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عن المجلة
جملة علمية دولية حمكمة تعنى بن�شر البحوث يف جماالت االقت�صاد وال�صريفة الإ�سالمية،
وت�صدر هذه املجلة مرتني يف ال�سنة.
تهدف املجلة �إىل �إتاحة الفر�صة للباحثني واملتخ�ص�صني لتحكيم ون�شر نتاجهم العلمي(عربي
اجنليزي) من بحوث ودرا�سات يف جمال االقت�صاد وال�صريفة الإ�سالمية ،كما تهدف �إىل ن�شر
الوعي املعريف من خالل �إتاحة هذه البحوث والدرا�سات للم�ستفيدين من و�سائط الن�شر الورقية
وااللكرتونية.

الرؤية
�أن تكون جملة علمية دولية رائدة يف جمال ال�صناعة املالية الإ�سالمية.

الرسالة
ن�شر البحوث العلمية املحكمة يف جمال ال�صناعة املالية الإ�سالمية ،وفق املعايري العاملية املعتمدة.

االهداف
ـ �إتاحة الفر�صة للباحثني حملي ًا وعاملي ًا للتحكيم والن�شر يف جمال ال�صناعة املالية الإ�سالمية.
ـ الإ�سهام يف دعم وتطوير ال�صناعة املالية الإ�سالمية من خالل البحوث العلمية املت�سمة بالأ�صالة
والتجديد وفق املعايري العلمية املعتربة.
ـ حتقيق عاملية ال�صريفة الإ�سالمية وفق الر�ؤية الع�صرية ب�ضوابطها ال�شرعية و�أخالقياتها
املهنية.
ً
ً
ـ ت�أ�سي�س مكانز للمعلومات حتقق املرجعية العلمية للمجلة بحيث تكون �سجال وثائقيا للبحوث
والدرا�سات يف جمال ال�صناعة املاليةالإ�سالمية.

العناوين للتواصل:
info@mashurajournal.com
http://www.mashurajournal.com
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هيئة التحرير
رئي�س التحرير
د .خالد بن �إبراهيم ال�سليطي

نائب رئي�س التحرير
د� .أ�سامة قي�س الدريعي

مدير التحرير
د .ف�ؤاد حميد الدليمي

فريق التحرير
حممد م�صلح الدين م�صعب(ماج�ستري)
حممد نفيل حمبوب(ماج�ستري)

الهيئة االستشارية
• د .خالد �إبراهيم ال�سليطي املدير العام احلي
الثقايف(كتارا)(قطر).
• �أ.د .عائ�شة يو�سف املناعي عميد كلية الدرا�سات
اال�سالمية يف جامعة حمد بن خليفة(قطر).
• �أ.د .يو�سف حممود ال�صديقي عميد كلية ال�شريعة
والدرا�سات اال�سالمية يف جامعة قطر(قطر).
• �أ.د .عيا�ض بن نامي ال�سلمي مدير مركز
التميز البحثي بجامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية(ال�سعودية).
• د .العيا�شي ال�صادق فداد باحث بق�سم االقت�صاد
الإ�سالمي والتنمية والتعاون االقت�صادي باملعهد
الإ�سالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإ�سالمي
للتنمية جـدة(اجلزائر).
• �أ.د .علي حممد ال�صوا ع�ضو هيئة الفتوى والرقابة
ال�شرعية ببنك الأردن دبي الإ�سالمي(االردن).
• �أ.د .نظام حممد هندي عميد كلية الإدارة
واالقت�صاد ،جامعة قطر(قطر).
• د .خالد �شم�س عبدالقادر ـ �أ�ستاذ يف ق�سم املالية
واالقت�صاد بجامعة قطر(قطر).
• �أ.د� .صالح قادر كرمي الزنكي رئي�س ق�سم الدرا�سات
الإ�سالمية كلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية جامعة
قطر(قطر).
• د .ع�صام خلف العنزي ع�ضو هيئة التدري�س يف كلية
ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية جامعة الكويت(الكويت).

• د .ال�سيد عبد اللطيف ال�صيفي �أ�ستاذ م�شارك كلية
الدرا�سات اال�سالمية جامعة حمد بن خليفة قطر(م�صر).
• د .مراد بو�ضاية مدر�س منتدب بجامعة الكويت
بكليتي ال�شريعة واحلقوق(اجلزائر).
• د� .أ�سامة قي�س الدريعي الع�ضو املنتدب الرئي�س
التنفيذي �شركة بيت امل�شورة(قطر).
• �أ.د .حممد ن�صران بن حممد عميد كلية الدرا�سات
الإ�سالمية اجلامعة الوطنية املاليزية(ماليزيا).
• �أ.د .عبد الودود ال�سعودي ا�ستاذ م�شارك يف ق�سم
الفقه و�أ�صوله يف كلية ال�شريعة والقانون جامعة ال�سلطان
ال�شريف علي الإ�سالمية ب ــرون ــاي(بروناي).
• د .ف�ؤاد حميد الدليمي رئي�س جمموعة الرقابة
والتدقيق لدى بيت امل�شورة لال �ست�شارات املالية(العراق).
• د� .أحمد بن عبد العزيز ال�شرثي ا�ستاذ م�ساعد يف
ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية �إدارة الأعمال جامعة �سلمان بن
عبد العزيز ال�سعودية(ال�سعودية).
• د .وائل م�صطفى ح�سن حما�ضر جامعي(م�صر).
• د� .إبراهيم ح�سن حممد جمّال حما�ضر يف اجلامعة
الوطنية(اليمن).
• د .ب�شر حممد موفق لطفي كلية �إدارة الأعمال
جامعة اململكة(البحرين).

نبذة عن الجهة المصدرة
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نبذة عن شركة بيت المشورة
لالستشارات المالية
توطئة:
�شركة بيت امل�شورة لال�ست�شارات املالية هي �شركة م�ساهمة قطرية غري ربحية ت�أ�س�ست عام 2007م،
وتعد الأوىل يف دولة قطر يف تقدمي اال�ست�شارات املالية ال�شرعية والرقابة والتدقيق للم�ؤ�س�سات
املالية الإ�سالمية ،بالإ�ضافة �إىل اال�ست�شارات الإدارية والتدريب والتطوير.
تعمل على تقدمي احللول والأعمال الإبداعية �ضمن نطاق خدماتها لل�شركات والأفراد ،ولأجل رفع
م�ستوى الأداء ان�ضمت �شركة بيت امل�شورة لع�ضوية حتالف جمموعة( ،)LEAوهي �شركة �أمريكية
تعترب ثاين �أكرب �شركة عاملية متخ�ص�صة يف اال�ست�شارات والتدقيق.
ومن �أجل مواكبة التطور ال�سريع يف قطاع التمويل الإ�سالمي عمدت �شركة بيت امل�شورة �إىل تقنني
�أعمال الهيئات ال�شرعية والتدقيق والرقابة متا�شي ًا مع التطور ال�سريع واالنت�شار الوا�سع لأعمال
التمويل الإ�سالمي يف العامل ،بالإ�ضافة �إىل االهتمام باجلانب العلمي واملعريف املتمثل يف ن�شر
املفاهيم والقيم والأخالق املالية الإ�سالمية ،لتكون �شريك ًا حقيقي ًا يف جناح العمل امل�صريف الإ�سالمي.

ر�ؤيتنا:
�أن نكون �شركة رائدة عاملي ًا يف تقدمي اال�ست�شارات ال�شرعية والتدقيق والتطوير والتدريب يف جمال
ال�صناعة املالية الإ�سالمية.
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ر�سالتنا:
ن�شر املفاهيم والقواعد والأحكام املتعلقة بال�صناعة املالية الإ�سالمية ،ومتابعة تطبيقها ب�أعلى معايري
اجلودة والتميز من خالل الأ�ساليب العلمية احلديثة والعن�صر الب�شري امل�ؤهل.

قيمنا:
الأمانة امل�صداقية االحرتافية ال�شفافية روح الفريق ال�سرية.

�أهدافنا:
• ن�شر ثقافة ال�صناعة املالية الإ�سالمية داخل دولة قطر وخارجها.
• ا�ستحداث وتطوير منتجات مالية �إ�سالمية تواكب النمو يف ال�صناعة املالية الإ�سالمية وتدعيم
و�ضعها التناف�سي.
• اال�ستثمار يف العن�صر الب�شري لإعداد كوادر م�ؤهلة علمي ًا وعملي ًا يف جمال الهيئات اال�ست�شارية
والرقابة والتدقيق ال�شرعي.
• حتقيق ر�ضا املتعاملني عن اخلدمات املقدمة.
• التوا�صل مع امل�ؤ�س�سات املالية حملي ًا و�إقليمي ًا وعاملي ًا.
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مواصفات النشر
أوال :شروط النشر العامة:
1ـ تعنى املجلة بن�شر املواد املتعلقة باالقت�صاد الإ�سالمي باللغتني :العربية والإجنليزية� ،سواء �أكانت
بحوث �أ�صيلة� ،أم تقارير عن م�ؤمترات وندوات وور�ش عمل� ،أم عرو�ض لأطاريح علمية مما له �صلة مبجال
التخ�ص�ص.
ّ
ّ
2ـ تعنى املجلة بن�شر البحوث التي مل ي�سبق ن�شرها ،ب�أيّ و�سيلة من و�سائل الن�شر ،وال قدّمت للن�شر يف جملة
�أخرى ،ويوثق ذلك بتعهد خطي يفيد بذلك يرفقه الباحث يف �آخر �صفحة بالبحث عند �إر�ساله للمجلة.
3ـ �أ�صول البحث التي ت�صل �إىل املجلة ال تر َد �سواء ن�شرت �أم مل تن�شر.
4ـ ال يجوز ن�شر البحث يف مكان �آخر بعد �إقرار ن�شره يف املجلة �إال بعد احل�صول على �إذن خطي بذلك من
رئي�س التحرير.
5ـ الآراء الواردة فـي البحوث املن�شورة تعرب عن وجهة نظر الباحثني فقط وال تعرب عن ر�أي املجلة.
ثانيا :شروط النشر الخاصة بالنص المقدم:
1ـ ال تزيد عدد �صفحات البحث عن(� )30صفحة من القطع العادي( )A4مبا يف ذلك امللخ�صني :العربي
واالجنليزي ،وكذا املراجع واملالحق.
2ـ حجم اخلط ونوعه:
�أ البحوث املكتوبة بالعربية يكون خط املنت فيها ،)16(:وخط الهام�ش ،)12(:ونوع اخلطTraditional(:
.)Arabic

ب �أما البحوث املكتوبة باحلروف الالتينية فيكون حجم اخلط ،)14(:والهام�ش ،)10(:ونوع اخلطTimes(:
.)New Roman

3ـ يرفق البحث مبلخ�صني باللغتني :العربية والإجنليزية ،على �أن ال يتجاوز كل واحد منهما( )300كلمة
بلغة ر�صينة ،ويت�ضمن كال امللخ�صني :تو�ضيح فكرة البحث واجلديد الذي �أتى به البحث يف بداية امللخ�ص.
4ـ يُق�سم البحث وينظم وفق متطلبات منهج البحث العلمي ،حفاظ ًا على ن�سق البحوث والتقارير املن�شورة يف
املجلة ،على النحو الآتي:
�أ املقدمة وت�شمل :مو�ضوع البحث و�أهميته ،وم�شكلته ،وحدوده ،و�أهدافه ،ومنهجه ،والدرا�سات ال�سابقة(�إن
وجدت) ،وهيكلة البحث التف�صيلية.
ً
ب منت البحث ،وينبغي �أن يكون مق�سما �إىل مباحث ومطالب مت�سقة ومرتابطة.
ج احلر�ص على عر�ض فكرة حمددة فـي كل مبحث جتنب ًا لإطالة الفقرات والعناوين الفرعية.
د اخلامتة ،وتكون ملخ�صة و�شاملة للبحث مت�ضمنة لأهم(النتائج) و(التو�صيات).
هـ قائمة امل�صادر واملراجع واملالحق.
� 5ضرور التقيد بالقيم املو�ضوعية والأخالقية للبحوث العلمية ،ومنها:
16
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�أ �إت�سام البحث بالأ�صالة واجلدية و�سالمة االجتاه علمي ًا وفكري ًا.
ب البُعد عن التجريح للأ�شخا�ص والهيئات �أثناء النقد العلمي بالبحث.
ج معاجلة البحث الق�ضايا املُعا�صرة والأقرب �إىل حاجة الواقع الإن�ساين معاجلة نظرية تطبيقية.
د مالزمة املو�ضوعية والتجرد من امليول واالجتاهات ال�شخ�صية.
 6ح�سن ال�صياغة العلمية للبحث ،وهذا يعني مراعاة ما يلي:
�أ �سالمة اللغة واخللو من الأخطاء اللغوية والنحوية.
ب مراعاة عالمات الرتقيم والقواعد الإمالئية.
ج الدقة يف التوثيق وتخريج الن�صو�ص وال�شواهد(فرياعى ذكر البيانات الأ�سا�سية :عنوان الكتاب،امل�ؤلف،
اجلزء وال�صفحة...الخ) ح�سب �أ�صول املنهج العلمي املعمول به فـي توثيق الدرا�سات ذات ال�صلة� ،أما �إذا خال
املرجع من بيانات ،فتذكر االخت�صارات املتعارف عليه على النحو الآتي:
بدون مكان الن�شر(:د .م) .بدون ا�سـم النـا�شر(:د .ن).
بدون رقــم الطبـعة(:د .ط) .بدون تاريخ الن�شر(:د .ت).
د تو�ضع هوام�ش كل �صفحة �أ�سفلها ويكون ترقيم هوام�ش البحث مت�سل�س ًال من بداية البحث �إىل �آخره.
هـ تثبت م�صادر ومراجع البحث يف فهر�س يلحق ب�آخر البحث.
و �أما الر�سومات والبيانات واجلداول ونحوها فرياعى فيها ما يلي:
ـ تدرج الر�سوم البيانية والأ�شكال التو�ضيحية يف الن�ص ،وتكون الر�سوم والأ�شكال باللونني الأبي�ض
والأ�سود وترقم ترقيم ًا مت�سل�س ًال ،وتكتب �أ�سما�ؤها واملالحظات التو�ضيحية يف �أ�سفلها.
ـ تدرج اجلداول يف ال ّن�ص وترقم ترقيم ًا مت�سل�س ًال وتكتب �أ�سما�ؤها يف �أعالها� ،أما املالحظات التو�ضيحية
فتكتب �أ�سفل اجلدول.
ثالثا :سير البحوث:
ـ تر�سل الأبحاث �إلكرتوني ًا �إىل العناوين اخلا�صة مبوقع املجلة(.)info@mashurajournal.com

ـ تقوم هيئة حترير املجلة بالفح�ص الأويل للبحث ،ومن ثم تقرر �أهليته للتحكيم� ،أو رف�ضه.
ـ ُت َّكم البحوث والدرا�سات املقدمة للن�شر يف املجلة من قِبل اثنني من املحكمني على الأقل.
ـ ُتعاد البحوث �إىل الباحثني بعد حتكيمها لغر�ض التعديل �إن لزم.
ـ �إذ مت قبول البحث للن�شر ،ف� ّإن كافة حقوق الن�شر ت�ؤول للمجلة ،وال يجوز ن�شره ب�أيّ و�سيلة من و�سائل
الن�شر الورقية �أو الإلكرتونية� ،إ ّال ب�إذن كتابي من رئي�س هيئة حترير املجلة.
ـ تن�شر البحوث على املوقع الر�سمي للمجلة حال �إجازتها من قبل املح ّكمني وتعترب بحوث ًا من�شورة من
حينه وحتال �إىل الدور بانتظار الطبع.
ـ �إذا مت ن�شر البحث مينح الباحث ن�سخة جمانية من املجلة التي مت ن�شر بحثه فيها.
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تقديم
ب�سم الله الرحمن الرحيم
احلمد لله رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على املبعوث رحمة للعاملني� ،سيدنا حممد
وعلى �آله و�صحبه ،ومن تبعهم ب�إح�سان �إىل يوم الدين� ،أما بعد:
في�س ّر �أ�سرة «جملة بيت امل�شورة» �أن تعلن لقرائها الكرام عن �صدور عددها الرابع ،الذي
جاء ا�ستمرار ًا للنهج الذي انتهجته يف الأعداد ال�سابقة.
فال�شكر �أو ًال لله تبارك وتعاىل على توفيقه وامتنانه علينا يف جناح وانت�شار املجلة
لت�شهد �إقبال �شريحة كبرية من املتخ�ص�صني والباحثني واملتابعني ،ثم ال�شكر للهيئة
اال�ست�شارية وال�سادة املحكمني على ما بذلوه من جهود كبرية يف �سبيل تطوير ودعم
املجلة كي توا�صل م�سريتها وحتقق �أهدافها التي خطتها ،فهاهي ت�ضم يف عددها الرابع
جمموعة من البحوث العلمية املتخ�ص�صة التي مت اختيارها ومراجعتها وفق معايري
التحكيم املهنية واملعتمدة عاملي ًا ،لت�شمل جملة من املو�ضوعات املتميزة يف جماالت
متعددة تخدم ق�ضايا االقت�صاد واملالية الإ�سالمية املعا�صرة ،فاجلانب البحثي واملعريف
هو الرافد القوي لبناء ونه�ضة االقت�صاد واملال الإ�سالمي ،ونطمح مع �صدور كل عدد
�أن تكون جملة بيت امل�شورة منرب ًا وملتقى لطرح الأفكار اجلديدة والدرا�سات العلمية
التطبيقية وفق قواعد ومناهج البحث العلمي الر�صني.
ت�سعى جملة بيت امل�شورة وهي م�ؤ�س�سة غري ربحية �إىل حتقيق الريادة يف ن�شر البحوث
والدرا�سات املعرفية التخ�ص�صية ،من خالل التزامها جتاه ال�سادة القراء والباحثني،
وحر�صها على �إتاحة النتاج العلمي لكل م�ستفيد ومنتفع باملو�ضوعات املتعلقة باالقت�صاد
وال�صريفة الإ�سالمية.
ي�سرنا توا�صل القراء واملهتمني وتلقي اقرتاحاتهم التي تخدم املجلة وت�سهم يف ارتقائها
وتطويرها ،فال زلنا يف بداية امل�شوار وعلينا بذل املزيد ،و�إننا نرى ب�أن م�س�ؤولية امل�ضي
على الطريق ال�سليم لبلوغ الهدف النبيل تكاملية بني الباحثني والقراء و�أ�سرة التحرير،
لذا ن�أمل �أن نحظى مبزيد من التعاون والتفاعل لغر�ض حتقيق الأهداف املن�شودة،
�سائلني املوىل القدير �أن يوفق اجلميع ملا يحبه وير�ضاه.

هيئة حترير املجلة
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د .ع�صام بن ها�شم اجلفري

�أ�ستاذ يف كلية العلوم االقت�صادية واملالية الإ�سالمية ـ جامعة �أم القرى
(�س ّلم البحث للن�شر يف  2016 /1 / 7م ،واعتمد للن�شر يف  2016 / 1/20م)

ب�سم الله الرحمن الرحيم

ملخ�ص:
هدف البحث لتقدير واختبار دالة �إنفاق احلاج القادم من اخلارج لعام 1431هـ على خدمات
الإ�سكان مبكة املكرمة وفق منوذج خطي كخطوة �أوىل ملتابعة التقدير لل�سنوات التالية مبا
ي�شكل م�ؤ�شر ا�سرت�شادي علمي موثوق للجهات ذات عالقة اال�ستثمار يف �إ�سكان احلجاج مبكة
املكرمة وقد خرج البحث ب�أبرز النتائج التالية:
� -1أن متو�سط الدخل ال�شهري املقدر للحجاج القادمني من اخلارج ملو�سم حج عام 1431هـ
( )1963ريال تقريب ًا.
� -2أن متو�سط الإنفاق الكلي املقدر للحجاج القادمني من اخلارج ملو�سم حج عام 1431هـ هو
( )15660ريال.
� -3أن متو�سط �إنفاق احلاج القادم من اخلارج على خدمات الإ�سكان مبكة املكرمة خالل مو�سم
حج عام 1431هـ ( )2967ريال تقريباُ.
� -4أن دالة الإنفاق على خدمات �إ�سكان احلجاج القادمني من اخلارج ملو�سم حج عام 1431هـ
ذات مقطع موجب و�أن اجلزء الثابت من الدالة وهو املبلغ الذي ينفقه احلاج على
الإ�سكان بغ�ض النظر عن دخله اجلاري ـ هو ( )1369ريال تقريب ًا.
� -5أن قيمة امليل احلدي املقدرة لإنفاق احلاج على خدمات الإ�سكان بلغت ( )0.14ريال؛ الأمر
الذي يعني �أن كل زيادة يف دخل احلاج مبقدار ( )100ريال� ،سوف يخ�ص�ص احلاج منها
مبلغ ( )14ريال تقريب ًا للإنفاق على خدمات الإ�سكان مبكة املكرمة.
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تقدير واختبار دالة إنفاق الحجاج القادمين من الخارج على
خدمات اإلسكان بمكة المكرمة لموسم حج عام 1431هـ

م201٦  ابريل-  هـ١٤٣٧  جمادي الآخرة-) دولة قطر4( العدد

 هناك عالقة طردية بني الإنفاق على خدمات الإ�سكان وعدد الأيام التي ميكثها احلاج-6
 وعملي ًا يعني �أن احلاج القادم من،)b2( ومت ا�ستنتاج ذلك من الإ�شارة املوجبة للمعامل
اخلارج كلما زادت مدة �إقامته مبكة املكرمة ع�شرة �أيام ف�إن �إنفاقه على خدمات الإ�سكان
.) ريال تقريب ًا2( مبقدار
 �أن �إنفاق احلجاج الذين ي�سكنون الفنادق �أعال من �إنفاق احلجاج الذين ي�سكنون ال�شقق-7
.) ريال0.207( مبقدار
Summary

The Research Aims to Estimate and Test the Function of Spending Haj
Coming From Abroad for the year 1429H on Housing services in Makkah
According to the Linear Model as Afirst Step to Follow Appreciation for
the years Following what Constitutes Indicator Pilot Scientifically Reliable
for the Related Parties to Invest in Housing Pilgrims in Makkah have been
Discharged Find the Most Prominent Following Results:
11. That the average monthly income is estimated to pilgrims arriving from
abroad for the pilgrimage season in 1431 )1963) Real almost
22. That the average total expenditure is estimated to pilgrims arriving
from abroad for the pilgrimage season in 1431 is (15660) Real almost
33. The stator which is the amount spent on Haj housing regardless of
current income is (1369) SR.
44. The estimated value of the marginal propensity to spend on housing
services Haj reached (0.14) Real; which means that every increase
in Haj income (100) Real, will be allocated Haj which $ (14) Real
spending on housing services in Makkah
55. There is a Positive relationship between spending on housing services
and the number of days of stay of Haj has been inferred from the
signal of positive coefficient (b2), and practically means that the Haj
coming from abroad, the greater the duration of his stay in Makkah ten
days is spent on housing services by (2) Real almost
66. Spending pilgrims who live in hotels over spending pilgrims who live
in apartments by (0.207) Real
77. That the average spending Haj on housing services in Makkah during
the pilgrimage season in 1431 )2967) SR.
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يف ظل احلركة العمرانية التي ت�شهدها مكة املكرمة ،وارتفاع الأبراج حول احلرم ر�أى الباحث
�أن احلاجة ملحة لو�ضع م�ؤ�شر للم�ستثمرين يف جمال خدمات �إ�سكان احلج والعمرة وذلك من
خالل درا�سة وحتليل اجتاهات �إنفاق احلاج القادم من اخلارج على خدمات الإ�سكان ،وتعد هذه
الدرا�سة الرابعة �ضمن �سل�سلة درا�سات بد�أت من مو�سم حج عام 1428هـ وتهدف �سل�سلة هذه
الدرا�سات �إىل بناء م�ؤ�شر اقت�صادي عن �إنفاق احلاج على خدمات الإ�سكان مبكة املكرمة خدمة
ل�ضيوف الرحمن وتر�شيد ًا حلركة الإعمار التي ت�ستهدف هذه ال�شريحة و�سيتم ب�إذن الله يف
درا�سات م�ستقبلية درا�سة لكل �سنة على حدة حتى ميكن بعدها تكوين امل�ؤ�شر املق�صود بناء على
الدرا�سات الرتاكمية يف هذا املجال.
ونظر ًا لطبيعة مكونات جمتمع احلج وكونه غري متماثل يف خ�صائ�صه ؛ حيث تتغري جميع مفرداته
من عام لآخر وبالتايل ال مياثل جمتمع الدولة امل�ستقر يف خ�صائ�صه مما ميكن الدرا�سة عرب �سل�سلة
زمنية؛ من هنا كان منهج الباحث اللجوء �إىل درا�سات مقطعية متتابعة لك مو�سم على حدة ثم
تكوين م�ؤ�شر زمني لإنفاق احلجاج القادمني من اخلارج على خدمات الإ�سكان مبكة املكرمة.

� -2.1أدبيات الدرا�سة:
تنطلق الدرا�سة من �أن مو�سم احلج لي�س كاملوا�سم ال�سياحية الأخرى فله خ�صائ�ص متيزه الرتباطه
بعقيدة و�شريعة الإ�سالم و توجز الدرا�سة �أبرز خ�صائ�ص ذلك التميز من خالل النقاط التالية:
�أو ً
ال :مو�سم احلج واجب خا�ص بامل�سلمني وال يجوز لغري امل�سلمني ح�ضوره الرتباطه
بالأماكن املقد�سة حيث �أول �شرط من �شروط وجوبه الإ�سالم ،بل هو ركن من �أركان الإ�سالم

ا�س ِح ُّج الْ َب ْي ِت َم ِن
ثبت ذلك بورود الن�صو�ص من القر�آن منها قوله
َ
تعاىل...:و ِل َّلهِ َع َلى ال َّن ِ
ْ َ (((
َال َ
ني .قال ابن كثري هذه �آية و ُُجوب احلج عند
ا�س َت َطاعَ �إِ َليْهِ َ�س ِب ًيل َو َمنْ َك َف َر َف�إِنَّ ال َّل َه َغن ٌِّي ع َِن الع ِ
ْ
(((
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
ْ
ُ
م َّمدًا
ال ْ�سل ُم َعلى خ ْم ٍ�س �شهَادَةِ �أنْ ل ِ�إل َه �إِل الله َو�أنَّ ُ َ
اجلمهور ومن ال�سنة قول النبي ( ُبن َِي إِ
(((
َ
َ
ال�ص َلةِ َو�إِي َتاءِ ال َّز َكاةِ َو ْال ِّج َو َ�ص ْو ِم َر َم�ضانَ ) .
َر ُ�سو ُل ال َّلهِ َو�إِ َق ِام َّ
ا�س ِح ُّج الْ َب ْي ِت
ثاني ًا� :أن وجوب احلج مرتبط باال�ستطاعة لقوله
َ
�سبحانه..:و ِل َّلهِ َع َلى ال َّن ِ
ا�س َت َطاعَ ِ�إ َليْهِ َ�س ِب ًيل ...وهنا جند �أن الإ�سالم يراعي كافة �أنواع اال�ستطاعة ومن �أبرزها:
َم ِن ْ
اال�ستطاعة املالية والقدرة على الإنفاق ،وي�أخذ يف االعتبار لي�س الفرد وحده بل من
((( �آل عمران97:
((( �إ�سماعيل بن عمر بن كثري(املتوفى774:هـ)،املحقق �سامي بن حممد �سالمه ،تف�سري ال��ق��ر�آن العظيم،ط(2مكة املكرمة :دار طيبة
للن�شر1420،ه1999/م) ،ج�،2ص81
((( زين الدين �أحمد بن �أحمد الزبيدي( 811ـ ،)893التجريد ال�صريح لأحاديث اجلامع ال�صحيح (خمت�صر الزبيدي)،ط(،1بريوت:دار
املنهاج1430 ،هـ2009/م) ،كتاب الإميان ،ح(�،)8ص.58
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يعولهم من زوجة و�أوالد و نحوهم ،وكذا مراعاة �إذا كان على امل�سلم دين ًا (((.
اال�ستطاعة ال�صحية :في�شرتط وجود القائد للأعمى ،ومن ا�ستطاع مادي ًا ومل ي�ستطع بدني ًا
ملر�ض مقعد ال يرجى بر�ؤه ونحوه يوكل من يحج عنه(((.
اال�ستطاعة االجتماعية :حيث ي�شرتط للمر�أة �أن يكون لها حمرم (((.
اال�ستطاعة الأمنية :وهو �أن يكون الطريق للحج �آمن ًا من عدو ونحوه (((.
ا�س
ثالث ًا� :أنه يجب مرة واحدة يف العمر( :عَنْ َعل ِِّي ْب ِن �أَ ِبي َطال ٍِب َقا َل َلَّا َن َز َلتْ َو ِل َّلهِ َع َلى ال َّن ِ
َام؟َ .ف َ�س َكتَ َ .ف َقالُوا َيا َر ُ�سو َل ال َّلهِ
ِح ُّج الْ َب ْي ِت َمنْ ْ
ا�س َت َطاعَ �إِ َليْهِ َ�س ِب ًيلَ .قالُواَ :يا َر ُ�سو َل ال َّلهِ �أَ ِف ُك ِّل ع ٍ
(((
َام؟َ .قا َلَ :لَ .و َل ْو ُق ْلتُ َن َع ْم َل َو َجبَتْ ) .
ِف ُك ِّل ع ٍ

 -3.1افرتا�ضات الدرا�سة:
بناء على تلك املحددات تفرت�ض الدرا�سة مايلي:
�أو ًال :وجود تباين كبري بني دخول احلجاج القادمني من اخلارج بناء على تباين اقت�صادات
الدول التي قدموا منها.
ثاني ًا� :أن غالبية احلجاج القادمني من اخلارج يقعون يف �شريحة دخل منخف�ضة انعكا�ساً
القت�صاديات معظم الدول الإ�سالمية.
ثالث ًا� :أن الإنفاق الكلي للحجاج القادمني من اخلارج يعتمد ب�شكل رئي�س على املدخرات ال على الدخول.
رابع ًا�:أن �إنفاق احلجاج القادمني من اخلارج على الإ�سكان ي�شكل جزء ًا �أ�سا�س ًا من الإنفاق الكلي
للحجاج ب�صفته خدمة رئي�سة و�ضرورية.
خام�س ًا� :أن هناك عالقة طردية بني الدخل وحجم الإنفاق على الإ�سكان مبكة املكرمة.
�ساد�س ًا�:أن هناك عالقة طردية بني مدة مكث احلاج مبكة املكرمة وحجم الإنفاق على خدمات
الإ�سكان مبكة املكرمة.
�سابع ًا� :أن هناك عالقة طردية بني نوع ال�سكن وحجم الإنفاق على خدمات الإ�سكان.
ثامن ًا� :أن الإنفاق على الإ�سكان الفندقي �أكرب من الإنفاق على الإ�سكان وفق نظام ال�شقق.
(((انظر:من�صور اب��ن يون�س ب��ن �إدري�����س البهوتي امل��ت��وف��ى1051:ه��ـ� ،شرح منتهى الأرادات،ال��ط��ب��ع��ة:ب��دون( ،ب�ي�روت :ع��امل الكتب،
التاريخ:بدون)،ج�،2ص 2ـ .3
(((املرجع ال�سابق ،ج� ،2ص 3ـ 4
(((م��وف��ق الدين �أب��ي حممد عبد الله بن �أحمد بن حممد بن قدامة املتوفى،620:املغني ،الطبعة:بدون( ،ب��ي�روت:دار الكتب العلمية،
التاريخ:بدون)،ج�،3ص190
(((املرجع ال�سابق ،ج� ،3ص 163ـ .164
((( حممد بن عبد الرحمن املباركفوري (1283هـ ـ 1353هـ)،حتفة الأحوذي ب�شرح جامع الرتمذي ،ط بدون ،بريوت :دارالفكر ،التاريخ
يب مِ ْن َهذَا ا ْل َو ْج ِه
ي�سى َحدِيثُ َعل ٍِّي َحدِيثٌ َح َ�س ٌن غَرِ ٌ
بدون) ،ج�،3ص ،543باب ما جاء كم فر�ض احلج ،ح( )811قَالَ �أَ ُبو عِ َ
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الهدف الرئي�س :تقدير واختبار دالة �إنفاق احلجاج القادمني من اخلارج على خدمات الإ�سكان
مبكة املكرمة ملو�سم حج عام 1431هـ.
الأهداف الفرعية:
 -1التعرف على اخل�صائ�ص الإح�صائية واالقت�صادية للدخل الكلي للحجاج القادمني من
اخلارج.
 -2التعرف على اخل�صائ�ص الإح�صائية واالقت�صادية للإنفاق الكلي للحجاج القادمني من
اخلارج.
 -3التعرف على اخل�صائ�ص الإح�صائية واالقت�صادية لإنفاق احلجاج القادمني من اخلارج
على خدمات الإ�سكان مبكة املكرمة.
 -4تقدير واختبار �أثر املتغريات الكمية والنوعية على �إنفاق احلجاج القادمني من اخلارج
على خدمات الإ�سكان.
 -5تقدير واختبار دالة الإنفاق على خدمات الإ�سكان مبكة املكرمة للحجاج القادمني من
اخلارج ملو�سم حج عام  1431هـ.

 .5:1منهج الدرا�سة:
تتبع الدرا�سة املنهج اال�ستقرائي من خالل جمع البيانات امليدانية ثم حتليلها للو�صول للنتائج.

� .6:1أداة الدرا�سة:

اعتمدت الدرا�سة على البيانات التي مت جمعها من مو�سم حج عام 1431هـ ميداني ًا عرب ا�ستبانة
جمازة من قبل معهد خادم احلرمني لأبحاث احلج والعمرة بجامعة �أم القرى مبكة املكرمة
ب�أ�سلوب العينة الع�شوائية الب�سيطة ،حيث من املتعذر ا�ستخدام �سواها من العينة املنتظمة �أو
الطبقية ...لطبيعة فرتة جمع البيانات يف احلج و�ضيق الوقت املتاح وقلة الإمكانات.

 -7.1نطاق الدرا�سة:
�أ ـ النطاق املكاين :مكة املكرمة.
ب ـ النطاق الزماين :مو�سم حج عام 1431هـ.
ت ـ عينة الدرا�سة :احلجاج القادمني من اخلارج (مت االقت�صار على الرجال لأنهم امل�س�ؤولون
�شرع ًا على الإنفاق) وبلغ حجم العينة ( )2157مفردة.
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ث ـ جمال الدرا�سة :خدمات الإ�سكان مبكة املكرمة.
ج ـ العملة املعتمدة يف الدرا�سة :الريال ال�سعودي؛ حيث يتم حتويل جميع املبالغ املختلفة للريال
ال�سعودي.

 -8.1الدرا�سات ال�سابقة:
مل يعرث الباحث على درا�سات يف نف�س املجال �سوى درا�سة «�أ.د�.أحمد الناقة،د.ع�صام
اجلفري،تقدير واختبار الإنفاق الكلي للحجاج القادمني من اخلارج ملو�سم حج 1431هـ،جامعة
�أم القرى،معهد خادم احلرمني ال�شريفني لأبحاث احلج والعمرة ،ق�سم الدرا�سات الإدارية
والإن�سانية «وهي درا�سة تتعلق ب�إنفاق احلاج العام ومن �ضمنها الإنفاق على الإ�سكان كجزء من
مكونات الإنفاق العام ،.دون درا�سة الإنفاق على الإ�سكان بالتف�صيل.

 -9.1خطة الدرا�سة:
بناء على هدف البحث العام و�أهدافه الفرعية مت و�ضع خمطط الدرا�سة على النحو التايل:
 .1مقدمة.
 .2اخل�صائ�ص الإح�صائية واالقت�صادية للدخل والإنفاق الكلي.
 .1.2اخل�صائ�ص الإح�صائية واالقت�صادية للدخل الكلي.
 .2.2اخل�صائ�ص الإح�صائية واالقت�صادية للإنفاق الكلي.
 .3اخل�صائ�ص الإح�صائية واالقت�صادية لإنفاق احلاج على خدمات الإ�سكان مبكة
املكرمة.
 .4تقدير واختبار �أثر املتغريات الكمية والنوعية على �إنفاق احلاج على خدمات الإ�سكان
مبكة املكرمة.
 .1.4درا�سة العالقة بني مدة الإقامة مبكة املكرمة ومتو�سط الإنفاق على خدمات الإ�سكان.
 .2.4درا�سة العالقة بني نوع ال�سكن ومتو�سط الإنفاق على خدمات الإ�سكان.
� .5صياغة وتقدير واختبار دالة �إنفاق احلاج على الإ�سكان ملو�سم حج عام 1431هـ.

النتائج والتو�صيات :

 -2اخل�صائ�ص الإح�صائية واالقت�صادية للدخل والإنفاق الكلي
تنطلق الدرا�سة يف هذه الفقرة من امل�سلمة االقت�صادية التي تقرر الرتابط بني الدخل والإنفاق،
بناء عليه �ستتم درا�سة اخل�صائ�ص الإح�صائية وبيان الدالالت االقت�صادية لتلك اخل�صائ�ص لكل
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 -1.2اخل�صائ�ص الإح�صائية واالقت�صادية للدخل ال�شهري
تهدف الدرا�سة يف هذه الفقرة �إىل تقدير متو�سط الدخل ال�شهري للحجاج القادمني من خارج
اململكة العربية ال�سعودية ملو�سم حج عام (1431هـ) بفرتة ثقة  ،%95ومن ثم ف�إن الدرا�سة غري
معنية بدرا�سة دخل حجاج الداخل من ال�سعوديني �أو املقيمني ،و�سيتم حتليل اخل�صائ�ص
الو�صفية لذلك الإنفاق ،وامل�ؤ�شرات االقت�صادية التي ميكن ا�ستنباطها من خالل التحليل ،كل ذلك
يف حدود مفردات العينة.

 -1.1.2خ�صائ�ص التوزيع االحتمايل للدخل ال�شهري للحجاج يف عينة الدرا�سة.
ملعرفة خ�صائ�ص التوزيع االحتمايل للدخل ال�شهري وتقدير متو�سطه هنالك العديد من الطرق
الإح�صائية لذا �ستلج�أ الدار�سة للتقدير ب�أكرث من طريقة ثم اعتماد الطريقة الأكرث دقة يف التقدير
ح�سب املعطيات الإح�صائية.

� - 1.1.1.2سيتم � ً
أوال تقدير متو�سط الدخل ال�شهري للحجاج مبقدر املربعات ال�صغرى (:)OLS
يتم ابتداء عر�ض ال�شكل البياين ( )1الذي يو�ضح التوزيع االحتمايل لتقديرات الدخل ال�شهري
للحجاج القادمني من اخلارج،مع تقدير متو�سط الدخل ال�شهري:
�شكل بياين رقم ()1
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من خالل ال�شكل البياين ( )1جند �أن التوزيع االحتمايل مل�شاهدات الدخل الكلي للحجاج
أمين،وعليه
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)،
توزيعاً طبيعياً حسب اإلحصاءات الواردة في الجدول ؛ حيث نجد أن معامل االلتواء
االلت ــواء لت ــوزيع االحتمال الطبيعي الذي ي�ساوي �صفر ًا ،ومن الإح�صاءات الأخرى معامل
[،]Skewness=4.008ويتضح األمر جلياً إذا ما تمت مقارنة هذا الرقم برقم االلتواء لتوزيع
التفرطح( ،)kurtosis = 27.887بينما هو يف حال التوزيع االحتمايل الطبيعي =.3
االحتمال الطبيعي الذي يساوي صفراً ،ومن اإلحصاءات األخرى معامل التفرطح
[ ، ]kurtosis=27.887بينما هو في حال التوزيع االحتمالي الطبيعي =. 3
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من خالل الجدول ( )1نجد أن المتوسط المقدر لدخل الحجاج القادمين من الخارج لهذا العام
اخلارج
القادمني من
لدخل
جند �أن
اجلدول ()1
خالل
العامالعام
لهذا لهذا
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2641
منهـ [
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العام
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،وكان
ا
[]StDev=2469.646؛ وكبر حجم االنحراف المعياري لمشاهدات العينة يدلنا على حجم
العينة
مل�شاهدات
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الكبري يف الدخل ال�شهري بني احلجاج القادمني من اخلارج ملو�سم حج عام  1431هـ.

وهذا مما يؤكد الفرضية األولى التي ذهب إليه الباحث

وهذا مما ي�ؤكد الفر�ضية الأوىل التي ذهب �إليه الباحث

من مشاهدات العينة وباستخدام المتوسط واالنحراف المعياري نستطيع معرفة درجة تقلب
معرفة درجة تقلب
املعياري
م�شاهدات العينة
من
ن�ستطيعالتالي :
على النحو
واالنحراف]CV
املتو�سطاالختالف [
وبا�ستخدام معامل
المتوسط من خالل
المشاهدات حول

امل�شاهدات حول املتو�سط من خالل معامل االختالف ( )CVعلى النحو التايل(((:
تقريباً 𝟗𝟗𝟗𝟗= 𝟎𝟎. 𝟗𝟗𝟗𝟗 = %

𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐.
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐.
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𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦
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= 𝒄𝒄𝒄𝒄

ويت�ضح من نتيجة معامل االختالف كمقيا�س للت�شتت الن�سبي ،كرب مدى الت�شتت للقيم حول
املقدر .معامل االختالف كمقياس للتشتت النسبي  ،كبر مدى التشتت للقيم حول
املتو�سط نتيجة
ويتضح من

المتوسط المقدر .

((( �أ.د .حممد �صبحي �أب��و �صالح�،أ.د.عدنان حممد عو�ض ،مقدمة يف الإح�صاء مبادئ وحتليل با�ستخدام  ،SPSSط(5ع��م��ان:دار
�ص.72
امل�سرية2010،م1431/هـ)،
متوسط دخل الحجاج القادمين من الخارج لموسم حج عام 1431هـ من
تقدير
والختبار مدى دقة

مشاهدات العينة  ،فإنا نختبرها من خالل إحصائية [ ]Tعند مستوى معنوية (.)%95فكانت
المخرجات حسب الجدول ( )2التالي:
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جدول ()2

T - Test of the Mean
One - Sample Test

95% Confidence Interval of the
Difference
Upper

Lower

2745.40

2536.84

)Sig. (2 - tailed

Mean
Difference

.000

2641.12

df

2157

t

incom

Test Value = 0

49.668

وح�سب اجلدول ( )2جند �أن ,)T =49.668( :وهي �أعال من القيمة اجلدولية لها ،مما يعطي ثقة
لالرتفاع الن�سبي لدقة تقدير املتو�سط ،ال�سيما و�أن ( . )P-Value = 0.000ويلحظ عند تقدير
فرتة ثقة  95%ملتو�سط الدخل ال�شهري للحجاج القادمني من اخلارج �أن احلد الأدنى لهذه الفرتة
( )2536.48واحلد الأعلى لها ( ،)2745.40و�صغر هذه الفرتة وعدم احتوائها على ال�صفر يعزز
الثقة يف دقة تقدير املتو�سط.

 - 2.1.1.2تقدير املتو�سط با�ستخدام مقدر ()Bootstrap
بناء على رف�ض فر�ض العدم ب�أن توزيع دخول احلجاج القادمني من اخلارج موزع ًا توزيع ًا
طبيعي ًا ،حيث �إن تقدير املتو�سط وفق طريقة املربعات ال�صغرى ( )OLSكان مت�أثر ًا بالقيم
املتطرفة ورغبة يف احل�صول على تقدير �أدق مت �إعادة التقدير بوا�سطة مقدر()Bootstrap؛حيث
تتميز هذه الطريقة بعملية �إعادة املعاينة يف �إطار م�شاهدات العينة املتاحة ،فتعطي تقدير ًا
ملتو�سط دخل احلجاج القادمني من اخلارج مع خط�أ معياري �أكرث دقة ومن ثم فرتات ثقة �أكرث
دقة ،فهذه الطريقة ت�ستهدف التو�صل.
�إىل خ�صائ�ص املقدر من املعلومات الكامنة يف امل�شاهدات املتاحة ،حيث مت ا�ستخدام ()1000
م�شاهدة مع الإحالل من �إجمايل عينة امل�شاهدات املتاحة والتي ي�صل عددها �إىل ( )2265م�شاهدة.
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من م�شاهدات العينة ،ف�إنا نختربها من خالل �إح�صائية ( )Tعند م�ستوى معنوية (.)%95فكانت
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جدول ()3
تقدير متو�سط الدخل ال�شهري وفق مقدر()Bootstrap
Descriptives
Bootstrapa
Std. Error

Bias

95% Confidence Interval
Upper

Lower

2748.50

2535.30

54.58

- .83 -

2427.56

2265.09

40.66

.98

Std.
Error
53.175

Statistic

2641.12

Mean

2344.23

5% Trimmed
Mean

I

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples

ومن خالل اجلدول ( )3يت�ضح �أن املتو�سط املقدر وفق طريقة ( 2641.12 = )Bootstrapريال،
ومبقارنته باملتو�سط املقدر وفق طريقة ( 2641.12 = )OLSجند �أنها مت�ساوية متام ًا ؛ ذلك �أن
طريقة ( )Bootstrapت�سعى لإعطاء تقدير �أكرث دقة للخط�أ املعياري.
ومبقارنة اخلط�أ املعياري وفق ط ــريق ــة ( 54.58 = )Bootstrapبي ــنما كـ ــان وفــق طــريق ــة
( 53.175 = )OLSويالحظ �أن اخلط�أ املعياري للتقدير وفق طريقة (�)Bootstrapأكرب من تقديره
وفق طريقة (.)OLS
ومن خالل اجلدول �أي�ض ًا جند �أن  2344.23=Tr Meanوهو املتو�سط املقدر بعد ا�ستبعاد  %5من
القيم املتطرفة ،وهذا يعني �أن  %5من امل�شاهدات املتطرفة م�س�ؤولة عن زيادة املتو�سط املقدر
مبقدار ( )296.89ريال.

 - 3.1.1.2تقدير املتو�سط با�ستخدام مقدر (:)M - Estimators
مت تقدير متو�سط الدخل ال�شهري للحجاج القادمني من اخلارج وفق هذه الطريقة نظر ًا لأن
القيمة املقدرة ملتو�سط دخل احلاج ال�شهري كان م�صدرها جمتمع له توزيع موجب ،مما يجعل
من غري املنا�سب اعتماد التقدير الناجت بوا�سطة طريقة ( )OLSوقد كانت النتائج وفق ما يعر�ضه
اجلدول ( )4التايل:
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M - Estimators

Statistic

Bootstrape
95% Confidence Interval
Upper

Lower

Std.
Error

Bias

2171.06

2034.39

34.72

.37

2103.40

 EstimatoraــHuber’s M

2023.55

1899.08

31.99

-1.73-

1962.50

Tukey’s Biweightb

2180.61

2052.66

32.35

.63

2115.55

 EstimatorcــHampel’s M

2019.37

1893.75

32.51

.82

1955.60

Andrews’ Waved

I

a. The weighting constant is 1.339.
b. The weighting constant is 4.685.
c. The weighting constants are 1.700, 3.400, and 8.500
 pi.ــd. The weighting constant is 1.340
e. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap
samples

وفق ًا للجدول ( )4ف�إنه يت�ضح �أن التقدير وفق طريقة ( )M - Estimatorsيعطي �أربع تقديرات
ملتو�سط الدخل ال�شهري للحجاج القادمني من اخلارج ،وقد اعتمدت كل طريقة على �أوزان
مو�ضحة �أ�سفل اجلدول ،وتلك التقديرات على النحو التايل:
1. Huber’s M - Estimator = 2103.40 2-Tukey’s Biweight = 1962.50
2. Hampel’s M- Estimator = 2115.554 - Andrews’ Wave = 1955.60
وحيث �إنه ال بد من معيار يتم االعتماد عليه للمفا�ضلة بني التقديرات الأربع ،ف�سيتم اعتماد معيار
متو�سط مربع اخلط�أ ( ) Mean Square Errorوي�سمى اخت�صار ًا ( )MSEومتو�سط مربع اخلط�أ
للدخل ال�شهري للحجاج القادمني من اخلارج هو:
)MSE(income)= var(income)+bias(income)2 (10
وحيث �إن var(income):هي تباين الدخل ال�شهري املقدر.
 (bias income)2مربع حتيز الدخل ال�شهري املقدر.
عليه ف�إن التقدير الذي يقرتن ب�أقل قيمة ملربع اخلط�أ (� )Mseسيكون هو التقدير الأف�ضل.
وفيما يلي يعر�ض اجلدول ( )5مقارنة بني طرق امل�ستخدمة ال�سابقة يف تقدير متو�سط الدخل
ال�شهري للمفا�ضلة بينها.
( ((1دومينيك �سالفاتور ،نظريات وم�سائل يف الإح�صاء واالقت�صاد القيا�سي ،ترجمة د� .سعديه حافظ منت�صر،الطبعة :بدون (القاهرة:دار
ما كجروهيل�،)1982 ،ص143
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جدول ()5
مقارنة بني متو�سط الدخل ال�شهري املقدر الناجت عن مقدرات  M- Estimatorsعلى �أ�سا�س
التباين والتحيز ومتو�سط مربع اخلط�أ
MSE

bias(income)2

)var(income

Mean

M- Estimators Stimates

1205.6153

1205.4784

0.1369

2103.40

Huber’s
M- Estimator

1026.353

1023.3601

2.9929

1962.50

Tukey’s Biweight

1046.9194

1046.5225

0.3969

2115.55

Hampel’s
M- Estimator

1057.5725

1056.9001

0.6724

1955.60

Andrews’ Wave

وحيث �أن تقدير ( )Tukey’s Biweightيقرتن ب�أقل متو�سط مربع خط�أ من بني التقديرات الأربع،
فهو يقرتن ب�أقل حتيز و�أقل تباين ،عليه يعد هو التقدير الأف�ضل .بناء عليه يكون متو�سط دخل
احلجاج القادمني من اخلارج ال�شهري هو ( )1963ريال تقريب ًا ،ويالحظ انخفا�ض متو�سط الدخل
للحجاج القادمني من اخلارج يف مو�سم حج عام ( 1431هـ ) املقدر عن متو�سط دخل احلجاج
القادمني من اخلارج ملو�سم حج عام ( 1430هـ ) والذي قدر بـ ( ((1()2864فيكون مقدار االنخفا�ض
( )901ريال ،ومع ذلك يعد االنخفا�ض لي�س بالقليل حيث تبلغ ن�سبته  %31تقريب ًا.
وفيما يلي تعر�ض الدرا�سة حركة التغري ملتو�سط دخول احلجاج القادمني من اخلارج من عام
 1428هـ وحتى عام  1431هـ على النحو التايل:
جدول ()6
تغري املتو�سط املقدر لدخول احلجاج القادمني من اخلارج خالل الفرتة ( 1428هـ  2007 /م  1431 -هـ  2010/م)
العام
1428هـ/2007م
1429هـ/2008م
1430هـ/2009م
1431هـ/2010م

املتو�سط املقدر للدخل بالريال ال�سعودي

ن�سبة التغري بالن�سبة ل�سنة الأ�سا�س

(13) 1992

% 10

(14) 2864

% 58

(15) 1963

%8

(12) 1816

0

( ((1ع�صام بن ها�شم اجلفري ،تقدير واختبار دالة �إنفاق احلجاج القادمني من اخلارج على خدمات الإ�سكان مبكة املكرمة ملو�سم حج عام
1430هـ،جملة� :إدارة الأعمال ،ت�صدرها جمعية �إدارة الأعمال العربية
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 - 2.1.2تقدير فرتة ثقة  %95ملتو�سط دخل احلجاج القادمني من اخلارج ملو�سم حج 1431هـ
من جدول ( )4و بناء على اختيار مقدر ( )Tukey’s Biweightللمتو�سط جند �أن فرتة ثقة %95

للمتو�سط لها حدان الأعلى =  2023.55ريال ،والأدنى لها =  1899.08ريال ،عليه يكون طول فرتة
الثقة =  124.47ريال ،و�صغر فرتة الثقة وعدم احتوائها على ال�صفر يدل على ارتفاع درجة دقتها.

 - 3.1.2اخل�صائ�ص الكمية للدخل ال�شهري للحجاج يف عينة الدرا�سة
وملعرفة اخل�صائ�ص الكمية للدخل ال�شهري ملفردات العينة ن�ستدعي اجلدول ( )1ال�سابق
Descriptive Statistics
SE Mean

StDev

Median

Mean

N

Variable

53.175

2469.646

2000

2641.12

2157

Income

Max

Q3

Q1

Min

N

Variable

30000

3475

1000

500

2157

Income

ويت�ضح من اجلدول (� )1أن الربيع الأدنى للدخل الكلي للحجاج القادمني من اخلارج ملو�سم
حج عام  1431هـ ()Q1=1000؛ وهذا يعني �أن  %25من م�شاهدات العينة دخولهم حم�صورة يف
الفرتة املغلقة ( )1000 - 500ريال ،ومبا �أن الو�سيط ( ،)Median=2000فهذا يعني �أن  %50من
مفردات العينة دخولهم حم�صورة يف الفرتة املغلقة  2000 - 500ريال ،ومبا �أن الربيع الأعلى
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ومع �أن املتو�سط املقدر لدخول احلجاج القادمني من اخلارج ال يعطي م�ؤ�شر ًا دقيق ًا بتتبعه
خالل ال�سنوات لتحكم عدة عوامل يف العينة من حيث تغري مفرداتها �سنوي ًا واالقت�صادات التي
تتبعها� ،إال �أنه ميكن مالحظة تناغم بني املتو�سطات املقدرة ملعظم ال�سنوات واحلالة االقت�صادية
وال�سيا�سية للعامل الإ�سالمي ،فمن املالحظ عموم ًا �أن االجتاه كان ت�صاعدي ًا ،و�أن الزيادة يف
عام  1429هـ  2008 /م كانت ( )%10قد يعطي داللة على ت�أثري الأزمة االقت�صادية العاملية لعام
 2008م� ،إال �أن الزيادة لعام  1430هـ  2009 /م جاءت خالف حالة االقت�صاد العاملي الذي ما زال
مت�أثر ًا بالأزمة االقت�صادية العاملية ،وقد يعود ذلك الختالف مكونات العينة و�أن ن�سبة كبرية منها
كانت من �أ�صحاب الدخول العالية� ،أما انخفا�ض ن�سبة التغري يف املتو�سط املقدر بالن�سبة للعام
1431هـ  2010 /م ،ميكن �أن يف�سر بت�أثري ما عُرف بثورات الربيع العربي التي اجتاحت العديد من
الدول العربية والتي يفد �أكرث احلجيج منها على اقت�صاديات تلك الدول.
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( )Q3=3475ريال ،مما يعني �أن  %75من م�شاهدات العينة ينح�صر دخلهم يف الفرتة املغلقة
( )500 - 3475ريال،وتبقى لدينا ن�سبة  %25من امل�شاهدات وهم �أ�صحاب الدخول العالية ن�سبي ًا
ينح�صر دخلهم يف الفرتة املغلقة ( )3475 - 30000ريال .ويالحظ املدى الطويل الذي تنت�شر فيه
م�شاهدات هذه الفئة.
ومما �سبق ميكن اخلروج مب�ؤ�شر للم�ستثمرين يف قطاع �إ�سكان احلجاج القادمني من اخلارج
ب�أن  %75من امل�ستهدفني باال�ستثمار يف جمال خدمات �إ�سكان احلجاج مبكة املكرمة دخولهم
ال�شهرية ال تتجاوز  3475ريال.
وهذا يعني اقت�صادي ًا توا�ضع الدخول النقدية ال�شهرية للحجاج القادمني من اخلارج ملو�سم
حج عام  1431هـ ،مما يعك�س حقيقة اقت�صاديات معظم الدول الإ�سالمية و�أنها �ضمن الدول ذات
الدخل املتو�سط واملنخف�ض.

 - 2.2خ�صائ�ص الإنفاق الكلي للحجاج القادمني من اخلارج ملو�سم حج عام  1431هـ
تهدف الدرا�سة يف هذه الفقرة لدرا�سة اخل�صائ�ص الإح�صائية واالقت�صادية للإنفاق الكلي؛ من
خالل تقدير متو�سط الإنفاق الكلي للحجاج القادمني من اخلارج ملو�سم حج عام  1431هـ2010/م،
واختبار هذا املتو�سط ،وتقدير فرتة ثقة  %95لهذا املتو�سط ،وحتليل اخل�صائ�ص الو�صفية له.

 - 1.2.2خ�صائ�ص التوزيع االحتمايل للإنفاق الكلي ملفردات العينة:
�ستتبع الدرا�سة يف هذه الفقرة نف�س املنهجية التي اتبعتها يف تقدير متو�سط الدخل ال�شهري
للحجاج القادمني من اخلارج ؛ حيث �سيتم التقدير ب�أكرث من طريقة ثم اختيار الطريقة الأكرث دقة
يف التقدير ح�سب الطرق العلمية الإح�صائية

� - 1.1.2.2سيتم �أو ًال تقدير متو�سط الإنفاق الكلي مبقدر املربعات ال�صغرى (:)OLS
يو�ضح ال�شكل البياين ()2التوزيع االحتمايل لتقديرات الإنفاق الكلي للحجاج القادمني من
اخلارج،مع تقدير متو�سط الإنفاق الكلي ،والو�سيط ،و�أبرز الإح�صاءات املهمة يف التحليل:
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�شكل بياين رقم ()2

يالحظ من ال�شكل البياين رقم (� )2أن توزيع ( – )total spالإنفاق الكلي للحجاج رغم �أنه
غري متماثل �إال �أنه يقرتب من التوزيع الطبيعي؛ ويرتجم ذلك �إح�صائي ًا معامل االلتواء
املقدر لتوزيع قيم مفردات العينة،)Skewness s =.672(:ومبا �أن االلتواء يف حالة التوزيع
الطبيعي=�صفر،و �أن معامل التفرطح املقدر مل�شاهدات العينة ( )Kurtosis k=1.357بينما يف
التوزيع الطبيعي=،3وهذا ي�ؤكد �أي�ض ًا رف�ض فر�ض العدم ب�أن توزيع م�شاهدات الإنفاق الكلي
للحجاج القادمني من اخلارج موزع ًا توزيعا ًطبيعي ًا.
جدول ()7
Descriptive Statistics
SE Mean

StDev

Tr Mean

Median

Mean

N

Variable

87.184

4049.134

15754.20

15800

15889.82

2157

total sp

Max

Q3

Q1

Min

N

Variable

35000

18000

13000

6000

2157

total sp

من خالل اجلدول ( )7جند �أن املتو�سط املقدر للإنفاق الكلي للحجاج القادمني من اخلارج
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4049.134
Max
35000

87.184

15754.20
Q3
18000

15889.82
Min
6000

15800
Q1
13000

2157
N
2157

total sp
Variable
total sp
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من خالل الجدول ( )7نجد أن المتوسط المقدر لإلنفاق الكلي للحجاج القادمين من الخارج
)؛وكرب]؛ ح
معياري ([StDev=4049.134
 ])Mean=15890ريال تقريبًًا ،وبانحراف معياري
[ (
ج ــمحجم
وكبر
StDev=4049.134
Mean=15890
الكلي ب
يف ال
التفاوتالكبري
حجمجمالتفاوت
يدلنا على
العينة يدلنا
مل�شاهدات العينة
االنحراف
ـني بين
الكلي
ـاقنفاق
فيإنفـ ـاإل
الكبير
على ح
املعياريلمشاهدات
المعياري
االنحراف
عامـام 1431
حجـج ع ـ
لموسمــم ح ـ
اخلارج ملو�سـ ـ
القادمني
احلجاج
المبتورـ ــدر
المتوسطبـت ــور املق
أنــو�س ــط امل
وبماأن املت
1431هـ،هـو،مبـ ــا �
المقدر
منمنالخارج
القادمين
الحجاج
فهذا] يعني
)15754.20
= 5% Trimmed Mean
[ (
عن زيادة
امل�شاهدات م�س�ؤولة
فهذا%5
املتو�سطزيادة
مسؤولة عن
المشاهدات
من  5%من
يعني
15754.20
=5%Trimmed
Mean
ً
املقدر بـ (
المتوسط املعياري
وباستخدامواالنحراف
وبا�ستخدام املتو�سط
منالعينة
م�شاهدات
،ومن
]137تقريبا
)137بـ[ريال
واالنحراف
مشاهدات العينة
تقريباً ،و
ريال
المقدر
المتوسط
CV
(
االختالف
معامل
خالل
من
املتو�سط
حول
امل�شاهدات
تقلب
درجة
معرفة
ن�ستطيع
على
)
المعياري نستطيع معرفة درجة تقلب المشاهدات حول المتوسط من خالل معامل االختالف
علىالتايل:
النحو
النحو التالي:
[]CV
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒 𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒.
=
𝟐𝟐𝟐𝟐= 𝟎𝟎. 𝟐𝟐𝟐𝟐 = %
𝟖𝟖𝟖𝟖 𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏.

= 𝒄𝒄𝒄𝒄

ويتضح من نتيجة معامل االختالف كمقياس للتشتت النسبي  ،كبر مدى التشتت نسبياً للقيم حول
ن�سبي ًامنللقيم
لحجاجالت�شتت
كربل مدى
الن�سبي،
للت�شتت
كمقيا�س
ويت�ضح من
الخارج
القادمين
الكلي
اإلنفاق
متوسط
االختالفتقدير
معاملمدى دقة
نتيجةختبار
المقدر ،وال
المتوسط
خاللللحجاج
إنفاقمنالكلي
متو�سط ا
مشاهداتدقة
والختبار مدى
القادمني]منحسب
إحصائية [T
اختبارلها
تقدير يتم
العينة ،
املقدر،هـ من
املتو�سط1431
حولحج عام
لموسم
ملو�سم حج عام 1431هـ من م�شاهدات العينة ،يتم اختبارها من خالل �إح�صائية ()T
اخلارج
الجدول التالي:

ح�سب اجلدول التايل:

جدول ()8

TestofValue
=0
T- Test
the Mean

)Sig. (2-tailed

95% Confidence Interval of the
One - Mean
Sample Test
95% Confidence Interval of the
Difference

Difference

Test Value = 0

)Sig. (2 - tailed

Mean

df

t

Difference

Upper

Lower

16060.80

15718.85

.000

15889.822

2156

Total sp

Difference
Lower
Upper

df

t

182.256

وح�سب اجلدول ( )8جند �أن ،(T=182.256) :وهي �أعال من القيمة اجلدولية لها ،مما يعطي
ثقة لالرتفاع الن�سبي لدقة تقدير املتو�سط ،ال�سيما و�أن ( .)P-Value=0.000ويلحظ عند تقدير
فرتة ثقة  %95ملتو�سط الإنفاق الكلي للحجاج القادمني من اخلارج �أن احلد الأدنى لهذه الفرتة
( )15718.85واحلد الأعلى لها ( )16060.80و�صغر هذه الفرتة وعدم احتوائها على ال�صفر يعزز
الثقة يف دقة تقدير املتو�سط.

40

Total sp

T-Test of the Mean
جدول ()8
One-Sample Test
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بناء على النتيجة التي مت التو�صل �إليها �سابقاُ من رف�ض فر�ض العدم ب�أن توزيع �إنفاق احلجاج
القادمني من اخلارج موزع ًا توزيع ًا طبيعي ًا ،مما يرتتب عليه �أن تقدير املتو�سط وفق طريقة
املربعات ال�صغرى()OLSيكون مت�أثر ًا بالقيم املتطرفة ورغبة يف احل�صول على تقدير �أدق مت
�إعادة التقدير بوا�سطة مقدر()Bootstrap؛حيث تتميز طريقة مقدر()Bootstrapبعملية �إعادة
املعاينة يف �إطار م�شاهدات العينة املتاحة ،فتعطي تقدير ًا ملتو�سط �إنفاق احلجاج القادمني
من اخلارج مع خط�أ معياري �أكرث دقة ومن ثم فرتات ثقة �أكرث دقة،فطريقة املقدر()Bootstrap
ت�ستهدف التو�صل �إىل خ�صائ�ص املقدر من املعلومات الكامنة يف امل�شاهدات املتاحة،حيث مت
ا�ستخدام ( )1000م�شاهدة مع الإحالل من �إجمايل عينة امل�شاهدات املتاحة والتي ي�صل عددها
�إىل ( )2265م�شاهدة.وبناء على ا�ستخدام طريقة املقدر()Bootstrapح�صل الباحث على النتائج
التالية:
جدول ()9
Descriptives
Bootstrapa
95% Confidence Interval

Std.
Std.

Error

Upper

Lower

16067.35

15727.19

87.62

15940.91

15597.43

88.75

Bias

Error

2.57

87.184

3.15

Statistic

15889.82

Mean
5%

15754.20

Trimmed

Total sp

Mean
a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples

ومبا �أن طريقة ( )Bootstrapت�سعى لإعطاء تقدير �أكرث دقة للخط�أ املعياري ،ف�إن الدرا�سة تقارن
بني اخلط�أ املعياري وفق طريقة ( 87.62 = )Bootstrapبينما كان وفق طريقة (87.184 = )OLS
ويالحظ �أن اخلط�أ املعياري للتقدير وفق طريقة (� )Bootstrapأكرب من تقديره وفق طريقة
(.)OLSمما يجعل طريقة تقدير (� )OLSأكرث كفاءة يف هذه الإح�صاءات.
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 - 2.1.2.2تقدير املتو�سط با�ستخدام مقدر (:)Bootstrap
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 - 3.1.2.2تقدير املتو�سط با�ستخدام مقدر (:)M - Estimators
مت تقدير متو�سط الإنفاق الكلي للحجاج القادمني من اخلارج وفق هذه الطريقة نظر ًا لأن القيمة
املقدرة للمتو�سط كان م�صدرها جمتمع له توزيع موجب ،مما يجعل من غري املنا�سب اعتماد
التقدير الناجت بوا�سطة طريقة ( )OLSوقد كانت النتائج وفق ما يعر�ضه اجلدول ( )10التايل:
جدول ()10

وفق ًا للجدول ( )10ف�إنه يت�ضح �أن التقدير وفق طريقة ( )M - Estimatorsتعطي �أربع تقديرات
ملتو�سط الإنفاق الكلي للحجاج القادمني من اخلارج ،وقد اعتمدت كل طريقة على �أوزان مو�ضحة
�أ�سفل اجلدول ،وتلك التقديرات على النحو التايل:
- Tukey’sBiweight = 15534.35

2

Huber’s M - Estimator =15660.33

1.

- Andrews’ Wave = 15530.72

3

Hampel’s M - Estimator =15634.71.97

2.

وحيث �إنه ال بد من معيار يتم االعتماد عليه للمفا�ضلة بني التقديرات الأربع ،ف�سيتم اعتماد معيار
متو�سط مربع اخلط�أ ( ) Mean Square Errorوي�سمى اخت�صار ًا ( )MSEومتو�سط مربع اخلط�أ
للإنفاق الكلي للحجاج القادمني من اخلارج.
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مقارنة بني متو�سط الإنفاق الكلي املقدر الناجت عن مقدرات ( )M-Estimatorsعلى �أ�سا�س
التباين والتحيز ومتو�سط مربع اخلط�أ.
MSE

Mean

M - Estimators Stimates

bias (Total sp)2

)var (Total sp

Huber’sM - Estimator
Tukey’s Biweight

7525.83.6

7490.9025

34.9281

15660.33

9025.9165

8800.3161

225.6004

15534.35

Hampel’s

7657.3513

7651.0009

6.35.4

15634.71

9155.7157

8900.0356

255.6801

15530.72

M - Estimator
Andrews’ Wave

وحيث �أن تقدير ( )Huber’sM - Estimatorيقرتن ب�أقل متو�سط مربع خط�أ من بني التقديرات
الأربع ،فهو يقرتن ب�أقل حتيز و�أقل تباين ،عليه يعد هو التقدير الأف�ضل .بناء عليه يكون
متو�سط الإنفاق الكلي املقدر للحجاج القادمني من اخلارج ملو�سم حج عام 1431هـ و ()15660
ريال تقريب ًا ،ويالحظ زيادته عن متو�سط الإنفاق الكلي للحجاج القادمني من اخلارج ملو�سم حج
عام (1430هـ )والذي قدر بـ ( ((1()14621.97ويبلغ الفارق ( )1038ريال تقريب ًا ،وهو ما يعادل
ن�سبة ( )%7تقريب ًا من الإنفاق الكلي لعام (1430هـ).
ويالحظ هنا الفارق الكبري بني متو�سط دخول احلجاج ( )1963ريال تقريب ًا وبني متو�سط
الإنفاق الكلي ( )15660ريال وذلك مما ي�ؤكد الفر�ضية التي ذهب �إليها الباحث من �أن �إنفاق
احلجاج الكلي يعتمد ب�شكل رئي�س على املدخرات ال على الدخول اجلارية.
ومن خالل ال�شكل البياين ( )3التايل تتم املقارنة بني متو�سط �إنفاق احلجاج القادمني من
اخلارج.

( ((1انظر :د .ع�صام بن ها�شم اجلفري،تقدير واختبار دالة �إنفاق احلجاج القادمني من اخلارج على خدمات الإ�سكان مبكة املكرمة ملو�سم
حج عام 1430هـ ،جملة �إدارة الأعمال،العدد ( ،)148مار�س � ،2015ص85
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جدول ()11
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 - 2.2.2تقدير فرتة ثقة  %95ملتو�سط �إنفاق احلجاج القادمني من اخلارج ملو�سم حج 1431هـ
من جدول ( )10و بناء على اختيار مقدر ( )Hampel’s M - Estimatorللمتو�سط جند �أن فرتة
ثقة  %95للمتو�سط لها حدان الأعلى =  15839.43ريال ،والأدنى لها = 15500.57ريال ،عليه
يكون طول فرتة الثقة =  338.86ريال ،و�صغر فرتة الثقة يدل على ارتفاع درجة دقتها.

 - 3.2.2اخل�صائ�ص الكمية للإنفاق الكلي للحجاج يف عينة الدرا�سة
وملعرفة اخل�صائ�ص الكمية للإنفاق الكلي ملفردات العينة �سيتم ا�ستدعاء اجلدول ( )7ال�سابق.
Descriptive Statistics
SE Mean

StDev

Tr Mean

Median

Mean

N

Variable

87.184

4049.134

15754.20

15800

15889.82

2157

total sp

Max

Q3

Q1

Min

N

Variable

35000

18000

13000

6000

2157

total sp

يت�ضح من اجلدول ( )7ما يلي:
�أ ـ �أن احلد الأدنى لإنفاق احلجاج القادمني من اخلارج ملو�سم حج عام 1431هـ ( )6000ريال؛ وهو
�أمر منطقي ال يت�صور �أن يكون الإنفاق الكلي �أقل منها �إذا �أخذنا يف احل�سبان �إنفاق احلاج على
تذاكر ال�سفر وال�سكن والأكل وال�شرب والهدي والتنقالت والهدايا وغريها من م�ستلزمات �أداء
الفري�ضة ،بينما كان احلد الأعلى لإنفاق احلاج هو (.)35000
ب ـ �أن الربيع الأدنى ( )Q1=13000ريال وهو مرتفع �إذا ما قورن باحلد الأدنى لإنفاق احلجاج
القادمني من اخلارج يف مو�سم حج عام 1430هـ والذي بلغ ( )11452ريال وهذا يدل على �أن %25
من مفردات العينة يقع �إنفاقهم الكلي يف الفرتة املغلقة ( .)6000 - 13000وطول هذه الفرتة =
 7000ريال ،ويف ظل الظروف االقت�صادية ال�سائدة يف مو�سم حج عام 1431هـ ميكن اعتبار �أن
هذا هو احلد الأدنى لإنفاق احلجاج القادمني من اخلارج.
ت ـ �أن الو�سيط يقدر بـ ( )15800وهو �أعلى من و�سيط الإنفاق للحجاج عام 1430هـ الذي قدر
بـ( )14500ريال ،وقيمة الو�سيط املقدرة تعني �أن  %50من مفردات العينة يقع �إنفاقهم الكلي يف
الفرتة املغلقة ( )15800 - 6000وطول هذه الفرتة =  1300ريال.
ث ـ كما �أن تلك القيم تعني �أن  %25من مفردات العينة لهم �إنفاق يقع بني الربيع الأدنى والو�سيط
�أي يف الفرتة املغلقة ( ,)15800 - 13000وطول هذه الفرتة = 2800ريال.
ج ـ �أن الربيع الأعلى ( )Q3 = 18000ريال؛وهذا معناه �أن  %75من مفردات العينة يقع �إنفاقهم
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 - 3اخل�صائ�ص الإح�صائية واالقت�صادية لإنفاق احلجاج على خدمات الإ�سكان مبكة املكرمة
تهدف الدرا�سة يف هذه الفقرة لدرا�سة اخل�صائ�ص الإح�صائية واالقت�صادية لإنفاق احلجاج
القادمني من اخلارج على خدمات الإ�سكان مبكة املكرمة؛ من خالل تقدير متو�سط الإنفاق الكلي
للحجاج القادمني من اخلارج ملو�سم حج عام 1431هـ  2010 /م على خدمات الإ�سكان مبكة املكرمة،
واختبار هذا املتو�سط ،وتقدير فرتة ثقة  %95لهذا املتو�سط ،وحتليل اخل�صائ�ص الو�صفية له.

 - 1.3خ�صائ�ص التوزيع االحتمايل لإنفاق مفردات العينة على خدمات الإ�سكان:
 - 1.1.3تقدير متو�سط �إنفاق احلجاج على خدمات الإ�سكان مبكة املكرمة بوا�سطة طريقة

املربعات ال�صغرى (:)OLS
ميكننا التعرف على خ�صائ�ص التوزيع االحتمايل لإنفاق احلجاج القادمني من اخلارج مبو�سم
حج عام 1431هـ من خالل ال�شكل البياين التايل:
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الكلي يف الفرتة املغلقة( ،)18000 - 6000كما يدل ذلك �أي�ض ًا على �أن هناك فئة من مفردات العينة
بن�سبة ( )%25تقع يف فرتة الإنفاق املغلقة ( ,)18000- 15800ويالحظ �أن طول الفرتة الثالثة =
 2200ريال.
ح ـ �أما املرحلة الرابعة والأخرية فيمكن ا�ستنتاج طول الفرتة فيها من احلد الأعلى املح�سوب يف
اجلدول ( )7وهو ( )maximum=35000وهذا يعني �أن ما ن�سبته ( )%25من مفردات العينة تقع
يف الفرتة الإنفاقية املغلقة ( ،)35000 -18000وطول هذه الفرتة =17000؛ �إال �أنه ومن خالل
حتليل الإنفاق الكلي وما كان يف التوزيع االحتمايل من التواء ،ف�إن الإنفاق العايل من مفردات
هذه الفئة قليل.
ومما �سبق نخرج بنتيجة تهم كافة اجلهات االقت�صادية ذات العالقة مبو�سم احلج وهي �أن احلد
الأعلى للقدرة الإنفاقية على كافة خدمات احلج لن�سبة ( )%75من احلجاج القادمني من اخلارج
يف مو�سم حج عام 1431هـ ال تتجاوز (.)18000
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�شكل ()4

من خالل ال�شكل ( )4جند �أن التوزيع االحتمايل مل�شاهدات �إنفاق احلجاج القادمني من اخلارج
على خدمات الإ�سكان مبكة املكرمة له التواء موجب؛ وعليه ال نقبل فر�ض العدم ب�أن التوزيع
االحتمايل مل�شاهدات الدخل الكلي للحجاج القادمني من اخلارج يعد توزيع ًا طبيعي ًا ويبني
اجلدول التايل �أبرز اخل�صائ�ص الإح�صائية لإنفاق احلجاج القادمني من اخلارج على خدمات
الإ�سكان مبكة املكرمة.
جدول ()12
Descriptive Statistics
SE Mean

StDev

Tr Mean

Median

Mean

N

Variable

35.026

1626.736

3138.36

3000

3251.59

2157

total sp

Max

Q3

Q1

Min

N

Variable

3800

1900

1000

2157

total sp

حيث جند �أن معامل االلتواء(،)Skewness=1.069وتت�ضح درجة االلتواء مبقارنة هذا الرقم
برقم االلتواء لتوزيع االحتمال الطبيعي الذي ي�ساوي �صفر ًا ،ومن الإح�صاءات الأخرى معامل
التفرطح ( ,)kurtosis = 0.682بينما هو يف حال التوزيع االحتمايل الطبيعي =.3
وبناء على �إح�صاءات م�شاهدات العينة كان املتو�سط املقدر لإنفاق احلجاج القادمني من
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املتو�سط املقدر.

والختبار مدى دقة تقدير متوسط إنفاق الحجاج القادمين من الخارج على خدمات اإلسكان لموسم
والختبار مدى دقة تقدير متو�سط �إنفاق احلجاج القادمني من اخلارج على خدمات الإ�سكان
حج عام 1431هـ من مشاهدات العينة  ،فإنا نختبرها من خالل إحصائية []T

ملو�سم حج عام 1431هـ من م�شاهدات العينة ،ف�إنا
نختربها من خالل �إح�صائية(.)T
جدول ()13

T
92.833
P
0.0000

Tr Mean
3138.36
Max
10000

Descriptive Statistics
Mean
Medianجدول ()13
3251.59
3000
Q1
Q3
Descriptive
Statistics
1900
3800

T

Tr Mean

Median

Mean

92.833

3138.36

3000

3251.59

N
2157
Min
1000
N

2157

Variable
Houssp
Variable
Houssp

 ،Minالسيما وأن P=0.0000
 Q1من الجدولية
 )92.833Q3أكبر
 )TMaxالمقدرة (
ونظراً ألن Pقيمة إحصائية (
1000بمعنوية عالية
الصغرى يتمتع
طريقة المربعات
المتوسط وفق
0.0000أن تقدير
فإن هذا يعني
1900
3800
10000
كما يتضح من الجدول ( )13ما يلي :

ونظر ًا لأن قيمة �إح�صائية ( )Tاملقدرة (� )92.833أكرب من اجلدولية ،ال�سيما و�أن  P=0.0000ف�إن

خدمات
عالية,هـكماعلى
مبعنوية1431
حج عام
لموسم
الخارج
القادمين من
الحجاج
إلنفاق
أ -أنهذاالحد
يت�ضح
يتمتع
ال�صغرى
املربعات
وفق طريقة
املتو�سط
األدنىتقدير
يعني �أن
 )1000ريال ؛ بينما كان الحد األعلى لذلك اإلنفاق هو ( )10000ريال
ما (
المكرمة
اإلسكان بمكة
من
يلي:
اجلدول ()13
.
عام 1431
ملو�سم
القادمني
أدنى(لإنفاق
احلد ال
أن �أن
ب� -أ ـ
خدمات
مفرداتهـ على
إنفاقهم
العينة يقع
حجمن
%25
اخلارج أن
وهذامنيدل على
احلجاجريال
)Q1=1900
األدنى
الربيع
إنفاق هو
هذهلأعلى
احلد ا
بينما كان
-1000ريال ؛
املكرمة ([)1000
ا
ريال.الظروف
)10000ظل
ريال( ،وفي
لذلك=ال700
الفترة
وطول
.]1700
مبكة المغلقة
إ�سكانالفترة
الكليلفي
إنفاقهمإلنفاق
ألدنى
الحد ا
اعتبارمنأن هذا
1431هـ
)Q1=1900عام
أدنى (موسم حج
السائدةل في
يقع �
مفرداتهوالعينة
يمكن�أن %25
يدل على
ريال وهذا
االقتصادية الربيع ا
ب ـ �أن
.
المكرمة
بمكة
اإلسكان
خدمات
على
الخارج
من
القادمين
الحجاج
الكلي يف الفرتة املغلقة ( .)1700 - 1000وطول هذه الفرتة =  700ريال ،ويف ظل الظروف
الكلي في
العينة
ميكن %من
1431هـأن 50
عام يعني
حجوهذا
ريال؛
)3000
االقت�صاديةيقدر بـ(
ج-أن الوسيط
مو�سم
ال�سائدة يف
إنفاقهملإنفاق
احلديقعالأدنى
مفردات هو
اعتبار �أن هذا
الفترة المغلقة [ ]3000-1000وطول هذه الفترة =2000ريال .
د-كما أن تلك القيم تعني أن  %25من مفردات العينة لهم إنفاق يقع بين الربيع األدنى والوسيط
أي في الفترة المغلقة []3000-1900؛ وطول هذه الفترة = 1100ريال.
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 )Q3=3800؛ وهذا معناه أن  %75من مفردات العينة
هـ-ومنه أيضاً نجد أن الربيع األعلى (
يقع إنفاقهم الكلي في الفترة المغلقة [ ،]3800-1000كما يدل ذلك أيضاً على أن هناك فئة من
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؛ حيث نجد أن معامل االلتواء [،]Skewness=1.069وتتضح درجة االلتواء بمقارنة هذا الرقم
برقم االلتواء لتوزيع االحتمال الطبيعي الذي يساوي صفراً ،ومن اإلحصاءات األخرى معامل
ريال تقريب ًا،
التوزيع1431هـ (
حالحج عام
ملو�سم
مبكة
0.682خدمات ال
اخلارج على
.3=)Mean=3252
االحتمالي الطبيعي
املكرمةفي
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إ�سكان] ،
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التفرطح [
الخارج
من
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الحجاج
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إل
المقدر
المتوسط
ن
كا
العينة
مشاهدات
إحصاءات
على
وبناءوبانحراف معياري ()StDev=1626.736؛ وكرب حجم االنحراف املعياري مل�شاهدات العينة
تقريباً ،
]Mean=3252
عام 1431
إنفاق حج
لموسم
اإلسكان بمكة
خدمات
ريالإ�سكان
خدمات ال
القادمنيهـمن[اخلارج على
احلجاج
المكرمةبني �
التفاوت الكبري
على حجم
علىيدلنا
]StDev=1626.736؛ وكبر حجم االنحراف المعياري لمشاهدات العينة
معياري [
وبانحرافاملكرمة
مبكة
ملو�سم حج عام 1431هـ.
املتطرفةبمكة
القيماإلسكان
خدمات
على
الخارج
من
القادمين
الحجاج
إنفاق
بين
الكبير
التفاوت
حجم
على
يدلناومن خالل �إح�صائية املتو�سط املبتور( )Tr Mean = 3138.36يت�ضح �أن  %5من
المكرمة لموسم حج عام 1431هـ .
م�س�ؤولة عن زيادة املتو�سط املقدر مبقدار  95ريال فقط تقريب ًا.
ومن خالل إحصائية المتوسط المبتور [ ]Tr Mean=3138.36يتضح أن  %5من القيم
نح�سب
املتو�سط] املقدر
المقدرحول
امل�شاهدات
زيادة لقيم
الت�شتتعنالن�سبي
ولقيا�س
معامل االختالف()CV
تقريباً.
ريال فقط
بمقدار [95
المتوسط
مسؤولة
المتطرفة
التايل:
النحو
على التشتت النسبي لقيم المشاهدات حول المتوسط المقدر نحسب معامل االختالف []CV
ولقياس
على النحو التالي :
𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕 𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏.
= 𝒄𝒄𝒄𝒄
=
𝟓𝟓𝟓𝟓= 𝟎𝟎. 𝟓𝟓𝟓𝟓 = %
𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦
𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑
ويتضح من نتيجة معامل االختالف كمقياس للتشتت النسبي  ،كبر مدى التشتت للقيم حول
المتوسط
المقدر .نتيجة معامل االختالف كمقيا�س للت�شتت الن�سبي ،كرب مدى الت�شتت للقيم حول
ويت�ضح من
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احلجاج القادمني من اخلارج على خدمات الإ�سكان مبكة املكرمة.
ج ـ �أن الو�سيط يقدر بـ( )3000ريال؛ وهذا يعني �أن  %50من مفردات العينة يقع �إنفاقهم الكلي
يف الفرتة املغلقة(  )3000 - 1000وطول هذه الفرتة =  2000ريال.
د ـ كما �أن تلك القيم تعني �أن  %25من مفردات العينة لهم �إنفاق يقع بني الربيع الأدنى والو�سيط
�أي يف الفرتة املغلقة()3000 - 1900؛ وطول هذه الفرتة = 1100ريال.
هـ ـ ومنه �أي�ض ًا جند �أن الربيع الأعلى ( )Q3=3800؛ وهذا معناه �أن  %75من مفردات العينة يقع
�إنفاقهم الكلي يف الفرتة املغلقة  ،3800 - 1000كما يدل ذلك �أي�ض ًا على �أن هناك فئة من مفردات
العينة بن�سبة ( )%25تقع يف فرتة الإنفاق املغلقة( ،)3800 - 3000ويالحظ �أن طول الفرتة الثالثة
=  800ريال.
ح ـ �أما املرحلة الرابعة والأخرية فيمكن ا�ستنتاج طول الفرتة فيها من احلد الأعلى املح�سوب يف
اجلدول ( )12وهو ( )maximum=10000وهذا يعني �أن ما ن�سبته ( )%25من مفردات العينة تقع
يف الفرتة الإنفاقية املغلقة( ، )10000 - 3800وطول هذه الفرتة =  6200ريال.

 - 2.1.3تقدير متو�سط �إنفاق احلجاج على خدمات الإ�سكان مبكة املكرمة بوا�سطة طريقة مقدر (:)M - Estimators
نظر ًا لأنه مت رف�ض فر�ض العدم ب�أنتوزيع م�شاهدات الإنفاق على خدمات الإ�سكان مبكة املكرمة
يعد توزيعا ًطبيعي ًا؛ الأمر الذي يعني �أن املتو�سط املقدر وفق طريقة املربعات ال�صغرى ()OLS
يكون متحيز ًا .فقد متت �إعادة تقدير املتو�سط بطريقة املقدر ( ،)M - Estimatorsوقد كانت
النتائج وفق اجلدول ( )14التايل:
جدول ()14
M -Estimators
Bootstrape
95% Confidence
Interval
Upper

Lower

Std.

Statistic
Bias

Error

3000.94

2876.39

32.90

- 3.10 -

2942.39

Huber’s M -Estimatora

2877.69

2760.28

29.67

- .56 -

2819.98

Tukey’s Biweightb

3021.66

2910.28

28.69

- .72 -

2966.57

Hampel’s M - Estimatorc

2867.52

2748.42

31.18

2.21

2803.10

Andrews’ Waved

housing
sp

a. The weighting constant is 1.339.
b. The weighting constant is 4.685.
c. The weighting constants are 1.700, 3.400, and 8.500
d. The weighting constant is 1.340 - pi.
e. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples
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2 - Tukey’s Biweight= 2819.98

3 - Huber’s M - Estimator=2942.39

4 - Andrews’ Wave= 2803.10

4 - Hampel’s M - Estimator= 2966.57

وحيث �إنه ال بد من معيار يتم االعتماد عليه للمفا�ضلة بني التقديرات الأربع ،ف�سيتم اعتماد معيار
متو�سط مربع اخلط�أ ( ) Mean Square Errorوي�سمى اخت�صار ًا ( )MSEومتو�سط مربع اخلط�أ
للإنفاق احلجاج القادمني من اخلارج على خدمات الإ�سكان مبكة املكرمة هو:
MSE (housing sp) = var(housing sp) +bias (housing sp)2

وحيث �أن var (housing sp(:هي تباين �إنفاق احلجاج على خدمات الإ�سكان املقدر.
 bias (housing sp)2مربع حتيز �إنفاق احلجاج على خدمات الإ�سكان املقدر.
عليه ف�إن التقدير الذي يقرتن ب�أقل قيمة ملربع اخلط�أ (� )Mseسيكون هو التقدير الأف�ضل.
جدول ()15
مقارنة بني متو�سطات �إنفاق احلجاج على الإ�سكان مبكة املكرمة املقدرة املقدر الناجت عن مقدرات
( )M - Estimatorsعلى �أ�سا�س التباين والتحيز ومتو�سط مربع اخلط�أ
MSE

bias housing sp)2

)var(housing sp

1092.02.

1082.41

9.61

880.6225.

880.3089

0.3136

823.6345

823.1161.

0.5184

977.0765.

972.1924

4.8841

Mean

M -Estimators
Stimates

2942.39

 Huber’s MEstimator

2819.98

Tukey’s Biweight

2966.57

 Hampel’s MEstimator

2803.10

Andrews’ Wave

وحيث �أن تقدير ( )Huber’s M - Estimatorيقرتن ب�أقل متو�سط مربع خط�أ من بني التقديرات
الأربع ،فهو يقرتن ب�أقل حتيز و�أقل تباين ،عليه يعد هو التقدير الأف�ضل .بناء عليه يكون
متو�سط �إنفاق احلجاج القادمني من اخلارج على خدمات الإ�سكان املقدر هو ( )2966.57ريال،
ويالحظ انخفا�ض متو�سط �إنفاق احلجاج القادمني من اخلارج على خدمات الإ�سكان يف مكة
املكرمة مبو�سم حج عام (1431هـ) عن نف�س املتو�سط املقدر ملو�سم حج عام (1430هـ) والذي قدر
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وفق ًا للجدول ( )13ف�إن التقدير وفق طريقة ( )M - Estimatorsتعطي �أربع تقديرات ملتو�سط
�إنفاق احلجاج القادمني من اخلارج على خدمات الإ�سكان مبكة املكرمة ،وقد اعتمدت كل طريقة
على �أوزان مو�ضحة �أ�سفل اجلدول ،وتلك التقديرات على النحو التايل:
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بـ (� ,((1( )3165إال �أنه يظل �أعال من نف�س املتو�سط املقدر ملو�سم حج عام (1428هـ) الذي قدر بـ
( )2782.1ريال تقريب ًا (.((1

� - 4أثر العوامل الكمية والكيفية على �إنفاق احلجاج على خدمات الإ�سكان مبكة املكرمة
تفرت�ض الدرا�سة �أن للعوامل الكمية والكيفية ت�أثري ًا على �إنفاق احلجاج على خدمات الإ�سكان
مبكة املكرمة؛ ومبا �أن الدرا�سة �سبق و�أن تعر�ضت للإنفاق الكلي للحجاج ،وكذا للدخل الكلي
للحجاج ،و�إنفاق احلجاج على خدمات الإ�سكان مبكة املكرمة بناء عليه ف�إن الدرا�سة تهدف من
هذه الفقرة لدرا�سة �أثر املتغريات الكمية والكيفية �سوى الدخل على �إنفاق احلجاج على خدمات
الإ�سكان مبكة املكرمة ،ومبا �أن هناك بع�ض العوامل مثل امل�ستوى الدرا�سي ونوع العمل تنعك�س
يف الغالب يف م�ستوى الدخل ،ف�إن الدرا�سة تهتم هنا بعاملني فقط تفرت�ض �أن لهما �أثر ًا على
م�ستوى الإنفاق على خدمات الإ�سكان وهما:
ـ مدة �إقامة احلجاج القادمني من اخلارج مبكة املكرمة (وتفرت�ض الدرا�سة �أن هناك عالقة طردية
بني عدد الأيام وحجم الإنفاق على خدمات الإ�سكان وفق املنطق االقت�صادي).
ـ نوع ال�سكن وقد مت توزيع نوع ال�سكن �إىل نوعني :ال�سكن بالفنادق ،وال�سكن بال�شقق (وتفرت�ض
الدرا�سة �أن الإنفاق على خدمات الإ�سكان من قبل من ي�سكنون الفنادق �أعال ممن ي�سكنون ال�شقق،
وذلك الختالف م�ستوى اخلدمات املقدمة).

 - 1.4درا�سة العالقة بني مدة الإقامة مبكة املكرمة ومتو�سط الإنفاق على خدمات الإ�سكان
تهدف الدرا�سة يف هذه الفقرة لعر�ض العالقة –دون حتليل ـ بني مدة الإقامة مبكة املكرمة
ومتو�سط الإنفاق على خدمات الإ�سكان مبكة املكرمة ،لبيان الأثر االقت�صادي ملدة مكث احلجاج
مبكة املكرمة على قطاع خدمات الإ�سكان بها ك�أثر مبا�شر ،وال�شك �أن هناك �آثار على القطاعات
االقت�صادية الأخرى التي تخدم احلجاج كالتغذية واالت�صاالت...وغريها.

� - 2.4أثر مدة الإقامة على نفقات خدمات احلجاج ب�صفة عامة:
من البدهي �أن احلجاج كلما طالت مدة �إقامته احتاج للعديد من اخلدمات (�أمنية�،صحية ) ...التي
تكلف الدولة مبالغ مالية ؛ لذا تهدف الدرا�سة يف هذه الفقرة للإجابة على �س�ؤال:
هل ميكن تر�شيد نفقات خدمة احلجاج دون الإخالل مب�ستوى اخلدمات املقدمة؟
والعامل الرئي�س للإجابة على ال�س�ؤال هي املدة التي ميكثها احلجاج يف الوحدات ال�سكنية مبكة
( ((1د .ع�صام بن ها�شم اجلفري،تقدير واختبار دالة �إنفاق احلجاج القادمني من اخلارج على خدمات الإ�سكان مبكة املكرمة ملو�سم حج
عام 1430هـ ،مرجع �سابق
( ((1د .ع�صام بن ها�شم اجلفري،تقدير واختبار دالة �إنفاق احلجاج القادمني من اخلارج على خدمات الإ�سكان مبكة املكرمة ملو�سم حج
عام 1428هـ ،مرجع �سابق
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تقريباً 𝟏𝟏𝟏𝟏 = )𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐(𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥 𝟑𝟑 𝐤𝐤 = 𝟏𝟏 + 𝟑𝟑.
تقريباً 𝟏𝟏𝟏𝟏 = )𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐(𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥 𝟑𝟑 𝐤𝐤 = 𝟏𝟏 + 𝟑𝟑.
سيكونعددعددال�شرائح (
عليه�سيكون
بناءعليه
بناء
ترتاوح
كانت
املكرمة
مدةإقامة
مدة ال
ومبا �أن
�شريحة ؛
مبكةبمكة المكرمة كانت تتراوح
اإلقامة
وبما أن
شريحة ؛
)12)12
الشرائح (
ً
ً
شريحة (؛48
مدىإقامة
مدى ال
يوما
)-60
املدى (
عدد
اإلقامةعلى
وبق�سمتها
48ا
وبمايوم
تتراوح
ال�شرائحكانت
المكرمة
بمكة
أن) مدة
يكون)
يكون(12
الشرائح
عليه
بناء
يت�ضحيتضح
الشرائح
على عدد
وبقسمتها
يوماً
اإلقامة) (
عليهعليه
عدديوماً
سيكون)60
12-12
المدى (
يففي
عليه يكون مدى اإلقامة ( )48يوماً وبقسمتها على عدد الشرائح يتضح
ا
ً
يوم
)
60
12
(
المدى
�شريحة (
فيمدى
أيامأيام
شريحة)4� ()4
مدىكلكل
�أنأن
أيام
)
4
(
شريحة
كل
مدى
أن
أيامأيام
4 �=4812/ 12
/ 48
=
الواحدة
الشريحة
مدى
مدى ال�شريحة الواحدة = = 4
مفردات 12
الواحدة = / 48
الشريحة
مدى
الوزنثم بيان
بيانأيام ،
ثم)4
أيام( ،
شريحة
طول كل
شريحة
أيام()12
عليه
بناء
طول كل
�شريحة
إلى)12
العينة=إىل(4
العينة �
تقسيممفردات
سيتمتق�سيم
�سيتم
عليه
بناء
�شريحة (� )4
 :)12شريحة طول كل شريحة ( )4أيام  ،ثم بيان
(
إلى
العينة
مفردات
تقسيم
سيتم
عليه
بناء
الجدول التالي
حسب
شريحة
لكل
النسبي
الوزن
اجلدول التايل:
لكل ح�سب
�شريحة
الوزنلكل
الن�سبي
الجدول التالي
شريحة حسب
النسبي
جدول)16( :
الع (ينة)16
جدول
حسب مدة مكثهم بمكة المكرمة
التوزيع النسبي لشرائح مفردات
)16ينة حسب مدة مكثهم بمكة المكرمة
مفردات (الع
التوزيع النسبي لشرائح جدول
النسبة
الوزن النسبي
عدد المشاهدات في
مدة اإلقامة بمكة
الشريحة
املكرمة
مبكة
مكثهم
مدة
ح�سب
العينة
مفردات
ل�شرائح
الن�سبي
النسبة
النسبي
الوزن
في
المشاهدات
عدد
بمكة
اإلقامة
مدة
التوزيعالشريحة
المجمعة
()%
الشريحة
المكرمة باإليام
المجمعة
()%
الشريحة
باإليام
المكرمة
0.04
عدد 101.
إقامة]15
مدة[ال-12
day1
 0.04الن�سبة املجمعة
امل�شاهدات يف
مبكة املكرمة
ال�شريحة
الوزن الن�سبي ()%
0.04
0.04
101
.
]
15
12
[
day1
0.08
0.04
104
إيام]
[-16بال19
day2
ال�شريحة
0.08
0.04
104
]
19
16
[
day2
0.16
0.08
181
[]23-20
day3
0.04
0.04
101.
15 - 12
day1
0.16
0.08
181
]
23
20
[
day3
0.35
0.19
411
[]27-24
day4
0.08
0.04
104
19 - 16
day2
0.35
0.19
411
]]27
day4
0.70
0.35
764
31--24
[[28
day5
181
23 - 20
day3
0.70 0.16
0.35 0.08
764
]]31
day5
0.787
0.087
188
35--28
[[32
day6
0.35
0.19
411
27 - 24
day4
0.787
0.087
188
]]35
day6
0.803
0.016
35
39--32
[[36
day7
764
31 - 28
day5
0.803 0.70
0.0160.35
35
[]39-36
day7
day6

35 - 32

188

day7

39 - 36

35

0.016

day8

43 - 40

306

0.14

9day

47- 44

62

0.0287

0.9717

10 day

51 - 48

2

0.009

0.98

11 day

55 - 52

1

0.005

0.985

60 - 56

2

0.009

0.999

2157

0.999

day12

املجموع
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0.787
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...وغيرها .هناك آثار على القطاعات
االتصاالت والشك أن
كأثر مباشر ،
اإلسكان بها
خدمات
المكرمة على
بمكة
كالتغذية و
الحجاج
قطاع تخدم
األخرى التي
االقتصادية
االقتصادية األخرى التي تخدم الحجاج كالتغذية واالتصاالت ...وغيرها .
 .4.2أثر مدة اإلقامة على نفقات خدمات الحجاج بصفة عامة :
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والعامل
بمكةموسم
السكنية في
الخارج
القادمين من
للحجاج
التياإلقامة
المدة مدة
بتوزيع
على
ولإلجابة
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)Sturge`s
موسم
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الباحث
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ر�سم بياين رقم ()5

ومن خالل اجلدول ( )16يت�ضح لنا ما يلي:
� - 1أن �أقل مدة ميكثها احلجاج مبكة املكرمة تنح�صر يف الفرتة املغلقة  15 - 12يوم ًا.
� - 2أن ما ن�سبته  %35من احلجاج القادمني من اخلارج ترتاوح مدة مكثهم مبكة املكرمة خالل
الفرتة املغلقة  27 - 12يوم ًا.
� - 3أن ما ن�سبته  %79تقريب ًا من احلجاج القادمني من اخلارج ترتاوح مدة مكثهم مبكة املكرمة
خالل الفرتة املغلقة  35 - 12يوم ًا
� - 4أن ما ن�سبته  %94من احلجاج القادمني من اخلارج ترتاوح مدة مكثهم مبكة املكرمة خالل
الفرتة املغلقة  43 - 12يوم ًا.
ومما �سبق نلحظ �أن غالبية احلجاج القادمني من اخلارج يحر�صون على الإقامة مبكة املكرمة
فرتة ترتاوح من  35 - 12يوم ًا

 - 3.4درا�سة العالقة بني نوع ال�سكن ومتو�سط الإنفاق على خدمات الإ�سكان:
تفرت�ض الدرا�سة هنا ب�أن هناك عالقة بني نوع ال�سكن ومتو�سط الإنفاق على خدمات ال�سكن؛
وقد ق�سمت الدرا�سة نوع ال�سكن �إىل نوعني :فنادق ( )Hotelsو�شقق ( ،)Apartmentsعلى اعتبار
�أن ال�شقق �أقل درجة من حيث اخلدمات الفندقية من الفنادق ،و�أبعد ن�سبي ًا عن املنطقة املركزية؛
حيث �إن الواقع �أن معظم �أن مل يكن جميع الوحدات ال�سكنية املحيطة باحلرم املكي ال�شريف هي
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جدول ()17
املقارنة بني �إنفاق احلجاج على خدمات الإ�سكان ونوع ال�سكن
�شريحة الإنفاق ح�سب
نوع ال�سكن
الفنادق
ال�شقق

عدد امل�شاهدات يف
ال�شريحة

الوزن
الن�سبي ()%

متو�سط الإنفاق على خدمات
الإ�سكان

678

%31

2761.80

1479

%69

3478.11

متو�سط الدخل
2705.36
2528.66

يالحظ من املخرجات ال�سابقة �أن غالبية احلجاج القادمني من اخلارج يف�ضلون ال�سكن بنظام
الفنادق  %69على نظام ال�شقق ال�سكنية  ،%31وميكن تف�سري ذلك ب�أن املعيار الأ�سا�س للحاج
القادمني من اخلارج هو مدى قرب ال�سكن من امل�سجد احلرام �أو بعده فكلما كان ال�سكن قريب ًا
كان ب�إمكانه الرتدد �أكرث على امل�سجد احلرام الذي هو الغر�ض الأ�سا�س من قدومه للديار املقد�سة،
وحيث �إن معظم الوحدات ال�سكنية بجوار احلرم مت بنا�ؤها على �أ�سا�س فندقي ،كانت هذه
النتيجة.
ومن املالحظ �أي�ض ًا �أن متو�سط الإنفاق املقدر على وحدات ال�سكن الفندقية  3478ريال تقريب ًا
وهو �أعال من متو�سط الإنفاق املقدر على وحدات ال�سكن على نظام ال�شقق  2762ريال تقريب ًا،
و�أن املتو�سط املقدر لدخول من ي�سكنون يف نظام ال�سكن الفندقي  2705ريال تقريب ًا �أعال من
املتو�سط املقدر لدخول من ي�سكنون يف نظام ال�شقق  2529ريال تقريب ًا.
والنتيجة العملية التي نخرج بها هنا� :أن امل�ؤ�شر الإح�صائي واالقت�صادي للم�ستثمرين يف جمال
خدمات �إ�سكان احلجاج القادمني من اخلارج �أنه يف مو�سم حج عام 1428هـ بلغ ن�سبة احلجاج
الذين يف�ضلون ال�سكن الفندقي  %69من �أجمايل عدد احلجاج القادمني من اخلارج ون�سبة
احلجاج الذين يف�ضلون ال�سكن يف نظام ال�شقق .%31
ورغبة من الباحث يف �إي�ضاح �صورة �أدق للم�ستثمرين يف جمال �إ�سكان احلجاج القادمني من
اخلارج ف�سيتم من خالل الفقرتني التاليتني درا�سة اخل�صائ�ص الإح�صائية واالقت�صادية لإنفاق
احلجاج الذين يطلبون خدمات الإ�سكان الفندقية وكذا الذين يطلبون خدمات الإ�سكان وفق نظام
ال�شقق.
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من فئة الفنادق .وعليه ( )hotspترمز لإنفاق احلجاج امل�ستفيدين من خدمات الفنادق و ()Apr sp
ترمز للإنفاق احلجاج امل�ستفيدين من خدمات ال�شقق ،وقد مت ا�ستبعاد اخليار الثالث وهم من
يقيمون عند �أقرباء لهم ل�صغر عدد امل�شاهدات به ،ولأنه ال يوجد �أي�ض ًا ما تهتم به الدرا�سة وهو
�إنفاق احلجاج على خدمات الإ�سكان.
ولدرا�سة ذلك الأثر مت �إدخال م�شاهدات العينة يف احلا�سب و�أعطى املخرجات التالية:
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 - 1.4.4درا�سة اخل�صائ�ص الإح�صائية واالقت�صادية لإنفاق احلجاج الذين يطلبون ال�سكن وفق النظام الفندقي:
تهدف الدرا�سة يف هذه الفقرة لبيان اخل�صائ�ص الإح�صائية واالقت�صادية لإنفاق احلجاج
القادمني من اخلارج والذين يطلبون ال�سكن وفق النظام الفندقي من خالل تقدير متو�سط
الإنفاق ،وبيان التوزيع الإح�صائي ملفردات العينة وكافة الإح�صاءات املتعلقة به.
�شكل ()6

جدول ()18
Descriptive Statistics
T

Tr Mean

Median

Mean

N

Variable

71.240

.45.3386

3000

3478.11

1479

Houssp

P

Max

Q3

Q1

Min

0.0000

10000

4600

1650

1000

من خالل اجلدول ( )18يتبني �أن املتو�سط املقدر لإنفاق احلجاج القادمني من اخلارج على نظام
الإ�سكان الفندقي ( )Mean=3478ريال تقريب ًا وبانحراف معياري ()StDev=1877.595؛ وكرب
حجم االنحراف املعياري مل�شاهدات العينة يدلنا على حجم التفاوت الكبري بني �إنفاق احلجاج
القادمني من اخلارج ملو�سم حج عام 1431هـ على نظام الإ�سكان الفندقي ،ومن خالل �إح�صائية
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�شكل ()7

يت�ضح من اجلدول ( )18النتائج التالية:
�أ� -أن  %25من احلجاج الذين يطلبون اخلدمات الفندقية �إنفاقهم يف الفرتة املغلقة 1650 - 1000

ريال.

( ((1د .ع�صام بن ها�شم اجلفري،تقدير واختبار دالة �إنفاق احلجاج القادمني من اخلارج على خدمات الإ�سكان مبكة املكرمة ملو�سم حج
عام 1430هـ،مرجع �سابق� ،ص91
( ((1د .ع�صام بن ها�شم اجلفري،تقدير واختبار دالة �إنفاق احلجاج القادمني من اخلارج على خدمات الإ�سكان مبكة املكرمة ملو�سم حج
عام 1428هـ ،مرجع �سابق� ،ص15
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املتو�سط املبتور ( )Tr Mean=3387تقريباُ يت�ضح �أن  %5من القيم املتطرفة م�س�ؤولة عن زيادة
املتو�سط املقدر مبقدار  91ريال فقط ومبقارنته بنف�س املتو�سط ملو�سم حج عام 1428هـ والذي
بلغ  3377ريال(،((1يتبني �أن هناك انخفا�ض ًا يبلغ ( )101ريال كما �أنه مقارنة مبتو�سط �إنفاق نف�س
الفئة لعام 1428هـ والذي قدر بـ ( )2803جند �أن هناك زيادة قدرها مبلغ ( )675ريال (.((1
ومن خالل �إح�صائية  Tيف اجلدول ( )18التي بلغت ( )71.240عند م�ستوى معنوية (،)%95
وجند �أن احلد الأدنى لفرتة الثقة ( )3382.34واحلد الأعال ( ،)3573.88ول�صغر فرتة الثقة
وعدم احتوائها على ال�صفر ،ميكن القول �أن معنوية تقدير املتو�سط عالية جد ًا ال �سيما و�أن
(.)P=0.000
وميكن تو�ضيح تطور متو�سط �إنفاق احلجاج القادمني من اخلارج الذين يطلبون نظام الإ�سكان
الفندقي عرب ال�سنوات املا�ضية من خالل ال�شكل البياين التايل:
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ب  -الو�سيط يقدر بـ( )3000ريال؛ وهذا يعني �أن  %50من مفردات العينة يقع �إنفاقهم الكلي
يف الفرتة املغلقة( )1000 - 3000وطول هذه الفرتة = 2000ريال.
ت  -كما �أن تلك القيم تعني �أن  %25من مفردات العينة لهم �إنفاق يقع بني الربيع الأدنى
والو�سيط �أي يف الفرتة املغلقة( )3000 - 1650؛ وطول هذه الفرتة = 1350ريال.
ث  -الربيع الأعلى ()Q3=4600؛ وهذا معناه �أن  %75من مفردات العينة يقع �إنفاقهم الكلي
يف الفرتة املغلقة( ،)4600 - 1000كما يدل ذلك �أي�ض ًا على �أن هناك فئة من مفردات العينة
بن�سبة ( )%25تقع يف فرتة الإنفاق املغلقة ( ، )4600 - 3000ويالحظ �أن طول الفرتة
الثالثة = 1600ريال.
ج � -أما املرحلة الرابعة والأخرية فيمكن ا�ستنتاج طول الفرتة فيها من احلد الأعلى املح�سوب
يف اجلدول ( )17وهو ( )maximum=10000وهذا يعني �أن ما ن�سبته ( )%25من مفردات
العينة تقع يف الفرتة الإنفاقية املغلقة( ، )10000 - 4600وطول هذه الفرتة = 5400ريال

 - 4.2.4درا�سة اخل�صائ�ص الإح�صائية واالقت�صادية لإنفاق احلجاج الذين يطلبون ال�سكن وفق نظام ال�شقق:
�شكل ()8
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Descriptive Statistics
T

Tr Mean

Median

Mean

N

Variable

117.603

2786.18

3000

2761.80

661

Apartment sp

P

Max

Q3

Q1

Min

0.0000

5500

3000

2500

1000

من خالل اجلدول ( )19جند �أن املتو�سط املقدر لإنفاق احلجاج القادمني من اخلارج على نظام
�إ�سكان ال�شقق  Mean=2762ريال تقريب ًا ،وبانحراف معياري StDev=603.773؛ وكرب حجم
االنحراف املعياري مل�شاهدات العينة يدلنا على حجم التفاوت الكبري يف بني �إنفاق احلجاج
القادمني من اخلارج ملو�سم حج عام 1428هـ على نظام �إ�سكان ال�شقق.
ومن خالل �إح�صائية املتو�سط املبتور( )Tr Mean=2786تقريب ًا يت�ضح �أن  %5من القيم املتطرفة
م�س�ؤولة عن نق�ص املتو�سط املقدر مبقدار  25ريال تقريب ًا فقط.
ويُلحظ �أن املتو�سط املقدر لإنفاق احلجاج القادمني من اخلارج الذين ي�سكنون وفق نظام ال�شقق
�أقل من نظريه لنف�س الفئة ملو�سم حج عام 1430هـ والذي قدر بـ ( )2821ريال تقريب ًا ( ،((1و�أكرب
(((1
من نظريه يف مو�سم حج عام 1428هـ والذي بلغ ( )2665ريال
والختبار مدى دقة تقدير متو�سط �إنفاق احلجاج القادمني من اخلارج ملو�سم حج عام 1428هـ
على نظام �إ�سكان ال�شقق من م�شاهدات العينة،فقد مت �إخ�ضاعها الختبار( )Tويت�ضح من اجلدول
(� )19أن معنوية التقدير عالية حيث كانت( )T=117.603وال�سيما �أن(.)P=0.0000
وميكن تو�ضيح تطور متو�سط �إنفاق احلجاج القادمني من اخلارج الذين يطلبون الإ�سكان وفق
نظام ال�شقق عرب الأعوام املا�ضية من خالل ال�شكل البياين التايل:

( ((1انظر :د .ع�صام بن ها�شم اجلفري،تقدير واختبار دالة �إنفاق احلجاج القادمني من اخلارج على خدمات الإ�سكان مبكة املكرمة ملو�سم
حج عام 1430هـ ،جملة �إدارة الأعمال ،العدد  ،148مار�س� ،2015ص93
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�شكل ()9

يت�ضح من اجلدول ( )19ما يلي:
�أ -الربيع الأدنى لإنفاق احلجاج على نظام �إ�سكان ال�شقق ( )Q1=2500ريال وهذا يدل
على �أن  %25من مفردات العينة يقع �إنفاقهم الكلي يف الفرتة املغلقة  .2500 - 1000وطول
هذه الفرتة =  1500ريال ،ويف ظل الظروف االقت�صادية ال�سائدة يف مو�سم حج عام
1431هـ ميكن اعتبار �أن هذا هو احلد الأدنى لإنفاق احلجاج القادمني من اخلارج على
خدمات �إ�سكان ال�شقق مبكة املكرمة.
ً
ب  -الو�سيط يقدر بـ( )3000ريال تقريبا؛وهذا يعني �أن  %50من مفردات العينة يقع
�إنفاقهم الكلي يف الفرتة املغلقة ( )1000 - 3000وطول هذه الفرتة = 2000ريال.
ت  -كما �أن تلك القيم تعني �أن  %25من مفردات العينة لهم �إنفاق يقع بني الربيع الأدنى
والو�سيط �أي يف الفرتة املغلقة ()2500 - 3000؛ وطول هذه الفرتة = 500ريال.
ث  -ومنه �أي�ض ًا جند �أن الربيع الأعلى ()Q3=3000؛ وهذا معناه �أن  %75من مفردات
العينة يقع �إنفاقهم الكلي يف الفرتة املغلقة(.)3000 - 1000
ج � -أما املرحلة الرابعة والأخرية فيمكن ا�ستنتاج طول الفرتة فيها من احلد الأعلى
املح�سوب يف اجلدول ( )18وهو ( )maximum=5500وهذا يعني �أن ما ن�سبته ()%25
من مفردات العينة تقع يف الفرتة الإنفاقية املغلقة ( ،)5500 - 3000وطول هذه الفرتة =
 2500ريال.
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�أن امليل احلدي لإنفاق احلاج على خدمات الإ�سكان مبكة املكرمة مت�ساوي.

 5.1صياغة وتقدير نموذج إنفاق الحاج القادم من الخارج على خدمات اإلسكان بمكة المكرمة
منوذج �إنفاق احلاج القادم من اخلارج على خدمات الإ�سكان مبكة املكرمة ملو�سم حج عام 1431هـ:
�صياغة وتقدير
- 1.5
1431هـ:
حج عام
لموسم

التالية:
العنا�صر
لبحثلبحث
الفقرة
هذههذه
في يف
الدرا�سة
تهدف
التالية :
العناصر
الفقرة
الدراسة
تهدف
� -1صياغة منوذج خطي لدالة �إنفاق احلاج على خدمات الإ�سكان.
املقدرة.الحاج على خدمات اإلسكان
لدالة إنفاق
معلماتخطي
اختبارنموذج
-2 -1صياغة
النموذج
المقدرة
-3 -2اختبار
احلاج يف الأجل الق�صري.
النموذجإنفاق
معلماتاحلدي ل
تقدير امليل
األجل القصير
الحاج في
الحدي إلنفاق
الميل
-4 -3تقدير
للنموذج.
االقت�صادية
الدالالت
معرفة
-4

معرفة الدالالت االقتصادية للنموذج

الحاج على
خطيإنفاق
منوذج لدالة
نموذج خطي
اإلسكان:إ�سكان:
خدماتخدمات ال
احلاج على
لدالة �إنفاق
وتقديروتقدير
صياغة�صياغة
- 2.55.2

أن �كأنالًك ً
املكرمة ،،ونوع
وعدد ال
النموذج
يفرت�ض
ونوع
مكةالمكرمة
احلاجفييفمكة
ميكثهاالحاج
التييمكثها
األيامأيامالتي
الدخلوعدد
المنمنالدخل
النموذج
يفترض
يف �أغلب
دخله
في يف
دالةدالة
ال�سكن
م�ستوى
أغلب
الدخل في
يعترب الدخل
والذي يعتبر
االقت�صادي والذي
املنطقاالقتصادي
باعتبارالمنطق
اجلاري،باعتبار
الجاري،
دخله
السكن
مستوى
)23
(
(((1
اإلنفاق
إنفاقومنها
اإلنفاق
خمتلفعناصر
لتمويلمختلف
الرئي�سلتمويل
امل�صدرالرئيس
المصدر
األوقات
خدمات الإ�سكان
على خدمات
إنفاق على
ومنها ال
عنا�صر ال
أوقات
ال
اإلسكان ،
أكثر
من المنطقي
م�ستقبلية،وومن
�شرائيةمستقبلية ،
قوةشرائية
لتكوين قوة
االدخار لتكوين
م�صدر االدخار
ميثلمصدر
كما �أنهأنهيمثل
 ،كما
أيام �أكرث
مكث �أيام
أن مكث
املنطقي �أن
).
املربعاتالصغرى
المربعات
طريقة
النموذج
تقدير
أكرب،وسيتم
أكبر ،
تكلفة
عليها
يترتب
ال�صغرى( (OLS
طريقة
وفقوفق
النموذج
تقدير
و�سيتم
تكلفة �
عليها
يرتتب
.)OLS
بناء على ما �سبق تفرت�ض الدرا�سة �أن �صياغة النموذج اخلطي تكون على النحو التايل:

بناء على ما سبق تفترض الدراسة أن صياغة النموذج الخطي تكون على النحو التالي :
𝐒𝐒𝐒𝐒𝐢𝐢 = 𝐚𝐚 + 𝐛𝐛𝟏𝟏 𝐈𝐈𝐢𝐢 + 𝐛𝐛𝟐𝟐 𝐒𝐒𝐢𝐢 + 𝐛𝐛𝟑𝟑 𝐃𝐃𝐢𝐢 + Ƹ

حيث:
ترجمة  :د .كامل سلمان العاني،ط( 1الرياض:دار المريخ
االقتصادلالجزئي
ولسون،
والتطبيقات=spi ،
المفاهيماملكرمة
إ�سكان مبكة
خدمات ا
هولتنعلى
()23الجيإنفاق
للنشر1407،ه1987/م)،ص105

.i=1.2.3....2265.
ثابت الدالة = a

امليل احلدي لإنفاق احلاج على خدمات الإ�سكان = b1
الدخل ال�شهري املتاح للحاج = i

معامل عدد الأيام التي ميكثها احلاج مبكة املكرمة = b2

( ((1ج��ي ه��ول�تن ول�����س��ون ،االق��ت�����ص��اد اجل��زئ��ي املفاهيم والتطبيقات ،ت��رج��م��ة :د .ك��ام��ل �سلمان ال���ع���اين،ط( 1ال���ري���ا����ض:دار املريخ
للن�شر1407،ه1987/م)�،ص105
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ث -ومنه أيضاً نجد أن الربيع األعلى ( )Q3=3000؛ وهذا معناه أن  %75من مفردات
العينة يقع إنفاقهم الكلي في الفترة المغلقة [.]3000-1000
ج -أما المرحلة الرابعة واألخيرة فيمكن استنتاج طول الفترة فيها من الحد األعلى المحسوب
201٦م نسبته ( )%25من
ابريلأن ما
يعني
maximum=5500ل)آخرةوهذا
 ١٤٣٧هـ -
في الجدول ( )18وهو ( العدد ( )4دولة قطر -جمادي ا
مفردات العينة تقع في الفترة اإلنفاقية المغلقة [ ،]5500-3000وطول هذه الفترة =
2500ريال .
.5دالة إنفاق الحاج على اإلسكان لموسم حاج 1431هـ
 - 5دالة �إنفاق احلاج على الإ�سكان ملو�سم حاج  1431هـ
الكمية
المؤثرة
ودرا�سة العوامل
إ�سكانودراسة
اإلسكان
العامعلى
إنفاقالعام
اإلنفاق
مكونات
أن �أنتم متتحليل
عليه الكمية
ؤثرة عليه
العوامل امل�
على ال
مكونات ال
حتليل
بعدبعد
والنوعية تهدف الدارسة في هذه الفقرة إلى تقدير إنفاق الحاج القادم من الخارج على خدمات
والنوعية تهدف الدار�سة يف هذه الفقرة �إىل تقدير �إنفاق احلاج القادم من اخلارج على خدمات
اإلسكان بمكة المكرمة لموسم حج عام 1431هـ كدالة في دخله الجاري  ،باستخدام نموذج
الإ�سكان مبكة املكرمة ملو�سم حج عام 1431هـ كدالة يف دخله اجلاري ،با�ستخدام منوذج يفرت�ض
يفترض أن الميل الحدي إلنفاق الحاج على خدمات اإلسكان بمكة المكرمة متساوي
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عدد الأيام التي ميكثها احلاج يف مكة املكرمة = si
معامل نوع ال�سكن = b3

نوع ال�سكن =  iوهو متغري �صوري بحيث �إن:
� 1= Diإذا كان احلاج يطلب خدمات الإ�سكان يف الفنادق
� 0= Diإذا كان احلاج يطلب خدمات الإ�سكان يف ال�شقق
حد اخلط�أ الع�شوائي لالنحدار = i
تفرت�ض الدرا�سة �أن تكون1 b3, b2 ,b1 0 :
وبتقدير النموذج ال�سابق وفق عينة امل�شاهدات مت احل�صول على املخرجات الإح�صائية التالية:
SP = a + b1(I) + b2 (S)+ b3 (D)+£

جدول ()20
Prob.

t -Statistic

Std. Error

Coefficient

.000

9.010

151.959

1369.113

C

.000

7.790

.014

0.160

I

.000

8.329

4.498

0.172

S

.000

10.043

72.902

0.207

ــــ
ـــــ

D

F -statistic
75.218

R - squared
0.095

)Prob(F - statistic
.000

Adjusted R - squared
0.94

بناء على اجلدول ( )20يكون النموذج بعد التقدير على النحو التايل:
)SP = 1369.113+ 0.14(I) +0.172(S)+0.207 (1
)SP = 1369.113+ 0.14(I) +0.172(S)+0.207 (1

النموذج
التف�سريية يف
املتغريات
تف�سرها
التي
 ))19ب�
التقدير
نتائج
النموذج من
التفسيرية في
المتغيرات
تفسرها
الن�سبةالتي
بأنأن النسبة
باجلدول ((19
التقدير بالجدول
نتائج
تفيد تفيد
هي 9
إ�سكان
على ال
الكلي لل
أنها �أنها
املف�سرة �إال
الن�سبة
�صغرهذههذه
المفسرة إال
النسبة
ورغمصغر
تقريب ًاورغم
 %%تقريباً
هي 9
اإلسكان
إنفاقعلى
لإلنفاق
التباين الكلي
من التباين
معنوية
جد ًا.جداً
معنوية
املعنوية
و�أن النموذج ككل معنوي بدرجة عالية بالنظر لإح�صائية ( )Fالتي تقي�س اختبار
وأن النموذج ككل معنوي بدرجة عالية بالنظر إلحصائية ( )Fالتي تقيس اختبار المعنوية
التايل:
النحو
التباينغيرغري
وذلكبن�سبة
لالنحداروذلك
لالنحدار
الإجمالية
التالي :
علىالنحو
املف�سرعلى
المفسر
إىلالتباين
(املف�سر )) �إلى
التباين(المفسر
بنسبة التباين
اإلجمالية
)𝟏𝟏 𝑹𝑹𝟐𝟐 ⁄(𝑲𝑲 −
)𝑲𝑲 (𝟏𝟏 − 𝑹𝑹𝟐𝟐 ⁄(𝒏𝒏 −

= 𝒌𝒌𝑭𝑭𝒌𝒌−𝟏𝟏,𝒏𝒏−

نقبلنقبل
عليهعليه
معنوية%5%5
مستوى
عندعند
الجدولية
أكبر من
)F=75.218
إحصائية (
وحيث� إن
الفر�ض
معنوية
م�ستوى
اجلدولية
أكرب من
� )F=75.218
إح�صائية (
وحيث �إن
الفرض أن 𝟏𝟏𝒃𝒃 و 𝟐𝟐𝒃𝒃 و 𝟑𝟑𝒃𝒃 ال تساوي الصفر معاً وأن 𝟐𝟐𝑹𝑹 تختلف معنوياً عن الصفر .

وبالنظر إلى تقدير المعلمات كل على حدة ومعنويتها من خالل إحصائية ( )tنجد أن المعلمة ()c
الخاصة بها = ( )9.010وهي ذات داللة معنوية
وهي الجزء الثابت من الدالة إحصائية (60 )t
السيما وأن  ، P.Valeo=0.0000كذلك األمر بالنسبة للمعلمة 𝟏𝟏𝐛𝐛 والتي تمثل الميل الحدي
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جدول ()21
Collinearity Statistics
VIF

Tolerance

Sig.

Standardized
Coefficients

Unstandardized
Coefficients

Beta

Model

Std. Error

B

151.959

1369.113

.000

)(Constant

1.001

.999

.000

.160

.014

.105

I

1.006

.994

.000

.172

4.498

37.463

S

1.007

.993

.000

.207

72.902

732.143

D

1

وهذه الإح�صائيات هي لقيا�س مدى الرتابط بني املتغري الع�شوائي واملتغريات امل�ستقلة حيث

(((2

والحد األدنى المقبول لهذه اإلحصائية =0.3
والحد األقصى المقبول لهذه اإلحصائية =3.3

𝒊𝒊𝟐𝟐𝑹𝑹 Tolerance = 1-

𝟏𝟏

=

𝟏𝟏

𝒊𝒊𝟐𝟐𝑹𝑹 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 𝟏𝟏−

=VIF

<)VIFف�إننا نقبل
)VIF<3.3
 ،)،Tolerance>0.3و�
إح�صائية (
املعامالت لها �
جميع�أن جميع
وبما أنومبا
إح�صائية𝟑𝟑( 𝟑𝟑.
وإحصائية (
>)Tolerance
إحصائية (𝟑𝟑 𝟎𝟎.
المعامالت لها
واملتغريات المستقلة
الع�شوائي والمتغيرات
المتغير العشوائي
ترابط بين
يوجد ترابط
امل�ستقلة.
بني املتغري
بأنهالاليوجد
العدمب�أنه
فرضالعدم
فإننا نقبلفر�ض

وللتأكد من تحقق التجانس لدينا الفرضيتان التاليتان

(.Longnecker, M.T &Ott, R.L :A First Course in Statistical Methods, page 615. Thomson Brooks/Cole, 2004 ((2
.Studenmund, A.H: Using Econometrics: A practical guide, 5th Edition, page 258–259. Pearson International Edition, 2006
.Hair JF, Anderson R, Tatham RL, Black WC: Multivariate Data Analysis. Prentice Hall: Upper Saddle River, N.J. 2006
𝜺𝜺𝜺𝜺𝝈𝝈≠ 𝜺𝜺𝜺𝜺𝝈𝝈=𝟎𝟎
Marquardt, D.W. 1970 “Generalized Inverses, Ridge Regression, Biased Linear Estimation, and Nonlinear Estimation”, Technometrics12(3), 591, 605–07
𝝈𝝈=𝟏𝟏 .Allison, P.D. Multiple Regression: a primer, page 142. Pine Forge Press: Thousand
Oaks, C.A.
1999
𝜺𝜺𝜺𝜺𝝈𝝈= 𝜺𝜺𝜺𝜺
Kutner MH, Nachtsheim CJ, Neter J, Applied Linear Regression Models, 4th edition, McGrawــ .Hill Irwin, 2004

فرض العدم

الفرض البديل

𝑯𝑯 عدم التجانس

𝑯𝑯 وجود التجانس
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�أن وال ت�ساوي ال�صفر مع ًا و�أن تختلف معنوي ًا عن ال�صفر.
وبالنظر �إىل تقدير املعلمات كل على حدة ومعنويتها من خالل �إح�صائية ( )tجند �أن املعلمة ()c
وهي اجلزء الثابت من الدالة �إح�صائية ()tاخلا�صة بها = ( )9.010وهي ذات داللة معنوية ال�سيما
و�أن  ،P.Valeo=0.0000كذلك الأمر بالن�سبة للمعلمة والتي متثل امليل احلدي لإنفاق احلاج على
خدمات الإ�سكان مبكة املكرمة حيث كان �إح�صائية ( )tاخلا�صة بها = ( )7.790وهي �أي�ض ًا ذات
معنوية جيدة يف ظل � ،P.Valeo=0.0000أما وهي معامل �إقامة احلاج مبكة املكرمة فهي معنوية
�أي�ض ًا حيث كانت �إح�صائية ( )tاخلا�صة بها = ( )8.329وهي ذات معنوية جيدة يف ظل = Prob
� ,0.0000أما املعلمة اخلا�صة بنوع ( )b3ال�سكن فقد كانت �إح�صائية ( )tاخلا�صة بها = ()10.043
وهي معنوية �أي�ض ًا.
وي�ؤيد معنوية تقدير معلمات النموذج كل من �إح�صائية Variance in Flation Factor Statstic
 VIFو�إح�صائية ( )Toleranceحيث جاءت كما يبينها اجلدول التايل:

والحد األدنى المقبول لهذه اإلحصائية =0.3
والحد األقصى المقبول لهذه اإلحصائية =3.3
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𝒊𝒊𝟐𝟐𝑹𝑹 Tolerance = 1-

𝟏𝟏

=

𝟏𝟏

𝒊𝒊𝟐𝟐𝑹𝑹 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 𝟏𝟏−

=VIF

وبما أن جميع المعامالت لها إحصائية (𝟑𝟑  ، )Tolerance> 𝟎𝟎.وإحصائية (𝟑𝟑 )VIF< 𝟑𝟑.
فإننا نقبل فرض العدم بأنه ال يوجد ترابط بين المتغير العشوائي والمتغيرات المستقلة
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ويتنب من ال�شكل (� )11أن درجة تقلب البواقي حول انحدار النموذج املقدر حمدودة مما يعني
�أن تقدير النموذج ذو معنوية عالية.
بناء على ذلك ميكن ال�شروع يف الدالالت االقت�صادية لتلك املعلمات:
فاملعلمة ( )cتدلنا على �أن دالة �إنفاق احلاج القادم من اخلارج على خدمات الإ�سكان مبكة املكرمة
يف مو�سم حج عام 1431هـ ذات مقطع موجب ،و�أن عالقة االنحدار بني �إنفاق احلاج على خدمات
الإ�سكان ودخله تبد�أ بعد �أن ي�صل �إنفاق احلاج على خدمات الإ�سكان ( )1369ريال تقريب ًا.
واملعلمة ( )b1فهي ت�شري �إىل �أن قيمة امليل احلدي املقدرة لإنفاق احلاج على خدمات الإ�سكان
بلغت ( )0.14ريال؛ الأمر الذي يعني �أن كل زيادة يف دخل احلاج مبقدار ( )100ريال� ،سوف
يخ�ص�ص احلاج منها مبلغ ( )14ريال تقريب ًا للإنفاق على خدمات الإ�سكان مبكة املكرمة.
واملعلمة ( )b2التي بلغت قيمتها ( )0.172تفيد ب�أن �إقامة احلاج القادم من اخلارج يف مكة املكرمة
لع�شرة �أيام �إ�ضافية �ستكلفه ( )2ريال تقريب ًا .طبع ًا بالإ�ضافة للقيمة (� )cسابقة الذكر.
�أما املعلمة ( )b3والتي بلغت قيمتها ( )0.207فهي تفيد �أن �إنفاق احلجاج الذين ي�سكنون الفنادق
�أعال من �إنفاق احلجاج الذين ي�سكنون ال�شقق مبقدار ( )0.207ريال ؛ الأمر الذي جنزم معه �أن
دالة �إنفاق احلجاج الذين ي�سكنون الفنادق �أعال من دالة �إنفاق احلجاج الذين ي�سكنون يف نظام
ال�شقق ،و�إن كان الفرق بينهما �ضئي ًال.

63

تقدير واختبار دالة إنفاق الحجاج القادمين من الخارج على
خدمات اإلسكان بمكة المكرمة لموسم حج عام 1431هـ

�شكل ()11

العدد ( )4دولة قطر -جمادي الآخرة  ١٤٣٧هـ  -ابريل 201٦م

النتائج:

�أبرز نتائج البحث ميكن �إيجازها يف النقاط التالية:
 1.1متو�سط الدخل ال�شهري املقدر للحجاج القادمني من اخلارج يف مو�سم حج عام 1431هـ
( )1963ريال تقريب ًا.
 %752.2من امل�ستهدفني باال�ستثمار يف جمال خدمات �إ�سكان احلجاج مبكة املكرمة ملو�سم
حج عام 1431هـ دخولهم ال�شهرية ال تتجاوز  3475ريال.
3.3متو�سط الإنفاق الكلي املقدر للحجاج القادمني من اخلارج يف مو�سم حج 1431هـ
( )15660ريال تقريب ًا.
 %754.4من احلجاج القادمني من اخلارج يقع �إنفاقهم الكلي يف الفرتة املغلقة  6000ـ
 18000ريال.
�5.5أن متو�سط �إنفاق احلجاج القادمني من اخلارج على خدمات الإ�سكان ( )2967ريال
تقريب ًا.
6.6ت�أثر املتو�سط املقدر لإنفاق احلجاج القادمني من اخلارج على خدمات الإ�سكان بانخفا�ض
املتو�سط املقدر لدخولهم.
�7.7أن  %75من احلجاج القادمني من اخلارج يقع �إنفاقهم على خدمات الإ�سكان مبكة املكرمة
يف الفرتة املغلقة  1000ـ 3800ريال.
 %698.8من احلجاج القادمني من اخلارج يطلبون ال�سكن بالنظام الفندقي.
 %319.9من احلجاج القادمني من اخلارج يطلبون ال�سكن بنظام ال�شقق ال�سكنية.
1010متو�سط دخول من ي�سكنون يف نظام ال�سكن الفندقي  2705ريال.
1111متو�سط دخول من ي�سكنون يف نظام ال�شقق 2529ريال تقريب ًا.
1212متو�سط �إنفاق احلاج القادم من اخلارج ملو�سم حج عام 1431هـ على وحدات ال�سكن
الفندقية 3478ريال.
1313متو�سط �إنفاق احلاج القادم من اخلارج ملو�سم حج عام 1431هـ على نظام ال�شقق2762
ريال.
 %751414من احلجاج القادمني من اخلارج ممن يطلبون خدمات الإ�سكان يف الفنادق
ملو�سم حج عام 1431هـ يقع �إنفاقهم يف الفرتة املغلقة  1000ـ  4600ريال.
1515و�أن  %25فقط ممن يطلبون خدمات الإ�سكان يف الفنادق مبو�سم حج عام 1431هـ
انح�صر �إنفاقهم يف الفرتة  4600ـ  10000ريال.
 %751616من احلجاج القادمني من اخلارج ممن يطلبون خدمات �إ�سكان ال�شقق ال�سكنية
كان �إنفاقهم يف الفرتة املغلقة  1000ـ 3000ريال.
 %251717من احلجاج القادمني من اخلارج ممن يطلبون خدمات �إ�سكان ال�شقق ال�سكنية
تقع قدرتهم الإنفاقية يف الفرتة املغلقة  3000ـ 5500ريال.
1818قيمة امليل احلدي املقدرة لإنفاق احلاج على خدمات الإ�سكان مبكة املكرمة بلغت
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التو�صيات

تتلخ�ص �أبرز التو�صيات فيما يلي:
 1ـ التو�صية باال�ستمرار يف درا�سة �إنفاق احلاج على خدمات الإ�سكان لل�سنوات ما بعد 1431هـ
للخروج مب�ؤ�شر عام لإنفاق احلاج على خدمات الإ�سكان مبكة املكرمة
 2ـ �إن�شاء جهة مركزية للتن�سيق بني امل�ستثمرين العقاريني يف جمال خدمات �إ�سكان احلجاج
القادمني من اخلارج لتزويدهم بالن�صائح املبنية على الدرا�سات العلمية حول نوع وقدرة جانب
الطلب على تلك اخلدمات حيث يالحظ �أن هناك فرق ًا بني قدرة الطالبني ونوعية املعرو�ض من
خدمات الإ�سكان.
هذا والله �أعلم و�أحكم و�صلى الله على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم واحلمد لله رب
العاملني،،،
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( )0.14ريال؛ الأمر الذي يعني �أن كل زيادة يف دخل احلاج مبقدار ( )100ريال� ،سوف
يخ�ص�ص احلاج منها مبلغ ( )14ريال تقريب ًا للإنفاق على خدمات الإ�سكان مبكة املكرمة
1919هناك عالقة طردية بني الإنفاق على خدمات الإ�سكان وعدد الأيام التي ميكثها احلاج؛
حيث �إقامة احلاج القادم من اخلارج يف مكة املكرمة لع�شرة �أيام �إ�ضافية �ستكلفه ()2
ريال تقريب ًا.
�2020أن �إنفاق احلجاج الذين ي�سكنون الفنادق �أعال من �إنفاق احلجاج الذين ي�سكنون
ال�شقق مبقدار ( )0.207ريال ؛ الأمر الذي جنزم معه �أن دالة �إنفاق احلجاج الذين
ي�سكنون الفنادق �أعال من دالة �إنفاق احلجاج الذين ي�سكنون يف نظام ال�شقق ،و�إن كان
الفرق بينهما �ضئي ًال.
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املراجع:
�أو ً
ال :املراجع العربية

ـ القر�آن الكرمي.
ـ �إ�سماعيل بن عمر بن كثري(املتوفى774:هـ)،املحقق �سامي بن حممد �سالمه،تف�سري القر�آن
العظيم،ط(2مكة املكرمة:دار طيبة للن�شر1420،ه1999/م).
ـ ب.برنيه و�إ�.سيمون�،أ�صول االقت�صاد الكلي ،ترجمة :د .عبد الأمري �إبراهيم �شم�س
الدين،ط(1بريوت :امل�ؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات والن�شر والتوزيع1409،هـ1989/م).
ـ جي هولنت ول�سون ،االقت�صاد اجلزئي املفاهيم والتطبيقات ،ترجمة :د .كامل �سلمان العاين،ط1
(الريا�ض:دار املريخ للن�شر1407،هـ1987/م).
ـ زين الدين �أحمد بن �أحمد الزبيدي( 811ـ ،)893التجريد ال�صريح لأحاديث اجلامع.
ـ ال�صحيح (خمت�صر الزبيدي)،ط(،1بريوت:دار املنهاج1430 ،هـ2009/م).
ـ د .ع�صام بن ها�شم اجلفري،تقدير واختبار دالة �إنفاق احلجاج القادمني من اخلارج على
خدمات الإ�سكان مبكة املكرمة ملو�سم حج عام 1428هـ ،بحث مقبول للن�شر مبجلة الدرا�سات
ال�شرعية بجامعة �أم القرى.
ـ د .ع�صام بن ها�شم اجلفري،تقدير واختبار دالة �إنفاق احلجاج القادمني من اخلارج على خدمات
الإ�سكان مبكة املكرمة ملو�سم حج عام 1430هـ ،جملة �إدارة الأعمال ،العدد  ،148مار�س2015
ـ حممد بن عبد الرحمن املباركفوري (1283هـ ـ 1353هـ)،حتفة الأحوذي ب�شرح جامع الرتمذ،ط
بدون(،بريوت:دارالفكر،التاريخبدون).
ـ �أ.د .حممد �صبحي �أبو �صالح�،أ.د.عدنان حممد عو�ض ،مقدمة يف الإح�صاء مبادئ وحتليل
با�ستخدام  ،SPSSط(5عمان:دار امل�سرية2010،م1431/هـ).
ـ من�صور ابن يون�س بن �إدري�س البهوتياملتوفى1051:هـ� ،شرح منتهى الأرادات،الطبعة:بدون،
(بريوت :عامل الكتب ،التاريخ:بدون).
ـ موفق الدين �أبي حممد عبد الله بن �أحمد بن حممد بن قدامة املتوفى،620:املغني ،الطبعة:بدون،
(بريوت:دار الكتب العلمية ،التاريخ:بدون).
ثاني ًا :املراجع الأجنبية:
.2004 ,Longnecker, M.T &Ott, R.L :A First Course in Statistical Methods. Thomson Brooks/Cole
.2006 ,5th Edition, Pearson International Edition ,Studenmund, A.H: Using Econometrics: A practical guide
Hair JF, Anderson R, Tatham RL, Black WC: Multivariate Data Analysis. Prentice Hall: Upper Saddle
.2006 .River, N.J
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.1999 .Allison, P.D. Multiple Regression: a primer, Pine Forge Press: Thousand Oaks, C.A

,4th edition, McGraw - Hill Irwin ,Kutner MH, Nachtsheim CJ, Neter J, Applied Linear Regression Models
.2004

املواقع الإلكرتونية:ثالث ًا
http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD
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د .حممد �شريف ب�شري ال�شريف
�أ�ستاذ م�شارك يف االقت�صاد والتمويل الإ�سالمي جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
(�س ّلم البحث للن�شر يف 2016 /1 / 27م ،واعتمد للن�شر يف 2016 / 2/20م)

ب�سم الله الرحمن الرحيم

ملخ�ص:
تهدف هذه الدرا�سة �إىل التعرف على ا�ستثمار الوقف العلمي باجلامعات ال�سعودية من خالل
جتربة �صندوق وقف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ،وتقومي �أدائه اال�ستثماري ،وتعتمد
الدرا�سة على املنهج الو�صفي يف بيان �أهداف ال�صندوق وا�سرتاتيجيته اال�ستثمارية ،وما حققه
من �إجنازات ،كما ت�ستخدم املنهج التحليلي يف تقومي ا�ستثمارات جامعة امللك فهد ،وتوزيع
حمفظته اال�ستثمارية ،وكفاءته مقارنة مبثيالته من ال�صناديق اال�ستثمارية ملجموعة خمتارة
من اجلامعات الأمريكية ،و�أو�ضحت نتائج الدرا�سة �أنَّ �صندوق الوقف جامعة امللك فهد ا�ستثمر
�أمواله بكفاءة وفق ًا لال�سرتاتيجية التي و�ضعت لتحقيق �أهدافه ،والقائمة على التوافق مع
�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،حيث تتنوع ا�ستثمارات ال�صندوق بني عمليات املرابحة وال�صكوك
والأ�سهم املحلية والإقليمية والدولية واال�ستثمارات البديلة كالعقارات وحقوق امللكية اخلا�صة
وال�سلع و�صناديق التحوط ،و�أكدت نتائج الدرا�سة � َّأن �صندوق وقف جامعة امللك فهد حقق منذ
�إن�شائه منو ًا م�ستمر ًا ،وزادت �أ�صول حمفظتيه النقدية والعقارية ،وبينت �أنَّ توزيع املحفظة
اال�ستثمارية لل�صندوق كان م�شابه ًا ملا هو �سائد لدى بع�ض �أوقاف اجلامعات الأمريكية من حيث
منط و�أ�سلوب توزيع املحفظة اال�ستثمارية مع زيادة يف ا�ستثمارات الأ�سهم؛ مما يدل على كفاءة
�إدارة ا�ستثمارات وقف جامعة امللك فهد ،وخل�صت الدرا�سة �إىل جملة من املقرتحات ب�ش�أن تطوير
ا�ستثمار الوقف العلمي باجلامعات ال�سعودية ،وزيادة م�ساهمته يف خدمة املجتمع.
الكلمات املفتاحية :الوقف العلمي ،ا�ستثمار الأوقاف� ،صندوق الوقف ،املحفظة اال�ستثمارية،
اجلامعات ال�سعودية.
ـ ي�شكر الباحث كر�سي ال�شيخ را�شد بن دايل لدرا�سات الأوقاف بجامعة الإمام حممد بن �سعود يف اململكة العربية ال�سعودية على دعم هذه الدرا�سة
�ضمن امل�شروع البحثي رقم ( )4ـ 2014م.

69

استثمار الوقف العلمي بالجامعات السعودية  :صندوق
وقف جامعة الملك فهد للبترول والمعادن نموذجًا

استثمار الوقف العلمي بالجامعات السعودية  :صندوق
وقف جامعة الملك فهد للبترول والمعادن نموذجًا

م201٦  ابريل-  هـ١٤٣٧  جمادي الآخرة-) دولة قطر4( العدد

Investment of Scientific Endowment in Saudi Universities: The Endowment Fund of King Fahd University
of Petroleum and Minerals as a Model.

Abstract:
This study investigates the experience of scientific endowment in Saudi
universities by examining the performance of the Endowment Fund of King
Fahd University of Petroleum and Minerals (KFUM). The Endowment Fund
aims at providing KFUM with the additional resources needed to ensure the
highest quality education and research. The Endowment Fund was established
to raise, invest and expand funds from an array of non - governmental sources
whilst encouraging the spread of a culture of philanthropy for education amongst
potential beneficiaries. The present study is based on a descriptive approach to
explain the fund objectives, investment strategy, and its achievements while
the analytical approach uses to evaluate the Endowment Fund performance,
distribution of its investment portfolio in comparison with other investment
funds of selected American universities. The Endowment Fund of KFUM is
invested effectively and prudently utilizing Shariah - compliant strategies set to
fulfill the financial objectives of the fund. Investments are made in a diversified
range of asset classes that includes murabahah and trade financing; local and
regional, international market equities; sukuk and alternative investments
such as real estate, private equity, commodities and hedge fund. Results of the
study confirmed that the Endowment Fund of KFUM has achieved continuous
growth since its inception, and increased cash assets followed by real estate
portfolio. As it turns out that the distribution of the investment portfolio
of KFUM endowment fund was similar to what is prevalent among some
American universities in terms of the style and method of distribution of the
investment portfolio. The present study concludes by discussing some useful
policy implications.
Keywords: Scientific endowment, investment of endowment, endowment
fund, investment portfolio, Saudi universities.
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املقدمة:

�أهمية الدرا�سة:
تكمن �أهمية الدرا�سة يف اهتمامها بالوقف العلمي ،ودوره الكبري يف �إحداث نقلة نوعية يف
متويل امل�شروعات العلمية والربامج التعليمية باجلامعات ال�سعودية؛ وعلى وجه اخل�صو�ص
جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ،هذا بالإ�ضافة �إىل عر�ض التوجهات اجلديدة للعديد من
اجلامعات ال�سعودية؛ والهادفة �إىل تفعيل نظام الأوقاف ،واال�ستفادة منه يف توفري موارد مادية
�إ�ضافية ت�سهم يف خدمة العملية التعليمية ،وتزداد �أهمية هذه الدرا�سة يف الوقت الذي تظهر فيه
اجلهات احلكومية يف اململكة اهتمام ًا كبري ًا بنظام الأوقاف و�ضرورة تفعيله ،حيث �صدر حديث ًا
((( جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ،الالئحة املنظمة ل�صندوق دعم البحوث والربامج التعليمية (وقف اجلامعة) ،الظهران ـ ال�سعودية،
(1428هـ2007/م).
((( جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ،الن�شرة التعريفية ل�صندوق دعم البحوث والربامج التعليمية (وقف اجلامعة) ،الظهران ـ ال�سعودية،
(د .ت)� ،ص  2ـ .3
((( �صندوق دعم البحوث والربامج التعليمية ،التقرير ال�سنوي  1434ـ 1435هـ ،جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ،الظهران ـ ال�سعودية،
(2013م).
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اجتهت اجلامعات ال�سعودية يف ال�سنوات الأخرية �إىل توظيف الوقف يف خدمة التعليم
والبحث العلمي ،وذلك من خالل توفري الدعم املايل للربامج البحثية والعلمية ،وقد �سبقت �إىل
هذا املجال ثالث جامعات هي :جامعة امللك �سعود ،وجامعة امللك عبد العزيز ،وجامعة امللك
فهد للبرتول واملعادن ،وقامت تلك اجلامعات ب�إن�شاء �صناديق وقفية علمية؛ �أ�سوة بالعديد من
اجلامعات العاملية العريقة واملرموقة التي لديها م�ؤ�س�سات وقفية لإ�سناد الأن�شطة التعليمية
والعلمية املختلفة ،حتاول هذه الدرا�سة ت�سليط ال�ضوء على جتربة وقف جامعة امللك فهد
للبرتول واملعادن؛ وامل�سمى بـ «�صندوق دعم البحوث والربامج التعليمية» ،وتقومي �أن�شطته
اال�ستثمارية ،وما حققه من �إجنازات خالل ال�سنوات املا�ضية.
�أُ ِّ�س�س �صندوق دعم البحوث والربامج التعليمية جلامعة امللك فهد للبرتول واملعادن – وقف
اجلامعة ـ يف عام 1427هـ (2006م)((( ،وذلك بهدف توفري م�صادر �إ�ضافية ُتكن اجلامعة من
�ضمان اجلودة العالية يف خمرجات التعليم والبحوث العلمية ،مما ي�سهم يف �ضمان التفوق
العلمي للجامعة ،وا�ستمرارها يف ن�شر نتاجها املتميز ،ويف تخريج طالب قادرين على املناف�سة
حملي ًا وعاملي ًا((( ،وعلى الرغم من الدعم احلكومي جلامعة امللك فهد الذي مينحها موارد ت�شغيلية
كبرية� ،إ ّال �أنَّ �صندوق وقف اجلامعة يوفر دعم ًا �إ�ضافي ًا للبحوث اجلديدة ،ويُعد و�سيلة لتحمل
�أعباء البحوث العلمية ،و�إثراء البيئة التعليمية ،وتنمية موارد اجلامعة الذاتية ،وقد حقق
�صندوق الوقف منذ �إن�شائه منو ًا �سنوي ًا مطرد ًا يف حدود  ،%40وبلغت �أ�صول حمفظته النقدية
املليار ريال ،وحمفظة ا�ستثماراته العقارية نحو  800مليون ريال(((.
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قانون الهيئة العامة للأوقاف((( ،وي�أتي هذا التطور يف ظل �سيا�سة اقت�صادية تنموية جديدة
ت�سلكها اململكة ،ما يتطلب م�ضاعفة تنمية املوارد املادية والب�شرية لتحقيق الأهداف املرجوة،
و ُتعد الأوقاف يف هذا ال�سياق من �أبرز الو�سائل املتاحة لت�أخذ دور ًا رئي�س ًا يف توفري املوارد
املادية الالزمة لتطوير التعليم واالرتقاء بنوعية البحوث العلمية.
وتدفع التحديات االقت�صادية وما ي�صاحبها من تغريات حملية ودولية امل�ؤ�س�سات التعليمية
يف اململكة وغريها من البلدان الإ�سالمية �إىل تنويع م�صادرها املالية ،وعدم االقت�صار على
م�صادر التمويل احلكومية ،وذلك با�ستخدام الأوقاف يف توفري موارد بديلة و�إ�ضافية لتمويل
�أن�شطتها التعليمية وبراجمها البحثية ،بحيث ت�ستطيع هذه امل�ؤ�س�سات اال�ستمرار يف خدمة
املجتمع ،وتقدمي حلول مل�شكالته ،واالرتقاء بامل�ستوى التعليمي كم ًا وكيف ًا ،وكذلك املناف�سة يف
املجاالت العلمية حملي ًا وعاملي ًا ،و�إنْ �أُح�سن توظيف الأوقاف لتلك الأغرا�ض ف�ستكون من �أف�ضل
امل�صادر املالية ،وذلك لكونها تت�صف بالدميومة والنماء ،وت�ؤدي �إىل زيادة حجم الأموال التي
ميكن للجامعات ا�ستخدامها يف تنفيذ امل�شروعات العلمية والبحثية ،ومن �أجل حتقيق الأوقاف
العلمية باجلامعات �أهدافها املر�سومة وامل�أمول منها؛ فال بد من تثمري �أ�صولها ،وح�سن �إدارة
ا�ستثماراتها مبا يحقق عوائد جمزية ،وم�ستمرة للم�ؤ�س�سات التعليمية.

م�شكلة الدرا�سة:
على الرغم من تزايد االهتمام بالوقف العلمي يف عدد من اجلامعات ال�سعودية وغريها من
اجلامعات العربية والإ�سالمية؛ �إ ًال �أنَّ اجلوانب االقت�صادية واال�ستثمارية مل تنل حظ ًا كافي ًا
من الدرا�سة والتقومي بنف�س القدر الذي حظيت به اجلوانب الفقهية وال�شرعية ،وهو ما ي�ضيف
حتدي ًا للتحديات الكثرية التي تواجهها الأوقاف يف كافة املجاالت� ،إذ ال يتنا�سب حجم املوارد
املادية واملالية املتوفرة والكامنة يف قطاع الأوقاف مع حجم اال�ستثمارات الوقفية والعوائد
املتحققة منها ،ويظهر ذلك يف �ضعف املنافع االجتماعية من توظيف الأوقاف ،والإحجام عن
�إن�شاء �أوقاف جديدة �أو تنمية القائم منها ،حتاول هذه الدرا�سة مناق�شة ق�ضايا ا�ستثمار الأوقاف
من خالل جتربة �صندوق الوقف العلمي يف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ،لكونها جتربة
جديرة بالدرا�سة والتحليل من منظور ا�ستثماري ،حيث �ست�سد هذه الدرا�سة فجوة البحث يف
امل�سائل املتعلقة با�ستثمار �أموال الأوقاف يف اجلامعات وامل�ؤ�س�سات التعليمية ،و�ست�ساعد
نتائجها يف زيادة االهتمام بتنمية الأوقاف العلمية وتطوير �أ�ساليبها اال�ستثمارية ،وتوظيفها
بال�شكل املنا�سب لتلبية احتياجات اجلامعات ال�سعودية من حيث تنويع م�صادر متويلها ،وزيادة
ما تقدمه من خدمات يف جماالت التعليم املتعددة.

((( �صدر املر�سوم امللكي باملوافقة على نظام الهيئة العامة للأوقاف باململكة العربية ال�سعودية بتاريخ 1437/2/25هـ ( 7دي�سمرب 2015م).
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�أ�سئلة الدرا�سة:
حتاول هذه الدرا�سة �أن جتيب عن الأ�سئلة الآتية:

�أهداف الدرا�سة:
تهدف الدرا�سة ب�شكل رئي�س �إىل تقومي جتربة �صندوق الوقف العلمي جلامعة امللك فهد للبرتول
واملعادن يف جانبها اال�ستثماري� ،أما الأهداف الفرعية للدرا�سة؛ فتف�صيلها يف الآتي:
1.1التعرف على منوذج �صندوق وقف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن.
2.2حتليل اال�سرتاتيجية اال�ستثمارية ل�صندوق وقف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن.
3.3تقومي الأداء اال�ستثماري ل�صندوق وقف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ،ومقارنته
ب�أداء بع�ض ال�صناديق الوقفية املماثلة يف اجلامعات الأمريكية.

احلدود املو�ضوعية:
تهتم الدرا�سة بتقومي جتربة �صندوق الوقف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ،ومقارنة �أدائه
اال�ستثماري مبثيالته من ال�صناديق الوقفية باجلامعات الأمريكية ،كما تقوم الدرا�سة بتحليل
اجلوانب اال�ستثمارية؛ وما يت�صل بها من م�ؤ�شرات مالية ح�سب البيانات املتاحة ،وال يدخل يف
اهتمام هذه الدرا�سة مناق�شة اجلوانب الفقهية واالجتماعية للوقف العلمي.

منهجية الدرا�سة:
اعتمدت هذه الدرا�سة على املنهج الو�صفي يف بيان مفهوم الأوقاف العلمية ،وتقومي جتربة
الوقف العلمي جلامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ،كما تعتمد على املنهج التحليلي لتقومي
�سيا�ساته اال�ستثمارية خالل ال�سنوات  2007ـ 2014م ،وعر�ض �أهم امل�ؤ�شرات املالية لتقومي
الأداء اال�ستثماري يف الفرتات التي توفرت بياناتها الإح�صائية ،وا�ستندت هذه الدرا�سة �إىل
الإح�صاءات املن�شورة يف التقارير ال�سنوية واملطبوعات الر�سمية لوقف جامعة امللك فهد،
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1.1ما �أهم الأ�ساليب وال�سيا�سات اال�ستثمارية التي ي�ستخدمها �صندوق وقف جامعة امللك
فهد للبرتول واملعادن؟
2.2هل حقق �صندوق وقف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن جناح ًا يف �إدارة ا�ستثماراته
الوقفية؟
3.3هل يُقدم �صندوق وقف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن منوذج ًا يف ا�ستثمار الوقف
العلمي ميكن االحتذاء به؟
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واملقابلة التي �أجريت مع املدير التنفيذي ل�صندوق وقف اجلامعة((( ،وكذلك الإح�صاءات ال�صادرة
عن اجلمعية الوطنية مل�س�ؤويل كليات وجامعات �إدارة الأعمال يف �أمريكا حول �صندوق الأوقاف
اجلامعية الأمريكية ،واختريت �أوقاف ع�شر جامعات �أمريكية ملقارنتها بوقف جامعة امللك فهد
للبرتول واملعادن من حيث العائدات ال�سنوية ،والتغري يف القيمة ال�سوقية للأوقاف ،وتوزيع
�أ�صول املحفظة اال�ستثمارية يف �سنوات خمتارة.

�أدبيات اال�ستثمار الوقفي:

هناك العديد من الدرا�سات والبحوث التي ُكتبت خالل اخلم�سة ع�شر عام ًا املا�ضية يف ا�ستثمار
الأوقاف ،وكانت نتيجة حلركة الإحياء والنه�ضة التي ي�شهدها قطاع الأوقاف بعد عقود من
الركود والإهمال ،وقد ناق�شت تلك الأدبيات الكثري من امل�سائل ال�شرعية والإدارية وامل�ؤ�س�سية،
بينما حظيت اجلوانب االقت�صادية عموم ًا؛ واال�ستثمارية على وجه اخل�صو�ص بالقليل من
الدرا�سات التطبيقية ،وهذا ما �ست�سهم به هذه الدرا�سة ،وحتاول �أن ت�سد الفجوة البحثية يف
امل�سائل املتعلقة با�ستثمار �أموال الأوقاف يف جمال التعليم؛ مع ت�سليط ال�ضوء ب�شكل خا�ص
على جتربة الوقف العلمي جلامعة امللك فهد للبرتول واملعادن التي مل ي�سبق بحثها �أو تقوميها
ـ يف حدود علم الباحث ـ .

�أو ًال :الدرا�سات باللغة العربية:
1.1خطاب (2013م)((( تناول يف بحثه �ضوابط ا�ستثمار الوقف يف الفقه الإ�سالمي ،حيث
عر�ض الطرق القدمية واحلديثة ال�ستثمار الوقف يف ال�شريعة الإ�سالمية ،وال�ضوابط
العامة ال�ستثمار الأموال الوقفية يف الفقه الإ�سالمي ،و�أكد �أنَّ الوقف من الو�سائل املهمة
لدميومة التكافل االجتماعي يف املجتمع ،و�أ ّنه يف الوقت نف�سه �ضرورة للحفاظ على
مقدراته ،كما �أكد الباحث �ضرورة ا�ستثمار الأوقاف بالطرق احلديثة ملواكبة روح الع�صر،
ويرى الباحث �أنَّ الأكرث منا�سبة يف ا�ستثمار الأوقاف هو ا�ستخدام الأ�ساليب التي تقوم
على امل�شاركة يف العائد مثل� :سندات املقار�ضة وامل�شاركة املنتهية بالتمليك؛ عو�ض ًا عن
االعتماد على الأ�ساليب التي تقوم على املداينات كاملر�صد واال�ست�صناع واحلكر ،و�أنْ
�أ�ساليب املزارعة واملغار�سة وامل�ساقاة تنا�سب اال�ستثمار يف الأرا�ضي الزراعية املوقوفة.
2.2العاين (2013م)((( �أ�شار يف درا�سته بتف�صيل �إىل دور ال�صناديق الوقفية اال�ستثمارية
((( مقابلة مع املدير التنفيذي ل�صندوق وقف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن؛ د� .أحمد بن �سعد القحطاين يف يوم االثنني  11يناير
2016م ،الظهران ـ ال�سعودية.
(((خطاب ،ح�سن ال�سيد حامد� ،ضوابط ا�ستثمار الوقف يف الفقه الإ�سالمي ،بحث قُدم �إىل امل�ؤمتر الرابع للأوقاف ،الذي نظمته اجلامعة
الإ�سالمية باملدينة املنورة بالتعاون مع وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�شاد ،املدينة املنورة ـ ال�سعودية ،بتاريخ  18ـ 19
جمادى الأوىل 1434هـ ( 30ـ  31مار�س 2013م).
((( العاين� ،أ�سامة عبد املجيد ،نحو �صناديق وقفية ذات �صفة ا�ستثمارية ،جملة امل�سلم املعا�صر2013( ،م) ،العدد � ،147ص  65ـ .112
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((( ال�صالحات� ،سامي حممد ،اال�ستثمار الوقفي ـ تفعيل �صيغ التمويل مل�ؤ�س�سة �أوقاف معا�صرة ،ورقة بحثية قدمت مل�ؤمتر دبي الدويل
للأوقاف ،الذي نظمته م�ؤ�س�سة الأوقاف و�ش�ؤون القُ�صر ،دبي ـ الإمارات ،بتاريخ  4ـ  67يونيو 2008م).
((( عمر ،حممد عبد احلليم ،اال�ستثمار يف الوقف ويف غالته وريعه ،درا�سة مقدمة �إىل الدورة اخلام�سة ع�شرة ملجمع الفقه الإ�سالمي
الدويل املنعقدة مب�سقط ـ �سلطنة عمان يف  9ـ 2004/11م.
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يف حماولة لالرتقاء بالأوقاف وجعلها ا�ستثمارية مبا ي�ضمن ا�ستدامتها واحليلولة دون
تعطلها ،حيث تناولت الدرا�سة �صيغ متويل الأوقاف عن طريق االكتتاب العام ،واملتمثلة
بالأ�سهم الوقفية �أو �سندات الأعيان امل�ؤجرة �أو �أ�سهم التحكري �أو �سندات املقار�ضة،
وخ�صو�صية كل نوع من ذلك ،وحاول امل�ؤلف �إ�سقاط تلك ال�صيغ على جتربة ال�صناديق
اال�ستثمارية ،ثم ت�شكيل ال�صندوق الوقفي اال�ستثماري ،كما �سعى �إىل معاجلة بع�ض
الإ�شكاليات التي تعرت�ض تكوين ال�صناديق الوقفية اال�ستثمارية ،وخل�ص �إىل �إمكانية
�إن�شاء ال�صناديق الوقفية اال�ستثمارية ،خ�صو�ص ًا �إذ وجدت الت�شريعات املالئمة ،وتوفرت
القيادة الكف�ؤة �إدار ّي ًا وا�ستثمار ّي ًا للنهو�ض بالوقف.
3.3ال�صالحات (2008م)((( تعر�ض يف ورقته البحثية �إىل �أهم ال�صيغ اال�ستثمارية احلديثة
التي تعقدها امل�ؤ�س�سات الوقفية مع امل�صارف الإ�سالمية وامل�ؤ�س�سات التمويلية يف جمال
ا�ستثمارات الأوقاف ،ور ّكز على ال�صيغ املعا�صرة كامل�ضاربة وامل�شاركة والت�أجري وال�سلم
واال�ست�صناع ،ثم تناول ما يتعلق ب�إدارة ال�صكوك والأ�سهم يف اال�ستثمارات الوقفية ،وع َّد
تلك ال�صيغ مما ينا�سب ا�ستثمار الأموال الوقفية ،بينما �ص ّنف �صيغ ال�سلم واملرابحة للآمر
بال�شراء وامل�ضاربة يف �سوق الأوراق املالية �ضمن ال�صيغ التي ُت�شكل خطر ًا على طبيعة
الأموال الوقفية ،ومن ثم يرى �أنها ال تنا�سب اال�ستثمار الوقفي ،كما �أو�ضح قدرة بع�ض
ال�صيغ احلديثة على زيادة ريع الأوقاف خا�صة �إذا مت التعاون بني امل�ؤ�س�سات الوقفية
وامل�صارف الإ�سالمية يف �إقامة عالقات �شراكة يف جمال امل�شروعات واال�ستثمارات؛
ما يقود �إىل زيادة �أرباح اال�ستثمارات الوقفية ،و�أ�شار �إىل ال�صيغ التي ميكن �أن جتلب
للم�ؤ�س�سات الوقفية �أ�صو ًال جديدة� ،أو ال�صيغ اال�ستثمارية التي تتعامل بها امل�ؤ�س�سات
الوقفية يف ت�صريف �أموالها كاال�ستبدال والإجارة وعقد الإجارتني واحلكر� ،أو ال�صيغ
التي ت�صلح للتعامل مع امل�صارف لال�ستثمار؛ مع ال�ضوابط الالزمة حل�سن �إدارة املخاطر
اال�ستثمارية.
(((
4.4عمر (2004م) ناق�ش يف درا�سته العديد من امل�سائل املتعلقة با�ستثمار الوقف من
الناحية ال�شرعية ،حيث عر�ض �أهم خ�صائ�ص الوقف وعالقاتها باال�ستثمار ،وفرق بني
اال�ستثمار فى الوقف املراد به �إن�شاء وتنمية الوقف وجتديده و�إحالله ،وبني ا�ستثمار
الوقف مبعنى ا�ستخدام �أموال الوقف للح�صول على الغلة ،ونظر ًا لكون اال�ستثمار قرار ًا
م�ستقبلي ًا ،ويتخذ فى ظل عدم الت�أكد ووجود املخاطرة؛ يرى امل�ؤلف �ضرورة مراعاة
معايري اال�ستثمار ال�سليمة للمحافظة على �أ�صل الوقف وحتقيق �أعلى عائد ممكن ،كما
ع ّد احلكر واالجارتني غري منا�سبتني ،وذلك ملا يكتنفها من خماطر على الوقف و�ض�آلة
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عائدها ،و�أن الأكرث منا�سبة هو الأ�ساليب التي تقوم على امل�شاركة فى العائد مثل� :سندات
املقار�ضة وامل�شاركة املنتهية بالتمليك مقارنة ب�أ�ساليب املداينات كاملر�صد واال�ست�صناع،
ويرى عدم اللجوء �إىل الت�أجري التمويلي عقود البناء والت�شغيل والتحويل ،ثم تناول
�أ�ساليب ا�ستثمار �أموال الوقف للح�صول على العائد �أو الغلة ،وانتهى �إىل � ّأن الت�أجري
الت�شغيلي ينا�سب اال�ستثمار العقاري ،بينما تالئم �أ�ساليب املزارعة واملغار�سة وامل�ساقاة
اال�ستثمار يف الأرا�ضي الزراعية ،و�أما ب�ش�أن �أ�ساليب ا�ستثمار الوقف النقدي ف�أ�شار
امل�ؤلف �إىل الإيداع يف احل�سابات اال�ستثمارية ،والتعامل يف الأوراق املالية الإ�سالمية،
واال�ستثمار املبا�شر باملتاجرة و�إن�شاء امل�شروعات التجارية.
5.5درا�سة فداد (2001م)(ُ ((1تعد من �أكرث الدرا�سات التي بحثت مو�ضوع ا�ستثمار الأوقاف
من وجهة نظر اقت�صادية ،فقد ا�ستعر�ضت مفاهيم �أ�سا�سية يف ا�ستثمار وتنمية موارد
الأوقاف ،كما تناولت معايري تثمري املمتلكات الوقفية ،وناق�شت عدد ًا من �صيغ متويل
الأوقاف التقليدية واملعا�صرة ،ومدى منا�سبتها لتثمري الأوقاف ،ويرى امل�ؤلف �أن جميع
ال�صيغ التقليدية با�ستثناء عقد الإجارة تكون عوائدها قليلة ومدتها طويلة ،وقد �أتاح ذلك
�إىل التالعب والتحايل على املمتلكات الوقفية ،و�أنَّ اللجوء �إىل تلك ال�صيغ يف املا�ضي كان
لغلبة املمتلكات العقارية على الأوقاف ،كما يرى �أنَّ ال�صيغ املعا�صرة املعمول بها ميكن
اال�ستفادة منها طاملا لبت احلاجة التمويلية املطلوبة.
6.6درا�سة ال�سعد والعمري (2000م)( ((1اهتمت بال�ضوابط ال�شرعية واملعايري اال�ستثمارية،
وو�ضعت �إطار ًا مقرتح ًا ملعايري و�صيغ ا�ستثمار �أموال الوقف ،كما تناولت �أ�س�س و�أ�ساليب
الرقابة على ا�ستثمار الوقف ومعايري الأداء اال�ستثماري للأوقاف ،وقام الباحثان
با�ستقراء لل�صيغ التقليدية يف اال�ستثمار الوقفي ،وقدما حتلي ًال للعنا�صر والأ�س�س التي
تقوم عليها ،وعر�ض ًا لل�صيغ املعا�صرة التي تزيد من تنمية الأوقاف ،وتظهر �آثارها على
امل�ستوى االقت�صادي يف زيادة العائد والريع من اال�ستثمار الوقفي ،وقدمت الدرا�سة
مناذج عملية معا�صرة ال�ستثمار الأمالك الوقفية يف الأردن� ،شملت مناذج :الإجارة
واال�ستبدال و�سندات املقار�ضة واملرابحة وامل�شاركة املتناق�صة واملزارعة وامل�ساقاة
واملغار�سة ،وقد �أبرز امل�ؤلفان مزايا كل �صيغة ،وما يكتنف تطبيقها من �إ�شكاالت فقهية �أو
حمددات اقت�صادية ،وناق�شا �إمكانية اال�ستفادة منها يف ا�ستثمار الوقف وتنميته بتمويل
خارجي.

( ((1فداد ،العيا�شي ال�صادق ،تنمية موارد الوقف واملحافظة عليها ،بحث مقدم �إىل م�ؤمتر الأوقاف الأول ،نظمته جامعة �أم القرى بالتعاون
مع وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�شاد ،بتاريخ  4ـ � 7شعبان 1422هـ 20/ـ � 23أكتوبر 2001م ،مكة املكرمة ـ ال�سعودية.
( ((1ال�سعد� ،أحمد حممد .والعمري ،حممد علي ،االجتاهات املعا�صرة يف تطوير اال�ستثمار الوقفي ،الأمانة العامة للأوقاف ،الطبعة
الأوىل ،ال�صفاة ـ الكويت2000( ،م).
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ثاني ًا :الدرا�سات باللغة الإجنليزية:

2.2اليا�س (2012م)( ((1تناول يف درا�سته ا�ستثمار الوقف النقدي ،و�أهم املفاهيم املتعلقة
بتطبيق بع�ض ال�سيا�سات اال�ستثمارية والأدوات التي ت�ستخدمها �شركات ا�ستثمار ر�أ�س
املال يف اختيار ا�ستثماراتها و�إدارة خماطرها ،ولذا اقرتح الباحث �أن تكون م�ؤ�س�سة
الوقف �صندوق ًا ا�ستثماري ًا؛ وهو منوذج يجمع بني ا�ستثمار الوقف النقدي و�أ�ساليب
ال�شركات اال�ستثمارية ،وذلك لتعزيز التوظيف الأمثل للوقف النقدي.
3.3ح�سن وعبدالله (2008م)( ((1ناق�شا يف درا�ستهما ا�ستثمار الأرا�ضي الوقفية يف ماليزيا عن
طريق الوقف النقدي ،حيث �أ�صبح الوقف النقدي و�سيلة �شائعة ت�ستخدم من قبل املجال�س
الدينية الإ�سالمية يف ماليزيا لتوليد املوارد املالية بغر�ض متويل اال�ستثمارات الوقفية،
وتناولت الدرا�سة �إمكانية ا�ستثمار الأرا�ضي الوقفية لتوليد مزيد من الدخل الذي ي�ستفيد
منه املوقوف عليهم ،وعلى الرغم من املبادرات املطروحة لال�ستفادة من الأرا�ضي الوقفية؛
ف�إنَّ الكثري من تلك الأرا�ضي الوقفية ما يزال مهم ًال وغري م�ستفاد منه ،وتطرح هذه
الدرا�سة منوذج ًا ال�ستثمار الأرا�ضي الوقفية يقوم على الأدوات املالية املنا�سبة لال�ستثمار
يف جمال الوقف العقاري� ،سواء يف �شكل امل�شاركة مع امل�ؤ�س�سات املالية عن طريق عقود
امل�ضاربة وامل�شاركة� ،أو عقود البناء والت�شغيل والتحويل� ،أو التمويل الذاتي من خالل
عقود الإجارة �أو الوقف النقدي واال�ستبدال والتمويل عن طريق ال�صكوك الإ�سالمية،
ويالحظ تركيز الدرا�سة على مناق�شة التطور التاريخي لهذه الأرا�ضي ،واجلوانب
القانونية للتطوير العقاري للأرا�ضي الوقفية.
يت�ضح من العر�ض ال�سابق قلة الدرا�سات االقت�صادية يف الوقف العلمي باجلامعات وامل�ؤ�س�سات
التعليمية ،ورمبا ندرتها يف جمال جتارب ال�صناديق الوقفية باجلامعات ال�سعودية ،ومل يلتفت
(Johari, F. and Alias, M. H. (2013). Potential of Waqf Funds and Instruments in Contemporary Economic System. ((1
Paper Proceeding of the 5th Islamic Economics System Conference (iECONS 2013), “Sustainable Development through
”Sains Islam Malaysia, Organized by the Faculty Economics and Muamalat, Universiti.the Islamic Economics System
Berjaya Times Square Hotel, Kuala Lumpur, 4ــ 5th September 2013, pp. 865ــ 862.
(Alias, T. A. (2012). Venture Capital Strategies in Waqf Fund investment and Spending. ISRA International Journal of ((1
.Islamic Finance, vol. 4, no. 1, pp. 99 - 126
(Hasan, Z. and Abdullah, M. N. (2008). The Investment of Waqf Land as an Instrument of Muslims’ Economic Devel� ((1
opment in Malaysia.A paper presented at the Dubai International Conference on Endowments’ Investment, 4 - 6th Febru.ary 2008 organized by Awqaf and Minors Affairs Foundation, Dubai, the United Arab Emirates
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1.1جوهري و�إليا�س (2013م)( ((1تناوال طرق و�أ�ساليب اال�ستثمار الوقفي ،حيث ذكرا
جمموعة من �أ�ساليب اال�ستثمار وطرقه من بينها اال�ستثمار يف الأ�سهم وال�صكوك
وامل�ضاربة ،وغطى ذلك جماالت ا�ستثمارية عديدة يف جماالت التعليم والتنمية والرعاية
ال�صحية ،كما تناول الباحثان �صور ًا من تطبيق تلك الأ�ساليب وجتارب امل�ؤ�س�سات يف كل
من ماليزيا �أو �سنغافورة.
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�أحد من الباحثني لأهمية حتليل ال�سيا�سات اال�ستثمارية ل�صناديق الوقف العلمي ،ومن ثم ف�إنَّ
هذه الدرا�سة حتاول �سد الفجوة البحثية يف هذا املجال من خالل درا�سة جتربة �صندوق الوقف
العلمي جلامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ،وتقومي �أداء ال�صندوق اال�ستثماري وا�سرتاتيجيته
اال�ستثمارية.

املبحث الأول:
تعريف الأوقاف العلمية وا�ستثمارها
�إذا كان معنى م�صطلح الوقف كما جاء يف احلديث النبوي ال�شريف هو« :حب�س الأ�صل و�سبل
الثمرة»( ،((1ف�إنَّ الأوقاف العلمية �أو التعليمية ميكن تعريفها ب�أ َّنها« :الأ�صول الثابتة �أو املنقولة؛
التي حتب�س على منفعة العلم والتعليم ،وت�صرف �إىل اجلهات املوقوف عليها يف حقل التعليم»،
وي�شمل هذا التعريف طائفة كبرية ومتجددة من الأ�شياء املوقوفة مل�صلحة العلم والتعليم؛ منها
ما يتعلق باملعلم ،ومنها ما يتعلق بطالب العلم ،ومنها ما يُعد من م�ستلزمات التعليم وو�سائله،
ويندرج حتت هذا �أي�ض ًا الأوقاف اخلا�صة ببناء امل�ساجد لكونها دور ًا للعبادة والعلم مع ًا ـ و�إقامة
املدرا�س واجلامعات ومعاهد العلم وكرا�سي البحوث العلمية واحللقات العلمية وم�ساكن الطالب
والنفقات الدرا�سية ،والتجهيزات التعليمية من املعامل واملكتبات والأجهزة التقنية ،و ُتعد
م�ستلزمات التعليم واحتياجاته متغرية ح�سب تغري الأزمان والأحوال ،ويف القدمي كانت متنح
معاي�ش للطالب ،ويف هذا الع�صر �صارت كثري من املدار�س واملعاهد واجلامعات تتقا�ضى ر�سوم ًا
درا�سية ك�أق�ساط مالية من الطلبة ،كما كانت حاجة طالب العلم للأقالم والأحبار كثرية ومكلفة يف
الع�صور القدمية ،وباتت اليوم و�سائل التعليم من حوا�سيب وخمتربات وكتب وجمالت علمية
هي احلاجات ال�ضرورية واملكلفة للطالب(.((1
و�سبِّلت ثمرته� ،أو َغ َّلته بالو�سائل
�أما ا�ستثمار الوقف فرياد به «تنمية ما ُحب�س �أ�صلهُ ،
ً
امل�شروعة»( ،((1ويعني ذلك توظيف �أموال الوقف لتحقيق غر�ضا من �أغرا�ضه ،التي من �أهمها
منفعة املوقوف عليهم ،ويُنتفع بالأ�صول املوقوفة �سواء كانت �أموا ًال ثابتة �أو منقولة ،ويتم
ا�ستغاللها وتوظيفها وفق ًا ل�شرط الواقف ،ويتحقق االنتفاع بها من خالل التمكني من املنفعة،
بينما يتحقق التوظيف واال�ستغالل للأموال املوقوفة با�ستثمارها وتوزع غلتها �أو ريعها ،ومن
( ((1رواه البيهقي يف ال�سنن الكربى ،مطبعة جمل�س دائرة املعارف العثمانية1425( ،هـ) ،ط  ،1ج � ،6ص « 159عن ابن عمر �أنه قال� :أن
عمر �أ�صاب �أر�ض ًا بخيرب ف�أتى النبي �صلى الله عليه و�سلم ي�ست�أمره فقالْ � :إن �شئت حب�ست �أ�صلها وت�صدقت بها».
( ((1ال�شلتوين� ،أنور حممد ،التدابري ال�شرعية لإعادة الوقف العلمي �إىل دوره الفاعل يف النه�ضة العلمية للأمة ،بحث مقدم �إىل م�ؤمتر� :أثر
الوقف يف النه�ضة العلمية ،الذي نظمته كلية ال�شريعة بجامعة ال�شارقة ـ الإمارات؛ بتاريخ  9ـ  10مايو 2011م� ،ص .4
( ((1ال�صقية� ،أحمد بن عبد العزيز ،ا�ستثمار الأوقاف ـ درا�سة فِقه َّية تطبيق َّية .ط ،1دار ابن اجلوزي ،الدمام ـ ال�سعودية1434( ،هـ).
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املبحث الثاين:
تاريخ الأوقاف العلمية يف ال�سعودية
تتوزع الأوقاف العلمية �أو التعليمية بني القطاعني اخلا�ص والعام ،وت�شمل العديد من الأوقاف
التي تخدم العلم واملتعلمني ،و�أ�سهم نظام الوقف الإ�سالمي يف �إن�شاء كثري من امل�ؤ�س�سات
التعليمية واملراكز العلمية ،و�ساعد يف توفري االحتياجات ال�ضرورية للتعليم ،و�شمل ذلك مراحل
التعليم الأولية واملعاهد واجلامعات ،وبيانها ب�إيجار يف الآتي:
1.1وقف الكتاتيب :تهتم بتعليم الن�شء القر�آن الكرمي ،ومعظمها يف الوقت احلا�ضر ملحقة
بامل�ساجد كحلقات تعليمية ،وتقوم بها جمعيات �أهلية لها مراكز متخ�ص�صة لتحفيظ القر�آن
الكرمي.
2.2املدار�س النظامية الأهلية :ظهرت املدار�س النظامية الأهلية يف اململكة قبل املدار�س
النظامية احلكومية ,ولهذا اعتمدت تلك املدار�س الأهلية على متويل م�ؤ�س�سيها واملح�سنني
من الأهايل �سواء بالتربعات املبا�شرة �أو ت�أ�سي�س الأوقاف(.((2
3.3التعليم العايل :مر التعليم العايل يف اململكة العربية ال�سعودية بفرتتني ،منف�صلتني زمني ًا
ومتداخلتني منهجي ًا؛ الفرتة الأوىل :متثلها حلقات كبار العلماء يف امل�ساجد ومنازلهم،
والفرتة الثانية :ومتثلها اجلامعات احلديثة ،ومع االختالف بني �أ�ساليب التعليم يف
( ((1الزبيدي ،الهمايل مفتاح ،الوقف يف والية طرابل�س :درا�سة وثائقية ،ط ،1املجموعة العربية للتدريب والن�شر ،القاهرة ـ م�صر،
(2010م)� ،ص .81
( ((1انظر جممع الفقه الإ�سالمي قرار رقم  )15/6( 140ب�ش�أن اال�ستثمار يف الوقف ويف غالته وريعه ،الدورة اخلام�سة ع�شرة مب�سقط ـ
�سلطنة ُعمان ،يف  14ـ  19املحرم 1425هـ 6 ،ـ  11مار�س 2004م.
( ((2املغربي ،حممد الفاحت حممود ،اقت�صاديات و�إدارة الوقف ،ال�شركة العربية املتحدة للت�سويق والتوريدات ،القاهرة ـ م�صر2011( ،م)،
�ص .208
( ((2اخلويطر ،خالد بن �سليمان ،جملة الواحة2011 / 3 / 11.م  1:36م العدد ( ،)28ال�سنة التا�سعة .متت زيارته يوم 1437/1/4هـ
على املوقع التايل1190=http://www.alwahamag.com/?act=artc&id :
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ثم يكون ا�ستثمار الأوقاف من �أهم �سبل املحافظة على �أ�صولها ،فلو تركت �أموال الأوقاف ومل
ت�ستثمر لنق�صت ومت الإخالل بطبيعتها( ،((1وقد �أجاز جممع الفقه الإ�سالمي ا�ستثمار الوقف
وريعه والفائ�ض من غلته وفق �ضوابط و�شروط(� ،((1إنَّ الهدف االقت�صادي املبا�شر ال�ستثمار
�أموال الوقف يظهر جلي ًا يف توليدها لدخول نقدية متكن امل�ؤ�س�سات الوقفية ونظار الوقف من
تقدمي خدمات وقفية يف �أف�ضل �صورة ممكنة ،وحمققة ملقا�صد الوقف و�أغرا�ضه على �أح�سن
وجه ،وال يتحقق هذا الهدف االقت�صادي �إال با�ستخدام �أف�ضل الأ�ساليب اال�ستثمارية التي ت�ضمن
احل�صول على معدالت مرتفعة من العوائد والأرباح ،ون�سب منخف�ضة من املخاطر والتكاليف(.((2
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الفرتتني ،ويالحظ �أنَّ الوقف يف الفرتة الأوىل كانت له الريادة يف متويل حلقات امل�ساجد
واحللقات العلمية ،يف حني �أن هذا الدور الريادي تراجع يف ع�صر التعليم اجلامعي
احلديث( ،((2ومنذ �سنوات قليلة بد�أ االهتمام ب�إن�شاء �أوقاف يف اجلامعات ال�سعودية،
وذلك بهدف دعم م�شروعات البحوث العلمية والربامج التعليمية ،و�شجعت وزارة التعليم
على ت�أ�سي�س �أوقاف يف اجلامعات لل�صرف على البحث العلمي ،ومتول هذه الأوقاف من
خريجي اجلامعات وغريهم من رجال الأعمال وال�شركات ،ويتيح نظام التعليم العايل
لكل اجلامعات ال�سعودية القيام بقبول وتخ�صي�ص الأوقاف ك�أحد املوارد املالية مبا ال
يتعار�ض مع الغر�ض الأ�سا�سي الذي �أُ�س�ست من �أجله اجلامعة(.((2
4.4املكتبات الوقفية :تكونت املكتبات الوقفية القائمة الآن يف اململكة من ثالث روافد هي:
الكتب املفردة ،واملجموعات اخلا�صة ،واملكتبات الكاملة ،وقد �أ�سهم العلماء والأمراء
والتجار والعامة يف وقف الكتب التي �شكلت بدورها نواة لكثري من املكتبات الوقفية
املنت�شرة باململكة( ،((2وقد يكون وقف تلك الكتب وقف ًا خريي ًا ذا نفع عام لطالب العلم،
وقد يكون وقف ًا �أهلي ًا لذرية الواقف ،وبع�ض الواقفني يوقف الكتاب بعد �أن يقوم بن�سخه
لغر�ض الوقف� ،أو ي�أمر بطباعته وتوزيعه بكميات وقفية كثرية ،وبع�ض العلماء يوقف
كتابه بعد �أن ينتهي من ت�أليفه(.((2

املبحث الثالث:
جتربة وقف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن

�أو ًال :الن�ش�أة والأهداف:

�أُن�شئ �صندوق دعم البحوث والربامج التعليمية بجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ،واملعروف
بـ(وقف اجلامعة) يف عام 1427هـ2006/م ،ويهدف ال�صندوق �إىل تعزيز قدرة اجلامعة يف زيادة
مواردها املالية من خالل ا�ستثمار الأوقاف؛ مما �سي�سهم يف دعم الأن�شطة العلمية والبحثية،
ويدير ال�صندوق �أموا ًال موقوفة يتم ا�ستثمارها وا�ستخدام ريعها يف جماالت ال�صرف على
البحوث والربامج التعليمية مع احلفاظ على تلك الأ�صول ،التي تكون �إما مقيدة ،حيث يحدد
( ((2نف�س املرجع ال�سابق.
( ((2الفقرة ( )18من املادة الع�شرين لنظام جمل�س التعليم العايل التي تن�ص على « :قبول التربعات والهبات والو�صايا وغريها على �أال
تتعار�ض مع الغر�ض الأ�سا�سي الذي �أن�شئت من �أجله اجلامعة».
( ((2اجلويرب ،عبد الرحمن الأوقاف الإ�سالمية ودورها احل�ضاري ـ املا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل .ط ،2الدار ال�سعودية للمو�سوعات.
بريوت ـ لبنان2011( ،م)� ،ص  89ـ .90
( ((2اخلويطر ،م�صدر �سبق ذكره.
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ثاني ًا :موارد ال�صندوق و�سيا�سته املالية:
يتكون دخل ال�صندوق من امل�صادر الآتية(:((2
|املنح النقدية والعينية التي يقدمها خريجو اجلامعة ومن�سوبوها.
|الدعم املايل الذي تقدمه اجلامعة من مواردها الذاتية.
|التربعات التي تقدمها ال�شركات والهيئات الأهلية ورجال الأعمال.
|الدخل الذي يحققه من مزاولته لأن�شطة ا�ستثمارية.
|عائد امل�شروعات اال�ستثمارية التي يقيمها ال�صندوق.
|عائدات البحوث التي جتريها اجلامعة.
نظر ًا لأهمية تنوع املوارد املالية وزيادة تكاليف اخلدمات التعليمية وزيادة االحتياجات املالية
للربامج البحثية والعلمية ف�إنَّ ال�صندوق يهدف من �سيا�سته اخلا�صة باملوارد املالية �إىل ما
ي�أتي(:((2
1.1جمع التربعات واملنح وامل�ساعدات مبا فيها الأموال الوقفية من الأفراد والهيئات مبا ال
يتعار�ض مع الأهداف العلمية للجامعة.
2.2ا�ستثمار موارد ال�صندوق طبق ًا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
3.3توجيه عائدات ال�صندوق لدعم التعليم والبحوث مع مراعاة �شروط الواقفني.
وعليه ف�إنَّ من �أهداف ال�سيا�سة اال�ستثمارية لل�صندوق ما ي�أتي(:((3
1.1تنمية حجم املحفظة اال�ستثمارية لل�صندوق لت�صل �إىل مليار ون�صف املليار ريال �سعودي
( ((2الالئحة املنظمة ل�صندوق دعم البحوث والربامج التعليمية م�صدر �سبق ذكره� ،ص  4ـ .5
( ((2الن�شرة التعريفية ل�صندوق دعم البحوث والربامج التعليمية ،مرجع �سبق ذكره� ،ص  2ـ .3
( ((2الالئحة املنظمة ل�صندوق دعم البحوث والربامج التعليمية ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .11
( ((2مقابلة مع املدير التنفيذي ل�صندوق وقف اجلامعة ،مرجع �سبق ذكره.
( ((3نف�س املرجع ال�سابق.
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الواقف �أوجه ال�صرف منها� ،أو غري مقيدة ،بحيث حتدد جماالت ال�صرف منها من قبل جمل�س
�إدارة ال�صندوق(.((2
وترتكز جماالت �صرف موارد ال�صندوق يف متويل البحوث العلمية الأ�سا�سية والتطبيقية،
وا�ستقطاب �أ�ساتذة م�ؤهلني ل�شغل كرا�سي الأ�ستاذية ،ومتويل برامج تعليمية ،وتوفري احتياجات
مكتبة اجلامعة من الدوريات واملجالت العلمية ،وتقوم ر�سالة ال�صندوق على دعم ر�سالة اجلامعة
التعليمية والبحثية عن طريق جمع الأموال الوقفية وا�ستثمارها مبا يتفق وقواعد ال�شريعة
الإ�سالمية ،وال�صرف على برامج اجلامعة مبا يحقق طموحات الواقفني واملتربعني ،ومن ثم
ف�إنَّ ر�ؤية ال�صندوق هي توفري م�صدر مايل دائم ي�ؤمن للجامعة قدرتها التناف�سية ،ويحافظ على
متيز براجمها التعليمية والبحثية(.((2
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بنهاية عام 2016م.
2.2البدء يف بناء مركز الأعمال بتكلفة تقديرية ت�صل �إىل مليار ون�صف املليار ريال �سعودي.
3.3زيادة الوعي املجتمعي ب�أهمية الوقف وا�ستخدامه لدعم برامج و�أن�شطة اجلامعة.

ثالث ًا� :إدارة اال�ستثمار وتنمية موارد ال�صندوق:
يُدار اال�ستثمار يف �صندوق وقف جامعة امللك فهد على �أ�سا�س زيادة �أ�صوله عن طريق ا�ستثمار
�أمواله باحرتافية ،ومبا يتفق والقواعد والقيم ال�شرعية ،ومت ت�شكيل جلنتني فرعيتني ،بيانهما
يف الآتي(:((3
ـ جلنة اال�ستثمار :جلنة مفو�ضة من جمل�س �إدارة ال�صندوق با�ستثمار �أموال ال�صندوق بال�شكل
الأمثل ،ومبا يتوافق وحاجة ال�صندوق ،وتقوم بو�ضع اال�سرتاتيجية اخلا�صة باال�ستثمار من
حيث حتديد امل�ستوى امل�ستهدف للعائد ودرجة املخاطر ،وحتديد �سيا�سات اال�ستثمار ومعايريه.
ـ جلنة تنمية املوارد :تهتم هذه اللجنة بتنمية موارد دخل ال�صندوق من امل�صادر املحددة ،وتقوم
بتعبئتها ،وتقدمي ال�سيا�سات الكفيلة بزيادتها.

رابع ًا� :أهداف وتطور املحفظة اال�ستثمارية لل�صندوق:
ُتعرف املحفظة اال�ستثمارية ب�أ َّنها« :جمموعة من املوجودات امل�ستثمرة واملتمثلة بالأ�سهم
وال�سندات»( ،((3كما عُرفت �أي�ض ًا ب�أ َّنها« :جمموعة من الأوراق اال�ستثمارية �سواء �أكانت حقيقية
�أم مالية مي�سكها امل�ستثمر بهدف حتقيق عائد؛ وعند م�ستوى معقول من املخاطرة من خالل
تنويع مكوناتها باتباع الأ�ساليب العلمية ال�صحيحة»( ،((3و ُتعد املحافظ اال�ستثمارية من الأدوات
اال�ستثمارية الهامة يف �أ�سواق املال والأعمال ،وتهدف �إىل حتقيق التوظيف الأمثل للأ�صول
التي تديرها ،واملحافظة على ر�أ�س املال املكون لها ،وكذلك حتقيق اال�ستقرار يف التدفق النقدي
والعائد وف ًقا حلاجات الأفراد وال�شركات ،وتهدف حمفظة �صندوق «وقف اجلامعة» اال�ستثمارية
�إىل حتقيق الربح من توظيف الأموال املوقفة ،ويف نف�س الوقت املحافظة عليها ،ومن ثم ف�إنَّ
�إدارة املحفظة تقوم با�ستثمار املوارد املالية املتاحة مبا ي�ضمن حتقيق �أق�صى عائد ،ومن ناحية
�أخرى ت�سعى �إدارة املحفظة �إىل �ضمان احل�صول على قدر مالئم من الأموال ال�سائلة التي تكفي
ملواجهة االلتزامات ،واحلفاظ على م�ستوى دخل م�ستمر وم�ستقر ،وتنمية ر�أ�س مال املحفظة،
وقابلية حتويل �أ�صول املحفظة �إىل �سيولة دون حتمل خ�سائر يف ر�أ�س املال عند احلاجة.
وهناك نوعان من املحافظ اال�ستثمارية لدى �صندوق وقف اجلامعة هما :املحفظة العقارية
( ((3الن�شرة التعريفية ل�صندوق دعم البحوث والربامج التعليمية ،مرجع �سبق ذكره� ،ص  6ـ .8
( ((3حطاب� ،سامي ،املحافظ اال�ستثمارية وم�ؤ�شرات �أ�سعار الأ�سهم و�صناديق اال�ستثمار ،ورقة عمل مقدمة �إىل هيئة الأوراق املالية
وال�سلع� ،أبوظبي ـ الإمارات2007( ،م)� ،ص .5
( ((3كمال ،بن مو�سى ،املحفظة اال�ستثمارية ـ تكوينها وخماطرها ،جملة الباحث ،العدد 2004( .3م)� ،ص .37
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املبحث الرابع:
تقومي �أداء ال�صندوق اال�ستثماري
ي�سعى ال�صندوق �إىل زيادة �أ�صوله عن طريق ا�ستثمار �أمواله باحرتافية؛ ومبا يتفق والقواعد
والقيم ال�شرعية ،وي�ضع ال�صندوق معايري دقيقة لقبول املنحة ،حيث يجب �أن تتوافق ا ِمل َنح
وقواعد اجلامعة ولوائحها ،و�أن يقت�صر ا�ستخدام ا ِمل َنح على النحو املحدَّد من قبل اجلهات
املانحة ،كما يجب �أن تتوافق ا ِمل َنح ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية وقوانني اململكة ،ويتوىل جمل�س
�إدارة الوقف م�س�ؤولياته املن�صو�ص عليها يف الئحة �صندوق الوقف ،ومن بينها �ضمان ا�ستثمار
�أموال ال�صندوق مبا يتوافق وال�شروط والأحكام املو�ضوعة ،وكذلك �ضمان �إنفاق عائدات
ال�صندوق مبا يتوافق و�أهدافه.
ويتبع ال�صندوق �أف�ضل املمار�سات يف جمال جمع التربعات واال�ستثمار وال�صرف والرقابة،
ويقوم فريق العمل يف وقف اجلامعة بتطبيق خطة ال�صندوق اال�سرتاتيجية باحرتافية للتمكن
من زيادة حجمه واحلفاظ على �أ�صوله ،ويتم كل ذلك ب�إ�شراف جمل�س الإدارة الذي يقوم مبتابعة
�أن�شطة ال�صندوق ،والرقابة عليه من خالل اجتماعاتهم املتكررة خالل ال�سنة ،ويت�ألف جمل�س
الإدارة من قياديني وخرباء فاعلني من جهات حكومية و�أكادميية وم�صرفية و�صناعية وجتارية
و�إعالمية ،كما يتلقى موظفو ال�صندوق تدريب ًا مهني ًا على برامج الت�سجيل والتوثيق والربامج
املحا�سبية ،ويت�ضمن التدريب ح�ضور بع�ض املوظفني للندوات وامل�ؤمترات وور�ش متخ�ص�صة
يف �إدارة الأوقاف اجلامعية الكت�ساب اخلربة واملمار�سات الناجعة يف اجلامعات ذات اخلربات
العريقة يف هذا املجال(.((3

�أو ًال :حجم املحفظة اال�ستثمارية:
بلغت �أ�صول حمفظة ال�صندوق النقدية نحو املليار ريال �سعودي ،وو�صلت ا�ستثماراته العقارية
( ((3الن�شرة التعريفية ل�صندوق دعم البحوث والربامج التعليمية ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .7
( ((3مقابلة مع املدير التنفيذي ل�صندوق وقف اجلامعة ،مرجع �سبق ذكره.
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واملحفظة النقدية ،حيث تخ�ص�ص املحفظة النقدية لال�ستثمار يف الأ�سهم وال�صكوك ،وتت�شكل
ح�سب الفر�ص املتاحة ،ويبلغ حجم املحفظة النقدية لوقف اجلامعة نحو مليار ريال ،بينما ي�صل
حجم حمفظة الوقف العقارية �إىل  800مليون ريال ،و�أطلق م�شروع «مركز الأعمال» ،وتقدر
حمفظته العقارية بنحو  3مليارات ،ويعود ريعها ل�صالح ال�صندوق ،وتتمثل موجوداتها يف
�أر�ض م�ساحتها � 326ألف مرت مربع ،وهي جزء من �أمالك اجلامعة(.((3
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نحو  800مليون ريال ،ويو�ضح ال�شكل ( )1زيادة حجم �أ�صول حمفظة ال�صندوق بن�سبة %45
خالل الفرتة  2007ـ 2014م ،وا�ستطاع حتقيق عوائد �سنوية مبعدل متو�سط  %10مقارنة
بالعائد امل�ستهدف � ،%8.5أما ن�سبة ال�صرف على الربامج فترتاوح بني  3ـ � %6سنوي ًا من معدل
القيمة ال�سوقية لل�صندوق على مدى ثالث �سنوات( ،((3ويتكون الثلثان من النقد والأوراق املالية،
والثلث الباقي من العقارات ،وي�سعى ال�صندوق حالي ًا �إىل �أن ي�صل حجم �أمواله �إىل  3.5مليار
ريال خالل الأعوام الثالثة املقبلة(.((3
ال�شكل (� )1أ�صول املحفظة اال�ستثمارية ل�صندوق وقف جامعة امللك فهد 2007:ـ 2014م

امل�صدر :تقارير �سنوية ل�صندوق وقف جامعة امللك فهد.

وكانت �أهم م�صروفات ال�صندوق يف الفرتة ال�سابقة يف البنود الآتية(:((3
1.1ا�ستقطاب �أع�ضاء هيئة التدري�س املتميزين لكلية الإدارة ال�صناعية بتكلفة  3مليون ريال
من خالل دعم الكرا�سي العلمية.
2.2دعم م�شروع �صناعة �سيارة تعمل بالطاقة ال�شم�سية يف عام 2011م بتكلفة � 500ألف
ريال.
( ((3التقرير ال�سنوي ل�صندوق وقف اجلامعة ،مرجع �سبق ذكره.
( ((3موقع جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن .متت زيارته يوم 1437/1/4هـ انظر ال�صفحة:
387=https://www.kfupm.edu.sa/SitePages/ar/UniversityNewsDetails.aspx?customid
( ((3التقرير ال�سنوي ل�صندوق وقف اجلامعة ،مرجع �سبق ذكره.
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3.3دعم برنامج ابتكارات الطالب يف يوليو 2013م مببلغ � 300ألف ريال ،وهذا ما م َّكن من
حتويل االبتكارات اجلديدة �إىل �أعمال جتارية.
4.4دعم طالب الدرا�سيات العليا ـ ـ ماج�ستري ودكتوراه ـ ـ والتكفل مب�صروفاتهم الدرا�سية.

1.1يكون ال�صرف يف حدود ن�سب ترتاوح بني  3ـ %4
2.2احلفاظ على قيمة الأ�صول لدى ال�صندوق (ال�صرف من الأرباح).
3.3ي�ستفاد من ال�صرف يف دعم الأن�شطة التعليمية والبحثية.
4.4يتم ال�صرف ح�سب �شروط اجلهة املانحة (يف حالة املنح والأوقاف امل�شروط).
5.5يتم ال�صرف مبوافقة جمل�س ال�صندوق على برنامج الدعم.
جدول ( )1توزيع �أ�صول املحفظة اال�ستثمارية لأوقاف جامعة امللك فهد مقارنة بجامعات �أمريكية
(قيمة الأوقاف بني  101ـ  500مليون دوالر)
الأ�سهم

الدخل الثابت ()%

�سوق املال

اال�ستثمارات البديلة ()%

جامعة امللك فهد

55

15

5

25

�أوقاف جلامعات �أمريكية

46

15

5

25

()%

()%

امل�صدر .1 :تقارير �سنوية ل�صندوق وقف جامعة امللك فهد.
 .2اجلمعية الوطنية مل�س�ؤويل كليات وجامعات �إدارة الأعمال يف �أمريكا:
)National Association of College and University Business Officers (NACUBO

(.Endowment Market Values and Investment Tables .)2014

ثاني ًا :توزيع املحفظة اال�ستثمارية:
يو�ضح اجلدول (� )1أ�صول املحفظة املالية لوقف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن مقارنة
ب�أوقاف بع�ض اجلامعات الأمريكية ،واملحفظة اال�ستثمارية ت�ضم الأ�صول املو�ضوعة يف وعاء
اال�ستثمار ،ويلج�أ �إليها كو�سيلة ا�ستثمارية �إذا حققت بع�ض الأ�صول �أداء متوا�ضع ًا ميكن
للأ�صول الأخرى �أنْ حتقق �أدا ًء جيد ًا ،ويف املتو�سط حتقق املحفظة �أدا ًء منا�سب ًا ،ويظهر
توزيع املحفظة اال�ستثمارية لوقف جامعة امللك فهد م�شابه ًا للجامعات الأمريكية مع زيادة يف
ا�ستثمارات الأ�سهم عن اجلامعات الأمريكية املختارة ،وي�شري اجلدول (� )2إىل الزيادة يف حجم
( ((3مقابلة مع املدير التنفيذي ل�صندوق وقف اجلامعة ،مرجع �سبق ذكره.
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وتقوم �سيا�سة ال�صرف يف ال�صندوق على �أ�س�س ومعايري من�ضبطة من �أهمها ما ي�أتي(:((3
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وقف جامعة امللك فهد مقارنة �أوقاف جامعات �أمريكية على �أ�سا�س القيمة ال�سوقية للفرتة  2012ـ
2013م ،وتبدو بجالء الزيادة الكبرية يف القيمة ال�سوقية لأ�صول وقف جامعة امللك فهد مقارنة
بقيمة �أ�صول �أوقاف ع�شر جامعات �أمريكية ،ويعك�س التغري يف القيمة ال�سوقية للأوقاف يف
هذه الفرتة الأثر ال�صايف لكل من �سحوبات متويل العمليات امل�ؤ�س�سية ونفقات ر�أ�س املال ،ودفع
ر�سوم �إدارة الوقف واال�ستثمار ،و�إ�ضافات من املتربعني وم�ساهمات �أخرى.
جدول ( )2التغري يف قيمة �أ�صول وقف جامعة امللك فهد مقارنة ب�أوقاف جامعات �أمريكية
(على �أ�سا�س القيمة ال�سوقية)
(قيمة الأوقاف بني  101ـ  500مليون دوالر)
جهة الوقف

ن�سبة التغري ()%

اجلامعة الأمريكية

14

جامعة دايتون

11

جامعة لويوال ب�شيكاغو

14

جامعة ماركيت

13

م�ؤ�س�سة جامعة ميامي

20

�شركة وم�ؤ�س�سة جامعة �أوهايو

9

كلية ترينتي

12

كلية ريد

10

م�ؤ�س�سة جامعة �أورجون لل�صحة والعلوم

7

م�ؤ�س�سة جامعة غرب فرجينيا

10

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن

33

امل�صدر :اجلمعية الوطنية مل�س�ؤويل كليات وجامعات �إدارة الأعمال يف �أمريكا:
)OBUCAN( srecfifO ssenisuB ytisrevinU dna egelloC fo noitaicossA lanoitaN
(.selbaT tnemtsevnI dna seulaV tekraM tnemwodnE .)4102

و�أما اجلدول ( )3فيبني متو�سط العائدات ال�سنوية خالل عام 2013م لوقف جامعة امللك فهد
للبرتول واملعادن؛ حيث بلغ %16.13؛ وهو �أعلى من املتو�سط ال�سنوي الذي حققته جمموعة
من اجلامعات الأمريكية والبالغ  %11.95يف العام نف�سه ،ومت االكتفاء ب�إح�صاءات �سنة 2013م
لعدم اختالف بقية ال�سنوات عنها كثري ًا يف متو�سط العائدات ال�سنوية للأوقاف� ،إذ �سجل وقف
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جامعة امللك فهد معدالت اعلى من املجموعة املختارة من اجلامعات الأمريكية التي ا�شري �إليها
يف اجلدول (.)3
جدول ( )3متو�سط العائدات ال�سنوية للأوقاف خالل عام 2013م

متو�سط العائد ال�سنوي ()%

وقف جامعة امللك فهد

16.13

�أوقاف جامعات �أمريكية

11.95

امل�صدر .1 :تقارير �سنوية ل�صندوق وقف جامعة امللك فهد.
 .2اجلمعية الوطنية لكليات وجامعات �إدارة الأعمال يف �أمريكا:
)OBUCAN( srecfifO ssenisuB ytisrevinU dna egelloC fo noitaicossA lanoitaN
(.selbaT tnemtsevnI dna seulaV tekraM tnemwodnE .)4102

ثالث ًا� :أداء املحفظة اال�ستثمارية:
يتبع �صندوق وقف اجلامعة �سيا�سة تنويع املحفظة اال�ستثمارية ،حيث ال ي�ضع كل ا�ستثماراته
يف �سلة واحدة؛ بل يحاول تكوين حمفظة ا�ستثمارية متنوعة ،وذلك لتجنب اخل�سارة حال
وقوعها ،وتكون املحفظة مبنية على �أ�سا�س التحليل والدرا�سة وا�ستخدام املقايي�س والأ�ساليب
املالية املعتمدة التي ت�ساعد يف تكوين املحفظة على �أ�س�س متينة و�سليمة مبا يحقق �أهداف
اال�ستثمار بكفاءة عالية.
جدول (� )4أداء حمفظة وقف جامعة امللك فهد خالل العامني 2013 :ـ 2014م
�سنة 2013م

�سنة 2014م

العائد

16.3

8.90

االنحراف املعياري

11.28

10.44

م�ؤ�شر �شارب

1.17

0.69

امل�صدر :تقارير �سنوية ل�صندوق وقف جامعة امللك فهد.

يو�ضح اجلدول ( )4تقومي ًا لأداء املحفظة اال�ستثمارية جلامعة امللك فهد خالل العامني 2013م
2014م با�ستخدام امل�ؤ�شرات املالية التي تقي�س معدالت العائد واملخاطرة ،ويق�صد باملخاطرة
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(قيمة الأوقاف بني  101ـ  500مليون دوالر)
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يف اال�صطالح املايل درجة التقلبات �أو التذبذب يف العائد املتوقع من اال�ستثمار يف �أ�صل مايل
حمدد ،حيث يكون العائد الفعلي على اال�ستثمار �أقل من العائد املتوقع( ،((4وكما هو مو�ضح
يف اجلدول رقم ( )3ف�إنَّ االنحراف املعياري ( )Standard Deviationي�ستخدم لقيا�س املخاطرة
اال�ستثمارية ،فكلما كان منخف�ض ًا د َّل ذلك على انخفا�ض املخاطرة؛ بينما ي�شري يف حالة االرتفاع
�إىل مزيد من التقلب �أو املخاطرة يف اال�ستثمار ،وعليه ي�شري �إىل ارتفاع �أو انخفا�ض عائد
املحفظة اال�ستثمارية مبتو�سط العائد يف فرتة معينة من الزمن ،وبذلك يقي�س معدل املخاطرة
حيث يظهر تذبذب ًا �أقل؛ مما يعني خماطرة قليلة بالن�سبة ال�ستثمارات �أوقاف اجلامعة.
�أما معدل العائد على املخاطرة ()Return Ratio؛ فيقي�س لنا معدل العائد الذي حققه �صندوق
الوقف اال�ستثماري لكل وحدة يتحملها من املخاطرة ،ويظهر لنا املعدل معد ًال عالي ًا مما يدل على
�أن لل�صندوق �أف�ضل �أداء ،بينما يحدد م�ؤ�شر �شا ْرب ( )Sharpe Indexالعائد الإ�ضايف الذي حتققه
حمفظة الأوراق املالية نظري كل وحدة من وحدات املخاطر الكلية التي ينطوي عليها اال�ستثمار
يف املحفظة ،وبالتايل ف�إ َّنه يقي�س لنا معدل العائد على املخاطرة �أي�ض ًا من خالل النظرة القائمة
على �أنَّ �أيّ خماطرة يتحملها امل�ستثمر هي يف �سبيل حتقيق عائد يفوق عائد الودائع ،ومبعنى
�آخر؛ ف�إنَّ م�ؤ�شر �شارب يقي�س م�ستوى كفاءة �أداء املحفظة مبدى قدرتها يف حتقيق عائد �إ�ضايف
عن معدل العائد اخلايل من املخاطرة ،وكلما كانت الن�سبة عالية؛ ف� َّإن ذلك يعك�س الأداء اجليد
للمحفظة ،وكلما كان م�ؤ�شر �شا ْرب �أعلى كان ال�صندوق �أف�ضل �أداءً ،وهذا ما ي�شري �إليه امل�ؤ�شر
بالن�سبة ال�ستثمارات وقف اجلامعة يف العامني 2012م2013/م ،ومن جهة �أخرى ،ف�إنَّ اختيار
حمفظة اال�ستثمار ال ُكف�ؤة التي حققت �أعلى عائد متوقع عند �أدنى م�ستوى من املخاطرة املحتملة،
يدل على �سالمة القرارات اال�ستثمارية للوقف العلمي للجامعة ،وكفاءة مديري اال�ستثمار.

رابع ًا :احلوكمة يف جمال اال�ستثمار:
ال ميكن ف�صل جناح اال�ستثمار عن الإدارة اجليدة ،وميتلك �صندوق وقف جامعة امللك فهد
نظام ًا جيد ًا لإدارة اال�ستثمار ،حيث توجد جلنة ا�ستثمار متخ�ص�صة ،ولديها فريق فني م�ؤهل
باخلربات ،وجلنة �أخرى ا�ست�شارية عالية امل�ستوى املهنية ،وي�ستند اتخاذ القرار اال�ستثماري
على �إجراءات و�سيا�سات وا�ضحة ،ومعايري حمددة ،ويظهر ال�صندوق التزامه بتطبيق احلوكمة
من خالل ما لديه من:
�1.1أنظمة ولوائح خا�صة ب�ضبط الأداء الإداري واملايل والفني لل�صندوق.
2.2هيكل تنظيمي وفق �صالحيات وم�س�ؤوليات حمددة؛ وعلى ر�أ�س الهيكل جمل�س الإدارة؛
ثم �إدارة تنفيذية ،وجلان ا�ست�شارية ومتخ�ص�صة وفرعية من بينها جلنة اال�ستثمار.
3.3ا�سرتاتيجية لل�صندوق تغطي جماالت اال�ستثمار املتعددة ،وت�شمل الأهداف و�سيا�سات:
( ((4حنفي ،عبد الغفار ،اال�ستثمار يف الأوراق املالية الأ�سهم �سندات وثائق ا�ستثمار اخليارات ،الدار اجلامعية ،الإ�سكندرية ـ م�صر،
(2000م)� ،ص .17:حطاب� ،سامي ،املحافظ اال�ستثمارية وم�ؤ�شرات �أ�سعار الأ�سهم و�صناديق اال�ستثمار ،ورقة بحثية مقدمة �إىل هيئة
الأوراق املالية وال�سلع� ،أبوظبي ـ الإمارات2007( ،م)� ،ص .17
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ويتوافق ا�ستثمار �صندوق الوقف جامعة امللك فهد مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية؛ �إذ ت�شرتط
�إدارة ال�صندوق على مديري اال�ستثمار املتعاملني معها اختيار الأ�سهم وال�سندات واال�ستثمارات
املتوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية ،وذلك التزام ًا بنظام ال�صندوق وتوجيهات جمل�س �إدارته،
ويت�أكد ال�صندوق من �شرعية التعامالت مع اجلهات اال�ستثمارية �أما باالعتماد على هيئات الرقابة
ال�شرعية لدى اجلهات املتعامل معها� ،أو بالفح�ص املبا�شر � ّأن الأ�سهم وال�سندات املراد اال�ستثمار
فيها مدرجة يف قوائم ال�شركات التي تتوافق تعامالتها و�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية( ،((4وتلج�أ
�أحيان ًا �إذا لزم الأمر �إىل جهات ا�ست�شارية ب�ش�أن الفح�ص والتدقيق ال�شرعي ،ويظهر من البيانات
املتاحة والتقرير ال�سنوي لوقف جامعة امللك فهد؛ �أن غالب ا�ستثمارات ال�صندوق مبنية على
�صيغ التمويل الإ�سالمي ال�شائعة مثل :املرابحة وامل�شاركة وامل�ضاربة ،كما تتنوع ا�ستثمارات
ال�صندوق بني عمليات ال�صكوك والأ�سهم املحلية والدولية واال�ستثمارات البديلة كالعقارات
وحقوق امللكية اخلا�صة و�صناديق التحوط(.((4

( ((4مقابلة مع املدير التنفيذي� ،سبق ذكرها.
( ((4نف�س امل�صدر ال�سابق.
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اال�ستثمار وقبول املنح والإنفاق.
4.4تقرير �سنوي ي�شمل اجلوانب املالية ،وتقارير فنية دورية ،ومراجعة قانونية معتمدة،
ونظام معلومات لدعم العمليات الرئي�سة لل�صندوق.
5.5توا�صل وعالقة مع ال�شركاء من ال�شركات ورجال الأعمال املتربعني/الواقفني
واخلريجني ،و�إتاحة الفر�صة لهم بامل�شاركة يف جمل�س الإدارة واللجان التابعة له.
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النتائج والتو�صيات:

النتائج:
ميكن تلخي�ص �أهم النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة يف النقاط الآتية:
1.1حقق ال�صندوق منذ �إن�شائه يف العام 1427هـ منو ًا م�ستمر ًا مبعدل  ،%40وبلغت �أ�صول
حمفظته النقدية املليار ريال �سعودي ،وو�صلت ا�ستثماراته العقارية نحو  800مليون
ريال.
�2.2أو�ضحت نتائج حتليل املحفظة اال�ستثمارية �أنَّ مقيا�س �شا ْرب د َّل على حتقيق املحفظة
اال�ستثمارية �أدا ًء جيد ًا يف ال�سنتني  2013ـ 2014م ،ورغم التقلبات التي �شهدتها
الأ�سواق املالية داخل اململكة وخارجها؛ ف�إنَّ ال�صندوق حافظ على معدالت منخف�ضة من
املخاطر.
�3.3إنَّ توزيع املحفظة اال�ستثمارية لأوقاف جامعة امللك فهد كان م�شابه ًا للجامعات الأمريكية
مع زيادة يف ا�ستثمارات �أ�سهم وقف جامعة امللك فهد عن اجلامعات الأمريكية املختارة.
4.4ا�ستثمرت �أموال �صندوق الوقف العلمي جلامعة امللك فهد بكفاءة طبق ًا لال�سرتاتيجيات
اال�ستثمارية؛ التي و�ضعت لتحقيق الأهداف املالية لل�صندوق ،و�أنَّ تعامالت ال�صندوق
اال�ستثمارية متوافقة و�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،و�أنَّ ا�ستثمارات ال�صندوق تتنوع
بني عمليات املرابحة ،وال�صكوك ،والأ�سهم املحلية والإقليمية والدولية والنا�شئة،
واال�ستثمارات البديلة كالعقارات ،وحقوق امللكية اخلا�صة ،وال�سلع و�صناديق التحوط.
�5.5أظهرت الدرا�سة �أنَّ القائمني على �إدارة اال�ستثمار يف الوقف العلمي جلامعة امللك فهد
اختاروا املحفظة ال ُكف�ؤة التي حتقق �أعلى عائد متوقع عند �أدنى م�ستوى من املخاطرة
املحتملة ،وهو ما يعك�س �سالمة القرارات اال�ستثمارية لوقف جامعة امللك فهد ،وكفاءة
مديري اال�ستثمار.
6.6من �أهم �إجنازات ال�صندوق تعزيز ثقافة الوقف ودعم امل�ؤ�س�سات التعليمية ك�أحد
�أهم �أوجه الإنفاق يف خدمة املجتمع ،وا�ستطاع ال�صندوق �أن يقدم منوذج ًا لأف�ضل
املمار�سات الوقفية من حيث �إدارة اال�ستثمار واحلوكمة وال�شفافية وال�شراكة مع
الواقفني واملتربعني� ،إنَّ البدء يف بناء �أبراج م�شروع «مركز الأعمال» التجارية �سيوفر
جما ًال خ�صب ًا للتفاعل يف اال�ست�شارات والتدريب بني طالب اجلامعة و�أ�ساتذتها اجلهات
املتخ�ص�صة.
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وميكن تقدمي التو�صيات واملقرتحات الآتية:
1.1االهتمام بت�شجيع رجال الأعمال والإح�سان وتوجيه �أوقافهم نحو التعليم ،ودعم
امل�شروعات العلمية ملا ينتج منها من نفع عام للمجتمع.
2.2االرتقاء بامل�ؤ�س�سات الوقفية وتعزيز �أعمالها ،وو�ضع معايري احلوكمة والإدارة اجليدة
التي ت�ضمن جودة �أعمالها ومنتجاتها ،واال�ستعانة ب�أ�ساليب الإدارة املالية احلديثة يف
�إدارة �أ�صول وا�ستثمارات �أموال امل�ؤ�س�سات الوقفية باجلامعات.
�3.3ضرورة تطوير �أ�ساليب ا�ستثمار الأموال الوقفية ،مبا يعزز من دورها التنموي،
واحلر�ص على عدم تعري�ض الأموال الوقفية لدرجة عالية من املخاطر ،واحل�صول على
ال�ضمانات الالزمة وامل�شروعة للتقليل من تلك املخاطر ،و�ضرورة تنوع جماالت ا�ستثمار
الوقف و�أ�ساليبه مبا يعود بالنفع على املوقوف عليهم.
4.4اال�ستفادة من منوذج جامعة امللك فهد يف تنويع اال�ستثمارات الوقفية وتقليل املخاطر
اال�ستثمارية ،وو�ضع �سيا�سات منا�سبة لال�ستثمارات الوقفية تراعي فيها املحافظة على
الأ�صول الوقفية ،وزيادة ريعها وعوائدها.
5.5ت�شجيع ال�شراكة بني اجلامعات وامل�ؤ�س�سات التعليمية الأخرى وامل�صارف وال�شركات
يف ا�ستثمار الأموال الوقفية وتنميتها ،ودعم امل�شروعات العلمية والربامج التعليمية
املميزة.
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قائمة املراجع وامل�صادر العربية:
1.1جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ،الالئحة املنظمة ل�صندوق دعم البحوث والربامج التعليمية
(وقف اجلامعة) ،الظهران ـ ال�سعودية1428( ،هـ2007/م).
2.2جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ،الن�شرة التعريفية ل�صندوق دعم البحوث والربامج التعليمية
(وقف اجلامعة) ،الظهران ـ ال�سعودية( ،د .ت).
3.3اجلويرب ،عبد الرحمن ،الأوقاف الإ�سالمية ودورها احل�ضاري ـ املا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل،
ط ،2الدار ال�سعودية للمو�سوعات ،بريوت ـ لبنان2011( ،م)� ،ص  89ـ .90
4.4حطاب� ،سامي ،املحافظ اال�ستثمارية وم�ؤ�شرات �أ�سعار الأ�سهم و�صناديق اال�ستثمار ،ورقة بحثية
مقدمة �إىل هيئة االوراق املالية وال�سلع� ،أبوظبي ـ الإمارات2007( ،م).
5.5حنفي ،عبد الغفار ،اال�ستثمار يف الأوراق املالية الأ�سهم �سندات وثائق ا�ستثمار اخليارات ،الدار
اجلامعية ،الإ�سكندرية ـ م�صر2000( ،م).
6.6خطاب ،ح�سن ال�سيد حامد� ،ضوابط ا�ستثمار الوقف يف الفقه الإ�سالمي ،بحث مقدم للم�ؤمتر
الرابع للأوقاف ،نظمته اجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة بالتعاون مع وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية
والأوقاف والدعوة والإر�شاد ،املدينة املنورة ـ ال�سعودية ،بتاريخ  18ـ  19جمادى الأوىل 1434هـ
( 30ـ  31مار�س 2013م).
7.7اخلويطر ،خالد بن �سليمان ،جملة الواحة ،العدد (2011/3/11( ،)28م) ،متت زيارته بتاريخ
1437/1/4هـ على الرابط التايل1190=http://www.alwahamag.com/?act=artc&id :
8.8الزبيدي ،الهمايل مفتاح ،الوقف يف والية طرابل�س :درا�سة وثائقية ،ط ،1املجموعة العربية
للتدريب والن�شر ،القاهرة ـ م�صر2010( ،م).
9.9ال�سعد� ،أحمد حممد والعمري ،حممد علي ،االجتاهات املعا�صرة يف تطوير اال�ستثمار الوقفي،
الأمانة العامة للأوقاف ،الطبعة الأوىل ،ال�صفاة ـ الكويت2000( ،م).
1010ال�شلتوين� ،أنور حممد ،التدابري ال�شرعية لإعادة الوقف العلمي �إىل دوره الفاعل يف النه�ضة
العلمية للأمة ،بحث مقدم �إىل م�ؤمتر� :أثر الوقف يف النه�ضة العلمية ،كلية ال�شريعة جامعة
ال�شارقة ،ال�شارقة ـ الإمارات ،بتاريخ  9ـ  10مايو 2011م.
1111ال�صقية� ،أحمد بن عبد العزيز ،ا�ستثمار الأوقاف ـ درا�سة فِقه َّية تطبيق َّية ،ط ،1دار ابن اجلوزي،
الدمام ـ ال�سعودية1434( ،هـ).
1212ال�صالحات� ،سامي حممد ،اال�ستثمار الوقفي ـ تفعيل �صيغ التمويل مل�ؤ�س�سة �أوقاف معا�صرة ،ورقة
بحثية قدمت �إىل م�ؤمتر دبي الدويل للأوقاف ،الذي نظمته م�ؤ�س�سة الأوقاف و�ش�ؤون ال ُق�صر ،دبي
ـ الإمارات ،بتاريخ  4ـ  6يونيو 2008م).
�1313صندوق دعم البحوث والربامج التعليمية ،التقرير ال�سنوي  1434ـ 1435ه ،الظهران ال�سعودية،
(2013م).
1414العاين� ،أ�سامة عبد املجيد ،نحو �صناديق وقفية ذات �صفة ا�ستثمارية ،جملة امل�سلم املعا�صر،
(2013م) ،العدد � ،147ص  65ـ .112
1515عمر ،حممد عبد احلليم ،اال�ستثمار يف الوقف ويف غالته وريعه .درا�سة مقدمة �إىل الدورة
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مظاهر االقتصاد اإلسالمي
في عصر التشريع

كلية �إدارة الأعمال ـ جامعة عجلون الوطنية
(�س ّلم البحث للن�شر يف 2015 /1 / 28م ،واعتمد للن�شر يف 2016 / 2/27م)

ب�سم الله الرحمن الرحيم

ملخ�ص
يهدف هذا البحث �إىل �إظهار معامل االقت�صاد الإ�سالمي يف ع�صر الت�شريع ،من خالل درا�سة
الأحداث االقت�صادية يف حالتي ال�سلم واحلرب خالل تلك الفرتة ،حيث �شهدت تلك الفرتة العديد
من الت�شريعات االقت�صادية ,ولتحقيق هذا الهدف فقد مت �صياغة �أ�سئلة البحث :مبا هي �أبرز
معامل االقت�صاد الإ�سالمي يف ع�صر الت�شريع ،خالل فرتتي احلرب وال�سلم؟ ولإثبات ذلك فقد مت
تق�سيمه �إىل مبحثني رئي�سيني هما :املبحث الأول :حيث مت درا�سة معامل االقت�صاد الإ�سالمي
يف حالة ال�سلم ،واملبحث الثاين :فقد مت تخ�صي�صه لدرا�سة معامل االقت�صاد الإ�سالمي يف حالة
احلرب.
اتبع الباحث املنهج اال�ستقرائي لر�صد الأحداث االقت�صادية �ضمن جمال البحث ،وقد تو�صل �إىل
جملة من النتائج منها� :أن الن�شاطات االقت�صادية املختلفة لها �أبعاد اقت�صادية هامة ،مثل توفري
الأيدي العاملة ،وزيادة الإنتاج.
الكلمات املفتاحية :االقت�صاد الإ�سالمي ،ع�صر الت�شريع ،الن�شاطات االقت�صادية.
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د .حممد عبد الكرمي املومني و د .حازم الوادي و د .ه�شام �شطناوي
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Abstract
Abstract: This research aims to show in the era of legislation Islamic economics
landmarks, through economic events study in the cases of war and peace during this
period, where that period has seen many economic legislation, and to achieve this goal
has been formulating research questions: what is the most prominent features of the
economy legislation in the Islamic era, during periods of war and peace?
To prove that it has been divided into two sections two main: First topic where he was
studying Islamic economics landmarks in the case of peace, and the second section
has been allocated to study in a state of war landmarks of Islamic economics.
The researcher followed the inductive method to monitor economic
events within the field of research, has reached a number of conclusions,
including: that the various economic activities have important economic
dimensions, such as the provision of labor, and increase production.
Keys words: Islamic economics, An era legislation, Economic activities
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املقــــدمـة:

((( .ابن كثري� ،أبي الفداء �إ�سماعيل بن كثري (متويف774هـ) ،البداية والنهاية ،حتقيق علي �شريي ،دار �أحياء الرتاث ،ط،1ج� ،3ص105
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احلمد لله رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �سيد املر�سلني ،وبعد.
االقت�صاد الإ�سالمي جزء من الدين الإ�سالمي ،فبد�أت مالحمه مع بدء الدعوة الإ�سالمية قوال،
وعمال ،وتوجيها ،و�إ�شرافا ،فالر�سول �صلى الله عليه و�سلم نفذ �أمر الله عز وجل املتعلق
باالقت�صاد الإ�سالمي عامال وحمت�سبا و�آمرا حالتي احلرب وال�سلم.
وبذلك �ستقت�صر الدرا�سة والبحث على مظاهر االقت�صاد الإ�سالمي يف ع�صر الت�شريع� ،أي للفرتة
املمتدة من بدء الدعوة الإ�سالمية حتى ال�سنة احلادية ع�شرة هجرية.
�إن �أهمية هذا البحث ت�أتي من �أهمية تلك الفرتة التي �سيتم بحثها ،ف�شهدت كل الت�شريعات الثابتة
و�أكرب قدر من الت�شريعات االقت�صادية االجتهادية خالل فرتتي ال�سلم واحلرب ،هادفة �إظهار
معامل االقت�صاد الإ�سالمي يف ع�صر الت�شريع ،حيث بد�أت معامل الدولة الإ�سالمية الأوىل بالظهور
بعد هجرة �سيدنا حممد عليه ال�صالة وال�سالم �إىل املدينة املنورة ،بعد �أن مار�ست قري�ش كل
�ألوان املقاومة ،وبخا�صة احل�صار االقت�صادي للر�سول �صلى الله عليه و�سلم ،ومن �آمن معه من
امل�سلمني يف �شعب بني ها�شم ملا يدعو �إليه هذا الدين اجلديد (((.
� ّإن ما قام به �سيدنا حممد عليه ال�صالة وال�سالم من �سيا�سات اقت�صادية ،كانت وا�ضحة املعامل
ودقيقة ،وملزمة للم�سلمني يف كل الع�صور والأماكن �إىل �أن يرث الله الأر�ض ومن عليها.
ومن هذه ال�سيا�سات الدعوة ملحاربة الفقر ،والبطالة...،الخ ،وذلك بدعوته للقيام باال�ستثمار
وبجميع الأن�شطة االقت�صادية املختلفة منها :الزراعية ،وال�صناعية ،والتجارية...الخ ،كما � ّأن
الدين الإ�سالمي و�ضع الت�شريعات الوا�ضحة ملا يتعلق بعالقات الدولة الإ�سالمية مع الدول
الأخرى ،وبخا�صة الدول املعادية ،فعمل ت�شريعات الغنائم ،والفيء ،واجلزية ،واحلمى.
�أهمية البحث :تكمن �أهمية البحث من �أهمية الفرتة التي �ستقوم بدرا�ستها ،حيث �شهدت تلك
الفرتة بداية تكوين الدولة الإ�سالمية بت�شريعاتها االقت�صادية امل�ؤيدة بوحي ال�سماء من حيث
احلكم والتوجيه والإ�شراف ،خالل فرتتي ال�سلم واحلرب ،الأمر الذي يعطي �أهمية كبرية لهذه
الفرتة من مراحل الت�شريع والتاريخ الإ�سالمي.
م�شكلة البحث :يالحظ الكثري من درا�سات ال�سرية النبوية ال�شريفة تاريخا وفقها ،ذاكرة
الأحداث �سردا ونقال وحتليال� ،إال �أن الدرا�سات املخت�صة بتحليل اجلوانب االقت�صادية نادرة،
لذا ف�إن البحث يركز على الأحداث االقت�صادية وحتليلها فرتة الت�شريع.
�أهداف البحث :يهدف البحث �إىل �إظهار معامل االقت�صاد الإ�سالمي يف ع�صر الت�شريع (من بداية
الدعوة الإ�سالمية �إىل ال�سنة احلادية ع�شرة هجرية) ،بدرا�سة الأحداث االقت�صادية حالتي ال�سلم
واحلرب لتلك الفرتة التي �شهدت كل الثوابت االقت�صادية والعديد من الت�شريعات االقت�صادية
االجتهادية.
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�أ�سئلة البحث :ي�سعى البحث للإجابة عن الأ�سئلة التالية:
1.1ما هي �أبرز معامل االقت�صاد الإ�سالمي يف ع�صر الت�شريع حالة ال�سلم؟
2.2ما هي �أبرز معامل االقت�صاد الإ�سالمي يف ع�صر الت�شريع حالة احلرب؟
منهجية البحث :بهدف الو�صول �إىل الإجابة عن �أ�سئلة البحث وحتليل م�شكلته اتبع الباحث
املنهج اال�ستقرائي لر�صد الوقائع والأحداث االقت�صادية �ضمن جمال البحث وحتليلها.
الدرا�سات ال�سابقة :اعرتافا منا ملن �سبقونا يف هذا العلم ،وملن �ساهم يف ن�شر الوعي للو�صول
�إىل تطبيق �شرع الله عز وجل على الأر�ض ،ف�إننا ن�شري �إىل الدرا�سات ال�سابقة التالية:
 .1الدوري ،عبد العزيز ،مقدمة يف التاريخ االقت�صادي العربي(((.
بني الباحث �أن هناك دولتان كانتا ت�سيطران على طرق التجارة على �أطراف اجلزيرة العربية،
هما دولة الفر�س ودولة الروم ،ثم جاء الإ�سالم ببعثة �سيدنا حممد عليه ال�صالة وال�سالم ،ثم
جاءت الردة عن الإ�سالم وبعد الق�ضاء عليها حملت راية الإ�سالم خارج اجلزيرة العربية ،ونتيجة
لذلك فقد انت�شر العرب يف الأم�صار ،وتدفقت �أموال الغنائم .ويف هذه الفرتة ظهر ت�شريع امللكية
العامة للأرا�ضي التي فتحت وظهرت �أنواع جديدة من ال�ضرائب مثل �ضريبة اخلراج.
 .2حطاب ،كمال توفيق ،التعاليم االقت�صادية يف ال�سنة النبوية(((.
بني الباحث املنهجية املقرتحة لتفعيل ال�سنة النبوية يف املجال االقت�صادي ،مع بيان ال�سلوك
االقت�صادي العام والفردي للر�سول الكرمي عليه ال�صالة وال�سالم ،كما �أ�شار الباحث �إىل عدة
�إ�صالحات قام بها النبي حممد عليه ال�صالة وال�سالم يف املجال االقت�صادي مثل :حترمي الغرر،
والربا وال�شروط الفا�سدة ،وحتديد املكاييل واملوازين.
(((
 .3العمر ،ف�ؤاد عبد الله «مقدمة يف تاريخ االقت�صاد الإ�سالمي وتطوره» .
بني الباحث يف بحثه �أن درا�سة تاريخ االقت�صاد الإ�سالمي وتطوره له �أهميته اخلا�صة ،خا�صة
ما يتعلق باجلانب االقت�صادي ،وذلك من خالل معرفة �أهم مالمح النه�ضة االقت�صادية يف املا�ضي
واحلا�ضر ،ومراحل تطورها وعنا�صر قوتها لال�ستفادة منها يف حت�سني احلا�ضر وا�ستقراء
امل�ستقبل.
كما بني الباحث �أهم التحديات التي تواجه الدار�سني لتاريخ االقت�صاد الإ�سالمي ،و�أهمها تنوع
امل�صادر العلمية وتعددها �إ�ضافة �إىل تفرقها يف عدة كتب تبحث ق�ضايا فقهيه �أو تاريخية...الخ.
ذكر الباحث �أن تطور التاريخ االقت�صادي الإ�سالمي مير مبراحل من التو�سع االقت�صادي �إىل
االنكما�ش ،ففي ال�سنوات التي تلت الهجرة النبوية �إىل املدينة املنورة تو�سعت الدولة الإ�سالمية
اقت�صاديا يف زمن اخلالفة الأموية ،حتى بلغت �أوجها يف الفرتة العبا�سية الأوىل ،وظل العامل
الإ�سالمي متما�سك ًا اقت�صاديا ،ولكن يف القرن 11م حدث تدهور اقت�صادي يف البالد الإ�سالمية
تال ذلك التو�سع يف الدولة العثمانية يف القرن 16 – 15م.
((( .الدوري ،عبد العزيز «مقدمة يف التاريخ االقت�صادي العربي» ،مركز درا�سات الوحدة العربية ،ط ،1بريوت2007 ،
((( .حطاب ،كمال توفيق ،امل�ؤمتر العلمي الأول لل�سنة النبوية ،ال�سنة النبوية يف الدرا�سات املعا�صرة ،جامعة الريموك� ،أيار 2007م
((( .العمر ،ف�ؤاد عبد الله  ,البنك الإ�سالمي للتنمية ،املعهد الإ�سالمي للتنمية والتدريب ،ط1424 ،1هـ (2003م)
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((( .ي�سري ،عبد الرحمن ،تنظيم احلياة االقت�صادية للمدينة املنورة يف ع�صر الر�سالة ،امل�ؤمتر الدويل حول التاريخ االقت�صادي للم�سلمني،
مركز �صالح كامل لالقت�صاد الإ�سالمي ،القاهرة ،ابريل 1998م
((( .ك�سبة ،م�صطفى د�سوقي ،قراءات يف مناهج بحث وكتابة التاريخ االقت�صادي الإ�سالمي ،امل�ؤمتر الدويل حول التاريخ االقت�صادي
للم�سلمني ،مركز �صالح كامل لالقت�صاد الإ�سالمي ،القاهرة ،ابريل 1998م
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كما �أ�شار الباحث �إىل تنوع املوارد املالية على مر الع�صور( يفء ،غنيمة� ،صدقة ،ع�شور)...
ولكن االهتمام كان من�صب ًا على اخلراج لأنه املورد الرئي�سي لذا حر�ص اخللفاء على العناية به.
 .4ي�سري ،عبد الرحمن ،تنظيم احلياة االقت�صادية للمدينة املنورة يف ع�صر الر�سالة(((.
بني الباحث تنظيم ال�ش�ؤون االقت�صادية يف املدينة املنورة ،كما �أ�شار �إىل التوزيع العادل للدخل
والرثوة ،ثم �أ�شار �إىل �أن للمال اخلا�ص حرمة ووظيفة اجتماعية ،كما بني �أ�س�س امللكية العامة،
�إ�ضافة �إىل �إ�شارته �إىل دور الدولة االقت�صادي ،كما حاول الباحث �سرد املجاالت التي ان�صب
عليها تنظيم احلياة االقت�صادية يف الع�صر النبوي ،دون الإ�شارة �إىل جميع الأحداث.
(((
 .5ك�سبة ،م�صطفى د�سوقي ،قراءات يف مناهج بحث وكتابة التاريخ االقت�صادي الإ�سالمي .
�أ�شار الباحث يف بحثه �إىل �أهم املدار�س التاريخية يف ع�صرنا ،ثم ذكر التاريخ وامل�ستقبل،
والقانون يف التاريخ ،والفكر االقت�صادي ،وعلم االقت�صاد ومناهج البحث فيه ،ثم ذكر التاريخ
االقت�صادي القدمي واجلديد.
بني الباحث �أن هناك عدة مراحل للفكر االقت�صادي الإ�سالمي (مرحلة العهد النبوي ثم فرتة
اخللفاء الرا�شدين ،وفرتة كبار العلماء ،ثم فرتة الدرا�سات املعا�صرة) ،ثم بني مناهج البحث
يف االقت�صاد الإ�سالمي حيث ذكر �أن هذا علم االقت�صاد الإ�سالمي هو علم اجتماعي حمكوم
ب�سنن ت�شريعية م�صدرها الوحي ( ،ثابت ال يتغري مع الزمان واملكان :القران وال�سنة ) ،ثم هناك
الإجماع والقيا�س ال�ستنباط الأحكام من الأدلة ال�شرعية لتحقيق م�صلحة معتربة �شرعا يعني �أن
هذا املنهج ا�ستنباطي.
ثم بني الباحث �أن امل�ؤرخني ركزوا على اجلوانب الدينية وال�سيا�سية والع�سكرية خا�صة التي
يكون حمورها ال�سرية ،واملغازي ،والطبقات ،وابتعدوا عن اجلانب االقت�صادي.
وما مييز هذا البحث ،مظاهر االقت�صاد الإ�سالمي يف ع�صر الت�شريع ،عن الدرا�سات ال�سابقة هو
تركيزه على درا�سة الأحداث ذات البعد االقت�صادي والتي حدثت خالل ع�صر الت�شريع الإ�سالمي.
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ال�سلم
املبحث الأول :مظاهر االقت�صاد الإ�سالمي يف حالة ّ
خلق الله تعاىل الإن�سان على الأر�ض لإعمارها من خالل القيام بكل الأن�شطة االقت�صادية املختلفة،
ليعي�ش احلياة الكرمية املليئة بالرغد والرفاهية ،ف�سخر له الكون وما فيه خلدمته ورهن �إ�شارته،
الَ ْر ِ�ض َو�أَ ْ�س َب َغ َع َل ْي ُك ْم ِن َع َم ُه
ات َو َما ِف ْ أ
او ِ
ال�س َم َ
قال الله تعاىل�«:أَ َ ْل َت َر ْوا �أَنَّ ال َّل َه َ�س َّخ َر َل ُك ْم َما ِف َّ
َظاهِ َر ًة َوبَاطِ َن ًة»((( ،وبذلك ف� ّإن تنظيم �ش�ؤون احلياة االقت�صادية يقوم على التوازن بني م�صلحة
الفرد املن�ضبطة بال�شرع وم�صلحة املجتمع (((.
ال�سلم يف ع�صر الت�شريع �ضمن
�سيقوم الباحث بتو�ضيح معامل االقت�صاد الإ�سالمي يف حالة ّ
العناوين التالية :الن�شاط الزراعي ،الن�شاط ال�صناعي ،الن�شاط التجاري ،الزكاة ،الوقف،
احلمى.

املطلب الأول :الن�شاط الزراعي
�أحدث االقت�صاد الإ�سالمي العديد من التطورات فيما يخ�ص الن�شاط الزراعي من خالل ما يلي:
�أوال :احلث على ممار�سة عمل الزراعة :الإ�سالم �أعطى الن�شاط الزراعي �أهمية كبرية ملا يوفره
من كل �أنواع الطعام ،وعدّه ر�سول الله عليه ال�صالة وال�سالم من �أطيب ك�سب امل�ؤمن ،فقال عليه
َ
وال�سالم«:ل َي ْغ ِر ُ�س َر ُج ٌل م ُْ�س ِل ٌم َغ ْر ً�سا َو َل َز ْرعً ا َف َي ْ�أ ُك َل مِ ْن ُه َ�س ُب ٌع �أَ ْو َطا ِئ ٌر َ�أ ْو َ�ش ْي ٌء ِ�إ َّل كَانَ
ال�صالة
(((
َل ُه فِيهِ �أَ ْج ٌر»  ،وعَنْ َجا ِب ٍر َر ِ�ض َي ال َّل ُه َع ْن ُه َقا َل َكا ُنوا َي ْز َرعُو َنهَا ِبال ُّثلُ ِث َوال ُّرب ُِع َوال ِّن ْ�ص ِف َف َقا َل ال َّن ِب ُّي
َ�ص َّلى ال َّل ُه َع َليْهِ َو َ�س َّل َم َمنْ َكا َنتْ َل ُه �أَ ْر ٌ
�ض َف ْل َي ْز َر ْعهَا �أَ ْو ِل َي ْم َن ْحهَا َف ِ�إنْ َ ْل َي ْف َع ْل َف ْل ُي ْم ِ�س ْك �أَ ْر َ�ض ُه َو َقا َل
َاو َي ُة عَنْ َي ْح َيى عَنْ �أَ ِبي َ�س َل َم َة عَنْ �أَ ِبي ُه َر ْي َر َة َر ِ�ض َي ال َّل ُه َع ْن ُه
ال َّر ِبي ُع ْب ُن َناف ٍِع �أَبُو َت ْو َب َة َح َّد َث َنا ُمع ِ
َقا َل َقا َل َر ُ�سو ُل ال َّلهِ َ�ص َّلى ال َّل ُه َع َليْهِ َو َ�س َّل َم َمنْ َكا َنتْ َل ُه �أَ ْر ٌ
�ض َف ْل َي ْز َر ْعهَا �أَ ْو ِل َي ْم َن ْحهَا �أَ َخا ُه َف ِ�إنْ �أَ َبى
َف ْل ُي ْم ِ�س ْك �أَ ْر َ�ض ُه(.((1
ووجه الداللة يف الن�صني ال�سابقني :ف�ضل العمل بالغر�س والزرع واحل�ض على عمارة الأر�ض،
واتخاذ ال�ضيعة والقيام عليها ،وف�ساد قول من �أنكر ذلك من املتزهدة ،وحمل ما ورد من التنفري
عن ذلك �إذا �شغل عن �أمر الدين( ،((1وفيه بيان �إىل �إباحة الزرع والغر�س من كل املباحات امل�ؤدية
لإعمار الأر�ض واالنتفاع منها.
بل رفع الله عز وجل العمل يف كافة القطاعات املباحة ملرتبة اجلهاد يف �سبيل الله تعاىل ،فقد
يل
تعاىل«:و� َآخ ُرونَ َي ْ�ض ِر ُبونَ ِف ْ أ
قال الله
َ
الَ ْر ِ�ض َي ْب َت ُغونَ مِ نْ َف ْ�ض ِل ال َّلهِ َو� َآخ ُرونَ ُي َقا ِتلُونَ ِف َ�س ِب ِ
َّ (((1
اللهِ »  ،ووجه الداللة يف الآية الكرمية هو�«:سوى الله تعاىل يف هذه الآية الكرمية بني درجة
(((� .سورة لقمان� ،آية 20
((( .اخلطيب ،حممود بن �إبراهيم م�صطفى ،النظام االقت�صادي يف الإ�سالم ،دار اخلطيب ،الزرقاء،الأردن� ،2006 ،ص 40
(((� .صحيح م�سلم ،م�سلم بن احلجاج �أبو احل�سني ،دار ابن حزم ،ط،1ج� ،1995 ،3ص ،963كتاب امل�ساقاة ،حديث رقم .1552
(� .((1صحيح البخاري ،كتاب املزارعة ،حديث رقم .2320
( .((1ابن حجر الع�سقالين� ،أحمد بن علي ،فتح الباري �شرح �صحيح البخاري  6/5ط1421 3هـ 2000م ،دار ال�سالم – الريا�ض.
(� .((1سورة املزمل� ،آية 20
100

العدد ( )4دولة قطر -جمادي الآخرة  ١٤٣٧هـ  -ابريل 201٦م

ثالثا� :إقطاع الأر�ض املوات :تعدد تعريف الإقطاع عند الفقهاء ،ولكن هذه التعريفات ت�ؤدي �إىل
نف�س املعنى ،ومنها ما ذكره �أبو يو�سف ب�أنه�«:أن ميكن الإمام فردا �أو جماعة من االنتفاع ب�أر�ض
لي�ست عامرة وال يد لأحد عليها ليحييها ويعمرها»( ،((1ودليل ذلك :عَنْ �أَ ْب َي َ
�ض ْب ِن َح َّم ٍال �أَ َّن ُه َو َف َد
ا�س َت ْق َط َع ُه ْ ِال ْل َح َف َق َط َع َل ُه َف َل َّما �أَنْ َو َّل َقا َل َر ُج ٌل مِ نْ ْالَ ْجل ِِ�س
�إِ َل َر ُ�س ِ
ول ال َّلهِ َ�ص َّلى ال َّل ُه َع َليْهِ َو َ�س َّل َم َف ْ
�أَ َتد ِْري َما َق َط ْعتَ َل ُه �إِ َّ َ
الَ َراكِ َقا َل
نا َق َط ْعتَ َل ُه ْالَا َء الْعِ َّد َقا َل َفا ْن َت َز َع ُه مِ ْن ُه َقا َل َو َ�س�أَ َل ُه َع َّما ي ُْح َمى مِ نْ ْ أ
َما َ ْل َت َن ْل ُه ِخ َف ُ
م َّم ُد
م َّم ُد ْب ُن َي ْح َيى ْب ِن �أَ ِبي ُع َم َر َح َّد َث َنا ُ َ
ال ِب ِل َف�أَ َق َّر ِبهِ ُق َت ْي َب ُة َو َقا َل َن َع ْم َح َّد َث َنا ُ َ
اف ْ إِ
ال ْ�س َنا ِد َن ْح َو ُه ْالَ�أْ ِر ُب َن ِاح َي ٌة مِ نْ الْ َي َم ِن َقا َل َو ِف الْ َباب عَنْ َوائ ٍِل
ْب ُن َي ْح َيى ْب ِن َق ْي ٍ�س ْالَ�أْ ِر ِب ُّي ِب َه َذا ْ إِ
ي�سى َحدِ ُ
يث َ�أ ْب َي َ
�ض َحدِ ٌ
يب َوالْ َع َم ُل َع َلى هَ َذا عِ ْن َد �أَهْ ِل الْعِ ْل ِم
َو�أَ ْ�س َما َء ِب ْن ِت َ�أ ِبي َب ْك ٍر َقا َل �أَبُو عِ َ
يث َغ ِر ٌ
ال َما ُم لِ َنْ
اب ال َّن ِب ِّي َ�ص َّلى ال َّل ُه َع َليْهِ َو َ�س َّل َم َو َغ ْ ِيهِ ْم ِف الْ َق َطائ ِِع َي َر ْونَ َجا ِئ ًزا �أَنْ ُي ْقطِ َع ْ ِإ
مِ نْ �أَ ْ�ص َح ِ
َر�أَى َذل َِك( ،((1وكذلك :ما روي عن ال َّن ِب َّي َ�ص َّلى ال َّل ُه َع َليْهِ َو َ�س َّل َم �أنه �أَ ْق َط َع ِب َل َل ْبنَ ْ َ
ال ِار ِث ْالُ َز ِ َّ
ن
ي ُه َج ْل َ�سهَا َو َغ ْو َرهَ ا َو َح ْي ُث َي ْ�صلُ ُح ال َّز ْرعُ مِ نْ ُقد ٍْ�س َو َ ْل
َمعَا ِدنَ الْ َق َب ِليَّةِ َج ْل ِ�س َّيهَا َو َغ ْو ِر َّيهَا َو َقا َل َغ ْ ُ
ُيعْطِ هِ َح َّق م ُْ�سل ٍِم َو َك َت َب َل ُه ال َّن ِب ُّي َ�ص َّلى ال َّل ُه َع َليْهِ َو َ�س َّل َم ِب ْ�س ِم ال َّلهِ ال َّر ْح َم ِن ال َّر ِح ِيم هَ َذا َما �أَع َْطى
م َّم ٌد َر ُ�سو ُل ال َّلهِ ِب َل َل ْبنَ ْ َ
ال ِار ِث ْالُ َز ِ َّ
ي ُه
ن �أَع َْطا ُه َمعَا ِدنَ الْ َق َب ِليَّةِ َج ْل ِ�س َّيهَا َو َغ ْو ِر َّيهَا َو َقا َل َغ ْ ُ
ُ َ
(((1
ُ
ُ
ُ
َ
َّ
ْ
َ
َج ْل َ�سهَا َوغ ْو َرهَ ا َو َح ْيث َي ْ�صل ُح ال َّز ْرعُ مِ نْ قد ٍْ�س َول ُيعْطِ هِ َحق م ُْ�سل ٍِم  ،فلما كان زمان عمر قال
لبالل� :إنَ ر�سول الله مل يقطعك لتحجزه عن النا�س� ،إمنا �أقطعك لتعمل ،فخذ منها ما قدرت على
( .((1القرطبي� ،أبو عبد الله حممد بن �أحمد الأن�صاري ،اجلامع لأحكام علوم القر�آن 43 /19 ،املكتبة التوفيقية – القاهرة.
( .((1املاوردي ،علي بن حممد (متوفى  450هـ) ،احلاوي يف فقه ال�شافعي ،دار الكتب العلمية،ط ،1ج� ،1994 ،7ص480
( .((1ابن حجر الع�سقالين� ،شرح �صحيح البخاري ،مرجع �سابق .24/5
(� .((1صحيح البخاري،كتاب املزارعة ،حديث .2335
(� .((1أبو يو�سف ،اخلراج� ،ص64
(� .((1سنن الرتمذي ،كتاب الأحكام عن ر�سول الله ،باب ما جاء يف القطائع ،حديث رقم .1301
(� .((1أبو داوود ،كتاب اخلراج والإمارات والفيء ،حديث رقم .2661
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املجاهدين واملكت�سبني املال احلالل للنفقة على نف�سه وعياله ،والإح�سان والإف�ضال ،فكان هذا
دليال على �أن ك�سب املال مبنزلة اجلهاد ،لأنه جمعه مع اجلهاد يف �سبيل الله»( ،((1ويف ذلك حثا
على كافة الأعمال �أيا كانت زراعية �أو غري زراعية.
ثانيا� :إحياء الأر�ض املوات :تعدد تعريف الأر�ض املوات عند الفقهاء ،وهذه التعريفات ت�ؤدي
�إىل نف�س املعنى ،فمنها تعريف الأر�ض املوات عند ال�شافعي هي«:كل ما مل يكن عامرا� ،سواء
قرب من العامر �أو بعد«( ،((1ومن �شروط الإحياء عند جمهور الفقهاء�«:أن يعمد ال�شخ�ص لأر�ض
ال يعلم تقدم ملك عليها لأحد فيحييها بال�سقي �أو الزرع �أو الغر�س �أو البناء فت�صري بذلك ملكه
�سواء كانت فيما قرب من العمران �أم بعد� ،سواء �أذن له الإمام يف ذلك �أم مل ي�أذن( ،((1ودليل ذلك:
عَنْ عَائ َِ�ش َة َر ِ�ضي ال َّله َع ْنهَا ع َِن ال َّن ِب ِّي َ�ص َّلى ال َّله َع َليْهِ َو َ�س َّل َم َقا َلَ :منْ �أَ ْع َم َر �أَ ْر ً�ضا َل ْي َ�ستْ ِ ألَ َحدٍ َفه َُو
�أَ َح ُّق َقا َل ُع ْر َو ُة َق َ�ضى ِبهِ ُع َم ُر َر ِ�ضي ال َّلهم َع ْنهم ِف ِخ َل َفتِهِ (.((1
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عمارته ور َد الباقي»(.((2
َج ْل ِ�س َّيهَا :املكان املرتفعَ ،غ ْو ِر َّيهَا :املكان املنخف�ض ،مِ نْ ُقد ٍْ�س :جبل عظيم بنجد ،وقيل املو�ضع
املرتفع الذي ي�صلح للزرع.
وكان �إقطاع الأرا�ضي من الر�سول �صلى الله عليه و�سلم للإعمار وعدم التعطيل ،ومن الذين �أقطع
لهم� :أبا بكر ال�صديق وعمر بن اخلطاب وعلي بن �أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبري بن
العوام ر�ضي الله عنهم جميعا وكانت تلك الإقطاعيات من �أموال و�أر�ض بني الن�ضري عام 4هـ،
كما �أقطع اثنني من الأن�صار هما� :أبا دجانة (�سماك بن خر�شة ال�ساعدي) ،و�سهيل بن حنيف
ر�ضي الله عنهم جميعا(.((2
ويرى الباحث �أن االقت�صاد الإ�سالمي يهتم بالن�شاط الزراعي لأن به ا�ستمررا للعمل وتوظيفا
جلميع عنا�صر الإنتاج ،ولعل �أبرزها الأر�ض ،وذلك بت�شجيع �إحياء الأر�ض املوات ،والقيام
بعمليات الإقطاع؛ ولهذه الأعمال فوائد اقت�صادية تعود على الفرد واملجتمع والدولة ،والق�ضاء
على البطالة بتوفري فر�ص العمل للباحثني عن العمل ،وزيادة رقعة الأرا�ضي القابلة للزراعة،
وزيادة الإنتاج الزراعي ،وتقليل من الفجوة الغذائية للدولة ،ويخفف عن كاهلها بع�ض النفقات
املقدمة للإعانات االجتماعية بتقدميها �إىل جماالت �أخرى مثل القيام مب�شاريع البنية التحتية.

املطلب الثاين :الن�شاط ال�صناعي
�أن الدين الإ�سالمي كان وا�ضحا يف اهتمامه بالن�شاط ال�صناعي ،وذلك من خالل التوجيهات
النبوية التالية:
�أوال :اهتمام الإ�سالم بال�صناعة :ف�شجع عليه ال�صالة وال�سالم كل الطرق التي ت�ؤدي بامل�سلم �إىل
العي�ش الكرمي حاثا على العمل دون حتديد نوعية العمل �أو حتديد قطاعهّ ،
فبي �أف�ضل الطرق
لك�سب املال احلالل ،وهو عمل الرجل بيده ،ودليل ذلك� :سئل ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم �أي
الك�سب �أطيب �أو �أف�ضل قال«:عمل الرجل بيده وكل بيع مربور»( ،((2وعَنْ َرائ َِط َة ا ْم َر�أَةِ َعبْدِ ال َّلهِ
ْب ِن َم ْ�سعُو ٍد َو ُ�أ ِّم َو َلدِ هِ َو َكا َنتْ ا ْم َر َ�أ ًة َ�ص َناعَ الْيَدِ َقا َل َو َكا َنتْ ُت ْنف ُِق َع َليْهِ َو َع َلى َو َلدِ هِ مِ نْ َ�ص ْن َع ِتهَا َقا َلتْ
ال�ص َد َقةِ َف َما �أَ ْ�س َتطِ ي ُع �أَنْ �أَ َت َ�صد ََّق َم َع ُك ْم
َف ُق ْلتُ ِل َعبْدِ ال َّلهِ ْب ِن َم ْ�سعُو ٍد َل َق ْد َ�ش َغ ْل َتنِي �أَ ْنتَ َو َو َلد َُك عَنْ َّ
ِب َ�ش ْي ٍء َف َقا َل َلهَا َع ْب ُد ال َّلهِ َوال َّلهِ َما �أُ ِح ُّب �إِنْ َ ْل َي ُكنْ ِف َذل َِك �أَ ْج ٌر �أَنْ َت ْف َعلِي َف�أَ َتتْ َر ُ�سو َل ال َّلهِ َ�ص َّلى ال َّل ُه
َع َليْهِ َو َ�س َّل َم َف َقا َلتْ َيا َر ُ�سو َل ال َّلهِ �إِ ِّن ا ْم َر�أَ ٌة َذاتُ َ�ص ْنع ٍَة �أَ ِبي ُع مِ ْنهَا َو َل ْي َ�س ِل َو َل ل َِو َلدِ ي َو َل ِل َز ْو ِجي
ال�ص َد َقةِ َف َما �أَ ْ�س َتطِ ي ُع �أَنْ َ�أ َت َ�صد ََّق ِب َ�ش ْي ٍء َف َه ْل ِل مِ نْ �أَ ْج ٍر فِي َما �أَ ْن َف ْقتُ
َن َف َق ٌة َغ ْ َ
ون عَنْ َّ
يهَ ا َو َق ْد َ�ش َغلُ ِ
َقا َل َف َقا َل َلهَا َر ُ�سو ُل ال َّلهِ َ�ص َّلى ال َّل ُه َع َليْهِ َو َ�س َّل َم �أَ ْن ِفقِي َع َل ْي ِه ْم َف�إِنَّ َلكِ ِف َذل َِك �أَ ْج َر َما �أَ ْن َف ْق ِت َع َل ْي ِه ْم (.((2
(� .((2أبو عبيد ،القا�سم بن �سالم ،كتاب الأموال ،حتقيق وتعليق حممد خليل هرا�س ،دار الكتب العلمية – بريوت،
ط1406 1هـ1986 /م �ص .302
( .((2البالذري ،الإمام �أبو احل�سن ،فتوح البلدان ،مكتبة الهالل ،بريوت ،ط�،1983 ،1ص 28
( .((2البيهقي�،أبو بكر �أحمد بن احل�سني بن علي ،ال�سنن الكربى ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط ،1ج� ،1994 ،5ص 432
( .((2م�سند الإمام �أحمد ،حديث رقم .15504
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( .((2ابن القيم ،حممد بن �أبي بكر �أيوب الزرعي �أبو عبد الله ،الطرق احلكمية يف ال�سيا�سة ال�شرعية ،حتقيق د حممد جميل غازي ،ج،1
بدون تاريخ� ،ص 359
( .((2ال�سبهاين ،عبد اجلبار حمد ،اال�ستخالف والرتكيب االجتماعي يف الإ�سالم ،دار وائل للن�شر ،ط� ،2003 ،1ص93
(� .((2سنن ابن ماجه ،كتاب التجارات ،حديث رقم .2189
( .((2رواه� :أبو داود حديث رقم ( ،)1633والرتمذي حديث رقم ( ،)652والن�سائي  ،5/99وابن ماجه حديث رقم (.)1839
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ثانيا :جعل الإ�سالم العمل من فرو�ض الكفاية ،ف�إذا احتاج النا�س �إىل �صناعة طائفة كالفالحة،
والبناء وغري ذلك فلويل الأمر �أن يلزمهم بذلك ب�أجرة مثلهم( ،((2فكل عمل مكمل للآخر ،فبالإ�سالم
ال يوجد عمل جيد وعمل و�ضيع ،ولنا يف الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم الأ�سوة احل�سنة ،فقد
كان يقوم بحاجته وحاجة �أهل بيته ،ولعل �أبرز ما ي�ؤثر هنا هو املوقف الوا�ضح لل�سنة النبوية
من العمل الذي كان ينظر �إليه نظرة ازدراء و�إ�صرار وا�ضح على ك�سر هذا العرف اجلاهلي،
وبناء منظومة قيمة جديدة ّ
متجد كل احلرف ،وجتعلها من فرو�ض الكفاية( .((2وكان النبي
ير�سي مفاهيم �سيا�سته للأو�ضاع االقت�صادية ،فقد �أعطى الفقري ال�سائل ف�أ�سا (�أداة �إنتاج) و�أمره
�أن يحتطب ،ودليل ذلك :عَنْ �أَ َن ِ�س ْب ِن َمال ٍِك �أَنَّ َر ُج ًل مِ نْ ْ أ
الَ ْن َ�ص ِار َجا َء �إِ َل ال َّن ِب ِّي َ�ص َّلى ال َّل ُه َع َليْهِ
َو َ�س َّل َم َي ْ�س َ�ألُ ُه َف َقا َل َل َك ِف َب ْيت َِك َ�ش ْي ٌء َقا َل َب َلى ِح ْل ٌ�س َن ْل َب ُ�س َب ْع َ�ض ُه َو َن ْب ُ�س ُط َب ْع َ�ض ُه َو َقد ٌَح َن ْ�ش َر ُب
فِيهِ ْالَا َء َقا َل ا ْئ ِتنِي ِب ِه َما َقا َل َف�أَ َتا ُه ِب ِه َما َف�أَ َخ َذ ُه َما َر ُ�سو ُل ال َّلهِ َ�ص َّلى ال َّل ُه َع َليْهِ َو َ�س َّل َم ِبيَدِ هِ ُث َّم َقا َل
ي �أَ ْو َث َل ًثا َقا َل َر ُج ٌل
َمنْ َي ْ�ش َ ِ
تي هَ َذ ْي ِن َف َقا َل َر ُج ٌل �أَ َنا � ُآخ ُذ ُه َما ِبدِ ْرهَ ٍم َقا َل َمنْ َي ِزي ُد َع َلى ِد ْرهَ ٍم َم َّر َت ْ ِ
الَ ْن َ�ص ِاريَّ َو َقا َل ْ
ي َف َ�أع َْط ُ
ي َف َ�أع َْط ُ
ت ِب�أَ َحدِ هِ َما
اه َما ْ أ
ا�ش َ ِ
اه َما �إِ َّيا ُه َو�أَ َخ َذ ال ِّد ْرهَ َم ْ ِ
�أَ َنا � ُآخ ُذ ُه َما ِبدِ ْرهَ َم ْ ِ
َطعَامًا َفا ْن ِب ْذ ُه �إِ َل �أَهْ ل َِك َو ْ
ت ِب ْال َآخ ِر َقدُومًا َف ْ�أ ِتنِي ِبهِ َف َف َع َل َف�أَ َخ َذ ُه َر ُ�سو ُل ال َّلهِ َ�ص َّلى ال َّل ُه َع َليْهِ
ا�ش َ ِ
اح َتطِ ْب َو َل �أَ َر َ
اك َخ ْم َ�س َة ع ََ�ش َر َي ْومًا َف َج َع َل َي ْح َتطِ ُب َو َي ِبي ُع
َو َ�س َّل َم َف َ�ش َّد فِيهِ عُودًا ِبيَدِ هِ َو َقا َل ا ْذهَ ْب َف ْ
اب ع َْ�ش َر َة َد َراهِ َم َف َقا َل ْ
ي َل َك مِ نْ
ت ِب َب ْع ِ�ضهَا َطعَامًا َو ِب َب ْع ِ�ضهَا َث ْوبًا ُث َّم َقا َل هَ َذا َخ ْ ٌ
َف َجا َء َو َق ْد �أَ َ�ص َ
ا�ش َ ِ
تي َء َو ْالَ ْ�س�أَ َل ُة ُن ْك َت ٌة ِف َو ْج ِه َك َي ْو َم الْ ِق َيامَةِ �إِنَّ ْالَ ْ�س�أَ َل َة َل َت ْ�صلُ ُح �إِ َّل لِذِ ي َف ْق ٍر ُم ْدق ٍِع �أَ ْو لِذِ ي ُغ ْر ٍم
�أَنْ َ ِ
(((2
ُوج ٍع .
ُم ْفظِ ٍع �أَ ْو د ٍَم م ِ
ومن �سيا�سته عليه ال�صالة وال�سالم حرمان العاطلني عن العمل من �أموال الزكاة مع قدرتهم
على العمل ،وذلك ليدفع طاقات املجتمع لتكون منتجه وفاعلة وم�ساهمة يف العملية االقت�صادية،
ت ُّل
ودليل ذلك:عن �أبي ُه َري َرة ر�ضي الله عنه ،قال :قال ر�سو ُل الله �ص َّلى الله عليه و�س َّلم( :ال َ ِ
لغني وال لِذي مِ َّرةٍ َ�سويٍّ )(.((2
َّ
ال�صدقة ٍّ
ويرى الباحث �أن الدولة الإ�سالمية م�س�ؤولة م�س�ؤولية كاملة عن ت�أمني العمل لكل الفئات القادرة
على العمل بحدود �إمكاناتها ،وعدم تركها معطلة ،مما يجعل هذه الفئات ت�ساهم يف العملية
الإنتاجية.
ثالثا :ال�صفة التعبدية للعمل� :أعطى الدين الإ�سالمي كل الأن�شطة االقت�صادية ال�صفة التعبدية �إذا
كان هذا الن�شاط من�ضبطا بال�ضوابط ال�شرعية ،و�إذا ابتغى به وجه الله تعاىل بنية خال�صة ،فقد
ورد عن ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم انه قال«:ما �أكل �أحد طعاما ّ
قط خريا من �أن ي�أكل من
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عمل يده و�إن نبي الله داود عليه ال�صالة وال�سالم كان ي�أكل من عمل يده»(.((2
وهذا احلديث فيه بيان ف�ضل العمل باليد ،وتقدمي ما يبا�شره ال�شخ�ص بنف�سه على ما يبا�شره
بغريه( ،((2وهذا يت�ضمن الدعوة �إىل ا�ستثمار كافة طاقات الإن�سان البدنية والذهنية وتنميتها،
يى
وح ّرم البطالة ،جاعال ذلك عبادة وقربة لله �سبحانه وتعاىل ،قال الله
َ
تعال«:و ُق ِل ا ْع َملُوا َف َ�س َ َ
ال َّل ُه َع َم َل ُك ْم َو َر ُ�سولُ ُه َو ْالُ�ؤْمِ ُنونَ »(.((3
رابعا :مراعاة �أولويات الإنتاج :الإنتاج يف االقت�صاد الإ�سالمي مرتبط باحلاجة احلقيقية
للمجتمع بحيث يتم الإنتاج ح�سب �س ّلم الأولويات التي ي�ضعها ويل الأمر ،مراعيا ظروف احلياة
واملقا�صد ال�شرعية(ال�ضروريات ثم احلاجيات ثم التح�سينيات) ،ف�أ�سا�س هذا القول من الناحية
النظرية هو كون احلقوق معللة بامل�صالح و� ّإن امل�صالح مرتبة وفق �سلم �أولويات فال يراعى
حت�سيني �إذا كان يف مراعاته �إخالل بحاجي ،وال يراعى حاجي �إذا كان يف مراعاته �إخالل
ب�ضروري ،وهذا يعني وحدة �سلم الإ�شباع االجتماعي(.((3
ويرى الباحث �أن الواجب توجيه كافة عوامل الإنتاج يف الدولة الإ�سالمية لهذا الرتتيب ،لتوفري
ما يلزم الإن�سان من م�أكل وم�شرب وعناية �صحية ،...و�إنتاج ما ميكن احلفاظ على عزة وكرامة
الأمة والدفاع عن حيا�ضها.

املطلب الثالث :الن�شاط التجاري
�أتقن العرب قبل الإ�سالم التجارة ،وخا�صة �أهل مكة ،وعندما هاجر الر�سول الكرمي مع جموع
امل�سلمني �إىل املدينة املنورة ،كان اليهود يحتكرون التجارة ،بينما �أهل املدينة كانوا يعملون يف
الزراعة ،وبع�ض احلرف وال�صناعات اليدوية ،وكما هو معروف ف� ّإن الر�سول �صلى الله عليه
و�سلم وال�صحابة مار�سوا التجارة ،فلي�س من امل�ستغرب �أن ينا�صب اليهود العداء لهذا الدين
اجلديد ،لأنهم اعتربوا �أن هذا الدين �سوف يهدد م�صاحلهم الدينية االقت�صادية.
�سيتم بحث ما يتعلق بالن�شاط التجاري �ضمن العناوين التالية:
�شجع الإ�سالم التجارة بدفع الأموال �إىل التداول وعدم كنزها ،ودليل ذلك
�أوال�:أهمية التجارةّ :
ِّ
ُ
ّ
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
ْ
َّ
ُ
ْ
يل اللهِ ف َب�ش ْر ُهم
قوله �سبحانه
َ
وتعاىل«:والذِ ينَ َيك ِنزونَ الذهَ َب َوالفِ�ضة َوال يُن ِفقونهَا ِف َ�س ِب ِ
َ
َ
اه ُه ْم َو ُجنو ُب ُه ْم َو ُظهُو ُر ُه ْم هَ ذاَ
َ
َّ
ُ
ْ
ِيم(َ )34ي ْو َم ي ُْح َمى َعل ْيهَا ِف ن ِار َج َهن َم فتك َوى ِبهَا ِج َب ُ
ِب َع َذ ٍ
اب �أَل ٍ
(((3
َما َك َن ْز ُ ْ
ت لأَن ُف ِ�س ُك ْم َف ُذو ُقو ْا َما ُكن ُت ْم َت ْك ِن ُزونَ ( ، )35واالكتناز فقها هو :كل مال مدخر ومل ت�ؤد
زكاته( ،((3واملعنى االقت�صادي لالكتناز هو :حب�س املال املدخر عن التداول� ،أي �إخراجه من
(� .((2صحيح البخاري،ج� ،2ص  ،730كتاب البيوع ،حديث رقم .2073
( .((2ابن حجر الع�سقالين ،فتح الباري �شرح �صحيح البخاري ،مرجع �سابق .387/4
(�.((3سورة التوبة� ،آية 105
(.((3ال�سبهاين ،اال�ستخالف والرتكيب االجتماعي يف الإ�سالم� ،ص97
(� .((3سورة التوبة �آية  34ـ .35
( .((3القرطبي ،اجلامع لأحكام علوم القر�آن ،مرجع �سابق.126 – 125 /8 ،
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القطاعات االقت�صادية ،في�سبب الركود االقت�صادي ،فاملكتنز متع�سف يف ا�ستعمال حقه ،لأنه يغنب
املجتمع وظيفة النقود االجتماعية(.((3
عمل كبار ال�صحابة يف التجارة و�أتقنوها م�ستفيدين من خربتهم التجارية الكبرية ،وهم يف
مكة ف�أ�صبحت التجارة هي و�سيلة العي�ش الرئي�سية لهم ،ودليل ذلك :عَنْ �أَ ِبي ُه َر ْي َر َة َر ِ�ض َي ال َّل ُه
َع ْن ُه َقا َلَ « :ي ُقولُونَ �إِنَّ �أَ َبا ُه َر ْي َر َة ُي ْك ِ ُ
ث َْ
الدِ َ
الَ ْن َ�ص ِار َل
َاج ِرينَ َو ْ أ
يث َوال َّل ُه ْالَوْعِ ُد َو َي ُقولُونَ َما ِل ْل ُمه ِ
ال ْ�س َو ِاق َو�إِنَّ ِ�إ ْخ َوتِي مِ نْ
ال�ص ْف ُق ِب َْ أ
َاج ِرينَ كَانَ َي ْ�ش َغلُ ُه ْم َّ
ي َُح ِّد ُثونَ مِ ْث َل �أَ َحادِيثِهِ َو�إِنَّ �إِ ْخ َوتِي مِ نْ ْالُه ِ
الَ ْن َ�ص ِار كَانَ َي ْ�ش َغلُ ُه ْم َع َم ُل َ�أ ْم َوال ِِه ْم َو ُك ْنتُ ا ْم َر ً�أ مِ ْ�سكِ ي ًنا �أَلْ َز ُم َر ُ�سو َل ال َّلهِ َ�ص َّلى ال َّل ُه َع َليْهِ َو َ�س َّل َم َع َلى
ْأ
(((3
َ
َ
ُ
ني يَغِ ي ُبونَ َو�أعِ ي ِح َ
مِ ْلءِ َب ْطنِي َف�أ ْح�ض ُر ِح َ
ني َي ْن َ�س ْونَ » .

قام الر�سول الكرمي �صلى الله عليه و�سلم بعمل اقت�صادي هام ،وهو توحيد املوازين واملكاييل،
فتم �ضبطها ب�شكل دقيق ،لتعلق بع�ض �أحكام املعامالت ال�شرعية بها ،ففيها ت�ؤدى حقوق الله
كالزكاة ،وحقوق العباد كالبيع وال�شراء ،ودليل ذلك :عن ابن عمر قال،قال ر�سول الله �صلى الله
عليه و�سلم«:الوزن وزن �أهل مكة واملكيال مكيال �أهل املدينة»(.((4
ثانيا� :إن�شاء �أول �سوق �إ�سالمية :قام الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم بعدد من الأعمال االقت�صادية
( .((3ال�سبهاين ،اال�ستخالف والرتكيب االجتماعي يف الإ�سالم� ،ص .95
(� .((3صحيح م�سلم ،ج� ،4ص ،1540كتاب ف�ضائل ال�صحابة ،باب من ف�ضائل �أبي هريرة ،حديث رقم (.)2492
(� .((3سورة الرحمن� ،آية .9
(� .((3صحيح م�سلم ،ج� ،1ص ،94كتاب الإميان ،باب قول النبي �صلى الله عليه و�سلم«:من غ�شنا فلي�س منا» ،حديث رقم (.)102
(� .((3سورة ال�شعراء�،آية .183
(�.((3أبو داود� ،سليمان بن الأ�شعث� ،سنن �أبي داود ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط� ،2001 ،1ص  ،551كتاب البيوع ،باب يف النهي عن
احلكرة.
(� .((4سنن �أبي داود� ،ص  ،537كتاب البيوع ،باب قي قول النبي �صلى الله عليه و�سلم«:املكيال مكيال املدينة».
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مظاهر االقتصاد اإلسالمي
في عصر التشريع

هناك العديد من الآيات الكرمية والأحاديث النبوية ال�شريفة التي حتارب الغ�ش نوعا وكما ،قال
تعاىل«:و�أَقِي ُموا الْ َوزْنَ ِبالْق ِْ�س ِط َوال ُت ْخ ِ�س ُروا ْالِي َزانَ »( ،((3فالغ�ش يظهر ال�سلعة على غري حقيقتها
َ
الأ�صلية ،فيتعر�ض امل�شرتي للغرر ،فروى �أبو هريرة ر�ضي الله عنه �أن ر�سول الله �صلى الله
بة طعام ،ف�أدخل يده فيها فنالت �أ�صابعه بل ًال ،فقال( :ما هذا يا �صاحب
عليه و�سلم م ّر على ُ�ص ْ َ
الطعام؟) ،قال� :أ�صابته ال�سماء يا ر�سول الله ،قال�( :أفال جعلته فوق الطعام كي يراه النا�س؟ من
ّ
غ�ش فلي�س مني) ( ،((3هذا �إذا كان الغا�ش هو البائع� ،أما �إذا كان امل�شرتي فيجب عليه �أن ال يبخ�س
(((3
َ
َ
ا�س �أ ْ�ش َيا َء ُه ْم َو َل َت ْع َث ْوا ِف ْ أ
ال�سلعة عند تقيمها قال
ال ْر ِ�ض ُم ْف ِ�سدِ ينَ » .
َ
تعال«:و َل َت ْب َخ ُ�سوا ال َّن َ
وحرم الإ�سالم االحتكار بحب�س عر�ض ال�سلع عن ال�سوق لرفع ثمنها ،ودليل ذلك� :أن ر�سول الله
�صلى الله عليه و�آله و�سلم قال« :ال يحتكر �إال خاطئ»( ،((3فالدين الإ�سالمي حرم االحتكار لأنه
ي�ؤدي للت�ضخم ،وحتديد كميات الإنتاج ،وعدم �إدخال التح�سينات والتجديدات على عمليات
الإنتاج ...الخ.
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اخلالدة عند و�صوله املدينة املنورة مهاجرا ،ومنها �إن�شاء �أول �سوق �إ�سالمية ،ودليل ذلك� :أَنَّ
ال�س ُ
وق،
وق ال َّن َب ِط َف َن َظ َر �إِ َليْهِ َ ،ف َقا َلَ «:ل ْي َ�س َل ُك ْم هَ َذا ُّ
َر ُ�سو َل ال َّلهِ َ�ص َّلى ال َّل ُه َع َليْهِ َو َ�س َّل َمَ ،ذهَ َب �إِ َل ُ�س ِ
(((4
وق َف َط َ
اج» .
اف فِيهِ َ ،ف َقا َل :هَ َذا ُ�سو ُق ُك ْم ،ال ُي ْن َت َق ُ
�صَ ،وال ي ُْ�ض َر ُب َع َليْهِ َخ َر ٌ
ُث َّم َر َج َع �إِ َل هَ َذا ُّ
ال�س ِ
ووفق هذا التوجيه النبوي ميكن القول �أن هيكل ال�سوق الإ�سالمية هي �سوق املناف�سة التامة
املن�ضبطة بال�ضوابط ال�شرعية ،وهي حرية الدخول واخلروج �إىل ال�سوق ،حيث ال يوجد �أي
نوع من �أنواع الر�سوم املفرو�ضة على التجار ،ولعل �سبب عدم فر�ض الر�سول الله عليه ال�صالة
وال�سالم �أي �ضريبة على التجار ،يعود لرغبته يف ازدهار التجارة يف املدينة املنورة.
ومن دعائم املناف�سة يف ال�سوق الإ�سالمية جمموعة ال�ضوابط والأخالقيات التي و�ضعها
الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم مثل :حترمي الغ�ش ،وحترمي الربا ،وحترمي االحتكار ،...،ومنع
بيع املحرمات يف ال�سوق الإ�سالمية مثل اخلمر واخلنزير.
كما نهى الر�سول الكرمي عليه ال�صالة وال�سالم عن تلقي ال�سلع حتى ت�صل لل�سوق ،ف َعنْ �أَ ِبي
ُه َر ْي َر َة ر�ضي الله عنه َقا َلَ :قا َل َر ُ�سو ُل ال َّلهِ َ�ص َّلى ال َّل ُه َع َليْهِ َو َ�س َّل َم«:ال َت َل َّقوُا ْ َ
ال َل َبَ ،ف َمنْ َت َل َّقا ُه
ال�س َ
َف ْ
ا�ش َ َ
ال َي ِار»( ،((4ففي ال�سوق يتم حتديد ال�سعر املنا�سب
وق ِب ْ ِ
تى مِ ْن ُه َ�ش ْي ًئا َف َ�ص ِاح ُب ُه ِ�إ َذا َ�أ َتى ُّ
عن طريق العر�ض والطلب لل�سلع� ،إ�ضافة �إىل �أن ال�شريعة الإ�سالمية ت�سعى �إىل حرية املناف�سة
التامة بني طريف معادلة ال�شراء ،لهذا �شرعت اخليارات املختلفة مثل :خيار ال�شرط ،خيار
العيب( ،((4ومن دعائم املناف�سة يف ال�سوق الإ�سالمية �أن يكون البيع وال�شراء بالرتا�ضي بني
البائع وامل�شرتي ،ف َعنْ َجا ِب ِر ْب ِن َعبْدِ ال َّلهِ َقا َلَ ،قا َل َر ُ�سو ُل ال َّلهِ َ�ص َّلى ال َّل ُه َع َليْهِ َو َ�س َّل َم َر ِح َم ال َّل ُه َع ْبدًا
َ�سمْحً ا ِ�إ َذا بَاعَ َ�سمْحً ا ِ�إ َذا ْ
ا�ش َ َ
تى َ�سمْحً ا ِ�إ َذا ا ْق َت َ�ضى (.((4
وكان الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم ي�شرف با�ستمرار على ال�سوق لأنه رئي�س الدولة الإ�سالمية،
حتى يتيح الفر�ص املتكافئة جلميع املتعاملني (بائعني وم�شرتين) ،ليتم الق�ضاء على �أي مظهر
من مظاهر االمتياز يف ال�سوق.
ثالثا :الت�سعري:ارتفعت �أ�سعار ال�سلع يف عهد ر�سول الله عليه ال�صالة وال�سالم ،فرف�ض حتديد
ال�س ْع ُر َف َ�س ِّع ْر َل َناَ ،ف َقا َل َر ُ�سو ُل ال َّلهِ َ�ص َّلى
ال�سعر ،ف َعنْ �أَ َن ٍ�س قال«:قال ال َّن ُ
ا�سَ :يا َر ُ�سو َل ال َّلهِ َ ،غ َل ِّ
الل ُه َع َليْهِ َو َ�س َّل َم�ِ ( :إنَّ ال َّل َه ُه َو ْالُ َ�س ِّع ُر الْ َقا ِب ُ
ا�س ُط ال َّر ِاز ُقَ ،و ِ�إ ِّن َ ألَ ْر ُجو �أَنْ �أَلْ َقى ال َّل َه َو َل ْي َ�س
�ض الْ َب ِ
(((4
ب ْظ َل َم ٍة ِف د ٍَم َو َل َم ٍال). .
�أَ َح ٌد مِ ْن ُك ْم ي َُطا ِل ُبنِي ِ َ
( .((4ابن ماجه� ،أبي عبدا لله حممد� ،سنن ابن ماجه ،بيت الأفكار الدولية ،لبنان � ،2004ص ،241كتاب التجارات ،باب الأ�سواق
(� .((4صحيح م�سلم� ،ص  ،935كتاب البيوع ،باب حترمي تلقي اجللب ،حديث رقم (.)1519
(.((4اخلياط .عبد العزيز ،نظرية العقد واخليارات يف الفقه الإ�سالمي ،املعهد العربي للدرا�سات املالية وامل�صرفية1994،213 ،
(� .((4صحيح البخاري ،ج� ،2ص ،730البيوع ،باب ال�سهولة وال�سماحة ،حديث رقم (.)2076
(� .((4سنن الرتمذي ،كتاب البيوع ،باب ما جاء يف الت�سعري ،حديث رقم (.)1235
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فكان الغالء �أمر ًا طبيعي ًا ب�سبب الق�صور يف العر�ض� ،أو ب�سبب الزيادة الطبيعية يف الطلب،
فالت�سعري يف هذه احلالة ي�ؤدي �إىل ظلم البائعني واملنتجني حل�ساب امل�ستهلكني ،لتعد ظاهرة
ارتفاع الأ�سعار �أو انخفا�ضها طبيعيا ظاهرة معروفة ،ف�إذا حدثت يف بدايات ظهور الدولة
الإ�سالمية ،ف� ّإن تكرارها يف �أي زمان ومكان �أمر وارد احلدوث ،فاملهم �أن يكون االرتفاع ب�صورة
طبيعية ومل ينتج عن تع ّد من �أحد ب�سبب �صالح املجتمع ،فالإ�سالم ال يحرمه ،ولكن �إذا كان
ارتفاع الأ�سعار مفتعال وملحقا ال�ضرر بامل�ستهلك وبطرق غري م�شروعة كاالحتكار� ،أو امتناع
�أرباب ال�سلع عن بيع ال�سلع مع حاجة النا�س لها� ،أو حالة ح�صر البيع مبجموعة من النا�س
خم�صو�صني �أيام املجاعات واحلروب والكوارث الطبيعية وغري ذلك� ،أو حالة تواط�ؤ البائعني،
�أو غري ذلك ،فعندها يجوز لويل الأمر التدخل لتحديد ال�سعر العادل �أو املثل(.((4

الزكاة �أحد ركائز االقت�صاد الإ�سالمي ،فهي �أداة حتويل املال من الأغنياء �إىل الفقراء ،وهي من
الفرائ�ض الدورية الواجبة يف مال امل�سلم ،لفئات خم�صو�صة مذكورة يف القران الكرمي قال
تعاىل�ِ «:إ َّ َ
اب َوالْ َغ ِارمِ َ
ني َوالْعَامِ ِل َ
ني
نا َّ
ني َع َل ْيهَا َو ْالُ�ؤَ َّل َفةِ ُقلُو ُب ُه ْم َو ِف ال ِّر َق ِ
ال�ص َد َقاتُ ِل ْل ُف َق َراء َو ْالَ َ�ساكِ ِ
(((4
يل َف ِر َ
ي�ض ًة ِّمنَ ال ّلهِ َوال ّل ُه َعلِي ٌم َحكِ يم»  ،وذلك ب�شروط حمددة
ال�س ِب ِ
َو ِف َ�س ِب ِ
يل ال ّلهِ َوا ْب ِن َّ
(((4
وهي:متام احلول ،وبلوغ الن�صاب ،وامللك التام ،والنماء ،والف�ضل عن احلوائج الأ�صلية .
وقد تدرج فر�ضها ح�سب الزمن التايل:
�أوال :الزكاة يف العهد املكي :ورد الكثري من الآيات القر�آنية حاثة الأغنياء على م�ساعدة الفقراء
تعاىل«:و َما �أُمِ ُروا �إِ َّل ِل َي ْع ُبدُوا ال َّل َه ُ ْ
مل ِِ�ص َ
ني َل ُه
من منطلق �أن للفقراء حقا يف �أموال الأغنياء قال
َ
(((4
َ
َ
ْ
ال�ص َل َة َو ُي�ؤْ ُتوا ال َّز َكا َة َو َذلِك د ُ
ِين الق ِّيمَةِ » .
ال ِّدينَ ُح َن َفا َء َو ُيقِي ُموا َّ
مل يبني القران الكرمي ،وال ال�سنة النبوية ال�شريفة� ،أنواع الأموال التي يجب �أن تخرج منها
الزكاة� ،إ�ضافة �إىل �أن الزكاة يف العهد املكي ،كانت طوعية ،وخالية من ال�شروط ،وموكولة �إىل
�إميان الأفراد ،و�شعورهم بواجب الأخوّ ة نحو �إخوانهم من امل�ؤمنني ،فقد يكفي يف ذلك القليل
من املال ،وقد تقت�ضي احلاجة بذل الكثري(.((5
( .((4ينظر:ابن تيمية ،احل�سبة يف الإ�سالم ،دار الكتاب العربي� ،ص  15وما بعدها.
(� .((4سورة التوبة� ،آية 60
(� .((4أبو �إ�سحاق� ،إبراهيم بن حممد بن عبد الله بن حممد ( متوفى 884هـ) ،املبدع �شرح املقنع ،دار عامل الكتب ،الريا�ض ،ج،2003 ،2
�ص262
(� .((4سورة البينة� ،آية 4
( .((5القر�ضاوي ،يو�سف ،فقه الزكاة ،م�ؤ�س�سة الر�سالة نا�شرون ،ط� ،2005 ،1ص 56
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ثانيا :الزكاة يف العهد املدين :فر�ضت الزكاة يف ال�سنة الثانية للهجرة ،مما يوحي بازدياد
متطلبات الدولة املادية وحاجتها �إىل امل�صارف ،فبني الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم الأموال
التي جتب فيها الزكاة ،ون�صاب كل مال ،واملقدار الواجب فيها ،وف�صل القول يف الأ�صناف
واجلهات التي ت�صرف لها وفيها الزكاة.
وقد ورد الكثري من الأحاديث النبوية ال�شريفة الدالة على فر�ض الزكاة منها :ما رواه ابن عبا�س
�أن معاذ ًا قال بعثني ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم قال� :إنك ت�أتي قوما من �أهل الكتاب فادعهم
�إىل �شهادة �أن ال �إله �إال الله و�أين ر�سول الله ف�إن هم �أطاعوا لذلك ف�أعلمهم �أن الله افرت�ض عليهم
خم�س �صلوات يف كل يوم وليلة ف�إن هم �أطاعوا لذلك ف�أعلمهم �أن الله افرت�ض عليهم �صدقة ت�ؤخذ
من �أغنيائهم فرتد يف فقرائهم ف�إن هم �أطاعوا لذلك ف�إياك وكرائم �أموالهم واتق دعوة املظلوم ف�إنه
لي�س بينها وبني الله حجاب»(.((5
ثالثا :حملية الزكاة :من �أهم واجبات موظف الزكاة توزيع الزكاة يف مكان جمعها ،حيث ت�ؤخذ
من �أغنيائهم لرتد �إىل فقرائهم ،فعندما بعث النبي عليه ال�صالة وال�سالم معاذ بن جبل �إىل اليمن
قال له�«:أعلمهم �أن الله افر�ض عليهم �صدقة ت�ؤخذ من �أغنيائهم فرتد يف فقرائهم»( ،((5وهذا ما
قاله معاذ بن جبل لأهل اليمن«:من خرج من خمالف �إىل خمالف ف�إن �صدقته وع�شره يف خمالف
ع�شريته»(.((5
�إن �صرف الزكاة يف نف�س املنطقة يحقق العديد من الأهداف االقت�صادية ،منها تقليل تكاليف
النقل ،واحلرا�سة ،والتخزين� ،...إ�ضافة �إىل �سرعة حتقيق عدالة التوزيع ،وتقدمي كافة اخلدمات
بكفاءة عالية ،ولعل الأهم هو �أن يكون كل جتمع �سكاين على علم تام بفقرائهم وحاجاتهم ،و�إن مل
تفي �أموال الزكاة بحاجاتهم في�ستطيعوا اتخاذ الإجراءات ال�سريعة ل�سد حاجتهم (.((5
رابعا :م�صارف الزكاة :فهي املذكورة يف الآية الكرمية التالية قال تعاىل�«:إِ َّ َ
ال�ص َد َقاتُ ِل ْل ُف َق َراءِ
نا َّ
اب َوالْ َغ ِارمِ َ
ني َوالْعَامِ ِل َ
يل
ال�س ِب ِ
ني َو ِف َ�س ِب ِ
يل ال َّلهِ َو ِا ْب ِن َّ
ني َع َل ْيهَا َو ْالُ�ؤَ َّل َفةِ ُقلُو ُب ُه ْم َو ِف ال ِّر َق ِ
َو ْالَ َ�ساكِ ِ
َف ِر َ
ي�ض ًة مِ نَ ال َّلهِ َوال َّل ُه َعلِي ٌم َحكِ ي ٌم»(.((5
تعترب الزكاة مظلة اجتماعية جلميع الطبقات الفقرية واملحتاجة ،ورب العاملني وزعها على هذه
الطبقات بكتابه ومل يدعها لأ�صحاب الأهواء لكي يوزعوها ،فبينت امل�صارف ليعرف كل ذي حق
( .((5رواه ال�شيخان.
الف ال ُكور ُة َي ْق َد ُم عليها الإن�سان وهو عند �أَهل اليمن
(� ،((5أبو عبيد ،الأموال� ،ص  626املخالف كما عرفه �صاحب ل�سان العرب « واملِخْ ُ
ِيف وهي ُك َو ُرها ِّ
ال�شام والكورِ لأَهل العِراقِ ” ل�سان العرب
واحِ ُد املَخال ُ
م ٍ
ولكل ِ ْ
الف منها ا�سم يعرف به وهي لأَهل اليمن كالأَ ْجنادِ لأَهل ِ
ج� ،9ص ،82حرف �ألفا باب خلف
( .((5ال�شوكاين،حممد بن علي بن حممد ،نيل الأوطار ،مطبعة م�صطفي احللبي ،ط ،5ج ،2بدون تاريخ� ،ص161
( .((5يو�سف ،يو�سف �إبراهيم ،النفقات العامة يف الإ�سالم درا�سة مقارنة ،دار الثقافة للطباعة والن�شر والتوزيع ،قطر ،الدوحة ،ط،2
� ،1988ص 28
(� ..((5سورة التوبة� ،آية 60
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( .((5ال�سبهاين ،عبد اجلبار حمد ،عدالة التوزيع والكفاءة االقت�صادية يف النظم الو�ضعية والإ�سالم ،جملة ال�شريعة والقانون ،جامعه
الإمارات العربية املتحدة ،ع� ،2001 ،14ص212
(� .((5سورة التوبة� ،أية 34
( .((5ابن كثري� ،أبو الفداء �إ�سماعيل بن عمر (700ـ��ـ 774ه��ـ) تف�سري القران الكرمي ،حتقيق �سامي بن حممد �سالمة ،دار طيبة للن�شر
والتوزيع ،ط ،2ج� ،1999 ،4ص 138
( .((5قحف ،حممد منذر ،االقت�صاد الإ�سالمي ،دار القلم ،الكويت ،ط� ،1979 ،1ص120
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حقه.
خام�سا :الأثر االقت�صادي للزكاة :للزكاة �آثار اقت�صادية كثرية ومهمة ،و�سوف ي�شري الباحث �إىل
�أهم الآثار االقت�صاديه للزكاة وهي:
�.1إعادة التوزيع� :إن الزكاة ت�ؤخذ من الأغنياء لرتد �إىل الفقراء ،وهذا يقلل من الفجوة بني
الأغنياء والفقراء ،وبالتايل تعمل الزكاة على �إعادة توزيع الدخل والرثوة بني طبقات املجتمع،
هذا من جهة ،ومن جهة �أخرى ي�ؤدي �إعطاء الفقراء واملحتاجني من الزكاة �إىل زيادة الطلب
اال�ستهالكي ،ل ّأن الفقراء ميلهم احلديّ لال�ستهالك مرتفع على عك�س الأغنياء ،ويتبع ذلك زيادة
الطلب اال�ستثماري ،فيزيد الطلب على مدخالت الإنتاج بهدف التو�سع يف الإنتاج ،وفيه ت�شغيل
للموارد االقت�صادية ومعاجلة البطالة( ،((5وبذلك يتم رفع امل�ستوى املادي للفقراء وتقريبه من
الأغنياء.
 .2حتفيز اال�ستثمار وحماربة االكتناز :الدين الإ�سالمي يدعوا �إىل توظيف الأموال ،وحترمي
تعاىل«:وا َّلذِ ينَ َي ْك ِن ُزونَ ال َّذهَ َب َوالْف َّ
كنز الأموال فقد قال الله
يل ال َّلهِ
َ
ِ�ض َة َو َل ُي ْن ِف ُقو َنهَا ِف َ�س ِب ِ
(((5
ِيم»( ،((5والكنز هنا كما عرفه ابن كثري هو املال الذي ال ت�ؤدى منه الزكاة .
َف َب ِّ�ش ْر ُه ْم ِب َع َذ ٍ
اب �أَل ٍ
يقول �أحد الباحثني �أن النخفا�ض الن�صاب معنى مهم يف التنظيم االقت�صادي للمجتمع الإ�سالمي
فهو يهدف �إىل ّ
حث الطاقات الكامنة حتى ال�صغرية منها على اال�شرتاك يف عملية الإنتاج،
ومعاقبتها على ق�صورها عن ذلك من جهة ،وهو يتطلب ا�شرتاك �أكرثية �أفراد املجتمع يف احلركة
االقت�صادية واالجتماعية ،بحيث ي�ؤدي �إىل زيادة وعيهم ،و�إح�سا�سهم االقت�صادي واالجتماعي
من جهة �أخرى(.((5
ويالحظ � ّإن ن�سبة الزكاة ال تقل عن  ،%2.5وهذا ما ميثل كلفة االكتناز واالحتفاظ بال�سيولة
النقدية يف االقت�صاد الإ�سالمي ،مما يدفع بالرثوات املعطلة نحو قنوات اال�ستثمار والتنمية
حماية لها من الت�آكل وفق ًا لهذه الفري�ضة على مر ال�سنني ،وكذلك الزكاة مفرو�ضة على الربح
ال�صايف �إذا كان املال م�ستثمرا� ،أما �إن مل يكن م�ستثمرا فتكون الزكاة على �أ�صل املال مما ينق�صه
مع الزمن ،وهذا ميثل حافزا ودافع ًا لال�ستثمار.
تعترب الزكاة �أداة فعالة يف حماربة الرثوات املكتنزة والبعيدة عن اال�ستثمار ،فهي ال تعاقب
النقود املعطلة والرثوات املكتنزة ،و�إمنا تتعدى ملعاقبة و�سائل الإنتاج املعطلة ،لأنه كلما زاد
تعطيلها ق ّلت قدرتها على تعوي�ض النق�ص احلا�صل عن �إخراج الزكاة من جهة ،وقوتها ال�شرائية
النا�شئة عن ت�آكل الرثوة بالزكاة من جهة �أخرى ،وهذا ي�ؤدي �إىل دفع املوارد املعطلة �إىل الن�شاط
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االقت�صادي؛ ل ّأن الزكاة تعترب باعثا على ا�ستثمار الرثوات ّ
املعطلة �إما �إىل الإنتاج ب�صورة
مبا�شرة �أو �إىل جمال اال�ستهالك(.((6
.3توجيه الإنتاج :ميكن �أن ت�ساهم الزكاة يف عالج م�شكلة البطالة من خالل �إيجاد معدات
الإنتاج ،من �آالت ومعدات وخامات للعمال حتى ي�صبحوا عن�صرا منتجا ،فتوفر الزكاة الو�سائل
الإنتاجية ملن يحتاجون �إليها ،وال ي�ستطيعون احل�صول عليها ب�إمكاناتهم الذاتية ،مما ي�ساعدهم
على التحول �إىل طاقات �إنتاجية يف املجتمع الإ�سالمي(.((6
.4تقلل خماطر اال�ستثمارّ � :إن م�صرف �سهم الغارمني من �أموال الزكاة فيه تطمني للم�ستثمرين
�إىل اال�ستثمار بالتمويل ،ف�إذا عجز عن ال�سداد ب�سبب خارج �إرادته ،ف�إن م�صرف �سهم الغارمني
يتكفل بال�سداد ،وي�ساعد امل�ستثمر الغارم املهدد للخروج من ال�سوق ب�سبب الإفال�س من العودة
لل�سوق واال�ستمرار بالإنتاج ،يقول �أحد الباحثني�« :أن ح�صول الغارم بعد فرتة من الزمن على
املبالغ التي دفعها قد يجعله قادرا على �أعادتها لال�ستثمار املبا�شر مرة �أخرى»( ،((6وبذلك نالحظ
�أن االقت�صاد الإ�سالمي يوظف كل عنا�صر الإنتاج بالكفاءة الإنتاجية املطلوبة.
�ساد�سا :الآثار االجتماعية :للزكاة العديد من الآثار االجتماعية الهامة ،ففي �إعادة توزيع
الدخل والرثوة يتم ن�شر الأخوة واملحبة الإ�سالمية ،والق�ضاء على احل�سد والبغ�ض والفوارق
والتنازع بني �أفراد املجتمع الإ�سالمي� ،إ�ضافة �إىل حماربة اجلهل كون الزكاة ت�صرف لطالب
العلم املتفرغ له ،وال ت�صرف للمتفرغ للعبادة ،وتعمل على حماربة ظاهرة العنو�سة بني فئات
ال�شباب بامل�ساهمة بزواجهم (.((6

املطلب اخلام�س :الوقف
رب املختلفة ،ومن �أبرزها الوقف
حث الدين الإ�سالمي على فعل اخلري ب�إنفاق املال يف وجوه ال ّ
الذي يعترب �أحد �صور ال�صدقة اجلارية� ،شهد الوقف بدايات مت�سارعة زمن �سيدنا حممد عليه
ب َح َّتى
ال�صالة وال�سالم ،ويف الع�صور الإ�سالمية التالية تطبيقا لقوله تعاىلَ «:لنْ َت َنالُوا الْ ِ َّ
ت ُّبونَ َو َما ُت ْن ِف ُقوا مِ نْ َ�ش ْي ٍء َف�إِنَّ ال َّل َه ِبهِ َعلِي ٌم»( ،((6فالرب هي اجلنة كما ذكرها ابن
ما ُ ِ
ُت ْن ِف ُقوا ِ َّ
كثري يف تف�سريه(.((6
وت�شريع الوقف يف الإ�سالم كان موازيا لت�شريعات �أخرى مثل الزكاة وال�صدقات ،...وكلها
تهدف �إىل م�ساعدة الطبقات الفقرية يف املجتمع.
( .((6قحف ،االقت�صاد الإ�سالمي� ،ص 120
( .((6دنيا� ،شوقي ،متويل التنمية يف االقت�صاد الإ�سالمي ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت ،ط� ،1ص281
( .((6الق�ضاة .زكريا ،الزكاة و�أثارها االقت�صادية واالجتماعية ،من بحوث ندوة الزكاة واقع وطموحات الذي عقدها املركز الإ�سالمي يف
اربد ،الأردن� ،1988 ،ص14
( .((6ال�سبهاين،عدالة التوزيع والكفاءة االقت�صادية� ،ص 214
(� .((6سورة �آل عمران� ،أية 92
( .((6تف�سري ابن كثري ،ج� ،2ص 72
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(� .((6سورة ي�س� ،آية 12
( .((6تف�سري ابن كثري،ج�،6ص566
( .((6رواه ال�شيخان.
( .((6ابن قدامه ،املغني ،ج�،6ص185
( .((7ال�شافعي�،أبي عبد الله حممد بن �إدري�س(  150ـ 204هـ) ،الأم ،دار الفكر للطباعة والن�شر والتوزيع ،ط ،2ج� ،4،1983ص 54
(� .((7سرية ابن ه�شام ،ج� ،2صhttp://www.al - islam.com ،88
(� .((7صحيح البخاري ،كتاب الو�صايا حديث رقم .2778
( .((7ابن قدامه ،املغني ،ج�،6ص.185
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مظاهر االقتصاد اإلسالمي
في عصر التشريع

مع عدم ورود �آية قر�آنية تذكر الوقف �صراحة ،ولكن الفقهاء ا�ستدلوا على م�شروعية الوقف من
الآية الكرمية�«:إِ َّنا َن ْح ُن ُن ْح ِيي ْالَ ْو َتى َو َن ْك ُت ُب َما َق َّدمُوا َو�آَ َثا َر ُه ْم َو ُك َّل َ�ش ْي ٍء � ْأح َ�ص ْي َنا ُه ِف �إِ َم ٍام
ني»( ،((6يقول ابن كثري يف تف�سري هذه الآية الكرمية«:ما �سنوا من �سنة ،فعمل بها قوم من بعد
ُم ِب ٍ
نْ
موتهم ،ف�إن كان خريًا فله مثل �أجورهم ،ال ينق�ص من �أجر َم عمله �شيئا ،و�إن كانت �ش ًّرا فعليه
مثل �أوزارهم ،وال ينق�ص من �أوزار من عمله �شي ًئا»(.((6
�أما ال�سنة النبوية فنذكر منها :عن �أبي هريرة ر�ضي الله عنه ـ �أن ر�سول الله �صلى الله عليه
و�سلم ـ قال� :إذا مات ابن �آدم انقطع عمله �إال من ثالث� :صدقة جارية� ،أو علم ينتفع به� ،أو ولد
�صالح يدعو له(.((6
�أما الإجماع على الوقف فقد ذكر جابر بن عبد الله ر�ضي الله عنه �أنه قال«:مل يكن �أحد من �أ�صحاب
ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم ذو مقدرة �إال وقف» ومل ينكره �أحد فكان هذا �إجماع ًا(.((6
�أوال :الأوقاف زمن النبي عليه ال�صالة وال�سالم :كان ر�سول الله �أكرم النا�س يف بذل اخلري
وال�صدقات والإح�سان �إىل النا�س ،فهو القدوة للأمة الإ�سالمية من بعده ،فهو �أول من ّ
�سن الوقف
لهذا قال ال�شافعي« :مل يحب�س �أهل اجلاهلية فيما علمته دار ًا ،وال �أر�ض ًا تربر ًا بحب�سها ،و�إمنا
حب�س �أهل الإ�سالم»(.((7
�أوقف الر�سول الكرمي حوائط خمرييق الذي قاتل مع امل�سلمني وقتل ،فقال ر�سول عليه ال�صالة
وال�سالم«:خمرييق خري يهود» ،وقد كان خمرييق حني خرج �إىل �أحد قال� :إن �أ�صبت ف�أموايل
ملحمد ي�ضعها حيث �أراه الله فهذه عامة �صدقات النبي �صلى الله عليه و�سلم(.((7
ثانيا� :أوقاف ال�صحابة ر�ضوان الله عليهم يف عهده عليه ال�صالة وال�سالم نذكر منها :عن �أَ ِبي
َع ْم ٍرو الْ ُق َر ِ�ش ِّي َر ِ�ض َي ال َّل ُه َع ْن ُه َ َقا َل ال َّن ِب ُّي َ�ص َّلى ال َّل ُه َع َليْهِ َو َ�س َّل َم َمنْ َي ْح ِف ْر ِب ْئ َر ُرو َم َة َف َل ُه ْ َ
ال َّن ُة
ان َو َقا َل َمنْ َج َّه َز َج ْي َ�ش الْع ُْ�س َرةِ َف َل ُه ْ َ
ال َّن ُة َف َج َّه َز ُه ُع ْث َم ُ
َف َح َف َرهَ ا ُع ْث َم ُ
ان»(.((7
يعترب الوقف الإ�سالمي �أو�ضح �صورة لل�صدقة التطوعية الدائمة ،فهو يج�سد قيم التكافل
االجتماعي بني �أفراد الدولة الإ�سالمية ،فمنذ �أن ّ
�سن الر�سول الوقف ،حتى ت�سابق ال�صحابة
ر�ضوان الله عليهم لالقتداء بهذه ال�سنة ،حيث �سجلوا �أروع الأمثلة يف التطوع حتى �أن جابر بن
عبد الله ر�ضي الله عنه �أنه قال«:مل يكن �أحد من �أ�صحاب ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم ذو
مقدرة �إال وقف»(.((7
ثالث ًا:الأثر االقت�صادي للوقف :الأوقاف متثل �أحد الركائز االقت�صادية الأ�سا�سية يف بناء الدولة
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الإ�سالمية ،فعن طريق الوقف بني م�سجد قباء ،ومنه مت ت�أمني حاجات امل�سلمني الأ�سا�سية،
مثل مياه ال�شرب من بئر رومه ،وقد �ساهم الوقف بن�شر الدعوة الإ�سالمية ،والدفاع عن الدولة
الإ�سالمية �ضد ما كان يتهددها من �أخطار ،وميكن اعتبار الوقف الإ�سالمي م�ؤ�س�سة اقت�صادية
تقوم ببناء امل�ستقبل ،عن طريق اال�ستثمار يف الرثوة الإنتاجية الآنية من �أجل الأجيال القادمة،
ويتميز عن امل�ؤ�س�سات االقت�صادية املعروفة ب� ّأن هدفها الربح� ،أما الوقف فان الهدف منه هو
م�ستقبلي يتعدى احلياة الدنيوية للواقف �إىل احلياة الأخروية(.((7

املطلب ال�ساد�س :احلمى
هو قيام الدولة بتخ�صي�ص جزء من الأر�ض املنتجة وتنظيم اال�ستفادة منها طبقا ملا تراه من
م�صلحة امل�سلمني (.((7
ودليل م�شروعيته :عن ابن عبا�س ر�ضي الله عنهما �أن ال�صعب بن جثامة قال �إن ر�سول الله �صلى
الله عليه و�سلم قال«:ال حمى �إال لله ور�سوله» وقال بلغنا �أن النبي �صلى الله عليه و�سلم حمى
النقيع و�أن عمر حمى ال�سرف والربذة( ،((7ومن هذا احلديث �ألغى الر�سول �صلى الله عليه و�سلم
احلمى اجلاهلي ،الذي كان يقوم على القوة واجلاه الذي يتمتع به رئي�س القبيلة� ،أو من ميلك
املال ،حيث كان يعمد ه�ؤالء �إىل حماية �أف�ضل الأرا�ضي التي حتوي على املاء والكلأ ،فال ي�ستطيع
�أحد من �أفراد القبيلة من االقرتاب �إليها..
�أما حمى الإ�سالم فهو لل�صالح العام وحتت �سيطرة ويل الأمر ،فعن بع�ض ال�صحابة قال« :غزوت
مع النبي �صلى الله عليه و�سلم ف�سمعته يقول :النا�س �شركاء يف ثالث :الكلأ واملاء والنار»(،((7
فهذه املوارد ال يجوز �أن تكون مللكية فردية ،ل ّأن منافعها لعامة النا�س كونها من ال�ضروريات،
وت�شمل الكثري من املوارد االقت�صادية الأخرى الهامة مثل املعادن �سوا ًء باطنة حتت الأر�ض� ،أو
ظاهرة فوق الأر�ض ،وحتى لو وجدت يف �أر�ض خا�صة كما قال ال�شافعي رحمه الله«:ما كان فيه
منفعة بال نفقة على من حماه فلي�س له �أن يحميه ،ومثل هذا كل عني ظاهرة كالبرتول �أو كربيت
يف غري ملك لأحد فلي�س لأحد �أن يتحجرها دون غريه وال ل�سلطانها �أن مينعها لنف�سه وال خلا�ص
من النا�س الن هذا كله ظاهر كاملاء والكلأ»(.((7
كما �أن ر�سول الله عليه ال�صالة وال�سالم ب�صفته رئي�س الدولة الإ�سالمية كان له حق حماية
�أر�ض املوات ليكون حمى لعامة امل�سلمني ،فمثل هذه الأرا�ضي تكون لرعي الأنعام ،وقد حمى
ر�سول الله عليه ال�صالة وال�سالم باملدينة و�صعد جبال بالبقيع وقال «:هذا حماي و�أ�شار بيده �إىل
( .((7قحف ،منذر ،الدور االقت�صادي لنظام الوقف الإ�سالمي يف تنمية املجتمع املدين ،ورقة عمل عر�ضت يف ندوة نظام الوقف واملجتمع
املدين يف الوطن العربي ،بريوت  8ـ � ،2001/10/12ص11
( .((7دنيا� ،شوقي احمد ،درو�س يف االقت�صاد الإ�سالمي ،مكتبة اخلريجي ،الريا�ض ،ط� ،1984 ،1ص193
(� .((7صحيح البخاري،ج� ،2ص  ،835كتاب امل�ساقاة ،باب ال حمى �إال لله ولر�سوله �صلى الله عليه و�سلم ،حديث رقم .2370
(� .((7سنن �أبي داود ،ج� ،2ص249
( .((7ال�شافعي ،الأم ،ج� ،4ص43
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املبحث الثاين :االقت�صاد الإ�سالمي يف حالة احلرب
احلرب يف الإ�سالم لي�ست غزوا ،و�إمنا الق�صد منها �إزالة كافة العوائق التي تعرت�ض ن�شر الدعوة
الإ�سالمية ،جلعل كلمة الله هي العليا ،ورد الظلم والعدوان عن امل�سلمني حيث قال الله تعاىل:
يل ال َّلهِ ا َّلذِ ينَ ُي َقا ِتلُو َن ُك ْم َو َل َت ْع َتدُوا �إِنَّ ال َّل َه َل ي ُِح ُّب ْالُ ْع َتدِ ين»( ،((8حيث التزمت
َ
«و َقا ِتلُوا ِف َ�س ِب ِ
الدولة الإ�سالمية يف عهد الر�سول �صلى الله عليه و�سلم واخللفاء الرا�شدين ب�آدابها و�أخالقها
ال�سامية ،ومثل هذه الأمور وا�ضحة ،من خالل الو�صايا لقادة �سرايا الغزوات ،وقادة الفتح
الإ�سالمي ،ونتيجة لهذه الغزوات والفتوحات ،فقد زادت موارد الدولة الإ�سالمية االقت�صادية،
ب�سبب ما كانت حت�صل عليه من غنائم ،ويفء ،وجزية� ،إ�ضافة �إىل موارد الزكاة ب�سبب دخول
�أعداد كبرية يف الدين الإ�سالمي ،و�سيقوم الباحث بتو�ضيح هذا املبحث وفق املطالب التالية:
( .((7املاوردي ،الأحكام ال�سلطانية� ،ص 233
( .((8املاوردي ،الأحكام ال�سلطانية� ،ص  234ـ 235
(� .((8صحيح البخاري� ،سبق تخريجه
(.((8املاوردي ،الأحكام ال�سلطانية� ،ص 233
(� .((8سورة البقرة� ،آية 190
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القاع» ،وهو قدر ميل يف �ستة �أميال حماه خليل امل�سلمني ،من الأن�صار واملهاجرين(.((7
فاحلمى هو مكان جتميع �أنعام ال�صدقة �أو خيل اجلهاد لرتعى به ،فهدف احلمى هو حتقيق
التوازن االجتماعي الذي هو من واجبات الدولة لإذابة الفوارق بني الأغنياء والفقراء ،فال يجوز
احلمى مل�صلحة فئة خا�صة وال لأغنيائهم ،وال لأهل ذمة دون امل�سلمني ،كما ال يجوز لأحد من
الوالة �أن ي�أخذ من �أرباب املوا�شي عو�ضا عن مراعي موات� ،أو حمى لقول ر�سول الله �صلى الله
عليه و�سلم«:امل�سلمون �شركاء يف ثالث :يف املاء والنار والكلأ»(.((8
تنظيم احلمى :مت تنظيم احلمى كما يلي:
قيام ويل الأمر مبنع احلمى الفردي اخلا�ص؛ لأنه يتعار�ض مع مبد�أ ا�شرتاك اجلميع باملوارد،
فقد قال ر�سول الله عليه ال�صالة وال�سالم«:ال حمى �إال لله ور�سوله»(.((8
قيام ويل الأمر بحماية بع�ض الأرا�ضي واملوارد للم�صلحة العامة ،فحمى الر�سول �صلى الله عليه
و�سلم بع�ض الأرا�ضي وخ�ص�صها خليل اجلهاد ،وقام الر�سول ب�إ�شراك اجلميع ببع�ض املوارد
التي ي�ستفيد منها اجلميع ،فقد قال عليه ال�صالة وال�سالم«:امل�سلمون �شركاء يف ثالث املاء والنار
والكلأ»( ،((8وهذا التنظيم �سوف يحقق التوازن بني الفقراء والأغنياء ،فالكل ي�ستفيد من احلمى،
فالأغنياء ال ي�ست�أثروا باملوارد لأنهم �أغنياء وي�ستطيعوا �أن يحيوا الأر�ض ،والفقراء ي�ستفيدوا
من املوارد ب�إعطائهم فر�صة الإحياء لهذه املوارد واالنتفاع من احلمى.
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املطلب الأول :الغنائم

تعرف الغنيمة ب�أنها«:ا�سم ملا ي�ؤخذ من �أموال الكفرة بقوة الغزاة وقهر الكفرة على وجه يكون
فيه �إعالء كلمة الله تعاىل»( ،((8ولأهمية هذا املطلب �سيتم بحثه كما يلي:
�أوال :غنائم الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم:
�أول غنيمة غنمها �سيدنا حممد عليه ال�صالة وال�سالم هي غنيمة �سرية عبد الله بن جح�ش عام
2هـ( ،((8وقد ق�سم عبد الله بن جح�ش خم�س هذه الغنيمة للر�سول عليه ال�صالة وال�سالم مع
العلم ب�أن �آية اخلم�س مل تنزل بعد ،وهذا يتما�شى مع العرف اجلاهلي حيث كانوا يق�سمون ربع
الغنيمة لرئي�س القبيلة.
ويف ال�سنة 2هـ حدثت غزوة بدر الكربى وانت�صر امل�سلمون فيها ،وح�صلوا على غنائم �إال �أ ّنه
وق�سمها على
ظهر بوادر خالف بني امل�سلمني حول تق�سيم الغنائم ،فجمع ر�سول الله كل الغنائم ّ
امل�شاركني يف الغزوة بالت�ساوي ومل تخم�س ،ف�أنزل الله تعاىلَ «:ي ْ�س�أَلُو َن َك ع َِن الأ ْن َف ِال ُق ِل الأ ْن َفا ُل
ول َفا َّت ُقوا ال َّل َه َو�أَ ْ�صل ُِحوا َذاتَ َب ْي ِن ُك ْم َو�أَطِ يعُوا ال َّل َه َو َر ُ�سو َل ُه ِ�إنْ ُك ْن ُت ْم ُم ْ�ؤمِ ِننيَ»(،((8
ِل َّلهِ َوال َّر ُ�س ِ
تعاىل«:وا ْع َل ُموا �أَ َّ َ
ول
وب�سبب هذا اخلالف �أنزل الله
َ
نا َغ ِن ْم ُت ْم مِ نْ َ�ش ْي ٍء َف�أَنَّ ِل َّلهِ ُخ ُم َ�س ُه َولِل َّر ُ�س ِ
يل ِ�إنْ ُك ْن ُت ْم �آ َم ْن ُت ْم ِبال َّلهِ َو َما �أَنزلْ َنا َع َلى َعبْدِ َنا َي ْو َم
ال�س ِب ِ
ني َوا ْب ِن َّ
َولِذِ ي الْ ُق ْر َبى َوالْ َي َتا َمى َو ْالَ َ�ساكِ ِ
(((8
الْ ُف ْر َق ِان َي ْو َم الْ َت َقى ْ َ
َان َوال َّل ُه َع َلى ُك ِّل َ�ش ْي ٍء َقدِ ي ِ ٌر»  ،فالهدف من هذه الغزوة هو �سبب
ال ْمع ِ
اقت�صادي حيث كانت قافلة لقري�ش عائدة من ال�شام ،فحاول امل�سلمون اعرتا�ض طريق تلك القافلة
غي قائد القافلة طريقها.
�إال �أنها جاوزت امل�سلمني عندما ّ
ويف نف�س العام وقعت غزوة بني قينقاع ،حيث انت�صر امل�سلمون بقيادة الر�سول عليه ال�صالة
وال�سالم على اليهود ،و�أخرجوهم من املدينة املنورة ،وغنم امل�سلمون ال�سالح و�أدوات ال�صياغة،
ومل تكن لهم �أرا�ض ،ف�أخذ ر�سول الله عليه ال�صالة وال�سالم اخلم�س و�سهمه ،ووزع �أربعة �أخما�س
خم�س قب�ضه ر�سول الله عليه ال�صالة وال�سالم( ،((8وهو
على امل�سلمني ،ويف هذه الغزوة كان �أول ٍ
رئي�س الدولة الإ�سالمية ،وهذا يعني �أن اخلم�س من الغنائم يدخل �ضمن ملكية الدولة العامة،
و�سوف يوزع من قبل رئي�س الدولة ،وهذا ي�ساهم يف التقليل من الفوارق بني طبقات املجتمع
الفقرية والغنية.
ويف ال�سنة 5هـ وقعت غزوة بني قريظة ،وانت�صر فيها امل�سلمون ،بعد �أن نزل بني قريظة على
حكم �سعد بن معاذ ،ثم ق�سم ر�سول الله عليه ال�صالة وال�سالم �أموال بني قريظة ون�ساءهم
و�أبناءهم على امل�سلمني ،بعدما �أخرج اخلم�س ،وق�سم للفار�س ثالثة �أ�سهم �سهمني للفر�س و�سهما
لراكبه ،و�سهما للراجل ،وكانت اخليل يومئذ �ستا وثالثني ،قال ابن كثري«:وكان �أول فئ وقعت
(.((8اجلرجاين ،التعريفات ،ج209 ،1
( .((8الطربي ،حممد بن جرير ،تاريخ الر�سل وامللوك ،دار الكتب العلمية ،بريوت ج � ،1997 ،2ص 17
(�.((8سورة الأنفال� ،آية 1
(� .((8سورة الأنفال� ،آية 41
( .((8الطربي ،تاريخ الر�سل وامللوك ،ج � 2ص49
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ثانيا� :أنواع الغنائم� :أورد الفقهاء �أربعة �أ�صناف للغنائم وهي(:((9
 .1الأ�سرى :هم املقاتلون من الكفار �إذا ظفر امل�سلمون ب�أ�سرهم �أحياء ،ويف هذا احلال يكون ويل
الأمر خمري ف�إما �أن يقتلهم� ،أو ي�سرتقهم� ،أو الفداء باملال� ،أو الأ�سر� ،أو ّ
املن عليهم بالفداء(،((9
اب
وهذا الإجراء ح�سب ن�ص الآية الكرمية قال الله تعاىلَ «:ف�إِ َذا َلقِي ُت ُم ا َّلذِ ينَ َك َف ُروا َف َ�ض ْر َب ال ِّر َق ِ
وه ْم َف ُ�شدُّوا الْ َو َث َ
اق َف ِ�إ َّما َم ًّنا َب ْع ُد َو�إِ َّما ِفدَا ًء َح َّتى َت َ�ض َع ْ َ
َح َّتى �إِ َذا �أَ ْث َخ ْن ُت ُم ُ
ال ْر ُب �أَ ْو َزا َرهَ ا َذل َِك
يل ال َّلهِ َف َلنْ ي ُِ�ض َّل
َو َل ْو َي َ�شا ُء ال َّل ُه َل ْن َت َ�ص َر مِ ْن ُه ْم َو َلكِ نْ ِل َي ْبلُ َو َب ْع َ�ض ُك ْم ِب َب ْع ٍ�ض َوا َّلذِ ينَ ُق ِتلُوا ِف َ�س ِب ِ
�أَ ْع َما َل ُه ْم»( ،((9فقد �أفدى الر�سول �أ�سرى بدر ّ
ومن على �أهل مكة.
�سبي م�سرتقون
 .2ال�سبي :وهم الن�ساء والأطفال امل�شاركون يف القتال ،ال يجوز �أن يقتلوا فهم ٌ
يق�سمون مع الغنائم ،ف�إن �أفدى الإمام بال�سبي على مال جاز ،ل ّأن هذا الفداء بيع ويكون مال
فدائهم مغنوما مكانهم ،ومل يلزمه ا�ستطابه نفو�س الغامنني عنهم من �سهم امل�صالح ،و�إن �أراد
الإمام �أن يفدي بهم ب�أ�سرى امل�سلمني يف �أيدي العدو جاز ذلك ،وعو�ض الغامنني عنهم من �سهم
( .((8ابن الأثري ،الكامل يف التاريخ ،ج� ،4ص70
( .((9رواه ال�شيخان� ،صحيح البخاري ،كتاب املزارعة ،حديث رقم .2331
(.((9البالذري ،فتوح البلدان� ،ص34
( .((9املاوردي ،الأحكام ال�سلطانية� ،ص 163
( .((9املاوردي ،الأحكام ال�سلطانية� ،ص 167
( .((9تف�سري ابن كثري ،ج � ،7ص307
(� .((9سورة حممد� ،آية 4
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فيه ال�سهمان وخم�س»(.((8
ويف �سنه 7هـ فتحت خيرب بعد قتال �شديد ،فع َِن ا ْب ِن ُع َم َر� ،أَنَّ ُع َم َر َر ِ�ض َي ال َّل ُه َع ْن ُه « �أَ ْج َلى الْ َيهُو َد
ب �أَ َرا َد
َوال َّن َ�صا َرى مِ نْ �أَ ْر ِ�ض ْ ِ
ال َج ِاز َوكَانَ َر ُ�سو ُل ال َّلهِ َ�ص َّلى ال َّل ُه َع َليْهِ َو َ�س َّل َم َلَّا َظ َه َر َع َلى َخ ْي َ َ
اج الْ َيهُو ِد مِ ْنهَاَ ،ف َكا َن ِت الأَ ْر ُ
�ض ِح َ
اج الْ َيهُو ِد
ني َظ َه َر َع َل ْيهَا ِل َّلهِ َو ِل َر ُ�سولِهِ َو ِل ْل ُم ْ�سلِمِ نيََ ،ف َ�أ َرا َد ِ�إ ْخ َر َ
ِ�إ ْخ َر َ
ِ�ص ُف
مِ ْنهَاَ ،ف َ�س َ�أ َل ِت الْ َيهُو ُد َر ُ�سو َل ال َّلهِ َ�ص َّلى ال َّل ُه َع َليْهِ َو َ�س َّل َم ِل ُي ِق َّر ُه ْم َع َلى �أَنْ َي ْك ُفو ُه َع َم َلهَا َو َل ُه ْم ن ْ
ال َّث َم ِرَ ،ف َقا َل َل ُه ْم َر ُ�سو ُل ال َّلهِ َ�ص َّلى ال َّل ُه َع َليْهِ َو َ�س َّل َمُ :ن ِق ُّر ُك ْم ِبهَا َع َلى َذل َِك َما ِ�ش ْئ َنا»َ ،ف َق ُّروا ِبهَا َح َّتى
�أَ ْج ُ
يحا»( ،((9كما �أن النبي عليه ال�صالة وال�سالم ق�سم خيرب
اله ْم ُع َم ُر َر ِ�ض َي ال َّل ُه َع ْن ُه ِ�إ َل َت ْي َما َء َو�أَ ِر َ
على �ستة وثالثني �سهما ،وجعل كل �سهم مئة �سهم ،فعزل ن�صفها لنوائبه وما ينزل به ،وق�سم
الن�صف الباقي بني امل�سلمني(.((9
ويف �سنة 8هـ فتحت مكة بالقوة� ،إال �أن ر�سول الله عليه ال�صالة وال�سالم ،مل يق�سمها ،ومل يغنم
منها مال لأنه مل يطبق عليها حكم الأرا�ضي املفتوحة بالقوة ،ويف العام نف�سه كانت غزوة حنني
وجمع امل�سلمون منها الغنائم الكبرية ،وكان معظم العطاء حلديثي العهد بالإ�سالم ممن �أ�سلموا
يوم فتح مكة كت�أليف لقلوبهم مثل عيينة بن ح�صن الفزاري ،والأقرع بن حاب�س التميمي،
والعبا�س بن مردا�س ال�سلمي(.((9
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امل�صالح ،و�إن �أراد ّ
املن عليهم لزم ا�ستطابه نفو�س الغامنني عنهم� ،إما بالعفو عن حقوقهم منهم،
(((9
و�إما مبال يعو�ضهم عنهم  ،وقد �أفدى ر�سول الله عليه ال�صالة وال�سالم �أ�سرى غزوة بدر بدفع
مال� ،أو تعليم �صبيان الأن�صار الكتابة(.((9
.3الأرا�ضي :وهي �أنواع وكما يلي:
�أ�.أر�ض فتحت عنوة :اختلف حكم النبي عليه ال�صالة وال�سالم ،حول الأرا�ضي التي فتحت
عنوة ،فمثال �أبقى �أر�ض خيرب الزراعية كلها حتت �أيدي �أهلها منا�صفة لتكون لهم باعتبارهم
زارعوها ،و�أما الن�صف الثاين فكان للنبي عليه ال�صالة وال�سالم باعتباره رئي�س الدولة يوزعه
على م�صارفه ،ويف فتح مكة ّ
من عليها ر�سول الله ومل يطبق عليها حكم الأرا�ضي التي فتحت
عنوه فعن ب�شري بن ي�سار� ،أنه �سمع نفرا من �أ�صحاب ر�سول الله عليه ال�صالة وال�سالم قالوا� :إن
ر�سول الله عليه ال�صالة وال�سالم حني ظهر على خيرب ،ق�سمها على �ستة وثالثني �سهما ،جمع كل
�سهم مائة �سهم ،وكان الن�صف �سهاما للم�سلمني ،و�سهم ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم ،وعزل
الن�صف ملا ينوبه من الأمور النوائب(.((9
ب .الأر�ض التي جال عنها �أهلها خوفا :هذه الأر�ض تكون ملك لبيت مال امل�سلمني وتعترب من
�أمالك الدولة (.((9
ج .الأر�ض الع�شرية :وهي الأرا�ضي التي �أ�سلم �أهلها عليها( ،((10ي�ستوفى من زرعها الزكاة
املفرو�ضة ،وهذا كان يف املدينة ،و�أر�ض اليمن ،و�أر�ض الطائف.
د .الأر�ض التي فتحت �صلحا :هذه الأر�ض يتحدّد حكمها على �أ�سا�س عقد ال�صلح ،فيمكن �أن
ين�ص عقد ال�صلح على �أن ت�صبح ملكا للم�سلمني ،و�أ ّما �أن تبقى لأ�صحابها.
ففي احلالة الأوىل :فحكمها حكم الأر�ض التي فتحت بالقوة ،حيث تدخل يف �أمالك الدولة ،وال
يجوز الت�صرف فيها بالبيع� ،أو الرهن ،ولويل الأمر �أن ي�ضع عليها اخلراج وال ي�سقط هذا اخلراج
بالإ�سالم ،لأنه يعد �أجرة مقابل االنتفاع بالأر�ض ،وللمنتفعني حق نقل منفعة االخت�صا�ص دون
بيع الأر�ض(.((10
ويف احلالة الثانية :الأر�ض يف هذه احلالة تكون ملكا لأ�صحابها وفق العقد ،وال ت�صري �أر�ضهم
دار �إ�سالم وتكون دار عهد ،ولهم بيعها ورهنها و�إذا انتقلت �إىل م�سلم �سقط خراجها(.((10
.4الأموال املنقولة( :ما�شية� ،سالح ) ...هذه ال تدخل بيت مال امل�سلمني ،و� ّإنا يتم توزيعها على
املحاربني من امل�سلمني بعد حتقيق الن�صر ،فعن �أبي قتادة قال قال ر�سول الله �صلى الله عليه
( .((9املاوردي ،الأحكام ال�سلطانية� ،.ص171
(� .((9أبو عبيد ،الأموال� ،ص137
( .((9ابن ادم ،اخلراج� ،ص38
( .((9ابن القيم اجلوزية ،حممد بن �أبي بكر� ،أحكام �أهل الذمة ،حتقيق يو�سف �أحمد البكري،،دار ابن حزم ،بريوت ،ط� ،1997 ،1ص 252
( .((10زيود ،التاريخ االقت�صادي واالجتماعي للعامل العربي الإ�سالمي� ،ص 32
( .((10ابن القيم اجلوزية� ،أحكام �أهل الذمة� ،ص 105
(.((10املاوردي ،الأحكام ال�سلطانية� ،ص 175
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و�سلم من قتل قتيال له عليه بينة فله �سلبه»(.((10

املطلب الثاين :الفيء

( .((10البخاري� ،صحيح البخاري ،حديث رقم .3142
( .((10املاوردي ،الأحكام ال�سلطانية� ،ص161
(� .((10سورة احل�شر� ،آية 6
(.((10ابن الأثري ،الكامل يف التاريخ� ،ص 65
( .((10الواقدي� ،أبو عبد الله حممد بن عمرو بن واقد ،مغازي الواقدي،ج�،1ص .378موقع الإ�سالمhttp://www.al - islam.com ،
(.((10البالذري ،فتوح البلدان� ،ص 41
(�.((10أبو عبيد ،الأموال ،حديث 17
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�أوال :تعريفه :هو كل مال و�صل من امل�شركني من غري قتال وال ب�إيجاف خيل وال ركاب( ،((10فقد
اب َو َلكِ نَّ ال َّل َه
قال الله تعاىلَ :و َما �أَ َفا َء ال َّل ُه َع َلى َر ُ�سولِهِ مِ ْن ُه ْم َف َما �أَ ْو َج ْف ُت ْم َع َليْهِ مِ نْ َخ ْي ٍل َو َل ِر َك ٍ
ي َُ�س ِّل ُط ُر ُ�س َل ُه َع َلى َمنْ َي َ�شا ُء َوال َّل ُه َع َلى ُك ِّل َ�ش ْي ٍء َقدِ ي ٌر (.((10
ففي �سنة 4هـ كانت غزوة بني الن�ضري ففتحها ر�سول الله ،وكانت �أموالهم فيئا لر�سول الله له
احلق بالت�صرف بها كيف �شاء ،فوزعها على املهاجرين الأولني ،ومل يعط الأن�صار منها �شيء �إال
�سهل بن حنيف و�أبا دجانه كانا قد ذكرا فقرا ف�أعطاهما من هذا الفيء(.((10
فكانت �سيا�سة ر�سول الله عليه ال�صالة وال�سالم من هذا الإجراء حماولة �إعادة توزيع الدخل
والرثوة بني طبقات الأغنياء والفقراء ب�صفته ويل الأمر ،حماوال رفع م�ستوى معي�شة املهاجرين
حيث كان معظمهم من الفقراء وحتى الأغنياء منهم ،فقد تركوا �أموالهم يف مكة مهاجرين �إىل
املدينة طالبني ر�ضوان الله تعاىل ،كما كانت �سيا�سة الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم يف ذلك هو
التخفيف من م�صارف الأن�صار ،فكانوا ي�ست�ضيفون املهاجرين ،ويتقا�سمون معهم مرارة العي�ش.
فكانت �أول �أر�ض ملكها ر�سول الله عليه ال�صالة وال�سالم �أر�ض خمرييق كما ذكرها الواقدي«:وكان
خمريبق �أحد بني الن�ضري حربا عاملا ،ف�آمن بر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم وجعل ماله له،
وهو �سبعة حوائط فجعلها ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم �صدقة»(.((10
ويف �سنه 7هـ �أ�صبحت �أر�ض فدك لر�سول الله عليه ال�صالة وال�سالم خا�صة ،لأنه مل يوجف
امل�سلمون عليها بخيل وال ركاب ،فكان ما ي�أتيه منها ي�صرف على �أبناء ال�سبيل لأنها كانت فيئا(.((10
ثانيا :م�صارف الفيء :عن عمر بن اخلطاب ر�ضي الله عنه قال :كانت �أموال بني الن�ضري مما
�أفاء الله على ر�سوله ،مما مل يوجف امل�سلمون عليه بخيل وال ركاب ،فكانت لر�سول الله �صلى
الله عليه و�سلم خا�صة ،فكان ينفق منها على �أهله نفقة �سنة ،وما بقي جعله يف الكراع وال�سالح
عدة يف �سبيل الله(.((10
يق�سم على خم�سة
وقال املاوردي�«:إن الفيء يف عهد ر�سول الله عليه ال�صالة وال�سالم كان ّ
�أخما�س فيق�سم اخلم�س الأول على خم�سة �أ�سهم مت�ساوية� :سهم منها كان لر�سول الله عليه
ال�صالة وال�سالم يف حياته ينفق منه على نف�سه و�أزواجه وي�صرفه يف م�صاحله وم�صالح
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امل�سلمني ،وال�سهم الثاين �سهم ذوي القربى ،وهم بنو ها�شم وبنو عبد املطلب ابنا عبد مناف،
وال�سهم الثالث لليتامى من ذوي احلاجات .واليتم :موت الأب مع ال�صغر ،وي�ستوي فيه حكم
الغالم واجلارية؛ ف�إذا بلغ زال ا�سم اليتم عنهما قال ر�سول الله عليه ال�صالة وال�سالم«:ال يتم بعد
حلم»(.((11
�أما ال�سهم الرابع للم�ساكني وهم الذين ال يجدون ما يكفيهم من �أهل الفيء ،لأن م�ساكني الفيء
يتميزون عن م�ساكني ال�صدقات الختالف م�صرفهما ،وال�سهم اخلام�س :لبني ال�سبيل ،وهم
امل�سافرون من �أهل الفيء ال يجدون ما ينفقون ،و�سواء منهم من ابتد�أ بال�سفر �أو كان جمتازا.
�أما �أربعة �أخما�س الفيء الباقية فرتد �إىل بيت املال (تكون من موارد الدولة العامة).

ً
الثالث :اجلزية
املطلب
�أوال :تعريف اجلزية :هي املال امل�أخوذ من الكافر لإقامته بدار الإ�سالم يف كل عام ،وهي ثابتة يف
القر�آن ،وال�سنة النبوية ،والإجماع.
َ
ال ِخ ِر َو َل ي َُح ِّر ُمونَ َما َح َّر َم
ففي القران قال تعاىلَ :قا ِتلُوا ا َّلذِ ينَ َل ُي�ؤْمِ ُنونَ ِبال َّلهِ َو َل ِبالْ َي ْو ِم ْ آ
ال َّل ُه َو َر ُ�سولُ ُه َو َل يَدِ ي ُنونَ ِدينَ ْ َ
ال ْز َي َة عَنْ يَدٍ َو ُه ْم
ال ِّق مِ نَ ا َّلذِ ينَ �أُو ُتوا الْكِ َت َ
اب َح َّتى ُي ْع ُطوا ْ ِ
(،((11
َ�صاغِ ُرونَ »( ،((11وهذه الآية نزلت حني �أمر ر�سول الله و�أ�صحابه بغزوة تبوك وهذه الغزوة
حدثت يف ال�سنة 9هـ.
و�أما يف ال�سنة النبوية :قال �أبو عبيد«:كتب ر�سول الله عليه ال�صالة وال�سالم �إىل �أهل اليمن:
�إنه من كان على يهودية �أو ن�صرانية ف�إنه ال يفنت عنها ،وعليه اجلزية ،على كل حامل :ذكر �أو
�أنثى ،عبد �أو �أمة ،دينار واف �أو قيمته من املعافر ،فمن �أدى ذلك �إىل ر�سلي ف�إنه له ذمة الله وذمة
ر�سوله ،ومن منعه منكم ف�إنه عدو لله ولر�سوله وللم�ؤمنني»(.((11
والإجماع :فقد ذكر ابن قدامهّ �«:أن �أخذ اجلزية من �أهل الكتاب واملجو�س ثابت بالإجماع بداللة
الكتاب على �أخذ اجلزية من �أهل الكتاب وداللة ال�سنة على اخذ اجلزية من املجو�س»(.((11
ثانيا:اخلا�ضعون للجزية :يفر�ض الدين الإ�سالمي اجلزية على غري امل�سلمني من �سكان دار
الإ�سالم ،وهم �أهل الذمة الذين لهم ذمة الله ور�سوله الكرمي لأنف�سهم وديارهم و�أعرا�ضهم،
ويق�صد بدار الإ�سالم الدار التي جتري عليها �أحكام الإ�سالم وي�أمن فيها ب�أمان امل�سلمني� ،سواء
�أكانوا م�سلمني �أم ذميني ،ف�إذا دفعها �أهل الكتاب منحوا الأمن ونظري �إعفائهم حمل ال�سالح
والدفاع عن البالد ،ف�إذا ا�شرتك بع�ضهم مع امل�سلمني يف �أمور الدفاع �سقطت عنهم اجلزية(.((11
( .((11املاوردي ،الأحكام ال�سلطانية� ،ص ،173واحلديث رواه �أبو داود رقم .2873
(� ((11سورة التوبة� ،آية 29
(� .((11أبو عبيد ،الأموال� ،ص 29
(� .((11أبو عبيد ،الأموال� ،ص  ،37واحلديث رواه� :أبو دود ،والرتمذي ،والن�سائي.
( .((11ابن قدامه ،املغني ،ج�،9ص 150
( .((11رحاحله ،مالية الدولة الإ�سالمية� ،ص54
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وت�ؤخذ من الرجال الأحرار العقالء البالغني ،فال جزية على املر�أة ،وال على اململوك وال على
ال�صبي واملجنون ،ووجه الداللة عندما بعث الر�سول معاذ بن جبل �إىل اليمن �أمره �أن ي�أخذ
اجلزية من كل حامل دينارا �أو عدله من املعافر(.((11
وال ت�ؤخذ جزية الذمي �إذا ا�سلم لقوله تعاىلُ «:ق ْل ِل َّلذِ ينَ َك َف ُروا �إِنْ َي ْن َتهُوا ُي ْغ َف ْر َل ُه ْم َما َق ْد َ�س َل َف
َو�إِنْ َيعُودُوا َف َق ْد َم َ�ضتْ ُ�س َّن ُة ْ أ
الَ َّو ِلنيَ»( ،((11كما ال ت�ؤخذ جزية عن �أهل الذمة �إذا كان امل�سلمون غري
قادرين على حمايتهم.

من خالل درا�سة مو�ضوع اجلزية نالحظ �أنها تدخل �ضمن الأموال العامة اخلا�ضعة ل�سلطان
الدولة فهو امل�س�ؤول عن جبايتها ،فيتم �إر�سال املوظفني لقب�ضها وحمايتها ،ومما يالحظ على
ذلك � ّأن املوظفني كانوا يتمتعون بقدر كبري من املرونة ،وح�سب ما متليه عليهم ظروف عملهم،
كما تربز هنا مالحظة وهي �أن �أموال اجلزية كانت جتبى عينا �أو نقدا ،وكان ممن توىل جباية
اجلزية �أبو عبيدة عامر بن اجلراح ر�ضي الله عنه الذي و ّ
يل جباية �أموال البحرين (.((12
واجلزية فري�ضة مالية �إ�سالمية مفرو�ضة على �أهل الذمة ،وبها يتحقق مبد�أ التوازن بني رعايا
الدولة الإ�سالمية ،حيث �أن امل�سلمني ،والذميني تابعني لدولة واحدة ،ويتمتعون بحقوق واحدة،
(� .((11أبو عبيد ،الأموال� ،ص 36
(� .((11سورة الأنفال�،آية 38
( .((11البالذري ،فتوح البلدان� ،.ص66
( .((11البالذري ،فتوح البلدان85 ،
(� .((12صحيح البخاري ،ج� ،3ص  ،152كتاب �أبواب اجلزية واملوادعة ،باب اجلزية واملوادعة مع �أهل الذمة واحلرب
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ثالثا :املال الذي ت�ؤخذ منه اجلزية ومقداره :مل يحدد ال�شارع احلكيم نوعية املال �أو املقدار الذي
جتبى منه اجلزية ،بل جوزها مبا يتي�سر من �أموال �أهل الذمة من دنانري �أو مواد ا�ستهالكية �أو
�سالح ،...والدليل على ذلك عندما بعث الر�سول معاذ بن جبل �إىل اليمن �أمره �أن ي�أخذ اجلزية من
كل حامل دينارا �أو عدله من املعافر.
كما �أن الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم مل ي�أخذ اجلزية من يهود جنران ذهبا وال ف�ضة ،بل �أخذ
منهم احللي وال�سالح.
و�أما �أهل تبوك فقد �أخذت منهم اجلزية من الذهب ،و�أهل �أيله وتباله وجر�ش فقد فر�ضت عليهم
اجلزية دينار يف ال�سنة على كل حامل مع �ضيافة من مر باملنطقة من امل�سلمني(.((11
�أما يهود ون�صارى وجمو�س البحرين فقد �أخذت منهم اجلزية دينار ًا على كل حامل(.((11
رابعا :ميعاد دفع اجلزية :وقت اجلزية يكون وقت دفع الزكاة ،يعني �أن تكون عند نهاية احلول
فعندما �ضرب ر�سول الله اجلزية على �أهل الكتاب واملجو�س مل يطالبهم بها حني �ضربها عليهم،
ومل يلزمهم ب�أدائها يف وقت نزول الآية ،بل �صاحلهم عليها ،وكان يبعث ر�سله في�أتون باجلزية
وال�صدقة عند حملهما ،وا�ستمرت على ذلك �سرية خلفائه من بعده ،وهذا مقت�ضى قواعد ال�شريعة
و�أ�صولها ،ف�إن الأموال التي تتكرر بتكرر الأعوام �إمنا جتب يف �آخر العام ال يف �أوله كالزكاة.
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وينتفعون بامل�صالح العامة ،وهذه النفقات يتحمل امل�سلمون ق�سمها الأكرب وي�ساهم �أهل الكتاب
يف بقية التكاليف ،ومن هنا فر�ضت اجلزية على �أهل الذمة مقابل فر�ض الزكاة على امل�سلمني(.((12

اخلامتة و النتــائج
من خالل الدرا�سة ال�سابقة ن�ستخل�ص النتائج التالية:
�1.1أن االقت�صاد الإ�سالمي يف ع�صر الت�شريع ،مثل التجربة االقت�صادية الكاملة فالت�شريعات
االقت�صادية م�ستمدة من ال�شريعة الغراء ،القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية ال�شريفة.
� 2.2أوجد الدين الإ�سالمي �أ�س�س ت�شريع متكامل منظم للحياة االقت�صادية من كافة جوانبها
�سواء يف جانب ال�سلم �أو جانب احلرب.
3.3النبي عليه ال�صالة وال�سالم �أر�سى قواعد االقت�صاد الإ�سالمي من خالل �إن�شاء امل�ؤ�س�سات
االقت�صادية مثل م�ؤ�س�سة الزكاة والوقف.
�4.4إن الن�شاطات االقت�صادية املختلفة لها �أبعاد اقت�صادية هامة ،مثل توفري الأيدي العاملة،
وزيادة الإنتاج.
� 5.5إن كافة �سكان الدولة الإ�سالمية عليهم واجبات جتاه الدولة ،فال فرق بني م�سلم وذمي،
فامل�سلم عليه واجب �أداء الزكاة من ماله اخلا�ص ،والذمي عليه واجب مايل دفع اجلزية
لبيت مال امل�سلمني.

( .((12رحاحلة ،مالية الدولة الإ�سالمية� ،ص 53
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1.1القر�آن الكرمي
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إسهام نظم المعلومات االستراتيجية في تحقيق
وتعزيز تنافسية شركات التأمين اإلسالمية
بالتطبيق على شركة سالمة للتأمينات الجزائر

جامعة حممد بو�ضياف بامل�سيلة – اجلزائر

(�س ّلم البحث للن�شر يف 2016 /1 / 25م ،واعتمد للن�شر يف 2016 / 2/27م)

ب�سم الله الرحمن الرحيم

ملخ�ص
تهدف هذه الدرا�سة �إىل معرفة مدى م�ساهمة نظم املعلومات الإ�سرتاتيجية ،يف حتقيق وتعزيز
املزايا التناف�سية يف �شركات الت�أمني الإ�سالمية وذلك بالتطبيق على �شركة �سالمة للت�أمينات
باجلزائر.
وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن نظم املعلومات الإ�سرتاتيجية امل�ستخدمة يف �شركات الت�أمني الإ�سالمية
ت�ساهم يف دعم وتعزيز املزايا التناف�سية من خالل حتقيق اجلودة وزيادة الكفاءة وخلق الإبداع
وزيادة اال�ستجابة للعمالء.
الكلمات املفتاحية :املعلومات الإ�سرتاتيجية ،نظم املعلومات الإ�سرتاتيجية ،املزايا التناف�سية،
�شركات الت�أمني الإ�سالمية.
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م201٦  ابريل-  هـ١٤٣٧  جمادي الآخرة-) دولة قطر4( العدد

Summary

The purpose of this study was to examine the magnitude of the contribution
of information systems strategic in the achievement and strengthening the
competitive advantages within the insurance companies, Islamic, from an
application on a sample of agencies of insurance of the society «Salama «in
Algeria
This study has revealed that the strategic information systems used by
the insurance companies contribute to the strengthening of competitive
advantages, by the improvement of the quality, increasing skills, the promotion
of innovation and the realization of the capacity of listening to the customer.
Key words : strategic information, information systems, strategic competitive
advantages insurance companies Islamic.
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مقدمة:

الفر�ضية الرئي�سية:
ت�سهم نظم املعلومات اال�سرتاتيجية يف حتقيق وتعزيز املزايا التناف�سية يف �شركات الت�أمني
الإ�سالمية باجلزائر.

الفر�ضيات الفرعية:
 1.1ت�سهم نظم املعلومات اال�سرتاتيجية يف حتقيق اجلودة يف �شركات الت�أمني الإ�سالمية
باجلزائر.
 2.2ت�سهم نظم املعلومات اال�سرتاتيجية يف زيادة الكفاءة يف �شركات الت�أمني الإ�سالمية.
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ت�سعى �شركات الت�أمني الإ�سالمية �إىل حتقيق النجاح يف عملياتها و�أن�شطتها ،وكذلك تكافح
با�ستمرار لبناء مركز ا�سرتاتيجي تناف�سي متميز ،ي�ضمن لها البقاء والنمو وحت�سني الأداء ،يف
ظل البيئة التي تعمل فيها ،ولغر�ض حتقيق هذه الأهداف ،ف�إن الأمر يتطلب من هذه ال�شركات
�أن متتلك ر�ؤية بعيدة املدى ،و�أن ال تنظر �إىل جماالت حتقيق الربحية يف الوقت احلا�ضر فقط،
و�إمنا عليها �أن تفكر بعمق و�شمول ،بالكيفية التي �ستكون عليها الأن�شطة والأعمال خا�صة
يف جمال الأرباح امل�ستقبلية ،ولذلك ف�إن عملية التفكري امل�ستقبلي بال�شركة ،ودرا�سة وحتليل
املتغريات البيئية امل�ؤثرة يف عملياتها ،هي جوهر عملية التخطيط اال�سرتاتيجي ،و�أن عملية
حتقيقها بطرق وت�صرفات عملية؛ �إمنا تتطلب الإدارة اال�سرتاتيجية ال غري.
واهتمام �شركات الت�أمني بالبيئة� ،سواء البيئة الداخلية �أو اخلارجية ،لن يكون �إال عن طريق جمع
كل املعطيات واملعلومات التي ت�ساعد على متابعة التحوالت التي حتدث يف هذه البيئة ،وهذا ما
يك�شف لها حقائق ،تنعك�س �إيجابا حول قدرة امل�ؤ�س�سة التناف�سية ،فهذه املعلومات هي الركيزة
الأ�سا�سية يف حتقيق وتعزيز املزايا التناف�سية ،ومن ثم اتخاذ القرارات اال�سرتاتيجيةحولها،
ولهذا ف�إن متخذ القرار اال�سرتاتيجي ،يجد نف�سه يف حاجة ما�سة للمعلومات اال�سرتاتيجية،
التي ت�سمح له باتخاذ قرارات ا�سرتاتيجية منا�سبة ،هذا ما يجعل عملية جمع املعلومات تتم وفق
نظم معينة ،وهذه النظم هي نظم املعلومات اال�سرتاتيجية ،والتي ميكن ا�ستخدامها يف ك�سب
ودعم املزايا التناف�سية ل�شركات الت�أمني الإ�سالمية.
�إ�شكالية الدرا�سة :ميكن بلورة �إ�شكالية الدرا�سة يف الت�سا�ؤل اجلوهري الآتي:
ما مدى �إ�سهام نظم املعلومات اال�سرتاتيجيةيف حتقيق وتعزيز املزايا التناف�سية يف �شركات
الت�أمني الإ�سالمية باجلزائر؟
فر�ضيات الدرا�سة :تقوم درا�ستنا على جمموعة من الفر�ضيات التي نقوم من خالل هذه الدرا�سة
على اختبار مدى �صحتها وهي:
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 3.3ت�سهم نظم املعلومات اال�سرتاتيجية يف خلق الإبداع يف �شركات الت�أمني الإ�سالمية.
 4.4ت�سهم نظم املعلومات اال�سرتاتيجية يف زيادة اال�ستجابة للعمالء يف �شركات الت�أمني
الإ�سالمية.
حدود الدرا�سة :يجري مو�ضوع الدرا�سة يف �إطار جمموعة احلدود الآتية:
 1.1الرتكيز على املزايا التناف�سية ،وبيان مفهومها و�أهميتها و�أهم عنا�صرها.
 2.2الرتكيز على م�ساهمة نظم املعلومات اال�سرتاتيجية يف حتقيق وتعزيز املزايا التناف�سية
يف �شركات الت�أمني الإ�سالمية.
3.3يف درا�سة احلالة اخرتنا �شركة �سالمة للت�أمني باجلزائر لإ�سقاط الدرا�سة النظرية عليها،
ملعرفة مدى �إ�سهام نظم املعلومات اال�سرتاتيجية يف حتقيق وتعزيز املزايا التناف�سية
لهذه ال�شركات.

�أهمية الدرا�سة:
 1.1تكمن �أهمية هذه الدرا�سة يف �ضرورة �إظهار قدرة نظم املعلومات اال�سرتاتيجية ،على
تغطية حاجات طالبي وم�ستعملي املعلومات والت�أكيد على �إ�سهامها الفعال يف م�ساعدة
متخذي القرارات اال�سرتاتيجية على اتخاذ القرار الأن�سب لتحقيق وتعزيز املزايا
التناف�سية ،وكذا مواجهة التغريات البيئية امل�ستمرة ،والتطورات التكنولوجية ال�سريعة
والكبرية يف �شركات الت�أمني الإ�سالمية ،والتي ت�ؤثر يف عملها.
 2.2يعد هذا البحث �إ�سهام ًا علمي ًا يف بناء الإطار النظري لدور نظم املعلومات اال�سرتاتيجية،
ومدى �إ�سهام خمرجات هذه النظم يف حتقيق وتعزيز املزايا التناف�سية يف �شركات
الت�أمني الإ�سالمية.
 3.3ي�سهم هذا البحث يف زيادة االهتمام بالت�سيري اال�سرتاتيجي يف �شركات الت�أمني
الإ�سالمية باجلزائر ،و�إبراز �أهمية املزايا التناف�سية يف هذه ال�شركات ،ومدى �إ�سهام
نظم املعلومات اال�سرتاتيجية ،يف توفري املعلومات الالزمة لتحقيقها ودعمها.

�أهداف الدرا�سة:
تهدف هذه الدرا�سة ب�صورة عامة �إىل الإجابة عن الإ�شكالية ،وكذا اختبار مدى �صحة الفر�ضيات،
فهي تهدف يف جانبها النظري �إىل التعريف باملزايا التناف�سية و�أهميتها وعنا�صرها ،بالإ�ضافة
�إىل التعريف بنظم املعلومات اال�سرتاتيجية ،و�إ�سهامها يف حتقيق وتعزيز املزايا التناف�سية.
وتهدف يف جانبها التطبيقي �إىل حماولة معرفة مدى �إ�سهام نظم املعلومات اال�سرتاتيجية ،يف
حتقيق وتعزيز املزايا التناف�سية يف �شركات الت�أمني اجلزائرية بالتطبيق على �شركة �سالمة
للت�أمينات باجلزائر.
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الدرا�سات ال�سابقة:

((( ف�ؤاد جنيب ال�شيخ ،فادي حممد بدر ،العالقة بني نظم املعلومات وامليزة التناف�سية يف قطاع الأدوية الأردين ،جملة الإدارة العامة ،جملد
 ،44العدد  ،03الأردن.2004 ،
((( عبد ال�ستار العلي و�إميل عقيل يوئيل ،منوذج تقييم �أنظمة املعلومات اال�سرتاتيجية ك�أداة تناف�سية يف امل�صارف ،جملة الإدارة العامة،
جمموعة  ،19جملد  ،38عدد .1998 ،02
((( ناديا حبيب �أيوب ،منوذج عام لنظام املعلومات اال�سرتاتيجي ،جملة جامعة امللك �سعود للعلوم الإدارية ،املجلد ،8العدد ،1الريا�ض،
.1996
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1ــ درا�سة ف�ؤاد جنيب ال�شيخ وفادي حممد بدر( :)2004بعنوان العالقة بني نظم املعلومات
وامليزة التناف�سية يف قطاع الأدوية الأردين؛((( هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف على م�ستوى
ا�ستخدام نظم املعلومات يف حتقيق امليزة التناف�سية ل�شركات الأدوية الأردنية والعالقة بني
املتطلبات التنظيمية والتقنية لنظم املعلومات وامليزة التناف�سية لهذه ال�شركات .كما حاولت
التعرف على الكفاءة الن�سبية ل�شركات الأدوية يف ا�ستخدام تقنية املعلومات ،وقد �أجريت الدرا�سة
على (� )12شركة من بني (� )14شركة م�سجلة يف االحتاد الأردين ملنتجي الأدوية ،ومن بني �أهم
النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة هي �أن نظم املعلومات ت�ساهم يف حتقيق امليزة التناف�سية
ل�شركات الأدوية الأردنية ،وذلك من خالل ت�أثريها يف جودة املنتجات والأداء املايل وال�سيطرة
على الأ�سواق والإبداع والتطوير وكفاءة العمليات ،بالإ�ضافة �إىل �أن هناك عالقة �إيجابية هامة
بني املتطلبات التنظيمية والتقنية لنظم املعلومات وحتقيق امليزة التناف�سية لهذه ال�شركات،
وخل�صت هذه الدرا�سة �إىل عدد من االقرتاحات من بينها �ضرورة التعامل مع املعلومات ك�أحد
املوارد االقت�صادية الرئي�سية وا�ستغالل تكنولوجيا املعلومات يف معرفة احتياجات الزبائن
وحت�سني االت�صال مع املوردين ،وكذا توفري العمالة املدربة وامل�ؤهلة ال�ستخدام تقنية املعلومات
يف منظمات الأعمال الأردنية عامة والأدوية خا�صة.
2ــ درا�سة عبد ال�ستار العلي و�إميل عقيل يوئيل ( :)1998بعنوان منوذج تقييم �أنظمة
املعلومات اال�سرتاتيجية ك�أداة تناف�سية يف امل�صارف((( ،تهدف هذه الدرا�سة �إىل الك�شف على
م�ستوى ا�ستخدام �أنظمة املعلومات ك�أداة تناف�سية يف �أحد امل�صارف الأردنية بجوانبه املتعددة،
وكذلك الك�شف عن �أنظمة وتقنية املعلومات امل�ستخدمة يف هذا امل�صرف ،بالإ�ضافة �إىل قيا�س
مدى �إدراك عمالء امل�صرف لأنظمة املعلومات وت�أثريها على تعاملهم مع امل�صرف ،وتو�صلت
الدرا�سة �إىل �أن �أنظمة املعلومات ت�ؤدي دور ًا ا�سرتاتيجيا ب�سبب التطور التكنولوجي املت�سارع
الذي ت�ستند �إليه املناف�سة يف القطاع امل�صريف ،وتو�صي هذه الدرا�سة باال�ستمرار يف تعزيز
ال�شبكة املوحدة و�أجهزة ال�صرف الآيل ،ملا لها من دور هام يف رفع درجة والء العمالء ،وبالتايل
رفع قدرة امل�صرف التناف�سية ،كما تو�صي بالعمل على �إدخال �أنظمة متطورة ،مثل البنك الناطق
وال�صرافة بالهاتف ،و�أنظمة التحويل الإلكرتوين للأموال ،وذلك لتقدمي خدمات متميزة للعمالء،
وا�ستخدام �أنظمة املعلومات للإدارة العليا مثل �أنظمة دعم القرار.
(((
3ــ درا�سة ناديا حبيب �أيوب (:)1996بعنوان منوذج عام لنظام املعلومات اال�سرتاتيجي ،
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هدفت هذه الدرا�سة �إىل �إلقاء ال�ضوء على مو�ضوع نظام املعلومات اال�سرتاتيجي من خالل تقدمي
فكرة مب�سطة عن مفهوم هذا النظام و�أهميته ودوره يف احل�صول على املعلومات وا�ستخدامها
يف جمال دعم القرارات اخلا�صة بالإدارة اال�سرتاتيجية ،وتو�صلت هذه الدرا�سة النظرية �إىل
بع�ض النتائج من �أهمها �أن نظام املعلومات اال�سرتاتيجية ي�ساعد الإدارة العليا يف �صياغة
اال�سرتاتيجية ،وتنفيذها والرقابة عليها ،بالإ�ضافة �إىل �أن نظم املعلومات اال�سرتاتيجية ي�ساعد
يف اتخاذ قرارات ا�سرتاتيجية ذات كفاءة وفعالية ،كما �أو�صت هذه الدرا�سة بزيادة البحث يف
مثل هذه الدرا�سات نظري ًا وميدانيا لأهمية هذا النظام يف املنظمات.
4ــ درا�سة عماد ال�صباغ ( :)1999بعنوان نظام املعلومات اال�سرتاتيجي((( ،هدفت هذه الدرا�سة
�إىل ت�سليط ال�ضوء على مفهوم نظام املعلومات اال�سرتاتيجي ،والدور اال�سرتاتيجي لنظم
املعلومات يف خمتلف املنظمات ،كما تعمل على تو�ضيح مفهوم الأطر النظرية لنظم املعلومات
اال�سرتاتيجية ،و�أهميتها يف عملية تطوير اال�سرتاتيجية التناف�سية للمنظمة وتنفيذها ،وتركز
الدرا�سة على التعريف بالتخطيط اال�سرتاتيجي لنظم املعلومات ومهامه وخطواته ،وخل�صت
الدرا�سة �إىل �أن نظام املعلومات اال�سرتاتيجي ال يخطط ليكون ا�سرتاتيجيا ،ولكنه يتطور عرب
الزمن حتى ي�صبح كذلك ،ولذا يتوجب على املنظمات �ضرورة �أن تكون دقيقة وحذرة للغاية حني
تقوم بتحليل م�شروعات نظم املعلومات املقرتحة ،و�أال تختار لأغرا�ض التطوير �إال امل�شروعات
التي جتد �أنها جمدية �أكرث من غريها� ،أو التي حتتاجها املنظمة ب�صور �أكرث �إحلاحً ا.
من خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة ،ف�إننا نالحظ �أن بع�ض هذه الدرا�سات ،تناولت �أثر
اجلانب التكنولوجي لنظم املعلومات� ،أو حماولة درا�سة واقع نظم املعلومات يف امل�ؤ�س�سات،
دون الرتكيز على �أثر ا�ستخدام نظم املعلومات ب�شكل مبا�شر يف حتقيق وتعزيز املزايا التناف�سية
يف �شركات الت�أمني الإ�سالمية.
ويت�ضح من ذلك مدى االهتمام الذي �أواله الباحثون لنظم املعلومات وخ�صائ�ص النظم،
والعوامل التي ت�ؤثر فيها ،وهذا ما ي�ؤكد على مدى �أهمية هذا املو�ضوع ،ولذلك من ال�ضروري
االهتمام بوجود نظم معلومات يف امل�ؤ�س�سات ،ملا حتدثه من �آثار �إيجابية ،حيث �أنها ت�ؤدي
دور ًا مهما ًيف حتقيق الكفاءة والفعالية ،وتر�شيد القرارات ،وحتقيق املزايا التناف�سية يف هذه
امل�ؤ�س�سات.
ويت�ضح �أي�ضا �أن كل درا�سة انطلقت من م�شكلة رئي�سية خمتلفة عن الأخرى ،حاول خاللها كل
باحث الو�صول �إىل نتائج ،ويرجع ذلك الختالف االهتمامات التي كانت ميزة يف حد ذاتها،
لكونها �أمدت الباحث بالعديد من املعارف ،والأفكار املتنوعة ،حول مو�ضوع البحث.
واتفقت بع�ض الدرا�سات مع الدرا�سة احلالية يف مو�ضوعها وهو نظم املعلومات ،و�إن كانت
الدرا�سة احلالية تناولت دور نظم املعلومات من زاوية خمتلفة وهي حتقيق وتعزيز املزايا
التناف�سية يف �شركات الت�أمني الإ�سالمية ،بالإ�ضافة �إىل تناول نوع خمتلف من نظم املعلومات،
وهو نظام املعلومات اال�سرتاتيجية من جهة �أخرى ،كما �أن هذه الدرا�سة ،تركز على �شركات
(((عماد ال�صباغ ،نظام املعلومات اال�سرتاتيجي ،جملة جامعة امللك �سعود ،للعلوم الإدارية املجلد ( ،)11العدد  ،02الريا�ض.1999 ،
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الت�أمني الإ�سالمية التي تن�شط يف بيئة خمتلفة وهي البيئة اجلزائرية.

املبحث الأول :ماهية املعلومات اال�سرتاتيجية
يعد تعريف املعلومات اال�سرتاتيجية اخلطوة الأوىل والأ�سا�سية لالنتقال �إىل تعريف نظام
املعلومات اال�سرتاتيجية.

املطلب الأول :تعريف املعلومات اال�سرتاتيجية

(((�سليم احل�سنية ،نظم املعلومات الإدارية (منا) ،م�ؤ�س�سة الوراق للن�شر والتوزيع ،عمان ،االردن ،ط� ،2006 ،3ص.32
(((علي ح�سني الزعبي ،نظم املعلومات اال�سرتاتيجية (مدخل ا�سرتاتيجي) ،دار وائل للطباعة والن�شر ،عمان� ،2005 ،ص .18
(((حممد عبد احل�سني الطائي ،نعمة عبا�س خ�ضري اخلفاجي ،نظم املعلومات اال�سرتاتيجية (منظور امليزة اال�سرتاتيجية) ،دار الثقافة،
عمان� ،2009 ،ص .38
(((�صالح حممد ديلفن ،دور القيادة وخمرجات نظام املعلومات اال�سرتاتيجي يف التميز املنظمي ،درا�سة ميدانية لعينة من منظمات حمافظة
�أربيل� ،أطروحة دكتوراه غري من�شورة ،كلية االقت�صاد والإدارة ،جامعة �صالح الدين� ،أربيل العراق� ،2009 ،ص .55
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هناك �صعوبة يف التعريف بني ما هو ا�سرتاتيجي ،وما هو غري ا�سرتاتيجي من املعلومات،
التي يتم �إتاحتها �إىل متخذي القرارات ،على النحو الذي يحتم اعتماد �أ�س�س �سليمة يف الف�صل
بني ال�صنفني من املعلومات ،ومن ثم حتديد مفهوم املعلومات اال�سرتاتيجية ،وبيان �أهم الأبعاد
واخل�صائ�ص التي تت�صف بها ،ومتيزها عن �أنواع املعلومات الأخرى.
تعرف املعلومات اال�سرتاتيجية؛ ب�أنها :املعلومات التي ت�ساعد يف زيادة فهم و�إدراك الإدارة
ملتغريات التناف�س ،والعوامل امل�ؤثرة فيها بدقة فائقة ،وب�شكل �أ�سرع من املناف�سني ،وهي
لي�ست معلومات �إدارية عادية ،و�إمنا هي معلومات ومعارف متكن املدير من �إبعاد الأخطار عن
(((
امل�ؤ�س�سة ،واغتنام الفر�ص املتاحة.
وتعرف املعلومات اال�سرتاتيجية ب�أنها :تكون ذات توجه م�ستقبلي ،وم�شتملة على قدر معني
من الغمو�ض ،وهي ترتبط بتخطيط ال�سيا�سات لأجل الطويل ،والذي يكون من مهام الإدارة
(((
العليا.
كما �أن املعلومات اال�سرتاتيجية هي :املعلومات التي ترتبط بالقدرة على ا�ست�شراف م�ستقبل
امل�ؤ�س�سة ،والتي تنطوي على درجة عالية من حاالت عدم الت�أكد واملخاطرة ،التي ترتبط باخلطط
(((
بعيدة الأمد ،وهي تقع �ضمن اهتمامات الإدارة العليا للم�ؤ�س�سة.
وعرفت املعلومات اال�سرتاتيجية ب�أنها :معلومات تنب�ؤية م�ستقبلية ،ترتبط باخلطط طويلة
الأجل ،وتغطي الغمو�ض وعدم الت�أكد البيئي ،ولها �أهمية كبرية يف �صياغة ا�سرتاتيجيات
(((
امل�ؤ�س�سة ،وتنفيذها وتقييمها ،من �أجل حتقيق غايات امل�ؤ�س�سة.
وعرفت ب�أنها :تلك املعلومات التي تدعم الإدارة عند قيامها بالتخطيط اال�سرتاتيجي ،وت�سهيل
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مهمة حتديد الأهداف ،واختيار بدائل العمل املمكنة ،كما ي�شمل بع�ضها املعلومات املتعلقة بالبيئة
(((
الداخلية للم�ؤ�س�سة.
واعتربت املعلومات اال�سرتاتيجية؛ ب�أنها :معلومات تلقي ال�ضوء على ما يدور يف بيئة امل�ؤ�س�سة
الداخلية واخلارجية� ،أثناء قيامها بن�شاط �صناعي �أو خدماتي ،من �أجل امل�ساعدة يف اتخاذ
(((1
القرارات اال�سرتاتيجية.
ومن خالل ما �سبق ميكن القول �إن املعلومات اال�سرتاتيجية هي عبارة عن خمرجات نظام
املعلومات اال�سرتاتيجية ،والتي ت�سهم ب�شكل فاعل يف عملية �صنع واتخاذ القرارات
اال�سرتاتيجية.

املطلب الثاين� :أهمية املعلومات اال�سرتاتيجية
للمعلومات اال�سرتاتيجية �أهمية بالغة خا�صة بالن�سبة للم�ؤ�س�سة التي تعمل يف بيئة م�ضطربة
و�سريعة التغري ،وهو ال�سبيل يف بنائها وازدهارها ومنوها ومتيزها ،لأنها تعد الأ�سا�س الذي
تعتمد عليه الإدارة العليا للم�ؤ�س�سة ،يف اتخاذ قراراتها اال�سرتاتيجية ،وبالتايل ت�سهيل حتقيق
(((1
الأهداف والغايات اال�سرتاتيجية للم�ؤ�س�سة.
وت�ستخدم املعلومات اال�سرتاتيجية ،لتحديد امل�شكالت التي تواجه املنظمة عن طريق م�سح
البيئة با�ستمرار ،للتعرف على التغريات التي حتدث فيها ،بهدف جتنب التهديدات� ،أو جتنب
�إ�ضاعة الفر�ص املتاحة �أمامها ،كما ت�ستخدم لتحديد اال�سرتاتيجيات املمكن اتباعها م�ستقب ًال
(((1
وحتديد النتائج املرغوب حتقيقها عند تطبيق واحد �أو �أكرث من تلك اال�سرتاتيجيات.
هذا ويختلف ا�ستخدام املعلومات اال�سرتاتيجية من م�ؤ�س�سة �إىل �أخرى ،واحتياج امل�ؤ�س�سة
للمعلومات اال�سرتاتيجية ،يرتبط بطبيعة ن�شاطها ،وهذا ينعك�س من خالل ما تتمتع به الإدارة
العليا من ر�ؤية ووجهة نظر ،كما ترتبط بنقاط القوة وال�ضعف يف امل�ؤ�س�سة ،ومبعايري النجاح
(((1
على م�ستوى امل�شاريع ،وباملعلومات عن املناف�سني وبالفر�ص والتهديدات البيئية.

(((نادية حبيب �أيوب ،منوذج عام لنظام املعلومات اال�سرتاتيجي ،جملة جامعة امللك �سعود ،العلوم الإداري��ة ،عدد  ،1جملد ،8الريا�ض،
� ،1996ص .121
(((1كمال رويبح ،درا�سة عن مدى وعي م�س�ؤويل ال�شركات الكويتية نحو ا�ستخدام املعلومات اال�سرتاتيجية ،درا�سة ميدانية ،املجلة
العربية للعلوم الإدارية ،جملد ،11عدد� ،2004 ،2ص.03
(�((1سليمان �صادق درمان ،دور خ�صائ�ص املعلومات اال�سرتاتيجية يف �صنع قرارات املزيج الت�سويقي ،بحث مقدم �إىل امل�ؤمتر  17جلمعية
املكتبات املتخ�ص�صة ،فرع اخلليج العربي ،م�سقط ،ى 8ـ  10مار�س � ،2011ص .07
(((1نادية حبيب �أيوب ،مرجع �سابق� ،ص .221
(((1علي ح�سني الزعبي ،مرجع �سابق� ،ص .20
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املطلب الثالث :فوائد املعلومات اال�سرتاتيجية
للمعلومات اال�سرتاتيجية عدة مزايا منها:

(((1

 1.1تغذية القرارات اال�سرتاتيجية مبعلومات دقيقة؛
 2.2حماكاة وتقليد امل�ؤ�س�سات املناف�سة الريادية؛
 3.3امل�ساعدة على معرفة احتياجات الزبائن وم�شاريع املناف�سني؛
 4.4حتديد الأ�سواق اجلديدة �أو حمتملة الدخول فيها؛
 5.5مواكبة التطورات ال�سريعة يف جمال تكنولوجيا املعلومات؛
 6.6معرفة قوانني املنظمات التي ينت�سب �أو �سينت�سب �إليها البلد م�ستقب ًال؛
 7.7قدرة امل�ؤ�س�سة على حتقيق النجاح والتفوق التناف�سي؛
 8.8تعطي املعلومات اال�سرتاتيجية حتذيرات تكتيكية عن امل�شكلة التي ميكن �أن حتدث.

الدور الذي ي�ؤديه نظام املعلومات اال�سرتاتيجية يف حياة امل�ؤ�س�سات ،ي�ستوجب التعرف على
هذا النظام ،من خالل درا�سة ماهية نظام املعلومات اال�سرتاتيجية ،ومكوناته ،وخ�صائ�صه.
املطلب الأول :تعريف نظام املعلومات اال�سرتاتيجية

هناك الكثري من الباحثني الذين تطرقوا �إىل تعريف نظم املعلومات اال�سرتاتيجية ،وكل ح�سب
وجهة نظره ،و�سنتناول �أهم هذه التعريفات فيما يلي:
نظام املعلومات اال�سرتاتيجية؛ هو ذلك النظام الذي �صمم خ�صي�صا مل�ساعدة امل�ؤ�س�سة ،يف
(((1
احل�صول على امليزة التناف�سية� ،أو مل�ساعدتها يف حتقيق موقع تناف�سي يف ال�سوق.
كما �أن نظم املعلومات اال�سرتاتيجية؛ هي النظم املعلوماتية التي تزود �إدارة امل�ؤ�س�سة باملعلومات
اال�سرتاتيجية( ،ال�شاملة ،اجلوهرية ،التنب�ؤية) ،عن املنتجات واخلدمات املناف�سة ،ومعلومات
عن البيئة التناف�سية ،من مناف�سني وعمالء وموردين وغريهم ،والتي ت�ساعد على و�ضع
(((1
اال�سرتاتيجية التناف�سية ،وبالتايل حتقيق امليزة اال�سرتاتيجية ،عن مناف�سيها يف ال�سوق.
وجند �أن كل من«جون�سن» و«كاريكو» و�ضعا تعريفا لنظام املعلومات اال�سرتاتيجية؛ على �أنه؛
نظام ميكن له �إيجاد �أ�ساليب تغيري قواعد اللعبة ،بحيث ي�صبح بالإمكان ا�ستخدام موارد نظام
(�((1سلمان �صادق درمان ،مرجع �سابق� ،ص .09
(((1غ�سان عي�سى العمري� ،سلوى �أم�ين ال�سمرائي ،نظم املعلومات اال�سرتاتيجية (مدخل ا�سرتاتيجي معا�صر) ،دار امل�سرية للن�شر
والتوزيع ،عمان� ،2008 ،ص .84
(�((1سليم احل�سنية ،نظم املعلومات الإدارية (منا) ،مرجع �سابق� ،ص .358
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املبحث الثاين :ماهية نظام املعلومات اال�سرتاتيجية
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املعلومات اال�سرتاتيجية ،ليتم الفوز باللعبة.
ويعرف نظام املعلومات اال�سرتاتيجية؛ على �أنه النظام الذي ي�ستطيع �أن يوفر للم�ؤ�س�سة،
خدمات ومنتجات تناف�سية ،حتقق لها تقدما ا�سرتاتيجيا على املناف�سني يف ال�سوق ،وهو
نظام يحفز االبتكار الإداري ،ويح�سن كفاءة العمليات ،ويبني موارد معلومات ا�سرتاتيجية
(((1
للم�ؤ�س�سة.
ولقد و�ضعت «نان�سي ووندر» مفهوما لنظام املعلومات اال�سرتاتيجية ،من خالل ثالث خ�صائ�ص
(((1
هي:
�أ ـ نظام املعلومات اال�سرتاتيجية؛ يغري كثريا يف �أداء امل�ؤ�س�سة ،وذلك وفق م�ؤ�شر واحد �أو
�أكرث ،حيث يعد حجم الت�أثري �أحد املعايري يف التمييز بني نظم املعلومات اال�سرتاتيجية ،ونظم
املعلومات التقليدية� ،أي ما حتققه نظم املعلومات التقليدية من عائد ،ميكن للنظم اال�سرتاتيجية
�أن حتقق �أ�ضعاف ذلك.
ب ـ ي�سهم نظام املعلومات اال�سرتاتيجية ،يف حتقيق غايات و�أهداف امل�ؤ�س�سة اال�سرتاتيجية،
حيث يكون النظام ا�سرتاتيجيا� ،إذا كان هو �أحد املكونات اال�سرتاتيجية القليلة ذات الأهمية
الكربى ،يف م�س�ألة حتقيق �أهداف وغايات امل�ؤ�س�سة بنجاح.
ج ـ يعد النظام ا�سرتاتيجي ًا؛ �إذا �أ�سهم وب�شكل �أ�سا�سي بتغيري طريقة ال�شركة يف �إجناز
الن�شاطات� ،أو طريقة قيامها باملناف�سة� ،أو طريقة تعاملها مع العمالء واملوردين ،فالنظام الذي
يفتح قناة توزيع جديدة �أمام منتجات امل�ؤ�س�سة ،يعد نظاما ا�سرتاتيجيا.
ً
ومن خالل ما تقدم من وجهات نظر ،ميكن القول �إن نظام املعلومات ،يعد ا�سرتاتيجيا� ،إذا كانت
خمرجاته تعد ا�سرتاتيجية ،وت�ستند �إليها الإدارة العليا يف اتخاذ قراراتها ،املتعلقة باملناف�سة
مع امل�ؤ�س�سات الأخرى ،وبالتايل يتم الرتكيز على ت�شكيل اال�سرتاتيجية التناف�سية ،واملوقف
التناف�سي� ،سواء كان هناك تقدم حمقق �أو غري حمقق ،ودور نظم املعلومات اال�سرتاتيجية
يتمثل يف املحافظة على ذلك التقدم و�إدامته� ،أو دعم حتقيق تقدم تناف�سي ،والإ�سهام يف تقلي�ص
الفجوة التناف�سية بني امل�ؤ�س�سة وامل�ؤ�س�سات الأخرى ،ومن خالل جعل امل�ؤ�س�سة ،تلحق بركب
امل�ؤ�س�سات املناف�سة ،ويتم ذلك من خالل تزويد امل�ؤ�س�سة باملعلومات اال�سرتاتيجية ،التي يتطلبها
اتخاذ القرارات اال�سرتاتيجية املتعلقة باملناف�سة.
ونظام املعلومات اال�سرتاتيجية ،يختلف عن باقي النظم التقليدية ،ب�أنه يتناول جوانب
ا�سرتاتيجية ،مثل الفر�ص والتهديدات يف البيئة اخلارجية (التناف�سية) ،وجوانب القوة
وال�ضعف يف البيئة الداخلية� ،أي �أنه ي�سهم �إ�سهاما جوهريا يف التحليل اال�سرتاتيجي ،الذي
ي�ساعد الإدارة العليا باتخاذ القرارات اال�سرتاتيجية ،خ�صو�ص ًا ما يتعلق باملزايا التناف�سية.
(((1

(((1عمار عبد الوهاب ال�صباغ ،علم املعلومات ،مكتبة دار الثقافة للن�شر والتوزيع ،عمان� ،1998 ،ص .153
(((1عماد ال�صباغ ،نظام املعلومات اال�سرتاتيجي ،جملة جامعة امللك �سعود ،للعلوم الإدارية العدد ،2املجلد ،11الريا�ض� ،1999،ص .208
(((1علي ح�سني الزعبي ،مرجع �سابق� ،ص .20
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املطلب الثاين :مكونات نظام املعلومات اال�سرتاتيجية

(((2املرجع نف�سه� ،ص .42
(((2املرجع نف�سه� ،ص  43ـ .45
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يتكون نظام املعلومات اال�سرتاتيجية من معلومات ا�سرتاتيجية خا�صة ،وتغطي البيئتني
اخلارجية (عامة وتناف�سية) والداخلية ،بحيث تعطي درجة ترابط وتكامل هذه املكونات للنظام
�صفة الفعالية ،على اعتبار �أن النظام ،ومن خالل تلك املخرجات املعلوماتية املتكاملة ،يحقق
الأهداف والغايات ،التي ي�سعى �إىل حتقيقها� ،أال وهي ا�ستخدامه ك�سالح ا�سرتاتيجي تناف�سي،
ومن خالل ت�أثريه يف البيئة الداخلية واخلارجية ،ف�ض ًال عن اعتباره هو �أي�ض ًا ميزة تناف�سية
لدى امل�ؤ�س�سة ،عندما يكون ذو فعالية ،من خالل املعلومات املتكاملة التي يزود بها امل�ؤ�س�سة.
و�إذا كان دور نظام املعلومات اال�سرتاتيجية هو احل�صول على املعلومات من البيئة اخلارجية
�أو البيئة الداخلية للم�ؤ�س�سة ،ومعاجلتها طبقا ملتطلبات اال�ستعمال ،وو�ضعها يف تقارير �أو
خزنها ،ال�سرتجاعها عندما تكون هناك حاجة �إليها ((2(،ف�إن �أداء املهام املتعلقة ب�إدارة املعلومات
(((2
داخل امل�ؤ�س�سة ،ال تخرج عن �إطار العمليات الأربع الآتية:
1ــ جمع البيانات :ويتم يف هذه العملية احل�صول على البيانات من م�صادرها املختلفة،
الر�سمية وغري الر�سمية ،مع مراعاة توفر خ�صائ�ص هامة كال�صحة ،الدقة ،ال�شمول ،املرونة،
وتنا�سب التكلفة مع القيمة ،يف تلك البيانات ،ويتم تزويد امل�ؤ�س�سة بالبيانات اخلا�صة
باالجتاهات امل�ستقبلية ،واالحتماالت اخلا�صة بالبيئة ،عن طريق ا�ستخدام و�سائل املراقبة
البيئية (التنب�ؤ والتحليل).
2ــ معاجلة البيانات :حيث يتم حتويل البيانات ،من هيئتها الأولية� ،إىل معلومات ا�سرتاتيجية،
ذات معنى وقيمة ،وهذه العملية يتم تق�سيمها �إىل ت�صنيف البيانات ،وتركيبها ،وتلخي�صها،
ومعاجلتها واختيارها ،ف�ض ًال عن ا�ستخراج النتائج ،حتى تكون جاهزة لال�ستخدام ،يف الوقت
املنا�سب من قبل امل�ستفيدين.
3ـــ تخزين املعلومات� :إن احلاجة للمعلومات ال تنتهي مبجرد ا�ستخدامها ملدة معينة ،وحيث
�إن هناك بع�ض املعلومات التي ال ت�ستخدم مبجرد ا�ستخراجها ،ف�إنه من املهم جد ًا تخزين تلك
املعلومات حلني ظهور احلاجة �إليها.
4ــ ا�سرتجاع املعلومات :وهي العملية اخلا�صة با�سرتجاع املعلومات التي مت تخزينها ،عند
ظهور احلاجة �إليها من قبل امل�ستفيدين ،ويجب مراعاة عامل التوقيت ،عند ا�سرتجاع املعلومات،
حتى ال تفقد املعلومات الفائدة املرجوة منها� ،إذا ت�أخرت عن توقيت احلاجة �إليها.
وامل�ؤ�س�سة التي تتلقى املعلومات وتقوم بتحليلها وتوزيعها� ،إىل مراكز القرار املنا�سبة ،وب�صورة
�أ�سرع من مناف�سيها ،ميكنها ذلك من حتقيق ميزة تناف�سية ،وخا�صة يف البيئات املتغرية ب�سرعة
وبا�ستمرار.
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املطلب الثالث :دور نظم املعلومات اال�سرتاتيجية

دور نظام املعلومات اال�سرتاتيجية ال يقت�صر فقط على امل�ساعدة يف م�سح البيئة وال�سيطرة
على الأن�شطة الداخلية للم�ؤ�س�سة ،و�إمنا ميكن �أن يكون �سالح ًا ا�سرتاتيجي ًا ،ومثلما ميكن �أن
يكون نقطة قوة ،فهو �أي�ض ًا ميكن �أن يكون نقطة �ضعف يف امل�ؤ�س�سة ،وميكن لنظام املعلومات
(((2
اال�سرتاتيجية� ،أن يحقق ثالثة �أغرا�ض �أ�سا�سية هي:
 1ـ يوفر �إ�شارات حتذير مبكرة حلدوث امل�شكالت داخل وخارج امل�ؤ�س�سة ،حيث تكون هناك قاعدة
بيانات لنظام املعلومات اال�سرتاتيجية (جمع ،ت�صنيف ،معاجلة ،تخزين و�إعادتها لال�ستخدام
من طرف امل�ستفيد النهائي) وقاعدة البيانات هذه واملتمثلة ببنك املعلومات الر�سمية وم�صادر
البيانات غري الر�سمية التي من خالل ما تزود به امل�ؤ�س�سة من بيانات ا�سرتاتيجية حول البيئة
الداخلية واخلارجية ،ت�ساعد على القيام بعملية التحليل والتقييم اال�سرتاتيجي ،ف�ضال عن
م�ساعدة متخذي القرار على التنب�ؤ حيث ال يكفي التحليل لوحده ،وبنا ًء عليه ميكن ت�شخي�ص
نقاط القوة وال�ضعف يف البيئة الداخلية والفر�ص والتهديدات يف البيئة اخلارجية ،وهذا ال يتم
بال�صورة اال�سرتاتيجية �إال �إذا توفر نظام للمعلومات ي�ؤدي دوره بكفاءة وفعالية.
 2ـ يوفر نظام املعلومات اال�سرتاتيجية ،من خالل خمرجاته املعلومات اال�سرتاتيجية ال�ضرورية
للإدارة التخاذ القرارات اال�سرتاتيجية غري املربجمة ،حيث �إنه بعد القيام بعملية التحليل
اال�سرتاتيجي للبيئة (الداخلية واخلارجية) ميكن القيام بعملية التقييم للبيئة وو�ضع التقارير
عنها.
 3ـ ي�ساعد متخذي القرارات ـ على اختالف م�ستوياتهم ـ يف اتخاذ القرارات املربجمة ،حيث �إن
نظام املعلومات اال�سرتاتيجية ،ال ينح�صر مهمته يف تقدمي املعلومات اال�سرتاتيجية للإدارة
العليا فقط ،و�إمنا �أي�ضا ميكن �أن يقوم بتقدمي اخلدمات املعلوماتية� ،إىل جميع امل�ستويات
الإدارية ،التخاذ القرارات املربجمة.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن الهدف من وراء احل�صول على معلومات ا�سرتاتيجية ،تتعلق بنقاط
القوة وال�ضعف الداخلية ،ومن �أجل مقابلتها بالفر�ص والتهديدات اخلارجية ،وذلك لكي ت�ساعد
(((2
امل�ؤ�س�سة يف عملية �صنع القرار اال�سرتاتيجي ،واملتمثل يف ر�سم ا�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة.

(((2دافيد هنجر ،وتوما�س وهلني ،مرجع �سابق� ،ص .209

4ThEd, Saunders College Publishing, ,)((2(Higgins James M, Vincze Julian W, Strategic Management (Text And Cases
.71 p ,1989 ,USA
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املبحث الثالث :املزايا التناف�سية و�شركات التامني الإ�سالمية
يحظى مفهوم امليزة التناف�سية ،باهتمام كبري يف جمال الإدارة اال�سرتاتيجية ،فهي متثل
العن�صر اال�سرتاتيجي احلرج ،الذي يقدم فر�صة جوهرية لكي حتقق امل�ؤ�س�سة ربحية متوا�صلة،
باملقارنة مع مناف�سيها ،وح�سب بع�ض كتاب الإدارة ،ف�إن عملية الإدارة اال�سرتاتيجية� ،أ�صبحت
تعرف ب�أنها �إدارة امليزة التناف�سية ،وتعترب امليزة التناف�سية جوهر �أداء امل�ؤ�س�سة ،لأن النجاح
يف امل�ستقبل� ،سوف يعتمد على قدرة امل�ؤ�س�سات ،على �إيجاد مناذج جديدة للميزة التناف�سية،
ولأن امليزة التناف�سية مع مرور الزمن ت�صبح �ضرورة تناف�سية ،ولي�ست ميزة� ،إذا ما �أرادت
امل�ؤ�س�سة البقاء واال�ستمرار.
املطلب الأول :تعريف امليزة التناف�سية وخ�صائ�صها

.28 p ,.1985 ,((2(Michael Porter, Competitive Advantage creating and Sustaining Superior Performance, New York

( ((2علي ال�سلمي� ،إدارة املوارد الب�شرية اال�سرتاتيجية ،دار غريب للن�شر والطباعة ،القاهرة ،م�صر� ،2001 ،ص .104
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 1ـ تعريف امليزة التناف�سية :لقد تباينت تعريفات امليزة التناف�سية ،بني الكتاب والباحثني ،فمنهم
من ينظر �إىل امليزة التناف�سية ،من خالل الكفاءة والفاعلية ،لأداء امل�ؤ�س�سة لأن�شطتها ،مقارنة
باملناف�سني ،والبع�ض الآخر ركز على عن�صري القيمة والزمن يف تعريفه للميزة التناف�سية،
والكل ي�ؤكد على �ضرورة �أن تخلق امليزة التناف�سية قيمة للم�ؤ�س�سة ،ي�شعر بها الزبائن ،وعلى �أال
تكون م�ؤقتة ،ومنهم من انطلق يف تعريفه للميزة التناف�سية ،من حيث التكلفة ،فامل�ؤ�س�سة حتقق
امليزة التناف�سية ،من خالل تخفي�ض تكاليفها الكلية.
ويعد «مايكل بورتر» �أهم الباحثني يف جمال الإدارة اال�سرتاتيجية ،وحتليل امليزة التناف�سية
للم�ؤ�س�سات ،وهو يرى �أن امليزة التناف�سية ،تن�ش�أ �أ�سا�س ًا من القيمة ،التي ت�ستطيع م�ؤ�س�سة ما
�أن تخلقها لزبائنها ،بحيث ميكن �أن ت�أخذ �شكل �أ�سعار �أقل ،بالن�سبة لأ�سعار املناف�سني ،مبنافع
واع الزيادة ال�سعرية املفرو�ضة(،((2
مت�ساوية ،وبتقدمي منافع متفردة يف املنتج ،تعو�ض ب�شكل ٍ
�أي �أن امليزة التناف�سية ،تن�ش�أ مبجرد تو�صل امل�ؤ�س�سة �إىل اكت�شاف طرق جديدة� ،أكرث فعالية ،من
تلك امل�ستعملة من قبل املناف�سني ،حيث يكون مبقدورها ،جت�سيد هذا االكت�شاف ميداني ًا.
وتعرف امليزة التناف�سية ب�أنها :املهارة �أو التقنية �أو املورد املتميز ،الذي يتيح للم�ؤ�س�سة،
�إنتاج قيم ومنافع للعمالء ،تزيد عما يقدمه لهم املناف�سون ،وي�ؤكد متيزها واختالفها عن ه�ؤالء
املناف�سني ،من وجهة نظر العمالء ،الذين يتقبلون هذا االختالف والتميز ،حيث يحقق لهم املزيد
(((2
من املنافع والقيم ،التي تتفوق على ما يقدمه لهم املناف�سون الآخرون.
كما تعرف ب�أنها :كل ما تخت�ص به امل�ؤ�س�سة ،دون غريها من امل�ؤ�س�سات ،وما يعطي قيمة م�ضافة
�إىل العمالء ،ب�شكل يزيد �أو يختلف عما يقدمه املناف�سون يف ال�سوق ،بحيث ت�ستطيع امل�ؤ�س�سة،
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تقدمي جمموعة من املنافع �أكرث من املناف�سني� ،أو تقدمي نف�س املنافع ب�سعر �أقل.
كما تعرف امليزة التناف�سية ب�أنها :قدرة امل�ؤ�س�سة على حتقيق حاجات امل�ستهلك� ،أو القيمة
التي يتمنى احل�صول عليها من املنتج ،مثل اجلودة العالية ،وبالتايل فهي ا�ستثمار ملجموعة
الأ�صول املالية والب�شرية والتكنولوجية ،بهدف �إنتاج قيمة للعمالء تلبي احتياجاتهم ،ويف
�سياق �آخر ينظر �إىل امليزة التناف�سية ،على �أنها جمموعة املهارات ،والتكنولوجيات ،والقدرات،
التي ت�ستطيع الإدارة تن�سيقها وا�ستثمارها ،بهدف �إنتاج قيم ومنافع للعمالء� ،أعلى مما يحققه
(((2
املناف�سون ،وت�أكيد حالة من التميز واالختالف ،فيما بني امل�ؤ�س�سة ومناف�سيها.
وت�شري امليزة التناف�سية� ،إىل املجاالت التي ميكن للم�ؤ�س�سة� ،أن تناف�س فيها غريها بطريقة
�أكرث فعالية ،وبهذا فهي متثل نقطة قوة ،تت�سم بها امل�ؤ�س�سة دون مناف�سيها ،يف �أحد �أن�شطتها
الإنتاجية� ،أو الت�سويقية� ،أو التمويلية� ،أو فيما يتعلق مبواردها وكفاءاتها الب�شرية ،فامليزة
التناف�سية ،تعتمد على نتائج فح�ص ،وحتليل ،كل من نقاط القوة وال�ضعف الداخلية� ،إ�ضافة �إىل
(((2
الفر�ص واملخاطر املحيطة وال�سائدة يف بيئة امل�ؤ�س�سة ،مقارنة مبناف�سيها.
وتعرف امليزة التناف�سية على �أنها؛ ذلك املفهوم اال�سرتاتيجي ،الذي يعك�س الو�ضع التناف�سي،
الن�سبي وامل�ستمر مل�ؤ�س�سة ما� ،إزاء مناف�سيها ،بحيث يتجلى يف �شكل تقدمي منتجات ذات
خ�صائ�ص متفردة ،يكون معها العميل م�ستعدا للدفع �أكرث� ،أو تقدمي منتجات ال تقل قيمة،
عن منتجات املناف�سني ،وب�أ�سعار �أقل ،وبهذا املعنى؛ يعترب تطوير امليزة التناف�سية ،هدفا
ا�سرتاتيجيا ،ت�سعى امل�ؤ�س�سة االقت�صادية �إىلحتقيقه ،من خالل الأداء املتميز ،للموارد الداخلية،
والكفاءات اال�سرتاتيجية ،ذات املعرفة الكامنة� ،ضمن خمتلف �أنظمة ،و�أن�شطة ،وا�سرتاتيجيات،
وعمليات امل�ؤ�س�سة ،مبا ي�ؤدي �إىل تخفي�ض التكاليف ،وحت�سني اجلودة ،وزيادة احل�صة
(((2
ال�سوقية ،وتعظيم الربحية على املدى الطويل.
من خالل التعاريف ال�سابقة ميكن القول ب�أن امل�ؤ�س�سة متتلك ميزة تناف�سية� ،إذا كانت لديها
القدرة على خلق قيمة لزبائنها ،من خالل تبني ا�سرتاتيجية تناف�سية ذكية وفعالة ،ت�ؤكد متيزها
واختالفها عن مناف�سيها ،ومتكنها من مواجهتهم ،وزيادة ح�صتها ال�سوقية ،وحتقيق �أرباح
ت�ضمن لها البقاء واال�ستمرار يف ال�سوق.
وبذلك ميكن �إبراز �أهمية امليزة التناف�سية يف العنا�صر الآتية:
ـ خلق قيمة للعمالء ،تلبي احتياجاتهم ،وت�ضمن والءهم ،وتدعم وحت�سن �سمعة ،و�صورة
(((2

( ((2طلعت �أ�سعد عبد احلميد ،الت�سويق الفعال (الأ�سا�سيات والتطبيق) ،م�ؤ�س�سة الإعالن املتحدة ،بالقاهرة ،ط ،09م�صر� ،1999 ،ص
.190
( ((2نبيل خليل مر�سي ،امليزة التناف�سية يف جمال الأعمال ،مركز الإ�سكندرية للكتاب ،م�صر� ،1998 ،ص .80
( ((2عبد احلميد عبد الفتاح املغربي ،الإدارة اال�سرتاتيجية (ملواجهة حتديات القرن  ،)21جمموعة النيل العربية ،القاهرة ،م�صر،1999 ،
�ص .27
(� ((2سماليل يح�ضية ،الت�سيري اال�سرتاتيجي لر�أ�س امل��ال الفكري وامليزة التناف�سية امل�ستدامة للم�ؤ�س�سة االقت�صادية ،جملة العلوم
الإن�سانية ،جامعة حممد خي�ضر ،ب�سكرة ،اجلزائر� ،2004 ،ص .07
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( ((3حممود الرو�سان� ،أثر العالقة بني امليزة التناف�سية واخليار اال�سرتاتيجي على الأداء الت�صديري (درا�سة حتليلية لأداء عينة من
املديرين العاملني يف �شركات الأدوية االردنية)� ،أطروحة دكتوراه ،غري من�شورة ،جامعة بغداد ،العراق� ،1997 ،ص .36
( ((3مرجع نف�سه� ،ص .37
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امل�ؤ�س�سة ،يف �أذهانهم؛
ـ حتقيق التميز اال�سرتاتيجي عن املناف�سني ،يف ال�سلع واخلدمات املقدمة �إىل العمالء،
مع �إمكانية التميز يف املوارد ،والكفاءات ،واال�سرتاتيجيات املنتهجة ،يف ظل بيئة
�شديدة التناف�سية؛
ـ حتقيق �أكرب ح�صة �سوقية ممكنة للم�ؤ�س�سة ،وكذا ربحية عالية ،ت�ضمن البقاء،
واال�ستقرار يف ال�سوق.
2ــ خ�صائ�ص امليزة التناف�سية :عند احلديث عن خ�صائ�ص امليزة التناف�سية ،البد من الرتكيز
يف املقام الأول؛ على م�س�ألة دميومة وا�ستمرار امليزة التناف�سية ،فامليزة التناف�سية ،ال تنتهي
مبجرد قدرة املناف�سني على تقليدها� ،أو حماكاة ما ت�ستند �إليه هذه امليزة ،و�إذا ما �أرادت امل�ؤ�س�سة؛
�أن حتافظ على امليزة التناف�سية ،بجعلها �أكرث ا�ستمرارية ،يجب عليها �أن تبني ا�سرتاتيجيات،
(((3
جتعل عملية تقليد امليزة التناف�سية �شديدة ال�صعوبة ،ومرتفعة التكلفة بالن�سبة للمناف�سني.
(((3
وميكن تلخي�ص خ�صائ�ص امليزة التناف�سية يف العنا�صر الآتية:
ـ امليزة التناف�سية ن�سبية ولي�ست مطلقة ،وتتحقق باملقارنة مع املناف�سني.
ـ ت�ؤدي امليزة التناف�سية �إىل التفوق ،والأف�ضلية للم�ؤ�س�سة ،على امل�ؤ�س�سات املناف�سة؛
ـ تنبع امليزة التناف�سية ،من داخل امل�ؤ�س�سة ،وحتقق قيمة لها.
ـ تنعك�س امليزة التناف�سية ،يف كفاءة �أداء امل�ؤ�س�سة لأن�شطتها� ،أو يف قيمة ما تقدمه
للزبائن� ،أو كليهما.
ـ يجب �أن يكون للميزة التناف�سية ،دور يف الت�أثري يف الزبائن ،و�إدراكهم للأف�ضلية ،ملا
تقدمه امل�ؤ�س�سة من منتجات ،وحتفزهم لل�شراء منها.
ـ تتحقق امليزة التناف�سية ملدة طويلة ،وال تزول ب�سرعة ،عندما يتم تطويرها وجتديدها.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن امليزة التناف�سية ،قلما تتحقق من عمل ن�شاط حمدد ،فامل�ؤ�س�سة ال تتمتع
مبيزة تناف�سية م�ستدامة فقط ،كونها تتمتع بت�صميم جيد للمنتج� ،أو حتظى بقوة بيعيه فعالة
فقط ،ويف الواقع هذه الأنواع من امليزات التناف�سية ،ي�سهل تقليدها من طرف املناف�سني ،وامليزة
التناف�سية امل�ستدامة ،تت�أتى من منظومة من الن�شاطات ،املتكاملة مع بع�ضها بع�ض ًا ،ويحدث هذا
التكامل ،عندما ي�ؤدي �إجناز عمل �أو ن�شاط حمدد� ،إىل خلق ميزة يف �إجناز ن�شاطات �أخرى ،ذات
عالقة.
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املطلب الثاين :م�صادر امليزة التناف�سية و�أ�س�س بنائها

1ــ م�صادر امليزة التناف�سية :ميكن تق�سيم م�صادر امليزة التناف�سية� ،إىل م�صدرين �أ�سا�سيني
هما :التفكري اال�سرتاتيجي ،ومدخل املوارد ،ك�أ�سا�س لتحقيق امليزة التناف�سية.
�أ ـ التفكري اال�سرتاتيجي و�سيلة لبناء امليزة التناف�سية :بق�صد حتديد م�سارها ،وتفادي امل�ؤ�س�سة
لالرتباك الناجم عن مواجهة امل�شكالت بحيث تعمد امل�ؤ�س�سة �إىل التفكري يف �إيجاد حلول
لها ،واخلروج من الو�ضعيات احلرجة ،باال�ستعانة با�سرتاتيجيات معينة للتناف�س ،بهدف
حتقيق �أ�سبقية على مناف�سيها ،من خالل احليازة على ميزة� ،أو مزايا تناف�سية ،من خالل ثالث
(((3
ا�سرتاتيجيات �أ�سا�سية ،والتي يطلق عليها بورتر اال�سرتاتيجيات العامة للتناف�س.
• ا�سرتاتيجية قيادة التكلفة :تركز هذه اال�سرتاتيجية ،على �إنتاج منتجات منطية ،بتكلفة
منخف�ضة جد ًا للوحدة ،وتقدم للم�ستهلكني احل�سا�سني لل�سعر ،وتقليل التكلفة ،يكون مع املحافظة
على م�ستوى مقبول من اجلودة.
• ا�سرتاتيجية التمييز :تهدف هذه اال�سرتاتيجية ،لإنتاج �سلع وخدمات متميزة ،على م�ستوى
ال�صناعة ككل ،وتوجهها للم�ستهلكني غري احل�سا�سني ن�سبيا لل�سعر ،وبالتايل ف�إن العميل يقبل �أن
يدفع فيها �سعر ًا �أعلى من املعتاد.
• ا�سرتاتيجية الرتكيز :وتهدف هذه اال�سرتاتيجية� ،إىل �إنتاج �سلع وخدمات ت�شبع حاجات
جمموعات �صغرية من امل�ستهلكني ،حيث تركز امل�ؤ�س�سة يف هذه اال�سرتاتيجية ،على �شريحة
معينة من ال�سوق ،وحتاول تلبية طلباتهم ،وتهدف امل�ؤ�س�سة يف هذه احلالة؛ �إىل حتقيق التميز،
يف املنتجات� ،أو ال�سعر� ،أو كليهما.
ب ـ مدخل املوارد ك�أ�سا�س لبناء امليزة التناف�سية� :إذا كان امتالك ا�سرتاتيجية جيدة ،تدعم امليزة
التناف�سية يف امل�ؤ�س�سة ،ف�إنه البد من وجود املوارد ،والكفاءات العالية ،ل�ضمان النجاح ،لأن
املناف�سة مل تعد تقت�صر على و�ضع اال�سرتاتيجيات التناف�سية ،بل امتدت �إىل �ضرورة البحث
(((3
والتطوير ،ب�صفة دائمة وم�ستمرة ،باالعتماد على املوارد والكفاءات.
ويتطلب جت�سيد اال�سرتاتيجية ،املوارد والكفاءات ال�ضرورية لذلك ،ومن ثم ف�إن احليازة على
املوارد والكفاءات باجلودة املطلوبة ،وا�ستغاللها ا�ستغال ًال �أمثل ،ي�ؤمنان وب�شكل كبري جناح
اال�سرتاتيجية ،باعتبار حتول املناف�سة� ،إىل مناف�سة معتمدة على املوارد والكفاءات.
2ــ �أ�س�س بناء امليزة التناف�سية :وهي الأ�س�س العامة لبناء املزايا التناف�سية ،التي ميكن لأي
م�ؤ�س�سة �أن تتبناها ،بغ�ض النظر عن جمالها ال�صناعي� ،أو املنتجات واخلدمات ،التي تنتجها
(((3
وت�ؤديها ،وهذه الأ�س�س العامة هي:
.((3(Michael Porter, Competitive Advantage creating and Sustaining Superior Performance, OP - CIT, p183
(Ibid, p185. ((3

( ((3هل �شارلز ،جونز جاريث ،الإدارة اال�سرتاتيجية (مدخل متكامل) ،ترجمة رفاعي حممد رفاعي ،حممد �سيد �أحمد عبد املتعال ،دار
املريخ لن�شر ،الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية� ،2001 ،ص  196ـ .201
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�أــ الكفاءة املتميزة :امل�ؤ�س�سة �أداة لتحويل املدخالت �إىل خمرجات ،واملدخالت هي عوامل
�أ�سا�سية للإنتاج ،مثل العمالة ،واملوارد الطبيعية ،ور�أ�س املال ،والتنظيم ،واملهارة التكنولوجية،
�أما املخرجات فهي عبارة عن ال�سلع واخلدمات ،التي تنتجها امل�ؤ�س�سة ،و�إن �أب�سط قيا�س للكفاءة،
يتمثل يف مقدار املدخالت املطلوبة ،لإنتاج خمرجات معينة ،وذلك يعني �أن الكفاءة ،ت�ساوي
املخرجات على املدخالت ،وكلما كانت امل�ؤ�س�سة �أكرث كفاءة ،قل مقدار املدخالت املطلوبة ،لإنتاج
خمرجات معينة ،و�إن �أهم مكونات الكفاءة ،بالن�سبة لكثري من امل�ؤ�س�سات ،يتج�سد يف �إنتاجية
املوظف ،ذلك العن�صر الذي يقا�س عادة باملخرجات ،بالن�سبة لكل موظف ،مع �أخذ الثوابت يف
احل�سبان ،ف�إذا ما حققت امل�ؤ�س�سة ،م�ستوى عال من �إنتاجية املوظف ،يف جمال معني ،ف�سوف
حتقق امل�ستوى الأدنى ،من تكاليف الإنتاج ،مبعنى �آخر؛ �ستمتلك امل�ؤ�س�سة ،ميزة تناف�سية
مرتكزة على التكلفة.

ب ــ اجلودة :املنتجات �أو اخلدمات ذات اجلودة ،هي ال�سلع واخلدمات التي ميكن االعتماد عليها،
والثقة بها لإجناز الوظائف امل�صممة لأدائها ،وحتقيق امل�ؤ�س�سة مل�ستويات عالية ،من اجلودة يف
منتجاتها وخدماتها؛ �سيزيد من قيمة هذه املنتجات واخلدمات بالن�سبة لعمالئها ،و�سيمكنها من
فر�ض� ،سعر �أعلى ملنتجاتها ،مما ي�ؤدي لتحقيق ميزة تناف�سية للم�ؤ�س�سة ،بل ميكنها من البقاء
واال�ستمرار.
جــ الإبداع :وي�شري �إىل كل تقدم ،يطر�أ على منتجات� ،أو خدمات امل�ؤ�س�سة ،وهياكلها و�أ�ساليبها
الإدارية ،وا�سرتاتيجيتها ،مبعنى �أنه يتحقق من خالل تقدمي منتج جديد� ،أو العمل ب�أ�سلوب
جديد ،خمتلف عن املناف�سني ،ويعد التجديد �أحد الأ�س�س البنائية للميزة التناف�سية ،الذي ي�سمح
للم�ؤ�س�سة �أن تتميز ،وبالتايل تفر�ض �أ�سعار ًا عالي ًة� ،أو تخف�ض تكاليف �إنتاجها.
دــ اال�ستجابة حلاجات العميل :ت�ستطيع امل�ؤ�س�سة �أن حتقق ميزة تناف�سية ،من خالل قدرتها
على تقدمي و�إنتاج �سلع وخدمات ،ت�شبع احتياجات عمالئها ،ب�شكل �أف�ضل من مناف�سيها ،وبالتايل
�سي�صبح هناك مواءمة ،ما بني هذه ال�سلع واخلدمات ،مع املطالب الفردية� ،أو اجلماعية ،وميكن
اعتبار اجلودة والتجديد ،جوانب مكملة لال�ستجابة حلاجات الزبون ،وحتقيق اال�ستجابة
املتفوقة للعمالء ،تتطلب ح�سا�سية عالية ،ومعرفة دقيقة بالعمالء �أو ًال ،ثم ثاني ًا الرتكيز على
االحتياجات ،التي ميكن �إدراكها ،بهدف حتقيق م�ستوى معني ،ي�صعب حتقيقه من قبل املناف�سني،
واالهتمام بالتنويع ،يف ت�شكيلة املنتجات واخلدمات ،التي تتكيف واحتياجات و�أذواق العمالء،
وال�سرعة يف ت�صميم املنتجات واخلدمات ،التي تلبي تطور احتياجات ،و�أذواق العمالء املتغرية،
و�إال �أ�صبح املنتج الذي تقدمه امل�ؤ�س�سة ،راكد ًا وغري مطلوب من العمالء.
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املطلب الثالث :نظام املعلومات كمورد ا�سرتاتيجي للميزة التناف�سية

حتى تتمكن امل�ؤ�س�سة من حتقيق �أهدافها ،يجب �أن تبني نظام ًا معلوماتي ًا ا�سرتاتيجي ًا ،ي�سمح لها
با�ستغالل الفر�ص ،ومواجهة التهديدات يف البيئة اخلارجية ،وا�ستغالل نقاط القوة ،ومواجهة
نقاط ال�ضعف ،يف البيئة الداخلية ،واحل�صول على مزايا تناف�سية ،تعزز بها مركزها التناف�سي
الريادي ،ولن يت�أتى ذلك� ،إال بتوفري املعلومة ذات اجلودة الالزمة ،ويف الوقت املنا�سب ـ والتي
ت�سمح باتخاذ القرارات الر�شيدة ،والتفاعل ب�أق�صى �سرعة ،مع تطورات وتغريات املحيط
الداخلي ،واخلارجي للم�ؤ�س�سة ،وحتى ندرك الدور الرئي�سي لنظام املعلومات ،يف تعزيز
املزايا التناف�سية� ،ستتناول الدرا�سة يف هذا املبحث بع�ض �إ�سهامات نظام املعلومات ،يف حتقيق
امليزة التناف�سية ،وكذا الت�أثري اال�سرتاتيجي لنظم املعلومات ،بالإ�ضافة للدور الرئي�سي لنظام
املعلومات اال�سرتاتيجية ،يف حتقيق املزايا التناف�سية.
1ــ �إ�سهامات نظم املعلومات يف حتقيق امليزة التناف�سية :يعد �إن�شاء نظام معلومات ،حتدي ًا
كبري ًا �أمام امل�ؤ�س�سة ،خا�صة ال�صغرية منها ،غري �أن التمكن من و�ضع �أ�س�س ،لهذا النظام داخل
امل�ؤ�س�سة ،يقدم لها الكثري من الفوائد والإ�سهامات ،يف بناء ميزة تناف�سية قويةومنها الآتي:
�أــ اخت�صار وقت ت�سويق املنتج :يعد وقت الو�صول �إىل ال�سوق عامال حا�سما يف حتقيق املزايا
التناف�سية ،وبخا�صة عند طرح املنتجات اجلديدة ،وعلى العموم هناك ثالثة عوامل حا�سمة،
ت�ؤدي دور ًا كبري ًا يف حتديد ال�سرعة التي من خاللها ميكن طرح املنتج يف ال�سوق ،وهي:
ـ الوقت املطلوب لإجناز املهام ،مثل الت�صميم الهند�سي ،الت�صنيع وغريها؛
ـ الوقت امل�ستنفذ بني املهام املنجزة ،كما هو احلال بالن�سبة للت�صميم املعاد ،عندما يبقى
يف االنتظار عند مهند�سي الإنتاج ،حلني �إتاحة فر�صته يف الإنتاج؛
(((3
ـ الوقت امل�ستنفذ يف �إعادة العمل.
كما ي�شري خبري �آخر� ،أن التخفي�ض النموذجي ،يف الوقت ال�ضائع الكلي للإنتاج ،قد ي�صل
�إىل ( )%40وبنف�س االجتاه ي�ؤكد «لوندونو»� ،أن مهند�سي الت�صميم ،ي�ستنفذون ما مقداره
( %25ـ  )%30من وقتهم ،يف تداول املعلومات ،والبحث عنها وا�سرتجاعها ،((3(.ويخت�صر نظام
معلومات املنتج ،هذه الأوقات على نحو كلي على الأغلب� ،إذ يحتاج املهند�س امل�صمم فقط ،ملعرفة
موقع وجود الت�صاميم املعادة �أو معلومات �أخرى ،وهي جميع ًا تكون متاحة ومي�سرة� ،إىل جانب
ا�ستبعاد مقدار الوقت امل�ستنفذ ،من قبل امل�صمم حلل امل�شكالت التي من املحتمل �أنه قد مت حلها
(((3
�سابق ًا ،وخا�صة املعروفة منها.
( ((3حممد عبد احل�سني �آل فرج الطائي ،مدخل �إىل نظم املعلومات الإدارية ،دار وائل للطباعة والن�شر ،عمان ،الأردن� ،2005 ،ص.253

(36)Philippe Boumard, Jean André Benvenuté, Compétitivité et Systèmes d’information, Dunod, France, 1998, p16.
(37)Ibid, p17.
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ـ تقلي�ص خماطر الف�شل ،من خالل توزيع املخاطرة مع الآخرين ،وجعل املعلومات متاحة
للأفراد املنا�سبني ،ويف الوقت املنا�سب؛
ـ ت�شجيع الفريق املخت�ص بحل امل�شكلة ،من خالل ال�سماح لكل فرد ،بتن�شيط �أفكار الأفراد
الآخرين ،با�ستخدام ت�سهيالت نقل الأفكار ،بهدف جعل اجلميع ،على علم ب�أنهم يبحثون
(((3علي ح�سن الزعبي ،مرجع �سابق� ،ص.173
(((3حممد عبد احل�سني �آل فرج الطائي ،مرجع �سابق� ،ص.257
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على الرغم من �صعوبة الإثبات والربهان على حتقيق هذه الأرقام بطريقة �أو ب�أخرى� ،إال �أن
امل�ؤ�س�سة حتى ولو متكنت من تقلي�ص �أجزاء حمددة فقط ،يف هذا الوقت ،ف�إنه ميكنها حتقيق
�آثار مهمة يف ربحيتها ،ويف ح�صتها ال�سوقية ،وهو ما �أ�شار �إليه «داري�س» :عندما �أكد على
وجود عالقة قوية بني ربحية امل�ؤ�س�سة ومنو ح�صتها ال�سوقية ،وبني �سرعة و�صول منتجاتها
�إىل ال�سوق ،وعليه ت�سعى امل�ؤ�س�سات جاهدة �إىل تركز مواردها على تقلي�ص الوقت ال�ضائع يف
(((3
�إي�صال منتجاتها �إىل ال�سوق.
ب ــ حت�سني �إنتاجية الت�صميم :يتيح نظام معلومات املنتج ،الأدوات املالئمة ،على النحو
الذي يزيد من �إنتاجية املهند�سني� ،إذ �إن وجود هذا النظام ،يوفر الأدوات ال�صحيحة ،للو�صول
�إىل هذه املعلومات بفعالية ،وت�شري الدرا�سات يف كثري من امل�ؤ�س�سات� ،إىل �أن ن�سبة كبرية من
الت�صاميم اجلديدة ،تتكون �إما من الأجزاء احلالية� ،أو من الأجزاء احلالية بعد �إجراء تعديالت
ب�سيطة عليها.
كما يتيح نظام معلومات املنتج� ،إمكانية الإدارة الأف�ضل للتغيريات الهند�سية ،من خالل �إمكانية
�إعداد موديالت� ،أو مناذج متعددة ،لأي ت�صميم ،وخزنها يف قاعدة املعلومات ،الأمر الذي يعني
�أن �إعادة الت�صميم ،ميكن �أن حت�صل دون التخوف ،من �أن النماذج ال�سابقة مت حذفها �أو فقدانها،
ف�ض ًال عن تقلي�ص عدد التغيريات الكلية املطلوبة ،لت�صميم املنتج خالل دورة تطويره ،والأكرث
�أهمية �أن احلجم الأكرب من التغيريات ،يح�صل يف اخلطوات املبكرة للت�صميم ،عندما يكون
ت�أثري وقت وتكلفة التغيري منخف�ضة ،على الرغم من �أن جزء ًا �صغري ًافقط من تكلفة الإنتاج الكلية
ت�ستنفذ يف عملية الت�صميم ،ف�إن قرار الت�صميم الذي ي�صنع يف املرحلة املبكرة من دورة حياة
(((3
املنتج ،ي�شكل جزء ًا مهم ًا من تكلفة الإنتاج الكلية.
ج ــ اال�ستخدام الأمثل ملهارات الفريق الإبداعية :يكون امل�صممون عادة حذرين ،عندما
يقدمون على اختيار الطريقة املالئمة حلل امل�شكلة ،لأن ت�ضحيات الوقت يف البحث عن احللول
البديلة ،تكون عالية جدا� ،إذ �أن�إن املخاطر املرتتبة عن �صرف وقت �إ�ضايف ،يف الو�صول �إىل
طريقة ت�صميم جديدة ،قد ال تعمل على نحو �سليم تكون غري مقبولة ،وبنا ًء عليه؛ ف�إن نظام
معلومات املنتج ،يتيح املجال لتحقيق الإبداع ،يف املجاالت الثالثة الآتية:
ـ التوا�صلية جلميع الوثائق ،واختيار النتائج املتعلقة بالتغيري يف املنتج ،واختيار
عمليات �إعادة الت�صميم ،و�أي�ضا الأخطاء املحتملة للت�صميم؛
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يف ذات امل�شكلة.
دــ التحكم الأف�ضل بامل�شاريع :ي�ستلزم تطوير املنتجات اجلديدة خماطر عالية ،وا�ستثمارات
مهمة يف الأموال ،والوقت ،والتعقيد مع معدل ف�شل عال ،لذلك يجب على �شركة الت�أمني �أن تركز
على التحكم الأف�ضل مب�شاريع تطوير املنتجات� ،إذ يعود ال�سبب الأ�سا�سي لت�أخر �أغلب م�شاريع
تطوير املنتج لي�س �إىل �سوء التخطيط؛ و�إمنا كونها تقع خارج نطاق ال�سيطرة ،ب�سبب احلجم
الهائل من البيانات التي تتولد عن امل�شروع ،حيث ي�سهم نظام معلومات املنتج يف �إبقاء امل�شروع
�ضمن نطاق ال�سيطرة ،من خالل التدفق امل�ستمر للبيانات واملعلومات ،والتنفيذ االلكرتوين
للإجراءات ،على النحو الذي يجعل من امل�ستحيل �إهمال عملية اجلدولة �أو جتاهلها.
ه ـ �إدارة اجلودة ال�شاملة :يتيح النظام الفر�صة لتوفري م�ستلزمات �إدارة اجلودة ال�شاملة ،من
خالل اعتماد جمموعة مرتا�صة ،من العمليات التدقيقية لدورة تطوير املنتج� ،إذ ميكن �إر�ساء
العديد من القواعد والأ�س�س لإدارة اجلودة ال�شاملة ،ي�ضاف �إىل ذلك؛ �أن هناك �سبب جتاري
قوي ،يف ظل املناف�سة ال�شديدة ،ل�ضمان معايري اجلودة الدولية� ،إذ ميكن لهذا النظام حتقيق
ذلك ،من خالل اعتماد جملة من املعايري ،والتي تهدف ب�صفة عامة� ،إىل ا�ستبعاد واحد من �أهم
�أ�سباب زيادة ن�سب املنتجات املعيبة ،والتي تعد من �أهم هذه امل�شاكل ،التي تواجه امل�ؤ�س�سات
ال�صناعية يف الوقت الراهن.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه؛ ب�إمكان نظام معلومات املنتج ،ت�شخي�ص الق�صور يف �إجراءات اجلودة،
والتي ال ترتقي �إىل م�ستوى املعايري الدولية ،ف�ض ًال عن �إمكانية املتابعة امل�ستمرة لتاريخ تطور
املنتج مو�ضح ًا �أ�سباب ح�صول التعديالت وفرتات ح�صولها ،واجلهات التي قامت ب�إجرائها
وتنفيذها.
املطلب الرابع� :شركات الت�أمني الإ�سالمية
1ــ تاريخ التامني اال�سالمي

لقد بد�أت �صناعة الت�أمني الإ�سالمي ب�أول �شركة ت�أمني �إ�سالمية يف ال�سودان وذلك يف عام (،)1979
ويبلغ ن�سبة منو قطاع الت�أمني املتوافق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية «الت�أمني الإ�سالمي» ما بني
(� )%2٥،2٠سنويا بينما يبلغ منو قطاع الت�أمني التجاري ن�سبة ترتاوح ما بني (� )%٧،٦سنويا
ويعزى ذلك �إىل منو القطاع املايل الإ�سالمي بوجه عام ،وقد بلغ عدد �شركات الت�أمني الإ�سالمي
يف العامل العربي حالي ًا حوايل (� )114شركة وقرابة الـ(� )220شركة يف العامل ،ويعرف الت�أمني
الإ�سالمي ب�أنه من عقود التربع التي يق�صد بها �أ�صالة التعاون على تفتيت الأخطار واال�شرتاك
يف حتمل امل�س�ؤولية عند نزول الكوارث وذلك عن طريق �إ�سهام �أ�شخا�ص مببالغ نقدية تخ�ص�ص
لتعوي�ض من ي�صيبه ال�ضرر ،فجماعية الت�أمني التعاوين ال ي�ستهدفون جتارة وال ربح ًا من
�أموال غريهم و�إمنا يق�صدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على حتمل ال�ضرر ،كما �أن الت�أمني
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اال�سالمي يخلو من الربا بنوعيه ،فلي�ست عقود امل�ساهمني ربوية وال ي�ستغلون ما جمع من
(((4
الأق�ساط يف معامالت ربوية.
2ــ تعريف و�أهمية الت�أمني اال�سالمي:

3ــ الفرق بني الت�أمني الإ�سالمي والت�أمني التجاري:

�إن االعرتا�ض الرئي�س على �صيغة الت�أمني التجاري هي �إنها غرر وخماطرة ،ذلك �إن دفع امل�ست�أمن
مبلغ ًا من املال �إىل �شركة الت�أمني التجاري مقابل ال�ضمان يرتتب عليه الدخول يف عقد �شبيه
بعقود املي�سر والقمار ،فهو عقد احتمايل رمبا ح�صل يف النهاية على تعوي�ض ميثل �أ�ضعاف ما
دفع ورمبا دفع تلك الر�سوم ومل يح�صل على �شيء ،وهذا من عقود الغرر التي ورد النهي عنها يف
حديث ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم.
�أما يف الت�أمني اال�سالمي ،ف�إن العملية معتمدة على الت�أمني املتبادل بني امل�شرتكني وما يدفعه كل
فرد منهم هو تربع منه لهذه املحفظة التي يح�صل منها التعوي�ض ،فك�أنهم يجمعون خماطرهم
وكذلك �أموالهم بالتربع لكي ي�ست�أمن امل�شرتك منهم بالركون �إىل م�ساعدة �إخوانه يف حال وقوع
(((4
املكروه عليه.

(lang=ar&2=Itemid&27=http://www.yiic.co/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id ((4
20:19 a 2016/01/07 consultée le
(21:19 a 2016/01/07 http://www.islamifn.com/basic/insurance.htm, consultée le ((4
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يعترب الت�أمني الإ�سالمي خدمة �إنتاجية هامة ب�صفته حلقة من حلقات االقت�صاد املرتابطة التي
متنح احلماية جلميع عنا�صر الإنتاج ويحافظ على الو�ضع االقت�صادي للأ�سرة ب�شكل خا�ص
واملجتمع ب�شكل عام ،كما �أنه يدعم الثقة والطم�أنينة يف املجتمع والذين يعتربان من �أهم عوامل
ال�سمات التي يتميز بها
زيادة الإنتاج وا�ستمرارية احلياة االقت�صادية وا�ستقرارها ،ومن �أهم ِّ
االقت�صاد الراقي هو مدى التوافق والرتابط القائمني بني قطاع الت�أمني والقطاع امل�صريف وذلك
من خالل ال�سيا�سات والقوانني املو�ضوعة بهذا ال�ش�أن؛ وحتقيق ا�ستمرار تنمية روافد هذا
االقت�صاد ،زراع ًّيا وجتار ًّيا وثقاف ًّيا ،و�صو ًال �إىل اقت�صا ٍد متكامل.
ويعترب مبد�أ التكافل االجتماعي دعام ًة �أ�سا�سية من دعائم املجتمع الإ�سالمي ،ومفهوم التكافل
مع القوى الإن�سانية يف املجتمع بُغ َي َة املحافظة على
يف مو�ضوع الت�أمني الإ�سالمي قائم ًا على َج ِ
دفع الأ�ضرار عن البناء االجتماعي و�إقامته على �أ�س�س �سليمة ،ويحظى الت�أمني الإ�سالمي بقبول
فطري من جمهور املتعاملني مع �شركات الت�أمني الإ�سالمية امللتزمة ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية
يف جميع تعامالتها.
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املبحث الرابع :منهجية و�إجراءات الدرا�سة امليدانية
�سيتناول هذا املحور املنهج العلمي امل�ستخدم يف الدرا�سة امليدانية ،والتعريف مبجتمع وعينة
الدرا�سة املختارة ،والأدوات البحثية امل�ستخدمة يف جمع البيانات.
املطلب الأول :املنهج العلمي امل�ستخدم يف الدرا�سة

ي�سعى من خالل الدرا�سة الو�صول �إىل قيا�س �إ�سهام نظم املعلومات اال�سرتاتيجية يف حتقيق
وتعزيز املزايا التناف�سية يف �شركات الت�أمني الإ�سالمية ،بالتطبيق على �شركة �سالمة للت�أمينات
باجلزائر لذا مت اتباع املنهج الو�صفي التحليلي الذي يهدف �إىل توفري البيانات واحلقائق عن
امل�شكلة مو�ضوع البحث ،لتف�سريها والوقوف على دالالتها ،والو�صول �إىل املعرفة الدقيقة
والتف�صيلية لها ،وحتقيق ت�صور �أف�ضل و�أدق للظاهرة مو�ضوع الدرا�سة.
كما ا�ستخدم الباحثان لتحليل مو�ضوع الدرا�سة �أ�سلوب درا�سة احلالة ،من خالل تطبيق الدرا�سة
النظرية على �شركة �سالمة للت�أمينات النا�شطة يف اجلزائر ،بالإ�ضافة �إىل ذلك ا�ستخدم الباحثان
م�صدرين �أ�سا�سيني للبيانات هما:
 1 .1امل�صادر الثانوية :وهذا ملعاجلة الإطار النظري للبحث؛ واملتمثلة �أ�سا�س ًا يف الكتب
باللغة العربية واللغة الأجنبية ذات العالقة ،وكذا الدوريات واملقاالت والتقارير،
والأبحاث والدرا�سات ال�سابقة التي تناولت مو�ضوع الدرا�سة.
 2 .2امل�صادر الأولية :وملعاجلة اجلوانب التحليلية ملو�ضوع البحث ،جل�أ الباحثان �إىل
جمع البيانات الأولية من خالل ا�ستبانة ك�أداة رئي�سية للبحث� ،صممت خ�صي�ص ًا لهذا
الغر�ض ،ووزعت على الإداريني العاملني يف �شركة الت�أمني عينة الدرا�سة ،وقام الباحثان
بجمع وتفريغ وحتليل اال�ستبانة با�ستخدام برنامج  SPSSالإح�صائي (احلزم الإح�صائية
للعلوم االجتماعية).
املطلب الثاين :التعريف مبجتمع وعينة الدرا�سة

يتكون جمتمع الدرا�سة من كل الإداريني العاملني يف فروع �شركة �سالمة للت�أمني النا�شطة يف
اجلزائر ،وهي �أحد الفروع التابعة لل�شركة العربية الإ�سالمية للت�أمني (�إياك) الإماراتية والتي
مقرها اململكة العربية ال�سعودية ،اعتمدت يف اجلزائر �سنة  2006بعد ا�ستحواذها على �شركة
الربكة والأمان للت�أمني و�إعادة الت�أمني ،توفر حاليا خدمات متعددة يف ال�سوق اجلزائرية،
وتتوفر على ( )150نقطة بيع (وكالة) على م�ستوى الرتاب اجلزائري ،و�أربعة مديريات جهوية،
وتنفرد بتقدمي خدمات الت�أمني التكافلي الإ�سالمي.
وتقدر ح�صتها ال�سوقية ( )%03من ال�سوق اجلزائرية للت�أمينات ،وتقدر ا�ستثماراتها ب)2.5( :
مليار دينار جزائري.
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ول�صعوبة حتديد عدد العاملني يف كل فروع ال�شركة يف اجلزائر بدقة ،اختار الباحثان عينة
ع�شوائية يف ( )10فروع خمتلفة ،واجلدول رقم ( :)1يو�ضح توزيع عينة الدرا�سة مع عدد
ا�ستمارات اال�ستبانة املوزعة وامل�سرتجعة ون�سبتها املئوية.
جدول رقم :)01( :يو�ضح عينة الدرا�سة وعدد اال�ستمارات املوزعة وامل�سرتجعة
الرقم
01
02

فروع �شركة ت�أمني �سالمة
الفرع الأول
الفرع الثاين

04

الفرع الرابع

05

الفرع اخلام�س

06

الفرع ال�ساد�س

07

الفرع ال�سابع

08

الفرع الثامن

09

الفرع التا�سع

10

الفرع العا�شر
املجموع

العدد

10

10

00

الن�سبة %

16.13

16.13

00

العدد

06

06

00

الن�سبة %

09.38

09.38

00

العدد

08

07

01

الن�سبة %

12.90

11.29

01.61

العدد

06

05

01

الن�سبة %

09.38

08.06

01.61

العدد

10

09

01

الن�سبة%

16.13

14.51

01.61

العدد

06

06

00

الن�سبة%

09.38

09.38

00

العدد

04

04

00

الن�سبة%

06.45

06.45

00

العدد

04

03

01

الن�سبة%

06.45

04.84

01.61

العدد

04

04

00

الن�سبة%

06.45

06.45

00

العدد

04

02

02

الن�سبة%

06.45

03.22

03.22

العدد

62

56

06

الن�سبة%

100

90.32

09.38

امل�صدر :من �إعداد الباحثني باالعتماد على بيانات اال�ستبانة
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03

الفرع الثالث

املوزعة

امل�سرتجعة

ال�ضائعة
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نالحظ من خالل اجلدول �أعاله �أنه مت توزيع ( )62ا�ستمارة ا�ستبانة على �إداريني يف الفروع
الع�شرة ،ومت ا�سرتجاع  56ا�ستمارة بن�سبة ( ،)%90.32وبلغ عدد اال�ستمارات ال�ضائعة ()06
ا�ستمارات بن�سبة ( ،)%09.38يف حني مت ا�ستبعاد ا�ستمارتني لعدم اكتمال بياناتها وعدم
قابليتها للتحليل.
املطلب الثالث� :أداة الدرا�سة امليدانية

اعتمدت الدرا�سة على �أداة �أ�سا�سية وهي اال�ستبانة ،لتحقيق جمموعة من الأهداف من خالل
فقرات هذه اال�ستبانة ،فبالإ�ضافة �إىل الهدف الأ�سا�سي وهو حتليل مدى �إ�سهام نظم املعلومات
اال�سرتاتيجية يف حتقيق وتعزيز املزايا التناف�سية يف �شركات الت�أمني الإ�سالمية باجلزائر ،كما
هدفت الدرا�سة �أي�ضا �إىل ما يلي :التعرف على مدى �إ�سهام نظم املعلومات اال�سرتاتيجية ،يف
حتقيق اجلودة يف فروع �شركة الت�أمني عينة الدرا�سة.
ـ التعرف على مدى ا�ستخدام نظم املعلومات اال�سرتاتيجية ،يف زيادة الكفاءة ،يف فروع
�شركة الت�أمني حمل الدرا�سة.
ـ التعرف على مدى �إ�سهام نظم املعلومات اال�سرتاتيجية ،يف خلق الإبداع يف فروع �شركة
الت�أمني عينة الدرا�سة.
ـ التعرف على مدى �إ�سهام نظم املعلومات اال�سرتاتيجية ،يف زيادة اال�ستجابة للعمالء يف
�شركات فروع �شركة الت�أمني عينة الدرا�سة.
1ــ ت�صميم اال�ستبانة:

وفيما يخ�ص ت�صميم اال�ستبانة ،فقد مت من خالل جملة من الوثائق والدرا�سات ال�سابقة،
واجلانب النظري للبحث ،واعتمدنا يف ت�صميم اال�ستمارة ،على �سلم ليكرت خما�سي الأبعاد
كمقيا�س للإجابة عن فقرات اال�ستبانة ،املندرجة حتت �أربعة حماور �أ�سا�سية ،واجلدول رقم
( :)2يو�ضح �سلم ليكرت خما�سي الأبعاد ودرجات املقيا�س.
جدول رقم :)02( :درجات مقيا�س ليكرت اخلما�سي
اال�ستجابة

�أتفق متام ًا

�أتفق

حمايد

ال �أتفق

ال �أتفق متام ًا

الدرجة

05

04

03

02

01

ولتحديد طول كل بعد من �أبعاد مقيا�س ليكرت اخلما�سي امل�ستخدم يف حماور الدرا�سة ،مت
ح�ساب املدى ( 5ـ  ،)4= 1ثم تق�سيمه على �أبعاد املقيا�س اخلم�سة للح�صول على طول البعد
�أي ) ،)0.80= 5/4وبعد ذلك مت �إ�ضافة هذه القيمة� ،إىل �أقل قيمة يف املقيا�س ،وهي الواحد
ال�صحيح ،وذلك لتحديد احلد الأعلى للبعد الأول وهكذا ،كما يلي:
ـ ال �أتفق متام ًا :املتو�سط ينتمي �إىل املجال.)01.80 –01.00( :
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ـ ال �أتفق :املتو�سط ينتمي �إىل املجال.)02.60 – 01.80( :
ـ حمايد :املتو�سط ينتمي �إىل املجال.)03.40 – 02.60( :
ـ �أتفق :املتو�سط ينتمي �إىل املجال.)04.20 – 03.40( :
ـ �أتفق متام ًا :املتو�سط ينتمي �إىل املجال.)05.00 – 04.20( :
وقد مت تق�سيم ا�ستمارة اال�ستبانة �إىل جز�أين �أحدهما خ�ص�ص للبيانات ال�شخ�صية العامة لعينة
الدرا�سة ،وتتكون من �ست فقرات وهي ا�سم امل�ؤ�س�سة ،والوظيفة ،واجلن�س ،وال�سن ،وامل�ستوى
التعليمي ،وعدد �سنوات اخلربة� ،أما اجلزء الثاين :فيتناول حماور الدرا�سة الأ�سا�سية ،واملتعلقة
ب�إ�سهام نظم املعلومات اال�سرتاتيجية يف حتقيق وتعزيز املزايا التناف�سية يف �شركات الت�أمني
الإ�سالمية باجلزائر ،ومت تق�سيمه �إىل �أربعة حماور ،كما يو�ضحه اجلدول رقم ( :)3والذي يبني
عنوان املحور ،و�أرقام الفقرات ،وعددها ،والن�سبة املئوية لكل حمور ،باملقارنة مع العدد الكلي
لفقرات اجلزء الثاين من اال�ستبانة.

الرقم

عنوان املحور

�أرقام الفقرات

عدد الفقرات

الن�سبة

01

اجلودة

05 - 01

05

22.73

02

الكفاءة

11 - 06

06

27.27

03

الإبداع

17 - 12

06

27.27

04

اال�ستجابة للعمالء

22 - 18

05

22.73

22 - 01

22

100

املجموع

امل�صدر :من �إعداد الباحثني باالعتماد على بيانات اال�ستبانة.

2ــ ثبات و�صدق �أداة الدرا�سة:

�أ� -إثبات اال�ستبانة :يق�صد بثبات ا�ستمارة اال�ستبانة �أنها تعطي نف�س النتيجة لو مت �إعادة
توزيع اال�ستبانة �أكرث من مرة ،حتت نف�س الظروف وال�شروط� ،أو بعبارة �أخرى� ،أن ثبات
اال�ستبانة يعني اال�ستقرار يف نتائج اال�ستبانة ،وعدم تغيريها ب�شكل كبري ،فيما لو مت �إعادة
توزيعها على �أفراد العينة عدة مرات ،خالل فرتات زمنية معينة ،وقد مت التحقق من ثبات
ا�ستبانة الدرا�سة ،من خالل معامل �ألفا كرونباخ ،واجلدول رقم ( :)04ميثل معامل �ألفا كرونباخ
لقيا�س ثبات اال�ستبانة.
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اجلدول رقم :)04( :معامل �ألفا كرونباخ لقيا�س ثبات �أداة الدرا�سة
الرقم

املحور

عدد العبارات

معامل �ألفا كارونباخ

ال�صدق

01

اجلودة

05

0.890

0.943

02

الكفاءة

06

0.854

0.924

03

الإبداع

06

0.881

0.938

04

اال�ستجابة للعمالء

05

0.898

0.947

22

0.926

0.962

جميع املحاور

.ال�صدق = اجلذر الرتبيعي ملعامل �ألفا كارونباخ
امل�صدر :من �إعداد الباحثني اعتمادا على بيانات اال�ستبانة وخمرجات برنامج .SPSS

يالحظ من خالل اجلدول رقم� :)04( :أن معامل �ألفا كرونباخ لكل حماور اال�ستبانة ترتاوح
بني ( )0.898 0.854وهي معامالت مرتفعة ،وكذلك معامل �ألفا جلميع حماور اال�ستبانة معا
بلغ ( )0.926وهذا يدل على �أن قيمة الثبات مرتفعة ،وكذلك قيمة ال�صدق والذي ميثل اجلذر
الرتبيعي ملعامل �ألفا كرونباخ ،وهو معدل مرتفع جلميع حماور اال�ستبانة حيث يرتاوح بني
(  0.924ـ  ) 0.947يف حني قيمة ال�صدق جلميع حماور اال�ستبانة بلغت ( )0.962وهي قيمة
عالية ،تدل على �أن �أداة الدرا�سة ذات ثبات كبري ،مما يجعلها �صاحلة لتحليل وتف�سري نتائج
الدرا�سة واختبار فر�ضياتها.
ب ــ �صدق اال�ستبانة :يق�صد ب�صدق �أداة الدرا�سة؛ �أن تقي�س فقرات اال�ستبانة ما و�ضعت
لقيا�سه ،وقام الباحثان بالت�أكد من �صدق اال�ستبانة من خالل :ال�صدق الظاهري للمقيا�س (�صدق
املحكمني) ،و�صدق االت�ساق الداخلي لفقرات اال�ستبانة ،وال�صدق البنائي ملحاور املقيا�س.
ــ ال�صدق الظاهري للمقيا�س (�صدق املحكمني) :حيث قام الباحث بعر�ض �أداة الدرا�سة يف
�صورتها الأولية على جمموعة من املحكمني املخت�صني ،ت�ألفت من (� )06أع�ضاء من الهيئة
التدري�سية لكلية العلوم االقت�صادية والتجارية وعلوم الت�سيري بجامعة امل�سيلة باجلزائر ،وهم
متخ�ص�صون يف املحا�سبة ،والإدارة ،والإح�صاء ،والعلوم املالية وامل�صرفية ،وقد طلب الباحثان
من املحكمني� ،إبداء الر�أي يف مدى مالءمة العبارات ،لقيا�س ما و�ضعت لأجله ،ومدى و�ضوح
�صياغة العبارات ،ومدى منا�سبة كل عبارة للمحور الذي تنتمي �إليه ،هذا بالإ�ضافة �إىل اقرتاح ما
يرونه �ضروري ًا من تعديل �صياغة العبارات �أو حذفها� ،أو �إ�ضافة عبارات جديدة لأداة الدرا�سة،
وكذلك �إبداء الر�أي فيما يتعلق بالبيانات العامة لعينة الدرا�سة.
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ــ �صدق االت�ساق الداخلي لفقرات اال�ستبانة :مت ح�ساب االت�ساق الداخلي لفقرات اال�ستبانة
على عينة الدرا�سة اال�ستطالعية والبالغ عددها(  )30مفردة وذلك بح�ساب معامل االرتباط بني
كل فقرة والدرجة الكلية للمحور التابعة له ،حيث نالحظ �أن معامالت االرتباط جلميع فقرات
املحاور الأربعة دالة �إح�صائيا عند م�ستوى داللة ( ،)0.05حيث �إن القيمة االحتمالية ( )sigلكل
فقرة �أقل من ( ،)0.05وقيمة معامل االرتباط ( )Rاملح�سوبة �أكرب من قيمة معامل االرتباط ()R
اجلدولية ،والتي ت�ساوي  ،0.351وبذلك تعترب فقرات املحاور الثالثة �صادقة ملا و�ضعت لقيا�سه.
ــ �صدق االت�ساق البنائي لأداة الدرا�سة :يعترب �صدق االت�ساق البنائي �أحد مقايي�س �صدق
�أداة الدرا�سة ،حيث يقي�س مدى حتقق الأهداف التي ت�سعى الأداة الو�صول �إليها ،ويبني
�صدق االت�ساق البنائي مدى ارتباط كل حمور من حماور �أداة الدرا�سة بالدرجة الكلية لفقرات
اال�ستبانة ،واجلدول رقم ( :)05يو�ضح ذلك.

العبارة

معامل االرتباط

القيمةsig

اجلودة

0.865

0.000

الكفاءة

0.720

0.000

الإبداع

0.849

0.000

اال�ستجابة للعمالء

0.873

0.000

امل�صدر :من �إعداد الباحثني اعتماد ًا على بيانات اال�ستبانة وخمرجات برنامج .SPSS

يالحظ من خالل اجلدول رقم (� )05أن معامل االرتباط جلميع حماور �أداة الدرا�سة بالدرجة
الكلية لفقرات اال�ستبانة ،دالة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( ،)0.05حيث �إن القيمة االحتمالية
( )sigلكل حمور �أقل من ( ،)0.05وقيمة معامل االرتباط ( )Rاملح�سوبة ،ترتاوح بني (0.720
 )0.873وجميعها �أكرب من قيمة معامل االرتباط ( )Rاجلدولية ،والتي ت�ساوي ( ،)0.351وبذلك
تعترب جميع حماور �أداة الدرا�سة� ،صادقة ملا و�ضعت لقيا�سه.
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املبحث اخلام�س :حتليل النتائج واختبار الفر�ضيات
املطلب الأول :حتليل البيانات العامة لعينة الدرا�سة
 -1اجلن�س:
جدول رقم ( :)06يو�ضح توزيع مفردات العينة ح�سب اجلن�س
اجلن�س

ذكر

�أنثى

املجموع

التكرار

37

17

54

الن�سبة %

68.52

31.48

100

امل�صدر :من �إعداد الباحثني اعتماد ًا على بيانات اال�ستبانة.

يالحظ من خالل اجلدول رقم (� :)06أن عدد الذكور بلغ ( )37فرد ًا بن�سبة ( ،)%68.52يف حني
بلغ عدد الإناث ( )17مفردة بن�سبة (� ،)%31.48أي �أن فئة الذكور هي الغالبة يف �شركة الت�أمني
�سالمة ،وهذا راجع اىل ا�سرتاتيجية التوظيف التي تتبعها ال�شركة.
 -2ال�سن:
جدول رقم ( :)07يو�ضح توزيع مفردات العينة ح�سب ال�سن
الفئة العمرية

�أقل من 30

من 50-30

�أكرب من 50

املجموع

التكرار

26

22

06

54

الن�سبة %

48.15

40.74

11.11

100

امل�صدر :من �إعداد الباحثني اعتماد ًا على بيانات اال�ستبانة.

يالحظ من خالل اجلدول رقم (� )07أن عدد �أفراد الفئة العمرية �أقل من (� )30سنة بلغ ()26
فرد ًا وبن�سبة ( ،)%48.15يف حني بلغ عدد الفئة العمرية من � 50–30سنة ( )22فرد ًا بن�سبة
( ،)%40.74وبلغ عدد �أفراد الفئة العمرية �أكرب من (� )50سنة (� )06أفراد بن�سبة (،)%11.11
وهذا ما يف�سر �أن اغلبية العاملني ب�شركة ال�سالمة من ال�شباب احلاملني لل�شهادات العلمية.
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 -3امل�ستوى التعليمي:
جدول رقم ( :)08يو�ضح توزيع مفردات العينة ح�سب امل�ستوى التعليمي
امل�ستوى التعليمي

متو�سط

ثانوي

جامعي

املجموع

التكرار

00

02

52

54

الن�سبة %

00.00

03.70

96.30

100

امل�صدر :من �إعداد الباحثني اعتماد ًا على بيانات اال�ستبانة.

 -4اخلربة:
جدول رقم ( :)09يو�ضح توزيع مفردات العينة ح�سب اخلربة
عدد ال�سنوات

�أقل من 05

من 10 -05

�أكرب من 10

املجموع

التكرار

17

25

12

54

الن�سبة %

31.48

46.30

22.22

100

امل�صدر :من �إعداد الباحثني اعتماد ًا على بيانات اال�ستبانة.

يالحظ من خالل اجلدول رقم (� )09أن ن�سبة ( )%31.48ممن عدد �سنوات خربتهم �أقل من ()05
�سنوات ،ون�سبة ( )%46.30ممن ترتاوح عدد �سنوات خربتهم بني ( )05و(� )10سنوات ،يف
حني ()%22.22من تزيد �سنوات خربتهم عن (� )10سنوات ،ويف�سر هذا التوزيع حلداثة ال�شركة
يف اجلزائر فهي �أعتمد �سنة ( ،)2006لذا ف�إن غالبية املوظفني بها ممن تقل خربتهم عن 10
�سنوات.
 -5الوظيفة:
جدول رقم ( :)10يو�ضح توزيع مفردات العينة ح�سب الوظيفة
الوظيفة

مدير

نائب مدير

رئي�س م�صلحة

رئي�س ق�سم

�إداري

املجموع

التكرار

03

05

06

04

36

54

الن�سبة %

05.55

09.26

11.11

07.41

66.67

100

امل�صدر :من �إعداد الباحثني اعتماد ًا على بيانات اال�ستبانة.
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يالحظ من خالل اجلدول رقم (� )08أن الأغلبية ال�ساحقة من �أفراد العينة من حملة ال�شهادات
اجلامعية وعددهم( )52فرد ًا بن�سبة ( ،)%96.30يف حني بلغ عدد من هم دون امل�ستوى اجلامعي
فردان فقط بن�سبة ( )%03.70وهما مب�ستوى ثانوي.
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يالحظ من خالل اجلدول رقم (� )10أن الإدارة الت�شغيلية املمثلة يف امل�سمى الوظيفي �إداري،
بلغت ن�سبة ( )%66.67وبلغت ن�سبة الإدارة الو�سطى ( )%18.52ممثلة يف امل�سمى الإداري
رئي�س م�صلحة ورئي�س ق�سم ،يف حني بلغت ن�سبة الإدارة العليا ممثلة يف امل�سمى الوظيفي مدير
ونائب مدير ()%14.81من عينة الدرا�سة.

املطلب الثاين :حتليل نتائج حماور الدرا�سة
1ــ نتائج حتليل فقرات املحور الأول :فيما يلي جدول يو�ضح نتائج حتليل فقرات املحور الأول
لأداة الدرا�سة من خالل ح�ساب املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري واختبار  tملجموعة
واحدة.
جدول رقم( :)11يو�ضح نتائج حتليل املحور الأول املتعلق ب�إ�سهام نظم املعلومات
اال�سرتاتيجية يف حتقيق اجلودة يف �شركات الت�أمني
الرقم

العبارة

املتو�سط

االنحراف

اختبار t

Sig

الرتتيب

01

ت�ساعد نظم املعلومات امل�ستخدمة يف ال�شركة
على حت�سني جودة املنتجات واخلدمات
املقدمة مبا يتوافق وحاجات ورغبات العمالء.

4.040

0.698

40.88

0.000

02

02

ت�ساعد نظم املعلومات امل�ستخدمة يف
ال�شركة على تخفي�ض تكلفة جودة املنتجات
واخلدمات املقدمة.

3.920

0.600

46.14

0.000

05

03

ت�سهم نظم املعلومات امل�ستخدمة يف ال�شركة
يف مواجهة التغريات املحتملة يف نوعية
املنتجات واخلدمات املقدمة.

3.960

0.668

41.86

0.000

04

04

ت�ساعد نظم املعلومات امل�ستخدمة يف
ال�شركة على حتديد مقايي�س جودة املنتجات
واخلدمات املقدمة للعمالء.

4.040

0.902

31.65

0.000

03

05

ت�ساعد نظم املعلومات امل�ستخدمة يف ال�شركة
العاملني على تقدمي املنتجات واخلدمات
بال�شكل املطلوب.

4.180

0.660

44.74

0.000

01

4.040

0.524

53.94

0.000

/

جمموع املحور

امل�صدر :من �إعداد الباحثني اعتماد ًا على بيانات اال�ستبانة وخمرجات برنامج .SPSS

يالحظ من خالل اجلدول رقم (� )11أن درجة املوافقة على فقرات املحور الأول ،ترتاوح بني
( 3.920و ،)4.180وجميعها تنتمي �إىل جمال �أتفق� ،أي �أن امل�ستجوبني يوافقون على جميع
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فقرات هذا املحور ،وبلغ املتو�سط العام للمحور  ،4.040بالإ�ضافة �إىل �أن اختبار ( )tجلميع
فقرات املحور الأول ترتاوح بني ( 31.65و )46.14وهي جميعها �أكرب من قيمة ( )tاجلدولية
واملقدرة ب( ،)1.675و�أن جميع فقرات املحور دالة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( ،)0.05حيث
�إن القيمة االحتمالية  sigجلميع الفقرات �أقل من (.)0.05
كما �أن اختبار ( )tللمحور الأول بلغ ( )53.94وهو �أكرب من ( )tاجلدولية ( ،)1.675وهذا ما
يثبت �صحة الفر�ضية الفرعية الأوىل� ،أي �أن نظم املعلومات اال�سرتاتيجية؛ ت�سهم يف حتقيق
اجلودة يف �شركات الت�أمني الإ�سالمية اجلزائرية.
2ــ نتائج حتليل فقرات املحور الثاين :فيما يلي جدول يو�ضح نتائج حتليل فقرات املحور
الثاين لأداة الدرا�سة من خالل ح�ساب املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري واختبار t
ملجموعة واحدة.

الرقم

العبارة

املتو�سط

االنحراف

اختبار
()t

Sig

الرتتيب

06

االهتمام بنظم املعلومات اال�سرتاتيجية ي�سهم
يف زيادة التن�سيق بني العمليات والوحدات
املختلفة وتكاملها داخل ال�شركة.

4.04

0.644

43.9

0.00

01

07

تعمل نظم املعلومات امل�ستخدمة يف ال�شركة
على زيادة كفاءة العمليات وم�ساندة عملية
االبتكار.

3.89

0.822

33.1

0.00

05

08

متتاز نظم املعلومات امل�ستخدمة يف ال�شركة
بالقدرة على �إجناز العمليات وتوفري معلومات
ا�سرتاتيجية لل�شركات والعمالء.

3.89

0.895

30.4

0.00

06

09

ت�سهم نظم املعلومات يف متييز منتجات
وخدمات ال�شركة املقدمة يف ال�سوق مقارنة مبا
يقدمه املناف�سون من ال�شركات االخرى.

3.93

0.689

39.9

0.00

04

10

ت�ساعد نظم املعلومات ال�شركة على تبني كل
الطرق والأ�ساليب واال�سرتاتيجيات الكفيلة
بتطوير كفاءة العمليات فيها.

3.95

0.675

41.0

0.00

03

11

ت�ساعد نظم املعلومات امل�ستخدمة يف ال�شركة
على حتقيق اال�ستخدام االمثل ملوارد ال�شركة
املختلفة.

4.04

0.675

41.8

0.00

02

3.96

0.501

55.3

0.000

/
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جدول رقم  :)12(:يو�ضح نتائج حتليل املحور الثاين املتعلق ب�إ�سهام نظم املعلومات
اال�سرتاتيجية يف زيادة الكفاءة يف �شركات الت�أمني

العدد ( )4دولة قطر -جمادي الآخرة  ١٤٣٧هـ  -ابريل 201٦م

يالحظ من خالل اجلدول رقم (� )12أن درجة املوافقة على فقرات املحور الثاين ،ترتاوح بني
( ،)4.040 3.898وجميعها تنتمي �إىل جمال �أتفق� ،أي �أن امل�ستجوبني يوافقون على جميع
فقرات هذا املحور ،وبلغ املتو�سط العام للمحور ( ،)3.962بالإ�ضافة �إىل �أن اختبار ( )tجلميع
فقرات املحور الثاين ترتاوح بني ( 30.47و )43.91وهي جميعها �أكرب من ( )tاجلدولية
واملقدرة ب ( ،)1.675و�أن جميع فقرات املحور دالة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( ،)0.05حيث
�إن القيمة االحتمالية ( )sigجلميع الفقرات �أقل من (.)0.05
كما �أن اختبار ( )tللمحور الثاين بلغ ( )55.31وهو �أكرب من ( )tاجلدولية ( ،)1.675وهذا ما
يثبت �صحة الفر�ضية الفرعية الثانية� ،أي �أن نظم املعلومات اال�سرتاتيجية؛ ت�سهم يف زيادة
الكفاءة يف �شركات الت�أمني الإ�سالمية باجلزائر.
 3ـ نتائج حتليل فقرات املحور الثالث :فيما يلي جدول يو�ضح نتائج حتليل فقرات املحور الثالث
لأداة الدرا�سة من خالل ح�ساب املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري واختبار ( )tملجموعة
واحدة.
جدول رقم :)13(:يو�ضح نتائج حتليل املحور الثالث املتعلق ب�إ�سهام نظم املعلومات
اال�سرتاتيجية يف خلق الإبداع يف �شركات الت�أمني
الرقم

العبارة

املتو�سط

االنحراف

اختبار ()t

sig

الرتتيب

12

ت�ساعد نظم املعلومات امل�ستخدمة يف
ال�شركة على ت�أمني فر�ص االبداع واملبادرة.

3.795

0.706

37.6

0.000

04

13

ت�سهم نظم املعلومات امل�ستخدمة يف ال�شركة
فيتطوير وتنويع املنتجات واخلدمات لتحقيق
حاجات ورغبات العمالء احلاليني واملحتملني.

3.836

0.656

40.9

0.000

02

14

ت�ساعد نظم املعلومات امل�ستخدمة يف ال�شركة
على ت�سهيل عمليات البحث والتطوير.

3.612

0.811

31.1

0.000

06

15

ت�سهم نظم املعلومات امل�ستخدمة يف ال�شركة
يف �إزالة القيود و�إعادة الهيكلة التي ت�ساعد
يف التطوير والتغيري ملواكبة التغريات
البيئية.

3.653

0.751

34.0

0.000

05

16

تعد نظم املعلومات عامال م�ساعدا وفعاال
يف ابتكار حلول لكثري من امل�شكالت االدارية
يف ال�شركة.

3.898

0.742

36.7

0.000

01

17

ت�سهم نظم املعلومات امل�ستخدمة يف ال�شركة
يف تو�سيع �آفاق التحديث والتجديد
واالبتكار يف تقدمي املنتجات واخلدمات.

3.836

0.850

31.5

0.000

03

3.772

0.503

52.4

0.000

/
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جدول رقم ( :)14يو�ضح نتائج حتليل املحور الرابع املتعلق ب�إ�سهام نظم املعلومات
اال�سرتاتيجية يف زيادة اال�ستجابة للعمالء يف �شركات الت�أمني
الرقم

العبارة

املتو�سط

االنحراف

اختبار()t

Sig

الرتتيب

18

تتيح نظم املعلومات امل�ستخدمة يف ال�شركة
�سهولة الو�صول للعمالء ومن ثم �سرعة
اال�ستجابة لرغباتهم وتوقعاتهم.

4.265

0.700

42.6

0.000

02

19

ت�ساعد نظم املعلومات ال�شركة على فتح املجال
�أمام العمالء للتوا�صل معها وامل�شاركة يف حتديد
املنتجات واخلدمات املقدمة.

4.244

0.596

49.8

0.000

03

20

ت�سهم نظم املعلومات امل�ستخدمة يف ال�شركة يف
مواجهة التغريات املحتملة يف نوعية املنتجات
واخلدمات املنا�سبة الحتياجاتهم.

4.142

0.764

37.9

0.000

05

21

22

ت�سهم نظم املعلومات يف ال�شركة يف تركيز
اهتمامها على حتقيق حاجات ورغبات العمالء
وجت�سيدها مبنتجات وخدمات متطورة ومتميزة
حتاكي توقعاتهم.

4.204

0.763

38.5

0.000

04

ت�سهم نظم املعلومات امل�ستخدمة يف ال�شركة يف
تخفي�ض الوقت الالزم حلل م�شكالت العمالء.

4.285

0.841

35.6

0.000

01

4.228

0.549

53.8

0.000

/
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يالحظ من خالل اجلدول رقم (� )12أن درجة املوافقة على فقرات املحور الثالث ترتاوح بني
( ،)3.898 3.612وجميعها تنتمي �إىل جمال �أتفق� ،أي �أن امل�ستجوبني يوافقون على جميع
فقرات هذا املحور ،وبلغ املتو�سط العام للمحور( ،)3.772بالإ�ضافة �إىل �أن اختبار ( )tجلميع
فقرات املحور الثالث ترتاوح بني ( 31.14و )40.90وهي جميعها �أكرب من( )tاجلدولية
واملقدرة ب( ،)1.675و�أن جميع فقرات املحور دالة اح�صائية عند م�ستوى داللة ( ،)0.05حيث
�إن القيمة االحتمالية  sigجلميع الفقرات �أقل من (.)0.05
كما �أن اختبار ( )tللمحور الثالث بلغ ( )52.42وهو �أكرب من ( )tاجلدولية ( ،)1.675وهذا
ما يثبت �صحة الفر�ضية الفرعية الثالثة� ،أي �أن نظم املعلومات اال�سرتاتيجية؛ ت�سهم يف خلق
الإبداع يف �شركات الت�أمني الإ�سالمية باجلزائر.
 4ـ نتائج حتليل فقرات املحور الرابع :فيما يلي جدول يو�ضح نتائج حتليل فقرات املحور الرابع
لأداة الدرا�سة من خالل ح�ساب املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري واختبار ( )tملجموعة
واحدة.
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يالحظ من خالل اجلدول رقم (� )14أن درجة املوافقة على فقرات املحور الرابع ترتاوح بني
( ،)4.285 4.142وجميعها تنتمي �إىل جمال �أتفق متام ًا� ،أي �أن امل�ستجوبني يوافقون متام ًا
على جميع فقرات هذا املحور ،وبلغ املتو�سط العام للمحور  ،4.228بالإ�ضافة �إىل �أن اختبار ()t
جلميع فقرات املحور الرابع ترتاوح بني ( 35.64و )49.84وهي جميعها �أكرب من( )tاجلدولية
واملقدرة ب( ،)1.675و�أن جميع فقرات املحور دالة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( ،)0.05حيث
�إن القيمة االحتمالية  sigجلميع الفقرات �أقل من(.)0.05
كما �أن اختبار ( )tللمحور الرابع بلغ ( )53.89وهو �أكرب من ( )tاجلدولية ( ،)1.675وهذا ما
يثبت �صحة الفر�ضية الفرعية الرابعة� ،أي �أن نظم املعلومات اال�سرتاتيجية؛ ت�سهم يف زيادة
اال�ستجابة للعمالء يف �شركات الت�أمني الإ�سالمية باجلزائر.
جدول رقم ( :)15يو�ضح نتائج حتليل جميع املحاور املتعلق ب�إ�سهام نظم املعلومات
اال�سرتاتيجية يف حتقيق وتعزيز املزايا التناف�سية يف �شركات الت�أمني
الرقم

عنوان املحور

املتو�سط

االنحراف

اختبار ()t

sig

01

اجلودة

4.040

0.524

53.94

0.000

02

الكفاءة

3.962

0.501

55.31

0.000

03

الإبداع

3.772

0.503

52.48

0.000

04

اال�ستجابة للعمالء

4.228

0.549

53.89

0.000

3.984

0.403

69.79

0.000
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يالحظ من خالل اجلدول رقم (� :)15أن درجة املوافقة على جميع حمور الدرا�سة ،ترتاوح بني
( 3.772و ،)4.228وجميعها تنتمي �إىل جمال �أتفق� ،أي �أن امل�ستجوبني يوافقون على جميع
فقرات حماور الدرا�سة ،وبلغ املتو�سط العام  ،3.984بالإ�ضافة �إىل �أن اختبار ( )tجلميع
حماور الدرا�سة ترتاوح بني ( 52.48و )53.94وهي جميعها �أكرب من ( )tاجلدولية واملقدرة
ب( ،)1.675و�أن جميع حماور الدرا�سة دالة �إح�صائية عند م�ستوى داللة  ،0.05حيث �إن القيمة
االحتمالية  sigجلميع الفقرات �أقل من(.)0.05
كما �أن اختبار ( )tملجموع املحاور بلغ  )69.79(:وهو �أكرب من ( )tاجلدولية ( ،)1.675وهذا ما
يثبت �صحة الفر�ضية الرئي�سية� ،أي �أن نظم املعلومات اال�سرتاتيجية؛ ت�سهم يف حتقيق وتعزيز
املزايا التناف�سية يف �شركات الت�أمني الإ�سالمية اجلزائرية.
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اخلامتة:
تعد نظم املعلومات اال�سرتاتيجية؛ من النظم التي حتتل مكانة هامة على �ساحة �سل�سلة تطور
نظم املعلومات ،حيث تلعب دورا هاما و�أ�سا�سيا يف دعم الإدارة اال�سرتاتيجية ل�شركات الت�أمني
الإ�سالمية ،يف حتقيق وتعزيز املزايا التناف�سية،وعلى �أعلى م�ستوى من الكفاءة والفعالية� ،سوا ًء
كانت هذه الوظائف تتمثل يف القيام بالتخطيط اال�سرتاتيجي �أو اتخاذ القرارات اال�سرتاتيجية،
ومن هنا ف�إن الدور اال�سرتاتيجي لنظم املعلومات يتمثل يف توفري البيانات املالئمة عن الظروف
البيئية املختلفة التي حتيط ب�شركات الت�أمني ،و�أي�ضا يف ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات يف
تطوير اخلدمات والإمكانيات ،التي تعطي ل�شركات الت�أمني ميزة تناف�سية ا�سرتاتيجية ،تفوق
القوى التناف�سية التي تواجهها يف الأ�سواق املختلفة.

النتائج :تو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج الآتية:

االقرتاحات:
يف �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة ،البد من تقدمي بع�ض االقرتاحات نوجزها يف ما ي�أتي:
�1.1ضرورة التعامل مع املعلومات على �أنها مورد ا�سرتاتيجي هام من بني املوارد املختلفة
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1.1مدخالت نظم املعلومات اال�سرتاتيجية تت�ضمن معلومات عن متغريات البيئة الداخلية
والبيئة اخلارجية ،مما يدل على �أنها ت�ؤثر يف �صنع واتخاذ القرارات اال�سرتاتيجية،
من خالل ما توفره من معلومات ت�ساعد �شركات الت�أمني يف ت�شخي�ص نقاط القوة ونقاط
ال�ضعف الداخلية ،وحتديد الفر�ص والتهديدات يف البيئة التناف�سية.
2.2تتميز نظم املعلومات اال�سرتاتيجية بقدرة عالية يف عملية معاجلة وحتليل البيانات،
وتخزين املعلومات وا�سرتجاعها ،مما ينعك�س ايجابيا يف حتقيق وتعزيز املزايا
التناف�سية يف �شركات الت�أمني الإ�سالمية باجلزائر.
3.3تعمل نظم املعلومات اال�سرتاتيجية على تقدمي املعلومات اال�سرتاتيجية ،التي تت�صف
بال�شمولية والتكامل ،واال�ستمرارية ،والو�ضوح والدقة الالزمة ،والتوقيت املنا�سب،
واملرونة� ،إىل الإدارة العليا حتى ميكنها من اختيار ا�سرتاتيجياتها التناف�سية.
4.4تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن نظم املعلومات اال�سرتاتيجية ت�سهم يف حتقيق اجلودة يف
�شركات الت�أمني الإ�سالمية اجلزائرية.
5.5وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن نظم املعلومات اال�سرتاتيجية ت�سهم يف زيادة الكفاءة يف
�شركات الت�أمني الإ�سالمية اجلزائرية.
6.6تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن نظم املعلومات اال�سرتاتيجية ت�سهم يف خلق الإبداع يف �شركات
الت�أمني الإ�سالمية اجلزائرية.
7.7تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن نظم املعلومات اال�سرتاتيجية ت�ساهم ت�سهم يف زيادة اال�ستجابة
للعمالء يف �شركات الت�أمني الإ�سالميةاجلزائرية.
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يف �شركات الت�أمني ،بل قد تعد �أهم املوارد يف �ضوء تكنولوجيا املعلومات ال�سائدة.
�2.2ضرورة توفري الأيدي العاملة امل�ؤهلة واملدربة على ا�ستخدام �أ�ساليب تكنولوجيا
املعلومات �ضمن الإدارات املختلفة يف �شركات الت�أمني الإ�سالمية ،وذلك من خالل توفري
برامج تدريبية حملية وخارجية ،من �أجل اال�ستغالل الأمثل لتكنولوجيا املعلومات.
�3.3ضرورة االهتمام بتنويع و�سائل جمع البيانات واملعلومات من البيئة املحيطة �سواء من
البيئة الداخلية �أو اخلارجية.
�4.4ضرورة قيام �شركات الت�أمني الإ�سالمية بتفعيل دور نظم املعلومات اال�سرتاتيجية،
يف التخطيط اال�سرتاتيجي واتخاذ القرارات اال�سرتاتيجية ،واال�ستفادة الق�صوى من
خمرجات نظم املعلومات اال�سرتاتيجية يف حتقيق وتعزيز املزايا التناف�سية.
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إسهام نظم المعلومات االستراتيجية في تحقيق وتعزيز تنافسية
شركات التأمين اإلسالمية بالتطبيق على شركة سالمة للتأمينات الجزائر
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د .بن رجم حممد خمي�سي و د.ح�سناوي بالل

جامعة حممد ال�شريف م�ساعدية� ،سوق �أهرا�س – اجلزائر
(�س ّلم البحث للن�شر يف 2015 /1 / 26م  ،واعتمد للن�شر يف 2016 / 2/27م)

ب�سم الله الرحمن الرحيم

الهدف الرئي�سي للدرا�سة هو البحث يف �إمكانية تفعيل الأ�سواق املالية الإ�سالمية النا�شئة من
خالل �إ�سرتاتيجية البنك الإ�سالمي للتنمية يف النهو�ض بال�صريفة الإ�سالمية وم�ؤ�س�ساتها؛
وللو�صول �إىل هذا الهدف تبد�أ الدرا�سة بتو�ضيح تعاريف ال�سوق املايل الإ�سالمي ثم تتعر�ض
الدرا�سة �إىل الإطار املفاهيمي للبنك الإ�سالمي للتنمية وحتدياته ،بالإ�ضافة �إىل التطرق �إىل
م�ساهمة البنك الإ�سالمي للتنمية يف تفعيل ال�سوق املايل الإ�سالمي باالعتماد على �إ�سرتاتيجية
تطوير ال�صناعة املالية الإ�سالمية وفق برنامج ال�صكوك الإ�سالمية ،وبرنامج تعزيز البنية
التحتية لل�صناعة امل�صرفية من خالل الهند�سة املالية الإ�سالمية.
وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن البنك جنح يف تفعيل ال�سوق املايل الإ�سالمي النا�شئ بال�شراكة
مع ال�سوق املالية الإ�سالمية الدولية وذلك بتكثيف �إ�صدارات ال�صكوك الإ�سالمية وتداولها يف
الأ�سواق املالية الإ�سالمية داخل وخارج البالد الإ�سالمية وبعمالت متنوعة ،كذلك هي�أ البنك املعهد
الإ�سالمي للبحوث والتدريب للقيام بربامج علمية ودورات تكوينية لدعم املالية الإ�سالمية ،كما
�شارك البنك الإ�سالمي للتنمية يف اال�ستثمار يف �أ�سهم امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،والت�أكيد على
حتديث وع�صرنة اجلهاز امل�صريف فيها ،وتوفري البيئة املواتية ل�صناعة ال�صريفة الإ�سالمية من
خالل برامج امل�ساعدة الفنية وخدمات اال�ست�شارية يف الدول الأع�ضاء رامي ًا بذلك �إىل ت�أ�سي�س
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ملخ�ص

م201٦  ابريل-  هـ١٤٣٧  جمادي الآخرة-) دولة قطر4( العدد

�أ�سواق مالية �إ�سالمية يف الدول الأع�ضاء تكون مهمتها تنويع الإ�صدارات وحتقيق العوائد
.االقت�صادية املجدية
 التمويل، ال�صكوك الإ�سالمية، البنك الإ�سالمي للتنمية، ال�سوق املايل الإ�سالمي:الكلمات الدالة
. الهند�سة املالية الإ�سالمية،الإ�سالمي

Abstract

The main objective of the study is looking to the possibility of activating
the emerging Islamic financial markets through the strategy of the Islamic
Development Bank in promoting Islamic banking and its institutions, for
reaching this objective, the study starts with clarifing the definitions of the
Islamic financial market, in addition to expose to the conceptual framework
of the Islamic Development Bank and challenges faced it, then the study
addresses its contribution in the activation of the Islamic financial market
strategy, relying on developing Islamic finance industry according to Islamic
sukuk Programme and strengthening the banking industry infrastructure
through the Islamic financial engineering.
The study concluded that the bank has succeeded in activating the emerging
Islamic financial market in partnership with the International Islamic Financial
Market through the condensation of issuance of Islamic sukuk and trade them
in the Islamic financial markets inside and outside the Islamic countries and
with different currencies. The Bank has also created the Islamic Institute for
Research and Training to carry out scientific programs and training sessions to
support Islamic finance, as well as the Bank invested in the shares of Islamic
financial institutions and emphasis on renovation and modernization of the
banking system, and providing an appropriate environment for the Islamic
banking industry through technical assistance programs and advisory services
in member states to do so meaningful to the establishment of an Islamic
financial markets in the Member States whose mission is be to diversify
issuances and achieve Feasible economic returns.
Key words: Islamic Financial Market, Islamic Development Bank, Islamic
sukuk, Islamic finance, Islamic Financial engineering
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لقد حظيت ال�صناعة امل�صرفية باهتمام كبري من قبل امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
خا�صة يف الوقت الذي ت�صاعدت فيه ر�ؤى الباحثني والفقهاء للنهو�ض باالقت�صاد الإ�سالمي
واالهتمام بالبحوث والدرا�سات والن�شر يف مو�ضوع التمويل الإ�سالمي كان هذا بعد انعقاد
امل�ؤمتر العاملي الأول لالقت�صاد الإ�سالمي �سنة 1976؛ مما �أدى �إىل زيادة انعقاد امل�ؤمترات
والندوات املتعلقة باملالية الإ�سالمية وتزايد االهتمام لدى الدول الإ�سالمية والغربية ،ومن خالل
تفاقم بوادر الأزمة املالية الأخرية يف اال�ستثمار يف التمويل التقليدي وت�أثريها االقت�صادي
واملايل يف اقت�صاديات الدول النامية جراء ارتفاع �أ�سعار الفائدة العاملية وانهيار الأ�سواق املالية
العاملية بفعل االنخفا�ض الكبري واحلاد يف �أ�سعار العقارات يف الأ�سواق الدولية ،وكان نتاج
ح�صادها دائم ًا الدول النامية املرتبطة بهذه الأ�سواق.
وقد لوحظ من خالل هذا التدهور يف النظام املايل العاملي �صمود منتجات ال�صريفة الإ�سالمية
لهذه الأزمة ،حيث بقيت الأ�صول املالية الإ�سالمية ثابتة من حيث القيمة ومبن�أى عن الآثار
املتجلية للأزمة يف الأ�صول املالية التقليدية؛ مما حفز الدول واحلكومات وامل�ستثمرين والأفراد
�إىل امليول �إىل ا�ستثمار مواردها وفق ال�شريعة الإ�سالمية واحرتام مبادئ و�أ�س�س التمويل
الإ�سالمي ،وبفعل تطور �أدوات و�صيغ التمويل القائم على مبد�أ امل�شاركة يف الأرباح واخل�سائر
و�شمولية تطبيقها يف املجاالت االقت�صادية ،حظيت ال�صناعة امل�صرفية الإ�سالمية مبكانة
بارزة يف �إدارة النظام املايل العاملي من حيث زيادة الإنفاق على البحوث يف امل�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية والغربية ملعرفة موجهات هذا اال�ستثمار.
وكان نتاج هذه البحوث يف ال�سنوات الأخرية ظهور مفهوم جديد يف عامل املال �أال وهو الهند�سة
املالية الإ�سالمية والتي تقوم على الإبداع والتطور واالبتكار يف ال�صناعة املالية الإ�سالمية
وتزامن مع هذا املفهوم ظهور مبادرات حثيثة ملجموعة من امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية خالل
العقود الثالثة الأخرية بغية تفعيل دور ال�صريفة الإ�سالمية يف حتقيق التنمية ال�شاملة يف
جميع املجاالت االقت�صادية واالجتماعية ،وكان من �أبرزها على امل�ستوى العاملي جمموعة البنك
الإ�سالمي للتنمية الذي انتهج ا�سرتاتيجية تعنى بتطوير �صناعة اخلدمات املالية وامل�صرفية
الإ�سالمية وم�ؤ�س�ساتها لدعم التنمية االقت�صادية وحتقيق التقدم االجتماعي ل�شعوب الدول
الأع�ضاء واملجتمعات الإ�سالمية وفق ًا ملبادئ ال�شريعة الإ�سالمية ال�سمحة .
ومن خالل ما ذكر �أعاله �إرت�أينا طرح الإ�شكالية التالية:
ما مدى م�ساهمة البنك الإ�سالمي للتنمية يف تفعيل ال�سوق املايل الإ�سالمي بالرتكيز على
ا�سرتاتيجية النهو�ض بال�صريفة الإ�سالمية؟
وقد تفرعت عن هذه الإ�شكالية الرئي�سية ت�سا�ؤالت فرعية نحاول الإجابة عنها من خالل الأ�سئلة
الفرعية التالية:
ـ هل ي�سهم البنك الإ�سالمي للتنمية يف تفعيل ال�سوق املايل الإ�سالمي من خالل تعزيز ال�صناعة
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املالية الإ�سالمية.
ـ �إىل �أي حد يعتمد البنك الإ�سالمي للتنمية على ال�صكوك الإ�سالمية كنموذج لتفعيل الأ�سواق
املالية الإ�سالمية النا�شئة.

فر�ضيات الدرا�سة:
للإجابة على الت�سا�ؤالت املو�ضوعة يف �إ�شكالية الدرا�سة قام الباحث ب�صياغة الفر�ضيات الآتية:
ـ البنك الإ�سالمي للتنمية م�ؤ�س�سة مالية تهدف �إىل حتقيق التنمية االقت�صادية ودعم التقدم
االجتماعي للدول الإ�سالمية الأع�ضاء وغري الأع�ضاء.
ـ ت�سهم ا�سرتاتيجية البنك الإ�سالمي للتنمية يف تعزيز �صناعة اخلدمات املالية وامل�صرفية
الإ�سالمية وت�ساعد على تفعيل الأ�سواق املالية الإ�سالمية.
ـ يعتمد البنك الإ�سالمي للتنمية على الهند�سة املالية الإ�سالمية كا�سرتاتيجية فعالة للنهو�ض
بالأ�سواق املالية الإ�سالمية النا�شئة.

�أهمية البحث:
تندرج �أهمية البحث يف التطلع �إىل �سوق مالية �إ�سالمية تراعي مبادئ التمويل واال�ستثمار
يف االقت�صاد الإ�سالمي وحماولة لتحقيق �أهداف اقت�صادية واجتماعية للتنمية كمقا�صد
�شرعية لهذا اال�ستثمار ،حيث �إنه ال تكون �سوق مالية دون �أوراق مالية ،وال تكون هذه الأوراق
املالية دون م�ؤ�س�سات مالية �إ�سالمية تقوم بالإ�صدار واالبتكار والت�صميم يف مو�ضوع �صناعة
ال�صريفة الإ�سالمية ويعد البنك الإ�سالمي للتنمية من بني امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية الرامية
�إىل حتقيق التنمية امل�ستدامة من خالل تعزيز ال�صناعة امل�صرفية الإ�سالمية وم�ؤ�س�ساتها ،وذلك
كا�سرتاتيجية داعمة وفعالة للنهو�ض بقطاع التمويل الإ�سالمي وتهيئة البنية التحتية لل�صناعة
امل�صرفية الإ�سالمية لإقامة �أ�سواق مالية �إ�سالمية يف الدول الأع�ضاء تكون مهمتها تعبئة املوارد
املالية الإ�سالمية وتوجيه هذه املوارد لتمويل التنمية يف الأقطار الإ�سالمية.

�أهداف البحث:
تهدف هذه الدرا�سة �إىل �إبراز:
ـ الإطار املفاهيمي لل�سوق املايل الإ�سالمي و�أهميته ووظائفه.
ـ حتديات ور�ؤية البنك الإ�سالمي للتنمية كم�ؤ�س�سة مالية دولية.
ـ عر�ض جتربة البنك الإ�سالمي للتنمية يف تطوير ال�سوق املايل الإ�سالمي.
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حماور الدرا�سة:
املحور الأول :خ�ص�صنا هذا املحور لدرا�سة ال�سوق املايل الإ�سالمي من حيث التعريف به
وبيان وظائفه و�أهميته االقت�صادية وخمتلف الأدوات املالية املتداولة فيها.
املحور الثاين :والذي يدور حول مفاهيم موجزة حول البنك الإ�سالمي للتنمية بالتطرق �إىل
تعريف البنك،كيانات البنك ،مهام البنك و�أهداف ا�سرتاتيجية البنك ور�سالته التنموية.
املحور الثالث :خ�ص�صنا هذا املحور للتعريف بال�صكوك الإ�سالمية و�إعطاء �أنواعها املختلفة،
بالإ�ضافة �إىل تبيان �أهميتها االقت�صادية يف التمويل واال�ستثمار الذي ينبني على مبد�أ الغنم
بالغرم.
املحور الرابع :يربز هذا املحور دور و�أهمية البنك الإ�سالمي للتنمية يف تفعيل ال�سوق املالية
الإ�سالمية النا�شئة وذلك ببيان مدى �إ�سهام البنك كم�ؤ�س�سة مالية دولية يف تطوير منتجات
ال�صريفة الإ�سالمية من حيث الإبداع واالبتكار والهند�سة يف �صناعة اخلدمات املالية وامل�صرفية
الإ�سالمية وبيان ذلك من خالل جتارب دولية ي�ستطيع من خاللها تن�شيط �سوق الأوراق املالية
الإ�سالمية من حيث زيادة الإ�صدارات املت�أتية من خالل الهند�سة املالية وتفعيل ال�سوق الثانوي
الذي يعد املمر الرئي�سي ال�ستثمار املوارد االقت�صادية بكفاءة وفعالية.

يختلف ال�سوق املايل الإ�سالمي عن نظريه التقليدي من حيث �أنه يخ�ضع يف جميع معامالته
املالية �سواء داخل ال�سوق �أو خارجه �إىل مقا�صد ا�ستثمار املال يف ال�شريعة الإ�سالمية ،وقد
اختلفت �أي�ضا تعاريف الفقهاء والباحثني يف االقت�صاد الإ�سالمي فالكل ينظر �إليه من زاوية
معينة.

�أوال :تعريف ال�سوق املايل الإ�سالمي.
اختلفت التعاريف لل�سوق املايل الإ�سالمي لكنها تتحد دائما يف اجلانب ال�شرعي للمعامالت يف
ال�سوق ،فكل من الباحثني ينظر �إليه من زاوية معينة وعلى هذا تطرق الدكتور عبد الكرمي قندوز
يف كتابه حول الهند�سة املالية �إىل ال�سوق من خالل التزامه مببادئ و�أ�س�س ا�ستثمار املال يف
الإ�سالم ،حيث اعترب �أن ال�سوق املايل الإ�سالمي»:يطلق مبعناه الوا�سع على جمموع التدفقات
املالية يف املجتمع� ،سوا ًء كانت لآجال ق�صرية �أو متو�سطة �أو طويلة بني �أفراده وم�ؤ�س�ساته
وقطاعاته ،..ومن هنا ف�إن م�صطلح ال�سوق املايل الإ�سالمي ميكن �أن يت�ضمن كافة املعامالت
املن�ضبطة بال�ضوابط ال�شرعية»(((.
((( ـ عبد الكرمي قندوز :الهند�سة املالية الإ�سالمية بني النظرية والتطبيق « ،م�ؤ�س�سة الر�سالة النا�شرون ،لبنان الطبعة الأوىل،2008 ،
�ص.225.224
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كما عرف ال�سوق املايل الإ�سالمي من زاوية الو�ساطة املالية ال�شرعية ب�أنها»:و�سيلة لتقدمي
احللول للم�شكالت التي تواجهها امل�ؤ�س�سات املالية يف تعبئة املدخرات وتوظيف اال�ستثمارات
يف امل�شاريع املنتجة وتوزيع ر�أ�سمال على الأن�شطة اال�ستثمارية يف قطاعات ال�سوق املختلفة
ويف �أجال خمتلفة»((( ،وهناك من �أعطى تعريفا لل�سوق املايل الإ�سالمي من وجهة منظري
االقت�صاد الإ�سالمي ومق�صد التمويل املبنى على امل�شاركة ،حيث ذكر ال�سوق ب�أنها»:الأوعية التي
ت�ؤدي �إىل تعبئة الأموال الالزمة لال�ستثمار من مدخرات و�إيرادات خمتلفة بطريقة امل�ساهمة يف
ر�أ�س مال امل�شروعات وال�شركات وامل�شاركة يف خماطر اال�ستثمار ويف الأرباح ،فال�سوق املايل
يعد من امل�ؤ�س�سات املالئمة لالقت�صاد الإ�سالمي واملنا�سبة لطبيعته؛ لأنها توفر ال�صيغ التي متكن
من توفري الأموال للمنظمني وحتقيق ال�سيولة للمدخرين �ضمن احلدود ال�شرعية «(((.
ميثل ال�سوق املايل الإ�سالمي باعتباره جزء ًا من النظام املايل العاملي »:خطوة لتطوير اجلهاز
املايل يف البالد لأنه ي�ساهم با�ستغالل �أف�ضل املوارد املالية املتاحة من خالل جتميع املدخرات
املحلية والأجنبية وتوجيهها نحو امل�شاريع الأكرث �إنتاجية»(((.
ومن خالل ما ذكر �أعاله من التعاريف ،فال�سوق املايل الإ�سالمي هو مكان التقاء عار�ضني الأموال
(مدخرين) ـ �سوا ًء كانوا �أفراد ًا ،هيئات� ،شركات ـ بالطالبني لها (م�ستثمرين) الذين هم يف حاجة
�إىل متويل م�شاريعهم وتو�سيعها وفق ما ير�ضي الله تعاىل ويحقق امل�صلحة العامة من وراء ذلك.

ثانيا� :أدوات ال�سوق املايل الإ�سالمي
ي�ستخدم ال�سوق املايل الإ�سالمي جمموعة من الطرق والأدوات والتقنيات املختلفة يف التمويل
امل�شتقة من ال�صيغ والأ�ساليب التمويل الإ�سالمي املعروفة عند الفقهاء القدامى �أو تلك التي
مت ا�ستحداثها وتكييفها باالعتماد على الهند�سة املالية من جانب التطوير واالبتكار يف �إطار
(((
موجهات ال�شرع احلنيف ،ومن بني هذه الأدوات جند:
ـ �أدوات امل�شاركة� :أي �سندات امل�شاركة امل�ستمرة واملتناق�صة حيث يقوم املتعاملون ب�إبرام عقد
امل�شاركة الذي هو عبارة عن �سندات ،ميثل كل �سند ح�صة �أو �سهم م�شاركة يف ر�أ�سمال امل�شروع ،ويتم
تعيني هيئة لإدارة امل�شاركة بح�سب �شروط ن�شرة الإ�صدار مع الأخذ بعني االعتبار ال�شروط ال�شرعية
لعقد امل�شاركة ،ويتم تداول هذه احل�ص�ص يف ال�سوق املايل الإ�سالمي ،وحتديد نوع امل�شاركة �إذا
كانت م�ستمرة �أو متناق�صة؛ وذلك لقاء عائد فعلي حقيقي ح�سب نتيجة امل�شروع من ربح �أو خ�سارة.
((( ـ عبد الله �إبراهيم نزال »:كفاءة ت�سعري الأوراق املالية يف ال�سوق املايل الإ�سالمي « ،ملتقى الدويل الأول االقت�صاد الإ�سالمي ،واقع و
رهانات امل�ستقبل .23.24فيفري، 2011املركز اجلامعي غرداية �،ص �،9ص.10
((( جمال لعمارة ،راي�س حدة»:حتديات �سوق املايل الإ�سالمي ورقة مقدمة مللتقى حول «دور �سيا�سات التمويل و�أثرها على االقت�صاديات
و امل�ؤ�س�سات درا�سة حالة اجلزائر والدول النامية .22.21نوفمرب  ،2006جامعة ب�سكرة .
((( عبد الله �إبراهيم نزال ،مرجع �سبق ذكره� ،ص � ،9ص.10
((( مهداوي هند و�آخرون»:ال�سوق املالية الإ�سالمية واقع و �أفاق ،درا�سة جتارب بع�ض البلدان الإ�سالمية و الغربية « ،ملتقى دويل حول
االقت�صاد الإ�سالمي واقع ورهانات امل�ستقبل  23.22فيفري ، 2011املركز اجلامعي ،غرداية� ،ص . 3
168

العدد ( )4دولة قطر -جمادي الآخرة  ١٤٣٧هـ  -ابريل 201٦م

ــ �أدوات البيوع:

(املرابحة ،ال�سلم ،اال�ست�صناع):حيث تقوم جهة معينة من ال�سوق املايل الإ�سالمي ب�إ�صدار
�سندات البيوع وميثل كل �سند ح�صة يف ر�أ�سمال امل�شروع لتمويل ال�سلع والب�ضائع،كما يف
املرابحة ،وم�ؤجلة كما يف ال�سلم واال�ست�صناع؛ وذلك لقاء عمولة لهذه اجلهة ،وتتوىل هذه اجلهة
متابعة امل�ستحقات وتوزيع الأرباح الفعلية لأ�صحاب ال�سندات �أو الأ�سهم.

ــ �أدوات املنافع:

ثالثا� :أهمية ال�سوق املايل الإ�سالمي
�إن لل�سوق املالية الإ�سالمية �أهمية بالغة يف منو االقت�صاد وتطويره ،فهي ال�شريان الذي متر
عربه التدفقات املالية الداخلة واخلارجة التي يحتاجها النظام االقت�صادي الإ�سالمي يف حتقيق
خمتلف مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية يف احلفاظ على الأولويات للم�صلحة العامة جراء ا�ستغالل
املال امل�ستخلف فيه وفق ال�ضوابط ال�شرعية التي حتكم ا�ستثمار املال ،وترتكز �أهمية الأ�سواق
املالية على»:ت�شغيل فائ�ض ال�سيولة املتاحة ب�أكرث كفاءة ممكنة من خالل عملها كو�سيط بني
�أ�صحاب فوائ�ض املال والراغبني يف التمويل ،وهي الو�سيلة التي ت�ستطيع عن طريقها الدولة
والأجهزة احلكومية املختلفة �سد احتياجاتها املالية الالزمة والقيام ب�أعبائها املتزايدة ،وتطرح
فيها �أ�سهم ال�شركات �سواء طرح ًا مبدئي ًا �أو ببيع و�شراء الأفراد للأ�سهم التي يحملونها ،وت�سهيل
ا�ستثمار �أموال البنوك والأفراد و�شركات الت�أمني و�صناديق االدخار الإ�سالمي وغريها من
م�صادر جتميع الأموال»(((.
((( �أمين عبد الرحمن الفتاحي:البنوك الإ�سالمية وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،دار الب�شائر لطباعة والن�شر ،الأردن� ، 2009 ،ص.111
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وهي �سندات الإجارة التي تقوم على �أ�سا�س عقد الإجارة املعروف يف الفقه الإ�سالمي ،حيث
تقوم على متلك العقارات امل�ؤجرة ،وينتج عن هذه ال�صكوك دخ ًال م�ستمر ًا ب�إ�صدار �سندات �إجارة
ُ�ستحق حلامله بح�سب ن�صيبه يف
للتداول بني املتعاملني وميثل كل �سند ح�صة يف ملكية العقار ي َ
هذا العقار جز ٌء من الإيراد املتحقق� ،أو تقوم اجلهة �أو الهيئة ب�شراء �أ�صول ثابتة مثل معدات
�أو �سيارات ،ثم تقوم ب�إ�صدار �سندات متثل جمموع ر�أ�سمال هذه الأ�صول ،ثم تقوم ب�إدارتها من
ت�أجري و�صيانة وت�أمني لقاء عمولة ،ومن ثم حتويل �صايف الربح املتحقق حلاملي ال�سندات �أو
الأ�سهم».
فمن خالل هذه الأدوات املالية امل�شتقة من �صيغ التمويل الإ�سالمي ن�ستطيع �أن نقول �أنه يف حالة
مراعاة االلتزام ال�شرعي يف تداول هذه الأدوات والعمل على تطويرها من خالل الهند�سة املالية
الإ�سالمية ف�إن ذلك �سي�ساعد على نهو�ض ال�سوق املايل الإ�سالمي التي طاملا تعاين من الإق�صاء
والتهمي�ش كما �سي�سهم يف زيادة ا�ستقطاب املوارد واملدخرات الراغبة يف التعامل دون الوقوع
يف الربا �أخذ ًا �أو �إعطاءً ،وانتهاز الفر�ص اال�ستثمارية التي تنمو با�ستمرار من خالل اال�ستجابة
لهذه الرغبات ومناف�سة الأ�سواق املالية التقليدية التي تنهار يف حالة التغريات الفجائية لأ�سعار
الفائدة العاملية و�أ�سعار العمالت الدولية.
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فمن خالل ما تقدم يتبني لنا الدور الذي ت�ؤديه ال�سوق املالية الإ�سالمية كجهاز يعمل على �ضخ
املوارد املالية التي يحتاجها القطاع العام واخلا�ص يف متويل م�شاريعهم وا�ستثماراتهم املختلفة
التي تنعك�س على رفع �أداء االقت�صاد القومي ورفع النمو االقت�صادي من خالل دعم القطاعات
االقت�صادية واالجتماعية ولتحقيق هذا املبتغى البد من �أن»:تخ�ص�ص �أموال اال�ستثمار مبا
يتفق والعائد املتوقع� ،أي �أن املوارد املالية �ستخ�ص�ص لتمويل امل�شاريع ذات العائد الأعلى ،كما
�ستكون �أ�سواق الأوراق املالية قادرة على حت�سني تخ�صي�ص املدخرات من خالل جتميع ون�شر
املعلومات املهمة لي�سهل على املتعاملني املقارنة بني الفر�ص اال�ستثمارية مما يعك�س الكفاءة يف
تخ�صي�ص املوارد لنظام يعمل على �أ�سا�س �إنتاجية اال�ستثمار»(((.

رابعا :وظائف ال�سوق املايل الإ�سالمي:
من بني �أهم الوظائف التي ي�ضطلع بها ال�سوق املايل الإ�سالمي جند:
ـ تدعيم اال�ستثمار طويل الأجل عن طريق تطوير �أ�ساليب اال�ستثمار يف امل�صارف وامل�ؤ�س�سات
الإ�سالمية من خالل االعتماد على �سوق الإ�صدار و�سوق التداول يف �أ�سواق ر�أ�س املال.
ـ من خالل �سوق الإ�صدار ي�سعى ال�سوق املايل الإ�سالمي �إىل اال�ستثمار املادي بطرح العديد من
الأدوات املالية لالكتتاب العام واملتمثلة يف�:شهادات اال�ستثمار القابلة للتداول ،وثائق �صناديق
اال�ستثمار� ،أ�سهم �شركات الت�أجري التمويلي� ،أ�سهم �شركات ر�أ�س املال املخاطر.
ـ من خالل �سوق التداول ت�سعى الأ�سواق املالية �إىل:تداول الأدوات املالية التي مت �إ�صدارها
يف �سوق الإ�صدار ،اال�ستثمار املايل من خالل� :إن�شاء �صناديق ا�ستثمار القيم املنقولة� ،إدارة
وتكوين حمفظة الأوراق املالية.
ـ تنويع اخليارات �أمام املدخرين لال�ستثمار ال�شرعي اخلايل من الربا ،ومبا يتنا�سب مع حاجتهم
لتحقيق ال�سيولة والربحية والأمان.
ـ تنويع م�صادر التمويل طويل الأجل �أمام امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،وبالتايل
ت�صحيح التجربة امل�صرفية الإ�سالمية ،مما ميكنها من ا�ستثمار �أموالها ا�ستثمار ًا طويل الأجل،
ومبا ي�سهم يف حتقيق �أهدافها التنموية ورغبتها يف املواءمة بني الربحية وال�سيولة والأمان.
ـ احلر�ص على �سالمة عقود اخليارات والعقود الآجلة وامل�ستقبلية من الناحية ال�شرعية وبعيد ًا
عن املخالفات وال�شبهات ال�شرعية.
(((
كذلك ت�ؤدي الأ�سواق املالية الإ�سالمية بع�ض الوظائف الثانوية نلخ�صها فيما يلي:
ـ امل�صادقة على الأدوات املالية املتداولة �أو التي �سيتم تداولها بني امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
(((

((( ـ �أمال لعم�ش :دور الهند�سة املالية يف تطوير املنتجات ال�صناعة املالية الإ�سالمية « ،ر�ساللة ماجي�ستري يف العلوم التجارية ،حتت �إ�شراف
�صالح �صاحلي� ، 2012.2011،ص .122.121
((( ـ عبد الكرمي قندوز ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.228.227.
((( خبابة عبد الله وغف�صي توفيق »:متويل التنمية بني النظام الو�ضعي والنظام الإ�سالمي درا�سة مقارنة – « مداخلة مقدمة مللتقى الدويل
حول مقومات حتقيق التنمية امل�ستدامة يف االقت�صاد الإ�سالمي يومي  28/27نوفمرب  ، 2012جامعة  08ماي  1945قاملة � ،ص.15
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والبنوك الو�ضعية ومن خالل هذه امل�صادقة ميكن تقريب وجهات النظر بني الآراء الفقهية
املختلفة؛ مما ي�شمل قبولها وتداولها يف �أهم الأ�سواق املالية.
ـ ت�سعى ال�سوق �إىل �إعداد اللوائح وال�ضوابط للتعامل وفق مقت�ضيات ال�شريعة الإ�سالمية.
ـ �إعداد معايري موحدة عند �إ�صدار الأدوات املالية الإ�سالمية �أو عند تداولها ،يتبعها كل امل�شاركني
يف ال�سوق املالية الإ�سالمية.
ميكن �أن نقول �أن هذه الوظائف امللقاة على عاتق ال�سوق املايل الإ�سالمي تعد �صعبة املنال
وذلك حلداثة ن�ش�أة ال�سوق وقلة الأدوات املالية املتداولة فيه بالإ�ضافة �إىل �ضعف املوارد املالية
التي تعمل على تن�شيط �سوق الإ�صدار وتنويع خمرجاته ،وعلى هذا الأ�سا�س ولتحقيق هذه
الوظائف يتطلب ال�سوق املايل الإ�سالمي البنية التحتية الالزمة لذلك ،البد من اال�ستفادة من
عملية االندماج يف ال�سوق املايل العاملي وفق حتفظات وتطوير تكنولوجيا الإعالم واالت�صال
للح�صول على معلومات ب�سرعة و�إتقان والتفاعل معها بكفاءة وفعالية ،ودعم التكوين والتدريب
للو�سطاء املاليني يف جانب االبتكار املايل والهند�سة املالية ويف اجلانب الفقهي ،وتهيئة
القوانني والأنظمة املالية يف الدول الإ�سالمية ومرونتها للتعامل مع املنتجات احلديثة يف املالية
الإ�سالمية.

البنك الإ�سالمي للتنمية م�ؤ�س�سة مالية دولية هدفها حتقيق التنمية االقت�صادية واالجتماعية
لل�شعوب والدول الأع�ضاء الإ�سالمية ودعم التقدم االجتماعي فيها ،ويعمل البنك على حتقيق
هذه الأهداف يف �ضوء الإطار اال�سرتاتيجي املعد وفق اتفاقية ت�أ�سي�س البنك الذي ي�سعى من
خاللها �إىل جت�سيد الأولويات يف اخلطة التنموية للبنك على مدار �أربعني �سنة مقبلة (ر�ؤية
البنك 1440هـ) ،منها ا�سرتاتيجية تطوير اخلدمات املالية الإ�سالمية والنهو�ض بها مع العمل
على تهيئة الأر�ضية �أو البنية التحتية لل�صناعة املالية الإ�سالمية ،وجند من خالل هذه البنية
جمموعة من امل�ؤ�س�سات والهيئات التي ي�ستغلها البنك من �أجل هند�سة وتطوير منتجات ال�صريفة
الإ�سالمية واالبتكار والإبداع يف �أدوات التمويل الإ�سالمي املختلفة ،نذكر منها ال�سوق املايل
الإ�سالمي التي ُتعد �أهم ما �أفرزته جهود وبحوث وندوات وملتقيات علمية وتقنية لل�صريفة
الإ�سالمية ونتاج خما�ض جمموعة من البنوك املركزية مبا فيها البنك الإ�سالمي للتنمية ،هذه
ال�سوق التي ت�سهم بقوة يف جمال ا�ستثمار املوارد االقت�صادية وحتقيق التنمية امل�ستدامة،
ونخ�ص بالذكر �صكوك امل�شاركة املالية بحكم �أنها من الأدوات املالية التي �شاع ا�ستعمالها يف
ال�سوق املايل الإ�سالمي.
لذا فال بد من التعر�ض �إىل التعريف با�سرتاجتية البنك يف النهو�ض بال�صريفة الإ�سالمية ،ثم
التطرق �إىل تو�ضيح بع�ض املفاهيم حول الت�صكيك الإ�سالمي و�أنواعه املدرجة من طرف البنك
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الإ�سالمي للتنمية ،ومدى �إ�سهامه يف تفعيل ال�سوق املايل الإ�سالمي.
�أوال:البنك الإ�سالمي للتنمة كم�ؤ�س�سة مالية دولية

�سيتم التطرق يف هذا املطلب �إىل تعريف البنك الإ�سالمي للتنمية و�أهدافه من خالل:

ـ ن�ش�أة البنك:
البنك الإ�سالمي للتنمية م�ؤ�س�سة مالية دولية �أن�شئت تطبيق ًا ملقررات م�ؤمتر وزراء مالية الدول
الإ�سالمية الذي عُقد يف مدينة جدة يف �شهر ذي القعدة عام 1393هـ (دي�سمرب عام 1973م) ،ومت
افتتاح البنك ب�صفة ر�سمية يف  15من �شوال عام 1395م املوافق لـ 20من �أكتوبر عام 1975م(.((1
كانت هذه املبادرات احلثيثة كخطوة لنيل مكانة يف النظام املايل العاملي من خالل ت�ضافر
جهود الدول الإ�سالمية والعربية على ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة مالية �إ�سالمية تقوم بعمليات التمويل
واال�ستثمار يف �إطار موجهات ال�شرع احلنيف وحتقيق رغبات الدول التي حترم التعامل
بالفائدة الربوية وحماولة منها التخفيف من الفقر ودعم التنمية يف الدول الإ�سالمية من خالل
�صناديق وم�ؤ�س�سات تنبثق عن البنك لتحقيق هذه الأهداف.

ـ �أهداف البنك:
يتمثل الهدف الرئي�سي من ت�ضافر جهود الدول الإ�سالمية لإن�شاء البنك يف»:دعم التنمية
االقت�صادية والتقدم االجتماعي يف الدول الأع�ضاء واملجتمعات الإ�سالمية ويف الدول غري
الأع�ضاء منفردة وجمتمعة وفق ًا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية؛ ولتحقيق هذا الهدف يقدم البنك
قرو�ض ًا ومنح ًا لتمويل امل�شاريع الإمنائية يف الدول الأع�ضاء ويف املجتمعات الإ�سالمية ويف
الدول غري الأع�ضاء؛ كما يقدم البنك م�ساعدات فنية ومنح ًا درا�سية لتنمية ر�أ�سمال ب�شري وهو
يقوم ب�إدارة �صناديق خا�صة ،وتعبئة املوارد من خالل �صيغ متوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية(.((1
وذلك وفق ا�سرتاتيجية تتمثل يف تعزيز ال�صناعة املالية الإ�سالمية وم�ؤ�س�ساتها ومكافحة الفقر
وتعزيز التعاون بني الدول الأع�ضاء يف جماالت التنمية الب�شرية والزراعية والتجارة البينية
والبحوث والتطوير.
ثانياــ الكيانات الرئي�سية يف البنك:

يتفرع عن البنك الإ�سالمي للتنمية م�ؤ�س�سات وكيانات ثانوية ت�ساعد البنك يف جت�سيد الر�سالة
التنموية ،وقد �أن�شئت هذه امل�ؤ�س�سات يف �أوقات خمتلفة عرب تاريخ املجموعة ويعد البنك
الإ�سالمي للتنمية امل�ؤ�س�سة الأم واملركزية على م�ستوى املجموعة كلها ولكل م�ؤ�س�سة من هذه
امل�ؤ�س�سات اتفاقية ت�أ�سي�س ،و�أهداف و�آليات عمل خا�صة بها ،ولكنها جمعي ًا تتقا�سم ر�ؤية
( ((1ه�شام خالد »:البنوك الإ�سالمية الدولية وعقودها» ،دار الفكر اجلامعي ،2007 ،الإ�سكندرية ،م�صر� ،ص  12ـ  ،16بت�صرف الباحث .
( ((1جمموعة بنك الإ�سالمي للتنمية يف �إيجاز � ،2012ص  ،8نقال عن .www.isdb.org
172

العدد ( )4دولة قطر -جمادي الآخرة  ١٤٣٧هـ  -ابريل 201٦م

م�شرتكة ور�سالة واحدة (.((1

ـ املعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب:
يعترب الكيان الرئي�سي للبنك حيث�»:أن�شئ املعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب عام 1401هـ
(1981م) بو�صفه ذراع البنك يف جمال البحوث والتدريب ي�ؤدي دور ًا هام ًا يف دخول جمموعة
البنك �إىل م�ؤ�س�سة عاملية قائمة على املعرفة ،وذلك من خالل تقدمي الدعم وال�سند ل�صناعة فاعلة
و�شاملة يف جمال اخلدمات املالية الإ�سالمية ،وذلك دعم ًا للتنمية االجتماعية واالقت�صادية
يف الدول الأع�ضاء؛ وبو�صفه مركز ًا للتميز ي�ضطلع املعهد بالتدريب و�إعداد البحوث وتقدمي
اخلدمات اال�ست�شارية ،وتعزيز بناء القدرات يف االقت�صاد الإ�سالمي واملالية الإ�سالمية الأ�سا�سية
والتطبيقية»(.((1

ـ امل�ؤ�س�سة الإ�سالمية الدولية لتمويل التجارة:

ـ امل�ؤ�س�سة الإ�سالمية لت�أمني اال�ستثمار وائتمان ال�صادرات:

(((1

�أن�شئت يف �سنة 1415هـاملوافق لـ 1995.08.01م بو�صفها م�ؤ�س�سة دولية تتمتع ب�شخ�صية
قانونية كاملة ،وهي ع�ضوة يف البنك الإ�سالمي للتنمية ،ويقع مقرها مبدينة جدة باململكة
العربية ال�سعودية حيث بد�أت امل�ؤ�س�سة �أعمالها يف جويلية 1995م ،ووفق ًا التفاقية الت�أ�سي�س
يتمثل هدف امل�ؤ�س�سة يف تو�سيع نطاق املعامالت التجارية ،وت�شجيع تدفق اال�ستثمارات بني
الدول الأع�ضاء.
ً
فالبنك ي�سعى من خالل هذه الكيانات جاهدا �إىل حتقيق التنمية االقت�صادية والتقدم االجتماعي
يف دول الأع�ضاء ح�سب اتفاقية الت�أ�سي�س من خالل الأن�شطة املتخ�ص�صة ،فكل م�ؤ�س�سة
تتخ�ص�ص يف متويل قطاع معني كتمويل القطاع اخلا�ص والعام وبرامج متويل التجارة
ملحة موجزة عن جمموعة البنك الإ�سالمي للتنمية� ،ص ،4بت�صرف الباحث ،نقال عن www.iefpedia .com

(((1
( ((1ـ جمموعة البنك الإ�سالمي للتنمية يف �إيجاز ،2012مرجع �سابق� ،ص . 9
( ((1ـ امل�ؤ�س�سة الدولية لتمويل التجارة ،التقرير ال�سنوي 1431هـ( ،)2010نقال عن . www.itfc.org
( ((1ـ يو�سف م�سعداوي “ :دورامل�ؤ�س�سة الإ�سالمية لت�أمني اال�ستثمار وائتمان ال�صادرات يف تعزيز �صادرات و �إ�ستثمارات دول الأع�ضاء»،
جملة جامعة دم�شق للعلوم الإقت�صادية والعلوم القانونية ،جملد  ،27العدد الأول� ،2011 ،ص ،51نقال عن www.damascusuniversity.
.edu.sy
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انفردت هذه امل�ؤ�س�سة بتمويل عمليات التجارة يف البنك حيث �إنها»:كيان م�ستقل داخل جمموعة
البنك الإ�سالمي للتنمية �أن�شئت من �أجل دفع عجلة التجارة لتح�سني احلالة االقت�صادية واملعي�شية
للنا�س يف العامل الإ�سالمي ،ولقد دعمت امل�ؤ�س�سة جميع �أعمال متويل التجارة التي كانت تدار
من خالل نوافذ خمتلفة داخل جمموعة البنك الإ�سالمي للتنمية ،وقد بد�أت عملياتها يف  01حمرم
من عام 1429هـ ( 10يناير 2008م)(.((1
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والتنمية والتعاون الدويل يف �إطار ال�شراكة واال�ستثمار يف املجاالت ال�صناعية والزراعية
واالجتماعية ،ومتويل امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة التي ت�سهم يف الت�شغيل ودعم الإنتاج
املحلي يف الدول الأع�ضاء ،فالبنك يقوم بالتمويل من املوارد الر�أ�سمالية العادية يف امل�شاريع
املتكفل بها من ميزانيته ويقوم بالتن�سيق مع الكيانات الأخرى لدعم امل�شاريع التنموية وتوفري
املوارد املالية بامل�شاركة مع امل�ؤ�س�سات التابعة له كم�ؤ�س�س�سة مالية �إمنائية متعددة الأطراف.
ثالثاــ الإطار اال�سرتاتيجي للبنك:

لقد �صاغ البنك الإ�سالمي للتنمية الإطار العام لر�سالته التنموية يف �ضوء املوارد املتاحة من
الدول الأع�ضاء التي ي�ضطلع من خاللها �إىل»:تعزيز التنمية الب�شرية ال�شاملة مع الرتكيز على
املجاالت ذات الأولوية املتمثلة يف التخفيف من حدة الفقر وحت�سني م�ستويات ال�صحية وت�شجيع
التعليم والعلوم والتقنية ،واالقت�صاد الإ�سالمي ،والعمل امل�صريف الإ�سالمي ،والتعاون بني
الدول الأع�ضاء عن طريق العمل مع ال�شركاء التنمويني»(.((1
فالبنك يطمح من خالل تنفيذ املخطط اال�سرتاتيجي �إىل �أن ي�صبح بحلول 1440هـ بنك ًا عاملي
الطراز �إ�سالمي املبادئ من خالل الرتكيز على املجالت الأ�سا�سية التي تدعم التنمية االقت�صادية
واالجتماعية خا�صة الإنفاق على الأولويات ومنها التخفيف من الفقر والتنمية الب�شرية وتعزيز
ال�صناعة املالية الإ�سالمية والبحوث ال�شرعية والتدريب والتكوين يف ال�صريفة الإ�سالمية
بالإ�ضافة �إىل حتقيق االزدهار والرقي االجتماعي ودعم التبادل والتعاون التجاري من خالل
خلق برامج خا�صة وزيادة االعتمادات وتوظيفها يف امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية يف الدول
الأع�ضاء حماولة منه لرفع خمرجات ال�صناعة املالية الإ�سالمية يف هذه الدول للو�صول �إىل
�إن�شاء �أ�سواق مالية �إ�سالمية موحدة تلقي على عاتقها م�س�ؤولية تعبئة املوارد املالية ودعم
التنمية امل�ستدامة بالت�ضافر مع جهود البنك يف هذا املجال.

املحور الثاين  :ماهية ال�صكوك املالية الإ�سالمية
تعد ال�صكوك املالية �أهم املنتجات املالية الإ�سالمية التي كرث التعامل بها يف الوقت احلايل كبديل
لل�سندات والأ�سهم يف الأ�سواق املالية ،وذلك ل�سهولة �إ�صدارها واختالف �أنواعها ح�سب اجلهة
امل�صدرة لها ،كذلك مرونتها يف عملية التداول وت�سييلها ال�ستيفاء حقوقها ،كما تراعي ال�صكوك
الإ�سالمية ال�ضوابط ال�شرعية للتمويل واال�ستثمار مما مييزها على الأ�صول املالية الأخرى،
وعلى هذا الأ�سا�س �سنبني يف هذا املحور مفهوم ال�صكوك الإ�سالمية و�أنواعها امل�شتقة من
�أ�ساليب و�صيغ التمويل الإ�سالمي املعروفة ،وكذا �أهميتها من الناحية االقت�صادية.

�أوال :مفهوم ال�صكوك الإ�سالمية

( ((1موقع البنك الإ�سالمي للتنمية ،نقال عن . http://www.isdb.org
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تعددت التعاريف املوثوقة لل�صكوك الإ�سالمية �أو للت�صكيك ح�سب الباحثني واملنظرين يف
االقت�صاد الإ�سالمي فهناك من اعترب الت�صكيك هو ال�صكوك الإ�سالمية ومنهم من اعترب �أن
الت�صكيك م�شتق من ال�صكوك الإ�سالمية� ،إال �أن ال�شيء الذي يربط ال�صكوك والت�صكيك
هو ال�ضابط ال�شرعي للتمويل الذي يحكم كل من املنتجني املاليني وااللتزام مببد�أ متويل
احلاجيات التي تراعى احلفاظ على الأولويات اخلم�سة وهي حفظ النف�س واملال والدين والعقل
والن�سل»: ،وتنبع فكرة �إ�صدار ال�صكوك من �صيغ املعامالت ال�شرعية املعهودة من �إجارة و�سلم
وا�ست�صناع وم�ضاربة وغريها كتطوير مواكب ملتطلبات الع�صر التمويلية وبديل عن ال�سندات
التي تتعامل بالفوائد امل�صرفية»( ،((1فقد عرفها العجلوين ب�أنها�»:صكوك ا�ستثمارية كوثائق
مت�ساوية القيمة ت�صدر ل�سد احتياج متويلي كح�ص�ص يف ملكية الأعيان ،واملنافع واخلدمات
وتدخل �ضمن موجودات �أ�صول ال�شركة �أو م�شروع معني �أو ن�شاط ا�ستثماري ا�ستثماري خا�ص،
وذلك ال�ستخدام ح�صيلة االكتتاب يف متويل م�شروع �أو ن�شاط ممول ب�أ�ساليب توظيف الأموال
وفقا لل�شريعة الإ�سالمية»(.((1
ومن خالل ما ذكر �أعاله من التعاريف ميكن اعتبار �أن ال�صكوك الإ�سالمية عبارة عن �شهادات
ملكية ت�صدر با�سم �صاحبها متثل ح�ص�صا �شائعة يف ملكية الأ�صول املمولة �سواء كانت
خدمات(نقل� ،سفر ،عالج) �أو �أعيان (�آالت ،معدات� ،سلع وب�ضائع مادية ) وهي قابلة للتداول يف
ال�سوق الثانوية وفق �أحكام �شرعية ت�ضبط عملية التداول يف ال�سوق املايل الإ�سالمي.

تتعدد �أنواع ال�صكوك الإ�سالمية بتعدد �صيغ التمويل الإ�سالمي فمنها القائمة على �أ�سا�س
امل�شاركة يف التمويل وذلك باقت�سام ح�ص�ص امل�شاركة يف ر�أ�س املال كامل�شاركة وامل�ضاربة
واملزارعة ومنها التي تعتمد على �أ�سا�س مبد�أ املديونية يف متويل ر�أ�س املال وذلك من طرف معني
كاملرابحة ،والإجارة وال�سلم واال�ست�صناع �..إلخ ،وقد ا�شتقت من هذه ال�صيغ بع�ض العقود التي
متول قطاع اخلدمات ونالت ال�صكوك منها ن�صيب ًا وافرا ًكالإجارة من الباطن و�صكوك املنافع.
هذا النظام امل�سمى بـ «ال�صكوك الإ�سالمية» موجود يف عدد من دول العامل خا�صة ماليزيا التي
تخت�ص وحدها بـ  60 %من �إجمايل ال�صكوك الإ�سالمية املُ�صدرة يف العامل والتي يقدر �إجمايل
قيمتها بـ 00 2مليار دوالر بالإ�ضافة �إىل عدد ب�سيط من الدول العربية والأوروبية �أي�ض ًا(.((1
ومن بني هذه العقود جند:
ــ ال�صكوك القائمة على عقود امل�شاركة:ميكن تعريف ال�صكوك القائمة على عقود امل�شاركة
ب�أنها �صكوك م�شتقة من �صيغ التمويل القائمة على امل�شاركة بني �أطراف العقد يف التمويل وفق
( ((1فرح عبد الفتاح درا�سة ال�صكوك ومتويل التنمية نقال عن . www.ajcci.gov.ae
( ((1حممد حممود عجلوين(:البنوك الإ�سالمية �أحكامها ومبادئها وتطبيقات امل�صرفية) ،دار امل�سرية للن�شر والتوزيع والطباعة ،الأردن،
� ،2008ص 197ـ .199
( ((1نقال عن www.egynews.net
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مبد�أ الغنم بالغرم ،واخلراج بال�ضمان.
ــ �صكوك امل�ضاربة :هي وثائق م�ضاربة تخ�ص�ص لتمويل م�شروع وفق �أ�سلوب امل�ضاربة ،وهي
عقد بني طرفني يقدم �أحدهما املال والآخر اخلربة و اجلهد وعند ح�صول الأرباح تكون بح�سب
االتفاق وقت العقد بني الطرفني� ،أما يف حالة اخل�سارة فيتحملها رب املال وال يتحمل امل�ضارب
�إال خ�سارة جهده ما مل يفرط �أو يق�صر.
ــ �صكوك امل�شاركة :من بني ال�صيغ التي كرث التعامل بها يف ميدان التمويل طويل الأجل للم�شاريع
التنموية ،والتي تعرب عن خلط املال مبال �آخر ح�سب ح�صيلة الإ�صدار للجهة الطالبة للتمويل،
تكتتب يف وثائق مت�ساوية القيمة متثل ح�صيلة الإ�صدار ويكون حاملها مالك ًا للم�شروع.
ــ �صكوك املزارعة :عبارة عن وثائق مت�ساوية القيمة ت�صدر لتوجيه ح�صيلتها لتمويل م�شروع
قائم على املزارعة بني �صاحب الأر�ض ومن لديه الرغبة يف خدمتها ،وي�صبح حملة ال�صكوك
مالك ًا لن�سبة معينة من املح�صول الناجت عن امل�شروع.
بالإ�ضافة �إىل ال�صكوك امل�شتقة من �أ�ساليب التمويل الإ�سالمي الأخرى كامل�ساقاة واملغار�سة
وهي �صكوك يتم ا�ستخدامها يف ال�سقي وي�أخذ حاملها ن�سبة معينة من ثمار امل�شروع و�إذا كان
امل�شروع غر�س ًا يكون حلملة ال�صكوك حق من الغر�س الناجت عن ذلك .
ــ ال�صكوك القائمة على البيوع :وهي ال�صكوك الناجتة عن متويل امل�شروع وفق �أ�ساليب
البيوع القائمة على الدين ،وتكون هذه ال�صكوك م�صدرة بح�سب احلاجة �إىل ر�أ�سمال مكتتب فيه
والذي ميثل فيه ال�صك ح�صة معينة منه .وجند من بني هذه ال�صكوك:
ــ �صكوك ال�سلم( :((2وثائق مت�ساوية القيمة لتمويل ال�سلع يكون ا�ستالمها يف �أجل على �أن يتم
دفع مبلغها يف العاجل ،وتكون هذه ال�صكوك ح�صة �شائعة يف ملكية ال�سلع و ال يتم تداولها �إال
بعد ا�ستالمها وقبل بيعها.
ــ �صكوك اال�ست�صناع� :صكوك مت�ساوية القيمة ت�صدر لتمويل م�شروع ي�ستلزم ت�صنيع �سلع
ت�سلم يف الأجل وحتتاج �إىل ر�ؤو�س �أموال لت�صنيعها يف الوقت املحدد ويكون حملة ال�صكوك
مالك ًا لل�سلع امل�صنعة والتي ت�سلم يف الوقت املحدد.
ــ �صكوك املرابحة :وثائق مت�ساوية يتم االكتتاب فيها لتمويل �شراء �سلع و�أ�صول عالية القيمة
ك�شراء طائرة ...ويتم �إ�صدارها مث ًال من طرف البنوك الإ�سالمية لتجميع ح�صيلة االكتتاب
فيها ل�شراء ال�سلعة املو�صوفة يف الذمة من طرف طالب ال�سلعة ويكون حملة ال�صكوك مالك ًا
لل�سلعة امل�شرتاة مرابحة ويح�صلون على عائد من خالل بيعها على �أق�ساط ويعد تداولها يف
ال�سوق الثانوي بعد ثبوتها كدين خمالف ًا لل�شريعة وذلك لأنها دين وبيع الدين بالدين عقد خمالف
لل�ضوابط ال�شرعية للتمويل .
فمما ذكر �أعاله من �أنواع ال�صكوك الإ�سالمية يتبني لنا تعدد املجاالت االقت�صادية واالجتماعية
التي ت�ستفيد من التمويالت املتنوعة من خالل �إ�صدار ال�صكوك يف هذه املجاالت وذلك تبع ًا
(� ((2أم��ال لعم�ش”:دور الهند�سة املالية يف تطوير املنتجات ال�صناعة املالية الإ�سالمية « ،ر�سالة ماج�ستري يف العلوم التجارية ،حتت
�إ�شراف �صالح �صاحلي ،جامعة �سطيف� ،2012.2011 ،ص.109
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لعدالة توزيع التمويل ومبد�أ مراعاة امل�صلحة العامة.

ثالثا :الأهمية االقت�صادية لل�صكوك :
تراعي ال�صكوك الإ�سالمية من خالل التمويالت املختلفة املوجهة لال�ستثمار يف جماالت متنوعة
مبد�أ الكفاءة يف التمويل وذلك بزيادة العائد املت�أتي من عملية التمويل وتخفي�ض التكاليف
املتوقعة ،كما تراعي الفعالية يف ذلك باال�ستخدام الأمثل والعقالين للموارد املتاحة للتمويل،
وت�شري التوقعات �أن ي�صل حجم �إ�صدار ال�صكوك �إىل ( 3ـ  )5تريليون دوالر مبطلع عام ،2015
وعلى الرغم من �أن ال�صكوك الإ�سالمية بد�أت ك�إ�صدارات مل�ؤ�س�سات ودول �إ�سالمية �إال �أنها
�أ�صبحت مُنتج ًا مالي ًا عاملي ًا ،و�أ�ضحى ن�صيب الدول الإ�سالمية منها �أقل بكثري من ن�صيب الدول
الغربية والذي و�صل �إىل  %80من �إ�صدارات ال�صكوك الإ�سالمية(. ((2
وتبدو �أهمية ال�صكوك الإ�سالمية يف امليدان االقت�صادي من خالل مايلي:

ـ جذب املدخرات :

ـ متويل اال�ستثمارات :
ت�ساعد �صكوك اال�ستثمار ال�شرعية على تعبئة املوارد بكفاءة وفعالية وتوجيهها ال�ستخدام
املوارد ا�ستخدام ًا كام ًال يف القطاع احلقيقي لالقت�صاد الذي يكون له �أثر تنموي على البالد
الإ�سالمية ،كما ي�ساعد على حتقيق الرتاكم الر�أ�سمايل من خالل عمليات طرح ال�صكوك يف
ال�سوق الأويل من خالل جتميع قدر واف من املوارد الغري م�ستعملة من خالل ا�ستقطاب الزبائن
اجلدد الذين ال يتعامون بالفائدة.
يو�ضح املعيار ال�شرعي رقم  17ال�صادر عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية مفهوم ال�صكوك وخ�صائ�صها و�أنواعها و�ضوابطها ال�شرعية (.((2
يرى خرباء وعُلماء الدين �أن ال�صكوك الإ�سالمي ة هي مبثاب ة بوابة اخلروج من الأزمة
االقت�صادية ،وطوق النجاة لتوفري ال�سيولة املالية الالزمة لإقامة امل�شروعات اال�ستثمارية
والتنموية ،واعتبارها البديل الوحيد واملتاح لال�ستغناء عن االقرتا�ض من اخلارج ،خا�صة يف
( ((2نقال عن www.egynews.net

(� ((2أمال لعم�ش ،مرجع �سابق� ،ص.111
( ((2زياد جالل الدماغ ،مرجع �سابق� ،ص .66
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تدعم ال�صكوك عملية جذب وا�ستقطاب املوارد املالية ال�ضرورية ،وذلك من خالل اجتناب
االكتناز والعمل على ا�ستثمار املوارد املالية الفائ�ضة التي يحث الإ�سالم عليها ،فال�صكوك تعترب
من املنتجات املالية الإ�سالمية التي تعتمد عليها امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية يف«:ح�شد املوارد
املعطلة واملجمدة وتوجيهها ال�ستخدامات �إنتاجية»(. ((2
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ظل توافقها مع ال�شريعة الإ�سالمية التي حترم الربا ،و�أنها تعترب البديل الإ�سالمي لل�سندات يف
النظام الر�أ�سمايل ،على اعتبار �أنها وثائق مت�ساوية القيمة متثل ح�ص�ص ًا يف ملكية �أو ن�شاط
(((2
ا�ستثماري.

رابع ًا :ال�ضوابط ال�شرعية والفنية لل�صكوك الإ�سالمية:
تراعي ال�صكوك الإ�سالمية كمنتجات للهند�سة املالية الإ�سالمية ال�ضوابط ال�شرعية يف عملية
التمويل واال�ستثمار كمبد�أ متلك الأ�صل وامل�شاركة يف الأرباح واخل�سائر ومتويل االقت�صاد
احلقيقي لتحقيق الأولويات يف �سلم احلاجات حتى تتحقق مهمة اال�ستخالف يف املال بالعمارة
والعدل يف االقت�صاد الإ�سالمي وينعك�س ذلك يف الأخري على حتقيق التنمية االقت�صادية
واالجتماعية امل�ستدامة ،ومن �أهم ال�ضوابط ال�شرعية والفنية التي حتكم �إ�صدار وتداول
(((2
ال�صكوك الإ�سالمية ما يلي:
ـ يحكم ال�صك عقود اال�ستثمار الإ�سالمية مثل:امل�شاركة ,وامل�ضاربة ،ال�سلم ،اال�ست�صناع ،الإجارة
 ....ونحو ذلك من العقود غري امل�سماة (احلديثة) متى كانت تتفق مع �أحكام ومبادئ ال�شريعة
الإ�سالمية .
ـ ي�ضبط ال�صكوك �أحكام امل�شاركة ومنها خلط الأموال وامل�شاركة يف الربح واخل�سارة� ،أي
تطبيق مبد�أ:الغنم بالغرم.
ـ يكون للجهة امل�صدرة لل�صكوك االعتبارية امل�ستقلة عن �أ�شخا�ص امل�شرتكني يف ال�صكوك وهي
امل�سئولة عن �إدارة ال�صكوك .
ـ يجب �أن ين�ص �صراحة يف ن�شرة االكتتاب على طريقة توزيع العائد بني امل�شاركني يف ال�صكوك
وبني اجلهة امل�صدرة لل�صكوك ،وال يجوز �إرجاء ذلك ملا بعد انتهاء امل�شروع �أو العملية املمولة
من ال�صكوك.
ـ �إذا حدثت خ�سارة ال قدر الله بدون تق�صري �أو �إهمال �أو تعد من اجلهة امل�صدرة لل�صكوك والتي
تتوىل الإدارة ،فتكون على امل�شاركني ولي�س على اجلهة والتي تكون قد خ�سرت جهدها �أما �إذا
ثبت تق�صري و�إهمال من اجلهة التي تقوم ب�إدارة امل�شروع ففي هذه احلالة تتحمل هي اخل�سارة
وفقا لعقد امل�شاركة.
ـ �صيانة �أمن و�أمان و�سيادة الدولة التي تن�ش�أ فيها امل�شروعات التي متول بال�صكوك وحقوق
الأجيال القادمة وفقا للقاعدة ال�شرعية «ال �ضرر وال �ضرار»
ـ يتم تداول ال�صكوك يف �سوق الأوراق املالية �أو ب�أي و�سيلة بديلة منا�سبة وفق ال�ضوابط
ال�شرعية.

املحور الثالث� :أهمية البنك الإ�سالمي للتنمية
( ((2نقال عن .www.egynews.net

( ((2ح�سني ح�سني �شحاتة »:مفهوم �صكوك اال�ستثمار اال�سالمية وخ�صائ�صها ودورها يف متويل التنمية» ،نقال عن .www.Darelmashora.com
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يف تفعيل الأ�سواق املالية الإ�سالمية النا�شئة:
تندرج ا�سرتاتيجية البنك الإ�سالمي للتنمية يف �إطار النهو�ض بال�صريفة الإ�سالمية يف بع�ض
العناوين والأ�س�س يف م�ضمون الهند�سة املالية التي ترتكز عليها الأ�سواق املالية الإ�سالمية يف
جت�سيد فعاليتها وب�سط كيانها ونفوذها يف النظام املايل العاملي ،ويعترب �إن�شاء الأ�سواق املالية
الإ�سالمية كبنية حتتية لل�صناعة امل�صرفية الإ�سالمية من بني �أولويات البنك يف خطته للنهو�ض
بال�صريفة الإ�سالمية ،وحتديث قطاع املالية الإ�سالمية وم�ؤ�س�ساتها التي من بينها ال�سوق
املايل الإ�سالمي على امل�ستوى القطري �أو العاملي واالرتقاء به ليتطلع بذلك �إىل �أن يكون بنك ًا
�إمنائي ًا عاملي الطراز �إ�سالمي املبادئ ي�ضاهي بذلك م�ؤ�س�سات التمويل الدويل الأخرى ،ومن بني
م�ستجدات هذه اخلطة التي يعتمد عليها البنك يف حتقيق ر�سالته التنموية وتفعيل جهاز ال�سوق
املالية الإ�سالمية الأمور الآتية:
} }النهو�ض بال�صريفة الإ�سالمية.
} }برنامج الت�صكيك الإ�سالمي.
} }برنامج البحث والتطوير يف املالية الإ�سالمية.
} }تعزيز البنية التحتية للهند�سة املالية الإ�سالمية.

�سنتطرق يف هذا العن�صر �إىل املبادرات الإمنائية للبنك يف �إطار تعزيز ال�صريفة الإ�سالمية
وم�ؤ�س�ساتها والتي تعترب من بني املقومات الفعالة و الكف�ؤة التي ت�ستغلها ال�سوق املالية
الإ�سالمية حديثة الن�ش�أة من حيث التنظيم والإدارة ل�سيولتها القانونية ،والت�سيري ملختلف
�أدواتها ومنتجاتها و�أ�صولها املالية.

 1ـ مبادرات البنك يف تعزيز ال�صريفة الإ�سالمية وم�ؤ�س�ساتها:
ي�ؤدي البنك الإ�سالمي للتنمية دور ًا مهم ًا يف تطوير اخلدمات املالية الإ�سالمية»:ويف هذا
ال�سياق يقدم جمموعة من اخلدمات منها :توفري بيئة مواتية قوامها الإطار القانوين والتنظيمي
والإ�شرايف وال�شرعي الالزم للمالية الإ�سالمية ،ودعم انت�شار م�ؤ�س�سات مالية �إ�سالمية
(((2
كاال�ستثمار يف �أ�سهم ر�أ�س املال واحلر�ص على جناح تلك امل�ؤ�س�سات».
تعد هذه امل�ؤ�س�سات من بني املتعاملني االقت�صاديني يف ال�سوق املايل الإ�سالمي من حيث جمموعة
الإ�صدارات التي حتظى بها ،وتوفري موارد مالية للم�ستثمرين ت�ستطيع من خاللها هذه الأخرية
ا�ستقطاب ال�سيولة الالزمة مل�شاريعها التنموية ،وحتقيق �أرباح ت�ساعدها يف تو�سيع ن�شاطاتها
االقت�صادية واالجتماعية ،وزيادة ر�أ�سمالها وح�ص�ص م�شاركتها يف م�ؤ�س�سات مالية �أخرى� ،أما
( ((2جمموعة البنك الإ�سالمي للتنمية  38عام يف خدمة التنمية �، 2012ص .20
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�أوال :مرتكزات النهو�ض بال�صريفة الإ�سالمية:
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يف ال�سوق الثانوي (التداول) فب�إمكان هذه امل�ؤ�س�سات املالية �أن تتدخل ب�أ�صولها املالية لت�سييل
جزء منها من خالل عمليات البيع وال�شراء للأ�صول وتوفري قنوات التمويل لتلبية حاجياتها
التمويلية ،ويعتمد البنك من خالل ن�شاطاته املختلفة يف هذا املجال خ�صو�ص ًا على بناء»:وتعزيز
القدرات وتقدمي امل�ساعدة الفنية واال�ستثمار يف �أ�سهم ر�أ�س املال ومتويل م�شاريع الأوقاف،
وت�ستهدف هذه الأن�شطة جمموعة من البنوك املركزية ووزارات املالية وال�سلطات ال�ضريبية
والهيئات املختلفة بتنمية �أ�سواق ر�أ�س املال والقطاع اخلا�ص التي �أقيمت معها �شراكات من �أجل
تطوير امل�ؤ�س�سات العاملة يف هذا القطاع»( ،((2حيث اعتمدت خالل �سنة  2012م�ساعدة �أخرى
من بني  27خالل ال�سنوات  5املا�ضية لتعريف الأ�سواق املالية النا�شئة مبعايري جمل�س اخلدمات
(((2
املالية الإ�سالمية وت�سهيل و�ضع معايري جديدة وقاعدة بيانات ح�صيفة».
ولتفعيل الأ�سواق املالية الإ�سالمية النا�شئة البد من االعتماد على مثل هذه املبادرات لهذه
امل�ؤ�س�سات والكيانات التي ُتعد اجلهاز الع�صبي الذي يحرك ن�شاط ال�سوق من اجلهة التنظيمية
�أو الت�شريعية عن طريق �إ�صدار قوانني �أو لوائح تنظيمية ت�ساعد على ت�سيري و�ضبط الأ�سواق،
ومن خالل اجلهة التنفيذية التي تعنى بكيفية الدخول واخلروج يف ال�سوق بطريقة كف�ؤة وفعالة
واقتنا�ص الفر�ص واحل�صول على املعلومات ب�سرعة يف التعامل بالأوراق املالية الإ�سالمية
وتنفيذ ًا ل�سيا�سة اقت�صادية �أو مالية معينة �أو التحوط وتنويع العوائد املت�أتية من خالل
اال�ستثمار املايل ،وكذا �إدارة املخاطر لتنويع ا�ستثمار املوارد املالية يف القطاعات االقت�صادية
واملالية الأخرى� ،أو جت�سيد ًا خلطة تنموية �شاملة يف �إطار اخلطة االقت�صادية للدولة باعتبار
حجم وكرب املداخيل والإرادات التي تعتمد عليها ال�سيا�سة التنموية للبالد.

�أ ـ اخلدمات اال�ست�شارية:
يهدف البنك من خالل هذا الربنامج �إىل مد الدعم الفني وامل�ساعدة للدول الأع�ضاء للنهو�ض
بالقطاع املايل وتهيئة الإطار التنظيمي لل�صريفة و�إيجاد بيئة مواتية لل�صناعة امل�صرفية
الإ�سالمية ،ومتويل ر�أ�سمال امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،وامل�شاركة فيه وتطوير م�ؤ�س�سات
التمويل الأ�صغر الإ�سالمي( ((2وت�شمل«:برنامج تطوير �أ�سواق ر�أ�س املال الإ�سالمية وامل�ساعدة
على تطوير هذه الأ�سواق عن طريق دعم �إ�صدار ال�صكوك يف الدول الأع�ضاء و�إ�صدار املزيد
من �صكوك البنك يف �سوق ر�أ�س املال بق�صد توفري ال�سيولة وتقدمي امل�ساعدات الفنية وتعزيز
القدرات» ( ،((3ومن بني جتارب البنك خالل �سنة  2011نفذ  5م�شاريع م�ساعدة فنية يف موريتانيا
وجزر املالديف وطاجاك�ستان وتركيا وجيبوتي متثلت يف تقدمي خدمات ا�ست�شارية من �أجل
تعزيز القدرات ،وقد بد�أ تقدمي هذه امل�ساعدات الفنية مل�ساعدة البنك املركزي املوريتاين على
( ((2البنك الإ�سالمي للتنمية ،التقرير ال�سنوي1432هـ(2011م) � ،ص 87
( ((2البنك الإ�سالمي للتنمية ،التقرير ال�سنوي1433هـ(2012م) � ،ص 73
( ((2البنك الإ�سالمي للتنمية ،التقرير ال�سنوي1433هـ(2012م) � ،ص67
( ((3البنك الإ�سالمي للتنمية ،التقرير ال�سنوي1431هـ(2010م) � ،ص95
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ب ـ اال�ستثمارات ال�سهمية:
ي�ستثمر البنك الإ�سالمي للتنمية يف �أ�سهم ر�أ�س املال ويهتم اهتمام ًا خا�ص ًا ب�صناعة اخلدمات
املالية الإ�سالمية ويف نهاية �سنة  2011ا�ستثمر نحو  250مليون دينار �إ�سالمي يف �أ�سهم
ر�أ�سمال  32م�ؤ�س�سة مالية �إ�سالمية تعمل يف  21بلد ًا وخالل هذه ال�سنة ا�ستثمر(البنك الإ�سالمي
للتنمية)  7ا�ستثمارات �إ�ضافية يف م�ؤ�س�سات مالية �إ�سالمية بلغت قيمتها  32.5مليون دينار
�إ�سالمي كانت  5منها موجهة لتعزيز امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية يف املحفظة احلالية ،وكانت
البلدان امل�ستفيدة هي �ألبانيا ومملكة البحرين واململكة العربية ال�سعودية وغامبيا والنيجر(.((3
فمن خالل ا�ستثمار البنك وتركيزه على زيادة ح�ص�ص امل�ساهمة يف ر�أ�سمال امل�ؤ�س�سات املالية يف
( ((3البنك الإ�سالمي للتنمية ،التقرير ال�سنوي1432هـ(2011م) � ،ص 87
( ((3البنك الإ�سالمي للتنمية ،التقرير ال�سنوي 1432هـ(2011م)� ،ص 77
( ((3البنك الإ�سالمي للتنمية ،التقرير ال�سنوي 1432هـ(2011م)� ،ص 77
( ((3البنك الإ�سالمي للتنمية ،التقرير ال�سنوي 1432هـ(2011م)� ،ص 78
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و�ضع �إطار تنظيمي و�إ�شرايف لل�صريفة الإ�سالمية يف البالد ثم تالها خدمات ا�ست�شارية لهيئة
النقد املالديفية بغية �إيجاد بيئة مواتية لل�صريفة الإ�سالمية وخدمات ا�ست�شارية لهيئة تنمية
�أ�سواق ر�أ�س املال يف جزر (املالديف) من �أجل متكينها من �إ�صدار ال�صكوك(.((3
تعد هذه اخلدمات من بني الدعائم والقواعد لإن�شاء �أ�سواق مالية نا�شئة يف الدول الأع�ضاء
تعمل وفق �أ�س�س و�ضوابط التمويل الأخالقي وال�شرعي ،وهذه املبادرات التي قام بها البنك
تبعث على دعم �إن�شاء الأ�سواق املالية الإ�سالمية من خالل تعزيز ال�صريفة الإ�سالمية لهذه الدول
بطريقة متكنها من �إ�صدار �أو تداول الأوراق املالية يف هذه الأ�سواق مما ي�ساعد على ا�ستقطاب
الأموال الفائ�ضة من �أ�صحاب النواجت الفائ�ضة �إىل �أ�صحاب العجز لتمويل م�شاريع اجتماعية
�أو اقت�صادية تعتمد عليها التنمية امل�ستدامة يف �إر�ساء �ضوابطها.
�أ�ضف �إىل ذلك �أن حكومة طاجاك�ستان ح�صلت بوا�سطة بنكها املركزي (بنك طاجك�ستان الوطني)
على خدمات ا�ست�شارية متكنها من و�ضع الإطار القانوين والتنظيمي والإ�شرايف للمالية
الإ�سالمية و�إطالق �أدوات �سوق ر�أ�س املال الإ�سالمي يف نهاية املطاف ،كما قدمت (للخزينة
الرتكية) م�ساعدة متكنها من التعريف بالتمويل غري الربوي و�إ�صدار ال�صكوك ،كذلك �أتاحت
هذه امل�ساعدة الفنية تدريب ًا للموظفني احلكوميني املعنيني ب�صناعة اخلدمات املالية الإ�سالمية
يف تركيا وعالوة على ذلك تتلقى حكومة جيبوتي م�ساعدة فنية لتنمية القدرات يف جمال التكافل
وال�صكوك(.((3
ويف هذا ال�صدد يو�سع البنك يف �إطار م�س�ؤولياته امل�شاركة مع غريه من ال�شركاء من �أجل تقدمي
امل�ساعدة للدول الأع�ضاء يف جمال املالية الإ�سالمية ،فقد قام بتدعيم من طرف �صندوق النقد
الدويل من �أجل توعية «�أفغن�ستان بنك» «بنك �أفغان�ستان املركزي» وتعزيز قدراته حتى ميكنه
�إ�صدار �صكوك �سيادية(.((3
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الدول الأع�ضاء قد ي�سعى من ورائها �إىل فتح فروع مل�ؤ�س�سات التمويل الإ�سالمي و�إن�شاء نوافذ
لل�صريفة الإ�سالمية يف هذه البنوك لتقدمي خدمات مالية وحثها على االبتكار ،وتنويع املنتجات
املالية ال�ستقطاب وح�شد موارد مالية �إ�ضافية متكنها من الدخول يف الأ�سواق املالية الدولية
ال�ستثمار هذه املوارد وجني �أرباح وفوائد مالية حقيقية تدعم االقت�صاد احلقيقي يف املنطقة
وتراعي �أهداف ومبادئ التنمية امل�ستدامة فيها ،هذا من جهة ،ومن جهة �أخرى يُعد و�سيط ًا مالي ًا
ال�ستغالل فائ�ض القيمة لدى امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ليوجهها �إىل �أ�صحاب العجز من �أفراد
وم�ؤ�س�سات خا�صة وهيئات تكون بحاجة التمويل لهذه املوارد .
ً
ً
كذلك كان �أحد امل�ستثمرين اجلدد اللذين ا�ستثمروا �سنة  2011ا�ستثمارا ا�سرتاتيجيا يف امل�ؤ�س�سة
الإ�سالمية الدولية لإدارة ال�سيولة يف ماليزيا التي �أن�شئت �أ�سا�س ًا لإ�صدار �أدوات مالية متوافقة
لل�شريعة وو�ضع حلول �أكرث كفاءة وفعالية لإدارة ال�سيولة لفائدة امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية،
ودعم تدفق املزيد من ا�ستثمارات البينية عن طريق الأدوات املتوافقة لل�شريعة الإ�سالمية ،و�أما
الإ�ضافة الأخرى �إىل املحفظة فكانت ا�ستثمار ًا يف بنك جائز «بنك �إ�سالمي يف نيجرييا»(. ((3
وي�ستطيع البنك من وراء هذا اال�ستثمار امل�ضاف خالل �سنة : 2011
ـ دعم حمفظة الأ�صول املالية وذلك بتنويع اال�ستثمار يف خمتلف امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية،
وذلك حتوط ًا من املخاطر وتنويع ًا للعوائد املجدية ،وتكوين حمفظة قوية قادرة على م�سايرة
اخلطة التنموية للبنك يف جميع �أنحاء الدول الأع�ضاء.
ـ �إن�شاء م�ؤ�س�سات مالية �إ�سالمية يف �سائر الدول الأع�ضاء ،وذلك لتفعيل وظيفة الو�ساطة
املالية الإ�سالمية لدى امل�ؤ�س�سات بني املدخرين و�أ�صحاب الودائع من جتار و�صناع وموظفني
خا�صة يف الدول النامية وامل�ستثمرين ال�صغار من فالحني وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
التي تن�شط غالب ًا يف ال�صناعات الغذائية التي يعتمد عليها البلد يف �إ�شباع حاجياته ومتطلباته
اليومية ،حيث ينتج عنها حت�سن يف م�ستوى املعي�شة لل�سكان وحتقيق االزدهار.
– تفعيل وتن�شيط ال�سوق املايل الإ�سالمي من خالل حتفيز امل�ؤ�س�سة الدولية لإدارة ال�سيولة
على �إ�صدار �أدوات مالية �إ�سالمية �سواء عن طريق الإبداع والهند�سة واالبتكار ملنتجات ال�صريفة
الإ�سالمية التقليدية� ،أو ت�صميم وخلق طرق متويلية من وجهة نظر الإدارة املالية ،وذلك لتحريك
ال�سيولة يف الأ�سواق املالية الإ�سالمية وزيادة يف دعم املبادالت للعقود املالية ال�شرعية وجعل
ال�سوق املالية الإ�سالمية �سوق ًا حقيقي ًة للتعامالت املالية وذات كفاءة اقت�صادية وم�صداقية �شرعية
للم�ستثمرين الراغبني يف ا�ستثمار �أموالهم وفق موجهات ال�شرع احلنيف ،واالبتعاد عن الربا
والغرر والقمار والغ�ش يف املعامالت املالية وامل�ضاربة امل�صرفية ،ويف الأخري حتقيق النفع
وال�صالح العام جراء ا�ستثمار هذه املوارد وخدمة �أغرا�ض التنمية االقت�صادية االجتماعية ال�شاملة.

 2ـ برنامج البنك املتعلق بال�صكوك:

يُعد برنامج ال�صكوك من بني الربامج الرئي�سية التي يعتمد عليها البنك لإر�ساء معامل التنمية

( ((3البنك الإ�سالمي للتنمية ،التقرير ال�سنوي1432هـ(2011م)� ،ص .87
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( ((3البنك الإ�سالمي للتنمية ،التقرير ال�سنوي1432هـ(2011م)� ،ص.78
( ((3البنك الإ�سالمي للتنمية ،التقرير ال�سنوي1432هـ(2011م)� ،ص.77
( ((3البنك الإ�سالمي للتنمية ،التقرير ال�سنوي1432هـ(2011م)� ،ص.77
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والتطوير يف �إطار ا�سرتاتيجية البنك يف النهو�ض بال�صناعة املالية الإ�سالمية ،وذلك باعتبار
�أن ال�صكوك ك�أدوات مالية �إ�سالمية �شائعة التعامل من حيث القيمة ومن حيث التداول ،خا�صة
بني امل�ؤ�س�سات املالية ال�صغرية وامل�ستثمرين ال�صغار من حيث �إنها قائمة على مبد�أ امل�شاركة يف
الأرباح واخل�سائر ،ونظر ًا ل�سهولتها ومكانتها يف منتجات ال�صريفة الإ�سالمية»:فالبنك ي�سعى
خالل الإطار اال�سرتاتيجي �إىل التطلع �إىل �أن يكون جهة �إ�صدار منظمة لل�صكوك يف �أ�سواق
من ِ
(((3
ر�أ�س املال العاملية و�أن يكون �أكرث �شفافية �أمام امل�ستثمرين يف ال�صكوك» .
ومن بني تدخالت البنك يف هذا املجال�»:أطلق البنك الإ�سالمي للتنمية برنامج �صكوك متو�سطة
املدة ال تتجاوز قيمتها مليار دوالر �أمريكي واحد �سنة  2005م ،وهي �صكوك كانت مدرجة
يف بور�صة لوك�سمبورغ ويف �إطار هذا الربنامج �أ�صدر البنك  500مليون دوالر �أمريكي من
ال�صكوك يف نف�س ال�سنة ،وقد �سددت هذه ال�صكوك كاملة يف يونيو 2010م ،كما قام البنك برفع
قيمة ال�صكوك �إىل 3.5مليار دوالر يف �سبتمرب  2010وبحجم �إجمايل لإ�صدارات ال�صكوك لل�سنة
ب500مليون دوالر �أمريكي ،وهي مدرجة يف القائمة الر�سمية لهيئة اخلدمات املالية ومقبولة
للتداول يف ال�سوق النظامية (بور�صة لندن) وبور�صة ماليزيا مبوجب نظام الإعفاء ،وخالل
�سنة � 2011أ�صدر البنك �أول �صكوك يف �شكل توظيف خا�ص بقيمة  60مليون جنيه �إ�سرتليني،
وهي عملية �أعقبها �إ�صدار عام قدره 750مليون دوالر �أمريكي �أقفل يف ماي .((3(»2011
ويُعد البنك الإ�سالمي للتنمية املبادر الوحيد يف اال�ستثمار يف امل�شروع اجلديد املوافق لل�شريعة
يف جمال �صكوك امل�شاركة (ت�صدره �شركة �أرامكو توتال العربية للخدمات) ،بقيمة 3.7493
مليار ريال �سعودي �أكتوبر  2010لتمويل م�صفاة برتول يف اململكة العربية ال�سعودية بطاقة
�إنتاجية  400000برميل يف اليوم(.((3
فمما �سبق �أعاله جند بع�ض املقومات التي تفعل الأ�سواق املالية الإ�سالمية النا�شئة والتي
نلم�سها من خالل:
ـ تن�شيط �سوق الإ�صدارات من خالل طرح البنك لل�صكوك الإ�سالمية لالكتتاب القائمة على مبد�أ
امل�شاركة ،املرابحة ،الإجارة ،والتي ي�ستطيع البنك من خاللها ح�شد املوارد املالية وا�ستحداث
طرق متويلية جديدة من خالل هذه ال�صكوك وع�صرنة ال�سوق مبنتجات الهند�سة املالية.
ـ بعث روح االطمئنان والثقة لدى املتعاملني االقت�صاديني وامل�ستثمرين ب�أن ال�صكوك قابلة
للتداول يف ال�سوق الثانوية للبور�صة املنظمة يف الداخل واخلارج ،فب�إمكان حملة ال�صكوك
تداولها �أو ت�سييلها وقت احلاجة ومن ث َم جعل ال�سوق الثانوية �سوق ًا رائجة مبنتجات ذات كفاءة
اقت�صادية ومميزة بالأ�صالة الإ�سالمية من حيث متويل االقت�صاد احلقيقي وزيادة اال�ستثمار
والعوائد مع تخفي�ض التكاليف واملعامالت وال�صفقات بالإ�ضافة �إىل �سهولة تداولها وحتويلها
�إىل �سيولة عند احلاجة.

العدد ( )4دولة قطر -جمادي الآخرة  ١٤٣٧هـ  -ابريل 201٦م

 3ـ برنامج البحث والتطوير يف املالية الإ�سالمية:
يُعد من اخت�صا�صات املعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب الواقع حتت و�صاية البنك ،حيث يهتم
اهتمام ًا خا�ص ًا باخلدمات املالية الإ�سالمية وتعزيز قدرات التنمية الب�شرية امل�ستدامة وال�شاملة،
وذلك بالرتكيز على تكوين �إطارات و�إعداد موارد ب�شرية ماهرة وخمت�صة يف ال�صريفة الإ�سالمية
من حيث الت�سيري �أو التنفيذ لأ�س�س ومبادئ االقت�صاد واملالية الإ�سالمية ،وذلك من خالل الإبداع
واالبتكار لأدوات و�آليات متويلية جديدة من خالل الهند�سة املالية التي يعتمد عليها �سوق املال
الإ�سالمي يف املعامالت املختلفة ،وهذا ال يكون دون تدخل من طرف الباحثني واملهند�سني املاليني
املت�أتية من مبادرات املعهد يف �إعداد ندوات وم�ؤمترات وقمم وحلقات درا�سية تعنى مبو�ضوع
الهند�سة والتمويل الإ�سالمي وعلى �سبيل املثال:فقد قام املعهد بتنظيم املنتدى العاملي ال�ساد�س
للبنك الإ�سالمي للتنمية حول (املالية الإ�سالمية� ،إدارة ال�سيولة وزيادة حجم امل�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية )(.((3
ويُعد هذا الربنامج من بني املقومات الفعالة لل�سوق املايل الإ�سالمي على امل�ستوى النظري
والتنظيمي والت�شريعي من خالل �إ�صدار الن�صو�ص والقوانني وتطبيقها على امل�ستوى
التطبيقي ،فالبنك ي�سعى من وراء هذا املنتدى �إىل �إيجاد الأوراق املالية الإ�سالمية النا�شئة يف
الدول احلديثة العهد بالأ�سواق وحماولة لتوطيد �صناعة التمويل الإ�سالمي من خالل تكوين
وفتح فروع و�شبكات وكيانات للتمويل القائم على امل�شاركة يف الأرباح واخل�سائر يف الدول
الأع�ضاء.

 4ـ تعزيز البنية التحتية للهند�سة املالية الإ�سالمية:
قام البنك الإ�سالمي للتنمية مبجموعة من املبادرات القيمة الداعمة لل�سوق املايل الإ�سالمي،
وذلك بتهيئة الأر�ضية الالزمة لتطوير ال�صريفة املالية الإ�سالمية وم�ؤ�س�ساتها عن طريق خلق
جمموعة من الهيئات واملجال�س التي متثل البناء امل�ؤ�س�سي ل�سوق الأوراق املالية الإ�سالمية
النا�شئة ،وتطوير ما هو قائم منها عن طريق و�ضع قواعد ومبادئ الهند�سة املالية الإ�سالمية حيز
التنفيذ يف هذه امل�ؤ�س�سات العاملة يف جمال اخلدمات املالية الإ�سالمية ،خا�صة»:هيئة املحا�سبة
واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،وجمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية ،واملجل�س العام
للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،ووكالة الت�صنيف الإ�سالمية الدولية ،ومركز �إدارة ال�سيولة،
واملركز الإ�سالمي الدويل للتوفيق والتحكيم التجاري وال�سوق املالية الإ�سالمية الدولية»(،((4
فالبنك الإ�سالمي للتنمية ي�سعى جاهد ًا من خالل تكوين هذه امل�ؤ�س�سات �إىل متكينها من توفري
�سبل اال�ستثمار و�إدارة ال�سيولة للم�ؤ�س�سات املالية يف ال�سوق املايل الإ�سالمي عن طريق االبتكار
امل�صريف والهند�سة ملنتجات ال�صناعة املالية ،كما ت�شجع ال�سوق املالية الإ�سالمية الدولية على
ن�شوء �أ�سواق مالية �إ�سالمية و�إدماجها يف الأ�سواق العاملية ،وو�ضع املعايري املنظمة للعقود

( ((3البنك الإ�سالمي للتنمية ،التقرير ال�سنوي1432هـ(2011م)� ،ص � ،77ص.78
( ((4البنك الإ�سالمي للتنمية ،التقرير ال�سنوي1430هـ(2009م)� ،ص 58
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املالية من �أجل النهو�ض بتطوير املنتجات وتو�صيات الأ�سواق وتطوير البنى التحتية ،واتخاذ
توجيهات لإ�صدار وتداول ال�صكوك( ،((4و�أ�سهم املعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب يف جمال
تفعيل ال�سوق املالية الإ�سالمية ،خا�صة فيما يتعلق بحقائب التدريب وال�صكوك وتطبيقاتها يف
الأ�سواق املالية الإ�سالمية لر�أ�س املال والتي ت�شمل حماور التدريب والتعريف بهذا املنتج املايل
الذي يوافق مبادئ و�أ�س�س التمويل املبني على امل�شاركة يف الأرباح واخل�سائر( ،((4حيث ُتعد
ال�صكوك الإ�سالمية منتج ًا للهند�سة املالية بدي ًال للم�شتقات املالية وال�سندات الربوية التي ترتكز
عليها ال�سوق املالية؛ ولل�صكوك طبع ًا �أهمية اقت�صادية حيث ت�سهم يف تخ�صي�ص املوارد املالية
لل�سوق املايل الإ�سالمي وتتيح حجم ًا كبري ًا من ال�سيولة لتمويل امل�شاريع التي يتطلب تنفيذها
مدة �أكرث من � 3سنوات كالتمويل الطويل واملتو�سط الأجل ،وذلك متا�شي ًا مع تو�صيات البنك
الإ�سالمي للتنمية وجممع الفقه الإ�سالمي يف الندوة الأوىل لل�سوق املايل املنعقد يف الرباط
�سنة ،1986اللذين قررا ت�أكيد �أهمية ال�سوق املايل الإ�سالمي»:يف �ضوء ما هو مقرر يف ال�شريعة
الإ�سالمية من احلث على الك�سب احلالل وا�ستثمار املال وتنمية املدخرات ،وملا للأ�سواق املالية
من دور يف تداول املال وتن�شيط ا�ستثمارها ف�إن العناية ب�أمر هذه الأ�سواق هي من متام �إقامة
الواجب يف حفظ املال وتنميته باعتبار ذلك �أحد مقا�صد ال�شريعة ،وباعتبار ما ي�ستتبعه هذا من
التعاون ل�سد احلاجات العامة و�أداء ما يف املال من حقوق دينية ودنيوية(.»((4
ي�سعى البنك الإ�سالمي للتنمية يف �إطار النهو�ض بال�صريفة الإ�سالمية وم�ؤ�س�ساتها القائمة
عليها ،ويف مقدمتها حماولة �إقامة �سوق �إ�سالمي دويل للأوراق املالية املتداولة وال�صادرة
من طرف البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية التي تتعامل وفق ال�شريعة الإ�سالمية والتي ين�ص قانون
ت�أ�سي�سها على عدم التعامل بالربا �أخذ ًا وعطاءً ،ويقوم البنك يف هذا ال�ش�أن على« :امل�ساعدة على
تطوير هذه الأ�سواق عن طريق دعم �إ�صدار ال�صكوك يف الدول الأع�ضاء و�إ�صدار املزيد من
ال�صكوك البنكية يف �سوق ر�أ�س املال بق�صد توفري ال�سيولة وتقدمي امل�ساعدات الفنية وتعزيز
القدرات»( ،((4كذلك ي�شجع البنك الدول الأع�ضاء على �إقامة �أ�سواق مالية نا�شئة �أو تعزيز ما
هو قائم منها من خالل»:برنامج التمويل الأ�صغر وبرنامج التكافل»( ،((4الذي خ�ص�ص فيه البنك
جمموعة من امل�ساعدات الفنية للدول (مث ًال :بنغالد�ش �،إندوني�سيا �صندوق �إ�سالمي للتمويل
الأ�صغر) ـ على �إن�شاء م�ؤ�س�سات للتمويل الأ�صغر وللتكافل �أو تعزيز امل�ؤ�س�سات القائمة منها
( ((4البنك الإ�سالمي للتنمية ،التقرير ال�سنوي1432هـ(2011م)� ،ص .75
( ((4حنان عمراوي:فاعلية الهند�سة املالية ال:فاعلية الهند�سة املالية ال�سالمية يف حتقيق التنمية امل�ستدامة  ،مداخلة مقدمة مللتقى الدويل
حول مقومات حتقيق التنمية امل�ستدامة يف االقت�صاد الإ�سالمي يومي  28/27نوفمرب  ، 2012جامعة  08ماي  ، 1945قاملة �،ص12نقال
عن املعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب ،التقرير ال�سنوي.2011،
( ((4عبد الكرمي قندوز ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .224.223
( ((4البنك الإ�سالمي للتنمية ،التقرير ال�سنوي1431،هـ2010(،م)� ،ص.95
( ((4البنك الإ�سالمي للتنمية ،التقرير ال�سنوي1431،هـ2010( ،م)� ،ص.95
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 5ـ برنامج تطوير �أ�سواق ر�ؤو�س الأموال:
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عن طريق منح تراخي�ص م�صرفية وغري م�صرفية ،فالبنك يهدف من خالل هذه الربامج الأخرية
�إىل ا�ستقطاب متعاملني جدد يف ال�سوق املايل الإ�سالمي وابتكار �أدوات مالية �إ�سالمية جديدة
متداولة يف هذه الأ�سواق ويف الأخري تفعيل ال�سوق املايل الإ�سالمي وح�شد املوارد املالية
اال�ضافية الالزمة لعملية التنمية.
(((4
ً
ومن بني جتارب البنك يف هذا امليدان مثال :ما حظيت به جمموعة كبرية من البلدان الأع�ضاء
بامل�ساعدات الفنية املمنوحة من طرف البنك والرامية �إىل تعزيز البنية التحتية لل�صناعة امل�صرفية
واملالية الإ�سالمية وت�شجيعها على الهند�سة واالبتكار املايل يف نظام ال�صريفة الإ�سالمية ،ومنها
ليبيا التي ا�ستفادت من الدعم الفني لإن�شاء فرع ف�شلوم لل�صريفة الإ�سالمية يف �شارع طرابل�س
وت�شجيعه على �إ�صدار �أدوات مالية مبتكرة و�صناعة التكافل ،وجمهورية قرقيزيا و�أوغندا
وال�سنغال غرب �إفريقيا التي حظيت بدعم يف ما يخ�ص و�ضع القوانني والإجراءات املنظمة
لإنفاذ �آلية �إدارة ال�سيولة يف البنوك الإ�سالمية وال�صكوك والتكافل الإ�سالمي ،وتلبية طلبيات
اخلدمات اال�ست�شارية ودعم البنية التحتية من خالل تعاون البنك مع البنوك املركزية للبلدان كما
يف :تركيا وجزر املالديف.
(((4
ويف برنامج امل�ساهمة يف ر�ؤو�س �أموال امل�ؤ�س�سات املالية ،فقد وافق البنك يف �سنة ، 2010
على زيادة �أ�سهم ر�أ�سمال بنوك خمتارة  12.5مليون دينار �إ�سالمي يف م�صرف امل�شاركة الكويتي
والرتكي  20.2مليون دينار �إ�سالمي يف بنك املعامالت الأندوني�سي 2.56 ،مليون دينار �إ�سالمي
يف بنك النيجر الإ�سالمي ،وكان الغر�ض هو تو�سيع الأعمال التجارية مبا فيها �إ�صدار الأدوات
املالية اجلديدة وتطوير الأوراق املالية املتداولة يف ال�سوق املايل الإ�سالمي،كما وافق البنك على
امل�شاركة يف �أ�سهم ر�أ�سمال م�ؤ�س�ستني جديدتني يف �سريالنكا (حتويل �شركة الأمانة اال�ستثمارية
املحدودة �إىل بنك الأمانة املحدود وهو بنك موافق لل�شريعة ب 2.44مليون دينار �إ�سالمي)� ،أما
يف تتار�ستان الرو�سية فاعتمد البنك  0.41مليون دينار �إ�سالمي للم�شاركة يف �أ�سهم �شركات
تتار�ستان للإمارات العربية.
فالبنك من خالل هذا الربنامج يكون قد وافق على قرار املجمع الفقهي يف ن�صه الأول والثالث
والقا�ضي بالأهمية التي حتتلها الأ�سواق املالية الإ�سالمية يف االقت�صاد والدالة على �ضرورة
حتقيق املقا�صد ال�شرعية ال�ستثمار املال يف الإ�سالم ،وعليه ف�إن»:االهتمام بالأ�سواق املالية هو
من متام الواجب يف حفظ املال وتنميته باعتبار ما �سيتبعه من تعاون ل�سد احلاجات العامة،
و�أداء ما يف املال من حقوق دينية ودنيوية»(. ((4

ثانيا ـ عر�ض بع�ض النماذج العملية لل�صكوك ال�صادرة من طرف البنك واملتداولة يف
�أ�سواق املالية الإ�سالمي
( ((4البنك الإ�سالمي للتنمية ،التقرير ال�سنوي1431هـ2010( ،م)� ،ص.96
( ((4البنك الإ�سالمي للتنمية ،التقرير ال�سنوي1431هـ� ،)2010(،ص.97
( ((4توفيق كمال احلطاب نحو �سوق مالية �إ�سالمية �ص،5نقال عن www.kamalhattab.inf
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للبنك الإ�سالمي للتنمية جتربة �سابقة يف �إ�صدار ال�صكوك ،وميكن للبنك �إ�صدار �أنواع خمتلفة
من �صكوك التمويل الإ�سالمي ح�سب تنوع �أ�ساليب التمويل من �صكوك امل�ضاربة� ،صكوك
امل�شاركة� ،صكوك الإجارة� ،صكوك املرابحة� ،صكوك ال�سلم� ،أو اال�ست�صناع التي تتنا�سب
مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية بهدف توفري موارد مالية للبنك ت�ساعده يف حتقيق الأهداف
االقت�صادية واالجتماعية و�إجناز امل�شروعات املختلفة.

�إ�سرتاتيجية عمل جمموعة البنك الإ�سالمي للتنمية بال�صكوك الإ�سالمية:

( ((4حنان عمراوي،ىمرجع �سابق� ،ص12
( ((5املرجع ال�سابق� ،ص.17
( ((5البنك الإ�سالمي للتنمية ،التقرير ال�سنوي 1430هـ (2009م)� ،ص.60.
( ((5البنك الإ�سالمي للتنمية ،التقرير ال�سنوي 1430هـ (2009م) �،ص.7.
( ((5البنك الإ�سالمي للتنمية ،التقرير ال�سنوي1431،هـ2010( ،م)�،ص109
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قام البنك الإ�سالمي للتنمية بالإ�صدار الأول لل�صكوك �سنة  2005والتي ُتعد حماولة رائدة يف
جمال التعامل بالأوراق املالية الإ�سالمية ودخول ال�سوق املايل الإ�سالمي لتعبئة املوارد املالية،
و زيادة ر�أ�سمال البنك وذلك حتقيق ًا لدعم التنمية والتقدم يف دول الأع�ضاء وزيادة براجمه
التمويلية املوجهة خ�صي�ص ًا للدول الإ�سالمية الأقل منو ًا ،وبذلك»:قد �أعفى الدول الأع�ضاء من
امل�ساهمة الإ�ضافية يف ر�أ�س املال ،وقد �أدت جميع العوامل الالزمة لنجاح ال�صكوك من دعم قوي
من الدول الأع�ضاء وميزانية قوية و�أ�صول عالية اجلودة وت�صنيف ائتماين جيد من وكاالت
الت�صنيف العاملية �أدت �إىل و�ضع �أ�سا�س لتعبئة املوارد من الأ�سواق املالية يف امل�ستقبل»(.((4
فكانت هذه ال�صكوك فكرة مبتكرة لورقة مالية موافقة لل�شريعة مدتها خم�س �سنوات ،كان
امل�ستهدف من هذا الإ�صدار يف البداية تعبئة  300مليون دوالر ،ثم رفعه �إىل  400مليون دوالر
ا�ستجابة لطلب ال�سوق ،ويف �إطار اخلطة اال�سرتاتيجية للبنك ،ومن �أجل متويل امل�شروعات
التنموية بالدول الأع�ضاء ،ا�ستحدث البنك يف يونيو  2005هيك ًال ل�صكوك جديدة �سماه «برنامج
�أذونات متو�سطة املدى» وبلغت قيمته بليون دوالر �أمريكي ،ا�ستحقاق � 5سنوات ،ومبعدل عائد
يدفع مرتني يف ال�سنة،كما متت هيكلة �صكوك «الأذونات الق�صرية املدى» على �أ�سا�س �أ�صول
�إجارة وا�ست�صناع وبيع لأجل ،وقد متيزت هذه ال�صكوك الأذونات ق�صرية الأجل ـ ب�إقبال �شديد
من امل�ستثمرين ،حتى �إنه مت تخ�صي�ص ن�سبة  %44فيها مل�ؤ�س�سات من الدول غري الأع�ضاء (�أي
غري الإ�سالمية) ،كما �أنها �ساعدت على حتقيق منحنى تكلفة مييل �إىل االنخفا�ض(.((5
�أما يف �سنة ( 2009((5طرح البنك مبلغ  850مليون دوالر �أمريكي يف �شكل �صكوك ذات عائد ثابت،
وذلك يف �إطار برناجمه لإ�صدار �أوراق متو�سطة الأجل مببلغ  1.5بليون دوالر �أمريكي وبلغ
معدل االكتتاب يف الإ�صدار املطروح  2.4مرة ،وقد �أكدت وكالة «مودي»( ((5العاملية للت�صنيف
االئتماين ا�ستحقاق برنامج �صكوك البنك الإ�سالمي للتنمية املقرتح يف �إطار برنامج الأوراق
متو�سطة الأجل �أرفع درجات الت�صنيف وهي  AAAم�صحوبة بالنظرة امل�ستقبلية امل�ستقرة.
�شهدت �سنة(2010((5زيادة يف زخم �إ�صدار �صكوك جديدة ،تفوق قيمتها  40مليار دوالر
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امريكي ،بلغت ح�صة ماليزيا وحدها منها �أكرث من  30مليار دوالر �أمريكي ،عن طريق � 35إ�صدار
لل�صكوك ،مما �سمح لها بح�شد  3دوالر �أمريكي للبنك الإ�سالمي للتنمية.

ـ تطور �إ�ستثمارات ال�صكوك يف البنك:
لقد تطور البنك الإ�سالمي للتنمية يف ا�ستثمار املوارد املالية العادية يف ال�صكوك �أو عن طريق
�إ�صدارها من خالل امل�ؤ�س�سات املالية التابعة له ك�صندوق الوقف.
تزامن هذا التطور مع التطور يف ال�صناعة املالية الإ�سالمية بفعل الهند�سة املالية الإ�سالمية
التي تراعي اعتبار مبادئ الكفاءة االقت�صادية وامل�صداقية ال�شرعية للمنتجات و�أدوات ال�صريفة
الإ�سالمية امل�صدرة خ�صي�ص ًا للتعامل يف الأ�سواق املالية الإ�سالمية وتوجيه حركة املوارد
االقت�صادية لال�ستغالل الأمثل والعقالين لها يف حدود مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية من ا�ستثمار
املال.
ومن خالل النظر يف تقارير البنك يف جانب الأ�صول جند ال�صكوك متثل ا�ستثمارات البنك لدى
جهات �إ�صدار خمتلفة قد تكون عمومية وخا�صة »:للإ�شارة فقط �أن البنك اعتمد تطبيق معيار
املحا�سبة املالية رقم ( )25ا�ستثمارات يف �صكوك� ،أ�سهم و�أدوات مالية مالئمة وال�صادر عن
هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية والذي يغطي االعرتاف،القيا�س ـ العر�ض
والإف�صاح لال�ستثمارات يف ال�صكوك ،والأ�سهم واال�ستثمارات املالئمة والتي لها خ�صائ�ص
املديونية وحقوق امللكية املطبقة يف امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية»(.((5
واجلدول التايل يبني تطور التمويل بال�صكوك يف البنك لل�سنوات  2010ـ 2013

جدول رقم ( :)01تطور التمويل يف البنك بال�صكوك
الوحدة�:ألف دينار �إ�سالمي
ا�ستثمارات يف �صكوك

2010

( ((5حنان عمراوي ،مرجع �سابق� ،ص.12
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جهات حكومية

48,249

73,463

108.771

م�ؤ�س�سات مالية

82,865

128,229

189.322

جهات �أخرى

67,341

64,939

91.546

املجموع

198,455

266,631

388.549

امل�صدر :من �إعداد الباحث باالعتماد على التقارير املالية للبنك الإ�سالمي للتنمية لل�سنوات :ـ �،2011ص ، 84ـ �،2012ص.18.17

من خالل اجلدول يتبني �أن البنك يوا�صل ا�ستثماراته يف ال�صكوك امل�صدرة من قبل جهات حكومية
«بلد ،هيئة عمومية �أو م�ؤ�س�سات مالية ،بنوك �إ�سالمية� ،شركات التمويل الأ�صغر وم�ؤ�س�سات
التكافل �..إلخ وخالل ال�سنوات  2010ـ  2013نالحظ �أن البنك ي�ضاعف من املوجودات يف
ال�صكوك ،حيث ركز البنك على توظيف املوارد الر�أ�سمالية العادية يف ال�صكوك ال�صادرة من
امل�ؤ�س�سات املالية ،وك�أن البنك ي�سعى �إىل تطوير هذه امل�ؤ�س�سات وزيادة ر�أ�سمالها وجعلها قادرة
على تطوير منتجاتها ،و�أدواتها املالية الإ�سالمية ويف الأخري تفعيل ال�سوق املايل الإ�سالمي
عن طريق حتديث وع�صرنة �أدوات الو�ساطة املالية ال�شرعية يف ال�سوق الثانوي ،وتخ�صي�ص
املوارد املالية يف ا�ستثمارات متنوعة جت�سيد ًا للر�سالة التنموية.

ـ مناذج �إ�صدارات البنك لل�صكوك:

جدول رقم (�:)02إ�صدار ال�صكوك الدولية
تاريخ الإ�صدار

عملة الإ�صدار

املبلغ

تعادل بالدينار
الإ�سالمي 2012

( ((5البنك الإ�سالمي للتنمية ،التقرير ال�سنوي �،1433ص30
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اال�ستحقاق

البور�صة املدرجة بها
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يُعد البنك الإ�سالمي للتنمية من امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية الكربى الرائدة يف جمال التعامل
بال�صكوك حيث كان الإ�صدار الأول للبنك �سنة  ،2005ثم بعدها «:قام البنك الإ�سالمي للتنمية
خدمات االئتمان املحدودة وخدمات الت�ضامن ـ بريهاد ب�إ�صدار �صكوك دولية عن طريق بيع
�شهادات ال�صكوك الدولية ،حيث متنح حلاملها احلق يف ا�ستالم توزيعات دورية تنتج عن
بع�ض عقود الإجارة ،والتي قام البنك بتنفيذها ،وفق ًا لذلك يوا�صل البنك االعرتاف مبوجودات
ال�صكوك وت�سجيل املبالغ امل�ستحقة حلاملي �شهادات ال�صكوك كمطلوبات �ضمن القوائم املالية،
(((5
يقوم البنك بخدمة هذه املوجودات وي�ضمن كطرف ثالث �أي تق�صري يف الدفعات املجدولة
واجلدول الآتي يو�ضح ذلك:
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� 20أوت 2008

رينغيت
ماليزي

300.000

64.310

� 20أوت 2013

ماليزيا خدمات الت�ضامن
بريهاد

30مار�س 2009

رينغيت
ماليزي

100.000

21.437

 28مار�س
2014

ماليزيا خدمات الت�ضامن
بريهاد

�16سبتمرب 2009

دوالر �أمريكي

850.000

556.928

�16سبتمرب
2014

لندن خدمات االئتمان
املحدودة

200.000

ـ

�14سبتمرب
2012

غري مدرجة خدمات
االئتمان املحدودة

�20سبتمرب 2010

ريال �سعودي

937.500

163.802

�20سبتمرب
2020

غري مدرجة خدمات
االئتمان املحدودة

�20سبتمرب 2010

ريال �سعودي

937,500

163.802

20
�سبتمرب2020

غري مدرجة خدمات
االئتمان املحدودة

�27أكتوبر 2010

دوالر �أمريكي

500.000

327.604

� 27أكتوبر
2015

لندن وماليزيا خدمات
االئتمان املحدودة

 17فيفري2011

جنيه
�إ�سرتليني

60.000

58.997

 17فيفري
2016

غري مدرجة خدمات
االئتمان املحدودة

 25ماي 2011

دوالر �أمريكي

750.000

491.407

 25فيفري
2016

لندن وماليزيا خدمات
االئتمان املحدودة

 20جانفي 2012

جنيه
�إ�سرتليني

100.000

102.049

 20جانفي
2017

غري مدرجة خدمات
االئتمان املحدودة

 26جويلية
2012

دوالر �أمريكي

800.000

524.167

 26جويلية
2017

لندن وماليزيا خدمات
االئتمان املحدودة

� 7أوت 2012

جنيه
�إ�سرتليني

100.000

102.652

� 7أوت 2015

غري مدرجة خدمات
االئتمان املحدودة

� 01أكتوبر 2012

دوالر �أمريكي

300.000

196.563

� 01أكتوبر
2015

غري مدرجة خدمات
االئتمان املحدودة

� 11أكتوبر 2012

دوالر �أمريكي

500.000

327.604

� 11أكتوبر
2017

غري مدرجة خدمات
االئتمان املحدودة

�14سبتمرب 2009
دوالر�سنغفوري

امل�صدر من �إعداد الباحث باالعتماد على تقرير البنك الإ�سالمي للتنمية ل�سنة « 2012القوائم املالية» �،ص30.

فمن خالل هذا اجلدول جند �أن للبنك جتربة رائدة يف �إ�صدار ال�صكوك و�إدراجها يف �أ�سواق
مالية تتفق مع الأ�س�س ال�شرعية للتمويل واال�ستثمار ومببالغ معتربة وعمالت خمتلفة ،تعتمد
عليها ال�سوق املالية الإ�سالمية يف تن�شيط �سوق الإ�صدار من خالل ح�شد املوارد املالية التي
يحتاجها البنك لتنفيذ براجمه التنموية مبا فيها من تطوير وتفعيل �سوق الأوراق املالية
الإ�سالمية ،كذلك ب�إمكان البنك ت�سييل ال�صكوك وتداولها وتوفري موارد مالية للمتعاملني يف
الأ�سواق املالية الإ�سالمية من امل�ستثمرين الراغبني يف متويل م�شاريعهم وفق مبادئ ال�شريعة
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(��� ((5س��ام��ي م��ظ��ه��ر ال��ق��ن��ط��ق��ج��ي���»:ص��ن��اع��ة ال��ت��م��وي��ل يف امل�������ص���ارف وامل���ؤ���س�����س��ات امل��ال��ي��ة الإ����س�ل�ام���ي���ة»��� ،ش��ع��اع ل��ل��ن�����ش��ر وال��ع��ل��وم
�،سورية�،2010،ص.353.352
( ((5حنان عمراوي ،مرجع �سابق �،ص.12
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الإ�سالمية ،كما ت�سهم هذه ال�صكوك التي تعترب من منتجات الهند�سة املالية الإ�سالمية التي
ت�سعى �إىل تطوير منتجات و�أدوات ال�صريفة الإ�سالمية وفق ا�سرتتيجية البنك ـ يف تفعيل
(((5
ال�سوق املالية الإ�سالمية من حيث �أنها:
* من �أف�ضل �صيغ التمويل املتوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية والقادرة على جذب موارد مالية
كبرية لأجل متويل ا�ستثمارات �ضخمة وحتقيق �أرباح.
* �أنها متكن من جمع الأموال من �أ�صحابها وا�ستثمارها يف اقتناء املوجودات املد ّرة للدخل
لكونها موظفة يف نوع من الن�شاط االقت�صادي ،الأمر الذي يهيئ لقطاع الأعمال احل�صول
على املوجودات املطلوبة للن�شاط ب�أقل تكلفة متويل ممكنة ،كما يهيئ حلملة ال�صكوك
امل�شاركة يف الناجم عن الن�شاط االقت�صادي.
* �أنها �أداة ت�ساعد على ال�شفافية وحت�سني بنية املعلومات يف ال�سوق لأنه يتطلب العديد من
الإجراءات ،ودخول العديد من امل�ؤ�س�سات يف عملية الإقرا�ض مما يوفر املزيد من املعلومات
يف ال�سوق.
* �أنها تعترب قناة ا�ستثمارية جيدة للذين يريدون ا�ستثمار �أموالهم يف م�شروعات كربى
بق�صد احل�صول على �أرباح بطرق �شرعية ،ويف نف�س الوقت يرغبون باحلفاظ على �إمكانية
ا�سرتداد �أموالهم عن طريق البيع يف ال�سوق الثانوية حال احتياجهم لل�سيولة.
* �أنها تقدم �أ�سلوب ًا جيد ًا لإدارة ال�سيولة ت�ستطيع به امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
�أن تدير �سيولتها ف�إن كانت لها فائ�ض �سيولة ا�شرتت �صكوك ًا و�إن كانت بحاجة �سيولة باعت
�صكوك ًا.
* �أنها و�سيلة للتوزيع العادل للرثوة ف�إنها متكن جميع امل�ستثمرين من االنتفاع بالربح
احلقيقي الناجم من امل�شروع بن�سبة عادلة؛ وبهذا تنت�شر الرثوة على نطاق وا�سع دون �أن
تكون دول ًة بني الأغنياء املعدودين.
ونالحظ �أنه اعتمد ا�سرتاتيجية التنويع �سواء كان يتمثل يف البور�صة التي �أدرجت بها ال�صكوك،
�أو تنويع تواريخ ا�ستحقاقها ،وذلك على الأغلب لتجنب املخاطر املحتملة ،بحيث ت�ستخدم هذه
ال�صكوك يف متويل بع�ض امل�شروعات� ،أو يف توفري التمويل لبع�ض الدول الأع�ضاء ،بحيث
يجمع البنك �أمواله من الأ�سواق املالية الدولية ب�ضمان القوائم املالية للبنك نف�سه ( .((5وتكون
ثمرة جهود البنك يف الأخري نتيج ًة ال�ستثماراته يف منتجات الهند�سة املالية الإ�سالمية هي
تن�شيط �سوق الأوراق املالية الإ�سالمية.
وعليه ف�إن تنامي عمليات الت�صكيك والتو�سع يف �إ�صدار ال�صكوك الإ�سالمية بح�سب احتياجات
املدخرين وامل�ستثمرين واحلكومات؛ �سوف ي�ؤدي حتم ًا �إىل تزايد حجم تداوالته ،وهو ما
ي�ساهم يف تن�شيط ال�سوق املايل الإ�سالمي ورفع كفاءته.
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اخلامتة:
يعد البنك الإ�سالمي للتنمية من بني امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية التي تن�شط على امل�ستوى
العاملي لتحقيق التنمية االقت�صادية و�إحراز التقدم يف التنمية االجتماعية ،وذلك وفق االلتزام
بال�ضوابط ال�شرعية يف التمويل ،ومن خالل الإطار اال�سرتاتيجي للبنك ور�ؤيته ل�سنة 1440هـ
وتنفيذ ًا للر�سالة التنموية ،فقد جنح البنك يف تعزيز ال�صريفة الإ�سالمية وم�ؤ�س�ساتها مبا فيها
ال�سوق املايل الإ�سالمي ،فقد دعم البنك وا�ستثمر يف �أ�سهم ال�شركات املالية التي ت�صدر �أوراق ًا
مالية وتبتكر طرق ًا و�أدوات مالية وت�ستحدث �آليات متويلية عن طريق الهند�سة املالية الإ�سالمية،
والتي ت�سهم بدورها يف تطوير منتجات املالية الإ�سالمية مما ي�ساعد على تفعيل ال�سوق املالية
الإ�سالمية من خالل طرح هذه املنتجات يف �سوق الإ�صدار لالكتتاب لتمويل حاجيات ال�شركات
يف اال�ستثمار احلقيقي و�إعادة تداولها يف ال�سوق الثانوي لتوجيه ال�سيولة �إىل قطاعات تنموية
اقت�صادية واجتماعية خمتلفة.

النتائج:
تو�صلنا يف بحثنا هذا �إىل جملة من النتائج امل�ستنبطة من جتارب البنك يف النهو�ض بال�صريفة
الإ�سالمية وم�ؤ�س�ساتها يف بع�ض الدول التي ا�ستفادت من برامج البنك يف تعزيز ال�صناعة
امل�صرفية الإ�سالمية:
* قام البنك بتقدمي خدمات ا�ست�شارية لتنمية �صناعة اخلدمات املالية الإ�سالمية التي متثل
�أحد املرتكزات اال�سرتاتيجية الكربى للبنك الإ�سالمي للتنمية.
معونات فنية وبرامج بناء القدرات ل�صالح الدول
* جنح البنك الإ�سالمي للتنمية يف تقدمي
ٍ
الأع�ضاء وغري الأع�ضاء وم�صارف مركزية وم�ؤ�س�سات مالية من خالل �أن�شطة التطوير
والتمويل الأ�صغر ودعم �إن�شاء م�ؤ�س�سات مالية �إ�سالمية متخ�ص�صة يف ال�صريفة الإ�سالمية
وجعلها قادرة على طرح منتجات مالية يف ال�سوق املايل الإ�سالمي وتعبئة املوارد املالية،
ومتكني �صغار التمويل من الدخول �إىل ال�سوق.
* هي�أ البنك البنية القانونية والتنظيمية الإ�شرافية والرقابية املواتية ل�صناعة اخلدمات
املالية الإ�سالمية التي ُتعد مبثابة حجر الأ�سا�س للهند�سة املالية الإ�سالمية والبنية التحتية
لل�سوق املايل الإ�سالمي النا�شئ و�إتاحة الفر�ص وتوفري املعلومات لع�صرنة ال�سوق و�إتاحة
فر�ص التمويل واال�ستثمار.
* عمل البنك على تدعيم وتنمية �سوق ر�أ�س املال الإ�سالمي من خالل املعونات الفنية وبرامج
بناء القدرات وتعزيزها.
* زيادة تخ�صي�ص عدة م�شاريع للمعونة الفنية وم�شاريع ل�صالح م�ؤ�س�سات البنى التحتية
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خالل جتارب
الإ�سالمية بغية تطوير �صناعة قوية وم�ستقرة للخدمات املالية الإ�سالمية من ِ
ميدانية يف دول الأع�ضاء ومنها ليبيا وجزر املالديف وال�سودان.
* قام البنك بتنفيذ ا�سرتاتيجية لتنمية �سوق النقد الإ�سالمي ،بالإ�ضافة �إىل تن�شيط ال�سوق
املايل الإ�سالمي من خالل برنامج تطوير �أ�سواق ر�أ�س املال الإ�سالمي ،وبذلك فقد �أ�سهم يف
تطوير املنتجات والأدوات املالية ال�شرعية.
* قام معهد البحوث والتدريب كم�ؤ�س�سة تابعة للبنك بامل�شاركة يف �أن�شطة متنوعة لتعزيز
اخلدمات املالية الإ�سالمية بال�شراكة مع ال�سوق املايل الإ�سالمي الدويل لتطوير �سوق ر�أ�س
املال الإ�سالمي.
* وافق البنك على ا�ستثمارات يف م�شاريع جديدة ومتنوعة عن طريق توظيفات ال�صكوك
بامل�شاركة �أو ب�صيغ التمويل الأخرى كاملرابحة ،والإجارة بال�شكل الذي يلبي االحتياجات
التنموية يف البلدان الأع�ضاء ،وي�سعى البنك جاهد ًا �إىل هند�سة وتطوير �أدوات متويلية
ق�صرية الأجل حفاظ ًا على ال�سيولة وحتقيق ًا للعوائد ال�سريعة.

التو�صيات:
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يركز البنك يف الإطار اال�سرتاتيجي على النهو�ض بال�صريفة الإ�سالمية وم�ؤ�س�ساتها يف الدول
الأع�ضاء ك�أولوية يف ر�سالته التنموية ،الأمر الذي �أدى �إىل �سعي البنك �إىل حتديث وهند�سة
املنتجات املالية ،مما �أدى �إىل تطوير عملية الت�صكيك يف البنك القائمة على �إ�صدارات املرابحة
بن�سبة تفوق غريها من �صيغ التمويل الأخرى ،وبالنظر �إىل �صيغة املرابحة جندها تتعار�ض مع
التمويل طويل الأجل الذي حتتاجه اخلطط التنموية الالزمة للدول ال�سائرة يف طريق النمو،
ثم �إن املرابحة ال تتكيف �إىل حدٍ بعيدٍ مع اال�ستثمار يف املجاالت االقت�صادية وخا�صة ال�صناعية
باعتبار �أن التنمية ت�أتي عن طريق النمو الذي يدفع به القطاع ال�صناعي وينطلق به �إىل حتقيق
التنمية الإقت�صادية والإجتماعية ومن ثم االزدهار االقت�صادي والرفاه االجتماعي .لذلك كان
البد من:
ـ تنويع الأدوات التمويلية الإ�سالمية يف اال�سرتاجتية التمويلية للبنك وذلك بالرتكيز على �صيغ
امل�شاركة والقرو�ض واال�ست�صناع خا�صة يف امل�شاريع الإنتاجية وال�صناعية.
ـ تكييف ال�صكوك امل�صدرة من طرف البنك مع ال�صيغ التمويلية ال�شرعية امل�ستقطبة للموارد
املالية التي حتتاجها امل�شاريع التنموية ،وتكون مرن ًة يف تداولها يف ال�سوق املايل الإ�سالمي
و�إمكانية ت�سييلها ب�سرعة.
ـ على البنك �أن يتحرز يف توظيف املوارد الر�أ�سمالية العادية يف ال�صكوك ال�صادرة من طرف
حكومات وهيئات ال تراعي ال�ضوابط ال�شرعية للتمويل خا�صة يف الدول الأع�ضاء غري
الإ�سالمية.
ـ البد �أن يحر�ص البنك على تداول املنتجات املالية الإ�سالمية ال�صادرة من طرفه يف ال�سوق املايل

العدد ( )4دولة قطر -جمادي الآخرة  ١٤٣٧هـ  -ابريل 201٦م

الإ�سالمي و�أن ال يعاد ا�ستثمار الأرباح املت�أتية من الأوراق املالية الإ�سالمية يف م�ؤ�س�سات مالية
تتعامل بالفائدة الربوية.
ـ تكوين البنك ملنظومة معلومات مهمتها تزويد ون�شر املعلومات عن ال�سوق املايل الإ�سالمي
وعن ال�شركات امل�سعرة فيها ،ومراكزها املالية ،وخمتلف توجهاتها بال�شكل الذي ي�ستطيع من
خالله �إ�صدار م�ؤ�شرات مالية تعك�س هذه البيانات واملعطيات ،وت�سهل معاجلتها واتخاذ قرارات
ا�سرتاتيجية ومتويلية �صائبة.
ـ �ضرورة تفعيل ن�شاطات املعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب يف جمال البحوث ال�شرعية
والتكوين يف ميدان الأ�سواق املالية الإ�سالمية والتعريف بها ودعم املنظومة املعلوماتية
للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية النا�شطة يف ال�سوقني الأويل والثانوي.
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مبا�شرة ،مناذج قيا�سية.
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أثر تطبيق الزكاة في إعادة توزيع الدخل :دراسة
قياسية في دول إسالمية مختارة للفترة 2013-1990

الزكاة هي الركن الثالث من �أركان الإ�سالم .وكما �أنها عبادة مالية فهي �أي�ضا �أداة م�ؤثرة يف
الن�شاط االقت�صادي ،والتكافل االجتماعي؛ باعتبارها ﺟﻮﻫﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺎﱄ ﺍ�ﻹ �ﺳﻼﻣﻲ ﻭ�ﺃﺩﺍﺗﻪ
ﺍ�ﻷ �ﺳﺎ�ﺳﻴﺔ �ﻹﻋﺎﺩﺓ توزيع الدخل بني �أفراد املجتمع .ولذلك ويف ظل قيام العديد من الدول
الإ�سالمية بالتطبيق امل�ؤ�س�سي لفري�ضة الزكاة؛ تتجلى �ضرورة معرفة مدى ت�أثري الزكاة على
ن�سب التفاوت يف توزيع الدخل القومي يف هذه الدول .تتبنى هذه الدرا�سة م�شكلة تقدير مدى
جناعة التطبيق امل�ؤ�س�سي للزكاة يف تخفيف ن�سب التفاوت يف توزيع الدخل القومي يف تلك
الدول حمل الدرا�سة .و�سيقوم هذا البحث بالإجابة عن هذه امل�شكلة من خالل تقدير مناذج
قيا�سية تربط التفاوت يف توزيع الدخل بح�صيلة الزكاة يف �سبع دول �إ�سالمية يف الفرتة املمتدة
من 2013 -1990م ،وهذا ما مل تقم به الدرا�سات ال�سابقة – على حد �إطالع الباحثني.

م201٦  ابريل-  هـ١٤٣٧  جمادي الآخرة-) دولة قطر4( العدد

Abstract:

Zakat is the third pillar of Islam. It is not only a way to aid or subsidy people
who need it, but it is an influential tool for economic activity and social
cohesion since it is considered as the core of the Islamic financial system and
its primordial tool for income redistribution. Therefore, and regarding to the
experiences of some Islamic countries which apply Zakat institutionally; it is
crucial to know the real impact of applying Zakat on income disparities in these
countries. Hence, this study aims at assessing the efficiency of the institutional
application of Zakat in reducing income inequality in the countries under study.
To do that, we develop and estimate econometric models relating income
distribution variables to the collected Zakat revenues. This empirical study
covers a panel of seven Muslim countries over the period 2013-1990. Such an
exercise has not been done by previous studies, and therefore constitutes the
fundamental novelty of our study.
Keywords: Zakat revenues, Income distribution, Inequality indicators, Direct
and indirect effects, Econometric models.
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املقدمة:
احلمد لله رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على ر�سوله الأمني و�آله و�صحبه �أجمعني� ،أما بعد:
الزكاة هي الركن الثالث من �أركان الإ�سالم ،كما �أنها عبادة مالية فهي � ً
أي�ضا م�ؤ�س�سة اقت�صادية
اجتماعية ذات ثبات وا�ستقرار ووجود دائم ،ولي�ست فقط و�سيلة للإغاثة والإعانة االجتماعية
ملن هو حمتاج �إليها بل هي �أداة م�ؤثرة يف الن�شاط االقت�صادي ،والتفاعل االجتماعي؛ باعتبارها
جوهر النظام املايل الإ�سالمي و�أداته الأ�سا�سية لإعادة توزيع الدخل بني �أفراد املجتمع.
ويف ظل ات�ساع فجوة التفاوت يف الدخل بني الأغنياء والفقراء ،بالرغم من تطبيق كثري من
الدول للعديد من ال�سيا�سات االقت�صادية واالجتماعية للحد منها �إال �أن امل�شكلة ال زالت قائمة،
بل وتزداد الفجوة �أكرث مع مرور الزمن .ويو�ضح حجم هذه امل�شكلة ما تو�صل �إليه املنتدى
االقت�صادي العاملي – بدافو�س  -يف تقريره ال�سنوي عن املخاطر العاملية 2014م ،حيث تو�صل
�إىل �أن الفجوة املزمنة بني الأغنياء والفقراء �آخذة يف االت�ساع وهو ما ي�شكل �أحد �أكرب تهديد
للعامل يف  ،2014حتى مع بدء تعايف االقت�صادات يف دول كثرية .وخل�ص املنتدى �إىل �أن
التفاوت يف الدخل واال�ضطرابات االجتماعية امل�صاحبة له هي امل�شكلة التي �سيكون لها على
الأرجح ت�أثري كبري على االقت�صاد العاملي يف ال�سنوات الع�شر القادمة(((.
وحتاول هذه الدرا�سة �إبراز دور الزكاة يف �إعادة توزيع الدخل والرثوة ،وتو�ضيح �أثرها يف
تخفيف حدة التفاوت بني الأغنياء والفقراء؛ لت�ساهم بذلك يف تقدمي احللول املنا�سبة لأحد
املخاطر التي تهدد العامل ـ ح�سب ما �أ�شار �إليه التقرير ال�سابق -واملتمثلة يف ات�ساع فجوة
التفاوت بني الأغنياء والفقراء ،ولإظهار �سبق االقت�صاد الإ�سالمي يف هذا املجال ،معربين عن
ذلك باللغة امل�شرتكة التي يفهمها اجلميع وهي لغة الأرقام.

م�شكلة البحث:

(1) World Economic Forum, Global Risks 2014, Edition: 9.

((( تقت�صر الدرا�سة على �أثر التطبيق امل�ؤ�س�سي للزكاة (�أي التي يقع حت�صيلها من امل�ؤ�س�سات احلكومية للزكاة) دون التطبيق ال�شخ�صي
�أو الفردي ،نظرا لعدم معرفة مقدار الزكاة التي ت�ؤدى من الأفراد خارج �إطار م�ؤ�س�سات الزكاة.
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ونظرا ملا �سبق ،ويف ظل قيام العديد من الدول الإ�سالمية بالتطبيق امل�ؤ�س�سي لفري�ضة الزكاة؛
تتجلى �ضرورة معرفة مدى ت�أثري الزكاة على ن�سب التفاوت يف توزيع الدخل القومي يف هذه
الدول((( .فامل�شكلة املطروحة يف هذه الدرا�سة هي تقدير مدى جناعة التطبيق امل�ؤ�س�سي للزكاة
يف تخفيف ن�سب التفاوت يف توزيع الدخل القومي يف تلك الدول حمل الدرا�سة ،وحماولة
التعرف على الأثر املتوقع للزكاة على ن�سب التفاوت يف الدخل القومي يف حال مت تطبيقها كما
ت�أمر به ال�شريعة الإ�سالمية .و�ستقوم هذه الدرا�سة بالإجابة عن هذه امل�شكلة من خالل تقدير
مناذج قيا�سية با�ستخدام منهج بيانات ال�سال�سل الزمنية املقطعية  Panel Data Approachل�سبع
دول �إ�سالمية (باك�ستان ،الكويت ،ال�سودان ،الأردن ،اليمن ،اندوني�سيا و ماليزيا) يف الفرتة
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(2013-1990م) وهي الدول التي توفرت فبها بيانات كافية لإجراء الدرا�سة القيا�سية.
ويعترب توزيع الدخل يف البلدان حمل الدرا�سة قليل الرتكز ن�سبيًا ؛ حيث ُقدِّر متو�سط معامل
جيني وف ًقا لأحدث البيانات املتوفرة لهذه البلدان حتى  2012بحوايل ( ،((()%35.8حيث كانت
باك�ستان �أقل هذه الدول تفاو ًتا؛ فقد كانت قيمة معامل جيني يف عام  ،)%30( 2008تليها الكويت
بن�سبة (( )%30.9للأ�سر الكويتية) وف ًقا مليزانية الأ�سرة لعام 2000/99م ،ثم ال�سودان بن�سبة
( )%34.4يف عام  ،2009ويليه الأردن بن�سبة ( )%35.43لعام  ،2012ت�أتي بعد ذلك دولة اليمن
بن�سبة تفاوت ( )%37.4لعام  ،2007بينما بلغت قيمة جيني لدولة اندوني�سيا يف عام 2012
( ،)%41.3و�سجلت دولة ماليزيا �أعلى هذه الدول تفاو ًتا؛ حيث بلغت قيمة جيني ( )%43.1يف
عام (((.2012
والأ�شكال البيانية رقم ( )2و ( )3و ( )4كما اجلدول رقم ( )3يف امللحق ،تو�ضح التطور الزمني
لقيم معامل جيني ،ون�سب متركز الدخول يف البلدان حمل الدرا�سة خالل الفرتة (-1990
2013م).

فرو�ض الدرا�سة:
باالعتماد على االعتبارات النظرية للنموذج القيا�سي الذي متت �صياغته يف اجلزء القيا�سي من
الدرا�سة ،فقد حاولت الدرا�سة اختبار الفرو�ض الآتية:
}}ي�سهم التطبيق امل�ؤ�س�سي للزكاة يف التخفيف من ن�سب التفاوت يف توزيع الدخل القومي
يف البلدان حمل الدرا�سة.
}}التفاوت يف توزيع الدخل القومي يكون حمدودًا عند قيام م�ؤ�س�سات الزكاة بتطبيق
�أحكامها ،والو�صول �إىل جميع الأوعية الزكوية ،وفقا لل�شريعة الإ�سالمية.

منهج الدرا�سة:
اتبعت الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي يف بناء الإطار النظري من الدرا�سة ،ويف عر�ض
وحتليل جتارب الدول حمل الدرا�سة يف التطبيق امل�ؤ�س�سي للزكاة وم�ستواها وتطورها خالل
فرتة الدرا�سة ،وكذا م�ستوى توزيع الدخل القومي يف هذه الدول وتطوره خالل نف�س الفرتة.
كما ابتعت املنهج اال�ستقرائي :با�ستخدام �أدوات االقت�صاد القيا�سي لبناء مناذج اقت�صادية
قيا�سية لتقدير �آثار الزكاة على توزيع الدخل ،بطريقة بيانات ال�سال�سل الزمنية املقطعية (Panel
 )dataيف البلدان حمل الدرا�سة يف الفرتة املمتدة من � 1990إىل 2013م.
((( متو�سط هند�سي لأحدث بيانات جيني للدول حمل الدرا�سة( .من ح�سابات الباحثني وفقًا لبيانات اجلدول رقم ( )3يف امللحق).
((( انظر جدول رقم ( )3يف امللحق.
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الدخل القﻮمي يف ىذه الدكؿ كﺗطﻮره خالؿ نفس الفًتة .كما ابتعت ادلنهج االستقرائي :باستخداـ أدكات
االقتصاد القياسي لبناء ٪تاذج اقتصادية قياسية لتقدير آثار الزكاة على ﺗﻮزيع الدخل ،بطريقة بيانات اليالسل
تق�سيم البحث:
الزمنية ا١تقطعية ( )Panel – dataيف البلداف ٤تل الدراسة يف الفًتة ا١تمتدة من  1990إىل 2013ـ.

البحث:من �أربعة مباحث .ي�ستعر�ض املبحث الأول جمموعة من الدرا�سات النظرية
الدرا�سة
وتتكونتقسيم
املتوقعة
والتطبيقية حول الآثار التوزيعية للزكاة .ويو�ضح املبحث الثاين الآثار التوزيعية
كﺗتكﻮف الدراسة من أربعة مباحث .ييتعرض ا١تبحث اﻷكؿ ٣تمﻮعة من الدراسات النﻈرية كالتطبيقية
البلدان
للزكاة� .أما املبحث الثالث فيقدم درا�سة و�صفية لتجربة التطبيق امل�ؤ�س�سي للزكاة يف
حﻮؿ اآلثار التﻮزيعية للزكاة .كيﻮضح ا١تبحث الثاين اآلثار التﻮزيعية ا١تتﻮقعة للزكاة .أما ا١تبحث الثالث فيقدـ
حمل الدرا�سة للفرتة ( 2013 -1990م) .ويُخ�ص�ص املبحث الرابع للتقدير القيا�سي لآثار
كٮتصص
دراسة كصفية لتجربة التطبيق ا١تؤسيي للزكاة يف البلداف ٤تل الدراسة للفًتة ( 2013 -1990م)ُ .
ح�صيلة الزكاة على توزيع الدخل القومي.
ا١تبحث الرابع للتقدير القياسي آلثار حصيلة الزكاة على ﺗﻮزيع الدخل القﻮمي.

ادلبحث األول :الدراسات السابقة حول اآلثار التوزيعية للزكاة:
أوال  :الدراسات العربية:
دراسة (حجازي ، )1995 ،بعنوان( :منوذج رياضي لتقدير اآلثار التوزيعية للزكاة يف البيئة اإلسالمية):
ىدفت الدراسة إىل ﺗصميم ٪تﻮذج رياضي لتقدير اآلثار التﻮزيعية للزكاة يف البيئة اإلسالمية .حيث مت
اشتقاؽ النمﻮذج على ثالث مراحل :اﻷكىل :باعتبار اآلثار التﻮزيعية ا١تباشرة للزكاة من خالؿ ٤تاربة الفقر،
كﺗقليل الفجﻮة يف الدخﻮؿ كالثركات بُت اﻷفراد ،كا١ترحلة الثانية :باعتبار اآلثار غَت ا١تباشرة للزكاة على العدالة
التﻮزيعية من خالؿ آثارىا على االستثمار ،كاالستهالؾ ،كميتﻮل التشغيل ،كٖتقيق االستقرار االقتصادم
كبالتاﱄ ٖتف يز التنمية االقتصادية .كيف ا١ترحلة الثالثةٚ :تع ا١ترحلتُت اﻷكىل كالثانية كاشتق النمﻮذج يف صﻮرﺗو
النهائية .كخلصت الدراسة إىل أنو من خالؿ ﺗطبيق النمﻮذج الرياضي الديناميكي ا١تقًتح لتقدير آثار الزكاة
على اجملتمع اإلسالمي ٯتكن التخلص من مشكلة الفقر خالؿ فًتة زمنية ال ﺗتجاكز إحدل عشرة سنة فقط،
كما ﺗتحقق خالؿ ىذه الفًتة نفيها عدالة ﺗﻮزيعية أكرب.
دراسة (فرحان )2008 ،بعنوان( :مؤسسات الزكاة وتقييم دورىا االقتصادي :دراسة تطبيقية للفرتة
(:))2006 -2000

شديدا يف الدكر االقتصادم ٢تذه ا١تؤسيات ٯتكن ﺗداركو
ٖتصيل كإنفاؽ أمﻮاؿ الزكاة ،كأف ىناؾ ضع نفا
ن
4
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ىدفت الدراسة إىل ﺗقييم كاقع مؤسيات الزكاة يف الدكؿ اإلسالمية من خالؿ دراسة الﻮاقع التشريعي
كالتنﻈيمي ٢تذه ا١تؤسيات كﺗأثَته يف كفاءة التحصيل كالتﻮزيع كدكرىا يف ﺗنمية اقتصاديات بلداهنا .كخلصت
الدراسة إىل ىناؾ قصﻮر يف بعض اٞتﻮانب التشريعية كالتنﻈيمية للمؤسيات ٤تل الدراسة ،كﺗدين يف كفاءة
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بتحيُت الﻮاقع التشريعي كالتنﻈيمي كىﻮ ما أكده الدكر االقتصادم ا١تتﻮقع للحصيلة الزكﻮية ا١تقدرة يف البلداف
٤تل الدراسة.
دراسة (عبد ،وشيحان )2010 ،بعنوان( :الزكاة والضريبة ودورمها يف توزيع الدخل القومي :دراسة
حتليلية مقارنة):
ىدفت الدراسة إىل اإلجابة عن التياؤؿ التاﱄ :ىل للزكاة دكر يف ﺗﻮزيع الدخل القﻮمي مثل دكر
الضريبة؟ .كاعتمدت الدراسة على اﻷسلﻮب التحليلي ا١تقارف بُت الزكاة كالضريبة ،ككذلك ا١تنهج االستدالﱄ
النﻈرم للعالقة بُت الزكاة كالضريبة كأىم أكجو الشبو كاالختالؼ بينهما .كﺗﻮصلت الدراسة إىل أف :الزكاة
كالضريبة يشًتكاف يف ٘تﻮيل الدخل القﻮمي كأهنما ٭تاكالف ﺗقليل التفاكت بُت طبقات اجملتمع ،كٖتقيق نﻮع
بييط من ا١تياكاة .كأكصت بفرض قانﻮف يلزـ بدفع الزكاة.
ثانيًا :الدراسات األجنبية :
دراسة ) )AUSAF, 1984بعنوان ( :نظرة شاملة للتوزيع يف االقتصاد اإلسالمي) :ىدفت الدراسة

إىل بناء ٪تﻮذج نﻈرم لتﻮزيع الدخل يف االقتصاد اإلسالمي على طريقة "كالدكر – باسينيت" يتم فيها فرض
النﻈم اإلسالمية .كقد قيم ْتثو إىل أربعة أجزاء ٖ :تدث يف اﻷكؿ عن ا١تالمح ا١تميزة لالقتصاد اإلسالمي ،
كالثاين عن اﻷثر ا١تﻮضﻮعي للحد من عدـ ا١تياكاة االقتصادية  ،كالثالث قدـ النمﻮذج النﻈرم لتﻮزيع الدخل،
كيف الرابع التﻮصيات كالنتائج .كﺗﻮصلت الدارسة إىل عدد من االستنتاجات أ٫تها :أف االقتصاد اإلسالمي
ٯتتلك أداة قﻮية إلعادة التﻮزيع كاٟتد من عدـ ا١تياكاة كىﻮ نﻈاـ الزكاة ،كأف نزكع اﻷفراد إىل االدخار ليس
أيضا معدؿ الزكاة ،كمعدؿ العائد على
كحده من يتحكم يف ﺗﻮزيع الدخل يف االقتصاد اإلسالمي ،كإ٪تا ن
اﻷصﻮؿ اليت ٯتلكها رأس ا١تاؿ كالعمل من غَت ميتحقي الزكاة.
دراسة ) (Mukherji, 1983بعنوان( :منوذج حتليل كلي لنظام الزكاة يف اإلسالم ) :
ىدفت الدراسة إىل كضع ٪تﻮذج اقتصادم للزكاة يف ٤تاكلة معرفة إمكانية ٖتقيق اﻷىداؼ اﻷساسية
لالقتصاد اإلسالمي ،كاليت منها :حق العامل يف اٟتصﻮؿ على أجر مناسب يكفيو كعائلتو [حد الكفاية]،
ٗتفيف التفاكت يف التﻮزيع .كقاـ الباحث ببناء ٪تﻮذجُت متميزين لنﻈاـ الزكاة يف اإلسالـ ،خلص من خال٢تما
إىل :أف ﺗطبيق الزكاة  -كيياسة حكﻮمية هتدؼ إىل إعادة ﺗﻮزيع الدخل بُت اﻷفراد يف اجملتمع ا١تيلم -
سيؤدم إىلٖ :تقيق ﺗﻮازف اقتصادم يف ظل معدالت ا٬تابية للتنمية؛ كما سييمح بنمﻮ كل من عائدات العمل
ككتلة رأس ا١تا ؿ ٔتعدالت متقاربة (ٔتعٌت أف التنمية لن ﺗؤدم إىل فﻮارؽ اقتصادية أك ﺗركز الثركة يف فئة دكف
أخرل).
5
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دراسة ) )IBRAHIM, 2006بعنوان( :الدور االقتصادي للزكاة يف احلد من التفاوت يف الدخول
والفقر يف والية سيالجنور):
ىدفت الدراسة إىل التعرؼ على الدكر االقتصادم للزكاة كآلية للحد من التفاكت يف الدخل كالفقر يف
كالية سيال٧تﻮر -يف دكلة ماليزيا .ككانت الفئات ا١تيتهدفة يف الدراسة ىي فئيت الفقراء كا١تياكُت ا١تيتفيدين
من ﺗﻮزيع الزكاة يف كالية سيال٧تﻮر .مت استخداـ منحى لﻮرنز كمعامل جيٍت ،كمؤشر اﺗكينيﻮف لدراسة آثار
الزكاة يف ى ذه الفئات .كقد أظهرت نتائج الدراسة أف ىناؾ ميا٫تات إ٬تابية للزكاة يف اٟتد من عدـ ا١تياكاة
يف الدخل كفقا ١تنحٌت لﻮرنز كمعامل جيٍت .لكن نتائج مؤشر اﺗكينيﻮف أظهرت أف ا١تمارسة اٟتالية لتﻮزيع
الزكاة ﺗزيد من عدـ ا١تياكاة يف الدخل .كما أظهرت النتائج أف ﺗﻮزيع الزكاة يقلل من حجم الفقر ك شدﺗو.
وختتلف ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة يف كوهنا ﺗقدـ ٤تاكلة لتقدير آثار الزكاة على ﺗﻮزيع الدخل
القﻮمي بناءن على ٪تاذج اقتصادية قياسية كباستخداـ طريقة بيانات اليالسل الزمنية ا١تقطعية )(Panal-data
يف عدد من الدكؿ اإلسالمية خالؿ الفًتة ( 2013 -1990ـ) .كىذا ما مل ﺗقم بو الدراسات اليابقة – على
حد إطالع الباحثُت.

ادلبحث الثاين :اإلطار النظري لآلثار التوزيعية للزكاة
من أىداؼ الزكاة ،أف ال يكﻮف يف اجملتمع اإلسالمي ثراء فاحش إىل جﻮاره فقر مدقع؛ فهي يف ىذا
اٞتانب ﺗعمل على ﺗﻮفَت اٟتاجات اﻷساسية ١تيتﻮل عيش الئق للفئة الفقَتة ،كما ﺗعمل على إخراج ىذه

الفئة من دائرة الفقر إىل زمرة اﻷغنياء ا١تالكُت( )5؛ فهي ﺗيهم يف ٗتفيض اٟتد اﻷعلى من الدخﻮؿ كالثركات
من خالؿ جانبها التحصيلي كﺗيهم يف رفع اٟتد اﻷدىن من الدخﻮؿ كالثركات من خالؿ جانبها اإلنفاقي(. )6
ُت ٱﻷَغنِيَ ِاء ِمن ُكم﴾[اٟتشر .]7:يقﻮؿ اإلماـ القرايف:
كيف ذلك ٖتقيق لقﻮلو ﺗعاىلَ ﴿ :كي َال يَ ُكﻮ َف ُدكلَةَ بَ َ
ِِ
اَّلل ﺗَػع َاىل الهزَكا َة ُشكْرا لِلنِّعم ِة علَى ْاﻷَ ْغنِي ِاء ،كسدًّا ِ٠تله ِة الْ ُف َقر ِاء ،كَك همل ى ِذ ِه ِْ
ُت
َ ََ َ
ن َْ َ
ْمةَ بِتَ ْش ِريكو بػَ ْ َ
َ َ َ َ
ب هُ َ
اٟتك َ
(أ َْك َج َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْاﻷَ ْغنِيَاء كالْ ُف َقراء ِيف أ َْعيَاف ْاﻷ َْمﻮ ِاؿ ْتَي ِ
ب ِْ
ص ِ
ك
اص ْاﻷَ ْغنيَاء بِت ْل َ
ﻮب الْ ُف َقَراء با ْخت َ
اإل ْم َكاف َح هىت َال ﺗَػْن َكيَر قُػلُ ُ
َ
َ َ
َ
ْاﻷ َْم َﻮ ِاؿ) (.)7

( )6عبد ،اياد ٛتاد ،ك شيحاف ،شهاب ٛتد2010( .ـ) .الزكاة والضريبة ودورمها يف توزيع الدخل القومي  :دراسة حتليلية مقارنة٣ ،تلة علﻮـ
إنيانية  ،الينة اليابعة ،العدد الرابع كاﻷربعﻮف ( ،شتا .)2010

( )7القرايف ،أٛتد بن إدريس بن عبد الرٛتن ا١تالكي( ،ت684 :ىػ) ،الذخًنة14 ،جٖ ،تقيق٤ :تمد حجي ،كآخركف( ،ط( )1 :بَتكت :دار
الغرب اإلسالمي1994 ،ـ).
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( )5القرضاكم ،يﻮسف ،دور الزكاة يف حل ادلشكالت االقتصادية وشروط جناحها ،القاىرة :دار الشركؽ2001-1422 ،ـ.
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كما ﺗعمل الزكاة يف اﻷمد الطﻮيل على إعادة ﺗﻮزيع الثركة يف إتاه ٗتفيف التفاكت ،لذا فإهنا ﺗقتضي يف
كضﻮحا من ﺗأثَته على ﺗﻮزيع
اﻷمد القصَت إعادة ﺗﻮزيع الدخل بُت الناس .كﺗأثَت الزكاة على ﺗﻮزيع الدخل أكثر
ن
الثركة( . )8كيﻈهر دكرىا يف ٗتفيف التفاكت من خالؿ ﺗأثَتىا على دخﻮؿ اﻷفراد الذين ﺗصرؼ ٢تم الزكاة
كدخﻮؿ من ٕتب عليهم الزكاة( . )9كىذا ما يتضح من العرض اآليت:
 .1تأثًن الزكاة يف دخول مستحقي الزكاة:
دخال ١تن ال دخل لو من الفقراء ،كا١تياكُت ،كىي دخل بصفة مؤقتة البن اليبيل ،كدخل بصفة
ﺗعترب الزكاة ن

رئيية ١تن استداف لنفيو يف غَت معصية كبصفة ثانﻮية ١تن استداف للمصلحة العامة( . )10كٯتكن التعرؼ على
ذلك من خالؿ ما يأيت:
 .1-1الفقراء وادلساكٌن :يعطﻮف قدر كفايتهم ،ككفاية من يعﻮلﻮف ،على ٍ
كجو ُٮترجهم من دائرة الفقر إىل
أدىن مراﺗب الغٌت ،إذا ما اﺗيعت أمﻮاؿ الزكاة .كما ٯتكن ٘تليكهم عناصر إنتاجية يَػغُلُّﻮف منها

كفايتهم ،كىذا يعمل على منع التيلط على كسائل اإلنتاج ،اﻷمر الذم يًتﺗب عليو ﺗﻮسيع قاعدة

أيضا يف إعادة ﺗﻮزيع الثركة ،كبالتاﱄ الدخل ا١تيتفاد منها ،كمن مث يؤدم يف النهاية
ا١تلكية٦ ،تا ييهم ن
إىل ﺗرؾ آثار يف ﺗقليص التفاكت بُت الدخﻮؿ.
أجرا منها مقابل عملهم ،حىت
 .2-1العاملٌن عليها :يُعطى العاملﻮف على الزكاة -كف نقا ١تعيار ا١تعاكضة -ن
كإف كانﻮا أغنياء.
 .3-1ادلؤلفة قلوهبم :ﺗزيد من دخﻮ٢تم ،كال يشًتط فيهم أف يكﻮنﻮا فقراء عند اٞتمهﻮر.
 .4-1يف الرقاب :ا١تيتفيد ا١تباشر من الزكاة اليت ﺗصرؼ للمكاﺗبُت كلتحرير اﻷرقاء ىم اليادة ا١تالكُت
٢تم .كلكن لﻮ نﻈرنا ﻷثر الزكاة على ىؤالء ا﵀ررين من الرؽ ،فإف إخراجهم من الرؽ إىل اٟترية
ٯتنحهم ٚتيع حقﻮؽ اﻷحرار ٔتا يف ذلك حق التملك ،فما أكتيبو ّتهده أك حصل عليو بعد ٖتريره
فهﻮ ملك لو ،كهبذا ﺗتﻮسع ا١تلكيات كٮتف التفاكت بُت أفراد اجملتمع.
 .5-1الغارمٌن :ﺗزداد دخﻮ٢تم بصفة مؤقتة من الزكاة اليت ٭تصلﻮف عليها ،كإال فهي ﺗعطى لو ليدفعها لغرمائو
ﺗعﻮيضا عن النقص يف دخل من أنفق مالو إلصالح ذات البُت.
إف كاف مديننا ،كىي
ن
( )8القحف٤ ،تمد منذر ،االقتصاد اإلسالمي :دراسة حتليلية للفعالية االقتصادية يف رلتمع يتبىن االقتصاد اإلسالمي( ،الكﻮيت :دار القلم،
1399ق1979 ،ـ).

( )9العﻮضي ،نظرية التوزيع ،القاىرة :ا٢تيئة العامة لشئﻮف ا١تطابع اﻷمَتية1394 ،ق1974 ،ـ.

( )10يﻮنس ،اٛتد ٦تدكح ٤تمد(( ،الزكاة وأثرىا االقتصادي واالجتماعي))٣ ،تلة البحﻮث الفقهية ا١تعاصرة ،ج ،13ع ،50ص ص220-165

(ربيع اﻷكؿ 1422ق-يﻮنيﻮ2001ـ).
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 .6-1يف سبيل هللا :٭تصل ٢تم من الزكاة مقدار ما يكفي ١تؤنتهم كلتجهيزىم ٔتا ٭تتاجﻮنو للقياـ با١تهمة،
كما أهنم يعطﻮف كفاية من يعﻮلﻮف لفًتة بقائهم اٞتهاد ،كبذلك فهي ﺗزيد من دخﻮ٢تم.
 .7-1وابن السبيل :ا١تنقطع عن أىلو يعطى ما يكفيو لرجﻮعو إىل بلده ،كبذلك يزيد دخلو ،كال يعنينا كﻮنو
كمقدارا يكفي فقط لﻮصﻮلو إىل مالو.
فقَتا،
ن
غنينا يف بلده ،فهﻮ يعطى يف حالة يعد فيها ن
خصﻮصا اﻷربعة اﻷصناؼ اﻷكىل ،كسﻮاء
ك٦تا يدعم ىذا الدكر ،اشًتاط ٘تليك ماؿ الزكاة ١تيتحقيها
ن
كانت الزكاة نقدية أـ عينية فال بد من انتقاؿ ملكيتها من الغٍت كدخﻮ٢تا يف ملكية ميتحقيها.
 .2تأثًن الزكاة يف دخول من جتب عليهم:
مباشرا للزكاة ،بقدر ىدفها يف التأثَت على
قد ال يكﻮف التأثَت يف دخﻮؿ من ٕتب عليهم الزكاة ىدفنا
ن
دخﻮؿ من ٕتب ٢تم ،فالدافعُت ٢تا مﻮعﻮدكف بالربكة كالنماء ﻷمﻮا٢تم ،إف ىم أخرجﻮىا طيبةن هبا نفﻮسهم ،كما
أهنم ُمتَػ َﻮعه ُدكف با﵀ق كالتلف إذا ما منعﻮا حق هللا فيها .فعالقة الزكاة باﻷمﻮاؿ ٖتكمها معادلة فقهية ىادفة:
(الزكاة سبب للنماء كالزيادة ،كمنعها سبب لالبتالء كاجملاعة).
اقتطاعا هنائينا من دخﻮ٢تم .فإذا مت ىذا
كمع ذلك فتأثَت الزكاة يف دخﻮؿ من ٕتب عليهم يتمثل يف كﻮهنا
ن
إنقاصا لدخل الغٍت كزيادة لدخل الفقَت .ك٦تا يعزز دكرىا يف ىذا
يف صﻮرة نقدية أك سلع استهالكية ،فإهنا ٘تثل ن

اجملاؿ ،اشًتاط قط ع ا١تنفعة من كل كجو بُت ا١تزكي كماؿ الزكاة الذم أخرجو :فال ٬تﻮز لو اسًتدادىا بصﻮرة
شرعا إعطاء الزكاة ١تن ٕتب على ا١تزكي نفقتهم ،حىت ال يعﻮد نفعها إليو،
مباشرة أك غَت مباشرة ،كلذا فال ٬تﻮز ن
()11
أيضا ال ٬تﻮز صرفها يف مصاحل عامة يشًتؾ فيها اﻷغنياء
كما هنى الشرع عن شراء الرجل صدقتو  ،ك ن
كالفقراء(.)12
 .3خصائص الزكاة اليت تسهم يف زيادة تأثًنىا يف ختفيف التفاوت يف الدخل

 .1-3مشﻮؿ فرض الزكاة على ٚتيع اﻷمﻮاؿ النامية -ﺗقريبنا -اليت بلغت نصابنا سﻮاء كاف ا١تالك مكل نفا أك
غَت مكلف ،كﺗعدد أكعيتها كنيبها ،كل ذلك يؤدم اىل زيادة حق الفقَت ،كبذلك ﺗتقارب الفﻮارؽ
بُت الطبقات يف اجملتمع(.)13كقد ٭تدث أف يكﻮف ا١تيتفيدين من غَت الفقراء (كالعاملُت ،كبعض
()11
رسﻮؿ ِ
فرس ٍ
ٍ
ٛتلت على ٍ
هللا 
برخص.
بائعو
عتيق يف سبيل هللاِ .فأضاعو صاحبُو.
فيألت َ
ُ
ُ
ٟتديث عمر بن ا٠تطاب  قاؿُ :
فﻈننت أنو ُ
كالكلب يعﻮد يف قَػيئِو" .كيف رك ٍ
اية  :هبذا اإلسناد  .كزاد  :ال ﺗبتَػ ْعو كإف
العائد يف صدقتِو
عن ذلك ؟ فقاؿ" :ال ﺗبتَػ ْعو كالﺗَػ ُع ْد يف صدقتِك .فإ هف َ
ِ ُ ْ
اعطاكو بدرى ٍم  :البخارم٤ ،تمد بن إٝتاعيل بن إبراىيم ،صحيح البخاريٖ ،تقيق٤ :تمد زىَت ،ط ،1:الناشر :دار طﻮؽ النجاة1422 ،ىػ .ك

القشَتم ،ميلم بن اٟتجاج بن ميلم( ،صحيح مسلم)ٖ ،تقيق ٣ :تمﻮعة من ا﵀ققُت ،ط :سنة 1334ىػ ،بَتكت :دار اٞتيل ،ب .ت.
( )12على رأم ٚتهﻮر العلماء.

( )13العياؿ ،اٛتد ٤تمد؛ كعبد الكرًن ،فتحي اٛتد ،النظام االقتصادي يف اإلسالمي :مبادئو وأىدافو( ،ط( )11 :القاىرة :مكتبة كىبة،
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فئات الغارمُت ،)...لذلك فتحﻮيل الزكاة لصاٟتهم يتم ٖتليلو على أنو ٖتﻮيل بُت الطبقات.
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ِ .2-3صغَر معدؿ الزكاة ٬تعلها قادرة على إعادة ﺗﻮزيع الثركة بُت فئات الشعب ا١تختلقة خالؿ سنﻮات
٤تددة .كيياعد على ىذا اﺗياع قاعدهتا بيبب صغر نصاهبا٦ ،تا ٬تعل معﻈم اجملتمع يياىم فيها.
يف مقابل أف ميتحقي الزكاة ﺗشكل نيبة أقل من دافعيها يف اﻷحﻮاؿ العادية ،كىذا ييهم يف رفع
دخﻮ٢تم بصﻮرة أكرب.
ٖ .3-3تيب الزكاة رأسينا ،كيتم ﺗﻮزيعها أفقينا :حيث ٕتب الزكاة يف ا١تاؿ إذا بلغ نصابنا ،كما زاد عن ذلك
ﺗتصاعد معو الزكاة باٟتياب على ٨تﻮ ما قرره الفقهاء .فحياهبا ال ٮتضع ٟتد أعلى ،بينما ﺗﻮزيعها
يتم أفقينا يف ا١تصارؼ الثمانية ،أم أهنا ٤تددة النطاؽ يف التﻮزيع ،كمن ىنا يتحقق التﻮازف ا١تيتمر.
 .4-3عدـ جﻮاز دفع الزكاة لألغنياء كاﻷقﻮياء ا١تكتيبُت-بصفة الفقر كا١تيكنة ،-كما أهنا ال ٖتل لإلماـ أك
اٟتاكم أك آؿ بيت النيب  ،كل ىذا ٛتاية ٟتق ميتحقي الزكاة الذين يغلب عليهم الفقر كاٟتاجة،
كبذا يكﻮف إسهامها أقﻮل يف ٗتفيف التفاكت بُت أفراد اجملتمع.
 .5-3الزكاة ذات معدؿ نييب كليس ﺗصاعدم .كلكنها ٖتقق ىدؼ الضريبة التصاعدية يف ﺗقريب الفﻮارؽ،
كرفع ميتﻮل الدخل لدل الطبقات الفقَتة؛ كذلك ﻷف معﻈم ميتحقيها ىم ٦تن ال دخل ٢تم ،أك
كثَتا منها كإف كانت ﺗؤخذ من اﻷغنياء لكنها ﺗرجع إليهم
من ذكم الدخل ا﵀دكد .أما الضريبة فإف ن

يف صﻮرة خدمات –كلﻮ غَت مباشرة -ﺗقدمها الدكلة ،كقد يكﻮنﻮا ييتفيدكف منها أكثر من
الفقراء( ، )14فهم على سبيل ا١تثاؿ :أكثر من ٯتلكﻮف كسائل النقل ا١تختلفة سﻮاء ا٠تاصة أك
ا١تيتعملة يف نقل البضائع ،فييتفيدكف ٦تا ﺗقدمو الدكلة من خدمات صيانة الطرؽ ،كدعم ا١تشتقات
النفطية اليت ٘تﻮؿ من الضريبة ،أكثر ٦تا ييتفيد منو ذلك الفقَت الذم -يف الغالب -ال ٯتلك أم

كسيلة للنقل ،كيعتمد على كسائل النقل العامة .فالزكاة ﺗؤخذ من اﻷغنياء لًتفع من ميتﻮل الفقراء،
كبذلك ﺗعمل على ﺗقريب التفاكت كمن مث ﺗكﻮف قد حققت ىدؼ التصاعد.
٤ .6-3تلية الزكاة :كقاعدة أساسية يًتﺗب عليها التزاـ بإعادة ﺗﻮزيع الدخل ﺗﻮز نيعا حقيقينا بُت اليكاف يف
منطقتها ،كما زاد عن حاجات إقليمها يتم نقلو إىل ما جاكرىا من البلداف( . )15ك٦تا يؤكد فعالية ىذه
ا٠تاصية يف إعادة التﻮزيع ،أهنا ال ﺗيقط إال يف حالة :اكتفاء ٚتيع ميتحقي الزكاة يف اإلقليم الذم
إٟتاحا من حاجة اإلقليم الذم ٚتعت منو ،كىذا
ُٚتعت فيو ،أك إذا كانت حاجة إقليم آخر أكثر ن
()16
يقتضي دراسة حاجة اإلقليمُت كا١تﻮازنة بينهما ٔتا ٭تقق مصلحة اجملتمع ا١تيلم .

1417ق1996،ـ).
( )14القرضاكم ،يﻮسف ،فقو الزكاة ،ط ،2 :بَتكت :مؤسية الرسالة1393 ،ق1973 ،ـ.

( )15البعلي ،عبد اٟتميد ٤تمﻮد ،اقتصاديات الزكاة واعتبارات السياسة ادلالية والنقدية( ،القاىرة :دار اليالـ للطباعة كالنشر،
1412ق1991،ـ).
( )16اليباعي ،عادؿ سباعي متﻮﱄ ،الزكاة وأثرىا يف التنمية االقتصادية ،رسالة ماجيتَت ،شعبة االقتصاد اإلسالمي ،قيم الدراسات العليا
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()17

 .فهي ٘تثل آلية ميتمرة لردـ

 .7-3ﺗكرار الزكاة سنﻮينا ٬تعلها أداة دائمة إلعادة ﺗﻮزيع الدخل كالثركة
الفجﻮة بُت اﻷغنياء كالفقراء.
 .8-3ىناؾ عالقة عكيية على ا١تيتﻮل الكلي بُت درجة التفاكت يف التﻮزيع ،كحصيلة الزكاة ا١تطلقة
كالنيبية من الدخل القﻮمي ،فكلما زاد التفاكت يف التﻮزيع زادت حصيلة الزكاة؛ كيرجع ذلك إىل ما
يُتﻮقع من زيادة مقدار الﻮعاء كا٩تفاض ٣تمﻮع قيم النصاب على ا١تيتﻮل التجميعي(. )18

ادلبحث الثالث :مستوى وتطور التطبيق ادلؤسسي للزكاة يف البلدان زلل الدراسة:
 .1جتربة التطبيق ادلؤسسي للزكاة يف السودان:
 .1-1مرت ٕتربة التطبيق ا١تؤسيي للزكاة يف اليﻮداف بالعديد من ا١تراحل ،كاف آخرىا إصدار
قانﻮف الزكاة لعاـ (1422ق2001-ـ)؛ ليعاجل ا١تشكالت اليت ظهرت أثناء التطبيق العملي للقانﻮف
اليابق ،كيعزز من دكر ديﻮاف الزكاة يف جباية الزكاة كﺗﻮزيعها؛ فقد ركز على استقاللية الديﻮاف كزيادة
صالحياﺗو ،كما ﺗﻮسع يف أكعية الزكاة بإدخالو ا١تاؿ العاـ ا١تيتثمر كأحد اﻷكعية( . )19كمن أىم ما ٯتيز
ٕتربة اليﻮداف :إلزامية ﺗﻮريد الزكاة ،كاالستقالؿ ا١تاﱄ كاإلدارم لديﻮاف الزكاة.
()20
مطردا خالؿ
٪تﻮا ن
 .2-1تطور حصيلة الزكاة  :شهدت حصيلة الزكاة يف ديﻮاف الزكاة اليﻮداين ن

الفًتة ()2013-1990؛ حيث بلغ إٚتاﱄ اٟتصيلة خالؿ ىذه الفًتة ( )6,055.433مليﻮف جنيو سﻮداين،
ٔتتﻮسط سنﻮم مقداره ( )73.890مليﻮف جنيو ،كٔتتﻮسط معدؿ ٪تﻮ ( ،)%43.9كىي نيبة مرﺗفعة،
لكنها يف اٟتقيقة ال ﺗعكس ارﺗفاع كفاءة التحصيل لدل ديﻮاف الزكاة ،بقدر ما ﺗرجع إىل نيب التضخم
خصﻮصا بداية التيعينيات؛ كيؤيد ما سبق أف متﻮسط نيبة ٪تﻮ الزكاة
العالية اليت اجتاحت اليﻮداف
ن
بالدكالر الثابت بأسعار  2005للفًتة ( ،)2013-1990مل ﺗتجاكز (.)%8.77
 .3-1فجوة التحصيل :قدهر عدد من الباحثُت الزكاة ا﵀تملة يف اليﻮداف كﺗﻮصلﻮا إىل نتائج متقاربة
ﺗًتاكح بُت ()%4.61-%2.2

()22()21

من الناﺗج ا﵀لي اإلٚتاﱄ ،كعند مقارنة نيبة الزكاة ا﵀تملة مع

( )17الكفراكم ،عﻮؼ ٤تمﻮد ،اآلثار االقتصادية واالجتماعية لإلنفاق يف اإلسالم( ،اإلسكندرية :مؤسية شباب اٞتامعة1983 ،ـ).

( )18أبﻮ الفتﻮح٧ ،تاح عبد العليم(( ،مؤسسات وآ ليات عدالة توزيع الدخل والثروة يف اقتصاد إسالمي))٣ ،تلة مركز صاحل كامل لالقتصاد
اإلسالمي ،ع (.)16
( )19ا١تﻮىل ،نصر الدين فضل ،كعبد القادر ،اﻷمُت علي ،مسًنة الزكاة يف السودان ،اليﻮداف :معهد علﻮـ الزكاة ،ت.ب.
( )20انﻈر جدكؿ رقم ( )4يف ا١تلحق.

( )21فرحاف٤ ،تمد عبد اٟتميد .مؤسسات الزكاة وتقييم دورىا االقتصادي  :دراسة تطبيقية للفرتة ( .)2006-2000رسالة دكتﻮراة غَت
منشﻮرة .قيم االقتصاد كا١تصارؼ اإلسالمية ،كلية الشريعة كالدراسات اإلسالمية ،جامعة الَتمﻮؾ2008( ،ـ).
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متﻮسط حصيلة الزكاة الفعلية ) (%GDPاٞتارم كاليت بلغت ( )%0.31يف فًتة الدراسة٧ ،تد أف ىناؾ
فجﻮة كاسعة بينهما؛ حيث مل ٘تثل حصيلة الزكاة الفعلية إال ما يقارب ( )%14على أقل التقديرات للزكاة
ا﵀تملة.
فعال من أمﻮاؿ الزكاة اليت مت ٖتصيلها خالؿ الفًتة
.4-1
توزيع الزكاة :بلغ إٚتاﱄ ما مت ﺗﻮزيعو ن
(2012-2000ـ) ما قيمتو ( )4،210،270ألف جنيو سﻮداين ،كىي ٘تثل ما نيبتو ( )%93من إٚتاﱄ
كاردات الزكاة خالؿ نفس الفًتة .حيث احتل مصريف الفقراء كا١تياكُت ا١ترﺗبة اﻷكىل بنيبة ()%65.8
من متﻮسط الزكاة ا١تﻮزعة خالؿ ىذه الفًتة ،يليو مصرؼ العاملُت عليها بنيبة ( ،)%14.88مث بند
ا١تصركفات اإلدارية بنيبة بلغت ( ،)%6.05مث مصرؼ الدعﻮة كالذم ٯتثل مصريف ا١تؤلفة قلﻮهبم كيف
الرقاب بنيبة ( ،)%5.34مث مصرؼ يف سبيل هللا بنيبة ( ،)%3.85كمصرؼ الغارمُت بنيبة (.)%3.7
 .2جتربة التطبيق ادلؤسسي للزكاة يف اليمن:

صدكرا قانﻮف رقم ()2
 .1-2ﺗلزـ القﻮانُت ا١تتعاقبة يف اليمن بتﻮريد الزكاة إىل الدكلة ،حيث كاف من آخرىا
ن
لعاـ  1999ـ كالذم نص على :حق الدكلة يف صرؼ الزكاة ،كحق مصلحة الﻮاجبات يف ٖتصيل الزكاة
مع كضع إيرادات الزكاة يف حياب خاص با١تﻮازنة العامة للدكلة (ا١تادة41ب) ،كأسند مهمة ٖتديد
النيب ا٠تاصة بصرؼ الزكاة لكل نﻮع من ا١تصارؼ الشرعية إىل الالئحة التنفيذية اليت ﺗصدر بقرار
من ٣تلس الﻮزراء ،مت بعد ذلك إلغاء مصلحة الﻮاجبات؛ بصدكر القانﻮف رقم ( )4لينة 2000ـ بشأف

اليلطة ا﵀لية كالذم اعترب مﻮارد الزكاة ضمن مﻮارد اليلطة ا﵀لية( ، )23حيث اعترب ا١تﻮارد الزكﻮية جزءنا
من إيرادات اليلطة ا﵀لية ،يتم إنفاقها يف أبﻮاب مﻮازنتها العامة ا١تختلفة.

 .2-2تطور حصيلة الزكاة( :)24بلغ إٚتاﱄ حصيلة الزكاة يف اليمن خالؿ الفًتة (2013-1990ـ) مقدار
( )119,304مليﻮف لاير ٯتٍتٔ ،تتﻮسط سنﻮم مقداره ( )4,971مليﻮف لاير ٯتٍت ،كٔتتﻮسط نيبة ٪تﻮ
سنﻮم مقدارىا (.)%18

 .3-2فجوة التحصيل :بلغ متﻮسط نيبة إيرادات الزكاة من ) (GDPاٞتارم حﻮاﱄ ( )%0.18خالؿ فًتة
جدا إذا ما قُﻮرنت بتقديرات الباحثُت للزكاة ا﵀تملة يف اليمن ،كاليت قدرىا
الدراسة ،كىي نيبة ضئيلة ن

د .اﻷفندم بػ( )%6.9من ) (GDPاٞتارم لعاـ 1997ـ ،ك د .فرحاف ْتﻮاﱄ ( )%6.3من
جدا بُت اٟتصيلة الفعلية كا﵀تملة
)(GDPاٞتارم لعاـ 2005ـ ،كبذلك يتبُت مقدار الفجﻮة الﻮاسعة ن
( )22الطاىر ،عبد هللا  ،حصيلة الزكاة وتنمية اجملتمع ،ضمن كتاب :اقتصاديات الزكاةٖ ،ترير :منذر قحف ،ط ،2:جدة :البنك اإلسالمي
للتنمية ،ا١تعهد اإلسالمي للبحﻮث كالتدريب1422 ،ق.

( )23قانون رقم ( )4لعام 2000م بشأن السلطة احمللية ،مادة (.)123
( )24انﻈر جدكؿ رقم ( )4يف ا١تلحق.
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للزكاة؛ حيث مل ٘تثل إيرادات الزكاة الفعلية إال ( )%2.85من الزكاة ا﵀تملة على أقل ﺗقدير للزكاة
ا﵀تملة٦ ،تا يشَت إىل ضعف كفاءة التحصيل لدل مؤسيات الزكاة اٟتكﻮمية.
 .4-2توزيع الزكاة :اُعتربت الزكاة كف نقا لقانﻮف اليلطة ا﵀لية رقم ( )4لعاـ (2000ـ) من ضمن مﻮارد
اليلطة ا﵀لية ا١تخصصة للتنمية ،كيتم إنفاقها يف أبﻮاب مﻮازنتها العامة ،حيث ٮتصص نيبة ()%50
لصاحل ا١تديرية اليت ٕتىب منها ،ك(١ )%50تصلحة ا﵀افﻈة ككل -كف نقا للمادة ( )123من القانﻮف
ا١تذكﻮر .إال أف الدكلة قامت بتكﻮين صندكؽ الرعاية االجتماعية بقانﻮف رقم ( )31لينة 1996ـ،
هبدؼ ا١تيا٫تة يف التخفيف من كطأة كشدة الفقر كرفع ا١تعاناة عن الفقراء الناٚتة عن اإلجراءات
االقتصادية( . )25كيتم ٘تﻮيل الصندكؽ من خالؿ ا١تﻮازنة العامة للدكلة كا١تنح ا٠تارجية ،كمثلت حصيلة
إيرادات الزكاة حﻮاﱄ ( )%25.3فقط من إٚتاﱄ ا١تنح اٞتارية ا١ترصﻮدة للصندكؽ يف ا١تﻮازنة العامة
كمتﻮسط خالؿ الفًتة (2013-2008ـ).
 .3جتربة التطبيق ادلؤسسي للزكاة يف األردن:

خاصا بالزكاة ،فقد أُصدر أكؿ قانﻮف يف
 .1-3كانت اﻷردف من أكائل الدكؿ اإلسالمية اليت أصدرت قانﻮنا ن

عاـ 1944ـ ،كاستمر العمل بو حىت صدكر قانﻮف صندكؽ الزكاة عاـ 1978ـ ،مث قانﻮف رقم ( )8لعاـ
1988ـ ،الذم نص على إنشاء صندكؽ للزكاة يتمتع بالشخصية ا١تعنﻮية .كمن أىم خصائص التجربة
اﻷردنية :التحصيل الطﻮعي للزكاة من ا١تكلفُت كليس إلزامي ،كاالستقالؿ ا١تاﱄ لصندكؽ الزكاة،
كا١تشاركة الشعبية من خالؿ اللجاف الشعبية التطﻮعية اليت ﺗيهم يف ٚتع كﺗﻮزيع الزكاة كالتعرؼ على
ا١تيتحقُت(. )26
()27

 .2-3تطور حصيلة الزكاة

 :بلغ إٚتاﱄ إيرادات صندكؽ الزكاة كاللجاف التابعة لو خالؿ الفًتة (-2002

 )2006مبلغ كقدره ( )46،363ألف دينار أردين ٔتتﻮسط سنﻮم قدره ( )8،918ألف دينار.
كٔتتﻮسط نيبة ٪تﻮ ( )%16خالؿ نفس الفًتة.

 .3-3فجوة التحصيل :بلغ متﻮسط نيبة إيرادات صندكؽ الزكاة اﻷردين من ) (GDPاٞتارم حﻮاﱄ
( )%0.11كىي نيبة ضئيلة جدا إذا ما قارنهاىا بتقديرات الدراسات اليابقة للزكاة ا﵀تملة يف اﻷردف،

( )25ادلادة ( ،)31قانون الرعاية االجتماعية رقم ( )31لسنة 1996م ،اليمن.
26
( ) مﻮقع صندكؽ الزكاة اﻷردينhttp://www.zakatfund.org/public/Arabic.aspx?Lang=1&Page_Id=358 ،
بتاريخ.2015/02/15
( )27انﻈر جدكؿ رقم ( )4يف ا١تلحق.
( )28الطاىر ،حصيلة الزكاة وتنمية اجملتمع.511 ،
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د .فرحاف( )29إىل ﺗقديرىا ْتﻮاﱄ(  )%2.8من ) (GDPاٞتارم لعاـ 2006ـ؛ كيعٍت ذلك أف نيبة
الزكاة الفعلية إىل ا﵀تملة ال ٘تثل على أقل التقديرات سﻮل ( .)%3.9أم أف ما يقارب ( 25مرة)
كبَتا
ضعف الزكاة ا﵀صلة ال يتم ٚتعها من قبل الصندكؽ ،كىي نيبة كبَتة ،ٯتكن أف ﺗشكل ر ن
افدا ن

صا يف ظل دكلة ﺗعتمد بصﻮرة
١تيتحقي الزكاة ،ٮتفف بذلك من العبء على ا١تيزانية العامة ،خصﻮ ن
أساسية على إيرادات الضرائب.

فعال خالؿ الفًتة ( )2006-2002مبلغ كقدره ()37.090
 .4-3توزيع الزكاة :بلغ إٚتاﱄ ما مت صرفو ن
فعال خالؿ نفس الفًتة .كمت ﺗﻮزيع ىذه ا١تبالغ على برامج
دينار أردين كىﻮ ٯتثل (٦ )%80تا مت ٚتعو ن
الصندكؽ ا١تختلفة ،حيث حاز بند ا١تياعدات الشهرية لألسر الفقَتة على نيبة ( ،)%53ﺗليها
ا١تياعدات الطارئة بنيبة ( ،)%23.8كا١تصاريف اإلدارية للصندكؽ كٞتانو بنيبة ( ،)%14كا١تشاريع
التأىيلية بنيبة ( ،)%5.1كالباقي مﻮزعة على بقية الربامج كمن أ٫تها :الرعاية الطبية ،كمﻮائد الرٛتن،
كا٠تبز ا٠تَتم.)30(...

 .4جتربة التطبيق ادلؤسسي للزكاة يف باكستان:
 .1-4صدر القانﻮف الكامل للزكاة يف باكيتاف ا١تيمى (قانﻮف الزكاة كالعشرة) يف  20يﻮنيﻮ 1980ـ ،كقد
عُ ِّدؿ القانﻮف عدة مرات؛ هبدؼ ٖتيُت اٞتﻮانب ا٢تيكلية كاإلدارية لنﻈاـ الزكاة .كْتيب ىذا القانﻮف
يتكﻮف ا٢تيكل التنﻈيمي ١تؤسية الزكاة من ٜتية ميتﻮيات يرأسها اجمللس ا١تركزم .كيتميز التطبيق
ا١تؤسيي للزكاة يف باكيتاف بعدة خصائص من أ٫تها :إلزامية ﺗﻮريد الزكاة لبعض اﻷكعية ،مثل:
حيابات التﻮفَت البنكية ،خصص االستثمار ،اﻷكراؽ ا١تالية ،...حيث يتم استقطاع زكاهتا عند ا١تنبع
من قبل اليلطات ا١تالية ،كطﻮعية التﻮريد لبعض اﻷكعية اﻷخرل( . )31كما أف البعد الشعيب كاضح من
خالؿ ٞتاف الزكاة ا﵀لية اليت ﺗقﻮـ بالعديد من اﻷعماؿ ا١تتعلقة ّتمع كﺗﻮزيع الزكاة ،كقد بلغ عددىا

) )29مل يدخل من ضمن التقدير زكاة بعض اﻷكعية مثل :الثركة النقدية ،سﻮؽ عماف ا١تاﱄ ،الثركات الفردية ،كقد افًتض اف زكاة ىذه اﻷكعية
متضمنة ٟتصة غَت ا١تيلمُت من الناﺗج القﻮمي ،كالذين يشكلﻮف نيبة ( )%6من اليكاف.

( )30التقارير الينﻮية لصندكؽ الزكاة اﻷردين ( .)2006-2002نقال عن فرحاف٤ ،تمد عبد اٟتميد .مؤسسات الزكاة وتقييم دورىا

االقتصادي :دراسة تطبيقية للفرتة ( .)2006-2000رسالة دكتﻮراة غَت منشﻮرة .قيم االقتصاد كا١تصارؼ اإلسالمية ،كلية الشريعة كالدراسات
اإلسالمية ،جامعة الَتمﻮؾ2008( ،ـ).

( )31قانﻮف الزكاة كالعشر ٞتمهﻮرية باكيتاف رقم ( )18لعاـ 1396ىػ1980 -ـ كﺗعديالﺗو ،جدكؿ رقم  ،عيد ،عادؿ عبد الفضيل ،قوانٌن
االقتصاد اإلسالمي يف اجملتمعات العربية واالسالمية ،ط ،1:االسكندرية :دار الفكر اٞتامعي2009 ،ـ.
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فيما قبل 2007ـ ما يزيد عن (ٞ )39000تنة ﺗتألف ٦تا يقارب أربعمائة ألف ()400,000
متطﻮع(. )32

 .2-4تطور حصيلة الزكاة( :)33بلغ إٚتاﱄ إيرادات الزكاة يف باكيتاف خالؿ الفًتة ( )2013-1990ما
قيمتو ( )99,704مليﻮف ركبية باكيتاينٔ ،تتﻮسط سنﻮم مقداره ( )4,191.345مليﻮف ركبية،
كٔتتﻮسط ٪تﻮ سنﻮم بلغ ( )%1.94لنفس الفًتة.
 .3-4فجوة التحصيل :بلغ متﻮسط ن يبة حصيلة الزكاة الفعلية من الناﺗج ا﵀لي اإلٚتاﱄ اٞتارم حﻮاﱄ
( ،)%0.09كىي نيبة ضئيلة جدا إذا ما قُﻮرنت بتقديرات الباحثُت للزكاة ا﵀تملة؛ حيث قدهرىا
( )Shiraziمن ) (GDPلليكاف ا١تيلمُت يف باكيتاف لعاـ  2006بنيبة (،%3.2 ،%1.49
 )%3.61كف نقا لثالثة آراء ٥تتلفة حﻮؿ اﻷصﻮؿ اليت ٕتب فيها الزكاة( .)34حيث إف نيبة اٟتصيلة
الفعلية إىل ا﵀تملة مل ﺗتجاكز ( )%2.5 ،%2.8 ،%6.04كف نقا للتقديرات اليابقة.

 .4-4توزيع الزكاة :يتم ﺗﻮزيع الزكاة كف نقا لقﻮاعد كضعها اجمللس ا١تركزم للزكاة ،حيث يقﻮـ صندكؽ الزكاة
اإلقليمي بتﻮزيع ا١تبالغ ا﵀صلة لديو كما يلي )%60( :٭تﻮ٢تا منها إىل اللجاف ا﵀لية للزكاة)%20( ،

منح دراسية )%10( ،للمدارس الدينية )%10( ،مياعدات طبية )%10( ،مصاريف أخرل .كما
ﺗقﻮـ اللجاف ا﵀لية بتﻮزيع الزكاة لديها بالنيب التالية )%45( :للفقراء كا١تيتحقُت )%45( ،إلعادة
ﺗأىيل ا١تيتحقُت )%10( ،لتغطية ا١تصركفات اإلدارية(. )35
 .5جتربة التطبيق ادلؤسسي للزكاة يف ماليزيا:

 .1-5طب نقا للدستﻮر االٖتادم ١تاليزيا ا١تادة ( )2-74فإف إدارة الشؤكف اإلسالمية من اختصاص الﻮاليات،
لذلك فإف إدارة الزكاة ٗتضع ليلطة حكاـ الﻮاليات كفقا لدستﻮر الﻮالية كقﻮانينها  .كﺗعترب اجملالس
الدينية اإلسالمية يف الﻮاليات ىي ا١تيئﻮلة عن إدارة الزكاة ،كﺗقﻮـ بكافة اﻷعماؿ ا١تتعلقة هبا .كما مت
إنشاء "إدارة الﻮقف كالزكاة" ،لتكﻮف ميؤكلة عن رسم اليياسات ا٠تاصة بإدارة الزكاة كالتنييق كمتابعة
()36

شؤكهنا بُت الﻮاليات ا١تختلفة

 .كيلزـ القانﻮف يف معﻈم الﻮاليات بتﻮريد زكاة الفطر ،أما زكاة

()33جدكؿ رقم ( )4يف ا١تلحق.
( (34اعتمد على ﺗقدير د .قحف حيث قدر الزكاة ا﵀تملة آخ نذا يف االعتبار اختالؼ العلماء يف بعض اﻷكعية الزكﻮية ،كذلك كف نقا لثالثة آراء:
رأم ٚتهﻮر العلماء كأغلبية ا١تذاىب ،ككف نقا آلراء د .القرضاكم يف كتابو (فقو الزكاة) ،ككف نقا للرأم القائل بﻮجﻮب الزكاة يف ا١تباين كاﻷصﻮؿ الثابتة
باستثناء ا١تخصصة لالستخداـ الشخصي.

( )35بت ،بركز أٛتد ،دراسة عن حالة حتصيل الزكاة يف الباكستان ،ضمن كتاب اإلطار ا١تؤسيي للزكاة ،مرجع سابق.

( )36فداد ،العياشي؛ ك بابكر ،عثماف ،بناء القدرات يف مؤسسات الزكاة ،جدة :البنك اإلسالمي للتنمية1429 ،ىػ2008 -ـ.
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اﻷمﻮاؿ فيختلف اإللزاـ كعدمو ْتيب قﻮانُت كلﻮائح الزكاة ا١تعمﻮؿ هبا بُت ٥تتلف الﻮاليات ،كيف
الغالب يتم التفريق يف اإللزاـ بُت اﻷمﻮاؿ الﻈاىرة كالباطنة( . )37كمن أىم ما ٯتيز ٕتربة ماليزيا :أهنا
ﺗيمح ٓتصم الزكا ة ا١تدفﻮعة من قيمة الضريبة ا١تفركضة عليو ،كليس من كعاء الضريبة فقط( .. )38كما
مت إنشاء شركات كمؤسيات ﺗقﻮـ بتحصيل كﺗﻮزيع الزكاة؛ هبدؼ االبتعاد عن اإلجراءات الركﺗينية اليت
ﺗرافق عمل ا١تؤسيات اٟتكﻮمية.

 .2-5تطور حصيلة الزكاة( :)39بلغ إٚتاﱄ اٟتصيلة خالؿ الفًتة ( )2012-1991عدا سنة ( )1994ما
قيمتو ( )12,159.2014مليﻮف ر٧تت ماليزمٔ ،تتﻮسط سنﻮم مقداره ( )364.56مليﻮف ،كٔتتﻮسط
نيبة ٪تﻮ ( .)%18.05كقد ﺗضاعفت اٟتصيلة خالؿ ىذه الفًتة بأكثر من ( )30مرة.
 .3-5فجوة التحصيل :بلغ متﻮسط نيبة اٟتصيلة الفعلية للزكاة من ) (GDPاٞتارم خالؿ الفًتة
( )2012-1991ما نيبتو ( ،)%0.089كىي نيبة بييطة عند مقارنتها باٟتصيلة ا﵀تملة للزكاة؛
كاليت قدرىا ( )Shiraziبنيب ( ،)%2.66 ،%2.364 ،%1.107من ) (GDPلليكاف ا١تيلمُت
يف ماليزيا لعاـ  ،2009كذلك كف نقا لثالثة آراء ٥تتلفة للعلماء حﻮؿ اﻷصﻮؿ اليت ٕتب فيها الزكاة،
حيث مل ﺗتجاكز نيبة التحصيل ( )%2.93 ،%3.76 ،%8.03كف نقا للتقديرات ا١تختلفة٦ ،تا يعٍت
كجﻮد فجﻮة كبَتة بُت اٟتصيلة الفعلية كا﵀تملة للزكاة.

 .4-5توزيع الزكاة :يتم ﺗﻮزيع الزكاة يف ماليزيا بُت مصارفها ا١تختلفة كف نقا لصﻮرﺗُت :الصﻮرة ا١تباشرة :كﺗتم

بشكل مياعدات نقدية شهرية ،كمياعدات :طﻮارئ أك سفر أك طبية  ...كبشكل ﺗدريب كﺗأىيل

للميتحقُت .كالصﻮرة غَت ا١تباشرة :عن طريق ٘تﻮيل أك بناء مشركعات لصاحل ميتحقي الزكاة مثل:
ا١تيتشفيات ،دكر اﻷيتاـ كغَتىا من مراكز الرعاية االجتماعية .كيف عاـ  2010كاف نصيب ا١تصارؼ
ا١تختلفة من الزكاة ا١تﻮزعة النيب التالية١ )%42.22( :تصريف الفقراء كا١تياكُت ،ﺗال٫تا مصرؼ يف
سبيل هللا بنيبة ( ،)%38مث مصرؼ العاملُت ( ،)%10مث ا١تؤلفة قلﻮهبم بنيبة ( ،)%4.25مث الغارمُت
أخَتا مصرؼ ابن اليبيل بنيبة (.)%0.37
( ،)%3.68كيف الرقاب ( ،)%1.17ك ن
 .6جتربة التطبيق ادلؤسسي للزكاة يف الكويت:
 .1-6مت إنشاء بيت الزكاة الكﻮييت ٔترسﻮـ أمَتم برقم ( )1982/5يف 1403ق ،ا١تﻮافق 1982ـ ،كهيئة
عامة ٢تا شخصية اعتبارية كاستقالؿ ماﱄ كإدارم ،كيتبع لﻮزارة اﻷكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية ،ﺗتﻮىل ٚتع
()37ابراىيم٤ ،تمد ،الزكاة :دراسة حالة ماليزيا ،ضمن كتاب :اإلطار ا١تؤسيي للزكاة أبعاده كمضامينو.587 ،

( )38أكرـ٤ ،تمد ،تعقيب على توصيات الدورة الثامنة عشرة موضوع :تفعيل الزكاة يف مكافحة الفقر من خالل االجتهادات الفقهية٣ ،تلة
٣تمع الفقو اإلسالمي الدكﱄ ،الدكرة الثامنة عشرة ،العدد (( ،)18جدة٣ :تمع الفقو اإلسالمي1432 ،ق2011،ـ).
( )39انﻈر جدكؿ رقم ( )4يف ا١تلحق.
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الزكاة اليت ﺗقدـ طﻮاعية من اﻷفراد كا١تؤسيات ،كاستقباؿ التربعات كا٢تبات كا١تياعدات من اٞتهات
ا١تختلفة( . )40كقد صدر القانﻮف رقم ( 46لعاـ  )2006بتاريخ  ،2006/11/27كيتضمن ٖتصيل ما
نيبتو ( )%1من صايف أرباح الشركات ا١تيا٫تة العامة كا١تقفلة ،على أف ٭تدد القدر الذم ٯتثل الزكاة من
ىذه النيبة.

()41

 .2-6حصيلة الزكاة

 :ب لغ إٚتاﱄ حصيلة الزكاة يف بيت الزكاة الكﻮييت خالؿ الفًتة ()2013-1990

مبلغ كقدره ( )260.183مليﻮف دينار كﻮييتٔ ،تتﻮسط سنﻮم مقداره ( )7.646مليﻮف دينار كﻮييت،
ٔتتﻮسط نيبة ٪تﻮ (.)%13.9

 .3-6فجوة التحصيل :بلغ متﻮسط نيبة الزكاة من الناﺗج ا﵀لي اإلٚتاﱄ اٞتارم يف الكﻮيت خالؿ الفًتة

( )2013-1990ما نيبتو ( ،)0.047كىي نيبة بييطة إذا ما قارهنا بتقديرات الباحثُت للزكاة ا﵀تملة
يف الكﻮيت ،حيث قدرىا العمر بنيبة ( )%2.1من ) (GDPلعاـ 1988ـ ،كعليو فإف نيبة حصيلة
الزكاة الفعلية إىل ا﵀تملة مل ﺗتجاكز ( ،)%2.3أم أف ىناؾ ما يقارب ( )45ضعف الزكاة ا﵀صلة ال يتم
ٖتصيلها من قبل بيت الزكاة.

 .4-6توزيع الزكاة :ٮتصص بيت الزكاة ( )%70من إٚتاﱄ إنفاقو لإلنفاؽ الداخلي ،ك( )%30لإلنفاؽ
ا٠تارجي يف اجملتمعات اإلسالمية ا١تختلفة .كﺗتنﻮع أساليب بيت الزكاة يف ﺗﻮزيع ا١تﻮارد على ميتحقيها،
من خالؿ :برنامج ا١تياعدات االجتماعية كحازت على ( )%85من إٚتاﱄ اإلنفاؽ ا﵀لي للفًتة
( ،)2011-1982كالصناديق ا١تشًتكة (ا١تتخصصة) كصندكؽ :رعاية طالب العلم ،كالرعاية الصحية،
عددا من الربامج ا٠تاصة مثل مشركع كافل اليتيم ،كإفطار الصائم ،كاﻷضاحي ،...كما
كما يقدـ ن
يياىم يف دعم ا١تؤسيات ا٠تَتية ا﵀لية.
 .7جتربة التطبيق ادلؤسسي للزكاة يف اندونيسيا:

( )38عاـ 1999ـ ،مت إضفاء الطابع ا١تؤسيي اٟتكﻮمي على إدارة الزكاة ،كالذم نص على أف
( )40بيت الزكاة الكﻮييت ،بيت الزكاة :مسًنة  30عاما من العطاء (( ،)2012-1982الكﻮيت بيت الزكاة الكﻮييت ،ت.ب).
( )41انﻈر جدكؿ رقم ( )4يف ا١تلحق.

)42( Saidurrahman, THE POLITICS OF ZAKAT MANAGEMENT IN INDONESIA The
(Tension Between BAZ and LAZ, JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM , Volume 07, N. 02,
December 2013), pp:366-382.
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 .1-7ظلت إدارة الزكاة من شأف اجملتمع ا﵀لي دكف أم ﺗدخل من الدكلة ،حىت عاـ 1968ـ مت إصدار
مرسﻮـ رئاسي برقم ) (07/PRIN/10/1968بإنشاء جهاز كطٍت ٞتمع الزكاة ،كﺗطبي نقا لو فقد مت
إنشاء ككالة عامل الزكاة كاإلنفاؽ كالصدقة ) )42( (BAZISبصﻮرة طﻮعية ،كبإصدار قانﻮف الزكاة رقم
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مؤسيات الزكاة ﺗنقيم إىل فئتُت :مؤسية رٝتية (حكﻮمية) ﺗتمثل يف ككالة ٚتع الزكاة (Badan
) ،(BAZ) ،Amil Zakatكمؤسيات يديرىا القطاع ا٠تاص ٞتمع الزكاة ) (LAZأك (Lembaga
) ،Amil Zakatكٖتتاج إىل مﻮافقة حكﻮمية للشركع يف العمل(. )43
()44

 .2-7تطور حصيلة الزكاة

 :ﺗضاعفت إيرادات الزكاة يف اندكنيييا خالؿ العشرة اﻷعﻮاـ (-2002

ٔ )2012تقدار ( )32مرة ،حيث بلغ إٚتاﱄ اٟتصيلة خالؿ نفس القًتة ما قيمتو ( )9,261.45مليار
ركبية اندكنييئ ،تتﻮسط سنﻮم مقداره ( )496.300مليار ركبية ،كٔتتﻮسط نيبة ٪تﻮ خالؿ نفس
الفًتة (.)%35.9

 .3-7فجوة التحصيل :بلغ متﻮسط نيبة إيرادات الزكاة من الناﺗج ا﵀لي اإلٚتاﱄ اٞتارم حﻮاﱄ
جدا إذا ما قارههنا بتقديرات الباحثُت للزكاة ا﵀تملة ،حيث ﺗﻈهر نتائج
( )%0.013كىي نيبة ضئيلة ن

دراسة ( ) Firdausأف إٚتاﱄ إمكانات الزكاة ا﵀تملة يف اندكنيييا من ا١تصادر ا١تختلفة ﺗبلغ حﻮاﱄ
( )217,000مليار ركبية اندكنيييي كىﻮ ما يياكم ( )%3.4من إٚتاﱄ ) (GDPلعاـ  .2010أم
أف نيبة اٟتصيلة الفعلية للزكاة إىل ا﵀تملة نيبة ال ﺗكاد ﺗذكر فلم ﺗتجاكز (.)%0.38

 .4-7توزيع الزكاة :يقﻮـ اجمللس الﻮطٍت للزكاة ( )BAZNASبتﻮزيع الزكاة من خالؿ أربعة برامج:
ا١تياعدات اإلنيانية ،كﺗتم على شكل معﻮنات للميتحقُت بصﻮرة دائمة كيف حالة الطﻮارئ
كالكﻮارث ،كبرنامج التعليم ،كيعمل على ﺗقدًن ا١تياعدات التعليمية ،كبرنامج الصحة ،كيقﻮـ بتجهيز
مشفيات بدكف كلفة كعيادات متنقلة ٗتدـ ا١تيتحقُت يف ا١تناطق النائية ،كالربنامج االقتصادم لتمكُت
ا١تيتحقُت اقتصادينا .ككانت نيب ﺗﻮزيع الزكاة يف عاـ  2012على الربامج اليابقة بالنيب (،%41
 )%12،33 ،%31.1 ،%15.5على التﻮاﱄ(. )45

ادلبحث الرابع :النموذج القياسي لتقدير آثار حصيلة الزكاة على توزيع الدخل
يتضمن ىذا الفصل ٤تاكلة لبناء ٪تﻮذج قياسي لتقدير آثار حصيلة الزكاة على ﺗﻮزيع الدخل يف الدكؿ
اإلسالمية ٤تل الدراسة خالؿ الفًتة ) ،(2013-1990كسيتم االعتماد يف ﺗقدير ىذا النمﻮذج على طريقة

( )43عبيد هللا٤ ،تمد ،إدارة الزكاة من أجل ختفيف حدة الفقر( ،ط( ،)1 :جدة :البنك اإلسالمي للتنمية ،ا١تعهد اإلسالمي للبحﻮث كالتدريب،
2014ـ).
( )44انﻈر جدكؿ رقم ( )4يف ا١تلحق.
)45(IRTI, Islamic Social Finance Report 2014. Jeddah: Islamic Resarch and Training Institute.
2014.
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بيانات اليالسل الزمنية ا١تقطعية ( )Panel – dataكاليت ﺗقﻮـ على دمج بيانات اليالسل الزمنية مع
البيانات ا١تقطعية ٢تذه الدكؿ اليبعة.

كقبل القياـ بعملية القياس سيتم إعطاء كصف للنمﻮذج القياسي ا١تيتخدـ من حيث ا١تتغَتات ،كمصادر
البيانات ،كالصياغة الرياضية للنمﻮذج ،كالطريقة ا١تيتخدمة يف التقدير ،مث عرض نتائج التقدير كﺗفيَتىا.
 .1متغًنات النموذج:
ﺗتمثل متغَتات النمﻮذج يف عدد من ا١تتغَتات التابعة كا١تيتقلة ٯتكن ﺗﻮضيحها فيما يلي:
 .1-1ادلتغًنات التابعة :كىي مؤشرات ﺗقيس مقدار التفاكت يف ﺗﻮزيع الدخل ،كسيكﻮف ذلك باستخداـ
مؤشرين ٫تا:
.1-1-1

معامل جيين

 :كىﻮ مقياس لدرجة ﺗفاكت ﺗﻮزيع الدخل الفعلي عن التﻮزيع اﻷمثل،

ﺗًتاكح قيمتو بُت الﻮاحد كالصفر .كمن أجل الﻮصﻮؿ إىل ﺗقديرات صحيحة فقد مت ﺗضمُت
النمﻮذج ٔتتغَتين صﻮريُت للتعبَت عن نﻮعية معامل جيٍت ،يﻮضح أحد٫تا :كﻮف جيٍت ٤تيﻮب من
الدخل أك االستهالؾ ) ،(Income vs Consumptionكالثاين :ىل ىﻮ ٤تيﻮب على
أساس دخل/استهالؾ اﻷسرة أـ الفرد ).(Household vs Person
.2-1-1

مؤشر دتركز الدخول

 :كىﻮ مؤشر لقياس التفاكت يف التﻮزيع ،كٯتثل نيبة

دخل/استهالؾ ا٠تُميس اﻷغٌت إىل دخل/استهالؾ ا٠تُميس اﻷفقر يف اجملتمع ،كمت استخداـ
نفس ا١تتغَتات الصﻮرية اليابقة؛ لضماف صحة التقدير.
كلغرض التأكد من صحة نتائج الدراسة فقد مت ﺗقدير النمﻮذج أيضان باستخداـ مؤشرات أخرل للتفاكت
يف ﺗﻮزيع الدخل كىي :نصيب ا٠تُميس اﻷفقر من الدخل القﻮمي
 ،كنصيب ا٠تُميس اﻷغٌت من
.
الدخل القﻮمي
 .2-1ادلتغًنات ادلستقلة :ﺗتمثل ا١تتغَتات ا١تيتقلة اليت سيتم ﺗقدير أثرىا على التفاكت يف التﻮزيع فيما
يلي:
ٯتكننا ىذ ا ا١تتغَت من ﺗقدير أثر النمﻮ االقتصادم على درجة ﺗﻮزيع الدخل القﻮمي ،حيث سيتم
استخداـ بيانات متﻮسط نصيب الفرد من الناﺗج ا﵀لي اإلٚتاﱄ (بالدكالر اﻷمريكي كباﻷسعار
الثابتة.(Gdp_capita) )2005 ،

18

347

أثر تطبيق الزكاة في إعادة توزيع الدخل :دراسة
قياسية في دول إسالمية مختارة للفترة 2013-1990

 .1-2-1متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي اإلمجايل (

):
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كما سيتم أيضان إضافة مربع متﻮسط نصيب الفرد من الناﺗج ا﵀لي اإلٚتاﱄ (بالدكالر اﻷمريكي

كباﻷسعار الثابتة ((Gdp_ capita)2) )2005 ،بغرض اختبار فرضية كيوزنتز ).(Kuznets

حيث ﺗعترب من أكائل الدراسات اليت ﺗناكلت العالقة بُت ﺗﻮزيع الدخل كميتﻮل التنمية االقتصادية
كاليت قاـ هبا االقتصادم كيﻮزنتز ) (Kuznets S.من خالؿ ْتث نشره عاـ 1955ـ ،كﺗﻮصل من
خاللو إىل أف العالقة بُت ﺗﻮزيع الدخل كالتنمية االقتصادية ﺗأخذ شكل منحٌت معكﻮس ) ( ،أم أف
التفاكت يف ﺗﻮزيع الدخل يكﻮف منخفضان يف ا١ترحلة اﻷكىل من عملية التنمية ،مث ﺗزداد حدﺗو حىت يبلغ

أقصى مدل لو مع زيادة معدالت النمﻮ ،مث ييتقر ،كبعدىا يأخذ يف التقلص يف مراحل متقدمة من
التنمية االقتصادية .كقد ٘تكن كيﻮزنتز من إثبات صحة ىذه الفرضية بدراسة ٕتريبية ﺗقدـ هبا عاـ
 1963ـ .كما ٘تت بعد ذلك العديد من الدراسات التطبيقية اليت أيدت صحتها .كالشكل التاﱄ يعرب
عن فليفة ىذه الفرضية:
شكل رقم )٘ :(1تثيل فرضية "كيﻮزنتز"

تفاوت الدخل
(معامل جيني)

مستوى تنمية مرتفع

مستوى تنمية مرتفع (يعيش
أغلب السكان في الحضر مع
ارتفاع األجور في القطاع
الزراعي)

مجتمع صناعي :زيادة األجور
نسبيا في الحضر تقلل الفوارق
الداخلية

مستوى تنمية
منخفض (مجتمع
زراعي :الجميع في
حالة فقر تقريباً)

متوسط دخل الفرد

ادلصدر :الكﻮاز ،أٛتد ،النمو وتوزيع الدخل ،ا١تعهد العريب للتخطيط.

كما ٯتكن التعبَت عنها رياضيان يف شكل عالقة ﺗربيعية كما يف ا١تعادلة التالية:

حيث ﺗرمز )

التﻮزيع.

( إىل متﻮسط الدخل اٟتقيقي للفرد .ك)

( ٘تثل مؤشر درجة التفاكت يف
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 .2-2-1حصيلة الزكاة (

)  :سيتم استخداـ بيانات قيمة حصيلة الزكاة يف البلداف اإلسالمية ٤تل

الدراسة٤ ،تتيبةن بالدكالر اﻷمريكي كباﻷسعار الثابتة ،لعاـ 2005؛ كذلك بغرض ﺗﻮحيد قيمة
حصيلة الزكاة بُت الدكؿ ا١تختلفة(.)46
.3-2-1

متغًنات مستقلة أخرى (

) :كىي ٣تمﻮعة من ا١تتغَتات اليت أكضحت الدراسات االقتصادية

اليابقة أف ٢تا ﺗأثَتان على التفاكت يف التﻮزيع؛ كمنها ما يلي:
 .1-3-2-1االنفاق على التعليم والصحة:
ﺗذىب العدي د من الدراسات االقتصادية كاالجتماعية إىل أف للخدمات ا١تقدمة يف ٣تاﱄ التعليم
كالرعاية الصحية دكر يف ﺗعزيز النمﻮ كٗتفيف حدة الفقر كالتفاكت بُت أفراد اجملتمع؛ كذلك أف ا٠تدمات
اٟتكﻮمية خصﻮصان ﺗلك اليت ييتفيد منها الفقراء بشكل أكرب -كاإلنفاؽ على التعليم اﻷساسي -ستعمل
على زيادة دخﻮ٢تم نتيجة زيادة الكم ا١تعريف لديهم بيبب التعليم كٖتين ميتﻮاىم الصحي .كللتعبَت عن ىذه
ا١تتغَتات فييتم استخداـ بيانات اإلنفاؽ على التعليم كنيبة من إٚتاﱄ اإلنفاؽ اٟتكﻮمي ،كاإلنفاؽ على
الصحة كنيبة من إٚتاﱄ الناﺗج ا﵀لي اإلٚتاﱄ.
 .2-3-2-1االنفتاح االقتصادي :
ﺗفًتض نﻈرية "ىيكشر – أكلُت – صامﻮيلين" ا١تيتمدة من التجارة الدكلية أنو كلما زادت مشاركة
البلداف الفقَتة يف التجارة العا١تية ،فإهنا غالبا ما ﺗتخصص يف إنتاج اليلع اليت ﺗتمتع فيها ٔتيزة ﺗنافيية ،كىي
اليلع اليت ﺗتطلب مهارات ٤تدكدة .كمن ا١تفًتض أف يًتﺗب على ذلك زيادة الطلب يف ىذه البلداف على
العمالة ٤تدكدة ا١تهارات كرفع أجﻮر العماؿ ذكم ا١تهارات ا﵀دكدة مقارنة بأجﻮر العمالة ا١تاىرة .كمع استخداـ
نيبة أجﻮر العمالة ا١تاىرة إىل العمالة غَت ا١تاىرة كمتغَت بديل لعدـ ا١تياكاة ،من ا١تفًتض أف ينخفض ميتﻮل
عدـ ا١تياكاة .كيفًتض أف يكﻮف العكس صحيحا بالنيبة للبلداف الغنية :فمع زيادة صادراهتا من اليلع اليت
ﺗتطلب مهارات عالية ،سﻮؼ يرﺗفع ميتﻮل عدـ ا١تياكاة.

) )46مت احتياب قيمة حصيلة الزكاة باﻷسعار الثابتة  ،2005بالدكالر اﻷمريكي باﺗباع ا٠تطﻮﺗُت التاليتُت:
أكال :باحتياب نيبة حصيلة الزكاة من ) (GDPاٞتارم:
ثانيا :احتياب قيمة حصيلة الزكاة باﻷسعار الثابتة ،2005 ،دكالر أمريكي من خالؿ:
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 .3-3-2-1التضخم:
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يؤدم التضخم إىل زيادة التفاكت يف ﺗﻮزيع الدخﻮؿ؛ نﻈران لتأثَته على الشرائح االجتماعية ذكم الدخﻮؿ
الثا بتة من مﻮظفي اٟتكﻮمة كا١تتقاعدين ،حيث ﺗتدىﻮر دخﻮ٢تم بيبب التضخم؛ ذلك أف ميتﻮيات اﻷجﻮر
النقدية ﺗتيم بالتغَت البطئ بشكل ال ٬تارم التغَت اٟتادث يف حركة اﻷسعار .كيًتﺗب على ذلك أف النصيب
النييب اٟتقيقي لكاسيب اﻷجﻮر يأخذ يف التدىﻮر مع اشتداد التضخم .كيف مقابل ذلك يرﺗفع النصيب النييب
لطبقات كشرائح اجتماعية أخرل يف الدخل القﻮمي ،كىي يف العمﻮـ ﺗلك الطبقات اليت ﺗتيم دخﻮ٢تا بطابع
التغَت ا١تيتمر يف ظل مﻮجات التضخم ،كاليت ﺗأخذ دخﻮ٢تا على شكل أرباح أك ريع أك فﻮائد ربﻮية (أصحاب
عﻮائد حقﻮؽ ا١تلكية)  .كمت التعبَت عن ىذا ا١تتغَت باستخداـ بيانات التضخم كما يقييو معدؿ النمﻮ الينﻮم
١تكمش الناﺗج اإلٚتاﱄ ا﵀لي.
 .2مصادر البيانات:
ﺗعتمد ىذه الدراسة على العديد من مصادر البيانات ،ﺗتمثل أ٫تها يف البيانات اليت ﺗنشرىا ا١تنﻈمات
كا٢تيئات الدكلية كاﻷمم ا١تتحدة كا١تنﻈمات التابعة ٢تا ،كالبنك الدكﱄ ،كصندكؽ النقد الدكﱄ ،كأيضان مت
االعتماد على قاعدة بيانات الدكؿ اإلسالمية ( )47( )sesric_dataكبيانات البنك اإلسالمي للتنمية ،يليها
البيانات اليت ﺗنشرىا أجهزة اإلحصاء يف البلداف اإلسالمية ٤تل الدراسة كأيضان التقارير كالنشرات ا١تالية اليت

يصدرىا أ جهزة البنﻮؾ ا١تركزية ككزارات ا١تالية  ...كالتقارير ا١تالية للهيئات ذات الصلة مثل مؤسيات الزكاة.
كعند ﺗعذر الﻮصﻮؿ إىل البيانات فيتم اللجﻮء إىل البيانات ا١تنشﻮرة يف الدراسات ا﵀كمة كالرسائل العلمية اليت
ﺗناكلت بالبحث مﻮاضيع ﺗتعلق هبذه الدراسة –كيتم اإلشارة إىل ذلك.-
 .3الصياغة الرياضية للنموذج:
ٯتكن صياغة ٪تﻮذج الدراسة يف الدالة التالية:
،

،

)

حيث إن:

(

:معامل جيٍت :مقياس لدرجة ﺗفاكت ﺗﻮزيع الدخل .
 :مؤشر ٘تركز الدخﻮؿ :ٯتثل نيبة دخل ا٠تُميس اﻷغٌت إىل دخل ا٠تُميس اﻷفقر يف اجملتمع.
) ) http://www.sesric.org/baseind-ar.php
47
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 :متﻮسط نصيب الفرد من الناﺗج ا﵀لي اإلٚتاﱄ.
 :قيمة حصلية الزكاة (باﻷسعار الثابتة ،2005 ،دكالر أمريكي).
٣ :تمﻮعة من ا١تتغَتات اﻷخرل ا١تؤثرة يف التفاكت يف التﻮزيع.
 .1-3معادلة النموذج ( : )Aباستخدام معامل ) : (Gini
)(A

حيث إف :) ( :حد ا٠تطأ العشﻮائي للمعادلة ) (error termك الذم يُفًتض أف قيمتو مﻮزعة ﺗﻮزيعان
) كىذه الفركض ضركرية للحصﻮؿ على
طبيعيان كبﻮسط حيايب= صفر كﺗباين ثابت ( ،
مقدرات غَت متحيزة كﺗتصف بالكفاءة لكل معلمة من معلمات النمﻮذج ) ( .ﺗعرب عن :التأثَتات ا٠تاصة

بالبلداف ،ك (
الزمن.

) ٘تثل القاطع العاـ يف النمﻮذج 7 ،….،2،1 =i .البلد 2013،….،1991،1990 =t ،

 معادالت تقدير معلمات النموذج (:)A)(A-1

٘ تثل

اﻷثر ا١تباشر للزكاة على ﺗﻮزيع الدخل :كيتحقق ىذا اﻷثر من خالؿ قياـ الزكاة باقتطاع جزء

من دخﻮؿ اﻷغنياء كإعادة ﺗﻮزيعها على الفقراء  ،كبالتاﱄ ﺗضيق الفجﻮة يف الدخل بُت اﻷغنياء
كالفقراء كﺗنخفض نيبة التفاكت  ،كلذا فمن ا١تتﻮقع أف ﺗكﻮف :

٘ تثل

.

اﻷثر غَت ا١تباشر للزكاة على ﺗﻮزيع الدخل :كيتحقق ىذا اﻷثر من خالؿ إسهاـ الزكاة يف

ﺗكﻮف:

.
)(A-2

٘ تثل  α2اﻷثر ا١تباشر للنمﻮ االقتصادم على ﺗﻮزيع الدخل كمن ا١تتﻮقع :

.
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زيادة النمﻮ االقتصادم عن طريق ﺗأثَتىا اإل٬تايب على  :ا١تتغَتات االقتصادية الكلية ،كمن ا١تتﻮقع أف
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 .2-3معادلة النموذج ( : )Bباستخدام مؤشر دتركز الدخول ) ( :
)(B

حيث إف:

= التأثَتات ا٠تاصة بالبلداف ،

= معامل ا٠تطأ العشﻮائي ك (

) ٘تثل القاطع العاـ يف

النمﻮذج.
 معادالت تقدير معلمات النموذج (: )B)(B-1

٘ تثل

اﻷثر ا١تباشرة للزكاة على ﺗﻮزيع الدخل  ،كمن ا١تتﻮقع أف ﺗكﻮف . > 0

٘ تثل

اﻷثر غَت ا١تباشرة للزكاة على ﺗﻮزيع الدخل  ،كمن ا١تتﻮقع أف ﺗكﻮف . > 0
)(B-2

٘ تثل

اﻷثر ا١تباشر للنمﻮ االقتصادم على ﺗﻮزيع الدخل كمن ا١تتﻮقع أف ﺗكﻮف > 0

.

 .4طريقة التقدير:
يعتمد التقدير يف ىذا النمﻮذج على طريقة اليالسل الزمنية ا١تقطعية ( )Panel – dataكاليت ﺗقﻮـ على
دمج بيانات اليالسل الزمنية مع البيانات ا١تقطعية للدكؿ اإلسالمية ٤تل الدراسة ،كعددىا سبع دكؿ كىي( :

اليمن ،ماليزيا ،اندكنيييا ،باكيتاف ،الكﻮيت ،اليﻮداف ،اﻷردف) ،عرب فًتة زمنية ٦تتدة من 1990ـ إىل
2013ـ.
كمت اختيار طريقة ( )Panel – dataنﻈران لكﻮهنا ٕتمع بُت طريقتُت من طرؽ التقدير :طريقة اليالسل
الزمنية ،كطريقة ا١تشاىدات ا١تقطعية ،فهي ٖتتﻮم على معلﻮمات ضركرية ﺗتعامل مع ديناميكية ا١تؤشرات
ا١تيتعملة كعلى مفردات متعددة ،كما أف ٖتليل البيانات باستخداـ ىذه الطريقة يتميز عن التحليل الفردم
لليالسل الزمنية أك البيانات ا١تقطعية ٔتفرده بالعديد من ا١تميزات ،كمنها ما يلي:
 .1التحكم يف التباين الفردم ،الذم قد يﻈهر يف حالة البيانات ا١تقطعية أك الزمنية ،كالذم يُفضي إىل نتائج
متحيزة.
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 .2إمكانية اٟتصﻮؿ على ﺗقديرات ذات ثقة أعلى عند استخداـ طريقة ()Panel – data؛ نﻈران لتضمن
بياناهتا على ٤تتﻮل معلﻮمايت أكثر ،كما أف مشكلة االرﺗباط ا١تشًتؾ بُت ا١تتغَتات ﺗكﻮف أقل حدة فيها
من بيانات اليالسل الزمنية.
 .3ﺗػُ َﻮفُِّر ٪تاذج ( )Panel – dataإمكاني نة أفضل لدراسة ديناميكية التعديل اليت قد ٗتفيها البيانات ا١تقطعية،
كما أهنا أيضا ﺗعترب مناسبة لدراسة فًتات اٟتاالت االقتصادية ،مثل البطالة كالفقر .كما ٯتكن من خال٢تا
الربط بُت سلﻮكيات مفردات العينة من نقطة زمنية إىل أخرل.
 .4ﺗيهم يف اٟتد من إمكانية ظهﻮر مشكلة ا١تتغَتات ا١تهملة ) ،(Omitted Variablesالنإتة عن
خصائص ا١تفردات غَت ا١تشاىدة ،كاليت ﺗقﻮد عادة إىل ﺗقديرات متحيزة يف اال٨تدارات ا١تفردة.
ك يتم يف ٪تاذج ) (Panel – dataالتعامل مع اآلثار ا١تقطعية ا١تتعلقة بالبلداف ) ( أك ﺗلك ا٠تاصة
بالزمن ( ) كفقان ﻷحد النمﻮذجُت التاليُت :باستخداـ ٪تﻮذج اآلثار الثابتة ) ،(Fixed effects modelأك
كآثار عشﻮائية باستخداـ ٪تﻮذج اآلثار العشﻮائية ).(Random effects model
 .1-4منوذج اآلثار الثابتة ):(Fixed effects model
يف ظل ىذا النمﻮذج يتم التعامل مع اآلثار ا١تقطعية ا٠تاصة بالبلداف ) ( أك ﺗلك ا٠تاصة بالزمن
( ) على اعتبار أهنا قﻮاطع ٘تثل االختالفات الفردية لكل دكلة من الدكؿ اإلسالمية ٤تل الدراسة ،أك ْتيب
كل فًتة زمنية لفًتة الدراسة )(2013-1990؛ كذلك من أجل احتﻮاء العﻮامل كاآلثار غَت ا١تلحﻮظة ،سﻮاء
أكانت خاصة بالبلداف أـ بالفًتة الزمنية كاليت رٔتا يكﻮف ٢تا ﺗأثَت على ميتﻮل التفاكت يف التﻮزيع .حيث
يَفًتض ىذا النمﻮذج أف التأثَتات ا٠تاصة بالبلداف أك ﺗلك ا٠تاصة بالزمن ﺗرﺗبط مع ا١تتغَتات التفيَتية يف
النمﻮذج ،أم

أف :

)

،

(

.

كيتم عادة عند التقدير باالعتماد على ٪تﻮذج اآلثار الثابتة ) (FEاستخداـ متغَتات صﻮرية بقدر )(n-1
لتمثل عدد الدكؿ؛ ك ذلك بغرض ٕتنب حالة التعددية ا٠تطية التامة ،كما ييتخدـ ىذا النمﻮذج طريقة

)(48
ا١تعلَ َمات .كيطلق على ٪تﻮذج التأثَتات الثابتة اسم٪ :تﻮذج
ا١تربعات الصغرل االعتيادية
) (OLSيف ﺗقدير ْ

ا١تربعات الصغرل للمتغَتات الﻮ٫تية ).)49( (LSDVM

OLS: The Ordinary Least Square.
LSDVM: Least Squares Dummy Variable Model.

()48
()49
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 .2-4منوذج اآلثار العشوائية ):(Random effects model
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يتعامل ٪تﻮذج اآلثار العشﻮائية ) (REمع العﻮامل كاآلثار غَت ا١تلحﻮظة ا٠تاصة بالبلداف ) ( أك ﺗلك
ا٠تاصة بالزمن ( ) على أهنا معامل عشﻮائية كلييت ثابتة ،كيتم إضافتها ضمن متغَت ا٠تطأ العشﻮائي .أم
أف:

(

كيفًتض ٪تﻮذج اآلثار العشﻮائية ) (REأف ىذه ا١تتغَتات العشﻮائية ٖتقق الفركض:
) ،كما يفًتض أهنا ميتقلة كأهنا ال
،
) ،ك (
،
) ،ك(
،

ﺗربتط با١تتغَتات التفيَتية( ،)50أم أف:

،

)

(

.

ال يتم ﺗقدير معلمات ٪تﻮذج اآلثار العشﻮائية باستخداـ طريقة ا١تربعات الصغرل االعتيادية )(OLS؛
ا١تعلَ َمات ،كلذا يتم ﺗقديرىا بشكل
كﻮهنا ﺗعطي مقدرات غَت كفﻮءة ك٢تا أخطاء قياسية ٦تا يؤثر على اختبار ْ
صحيح باستخداـ طريقة ا١تربعات الصغرل ا١تع هم َمة ).)51( (GLS
كيتنج عن ٪تﻮذجي اآلثار الثابتة كالعشﻮائية نتائج ٥تتلفة للتقدير ،خصﻮصان عندما ﺗكﻮف قيمة احصائية

( )Tصغَتة كعدد ا١تشاىدات ( )Nكبَت .لذا يتم اللجﻮء إىل اختبار (١ )Hausmanتعرفة أم النمﻮذجُت
أفضل يف التقديرٔ .تعٌت ىل يتم اختيار النمﻮذج بقاطع لكل دكلة إذا ما كاف ىناؾ اختالفات فعالن بُت الدكؿ
اإلسالمية ٤تل الدراسة ) (؟ ،كيف ىذه اٟتالة نيتخدـ طريقة ٪تﻮذج اآلثار الثابتة ) ،(FEأـ يتم اختبار

النمﻮذج بقاطع مشًتؾ ٞتميع الدكؿ اإلسالمية ٤تل الدراسة؟ كنيتخدـ ىنا طريقة ٪تﻮذج اآلثار العشﻮائية
).(RE
 .3-4اختبار ):)Hausman
يقارف اختبار ) (Hausmanبُت ٪تﻮذج اآلثار الثابتة ) (FEك ٪تﻮذج اآلثار العشﻮائية ) ،(REك
ذلك باالعتماد على قيمة احصائية ( )Chi-Squareفإذا كانت قيمتها أكثر من ) (0.05فإهنا غَت معنﻮية كبالتاﱄ
بأنو ال يﻮجد ارﺗباط بُت اآلثار ا١تقطعية (ا٠تاصة بالبلداف)
فإننا سنقبل فرض العدـ
كيف ىذه
كاآلثار الزمنية مع ا١تتغَتات ا١تيتقلة يف النمﻮذج  ،أم أف:
)
( ،
اٟتالة فلن يكﻮف ٪تﻮذج اآلثار الثابتة ( )FEكفؤان للتعبَت عن التأثَتات العشﻮائية ا١تقطعية أك الزمنية فيما بُت
الدكؿ أك الفًتة نفيها كفيما بُت الدكؿ كالفًتات ا١تختلفة .كيكﻮف ٪تﻮذج اآلثار العشﻮائية ( )REىﻮ اﻷفضل
لتقدير النمﻮذج .أما لﻮ كانت قيمة احصائية ) (Chi- squareمعنﻮية أم :أقل من ) (0.05فإننا سنقبل
الفرض البديل ،كبالتاﱄ فإف ٪تﻮذج اآلثار الثابتة ) (FEىﻮ اﻷفضل لتقدير النمﻮذج.
Panel Data: Fixed and Random Effects, P.: 3.
GLS: Generalized Least Squares.

()50
()51

25

354

العدد ( )4دولة قطر -جمادي الآخرة  ١٤٣٧هـ  -ابريل 201٦م

.4-4

اختبار

ثبات

جتانس

التباين

)(Heteroscedasticity

واالرتباط

الذايت

):(Autocorrelation
بعد أف يتم اختيار نﻮع ٪تﻮذج التقدير الثابت أك العشﻮائي ،يتم اختبار مدل كجﻮد مشكلة عدـ
ٕتانس التباين ( )Heteroskedasticityكاليت قد ﺗنشأ عند ٗتلف أحد االفًتاضات اﻷساسية ٟتد ا٠تطأ
العشﻮائي كىﻮ :أف ٚتيع اﻷخطاء العشﻮائية ٢تا نفس التباين .كأيضا اختبار مدل كجﻮد ارﺗباط ذايت
( (Autocorrelationيف النمﻮذج ذك اليالسل الزمنية الطﻮيلة ،الذم قد ينشأ نتيجة لتخلف أحد الفركض
اﻷساسية لنمﻮذج اال٨تدار كىﻮ أف قيمة ا٠تطأ العشﻮائي يف إحدل الفًتات الزمنية ﺗكﻮف ميتقلة عن قيمتو يف
أم فًتة زمنية أخرل.
كﺗكمن أ٫تية ىذه ا٠تطﻮة أنو عندما ٭تتﻮم النمﻮذج على مشكلة عدـ ٕتانس التباين أك ارﺗباط ذايت
يف اليالسل الزمنية فإف الصيغ اليت اشتقت للتباينات لن ﺗكﻮف صحيحة ،كاحصائية اختبار )(Hausman
ا١تطابقة ستكﻮف غَت مالئمة .فإذا ما استمرينا يف استخداـ ىذه الصيغ فيﻮؼ نصل إىل نيب إلحصائية )(t
أيضا.
خاطئة ٦تا ٬تعل اختباراﺗنا للفرضيات حﻮؿ قيم ا١تعلمات يف النمﻮذج خاطئة ن
كسيتم الًتكيز يف ﺗقدير ٪تﻮذج ىذه الدراسة على اختبار التجانس فقط؛ نﻈران لعدـ كجﻮد سالسل
زمنية طﻮيلة كمكتملة ٦تا يؤدم إىل احتماؿ ضعيف بﻮجﻮد مشكلة ارﺗباط ذايت.
 .5-4اختبار وولد ادلعدل ):(Modified Wald Test
كيُيتعمل الختبار مدل ثبات أك عدـ ٕتانس التباين يف ٪تﻮذج اآلثار الثابتة .كفرضيات ىذا االختبار
ىي:
فرضية العدم :قيم ﺗباين ا١تتغَت العشﻮائي متجانية أك ثابتة )

(.

الفرضية البديلة :قيم ﺗباين ا١تتغَت العشﻮائي غَت متجانية )

(.

يف االعتبار ىذه ا١تشكلة كذلك باستعماؿ طريقة مقدر ا١تربعات الصغرل العامة ا١تمكنة )(FGLS
للﻮصﻮؿ إىل أفضل نتائج ٦تكنة لتقدير النمﻮذج.

()52

(FGLS): The feasible generalized least squares.

)(52
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فإذا ما كانت قيمة االختبار معنﻮية أم :أقل من ) (0.05فإننا نرفض فرض العدـ كنقبل الفرض البديل
كنيتنتج أف النمﻮذج يعاين من مشكلة عدـ ٕتان س التباين ،كبالتاﱄ فال بد من إعادة ﺗقدير النمﻮذج آخذين
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 .5نتائج تقدير النموذج وتفسًنىا :

مت اﺗباع ا٠تطﻮات اليابقة يف ﺗقدير ٪تﻮذجي الدراسة ) (A,Bباستخداـ الربنامج االحصائي )،(Stat 11
كقد اﺗضح من خالؿ استخداـ اختبار ) ،(Hausman testكاختبار مدل ثبات التجانس بﻮاسطة اختبار
ككلد ا١تعدؿ ) (Modified Wald Testأف النمﻮذجُت ) (A,B٭تتﻮياف على خصائص فردية ثابتة ،كأف
مشكلة عدـ ثبات التجانس ) (Heteroskedasticityقائمة ،كمن ىنا ٘تت إعادة ﺗقدير النمﻮذجُت بطريقة
مقدر ا١تربعات الصغرل العامة ا١تمكنة ) (FGLSآخذين يف االعتبار مشكلة عدـ ٕتانس التباين.
 .1-5نتائج التقدير:
ﺗﻮضح اٞتداكؿ رقم ( )1ك ( )2التالية نتائج التقدير للنمﻮذجُت ):(A,B
كلغرض ﺗعزي ز نتائج ﺗقدير النمﻮذج القياسي مت التقدير باستخداـ الصيغة اللﻮغارﺗيمة للنمﻮذج )،(A
كأيضان باستخداـ مؤشرات أخرل للمتغَت التابع ٘تثلت يف
 :نصيب ا٠تُميس اﻷفقر من الدخل
القﻮمي ،ك
 :نصيب ا٠تُميس اﻷغٌت من الدخل القﻮمي كنتائجها مﻮضحة يف اٞتداكؿ رقم ( )5ك ()6
ك ( )7من ا١تلحق.
 .2-5تفسًن النتائج:
ٯتكن ﺗفيَت نتائج ﺗقدير النمﻮذج يف النقاط التالية:
 .1-2-5األثر ادلباشر للزكاة:
ﺗﻈهر نتائج التقدير كجﻮد عالقة عكيية بُت حصيلة الزكاة ) ،)Zكقيم مؤشر التفاكت يف التﻮزيع كا١تتمثل يف
 ،حيث كانت معلمات ٚتيع الصيغ سالبة ،إال أف أكثرىا
معامل  Giniك مؤشر ٘تركز الدخل
كانت غَت معنﻮية عند ( .)%10كﺗﻈهر ىذه النتائج كجﻮد ﺗأثَت عكيي ضعيف ٟتصيلة الزكاة يف ا١تؤسيات
الزكﻮية ( ) Zعلى قيم معامل جيٍت؛ حيث بلغ ا٩تفاض قيم جيٍت نتيجة أثر الزكاة ما يقارب ) (-0.968نقطة
فقط( ،)53ذلك أف:
)(1

̅

حيث : ̅ :متﻮسط حصيلة الزكاة الفعلية يف البلداف ٤تل الدراسة للفًتة ( .)2013-1990كبالتعﻮيض

نتحصل على:
)(2

( )53حيب الصيغة رقم ) )2جدكؿ رقم.(1) :
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كما ﺗﻈهر ىذه النتائج أف زيادة حصيلة الزكاة بنيبة ( )%10سيخفض معامل جيٍت بنيبة ﺗقارب
( .)%1.83E-07كىي ﺗعٍت أف زيادة متﻮسط قيمة حصيلة الزكاة ٔتبلغ ) 10,000,000دكالر أمريكي
ثابت )2005 ،سيخفض قيمة معامل ٔ Giniتقدار ( )0.18نقطة.

جدول ( :)1نتائج ﺗقدير أثر الزكاة على ﺗﻮزيع الدخل (( )2013-1990

كمؤشر للتفاكت يف التﻮزيع):

)(7

()6

()5

()4

()3

)(2

)(1

-8.87e-09
)(-0.4

32.01875
)(-0.18

-2.86e-09
)(-0.19

-1.55e-08
*)(-1.81

-1.50e-08
)(-1.08

-1.83e-08
**) (-2.18

-5.98e-09
)(-0.65

.0038425
*)(1.83

.0049508
**)(2.54

.0023686
***)(3.35

.0018565
****)(4.23

.0017887
***)(2.87

.0016663
****) (4.00

.000106
)(0.58

-1.33e-07
*)(-1.95

-1.67e-07
***)(-2.64

-8.27e-08
****)(-3.81

-6.82e-08
****)(-4.55

-6.49e-08
***)(-3.41

-6.16e-08
****)(-4.34

)(%
Z
Gdp_ capita
Gdp_ capita2

1.285273
)(0.68

2.671933
)(1.43

7.200929
****)(6.42

7.32250
****)(6.53

8.11289
****)(8.39

8.068644
****)( 8.50

8.456704
****)(8.54

Income vs

1.401042
)(1.07

1.199589
)(0.90

.1479684
)(0.15

.0337466
)(0.03

-.098172
)(-0.10

-.121612
)( -0.12

.2707266
)(0.25

Household vs

-1.43e-12
)(-0.27

-4.08e-12
)(-0.81

-3.02e-12
)(-0.88

.006968
)(0.08

.0305738
)(0.35

.0267609
)(1.38

.0190612
)(0.48

-.006966
)(-0.22

)Openness (%

-.522612
**)(-2.67

-.408034
**)(-2.34

Education

-8.41e-13
)(-0.26

37

person

Z* Gdp_ capita

.0193233
)(1.08

)Inflation (%

)_spend(%

-.307773
)(-0.88
37.60314
****)(9.06

consumption

_Health

)spend(%

34.77211 34.14557 33.82656 33.50768
32.1366
34.70942
****)(34.60)**** (38.92)**** (23.94)**** (33.00)**** (18.59)**** (11.75

Constant

7

7

7

7

7

7

7

N. of groups

5.285714

5.428571

8.714286

8.714286

8.714286

8.714286

8.714286

9

9

15

15

15

15

15

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

مالحظة  : **** ،*** ،** ، * :ﺗدؿ على أف ا١تتغَت معنﻮم مع كجﻮد خطأ أقل من ،%1 ،%5 ،%10 :أقل

Avg
Max
Prob > chi2

من .%0.1
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38

61

61

61

61

61

N. of obs
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كمؤشر للتفاكت يف التﻮزيع:

جدول رقم ( :)2نتائج ﺗقدير أثر الزكاة على ﺗﻮزيع الدخل ):(2013-1990
)(7

()6

()5

()4

()3

)(2

)(1

-8.07e-08
****)(-5.22

-1.54e-08
)(-1.19

-3.16e-09
)(-0.51

-6.24e-09
)(-1.27

-4.46e-09
) (-0.73

-7.37e-09
)(-1.51

-5.58e-09
)(-1.55

.0028519
****)(3.85

.0004339
)(0.5

.0003652
)(0.46

.0005955
)(0.79

.0001594
)(0.21

.000380
)(0.52

.0007594
****)(3.91

5.68e-08
)(0.31

-2.14e-07
)(-0.86

1.37e-07
)(0.80

2.92e-08
)(0.22

1.73e-07
)(1.02

6.79e-08
)(0.54

25.9626
****)(7.43

8.611852
****)(4.43

1.92552
**)(2.25

2.286423
)(3.08

1.933404
**)(2.22

2.278967
***)(3.03

2.319175
***)(3.12

1.080192
*)(1.75

.9588821
)(1.10

.4682302
)(1.19

.3910102
)(1.03

.4727433
)(1.27

.3835677
)(1.09

.4073954
)(1.17

3.64e-12
)(1.45

4.50e-12
)(1.24

-1.97e-12
)(-0.94

)(

-1.93e-12
)(-0.9

.0606217
***)(3.25

.0036079
)(0.15

-.007827
)(-0.24

-.010913
)(-0.33

-.214905
****)(-5.25

-.003701
)(-0.22

-.118233
*)(-1.91

-.065588
)(-0.63

)(%
Z
Gdp_ capita
Gdp_ capita2
Income vs
consumption
Household vs
person
_Z* Gdp
capita
)Inflation (%
)Openness (%
Education
)_spend(%
_Health
)spend(%

2.242814
****)(4.96
11.64507
****)(7.36

6.190624
***)(2.68

4.849409
****)(5.43

4.898071
****)(5.059

5.040716
****)(5.68

5.062994
****)(5.81

4.644643
****)(11.38

Constant

17

18

26

26

26

26

26

N. of obs

5

5

5

5

5

5

5

3.4

3.6

5.2

5.2

5.2

5.2

5.2

5

6

9

9

9

9

9

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

مالحظة  : **** ،*** ،** ، * :ﺗدؿ على أف ا١تتغَت معنﻮم مع كجﻮد خطأ أقل من ،%1 ،%5 ،%10 :أقل

N. of groups
Avg
Max
Prob > chi2

من .%0.1

كما ﺗﻈهر نتائج التقدير أف لقيمة حصيلة الزكاة أثر طردم على مؤشر نصيب دخل ا٠تُميس اﻷفقر
 ،كٚتيع صيغ التقدير كانت معنﻮية خصﻮصان عند ميتﻮل معنﻮية ) .(%10كﺗﻈهر ىذه النتائج أف
حصيلة الزكاة أدت إىل زيادة نصيب ا٠تُميس اﻷفقر من الدخل القﻮمي ٔتقدار يًتاكح بُت ()0.59-0.35

نقطة من الدخل القﻮمي .كما ﺗﻮضح نتائج التقدير أف زيادة حصيلة الزكاة بنيبة ( )%10سيزيد من نصيب
ا٠تُميس اﻷفقر بنيبة ﺗًتاكح بُت ( % 6.63E-08ك .)%1.12E-07
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 ،فكانت ٚتيعها غَت
أما بالنيبة للتقديرات باستخداـ مؤشر نصيب دخل ا٠تُميس اﻷغٌت
معنﻮية كما أف أغلبه ا بإشارة ٥تالفة٦ ،تا يدؿ على ضعف أك عدـ كجﻮد أثر ٟتصيلة الزكاة على نصيب دخل
ا٠تُميس اﻷغٌت.
يُفير ما سبق بأف قيمة حصيلة الزكاة اليت ٕتمعها ا١تؤسيات اٟتكﻮمية يف الدكؿ اإلسالمية ٤تل
الدراسة سا٫تت بشكل ٤تدكد يف ﺗقليل التفاكت يف الدخﻮؿ ،حيث كاف ﺗأثَتىا يف زيادة دخل الفئة اﻷفقر يف
اجملتمع منخفضان ،كمل يﻈهر ٢تا ﺗأثَت على دخﻮؿ الفئة اﻷغٌت يف اجملتمع الذين ٕتب عليهم الزكاة؛ كىذا يعكس
ما ﺗﻮصلت إليو الدارسة الﻮصفية يف الفصل اليابق من ضعف أداء التطبيق ا١تؤسيي للزكاة كا٩تفاض كفاءة
التحصيل؛ حيث ﺗبُت أف متﻮسط نيبة الت حصيل الفعلي للزكاة إىل الزكاة ا﵀تملة يف الدكؿ اإلسالمية ٤تل
الدراسة كانت ﺗقريبا ) ،(%3.12أم با٨تراؼ مقداره ).(%96.88
 .2-2-5األثر غًن ادلباشر للزكاة:
ﺗﻈهر نتائج التقدير بأف متغَت اﻷثر غَت ا١تباشر للزكاة ) (Z*Gdp_ capitaذك عالقة عكيية
ٔتؤشرات التفاكت يف التﻮزيع يف أغلب الصيغ إال أهنا غَت معنﻮية إحصائيان٦ ،تا يعٍت أف لألثر غَت ا١تباشر للزكاة
دكر ٤تدكد جدان لتقليل التفاكت يف التﻮزيع ،ك ىذه النتيجة ىي انعكاس للدكر الضعيف لألثر ا١تباشر للزكاة
على التفاكت يف التﻮزيع -لألسباب اليت سبق ذكرىا.
 .3-2-5أثر النمو االقتصادي:
أظهرت نتائج التقديرات أف ىناؾ ارﺗباط طردم بُت قيمة متغَت متﻮسط نصيب الفرد من الناﺗج ا﵀لي
اإلٚتاﱄ ) (Gdp_ capitaكقيم مؤشر التفاكت يف التﻮزيع ) ،(Giniككانت النتائج معنﻮية احصائيان كذك

معنﻮية مرﺗفعة يف أغلبها .كما ﺗُبُت نتائج التقدير أف ىناؾ عالقة عكيية بُت متغَت مربع متﻮسط نصيب الفرد
من الناﺗج ا﵀لي اإلٚتاﱄ ) ((Gdp_ capita)2كبُت قيم مؤشر التفاكت يف التﻮزيع ) ،(Giniككانت قيمة

()3

٦تا يعٍت أف:
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ا١تعلمات ذك معنﻮية إحصائية مرﺗفعة عند ) (%1يف ٚتيع الصيغ عدا الصيغة ) (7فهي معنﻮية عند ).(%10
٦تا يعٍت أف العالقة بُت النمﻮ االقتصادم كالتفاكت يف ﺗﻮزيع الدخل القﻮمي ىي عالقة غَت خطية (ﺗربيعية).
كٯتكن التعرؼ على أثر النمﻮ االقتصادم على التفاكت يف ﺗﻮزيع الدخل من خالؿ ا١تعادلة التالية:
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()4
()5

فإف زيادة النمﻮ االقتصادم بنيبة ( )%10سيغَت قيمة معامل جيٍت(:)54
()6

أم أف زيادة النمﻮ االقتصادم بنيبة ( )%10سيزيد من التفاكت يف التﻮزيع بنيبة (.)%0.0188

كما ﺗبُت النتائج ا١تعركضة يف اٞتدكؿ رقم ( )7من ا١تلحق أف ىناؾ عالقة طردية بُت قيم )(Gdp_ capita

 ،ككانت العالقة معنﻮية إحصائيان يف ٚتيع الصيغ عدا الصيغة
كمؤشر نصيب دخل ا٠تُميس اﻷغٌت
( . )1كﺗعٍت ىذه النتائج أف :زيادة متﻮسط نصيب الفرد من الناﺗج ا﵀لي اإلٚتاﱄ بنيبة ) )%10سَتافقو
بنيبة ﺗقع بُت (. )%0.054 -%0.046

ارﺗفاع نصيب فئة ا٠تُميس اﻷغٌت من الدخل القﻮمي
كانت عكيية
كﺗبُت أيضان أف العالقة بُت ) (Gdp_ capitaكمؤشر نصيب دخل ا٠تنميس اﻷفقر
عدا الصيغة ) ،(2لكنها غَت معنﻮية إحصائيا يف أغلبها كما ىﻮ مﻮضح يف اٞتدكؿ رقم ( )6من ا١تلحق .أم

أف ﺗأثَت النمﻮ االقتصادم على نصيب ا٠تُميس اﻷفقر ٤تدكد جدان .ك ىذه النتائج ﺗبُت أف ٙتار عملية النمﻮ
االقتصادم يف البلداف اإلسالمية ٤تل الدراسة يذىب معﻈمها إىل فئة ذكم الدخﻮؿ ا١ترﺗفعة يف اجملتمع ،كلكنها
ال ﺗصل إىل ذكم الدخﻮؿ ا١تنخفضة من اليكاف إال بشكل ٤تدكد.
ﺗؤيد النتائج اليابقة للعالقة بُت متغَتم النمﻮ االقتصاد )((Gdp_ capita)2) ،(Gdp_ capita

كمعامل ) (Giniصحة فرضية ) (Kuznetsاليت ﺗﻮصلت إىل كجﻮد عالقة غَت خطية بُت النمﻮ االقتصادم
كالتفاكت يف ﺗﻮزيع الدخل؛ فقد أظهرت النتائج اليابقة كجﻮد عالقة طردية بُت ا١تتغَت )(Gdp_ capita

كمعامل ) ،(Giniككذا كجﻮد عالقة عكيية بُت ا١تتغَت ) ((Gdp_ capita)2كمعامل )٦ ،(Giniتا يدؿ
على أف العالقة بُت النمﻮ االقتصادم ا١تتمثل با١تتغَتين ) ،(Gdp_ capitaك ) ،((Gdp_ capita)2كبُت

التفاكت يف ﺗﻮزيع الدخل ىي عالقة غَت خطية (ﺗربيعية)؛ كٯتكن ﺗفيَت ذلك بأف التفاكت يف ﺗﻮزيع الدخل

( )54صيغة رقم ) (2جدكؿ رقم.(1) :
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يزيد يف ا١تراحل اﻷكىل من النمﻮ االقتصادم يف البلداف اإلسالمية ٤تل الدراسة ،يعقبو ا٩تفاض يف نيب
التفاكت يف ﺗﻮزيع الدخل يف ا١تراحل ا١تتقدمة للنمﻮ االقتصادم لكنو ا٩تفاض بييط.
 .4-2-5ادلتغًنات ادلستقلة األخرى:
ﺗﻈهر نتائج التقديرات كجﻮد عالقة عكيية بُت التفاكت يف ﺗﻮزيع الدخل كبُت اإلنفاؽ اٟتكﻮمي على
التعليم )(Education _spend؛ حيث كانت النتائج معنﻮية إحصائيان–يف أغلبها .-كﺗبُت النتائج أف زيادة

اإلنفاؽ اٟتكﻮمي على التعليم بنيبة ( ،)%10سيخفض التفاكت يف ﺗﻮزيع الدخل بنيبة قد ﺗصل إىل
(.)%4.08

كما أظهرت نتائج التقدير –كفقان ﻷغلب الصيغ -كجﻮد عالقة طردية بُت متغَت التضخم
) (Inflationكالتفاكت يف ﺗﻮزيع الدخل ،كعالقة عكيية بُت التفاكت يف ﺗﻮزيع الدخل كبُت ا١تتغَتات:
االنفتاح االقتصادم ) ،(Opennessاإلنفاؽ على الصحة ) ،(Health_Spendإال أف النتائج كانت –
يف اﻷغلب -غَت معنﻮية كبالتاﱄ فال ٯتكن اٞتزـ بصحة ﺗلك العالقة.
 .5-2-5القاطع العام للنموذج:
ﺗبُت نتائج التقدير للمؤشرات ا١تختلفة ارﺗفاع قيمة القاطع العاـ للنمﻮذج باإلضافة إىل كﻮهنا ذات
معنﻮية إحصائية مرﺗفعة عند ) (%1كأقل يف معﻈمها ،كىذا يشَت إىل أف القيمة اﻷكرب ١تؤشرات التفاكت يف
التﻮزيع ﺗُفير ٔتتغَتات أخرل غَت ﺗلك ا١تﻮجﻮدة يف ٪تﻮذج ىذه الدراسة.
 .6-2-5معنوية مناذج الدراسة:
ﺗﻈهر قيمة احصائية ) (Chi2أف ٪تاذج الدراسة بصيغها ا١تختلفة كانت معنﻮية جدان؛ حيث مل
يتجاكز قيمة احصائية ) (0.000) (Chi2أم اهنا معنﻮية عند ) ،(%0,1كىذا يدعم الثقة ٔتصداقية نتائج
ﺗقديرات النمﻮذج.
 .3-5التنبؤ باألثر ادلتوقع للزكاة يف حال مت تطبيقها كما أمرت بو الشريعة اإلسالمية (الزكاة احملتملة):
نقطة .كحيث إف اٟتصيلة الفعلية للزكاة للمؤسيات الزكﻮية ال ٘تثل إال ما نيبتو ( )%3.12من الزكاة ا﵀تملة،
٦تا يعٍت أف ما يقارب ( 32ضعف) ىذه اٟتصيلة ال ﺗصل إليها ا١تؤسيات الزكﻮية .كٯتكن احتياب أثر حصيلة
الزكاة ا﵀تملة على التفاكت يف ﺗﻮزيع الدخل القﻮمي (٦تثال ٔتعامل جيٍت) من خالؿ ا١تعادلة التالية:
( )7

̅

̅
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361

أثر تطبيق الزكاة في إعادة توزيع الدخل :دراسة
قياسية في دول إسالمية مختارة للفترة 2013-1990

ﺗبُت فيما سبق أف متﻮسط حصيلة الزكاة الفعلية أدل إىل ٗتفيض معامل جيٍت ٔتقدار ()0.968
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حيث : ̅ :متﻮسط حصيلة الزكاة الفعلية = ( 52894995.8دكالر أمريكي ،ثابت)2005 ،

̅  :متﻮسط حصيلة الزكاة ا﵀تملة = ( 1695352431دكالر أمريكي ،ثابت)2005 ،

كمن خالؿ نتائج ﺗقدير الصيغة ( )2ا١تبينة باٞتدكؿ رقم ( ،)1فإف ىذا اﻷثر يياكم:
()8

٦تا يعٍت أف أثر حصيلة الزكاة ا﵀تملة اليت ال ﺗصل إليها ا١تؤسيات الزكﻮية (= 32ضعف اٟتصيلة الفعلية)
سيخفض معامل جيٍت ٔتقدار يقارب ( )30.05نقطة.
كيعتقد الباحثاف أف جزءان كبَتان من اٟتصيلة ا﵀تملة للزكاة مطبق فعالن من خالؿ قياـ اﻷفراد بإخراج
الزكاة كﺗﻮزيعها بأنفيهم أك من خالؿ اٞتمعيات ا٠تَتية٦ ،تا يعٍت أف جزءا من ىذا اﻷثر ا١تتﻮقع على ٗتفيف
التفاكت مﻮجﻮد فعال؛ كىذا ما قد يﻈهر من كﻮف التفاكت يف ﺗﻮزيع الدخل يف البلداف اإلسالمية قليل التمركز
نيبيان؛ حيث قُ ِّدر متﻮسط معامل جيٍت كفقان ﻷحدث البيانات ا١تتﻮفرة للبلداف ٤تل الدراسة ْتﻮاﱄ (.)%35.8
أما اﻷثر الكلي ٟتصيلة الزكاة ا﵀تملة يف ٗتفيف التفاكت يف ﺗﻮزيع الدخل القﻮمي ٯتكن أف ٨تصل
عليو من ا١تعادلة التالية:
()9

̅

()10

كىذا يعٍت أف ﺗطبيق الزكاة كما أمرت بو الشريعة اإلسالمية يف ظل الﻈركؼ االعتيادية ،يف ٣تتمع
يﻮجد فيو أغنياء كعدد ٍ
كاؼ من الفقراء ييتقبلﻮف حصيلة ىذه الزكاة ،كبفرض بقاء العﻮامل اﻷخرل على ما
ىي عليو ،سيؤدم إىل ٗتفيض التفاكت يف ﺗﻮزيع الدخل القﻮمي يف ىذا اجملتمع ٔتا يقارب ( )31نقطة من
معامل جيٍت.
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اخلادتة:
كانت ىذه الدراسة ٤تاكلة لبناء ٪تﻮذج قياسي لتقدير آثار حصيلة الزكاة على ﺗﻮزيع الدخل يف عدد
من الدكؿ اإلسالمية اليت ﺗطبق الزكاة ،كىي( :اليمن ،ماليزيا ،اندكنيييا ،باكيتاف ،الكﻮيت ،اليﻮداف ك
اﻷردف) ،خالؿ الفًتة ) .(2013-1990كمت ﺗقدير ىذا النمﻮذج كفقان لطريقة ا١تشاىدات ا١تقطعية عرب الزمن

( .)Panel – dataكيتكﻮف ىذا النمﻮذج من متغَت ﺗابع ٯتثل التفاكت يف التﻮزيع ،باستخداـ مؤشرين ٫تا:

،كما مت استخداـ مؤشرم :نصيب ا٠تُميس
 ،كمؤشر ٘تركز الدخﻮؿ:
معامل جيٍت
اﻷفقر من الدخل القﻮمي
 .للتأكد من
 ،كنصيب ا٠تُميس اﻷغٌت من الدخل القﻮمي
صحة النتائج .كأما ا١تتغَتات ا١تيتقلة فتمثلت يف :حصيلة الزكاة ( ) ،ك الدخل الفردم
) ،باإلضافة إىل ٣تمﻮعة من ا١تتغَتات اﻷخرل اليت يُتﻮقع أف ٢تا ﺗأثَتان على التفاكت يف
(
التﻮزيع ،كىي :االنفاؽ على التعليم كالصحة ،كاالنفتاح االقتصادم ،كالتضخم.
النتائج:

كبعد أف مت اﺗباع ا ٠تطﻮات كاالختبارات الالزمة ﺗبُت أف النمﻮذج ٭تتﻮم على خصائص فردية ثابتة ،كأف
مشكلة عدـ ثبات التجانس قائمة؛ لذا فقد مت إعادة ﺗقدير النمﻮذج باستخداـ طريقة مقدر ا١تربعات الصغرل
العامة ا١تمكنة ) ،(FGLSكمت التﻮصل إىل عدد من النتائج من أ٫تها:
 كجﻮد ﺗأثَت عكيي -كلكن ضعيف جداٟ -تصيلة الزكاة يف ا١تؤسيات الزكﻮية على قيم معاملجيٍت؛ حيث بلغ ا٩تفاض قيم جيٍت نتيجة أثر الزكاة ما يقارب ) (-0.968نقطة فقط .أما اﻷثر غَت
ا١تباشر للزكاة فكاف ذك عالقة عكيية ٔتؤشرات التفاكت يف التﻮزيع يف أغلب الصيغ إال أهنا غَت
معنﻮية إحصائيان٦ ،تا يعٍت أف لألثر غَت ا١تباشر للزكاة دكر ٤تدكد جدان يف ﺗقليل التفاكت يف التﻮزيع.
 كجﻮد ارﺗباط طردم بُت قيمة متغَت متﻮسط نصيب الفرد من الناﺗج ا﵀لي اإلٚتاﱄ كقيم مؤشرالتفاكت يف التﻮزيع ) ،(Giniكما أف ىناؾ عالقة عكيية بُت متغَت مربع متﻮسط نصيب الفرد من

 ﺗتنبأ الدراسة بأف أثر حصيلة الزكاة ا﵀تملة اليت ال ﺗصل إليها ا١تؤسيات الزكﻮية سيخفض معاملجيٍت ٔتقدار يقارب ( )30.05نقطة .كما أف اﻷثر الكلي للزكاة ا﵀تملة سيخفض التفاكت ٔتقدار
( )31نقطة.
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الناﺗج ا﵀لي اإلٚتاﱄ ) ((Gdp_ capita)2كبُت معامل ) ،(Giniكيتمثل ىذا اﻷثر بأف زيادة النمﻮ
االقتصادم بنيبة ( )%10سيزيد من التفاكت يف التﻮزيع بنيبة ( )%0.0188من جيٍت.
 -ﺗؤيد نتائج ﺗقدير النمﻮذج صحة فرضية "."Kuznets
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التوصيات:
ﺗﻮصي الدراسة الدكؿ اإلسالمية بضركرة العمل على ﺗطﻮير التطبيق ا١تؤسيي الزكاة ،لكي ٖتقق آثارىا
ا١تختلفة يف اجملتمع اإلسالمي ،خصﻮصا يف ﺗﻮفَت حد الكفاية ،كٗتفيف التفاكت يف ﺗﻮزيع الدخل كالثركة،
كيقًتح ﻷجل ذلك ما يلي:
 االستفادة من ٦تيزات ٕتارب التطبيق ا١تؤسيي للزكاة يف عدد من الدكؿ اإلسالمية ،كمن أ٫تها :فرضالتطبيق اإللزامي للزكاة ،على ٚتيع اﻷكعية الزكﻮية ا١تختلفة ،كاالستقالؿ ا١تاﱄ كاإلدارم ١تؤسيات
الزكاة ،كﺗفعيل الدكر الشعيب يف ٚتع كﺗﻮزيع الزكاة ،كﺗعزيز الثقة لدل ا١تكلفُت يف مؤسيات الزكاة،
من خالؿ :الشفافية يف التحصيل كالتﻮزيع ،ﺗيهيل اجراءات التعامل.
 التنييق بُت الدكؿ اإلسالمية ا١تختلفة يف ﺗﻮزيع الزكاة ،من خالؿ إ٬تاد ىيئة ﺗتبع منﻈمة التعاكفاإلسالمي ﺗعمل على نقل الفائض من أمﻮاؿ الزكاة يف البلداف الغنية إىل البلداف الفقَتة.

ادلراجع
ادلراجع العربية:
 .1حجازم ،ا١ترسي الييد .منوذج رياضي لتقدير اآلثار التوزيعية للزكاة يف البيئة اإلسالمية٣ ،تلة جامعة ا١تلك
سعﻮد ،ـ ،2العلﻮـ االدارية  ،ص ص ،101-77الرياض (1417ق.)1997/

 .2عبد ،اياد ٛتاد ،ك شيحاف ،شهاب ٛتد2010( .ـ) .الزكاة والضريبة ودورمها يف توزيع الدخل القومي  :دراسة
حتليلية مقارنة٣ ،تلة علﻮـ إنيانية  ،الينة اليابعة ،العدد الرابع كاﻷربعﻮف ( ،شتا .)2010

 .3مﻮكرجي ،باداؿ1983( .ـ)" A Macro Model of the Islamic Tax System " .
منوذج حتليل كلي لنظام الزكاة يف اإلسالم( .ﺗرٚتة أسامة الدباغ)٣ .تلة أْتاث االقتصاد اإلسالمي ،ـ ،1ع ،1ص

ص .52-35

 .4يﻮنس ،اٛتد ٦تدكح ٤تمد(( ،الزكاة وأثرىا االقتصادي واالجتماعي))٣ ،تلة البحﻮث الفقهية ا١تعاصرة ،ج،13
ع ،50ص ص( 220-165ربيع اﻷكؿ 1422ق-يﻮنيﻮ2001ـ).

 .5سعد هللا ،رضا ،ﺗعقيب على :بﻮ جالؿ٤ ،تمد ،أثر الزكاة على النشاط االقتصاديْ ،تث مقدـ للمؤ٘تر العا١تي
الرابع للزكاة( .213 ،ا٢تامش)

 .6الطاىر ،عبد هللا  ،حصيلة الزكاة وتنمية اجملتمع ،ضمن كتاب :اقتصاديات الزكاةٖ ،ترير :منذر قحف ،ط،2:
جدة :البنك اإلسالمي للتنمية ،ا١تعهد اإلسالمي للبحﻮث كالتدريب1422 ،ق.

 .7اﻷفندم٤ ،تمد أٛتد(( ،الزكاة يف اليمن :مراجعة لدورىا االجتماعي))٣ ،تلة شؤكف العصر ،اليمن ،مج ،6ع،7
( ،)2002ص ص.36-5
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 .8العمر ،فؤاد عبد هللا ،تقدير الزكاة يف إسالمي ،أْتاث كأعماؿ ا١تؤ٘تر العلمي الرابع للزكاة.

 .9أٛتد ،كبداين سيدم ،أثر النمو االقتصادي على عدالة توزيع الدخل يف اجلزائر مقارنة بالدول العربية :دراسة
حتليلية وقياسية ،كلية العلﻮـ االقتصادية كالعلﻮـ التجارية كالتييَت ،جامعة أب بكر بلقايد ،اٞتزائر ،رسالة دكتﻮراه غَت

منشﻮرة.(2013-2012) ،

 .10جليلي ،رياض ،أطروحة كوزنتز ،العالقة بٌن التنمية والعدالة يف التوزيع( ،الكﻮيت :ا١تعهد العريب للتخطيط) منشﻮر
على النت.
 .11معهد اﻷمم ا١تتحدة لبحﻮث التنمية االجتماعية ،مكافحة الفقر وعدم ادلساواة :التغيًن اذليكلي والسياسة
االجتماعية والسياسة العامة( ،سﻮييرا :معهد اﻷمم ا١تتحدة لبحﻮث التنمية االجتماعية2010 ،ـ).

 .12دنيا ،شﻮقي أٛتد ،تنمية ادلوارد البشرية يف العامل اإلسالمي٣ ،تلة ٣تمع الفقو اإلسالمي ،الدكرة  ،18ع ،18
(.)1432،2011
 .13أبﻮ شرار ،علي عبد الفتاح ،االقتصاد الدويل :نظريات وسياسات( ،ط( )1 :اﻷردف :دار ا١تيَتة للنشر كالتﻮزيع،
.)1427،2007
 .14عبد الفضيل٤ ،تمﻮد ،مشكلة التضخم يف االقتصاد العريب( ،ط( )1 :بَتكت :مركز دراسات الﻮحدة
العربية.)1982،

 .15اٞتماؿ ،زكريا ٭تِت(( ،اختيار النموذج يف مناذج البيانات الطولية الثابتة والعشوائية)) ،اجمللة العراقية للعلﻮـ
اإلحصائية ،ع  ،.21ص ص .)2012( ،285-266

 .16كلجيا ،ىارم؛ كأكﺗس ،كاالس ،مقدمة يف االقتصاد القياسي :ادلبادئ والتطبيقات ،ﺗرٚتة :ا١ترسي الييد حجازم،
ك عبد القادر ٤تمد عطية( ،ط( )1 :الرياض :النشر العلمي كا١تطابع -جامعة ا١تلك سعﻮد،)2001-1422 ،
.313

ادلراجع األجنبية:
1. Ausaf,A (1984), A Macro Model of Distribution in An Islamic

Economy, J. Res. Islamic Econ., Vol. 2, No. 1, pp. 3-18 (1404/1984).

2. Balatagi, Badi H. Panel Data Methods, P.:6. From: Ullah, Aman & Giles,

David E.A., Applied Economic Statistics, Marcel Dekker, New York.

Zakat on

3. Eko, & Abdul Kader, Radiah, Harun, Azhar, The Impact of

, Bambang, Economic Estimation and Determination of Zakat
Potential in Indonesia, (Jeddah: I.D.B., Islamic research and training
institute,1433H, 2012).
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Aggregate Consumption in Malaysia , Journal of Islamic Economics,
Banking and Finance, Vol. 9 No. 1, Jan - Mar 2013.
4. Firdaus , Muhammad,& Beik, Irfan Syauqi, & Irawan , Tonny, & Juanda

م201٦  ابريل-  هـ١٤٣٧  جمادي الآخرة-) دولة قطر4( العدد

5. Hsiao C., Analysis of panel Data, Cambridge University Press,

Cambridge, 2003. ;

6. Klevmarken, N. A., Panel Studies: What can we learn from them?

Introduction, European Economic Review, 33, 1989.

7. IBRAHIM، PATMAWATI BTE HJ.(May 2006)، ECONOMIC ROLE

OF ZAKAT IN REDUCING INCOME INEQUALITY AND

POVERTY IN SELANGOR. Ph.D، Universiti Putra Malaysia،
Economics and Management.

8. Kahf, Monzer, Zakat: Unresolved Issues in the Contemporary

Fiqh, Journal of Islamic Economics, Vol. 2, No. 1. ,(January, 1989) , pp,

1–22, p.18.

9. Kuznets, S., "Economic Growth & income Inequality", The

American Economic Review, vol. xlv, No.1, March 1955, pp. 1-27.

10. Shirazi, Nasim, Integrating Zakat & Waqf into the Poverty

Reduction Strategy, Islamic Economic Studies Vol. 22, No.1, (May,
2014) PP. 79-108.

11. Torres-Reyna, Ocsar, Panel Data Analysis Fixed and Random

4

6

Q5\Q1
8

10

12

Effects using Stata (v. 4.2) ,Princeton University, (December 2007).
http://dss.princeton.edu/training/
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ادلالحق
الشكل رقم ( :)2تطور قيم معامل جيين يف البلدان زلل الدراسة ()2013-1990
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2010

2005

2000
السنوات

1995

1990
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1,5

شكل رقم ( :)4متوسط التغًن يف معامل جيين )(2013-1990

1
0,5
متوسط تغًن جيين

0
-0,5
-1
-1,5
-2
ماليزيا

اندونيسيا

باكستان

اليمن

السودان

األردن

الكويت

1,2

1,02

-0,45

-0,52

-0,62

-1

-1,94

-2,5
متوسط تغًن جيين

ادلصدر :من إعداد الباحثُت
جدول رقم ( :)3بيانات معامل ( )Giniومؤشرات دتركز الدخول يف الدول زلل الدراسة.
الدولة
اليمن

ماليزيا

اندونيسيا

الكويت

باكستان
السودان

األردن

السنة
1992
2000
2008
1992
2000
2012
1990
2002
2013
1990
2000
1990
2001
2008
1990
2000
2009
1990
2001
2012

Gini
)(%
39.3
34.4
37.4
47.65
47.9

Q1
)(%
6.15
7.3

Q5
)(%
46.06
42

Q5/Q1
)(%
7.49
5.8

\Inc.1
Con.0
0
0
0
1
0

\H.1
P.0
1
1
0
0
0

\Cross1
Net0
0
0
1
1
1

المصدر

**UND
علي عبد القادر
**UND-NEW
*** WB
11.3
53.12
4.7
**UND-NEW
ميزانية االسرة ماليزيا
n
1
1
9.53
48.6
5.1
43.1
2112
*UND
1
0
0
4.14
38.83
9.39
29.2
*UND
0
0
0
5.15
43.3
8.4
33.87
جهاز االحصاء
0
0
0
48.5
41.3
االندونيسي
مسح الدخل واإلنفاق –
n
1
0
32.84
الكويت
مسح الدخل واإلنفاق –
n
1
0
30.9
الكويت
*UND
0
1
0
5.98
48.94
8.18
36.8
*** WB
1
0
0
4.27
40.07
9.39
30.39
**UND-NEW
1
0
0
30
1
0
1
51.21
هشام حسن
1
0
1
43.37
هشام حسن
**UND-NEW
1
0
0
34.4
0
0
0
5.21
43.4
8.3
40.7
على عبدالقادر
قاعدة بيانات دينجر
0
1
0
5.95
36.5
واسكوبير
***WB
n
n
0
35.43
(الفرد) ( ,P.: Personاﻷسرة) ( ,H.: Householdاالستهالؾ) ( ,Con.: Consumptionالدخل) Inc.: Income

ادلصادر:

 http://data.un.org/Default.aspx .قاعدة بيانات األمم ادلتحدة  *UND:
 **UND-NEW: Milanovic, Branko. DESCRIPTION OF ALL THE GINIS DATASET,
New York: at Luxembourg Income Study, version Autumn 2014.
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 http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/index.htm?3موقع بيانات البنك الدويل *** WB :
 قاعدة بيانات دينغر واسكوبًنDeininger, Klaus and Lyn Squire, "A New Data Set Measuring Income :
Inequality", The World Bank Economic Review, 10(3): 565-91, 1996.
 على عبد القادر :اجتاىات اإلنفاق يف الدول العربيةٖ ،ترير :رياض بن جليلي ،سليلة اجتماعات ا٠ترباء (ب) ،ا١تعهد العريب للتخطيط ،الكﻮيت ،ع ،19
(مايﻮ .)2006
 ىشام حسن :كفقان لبيانات جيٍت اليت استنتجها كاعتمد عليها د .ىشاـ ٤تمد حين يف مقالتو بعنﻮاف:
Cointegration growth, poverty and inequality in Sudan, MPRA, Paper No. 36651, posted 15.
(February 2012), P.P. 20:59, UTC.
 مسح الدخل واالنفاق العائلي  ،2000/99االدارة العامة لالحصاء ،الكﻮيت .كﺗقيس جيٍت أعاله ﺗفاكت اإلنفاؽ لألسر الكﻮيتية فقط.
 ميزانية األسرة ادلاليزية:2012 ،2009 ،

MALAYSIAREPORT ON HOUSEHOLD EXPENDITURE

SURVEY, DEPARTMENT OF STATISTICS, MALAYSI, 2009, 2012.
http://www.statistics.gov.my/portal/download_household/files/household/2009/Table1.pdf

 جهاز اإلحصاء االندونيسي :

http://www.bps.go.id/eng/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=05&notab=21

جدول رقم ( :)4بيانات حصيلة الزكاة في الدول محل الدراسة
الدولة

السنة

19389689
20449639
35783996
10372497.97
12635006.74
18136520.75
138318249
98725713.96
29175764.25
30233599.38
79437489.68
348527976.1
14334835.85
23774114.5
56712791.24
10905940.14
63211993.48
114108053.3
52894995.8
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1991
2000
السودان
2012
المتوسط
1991
2000
اليمن
2012
المتوسط
2003
2004
األردن
2006
المتوسط
1991/90
2000/99
باكستان
2012/11
المتوسط
1992
2000
ماليزيا
2011
المتوسط
1992
2000
الكويت
2012
المتوسط
2003
2008
اندونيسيا
2012
المتوسط
المتوسط لجميع الدول

إيرادات الزكاة بالجاري
(ألف عملة محلية)
574
119,062
807,800
73,890.4
448,673
2443,000
11988,000
2,802,670
6,993
8,782
14,229
9,272
2798,000
4413,000
3938,000
4,191,344
72,000
258,690
1641,100
579,010
2,390
5,028
30,419.05
7,646.908
85,280,000
920,000,000
2200000000
496,300,000

 (%GDPمعدل الزكاة
الجاري
0.16
0.35
0.44
0.31
0.256
0.139
0.17
0.169
0.097
0.109
0.133
0.11
0.21
0.107
0.02
0.089
0.044
0.07
0.186
0.088
0.041
0.043
0.059
0.047
0.0042
0.0186
0.0267
0.0126
0.083

معدل نمو الزكاة
بالجاري ()%
106.47
11.27
62.39
43.9
28.9
8.77
3.45
18.07
5.2
25.6
46.5
22
8.49
-32.23
0.59
1.94
15.57
32.32
19.86
18.05
47.39
17.34
9.97
1339
24.7
24.32
27.24
35.9

إيرادات الزكاة بالثابت
(دوالر)5002 ،
23186340.81
86034049.15
149486871.2

م201٦  ابريل-  هـ١٤٣٧  جمادي الآخرة-) دولة قطر4( العدد

 كمؤشر للتفاوت يف التوزيع – الصيغة نصف اللوغاردتيةGini( )2013-1990(  نتائج تقدير أثر الزكاة على توزيع الدخل:)5( جدول
Gini )%(
Log)Z (

Log)Gdp_capita(
)Log)Gdp_capita((2

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

-.391691
( -0.70)

-7.95784
( -1.61)

.1878171
( 0.32)

-4.51487
( -0.84)

-3.42810
( -0.64)

-3.96956
( -0.53)

-6.37891
( -0.82)
6.269156

20.74764

-4.24899

25.27855

9.147406

8.483647

14.19802

( 4.06)****

( -0.25)

(4.81)****

( 0.48)

( 0.45)

( 0.61)

( 0.25)

-1.27628

-.863448

-1.54347

-1.2357

-1.04385

-1.53811

-1.40436

( 4.01)****

( -2.16)**

(-4.8)****

(-2.64)****

(-2.01)**

( -2.79)***

( -2.30)**

Income vs consumption

9.749005
(10.39)****

9.036522
( 8.73)****

8.90031
( 8.66)****

8.631943
( 7.99)****

8.155425
( 6.96)****

3.874413
( 1.82)*

1.8698
( 0.92)

Household vs person

-.1950728
( -0.19)

-.176162
( -0.18)

-.009941
( -0.01)

-.010817
( -0.01)

-.149215
( -0.15)

.2901516
( 0.25)

.8203809
( 0.67)

1.043424

.6329984

.470854

.655589

.9824457

( 1.52)

( 0.86)

( 0.65)

( 0.65)

( 0.93)

.0322712

.0252317

.0277651

.0258786

-.001696

( 1.72)*

( 1.28)

Log)Z(*Log)Gdp_capita(
Inflation)%(
Openness)%(

( 1.38)

( 0.35)

(-0.02)

.0145402
( 0.86)

.0395734
( 2.11)**

.0535537
( 2.35)**

-.340287
( -1.83)*

-.511395
( -2.56)**

Education_spend )%(

-.264395

Health_ spend )%(

( -0.69)

Constant

-40.5241

118.9116

-69.7241 (-

33.01668

28.23541

2.163184

55.94574

( -1.84)*

( 1.013)

2.77)***

( 0.28)

( 0.24)

( 0.01)

( 0.35)

N. of obs

61

61

61

61

61

38

37

N. of groups

7

7

7

7

7

7

7

8.714286

8.714286

8.714286

8.714286

8.714286

5.428571

5.285714

Avg
Max
Prob > chi2

.%0.1 من

15

15

15

15

15

9

9

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000
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العدد ( )4دولة قطر -جمادي الآخرة  ١٤٣٧هـ  -ابريل 201٦م

جدول ( :)6نتائج تقدير أثر الزكاة على توزيع الدخل ( Q1( )2013-1990كمؤشر للتفاوت يف التوزيع):
()7

()6

()5

()4

()3

()2

()1

4.17e-08

1.12e-08

1.06e-08

7.38e-09

1.06e-08

7.61e-09

6.63e-09

Z

****)(3.93

**)(2.19

**)(2.12

*)(1.85

**)(2.17

*)(1.94

***)(3.47

-.0013735

-.0005549

-.000466

-.000453

-.000435

8.84652

-.000563

Gdp_ capita

***)(-2.61

)(-0.8

)(-0.96

)(-0.93

)(-0.9

)(-0.87

2.57e-10

1.36e-08

1.62e-08

-1.97e-08

9.61e-09

-2.58e-08

)(0.0

)(0.13

)(0.15

)(-0.22

)(0.09

)(-0.29

-11.69025

-2.093082

(Q1)%

***)(-5.8
Gdp_ capita2

-2.10054

-1.83600

-2.09467

-1.83223

-1.83467

Income vs

****)(-4.91

****)(-3.73

****)(-3.86

***)(-4.07

****)(-3.87

****)(-4.11

****)(-4.13

consumption

-.778469

-.7465278

-.698507

-.782459

-.701901

-.792639

-.787011

Household vs

)(-1.62

**)(-2.06

**)(-2.46

***)(-3.1

**)(-2.55

***)(-3.28

***)(-3.26

person

-2.95e-12

-8.92e-13

-9.76e-13

-9.51e-13

*)(-1.69

)(-0.67

)(-0.79

-.033163

.0027718

.0024876

-.000135

)(0.1

)(-0.01

**)(-2.23

)(0.12

.0921425

.0024197

***)(3.39

Z*Gdp_capita

)(-0.77
(Inflation )%
(Openness )%

)(0.25

-.0111428

Education

)(-0.22

(_spend)%

-1.096435

_Health

****)(-3.53

(spend)%

6.87771

8.339807

8.419173

8.706215

8.414639

8.671289

8.84652

***)(5.97

****)(12.12

****)(12.16

****)(12.66

****)(13.1

****)(13.53

****)(33.51

17

26

26

26

26

26

26

N. of obs

5

5

5

5

5

5

5

N. of groups

3.4

5.2

5.2

5.2

5.2

5.2

5.2

5

9

9

9

9

9

9

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

مالحظة  : **** ،*** ،** ، * :ﺗدؿ على أف ا١تتغَت معنﻮم مع كجﻮد خطأ أقل من ،%1 ،%5 ،%10 :أقل

Constant

Avg
Max
Prob > chi2

من .%0.1
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:) كمؤشر للتفاوتQ5( )2013-1990(  نتائج تقدير أثر الزكاة على توزيع الدخل:)7( جدول
Q5)%(
Z
Gdp_ capita

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

-9.53e-09

1.17e-08

2.34e-08

1.15e-08

2.34e-08

1.77e-08

-5.60e-08

(-1.04)

(0.99)

(1.38)

(0.96)

(1.38)

(0.89)

(-1.46)

.001004

.0053941

.0052531

.0054958

.005372

.005345

.0046144

(1.57)
Gdp_ capita2
Income vs

4.105926

(2.86)***

(2.76)***

(2.9)***

(2.82)***

(2.5)**

(1.94)*

-7.43e-07

-5.69e-07

-7.60e-07

-5.86e-07

-5.14e-07

-7.58e-07

(-2.42)**

(-1.43)

(-2.47)**

(-1.54)

(-1.14)

(-1.38)

4.220687

2.789808

4.136487

2.654451

3.410886

25.19606

consumption

(1.7)

(1.93)*

(1.1)

(1.88)*

(1.04)

(1.3)

(2.35)**

Household vs

-.028133

1.066481

1.441685

1.217662

1.638242

1.666218

3.121606

(-0.03)

(0.93)

(1.23)

(0.99)

person

-4.14e-12

Z* Gdp_ capita

(-0.87)
Inflation )%(

(1.31)

(1.1)

(1.48)

-4.27e-12

-4.37e-12

9.54e-12

(-0.9)

(-0.78)

(1.23)

-.033074

-.043728

-.036255

.0284298

(-0.36)

(-0.47)

Openness)%(

(-0.39)

(0.31)

-.0150739

-.113114

(-0.31)

(-0.98)
-.3568262

Education

(-1.45)

_spend)%(

-.0646562

Health_

(-0.05)

spend)%(
Constant

42.95327

37.4446

36.69991

37.60046

36.89971

37.91865

51.43365

(38.8)****

(15.28)****

(14.83)****

(15.02)****

(14.6)****

(11.49)****

(1.37)****

N. of obs

30

30

30

30

30

30

20

N. of groups

5

5

5

5

5

5

5

Avg

6

6

6

6

6

6

4

Max

9

9

9

9

9

9

7

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

Prob > chi2

.%0.1 من
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