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  ر�عبد�القادر�للعلوم��سالميةـجامعة��مي

  د�لية�الشر�عة�و�قتصا

  قسم��قتصاد�و�دارة

  2019/2020: ي�الثا�ي�لعامـالسداس�������        ي�����������ـاقتصاد�إسالمـ: السنة��و���ماس��

  ـيـلـعبد�الو�اب�ش: املادةالدور��قتصادي�للز�اة����������������������������������أستاذ�: ادةامل

  الدور��قتصادي�للز�اة�مادةمحاضرات�بقية�لخص�ـمل

 ي�تحقيق�التوازن�و�ستقرار��قتصاديـدور�الز�اة�ف: املحور�الثالث

  :تم�يد

�ي   ��صطالح �تم ��قتصادي �التحليل �ال�ل�ع���� �العرض �الت�افؤ�ب�ن �والطلب�ـحالة ي

الوصول�محاولة�ع������العادة�ج�ود��قتصادي�ن�تنصب��كما�أني�بالتوازن��قتصادي،�ـال�ل

�با �الوط�� ��ستقرار�القتصاد ��نتعاشإ�� �من �حالة �التأثي�،�� �ملختلف�ـوتجن�بھ �السلبية رات

�تأث��اتنحاول�����ذا�املحور�تحليل�و  ،و�نكماش�،خمـوالتض�،�الر�ود�؛الدورات��قتصادية

  :�اآل�يوذلك��؛���تحقيق��ستقرار��قتصاديدور�ا�أيضا�و �،يـال�ل�قتصاد�توازن� الز�اة���

  :التوازن��قتصاديبالز�اة��عالقة / أوال

 شي�
ّ
،�يـالطلب�ال�لمع�عناصر�ي�ـالعرض�ال�لعناصر�قابل�تالتوازن��قتصادي�من��ل�

  :كما�يلـيي�ـ�قتصاد�ال�ل��ا�الز�اة����توازن���س�مالكيفية�ال����تحليل�مكن�و 

   :يـعناصر�العرض�ال�لو الز�اة�/ 1

 :م��اعرض�العمل����تأث��ات�لز�اة�ل  :عرض�العملو الز�اة�/ أ
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ي�لفئة�الفقراء�ما�يز�د����ـأن�أموال�الز�اة��ساعد����تحس�ن�املستوى�الغذا�ي�وال�� -

�ال�امنةاطاق ��،��م �و�التا�� �تت�ون �لد��م ��� �����منھو �،العملالرغبة �العمل �عرض ز�ادة

 .الوط����قتصاد

�س - �الفقراء �من �العلم �لطلبة �الز�اة �تحس�نإعطاء �ع�� ي�ـالعلم�ا�ممستو ��ساعد�م

 .����قتصادا�ع���نوعية�عرض�العمل�يما�ينعكس�إيجاب�،والف��

- � �للفقيأن �الز�اة �إعطاء �عدم �خالل �من �الز�اة �ـ�شر�ع �الكسب املتعطل�و ر�القادر�ع��

 .عرض�العملو�التا���ز�ادة��،يؤدي�بھ�إ���البحث�عن�العملساختيارا�

 .إنفاق�الز�اة����مصرف�الغارم�ن��س�م����عدم�انخفاض�عرض�العمل�����قتصاد -

��اعد�س - �ابتدا�ي�ع��الز�اة �تمو�ل �إ�� �يحتاج �الذي �العمل �عرض اقتناء�: مثل�؛إيجاد

 .مزاولة��شاط�مع�نـزات�لـ�الت�والتج�ي

- �� ��� �الز�اة �أموال �إعطاء ��ّ�ع �ع�� �الس�يل �ابن �لمصرف �����عرضالتنقل العمل

 .مختلف�مناطق�الوطن

تحر�ر�ب�سمح� ؛�ماتحر�ر�أسرى�املسلم�نملصرف����الرقاب��و�من�التطبيقات�املعاصرة� -

   .�قتصاد�لصا��إضافية��ةملايد�ع

عرض�العمل�����إس�ام�مباشر����ز�ادةلز�اة�لأن�بر�ا�ـوغي�تأثيـراتال�ذه��ست�تج�من�خالل�   

 .�قتصاد

كما�تأث��ات�الز�اة����عرض�رأس�املال� �عض�خيصـيمكن�تل :املالعرض�رأس�و الز�اة��/ب

  :يـيل
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نة��سمح�ل�م�باس�ثمار�عة�ع���الفقراء�الذين�يجيدون�حرفة�معيّ أموال�الز�اة�املوّز أن� -

� �عن ��؛اليومي��ماس��الكالفوائض �عرض �إيجاد �الز�اة�لو�التا�� �أموال �أساسھ �املال رأس

 .عةاملوّز 

و�التا���ز�ادة�رأس��،�غنياء�يدفع�م�إ���اس�ثمار�أموال�م�فرض�الز�اة�ع���فوائضأن� -

 .املال�املعروض�����قتصاد

و�التا���رواج�سوق�السلع��ساسية��،يـتوز�ع�الز�اة��س�م����ز�ادة��س��الك�ال�لأن� -

�ال ��ذا ��� �جديدة �اس�ثمارات �معھ �يجلب ��ذه�ـما �إلنتاج �املال �رأس �عرض �ز�ادة �أي مجال،

 .�ساسيةالسلع�

- � �م�مح�سكما �لو�اقتصر�ع�� �ح�� �هللا �س�يل ��� �ـال�ضمون مصرف �رصيد�بج�اد ز�ادة

 ). FBCFخام�لرأس�املال�الثابت�ـالت�و�ن�ال(ال�الثابت�امل�املجتمع�من�رأس

- � �أن �تنظيم �حسن �يقلل ��سالمي ��قتصاد ��� �الز�اة �ـالمن � إ��حاجة �الضرائبفرض

  .رأس�مال�جديدعرض�و�التا���ظ�ور�،�جديدةـال��ماس�ثمارا�ز�ـي�تحفيـما��عنع����غنياء؛�

� �اعتبار وعموما ��يمكن �الز�اة �منمحّف آلية �سواء �املال �رأس �عرض �لز�ادة فئة��ج�ة�زة

  .بتوز�ع�أموال�الز�اةن�ـمنتفعيـفئة�الج�ة�أو�من��،ـإخراج�الز�اةن�بـم�لفيـال

�/ ج �و الز�اة �مواردعرض �: املجتمع�بقية �الز�اة �آلية �ملوارد����س�م ��مثل �التخصيص

  :ح�التخصيص��مثل�للمواردـمن�خالل�توجيھ�السلوك��قتصادي�لصالالوط����قتصاد�

  .كما�رأينا��كتناز ظا�رة�س�ثمار�ع���حساب�لال ز�عامل�محّف الز�اة�ف�ــــ�

�أن�ــــ ��كما �الز�اة ��� ��س�م ��غنياء �حساب�لتفضيل �ع�� ��نتاجية الس�ثمارات

  .أيضا�كما�رأينا��س�ثمارات�التجار�ة
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�إن� ـــــ � ثم �فرض �الز�اة ��نتاجية �املشروعات �عوائد �أكثديسع�� �الختيار ر�ـفع

�عائدا �عليھـلك ؛�س�ثمارات �املتحصل �العائد �ز�اة �عن �املتبقي ��عظيم �يتم ��،ي يتطلب�و�ذا

� ��س�ثماراعتماد �أساليب �و �،أمثل �مشاكذا �إنجاح �ع�� �املس�ثمر�ن �ذلك�حرص �و�ل ر�ع�م،

 .موارد�املجتمعـلالرشيد�يصب����مصلـحة�التخصيص�

�س�م����تخصيص�ا�أّ��ا�كما��،ومنھ�فالز�اة��س�م����تفعيل�موارد�املجتمع�أي�عرض�ا  

  .القتصاد�الوط��ل نافعش�ل��

   :عناصر�الطلب�ال�لـيو الز�اة�/ 2

�و    ��س��ال�ي �الطلب �من �الك�� �الطلب �ي�ش�ل ��س�ثماري الطلب �تحليل�، و�مكن

  :�غ��ات��ذين�العنصر�ن�كما�يلـيالز�اة�����اتتأثيـر 

  :الطلب��س��الكـيو الز�اة�/ أ

�الز�اة - �يدفعون �ال �الز�اة �مستحقي �طل��م��؛أن �إنقاص �إ�� �الز�اة �تؤدي �ال و�التا��

 .�س��ال�ي

- � ��س��الككما �الطلب �ز�ادة ��� �الز�اة �و ـ�س�م �الفقراء �لفئة �ي �أيضا �تحو�لھ طلب�إ��

 .ز�ادة����الطلب��س��ال�ي�الك��الما��ع����؛الفعّ 

  .فوائضالو��ا�تقتطع�من��الز�اة�ال�تؤدي�إ���انخفاض�الطلب��س��ال�ي�لألغنياء� -

  .يـحفاظ�ع���مستوى��س��الك�ال�لـالح�ـ�و����صاللغارم�ن�دعم�الز�اة�ل -

و�التا���إيجاد�،�مباشرةدخول�ن�عل��ا�تؤدي�إ���توز�ع�ـالز�اة�من�خالل�مصرف�العاملي -

  .يـطلب�اس��ال�ي�إضاف
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- � �و�طر كما �دور�ة �بصفة �الز�اة �تحف��س�م ��� �وغ���مباشرة �مباشرة �اتالدور ���قة

�باستمرار�؛�قتصادية �إضافية �دخول �توز�ع ��ع�� � ،ما �إ�� �يؤدي �ما �مخصصاترصد

  .أيضا��استمرار و إضافية�اس��الكية�

  .�عدة�أش�الو ي�ـالطلب��س��ال�ي�ال�ل�ةداز�س�م����عموما�فإن�الز�اة��و 

  :لطلب��س�ثماري والز�اة�ا/ ب

  :مثال�م��ا�؛الطلب��س�ثماري�من�عدة�أوجھز�ادة��م�الز�اة�����س

ي�من�خالل�فرض�ا�ـجيع��س�ثمار��نتاجـلز�اة�دور����محار�ة��كتناز�و�شرأينا�بأن�ل -

�املستغالت �أر�اح �التخفيض�؛ع�� ��ع�� ��حتفاظ�ما �لصال�من �النقدية �ز�ادة�ـبالسيولة ح

 .الطلب��س�ثماري�����قتصاد

- � �أن �كما �الز�اة �أموال �من �الغارم�ن �ال��ساعداستفادة �امليل �من �الرفع حدي�ـ��

  .لالس�ثمار

�تمك - �إ�� �الفقراء �ع�� �توز�ع�ا �سيؤدي �مرتفعة �الز�اة �حصيلة ��انت �شراء�إذا �من ي��م

كما�و�ذا�يمثل�اس�ثمار،��املتعددة،�محرف�من�أجل�استعمال�ا����) إنتاجية�آالت(أصول�ثابتة�

إلنتاج��ذه��صول�بدافع�ز�ادة�الطلب�جديدة�إيجاد�اس�ثمارات�ذلك�عامل�محّفز�ع�����عد

  .عل��ا

نخفاض�����سب��ا��عد�عامل�لتقليل�عنصر�املخاطرة�عند�اتخاذ�� ثبات�أح�ام�الز�اة�و -

ر�ـع�ع���إيجاد�مشار�ع�اس�ثمار�ة�جديدة�بخالف�تأثيّج ـ�ش�لز�اةا�أي�أن�؛القرارات��س�ثمار�ة

  .املنظومة�الضر��ية

�محّف و    �عامل �الز�اة �فإن ��س�ثماري �الطلب �مجال ��� �ز�عموما ��س�ثع�� مارات�ز�ادة

  .بطر�قة�مباشرة�وغ���مباشرة
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�وأيضا،�عرض�العمالة�ونوعي��ا�س�م����ز�ادة�إذ�أ��ا��؛تواز�يوالن�يجة�أن�الز�اة�عامل�

الطلب��مّول و�املقابل�ت�،�م����التخصيص��مثل�ملوارد�املجتمعو�س�،عرض�رأس�املالز�ادة����

�و  ��س��ال�ي �تحّفز�الطلب �مستمرة �بصفة ��س�ثماري �أيضا، �بذلك �فت�ون �للتالز�اة �وازن آلية

  ).العرض�والطلب( يـقتصاد�ال�ل����املستمر�ب�ن�كّف 

  : يـ�قتصاد�ال�لاستقرار�و الز�اة�/ ثانيا

�مرغو�ة� �حالة ��� �الك�� ��قتصاد �وجود �إ�� ��قتصادي ��ستقرار �مصط�� �ش��

�ال �التقلبات �عن ��عيدا �ـاقتصاديا �وعادة ��قتصادية، �الدورات �تث���ا �ال�� تمر�حادة

الر�ود،�وحالة��نكماش،�وحالة�حالة�الرواج،��:أر�ع�حاالت�بارزة���ب ختلفة�قتصاديات�امل

و�مكن�ر�ط��،����ذا�املجال��و�حالة��نتعاش�ةاملفضلحالة�ـال�نتعاش،�واملالحظ�أن�وحالة�

 :كما�يلـيي�ـاستقرار��قتصاد�ال�ل���لز�اة�اإس�ام�

الر�ود��و��ا�تؤثر�من��نكماش�أو�من��س�م�الز�اة����عدم�استقرار��قتصاد����حالة� -

��ق �املتغ��ات �من �العديد �ع�� �تإيجابيا ���م�( :مثلصادية �البطالة، �كتناز،

� ��س�ثمار، ���م �... ) �س��الك ��نكماش �أسباب �عالج ��� �الز�اة ��س�م  وأو�التا��

  .الر�ود��قتصادي

�ف - �الرواج �حالة ��� ��قتصاد ��ان �إذا �آلية �الز�اة �ل�� �البـعامل �ـجلب ��قتصاد�ركة ��

� �قدرات�سالمي �وتوسيع �ھ؛ �املتاح �ز�ادة ��ع�� �ال�امل�ما �ال�شغيل �مستوى �من والرفع

  .إطالة�مرحلة�الرواج���إس�ام�لز�اة�ي�ون�لأيضا،�ومنھ��زايدـملواكبة�الطلب�املت

�ا�وأيضا�إس�ام����دمرحلة��نتعاش�فللز�اة�إس�ام����إيجااستقرار��قتصاد����أما� -

من�خالل�و  ،و�س�ثمارس��الك�ا؛�من�خالل�التأث��ات��يجابية�للز�اة����� ف����ة�إطال

  .سابقا��يجابيات�ال���رأينا�ابقية�
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�ـ��حمايــة���ــادور تحليـل�تأصــيل�دور�الز�ـاة��ــ��اسـتقرار��قتصــاد�مـن�خــالل�أيضـا�يمكـن� -

ي�تحــــول�دون�اســــتقراره،�وأســــباب��ــــذه�ـ�قتصــــاد�أصــــال�مــــن�التقلبــــات��قتصــــادية�التــــ

لالســ��الك،�ز�ــادة�التفضــيل�النقــدي�انخفــاض�امليــل�ا��ــدي�: مــثالالتقلبــات�عديــدة�م��ــا�

حدية�ـ،�وجود�معدل�الفائدة�الر�و�ة،�انخفاض�الكفايـة�الـ)السيولة�النقدية�حتفاظ�ب(

ــــــل��عــــــض�املــــــوارد��قتصــــــادية�للمجتمــــــع،�عــــــدم�التخصــــــيص��مثــــــل�
ّ
لــــــرأس�املــــــال،��عط

�ـذه�جميـع��سـاعد�ع�ـ��عـالج�أن�الز�ـاة�وغ���ا؛�وكمـا��علـم�ممـا�سـبق� ...للموارد�املتاحة�

 .�سباب�املؤدية�إ���عدم�استقرار��قتصاد�الوط��

  

  خمـالتضظا�رة�حد�من�ـي�الـدور�الز�اة�ف : املحور�الرا�ع

مستمر��ــــ��املســــتوى�ـخم��ــــو��رتفــــاع�الـــــإن�املظ�ــــر�العــــام�واملتعــــارف�عليــــھ�لظــــا�رة�التضــــ  

�ــــــذا��قتصــــــاديون أو��نخفــــــاض�املتواصــــــل��ــــــ��قيمــــــة�وحــــــدة�النقــــــد،�وُ�رجــــــع��،�العــــــام�لألســــــعار

خمية،�و�ـــذه�القـــوى��ـــ��ـالقـــوى�التضـــمصطلــــح�قـــوى�ُمســـ�بة�يطلقـــون�عل��ـــا�وجـــود��خـــتالل�إ�ـــ��

القــوى��ر�ــط�عالقــة�الز�ــاة�بــأ�مي�تــدفع�إ�ــ��حــدوث��ــذا��رتفــاع�املتواصــل�لألســعار،�و�مكــن�ـالتــ

  :كما�يلـيخمية�ـالتض

  :املبادالت�مجـحجم�الكتلة�النقدية�عن�ـحارتفاع� �وخم�ـالتضس�ب�إذا��ان�/ 1

إ�ـــ��ارتفـــاع��ســـبة�مـــا� املبـــادالت�مجـجم�الكتلـــة�النقديـــة�عـــن�حــــحـــارتفـــاع�خلـــل�قـــد�يرجـــع�

ارتفـاع�التفضـيل�النقـدي�لـدى��فـراد�يز�ـد�ألن� ؛يولةيحتفظ�بھ��فراد�من�دخول�م����شـ�ل�سـ

ي�عـــن�قـــوى�ـوســـيؤدي�ذلـــك�إ�ـــ��تفاضـــل�قـــوى�الطلـــب�ال�لـــ�،جا�زة�لـــد��مـالشـــرائية�الـــ�درةمـــن�القـــ

إ�ـ�� السـابقخم،�وقد�وصل�بنا�التحليل�ـالتض�مرحلة�قتصاد��ولوج ى�ذلك�ـومعن ،يـالعرض�ال�ل

سـاعد�و�التـا���س��،التفضـيل�النقـدي�ألقـل�مـن�النصـاب�عمـل��ـ��اتجـاه�تخفـيض�الز�اة�آلية�أن�

ع�ـ��تحو�ـل�القـدرة�الشـرائية�الزائـدة�واملســتعملة��ـ��ز�ـادة�الطلـب�املـؤدي�لالرتفـاع��ســعار�الز�ـاة�
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�ســــاعد�ع�ــــ��الرفــــع�مــــن��امنتجــــاســــ�ثمارا�تحو�ــــل�تلــــك�القــــدرة�الشــــرائية�إ�ــــ��اســــ�ثمار�قــــد�ي�ــــون�

العــــرض�بــــدل�املســــاعدة�ع�ــــ��الرفــــع�مــــن�الطلــــب،�و�ــــل�ذلــــك�يخــــدم�تخفــــيض�احتمــــال�أن�تــــؤدي�

  .خمـ���حدوث�ظا�رة�التضإئدة�الكتلة�النقدية�الزا

  : دفع�الت�لفة�و�خم�ـالتضس�ب�إذا��ان�/ 2

ألّ��ـا�ُمحـِدد�أسا�ـ���لألسـعار��ـ���؛خمية�من�ارتفاع�ت�لفـة�إنتـاج�السـلعـالقوى�التض�أت�شقد�

ملعرفــة�دور�الز�ــاة�و ،�ه��ــو�بــدفع�ارتفــاع�ت�ــاليف��نتــاجخم�وان�شــار ـو�التــا���ظ�ــور�التضــ�،الســوق 

  :التحليل�التا���نأخذخم�النا����عن�دفع�الت�لفة�ـجة�التضـ���معال

ى�لـد�ـ��رفـع�ت�ـاليف��نتـاج��فجائيـةتـؤثر�بصـفة��يجعل�ـا�ال أح�ام�و�سـب�الز�ـاة��إن�ثباتــــ��

ـــ؛�املســـ�ثمر
ّ
�ـــذا�و  ،ا��ســـب�وكيفيـــة�إخراجـــھ�للز�ـــاةقينـــاليفـــھ��نتاجيـــة��عـــرف�يحســـاب�ت��ـــ��ھ�ألن

حســاب��ــ��املســ�ثمر��عكــس�الضــر�بة�فقــد��عمــل�ل�ــا��،ا��ســاب�ســ�تكرر�عليــھ�بانتظــام��ــل�ســنة

ر�ـفتـــــؤدي�إ�ـــــ��إحـــــداث�ت�لفـــــة�غيـــــ�؛تكـــــرر�عليـــــھ�ب�ســـــب�مختلفـــــة��ـــــ��العـــــام�القابـــــلت�ـــــذه�الســـــنة�و 

مباشــــرة��ــــ��رفــــع��ــــذه�الت�لفــــة��ضــــافية�تأثيـــــر�ووفــــق�آليــــة�نقــــل�العــــبء�الضــــر����نجــــد� ،متوقعــــة

  .مستوى��سعار

�ـ��العمليـة��غنيـاء�جيع��سـ�ثمارات�وإشـراك�فئـة�ـأن�الز�ـاة��عمـل�ع�ـ���شـ�باإلضافة�إ�ـ�ــــ��

�ا�تحســ�ن�ز�د�مــن�املنافســة�بــ�ن�الوحــدات�املنتجــة،��ــذه�املنافســة�مــدار ـ�نتاجيــة��ــل�ذلــك�سيــ

الرفــع�مــن�عــدد�املنتجــ�ن��ر�إيجــا�ي��ــ�ـي�ون�للز�ــاة�تأثيــســ ،�وع�ــ��ذلــكا��ــودة�و�تخفــيض��ســعار

  .حدوث�التضـخمعوامل�ومنھ�التقليل�من��،ع���تخفيض��سعار�منافسةـو�التا���ال

ـــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ   ـــــــ
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