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I. تمھید:  
من أبرز المشاھد االقتصادیة العالمیة خالل القرن الحادي  2008صیف  أزمة الرھن العقاري التي حدثت ُتَعدُّ

والعشرین؛ إذ ترتب عن ھذه األزمة بروز أفكار ومقاربات جدیدة من اتجاھین مختلفین في الرؤیة والمنطلقات، االتجاه 
ورة مراجعة األسس األول كان من خالل األطروحات التي قدمھا المفكرون االقتصادیون الغربیون، والتي تنادي بضر

والمبادئ التي یقوم علیھا االقتصاد الرأسمالي  كاحترام الجانب األخالقي وضرورة تدخل الدولة في بعض الجوانب من 
 أما االتجاه الثاني فھو یمثل الباحثین في مجال االقتصاد االسالمي الذین شكل لھم ھذا المشھد فرصة، 1الحیاة االقتصادیة

  التأمینسانحة لبعث روح جدیدة وتفعیل  أبحاثھم في مجاالت متعددة ومختلفة، مثل الصیرفة االسالمیة، الزكاة والوقف، 
  .إلى غیر ذلك من الدراسات... التكافلي، السیاسات االقتصادیة في ضـوء االقتصـــاد االسالمي،

المالیة في إطار الفكر االقتصادي االسالمي تمثل مجاًال خصبًا وواسعًا الزال قید البحث، فھي من أھم  السیاسةإن 
  ح االختالالت الحاصلة على مستوى االقتصاد الكلي ، وإذا    السیاسات االقتصادیة التي تنتھجھا الدولة لمعالجة وتصحی

في مالمح السیاسة المالیة في ضوء االقتصاد االسالمي لوجدنا أن الزكاة تمثل العمود الفقري للمالیة  تأملنا
عالمھا في ضوء االسالمیة، فھي من أكبر موارد الدولة االسالمیة التي یتم جبایتھا وإنفاقھا ضمن شروط معینة ُحدَِّدْت م

من المتغیرات  ثار اقتصادیة على مستوى جملةآالقرآن الكریم والسنة النبویة، فتطبیق ھذه الشریعة التعبُّدیة سیتوَّلد عنھ 
االقتصادیة الكلیة، أولُّ ھذه المتغیرات االستھالك، فتوزیع الزكاة على الطبقة الفقیرة سیرفع من مستویات استھالكھا، 

یعزز الطلب الكلي، الذي سیقابلھ زیادة في العرض الكلي من خالل استخدام أكثر لعناصر اإلنتاج وھذا من شأنھ أن 
، من جھة أخرى تعمل الزكاة على محاربة االكتناز، وھذا سیؤدي بطبیعة الحال إلى دوران ) العمل ورأس المال(

ص جزءا من الید العاملة العاطلة، كما وحركة رؤوس األموال، مما سیرفع من وتیرة االستثمارات والتي بدورھا ستمت
  .یمكن للزكاة أن تكون وسیلة فعالة إلعادة توزیع الدخل والثروة بین أفراد المجتمع على أساس عادل

إن المحصلة النھائیة التي یمكن للزكاة أن تمارسھا على صعید النشاط االقتصادي ھي تحریك عجلة االقتصاد نحو 
الدول لجأت بعض المكانة التي تحتلھا ھذه الفریضة؛ لتضخم والركود، وفي ظل ھذه األمام والقضاء على مشكلتي ا

 في دفع مستحقات الزكاة نشاء صنادیق خاصة للزكاة ضمن مراسیم حكومیة، غیر أن طابع اإللزامیةإلى إاإلسالمیة 
 .لیات وأنظمة اعتمدتھا في تطبیق ھذه الفریضةآ ولكل بلد یختلف من دولة ألخرى،

 من خالل ھذا المقال العلمي البحث عن أثر الزكاة على بعض مؤشرات النشاط االقتصادي في كل من سنحاول

_______________________________________ 
eMail : (*) khelil_aek@yahoo.fr  &  (**) Idrissabdelli@gmail.com  

  
   تھدف ھذه الدراسة إلى إبراز مكانة الزكاة كأداة من أدوات السیاسة المالیة، من خالل بناء نموذج قیاسي یربط

لقد . الزكاة كمتغیر تفسیري ومعدالت النمو االقتصادي والبطالة كمتغیرات تابعة في كل من دولتي مالیزیا والجزائر بین
؛ مما )الجزائر ومالیزیا(الدول المكونة لنموذج بانیل عـدم تجانس تام بین  HSIAOأكدت اختبارات التجانس للباحث 

الزكاة في الجزائر ال دولة على حدة، وقد َخُلَصْت ھذه الدراسة إلى أن استدعى منا تقدیر مختلف النماذج القیاسیة لكل 
تزال دون المستوى المطلوب الذي من شأنھ أن ُیَساِھَم في الرفع من حجم معدالت النمو االقتصادي والتخفیف من حدة 

ارتفاع معدالت النمو االقتصادي  ؛ سیؤدي إلى%1البطالة، أما بالنسبة لمالیزیا فإن ارتفاع الحصیلة السنویة للزكاة بنسبة 
، لذلك یمكن اعتبار الزكاة من أدوات السیاسة 0.26%، وإلى انخفاض معدالت البطالة بنسبة % 0.51في مالیزیا بنسبة 

المالیة في النموذج االقتصادي المالیزي، كما تضمنت ھذه الدراسة مجموعة من التوصیات التي من شأنھا أن تعالج 
  .تواجھ صندوق الزكاة الجزائري بناء على التجربة المالیزیة بعض النقائص التي

  

 جزائر، مالیزیا، بطالة، نمو اقتصادي، زكاة، سیاسة مالیة.  
  

JEL C1 ،C2  ،C5 ،C23 ،E24،E60 .  
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في كل من  السیاسة المالیةأداة من أدوات الزكاة  اعتبارھل یمكن : دولتي الجزائر ومالیزیا، عبر طرح التساؤل التالي
  الجزائر ومالیزیا؟

  :لإلجابة على ھذا التساؤل یمكننا االستعانة بالفرضیات التالیة
 إن ارتفاع حصیلة الزكاة من شأنھ أن ُیْحِدَث آثارًا موجبة على النمو االقتصادي في كل من الجزائر ومالیزیا؛ -
 معدالت البطالة نتیجة ارتفاع حصیلة الزكاة في كل من الجزائر ومالیزیا؛ قد تتولد آثاٌر عكسیة على -
 .إن آلیات وتنظیم صنادیق الزكاة لھا آثاٌر جوھریة في مصداقیة النتائج القیاسیة المرجوة -

  :إن أھمیة ھذه الدراسة وأھدافھا تنحصر في النقاط التالیة
راتیجیتھا في الرفع من معدالت النمو االقتصادي والتخفیف البحث في مدى فعالیة صنادیق الزكاة ونجاعة است -

 من حدة البطالة؛
إجراء مقارنة بین التجربة الجزائریة والتجربة المالیزیة، ومحاولة االستفادة من ھذه األخیرة باعتبارھا نموذجا  -

 رائدًا في البلدان اإلسالمیة؛
، مع محاولة تقدیم -ندوق الزكاة الجزائريوباألخص ص–تشخیص النقائص التي تعترض ھذه الصنادیق  -

 توصیات وحلول ِلَسِد الثغرات التي تواجھھ؛
إبراز أھمیة ومكانة الزكاة كمورد من الموارد االقتصادیة التي بإمكانھا أن تخفف الضغط على میزانیات الدول  -

  .  اإلسالمیة
فقد  دة عن تطبیق ھذه الشعیرة التعبدیةبالبحث في اآلثار االقتصادیة المتول التي اعتنتبخصوص الدراسات 

، إال أن قلة الدراسات القیاسیة شكلَّ نوعًا من الفراغ العلمي خاصة على مستوى الجزائر، من جملة الدراسات تعددت
  :یلي التي تقاطعت مع موضوع دراستنا، نذكر ما

المیدانیة للزكاة في مكافحة البطالة األبعاد النظریة و": ، تحت عنوان(2004)دراسة الباحث البشیر عبد الكریم  -
، والتي ركز فیھا على تقدیر آثار الزكاة على سوق العمالة في الجزائر من خالل تقدیرات شخصیة 2"والفقر

ئات وافتراض أن سھمًا واحدًا ُیْصَرُف على العاملین علیھا وسھمین كإعانة للمشاریع اإلنتاجیة وخمسة أسھم للف
ھي توفیر مناصب عمل  2000قد أبرزت النتائج التقدیریة أن المساھمة المباشرة للزكاة خالل سنة لالمحرومة، 

 203829.518، أما أثر الخمسة أسھم الباقیة من الزكاة سیرفع من وتیرة النشاط االنتاجي بـ 107929تساوي 
 .على الفرضیات السابقة، فعند تغیرھا ستتغیر النتائجملیون دینار جزائري، مع اإلشارة إلى أن ھذه النتائج مبنیة 

نمذجة اآلثار االقتصادیة للزكاة : تحت عنوان ،(2011)عقبة عبد الالوي وفوزي محیریق : دراسة الباحثین -
، حیث 3المنشور على شبكة االنترنت "دراسة تحلیلیة لدور الزكاة في تحقیق االستقرار والنمو االقتصادي"

وتحدید آلیات التوازن فیھ من خالل حل  -زكوي –ركزاَّ في دراستھما على عرض نموذج اقتصادي ال ربوي
عرجَّا على تجربة  أنظمة المعادالت المكونة لھ، كما أبرزا دور الزكاة في تحقیق االستقرار االقتصادي، ثم

صندوق الزكاة في الجزائر وواقعھ، ثم كانت الدراسة التطبیقیة في شكل سیناریو یتم فیھ وضع نسب الزكاة على 
االستھالك : مختلف القطاعات المكونة للناتج الداخلي الخام، ودراسة آثارھا على المتغیرات االقتصادیة التالیة

الوطني الخام، وقد َخُلَصْت ھذه الدراسة في جانبھا التطبیقي إلى وجود فجوة  العائلي، االستثمار والبطالة، الناتج
كبیرة بین حجم الزكاة المحصلة من ھیئة صندوق الزكاة وبین قیمة الزكاة المفترضة، كما أن حصیلة الزكاة 

م فإنھ وبعد تطبیق المتوقعة والموجھة لالستھالك كفیلة بالقضاء على الفقر، وبالنسبة لحجم الناتج الداخلي الخا
 .  2009فریضة الزكاة بلغت الزیادة تقریبا الثلث وذلك سنة 

ن Mohammed B.Yusoff (2006): دراسة الباحث -  Fiscal Policy In An Islamic‘‘:4تحت عنوا
Economy and The Role Of Zakat’’  قدم فیھا الباحث صیاغة ریاضیة نظریة لنموذج مبسط لالقتصاد ،

ز فیھ دور الزكاة في تحدید الدخل الوطني، حیث تناول الباحث في مقالھ الشكل المختصر لدالة اإلسالمي، أبر
نفقات الزكاة، الضرائب، الدخل، األصول التي ھي : االستھالك الكلي، وبین فیھ أن محددات ھذه الدالة ھي

التقلبات الدوریة لالقتصاد، ففي ْسَتْعَمَل في مواجھة ُتإن الزكاة حسب رؤیة الباحث یمكنھا أن . بحوزة األفراد
، أما في حالة الكساد فیمكن ضخ 5حالة التوسع االقتصادي یمكن تأخیر دفع الزكاة لتفادي الفجوات التضخمیة

ُتضََّم ألدوات  ن جدید، فالزكاة بإمكانھا أنمزید من نفقات الزكاة المتراكمة إلنعاش االقتصاد وبعث النشاط فیھ م
 .تحقیق االستقرار االقتصادي  السیاسة المالیة في

 -Zakat‘‘: تحت عنوان Sorfina Densumite (2012)و   Mohammed B.Yusoff:6دراسة الباحثین -
Distribution and Growth in the Federal Territory of Malaysia’’ - اعتنت ھذه الدراسة بالبحث في ،

زیع نفقات الزكاة على النمو االقتصادي في دولة مالیزیا من خالل استخدام أدوات القیاس مدى تأثیر تو
االقتصادي مثل اختبارات جذر الوحدة، التكامل المتزامن ، نموذج شعاع تصحیح الخطأ و اختبارات السببیة، لقد 

تصادي الحقیقي خالل المدى أكدت الدراسة القیاسیة على وجود عالقة إیجابیة بین نفقات الزكاة والنمو االق
بیََّن أن اتجاه السببیة یكون من خالل نفقات الزكاة  GRANGERالطویل، كما أن اختبار السببیة حسب مفھوم 

 . (Feedback)نحو النمو االقتصادي الحقیقي وال یوجد أثٌر للتغذیة العكسیة 
تحت ) Azhar Harun )2013و  Eko Suprayitno ،Radiah Abdul Kader: دراسة الباحِثیَن -

، اھتمت ھذه الدراسة بإلقاء نطرة على ’’The Impact of Zakat on Aggregate Consumption‘‘:7عنوان
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في تقدیر دالة  (Panel)توزیع الزكاة وأثرھا على االستھالك الكلي، حیث تم االعتماد على نماذج بانیل 
 The Fixed Effect)االستھالك، وذلك بأخذ مجموعة من الوالیات المالیزیة، وتم تقدیر نموذج األثر الثابت 

Model)  توصلت ھذه الدراسة إلى أن توزیع الزكاة لھ أثر إیجابي على االستھالك الكلي، لكن ھذا األثر صغیٌر ،
ولمدة قصیرٍة؛ فأوصت الدراسة أن ال یقتصر توزیع الزكاة على تلبیة الحاجات االستھالكیة، بل ال بد أن یشمل 

 .ِلَد وباستمرار تدفقات في الدخلالمساعدات النقدیة التي من شأنھا أن ُتوَّ
إن الدراسات التي تعرضنا إلیھا سابقا، منھا من كانت في شكل سیناریو یفرض نسبًا معینة على الزكاة، ثم یدرس 
أثرھا على بعض المتغیرات االقتصادیة الكلیة، ومنھا من كانت في شكل نظري بحت، ومنھا من عالجت أثر الزكاة على 

و الحقیقي  واحدة وذلك على مستوى دولة واحدة، لكن في دراستنا ھذه سنحاول معرفة األثر الفعليمتغیرة اقتصادیة 
مع إجراء  الذي یمكن أن تمارسھ الزكاة على النمو االقتصادي والبطالة باعتبارھما آخر الحلقات في النشاط االقتصادي،

  .مقارنة بین التجربتین الجزائریة والمالیزیة
أما اإلطار النظري ، الجزء األول یتمثل في : إلى ثالثة أجزاء قمنا بتقسیمھالموضوع،  ذاھ بجوانبلإلحاطة 

 الجزء الثالثفي حین كان مسار الزكاة وتطورھا في كل من الجزائر ومالیزیا، الجزء الثاني فقد خصصناه للتطرق إلى 
  .الجزائر ومالیزیاثر الزكاة على النمو االقتصادي والبطالة في كل من أنمذجة ُمَخصًَّصا ل

II. اإلطار النظري:   
سنعالج في ھذا المحور مفھوم السیاسة المالیة في ضوء االقتصاد االسالمي، أدواتھا، كما سنركز على بعض 

  .النماذج الریاضیة التي بحثت في مدى تأثیر الزكاة على دینامیكیة النشاط االقتصادي
یمكن القول بأن السیاسة المالیة ھي استخدام الدولة إلیراداتھا  :ميمفھوم السیاسة المالیة في االقتصاد اإلسال. 1

ونفقاتھا بما یحقق أھدافھا االقتصادیة، االجتماعیة والسیاسیة، وذلك بطبیعة الحال في ظل ما نعتقده من عقائد، كما أن 
  .8القائمین على أمور السیاسة المالیة ال بد أن یخضعوا لضوابط شرعیة

یاسة كما ھو متعارف لدى علماء االقتصاد أن أدوات الس :أدوات السیاسة المالیة في االقتصاد اإلسالمي .2
  .المالیة تنحصر في اإلیرادات والنفقات، ولكل أداة تقسیمات وتفریعات، سنحاول أن نتناول ھذه النقاط بشيء من اإلیجاز

ُتَقسَُّم إیرادات الدولة اإلسالمیة حسب المعیار الزمني، فنجد اإلیرادت الدوریة واإلیرادات  :اإلیرادات العامة .2.1
  .غیر الدوریة

إن تحصیل ھذه الموارد یكون بعد استیفاء مدة زمنیة معینة، والتي تكون حوًال كامًال،  :الدوریةاإلیرادات  .2.1.1
  :ونجد في ھذه الموارد األصناف التالیة

وللزكاة شروط ، 9﴾َوَأِقیُموا الَصَلاَة َوآُتوا الَزَكاَة﴿:فھي الركن الثالث من اإلسالم، فدلیل وجوبھا قول اهللا تعالى :الزكاة -
 .11، وفي المال الذي تجب الزكاة فیھ10تتعلق بالمزكي في حد ذاتھ

نعني بالخراج الضریبة التي یفرضھا المسلمون على األراضي التي تم فتحھا ودخلت في حیازتھم سواًء  :الخراج -
 كانت بالحرب أو السلم

مبلغ من المال یوضع على من دخل في ذمة المسلمین "بأنھا  )12(عرفھا أبو عبید صاحب كتاب األموال: الجزیة -
، والجزیة رمز الرضا لتعایش غیر المسلمین مع المسلمین، وحافز لھم على اإلسالم، وحمایة لھم، كما أنھا 13"وعھدھم

 .إیراد من إیرادات المالیة العامة للدولة
عشور التجارة بأنھا الضرائب التي تفرضھا الدولة اإلسالمیة على حركة السلع والبضائع  ُتَعرَُّف: عشور التجارة -

 .14القادمة من بالد الكفر إلى بالد اإلسالم
  :وھي الموارد التي ال تخضع لفترة زمنیة معینة، وضمن ھذا النوع نجد ما یلي: اإلیرادات غیر الدوریة .2.1.2

، ویعتبر مال الفيء موردًا من موارد الدولة، فھو حق 15ھو كل مال حصل علیھ المسلمون من غیر قتال :الفيء -
 .للمسلمین، یتم صرفھ في المصالح العامة

أھل الحرب عنوة والحرب قائمة، وُیَفرَُّق بین أموال الغنیمة والفيء، فالغنائم ھي أموال  ھي ما ُأِخَذ من :الغنیمة -
ت بالقتال، أما الفيء فھو نوعان أموال منقولة تم أخذھا بغیر قتال، وأراضي أخذت عن طریق الصلح أو منقولة أخذ

  .القتال
ھي المال المستخرج من األرض كالذھب والفضة والنحاس، ومن السوائل البترول، فاألصل في : المعدن والركاز -

مقدار جبایتھا وھو الخمس، فھو مقدار مرتفع حتى  الثروات الطبیعیة أنھا ملكیة عامة، فقد حددت السنة المطھرة
 .یستفید منھ المجتمع، وكذا لتخفیف حدة الطبقیة بین األفراد

 .ضائع ال یتعین مالكھ فالمصلحة العامة أحق بھ ھي كل مال: اللقیطة -
، الصنف األول وھو النفقات المحددة في 16نییمكن تقسیم النفقات العامة إلى صنفین رئیسی :النفقات العامة .2.2

 .ة، الصنف الثاني فھو یعبر عن جمیع النفقات غیر المحددةضوء الكتاب والسن
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  :النفقات المحددة .2.1.2
ِإنََّما الَصَدَقاُت ِلْلُفَقَراِء ﴿: لقد تم تحدید مصارف الزكاة في ضوء القرآن الكریم، إذ یقول اهللا تعالى :مصارف الزكاة -

ُلوُبُھْم َوِفي الرَِّقاِب َوالَغاِرِمیَن َوِفي َسِبیِل اِهللا َواْبِن السَِّبیِل َفِریَضًة ِمَن اِهللا واُهللا َوالَمَساِكیِن َوالَعِامِلیَن َعَلْیَھا َوالُمَؤلََّفِة ُق
، فكل صنف من ھذه األصناف یمثل فئة من فئات المجتمع التي ھي في حاجة إلى مثل ھذه النفقات، 17﴾َعِلیٌم َحِكیٌم

 .مجال وعتبة كل صنفوقد ضبط العلماء 
َما َأَفاَء اُهللا َعَلى َرُسوِلِھ ﴿: إن مصارف الفيء محددة في ضوء القرآن الكریم، حیث یقول اهللا تعالى :مصارف الفيء -

 .18)ِمْن َأْھِل الُقَرى َفِلّلِھ َوِلَرُسوِلِھ َوِلِذي الُقْرَبى َوالَیَتاَمى َوالمَساِكیِن َواْبِن السَِّبیِل
َواْعَلُموا َأنََّما َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء َفِإنَّ ﴿:إن إنفاق الغنائم محدد في كتاب اهللا عز وجل، یقول اهللا تعالى :مصارف الغنیمة -

 .19)ِللِھ ُخُمَسُھ َوِلْلرَُّسوِل َوِلِذي الُقْرَبى َوالَیَتاَمى َوالَمَساِكیِن َوابِن السَِّبیِل
إن الخراج ، الجزیة والعشور تمثل باقي موارد الدولة اإلسالمیة التي لم تتعرض  :النفقات الغیر محددة  .2.2.2

إلیھا األدلة الشرعیة في كیفیة إنفاقھا، بل ُتِرَكْت الجتھاد العلماء والقائمین على تسییر الشؤون المالیة، فقد كان ُیَخصَُّص 
والة األمور، الكتاب والقضاة، ُیَضاُف إلى ھذا تسییر المصالح العامة كحفر األنھار وإصالح جزٌء من ھذه اإلیرادات ل

  .مجاریھا، إقامة السدود ، البناء والتعمیر
، وھي أن األوضاع الراھنة تتطلب نفقات من نوع آخر كالبحث العلمي، التنمیة االقتصادیة 20نشیر إلى نقطة مھمة

نیع أو الفالحة مثال، ال شك أن ھذه الشاملة، حمایة البیئة، إعانات لألنشطة الخاصة التي لھا أولویة كالتوجھ نحو التص
النفقات لم یرد بشأنھا نص صریح في القرآن أو السنة إال أنھا مع ھذا تبقى ضروریة إلجمـاع الفقھـاء المسلمین على أن 

  ".ما ال یتم الواجب بھ فھو واجب" 
التي تعرضنا إلیھا قد تعطلت حالیا  ، یتبین للقارئ الكریم أن ُجلَّ اإلیراداتھذه المفاھیم المشار إلیھا سالفافي ختام 

في الدول اإلسالمیة ، باستثناء الزكاة التي ُأِعیَد تنظیمھا وتأطیرھا في شكل قانوني، سنحاول اآلن أن نبرز أھم اآلثار 
  .االقتصادیة للزكاة ضمن بعض النماذج الریاضیة

ى مؤشرات النشاط االقتصادي، من جملة تمارس الزكاة آثارًا جوھریة عل :أثر الزكاة على النشاط االقتصادي .3
  :ھذه المؤشرات نذكر ما یلي

إن أول أثر فعال للزكاة ھو تضییق الفجوة بین اإلنفاق االستھالكي والدخل : أثر الزكاة على االستھالك .3.1
أن المیل الالزم لتحقیق التوظیف الكامل، بمعنى آخر فإن معالم دالة االستھالك ستصبح أكبر عند فرض الزكاة، أي 

الحدي لالستھالك والمیل المتوسط لالستھالك یرتفعان، فإذا كانت دالة االستھالك في اقتصاد ال یطبق فریضة الزكاة من 
 :)21(الشكل التالي

 ………. (1) 
، : ثابتان، مع العلم أنو  فھي تمثل متغیرة الدخل، وكل من تمثل متغیرة االستھالك، أما  :حیث أن
.  

، أما المیل الحدي لالستھالك فیكون من على ) 1(فالمیل المتوسط لالستھالك یتم الحصول علیھ بقسمة المعادلة 
  :، وذلك ما توضحھ المعادالت التالیةبالنسبة لـ ) 1(خالل اشتقاق المعادلة 

 ……..(2) 
 

 ………. (3) 

المجتمع المسلم مقسم إلى فئتین، الفئة األولى دافعي الزكاة، أما الفئة الثانیة فھي التي تستحق الزكاة،  فإذا كان
، في ھذه الحالة تصبح دالة االستھالك في مجتمع یطبق  ا في شكل زكاة ولیكن جزءًا من دخلھ تحول األولىفالفئة 

  :22الزكاة على النحو التالي
 ………(4) 

ھو دخل الفئـــة  ھو مبلغ الزكاة المدفوع،  فئة المستحقة للزكاة، للھو المیل الحدي لالستھالك  : أن حیث
ھو دخل الفئة الثانیة، وعلیھ فإن المیل المتوسط والحدي لالستھالك في مجتمع یطبق   -دافعي الزكاة -األولى

  :فریضة الزكاة ھو
) ……………….. (5) 

……………. (6) 

تطبیق فریضة الزكاة رفعت من حجم المیل الحدي والمتوسط أن ) 6(والمعادلة ) 5(من خالل المعادلة  یالحظما 
الذي یبین أن  ،)1(قبل وبعد تطبیق فریضة الزكاة في الشكل رقم  24، یمكن تمثیل دالة االستھالك الخطیة23لالستھالك
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كاة واالستھالك الكلي في المجتمع ھما في عالقة طردیة، فتطبیق الزكاة أدى إلى ارتفاع المیل الحدي لالستھالك، الز
  .وبذلك انتقلت دالة االستھالك نحو األعلى، مع بقاء االستھالك التلقائي على حالھ

تحفیزیة لمستویات االستثمار الكلي، تمثل الزكاة أداة من أدوات السیاسة المالیة ال: أثر الزكاة على االستثمار .3.2
فھي تحارب االكتناز الذي ھو بمثابة تسربات للدخل الوطني، كما أن إعادة توزیع الدخل لصالح الطبقة الفقیرة سیرفع 
من مستوى الطلب الكلي؛ الذي سیقابلھ زیادة في العرض الكلي من خالل ارتفاع حجم االستثمار، ُیَضاُف لھذا أن تمكین 

من الحصول على رأس المال االنتاجي سیدعم وتیرة االستثمار الوطني، كما أن المجتمعات التي تتبنى نظام  الفقراء
الزكاة یكون عامل االستقرار فیھا سائدًا؛ نظرا النخفاض معدالت الفقر والجریمة المرتبطة برأس المال، إن أثر الزكاة 

 I1، یكون حجم االستثمار الكلي مساویا إلىr2ح متوقع یعادل فعند معدل رب ،)2(رقم  على االستثمار موضح في الشكل
وھو أكبر من المستوى  I2قبل تطبیق فریضة الزكاة، لكن ومع تطبیق فریضة الزكاة فإن مستوى االستثمار الكلي یساوي 

 .Izلى إ Iالسابق، ویرجع ذلك إلى التغیر الحاصل في دالة االستثمار التي انتقلت إلى األسفل نحو الیمین من 
، فمن أھم اآلثار المباشرة إسھامھا في 25العمل بشكل مباشر تؤثر الزكاة على سوق: أثر الزكاة على التشغیل .3.3

 تحفیز االستثمارات الجدیدة، مع المحافظة على االستثمارات السابقة، والشك أن ھذا یولد عناصر انتاجیة إضافیة تتعاون
مع عنصر العمل، كذلك فإن اإلنفاق على طالب العلم النافع، وتوفیر برامج التأھیل والتدریب للقوى العاملة؛ سیرفع من 

َضاُف ُیقدرة الید العاملة على االنتقال بین فروع اإلنتاج والتحكم في التقنیات الحدیثة وھذا سیقضي على البطالة الھیكلیة، 
ختصاص االفي حد ذاتھ سیمتص جزءا من الید العاملة المعطلة التي تحوي خبراء وأھل  لكل ھذا أن تأسیس دیوان للزكاة

ومساعدیھم، ولتفعیل ھذا الدیوان ال بد من إرساء فروع لھ في كل والیة وبلدیة یكون شغلھا الشاغل إحصاء األفراد الذین 
  .ُتَحصَُّل منھم الزكاة وأولئك الذین ھم في حاجة إلى الحصول علیھا

تساعد الزكاة في تحقیق التنمیة االقتصادیة في المجتمع المسلم بصورة  :أثر الزكاة على التنمیة االقتصادیة .3.4
فاعلة عن طریق زیادة اإلنتاج واالستثمار والتوظیف في االقتصاد الوطني، وبلغة اقتصادیة تقنیة دقیقة، فإن منحنى 

زمنیة معینة، وبذلك یتحقق التوازن عند مستویات أعلى من الرفاھیة إمكانیات اإلنتاج سینتقل نحو األعلى بعد مرور فترة 
الذي َیْفَتِرُض أن االقتصاد الوطني ینتج مجموعتین من السلع،  ،)3(االجتماعیة، وذلك ما ھو معبر عنھ في الشكل رقم 

إلى وضع توازني سلع ضروریة وسلع ترفیھیة، والزكاة ھنا تنقل منحنى إمكانیات الناتج الوطني من وضع توازني 
من إنتاج السلع الضروریة  أعلىالتي یتحقق عندھا مستوى  E3فالنقطة  E2إلى النقطة  E1أعلى، بمعنى من النقطة 

والسلع الترفیھیة، بما یتضمن تحقیق مستویات الكفایة ألبناء المجتمع وتحسین مستویاتھم المعیشیة، وُیَشاُر ھنا إلى أن 
إلى االتجاه نحو إنتاج السلع الضروریة أكثر من السلع الترفیھیة؛ ویرجع ھذا باألساس  المجتمع في ھذه المرحلة یمیل

  .إلى دور الزكاة في إعادة توزیع الدخول لصالح الطبقة الفقیرة
، یمكن القول أن أموال الزكاة تتوجھ بنسبة كبیرة لصالح الطبقات المحرومة، التي یكون میلھا الحدي ختاما

للواحد؛ وھذا سینجر عنھ بطبیعة الحال ارتفاٌع كبیٌر في الطلب الكلي یصاحبھ زیادٌة في العرض الكلي؛ لالستھالك مقاربًا 
وبذلك تنخفض البطالة وترتفع األجور واألرباح، كما أن ثروات ، )العمل ورأس المال(فیزید الطلب على عناصر اإلنتاج 

  .نھائیة ھي حصول انتعاش ونمو في االقتصاد الكليالفئة المنتجة ستزداد، فترتفع حصیلة الزكاة، والنتیجة ال

III. مسار الزكاة وتطورھا في كل من الجزائر ومالیزیا:   
لجأت عدید من الدول اإلسالمیة لتبني صنادیَق للزكاِة ُتوَكُل إلیھا مھمة جمع وإنفاق الزكاة ضمن أطر رسمیة 

المؤسسات، سنتناول في ھذا المحور لمحة موجزة عن وقانونیة، ولكل دولة آلیات وأنظمة اعتمدتھا في تسییر ھذه 
إللقاء الضوء على التجربة المالیزیة  منھصندوق الزكاة في الجزائر وحصیلة تطور الزكاة فیھ، كما سنخصص جزءًا 

  .في ھذا الشأن
 :موجزة عن صندوق الزكاة الجزائري وتطور حصیلتھ لمحة .1
یة اجتماعیة تخضع لوزارة الشؤون الدینیة واألوقاف، ویتشكل ھو مؤسسة دین :التعریف بصندوق الزكاة .1.1

  :26الصندوق من ثالث مستویات
 وتكون على مستوى كل دائرة، مھمتھا إحصاء األفراد المستحقین للزكاة، وتتكون ھذه اللجنة من  :اللجنة القاعدیة

 رئیس اللجنة، رؤساء لجان المساجد، ممثلین عن األحیاء، ممثلي األعیان؛
 راسة النھائیة للملفات المودعة، بعد االطالع على رأي اللجان وتكون على مستوى الوالیة، مھمتھا الد :اللجنة الوالئیة

 القاعدیة، وتتكون ھذه اللجنة من مختصین في شتى الھیئات الرسمیة؛
 تمثل أعلى مستوى في الھیكل التنظیمي لصندوق الزكاة الجزائري، تتكفل ھذه اللجنة بتنظیم جمیع  :اللجنة الوطنیة

 .الجزائرياألمور المتعلقة بصندوق الزكاة 
، 2003إن أول حملة تم فیھا جمـــــع الزكاة كانت سنة  :حصیلة الزكاة في الجزائر، ومنحى تطورھا .1.2

، وقد كـانت البدایـات محتشمــة، لكن مع مرور الزمن بدأت حصیلة الزكاة في االرتفـاع، "الحملة األولى"وأطلـق علیھا 
باستثناء ) 2014-2003(یلة الزكاة ارتفاعًا مستمرًا خالل الفترة ، حیث عرفت حص)04(وذلك ما یوضحھ الشكل رقم 

، إذ بلغت حصیلة صنـــدوق الزكاة 2012، ولعل أعلى حصیلة تم تسجیلھا كانت خالل سنة 2013و  2008، 2007سنة 
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زكاٍة  ، حیث تم تحصیُل 2003دج ، كما أن أقل حصیلة كانت خالل البدایة في ھذا المشروع وذلك سنة  1400000000
  .دج 118158269.35قدرھا 

، وھو معدل مقبول، لكن 27% 36.69ھو ) 2014-2003(إن متوسط نسبة نمو حصیلة الزكاة على مدار الفترة  
یبین لنا جلیا ) 01(من الناتج المحلي الخام، فإن نسبتھا تكاد تكون ضئیلة، والجدول رقم  كنسبةاة إذا أخذنا حصة الزك

ضعف حصة الزكاة بالنسبة للناتج المحلي الخام من جھة، كما یؤكد من جھة أخرى عدم وجود اتجاه عام تصاعدي لھذه 
ادیق، حیث یشیر بعض الخبراء بعد إجراء دراسات النسبة، ومرَُّد ذلك لضعف الحصیلة التي یتم جمعھا في ھذه الصن

آالف ملیار دیر ال ینفقون زكاتھم وفق الطریقة الشرعیة، كما ان الجزائر تضم  10أن الجزائر تحتوي على  28معمقة
  .ملیار سنتیم 1000ألف مؤسسة صغیرة ومتوسطة لو دفعت زكاة نصیبھا من الزكاة َلَتمَّ تحصیُل أكثَر من  400

 5في حال عدم تجاوز حصیلة الزكاة  29لصالح الفقراء والمساكین % 87.5إن صرف أموال الزكاة كان بنسبة 
یتم % 37.5، كما أن نسبة %50مالیین دینار جزائري، وفي الحالة األخرى فإن النسبة المخصصة للفقراء والمساكین 

على ) 2011-2003(القرض الحسن، إذ بلغ عدد المستفیدین من القروض الحسنة خالل الفترة استثمارھا عن طریق آلیة 
نالحظ أن والیات الشرق تحتل المرتبة األولى ) 02(، فإذا نظرنا إلى الجدول رقم 30مستفید 4459المستوى الوطني 

، أما والیات الغرب والجنوب فنسب المستفیدین ھي جد %25.23الوسط بنسبة ، ثم والیات %62.39بنسبة تقدر بـ 
  .، وھذا خاضع بالدرجة األولى إلى مبالغ الزكاة المحصل علیھا%4.49و% 7.89ضعیفة حیث تقدر بـ 

ھت إن اھم إشكال یعترض ھذه اآللیة ھي مشكلة التملیك، فاألصل في الزكاة أنھا ُتَملَُّك ألصحابھا، وذلك ما اتج
 31إلیھ وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف مؤخرًا، حیث جُِّمَدت ھذه اآللیة إلى إشعار آخر، فقد أقرَّ المجلس العلمي للفتوى

بعدم تحقیق القرض الحسن لھدفھ، خاصة في ظل االسترجاع الضعیف للمبالغ المقترضة، وقد أشار المجلس العلمي 
دینار جزائري موجھة نحو االستھالك،  5000عدم تحقیق القرض الحسن لمبدأ العدالة، حیث یتم منح عائلة مبلغ للفتوى 

دج، لكن تقوم ھذه العائلة بتوجیھ ھذا المبلغ نحو  500000مبلغ  -في إطار االستثمار –ویتم منح عائلة أخرى 
  .      س العلمي للفتوى، الذي یبحث عن صیغة جدیدة لھاالستھالك، لذلك فإن دراسة ھذه القضیة الزالت بین یدي المجل

 :نظام الزكاة المالیزي، ومسار تطوره. 2
في جنوب شرق آسیا، حیث تتبع نظام الحكم الملكي  مالیزیاتقع  :لمحة موجزة عن نظام الزكاة المالیزي .2.1

ه الوالیات ھي سلطنات وراثیة، أما الوالیات االنتخابي الدستوري الفیدرالي، إذ تتكون من أربع عشرة والیة، تسٌع من ھذ
  :32الخمس فیحكمھا حكام والیات، وإذا تتبعنا مسار نظام الزكاة المالیزي، لوجدنا أنھ مرَّ بأربع مراحل أساسیة

 وھي ما قبل االحتالل، حیث كان تجمیع أموال الزكاة بطریقة غیر رسمیة؛  :المرحلة األولى 
 كانت مع مجيء االستعمار البریطاني أواخر القرن الثامن عشر حیث تم الفصل بین الدین والدولة،  :المرحلة الثانیة

فكانت األمور المرتبطة بالسیاسة، االقتصاد، االجتماع ، التعلیم والتكنولوجیا بید االحتالل البریطاني، أما األمور 
 قلة تابعة لكل والیة، ومع ذلك بقي جمع الزكاة وفق طرق غیر رسمیة؛المرتبطة بالدین فكانت تقوم بھا ھیئات مست

  مع استقالل دولة مالیزیا، أصبحت جبایة الزكاة في ید كل سلطان والیة، كما تم إنشاء قانون اإلدارة  :المرحلة الثالثة
 الذي ینظم جبایة الزكاة؛ 1960الدینیة اإلسالمیة سنة 

  لتسعینیات أصبحت مؤسسات الزكاة مستقلة عن بعضھا البعض، حیث َأْنَشَأ مجلس مع بدایة ا :المرحة الرابعة
شركًة خاصًة تتعھد بجمع الزكاة، وبدورھا قامت ھذه  -كوااللمبور– PERSEKUTUANالشؤون اإلسالمیة بوالیة 

یث أصبح ، ح" Pusat Pungut Zakat ; PPZ-MAIWP "  :الشركة بتكوین مركز خاص لجبایة الزكاة ُعِرَف باسم
الجھة الوحیدة الرسمیة التي تتولى تحصیل الزكاة وجبایتھا، ثم انتقلت ھذه الطریقة من والیة ألخرى، باستثناء بعض 

 .الوالیات التي ما زال نظام الزكاة فیھا تابعًا لمجلس الشؤون اإلسالمیة
اة وصرفھا، وبعضھا یتولى الجبایة نظام الزكاة في مالیزیا، أن بعض الوالیات تتولى بنفسھا جبایة الزك یمیزما  

  .ومجلس الوالیة ھو المعني بالصرف، أما البعض اآلخر فالصرف والجبایة یكون تحت سلطة مجلس الشؤون اإلسالمیة
اإلجمالیة للزكاة في مالیزیا تطورات سریعة  الحصیةشھدت  :حصیلة الزكاة في مالیزیا ومسار تطورھا .2.2

ظرا التساع قاعدة عدد المزكین، جراء النشاطات اإلرشادیة والتوعویة المحفزة على دفع خاصة مع بدایة التسعینیات؛ ن
 33)2013-1999(یبین مسار تطور الزكاة في مالیزیا عبر والیاتھا األربع عشر خالل الفترة ) 05(الزكاة، فالشكل رقم 

، )2013-1999(أن وتیرة نمو الحصیلة السنویة للزكاة في مالیزیا شھدت ارتفاعات مستمرة خالل طوال الفترة  ، حیث
، كما یالحظ أن 34رنغت مالیزي 2258024426.94  :الوالیاتعلى مستوى جمیع  2013إذ بلغت حصیلة الزكاة لسنة 

) 2013-1999(بلغ متـوسط نسبة النمو السنویة خالل الفترة  نسب النمــو السنویة التي تم تسجیلھا ھي دوما موجبة، إذ
وإذا أخذنا الزكاة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي، فإننا نجد أنھا نسبة مرتفعة مقارنة بالتجربة  ، % 18.36بـــ 

ي اإلجمالي ھي في ن لنا أن حصة الزكاة من الناتج المحلییتبالذي من خاللھ  ،)06(الجزائریة وذلك ما یؤكده الشكل رقم 
، وھو یؤكد الجھود المبذولة من طرف الھیئات 2013سنة  % 0.23إلى  1999سنة  % 0.07ارتفاع مستمر فمن 

الدفع في المكاتب، الدفع عن طریق االنترنت،  بینھاالمكلفة بجبایة الزكاة، حیث أن وسائل دفع الزكاة متنوعة، من 
مكاتب البرید، نظام الرسائل القصیرة، كل ھذه اآللیات من شأنھا  أن تحفز  البطاقات االلكترونیة وبطاقات االئتمان،

  .المزكین على دفع زكاتھم
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) 03(ُیَضاُف إلى ھذا أن تعدد مصادر الزكاة من شأنھ أن یرفع من حصیلة الزكاة، فمن خالل الجدول رقم  
اة جمیع القطاعات االقتصادیة على دفع زكاتھا، واختالفھا، حیث ُتشجع الھیئات المكلفة بالزك الزكاةنالحظ تنوع مصادر 

فعلى سبیل المثال بالنسبة لدافعي الزكاة من رواتبھم بعد بلوغھا النصاب ودوران الحول علیھا، یتم خصم مبلغ الزكاة 
المدفوع من مقدار الضریبة المفروضة على األجر؛ وذلك بھدف تشجیع العمال على دفع الزكاة، كما أن الشركات 

  .سسات التي تدفع الزكاة ُتَعاَمُل بنفس الطریقةوالمؤ
  :، نذكر منھا ما یلي35الزكاة ُتَوجَُّھ ضمن برامج متنوعة أموالإن 

المالبس الذي یتضمن بناء البیوت للفقراء، تقدیم إعانات مالیة لھم، توفیر : برنامج التنمیة االجتماعیة -
 ؛...والمساعدات الطبیة ومساعدات الزواج والختان

یرتكز ھذا البرنامج على تقدیم رأسمال للتجارة، تقدیم رأسمال لتربیة األسماك، تقدیم : برنامج التنمیة االقتصادیة -
 ؛...رأسمال للزراعة، إنشاء ورشات تجاریة، صناعیة وزراعیة

ر ھذا البرنامج تقدیم منح دراسیة للفقراء والمساكین، إعانات دراسیة جامعیة یتم في إطا: برنامج التنمیة التعلیمیة -
 ؛ ...، تحفیظ القرآن، إعانات للطالب المتمیزین، رفع مستوى التعلیم)داخل وخارج مالیزیا(
 ؛...ضمن ھذا البرنامج یتم إعداد محاضرات دینیة عامة، إقامة برامج تشجیعیة أسریة: برنامج التنمیة اإلنسانیة -
  ...بناء المساجد، بناء المصلیات، بناء مراكز تحفیظ القرآن: برنامج تنمیة المؤسسات الدینیة -

IV.  نمذجة قیاسیة آلثار الزكاة على النمو االقتصادي في كل من الجزائر ومالیزیا: 
كمتغیرات -لبطالةوالنمو االقتصادي وا -كمتغیر تفسیري-سنبحث اآلن على طبیعة العالقة الموجودة بین الزكاة 

  :على نماذج قیاسیة یتم تقدیرھا، ثم یتم المفاضلة بینھا، ُمتَِّبعین في ذلك المراحل التالیة ، وذلك بناًء-تابعة
  :سنعرف المتغیرات المكونة للنماذج القیاسیة :أثر الزكاة على النمو االقتصادي في كل من الجزائر ومالیزیا .1
  ).2013-2005(النمو االقتصادي السنوي خالل الفترة  معدل:    -
  ).2013-2005(معدل النمو السنوي لحصیلة الزكاة خالل الفترة :   -
  ) .2013-2005(الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة :   -
  ).2013-2005(مخزون رأس المال خالل الفترة :   -
 ).2013-2005(حجم الید العاملة خالل الفترة :   -
  ).2013-2005(لزكاة خالل الفترة الحصیلة اإلجمالیة ل:   -

، كانت نتائج التقدیر ملخصة في الجدول EVIEWS 4.0إدخال المعطیات اإلحصائیة في البرنامج المعلوماتي  بعد
  ).04(رقم 

یمثل أحسن نموذج قیاسي یمكنھ أن  -النموذج الرابع –، فإن النموذج اللوغاریتمي )04(وفقا لنتائج الجدول رقم 
لموجودة بین الزكاة والنمو االقتصادي في دولة مالیزیا، فمیل معادلة االنحدار موجب، وھو بطبیعة ا العالقةیشخص 

الحال یدعم الجانب النظري الذي یرتكز على وجود عالقة طردیة بین حصیلة الزكاة والنمو االقتصادي، فارتفاع الزكاة 
، أما عن المعنویة اإلحصائیة  % 0.51یزیا بنسبة ؛ سیؤدي إلى ارتفاع معدالت النمو االقتصادي في مال % 1بنسبة 

، نفس الشيء بالنسبة للمعنویة الجزئیة ھي )Fisherإحصائیة فیشر (للنموذج فھي مقبولة عند جمیع مستویات المعنویة
 من التغیرات في % 96، بالنسبة لمعامل التحدیـد فقیمتھ توضح أن حوالي ) t-studentإحصائیة ستودنت (مقبولة أیضا 

الناتج المحلي الخام تتحكم فیھا متغیرة الزكاة، وھي نسبة جد معتبرة، ھذا في الجانب اإلحصائي، أما من الناحیة القیاسیة 
تقع في منطقة عـدم وجود ارتباط ذاتي بیـن األخطــــــــاء العشوائیـــــــــة  Durbin-watsonفإن إحصائیة 

إذن یمكن اتخاذ قراٍر إجمالي بناًء على المؤشرات السابقة، وھو .  
  .قبول النموذج من الناحیة االقتصادیة والقیاسیة

تحلیلھ، ھو النموذج األول الذي یربط معدالت النمو االقتصادي مع  بالنسبة لحالة الجزائر فإن أحسن نموذج یمكن
أن حدوث ارتفاع في المعدل النمو السنوي لحصیلة  معدالت النمو السنویة لحصیلة الزكاة، حیث تشیر قیمة المعلمة 
، وھي نسبة ضعیفة إذا ما قارناھا بنظیرتھا  % 0.02الزكاة ؛ سیولد ارتفاعًا في معدل النمو االقتصادي بنسبة تقدر بـ 

لجبایة البترولیة بنسبة جد دولة مالیزیا، وُیَفسَُّر ھذا بعدة أسباب، من بینھا اعتماد االقتصاد الجزائري على ا مستوىعلى 
غیر  -أي الزكاة -ضاف لھذا أن حصیلة الزكاة في الجزائر ال زالت ِجدُّ متواضعة، كما أن مصادر جبایتھاكبیرة، ُی

متنوعة، فلحد اآلن الزال قطاع المؤسسات االقتصادیة غیر معني باألمر، كل ھذه األسباب وأخرى تتحكم في مدى كفاءة 
نظرنا إلى النموذج من الناحیة اإلحصائیة فجمیع المؤشرات اإلحصائیة تؤكد عدم جودة النموذج  إذا. النموذج المقدر

، كما أن معامل التحدید یوضح أن نسبة Fisherأو إحصائیة  t-studentالذي ھو بین أیدینا، سواًء تعلق األمر بإحصائیة 
لمؤشرات اإلحصائیة تدفعنا إلى اتخاذ قراٍر یتضمن تأثیر الزكاة في معدالت النمو االقتصادي ھي جد ضعیفة، كل ھذه ا

  .قبول النموذج من زاویة المنطق االقتصادي، ورفضھ من الزاویة اإلحصائیة
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قبل تقدیر النموذج القیاسي الذي یربط الزكاة بالبطالة في  :أثر الزكاة على البطالة في كل من الجزائر ومالیزیا .2
التي اكتست أھمیة بالغة في العقد ) Panel Model(ة استخدام نماذج بانیل لمحاو كل من مالیزیا والجزائر، سنلجأ إلى

الحالي، فالفائدة الرئیسیة من استخدامھا ھي زیادة دقة التنبؤ من خالل توسیع حجم العینة، كما أنھا تأخذ بعین االعتبار 
 ذج، البد من استخدام اختبار التجانسأثر تغیر الزمن وأثر تغیر االختالف بین األفراد، وقبل استخدام ھذه النما

(Homogeneity test)  لـلباحثHSIAO )1986(36 الذي سیمنحنا جوابا حول إمكانیة تطبیق ھذه النماذج أم ال؟ ،  
  :إن الصیغة الریاضیة للنموذج المقترح من طرفنا وفق منھجیة نماذج بانیل ھو

 …………. (07) 
  :حیث أن

  ).2012-2003(تمثل معدالت البطالة في كل من الجزائر ومالیزیا خالل الفترة :  -
  ).مالیزیا و الجزائر(الحد الثابت الخاص بكل فرد :   -
  ).2013-2003(حصیلة الزكاة السنویة في كل من مالیزیا والجزائر خالل الفترة :   -
  .  شعاع المعالم الخاص بحصیلة الزكاة السنویة:   -
  .شعاع األخطاء العشوائیة:   -

عدد (  ،  ) N=2عدد األفراد، ( حصیلة الزكاة تم تحویلھا إلى الدوالر األمریكي، و : كما أن
، وبعد تطبیق االختبار وفق مراحلھ، واستنادًا الختبار فیشر، تحصلنا )عدد المتغیرات الخارجیة( ، )السنوات

  ).05(على النتائج الملخصة في الجدول رقم 
، مما یعني  % 5معًا عند مستوى معنویة  و  وفقا لنتائج اختبار التجانس، فإنھ قد تم رفض الفرضتین 

، في ھذه الحالة فإن كل )الجزائر ومالیزیا(بین الدول المكونة لنموذج بانیل  (Total Heterogeneity)عـدم تجـانس تـام 
  .دولة یتم بناء نموذج قیاسي لھا، وھو ما سنستعرضھ اآلن

، وبعد المفاضلة بین عدة نماذج، 2013إلى سنة  2003التي تشملھا ھذه الدراسة ھي من سنة إن فترة التقدیر 
  ).06(تحصلنا على النماذج القیاسیة التالیة، المبینة في الجدول رقم 

، فإن النموذج الذي قدرناه بالنسبة لدولة مالیزیا یؤكد مدى )06(بناء على نتائج التقدیر المبینة في الجدول رقم 
سینتج عنھ انخفاض في  % 1یر الزكاة على معدالت البطالة في مالیزیا، فارتفاع معدل حصیلة الزكاة السنویة بنسبة تأث

فھي  t-student، وھذا بال شك یتوافق مع المنطق االقتصــادي، بالنسبــــــة إلحصائیة  % 0.26معدالت البطالة بنسبة 
، كما أن المعنویة الكلیة  % 5بطالة عند مستــــــــوى معنویـــــــــــة تشیر إلى أن حصیلة الزكاة تؤثر في معدالت ال

من التغیرات في معدالت   % 46، أما عن القوة التفسیریة للنموذج المقدر فھي توضح أن ما نسبتـــــــھ للنموذج مقبولة
رتبـاط الذاتي بیــن األخطاء العشوائیة فإن البطالة تتحكم فیھا الحصیلة السنویة للزكاة لدولة مالیزیا، بالنسبة لمشكلة اال

القیمة المحسوبـة تقع في منطقة قبـول فرضیة العــدم، أي عـدم وجود ارتباط ذاتي بین األخطاء، 
.  

ما ُیالَحُظ على النموذج الثاني والخاص بدولة الجزائر الذي یربط معدالت النمو السنویة لحصیلة الزكاة مع 
غیر مقبوٍل ال من الناحیة االقتصادیة أو االحصائیة، فمعامل التحدید یقترب من الصفر، مما یدل على  أنھمتغیرة البطالة، 

زكاة في الجزائر ال تزال دون المستوى المطلوب الذي من شأنھ أن یخفف من حجم البطالة في أن الحصیلة السنویة لل
الجزائر، كما أن میل معادلة االنحدار المقدرة موجب، وھذا یتناقض والنتائج المفترض أن تولدھا الزكاة في دورة النشاط 

الذي كان من بین أحسن النماذج -ــذلك فإن النموذج االقتصادي، والتي من أھمھا امتصاص الید العاملة العاطلــــة، لــ
  .مرفوٌض اقتصادیًا وإحصائیًا -المقدرة

V.  الخالصة:  
إن ھذا المقال العلمي أكدَّ لنا أن السیاسة المالیة في ضوء االقتصاد اإلسالمي واسعة النطاق، فقد شملت النفقات 

واجتماعیة، وبالعمق الذي یحقق اإلشباع المناسب لكل فرد، أما إلیھ المجتمع من وظائف اقتصادیة  یحتاجالعامة كافة ما 
عن اإلیرادات العامة فھي متنوعة، فمنھا من جاءت مقادیر جبایتھا بنص صریح، ومنھا من ُتِرَكْت مرنًة في أیدي 

العدالة  في إطار -مسلمین وغیر مسلمین -صانعي القرار؛ لمراعاة جمیع الظروف واألحوال مع تحقیق مصالح األفراد 
  .التامة

أبرز أداة من أدوات السیاسة المالیة في ظل االقتصاد اإلسالمي، التي لجأت إلیھا عدید الدول  الزكاةتمثل 
اإلسالمیة من خالل تبني صنادیق الزكاة والتي ُأْسِنَد إلیھا أمر جبایة الزكاة وصرفھا، حیث قمنا بتسلیط الضوء على 

من خالل بناء نموذج قیاسي یربط بین الزكاة كمتغیر تفسیري والبطالة والنمو  التجربتین الجزائریة والمالیزیة،
  :االقتصادي كمتغیرات تابعة، وقد جاءت نتائج ھذه الدراسة كما یلي
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بین الدول المكونة لنموذج بانیل  (Total Heterogeneity)عدم تجانس تـام  HSIAOأثبتت اختبارات التجانس للباحث  -
  .ة؛ مما استدعى منا تقدیر مختلف النماذج القیاسیة لكل دولة على حد)االجزائر ومالیزی(

تعد التجربة الجزائریة فتیة مقارنة بتجربة مالیزیا؛ لذلك فحصیلة الزكاة في الجزائر ال تزال دون المستوى المطلوب  -
البطالة، فعلى سبیل المثال  الذي من شأنھ أن ُیَساِھَم في الرفع من حجم معدالت النمو االقتصادي والتخفیف من حدة

، حیث تعتبر نسبة جد ضئیلة إذا ما % 0.00688 ھــي 2013نجـــــد حصة الزكاة من الناتج المحلي الخام لسنة 
  قارناھا بنظیرتھا في دولة مالیزیا؛

؛  % 1نسبة الزكاة في دولة مالیزیا في رفع معدالت النمو االقتصادي، فارتفاع الحصیلة السنویة للزكاة ب تساھم -
، وإلى انخفاض معدالت البطالة بنسبة  % 0.51سیؤدي إلى ارتفاع معدالت النمو االقتصادي في مالیزیا بنسبة 

 من أدوات السیاسة المالیة في النموذج االقتصادي المالیزي ؛ -أي الزكاة –، فیمكن اعتبارھا  % 0.26
ي اقتصادیات البلدان اإلسالمیة یتوقف بالدرجة األولى على طبیعة إن  اعتبار الزكاة كأداة من أدوات السیاسة المالیة ف -

على دینامیكیة النشاط االقتصادي،  رھادورًا جوھریًا في زیادة فاعلیة تأثیأنظمة تسییر صنادیق الزكاة، التي تؤدي 
 .الكلي إحداث آثار إیجابیة على مؤشرات النشاط االقتصاد على سیعملكما أن تنوع واختالف مصادر الزكاة 

التي بإمكانھا أن تساھم في إرساء ودعم مكانة التوصیات بعض للنتائج المشار إلیھا أعاله، یمكننا أن نقدم  تبعا
  : الزكاة في النموذج االقتصادي الجزائري

  ُّفرة، الثقة في صنادیق الزكاة أھم ركیزة في نجاحھا، وال یمكن تحققھ إال إذا كانت الصبغة الشرعیة متو عنصرُیَعد
 ونقصد بذلك أن تكون جمیع المعامالت التي تقوم بھا ھذه الصنادیق موافقًة لما علیھ إجماع علماء ھذه األمة؛

  نظام معلوماتي إحصائي دقیق لھذه الصنادیق، وإضفاء طابع اإللزامیة على دافعي الزكاة، مع إشراك  توفیرإن
 یعة الحال في دفع وتیرة تحصیل الزكاة نحو األمام؛جمیع القطاعات المكونة لالقتصاد الوطني؛ سیساھم بطب

  تمثل النشاطات الدعویة والعلمیة عنصرًا مھمًا في عملیة جبایة الزكاة، كما أن وضع وتخطیط البرامج التي
تھا َسُتْصَرُف بھا الزكاة، مع توفیر االستقاللیة بین صنادیق الزكاة الوالئیة في كیفیة تنفیذ برامجھا وتحدید احتیاجا

حسب طبیعة كل والیة  مثل ما ھو حاصل في دولة مالیزیا، ونشر جمیع البیانات حول طبیعة ھذه البرامج؛ 
 .سیعطي مزیدًا من المصداقیة حول آلیات تسییر صنادیق الزكاة

  
   : ملحق الجداول واألشكال البیانیة  -

  
 )2013-2003(سبة من الناتج المحلي الخام خالل الفترة تطور زكاة األموال، الناتج المحلي الخام والزكاة كن): 01(الجدول 

ملیون (زكاة األموال   السنوات
  ).دینار جزائري

الناتج المحلي الخام 
  ).ملیون دینار جزائري(

الزكاة كنسبة من الناتج 
  .المحلي الخام

2003  118,158269 5 252 321,1 0.02250% 
2004  200,527636  6 149 116,7 0.00326% 
2005  367,187943  7 561 984,3 0.00486% 
2006  483,584931  8 514 843,3 0.00568% 
2007  478,922597  9 366 565,9 0.00051% 
2008  427,179898  11 077 139,4 0.00039% 
2009  614  10 006 839,7 0.00614% 
2010  900  12 034 399,0 0.00748% 
2011  1200  14 481 007,8 0.00829% 
2012  1140  16 115 429,5 0.00869% 
2013  1320  16 569 270,8 0.00688% 

  :إعداد الباحثین اعتمادا على :المصدر
 .14/12/2014: االطالع تاریخ، www.marw.dz:الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الدینیة و األوقاف -
شورات والنشر والتوثیق والطباعة، جوان ، إعـداد مدیریة المن2011إلى  1962حوصلة إحصائیة من : الدیوان الوطني لإلحصاء -

: تاریخ التحمیل ،www.ons.dz/IMG/pdf/PIB_SCN_aff2000-2013.pdf:ءموقع الدیوان الوطني لإلحصا.2013
14/12/2014. 

 
)2011-2003(عدد المستفیدین من القرض الحسـن حسب المناطـــق والمبالـغ المخصصة لھ خالل الفترة ): 02(الجدول   

  )دج(المبالغ المخصصة للقرض الحسن  دد المستفیدینع  المناطق
  290.632.656.73  1125  والیات الوسط
  89.017.951.28  352  والیات الغرب
  652.600.131.98  2782  والیات الشرق
  46.377.718.88  200  والیات الجنوب

الزكاة، ورقة مقدمة للمؤتمر العلمي الدولي  سید أحمد حاج عیسى و ایراین إیمان ، تجربة صندوق الزكاة في تثمیر أموال :المصدر
في تحقیق التنمیة المستدامة ، مخبر التنمیة االقتصادیة والبشریة في الجزائر، ) الزكاة والوقف(الثاني حول دور التمویل اإلسالمي غیر الربحي

  .10، ص 2013ماي 21-20جامعة سعد دحلب البلیدة، یومي 
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 )2012-2010(لة مالیزیا خالل الفترة مصادر الزكاة في دو): 03(الجدول 
  )ملیون رنغت(نوع الزكاة   السنوات

  أخرى  الفالحة  صندوق ادخار الموظفین  الثروة  المدخرات  األعمال  الدخل
2010  695.10  301.78  136.61  79.30  13.70  11  5.50  
2011  736.8  389.92  144.30  84.10  14.50  11.70  5.80  
2012  781  469.39  152.90  89.10  15.40  12.40  6.20  

Source: Tuan Haji MohdRais and Haji Alias; Business zakat: Compliance and Practices in Federal Territory; 
PPZ-MAIWP; 2014; P14. 

 
 نتائج تقدیر أثر الزكاة على النمو االقتصادي في كل من مالیزیا والجزائر): 04(الجدول 

الصیغة الریاضیة 
    للنموذج األول المقترح

    الجزائر
    مالیزیا

الصیغة الریاضیة 
    للنموذج الثاني المقترح

    الجزائر
    مالیزیا

الصیغة الریاضیة 
   للنموذج الثالث المقترح

   الجزائر
  

   مالیزیا
  

الصیغة الریاضیة 
    للنموذج الرابع المقترح

    الجزائر
    مالیزیا

 EVIEWSإعداد الباحثین اعتمادا على مخرجات  :المصدر
 

 HSIAOنتائج اختبار التجانس لـــ ): 05(الجدول 
  القرار  إحصائیة فیشر المجدولة  إحصائیة فیشر المحسوبة  الفرضیة المراد اختبارھا

  . رفض الفرضیة      
  . رفض الفرضیة      

 EVIEWSإعداد الباحثین اعتمادا على مخرجات  :المصدر
 

 نتائج تقدیر أثر الزكاة على البطالة في كل من مالیزیا والجزائر): 06(الجدول 
  المؤشرات اإلحصائیة للنموذج المقدر  أحسن نموذج  الدولة
    مالیزیا

 
     الجزائر

  
 EVIEWS اعتمادا على مخرجات إعداد الباحثین: المصدر

  
 ستھالكأثر الزكاة على دالة اال): 1(الشكل 

مختار محمد متولي، التوازن العام والسیاسات االقتصادیة الكلیة في  :المصدر 
اقتصاد إسالمي، مجلة أبحاث االقتصاد اإلسالمي، جامعة الملك عبد العزیز، 

  .05، ص  1983المجلد األول، العدد األول، المملكة العربیة السعودیة،

 أثر الزكاة على دالة االستثمار): 2(الشكل 

المرسي السید الحجازي ، الزكاة والتنمیة في البیئة اإلسالمیة،  :المصدر 
، 17عة الملك عبد العزیز، معھد االقتصاد اإلسالمي، المجلد مجلة جام

  .30،  ص 2004،  المملكة العربیة السعودیة، 02العدد 

معدل الربح 
 المتوقع

حجم 
 االستثمار

r1 

r2 

I1 I2 
 

I 

Iz 
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 أثر الزكاة على إمكانیات الناتج): 3(الشكل 

 - 25المرسي السید الحجازي ، مرجع سبق ذكره، ص ص  :المصدر 
31. 
  

تطور حصیلة زكاة األموال خالل الفترة ): 4(الشكل 
  -بالدینار الجزائري –)2003-2014(

 
إعداد الباحثین اعتمادا على إحصائیات وزارة  :المصدر

 .الشؤون الدینیة واألوقاف
  

)2013- 1999(حصیلة الزكاة في مالیزیا خالل الفترة ): 5(الشكل   
 

  
 Research and Corporate: إعداد الباحثین اعتمادا على :المصدر

Development Unit, PPZ-MAIWP; 12 Décembre 2014.  

تطور نسبة الزكاة من الناتج المحلي اإلجمالي ): 6(الشكل 
  )2013-1999(في دولة مالیزیا خالل الفترة 

من إعداد الباحثین اعتمادا على إحصائیات مركز  :المصدر
 .جبایة الزكاة ومدیریة اإلحصاء بمالیزیا

 
  

  :اإلحاالت والمراجع 
                                                                             

  :في ھذا الشأن، یمكنك مراجعة بعض المقاالت التالیة. 1
: ، مجلة جامعة الملك عبد العزیز"القتصاد اإلسالميتشخیص األزمة لمنھجیة لعلم ا"،  عبد الرحیم عبد الحمید الساعاتي -

   .15-12، ص ص  2013، العدد األول ،  26معھد االقتصاد اإلسالمي، المملكة العربیة السعودیة، المجلد 
- BREI and BÖHM; "Lacking Capitalism: Desiring Marketing in Times of Capitalist crisis", 
Working Paper No. WP 08/12, Essex Business School, United Kingdom, 2008, PP: 1-16. 

 .16-13نفس المرجع، ص ص . 2
نمذجة اآلثار االقتصادیة للزكاة، دراسة تحلیلیة لدور الزكاة في تحقیق االستقرار والنمو "فوزي محیریق،  عقبة عبد الالوي،. 3

، على الرابط االلكتروني 2011دیسمبر  20إلى  18، المؤتمر العالمي الثامن لالقتصاد والتمویل االسالمي، الدوحة، "االقتصادي
 .09/12/2014:، تاریخ التحمیل /http://conference.qfis.edu.qa: التالي

4. Mohammed B. Yusoff, "Fiscal Policy In An Islamic Economy and The Role Of Zakat", IIUM 
Journal of Economics & Management, , The International Islamic University Malaysia ,Vol 14 No 
2, 2006, PP 117-145. 

إن مسألة تأخیر وتعجیل دفع الزكاة ال زالت  محل نقاش بین العلماء من الناحیة الشرعیة، لمزید من االطالع على مختلف . 5
  :وجھات النظر، یمكنك الرجوع إلى

، مجلة الحجاز العالمیة المحكمـة للدراسـات اإلسالمیة "الزكاة والسیاسة المالیة"ح بن جمعان الغامدي، أحمد بن صال -
 .  128-76م، ص ص  2014أغسطس / ه 1435والعربیة، العدد الثامن، شوال 

                                                                                                                            

E1 

E2 

E3 

I 

II 
II
I 

حجم السلع 
 الترفیھیة

حجم السلع 
 الضروریة

A 

B 

C 

  
 



 _________________________________________________________________________الزكاة كأداة من أدوات السیاسة المالیة وأثرھا على بعض مؤشرات النشاط االقتصادي

 

 
- 242 - 

 
6. Mohammed B. Yusoff and Sorfina Densumite, "Zakat Distribution and Growth in the Federal 
Territory of Malaysia", Journal of Economics and Behavioral Studies, Vol. 4, No. 8, Aug 2012, PP 
449-456. 
7. Eko Suprayitno, Radiah Abdul Kader and Azhar Harun Azhar Harun, "The Impact of Zakat on 
Aggregate Consumption", Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, Vol. 9 No. 1, Jan - 
Mar 2013, PP 40-62.     

 -دور السیاسة المالیة في تحقیق التنمیة االجتماعیة بین النظام المالي اإلسالمي والنظام المالي المعاصر"ل، ھشام مصطفى الجم. 8
 .09، ص 2006، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، "-دراسة مقارنة

 .43 اآلیة: سورة البقرة. 9
  :لالستزادة، یمكنك النظر في بعض المراجع التالیة .10
، ص ص  1992، مصر، "مصارف الزكاة في الشریعة اإلسالمیة، المطبعة اإلسالمیة الحدیثة"مریم أحمد الداغستاني ،  -

13-14. 
، الدار الجامعیة، "-سة مقارنة بین الفكر الوضعي والفكر اإلسالميدرا-السیاسات المالیة والنقدیة"حمدي عبد العظیم،  -

 .438-425، ص ص 2007 اإلسكندریة، 
، رسالة مقدمة لنیل رسالة الماجستیر في فرع الفقھ وأصولھ، غیر "مصارف الزكاة في اإلسالم"حسن علي كركولي ،  -

، ص ص 1982/1983المملكة العربیة السعودیة ، السنة الجامعیة كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة، : منشورة، جامعة أم القرى
34-49 . 
النصاب ھو المقدار المعین الذي ال تجب الزكاة فیما دونھ، فأقل نصاب الذھب عشرون مثقاًال، وأقل نصاب الفضة مائتا درھٍم، . 11

أقل نصاب اإلبل خمسة، وأقل نصاب البقر ثالثون، وأقل نصاب الغنم ثالثون،  ونصاب الحبوب والثمار ثالثمائة صاع، كما أن
 .، لمزید من االطالع..ونصاب العسل مائة وستون رطال وفیھ العشر

م  بـ ھراة إحدى المدن الكبیرة في مقاطعة  774ھــ، الموافق لـ  157ھو أبو عبید القاسم بن سالم بن مسكین بن زید، ولد عام . 12
ه  224توفي عام خرسان، تتلمذ على یدي أكبر العلماء في عصره، تولى القضاء وسافر إلى عدید المدن، ثم استقر بمكة أین 

 .م 838الموافق لـ 
، رسالة مقدمة الستكمال "-دراسة تاریخیة –الجزیة في عھد الرسول صلى اهللا علیھ وسلم "عثمان صبري عثمان عوض، . 13

كلیة الدراسات العلیا، فلسطین، : غیر منشورة، ، جامعة النجاح الوطنیةمتطلبات الحصول على درجـــة الماجستیـــــر في التاریخ، 
 .28، ص 2009: السنة الجامعیة

، 6، مجلة جامعة سامراء، المجلد "ضریبة عشور التجارة وآراء العلماء في أحكامھا ومقادیرھا"صالح الدین حسین خضیر، . 14
 .   180-149ص  ، ص2010، العراق، 20العدد 

، 63ة المستنصریة، العدد ، مجلة كلیة التربیة األساسیة، الجامع"الغنائم وقسمتھا في العصر الحدیث"مصطفى مؤید حمید،  .15
 .  175، ص 2010العراق، 

، ص 2013، فیفري 9، مجلة االقتصاد االسالمي العالمیة، العدد "العامة للدولة في االقتصاد االسالمي النفقات"خلیفي عیسى، . 16
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