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استثمار خراج الوقف وصناديق الزكاة في
تمويل مشروع مؤسسة مصغرة لكل أسرة

(((

د شعيب شنوف
مدير خمرب م�ستقبل االقت�صاد اجلزائري خارج املحروقات،جامعة بومردا�س
(�س ّلم البحث للن�شر يف 2014 /8 / 16م  ،واعتمد للن�شر يف 2014 / 9/1م)

ب�سم الله الرحمن الرحيم
الملخص

نهدف من خالل هذه الورقة البحثية اىل ابراز دور الوقف و�صناديق الزكاة يف متويل امل�شروعات املتو�سطة
وال�صغرية ،وماذا من خالل طرح جملة من الت�سا�ؤالت �أهمها ماذا ميكن �أن نعمل ب�أموال الوقف و�صناديق
الزكاة؟ وكيف ميكن ا�ستغالل وتوجيه هذه الأموال؟ ولالجاية على الإ�شكالية مت ا�ستعمال املنهج الو�صف
التحليلي،وتكمن �أهمية هذه الدرا�سة يف �أهمية اال�ستثمار االجتماعي من خالل �أموال الوقف،ومت معاجلة
املو�ضوع بغية حتقيق احلركية االقت�صادية عن طريق اال�ستغالل الأمثل للوقف،وخل�صت الدرا�سة اىل
جملة من النتائج والتو�صيات �أهمها �ضرورة ا�ستغالل �أموال الوقف و�صناديق الزكاة يف تقلي�ص البطالة
والق�ضاء على الفقر يف املجتمع.
الكلمات الدالة :الوقف،الزكاة،اال�ستثمار،امل�شاريع ،التنمية،امل�ؤ�س�سة.

((( امل�شروع يبد�أ بالأ�سر التي تدخل �ضمن الأ�صناف الثمانية التي ت�ستحق الزكاة.
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Abstract:
Waqf is one of the most important institutions in the Islamic religion. Waqf has
many dimensions, religious, social, economic, cultural and humanitarian. This
research aims to study the role of the institution of waqf in PME,
The role of this paper is to show the role of Waqf and zakat’s funds in the financing
of small and middle projects. The problematic of the study is what can we do with
the Waqf and zakat’s funds? How to use and oriented it to investment projects.
We used the descriptive and analysis methodology. The importance of this study
results in the importance of social investment through Waqf and Zakat funds. We
treated this problem for the aim of dynamic economy realization. At the end of this
study we came to a number of results such as the needs to invest Wakf and Zakat’s
funds in different projects to reduce the employment and fighting misery.
Key words: Waqf, Zakat’s funds, investment, projects. Development, company

مقدمة

كانت والزالت املجتمعات ت�سعى �إىل حتقيق النمو والتنمية من �أجل احل�صول على م�ستويات مرغوب فيها
من حيث التطور االقت�صادي واالجتماعي ،وخا�صة تلك املجتمعات امل�صنفة �ضمن الدول النا�شئة،ويف
هذا الإطار وقع جدل حاد حول املفاهيم احلديثة لر�أ�س املال،العمل ،اال�ستثمار والتنمية وكيف ميكن
تعوي�ض اال�ستثمار املايل بالإرادة احل�ضارية و االمكان احل�ضاري مثل االرادة التي فر�ضت الزكاة على
الأغنياء ومنحها للفقراء،وازداد النقا�ش حدة حول الكيفية املثلى ال�ستغالل �أموال الزكاة،هل يتم توزيعها
على م�ستحقها �أم يتم توظيفها �أو ا�ستثمارها� ،أو تقدميها يف �شكل قرو�ض ح�سنة
وما يالحظ بالن�سبة للبلدان اال�سالمية يف حماوالتها التنموية،التي حاولت تقليد الأفكار دون الو�سائل
و�سارعت �إىل توفري ر�ؤو�س الأموال من اخلارج �أنها مل ت�صل �إىل حتقيق النتيجة املرغوب فيها ،وهذا
راجع �إىل اعتماد اال�ستثمار املايل كو�سيلة يف عملية التنمية و�إهمال علماء االقت�صاد ملدلول املعادلة
االجتماعي والرتاكيب الذهنية،متجاهلني يف ذلك ب�أن الأفكار لي�ست من طبيعتها احلياد وقد دلت درا�سات
جتريبية �أجريت يف بع�ض الدول على �أنه حلل �أي معادلة اقت�صادية يجب �أن ي�ؤخذ بعني االعتبار ومنذ
البداية مدلول املعادلة االجتماعية،ففي الوقت الذي كان يعترب فيه مفهوم االقت�صادي عند حمور ال�صناعة
ركيزة �أ�سا�سية يف احلياة االقت�صادية واالجتماعية وقانونا جوهريا لتنظيمها،ظل عندنا على عك�س من
ذلك،فلم ن�ضع نظرية اقت�صادية خا�صة وباتت النخبة املثقفة يف امليدان االقت�صادي عندنا مقلدة للأفكار و
تقف موقف اختيار وتف�ضيل بني مادية مارك�س وليربالية �آدم �سميث ليبقى التخلف م�ستمرا بل متزايدا
يف بع�ض البلدان.ولو تدبر الأهل االخت�صا�ص يف الن�شاط االقت�صادي لوجدوا �أنه لي�س بناء م�صانع
وت�شييد بنوك فح�سب،بل قبل ذلك ت�شييد الإن�سان وبناء �سلوكه اجلديد.
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المبحث األول  :االطار النظري للدراسة والدراسات السابقة

�أوال :حكمة اجلماهري يف �إ�صالح االقت�صاد :يرى بع�ض اخلرباء ان م�شاركة اجلماهري يف �صنع
القرار االقت�صادي هي طريق �أي تقدم،ومع ذلك يجب معرفة متى يكون ر�أي العامة من غري املخت�صني �أكرث
�صوابا ودقة من ر�أي اخلرباء واجلواب العلمي على هذا ال�س�ؤال هو يف �أغلب احلاالت �إال ما ندر منها،
ولذلك ف�إن اال�ستخفاف بر�أي النا�س ،والتقليل من �ش�أنه عندنا،وخ�صو�صا تلك املجموعات من النا�س ممن
يعتقدون �أنهم من عباقرة العقول �أو من النخبة الذكية و املثقفة يف امليدان االقت�صادي والتي وقفت موقف
اختيار وتف�ضيل بني مادية مارك�س وليربالية �أدم �سميث،يكون بحد ذاته مكمن �سقوطهم.
(((
يقول روبرت لورن�س((( عن كتاب مهم �صدر يف الواليات املتحدة الأمريكية بعنوان حكمة اجلماهري
�،The Wisdom of Crowdsأنه ي�ؤكد بالدليل العلمي والإح�صائي �أن �أغلب ر�أي اجلماهري �أكرث �صواب
ودقة من ر�أي اخلرباء واملخت�صني،خ�صو�صا �إذا ما ترك الفرد ليت�صرف بعفوية،وذلك وفق �ضمريه
وب�صريته من دون تدخل وت�أثري خارجي.
و ميكن القول �أن �أفكار الكاتب جيم�س �سورفايكي تلتقي مع �أفكار االقت�صادي جيم�س بيوكانان الفائز
بجائزة نوبل عام  1986عن م�ؤلفاته يف نظرية االختيار العام ( )Public Choiceوعن كيفية دمج
هذا االختيار يف �سياق العملية ال�سيا�سية،ويقول بيوكانان �إنه �إذا ُتركت احلرية للأفراد لكي يقوموا
بخياراتهم االقت�صادية يف �شكل تطوعي من �أجل الو�صول �إىل منافع م�شرتكة بينهم،ف�إن الالعبني يف
احلظرية ال�سيا�سية �سيقومون بت�أدية عملهم بالطريقة نف�سها ،ولكنه ي�ؤكد �أن للعمليتني االقت�صادية
(((
وال�سيا�سية قواعد نظامية ال بد للجميع من احرتامها.
و�إذا مل تقم احلكومات بفهم �آلية التفاعل مع النا�س يف حكمتهم وحرية االختيار الطوعي لهم،ف�إنها تك�سر
تلك القواعد وت�سمح لفو�ضى ال�سوق يف ال�سيطرة على الفعل االقت�صادي،والنتيجة امل�ؤكدة �ستكون حتما
خ�سارة فادحة يف االقت�صاد�،إن مفاهيم احلكم الرا�شد،هي القواعد املطلوب توافرها ل�ضمان ا�ستمرار �آلية
(((
�صنع القرار على �أف�ضل وجه ممكن،ومن دون ت�شنج �أو ت�سلط

 .1م�شكلة الدرا�سة :The problem of the study:ميكن طرح ال�س�ؤال التايل،ك�إ�شكالية لهذه الورقة:
�صناديق الوقف والزكاة ما العمل؟ هل يوجه �إىل اال�ستهالك �أم لال�ستثمار؟ و �أي ا�ستثمار؟ وماهي
الأولويات داخل كل قطاع؟ ماذا نعمل ب�أموال الوقف والزكاة؟ هل ب�إمكاننا �إن�شاء م�ؤ�س�سة م�صغرة لكل
�أ�سرة الأ�سر التي تدخل يف اطار الأ�صناف التي لها حق الزكاة؟ ماهي �أنوع امل�ؤ�س�سات التي ميكن خلقها؟
و ماهي جماالت اال�ستثمار املمكنة؟ و ملاذا امل�شروعات ال�صغرية و املتو�سطة ؟كيف يتم قيا�س مقدار زكاة
املال وبيان توزيعها على م�صارفها املختلفة والإف�صاح عن ذلك طبقا ملحا�سبة الزكاة ؟
(((�أ�ستاذ علم االقت�صاد بجامعة هارفارد و�أحد �أع�ضاء اللجنة االقت�صادية للرئي�س الأمريكي ال�سابق بيل كلينتون
((( 2004,(((James Surowiecki, The Wisdom of Crowds is a book, originally published, USA
((( . °n ,8.Vol,1977 ,Buchanan James, the Creation of Public Choice Theory, Economic Insights, Dallas
(((  9147550= http://www.startimes.com/?tمقال بعنوان :لإ�صالح االقت�صاد ا�ست�شر اجلماهري ال النخبة ،خالد حممد �شاهني
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 2ـ فر�ضية الدرا�سة  :Hypotheseبعد التجميع التمهيدي للمعلومات التي نعتقد �أنها ترتبط
باملو�ضوع،قمنا ب�صياغة فر�ضية حمددة نعتربها الأكرث احتماال للإجابة عن الأ�سئلة املطروحة.
ـ ا�ستغالل �أموال الوقف و�صناديق الزكاة لتحقيق احلركية االقت�صادية و التي لي�ست هي هذه النظرية �أو
تلك اخلا�صة بعلم االقت�صاد،بل هي مرتبطة بجوهر اجتماعي معني.
 3ـ �أهمية و�أهداف الدرا�سة :Importance and objectives of the study :تكمن �أهمية البحث يف
�أهمية اال�ستثمار االجتماعي والدور الذي ميكن �أن ي�ساهم به من خالل ا�ستغالل �أموال الوقف و�صناديق
الزكاة ،ودور العن�صر الب�شري وجوانبه النف�سية والفكرية يف املنظومة االقت�صادية و�إبراز الدور الذي
تلعبه امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة يف عملية التنمية.كما نهدف اىل حتقيق بع�ض �أهداف امل�ؤمتر
وهي كيفية توظيف خراج الأوقاف يف جماالت جديدة وغري تقليدية تهم �شرائح كبرية من �أبناء املجتمع
اجلزائري كالتعليم وال�صحة وغريها من الأعمال النفعية غري التقليدية ما يجعل اال�ستفادة منها �أكرث
جدوى ويف اطار االهتمام بامل�س�ؤولية االجتماعية اال�ستفادة من فقه الزكاة يف �إدارة الوقف وت�أثري ذلك
على تنمية ناجت الأوقاف.
 4ـ منهج و�أدوات الدرا�سة  Methodology of the studyملعاجلة مو�ضوع البحث والإجابة عن
الإ�شكالية املطروحة،ن�ستخدم املناهج املتخذة يف البحوث االقت�صادية ب�صفة عامة،بحيث اعتمدنا على
املنهج الو�صفي،التحليلي ،واملالحظة باعتبارها مادة خام �سواء لإثبات �أو نفي الفر�ضية التي قدمناها
�سابقا.كما قمنا مب�سح مكتبي للعديد من الدرا�سات والأبحاث التي تناولت املو�ضوع ب�شكل �أو ب�آخر.
 5ـ الدرا�سات ال�سابقة :ح�سب علم الباحث مت تناول العديد من الدرا�سات يف هذا امليدان ،ميكن
ذكرها بع�ضها:درا�سة �أ�سامة عبد املجيد العاين ،دور الوقف يف متويل امل�شاريع ال�صغرية ،اجلامعة
اال�سالمية،بغداد،العراق.درا�سة عبد اللطيف ال�صريخ،دور الوقف اال�سالمي يف تنمية القدرات
التكنولوجية ،ر�سالة ماج�ستري،الأمانة العامة للأوقاف،الكويت .درا�سة �أحمد بن عبد العزيز احلداد،
دور الوقف يف العملية التنموية وعالقته مب�ؤ�س�سات النفع العام ،دائرة الأوقاف وال�ش�ؤون اال�سالمية
بدبي،االمارات العربية املتحدة.درا�سة ح�سني عبد املطلب الأ�سرج ،دور ال�صناديق الوقفية يف التنمية،
وزارة التجارة وال�صناعة امل�صرية.القاهرة،م�صر.درا�سة رحيم ح�سني و زنكري ميلود،التمويل الريفي
الأ�صغر �أيّ دور لل�صناديق الوقفية يف مكافحة البطالة والفقر يف الريف املغاربي؟خمرب الدرا�سات
والبحوث يف التنمية الريفية،كلية العلوم االقت�صادية والتجارية وعلوم الت�سيري جامعة حممد الب�شري
الإبراهيمي برج بوعريريج ،اجلزائر.درا�سة من�صور �سليم هاين،الوقف ودوره يف التنمية االجتماعية.
امل�ؤمتر الثاين للأوقاف باململكة العربية ال�سعودية،ال�صيغ التمويلية والروى امل�ستقبلية.
 6ـ اطار و حدود الدرا�سة :ال نتناول من خالل هذه الدرا�سة اجلوانب الفقهية واال�صطالحية خلراج
الوقف والزكاة ،لأنها �أمور مف�صول فيها من طرف الفقهاء و�أهل االخت�صا�ص .لكن نحاول اال�شارة
اىل �أنه من الثابت بعد كل درا�سة وبحث �أن م�شكلة تعاملنا مع �صيغ التمويل الإ�سالمي لي�ست م�شكلة
معلومات ناق�صة،فقد تراكم كم �ضخم من املعلومات والدرا�سات من خالل املتلتقيات،امل�ؤمترات،الندوات
والأيام الدرا�سية يف خمتلف جامعات البلدان الواقعة على حمور طنجاــجاكرتا،وال هي م�شكلة تنب�ؤات
م�ستقبلية�،إن امل�شكلة احلقيقية تكمن يف كيفية توظيف ح�صيلة املعلومات املرتاكمة والدرا�سات
امل�ستقبلية،من �أجل التو�صل �إىل خمططات بعيدة املدى،وخلدمة �سيا�سات التنمية وحتقيق احلركية
80

املجلد ( )١ـ العدد ( )١ـ الدوحة  ١٤٣٥هـ ـ ٢٠١٤م

االقت�صادية املطلوبة .فاملق�صود هو اخلروج بق�ضية االقت�صاد اال�سالمي وم�ستقبل التعامل معه،من فلك
االخت�صا�ص واالخت�صا�صيني والنزول بالق�ضية ل�صانعي القرارات االقت�صادية وال�سيا�سية.

المبحث الثاني :مشروع مؤسسة مصغرة لكل أسرة ..
تحت غطاء اقتصاد السوق االجتماعي

�أوال ـ امل�ؤ�س�سات ال�صغرية والقطاع اخلا�ص :ميكن القول �أن القطاع اخلا�ص من خالل هذا امل�شروع
هو يف حاجة �إىل �أ�سواق ذات حجم منا�سب لتطوير قدراته التناف�سية وتعزيز مكانته يف الأ�سواق الوطنية
اخلا�صة،وذلك
و الدولية وهو ما يح ّتم موا�صلة العمل لرفع العراقيل التي حتول دون تطوير امل�ؤ�س�سات
ّ
بتوفري البنية الأ�سا�سية من و�سائل ات�صال متعددة الو�سائط وتكنولوجيات حديثة و�إدخال �أكرث
مرونة على االجراءات الإدارية،والتوجه قدر الإمكان نحو اعتبار امل�ؤ�س�سة ال�صغرية واملتو�سطة �ضمن
(((
امل�شروعات اال�سرتاتيجية التي تن�شط داخلها
�ضرورة و�ضع �إ�سرتاتيجية وطنية متفق عليها ما بني القائمني على �صناديق الزكاة والقطاع اخلا�ص،
لتحديد �أّهداف امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة التي يتم ان�شا�ؤها من خالل هذا امل�شروع،وذلك يف
�إطار تكاملي مع مدخالت واجتاهات النمو يف القطاعات الإنتاجية الأخرى للبالد مثل قطاع اخلدمات
وقطاع التعليم وتنمية املوارد الب�شرية وبرامج تطوير البنى الأ�سا�سية وغريها لتعظيم اال�ستفادة من
امل�شروع،كما يتوجب تعزيز دور م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص وتنمية قدراتها و�إعطا�ؤها ما يكفي من الدعم
التي ت�ستطيع من خاللها بلورة وتوجيه الدور القيادي املن�شود للقطاع اخلا�ص يف عملية التنمية عموما
(((
و اجناح امل�شروع خ�صو�صا
 1ـ�أهمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية:متثل امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة حجما ال ي�ستهان به يف
اقت�صاديات الدول املتقدمة والنا�شئة على ال�سواء كما �أنها كانت طريق النمو يف معظم الدول املتقدمة
الآن �سواء يف �أمريكا �أو اليابان �أو حتى يف بلدان �إيطاليا �أو املك�سيك،و�إن كانت التجربة يف هذه البلدان
خمتلفة من حيث التطبيق عن جتربة البلدان النامية،ففي البلدان املتقدمة تلقى هذه امل�شروعات الدعم
و�سهولة الإجراءات من قبل احلكومات كما جتد الدعم �أي�ضا من ال�صناعات الكبرية وال�شركات متعددة
اجلن�سيات،مما �أوجد نوعا من التكامل الر�أ�سي �أو الأفقي بني هذه امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة،ولكن
جتربة الدول النا�شئ تعاين من جمموعة من املعوقات والتي ي�أتي على ر�أ�سها التمويل والتدريب
والت�سويق وقد حظيت امل�ؤ�س�سات ال�صغرية باهتمام البحوث والدرا�سات وكانت �أحد �أهم العالجات
(((
املطروحة لعالج م�شكلتي الفقر والبطالة يف معظم البلدان النا�شئ.
 2ـ ملاذا امل�ؤ�س�سات ال�صغرية :تلعب امل�ؤ�س�سات ال�صغرية دورا مهما ورئي�سيا يف ا�سرتاتيجيات التنمية
االقت�صادية يف معظم دول العامل ومتثل جزءا كبريا من قطاع الإنتاج يف خمتلف الدول �سواءا املتقدمة
((( الندوة الإقليمي حول دور القطاع اخلا�ص يف التنمية االقت�صادية واالندماج املغاربي،توفيق بكار،،تون�س ،يومي 28ــ 29نوفمرب،2007
(((دور القطاع اخلا�ص يف التنمية االقت�صادية�،سعيد بانعيمون،،لعدد  24 ،1232نوفمربــت�شرين الثاين  ،2005املو�ضوع،حمور االقت�صاد �ص 25
23471=26sep.net/newsweekarticle.php?sid.http://www

(((دور ال�صناعات ال�صغرية واملتو�سطة يف معاجلة م�شكلة البطالة بني ال�شباب يف الدول العربية،عبد العزيز خميمر،،النا�شر:املنظمة العربية للتنمية الإدارية القاهرة2000،
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�أو النا�شئة ،وتويل دوال عديدة اهتماما خا�صا بها،فعلى �سبيل املثال الهند تعد ال�صناعات ال�صغرية مفتاح
التنمية وقد �أولتها الدولة دعما متميزا حتى �أطلق عليها باالبن املدلل للحكومة ،وفيما يلي �أهم املنافع
للم�ؤ�س�سات ال�صغرية:
•توفري فر�ص عمل وبكلفة ا�ستثمارية منخف�ضة وذلك لطبيعة الفن الإنتاجي امل�ستخدم حيث �أ�سلوب
الإنتاج كثيف العمل خفيف ر�أ�س املال،ف�ضال عن توا�ضع م�ؤهالت العمالة املطلوبة مما يعزز دورها
يف امت�صا�ص البطالة.
•تغطية الطلب املحلي على املنتجات التي ي�صعب �إقامة �صناعات كبرية لإنتاجها ل�ضيق نطاق ال�سوق
املحلية نتيجة النخفا�ض ن�صيب الفرد من الدخل الوطني �أو ملحدودية حجم الرتاكم الر�أ�سمايل.
توفري العملة ال�صعبة من خالل تعوي�ض اال�سترياد وامل�ساهمة يف الت�صدير يف �أحيان كثرية،تعظيم
اال�ستفادة من اخلامات املحلية امل�ساهمة يف حتقيق �إ�سرتاتيجية التنمية ال�سكانية لكونها تت�سم
باملرونة يف التوطن.ا�ستخدام التكنولوجية،امل�ساهمة يف تلبية بع�ض من احتياجات ال�صناعات
الكبرية �سواءا باملواد الأولية �أو االحتياطية،ن�شر القيم ال�صناعية االيجابية يف املجتمع من خالل
تنمية وتطوير املهارات لبع�ض احلرف واملهارات.
 3ـ م�شروع م�ؤ�س�سة م�صغرة لكل �أ�سرة القابلية للتطبيق :تركز هذه الدرا�سة على ان�شاء م�ؤ�س�سات
م�صغرة للأ�سر التي تدخل �ضمن الأ�صناف الثمانية للزكاة وبعدها ميكن تعميمها اىل �أ�صناف �أخرى مع
ادخال �صيغ متويل �أخرى �أي�ضا.على اعتبار �أن ال�صناعات ال�صغرية واملتو�سطة حتظى يف الوقت الراهن
باهتمام خمططي ال�سيا�سات االقت�صادية واالجتماعية يف خمتلف دول العامل،وذلك انطالقا من الدور
احليوي لهذه ال�صناعات يف حتقيق الأهداف االقت�صادية واالجتماعية للجزائر،وت�ؤكد جتارب العديد
من الدول،مثل اليابان وال�صني والهند والواليات املتحدة الأمريكية و�أملانيا وفرن�سا و�إيطاليا وغريها
من الدول الأوربية والآ�سيوية �أن دعم وت�شجيع امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة،قد حقق نقلة نوعية
ملحوظة على امل�ستويني االقت�صادي واالجتماعي بهذه الدول،فال�صناعات ال�صغرية واملتو�سطة بطبيعتها
ال حتتاج �إىل ر�ؤو�س �أموال �ضخمة �أو تقنيات معقدة،مما يجعل تخ�ص�صها يف جمال حمدد وال�سيطرة
عليه �أمر يف متناول و�ضعي ال�سيا�سات االقت�صادية واالجتماعية(((.
ال�شك يف �أن دعم وتعزيز دور ال�صناعات ال�صغرية واملتو�سطة يف �إر�ساء ركائز التنمية االقت�صادية
واالجتماعية يف البلدان العربية عموما و يف اجلزائر خ�صو�صا و�إجناز هذه امل�شروعات لأهدافها
الرئي�سية يف جمال التوظيف وا�ستيعاب ن�سبة كبرية من اليد العاملة مب�ستوياتها املختلفة،واحلد من
ظاهرتي البطالة والفقر يف املجتمع واحلد من م�شكلة ال�شباب الهارب من الوطن�،أمر يتطلب التعرف
على واقع هذه امل�ؤ�س�سات ال�صغرية من حيث الأدوار التي ت�ؤديها والتحديات التي تواجهها والدرو�س
(((1
امل�ستفادة من ممار�ستها والتجارب الناجحة.
من هذا املنطلق نحاول من خالل هذه الدرا�سة �إلقاء ال�ضوء على بع�ض اجلوانب النظرية والتطبيقية
للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة،ومدى م�ساهمتها يف التخفيف من حدة م�شكلة البطالة،مع اال�ستفادة
من الدرو�س امل�ستوحاة من جتارب الدول الأخرى ذات ال�صلة والقابلة للتطبيق،وذلك من خالل ا�ستغالل
((( املمكن وغري املمكن يف معاجلة البطالة�،شعيب �شنوف،،درا�سات اقت�صادية،جامعة الأغواط ،اجلزائر جانفي ،2013العدد � ،19ص112:
( ((1دور ال�صناعات ال�صغرية واملتو�سطة يف معاجلة م�شكلة البطالة بني ال�شباب يف الدول العربية،عبد العزيز خميمر ،مرجع �سابق
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�أموال الوقف و�صناديق الزكاة يف عملية متويل امل�شروع.
 4ـ اجلديد يف امل�شروع :يتميز هذا امل�شروع عن كثري من املحاوالت الأخرى ،وذلك لإجناح امل�شروعات
ال�صغرية بالتمويل عن طريق �أموال الوقف و�صناديق الزكاة،من خالل جعل الأفراد م�ساهمني و�شركاء
يف تلك امل�شروعات بدال من �أجراء.
 5ـ �أبعاد وخــلفيــة امل�شروع :ا�ستغالل �أموال الوقف والزكاة الهدف العام مل�شروع هو تطوير امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية و املتو�سطة مبا يتعلق بالقطاعات القاعدية وذلك با�ستغالل الوفرة املالية من خالل �أموال الوقف
والزكاة يف ظل البيئة التناف�سية ال�سائدة حاليا يف الأ�سواق العاملية،فان ال�سيا�سات اجلديدة للتنمية
تتخذ كل الإجراءات الالزمة حلماية البيئة وتعتمد البعد البيئي كمحفز لزيادة الكفاءة والتناف�سية.يدعو
هذا امل�شروع امل�ؤ�س�سات ال�صغرية و املتو�سطة �إىل �إعادة توجيه عملية الإنتاج املنتجات واخلدمات
نحو �أطر عمل جديدة �أثبتت جناحها ل�ضمان فعالية عالية،اجلودة،النظافة والأمان يف �إطار حماية
البيئة عن طريق مراعاة معايري معينة و التي تقل�ص ال�ضرر البيئي من ناحية و ترفع كفاءة الإنتاج من
ناحية ثانية�.إن الو�صول �إىل املعلومات العاملية،املعرفة ،التكنولوجيا و اخلربة الالزمة يعد يف �أيامنا
عن�صرا �أ�سا�سيا للتو�سيع ال�سريع ملجتمع املعلومات اعتمادا على التطبيق الناجح حللول تكنولوجيا
املعلومات.((1(.
ثانيا :جماالت الن�شاط املمكنة:اال�ستثمار االجتماعي،اال�ستثمار الفالحي،اال�ستثمار ال�سياحي،
اال�ستثمار ال�صناعي وترقية احلرف وال�صناعات التقليدية ،وتنمية قطاع اخلدمات مثل تطوير قطاع
(((1
النقل،ان�شاء م�ؤ�س�سات تلبي حاجيات املر�أة حتى تلعب دورا هاما يف االقت�صاد الوطني.
 .1اال�ستثمار االجتماعي� :ضرورة ت�أهيل الأفراد يف �إدارة امل�شاريع
ال ميكن القيام مبنح �أموال الوقف و توزيع الزكاة دون القيام مبعملية ان�شاء م�ؤ�س�سات خمت�صة يف
اال�ستثمار يف الب�شر وتطوير املوارد الب�شرية من خالل اال�ستثمار االجتماعي الذي تقوم به الدولة
يف املرحلة الأوىل،بحيث يتم �إجراء ترب�صات دورية حول كيفية �إن�شاء و�إدارة امل�ؤ�س�سات من الناحية
القانونية واملالية يف خمتلف القطاعات،بحيث �سيكون امل�شارك قادر ًا على تقييم املخاطر املالية
للم�ؤ�س�سات ال�صغرية و املتو�سطة من خالل التحليل الكمي و النوعي للمعلومات املتوفرة حول هذه
امل�ؤ�س�سات،ا�ستهداف امل�ؤ�س�سات ال�صغرية و املتو�سطة مبا يتنا�سب مع ا�سرتاتيجيات ال�سوق،التعرف
على االحتياجات املالية لهده امل�ؤ�س�سات؛تطبيق املفاهيم الرئي�سة لتحليل خماطر امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة،خا�صة درا�سة التدفقات النقدية و حتليل امليزانيات؛ التعرف على امل�شاريع القابلة لال�ستمرار
وذات اجلدوى االقت�صادية املتميزة.ودرا�سة ومعرفة اجلوانب التطبيقية ملحا�سبة الزكاة.
اكت�ساب مهارة اال�ستطالع و التبوء بامل�شاكل املتوقعة و حماولة و�ضع احللول امل�سبقة لها.هذا يعني ب�أن
اهتمامنا يجب �أن يكون مرتكز ًا على الإن�سان املواطن �أو ًال،وعلى م�صالح املجتمع االقت�صادية واالجتماعية
وال�سيا�سية والثقافية ثاني ًا،وم�ساهمة جميع الطبقات والقطاعات يف معاجلة البطالة وتنمية البالد ثالث ًا.
( ((1دور امل�ؤ�س�سات ال�صغرية و املتو�سطة يف حتقيق ثالثية :االكتفاء الذاتيــالأمن الغذائيــتقلي�ص الواردات تنمية ال�صادرات�،شعيب �شنوف،جامعة الربج،اجلزائر،دي�سمرب
� ،2013ص5:
( ((1عمل بعنوان :تعبئة املوارد الطبيعية املتاحة و ا�ستغالل الوفرة املالية لتحقيق التنمية امل�ستدامة�،شعيب �شنوف ،ورقة،مقدمة يف امل�ؤمتر العلمي الثامن للبيئة
يف مو�ضوع :املوارد الطبيعية والتنمية امل�ستدامة بكلية العلوم،جامعة الزقازيق،م�صر 26 ،يونيو �،2013ص19:
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كما يجب العمل على جعل الوقف و �صناديق الزكاة الطريق اىل اال�ستثمار االجتماعي ،وذلك من خالل
تطوير العن�صر الب�شري و تنمية املوارد الب�شرية من خالل حت�سني التعليم و التكوين عن طريق ان�شاء
م�ؤ�س�سات اال�ستثمار االجتماعي من خالل التمويل عن طريق �أموال الوقف و�صناديق الزكاة ،فيمكن �أن
تتم عن طريق االرتقاء ب�أ�ساليب التعليم و التعلم ،وحتويل العلم �إىل معرفة تنظيمية ت�ستخدم يف التخطيط
وتنمية الرقابة الذاتية وتعميق ال�شعور بامل�س�ؤولية،والعمل على تعزيز الفكر التنظيمي والتخطيطي
بالإ�ضافة �إىل تعبئة الطاقات االجتماعية واال�ستخدام الأمثل للإمكانيات املتاحة و الوقت،واليوم تتمثل
املهمة الأ�سا�سية لبناء عملية التنمية يف تثمني عوامل الإنتاج �سواء تعلق الأمربتثمني ر�أ�س املال يف
امل�ؤ�س�سات نظرا لأهميتها ووزنها �أو عوامل الإنتاج الأخرى وجتنيد �أكرب لعن�صر العمل .كما ينبغي
اال�ستثمار يف املوارد الب�شرية وذلك عن طريق ان�شاء خمابر بحث تهتم بالقطاعات االقت�صادية وربط
البحوث اجلامعية مبتطلبات التنمية ،واعادة �صياغة الربامج اجلامعية على �أ�سا�س احتياجات امل�ؤ�س�سات
ومتطلبات املجتمع.
 .2اال�ستثمار الفالحي :الدولة متنح االعتمادات و تقوم بدور الرقابة و الإ�شراف و ت�شمل خمتلف
الأعمال الزراعية انطالقا من القيام بدرا�سة و م�سح لهذا القطاع من �أجل حتديد الأولويات وفقا �إ�سرتاتيجية
وطنية مدرو�سة و تبعا الحتياجات ال�سوق الوطنية و املتطلبات الدولية يف ظل قواعد املنظمة العاملية
للتجارة�،إعطاء ومنح ال�شباب �أرا�ضي زراعية حلل م�شكلة البطالة وحتقيق الهدف املطلوب،فهو م�شروع
مهم لكنه يحتاج من احلكومة االهتمام ومعاجلة امل�شكالت التي قد تعرت�ض امل�شروع وحل م�شاكل متويل
عملية الإنتاج خا�صة يف ظل ارتفاع �أ�سعار الأ�سمدة واملبيدات ومكونات الإنتاج الزراعي ومواجهة عقبة
الت�سويق.
كما يجب توظيف خراج الوقف و�صناديق الزكاة يف تنمية القطاع الفالحي وو�ضع ر�ؤى م�ستقبلية ،على
اعتبار ان اال�ستثمار الفالحي له �أهمية بالغة يف دعم االقت�صاد الزراعي و�إن�شاء �أي م�شروع زراعي يتطلب
درا�سة جدواه االقت�صادية واالجتماعية لذلك فان الر�ؤي مل�ستقبلية لال�ستثمار الفالحي تكمن يف �إيجاد
احللول املنا�سبة التي تت�ضمن تفعيل ال�سيا�سات يف جمال التعاون بني امل�ؤ�س�سات و اجناح امل�شروع وذلك
من خالل:
ـ تفعيل قوانني اال�ستثمار مع �إيجاد �شفافية �أكرث يف تطبيقه و�إدخال طرق جديدة ملنح امل�شروعات
الزراعية عن طريق االئتمان �أو امل�شاركة،ت�سهيل الإجراءات للم�ستثمرين من قبل اجلهات الر�سمية املطبقة
لالمتيازات املمنوحة من قبل احلكومات لل�شركات حتى تتم ا�ستفادة امل�ستثمر من تلك االمتيازات.
ـ �إزالة املعوقات الت�شريعية والتنفيذية والإدارية �أمام امل�ستثمرين،تقوية جهاز املتابعة امليدانية وتوفري
االطارات امل�ؤهلة والإمكانات بجهاز املتابعة لتفعيل عملية متابعة اال�ستثمارات مع توفري و�سائل احلركة
واالت�صال للإدارات اال�ستثمارية بالوزارات والواليات ل�سهولة املتابعة،والعمل على الرتويج لال�ستثمار
يف جمال م�شروعات الري واملوارد املائية.
كما ميكن اال�ستثمار يف جمال الزراعة املائية من خالل القيام بن�شاط ا�ستغالل م�ساحات مائية �صاحلة
للزراعة املائية بال�سواحل �أو الياب�سة بهدف تربية و�إنتاج �أنواع خمتلفة من الأحياء املائية التي تتميز
بنمو �سريع ولها قيمة اقت�صادية عالية ومردود اقت�صادي وا�ستثماري.لقد �أ�صبحت تربية الأحياء املائية
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�ضرورة اقت�صادية بتزايد الطلب على املوارد الغذائية ،وذلك لتزايد عدد ال�سكان امل�ستمر .بحيث ميثل
هذا الن�شاط حوايل  %30من �إجمايل املنتوج العاملي الذي يقدر بحوايل  200مليون طن �سنويا وتتقدم
ال�صني واليابان قائمة الدول املنتجة و�أ�صبح اال�ستزراع ال�سمكي منذ �سنني فر�ضية بعد ا�ستغالل وازدادت
البحر يف حدود  90طن �سنويا وعلى عك�س ذلك تطور اال�ستزراع املائي بكل �أنواعه وقفز الإنتاج العاملي
للمزارع املائية �إىل  40مليون طن يف ال�سنوات الأخرية ،كما �أ�صبح ميثل حوايل  %35من الإنتاج العاملي
البحري) نا�صر خليفة الكبري.2009،
وقد تركز الإنتاج يف �آ�سيا بن�سبة  %85من الإنتاج العاملي ويف �أوروبا بن�سبة  % 8ويف القارة الأفريقية
بن�سبة � %5أما عن �إنتاج بلدان البحر املتو�سط فقد و�صل �إىل حوايل � 950ألف طن �سنويا والبلدان
العربية ما يزال �إنتاجها من اال�ستزراع ال�سمكي �ضئي ًال جد ًا ال يتعدى � 100ألف طن �سنويا باملقارنة
باملنتج العاملي من اال�ستزراع ال�سمكي.ول�ضمان جناح اال�ستثمار يف جمال الزراعة املائية يجب توفري
(((1
العوامل الأ�سا�سية وهي على النحو التايل:
اختيار املواقع املنا�سبة لإقامة م�شاريع الزراعة املائية.ت�شجيع القطاع اخلا�ص للدخول يف اال�ستثمار
يف م�شاريع الزراعة املائية.تدريب العنا�صر العربية يف جمال الزراعة املائية ملواكبة متطلبات التقنيات
احلديثة امل�ستخدمة يف هذا املجال وتطويعها للظروف املحلية.العمل على �إجراء البحوث والدرا�سات
التطبيقية وذلك بدعم مركز بحوث الأحياء البحرية يف �إجراء التجارب على �أنواع جديدة ذات �أهمية
اقت�صادية وجتارية يف �إطار التنوع يف الزراعة املائية ملواكبة التطورات التي توجه ال�سوق يف هذا
الن�شاط االقت�صادي.
 .3اال�ستثمار ال�صناعي� :ضرورة العمل على ا�ستغالل وا�ستعمال الوقف يف اال�ستثمار يف ال�صناعات
اخلفيفة مثل ال�صناعات التقليدية و احلرف ،وذلك لتنمية و�إنعا�ش ال�صادرات ال�صناعية،بحيث تعترب
تنمية ال�صادرات غري البرتولية هى �أف�ضل و�سيلة لدفع النمو االقت�صادى ومنو الت�شغيل،وذلك �سوف
بتحديد �أهم قطاعات ال�صادرات ال�صناعية وفقا ملعايري معينة مثل ما يتمتع به القطاع من روابط خلفية
�أمامية ومكانة املنتج يف حلقات الإنتاج العاملى،وتكلفة الوحدة من العمل،ومرونة العمالة،وعلى �أ�سا�س
(((1
هذه املعايري،كما ميكن االعتماد على ال�صناعات ال�صغرية واملتو�سطة.
ومع التحول االقت�صادي ينبغي ان ت�سعي اجلزائر لإتباع �سيا�سة خا�صة لت�شجيع ودعم القدرات ال�صناعية
لتحقيق �إنتاجية �أعلى ب�أف�ضل موا�صفات قيا�سية،وزيادة القدرة التناف�سية والت�صديرية للمنتجات
ال�صناعية من خالل اال�ستمرار يف تطوير املنتجات ال�صناعية واالرتقاء بجودة املنتج ال�صناعي مع
خف�ض تكاليف الإنتاج ودعم نظم اجلودة وتطوير املوا�صفات والقيا�سات واملعايرة وفقا للمفاهيم والنظم
العاملية .ودعم وتطوير امل�شروعات ال�صناعية ال�صغرية واملتو�سطة و�إتاحة املعلومات وامل�ساعدات الفنية
والت�سويقية ب�أ�سلوب علمي منظم،والعمل علي تعميق الت�صنيع املحلي للمعدات الإ�ستثمارية وحتديث
قواعد املعلومات التي تخدم هذه العملية وتطوير الأجهزة القائمة بالت�صميم الهند�سي وربطها مبراكز
البحث والتطوير،وكذلك ت�شجيع ت�صنيع املكونات الرئي�سية للم�شروعات ال�صناعية الكربي حمليا،
و�إعطاء الأهمية يف جمال ن�شر الوعي لدي املواطنني واعتبار الإقبال علي ال�سلع الوطنية واجب وطني
( ((1درا�سة حول�:إمكانيات اال�ستثمار يف جمال الزراعة املائية يف ليبيا،نا�صر خليفة الكبري1735=http://www.alefah.com/showthread.php?t 2009،

(((1املمكن وغري املمكن يف معاجلة البطالة�،شعيب �شنوف ،مرجع �سبق ذكره،جانفي�،2013ص119:
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مل�ساعدة ال�صناعة وال�صناع القرار.

(((1

كما يجب �أن تلعب الدولة دور يف منح االعتمادات و بدور الرقابة و الإ�شراف و ت�شمل ا�ستخدام املواد
الأولية املتاحة املتوفرة،احلرف ال�صناعات التحويلية�،أما فيما يتعلق بربامج امل�شروعات ال�صغرية
واحلرفية وم�شروعات الأ�سر املنتجة ف�إنها م�شروعات واعدة،وان كانت قد تعاين من م�شكل عدم القدرة
علي ت�سويق منتجاتها الذي يجب �أن يتم من خالل امل�ؤ�س�سات اخلدمية التي ان�شئت لهذا الغر�ض حتى
يكون هناك تكامل بني كل القطاعات و هذا لنجحا م�شروع م�ؤ�س�سة لكل �أ�سرة.
 .4اال�ستثمار يف القطاع ال�سياحي :العمل على توظيف الوقف يف اال�ستثما رال�سياحي و تطوير
اخلدمات ال�سياحية واملنتوج ال�سياحي،نظر ًا لأهمية قطاع ال�سياحة يف اقت�صاديات الدول و�إدراك ًا لذلك
يجب �أن يحظى هذا القطاع مبزيد ًا من العناية واالهتمام باعتباره �أحد روافد التنمية االقت�صادية مبا
يدره من دخل من العمالت ال�صعبة للبلدان امل�ستقبلة لل�سياح ،وت�شغيله لقطاع كبري من العمالة وكو�سيلة
لتعريف البلد لدى البلدان الأخرى.
�إن مقومات القطاع ال�سياح تعطي للجزائر فر�ص ًة كبري ًة لتكون �أحد البلدان الرئي�سية يف ال�صناعة
ال�سياحية باملنطقة ،ولكن ذلك يظل مرهون ًا بتدفق اال�ستثمارات الكبرية لهذا القطاع و�إقامة مقومات
�صناعة �سياحية تكون �أحد امل�صادر الرئي�سية للدخل و�أداة من �أدوات حتقيق التنمية املتوازنة وتدعيم
أ�سا�سي يف �إنعا�ش االقت�صاد
�أ�س�س التكامل االقت�صادي بني مناطق البالد املختلفة ،ولل�سياحة دو ٌر �
ٌ
اجلزائري وهي الأداة لتحقيق التنمية املتوازنة ومعاجلة االختالالت التي يعاين منها االقت�صاد كالت�ضخم
والبطالة.
 .5ا�ستغالل الوقف يف تطوير قطاع اخلدمات النقل،الرعاية ال�صحية :ان �إمكانات القطاعات
اخلدمية التى تعد قاطرات لنمو الت�شغيل مثل قطاع النقل و الرعاية ال�صحية والإ�سكان والت�شييد.ميكن
توظيفها يف عملية التنمية وذلك من خالل الرتكيز على اخلدمات التي ميكن ان تراعي احتياجات الطبقات
الفقرية و حتى املتوا�سطة،وتوظيف ذلك يف الرعاية ال�صحية للأمرا�ض املزمنة وغريها من امل�شاكل
والظواهر االجتماعية املوجودة يف املجتمعات العربية عموما ويف اجلزائر خ�صو�صا.
كما ميكن اال�ستفادة من الكيفية املثلى لتوظيف وا�ستثمار �أموال الوقف وذلك با�ستغالل العديد من
(((1
الدرا�سات و الأبحاث يف هذا املجال
�أ ـ �ضرورة توظيف اقت�صاد املعرفة يف تنمية م�شروع م�ؤ�س�سة م�صغرة لكل �أ�سرة،فعندما نتحدث عن ثورة
املعلومات �إمنا نق�صد �شيء �أكرث من كل املفاهيم التي كنا نعرفها حول الثورة ومفهومها بحيث هنا ن�شري
�إىل تغيري وانقطاع كيفي يف التكنولوجيا وهو املرتتب عن ثورة املعلومات واالت�صاالت،فالعامل اليوم
دخل مرحلة جديدة تتطلب الكفاءة الب�شرية من �أجل اال�ستفادة من فر�ص االندماج املتاحة فيما ي�سمى
باقت�صاد املعرفة،فالآالت اجلديدة مثال مل تعد حتل حمل الإن�سان بل �أ�صبحت على العك�س تقوم بدور
( ((1درا�سة حول،نحو ا�سرتاتيجية �شاملة لدعم وتطوير املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة يف الوطن العربي من خالل املناولة ال�صناعية�،شفيق الأ�شقر،امل�ؤمتر العربي الأول
للمناولة ال�صناعية ،اجلزائر�،سبتمرب2006
(((1ملزيد من التف�صيل �أنظر :
ـ دور الوقف اال�سالمي يف تنمية القدرات التكنولوجية،عبد اللطيف ال�صريخ،ر�سالة ماج�ستري،االمانة العامة للأوقاف،الكويت2004،
ـ الوقف ودوره يف التنمية االجتماعية،من�صور �سليم هاين ،امل�ؤمتر الثاين للأوقاف،ال�صيغ التمويلة والروى امل�ستقبلية،اململكة العربية ال�سعودية2006،
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عقله وذكاءه ،ففي جمال الإنتاج جند حتويل املادة �إىل �أ�شكال اكرث نفعا للإن�سان ولكن الإنتاج يتطلب
فوق ذلك معلومات مثل خ�صائ�ص املادة ،ت�صميم ت�صور الآالت،وظروف ال�سوق كل هذا هو يف احلقيقة
تعامل مع املعلومات ولذلك فان عملية الإنتاج تتطلب عن�صر الطاقة او املادة من جهة وعن�صر املعلومات
ولكن امل�شكل الذي يطرح يف االقت�صاد احلديث �إمنا هو حتديد مركز ال�صادرة فاجلديد هو بروز �أهمية
املعلومات يف �صورة الإنتاج احلديث وتراجع �أهمية الطاقة (املادة) بع�ض ال�شيء.
ب� .ضرورة ا�ستغالل الوقف يف تفعيل مزايا التجارة الإلكرتونية � :شهدت التجارة الإلكرتونية يف
ال�سنوات الأخرية منو ًا انفجاري ًا وي�ؤكد املحللون االقت�صاديون �أنها �أ�صبحت مفتاح التطور ال�صناعي،
واملحور الأ�سا�سي للتطور االقت�صادي على امل�ستويني الدويل والوطني.وميتد ن�شاط التجارة الإلكرتونية
(((1
�إىل املجاالت الآتية :
ـ خدمات ربط �أو دخول الإنرتنت،الت�سليم �أو التزويد التقني للخدمات،ا�ستخدام الإنرتنت ك�أداة لتوزيع
اخلدمات وتوزيع الب�ضائع امل�سلمة بطريقة غري تقنية ،العمل على حتديث الت�شريعات القانونية بحيث
تتالءم مع التوجهات احلديثة للتجارة الإلكرتونية وا�ستيعاب كل اجلوانب والإ�شكاالت الناجتة عن حتول
املعلومات واخلدمات �إىل �سلعة مبا يف ذلك اعتماد التوقيع الإلكرتوين ر�سمي ًا.دعم وتطوير التعاون بني
امل�ؤ�س�سات يف جمال �إقامة م�شاريع �صناعية تكنولوجية متقدمة.
ثالثا :كيفية اختيار امل�شاريع اال�ستثمارية :ينبغي ترتيبها ح�سب �إ�سرتاتيجية وطنية مدرو�سة
ويجب �أن ي�ؤخذ بعني االعتبار مايلي:التوزيع اجلغرايف،ت�شمل جميع القطاعات املختلفة بهدف حتقيق
الأمن الغذائي واالكتفاء الذاتي �أوال ثم الت�صدير،والدولة هي التي حتدد الأولويات و الطريقة املثلى
للتمويل.
 .1الفر�ضيات والأهداف:اال�ستخدام الأمثل لأموال الوقف و�صناديق �أموال الزكاة وذلك بالتوجه نحو
اال�ستثمار ولي�س اال�ستهالك،كما ميكن ا�ستغالل الوفرة املالية احلالية،خلق اقت�صاد بديل للمحروقات
وبناء نواة معلوماتية متو�سطية تدعم ال�شركات املتو�سطة وال�صغرية يف �إدارة �أعمالها البيئية،و دعم
امل�ؤ�س�سات املتو�سطة و ال�صغرية يف حت�سني قدرتها على املناف�سة عن طريق تبني املمار�سات وال�سيا�سات
البيئية املعروفة با�ستعمال املعلومات التكنولوجية مطورة حديثا و ذلك عرب االنرتنت.
حتقيق االكتفاء الذاتي والأمن الغذائي ،والتقليل من الواردات وتنمية ال�صادرات خارج املحروقات،
والق�ضاء على البطالة بحيث كل م�ؤ�س�سة بها عد معترب من �أرباب العمل والعمال .وحماربة الفقر.دعم
االنتاج الوطني بغية تقلي�ص فاتورة الواردات و حتقيق االكتفاء الذاتي.
 .2ال�شكل القانوين ينبغي �إعداد منوذج موحد لكل �شكل من الأ�شكال املتجان�سة من امل�ؤ�س�سات من حيث
ال�شكل القانوين و ما يرفقها من الإجراءات التي ت�ضبط املمار�سات بحيث يتم تعريف امل�شروعات ال�صغرية
واملتو�سطة وطبيعتها مثل ال�صفة القانونية،طبيعة الن�شاط القطاع احلجم ر�أ�س املال .وحتديد االحتياجات
التمويلية للم�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة يف مراحلها املختلفة مرحلة الت�أ�سي�س الت�شغيل واال�ستثمار.
( ((1دور االقت�صاد الإلكرتوين يف التنمية والتعاون االقت�صادي العربي،ب�شار عبا�س�،،ص �ص 6:ــdoc.https://www.abhatoo.net.ma/IMG/doc/tec3 37

87

املجلد ( )١ـ العدد ( )١ـ الدوحة  ١٤٣٥هـ ـ ٢٠١٤م

 .3ال�ضرائب ينبغي فر�ض واقتطاع �ضريبة وحيدة وهي ن�سبة  2.5باملائة.

رابعا :متويل م�شروع م�ؤ�س�سة م�صغرة لكل �أ�سرة:
يلعب الوقف دورا مهما يف االقت�صاد الوطني لي�س يف الوطن العربي فقط بل يف العديد من دول العامل،ويف
بلدان حمور طنجاــجاكرتا توجد العديد من التجارب الناجحة يف هذا املجال خا�صة �أنه قدمي ومعروف
يف والبلدان الإ�سالمية منذ زمن طويل،لذلك يوىل املهتمون �أهمية كبرية لبحث تطوير وتنمية الأوقاف،
مبا يحقق قيمة م�ضافة لالقت�صاد الوطني من خالل القيام بامل�شروعات ذات البعد االجتماعي وذلك من
خالل الأبحاث التي تدور حول اال�ستثمار الأمثل خلراج الوقف،لتطوير مردود الأوقاف وزيادة انتاجها
وتوظيف هذا االنتاج ب�صورة �أف�ضل لتحقيق قيمة م�ضافة ت�صب يف دعم االقت�صاد الوطني.تطوير �إدارة
(((1
الأوقاف على �ضوء التجارب العاملية الناجحة،و الدرا�سات العلمية.
ميكن ا�ستغالل �أموال الوقف و�صناديق الزكاة يف متويل م�شروع م�ؤ�س�سة لكل �أ�سرة ،كما ميكن التمويل
من م�صادر �أخرى وذلك من خالل االقرتاحات الأتية:
ـ التمويل يتم من خالل دفع ح�ص�ص امل�ساهمني من �صناديق �أموال الوقف و الزكاة بالن�سبة للأفراد الذين
ي�ستحقون الزكاة
ـ ا�ستغالل �أموال الوقف وذلك بتحويل الأموال من اال�ستهالك وا�ستثمارها يف �أ�صول ر�أ�سمالية �إنتاجية
تنتج قيمة م�ضافة .وذلك من خالل ان�شاء امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة.
ـ كما ميكن تدخل الدولة و ذلك من خالل امل�ساهمة يف متويل امل�شروع بحيث يتم انطالقا من الوفرة
املالية احلالية و هذا يعني �أن الأموال متوفرة،وبالتايل �إمكانية االنطالق الفعلي يف امل�شروع حاليا .كما
ميكن �أن يتم التمويل عن طريق التخ�صي�ص من عائدات البرتول الناجتة عن �أكرث من  73دوالر للربميل
الواحد مبا �أن ال�سعر املرجعي لإعداد امليزانية ال يتجاوز هذا ال�سعر و هو ال�سعر الذي ميكن احلفاظ على
التوازنات االقت�صادية الكلية.
يجب اال�شارة اىل �أن ميكن �أن تكون امل�ساهمة الأ�سرية �أو الفردية من دينار رمزي �إىل احل�صة مفتوحة
على ح�سب امل�شروع وطاقة كل فرد.
(((1
كما ميكن اال�ستعانة بطرائق متويل كال�سيكية �أخرى ح�سب االمكانيات املتاحة .
ـ معامل ال�سيا�سة االقت�صادية التي تقوم على جعل الوقف و الزكاة �أداة لال�ستثمار والإنتاج ان الفقر يف
حياتنا املعا�صرة هو البطالة،لي�س فقط لأن البطالة ت�ؤدي �إىل الفقر ،بل حتى يف احلاالت التي يتوافر
على الفرد املوارد التي تخرجه من حالة الفقر املدقع يبقى للبطالة معنى من �أهم معاين الفقر يف حياة
املجتمعات اليوم .والزكاة وم�صارفها جميع ًا تت�صف بالفقر الدائم �أو امل�ؤقت (عدا العاملني عليها وامل�ؤلفة
قلوبهم) وذلك كان مالئم ًا �أن تتوجه الزكاة اليوم لتمثل �سيا�سة اقت�صادية للق�ضاء على البطالة وا�ستهداف
معايري وم�ؤ�شرات كلية لتحقيق هذا الغر�ض،وتوجيه الدرا�سات الفقهية لدعم ذلك التوجه و�إ�ضفاء ما
يحتاج �إليه من امل�شروعية .ان بناء النظام االقت�صادي اليوم يحتاج �إىل ت�صميم ال�سيا�سات االقت�صادية
( ((1دور امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة يف حتقيق ثالثية :االكتفاء الذاتي الأم��ن الغذائي ـ تقلي�ص ال��واردات ـ تنمية ال�صادرات�،شعيب �شنوف،مرجع �سبق ذكره،
د�سيمرب�،2013،ص14
( ((1التمويل الريفي الأ�صغر � ّأي دور لل�صناديق الوقفية يف مكافحة البطالة والفقر يف الريف املغاربي،ح�سني رحيم و زنكري ميلود،ب ت،خمرب الدرا�سات والبحوث يف
التنمية الريفية،كلية العلوم االقت�صادية والتجارية وعلوم الت�سيري جامعة حممد الب�شري الإبراهيمي برج بوعريريج ـ اجلزائر.
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التي جتعل من �أركان هذا النظام وعنا�صره الأ�سا�سية �أدوات فاعلة لبعث احلياة فيه و�ضمان البقاء له(.((2
ــتقوم هذه ال�سيا�سة على جعل موارد الوقف والزكاة �أداة لتوليد فر�ص العمل التي ت�ؤدي �إىل معاجلة
م�شكلة البطالة ،ومعاجلة هذه امل�شكلة االجتماعية التي تهدد ال�سالم االجتماعي وا�ستقرار حياة جمتمعات
املعا�صرة ،ت�ستلهم روح فري�ضة الزكاة و�أموال الوقف( ((2وتنه�ض ب�أغرا�ضها ومقا�صدها التي ت�سعى �إىل
الق�ضاء على الفقر بكل �صوره و�أ�شكاله ،ويقوم ذلك على تكوين هيئة ا�ستثمارية ت�شرف على توجيه �أموال
�صناديق الوقف والزكاة نحو �إن�شاء امل�شاريع التي تخلق الفر�ص الوظيفية يف املجتمع ،تلك التي ي�ستفيد
منها العاطلون عن العمل مبعايري و�شروط و�إجراءات حتقق الغر�ض الأ�سا�س وهو الق�ضاء على الفقر،
ورمبا كان ذلك على �صفة �أعمال م�ؤقتة ي�ستفيد منها الفرد ريثما يجد الفرد فر�صة عمل ثابتة يف مكان �آخر
فتكون الزكاة و�أموال الوقف �أداة ملعاجلة هذا الو�ضع امل�ؤقت ،كما ميكن تبني �إجراءات ومعايري �أخرى
متنع خروج اال�ستمارات الوقفية والزكوية عن م�سارها املر�سوم وغر�ضها املحدد وهو حماربة الفقر
ومعاجلة م�شكلة البطالة.

خام�سا:القيا�س واالف�صاح املحا�سبي للم�شروع:
 1ـ مدخل ملحا�سبة الزكاة  ((2( :ت�شمل حما�سبة الزكاةح�صر وحتديد وتقومي الأموال الزكوية،ح�صر وحتديد
وتقومي االلتزامات التي تخ�صم من �أموال الزكاة ،ح�ساب مقدار الن�صاب والزكاة الواجبة،االف�صاح عن
كيفية توزيع الزكاة على م�ستحقيها ،الإف�صاح عن موارد الزكاة وم�صارفها خالل الفرتة من قوائم وتقارير
الزكاة.كما يجب حتديد القدر �أو ال�سعر الذي ي�ؤخذ من وعاء الزكاة ،بحيث:
 ـ 5.2% بالن�سبة لزكاة النقد وما يعادلها،التجارة،امل�ستغالت،ك�سب العمل،املال امل�ستفاد،املعادن ،وهذا
طبقا ملذهب جمهور الفقهاء وهو الراجح.
ــ 5% بالن�سبة لزكاة الزرع والثمار التي تروى بالآالت بحيث ي�ؤخذ بتكلفة الري.
 ـ 10% بالن�سبة لزكاة الزرع والثمار التي تروى بالعيون والأمطار بحيث بدون تكلفة ري.
ـ 20% بالن�سبة لزكاة الركاز.
يحكم حتديد وقيا�س وعر�ض والإف�صاح عن الزكاة جمموعة من املبادئ،ومن �أهمها ما يلي  :مبد�أ ال�سنوية
وترتب على قاعدة ال�سنوية ،تقوم حما�سبة الزكاة على قاعدة ا�ستقالل ال�سنوات املالية ،ومبد�أ القدرة
التكليفية مبعنى بلوغ الن�صاب ،ويتم قيا�س الأ�صول املمتلكات عموما بالقيمة ال�سوقية.
حتميل مقدار الزكاة على النحو التايل:
 ـ حالة امل�ؤ�س�سات الفردية،يتحمل مالك امل�ؤ�س�سة كل مقدار الزكاة الواجبة.
 ـ حالة �شركات الأ�شخا�ص،يوزع مقدار الزكاة على ال�شركاء ح�سب ح�صة كل منهم يف ر�أ�س املال ملعرفة ما
يتحمله كل �شريك.
 ـ حالة �شركات الأموال ،يق�سم مقدار الزكاة على عدد الأ�سهم لتحديد ن�صيب كل �سهم من الزكاة ،ثم بعد ذلك
( ((2الزكاة ك�أداة تنمية ذاتية للفقراء وامل�ساكني ،ندوة حول ا�ستطالع �آفاق امل�ستقبل،م�ؤ�س�سات الزكاة وا�ستيعــاب متغــريات القرن احلادي والع�شرين ورقة عمل�،أكتوبر
htm.5415/5837/http://www.kantakji.com/media ،1998
( ((2دور الوقف يف العملية التنموية وعالقته مب�ؤ�س�سات النفع العام�،أحمد بن عبد العزيز احلداد ،دائرة االوقاف وال�ش�ؤون اال�سالمية بدبي،االمارات2012،
( ((2ملخ�ص يف حما�سبة الزكاة،نبيل ح�سنZakatAccounting.doc/1317/jps dir.net/Forum/uploads ،
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يح�سب ن�صيب كل م�ساهم من الزكاة بقدر ما ميلك ملعرفة مقدار ما يتحمله .
 2ـ االجتاهات احلديثة ملحا�سبة الزكاة  :ميكن القول �أن حما�سبة الزكاة هي فرع من فروع املحا�سبة
تتناول الأ�س�س واملبادئ والإجراءات ال�شرعية والفنية التى يعتمد عليها يف �إعداد البيانات اخلا�صة
بالأموال املزكاة بغر�ض حتديد مقدار الزكاة وتوزيعها على م�صارفها املحدودة وتقدمي املعلومات عن ذلك
�إىل الأطراف ذات العالقة .مع ذلك يوجد اختالف بني الفقهاء ي�ؤدى �إىل نتائج حما�سبية خمتلفة وميكن
(((2
اال�شارة اىل الأتي:
ـ االجتاه الأول يتناول و يقت�صر على الأموال الأربعة املن�صو�ص عليها وهى النقد ،الزرع،الثمار،
الأنعام،و عرو�ض التجارة،وي�ضيق من نطاق كل منها،مما ينتج عنه قلة ح�صيلة الزكاة،وهذا هو مذهب
ابن حزم من الظاهرية.
ـ االجتاه الثاين ي�ستخدم القيا�س في�ضيف �إىل الأموال املن�صو�ص عليها ما يتفق معها يف العلة �إىل جانب
التو�سع يف بع�ض ال�شروط التى ت�ؤدى �إىل زيادة احل�صيلة نوعا ما ،وميثل هذا االجتاه جمهور الفقهاء
من املالكية وال�شافعية واحلنابلة،ومع مراعاة �أنهم يف بع�ض امل�سائل ي�أخذون باالجتاه املو�سع التايل،
وهذا االجتاه ينظر �إىل الزكاة باعتبارها عبادة مالية.
ـ االجتاه الثالث يخ�ضع كل الأموال للزكاة متى توفرت فيها ال�شروط العامة للزكاة،وهذا االجتاه ينظر
�إىل الزكاة باعتبارها عبادة مالية ،ويغلب جانب املالية فيها باعتبارها حقا للأ�صناف الثمانية.وميثل هذا
االجتاه عموما فقهاء املذهب احلنفي و�إن كانوا يف بع�ض امل�سائل ي�أخذون باالجتاه الو�سط.
و�إذا كانت حما�سبة الزكاة تدور حول كيفية حتديد وعاء الزكاة بغر�ض ح�ساب مقدار زكاة كل مال،ف�إن
هذا اخلالف ي�ؤثر على كيفية االف�صاح املحا�سبي،ومبا �أن دور املحا�سبة هنا دور حيادي مبعنى �أن على
املحا�سب االلتزام يف عمله مبا يتم الأخذ به من هذه االجتاهات الفقهية،ف�إن الأخذ ب�أى اجتاه منها ي�ؤدي
�إىل نتائج حما�سبة خمتلفة.

( ((2حما�سبة الزكاة،حممد عبد احلليم عمر،دورة تدريبية عن �إدارة الزكاة،جامعة الأزهر مركز �صالح عبد ال َّله كامل لالقت�صاد الإ�سالمي ،البنك الإ�سالمي للتنمية املعهد
الإ�سالمي للبحوث والتدريب،القاهرة يف الفرتة من  30يونيو ــ 3يوليو 2001
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الخاتمة
من �أجل اجناح هذا امل�شروع فان يجب العمل على الن�شر االجتماعي للخطة هذا الوعى لي�س بال�ضرورة
ق�ضية اقت�صادية وح�سب،بل هو �ضرورة اجتماعية و�سيا�سية �أي�ضا ت�ستهدف �إعادة �صياغة مفاهيم الأفراد
واجتاهاتهم�،إال �أن م�شكلة خلق الوعى التوظيفى فى هذه التربعات يتطلب خطة وطنية تقوم على �أ�س�س
تربوية و�إعالمية تغر�س مفاهيم التكافل االجتماعي من خالل اقت�صاد احلاجة الذي يقر احلاجة التي
تغطيها االرادة احل�ضارية مثل االرادة التي فر�ضت الزكاة بحيث ي�صبح االقت�صاد يف هذه احلالة يعتمد
على م�سلمتني اثنتني وهما لقمة العي�ش حق لكل فم و العمل واجب على كل �ساعد.
درا�سة و ترتيب االحتياجات وامل�شاريع التي ميكن الإنفاق عليها من الأموال الوقفية،وترتيبها وفق
�أولويات معينة و�ضوابط حمددة و ذلك ح�سب �أولويات االقت�صاد الوطني.
دعم دور الوقف يف امل�ساهمة يف مكافحة خمتلف �أ�شكال الفقر واحلرمان باملناطق الريفية وفك العزلة
عنها،وامل�ساهمة يف التخفيف من وط�أة البطالة املتفاقمة على م�ستوى املناطق الفقرية وامل�ساهمة يف
ت�أهيل �أبناء الطبقات املحرومة ويف تعليمهم وتكوينهم،يف اطار م�ؤ�س�سات اال�ستثمار االجتماعي التي
يتم ان�شا�ؤها لهذا الغر�ض.
الت�أكيد على �ضرورة ابراز �أهمية دور الوقف يف امل�ساهمة يف ترقية املر�أة الريفية و�إدماجها اجتماعيا
واقت�صاديا حتى ت�ؤدي دورها يف تنمية االقت�صاد الوطني.
ينبغي العمل على ن�شر الوعي القانوين املخت�ص بالن�شاط اال�ستثماري وتوفري الت�شريعات املت�صلة بهذا
امل�شروع،والعمل على �إعداد دورية بالتعديالت التي تطر�أ على القوانني والقرارات واللوائح ذات ال�صلة
بالن�شاط اال�ستثماري،تقدمي اال�ست�شارة الكاملة للم�ستثمرين يف جميع النواحي مبا يف ذلك متابعة
اجلانب املحا�سبي للم�ؤ�س�سات و كيفية دفع ال�ضرائب.
دعم البحث العلمي والدرا�سات الأكادميية لطلبة نظام اللي�سان�س –ما�سرت ـ دكتوراه من خالل وزارة
التعليم العايل و البحث العلمي ،وذلك بتعزيز ال�شراكة بني امل�ؤ�س�سات اجلامعية و مديريات ال�ش�ؤون
الدينية و م�ؤ�س�سات املجتمع املدين للم�ساهمة يف دفع عجلة التنمية الوقفية يف اجلزائر وت�سويق املنتج
الوقفي و الزكوي.
�ضرورة قيام امل�ؤ�س�سات اجلامعية ومنظمات املجتمع املدين بدور فعال يف توعية املجتمع ب�أهمية دور
الوقف وت�أثرياته االقت�صادية واالجتماعية ،وذلك من خالل الن�شر االجتماعي للخطة بحيث ينبغي �أن
يدفع املكلفني بالزكاة الأموال امل�ستحقة ل�صناديق الزكاة.
العمل على �إعداد بنك للمعلومات ودليل بيانات �إح�صائية اقت�صادية ميكن للم�ؤ�س�سات امل�شروع اال�ستفادة
منه لدرا�سة م�شروعه اال�ستثماري ،ودرا�سة �أف�ضل ال�سبل لتفعيل ال�شراكة بني القطاع اخلا�ص واحلكومة
يف جمال ت�شجيع اال�ستثمار وحتديد م�شاركة القطاع اخلا�ص.
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المصادر و المراجع
معاجلة م�شكلة البطالة بني ال�شباب يف الدول
العربية ،عبد العزيز خميمر،النا�شر:املنظمة
العربية للتنمية الإدارية القاهرة.2000،،
7.7دور القطاع اخلا�ص يف التنمية االقت�صادية
واالندماج املغاربي ،توفيق بكار ،الندوة
الإقليمية حول ،تون�س28ــ 29نوفمرب.2007
1.1دور القطاع اخلا�ص يف التنمية
االقت�صادية�،سعيد بانعيمون،لعدد
 24 ،1232نوفمرب ت�شرين الثاين ،2005
املو�ضوع،حمور االقت�صاد26sep..http://www .

�1.1إمكانيات اال�ستثمار يف جمال الزراعة املائية
يف ليبيا ،نا�صر خليفة الكبري،درا�سة حول
ليبياhttp://www.alefah.com/showthread.php 2009،
2.2تعبئة املوارد الطبيعية املتاحة و ا�ستغالل
الوفرة املالية لتحقيق التنمية امل�ستدامة،
�شعيب �شنوف ،ورقة عمل بعنوان،مقدمة يف
امل�ؤمتر العلمي الثامن للبيئة يف مو�ضوع:
املوارد الطبيعية والتنمية امل�ستدامة بكلية
العلوم،جامعة الزقازيق،م�صر ،يوم 26
يونيو .2013
3.3التمويل الريفي الأ�صغر �أيّ دور لل�صناديق
الوقفية يف مكافحة البطالة والفقر يف
الريف املغاربي؟،ح�سني رحيم و زنكري
ميلود ،خمرب الدرا�سات والبحوث يف
التنمية الريفية،كلية العلوم االقت�صادية
والتجارية وعلوم الت�سيري جامعة حممد
الب�شري الإبراهيمي برج بوعريريج ـ
اجلزائر.2011،
4.4دور االقت�صاد الإلكرتوين يف التنمية
والتعاون االقت�صادي العربي ،ب�شار
عبا�س،مقال من �شبكة االنرتانت على املوقع
الأتي https://www.abhatoo.net.ma/ :
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