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  :العناصر األساسية للمداخلة

إلـى  " األبعاد النظرية والميدانية للزكاة في مكافحة البطالة والفقر       "لقد قسمت موضوع المداخلة والتي عنوانها       

سأتناول في هـذا المبحـث اآلثـار        . تناول المبحث األول حجم مشكلة البطالة والفقر في الجزائر        ثالث مباحث، حيث ي   

تطـور  : االجتماعية واالقتصادية للبطالة والفقر باإلضافة إلى استخدام بعض المؤشرات اإلحصائية الخاصة بهما منهـا             

لركود االقتصادي، تطور الحد األدنى لألجـر       العاطلين ومعدل البطالة، خصائص البطالة في الجزائر، عالقة البطالة با         

  .الوطني المضمون ونصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

  

األبعاد النظرية للزكاة في محاربة البطالة والفقر، والذي سأبين فيه العالقة بـين     : أما عنوان المبحث الثاني هو    

إن الزكاة تدخل في أهم مكونات الطلب الكلي        . هة أخرى الزكاة والنمو االقتصادي من جهة وهذا األخير والبطالة من ج         

) الغارمين وفي سبيل اهللا(واالستثمار ) توزيعها على الفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم والعاملين عليها (وهي االستهالك   

كلمـا زاد   "ليـة   فإذا حللنا هذا الموضوع من منظور كينزي، نصل إلى النتيجـة التا           ). في سبيل اهللا  (واإلنفاق الحكومي   

الطلب الكلي انتعش االقتصاد وترتب على ذلك زيادة الدخل وانخفاض البطالة والفقر، وبما أن الزكاة تعمل على تدعيم                   

وباإلضافة إلى ما سبق فإن الزكاة تقضي على ما يسمى بلغز ". هذا الطلب فهي تعمل ضمنيا على محاربة البطالة والفقر     

 االستثمار تؤدي إلى انخفاض الدخل والزكاة تقضي على هذه الظاهرة السلبية عن طريق              إن زيادة االدخار عن   (التوفير  
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كما يوجد عالقة مباشرة بين الزكاة والتوظف، فال يمكن جمعها وتوزيعهـا إال بتـوفير              ). إعادة تشغيل األموال المدخرة   

  .مناصب شغل للعاملين عليها وبذلك تساهم في تخفيف حدة البطالة

  

الثالث يتطرق إلى تقديرات مساهمة الزكاة في بعض المتغيرات االقتصادية الكلية منها االسـتثمار              إن المبحث     

سأحاول أن أقدم بعض التقديرات والتنبؤات الميدانية الخاصة بحصة الزكاة في االستثمار ومساهمتها المباشرة              . والبطالة

وسأبين كيف أن الزكاة تعمل على زيادة       . متوفرة لدينا وغير المباشرة في تقليص البطالة وذلك في حدود اإلحصائيات ال         

مردودية المؤسسات اإلنتاجية عكس الضريبة بشرط أن يقدم جزء منها كإعانة للمشاريع اإلنتاجية وخاصة تلـك التـي                  

  .توظف عمالة كبيرة وبذلك سيزيد التوظف واألجور الحقيقية
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 1"خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها:"ي محكم تنزيلهالحمد هللا رب العالمين، السميع العليم القائل ف

  :وبعد2"كاد الفقر أن يكون كفرا"القائلوالصالة والسالم على سيدنا محمد رسول اهللا الصادق األمين صلى اهللا عليه وسلم 

  

 وقد فشلت . عامة واإلسالمي خاصةإن تخفيض أعداد الفقراء هو التحدي الرئيسي الذي يواجه المجتمع العالمي  

 .إن نجحت أحيانا فهي نجاحات ظرفيةالسياسات االقتصادية الكلية المعاصرة في تحقيق النمو الالزم لتخفيف حدة الفقر و    

تحرير السوق، إنشاء المؤسسات    وقد جربت بدائل متعددة في هذا المجال منها السياسات المالية والنقدية، دعم األسعار،              

بقيت بعيدة عن الميدان وإن طبقت فبشكل جزئـي          اإلسالميةذلك لكن السياسة االقتصادية     وما إلى   التطوعية  االجتماعية  

تطبيق المنهج اإلسالمي يضمن عدم تردي المجتمع فيما تعانيه االقتصاديات المعاصرة مـن مـشكالت               إن  . وغير فعال 

 لتطبيقها آثار مباشرة وغير مباشـرة ، وهو يشمل على عدد من اآلليات اإللزامية والتطوعية يكون أبرزها البطالة والفقر  

  .والتخفيف من حدتهما في المدى القصير والطويل في مواجهة هاتين الظاهرتين

  

، وتميز الجانب االقتصادي فيـه      التي ينفرد بها المنهج اإلسالمي    ليف الشرعية   ا التك عنياإللزامية ت إن اآلليات   

ة االقتصادية واالجتماعية والسياسية لهذا المجتمع وتـشمل        ، ويكون لها آثارها الواضحة على الحيا      فروض واجبة وهي  

، أما اآلليات التطوعية فهي آليات غير واجبة فرضا، وإنمـا تحـث عليهـا        فريضة الزكاة، واجب العمارة ودور الدولة     

الـصدقة  اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الصحيحة، طلبا لثواب اهللا ورضوانه ومن هذه اآلليات الوقف اإلسـالمي و               

محاربـة الفقـر   إن موضوع مداخلتنا يتناول أهم اآلليات اإللزامية وهي فريضة الزكاة ودورها المباشر في    .3التطوعية

لطلب على األيـدي    ازيادة  عن طريق توزيع حصيلتها بين فئات المجتمع األكثر حاجة إليها أو غير المباشر عن طريق                

  .مظهر من مظاهر الفقرتعتبر أهم التي تقليص حجم البطالة ؤدي إلى تي تال العاملة

  

قسمت موضوع المداخلة والتـي عنوانهـا       على ظاهرة الفقر،    أثرها   أثر الزكاة على النمو ومن ثم        لكي أبرز 

إلى ثالث مباحث، حيث يتناول المبحث األول حجم مشكلة         " األبعاد النظرية والميدانية للزكاة في مكافحة البطالة والفقر       "

تطور العـاطلين   :  منها اتين الظاهرتين  بعض المؤشرات اإلحصائية الخاصة به     ه سأتناول في  ، في الجزائر  البطالة والفقر 

ومعدل البطالة، خصائص البطالة في الجزائر، عالقة البطالة بالركود االقتصادي، تطور الحد األدنى لألجـر الـوطني                 

األبعاد النظرية للزكاة في محاربـة  : بحث الثاني هو  عنوان الم  أما .المضمون ونصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي      

. البطالة والفقر، والذي سأبين فيه العالقة بين الزكاة والنمو االقتصادي من جهة وهذا األخير والبطالة من جهة أخـرى                  

 ،والبطالـة إن المبحث الثالث يتطرق إلى تقديرات مساهمة الزكاة في بعض المتغيرات االقتصادية الكلية منها االستثمار                

أن أقدم بعض التقديرات والتنبؤات الميدانية الخاصة بحصة الزكاة في االستثمار ومـساهمتها المباشـرة               فيه  سأحاول  و

  .وغير المباشرة في تقليص البطالة وذلك في حدود اإلحصائيات المتوفرة لدينا
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   حجم مشكلة البطالة والفقر في الجزائر:المبحث األول

التي يقل نصيب الفرد من الدخل فيها عن دوالر واحد يوميا،      شرات منها النسبة من السكان      يقاس الفقر بعدة مؤ     

يوجد مقياس مركب للرفاه هو مؤشـر التنميـة البـشرية الخـاص     أو نسبة السكان الذين يعانون من سوء التغذية، كما         

د ما في ثالث أبعـاد أساسـية للتنميـة           الذي يعرف بأنه المتوسط الحسابي إلنجازات بل       ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي   

إن موضـوع التنميـة البـشرية        .4طول العمر، الحصول على التعليم والمستوى المعيـشي       : البشرية وهذه األبعاد هي   

سأركز في هذا البحث على المؤشرات االقتصادية التي تمس مباشرة فئة الفقراء منهـا              موضوع واسع ومتشعب ولذلك     

 الوطني األدنى المضمون باإلضافة إلى المؤشر الكلي وهو نصيب الفرد من الدخل المحلـي               حجم البطالة، تطور األجر   

  .اإلجمالي، لكن هذا األخير يخفي الفجوة الموجودة بين الفقراء واألغنياء

  

  :حجم البطالة في الجزائر 1-1

يجة لهدر في عنصر نتعامة وبالدنا خاصة إن البطالة تعد من أخطر المشكالت التي تواجهها معظم دول العالم   

النتيجة األخطر  و. ينجم عن ذلك من ضياع في اإلنتاج والذي يؤثر سلبا على رفاهية الفرد والمجتمع              العمل البشري وما  

كما أن البطالة المرتفعـة      .نعدام الدخل امن ذلك هو تدني مستوى المعيشة وانتشار الفقر ألن حالة التعطل يرافقها دائما              

مما سبق نـدرك أن آثـار       . يشي لألفراد المشتغلين من خالل الضغط على األجور لالنخفاض        تؤثر على المستوى المع   

  .تمس الفرد العاطل فقط بل تتعداه وتصل إلى المجتمع الذي يعيش فيه البطالة ال

 

  : تعريف البطالة 1-1-1

ل ظروف معينة للعمل،    تعرف البطالة بأنها الفرق بين حجم العمل المعروض عند المستويات السائدة لألجور وفي ظ             

لذين ال يعملون بأجر لكنهم يرغبون في       اإن   .وحجم العمل المستخدم عند هذه المستويات، وذلك خالل فترة زمنية معينة          

 وينقسم هؤالء إلى أفراد سبق لهم العمل وتعطلـوا          ،، هؤالء تعطلوا إجباريا وليس اختياريا     )STR(العمل هم المتعطلين    

   :أن أي) STR1( وأفراد دخلوا أول مرة سوق العمل )STR2(لسبب من األسباب 

21 STRSTRSTR +=  

إن السكان العاطلين حسب مفهوم المكتب العالمي للعمل يشمل مجموع األفراد القادرين على العمل والذين هم فـي                  

   :5سن العمل وقد صرحوا خالل المقابلة

عملوا على األقل    كل األفراد الذين  (ادي خالل الفترة المرجعية     أنهم بدون عمل بمعنى أنهم لم يزاولوا أي نشاط اقتص          •

 ).ساعة واحدة خالل األسبوع الذي يسبق التحقيق ال يعتبرون من العاطلين

 .)في حالة المرض يمدد األجل إلى شهر( يوما 15أنهم مستعدين للعمل خالل فترة ال تتجاوز  •

إن شرط البحث الجدي عن العمل ال يأخذ بعـين          ).  الفعلية اتخذوا اإلجراءات (إنهم يبحثون عن العمل بشكل جدي        •

االعتبار في تعريف المكتب الدولي للعمل في حالة الدول التي يكون فيها معدل تغطية المصالح العموميـة للـشغل                   

 .6ضعيفا

 .نهم بدون عمل ومستعدين له وقد وجدوا عمال سيشغلونه الحقاإ •
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األفراد الذين سبق لهم (فقدان العمل أو ترك العمل أو العودة للقوى العاملة إن حالة التعطل لها عدة أسباب من بينها 

ف ويعر .أو دخول القوى العاملة ألول مرة) المشاركة في القوى العاملة ويعودون اآلن بعد فترة من عدم المشاركة

: أن أي  في القوى العاملة كنسبة بين عدد العمال العاطلين إلى العدد الكلي للعمال المشاركين)TC (معدل البطالة

PA
STRTC=

  

إذا كان هذا المعدل صغيرا، فهذا داللة على أن سوق العمل قريب من التشغيل الكامل وإذا كان كبيرا معناه أن سوق              

هـذا المعـدل يعكـس نـسبة     إن . العمل في حالة اختالل وعدم االستقرار وأن مناصب العمل الشاغرة تمأل بـسهولة        

لكنها بالضرورة ال تعطي أي فكرة عـن        . وعة التي تكون في وقت معين راغبة في العمل لكنها ال تجد الفرصة            المجم

  :7قتصادي الذي يعانيه أفراد هذه المجموعة وذلك لعدة أسبابالضيق اال

ن الحصول  عن البحث بعد أن يئسوا ماعتبار الذين ال يبحثون عن عمل أو الذين توقفوهذا المعدل ال يأخذ بعين اال .1

  .على وظيفة فهؤالء األفراد ليسوا مضمنين في عدد العاطلين

إحصاءات البطالة ال تفيدنا عن مستويات كسب العمل الخاص باألفراد العاملين، وعما إذا كانت هذه المـستويات               إن   .2

  .تزيد على حد الفقر

ثيرا منهم من الشباب وهم عادة ليـسوا  ينتمي العديد من العمال العاطلين إلى أسر بها أكثر من عامل يحقق دخال، فك             .3

  .بالعائل األول لألسرة

الكثيرين من العمال العاطلين يحصلون على دعم للدخل خالل فترة تعطلهم من العمل، سواء تعويـضات حكوميـة                   .4

 .للبطالة أو مدفوعات داعمة من هيئات خاصة

قوى العاملة وال تعطينا أي فكـرة عـن النـسبة           بيانات معدل البطالة تقدم لنا معلومات عن النسبة العاطلة من ال          إن   .5

 .، إنما معدل العمالة أو معدل الشغل هو الذي يعطينا فكرة عن هذه النسبةالعاملة من السكان

 تطور العاطلين ومعدل البطالة: 1-1-2

 )U(وعـدد العـاطلين     ) E(والعـاملين   ) PA(عدد السكان النشطين    إن الجدول والبيان اآلتيين يبينان تطور         

  :2003 إلى غاية 91من سنة ) TC(باإلضافة إلى معدل البطالة 

  باآلالف) PA، U، E) 1991-2000تطور : 1دول رقم ج
  الفئات

 السنوات
PA U (STR) E TC 

1991  5799  1261  4538  21.7  

1994  6814  1660  5154  24.36  

1997  7757 2049 5708 26.41 

2000  8154 2428 5726 29.77  

2003  8762  2078  6684  23.7  

 .Activité, emploi & chômage –Au 1er trimestre 2000-N°308,ONS, Novembre 2000,p1 - : لمصدرا
- Activité, Emploi & Chômage au 3éme trimestre 1997, ONS, n°263,1998,p1.  

  .نترنت االعلى) ONS( موقع الديوان الوطني لإلحصائيات -
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، كمـا  %7 و 5 خطورة هذه المشكلة حيث تجاوزت الحد المعقول وهو بـين      أعاله تعكس  البطالة   تمعدالإن  

 خـالل   األوروبي، ولو قارناها مع معدالت البطالة في االتحاد         تبين أنه يوجد من بين كل ثالثة أفراد نشطين فرد عاطل          

أعلـى منـا فـي المـستوى     فجوة الكبيرة بيننا وبين دول على األكثر لتبينت لنا ال% 12عقد التسعينات التي لم تتجاوز   

تتمثل في األفراد الذين هم فعال في حالة بطالـة          وما يزيد الحالة المعيشية سوءا ما يسمى بالبطالة المحبطة و          ،المعيشي

وقـد يكـون   . ويرغبون في العمل، لكنهم ليأسهم ولكثرة ما بحثوا عن العمل ولم يوفّقوا فقد تخلوا عن البحث عن العمل       

إن اإلحصاءات الرسمية ال تعير هؤالء اهتماما ألنهم ليسوا مـن           . عدد هؤالء كبيرا وخاصة في فترات الكساد الدوري       

حتى يعكس هذا األخير البطالـة       ومن هنا ال بد من إضافة معدل بطالة هؤالء إلى المعدل الرسمي           . الباحثين عن العمل  

مقارنة بالحـد المقبـول       إال أنه ما زال مرتفعا     2001بطالة ابتداء من سنة     انخفاض معدل ال  من  رغم  على ال و. الحقيقية

 حساب ارتفاع العمل المؤقت والعمل لبعض الوقت اللذان يعتبران حال جزئيـا             باإلضافة إلى أن هذا االنخفاض تم على      

  .لمشكلة الفقرومؤقتا 

  

 ارتفاع العمل المؤقت: 1-1-3

ن مظاهر الفقر وإن لم تصل إلى نفس درجة البطالة كالعمل المؤقت، بعض أشكال العمالة تعتبر مظهرا مإن   

، ولقد أصبحت حصة هذه األعمال إلى حجم العمالة الكلية في تزايد مستمر.  الخ،العمل لبعض الوقت، عمل األطفال

ي سنة ف% 23 وأصبحت 2001في سنة % 21فعلى سبيل المثال كانت حصة العمل المأجور المؤقت في العمالة الكلية 

العمل المؤقت له عدة أشكال منها العقد لفترة محدودة، العمل بالنيابة، العمل الموسمي، التربص مدفوع إن . 2003

  :وقد أصبح له طابع هيكلي في االقتصاديات الحديثة وتلجأ له المؤسسات لعدة أسباب. األجر، التكوين في العمل، الخ

ه مخاطر نظرا للتغيرات السريعة للنشاط االقتصادي، ولهذا تلجأ         إن التخطيط طويل المدى بالنسبة للمؤسسات ل       .1

في هذه الحالة يكون توظيف العمالة المؤقتة أقل خطرا مـن العمالـة             . إلى التخطيط قصير المدى الذي ال يتجاوز سنة       

 .الدائمة

رض حتى يوافـق    تواجه المؤسسات منافسة عالمية حادة بسبب العولمة وهذا ما يدفعها إلى التكييف السريع للع              .2

 .الطلب، وإحدى أدوات التكيف هي تغيير حجم العمالة

اإلعالن المسبق في حالة الطرد، التعويض في حالة توقيف العقـد، اإلجـراءات             (تشريعات العمل غير مرنة      .3

 .، كل هذا يجعل توظيف عامل مؤقت أقل كلفة من عامل دائم)القضائية في حالة المنازعات



 6 

 .لة الختيار األفراد األكثر كفاءة للوظائف الدائمةيعتبر العمل المؤقت وسي .4

. يعتبر العمل المؤقت والعمل لبعض الوقت بطالة جزئية بالنسبة لبعض األفراد، لكن له مزايا بالنسبة ألفراد آخرين

يجمعن بين فهو يسهل اندماج الشباب في الحياة المهنية، كما يسهل للفرد التوفيق للقيام بعدة أعمال وخاصة النساء بحيث 

  . ويكفي أنه وسيلة لتمكين الشاب من العمل،عمل البيت والعمل في الخارج

  

ن المؤسسات االقتصادية وأصحاب األعمال يتعاملون مع األيدي العاملة وفق سوقين مختلفين، سوق داخلي وسوق إ

ة وإمكانية الترقية، أما السوق الداخلي محميا عن طريق أجور أعلى، حماية اجتماعية كافيفي يكون العمل . خارجي

إن هذه التفرقة بين السوقين . السوق الخارجي فيتعامل مع العمال المؤقتين والذين يكونون معرضين للبطالة في أي وقت

 إن توظيف األشخاص مؤقتا .ازدادت حدة في اآلونة األخيرة، وهذا شيء طبيعي نظرا لالرتفاع المذهل لعدد العاطلين

إن البيان أسفله يبين . ن البطالة لكن ال يعني ذلك انخفاض الفقر وتحسن المستوى المعيشيأو لبعض الوقت يقلص م

ارتفاع حصة العمل المؤقت على حساب العمل الدائم بالنسبة لعروض العمل المنفذة عند الوكالة الوطنية بشكل واضح 

  .للتشغيل

الشكل 2: حصة العمل الدائم والمؤقت من عروض العمل المنفذة عند الوكالة الوطنية للتشغيل
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  : الوطني األدنى المضمونضعف القدرة الشرائية لألجر: 1-2

إن تشريعات األجر األدنى المضمون غير حديثة العهد، حيث بدأ العمل بها صراحة في نهاية القرن الثامن 

، ولم يطبق في فرنسا والجزائر 1909 وبريطانيا سنة 1896، وفي استراليا 1894عشر بتطبيقه في زلندا الجديدة سنة 

 األجر في الجزائر وحسب التشريعات الجديدة بعد التشاور مع الجمعيات النقابية يتحدد هذا. 19508المحتلة إال سنة 

للعمال وأرباب العمل إضافة إلى الحكومة وذلك بناء على اإلنتاجية المتوسطة الوطنية المسجلة ومؤشر أسعار 

  .9االستهالك وكذا الظروف العامة للبلد

 ولذلك فتحسين الحد األدنى لألجر ينعكس على رفاه إن النسبة العظمى من األجراء تكون في أدنى السلم

 يدل ال (SNMG)الوطني األدنى المضمون األجر إن ارتفاع .  من دائرة العوزهالمجتمع وإخراج فئة عريضة من

 هو(SNMGR)الحقيقي نتيجة ارتفاع األسعار المستمر وإنما األجر بالضرورة على تحسن المستوى المعيشي لألفراد 
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إن . عال عن القدرة الشرائية الحقيقية لألجر ونحصل عليه بقسمة األجر االسمي على المستوى العام لألسعارالذي يعبر ف

  .الجدول والبيان أدناه يبينان التطور الحقيقي لهذا األجر

  )01-89(تطور األجر الوطني األدنى المضمون اإلسمي والحقيقي : 2جدول رقم 

Année P SNMGN SNMGR 

89 100 - - 

90 117.9 1000 848.18 
91 148.4 1800 1212.94 
92 195.4 2000 1023.54 
93 235.5 2500 1061.57 
94 303.9 4000 1316.22 
95 394.4 4000 1014.20 
96 468.1 4000 854.52 
97 494.93 4800 969.83 
98 519.44 5400 1039.58 
99 533.17 6000 1125.34 

2000 533.8 6000 1124.02 
2001 557.5 8000 1434.98 

  

(2001-90)  �����ا	��� 3: ���ر ا)+* ا	�(�� ا)د&% ا	 $ �ن ا"! � وا	
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ظل في تصاعد بينمـا األجـر       عة للبيان أعاله تبين أن األجر االسمي األدنى الوطني المضمون           إن قراءة سري  

في أدنـى الـسلم وهـم       (الحقيقي ظل ثابتا وأحيانا متنازال مما يدل على أن المستوى المعيشي لفئة العمال غير المهرة                

 ولو قيمنا األجر األدنى بالدوالرات فإن معدل سـعر          .من رغم ازدياد الحاجيات عبر الز     1989لم يتحسن منذ    ) األغلبية

 1999 للدوالر الواحد وبالتالي فإن األجر األدنى الوطني المضمون فـي            66.57 كان   1999  سنة الصرف المرجح في  

  أفراد مثال فإن نصيب الفـرد ال يتجـاوز  5 يوميا، فإذا كان الفرد العامل يعيل ات دوالر3دوالر أي ما يعادل    90كان  

إن األرقام السابقة تدعم المقولة التـي  . يدل على أن الفئة الدنيا من العمال تعيش تحت حد الفقروهو معدل  يوميا   ادوالر

  . مليون جزائري يعيشون تحت حد الفقر14تقول أن 

  نصيب الفرد من الدخل الوطني: 1-3

 ة أن يكون معدل النمو الديمغرافي أقـل        الرفاه االجتماعي شريط   زيادةإن النمو االقتصادي له األثر البالغ في          

 فإن حصة الفرد الواحد من اإلنتاج اإلجمالي يتحسن من سـنة            ان الشرط ن هذا الو تحقق . وتوزيع الدخل يتم بشكل عادل    
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 لكن يوجد عوائق أخرى تحول دون تحقيق هذا الهـدف منهـا             ،إلى أخرى ويترتب على ذلك ارتفاع المستوى المعيشي       

فطالما هناك فجوة كبيرة بـين الـدخول        . غنياء والفقراء من جهة وارتفاع األسعار من جهة أخرى        الفجوة بين دخول األ   

العالية والدخول الدنيا فإن النمو االقتصادي ينفع الفئة الغنية وبدرجة اقل الفئة الفقيرة، كما أن تضخم األسعار يؤدي إلى                   

إن . االسميةالفي هذا المشكل نعمل بالقيم الحقيقية بدل القيم انخفاض القدرة الشرائية لنصيب الفرد من الدخل الوطني ولت        

بالـدينار  ( بالقيم الحقيقيـة     00 إلى   90الجدول أسفله يبين لنا تطور نصيب الفرد من اإلنتاج الحقيقي اإلجمالي من سنة              

  : )1989الثابت لـ 

  )00-90 (الحقيقي لنصيب الفرد من الدخل اإلجماليتطور ال: 3جدول رقم 

 ا	���

ا	*-, 
 �!
��ا	

ر �!(
  ا2!01/ك

 �3�ا"&1
ج ا	 
 �	
ا"+ 

 (106)ا2! �

اإلنتاج المحلي 
اإلجمالي 

 (103)الحقيقي

  56, ا	��
ن
)103( 

�: ا	9*د ;&
�= ا	�>� 
�	
 ا"+ 

���ل 
 � &
 :�;&
  ا	9*د

90 117.9 464000 393553859.20 25022 15728.31  

91 148.4 697500 470013477.09 25643 18329.11 19% 

92 195.4 914900 468219037.87 26271 17822.66 0% 

93 235.5 1007800 427940552.02 26894 15912.12 -9% 

94 303.9 1273900 419183942.09 27496 15245.27 -2% 

95 394.4 1741424.2 441537576.06 28060 15735.48 5% 

96 468.1 2251489.4 480984704.12 28556 16843.56 9% 

97 494.93 2423600 489685410.06 29045 16859.54 2% 

98 519.44 2417700 465443554.60 29507 15774.00 -5% 

99 533.17 2783400 522047377.01 29965 17421.90 12% 

00  533.8 3654086.6 684542263.02 30416 22505.99 31% 

  الديوان الوطني لإلحصائيات، أما نصيب الفرد فتم الحصول عليه بقسمة اإلنتاج الحقيقي على عدد السكان: المصدر

الشكل رقم 3: التطور الحقيقي لنمو نصيب الفرد من اإلنتاج المحلي اإلجمالي
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 ألـف  23يتجاوز لم يكن نصيب الفرد االستنتاج األول الذي نصل إليه اعتمادا على البيانات السابقة هو أن        إن    

 120137 كان يساوي    2000 جدا، أما نصيب الفرد بالدينار الجاري في سنة          و مقدار ضئيل   سنويا وه  2000سنة  دينار  

إذا قارنا النتائج السابقة مع النتائج الحالية نستنتج أن   .  دوالرات يوميا  4 دوالر سنويا أو     1502دينار سنويا أي ما يعادل      
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 دوالرات يوميا إذا وزعنا الدخل بشكل       4قاضى  نتيجة أن كل فرد في الجزائر سيت      توزيع الدخل غير عادل في الجزائر       

 مما يدل على أن الدخل يتركز في يد فئة قليلة           عادل، لكن الفئة الدنيا تتقاضى أقل من دوالر يوميا حسب النتائج السابقة           

فرد مـن   تذبذب نصيب اليتمثل فيأما االستنتاج الثاني . من األفراد ومن هنا ندرك أهمية الزكاة في إعادة توزيع الدخل         

نصيب الفرد من الدخل ارتفاع الدخل نتيجة تذبذب أسعار البترول، فعند ارتفاعها ترتفع مداخيل الجزائر ويتبعها في ذلك     

 االستثمارات الممولة من الزكاة والموارد األخرى       ال بد من توجيه   على هذه الذبذبات    يتم القضاء   فحتى  . والعكس صحيح 

  .إلى قطاعات خارج المحروقات

  

  األبعاد النظرية للزكاة في محاربة البطالة والفقر: حث الثانيالمب

إنما الصدقات للفقراء والمـساكين والعـاملين عليهـا    " مصارف الزكاة في قوله تعالىسبحانه وتعالى  حدد اهللا   

متأمـل فـي    وال. 10"والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل اهللا وابن السبيل فريضة من اهللا واهللا عليم حكيم               

ال تقتصر على العالقة بين العبد وربه بل تتعدى ذلك لتشمل النواحي االجتماعيـة              المصارف الثمانية للزكاة يدرك أنها      

 وتعمل على زيادة األيدي العاملة بشكل مباشر وغير مباشر ومـن ثـم تـسريع النمـو           واالقتصادية للمجتمع اإلسالمي  

باإلضـافة إلـى إعـادة توزيـع     النشاط االقتصادي لى االكتناز، وبذلك ينتعش    فعالة للقضاء ع  االقتصادي كما أنها أداة     

  .الدخول

  

  :أثر الزكاة على البطالة:2-1

إن للزكاة دور مباشر في تقليص معدل البطالة عن طريق           :األثر المباشر على سوق العمالة    : 2-1-1

مـن  ريم حصرا، وهؤالء يشكلون جهـازا متكـامال         تعيين العاملين عليها الذين عينهم اهللا سبحانه وتعالى في كتابه الك          

 ال بد أن يكون له فروع فـي  مفحتى يقوم هذا الجهاز بمهمته على أحسن ما يرا     . الخبراء وأهل االختصاص ومساعديهم   

إدارة إحصاء األفراد الذين تجمع منهم      مختلف الواليات والبلديات باإلضافة إلى تنظيمه اإلداري المحكم الذي يتشكل من            

تتطلـب  المرتبطة بحصيلة الزكاة ومـصارفها      إن األعباء   . زكاة وإدارة إحصاء األفراد الذين تدفع لهم حصيلة الزكاة        ال

ـ جمعها وحفظها وقوم بأعوانا كثيرين منهم من يقوم بإحصاء من تجب عليهم الزكاة وتحديد مقدارها ومنهم من ي      مها يسلت

األصـناف  إحـصائهم وهـم      أصحاب الحقوق و   بتحديد مواصفات قوم  المصلحة المختصة قبل توزيعها ومنهم من ي      إلى  

توزيعها بأكفأ الطرق حتى تصل إلى مستحقيها       منهم من يقوم ب   السبعة الباقية التي ذكرها اهللا عز وجل في كتابه الكريم و          

  .في الوقت المناسب

ا على الغارمين أي أصحاب توزيعهالحفاظ على اليد العاملة عن طريق       ويتمثل الدور المباشر اآلخر للزكاة في       

ويقصى من هؤالء الذين وصلوا إلى هذه الحالة بسبب المعصية أو التبذير أو الكسل وما إلى ذلك، وعـادة مـا                     الديون  

، فإن حرموا من هذا المصدر التمويلي       األيدي العاملة لحسابهم  يكون هؤالء من أصحاب رؤوس األموال الذين يوظفون         

م وعلى األجراء وبالتالي سيكون لذلك األثر المباشر على تدهور سوق العمالة من جهـة     فسوف يعود ذلك بالضرر عليه    

 فبفضل سهم الغـارمين تتحـول الطاقـات         .واالستثمار من جهة أخرى وكالهما يعمالن على تدعيم الركود االقتصادي         

  .العاطلة إلى طاقات منتجة، األمر الذي يؤدي إلى إنعاش االقتصاد والحد من ركوده
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على سـوق العمالـة     لزكاة  أما الدور غير المباشر ل     :األثر غير المباشر على سوق العمالة     : 2-1-2

إن مصارف الزكاة   . الذي يعمل على زيادة اإلنتاج ومن ثم زيادة الطلب على اليد العاملة           إنعاش الطلب الفعال    يتمثل في   

) راء والمساكين والمؤلفة قلوبهم والعاملين عليها     توزيعها على الفق  (تدخل في أهم مكونات الطلب الكلي وهي االستهالك         

فإذا حللنا هذا الموضوع من منظور كينـزي،        ). في سبيل اهللا  (واإلنفاق الحكومي   ) الغارمين وفي سبيل اهللا   (واالستثمار  

ة والفقر،  كلما زاد الطلب الكلي انتعش االقتصاد وترتب على ذلك زيادة الدخل وانخفاض البطال            "نصل إلى النتيجة التالية     

  ".نيا على محاربة البطالة والفقروبما أن الزكاة تعمل على تدعيم هذا الطلب فهي تعمل ضم

  

عن طريق أخذ الـصدقة  إن للفقراء والمساكين ميل حدي لالستهالك أكبر من األغنياء، فإذا أعيد توزيع الدخل    

الدخل الكلي  ومن ثم   يترتب على ذلك زيادة اإلنتاج      من األغنياء وإعادتها على الفقراء فإن اإلنفاق االستهالكي سينتعش و         

زيادة الطلب عل العمالة من جهة أخـرى وكالهمـا          والذي يعمل على زيادة نصيب الفرد من الدخل الوطني من جهة            

 0.9فعلى سبيل المثال إذا كان الميل الحدي لالستهالك بالنسبة للفقـراء يـساوي              . يعمالن على التخفيف من حدة الفقر     

دج وأعيد توزيعها على الفقراء فإن اإلنفاق االستهالكي يرتفـع بمقـدار            100 فإن أخذ من مال األغنياء       ،0.3نياء  واألغ

مبلـغ  هذا مثال علـى     . دج120 فإن الدخل الكلي سيزداد بـ       2، فإذا اقترضنا أن المضاعف يساوي       )30-90(دج  60

  .ضعت لها األطر السليمة لتفعيلها عن طريق الزكاةدج فقط، فلنتصور معا أثر باليين الدوالرات إن و100رمزي وهو 

  

فـي النظريـة    تقضي على ما يسمى بلغـز التـوفير         أداة فعالة لمحاربة االكتناز وهي بذلك       تعتبر  إن الزكاة   

انخفض االستهالك ولو أن فردا ما قلص استهالكه فإن ادخاره سيرتفع بمقدار االنخفاض في االستهالك، فلو . االقتصادية

 إال أن النظريـة     وينتعش على إثره االسـتثمار    بنفس المقدار   مستوى الكلي فإن المنطق يقول أن االدخار سيرتفع         على ال 

وبما أن  فعند انخفاض مستوى االستهالك فإن أثر المضاعف يؤدي إلى انخفاض الدخل الكلي             . االقتصادية تثبت العكس  

فإن مستواه سينخفض ويترتـب علـى إثـره انخفـاض           ) اركلما زاد الدخل زاد االدخ    (االدخار دالة موجبة في الدخل      

 وال  فـضة والالـذهب   والذين يكنزون   "  وصدق اهللا العظيم إذ يقول     االستثمار الذي يؤدي بدوره إلى الركود االقتصادي      

م ينفقونها في سبيل اهللا فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم هذا ما كنزتم ألنفـسك                    

 لفئةاذه ه  إن تركز األموال في يد فئة قليلة يعادل انخفاض االستهالك وهذا يعود إلى قلة عدد       .11"فذوقوا ما كنتم تكنزون   

 فهـي بـذلك   نطاق واسعتعمل على توزيع الدخل على وتدني ميلها الحدي لالستهالك من جهة أخرى والزكاة      من جهة   

  .اديتعادل زيادة االستهالك وتحقيق اإلنعاش االقتص

  

مثل النظام اإلسالمي في حله لمشكل تراكم الثـروة المعطلـة دون أن             لم يعرف العالم بأسره نظاما اقتصاديا       ف

تستثمر في تحسين األحوال المعاشية للمجتمع، والزكاة تعمل على سرعة دوران رأس المال إذ أنها تشجع صاحب المال                  

ض يؤدي منه الزكاة ومن ثم فقد استفاد صـاحب المـال مـن              بطريق غير مباشر على استثمار أمواله حتى يتحقق فائ        

، فالزكـاة   استثماره بالربح، وأفاد المجتمع بأداء حق المستحقين بالزكاة، وهذا ما يؤدي إلى دوران رأس المال وتحريكه               

ل إنتاجيـة   دافع لألموال نحو االستثمار ونظرا ألن اإلسالم ال يتعامل بالفائدة، فإن هذه االستثمارات ستكون في أصـو                

  .12تحتفظ بالقيمة الحقيقية لرأس المال في صورة قوة شرائية حقيقية
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 على توظيف العاملين عليها وإعانة الغارمين توزيع أجور جديدة والحفاظ على األجور القديمة ومن ثـم             نتجسي

لمتمثل في إنفـاق الفقـراء      وتحول هذه الدخول إلى طلب فعال يدعم اإلنفاق االستهالكي المباشر ا          زيادة القدرة الشرائية    

إن مستوى هـذا اإلنفـاق   ". وفي سبيل اهللا"والمساكين واإلنفاق العام الذي خصه اهللا سبحانه وتعالى بالسهم الثامن بقوله            

  .يتوقف على مستوى األجور الحقيقية من جهة والميل الحدي الستهالك هؤالء الموظفين من جهة أخرى

  

   بأموال الزكاةجيةأثر إعانة المشروعات اإلنتا: 2-2

يرى فقهاء الشافعية أن تسليم الزكاة لإلمام أو عامله أفضل من تسليمها للمزكي ألن اإلمام أعرف بمصالح   

تشغيل مائة عامل فيها العباد وبقدر الحاجات فقد يرى أن استغالل حصيلة الزكاة في إقامة مصنع أو مشروع تجاري يتم 

ألنه عالوة على أن ذمة المزكي ستبريء بمجرد دفع الزكاة إلى اإلمام . ف فقيريكون أفضل من توزيعها على عشرة آال

ويكون أو نائبه، فإن مشكلة البطالة سوف يتم القضاء عليها بتوجيه حصيلة الزكاة إلى إنشاء المشروعات اإلنتاجية 

لى قدم المساواة كشركاء مع لمستحقي الزكاة حق معلوم في عائد العملية اإلنتاجية وناتج النشاط االقتصادي يكون ع

إن قيام الدولة بمهامها من أعظم واجبات الدين كما أنها . 13أصحاب عوامل اإلنتاج الثالث رأس المال ، العمل واألرض

فهي مسئولة على إعانة المشاريع الخيرية ومن بينها المشاريع . السبيل إلى تطبيق شرع اهللا وااللتزام بفريضة الزكاة

يرى عندما ن للدولة أن تعين هذه المشاريع بأموال الزكاة التي تفضل بعد توزيعها على مستحقيها أو فيمك. اإلنتاجية

المباشر على الفقراء والمساكين حصيلة الزكاة منفعة عامة وربما تكون هذه اإلعانة أجدى من توزيع في ذلك الحاكم 

 وحرمان هذه المشاريع التي تتميز باستمرارية بتوظيفهم فيها وضمان مصدر رزق دائم لهم بدل أخذ الزكاة كل عام

  .ةممنفعتها العا

هي شكل من أشكال اإلعانة مقابل اإليرادات اإلضافية من الزكاة وإعانة ضريبية لالستثمار فيمكن للدولة تقديم 

لة تساعد أصحاب األعمال على تحمل تكلفة أقل في حاوهي ألخرى كإعانة األجور وما إلى ذلك ابجانب األشكال 

يادة رصيده من رأس المال ولها زاالستثمار في األصول الرأسمالية، وبذلك فهي نوع من الدعم يدفع لصاحب العمل ل

إن انخفاض أسعار راس المال له تأثيرين، . ارثمتأثير على تخفيض أسعار المعدات الرأسمالية األمر الذي ينشط االست

 المعدات الرأسمالية أرخص مما كانت عليه وبالتالي فالطلب عانة تصبحبعد تقديم اإلف. تأثير اإلنتاج وتأثير اإلحالل

إن . ادة التوظف وانخفاض معدل البطالة وهذا ما يسمى بتـأثير اإلنتاج أو تأثير السعةيعليها يزداد ويترتب على ذلك ز

تالي فإن المنتج يعوض أسعار عناصر اإلنتاج األخرى أصبحت أغلى نسبيا مقارنة باألسعار الجديدة لرأس المال وبال

إن هذه . هذه العناصر وأهمها العمل برأس المال ويترتب على ذلك االنخفاض في العمالة وبالتالي زيادة معدل البطالة

السياسة تعمل في اتجاهين متعاكسين، فأثر السعة يقلل من البطالة واثر اإلحالل يرفع منها وأيا من القوتين تغلبت كانت 

إن هذه السياسة غير مأمونة الجوانب ألننا غير متأكدين لمن تكون الغلبة؟ أتكون لآلثار المرغوبة أم . النتيجة لصالحها

  .مرغوبةاللآلثار غير 

  

عكس ما تعمله الـضريبة     جور والتي تعمل    ألناك سياسة بديلة لهذه السياسة وهي توجيه اإلعانة إلى تدعيم ا          ه  

إن . العمل زيادة التوظف وانخفاض مستوى البطالة نتيجة انخفاض تكلفة       إن آثار تدعيم األجور يؤدي إلى       . على األجور 

منحنى الطلب على العمل ينتقل جهة اليمين معلنا ارتفاع الطلب على االستخدام عند كل مستوى من مستويات األجـور،          

  :التغيراتوالشكل اآلتي يوضح هذه 



 12 

 
  ى التوظفأثر اإلعانة الضريبية لألجور عل: 4الشكل 

صاحب العمل تدعيما لألجور فإن الطلب على العمل ينزاح إلى           ل Xو قدمت السلطات المعنية إعانة مقدارها       فل

 في حالة تساوي    بحويصل المنتج إلى أعظم ر    ) تكلفة العمل (اليمين بمقدار اإلعانة بسبب انخفاض التكاليف        األعلى جهة 

  .إلعانةقيمة اإلنتاجية الحدية مع األجر ناقص مقدار ا

WXPmP.PXWPmP.P0X)W(
E

PT
P

E EQEQ
E

Q =+⇒−=⇒=−−∂
∂

=∂
Π∂  

أجر التوازن مـن    زيادة  ، وسيترتب عن ذلك     D2لى   إ D1إن تعظيم الربح يؤدي إلى انتقال منحنى الطلب من          

W1 لى   إW2 مالة من   عال وE1 لى   إE2 .د،ن الطرف المستلم لإلعانة الضريبية ليس بالضرورة الطرف الوحيد المستفي         إ 

ونسبة ارتفاع األجر وزيادة التوظف تتوقف على كـل مـن           .  األجر وزيادة التوظف   فكذلك العمال يستفيدون من ارتفاع    

  .مرونة الطلب وعرض االستخدام

  

 أي أن عرض العمالة يكون مرنا بشكل تام كحالة الجزائر فإن الطلـب              ،لو كنا في منطقة تمتاز ببطالة كبيرة      ف  

ك ينبغي توجيه دعم األجـور إلـى تلـك الـصناعات     ولذل.  الوحيد لحجم التوظف واألجرددعلى االستخدام يكون المح 

أن يوجه إلى الفئات     شير في األخير أن هذا الدعم ال بد       أ بد أن    ال .واألنشطة ذات المرونة العالية للطلب على االستخدام      

بة التعطل، والفئات التي تلقى صعو    ل   وإلى الفئات التي تعاني من طو      25-20األكثر تضررا من البطالة وهي فئة السن        

  .في االندماج االجتماعي كالمعوقين

  

  أثر الزكاة على الفقر:2-3

إلى مختلف  العالم   وقد لجأت دول  . فمن المعروف أن الفقر مشكلة اجتماعية لها عواقب وخيمة على المجتمعات            

ى نظام رأسمالي   فاتجهت هذه الدول إل   . األنظمة االقتصادية وال هدف لها إال محاربة الفقر وتوفير الحياة الكريمة الحرة           

 فلجأت بعض الدول إلـى حـل        تارة وشيوعي تارة أخرى وأوضحت التطبيقات الميدانية أن لكل نظام من هذين عيوبه            

ورغم ذلك أصبحت مشكلة الفقر مشكلة هيكلية نظرا العتماد هـذه الـدول علـى    . وسط بين هذين النظامين المتطرفين  

  . التجارب عجز هذه الوسائلاآلليات التطوعية لمحاربة هذه الظاهرة وأظهرت

  



 13 

لنا باإلجمال أن نتجاوز مرحلة الواجبات الفردية غير الدقيقة إلى مرحلة النظام العام التي تـدخل فـي                  فال بد   

ففرضت الزكـاة وأن    . اختصاص الدولة وحدود سلطتها وقد قام اإلسالم ألول مرة في تاريخ البشرية بهذا التطور العام              

هذا يدلنا على أن الهدف األول من الزكاة هو القضاء على الفقـر             .  تعالى للفقراء والمساكين   كما بين اهللا  أول مصارفها   

حين وجهـه إلـى الـيمن       رضي اهللا عنه    والعوز ويستدل على هذا أيضا من قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم لمعاذ              

  .14"أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم"

  

ا في تخفيف حـدة  ضمنيتساهم ي بذلك هفتخفيف حدة البطالة  المبحث السابق أن الزكاة أداة فعالة ل     لقد رأينا في  

إن ارتفاع معدل البطالة يؤدي حتما إلى ارتفاع معدل اإلعالة الذي           . وخاصة أن معدل اإلعالة كبير جدا في بالدنا       الفقر  

 فعلـى   ، على عدد األفراد الذين يعيلهم شخص واحد       نحصل عليه بقسمة عدد العاملين على عدد السكان اإلجمالي ويدل         

 ومعنى ذلك أن توظيف شخص واحـد  1996 أفراد في سنة 6يعيل تقريبا في الجزائر   سبيل المثال، كان كل فرد عامل       

 أفراد بالمتوسط وإخراجهم من دائرة الفقر جزئيا أو كليا حسب معدل األجر الذي يتقاضـاه                6هو توفير لقمة العيش لـ      

كما أنها تساهم صراحة في رفع المستوى المعيشي للفقراء ألن اهللا خصهم من نصيبهم من الزكاة، فهي تقدم لهم               .لالمعي

 وبما أن هذه الزكاة تؤخذ من األغنياء وترد على الفقراء فهـي بـذلك               .ال منة وال هبة ولكن فريضة من اهللا عز وجل         

  .تساهم في تقليل التفاوت بين الطبقات

وإنما أوجبها في العام مرة واحدة عندما       ج دائم لمشكلة الفقر الهيكلية ألن اهللا لم يحدد يوما بعينه            إن الزكاة عال  

 فإخراجها يدوم طـوال     وبذلكتصل النصاب ويحول عليها الحول وتاريخ استيفاء هذه الشروط تختلف من فرد إلى آخر               

 علـى  بفرضها على الناس أوال وإجبار الحاكم   ألجيال  خالل حياة األفراد وا   ضمن ديمومتها   كما أن اهللا عز وجل      ،  العام  

 وهكذا يكون تأثيرها في الحد من مشكلة الفقر مستمرا وإذا كانت مواردها غيـر قـادرة علـى                   جمعها من الرعية ثانيا   

  .مجابهة هذه الظاهرة فإن بعض الفقهاء يرى إمكانية تعجيل دفعها

  

  الةسوق العمعلى   الزكاةراثآتقدير : المبحث الثالث

لقد حدد الفقهاء نسبة الزكاة من األصول الماليـة التـي            : تقدير حصيلة الزكاة ونصيب العاملين عليها      :3-1  

الـدخل  (فلو قدرناها على المستوى الكلي فإن حصة الزكاة من اإلنتاج المحلي اإلجمالي %. 2.5يحول عليها الحول بـ  

من الحصيلة اإلجمالية   % 12.5ثمن أي   يساوي   الزكاة   همأس وحصة كل سهم من      %2.5هي  ) اإلجمالي الوطني السنوي  

للزكاة وقد اشترط اإلمام الشافعي ومن وافقه، أال يعطي العاملين على الزكاة أكثر من الثمن، ألن لهم سهما من ثمانيـة                     

  : إن الجدول التالي يبين تطور حصيلة الزكاة ونصيب العاملين عليها.ا15حددها القرآن، فال يزيدون عليه
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  )00-90( وعدد مناصب الشغلعليها تطور حصيلة الزكاة ونصيب العاملين: 4جدول رقم 
ا"&1
ج ا	 ��3  ا	���

�	
 (106)ا"+ 
 �3�;6

 )106(ا	@آ
ة
 =�3�
�	 :�;&


0�3B 
:C
���ل & � �Bد  �Bد ا	 �

:C
 ا	 �

90 464000 11600 1450 10069  
91 697500 17437.5 2179.6875 15137 50% 
92 914900 22872.5 2859.0625 19855 31% 
93 1007800 25195 3149.375 21871 10% 
94 1273900 31847.5 3980.9375 27645 26% 
95 1741424.2 43535.605 5441.95063 37791 37% 
96 2251489.4 56287.235 7035.90438 48860 29% 
97 2423600 60590 7573.75 52595 8% 
98 2417700 60442.5 7555.3125 52467 0% 
99 2783400 69585 8698.125 60404 15% 
00  3654086.6 91352.165 11419.0206 79299 31% 

   الديوان الوطني لإلحصائيات، أما مستوى الزكاة ونصيب العاملين عليها تم حسابها بطريقة شخصية:المصدر

  

  تقدير عدد مناصب الشغل التي يمكن توفيرها للعاملين عليها: 3-2

 الف دينـار    144 الفا دينار بالمتوسط وسنويا      12فلو قدرنا أن كل فرد من العاملين عليها يتقاضى أجرا شهريا مقداره             

  :تكون حسب الجدول التاليتوفيرها لهؤالء كل سنة مكن فإن عدد مناصب الشغل التي ي

  )00-90(تطور عدد المناصب ومعدل نموها خالل الفترة : 5جدول رقم 

���ل & � �Bد   �
�B:Cد ا	  ا	���
:C
 ا	 �

90 10069  
91 15137 50% 
92 19855 31% 
93 21871 10% 
94 27645 26% 
95 37791 37% 
96 48860 29% 
97 52595 8% 
98 52467 0% 
99 60404 15% 
00 79299 31% 

  

  : تقدير عدد مناصب الشغل التي يمكن توفيرها من أموال الزكاة الموجهة لالستثمار:3-3

، %25لو وظفنا أسهم الغارمين عليها وفي سبيل اهللا على االستثمار فيصبح نصيب االسـتثمار مـن حـصيلة الزكـاة        

  :والجدول اآلتي يبين تطور نصيب االستثمار من الزكاة

  )00-90 (تطور نصيب االستثمار من الزكاة: 6جدول رقم 

��3 ا	@آ
ة  ا	���;106(6( 

ر  D1!2ا :�;&

 )106(�= ا	@آ
ة
90  11600 2900 
91 17437.5 4359.375 
92 22872.5 5718.125 
93 25195 6298.75 
94 31847.5 7961.875 
95 43535.605 10883.9013 
96 56287.235 14071.8088 
97 60590 15147.5 
98 60442.5 15110.625 
99 69585 17396.25 
00 91352.165 22838.0413 

  

هي درجة استجابة الطلـب     (مرونة االستخدام لالستثمار    فيها  قدرت  سابقا،   16دراسة سابقة قمت بها   فحسب  

إذا زاد االستثمار   % 0.17بمعنى أن العمالة تزداد بـ      % 0.17وكانت قيمتها تساوي    ) االستثمارعلى العمل للتغير في     



 15 

جمالي لـرأس المـال    من أموال الزكاة فإن التراكم اإل     % 25 فحسب المعطيات التي في حوزتنا، لو استثمرت         %.1بـ  

 منصب شغل   28630أي ما يعادل    تقريبا  % 0.5 العمالة ترتفع بـ     فأن وبالتالي   2000في سنة   % 2.6الثابت يرتفع بـ    

  .جديد

 منـصب   79299 تساوي   2000لسنة  مساهمة الزكاة المباشرة في توفير مناصب الشغل        ل إن التقديرات األولية  

وظيف أموال الزكاة في االستثمار ويكون بذلك العـدد اإلجمـالي للمناصـب              الناتجة عن ت   28630للعاملين عليها زائد    

تساوي إلـى   التي  بعملية بسيطة يمكن حساب عدد نقاط البطالة المقلصة نتيجة المساهمة المباشرة للزكاة و            و. 107929

، وهـذه  %1.32 = 0.0132 = 8154000÷107929: حجم القوى العاملة أي  على  عدد مناصب الشغل الموفرة تقسيم      

هم العاملين عليها، الغـارمين     سأنها ال تشمل جميع مصارف الزكاة وإنما اقتصرت على          النسبة ال يستهان بها وخاصة      

إذا أضفنا لها عدد النقـاط المقلـصة        ، بمعنى أن ثالثة أثمان من الزكاة فقط كان لها هذا التأثير الفعال، ف             وفي سبيل اهللا  

إن هذا التقدير يتطلب أوال معرفة حجم الطلـب         .  كانت النتيجة أحسن   ب الفعال  مباشرة أي عن طريق الطل     بطريقة غير 

  .الفعال من حصيلة الزكاة وثانيا قيمة مضاعف اإلنفاق

  

  تقدير أثر مضاعف إنفاق الزكاة على اإلنتاج والعمالة: 3-4

حلـة أولـى نقـدر    ففي مر . ناتج القومي للتغير في االستهالك    استجابة ال مدى  إن المضاعف االستهالكي يحدد     

المضاعف االستهالكي في الجزائر وفي مرحلة ثانية نقدر التغير االستهالكي الناتج عن توزيع حصيلة الزكاة ومن ثـم                  

  . والعمالةاإلنتاجتأثير هذا التغير على 

   بماليين الدينارات)00-89 (االنفاق االستهالكي والدخل المتاح خالل الفترةتطور :7جدول رقم 

 93 92 91 90 89 ا���
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ا���� ا����ح  252156 337659.2 550397.4 685875 721793.6 

 639067.6 538844.5 410049.9 305042.3 257269.8 ا"!        ���ك

  

94 95 96 97 98 99 00 

897371.9 1232232.5 1585269.5 1745573.3 1721709 2006459.4 2574815.3 

826754.5 1103081.9 1319393.2 1411669.5 1530146.8 1638823.5 1683330.8 

  

إن تقـدير هـذه   . إن البيان أسفله يوضح نقاط االنتشار بين اإلنفاق االستهالكي والدخل المتاح، وتبدو أن العالقة خطية         

 بمعنى أن مـضاعف اإلنفـاق   0.72المعادلة يظهر بشكل صريح على الرسم ويبين أن الميل الحدي لالستهالك يساوي           

  .دج3.57 دج فإن اإلنتاج الكلي يرتفع بـ 1فإذا ارتفع اإلنفاق االستهالكي بـ . 3.57االستهالكي يساوي 

  

إن التقديرات التي وصلت إليها سابقا تعتمد على فرضية توجيه سهم واحد من الزكاة إلـى العـاملين عليهـا                      

 المالكية واألحناف والحنابلـة     أقوال فقهاء إن الفرضية السابقة تم بناؤها على أساس        . وسهمين إلى المشاريع االستثمارية   

الذين يرون جواز قصر صرف الزكاة إلى صنف واحد من األصناف الثمانية أو تفضيل صنف على آخر مخالفين بذلك                   

فعلى سبيل المثـال إن حـصة اإلنفـاق         . إن األسهم الباقية وهي خمسة توجه إلى االستهالك المباشر        . 18فقهاء الشافعية 

 × (91352.165 تساوي   2000نة  االستهالكي من الزكاة في س    
8

5
ومنه فإن مقدار الزيادة في اإلنتـاج       ) 57095.1 = 
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وهو مقدار كبير جدا يتطلب عمالـة إضـافية         ) 203829.518 = 3.57 × 57095.1(الناتجة عن االستهالك تساوي     

  .لتحقيقهكبيرة 

تقدير دالة استهالك العائالت بداللة الدخل المتاح(2000-89)

y = 0.7157x + 118373
R2 = 0.9504
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   :الخاتمة

 حجم مشكلة الفقر في الجزائر والتي تتمثل في البطالة الصريحة باإلضـافة إلـى               السابقة بينت لنا  إن الدراسة   

الفئـات  بعض  شمل  ما كنا نتصور حيث     وقد كان نطاق أثر الفقر أوسع م      . البطالة الضمنية المتمثلة في البطالة المحبطة     

هـذه  كما بينـت لنـا   . لحقيقية لألجور الدنيااائية العاملة وخاصة تلك التي تقع في أدنى السلم نظرا لضعف القدرة الشر     

 دوالرات بينما عـائالت فئـات    4أن توزيع الدخل غير عادل نظرا ألن دخل الفرد اليومي بالمتوسط أكبر من              الدراسة  

  .العمال غير المهرة تتقاضى اقل من دوالر واحد

  

 ما هـو    ثار هذه اآل  من. ى نمو اإلنتاج  على سوق العمالة وعل   وقد وضحت نظريا ما للزكاة من آثار اقتصادية           

 كتوظيف العاملين عليها أو تخصيص جزء من أموال الزكاة في المشاريع االستثمارية وخاصة تلك المشاريع ذات   مباشر

ومنها ما هو غير مباشر عن طريق توزيعها على الفئات المحرومة المعروفة بميلهـا الحـدي    . مرونة االستخدام العالية  

يترتب على ذلك تحويل الجزء األكبر من هذه األموال إلى إنفاق استهالكي الذي يؤدي بـدوره           مرتفع جدا و  لالستهالك ال 

  .إلى إنعاش االقتصاد عن طريق المضاعف

  

قمت في المبحث األخير بتقديرات بعض المعالم الخاصة بالزكاة بناء على افتراض أن سهما واحدا يـصرف                   

 وقد بينت أن التقديرات األولية      . للمشاريع اإلنتاجية و خمسة أسهم للفئات المحرومة       على العاملين عليها وسهمين كإعانة    

 28630 منصب للعاملين عليهـا زائـد   79299 تساوي 2000لمساهمة الزكاة المباشرة في توفير مناصب الشغل لسنة    

جة عن صرف ثالثة أسهم فقط تناالناتجة عن توظيف أموال الزكاة في االستثمار ويكون بذلك العدد اإلجمالي للمناصب ال

أما أثر الخمسة أسهم الباقية من الزكاة على النشاط اإلنتاجي تتمثل في زيادة اإلنتاج              . 107929من أموال الزكاة يساوي     

 ال بد أن أشير في األخير أنه بإمكاني إيجاد حجم االستخدام الناتج عن النمـو وذلـك   .  مليون دج  203829.518بمقدار  

 هذه التقديرات مبنية علـى الفرضـيات        أنكما  .  لكن نطاق هذا البحث ال يسمح بذلك        االستخدام لإلنتاج  بمعرفة مرونة 

  . فإذا غيرناها تغيرت قيمة المعالم المقدرةالسابقة
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