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  ملخص

أضحى صفة هيكلية القتصادياا، وهذا ما يستوجب  تعاين املوازنة العامة للعديد من الدول عجزا مزمنا

  .الوقوف على مسببات هذا العجز للحد من تفاقمه

حيث  ترب جتربة تنموية شاملة و ناجحة،من خالل هذه الورقة البحثية سنحاول عرض التجربة املاليزية واليت تع

  .أا تتفق مع مبادئ االقتصاد االسالمي من خالل تصدرها صناعة الصكوك االسالمية يف العامل

  .العجز املايل –التجربة املاليزية  –عجز املوازنة : الكلمات املفتاحية

Financing the budget deficit from an islamic perspective – Malaysian experience - 

Abstract: 

Suffering  of  the general  budgets of many of the chronic deficit become structural 

characteristics inherent in its economy, that what requires the stand on the causes and find ways to 

reduce the aggravation. 

In this paper veterans against the Malaysian experience which is comprehensive and 

successful development experience, it had also agreed to large extent with the principles and 

foundations of the Islamic economy through issued by the Islamic industry in the world. 

Keys word:  budget deficit - Malaysian experience – financing deficit. 

 



  مقدمة

جتربة التنمية يف ماليزيا بعدا تارخييا من خالل تغيري االستراتيجية التنموية يف هذا البلد االستقالل سنة  تأخذ"

فقد كانت االستراتيجية القدمية إبان فترة االحتالل تقوم على جمال االسترياد يف جمال الصناعات االستهالكية  ،1958

و لكن هذه االستراتيجية مل حتقق أية أهداف تنموية . و هو قطاع سيطرت عليه الشركات األجنبية خالل تلك الفترة

ضعف الطلب احمللي، كما أن هذه االستراتيجية مل يكن هلا أي نظرا لضيق السوق احمللي و  بالنسبة للمجتمع املاليزي

وخالل عقد السبعينيات اعتمدت ماليزيا على . تأثري إجيايب على الطلب على العمالة أو وجود قيمة مضافة عالية

يف و البدء يف التوجه التصديري استراتيجية جديدة اجتهت بالتنمية حنو االعتماد على القطاع العام بشكل كبري 

و بدأ التركيز على صناعة املكونات االلكترونية و هي صناعات تعتمد على العمالة الكثيفة مما أدى . عمليات التصنيع

إىل ختفيض معدالت البطالة، و حتسني يف توزيع الدخل العام وثروات البالد بني خمتلف فئات اتمع املاليزي، خاصة 

طات االقتصادية إبان فترة االحتالل، و كذلك السكان األصليني الذين النخبة الصينية اليت كانت تتحكم يف النشا

و قد لعبت شركات البترول دورا هاما يف دفع و تدعيم . يسمون باملاالي و الذين يشكلون األغلبية يف ماليزيا

اليت الشركات السياسات االقتصادية اجلديدة حيث كونت ما يشبه الشركات القابضة للسيطرة على ملكية معظم 

  .1"كانت مملوكة للشركات االجنليزية و الصينية، و قد متكنت من حتقيق هذا اهلدف بنهاية السبعينيات

و متثل اخلمس سنوات األوىل من عقد الثمانينيات املرحلة الثانية إلستراتيجية التنمية يف ماليزياـ حيث 

  2:حمورين مها شهدت هذه الفترة تنفيذ اخلطة املاليزية الرابعة و اليت ركزت على

التركيز على جمموعة جديدة من الصناعات اليت حتل حمل الواردات، و الصناعات الثقيلة يف إطار ملكية 

، حيث 2000و متتد املرحلة الثانية إلستراتيجية التنمية يف ماليزيا من منتصف الثمانينيات و حىت العام . القطاع العام

وعة من السياسات لتنشيط عمليات النمو الصناعي و تعميق التوجه شهدت ثالث خطط مخسية، استهدفت حتقيق جمم
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التصديري يف عمليات التصنيع و أيضا حتديث البنية األساسية لالقتصاد املاليزي وكذلك وجود مزيد من التعاون 

األصول  و أخريا تطوير طبقة رجال األعمال املالزيني من ذوي" األسيان"االقتصادي االقليمي يف إطار بلدان كتلة 

 .املالوية

  :و عليه فاالشكال املطروح هو

  كيفية متويل عجز املوازنة املاليزية من منظور اسالمي؟

  :لالجابة على هذا االشكال مت معاجة هذه الورقة كمايلي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



I. التجربة جناح على ساعدت اليت والسياسية االقتصادية العوامل  

  3:يلي كما وهي التنمية يف ماليزيا جتربة جناح على ساعدت العوامل من جمموعة هناك

 يتميز بتهيئة حيث النامية، الدول من الكثري بني بل جرياا، بني خاصة حالة ميثل ماليزيا لدولة السياسي املناخ -

 السلطة؛ على العسكريني استيالء يتم مل ماليزيا ألن .االقتصادية بالتنمية لإلسراع املالئمة الظروف

 ما أسس عرقية، على القائمة السياسية األحزاب بني املستمرة املفاوضات خالل من دائما القرارات اختاذ يتم -

 األحوال؛ مجيع يف دميوقراطية بأا تتميز بأا توصف ماليزيا سياسة جعل

لتجارب  الشديدة معارضتها يف ذلك أظهرت وقد النووية، التفجريات ضد واضحة سياسة ماليزيا تنتهج -

يف  "األسيان جتمع" يف املشتركة العشر آسيا شرق جنوب دول توقيع عن أمثرت اليت ومحلتها النووية، فرنسا

 هذا األمر ساعد وقد النووي السالح من خالية منطقة آسيا شرق جنوب منطقة إعالن وثيقة م، على1995

 الدمار الشامل؛ وأسلحة التسلح على اإلنفاق من بدال أساسي بشكل للتنمية املتاح التمويل توجيه على

 االقتصاد إىل سبيل هي واليت األساسية، البنية ملشروعات املخصصة النفقات ختفيض املاليزية احلكومة رفض -

 األوىل يف اخلمس االقتصاد دول ضمن لتصبح ماليزيا ترتيب ارتفع قد لذا .املقبلة السنوات يف مستقر منو

 احمللي؛ االقتصاد قوة جمال يف العامل

 البالد األصليني سكان على االعتماد خالل من كبرية بدرجة الذات على تعتمد استراتيجية ماليزيا انتهجت -

 للسكان؛ املسلمة األغلبية ميثلون الذين

األحوال  حتسني خالل من اإلسالمي، البشري املال لرأس االجتماعية املؤشرات بتحسني ماليزيا اهتمام -

إليها  املهاجرين من أو األصليني البالد أهل من كانوا سواء األصليني، للسكان والصحية والتعليمية املعيشية

  .بتوطينهم السلطات ترحب الذين املسلمني من

                                                           
 2ص  ص -الكويت -االسالمية والشؤون االوقاف وزارة - 2010 / 09 / 03 بتاريخ -  532 العدد -اإلسالمي الوعي جملة -التنموية ماليزيا جتربة يف قراءة -الصاوي احلافظ عبد  3
4.  



حيث  االستثمارات لتمويل الالزمة األموال رؤوس توفري يف الداخلية املوارد على كبرية بدرجة ماليزيا اعتماد

احمللي  االستثمار زاد م، كما1993م و سنة 1970سنة  بني %40بنسبة  اإلمجايل احمللي االدخار ارتفاع

  .عينها الفترة خالل% 50بنسبة  اإلمجايل

  
 من النامي بلدان العامل فيه تعاين الذي الوقت يف أنه 4القاهرة، جبامعة االقتصاد أستاذ الفضيل عبد حممود .د ويرى

 النمو مثلث وهو طلع الثمانينيات منذ التنمية إىل ا دفع آخر ثالوث هلا كان ماليزيا فإن ،واجلهل والفقر املرض مثلث

 ماليزيا" مفهوم على التركيز مت وطنية، كما اقتصادية أوليات الثالث القضايا هذه باعتبار ،والتصنيع والتحديث

 والفئات األعراق بني جتمع وشراكة من ناحية واخلاص العام القطاع بني جتمع أعمال شركة كانت لو كما "كشراكة

 على ساعدت أخرى عوامل هناك أن ويضيف .ناحية أخرى من املاليزي اتمع منها يتشكل اليت املختلفة االجتماعية

  :منها ماليزيا يف التنموية التجربة جناح

 ضمن بالدخول ولكن له مسحت مث الثمانينيات، منتصف حىت حبذر املباشر األجنيب االستثمار مع تعاملت أا - 

 :منها الوطين االقتصاد صاحل يف أساسي بشكل تصب شروط

 
 احمللية؛ السوق حاجات تشبع اليت الوطنية الصناعات األجنيب املستثمر ينتجها اليت السلع تنافس أال 

 تنتجه؛ ما مجلة من األقل على% 50الشركة  تصدر أن 

 أجانب فقط مخسة باستقدام هلا يسمح دوالر مليون 2 حنو املدفوع ماهلا رأس يصل اليت األجنبية الشركات 

 .الشركة يف الوظائف بعض لشغل
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 منذ متتابعة ومتكاملة مخسية خطط خالل من االقتصادي والنشاط للتنمية مستقبلية لرؤيا ماليزيا امتالك أيضا - 

 خالل والعشرين من الواحد احلايل رن الق يف للدخول املبكر ماليزيا استعداد بل اآلن، وحىت االستقالل

 له؛ التخطيط مت ما حتقيق على م والعمل2020ملاليزيا  التخطيط

 :الصناعات( الصناعي النشاط فروع ملعظم وتغطيتها الصناعية البنية يف التنوع من عالية درجة وجود - 

فيمكن  مباليزيا التنمية سياسات لنجاح كمحصلة األمر هذا كان وقد )الرأمسالية الوسيطة و االستهالكية،

 .عينه الوقت يف ونتيجة سببا اعتباره

 
II. االسالمي االقتصاد مببادئ وارتباطها ماليزيا يف التنمية جتربة  
  

وأسس  مبادئ مع بعيد مدى إىل اتفقت جتربة وأا ناجحة جتربة أا على ماليزيا يف التنمية جتربة تقوم

 من لكل التنمية الشاملة بتحقيق ماليزيا اهتمت فقد .االنتماء هذا عن صراحة اإلعالن يتم مل وإن اإلسالمي، االقتصاد

 وتدلل .األخرية ذه مع االهتمام النوعية، واألهداف الكمية األهداف بني املوازنة مع واالجتماعية، االقتصادية املظاهر

  5:يلي ما خالل من إليه ذهبت ما على "مشهور نعمت" الدكتورة

 على حساب منطقة تنمية يتم ال حبيث املناطق، بني العدالة حتقيق على ماليزيا عملت املادية التنمية جمال يف - 

 النشاطات االقتصادية بتنمية اهتمت كما الواليات، كل يف األساسية البنية مشروعات فازدهرت أخرى،

 التجاري االستراتيجي، القطاع أو الوليد الصناعي القطاع تنمية سبيل يف الزراعي القطاع يهمل فلم مجيعها،

 القطاعات األخرى؛  لنمو الداخلي السند وجتعله منوه، تدعم اليت والوسائل بالتسهيالت إمداده مت وإمنا

 وأداته، فأكدت التنموي النشاط حمور اإلنسان جيعل الذي اإلسالمي املبدأ مع املاليزية التنمية اتفقت كما - 

 لسكان األغلبية املسلمة بتنمية االهتمام مع االقتصادية، واملساواة االجتماعية والعدالة األخالقية بالقيم متسكها

 ملكيتهم زيادة فضال عن الرائدة، اإلنتاجية بالقطاعات العمل على وتشجيعهم املالويني من األصليني البالد
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 ورفع والتدريب وتسهيل التمرين املختلفة، مراحله يف العلم حتصيل إمكانيات اتمع ألفراد وفرت كما .هلا

 مستويات حتسني فنجحت  يف العمر، وتوقعات الصحي باملستوى الرتفاعا وترتيبات اإلنتاجية، مستوى

  الفردي؛ متوسط الدخل ارتفاع مع وخصوصا ، ونوعا كما الشعب أفراد من العظمى األغلبية معيشة

 البشري أو سواء التنموي، بالعبء االضطالع يف الذات على االعتماد استراتيجية ماليزيا انتهجت كذلك - 

 املتاحة؛ اإلهلية املوارد الستغالل الالزمة احمللية املدخرات حشد على عملت حيث التمويلي،

 من أهل كان سواء اإلسالمي، البشري املال لرأس االجتماعية املؤشرات حتسني بتجربة ماليزيا اهتمت أيضا - 

 ارتفاعأسهم  كما بتوطينهم، السلطات ترحب الذين املسلمني من إليها املهاجرين من أو األصليني البالد

 املايل واملصريف، القطاع عن فضال املختلفة، اإلنتاجية القطاعات يف للثروة املشتركة امللكية يف املالويني نصيب

 من يف اإلقالل أسهمت واليت متزايدة بصورة التنمية أوجه ملختلف الالزمة احمللية األموال رؤوس توفري إىل

 عن للتنمية، فضال الالزمة املوارد يرهق الذي الدين عبء زيادة من عليها يترتب وما اخلارجية، الديون

 وسياسيا؛ اجتماعيا الوخيمة العواقب

 املتمثلة يف للشورى الدميوقراطية القنوات خالل من تتم ماليزيا يف االقتصادي النشاط يف الدولة دور طبيعة - 

باملصلحة  املتعلقة القضايا مجيع مناقشة يف للناس ممكنة مشاركة أوسع توفر اليت املتعددة املاليزية األحزاب

 عليها؛ املوافقة يتم اليت السياسات جلميع اجلاد تطبيقها يف التنفيذية السلطة ومتابعة العامة،

 وتوجيه املوارد، االقتصادية األنشطة خمتلف ممارسة يف السليم اإلسالمي باألسلوب املاليزية احلكومة التزمت - 

 منت مسؤولية فقد اخلاص، القطاع إىل االقتصادية املشروعات خمتلف ملكية حتويل على عملت حني ففي

 املؤسسات ذات إدارة يف خاص بسهم واحتفظت القومية، األهداف حتقيق يف عمليا وأشركتهم األفراد

 ومن ناحية .عليها واإلشراف الرقابة ممارسة يف رها دو عن التخلي لعدم واالستراتيجية، االجتماعية األمهية

 ضد منح تأمني طريق عن اخلاص القطاع إىل للتحول السلبية اآلثار من التقليل يف احلكومة أسهمت أخرى

 القريب، يف املدى أعلى بأجور وعدهم مع اخلاص، القطاع إىل حتويلها مت اليت اخلدمات يف للعاملني البطالة



 القطاع العامة إىل الطبيعية املوارد حتويل على اإلسالمية لالعتراضات جتاهلها احلكومة على يؤخذ ولكن

 .ورقابتها الدولة مسئولية حتت للمسلمني املشتركة امللكية إطار يف إبقائها من بدال اخلاص

 
III. ماليزيا يف العامة املوازنة عجز طبيعة  
  

سياحية  واجهة أصبحت اليت آسيا شرق جنوب منطقة يف اقتصاديا املتطورة الدول إحدى ماليزيا تعد"

 و املاليزية املتعاقبة احلكومات انتهجتها اليت االستراتيجية و التنموية اخلطط بفضل العاملية اجلنسيات خمتلف تقصدها

 املتخصص شنغهاي تصنيف موقع حسب العامل يف جامعة 500افضل  ضمن تقع حكومية جامعات مخس جعلت اليت

  .الدولية اجلامعات تصنيف يف

 يف و خصوصا املباشر غري و املباشر األجنيب االستثمار لدعم التسهيالت تقدمي و املاليزي االقتصاد انفتاح إن

 و املاليزية للحكومة حتديا كبريا شكلت اليت املستهلك سلة اسعار يف مستمرة سنوية زيادة اىل ادى السياحي القطاع

 النقدي واملعروض السلعي املعروضبني  توازن لتحقيق والسكر الكهرباء و الوقود اسعار دعم اىل آنذاك دفعها الذي

 اىل احلكومة دعا الذي األمر 2012سنة  4.8بلغ  املوازنة يف عجز قابله الذي التضخم، عامل تأثري من التقليل و

 برفع القاضي القرار امهها القرارات من مجلة اختاذها من خالل اإليرادات زيادة و احلكومي االنفاق مستوى تقليل

 وزراء ا يتمتع اليت املالية االمتيازات بعض به رفعت آخر و قرار السكر و الكهرباء و البنزين أسعار عن الدعم

  6."1/1/2014من  التقشف اعتبارا سياسة النتهاج ذلك احلكومة

 يف فترات احلكومي االنفاق تطور اىل اضافة ماليزيا دولة موازنة يف والعجز الفائض قيمة لنا يوضح التايل واجلدول

  . خمتلفة

  

  

                                                           
 احلوار مؤسسة موقع على مقال معاجلتها، وسبل- ماليزيا يف الدارسني العراقيني للطلبة املايل التخصيص على املاليزية للحكومة العامة املوازنة يف العجز سد قرارات سامي،تأثري حسن  6

  .02/10/2017 االطالع تاريخ ،  4328-  2014العدد، http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=394706: املوقع – املتمدن



 2014-1988الفترة  بني ما ماليزيا

  الوحدة  الدنيا القيم

 احمللي الناتج من%  -6.7
  االمجايل

31.80  %  

6855.5-  MYR مليون  

12420.00  MYR مليون  

https://tradingeconomics.com/malaysia/government  

  2016 - 2006الفترة 

 

ماليزيا لدولة العامة باملوازنة اخلاصة االقتصادية املؤشرات
  

القيم  األعلى القيم  السابقة القيم  احلالية القيم

3.9-  4.5-  2.4  6.7

54.80  53.30  80.74  31.80

946.60  6022.80 -  11959.00  6855.5

25896.00  24586.00  35552.00  12420.00

budget-https://tradingeconomics.com/malaysia/government: املصدر

  
  :التايل النحو على ماليزيا دولة موازنة

الفترة  خالل ماليزيا لدولة العامة املوازنة تطور 01رقم

املؤشرات يبني 01 رقم جدول

 حكومة
  ماليزيا

القيم

3.9  الدولة موازنة

 احلكومي الدين
 احمللي الناتج اىل

  االمجايل

54.80

 موازنة قيمة
  الدولة

946.60

 اإلنفاق
  احلكومي

25896.00

موازنة يوضح التايل الشكل و
  

رقم الشكل
 

  
 



 ماليزيا

  

املالية  الصناعة يف املاليزية التجربة حول

رقم  يف الشكل موضح هو كما االسالمية،

 اال، هذا يف املرتبة االوىل على حصوهلا

الفترة  خالل البلد الصكوك حبسب 

 حيث إصدار، 3045حلوايل  أمريكي

 الصكوك هذه تعزيز بيلس يف التابعة هلا

  :التايل النحو على ماليزيا لدولة االنفاق احلكومي

ماليزيا لدولة احلكومي االنفاق 02 رقم الشكل

  املوازنة عجز لتمويل االسالمية الصكوك اصدار

حول الفقهاء من العديد أثارها اليت الشرعية التحفظات

االسالمية، الصكوك إصدار حيث من عامليا األوىل املرتبة حتتل

حصوهلا يف كثريا ساعدها قد املايل قطاعها وتطور املاليزية

 إلصدارات العاملية االمجالية القيمة من% 70نسبته 

أمريكي دوالر مليون 324.5حبوايل  تقدر ، بقيمة"2013

التابعة هلا والشركات للدولة التحتية البنية مشاريع لتمويل الصكوك

االنفاق احلكومي يوضح التايل الشكل و
 

  
  

  
IV. اصدار يف ماليزيا دور
  

التحفظات من الرغم على"

حتتل ماليزيا فإن االسالمية،

املاليزية اخلربة أن ، والشك04

نسبته  ما منها صدر حيث

2013جانفي  -2001"

الصكوك من العديد أصدرت



 سوق ماليزيا أطلقت وقد الطاقة، توليد إنشاء حمطة لتمويل ماليزيا يف القابضة باوستهد إصدارات منها متويلية، كأداة

  7."املاليزية العقاري الوطنية الرهن شركة خالل ، من1996سنة  يف الصكوك

  
  

  2013جانفي  - 2001الفترة  خالل البلد حبسب االسالمية الصكوك إصدارات 03الشكل رقم 
  

 
 

 مالية :ختصص -التسيري علوم يف دكتوراه شهادة لنيل أطروحة -دولية  جتارب عرض -اإلسالمية  والبدائل البدائل التقليدية بني للدولة العامة املوازنة عجز متويل -زهرية  غاملي: املصدر
  .332ص  -2016/2017 –اجلزائر  –الشلف  بوعلي بن حسيبة جامعة -وحماسبة 

  
بداية  يف الظهور يف الصكوك من احلديثة األشكال بدأت إذ النمو متسارع سوقا الصكوك سوق ويعترب"

 وتعترب .والعام اخلاص القطاع قبل من تصدر واليت االسالمية الدين سندات مسمى حتت ماليزيا يف التسعينات

 هذه الفترة يف الصكوك وكانت ماليزيا، يف الصكوك لسوق التمهيدية السنوات 2000 - 1990من  السنوات

 استخدام عقود اىل اضافة اآلجل، بالثمن والبيع املراحبة من الناتج الدين على القائمة الصكوك على مقصورة

  .تلك الصكوك وتداول املتاجرة مث الصكوك بعض يف "بالدفع التزام " الدين وانشاء خلق لغرض االستصناع

                                                           
وحماسبة  مالية :ختصص -التسيري علوم يف دكتوراه شهادة لنيل أطروحة - دولية  جتارب عرض - اإلسالمية  والبدائل البدائل التقليدية بني للدولة العامة املوازنة عجز متويل -  زهرية غاملي  7
  .331ص  - 2016/2017 –اجلزائر  –الشلف  بوعلي بن حسيبة جامعة -



 عاملي بقبول "الدين سندات " السندات تلك حتظ مل )الديون على قائمة الصكوك أن وهي ( االعتبارات تلك وبسبب

 يف وتداوهلا واملتاجرة فيها الديون بإنشاء يتعلق فيما الشريعة وتفسري فهم يف االختالف بسبب اخلليج يف خاصة

  .الثانوية االسواق

من  الصكوك حتولت "مثال اإلجارة " حقيقية بأصول ومسنودة مدعمة لصكوك السوق حاجة على وبناء

 اىل من الديون املاليزية الصكوك صناعة يف كبريا حتوال ذلك أضحى إذ .احلقيقية باألعيان مدعومة صكوك اىل الدين

 صكوك " اىل ديون تفضي ال اليت وامللكية املشاركة عقود على تقوم الصكوك هياكل فأصبحت واملنافع األعيان

  .واسع بشكل قبوهلا اىل أدى مما ،"واملضاربة واملشاركة اإلجارة

 الدولة مما موازنة يف العجز ذلك يف مبا بالبالد االقتصادية القطاعات كل متويل يف الصكوك استخدمت وقد 

 من قدرا أكرب املشروعات هذه حتتاج حيث التحتية البنية مشروعات على التركيز ومت النمو، من جيدا قدرا حقق

 مشروعات اىل واالتصاالت إضافة الكهرباء حمطات السريعة، الطرق املوانئ، اإلطار هذا يف التمويل ومشل لتمويل،

 .العامة املوازنة أعباء من خفف مما واملباين العقار

 لتوزيع هذه الطلب ضرورات أملته واستصناع ومضاربة مشاركة اىل إجارة من الصكوك يف والتنوع فالتوسع

 باملتطلبات والتفضيالت تفي صكوك تصميم من البد كان مث ومن اخلليج دول يف سيما ال ماليزيا خارج الصكوك

  .املستهدفة باألسواق اخلاصة

 القانون من أجل بريطانيا طوعت حيث اوروبا اىل االسالمية الصكوك صناعة امتدت سبق ما على بناء و

 الصكوك عرب هي عجز املوازنة ملواجهة األنسب الوسيلة أن قررت أن بعد وذلك اإلسالمية الصكوك إلصدار موافقته

 على احلصول يف السباقة أن تكون أجل من بل بربيطانيا اللحاق أجل من اخلطى فرنسا حثت وكذلك اإلسالمية،

 .أوروبا يف اإلسالمي التمويل من األكرب احلصة

جريئة  أفكار خالل من العامل يف للتداول لطرحه للصكوك عاملي منوذج تطوير على ماليزيا حاليا تعمل و

 املالية حتاول وزارة األردن ويف الصكوك، عرب العاملية للسيولة بيتا تكون أن سبيل يف العملة عقبات ومتجاوزة والفتة



 تنويع يف رغبة إصدارات الصكوك سوق إىل الدخول أجل من التشريعية العقبات على للتغلب األمثل بالصيغة اخلروج

  8".املوازنة لعجز احللول سلة

  

V. العامة املوازنة اعباء من للتخفيف ماليزيا يف واألوقاف الزكاة مؤسسة تفعيل  
  

 "املال بيت " باسم للزكاة خاص جهاز تأسيس ومت ، خاصا اهتماما الزكاة مبوضوع املاليزية الدولة اهتمت

مبقتضى املادة  ، وذلك1974سنة  فرباير يف "كواالملبور " الفدرالية بالوالية االسالمية الشؤون لس تبعيته وجعلت

 بتويل قانونيا الرمسية املخولة اجلهة هو اجلهاز هذا وأصبح بذلك، صدر الذي اخلاص القانون من) 1( 60البند  505

 يف اإلسهام غرضها مالية إسالمية مؤسسة يكون أن املال بيت تأسيس من الغرض وكان .وتوزيعا مجعا الزكاة شؤون

 واالجتماعية االقتصادية الناحية الفيدرالية من الوالية يف االجتماعية للمشكالت احللول عن والبحث اتمع بناء

 من جبملة تأسيسه بعد املال بيت اىل عهد دعمها، وقد يف واملسامهة العامة املوازنة اعباء من للتخفيف وذلك واخلريية،

  9:أمهها املهام

 واحلريف للفقراء املهين التدريب مركز وجلنة ، واالستثمار التنمية وجلنة والزكاة، املال بيت جلنة على االشراف -

 واملساكني؛

 املال؛ لبيت األخرى املالية واملوارد الزكاة أموال وتوزيع وحفظ جباية -

 .الزكاة و املال بيت عن التعريفية والرسائل الكتيبات وإصدار الزكاة بأمهية اتمع توعية يف اإلسهام -
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 وتوزيعها الزكاة حتصيل .1
 

سنويا،  ماليزي رجنيت مليون الثمانية 1990سنة  اىل "املال بيت " تأسيس منذ احملصلة الزكاة أموال تكد مل

مجع  هي خمصوصة مة اليها وعهد خاصة، شركة اإلسالمية الشؤون جملس أنشأ 1990 1990سنة  اية ويف

سنة  ومنذ ."الزكاة وحتصيل جباية مركز " باسم الزكاة جلباية خاصا مركزا الشركة هذه كونت وبدورها الزكاة،

  10.وتوزيعها الزكاة حتصيل مسؤولية تتوىل اليت الوحيدة الرمسية اجلهة هو املركز هذا صار 1991

  

 الزكاة بيت جتربة يف الزكاة أموال استثمار .2
 
 و من العلماء لعدد الفقهي االجتهاد اىل خضعت حيث ، املستجدة املسائل من الزكاة أموال استثمار تعترب"

 االسالمي، ملنظمة املؤمتر التابع جبدة الدويل االسالمي الفقه جممع رأسها وعلى الشرعية العلمية اهليئات بعض تبنته

 تقوم ةالزكا أموال استثمار يف فالفكرة .ذلك يف الواردة الشروط مراعاة مع باجلواز عليها احلكم ترجيح اىل وانتهى

 تلك من الفائض يقوم مث هلم، الفورية املاسة تقدير احلاجة على بناء املستحقني على الزكاة أموال توزيع بتعجيل أوال

 مشروع ، ور بكوالملب املال بيت يف املتبعة االستثمارات بني ومن .االستثمار من معينة أوجه اىل بتوجيهها األموال

 أسهم بشراء االستثمار كذلك كوالملبور، يف الرئيسي االسالمي اآلن املستشفى أصبح الذي االسالمي الطيب املركز

 اىل اضافة ، مباليزيا رعية وبنك مباليزيا االسالمي التأمني وشركة مباليزيا البنك االسالمي من املايل السوق يف عادية

 حتت املؤسسات هذه لكون ونظرا . احمللية االسالمية باملصارف االستثمارية ودائع ال املضاربة يف عقود يف االشتراك

 حدده كما الكافية الضمانات توفر شرط له حتقق فيها أمواله املال بيت استثمار فإن املركزي املاليزي، البنك رعاية

  11".جملس امع قرار

  

                                                           
  .18ص  -مرجع سبق ذكره - مباليزيا املال بيت يف املعاصرة وتطبيقاته الزكاة اموال استثمار -أوانج الباري عبد  10
  .بتصرف -24ص  -مرجع سبق ذكره - مباليزيا املال بيت يف املعاصرة وتطبيقاته الزكاة اموال استثمار -أوانج الباري عبد  11



 ماليزيا يف الوقف جتربة .3
 

 وقد اهتمت اإلسالمي االقتصاد مبادئ مع بعيد مدى اىل اتفقت جتربة اا على ماليزيا يف التنمية جتربة تقوم

 تتماشى احدثت صيغ اليت الدول من ماليزيا فتعد الوقفي القطاع جمال يف اما .الشاملة التنمية بتحقيق ماليزيا

 الوقف صندوق يف هذا القطاع مؤسسات اهم تتجسد حيث التأمني شركات طريق عن خاصة املصرفية واملستجدات

 يف بدأت قد الوقف عملية ان .االسالمي املاليزي والبنك احلج وصندوق سالنقور يف الوقف ومؤسسة واحلج اخلريي

 او قانونية لضوابط ختضع ان دون تركت للمتولني الوقفية املمتلكات ادارة ان إال إليها، االسالم دخول منذ ماليزيا

 ما ومنها االسالمية الشريعة على املبنية قوانينها اقليم سيالنقور حكومة اصدرت اين ، 1952عام  حىت تنظيمي اطار

   .12الوقف بإدارة تعلق
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  خامتة

 .العامة املوازنة يف العجز متويل يف االسالمية البدائل على اعتمدت اليتة املاليزي ةالتجرب عرضلقد حاولنا 

 . اإلسالمي االقتصادي النظام وتوجيهات أحكام ضوء يف واالجتماعية االقتصادية األهداف حتقيق بغية وذلك

 على واحملافظة االقتصادية التنمية وترية رفع االجتماعي،و واالستقرار العدالة حتقيق كيفية يف األولويات وتنصب

  . التضخمية الربوية املعامالت عن بعيدا االقتصادي االستقرار مستويات
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