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 تقديم:
رب إنه ملن دواعي سرورنا أن نلتقي بكم جمددًا أعزاءنا الباحثني يف العدد الثاين من جملتكم الرائدة اإلدارة والقيادة اإلسالمية كما نع
 ال لكم عن عظيم شكرنا وإمتناننا لكل مالحظاتكم ومقرتحاتكم اهلادفة اىل تطوير اجمللة والدفع هبا قدما لتحقيق أهدافها العظيمة واليت

يقف هلا حد يف خدمة النظرية اإلسالمية يف اإلدارة والقيادة وعرضها كجزء مكمل للنظام اإلسالمي اهلادف اىل حتقيق خالفة اإلنسان 
 باملنهج الرباين الفريد. 

صاد اإلسالمي يف لدينا يف عددنا الثاين عدد ستة من املقاالت العلمية اليت تناولت مواضيع عديدة. املوضوع األول تناول دور اإلقت
عالج املشكالت املعاصرة يف العامل العريب وكيف يستطيع النظام اإلقتصادي اإلسالمي إذا مت تطبيقه كنظام متكامل أن يساعد يف حتقيق 

قتصادية يف العامل احلياة الكرمية لكل الناس . أم املوضوع الثاين فيعرض التجربة اإلقتصادية الصينية وكيفية اإلستفادة منها لتحقيق النهضة اإل
اإلسالمي وضرورة توحد اجلهود اإلقتصادية لكل دول العامل اإلسالمي وخباصة يف ظل ظهور التحالفات والتكتالت اإلقتصادية لتحقيق 

 هنضة إقتصادية وإسالمية عاملية تستفيد من التجارب الرائدة مع اإلحتفاظ خبصوصيتها الفريدة يف ظل النظام اإلقتصادي اإلسالمي. 
املسامهة بينما تناول املوضع الثالث أثر تطبيق املراحبة اإلسالمية يف املصارف الليبية على حتسني معدالت الرحبية, تناول املوضوع الرابع 

اإلقتصادية للزكاة يف ختفيف حدة الفقر يف اجلزائر من خالل دراسة حالة صندوق الزكاة والدور احملوري للصندوق يف زيادة الفاعلية 
أما بالنسبة لتجربة ماليزيا الرائدة يف إدارة الزكاة فقد تناوهلا املقال اخلامس من خالل دراسة جتربة والية  اإلجتماعية وزيادة اإلنتاجية للفقراء.

  سالجنور كما تناول نقاط القوة اليت ميكن األخذ هبا وكذا نقاط الضعف اليت ميكن تفاديها. 
ؤولية اإلجتماعية يف اإلستثمار يف ظل اإلقتصاد اإلسالمي فقد تناوهلا بتوسع املقال األخري يف هذا وأخريًا وليس آخرًا فموضوع املس

 العدد مع استعراض جتارب بعض املؤسسات اإلسالمية يف هذا اجملال. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 دكتور عبد اهلل السويدي
 رئيس التحرير
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 جامعة امللك عبدالعزيز بجدة, كلية العلوم واألداب بالكامل, قسم الدراسات اإلسالمية, أستاذ مشارك في الفقه

 

 

 
 مقدمة البحث

احلياة وهو حياول تعترب املشكلة االقتصادية يف النظام االقتصادي هي جوهر علم االقتصاد، فاإلنسان منذ وجد على هذه 
ويعمل من أجل حتقيق حاجاته األساسية، وحتقيق رغباته املتزايدة واملتطورة.  ويف اإلسالم كان االهتمام بالفكر االقتصادي، جلياً 
وواضحًا ففي بداية نزول القرآن الكرمي جند قوله تعاىل)فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوٍع وآمنهم من خوف(. فهذه 

ية الكرمية تتحدث وتربط بني األمن االقتصادي )أطعمهم من جوع( واألمن السياسي )آمنهم من خوف(. وذلك ألمهية األمن اآل
ي االقتصادي وتأثريه املباشر على كافة نواحي احلياة السياسية واالجتماعية والثقافية والعلمية. ومن املؤكد أن من جوهر األمن االقتصاد

 ة املشكلة االقتصادية.القضاء أو حماولة معاجل
إن لالقتصاد دورًا مهمًا يف استقرار األمم واجملتمعات، ومستوى دخوهلا ومعيشتها، والناظر إىل خريطة العامل اجلغرافية جيد أنه 

كلها أنظمة   يوجد فيه أنظمة اقتصادية خمتلفة كالنظام الرأمسايل أو اقتصاد السوق كما يسميه البعض، والنظام الشيوعي قبل اهنياره وهي
اقتصادية من اجتهاد البشر، قابلة للتغيري والتعديل بل والزوال كما عليه االشرتاكية اليوم، خبالف النظام االقتصادي اإلسالمي الذي 
يستمد أصوله ومبادئه من الدين اإلسالمي الذي هو العاصم الوحيد ألمتنا العربية عندما تتمسك به من الرتدي يف هاوية النظم 

صادية اهلدامة، ويضمن هلا يف الوقت نفسه التقدم والتنمية واالستقالل االقتصادي املنشود. وألن العامل العريب اإلسالمي يعاين االقت
اليوم من مشكالت كثرية تعيقه عن اللحاق بركب احلضارة والتقدم ومن هذه املشكالت، مشكلة الفقر، مشكلة احلاجة، مشكلة 

مشكلة البطالة، مشكلة الديون والقروض، مشكلة التضخم ... وغريها. كل هذه املشاكل علي الرغم من  الغذاء، املشكلة االقتصادية،
أن العامل العريب ميتلك مجيع مقومات احلياة واملوارد البشرية والطبيعية واليت تكفي حاجته وتزيد إذا ما أحسن استغالهلا من خالل 

  أقطار العامل العريب.التكامل االقتصادي  وتبين النظام اإلسالمي بني
 

ويف هذا القرن اختلفت آراء املفكرين حول حقيقة املشكلة االقتصادية، وأسباهبا خاصة فيما يتعلق بالندرة، لذلك أرجو أن 
، يكون يف هذا البحث مدخاًل مفيداً وخصباً للتعرف على املشكلة االقتصادية يف االقتصاد اإلسالمي، ألهنا تعترب جوهر علم االقتصاد

فال ميكن أن حنل وخنفف من حدة املشكلة االقتصادية قبل معرفة ماهيتها وأركاهنا وجوانبها وكيف يقدم االقتصاد  اإلسالمي إطارا 
متكامال قادرا علي عالج املشاكل املعاصرة يف العامل العريب من خالل سياسات وآليات التكامل االقتصادي بني الدول العربية لنتمكن 

 املشاكل االقتصادية املعاصرة للدول العربية. من القضاء علي
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 أهمية البحث
تكمن أمهية البحث يف أنه سيقدم دراسة حول طبيعة  املشكالت املعاصرة يف العامل العريب مثل مشكلة الفقر والبطالة و املشكلة 

للمشكلة االقتصادية من منظور االقتصادية لدى العرب وعالجها من خالل االقتصاد اإلسالمي. وأنه سيحاول إجياد توصيف 
إسالمي. بعد أن يدرس أركان املشكلة االقتصادية، وال يقتصر دور الباحث على مجع املعلومات واستقصاء آراء العلماء . بل سيحاول 

 دراسة هذه اآلراء دراسة علمية نقدية للخروج مبفاهيم جديدة وواضحة.
يعاجله، وهو املشكلة االقتصادية ذات اآلثار امللحة على العامل العريب،  لذلك فأمهية البحث مرتبطة بأمهية املوضوع الذي 

واملشكلة االقتصادية، هي من أهم أسباب وجود علم االقتصاد فعلم االقتصاد حياول بصعوبة عالج املشكلة االقتصادية فتفشل بعض 
ة باالقتصاد اإلسالمي وحنن العرب أوىل به منهم نظرياته مثل االشرتاكية. لذلك يعكف الدارسون حىت يف الغرب على عالج املشكل

 وهنا تبدأ أمهية البحث. 
 مشكلة الدراسة

 
تكمن مشكلة الدراسة يف أن عالج املشاكل االقتصادية اليت تواجه العامل اإلسالمي اليوم تكون عن طريق العودة لتطبيق 

النظام اإلسالمي إيل تنظيم املعامالت بشكل يستطيع  سياسات وآليات االقتصاد اإلسالمي  يف مجيع مناحي احلياة، حيث يهدف
 معه الفرد الوصول إيل مستوي كرمي من املعيشة، كما حيقق توظيف واستغالل املوارد البشرية والطبيعية، وتوزيع الثروة والدخل بعدالة بني

 أفراد اجملتمع.
جيد هلا حاًل  وإجابة بسهولة. فيصعب عليه اإلجابة  ويواجه الباحث أو الدارس لالقتصاد اإلسالمي، بعض األسئلة اليت قد ال

 عليها قبل البحث والدراسة ومن هنا تبدأ مشكلة البحث:
 فما ماهية االقتصاد اإلسالمي؟ وما خصائصه؟ •
 وكيف ميكن تطبيق االقتصاد اإلسالمي؟ وما أسسه وأركانه ودور الدولة فيه؟ •
 املعاصرة مثل الفقر والبطالة؟ وهل ميكن لالقتصاد اإلسالمي عالج املشكالت •

 أهداف الدراسة
 يهدف الباحث من خالل هذا البحث إىل عدة أمور:

 التعرف على ماهية االقتصاد اإلسالمي وأهم خصائص وأركان املشكلة االقتصادية يف الفكر اإلسالمي. -1
 حماولة التعرف على كيفية تطبيق االقتصاد اإلسالمي. -6
تاب واملفكرين حول حقيقة املشكلة االقتصادية، ودور الفكر االقتصادي اإلسالمي يف حماولة مجع واستقصاء آراء الك -3

 حلها.
كما هتدف هذه الدراسة إيل بيان دور االقتصاد اإلسالمي يف عالج املشاكل املعاصرة يف العامل العريب، مثل مشكلة  -8

 يات وسياسات االقتصاد اإلسالمي.الفقر، البطالة، املشكلة االقتصادية، الفجوة الغذائية من خالل تطبيق آل
 

 فروض الدراسة
 يتمثل فرضا الدراسة احلالية يف اآليت:
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 االقتصاد  اإلسالمي يقدم إطارا متكامال قادرا علي عالج املشاكل املعاصرة يف العامل العريب. -1
لعربية ميكن القضاء من خالل سياسات وآليات االقتصاد اإلسالمي  والتكامل االقتصادي اإلسالمي بني الدول ا -6

 علي املشاكل املعاصرة للدول العربية.
 

 منهج البحث
سأستخدم يف هذا البحث املنهج الوصفي والتحليلي. حيث سأقوم جبمع املادة العلمية حول طبيعة االقتصاد اإلسالمي وأركانه 

لتوصيف دقيق لطبيعة املشكلة االقتصادية يف الفكر وخصائصه مث حماولة تطبيقه يف حل املشكالت االقتصادية للعامل العريب، للوصول 
 اإلسالمي.

 
 الدراسات السابقة

 
الدكتور عبد اهلل غامن) ( يف كتابه املشكلة االقتصادية ونظرية األجور يف اإلسالم. فقد عرض فيه الدكتور غامن مفهوم  -1

سباب وأركان املشكلة يف هذه األنظمة وكذلك طرق حلها يف  املشكلة االقتصادية يف النظام اإلسالمي والرأمسايل واالشرتاكي، وعرض أ
 كل نظام. وكان رأي الدكتور أنه ال وجود حقيقي للندرة يف االقتصاد، إمنا السبب الرئيسي للمشكلة هو ظلم اإلنسان وتعديه.

 
السبهاين بدراسة مقارنة لطبيعة الدكتور عبد اجلبار السبهاين) ( يف كتابه األسعار وختصيص املوارد يف اإلسالم. وقد قام  -6

املشكلة االقتصادية يف ظل األنظمة املختلفة.  وعرض آراء املفكرين اإلسالميني حول الندرة واحلاجات. وكانت له توجيهات وأفكار 
ه عن جديدة ومهمة. وأكد أن املشكلة االقتصادية يف التصور اإلسالمي هي  مشكلة سلوكية يتسبب فيها اإلنسان بكسله وتقاعس

 إعمار األرض. مع اعرتافه بوجود الندرة  النسبية وتعدد حاجات اجملتمع املسلم.
 

الدكتور عبداهلادي النجار) ( يف كتابه اإلسالم واالقتصاد، ويرى الدكتور النجار أن املشكلة االقتصادية موجودة يف كل  -3
ناك ندرة نسبية يف املوارد. ويورد الكثري من اآليات الكرمية اجملتمعات، وإن كانت ختتلف حدهتا من جمتمٍع آلخر. وكذلك يرى أن ه

 اليت  تدعم وجهة نظره. 
 

 المبحث  األول: ماهية االقتصاد اإلسالمي وخصائصه
خيتلف االقتصاد اإلسالمي عن االقتصاد مبفهمه العام يف أن االقتصاد اإلسالمي علم يبحث يف األحكام واحللول الشرعية 

ات واملشكالت االقتصادية كما يدرس النظريات والقوانني االقتصادية يف ضوء القيم اإلسالمية، ويعمل على للموضوعات واملستجد
توظيف ذلك كله من أجل استخدام املوارد بأعلى درجات الكفاءة، وتوزيع املنتجات بأعلى درجات العدالة، مبا يؤدي إىل حتقيق أعلى 

ر. كما تتنوع خصائص االقتصاد اإلسالمي ومنها أنه جزء من نظام اإلسالم ذو طابع درجات التنمية والرفاهة، واألمن واالستقرا
تعبدي سام يتسم بذاتية الرقابة، ومنها  التوازن يف رعاية املصلحة االقتصادية للفرد واجلماعة وكذلك التوازن بني اجلانبني املادي 

 والروحي ألن االقتصاد اإلسالمي أساسا ذو نزعة أخالقية.
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 ء ذلك يأيت املبحث األول يف مطلبني: يف ضو 
 املبحث  األول: ماهية االقتصاد اإلسالمي وخصائصه

 املطلب األول: ماهية االقتصاد اإلسالمي
 املطلب الثاين: خصائص  االقتصاد اإلسالمي

 
 المطلب األول: ماهية االقتصاد اإلسالمي

باملفهوم االصطالحي، مث نفصل الداللة االصطالحية  لتحديد ماهية االقتصاد اإلسالمي سنوضح مفهومه اللغوي وصلته
 لالقتصاد اإلسالمي لنختم املطلب بتعليق على املفهوم االصطالحي لالقتصاد اإلسالمي.

املفهوم اللغوي لالقتصاد هو: التوسط واالعتدال واستقامة الطريق) ( قال تعايل: }واقصد يف مشيك{) (  أي توسط فيه بني 
 ، وقال تعاىل: }منهم أمة مقتصدة{) ( أي من أهل الكتاب أمة معتدلة فليست غالية وال مقصرة) (. الدبيب واإلسراع) (

وهذا املعىن "أي التوسط يف األشياء واالعتدال فيها "هو مضمون علم االقتصاد وجوهره، واهلدف الذي يقصد إليه، وهو ما 
ىل: }والذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقرتوا وكان بني ذلك قوامًا{) ( وقوله نصت عليه اآليات القرآنية يف العديد من املواضع. كقوله تعا

تعاىل: }وال جتعل يدك مغلولة إىل عنقك وال تبسطها كل البسط فتقعد ملمومًا حمسوراً{) (، وقوله تعاىل: }وكلوا واشربوا وال تسرفوا 
 إنه ال حيب املسرفني{) (.

ي: نظرًا لتعدد جماالت االقتصاد اإلسالمي، فقد وجدنا اختالفات كبرية يف تعريف املفهوم االصطالحي لالقتصاد اإلسالم
 الباحثني لالقتصاد اإلسالمي، ومن أشهر هذه التعريفات) (:

أنه "ذلك الفرع من املعرفة الذي يساعد على حتقيق رفاهة اإلنسان من خالل ختصيص وتوزيع املوارد النادرة مبا ينسجم مع 
مية، وبدون أن يؤدي ذلك بالضرورة إىل تكبيل حرية الفرد أو خلق اختالالت مستمرة سواء يف االقتصاد الكلي أو التعاليم اإلسال

 البيئة" ويالحظ أن هذا التعريف يركز على النقطة السابعة.
 تعريف االقتصاد اإلسالمي:

 تعريف الباحثني لالقتصاد اإلسالمي، ومن ونظرًا لتعدد جماالت االقتصاد اإلسالمي السابقة، فقد وجدنا اختالفات كبرية يف 
 أشهر هذه التعريفات) (:

تعريف د. حممد عبد اهلل العريب "جمموعة األصول العامة االقتصادية اليت نستخرجها من الكتاب والسنة، والبناء االقتصادي  
 الذي نقيمه على أساس تلك األصول حبسب كل بيئة وكل عصر" ونالحظ أن هذا التعريف جيمع النقطة األوىل والرابعة) (. 

للنظريات االقتصادية يف عصرهم، يعينهم يف مسعاهم هذا القرآن الكرمي والسنة النبوية  وكذلك أنه "رد فعل املفكرين املسلمني
 والعقل واخلربة" ويالحظ على هذا التعريف أنه يركز على النقطتني الثانية والثالثة.

"علم يبحث يف  ولتعريف االقتصاد اإلسالمي تعريًفا جامًعا ملعظم النقاط السابقة. ميكن القول بأن االقتصاد اإلسالمي 
األحكام واحللول الشرعية للموضوعات واملستجدات واملشكالت االقتصادية كما يدرس النظريات والقوانني االقتصادية يف ضوء القيم 
اإلسالمية، ويعمل على توظيف ذلك كله من أجل استخدام املوارد بأعلى درجات الكفاءة، وتوزيع املنتجات بأعلى درجات العدالة، 

 إىل حتقيق أعلى درجات التنمية والرفاهة، واألمن واالستقرار". مبا يؤدي
تعليق على املفهوم االصطالحي لالقتصاد اإلسالمي: إن تدقيق النظر يف هذا التعريف، ويف اجملاالت العديدة اليت يتطرق  
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وبناء على ذلك فإن احلاجة ماسة لتبين هذا إليها علم االقتصاد اإلسالمي، يوضح األمهية البالغة، والدور الكبري املنتظر هلذا العلم، 
 العلم على كافة املستويات، من أجل أمن واستقرار وتقدم ورفاه اجملتمعات اإلسالمية.

إن منهج االقتصاد اإلسالمي للتعامل مع املشكلة االقتصادية بشكل عام، ومع مشكلة الفقر بشكل خاص، يعترب منهًجا  
من خالق الكون والطبيعة وسائر املخلوقات، ولذلك فهو منهج ميتاز بالتوازن واالعتدال، كما ميتاز  فريًدا متميزًا، ألنه منهج مستمد

بالشمول والدوام، ومن جهة أخرى هناك انسجام وتكامل بني الطبيعة الكونية والفطرية والبشرية، وبالتايل فإن السبب يف استفحال 
الطبيعة واخلروج عليها، من خالل ظلم اإلنسان وتعديه وطغيانه، بإحداث الفساد املشكلة االقتصادية ومشكلة الفقر هو الصدام هذه 

 واالختالل يف البيئة والطبيعة، من خالل االستخدام اجلائر واالستنزاف والتلوث وكافة أشكال التجاوزات.
 

 المطلب الثاني: خصائص  االقتصاد اإلسالمي
 ن غريه من النظم االقتصادية األخرى، وهذه اخلصائص نوجزها فيما يلي:للنظام االقتصادي اإلسالمي خصائص فريدة متيزه ع

 . أنه جزء من نظام اإلسالم:1
 إذا كانت األنظمة االقتصادية الوضعية قد انفصلت متاماً عن الدين والقيم األخالقية اإلنسانية غرابة يف ذلك طاملا أهنا أنظمة بشرية   

اإلسالمي هو ارتباطه التام بدين اإلسالم عقيدة وشريعة، األمر الذي جيعل للنشاط االقتصادي  املصدر) (، فإن أهم ما مييز االقتصاد
طابعًا تعبديًا وهدفًا سامياً، وجيعل الرقابة عليه رقابة ذاتية يف املقام  -على خالف النشاط االقتصادي يف النظم الوضعية -يف اإلسالم
 األول) (.

 (:. أنه ذو طابع تعبدي وهدف سام) 6
إن تلك الصفة التعبدية جتعل العائد املادي أو احلافز االقتصادي ليس هو الباعث أو اهلدف الوحيد للنشاط االقتصادي  

اإلسالمي، كما هو يف االقتصاديات الوضعية، اليت اعتربت املعاش مقصد اإلنسان األساسي، ولو كان عن طريق الربا وامليسر 
ري واألجري، وإمنا هناك هدف آخر يتمثل يف كسب رضا اهلل تعاىل الذي يبتغيه املسلم من وراء واالحتكار واألنانية وخبس حق الفق

نشاطه االقتصادي، الذي يتميز بالبعد الزمين يف أهدافه، اليت مل تعد تقتصر على اجلانب املادي، أو احلياة الدنيا فحسب، حيث مل 
أمنا خلقنكم عبثًا وأنكم إلينا ال ترجعون{) (، وإمنا ميتد إىل ما بعدها، اليت هي  خيلق فيها اإلنسان فيها عبثاُ، لقوله تعاىل }أفحسبتم

غايته، يف إطار اهلدف األمسى والنهائي الذي من أجله خلق اإلنسان، وهي عبادة اهلل تعاىل }وما خلقت اجلن واألنس إال ليعبدون{) 
 ( }قل إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هلل رب العاملني{) (.

لقد أكد اإلسالم كرامة العمل، ورفع من قدره وارتقى به إىل درجة العبادة، طاملا اقرتن بالنية الصاحلة والتزم باألحكام الشرعية) و 
(، يؤكد ذلك حديث كعب بن ُعجرة، قال مر رجل على النيب صلى اهلل عليه وسلم فرأى أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

يا رسول اهلل، لو كان هذا يف سبيل اهلل، فقال صلى اهلل عليه وسلم "إذا كان خرج يسعى على ولده صغاراً  من جلده ونشاطه، فقالوا:
فهو يف سبيل اهلل، وإن كان خرج يسعى على أبويني شيخني كبريين فهو يف سبيل اهلل، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو يف 

 سبيل الشيطان") (. سبيل اهلل، وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو يف
فاملسلم إذا خلصت نيته وحسن مقصده يف نشاطه االقتصادي عماًل وإنتاجًا واستهالكًا فهو يف عبادة مبفهومها العام، ألن 
العبادة يف اإلسالم ال تقتصر على الشعائر التعبدية املعروفة كالصالة والصيام بل تشمل "كل ما حيبه اهلل ويرضاه من األقوال والعمال 

 لباطنة والظاهرة") (.ا
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وال ريب أن هذا الطابع التعبدي حبد ذاته حافز قوي على العمل واإلنتاج، األمر الذي يسهم يف زيادة عرض العمل يف االقتصاد 
ء اإلسالمي، ومن مث زيادة اإلنتاج من السلع واخلدمات، دون التأثر وبشكل كبري بتقلبات األجور املالية، ما دام املسلم يعمل ابتغا

وثواب اآلخرة، وهذا يسهم يف النهاية يف القضاء على البطالة االختيارية، ويف كبح مجاح التضخم، الذي  -العائد املادي -ثواب الدنيا
 يسود االقتصاديات املعاصرة) (.

 
 . أنه ذو رقابة ذاتية على ممارسة النشاط االقتصادي:3

ابة الرمسية اليت متارسها الدولة رقابة أخرى، أشد وأكثر فاعلية، هي رقابة ففي ظل نظام االقتصاد اإلسالمي يوجد إىل جوار الرق 
الضمري املسلم، القائمة على اإلميان باهلل وعلى احلساب يف اليوم اآلخر قال تعاىل: }وهو معكم أين ما كنتم{) ( وقال: }إن اهلل ال 

ه إذا ما افلت من الرقابة البشرية فإنه ال يستطيع اإلفالت من خيفي عليه شيء يف األرض وال يف السماء{) ( وحني يشعر اإلنسان بأن
( مث يف 31( مث اجلحيم صلوه )33الرقابة اإلهلية، اليت أعدت له عذابُا أليمًا يف حالة احنرافه، يتمثل يف قوله تعاىل }خذوه فغلوه )

ة النشاط االقتصادي املتصف باإلنسانية والرمحة سلسلة ذرعها سبعون ذراعًا فاسلكوه{) (. وهذا يف حد ذاته فيه أكرب ضمان لسالم
 والعدل.

بينا جند النظم االقتصادية الوضعية قد انفصلت عن الدين متاماً، وأبعدته عن القيام بدور إجيايب يف نظامها االقتصادي، ونتيجة 
قاً للقانون، األمر الذي جيعلها يف النهاية لذلك فإن رقابة النشاط االقتصادي يف ظل هذه النظم موكولة إىل السلطة العامة، متارسها طب

عاجزة عن حتقيق مجيع أهدافها، لعدم وجود رقابة أخرى غريها، وآية ذلك ما هو مشاهد يف ظل هذه النظم من هترب الكثري من 
 عن مالحقتهم) (.التزاماهتم ومن القيود اليت تفرض عليهم ملصلحة اجملتمع كالضرائب، وذلك كلما غفلت الدولة، أو عجزت أجهزهتا 

 
 . أنه يوازن بني رعاية املصلحة االقتصادية للفرد واجلماعة:8

ولكن إذا كان هناك تعارض بني املصلحتني وتعذر حتقيق التوازن أو التوفيق بينهما فإن اإلسالم يقدم مصلحة اجلماعة على 
لعلماء بقوهلم "يتحمل الضرر اخلاص لدفع الضرر مصلحة الفرد مع مالحظة تعويض الفرد عما حلقه من أضرار، وذلك ما عرب عنه ا

 العام".
 ومن األمثلة على ذلك ما يلي) (:

أجاز بعض الفقهاء أخذ الطعام من يد حمتكره وبيعه على الناس بسعر السوق، مراعاة للمصلحة العامة اليت قد تقف يف  •
 وجهها املصلحة اخلاصة للمحتكر.

الركبان وال يبع حاضر لباد") ( ففي النهي عن تلقي الركبان تقدمي ملصلحة عامة هي  قوله صلى اهلل عليه وسلم "ال تلقوا •
مصلحة أهل السوق على مصلحة خاصة هي مصلحة املتلقي، الذي قد حيصل على السلعة بسعر منخفض ويعيد بيعها على مجهور 

 املستهلكني بسعر مرتفع.
الرأمسالية اليت أعطت الفرد احلرية الواسعة يف إشباع رغباته وممارسة فال يغلب مصلحة الفرد على مصلحة اجلماعة، كما تفعل 

نشاطه االقتصادي، وبغض النظر عن كون هذه الرغبة أو هذا النشاط نافعاً أو ضاراً بالصحة، وباعثاً على االحنالل والفساد، كاخلمور 
 ع األخالقية، طاملا حيقق له نفعاً مادياً.واألفالم اهلابطة وحانات الرقص والفجور، غري مكرتث حينئذ مبصلحة اجملتم

ذلك ألن االقتصاد اإلسالمي له سياسته اليت تقوم على التوازن يف رعاية املصلحة االقتصادية لسائر األطراف اإلنسانية، أفراداً 
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 السواء، بل مها يكمالن بعضهما.ومجاعات، فالفرد واجلماعة ليسا خصمني ال يلتقيان، كما صورهتما املذاهب الفردية واجلماعية على 
لقد جاءت مبادئ اإلسالم االقتصادية أكثر رحابة واستيعابًا لشئون الفرد واجلماعة، فهي ال تذيب الفرد يف اجلماعة على حنو 

من فلسفة  ما تفعله االشرتاكية، حينما تنكرت للفرد وأهدرت حريته ومصلحته، ليكون اجملتمع أو الدولة هي املالك لكل شيء انطالقاً 
 املذهب اجلماعي، اليت ترى أن األصل هو تدخل الدولة، إىل درجة انفرادها بعناصر اإلنتاج، وحرمان الفرد من مثرة جهده وكدحه.

 . أنه يوازن بني اجلانبني املادي والروحي:5
وحيد للنشاط االقتصادي على النقيض من األنظمة االقتصادية الوضعية اليت ركزت على اجلانب املادي، حىت أصبح اهلدف ال

كز لإلنسان املعاصر، دون مراعاة أو التفات للقيم األخالقية والروحية، إذ أن الشيوعية املاركسية تنكر الدين وتعتربه أفيون الشعوب، وتر 
لرأمسالية فإهنا وإن  على التطور املادي للحياة، ومتحو مشاعر اإلخاء يف النفوس البشرية وتدعو إىل الصراع بني أفراد اجملتمعات، إما ا

كانت ال تنكر الدين واألخالق إال أهنا قصرهتا على نطاق الكنيسة وأبعدهتا عن القيام بدور إجيايب يف نظامها االقتصادي، ومن مث 
 فإن التفاعل اإلجيايب الفعال بني النظم الدينية والدنيوية ليس له وجود يف اجملتمع الرأمسايل أو االشرتاكي) (.

االقتصاد اإلسالمي بني العنصرين اللذين يتكون منهما اإلنسان ومها: املادة والروح، ويعطي كاًل منهما ما يستحقه  بينما يوفق
من الرعاية والعناية، فهو يدعو اإلنسان إىل العمل والكسب يف الدنيا، كما يدعوه يف الوقت نفسه إىل العمل لطلب اآلخرة، قال 

 وا يف األرض وابتغوا من فضل اهلل واذكروا اهلل كثرياً لعلكم تفلحون{) (.تعاىل: }فإذا قضيت الصلوات فانتشر 
فاآلية الكرمية رغم ما فيها من أمر إهلي باالنتشار يف األرض ليمارس املسلم نشاطه االقتصادي فإهنا يف الوقت نفسه استهدفت  

ل االقتصادي الدنيوي بذكر اهلل كثرياً) (، حىت ال يقع حفظ التوازن املطلوب بني اجلانب املادي واجلانب الروحي، حينما مزجت العم
 اإلنسان يف هزال الرهبانية أو يف سعري الشهوات املادية. 

 ويف آية أخرى قال تعاىل: }وابتغ فيما أتتك اهلل الدار اآلخرة وال تنس نصيبك من الدنيا{) (.
بادة، كما يف قصة الرجل العابد الذي قال فيه الرسول صلى هذا وقد أنكرت السنة النبوية على من يرتك العمل بنية التفرغ للع

 اهلل عليه وسلم: أيكم كان يكفيه علف ناقته وصنع طعامه؟ قالوا كلنا يا رسول اهلل، قال: كلكم خري منه") (.
ى جانب من فاجلانب التعبدي ال يدعو إىل تراخي اإلنسان يف نشاطه االقتصادي أخذًا بنصيبه من الدنيا، بل إن الرتكيز عل

جوانب احلياة اإلنسانية وإمهال اجلوانب األخرى يتناىف مع ما جاءت به الشريعة اإلسالمية، اليت تنظم أمور املعاش كما تنظم أمور 
 املعاد، وتدعو لطلب الدنيا كما تدعو لطلب اآلخرة.

 . أنه ذو طابع أخالقي:6
رية شعورًا باملسؤولية أمام اهلل تعاىل فيعمل املسلم على سالمة ونقاء وهذا االقرتان بني االقتصاد واألخالق يولد يف النفس البش

 املعامالت االقتصادية يف اجملتمع املسلم) (.
وبينما جند النظم االقتصادية الوضعية قد استبعدت العنصر األخالقي فإن النظام االقتصادي اإلسالمي ال يفصل أبدًا بني 

من أن السنة النبوية رفعت درجة التاجر الذي يسعى لتعظيم مصلحته وأرباحه إىل درجة االقتصاد واألخالق، وال أدل على ذلك 
النبيني والصديقني إذا ما التزم بأخالق الصدق واألمانة، حيث يقول النيب صلى اهلل عليه وسلم )التاجر الصدوق األمني مع النبيني 

 والصديقني والشهداء والصاحلني يوم القيامة(.
ائص االقتصاد اإلسالمي واليت متثلت يف أنه جزء من نظام اإلسالم، وأنه ذو طابع تعبدي وهدف سام، وأنه وهكذا رأينا خص

ملادي ذو رقابة ذاتية على ممارسة النشاط االقتصادي، وأنه يوازن بني رعاية املصلحة االقتصادية للفرد واجلماعة، وأنه يوازن بني اجلانبني ا
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 بع أخالقي.والروحي يف اإلنسان وأنه ذو طا
 

 المبحث الثاني: أركان االقتصاد اإلسالمي وكيفية تطبيقه ودور الدولة
 

إذا كان االقتصاد اإلسالمي جزءا من نظام اإلسالم، ذا طابع أخالقي تعبدي وهدف سام، ورقابة ذاتية على ممارسة النشاط 
ما يوازن بني اجلانبني املادي والروحي يف اإلنسان فإن أهم االقتصادي، بشكل يوازن بني رعاية املصلحة االقتصادية للفرد واجلماعة، ك

أركانه تقدمي األسلوب اإلسالمي واالحتكام للشرع يف االقتصاد، وكذا دراسة املوضوعات االقتصادية يف ضوء الضوابط الشرعية والقيم 
الوجوب أو التحرمي لبعض املوضوعات اإلسالمية، مع تقدمي احللول اإلسالمية لألزمات واملشكالت االقتصادية، وإظهار حكمة 

 االقتصادية وتطبيق األحكام الشرعية االقتصادية واإلفادة من الرتاث االقتصادي اإلسالمي. 
 

 يف ضوء ذلك يأيت هذا املبحث: 
 املبحث الثاين: أركان االقتصاد اإلسالمي وكيفية تطبيقه ودور الدولة

 املطلب األول: أركان االقتصاد اإلسالمي
 ب الثاين: كيفية التطبيق املعاصر لالقتصاد اإلسالمياملطل

 املطلب الثالث: دور الدولة يف التدخل يف االقتصاد اإلسالمي
 

 المطلب األول: أركان االقتصاد اإلسالمي
لالقتصاد اإلسالمي أركان منها تقدمي األسلوب اإلسالمي لتحقيق رفاهية اإلنسان، وكذلك االحتكام للشرع يف املوضوعات 
االقتصادية التقليدية أو االحتكام للشرع يف املستجدات االقتصادية، وكذا دراسة املوضوعات االقتصادية يف ضوء الضوابط الشرعية 
والقيم اإلسالمية، مع تقدمي احللول اإلسالمية لألزمات واملشكالت االقتصادية، وإظهار حكمة الوجوب أو التحرمي لبعض املوضوعات 

 األحكام الشرعية االقتصادية واإلفادة من الرتاث االقتصادي اإلسالمي. وسوف نفصل تلك األركان قيما يلي) (:االقتصادية وتطبيق 
 

تقدمي األسلوب اإلسالمي لتحقيق رفاهية اإلنسان: من خالل ختصيص املوارد أو استخدامها االستخدام األمثل، ومن مث  .1
 والرفاهة للجميع.توزيعها التوزيع األمثل. لتحقيق إشباع احلاجات 

مثل وجوب الزكاة، حرمة الربا، حرمة أكل املال بالباطل،   االحتكام للشرع يف املوضوعات االقتصادية التقليدية:   .6
كفالة األقارب، أحكام البيوع، أحكام اإلجارة، أحكام الوقف، اهلبة، الوصية، الوكالة، الرهن، الوديعة، العشور والضرائب، 

....اخل، ومع أن هذه املوضوعات ميكن أن تندرج حتت فقه املعامالت، إال أن االقتصاد اإلسالمي الغنائم والفيء...
يستخدم النظرية واألدوات التحليلية االقتصادية والواقع االقتصادي لفهم هذه املوضوعات، من أجل تعميق فهم وتطبيق 

ب فقه املعامالت مثل الكتابات املتعلقة بفقه الزكاة احلكم الشرعي. وجند يف هذا اجلانب كتابات كثرية تشمل خمتلف أبوا
 وفقه السلم واإلجارة والوديعة والقرض......اخل.

االحتكام للشرع يف املستجدات االقتصادية: مثل األسهم والسندات والسوق املالية، والتأمني التجاري، وبطاقات االئتمان.  .3
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القتصاد وأدواته التحليلية، إضافة إىل فقه املعامالت، وميكن أن تكون وهذه املوضوعات تتطلب أيًضا إحاطة وافية بعلم ا
 البحوث املطروحة يف جمالت جممع الفقه اإلسالمي خري مثال على هذا املوضوع.

دراسة املوضوعات االقتصادية يف ضوء الضوابط الشرعية والقيم اإلسالمية: مثل سلوك املستهلك وقوانني املنفعة، سلوك  .8
 قوانني الغلة، نظريات الثمن، األجور، الربح، نظريات الفائدة، نظريات التنمية.املنتج و 

تقدمي احللول اإلسالمية لألزمات واملشكالت االقتصادية: مثل التضخم والكساد والبطالة، مشكلة الغذاء، مشكلة الطاقة،  .5
ميكن أن نذكر منها على سبيل املثال حبث د.  األزمة النقدية. وهناك عدد من الدراسات والبحوث اليت تتصدى هلذا اجلانب

القرضاوي) (."دور الزكاة يف حل املشكالت االقتصادية" واملنشور ضمن حبوث املؤمتر العاملي األول لالقتصاد اإلسالمي، 
 م.1243مركز األحباث العاملي لالقتصاد اإلسالمي، جدة، 

صادية: من خالل البحث يف اآلثار اإلجيابية أو السلبية، حكمة إظهار حكمة الوجوب أو التحرمي لبعض املوضوعات االقت .6
حترمي الربا، حكمة توزيع املرياث، حكمة فرضية الزكاة، حكمة مشروعية األوقاف، وهناك العديد من البحوث والدراسات يف 

 هذا اجملال.
، مثاًل لتطبيق فريضة الزكاة، أو إدارة تطبيق األحكام الشرعية االقتصادية: من خالل وضع مشروعات عمل أو صياغة قوانني .8

 اقتصاد ال ربوي. أو تطبيق أحكام الوقف أو إحياء املوات يف العصر احلاضر) (. 
إظهار الرتاث االقتصادي اإلسالمي: بالكشف عن األفكار االقتصادية لدى أئمة املسلمني، أو إعادة صياغة التاريخ  .4

 االقتصادي اإلسالمي.
 

 يفية التطبيق المعاصر لالقتصاد اإلسالميالمطلب الثاني: ك
ال غىن عن االستفادة من جتارب الدول املتقدمة عند التطبيق املعاصر لالقتصاد اإلسالمي كما يرى جورج جيلدر يف كتابه 

ا، خاصة وأهنا "األغنياء والفقراء" حيث يقدم إسرتاتيجية لعالج مشكلة الفقر يف أمريكا، ميكن للمجتمعات اإلسالمية أن تستفيد منه
 ال ختتلف عما جاء به اإلسالم وهذه اإلسرتاتيجية مبنية على ثالثة أسس هي) (:

اإلميان: يرى جيلدر أن العمل والزواج وحدمها ال ميكن أن حيققا شيًئا دون إميان، فاإلميان هو الدافع واحلافز للنهوض والتقدم، 
اإلميان باملستقبل، واإلميان بالنتائج املتزايدة للعطاء. واإلميان باملنافع املتبادلة للتجارة، ومن عباراته يف هذا اجملال "إن اإلميان باإلنسان، و 

ويضيف يف موضع آخر "إن اإلميان، بأشكاله املتنوعة وإشراقاته، ميكن  واإلميان بعناية اهلل.. كلها ضرورية لتقوية روح العمل) (. 
تصاديات العامل الراكدة، فاإلميان هو الذي استجلب املهاجرين من ألوف األميال وحده أن حيرك جبال الكسل واليأس اليت تصيب اق

وال ميلكون يف جيوهبم سوى بضع بنسات للبدء يف إقامة اإلمرباطورية التجارية األمريكية، وهذا اإلميان هو الذي حيقق املعجزات يوميًا 
 يف أزمتنا الراهنة".

عول عليه لالبتعاد عن الفقر هو دائًما العمل واألسرة واإلميان، ..على العمال أن العمل: حيث يقول: إن الطريق الوحيد امل
 يفهموا ويشعروا أن ما حيصلون عليه مرهون مبا يعطونه، وأهنم جيب أن يقدموا العمل حىت يطالبوا باجلزاء، وعلى أولياء األمور واملدارس

 يس هناك أشد قتاًل لإلجناز من االعتقاد بأن اجلهد لن يلقى تقديرًا.أن يزرعوا هذه الفكرة عند أطفاهلم باإلرشاد والقدوة، ول
% جبد أكثر من العزاب، كما أن أثر الزواج أدى 53الزواج واألسرة: وقد تبني من خالل الدراسات أن األزواج يعملون بنسبة 

مطالب األسرة حنو العمل لتوفري أسباب إىل زيادة جهد عمل الرجال إىل النصف، واحلكمة من ذلك واضحة، فالرجل املتزوج حتفزه 
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املعيشة للزوجة واألوالد. ويضيف جيلدر قائاًل "إن احلب هو الذي حيول اآلفاق القصرية للشباب والفقر إىل آفاق طويلة للزواج 
إىل الثلث، وتشتد والعمل، فعندما يفشل الزواج، فإن الرجل غالًبا ما يعود إىل حياة الوحدة الفطرية، وينخفض دخله، يف املتوسط، 

 نزعته إىل معاقرة اخلمر وتعاطي املخدرات واللجوء إىل اجلرمية".
إن املتأمل يف هذه العبارات جيد تشاهبًا مع ما ركز عليه املفكر اإلسالمي مالك بن نيب حيت حتدث عن اإلرادة احلضارية 

بيني عرفوا دور اإلميان يف النهوض والتقدم.. ومل تكن حضارهتم واملعجزة اليابانية والصينية، وكالم جيلدر هنا يؤكد أن الكثري من الغر 
 مبنية على أسس مادية فقط.

ويف التسعينات من القرن العشرين ومع مطلع األلفية الثالثة يقرتح حممد عمر شابرا اخلبري االقتصادي الدويل يف كتابه "اإلسالم 
 :والتحدي االقتصادي" إسرتاتيجية تتكون من عدة نقاط هي) (

آلية لالصطفاء: إن اإلسرتاتيجية لالنطالق تستلزم آلية لالصطفاء )يف استخدام وختصيص وتوزيع املوارد(. وال يصلح نظام  .1
السوق أو اخلطة املركزية كآلية سليمة لالصطفاء، وإمنا االصطفاء األخالقي وحده هو اآللية الصحيحة، ألهنا تعتمد القيم 

 اة... كما تعتمد على وجود حوافز حقيقية تتمثل يف احلساب األخروي والثواب والعقاب. املستمدة من خالق الكون واحلي
تقوية العنصر البشري:ال ميكن حفز األفراد للعمل بكفاءة دون البعد األخالقي الذي ال يعتمد على املواعظ فقط وإمنا على   .6

دي، بتشجيع املشروعات الصغرية، وحتسني دخول تعزيز القيم املعنوية من خالل تصحيح اهليكل االجتماعي واالقتصا
 املزارعني، وزيادة فرص التعليم والتدريب، وإتاحة التمويل للفقراء بأساليب مشروعة.

تقليص تركيز الثروة بأيدي فئة حمدودة من املالك، بإصالح ملكيات األراضي، وشروط استئجارها، وتثبيط املشاريع الكبرية  .3
 ة.وتشجيع املشاريع الصغري 

خفض اإلنفاق احلكومي من خالل تقليص حاالت الفساد وعدم الكفاءة واهلدر، وترتيب اإلعانات مبا مينع وصول األغنياء  .8
إىل السلع املعانة، والتخفيض التدرجيي ملشاريع القطاع العام، وختفيض نفقات الدفاع خاصة يف الدول اليت ال تتهددها 

تؤخذ من األغنياء وترد إىل الفقراء، وتقليص االقرتاض إىل احلد األدىن، وكذلك األخطار، وترتيب فرض الضرائب حبيث 
 تقليص االعتماد على املعونة األجنبية، وحتسني مناخ االستثمار) (. 

إصالح نظام التمويل، حبيث يصبح التمويل باملشاركة بداًل من الفائدة، حيث ثبت فشل نظام التمويل بالفائدة يف ختصيص  .5
د بعدل أو كفاءة. والبد أن يكون الرتكيز على املشروعات الصغرية أكثر من املشروعات الكبرية." حيث وجدت اللجنة املوار 

املختارة املعنية باجلوع أن توفري مبالغ ائتمانية صغرية للمشاريع الصغرية يف اقتصاد القطاع غري الرمسي يف البلدان النامية ميكن 
ء إىل درجة هامة، وأن يزيد األمن الغذائي وحيقق حتسينات قابلة لالستمرار يف االقتصادات أن يرفع مستويات معيشة الفقرا

احمللية، وخلصت اللجنة إىل أن إتاحة االئتمان لصغار املقاولني اجلدد هي إحدى الطرق للمساعدة على كسر حلقة الفقر 
 (.56لبلدان النامية") ( )واجلوع بني الفقراء املدنيني والريفيني الذين ال ميلكون أرًضا يف ا

 
 المطلب الثالث: دور الدولة في التدخل في االقتصاد اإلسالمي

يقصد بالدولة هنا احلكومة، أو اهليئة احلاكمة يف بلد معني) (، فاحلكومة متثل بقية عناصر الدولة املعروفة يف العلوم السياسية. 
ع تدخل احلكومة للتأثري على قوى العرض والطلب لتحقيق أهداف أما عندما يقال "تدخل الدولة" فيقصد به أي نوع من أنوا 

اقتصادية معينة، مثل إجراءات خفض البطالة، أو تشجيع زراعة حمصول معني، أو رعاية فئات اجتماعية معينة، إىل غري ذلك من صور 
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 اإلسالمي والنظام الرأمسايل.التدخل، أو الوظائف االقتصادية للدولة) (. وسنتعرض بإجياز لتدخل الدولة يف كل النظام 
 تدخل الدولة يف النظام االقتصادي اإلسالمي:

ميكن التمييز بني قسمني من الوظائف االقتصادية للدولة، أو قسمني من تدخل الدولة أما أوهلا فهو تدخل الدولة لتطبيق 
 الدولة فيما يعد من السياسة الشرعية.األحكام الشرعية املنصوص عليها يف اجلانب االقتصادي. أما الثاين فهو تدخل 

 تدخل الدولة لتطبيق األحكام الشرعية االقتصادية املنصوص عليها: ( )أ
من الوظائف االقتصادية للدولة يف النظام االقتصادي اإلسالمي أهنا مسئولة عن تطبيق الضوابط الشرعية املتعلقة بالنشاط 

، وبعض السلع كاخلمر. فهذه الثوابت يرتىب الناس على تطبيقها، فمنهج الرتبية اإلسالمي االقتصادي، كمنع احملرمات مثل الربا، والغرر
يربيهم على جتنب احلرم، ويغرس يف أذهاهنم اخلوف من اهلل، ويربيهم على االلتزام بالواجبات كأداء الزكاة، ويغرس يف كياهنم رجاء 

لتلزم الناس بالبعد عن احملرمات وأداء الواجبات الشريعة يف اجلانب االقتصادي   الثواب من اهلل، وباإلضافة إىل هذا كله يأيت دور الدولة
كغريها من اجلوانب الشرعية األخرى، وهذا الدور االقتصادي للدولة، واملتعلق بإلزام الناس بفعل الواجبات، وترك احملرمات يف اجلانب 

يف الوظائف االقتصادية للدولة يف اإلسالم، وواضح كل الوضوح من  االقتصادي ال جدال حوله) ( ، فهو حمل اتفاق بني الذين كتبوا
تاريخ الدولة يف العصور اإلسالمية األوىل كعصر النبوة، وعصر اخلالفة الراشدة. حيث كان النيب صلى اهلل عليه وسلم مير باألسواق 

رمة كالغش، ويبعث من جييب الزكاة، وتوزع يف األوجه فيأمر الناس بااللتزام بأحكام الشريعة يف تعاملهم، وينهاهم عن املعامالت احمل
الشرعية هلا. وسار على هنجه اخللفاء الراشدون حيث كانوا ميرون باألسواق فيأمرون وينهون، بل أن أبا بكر قاتل القبائل اليت امتنعت 

احلياة يعد من الوظائف املتفق عليها عن دفع الزكاة. فاألمر باملعروف والنهي عن املنكر يف اجلانب االقتصادي وغريه من جوانب 
 للحكومة اإلسالمية، فذلك من حفظ الدين، واملال ومها من مقاصد التشريع.

 تدخل الدولة فيما يعد من السياسة الشرعية: ( )ب
 مل يرد تعرف السياسة الشرعية بأهنا "تصرف احلاكم باملصلحة وفق ضوابطها الشرعية") (، أو هي "عمل ويل األمر باملصاحل اليت

من الشارع دليل هلا على اخلصوص، ولكنها تدخل ضمن األصول اليت شهدت هلا الشريعة يف اجلملة") (، واألمثلة على ذلك أكثر 
من أن حتصى. فحفظ املال مقصد من مقاصد الشريعة، ولكنها ليس هناك نص شرعي أو قياس صحيح حيدد مواصفات أبواب 

ألمر مرتوك للجهة صاحبة االختصاص. وحفظ النفس مقصد من مقاصد الشريعة، ولكن ليس هناك املتاجر اليت حتقق هذا املقصد، فا
نصوص أو قياس صحيح حيدد مواصفات املواد اليت يسمح بإضافتها إىل األطعمة املعلبة حلفظها من الفساد، فاألمر مرتوك لالجتهاد 

رسلة، ومن تعريفاهتا أهنا "كل منفعة داخلة يف مقاصد الشارع دون من أهل االختصاص. ففي الشريعة اإلسالمية ما يسمى املصاحل امل
أن يكون هلا شاهد باالعتبار أو اإللغاء") (. وال يدخل يف هذا النوع من املصاحل ما ورد الدليل على وجوبه كالزكاة، وال يدخل أيضاً 

رسلة باب واسع أمام احلكومة للتدخل يف النشاط االقتصادي ما ورد الدليل على حرمته كالربا. فالسياسة الشرعية املبنية على املصاحل امل
لتحقيق املصاحل االقتصادية فيما مل يرد فيه نص وال قياس، ال باألمر وال بالنهي. فهو من حيث األصل من املباحات اليت مل يرد أمر 

نتجي التمور، أو قررت تقدمي قروض حسنة بفعلها،  وال هني عنها، فعلى سبيل املثال لو منعت احلكومة فقررت تقدمي قروض حسنة مل
ملنتجي األدوية، أو قررت تقدمي إعانة للمصانع من أجل تدريب غري املؤهلني من العمالة احمللية لتخفيف البطالة.... إىل غري ذلك من 

اجحة التدخل لتحقيق أنواع التدخل، فهذه التدخالت احلكومية يف األصل أهنا من املباحات، ولكن إذا اتضح أن من املصلحة الر 
مقصد شرعي لزم هذا التدخل، ولزم الناس االلتزام به حرصًا على املصلحة العامة، ولكي ال يساء استعمال هذه السلطة البد من 
وجود ضوابط شرعية، خاصة يف ظل التغريات اليت طرأت مثل تضخم أجهزة الدولة، وقدرهتا على التدخل يف النشاط االقتصادي 
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يف األزمنة اليت وضعت فيها أسس الفقه اإلسالمي، فويل األمر املذكور يف كتب الفقه األوىل مل يكن ميلك قدرات  بدرجة مل تكن
 الدولة املعاصرة) (.

 تدخل الدولة في النظام الرأسمالي: 
ف القرن الثامن عشر طبقت مبادئ النظام الرأمسايل احلر بصورهتا املثالية حوايل نصف قرن. ويف تلك الفرتة اليت بدأت منذ منتص

امليالدي، مل تكن الدولة تتدخل يف النشاط االقتصادي. وبعد ظهور بعض سلبيات احلرية املطلقة أعيد تدخل الدولة. أما اآلن فكل 
الدولة يف العامل تتدخل يف النشاط االقتصادي "فليس هناك حكومة يف أي مكان من العامل تستطيع أن ترفع يدها عن االقتصاد") ( 

كن درجة هذا التدخل ختتلف من دولة إىل أخرى. ولعل فرنسا، وبريطانيا والسويد، من الدول اليت تتدخل حكوماهتا يف النشاط ول
االقتصادي بدرجة واضحة) (، وتأيت الواليات املتحدة األمريكية يف آخر القائمة من حيث درجة تداخل احلكومة يف النشاط 

 الدول إىل منوذج االقتصاد احلر) (.االقتصادي، أي أهنا األقرب من بني 
ومن أبرز صور تدخل الدول يف النظام الرأمسايل يف صورته املعاصرة: فرض الضرائب بأنواعها املختلفة، ودعم اخلدمات العامة  

لى كالتعليم، والصحة، واألنظمة اليت تنظم اندماج الشركات حلماية املنافسة، ودعم بعض السلع واخلدمات، وفرض الضرائب ع
بعضها، ورعاية بعض الفئات االجتماعية احملتاجة لرعاية، واختاذ اإلجراءات املختلفة ملواجهة بعض الظروف االقتصادية كالبطالة، 
واالنكماش االقتصادي إىل غري ذلك من اإلجراءات، ولكن ذلك بعموم ال خيرج عن التعاون مع النظام احلر لتجنيبه اخللل، فاالجتاه 

ولة يف ظل النظام الرأمسايل ال تتدخل إال عندما خيتل النظام أو يعجز عن أداء وظائفه على الوجه املطلوب. وقد جاء العام هو أن الد
 هذا التدخل بعد جتربة عدم التدخل، فهو ردة فعل بعد حياد الدولة جتاه النشاط االقتصادي الذي جرب حوايل نصف قرن.

 
 على السياسة الشرعية:أمثلة للوظائف االقتصادية للدولة المبنية 

تقوم الدولة يف النظام االقتصادي اإلسالمي بأداء عدد من الوظائف االقتصادية، وهذه الوظائف تستند إىل السياسة الشرعية 
 املبنية على املصاحل املرسلة، ومنه:

رج، أو الفقر، أو سوء توزيع التدخل ملعاجلة بعض الظواهر االقتصادية مثل البطالة، أو االنكماش أو هجرة األموال إىل اخلا •
الدخل، والثروة داخل اجملتمع، فمعاجلة هذه الظواهر السلبية من صور تدخل الدولة، وهي من الوظائف االقتصادية للدولة 

 يف النظام االقتصادي اإلسالمي وهي من السياسة الشرعية املستندة إىل املصاحل املرسلة.
راءات اليت تؤدي إىل االنتفاع باملوارد الطبيعية املتوفرة كاألراضي الزراعية، واملعادن، ومياه إدارة املوارد الطبيعية مثل اختاذ اإلج •

األهنار، فاإلجراءات والنظم املنظمة لالستفادة من هذه الثروات مبنية على حتقيق املصلحة، وليس هلا حكم شرعي حمدد. 
ن حيييها. وقد تكون املصلحة يف االنتفاع مبنجم للذهب فقد تكون املصلحة العامة بتأجري بعض األراضي، ومنح بعضها مل

بإنشاء مؤسسة حكومية تستخرج الذهب، وقد تكون املصلحة بإنشاء شركة مسامهة الستغالل املنجم إىل غري ذلك من 
 االحتماالت، ولكن املهم اختيار الطريقة اليت حتقق املصلحة العامة بأقصى درجة ممكنة.

تعرف ميزانية الدولة بأهنا )تقدير مفصل، ومعتمد لنفقات الدولة، وإيراداهتا لفرتة زمنية مقبلة، عادة ما إدارة ميزانية الدولة:  •
تكون سنة( ) (، وحقيقتها ال تقتصر على األرقام الواردة يف جانب اإليرادات، والنفقات، وإمنا متثل الربنامج االجتماعي، 

ات معينة كاإلنفاق على التعليم املهين، أو الصحة، أو الدفاع والرتكيز على واالقتصادي للحكومة، فقد تركز مثاًل على أولوي
 أي جانب يعترب غالباً من السياسة الشرعية املستندة إىل املصاحل املرسلة.
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تنظيم النشاط االقتصادي: من صور تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي اختاذ اإلجراءات، وإصدار النظم املنظمة للنشاط  •
دي اإلسالمي، وهذا النوع من التدخل يكون مقبواًل يف النظام االقتصادي اإلسالمي بقدر ما حيقق من املصلحة االقتصا

العامة، بالضوابط الشرعية للمصلحة. ومن أمثلة هذا التنظيم: األنظمة املتعلقة بإنشاء املصارف، واألنظمة املتعلقة بإنشاء 
 اخلاص على غري ذلك من صور التنظيم.الشركات، واملصانع، وأنظمة مؤسسات التعليم 

 
 المبحث الثالث: دور االقتصاد اإلسالمي في عالج المشكالت المعاصرة

حتقيق درجة متقدمة من  -إذا ما عمل هبا–تكفل األسس والضوابط والسياسات الوقائية اليت ميتاز هبا االقتصاد اإلسالمي،
ملشكالت االقتصادية مثل مشكلة الفقر بالزكاة والتكافل االجتماعي واألخوة العدل والغىن والتخفيف من حدة الفقر، وميكن عالج ا

اإلسالمية والوقف والصدقات التطوعية والكفارات واهلبات واهلدايا وحقوق اجلار والضيف، وإعمال دور الدولة أو ويل األمر يف توفري 
صادرة كل مال حصل عليه صاحبه بطريق احلرام، كالغصب الضروريات وعالج مشكلة الفقر،وتقييد أو نزع امللكية عند الضرورة وم

واالختالس والرشوة أو استغالل النفوذ واحلجر على السفهاء وإخضاع موظفي الدولة الكبار لقانون "من أين لك هذا" اقتداًء بفعل 
نفاق يف الصاحل العام، وعالج مع عامله على الزكاة، وأداء األمانات وضمان احلقوق، مع وجوب اإل -صلى اهلل عليه وسلم–الرسول 

 البطالة باحلث على العمل وحماربة البطالة والتسول
وعموما يكون عالج املشكلة االقتصادية باإلميان والتقوى العالج بالتقشف والصرب العالج باالقتصاد واالعتدال يف اإلنفاق 

جتاه استخدام املوارد االقتصادية املتاحة على مستوى االستهالكي والسلوك االقتصادي عمومًا العالج بالرشد االقتصادي الصحيح 
 أساليب االستهالك واإلنتـاج والتوزيع العالج بصياغة أولويات مرنة لتخصيص املوارد االقتصادية جتاه األنشطة اإلنتاجية املختلفة.

 يف ضوء ذلك يأيت هذا املبحث كما يلي:
 شكالت املعاصرةاملبحث الثالث: دور االقتصاد اإلسالمي يف عالج امل

 املطلب األول: دور االقتصاد اإلسالمي يف عالج مشكلة الفقر
 املطلب الثاين: دور االقتصاد اإلسالمي يف عالج مشكلة البطالة

 املطلب الثالث: دور االقتصاد اإلسالمي يف عالج املشكلة االقتصادية
 

 المطلب األول: دور االقتصاد اإلسالمي في عالج مشكلة الفقر
حتقيق درجة متقدمة من  -إذا ما عمل هبا–تكفل األسس والضوابط والسياسات الوقائية اليت ميتاز هبا االقتصاد اإلسالمي،

-العدل والغىن والتخفيف من حدة الفقر، ومع ذلك فقد يضعف الناس عن االلتزام هبذه السياسات، وقد حتدث ظروف طارئة 
 تفحال مشكلة الفقر، فما هو العالج يف هذه احلاالت وما شاهبها؟) (. تؤدي إىل اس -كاجملاعات والكوارث واحلروب

 
 ويمكن عالج المشكالت االقتصادية من خالل الوسائل اآلتية:

: إن الزكاة هي األداة األوىل، والسياسة األوىل من سياسات التكافل االجتماعي، كما أهنا أهم أداة من أدوات السياسة الزكاة
تسهم يف حتقيق االستقرار والتوازن االقتصادي. والزكاة مورد مايل ضخم يكفي وحده لعالج كثري من املشكالت املالية اإلسالمية، 

املعقدة كالفقر والبطالة والتضخم والكساد وغريها من املشكالت االقتصادية املعاصرة. إن املصارف الثمانية اليت حتدث عنها القرآن 
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من حتقيق األمن واالستقرار االقتصادي، فالقطاع العسكري  -إذا ما أشبعتها–يت متكن الدولة الكرمي متثل أهم قطاعات اجملتمع، وال
والصحي والتعليمي واالجتماعي كلها ميكن متويلها من حصيلة الزكاة، إضافة إىل إمكانية استخدام سهم املؤلفة قلوهبم لتمويل نشر 

من الشعوب األخرى. وباإلضافة إىل ذلك فإن الزكاة طهر وتزكية ونقاء ملن  الدعوة اإلسالمية وتدعيم العالقات بني املسلمني وغريهم
خيرجها، كما أهنا رمحة وشفاء ملن يتلقاها، فهي تسد حاجته، وتشفي صدره من الغل واحلقد واحلسد. كما تسهم الزكاة يف حماربة 

الربا من خالل سهم الغارمني، والذي ينتشل املدينني من ذل  االكتناز ألهنا تؤدي إىل تآكل األموال املكتنزة غري املستثمرة، ويف حماربة
الدين، وخيلصهم من املرابني. وأخريًا ميكن القول بأن الزكاة تصرف للمحتاجني احلقيقيني، وليست كالضمان االجتماعي الذي يصرف 

 ملن يدفع األقساط الشهرية فقط.
 

يف الرب والصلة وعدم القطيعة،  -كسائر املسلمني–إضافة إىل حقه  : جعل اإلسالم للقريب حًقا يف مال قريبهكفالة األقارب
فكما أن له حق يف مرياث قريبه، فإن عليه واجب اإلنفاق إذا كان قريبه فقريًا وهو غين، وإن هذا الواجب جيرب على القيام به قضاء يف 

 رأي كثري من فقهاء احلنابلة واألحناف وغريهم. ) (
توحيد الكلمة والصف والقلوب، مبا  -بعد توحيد اهلل-ن أكثر ما حرص عليه اإلسالم وحث عليه : إن مالتكافل االجتماعي

يؤدي إىل وحدة اجملتمع وقوته متاسكه وتضامنه، وإن هذه امليزة اليت نراها يف كثري من نصوص الشريعة تضمن وجود جمتمع متكافل 
 متعاون، يسود فيه العدل الغىن والرفاهية للجميع. 

 
اعترب اإلسالم املؤمنني إخوة، وقدم أخوة اإلسالم على أخوة الدم "املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه  ة اإلسالمية:األخو 

 وال خيذله...". وهذه اخلاصية وحدها تكفل وجود جمتمع قوي متماسك قادر على مواجهة أقسى املشكالت. 
 

) (، ويعترب مورًدا إسالمًيا هاًما للفقراء واحملتاجني وعابري وهو حبس األصل وتسبيل الثمرة يف لغة الفقهاء  الوقف:
السبيل..، وقد ضرب املسلمون على مر العصور أروع األمثلة يف وقف أمواهلم على املشروعات اخلريية كاملستشفيات واملدارس ودور 

ال يكاد جيد جانًبا من جوانب اجملتمع وال حاجة من العلم واملساكن والبساتني واآلبار... اخل. وإن املتأمل يف تاريخ األمة اإلسالمية، 
حاجاته إال وقد وقف اخلريون من أبناء اجملتمع هلا أوقافًا كثرية، تسهم يف سد حاجة اجملتمع، وختفف عن الدولة كثريًا من مشروعات 

 املرافق العامة.
اإلسالم القرض احلسن وجعل له الثواب اجلزيل يف تدعيًما ألواصر احملبة واأللفة يف اجملتمع املسلم، فقد شرع  القرض الحسن:

ُقوا الدنيا واآلخرة، وفوق ذلك أوصى القرآن بالصرب على املعسرين، ففي قوله تعاىل ﴿وإن َكاَن ُذو ُعْسرٍَة فـََنِظَرٌة إىَل َمْيَسَرٍة و  أَن َتَصدَّ
ٌر لَُّكْم﴾) (، وبذلك فقد سد اإلسالم الباب هنائًيا على الربا واملر  ابني، وقضى على أخالق األنانية واجلشع واحلسد والبغضاء اليت َخيـْ

 تنجم عن الربا، واستبدهلا بأخالق اإليثار واملودة والرتاحم اليت ترتافق مع القرض احلسن. 
 

سالم ....اخل: إن هذه األبواب وغريها كثري مما شرعه اإل الصدقات التطوعية والكفارات والهبات والهدايا وحقوق الجار والضيف
أن  وحث عليه يوجد جمتمًعا قويًا متكافاًل مرتامحًا خيتفي فيه الظلم واجلشع والفقر ويسود فيه العدل واحملبة والغىن، وهذا اجملتمع يصعب

 يتخلف أو يعاين من املشكالت املستعصية.
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 ماية للبالد والعباد وذلك كما يلي إعمال دور الدولة أو ويل األمر يف توفري الضروريات وعالج مشكلة الفقر، وتوفري األمن واحل
تقييد أو نزع امللكية عند الضرورة: يكاد الفقهاء يتفقون على جواز نزع امللكية للمنفعة العامة كتوسعة مسجد أو فتح طريق 

 وحنوه، بشروط دقيقة متنع الظلم وتضمن املصلحة العامة للجميع) (.
كالغصب واالختالس والرشوة أو استغالل النفوذ، بشرط أن يثبت ذلك مصادرة كل مال حصل عليه صاحبه بطريق احلرام،  

 بتحقيق نزيه، ويفصل فيه قضاء عادل، وما يصادر يوضع يف املصاحل اهلامة أو مصاحل الفئات الضعيفة) (.
 

 استخدام املال لفساد يف احلجر على السفهاء، لقوله تعاىل: ﴿وال تـُْؤُتوا السَُّفَهاَء أَْمَواَلُكُم﴾) ( والسفه هو عدم الصالح يف
 العقل أو الدين فيدخل فيه االستخدام احملرم للمال.

 
مع عامله على الزكاة،  -صلى اهلل عليه وسلم–إخضاع موظفي الدولة الكبار لقانون "من أين لك هذا" اقتداًء بفعل الرسول 

 م أحيانًا) (.مع عماله ووالته، والذين كان يشاطرهم نصف أمواهل -رضي اهلل عنه–وبفعل عمر 
أداء األمانات وضمان احلقوق: يرى ابن تيمية أن جباية األموال وتوجيهها حنو مصارفها أمانة عظيمة كما أن على الدولة  

ضمان حقوق املتعاملني من حيث الوفاء بااللتزامات والعقود املشروعة، وضمان اجلودة ومنع الغش والغرر واالستغالل حيث قال "فإن 
 هو قوام العاملني") (. -أي املعامالت–العدل فيها 

اإلنفاق الواجب يف الصاحل العام: حرًصا على سالمة اجملتمع وتكافله وتضامنه، فقد جعل اإلسالم يف املال حقوقا سوى الزكاة،  
كالنفقة على العيال وكفالة األقارب وغريها. ولعل من هذه احلقوق ما يسمى باإلنفاق الواجب يف الصاحل العام، والذي يلجأ إليه يف 

كالقحط أو احلرب أو حىت خلو خزينة الدولة من املال، مما يفوت عليها القيام بواجباهتا جتاه الرعية، ويعترب فعل الظروف االستثنائية  
عام اجملاعة، مستنًدا قويًا هلذا الواجب، حيث منع نفسه وأهل بيته من كثري من املباحات، وكان منهجه أن  -رضي اهلل عنه-عمر 

"لو مل أجد للناس ما يسعهم إال أن أدخل على أهل كل بني عدهتم، فيقامسوهم أنصاف  -يأكل الناس نصف شبعه، وكان يقول:
وبناًء على ذلك رأى كثري من الفقهاء أن على األغنياء من أهل كل بلد  بطوهنم لفعلت، فإهنم لن يهلكوا على أنصاف بطوهنم") (. 

 أن يقوموا بفقرائهم، وجيربهم السلطان على ذلك.
 

ر يف اجملتمعات اإلسالمية يف الوقت احلاضر: يقول حماضر حممد رئيس وزراء ماليزيا "إن األفكار الرامية إىل سياسات عالج الفق
القضاء على الفقر يف العامل الثالث توشك أن تنفذ، إن البحث عن احللول يف مفاوضاتنا مع البلدان املتقدمة قد وصل عملًيا إىل طريق 

الث واجهوا مهمة مروعة يف حماولة إجياد أفكار جديدة النتشال البلدان الفقرية من الديون مسدود.. فاملسئولون يف العامل الث
املتصاعدة" ويتساءل حممد عمر شابرا بعد إيراده هذه العبارات "فما هو السبب يف ذلك؟ وهل بوسع األسلمة )إعادة بناء اقتصاديات 

 يف حتقيق املطلوب؟) (. البلدان اإلسالمية يف ضوء التعاليم اإلسالمية( أن تنفع 
إعادة ترتيب أولويات التنمية: وضع حمبوب احلق اخلبري االقتصادي الدويل يف كتابه "ستار الفقر" خالصة جتربته يف جمال 
مكافحة الفقر، وذلك من خالل ترتيب أولويات التنمية ومكافحة الفقر، فبعد أن هاجم هدف زيادة النمو يف الناتج القومي اإلمجايل، 

 عتباره مل حيقق تقدًما يف القضاء على الفقر بسبب سوء التوزيع، يقرتح خمططًا من عدة نقاط) (:با
البد من هجوم انتقائي على أكثر أشكال الفقر سوًءا، مبعىن آخر البد من االهتمام مبضمون الناتج القومي أكثر من  -1
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 االهتمام بزيادته.
ك اليت جيب أن حيصل عليها الرجل العادي من أجل القضاء على أكثر مظاهر البد من حتديد املستويات الدنيا لالستهال -6

 الفقر سوًءا، مثل املعايري الدنيا الغذائية والتعليمية والسكنية والصحية. 
 

 المطلب الثاني: دور االقتصاد اإلسالمي في عالج مشكلة البطالة
االقتصادي، وهي متفشية بنسب متفاوتة يف كل دول العامل دون تعترب البطالة من أخطر الظواهر تأثريا على مستويات اآلداء 

استثناء ومستفحلة أكثر يف الدول اإلسالمية والعربية اليت متتلك أجنع هنج اقتصادي متمثل يف كتاب اهلل وسنة نبيه، وتنشأ مشكلة 
يسيُء استخداَم ما سخَّره اهلل له من نعم، أو ينحرف عن  البطالة عندما ال يلتزم اإلنساُن بالفطرِة السِجيَِّة اليت خلقه اهلل عليها، أو أنه

الرشد يف استغالِل املوارد البشرية والطبيعية، فاإلنساُن هو سبب هذه املشكلة، ولن حتل هذه املشكلة إالَّ من خالِل اإلنسان الرشيد 
بوسائل  -قبل نشوئها-، وحرص على عالجها الذي يُطبق أحكام ومبادِئ الشريعة اإلسالمية، حيث اهتمَّ اإلسالم مبشكلة البطالة

نَّ للبطالة متعدِّدة حفاظًا على اجملتمع املسلم من األخطار اليت قد تصيبه أخالقيًّا وسلوكيًّا وعقائديًّا؛ حيث تؤكِّد اإلحصائيَّات العلمية أ
يين، مما جعل جمتمعاتنا تشهد معوقات اجتماعية آثارًا سيِّئة على الصحَّة النفسيَّة، وخاصَّة عند األشخاص الذين يفتقدون الوازع الد

واقتصادية تؤدي إىل تفاقم ظاهرة البطالة، اليت تعد من أكرب التحديات اليت تواجه االقتصاديات العربية حاليا، لذا يهـدف هذا البحث 
ك من خالل توظيف البيانات إىل حتديد حجم البطالة يف الوطــن العريب وحتليل أسباب تفشي هذه الظاهرة وطرق معاجلتها، وذل

اإلحصائية عن مؤشرات البطالة بالدول العربية. وهذا ما دفعنا لتناول موضوع رؤية االقتصاد اإلسالمي للبطالة يف التحليل االقتصادي 
ما أمكن حماولني الوقوف على املفهوم، مربزين من خالله مدى صحة أن االقتصاد اإلسالمي يعاجل قضية البطالة، وحياول التقليص 

منها واحلد من آثارها، وعلى ضوئه نطرح اإلشكالية التالية: ما مدى صحة أن االقتصاد اإلسالمي يعمل على تقليل ومعاجلة مشكلة 
 البطالة خاصة يف الدول العربية؟ 

 عدم ظهور مشكلة الفقر، نعرض فيما يلي ألمهها: -لو طبقت -جاء اإلسالم بعدد من السياسات اليت تكفل 
 

تصاد اإلسالمي لديه سياسات عالجية وسياسات وقائية لعالج مشكلة الفقر بشكل خاص، وكافة املشكالت اليت ميكن االق
أن تنجم عن هذه املشكلة، وأن احلل اإلسالمي ملشكلة الفقر يف اجملتمعات اإلسالمية يقتضي ضرورة مراعاة خصائص اجملتمعات 

واالنطالق، وال يتحقق ذلك إال من خالل اإلميان والعزمية وتوفر اهليكل االجتماعي اإلسالمية وتفعيل اإلرادة احلضارية للتغيري 
 املناسب.

احلث على العمل: حث اإلسالم على العمل، وجعله واجًبا على كل مسلم، كل فيما يطيقه ويتناسب مع ميوله وقدراته، وال 
فقر. ولو عمل كل من يقدر على العمل، ملا ظهرت مشكلة شك أن العمل هو الطريق األول لتحقيق الكسب والغىن، والتخلص من ال

 الفقر يف اجملتمع.
"ما أكل أحد طعاما  -صلي اهلل عليه وسلم-وللعمل اليدوي بشكل خاص مكانة خاصة يف هذا اجملال، حيث يقول النيب  

اهلل داود بالذات، ألنه كان ملكا،  قط خريا من أن يأكل من عمل يده، وإن نيب اهلل داود كان يأكل من عمل يده") ( وقد ذكر نيب
وحتت يده خزائن األرض، ولكنه آثر أن يأكل من عمل يده ملا فيه من خري وبركة. وقد فهم بعض الباحثني من هذا احلديث احلث 

فالبد  على االعتماد على النفس وال أرى تعارضا مع املفهوم األول، فالعمل اليدوي هو أساس كل عمل حىت ولو كان ذهنًيا حمضا،
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 فيه من تسجيل األفكار وترتيبها وتنسيقها، وهذا يتطلب العمل اليدوي.
"وقد قرر الفقهاء أن كل ما يقوم عليه العمران من هندسة وطب وفلح لألرض وإقامة املصانع، واجلهاد يف سبيل اهلل، دفًعا 

ن قادرًا بالفعل على واحد من هذه األمور") لألذى ومحاية للحوزة واجب على األمة، وهو واجب على وجه اخلصوص على كل من كا
 .) 

"ألن يأخذكم أحدكم حبله  -صلي اهلل عليه وسلم-حماربة البطالة والتسول: حارب اإلسالم البطالة والتسول، قال رسول اهلل  
( وسد كافة املنافذ  فيأيت حبزمة من احلطب على ظهره فيبيعها فيكف اهلل هبا وجهه، خري له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه")

املوصلة إليهما ومن ذلك أنه عاجل كافة البواعث واملعوقات النفسية اليت ميكن أن تعيق اإلنسان عن العمل. فرفض القعود عن العمل 
وجود  حبجة العبادة، واعترب العمل عبادة إذا مل يكن يف معصية اهلل، كما رفض القعود عن العمل حبجة التوكل على اهلل، أو حبجة عدم

 ا َكِثريًا وَسَعًة﴾) (.فرصة العمل. فمن مل جيد عمال يف بلده فعليه باهلجرة، قال تعاىل ﴿وَمن يـَُهاِجْر يف َسِبيِل اللَِّه جيَِْد يف اأَلْرِض ُمرَاَغمً 
 المطلب الثالث: دور االقتصاد اإلسالمي في عالج المشكلة االقتصادية

ل غياب أو عدم بيان حقيقة العقيدة االقتصادية للنظام االقتصادي، ففي جمتمع ال ميكن عالج املشكلة االقتصادية يف ظ
املسلمني وهو أول اجملتمعات تفهما وحماولة صياغة وتطبيق مبادئ وآليات عمل نظامه االقتصادي، ال بد أن يكون ذلك يف إطار 

على حشد وحتريك اجلهود واملوارد االقتصادية يف  عقيدة إسالمية صحيحة وواضحة جتعل الفرد واملؤسسات اخلاصة واحلكومية قادرة
تكامل وتناسق مع عقيدة اإلسالم االقتصادية من جانب وال خترج عن العقيدة اإلسالمية الشاملة للجوانب األخرى من حياة املسلمني  

 ها) (.كالشعائر اإلسالمية واألخالق اإلسالمية ومعايري أو موازين املعامالت االجتماعية والثقافية وغري 
ومن هنا فإن توصيف عالج املشكلة االقتصادية من املنظور اإلسالمي ميكن استعراضه يف اإلطار العقائدي مبدئياً وعلى أساس 
 أن هذا وصف العالج ال خيرج عن التصور النظري الثابت لطبيعة نشأة املشكلة االقتصادية من حيث السبب والنتيجة وكيفية املواجهة.

رد أو اجملتمع مشكلة اقتصادية ما كنقص املعروض من سلعة ما يف أسواق السلع عن الطلب عليها وهو ما فعندما يواجه الف
يؤدي إىل ارتفاع يف سعرها وميكن أن يأخذ يف التفاقم مع زيادة الفجوة بني الطلب والعرض ألي سبب من األسباب ذات العالقة، 

 صوص القرآنية واألحاديث النبوية اآلتية :فهنا ميكن توصيف هذه املشكلة عقائدياً يف إطار الن
ُسوْا النّاَس َأْشَيآَءُهْم َواَل تـَْعثـَْوْا يِف قال تعاىل: )أَْوُفوْا اْلَكْيَل َواَل َتُكونُوْا ِمَن اْلُمْخِسرِيَن * َوزِنُوْا بِاْلِقْسطَاِس اْلُمْسَتِقيِم * َواَل تـَْبخَ 

َنُكْم بِاْلَباِطِل( ]البقرة [، و 143 -141األْرِض ُمْفِسِديَن( ]الشعراء  [، وقوله تعاىل : )َوْيٌل 144قوله تعاىل : )َواَل تَْأُكُلَوْا أَْمَواَلُكْم بـَيـْ
 [ .3 -1املطففني لّْلُمطَّفِفنَي * اّلِذيَن ِإَذا اْكَتاُلواْ َعَلى الّناِس َيْستَـْوُفوَن * َوِإَذا َكاُلوُهْم أَْو ّوَزنُوُهْم خُيِْسُروَن( ]

: " البيعان كل واحد - -سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: " ال يبع بعضكم على بيع بعض " أخرجه مسلم، وقوله وقال ر 
: " ال تبتاعوا الثمر حىت يبدو صالحه وتذهب عنه اآلفة"   - -منهما باخليار على صاحبه ما مل يتفرقا " أخرجه مسلم، وقال 

ليت من شأهنا إقامة العدل وتفعيل األخالق احلسنة من أمانة  وعدم الظلم مبا يكفل أخرجه مسلم، وغريها من التوجيهات النبوية ا
 حتقيق مصاحل طريف السوق بعدالة.

 
آِء  بـَرََكاٍت ّمَن الّسمَ عالج املشكلة االقتصادية باإلميان والتقوى: قال تعاىل : )َوَلْو أَّن أَْهَل اْلُقَرَى آَمُنوْا َواتـَّقوْا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهمْ 

 َفَكَفَرْت بِأَنـُْعِم [، وقوله تعاىل :  )َوَضَرَب الّلُه َمَثاًل قـَْريًَة َكاَنْت آِمَنًة ّمْطَمِئّنًة يَْأتِيَها رِْزقـَُها َرَغداً ّمن ُكّل َمَكانٍ 26َواألْرِض( ]األعراف 
[، وقوله تعاىل : )فَِإَذا ُقِضَيِت الّصالَُة فَانَتِشُروْا يِف األْرِض َوابـْتَـُغواْ 116َن( ]النحلالّلِه فََأَذاقـََها الّلُه لَِباَس اجْلُوِع َواخْلَْوِف مبَا َكانُواْ َيْصنَـُعو 
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 [ .13ِمن َفْضِل الّلِه ( ]اجلمعة
: " من فقه الرجل أن يصلح معيشته"   - -: " طلب كسب احلالل فريضة"، وقوله   - -ومن األحاديث النبوية : قوله 

: " ال   - -: " نعم املال الصاحل للرجل الصاحل" أخرجه أمحد يف مسنده، وقوله   - -أخرجه السيوطي يف اجلامع الصغري، وقوله 
 بأس بالغين ملن اتقى" أخرجه احلاكم يف املستدرك.

 
ُلَوّنُكْم  ِبَشْيٍء ّمَن اخْلَوْف َواجلُْوِع َونـَْقٍص ّمَن األَمَواِل َواألنُفِس َوالّثَمرَاِت َوَبّشِر العالج بالتقشف والصرب: قال تعاىل : )َولََنبـْ

اِدِه َخِبرُي نُّه بِِعبَ [، وقوله تعاىل : )َوَلْو َبَسَط الّلُه الّرْزَق لِِعَباِدِه لَبَـَغْوْا يِف األْرِض َولَـَِكن يـُنَـّزُل بَِقَدٍر ّما َيَشآُء إِ 155 -الّصابِرِيَن( ]البقرة 
 [.68َبِصرٌي( ]الشورى 

 : " ال يقبل اهلل قوالً إال بعمل وال يقبل عمالً إال بنية" أخرجه السيوطي.  - -ومن األحاديث النبوية: قوله 
ُفوْا ومََلْ العالج باالقتصاد واالعتدال يف اإلنفاق االستهالكي والسلوك االقتصادي عموماً: قال تعاىل: )َواّلِذيَن ِإَذآ أَنَفُقوْا ملَْ ُيْسرِ 

اِطنِي وََكاَن الّشْيطَاُن ِلرَبِّه َكُفوراً( ]اإلسراء [، وقوله تعاىل :)ِإّن اْلُمَبّذرِيَن َكانـَُوْا ِإْخَواَن الّشيَ 68يـَْقتُـُروْا وََكاَن بـَنْيَ َذِلَك قـََواماً( ]الفرقان
" إياكم والغلو فإمنا أهلك   - -[، ومن األحاديث النبوية: قوله 183[، وقوله تعاىل :  )وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُّمًة َوَسطاً( ]البقرة 68

 من كان قبلكم الغلو" أخرجه أمحد يف مسنده.
لصحيح جتاه استخدام املوارد االقتصادية املتاحة على مستوى أساليب االستهالك واإلنتـاج والتوزيع) العالج بالرشد االقتصادي ا

(: ميكن القول أن غياب السلوك االقتصادي الرشيد من املنظور االقتصادي اإلسالمي، )حيث أن الرشد االقتصادي خيتلف من نظام 
الزاوية يف حدوث املشاكل االقتصادية بصفة عامة، وهذا الرشد يرتبط بشكل اقتصادي وضعي مقارنة بنظام اقتصادي رباين( هو حجر 

مباشر ويف عالقة مطردة مع األخالقيات واملعايري االقتصادية الشرعية، وذلك على مستوى النظام االقتصادي الذي يستمد كافة مبادئه 
ه وأكمله هلم وأمت عليهم به نعمته عز وجل يف الدين والدنيا وآليات عمله وسياساته من الدين اإلسالمي الذي اختاره اهلل تعاىل لعباد

 معاً.
العالج بصياغة أولويات مرنة لتخصيص املوارد االقتصادية جتاه األنشطة اإلنتاجية املختلفة، وهذه النقطة تكمل سياسة 

ية للمجتمع الذي يسوده تنظيم اقتصادي األولويات يف النشاط االستهالكي وفيها توفيق ختطيطي وواقعي بني املصاحل الفردية واجلماع
 قائم على التشريع اإلسالمي، حبيث يقوم نظام األولويات يف النشاط اإلنتاجي على قاعدة عامة ميكن بلورهتا يف اآليت) (:  

 أوال : مناط االقتصاد اإلسالمي هو املصلحة .
 .ثانيا : التوفيق بني مصلحة الفرد ومصلحة اجلماعة يف حالة التعارض 

 ثالثا : تقدمي املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة يف حالة عدم إمكان التوفيق .
 الخاتمة

وهكذا رأينا خصائص االقتصاد اإلسالمي واليت متثلت يف أنه جزء من نظام اإلسالم، وأنه ذو طابع تعبدي وهدف سام، وأنه 
عاية املصلحة االقتصادية للفرد واجلماعة، وأنه يوازن بني اجلانبني املادي ذو رقابة ذاتية على ممارسة النشاط االقتصادي، وأنه يوازن بني ر 

 والروحي يف اإلنسان وأنه ذو طابع أخالقي. 
خيتلف االقتصاد اإلسالمي عن االقتصاد مبفهمه العام يف أن االقتصاد اإلسالمي علم يبحث يف األحكام واحللول الشرعية 

تصادية كما يدرس النظريات والقوانني االقتصادية يف ضوء القيم اإلسالمية، ويعمل على للموضوعات واملستجدات واملشكالت االق
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توظيف ذلك كله من أجل استخدام املوارد بأعلى درجات الكفاءة، وتوزيع املنتجات بأعلى درجات العدالة، مبا يؤدي إىل حتقيق أعلى 
ص االقتصاد اإلسالمي ومنها أنه جزء من نظام اإلسالم ذو طابع درجات التنمية والرفاهة، واألمن واالستقرار. كما تتنوع خصائ

تعبدي سام يتسم بذاتية الرقابة، ومنها  التوازن يف رعاية املصلحة االقتصادية للفرد واجلماعة وكذلك التوازن بني اجلانبني املادي 
إلسالم تتطلب فحسب التطبيق الكامل لإلسالم والروحي ألن االقتصاد اإلسالمي أساسا ذو نزعة أخالقية. وحىت مكافحة الفقر يف ا

 يف مجيع جماالت احلياة.
 :وقد توصلت في هذا البحث إلى النتائج اآلتية 

 اقرتاب املفهوم اللغوي من املدلول االصطالحي لالقتصاد. •
 تنوع خصائص االقتصاد اإلسالمي. •
 موازنة االقتصاد اإلسالمي بني اجلانب املادي واجلانب الروحي لإلنسان. •
 أن أركان االقتصاد اإلسالمي تنبع من الضوابط الشرعية والقيم اخللقية. •
 أن االقتصاد اإلسالمي يقدم حلوال منوذجية للمشكالت االقتصادية كالفقر والبطالة. •

 كما توصلت إلى المقترحات اآلتية: 
التحرمي لبعض املوضوعات تفعيل دور احللول اإلسالمية لألزمات واملشكالت االقتصادية، وإظهار حكمة الوجوب أو  •

 االقتصادية وتطبيق األحكام الشرعية االقتصادية واإلفادة من الرتاث االقتصادي اإلسالمي. 
احلث على الزكاة والتكافل االجتماعي واألخوة اإلسالمية والوقف والصدقات التطوعية والكفارات واهلبات واهلدايا وحقوق  •

 اجلار والضيف.
األمر يف توفري الضروريات وعالج مشكلة الفقر،وتقييد أو نزع امللكية عند الضرورة ومصادرة كل  إعمال دور الدولة أو ويل •

 مال حصل عليه صاحبه بطريق احلرام، كالغصب واالختالس والرشوة أو استغالل النفوذ واحلجر على السفهاء.
مع عامله على الزكاة،  -لى اهلل عليه وسلمص–إخضاع موظفي الدولة الكبار لقانون "من أين لك هذا" اقتداًء بفعل الرسول  •

وأداء األمانات وضمان احلقوق، مع وجوب اإلنفاق يف الصاحل العام، وعالج البطالة باحلث على العمل وحماربة البطالة 
 والتسول

بالرشد غرس اإلميان والتقوى والتقشف والصرب واالعتدال يف اإلنفاق االستهالكي والسلوك االقتصادي عمومًا العالج  •
 االقتصادي للقضاء على املشكلة االقتصادية.
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 اإلقالع االقتصادي في العالم اإلسالمي وإمكانية االستفادة من التجربة الصينية
 

 طارق فارس د. 

 جامعة  تبسـة الجزائر
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 الملخص:

 التغيـري يف ومنـوذجٍ  اختيـار مـنهجٍ  يف قيادتـه جنحـت نـامٍ  بلد يف حتصل تكتسب جتربة الصني يف اإلقالع االقتصادي أمهتها كوهنا       
 قوة ثاين إىل الصني حتولت أن النتيجة فكانت وإجيابياهتا، بسلبياهتا احمللية واألجنبية السابقة التجارب لدروس مستوعبٍ  االقتصاد وإدارة

 والـربامج اإلسـرتاتيجيات والسياسـات مـن حلزمـة اختبـار حقـل مثلـت الصـينية التجربـة إن القـول ميكـن ذلـك وعلـى. العـامل يف اقتصـادية
 االنطـالق مبتطلبـات املتعلـق التنمـوي الفكـر دعـم يف يسـاهم أن لـه نتـائج ميكـن مـن ذلـك عـن ترشـح مـا وإن اإلصـالحية، واإلجـراءات
 العامل اإلسالمي. دول االقتصادي يف اإلقالع وسياسات وترشيد خيارات االقتصادي

 

ABSTRACT:  

The chinese experience of economic takeoff is gaining its importance because it takes place in a 

developing country in which the leadership is succeeded in choosing the right methodology a 

model of changing and operating economics, making use of all the past national and international 

experiences in both the negative and the positive sides. though the result was that China became 

the second economic power in the world. 

 According to that we would say that this experience acts as an experimental field of a bond of 

strategy, policies, programs, and reform and developing procedures. The consequential results 

would participate in maturating the developing philosophy which is related to the needs of 

progressing economy and taking the right political decisions towards economic takeoff in The 

Islamic world.  

 مقدمة

يف ظل االجتاه املتسارع حنو العوملة وحترير التجارة واالندماج االقتصادي والثورة التكنولوجية يف املعلومات واالتصاالت والنقل،         
أزمات اقتصادية واضحة، فـمن أزمة التضخم والبطالة واخنفاض النمو احلقيقي، إىل أزمة التعليم  اإلسالميتعاين جممل دول العامل 

احلايل  فاألداء واهلوية، إىل عجزها عن جذب االستثمارات األجنبية، إىل التآكل املستمر للـثروة لقاء أمثان تصديرية زهيدة؛
والبشرية وطاقاهتا  الواجب التصدي هلا، وال يرقى إىل إمكانياهتا املادية ليةاملستقب ال يتواكب مع التحديات هذه الدوللالقتصاديات 

 الكامنة.

mailto:fares12t@yahoo.fr
mailto:fares12t@yahoo.fr
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بذل اجلهود وحبث التدابري الناجحة  اإلسالميدول العامل األمر الذي يفرض على اإلطراف الفاعلة يف النشاط االقتصادي يف        
, من خالل دراسة االقتصادية والتشوهات اهليكلية اليت تطبع اقتصاديتهاحتقيق اإلقالع االقتصادي وجتاوز املعوقات للدفع يف اجتاه 

 اإلقالعوتستحق جتربة الصني يف  االقتصادي وحتديد فرص االستفادة منها. اإلقالعوحتليل خمتلف التجارب الدولية الناجحة يف جمال 
باهرة, فاملثري يف التجربة الصينية ليس فقط النجاح االقتصادي قدرا كبريا من االهتمام خلصوبتها وثرائها وملا حققته من نتائج 

منهجها  خصوصية االقتصادي الذي فاق كل التوقعات بعد أن كانت تعاين من التخلف لفرتة طويلة, ولكن أيضا وبصورة خاصة,
للمجتمع  احمللية اخلصوصية مراعاة من ينطلق فهو منهج النامية، الدول بقية طبقتها اليت االقتصادي النهوض عن مناذج املختلف متاما

 املعارف والتجارب األخرى. على االنغالق دون الصيين

يف الصني ورصد مقومات جناحها ومن مث  االقتصادي يهدف هذا البحث إيل عرض وحتليل جتربة اإلقالع من هذا املنطلق      
على ضوء هذه التجربة، وذلك من خالل التعرض إىل  اإلسالميلدول العامل املالئمة االقتصادي  التوصية بأهم سياسات اإلقالع

 احملاور التالية :  

 ؛                  يف دول العامل اإلسالمي هسياساتاإلقالع االقتصادي و  احملور األول:   

 ؛ االقتصادي اإلقالعالتجربة الصينية يف  احملور الثاين:   

 .اإلسالمييف دول العامل االقتصادي  الصينية يف اإلقالعإمكانية االستفادة من التجربة  احملور الثالث:   

 في دول العالم اإلسالمي هسياساتالمحور األول : اإلقالع االقتصادي و 

احملورية  القضية وأيضا النامية، الدول جمموعة يف التنمية خطط لواضعي الرئيسي االنشغال االقتصادي وسياساته اإلقالع يشكل      
 التنمية.  القتصاد الفكري التنظري مستوى على

  أوال : مفهوم اإلقالع االقتصادي

 Take"يشيع استعمال مفهوم اإلقالع االقتصادي يف الكتابات اليت تعىن بشؤون التنمية، وهو ترمجة للمصطلح اإلجنليزي       
off"أو املصطلح الفرنسي ،"Décollage" (1) انطالقة اقتصادية:"، وهناك من يرتمجه إىل. 

 ويستند املعجم االقتصادي يف حتديد هذا املفهوم إىل نظرية "روستو"؛ حيث ينص على أن روستو استخدم هذه الكلمة يف نظريته عن
خالهلا القوى املقاومة للتقدم، ويبدأ   تنهزم منالذي قسمه إىل مخس مراحل، ومرحلة االنطالق: هي املرحلة اليت ،التطور االقتصادي

أفراد اجملتمع متيزت بصدق  االزدياد حامال معه تغيريات جذرية يف فنون اإلنتاجية اليت تقوم هبا فئة من عندها ناتج الفرد يف املتوسط يف
 .(2)العزمية، وروح التجديد واالبتكار

http://www.alukah.net/culture/0/78626
http://www.alukah.net/culture/0/78626
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 :"يف كتابه Rostow"إذا يرجع الفضل يف حتليل هذا املفهوم وبيانه إىل أستاذ التاريخ االقتصادي جبامعة كامربيدج، املفكر روستو "
متر هبا الدول مرحليا، واملسألة فقط أن هناك دول بدأت قبل  ظاهرة حتمية ، الذي اعترب فيه أن التنمية"مراحل النمو االقتصادي

 (3).اخلطي للتنميةاألخرى يف السياق 

أمثال  االقتصاديني بعض ذلك إىل سبقه فقد  النمو مراحل فكرة طرح من أول يعترب الRostow" روستو" أن إىل اإلشارة وجتدر
بوشر  " وكارلFriedrich Listليست " فردريك ، "Hilde Brand"براند ", هيلد "william Roscherروشر وليم

"Karl Bucher"(4). 

 للتنمية، خطي سياق يف مرحليا الدول هبا متر حتمية ظاهرة التنمية أن االقتصادي" النمو مراحل " كتابه يف روستو اعترب وقد      
 :كالتايل مخس مراحل إىل النمو مراحل قسم وقد

 لإلنتـاج، ويلعـب بدائيـة وسـائل أهلـه ويتبـع الزراعـي بالطابع يتسم جدا متخلف باقتصاد تتميز وهي :التقليدي لمجتمعا مرحلة -1
 نظام ويستند العقارية، على امللكية مؤسسة االجتماعية اهليكلة أن كما االجتماعي، التنظيم يف رئيسيا دورا العشرية أو األسرة نظام فيه

 البحر حوض ودول األوسط الشرق ودول بالصني املرحلة هذه اجتازت لدول مثاال روستو ضرب التغيري. وقد ومعاداة القدرية إىل القيم
 .(5)الشديد بالبطء وتتميز نسبيا طويلة تكون ما عادة املرحلة هذه الوسطى, القرون يف أوروبا دول وبعض األبيض املتوسط

 من اقتصادها والتخلص ترشيد حتاول هناأ غري اقتصاديا، متخلفة الدولة فيها تكون انتقالية مرحلة وهي :لإلقالع التهيؤ مرحلة -2
 مع اخلارجية والتجارة النقل، الزراعة :الصناعية غري الثالثة القطاعات يف بتحوالت املرحلة هذه تتميز جمتمعها, به يتسم الذي اجلمود
 من يوفره مبا الزراعي القطاع يلعبه الذي احملرك إىل الدور روستو ويشري للتنمية. الضرورية القاعدية اهلياكل ووجود بنكي، قطاع وجود
 بتجميع يسمح القطاع هذا فإن وبذلك الدويل، التبادل لتوازن الصادرات لضرورية وتضمن متصاعد، جمتمع بوالدة تسمح إنتاجية مزايا

 يف التطور وأيضا االتصاالت، ووسائل النقل قطاع يلعبه الذي اهلام الدور إىل روستو كما يشري .الصناعية للتنمية الضرورية الشروط
 اإلطار عن خيرجون املفكرين من طبقة ظهور لإلقالع للتهيؤ الالزمة الشروط من أن يعتقد حيث مناهج العمل، ويف الذهنيات

 .(6)التقليدي للتفكري

 واحلـواجز بإزالـة العوائـق يتميـز جـذريا انقالبـا اجملتمـع فيهـا يعـرف حيـث اخلمـس، املراحـل مـن مرحلـة أهـم وهـي :اإلقةالع مرحلةة -3
 تطور بفضل اإلنتاجية الفنون يف تغريات جذرية حتدث املرحلة هذه يف .لالقتصاد الطبيعية الوظيفة النمو ليصبح املنتظم، للنمو املضادة

 العامـل هـي التكنولوجيـا أن يـرى فروسـتو .السـريع ذات املـردود الصـناعية القطاعات يف االستثمارات وتركز املصانع وتوسع التكنولوجيا
 .(7)احلضرية املراكز وتنتشر يف الصناعة العاملني نسبة ترتفع حيث اإلقالع، يف احلاسم
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 والعمل اجلهد الشاق مرحلة تعد هناأ حيث النمو مراحل أصعب وهي ،)تقريبا سنة 30 إىل (20 من نسبيا قصرية املرحلة هذه وتعترب
 : لالنطالق أساسية شروط ثالثة هناك فإن روستو شاملة، وحسب واجتماعية اقتصادية هنضة قواعد إلرساء املتواصل

 السكان؛ عدد يفوق مبا احمللي الناتج من 10% من أكثر إىل  5% من لينتقل املنتج االستثمار معدل ارتفاع -

 مرتفع؛ منو مبعدل هامة حتويلية صناعية قطاعات إنشاء -

 سياسي جناح يرافق االنطالق أن البد أخرى بعبارة التنمية، حول تتمحور ومؤسساتية اجتماعية سياسية ألداة السريع التأسيس -
 .(8)االقتصاد عصرنة على حيمل وثقايف واجتماعي

 علـى االقتصـاد القـدرة ميلـك وفيهـا ،)سـنة 60 حـوايل (طويلـة بفـرتة االنطـالق مرحلـة بعـد وتكـون :النضةج نحةو السةير مرحلةة -4
 التحسـني إىل والتوصـل مسـتويات التكنولوجيـا، أحـدث تطبيـق مـع االنطـالق، من مكنته اليت األصلية الصناعات من أبعد إىل التحرك
 :املرحلة هذه مظاهر ومن .املستوى الدويل على هامة مكانة القومي االقتصاد احتالل مع اإلنتاج، فنون يف الدائم

 ) الكهربائية الصناعات اآلالت، صناعة والصلب، احلديد صناعة (األساسية الصناعات من العديد قيام -

 الصادرات؛ وزيادة اخلارجية التجارة حركة ازدهار -

 للمجتمع؛ الفكري النضج -

 الوطين؛ الناتج من  10-20% لتتجاوز االستثمار معدالت زيادة -

 (9).التسيري يف النظرة بعد وامتالكهم املؤسسات مسريي مستوى تطور -

 ويعـيش عـن احلاجـة، اإلنتـاج يزيـد حيـث التقـدم، مـن كبـريا شـأوا البلـد فيهـا يبلـغ الـيت املرحلـة وهـي : الواسةع االسةتهال  مرحلةة -5
  :ومن مظاهرها الرخاء، وأسباب االستهالك سلع من وافر وقسط عالية وبدخول العيش من سعة يف السكان

 املعمرة؛ السلع من العادي الفرد استهالك متوسط ارتفاع -

 للمجتمع؛ واألديب الفكري اإلنتاج زيادة -

 (10).العاملني للسكان جديدة هيكلة ظهور -

 يف واسعة مساحة أخذ االنطالق الذي مفهوم على تركيزها خالل من السيما التنموي الفكر يف بارزا إسهاما روستو نظرية تعترب      
 (11):أمهها النقائص بعض النظرية هذه على يؤخذ أنه التنمية، إال بشؤون تعىن اليت الكتابات
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 لسـريورة عامليـة موحـدة صـورة تضـع أن حتـاول حيـث الـبعض بعضـها عـن واختالفهـاجملتمعـات ا خصوصـيات النظريـة هـذه تراعـي ال -
 مراحل خمتلفة؛  عرب الدول عربه جتارب متر متواصل كخط التنمية إىل النظر طريق عن وهذا اجملتمع، نوع كان مهما تطبق التنمية

 فيه؛ الذي تكون العصر عن النظر بغض البلدان كل يف ثابتة تبقى اهنا على االقتصادي النمو مراحل مميزات إىل روستو نظر -

 ولكن اخللف، إىل وال ترجع املرحلة هذه إىل االقتصاد وصول بعد مباشرة تلقائية عملية ستكون التنمية أن إىل اإلقالع مفهوم يشري -
 تنسـف كبـرية وسياسـية اجتماعيـة االقتصـادي بضـغوط االنطـالق يرتافـق أن بلـد كـل خلصوصـيات وتبعـا احلـاالت مـن العديـد يف ميكن

 التنمية. استمرارية يف حامسا عامال يعترب الذي االستقرار

 في دول العالم اإلسالمي وفق نموذج صندوق النقد والبنك الدولييناالقتصادي  اإلقالعثالثا : سياسات 

الــيت عانــت  اإلخــتالالت اهليكليــةواإلقــالع االقتصــادي علــى خلفيــة  اإلصــالحدول العــامل اإلســالمي لسياســات جــاء تبــين أغلــب       
يعـود بعضـها إىل عوامـل داخليـه مثـل عجـز املوازنـة وارتفـاع معـدالت البطالـة  متفاوتـة وأشـكال خمتلفـة، والـيت منهـا هـذه الـدول بـدرجات

 ، ممـا دفعهـا إىل االجتـاه حنـو مؤسسـاتوتدين اإلنتاجية والتضـخم، وعوامـل خارجيـة متمثلـه يف عجـز ميـزان املـدفوعات وتفـاقم املديونيـة
ويف مجيـع  تصـحيح اخللـل يف هياكلهـا االقتصـادية، ل الدوليـة جلدولـة ديوهنـا وللحصـول علـى تسـهيالت اقتصـادية تسـاعدها علـىالتمويـ

والبنــك الــدوليني يشــرتطان علــى الــدول الــيت تلجــأ إليهمــا ضــرورة التزامهــا بتنفيــذ وصــفتيهما لإلصــالح  احلــاالت  فــإن صــندوق النقــد
 والبنـك الـدوليني . ومل يكـن إتبـاع الوصـفات السياسـية لصـندوق النقـد(12)على التسهيالت املطلوبـةاالقتصادي حىت يتسىن هلا احلصول 

 (Structure Adjustment & Stabilization Economic programs)مبقتضي برامج التثبيت والتكييف اهليكلي
واملستثمرين  خضر لنادي باريس ولندناملؤسسات متعددة األطراف، بل وفر كذلك الضوء األ شرطا فحسب للحصول على قروض من

. هــذه السياســات وبـرامج اإلقــالع املفروضــة تقــوم  (13)األجانـب واملؤسســات املصــرفية التجاريـة واملــاحنني لــدعم اقتصــاديات هـذه الــدول
صــاغ  9191ففــي عــام  (Washington Consensus). علــى أســاس مــنهج فكــري وفلســفي يتبــىن مبــادئ توافــق واشــنطن

التوجيهيـة الـيت مت التوصـل إليهـا بـني  "جون ويليمسون" نائـب رئـيس البنـك الـدويل جمموعـة السياسـات والتوصـيات واملبـادئاالقتصادي 
صاغ جون ويليمسون هذا التوافق ومبادئه  وحكومة الواليات املتحدة وهو ما عرف بتوافق واشنطن. وقد صندوق النقد والبنك الدوليني

 توافــق عناصــر تلخــيص , وميكــن(14)إلصــالح واإلقــالع االقتصــادي تطبــق علــى وأي اقتصــاد األساســية بــزعم أهنــا وصــفة جــاهزة
 :(15)التالية العشر النقاط اجلديدة( يف االقتصادية الليربالية واشنطون)منوذج

العـام  اإلنفـاق ختفـيض عـن طريـق وذلـك األول، املقـام يف للدولـة العامـة املوازنـة عجـز ختفـيض بـه : ويقصـدالعامةة الماليةة انضةبا  -1
 السابق يف جمانا تقدم كانت اليت العامة اخلدمات على رسوم بفرض اإليرادات العامة وزيادة  والدعم االجتماعي العام اإلنفاق السيما

 جديـدة لـربط قواعـد وضـع االنضـباط يتضـمن أن وميكـن العامـة. املرافـق خـدمات أسـعار ورفـع التكلفة سياسة اسرتداد بتطبيق وذلك ،
 النفقات. ترشيد سبل من ذلك إىل وما باألداء اإلنفاق
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 املباشـر اإلنتـاج عمليـات االسـتثمار يف عـن وبعيـدا األساسـية، والبنيـة والصـحة التعلـيم حنـو العام: اإلنفاق أولويات ترتيب إعادة -2
 واخلدمات. للسلع

 واحلـد واالسـتثمار اإلنتـاج لتعزيـز حـوافز احلدية الضرائب معدالت وختفيض الضريبية القاعدة توسيع : ويشملالضريبي اإلصالح -3
 الضرييب. التهرب من

 وإلغاء العملة قيمة ختفيض عادة على ينطوي ما وهو موحدة، تنافسية صرف أسعار إىل للتوصل األجنبي: الصرف نظام إصالح -4
 للعرض والطلب. وفًقا يتحدد السعر ترك مع الصرف أسعار يف التعدد

 اسـتعماهلا يسـهل حـىت حوهلـا، يف املنازعـات البـت وسرعة األصول، ملكية ونقل تسجيل إجراءات تيسري الملكية: حقوق تأمين -5
 أو تأميمها. مصادرهتا جواز عدم على الدستور يف بالنص أمواهلم على طمأنة الرأمساليني وكذلك البنوك، يف للقروض كضمانات

  العـام القطـاع شـركات توجيـه االئتمـان أو مـنح أو األسـعار حتديـد يف اإلداريـة التـدخالت مـن : الـتخلصاإلدارية القيود تفكيك -6
 . وما إليها األمور هذه لتتوىل السوق لقوى اجملال إفساح يعىن ما وهو

 علـى اجلمركيـة معـدالت التعريفـة وختفـيض والصـادرات الـواردات علـى الكميـة القيـود بإلغـاء وذلـك :الخارجيةة التجةارة تحريةر -7
 الواردات. لتقييد األخرى السبل من والتخلص الواردات

 هيئات أو شركات أو للسوق، جمال اإلنتاج يف تعمل شركات أكانت سواء للدولة، اململوكة واهليئات الشركات بيع : الخصخصة -8
 مـع التعاقـد علـى واالقتصـار اخلدمـة تقـدمي احلكومـة تـوىل ليشـمل عـدم اخلصخصـة معـىن يف يتوسـع وقـد العامـة. املرافـق خـدمات تـوفر

 لذلك. الالزم التمويل وتوفري على تقدميها األجنيب أو احمللى اخلاص القطاع

 متلـك علـى توضـع قـد الـيت كاحلـدود القصـوى األجانـب املسـتثمرين علـى تفـرض قـد اليت القيود : إلغاءاألجنبي االستثمار تحرير -9
 احمللى باحملتوى اخلاصة والقيود املال، رأس أو األرباح حتويل على ، وكالقيود غريها يف أو اخلصخصة حالة يف ، الوطنية الشركات أسهم

 البورصة. يف األجانب تعامالت على القيود وكذلك ذلك، إىل التصدير وما أو للمنتج

 مـن وغريهـا االئتمانيـة السـقوف السـوق، وإلغـاء يف والطلـب العـرض لعوامـل تركهـا أي الفائـدة، أسـعار حتريـر المةالي: التحريةر -11
 ميـزان يف املـال رأس حسـاب حتريـر املـايل التحريـر يشـمل كمـا للبنـك املركـزي. االسـتقاللية وكفالـة االئتمـان، ختصـيص علـى الضـوابط

 للدولة. الوطنية احلدود عرب األموال انتقال على إلغاء القيود أي املدفوعات،

 االقتصادي إلقالعاالمحور الثاني : التجربة الصينية في 
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 فمن وعليه ختلفا، من ما حققته من اجنازات تنموية كبرية، بعد أن كانت قبلها من اشد البلدان أمهيتها الصينية التجربة تكتسب       
 باإلقالع مقرتنة تنموية مسارات من اتبعته مبا يتصل فيما واحلاضرة، والسيما التارخيية أبعادها ضمارها، وتتبع يف اخلوض املفيد

 .االقتصادي

 للصين  االقتصادي األولي  محاوالت اإلقالعأوال: 

 من لدولة تقليديا منوذجا متثل كانت الصني الشعبية الصني مجهورية قيام عن 1949 عام تونغ ماوتسي الصيين الزعيم حني أعلن    
 األرض على كبري سكاين ضغط منخفض، فردي دخل متوسط هبذا الوصف. لدولة املعروفة واخلصائص بالسمات الثالث العامل

لك عمد احلزب الشيوعي الصيين بقيادة ذل  .(16)التنمية لعملية املالئمة املؤسسات وغياب األخرى، واملوارد األساسية للزراعة الصاحلة
 من خالل مركزيا وذلك موجه اقتصاد حنو كامل لتحول االقتصادية، متهيدا السياسات يف ماوتسي تونغ إيل تطبيق تغريات جوهرية

 .املنشود االقتصادي اإلقالع لتحقيق متعاقبة إسرتاتيجيات تطبيق ،تعقبها متهيدية اقتصادية وسياسات إتباع إجراءات

موجه مركزيا من قبل الدولة, القيام ببعض التغريات من حيث شكل  اشرتاكي اقتصاد حنو للتحول التمهيدية اإلجراءات مشلت       
 اإلقالع . كما اعتمدت الصني يف إطار التوجه لتحقيقوإدارة امللكية، وقد مشلت هده اإلجراءات اغلب القطاعات االقتصادية

 اإلسرتاتيجيات التالية: االقتصادي

 (:1957-1952إستراتيجية الصناعة الثقيلة للفترة ) -1

قرر الصينيون إعادة تشكيل االقتصاد، واستخدموا يف ذلك النموذج السوفييت واخلطط املركزية، إذ ركزوا يف  9191حبلول عام         
أول خطة مخسية هلم علي إعادة بناء الصناعات الثقيلة، وهو ما دفع االحتاد السوفييت لتقدمي التسهيالت والتمويل واملساعدات 

كانت الصني تستهدف من دلك حتويل الصني من بلد زراعي فقري ومتخلف اقتصاديا إيل دولة صناعية اشرتاكية  التكنولوجيا للصني،  
الصناعي املتمثلة يف  التطور من الصناعي علي مستوي متقدم، متخطية املراحل الوسطى البناء توسيع استهدفت كبرية، لذلك

 .(17)الصناعات اخلفيفة

 اخللل مكامن يف البحث إىل دفع بالصينينيظهرت مشاكل اقتصادية عديدة, األمر الذي  اإلسرتاتيجية وقد نتج عن تطبيق هذه       
إىل اخلطة نفسها فهي مل تكن اإلسرتاتيجية. ولقد وجد الصينيون أن اإلخفاق يعود  هلذه التطبيقي اجلانب يف الضعف نقاط وتشخيص

من االحتاد السوفييت مع اخلرباء، والواقع الصيين مل يكن ميتلك املؤهالت الالزمة نابعة من الواقع االقتصادي الصيين بل كانت مستوردة 
لتنفيذ هكذا خطة إذ مل تكن لدى الصني قاعدة صناعية مؤهلة تنطلق منها كما مل يكن لديها املوارد املالية الالزمة لتحقيق هذه اخلطة 

يل اخلطة ، ومن اجلدير بالذكر أن الصني بلد زراعي بشكل شبه تام ومل يكن هناك خربات بشرية قادرة على التنفيذ الدقيق لتفاص
 اخلطة هناية ويف لذلك (18)لذلك كان ينبغي الرتكيز على تطوير هذا القطاع يف البداية مث االنتقال إىل القطاع الصناعي بعد ذلك

 .ثانية مخسية خلطة وفقا جديدة رتاتيجيةإس إتباعأن جيد حلول لتلك التناقضات من خالل  تونغ ماوتسي حاول األوىل، اخلمسية

 : (1962-1958اإلمام ) الكبرى إلى القفزة إستراتيجية -2
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اإلمام(، واليت  الكربى إىل ( واملعروفة باسم)القفزة9191-9199)اخلطة اخلمسية الثانية  أطلق ماوتسي تونغ 9199ويف عام        
إىل إجياد منوذج تنموي بديل عن النموذج السوفييت الذي تبين الصناعة الثقيلة دون الصناعة اخلفيفة  هي عبارة عن إسرتاتيجية هتدف

 وقد جدا. قصرية مدة يف االقتصادي والزراعية، كما هتدف هذه اإلسرتاتيجية كذلك إيل تطوير قوي اإلنتاج يف والتغلب علي التخلف
عدة مبادئ، من أمهها فكرة التطوير الشامل اليت تعين وجوب تطوير مجيع القطاعات، وإعطاءها األولوية علي حد سواء  على قامت

 من شدة السيطرة املركزية إداريا التخفيف أي اإلدارية، الالمركزية ملبدأ اعتناقها هو الكربى القفزة لك أن ما مييز سياسةذواالهم من  
 .(19)واملبادرات القرارات باختاذ التوسع على الدنيا وياتاملست من الوحدات وتشجيع

يف شكل إداري جديد عرف بالكوميونات الشعبية ، وهي  اإلمام الكربى إىل القفزةتطبيقا إلسرتاتيجية  الالمركزية مبدأ جتسيد مت       
 دمج نتيجة الكومينات هذه وتأيت. الثقافية والنشاطات التعليم و ، والتجارة والصناعي الزراعينظام إداري جيمع بني اإلنتاج 

 مساحات واستغالل التعاونيات القدمية، بغية توفري املزيد من اإلمكانيات، مثل القوي العاملة اخلربة ورأس املال الالزم الستثمار
مليون  912وحدة اشرتكت فيها أكثر من  19222إيل   . ووصل عدد هده الكوميوناتإصالحها مت اليت الكبرية الزراعية األراضي

 .(20)عائلة فالحية

مشاهد القفزة ألكربي، كان من بني أهدافها األساسية هو جتاوز بريطانيا واللحاق بالواليات املتحدة األمريكية يف  من أخر مشهد ويف
 فرط يف إنتاج احلديد والصلب، بعد األزمة االقتصاديةحنو م على املوارد استخدام إىلصناعة الصلب، مما دفع حكومة ماوتسي تونغ  

اليت رافقت تطبيق إسرتاتيجية القفزة الكربي، اهنمكت احلكومة الصينية يف دراسة أسباب إخفاق هده اإلسرتاتيجية، ومت تكريس اجلهود 
، وجاء بعدها تطبيق (9199-9199)إلجياد الطرق والوسائل من اجل منو قوي اإلنتاجية. وقد استمر دلك قرابة األربعة سنوات 

 .(21)إسرتاتيجية الثورة الثقافية

 : (1976-1966)إستراتيجية الثورة الثقافية -3

أثناء هذه املرحلة مت تنفيذ اخلطتني اخلمسيتني الثالثة والرابعة، التني شكلتا اخطر مرحلة مرت هبا الصني، الن الفوضى والعنف        
 األصلية للتقاليد املنابع إىل بالعودة تونغ ماوتسي طالب عندما 1966 عام الثقافية الثورة مشلت مجيع نواحي احلياة يف الصني. بدأت

 واملدن األرياف بني الفوارق تقليص الثقافية الثورة وقد استهدفت " إصالحية" طبيعة  ذات عناصر حينها بدا مبا تطعيمها ورفض الثورية
 إلغاء تقرر الثقافية الثورة إجراءات إطار وضمن االشرتاكية. حنو التحول اجل من الفردية واألفكار القيم والفالحني وحماربة والعمال

 الذي اعتمدته التعليمي النظام أن كما الريف، طلبة حساب على املدن طلبة حملاباة نظاًما مصمًما باعتباره اجلامعات يف القبول نظام
 عن تعبري بأهنا الثقافية الثورة وصف وميكن املنهج العلمي. من األساس اجلزء واعتربه للطلبة التطبيقي للعمل أولوية أعطى الثقافية الثورة
 العنف من مظاهر وبالرغم واإلنساين الواقعي ومثاليات هي يف الواقع بعيدة عن االشرتاكية مبفهومها قيم تطبيق يف والتطرف الغلو

 نصيب مضاعفه يف انعكس مادي بتغيري اقرتنت إال أهنا وختبط فوضى من عنها جنم وما الثقافية الثورة أحداث صاحبت اليت والقسوة
األقاليم  مستوى على احمللية الصناعات يف وتطور اخلفيفة الصناعة إنتاج النهضة الصناعية وزيادة قاعدة أصبحت اليت الثقيلة الصناعة

 .(22)واملقاطعات
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 يف جديدة ملرحلة توطئة مبثابة الرحيل هذا ليكون 1976 عام تونغ ماوتسي بوفاة منظرها الثقافية الثورة أحداث انتهت وقد       
لإلصالح االقتصادي يف  بعد مرجعا فيما التجارب هذه لتصبح االقتصادية، من التجارب حزمة شهدت الصيين التنموي املسار

 الصني.

 ثانيا: اإلقالع االقتصادي في الصين

  لإلقالع االقتصادي في الصين السياق الفكري -1

واعتقال اقرب مؤيده )عصابة األربعة(، أصبح املسرح خاليا أمام احملدثني  9199عام  بعد وفاة الزعيم التارخيي ماوتسي تونغ       
أستلم دنغ سياو بينغ )مهندس اإلقالع االقتصادي( السلطة يف  9199لفرض سيطرهتم علي الطبقة احلاكمة يف الصني وحبلول عام 

 .(23)أ باإلقالع االقتصاديالصني، وضع مفهومه لإلصالح الصيين حيث أشار أن اإلصالح يف الصني يبد

يف الصني إىل مبدأ )التجربة هي املعيار الوحيد للحقيقة(، وقد كان معىن  إلقالع االقتصاديوميكن إرجاع اإلطار الفلسفي ل       
ة على هذا األساس ذلك إعادة االعتبار للواقعية والعقالنية االقتصادية بعد إهدارها يف الثورة الثقافية. وقد وضع دنغ فلسفته االقتصادي

قائاًل ) ليس املهم أن يكون لون القط أبيض أو رمادي املهم أنه يأكل الفئران( مشرياً بذلك إىل أن املهم  حتقق الصني هنضتها بغض 
 النظر عن السياسة املتبعة إن كانت اشرتاكية أو رأمسالية.

البدء خبطوات متواضعة ومدروسة جيدا ويف ترو، متجنبا  التمس دنغ سياو بينغ سبيال إيل اإلقالع االقتصادي من خالل       
انبثقت أسلوب دول أوروبا الشرقية يف التغيري علي حنو فجائي وشامل)التحول بالصدمة( فأبعاد التجربة الصينية يف اإلقالع االقتصادي 

( املتمحورة حول التحول نك الدولينيعن املؤسسات الدولية  )صندوق النقد والب املنبثقة الرؤية عن من رؤية صينية خاصة ختتلف
بالصدمة، وتتفاعل داخل هذه التجربة عناصر الثقافة القدمية للصني مع عناصر الثقافة الغربية، فقد حافظت الصني علي تراثها 

 الكثري إزالة أنتج ذلك وكل .احلقيقية وأوضاعها ظروفها من والنابع احلضاري واختارت منوذج التحول واإلقالع االقتصادي اخلاص هبا،
ينظروا إيل االقتصاد الصيين نظرة واقعية وجادة.  أن الصينيني االقتصاديني قاد مما الصيين يف جماالت متعددة، التفكري على القيود من

 اقتصاد إىل الدولة قبل مركزيا من املوجه التدرجيي التحول منهجية طريق عن الصني يف االقتصادي اإلقالع بداء 1979 عام ففي
 بقيادة العملية هذه تتم ، وإمنا، وفقا خلطة دقيقة تقوم علي املبدأ التدرجيي، حبيث التقوم علي أساس القفز فوق املراحل واختزاهلاالسوق
 .(24)واضحة وبرامج مدروسة إلسرتاتيجية ووفقا الدولة

، تأيت من خالل أسلوب دنغ سياو بينغ يف الصني، واليت ركز عليها السوق اقتصاد حنو التدرجي التحول يف احملورية النقطة لكن       
)املمارسة التجريبية(، وذلك عن طريق خلق مناطق اقتصادية خاصة، واليت تكف فيها الصني عن تطبيق قوانينها املألوفة املناهضة 

ا اليت حاول ماو استئصاهلا، إال وهي القوة للمشروعات اخلاصة، وتشريع قوانني حتررية خاصة بتلك املناطق هبدف إعادة القوي ذاهت
 .(25)السوقية، وقد اعتربت هذه املناطق مبثابة خمتربات يتم فيها جتريب جرعات خمتلفة من عمليات االنتقال إيل اقتصاد السوق
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 اإلقالع االقتصادي في الصين مسيرة -2

ولغاية اآلن(، واليت ميكن تفصيلها كما  9199)االقتصادي عرب أربعة مراحل خالل الفرتة  تدرجت الصني يف حتقيق اإلقالع       
 يلي:

 (: 1984-1978المرحلة األولي ) -أ

 لتحويل طموحاً  برناجماً  9199عام  احملدثون بدأانطالقا من مبدأ )املمارسة التجريبية هي املعيار الوحيد حلكم احلقيقية(،        
هلذه اإلسرتاتيجية،  رئيسيان مكونان هناك وكان 2000 عام حبلول والصناعي الزراعي اإلنتاج إىل مضاعفة الربنامج وهدف ، االقتصاد

 االقتصاد بناء إعادة كان والثاين . الصيين التخلف التكنولوجي على السريع للتغلب وذلك الكامل التكنولوجيا، االسترياد كان األول
 االقتصاد السوق جلعل قوى بتأثري ذلك واستبدال واالستثمار، اإلنتاج على سيطرة الدولة لتقليل وذلك وحبذر، بالتدريج الداخلي
 .(26)تنافسياً 

االقتصادي وذلك يعود إىل أتساع نطاق تأثري هذا القطاع على  اإلقالعمت البدا يف إصالح القطاع الزراعي كمدخل لتحقيق        
االقتصاد لكرب حجم مسامهته فيه، فضاًل عن ارتفاع حجم العاملني يف هذا القطاع حيث يعمل يف القطاع الزراعي ثلثي قوة العمل 

ضي علي العائالت الفالحية فأصبح . وقد اختذت عدة إجراءات يف هدا الصدد، منها إلغاء الكومينات، وتوزيع األرا(27)الصينية
زراعتها ضمن أسلوب نظام املسؤولية اإلنتاجية، وهو ما ساعد علي تفعيل  يف يرغبون اليت احملاصيل أنواع اختيار مسموحا للفالحني

املبادرة اإلنتاجية وتفجري الطاقات، وأصبحت عوائد الفالحني تقاس علي أساس كمية غلة األرض، وليس بقدر ساعات العمل داخل 
 . (28)الكومينات إىل حصصهم حتويل بدال من الضرائب يدفعون الفالحون أصبح ذلك أساس الكومينات، وعلى

 جذب لغرض 1980 يف العام الساحل طول على خاصة اقتصادية مناطق أربع احلكومة أنشأت ، ذلك إىل وباإلضافة       
 األنظمة من نسبيا خالية املناطق هذه وكانت ، إىل الصني التكنولوجيا منتجات واسترياد ، الصادرات وزيادة األجنبية االستثمارات
االقتصادية  القوانني مع مقارنة االقتصادية التفضيلية السياسات ببعض ومتتعت النمو االقتصادي تعرقل اليت والتدخالت البريوقراطية

 .(29)فوجيان مقاطعة يف قواندونغ، وشيامن مقاطعة يف وشانتو  وتشوهاى شنتشن،: هي اخلاصة االقتصادية واملناطق ،الوطنية

 (:1991-1984المرحلة الثانية ) -ب

 ،يف مهمني اصالحني على الرتكيز ،ومت من الريف إيل املدن االقتصادي اإلقالع اإلصالح و عملية انتقلت املرحلة هذه خالل       
 ومها التسعري، نظام بإصالح يتصل واآلخر أدارهتا، وأساليب الصناعية ملكية الشركات نظام بإصالح يتعلق اجملال، األول هذا

االجتاه التدرجيي يف  الصناعية، جاء الشركات ملكية إصالح إطار . ففياالقتصادي اإلقالع إرساء يف مهمني وأساسيني اصالحني
 ، فقد التسعري بنظام يتعلق املرحلة هذه خالل اآلخر السوق. اإلصالح ومبادئ آلليات وفقا تسري حتويل الشركات العامة إيل شركات

يكون تسعريين للمنتجات السلعية ، أي أن هناك أسعارا حتدد من قبل الدولة جلزء من  أن املزدوج الذي يعين مت إتباع أسلوب التسعري
 .(30)إنتاج السلع واجلزء األخر حتدده آليات السوق وهدا يف إطار التدرج يف إصالح نظام التسعري
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 يانج وهنر منج اللؤلؤة رياجنتزي وهنر دلتا يف املفتوحة املناطق االقتصادية بإنشاء 1985 عام بداية يف احلكومة مسحتوقد         
 عام وإىل العامل، على مفتوحة مدينة 64 إىل 1987 عام يف اخلاصة االقتصادية املدن واملناطق عدد وصل حىت شاندونغ جزيرة وشبه

 20% لوحده إحتكر شنغهاي إقليم أن كما الصني، جنوب إىل كونج هونج من اإلنتاجية من الصناعات   80% انتقلت 1986
 شنغهاي اجلديدة شرق منطقة بودونج إقامة ومت التسعينات، حىت مطلع القومي الدخل إمجايل من  25% و الصناعي من اإلنتاج 
 دورا اخلاص القطاع إعطاء ومت مساحة اخلوصصة زادت كما األجنيب، االستثمار جلذب تفضيلية معاملة أحدثتا اللتني "جن شني"و

 .(31)العمومي القطاع جبانب مكمال

 (:2111-1991المرحلة الثالثة ) -ج

 أهم من أنه حيث دورا بارزا، اخلاص إعطاء القطاع أمام اجملال فتح هناشأ من واليت الثالثة، املرحلة االقتصادي اإلقالع بدخول    
 يف الصني االقتصادي الشامل والندماج اإلقالعاحلامسة  املرحلة مبثابة تعد املرحلة هذه فإن مث ومن االقتصادي، للنمو املولدة العناصر
نظام اشرتاكية السوق وقد جاء  9119اإلشرتاكى، حيث أسست الصني عام  السوق لنظام األساس لوضع وبداية العاملي االقتصاد

اقتصاد السوق أنه جيوز تطبيق  9111تأسيس هذا النظام بشكل تدرجيي معربًا عن سياسة الزعيم دنغ سياو بنغ والذي قال يف عام 
 يف الظروف االشرتاكية. 

 : (32)ومن أبرز أسس نظرية اقتصاد السوق االشرتاكي اليت وضعها الزعيم بنغ وعدها أساسا لنظريته ما يأيت       

يكون ال يوجد سوق اشرتاكي وسوق رأمسايل بل األداء هو الذي حيدد وحيول السوق إىل الرأمسالية أو االشرتاكية فالسوق قابل ألن  -
 اشرتاكياً أو رأمسالياً وهو ليس موضوع سياسي وإمنا وسيلة من وسائل تنمية االقتصاد؛

 يركز اقتصاد السوق االشرتاكي على تنمية القدرة على اإلنتاج والقضاء على االستغالل مع رفع املستوى املادي للشعب؛  -

اص معًا مع احلرص على امتالك القطاع العام املساحة األكرب يف أن االقتصاد يف السوق االشرتاكي يعتمد على القطاع العام واخل -
 االقتصاد؛ 

 يسيطر القطاع العام على املؤسسات اإلسرتاتيجية مثل الكهرباء والسكك احلديد و الربيد؛ -

سط بني التوجيهي الذي يتو  املركزي بطابعه إللزامي والقسري وتعويضه بأسلوب التخطيط أسلوب التخطيط عن الدولة ختلي -
 الرأمسالية؛  البلدان بعض ألتأشريي عدمي اإللزام الذي تعتمده املركزي والتخطيط التخطيط

 السماح وعدم والتأمني، الصحية اإلسكان، الرعاية :جماالت يف وخصوصاً  والعاملني، للمواطنني االجتماعية احلماية مظلة تعزيز -
 اخلاص. املشروع وقرارات السوق آليات فقط لتأثريات عرضةً  برتكها

 والغربية األقاليم الشمالية بني تنموية توازنات خلق فهبد شاملة خطة بوضع 1993 ماي يف احلكومة كذلك يف هذه املرحلة قامت
 االقتصادي النشاط يرتكز أن املقبول يعد من مل إذ بينها فيما التوازن إعادة بغرض أخرى، جهة من والشرقية اجلنوبية واألقاليم جهة من
 :مايلي تضمنت جديدة إسرتاتيجية إعداد مت كما  .الصني سكان عدد جممل من 30% هناسكا عدد يتجاوز ال منطقة يف
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 يف مايل مركز إىل وحتويل املدينة ،"العاملية املدينة" مفهوم وإعطائها الصني يف والصناعة التجارة مركز تعد واليت شنغهاي مدينة إحياء - 
 شنغهاي؛ بورصة كفاءة ظل يف اهلادي واحمليط اآلسيوية املنطقة

 واختاذ الصرافة، البنوك وشركات قانون وكذلك البورصة، يف وتداوهلا األسهم حيازة شركات وعمل بتكوين اخلاصة القوانني سن  -
 ؛ 1994 حبلول قابل للتحويل الصيين اليوان جعل ما وهذا الصرف، أسعار حترير هناشأ من اليت اإلجراءات

 مليار 7.23 مليون أنفقوا 41.48 من السياح عدد فانتقل السلع، على والرسوم الضرائب وختفيض السياحي، النشاط تشجيع - 
 إىل عامليا الثامنة املرتبة من فانتقلت الصني 1998 عام دوالر مليار 12.6 فاقت بإيرادات مليون 63.48 إىل 1993 عام دوالر
 .(33)عامليا السادسة املرتبة

 إلى اآلن(: 2111الرابعة )المرحلة  -د

 إىل العاملية التجارة منظمة إىل دخول الصني وأدى ، العاملية التجارة منظمة يف عضو الصني أصبحت ، 2001 نوفمرب يف       
 اإلقالع ديناميكية على للحفاظ الصينيني القادة بيد وسيلة هذا االنفتاح وشكل العاملية، السوق على أوسع انفتاحاً  انفتاحها

 بالفصل االلتزام تتجنب العاملية أن التجارة منظمة إىل انضمامها خبصوص اليت جرت املفاوضات أثناء الصني االقتصادي وقد جنحت
 وعملية االستثمار مابني روابط إقامة أكثر االتفاقية أن تصعب من املفرتض انه مع التكنولوجيا، ونقل األجنبية االستثمارات ما بني

 ذروهتا بلغت واليت نامية، لدولة بالنسبة مسبوقة غري مبستويات التكنولوجيا على من احلصول األمر الذي مكن الصني التكنولوجيا، نقل
 .(34)الصينية األرض على وتطوير أحباث مراكز بتأسيس األجنبية بإقناع الشركات

التنمية. أي أن جل الرتكيز كان ينصب علي سرعة أدرك الصينيون بان مسارهم التنموي يأخذ اجتاه مفهوم النمو وليس وقد        
النمو مع إمهال جلودة النمو، ومن مث كان عدم رشد يف استغالل الطاقات واملوارد، باإلضافة إيل سوء توزيع الدخول بني إفراد اجملتمع 

 حيث النمو من  الصنييف  جديد حتقيق توازن على (2015-2011)عشرة  الثانية اخلمسية اخلطة ، لدلك تركز(35)الصيين
 حتول نقطة تشكل قد عشرة الثانية اخلمسية أن اخلطة والواقع والفقراء األغنياء بني الفجوة لتضييق حماولة يف الدخل، وتوزيع االقتصادي
، مزدهر استهالكي جمتمع إىل املاضية الثالثني األعوام طيلة كبريا جناحاً  حقق الذي منوذج املنتج من الصني بتحول تبشر إسرتاتيجي

 :(36)وعلي هذا األساس هتدف هذه اخلطة إيل حتقيق األهداف التالية

 سنويا؛ 7% نسبيا، وسريع مستقر اقتصادي منو على احلفاظ -

 لدعم اخلطة، فرتة األرياف يف يف الصايف للفرد ، والدخل املدن يف للفرد للتصرف القابل الدخل يف 7% بواقع سنوي، منو حتقيق -
الرعاية  ومدفوعات ، الصحية الرعاية مثل االجتماعي، األمان شبكات وزيادة رفع األجور خالل من احمللي وذلك الطلب توسيع

 ؛2015عام  حبلول  40% بنسبة لألجور األدىن احلد لزيادة الصينية احلكومة وختطط ، االجتماعية

 االقتصاد توازن إىل هتدف اليت إطار اإلسرتاتيجية يف القادمة اخلمس السنوات االستهالكية باعتدال خالل السلع من الواردات زيادة -
 الصادرات؛ االعتماد على من واحلد هيكلته، وإعادة الوطين

 ؛1299عام  حبلول اإلمجايل احمللي الناتج من 2.2% والتطوير البحث على اإلنفاق يبلغ أن -
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 الكربون أكسيد ثاين غاز انبعاث وختفيض 30%بنسبة  الصناعي لإلنتاج املضافة القيمة من وحدة لكل املياه استهالك ختفيض -
 التلوث؛ من للحد 17% بنسبة اإلمجايل احمللي الناتج من وحدة لكل

 ؛1299عام 99إىل % لتصل ، 2009 عام8.3% من النظيفة الطاقة واستخدام إنتاج زيادة -

 %.5 من أكثر احلضرية املناطق يف املسجلة البطالة تتجاوز ال أن على العمل -

 ثالثا: مالمح اإلقالع االقتصادي في الصين

  تطور نمو الناتج المحلي اإلجمالي -1

 إجراءات تلت اليت الفرتة امتداد فعلى من األمهية، كبري جانب على نتائج أمثرت االقتصادي اإلصالح يف الصني جتربة إن       
 املماثلة بالتجارب مقارنة مسبوقة، غري وأحيانا استثنائية ومبعدالت تعترب منوا متسارعا حقق الناتج احمللي اإلمجايل يف الصني اإلصالح

خالل الفرتة  9 % حدود عن ينخفض الناتج احمللي اإلمجايل يف الصني مل (1)رقم  اجلدول من يتبني فكما ، للتطور االقتصادي
(1229-1299.) 

 (2111-2111في الصين للفترة )( معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي 1جدول رقم )

 املصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على بيانات وإحصاءات البنك الدويل، املوقع:

http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.Z 

 وهو الزمان، من عقدين امتداد على ( سنوياً  (%9 -%10مبعدل يف الصني اإلمجايل احمللي الناتج وجتدر اإلشارة إىل أن منو       
 1990 عام يف حتتل الصني (. كما كانت9% - (5%آسيا واملقدر بــ  شرق يف جنوب األخرى للدول النمو املناظر معدل ضعف
 السادس املركز وإىل  1995 عام الثامن املركز إىل انتقلت اإلمجايل، احمللى الناتج قيمة حيث من العامل دول قائمة على العاشر املركز
 إىل وأخرياً  ،2007 و 2006 عامي يف الرابع إىل مث ،2005 عام اخلامس املركز وإىل ،2004 حىت  2000 من األعوام طوال
 .(37)واليابان املتحدة الواليات بعد 2008 عام الثالث املركز

 تطور الصادرات  -2

 

 1299 1292 1221 1229 1229 1229 1229 1222 1229 1221 1229 السنوات 

 1.1 10.4 1.1 9,6 14,2 12,7 11,3 10,1 10 9,1 8,3 المؤشر

http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.Z
http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.Z
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 (2111-2111( تطور الصادرات في الصين للفترة )2جدول رقم )

Source: Sustainable Investment in China www.bsr.org 

وهو ما ميثل زيادة  1299مليار دوالر يف عام 1899( ارتفاع قيمة إمجايل الصادرات الدولية إىل 1يتضح من اجلدول رقم )       
وقت دخوهلا يف منظمة التجارة الدولية . ويرجع هذا إىل عدة أسباب من بينها:  1229٪ منذ عام  99.9املتوسط السنوي بنسبة 

تجات الصينية املصدرة، وتوسيع حصتها يف السوق الدولية, كذلك بسبب زيادة استخدام الصني لالستثمار زيادة القدرة التنافسية للمن
 املركز بذلك لتحتل اليابان على اخلارجية حجم جتارهتا يف تتفوق الصني جعل األجنيب املباشر، وبسبب إصالح نظام التجارة. مما

 .وأملانيا املتحدة الواليات بعد الثالث

 الصناعة والزراعةتطور  -3

خالل السنوات اخلمسة والعشرين األخرية، شكل القطاع الصناعي حمرك النمو يف الصني وقد ساهم االستثمارات األجنبية         
من اإلنتاج الصناعي، وما حيسب للصني يف هذا القطاع، هو ربط الزراعة بالصناعة وفق ما يدعى بالتكامل األمامي  9/9املباشرة ب 

ي، باإلضافة إىل اعتماد سياسة اقتصادية داخلية"سياسة النسخ األقاليم أي أن املشروع الناجح يعمم يف باقي )جتربة إقليم واخللف
، وفيما (38)شنغهاي( ، وذا غدت الصني ثالث بلد مصنع يف العامل بعد كل من الواليات املتحدة األمريكية واليابان متقدمة على أملانيا

 العاملية: الصناعات بعض يف الصني يلي جدول يوضح متركز

 

 

 

 

 

 1229 1221 1229 1222 1229 1229 1229 1229 1221 1292 1299 

.199 الصادرات
9 

325.
6 

438.
2 

593.
3 

762.
0 

968.
9 

1217.
8 

1430.
7 

1.201.
6 

1577.
9 

1899  

  20.3 31.3 16.0- 17.5 25.7 27.2 28.4 35.4 34.6 22.4 9.9 النمو %
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 2116العالمية لسنة  الصناعات بعض في الصين ( تمركز3رقم ) جدول

 

 

 

 

 

 

 

Source: China Statistical Yearbook, 2007  

 كما تتمركز الصني يف مواقع ريادية يف إنتاج بعض احملاصيل الزراعية كما هو موضح يف اجلدول املوايل:        

 الزراعية المحاصيل لبعض العالمي اإلنتاج في الصين تمركز (2)رقم جدول

 

 

  

 

 

 

Source   : LI Zhaoyu ,Evolution de la politique agricole chinoise   France Export 
Céréales, Bureau de Beijing, Paris, 17 Mars 2010. 

 النسبة من اإلنتاج العالمي المركز العالمي الصناعة

 %92 29 الصلب

 - 22 الكيمياويات

 %92 29 اآلالت الكهرومنزلية

 - 29 أجهزة اإلعالم اآليل

 سيارةمليون  1.1 29 السيارات

 اإلنتاجكمية  المركز العالمي المحصول

 مليون طن 12 1222لسنة  29 القمح

 مليون طن992 1222لسنة  29 األرز

 مليون طن 992 1222لسنة  29 الذراء الصفراء

 - 1229لسنة  29 تربية املائيات



 1026 أيار -العدد الثاني -مجلة اإلدارة والقيادة اإلسالمية                    المجلد األول

  
 - 40 - 

 
  

 االقتصادي في دول العالم اإلسالمي المحور الثالث: إمكانية االستفادة من التجربة الصينية في اإلقالع

قدرا كبريا من االهتمام خلصوبتها وثرائها وملا حققته من نتائج باهرة, واملثري  االقتصادي يف حتقيق اإلقالع تستحق جتربة الصني       
التجربة الصينية ليس فقط النجاح االقتصادي الذي فاق كل التوقعات ولكن أيضا وبصورة خاصة، قدرة احلكومة على السيطرة يف 

االقتصادي حنو خدمة  اإلقالععلى عملية النمو وما يصاحبها عادة من أزمات هيكلية اقتصادية واجتماعية حادة، وتوجيه مسار 
اإلسرتاتيجيات  من حلزمة اختبار حقل مثلت الصينية التجربة إن القول ميكن ذلك وعلىين، األهداف اإلسرتاتيجية للمجتمع الصي

 املتعلق التنموي الفكر إنضاج يف يساهم أن له نتائج ميكن من ذلك عن ترشح ما وإن اإلصالحية، واإلجراءات والربامج والسياسات
حال  بأي ال يعين غري أنه .العامل اإلسالمي دول االقتصادي يف اإلصالح وسياسات وترشيد خيارات االقتصادي اإلقالع مبتطلبات
 التفاوت بني حجم كل من اقتصاد هذه الدول حبكم هذه الدول، قبل من أنتاجها إعادة أو الصينية التجربة استنساخ إمكانية

 جرت اليت واملعطيات الظروفاالقتصادية يف كل منهما، واختالف  واالقتصاد الصيين، واختالف هيكلهما، وتفاوت ثقل القطاعات
مسار  يف الصني هبا متسكت باخلطى اليت واالسرتشاد التعلم هو ممكن ما هو إن آخر، بلد أي ظروف عن املذكورة التجربة إطارها يف

 االقتصادي واليت ميكن تلخيصها يف ما يلي:ها إقالع

 أوال: القيادة الفكرية

ال تتقدم األمم بالتقنية واملدنية والتصنيع فقط، ولكن البد أن ميتزج كل ذلك من خالل قيادة فكرية تدفع األمة لألمام وحتافظ        
 على هويتها، وتنجح يف تطويع األفكار العاملية خلدمة القضايا احمللية لألمة، وهو ما جنح فيه دنغ سياو بنغ يف الصني. فرغم أنه اقتنع

ة النهوض االقتصادي إال أنه مل يقبل بنقل واستنساخ جتارب الدول األخرى يف الصني، وإمنا قام بتطويعها ليتناسب مع طبيعة بضرور 
الشعب الصيين. واألمة اإلسالمية ليست يف حاجه السترياد أفكار للنهوض احلضاري، وإمنا هي يف حاجه إىل إجياد صيغ عملية واقعية 

كما   يتناسب مع احتياجات األمة وطبيعتها املتعددة القوميات يف القرن احلايل وهذا دور القيادة الفكرية.لتجديد الفكر اإلسالمي ل
 اإلقالع جنحت يف حتقيق اليت الدول أن ذلك, املواطنني لدى الكامنة املعنوية الطاقةسامهت القيادة الفكرية الصينية يف حشد وتعبئة 

 وإميان شعور جارف أيضا ذلك على ساعدها وإمنا الالزمة. والبشرية املادية االستثمارات توفري مبجرد ذلك إىل مل تصل االقتصادي
  التخلف والتبعية, على حرب االقتصادي شرس. فاإلقالع عدو ضد حربا ختوض عندما األمم به تشعر عما كثريا خيتلف عميق ال
 هذه فتفجري والروحية. املعنوية مقدمتها الطاقات وىف الطاقات، لكل والتعبئة واحلشد احلماس بتوافر مرهون احلرب هذه يف والنصر

 للنهوض السعي سياق يف املواطنني لدى الطاقات هذه وتفجري. للوطن ءفدا بأرواحهم يضحون جيعلهم ما هو اجلنود لدى الطاقات
 .(39)النهضة لألمة طريق على وانطالقها األمة بناء إعادة أجل من وملذاهتا متع احلياة من بالكثري يضحون جيعلهم ما هو االقتصادي

 إحياء الشخصية القومية واالعتزاز بالموروث الحضاريثانيا: 

إن إحياء االعتزاز باهلوية اإلسـالمية لألمـة هـو أحـد أهـم اخلطـوات إىل عودهتـا إىل مكانتهـا احلضـارية الالئقـة، وال يعـين االعتـزاز         
باهلوية اإلسالمية التمييز العرقـي أو االضـطهاد الـديين لألعـراق أو أبنـاء الـديانات والشـعوب األخـرى، وإمنـا يعـين احلفـاظ علـى مقومـات 

ية اإلسالمية واالعتـزاز هبـا وتربيـة األجيـال الناشـئة عليهـا دون غلـو أو تفـريط. وتـربز جتربـة الصـني املعاصـرة أمهيـة هـذا العامـل يف الشخص
 ناحيتني يف أفاداها قد للصني، التارخيي والعمق احلضاري املوروث أن دفع الشعب إىل اإلتقان والتفاين والتضحية من أجل األمة. كما
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 الناحية .واإلنساين التطور احلضاري جمرى يف ومبدعة فاعلة كأمة مكانتها الستعادة قوية ذاتية دافعية وفرّا هلا :األوىل الناحية :مهمتني
 اخلصـوص وجـه علـى الغـرب (املتقـدم اآلخـر إزاء بالدونيـة ال تشـعر النقص فهـي مركب أو بعقدة الشعور من الصني حررا إهنما :الثانية

 اخرتاعـات املاضـي يف اسـتخدموا الـذين األجانـب عمومـا من التعلم يف غضاضة ال جتد الوقت نفس يف ولكنها أعمى، تقليدا فتقلده)
  .بنجاح الصني

 ثالثا: التدرج في النهوض االقتصادي

 بلدان اعتمدته الذي بالصدمة بإسلوب التحول األخذ متجنبة والتطور اهلادئ التدرج اإلصالحي منهجها يف الصني اعتمدت       
 أخطاء بني غريها، فمن وأخطاء أخطاءها من تتعلم الصني أن القول يصح وهنا . عدم جناعته الحقا وتبني االحتادية روسيا مثل أخرى
 .الثقافيةوالثورة   األمام الكربي إىل القفزة مرحليت يف والسيما املناهج واإلجراءات يف احلادة واالنتقاالت العنيفة التغيريات املاوية احلقبة
 االقتصاد إدارة مرحلة من القفز خطأ الصني، منها واليت تعلمت االنتقال مرحلة يف إهنا ُوصفت اليت الدول جتارب أخطاء بني ومن

 لدور حمسوب منظم وغري غري تراجع مع احلرة السوق آلليات العنان بإطالق االقتصاد إدارة إىل الشامل وباألوامر املركزي بالتخطيط
 االقتصادي. الدولة

 االقتصادي اإلقالعنظرة واقعية في رابعا: تبني 

إىل حد بعيد، ولعل أبلغ تعبري عن هذه  برامجاتيا للنهوض االقتصادييف مشروعه  دنغ سياو بينغلقد كان املنحى الذي تبناه        
، فكل «ال يهمين لون القط بقدر اهتمامي مبا إذا كان قادرًا على اإلمساك بالفئران من عدمه»النظرة تلك العبارة اليت تنسب إليه: 

صاد العاملي وحتسني األساليب ميكن النظر يف تطبيقها مادامت قادرة على حتقيق اهلدف اجلوهري وهو الدفع بالصني إىل قلب االقت
 أوضاع املواطن.

ولعل هذه النظرة العميقة للمصلح الصيين تفسر متيز التجربة الصينية عن التجربة الروسية اليت قادها جورباتشوف ويلتسن.        
تثمرين يف الصني كان ملصلحة اجملتمع وحتت سيطرته، يف حني كان إىل حد ظاهر ملصلحة املس االقتصادي اإلقالعفاإلصالح و 

 واملغامرين األجانب واحملليني يف روسيا، ومن مث جاء التفاوت الواضح يف نتائج كل من التجربتني.

 االعتماد علي الذاتاالستقالل السياسي و خامسا: 

 االستثمارات االقتصادي، االنفتاح السوق، اقتصاد :مثل االقتصادي يف الصني، النشاط وحتفيز توجيه وآليات إن سياسات       
االقتصادية  اللربالية مبفهوم الصينية ليس السوق التجربة يف للدولة. فالسوق وإجيايب قوي ودور شاملة رؤية تنموية إطار يف األجنبية، تتم

 وإمالءات بضغوط وليس مستقلة سياسية بإرادة مت وصايتها واالنفتاح االقتصادي حتت وموضوع الدولة قبل حمكوم من سوق هو وإمنا
 حاجات مع ومبا يتناسب جبرعات حمسوبة تطبيقه ومت بعض دول العامل اإلسالمي )توافق واشنطن(، يف جتارب حصل كما خارجية

 الشركات األجنبية. بشروط وليس بالشروط الصينية، توطينها يتم األجنبية الصيين واالستثمارات االقتصاد
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 سادسا: االنطالق من المناطق االقتصادية الخاصة 

 أتاح وقد .هنائية بصورة وجاهزة وخمططات صارمة وصيغ ، ضاغطة زمنية توقيتات دون الصني يف االقتصادي اإلقالع جرى       
 تعمد النجاح من التحقق والتأكد وعند وقطاعيا، جغرافيا ضيق نطاق على متعددة باختبارات القيام لإلصالحيني الصينيني ذلك

والقطاعي، )جتربة تعميم  اجلغرايف الصعيدين على االقتصادية السياسة يف جماالت وتعميمها الالزمة التغيريات إقرار إىل الصينية احلكومة
 الناحيتني التقنية واالقتصادية وما نتج عنه من تشوهات اقتصادية( من صالحيته اختبار قبل نظام الكوميونات الشعبية

 اجملازفة ميكن ال اليت الرأمسالية املمارسات من العديد الختبار االقتصادية اخلاصة من املناطق الصينية السلطات لذلك انطلقت        
املتعلقة باالنتقال إيل  احلساسة عملية للموضوعات حلول بابتكار مسحت )املمارسة التجريبية(،فورا، فأسلوب  تعميمهابتطبيقها و 

 اقتصاد السوق.

 سابعا: االنطالق من إصالح القطاع الزراعي

اجتهت احلكومة الصينية إىل إصالح القطاع الزراعي كأول خطوة هلا يف عملية اإلقالع االقتصادي ، وذلك يعود إىل أسباب        
خمتلفة من أمهها أتساع نطاق تأثري هذا القطاع على االقتصاد لكرب حجم مسامهته فيه إذ يساهم بثلث الناتج احمللي اإلمجايل ، فضالً 

عاملني يف هذا القطاع حيث يعمل يف القطاع الزراعي ثلثي قوة العمل الصينية ، كما أنه عاىن من تدهور كبري يف عن ارتفاع حجم ال
 املراحل السابقة أوصلت إنتاجية العامل فيه إىل حد الكفاف، وبالتايل فأن إصالح هذا القطاع مسألة أساسية لتطوير جممل االقتصاد.

 التخلف مزاياثامنا: حسن استثمار 

 عاشتها اليت من التجارب تتعلم أن من ميكنها وضع يف النامية تعترب الدول أن هي املفهوم هذا األساسية خبصوص والفكرة       
 األمسدة، أنتاج طريقة اخرتاع أعادة إىل اآلن حتتاج ال والتكنولوجيا جمايل العلوم خيص فيما ، النامية فالدول .بالفعل تقدمت اليت الدول

 وتعدل تكيف أن سوى النامية الدول وما على ومتاحة، معروفة أصبحت امليادين هذه يف التكنولوجيا ألن الكهربائية، الطاقة أو توليد
وال  .اإلنتاجية األساليب هذه اخرتاع مهمة من كثريا أسهل النوع هذا من مهمة احمللية، وإن ظروفها لتناسب اإلنتاجية األساليب تلك
 التأكيد ينبغي وهنا . االقتصادية والتنظيمات وصنع السياسات املشروعات بإدارة وإمنا ، فقط والتكنولوجيا العلوم مبجايل األمر يتعلق
 التجارب عرفتها امليكانيكي لألساليب اليت االستنساخ أو احلريف التقليد شكل يأخذ مل إليها املشار الصيين للمزايا االستثمار أن على

 .املطورة احملاكاة شكل أخذ بل السابقة،

 تاسعا: استقطاب االستثمار األجنبي المباشر

 لالستثمار جاذبة دولة األجنيب)أكرب االستثمار نسبة ارتفاع هو الصني يف النهوض االقتصادي جتربة جناح عوامل أهم من إن       
زلت  العامل اإلسالمي ما دول من العديد أن جند الوقت نفس ويف الصيين، احمللي االستثمار معدل ارتفاع إضافة إىل ، املباشر( األجنيب

 اقتصادها قواعد وترسيخ ، اإلنتاجية للدولة القدرة رفع يف االستثمارات هذه أمهية من بالرغم األجنبية األموال رؤوس أمام العراقيل تضع
 جعل شأهنا من شروط األجنبية الشركات على يف الصني)فرضت الصني حيدث مثلما حمددة وقواعد شروط وفق معها التعامل مت ما إذا
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 مراكز بتأسيس مشرتكة وإلزامها مشاريع إطار يف معها الدخول الشروط تلك بني ومن التكنولوجيا، لنقل قناة فعالة الشركات هذه
 الصني(. يف والتطوير لألحباث

 بالنهوض االقتصادي وربطهما دعم البحث والتطويرعاشرا: االستثمار في تنمية الموارد البشرية و 

 إىل لإلنتاج كركيزة الرخيصة الوفرية العمالة على االعتماد من الصيين االقتصاد حتول اإلقالع االقتصادي إسرتاتيجية استهدفت       
 زيادة وعلى البشري املال رأس تنمية يف االستثمار تكثيف على للنمو، فعملت دافعة كقوة واملؤهلة املاهرة الفنية االهتمام بالعمالة
 احلكومة توسعت أخرى، ناحية ومن .احلديثة التقنية جماالت يف وخاصة اخلربات، واكتساب املعارف لنقل اخلارجي احتكاكها بالعامل

 التدريب نظام يف والتوسع كافة املستويات على الدراسية املناهج لتحديث مبادرات وأطلقت عدة األساسي، التعليم دعم يف الصينية
 للماليني والتأهيل إعادة التدريب برامج يف التوسع مع االقتصادي النشاط ملتطلبات استجابة أكثر ليكون وتطويره والفين املهين والتعليم

 وللبحث والتقنية للعلوم وطنية قاعدة بناء الصني كما استهدفت  .بديلة منتجة وظائف إجياد حلني الريف من املهاجرين العمال من
 واخلدمات السلع إلنتاج اقتصادها توجيه على الصني ركزت إسرتاتيجية وقد .املعريف االقتصاد حنو االنطالق أساس لتكون والتطوير

 صناعة يف أساسية بصفة اجلهود النمو وتركزت استدامة الوطنية لضمان االبتكارات على اعتماداً  العالية املضافة القيمة ذات
 إىل البحث والتطوير على اإلنفاق مبعدل للوصول برناجما وضع ديناميكية ، ومت األكثر الصناعة باعتبارها واملعلومات االتصاالت

 . 1212 عام احمللي اإلمجايل الناتج من %2.5

 خاتمة

 وثقل ومبوقع جغرايف واجتماعي وثقايف وتارخيي حضاري بسياق ترتبط االقتصادي خصوصية يف اإلقالع الصينية للتجربة إن       
 يف الصينية القيادة اعتمدته الذي باملنهج ترتبط اخلصوصية املذكورة إن كما .عامليا فريدة حالة بكليته يشكل بالصني، خاص بشري
 والنهوض االقتصادي هو اإلصالح يف الصيين املنهج خصوصية مالمح أهم بني إن من .والنهوض االقتصادي اإلصالح عملية إدارة

وبالرغم من  .عدم جناعته وثبت أخرى بلدان يف أستخدم الذي بالصدمة العالج أسلوب عن واالبتعاد وتوازن املتصاعد هبدوء التدرج
 واالقتصاد الصيين، واختالف هيكلهما، وتفاوت ثقل القطاعات التفاوت بني حجم كل من اقتصاديات دول العامل اإلسالمي

أهم درس يؤخذ من هذه التجربة هو إمكانية حتقيق أهداف  أن االقتصادية يف كل منهما، واختالف الظروف احمليطة بكل منهما، إال
اإلقالع االقتصادي وتفعيل التنمية إذا ما توفرت اإلرادة لذلك، وإذا ما توفرت القيادة الفكرية اليت تعتمد التخطيط السليم وحتقق 

قالل السياسي وإلغاء التبعية اليت كانت العامل االعتزاز باملوروث احلضاري واالست التعاون مع الشعب، مع األخذ بعني االعتبار ضرورة
 األساسي يف هنضة الصني.
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العوملة, ورقة عمل ضمن املؤمتر الدويل:  زمن يف تطبيقه وإمكانية واشنطون لتوافق املستقلة البديل التنمية منوذج العيسوى, إبراهيم  (15)

 .99-91ص  ,(1229) مارس بريوت, 19-12جديدة لصياغة السياسات التنموية, مقاربات 
طالب عبد صاحل التجربة الصينية يف اإلصالح والتنمية: حبث يف خصوصية املنهج والدروس املستخلصة، جملة العلوم االقتصادية   (16)

 .999(، ص 1229، بغداد, )92، العدد 92واإلدارية، اجمللد 
 .92(، ص 1229عثمان، التحوالت اهليكلية يف بنية االقتصاد الصيين وآفاق تطوره املستقبلية، عمان ، دار وائل، )سعد حممد   (17)
(، ص 1291)، بغداد, 99االقتصاد الصيين ومنهج التدرج يف التحول، اجمللة العراقية للعلوم االقتصادية ، العدد ، وفاء املهداوي  (18)
991. 
 . 92(, ص9199، )29نزيرة األفندي، القفزة االقتصادية للصني يف عهد ماو ، جملة السياسة الدولية ، العدد   (19)
 .192(، ص 9199األمني عبد الوهاب، النظم االقتصادية دراسة مقارنة، جامعة الكويت،  )  (20)
(، ص 1221، ترمجة: شوقي جالل، عامل املعرفة، )-مجيعاصعود اهلند والصني وداللة ذلك لنا  –روبني مرييدين، الفيل والتنني   (21)
19. 

 .999-992طالب عبد صاحل، مرجع سابق، ص   (22)
نادر فرجاين، من الكتاب األمحر إىل الكتاب األصفر عرض التجربة التنموية الصينية، حبوث ومناقشات الندوة الفكرية اليت   (23)

 .929(، ص 9199)نضمها مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، 
 .999، مرجع سابق، ص وفاء املهداوي  (24)
 .999املرجع تفسه، ص   (25)
 .12(، ص 9119شاريل هور، الصني ثورة من؟ ، مركز الدارسات االشرتاكية ، القاهرة، )  (26)
 .29(، ص9119، ) 2جاويد بركي، اإلصالح والنمو يف الصني، جملة التمويل والتنمية، العدد  شايد  (27)
 .999، مرجع سابق، ص وفاء املهداوي  (28)
 ص ، (2005) والتوزيع ، للنشر ايرتاك ؟، القاهرة،..هبا االقتداء ميكن هل النمو يف احلديثة الصينية التجربة األخرص، إبراهيم  (29)
999. 
 .999-999، مرجع سابق، ص وفاء املهداوي  (30)
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 .999-999األخرص، مرجع سابق، ص  إبراهيم  (31)
 .99-99(، ص 9199دنغ سياو بنغ ، مسائل أساسية يف الصني املعاصرة ، بكني، دار النشر باللغات األجنبية ، )  (32)
 .99(، ص 9119جملة الصني اليوم، عدد شهر سبتمرب )  (33)

(، 1292، دمشق، أفاق ثقافية ، ) 91لوموان، ترمجة صباح حممود كعدان ،االقتصاد الصيين، الكتاب الشهري  فرانسواز (34) 
 .99ص

 .991، مرجع سابق، ص وفاء املهداوي  (35)
(36) Economist Intelligence Unit, "The 12th Five-Year Plan :China’s Economic 

Transition ,"An Economist Corporate Network (Shanghai) project for Takes, May 
2011, p.3-7. 

 .999(، ص 1221االستثمار يف رأس املال البشري واقتصاد املعرفة، منتدى الرياض االقتصادي ، الدورة الرابعة، )  (37)
 .99فرانسواز لوموان، مرجع سابق، ص   (38)
العوملة, جملة التنمية والسياسات  زمن يف تطبيقه وإمكانية واشنطون لتوافق املستقلة البديل التنمية منوذج, العيسوى إبراهيم  (39)

 . 91(, ص 1299, الكويت, املعهد العريب للتخطيط, )9, العدد 99االقتصادية, اجمللد 
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أثر تطبيق المرابحة اإلسالمية في المصارف التجارية الليبية علي تحسين معدالت 
 الربحية

 عبدالجليل أغنية                                                                 **د. فيصل عبدالسالم الحداد*أ. صالح 
 *عضو هيئة تدريس بكلية إدارة األعمال                                      **عضو هيئة تدريس بكلية إدارة األعمال 

 جامعة سرت -سرت                           ** رئيس قسم المحاسبةجامعة  -*رئيس قسم الجودة وتقييم األداء
salahagnia81@gmail.comEmail:  

Teflon:00218927021638                
 

 ملخص الدراسة
يف تطبيق صيغة املراحبة باعتبارها نافذة مالزمة لنافذة  تعد املصارف االسالمية يف ليبيا حديثة النشأة وقد اقتصرت جتربتها     

 أخرى تعمل وفقا لسعر الفائدة الربوي. 
جاءت هذه الدراسة حماولة إلبراز أثر تطبيق صيغة املراحبة اإلسالمية يف املصارف التجارية الليبية يف حتسني معدالت الرحبية،    

تعمل وفق نظام سعر الفائدة الربوي إىل جانب نظام التمويل بصيغة املراحبة اإلسالمية مع العلم أن املصارف التجارية يف ليبيا حاليا 
 اليت مت تطبيقها يف السنوات األخرية من هذا العقد. لذا تكمن املشكلة األساسية هلذه الدراسة يف التساؤل الرئيسي اآليت:ــ

 ارف التجارية الليبية على حتسني معدالت الرحبية؟هل هنالك أثر لتطبيق نظام البيع باملراحبة اإلسالمية يف املص -
هدفت هذه الدراسة إيل التعرف على أثر تطبيق نظام البيع باملراحبة اإلسالمية يف املصارف التجارية التقليدية العاملة يف ليبيا يف  

املصارف التجارية الليبية، حيث سيتم  حتسني معدالت الرحبية. ومتثلت عينة الدراسة يف دراسة حالة املصرف اجلمهورية  اللييب كأحد
قبل احتساب املؤشرات املالية املعربة عن الرحبية هلذا املصرف من واقع البيانات املالية )قائمة الدخل قائمة امليزانية( وبشكل مقارن أي 

 م.1292-1229وبعد دخول املصرف يف نظام البيع باملراحبة اإلسالمية ، للفرتة املمتدة من 
 على مشكلة الدراسة مث االعتماد على الفرضية اآلتية:ـلإلجابة 

 ال يوجد أثر لتطبيق نظام البيع باملراحبة اإلسالمية يف املصارف التجارية الليبية على حتسني معدالت الرحبية.
واليت م، 1292،1221ارتفاع ملحوظ يف حجم األرباح الصافية يف السنتني  أسفرت الدراسة علي عدة نتائج من أمهها:    

متثل الفرتة اليت اعتمدت فيها إدارة املصرف تطبيق نظام املراحبة اإلسالمية، وجود أثر واضح وجلي انعكس بشكل إجيايب علي معدالت 
متمثلة يف معدل العائد علي املوجودات، معدل العائد ،  الرحبية يف مصرف العينة من خالل تطبيق صيغة التمويل اإلسالمية "املراحبة"

 .وقبول الفرضية الصفرية للدراسة حقوق امللكية، نسبة هامش الدخل، ونسبة استخدام املوجوداتعلي 
 املراحبة. –خماطر التمويل اإلسالمي -عائد التمويل اإلسالمي -الرحبية -البنوك اإلسالمية -السوق املايل الكلمات المفتاحية:

 
 

mailto:salahagnia81@gmail.com
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 المبحث األول/ اإلطار المنهجي والدراسات السابقة

 : اإلطار المنهجي أوالا 
 مقدمة:

إن  جمموعة من األزمات اليت واجهت النظام املايل الدويل قد قادت إيل الدعوة  إلعادة  بناء هذا النظام من جديد املالمح      
كد من ان التوسع يف األساسية هلذا البناء اجلديد هو تقوية سالمة النظام املايل واستقراره وإدخال االنضباط الذايت يف النظام املايل للتأ

االئتمان،   ومع تطور املؤسسات املالية اإلسالمية وزيادة حجم نشاطاهتا فقد تطورت معها عدة أدوات مالية إسالمية لتغطي 
احلاجات التمويلية، حيث تعد املراحبة من صيغ التمويل اإلسالمي، لكوهنا أصبحت أكثر صيغ التعامل قبواًل، لذا ال بد من تعريفها 

 ن شروطها وصحة أدلة ومشروعيتها. وبيا
 تركزت مشكلة الدراسة يف التساؤل الرئيسي اآليت:ــ:مشكلة الدراسة

 هل هنالك أثر لتطبيق نظام البيع باملراحبة اإلسالمية يف املصارف التجارية الليبية على حتسني معدالت الرحبية؟ -
صيغة املراحبة اإلسالمية يف املصارف التجارية الليبية يف حتسني معدالت  : جاءت هذه الدراسة حماولة إلبراز أثر تطبيقأهمية الدراسة

الرحبية، مع العلم أن املصارف التجارية يف ليبيا حاليا تعمل وفق نظام سعر الفائدة الربوي إىل جانب نظام التمويل بصيغة املراحبة 
من املشكلة األساسية هلذه الدراسة يف معرفة أثر تطبيق صيغة اإلسالمية اليت مت تطيقها يف السنوات األخرية من هذا العقد. لذا تك

  املراحبة يف حتسني معدالت الرحبية يف املصارف التجارية الليبية.

:هتدف هذه الدراسة إيل التعرف على أثر تطبيق نظام البيع باملراحبة اإلسالمية يف املصارف التجارية التقليدية العاملة يف  هدف الدراسة
حتسني معدالت الرحبية. ومتثلت عينة الدراسة يف دراسة حالة مصرف اجلمهورية كأحد املصارف التجارية الليبية، حيث سيتم ليبيا يف 

قبل احتساب املؤشرات املالية املعربة عن الرحبية هلذا املصرف من واقع البيانات املالية )قائمة الدخل قائمة امليزانية( وبشكل مقارن أي 
 م.1292-1229يف نظام البيع باملراحبة اإلسالمية ، للفرتة املمتدة من  وبعد دخول املصرف

 -: سعياً لتحقيق أهداف الدراسة، مت صياغة الفرضية الرئيسية االتية:فرضيات الدراسة

 ت الرحبية.:  ال يوجد أثر لتطبيق نظام البيع باملراحبة اإلسالمية يف املصارف التجارية الليبية على حتسني معدالالفرضية الصفرية

 :  يوجد أثر لتطبيق نظام البيع باملراحبة اإلسالمية يف املصارف التجارية الليبية على حتسني معدالت الرحبية.الفرضية البديلة

: مت االعتماد على املنهج االستقرائي، واملنهج االستنباطي، واملنهج التارخيي يف تناول اجلانب النظري، وحتديد متغريات منهجية البحث
يف الدراسة باإلضافة إيل املنهج التحليلي يف اجلانب العملي لتحديد القيم احملسوبة هلذه املتغريات، وبيان التأثري الذي ميكن ان حتدثه 

 تعزيز وحتسني معدالت رحبية املصرف.

ليبيا، وحدود زمنية مشلت الفرتة املمتدة من سنة  -تنحصر هذه الدراسة يف حدود مكانية وهي مصرف مجهورية  حدود الدراسة:
 م.1292إيل 1229



 1026 أيار -العدد الثاني -مجلة اإلدارة والقيادة اإلسالمية                    المجلد األول

  
 - 51 - 

 
  

                                                                                                        
: متثل عينة الدراسة الكلية علي املصارف التجارية  الليبية ،وكيفية تعاملها بالصيغ التمويل اإلسالمي)املراحبة(، مجتمع وعينة الدراسة

 ليبيا. –البحث من خالل دراسة حالة مصرف اجلمهورية  حيث مت أخذ عينة

: تنقسم هذه الدراسة اىل اربعة اقسام، حيث يتناول القسم االول املقدمة، واليت هتتم باالطار املنهجي للدراسة، يف هيكل الدراسة
املصارف االسالمية واهم صيغ حني يشتمل القسم الثاين على االطار النظري للدراسة، وسيتم التطرق يف هذا القسم ايل مفهوم 

راسة، التمويل االسالمية مبا فيها صيغة املراحبة, والدراسات التطبيقية السابقة يف هذا اجملال. والقسم الثالث يتناول االطار التطبيقي للد
ليبيا للفرتة حمل الدراسة  -يةويتم فيه التطرق لتطبيق نظام املراحبة يف ليبيا، اضافة لتحليل البيانات اخلاصة بالدراسة ملصرف اجلمهور 

باحتساب القيمة احملسوبة جلميع متغريات الدراسة وذلك هبدف الوصول لنتائج حتدد طبيعة العالقة بني تطبيق صيغة املراحبة ومعدالت 
الدراسة واهم  الرحبية يف املصارف الليبية. كما سيتناول القسم الرابع اخلامتة، والذي يشتمل على أهم النتائج اليت توصلت اليها

 التوصيات اليت تنجم عن نتائج الدراسة، كما يتم عرض املالحق اخلاصة بالدراسة، أخريا قائمة املراجع.

 ثانياا: الدراسات السابقة:
ال  شك أن الدراسات السابقة يستفيد منها الباحثون ألهنا متثل حجر الزاوية ألي موضوع حبثي، وذلك من خالل حتديد 

لتلك الدراسات ، ومن مت االنطالق إيل حتديد أوجه التشابه واالختالف بني هذه الدراسات واملوضوع حمل الدراسة ، اإلطار الفكري 
 -ويف ما يلي أهم هذه الدراسات وهي:

هدفت هذه الدراسة إيل التعرف علي نوع العالقة ودرجتها االرتباطية بني حجم متويل رأس املال  م(2119 -دراسة)يحي -9
موعة من العوامل: العقد املستخدم يف التمويل، طبيعة نشاط املؤسسة، رحبية املصرف، حجم الودائع، ومتثلت العامل ، وجم

عينة الدراسة يف جمموعة من املصارف اإلسالمية العاملية، واعتمدت يف جتميع  بياناهتا علي القوائم املالية هلذه املصارف عن 
اسة إيل جمموعة من النتائج أمهها: عدم وجود عالقة ارتباطية ذات داللة ، وتوصلت الدر 1229، 1229السنتني املاليتني 

إحصائية  بني حجم التمويل والعوامل األخرى اليت مت ذكرها، واوصت الدراسة بضرورة تفعيل استخدام عقدي السلم 
 كوك املضاربة.واإلستصناع مقرتنة بعقد التوريد، االعتماد علي أسلوب التمويل عن طريق رأس املال املتغري وص

تناولت الدراسة قياس وتقومي عائد خماطر صيغ التمويل اإلسالمي، هدفت الدراسة إيل إبراز   م(2111دراسة) راضوان،  -1
مؤشرات قياس و اضحة لعائد وخماطر صيغ التمويل للبنوك اإلسالمية، ميكن اعتمادها يف عملية تقوميها كمياً، توصلت 

العائد خماطرهتا، بدليل أن أعلي نسبة تأثري، اخنفاض نسبة تأثري ومسامهة خماطر التمويالت الدراسة إيل  عدم احنياز مقايس 
اإلسالمية يف عائد البنك العريب اإلسالمي ارتفاع  قيم معظم مقاييس عائد األردن اإلسالمي بالرغم من تعرضه إيل خماطر 

 سالمي. متويالت منخفضة  نسبياً مقارنة مبخاطر متويالت البنك العريب اإل
( تناولت الدراسة مشكلة عدم استفادة املصارف اإلسالمية من بعض االمتيازات اليت توفرها وظيفة 2111دراسة )حنيني، -9

امللجأ األخري يف  االقرتاض من املصارف املركزية، والقائمة علي الفائدة املفروضة من قبل املصارف اإلسالمية، وهدفت 
ة، وإظهار امهيتها وأبعادها، وتقدمي احللول املؤقتة والدائمة هلا، وتوصلت الدراسة إيل حقيقة الدراسة إيل التعريف هبذه املشكل

عدم استفادة البنوك اإلسالمية من أدوات الرقابة اليت يطبقها البنك املركزي علي البنوك اإلسالمية، ال سيما وظيفة امللجأ 
ف اإلسالمية من االستفادة من هذه الوظيفة دون أن يتعارض األخري منها، ومت تقدمي جمموع حلول وبدائل متكن املصار 
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ذلك مع أدا بياهتا، ومن أبرز هذه احللول هو تقدمي امللجأ األخري للمصرف اإلسالمي من البنك املركزي علي أساس التمويل 

ن طريق صكوك استثمارية باملضاربة أو املراحبة أو اعتبار هذه الوظيفة مبثابة قرض حسن للمصارف اإلسالمية، أو تقدميها ع
 إسالمية
 

هدفت هذه الدراسة التعريف بالبنوك اإلسالمية وعالقتها بالسوق املايل، ومدي إسهام  م(2111دراسة)مزراقة،شخشاخ، -2
السوق املايل يف حل مشكلة السيولة لدي البنوك اإلسالمية، حيث أسفرت الدراسة عي عدة نتائج من أمهها: تتمتع البنوك 

صائص عد متيزها عن غريها من البنوك التقليدية، وذلك أنه تستمد مشروعيتها من التزامها بأحكام الشريعة اإلسالمية خب
اإلسالمية يف كافة تعامالهتا املصرفية واالستثمارية حبيث تقوم بتوظيف أمواهلا وفق ما متيله عليها املصلحة التجارية، مبا ال 

صيغ التمويل الشرعية من املراحبة واملشاركة، واملضاربة، وصيغ أخري، كما  خيتلف مع مبادئ الشريعة اإلسالمية من خالل
اسفرت علي أنه يقوم أساس التعامل يف البنوك اإلسالمية بقاعدة املشاركة يف الربح واخلسارة وباختصار أكثر بقاعدة الغرم 

 بالرغم.
املصارف اإلسالمية من تطبيق صيغ  هدفت الدراسة إيل التعرف علي مدي إمكانية م(2112دراسة)سعيد، واخرون، -9

متويلية أخري ذات خماطر حمسوبة كاملراحبات، التعرف علي الكيفية واإلجراءات اليت تستخدمها املصارف يف تنفيذ لألمر 
بالشراء وعرض جانبًا تطبيقيًا لإلجراءات واخلطوات اليت يتم اتباعها، توصلت الدراسة إيل: أن بيع املراحبة اليت جتريها 

صارف اإلسالمية جائزة شرعًا شريطة أن تدخل السلعة املأمور بشرائها ملكية املصرف وبضمانته قبل انعقاد العقد الثاين، امل
إن وعد العميل بالشراء من املصرف يلزمه بإكمال عملية الشراء، ويف حال عدم التزام العميل بالشراء فاملصرف، اوصت 

لتزويد وسد احتياجات املوظفني يف الدولة من كافة السلع واألجهزة واملعدات  الدراسة بإمكانية استخدم  بيع املراحبة
 املختلفة، كبديل عن التمويل املصريف الربوي.

 
"من خالل الدراسات اليت مت تناوهلا ميكن للباحثني حتديد أوجه التشابه واالختالف بني هذه الدراسات        

بشكل العموم علي صيغ التمويل اإلسالمي بكافة انواعها كاملشاركة،  وموضوع حمل البحث حيث تطرقت هذه الدراسات
املضاربة، املراحبة، كأدوات يستخدمها املصرف يف نظامه املايل، باإلضافة إيل تناوهلا للسوق املايل وعالقته املباشرة بالبنك 

يز هذه الدراسة هو تسليط الضوء اإلسالمي، وهذا اجلانب تتشابه فيه هذه الدراسة مع املوضوع حمل البحث ولكن ما مي
، والتعرف على أثر تطبيق نظام البيع باملراحبة اإلسالمية يف علي نوع واحد من الصيغ التمويل اإلسالمي وهي املراحبة 

ر ملا تكتسبه هذه الصيغ من أمهية وخصوصاً بأهنا أكث املصارف التجارية التقليدية العاملة يف ليبيا يف حتسني معدالت الرحبية
أدوات التمويل استخداما من قبل املصارف اإلسالمية يف استثماراهتا". كما مييز هذه الدراسة أهنا عملت علي  احتساب 
النسب املئوية للمؤشرات املالية اليت تعىن مبتغريات الدراسة بتحليل مقارن للفرتتني اللتني مت اعتمادمها ومها قبل وبعد تطبيق 

 وقوف على حجم التغري يف مؤشرات الرحبية ملصرف العينة ومدى تأثرها بتطبيق الصريفة االسالمية.نظام املراحبة االسالمية لل
 المبحث الثاني/اإلطار النظري للمرابحة

 -مفهوم املراحبة، صورها وأداة مشروعيتها:



 1026 أيار -العدد الثاني -مجلة اإلدارة والقيادة اإلسالمية                    المجلد األول

  
 - 52 - 

 
  

                                                                                                        
 (71. )حسين االمين،ص التجارة) املراحبة يف اللغة مفاعلة يف الربح وهو الزيادة، والربح هو النماء يف أوالا: مفهوم المرابحة:

 (221. ) الكاساني،صواملراحبة اصطالحا: هي بيع مبثل الثمن األول مع زيادة ربح
يف حني عرفها كاتب أخر بأهنا: هي من عقود بيوع األمانة، وبيوع األمانة تقوم علي أساس الكشف عن رأس مال السلعة 

)مركز ر عن مثنها األصلي فيدفعها إيل املشرتي دفعًا حلاجته، نظري ربح معلوم .املباعة للمشرتي، حيث أن البائع مستأمن يف األخبا
 (9االقتصاد  اإلسالمي، 

وعرفت أيضاً: بأهنا هي بيع السلعة مبثل مثنها األول الذي اشرتاها به البائع مع زيادة رحباً معلوم متفق عليه مببلغ مقطوع أو نسبة 
 (42.)بكر ريحان، صمن الثمن األول

عرفت بأهنا: هي أحد صيغ التمويل اإلسالمي يف البنوك اإلسالمية، وهي عبارة عن أحد أشكال البيوع اليت تبين علي البيع  كما
 (47،ص2119. )المكاوي، مبثل الثمن األول مع زيادة ربح يتفق عليه الطرفان بشرط أن يكون معلوماً هلما

األكثر تطبيقًا يف البنوك  اإلسالمية، وتطبق هذه الصيغة عمليًا حتت كما عرفها البعض األخر بأهنا واحدة من صيغ التمويل 
مسمي " بيع املراحبة لألمر الشراء، إذا تضمن وعد بالشراء وبيع املراحبة، ألن البنوك تقوم بشراء ما حيتاجه األشخاص من سلع 

 (9،ص2115)بلتاجي، ط دورية. استهالكية، وموجودات إنتاجية، مث بيعها بربح متفق عليه، ويتم السداد علي أقسا
كما تعرف بأهنا: هي صيغة من صيغ التمويل اإلسالمي هذه الصيغة يف جتارة املواد األولية والبضائع واملعدات حيث يكون 
املصرف وسيطاً لشراء هذه السلع لزبائنه، ومن مث يبيع املصرف هذه السلع إيل العميل مع إضافة هامش ربح متفاوض عليه فوق فصل 

تكلفة، مع العلم أنه جيب أن يتقبل املخاطرة املتعلقة بالسلعة بأن ميتلكها مبدئياً، ويتأكد املصرف من إمكانية العميل املالية علي ال
 (111،ص2114)سوبرة،االلتزام بتعهدات الدفع.

ة بعد قيام املصارف اإلسالمية، ملا حازت بيوع املراحبة علي جانب كبري من اهتمامات علماء الفقه، وخباصثانياا: أهمية بيع المرابحة: 
 -للمراحبة من دور رئيس يف:

 إجياد البديل عن االقرتاض بالربا، وذلك بأن يكون االستثمار مشروعاً والتعامل مرضياً عنه.
 متكني األفراد من احلصول علي سلع حيتاجوهنا قبل توافر الثمن املطلوب علي أساس دفع القيمة بطريق القسط الشهري أو ما

 شابه ذلك.
 (4م،ص2112)سعد، واخرون،دعم وتنشيط األعمال التجارية يف القطاع التجاري.

يف القران الكرمي : بيع املراحبة مشروعة بالكتاب والسنة واإلمجاع. ففي القران الكرمي ثبتت مشروعيتها بدليل ثالثاا: مشروعية المرابحة: 
( واملراحبة بيع، وقوله تعايل)ليس عليكم جناح أن تبتغوا 199اية  -الربا()سورة البقرةجواز البيع يف قوله تعايل) واحل اهلل البيع وحرم 

 (29. )النساء:(.)إال أن تكون جتارة عن تراضي منكم(919أية  -فضال من ربكم( سورة البقرة
ه ، وقوله عليه الصالة يف السنة املطهرة: أما يف السنة فقول الرسول)ص( ) إمنا البيع بالرتاضي( أخرجه أبن حبان وابن ماج

والسالم )أذا أختلف اجلنسان فبيعوا كيف شئتم(، وهذا يفيد جواز بيع السلعة بأكثر من رأس املال. كما قال)ص( علية وسلم عن 
 أفضل الكسب فقال)كل بيع مربور وعمل الرجل بيده(

 -ايل جيب أن حتقق أركان العقد، وهي:املراحبة عبارة عن عقد بيع، وبالت رابعاا: الشرو  العامة لعقد بيع المرابحة:
 أطراف العقد. املتعاقد عليه. –اإلجياب والقبول 
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ولكل ركن من هذه األركان شروط جيب توافرها حيت يكون العقد صحيحاً كشرط توافر األهلية يف أطراف العقد، وكشرط خلو 

 (48،ص2119. )المكاوي،املتعاقد عليه من اجلهالة، مدي شرعية االنتفاع به
 -كما أن املراحبة يشرتط فيها ما يشرتط يف البيوع بصفة عامة، ولكنها ختتص ببعض الشروط واليت أمهها:  

أن يكون الثمن األول معلوماً: أن املراحبة بيع بالثمن األول واملصروفات املعتربة، ومعرفة الثمن شرط ألزم يف عقود املراحبة لكوهنا 
 (42.)بكري،صاألول يف جملس العقد فالبيع فاسد ألن اجلهالة فيه تقضي إيل فساد عقد البيع من عقود األمانة فإذا مل يعلن الثمن

أن يكون الربح معلوم: ألنه جزء من الثمن والعلم بالثمن شرط يف صحة البيوع، سواء كان هذا الربح مبلغاً معيناً أو نسبة معينة 
 (11)مركز االقتصاد اإلسالمي،صمن الثمن.

ألول وخايل من أموال الربا:   أي  ان ال يكون الثمن يف العقد األول مقاباًل جبنسه من أموال الربا. ألن املراحبة أن يكون العقد ا
هي بيع مرتب علي الثمن األول مع زيادة، والزيادة مع احتاد اجلنس)نقد بنقد( ربا ال ربح  اذا اشرتي املشرتي األول البضاعة 

)الكسائي، جبنسها مراحبة، ألن الزيادة يف هذه احلالة تكون ربا ألربح.  -حينئذ-ز بيعهاجبنسها)قمح بقمح ذهب بذهب فال جيو 
 (221ص

 (44)بكري،صأن يكون العقد األول صحيحاً: فإذا كان فاسداً مل جيز البيع ألن ما يبين علي باطاًل فهو باطل أيضاً.
 -:ينقسم بيع املراحبة إيل نوعني مها: خامساا:  أنواع المرابحة

وزيادة، مثل البيوع اليت يقوم هبا مجيع التجار يف  وهي تعين بيع املالك لسلعة ميلكها أصال مبثل الثمن األول-املراحبة البسيطة:
العادة. فهم يشرتون السلع ويضعوهنا هندهم حيت يأيت من يرغب بشراء السلعة فيبعونه إياها بربح يف العادة. وقد يكون البيع مساومة 

،ص 2117الوادي،األول)التكلفة( أو أمانة أي ذكر مثنها األول، وقد يكون الثمن حااًل أو مؤجاًل أو مقسطاً.) دون ذكر مثنها
127-128) 

 تدعي باملراحبة لألمر بالشراء استخدمت كبديل مشروع عن التمويل املصريف الربوي، حيث -:المرابحة المركبة

 البنوك اإلسالمية صيغة بيع املراحبة لألمر بالشراء، والذي يتكون من وعد يأخذ بالتطبيق العملي للتمويل عن طريق املراحبة يف
 -بالشراء وبيع مراحبة، ويتضمن ثالثة أطراف :

 األمر بالشراء: وهو املشرتي الثاين) العميل( الذي يرغب يف شراء السلعة.
 املأمور بالشراء: وهو املشرتي األول، وهو البائع الثاين )البنك(.

 ول: وهو الذي ميلك السلعة ويريد بيعها.البائع األ
حيث يتمثل مفهوم املراحبة يف شراء البنك لسلعة ما بناء علي طلب املشرتي وبيعها له بزيادة معلومة مع  بيان الثمن األساسي 

يكون العقد صحيحاً. للسلعة، كما يشرتط يف البيع بصفة عامة، وخيتص بشروط خاصة متثل يف علم املتابعني رأس املال والربح، وأن 
 -حيث تتبع صيغة املراحبة لألمر بالشراء وهي تتلخص يف اآليت:

معدات سيارات...... إخل( ويوضح  -أجهزة  -يتقدم العميل )طالب الشراء( إيل البنك اإلسالمي بطلب شراء سلعة )بضائع
 وصفها بدقة وكمياهتا ونوعها.

فات ويوضح العميل للبنك طريقة السداد اليت يستطيع أن يسددها باقي القيمة يتعهد العميل بشرائها يف حالة مطابقتها للمواص
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 هامش الربح(، وذلك بعد االتفاق والرتاضي فيما بينهما علي هامش ربح مقبول. -املقدم -املبينة)مثن السلعة

الشديد يف مراحله  هذا البيع جيب أن تتوافر له ضوابطه اليت متنع من الوقوع فيما هو حمظور شرعاً، وجيب التدقيق
 (51-49.)المكاوي، صالتنفيذية

: يتم تنفيذها عن طريق شراء املصرف لسلعة أو آالت أو عقار بعقد شراء حيددها الزبون بنموذج طلب الشراء ويعد المرابحة المصرفية
ا مث يقوم املصرف ببيع تلك السلعة او الزبون بشرائها بنموذج وعد بالشراء وهو غري ملزم له ، يدفع املصرف مثنها نقداً ويكون مالكا هل

اآلالت أو العقار للزبون بسعر عاجل دفعة واحدة  او مؤجل يقوم الزبون بتسديده على أقساط حمددة بعقد بيع , ويشرتط هبا معرفة 
مسيت باملراحبة املركبة  رأس املال وهامش الربح ومتلك املصرف للسلعة قبل بيعها للزبون حسب بنود منوذج عقد املراحبة لآلمر بالشراء ،

ألهنا تشمل على مرحلتني مرحلة وعد وهي السابقة ومرحلة عقد وهي الالحقة ومسيت أيضا باملراحبة لآلمر بالشراء كوهنا تشمل على 
 طلب من الزبون لشراء السلعة فهو بذلك يكون آمرا بالشراء وهي اليت باشر املصرف بتفعيلها حاليا.

:أن املراحبة ما هي إال متويل قرض بفائدة ثابتة، وأهنا  ال ختتلف عن التمويل التقليدي الذي  روض بفائدةالفرق بين المرابحة والق
 تتعامل به البنوك التقليدية.

فتحت صيغة املراحبة لألمر بالشراء بابًا لنقد ممارسات البنوك اإلسالمية، واهتامها  بأهنا مل ختتلف كثريًا عما تفعله البنوك 
 التقليدية.
أن بيع املراحبة من البيوع احلاضرة، وخلط بصيغة البيع األجل يضفي شبهة هامش الربح: هل هو املقصود من املراحبة، أو هو  

 نتيجة تأجيل سداد الثمن املستحق علي املشرتي.
مي مؤشراً مهماً لقياس :  قياس عائد صيغ التمويل اإلسالمي)املراحبة(: يعد عائد البنك اإلسالعائد ومخاطر صيغ التمويل اإلسالمي

عملياهتا ومدي جناحها يف تعظيم عائد البنك مقابل تدنية املخاطر ، وهو مهم جلميع األطراف من مودعني، ومديري البنوك )لتحسني 
سحب  خدمات الودائع والتمويالت(، وهيئات تنظيمية، وبوفر العائد اشارة للمستثمرين يف السوق املايل التنافسي سواء لالستثمار أو

 -(، وهناك عدة مؤشرات لقياس األداء الكلي للبنوك من املراحبة، أمهها:suyanto,2008:p1األموال من البنك)

(Hempel&Sim anson,1999:66-67:Scott MaGdonald& Koch,2006:69-70) 
صايف هامش الدخل من اإليرادات: تؤشر هذه النسبة قدرة ايرادات البنك)من صيغها اإلسالمية، كاملراحبة، واملضاربة، واملشاركة، 
 واإلستصناع واإلجارة وغري ذلك( علي توليد صايف الدخل بعد الضريبة، وان ارتفاع النسبة تغين قدرة إدارة البنك علي إدارة استثماراهتا

 -لضريبة علي جمموع اإليرادات، وحتسب النسبة علي وفق اآليت:بكفاءة بعد ا
 العائد من حق الملكية= صافي الدخل / حق الملكية

استخدام املوجودات : ويعكس مرات استخدام  املوجودات لتحقيق اإليرادات من صيغ التمويل اإلسالمي والعمليات 
 -االستثمارية للبنك وحتسب النسبة وفق اآليت:

 لموجودات= اإليرادات / الموجوداتاستخدام ا
العائد من املوجودات: وهو أفضل مقياس لكفاءة إداء البنك ألنه يربط صايف العائد املتحقق لكل وحدة نقد مستثمر من 
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 -عمليات البنك إيل إمجايل املوجودات، وحيسب كااليت:

 العائد من الموجودات= صافي الدخل /الموجودات
ويتجسد فيه األداء العايل للبنك، عن العائد من املوجودات، وبذلك فإن كال املقياسني يستخدمان   العائد من حق امللكية: -د

كمؤشرين مهمني من وجهة نظر املالكني واإلدارة، فمن وجهة نظر املالك فإنه يقيس النسبة املئوية ميكن أن تدفع هلم، كمقسوم أرباح 
 -الرحبية للبنك مستقبال وحيسب وفق اآليت:من العائد، من وجهة نظر اإلدارة يستخدم لتخطيط 

 العائد من حق الملكية= صافي الدخل / حق الملكية
تعد املراحبة واحد من صيغ التمويل اإلسالمي األكثر تطبيقًا يف البنوك -قياس مخاطر صيغ التمويل اإلسالمي)المرابحة (:

ألمر بالشراء، إذا تتضمن وعد بالشراء وبيع املراحبة"، وهنا نالحظ أن اإلسالمية، وتطبق هذه الصيغة عملياً حتت مسمي "بيع املراحبة ل
هناك التزاما قد نشأ علي الشخص بسداد بقيمة الثمن السلعة للبنك، وإذا حدث أن تراجع الشخص يف الوعد، أي عدم دفع أصل 

تنشأ املخاطر االئتمانية علي البنك، واليت (، 358:2115)الشاهد،مبلغ الدين)رأس املال(واألتعاب للبنك، أو عدم دفع االثنني معاً 
 -تقدر كنسبة مئوية للموجودات اخلطرة إيل إمجايل املوجودات علي وفق اآليت:
 المخاطرة االئتمانية=  الموجودات الخطرة/إجمالي الموجودات

 المبحث الثالث/ الجزء التطبيقي للدراسة
 ليبيا( –أوالا: نبذة عن عينة الدراسة )مصرف الجمهورية 

( مليار 9,222,222,222يعترب مصرف اجلمهورية من اكرب املصارف التجارية العاملة يف ليبيا، حيث بلغ رأس مال املصرف)
( فرعًا موزعة يف مجيع أحناء ليبيا. وقد متيز مصرف اجلمهورية 999م ، كما يضم املصرف عدد ) 1292دينار يف هناية السنة املالية 
قليدي خيوض جتربة تقدمي الصريفة اإلسالمية من خالل البدء يف تقدمي صيغة املراحبة لألمر بالشراء مع بداية بكونه أول مصرف لييب ت

 .1221السنة املالية 
اعتمدت هذه الدراسة يف مصادر جتميع بياناهتا ألغراض التحليل املايل على البيانات املالية ملصرف العينة عن الفرتة املمتدة من 

تمثلة يف القوائم املالية ) قائمة امليزانية، قائمة الدخل( عن هذه السنوات، حيت سيتم الرتكيز يف هذا اجلزء على م، وامل1229-1292
اهم املؤشرات املالية املستخدمة يف تقييم رحبية املصرف واليت مت التطرق اليها يف اجلزء النظري من الدراسة وهي: هامش الدخل من 

 وجودات، معدل العائد من املوجودات، معدل العائد من حقوق امللكية ومضاعف الرفع.االيرادات، نسبة استخدام امل
قامت الدراسة بتحديد القيم احملسوبة هلذه املؤشرات من خالل استخدام اسلوب النسب املالية والذي يعد اكرت اساليب التحليل 

الدراسة، حيث مت تقسيم فرتة الدراسة اىل فرتتني تشمل الفرتة االوىل املايل استخداما باالعتماد على بنود القوائم املالية جلميع سنوات 
( وهي الفرتة اليت سبقت دخول مصرف العينة يف تطبيق نظام املراحبة اإلسالمية، أما الفرتة الثانية واليت 1229،1229السنوات)

حبة االسالمية من خالل مسمى النافدة ( فهي الفرتة اليت اعتمد فيها املصرف تطبيق نظام املرا1221،1292مشلت السنوات )
 االسالمية يف مجيع فروع ووكاالت املصرف.

عملت هذه الدراسة بعد احتساب النسب املئوية للمؤشرات املالية اليت تعىن مبتغريات الدراسة بتحليل مقارن للفرتتني اللتني مت 
حجم التغري يف مؤشرات الرحبية ملصرف العينة ومدى تأثرها  اعتمادمها ومها قبل وبعد تطبيق نظام املراحبة االسالمية للوقوف على

 بتطبيق الصريفة االسالمية.
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 ثانياا: تحليل البيانات واختبار فرضية الدراسة

 م.1292-1229حتليل  البيانات مؤشرات الرحبية ملصرف العينة عن الفرتة املمتدة من  - أ

جلمهورية يف تطبيق نظام املراحبة احتساب مؤشرات الرحبية باستخدام سيتم يف هذه الفرتة واليت متثل فرتة ما قبل دخول مصرف ا
 ( .9النسب املالية املعربة عن هذه املؤشرات، كما هو مبني باجلدول رقم )

 
 (1الجدول رقم )

 مؤشرات الربحية لمصرف الجمهورية خالل سنوات الدراسة.
مليون 
 دينار

 
(9) 

 
(1) 

 
(9) 

 
(2) 

 
(9(÷)1) 

 
(9( ÷ )9) 

 
(9 )( ÷2) 

 
(2( ÷ )1) 

 البيانات*
 
 السنة

صافي 
 الربح

اجمالي 
 الموجودات

اجمالي 
حقوق 
 الملكية

اجمالي 
 االيرادات

معدل العائد 
على األصول 

% 

معدل العائد 
على حقوق 
 الملكية %

هامش الدخل من 
 اإليرادات%

استخدام 
 الموجودات%

1229 99 99,999 992 191 2.999 99.9 12.9 1.99 
1229 11 91,199 299 299 2.299 91.9 99.1 1.91 
1221 999 11,219 9,121 999 2.922 99.9 19.2 1.19 
1292 999 19,119 9,121 922 2.999 99.1 12.9 1.99 

 * مت استخراج البيانات باالعتماد على امليزانيات العمومية وكشوفات الدخل ملصرف اجلمهورية .
 قبل الباحثني.مت إعداد اجلدول واحتساب النسب من  -

 -التعليق علي الجدول:
(  ارتفاع  حجم األرباح الصافية بشكل ملحوظ طيلة فرتة الدراسة، حيث ارتفع الدخل الصايف 9يتضح من اجلدول رقم )  -9

مليون دينار، وبنسبة منو 19، وهي السنة اليت دخل فيها املصرف يف تطبيق نظام املراحبة اإلسالمية مببلغ 1221يف سنة 
م، مت ارتفع هذا املبلغ من جديد يف السنة الثانية من تطبيق املراحبة 1229%( مقارنة بسنة األساس 929)قدرها 

 (.1221%( باملقارنة مع سنة )9مليون دينار، ونسبة منو ) 92مليون أي بزيادة قدرها 999( ليصل إيل 1292)
ل فرتة الدراسة، وبشكل مفاجئ، حيث كانت الزيادة كما يتضح من اجلدول ارتفاع بند إمجايل األصول بوترية متزايدة طوا   -1

%(، وهنا نود اإلشارة إيل أن هذه الزيادة املفاجئة 12مليار دينار، أي بنسبة منو)92,991( 1221يف هذا البند يف سنة)
القاضي بدمج مصرف االمة مع مصرف  1229( لسنة 92يف حجم األصول لدي املصرف ترجع إيل صدور القرار رقم ) 

حيث  1229هورية، ليصبح حتت أسم مصرف اجلمهورية، وهذا القرار صدر عن مصرف ليبيا املركزي، ومت تنفيذه يف اجلم
 ساهم يف ارتفاع األصول اإلمجالية، وكذلك رأس املال املصرف بعد الدمج.

راسة، إال أن يالحظ من اجلدول يف عمود بند إمجايل حقوق امللكية ارتفاع هذا البند بشكل ملحوظ خالل سنوات الد -9
(، جند أن مقدار 1229(، وباملقارنة مع سنة األساس )1292الزيادة الكبرية يف بند إمجايل  حقوق امللكية كانت يف سنة )
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% (، وهذه الزيادة ترجع إيل عملية الدمج اليت مت التطرق إليها يف 922مليون دينار، وبنسبة منو) 991الزيادة قد وصل إيل 

(، واملرتبطة باملالءة املصرفية تطلب 1ما أن التزام إدارة املصرف باملعايري اليت مت اعتمادها يف جلنة بازل)بند إمجايل األصول، ك
إيل  1229( مليون دينار يف سنة 122,222,222هذا األمر  قيام املصرف برفع رأس ماله املدفوع من )

( مليون دينار، مبعدل منو 922,222,222، أي بزيادة قدرها )1292( مليار دينار سنة 9222,222,222)
 %( دينار.92)

يتبني من نفس اجلدول يف العمود املرتبط بإمجايل اإليرادات ارتفاع حجم ايرادات املصرف طيلة سنوات الدراسة، حيث  -2
مليون دينار، وبزيادة 299( لتصل إيل 1229مليون دينار، مت ارتفعت يف السنة التالية)191( 1229وصلت يف سنة)

% مقارنة بسنة األساس، مت استمر هذا البند يف الزيادة بوترية ملحوظة ليصل يف 92ليون، ومبعدل منو مفاجئ م199قدرها 
%(، ونشري هنا إيل أن الزيادة الكبرية يف بند إمجايل اإليرادات 921مليون دينار، أي مبعدل منو )999( 1221سنة)

املراحبة، فضاًل عن األثر اإلجيايب لعملية الدمج اليت سبق جاءت بعد اعتماد إدارة املصرف النافذة اإلسالمية بصيغة 
 توضيحها. 

% من إمجايل التمويالت، والتسهيالت اليت قدمها 92أن حجم التمويل يف صيغة املراحبة لدي املصارف شكلت ما نسبته  -9
قبوضة، وكذلك العموالت ، أما النسبة األخرى من حجم اإليرادات متثلت يف الفوائد امل1221املصرف لزبائنه خالل سنة 

وفروق العملة أي من خالل النشاط التقليدي للمصارف التجارية، ويري الباحثني أن النسبة اليت عربت عن إمجايل حجم 
التمويل يف صيغة املراحبة اإلسالمية تعد نسبة كبرية إذا ما اخذنا يف االعتبار التجربة الوليدة يف تطبيق نظام املراحبة اإلسالمية 

( جاءت لتعزز هذا الرأي، حيث 1292صرف العينة، واليت مل تتجاوز سنة مالية، ولعل السنة األخرية من الدراسة)يف م
%( عن سنة األساس 9%(،و)999مليون دينار أي بنسبة منو) 922وصل حجم اإليرادات يف هذه السنة إيل مبلغ 

 راحبة اإلسالمية.  ، واليت متثل السنة األويل من عمر املصرف يف تطبيق نظام امل1221
%، وباملقارنة بني نسبة التمويل يف صيغة املراحبة 99أكثر من 1292وصلت نسبة التمويل يف صيغة املراحبة لسنة   -9

، نالحظ ارتفاع حجم التمويل هبذه الصيغة ما يدل علي زيادة ثقة العمالء بإدارة 1292-1221اإلسالمية للسنتني 
راء باملراحبة، والذي حيرم االقرتاض بالربا، ولعل هذا االمر ساهم املصرف من خالل اإلقبال الكبري يف الدخول بعمليات الش

بشكل كبري يف زيادة حجم اإليرادات لدي املصرف مع زيادة عمليات البيع باملراحبة اإلسالمية، ونشري هنا إيل أن نسبة 
احبة  واملسئولني عن النافذة التمويل يف صيغة املراحبة اإلسالمية، قد مت التوصل إليها من خالل االطالع علي عقود املر 

اإلسالمية باملصرف، حيث مل يتسىن للباحثني احلصول علي بيانات تفصيلية عن صيغة املراحبة يف احلسابات اخلتامية، 
والتقارير املالية للمصرف، األمر الذي يعين عدم انتهاج إدارة املصرف لسياسات اإلفصاح يف بنود القوائم املالية ومتممات 

ولعل هذه السياسات سيكون هلا أثر سليب يف املستقبل علي عالقة إدارة املصرف مع األطراف املستخدمة هلذه  القوائم،
 القوائم املالية. 

%( مت اخنفضت يف 2.999)1229تذبذب نسبة معدل العائد علي األصول خالل سنوات الدراسة، حيث كان يف سنة  -9
( بشكل مفاجئ، وملحوظ لتصل إيل 1221(، مت ارتفعت يف سنة )%2.922السنة الثانية من الدراسة مبعدل اخنفاض)

( ويعزي االرتفاع يف هذا املؤشر إيل زيادة حجم األرباح الصافية 1229%( عن سنة)2.199%(، ومبعدل منو )2.922)
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أن سنة  مليون دينار باملقارنة مع سنة  األساس، كما19يف هذه السنة، حيت وصلت الزيادة يف يند الدخل الصايف مبلغ 

متثل السنة األويل يف دخول املصرف تطبيق نظام املراحبة اإلسالمية، ولعل ارتفاع حجم التمويل هبذه الصيغة ساهم  1221
اخنفض معدل العائد علي األصول بشكل طفيف 1292بشكل كبري يف زيادة اإليرادات، وبالتايل الدخل الصايف، ويف سنة 

إيل االرتفاع الكبري يف حجم األصول اإلمجالية لدي املصارف، والذي ميثل %(، ويرجع هذا االخنفاض 2.999ليصل )
(، إال أن الزيادة يف حجم 1221مليون باملقارنة مع سنة) 92مقام النسبة علي الرغم من ارتفاع بند الدخل الصايف مببلغ 

 عدل بشكل طفيف.إمجايل األصول كانت أكرب من الزيادة يف حجم األرباح الصافية ما أثر علي اخنفاض امل
( يف العمود املرتبط مبعدل العائد علي حقوق امللكية تذبذب هذا املعدل يف مجيع سنوات الدراسة، 9يوضح اجلدول رقم ) -9

%( مت ارتفع هذا املعدل يف السنة التالية مبعدل 99.9فقد وصل هذا املعدل يف السنة األويل من الدراسة نسبة )
( مت ارتفع 1229%(عن سنة )9.1%(، ومبعدل اخنفاض )99.9( ليصل إيل )1221)%(، مت اخنفض يف سنة 1.2منو)

%(، وجتدر اإلشارة 99.1( ليصل إيل )1292معدل العائد علي حقوق امللكية من جديد، ولكن بشكل طفيف يف سنة )
صرف يف تطبيق املراحبة هنا إيل أن اخنفاض نسبة معدل العائد علي حقوق امللكية يف هاتني السنتني علي الرغم من دخول امل

اإلسالمية، ويعزي هذا االخنفاض إيل سعي إدارة املصرف اىل حتسني نسبة املالءة املصرفية، حيث كانت نسبة الزيادة يف 
%(، ومبا أن بند إمجايل حوق امللكية ميثل مقام 92باملقارنة مع سنة األساس نسبة ) 1221حجم رأس املال يف سنة 

وبالرغم من االرتفاع امللحوظ يف األرباح الصافية للمصرف، إال ان الزيادة يف بند إمجايل حقوق  النسبة يف معدل العائد
 امللكية كانت أكرب من منو حجم األرباح الصافية.

( مبعدل 1229نالحظ من اجلدول تذبذب نسبة هامش الدخل من اإليرادات حيث اخنفض هذا املعدل يف سنة )  -1
%(، ويعزي هذا االرتفاع إيل الزيادة الكبرية اليت طرأت 19ليصل إيل ) 1221يف سنة %( مت ارتفع بشكل ملحوظ 9.9)

%( باملقارنة مع سنة 929علي مبلغ صايف الدخل يف نفس السنة، حيث شكلت نسبة النمو يف هذا البند)
راحبة، واعتمادها  (، فضال عن النمو امللحوظ يف إمجايل اإليرادات بعد دخول املصرف يف تطبيق نظام امل1229األساس)

كنافذة إسالمية باملصرف وارتفاع نسبة التوظيف واالستثمار يف الصيغة، والذي انعكس بشكل اجيايب علي معدالت الرحبية 
 باملصرف.

يتضح من نفس اجلدول تفاوت نسبة استخدام املوجودات بشكل طفيف خالل سنوات الدراسة حيث شكلت  -92
 تطبيق صيغة املراحبة أعلي نسبة باملقارنة مع السنوات األخرى حيث وصلت ( واليت متثل السنة األويل يف1221سنة)
%(، وتعترب هذه النسبة مؤشر اجيايب علي حسن استخدام املوارد املالية املتاحة من قبل إدارة املصرف يف توليد 1.19إيل)

تسهيالت للعمالء، والذي أسهمت فيه اإليرادات، ما يعين انتهاج إدارة املصرف سياسة غري متحفظة يف منح التمويالت وال
%( من إمجايل هذه التمويالت، األمر الذي كان له أثر إجيايب علي حتسني معدالت الرحبية لدي 92صيغة املراحبة بنسبة)

 املصرف يف السنوات اليت مت اعتماد نظام املراحبة كنافذة إسالمية يف مصرف العينة.
 -تحليل اختبار فرضية الدراسة: - ب

 -ضية املرتبطة بالدراسة علي االيت:نصت الفر 
 الفرضية الصفرية  :  ال يوجد أثر لتطبيق نظام البيع باملراحبة اإلسالمية يف املصارف التجارية الليبية على حتسني معدالت الرحبية. -
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 حتسني معدالت الرحبية.الفرضية البديلة:  يوجد  أثر لتطبيق نظام البيع باملراحبة اإلسالمية يف املصارف التجارية الليبية على  -

من خالل ما مت التوصل إليه يف اجلانب التطبيقي للدراسة من نتائج مالية تتعلق مبعدالت الرحبية، وبعد التعمق يف حتليل هذه 
(، واليت متثل الفرتة اليت اعتمدت فيها إدارة 1292،1221النتائج تبني ارتفاع هذه املعدالت بشكل مفاجئ، وملحوظ يف السنوات)

صرف تطبيق نظام املراحبة اإلسالمية يف شكل نافذة إسالمية جنبًا إيل جنب مع االقرتاض الربوي، فقد اتضح جليا زيادة نسبة امل
التمويل والتوظيف يف صيغة املراحبة، مقارنة بالتمويالت املرتبطة بالنشاط التقليدي الربوي للمصرف، حيث أسهم البيع عن طريق صيغة 

يف تعزيز املركز املايل للمصرف من خالل املسامهة يف زيادة حجم األرباح الصافية األمر الذي كان له أثر إجيايب يف املراحبة اإلسالمية 
ع حتسني معدالت الرحبية، ما يسوقنا إيل رفض الفرضية الصفرية للدراسة، وقبول الفرضية البديلة القائلة أن "يوجد  أثر لتطبيق نظام البي

  املصارف التجارية الليبية على حتسني معدالت الرحبية".باملراحبة اإلسالمية يف
 

 الخاتمة
 اشتملت اخلامتة علي النتائج والتوصيات واألحباث املقرتحة مستقبالً.

 أوالا: النتائج:
 م، واليت متثل الفرتة اليت اعتمدت فيها إدارة املصرف تطبيق1292،1221ارتفاع ملحوظ يف حجم األرباح الصافية يف السنتني  -9

 نظام املراحبة اإلسالمية.
سامهت عملية دمج مصرف األمة مع مصرف اجلمهورية حتت مسمي مصرف اجلمهورية يف زيادة حجم األصول اإلمجالية  -1

وحقوق امللكية، وبالتايل حجم الودائع، األمر الذي أسهم بشك كبري يف توفري املوارد املالية للمصرف ألغراض االستثمار والبيع 
 م.1221،1292ذا انعكس علي حتسني املؤشرات املالية للمصرف خالل السنوات باملراحبة، وه

باملقارنة مع حجم اإليرادات يف السنتني  1292،1221اإلمجالية لدي مصرف العينة يف السنتني    حجم اإليرادات ارتفاع -9
(، حيث 1229%( عن سنة األساس )992أكثر من) 1292، حيث شكلت نسبة منو اإليرادات يف سنة 1229،1229

يعزي هذا النمو املفاجئ يف حجم اإليرادات إيل كفاءة اإلدارة يف توظيف املوارد املالية املتاحة، فضاًل عن دخول املصرف يف 
 األمر الذي كان له أثر إجيايب زيادة األرباح الصافية للمصرف. تطبيق صيغة املراحبة بشكل موسع،

( باملقارنة مع الفرتة اليت 1292،1221صول يف السنتني األخريتني من الدراسة )حتسن كبري يف معدالت مؤشر العائد علي األ  -2
تركز فيها نشاط املصرف علي القروض الربوية )اسعار الفائدة(، وهذا االرتفاع راجع إيل متويل وتوظيف جزء كبري من أموال 

، حيث جتاوزت نسبة التوظيف يف صيغة 1221بداية املصرف يف صيغة املراحبة عن طريق النافذة اإلسالمية اليت مت اعتمادها مع 
 % من إمجايل التوظيفات لدي املصرف.92املراحبة أكثر من 

تذبذب معدالت العائد علي حقوق امللكية طيلة فرتة الدراسة علي الرغم من ارتفاع حجم األرباح الصافية للمصرف، وبشكل  -9
الخنفاض إيل اهتمام إدارة املصرف بتحسني نسبة املالءة املصرفية ، ويرجع هذا ا1292،1221مفاجئ يف السنتني األخرييتني 

% يف سنة 92والعمل علي رفع مبلغ راس املال املدفوع، حيث تبني نتائج التحليل املايل أن نسبة الزيادة يف بند رأس املال جتاوزت 
 م.1229باملقارنة مع سنة األساس  1292
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دالت هامش الدخل من إمجايل االيرادات عن تذبذب هذه املعدالت طوال فرتة الدراسة أسفرت نتائج التحليل املايل املرتبطة مبع -9

علي الرغم من حتسنها بشكل ملحوظ يف فرتة اعتماد تطبيق صيغة املراحبة اإلسالمية باملقارنة مع الفرتة السابقة، واليت كانت إدارة 
ائدة، ولعل ارتفاع هذا املؤشر يعكس كفاءة سياسة املصرف يف املصرف تعتمد بشكل كامل يف تعزيز هذه املؤشرات علي اسعار الف

 .  1292 -1221حسن تصرفها باملوارد املالية املتاحة، والذي كان واضحاً، وجلياً يف قيمة األرباح الصافية احملققة يف السنتني 
لتطبيق نظام البيع باملراحبة اإلسالمية يف "يوجد  أثر رفض الفرضية الصفرية للدراسة وقبول الفرضية البديلة، واليت نصت علي أنه  -9

 املصارف التجارية الليبية على حتسني معدالت الرحبية".
  ثانياا: التوصيات:
 -بناءاً علي النتائج اليت أسفرت عنها الدراسة النظرية والتطبيقية فإن الباحثني يوصيان بااليت: 

ات احلديثة وإمكانياهتا الواسعة من أجل التوعية االقتصادية يف جماالت إقامة الندوات واملؤمترات واالستعانة باالعالم والتقني -9
 صيغ وأساليب التمويل، ومنها املراحبة.

العمل على تطوير مقايس إلدارة املخاطر اليت تواجهها، بالتعامل مع نظام املراحبة، ومبا يتناسب مع طبيعة اسلوب التعامل مع  -1
 الءم مع العائد املتوقع من هذه الصيغ.هذ الصيغة من الناحية الشرعية، مبا يت

 ضرورة توسيع نشاط  التعامل بصيغ التمويل اإلسالمي بالتأكيد علي أمهية واهداف الغايات الشرعية. -9
العمل علي مراجعة التشريعات اليت حتكم النشاط املصريف يف ليبيا، واليت صدرت يف ظروف وأوقات متباينة لتاليف أي تعارض  -2

 ل البنوك اإلسالمية.بني القوانني وعم
دعوة املستثمرين وترغيبهم يف التعامل مع املؤسسات اإلسالمية، وخصوصاً بعد النجاح الذي حققته املراحبة يف اآلونة األخرية،  -9

 باعتبارها أكثر صيغ التمويل استخداما وانضباطا من الناحية الشرعية. 
يبية مقارنة بالصيغ التمويل األخرى من ناحية مشروعتيها، وضوابطها، ضرورة الرتكيز علي املراحبة كصيغ للتمويل يف البنوك الل -9

 وانتشار استخدامها علي مستوي البنوك اإلسالمية يف الدول األخرى. 
 الرتكيز علي املراحبة ملا هلا من أثر علي تطبيق علي املصارف التجارية الليبية فيما يتعلق بتحسني معدالت الرحبية هبا. -9

قياس عائد خماطر صيغ التمويل اإلسالمي* دراسة اليات املستخدمة يف متويل البنوك  المقترحة مستقبال:ثالثاا: األبحاث 
 .اإلسالمية
 

 قائمة المصادر والمراجع
 أوالا: المصادر:

 .199، اآلية 919سورة البقرة = اآلية  -
 .11سورة النساء: اآلية  -

 ثانياا: المراجع
 .112،ص9، ج1، م9191 1الصنائع يف ترتيب الشرائع، ط الكاساين، عالء الدين بن مسعود، بدائع -
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 .1م،ص9199( 2بيع املراحبة، مركز االقتصاد اإلسالمي، املصرف اإلسالمي الدويل لالستثمار والتنمية، كراس رقم ) -
 (.21بكر رحيان، صيغ التمويل واالستثمار يف املصارف اإلسالمية، معهد الدراسات املصرفية، ص) -
وي، دور القيم واألخالق لرجال األعمال يف البنوك اإلسالمية، املكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مجهورية حممد حممود املكا -

 م.1221برج املعمورة، الطبعة األويل،  -املنصورة -مصر العربية
اربة ،املشاركة(، (حنو بناء منوذج حماسيب لتقومي وسائل االستثمار يف البنوك اإلسالمية)املراحبة ،املض1229البلتاجي، حممد) -

 حبث مقدم إيل الندوة الدولية: حنو ترشيد مسرية البنوك اإلسالمية، ديب.
 .999،ص9،1222أنوار مصباح سوبرة، شركات استثمار األموال من منظور إسالمي، مؤسسة الرسالة، ط -
كلية بغداد للعلوم االقتصادية د. سعد عبد حممد، أ. مي محودي عبداهلل،" عقد بيع املراحبة يف املصارف اإلسالمية"، جملة   -

 م.1291اجلامعة، العدد احلادي والثالثون 
الوادي حممود حسني، املصارف اإلسالمية، األسس النظرية والتطبيقات العلمية، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة  -

 .1229األويل، 
مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري ختصص: سعد طريي، دور اجلهاز املصريف يف االقتصاد اإلسالمي، مذكرة  -

 .1229/1221التخطيط، جامعة اجلزائر، 
دراسة حالة مصرف  -د. عيسي مرازقة، أ. حممد الشريف شخاشخ، " البنوك اإلسالمية وعالقتها بالسوق املايل اإلسالمي -

 م.1299فيفري 12-19ستقبل،أبوظيب"، املؤمتر الدويل األول حول االقتصاد اإلسالمي، الواقع ورهانات امل
البنك اإلسالمي للتنمية"، العهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،  -سامي بن براهم السويلم "التحوط يف التمويل اإلسالمي -

 م1229الطبعة األويل،
 ة.(،دور الصريفة اإلسالمية يف تعبئة املوارد يف البلدان العربية، بريوت: احتاد املصارف العربي1229الشاهد مسري) -
(، خيارات االقرتاض األخري واملصارف اإلسالمية )املشكلة ، األبعاد، احللول(، جملة دراسات 1292حنيين، حممد وجيه) -

 (.9(،العدد)99العلوم اإلدارية، جملد )
(  قياس وتقومي عائد وخماطر صيغ التمويل اإلسالمي: دراسة مقارنة يف البنك اإلسالمي األردين 1292رضوان، حممد) -

 (.12العدد) 91ك العريب اإلسالمي الدويل، جملة العلوم االقتصادية واإلدارية، اجمللد والبن
كلية العلوم   -م(،" الصيغ اإلسالمية لالستثمار يف رأس املال العامل"، رسالة دكتوراه منشورة1221حيي حسين عبدالعزيز) -

 هورية مصر العربية.املالية واملصرفية، األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية ،مج
- Suyanto, m.(2008),The Performance of banks muamalat Indonesia during 2000-

2004,Islamic economic studies,No.3. 
- Hemple, George H.And simoson, Donald G(1999),Bank Management text and 

ceases.5th.ed. Newyoork: john Wily &Sons.Inc. 
- Scott Macdonald, S, and Koch, Timothy(2006):Management of Banking 6th ed. America: 

Theomson south-Western,Inc  
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 دراسة حالة صندوق الزكاة الجزائري :مساهمة الزكاة في التخفيف من حدة الفقر
 , أستاذة مساعدهفلياش ي سامية

 التسييركلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية وعلوم 

 دالي إبراهيم -الجزائر

feliachis@yahoo.fr 

 الملخص

تعترب ظاهرة الفقر من املشكالت االجتماعية اليت هتدد أمن واستقرار اجملتمعات، رغم اجلهود املبذولة، قصد حتقيق التنمية إال 
البشرية أن ما يزيد عن ثلث  السكان يف البلدان النامية أهنا مل حتقق نتائج ملموسة، مما زاد عدد الفقراء حيث تشري تقارير التنمية 

يعيشون فقر مدقع . من خالل هذا البحث قدمنا بعض البدائل املقرتحة بقوة للقضاء على الفقر، وهي الزكاة باعتبارها أحد األدوات 
ء على الفقر من جذوره و هبذا تعترب الزكاة اهلامة للقضاء على الفقر، وأثبت التاريخ اإلسالمي جناعة و فاعلية فريضة الزكاة يف القضا

 أحد الركائز املهمة يف دعم التنمية االجتماعية ضمن منظومة اقتصادية متكاملة، وصندوق الزكاة يعترب أحد هذه الوسائل.

Résumé 

Le fléau de la pauvreté parmi  les grands problématique du front social qui menace la 
sécurité et la stabilité des  sociétés , malgré les efforts fournis en vue de lancer la roue du 
développement on n’a pas pu réalisé un résultat palpable comme indice le nombre pauvres ne 
cesse d’augmenter selon les dernières rapports  du développent sociaux qu’ un tiers de la 
population des pays en vois de développement vit sous le seuil de la pauvreté . 

A travers  cette recherche nous mettons la lumière  sur un des  solutions alternatives afin 
de rayer  la pauvreté  qui est la zaket  

Ce  levier se considère une solution radicale puisque il réduit  le nombre des pauvres à 
zéro. Dans notre histoire autant que muslmans  les exemples sont multiples et l’événement  le 
plus frapant et celui de Omar Ibne Abdel-AZIZ . 

La zakat est une des piliers de l’islam d’une part et d’autre part est l’une des piliers pour 
le développement  social  dans un système économique intègre et complet 

A ce stade la caisse de zaket est la traduction pratique de ce pilier d’où l’importance   

 المقدمة :



 1026 أيار -العدد الثاني -مجلة اإلدارة والقيادة اإلسالمية                    المجلد األول

  
 - 63 - 

 
  

                                                                                                        
اسات االقتصادية و االجتماعية اليت اعتمدت ، وان انتشار الفقر إن احلديث عن الفقر يعين بالضرورة عدم مالئمة السي

 يدل على اختالالت  هيكلية يف التنمية ، ألن التنمية تعين الوصول إىل رفاه اجملتمع وحتقيق تطوره و إستمراريته.

من خالل فريضة الزكاة من خالل هذا البحث سنتناول ظاهرة الفقر يف اجلزائر و احللول املمكنة للقضاء على هذه الظاهرة، 
من خالل هذا السؤال اجلوهري    ما هو الدور الممكن أن تلعبه الزكاة للقضاء على الفقر ؟ و ذلك بطرح اإلشكالية التالية :

 ميكننا طرح األسئلة الفرعية التالية :

 ما هي وضعية الفقر يف اجلزائر ؟ -
 الفقر ؟ما مدى مسامهة صندوق الزكاة اجلزائري يف القضاء على  -
 هل ميكن لفريضة الزكاة أن تقضي على الفقر ؟ -

و لإلجابة على هذه األسئلة قسمنا حبثنا إىل قسمني سنتناول يف املبحث األول بالتعريف بالفقر يف اجلزائر ، أما 
 املبحث الثاين فخصصناه لدور الزكاة يف معاجلة الفقر يف اجلزائر .  

  
 لجزائر المبحث األول : التعريف بالفقر في ا

إن ظاهرة الفقر من الظواهر أكثر شيوعا يف الوقت احلايل اليت مست شرحية ال يستهان هبا من اجملتمع ، من خالل هذا 
 املبحث سنقوم بدراسة مفهوم الفقر ، و وضعية الفقر يف اجلزائر، مث أسباب ظاهرة الفقر يف اجلزائر.   

 المطلب األول: تعريف الفقر

 من اجلانب اللغوي ومن اجلانب االصطالحي كما يلي:ميكننا تعريف الفقر 

 تعريف الفقر في اللغة:  - أ
الفقر هو االحتياج وفقر و افتقر ضده استغن، و افتقر إليه احتاج، والفقر ضده الغىن وذلك أن يصبح اإلنسان حمتاجا وليس له 

 iما يكفيه.

 بوصفها معايري أساسية لتعريف هوية الفقر. والفقر هو احلرمان املادي الذي يشمل املعيشة واحلاجات األساسية

 التعريف االصطالحي للفقر:  - ب
يعترب الفقر يف الشرع هو احملتاج الضعيف احلال الذي ال يسأل وقال جماهد و ابن زيد: الفقر الذي ال يسأل وعن عكرمة        

 ".iأن الفقر هو الضعيف ويف قوله تعاىل:" رب إين ملا أنزلت إيل من خري فقري
 ي أين ألي شيء أنزلت إيل قليل أو كثري من خري فقري أي حمتاج.أ

و الفقري يف نظر اإلسالم هو عدم إشباع احلاجات األساسية إشباعا كامال وقد حدد اإلسالم احلاجات األساسية يف املأكل 
 وامللبس واملسكن.

 .iلقوله تعايل:" وعلى املولود له رزقهن وكسوهتن باملعروف"
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 تليب حاجياته األساسية يعترب فقريا، أما بقية احلاجات فتعترب من احلاجات الكمالية.و هبذا من مل  

يعترب اإلسالم أن الفقر من أكثر األخطار اليت تواجه اجملتمع املسلم ملا له من آثار سلبية على العقيدة اإلسالمية وعلى  
 ساد واالحنالل.أخالقيات وسلوك أفراد اجملتمع، حيث تؤدي باجملتمع املسلم إىل الف

 المطلب الثاني : وضعية الفقر في الجزائر

لقد لعبت التحوالت االقتصادية واالجتماعية العميقة اليت مرت هبا اجلزائر دورا مهم يف تدهور ظروف احلياة واملزيد من  
نيا خالل السنوات األخرية ومع حدوث الفقر والفقراء، وأدى هذا إىل انزالق الفئة املتوسطة إىل دائرة الفقر، باإلضافة إىل الفئة الد

األزمة االقتصادية يف منتصف الثمانينات مع اهنيار أسعار البرتول أدى إىل زيادة الفقر الناتج عن السياسات املنتهجة منذ االستقالل 
شروعات كبرية تتطلب موارد الراجعة لالعتماد على احملروقات يف تسيري االقتصاد الوطين، واللجوء إىل االستدانة من اخلارج للقيام مب

 .9199مليار دوالر سنة  11.9مالية ضخمة أدى إىل ارتفاع حجم املديونية اليت بلغت 

إن اإلصالحات اليت جلأت إليها الدولة بعد تفاقم املديونية والتوجه إىل صندوق النقد الدويل، الذي فرض عليها إصالحات 
هيكلية كان من نتائجها حترير األسعار للمواد ومنها ذات االستهالك الواسع واخنفاض قيمة الدينار وتسريح العمال وغلق املؤسسات 

ة، كل ذلك أثر سلبا على القدرة الشرائية لألفراد الشيء الذي أدى إىل ظهور فقراء جدد من الفئة اليت  العمومية الناجتة عن اخلوصص
 كانت تنتمي للطبقة املتوسطة.

مليون مواطن يسكنون األحياء  9مليون جزائري يعانون الفقر، فمنهم  9.9لقد أصبح بعد أزمة الثمانيات حوايل 
 .iء التغذيةألف طفل يعانون سو  922القصديرية، و

مما زاد من حدة ظاهرة  الفقر عدم تبين اجلزائر لسياسات اجتماعية ناجعة، بل اهتمت بتحسني املؤشرات االقتصادية 
 الكربى وحتقيق التوازنات املالية، وهو األمر الذي مل يكن له تأثري يذكر يف تطور املؤشرات االجتماعية.

السنوات األخرية والفقرية بوضعها العام، رغم ارتفاع االحتياطات املالية للجزائر منذ  تعترب اجلزائر من الدول الغنية بثرواهتا يف
ا العقد املاضي من القرن احلايل بسبب ارتفاع أسعار البرتول، إال أن مؤشرات الفقر يف اجلزائر ما تزال يف ارتفاع رغم اجلهود اليت تبذهل

 يبني كيف أن معدل الفقر يف اخنفاض مستمر يف السنوات األخرية.احلكومة للتقليل من هذه الظواهر واجلدول املرفق 

 2118/2113(: معدل الفقر في الجزائر 1الجدول رقم )

 1299 1291 1299 1292 1221 1229 السنة

 %9.92 %9.12 %9.99 %9.1 %1.9 %99.9 معدل الفقر

 المصدر: الفقر في الجزائر بين التصريحات الرسمية والغير الرسمية

Htt://islamfin.go.forum.net/t5333- topic# consultele 15/09/2014 
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% ولقد اعتمد الباحثون يف حتديد 22نسبة الفقر يف اجلزائر ال تقل عن  إال أن الباحثون االقتصاديون يف اجلزائر يؤكدون أن

اإلجراء يعيشون حتت اخلط األدىن % من 29النسبة من خالل اعتمادهم على بعض الدراسات واألحباث اليت كشفت أن أكثر من 
للفقر باجلزائر، فيما توصلت دراسات أخرى إىل التأكيد من أن نصف اجملتمع اجلزائري فقري باعتبار أن ملف اخلوصصة وغلق أكثر من 

رية للدفاع ،كما كشف تقرير للرابطة اجلزائiألف عامل انضمت عائالهتم إىل دائرة الفقر 92ألف مؤسسة ترتب عنه تسريح حوايل  22
ماليني جزائري  92أكتوبر أن  99عن حقوق اإلنسان مبناسبة اليوم العاملي للقضاء على الفقر والذي حددته األمم املتحدة يوم 

ألف أسرة فقرية مقارنة  922أسرة فقرية مع زيادة  9.191222سجلت  1292يعيشون حتت خط الفقر وأكدت الدراسة أن سنة 
 أسرة فقرية. 9919222كانت   اليت 1299بالسنة املاضية 

كما أكدت الدراسة أن ظاهرة الفقر تتجلى من خالل تدهور املستوى املعيشي وسوء اخلدمات الصحية والبطالة وتزايد 
 الراغبني يف اهلجرة بأي مثن و انتشار ظاهرة التسول وأطفال الشوارع، وتشغيل األطفال وانتشار األحياء القصديرية.

خري أن القضاء على الفقر يف اجلزائر يستوجب إعادة النظر يف السياسة االقتصادية ومنها التوزيع وأكدت الدراسة يف األ
 .iالعادل للثروات

 المطلب الثالث :أسباب ظاهرة الفقر

 من أسباب الفقر يف اجلزائر ميكننا حصرها يف ما يلي:

 عوامل اقتصادية ودولية: - أ
املنظمات الدولية على رأسها صندوق النقد الدويل والبنك العاملي لإلنشاء والتعمري إن جلوء اجلزائر يف هناية الثمانينات إىل 

عند عجز اجلزائر على تسديد مديونيتها نظرا الخنفاض أسعار البرتول الشيء الذي أدى هبذه املنظمات لفرض برنامج التعديل 
 اهليكلي على االقتصاد الوطين ومن بني شروط االتفاق جند:

 لنفقات العامة واالجتماعية خاصة التعليم والصحة.التخفيض من ا -
 ختفيض ميزانية التجهيز -
 جتميد آلة التوظيف -
 جتميد سلم األجور  -
التقليص من تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي وتشجيع القطاع اخلاص وحتسني النمو االقتصادي لدى املؤسسات  -

 العمومية اخلاصة 
 أدت هذه االتفاقيات إىل تفاقم ظاهرة وجود الفقراء اجلدد.ورغم التدابري احلماية االجتماعية، 

  البطالة :-ب

تعد البطالة من العوامل األساسية للفقر نظرا النعكاساهتا على مداخل األسر، حيث جند أن عدد العاطلني عن العمل         
 يف استمرار، كما هو مبني يف اجلدول أدناه:
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 .2113إلى  2118لجزائر من معدل البطالة في ا -2-الجدول رقم   

 1299 1291 1299 1292 1221 1229 السنوات

 %1.9 %1.9 %92.2 %92.2 %92.1 %99.9 معدل البطالة

 المصدر: الديوان الوطني لإلحصاء

رغم أن نسبة البطالة يف السنوات األخرية يف اخنفاض مستمر إال أن ظاهرة الفقر يف اجلزائر ال متس البطالني وعدمي           
الدخل فقط و إمنا كذلك اجلراء الذين تدهورت قدرهتم الشرائية بفعل ارتفاع األسعار، بعد رفع الدولة لدعم األسعار خالل 

ي يشهده معدل البطالة يرجع باألساس إىل سياسة التوظيف اليت تعتمد بصفة كلية على القطاع اإلصالحات، وإن االخنفاض الذ
 العمومي بسبب غياب القطاع االقتصادي الذي يعترب املستوعب األكرب للبطالة يف أي بلد.

 اخنفاض نسبة البطالة.كذلك سياسة التوظيف عن طريق العقود ما قبل التشغيل واليت أقصاها أربع سنوات وهي توحي ب         

 التضخم: -ج

يعترب التضخم من الظواهر اليت تزيد من حدة الفقر يف دول العامل نظرا للعالقة الوطيدة بني القدرة الشرائية لألفراد            
 ضخم يف اجلزائر.فكلما زادت نسبة التضخم كلما اخنفضت القدرة الشرائية لألفراد بسبب ارتفاع األسعار ويف ما يلي تطور معدل الت

 (: معدل التضخم في الجزائر3الجدول رقم )

 1299 1291 1299 1292 1221 1229 السنوات

 %9.92 %9.12 %2.92 %9.92 %2.92 %9.9 املعدل 

الحكومة في  المصدر: سعودي نجوى، دراسة قياسية لمنحنى فيليبس في الجزائر، الملتقى العلمي الدولي إستراتجية
 .5،ص2111نوفمبر، 16-15القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة،

شهد التضخم يف اجلزائر ارتفاع مستمر الشيء الذي يفسر اخنفاض القدرة الشرائية لألفراد واالرتفاع الكبري لألسعار يف         
 .1229الفرتة املدروسة وهذا يؤثر سلبا على معدل الفقر يف اجلزائر رغم زيادة األجور اليت شهدهتا اجلزائر منذ 

 العوامل االجتماعية: -د

 امل االجتماعية اليت ساعدت على تفاقم الفقر جند عدة عوامل منها:من بني العو 

يعد النمو املتزايد للسكان بوترية أكرب من معامالت النمو يف الناتج الداخلي اخلام أحد عوامل املؤدية  النمو الديمغرافي: -
الغذاء واخلدمات التعليمية  إىل تفشي الفقر، خاصة يف ظل غياب التنمية احلقيقية، وتؤدي زيادة السكان إىل نقص يف
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والصحة، وأزمة السكن، لقد عرف النمو السكاين يف اجلزائر خالل الفرتة اليت عقبت االستقالل منو دميوغرافيا، حيث 

و  9112-9192% خالل الفرتة 9.1مبعدل منو  1222-9191تضاعف عدد السكان ثالث مرات يف الفرتة 
 .9119i- 9112% خالل الفرتة 1.9
مليون نسمة حسب الديوان الوطين لإلحصاء وسيصل  99.92عرف النمو السكان منو معترب حيث بلغ  1291 ويف سنة

 % ويرى البعض يف هذا التطور الدميغرايف مؤشرا لعودة انفجار دميغرايف.1.22أي مبعدل منو  1299% مليون نسمة يف سنة 99.9

رة الفقر حيث أنه ضم عدد كبري من الناس كانوا يعيشون باألرياف النزوح من األرياف إىل املدن زاد يف اتساع دائ الهجرة: -
 بصفة آمنة وكرمية فزاد عدد األسر الفقرية بسبب النزوح.

 

 المبحث الثاني : دور الزكاة في معالجة الفقر في الجزائر 

تلعب الزكاة دورا فعال يف القضاء علي الفقر ،من خالل هذا املبحث سنقوم بدراسة ماهية الزكاة ، الدور الذي ميكن أن تلعبه 
الزكاة لتخفيف من الفقر ، كما سندرس جتربة صندوق الزكاة ومسامهته يف التخفيف من الفقر ويف األخري سنتطرق ملعوقات عمل 

 ا .  الصندوق وإسرتاتيجية التصدي هل

 المطلب األول : تعريف و أهمية الزكاة

إن الزكاة هي ركن من أركان اإلسالم ودعائمه املالية واالقتصادية فرضت يف املدينة املنورة يف شوال من العام الثاين للهجرة، وقد دل 
اة لغة ويف االصطالح  و كذلك أمهيتها   على وجوهبا كتاب اهلل وسنة رسول اهلل "صلى اهلل عليه وسلم" وإمجاع األمة، ميكننا تعريف الزك

 كما يلي:

 تعريف الزكاة لغة:   .1
ة الزكاة يف اللغة هي النمو والزيادة، يقال زكا الزرع يزكو أي منا، وهي الطهارة أيضا، ومسيت الزكاة زكاة ألنه يزكو هبا املال بالربك

 .iعاىل: ""قد أفلح من زكاها""، لقوله تiويطهر هبا املرء باملغفرة، ويقال زكا الشيء إذ منا وزاد

 الزكاة في االصطالح: .2
الزكاة هي حق واجب يف مال خاص لطائفة خمصصة، ويف وقت خمصوص، الزكاة هي فريضة دينية ملزمة، وهي حق اهلل املعلوم يف 

 القمري.مال املسلم يفرض على جمموع القيمة الصافية للثروة النامية والقابلة للنماء اليت حال عليها احلول 

تعترب الزكاة عبادة من ناحية وتنظيم اجتماعي من ناحية أخرى، كما يقول الشوكاين: الزكاة يف االصطالح هي منو وتطهري معا، أما 
ما األول فألن إخراجها سبب النماء يف املال أو مبعىن أن األجر يكثر بسببها أو مبعىن تعلقها باألموال ذات النماء كالتجارة والزراعة وأ

 .iلثاين فألهنا طهرت للنفس من رذيلة البخل وطهرت من الذنوبا
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 تلعب الزكاة عدة أدوار منهاأهمية الزكاة:  .9
من الناحية النفسية: تؤدي الزكاة إىل مزيد من الدعم النفسي للفقري واملسكني ومن يف حكمهما من مستحقي الزكاة اليت  .9

لفقراء واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة قلوهبم ويف الرقاب والغارمني ويف جاءت يف سورة التوبة لقوله تعاىل: ""إمنا الصدقات ل
 .iسبيل اهلل وابن السبيل فريضة من اهلل واهلل عليم حكيم""

اقتصاديا: تؤدي الزكاة إىل زيادة الطلب الكلي ورفع سلم احلاجات وهي مفاهيم معاكسة للربا وبديل لقوله تعاىل: ""ميحق  .1
 .i الصدقات واهلل ال حيب كل كفار أثيم""اهلل الربا ويريب

اجتماعيا: تؤدي الزكاة إىل زيادة األمن فال حاجة للسرقة واالحتيال والغش، بل تزيد من االستقرار النتشار التكافل  .9
 .iاالجتماعي والتضامن والتماسك بني أفراد اجملتمع

وتطهري القلوب لقوله تعاىل: ""خذ من أمواهلم صدقة دينيا: هي عبادة وتقرب إىل هلل تعاىل وتؤدي إىل تكفري الذنوب  .2
 .iتطهرهم وتزكيهم هبا وصل عليهم إن صالتك سكن هلم واهلل مسيع عليم""

 المطلب الثاني : دور الزكاة في معالجة مشكلة الفقر 

 تلعب الزكاة دورا فعاال ملعاجلة مشكل الفقر من خالل ما يلي:

والقضاء عليه ألن هدفه حتويل الفقراء إىل أغنياء ال يعودون حباجة الزكاة مرة أخرى،  إن إعطاء الزكاة هبدف استئصال الفقر .9
، واإلسالم يضع قواعد السلوك االقتصادي لألغنياء بعيدا i""إذا أعطيتم فأغنوا"" -رضي اهلل عنه–ويقول عمر بن اخلطاب 

 إلنسان مستخلف فيه.عن الرتف واالستغالل.إن اإلسالم ينظر إىل املال على أنه مال اهلل وا
–إن املهمة األوىل للزكاة هي عالج مشكلة الفقر عالجا جذريا ال يعتمد على املسكنات، كما جاء يف حديث الرسول  .1

إىل  -رضي اهلل عنه–بعث معاذ  -صلى اهلل عليه وسلم–أن النيب  -رضي اهلل عنه–عن ابن عباس  -صلى اهلل عليه وسلم
الكتاب فإذا جئتهم فادعوهم إىل: أن يشهدوا أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل، فإن اليمن ""إنك تأيت قوما من أهل 

أطاعوا لك بذلك فأخربهم أن اهلل قد فرض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخربهم أن 
 ة يقصد هبا هنا الزكاة.، والصدقiاهلل فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد على فقرائهم...""

لقد عمل تشريع الزكاة على توفري الكفاية لكل فرد يف اجملتمع مهما كان سنه أو جنسه أو حىت عقيدته، وهذا إذا كان عاجزا  .9
عن توفري كفايته ملرض أو كرب سن أو انشغال عن الكسب وبذلك تكون الزكاة أول تشريع منظم أنشأه الشرع اإلسالمي 

كانت الدول الغربية عجزت عن توفري حد الكفاية لنسبة كبرية من أبنائه، إال أن حد الكفاية بدأ تشريعه   قرن، فإذا 99منذ 
 منذ فجر اإلسالم منذ أن فرضت الزكاة.

إن إعادة توزيع الدخل والثروة الذي تلعبه الزكاة يعاجل خمتلف االختالفات بني طبقات الناس يف اجملتمع، فالزكاة تؤخذ من  .2
الغين وتعطى للفقري إن توزيع أمال الزكاة على مستحقيها يعمل على زيادة القدرة الشرائية و بالتايل زيادة الطلب على العمل 

هي زيادة الطلب على العمل واخنفاض البطالة والنتيجة هي زيادة حصيلة الزكاة بسبب توسع و اخنفاض البطالة والنتيجة 
شرحية دافعي الزكاة أفقيا وعموديا ، مما يؤدي إىل زيادة رأس املال العامل اخلاضع للزكاة يف فرتات قصرية ، أما على املدى 

 نتعاش االقتصاد الكلي .   الطويل فإن يؤدي إىل زيادة تكوين أصول استثمارية وصوال إىل ا
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لقد أثبت التاريخ اإلسالمي أنه استطاع القضاء  -رضي اهلل عنه–ميكننا االستشهاد مبا حدث يف عهد عمر بن اخلطاب   .9

على الفقر من جذوره عن طريق فريضة الزكاة ، حيث متكن أن يرد املال إىل وظيفته احلقيقية وإىل دوره األصيل ومسؤوليته 
ة األمة، وتغطية احتياجاهتا، وجتدر اإلشارة أن هناك إمجاع تارخيي حيدثنا عن اختفاء الفقر والفقراء يف عهد األوىل يف خدم

عمر بن عبد العزيز، حىت كان األغنياء خيرجون زكاة أمواهلم فال جيدون فقريا يأخذها ويبسط يده إليها ذلك أن عدل هذا 
ا بالكرامة والقناعة فلم تعد تاستهويهم الصدقات مهما تكن كبرية الرجل مل يكف الناس حاجتهم فحسب، بل مأله شعور 

، وبعده الصاحل عمر بن عبد العزيز الذي مل تدوم مدة خالفته أكثر من سنتني iأو كثرية بعد ما أغناهم اهلل من فضله باحلق
الزكاة وهو الوصول إىل أبناء األمة  ومخسة أشهر وأربعة أيام، ومن مظاهر الفهم العميق لعمر بن عبد العزيز يف تطبيقه لفريضة

إىل حد الكفاية وتوفري ضرورياهتم وحمو ظاهر البؤس االجتماعي والفقر و هو  ما رواه أبو عبيد قال: ""مسعت الليث بن 
سعد يقول: إن كتب عمر بن عبد العزيز أن أفضوا عن الغارمني فكتب إليه: إنا جند الرجل له مسكن واخلادم والفرس 

فكتب عمر: إنه ال بد للمسلم من مسكن يسكنه، وخادم يكفيه مهنته، وفرس جياهد عليه عدوه، ومن إذ يكون واألثاث 
 .iله األثاث يف بيته فأفضوا عنه فإنه غارم""

 
 المطلب الثالث : دور صندوق الزكاة الجزائري في مكافحة الفقر

يقوم بعملية جباية وتوزيع أموال الزكاة ، كما سنتطرق ملسامهة سنتطرق يف ما يلي بالتعريف بصندوق الزكاة اجلزائري وكيف      
 صندوق الزكاة يف التخفيف من الفقر ، وما هي معوقات عمل الصندوق  ؟ وكيف ميكن التصدي هلا ؟ 

 التعريف بصندوق الزكاة الجزائري: .1
األدوار املنوطة من فريضة الزكاة وهو إن هدف أي مؤسسة زكاة هو إحياء فريضة الزكاة وترسيخها يف أذهان املسلمني لتحقيق 

 القضاء على الفقر واحلاجة يف اجملتمع.

يعترب صندوق الزكاة اجلزائري مؤسسة دينية اجتماعية تعمل حتت إشراف وزارة الشؤون الدينية واألوقاف واليت تضمن له التغطية 
 الث مستويات تنظيمية وهي:القانونية بناء على القانون املنظم ملؤسسة املسجد ويتشكل الصندوق من ث

 .اللجنة القاعدية وتكون على مستوى الدائرة، مهمتها حتديد املستحقني للزكاة على مستوى الدائرة 
  اللجنة الوالئية وتكون على مستوى كل والية، وتوكل إليها مهمة الدراسة النهائية مللفات الزكاة على مستوى الوالية وهذا بعد

 وى اللجنة القاعدية.القرار االبتدائي على مست
  اللجنة الوطنية من مكوناهتا اجمللس األعلى لصندوق الزكاة وأعضاء اهليئة التشريعية وممثل اجمللس اإلسالمي األعلى وممثلني عن

 .iالوزارات اليت هلا عالقة بالصندوق، كبار املزكني وفيه جمموع من جلان الرقابة
 عملية جباية وتوزيع صندوق الزكاة: .2

ارة الشؤون الدينية واألوقاف مبهام مجع وتوزيع الزكاة يف اجلزائر وذلك عرب مديرياهتا على مستوى الواليات والدوائر، حيث تتكفل وز 
لزكاة يتم التعرف باملشروع عرب كل الوسائل اإلعالمية السمعية والبصرية واملقروءة ويف املساجد وبإقامة أيام دراسية وحتليلية ويتم حتصيل ا
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 ن طريق احلسابات اجلارية يف كل مكاتب القطر الوطين.وتوزيعها ع

ال يتم توزيع أموال الزكاة بالصندوق وفقا ملصاريفها الشرعية من الفقراء واملساكني وفقا للرتتيب الوارد  شرعا وقانونا، ويتم توزيع أمو 
إال على أهل الوالية، وتقسم حصيلة صندوق الزكاة وفق  الزكاة يف اجلزائر وفق حملية الزكاة أي األموال اليت جتمع يف والية معينة ال توزع

 النسب التالية:

  9تعتمد اجلزائر يف توزيع اجلزء األكرب من حصيلة الزكاة على الفقراء واملساكني، ويف احلالة اليت مل تتعدى حصيلة الزكاة 
 لصاحل الفقراء واملساكني. %99.9ماليني دينار جزائري، ويتم توزيع ما نسبته 

  ماليني دينار جزائري، وختصص يف هذه احلالة نسبة  9إذا كانت حصيلة الزكاة أكثر من  %92تنخفض النسبة إىل
 من حصيلة الزكاة وتوزع لفائدة الشباب البطال من الفقراء يف شكل قرض حسن . 99.9%

  9للجنة الوالئية، لتغطية تكاليف نشاطات ا %2.9توزع كمصاريف تسيري صندوق الزكاة منها  %91.9وما نسبته% 
 .iتكاليف نشاطات الصندوق على املستوى الوطين %1لتغطية تكاليف نشاطات اللجنة القاعدية، 

 يتم صرف أموال الزكاة يف صندوق الزكاة اجلزائري بطريقتني:

مبلغا  الدعم املباشر لصاحل الفقراء واملساكني وهنا تصنف العائالت حسب أولوية االستحقاق، ويعطى كل واحد منهم .أ 
 دج سنويا يستلمه من مصلحة الربيد عن طريق احلواالت.9222دج و 9222يرتاوح بني 

الدعم غري املباشر لصاحل الفقراء، عن طريق القرض احلسن للشباب احلاملني للشهادات والقادرين على العمل مثل  .ب 
ذه الفئة ال متلك اإلمكانيات املالية اليت التجار، الفالحني، احلرفيني، خرجيي اجلامعات ومراكز التكوين املهين...اخل، ه

 تسمح هلا بإقامة املشاريع.
 وتكمن إسرتاتيجية الصندوق بالنسبة هلذه الفئة يعتمد على فكرة "ال نعطيه ليبقى فقريا وإمنا ليصبح مزكيا".

 مساهمة صندوق الزكاة الجزائري في التخفيف من الفقر: .3
جلزائري حديثة العهد مقارنة بالدول العربية واإلسالمية فلم تتعد التجربة عشرة سنوات، وهلذا إن التجربة اجلزائرية يف صندوق الزكاة ا

 التقييم سيكون خالل هذه العشرية اليت بدأ فيها الصندوق النشاط.

الشباب لقد سامهت حصيلة الزكاة منذ نشأهتا إىل اليوم يف توزيع مساعدات مالية سنوية، كما مت تقدمي قروض حسنة للعديد من 
  2البطال وخرجيي اجلامعات واحلاملني لشهادات املهنة والعائالت الفقرية كما هو موضح يف اجلدول رقم 
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 والية 48م ل  2113إلى  2113( تطور حصيلة الزكاة من  4جدول رقم)

 والية ب)دج( 48ل  2113إلى غاية  2113مداخيل الزكاة من                              

 المجموع زكاة الزروع زكاة المال زكاة الفطر السنوات

2113 25728172.51 31394399.45 1.11 56122571.95 

2114 114916162.11 118371579.98 16567254.11 239853995.98 

2115 172171989.66 335761165.55 7233961.54 518656551.75 

2116 215221889.36 439199934.34 32119363.76 686441187.46 

2117 258163416.18 435517262.68 38843446.56 732514125.32 

2118 241961757.51 371131979.76 43441713.23 654433451.49 

2119 314969465.11 589566578.23 42147194.17 936683237.41 

2111 322174119.51 536621114.24 41497584.83 899192818.57 

2111 373399511.11 781299811.17 24364482.57 1179163793.74 

2112 444715479.11 811233622.81 59153419.74 1315192511.54 

المجموع من 
 2112إلى  2113

2472319691.61 4427885427.21 297857845.41 7198153234.21 

2113 439199647.81 779147643.48 75815119.56 1294152311.85 

المجموع من 
 2113إلى  2113

2911519619.41 5217133171.68 373662854.96 8492215535.15 

 المصدر:مديرية األوقاف والزكاة والحج والعمرة

 من خالل اجلدول و ميكن تقدمي املالحظات التالية:

  هي سنة جتريبية مت اختيار واليتني منوذجيتني ومها سيدي بلعباس وعنابة. 1229إن سنة 
  جند أن حصيلة زكاة املال وكذلك حصيلة زكاة الفطر تتزايد بصفة مستمرة حسب اجلدول . 1229إىل  1229من 



 1026 أيار -العدد الثاني -مجلة اإلدارة والقيادة اإلسالمية                    المجلد األول

  
 - 72 - 

 
  

                                                                                                        
  شهدت اخنفاض يف حصيلة الزكاة وانعكس على املستفيدين من زكاة املال لعدة أسباب منها احلملة  1229أما سنة

يء الذي أدى إىل ابتعاد شرحية من املزكني وفقداهنم التشويهية اليت تعرض هلا صندوق الزكاة اجلزائري من طرف البعض، الش
 الثقة به.

  عادت حصيلة زكاة املال والفطر لالرتفاع من جديد، وهذا انعكس إجيابا على ارتفاع عدد  1299إىل  1221من سنة
 املستفيدين من زكاة املال.

  9دول رقمإذا قارنا عدد البطالني وما يغطيه صندوق الزكاة اجلزائري من بطالة حسب اجل
 (:المشتغلون  والبطالون باآلالف مقارنة بعدد القروض الحسن5الجدول رقم) 

السكان  السنوات
 المشتغلون باآلالف

السكان 
 البطالون باآلالف 

عدد المستفدين  نسبة البطالة
 من القرض الحسن

نسبة القرض 
 الحسن لعدد البطالين

2113 6684 2178 23.17% 7  

2114 7798 1671 17.7% 186 %1.11  

2115 8144 1448 15.3% 516 %1.135  

2116 8868 1241 12.3% 731 %1.15  

2117 8594 1374 13.8% 814 %1.15  

2118 9146 1169 11.3% 652 %1.15  

2119 9472 1172 11.2% 715 %1.16  

2111 9736 1176 11.1% 859 %1.17  

2111 9599 1162 11% 1.123 %1.11  

 الوطني لإلحصاء وإعداد الباحث المصدر:الديوان

 جند أن: 

  يف أحسن األحوال من نسبة عدد السكان البطالني يف اجلزائر، وبالتايل  %2.9أن صندوق الزكاة اجلزائري ال يغطي إال
 بافرتاض أن كل قرض حسن يوفر منصب شغل واحد باعتبارها مؤسسات صغرية.

   نظرا حلداثة جتربة صندوق الزكاة اجلزائري مل تكن له إسهامات كبرية يف ميدان ظاهرة الفقر من خالل اإلحصائيات املقدمة
مستفيد  9999ما عدده  1299إىل  1229حيث بلغت حصيلة املستفيدين من القروض احلسنة منذ   9يف اجلدول رقم 

روض بفتح مؤسسات صغرية وبالتايل االستفادة من مناصب دج، مسحت هذه الق9.919.919.291.19مببلغ إمجايل 
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شغل وقد يوظف آخرين، أما العدد اإلمجايل من املستفيدين من زكاة املال والزروع والقروض احلسنة هلذه الفرتة 

 . 9مستفيد حسب اجلدول رقم 1292.929
 

 .2113إلى 2113( مجموع المستفيدين من الزكاة من 6جدول رقم)
  2113إلى  2113المستفيدين من الزكاة بالسنوات من مجموع        

 القرض الحسن زكاة الزرع والثمار زكاة المال)القوت(  زكاة الفطر السنة

عدد  عدد الطلبات
 المستفدين

عدد  عدد الطلبات
 المستفدين

عدد 
 الطلبات

عدد 
 المستفدين

عدد 
 الطلبات

عدد 
 المستفدين

2113 22725 23774 5739 4441 427 427 7 7 

2114 136413 99771 39888 27119 5164 2835 1193 186 

2115 114119 118233 72881 59152 1611 3828 1786 516 

2116 139391 144155 96246 76123 14194 7764 2167 731 

2117 168595 158254 114551 83446 14115 7887 1855 814 

2118 144831 146219 97837 73141 17812 7348 1951 652 

2119 157615 187333 94991 76465 15428 9991 2173 715 

2111 157771 158647 112115 83166 12653 6394 2612 859 

2111 165836 167496 125419 118142 12391 7152 3447 1123 

2112 181218 182491 126295 114755 14247 8361 5181 1341 

2113 186564 168325 147138 113513 45399 11391 3917 776 

 7718 26168 73276 153259 799152 1113189 1554597 1574968 المجموع

 المصدر:مديرية األوقاف والزكاة والحج والعمر
 

 معوقات عمل الصندوق وإستراتيجية التصدي لها: .4
 منهاهناك عدة أسباب أدت لعدم متكن صندوق الزكاة اجلزائري من املسامهة بصفة فعالة 
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  عدم إلزامية الزكاة من أهم األسباب ضعف التحصيل يف صندوق الزكاة اجلزائري. كما أشارت بعض الدراسات أن من أهم

أسباب ضعف حصيلة الزكاة هي معارضة األفراد لدفع الزكاة للسلطة ، أي أنه واجب ديين ال يستدعي تأديته من طرف 
 النبوة واخلالفة اإلسالمية الراشدة ثالث. رغم أن الزكاة كانت تدفع للدولة يف عصر

 "إن خماطر عدم التسديد يف القرض احلسن حالت دون حتقيق الصندوق هدفه وهو "تعطيه ليصبح مزكيا 
  إن القروض احلسنة املمنوحة للشباب الفقري أتاحت فرصة العازفني عن املشاريع الربوية الفرصة يف فتح مشاريع استثمارية نظرا

ض احلسنة يسرتجعها الصندوق بدون فائدة، خالفا للربامج الوطنية األخرى، ويبقى خماطر القرض احلسن لكون أن هذه القرو 
 ومنها عدم السداد حتول دون جناح التجربة.

  من املعوقات أيضا مطالبة املزكي بدفع الزكاة وكذلك الكثري من الضرائب أي ازدواجية يف دفع الضرائب وهذا قد يؤدي إىل
 ع زكاة أمواهلم.اإلحجام عن دف

 وحىت يتمكن صندوق الزكاة اجلزائري من القضاء على هذه املعوقات ال بد من:

 .سن التشريعات املناسبة لتحقيق إلزامية الزكاة والقضاء على االزدواجية الضريبية 
 ع على إخراجهم ألموال ال بد من تضافر جهود مجيع املؤسسات على املستوى الرمسي وغري الرمسي إعالميا لتوعية أغنياء اجملتم

 زكاهتم.
 .ال بد من تدريب وتأهيل موظفي صندوق الزكاة اجلزائري ضمن برامج معدة تتناسب مع حاجات وطموحات الصندوق 
  استبدال القروض احلسنة مبساعدات مالية للشباب البطال للقيام مبشاريع مصغرة ، بعد دراسة اجلدوى هلذه املشاريع والن

 العطاء وحىت ال نقع  يف حرج عدم التسديد.األصل يف الزكاة هو 
  مليار دوالر وهذه احلصيلة لو مجعت من طرف صندوق الزكاة اجلزائري فإنه  1.9إن تقديرات الزكاة للجزائريني األغنياء هو

 ميكننا توزيعها كاآليت:
  عائلة فقرية. 922222دج شهريا لـ  92222تقدمي 
  دج922222قرض حسن بقيمة  99922تقدمي 
  منصب شغل سنويا 19222فري تو 
  مكتب لصندوق الزكاة كل سنة 922إنشاء وجتهيز ما ال يقل عن 
  عامل على الزكاة كل سنة 9222توظيفi 

  مليار دوالر  99.92ومن احللول املناسبة لرفع حصيلة الزكاة هي زكاة الركاز فإن عائدات الطاقة من احملروقات وصلت إىل
من عدد اجلزائريني ال يتعدى دخلهم  %12مليار دوالر، وإذا علمنا  99.2الركاز مبلغها وهذا يعين أن زكاة  1292سنة 

ماليني حمتاج باجلزائر  9دوالر يوميا، وهو احلد الذي وضعته األمم املتحدة للدخول إىل ساحة الفقر، فإن هذا يعين أن  1
أفراد هو متوسط حجم  9صيب عائلة من وحدها، ن 1292ألف دوالر سنة  99.9يتقامسون زكاة الفطر وحدها بنصيب 

مليون سنتيم، ويبدو  92دوالر أي  9992ألف دوالر أي مرتب شهري لرب عائلة قدره  19.9هذا النوع من العائالت 
 iالرقم خيايل ولكن األرقام هي اليت تثبت ذلك.
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 ور الفقر والعوز.وهبذا تعترب زكاة الركاز من احللول الناجعة واملناسبة القادرة على القضاء على جذ

 الخاتمة :

إن ظاهرة الفقر من الظواهر األكثر شيوعا يف الوقت احلايل اليت مست شرحية ال ياستهان هبا من اجملتمع ، وهذا ما أدى       
 باملختصني إىل دق ناقوس اخلطر، و وضع برامج وخمططات حملاربة هذه الظاهرة .

املعضالت اليت تواجه البلدان النامية ، وقد زادت حدة ظاهرة الفقر يف السنوات  كما تعترب ظاهرة الفقر واحدة من أهم        
األخرية ، وهذا بسبب ظهور التفاوت الكبري يف الدخل بني أفرد اجملتمع ، فالعديد من السكان يف البلدان النامية ال يستفيدون من 

 أدىن متطلبات احلياة االجتماعية .

البحث لدراسة أسباب ظاهرة الفقر يف اجلزائر و احللول املمكنة للقضاء عليه، ومنها على  لقد تطرقنا من خالل هذا      
اخلصوص فريضة الزكاة ، كما تطرقنا لتجربة اجلزائر فيما خيص صندوق الزكاة وطريقة العمل داخل الصندوق و مسامهته يف القضاء 

 ا .الفقر كما تطرقنا ملعوقات عمل الصندوق وإسرتاتيجية التصدي هل

 من خالل هذه الدراسة ميكننا تقدمي االستنتاجات التالية :       

  لقد لعبت التحوالت االقتصادية واالجتماعية العميقة اليت مرت هبا اجلزائر دورا مهم يف تدهور ظروف احلياة واملزيد من الفقر
والفقراء، وأدى هذا إىل انزالق الفئة املتوسطة إىل دائرة الفقر، باإلضافة إىل الفئة الدنيا خالل السنوات األخرية ومع حدوث 

منتصف الثمانينات مع اهنيار أسعار البرتول أدى إىل زيادة الفقر الناتج عن السياسات املنتهجة منذ األزمة االقتصادية يف 
 االستقالل الراجعة لالعتماد على احملروقات يف تسيري االقتصاد الوطين

  عليها إصالحات إن اإلصالحات اليت جلأت إليها الدولة بعد تفاقم املديونية والتوجه إىل صندوق النقد الدويل، الذي فرض
هيكلية كان من نتائجها حترير األسعار للمواد ومنها ذات االستهالك الواسع واخنفاض قيمة الدينار وتسريح العمال وغلق 
املؤسسات العمومية الناجتة عن اخلوصصة، كل ذلك أثر سلبا على القدرة الشرائية لألفراد الشيء الذي أدى إىل ظهور فقراء جدد 

 نت تنتمي للطبقة املتوسطة.من الفئة اليت كا
  إن التجربة اجلزائرية يف ميدان الزكاة ما تزال فتية ، لذلك يصعب تقييمها أو نقدها بصفة موضوعية نظرا لغياب اإلحصائيات

 الدقيقة و املتابعات امليدانية اجلادة .  
  أغنياء ال يعودون حباجة الزكاة مرة أخرى، إن إعطاء الزكاة هبدف استئصال الفقر والقضاء عليه ألن هدفه حتويل الفقراء إىل

 ""إذا أعطيتم فأغنوا"" -رضي اهلل عنه–ويقول عمر بن اخلطاب 
  إن توزيع أمال الزكاة على مستحقيها يعمل على زيادة القدرة الشرائية و بالتايل زيادة الطلب على العمل و اخنفاض البطالة

 ة دافعي الزكاة أفقيا وعموديا .والنتيجة هي زيادة حصيلة الزكاة بسبب توسع شرحي
  استطاع القضاء على الفقر من جذوره عن طريق فريضة   -رضي اهلل عنه –لقد أثبت التاريخ اإلسالمي إن عمر بن عبد العزيز

هتا، الزكاة ، حيث متكن أن يرد املال إىل وظيفته احلقيقية وإىل دوره األصيل ومسؤوليته األوىل يف خدمة األمة، وتغطية احتياجا
وجتدر اإلشارة أن هناك إمجاع تارخيي حيدثنا عن اختفاء الفقر والفقراء يف عهده ، حىت كان األغنياء خيرجون زكاة أمواهلم فال 
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جيدون فقريا يأخذها ويبسط يده إليها ذلك أن عدل هذا الرجل مل يكف الناس حاجتهم فحسب، بل مأله شعورا بالكرامة 

لصدقات مهما تكن كبرية أو كثرية بعد ما أغناهم اهلل من فضله باحلق، وبعده الصاحل عمر بن عبد والقناعة فلم تعد تاستهويهم ا
 العزيز الذي مل تدوم مدة خالفته أكثر من سنتني ومخسة أشهر وأربعة أيام.

 ويف األخري ميكننا أن نقدم التوصيات التالية :

 . البد من إحياء مؤسسة الزكاة و تفعيل دورها بشكل مؤسسايت و ربط اجلمعيات اخلريية هبا بوصفها وكيل عن املزكني 
  . البد من إجياد هيئة شرعية تضم خرباء يف اجلانب الشرعي، لتوجيه وتأطري جتربة صندوق الزكاة ، حىت ال تقع يف احملاذير الشرعية 
 ات مالية للشباب البطال للقيام مبشاريع مصغرة ، بعد دراسة اجلدوى هلذه املشاريع والن األصل استبدال القروض احلسنة مبساعد

 يف الزكاة هو العطاء وحىت ال نقع  يف حرج عدم التسديد.
 ة سن التشريعات املناسبة لتحقيق إلزامية الزكاة من خالل مشروع قانون الزكاة اإللزامي يستهدف الشركات بالدرجة األوىل لسهول

اإلطالع على نتائج أعماهلا و أرباحها وحساباهتا ضمن تعليمات و شروط معينة على عكس األفراد الذين من الصعوبة مبكان 
اإلطالع على حساباهتم.  هذا املشروع سينعكس إجيابيا و بشكل مباشر و فعال على الفئة املعوزة و الفقرية من خالل معاجلة 

 لألسر الفقرية و تفعيل املشاريع اإلنتاجية  الن سيؤثر إجيابيا على حصيلة الزكاة . معضلة الفقر وزيادة فرص التشغيل 
   تعترب زكاة الركاز من احللول الناجعة واملناسبة القادرة على القضاء على جذور الفقر والعوز يف اجلزائر ويف كل الدول املصدرة

 للنفط.
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 ملخص البحث
إدارة الزكاة هي من ضمن مسؤوليات الدولة، حيث إنَّ ويل األمر له احلق الشرعي يف جباية أموال الزكاة وتوزيعها على مصارفها 

وقبل وجود مؤسسة جباية أموال الشرعية، وعلى رأسها مساعدة الفقراء، وذلك من أجل حتقيق التكافل االجتماعي يف اجملمتع املسلم. 
الذين يستحقوهنا مباشرة، إىل أن جاءت فكرة إنشاء  معظم املزكني يدفعون الزكاة بأنفسهم إىل األفرادكان الزكاة وصرفها، ملدة طويلة  

ية مؤسساهتا املستقلة من املعروف أنَّ ملاليزيا أربع عشرة والية، ولكل وال"مؤسسة الزكاة"، لتقوم هي مبسؤولية جباية الزكاة وصرفها. 
تتوىل شؤون إدارة جباية الزكاة وتوزيعها، وميكن أن ُنَصنَِّف هذه املؤسسات إىل ثالثة أنواع، أوهلا: مؤسسات تابعة جمللس الشؤون 

مية لكل اإلسالمية كوالية جوهور، وثانيها مؤسسات خاصة تقوم جبباية الزكاة فقط، مث يقوم بيت املال التابع جمللس الشؤون اإلسال
ية والية بتوزيعها كوالية برسكتوان كواال ملبور، وثالثها مؤسسة خاصة تابعة جمللس الشؤون اإلسالمية يف جباية الزكاة وتوزيعها معًا كوال

سالنغور. هتدف هذه الورقة إىل البحث يف نظام إدارة الزكاة ومؤسساهتا يف ماليزيا. كما سيحاول الباحث يف هذه الدراسة حتديد 
هوم األصناف الثمانية عند املذاهب األربعة. مث سيقوم الباحث بتحديد مفهوم األصناف الثمانية عند مؤسسة الزكاة بسالنغور. كما مف

سيبني الباحث شروط إعطاء األصناف الثمانية من الزكاة يف املؤسسة وأنواع صرف الزكاة إىل مستحقيها يف والية سالنغور. لعل أن 
 نا ملوظفي املؤسسات الزكوية واجلهة املعنية على حتسني نظام إدارة الزكاة ومؤسساهتا. واهلل املوفق واملعني.تكون هذه الورقة معي

 
 لمحة عن إدارة الزكاة في ماليزيا

ي، كما كان له أثر كبري تمع املاليو اجملخاصة يف  ،له أثر كبريكان إن دخول اإلسالم يف ماليزيا يف القرن الثالث عشر امليالدي،  
، لذلك فإنه ماليزيادخول اإلسالم إىل تاريخ بداية الزكاة يف كيفية إدارة أموال عن  كافية معلومات  ال توجد و  ،تقاليدهم وعاداهتميف 

الزكاة قبل ة أموال إدار يف ك طريقة رمسية لخاصة قبل جميء االستعمار. ومل تكن هنا علينا معرفة شيء عن ذلك صعبي
صرفها إىل مصارفها  مشايخ العلم ليتولوا أنفسهم دفع الزكاة إىلهي السائدة، وهي تقليدية الطريقة ، بل كانت التعمارعموماً ساال

وقد   ،ر الزكاةو بأمنظرا إىل أن الناس كانوا يضعون ثقتهم يف أولئك املشايخ وحيرتموهنم لعلمهم ومعرفتهم املوجودة يف ذلك الوقت، 
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 .iزكاة الفطر وبعض زكاة الزروع والثماريف نحصر فع يف ذلك الوقت تتداليت  تاو كانت الزك
باإلسالم  ةعلقاملتاألمور فكانت فصل بني أمور الدين والسياسة، مت الحيث ت األمور، ر الربيطاين اختلفاستعمجميء اال معو 

أما األمور اليت  ،مبجلس الشؤون اإلسالمية والعادات املاليوية ، وتسمىلكل واليةتابعة مستقلة  اتاليوية، تقوم هبا هيئات املعادالو 
حتت  ،مر الزكاةألرمسي أ تنظيم بدمث طاين. ينظام الرب القوم هبا فكان يجتماع، والعلوم والتكنولوجيا، قتصاد، واالتتعلق بالسياسة، واال

 توأصبح ،الية كلنتانو هذا اجمللس هي ئ فيها ة أنشأول والي، و إشراف جملس الشؤون اإلسالمية والعادات املاليوية يف كل والية
كومة احلإىل  يقدم الزكاة، وكان جزء من شراف إمام القريةإلزكاة يف كل قرية حتت اإدارة إنه مت إنشاء منوذجا للواليات األخرى، حيث 

 .iاألمور الدينيةتستعني به يف لكي 
ه يف هذ، حيث إننا نشهد هلا تطورات كبرية ر إىل يومنا احلاضراالستعما من وقتإدارة الزكاة يف ماليزيا  توهكذا تطور 

، بعضها حديث، وسائل متنوعة، مستعينة يف ذلك بباية أموال الزكاة وصرفهاهتتم جبوجود مؤسسات مستقلة خمتلفة مع خاصة األيام، 
 .وبعضها تقليدي

 
 مؤسسات الزكاة بماليزيا

، وهكذا بدأت مرحلة إدارة الزكاة اتجباية أموال الزكاة وصرفها إىل يد السلطان يف كل الوالي أمر عادا ماليزيمنذ استقالل 
بناء على هذا القانون،  ن جباية الزكاةو لتنظيم شؤ  م9192سنة سالمية اإلدينية الدارة اإلقد أنشأ قانون ، فمباليزيا يف هذا العصر

ويعد بيت املال املؤسسة اليت هلا سلطة  ،الوالياتبة جملس الشؤون اإلسالمية سلطلؤسسة اليت هلا سلطة مجع وصرف الزكاة ختضع وامل
كمؤسسة حتت   تبدأفقد ا، هتر امؤسسة الزكاة تطورا كبريا يف إد تات، تطور يتسعينال. ويف بداية iمجع وصرف الزكاة يف ذلك الوقت

م أنشأ جملس الشؤون 9112ويف هناية سنة  ،ل الزكاةجباية أمواحيث مؤسسة مستقلة هلا سلطة خاصة من مث صارت رعاية بيت املال 
اإلسالمية بوالية برسكتوان كواال ملبور شركًة ومساها "مؤسسة التقوى"، وَعِهد اجمللس إىل هذه املؤسسة مجَع الزكاة، كما أنشأت هذه 

 . )مركز جباية وحتصيل الزكاة( Pusat Pungutan Zakatي بـ: الشركة بدورها مركزا خاصا جلباية الزكاة مُسِّ 
م أصبح مركز حتصيل الزكاة جمللس الشؤون اإلسالمية بوالية برسكتوان كواال ملبور اجلهة الوحيدة الرمسية اليت 9119ومنذ سنة 

ية برسكتوان  حتت إدارة جملس الشؤون اإلسالمية بوال هاما زال أمر فأما بالنسبة لصرف الزكاة  ،وجبايتهاالزكاة لية حتصيل و تتوىل مسؤ 
. مث انتقلت هذه الطريقة يف إدارة الزكاة من والية برسكتوان كواال ملبور إىل واليات iقوم هبا بيت املال حىت اليومياليت ، و كواال ملبور

حيث أعطى جملس الشؤون اإلسالمية بوالية سالنغور سلطة مجع أموال الزكاة وصرفها إىل  - ،م9112أخرى كوالية سالنغور عام 
والية م، و 9119م، ووالية فهانج سنة 9119م، ووالية مالكا سنة 9119، وانتقلت إىل والية فولو فينغ سنة -كز الزكاة بسالنغورمر 

ر، وصباح، وبرليس وبرياق، و واليات كوالية كلنتان، وترجنانو، وجوهالم. أما بقية 9119ووالية سرواق  ،م9119سنة جنري مسبيلن 
 .iأي جملس الشؤون اإلسالمية لكل والية ،رعاية بيت املالحتت لزكاة وصرفها ما زال أمر جباية أموال اف

جنري مسبيلن، و بالنسبة لوالية مالكا، ، فتلف مكانة بيت املال حسب نظام إدارة جملس الشؤون اإلسالمية يف كل واليةختو 
والية برسكتوان كواال ملبور، يف أما  ،سالميةحتت جملس الشؤون اإلفهو ترجنانو، سرواق و فهانج، و برليس، و ر، و جوهو فولو فينغ، و 
 . iحتت إدارة الشؤون اإلسالميةفهو برياق، وكلنتان و قدح، و سالنغور، و 
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 خصخصة جباية أموال الزكاة  

ولكن بعض املؤسسات يف الواليات تتبع  ،صخصِة يف شؤون الزكاةَة اخلتـَتَِّبُع طريق ه األياماملاليزية يف هذ اةالزك اتمعظم مؤسس
كمجلس الشؤون اإلسالمية بوالية سالنغور؛ باسم هيئة زكاة سالنغور   ،صخصة يف جباية أموال الزكاة وصرفها معاً ة اخلطريق

(Lembaga Zakat Selangor) وجملس الشؤون اإلسالمية بوالية فولو فينغ باسم مركز إدارة زكاة فولو فينغ ، (Pusat 
Urus Zakat Pulau Pinang)، وجملس الشؤون اإلسالمية بوالية سرواق باسم صندوق بيت املال سرواق(Tabung 

BaitulMal Sarawak)  كمجلس   ،صخصة يف جباية أموال الزكاة فقط دون صرفهاة اخلتتبع طريقفإهنا . أما بعض املؤسسات
، وجملس الشؤون  (Pusat Pungutan Zakat)باسم مركز جباية وحتصيل الزكاة الشؤون اإلسالمية بوالية برسكتوان كواال ملبور

، وجملس الشؤون (Pusat Kutipan Zakat Pahang)زكاة فهانجالفهانج باسم مركز جباية باإلسالمية والعادات املاليوية 
إلسالمية بوالية جنري مسبيلن باسم ، وجملس الشؤون ا(Pusat Zakat Melaka)زكاة مالكاالاإلسالمية بوالية مالكا باسم مركز 

 .i (Pusat Zakat Negeri Sembilan)زكاة جنري مسبيلنالمركز 
 ،ما زال أمر جباية أموال الزكاة وصرفها حتت قسم بيت املال التابع للواليةفصخصة، اخلأما بقية الواليات اليت ال تتبع طريقة 

( 9فعلية ما زالت بيد جملس الشؤون اإلسالمية. واجلدول )السلطة الولكن  صخصة،ة اخلطريق تتبع -كوالية ترجنانو-ات وهناك والي
 التايل يبني نظام إدارة الزكاة يف ماليزيا.

 (: نظام إدارة الزكاة في ماليزيا1جدول رقم )
 مناذج من املراكز اليت تتبع ذلك النظام أنواع أنظمة "إدارة الزكاة" يف ماليزيا الرقم
الزكاة متاماً، حبيث تتوىل بنفسها استقالل مراكز  9

 جباية الزكاة وصرفها.
مؤسسة الزكاة بسالنغور، جملس الشؤون اإلسالمية  -

 بوالية سالنغور.
مركز إدارة الزكاة بفولو فينغ، جملس الشؤون  -

 اإلسالمية بوالية فولو فينغ. 
صندوق بيت املال بَسرواق، جملس الشؤون  -

 اإلسالمية بوالية سرواق.
تويل مراكز الزكاة جباية الزكاة، وقيام اجمللس  1

 بصرفها.
مركز جباية وحتصيل الزكاة، جملس الشؤون  -

 اإلسالمية بوالية برسكتوان كواال ملبور. 
مركز جباية زكاة فهانج، جملس الشؤون اإلسالمية  -

 والعادات املاليوية فهانج. 
مركز زكاة مالكا، جملس الشؤون اإلسالمية بوالية  -
 الكا.  م

مركز زكاة جنري مسبيلن، جملس الشؤون اإلسالمية  -
 بوالية جنري مسبيلن.



 1026 أيار -العدد الثاني -مجلة اإلدارة والقيادة اإلسالمية                    المجلد األول

  
 - 80 - 

 
  

                                                                                                        
تويل جملس الشؤون اإلسالمية مسؤولية جباية الزكاة  9

 وصرفها معا.
 جملس الشؤون اإلسالمية صباح. -
 جملس الشؤون اإلسالمية جوهور. -
 جملس الشؤون اإلسالمية والعادات املاليوية برليس. -
 جملس الشؤون اإلسالمية والعادات املاليوية ببرياق. -
جملس الشؤون اإلسالمية والعادات املاليوية  -

 برتجنانو.
 قسم الزكاة بوالية قدح. -

 
تعترب مراكز جباية الزكاة وتوزيعها كالعامل لدى جملس الشؤون اإلسالمية، وتقوم هذه املراكز بتسليم حصيلة الزكاة إىل هذه 

وتشمل هذه  بعد مجعها، ويقوم اجمللس بعد ذلك بدفع أجرة نظري قيامها جبباية الزكاة، وما حتملته من نفقات يف سبيل ذلك.اجملالس 
النفقات إجيار املكان الذي ميارس فيه املركز نشاطاته، ونفقات إدارية كنفقات اإلضاءة واهلاتف واالنتقال وجعالة املوظفني واألدوات 

زيا قد تطور تطورًا بالغًا خاصة من يتبة وآلة احلساب وما إىل ذلك. وميكننا أَْن نقوَل، إنَّ نظام إدارة الزكاة يف مالاملكتبية واآللة الكا
وقد إزدادت جباية أموال الزكاة ازديادًا عظيمًا يف الواليات اليت استخدمت هذه  ،خصخصة جباية أموال الزكاة وصرفها ةخالل طريق

 .وتطبيقها فيها الطريقةيف دراسة هذه لواليات بقية اشرعت  وقد ،الطريقة
 

 سالنغوربزكاة النشأة مؤسسة 
املوجودة مباليزيا،  والية سالنغور هي إحدى الواليات املاليزية، وتعد هيئة الزكاة التابعة هلا واحدة من أهم املؤسسات الزكوية

 حيث إهنا تقوم بإدارة أموال الزكاة وتنظيمها، بدءا من جبايتها وانتهاء بصرفها داخل والية سالنغور. كما أهنا تلعب دورا هاما يف رفع
-املؤسسة أنشئت هذه . الوعي لدى الناس بأمهية أداء الزكاة، وآثارها الطيبة على اجملتمع اإلسالمي عموما، وداخل الوالية خصوصا

منذ أربعة عشر عاما حتت جملس الشؤون اإلسالمية بوالية سالنغور، إلدارة  ،-م9191عام حتت قانون جملس أمناء اهليئة الذي وضع 
)مركز  Pusat Pungutan Zakatم مسيت بـ: 9112اير عام فرب  99بتاريخ يف أول نشأهتا ، و جباية الزكاة داخل والية سالنغور

سالنغور(، ب" )جملس الشؤون اإلسالمية للزكاة MAIS ZAKAT SDN BHDالذي سجل باسم "، و (حتصيل وجباية الزكاة
م بدأ املوظفون 9119فتاليغ جايا، سالنغور، ويف أكتوبر عام ني، وكان موقع املركز آنذاك بوكان يدير هذا املركز يف بداياته مثانية موظف

 . iبإصدار فاتورة الزكاة اإللكرتونية -حينها- باستخدام أجهزة احلاسوب يف أعماهلم، كما بدأوا أيضا
 Pusatمركز حتصيل وجباية الزكاة( إىل ) Pusat Pungutan Zakatوبعد جناح هذا املركز، مت تغيري امسه من 

Zakat Selangor  م، وانتقل مركزه إىل شاه علم، بسالنغور، ويف عام 9119أكتوبر عام  92سالنغور(، وذلك يف ب)مركز الزكاة
م أسند جملس الشؤون اإلسالمية بوالية سالنغور مهمة مجع زكاة الفطر إىل هذا املركز. مث أسند إليه مهمة صرف الزكاة داخل 9119

إىل جممع جملس الشؤون  -مركز الزكاة لسالنغور-م. مث انتقل املركز الرئيس 9119يناير عام  9والية سالنغور، وقد مت ذلك بتاريخ 
 ،م1222م، مث انتقل بعد ذلك إىل مبىن السلطان إدريس شاه، شاه علم عام 1222عام ماي  9النج يف سالنغور، كلاإلسالمية 
(، وال يزال حتت هذا سالنغوربزكاة الاملؤسسة ) Lembaga Zakat Selangorليصبح ثانية  مرةً  ه امسريِّ م غُ 1229ويف عام 
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 .iيومنا هذا حىتاملسمى 
 

 سالنغوربأهداف المؤسسة الزكاة 
رفع مستوى إدارة أموال الزكاة، وتطوير إدارة املؤسسة، وبلوغ أقصى حد ممكن يف جباية  للمؤسسة جمموعة أهداف، ومن أمهها

، وهتيئة خدمات ذات جودة عالية للمزكني. كما هتدف املؤسسة إىل املسلمنيرفع املستوى االقتصادي جملتمع و الزكاة، ومعاجلة الفقر، 
 ، بصفةجملتمع اإلسالمي داخل والية سالنغوريف اوصرفها بشكل فعال ومؤثر  ،ستفادة منها بأكرب قدر ممكنتنظيم جباية الزكاة واال
 .iتتالءم ومقاصَد الشريعة

 
 مفهوم األصناف الثمانية

 لقد تكلم الفقهاء والعلماء بصورة مفصلة عن مفهوم األصناف الثمانية، وسوف نبني هنا مفهوم كل من األصناف الثمانية عند
املذاهب األربعة. مث سنبني مفهوم األصناف الثمانية حسب املفهوم الذي حددته مؤسسة الزكاة بسالنغور وكيفية صرفها إىل 

 مستحقيها، لئال خترج الزكاة عن مسارها وحتجب عن مستحقيها احلقيقيني.   
 

 الصنف األول: تحديد مفهوم الفقير
  بعةالفرع األول: مفهوم الفقير عند المذاهب األر 

 .iعّرف احلنفية الفقري بأنه: الذي له أدىن شيء، أي ما دون النصاب أو قدر النصاب ولكنه غري نام، وهو مستغرق يف احلاجة
كان أو   iوعرّفه الشافعية بأنه الشخص الذي ال مال له، وال حرفة تقع منه موقعا َزِمناً  .iوعرّفه املالكية بأنه الذي ال ميلك ما يكفيه

 .i. وعرّفه احلنابلة بأنه الذي ال جيد ما يقع موقعا من كفايتهiغريَ زِمن سائالً كان أو متعففاً 
 الفرع الثاني: مفهوم الفقير عند مؤسسة الزكاة بسالنغور

ع، أو له املقصود بالفقري عند هيئة الزكاة بسالنغور هو: املسلم الذي ليس له مال أو عمل، أو له عمل لكنه عمل غري مشرو 
نفقته من مطعم وملبس ومسكن وسائر ما حيتاج إليه من احلوائج األصلية،  % من حد الكفاية لنفسه وملن لزمه92دخل لكنه ال يبلغ 

، كالعاجز عن العمل أو الكبري يف السن أو صاحب مرض iيوميا وال جيد إال أربعة رجنيتا فأقل iفمثال، من حيتاج إىل عشرة رجنيتا
 ، وغري ذلك.iكانت له مشاكل أسرية مستعص، أو من

 
 شرو  إعطاء الفقير من الزكاة في المؤسسة

% من حد الكفاية، غري 92أن يكون مسلماً ومقيماً يف والية سالنغور، له عمل غري مشروع، له عمل أو دخل لكن ال حيقق 
معينة لكنها مل تكن كافية إلشباع حاجته  قادر على النفقة على نفسه وأهله، مواجها ملشاكل أسرية، قد أعطي مساعدات من جهة

 .iوأهله
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 أنواع صرف الزكاة إلى الفقير

أنواع صرف الزكاة إىل الفقري هو تقدمي إعانات عيد الفطر، إدارة بيوت العجزة، تقدمي املساعدات الطبية، بناء بيت الفقري، أو 
تقدمي مساعدة مالية شهرية وتقدمي مساعدات غذائية شهرية،  إصالحه، أو مساعدته يف أجرة البيت، املساعدة يف األمور الطارئة،

. وهذه املساعدات تعطى للفقري حسب نوع iإقامة مشروع األصناف وإنشاء ورشات وتدريبات وتقدمي مساعدات دراسية وتعليمية
حسب ظروفه وأحواله، شريطة أن  املساعدات اليت حيتاج إليها، سواء كانت مساعدة مالية أو عينية، وقيمة املبلغ الذي يُعطاه خيتلف

 يكون مستوفياً للشروط اليت سبق ذكرها.
 

 الصنف الثاني : تحديد مفهوم المسكين
 الفرع األول: مفهوم المسكين عند المذاهب األربعة

بأنه أشد . واملالكية قالوا iعّرف احلنفية املسكني بأنه من ال شيء له فيحتاج للمسألة لقوته أو ما يواري بدنه وحيل له ذلك
. وعرّفه احلنابلة i. وعرّفه الشافعية بأنه من له مال وحرفة ولكن ال تقع منه موقعا والتغنيه سائاًل كان أو غري سائلiحاجة من الفقري

 .iبأهنم الذين جيدون معظم الكفاية
 الفرع الثاني: مفهوم المسكين عند مؤسسة الزكاة بسالنغور

النغور هو املسلم الذي له مال أو دخل مشروع، لتسديد حاجاته وحاجات من لزمه نفقته املراد باملسكني عند هيئة الزكاة بس
% فقط من احتياجاته ومل يبلغ حد الكفاية. كمن حيتاج إىل عشرة رجنيتا يوميا وال جيد إال سبعة رجنيتا أو مثانية  92ويغطي نسبة 

  .iيعد مسكينا% فقط، فهذا 92% إىل  99رجنيتا، أو بعبارة أخرى دخله ما بني 
 

 iشرو  المؤسسة إلعطاء المسكين من الزكاة
يشرتط فيه أن يكون مسلماً ومقيمًا يف والية سالنغور، له مال لكنه غري كاٍف، له مال أو دخل مشروع لتسديد حاجته وأهله 

ذوي اإلعاقات واألمراض % فقط، حصل على مساعدات من جهة معينة لكنها غري كافيٍة، يعاين من مشاكل أسريٍة، من  92بنسبة 
لكنه  املستعصية، ويستطيع سد حاجته لكنها غري بالغٍة حد الكفاية، له مال لتسديد احلوائج األساسية وميكن أن ينتفع بذلك املال

 غري كاٍف.
 

 أنواع صرف الزكاة إلى المسكين
األعياد اإلسالمية، تقدمي مساعدات  أنواع صرف الزكاة إىل املسكني هو تقدمي زكاة الفطر وتقدمي مساعدات يف احتفاالت

غذائية شهرية وتقدمي مساعدات مالية شهرية، تقدمي مساعدات طبية وتقدمي مساعدة التكافل، املساعدة يف بناء البيت أو إصالحه، 
رة، أو يف تربية أو املساعدة يف أجرة البيت، إقامة ورشة خياطة يعمل فيها املساكني، تقدمي رأس مال للمساكني الستثماره يف التجا

األمساك، أو يف الزارعة أو يف الرعي، تقدمي مساعدات ألجل دفع الرسوم املدرسية، أو تقدمي منحة دراسية، تقدمي مساعدات يف األمور 
 .iالطارئة وجتهيز اجلنازة

أو عينية، وخيتلف  وهذه املساعدات تعطى إىل املساكني حسب نوع املساعدات اليت حيتاج إليها، سواء كانت مساعدًة ماليةً 
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 املبلغ املعطى له حسب ظروف ذلك املسكني وأحواله، شريطًة أن يكون مشتوفياً للشروط املذكورة آنفا.

 
 الصنف الثالث: تحديد مفهوم العاملين عليها

 الفرع األول: مفهوم العاملين عليها عند المذاهب األربعة
. iام إن عملوا بقدر عملهم، فيعطيهم ما يسعهم وأعواهنم غري مقدر بالثمنعّرف احلنفية العاملني بأهنم الذين يدفع إليهم اإلم

 . وعرّفهم الشافعية بأهنم املتولون لقبضها من أهلها من السعاة،iوعرّفهم املالكية بأهنم الذين جيبوهنا ويفرقوهنا ويكتبوهنا وإن كانوا أغنياء
 .i. وعرّفهم احلنابلة بأهنم اجلباة هلا واحلافظون هلاiهال يـُْقَدر على أخذها إال مبعرفت iومن أعاهنم من َعرِيف

 الفرع الثاني: مفهوم العاملين عليها عند مؤسسة الزكاة بسالنغور
املراد بالعامل عند هيئة الزكاة بسالنغور: هو املسلم الذي عينه السلطان للقيام مبسؤولية جباية أموال الزكاة وصرفها بصورة 

 . iخاصة
 

 المؤسسةشرو  العامل في 
يشرتط يف العامل يف اهليئة أن يكون مسلمًا وعداًل وأميناً، يقبض أجرته من الزكاة فقط، قائمًا بعمل، كجباية أموال الزكاة 

 .iوصرفها، ال يهم جنس العامل، وإمنا تشرتط األخالق احملمودة وسليم احلواس
 

 أنواع صرف الزكاة إلى العامل
قدمي أجرة للعامل من زكاة فطر، تقدمي الزكاة ألجل إدارة مؤسسة الزكاة وتسيري مشاريعها، أنواع صرف الزكاة إىل العامل هو ت

 .i (حنو: )نفقة اإلدارة، القيام ببحوث تنموية، القيام بالرتويج واإلعالم، توفري موارد بشرية، توفري تسهيالت، تقدمي أجرة لوكيل اجلباية
 

 الصنف الرابع: تحديد مفهوم المؤلفة قلوبهم
 الفرع األول: مفهوم المؤلفة قلوبهم عند المذاهب األربعة

. واملالكية عرّفوهم بأهنم الكفار iأسقط احلنفية "املؤلفة قلوهبم" من األصناف الثمانية ألن اهلل تعاىل أعز اإلسالم وأغىن عنهم
. iن الصدقة مشرك يتألف على اإلسالم. وعرّفهم الشافعية بأهنم من دخل يف اإلسالم، وال يعطى مiالذين يعطون ترغيبا لإلسالم

 وعرّفهم احلنابلة بأهنم السادة املطاعون يف عشائرهم، ممن يرجى إسالمه، أو خيشى شره، أو يرجى بعطيته قوة إميانه أو إسالم نظريه، أو
 .iجباية الزكاة ممن ال يعطيها، أو الدفع عن املسلمني

 الزكاة بسالنغورالفرع الثاني: مفهوم المؤلفة قلوبهم عند مؤسسة 
املراد باملؤلفة قلوهبم: الشخص الذي دخل يف اإلسالم حديثا، ويرجى من إعطائه تثبيته وقوة إميانه، أو زعيم غري مسلم له منزلة 

 .iبني قومه ويود أن يدخل يف اإلسالم
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 شرو  إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة في المؤسسة

إدارة الشؤون اإلسالمية بوالية  سالنغور، مالكًا لوثيقة رمسية مصادق عليها من طرفيشرتط لذلك أن يكون مقيمًا يف والية 
 سالنغور تثبت دخوله يف اإلسالم، حباجة إىل الرتبية واحلماية، زعيماً غري مسلم له منزلة بني قومه، ويّود أن يدخل اإلسالم، فريجى من

 .iغري مسلم له منزلة بني قومه، واملفيت يلمس فيه الرغبة للدخول يف اإلسالمإعطائه الزكاة تشجيعه على اإلسالم وكذلك قومه، زعيماً 
 

 أنواع صرف الزكاة إلى المؤلفة قلوبهم
أنواع صرف الزكاة إىل املؤلفة قلوهبم هو تقدمي إعانات عيد الفطر وتقدمي مساعدات يف مناسبات األعياد اإلسالمية، تقدمي 

إلعانات إكرامًا هلم على دخوهلم يف اإلسالم، دعم املنشورات اليت تعىن مبتابعة شؤون مساعدات مالية شهرية، إعطاؤهم بعض ا
، املسلمني اجلدد، دعم اإلدارة املهتمة بشؤون املؤلفة قلوهبم، تقدمي الدعم إلصالح وصيانة آالت اإلدارة املهتمة بشؤون املؤلفة قلوهبم

للجمعيات اليت هتتم بأمور املسلمني اجلدد، تقدمي مساعدة ألجل بناء تقدمي مساعدات ألجل اخلتان والزواج، تقدمي مساعدات 
البيت، أو إصالحه، أو دفع أجرة البيت، تقدمي الدعم إلدارة "بيت احلماية" الذي يأوي إليه املسلمون اجلدد، وهذا يف حالة عدم 

م الذين يرغبون يف إقامة أنشطة أو ترتيب زيارات، وجود مأوى هلم، املساعدة بتقدمي رأس مال ألجل استثماره، مساعدة املؤلفة قلوهب
تقدمي مساعدات يف الظروف الطارئة، إقامة ورشات أو تدريبات لصاحل املؤلفة قلوهبم، تنظيم حماضرات عامة ألجل شرح مفاهيم 

 اإلسالم، تقدمي مساعدات لتجهيز جنازة املؤلفة قلبه وتقدمي منح دراسية.
 

 لرقابالصنف الخامس: تحديد مفهوم ا
 الفرع األول: مفهوم الرقاب عند المذاهب األربعة

. وعرّفها املالكية بأهنم الرقيق الذين يشرتون ويعتقون، ويكون والؤهم iعّرف احلنفية الرقاب بأهنم املكاتبون يف فك رقاهبم
. وعرّفها احلنابلة بأهنم iصدقة. وعرّفها الشافعية بأهنم املكاتبون من جريان الiللمسلمني، ويشرتط فيهم اإلسالم على املشهور

 . iاملكاتبون
 الفرع الثاني: مفهوم الرقاب عند مؤسسة الزكاة بسالنغور
 . iاملراد بالرقاب: العبد املسلم الذي يكون ملكا لشخص

 
 شرو  إعطاء الرقاب من الزكاة في المؤسسة

مايل كاف له، أو عدم حصول مساعدة من أي شروط إعطاء الرقاب من الزكاة يف املؤسسة هو اإلسالم، عدم وجود مصدر 
 .iجهة معينة، الشخص الذي ابتلي مبمارسات أخالقية دنيئة، ويريد أن يتوب منها توبة نصوحا

 
 أنواع صرف الزكاة إلى الرقاب

شاء أنواع صرف الزكاة إىل الرقاب هو تقدمي مساعدات ألجل إصالح عقيدة الناس، تقدمي مساعدات ألجل تقومي األخالق وإن
 مركز متخصص ألجل مساعدة مدمين املخدرات على التخلص من إدماهنم.
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 الصنف السادس: تحديد مفهوم الغارمين

 الفرع األول: مفهوم الغارمين عند المذاهب األربعة
لدين يف . وعرّفه املالكية بأنه الذي فدحه اiعّرف احلنفية الغارم بأنه الشخص الذي لزمه دين وال ميلك نصابا فاضال عن دينه

. وعرّفه الشافعية بأنه صنفان: صنف اداّنوا يف مصلحتهم أو iغري السفر وال فساد ويعطى قدر دينه ويشرتط أن يكون املدين حمتاجا
. وعرّفه احلنابلة iمعروف، وغري معصية مث عجزوا عن أداء ذلك يف الَعَرض والنَـْقد، وصنف اداّنوا يف محاالت وإصالح ذات بني معروف

 .iدين، وهو ضربان: ضرب غرم إلصالح ذات بني، وضرب غرم إلصالح نفسه يف مباحبأنه امل
 الفرع الثاني: مفهوم الغارمين عند مؤسسة الزكاة بسالنغور

يراد بالغارم هو الدائن املسلم الذي ليس له مال لدفع ديونه اليت كانت يف مباح، أو كانت بسبب حاجاته الشخصية أو 
 .iالدين ومن حتمل غرما ألجل حل مشكلة من مشكالت األمةحاجات أهله، وكذا ضامن 

 
 شرو  إعطاء الغارم من الزكاة في الهيئة

الدائن حلاجاته الشخصية. يشرتط فيه أن يكون مسلماً، ليس له مال لدفع دينه، دينه ألجل حوائجه الضرورية ومما أباحه  - أ
 مصاباً مبرض مستعص.، دينه ملصلحة نفسه أو أهله، أو مصاباً بكارثة، أو iالشارع

 املسلم وليس له مال لدفع الدين. الضامن. يشرتط فيه أن يكون ضامناً ألجل دين شخص آخر، ضمانه ملدين - ب
الدائن حلل مشكالت األمة. يشرتط فيه أن يكون مسلماً، ال يشرط فيه أن يكون غري مالك للمال حىت يتمكن من احلصول على     -ج

 لزكاة حىت ولو كان ذا مال ودينه من أجل مشكالت األمة.الزكاة، بل جيوز إعطاؤه من ا
 
 صرف الزكاة إلى الغارم شرو 

يشرتط فيه أن يكون مسلمًا ومولوداً أو مقيماً يف سالنغور، الَدْيُن مما أبيح شرعا، وليس له مال لدفع دينه، )إال إن كان الدين 
التحقق من وضعه املايل، الدفع مباشرة للمدين، وذلك حسبما هو ، تقدمي املساعدة له حسب حاجته، بعد i بسبب مشكالت األمة(

 موجود يف الفاتورة أو الوثيقة اليت متت كتابتها بني الدائن واملدين ومساعدة املصابني بالكارثة لتقليل املشقة.
 

 أنواع الزكوات التي تصرف إلى الغارم
اليت تصرف إىل الغارم هو مساعدة املدين ألجل حتقيق كفايته من حاجاته الشخصية، تقدمي زكاة للمؤسسات  أنواع الزكوات

اخلريية من أجل أن تساهم يف حل مشكالت األمة، تقدمي الزكاة ألجل العالج الطيب ومعاجلة مرضى الكلية، املساعدة بتجهيز جنازة 
 .iامليت الذي ال وارث له، من الزكاة

 
 السابع: تحديد مفهوم سبيل اهلل الصنف 

 الفرع األول: مفهوم سبيل اهلل عند المذاهب األربعة
. وعرّفه املالكية بأنه: اجملاهد، فتصرف يف اجملاهدين وإن كانوا األغنياء على iعرّفه احلنفية بأنه: منقطع الغزاة ومنقطع احلاج
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قرياً كان أو غنياً، وال يعطى منه غريهم إال أن حيتاج الدفع عنهم، فيعطاه . وعرّفه الشافعية بأنه: من غزا من جريان الصدقة، فiاألصح

 .i. وعرّفه احلنابلة بأهنم الغزاة الذين ال ديوان هلمiمن دفع عنهم املشركني
 الفرع الثاني: مفهوم سبيل اهلل عند مؤسسة زكاة سالنغور

 .iيت تساهم يف إعالء كلمة اهلليراد بسبيل اهلل هو اجلهاد، اجلهد، وإقامة األنشطة الدعوية ال
 

 شرو  المؤسسة إلعطاء الزكاة في "سبيل اهلل"
يشرتط فيه أن يكون أال يكون اجلهد الذي يقام به خمالفاً لتعاليم اإلسالم، أن يكون اجلهد فيه منفعة لإلسالم، أن يكون ذلك 

 .iأن يكون ذلك اجلهد أمراً مبعروف أو هنياً عن منكراجلهد داخالً يف مفهوم اجلهاد يف سبيل اهلل ورفع شعار اإلسالم، ينبغي 
 

 أنواع صرف الزكاة إلى سبيل اهلل
، أنواع صرف الزكاة إىل سبيل اهلل هو تقدمي املساعدة يف الظروف الطارئة، تقدمي املساعدة عند حدوث فيضان أوطوفان أوحريق

تقدمي مساعدة لبناء أو إصالح مدرسة دينية، أو مصلى أو مسجد، تقدمي املساعدة ألجل إقامة حبوث علمية يف جماالت متعدددة 
واإلسهام يف نشر الكتب واإلصدارات احلديثة، تقدمي مساعدات للمؤسسات الدينية، تقدمي منح دراسية خارج وداخل البالد 

 ة ملوظفي املساجد، إقامة حماضرات دينية عامة.للطالب، إعطاء عالوات شهرية وسنوي
 

 الصنف الثامن: تحديد مفهوم ابن سبيل 
 الفرع األول : مفهوم ابن سبيل عند المذاهب األربعة

. وعرّفه املالكية بأنه: الغريب، تشرتط حاجته على األصح، وأن يكون سفره يف غري iعّرف احلنفية ابن سبيل: بأنه املنقطع به
. وعرّفه الشافعية بأنه: من جريان الصدقة الذين يريدون السفر يف غري معصية اهلل فيعجزون عن بلوغ سفرهم إال مبعونة على iمعصية اهلل

 .i. وعرّفه احلنابلة بأنه : املسافر املنقطع بهiسفرهم
 الفرع الثاني: مفهوم ابن سبيل عند مؤسسة الزكاة بسالنغور.

ع به يف سفره أو أثناء بداية سفره من بلده، على أن يكون سفره فيه منفعة لإلسالم واألمة املراد بابن السبيل: املسافر املنقط
 .iاإلسالمية، أو املسلم الذي ليس له مال يف السفر

 
 شرو  المؤسسة في إعطاء ابن سبيل من الزكاة:

يف سفره، أو لقيطًا مل حيصل على  يشرتط فيه أن يكون اإلسالم، أال يكون السفر ملعصية، أن يكون املسافر انقطع به السبيل
 رعاية.

 أنواع صرف الزكاة إلى ابن سبيل
أنواع صرف الزكاة إىل ابن سبيل هو مساعدة الطالب بإعطائهم تذاكر سفر ذهاب وإياب، إعطاء منح دراسية لطالب 

الذين يدرسون خارج البالد، التكفل باللقيط الذي ليس له من يرعاه، تقدمي مساعدات للطالب األجنيب الذي يدرس يف  سالنغور
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سالنغور، تقدمي مساعدات للطالب الذي يأيت من والية أخرى ويدرس يف جامعة حكومية أو أهلية داخل سالنغور، تقدمي املساعدة 

 .iملسكنللمسافر، وتوفري احلماية، والطعام، وا
وهبذا يتبني لنا مفهوم األصناف الثمانية، والشروط العامة لصرف الزكاة هلم عند مؤسسة الزكاة بسالنغور، كما تبني لنا أيضا 
أنواع املساعدات اليت حددهتا املؤسسة يف صرف الزكاة إىل األصناف الثمانية. ومن املالحظ، أنه ال يوجد نص يف القرآن وال يف السنة 

بني كيفية صرف أموال الزكاة إىل األصناف الثمانية، وكل ما ميكن االستئناس به هو ما غلب على اآليات القرآنية واألحاديث النبوية ي
. وقد اجتهد األئمة والفقهاء يف iالشريفة من ضرورة إعطاء الفقري واملسكني، ومن أمهية االنفاق يف سبيل اهلل ومراعاة حق ابن السبيل

القضية تتوقف على الظروف اخلاصة بكل إقليم جتمع منه الزكاة، فإن كان صنف الفقراء واملساكني مها الغالبان، طريقة التوزيع، أن 
أعطي هلما احلظ األكرب، وإن كانت احلرب مشتعلة فاإلنفاق يف سبيل اهلل أوىل، وال شك أن الذي يقرر أولوية اإلنفاق، وأوجه اإلنفاق 

د، فعلى املؤسسات اليت تقوم جبمع الزكوات أن تراعي واقع احلال يف جمتمعاهتا وتقرر اإلنفاق يف هو ويل األمر الشرعي، فإن مل يوج
. فإذا كان أمر إخراج الزكاة مرتوكاً إىل ضمري الفرد، كما هو حاصل يف غالبية بالد iاملصارف اليت تعود بأكرب نفع على اجلماعة املسلمة

جيتهد ما استطاع يف إعطاء زكاته إىل من يستحق من الفقراء واملساكني، وإىل اهليئات  املسلمني يف الوقت الراهن، فعلى الفرد أن
 .iالعاملة على خدمة اإلسالم، وإىل من يعرف أنه مستحق من الغارمني أو املؤلفة قلوهبم أو أبناء السبيل، وحسبه اجتهاده ونيته

جعل حسن التوزيع الشرط الرابع لنجاح الزكاة يف حتقيق وقد بنّي الدكتور يوسف القرضاوي أمهية طريقة صرف الزكاة حيث 
أهدافها اإلنسانية واالجتماعية وهو حسن التوزيع وقيامه على أسس سليمة، حبيث ال حيرم من الزكاة من يستحقها، ويأخذها من ال 

ل، أن أساس صرف الزكاة يف . وتقرير القو iيستحقها، أو يأخذ املستحق ما ال يغين، أو يأخذ األحسن حاال، ويرتك األشد حاجة
والية سالنغور، هو القيام بصرف أموال الزكاة وفق قواعد عامة جمللس الشؤون اإلسالمي بسالنغور مع مراعاة الضوابط الشرعية، 
وتصرف الزكاة يف هذه املؤسسة حسب األهداف اليت حددهتا، وهي: تأدية احلقوق لألصناف الذين جتب هلم الزكاة يف والية 

ر، وحتسني أوضاع تلك األصناف الذين هم من داخل الوالية اجتماعياً، واقتصادياً، وتعليميًا وروحانياً، باإلضافة إىل دعم سالنغو 
ذلك يتم إما بتقدمي مساعدات مالية، أو عينية على  إعالء اإلسالم، واالرتفاع مبستوى األمة اإلسالمية، وكل األنشطة اليت هتدف إىل

، حسب نوع املساعدة املطلوبة من مستحقيها. كما أن املقدار الذي يعطى هلؤال األصناف يتغري حسب iوأشكاهلااختالف أنواعها 
حاجة كل صنف من هذه األصناف الثمانية، وذلك بعد معرفة حاهلا من خالل عمليات التحقيق والتفتيش اليت تقوم هبا مؤسسة 

 الزكاة بسالنغور.
 
 الخاتمة

 وصل إليها الباحث من خالل هذا البحث ما يلي:من أهم النتائج اليت ت
ملاليزيا مؤسسات زكوية كثرية، ختتلف كل واحدة منها عن األخرى حسب الوالية اليت تنتمي إليها، فكل والية من الواليات  -1

املؤسسات  إدارة أموال الزكاة وتنظيمها. وتعد مؤسسة الزكاة بوالية سالجنور مباليزيا واحدة من أهمتستقل ب األربع عشرة
 الزكوية املوجودة مباليزيا، وأول مؤسسة تتبع طريقة اخلصخصة يف إدارة شؤون الزكاة وجباية أمواهلا وصرفها معاً.

الفقري عند مؤسسة الزكاة بسالنغور هو املسلم الذي ليس له مال أو عمل، أو له عمل لكنه عمل غري مشروع، أو له دخل  -6
نفقته من مطعم وملبس ومسكن وسائر ما حيتاج إليه من احلوائج  فسه وملن لزمه% من حد الكفاية لن92لكنه ال يبلغ 
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األصلية. أما املسكني هو املسلم الذي له مال أو دخل مشروع، لتسديد حاجاته وحاجات من لزمه نفقته ويغطي نسبة 

 % فقط من احتياجاته ومل يبلغ حد الكفاية. 92
ر هو املسلم الذي عينه السلطان للقيام مبسؤولية جباية أموال الزكاة وصرفها بصورة املراد بالعامل عند مؤسسة الزكاة بسالنغو  -3

خاصة. أما املراد باملؤلفة قلوهبم هو الشخص الذي دخل يف اإلسالم حديثا، ويرجى من إعطائه تثبيته وقوة إميانه، أو زعيم 
 غري مسلم وله منزلة بني قومه ويود أن يدخل يف اإلسالم.

 اب عند مؤسسة الزكاة بسالنغور هو العبد املسلم الذي يكون ملكا لشخص.املراد بالرق -8
يراد بالغارم هو الدائن املسلم الذي ليس له مال لدفع ديونه اليت كانت يف مباح، أو كانت بسبب حاجاته الشخصية أو  -5

 حاجات أهله، وكذا ضامن الدين ومن حتمل غرما ألجل حل مشكلة من مشكالت األمة .
ل اهلل عند مؤسسة الزكاة بسالنغور هو اجلهاد أو اجلهد، وإقامة األنشطة الدعوية اليت تساهم يف إعالء كلمة اهلل. يراد بسبي -6

أما املراد بابن السبيل هو املسافر املنقطع به يف سفره أو أثناء بداية سفره من بلده، على أن يكون سفره فيه منفعة لإلسالم 
 ليس له مال يف السفر. واألمة اإلسالمية، أو املسلم الذي

 وينبغي على املستحقني أن يتوافر كل الشروط اليت حددهتا مؤسسة الزكاة بسالنغور قبل حصول أموال الزكاة. -8
أن أساس صرف الزكاة يف مؤسسة الزكاة بسالنغور هو القيام بصرف أموال الزكاة وفق قواعد عامة جمللس الشؤون اإلسالمي  -4

 .بسالنغور مع الضوابط الشرعية
أن املقدار الذي يعطي لألصناف الثمانية يتغري حسب حاجة كل صنف من هذه األصناف الثمانية سواء أكانت بتقدمي  -2

 مساعدات مالية أو عينية. 
أن مفهوم األصناف الثمانية ميكن أن يتغري حسب الظروف واألحوال واألزمان واألمكان، وكذلك من حيث أنواع ومقدار  -13

مور كلها حتتاج إىل اإلجتهاد من قبل ويل األمر أو من ينوب عنه وأن يكون ذلك اإلجتهاد مراعاة وكيفية صرفها. وهذه األ
 بالضوابط الشرعية وأال خيرج عن مفهوم النص الشرعي األصلي.

 
 المقترحات والتوصيات

 بناء على ما مضى ذكره من نتائج، يقترح الباحث جملةا من المقترحات، وتتمثل فيما يأتي:
ال بد من وجود املؤسسات الزكوية يف كل بلد من بلدان العامل، سواء كان بلداً للمسلمني أو لغريهم، وذلك ألجل أن تتوىل  -9

 تلك املؤسسات جباية أموال الزكاة، وصرفها بصورة كاملة ومرتبة.
ألن اخلصخصة قد أثبتت  ال بد من خصخصة إدارة الزكاة، وذلك يف جباية الزكاة وصرفها معًا يف كل دول العامل، وذلك -1

 جناحها، وازدادت نسبة جباية أموال الزكاة ازديادا عظيماً عن طريقها.
إقامة مؤمترات خاصة مبناقشة مواضيع خمتلفة حول الزكاة، حبيث جيتمع فيها الفقهاء واملتخصصون يف االقتصاد ملناقشة  -9

 األساليب والضوابط املالئمة إلدارة الزكاة.
اءات وزيارات رمسية بني املؤسسات الزكوية، يف خمتلف الدول، من أجل تبادل اآلراء واخلربات حول تنظيم اجتماعات ولق -2

 إدارة الزكاة.
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تكثيف البحوث والدراسات يف جمال الزكاة، خاصة فيما يتعلق بإدارة الزكاة، ومصادرها، وجبايتها، وصرفها وكذا األحكام  -9

 املعاصرة اليت ختص الزكاة بصفة عامة.
 

خلتام أمحد اهلل تعاىل وأشكره على ما َمنَّ به علي من واسع فضله، ومجيل عنايته ورعايته، وتوفيقه إياي إلمتام هذه الورقة، ويف ا
وأسأله تعاىل أال يؤاخذنا على ما وقع يف هذه الورقة من خطأ، أو سهو أو نسيان، وأن جيعل هذا اجلهد يف ميزان حسناتنا، إنه ويل 

 احلمد اهلل رب العاملينز.ذلك والقادر عليه. و 
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 اإلسالمياالقتصاد في ظل الستثمار ل المسؤولية االجتماعية 
 

 د بابا عبد القادر
 أستاذ التعليم العايل رئيس جملس البحث العلمي للكلية

 اجلمهورية اجلزائرية - )كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ( جامعة مستغامن 
 اجلمهورية اجلزائرية -والية مستغامن–عدة بن قطاط  29ب  –ص 

00213 5 57 21 46 88 
baba.aek@gmail.com 

00213 45 30 10 40 
 ملخص :

ان النظام االقتصادي االسالمي يقوم على منظومة من القيم واملثل واألخالق ، فاإلسالم ال يفصل بني مفهوم االستثمار وعامل 
الشريعة  السمحاء من عملية االستثمار اليت تؤدي اىل حتقيق الرفاهية الشاملة للفرد  القيم واملبادئ ، وذلك حىت تتحقق مقاصد

االجتماعي واالقتصادي . فاإلسالم كان سباقا يف التعرض ملوضوع املسؤولية االجتماعية  واجملتمع وحتقيق التنمية واالستقرار
بني العديد من الضوابط األخالقية واالجتماعية اليت حتكم  لالستثمارات من خالل عدة آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة ، حيث

وتوجه سلوك املستثمر . وعليه فان هذا البحث يهدف اىل القاء الضوء على الدور الذي تلعبه املسؤولية االجتماعية يف توجيه وضبط 
ماعي والبيئي وذلك من وجهة نظر االقتصاد االستثمارات وتفعيلها حنو األداء اجليد ،  من خالل أخذها بعني االعتبار للبعدين االجت

 االسالمي .
 الكلمات المفتاحية :

املسؤولية االجتماعية ، االستثمارات املسؤولة اجتماعيا ، االقتصاد االسالمي ، مقاصد الشريعة االسالمية ، القيم األخالقية 
اق االسالمية ، البيئة ، البنوك االسالمية ، صناديق لالستثمار ، األداء االجتماعي لالستثمار ، استثمار األثر ، مؤشرات األسو 

  االستثمار االسالمية ، االستثمار األجنيب املباشر .
Abstract :  

The Islamic economic system based on a system of values and ideals and ethics, Islam does not separate the concept 

of investment and the world of values and principles, and so fulfilled the purposes Islamic Shari'a of the investment 

process that leads to the well-being of comprehensive individual and society and to achieve development and social 

and economic stability. Islam was ahead in the exposure to the subject of social responsibility investments through 

several verses from the Koran and a prophetic dishonest, where among the many moral and social controls that 

govern and guide the behavior of the investor. Therefore, this research aims to shed light on the role played by social 

responsibility in directing and controlling investments and activate a good performance, by taking into account the 
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social and environmental dimensions and from the point of view of the Islamic economy. 

Keywords:  

Social responsibility, socially responsible investment, Islamic Economics, the purposes of Islamic law, the moral 

values of investment, social investment performance, investment impact, Islamic market indices, the environment, 

Islamic banks, Islamic investment funds, foreign direct investment (FDI). 

 مقةةدمةةةةةةةةةةةةة :
على منظومــــــة من القيم واملثــل واألخالق ، فاإلســـالم      ال يفصل بني مفهوم ان النظام االقتصادي واملايل االسالمي يقوم 

االستثمار وعامل القيم و املبادئ ، وذلك حىت تتحقق مقاصد الشريعة السمحاء من عملية االستثمار اليت تؤدي اىل حتقيق الرفاهية 
واالقتصادي ، وهو ما ال يتوافر يف املذاهب االقتصادية الوضعية واليت قامت  الشاملة للفرد واجملتمع وحتقيق النمو واالستقرار االجتماعي

على أساس الفصل بني عامل القيم و األخالق وعامل االستثمار ، وهذا ما أدى اىل ظهور وتفاقم األزمات االقتصادية واملشاكل 
 ظهور بعض منها . االجتماعية والبيئية يف دول العامل  واليت كانت الشركات الدولية السبب يف

ونتيجة للتطورات يف الظروف االقتصادية والسياسية واالجتماعية وظهور احلركات املناهضة للعوملة   وفضائح الفساد يف 
يف الشركات واستمرار الظروف السيئة اليت تعاين منها كثري من الدول النامية ، ظهرت ضغوطات كبرية على هذه الشركـــــــات املستثمـــرة 

 يــــل مواجهــــة التزاماهتا ومسؤولياتـــها وتصحيح املمارسات الغري املسئولة الصادرة عنها ، من هنا بدأت تتبلور ثقافة املسؤوليةسب
 االجتماعية هبدف تغيري نظرة االستثمارات للمجتمع والبيئة يف حماولة منها لتحسني صورهتا ولعب دور فعال واجيايب يف اجملتمع .

سالم سباقا يف التعرض ملوضوع املسؤولية االجتماعية لالستثمارات من خالل عدة ايات قرآنية وأحاديث نبوية ولقد كان اال
شريفة ، حيث بني العديد من الضوابط األخالقية واالجتماعية اليت حتكم       وتوجه سلوك املستثمر ، لتحقيق الرفاهية االقتصادية 

ة على البيئة ملا هلا من أثر طيب يف اشاعة احملبة و االخاء بني افراد اجملتمع ، وان عدم االلتزام هبذه واالجتماعية للفرد واجملتمع واحملافظ
 الضوابط قد يؤدي اىل أزمات اقتصادية ومشاكل اجتماعية خطرية .

 اشكالية البحث : 
ايف من التأصيل والدراسة وهو حيتاج اىل ان موضوع االستثمارات املسؤولة اجتماعيا من منظور االقتصاد االسالمي مل يأخذ حظه الو 

اثراء وحبث ، لذلك كانت دراستنا هذه كإضافة للبحث العلمي . ويف ضوء ما تقدم تسعى هذه الورقة البحثية اىل االجابة على 
االقتصاد االسالمي  التساؤل اجلوهري التايل : ما هو الدور الذي تلعبه االستثمارات يف ارساء وتعميق املسؤولية االجتماعية من منظور

 وذلك لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية ؟ 
 هدف البحث :

يهدف هذا البحث اىل القاء الضوء على الدور الذي تلعبه املسؤولية االجتماعية يف توجيه وضبط االستثمارات وتفعيلها حنو األداء 
لبيئي و ذلك من وجهة نظر االقتصاد االسالمي . باإلضافة اىل أن اجليد من خالل أخذها بعني االعتبار للبعدين االجتماعي       وا

 هذا البحث يهدف اىل ما يلي :
 ابراز مفهوم االستثمار واملسؤولية االجتماعية والعالقة ما بينهما يف ظل االقتصاد االسالمي . -
 املعامالت االقتصادية االسالمية .حماولة التفعيل امليداين جملاالت و ميادين االستثمارات املسؤولة اجتماعيا يف اطار  -
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اظهار بعض التجارب امليدانية لالستثمارات املسؤولة اجتماعيا يف بعض الدول هبدف توسيعها و تعميمها يف الدول األخرى  -
 نتيجة لنجاح هذه االستثمارات .

 فرضيات البحث : 
 ملعاجلة القضايا املطروحة يف البحث جيدر بنا طرح الفرضيات التالية :

ان مفهوم املسؤولية االجتماعية لالستثمارات متأصل يف الشريعة االسالمية ، وهذه األخرية  كانت سباقة يف ارساء هذا املبدأ  -9
 منذ قرون قبل ظهور النظريات والفكر املعاصر للمسؤولية االجتماعية .

ق       والعدالة جتاه كل املتعاملني ان االسالم حيرص على وجوب اهتمام الشركات االستثمارية بالقيم واملبادئ واألخال  -1
 معها .

قلة جتارب االستثمارات املسؤولة اجتماعيا اليت تلتزم مببادئ الشريعة االسالمية وحمدودية انتشارها يف الدول االسالمية  -9
 وخمتلف الدول األخرى ، رغم جدوى وجناح وأمهية هذه االستثمارات .

 منهجية البحث : 
حمل البحث ، وحىت نتمكن من اختبار الفرضيات    واإلجابة على االشكالية املطروحة. اعتمادنا يف  حسب طبيعة هذا املوضوع

دراستنا هذه على املنهج الوصفي والتحليلي وذلك لتشخيص وحتليل ذلك املتغري االقتصادي املهم وهو االستثمار املسؤول اجتماعيا 
لى املراجع واملصادر اإلسالمية خاصة القران الكرمي         واألحاديث النبوية من وجهة نظر االقتصاد االسالمي. وذلك باالعتماد ع

الشريفة اليت تنص على املسؤولية االجتماعية لالستثمار. باإلضافة اىل الكتابات االسالمية من كتب و مقاالت يف جمالت علمية 
تعلقة باملوضوع . للوصول اىل نتائج كمحاولة لإلجابة عن  ومؤمترات دولية،  تناولت هذا املوضوع بإسهاب وإملام لكل اجلوانب امل

 السؤال املطروح ضمن االشكالية .
 خطة البحث : 

 لتغطية كل اجلوانب املتعلقة مبوضوع البحث قسمنا خطة البحث اىل ثالثة حماور اساسية  هي :
 االسالمي .احملور االول : مفاهيم اساسية لالستثمار واملسؤولية االجتماعية يف االقتصاد 

 احملور الثاين : تفعيل جماالت االستثمار املسؤول اجتماعيا يف ظل االقتصاد االسالمي .
 احملور الثالث : جتارب االستثمارات املسئولة اجتماعيا يف بعض الدول .

 أوال : مفاهيم أساسية لالستثمار و المسؤولية االجتماعية في االقتصاد االسالمي
 االسالمي : االستثمار في المنهج-1

االستثمار يف اللغة : مشتق من الثمر أي محل الشجر ، وأنواع املال والولد ) مثرة القلب (. والثمر أنواع املال ، والثمر الذهب 
. وكلمة استثمار مصدر الفعل استثمر ،  iوالفضة ، ومثر ماله أي مناه ، و يقال مثر اهلل مالك أي كثره ، وأمثر الرجل أي كثر ماله 

الدال على الطلب، وهي تعين استخدام املال أو تشغيله بقصد حتقيق مثرة هذا االستخدام ، فيكثر املال وينمو بذلك على مدى الزمن 
i . 

دته ، و ذلك باستغالل واالستثمار يف الشريعة االسالمية : يتجلى يف اجلهد الذي يبذله االنسان من أجل تنمية املال      وزيا
ية الثروات الطبيعية املتاحة استغالال أمثال . وال بد أن تتم عملية االستثمار يف ظل األحكام الشرعية وتوجه اىل تنمية الطاقات االنتاج
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املعامالت االسالمية اليت تليب حاجات اجملتمع وفقا ألولويات التنمية االسالمية ، والقيام بالنشاط االستثماري ينبغي أن يتقيد بقواعد 

                                                                    ، و يستند على العقيدة االسالمية والقيم األخالقية الناجتة عنها ومراعاة الصاحل العام فيما يقوم به من نشاط .                    
يف عدة ايات ، قال تعاىل : " هو الذي جعل لكم األرض ذلوال فامشوا يف  ولقد حث االسالم على االستثمار و تنمية املال

 .i. و قال أيضا : " هو أنشأكم من األرض واستعمركم فيها " iمناكبها و كلوا من رزقه و اليه النشور " 
اهلل للبشرية . ويف و يتجلى من هذه االيات الكرمية دعوة صرحية للعمل و الكسب يف األرض و استثمار طيباهتا اليت سخرها 
. وهنا وضع اهلل  iهذا السياق قال تعاىل أيضا : " و اخرون يضربون يف األرض يبتغون من فضل اهلل و اخرون يقاتلون يف سبيل اهلل " 

" كسب  -صلى اهلل عليه وسلم –. ويقول  iسبحانه و تعاىل مرتبة الضرب يف األرض وكسب الرزق يف مرتبة اجلهاد يف سبيل اهلل 
"ان اهلل قد استخلفنا  –رضي اهلل تعاىل عنه  –حلالل فريضة بعد فريضة " ) رواه الطرباين و البيهقي ( . و يقول عمر بن اخلطاب ا

على عباده لنسد جوعهم و نسرت عورهتم ونوفر هلم حرفتهم " . فمسؤولية احلاكم يلخصها عمر يف حتقيق التنمية االقتصادية بكل 
 أبعادها .

ونستخلص من هذه النصوص أن تنمية الدخل واالستثمار مفروض على كل انسان وعلى احلكام أيضا ، وأن االسالم حيرص 
على احملافظة على رأس املال ، مثلما هنى رسول اهلل )ص( عن بيع وسائل االنتاج وإنفاق مثنها القتناء طيبات استهالكية ، عن حذيفة 

 .  iقال : " من باع دارا مث مل جيعل مثنها يف مثلها مل يبارك له فيها "  -سلم  صلى اهلل عليه و  –أن رسول اهلل 
وقد تناول ابن خلدون يف مقدمته ، قضية التخصص وتقسيم العمل موضحا مدى أمهية ذلك يف رفع انتاجية العمل ، وهي 

 . iته شهرة فائقة يف علم االقتصاد نفس الفكرة اليت تبناها فيما بعد املفكر االقتصادي الغريب ادم مسيث واليت أكسب
و لقد عرف ابن خلدون رأس املال يف مقدمته ، عندما كان يتحدث عن العمران وما يستلزمه من تنوع احلاجات وتنوع 
النشاطات االقتصادية ، وحدوث التقسيمات االجتماعية للعمل ، ويذكر أن العمران حيتاج اىل مواعني وآالت ال تتم ااَل بصناعات 

 . iعددة من حداد و جنار و فاخوري مت
و نستخلص من هنا أن رأس املال عند ابن خلدون يتمثل يف السلع املادية اليت يستعني هبا االنسان يف عمله ، من أجل حتصيل 

عنه باملواد القوت الذي ليس ااَل قيمة العمل . وال يبدوا أن ابن خلدون قد فكر يف اعتبار قوة العمل املبذول يف االنتاج واملعرب 
 االستهالكية للعمال املنتجني ضمن عناصر رأس املال كما هو عند ادم مسيث و دفيد ريكاردو أو عند كارل ماركس .

 أهداف االستثمار في االسالم :-2
ثرة على ان اهلدف العام لالستثمار يف النظم الوضعية هو تعظيم األرباح بأقصى قدر ممكن ، ويعترب سعر الفائدة من العوامل املؤ 

ن اختاذ قرار االستثمار يف االقتصاديات الوضعية . ااَل ان هذا العامل غري وارد يف االقتصاد االسالمي ، حيث أن الربا حمرم شرعيا . لك
ال ميهل تعظيم األرباح و لكن ال جيعل هذه األرباح هدفا أساسيا و ينظر اىل املادة كوسيلة لتحقيق هدف أمسى  iاالستثمار االسالمي 

 وهو مصلحة اجملتمع املسلم . 
لذلك فان االستثمار االسالمي يستهدف أساسا التنمية بأبعادها املختلفة االقتصادية واالجتماعية واليت حتقق منفعة اجلميع 

، لذلك جيب االقبال واالهتمام باالستثمار  iالتحسينات (      –احلاجيات  –يف مقاصد الشريعة االسالمية )الضروريات واليت تتمثل 
 حسب األولوية كما يلي :

 مشاريع االستثمار الضرورية : –أ 
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والنفس والعقل والنسل   و هي مشاريع االستثمار اليت توفر الضروريات املتعلقة باملنتجات واخلدمات األساسية  حلفظ الدين  

واملال . و لقد عرف أبو اسحاق الشاطيب الضروريات بأهنا " األشياء اليت ال بد منها لقيام مصاحل الدين والدنيا حبيث اذا فقدت مل 
األركان  . وحفظ iجتر مصاحل الدنيا على استقامة ، بل على فساد      وهتارج و فوت النجاة والنعيم و الرجوع باخلسران املبني " 

وكل  اخلمسة املذكورة تشتمل على توفري احلد األدىن من املأكل واملشرب واملأوى والدواء والتعليم واألمن على احلياة والعرض واملال.
أن يتوفر لكل أفراد اجملتمع، لذا جيب توجيه االستثمار حنو املشاريع اليت تعمل على توفريها و بأقل التكاليف iهذا يعد ضروريا جيب 

 املمكنة حىت يتمكن كل فرد من اقتنائها واحلصول عليها .
ومن مث فان اهلدف من االستثمار يف االسالم هو احملافظة على هذه األركان اخلمسة ، واالهتمام أو العمل على انتاج ما يشبع 

 ثمار االسالمي .هذه الضروريات ، وعند توفر هذا القدر من الضروريات نكون قد حققنا اهلدف األساسي األول لالست
 مشاريع االستثمار لتوفير الحاجيات : –ب 

بعد توفري الضروريات بواسطة املشاريع االستثمارية السابقة ، تأيت يف املرحلة الثانية مشاريع االستثمار اليت تعمل على توفري 
لتخفيف عن العباد ويعترب توفريها من احلاجيات. ويقصد باحلاجيات كل ما يزيد عن احلد األدىن االسالمي من الضروريات ، بقصد ا

السنة املؤكدة . و من مث فان االستثمار االسالمي يهدف يف املرحلة الثانية اىل اشباع احلاجات ألجل التوسعة و رفع احلرج و املشقة ،  
شاطيب على أهنا : " أمور كوسائل النقل العامة وخدمات تصفية املياه ، والري وتنمية البيئة . فاحلاجيات كما عرفها أبو اسحاق ال

.     وبصفة عامة فان احلاجيات تسهل وتساعد من iمفتقر اليها من أجل التوسعة ورفع الضيق املؤدي يف الغالب اىل احلرج واملشقة " 
 أجل احملافظة على الضروريات فهي مكملة هلا .

 مشاريع االستثمار لتوفير التحسينات :  –ج 
رتبة الثالثة بعد استثمارات الضروريات واحلاجيات ، و يقصد بالتحسينات أو الكماليات " األخذ تأيت هذه االستثمارات يف امل

مبا يليق من حماسن العادات ، وجتنب األحوال املدنسات اليت تأنفها العقول الراجحات ، وهي أمور راجعة اىل حماسن زائدة على أصل 
. وعليه حيتاج األمر iبأمر ضروري وال حاجي وإمنا جرت جمرى التحسني و التزيني "املصاحل الضرورية واحلاجية ، اذ ليس فقداهنا مبخل 

يف اىل حتسني نوعية املنتجات ، وتوفري الراحة لإلنسان بإجياد مشاريع االستثمار اليت توفر احلياة السلمية  والسلع واخلدمات اليت تدخل 
وهذه  iا مما رزقكم اهلل حالال طيبا واشكروا نعمة اهلل ان كنتم اياه تعبدون "الطيبات من الرزق اليت أحلها اهلل . قال تعاىل : " فكلو 

التحسينات تتمثل يف صناعة الكماليات فهي مكملة للحاجيات ، قد يستطيع االنسان أن يستغين عنها . كما أن احلاجيات تكمل 
 الضروريات ، وأن الضروريات تعترب هي أصل املصاحل . 

د من ضرورة توجيه االستثمارات يف اجملتمع االسالمي أوال اىل كافة األنشطة اليت تشبع احلاجات و يف هذا السياق ال ب
 األساسية لألفراد ، مث االنطالق يف القيام باستثمار يؤدي اىل اشباع احلاجات الكمالية للمجتمع .

 التعريف و التأصيل االسالمي للمسؤولية االجتماعية : -3
 االجتماعية :تعريف المسؤولية  -1

لقد تعددت و اختلفت التعاريف املتعلقة باملسؤولية االجتماعية من مفكر اقتصادي اىل اخر ، و من منظمة وهيئة دولية اىل 
 أخرى نذكر على سبيل املثال ما يلي :
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م ( بأهنا : " مسؤولية رجال األعمال يف متابعة السياسات واختاذ القرارات ، و القياHoward Bowenعرفها ) -

 .iباألنشطة اليت تتالئم مع أهداف و قيم اجملتمع "
بأهنا : " التزام على منظمة األعمال جتاه اجملتمع الذي تعمل فيه ، وذلك عن طريق املسامهة مبجموعة    (Holmesعرفها ) -

وحل  كبرية من األنشطة االجتماعية مثل حماربة الفقر وحتسني اخلدمات الصحية ومكافحة التلوث ، وخلق فرص عمل
 .iمشكلة االسكان واملواصالت وغريها "

ويعرف البنك الدويل املسؤولية االجتماعية بأهنا : " تعين مسامهة قطاع األعمال يف حتقيق األهداف التنموية ، وهي تشري اىل  -
يتم من خالهلا األخذ بعني االعتبار االنشغاالت االقتصادية واالجتماعية    والبيئة من قبل املنظمات األعمال ، بطريقة 

تعظيم العوائد و ختفيض األضرار .  وحتمل املسؤولية االجتماعية الطابع الطوعي ، كما ميثل االلتزام القانوين احلد األدىن هلذه 
 . iاملسؤولية االجتماعية "

وع الشركات لتحقيق وعرفت الغرفة التجارية العاملية املسؤولية االجتماعية على أهنا : " مجيع احملاوالت اليت تساهم يف تط -
تنمية بسبب اعتبارات أخالقية واجتماعية ، وبالتايل فان املسؤولية االجتماعية تعتمد على املبادرات احلسنة من الشركات 

 . iدون وجود اجراءات ملزمة قانونيا ،      ولذلك فان املسؤولية االجتماعية تتحقق من خالل االقتناع والتعليم "
ال العاملي للتنمية املستدامة بأهنا : " االلتزام املستمر من قبل مؤسسات األعمال بالتصرف أخالقيا كما عرفها جملس األعم -

واملسامهة يف حتقيق التنمية االقتصادية والعمل على حتسني نوعية الظروف املعيشية للقوى العاملة وعائالهتم ، اضافة اىل 
 . iاجملتمع احمللي واجملتمع ككل " 

سؤولية االجتماعية هي طريقة عمل املؤسسة واليت من خالهلا تدمج االهتمامات والقضايا االجتماعية واملالحظ أن امل
والبيئية واالقتصادية يف صنع القرار . من أجل حتسني صورة الشركة من خالل اضفاء الصبغة األخالقية عليها وزيادة 

 .  iا وبالتايل زيادة الدخل واألرباحمصداقيتها مما يؤدي اىل زيادة االقبال عليها     وعلى منتجاهت
و مهما يكن يف األمر من اختالفات وتعدد تعاريف املسؤولية االجتماعية ، إال أن أغلبية التعاريف هتدف اىل اجياد 
العالقة االجيابية بني االستثمار أو املؤسسة واجملتمع ، أي أن املستثمر يبحث عن املشاريع اليت حتقق له التوازن ما بني 
اجلانب االقتصادي واالجتماعي      والبيئي بصفة طوعية والذي يساهم من خالله يف التنمية االقتصادية واالجتماعية على 

 حد سواء ، مبعىن أن أفراد اجملتمع يستفيدوا من االستثمار املقام دون التضحية أو التضرر بصاحب  االستثمار .
 التأصيل االسالمي للمسؤولية االجتماعية : -2
لقد بني االسالم منذ قرون مكانة املسؤولية االجتماعية يف النظام االسالمي يف عدة ايات قرآنية      وأحاديث نبوية شريفة ،   

فهي ليست جديدة بالنسبة للنظام االسالمي ، فحقوق املسلم كلها مسؤوليات اجتماعية ، فإذا كان الفرد مطالبا مبسؤولية اجتماعية 
واملؤسسات واهليئات تكون املسؤولية أكرب . فملكية املال يف املنظور االسالمي فهو هلل عز وجل ولقد فعلى مستوى اجلماعات 

 استخلف االنسان يف هذا املال ، وبالتايل فان هلل سبحانه حق يف املال أي حق اجملتمع .
هلل تعاىل ، هذا يف الوجوب . أما يف . واألداء االجتماعي هو اداء حلق ا iقال تعاىل : " وآتوهم من مال اهلل الذي آتاكم "

جانب التطوع واالستحباب فان األداء االجتماعي يستند اىل قيم األخوة االنسانية       والرمحة و التكافل و التعاون ، قال تعاىل : " 
خلالص هلل يتم تنظيم العالقات : . ويف ظل العقيدة السليمة والتوحيد اiوتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على االمث و العدوان " 
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 . iعالقة العبد بربه ، وعالقة االنسان مع غريه من الناس ، وعالقة االنسان مع البيئة واحمليط 

وبالتايل فان املسؤولية االجتماعية متأصلة يف االسالم ، وأدائها واجب ديين و فضيلة اسالمية من خالل التكافل االجتماعي ، 
 صلى اهلل عليه و سلم . -ر اهلل عز وجل وألمر رسوله فهي تؤدى طاعة ألوام

 مفهوم وتطور االستثمار المسؤول اجتماعيا :   -4
 مفهوم المسؤولية االجتماعية لالستثمار من منظور اسالمي : -1

لقد أكد االسالم على ضرورة استفادة اجملتمع من جراء االستثمارات واألعمال اليت تقوم هبا املؤسسات ، وتنعكس رؤية 
 االسالم ملشاركة االستثمارات يف التنمية االجتماعية من خالل عدة نشاطات منها : 

أي أن اجلهد االنساين كله جيب أن  حتقيق مبدأ تكافؤ الفرص للجميع بال تفريق بني جنس أو طبقة أو لون أو دين ، -
 .iيتعاون يف احداث التنمية االجتماعية الشاملة 

التكافل االجتماعي من خالله تساهم االستثمارات يف ضمان حقوق األفراد يف اجملتمع والزكاة هي أهم مظهر للتكافل  -
 االجتماعي .

على اجملتمع واالبتعاد عما حرمه االسالم مثل الربا واالحتكار االبتعاد عن املعامالت التجارية  واالستثمارية اليت تؤثر سلبا  -
 والغش والغنب والربح الفاحش واالكتناز .

ممارسة العمل اخلريي والعمل االجتماعي التطوعي سواء بالعمل أو التمويل ودعم املؤسسات اخلريية ، ومتويل املشاريع  -
 االجتماعية والتنموية .

 
 تماعيا :ثقافة االستثمار المسؤول اج -2

ان ثقافة االستثمارات املسؤولة اجتماعيا تتشابه مع تطوير الصناديق االسالمية املشرتكة . وهذه الصناديق االسالمية 
ساعدت على جذب املستثمرين من غري املسلمني اىل االستثمارات االسالمية ،  ومن مث جند أن االستثمارات املسؤولة اجتماعيا 

طلقة ، بل انه مفهوم أعيد اكتشافه . فكان أول صندوق أخالقي مشرتك يف الواليات املتحدة عام ليست مفهوما جديدا بصفة م
مسي بـ " صندوق باكس العاملي " أصبح متاحا أمام املستثمرين األفراد لكي يتجنبوا االستثمار يف قطاع القمار  والكازينو  9199

. 
اخلارجية مثل التلوث ، و يف هذا الصدد تتدخل احلكومة من خالل و تركز االستثمارات املسؤولة اجتماعيا على التكلفة 

بعض األدوات املالية والضريبية للحد من الظواهر اليت تضر باجملتمع ،       واحلد  من بعض النشاطات القانونية كصناعة 
استخدام هذه الضرائب يف الكحول والتبغ عن طريق فرض ضرائب مرتفعة على املبيعات لكي تسيطر و تقلل من االستهالك ، و 

 انشاء البين التحتية العامة .
وان صناديق االستثمارات املسؤولة اجتماعيا تلقى رواجا كبريا لدى املسلمني الذين يسعون وراء ذلك النوع من املمارسات 

، iا يف الواليات املتحدة األخالقية . ولقد تطورت مؤخرا صناعة التمويل االسالمي يف اطار حركة االستثمارات املسؤولة اجتماعي
حيث مت تواصل مجاعة من املسلمني األمريكيني الذين يسعون لالستثمار وفقا للممارسات االسالمية مع ) نيقوال قيصر ( مؤسس 
" ساتورنا كابيتال"  لكي ينشؤا صندوقا مشرتكا المتالك األسهم ، وفقا الحتياجاهتم الدينية و حيقق هلم هدفهم يف شراء األسهم 
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و كالمها االن  9112يليه " صندوق األمانة للنمو " عام  9199، و من مث مت انشاء " صندوق األمانة املشرتك " يف عام 

 . AMANXو                    AMAGXمدرج يف مؤشر ) داوجنز ( حتت الرمزين 
 من االستثمار المسؤول اجتماعيا الى استثمار األثر : -5

 :تعريف  استثمار األثر  -1
يشري مصطلح استثمار األثر اىل االستثمارات اليت يوظفها القطاع اخلاص بغية توليد أثر اجتماعي   وبيئي قابل للقياس اىل 
جانب العائد املايل ، وتوظف االستثمارات األثر من أجل خلق فرص عمل ، أو انشاء مساكن بأسعار معقولة يف املناطق ذات 

ب نظيفة أو لتعجيل النمو الزراعي يف املناطق الريفية ، وتسعى كذلك اىل حتسني فرص الدخل املنخفض ، أو لتوفري مياه شر 
. لذلك فان استثمار األثر يكمن ما بني التربع باملال للجمعيات اخلريية    iاحلصول على التعليم أو توفري خدمات صحية 

 واالستثمار ملصلحة الفرد االقتصادية اخلاصة . 
 ن االستثمار المسؤول اجتماعيا :اختالف استثمار األثر ع -2

ان االستثمار التقليدي املسؤول اجتماعيا يتجنب االستثمارات اليت تتعارض مع قيم املستثمرين ، أو اختيار فرص 
استثمارية عن فرص أخرى بسبب مساهتا االجيابية مثل الكفاءة يف ادارة الطاقة        والنفايات ، لكن هذه االستثمارات ال متيل 

مساعيها إلحداث أثر اجيايب بشكل خاص . كما أن االستثمار املسؤول اجتماعيا يركز على املخاطر و الفرص بعيدة األمد يف 
النامجة عن القضايا البيئية   واالجتماعية وقضايا احلوكمة وهذا بطريقة غري مباشرة ، لكن من دون السعي املباشر لتأثريها االجيايب 

ستثمار األثر على أنه مرحلة متطورة من االستثمار املسؤول اجتماعيا ، وأن ما مييزه عن غريه هو . وعليه ميكن النظر اىل ا
 االعالن الواضح  واملباشر منذ البداية  والرتكيز على احداث تأثري ملموس يف اجملتمع .
 ثانيةةا : تفعيل مجاالت االستثمار المسؤول اجتماعيا في ظل االقتصاد االسالمي 

 مؤشرات لألسواق االسالمية :انشاء  -1
للتواصل املباشر مع مركز صناعة التمويل االسالمي مبدينة ديب  1229لقد فتح " داوجنز " مكتبا له يف الشرق األوسط يف عام 

 ، اليت يقع هبا أيضا املقر املركزي لـ " املنتدى الدويل للتمويل االسالمي"         
. لكن هناك جدل قائم حول مدى بساطة أو تعقيد تنفيذ الشروط  9111االسالمي "  عام  و لذلك أسس " سوق داوجنز

هم املالية االسالمية بالنسبة ملديري االستثمار . وان الراغبني يف املشاركة يف صناديق االستثمار االسالمية لديهم عوامل مشرتكة مع غري 
، وهذا ما يفسر ازدياد التوجه حنو االستثمارات املسؤولة اجتماعيا ، وكنتيجة ممن يسعون وراء صناديق االستثمار املسؤولة اجتماعيا 

 لذلك تتداخل فلسفة التمويل االسالمي مع االستثمارات املسؤولة اجتماعيا .
 البنو  االسالمية الوجه االخر لعملة االستثمارات المسؤولة اجتماعيا : -2

ليجي وامتدت اىل تركيا ، حيث أنشأت بنوكا مثل " تركيا فينانس " حقائب لقد جتاوزت البنوك االسالمية جملس التعاون اخل
أنشأت تركيا مؤشر " آي سي اي " و  1299استثمارية تراعي املعايري االسالمية لتصبح االستثمارات مسؤولة اجتماعيا . ويف عام 

 . هو جزء من بادرة لتعزيز الصناديق األخالقية واالستثمارات املسؤولة اجتماعيا
ويف نفس الوقت يتنامى االستثمار املسؤول اجتماعيا يف باريس ، وسان فرانسيسكو ، وهونغ كونغ ، فوفقا لـ " منتدى 
االستثمار املستدام واملسؤول " يعد االستثمار املسؤول و املستدام من التوجهات واسعة النطاق يف االستثمار يف الواليات املتحدة 
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 تريليون دوالر . 19,1يليون دوالر من سوق االستثمار األمريكي الذي يبلغ يف جممله حاليا تر  9,29حيث أصبح يبلغ فيها 

ويرون بعض حمللي الصناعة املالية أن االستثمارات املسؤولة اجتماعيا حتقق مكاسب تفوق مزاياها األخالقية ، وهذه 
هنا تأخذ بعني االعتبار القضايا البيئية واالقتصادية ، وهي ما االستثمارات ذات املرجعية الدينية تعترب سوقا مستدامة وطويلة املدى أل

 تشجع املستثمرين يف هذا اجملال .
 صناديق االستثمار االسالمية وصناديق االستثمار المسؤولة اجتماعيا : -3
 صناديق االستثمار المسؤولة اجتماعيا : -1

األخرية يف البلدان املتقدمة هي صناديق االستثمار املسؤولة  من بني أنواع صناديق االستثمار األكثر دراسة يف االونة
اجتماعيا أو األخالقية . ويعرف صندوق االستثمار بصفة عامة بأنه " وعاء مايل لتجميع مدخرات األفراد واستثمارها يف األوراق 

ااَل أن اجلذور  iن ودرجة تقبلهم للمخاطر "املالية من خالل جهة ذات خربة يف ادارة حمافظ األوراق املالية وفقا لرغبات املستثمري
احلديثة لالستثمار االجتماعي تعود اىل املناخ السياسي لسنوات الستينات من القرن املاضي ، وذلك مع ظهور عدة قضايا مثل 

ديق االستثمارية البيئة واحلقوق املدنية والطاقة النووية ، اليت زادت من الوعي االجتماعي للمستثمرين ، فوفقا لذلك بدأت صنا
بنية واضحة بتلبية مطلب دمج املعايري األخالقية واالجتماعية يف عملية االستثمار ، وأدى ذلك اىل زيادة كبرية يف أصول صناديق 

 .iاالستثمار املدارة بشكل أخالقي 
وتفضيالت املستثمرين و من أهم البواعث على ظهور الصناديق االستثمارية ذات املسؤولية االجتماعية هو حتقيق رغبات  

اليت ال تتحقق بصفة مباشرة يف األسواق ، ومن أهم تلك التفضيالت  مايسمى باألولويات االجتماعية ، اذ أن كثريا من 
 . iاملستثمرين يطمح لتحقيق أرباح إال أنه يرغب أن يكون ذلك مقيدا بتحقيق أغراض دينية أو اجتماعية أو سياسية 

ستثمار املسؤولة اجتماعيا هي حمافظ أوراق مالية أو مؤسسات مالية هتدف اىل االستثمار اجلماعي وبالتايل فان صناديق اال
لألوراق املالية، عن طريق جتميع مدخرات املستثمرين اخذة بعني االعتبار األثر االجتماعي االجيايب و تقليل األضرار البيئية وعدم 

 طيم النسيج االجتماعي واألخالقي للمجتمع .احداث االختالالت االقتصادية طويلة األجل أو حت
 صناديق االستثمار االسالمية : -2

مع انشاء البنوك االسالمية ، بدأ التفكري يف انشاء صناديق االستثمار االسالمية ، حيث مت انشاء العديد منها يف الدول العربية 
ى انشاء هذه الصناديق ، استحداث العديد من األدوات وغريها ، لتعمل على االستثمار وفق الشريعة االسالمية ، و مما ساعد عل

 . iاالستثمارية وقيام بعض املؤسسات املالية االسالمية بدراسة الضوابط الشرعية لالستثمار يف أوراق مالية لشركات قائمة
تثمرين يف صورة وحدات أو وتعترب صناديق االستثمار االسالمية " أحد املؤسسات املالية االسالمية اليت تتوىل جتميع أموال املس

صكوك استثمارية ، ويعهد بإدارهتا اىل جهة من أهل اخلربة             واالختصاص ، لتوظيفها وفقا لصيغ االستثمار االسالمية 
مية املناسبة ، على أن يتم توزيع صايف العائد فيما بينهم حسب االنفاق . و حيكم كافة معامالهتا أحكام و مبادئ الشريعة االسال

 " .iوالقوانني والقرارات       والتعليمات احلكومية واللوائح والنظم الداخلية 
وتعترب املقاربة االسالمية يف االستثمارات وصناديق االستثمار متوافقة واملسؤولية االجتماعية لالستثمارات ، وزيادة عنها فهي 

 .iقائمة بآليات البنوك االسالمية أي بدون مداخيل  ربوية 
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 الثا : تجارب االستثمارات المسؤولة اجتماعيا في بعض الدول ث
 استثمار األثر في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا : -1

الصادر ضمن الئحة ضمت " سوق تل" يف فلسطني و " سوق  1299لقد وضع تقرير أثر االستثمار يف األسواق الناشئة عام 
. فقد طور األول اهلاتف احملمول بغية حتسني وصول اجملتمعات  iألثر يف املنطقة الطيب " يف لبنان كمثالني عن استثمارات ا

احمللية اىل خدمات االغاثة ، يف حني ساعد الثاين على حتسني تسويق منتجات صغار املزارعني . كما تضمنت الئحة مستثمري 
بريا يف منطقة الشرق األوسط األثر املتواجدين يف منطقة الشرق األوسط ومشال افريقيا ، على أن بطالة الشباب متثل حتديا ك

فان خلق فرص عمل من خالل شركات صغرية ومتوسطة هو اآلن جمال اهتمام واسع، وتشري التقارير  ومشال افريقيا ، وبالتايل
االقتصادية اىل أن منطقة الشرق األوس و مشال افريقيا حتتل مرتبة منخفضة باملقارنة مع مناطق أخرى من حيث حجم 

 و قيمتها . استثمارات األثر
 تجارب بعض البنو  االسالمية في مجال المسؤولية االجتماعية : -2

اختذت البنوك االسالمية عدد من املبادرات يف جمال املسؤولية االجتماعية ، وقد تنوعت تلك املبادرات من حيث الدور الذي 
و منها ما يتعرض لرعاية املعاقني ، فيما ركز تلعبه ضمن مسؤوليتها االجتماعية ، ومن تلك املبادرات ما يهتم بالتكافل ، 

 الكثريون على قضايا البيئة ، ومت رصد مبادرة للحد من التمييز العنصري يف جنوب افريقيا أطلقها بنك الربكة االسالمي .
 بيت التمويل الكويتي : -أ

عن  1292لثاين والثالثون لعام ، وقد أفصح التقرير السنوي ا 9199يعد أول مصرف اسالمي يف دولة الكويت تأسس عام 
 ما يلي :

 يتم احتساب الزكاة وفقا ألحكام الشريعة االسالمية ومبادئها . -
مت االفصاح عن األنشطة االجتماعية اليت يتم االهتمام هبا مثل : التعليم والصحة والشباب      وخدمة ذوي االحتياجات  -

، وكذا دعم األنشطة اخلريية واالجتماعية للعديد من اهليئات واجلمعيات اخلاصة ورعاية احملتاجني . ومساعدة األسر املتعففة 
 الرمسية .

، األنشطة االجتماعية اليت قام هبا مثل: دعم األعمال اخلريية  1292و بني تقرير املسؤولية االجتماعية هلذا البنك عام  -
تيني الدارسني يف اخلارج ، ودعم أصحاب داخل الكويت و خارجها ، واملشاركة يف محالت االغاثة ودعم الطالب الكوي

 املشروعات الصغرية ، وإنشاء مراكز االسعاف واملراكز الصحية ودعم ذوي االحتياجات اخلاصة .
 بنك فيصل االسالمي المصري :-ب

املسامهني ، يهتم باملسؤولية االجتماعية ، و يلتزم بدفع الزكاة نيابة عن  9191يعترب أول بنك اسالمي يف مصر ، تأسس عام 
 وأصحاب حسابات االستثمار وهناك عددا من األنشطة االجتماعية اليت قام هبا البنك منها :

 . 1229مت تأسيس صندوق الزكاة دار كفالة الطفل اليتيم يف منطقة املقطم يف القاهرة  وبدأ نشاطه يف يناير عام  -
لزكاة من أجل تدريب مستحقي الزكاة ليصبحوا قادرين على مت تأسيس مركز التدريب املهين ، وهو مركز تابع إلدارة صندوق ا -

 االنتاج .
 يتم منح القروض احلسنة لذوي االحتياجات والذين يعانون من ظروف طارئة . -
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تبني ميزانية صندوق الزكاة مبالغ حسابات االستثمار اخلريي املودعة يف صندوق الزكاة ،      واملبالغ احملصلة لقاء الزكاة  -

 1292، وحقوق مستحقي الزكاة . وقد بلغت حسابات االستثمار اخلريي اليت أودعها أهل الرب واخلري لغاية والتربعات 
 مليون جنيه مصري ، تصرف عوائدها يف املصارف الشرعية للزكاة وأعمال الرب واخلري . 92حوايل 

املدن اجلامعية تديرها ادارة  اجلامعات املعنية ، من األنشطة االجتماعية اليت مت االفصاح عنها : انشاء املساكن الطالبية يف  -
ورعاية طالب العلم ، وعمارة املساجد واجلمعيات اخلريية ،    وتزويد املستشفيات احلكومية واملستوصفات الطبية يف 

 الطفل اليتيم .األحياء الشعبية باألجهزة الطبية ،        وتنظيم مسابقات القران الكرمي سنويا ، واإلنفاق على دار رعاية 
 البنك االسالمي األردني :-ج

 Dinarوحصل على  جائزة أفضل مؤسسة مالية يف جمال املسؤولية االجتماعية من طرف  9199تأسس هذا البنك عام 
Standard وDar AL-Istithmar  وقد شارك هذا البنك يف خدمة اجملتمع على عدة مستويات ومن خالل عدة .

وسائل منها : القروض احلسنة ، التربعات ، برنامج متويل احلرفيني ، تدريب الطالب و املشاركة يف محاية البيئة . فهذا البنك 
 ساهم يف اجملاالت التالية :

مية كمؤسسة اجتماعية تقوم على مبادئ التعاون والتكافل االجتماعي ، أسس البنك االسالمي األردين شركة التأمني االسال -
 . iوشارك يف تأسيسها العديد من الشركات املالية والتجارية         والصناعية والعقارية واخلدمية داخل األردن وخارجه 

ماليني دينار  9,9حوايل  1221سنة بلغ امجايل التربعات اخلريية ملختلف اجلهات واحملافظات منذ تأسيس البنك اىل غاية  -
 ، وزعت على اجلمعيات اخلريية واألنشطة والربامج التعليمية . iأردين 

وضع البنك عدة سياسات هتدف اىل احملافظة على البيئة ، منها منع التدخني يف مباين البنك ، وعدم توجيه التمويل اىل  -
يارات القدمية نظرا لتأثرياهتا الضارة بالبيئة ، والتأكد من أن التمويل مؤسسات التصنيع والتجارة يف التبغ ، ومنع متويل الس

 املوجه للمصانع اليت تأخذ باملعايري البيئية للحد من االنبعاثات الضارة .
 نمو وتطور صناديق االستثمار االسالمية في العالم : -3

،  1222صندوق اسالمي سنة  922حيث تتجاوز  تطور عدد صناديق االستثمار االسالمية يف أحناء العامل بشكل ملحوظ ،
. وذلك بزيادة مستمرة . ووصل حجم األصول i 1292صندوق يف الربع األول من سنة  992ووصل عددها اىل أكثر من 

بليون دوالر يف هناية   11,1بعدما كان  1292بليون دوالر يف بداية عام  91,9املدارة يف صناديق االستثمار االسالمية اىل 
1222i. 

سلبا على صناديق االستثمار التقليدية ، مما أدى اىل اخنفاض أصوهلا املدارة  1229 – 1229ولقد أثرت األزمة املالية العاملية 
، ومع  ذلك فان صناديق االستثمار االسالمية  1229تريليون دوالر هناية   91اىل  1229تريليون دوالر سنة  19,9من 

 . iء األزمة املاليةاستمرت يف االرتفاع حىت أثنا
وتعترب صناديق االستثمار االسالمية ، اليت جتمع بني املسؤولية االجتماعية لالستثمارات واملسؤولية األخالقية وتتوافق مع الشريعة 

سلمني االسالمية ، من بني التطورات اليت شهدهتا الصناعة ااملالية يف االونة األخرية ، اذ استمرت يف النمو واستقطاب أموال امل
 وغري املسلمني ، وصمدت أثناء األزمة املالية عكس الصناديق التقليدية . وغري املسلمني وانتشرت يف بالد املسلمني        

 المسؤولية االجتماعية لالستثمار األجنبي المباشر : -4



 1026 أيار -العدد الثاني -مجلة اإلدارة والقيادة اإلسالمية                    المجلد األول

  
 - 013 - 

 
  

                                                                                                        
 أهمية المسؤولية االجتماعية للشركات المتعددة الجنسيات : .أ 

االجتماعية للشركات متعددة اجلنسيات ظهرت مع تزايد وانتشار أنشطة تلك الشركات يف ظل العوملة ، ان أمهية املسؤولية 
وان التغريات يف طبيعة أمهية نشاط الشركات متعددة اجلنسيات قد زادت من أمهية املسؤولية االجتماعية ، كون تأثري هذه 

عوملة االقتصاد لتصل اىل حضارة اجملتمع الوطنية من خالل اليات الشركات على العامل برمته ، واليت ازدادت بشكل كبري ضمن 
حقوق امللكية وغريها واليت تعكس أهدافها املتزايدة ، فبدت الشركة أكثر قدرة على اخرتاق الثقافات الوطنية        والعالقات 

 القيم اخلارجية بوصفها جمتمعات تابعة .االجتماعية ، هذا التأثري خلق قلق للحكومات وخاصة الدول النامية واليت تؤثر فيها 
 اهتمام الهيآت والمنظمات الدولية بالمسؤولية االجتماعية لالستثمار األجنبي المباشر : .ب 

لقد ظهرت وتطورت جمموعة من التطلعات واحلوافز اليت من شأهنا أن تساعد على زيادة دمج      ومشاركة القطاع اخلاص 
لورت على الصعيد الدويل عدة مرتكزات     وأسس عمل باتت تعد من قبل املراجع الواقعية يف يف املسؤولية االجتماعية ، وتب

 حتديد نطاق وأبعاد املسؤولية االجتماعية لالستثمار نذكر منها :
 الميثاق العالمي لألمم المتحدة : -1

األمم املتحدة الشركات للتحلي صدر امليثاق العاملي لألمم املتحدة ، وهو مبادرة دولية دعت مبقتضاها  9111يف عام 
بروح املواطنة املؤسسية ، وزيادة مسامهاهتا يف التصدي لتحديات العوملة، واملشاركة الطوعية يف التنمية املستدامة . وقد تضمن هذا 

مليثاق تؤكد امليثاق عشرة مبادئ يف نطاق حقوق االنسان ومعايري العمل ومحاية البيئة ومكافحة الفساد . وبالتوقيع على هذا ا
 الشركات على التزامها مبسؤوليتها االجتماعية وفقا ملبادئ هذا امليثاق .

وجتدر االشارة اىل عدم وجود معايري حمددة للتعرف على مدى التزام الشركات بتنفيذ املبادئ العشر للميثاق العاملي ، فقد 
ى ذلك أو التأكد من حتقق هذا االلتزام . كما أن البعض االلتزام هبا دون وجود أي  معايري أو شواهد تدل عل iتدعى الشركات

يرى أن هذه املبادئ تتعلق حبقوق االنسان وحقوق العمال والبيئة ومكافحة الفساد ، ومن مث ال ميكن أن يكون االلتزام هبا 
 طواعية ، بل ال بد أن يكون هناك نوع من االلتزام القانوين هبا .

 ( : OCDEمية االقتصادية ) ارشادات منظمة التعاون و التن  -2
( ، و املتعلقة باملسؤولية االجتماعية لرأس املال  OCDEمن طرف منظمة )  1229صدرت هذه االرشادات عام     

املستثمر يف البلدان املضيفة ، و هتدف هذه التوصيات اىل التأكد من أن هذه الشركات املستثمرة حترتم السياسات والنظم االجتماعية 
لتشجيع املسامهة االجيابية للقطاع اخلاص يف النشاط االقتصادي واالجتماعي والبيئي من  iيف البلدان اليت تعمل هبا، و ذلكالسائدة 

 أجل التنمية املستدامة.
 غري أن هذه التوجيهات غري ملزمة إال أهنا تفيد يف توفري الثقة بني الشركات عابرة القارات مع البلدان اليت تعمل هبا والعاملني
فيها . وهذه التوجيهات متمثلة يف حقوق االنسان واإلفصاح عن املعلومات     ومكافحة الفساد ودفع الضرائب وعالقات العمل 

 والبيئة ومحاية املستهلك .
 اعالن منظمة العمل الدولية : -ج

ادئ اليت تتبناها منظمة العمل ، و قد مت تعديل هذا االعالن أكثر من مرة ليتواكب مع املب 9199لقد صدر هذا االعالن عام 
. و يهدف االعالن اىل تشجيع املسامهة االجيابية للشركات عابرة القارات يف دفع التنمية  1229و  1229الدولية ، خاصة سنوات 
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 . االقتصادية واالجتماعية يف البلدان اليت تعمل هبا      وتقليل الصعوبات اليت تواجهها هذه الشركات خالل تأدية مهامها

و قد تضمن هذا االعالن املبادئ املتعلقة باجلوانب االجتماعية لنشاط هذه الشركات واليت يتعني عليها  وعلى كل من 
احلكومات ومنظمات األعمال احرتامها، وتشمل رفع مستوى التشغيل يف البلدان املضيفة  ومراعاة املساواة يف املعاملة وإتاحة فرص 

ألمان للمشتغلني وتشجيع التدريب وتوفري ظروف مواتية للمعيشة والعمل واالهتمام بالعالقات الصناعية . التشغيل وتوفري االستقرار وا
 . iو تتسم هذه املبادئ أيضا بأهنا غري الزامية وأن تطبيقها يكون على حنو تطوعي 

االجتماعية لرأس املال املستثمر يف وكل هذه املبادئ تعترب كأساس لتشجيع الشركات على االلتزام بالسياسة اخلاصة باملسؤولية 
 البلدان املضيفة .

 
 الخاتمةةةةةةةةةةةةةةةةة :

بعد تناولنا ملوضوع املسؤولية االجتماعية لالستثمار من منظور االقتصاد االسالمي ، تبني ان هذا النوع من االستثمارات 
الدول االسالمية ، ملاله من اثار اجيابية على اجملتمع ومسامهته يف املمارس يف اطار املعامالت االقتصادية االسالمية له تأثري مفيد لكل 

التنمية االقتصادية واالجتماعية ، وكذا احملافظة على االستقرار االجتماعي واالقتصادي وتفادي االزمات االقتصادية واملالية املمكنة 
دئ االسالمية واآلثار االجيابية اليت تنعكس على اجملتمع وكل احلدوث ، نتيجة ألخذ املستثمر بعني االعتبار كل القيم واألخالق واملبا

 املتعاملني مع هذا املستثمر .
قبل الوصول اىل نتائج البحث ينبغي اعطاء نتائج اختبار الفرضيات املطروحة يف بداية الدراسة لتأكيد أو اختبار فرضيات الدراسة : 

 نفي هذه الفرضيات :
ة االوىل ، واليت مفادها ان املسؤولية االجتماعية لالستثمارات متأصلة يف الشريعة االسالمية ، لقد مت تأكيد واثبات الفرضي -9

وكانت هذه االخرية سباقة يف ارساء هذا املبدأ قبل ظهور النظريات واألفكار االقتصادية املعاصرة اليت أعادت اكتشاف هذا املوضوع . 
حماور هذا البحث من آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة اليت تنص على  و كان تأكيد هذه الفرضية من خالل ما ذكر خالل

 املوضوع.
الفرضية الثانية مؤكدة و صحيحة هي االخرى ، و اليت تتمثل يف حرص الشريعة االسالمية على وجوب اهتمام  -1

احملور االول من البحث وذلك من خالل االستثمارات مهما كان نوعها باملسؤولية االجتماعية لكل املتعاملني معها ، وهذا ماأكده 
 األدلة الشرعية املذكورة والواضحة يف هذا املوضوع .

الفرضية الثالثة واألخرية صحيحة ومؤكدة، واليت تنص على حمدودية وقلة انتشار جتارب االستثمارات املسؤولة اجتماعيا اليت  -9
ول األخرى ، مقارنة باالستثمارات التقليدية األخرى اليت ال تلتزم بقواعد تلتزم مببادئ الشريعة االسالمية يف الدول االسالمية والد

الشريعة االسالمية . وهذا ما أكده احملور الثالث للبحث الذي تناول التجارب امليدانية لالستثمارات املسؤولة اجتماعيا يف بعض الدول 
. 

 ج التالية :من خالل ما ذكر يف هذا البحث توصلنا اىل النتائنتائج البحث : 
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ان مفهوم االستثمار يف االقتصاد االسالمي يتجلى يف استغالل وتنمية املال والطاقات االنتاجية اليت تليب و تعود بنفع على  -

اجملتمع ، وهذا ما أغفله االقتصاد الوضعي الذي يركز فقط على استغالل املال و تنميته دون األخذ بعني االعتبار انعكاس 
 على اجملتمع .اآلثار االجيابية 

ان االستثمار يف االسالم يوجه أوال اىل كافة األنشطة اليت تشبع احلاجات األساسية لألفراد ، مث االنطالق يف القيام  -
 باالستثمار الذي يؤدي اىل اشباع احلاجات الكمالية للمجتمع وهذا استنادا اىل مقاصد الشريعة االسالمية .

متأصل يف االسالم منذ قرون ، فأداها واجب ديين       وفضيلة اسالمية طاعة ألوامر ان املسؤولية االجتماعية هي موضوع  -
اهلل عز و جل وألمر رسوله صلى اهلل عليه و سلم ، قبل أن يكون أفكارا و نظريات أو تنفيذا التفاق عاملي أو دعوات من 

 نظم وضعية مستوردة .
اعية مع مراعاة متطلباهتا ، يعد واجبا دينيا    وأخالقيا جتاه اجملتمع . ان قيام املشروعات االستثمارية مبسؤولياهتا االجتم -

وذلك من خالل عدة أساليب مثل : تكافؤ الفرص للجميع والتكافل االجتماعي وتأدية الزكاة واحلقوق الواجبة للعمال 
 الكتناز .والصدقات ، واالبتعاد عن املعامالت احملرمة كالربا واالحتكار والغش والربح الفاحش وا

ان التوجه حنو االستثمارات املسؤولة اجتماعيا يف ظل االقتصاد االسالمي ، هي يف ازدياد     وتطور ملحوظ ولكنها غري   -
كافية يف بعض البلدان االسالمية وغري االسالمية ، ملا حققته من مكاسب وجناحات ، باعتبار هذه االستثمارات ذات 

امة و طويلة املدى اليت تأخذ بعني االعتبار القضايا البيئية واالجتماعية واالقتصادية ، وهذا املرجعية الدينية متثل سوقا مستد
 ما يشجع استقطاب املستثمرين يف هذا اجملال .

لقد جتسدت و ترمجت االستثمارات املسؤولة اجتماعيا يف ظل االقتصاد االسالمي يف العديد من الدول ، من خالل عدة  -
: مؤشرات األسواق االسالمية  والبنوك اإلسالمية   وصناديق االستثمار االسالمية ، رغم ذلك تبقى  أدوات استثمارية مثل

 هذه االستثمارات حمدودة وغري كافية يف أغلبية الدول االسالمية .
ولة اجتماعيا اليت تأخذ على ضوء النتائج املتوصل اليها ، ومن أجل التفعيل والتجسيد يف امليدان ملشاريع االستثمار املسؤ التوصيات : 

 بعني االعتبار مبادئ ومقاصد الشريعة االسالمية يف كل الدول  وخاصة الدول االسالمية نقدم التوصيات التالية :
جيب أن يعترب رجال األعمال أصحاب االستثمارات يف اجملتمعات االسالمية أن دافع قيامها باملسؤولية االجتماعية ليس  .9

طات من طرف اجملتمع واملنظمات غري احلكومية ، وإمنا هي واجب ديين متأصل يف الشريعة االسالمية جملرد االستجابة للضغو 
 ، وهم مطالبون بأدائه رغبة يف ارضاء اهلل عز و جل .

ضرورة حتسني دور االعالم يف اجملتمعات االسالمية ، لتعريف اجملتمع بالفرص االستثمارية املسؤولة اجتماعيا واملتاحة اليت  .1
ارس يف اطار املبادئ االسالمية ، واليت حتما تؤدي اىل املسامهة يف التنمية االقتصادية والتنمية االجتماعية على حد سواء مت
. 

ضرورة تبين املشروعات االستثمارية منظومة متنوعة وشاملة من الربامج االجتماعية يف اطار اسرتاتيجية واضحة يف الدول  .9
 ق ثقافة املسؤولية االجتماعية  واليت تتواكب وقضايا واحتياجات اجملتمع وأفراده .االسالمية ، هبدف تأسيس وتعمي

دعوة الفقهاء واملفكرين واملتخصصني يف االقتصاد االسالمي ، من أجل وضع أسس وقواعد  وإجراءات ميدانية واضحة  .2
ني اىل ضرورة املشاركة بروح إلنشاء مشروعات استثمارية مسؤولة اجتماعيا ، هبدف استقطاب رجال األعمال املسلم
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اسالمية ، وطرح هذا املوضوع بإحلاح على الساحة االقتصادية واالجتماعية العاملية ، من أجل تعميق النظرة االسالمية 

 وتفعيلها يف واقع العمل االجتماعي للمشروعات االستثمارية للرفع من تنافسيتها مقابل االستثمارات التقليدية األخرى 
ونشر وتوسيع االستثمارات املسؤولة اجتماعيا اليت تعمل يف ظل املبادئ االسالمية يف كافة الدول االسالمية ، جيب اقامة  .9

مع العمل على نشر هذه الثقافة يف الدول األخرى ، للتأكيد على أن االسالم شريعة خالدة متوافقة مع كافة متطلبات احلياة 
 االنسانية واالجتماعية .
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