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:ملخص
ٌبًٝ حتٚ حمبا،ٖباٛاظ ْضب وٝقٚ ١ٜشٝ املاي٠ ملؤعزات َؤصضات ايشناٞ٥اقع اإلسصاٌٛ ايًٝ حت١ٝ ايبشج١ املكايٙتعاجل ٖذ
٠ صب ت بع ْض ب ايشنببا١كببٜبببذات اييزٚ ،)GDP( ٞ ايٓبباتر ا ًببٞ َببع سضببابات البباي١ باملكارببب١بب

املٚ ١ببٝ ايزو٠ِ ايشنبباٝقبب

.ز٥ باجلشاًٞ  ايٓاتر اٞ اىل الاي١ًُ
ٍ ب د با٠ تبار١ب

اٚ ١ٝ ايزو١ًٝايه

 امل٠ ايشنبا١ ص س ضب ْضبب،قباتٚ قياع ا ز٢ًاملع ُد عٚ ١ٝعٜ ايزٟز٥ ا ق صاد اجلشا١عْٝظزا ييبٚ

 َؤصضيت٤أداٚ ٠ مب ػري ايشنا١ًٝ ايه١ٜ بني املؤعزات ا ق صاد١ ْ باص بعادٖا؛ أل ًص يًُكار٣ أ ز٠تارٚ ،قاتٚاتر قياع ا زْٛ
.اٜشَٝايٚ ز٥ يف اجلشا٠ايشنا
.)GDP(

ًٞ  ايٓاتر اٞ الاي،١ٜشٝ املاي٠ َؤصضات ايشنا،ٟز٥ اجلشا٠م ايشناٚ صٓد:١ٝايهًُات امل اس
Z12, E2, E6

:

سَٛر

Abstract:
This research article covering the analysis of statistical status indicators with Malaysian Zakat
institutions and measuring growth rates, it was an attempt in order to analyze exactly the values of
Zakat officially and potential comparing with GDP.
In the same way, we were looking for official and potential Zakat to the output of GDP in Algeria.
Due to the nature of the rentier Algerian economy, which is based essentially on the hydrocarbon sector ,
we will calculate the percentage of assumed Zakat sometimes we use the outputs of the hydrocarbon
sector; in other times we excluded it. All of these operations for making comparisons between
macroeconomic indicators and the performance of variable Zakat element in both Algerian and
Malaysian Zakat institutions.
Key Words : Algerian Zakat fund, Malaysian Zakat institutions, gross domestic product (GDP).
(JEL) Classification : Z12, E2, E6.
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متهيد:

ص تيزم يف ٖذ ٙايٛرق ١ايبشج ١ٝاىل حتً ٌٝايٛاقع اإلسصا ٞ٥ملؤعزات صبٓدٚم ايشنبا ٠املبايٝشٚ ٟقٝباظ ْضب
و ،ٙٛحما ٚحتً ٌٝق ِٝايشنبا ٠ايزوٝبٚ ١امل
ص ت بع ْض ايشنبا ٠ايهًٝب ١ايزوٝبٚ ١ا

ب ١باملكارببَ ١بع سضبابات الباي ٞايٓباتر ا ًبٚ .ٞببذات اييزٜكب١

ًُب ١اىل ايٓباتر ( )GDPبباجلشا٥زْٚ ،ظبزا ييبٝعب ١ا ق صباد اجلشا٥بزٟ

ايزٜعٚ ١ٝاملبٓ ١ٝعً ٢قياع ا زٚقات ،اس ضبت ْضب ١ايشنا ٠امل

ب ١تبار ٠ب د باٍ ْبٛاتر قيباع ا زٚقباتٚ ،تبار٠

أ ببز ٣باصبب بعادٖا ،أل ًببص يًُكارببب ١بببني املؤعببزات ا ق صبباد ١ٜايهًٝبب ١مببب ػري ايشنبباَ ٠كارْبب ١بببني نببٌ َببٔ
سضابات ايشنا ٠يف اجلشا٥ز َٚايٝشٜا.
بب ١بٓببا ٤عًبب ٢ايٓبباتر

يٝهبب ٕٛايبشببح يف عببهٌ َكارببب ١رنببشت فٗٝببا عًببْ ٢ض ب ايشنببا ٠اءكٝكٝببٚ ١امل

ايدا ً ٞاخلاّ (ٖٚ )GDPذا باملكارْ ١بني أداَ ٤ؤصضيت ايشنا ٠يف اجلشا٥ز َٚايٝشٜبا ب ٍ اي ب َ ٠بٔ صبٓ:١

ّ

اىل صٓ.ّ2009 :١
ٚعً ٘ٝميهٔ طزح اإلعهاي ١ٝايزٝ٥ض ١ٝاآلت:١ٝ
بب ١باملكاربببَ ١ببع ايٓبباتر ايببدا ً ٞاخلبباّ

َببا ٖبب ٞأٖببِ اي ببٛارم يف ْ ببا٥ر اسصبباٝ٥ات ايشنببا ٠اءكٝكٝببٚ ١امل
( )GDPيف نٌ َٔ َايٝشٜا ٚاجلشا٥ز ؟
أوال :حتليل الواقع اإلحصائي لصودوق الزكاة املاليزن وقياس ىسب الونو:
 .0تتبع ىسب منو جباية الزكاة اإلمجالية مباليزيا:

س  ٢أببني َبد ٣دماعب ١طبزم دباٜب ١ايشنبا ٠يف َايٝشٜبا ٚتيٛرٖبا َبٔ صبٓ ١اىل أ بزْ ،٣عبز

اجلبد ٍٚاآلتبٞ

ايذّ ٜٛ ٟح ْضب ١تشاٜد ايشنا َٔ ٠صٓ ّ2004 ١اىل صَٓ ّ2010 ١كارْ ١بايضٓ ١األصاظ ّ ٚبايضٓ ١اييت قبًٗا:
اجلد :01 ٍٚتشاٜد ْضب ١دبا ١ٜايشنا ٠مبايٝشٜا2010-2004م
ايضٓ١

ايك ١ُٝايهً ١ٝجلبا ١ٜايشنا)RM( ٠

)(2004صٓ ١األصاظ

473,269,093.56

/

/

ْضب ١ايشٜادَ ٠كارْ ١بايضٓ ١اي ارط١

2005
2006
2007
2008
2009
2010

573,088,305.74
670,663,172.70
806,284,071.53
1,038,092,894.27
1,196,871,798.60
1,363,772,680.87

21.09
17.03
20.22
28.75
15.30
13.94

21.09
41.71
70.36
119.35
152.89
188.16

املصدر َٔ :اعداد ايباسح بٓا ٤عً ٢اإلسصاٝ٥ات يف املزدع:

إ َا ًْشظ٘ َٔ

%

ْضب ١ايشٜادَ ٠كارْ ١بضٓ ١األصاظ %4002

-Pusat Pungtan Zakat-MAIWP,(2010), P 82 .

ٍ اجلد ٍٚايضبابل ٖب ٛتشاٜبد قُٝب ١ايش نباَ ٠بٔ صبٓ ١أل بز ٣بٓضبب ١تب اٚح ببني  %13اىل

 %28صٜٓٛا َ ٖٛٚا ٜديٌ عً ٢دماح عًُ ١ٝاجلباٚ ١ٜاجلُع َٔ دٗٚ ،١اإلقباٍ امل شاٜد صبٜٓٛا عًب ٢أداٖ ٤بذ ٙاي زٜضب١
َٔ دٗ ١أ ز.٣
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أَا ْضبب ١ايشٜباد ٠ايهًٝب ١ملكبدار دباٜب ١ايشنبا ٠صبَٓ 2010 ١كارْب ١بضبٓ ١األصباظ  2004فكبد تضباع ت ٖبذٙ
اءص ١ًٝاىل َا ٜكارب ث ث ١أ عاف.
ٚإ ناْت ٖبذ ٙايشٜبادات

تعهبط األٚعٝب ١اءكٝكٝب ١ألَبٛاٍ ايشنبا ٠مبايٝشٜبا ا إٔ اإل باب ٞيف يبو ٖبٛ

اي يٛر املًشٛظ يف طزم دبا ١ٜايشنا ٠ايذ ٟت ل٘ ْ ا٥ر اإلسصاٝ٥ات ايضابك.١
"ٚت بع ادارات ايشنا ٠مبايٝشٜا ْظاّ يًعكٛببات يف سباٍ ثببٛت خماي ب ١اي ٗبزب َبٔ ايشنبا ٠تبؤد ٟاىل ايعكٛبب،١
ٚميهٔ إٔ ته ٕٛغزاََ ١ايٚ ١ٝأقصاٖا اءبط اىل ص  ١أعٗز نُا ٖ ٛاءاٍ يف  ١ٜ ٚدمز ٟوب."ٕ ٝ

1

 .5حتليل ىسب توزيع الزكاة يف الواليات املاليزية:

بٓا ٤عً ٢جتُٝع اسصاٝ٥ات اي ٛسٜع يهٌ ايٜ ٛات املايٝش ١ٜيضٓ ،ّ2010 ١ميهٔ ت بع ايٜ ٛبات ايبيت ٜب ِ فٗٝبا
تٛسٜع ايٓضب ١األنرب َٔ ايشنا ٚ ،٠يو نُا  ٜٛش٘ اجلد ٍٚاآلت:ٞ
اجلد :04 ٍٚسص ١ًٝتٛسٜع ايشنا ٠اإللاي ١ٝبايٜ ٛات املايٝش ١ٜيضٓ2010 ١م .ايٛسد( ،)RM( ٠ر.)ّ.
املبًؼ املٛسع يف اي١ٜ ٛ

"  Negeriايٛ

"١ٜ

330,364,503.00

SELANGOR

200,541,409.45

W.PERSEKUTUAN

110,308,433.72

JOHOR

66,793,034.00

PERAK

66,061,795.12

KEDAH

63,909,066.60

KELANTAN

61,744,662.19

TERENGGANU

58,604,106.00

PAHANG

54,352,513.03

P.PINANG

51,740,272.62

N. SEMBILAN

31,392,558.73

MELAKA

30,730,256.00

PERLIS

26,021,789.24

SABAH

23,922,812.06

SARAWAK

املصدر َٔ :اعداد ايباسح بٓا ٤عً ٢جتُٝع اسصاٝ٥ات اي ٛسٜع يهٌ ايٜ ٛات املايٝش١ٜ

2

يضّٓ2010 ١

ٚس ٜ ٢ضٌٗ حتً ٌٝاجلد ْٛٚ ٍٚح ايٜ ٛات اييت تعبد را٥بد ٠يف اجلُبع َٚبٔ ثبِ تٛسٜبع ايشنبا ،٠ميهبٔ صبزد
اجلد ُٔ ٍٚايغهٌ ايبٝاْ ٞاآلت:ٞ
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ايغهٌ  : 00سص ١ًٝتٛسٜع ايشنا ٠يف ايٜ ٛات املايٝش ١ٜيضٓ2010 ١م

املصدر َٔ :اعداد ايباسح بٓا ٤عً ٢اجلد ٍٚايضابل.

ٜٚبد ٚدًٝا َبٔ ب ٍ املضبًعات اي هزارٜب ١يف ايغبهٌ ايبٝباْ ٞايضبابل ،اصب شٛا ايٜ ٛبات املايٝشٜب ١ايبج خ
عً ٢أنرب ْضبَٛ ١سع َٔ ١ايشنا ٠عً ٢اي ت- : ٝص دمٛر.

 -اي ١ٜ ٛا حتاد ١ٜبزصه ٛإ - .دٖٛز.

ٜٚزدببع ايضببب يف يببو ع ُبباد َايٝشٜببا عًبب ٢إٔ اي ٛسٜببع  ٜب ِ يف ْ ببط املهببإ أ ٚايٜ ٛبب ١ايببيت لعببت فٗٝببا
ايشنا ١ٜ ٚٚ ،٠ص دمٛر تعبد ٜ ٚب ١را٥بد ٠يف

باٍ تٓظب ِٝايشنبا ٠ب صبٝط َعاٖبد َٚؤصضبات ٚعبزنات داعُب١

إلدار ٠ايشنا.٠
ٖبذا فضب عبٔ نبٜ ٚ ٕٛب ١صب دمٛر تعبد َٓيكب ١صبٓاعَٓٚ ١ٝيكب ١اصب جُار باَ ٝباس ٖٚبَ ٛبا ٜعهضب٘ عبدد
املصاْع ٚايغزنات ٚا ص جُارات بايَ ،١ٜ ٛا دعٌ األٚع ١ٝايشن ١ٜٛته ٕٛنبريٛٓ َٚ ٠ع.١
 .3حتليل حصيلة توزيع الزكاة على أىواع األصواف الجناىية مباليزيا لسوة 5101ه:

َببا ميٝببش عًُٝبب ١تٛسٜببع ايشنببا ٠يف َايٝشٜببا إٔ ٖٓبباى ٜ ٚببات بٗببا نببٌ األصببٓاف ايجُاْٝبب ١املض ب شك ١يًشنببا،٠
ٚميهببٔ ت بببع ايكبب ِٝايشنٜٛبب ١املٛسعبب ١عًبب ٢األصببٓاف ايجُاْٝبب ١يف ناَببٌ ايٜ ٛببات املايٝشٜبب ٚ ١يببو نُببا  ٜٛببش٘
اجلد ٍٚاآلت:ٞ
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اجلد :00 ٍٚق ِٝتٛسٜع ايشنا ٠ايهً ١ٝعً ٢األصٓاف مبايٝشٜا صٓ4000 ١م .ايٛسد :٠بايزدمت املايٝش)RM( ٟ
اي كري

194,086,913.36

Fakir

املضهني Miskin

ايعاًَني

284,837,749.06

عًٗٝا Amil

158,441,546.47

قًٛبِٗ Muallf

48,183,166.86

ايػارَني Al-gharimin

41,695,233.16

املؤي ١

ابٔ ايضبٌٝ
يف

4,191,994.96

Ibnu Sabil

صب ٌٝاهلل Fisabilillah

يف ايزقاب A-rigab

431,743,018.88
13,307,589.01

املصدر َٔ :اعداد ايباسح بٓا ٤عً ٢جتُٝع اسصاٝ٥ات اي ٛسٜع يهٌ ايٜ ٛات املايٝش ١ٜيضٓ2010 ١م

ٚميهٔ تزل ١اجلد ٍٚاآلت ١ٝاىل ايغهٌ ايبٝاْ ٞاآلت:ٞ
ايغهٌ  :04تٛسٜع ايشنا ٠ايهً ١ٝعً ٢األصٓاف مبايٝشٜا صٓ2010 ١م

املصدر َٔ :اعداد ايباسح بٓا ٤عً ٢اجلد ٍٚايضابل

ثاىيا :حتليل قيم الزكاة الرمسية واملفرتضة إىل الواتج الداخلي اخلاه مباليزيا:
 .0ىسبة مساًنة املسلنني املاليزيني يف الواتج الداخلي اخلاه (:)GDP

املًُهبببب ١املايٝشٜببببٜ ١كيٓٗببببا ايعدٜببببد َببببٔ اي عزقٝبببباتَ ،ببببا  ،ّٕٜٛٚصببببٖٛٓٚ ٕٛٝٓٝدٚ...يهببببٌ َببببِٓٗ دٜاْ بببب٘؛
َٚببببٔ ثببببِ فبب ب ٕ ربببببا سضببببابات ايٓبببباتر ايببببدا ً ٞاخلبببباّ ( )GDPمبذبببباَٝع قبببب ِٝايشنببببا ٠ايبببببا ٠يف َايٝشٜببببا،
 ٜيًبب ب َزاعببببا ٠تببببٛسع عببببدد ْٚضبب ب املضببببًُني ٚغببببري املضببببًُني يف ايكياعببببات ا ق صبببباد ١ٜامل ً بببب ،١فايٓبببباتر
ايبببدا ًٜ ٞغب ب ى فٝببب٘ نبببٌ ايكي اعبببات ايبببيت ٜعُبببٌ فٗٝبببا املضبببًُٚ ٕٛغريٖبببِ َبببٔ ايبببدٜاْات األ بببز٣؛ َٚبببٔ ثبببِ
ٚد تٝ ٛح اي ٓٛع ايعزقٚ ٞايدٜين مبايٝشٜا عددٜا.

3
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 .0.0تووع العرقيات مباليزيا:

بًبببببؼ عبببببدد ايضبببببهإ يف َايٝشٜبببببا صبببببْٓ 29,323,118 :ّ2009 ١ضبببببُ ٜٚ 4،١بببببٛسع ايضبببببهإ يف َايٝشٜبببببا
ٜٓٚكضُ ٕٛاىل ايعزقٝات اآلت ١ٝنُا  ٜٛش٘ اجلد ٍٚاآلت:ٞ
اجلدْ :02 ٍٚض تٛسع صهإ َايٝشٜا سض ايعزقٝات
ايعبزق١ٝ
امل ٜٛ

53.4 %

Melayu

ايضهإ األصً ٕٛٝآ زٕٚ
صٕٛٝٓٝ
ٖٓٛد

ايٓضب ١اىل عدد ايضهإ اإللايٞ

Bumiputera Lain

Cina

26.0 %

India

عزقٝات أ ز٣

11.7 %

7.7 %
1.2 %

Lain-Lain

ايببُببٛع

100%

املصدر( :ب صزف) Abdul Hakim Amir Bin Osman,(2012), P2.

ٚميهٔ تٝ ٛح تٛسع ايعزقٝات مبايٝشٜا َٔ

ٍ ايدا٥ز ٠ايبٝاْ ١ٝاآلت:١ٝ

ايغهٌ ْ :00ض تٛسع صهإ ايعزقٝات مبايٝشٜا

املصدر َٔ :اعداد ايباسح بٓا ٤عً ٢اجلد ٍٚايضابل

ٖٚذ ٙايٓض يضٓ ،ّ2000 ١تهاد ته ٕٛثاب  ١ط ١ًٝايضٓٛات ايعغز أ ٟاىل غا2010 ١ٜم.
 .5.0تووع الدياىات مباليزيا:

نُبببببا تٓٛعبببببت ايعزقٝبببببات يف املًُهببببب ١املايٝشٜببببب ١تٓٛعبببببت َعٗبببببا ايبببببدٜاْاتٚ ،ميهبببببٔ ت ٛبببببٝح يبببببو يف
اجلد ٍٚاآلت:ٞ

038
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اجلدْ :00 ٍٚض تٛسع ايدٜاْات مبايٝشٜا اىل عدد ايضهإ
ايدٜاْ١

ايٓضب ١اىل عدد ايضهإ اإللايٞ

اإلص ّ ()Islam

60.4 %

املضٝش)Kristian( ١ٝ

9.1 %

ايب)Budha( ١ٜ ٛ

19.2 %

اهلٓدٚص)Hindu( ١ٝ

6.3 %

دٜاْات أ ز)Lain-Lain(٣

5.0 %

ايُٛع

100%

املصدر( :ب صزف) Abdul Hakim Amir Bin Osman,(2012), P5.

ٚميهٔ تٝ ٛح ْض تٛسٜع ايدٜاْات مبايٝشٜا َٔ

ٍ ايدا٥ز ٠ايبٝاْ ١ٝاآلت:١ٝ

ايغهٌ ْ :02ض تٛسع ايدٜاْات مبايٝشٜا

املصدر َٔ :اعداد ايباسح بٓا ٤عً ٢اجلد ٍٚايضابل

ٚقبببد بًبببؼ عبببدد املضببببًُني مبايٝشٜببباْ 17,711,164 :ضبببَُ ١ضبببًِ)ٚ ،ميجًببببْ ٕٛضببببَ % 60.4 ١بببٔ الببببايٞ
ايعدد ايهً ٞيًضهإ.
 ٜٚبببٛسع عبببدد املضبببًُني بٓضبببب َ ١اٚتببب ١ببببني ايعزقٝبببات امل ً ببب ،١سٝبببح ٜبببد ٜٔصبببهإ امل ٜببب)Melayu( ٛ
بٓضببببب %100 ١باإلصبب ب ّ؛ أَببببا ايضببببهإ األصببببً ٕٛٝاآل ببببزLain( ٕٚ

 )Bumiputeraفُببببِٓٗ َ % 52.6ضببببًِ

ٚاهلٓبببببٛد َ Indiaبببببِٓٗ َ % 8.2ضبببببًِ؛ نُبببببا تبًبببببؼ ْضبببببب ١عبببببدد املضبببببًُني َبببببٔ ايصبببببٝٓٝني (َ )Cinaاْضبببببب ٘
َ %0.8ضًِ
 .5ىسبة وعدد العنام املسلنني يف ماليزيا يف القطاعات االقتصادية املختلفة:

مما صببل فب ٕ َبا ْضبب ٘ َ %39.60بٔ صبهإ َايٝشٜبا غبري َعٓبٝني بايشنباٚ ،٠تيبايبِٗ اءهَٛب ١املايٝشٜب١
بدفع ايضزا ٥فكا.
ٚس بب ٢أدببد ربيببا َٓيكٝببا بببني قبب ِٝن ب َببٔ ايشنببا ،)GDP(ٚ ٠ساٚيببت َعزفببْ ١ضبببَ ١ضبباُٖ ١املضببًُني
املايٝشٜني يف ايٓاتر بٓا ٤عً ٢عدد ايضهإ يف َايٝشٜا ْٚض عزقٝاتِٗ ٚدٜاْاتِٗ؛  َٔٚثِّ ٚس بٜ ٢هب ٕٛتكبدٜز قبِٝ
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ُببٛع ايشنببا ٠امل
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بب ١مبايٝشٜببا دقٝكببا ،فكببد راعٝببت ْضببب ١عببدد املضببًُني َببٔ دٗببٚ ،١نببذا ْضببب ١عببدد ايعُبباٍ

املضًُني يف ايكياعات امل ً  َٔ ١دٗ ١أ ز.٣
ٚقد ٚددت َٔ

ٍ اإلسصاٝ٥ات س ٍٛعدد ايعُباٍ املضبًُني بايكياعبات امل ً ب ١مبايٝشٜبا ،إٔ عبددِٖ بًبؼ

َا ْضب ٘ % 29.68 :عاٌَ َضًِ .أ ٟمبذُٛعَ 4 ,172,806 :ضًِ.

5

 .3طريقة حساب الزكاة املفرتضة إىل الواتج الداخلي اخلاه مباليزيا:

لعت ق ِٝايٓاتر ايدا ً ٞاخلاّ  GDPملايٝشٜا بٓا ٤عً ٢تكزٜبز ايبٓبو املزنبش ٟاملبايٝشَ ٟكبدر ٠بايزدمٝبت
املايٝش. RM ،ٟ
ٚبعدَا سددت ْض ٚعدد املايٝشٜني املضًُني املعٓٝني بايشناَٚ ،٠عزفبَ ١بدَ ٣ضباُٖ ِٗ يف ايٓباتر ايبدا ًٞ
اخلاّ ،اس ضبت َا ْضب ٘  % 2.5عً ٢ايٓاتر.
بَ ١بٔ ايٓباتر ايبدا ً ٞاخلباّ ايبذٜ ٟضباِٖ فٝب٘ املضبًُٚ ٕٛايبذٟ

 َٔٚثِ حتصًت عًبْ ٢ضبب ١ايشنبا ٠امل
رَشت ي٘ بايزَش GDPi
 .4فرتة املقارىة ومتوسط أسعار الصرف:

 اي

 ٠اييت متت فٗٝا املكارْ َٔ :١صٓ 2006 ١اىل صٓ2009 ١م

ٜٚ ببببزتبا يببببو باإلسصبببباٝ٥ات امل ببببٛفز ٠سبببب ٍٛايشنببببا ٠يف اجلشا٥ببببزٚ ،عًٝبببب٘ فبب ب ٕ البببباي ٞفبب ب  ٠املكارْبببب١
تكدربب :أربع صٓٛات.
 أَببببا َ ٛصببببا صببببعز صببببزف ايزدمٝببببت بايببببد ٚر فاس ضبببببت امل ٛصببببا ايضببببٓ ٟٛيضببببعز صببببزف ايزدمٝببببت
بايد ٚر يف صٓٛات ف  ٠املكارْ١

7

ٍٚ قبببببد تبببببزاٚح صبببببعز صبببببزف ايزدمٝبببببت املبببببايٝش ٟبايبببببد ٚر األَزٜهبببببَ ،ٞبببببا بببببببني 3.66 3.33 :د ٚر
أَزٜه.ٞ
 .5حساب ىسبة الزكاة عرب مؤسسة الزكاة إىل الزكاة املفرتضة مي الواتج الداخلي اخلاه للنسلنني مباليزيا :)%( GDPi

رَشت يًُذُٛع ايهً ٞايزو ٞيًشنا ٠عرب املؤصضبات ايشنٜٛب ١مبايٝشٜبا ببايزَش (ٚ 8.)AZOMبٓبا ٤عًبَ ٢با
صبل صزدَ َٔ ٙعيٝات ف ْ٘ ميهٔ جتُٝع نٌ املعيٝات يف ف  ٠ايدراص ١يف اجلد ٍٚاآلت:ٞ
اجلد :00 ٍٚاملكارب ١بني ايشنا ٠ايزوٚ ١ٝامل

َ ٛصا صعز صزف ايزدمٝت املايٝشٟ
بايد ٚر األَزٜهٞ

USD

ايٓاتر ايدا ً ٞاخلاّ

GDP

بايزدمٝت املايٝشٟ

033

RM

 ١مبايٝشٜا َٔ

ٍ سضابات ايٓاتر ايدا ً ٞاخلاّ

4000

4002

4002

4002

3.66

3.43

3.33

3.52

475,526,000,000

506,341,000,000

530,181,000,000

521,095,000,000

RM

ايٓاتر ايدا ً ٞاخلاّ

GDP

بايد ٚر األَزٜهٞ

USD

129,925,136,612

147,621,282,799

159,213,513,514

148,038,352,273
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ْضب ١عدد ايعُاٍ املضًُني يف َايٝشٜا
َضاُٖ ١ايعُاٍ املضًُني يف ايٓاتر
بايزدمٝت املايٝشٟ

GDPi

RM

َضاُٖ ١ايعُاٍ املضًُني يف ايٓاتر
بايد ٚر األَزٜهٞ
ايشنا ٠امل

GDPi

GDPi ١

GDPi ١

بايزدمٝت املايٝش)RM( ٟ
ق ١ُٝايشنا ٠عرب َؤصض ١ايشنا٠

3843812250.00

941957240.44

1070254300.29

1073278053.98

1154297972.97

AZOM

0.025

0.025

0.025

0.025

670,663,172.70

806,284,071.53

1,038,092,894.27

1,196,871,798.60

183,241,304.02

235,068,242.43

311,739,607.89

340,020,397.33

USD

ْضب ١ايشنا ٠عرب َؤصض ١ايشنا٠
اىل ايشنا ٠امل

3670972250.00

3777938750.00

USD

ق ١ُٝايشنا ٠عرب َؤصض ١ايشنا)AZOM( ٠

١

42,931,122,159.09

RM

ايٛصا املزدح يًشنا٠

بايد ٚر األَزٜهٞ

37,678,289,617.49

42,810,172,011.66

46,171,918,918.92

3447563500.00

ايٛصا املزدح 4.0

بايد ٚر األَزٜهٞ

137,902,540,000.0
0

146,838,890,000.0
0

153,752,490,000.0
0

151,117,550,000.00

USD

ايٛصا املزدح يًشنا4.0 ٠
ايشنا ٠امل

%

0.29

0.29

0.29

0.29

GDPi

AZOM

19.45

21.96

31.68

27.01

%

املصدر َٔ :اعداد ايباسح بٓا ٤عً ٢املعيٝات ايضابك١

ٍ اجلد ٍٚايضابل دمد إٔ ْضب ١ايشنا ٠عرب َؤصض ١ايشنا ٠مبايٝشٜا  AZOMمتجبٌَ % 19.45 :بٔ

َٔٚ

ْضببب ١ايشنببا ٠امل

بب ١بٓببا ٤عًبب ٢ايٓبباتر ايببدا ً ٞاخلبباّ مبايٝشٜببا مبضبباُٖ ١ايعُبباٍ املضببًُني ٖٚ GDPiببذا صببٓ١

ي صٌ ايٓضب ١اىل ٖٚ % 31.68ذا صّٓ2009 ١

2006

 َٔٚث ِّ ْضب ٓ ر إٔ ثًبح ايشنبا ٠ايببا ٠مبايٝشٜبا جتبب ٢عبرب املؤصضبات ايزوٝب ١يًشنباَ ،٠با ٜؤنبد دماعب١
اييزم امل بع ١يف عًُ ١ٝدباٚ ١ٜحتص ٌٝايشناَ ،٠ع تضذ ٌٝإٔ ٖذ ٙايٓض ت شاٜد َٔ صٓ ١أل زٖٚ ٣بَ ٛبا ٜبدٍ عًب٢
اي يٛر اءاصٌ يف ادارَ ٠ؤصض ١ايشنا ٠مبايٝشٜا.
ثالجا :حساب ىسب الزكاة الكلية الرمسية واحملتنلة إىل الواتج اخلاه ( )GDPخارج قطاع احملروقات باجلزائر:

س  ٢أٚسّد املكارْ ١بني ايٓاتر ايدا ً ٞاخلاّ ( )GDPيف نٌ َٔ دٚيب ١اجلشا٥بز ٚممًهبَ ١ايٝشٜبا ،اصب ٗدفت
حت ٌٜٛق ِٝايٓاتر َٔ ايزدمٝبت املبايٝش ٟاىل ايبد ٚر األَزٜهب ،ٞبٓبا ٤عًبٛ َ ٢صبا صبعز ايصبزف يف نبٌ صبَٓ ١بٔ
صٓٛات ف  ٠املكارْ ١املدرٚص.١
ٚاتبعببت أٜضببا تزتٝب ْ ببط املعيٝببات يف اجلبد ٍٚايضببابل ي بببع
باجلشا٥ز

ُببٛع قبب ِٝايشنببا ٠عببرب َؤصضببات ايشنببا٠

ٚرَشت يُٛع ق ِٝايشنا ٠عرب َؤصضات ايشنا ٠باجلشا٥ز .بايزَش.)AZOA( :

9

10

ٚأعبببري اىل أْبببين اع ُبببدت عًببب ٢سضبببابات ايٓببباتر ايبببدا ً ٞاخلببباّ باس ضببباب ا زٚقبببات (ٚ )GDPايشنبببا٠
اإللاي ١ٝا
ا زٚقات

12

ًُ ١أ ٚامل

 ١فٚ ٘ٝاييت رَشت هلا بايزَشٚ .11 AZp :رَشت يًشنا ٠امل

 َٔ ١ايٓاتر بارز قيباع

ٚ GDP-hاييت رَشت هلا بايزَش.13 AZp-h :
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ٜٚع ببرب ٖببذا اجلببد ٍٚامل عًببل ببٝببإ
يًُكارْ ١بني ايشنا ٠ايزوٚ ١ٝامل

ُببٛع ايشنببا ٠ايزوٝببٚ ١امل

بايد ٚر األَزٜه)USD( ٞ
ايٓبباتر ايببدا ً ٞاخلبباّ ( )GDPبايببدٜٓار اجلشا٥ببزٟ
()DA
ايٓبببببببباتر ايببببببببدا ً ٞاخلبببببببباّ ( )GDPبايببببببببد ٚر
األَزٜه)USD( ٞ
ايٓببباتر ايبببدا ً ٞاخلببباّ بببارز قيببباع ا زٚقبببات
( ) GDP-hبايدٜٓار اجلشا٥ز)DA( ٟ
ايٓببباتر ايبببدا ً ٞاخلببباّ بببارز قيببباع ا زٚقبببات
( ) GDP-hبايد ٚر األَزٜه)USD( ٞ
ايشنببببا ٠ايهًٝبببب ١امل

ببببارز ا زٚقببببات

بببب١

( )AZp-hبايدٜٓار اجلشا٥ز)DA( ٟ
ايشنببببببا ٠ايهًٝبببببب )AZp-h(١ببببببارز ا زٚقببببببات
 ١بايد ٚر األَزٜه)USD( ٞ

امل

ايشنببببببا ٠ايهًٝببببببب )AZp( ١امل

بببببب  ١بايبببببببدٜٓار

اجلشا٥ز)DA( ٟ
ايشنببببببا ٠ايهًٝبببببب )AZp( ١امل

بببببب ١بايببببببد ٚر

األَزٜه)USD( ٞ
ايشنببا ٠عببرب املؤصضبب )AZOA( ١بايببدٜٓار اجلشا٥ببزٟ
()DA
ايشنببببببببا ٠عببببببببرب املؤصضبببببببب )AZOA( ١بايببببببببد ٚر
األَزٜه)USD( ٞ

ببَ ١ببٔ ايٓبباتر ايببدا ً ٞاخلبباّ ،متٗٝببدا

 ١يف نٌ َٔ اجلشا٥ز َٚايٝشٜا.

اجلدْ :02ٍٚض ايشنا ٠ايهً ١ٝايزوٚ ١ٝا
َ ٛصببببا صببببعز صببببزف ايببببدٜٓار اجلشا٥ببببز)DA(ٟ
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ًُ ١اىل ايٓاتر (

) ارز قياع ا زٚقات باجلشا٥ز

4000

4002

4002

4002

72.63

69.48

64.51

72.14

7842716000000.10

8523745000000.60

9986474000000.50

8799017000000.80

107981770618.20

122679116292.47

154805053480.09

121971402827.85

3896222900000.00

4342068200000.00

4902200500000.00

5595171800000.00

53644814814.81

62493785261.95

75991326926.06

77559908511.23

1343314000000.80

1464790000000.10

1497475000000.80

1530491000000.00

18495304970

21082181923

23213067741

21215566953

2130607000000.27

2299118000000.98

2512322000000.68

2169251000000.19

29335081922

33090356937

38944690746

30070016634

320,000,000.61

262,000,000.18

242,000,000.00

270,000,000.00

4405892.89

3770869.318

3751356.379

3742722.484

ْضبببب ١ايشنبببا ٠عبببرب َؤصضببب ١ايشنبببا )AZOA(٠اىل
ببببب ١بببببارز ا زٚقبببببات

ايشنبببببا ٠ايهًٝببببب ١امل

0.02382

0.01789

0.01616

0.01764

()AZp-h
ْضببب ١ايشنببا ٠عببرب َؤصضبب ١ايشنببا )AZOA(٠اىل
ايشنا ٠ايهً ١ٝامل

 ١باجلشا٥ز()AZp

0.015019

0.011396

0.009633

0.012447

املصدر َٔ :اعداد ايباسح بٓا ٤عً ٢املعيٝات ايضابك١

َٚبببا ًْشظببب٘ َبببٔ ب ب ٍ اجلبببد ٍٚايضبببابل ٖببب ٛإٔ ْضبببب ١ايشنبببا ٠ايزوٝببب ١عبببرب َؤصضببب ١ايشنبببا ٠بببباجلشا٥ز
 AZOAمتجبببٌ فكببببا َببببا ْضببببب َ٘ % 0.02382 :ببببٔ ْضببببب ١ايشنببببا ٠ا
بببببارز قيببببباع ا

زٚقبببببات بببببباجلشا٥ز ٖٚبببببذا صبببببٓ2006 :١

ًُبببب ١بٓببببا ٤عًبببب ٢ايٓبببباتر ايببببدا ً ٞاخلبببباّ

ي ٓ كبببببٌ ايٓضبببببب ١اىلٖٚ % 0.01616 :بببببذا صبببببٓ١

2008
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ٚتهببباد تهبببٖ ٕٛبببذ ٙايكُٝبببًَُٗ ١بببَ ١كارْببب١

ذبببِ ايٓببباتر ايبببدا ً ٞاخلببباّ بببارز ا زٚقببباتٚ ،ايٓ بببا٥ر

باس ضاب ناٌَ ايٓاتر ايدا ً ٞاخلاّ ته ٕٛأقٌ.
ٖٚبببَ ٛبببا  ٜيًببب ببببذٍ دٗبببٛد ا بببافَ ١ٝبببٔ طبببزف املؤصضببب ١ايشنٜٛببب ١بببباجلشا٥ز ،ي هببب ٕٛقببب ِٝايشنبببا٠
ايببببآ َ ٠اصبببكَ ١بببع سذبببِ ايٓغبببا ا ق صبببادٟ؛ ٜٛٚادببب٘ صبببٓدٚم ايشنبببا ٠اجلشا٥بببز ٟعًببب ٢سداث ببب٘ حتبببدٜات
عدّ ٠سايت د ٕٚتيٛر.ٙ

14

ٚا ا ا ع ربْبببببا إٔ ايشنبببببا ٠يف اجلشا٥بببببز بببببارز املؤصضببببب ١ايشنٜٛببببب ،١أنبببببرب َبببببٔ قببببب ِٝايشنبببببا ٠ايببببببا٠
روٝا عرب صٓدٚم ايشنا ،٠ف ٕ اي ٓاص بُٗٓٝا ٜبك ٢بعٝدا ددا عٔ ايٛاقع.
فُببببج َ ،جًببببت ايشنببببا ٠ايزوٝبببب ١اىل ايشنببببا ٠امل

بببب ١مبايٝشٜببببا َببببا ٜكببببارب ايجًببببح ٚ % 31.68عًٝبببب٘

فُؤعببببز ]ْضببببب ١ايشنببببا ٠عببببرب َؤصضبببب ١ايشنببببا )AZOA( ٠اىل ايشنببببا ٠ايهًٝبببب ١امل

بببب ١ببببباجلشا٥ز(،[)AZp

ميهببببٔ إٔ ٜهبببب ٕٛأسببببد املؤعببببزات ايدايبببب ١عًببببَ ٢ببببد ٣جتبببباٚب املببببشنني ٚثكبب ب ِٗ يف املؤصضبببب ١ايشنٜٛببببَ ١ببببٔ
دَٗٚ ،١د ٣تيٛر آيٝات اجلباٚ ١ٜسداثٚ ١صاًٗ٥ا ٚتيٛر ادارتٗا َٔ دٗ ١أ ز.٣
رابعا :املقاربة بني املؤشرات االقتصادية الكلية مبتغري الزكاة يف كل مي اجلزائر وماليزيا:

س بببب ٢تضببببٌٗ املكارْبببب ١بببببني أداَ ٤ؤصضبببب ١ايشنببببا ٠ببببباجلشا٥ز َٚؤصضبببب ١ايشنببببا ٠مبايٝشٜببببا ٚايببببدٚر ايببببذٟ
ميهبببٔ إٔ تًعبببب٘ ايشنبببا ٠يف ا ق صببباد ،صب ب سا ٍٚيف ٖبببذا امليًب ب َعزفببب ١ايع قببب ١ببببني ْضبببب ١ايٓببباتر ايبببدا ًٞ
اخلاّ املايٝش ٟاىل ايٓاتر ايدا ً ٞاخلاّ اجلشا٥زٚ ٟاييت عربت عٓٗا بايع ق(GDP A) / (GDP M) :١

ٚمبببببا إٔ ايٓبببباتر ايببببدا ً ٞاخلبببباّ مبايٝشٜببببا ٜغبب ب ى فٝبببب٘ غببببري املضببببًُني َببببٔ املببببايٝشٜني ،نُببببا صبببببل
عبببزس٘ٚ ،س ببب ٢تهببب ٕٛاملكارْببب ١ببببني ايٓببباجتني أنجبببز دقببب ١فض سضببب ْضبببب ١ايٓببباتر ايبببدا ً ٞاخلببباّ املبببايٝشٟ
يًُضًُني اىل ايٓاتر ايدا ً ٞاخلاّ اجلشا٥زٚ ٟاييت عربت عٓٗا بايع ق. (GDPi M)/(GDP A) :١

ٚأعببببدت سضبببباب ْ ببببط ايٓضببببب ١بببببني ايٓبببباتر ايببببدا ً ٞاخلبببباّ املببببايٝش ٟيًُضببببًُني اىل ايٓبببباتر ايببببدا ًٞ
اخلاّ اجلشا٥ز ٟباص بعاد قياع ا زٚقاتٚ ،عربت عٓٗا بايع ق١

)(GDP-h M) / (GDPi A

ٚايع قببب ١األ بببري ٠ميهبببٔ إٔ تهببب ٕٛأنجبببز دقببب ١ملعزفببب ١اي ٓاصب ب اءكٝكببب ٞببببني ايٓببباتر ايبببدا ً ٞاخلببباّ
يف نٌ َٔ اجلشا٥ز َٚايٝشٜا.
أَببببا ايشنببببا ٠امل

بببب ١يف اجلشا٥ببببز فاس ضببببب ٗا تببببارَ ٠ببببٔ ايٓبببباتر ايببببدا ً ٞاخلبببباّ نًبببب٘ٚ ،تببببار ٠أ ببببز٣

اس ضبببب ٗا َبببٔ ايٓببباتر بببارز قيببباع ا زٚقببباتٚ ،عبببربت عبببٔ ايع قببب ١بُٗٓٝبببا ٚببببني ايشنبببا ٠ايهًٝببب ١ا

ًُببب١

املايٝش ١ٜناآلت:ٞ
 ٚ AZPM / AZPAأٜضا AZPM / AZP-hA

أل ًببببص يف األ ببببري اىل سضبببباب ْضببببب ١ايشنببببا ٠ايهًٝبببب ١ايزوٝبببب ١املايٝشٜبببب ١اىل ايشنببببا ٠ايهًٝبببب ١ايزوٝبببب١
اجلشا٥زٚ ١ٜاملعرب عٓٗا ٖ ٞاأل ز ٣بايع قAZOM / AZOA:١

ٚميهبببٔ جتُٝبببع ايع قبببات ايضبببابك ١يف فببب  ٠املكارْببب ١ببببني اجلشا٥بببز َٚايٝشٜبببا  ٚيبببو َبببٔ صبببٓ ّ2006 :١اىل
صٓ2009 ١م؛  ٚيو نُا َٖ ٛبني يف اجلد ٍٚاآلت:ٞ
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اجلد :02ٍٚاملكارب ١بني املؤعزات ا ق صاد ١ٜايهً ١ٝمب ػري ايشنا ٠يف نٌ َٔ اجلشا٥ز َٚايٝشٜا
ْضب ١ايٓاتر ايدا ً ٞاخلاّ املايٝش ٟاىل ايٓاتر ايدا ً ٞاخلاّ اجلشا٥ز(GDP) A /M (GDP)ٟ
ْضب ١ايٓاتر ايدا ً ٞاخلاّ املايٝش ٟيًُضًُني اىل ايٓاتر ايدا ً ٞاخلاّ اجلشا٥زٟ
)M / (GDP) A (GDPi
ْضببب ١ايٓبباتر ايببدا ً ٞاخلبباّ املببايٝش ٟيًُضببًُني اىل ايٓبباتر ايببدا ً ٞاخلبباّ اجلشا٥ببز/ (GDPi) ٟ

M

 (GDP-h) Aارز قياع ا زٚقات
ْضب ١ايشنا ٠ايهً ١ٝا
AZPM / AZPA
ْضبببب ١ايشنبببا ٠ايهًٝببب ١ا

ًُ ١املايٝش ١ٜاىل ايشنا ٠ايهً ١ٝا

ًُ ١اجلشا٥ز١ٜ

ًُببب ١املايٝشٜببب ١اىل ايشنبببا ٠ايهًٝببب ١ا

ًُببب ١اجلشا٥زٜببب ١بببارز قيببباع

ا زٚقات AZPM / AZP-hA
ْضب ١ايشنا ٠ايهً ١ٝايزو ١ٝاملايٝش ١ٜاىل ايشنا ٠ايهً ١ٝايزو ١ٝاجلشا٥ز١ٜ
AZOM / AZOA
املصدر َٔ :اعداد ايباسح بٓا ٤عً ٢املعيٝات ايضابك١

4000

4002

4002

4002

1.20

1.20

1.03

1.21

0.35

0.35

0.30

0.35

0.70

0.69

0.61

0.55

0.032

0.032

0.030

0.036

0.0509

0.0508

0.0497

0.0506

41.6

62.3

83.1

90.8

اخلالصة:

َٚبببٔ ببب ٍ قبببزاَ ٠٤كارْببب ١ببببني ْضببب املببب ػريات يًٓببباتر ايبببدا ً ٞاخلببباّ ٚقببب ِٝايشنبببا ٠ايببببا ٠يف نبببٌ
ص ايٓ ا٥ر اآلت:١ٝ

َٔ اجلشا٥ز َٚايٝشٜا ف ْ٘ مبهٔ اص

.0املقارىة بني الواتج الداخلي اخلاه املاليزن والواتج الداخلي اخلاه اجلزائرن:

سٝببببح َٚببببٔ بببب ٍ اجلببببد ٍٚايضببببابل دمببببد إٔ ايٓبببباتر املببببايٝش ،ٟأنببببرب َببببٔ ايٓبببباتر ايببببدا ً ٞاخلبببباّ
اجلشا٥ببببز ٟبٓضبببببٚ % 20 ١قببببد  ٜضبببباٜٚا يف بعببببل ايضببببٓٛات َجببببٌ صببببّٓ2008 ١؛ ٖٚببببَ ٛببببا ميهٓٓببببا َببببٔ اع ُبببباد
ايٓبببباتر َٚببببا ٜٓبببب ر عٓبببب٘ َببببٔ سضببببابات نُؤعببببز يًُكارْبببب ،١بببببني أداَ ٤ؤصضببببيت ايشنبببباَ ٠كارْبببب ١اىل ايٓبببباتر
ايدا ً ٞاخلاّ يف نٌ َٔ اجلشا٥ز َٚايٝشٜا.
 .5الواتج الداخلي اخلاه املاليزن للنسلنني إىل الواتج الداخلي اخلاه اجلزائرن:

ٚب ببببز

إٔ ايشنببببا ٠ا

ًُبببب ١حتضبببب َببببٔ ٖببببا  ٜٔايٓبببباجتني ،دمببببد إٔ ايٓبببباتر اجلشا٥ببببز ٟأنببببرب بببببب

َبببزٖٚ .٠بببَ ٛبببا ٜبببدٍ عًببب ٢إٔ ايٓببباتر يف اجلشا٥بببز َٚبببٔ ثبببِ سذبببِ ايشنبببا ٠ايهًٝببب ١امل
أنرب

ببب ١فٝببب٘ تهبببٕٛ

ض ايٓغا ا ق صاد.ٟ

 .3ىسبة الزكاة الكلية احملتنلة املاليزية إىل الزكاة الكلية احملتنلة اجلزائرية خارج قطاع احملروقات:

َببببٔ أدببببٌ اءصبببب ٍٛعًببببَ ٢كارْبببب ١أنجببببز دقببببٚ ١عًبببب ٢اع بببببار أْبببب٘ عًُٝببببا تٛدببببد سنببببا ٠يًُشزٚقببببات
بببباجلشا٥ز أ ٚباصببب بعاد سنبببا ٠ايزنببباس ،تهببب ٕٛايشنبببا ٠ا

ًُببب ١حت ضببب فكبببا َبببٔ ايٓغببباطات ا ق صببباد١ٜ

يببببا ق ٞايكياعبببات د ٕٚا زٚقبببات؛ َٚبببٔ اجلبببد ٍٚايضبببابل دمبببد إٔ ْضبببب ١ايشنبببا ٠ا
قيببباع ا زٚقبببات  ٜبببٛم ايشنبببا ٠امل

ًُببب ١يف اجلشا٥بببز بببارز

ببب ١مبايٝشٜبببا بعغبببزَ )20( ٜٔبببز ،٠األَبببز ايبببذ ٜ ٟبببز

عًبببَ ٢ؤصضبببب١

ايشنبببا ٠بببباجلشا٥ز ا ببباف ١دٗبببٛد أ بببز ٣ا ببباف ١ٝي ذعبببٌ قببب ِٝايشنبببا ٠ايببببا ٠تكب ب ب َبببٔ ايٓغبببا ا ق صبببادٟ
اءكٝك ٞيف اجلشا٥ز.
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 .4ىسبة الزكاة الكلية الرمسية املاليزية إىل الزكاة الكلية الرمسية اجلزائرية:

َبببٔ ب ب ٍ حتًٝبببٌ ايٓضب ب امل شصبببٌ عًٗٝبببا يف اجلبببد ٍٚايضبببابل ،دمبببد إٔ ايشنبببا ٠ايببببا ٠ايزوٝببب ١عبببرب
َؤصضبببات ايشنبببا ٠مبايٝشٜبببا ت بببٛم ايشنبببا ٠ايزوٝببب ١ايببببا ٠عبببرب َؤصضببب ١ايشنبببا ٠بببباجلشا٥ز بب ب نجز َبببٔ 41

(ٚاسبببد ٚأربعبببني) َبببزٖٚ ٠ببببذا يف صبببٓٚ ،ّ 2006 :١تشاٜبببدت ْضبببب ١ايشنببببا ٠ايزوٝببب ١مبايٝشٜبببا ي صبببٌ ٚت ضبببباع
اىل أنجبببز َبببٔ ( 90تضبببعني) َبببزَ ،٠كارْببب ١بكببب ِٝايشنبببا ٠يف اجلشا٥بببز ٖٚبببذا يف صبببٓ 2009 :١؛ ٖٚبببذا َبببا ٜبببدٍ
عًببب ٢اي يبببٛر ايٛا بببح يف ادارَ ٠ؤصضبببات ايشنبببا ٠املايٝشٜبببٚ ١عشَٗبببا عًببب ٢ت عٝبببٌ دٚر ايشنبببا ٠نعبببباد ٠دٜٝٓبببب١
ٚأداَ ٠اي١ٝ

ُٔ ٖٝهٌ ايضٝاص ١ا ق صاد ١ٜمبايٝشٜا.

 ٚاَببببا....ميهٔ ايكبببب ٍٛإٔ تشاٜببببد سصبببب ١ًٝايشنببببا ٠ايببببباٚ ٠تيٛرٖببببا َببببع سذببببِ ايٓغببببا ا ق صببببادٟ
يًدٚيببببٜ ،١عببببشس َببببٔ دٚر ايضٝاصبببب ١ايشنٜٛبببب ١نبب ب دا٠

ببببُٔ أدٚات ايضٝاصبببب ١ا ق صببببادٜٚ ،١ٜهبببب ٕٛهلبب با األثببببز

ايٛا بببببح ،أ ٟأدٚات ايضٝاصببببب ١ايشنٜٛببببب ،١يف املببب ب ػريات ا ق صببببباد ١ٜايهًٝبببببَ ١بببببٔ اصببب ب جُار ٚتغبببببػٚ ٌٝوبببببٛ
يًٓاتر ايٛطين ٚغريٖا.
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ٚعًببب ٢ايعهبببط متاَبببا فهًُبببا ناْبببت سصببب ١ًٝايشنبببا ٠بعٝبببد ٠عبببٔ سذبببِ ايٓغبببا ا ق صببباد ٟفضبببٝبك٢
دٚر ايشنبببا ٠حمبببدٚدا؛ ٚميهبببٔ َبببٔ ب ب ٍ َبببا صببببل إٔ تضبببع َؤصضببب ١ايشنب با ٠ايٓببباتر ايبببدا ً ٞاخلببباّ GDP

َؤعبببزا دٝبببدا مل ابعببب ١تيبببٛر سصببب ١ًٝايشنبببا ،٠ايبببذٜ ٟع بببرب ْ ٝذبببَ ١باعبببز ٠ءضبببٔ ادارَ ٠ؤصضببب ١ايشنبببا ٠ادار٠
عًُ ١ٝسدٜج ١تؤًٖٗا ن ضاب ثكٚ ١اي اف املٛاطٓني سٛهلا َٔٚ ،ثِ يع أدٚار رٝ٥ض ١ٝيف ا ق صاد.
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