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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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أحكام وشروط النشر

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

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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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.

تق�سيم البحث:
وتتكون الدرا�سة من �أربعة مباحث .ي�ستعر�ض املبحث الأول جمموعة من الدرا�سات النظرية
والتطبيقية حول الآثار التوزيعية للزكاة .ويو�ضح املبحث الثاين الآثار التوزيعية املتوقعة
((( 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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للزكاة� .أما املبحث الثالث فيقدم درا�سة و�صفية لتجربة التطبيق امل�ؤ�س�سي للزكاة يف البلدان
حمل الدرا�سة للفرتة ( 2013 -1990م) .ويُخ�ص�ص املبحث الرابع للتقدير القيا�سي لآثار
ح�صيلة الزكاة على توزيع الدخل القومي.

املبحث الأول :الدرا�سات ال�سابقة حول الآثار التوزيعية للزكاة:

�أوال  :الدرا�سات العربية:
درا�سة (حجازي ، )1995 ،بعنوان( :منوذج ريا�ضي لتقدير الآثار التوزيعية للزكاة
يف البيئة الإ�سالمية):
هدفت الدرا�سة �إىل ت�صميم منوذج ريا�ضي لتقدير الآثار التوزيعية للزكاة يف البيئة الإ�سالمية.
حيث مت ا�شتقاق النموذج على ثالث مراحل :الأوىل :باعتبار الآثار التوزيعية املبا�شرة للزكاة من
خالل حماربة الفقر ،وتقليل الفجوة يف الدخول والرثوات بني الأفراد ،واملرحلة الثانية :باعتبار
الآثار غري املبا�شرة للزكاة على العدالة التوزيعية من خالل �آثارها على اال�ستثمار ،واال�ستهالك،
وم�ستوى الت�شغيل ،وحتقيق اال�ستقرار االقت�صادي وبالتايل حتفيز التنمية االقت�صادية .ويف
املرحلة الثالثة :جمع املرحلتني الأوىل والثانية وا�شتق النموذج يف �صورته النهائية .وخل�صت
الدرا�سة �إىل �أنه من خالل تطبيق النموذج الريا�ضي الديناميكي املقرتح لتقدير �آثار الزكاة على
املجتمع الإ�سالمي ميكن التخل�ص من م�شكلة الفقر خالل فرتة زمنية ال تتجاوز �إحدى ع�شرة �سنة
فقط ،كما تتحقق خالل هذه الفرتة نف�سها عدالة توزيعية �أكرب.

درا�سة (فرحان )2008 ،بعنوان( :م�ؤ�س�سات الزكاة وتقييم دورها االقت�صادي:
درا�سة تطبيقية للفرتة (:)2006 -2000

درا�سة (عبد ،و�شيحان )2010 ،بعنوان( :الزكاة وال�ضريبة ودورهما يف توزيع
الدخل القومي :درا�سة حتليلية مقارنة):
هدفت الدرا�سة �إىل الإجابة عن الت�سا�ؤل التايل :هل للزكاة دور يف توزيع الدخل القومي مثل
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هدفت الدرا�سة �إىل تقييم واقع م�ؤ�س�سات الزكاة يف الدول الإ�سالمية من خالل درا�سة الواقع
الت�شريعي والتنظيمي لهذه امل�ؤ�س�سات وت�أثريه يف كفاءة التح�صيل والتوزيع ودورها يف
تنمية اقت�صاديات بلدانها .وخل�صت الدرا�سة �إىل هناك ق�صور يف بع�ض اجلوانب الت�شريعية
والتنظيمية للم�ؤ�س�سات حمل الدرا�سة ،وتدين يف كفاءة حت�صيل و�إنفاق �أموال الزكاة ،و�أن
هناك �ضع ًفا �شديدًا يف الدور االقت�صادي لهذه امل�ؤ�س�سات ميكن تداركه بتح�سني الواقع الت�شريعي
والتنظيمي وهو ما �أكده الدور االقت�صادي املتوقع للح�صيلة الزكوية املقدرة يف البلدان حمل
الدرا�سة.
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دور ال�ضريبة؟ .واعتمدت الدرا�سة على الأ�سلوب التحليلي املقارن بني الزكاة وال�ضريبة ،وكذلك
املنهج اال�ستداليل النظري للعالقة بني الزكاة وال�ضريبة و�أهم �أوجه ال�شبه واالختالف بينهما.
وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن :الزكاة وال�ضريبة ي�شرتكان يف متويل الدخل القومي و�أنهما يحاوالن
تقليل التفاوت بني طبقات املجتمع ،وحتقيق نوع ب�سيط من امل�ساواة .و�أو�صت بفر�ض قانون
يلزم بدفع الزكاة.

ثانيًا :الدرا�سات الأجنبية :
درا�سة  1984 ,AUSAFبعنوان ( :نظرة �شاملة للتوزيع يف االقت�صاد الإ�سالمي):
هدفت الدرا�سة �إىل بناء منوذج نظري لتوزيع الدخل يف االقت�صاد الإ�سالمي على طريقة «كالدور
– با�سينتي» يتم فيها فر�ض النظم الإ�سالمية .وقد ق�سم بحثه �إىل �أربعة �أجزاء  :حتدث يف الأول
عن املالمح املميزة لالقت�صاد الإ�سالمي  ،والثاين عن الأثر املو�ضوعي للحد من عدم امل�ساواة
االقت�صادية  ،والثالث قدم النموذج النظري لتوزيع الدخل ،ويف الرابع التو�صيات والنتائج.
وتو�صلت الدار�سة �إىل عدد من اال�ستنتاجات �أهمها� :أن االقت�صاد الإ�سالمي ميتلك �أداة قوية
لإعادة التوزيع واحلد من عدم امل�ساواة وهو نظام الزكاة ،و�أن نزوع الأفراد �إىل االدخار لي�س
وحده من يتحكم يف توزيع الدخل يف االقت�صاد الإ�سالمي ،و�إمنا � ً
أي�ضا معدل الزكاة ،ومعدل
العائد على الأ�صول التي ميلكها ر�أ�س املال والعمل من غري م�ستحقي الزكاة.

درا�سة ( )1983 ,Mukherjiبعنوان( :منوذج حتليل كلي لنظام الزكاة يف الإ�سالم) :
هدفت الدرا�سة �إىل و�ضع منوذج اقت�صادي للزكاة يف حماولة معرفة �إمكانية حتقيق الأهداف
الأ�سا�سية لالقت�صاد الإ�سالمي ،والتي منها :حق العامل يف احل�صول على �أجر منا�سب يكفيه
وعائلته [حد الكفاية] ،تخفيف التفاوت يف التوزيع .وقام الباحث ببناء منوذجني متميزين لنظام
الزكاة يف الإ�سالم ،خل�ص من خاللهما �إىل� :أن تطبيق الزكاة  -ك�سيا�سة حكومية تهدف �إىل
�إعادة توزيع الدخل بني الأفراد يف املجتمع امل�سلم � -سي�ؤدي �إىل :حتقيق توازن اقت�صادي يف
ظل معدالت ايجابية للتنمية؛ كما �سي�سمح بنمو كل من عائدات العمل وكتلة ر�أ�س املال مبعدالت
متقاربة (مبعنى �أن التنمية لن ت�ؤدي �إىل فوارق اقت�صادية �أو تركز الرثوة يف فئة دون �أخرى).

درا�سة  2006 ,IBRAHIMبعنوان( :الدور االقت�صادي للزكاة يف احلد من التفاوت
يف الدخول والفقر يف والية �سيالجنور):
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف على الدور االقت�صادي للزكاة ك�آلية للحد من التفاوت يف الدخل
والفقر يف والية �سيالجنور -يف دولة ماليزيا .وكانت الفئات امل�ستهدفة يف الدرا�سة هي فئتي
الفقراء وامل�ساكني امل�ستفيدين من توزيع الزكاة يف والية �سيالجنور .مت ا�ستخدام منحى لورنز
ومعامل جيني ،وم�ؤ�شر اتكين�سون لدرا�سة �آثار الزكاة يف هذه الفئات .وقد �أظهرت نتائج
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الدرا�سة �أن هناك م�ساهمات �إيجابية للزكاة يف احلد من عدم امل�ساواة يف الدخل وفقا ملنحنى
لورنز ومعامل جيني .لكن نتائج م�ؤ�شر اتكين�سون �أظهرت �أن املمار�سة احلالية لتوزيع الزكاة
تزيد من عدم امل�ساواة يف الدخل .كما �أظهرت النتائج �أن توزيع الزكاة يقلل من حجم الفقر
و�شدته.
وتختلف هذه الدرا�سة عن الدرا�سات ال�سابقة يف كونها تقدم حماولة لتقدير �آثار الزكاة على
توزيع الدخل القومي بنا ًء على مناذج اقت�صادية قيا�سية وبا�ستخدام طريقة بيانات ال�سال�سل
الزمنية املقطعية ( )Panal-dataيف عدد من الدول الإ�سالمية خالل الفرتة ( 2013 -1990م).
وهذا ما مل تقم به الدرا�سات ال�سابقة – على حد �إطالع الباحثني.

املبحث الثاين :الإطار النظري للآثار التوزيعية للزكاة
من �أهداف الزكاة� ،أن ال يكون يف املجتمع الإ�سالمي ثراء فاح�ش �إىل جواره فقر مدقع؛ فهي
يف هذا اجلانب تعمل على توفري احلاجات الأ�سا�سية مل�ستوى عي�ش الئق للفئة الفقرية ،كما
تعمل على �إخراج هذه الفئة من دائرة الفقر �إىل زمرة الأغنياء املالكني(((؛ فهي ت�سهم يف تخفي�ض
احلد الأعلى من الدخول والرثوات من خالل جانبها التح�صيلي وت�سهم يف رفع احلد الأدنى
من الدخول والرثوات من خالل جانبها الإنفاقي((( .ويف ذلك حتقيق لقوله تعاىلَ :كي َل َي ُكونَ
ني �ٱلأَغ ِنيَاءِ مِ ن ُكم[احل�شر .]7:يقول الإمام القرايف�( :أَ ْو َج َب ال َّل ُه َتع َ
دُو َل َة َب َ
َال ال َّز َكا َة ُ�ش ْك ًرا لِل ِّن ْعمَةِ
َع َلى ْ أَ
ي ْ أَ
ال ْغ ِنيَاءِ َ ،و َ�سدًّا ِ َ
ال ْك َم َة ِب َت ْ�ش ِريكِ هِ َب ْ َ
ال ْغ ِنيَاءِ َوالْ ُف َق َراءِ ِف �أَ ْع َي ِان
ل َّلةِ الْ ُف َق َراءِ َ ،و َك َّم َل هَ ذِ هِ ْ ِ
(((
ال ْغ ِنيَاءِ ِب ِت ْل َك ْ أَ
ا�ص ْ أَ
ْ أَ
وب الْ ُف َق َراءِ ِب ْ
ال ْم َو ِال ِب َح َ�س ِب ِْ إ
ال ْم َو ِال) .
اخت َ
ال ْم َك ِان َح َّتى َل َت ْن َك ِ�س َر ُقلُ ُ
ِ�ص ِ
كما تعمل الزكاة يف الأمد الطويل على �إعادة توزيع الرثوة يف اجتاه تخفيف التفاوت ،لذا ف�إنها
تقت�ضي يف الأمد الق�صري �إعادة توزيع الدخل بني النا�س .وت�أثري الزكاة على توزيع الدخل �أكرث
و�ضوحً ا من ت�أثريه على توزيع الرثوة(((  .ويظهر دورها يف تخفيف التفاوت من خالل ت�أثريها
على دخول الأفراد الذين ت�صرف لهم الزكاة ودخول من جتب عليهم الزكاة(((  .وهذا ما يت�ضح
من العر�ض الآتي:

 -1ت�أثري الزكاة يف دخول م�ستحقي الزكاة:
تعترب الزكاة ً
دخل ملن ال دخل له من الفقراء ،وامل�ساكني ،وهي دخل ب�صفة م�ؤقتة البن ال�سبيل،
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((( القر�ضاوي ،يو�سف ،دور الزكاة يف حل امل�شكالت االقت�صادية و�شروط جناحها ،القاهرة :دار ال�شروق2001-1422 ،م.
((( عبد ،اياد حماد ،و �شيحان� ،شهاب حمد2010( .م) .الزكاة وال�ضريبة ودورهما يف توزيع الدخل القومي  :درا�سة حتليلية مقارنة،
جملة علوم �إن�سانية  ،ال�سنة ال�سابعة ،العدد الرابع والأربعون �( ،شتا .)2010
((( القرايف� ،أحمد بن �إدري�س بن عبد الرحمن املالكي( ،ت684 :هـ) ،الذخرية14 ،ج ،حتقيق :حممد حجي ،و�آخرون( ،ط( )1 :بريوت:
دار الغرب الإ�سالمي1994 ،م).
((( القحف ،حممد منذر ،االقت�صاد الإ�سالمي :درا�سة حتليلية للفعالية االقت�صادية يف جمتمع يتبنى االقت�صاد الإ�سالمي( ،الكويت :دار
القلم1399 ،ه1979 ،م).
((( العو�ضي ،نظرية التوزيع ،القاهرة :الهيئة العامة ل�شئون املطابع الأمريية1394 ،ه1974 ،م.
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ودخل ب�صفة رئي�سة ملن ا�ستدان لنف�سه يف غري مع�صية وب�صفة ثانوية ملن ا�ستدان للم�صلحة
العامة( .((1وميكن التعرف على ذلك من خالل ما ي�أتي:
 .1-1الفقراء وامل�ساكني :يعطون قدر كفايتهم ،وكفاية من يعولون ،على وج ٍه يُخرجهم من
دائرة الفقر �إىل �أدنى مراتب الغنى� ،إذا ما ات�سعت �أموال الزكاة .كما ميكن متليكهم
عنا�صر �إنتاجية َي ُغلُّون منها كفايتهم ،وهذا يعمل على منع الت�سلط على و�سائل الإنتاج،
الأمر الذي يرتتب عليه تو�سيع قاعدة امللكية ،مما ي�سهم � ً
أي�ضا يف �إعادة توزيع الرثوة،
وبالتايل الدخل امل�ستفاد منها ،ومن ثم ي�ؤدي يف النهاية �إىل ترك �آثار يف تقلي�ص
التفاوت بني الدخول.
 .2-1العاملني عليها :يُعطى العاملون على الزكاة  -وف ًقا ملعيار املعاو�ضة � -أج ًرا منها مقابل
عملهم ،حتى و�إن كانوا �أغنياء.
 .3-1امل�ؤلفة قلوبهم :تزيد من دخولهم ،وال ي�شرتط فيهم �أن يكونوا فقراء عند اجلمهور.
 .4-1يف الرقاب :امل�ستفيد املبا�شر من الزكاة التي ت�صرف للمكاتبني ولتحرير الأرقاء هم
ال�سادة املالكني لهم .ولكن لو نظرنا لأثر الزكاة على ه�ؤالء املحررين من الرق ،ف�إن
�إخراجهم من الرق �إىل احلرية مينحهم جميع حقوق الأحرار مبا يف ذلك حق التملك ،فما
�أكت�سبه بجهده �أو ح�صل عليه بعد حتريره فهو ملك له ،وبهذا تتو�سع امللكيات ويخف
التفاوت بني �أفراد املجتمع.
 .5-1الغارمني :تزداد دخولهم ب�صفة م�ؤقتة من الزكاة التي يح�صلون عليها ،و�إال فهي تعطى
ً
تعوي�ضا عن النق�ص يف دخل من �أنفق ماله
له ليدفعها لغرمائه �إن كان مدي ًنا ،وهي
لإ�صالح ذات البني.
 .6-1يف �سبيل الله :يح�صل لهم من الزكاة مقدار ما يكفي مل�ؤنتهم ولتجهيزهم مبا يحتاجونه
للقيام باملهمة ،كما �أنهم يعطون كفاية من يعولون لفرتة بقائهم اجلهاد ،وبذلك فهي تزيد
من دخولهم.
 .7-1وابن ال�سبيل :املنقطع عن �أهله يعطى ما يكفيه لرجوعه �إىل بلده ،وبذلك يزيد دخله،
وال يعنينا كونه غنيًا يف بلده ،فهو يعطى يف حالة يعد فيها فقريًا ،ومقدا ًرا يكفي فقط
لو�صوله �إىل ماله.
خ�صو�صا الأربعة الأ�صناف الأوىل،
ومما يدعم هذا الدور ،ا�شرتاط متليك مال الزكاة مل�ستحقيها
ً
و�سواء كانت الزكاة نقدية �أم عينية فال بد من انتقال ملكيتها من الغني ودخولها يف ملكية
م�ستحقيها.
( ((1يون�س ،احمد ممدوح حممد( ،الزكاة و�أثرها االقت�صادي واالجتماعي) ،جملة البحوث الفقهية املعا�صرة ،ج ،13ع� ،50ص �ص-165
( 220ربيع الأول 1422ه-يونيو2001م).
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 -2ت�أثري الزكاة يف دخول من جتب عليهم:
قد ال يكون الت�أثري يف دخول من جتب عليهم الزكاة هد ًفا مبا�ش ًرا للزكاة ،بقدر هدفها يف الت�أثري
على دخول من جتب لهم ،فالدافعني لها موعودون بالربكة والنماء لأموالهم� ،إن هم �أخرجوها
طيب ًة بها نفو�سهم ،كما �أنهم ُم َت َو َّعدُون باملحق والتلف �إذا ما منعوا حق الله فيها .فعالقة الزكاة
بالأموال حتكمها معادلة فقهية هادفة( :الزكاة �سبب للنماء والزيادة ،ومنعها �سبب لالبتالء
واملجاعة).
ومع ذلك فت�أثري الزكاة يف دخول من جتب عليهم يتمثل يف كونها اقتطاعً ا نهائيًا من دخولهم .ف�إذا
إنقا�صا لدخل الغني وزيادة لدخل الفقري.
مت هذا يف �صورة نقدية �أو �سلع ا�ستهالكية ،ف�إنها متثل � ً
ومما يعزز دورها يف هذا املجال ،ا�شرتاط قطع املنفعة من كل وجه بني املزكي ومال الزكاة الذي
�أخرجه :فال يجوز له ا�سرتدادها ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،ولذا فال يجوز �شرعً ا �إعطاء
الزكاة ملن جتب على املزكي نفقتهم ،حتى ال يعود نفعها �إليه ،كما نهى ال�شرع عن �شراء الرجل
�صدقته( ،((1و� ً
أي�ضا ال يجوز �صرفها يف م�صالح عامة ي�شرتك فيها الأغنياء والفقراء(.((1

 -3خ�صائ�ص الزكاة التي ت�سهم يف زيادة ت�أثريها يف تخفيف التفاوت يف الدخل
� .1-3شمول فر�ض الزكاة على جميع الأموال النامية -تقريبًا -التي بلغت ن�صابًا �سواء كان
املالك مكل ًفا �أو غري مكلف ،وتعدد �أوعيتها ون�سبها ،كل ذلك ي�ؤدي اىل زيادة حق الفقري،
وبذلك تتقارب الفوارق بني الطبقات يف املجتمع(.((1وقد يحدث �أن يكون امل�ستفيدين
من غري الفقراء (كالعاملني ،وبع�ض فئات الغارمني ،)...لذلك فتحويل الزكاة ل�صاحلهم
يتم حتليله على �أنه حتويل بني الطبقات.
�ِ .2-3ص َغر معدل الزكاة يجعلها قادرة على �إعادة توزيع الرثوة بني فئات ال�شعب املختلقة
خالل �سنوات حمددة .وي�ساعد على هذا ات�ساع قاعدتها ب�سبب �صغر ن�صابها ،مما يجعل
معظم املجتمع ي�ساهم فيها .يف مقابل �أن م�ستحقي الزكاة ت�شكل ن�سبة �أقل من دافعيها يف
الأحوال العادية ،وهذا ي�سهم يف رفع دخولهم ب�صورة �أكرب.
 .3-3حت�سب الزكاة ر�أ�سيًا ،ويتم توزيعها �أفقيًا :حيث جتب الزكاة يف املال �إذا بلغ ن�صابًا،
وما زاد عن ذلك تت�صاعد معه الزكاة باحل�ساب على نحو ما قرره الفقهاء .فح�سابها ال
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برخ�ص .ف�س� ُألت ر�سولَ الل ِه عن
فظننت �أنه بائ ُعه
ٍ
حملت على ٍ
فر�س عتيقٍ يف �سبيل اللهِ .ف�أ�ضاعه �صاح ُبهُ .
( ((1حلديث عمر بن اخلطاب قالُ :
ذلك ؟ فقال« :ال تب َت ْعه وال َت ُع ْد يف �صدقتِك .ف� َّإن العائ َد يف �صدقتِه كالكلبِ يعو ُد يف َق ْيئِه» .ويف رواي ٍة  :بهذا الإ�سناد  .وزاد  :ال تب َت ْعه و�إن
بدرهم  :البخاري ،حممد بن �إ�سماعيل بن �إبراهيم� ،صحيح البخاري ،حتقيق :حممد زهري ،ط ،1:النا�شر :دار طوق النجاة،
اعطاكه
ٍ
1422هـ .و الق�شريي ،م�سلم بن احلجاج بن م�سلم�( ،صحيح م�سلم) ،حتقيق  :جمموعة من املحققني ،ط� :سنة 1334هـ ،بريوت :دار اجليل،
ب .ت.
( ((1على ر�أي جمهور العلماء.
( ((1الع�سال ،احمد حممد؛ وعبد الكرمي ،فتحي احمد ،النظام االقت�صادي يف الإ�سالمي :مبادئه و�أهدافه( ،ط( )11 :القاهرة :مكتبة
وهبة1417 ،ه1996،م).
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يخ�ضع حلد �أعلى ،بينما توزيعها يتم �أفقيًا يف امل�صارف الثمانية� ،أي �أنها حمددة النطاق
يف التوزيع ،ومن هنا يتحقق التوازن امل�ستمر.
 .4-3عدم جواز دفع الزكاة للأغنياء والأقوياء املكت�سبني  -ب�صفة الفقر وامل�سكنة  ،-كما �أنها ال
حتل للإمام �أو احلاكم �أو �آل بيت النبي  ،eكل هذا حماية حلق م�ستحقي الزكاة الذين يغلب
عليهم الفقر واحلاجة ،وبذا يكون �إ�سهامها �أقوى يف تخفيف التفاوت بني �أفراد املجتمع.
 .5-3الزكاة ذات معدل ن�سبي ولي�س ت�صاعدي .ولكنها حتقق هدف ال�ضريبة الت�صاعدية يف
تقريب الفوارق ،ورفع م�ستوى الدخل لدى الطبقات الفقرية؛ وذلك لأن معظم م�ستحقيها
هم ممن ال دخل لهم� ،أو من ذوي الدخل املحدود� .أما ال�ضريبة ف�إن كثريًا منها و�إن كانت
ت�ؤخذ من الأغنياء لكنها ترجع �إليهم يف �صورة خدمات – ولو غري مبا�شرة  -تقدمها
الدولة ،وقد يكونوا ي�ستفيدون منها �أكرث من الفقراء( ،((1فهم على �سبيل املثال� :أكرث من
ميلكون و�سائل النقل املختلفة �سواء اخلا�صة �أو امل�ستعملة يف نقل الب�ضائع ،في�ستفيدون
مما تقدمه الدولة من خدمات �صيانة الطرق ،ودعم امل�شتقات النفطية التي متول من
ال�ضريبة� ،أكرث مما ي�ستفيد منه ذلك الفقري الذي -يف الغالب -ال ميلك �أي و�سيلة للنقل،
ويعتمد على و�سائل النقل العامة .فالزكاة ت�ؤخذ من الأغنياء لرتفع من م�ستوى الفقراء،
وبذلك تعمل على تقريب التفاوت ومن ثم تكون قد حققت هدف الت�صاعد.
 .6-3حملية الزكاة :كقاعدة �أ�سا�سية يرتتب عليها التزام ب�إعادة توزيع الدخل توزيعًا حقيقيًا
بني ال�سكان يف منطقتها ،وما زاد عن حاجات �إقليمها يتم نقله �إىل ما جاورها من
البلدان( . ((1ومما ي�ؤكد فعالية هذه اخلا�صية يف �إعادة التوزيع� ،أنها ال ت�سقط �إال يف
حالة :اكتفاء جميع م�ستحقي الزكاة يف الإقليم الذي ُجمعت فيه� ،أو �إذا كانت حاجة
�إقليم �آخر �أكرث �إحلاحً ا من حاجة الإقليم الذي جمعت منه ،وهذا يقت�ضي درا�سة حاجة
الإقليمني واملوازنة بينهما مبا يحقق م�صلحة املجتمع امل�سلم(. ((1
 .7-3تكرار الزكاة �سنويًا يجعلها �أداة دائمة لإعادة توزيع الدخل والرثوة( .((1فهي متثل �آلية
م�ستمرة لردم الفجوة بني الأغنياء والفقراء.
هناك عالقة عك�سية على امل�ستوى الكلي بني درجة التفاوت يف التوزيع ،وح�صيلة الزكاة املطلقة
والن�سبية من الدخل القومي ،فكلما زاد التفاوت يف التوزيع زادت ح�صيلة الزكاة؛ ويرجع ذلك
�إىل ما يُتوقع من زيادة مقدار الوعاء وانخفا�ض جمموع قيم الن�صاب على امل�ستوى التجميعي(.((1
( ((1القر�ضاوي ،يو�سف ،فقه الزكاة ،ط ،2 :بريوت :م�ؤ�س�سة الر�سالة1393 ،ه1973 ،م.
( ((1البعلي ،عبد احلميد حممود ،اقت�صاديات الزكاة واعتبارات ال�سيا�سة املالية والنقدية( ،القاهرة :دار ال�سالم للطباعة والن�شر،
1412ه1991،م).
( ((1ال�سباعي ،عادل �سباعي متويل ،الزكاة و�أثرها يف التنمية االقت�صادية ،ر�سالة ماج�ستري� ،شعبة االقت�صاد الإ�سالمي ،ق�سم الدرا�سات
العليا ال�شرعية ،كلية ال�شريعة ،جامعة �أم القرى ،مكة املكرمة1407 ،ه1987-م ،ر�سالة غري من�شورة.223 ،
( ((1الكفراوي ،عوف حممود ،الآثار االقت�صادية واالجتماعية للإنفاق يف الإ�سالم( ،الإ�سكندرية :م�ؤ�س�سة �شباب اجلامعة1983 ،م).
(� ((1أبو الفتوح ،جناح عبد العليم( ،م�ؤ�س�سات و�آليات عدالة توزيع الدخل والرثوة يف اقت�صاد �إ�سالمي) ،جملة مركز �صالح كامل لالقت�صاد الإ�سالمي ،ع (.)16
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املبحث الثالث :م�ستوى وتطور التطبيق
امل�ؤ�س�سي للزكاة يف البلدان حمل الدرا�سة:

 .1جتربة التطبيق امل�ؤ�س�سي للزكاة يف ال�سودان:
 .1-1مرت جتربة التطبيق امل�ؤ�س�سي للزكاة يف ال�سودان بالعديد من املراحل ،كان �آخرها
�إ�صدار قانون الزكاة لعام (1422ه2001-م)؛ ليعالج امل�شكالت التي ظهرت �أثناء التطبيق
العملي للقانون ال�سابق ،ويعزز من دور ديوان الزكاة يف جباية الزكاة وتوزيعها؛ فقد ركز على
ا�ستقاللية الديوان وزيادة �صالحياته ،كما تو�سع يف �أوعية الزكاة ب�إدخاله املال العام امل�ستثمر
ك�أحد الأوعية( . ((1ومن �أهم ما مييز جتربة ال�سودان� :إلزامية توريد الزكاة ،واال�ستقالل املايل
والإداري لديوان الزكاة.

 .2-1تطور ح�صيلة الزكاة(:((2
�شهدت ح�صيلة الزكاة يف ديوان الزكاة ال�سوداين منوً ا مطردًا خالل الفرتة ()2013-1990؛
حيث بلغ �إجمايل احل�صيلة خالل هذه الفرتة ( )6,055.433مليون جنيه �سوداين ،مبتو�سط
�سنوي مقداره ( )73.890مليون جنيه ،ومبتو�سط معدل منو ( ،)%43.9وهي ن�سبة مرتفعة،
لكنها يف احلقيقة ال تعك�س ارتفاع كفاءة التح�صيل لدى ديوان الزكاة ،بقدر ما ترجع �إىل ن�سب
خ�صو�صا بداية الت�سعينيات؛ وي�ؤيد ما �سبق �أن متو�سط
الت�ضخم العالية التي اجتاحت ال�سودان
ً
ن�سبة منو الزكاة بالدوالر الثابت ب�أ�سعار  2005للفرتة ( ،)2013-1990مل تتجاوز (.)%8.77

 .3-1فجوة التح�صيل:

( ((1املوىل ،ن�صر الدين ف�ضل ،وعبد القادر ،الأمني علي ،م�سرية الزكاة يف ال�سودان ،ال�سودان :معهد علوم الزكاة ،ت.ب.
(((2انظر جدول رقم ( )4يف امللحق.
( ((2فرحان ،حممد عبد احلميد .م�ؤ�س�سات الزكاة وتقييم دورها االقت�صادي  :درا�سة تطبيقية للفرتة ( .)2006-2000ر�سالة دكتوراة
غري من�شورة .ق�سم االقت�صاد وامل�صارف الإ�سالمية ،كلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية ،جامعة الريموك2008( ،م).
( ((2الطاهر ،عبد الله  ،ح�صيلة الزكاة وتنمية املجتمع� ،ضمن كتاب :اقت�صاديات الزكاة ،حترير :منذر قحف ،ط ،2:جدة :البنك الإ�سالمي
للتنمية ،املعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب1422 ،ه.
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قدَّر عدد من الباحثني الزكاة املحتملة يف ال�سودان وتو�صلوا �إىل نتائج متقاربة ترتاوح بني
( ((2(((2()%4.61-%2.2من الناجت املحلي الإجمايل ،وعند مقارنة ن�سبة الزكاة املحتملة مع
متو�سط ح�صيلة الزكاة الفعلية ( )GDP%اجلاري والتي بلغت ( )%0.31يف فرتة الدرا�سة ،جند
�أن هناك فجوة وا�سعة بينهما؛ حيث مل متثل ح�صيلة الزكاة الفعلية �إال ما يقارب ( )%14على �أقل
التقديرات للزكاة املحتملة.
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 .4-1توزيع الزكاة:
بلغ �إجمايل ما مت توزيعه ً
فعل من �أموال الزكاة التي مت حت�صيلها خالل الفرتة (2012-2000م)
ما قيمته (� )4،210،270ألف جنيه �سوداين ،وهي متثل ما ن�سبته ( )%93من �إجمايل واردات
الزكاة خالل نف�س الفرتة .حيث احتل م�صريف الفقراء وامل�ساكني املرتبة الأوىل بن�سبة ()%65.8
من متو�سط الزكاة املوزعة خالل هذه الفرتة ،يليه م�صرف العاملني عليها بن�سبة ( ،)%14.88ثم
بند امل�صروفات الإدارية بن�سبة بلغت ( ،)%6.05ثم م�صرف الدعوة والذي ميثل م�صريف امل�ؤلفة
قلوبهم ويف الرقاب بن�سبة ( ،)%5.34ثم م�صرف يف �سبيل الله بن�سبة ( ،)%3.85وم�صرف
الغارمني بن�سبة (.)%3.7

 -2جتربة التطبيق امل�ؤ�س�سي للزكاة يف اليمن:
 .1-2تلزم القوانني املتعاقبة يف اليمن بتوريد الزكاة �إىل الدولة ،حيث كان من �آخرها
�صدو ًرا قانون رقم ( )2لعام 1999م والذي ن�ص على :حق الدولة يف �صرف الزكاة،
وحق م�صلحة الواجبات يف حت�صيل الزكاة مع و�ضع �إيرادات الزكاة يف ح�ساب خا�ص
باملوازنة العامة للدولة (املادة41ب) ،و�أ�سند مهمة حتديد الن�سب اخلا�صة ب�صرف الزكاة
لكل نوع من امل�صارف ال�شرعية �إىل الالئحة التنفيذية التي ت�صدر بقرار من جمل�س
الوزراء ،مت بعد ذلك �إلغاء م�صلحة الواجبات؛ ب�صدور القانون رقم ( )4ل�سنة 2000م
ب�ش�أن ال�سلطة املحلية والذي اعترب موارد الزكاة �ضمن موارد ال�سلطة املحلية( ،((2حيث
اعترب املوارد الزكوية جزءًا من �إيرادات ال�سلطة املحلية ،يتم �إنفاقها يف�أبواب موازنتها
العامة املختلفة.
(((2
 .2-2تطور ح�صيلة الزكاة  :بلغ �إجمايل ح�صيلة الزكاة يف اليمن خالل الفرتة (-1990
2013م) مقدار ( )119,304مليون ريال ميني ،مبتو�سط �سنوي مقداره ()4,971
مليون ريال ميني ،ومبتو�سط ن�سبة منو �سنوي مقدارها (.)%18
 .3-2فجوة التح�صيل :بلغ متو�سط ن�سبة �إيرادات الزكاة من ( )GDPاجلاري حوايل
( )%0.18خالل فرتة الدرا�سة ،وهي ن�سبة �ضئيلة جدًا �إذا ما ُقورنت بتقديرات الباحثني
للزكاة املحتملة يف اليمن ،والتي قدرها د .الأفندي بـ( )%6.9من ( )GDPاجلاري لعام
1997م ،ود.فرحان بحوايل ( )%6.3من ( )GDPاجلاري لعام 2005م ،وبذلك يتبني
مقدار الفجوة الوا�سعة جدًا بني احل�صيلة الفعلية واملحتملة للزكاة؛ حيث مل متثل
�إيرادات الزكاة الفعلية �إال ( )%2.85من الزكاة املحتملة على �أقل تقدير للزكاة املحتملة،
مما ي�شري �إىل �ضعف كفاءة التح�صيل لدى م�ؤ�س�سات الزكاة احلكومية.
( ((2قانون رقم ( )4لعام 2000م ب�ش�أن ال�سلطة املحلية ،مادة (.)123
( ((2انظر جدول رقم ( )4يف امللحق.
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 .4-2توزيع الزكاةُ :اعتربت الزكاة وف ًقا لقانون ال�سلطة املحلية رقم ( )4لعام (2000م) من
�ضمن موارد ال�سلطة املحلية املخ�ص�صة للتنمية ،ويتم �إنفاقها يف �أبواب موازنتها العامة،
حيث يخ�ص�ص ن�سبة ( )%50ل�صالح املديرية التي جتبى منها ،و( )%50مل�صلحة املحافظة
ككل -وف ًقا للمادة ( )123من القانون املذكور� .إال �أن الدولة قامت بتكوين �صندوق
الرعاية االجتماعية بقانون رقم ( )31ل�سنة 1996م ،بهدف امل�ساهمة يف التخفيف من
وط�أة و�شدة الفقر ورفع املعاناة عن الفقراء الناجمة عن الإجراءات االقت�صادية(. ((2
ويتم متويل ال�صندوق من خالل املوازنة العامة للدولة واملنح اخلارجية ،ومثلت ح�صيلة
�إيرادات الزكاة حوايل ( )%25.3فقط من �إجمايل املنح اجلارية املر�صودة لل�صندوق يف
املوازنة العامة كمتو�سط خالل الفرتة (2013-2008م).

 -3جتربة التطبيق امل�ؤ�س�سي للزكاة يف الأردن:

( ((2املادة ( ،)31قانون الرعاية االجتماعية رقم ( )31ل�سنة 1996م ،اليمن.
( ((2موقع �صندوق الزكاة الأردين 358=Page_Id&1=http://www.zakatfund.org/public/Arabic.aspx?Lang ،بتاريخ.2015/02/15
( ((2انظر جدول رقم ( )4يف امللحق.
( ((2الطاهر ،ح�صيلة الزكاة وتنمية املجتمع.511 ،
( ((2مل يدخل من �ضمن التقدير زكاة بع�ض الأوعية مثل :الرثوة النقدية� ،سوق عمان املايل ،الرثوات الفردية ،وقد افرت�ض ان زكاة هذه
الأوعية مت�ضمنة حل�صة غري امل�سلمني من الناجت القومي ،والذين ي�شكلون ن�سبة ( )%6من ال�سكان.
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خا�صا بالزكاة ،فقد �أُ�صدر
 .1-3كانت الأردن من �أوائل الدول الإ�سالمية التي �أ�صدرت قانو ًنا ً
�أول قانون يف عام 1944م ،وا�ستمر العمل به حتى �صدور قانون �صندوق الزكاة عام
1978م ،ثم قانون رقم ( )8لعام 1988م ،الذي ن�ص على �إن�شاء �صندوق للزكاة يتمتع
بال�شخ�صية املعنوية .ومن �أهم خ�صائ�ص التجربة الأردنية :التح�صيل الطوعي للزكاة
من املكلفني ولي�س �إلزامي ،واال�ستقالل املايل ل�صندوق الزكاة ،وامل�شاركة ال�شعبية من
خالل اللجان ال�شعبية التطوعية التي ت�سهم يف جمع وتوزيع الزكاة والتعرف على
امل�ستحقني(.((2
 .2-3تطور ح�صيلة الزكاة( :((2بلغ �إجمايل �إيرادات �صندوق الزكاة واللجان التابعة له خالل
الفرتة ( )2006-2002مبلغ وقدره (� )46،363ألف دينار �أردين مبتو�سط �سنوي قدره
(� )8،918ألف دينار .ومبتو�سط ن�سبة منو ( )%16خالل نف�س الفرتة.
 .3-3فجوة التح�صيل :بلغ متو�سط ن�سبة �إيرادات �صندوق الزكاة الأردين من ()GDP
اجلاري حوايل ( )%0.11وهي ن�سبة �ضئيلة جدا �إذا ما قار َّناها بتقديرات الدرا�سات
ال�سابقة للزكاة املحتملة يف الأردن ،حيث قدرها الطاهر( ((2بحوايل ( )%3.42من ()GDP
اجلاري لعام 1980م ،بينما تو�صلت درا�سة د .فرحان(� ((2إىل تقديرها بحوايل( )%2.8
من ( )GDPاجلاري لعام 2006م؛ ويعني ذلك �أن ن�سبة الزكاة الفعلية �إىل املحتملة
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ال متثل على �أقل التقديرات �سوى (� .)%3.9أي �أن ما يقارب ( 25مرة) �ضعف الزكاة
املح�صلة ال يتم جمعها من قبل ال�صندوق ،وهي ن�سبة كبرية ،ميكن �أن ت�شكل رافدًا كبريًا
خ�صو�صا يف ظل دولة
مل�ستحقي الزكاة ،يخفف بذلك من العبء على امليزانية العامة،
ً
تعتمد ب�صورة �أ�سا�سية على �إيرادات ال�ضرائب.
 .4-3توزيع الزكاة :بلغ �إجمايل ما مت �صرفه ً
فعل خالل الفرتة ( )2006-2002مبلغ وقدره
( )37.090دينار �أردين وهو ميثل ( )%80مما مت جمعه ً
فعل خالل نف�س الفرتة .ومت
توزيع هذه املبالغ على برامج ال�صندوق املختلفة ،حيث حاز بند امل�ساعدات ال�شهرية
للأ�سر الفقرية على ن�سبة ( ،)%53تليها امل�ساعدات الطارئة بن�سبة ( ،)%23.8وامل�صاريف
الإدارية لل�صندوق وجلانه بن�سبة ( ،)%14وامل�شاريع الت�أهيلية بن�سبة ( ،)%5.1والباقي
موزعة على بقية الربامج ومن �أهمها :الرعاية الطبية ،وموائد الرحمن ،واخلبز
اخلريي.((3(...

 -4جتربة التطبيق امل�ؤ�س�سي للزكاة يف باك�ستان:
� .1-4صدر القانون الكامل للزكاة يف باك�ستان امل�سمى (قانون الزكاة والع�شرة) يف 20
يونيو 1980م ،وقد ُعدِّل القانون عدة مرات؛ بهدف حت�سني اجلوانب الهيكلية والإدارية
لنظام الزكاة .وبح�سب هذا القانون يتكون الهيكل التنظيمي مل�ؤ�س�سة الزكاة من خم�سة
م�ستويات ير�أ�سها املجل�س املركزي .ويتميز التطبيق امل�ؤ�س�سي للزكاة يف باك�ستان
بعدة خ�صائ�ص من �أهمها� :إلزامية توريد الزكاة لبع�ض الأوعية ،مثل :ح�سابات التوفري
البنكية ،خ�ص�ص اال�ستثمار ،الأوراق املالية ،...حيث يتم ا�ستقطاع زكاتها عند املنبع من
قبل ال�سلطات املالية ،وطوعية التوريد لبع�ض الأوعية الأخرى( .((3كما �أن البعد ال�شعبي
وا�ضح من خالل جلان الزكاة املحلية التي تقوم بالعديد من الأعمال املتعلقة بجمع
وتوزيع الزكاة ،وقد بلغ عددها فيما قبل 2007م ما يزيد عن ( )39000جلنة تت�ألف مما
يقارب �أربعمائة �ألف ( )400,000متطوع(.((3
 .2-4تطور ح�صيلة الزكاة( :((3بلغ �إجمايل �إيرادات الزكاة يف باك�ستان خالل الفرتة
( )2013-1990ما قيمته ( )99,704مليون روبية باك�ستاين ،مبتو�سط �سنوي مقداره
( ((3التقارير ال�سنوية ل�صندوق الزكاة الأردين ( .)2006-2002نقال عن فرحان ،حممد عبد احلميد .م�ؤ�س�سات الزكاة وتقييم دورها
االقت�صادي :درا�سة تطبيقية للفرتة ( .)2006-2000ر�سالة دكتوراة غري من�شورة .ق�سم االقت�صاد وامل�صارف الإ�سالمية ،كلية ال�شريعة
والدرا�سات الإ�سالمية ،جامعة الريموك2008( ،م).
( ((3قانون الزكاة والع�شر جلمهورية باك�ستان رقم ( )18لعام 1396هـ1980 -م وتعديالته ،جدول رقم  ،عيد ،عادل عبد الف�ضيل ،قوانني
االقت�صاد الإ�سالمي يف املجتمعات العربية واال�سالمية ،ط ،1:اال�سكندرية :دار الفكر اجلامعي2009 ،م.
( ((3خان ،وكيل �أحمد ،جتربة ن�شر الوعي بركن الزكاة ودوره الإمنائي وعلى الأخ�ص يف جمتمع يعاين الأمية ،جمهورية باك�ستان،
امل�ؤمتر العاملي ال�سابع للزكاة ،الكويت ،خالل الفرتة  25-24مار�س .2007
( ((3جدول رقم ( )4يف امللحق.
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( )4,191.345مليون روبية ،ومبتو�سط منو �سنوي بلغ ( )%1.94لنف�س الفرتة.
 .3-4فجوة التح�صيل :بلغ متو�سط ن�سبة ح�صيلة الزكاة الفعلية من الناجت املحلي الإجمايل
اجلاري حوايل ( ،)%0.09وهي ن�سبة �ضئيلة جدا �إذا ما ُقورنت بتقديرات الباحثني
للزكاة املحتملة؛ حيث قدَّرها ( )Shiraziمن ( )GDPلل�سكان امل�سلمني يف باك�ستان لعام
 2006بن�سبة ( )%3.61 ،%3.2 ،%1.49وف ًقا لثالثة �آراء خمتلفة حول الأ�صول التي
جتب فيها الزكاة( .((3حيث �إن ن�سبة احل�صيلة الفعلية �إىل املحتملة مل تتجاوز (،%6.04
 )%2.5 ،%2.8وف ًقا للتقديرات ال�سابقة.
 .4-4توزيع الزكاة :يتم توزيع الزكاة وف ًقا لقواعد و�ضعها املجل�س املركزي للزكاة ،حيث
يقوم �صندوق الزكاة الإقليمي بتوزيع املبالغ املح�صلة لديه كما يلي )%60( :يحولها
منها �إىل اللجان املحلية للزكاة )%20( ،منح درا�سية )%10( ،للمدار�س الدينية)%10( ،
م�ساعدات طبية )%10( ،م�صاريف �أخرى .كما تقوم اللجان املحلية بتوزيع الزكاة لديها
بالن�سب التالية )%45( :للفقراء وامل�ستحقني )%45( ،لإعادة ت�أهيل امل�ستحقني)%10( ،
لتغطية امل�صروفات الإدارية(.((3

 -5جتربة التطبيق امل�ؤ�س�سي للزكاة يف ماليزيا:

( ((3اعتمد على تقدير د .قحف حيث قدر الزكاة املحتملة �آخذًا يف االعتبار اختالف العلماء يف بع�ض الأوعية الزكوية ،وذلك وفقًا لثالثة
�آراء :ر�أي جمهور العلماء و�أغلبية املذاهب ،ووفقًا لآراء د .القر�ضاوي يف كتابه (فقه الزكاة) ،ووفقًا للر�أي القائل بوجوب الزكاة يف املباين
والأ�صول الثابتة با�ستثناء املخ�ص�صة لال�ستخدام ال�شخ�صي.
( ((3بت ،بروز �أحمد ،درا�سة عن حالة حت�صيل الزكاة يف الباك�ستان� ،ضمن كتاب الإطار امل�ؤ�س�سي للزكاة ،مرجع �سابق.
( ((3فداد ،العيا�شي؛ و بابكر ،عثمان ،بناء القدرات يف م�ؤ�س�سات الزكاة ،جدة :البنك الإ�سالمي للتنمية1429 ،هـ2008 -م.
( ((3ابراهيم ،حممد ،الزكاة :درا�سة حالة ماليزيا� ،ضمن كتاب :الإطار امل�ؤ�س�سي للزكاة �أبعاده وم�ضامينه.587 ،
(� ((3أكرم ،حممد ،تعقيب على تو�صيات الدورة الثامنة ع�شرة مو�ضوع :تفعيل الزكاة يف مكافحة الفقر من خالل االجتهادات الفقهية،
جملة جممع الفقه الإ�سالمي الدويل ،الدورة الثامنة ع�شرة ،العدد (( ،)18جدة :جممع الفقه الإ�سالمي1432 ،ه2011،م).
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 .1-5طب ًقا للد�ستور االحتادي ملاليزيا املادة ( )2-74ف�إن �إدارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية من
اخت�صا�ص الواليات ،لذلك ف�إن �إدارة الزكاة تخ�ضع ل�سلطة حكام الواليات وفقا لد�ستور
الوالية وقوانينها .وتعترب املجال�س الدينية الإ�سالمية يف الواليات هي امل�سئولة عن
�إدارة الزكاة ،وتقوم بكافة الأعمال املتعلقة بها .كما مت �إن�شاء «�إدارة الوقف والزكاة»،
لتكون م�س�ؤولة عن ر�سم ال�سيا�سات اخلا�صة ب�إدارة الزكاة والتن�سيق ومتابعة �ش�ؤونها
بني الواليات املختلفة( .((3ويلزم القانون يف معظم الواليات بتوريد زكاة الفطر� ،أما
زكاة الأموال فيختلف الإلزام وعدمه بح�سب قوانني ولوائح الزكاة املعمول بها بني
خمتلف الواليات ،ويف الغالب يتم التفريق يف الإلزام بني الأموال الظاهرة والباطنة(.((3
ومن �أهم ما مييز جتربة ماليزيا� :أنها ت�سمح بخ�صم الزكاة املدفوعة من قيمة ال�ضريبة
املفرو�ضة عليه ،ولي�س من وعاء ال�ضريبة فقط( .. ((3كما مت �إن�شاء �شركات وم�ؤ�س�سات
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تقوم بتح�صيل وتوزيع الزكاة؛ بهدف االبتعاد عن الإجراءات الروتينية التي ترافق
عمل امل�ؤ�س�سات احلكومية.
 .2-5تطور ح�صيلة الزكاة( :((3بلغ �إجمايل احل�صيلة خالل الفرتة ( )2012-1991عدا �سنة
( )1994ما قيمته ( )12,159.2014مليون رجنت ماليزي ،مبتو�سط �سنوي مقداره
( )364.56مليون ،ومبتو�سط ن�سبة منو ( .)%18.05وقد ت�ضاعفت احل�صيلة خالل هذه
الفرتة ب�أكرث من ( )30مرة.
 .3-5فجوة التح�صيل :بلغ متو�سط ن�سبة احل�صيلة الفعلية للزكاة من ( )GDPاجلاري
خالل الفرتة ( )2012-1991ما ن�سبته ( ،)%0.089وهي ن�سبة ب�سيطة عند مقارنتها
باحل�صيلة املحتملة للزكاة؛ والتي قدرها ( )Shiraziبن�سب (،%2.364 ،%1.107
 ،)%2.66من ( )GDPلل�سكان امل�سلمني يف ماليزيا لعام  ،2009وذلك وف ًقا لثالثة �آراء
خمتلفة للعلماء حول الأ�صول التي جتب فيها الزكاة ،حيث مل تتجاوز ن�سبة التح�صيل
( )%2.93 ،%3.76 ،%8.03وف ًقا للتقديرات املختلفة ،مما يعني وجود فجوة كبرية بني
احل�صيلة الفعلية واملحتملة للزكاة.
 .4-5توزيع الزكاة :يتم توزيع الزكاة يف ماليزيا بني م�صارفها املختلفة وف ًقا ل�صورتني:
ال�صورة املبا�شرة :وتتم ب�شكل م�ساعدات نقدية �شهرية ،وم�ساعدات :طوارئ �أو �سفر �أو
طبية  ...وب�شكل تدريب وت�أهيل للم�ستحقني .وال�صورة غري املبا�شرة :عن طريق متويل
�أو بناء م�شروعات ل�صالح م�ستحقي الزكاة مثل :امل�ست�شفيات ،دور الأيتام وغريها من
مراكز الرعاية االجتماعية .ويف عام  2010كان ن�صيب امل�صارف املختلفة من الزكاة
املوزعة الن�سب التالية )%42.22( :مل�صريف الفقراء وامل�ساكني ،تالهما م�صرف يف �سبيل
الله بن�سبة ( ،)%38ثم م�صرف العاملني ( ،)%10ثم امل�ؤلفة قلوبهم بن�سبة (،)%4.25
ثم الغارمني ( ،)%3.68ويف الرقاب ( ،)%1.17و�أخريًا م�صرف ابن ال�سبيل بن�سبة
(.)%0.37

 -6جتربة التطبيق امل�ؤ�س�سي للزكاة يف الكويت:
 .1-6مت �إن�شاء بيت الزكاة الكويتي مبر�سوم �أمريي برقم ( )1982/5يف 1403هـ ،املوافق
1982م ،كهيئة عامة لها �شخ�صية اعتبارية وا�ستقالل مايل و�إداري ،ويتبع لوزارة
الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية ،تتوىل جمع الزكاة التي تقدم طواعية من الأفراد
وامل�ؤ�س�سات ،وا�ستقبال التربعات والهبات وامل�ساعدات من اجلهات املختلفة( . ((4وقد
�صدر القانون رقم ( 46لعام  )2006بتاريخ  ،2006/11/27ويت�ضمن حت�صيل ما
ن�سبته ( )%1من �صايف �أرباح ال�شركات امل�ساهمة العامة واملقفلة ،على �أن يحدد القدر
( ((3انظر جدول رقم ( )4يف امللحق.
( ((4بيت الزكاة الكويتي ،بيت الزكاة :م�سرية  30عاما من العطاء (( ،)2012-1982الكويت بيت الزكاة الكويتي ،ت.ب).
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الذي ميثل الزكاة من هذه الن�سبة.
 .2-6ح�صيلة الزكاة( :((4بلغ �إجمايل ح�صيلة الزكاة يف بيت الزكاة الكويتي خالل الفرتة
( )2013-1990مبلغ وقدره ( )260.183مليون دينار كويتي ،مبتو�سط �سنوي مقداره
( )7.646مليون دينار كويتي ،مبتو�سط ن�سبة منو (.)%13.9
 .3-6فجوة التح�صيل :بلغ متو�سط ن�سبة الزكاة من الناجت املحلي الإجمايل اجلاري يف
الكويت خالل الفرتة ( )2013-1990ما ن�سبته ( ،)0.047وهي ن�سبة ب�سيطة �إذا ما
قارنها بتقديرات الباحثني للزكاة املحتملة يف الكويت ،حيث قدرها العمر بن�سبة ()%2.1
من ( )GDPلعام 1988م ،وعليه ف�إن ن�سبة ح�صيلة الزكاة الفعلية �إىل املحتملة مل تتجاوز
(� ،)%2.3أي �أن هناك ما يقارب (� )45ضعف الزكاة املح�صلة ال يتم حت�صيلها من قبل بيت
الزكاة.
 .4-6توزيع الزكاة :يخ�ص�ص بيت الزكاة ( )%70من �إجمايل �إنفاقه للإنفاق الداخلي ،و()%30
للإنفاق اخلارجي يف املجتمعات الإ�سالمية املختلفة .وتتنوع �أ�ساليب بيت الزكاة
يف توزيع املوارد على م�ستحقيها ،من خالل :برنامج امل�ساعدات االجتماعية وحازت
على ( )%85من �إجمايل الإنفاق املحلي للفرتة ( ،)2011-1982وال�صناديق امل�شرتكة
(املتخ�ص�صة) ك�صندوق :رعاية طالب العلم ،والرعاية ال�صحية ،كما يقدم عددًا من
الربامج اخلا�صة مثل م�شروع كافل اليتيم ،و�إفطار ال�صائم ،والأ�ضاحي ،...كما ي�ساهم
يف دعم امل�ؤ�س�سات اخلريية املحلية.

 -7جتربة التطبيق امل�ؤ�س�سي للزكاة يف �أندوني�سيا:

( ((4نظر جدول رقم ( )4يف امللحق.
(((4

(Saidurrahman, THE POLITICS OF ZAKAT MANAGEMENT IN INDONESIA The Tension Between BAZ and LAZ, JOURNAL OF

.382-366:pp ,)2013 December (,02 .N ,07 INDONESIAN ISLAM , Volume

( ((4عبيد الله ،حممد� ،إدارة الزكاة من �أج��ل تخفيف حدة الفقر( ،ط( ،)1 :ج��دة :البنك الإ�سالمي للتنمية ،املعهد الإ�سالمي للبحوث
والتدريب2014 ،م).
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 .1-7ظلت �إدارة الزكاة من �ش�أن املجتمع املحلي دون �أي تدخل من الدولة ،حتى عام 1968م مت
�إ�صدار مر�سوم رئا�سي برقم ( )1968/10/PRIN/07ب�إن�شاء جهاز وطني جلمع الزكاة،
وتطبي ًقا له فقد مت �إن�شاء وكالة عامل الزكاة والإنفاق وال�صدقة ( ((4()BAZISب�صورة
طوعية ،وب�إ�صدار قانون الزكاة رقم ( )38عام 1999م ،مت �إ�ضفاء الطابع امل�ؤ�س�سي
احلكومي على �إدارة الزكاة ،والذي ن�ص على �أن م�ؤ�س�سات الزكاة تنق�سم �إىل فئتني:
م�ؤ�س�سة ر�سمية (حكومية) تتمثل يف وكالة جمع الزكاة (،)Badan Amil Zakat)،(BAZ
وم�ؤ�س�سات يديرها القطاع اخلا�ص جلمع الزكاة(� )LAZأو (،)Lembaga Amil Zakat
وحتتاج �إىل موافقة حكومية لل�شروع يف العمل(.((4
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 .2-7تطور ح�صيلة الزكاة( :((4ت�ضاعفت �إيرادات الزكاة يف اندوني�سيا خالل الع�شرة الأعوام
( )2012-2002مبقدار ( )32مرة ،حيث بلغ �إجمايل احل�صيلة خالل نف�س القرتة ما
قيمته ( )9,261.45مليار روبية اندوني�سي ،مبتو�سط �سنوي مقداره ()496.300
مليار روبية ،ومبتو�سط ن�سبة منو خالل نف�س الفرتة (.)%35.9
 .3-7فجوة التح�صيل :بلغ متو�سط ن�سبة �إيرادات الزكاة من الناجت املحلي الإجمايل اجلاري
حوايل ( )%0.013وهي ن�سبة �ضئيلة جدًا �إذا ما قار َّنها بتقديرات الباحثني للزكاة
املحتملة ،حيث تظهر نتائج درا�سة (� )Firdausأن �إجمايل �إمكانات الزكاة املحتملة يف
اندوني�سيا من امل�صادر املختلفة تبلغ حوايل ( )217,000مليار روبية اندوني�سيي وهو
ما ي�ساوي ( )%3.4من �إجمايل ( )GDPلعام � .2010أي �أن ن�سبة احل�صيلة الفعلية للزكاة
�إىل املحتملة ن�سبة ال تكاد تذكر فلم تتجاوز (.)%0.38
 .٤-7توزيع الزكاة :يقوم املجل�س الوطني للزكاة ( )BAZNASبتوزيع الزكاة من خالل �أربعة
برامج :امل�ساعدات الإن�سانية ،وتتم على �شكل معونات للم�ستحقني ب�صورة دائمة ويف
حالة الطوارئ والكوارث ،وبرنامج التعليم ،ويعمل على تقدمي امل�ساعدات التعليمية،
وبرنامج ال�صحة ،ويقوم بتجهيز م�شفيات بدون كلفة وعيادات متنقلة تخدم امل�ستحقني
يف املناطق النائية ،والربنامج االقت�صادي لتمكني امل�ستحقني اقت�صاديًا .وكانت ن�سب
توزيع الزكاة يف عام  2012على الربامج ال�سابقة بالن�سب (،%31.1 ،%15.5 ،%41
 )%12،33على التوايل(.((4

املبحث الرابع :النموذج القيا�سي لتقدير
�آثار ح�صيلة الزكاة على توزيع الدخل
يت�ضمن هذا الف�صل حماولة لبناء منوذج قيا�سي لتقدير �آثار ح�صيلة الزكاة على توزيع الدخل
يف الدول الإ�سالمية حمل الدرا�سة خالل الفرتة ( ،)1990-2013و�سيتم االعتماد يف تقدير هذا
النموذج على طريقة بيانات ال�سال�سل الزمنية املقطعية ( )Panel – dataوالتي تقوم على دمج
بيانات ال�سال�سل الزمنية مع البيانات املقطعية لهذه الدول ال�سبعة.
وقبل القيام بعملية القيا�س �سيتم �إعطاء و�صف للنموذج القيا�سي امل�ستخدم من حيث املتغريات،
وم�صادر البيانات ،وال�صياغة الريا�ضية للنموذج ،والطريقة امل�ستخدمة يف التقدير ،ثم عر�ض
نتائج التقدير وتف�سريها.
( ((4انظر جدول رقم ( )4يف امللحق.
(((4

IRTI, Islamic Social Finance Report 2014. Jeddah: Islamic Resarch and Training Institute. 2014.
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 .١متغريات النموذج:
تتمثل متغريات النموذج يف عدد من املتغريات التابعة وامل�ستقلة ميكن تو�ضيحها فيما يلي:
 .١-١املتغريات التابعة :وهي م�ؤ�شرات تقي�س مقدار التفاوت يف توزيع الدخل ،و�سيكون ذلك
با�ستخدام م�ؤ�شرين هما:
 .١-١-١معامل جيني
 :وهو مقيا�س لدرجة تفاوت توزيع الدخل الفعلي عن التوزيع
الأمثل ،ترتاوح قيمته بني الواحد وال�صفر .ومن �أجل الو�صول �إىل تقديرات �صحيحة فقد مت
ت�ضمني النموذج مبتغريين �صوريني للتعبري عن نوعية معامل جيني ،يو�ضح �أحدهما :كون
جيني حم�سوب من الدخل �أو اال�ستهالك ( ،)Income vs Consumptionوالثاين :هل هو حم�سوب
على �أ�سا�س دخل/ا�ستهالك الأ�سرة �أم الفرد (.)Household vs Person
 .٢-١-١م�ؤ�شر متركز الدخول
 :وهو م�ؤ�شر لقيا�س التفاوت يف التوزيع ،وميثل
خلمي�س الأغنى �إىل دخل/ا�ستهالك ا ُ
ن�سبة دخل/ا�ستهالك ا ُ
خلمي�س الأفقر يف املجتمع ،ومت
ا�ستخدام نف�س املتغريات ال�صورية ال�سابقة؛ ل�ضمان �صحة التقدير.
ولغر�ض الت�أكد من �صحة نتائج الدرا�سة فقد مت تقدير النموذج �أي�ض ًا با�ستخدام م�ؤ�شرات �أخرى
للتفاوت يف توزيع الدخل وهي :ن�صيب ا ُ
خلمي�س الأفقر من الدخل القومي
 ،ون�صيب
ا ُ
خلمي�س الأغنى من الدخل القومي
.
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 .٢-١املتغريات امل�ستقلة :تتمثل املتغريات امل�ستقلة التي �سيتم تقدير �أثرها على التفاوت يف
التوزيع فيما يلي:
 .١-٢-١متو�سط ن�صيب الفرد من الناجت القومي الإجمايل (
):
ميكننا هذا املتغري من تقدير �أثر النمو االقت�صادي على درجة توزيع الدخل القومي ،حيث
�سيتم ا�ستخدام بيانات متو�سط ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل (بالدوالر الأمريكي
وبالأ�سعار الثابتة.)Gdp_capita( )2005 ،
كما �سيتم �أي�ض ًا �إ�ضافة مربع متو�سط ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل (بالدوالر الأمريكي
وبالأ�سعار الثابتة 2 )Gdp_ capita( )2005 ،بغر�ض اختبار فر�ضية كيوزنتز ( .)Kuznetsحيث
تعترب من �أوائل الدرا�سات التي تناولت العالقة بني توزيع الدخل وم�ستوى التنمية االقت�صادية
والتي قام بها االقت�صادي كيوزنتز ( ).Kuznets Sمن خالل بحث ن�شره عام 1955م ،وتو�صل من
خالله �إىل �أن العالقة بني توزيع الدخل والتنمية االقت�صادية ت�أخذ �شكل منحنى معكو�س ( )،
�أي �أن التفاوت يف توزيع الدخل يكون منخف�ض ًا يف املرحلة الأوىل من عملية التنمية ،ثم تزداد
حدته حتى يبلغ �أق�صى مدى له مع زيادة معدالت النمو ،ثم ي�ستقر ،وبعدها ي�أخذ يف التقل�ص
يف مراحل متقدمة من التنمية االقت�صادية .وقد متكن كيوزنتز من �إثبات �صحة هذه الفر�ضية
بدرا�سة جتريبية تقدم بها عام 1963م .كما متت بعد ذلك العديد من الدرا�سات التطبيقية التي
�أيدت �صحتها .وال�شكل التايل يعرب عن فل�سفة هذه الفر�ضية:
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�شكل رقم ( :)1متثيل فر�ضية «كيوزنتز»

امل�صدر :الكواز� ،أحمد ،النمو وتوزيع الدخل ،املعهد العربي للتخطيط.

كما ميكن التعبري عنها ريا�ضي ًا يف �شكل عالقة تربيعية كما يف املعادلة التالية:
) �إىل متو�سط الدخل احلقيقي للفرد .و(

) متثل م�ؤ�شر درجة

حيث ترمز (
التفاوت يف التوزيع.
 .٢-٢-١ح�صيلة الزكاة ( ) � :سيتم ا�ستخدام بيانات قيمة ح�صيلة الزكاة يف البلدان الإ�سالمية
حمل الدرا�سة ،حمت�سب ًة بالدوالر الأمريكي وبالأ�سعار الثابتة ،لعام 2005؛ وذلك بغر�ض توحيد
قيمة ح�صيلة الزكاة بني الدول املختلفة(.((4
 .٣-٢-١متغريات م�ستقلة �أخرى ( ) :وهي جمموعة من املتغريات التي �أو�ضحت الدرا�سات
االقت�صادية ال�سابقة �أن لها ت�أثري ًا على التفاوت يف التوزيع؛ ومنها ما يلي:

 .١-٣-٢-١االنفاق على التعليم وال�صحة:
تذهب العديد من الدرا�سات االقت�صادية واالجتماعية �إىل �أن للخدمات املقدمة يف جمايل التعليم
والرعاية ال�صحية دور يف تعزيز النمو وتخفيف حدة الفقر والتفاوت بني �أفراد املجتمع؛ وذلك
�أن اخلدمات احلكومية خ�صو�ص ًا تلك التي ي�ستفيد منها الفقراء ب�شكل �أكرب -كالإنفاق على
التعليم الأ�سا�سي� -ستعمل على زيادة دخولهم نتيجة زيادة الكم املعريف لديهم ب�سبب التعليم
( ((4مت احت�ساب قيمة ح�صيلة الزكاة بالأ�سعار الثابتة  ،2005بالدوالر الأمريكي باتباع اخلطوتني التاليتني:
�أوال :باحت�ساب ن�سبة ح�صيلة الزكاة من ( )GDPاجلاري:
ثانيا :احت�ساب قيمة ح�صيلة الزكاة بالأ�سعار الثابتة ،2005 ،دوالر �أمريكي من خالل:
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وحت�سن م�ستواهم ال�صحي .وللتعبري عن هذه املتغريات ف�سيتم ا�ستخدام بيانات الإنفاق على
التعليم كن�سبة من �إجمايل الإنفاق احلكومي ،والإنفاق على ال�صحة كن�سبة من �إجمايل الناجت
املحلي الإجمايل.

 .٢-٣-٢-١االنفتاح االقت�صادي:
تفرت�ض نظرية «هيك�شر – �أولني – �صامويل�سن» امل�ستمدة من التجارة الدولية �أنه كلما زادت
م�شاركة البلدان الفقرية يف التجارة العاملية ،ف�إنها غالبا ما تتخ�ص�ص يف �إنتاج ال�سلع التي
تتمتع فيها مبيزة تناف�سية ،وهي ال�سلع التي تتطلب مهارات حمدودة .ومن املفرت�ض �أن يرتتب
على ذلك زيادة الطلب يف هذه البلدان على العمالة حمدودة املهارات ورفع �أجور العمال ذوي
املهارات املحدودة مقارنة ب�أجور العمالة املاهرة .ومع ا�ستخدام ن�سبة �أجور العمالة املاهرة
�إىل العمالة غري املاهرة كمتغري بديل لعدم امل�ساواة ،من املفرت�ض �أن ينخف�ض م�ستوى عدم
امل�ساواة .ويفرت�ض �أن يكون العك�س �صحيحا بالن�سبة للبلدان الغنية :فمع زيادة �صادراتها من
ال�سلع التي تتطلب مهارات عالية� ،سوف يرتفع م�ستوى عدم امل�ساواة.

 .٣-٣-٢-١الت�ضخم:
ي�ؤدي الت�ضخم �إىل زيادة التفاوت يف توزيع الدخول؛ نظر ًا لت�أثريه على ال�شرائح االجتماعية
ذوي الدخول الثابتة من موظفي احلكومة واملتقاعدين ،حيث تتدهور دخولهم ب�سبب الت�ضخم؛
ذلك �أن م�ستويات الأجور النقدية تت�سم بالتغري البطئ ب�شكل ال يجاري التغري احلادث يف حركة
الأ�سعار .ويرتتب على ذلك �أن الن�صيب الن�سبي احلقيقي لكا�سبي الأجور ي�أخذ يف التدهور مع
ا�شتداد الت�ضخم .ويف مقابل ذلك يرتفع الن�صيب الن�سبي لطبقات و�شرائح اجتماعية �أخرى يف
الدخل القومي ،وهي يف العموم تلك الطبقات التي تت�سم دخولها بطابع التغري امل�ستمر يف ظل
موجات الت�ضخم ،والتي ت�أخذ دخولها على �شكل �أرباح �أو ريع �أو فوائد ربوية (�أ�صحاب عوائد
حقوق امللكية)  .ومت التعبري عن هذا املتغري با�ستخدام بيانات الت�ضخم كما يقي�سه معدل النمو
ال�سنوي ملكم�ش الناجت الإجمايل املحلي.

 -٢م�صادر البيانات:

(((4

http://www.sesric.org/baseind-ar.php
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تعتمد هذه الدرا�سة على العديد من م�صادر البيانات ،تتمثل �أهمها يف البيانات التي تن�شرها
املنظمات والهيئات الدولية كالأمم املتحدة واملنظمات التابعة لها ،والبنك الدويل ،و�صندوق
النقد الدويل ،و�أي�ض ًا مت االعتماد على قاعدة بيانات الدول الإ�سالمية ( ((4()sesric_dataوبيانات
البنك الإ�سالمي للتنمية ،يليها البيانات التي تن�شرها �أجهزة الإح�صاء يف البلدان الإ�سالمية حمل
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الدرا�سة و�أي�ض ًا التقارير والن�شرات املالية التي ي�صدرها �أجهزة البنوك املركزية ووزارات املالية
 ...والتقارير املالية للهيئات ذات ال�صلة مثل م�ؤ�س�سات الزكاة .وعند تعذر الو�صول �إىل البيانات
فيتم اللجوء �إىل البيانات املن�شورة يف الدرا�سات املحكمة والر�سائل العلمية التي تناولت
بالبحث موا�ضيع تتعلق بهذه الدرا�سة ـ ويتم الإ�شارة �إىل ذلك ـ .

 -٣ال�صياغة الريا�ضية للنموذج:
ميكن �صياغة منوذج الدرا�سة يف الدالة التالية:

حيث �إن:
:معامل جيني :مقيا�س لدرجة تفاوت توزيع الدخل .
خلمي�س الأغنى �إىل دخل ا ُ
 :م�ؤ�شر متركز الدخول :ميثل ن�سبة دخل ا ُ
خلمي�س
الأفقر يف املجتمع.
 :متو�سط ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل.
 :قيمة ح�صلية الزكاة (بالأ�سعار الثابتة ،2005 ،دوالر �أمريكي).
:جمموعة من املتغريات الأخرى امل�ؤثرة يف التفاوت يف التوزيع.

 .1-3معادلة النموذج ( : )Aبا�ستخدام معامل (: )Gini

( )A
حيث �إن :) ( :حد اخلط�أ الع�شوائي للمعادلة ( )error termوالذي يُفرت�ض �أن قيمته موزعة
توزيع ًا طبيعي ًا وبو�سط ح�سابي= �صفر وتباين ثابت (
) وهذه الفرو�ض
�ضرورية للح�صول على مقدرات غري متحيزة وتت�صف بالكفاءة لكل معلمة من معلمات النموذج.
( ) تعرب عن :الت�أثريات اخلا�صة بالبلدان ،و ( ) متثل القاطع العام يف النموذج=i .
 7 ،.…،1،2البلد  2013،.…،1990،1991 =t ،الزمن.
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معادالت تقدير معلمات النموذج (:)A
()1-A
}}متثل الأثر املبا�شر للزكاة على توزيع الدخل :ويتحقق هذا الأثر من خالل قيام الزكاة
باقتطاع جزء من دخول الأغنياء و�إعادة توزيعها على الفقراء  ،وبالتايل ت�ضيق الفجوة
يف الدخل بني الأغنياء والفقراء وتنخف�ض ن�سبة التفاوت  ،ولذا فمن املتوقع �أن تكون
:
.
}}متثل الأثر غري املبا�شر للزكاة على توزيع الدخل :ويتحقق هذا الأثر من خالل
�إ�سهام الزكاة يف زيادة النمو االقت�صادي عن طريق ت�أثريها الإيجابي على  :املتغريات
االقت�صادية الكلية ،ومن املتوقع �أن تكون:
.
				

()2-A
}}متثل  2αالأثر املبا�شر للنمو االقت�صادي على توزيع الدخل ومن املتوقع :
.

 .2 - 3معادلة النموذج ( : )Bبا�ستخدام م�ؤ�شر متركز الدخول

:
()B

حيث �إن = :الت�أثريات اخلا�صة بالبلدان ،
القاطع العام يف النموذج.

) متثل

= معامل اخلط�أ الع�شوائي و (

		

}}متثل

()1-B

الأثر املبا�شرة للزكاة على توزيع الدخل  ،ومن املتوقع �أن تكون
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معادالت تقدير معلمات النموذج (: )B
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}}متثل

الأثر غري املبا�شرة للزكاة على توزيع الدخل  ،ومن املتوقع �أن تكون > 0

.

()2-B
}}متثل

الأثر املبا�شر للنمو االقت�صادي على توزيع الدخل ومن املتوقع �أن تكون > 0

.

 .4طريقة التقدير:
يعتمد التقدير يف هذا النموذج على طريقة ال�سال�سل الزمنية املقطعية ( )Panel – dataوالتي
تقوم على دمج بيانات ال�سال�سل الزمنية مع البيانات املقطعية للدول الإ�سالمية حمل الدرا�سة،
وعددها �سبع دول وهي ( :اليمن ،ماليزيا ،اندوني�سيا ،باك�ستان ،الكويت ،ال�سودان ،الأردن)،
عرب فرتة زمنية ممتدة من 1990م �إىل 2013م.
ومت اختيار طريقة ( )Panel – dataنظر ًا لكونها جتمع بني طريقتني من طرق التقدير :طريقة
ال�سال�سل الزمنية ،وطريقة امل�شاهدات املقطعية ،فهي حتتوي على معلومات �ضرورية تتعامل مع
ديناميكية امل�ؤ�شرات امل�ستعملة وعلى مفردات متعددة ،كما �أن حتليل البيانات با�ستخدام هذه
الطريقة يتميز عن التحليل الفردي لل�سال�سل الزمنية �أو البيانات املقطعية مبفرده بالعديد من
املميزات ،ومنها ما يلي:
1.1التحكم يف التباين الفردي ،الذي قد يظهر يف حالة البيانات املقطعية �أو الزمنية ،والذي
يُف�ضي �إىل نتائج متحيزة.
�2.2إمكانية احل�صول على تقديرات ذات ثقة �أعلى عند ا�ستخدام طريقة ()Panel – data؛
نظر ًا لت�ضمن بياناتها على حمتوى معلوماتي �أكرث ،كما �أن م�شكلة االرتباط امل�شرتك بني
املتغريات تكون �أقل حدة فيها من بيانات ال�سال�سل الزمنية.
ُ 3.3ت َو ِ ّف ُر مناذج (� )Panel – dataإمكاني ًة �أف�ضل لدرا�سة ديناميكية التعديل التي قد تخفيها
البيانات املقطعية ،كما �أنها �أي�ضا تعترب منا�سبة لدرا�سة فرتات احلاالت االقت�صادية ،مثل
البطالة والفقر .كما ميكن من خاللها الربط بني �سلوكيات مفردات العينة من نقطة زمنية
�إىل �أخرى.
4.4ت�سهم يف احلد من �إمكانية ظهور م�شكلة املتغريات املهملة (،)Omitted Variables
الناجتة عن خ�صائ�ص املفردات غري امل�شاهدة ،والتي تقود عادة �إىل تقديرات متحيزة يف
االنحدارات املفردة.
5.5و يتم يف مناذج ( )Panel – dataالتعامل مع الآثار املقطعية املتعلقة بالبلدان ( ) �أو تلك
اخلا�صة بالزمن ( ) وفق ًا لأحد النموذجني التاليني :با�ستخدام منوذج الآثار الثابتة
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(� ،)Fixed effects modelأو ك�آثار ع�شوائية با�ستخدام منوذج الآثار الع�شوائية (Random

.)effects model

 .1-4منوذج الآثار الثابتة (:)Fixed effects model
يف ظل هذا النموذج يتم التعامل مع الآثار املقطعية اخلا�صة بالبلدان ( ) �أو تلك اخلا�صة
بالزمن ( ) على اعتبار �أنها قواطع متثل االختالفات الفردية لكل دولة من الدول الإ�سالمية
حمل الدرا�سة� ،أو بح�سب كل فرتة زمنية لفرتة الدرا�سة ()1990-2013؛ وذلك من �أجل احتواء
العوامل والآثار غري امللحوظة� ،سواء �أكانت خا�صة بالبلدان �أم بالفرتة الزمنية والتي رمبا
يكون لها ت�أثري على م�ستوى التفاوت يف التوزيع .حيث َيفرت�ض هذا النموذج �أن الت�أثريات
اخلا�صة بالبلدان �أو تلك اخلا�صة بالزمن ترتبط مع املتغريات التف�سريية يف النموذج� ،أي �أن:
.
ويتم عادة عند التقدير باالعتماد على منوذج الآثار الثابتة ( )FEا�ستخدام متغريات �صورية
بقدر ( )1-nلتمثل عدد الدول؛ و ذلك بغر�ض جتنب حالة التعددية اخلطية التامة ،كما ي�ستخدم
هذا النموذج طريقة املربعات ال�صغرى االعتيادية ( ((4()OLSيف تقدير امل ْع َل َمات .ويطلق على
منوذج الت�أثريات الثابتة ا�سم :منوذج املربعات ال�صغرى للمتغريات الوهمية (.((4()LSDVM

 .2-4منوذج الآثار الع�شوائية (:)Random effects model
يتعامل منوذج الآثار الع�شوائية ( )REمع العوامل والآثار غري امللحوظة اخلا�صة بالبلدان ( )
�أو تلك اخلا�صة بالزمن ( ) على �أنها معامل ع�شوائية ولي�ست ثابتة ،ويتم �إ�ضافتها �ضمن متغري
اخلط�أ الع�شوائي� .أي �أن:

(.OLS: The Ordinary Least Square ((4
(.LSDVM: Least Squares Dummy Variable Model ((4
(.3 :.Panel Data: Fixed and Random Effects, P ((5
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ويفتـ ــر�ض نــموذج الآث ــار الع�ش ــوائيـ ــة (� )REأن هـ ــذه املتغيــرات الع ــ�شوائية حتقـ ــق
) ،و (
الفـ ــرو�ض(:
) ،كما يفرت�ض �أنها م�ستقلة و�أنها ال تربتط
(((5
باملتغريات التف�سريية � ،أي �أن:
.
ال يتم تقدير معلمات منوذج الآثار الع�شوائية با�ستخدام طريقة املربعات ال�صغرى االعتيادية
()OLS؛ كونها تعطي مقدرات غري كفوءة ولها �أخطاء قيا�سية مما ي�ؤثر على اختبار امل ْع َل َمات،
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ولذا يتم تقديرها ب�شكل �صحيح با�ستخدام طريقة املربعات ال�صغرى املع َّم َمة (.((5()GLS
ويتنج عن منوذجي الآثار الثابتة والع�شوائية نتائج خمتلفة للتقدير ،خ�صو�ص ًا عندما تكون
قيمة اح�صائية (� )Tصغرية وعدد امل�شاهدات ( )Nكبري .لذا يتم اللجوء �إىل اختبار ()Hausman
ملعرفة �أي النموذجني �أف�ضل يف التقدير .مبعنى هل يتم اختيار النموذج بقاطع لكل دولة �إذا ما
كان هناك اختالفات فع ًال بني الدول الإ�سالمية حمل الدرا�سة ( )؟ ،ويف هذه احلالة ن�ستخدم
طريقة منوذج الآثار الثابتة (� ،)FEأم يتم اختبار النموذج بقاطع م�شرتك جلميع الدول الإ�سالمية
حمل الدرا�سة؟ ون�ستخدم هنا طريقة منوذج الآثار الع�شوائية (.)RE
 .3-4اختبار :Hausman
يقارن اختبار ()Hausmanبني منوذج الآثار الثابتة ( )FEومنوذج الآثار الع�شوائية (،)RE
وذلك باالعتماد على قيمة اح�صائية ( )Chi-Squareف�إذا كانت قيمتها �أكرث من ( )0.05ف�إنها غري
معنوية وبالتايل ف�إننا �سنقبل فر�ض العدم
ب�أنه ال يوجد ارتباط بني
الآثار املقطعية (اخلا�صة بالبلدان) والآثار الزمنية مع املتغريات امل�ستقلة يف النموذج � ،أي
�أن:
ويف هذه احلالة فلن يكون منوذج الآثار الثابتة ( )FEكف�ؤ ًا
للتعبري عن الت�أثريات الع�شوائية املقطعية �أو الزمنية فيما بني الدول �أو الفرتة نف�سها وفيما بني
الدول والفرتات املختلفة .ويكون منوذج الآثار الع�شوائية ( )REهو الأف�ضل لتقدير النموذج.
�أما لو كانت قيمة اح�صائية ( )Chi- squareمعنوية �أي� :أقل من ( )0.05ف�إننا �سنقبل الفر�ض
البديل ،وبالتايل ف�إن منوذج الآثار الثابتة ( )FEهو الأف�ضل لتقدير النموذج.
 .4-4اختبار ثبات جتان�س التباين( )Heteroscedasticityواالرتباط الذاتي (:)Autocorrelation
بعد �أن يتم اختيار نوع منوذج التقدير الثابت �أو الع�شوائي ،يتم اختبار مدى وجود م�شكلة عدم
جتان�س التباين ( )Heteroskedasticityوالتي قد تن�ش�أ عند تخلف �أحد االفرتا�ضات الأ�سا�سية
حلد اخلط�أ الع�شوائي وهو� :أن جميع الأخطاء الع�شوائية لها نف�س التباين .و�أي�ضا اختبار مدى
وجود ارتباط ذاتي  Autocorrelationيف النموذج ذو ال�سال�سل الزمنية الطويلة ،الذي قد ين�ش�أ
نتيجة لتخلف �أحد الفرو�ض الأ�سا�سية لنموذج االنحدار وهو �أن قيمة اخلط�أ الع�شوائي يف
�إحدى الفرتات الزمنية تكون م�ستقلة عن قيمته يف �أي فرتة زمنية �أخرى.
وتكمن �أهمية هذه اخلطوة �أنه عندما يحتوي النموذج على م�شكلة عدم جتان�س التباين
�أو ارتباط ذاتي يف ال�سال�سل الزمنية ف�إن ال�صيغ التي ا�شتقت للتباينات لن تكون �صحيحة،
واح�صائية اختبار( )Hausmanاملطابقة �ستكون غري مالئمة .ف�إذا ما ا�ستمرينا يف ا�ستخدام هذه
ال�صيغ ف�سوف ن�صل �إىل ن�سب لإح�صائية ( )tخاطئة مما يجعل اختباراتنا للفر�ضيات حول قيم
املعلمات يف النموذج خاطئة � ً
أي�ضا.
و�سيتم الرتكيز يف تقدير منوذج هذه الدرا�سة على اختبار التجان�س فقط؛ نظر ًا لعدم وجود
(((5

.GLS: Generalized Least Squares

222

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

�سال�سل زمنية طويلة ومكتملة مما ي�ؤدي �إىل احتمال �ضعيف بوجود م�شكلة ارتباط ذاتي.
 .5اختبار وولد املعدل (:)Modified Wald Test
ويُ�ستعمل الختبار مدى ثبات �أو عدم جتان�س التباين يف منوذج الآثار الثابتة .وفر�ضيات هذا
االختبار هي:
فر�ضية العدم :قيم تباين املتغري الع�شوائي متجان�سة �أو ثابتة (
الفر�ضية البديلة :قيم تباين املتغري الع�شوائي غري متجان�سة (

).
).

ف�إذا ما كانت قيمة االختبار معنوية �أي� :أقل من ( )0.05ف�إننا نرف�ض فر�ض العدم ونقبل الفر�ض
البديل ون�ستنتج �أن النموذج يعاين من م�شكلة عدم جتان�س التباين ،وبالتايل فال بد من �إعادة
تقدير النموذج �آخذين يف االعتبار هذه امل�شكلة وذلك با�ستعمال طريقة مقدر املربعات ال�صغرى
العامة املمكنة ( ((5()FGLSللو�صول �إىل �أف�ضل نتائج ممكنة لتقدير النموذج.

 .5نتائج تقدير النموذج وتف�سريها :
مت اتباع اخلطوات ال�سابقة يف تقدير منوذجي الدرا�سة ( )A,Bبا�ستخدام الربنامج االح�صائي
( ،)11 Statوقد ات�ضح من خالل ا�ستخدام اختبار ( ،)Hausman testواختبار مدى ثبات
التجان�س بوا�سطة اختبار وولد املعدل (� )Modified Wald Testأن النموذجني ( )A,Bيحتويان
على خ�صائ�ص فردية ثابتة ،و�أن م�شكلة عدم ثبات التجان�س ( )Heteroskedasticityقائمة ،ومن
هنا متت �إعادة تقدير النموذجني بطريقة مقدر املربعات ال�صغرى العامة املمكنة (� )FGLSآخذين
يف االعتبار م�شكلة عدم جتان�س التباين.

 .1-5نتائج التقدير:

 .2-5تف�سري النتائج:
ميكن تف�سري نتائج تقدير النموذج يف النقاط التالية:
(.FGLS: The feasible generalized least squares ((5
223

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

تو�ضح اجلداول رقم ( )1و ( )2التالية نتائج التقدير للنموذجني (:)A,B
ولغر�ض تعزيز نتائج تقدير النموذج القيا�سي مت التقدير با�ستخدام ال�صيغة اللوغارتيمة
للنموذج ( ،)Aو�أي�ض ًا با�ستخدام م�ؤ�شرات �أخرى للمتغري التابع متثلت يف
 :ن�صيب
ا ُ
 :ن�صيب ا ُ
خلمي�س الأفقر من الدخل القومي ،و
خلمي�س الأغنى من الدخل القومي
ونتائجها مو�ضحة يف اجلداول رقم ( )5و ( )6و ( )7من امللحق.
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 .1-2-5الأثر املبا�شر للزكاة:
تظهر نتائج التقدير وجود عالقة عك�سية بني ح�صيلة الزكاة  ,Zوقيم م�ؤ�شر التفاوت يف التوزيع
واملتمثل يف معامل  Giniو م�ؤ�شر متركز الدخل
 ،حيث كانت معلمات جميع ال�صيغ
�سالبة� ،إال �أن �أكرثها كانت غري معنوية عند ( .)%10وتظهر هذه النتائج وجود ت�أثري عك�سي
�ضعيف حل�صيلة الزكاة يف امل�ؤ�س�سات الزكوية ( )Zعلى قيم معامل جيني؛ حيث بلغ انخفا�ض
قيم جيني نتيجة �أثر الزكاة ما يقارب ( )0.968-نقطة فقط( ،((5ذلك �أن:
								

()1

حيث : :متو�سط ح�صيلة الزكاة الفعلية يف البلدان حمل الدرا�سة للفرتة (.)2013-1990
وبالتعوي�ض نتح�صل على:
0.968 - = 52894995.8
								

()2

كما تظهر هذه النتائج �أن زيادة ح�صيلة الزكاة بن�سبة (� )%10سيخف�ض معامل جيني بن�سبة
تقارب ( .)%07-E 1.83وهي تعني �أن زيادة متو�سط قيمة ح�صيلة الزكاة مببلغ )10,000,000
دوالر �أمريكي ثابت� )2005 ،سيخف�ض قيمة معامل  Giniمبقدار ( )0.18نقطة.
كما تظهر نتائج التقدير �أن لقيمة ح�صيلة الزكاة �أثر طردي على م�ؤ�شر ن�صيب دخل ا ُ
خلمي�س
الأفقر
 ،وجميع �صيغ التقدير كانت معنوية خ�صو�ص ًا عند م�ستوى معنوية (.)10%
وتظهر هذه النتائج �أن ح�صيلة الزكاة �أدت �إىل زيادة ن�صيب ا ُ
خلمي�س الأفقر من الدخل القومي
مبقدار يرتاوح بني ( )0.59-0.35نقطة من الدخل القومي .كما تو�ضح نتائج التقدير �أن زيادة
ح�صيلة الزكاة بن�سبة (� )%10سيزيد من ن�صيب ا ُ
خلمي�س الأفقر بن�سبة ترتاوح بني (6.63
 % 08-Eو .)%07-E 1.12

( ((5ح�سب ال�صيغة رقم  2جدول رقم.1 :
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جدول ( :)1نتائج تقدير �أثر الزكاة على توزيع الدخل (( )1990-2013

كم�ؤ�شر للتفاوت 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

Z

.0038425
*)(1.83

.0049508
**)(2.54

.0023686
***)(3.35

.0018565
****)(4.23

.0017887
***)(2.87

.0016663
****) (4.00

.000106
)(0.58

Gdp_ capita

-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

)(%

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 consumption

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 person

-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 _spend(%

Z* Gdp_ capita

-8.41e-13
)(-0.26

)Inflation (%

.0193233
)(1.08

_Health
)spend(%

-.307773
)(-0.88
34.14557
33.82656
33.50768
****)(38.92)**** (23.94)**** (33.00

37.60314
****)(9.06

34.70942
****)(11.75

32.1366
****)(18.59

61

61

61

N. of obs

37

38

61

61

7

7

N. of groups

7

7

7

7

7

8.714286

Avg

5.285714

5.428571

8.714286

8.714286

8.714286

8.714286

Max

9

9

15

15

15

15

15

Prob > chi2

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

مالحظة  : * ، **، ***، **** :تدل على �أن املتغري معنوي مع وجود خط�أ �أقل من� ،%1 ،%5 ،%10 :أقل من .%0.1
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34.77211
****)(34.60

Constant
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كم�ؤ�شر للتفاوت يف التوزيع:

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

Z

.0028519
****)(3.85

.0004339
)(0.5

.0003652
)(0.46

.0005955
)(0.79

.0001594
)(0.21

.000380
)(0.52

.0007594
****)(3.91

Gdp_ capita

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

)(%

Gdp_ capita2

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

Income vs
consumption

1.080192
*)(1.75

.9588821
)(1.10

.4682302
)(1.19

.3910102
)(1.03

.4727433
)(1.27

.3835677
)(1.09

.4073954
)(1.17

Household vs
person

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

)Openness (%

-.118233
*)(-1.91

-.065588
)(-0.63

Education
)_spend(%

Z* Gdp_ capita
)Inflation (%

_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

N. of groups

3.4

3.6

5.2

5.2

5.2

5.2

5.2

Avg

5

6

9

9

9

9

9

Max

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

Prob > chi2

مالحظة :* ، **، ***، **** :تدل على �أن املتغري معنوي مع وجود خط�أ �أقل من� ،%1 ،%5 ،%10 :أقل من .%0.1
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العدد ( )4دولة قطر -جمادي الآخرة  ١٤٣٧هـ  -ابريل 201٦م

غري معنوية كما �أن �أغلبها ب�إ�شارة خمالفة ،مما يدل على �ضعف �أو عدم وجود �أثر حل�صيلة الزكاة
على ن�صيب دخل ا ُ
خلمي�س الأغنى.
يُف�سر ما �سبق ب�أن قيمة ح�صيلة الزكاة التي جتمعها امل�ؤ�س�سات احلكومية يف الدول الإ�سالمية
حمل الدرا�سة �ساهمت ب�شكل حمدود يف تقليل التفاوت يف الدخول ،حيث كان ت�أثريها يف زيادة
دخل الفئة الأفقر يف املجتمع منخف�ض ًا ،ومل يظهر لها ت�أثري على دخول الفئة الأغنى يف املجتمع
الذين جتب عليهم الزكاة؛ وهذا يعك�س ما تو�صلت �إليه الدار�سة الو�صفية يف الف�صل ال�سابق من
�ضعف �أداء التطبيق امل�ؤ�س�سي للزكاة وانخفا�ض كفاءة التح�صيل؛ حيث تبني �أن متو�سط ن�سبة
التح�صيل الفعلي للزكاة �إىل الزكاة املحتملة يف الدول الإ�سالمية حمل الدرا�سة كانت تقريبا
(� ،)3.12%أي بانحراف مقداره (.)96.88%

 .2-2-5الأثر غري املبا�شر للزكاة:
تظهر نتائج التقدير ب�أن متغري الأثر غري املبا�شر للزكاة ( )Z*Gdp_ capitaذو عالقة عك�سية
مب�ؤ�شرات التفاوت يف التوزيع يف �أغلب ال�صيغ �إال �أنها غري معنوية �إح�صائي ًا ،مما يعني �أن
للأثر غري املبا�شر للزكاة دور حمدود جد ًا لتقليل التفاوت يف التوزيع ،و هذه النتيجة هي
انعكا�س للدور ال�ضعيف للأثر املبا�شر للزكاة على التفاوت يف التوزيع -للأ�سباب التي �سبق
ذكرها.

� .3-2-5أثر النمو االقت�صادي:
�أظهرت نتائج التقديرات �أن هناك ارتباط طردي بني قيمة متغري متو�سط ن�صيب الفرد من الناجت
املحلي الإجمايل ( )Gdp_ capitaوقيم م�ؤ�شر التفاوت يف التوزيع ( ،)Giniوكانت النتائج
معنوية اح�صائي ًا وذو معنوية مرتفعة يف �أغلبها .كما ُتبني نتائج التقدير �أن هناك عالقة عك�سية
بني متغري مربع متو�سط ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل ( 2)Gdp_ capitaوبني قيم
م�ؤ�شر التفاوت يف التوزيع ( ،)Giniوكانت قيمة املعلمات ذو معنوية �إح�صائية مرتفعة عند
( )1%يف جميع ال�صيغ عدا ال�صيغة ( )7فهي معنوية عند ( .)10%مما يعني �أن العالقة بني النمو
االقت�صادي والتفاوت يف توزيع الدخل القومي هي عالقة غري خطية (تربيعية) .وميكن التعرف
على �أثر النمو االقت�صادي على التفاوت يف توزيع الدخل من خالل املعادلة التالية:

								

()4
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مما يعني �أن:

()3
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)
						

()5

ف�إن زيادة النمو االقت�صادي بن�سبة (� )%10سيغري قيمة معامل جني(:((5
08-6.16e0016663 .
						

()6

�أي �أن زيادة النمو االقت�صادي بن�سبة (� )%10سيزيد من التفاوت يف التوزيع بن�سبة (.)%0.0188
كما تبني النتائج املعرو�ضة يف اجلدول رقم ( )7من امللحق �أن هناك عالقة طردية بني قيم (_Gdp
 )capitaوم�ؤ�شر ن�صيب دخل ا ُ
خلمي�س الأغنى
 ،وكانت العالقة معنوية �إح�صائي ًا
يف جميع ال�صيغ عدا ال�صيغة ( .)1وتعني هذه النتائج �أن :زيادة متو�سط ن�صيب الفرد من
الناجت املحلي الإجمايل بن�سبة � )%)10سريافقه ارتفاع ن�صيب فئة ا ُ
خلمي�س الأغنى من الدخل
القومي
بن�سبة تقع بني ( . )%0.054 -%0.046وتبني �أي�ض ًا �أن العالقة بني
( )Gdp_ capitaوم�ؤ�شر ن�صيب دخل ا ً
خلمي�س الأفقر
كانت عك�سية عدا
ال�صيغة ( ،)2لكنها غري معنوية �إح�صائيا يف �أغلبها كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم ( )6من
امللحق� .أي �أن ت�أثري النمو االقت�صادي على ن�صيب ا ُ
خلمي�س الأفقر حمدود جد ًا .و هذه النتائج
تبني �أن ثمار عملية النمو االقت�صادي يف البلدان الإ�سالمية حمل الدرا�سة يذهب معظمها �إىل فئة
ذوي الدخول املرتفعة يف املجتمع ،ولكنها ال ت�صل �إىل ذوي الدخول املنخف�ضة من ال�سكان �إال
ب�شكل حمدود.
(_Gdp_ capita)،(Gdp

ت�ؤيد النتائج ال�سابقة للعالقة بني متغريي النمو االقت�صاد
2)capitaومعامل (� )Giniصحة فر�ضية ( )Kuznetsالتي تو�صلت �إىل وجود عالقة غري خطية
بني النمو االقت�صادي والتفاوت يف توزيع الدخل؛ فقد �أظهرت النتائج ال�سابقة وجود عالقة
طردية بني املتغري ( )Gdp_ capitaومعامل ( ،)Giniوكذا وجود عالقة عك�سية بني املتغري (_Gdp
 2)capitaومعامل ( ،)Giniمما يدل على �أن العالقة بني النمو االقت�صادي املتمثل باملتغريين
( ،)Gdp_ capitaو( ،2)Gdp_ capitaوبني التفاوت يف توزيع الدخل هي عالقة غري خطية
(تربيعية)؛ وميكن تف�سري ذلك ب�أن التفاوت يف توزيع الدخل يزيد يف املراحل الأوىل من النمو
االقت�صادي يف البلدان الإ�سالمية حمل الدرا�سة ،يعقبه انخفا�ض يف ن�سب التفاوت يف توزيع
الدخل يف املراحل املتقدمة للنمو االقت�صادي لكنه انخفا�ض ب�سيط.
(� ((5صيغة رقم ( )2جدول رقم.)1( :
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 .4-2-5املتغريات امل�ستقلة الأخرى:
تظهر نتائج التقديرات وجود عالقة عك�سية بني التفاوت يف توزيع الدخل وبني الإنفاق احلكومي
على التعليم ()Education _spend؛ حيث كانت النتائج معنوية �إح�صائي ًا–يف �أغلبها .-وتبني
النتائج �أن زيادة الإنفاق احلكومي على التعليم بن�سبة (� ،)%10سيخف�ض التفاوت يف توزيع
الدخل بن�سبة قد ت�صل �إىل (.)%4.08
كما �أظهرت نتائج التقدير –وفق ًا لأغلب ال�صيغ -وجود عالقة طردية بني متغري الت�ضخم
( )Inflationوالتفاوت يف توزيع الدخل ،وعالقة عك�سية بني التفاوت يف توزيع الدخل وبني
املتغريات :االنفتاح االقت�صادي ( ، )Opennessالإنفاق على ال�صحة (� ،)Health_Spendإال �أن
النتائج كانت –يف الأغلب -غري معنوية وبالتايل فال ميكن اجلزم ب�صحة تلك العالقة.

 .5-2-5القاطع العام للنموذج:
تبني نتائج التقدير للم�ؤ�شرات املختلفة ارتفاع قيمة القاطع العام للنموذج بالإ�ضافة �إىل كونها
ذات معنوية �إح�صائية مرتفعة عند ( )1%و�أقل يف معظمها ،وهذا ي�شري �إىل �أن القيمة الأكرب
مل�ؤ�شرات التفاوت يف التوزيع ُتف�سر مبتغريات �أخرى غري تلك املوجودة يف منوذج هذه
الدرا�سة.

 .6-2-5معنوية مناذج الدرا�سة:
تظهر قيمة اح�صائية (� )Chi2أن مناذج الدرا�سة ب�صيغها املختلفة كانت معنوية جد ًا؛ حيث
مل يتجاوز قيمة اح�صائية (� )0.000( )Chi2أي انها معنوية عند ( ،)0,1%وهذا يدعم الثقة
مب�صداقية نتائج تقديرات النموذج.

 .٣-٥التنب�ؤ بالأثر املتوقع للزكاة يف حال مت تطبيقها كما �أمرت به ال�شريعة الإ�سالمية (الزكاة املحتملة):

()7

					
حيث : :متو�سط ح�صيلة الزكاة الفعلية =

(دوالر �أمريكي ،ثابت)2005 ،
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تبني فيما �سبق �أن متو�سط ح�صيلة الزكاة الفعلية �أدى �إىل تخفي�ض معامل جيني مبقدار
( )0.968نقطة .وحيث �إن احل�صيلة الفعلية للزكاة للم�ؤ�س�سات الزكوية ال متثل �إال ما ن�سبته
( )%3.12من الزكاة املحتملة ،مما يعني �أن ما يقارب (� 32ضعف) هذه احل�صيلة ال ت�صل �إليها
امل�ؤ�س�سات الزكوية .وميكن احت�ساب �أثر ح�صيلة الزكاة املحتملة على التفاوت يف توزيع الدخل
القومي (ممثال مبعامل جيني) من خالل املعادلة التالية:
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 :متو�سط ح�صيلة الزكاة املحتملة = ( 1695352431دوالر �أمريكي ،ثابت)2005 ،
ومن خالل نتائج تقدير ال�صيغة ( )2املبينة باجلدول رقم ( ،)1ف�إن هذا الأثر ي�ساوي:
1695352431
							

30.05
()8

مما يعني �أن �أثر ح�صيلة الزكاة املحتملة التي ال ت�صل �إليها امل�ؤ�س�سات الزكوية (=� 32ضعف
احل�صيلة الفعلية) �سيخف�ض معامل جيني مبقدار يقارب ( )30.05نقطة.
ويعتقد الباحثان �أن جزء ًا كبري ًا من احل�صيلة املحتملة للزكاة مطبق فع ًال من خالل قيام الأفراد
ب�إخراج الزكاة وتوزيعها ب�أنف�سهم �أو من خالل اجلمعيات اخلريية ،مما يعني �أن جزءا من هذا
الأثر املتوقع على تخفيف التفاوت موجود فعال؛ وهذا ما قد يظهر من كون التفاوت يف توزيع
الدخل يف البلدان الإ�سالمية قليل التمركز ن�سبي ًا؛ حيث ُقدِّر متو�سط معامل جيني وفق ًا لأحدث
البيانات املتوفرة للبلدان حمل الدرا�سة بحوايل (.)%35.8
�أما الأثر الكلي حل�صيلة الزكاة املحتملة يف تخفيف التفاوت يف توزيع الدخل القومي ميكن �أن
نح�صل عليه من املعادلة التالية:
					

()٩

							

()10

31.02495

وهذا يعني �أن تطبيق الزكاة كما �أمرت به ال�شريعة الإ�سالمية يف ظل الظروف االعتيادية ،يف
كاف من الفقراء ي�ستقبلون ح�صيلة هذه الزكاة ،وبفر�ض بقاء
جمتمع يوجد فيه �أغنياء وعدد ٍ
العوامل الأخرى على ما هي عليه� ،سي�ؤدي �إىل تخفي�ض التفاوت يف توزيع الدخل القومي يف
هذا املجتمع مبا يقارب ( )31نقطة من معامل جيني.
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اخلامتة:
كانت هذه الدرا�سة حماولة لبناء منوذج قيا�سي لتقدير �آثار ح�صيلة الزكاة على توزيع الدخل
يف عدد من الدول الإ�سالمية التي تطبق الزكاة ،وهي( :اليمن ،ماليزيا ،اندوني�سيا ،باك�ستان،
الكويت ،ال�سودان و الأردن) ،خالل الفرتة ( .)1990-2013ومت تقدير هذا النموذج وفق ًا لطريقة
امل�شاهدات املقطعية عرب الزمن ( .)Panel – dataويتكون هذا النموذج من متغري تابع ميثل
التفاوت يف التوزيع ،با�ستخدام م�ؤ�شرين هما :معامل جيني
 ،وم�ؤ�شر متركز الدخول:
،كما مت ا�ستخدام م�ؤ�شري :ن�صيب ا ُ
خلمي�س الأفقر من الدخل القومي
،
ون�صيب ا ُ
 .للت�أكد من �صحة النتائج .و�أما املتغريات
خلمي�س الأغنى من الدخل القومي
امل�ستقلة فتمثلت يف :ح�صيلة الزكاة ( ) ،و الدخل الفردي (
) ،بالإ�ضافة �إىل
جمموعة من املتغريات الأخرى التي يُتوقع �أن لها ت�أثري ًا على التفاوت يف التوزيع ،وهي:
االنفاق على التعليم وال�صحة ،واالنفتاح االقت�صادي ،والت�ضخم.

النتائج:
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وبعد �أن مت اتباع اخلطوات واالختبارات الالزمة تبني �أن النموذج يحتوي على خ�صائ�ص فردية
ثابتة ،و�أن م�شكلة عدم ثبات التجان�س قائمة؛ لذا فقد مت �إعادة تقدير النموذج با�ستخدام طريقة
مقدر املربعات ال�صغرى العامة املمكنة ( ،)FGLSومت التو�صل �إىل عدد من النتائج من �أهمها:
ـ وجود ت�أثري عك�سي  -ولكن �ضعيف جدا  -حل�صيلة الزكاة يف امل�ؤ�س�سات الزكوية على
قيم معامل جيني؛ حيث بلغ انخفا�ض قيم جيني نتيجة �أثر الزكاة ما يقارب ()0.968-
نقطة فقط� .أما الأثر غري املبا�شر للزكاة فكان ذو عالقة عك�سية مب�ؤ�شرات التفاوت يف
التوزيع يف �أغلب ال�صيغ �إال �أنها غري معنوية �إح�صائي ًا ،مما يعني �أن للأثر غري املبا�شر
للزكاة دور حمدود جد ًا يف تقليل التفاوت يف التوزيع.
ـ وجود ارتباط طردي بني قيمة متغري متو�سط ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل
وقيم م�ؤ�شر التفاوت يف التوزيع ( ،)Giniكما �أن هناك عالقة عك�سية بني متغري مربع
متو�سط ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل ( 2)Gdp_ capitaوبني معامل (،)Gini
ويتمثل هذا الأثر ب�أن زيادة النمو االقت�صادي بن�سبة (� )%10سيزيد من التفاوت يف
التوزيع بن�سبة ( )%0.0188من جيني.
ـ ت�ؤيد نتائج تقدير النموذج �صحة فر�ضية «.»Kuznets
ـ تتنب�أ الدرا�سة ب�أن �أثر ح�صيلة الزكاة املحتملة التي ال ت�صل �إليها امل�ؤ�س�سات الزكوية
�سيخف�ض معامل جيني مبقدار يقارب ( )30.05نقطة .كما �أن الأثر الكلي للزكاة املحتملة
�سيخف�ض التفاوت مبقدار ( )31نقطة.
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التو�صيات:
تو�صي الدرا�سة الدول الإ�سالمية ب�ضرورة العمل على تطوير التطبيق امل�ؤ�س�سي الزكاة ،لكي
حتقق �آثارها املختلفة يف املجتمع الإ�سالمي ،خ�صو�صا يف توفري حد الكفاية ،وتخفيف التفاوت
يف توزيع الدخل والرثوة ،ويقرتح لأجل ذلك ما يلي:
ـ اال�ستفادة من مميزات جتارب التطبيق امل�ؤ�س�سي للزكاة يف عدد من الدول الإ�سالمية،
ومن �أهمها :فر�ض التطبيق الإلزامي للزكاة ،على جميع الأوعية الزكوية املختلفة،
واال�ستقالل املايل والإداري مل�ؤ�س�سات الزكاة ،وتفعيل الدور ال�شعبي يف جمع وتوزيع
الزكاة ،وتعزيز الثقة لدى املكلفني يف م�ؤ�س�سات الزكاة ،من خالل :ال�شفافية يف
التح�صيل والتوزيع ،ت�سهيل اجراءات التعامل.
ـ التن�سيق بني الدول الإ�سالمية املختلفة يف توزيع الزكاة ،من خالل �إيجاد هيئة تتبع
منظمة التعاون الإ�سالمي تعمل على نقل الفائ�ض من �أموال الزكاة يف البلدان الغنية �إىل
البلدان الفقرية.
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جدول رقم ( :)3بيانات معامل ( )Giniوم�ؤ�شرات متركز الدخول يف الدول حمل الدرا�سة.
الدولة

اليمن

ماليزيا

اندوني�سيا

الكويت

باك�ستان

ال�سودان

الأردن

ال�سنة

Gini
)(%

Q1
)(%

Q5
)(%

Cross1\ H.1\ Inc.1\ Q5/Q1
Net0
)P.0 Con.0 (%

امل�صدر

1992

39.3

6.15

46.06

7.49

0

1

0

**UND

2000

34.4

7.3

42

5.8

0

1

0

علي عبد القادر

2008

37.4

0

0

1

**UND-NEW

1992

47.65

1

0

1

*** WB

2000

47.9

0

0

1

**UND-NEW

2012

43.1

5.1

48.6

9.53

1

1

n

ميزانية اال�سرة ماليزيا
2012

1990

29.2

9.39

38.83

4.14

0

0

1

*UND

2002

33.87

8.4

43.3

5.15

0

0

0

*UND

2013

41.3

0

0

0

جهاز االح�صاء
االندوني�سي

1990

32.84

0

1

n

م�سح الدخل والإنفاق
– الكويت

0

1

n

م�سح الدخل والإنفاق
– الكويت

48.94

5.98

0

1

0

*UND

40.07

4.27

0

0

1

*** WB

0

1

**UND-NEW

1

ه�شام ح�سن
ه�شام ح�سن

4.7

53.12

11.3

48.5

2000

30.9

1990

36.8

8.18

2001

30.39

9.39

2008

30

0

1990

51.21

1

0

2000

43.37

1

0

1

2009

34.4

0

0

1

**UND-NEW

1990

40.7

8.3

0

0

0

على عبدالقادر

2001

36.5

5.95

0

1

0

قاعدة بيانات دينجر
وا�سكوبري

2012

35.43

0

n

n

***WB

43.4

5.21

( Inc.: Incomeالدخل) ( Con.: Consumption,اال�ستهالك) ( H.: Household,الأ�سرة) ( P.: Person,الفرد)
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جدول رقم ( :)4بيانات ح�صيلة الزكاة يف الدول حمل الدرا�سة
الدولة

ال�سودان

اليمن

الأردن

باك�ستان

ماليزيا

الكويت

اندوني�سيا

ال�سنة

�إيرادات الزكاة
باجلاري
)�ألف عملة حملية(

1991

574

0.16

2000

119,062

0.35

2012

807,800

0.44

املتو�سط

73,890.4

0.31

43.9

1991

448,673

0.256

28.9

19389689

2000

2443,000

0.139

8.77

20449639

2012

11988,000

0.17

3.45

35783996

املتو�سط

2,802,670

0.169

18.07

2003

6,993

0.097

5.2

10372497.97

8,782

0.109

25.6

12635006.74

2006

14,229

0.133

46.5

18136520.75

املتو�سط

9,272

0.11

22

1991/90

2798,000

0.21

8.49

138318249

2000/99

4413,000

0.107

-32.23

98725713.96

2012/11

3938,000

0.02

0.59

29175764.25

املتو�سط

4,191,344

0.089

1.94

2004

معدل الزكاة ()%
اجلاري GDP

معدل منو الزكاة
باجلاري ()%

�إيرادات الزكاة بالثابت
دوالر2005

106.47

23186340.81

11.27

86034049.15

62.39

149486871.2

1992

72,000

0.044

15.57

30233599.38

2000

258,690

0.07

32.32

79437489.68

2011

1641,100

0.186

19.86

348527976.1

املتو�سط

579,010

0.088

18.05

1992

2,390

0.041

47.39

14334835.85

2000

5,028

0.043

17.34

23774114.5

2012

30,419.05

0.059

9.97

56712791.24

املتو�سط

7,646.908

0.047

13.9

2003

85,280,000

0.0042

24.7

10905940.14

2008

920,000,000

0.0186

24.32

63211993.48

2012

2200000000

0.0267

27.24

114108053.3

املتو�سط

496,300,000

0.0126

35.9

املتو�سط جلميع الدول

0.083

52894995.8

pdf.Table1/2009/http://www.statistics.gov.my/portal/download_household/files/household
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جهاز الإح�صاء االندوني�سي:
21=notab&05=id_subyek&1=daftar&1=tabel&1=http://www.bps.go.id/eng/tab_sub/view.php?kat
)(7

()6

()5

()4

()3

)(2

)(1

)Gini (%

-6.37891
)( -0.82

-3.96956
)( -0.53

-3.42810
)( -0.64

-4.51487
)( -0.84

.1878171
)( 0.32

-7.95784
)( -1.61

-.391691
)( -0.70

) Log(Z

6.269156
)( 0.25

14.19802
)( 0.61

8.483647
)( 0.45

9.147406
)( 0.48

25.27855
****)(4.81

-4.24899
)( -0.25

20.74764
****)( 4.06

)Log(Gdp_capita

-1.40436
**)( -2.30

-1.53811
***)( -2.79

-1.04385
**)(-2.01

-1.2357
****)(-2.64

-1.54347
****)(-4.8

-.863448
**)( -2.16

-1.27628
****)( 4.01

LogGdp_capita2

1.8698
)( 0.92

3.874413
*)( 1.82

8.155425
****)( 6.96

8.631943
****)( 7.99

8.90031
****)( 8.66

9.036522
****)( 8.73

9.749005
****)(10.39

Income vs
consumption

.8203809
)( 0.67

.2901516
)( 0.25

-.149215
)( -0.15

-.010817
)( -0.01

-.009941
)( -0.01

-.176162
)( -0.18

-.1950728
)( -0.19

Household vs
person

.9824457
)( 0.93

.655589
)( 0.65

.470854
)( 0.65

.6329984
)( 0.86

-.001696
)(-0.02

.0258786
)( 0.35

.0277651
)( 1.38

.0252317
)( 1.28

.0535537
**)( 2.35

.0395734
**)( 2.11

.0145402
)( 0.86

-.511395
**)( -2.56

-.340287
*)( -1.83

_Log(Z)*Log(Gdp
)capita

1.043424
)( 1.52

)Inflation(%

.0322712
*)( 1.72

)Openness(%
Education_spend
)(%
)Health_ spend (%

-.264395
)( -0.69

37

38

61

61

61

61

61

N. of obs

7

7

7

7

7

7

7

N. of groups

5.285714

5.428571

8.714286

8.714286

8.714286

8.714286

8.714286

Avg

9

9

15

15

15

15

15

Max

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

Prob > chi2

جدول ( :)5نتائج تقدير �أثر الزكاة على توزيع الدخل ( Gini )1990-2013كم�ؤ�شر للتفاوت يف
التوزيع – ال�صيغة ن�صف اللوغارمتية
مالحظة  : **** ،*** ،** ، * :تدل على �أن املتغري معنوي مع وجود خط�أ �أقل من،%1 ،%5 ،%10 :
�أقل من .%0.1
239

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

55.94574
)( 0.35

2.163184
)( 0.01

28.23541
)( 0.24

33.01668
)( 0.28

-69.7241
***)(-2.77

118.9116
)( 1.013

-40.5241
*)( -1.84

Constant

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

:) كم�ؤ�شر للتفاوت يف التوزيعQ1( )1990-2013(  نتائج تقدير �أثر الزكاة على توزيع الدخل:)6( جدول
Q1(%)

(1)

(2)

)3(

)4(

)5(

)6(

(7)

Z

6.63e-09
(3.47)***

7.61e-09
(1.94)*

1.06e-08
(2.17)**

7.38e-09
(1.85)*

1.06e-08
(2.12)**

1.12e-08
(2.19)**

4.17e-08
(3.93)****

Gdp_ capita

-.000563
(-5.8)***

8.84652
(-0.87)

-.000435
(-0.9)

-.000453
(-0.93)

-.000466
(-0.96)

-.0005549
(-0.8)

-.0013735
(-2.61)***

-2.58e-08
(-0.29)

9.61e-09
(0.09)

-1.97e-08
(-0.22)

1.62e-08
(0.15)

1.36e-08
(0.13)

2.57e-10
(0.0)

-1.83223
(-4.11)****

-2.09467
(-3.87)****

-1.83600
(-4.07)***

-2.10054
(-3.86)****

-2.093082
(-3.73)****

-11.69025
(-4.91)****

-.792639
(-3.28)***

-.701901
(-2.55)**

-.782459
(-3.1)***

-.698507
(-2.46)**

-.7465278
(-2.06)**

-.778469
(-1.62)

-9.76e-13
(-0.79)

-8.92e-13
(-0.67)

-2.95e-12
(-1.69)*

.0024876
(0.1)

.0027718
(0.12)

-.033163
(-2.23)**

.0024197
(0.25)

.0921425
(3.39)***

Gdp_ capita2
Income vs
-1.83467
consumption (-4.13)****
Household
vs person

-.787011
(-3.26)***

Z*Gdp_
capita

-9.51e-13
(-0.77)

Inflation (%)

-.000135
(-0.01)

Openness
(%)
Education
_spend(%)

-.0111428
(-0.22)

Health_
spend(%)

-1.096435
(-3.53)****

Constant

8.671289
8.84652
(33.51)**** (13.53)****

8.414639
(13.1)****

8.706215
8.419173
8.339807
(12.66)**** (12.16)**** (12.12)****

6.87771
(5.97)***

N. of obs

26

26

26

26

26

26

17

N. of groups

5

5

5

5

5

5

5

Avg

5.2

5.2

5.2

5.2

5.2

5.2

3.4

Max

9

9

9

9

9

9

5

Prob > chi2

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

 �أقل،%1 ،%5 ،%10 : تدل على �أن املتغري معنوي مع وجود خط�أ �أقل من:****،***،**،* : مالحظة
.%0.1 من
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العدد ( )4دولة قطر -جمادي الآخرة  ١٤٣٧هـ  -ابريل 201٦م

جدول ( :)7نتائج تقدير �أثر الزكاة على توزيع الدخل ( 5 Q( )1990-2013كم�ؤ�شر للتفاوت):
)(7

()6

()5

()4

()3

)(2

)(1

)Q5(%

-5.60e-08
)(-1.46

1.77e-08
)(0.89

2.34e-08
)(1.38

1.15e-08
)(0.96

2.34e-08
)(1.38

1.17e-08
)(0.99

-9.53e-09
)(-1.04

Z

.0046144
*)(1.94

.005345
**)(2.5

.0052531 .0054958 .005372
***)(2.76)*** (2.9)*** (2.82

.0053941
***)(2.86

.001004
)(1.57

Gdp_ capita

-7.58e-07
)(-1.38

-5.14e-07
)(-1.14

-5.69e-07 -7.60e-07 -5.86e-07
)(-1.43
)(-2.47)** (-1.54

-7.43e-07
**)(-2.42

Gdp_ capita2

25.19606
**)(2.35

3.410886
)(1.3

4.136487 2.654451
*)(1.88
)(1.04

2.789808
)(1.1

4.220687
*)(1.93

4.105926
)(1.7

Income vs
consumption

3.121606
)(1.48

1.666218
)(1.1

1.217662 1.638242
)(0.99
)(1.31

1.441685
)(1.23

1.066481
)(0.93

-.028133
)(-0.03

Household vs
person

9.54e-12
)(1.23

-4.37e-12
)(-0.78

-4.27e-12
)(-0.9

-4.14e-12
)(-0.87

.0284298
)(0.31

-.036255
)(-0.39

-.043728
)(-0.47

-.113114
)(-0.98

-.0150739
)(-0.31

Z* Gdp_ capita
)Inflation (%

-.033074
)(-0.36

)Openness(%

-.3568262
)(-1.45

Education
)_spend(%

-.0646562
)(-0.05

_Health
)spend(%
37.4446
****)(15.28

42.95327
****)(38.8

Constant

36.69991
37.60046
36.89971
37.91865
51.43365
****)(14.83)**** (15.02)**** (14.6)**** (11.49)**** (1.37
20

30

30

30

30

30

30

N. of obs

5

5

5

5

5

5

5

N. of groups

4

6

6

6

6

6

6

Avg

7

9

9

9

9

9

9

Max

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

Prob > chi2
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مالحظة  : ****،***،**، * :تدل على �أن املتغري معنوي مع وجود خط�أ �أقل من،%1 ،%5 ،%10 :
�أقل من .%0.1

