اإلحصائيتستند هذه الدراسة إىل املنهج الكمي القائم على األساليب 
ويكون هذا من خالل استخدام مناذج ابنل  ،هبدف حتليل الظاهرة واختبار فرضيات الدراسة

(Panel Data) دي احلقيقي: دراسة مقارنة لدراسة أثر الزكاة يف حتفيز النشاط االقتصا
 (.2016-2005للوالايت املاليزية خالل الفرتة )

 الدراسات السابقة     -1-5

على –من بني الدراسات املهمة و  ،تعددت الدراسات اليت اعتنت بتحديد آاثر الزكاة
 اليت اطلعنا عليها نذكر ما يلي:-مستوى ماليزاي

ذجا رايضيا نظراي يربز دور ها منو ياليت قدم ف ،(Yusoff, 2006)دراسة الباحث  -
فالزكاة حسب رأي الباحث ميكن  ،أداة من أدوات السياسة املاليةبصفتها الزكاة 
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ففي حالة االنتعاش ميكن  ،استعماهلا يف مواجهة التقلبات الدورية لالقتصاد
أما يف حالة الكساد  ،أتجيل دفع الزكاة لتفادي حدوث الفجوات التضخمية

ت الزكاة املرتاكمة إلنعاش االقتصاد وبعث النشاط فيه فيمكن ضخ مزيد من نفقا
 .فالزكاة من الناحية النظرية ميكنها أن حتقق االستقرار االقتصادي ،من جديد

اليت توصل فيها الباحثون إىل أن توزيع  (Eko, Radiah, & Azhar, 2013)دراسة  -
ضعيف و ألثر هغري أن هذا ا ،الزكاة له أتثري إجيايب على االستهالك يف ماليزاي

لذلك أوصت الدراسة أن ال يقتصر توزيع الزكاة على تلبية  ،وقصري املدى
بل ال بد أن يشمل املساعدات النقدية اليت من شأهنا أن  ،احلاجات االستهالكية

 .تـُوَّلد ابستمرار تدفقات يف الدخل

واليت حاولوا من خالهلا   (Ahmad, Rashid, Fuadah, & Aziz, 2015)دراسة  -
آلية للحد من الفقر يف والية  بوصفها حث يف مدى فعالية توزيع الزكاة الشهرية الب

وقد  .حيث كان جمتمع الدراسة هم الفقراء واملساكني ،مباليزاي Kelantanكيلنتان 
أن توزيع الزكاة يقلل من نسبة إىل توصل الباحثون من خالل العينة املدروسة 

ه الوالية يؤدي إىل زايدة طفيفة يف دخل غري أن توزيع الزكاة يف هذ ،حدوث الفقر
لذلك مت اقرتاح منوذج بديل لتوزيع الزكاة من شأنه أن يساهم يف تعظيم  ،الفقراء

 .الرفاهية والتقليل من عدم املساواة يف الدخل

يف شكل مقارنة بني التجربتني اجلزائرية  (2015عبديل، و )خليل جاءت دراسة  -
الزكاة يف اجلزائر ال تزال دون املستوى أن إىل حيث توصل الباحثان  ،واملاليزية

االقتصادي و املطلوب الذي من شأنه أن ُيَساِهَم يف الرفع من حجم معدالت النم
أما يف ماليزاي فإن ارتفاع احلصيلة السنوية للزكاة  ،والتخفيف من حدة البطالة
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 0.51 االقتصادي يف ماليزاي بنسبةو سيؤدي إىل ارتفاع معدالت النم ،%1بنسبة 
 .%0.26وإىل اخنفاض معدالت البطالة بنسبة  ،%

أكدت أن سوء إدارة أموال الزكاة  (Ibrahim Nuhu & Gapur, 2018)دراسة  -
كما   ،حتقيق األهداف املرجوة من تطبيق هذه الشعرية التعبديةو يشكل عقبة حن

أن ن إىل اوقد أشار الباحث .اعتنت ابلقضااي املرتبطة جبمع وحفظ وتوزيع الزكاة
ين ال حيتاج إىل تدخالت أ وذلك يف ظل توفر النصوص  ،تعديالتو الزكاة نظام رابَّ

 الشرعية واألحاديث النبوية الصحيحة؛

مقارنة  إجراءو إضافة علمية إىل مجلة الدراسات السابقة هيف إن ما نطمح إىل تقدميه 
قة اليت ركزت على بني الوالايت املاليزية ابستخدام منهجية ابنل على عكس الدراسات الساب

إضافة هلذا سنعتمد على جمموعة من  ،برمتهاكانت على مستوى دولة ماليزاي و والية واحدة أ
 املتغريات االقتصادية الكلية لقياس أثر الزكاة عليها.

 أثر الزكاة يف ظل النماذج االقتصادية الرايضية -2

ناة إىل أخرى حبسب وختتلف درجة التأثري من ق ،إن أتثري الزكاة ميتد عرب عدة قنوات
 من أهم هذه القنوات نذكر ما يلي: ،غري مباشرةو نوعية التأثري اليت قد تكون مباشرة أ

 أثر الزكاة على االستهالك -2-1

تعددت الدراسات االقتصادية املتعلقة أبثر إعادة توزيع الدخل على حجم االستهالك 
لى العموم فإن امليل احلدي لكن ع ،غري أهنا مل جتمع على نتيجة واحدة ،الكلي يف اجملتمع

لذلك فإن  ،لالستهالك لدى الفقراء يكون أكرب من امليل احلدي لالستهالك لدى األغنياء
تضييق الفجوة بني اإلنفاق االستهالكي والدخل الالزم و أول أثر فعال لفريضة الزكاة ه
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د فرض مبعىن آخر فإن معامل دالة االستهالك ستصبح أكرب عن ،لتحقيق التوظيف الكامل
فإذا أخذان دالة  ،أي أن امليل احلدي لالستهالك وامليل املتوسط لالستهالك سريتفعان ،الزكاة

 :(MUNAWAR, 1985)ضة الزكاة ياالستهالك من الشكل اخلطي يف اقتصاد ال يطبق فر 

………….... (1) 
 و ي متثل متغرية الدخل، وكل منفه متثل متغرية االستهالك، أما  ن:إحيث 

 .، اثبتان، مع العلم أن: 
فإذا أردان معرفة امليل املتوسط لالستهالك، فيمكن احلصول عليه عن طريق قسمة 

 .على )1(املعادلة 
…………… (2) 

 ابلنسبة للدخل. (1-1)الك فينتج من اشتقاق املعادلة أما امليل احلدي لالسته
………………… (3) 

وإذا كان اجملتمع مقسم إىل فئتني، فئة جتب عليهم الزكاة، وفئة تستحق قبض الزكاة، 
إىل الفئة الثانية، كما أن دخل الفئة األوىل  فإن الفئة األوىل حتول نسبة من دخلها ولتكن 

، أما دخل ويف هذه احلالة فإن مبلغ الزكاة املدفوع من طرف الفئة األوىل هو  .وه
، وإذا افرتضنا أن امليل احلدي الستهالك الفئة املستحقة للزكاة الفئة الثانية فيصبح

ما نعرب عنه رايضيا  و الثانية وه ، كما أن امليل احلدي للفئة األوىل يكون أقل من الفئةوه
ووفقا هلذه االفرتاضات تصبح دالة االستهالك اخلطية يف االقتصاد  .

 هي: اإلسالمي

 
…………… (4) 
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 (4-1)، ينتج من قسمة املعادلة اإلسالميإن امليل املتوسط لالستهالك يف االقتصاد 
 هو: على 

) ……………….. (5) 

 وأما امليل احلدي لالستهالك فهو:
……………. (6) 

نالحظ أن كال من امليل احلدي واملتوسط لالستهالك يف اقتصاد يطبق الزكاة أكرب من 
وبذلك فإن التمثيل البياين  ،1امليل احلدي واملتوسط لالستهالك يف اقتصاد ال يطبق الزكاة

يف ظل اقتصاد يطبق الزكاة واقتصاد ال يطبقها ميكن متثيلها يف  لدالة االستهالك اخلطية
 الشكل التايل:

 أثر الزكاة على دالة االستهالك(: 1شكل رقم )

                                                           
ميكنك التأكد من هذه النتيجة عن طريق طرح كل من امليل احلدي واملتوسط لالستهالك يف اقتصاد يطبق الزكاة واقتصاد   1

 ب وأكرب من الصفر.موجو ال يطبق الزكاة، لتجد أن حاصل الفرق ه
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، التوازن العام والسياسات االقتصادية الكلية يف اقتصاد إسالمي، (1983) املصدر: خمتار حممد متويل

 .5(، اململكة العربية السعودية ص 1) 1، جامعة امللك عبد العزيز، اإلسالمياد جملة أحباث االقتص
 

ن الزكاة واالستهالك الكلي يف اجملتمع مها يف إميكن القول  ،بناء على هذا الشكل
وبذلك انتقلت دالة  ،فتطبيق الزكاة أدى إىل ارتفاع امليل احلدي لالستهالك ،عالقة طردية
 ع بقاء االستهالك التلقائي على حاله.م ،األعلىو االستهالك حن

أما إذا اعتربان أن دالة االستهالك هي من الشكل غري اخلطي، واملعرف ابلنموذج التايل 
 :(1983)متويل، 

………….. (7) 
فبالنسبة القتصادايت الدول اليت ال تطبق فريضة الزكاة، فإن امليل املتوسط وامليل  

 غري اخلطية مها: احلدي لدالة االستهالك
………… (8) 

………….…. (9) 
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أما عند تطبيق فريضة الزكاة، مع األخذ بعني االعتبار ذلك التقسيم احلاصل يف 
إىل فئتني، فئة تدفع الزكاة، وفئة تقبض الزكاة، مبعىن أن جزءًا من دخل  اإلسالمياجملتمع 

ووفقا هلذا التقسيم العمودي، فإن دالة االستهالك  .الثانيةالفئة األوىل يتم حتويله إىل الفئة 
 تصبح كما يلي:

…………… (10) 
 إن امليل املتوسط لالستهالك وامليل احلدي لالستهالك عند تطبيق الزكاة مها:

……….. (11) 

……… (12) 

( نالحظ ارتفاع  12( مع املعادلة )9ادلة )( واملع11( مع املعادلة )8مبقارنة املعادلة )و 
كل من امليل املتوسط لالستهالك وامليل احلدي لالستهالك بعد تطبيق فريضة الزكاة، 

 األعلى.و دالة االستهالك غري اخلطية حنستنتقل و 

 أثر الزكاة على االستثمار -2-2

ولعل حمصلة  ،إن للزكاة مجلة من اآلاثر اليت متارسها على االستثمار الكلي يف اجملتمع
)احلجازي، نذكر من بني هذه اآلاثر ما يلي و  .هذه اآلاثر هي الزايدة يف حجم االستثمارات

2004): 
فهي حتارب االكتناز الذي يعترب  ،فرض الزكاة يكون على الثروات اليت هي قابلة للنمو ✓

حيول دون حتقيق أعلى  احيث يقف حاجز  ،يف حقيقة األمر تسراب للدخل واإلنتاج
ن صاحب املال يسعى إإذ  ،فالزكاة حتارب جتميد األموال ،ت النشاط اإلنتاجيمستواي

 .دوما الستثماره طاملا كان العائد احملقق أكرب من الصفر
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ن إعادة إتساهم يف زايدته؛ حيث  جندها ،إذا نظران إىل الزكاة من زاوية الطلب الكلي  ✓
الطلب الكلي؛ الذي بدوره  توزيع الدخل لصاحل الفقراء واملساكني سيؤدي إىل زايدة

 .سيحفز املستثمرين على زايدة استثماراهتم لتلبية الطلب املتزايد

أن إعطاء الفقري إىل حد اإلغناء و ه ،كذلك من بني آاثر الزكاة يف حتفيز االستثمار   ✓
ِهُم يف  يتضمن توفري رأس املال اإلنتاجي من آالت حرفية ومؤسسات مصغرة؛ مما َسُيسق

 .ستثمارات الكلية يف جمتمع الزكاةدفع وترية اال

ة جيعل املستثمرين يف اإلسالميإن مصرف الغارمني الذي ميثل جانبا من نفقات الدولة  ✓
ففي حال خسارة املستثمر فإن نصيبا من هذا السهم َسيـُوََّجُه  ،مأمن من عنصر املخاطرة

كون منشأ هذه مع األخذ بعني االعتبار أن ال ي ،لتغطية حجم اخلسائر اليت وقع فيها
 .التقصريو اخلسائر اإلمهال أ

ففي جمتمع الزكاة يكون  ،ومن بني عوامل جناح االستثمار توفر األمن واالستقرار ،هذا ✓
املناخ السائد مستقرا اجتماعيا وسياسيا؛ نظرا الخنفاض معدالت الفقر ومعدالت اجلرمية 

 .املرتبطة ابألموال
يف جمتمع الزكاة؛ نظرا الستقرار وثبات أحكام الزكاة إن درجة املخاطرة وعدم التأكد تـَقُِّل  ✓

 .أما الضرائب فإهنا تتميز ابلتغري وعدم الثبات ،مع مرور الوقت

إن النفقات املخصصة "يف سبيل هللا" تعمل بطريقة مباشرة على رفع الكفاية احلدية  ✓
من خالل حتقيق األمن الداخلي الذي سيشجع القطاع اخلاص على  ،لالستثمار

 كما سيوجه جزءاً من االستثمارات إىل القطاع احلريب.  ،ستثماراال

 ،إن مجلـــــــــة اآلاثر اليت ذكرانها ستعمل على التغيري يف شكل دالة االستثمـــــــــار الكلية
 (:2موضــــــح يف الشكل التايل رقم )و مثلما ه



 121  أثر الزكاة في تحفيز النشاط االقتصادي دراسة قياسية مقارنة/إدريس عبدلي 

 

 

 

 (: أثر الزكاة على دالة االستثمار2شكل رقم )

 
 .30ص  ،مرجع سبق ذكره ،املصدر: خمتار حممد متويل

( يوضح ذلك التغري الذي يطرأ على دالة االستثمار عند تطبيق 2إن الشكل رقم )
ن دالة االستثمار هي يف عالقة طردية مع حجم الربح املتوقع، فنجد أن دالة إالزكاة، حيث 

أكرب من و الذي ه من معدل الربح املتوقع  تنطلق Zقبل تطبيق فريضة الزكاة  Iاالستثمار
تنطلق من معدل ربح متوقع  ZIالصفر، أما عند تطبيق فريضة الزكاة فإن دالة االستثمار 

، مث تبدأ يف االرتفاع بوترية -يتم تغطية اخلسائر من خالل مصرف الغارمنيو  -يساوي الصفر
فإن حجم  د معدل ربح متوقع يساوي نه عنإ، حيث Iأكرب مقارنة بدالة االستثمار 

 2I، أما بعد تطبيق الزكاة فإن حجم االستثمار يساوي 1Iاالستثمار قبل تطبيق الزكاة يساوي 
 .1Iأكرب من و وه

 

I 

ZI 

1I 2I 

 

 

 

معدل الربح 
 املتوقع

حجم 
 االستثمار
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 أثر الزكاة على البطالة -2-3

فالبطالة املقنعة تنشأ  ،ساهم الزكاة يف احلد من مشاكل البطالة أبنواعها املختلفةت
 ،التناسب بني عرض العمل وعناصر اإلنتاج األخرى املكملة األشد ندرةبسبب عدم 

وال  ،مع احملافظة على االستثمارات املتبقية ،الزكاة يف حتفيز االستثمارات اجلديدةتساهم و 
شك أن هذا سيولد عناصر إنتاج إضافية تتعاون مع عنصر العمل. أما البطالة الدورية فإن 

املتشائمة واخنفاض الكفاية احلدية لرأس املال وارتفاع تفضيل التوقعات و منشأها الرئيس ه
نظرا لفورية دفعها  ،فالزكاة تساهم يف عالج التقلبات الدورية يف النشاط االقتصادي ،السيولة

وإمنا تشمل السنة  ،ِضفق إىل ذلك إهنا ال تقتصر على فرتة زمنية حمددة ،حال استحقاقها
عينية حتد من اإلنفاق النقدي غري الضروري الذي سيقلل من كما أن الزكاة ال  ،املالية كلها

 ،فإن توفري الغذاء والكساء والعالج والسكن ،حدة التضخم. أما خبصوص البطالة اهليكلية
وتوفري برامج التدريب وإعادة التأهيل للقوة العاملة؛ سيزيد  ،واإلنفاق على طالب العلم النافع

اإلنتاج املختلفة؛ وبذلك ستخفف الزكاة من العوائق اليت من قدرهتم على االنتقال بني فروع 
 حتول دون انتقال اليد العاملة بني الوظائف والصناعات املرتبطة بعنصر التكنولوجيا.

فتأسيس صناديق للزكاة وتنظيمها  ،دون أن نتجاهل مؤسسة الزكاة يف حد ذاهتا ،هذا
ما يعرف " ابلعاملني و يدان وهضمن إطار قانوين؛ سيخلق يدا عاملة جديدة يف هذا امل

وصرفها يف  ،املوزع واملؤمتن على حسن أدائها واحلفاظ عليها ،احملصي ،عليها" فمنهم اجلايب
كل هذا سيخلق حيوية وديناميكية من شأهنا امتصاص جزء من اليد العاملة   ،سبلها احملددة

 .(2004جازي، )احل ،(1985)النقيب،  ،(2009)راببعة، اليت تعاين من شبح البطالة 

 

 



 123  أثر الزكاة في تحفيز النشاط االقتصادي دراسة قياسية مقارنة/إدريس عبدلي 

 

 

 أثر الزكاة على التنمية االقتصادية -2-4

تعترب التنمية االقتصادية هدفًا منشودا جلميع اقتصادايت الدول سواء منها املتقدمة 
االقتصادي الذي و فالتنمية االقتصادية تشمل مجيع األفراد يف اجملتمع عكس النم ،املتخلفةو أ

ملية حيدث من خالهلا تغري شامل ومتواصل كما أن التنمية االقتصادية هي ع  ،ميس فئة قليلة
مصحوب بزايدة يف متوسط الدخل احلقيقي وحتسن يف توزيع الدخل لصاحل الطبقات الفقرية 

فالزكاة تساعد يف حتقيق التنمية االقتصادية يف اجملتمع  ،ونوعية احلياة وتغري يف هيكل اإلنتاج
وبلغة  .ار والتوظيف يف االقتصاد الوطيناملسلم بصورة فاعلة عن طريق زايدة اإلنتاج واالستثم

األعلى بعد مرور فرتة زمنية و فإن منحىن إمكانيات اإلنتاج سينتقل حن ،اقتصادية تقنية دقيقة
وذلك ما نعرب  ،وبذلك يتحقق التوازن عند مستوايت أعلى من الرفاهية االجتماعية ،معينة

 (.3عنه يف الشكل املبسط التايل رقم )

 ر الزكاة على إمكانيات الناتج الوطين(: أث3شكل رقم )

 

E

1 

E

2 

E

3 

I 

II 

II

I 

حجم 
السلع 
 الرتفيهية

حجم 
السلع 

 ضروريةال

A 

B 

C 
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جملة  ،ةاإلسالميالزكاة والتنمية يف البيئة  ،(2004)املصدر: املرسي السيد احلجازي 
 .14ص  ،(2)17 ،اإلسالميمعهد االقتصاد  ،جامعة امللك عبد العزيز

فبافرتاض أن  ،لناتج الوطين( أتثري الزكاة على منحىن إمكانيات ا3يوضح الشكل رقم)
فإن الزكاة ستنقل منحىن  ،سلع ضرورية وسلع ترفيهية ،االقتصاد ينتج جمموعتني من السلع

وبذلك  ،إىل املستوى الثاين فاملستوى الثالث ،إمكانيات الناتج القومي من املستوى األول
اليت  3Eفالنقطة  2Eطة إىل النق 1Eينتقل مستوى التوازن العام يف االقتصاد الوطين من النقطة 

مبا يتضمن حتقيق  ،يتحقق عندها مستوى أعلى من إنتاج السلع الضرورية والسلع الرتفيهية
مـع اإلشارة إىل أن نقاط التوازن  ،مستوايت الكفاية ألبناء اجملتمع وحتسني مستوايهتم املعيشية

2E 3وE رب من السلع الرتفيهية؛ نظرا إنتاج وتوفري السلع الضرورية بنسبة أكو متيل إىل االجتاه حن
 إلعادة توزيع الدخل من األغنياء إىل الفقراء.

 (:4ميكن إجيازه يف الشكل املوايل رقم )  ،إن خالصة ما مت عرضه حلد اآلن
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 (: االقتصاد الكلي للزكاة4شكل رقم )

 

 

 

   

 

 

ومن مث  دة التوظيفايز 
 اض البطالةاخنف

زايدة رأس املال الثابت 
يف املدى الطويل ومن 

مث زايدة القاعدة 
 انتعاش االقتصاد الكلي االنتاجية
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الطبقة ن أموال الزكاة تتوجه بنسبة كبرية إىل نالحظ أ (،4)من خالل الشكل رقم 
أي أن هذه الفئة  ،يكون ميلها احلدي لالستهالك مساواي إىل الواحد ،الفقرية من اجملتمع

الذي  ،ستنفق دخلها كلية مبا فيها الزكاة املقبوضة؛ مما سيؤدي إىل زايدة الطلب الكلي
فيزيد الطلب على استخدام عناصر اإلنتاج  ،سيقابله زايدة يف اإلنتاج )العرض الكلي(

كما أن ثروات الفئة   ،وبذلك تنخفض البطالة وترتفع األجور واألرابح ،رأس املال()العمل و 
النتيجة النهائية هي حصول انتعاش يف تكون و  ،وبذلك سرتتفع حصيلة الزكاة ،املنتجة ستزداد

 االقتصاد الكلي.

دراسة مقارنة للوالايت املاليزية  :أثر الزكاة يف حتفيز النشاط االقتصاد احلقيقي -3
  خدام مناذج ابنلابست

قبل حتديد أثر الزكاة يف حتفيز النشاط االقتصادي احلقيقي مباليزاي، سنقدم حملة موجزة 
سرتاتيجيات واآلليات اليت اتبعتها ماليزاي يف جباية عن بنية نظام الزكاة يف ماليزاي وأهم اإل

 الزكاة.
 مراحل تطورهو حملة عامة عن بنية نظام الزكاة يف ماليزاي  -3-1

ضمـن النقـاط الرئيسـة التاليــــة  اة يف ماليزيـــاتقــدمي املراحــل اليت عرفها نظام الزكـ ميكــن
(Ab Rahman, Alias, & Omar, 2012): 

 مرحلة ما قبل االحتالل الربيطاين  -أ

إىل ماليزاي خالل القرن الثالث عشر ميالدي، ومعه بدأ تطبيق الزكاة  اإلسالمدخل 
ث كان أداؤها يتم بطريقة فردية، يقوم املزكون بدفع زكاهتم إىل األئمة شعرية دينية، حيبصفتها 
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خل، ومل إالذين يتولون توزيعها على األصناف اليت ذكرها القرآن الكرمي من فقراء ومساكني،...
 .تكن هنالك بياانت رمسية حول حصيلة الزكاة وعدد املستفيدين منها

 مرحلة االحتالل الربيطاين -ب

الحتالل الربيطاين خالل أواخر القرن الثامن عشر مت الفصل بني أمور مع جميء ا      
الدين والسياسة، فاألمور املتعلقة ابلدين يتم إدارهتا من خالل هيئة خاصة اتبعة لكل والية 

 Majlis Ugama Dan Istiadatوـــــــــة واألعراف املاالياإلسالميتدعى مبجلس الشــــــــؤون 

Melayu ،  ُالعلوم و القوانني، و السياسة، و َداُر األمور املتعلقة ابالقتصاد، يف حني ت
والتكنولوجيا من طرف االحتالل الربيطاين، وبذلك أصبحت إدارة الزكاة خاضعة هلذه 

حنوها مجيع الوالايت و تعترب والية كلينتان أول من أنشأت هذا اجمللس، لتحذو  .اجملالس
قدميها إىل هذه اجملالس الوالئية اليت تتكفل بتوزيعها، املاليزية، حيث يتم جتميع الزكاة ليتم ت

ولإلشارة فإن إدارة أموال الزكاة ليست من صالحية احلكومة، ابستثناء والية قدح اليت توىل 
 .فيها سلطان الوالية إدارة شؤون الزكاة آنذاك

 
 إدارة الزكاة خالل فرتة ما قبل التسعييات -ت

والية جباية أموال الزكاة وإنفاقها، فقد مت إصدار مع استقالل ماليزاي توىل سلطان كل 
لتنظيم جباية الزكاة، الذي مبوجبه يصبح بيت  1960ة سنة اإلسالميقانون اإلدارة الدينية 

ويف هذه الفرتة كانت  .(2010)سليمان، املال املؤسسة اليت هلا سلطة مجع وصرف الزكاة 
ىل الرتكيز على دفع الزكاة من حمصول األرز  حصيلة الزكاة ضعيفة ويعود هذا ابلدرجة األوىل إ

أعطيت هلا أولوية قصوى ابعتبار األرز أهم حمصول يقتات منه الشعب املاليزي، كما مل  الذي
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وفيما يلي نقدم بعض  .يتم تطوير طرق جباية الزكاة على الدخل والشركات واملمتلكات
اليزية اليت كانت فيها زكاة الفطر حسب بعض الوالايت املات املتعلقة حبصيلة الزكاة اإلحصائي

  (Nik Mustapha, 1987)تشكل حصة األسد من إمجايل الزكاة 

( حصيلة الزكاة يف بعض الوالايت املاليزية خالل فرتة ما قبل 1جدول رقم )
 التسعينات

 1985سنة  1983سنة  1980سنة  السنوات

 الواليات

 زكاة الفطر

الوحدة 

 )دوالر(

 إجمالي الزكاة

دة الوح

 )دوالر(

نسبة 

زكاة 

الفطر 

من 

إجمالي 

 %الزكاة 

 زكاة الفطر

الوحدة 

 )دوالر(

 إجمالي الزكاة

 الوحدة )دوالر(

نسبة 

زكاة 

الفط

ر من 

إجمال

ي 

الزكاة 

% 

 زكاة الفطر

 الوحدة )دوالر(

 إجمالي الزكاة

الوحدة 

 )دوالر(

نسبة 

زكاة 

الفطر 

من 

إجمالي 

 %الزكاة 

اإلقليم 

االتحادي 

 )كواالملبور،

بوتراجايا، 

 البوان (

472264 760034,74 62 % 572110,00 21555737,54 27 % 748063,50 262788,37 28 % 

 % 71 2496933,60 1775718,24 % 71 2289135,2 1626226,63 % 81 1704289,20 1380825,46 بيراك

 % 48 1132833,26 540183,74 % 57 840683 478427,00 % 66 693837,85 461446,48 ترينيغانو

Source: Nik Mustapha, B. H. (1987, Aug-Sep). Zakat in Malaysia-present and Futur Status. 

Journal of Islamic Economics, 1(01), P 56. 

( مكانة زكاة الفطر من إمجايل الزكاة ، حيث شكلت أكثر من 1يوضح اجلدول رقم )
يف  .ا ابلدرجة األوىل إىل سهولة احلصول عليهامن الزكاة اليت متت جبايتها، ويعود هذ 60%

قليم االحتادي يف اإل 1985و 1983املقابل عرفت اخنفاضا حمسوسا خالل سنة 
بوتراجااي والبوان( وذلك نظرا الرتفاع حصيلة الزكاة على الثروة واألعمال، و )كواالملبور، 

لساكنون يف هذا ، فا1985على ثروته خالل سنة  امزكي 1749حيث أحصى هذا االقليم 
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ة، يضاف اإلسالميقليم )عاصمة ماليزاي وضواحيها( لديهم وعي كبري جتاه هذه الشعرية اإل
إىل هذا ارتفاع املستوى املعيشي مقارنة ابلوالايت األخرى وحسن إدارة الزكاة يف هذه 

 املنطقة.
ل كذلك فإن والية سالنغور شهدت ارتفاعا يف عدد املزكني على ثروهتم، فقد انتق

، أما والية قدح وبريليس فهما مشتهراتن امزكي 681إىل  1975سنة  330عددهم من 
ما يشكل و دوالر يف والية بريليس وه 470000 الزكاةإبنتاج األرز، حيث بلغت حصيلة 

 % من إمجايل الزكاة. 75
إن حصيلة الزكاة يف هذه الفرتة كانت جد هزيلة، ويرجع هذا إىل عدة أسباب من 

 أمهها :
، فالناس ليسوا على دراية بكيفية اإلسالمهل العام مبفهوم وموقع الزكاة يف اجل -

حساب الزكاة وخاصة على الثروة واألعمال التجارية، إذ يقتصر فهمهم للزكاة 
 .على "زكاة الفطر"

عدم كفاءة القائمني على تسيري وإدارة الزكاة، وهذا نتيجة حتمية ظهرت جراء  -
فالقائمني على إدارة الزكاة ليس هلم صالحيات واسعة الفصل بني الدين والدولة، 

 .يف فرض الزكاة مقابل اإلدارات األخرى، إضافة إىل نقص اإلداريني
كانت اجملالس الدينية غري قادرة على ضبط الفئات اليت من املفرتض أن تدفع  -

 .زكاهتا، فقد كان املزارعون أهم فئة يتم حتصيل الزكاة منها
ملزكني واجملالس الدينية، حيث يقوم بعض من املزكني بدفع زكاهتم انعدام الثقة بني ا -

مباشرة إىل الفقراء، وهذا يفرض على اجملالس الدينية أن تكون أكثر تنظيما 
 وشفافية يف إدارة أموال الزكاة.
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 ات نإدارة الزكاة خالل فرتة ما بعد التسعي -ث

قطاعات عديدة، ت دخلت ماليزاي غمار اخلصخصة الذي مشل امع مطلع التسعين
ــ و ويف هذا الشأن انتقلت إدارة الزكاة من القطاع العام إىل القطاع اخلاص وه ما يعرف بـ

"خصخصة الزكاة"، حيث مت إنشاء شركات خاصة تتوىل مجع وتوزيع الزكاة، وقد كان ذلك 
 Lembagaبوالية كواالملبور،  1991سنة  Pusat Pungutan Zakatبشكل متدرج، مثل: 

Zakat بوالية سالنغور،  1994ة سنPusat Urus Zakat Pulau  بوالية  1994سنة
كانت "خصخصة الزكاة" متضمنة و بوالية ماالكا.  2001سنة   Pusat Zakatبينانج،..، 

 :(Ahmed & Zainuddin, April 2017)النقاط التالية 
التسويق، و  ة،اإلسالميتوفري العدد الكايف من اليد العاملة املؤهلة يف ميدان املالية  -

 .األحباث التطبيقيةو اإلدارة و 
 .االستفادة من التكنولوجيا احلديثة يف تسيري مجيع العمليات املتعلقة ابلزكاة -
تعمل الشركات املكلفة جبباية الزكاة بشفافية اتمة، مما يعمل على زايدة االبتكار   -

 .واالبداع هبا

ي تسهيل جباية ودفع الزكاة اعتمدت ماليزاي خالل هذه الفرتة على نقطة جوهرية، وه
دون مشقة وعناء من خالل االعتماد على األنظمة التكنولوجية العالية مع إعطاء االستقاللية 

سرتاتيجية أعطت آللية الزكاة ثقة كبرية من طرف التامة لصناديق الزكاة، ولعل هذه اإل
 اجلماهري.

)سليمان، اة نذكر ما يلي من بني الطرق احلديثة اليت اتبعتها ماليزاي يف جباية الزك
2010): 
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شبابيك البنوك: يتوىل أحد املندوبني املكلفني من طرف صناديق الزكاة جبمع الزكاة،  -
إذ يقوم املزكي مبأل استمارة حتتوي على مجيع معلوماته مع حتديد مبلغ الزكاة 

 .ونوعها
 تضع مكاتب الربيد: يستطيع املزكي أن يدفع زكاته عن طريق مكاتب الربيد اليت -

استمارات خاصة بدفع الزكاة، كما يتحصل املزكي على إشعار رمسي فور دفعه 
 .الزكاة من طرف صندوق الزكاة

برانمج خصم الراتب: يف بعض األحيان ال يستطيع املزكي أن يتجه إىل الشبابيك  -
يف و مكاتب الربيد، مما يسمح له هذا الربانمج بدفع زكاته ابلتقسيط أو البنكية أ

واحدة، ولتحفيز املوظفني على دفع الزكاة، فقد تبنت ماليزاي برانجما  شكل دفعة
برانمج "خصم الضريبة"، حيث جيب على رب العمل أن يصرح و مكمال وه

ابملوظفني الذين دفعوا زكاهتم حىت يتم ختفيض الضرائب ابملقدار الذي مت دفعه يف 
نقدية يف وحدة  50شكل زكاة، فإذا دفع املوظف خالل شهر معني مقدار 

 .وحدة نقدية 50شكل زكاة، فسيخصم له من الضريبة 
 .نرتنتالدفع للبنك عن طريق اإل -

إن توزيع الزكاة يف ماليزاي يتم يف إطار برامج سنوية يتم التخطيط هلا، فمثال يف والية  
كواالملبور جند أن صندوق الزكاة هبذه الوالية وضع أربع برامج وهي: الربانمج االقتصادي، 

والربانمج الدعوي، وكل يتضمن مجلة من  ،الربانمج التعليميو انمج االجتماعي، الرب 
 PUSAT PUNGUTAN ZAKAT)ايل تالنشاطات اليت ميكن تلخيصها يف الشكل ال

(PPZ-MAIWP), 2014) :  
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 خطة توزيع الزكاة يف والية كواالملبور (:2شكل رقم )

 
Source : Pusat Pungutan Zakat (PPZ-MAIWP). (2014). Ringkasan laporan zakat 2014. 

Kuala lumpur, P 12. 

هذه هي اخلطوط العريضة اليت تتبناها صناديق الزكاة يف توزيع الزكاة املتحصل عليها،  
تعديلها حسب طبيعة الوالية و كما أن كل صندوق له احلق يف توسيع هذه الربامج أ
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لة الزكاة يف ماليزاي ارتفاعا مستمرا واحتياجات الفقراء، وجراء هذه السياسة شهدت حصي
 موضح يف اجلدول التايل: و( مثلما ه2016-1999خالل الفرتة )

 
(: تطور حصيلة الزكاة يف ماليزاي حسب الوالايت خالل السنوات: 1جدول رقم )

1999 ،2004 ،2009 ،2014 ،2016. 
 الوحدة: رنغت

 الواليات
 السنوات

1999 2004 2009 2014 2016 

FEDERAL 

TERRITORIES 

36019248.99 
147587898.5 248803798.2 540795062.34 615199108.06 

SELANGOR 37760000 159834252.8 283648722 582120473 673736282.00 

JOHOR 28591949 54732942.45 109231254.9 211218871.25 250000000 

TERENGGANU 12499444.4 42870576.42 73524193.31 120116379.6 133360064.38 

PERAK 15695046.19 33848479.38 67189291.45 114588532.29 140019980.75 

PULAU 

PINANG 

10388466.96 
30589545.62 47952153.34 87935987.8 105611249.00 

PAHANG 9375239.47 35971733.59 71868302.65 109325106.94 122248982.33 

KELANTAN 9533087.9 35641537.75 66522450.31 133321295.88 162800000 

KEDAH 8399694.93 35227089.74 67578342.14 128400303.04 140448128.00 

NEGERI 
SEMBILAN 

8763046.43 
25821205.04 42275136.39 88200428.43 104760380.36 

MELAKA 7656745.87 19464653.26 30721955.12 58280964.15 70536697.22 

SARAWAK 4611670 20548322.81 36915094.91 67319511 72082740.00 

SABAH 4354191 16648793.71 25388088.73 52829145.28 63704056.64 

PERLIS 2469199.4 11847141.66 25253015.1 162327654 215315000.04 

Total 196117030.54 670636176.73 1196873807.55 2456781729 2869824684.78 

Source : Pusat Pungutan Zakat PPZ, Malaysia, 2016. 

( مدى التطور احلاصل يف حصيلة الزكاة مباليزاي، حيث انتقلت 1يبني اجلدول رقم )
أي  2016سنة  2869822668.78إىل  1999رنغت سنة  196117030.54من 

ايت ارتفاعا عرفت حصيلة الزكاة بشىت الوال هنفسيف الوقت و حبوايل أربعة عشر ضعفا، 
ملحوظا، غري أن املسامهة النسبيـــــــة لكل واليــــــــة سجـــــــــــلت استقــــــــرارا طـــــــــوال هذه الفتــــــرة، 
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% لكل والية تقريبا، أما  22سالنغور يف الصدارة بنسبة و حيث كانت والييت كواالملبــــــور 
 إمجايل الزكاة كانت ضعيفة مقارنة هباتني الواليتني، الوالايت األخرى فإن درجة مسامهتها يف

ويعود هذا األمر إىل عدة عوامل من أمهها درجة تنظيم صناديق الزكاة ومدى وعي املواطنني 
 البنية السكانية. و ارتفاع املستوى املعيشي هباتني الواليتني، و أبمهية هذه الشعرية، 

تصادي احلقيقي يف الوالايت دراسة قياسية ألثر الزكاة على النشاط االق -3-2
 املاليزية

نسعى من خالل هذا اجلزء التطبيقي إىل تقييم اآلاثر الفعلية اليت أحدثتها الزكاة على  
صعيد النشاط االقتصادي احلقيقي يف الوالايت املاليزية ابستخدام منهجية ابنل، حيث 

 نتاج.سنبحث عن أثر الزكاة على االستهالك مث البطالة وكذا اإل
ة املتعلقة ابلزكاة من صندوق الزكاة بكواالملبور اإلحصائيقد مت احلصول على البياانت ل

Pusat Pungutan Zakat PPZ أما املتغريات االقتصادية الكلية حسب الوالايت فإننا ،
ات مباليزاي. هذا، ونشري إىل سعينا للحصول على قيم اإلحصائيحتصلنا عليها من مديرية 

الثابتة لكن استحال ذلك ابلرغم من حماوالتنا العديدة مع اهليئة املكلفة  املتغريات ابألسعار
 ات.اإلحصائيبنشر 

 أثر الزكاة على االستهالك  3-2-1
 تتكون النماذج القياسية اليت سنقرتحها من املتغريات التالية:

: لوغاريتم االستهالك العائلي السنوي حسب الوالايت خالل فرتة   
 .2016إىل سنة  2005ة ممتدة من سنة زمني

: لوغاريتم الزكاة احملصلة سنواي حسب الوالايت خالل فرتة زمنية  
 .2016إىل سنة  2005ممتدة من سنة 
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: لوغاريتم االستهالك العائلي املؤخر بسنة واحدة حسب الوالايت  
 .2016 إىل سنة 2006خالل فرتة زمنية ممتدة من سنة 

 Fixedسنقدر منوذجني ساكنني: النموذج األول يدعى بنموذج التأثريات الثابتة 

Effects Model وذلك للتعبري عن  ،الذي يسمح ملعلمة التقاطع أن تتغري حسب الوالايت
 Randomمنوذج التأثريات العشوائية و االختالف بني الوالايت، يف حني النموذج الثاين ه

Effects Models   ومها اختالف األفراد  ،يشري إىل وجود اختالف بسبب عاملني ووه
عبارة و أما النموذج الثالث فه .وذلك حسب السنوات ،)الوالايت( يضاف إليه عامل الزمن

 عن منوذج ابنل ديناميكي.
، وكانت النتائج  STATA 12.0اعتمدان يف عملية التقدير على الربانمج املعلومايت 

 ملخصة كما يلي:
(: نتائج تقدير أثر الزكاة على االستهالك العائلي يف الوالايت 2قم )جدول ر 

 املاليزية
نموذج التأثيرات الثابتة  املتغيرات

FEM 

نموذج التأثيرات العشوائية 

REM 

نموذج بانل الديناميكي 

DPM 

Constatnt 
16.6980 

*(52.59) 

16.4095 
*(26.69) 

/ 

 

0.3980 
*(5.68) 

0.4048 
*(12.99) 

0.0987 
*(6.26) 

 
/ / 

0.9287 
*(76.26) 

AR(1) 0.7527 0.2527 / 

 
0.2465 0.2568 0.99 
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تعين ذات داللة إحصائية عند مستوى  *ما بني قوسني )( متثل إحصائية ستودنت،  
   %. 1معنوية 

منوذج التأثريات و إن النماذج الساكنة اليت اقرتحناها )سواء منوذج التأثريات الثابتة أ
( تؤكد وجود عالقة طردية بني الزكاة احملصلة يف الوالايت واالستهالك العائلي، العشوائية

، وهذا عند عزل  0.40فارتفاع الزكاة بوحدة واحدة سيؤدي إىل ارتفاع االستهالك العائلي بـــ 
مجيع املتغريات االقتصادية األخرى اليت من شأهنا أن تؤثر على االستهالك، كما أن معامل 

% من التغريات يف االستهالك العائلي حسب الوالايت ترجع  25ح أن نسبة التحديد يوض
 % ملتغريات أخرى. 75إىل التغريات يف الزكاة اليت يتم حتصيلها، يف حني تبقى نسبة 

 ، Hausmane testتكون املفاضلة بني النموذجني السابقني وفق اختبار هومسان 
يؤكد  وة أفضل من منوذج التأثريات الثابتة، وهالذي يشري إىل أن منوذج التأثريات العشوائي

ن االختالفات احلاصلة  يف أثر الزكاة على االستهالك العائلي مردها إىل أنتيجة مهمة توضح 
ن حصيلة الزكاة ختتلف من والية إومها األفراد والزمن، وهذه نتيجة منطقية حيث  ،عاملني

ان أهم الوالايت املسامهة يف حصيلة الزكاة ألخرى فنجد أن والييت كواالملبور وسالنغور تعترب 
 .السنوية على مستوى القطر املاليزي، يف حني تساهم الوالايت األخرى بشكل ضعيف

يضاف إىل هذا أن العامل الزمين من شأنه أن حيدث اختالفا بني الوالايت، فنجد أن إدارة 
وهذا سيؤدي إىل  ،اتاألسوء عرب السنو  واألحسن أ وصناديق الزكاة قد تشهد تغريا حن

 .حدوث اختالف يف مستوى الزكاة احملصلة
توضح نتائج منوذج ابنل الديناميكي أن إدراج متغرية االستهالك املؤخر بسنة واحدة ، 
أدى إىل تغري شديد يف مدى أتثري  الزكاة على االستهالك العائلي، حيث اخنفضت قيمة 

احدة سيؤدي إىل ارتفاع االستهالك العائلي فارتفاع الزكاة بوحدة و  ،معامل 
، أما ارتفاع االستهالك العائلي للسنة املاضية بوحدة واحدة سيؤدي إىل ارتفاع  0.0987بـــ 
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وهي نتيجة منطقية، فمستوى حتصيل الزكاة  0.9287االستهالك العائلي للسنة احلالية بــ 
ذان نسبة الزكاة من الناتج الداخلي اخلام أخو مباليزاي مل يصل إىل املستوى احلقيقي املنشود فل

جند أهنا جد ضعيفة مقارنة ابملتغريات االقتصادية الكلية كاالستثمار واالدخار، فخالل الفرتة 
% إىل  0.07جند أن هذه النسبة انتقلت من   2016إىل سنة  1999املمتدة من سنة  

 دارة الزكاة. وهذا ابلرغم من التطورات اهلائلة اليت حصلت يف إ ، 0.24%
 أثر الزكاة على البطالة 3-2-2

 :1سنخترب اآلن مدى أتثري الزكاة على البطالة من خالل اقرتاح النموذج القياسي التايل

 
 حيث أن:

إىل  1999: متثل معدالت البطالة لكل والية خالل الفرتة املمتدة من سنة  
 .2016سنة 

 ( حسب الوالايت.2016-1999الزكاة خالل الفرتة )و لنم: املعدل السنوي  
 إن نتائج التقدير حسب الوالايت أعطتنا اجلدول التايل:

 (: نتائج تقدير أثر الزكاة على البطالة حسب الوالايت3جدول رقم )
 النموذج املقدر الواليات

FEDERAL 

TERRITORIES 
 

 *** 1.84)-(          *(25.74) 

SELANGOR  
                   0.01)-(          *8.18)(  

JOHOR  

                                                           
قبل تقدير النماذج القياسية لكل والية قمنا بتقدير نموذجي التأثيرات الثابتة والعشوائية، لكن النتائج   1

 كل نموذج على حده. ك قمنا بتقدير لة أثبتت عدم صالحية هذه النماذج، لذحصائياال 
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0.47)-(       *(12.92) 

TERENGGANU  
**2.46)-(      *(25.55) 

PERAK  
1.11)-(   *(16.75) 

PULAU PINANG  
(1.03)      *(13.88) 

PAHANG  
0.03)-(      *(23.05) 

KELANTAN  
1.51)-(      *(15.69) 

KEDAH  
(1.60)      *40)(16. 

NEGERI SEMBILAN  
*(4.49)                  *4.14) -(          **(1.93)  

MELAKA  
***0.97)                  (2.15)-(          * (3.76)  

SARAWAK  
***(1.25)                  (3.21)          * (10.01)  

SABAH  
*** (1.76)                (1.40)            * (23.58)  

PERLIS  
0.005)-(      *(17.46) 

تعين ذات داللة إحصائيــــــــة  ***، **،  *ما بني قوسني )( متثل إحصائيــــــــة ستودنت، 
 % على الرتتيب. 10%،  5%،  1عند مستــــوى معنوية 

ومعدالت البطالة يف تؤكد النماذج القياسية املقدرة وجود عالقة عكسية بني الزكاة 
أغلب الوالايت املاليزية، ابستثناء بعض الوالايت اليت حتصلنا فيها على عالقة موجبة بني 
الزكاة ومعدالت البطالة،  أما عن الوالايت اليت كانت نتائجها متوافقة مع األسس النظرية، 

لنسبة لإلقليم فمثال اب .فإن قيمة معامل الزكاة كانت جد ضعيفة وليست هلا داللة إحصائية
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% سيؤدي إىل اخنفاض  1الزكاة بــــ و االحتادي جند أن ارتفاع املعـــــــــــدل السنـــــــــوي لنمـــــــــــ
% ، مما يدل على أن الزكاة هلا أثر ضعيف يف التخفيف من  0.0009معـدالت البطالـــة بــ 

م إنشاؤها يف إطار صناديق الزكاة معدالت البطالة، ويرجع هذا إىل أن مناصب العمل اليت يت
مليون  0.8االحتادي  مت توزيع  اإلقليمتعترب قليلة مقارنة ابلطلبات اليت تتلقاها، فمثال  يف 

ما و لشراء سيارات األجرة وتوزيعها على العاطلني عن العمل وه 2014رنغت خالل سنة 
حسب  اإلقليممل هبذا يف املقابل فإن عدد العاطلني عن العو ، امستفيد اشخص 178يعادل 

     .% 0.64، أي أن الزكاة امتصت ما نسبته  27700ات الرمسية  بلغ اإلحصائي
 أثر الزكاة على الناتج الداخلي اخلام 3-2-3

إن أتثري الزكاة على االستهالك سينتقل يف مراحل الحقة إىل زايدة الناتج الداخلي 
من املتغريات  منوذج ابنل مكوانما سنحاول أن ندرسه اآلن، حيث سيكون و اخلام، وه

 التالية:
: لوغاريتم الناتج الداخلي اخلام حسب الوالايت ابألسعار اجلارية  

 .2015إىل سنة  2005خالل فرتة زمنية ممتدة من سنة 
: لوغاريتم الزكاة احملصلة سنواي حسب الوالايت خالل الفرتة  

(2005-2015.) 
: لوغاريتم الناتج الداخلي اخلام املؤخر بسنة واحدة حسب الوالايت  

 .2015إىل سنة  2006خالل فرتة زمنية ممتدة من سنة 
 بعد  التقدير حتصلنا على النتائج التالية:
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(: نتائج تقدير أثر الزكاة على الناتج الداخلي اخلام يف الوالايت 4جدول رقم )
 املاليزية

التأثيرات الثابتة  نموذج املتغيرات

FEM 

نموذج التأثيرات العشوائية 

REM 

نموذج بانل الديناميكي 

DPM 

Constatnt 
16.8034 

*(53.91) 

16.5371 
*(27.38) 

/ 

 

0.3828 
*(5.70) 

0.3973 
*(12.96) 

0.0993 
*(6.26) 

 
/ / 

0.9271 
*(80.69) 

AR(1) 0.7512 0.7512 / 

 
0.2490 0.2576 0.99 

تعين ذات داللة إحصائية عند مستوى  *)( متثل إحصائية ستودنت،  ما بني قوسني
  %. 1معنوية 

إن ارتفاع الزكاة بوحدة واحدة سيؤدي إىل ارتفاع الناتج الداخلي اخلام يف الوالايت 
وذلك  ،وحدة يف منوذجي التأثريات الثابتة والعشوائية على الرتتيب 0.39و 0.38املاليزية بـــ 

املتغريات االقتصادية األخرى الثابتة، لكن عند إدراجنا للناتج الداخلي  يف ظل فرضية بقاء
اخلام املؤخر بفرتة واحدة )منوذج ابنل الديناميكي(، سيؤدي ذلك إىل اخنفاض معامل الزكاة، 

 0.0993ن ارتفاع الزكاة بوحدة واحدة سيؤدي إىل ارتفاع الناتج الداخلي اخلام بــــ إحيث 
 نموذج الديناميكي الذي يقيس لنا أثر الزكاة على االستهالك العائلي.ما سجلناه يف الو وه

اآلخر أن الفروقات يف أتثري الزكاة على الناتج الداخلي اخلام ترجع و إن اختبار هومسان يؤكد ه
ما يدل على أن منوذج التأثريات العشوائية و إىل عامل الزمن وعامل األفراد )الوالايت(، وه

 األفضل.و ه
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 اخلامتة -4

اولنا من خالل هذه الورقة البحثية أن نتناول ابلدراسة والتحليل مجلة اآلاثر اليت ح
ميكن أن حتدثها الزكاة على صعيد النشاط االقتصادي احلقيقي، وقد توصلنا إىل مجلة من 

 النتائج النظرية والتطبيقية اليت سنوردها يف النقاط التالية:
ستمتص أثر الزكاة، كما أن تطبيق الزكاة  يعترب االستهالك العائلي أول قناة مباشرة -

سيؤدي إىل ارتفاع امليل احلدي لالستهالك الكلي سواء كان ذلك يف ظل دالة 
 .غري خطيةو االستهالك اخلطية أ

إن تطبيق الزكاة سيعمل على الرفع من مستوايت االستثمار الكلي إما بطرق مباشرة   -
طريق ارتفاع الطلب الكلي بطرق غري مباشرة عن و كمحاربة اكتناز األموال أ

نتيجة ارتفاع استهالك العائالت الفقرية، يضاف إىل كل هذا أن اجملتمعات اليت 
تدفع الزكاة تتميز ابستقرار سياسي واجتماعي سيعمل على توفري املناخ املناسب 

 .لتحفيز االستثمار

تساهم الزكاة يف توفري مناصب عمل جديدة، ويكون ذلك من خالل صرف مبالغ  -
عتربة تسمح للفقراء خبلق استثمارات جديدة تدجمهم يف سوق العمل، كما أن م

 .ارتفاع االستثمارات الكلية يتطلب يدا عاملة إضافية لتحقيق التوازانت الكلية

إن حتسن املؤشرات االقتصادية السابقة، سينقل االقتصاد إىل مستوايت أعلى من  -
    .مستوى التنمية االقتصاديةالرفاهية خالل املدى الطويل، وإىل الرفع من 
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عرف مسار الزكاة يف ماليزاي عدة مراحل، ولعل أهم حمطة هي فرتة ما بعد  -
ني مت اللجوء إىل خصخصة الزكاة، من خالل تكليف مؤسسات حالتسعينات، 

خاصة تتوىل مجع الزكاة وتوزيعها، حيث اعتمدت هذه األخرية على التكنولوجيا 
سيري الزكاة وإضفاء طابع الشفافية؛ مما مسح ابلرفع من وطرق اإلدارة احلديثة يف ت

 .مستوى حتصيل الزكاة على مستوى القطر املاليزي

تعتمد مؤسسات الزكاة املاليزية جمموعة من الربامج الواضحة يف توزيع الزكاة، تتضمن  -
برامج اقتصادية، اجتماعية، دعوية وتعليمية، ولكل والية استقاللية يف وضع 

 .لربامج حسب ما متليه األوضاع واملتطلبات والظروف اخلاصة هباهيكل هذه ا

إن إحصائيات الزكاة حسب الوالايت املاليزية أظهرت تفاوات شديدا بني الوالايت  -
املاليزية يف حتصيل الزكاة، حيث تعد والية كواالملبور وسالنغور أهم الوالايت 

د هذا إىل مجلة من األمور املسامهة يف حتصيل الزكاة على املستوى الوطين، ويعو 
أمهها درجة تنظيم صناديق الزكاة ومدى وعي املواطنني أبمهية هذه الشعرية، 

 .البنية السكانيةو ارتفاع املستوى املعيشي هباتني الواليتني، و 

أظهرت نتائج الدراسة التطبيقية أن ارتفاع الزكاة سيؤدي إىل ارتفاع االستهالك  -
ام يف ظل بقاء مجيع املتغريات األخرى على حاهلا، العائلي والناتج الداخلي اخل

لكن نتائج منوذج ابنل الديناميكي أوضحت اخنفاضا شديدا يف معلمة الزكاة، 
% من إمجايل الناتج  0.24وهذه نتيجة حتمية كون الزكاة ال تشكل سوى 

 .2016الداخلي اخلام حسب إحصائيات سنة 
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بطالة لكن بنسبة جد ضعيفة يف أغلب يؤدي ارتفاع الزكاة إىل اخنفاض معدالت ال -
الوالايت املاليزية، وهذا يرجع إىل كون مناصب العمل املفتوحة بواسطة صناديق 

 .%  من إمجايل اليد العاطلة عن العمل 0.64الزكاة ال تشكل سوى 

 ،إن االختالفات يف أثر الزكاة على الناتج الداخلي اخلام والبطالة يرجع إىل عاملني -
 د )الوالايت( والزمن، وذلك ما أكده اختبار هومسان.ومها األفرا

 تبعا للنتائج املتوصل إليها، يوصي الباحث مبا يلي:
إن ثقة األفراد يف صناديق الزكاة ميثل عامال جوهراي يف زايدة فعالية الزكاة، وال ميكن  -

ذلك إال جبعل مجيع املعامالت اليت تتبناها هذه الصناديق موافقة للكتاب والسنة 
   .مة، مع جتنب الضبابية والغموض يف العمليات اليت تقوم هباوإمجاع علماء األ

ة طرق اإلدارة احلديثة والتكنولوجيا يف تسيري صناديق اإلسالميالدول أن تتبىن ال بد  -
 .الزكاة حىت يتسىن هلا الرفع من مستوى حتصيل الزكاة

ات اإلحصائيكما أن نشر   ميثل عنصر الشفافية مطلبا مهما يف جناح صناديق الزكاة، -
 .والربامج اليت ستوزع هبا الزكاة سيعمل على كسب ثقة املزكني

إن النشاطات الدعوية تعترب أمرا ملحا، ميكن من خالله نشر مزيد املعلومات  -
 .الشرعية حول هذه الشعرية التعبدية

ب ة برامج حتفيزية إلدماج القطاع االقتصادي وأراباإلسالميالدول أن تضع ال بد  -
 ما سيؤدي إىل الرفع من مستوى وعاء الزكاة.و األعمال يف دفع زكاة أمواهلم، وه
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 هذه الدراسة، وهللا ويل التوفيق.  إجراءهذه مجلة من التوصيات اليت اتضحت لنا بعد 
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