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 ملخصال

يهدف البحث إلى التعرف على مدى فعالية الزكاة في الحد من ارتفاع األسعار، أو ما يعرف بالتضخم، باإلضافة 
م(، 2016 –م 2001لىىى دولىىة السىىودان خىىالل الفتىىرة  رة إإلشىىاإلىىى أ ىىر التضىىخم علىىى متحصىىالم الزكىىاة، مىى  ا

ولتحقيى  ذىىاا الهىىدف فقىىد اتبىى  البحىث المىىنهح الوصىىفي التحليلىىي، وكىىالت المىنهح البمىىي فىىي تحليىىل و يىىا  بعىى  
 .Eviewsالمتغيرام باستخدام برامح معينة تخدم ذاا الغر  م ل برنامح 

لم يحد من ارتفاع األسعار في دولة السىودان، كمىا أن اجية اإلنتوتوصل البحث إلى أن إنفاق الزكاة على السل  
جم  الزكاة نقدًا بدل الجم  العينىي تشىوبب بعى  الصىعوبام، وم يتمتى  بالمرونىة، وكىالت وجىودت أ ىر للتضىخم علىى 

مىا  متحصالم الزكاة في السودان، ولبىن بىافترا  أن يىتم تحصىيل الزكىاة نقىدًا فىالن الىت م يىت ر فىي التضىخم، وذىو
  .عال ة السببية لمتغيرام الدراسة خالل الفترة.تكده ت

 

 .، االستهالك، االستثمارالزكاة نقدا  الزكاة، التضخم، جمع  البلمام الدالة:
 

Zakat and Rising Price: A Case Study of Sudan  
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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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 . المقدمة 1  
تعاني الدول في الوقت الراهن العديَد من األزمات االقتصاادة،، والتاي قاد ةعاود اعضاها سلاب  سااا  

اصاااار والعولماااا،ت، ف صااااا ت النفتاااااق االقتصاااااد  المعداخلةاااا،  و  ساااااا  خارجةاااا،، وخصوصااااا  اعااااد ا
األزمات تنتقل من دول، سلب  خرى واشكل سريع افعل التصادير واالساتيراد لمختلال السالع والخادمات، 

 ومن هذه االختالالت ارتفاع المستوى العام لألسعار،  و ما ةعرف االتضخم.
وذو  الادخل  لب فئ، م دود  الدخلللتضخم آثار اقتصادة، غير مرغو  فيها، فله آثار سلبة، ع 

الثابت اانخفاض مستوى المعةشا،، كماا  ناه ةساب  فاي انخفااض الصاادراتع الرتفااع  ساعارها، وزياادة  
الاوارداتع ألن  سااعارها منخفضاا، مقارناا، االسالع الم لةاا،، وماان ثاام س اداا خلاال فااي مياازان الماادفوعات 

ل استخدام سةاساات تقرار األسعار من خالللدول،، وتسعب ال كومات لت قيق هدف الم افظ، علب اس
اقتصادة، معين،، مثال السةاسا، المالةا، والنقدةا، والتجاريا،ع وذلاك لتوجةاه النشااد االقتصااد  اماا يخادم 

 ت قيق  هدافها. 
والاااادول ايسااااالمة، ت اااااول ت قيااااق هااااذا الهاااادفع وذلااااك ااختةااااار مااااا يناساااابها ماااان  دوات السةاساااا، 

هاااذه األدوات والزكااااةت، والتاااي تعتبااار مااان  فضااال  ايساااالمة،، ومااان االقتصااادة، وفاااق ضاااوااة الشاااريع،
 دوات السةاساااااا، المالةاااااا، فااااااي التاااااا ثير علااااااب االقتصاااااااد الااااااو ني امااااااا ة قااااااق لااااااه النمااااااو واالسااااااتقرار 

 ت. 182م، ص 1997والكفراو ،
فااي  قةقاا، األماار سن الزكاااة ت ااار  اكتناااز األمااوال، وتشااجع علااب اسااتثمارها، وماان ثاام فهااي تعااال  

اماان خااالل زيااادة ال لاا  الكلااي، سااواق كااان عاان  ريااق االسااتهالك  و االستثماالقتصاااد   الركااود  ارع ااااا
مما يدفع ااالقتصاد سلب الخروج من هذه المر لا،، ولكان التضاخم عكار الركاود، ومان ثَام فقاد تختلال 

 اآلثار واآللةات والنتائ .
 السابقة . البحوث2  

ه اعاادة  سااالي ، منهااا: الجمااع النقااد  م وت اادم مناا  كاادت اعااض الدراسااات  ن الزكاااة ت ااار  التضااخ
 للزكاة من خالل الت ثير في عرض النقود، ومن هذه الدراسات:

اوالتي ق رار ام تصادي"ىىىىىىىىاة كآلية لتحقي  امستقىىىىىىىىىىىىىدراسة بعنوان: "الزك • ام بهاا كاال  مان ااااااااااااااا
اساا، سلااب التعاارف علااب الزكاااة وهاادفت الدر  مت،2011الااالو  ونااور الاادين جااواد  و عقااا، عبااد 

كاا داة مالةاا، ونقدةاا، فااي ال ااد ماان االخااتالالت االقتصااادة،، والتااي منهااا التضااخم، و ن الجمااع 
النقد  ل صيل، الزكاة يخفض من  جم الكتل، النقدة، المتداول،، وة قق نوعا مان التاوازن باين 

   العرض وال ل .
 ةعبااد الااساا قااام بهااا كااال  ماان  "،شىىكلة التضىىخمدراسىىة بعنىىوان: "دور الزكىىاة فىىي معالجىىة م •

القرعااان، ومنياار ساالةمان ال كااةم، والتااي هاادفت سلااب التعاارف علااب التضااخم، ودور الزكاااة فااي 
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م اربتااه، وتوصاالت الدراساا، سلااب  ن الزكاااة  داة مالةاا، مهماا،ع ةمكاان  ن تاايد  دورا  رئةسااا  فااي 
 تضخم هو جمع الزكاة نقدا .تخفيل من الالج التضخم، و ن   د آلةات عمل الزكاة في الاااااااااع

 مشكلة البحث. 3
ومن هنا برزت  يتضح مما سبق  نه من  رق معالج، التضخم الجمُع النقد  ل صيل، الزكاة،

 ار؟ ااااااايجابة، علب التضخم من خالل ال د من ارتفاع األسعثار سهل للزكاة آ ، وهي:مشكل، الا ا 
لب تجرب،  مع ايشارة س ، المرتا ، االزكاة والتضخم،قتصادةفي م اول، لتوضةح اعض المفاهةم اال

اة اااااااااااااااااااااااااعتاار  ن لها تجرب، رائدة في مجال الزك ،مت2016 -م 2001دول، السودان خالل الفترة و
 . لب وجود قاعدة بةانات جيدةس اايضاف، ،من  يا البنة، التشريعة،  و الميسساتة،

 . فرضيام البحث4
اع ااااااااااااااااااااد من االرتفااااااااالزكاة دور في ال لةر ل هجاا، لهذا التسايل وهو  نس اض فتر ا كنةم
 . في دول، السودان خالل فترة الا ا  ر في المستوى العام لألسعارااااااااالمستم

 دف البحثىىىىىذ. 5
س، األثر المتاادل الل درايهدف الا ا سلب دراس، العالق، بين الزكاة والتضخم في السودان من خ
اة اااااااااااااااااذلك  ثر الزكااااااااااااااااااابينهماع امعنب التعرف علب  ثر التضخم علب مت صالت الزكاة النقدة،، وك

علب التضخم وتبةان  هذا األثر من خالل توزيع الزكاة ر سةا  وسلع سنتاجة،ت، وجااة، الزكاة العينة،  
 .نقدا  

 ثحىىىىلبية اىىىأذم. 6
تكمن  همة، الا ا في  نه في الوقت ال اضر  صا ت األزمات االقتصادة، سهل، االنتشارع  

ت اااااااااااا، لةسااااااااااااانتيج، العولم، واالنفتاق التجار ع مما استدعب الدول لم اول، تجنبها، والدول ايسالمي
ذه األزمات، ومنها التضخم، ، هاااااااالمعالج دة،قتصاات اااااااااااامن ى عن العالم، واالتالي ت تاج سلب سةاس

 الزكاة في مقدم، هذه السةاساتع مما ةستدعي معرف،  قةق، الزكاة و ثرها علب التضخم.  وت تي
 البحث . حدود7

 دول، السودان. الحدود المكانية:
 م.2016  –م 2001خالل الفترة: : الحدود الزمانية

 منهجية البحث  .8
دام اااااااااي ااستخاااااااااا، سلب المنه  الكمااااااااااد ُاتاع الا ا الوصفي الت ليلي، اايضافدف فقلت قيق هذا اله

 اعض البرام  اي صائة، الخادم، في هذا المجال.
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 ار النظري للبحثىىىىىىىىىىىإلطا
 الزكاة ومصارفها .9

، المقدرة من المال التي  ال ص : البرك، والنماق وال هارة والصالق، وشرعا  ت لق علبالزكاة لغةً 
  م، 1973،القرضاو  و ما ت لق علب نفر سخراج هذه ال ص،فرضها هللا تعالب للمست قين، ك

ت، وفي االص الق  ةضا  هي: سخراج جزق مخصوص من مال مخصوص بلغ نصااا  سن تم  38ص 
 ت. 83م، ص 2013الملك وبلغ ال ول والصديق،

ل يَن َعَلْيَها َواْلُمَيل َف،  ُقُلوُبُهْم َما اس ن  ﴿ :قال هللا تعالب مصارف الزكاة: َدَقاُت ل ْلُفَقَراق  َواْلَمَساك ين  َواْلَعام  لص 
ب يل  َفر يَض،  م َن َّللا   َوَّللا ُ َعل ةٌم  يَن َوف ي َسب يل  َّللا   َوا ْبن  الس  ،  60اآلة، و .﴾َ ك ةمٌ َوف ي الر  َقا   َواْلَغار م 

 التوا،ت. 
 ة، الكريم، مصارف الزكاة، وهي ثمانة، مصارف كالتالي: ه اآلبينت هذ 

 الفقراق  - 
الفقير هو الذ  ال ةملك ما ةكفةه عاما ، وةع ب الفقير من الزكاة علب قدر المال وعدد  الم تاجين، 
فإذا كثر المال يجوز  ن ةع ب ما ةكفةه سن،، وال  زيد من ذلك، ألنه ةصيره غنةا  ال ت ل له الصدق،، 

 ت. 61م، ص 2015عدد الم تاجين  ولب من ايكثار لفقير وا د والغرياني،  كثار وا  
 المساكين  -  

  يق وا د، وهو ة خذ  كم الفقير في المسكين هو الذ  ال ةملك كفاة، يوم، وقيل الفقير والمسكين ش
هذه المس ل،، ولةر لهذا الخالف بين الفقير والمسكين  اج،ع ألن كال  منهما ت ل له الصدق، 

 ت. 62م، ص 2015فاق والغرياني،  ااالت
 العاملين عليها  -ج
اه سمام المسلمين لجمع الصدقات، ويدخل فةه الساعي والكات  والم اس       العامل عليها هو من نص 

فرغ نفسه   غنةا ع ألنه وال ارر والخازن والموزع لها وغيرها، وةع ب العامل عليها من الزكاة ولو كان 
است ق األجر علةه، مثله مثل الغاز  والقاضي، وايسالم بهذا التشريع  ين، فلعمل من  عمال المسلم

عاادة، لذلك  مر  وجلع فهيةسمو االعامل علب الزكاة، وةقو  نفسه، ويجعلها قريا، سلب هللا عز 
م، 2009سا انه وتعالب االدعاق لصا   المال عندما ةع ي  ق ماله من زكاة وصدق، وفرج، 

 ت.159ص 
 هم قلوب الميلف، -د 

وهم الذين يرى  ولو األمر استمال، قلوبهم سلب ايسالم،  و تثبيتها علةه،  و تقوة، الضعفاق،  و      
كس   نصار له،  و كل شر عن دعوته ودولته،   :  ن الزكاة تصرف لهم بهدف دفع شر عن  

ن الزكاة ب م عوقد ةشمل هذا السهم الكافر الذ  يرجب سسالمه، فإنه ة لهم، المسلمين  و جل  نفع 
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لُة ب  سلةه ايسالم، كما  ن هذا السهم ااٍق علب القول الص ةح، فإذا ا تي  سلب الت ليل صرف 
ذا لم ة ت  سلةه صرف في المصارف األخرى والغرياني،   ت. 66م، ص 2015سهمهم من الزكاة، وا 

 في الرقا   -ه
من الرق جزئةا   و كلةا ، سه فنالرقا  جمع رقا،، وهو المكات  الذ  ة تاج للمال لكي يخلص      

فةع ب من الزكاة االقدر الذ  ةعتق رقبته، وهذا ما ذه  سلةه جمهور الفقهاق، وخالل في ذلك مالك 
س اق، فقال سن المقصود هو عتق عبد مسلم ةكون واليه للمسلمين، واما  ن مصرف في الرقا   وا 

 ت.640م، ص 2014ة وال سيني، زكالاتعذر وجوده في هذا الزمان فيوزع سهمهم علب اقة، مصارف 
 الغارمون  -و
ن كانوا  غنةاق لقضاق      ديونهم، تخلةصا  الغارم هو من علةه دين وال ةملك سداده، وةع ب الغارمون وا 

 مت.2005لذممهم، ولةست لهم والم تس ، 
 في سبيل هللا  -ز

ةع ون ما ةسد  ، فن و هم الغزاة في سبيل هللا ممن ال ق لهم في ديوان الجند، ألنهم مت وع     
 اجتهم في مهمتهم ولو كانوا  غنةاق، وسبيل هللا عام، ةقع علب كل عمل خالص ةقصد اه التقر   

 ت. 33م، ص 1978سلب هللا عز وجل، ا داق الفرائض والنوافل والت وعةات وعلوان، 
 ابن السبيل  -ق

وُةع ب ابن السبيل   نه، و هو الغري  المنق ع عن بلده و هله وماله، فهو ة تاج سلب من يوصله سلب 
ولو كان غنةا ، و تب لو صرفه في النفق، والكسوة، وما ةكفةه سلب مقصده  و موضع ماله سن كان له  

 . مت2005مال في  ريقه والم تس ،  
 التضخم. 10
من  هداف السةاس، االقتصادة، الم افظ، علب استقرار األسعار، والذ  ةعتبر من  هم األهدافع     

اشكل مااشر علب مستوى معةش، األفراد داخل المجتمع، وةمكن فهم التضخم ا نه:   ييثر نظرا  ألنه
ت،  489م، ص 2012الزيادة المستمرة في المستوى العام لألسعار خالل فترة زمنة، معين، واألفند ، 

فمن هذا التعريل ةمكن الوصول سلب  ن التضخم هو زيادة مستمرة في األسعار، ومن ثم فإن الزيادة 
، في األسعار ال تعتبر تضخما ، كما  نه ةمثل االرتفاع في المستوى العام لألسعار، وهذا ةعني يقتملا

 ن ارتفاع سعر سلع،  و مجموع، سلع دون االتجاه العام لها لةر تضخما ، اايضاف، سلب ضرورة  
 قةاسه خالل فترة زمنة، معين،، قد تكون شهري،  و ربع سنوة،  و سنوة،. 
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 للبحث لعمليار اىىىىىىىىىىىاإلط 
 . الجانب التحليلي11
ل مااشر ااااااااااللزكاة آثار اقتصادة، عديدة علب االقتصاد الم لي اما يخدم التنمة، االقتصادة، اشك    

 و غير مااشر، ومن هذه اآلثار مكاف ، الفقر، وا عادة توزيع الدخول اما ة قق نوعا من العدال، 
الركود االقتصاد  والدفع ااالقتصاد سلب األمام، وكذلك م ارب، الج، عاالجتماعة،، اايضاف، سلب م

تع ولكن في المقابل تيثر الزكاة في األزمات  2004االكتناز وت فيز االستثمار وعبد الكريم، 
 االقتصادة،، وتت ثر بها ألن لها جاناا مالةا، ومن ثم فةمكن تقسةم هذه اآلثار سلب: 

 اةالزك مأ ر التضخم على متحصال 1 .11
سن الزكاااة ت لااق علااب ال صاا، المقاادرة ماان المااال التااي فرضااها هللا تعااالب للمساات قين، كمااا ت لااق     

علااب نفاار سخااراج هااذه ال صاا،، وسااميت هااذه ال صاا، المخرجاا، ماان المااال زكاااة ألنهااا تزيااد فااي المااال 
دة، قتصااالت، وااعتاارهاا مان الماال فساتت ثر اال الا، ا37م، ص 1973الذ   خرجت منه والقرضااو ، 
االسااائدة فااي االقتصاااد، وماان ث ام فااإن واقااع التضخاااااا ام ياايثر علااب  جاام نصااا  الزكاااااااااااا اة المفروضاا، اااااااااااااا

ت 85علااب األمااوال عاادا الاازروع واألنعااامع ألنهااا مقياادة اقةماا، نقدةاا، م ااددة، فااإذا بلغاات األمااوال مقاادار و
اجاارام ذهاا   و  كثاار وجباات الزك ات، واالتااالي ف2006% وال ااولي، 2.5سااا، ناة فيهااا باااااااااااا اإن قةمااااااااا ، اااااااااااااا

هذا المقدار تتغير  سا  ال الا، االقتصاادة، التاي ةمار بهاا االقتصاادع ففاي  الا، كانات األساعار تتجاه 
لالرتفاع فإنه من المتوقع  دوا   اد  مارين فاي جانا  المت صاالت: األولع زياادة مت صاالت الزكااة 

ألن  ال، الرواج ت فاز زياادة األربااق اشاكل ساريع، ومان ثام زياادة  صايل، الزكااة، والثااني:  ،عااااااااااااالنقدي
زيااادة القةمااا، الساااوقة،  –خااروج اعاااض دافعااي الزكااااة مااان دائاارة النصاااا ع ألن قةماا، النصاااا  ارتفعااات 

 واالتالي لم تج  الزكاة في المقدار األقل من النصا .  -جرام ذه   85للمقدار 
يوضااح المت صااالت والنقدةاا،ت والمكوناا، ماان عااروض التجااارة والمااال المسااتفاد والمهاان تااالي لوالجاادول ا

 مت.2016 –م 2002ال رة والمستغالت مع معدالت النمو السنوة، في دول، السودان خالل الفترة و
 

في  (م2016 –م 2002التضخم للفترة   ( يوضح معدمم نمو متحصالم الزكاة النقدية ومعدمم1الجدول ر م  
 السودان

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 
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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: 2002المصدر: التقارير السنوية لديوان الزكاة في السودان للسنوام من: -

 

 

 ( يوضح معدل نمو متحصالم الزكاة  النقدية فقط( ومعدل التضخم1الشكل ر م  

 م2016 -م2002في السودان خالل الفترة 

 
 ( 1ح ين بامعتماد على الجدول ر م   باتم احتساب معدل النمو السنوي من  بل ال •

ايتضااح ماان الشااكل السااابق وجااود تضخ ام كبياار نساابةا  وخصوصااا  ماان الفتاااااااااا م، 2015 -م2011رة ااااااااااااا
ومااع ذلااك فااإن مت صااالت الزكاااة النقدةاا، لاام تاانخفضع باال اااالعكر تمامااا،  فقااد صااا   زيااادة التضااخم 

اصف، عام، علب  ن التضاخم لام ةعمال علاب خفاض  دلزيادة في معدل نمو هذه المت صالت، وهذا ي
انسااا، الت صاايل فااي السااودانع وماان هنااا فااةمكن القااول ااا ن  ثاار زيااادة الاادخول الرتفاااع األسع ار كااان ااااااا
  كبر من  ثر خروج اعض مالكي  نصا، الزكاة اعد التضخم علب المت صالت النقدة، للزكاة.
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 أ ر الزكاة على التضخم: 2. 10
ااااااااااااادد الم ر ، السوقة، للمقدااااااااااااااااااااااتغير القةمضخم  ثر علب نصا  الزكاة من خالل لتكما ل      

جرام من الذه ت فإنه في الجان  اآلخر ينفاق الزكاة  ثار اقتصادة، ال ةمكن سغفالها ومنها   85و
  ثرها علب التضخم، وةمكن تجزئ، هذا األثر سلب: 

 ستهالت:امأ ر الزكاة على  -أ
 وال كومة،،في االقتصاد الوضعي يتكون ال ل  الكلي من ال لاات االستهالكة، واالستثماري،     

اايضاف، سلب ال ل  الخارجي، في  ين ةمثل عرض السلع والخدمات في االقتصاد النات  الم لي 
ه مت ااق،  ض ايجمالي اايضاف، سلب االستيرادات من اال تةاجات وسلع وخدماتت، وهذا ما تو 

 ال سااات القومة، التالة،: 
Y + M = C + I + G + X     ………….. (1) 

النات  الم لي ايجماليتع بينما تمثل  :Yالواردات،  :Mةمثل ال رف األةسر جان  العرض الكلب و
استهالك، Cت جان  ال ل  الكلي في االقتصادو:1مكونات ال رف األةمن من المعادل، رقم و 

I: ،استثمارG:ال كوم،،  ل  X:  ،الصادراتت، والجدير االذكر  ن ارتفاع األسعار قد ةكون نتيج
ن اااااااارع امعنب تفوق الجان  األةماااااااااااالعدم توفر السلع الكافة، المتصاص الزيادة المتوالة، في األسع

َ ب للفقراق، عمن المعادل، السااق، علب الجان  األةسر منها، والزكاة فريض، تيخذ من األغنةاق وتُ 
وهذه الشري ، المستلم، للزكاة من خصائصها ارتفاع الميل ال د  لالستهالك مقارن، ااألغنةاق  

ت، واالتالي فمن المتوقع  ن يتم سنفاق معظم الزكاة علب السلع والخدمات 2011والالو  وآخرون، 
 ل  الكلي الفعال، الالتي تفتقرها هذه الشري ،، وال صيل، في ظل وجود تضخم تكون الزيادة في 

ومع عدم مرون، الجهاز اينتاجي في معظم الدول النامة، فإن  النتيج، ستكون زيادة في ارتفاع 
ار ااااااااااااااع في المستوى العام لألسعاااااألسعار، وةمكن القول  نه في ظل وجود اقتصاد ةعاني من ارتف

 لي فقد تساهم في زيادة التضخم في البلد.تافإن سنفاق الزكاة يزيد من ت فيز ال ل  الكلي، واال

 األ ر على امست مار:   -ب
    الااااااااااااااااارهاع قاااااااااز، وتشجع علب ت ريك األموال واستخدامها واستثماااااااااااااااسن الزكاة ت ار  االكتن    
م،  2015رمذ ، والت "  ال من ولي يتةما  له مال فليتجر فةه وال يتركه  تب ت كله الصدق، " 
عندما يتم سنفاق   -ت،  ومن الممكن  ن تيثر الزكاة علب االستثمار من جانبين، هما: األول149ص 

الرتفاع الميل ال د  لالستهالك عندهم   –الزكاة علب الفقراق فمن المتوقع زيادة ال ل  االستهالكي 
عندما ُتع ب   -ق األرباق، والثانيومن ثم ة فز المنشآت اينتاجة، علب اينتاج واالستثمار لت قي –



 ندراسة حالة دولة السودا :الزكاة وارتفاع األسعار

45  

 

www.eps.misuratau.edu.ly 

لألفراد وسيل، سنتاج، واالتالي ت ولهم من مستهلكين سلب منتجين قادرين علب اينتاج والع اق  
 ت. 2013والصديق، 

 و ال اقات اينتاجة،   –وةمكن فهم االستثمار ا نه استخدام المدخرات في تكوين االستثمارات   
، ااااااااااااااااا، القائمااااااااااااااااالسلع والخدمات، والم افظ، علب ال اقات اينتاجيالالزم، لعملةات سنتاج ا –الجديدة 

 و تجديدها، وهذه ال اقات اينتاجة،  و االستثمارات ما هي سال سلٌع سنتاجة، وتسمب االسلع الر سمالة،  
من من المعادل،  ت كما سبق وذكرنا  ن ال رف األة1مت، واالرجوع للمعادل، رقم و2013وعرقو ، 

،ع ااااااااااااااااااااااااااااةمثل جان  ال ل ، ومن مكوناته ال ل  االستثمار  الذ  ةمثل ال ل  علب السلع اينتاجي
ارف اااااااااااااااااااااااااااافإذا كان االقتصاد ةمر اموج، تضخمة، وتم التوزيع العيني لوسائل اينتاج علب المص

اع، اااااااااااااااااااااااااااذلك زيادة في ال ل  علب السلع اينتاجة، دافعا   سعارها سلب االرتففمن المتوقع  ن ُة دا 
 وقد ةكون هذا داعما  للتضخم علب المدى القصير. 

 

 

 ( يوضح معدمم نمو إنفاق الزكاة على السل  اإلنتاجية ومعدل التضخم في السودان للفترة 2الجدول ر م  

 م(.2016 –م 2002 

نوات لسا 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 

 ير السنوية للبنت المركزي السوداني، أعداد مختلفة.                 ار التق -1*المصدر:         
 التقارير السنوية لديوان الزكاة في السودان، أعداد مختلفة. -2                         
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 ( يوضح معدل نمو إنفاق الزكاة على السل  اإلنتاجية ومعدل التضخم2الشكل ر م  

 م.2016 –م 2002في السودان للفترة 

  
 (2* تم احتساب معدل النمو السنوي من  بل الباح ين بامعتماد على الجدول ر م   

 

اة ااااااااااااااامن الشكل السابق ةال ظ  نه ال يوجد توافق بين معدل التضخم ومعدل نمو سنفاق الزك    
هذا التذبذ  في سنفاق الزكاة سلب  ن تخصةص  ب  علب المشاريع اينتاجة، في السودان، وقد يرجع س

اينفاق األفقي واينفاق المااشرت للزكاة ةكون علب  سا  اينفاق الر سي واينفاق غير المااشرتع 
م  ن نس  التضخم وصلت سلب  علب مستوى لها،  2011ولكن ةال ظ خالل السنوات اعد عام 

م،  واالرغم من الزيادة  2016لر سي  تب عام ق اوصا   هذه الزيادة ارتفاع في معدل نمو اينفا
ودان ااااااااااااااارة في الساااااااااااااااااافي اينفاق علب وسائل سنتاج وسنفاق ر سي للزكاةت خالل الخمر سنوات األخي

 سال  نها لم تيد سلب تراجع معدالت التضخم لنفر الفترة. 

 جم  الزكاة نقدًا: -ج
اج،  اااااااااع الزكاة نقدا ، فذه  ابن تةمة، سلب  ن سخراج القةم، لغير  جم يوجد خالف علب جواز    

ت، وُةفهم من هذا القول  نه توجد 807م، ص 1973ممنوع منه والقرضاو ،  -وال مصل ، راج ، 
د، ااااااااااااااااااا، االقتصادة، في البلااااااااااااااضوااة م ددة لجمع الزكاة نقدا،  ولم ُيترك الموضوع لواضعي السةاس

م،  1973كما  ن المزك ي مخير بين  داق الزكاة من جنر العين  و دفع قةمتها نقدا  والقرضاو ، 
فإن المزك ي يراعي   -سذا سلمنا بتوفر الضوااة المجيزة للجمع نقدا  -ت، ومن هنا فةمكن القول 799ص 

او ، وهو  نه يجوز  خذ قرضمصل ته في كةفة، سخراج الزكاة، وهذا ما ذه  سلةه الشيخ يوسل ال
م، 1973القةم، لل اج، والمصل ، ما لم ةكن في ذلك ضرر االفقراق  و  ربا  المال والقرضاو ، 

 ت.808ص 
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مما سبق ةمكن فهم  نه يوجد خالف فقهي في مدى جواز جمع الزكاة نقدا ، و تب المجيزون      
عدم س داا ضرر لكل من  وهووضعوا ضوااة وشرو ا معين، لذلك، اايضاف، سلب ضااة آخر، 

  ربا  المال والفقراق، واالتالي فإن جمع الزكاة نقدا  ال يتمتع اقدر كبير من المرون،. 

 الجانب القياسي: .12
  منها: جمع تبين من خالل الدراسات السااق،  ن الزكاة ت ار  التضخم من خالل عدة  سالي ،     

 نها دراسات نظري، لم تعزز االبةانات، واالتالي فقد   يجد الزكاة النقد ، واالنظر سليها فإن المتمعن 
 اول الاا ا ت ويل هذا الهدف سلب نموذج قةاسي قابل للت بيقع وذلك للت كد من  ن الزكاة ت ار  
التضخم لدعم هذه الفكرة  و د ضها ااستخدام األسالي  اي صائة،، وهذه األخيرة تعتبر وسيل، سقناع  

 اعيدة عن العا ف،.
االعتماد علب تجرب، دول، السودان في الزكاة فستتم م اول، دراس، العالق، بين الزكاة والتضخم وا    

في  ال تم جمع الزكاة نقدا  من خالل اعتاار التضخم متغيرا  تااعا  و صيل، الزكاة متغيرا  مستقال ،  
ل، علب  ن جمع  دال واالفتراض األساسي هو وجود عالق، عكسة، بين ارتفاع األسعار و صيل، الزكاة

 الزكاة بهذه ال ريق، يخفض من عرض النقود، وتم سيجاد العالقات القةاسة، ااستخدام برنام  
Eviews) مت، ووجدت كالتالي: 2016  –م 2001خالل الفترة وت 

 اختبارام جاور الوحدة: 1.11
-Augmented Dickeyللتعرف علب استقرار السالسل الزمنة، تم االعتماد علب اختاارين، هما: 

Fuller  وPhillips-Perron :وكانت النتائ  كالتالي 
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استقر في الفرق الثاني  س  اختاار   Iمما سبق ةال ظ  نه من خالل االختاارين تبين  ن المتغير 
Phillips-Perron  وهو معاكر لنتيج، اختاار ،Augmented Dickey- Fuller  والذ   ثبت ،

 استقر في الفرق الثاني.  Z نه مستقر في الفرق األول، بينما اتفق االختااران في  ن المتغير 
 

 لدراسة العال ة في األجل الطويل:  Johansenاختبار  2.12
تم ال صول علب النتائ  كما في الجدول    Test   Johansen Cointegrationبإجراق اختاار 

 ي:التال
 

 Trace Testت يوضح نتائ  اختاار 3الجدول رقم و 
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 Eigenvalueت يوضح نتائ  اختاار 4رقم و  الجدول

 
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   
 

، عند اااااااااااااااااامما سبق ةال ظ  ن اختاار األثر يوضح وجود عالق، تكامل مشترك بين متغيرات الدراس
وهذا ةعني وجود عالق، توازنة، في األجل ال ويل، وهذه النتيج، يدعمها اختاار   %ع95مستوى ثق،  

 القةم، العظمي. 
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 (Granger Causalityاختبار العال ة السببية:   3.12
 تم سجراق اختاار السببة، ألنجل جرانجر وتم ال صول علب النتائ  التالة،: 

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 
 

 Zkahتبين من اختاار السببة، في اتجاهين  ن المتغير المستقل وهو الزكاة العينة، وةمثلها المتغير و
 (non money  ومن ثم فإن   ,ال ةسب  في المتغير اآلخر والمتغير التااعت والذ  ةمثله التضخم

المتغير   االتجاه، لكنالزكاة العينة، نقدا  ال ييثر في التضخم، وال توجد عالق، سببة، في هذا مع ج
وهي  ن التضخم   فقة،التااع ةسب  في المتغير المستقل، ومن ثم وجود عالق، سببة، في اتجاه وا د 

 ييثر في جمع الزكاة.

 امختبارام التشخيصية:  4.11
لتشخصة، للنموذج المقدرع وذلك للتعرف علب مدى خلوه من  ت اتوجد العديد من االختاارا    

، كما  ن النموذج ال  Normality Testالمشاكل، فالمتغيرين يتاعان التوزيع ال بةعي  س  اختاار 
، اايضاف، سلب  ن النموذج ال ة تو   LM-Testةعاني من مشكل، االرتااد الذاتي  س  اختاار 

، ويوجد استقرار هةكلي  Breusch-Pagan-Godfrey اارعلب مشكل، عدم التجانر  س  اخت
 CUSUM Testللنموذج وهو ما يوض ه اختاار 

 نتائح وتوصيام الدراسة  . 13
 نتائح البحث 1.13 

لم ييثر معدل التضخم في السودان في انخفاض مت صالت الزكاةع بل علب العكر تماما ع  يا  
ة األرباق في االقتصاد  كثر من  ثر خروج اعض  ياد ارتفعت مع زيادة معدالته، واالتالي كان  ثر ز 

 دافعي الزكاة نتيج، الرتفاع مقدار النصا ، ومن ثم زادت المت صالت.

سن سنفاق الزكاة علب الفقراق يزيد من ال ل  االستهالكي في االقتصادع ألن الميل ال د  للفقراق  علب 
ذا قد ةسهم في زيادة ال ل ، ومن ثم  وه منه لألغنةاق، ومن ثم سيتم سنفاق معظم الدخل المستلم،

 ارتفاع األسعار، وخصوصا  سذا كان االقتصاد ةمر اموج، تضخمة،. 
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ةساهم اينفاق االستثمار  واينفاق علب السلع الر سمالة،ت في زيادة ال ل  الكليع ألن االستثمار  
سذا كان   وخصوصا   ار،األسع  د مكونات ال ل  الكلي، واالتالي فإنه قد ةسب  في زيادة ارتفاع 

 االقتصاد ال يتمتع بجهاز سنتاجي مرن قادر علب سد فجوة ال ل .

ت في دول، السودان  دثت زيادة في سنفاق الزكاة علب السلع  2016-2001خالل فترة الدراس، و 
اينتاجة، والر سمالة،ت، وكان من المفترض  ن تنعكر هذه الزيادة في زيادة المعروض من السلع 

التي بدورها تقلل من و  ة التضخمع سال  نه صا   هذه الزيادة ارتفاع في معدالت  ، و الم لة،
 التضخم خالل نفر الفترة. 

فةما يخص جمع الزكاة نقدا  فإنه يوجد خالف، والمجيزون له وضعوا ضوااة تقيده، واالتالي فال  
تصادة، المهم، في مواجه،  القةعتبر خةارا يتمتع امرون، كافة،، تجعل من الزكاة   د  دوات السةاس، ا

ارتفاع األسعارع بل سن الاعض لم ةعتبر الزكاة  داة للسةاس، المالة،ع ألن جوان  المرون، فيها قليل،  
 مت. 2011ومرتا ، اشرود معين، لت بةقها والشريل، 

 دوات  من سن جمع الزكاة نقدا  قد ُة دا سرباكا  في عمل السةاس، االقتصادة،ع فإذا اعتبرنا الزكاة  داة
فإن ت صيل الزكاة نقدا   -والتي تقوم بوضعها وزارة المالة،  و الخزان، العام، للدول،-السةاس، المالة، 

سييثر في عرض النقود، وهو من اختصاص السل ات النقدة، والبنك المركز ت، وهذا قد ةشكل عائقا   
 من النا ة، العملة،. 

نها مثا ا لهع فهي ذات فعالة، في  ال، الركودع كو  سن الزكاة دورها م فز لل ل  الكلي  كثر من
ولكنها قد ال تكون كذلك في  ال، كان االقتصاد فيها ةمر بدورة تجاري، تضخمة،ع فيد الدول، علب 
الزكاة يد  مان،، ويت ل  ذلك عدم ت خير تسلةمها للمصارف المخصوص،، واالتالي فيج  سنفاقها  

 دى السةاسات االقتصادة، المنفذة لمواجه، ارتفاع  ي س تب لو  دت سلب  دوا تغذة، عكسة، ف
 األسعار ااعتاارها تشريعا ربانةا. 

ن اااااااااااة،  يا تبيااااااااااااااامن خالل دراس، السببة، في اتجاهين تبين وجود عالق، سببة، في اتجاه وا د فق
اة ااااااااااااااايثر الزكاااااااااااااااة، ولكن ال تااااااااااااااا ن التضخم في السودان خالل فترة الدراس، ييثر في  صيل، الزك

علب التضخم، وهذه النتيج، مغايرة تماما  للنتائ  التي توصلت سلها الدراسات السااق، واعض الا وا 
 والكت  الفقهة، في  ن الزكاة ت ار  التضخم. 

االرتفاع المستمر في   من تم قبول فرضة، الا ا والتي مفادها:  نه لةر للزكاة دور في ال د  
 المستوى العام لألسعار في دول، السودان.
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 : توصيام الدراسة  2. 13

ن موضوع الزكاة وارتفاع االسعار المستمر  و ما ةعرف االتضخم ة تاج سلب مزيد من الدراسات إ
ألن معظم ا وثهم   ن منهم وتخصص شريع،تي فكرة للاا ثين خصوصا  الشرعيلواالا اا لتوضةح ا

 تدعم افكارهم وعدم سعمال الجان  العا في في الا وا العلمة،. و رقام وت تاج سلب س صائةات ي، نظر 

كما يوصي الاا ثان  ن يتم تناول هذا الموضوع من جان  رياضي ا ا، ااعتاار الرياضةات وسيل،  
 . اقناع عملة، لترسيخ افكار معين،  و د ضها، وهي دليل للمسلم وغير المسلم وكوسيل، اثاات 

فعيل ديوان الزكاة الليبي وتنمة، قدراته ومةكنتها علب غرار ديوان الزكاة في السودان، وعمل ت
ا صائةات دقةق، عن  موال الزكاة الم صل، بجمةع انواعها واالتفصيل، وكذلك  وجه سنفاق الزكاة  

 وت ديد نوع االنفاق علب كل مصرف.

 مقترحام البحوث المستقبلية  3. 13
الا ا في مواضةع االقتصاد االسالمي ماع التركياز علاب الجوانا  الت بةقةا، مان  يادةز ن ةقترق الاا ثا

واالرقام والمعادالت،  تب يزيد من فرص ت بيق مثل هذه الا وا علب  ااي صائةات خالل تدعةمها 
 رياا،تعاااد قاادر االمكااان عاان الا ااوا النظ رض الواقاع واالسااتفادة منهااا فااي تنمةاا، المجتمااع المسالم، واالب

ماان الكتاا  والا ااوا المنشااورة والتااي ةصااع   تجمةااع المعلومااات  التنظياار ماان خااالل تااي تعتمااد علاابال
 .ت بةقها علب  رض الواقع ااعتاارها لةست ت بةقة،
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