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Подолання фінансового банкрутства з точки зору ісламу
Фінансове банкрутство має значний вплив на національну та світову економіку. Таким чином, визначення
рівня банкрутства допоможе визначити його причини. Метою цього дослідження є аналіз різних шляхів
успішного подолання фінансового банкрутства на основі ісламського вчення, ефективних методів та
способів подолання банкрутства.
За допомогою опитування було зібрано думки фінансових директорів, які працюють у промисловій зоні
Аль-Хассан, та персоналу ісламських банків, що працюють з інвестиціями. Для перевірки гіпотез було
використано статистичний аналіз.
Результати дослідження свідчать про важливість управління, фонду «Закят», кредиторів та постачальників у
подоланні фінансового банкрутства. Управління «Закятом» займає найбільш важливе місце у подоланні
банкрутства, тобто 88%. Однак, найбільш низьку відносну важливість у подоланні фінансового банкрутства
(46%) отримали зобов’язання боржників зі збирання податкуЗакят та розподілу коштів.
Дуже важливими є час та можливості, надані кредиторам, окремим особам та підприємствам під час
банкрутства. У статті надано рекомендації щодо формування системи за законами шаріату для подолання
фінансових труднощів.
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Преодоление финансового банкротства с точки зрения ислама
Финансовое банкротство имеет значительное влияние на национальную и мировую экономику. Таким
образом, определение уровня банкротства поможет определить его причины. Целью данного исследования
является анализ различных путей успешного преодоления финансового банкротства на основе исламского
учения, эффективных методов и способов преодоления банкротства.
При помощи опроса были собраны мнения финансовых директоров, работающих в промышленной зоне
Аль-Хассан, и персонала исламских банков, работающих с инвестициями. Для проверки гипотез был
использован статистический анализ.
Результаты исследования свидетельствуют о важности управления, фонда «Закят», кредиторов и
поставщиков в преодолении финансового банкротства. Управление «Закятом» занимает важное место в
преодолении банкротства, то есть 88%. Однако, наиболее низкую относительную важность в преодолении
финансового банкротства (46%) получили обязательства должников по сбору налога Закят и распределению
средств.
Очень важными являются время и возможности, предоставленные кредиторам, отдельным лицам и
предприятиям во время банкротства. В статье представлены рекомендации касательно формирования
системы по законам шариата для преодоления финансовых трудностей.
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