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  مل78 ال561

یه%ف ال561 إلى ال�ع�ف على مـ%@ فعال,ـة ال�ـاة فـي ال6ـ% مـ/ ارتفـاع األسـعار، أو مـا <عـ�ف >ال�;ـ8+،   

 –م 2001إلشـــارة إلـــى دولـــة ال�ـــ�دان خـــالل الف�ـــ�ة (>اإلضـــافة إلـــى أثـــ� ال�;ـــ8+ علـــى م�F6ـــالت ال�ـــاة، مـــع ا

],ـاس و م)، ول�6ق�X هUا اله%ف فق% ات1ع ال561 الQ�هج ال�صفي ال�6ل�لي، وUلT الQ�هج الQRي في ت6ل�ـل 2016

  . Eviews>ع_ ال�Qغ��ات >اس�8%ام ب�امج مع��ة ت8%م هUا الغ�ض م\ل ب�نامج 

ان، Qـا أن اإلن�اج,ة ل+ <6% م/ ارتفاع األسعار في دولة ال�ـ�دوت�صل ال561 إلى أن إنفاق ال�اة على ال�لع 

;ـ8+ علـى جQع ال�اة نق%ًا ب%ل ال�Qـع الع��ـي تlـ�jه >عـ_ الFـع�jات، وال ی��Qـع >ال�Qونـة، وـUلT وجـ�َد أثـ� لل�

مـا  هـ�و م�F6الت ال�اة في ال��دان، ولRـ/ >ـاف��اض أن یـ�+ تF6ـ�ل ال�ـاة نقـ%ًا فـإن ذلـT ال یـnث� فـي ال�;ـ8+، 

%ه عالقة ال�&&,ة ل�Qغ��ات ال%راسة خالل الف��ة.nت.   
  

  .، االس	هالك، االس	��ارال��اة نق�اً ال��اة، ال	���، ج�ع  الRلQات ال%الة:
  

Zakat and rising Price 
 

Milad Muftah Jarushi                            Kaled Abdeljalili Abojanah    
Istanbul sabahattin Zaim University                         al zaytona University  

milad.jarush@std.izu.edu.tr                                          info@miu.edu.ly 
Abstract  

The purpose of the study is to identify the effectiveness of Zakat in reducing the 
rise in prices or inflation, in addition to the effect of inflation on Zakat receipts with 
reference to the State of Sudan during the period 2001 to 2016. To achieve this 
objective, the study uses methodology analyze and measure some variables using 
specific programs that serve this purpose, such as Eviews program. 

The study found that spending Zakat on productive goods did not limit the rise in prices 
in the State of Sudan, and that collecting Zakat in cash instead of collecting in kind is 
difficult and does not have flexibility. There is also an effect of inflation on Zakat receipts 
in Sudan. However, assuming Zakat was collected in cash, this does not affect inflation, 
which is confirmed by the causal relationship to the study variables during the period. 
Keywords: Zakat, Inflation, consumption, Investment, collect Zakat in cash. 
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  . الQق%مة1   

ب تعاني ال�ول في ال&قC ال(اه? الع�یَ� م? األزمـات االق	:ـاد5ة، وال	ـي قـ� 5عـ&د 3ع�ـها إلـى أسـ-ا
 CF-ال�عاصــــ( (الع&ل�ــــة)، فأصــــ K:ــــاد	ــــاح االق	ــــة، وخ:&صــــًا 3عــــ� االنفOــــة أو أســــ-اب خارجOداخل

م? دولة إلى أخ(W وU*Vل س(�ع 3فعل ال	:ـ�ی( واالسـ	T(اد ل��	لـف الRـلع وال�ـ�مات، األزمات ت+	قل 
  وم? ه[ه االخ	الالت ارتفاع ال�R	W& العام لألسعار، أو ما 5ع(ف 3ال	���.

     Kالــ�خل وذو Kــ�ودFة علــى ف_ــة مO'هــا، فلــه آثــار ســلTــ( م(غــ&ب فT:ــاد5ة غ	ــ�� آثــار اق�	لل
Oi*ـة، ��ـا أنـه R5ـ'h فـي ان�فـاض ال:ـادرات؛ الرتفـاع أسـعارها، ال�خل ال�ابC 3ان�فـاض مRـ	&W ال�

وز�ـــادِة الـــ&اردات؛ ألن أســـعارها م+�ف�ـــة مقارنـــة 3الRـــلع ال�FلOـــة، ومـــ? ثـــ� إحـــ�اث خلـــل فـــي مTـــ�ان 
ال�ـــ�ف&عات لل�ولـــة، وتRـــعى الUF&مـــات ل	FقTـــo هـــ�ف ال�Fافnـــة علـــى اســـ	ق(ار األســـعار مـــ? خـــالل 

 ل الORاســـة ال�الOـــة وال+ق�5ـــة وال	rار�ـــة؛ وذلـــq ل	&جOـــه ال+*ـــاpاســـ	��ام سOاســـات اق	:ـــاد5ة معT+ـــة، م�ـــ
  االق	:ادK �3ا ��5م تFقoT أه�افها. 

والــ�ول اإلســالمOة تFــاول تFقTــo هــ[ا الهــ�ف؛ وذلــq 3اخ	Oــار مــا ی+اســ'ها مــ? أدوات الORاســة     
? أف�ـــل االق	:ـــاد5ة وفـــo ضـــ&اt3 ال*ـــ(�عة اإلســـالمOة، ومـــ? هـــ[ه األدوات (ال��ـــاة)، وال	ـــي تع	'ـــ( مـــ

ــــــه ال+�ــــــ& واالســــــ	ق(ار  أدوات الORاســــــة ال�الOــــــة فــــــي ال	ــــــأثT( علــــــى االق	:ــــــاد الــــــ&v+ي �3ــــــا F5قــــــo ل
،Kف(اوwص1997(ال   ). 182م، 

فـي ح{Oقـة األمـ( إن ال��ـاة تFــارب اك	+ـاز األمـ&ال، وت*ـrع علـى اســ	��ارها، ومـ? ثـ� فهـي تعــالج     
�ــo االســ	هالك أو االس	��ال(�ــ&د االق	:ــادK مــ? خــالل ز�ــادة ال�لــh الwلــي، ســ&اء �ــان )v ?ار؛ ــــــعــ

م�ا ی�فع 3االق	:اد إلى ال�(وج م? هـ[ه ال�(حلـة، ولwـ? ال	�ـ�� عUـ� ال(�ـ&د، ومـ? ثَـ� فقـ� ت�	لـف 
  اآلثار واآللOات وال+	ائج.

  ال�ا>قة . ال�61ث2  

 ل��ـاةأك�ت 3ع� ال�راسات أن ال��اة تFارب ال	��� وت�Fُّ م+ـه 3عـ�ة أسـالhT، م+هـا: ال�rـع ال+قـ�K ل
  م? خالل ال	أثT( في ع(ض ال+ق&د، وم? ه[ه ال�راسات:

 بهـا �ـًال مـ?  امـــــــــــــــوال	ي ق �ار االق�Fادw"ــــــــاة آل,ة ل�6ق�X االس�قـــــــــــــدراسة >ع��ان: "ال�
م)، وهــ�فC ال�راســة إلــى ال	عــ(ف علــى ال��ــاة 2011الــالوK ونــ&ر الــ�ی? جــ&ادK ( ع{-ــة ع'ــ�

ة مالOــة ونق�5ــة فــي الFــ� مــ? االخــ	الالت االق	:ــاد5ة، وال	ــي م+هــا ال	�ــ��، وأن ال�rــع كــأدا 
Tـ&ازن بـ	ن&عا م? ال oقF�? ال+ق�K لT:Fلة ال��اة �5ف� م? ح�r الw	لة ال+ق�5ة ال�	�اولة، و

.hالع(ض وال�ل   
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 ،"+8لة ال�;ــxــlــي معال�ــة م  tل-اســع'ــ� اقــام بهــا �ــًال مــ?  دراســة >ع�ــ�ان: "دور ال�ــاة ف
الق(عــان، وم+Tــ( ســل�Oان الUFــ�O، وال	ــي هــ�فC إلــى ال	عــ(ف علــى ال	�ــ��، ودور ال��ــاة فــي 
 مFارV	ــه، وت&صــلC ال�راســة إلــى أن ال��ــاة أداة مالOــة مه�ــة؛ U�5ــ? أن تــ�دK دورًا رئROــًا فــي

  .ق�اً الج ال	���، وأن أح� آلOات ع�ل ال��اة في ال	���O م? ال	��� ه& ج�ع ال��اة نـــــــــع

  مxlلة ال561. 3
وم? ه+ا ب(زت  ی	�ح م�ا س'o أنه م? v(ق معالrة ال	��� ال�rُع ال+ق�K لT:Fلة ال��اة،    

�F-لة الU*م? ارتفاع األسعثار إهل لل��اة آ ، وهي:م �Fم? خالل ال ���	ة على الOابr5ار؟ـــــــ  
ة لى تV)rمع اإلشارة إ ���،في مFاولة ل	&ضOح 3ع� ال�فا��O االق	:اد5ة ال�(ت-�ة 3ال��اة وال	

 اةـــــــــــــــــــــــفي مrال ال�� 3اع	-ار أن لها تr(Vة رائ�ة ،م)2016 -م2001دولة الR&دان خالل الف	(ة (
  .لى وج&د قاع�ة بOانات ج�Tةإ 3اإلضافة ،م? ح�T ال'+Oة ال	*(�Oiة أو ال��سRاتOة

  . ف�ض,ات ال4561

( ــــــــــاع ال�R	�ــــــــــــــــــــــ� مــ? االرتفـــــــــــل��ــاة دور فــي الFلــ�O ل هؤل وهــ& أنــجا3ــة لهــ[ا ال	Rــاإ ف	ــ(اضU�5ــ? ا
  .في دولة الR&دان خالل ف	(ة ال-�F في ال�R	W& العام لألسعار

  %ف ال561ـــــه. 5

ل یه�ف ال-�F إلى دراسة العالقة بT? ال��اة وال	��� في الR&دان مـ? خـالل دراسـة األثـ( ال�	-ـاد
 اةـــــــــــــــــــثـ( ال��[لq أــــــــــــــــــــبT+ه�ـا؛ �3ع+ـى ال	عـ(ف علـى أثــ( ال	�ـ�� علـى م	F:ـالت ال��ــاة ال+ق�5ـة، و�

O+Tــة علــى ال	�ــ�� وت'Oــاِن هــ[ا األثــ( مــ? خــالل ت&ز�ــع ال��ــاة رأســOًا (ســلع إن	اجOــة)، وج-ا5ــة ال��ــاة الع
  .نق�اً 

6 .Q56ــــ,ة ال&ـــأه  

 -�F في أنه في ال&قC الFاض( أص-CF األزمات االق	:اد5ة سهلة االن	*ار؛ ن	rOةت�w? أه�Oة ال
Tها، وال�ول اإلسالم'+rاولة تFعى ال�ول ل��	؛ م�ا اسKارr	اح ال	لة ـــــــــــــالع&ل�ة واالنفROــــــــــــ W�3+أ C

 تأتيل	���، و ام+ها و [ه األزمات، ة هــــــــات اق	:اد5ة ل�عالrــــــــــع? العال�، وVال	الي تF	اج إلى سOاس
  ال��اة في مق�مة ه[ه الORاسات؛ م�ا R5	�عي مع(فة ح{Oقة ال��اة وأث(ها على ال	���.

  ال561 . ح%ود7
  دولة الR&دان. ال6%ود الxQان,ة:
  م.2016 –م 2001خالل الف	(ة: : ال6%ود ال�مان,ة
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  م�ه�,ة ال561 .8

 �F-ه[ا اله�ف فق� ُات-ع ال oTقF	لي، 3اإلضافلTلF	ــــــــــال&صفي ال�wي 3اســــــــــة إلى ال�+هج ال�	ام ـــــــــ�
 3ع� ال'(امج اإلح:ائOة ال�ادمة في ه[ا ال�rال.

  ار ال���w لل561ـــــــــــإل~ا
  ال�اة ومFارفها .9

ال	ي  ال�ال: ال'(�ة وال+�اء وال�هارة وال:الح، وش(عًا ت�لo على الF:ة ال�ق�رة م? ال�اة لغةً 
� ،?TقF	Rةف(ضها هللا تعالى لل�:Fعلى نف� إخ(اج ه[ه ال oا ت�ل� ) Kم،1973،الق(ضاو 

ص بلغ ن:ا3ًا إن ت� 38ص ص م? مال م�:& )، وفي االص�الح أ�5ًا هي: إخ(اج ج�ء م�:&
،oل (ال:�ی&Fلغ الVو qص2013ال�ل   ).83م، 

َ�َقاُت ِللْ ﴿ :قال هللا تعالى مFارف ال�اة: َ�لََّفِة ُقُل&Vُُهْ� َلTَْها َواْل�ُ ِمِلTَ? عَ اْلَعاوَ ُفَقَ(اِء َواْلRَ�َاِكTِ? ِإنََّ�ا ال:َّ
ِ'Tِل َفِ(�َ�ًة  َّRَوِاْبِ? ال ِ َقاِب َواْلَغاِرِمTَ? َوِفي َسِ'Tِل �َّ ، 60اآل5ة ( .﴾�Owٌِ حَ �َُّ َعِلOٌ�  �َ َ? �َِّ مِ َوِفي ال(ِّ

  ال	&Vة). 
��ة م:ارف)wه[ه اآل5ة ال C+Tالي: ب	ة م:ارف �الOال��اة، وهي ث�ان  

  الفق(اء -أ
?، F	اجTالفقT( ه& ال[K ال �5لq ما O�U5ه عامًا، و�ع�ى الفقT( م? ال��اة على ق�ر ال�ال وع�ِد ال�

 فإذا ��( ال�ال r5&ز أن 5ع�ى ما O�U5ه س+ة، وال أز�� م? ذلq، ألنه T:5(ه غ+Oًا ال تFل له
ص2015ولى م? اإلك�ار لفقT( واح� (الغ(�اني، ال:�قة، و ك�ار ع�د ال�F	اجT? أ   ).61م، 

  ال�RاكT? -ب
 ( فييء واح�، وه& 5أخ[ ح�U الفقTال�TUR? ه& ال[K ال �5لq �فا5ة ی&م، وقTل الفقT( وال�TUR? ش

قة ه[ه ال�Rألة، ول�O له[ا ال�الف بT? الفقT( وال�TUR? حاجة؛ ألن �ًال م+ه�ا تFل له ال:�
ص2015 3االتفاق (الغ(�اني،   ).62م، 

  العاملT? علTها -ج
    Fوال� hاتwاعي والRه الO¢ خل��اسh العامل علTها ه& م? نّ:-ه إمام ال�Rل�T? ل�rع ال:�قات، و

ه (غ نفRف غ+Oًا؛ ألنهوالFارس وال�ازن وال�&زع لها وغT(ها، و�ع�ى العامل علTها م? ال��اة ول& �ان 
�ع لOه، م�له م�ل الغازK والقاضي، واإلسالم به[ا اللع�ل م? أع�ال ال�Rل�T?، فاس	oF األج( ع)*	

م( أ¥-ادة، ل[لq  وجل؛ فهي�R5& 3العامل على ال��اة، و�ق&K نفRه، و�rعلها ق(�-ة إلى هللا ع� 
م، 2009س-Fانه وتعالى 3ال�عاء ل:احh ال�ال ع+�ما 5ع�ي حo ماله م? ز�اة وص�قة (ف(ج، 

  ).159ص
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  ال��لفة قل&Vه� -د
، أو ل�عفاءل[ی? ی(W أول& األم( اس	�الة قل&Vه� إلى اإلسالم، أو ت�'T	ها علOه، أو تق&�ة اوه� ا    

كhR أن:ار له، أو �� ش( ع? دع&ته ودول	ه، أK: أن ال��اة ت:(ف له� به�ف دفع ش( ع? 
��اة وق� 5*�ل ه[ا الRه� الwاف( ال[K ی(جى إسالمه، فإنه 5ع�ى م? ال له�،ال�Rل�T? أو جلh نفع 

 ُOل �Oأل	ج إلى الO	ح، فإذا احOF:ه� 3اٍق على الق&ل الRه اإلسالم، ��ا أن ه[ا الOإل h'Fف ص)
ص2015سه�ه� م? ال��اة، و ذا ل� F5	ج إلOه ص(ف في ال�:ارف األخ(W (الغ(�اني،    ).66م، 

  في ال(قاب -ه
Oًا، ئOًا أو �لال(قاب ج�ع ر©-ة، وه& ال�Uاتh ال[F5 K	اج لل�ال لwي �5ل¨ نفRه م? ال(ق ج�      

qه ج�ه&ر الفقهاء، وخالف في ذلOإل hه، وه[ا ما ذه	رق' o	5ع K]ع�ى م? ال��اة 3الق�ر الO¢  qمال
و سFاق، فقال إن ال�ق:&د ه& ع	o ع'� مRل� U5&ن والؤه لل�Rل�T?، و�Vا أن م:(ف في ال(قاب 

ص2014، تع[ر وج&ده في ه[ا ال�مان فT&زع سه�ه� على O}3ة م:ارف ال��اة (الTRF+ي   ).640م، 
  الغارم&ن  -و

 �لO:اً دی&نه�، تالغارم ه& م? علOه دی? وال �5لq س�اده، و�ع�ى الغارم&ن و ن �ان&ا أغ+Oاء لق�اء  
 ،hR	Fله� (ال� CROم).2005ل[م�ه�، ول  

  في س'Tل هللا -ز
ما �R5 ه� الغ�اة في س'Tل هللا م�? الحo له� في دی&ان الr+�، ألنه� م	�&ع&ن، ¢Oع�&ن      

 حاج	ه� في مه�	ه� ول& �ان&ا أغ+Oاء، وس'Tل هللا عام، 5قع على �ل ع�ل خال¨ 5ق:� 3ه ال	ق(ب
ص1978إلى هللا ع� وجل، 3أداء الف(ائ� وال+&افل وال	�&¥Oات (عل&ان،    ).33م، 

  اب? الT'Rل -ح
 ُ�'Tل ع�ى اب? الRه& الغ(�h ال�+ق�ع ع? بل�ه وأهله وماله، فه& F5	اج إلى م? ی&صله إلى وv+ه، و

ن له ول& �ان غ+Oًا، وح	ى ل& ص(فه في ال+فقة والRw&ة، وما O�U5ه إلى مق:�ه أو م&ضع ماله إن �ا
 ،hR	Fقه (ال��)v م)2005مال في.  

  ال�;8+. 10

م? أه�اف الORاسة االق	:اد5ة ال�Fافnة على اس	ق(ار األسعار، وال[K 5ع	'( م? أه� األه�اف؛     
Uل م-اش( على مR	W& مOi*ة األف(اد داخل ال�r	�ع، و��U? فه� ال	��� 3أنه: نn(ًا ألنه ی�ث( 3*

 ،K�+ة (األف+Tة معO+(ة زم	العام لألسعار خالل ف W&	Rة في ال�)�	Rادة ال��ص2012ال� )، 489م، 
ف�? ه[ا ال	ع(�� U�5? ال&ص&ل إلى أن ال	��� ه& ز�ادة مR	�(ة في األسعار، وم? ث� فإن ال��ادة 

ي األسعار ال تع	'( ت���ًا، ��ا أنه ��5ل االرتفاع في ال�R	W& العام لألسعار، وه[ا 5ع+ي ال��ق	ة ف



 

42   
 

www.eps.misuratau.edu.ly 

  مجلـة دراسات االقتصاد واألعمال،

  2021 ونيوي ،01، العدد �08لد ا�

Online ISSN 2521-8360 

Print ISSN 2521-8352 

أن ارتفاع سع( سلعة أو م�r&عة سلع دون االتrاه العام لها ل�O ت���ًا، 3اإلضافة إلى ض(ورة 
  ©Oاسه خالل ف	(ة زم+Oة معT+ة، ق� تw&ن شه(�ة أو رVع س+&�ة أو س+&�ة.

  لل561 لعQلياار ـــــــــــاإل~ 
  . ال�ان� ال�6ل�لي11
    U*3 :اد5ة	ة االقO�+	لي �3ا ��5م الF:اد ال�	:اد5ة ع�ی�ة على االق	ل م-اش( ــــــــــلل��اة آثار اق

لة أو غT( م-اش(، وم? ه[ه اآلثار مUافFة الفق(، و عادة ت&ز�ع ال�خ&ل �3ا F5قo ن&عا م? الع�ا
 FارVة�&د االق	:ادK وال�فع 3االق	:اد إلى األمام، و�[لq ماالج	�ا¥Oة، 3اإلضافة إلى معالrة ال( 

 ،��)wار (ع'� ال��	االس �TفF+از وت	في ال�قابل ت�ث( ال��اة في األزمات 2004االك ?w؛ ول(
  االق	:اد5ة، وت	أث( بها ألن لها جان-ا مالOا، وم? ث� ¢U�O? تق�OR ه[ه اآلثار إلى:

  أث� ال�;8+ على م�F6الت ال�اة 1 .11
     oــا ت�لــ�� ،?TقF	ــRــي ف(ضــها هللا تعــالى لل�	ــة ال�قــ�رة مــ? ال�ــال ال:Fعلــى ال oإن ال��ــاة ت�لــ

علــى نفــ� إخــ(اج هــ[ه الF:ــة، وســ�CT هــ[ه الF:ــة ال��(جــة مــ? ال�ــال ز�ــاة ألنهــا ت��ــ� فــي ال�ــال 
 ،Kم+ه (الق(ضـاو Cأخ(ج K]ص1973ال ة )، وVاع	-ارهـا مـ? ال�ـال فRـ		أث( 3الFالـة االق	:ـاد375م، 
ـــالRــائ�ة فــي االق	:ــاد، ومــ? ث ـــ� فــإن واقــع ال	��ــــ ـــــــــــ� یــ�ث( علــى حrــ� ن:ــاب ال��ــــــــــ ل�ف(وضــة ااة ــــ

) 85علــى األمــ&ال عــ�ا الــ�روع واألنعــام؛ ألنهــا مقTــ�ة �O}3ــة نق�5ــة مFــ�دة، فــإذا بلغــC األمــ&ال مقــ�ار (
ـــجــ(ام ذهــh أو أك�ــ( وج'ــC ال�� ـــ)، وVال	ــالي ف2006% (الFــ&لي، 2.5اة فTهــا ب+Rــ-ة ــــــــــ ـــإن ©�Oـــــــ ة ــــــــــــ

 ه[ا ال�ق�ار ت	غT( حRـh الFالـة االق	:ـاد5ة ال	ـي �5ـ( بهـا االق	:ـاد؛ ففـي حالـة �انـC األسـعار ت	rـه
لالرتفاع فإنه م? ال�	&قع ح�وث أح� أمـ(�? فـي جانـh ال�	F:ـالت: األول؛ ز�ـادة م	F:ـالت ال��ـاة 

اني: �ـاة، وال�ـن حالة ال(واج تFفـ� ز�ـادة األرVـاح 3*ـUل سـ(�ع، ومـ? ثـ� ز�ـادة ح:ـTلة ال� ة؛ ألــــــــــــال+ق�ی
 Cــة ال+:ــاب ارتفعــ�O© دافعــي ال��ــاة مــ? دائــ(ة ال+:ــاب؛ ألن �ز�ــادة ال{�Oــة الRــ&©Oة  –خــ(وج 3عــ

  Vال	الي ل� تhr ال��اة في ال�ق�ار األقل م? ال+:اب. و  -ج(ام ذهh 85لل�ق�ار 
ضــح ال�	F:ــالت (ال+ق�5ــة) وال�U&نــة مــ? عــ(وض ال	rــارة وال�ــال ال�Rــ	فاد وال�هــ? والrــ�ول ال	ــالي ی& 

�ة في دولة الR&دان خالل الف	(ة (&+Rغالت مع مع�الت ال+�& ال	Rة وال�)Fم).2016 –م 2002ال  
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م) في 2016 –م 2002ال�;8+ للف��ة ( ) ی�ضح مع%الت ن�Q م�F6الت ال�اة ال�ق%<ة ومع%الت1ال�%ول رق+ (
  ال��دان

معدل  عروض التجارة السنة
 النمو

معدل  المال المستفاد
 النمو

معدل  المهن الحرة
 النمو

معدل  المستغالت
لنموا  

معدل  االجمالي
 النمو

 التضخم

2002 50,878,000 0.00 23,097,000 0.00 1,075,000 0.00 6,078,000 0.00 81,128,000 0.00 8.3 

2003 69,938,000 37.46 19,491,000 -15.61 1,085,000 0.93 7,489,000 23.21 98,003,000 20.80 7.4 

2004 84,964,000 21.48 20,567,000 5.52 1,315,000 21.20 8,974,000 19.83 115,820,000 18.18 8.7 

2005 103,074,000 21.31 19,313,000 -6.10 1,963,000 49.28 12,787,000 42.49 137,137,000 18.41 8.4 

2006 133,140,000 29.17 17,554,000 -9.11 2,403,000 22.41 14,695,000 14.92 167,792,000 22.35 7.2 

2007 178,407,265 34.00 16,478,833 -6.12 2,745,120 14.24 15,216,450 3.55 212,847,668 26.85 8.1 

2008 204,693,446 14.73 18,680,398 13.36 2,904,613 5.81 15,608,277 2.58 241,886,734 13.64 14.3 

2009 232,985,014 13.82 22,663,007 21.32 3,275,241 12.76 15,083,317 -3.36 274,006,579 13.28 11.2 

2010 274,849,211 17.97 20,335,481 -10.27 3,731,592 13.93 19,179,089 27.15 318,095,373 16.09 13.1 

2011 294,297,131 7.08 24,099,979 18.51 4,115,708 10.29 20,408,804 6.41 342,921,622 7.80 18.1 

2012 317,332,339 7.83 34,245,754 42.10 4,679,079 13.69 22,314,724 9.34 378,571,896 10.40 35.1 

2013 405,635,372 27.83 49,768,639 45.33 6,599,648 41.05 30,832,301 38.17 492,835,960 30.18 37.1 

2014 525,872,581 29.64 67,469,729 35.57 9,387,464 42.24 37,870,220 22.83 640,599,994 29.98 36.9 

2015 735,719,907 39.90 85,520,713 26.75 12,108,755 28.99 43,619,790 15.18 876,969,165 36.90 16.9 

2016 911,974,582 23.96 135,115,947 57.99 16,382,432 35.29 54,060,777 23.94 1,117,533,738 27.43 17.6 

  م.2016م إلى: 2002الFQ%ر: ال�قار�3 ال���3ة ل%ی�ان ال�اة في ال��دان لل���ات م/: -

  ) ی�ضح مع%ل ن�Q م�F6الت ال�اة (ال�ق%<ة فق�) ومع%ل ال�;8+1الxlل رق+ (

  م2016 -م2002في ال��دان خالل الف��ة 

  
  )1ح\�/ >االع�Qاد على ال�%ول رق+ (ت+ اح��اب مع%ل ال��Q ال���w م/ ق&ل ال1ا  •

ـــی	�ــح مــ? ال*ــUل الRــابo وجــ&د ت�� ـــ� �'Tــ( نRــ'Oًا وخ:&صــًا مــ? الف	ــــــــ م، 2015 -م2011(ة ـــــــــــ
ومــع ذلــq فــإن م	F:ــالت ال��ــاة ال+ق�5ــة لــ� تــ+�ف�؛ بــل 3ــالع�U ت�امــاً، فقــ� صــاحh ز�ــادة ال	�ــ�� 
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3:فة عامة على أن ال	�ـ�� لـ� 5ع�ـل علـى خفـ�  ز�ادة في مع�ل ن�& ه[ه ال�	F:الت، وه[ا ی�ل
ار �ــان ــــــــنRــ-ة ال	F:ــTل فــي الRــ&دان؛ ومــ? ه+ــا ¢ــU�O? القــ&ل 3ــأن أثــ( ز�ــادة الــ�خ&ل الرتفــاع األسع
  أك'( م? أث( خ(وج 3ع� مالwي أن:-ة ال��اة 3ع� ال	��� على ال�	F:الت ال+ق�5ة لل��اة.

  أث� ال�اة على ال�;8+: 2. 10
ــــ�د ـــــــــال�Fر ل�ق�الة الO©&Rة ـــــــــــــــــــــتغT( ال{�O	��� أث( على ن:اب ال��اة م? خالل ��ا لل      

م+ها ج(ام م? ال[هh) فإنه في الrانh اآلخ( إلنفاق ال��اة أثار اق	:اد5ة ال U�5? إغفالها و  85(
  أث(ها على ال	���، و��U? ت�rئة ه[ا األث( إلى:

  االس�هالك:أث� ال�اة على  -أ
 ،والUF&مOةفي االق	:اد ال&ضعي ی	w&ن ال�لh الwلي م? ال�ل-ات االس	هالكOة واالس	��ار�ة     

3اإلضافة إلى ال�لh ال�ارجي، في حT? ��5ل ع(ض الRلع وال��مات في االق	:اد ال+اتج ال�Fلي 
ضFه م	�ا3قة اإلج�الي 3اإلضافة إلى االس	T(ادات م? االح	Oاجات (سلع وخ�مات)، وه[ا ما ت& 

  الRFا3ات الق&مOة ال	الOة:
Y + M = C + I + G + X     ………….. (1) 

�ل ال+اتج ال�Fلي اإلج�الي)؛ بT+�ا ت� :Yال&اردات،  :��5Mل ال�(ف األR5( جانh الع(ض الwلى (
اس	هالك، C) جانh ال�لh الwلي في االق	:اد(:1مU&نات ال�(ف األ�5? م? ال�عادلة رق� (

I: ،ار��	اسG: ،مة&UFال hلvX:ةrO	ن ن&U5 ی( 3ال[�( أن ارتفاع األسعار ق��rال:ادرات)، وال 
ص ال��ادة ال�	&الOة في األسع ? ـــــــاأل�5 لrانhاار؛ �3ع+ى تف&ق ــــــــــــلع�م ت&ف( الRلع الwا¢Oة الم	:ا

، ق(اءعَ�ى للفم? ال�عادلة الRا3قة على الrانh األR5( م+ها، وال��اة ف(��ة ت�خ[ م? األغ+Oاء وتُ 
 وه[ه ال*(�Fة ال�R	ل�ة لل��اة م? خ:ائ:ها ارتفاع ال�Tل الK�F لالس	هالك مقارنة 3األغ+Oاء

ات )، وVال	الي ف�? ال�	&قع أن ی	� إنفاق مع�n ال��اة على الRلع وال��م2011(الالوK وآخ(ون، 
، ال�لh الwلي الفعالال	ي تف	ق(ها ه[ه ال*(�Fة، والT:Fلة في µل وج&د ت��� تw&ن ال��ادة في 

ع ومع ع�م م(ونة الrهاز اإلن	اجي في مع�n ال�ول ال+امOة فإن  ال+	rOة س	w&ن ز�ادة في ارتفا
ار ـــــــــــــاع في ال�R	W& العام لألسعــــاألسعار، و��U? الق&ل أنه في µل وج&د اق	:اد 5عاني م? ارتف

  ل�.	الي فق� تRاه� في ز�ادة ال	��� في ال'فإن إنفاق ال��اة ی��� م? تFف�T ال�لh الwلي، وVال
  األث� على االس�\Qار:  -ب

�q األم&ال واس	��امها واس	��ـــــــــــــــإن ال��اة تFارب االك	+    )Fع على تr*الــــــــــــــــارها؛ قــــــــاز، وت    
م، 2015(ال	(م[K، " أال م? ولي ی	�Oًا له مال فلT	O¢ )rه وال ی	(�ه ح	ى تأكله ال:�قة " 
ع+�ما ی	� إنفاق  - )،  وم? ال��U? أن ت�ث( ال��اة على االس	��ار م? جان'T?، ه�ا: األول149ص

الرتفاع ال�Tل الK�F لالس	هالك ع+�ه�  –ال��اة على الفق(اء ف�? ال�	&قع ز�ادة ال�لh االس	هالكي 
– F	ار ل��	اج واالس	ة على اإلنOاج	ف� ال�+*آت اإلنF5 اح، وال�انيوم? ث�Vاألر oTع+�ما ُتع�ى  -ق
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لألف(اد وسTلة إن	اج، وVال	الي تF&له� م? مR	هلTw? إلى م+	Tr? قادر�? على اإلن	اج والع�اء 
 ،o2013(ال:�ی.(  

�? االس	��ارات   &wام ال��خ(ات في ت��	ار 3أنه اس��	فه� االس ?U��أو ال�اقات اإلن	اجOة  –و
ة ـــــــــــــــــئ�ة القاـــــــــــــــــلRلع وال��مات، وال�Fافnة على ال�اقات اإلن	اجTا الالزمة لع�لOات إن	اج –ال�rی�ة 

س�الOة ال(أ أو ت�rی�ها، وه[ه ال�اقات اإلن	اجOة أو االس	��ارات ما هي إال سلٌع إن	اجOة وت�Rى 3الRلع
�5? م? ال�عادلة ) ��ا س'o وذ�(نا أن ال�(ف األ1م)، وVال(ج&ع لل�عادلة رق� (2013(ع(ق&ب، 

Tاج	لع اإلنRعلى ال h��5ل ال�ل K]ال Kار��	االس hناته ال�ل&Uوم? م ،hال�ل hة؛ ــــــــــــــــــــــــــــ��5ل جان
ارف ــــــــــــــــــــــــــــفإذا �ان االق	:اد �5( �3&جة ت���Oة وت� ال	&ز�ع العT+ي ل&سائل اإلن	اج على ال�:

�F5ُ &قع أن	ة دافعًا أسعارها إلى االرتفف�? ال�Oاج	لع اإلنRعلى ال hادة في ال�ل�اع، ـــــــــــــــــــــــــــث ذلq ز
.)T:الق Wعلى ال�� ���	ن ه[ا داع�ًا لل&U5 وق�  

  لف��ة ل) ی�ضح مع%الت ن�Q إنفاق ال�اة على ال�لع اإلن�اج,ة ومع%ل ال�;8+ في ال��دان 2ال�%ول رق+ (

  م).2016 –م 2002(

لسنواتا الزكاة على السلع االنتاجية إجمالي انفاق    معدل التضخم السنوي معدل النمو السنوي % 

2002 11,740,000 96.3 8.3 

2003 21,354,000 81.9 7.4 

2004 27,720,000 29.8 8.7 

2005 46,780,000 68.8 8.4 

2006 77,000,000 64.6 7.2 

2007 41,600,000 -46 8.1 

2008 18,290,418 -56 14.3 

2009 41,300,000 125.8 11.2 

2010 36,550,000 -11.5 13.1 

2011 31,800,000 -13 18.1 

2012 58,997,154 85.5 35.1 

2013 96,086,857 62.9 37.1 

2014 152,908,813 59.1 36.9 

2015 255,837,630 67.3 16.9 

2016 268,153,132 4.8 17.6 

�w ال��داني، أع%اد م�8لفة.         ال�ق -1*الFQ%ر:         �Qال T�&3ة لل��ار�3 ال�          
  ل�قار�3 ال���3ة ل%ی�ان ال�اة في ال��دان، أع%اد م�8لفة.ا -2                         
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  ) ی�ضح مع%ل ن�Q إنفاق ال�اة على ال�لع اإلن�اج,ة ومع%ل ال�;8+2الxlل رق+ (

  .م2016 –م 2002في ال��دان للف��ة 

   
  )2* ت+ اح��اب مع%ل ال��Q ال���w م/ ق&ل ال1اح\�/ >االع�Qاد على ال�%ول رق+ (

  

اة ـــــــــــــــم? ال*Uل الRابo یالح¸ أنه ال ی&ج� ت&افo بT? مع�ل ال	��� ومع�ل ن�& إنفاق ال��    
 h'دان، وق� ی(جع س&Rة في الOاج	ع اإلن�:O¨ ه[ا ال	[ب[ب في إنفاق ال��اة إلى أن ت�على ال�*ار

؛ -اش()اإلنفاق األفقي (اإلنفاق ال�-اش() لل��اة U5&ن على حRاب اإلنفاق ال(أسي (اإلنفاق غT( ال�
م أن نhR ال	��� وصلC إلى أعلى مR	W& لها، 2011ولw? یالح¸ خالل الR+&ات 3ع� عام 

ة م،  وVال(غ� م? ال��اد2016ل(أسي ح	ى عام وصاحh ه[ه ال��ادة ارتفاع في مع�ل ن�& اإلنفاق ا
Tاج (إنفاق رأسي لل��اة) خالل ال��� س+&ات األخ	ف(ة ــــــــــــــــــفي اإلنفاق على وسائل إنRـــــــــــي ال &دان ــــ

  إال أنها ل� ت�د إلى ت(اجع مع�الت ال	��� ل+ف� الف	(ة.
  جQع ال�اة نق%ًا: -ج

اجة  ـــــــــع ال��اة نق�ًا، ف[هh اب? تO�Oة إلى أن إخ(اج ال{�Oة لغT( حی&ج� خالف على ج&از ج�    
ص1973الق(ضاوK، م�+&ع م+ه ( -وال م:لFة راجFة  )، وُ�فه� م? ه[ا الق&ل أنه ت&ج� 807م، 

�، ـــــــــــــــــــي ال'ل5ة فة االق	:ادــــــــــــــض&اt3 م�Fدة ل�rع ال��اة نق�اً، ول� ُی	(ك ال�&ض&ع ل&اضعي الORاس
 ،Kها نق�ًا (الق(ضاو	�O© أو دفع ?Tأداء ال��اة م? ج+� الع ?Tب )Tم1973ك�ا أن ال��ِ�ي م� ،

ی(اعي  فإن ال��ِ�ي -&ف( ال�&اt3 ال��Trة لل�rع نق�اً إذا سل�+ا ب	-)، وم? ه+ا ¢U�O? الق&ل 799ص
اوK، وه& أنه r5&ز أخ[ م:لF	ه في �O�Oة إخ(اج ال��اة، وه[ا ما ذهh إلOه ال*Oخ ی&سف الق(ض

 ،Kاب ال�ال (الق(ضاوVض(ر 3الفق(اء أو أر qفي ذل ?U5 ة ما ل�Fاجة وال�:لFة لل�O}م،1973ال 
  ).808ص
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م�ا س'U�5 o? فه� أنه ی&ج� خالف فقهي في م�W ج&از ج�ع ال��اة نق�ًا، وح	ى ال��Trون     
ع�م إح�اث ض(ر لwل م?  وضع&ا ض&اt3 وش(وvا معT+ة ل[لq، 3اإلضافة إلى ضاt3 آخ(، وه&

  أرVاب ال�ال والفق(اء، وVال	الي فإن ج�ع ال��اة نق�ًا ال ی	�	ع 3ق�ر �'T( م? ال�(ونة.

  ال�ان� ال�,اسي: .12

     ،hTم? خالل ع�ة أسال ���	ارب الFا3قة أن ال��اة تRم? خالل ال�راسات ال ?T'م+ها: ج�عت 
�r5 ?ع�	ها فإن ال�Tإل )n+الVو ،Kا ال��اة ال+ق�Vانات، وO'ة ل� تع�ز 3ال�)nاليأنها دراسات ن	فق�  ل

Fأك� م? أن ال��اة ت	لل q؛ وذلoT'�	اسي قابل للO© ل ه[ا اله�ف إلى ن�&ذج�&Fارب حاول ال-اح� ت
ع إق+ا ال	��� ل�ع� ه[ه الفw(ة أو دح�ها 3اس	��ام األسالhT اإلح:ائOة، وه[ه األخT(ة تع	'( وسTلة

  3ع�Tة ع? العاvفة.
    Vو ���	ال��اة وال ?Tاولة دراسة العالقة بFم �		Rدان في ال��اة ف&Rة دولة الV)rاد على ت�	االع

في حال ت� ج�ع ال��اة نق�ًا م? خالل اع	-ار ال	��� م	غT(ًا تا3عًا وح:Tلة ال��اة م	غT(ًا مR	قًال، 
لة على أن ج�ع واالف	(اض األساسي ه& وج&د عالقة عORUة بT? ارتفاع األسعار وح:Tلة ال��اة دال

 ال��اة به[ه ال�(�قة �5ف� م? ع(ض ال+ق&د، وت� إr5اد العالقات ال{OاسOة 3اس	��ام ب(نامج 
Eviews) () (ة	الي:2016 –م 2001خالل الف	م)، ووج�ت �ال  

  اخ�1ارات جUور ال�ح%ة: 1.11
-Augmented Dickeyلل	ع(ف على اس	ق(ار الRالسل ال�م+Oة ت� االع	�اد على اخ	-ار�?، ه�ا: 

Fuller  وPhillips-Perron :الي	ائج �ال	ال+ Cو�ان  
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 )Tغ	أن ال� ?T'ت ?�ار اس	ق( في الف(ق ال�اني حhR اخ	- Iم�ا س'o یالح¸ أنه م? خالل االخ	-ار
Phillips-Perron  -ار	ة اخrO	+وه& معاك� ل ،Augmented Dickey- Fuller أث K]وال ، C'

 )Tغ	-اران في أن ال�	االخ oا اتف�+Tق( في الف(ق األول، ب	Rأنه مZ ق( في الف(ق ال�اني	اس.  
  ل%راسة العالقة في األجل ال*�3ل: Johansenاخ�1ار  2.12

ت� الF:&ل على ال+	ائج ��ا في ال�rول    3Test   Johansen Cointegrationإج(اء اخ	-ار 
  ال	الي:

  Trace Test) ی&ضح ن	ائج اخ	-ار 3ال�rول رق� (
Prob.  Critical Value 

At 5% 
Trace Statistic  Eigen value Hypothesized No. 

of CE(s)  

0.0010  15.495  25.892  0.840  Non* 

0.646  3.841  0.210  0.015  At most 

*denotes rejection of the hypothesis at the 5% level   
  Test Maximum Eigenvalue) ی&ضح ن	ائج اخ	-ار 4ق� (ال�rول ر 

  
Prob.  Critical Value 

At 5% 
Max-Eigen 

Statistic  
Eigen value Hypothesized No. 

of CE(s)  

0.0005  14.26  25.68  0.840  Non* 

0.646  3.841  0.210  0.015  At most 1 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 5% level   
� ة ع+ــــــــــــــــــم�ا س'o یالح¸ أن اخ	-ار األث( ی&ضح وج&د عالقة تwامل م*	(ك بT? م	غT(ات ال�راس

ار وه[ا 5ع+ي وج&د عالقة ت&ازنOة في األجل ال�&�ل، وه[ه ال+	rOة ی�ع�ها اخ	- %؛95مR	W& ثقة 
  ال{�Oة الع�nي.

  (Granger Causalityاخ�1ار العالقة ال�&&,ة: ( 3.12
  إج(اء اخ	-ار الO''Rة ألنrل ج(انr( وت� الF:&ل على ال+	ائج ال	الOة: ت�

Pairwise Granger Causality Tests

Date: 10/03/18   Time: 23:40

Sample: 2001 2016

Lags: 1

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. 

 ZKAH_NON_MONEY does not Granger Cause I  15  0.59090 0.4569

 I does not Granger Cause ZKAH_NON_MONEY  27.5088 0.0002
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) )Tغ	لها ال���� Zkahت'T? م? اخ	-ار الO''Rة في اتrاهT? أن ال�	غT( ال�R	قل وه& ال��اة العO+Tة و

 (non money  ���	��5له ال K]ا3ع) وال	( الTغ	ال�) )اآلخ )Tغ	في ال� h'R5 وم? ث� فإن  ،ال
ال�	غT(  االتrاه، لw?��اة العO+Tة نق�ًا ال ی�ث( في ال	���، وال ت&ج� عالقة س''Oة في ه[ا ج�ع ال

وهي أن ال	���  فقt،ال	ا3ع h'R5 في ال�	غT( ال�R	قل، وم? ث� وج&د عالقة س''Oة في اتrاه واح� 
  ی�ث( في ج�ع ال��اة.

  االخ�1ارات ال�F,8l,ة: 4.11
*�:Oة لل+�&ذج ال�ق�ر؛ وذلq لل	ع(ف على م�W خل&ه م? ت&ج� الع�ی� م? االخ	-ارات ال	    

�? ی	-عان ال	&ز�ع ال�'Oعي حhR اخ	-ار )Tغ	ال�*اكل، فال�Normality Test ال، ��ا أن ال+�&ذج 
&ذج ال F5	K& ، 3اإلضافة إلى أن ال+�5LM-Testعاني م? م*Uلة االرت-اp ال[اتي حhR اخ	-ار 

� اس	ق(ار �UOلي ، و�&جBreusch-Pagan-Godfreyعلى م*Uلة ع�م ال	rان� حhR اخ	-ار 
  CUSUM Testلل+�&ذج وه& ما ی&ضFه اخ	-ار 

 ن�ائج وت�ص,ات ال%راسة . 13
  ن�ائج ال561 1.13 

 �Tت�امًا؛ ح �Uالت ال��اة؛ بل على الع:F	دان في ان�فاض م&Rفي ال ���	ل� ی�ث( مع�ل ال
ع� 3األرVاح في االق	:اد أك�( م? أث( خ(وج ارتفعC مع ز�ادة مع�الته، وVال	الي �ان أث( ز�ادة 

  دافعي ال��اة ن	rOة الرتفاع مق�ار ال+:اب، وم? ث� زادت ال�	F:الت.

على أ ق(اء إن إنفاق ال��اة على الفق(اء ی��� م? ال�لh االس	هالكي في االق	:اد؛ ألن ال�Tل الK�F للف
� ثق� R5ه� في ز�ادة ال�لh، وم?  م+ه لألغ+Oاء، وم? ث� سT	� إنفاق مع�n ال�خل ال�R	ل�، وه[ا

  ارتفاع األسعار، وخ:&صًا إذا �ان االق	:اد �5( �3&جة ت���Oة.

ار س	��R5اه� اإلنفاق االس	��ارK (اإلنفاق على الRلع ال(أس�الOة) في ز�ادة ال�لh الwلي؛ ألن اال 
 إذا �ان خ:&صاً األسعار، و أح� مU&نات ال�لh الwلي، وVال	الي فإنه ق� h'R5 في ز�ادة ارتفاع 

.hة ال�ل&rاجي م(ن قادر على س� ف	هاز إنr3 ع	�	:اد ال ی	االق  

ة الR&دان ح�ثC ز�ادة في إنفاق ال��اة على الRلع ) في دول2016-2001خالل ف	(ة ال�راسة (
ع اإلن	اجOة (ال(أس�الOة)، و�ان م? ال�ف	(ض أن ت+ع�U ه[ه ال��ادة في ز�ادة ال�ع(وض م? الRل

	ي ب�ورها تقلل م? وvأة ال	���؛ إال أنه صاحh ه[ه ال��ادة ارتفاع في مع�الت ال�FلOة، وال
  ال	��� خالل نف� الف	(ة.
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ال ¢�Oا �5¨ ج�ع ال��اة نق�ًا فإنه ی&ج� خالف، وال��Trون له وضع&ا ض&اt3 تق�Tه، وVال	الي ف 
هة م&اج اد5ة ال�ه�ة في5ع	'( خOارا ی	�	ع �3(ونة �ا¢Oة، تrعل م? ال��اة أح� أدوات الORاسة االق	:

لTلة Tها قارتفاع األسعار؛ بل إن ال-ع� ل� 5ع	'( ال��اة أداة للORاسة ال�الOة؛ ألن ج&انh ال�(ونة ف
 ،��  م).2011وم(ت-�ة 3*(وp معT+ة ل	�'Oقها (ال*(

دوات ? أداة مإن ج�ع ال��اة نق�ًا ق� �F5ُث إرVاكًا في ع�ل الORاسة االق	:اد5ة؛ فإذا اع	'(نا ال��اة أ
ل��اة نق�ًا فإن تT:Fل ا -&ضعها وزارة ال�الOة أو ال��انة العامة لل�ولةوال	ي تق&م ب- الORاسة ال�الOة 

ص الRل�ات ال+ق�5ة (ال'+q ال�(��K)، وه[ا ق� U*5ل عائق ًا س�Tث( في ع(ض ال+ق&د، وه& م? اخ	:ا
  م? ال+احOة الع�لOة.

د؛ ا م�-�ا له؛ فهي ذات فعالOة في حالة ال(�& إن ال��اة دورها مFف� لل�لh الwلي أك�( م? �&نه
لى عولw+ها ق� ال تw&ن �[لq في حالة �ان االق	:اد فTها �5( ب�ورة تrار�ة ت���Oة؛ ف�T ال�ولة 

 ال��اة ی� أمانة، و�	�لh ذلq ع�م تأخT( تRل�Oها لل�:ارف ال��:&صة، وVال	الي ¢hrO إنفاقها
W الORاسات االق	:اد5ة ال�+ف[ة ل�&اجهة ارتفاع ح	ى ل& أدت إلى ح�وث تغ[5ة عORUة في إح�

  األسعار 3اع	-ارها ت*(�عا رVانOا.

? ـــــــــــ�T ت'tT، حـــــــــــــــم? خالل دراسة الO''Rة في اتrاهT? ت'T? وج&د عالقة س''Oة في اتrاه واح� فق
اة ـــــــــــــــ�ث( ال��ــــــــــــــاة، ولw? ال تـــــــــــــــأن ال	��� في الR&دان خالل ف	(ة ال�راسة ی�ث( في ح:Tلة ال��

 � ل-F&ثاعلى ال	���، وه[ه ال+	rOة مغای(ة ت�امًا لل+	ائج ال	ي ت&صلC إلها ال�راسات الRا3قة وVع
  والw	h الفقهOة في أن ال��اة تFارب ال	���.

الرتفاع ال�R	�( في ت� ق'&ل ف(ضOة ال-�F وال	ي مفادها: أنه ل�O لل��اة دور في ال�F م? ا 
  ال�R	W& العام لألسعار في دولة الR&دان.

  :ت�ص,ات ال%راسة 2. 13

ت ن م&ض&ع ال��اة وارتفاع االسعار ال�R	�( أو ما 5ع(ف 3ال	��� F5	اج إلى م��� م? ال�راساإ
ألن معF3 �n&ثه�  ? م+ه� (ت�:¨ ش(�عة)Tفw(ة لل-اح�T? خ:&صًا ال*(عTلواالF3اث ل	&ضOح ا

�ة وت)nاتنOاج إلى إح:ائ	F ث الع وأرقام&F-في في الvالعا hانrاره� وع�م إع�ال الwة.ت�ع� افOل�  

 ك�ا ی&صي ال-اح�ان أن ی	� ت+اول ه[ا ال�&ض&ع م? جانh ر�اضي �F3، 3اع	-ار ال(�اضOات وسTلة
  اق+اع ع�لOة ل	(سOخ افwار معT+ة أو دح�ها، وهي دلTل لل�Rل� وغT( ال�Rل� و�&سTلة اث-ات.
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�ل Tل دی&ان ال��اة اللT'ي وت+�Oة ق�راته ومUO+	ها على غ(ار دی&ان ال��اة في الR&دان، وعتفع
اة اح:ائOات د©Oقة ع? أم&ال ال��اة ال�F:لة O�r3ع ان&اعها وVال	ف:Tل، و�[لq أوجه إنفاق ال��

  وت�Fی� ن&ع االنفاق على �ل م:(ف.
  مق��حات ال�61ث ال��Qق&ل,ة  3. 13

? ال-�F في م&اضOع االق	:اد االسالمي مع ال	(�Tـ� علـى الr&انـh ال	�'O}Oـة مـ دةز�ا5ق	(ح ال-اح�ان 
ص ت�'oT م�ل ه[ه ال-F&ث على  3اإلح:ائOاتخالل ت�¥�Oها  واالرقام وال�عادالت، ح	ى ی��� م? ف(

ة (�ــ	عـاد قــ�ر االمUـان عــ? ال-Fـ&ث ال+nأرض ال&اقـع واالسـ	فادة م+هــا فـي ت+�Oــة ال�r	�ـع ال�Rــل�، واالب
مــ? الw	ــh وال-Fــ&ث ال�+*ــ&رة وال	ــي 5:ــعh  تO�rــع ال�عل&مــات ال	+Tnــ( مــ? خــالل تع	�ــ� علــى ال	ــي

  .ت�'Oقها على أرض ال&اقع 3اع	-ارها لCRO ت�'O}Oة
  

  ال�Qاجع 
  م)،  س+? ال	(م[K، ال(�اض، دار ال�Fارة لل+*( وال	&ز�ع، ال�-عة ال�انOة.2015اب? أبي علفة، رائ� (    

�ـــة االق	:ـــاد5ة الwلOـــة الORاســـة وال��ارســـة، صـــ+عاء،  األمـــT? لل+*ـــ( وال	&ز�ـــع،2014ح�ـــ�(األف+ـــ�K، م�Fـــ� أ)n+م)، ال 
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  م)، مRائل ال��اة ال�عاص(ة، بT(وت، دار ال+&ر الل'+انOة، ال�-عة األولى.2014الTRF+ي، حR? ع'� ال(ح�? (    
  

h فTهــا ال��ــاة، غــ�ة: F3ــ� مقــ�م للTــ&م ال�راســي الــ[K ت+�nــه م)، األمــ&ال ال	ــي تrــ2006الFــ&لي، مــاه( حامــ� (      
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مي، ال&اقع ول ل�عه� العل&م االق	:اد5ة وعل&م ال	TTR( 3ع+&ان : االق	:اد اإلسالاإلسالمي، ال�rائ(، ال�ل	قى ال�ولي األ

  ورهانات ال�R	ق'ل.
). ال��ـــاة �ـــأداة لل�Rـــاه�ة فـــي تFقTـــo ال	+�Oـــة ال�Rـــ	�امة، ال�rائـــ(، مrلـــة 2013ال:ـــ�یo، أبـــ&UV( بـــ? ال*ـــOخ (      

  الrFاز العال�Oة، (الع�د ال�ام�).
      ) )T*-ال ،��)wـا2004ع'� الr	ـة لO��رب م). ال�ل	قى ال�ولي ح&ل م�سRات ال��اة في ال&v? الع(Vـي: دراسـة تق&

  م�سRات ال��اة ودورها في مUافFة µاه(ة الفق(، األردن.
      ) Kف&ز ،o�)TFع{-ة، وم ،K:ـاد5ة لل��ـاة، ق�ـ(،  ال�ـ�ت�( الـ�ولي ال�ـ2011ع'� الالو	ام? ). ن�[جة اآلثار االق

  سالمي.لالق	:اد وال	�&�ل اإل
ات م)، ال��ـاة �آلOـة ل	FقTـo االسـ	ق(ار االق	:ـادK، مrلـة ال&احـ2011ع'� الالوK، ع{-ـة؛ وجـ&ادK، نـ&ر الـ�ی? (      

  ).12لل-F&ث وال�راسات، (الع�د
ائ(، م)، مFاولة تق�ی( معادلة االس	��ار في االق	:اد ال�rائ(K على ال�R	W& الwلي، ال�r 2012ع(ق&ب، ن'Tلة (      

  اجR	T( غT( م+*&رة.رسالة م
ة م)، أحUــام ال��ــاة علــى ضــ&ء ال�ــ[اهh األرVعــة، القــاه(ة،  دار الRــالم، ال�-عــ1978علــ&ان، ع'ــ� هللا ناصــح (       
  األولى.
  .)، م�ونة الفقه ال�الwي وأدل	ه، بT(وت، دار اب? ح�م، ال�-عة األولى2015الغ(�اني، ال:ادق ع'� ال(ح�? (     
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  لى.)، فقه ال��اة على ض&ء الw	اب والR+ة، ال�ار ال�:(�ة الل'+انOة، ال�-عة األو �O2009 (ف(ج، م�F&د إب(ا�     
  م)، فقه ال��اة، بT(وت، ال*(�ة ال�	�Fة لل	&ز�ع، ال�-عة ال�انOة.1973الق(ضاوK، ی&سف (     
نOـة ل	�ـ��، ال�rلـة األردم)، دور ال��اة في معالrة م*ـUلة ا2015الق(عان، ع'�ال-اسt؛ وال�OUF، م+T( سل�Oان (     

  ).4، (الع�د 11في ال�راسات اإلسالمOة، ال�rل� 
 م)، الORاســة ال�الOـة وال+ق�5ـة فـي µــل االق	:ـاد اإلسـالمي، اإلسـU+�ر�ة، مU	-ــة1997الwفـ(اوK، عـ&ض م�Fـ&د (      

  اإلشعاع لل�-اعة وال+*( وال	&ز�ع، ال�-عة األولى.
��ــاة واالع	ــ�ال فــي اإلنفــاق واالســ	هالك الwلــي فــي االق	:ــاد اإلســالمي، م)، ال2005ال�F	Rــh، ب�T+ــة م�Fــ� (      

  ، (الع�د ال�اني).32األردن، دراسات العل&م اإلنRانOة واالج	�ا¥Oة، ال�rل�
�ة ل�ی&ان ال��اة في الR&دان، أع�اد م�	لفة.      &+Rال )�  ل	قار
�ة لل'+q ال�(��K الR&داني، أع�اد م�	لفة     &+Rال )�       .ال	قار

  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

  المعلومات البيوغرافية للباحث:

  ميالد مفتاح الجروشي االسم:

  محاضر :الدرجة العلمية

  قتصادا: التخصص

  االقتصاد الكلي، االقتصاد االسالمي: الهتماماتا

                                                      izu.edu.tr.jarush@stdmilad. : البريد االلكتروني


