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هل يعود بريق الدينار الذهبي اإلسالمي للتعامل في اقتصاديات الدول المسلمة؟
رؤيــة استشرافيــة لمستقبــل التعامالت النقديــة المعــاصر
د .ضرار الماحي العبيد أحمد
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مستخلص
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يأيت هذا البحث مكمالً للمناشدات والنداءات املتكررة اليت تطالب بضرورة إدخال
اإلصالحات اجلذرية يف النظام النقدي العاملي والتفكري يف نظام نقدي بديل آخر أكثر استقراراً،
خاصة يف ظل تكرار وقوع األزمات املالية العاملية .حيث تناول البحث قضية التعامل بالعمالت
املعدنية الثمينة ،خاصة الذهب والفضة يف املعامالت التجارية وإمكانية عودة نظام قاعدة الذهب
بديالً للنظام النقدي العاملي .وحاول البحث طرح العديد من التساؤالت املهمة املتعلقة بالتحديات
اليت تواجه النظام النقدي العاملي احلايل وكذلك السيناريوهات املتاحة أمام البديل النقدي اآلخر.
وقد استخدم البحث املنهج الوصفي التحليلي باإلضافة إىل املنهج التارخيي والدروس املستفادة من
جتارب بعض الدول يف استخدام العمالت املعدنية الثمينة يف العصر احلايل .وتوصل البحث إىل مجلة
من النتائج من أمهها أن الفرتات اليت مت فيها تبين نظام الذهب نظاما نقدياً للتبادل كانت أكثر
 1أستاذ مشارك بقسم االقتصاد والتمويل ،كلية االقتصاد واإلدارة ،جامعة القصيم ،اململكة العربية السعودية.
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 وبالتايل ميكن أن يكون خياراً أفضل يف سبيل، خاصة خالل فرتات األزمات املالية العاملية،ًاستقرارا
 ويوصي البحث بضرورة التفكري اجلاد يف.حتقيق عودة االستقرار املايل واالقتصادي والنمو املستدام
.ًالعودة إىل نظام قاعدة الذهب ليكون نظاماً نقديا عامليا بديالً للنظام النقدي السائد حاليا
Would the Shine of Islamic Golden Dinar returns again for
Transactions in Economies of Muslim Countries?
Future Perspective of Current Monetary Transactions
Dr. Dirar Al-Mahi El-Obaid Ahmed
Abstract
This research tries to answer repetitive appeals and calls for necessary radical
reforms in the global monetary system and thinking of adopting an alternative
monetary system that is more stable especially within the recurrent financial crises.
The research deals with the issue of the precious metal currencies such as gold and
silver in commercial transactions and a return to gold currency standard as an
alternative to the global monetary system. The research attempts to raise many
important questions related to challenges facing the current global monetary system
and the available scenarios vis-à-vis the other alternative monetary system.
The research adopts the analytical descriptive method, historic method and
lessons learnt from experiences of some countries in using precious metal currencies
in the current era. The research reaches a number of outcomes. The most important
of these outcomes is that the periods when gold was adopted as a monetary system
of transaction there was more stability especially during the global financial crises.
Henceforth, this could be the best option in achieving financial and economic
stability and sustainable growth. The research recommends a return to the gold
currency standard to be a global monetary system in order to replace the current
monetary system.
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دور الزكاة في تحقيق العدل االجتماعي
تجربة ديوان الزكاة -السودان
د.مصطفى محمد مسند

2

مستخلص البحث
لقدد جداء هدذا البحدث متندأوالً لددور الكداة يف حتقيق العددل االجتمداعي ،وتنبن أمهيتده من أن معظم
األحباث والكتب اليت ص د دددرت عن الكاة تنأولت الدور االقتص د ددادي واالجتماعي للكاة ،بينما ي ز
هذا البحث دور ال كاة يف حتقيق العدل االجتماعي من األخذ يف االعتبار جتربة الس د د د د د ددودان الذي
يطبق هذه الفريضة من خالل مؤسسة هلا استقالليتها وشخصيتها االعتبارية (ديوان الكاة).
وتتلخص مشددكلة البحث يف أن الكاة يف جانب مصددارفها د إىل حتقيق التنمية االقتصددادية
والعدل االجتماعي وختفيف حدة الفقر ،إال أن زيادة عدد الس د د د د د ددكان وارتفاع معدالت الفقر عند
مقارنتها باملوارد الفعلية للكاة باإلضافة لعدم الثقة املتبادلة بني الكثري من موظفي الديوان ،وكثري من
دافعي الكدداة قددد يض د د د د د ددعف من حتقيق هددذه األهدددا  .وللوقو علا دور الكدداة يف حتقيق العدددل
االجتماعي واختبار الفرضدديات اليت ت صدديا تها فلقد اشددتمل البحث علا مقدمة ووسددة أور،
تنأول احملور األول الدور االقتصادي واالجتماعي للكاة ،واستعرض احملور الثاين عالقة الكاة بالعدل
االجتم دداعي ،أم ددا احملور الث ددال ددث فهو عن جترب ددة الك دداة يف الس د د د د د ددودان يف حتقيق متطلب ددات الع دددل
االجتماعي ،واشد ددتمل احملور الرابن علا اختبار فرضد دديات البحث ،وتنأول احملور ا امن أهم النتائج
والتوصيات اليت توصل إليها البحث.
ولقد توصل البحث إىل عدد من النتائج ،منها حرص اإلسالم علا استقالل مي انية الكاة محاية
ملسد د ددتحقيها ،وتطبيق ديوان الكاة يف السد د ددودان ملبدأ املفاضد د ددلة بني املصد د ددار (عدم الصد د ددر عليها
بنسددب متسددأوية) شددياً من املصددلحة الشددرعية ،وضددعف نسددبة جباية الكاة للناتج احمللي اإلمجايل اما
يش د د ددري إىل وجود أموال خاض د د ددعة للكاة مل تص د د ددل إليها األجه ة اإلدارية ،و رك ويل فظة األمان
 2أستاذ االقتصاد املساعد ،كلية االقتصاد واإلدارة ،جامعة القصيم.
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 أما أهم التوص دديات فلقد اش ددتملت علا ض ددرورة مض دداعفة.بعواص ددم الواليات وعدم انتش دداره بالريف
ديوان الكاة جملهوداته للوصد ددول إىل األوعية الكوية اليت مل يصد ددل إليها بعد لتضد ددييق الفجوة فيما بني
 وحتديد دور اللجان القاعدية للكاة وتفعيلها،حصيلة الكاة وعدد الفقراء واملساكني ري املستفيدين
 وإجياد آلية يسد د ددتطين من خالهلا ديوان الكاة حتصد د دديل زكاة املال املسد د ددتفاد من، يف اجلباية والصد د ددر
 وضرورة تبين ديوان الكاة ملشروع فظة تشارك فيه مؤسسات الدولة واجلهات ا ريية،البائن مباشرة
 وض د د ددرورة انتش د د ددار التمويل ع فظة األمان يف الريف وعدم،املختلفة اليت تعمل يف جمال مكافحة
.رك ه داخل عواصم الواليات
 ختفيف حدة-  ديوان الكاة السوداين-  العدل االجتماعي-  الكاة:الكلمات المفتاحية للبحث
. فظة األمان- الفقر
The Role of Zakāt in Realization of Social Justice
Experience of Zakāt House – Sudan
Dr. Mustafa Mohamed Masnad
Abstract
This research explores the role of zakāt in realization of social justice. Most
researches and books that are written on zakāt focused on the socio-economic role
of zakāt, while this research emphasizes the role of zakāt in realizing social justice
taking into consideration Sudanese experience, which applies this religious
obligation via an institution that has its independence and legal personality (Zakāt
house).
The research problem is summarized partially that zakāt pursues objectives of
achieving economic development, social justice and alleviation of poverty.
However, the increasing population, high level of poverty when compared with
actual zakāt resources and lack of mutual trust among many employees of the House
and many of zakāt payers, has affected the pursuit of realizing zakāt objectives.
Therefore, the research is divided into an introduction and chapters to identify zakāt
role in realizing social justice and in order to test the assumptions. The first chapter
explores the economic and social role for zakāt, the second chapter discusses the
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relation between zakāt and social justice, the third chapter focuses on the experience
of zakāt in the Sudan, the fourth chapter dwells on testing the assumptions and the
fifth chapter explores the important research outcomes and recommendations.
The research has reached a number of outcomes such as: eagerness of Islam to
entrench zakāt’s budget independence for recipients, application of the principle of
equity-distinction on the channels of routing zakāt funds (disbursing funds in an
unequal manner) in observance of public interest. That principle may be reverted to
due to weak impact of zakāt collection on the gross domestic product. This indicates
that there are some zakāt funds that are not collected by the administrative authorities
and concentration of collection portfolio in urban areas and lack of presence in the
rural areas. Important recommendations focus on necessity of exerting more efforts
by Zakāt House to reach more zakāt payers in order to bridge the gap between zakāt
proceeds and the beneficiaries from the poor categories. Local committees shall also
be strengthened to play better role in collection of zakāt. A mechanism should be
found for better collection of zakāt by Zakāt House directly from the seller. Zakāt
House shall adopt a safety portfolio project where all state institutions and different
philanthropic entities could participate in collecting zakāt funds. This portfolio shall
cover rural areas as well instead of concentrating on major cities only.
Keywords: zakāt, social justice, Sudanese zakāt house, poverty alleviation, safety
portfolio.

دور المراجع الشرعي الخارجي في تفعيل الحوكمة الشرعية بالمؤسسات المالية اإلسالمية
3

 حكيم براضية.أ
مستخلص

هدفت هذه الدراسة إىل التعر علا واقن وأمهية املراجن الشرعي ا ارجي باملؤسسات املالية
 من خالل سرد أنواع املراجعة الشرعية وعالقتها،اإلسالمية وكيف يساهم يف تفعيل احلوكمة الشرعية
بأنواع الرقابة الشرعية وعرض مناذج الرقابة الشرعية حالياً من اولة تصور مكانة املراجن الشرعي
 والتعر علا واقن احلوكمة الشرعية،ا ارجي يف املؤسسات املالية اإلسالمية وكيف جيب أن يكون
. أستاذ مساعد باملرك اجلامعي تيسمسيلت اجل ائر3
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 وخلصت الدراسة إىل أن التحقق من قيام املؤسسة بااللت ام باألحكام.باملؤسسات وسبل تفعيلها
 وال يكتمل واجب انضباط املؤسسات املالية،الشرعية يف أعماهلا هو واجب إمياين وضرورة شرعية
 وجيب أن يتمتن املراجن الشرعي باالستقاللية.إال بفحص وتدقيق املراجن الشرعي ا ارجي ألعماهلا
 اما يضمن حتقيق احلوكمة الشرعية ومحاية الصناعة املالية اإلسالمية ومصاحل،والقوة الفنية واملصداقية
.األطرا ذات العالقة
 املؤسسات املالية، احلوكمة الشرعية، هيئات الرقابة الشرعية، املراجعة الشرعية:الكلمات المفتاحية
.اإلسالمية
The Role of External Auditor in Empowering Legitimate Governance in
Islamic Financial Institutions
Prof. Hakim Bradhiah
Abstract
This study aims at identifying the reality and importance of the Sharīʿah external
auditor in the Islamic financial institutions and its role in empowering the
institutional governance. This empowerment takes shape through bringing up
different kinds of legitimate auditing and strengthening their relation with different
ombudsman’s authorities and exploring examples of Sharīʿah supervision while
attempting to visualize the status of external Sharīʿah auditing the Islamic financial
institutions and how it should be realized. It also seeks to recognize the reality of
Sharīʿah governance and the means of its empowerment.
The study concludes that the relevant institution should commit itself to Sharīʿah
provisions in its activities. This is a commitment based on belief and Sharīʿah
legitimate necessity. The discipline of financial institutions cannot be complete
without proper auditing from an external auditor to vet these activities. The external
Sharīʿah auditor shall commit itself to independence, technical quality and integrity
in order to guarantee Sharīʿah governance and protect the Islamic finance and
interests of relevant stakeholders.
Keywords: Sharīʿah auditing, Sharīʿah supervisory bodies, Sharīʿah governance,
Islamic financial institutions.
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