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شكر وعرفان
ِّ
رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي بإتمام هذا البحث ،وعلى ما مننت به علي من توفيق
ّ
ّ
ّ
الصعاب وتذليل العقبات.
وسداد ،وعلى ما منحتني إياه من ّ
صحة وقدرة على تخطي ّ

وأتقدم بصدق الوفاء والعرفان إلى المشرف على هذا العمل األستاذ الدكتور "داودي الطيب" ،لما بذله من

وقت وجهد خالل فترة إشرافه ،ولتوجيهاته ونصائحه القيمة التي قدمها حتى يخرج هذا العمل في صورته
النهائية.
كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى األساتذة أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بقبول المشاركة في
مناقشة هذا البحث وتقييمه.
كما أتوجه بوافر التقدير واالمتنان لكل من أعانني في إنجاز هذا العمل العلمي؛ وخاصة أختي "صواب"
التي تحملت عناء كتابة جزء كبير من هذا البحث.

كما أشكر كل من قدم لي يد المساعدة أو أسدى لي نصيحة أو كلمة تشجيع أو كلمة طيبة.

ملخص

الرسالة:

تعالج هذه الدراسة موضوع ترشيـد اإلنفاق العام ودوره في عالج عجز الموازنة العامة في االقتصاد

اإلسالمي ،حيث تعتبر مشكلة العجز المالي الحكومي من المسائل والقضايا الجوهرية التي أثارت اهتمام
الباحثين في دول العالم المختلفة أفرادا ومؤسسات ،كما أن موضوع ترشيد اإلنفاق الحكومي من المواضيع

التي القت اهتماما كبي ار في السنوات األخيرة ،وذلك بسبب االنخفاض الحاد في اإليرادات العامة للدول،
وبسبب حصول عجوزات كبيرة في موازناتها العامة ،ومع ما بذلته الدول من جهود للتخلص من هذه

المشكلة ،ومما زاد من تفاقم مشكلة العجز في موازنات الدول ،زيادة مسؤولياتها وحاجاتها المتزايدة إلى

اإلنفاق العام لمواجهة الزيادة الطبيعية في عدد السكان والحاجة لتوفير خدمات الصحة والتعليم ونفقات

الدفاع المتزايدة ،لذلك فنحن وجها لوجه أمام ترشيد اإلنفاق العام كضرورة مالية ال مفر من تحقيقها.

وعليه يهدف هذا البحث إلى دراسة هذا الجانب؛ لكن من وجهة نظر النظام االقتصادي اإلسالمي،

وقد تم تقسيم الدراسة الى خمسة فصول ،حيث تناول الفصل األول أهم المفاهيم األساسية المرتبطة
باإلنفاق العام في االقتصاد اإلسالمي من حيث مفهومه وعناصره وتقسيماته ،والحاجة العامة ،وبالتالي
الوصول إلى أهداف االنفاق العام وأثاره في االقتصاد االسالمي ،أما الفصل الثاني فقد حاولنا فيه

االطالع على بنية وتركيب الموارد المالية الكافية لتغطية االنفاق العام في دولة معاصرة تتبنى المنهج
اإلسالمي في كافة شؤونها ،انطالقا من اعتماد تقسيم االيرادات العامة وفق معيار الدورية والتكرار الذي

على أساسه تنقسم اإليرادات العامة إلى :ايرادات عامة دورية؛ كالزكاة والخراج  ،..وايرادات عامة غير
خصص الفصل الثالث لدراسة الموازنة العامة للدولة في
دورية؛ كالضرائب والقروض العامة ،..كما ّ
االقتصاد اإلسالمي ،من خالل دراسة نشأتها ومدى وجودها في الفكر المالي اإلسالمي ،ثم تقديم تصور
حول الموازنة العامة لدولة معاصرة تتبنى المنهج االسالمي ،أما الفصل الرابع فقد تم فيه تناول مفهوم

العجز المالي الحكومي ،وأسباب حدوثه ،وطرق تمويله التقليدية ومناقشتها من الناحية االقتصادية
والشرعية ،ثم تم تقديم أساليب لتمويل العجز المالي لكن من وجهة النظر اإلسالمية ،وفي الفصل األخير

تم تناول فكرة ترشيد اإلنفاق العام كسياسة اقتصادية إسالمية ،ومدى التطابق بين هذه السيـاسة وبين

سيـاسة تخفيض اإلنفـاق العام ،ومدى تطابق فكرة ترشيد اإلنفاق العام في االقتصاد اإلسالمي مع فكرة

ترشيد اإلنفاق العام في االق تصاد التقليدي ،ومدى إمكانية االعتماد على عملية ترشيد اإلنفاق العام في
االقتصاد اإلسالمي؛ كأسـاس لعالج متكامل لعجز الموازنة العامة ،من خالل دراسة مدى ارتباط تطور
تقسيمات الموازنة بتطور أساليب ترشيد اإلنفاق العام ،وذلك من خالل عدة مراحل.

وخلصت الدراسة إلى إن الموازنة ذات األساس الصفري تفي بالجزء األكبر من متطلبات ترشيد

اإلنفاق العام بما يساهم في عالج عجز الموازنة العامة للدولة ،وهي تتناسب مع مفاهيم الفقه اإلسالمي

وأحكامه ،ومع مبادئ وقواعد ترشيد اإلنفاق العام في الفكر اإلسالمي ،وخاصة قاعدة إتباع مبدأ األولويات
ومبدأ تحليل العائد والتكلفة ومبدأ تعظيم دالة المصلحة االجتماعية ،واصرار الفقهاء المسلمين على إقامة

دراسات الجدوى من منظور اجتماعي شامل لكل المشروعات التي يراد اإلنفاق عليها من قبل الدولة،
وتوضيح المضار المترتبة على السفه في اإلنفاق العام ،كما وضح ذلك ابن خلدون والمقريزي واألسدي

وغيرهم.

الكلمات المفتاح :اإلنفاق العام -الحاجة العامة -ترشيد اإلنفاق العام -عجز الموازنة العامة -الموازنة
الصفرية.

Abstract:
This study highlights the role of public expenditure rationalization in treating public
budget deficit in Islamic economics, at time when there is an increasing interest from the
specialists about the problem of public financial deficit, and government expenditure
rationalization, due to the massive decrease of the public revenues, and by consequence, big
deficits in their public budgets, and with the big efforts exerted by governments to solve this
problem. The cause behind this problem is the increasing responsabilities of the governments,
and their needs to face the normal increase of citizens, and the need to offer health and
educational services to them, and the increase in Military Expenditures, so the rationalization
of general spending becomes a necessity
For reaching this objective, the study has been devided has been into five chapters ,
where the first chapter addressed the most important basic concepts related to public
expenditure in the Islamic economy in terms of its concept and its elements and subdivisions ,
and the public need , and thus access to the goals of public expenditure and raised in Islamic
Economics. The second chapter we attempted to see the structure of adequate financial
resources to cover public expenditure in the modern state which adopts Islamic approach in
all its affairs, from the adoption of the division of public revenues in accordance with the
standard cyclical redundancy that on the basis of which is divided into public revenues to:
public periodic revenues such as : alzakah, alkharaj.. , and public non-periodical revenues;
such as Tawdhif and public loans .. .The third chapter studied the state budget in Islamic
economics , by studying the origins and the extent of its presence at the thought of Islamic
finance , and then bring the perception about the public budget of modern state which adopts
the Islamic approach, while the fourth chapter addressed of financial deficit of government
and the reasons for its occurrence , and the traditional methods of financing and discussed in
terms of economic, and legal context, then the different methods to finance the deficit from
an Islamic point of view. The last chapter treated the idea of public expenditure rationalization
as a policy of Islamic economics , and the concordance between this policy and that of
reducing public expenditure, and the extent to match the idea of the rationalization of public
spending in Islamic economics with the idea of the rationalization of public expenditure in the
traditional economics , and the extent of the reliability of the process of rationalization of
public expenditure in Islamic economics ; basis for treatment integrated approach to the
budget deficit , through studying the correlation between budget division evolution, and
public expenditure rationalization evolution, by many stages.
The study included that the zero-based budget can be considered as public expenditure
rationalization requirements, which contributes in solving the deficit, with compatibility with
Shariaa principles, and the rules of rationalization of public expenditure in Islamic doctrines,
especially the rule of priorities, and income-cost analysis, and maximization of social benefit
function, also insistence of the Muslim scholars to make feasibility studies from a social
perspective to all projects that will be expend by state, in order to show the negative impacts
of the squandering in public expenditure, as it’s shown by Iben Khaldoun, Al Makriziz, Al
Assadi, and others .
Key words: public expenditure, public need, public expenditure rationalization, public
budget deficit, zero-based budget.

مقدمة عامة

الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين ،سيدنا محمد ،وعلى آله

وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين.
وبعـد:

إن االنفاق العام في مختلف دول العالم المعاصر بات يمثل أهمية متزايدة في االقتصاديات القومية،

بل وفي حياة المجتمعات من مختلف جوانبها االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية ،ومرجع تلك
األهمية المتزايدة اعتبارات عديدة منها ارتفاع نسبته الى الناتج المحلي االجمالي وكذلك ضخامة اآلثار

المترتبة عليه إيجابا وسلبا ،ويكفي أنه وراء أزمة التمويل العام التي تعيشها العديد من الدول النامية.

ففي ظل قصور الطاقة التمويلية؛ باتت الدول النامية تعاني من عجز مستمر في موازناتها العامة ،بل

زادت نس بببة تموي ببل هب ببذا العج ببز اعتم ببادا علب ببى ك ببل مب ببن ايص ببدار النق ببد والقب ببرو

الخارجي ببة ،إال أن هب ببذ

األساليب لم تزد المشكلة إال تعقيدا ولم تزد الحالة االقتصادية في كثير من هذ الدول إال سوءا ،إضافة إلى

قصورها عن تغطية العجز في الموازنبة العامبة ،األمبر البذ أدإ إلبى ت ازيبد تفباقم مشبكلة العجبز فبي موازنبات

كثير من البلدان والدول القائمة في العالم ايسالمي.

وألن تزايد اينفاق العام في الدول النامية مرتبط بعدة متغيرات محلية وعالمية يصعب التحكم فيها أو

تجنبها في األجلين المتوسط والقصير؛ فإنه ال يمكن عالج عجز الموازنة العامة من خالل تخفي

اينفاق

العام ،إال إذا كان هذا اينفاق راجعا إلى عوامل يمكن تجنبها ،كأن تضطلع الدولة ببرامج انفاقية ليس لها

ما يبررها اقتصاديا؛ في الوقت الذ

يمكن للقطاع الخاص التكفل بهذ البرامج بفعالية وكفاءة أكبر ،أو

عندما يفتقد اينفاق العام إلى مفهوم الكفاءة في استخدام الموارد.

وهنا تبرز أهمية ترشيد اينفاق العام باعتبار السبيل الوحيد للدول النامية واالسالمية في ظل قصور

طاقتها التمويلية وصعوبة تخفي

عجز الموازنة ،سواء من خالل فر

اي نفاق العام بها؛ إلى تجنب اآلثار السلبية المصاحبة لمحاوالت عالج
المزيد من الضرائب والرسوم واألثمان العامة واللجوء إلى القرو

العامة أو االصدار النقد  ،أو من خالل تخفي

العام كضرورة مالية ال مفر من تحقيقها.

اينفاق العام ،واذن فنحن وجها لوجه أمام ترشيد االنفاق

وقد جاء هذا البحث أساسا لدراسة هذا الجانب ؛ لكن من وجهة نظر تختلف أسسها ومنطلقاتها عن

النظم االقتصبادية الوضعية ،والمقصود هنا هو االقتصباد ايسبالمي ،والذ

أ

يمكن أن يؤد

تطوير نظمه،

وأدواته إلى توفير إطار ذاتي يمكن العمل من خالله وايستفادة منه في جهود التنمية الحالية القتصباديات
الدول ايسبالمية.

وتتسع مشكلة عجز الموازنة العامة في الدول ايسالمية؛ ما لم تبدأ تلك الدول بالتفكير في استراتيجية

جديدة للقضاء على تلك المشكلة؛ عن طريق البحث في التراث ايسالمي عن مقومات النهضة االقتصادية
والتفاعل مع مشكالت االقتصاد والبيئة ايسالمية.

وعلى ضوء ما سبق ذكر تبرز معبالم المشكلة التي نحن بصدد طرحها من خالل السؤال الرئيسي

التبالي:

إلى أي مدى يمكن أن يساهم ترشيد اإلنفاق العام في عالج عجز الموازنة العامة للدولة
في االقتصاد االسالمي؟

وفبي هذا ايطار ،ولإللمام أكثر بجوانب المشكلة؛ تطرح بع

التسباؤالت الفرعية:

 م ب ب با هببو ايطببار النظببر لإلنفبباق العببام ،ومبباهي أهببم الم بوارد الماليببة لتغطيببة هببذا االنفبباق فببي االقتصببادايسالمي؟

 مب ب با المقصود بعجز الموازنة العامة ،وما هي أسباب حدوثه وطرق تمويله في االقتصاديات المعاصرة؟ ماهي طرق تمويل عجز الموازنة العامة في االقتصاد االسالمي؟ مب ب با المقصود بترشيد اينفاق العام؟ وكيف يتم؟ وهل هناك من حاجة له؟ وماهي متطلبات تحقيقه علىالمستوإ المطلوب؟

 مب ب با هي أسس وخطوات الترشيد ومتطلبباته في االقتصاد االسالمي؟ مب ب با مدإ إلمام الفقهاء والمفكرين المسلمين بعملية ترشيد اينفاق العام؛ ومبادئه ومتطلباته؟. مب ب با هي عالقة تقسيمات الموازنة العامة بعملية ترشيد االنفاق العام؟ وم ب ب با مبدإ مسباهمة النظبام المبالي ايس بالمي فبي عببالج عجبز الموازنبة العامبة مبن خبالل ترشبيد اينفبباقالعام؟

هذ التساؤالت ستكون االجابة عليها محور هذا البحث مع التشديد على تقديم مرئيات الفكر المالي

االسالمي حيال هذ القضية؛ خاصة وأنه متهم من البع

بأنه لم يسهم بفعالية في وجود الرشد في اينفاق

للدولة االسالمية في العديد من عصورها ،األمر الذ أوقعها فريسة للمشكلة المالية التي تسببت في عرقلة

تقدمها االقتصاد .

ب

فرضيـ ـات البحث:
الفرضية الرئيسية :يساهم ترشيد االنفاق العام في عالج عجز الموازنة العامة في االقتصاد ايسالمي.
ومن خالل الفرضية الرئيسية يمكن اشتقاق الفرضيات الجزئية التالية:
 .1يتماثل مفهوم السلوك االق تصاد الرشيد في االقتصاد الوضعي؛ مع نظير في االقتصاد االسالمي.
 .2ترشيد االنفاق العام ال يعني تخفيضه.
 .3للفقهاء والمفكرين المسلمين إسهامات هامة في موضوع ترشيد االنفاق العام.
 .4ارتبط تطور تقسيمات الموازنة بتطور أساليب ترشيد اينفاق العام.
 .5الموازنبة ذات األسبباس الص بفر تفببي بببالجزء األكبببر مببن متطلببات ترشببيد اينفبباق العببام بمببا يسبباهم فببي
عالج عجز الموازنة العامة للدولة ،وهي تتناسب مع مفاهيم الفقه ايسالمي وأحكامه.

أهميـة الموضوع:
تكمن أهمية هذا البحث ،في أنه وقف على واحدة من المعضالت االقتصادية التي تتعر

لها بع

الدول المتقدمة أو النامية على حد سواء ،وهي مشكلة عجز الموازنة ،حيث تبين ايحصائيات أن أغلب

دول العالم ايسالمي تعاني من عجز في موازناتها العامة ،وما يتبعه من مشاكل مرتبطة بوجود العجز
المالي الحكومي ،وبطرق تمويله ،مثل مشكلة تفاقم الدين العام؛ نتيجة لتمويل هذا العجز باللجوء الى
االقت ار

العام خاصة من العالم الخارجي؛ وما يتبع ذلك من آثار سلبية كبي ةر سواء اقتصاديا او سياسياً أو

اجتماعيا  ،وكذا مشكلة التضخم نتيجة اللجوء الى التمويل التضخمي لتغطية العجز دون أن يقابل ذلك أ

زيادة في االنتاج ،ما يؤد الى ارتفاع االسعار وانخفا
ومشكلة البحث تدعونا للوقوف على أر

القوة الشرائية للنقود...،

الفكر ايسالمي في تقديم الحلول والمقترحات لهذ

المستجدات ،وأصولها في تراث ما كتبه فقهاؤنا األذكياء.

أسبـاب اختيار الموضوع:
وقد تم اختيار هذا الموضوع لعدة أسباب أهمها:
أهمية المال للدولة خاصة بعد ازدياد أعبائها ،وتطور دورها في الحياة االقتصادية ،ولم يعد يقتصر علىتوفير الخدمات التي تمتنع المشروعات الخاصة عن تقديمها لجمهور المواطنين ،بل امتد إلى تدخل

في النشاط االقتصاد .

العجز الخطير والمتراكم الذ تعانيه كثير من الدول ايسالمية في موازناتها العامة ،وما يصاحب ذلكمن ضعف اقتصاد يؤثر سلبا على جميع مناحي الحياة االجتماعية والسياسية ،بل واألمنية أيضا.
ج

لجوء أغلب الدول بما فيها ايسالمية إلى الحلول التي تقدمها الهيئات والمنظمات المبالية الدوليةكصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية األخرإ لعالج عجز الموازنات العامة
لهذ الدول؛ والتي تؤد

في معظم األحيان إلى تفاقم العجز بدل عالجه؛ بايضافة إلى تحكم هذ

المؤسسات الدولية في السياسات االقتصادية الداخل ية للدول المدينة ،دون مراعاة لالعتبارات

االجتماعية ،مما يهدد االستقرار االجتماعي والسياسي للمجتمع ،كما يمكن أن يصل األمر إلى سيطرة
الدول الدائنة على ايدا ةر السياسية للدول المدينة في مجال العالقات السياسية الدولية.

-كون الشريعة ايسالمية ذات نظام كامل للحياة ،وعالمي صالح لكل زمان ومكان؛ فكان ال ُبد من دراسة

علمية شاملة تبين مدإ قدرة النظام المالي ايسالمي ،في إيجاد منهج متكامل لعالج عجز الموازنة
العامة للدولة ،يقوم على فك ةر ترشيد اينفاق العام ،وليس تخفيضه ،بما يلبي جميع الحاجات العامة في
المجتمع ،ويتالفى القصور في تمويل اينفاق العام الضرور لقيام الدولة بمهامها ،ودون المساس أو

التأثير سلبيا على النواحي االجتماعية.

أهداف البحث:
ونهدف من خالل هذا البحث إلى بلوغ األهداف التالية:
مقارنة مصادر إيرادات الدولة في االقتصاد ايسبالمي ونفقاتهبا مبع مصبادر إيبرادات الدولبة ونفقاتهبا فبياالقتصاد الوضعي.

 االحاطبة بكببل جوانببب عجببز الموازنببة العامببة مببن أجببل فهمببه أكثببر مببن حيببث األسببباب واآلثببار ،وطببرقالتمويل.

 تحديد مفهوم علمي وعملي لترشيد اينفاق العبام يحقبق المزيبد مبن مسباهمة الحكومبة فبي تحقيبق أهبدافالمجتمع ،وتجنب أهم أسباب وأثار عجز الموازنة العامة بالدول النامية عموما وايسالمية خصوصا.

إثببات أن الشببريعة ايسبالمية صببالحة للتطبيبق فببي كببل زمبان ومكببان؛ إذ هبي المنفببذ الوحيبد لمببا تعانيببهالبشرية من أزمات على مختلف األصعدة.

 تبيببان الم ببنهج ال ببذ يجببب أن تس ببير علي ببه الببدول ايس ببالمية لل ببتخلص مببن مش بباكلها االقتص ببادية عام ببةومشكلة العجز بصفة خاصة.

 تقبديم عببالج متكامبل لمشببكلة العجببز المبالي الحكومب بي؛ انطالقبا مببن منطلقببات الفكبر المببالي ايسب بالمي،بمبا يسباهم فبي تقبديم بدائب بل اقتصادي بة يمكبن أن تلجبأ إليهبا الببدول ايس بالمية فبي عبالج عجزهبا المببالي،

يتجاوز هذا العالج الجانب التمويلي إلى إعطاء حل جذر لهذ المشكلة يتعلق بجانبي الموازنة العامة

للدولة جباية وانفاقا.

د

منهجية البحث:
اختبا ار للفرضيات السابقة ،ونظ ًار لتعدد الجوانب المتعلقة بإشكالية هذا البحث ،فإنه سوف يعتمد على

المنهج االستقرائي التاريخي في البحث عن مدإ وجود الموازنة العامة في صدر الدولة ايسالمية ،وفي

تعريف المصطلحات لغة واصطالحاً بقدر متناسب مع عدم ايطالة أو ايسهاب فيه ،وأحياناً يتم ذكر تعريف

واحد من تعاريف عدة بحيث يكون جامعًا مانعاً ،من خالل الرجوع الى كتب اللغة في بيان المصطلحات

اللغوية ،كما تم تناول المنهج المقارن عند تناول طبيعة وماهية اينفاق العام في االقتصاد االسالمي،

والمنهج االستقرائي عند تناول أهم الموارد المالية لدولة معاص ةر تتبنى المنهج ايسالمي.

كما تم استخدام المنهج التحليلي لبيان طبيعة وأسباب عجز الموازنة في معظبم البدول؛ خاصبة الناميبة

منهبا ،والمببنهج المقببارن لد ارسببة الحلببول المقدمبة لعببالج عجببز الموازنببة العامببة فبي كببل مببن الفكببر االقتصبباد

المعاصبر ،ومختلبف اآلثببار السبلبية التببي تصباحب عببادة تطبيبق هبذ الحلببول المسبتمدة عببادة مبن المنظمببات

المالي ببة الدوليب ببة ،ووجهب ببة النظب ببر الش ببرعية منهب ببا ،والحلب ببول التب ببي يمكب ببن اقتراحه ببا بنب بباء علب ببى مرتك ب بزات الفك ب بر
االقتصباد ايسبالمي ،وأسبباليب التمويبل التبي جبباءت بهبا الشببريعة ايسبالمية ،وتبباين موقببف الشبريعة منهببا
بإعطاء أدلة من القرآن والسنة وايجماع.

أمبا فبي الفصببل األخيبر فقببد تبم فيبه اسببتخدام المبنهج االسببتقرائي لتوضبيح مبدإ قببد ةر الفكبر االقتصبباد

ايسالمي على عالج عجز الموازنة العامة للدولة ،من خالل عملية الترشبيد فبي االنفباق العبام ،لبذلك لبم يبتم
التطرق لجانب زيادة أو تنمية االيبرادات العامبة بشبكل تفصبيلي كأسبلوب مسباعد لعمليبة الترشبيد فبي االنفباق

العام لعالج عجز الموازنة العامة ،وتم اتباع الخطوات التالية كمنهجية للعمل:

 .1عبزو اآليبات الكريمبة البواردة فبي مضبمون البحبث؛ إلبى سبورها مبع رقبم اآليبة فبي التهمبي  ،مبع اعتمباد
رواية ور عن نافع.

 .2الرجوع الى معاجم اللغة لتبيان المعاني اللغوية ألهم المصطلحات الواردة في البحث.
 .3االعتم بباد فب ببي س بببيل إخ ب براج ه ببذا البحب ببث ،وبصب ببفة رئيس ببية علب ببى م ارج ببع أساسب ببية ف ببي الماليب ببة العامب ببة

ايسالمية ،والمالية العامة الوضعية  ،والكتب التاريخية االسالمية لالستفادة منها في موضوع البحث،

إضافة إلى دراسات وأبحاث لها عالقة بالموضوع.

 .4االعتمباد علبى الكتببب الماليبة االسببالمية األساسبية :مثببل كتباب الخ براج ألببي يوسببف ،وكتباب األم بوال
ألبي عبيد ،وكتاب األحكام السلطانية للماورد  ،وكتاب السياسة الشرعية البن تيمية.

 .5محاولة الجمع بين األدلة على قدر المستطاع ،من خالل استظهار واعتمباد أقبوال العلمباء ،وأهبل الخببرة
واالختصاص في هذا المجال ،ومن خالل االطالع على األدلة والمناقشة من جميع الجوانب.

ه

 .6اعتمباد األقبوال مبن مصبادرها األصبلية ،إال فبي حبال عبدم تبوافر المصبدر األصبلي ،أو عبدم الحصبول
عليه ،فتمت ايشا ةر لهذ الحالة ،التزاماً باألمانة العلمية.

بيح أكثبر لببع
 .7اسبتخدام المبنهج المقبارن وفبي أكثبر مبن موضبع ،وذلبك لتوض ع
لبع

األسس والمعطيات..

 .8اال بتعاد قدر ايمكان عن الخبو

المسبائل ،أو لفهبم أكببر

فبي المسبائل الفقهيبة ،وذلبك علبى اعتببار أن الد ارسبة اقتصبادية فبي

األساس ،واذا تطلب األمر شيئًا من ذلك كانت االستعانة بآراء أحد المجامع الفقهية العالمية؛ أو ب أر

إحدإ هيئات الفتوإ والرقابة الشرعية ،أو بتوصيات إحدإ الملتقيات حول القضية موضبوع البحبث،

على أساس أن هذ اآلراء تمثل اجتهاداً جماعياً ،وهو أقوإ حجة – في نظرنا – من ايجتهاد الفرد .
 .9ترجمة األعالم بقدر متناسب ومختصر ،اعتمادا على كتب متخصصة مثل كتباب سبير أعبالم النببالء
لإلمام الذهبي ،والموسوعة العربية العالمية.

 . 11بيان معاني األلفاظ الغريبة.

 .11في الخاتمة تم ذكر أهم ما تم التوصل إليه من النتائج باختصار ،وعلى أساسها تم اقتراح جملة من
التوصيات العلمية والعملية ،تضمنتها خاتمة البحث.

 . 12وضع الفهارس العامة المعتمدة ليسهل الرجوع إلى المسائل.
فهرس اآليات القرآنية ،وترتيبه حسب السور ،وحسب ترتيبها في القرآن :البقرة ،آل عمران..... فهرس األحاديث النبوية الشريفة ،وترتيبه حسب الحروف الهجائية مع عدم اعتماد( أل) التعريف.فهرس المصطلحات. فهرس المراجع والمصادر. -فهرس الموضوعات أو المحتويات.

الدراسـ ـ ـات السابقة:
ُوج ببد ت بعب ب

الد ارس ببات الت ببي تناول ببت ه ببذا الموضب ببوع لك ببن ل ببيس بش ببكل مس ببتقل ،أو بص ببو ةر مفصب ببلة

ومتكاملة ،وان كانت بع

مفردات هذا الموضوع منثورة في بع

كتب التراث االسالمي التي تحدثت عن

األمبوال العامبة فبي االسبالم ،مثبل :كتبباب األمبوال ألببي عبيبد القاسبم بببن سبالم ،وكتباب الخبراج للقاضبي أبببي
يوسببف ،وبع ب

كتببب السياسببة الشببرعية ككتبباب السياس ببة الشببرعية البببن تيميببة ،وكتبباب األحكببام الس ببلطانية

للمباورد  ،ومقدمببة ابببن خلببدون ،وغيرهبا مببن الكتببب التببي تناولببت وظبائف الدولببة ومصببادر تمويلهببا ،وكيفيببة
انفاقها ،وحتى كيفية اختيار الموظفين في الدولة ،وغيرها من األمور المتعلقة بالحفاظ على األموال العامة.

و

ومن الدراسات المعاص ةر التي تحدثت عن األموال العامة في االسالم مقارنة بالنظم الوضعية:
 دراسة الموازنة العامة في االقتصاد االسالمي لسعد بن حمدان اللحيـاني (.)7991 دراسة النظام المالي في االسالم لجمال لعمارة ( .)7991 ودراسة كوثر عبد الفتاح اإلبجي "الموازنة في الفكر المالي اإلسـالمي" ( )7991هذ الدراسات وغيرها من الدراسات التي تناولت االيرادات والنفقات العامة ،والموازنة العامة للدولة في

االقتصاد االسالمي بشكل تفصيلي ،إال أنها لم تتناول عجز الموازنة إال في بع

المواضع دون أ

تفصيل ،وكان التركيز فيها منصبا على مدإ وجود الموازنة العامة للدولة بشقيها اييراد

واالنفاقي على

مدإ تاريخ الدولة ايسالمية ،وأهمية وجودها ومكوناتها في االقتصاد المعاصر ،وكانت النتيجة األساسية
لمعظم هذ الدراسات هو وجود الموازنة العامة في بدايات الدولة االسالمية.

أما من وجهة النظر االقتصادية البحتة فقد وجدت دراسات ومؤلفات حاولت دراسة هبذا الموضبوع مبن

وجهة نظر القانون الوضعي ،مثل:

دراسة رمزي زكي ،بعنوان" :انفجار العجز ،عالج الموازنة العامة للدولة في ضـو المـنها االنكماشـيوالمنها التنموي" (.)0111

ودراسة لعبد الرزاق الفارس ،بعنوان" :الحكومة والفقرا واإلنفـاق العـام ،دراسـة لظـاهرة عجـز الموازنـةوآثارها االقتصادية واالجتماعية في البلدان العربية" (.)7991

وهذ الدراسات تناولت مفهوم العجز واسباب حدوثه في الدول النامية والبلدان العربيبة ،وتنباول رمبز

زكي أ سباب حدوث العجز في هذ الدول بالتحليبل ورببط أثبار هبذا العجبز مبع طبرق تمويلبه ،ومبا تبنجم عنبه

مبن أ ثببار سبلبية تزيببد مبن تفبباقم العجببز؛ مثبل ارتفبباع معبدالت التضببخم ودخببول هبذ الببدول فبي فببخ المديونيببة
نتيج ببة اللج ببوء إل ببى االقتب ب ار

الخ ببارجي لتموي ببل العج ببز الم ببالي ،وم ببا يتب ببع ذل ببك م ببن أث ببار س ببلبية اقتصب ببادية

واجتماعية ،وحتى سياسية ،نتيجة لتطبيق معظم الدول النامية لوصفات المؤسسات المالية الدولية؛ للخروج

من حالة العجز المالي الذ تعانيبه موازناتهبا ،وقبدم حلبوال تبتعبد عبن مبا تقدمبه هبذ المؤسسبات مبن وصبفات
لعبالج العجبز الحكبومي؛ مبن خبالل تبنيبه لمبنهج تنمبو يركبز علبى تنميبة االيبرادات العامبة ،وترشبيد االنفبباق

الع ببام ،غي ببر أن ه ببذ الد ارس ببات ال ت ارع ببي ف ببي الحلب ببول الت ببي تق ببدمها الجوان ببب الش ببرعية ،خاص ببة فيم ببا يتعلب ببق
بالجانب التمويلي للعجز.

ودراسة محمد عمر أبو دوح في كتابه "ترشيد اإلنفـاق العـام وعـالج عجز ميزانيـة الدولـة" (،)4002التبي تنباول فيهببا أ سبباب حبدوث العجببز فبي البدول الناميببة وعالقبة دور الدولبة بزيببادة حجبم االنفباق العببام،
وبالتالي حدوث عجز في موازنات الدول ،وركزت دراسته على فكب ةر ترشبيد االنفباق العبام كأسبلوب لعبالج

ز

ع جز الموازنة العامة ،من خالل دراسة تقسيمات الموازنة العامبة وبالتبالي الوصبول البى أن الموازنبة ذات
األساس الصفر هي الموازنة التي تفبي بمتطلببات عمليبة الترشبيد فبي االنفباق العبام ،وتسباهم فبي عبالج

العجز المالي الحكومي ،واتبع دراسته النظرية دراسة تطبيقية على موازنة دولة مصر.

الدراسات تناولت موضوع عجز الموازنة العامة ،لكن

أما من وجهة النظر ايسالمية فقد وجدت بع

من خالل التركيز على الجانب التمويلي؛ منها:

دراسة لمنذر قحف ،بعنوان :تمويل العجز في الميزانية العامة للدولة من وجهة نظر إسالمية ،دراسةحالة الكويت ،)7991 ( ،وتعد هذ الدراسة من الدراسات الرائدة التي تهتم ب تمويل العجز من وجهة نظر
إس ببالمية الت ببي تنطل ببق م ببن مفب بباهيم اقتص ببادية وأخ ببرإ إس ببالمية ،واعتمب ببدت الد ارس ببة عل ببى تحدي ببد إي ب برادات

الميزانيبة العامبة لدولبة الكويبت المقبد ةر لعببام  1995- 1994وكبذلك النفقبات المتوقعبة لبنفس السبنة ،لتحديببد

مبلببا الع جببز ومقارنت ببه بعجببز الس ببنة السببابعة للتركيببز عل ببى األدوات الماليببة المناس بببة لتغطيتببه ،وانطلق ببت
الدراسة إلى أن عالج العجز يختلف عن تمويله إذ يتكون معالجة العجز إما بزيادة اييرادات أو تخفي

النفقبات ،أو بتمويبل مبن مصبادر داخليبة أو خارجيبة بمبا فبي ذلبك ايصبدار النقبد  ،غيبر أن هبذا البحببث

بحكببم موضببوعه الببذ يح ببدد عنوانببه ،اسببتبعد مس ببألتي زيببادة ايي برادات وتخف ببي

النفقببات واقتصببر عل ببى

تمويبل العجبز فقبط ،وقبد اسبتفادت الباحثبة مبن هبذا البحبث فبي ايطبار النظبر مبن حيبث مفباهيم الد ارسبة

ومنها صيا التمويل البديلة.

وكذا دراسة محمد عبد الحليم عمر بعنوان "األ دوات المالية اإلسـالمية للتمويـل الحكـومي" ،وهـو بحـثمقدم إلى :ندوة الصـناعة الماليـة اإلسـالمية 51- 51( ،أكتـوبر  ،)0222وغيرهبا مبن الد ارسبات التبي
حاولت تقديم بدائل إسالمية ألساليب التمويل التقليدية ،أكثر فعالية في تمويل العجز في الموازنة العامة،

دون أن ينجم عنها أية آثار سلبية على االقتصاد الوطني والمجتمع ،بل على العكس تؤد هذ البدائل

البى تبأثير إيجببابي علبى االقتصبباد والمجتمبع ،غيببر أن هبذ الد ارسببة مثبل د ارسببة منبذر قحببف ركبزت علببى
الجانب التمويلي دون تناول عالج عجز الموازنة العامة ،سواء بتنمية االيرادات أو بترشيد االنفاق العام.

مثل:

كمبا وجبدت د ارسببات مبن وجهبة النظببر االسبالمية؛ التبي حاولببت أن تبدرس عجبز الموازنببة بشبكل كلببي،

 دراسة عجز الموازنة وعالجه في الفقه اإلسالمي ،لحسين راتب يوسف ريـان ،)7999( ،لكبن يؤخبذعلى هذ الدراسة تركيزها على الجانب الفقهي ،على حساب الجانب االقتصاد .

ودراسة ألحمد حسـين يـونس ،معالجـة عجـز الموازنـة العامـة بـين الفكـر االقتصـادي المعاصـر والفكـراإلسـالمي :دراسـة مقارنــة ،وهبو بحبث منشبور فببي مجلبة االدا ةر العامبة ( ،)1998والتبي تناولبت المقارنببة
ببين الفكبر االسبالمي والفكببر االقتصباد المعاصبر بمراحلبه المختلفببة (التقليديبة ،الكينزيبة ،)..،فبي عببالج

ح

عجز الموازنة سواء من خالل تنمية االيرادات أو ترشيد النفقات العامة ،لكن الدراسة جاءت بشكل عام،

دون تفصيل.

أمبا مبن ناحيبة موضبوع ترشببيد االنفباق العبام فبي النظبام المببالي االسبالمي ،فقبد تناولتبه كموضبوع مسببتقل؛دراسة شوقي أحمد دنيا في بحث بعنوان" :النظام المالي االسالمي وترشيد االنفاق العام" ،منشبور فبي

مجلة كليةالشريعةوالدراساتاإلسالمية،جامعةقطر6991،م.

هذ الدراسة التي تناولت المفهبوم االسبالمي للترشبيد فبي االنفباق العبام ،وأهبم أقبوال العلمباء المسبلمين

التي ت ناولت جوانب لها عالقة بالترشيد في االنفاق العام ،غير أن هذ الدراسة ركزت على الجانب التاريخي
من خالل محاولة اثبات أن الدولة االسالمية قد عرفت معظم جوانب عملية الترشيد في االنفاق العام ،سواء

من خالل تتبع السنة النبوية القولية والفعلية ،وأقوال وأعمال الخلفاء الراشدين ،وأقوال والترتيبات التي وضعها
بع ب

الخلف بباء فببي بعب ب

م ارحببل الدول ببة االسببالمية ،وكت ببب الفقببه االس ببالمي ،التببي تناول ببت االم بوال العام ببة

وكيفية صرف هذ األموال والرقابة عليها ،بطريقة سبقت األفكار الحديثة التبي ظهبرت فبي السبنوات األخيب ةر

والتي ركزت على عملية ترشيد االنفاق العام ،كأسلوب لعالج عجز الموازنة العامة.
وعلى الرغم من أن الدراسة التي يفتر

لها هنا أن تكون من وجهة نظر الباحثة من الدراسات الجيدة

فبي هبذا المجبال ،إال أنهببا تنقصبها د ارسبة تطبيقيببة ألسباليب التحويبل المقترحبة علببى إحبدإ الموازنبات العامببة

يثبات نجاعة وفعالية التمويل من منظور إسالمي وصحة االفتراضات ،ومصداقية االقتراحات التي جاءت
بها الباحثة.

أقسـام البحث:
ولتناول هذا الموضوع بشيء من التفصيل؛ ارتأينا تقسيم هذا البحث إلى خمسة فصول رئيسية ،نتناول

في الفصل األول المعنون ب ب ب :مفاهيم أساسية حول اينفاق العام في االقتصاد االسالمي؛ أساسيات البد

منها قبل الدراسة العلمية لموضوع البحث؛ تتمثل في دراسة بع

المفاهيم المتعلقة باينفاق العام في

االقتصاد االسالمي مثل مفهوم وطبيعة النفقة العامة والحاجة العامة في الفكر االسالمي؛ ومدإ اتفاقها أو

اختالفها مع مفهومها وطبيعتها في الفكر المالي الوضعي ،كما تم تناول أهداف االنفاق العام في االقتصاد

االسالمي ،وأهم آثار االقتصادية واالجتماعية ،وغيرها من اآلثار.

أما الفصل الثاني المعنون بب ب :موارد اينفاق العام في االقتصاد االسالمي؛ فقد تضمن بنية وتركيب

اييرادات العامة في دولة معاصرة تتبنى المنهج ايسالمي في كافة شؤونها ،انطالقا من اعتماد تقسيمها
وفق معيار الدورية والتكرار الذ

على أساسه ت نقسم اييرادات العامة إلى :موارد عامة دورية ثابتة؛ وهي

المصادر التي تتكرر إيراداتها في مواعيد منتظمة ،مثل الزكاة ،وايرادات ممتلكات الدولة ،..وموارد عامة

ط

غير دورية استثنائية وهي المصادر التي ال تتكرر إيراداتها في مواعيد منتظمة ،لكن تلجأ إليها الدولة في

الظروف غير العادية واالستثنائية ،مثل :التوظيف والقرو

العامة ،واالصدار النقد .

أما الفصل الثالث الذ جاء تحت عنوان :الموازنة العامة للدولة في االقتصاد االسالمي؛ فقد خصص

لدراسة الموازنة العامة للدولة في االقتصاد ايسالمي  ،من خالل دراسة نشأة الموازنة العامة ومدإ وجودها
في الفكر المالي ايسالمي ،ثم تقديم تصور حول الموازنة العامة لدولة معاصرة تتبنى المنهج االسالمي،

وتتبع مختلف مراحلها من ايعداد الى مرحلة المراقبة.

وفي الفصل الرابع المعنون بب ب ب :مفاهيم أساسية حول عجز الموازنة العامبة للدولة؛ فقد تم فيه تناول

مفهوم العجز المالي الحكومي ،وأهم مقاييسه ،وأسباب حدوثه ،وطرق تمويله التقليدية ومناقشة هذ الطرق

من الناحية االقتصادية والشرعية ،ثم تم تقديم أساليب لتمويل العجز المالي لكن من وجهة النظر ايسالمية
والتي تم تقسيمها الى أسا ليب مؤقتة مثل التوظيف واالقت ار

 ،وأساليب دائمة تشمل الصكوك االسالمية،

بايضافة ألساليب أخرإ يمكن أن تلجأ لها الدولة مثل تعجيل الزكاة وخوصصة بع

الحكومية..

المشاريع

وفي الفصل الخامس المعنون ب ب ب " :ترشي ب ببد االنف ب ب بباق الع ببام وعالج عجز الموازنة العامة في االقتصاد

االسالمي"؛ فتم فيه تناول ترشيد اينفاق العام في االقتصاد ايسالمي كحلقة مهمة لعالج عجز الموازنة
العامة للدولة مضافا إلى حلقات سابقة؛ منها ما يتعلق بالقصور في الطاقة التمويلية للدولة؛ والذ

اقترح

االقتصاديون ايسالميون حال اقتصاديا له من خالل استخدام الصيا التمويلية ايسالمية في تمويل بع

المشاريع العامة ،كما نتناول في هذا الفصل فكرة ترشيد اينفاق العام كسياسة اقتصادية إسالمية ،ومدإ
التطابق بين هذ السيباسة وبين سيباسة تخفي

اينفباق العام ،ومدإ تطابق فكرة ترشيد اينفاق العام في

االقتصاد ايسالمي مع فكرة ترشيد اينفاق العام في االقتصاد المعاصر ،ومدإ إمكانية االعتماد على
عملية ترشيد اينفاق العام في االقتصاد ايسالمي كأسباس لعالج متكامل لعجز الموازنة العامة ،من خالل

التعرف على مفهومها ومضمونها وأهم متطلباتهبا؛ والدواعي والمبررات التي تجعل الحكومات تفكر في
ترشيد إنفاقها وتتخذ في سبيل ذلك ايجراءات الالزمة ،والمبادئ التي تضمن عملية الترشيد في االنفاق

العام؛ بما يساهم في تالفي حدوث عجز في الموازنة العامة للدولة؛ أو في عالجه في حالة حدوثه ،ودراسة

مدإ انعكاس استخدام الموازنة العامة بوصفها أداة من أدوات ترشيد اينفاق العام على طرق وأساليب
إعدادها وتقسيماتها ،وبالتالي تحديد نوع الموازنة التي سوف تتمكن من الوفاء بالجزء األكبر من متطلبات
ترشيد اينفاق العام من وجهة النظر االسالمية؛ بما يساهم في عالج عجز الموازنة العامة للدولة.

وأخيرا ،وبعد دراسة مختلف جوانب البحث ،تم التوصل إلى مجموعة من النتائج ،وعلى أساسها تم

اقتراح جملة من االقتراحات العلمية والعملية ،تضمنتها خاتمة البحث.

ي

الفصل األول
مـاهيـ ـ ــة اإلنف ـ ـ ـ ــاق العـ ـ ــام
في االقتصاد االسالمي

تمهيد
لكل فرد في المجتمع حاجات ورغبات يسعى إلشباعها بشتى الوسائل المسخّرة والمتاحة ،وهذه الحاجاتّ

تمتاز بالتعدد ّوالتجدد من فرد آلخر ومن زمان إلى آخر ،واذا نظرنا إلى هذه الحاجات المتعددة نجد أن
بعضها ّيتعلق بالفرد نفسه ّوتسمى بالحاجات الخاصة ،واآلخر يتعلق بالمجتمع ككل وتسمى بالحاجات

العامة ،وهذهّاألخيرة تعد عمليةّإشباعها من وظائف الدولة؛ من خالل ما يسمى بالموازنة العامة باعتبارها

عنص ار من عناصرّالنظام الماليّ،وهي بذلكّتهدف إلى تحقيق ما يسعى النظام المالي لتحقيقه ؛حتى تتمكن
الدولة من ّالقيام بوظائفها العامة ّورعاية مصالح المجتمع ،مستخدمة في ذلك جانبيها من إيرادات عامة

ونفقات عامةّكوسائل وأدوات لتحقيق تلك األهدافّ .

ونحن بصدد دراسة الجانب األول من جوانبّالموازنة ّالعامة ،وهو جانب النفقات ّالعامة ّفي ّالنظامّ

المالي ّاالسالميّ ،حيث ّ يعتبر ّاالنفاق ّالعام ّانعكاسا ّلدور ّالدولة ّفي ّالمجتمعّ ،أل نه ّيعبر ّعن ّواجباتهاّ

امجهاّوأهدافهاّفيّشكلّنقديّ،ولهذاّفإنّمفهومّ ّونوعّوحجمّوصورةّاالنفاقّالعامّ،يرتبطّبتطورّ
ّّ
ّوأولوياتهاّوبر
الدولةّواألساسّالفكريّالذيّيقومّعليهّنظامهاّاالقتصاديّواالجتماعيّوالسياسيّ .

وقبلّالدخولّفيّدراسةّاالنفاقّالعامّفيّاالقتصادّاالسالمي؛ّيتعينّأنّنوضحّبعضّالمفاهيمّالمتعلقةّ

بالنفقة ّالعامة؛ ّمن ّحيث ّمفهومها ّوعناصرها ّوتقسيماتهاّ ،والحاجة ّالعامةّ ،وبالتالي ّالوصول ّإلى ّأهدافّ

االنفاقّالعامّوأثارهّفيّاالقتصادّاالسالميّ،وهوّماّسيتمّتناولهّفيّالمباحثّالتاليةّ :
 المبحثّاألولّ:ماهيةّاإلنفاقّالعامّفيّاالقتصادّاإلسالمـي ّ المبحثّالثانيّ:الحاجاتّالعامةّفيّالفكرّاالقتصاديّاالسالميّ . -المبحثّالثالثّ:أهدافّاإل نفاقّالعامّوآثارهّاالقتصاديةّواالجتماعيةّ ّ.
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المبحث األول
اإلنفاق العام في االقتصاد اإلسالمـي
ّوأولوياتها ّوبرامجهاّ
يعتبر ّاالنفاق ّالعام ّانعكاسا ّلدور ّالدولة ّفي ّالمجتمعّ ،أل نه ّيعبر ّعن ّواجباتها ّ

ّوّأهدافها ّفي ّشكل ّنقدي ّ ،ولهذا ّفان ّنوع ّوحجم ّوصورة ّاالنفاق ّالعام ّيرتبط ّبتطور ّالدولة ّواألساس ّالفكريّ
الذيّيقومّعليهّنظامهاّاالقتصاديّواالجتماعيّوالسياسيّ .

لذلكّ سيتمّتناولّمفهومّوطبيعةّوتقسيماتّالنفقاتّالعامةّفيّاالقتصادّاالسالمي؛ّومدىّاختالفهاّعنّ

مفهومّوطبيعةّالنفقاتّالعامةّفيّاالقتصادّالوضعيّ .

المطلب األول :مفهوم وطبيعة اإلنفـاق العـام في االقتصاد اإلسالمي
قبلّالتعرضّلمفهومّاإلنفاقّالعامّفيّالفكرّاإلسـالمي؛ّنتنـاولّمفهـومّوعناصـرّاإلنفـاقّالعـامّفـيّالفكـرّ

ولوّبشيءّمنّاإليجازّحتىّيسهلّلناّبيانّميزاتّالتعريفّفيّالفكرّاالسالميّ ّّّ.
ّ
االقتصاديّالوضعي؛ّ
الفرع األول :مفهوم اإلنفاق العام في االقتصاد الوضعي ّ

قبلّتناولّمفهومّاالنفاقّالعامّمنّالناحيةّاالصطالحيةّ،يجدرّبناّتوضيحّمعناهّمنّالناحيةّاللغويةّ ّّ.
أوال :المفهوم اللغوي لإلنفاق العام
ّأ .اإلنفاق"ّ :لغة ّمشتق ّمن ّفعل ّنفّق ّونّفّقّ ،وهو ّبمعنىّنفدّ ،فنيّ ،قلّّ ،ماتّ ،راجّ ،أخرج؛ ّفيقالّ:نفّقّ
المالّإذاّنفدّوفنيّ،ونفّقتّالدابةّإذاّماتتّ،ونفقتّالسلعةّإذاّراجتّورغبّفيها"ّ ّ1.

"ويتعدىّفعلّنفقّبالهمزةّفيقالّ:أنفّقّواالسمّمنهّالنفقةّ،وجمعهاّنفاقّونفقاتّ،وأنفّقّالمالّإذاّّصرفهّ
وأنفـده"ّ،2وقيــلّ:إنّاإلنفــاقّهـوّبــذلّالمــالّونحــوهّفـيّوجــهّمــنّوجــوهّالخيـر ّ-والفقــرّواإلمــالقّ،3وفــيّ
التنزيلّالعزيزّ﴿ّ:قل لو أنمت متلكون خزائن رمحة ريب اإذا لأمسكمت خش ية الإنفاق واكن الانسان قتورا﴾ّ 4.

ّب .العام ّ:أماّمعنىّعامةّفهوّلفظّمشتقّمنّالفعلّعم؛ّعلىّوزنّاسمّالفاعل :ومعنىّالفعلّعمّشملّ،
تقولّعمّهمّاألمرّعموماّأيّكلهمّ،فالعامّهوّالشاملّوخالفّالخاصّ،والعامةّخالفّالخاصةّ5.

ّ1مجمعّاللغةّالعربيةّ،المعجم الوسيط ّّ.طّّ، 40القاهرة ّ:مكتبةّالشروقّالدوليةّ،4440- 5041 ّ،مادةّنفقّ،صّ . 204
ّ2ابنّمنظورّ،لسان الع ربّ.بيروتّ:د ارّصادرّ ّّ.764ّ- 713 /54 ، 5224ّ،
 ّ3المعجمّالوسيطّ،مرجعّسابقّ،مادةّنفقّ،انفاقّ،صّّ . 204
ّ4سورةّاإلسراءّ،اآليةّ رقمّ(ّ ّّ.)544

 ّ5المعجمّالوسيطّ،مرجعّسابقّ،مادةّعمّ،صّّ . 642
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ثانيا :المفهوم االصطالحي لإلنفاق العام في إطار الفكر االقتصادي الوضعيّ :
رغم ّتعدد ّتعريفات ّالنفقة ّالعامة ّووجود ّبعض ّاالختالفات ّفيما ّبينهاّ ،إال ّأن ّاألطر ّالعامة ّلهذهّ

التعريفاتّتكادّتكونّمتقاربةّ،لذلكّسنتناولّأهمّهذهّالتعريفاتّوعلىّضوئهاّسيتمّتحديدّأهمّالشروطّالتيّ

يتعينّتوافرها؛ّلكيّتكتسبّالنفقةّصفةّالنفقةّالعامةّ:

تعرفّالنفقةّالعامةّبأنهاّمبلغّنقديّيقومّبإنفاقهّشخصّعامّبقصدّتحقيقّمنفعةّعامة"ّ 1.
ّأّ " .

ّب .وأيضا " :بأنهاّعبارةّعنّكمّقابلّللتقويمّالنقدي ّ ،يأمرّبإنفاقهّشخصّمنّأشخاصّالقانونّالعامّوذلكّ
إشباعاّلحاجةّعامة"ّ 2.

ّج .وتمّ ّتعريفهاّأيضاّبأنها"ّ:عبارةّعنّمبلغّمنّالنقودّيخرجّمنّخزانةّالدولةّبواسطةّإدارتها ومؤسساتهاّ
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وهيئاتهاّوو ازراتهاّالمختلفةّإلشباعّحاجةّعامة".

مماّسبقّيمكنّاستنتاجّالتعريفّالتاليّللنفقةّالعامةّحسبّاالقتصادّالوضعيّ:

ّ

"النفقـة العامـة هـي مبلـغ نقدي يقوم بإنفاقـه شخص عـام بهدف تحقيـق نفـع عـام".
ثالثا :خصائص اإلنفاق العام في االقتصـاد الوضعي
ومنّخاللّهذاّالتعريفّيمكنّأنّنستنتجّأنّهناكّثالثـةّعناصـرّرئيسـيةّيجـبّأنّتتـوفّرّفـيّالنفقـة ّ-

حسبّالفكرّاالقتصاديّالوضعي  ّ-حتىّيمكنّالقولّعليهاّأنهاّنفقةّعامة؛ّهذهّالعناصرّهيّ ّ:

ّأ .النفقةّالعامةّمبلغّنقدي " :يرىّكثيرونّأنّالحاالتّالتيّيأخذّفيهاّاإلنفاقّالحكوميّشكالّغيرّنقدي؛ّ
كانّمرتبطاّبمرحلةّزمنيةّتمّتجاوزهاّمعّالتطورّفيّالفكرّاالجتماعيّواإلنساني"ّ،4ومعّتطورّالنشاطّ

االقتصادي ّومع ّتطور ّالدولة ّوتعدد ّمؤسساتها ّوزيادة ّحاجة ّاألفرادّ ،أصبحت ّالنفقة ّتقدم ّعلى ّشكلّ
نقديّبدالّمنّالشكلّالعينيّ،وذلكّلماّتمكنهّالنفقاتّالنقديةّمنّتسهيلّالعملّللسلطةّوذلكّمنّأجلّ

الرقابةّ،وذلكّلماّفيهّمنّصعوباتّعندماّتقدمّعلىّشكلّعينيّ .

ّب .صدورّالنفقةّمنّالدولةّأوّأحدّتنظيماتها :لكي تعد النفقة عامة يشترط أن يكون اآلمر بها شخص معنويّ
عام ،فالطبيعة القانونية لآلمر باإلنفاق عنصر أساسي في تحديد ما إذا كانت هذه النفقةّعامة أو خاصة،

والمقصود بالشخص المعنوي العام ذلك الشخص الذي ينظم قواعد ّالقانون العام ّّوعالقاته بغيره من

ّ1سوزيّعدليّناشدّ،المالية العامة ّ،بيروت ّ:منشوراتّالحلبيّ، 4447ّ،ص ّ . 43

ّ2حامدّعبدّالمجيدّدرازّ،مبادئ المالية العامةّ،عمانّ:د ارّصفاءّللنشرّ،5222ّ،ص. 785
 ّ3طارقّالحاجّ،المالية العامة ّ،عمان ّ:دارّالصفاءّللنشرّوالتوزيعّ،5222 ّ،ص. 544

ّ4عاطفّوليمّاندراوس ّ،االقتصاد المالي العامّّفيّ ظل التحوالت االقتصادية المعاصرة ّ.اإلسكندرية ّ:دارّالفكرّالجامعيّ، 4454ّ،ص ّ . 544
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األشخاص الطبيعيين والمعنويينّ،وقد استند الفكر المالي في سبيل تحديد طبيعة هذا اإلنفاق الىّمعيارين

أحدهما قانونيّوالثاني وظيفي:

 )5المعيــار القانونـي :ويستندّ هذاّالمعيار ّ علىّالطبيعةّّالقانونيةّلشخصّالقائمّباإلنفاقّ ،فإذاّكانّمنّ
أشخاصّالقانونّالعامّفإنّالنفقةّتعدّعامةّأياّكانّالغرضّمنهاّ،أماّإذاّكانّمنّأشخاصّالقانونّ

الخاصّفإنّالنفقةّتعدّخاصةّحتىّإذاّكانّالغرضّمنهاّتحقيقّنفعّعامّ،مثالّذلكّ:إذاّقامّشخصّ
ببناءّمستشفىّأوّمدرسةّ،وتبعّذلكّالتبرعّبهاّأوّإهداؤهاّللدولةّ،فبالرغمّمنّكونّالهدفّهوّتحقيقّ

نفعّعامّ،إالّأنّاإلنفاقّقدّصدرّمنّشخصّخاصّ،وبالتاليّالّيعدّاإلنفاقّهناّإنفاقاّعاماّ ّ.

 )4المعيار الوظيفي :ويستندّهذا ّالمعيار ّعلى ّالطبيعة ّالوظيفية ّواالقتصادية ّللشخص ّالقائم ّباإلنفاقّ،
وليس ّعلىّالطبيعة ّالقانونية ّلهّ ،وبناءّعلى ّذلك ّفال ّتعتبر ّجميع ّالنفقات ّالعامة ّالتيّتصدر ّعنّ

األشخاصّالعامةّنفقاتّعامةّ،بلّيعدّكذلكّفقطّتلكّالتيّتقومّبهاّالدولةّبموجبّسلطتهاّاآلم رةّ

وسيادتهاّعلىّإقليمها ّ ،أماّالنفقاتّالتيّتقومّبهاّالدولةّأوّاألشخاصّالعامة؛ ّوتماثلّنفقاتّاألفرادّ
فإنها ّتعتبر ّنفقة ّخاصةّ ،وعلى ّالعكس ّمن ّذلكّتعتبر ّالنفقات ّالتي ّيقومّبها ّاألشخاص ّالخاصة؛ّ

الذين ّ فوضتهم ّالدولة ّفي ّاستخدام ّسلطتها ّاآلمرة ّنفقات ّعامة ّ ،بشرط ّأن ّتكون ّهذه ّالنفقات ّالعامةّ
نتيجةّاستخدامّسلطتهاّالسياديةّ ّ1.

ّج .أنّيكونّالهدفّمنّالنفقةّتحقيقّمنفعةّعامة :ويعدّهذاّالعنصرّمتمماّللعنصرينّالسابقينّ،فبدونهّلنّ
تكونّالنفقةّعامةّولوّكانتّصادرةّمنّأحدّأشخاصّالقانونّ،فالهدفّمنّالنفقةّالعامةّهوّتحقيقّالنفعّ

العامّللمجتمعّويحققّمصالحه"ّ،ولقدّحاولّالمفكرونّاالقتصاديونّالتوصلّإلىّمعيارّيمكنّمنّخاللهّ

قياسّالمنفعةّالعامةّ ،إال ّ أنّمحاوالتهمّلمّتتوصلّإلىّمعيارّدقيقّلقياسّهذهّالمنفعةّ،لذلكّتركواّذلكّ

األمرّإلىّا لسلطاتّالسياسيةّأوّالسلطاتّالتشريعيةّفيّالدولّذاتّالنظمّالبرلمانيةّ،والتيّأصبحتّلهاّ

الكلمةّاألخيرةّفيّهذاّالشأن"ّ ّ2.

ّ1سوزيّعدليّناشدّ،المرجعّالسابقّ،صّ. 74

ّ2محمدّعليّلطفي ّ،اقتصاديات المالية العامة ّ،القاهرةّ:مكتبةّعينّشم س 5284ّ،مّ،5044/ص. 54
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الفرع الثانيّ:مفهــــــوم وخصائص اإلنفـــاق العـــام فـــي االقتصــــــــاد اإلسالمــــي.
يمكـنّتوضــيحّمفهــومّوخصـائصّاالنفــاقّالعــامّفـيّالفكــرّاالقتصــاديّاإلسـالميّووجــهّاالخــتالفّبينــهّ

وبينّمفهومهّفيّالفكرّاالقتصاديّالوضعيّ،فيّالعناصرّالتاليةّ:
أوال :مفهوم النفقة العامةّفي الفكر االقتصاديّاإلسالمي:

إنّمصـطلحّ"النفقـة"ّعنـدّالفقهــاءّفـيّالفكـرّاالقتصـاديّاإلسـالميّ،الم ـرادّبـهّ:اإلدرارّعلـىّالشـيءّبمــاّ

يقومّبقاؤهّ،وقيل ّ:هيّماّيتوقفّعليهّبقاءّالشيءّمنّالمأكولّوالملبـوسّوالسـكنىّ،وأمـاّمصـطلحّاإلنفـاقّأوّ

"النفقــاتّالعامــة"ّ ال ــدارجّاســتعمالهاّف ــيّالعصــرّالح ــديثّ،فهــيّغي ــرّمعروفــةّعن ــدّالفقهــاءّبه ــذهّالتســميةّ،أم ــاّ
مفهومهاّأوّمدلولهاّفإنهّأصيلّعندهمّ،وقدّكانّيستخدمّلفظيّالمصارفّأوّالخرجّللتعبيرّعنهّ 1.

ّوفيّظلّالنظامّالماليّاإلسالميّوتطبيقاتـهّ،فـإنّالتعريـفّالسـابقّللنفقـةّالعامـةّالّيتوافـقّمـعّمفهومهـاّ
ف ــيّه ــذاّالنظـ ــامّ،ولع ــلّأوض ــحّمـ ــنّح ــدّدّعناصـ ــرّالنفق ــةّالعام ــةّفـ ــيّالفك ــرّاالسـ ــالميّاالم ــامّأبــــو الحســــن

المــاوردي ّفـيّكتابــهّالمـاليّ"األحكــامّالسـلطانية"ّإذّيقــول"ّ:وكللحق لجقوصللهقيفلمصاق قملس لني قهو لق قص ل ق للجق
عقل قيتللملقهو لني ،ق صللا هقيفللمجق قص للمقيف لنيإقملخ لنيصنيق بقت لنيإلقمللاقيتللملقهو لني قأ ل هخيقتللملقملللاق للم ق وق ق للمل،قألنقمل لنيق
يف لنيإق بقع لني قهو للق

ق وقتللملقمل للاق ب للاب لقصارلللقيت للملقهو لني قص لنيإقعقت للا"ّ،2وم ــنّهــذاّال ــنصّتب ــينّأنّتحقي ــقّ

المصـالحّالعامـةّحـقّواجـبّعلـىّبيــتّالمـالّ،فـإذاّوجهـتّاألمـوالّالعامــةّإلـىّتحقيـقّهـذهّالمصـالحّبواســطةّ
عمالّالدولةّكانتّهذهّاألموالّنفقاتّعامةّ 3.

فالنفقةّالعامةّفيّالفكرّالماليّاالسالميّاذاّتتكونّمنّالعناصرّالتالية:
ّأ .استخدام مالّ:الّيشترطّالفكرّالماليّاإلسالمـيّالصفة النقديـة ّفيّالنفقةّالعامة؛ّوانماّيكفيّاستخدامّ

نوعّمنّأنواعّالمالّفيّاإلسالم ؛ّأياّكانّذلكّالمالّمادامتّلهّمنفعـةّمباحةّشرعاّ،وقدّوجدّفيّالفكرّ

المالي ّاإلسالمي ّنفقات ّ تتم ّفي ّصورة ّنقدية ّوأخرى ّفي ّصورة ّعينيةّ ،وبالتالي ّيمكن ّأن ّتكون ّالنفقةّ
العامةّأيضاّفيّ شكل عيني ّ،حسبّطبيعةّاإليرادّالذيّتعتمدّعليهّالنفقة؛ّ"فبعضهاّتسمحّبالتحصيلّ

ّ1نزيهّحمادّ،معجم المصطلح ــات االقتصادي ــة في ل غة الفقهـاءّ،الرياض ّ:الد ارّالعالميةّللكتابّاالسالم ي ّ5051ّ،هّ،ص . 339
 ّهوّاإلمامّالعالمة ّ،أقضىّالقضاةّ،أب وّالحسنّعليّبنّمحمدّبنّحبيبّالبصريّالماوردي ّالشافعيّ،صاحبّالتصانيفّ 014ّ- 760 (ّ،هّ- ّ 234 ّ/
5418م) (ّ،أبيّعبدّهللاّالذهبيّ،سير أعالم النبالءّ.الرياضّ:بيتّاألفكارّالدوليةّ،4440ّ،صّ.) 4877

 ّ2أبوّالحسنّالماوردي ّ،األحكام السلطانية والواليات الدينيةّ.تحقيقّأحمدّمباركّالبغداديّ،الكويت ّ:مكتبةّدارّابنّقتيبة5282ّ،مّ،صّ ّ . 438

ّ3حسنّصاد قّحسن "ّ،اإلنفاقّوضوابطهّف يّاالقتصادّاالسالمي" ّ،منّكتاب ّ:السياسة االقتصاد ية ف ي إطار النظام اإلسالمي (ّ.وقائعّندوةّ ّ76حولّ:
السياسةّاالقتصاديةّف يّاإلسالمّ،التيّعقدتّفيّسطيفّبالجزائرّفيّا لفترةّ42ّ:شوال ّ46-ذ وّالقعد ةّ5055هّ44- 50 ّ/مايّ 5225م)ّجدة ّ:البنكّ
اإلسالميّللتنميةّ،المعهدّاالسالميّللبحوثّوالتدريبّ، 5223ّ،صّ ّ . 151

ق والمالّفيّاإلسالمّهوّكلّماّلهّمنفعةّمباحةّشرعاّمنّأرضّوعقارّوثمارّوحيوانّونقودّ،وغيرّذلك"ّّ ّّّّّّ .
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العينيّ،ومثالهاّ:زكاةّالزروعّواألنعامّوخراجّاألرضّوبعضّإيراداتّالعشورّ،وبعضهاّيتمّتحصيلهّنقداّ

كزكاة ّ النقدين ّوبعض ّإيرادات ّالعشورّ ،والبعض ّاآلخر ّيمكن ّفيه ّالتحصيل ّالنقدي ّوالعيني ّمثلّ

الجزية"ّ ،1وبذلك ّتلتقي ّالنفقة ّالعامة ّ في ّالفكر ّالمالي ّاإلسالمي ّفي ّصفتها ّالنقدية ّمع ّمفهوم ّالنفقةّ

العامة ّفي ّالفكر ّالمالي ّالمعاصرّ ،وتتميز ّعنهّباعتبار ّاإلنفاق ّالعيني ّجزءا ّمن ّالنفقة ّالعامةّ ،األمرّ

الذيّيعطيهّصفةّالمرونةّفيّاستخدامّالمالّالعامّفيّالمصالحّالعامة؛ّ بماّيتالءمّمعّقدراتّبيتّالمالّ

وطاقاتهّومصالحّاالفرادّالمستحقينّأوّالممولينّ ّّ.

ّب .أن يكون هذا المال خارجا من أيدي العمال المسلمين ّ :أيّالذين ّلهم ّحق ّالتصرف ّفي ّالمال ّالعامّ

بإذنّجماعةّالمسلمينّ،وهمّاإلمامّونوابهّ،فالّيكفيّأنّيستخدمّالمالّفيّاشباعّحاجةّعامةّلكيّيكونّ
نفقةّعامةّ ،بلّالبدّأنّيكونّذلكّبواسطةّاالمامّأوّمنّينوبّعنهّفيّذلكّ ،والّيشترطّفيّالنائبّعنّ

اإلمامّأنّيكونّموظفاّعاماّبلّيكفيّأ نّيكونّمأذوناّلهّفيّذلكّمنّقبلّاإلمامّ،فماّينفقه ّالمسلمونّ
2

منّزكاةّأموالهمّالباطنةّنفقاتّعامةّألنّاإلمامّفوضّذلكّإليهم...

ويؤكدّذلكّالمـــــاورديّبقوله"ّ:ولتسقل هيلقهلسلااني قظرلمق قكلنيملقهولني قهل،لنيأا،قو إينييلاق لجقيلاتمهلقكني لاقمل لا،ق

الق نقب،ذهلنيق إينيبقهألمل ه قأ عنيقصتق،ق نيقملل لقوبرل نق يمبق لنيقع ظلنيقهللل"ّ،3وبالتـاليّفـإنّهنـاكّ"مبـدأّهامـاّسـنهّ

التشريعّاإلسالميّ،هوّاإلنفاقّالمباشرّمنّاألفرادّدونّتـدخلّولـيّاألمـرّودخـولّهـذاّالمـالّالمنفـقّفـيّ

بيـتّالمــال؛ّوقـدّيحــدثّهـذاّبالنســبةّلـبعضّأن ـواعّالزكـاة"ّ،4وهــذاّاإلنفـاقّالــذيّيتماشـىّوأحكــامّالتشــريعّ

الماليّاإلسالميّيساعدّاإلنفاقّالعامّعلىّأداءّمهامهّ ّ.

ّج .أن يكون هذا المال من حقوق بيت المال (أي من األموال العامة)ّ :أي ّأن ّمصدر ّالنفقة ّيجب ّأنّ

يكونّمنّاألموالّالعامةّحتىّتتصفّالنفقةّبالعموميةّ،أيّأنّمصدرّالنفقةّهناّبيتّالمال؛ّبمعنىّأنّ
يكون ّالمال ّمضافا ّإلى ّحقوق ّبيت ّالمالّ ،فحقوق ّبيت ّالمال ّفي ّاإلسالم ّهي ّاألموال ّالعامةّ،

فاإليرادات ّالضريبية ّوايرادات ّالمسلمين ّإ نما ّيستحقها ّالجميع ّفي ّاألصل ّوتقسم ّبينهم ّطبقا ّلقواعدّ

 ّ 1السيدّعطيةّعبدّالواحد  ،م بـادئ واقتصـاديات المال ية العامة ،النفقات العامة ،اإليرادات العامة ،الموازنة العامة ،دراسة مقارنة بالفكر اإل سـالمي.
القاهرةّ:دارّالنهضةّالعربية ، 4444/5045 ّ،صّ ّّّّّّ. 381
 ّاتف قّالفقهاءّعلىّتقسيمّاألموالّالزكويةّ إلىّأموالّباطنةّوأموالّظاهرةّ،ويقصدّباألموالّالظاهرة  ّ:األموالّالتيّالّيمكنّإخفاؤهاّويمكنّلغيرّّمالكهاّ
معرفتهاّواحصاؤهاّ،مثلّالزروعّوالثمارّوالمواشيّ،أماّاألموالّالباطنةّ:فتشملّاألموالّالتيّيمكنّإخفاؤهاّمثلّالذهبّوعروضّالتجارةّ،وتفصيلّذلكّ
فيّكتابّ:يوسفّالق رضاوي ّ،فقه الزكاة .جّ،45طّ، 44بيروتّ:مؤسسةّالرسالةّ،5237ّ،صّصّ ّ ّّّّّّ).516- 511

ّ2حسنّصادقّحسن ّ،مرجعّسابقّ،صّّ . 151
ّ3الماوردي ّ،مرجعّسابقّ ،صّ ّ ّّّّ.501

ّ4عوفّمحم ودّالكفراويّ،النظام المالي اإلسالم ي – دراسة مقارنةّ،طّ،4مؤسسةّالثقافةّالجامعية ّ،ّ4447ّ،صّّ . 471



ّ"عرفهاّ الماورديّبأنها "ّ:كلّماّيستحقهّالمسلمونّولمّيتعينّمالكهّمنهمّفهوّمنّحقوقّبيتّالمال" ّ،الماورديّ،مرجعّسابقّ،صّ ّّّّ. 433
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الشريعةّ"ص نيقأل اق القولاق قهذهقهوني ق ج "ّ،1فإذاّأ نفقّعمالّالمسلمينّهذهّاألموالّفيّإشباعّالحاجاتّ

العامة ّفإنما ّتكون ّنفقات ّعامة ّ ،أما ّإذا ّلم ّيستخدموها ّفي ّذلك ّبأن ّأنفق ّاإلمام ّأو ّنائبه ّمن ّمالهّ

الخالصّعلىّبناءّمستشفىّأوّجامعة؛ّمثالّالّتدخلّفيّنطاقّاالنفاقّالعامّشأنهاّشأنّماّينفقهّاألفرادّ

العاديونّ 2.

ّد .أن ينفق هذا المال في تحقيق مصالح المسلمينّ :أي صفة ّالعمومية ّالتي ّيسبغها ّالفكر ّالماليّ
االسالمي ّعلى ّالنفقة ّإذا ّاستهدفت ّالنفع ّالعام ّوالمصلحة ّالعامة؛ ّويمكن ّالقول ّبأن ّالنظام ّالماليّ

اإلسالميّالّيختلفّعنّالنظامّالماليّالوضعي؛ّمنّحيثّالهدفّالذيّيرميّإليهّاإلنفاقّالعام؛ّوهوّ
اشباع حاجة عامةّ ،إال ّفيما ّيخالف ّأحكام ّالشريعة ّاإلسالمية ّ ّ ّمن ّوجود ّبعض ّالحاجات ّالتي ّقدّ
تعتبرّعامةّفيّبعضّالمجتمعاتّ،ومحرمةّفيّالشريعةّاإلسالميةّ،مثلّصناعةّالخمورّ،3..أوّحينّ

تكونّالنفقةّالعامةّذاتّنفعّخاص؛ّوفيّهذاّيقولّاإلمامّابن تيمية "ّ:القجي قلإلملنيمق نقبعطيق اه؛ق ملنيق
القب تاجقهل ىق قظي اقملاقامهيمقيت نيق وقمل دملق وقحن ق لك،قصخالقعاق نقبعطتاقألصحقمل يعمقحم مملمق

مل اّ ّ،4"..وقولّالماوردي "ّ:ه هقكنيظملقيفقمقهالملنيمقالق ع دقمبسقامقعق قهو ق

قوكنينقهوقس دقهبنيقظيعقهوعطيق

تنييفتا،قكنيظملقيفالهتلقملاق ملنيلا"ّ،5وقدّكانّخامسّالخلفاءّالراشدين ّعمرّبنّعبدّالعزيزّيعطيّالفقهاءّ

من ّالمال ّالعامّ ،ويعطي ّعفيف ّالشعراء ّمن ّماله ّالخاص ؛ ّألن ّالفقهاء ّيعود ّنفعهم ّعلى ّاألمةّ،
فإعطاؤهمّسدّلحاجةّعامةّ،أماّالشعراءّفعطاؤهمّنفعّخاصّلهمّ،وليسّللمسلمينّ،فخرجّمنّالحاجاتّ

العامة ّ 6.

فالمصــلحةّأوّالحاجــةّالعامــةّفــيّالفكــرّاالقتصــاديّاإلس ــالميّيــتمّتحديــدهاّواعتبارهــاّمــنّقبــلّالش ــريعةّ
اإلسـالمية؛ّفكــلّمـاّوافقــتّعليـهّالشــريعةّوأباحتـه ّ،يعــدّمــنّقبيـلّالمصــلحةّالتـيّيجــوزّدفـعّالمــالّالعــامّ
فيهاّ،وكلّماّحرمتهّولمّتوافقّعليهّالّيجوزّدفعّالمالّفيه؛ّحتىّولوّكانّعلىّمستوىّالمالّالخاصّ،

وماّسكتتّعنهّالشريعةّفيتركّلألفرادّالخيارّفيهّعلىّأنّتراعىّالقواعدّوالضوابطّالشرعيةّفيّاالختيارّ
واالستعمالّبحيثّالّيكونّفيهّضررّعامّعلىّالمسلمينّ .

 ّ1أبوّيوسفّيعق وبّبنّابراهيمّ،الخراجّ.بيروتّ:دارّالمع رفةّللطباعةّوالنشر5722ّ،هـ 5232-مّ،صّّ ّّّّ .06
ّ2حسنّصادقّحسن ّ،مرجعّسابقّ،صّصّ ّ ّّّّ .156- 151

 ّ3عوفّمحم ودّالكفراويّ،النظامّالماليّاإلسالم ي –ّدراسةّمقارنة ،مرجعّسابقّ،صّّ . 471
 ّ هوّأحمدّبنّعبدّالحليمّبن ّعبدّ السالم ّبنّعبد ّهللاّبنّأبيّالقاسمّبن ّمحمدّابنّتيميةّ،تقيّالدينّأبوّالعباسّالنميريّولقبهّ«شيخّاإلسالم »ّ،عالمّ
حنبليّولدّيومّاالثنين ّّ54ربيعّاألول ّ665هـ ّفيّحرانّ،وت وفيّسنةّ 348ه .

ّ4ابنّتيمية ّ،السيا س ـ ـــة الشرعي ـ ـــة في إصالح الراعي والرعية ّ.بيروتّ:دارّالفكرّ، 4445/5044ّ،صّّ ّ.64
 ّ5الماورديّ،مرجعّسابقّ،صّصّ ّ . 560- 567

ّ6سـيدّحســنّعبــدّهللا "ّ،الحجـمّاألمثــلّللنفقــاتّالعامـةّ،دراســةّمقارنــةّبالن ظـامّالمــاليّاالســالمي"ّ،مجلـة كل يــة الدراســات االسـالمية والعرب يــةّ،العــددّّ،74ذوّ
القعدةّ5046هـّ،ديسمبرّ4441ﻡّ،دبيّ،دولةّاإلماراتّالعربيةّالمتحدةّ،صّّ .446
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ّومماّسبقّيمكنّاالعتمادّعلىّالتعريفّالتاليّللنفقةّالعامةّفيّاالقتصادّاإلسالميّ ّّ:
"ّالنفقـة العامـة هـي جزء مـن المـال يمكـن أن يكـون نق ديـا أو عينيـا ،تقوم الدولـة أو مـن ينوب
1

عنهـا؛ بإخراجـه قصـد تحقيـق نفـع عـام حقيقـي".

وهنــاّيشــملّه ــذاّالتعريــفّتوســيعاّلمج ــالّاإلنفــاقّالعــام؛ّليض ــمّاإلنفــاقّالعــامّغي ــرّالنقــديّأيّاإلنف ــاقّ

العينيّ،ويؤكدّعلىّضرورةّإشباعّحاجةّعامةّحقيقيةّوليستّوهميةّ ّ2.
ثانياّ:خصائص اإلنفاق العام في االقتصـاد اإلسالمـيّ :

ومماّسبقّيمكنّاستخراجّالخصائصّالتاليةّلإلنفاقّالعـامّفيّاالقتصادّاإلسالميّ :
ّأ .الكم النقدي أو القابل للتقويمّ:اإلسالمّالّيشترطّالنقديةّفيّالنفقاتّالعامةّوانماّتستخدمّالدولةّالصورةّ
التي ّتراها ّمحققة ّلفائدة ّالمجتمعّ ،حيثّأنّهناك ّبعضّالنفقات ّيشترط ّفيها ّالشرع ّأنّتصرف ّبشكلّ

اّالستخدامّالنقودّالورقيةّالمعرضةّلالختاللّفيّقيمتهاّبفعلّالتضخمّ .
ّ
عينيّ،ونظر

ّب .إخراجها من الذمة المالية للدولة (أي من األموال العامة)ّ :والمقصود ّبذلك ّأنّيقومّبها ّشخص ّعامّ
كالدولةّ ،رئيس ّالدولةّأو ّنوابه ّمن ّاألئمةّ يطبقون ّقواعد ّالشرع ّالكلية ّفي ّاإلنفاقّ ،والّيخشون ّفي ّهللاّ

لومةّالئمّ،وسندهمّالشرعيّتحقيقّالمصلحةّالعامةّللرعيةّ،وهمّيقررونّاإلنفاقّطبقاّلمصارفهّالشرعيةّ

فيّالقرآنّدونّتقصيرّأوّتجاوزّ،كقاعدةّ درءّالمفاسدّمقدمّعلىّجلبّالمصالحّ،وقاعدةّالتصرفّعلىّ
3

الرعيةّمنوطّبالمصلحةّ،وغيرهاّمنّالقواعدّالتيّالّيترتبّعلىّأعمالهاّمخالفةّلنصّشرعي".

ّج .تحقيق المنفعة العامة ّ:أنّتهدفّالنفقاتّالعامةّإلىّسدّالحاجاتّالعامةّالتيّتعودّعلىّجميعّأبناءّ
المجتمع ّبالنفع ّالعام ّوأن ّال ّيساء ّاستخدامها ّللمصالح ّالشخصية"ّ ،والحاجات ّالعامة ّهي ّمصالحّ

المسلمينّوالتيّتتدرجّمنّالضرورياتّإلىّالحاجياتّإلىّالكمالياتّوفقاّلحدودّالشريعةّاإلسالميةّ،ومنّ

هناّيتبينّلناّأنّأحكامّاإلنفاقّالعامّإنماّيقصدّمنهاّتحقيقّمصالحّالناسّالعامةّ،فيّمجالهاّفيّمراعاةّ

األهمّفاألهمّمنّالحاجاتّوالمصالحّوفقاّألحكامّالشريعةّاإلسالميةّ،ألنّماّيجاوزّتلكّالحدودّالّيمثلّ
4

حاجةّمعتبرةّفيّنظرّالشريعةّاإلسالمية".

ّ 1صالحّصالحي ّ،المنهج التنموي البديل في االقتصاد اإل سـالمي  -دراسة للمفاهيم واألهداف واألولويات وتحليل لأل ركان والسياسات والمؤسسات ّ.
القاهرةّ:دارّالفجرّ،4446ّ،صّّ ّ. 147

ّّ2صالحّصالحيّ،مرجعّسابقّ،صّ ّ ّّ.147
ّّمثلّزكاةّالزرعّوالثمارّ ...

ّ3غازيّعناية ّ،أصـول ال مــال ية العـامة اإل سـالميةّ.بيروت ّ:دارّابنّحزمّ،5227/5050ّ،صّ ّ .12ّ- 18

ّ4حسينّراتبّيوسفّريانّ،عجز الموازنة وعالجه في الفقه اإلسالميّ.عمانّ:د ارّالنفائسّللنشرّوالتوزيعّ،5222/5052ّ،صّصّ . 507 ّ،504
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الفرع الثالث :طبيعــة النفقة العامة في الفكر المالي االسالمي:
إن ّل لفكر ّاالسالمي ّموقفا ّمتباينا ّمن ّموقف ّكل ّمن ّالفكر ّالماليّالتقليدي ّوالحديث ّمنّحيثّنظرتهّ

لطبيعةّالنفقةّالعامةّ،يعمقّويوسعّمنّ الدورّالوظيفيّللنفقةّالعامةّ،والّيعتبرهاّأداةّتحكيمّواستهالكّللثروةّ
والقيمّ،والّيحصرّدورهاّفيّناحيةّالحياديةّفقطّ،ويتبنىّلهاّدوراّأوسعّفيّعمليةّتوزيعّالثروةّوفيّالتأثير

فيّمجرياتّاألمورّاالقتصاديةّواالجتماعيةّ،بلّهيّأداةّللعمرانّوالتقدمّ .

وعليهّيمكنّأنّنحصرّ طبيعةّالنفقةّالعامةّفيّالفكرّالماليّاالسالميّفيّأمورّثالثةّ 1:
أوال :النفقة العامة وسيلة لزيادة الدخل القومي والثروة وأداة للعمران والتقدم:
النفقاتّالعامةّفـيّالفكـرّاإلسـالميّالمـاليّهـيّأداةّللعمـرانّووسـيلةّللتقـدمّ،ويسـبغّهـذاّالفكـرّااليجابيـةّ

فيّاآلراءّوحفزّ التقـدمّاالقتصـاديّواالجتمـاعيّعلـىّالـدورّالـوظيفيّللنفقـةّالعامـةّ،وهـوّينفـيّالصـفةّالسـلبيةّ
فـيّالتـأثيرّعلـىّالــدخلّواسـتهالكهّ،كمـاّيقـ ّـررّالفكـرّالمـاليّالتقليـديّوهــوّيفـيّبالـدورّفــيّإعـادةّتوزيـعّالثــروةّ

كماّيقررّالفكرّالماليّالحديثّ .

وعليهّفالفكرّالماليّاالسالميّيرىّأنّالنف قةّالعامةّتقومّبدورّأساسيّفيّتحقيقّتقدمّوتنميةّالمجتمعّ،

ورفعّمستوىّالمعيشة ّ،فهوّيراهاّسبباّمباشراّإلحداثّالرواجّاالقتصاديّبمـاّيتبعـهّمـنّزيـادةّفـيّالمعـامالتّ،
يتبعهاّزيادةّفيّاألرباحّوارتفاعّفـيّدخـلّاألفـراد ّ،تسـتطيعّالدولـةّأنّتقتطـعّمنـهّكميـةّأكبـرّتقـومّبإنفاقهـاّفـيّ

الدورةّالتالية ّ،وهكذاّتستمرّالعمليةّفيّحركةّصعوديةّيزيدّاإلنفاقّالعامّفيزيـدّمقـدارّالـرواجّ،ويرتفـعّمسـتوىّ
األرباحّوالدخولّوبالتاليّمسـتوىّالمعيشـةّ،ويزيـدّدخـلّالدولـةّوهكـذاّ،...وفـيّكـلّمـرةّتبتـد ّمـنّنقطـةّأكثـرّ
ارتفاعاّفيّمستوىّاالنفاقّالعامّوبالطبعّدونّأنّيؤديّذلكّإلىّالتضخمّ .

ولعـلّأفضــلّمــنّعبــرّعـنّذلــكّمــنّالمفكــرينّالمســلمينّالعالمـةّابــن خلــدون ؛ّالــذيّعقــدّفصــالّفــيّ

مقدمتــهّبعن ـوانّ"نقــصّالعطــاءّ(النفقــاتّالعامــة)ّنقــصّف ــيّالجبايــة"ّيقــولّفيــه"ّ:هلاولللمقوهل للقطنينقهلليقهل ل ق
هألعر لللقلقعل لني قومل للاقملل لنيدملقهلع ل لمهن،قص للا هقه للت اق(هكت ل )قهل للقطنينقهألملل ل ه ق وقهجل،نيبل لني ق وقصق للا قصق لللقبسل لمص نيق ق
ملسلنيإص نيقالحقق ت ئللذقمللنيقييبلااقهةنيوللتمقوهةنيملتلم،قواقل ملقظيق لنيهتلقةقلمقوهللقملعرلللقهل ل هد،قوظيقلنيهتلق كلللمقمللنيدملقل أ ل ه ق
مملاقأل ههل،قصتقللعقهلر لنيدق ت ئللذق قهألأل ه قو خللع قهألإيلني ق ققهوت لنيصم،قصتقلحققهخل لمهلقللذلكقألنقهخل لمهلقوهجل،نيبلمق لنيق
ر ل نقمل للاقهالعت لنيإقوهوع لنيملال -ق اقهالأللتل نيإ -قَوظ َي لني قهألأ ل ه قوأق للهقهل لنيوقلقي ه ،للاقوهألإي لني ،قووي لني ق لللكقعني ،للاق
عق ل قهلاولللمق -ألهن لني -ققك لنيقاق لنيقهلليقهل ل قهألعرلللق مقهألأ ل ه قكق لنيقو يفللق نيقوملنيدهت لنيق قهل للاتحقوهخلللملقصللانقك للا ق
واقلملقملسلنيإص نيقص يصلاإقمبلنيقيعلاهنيقمللاقهألأل ه ق نقبقاق لنيقملللحق للكقو ولاقمل لاقق،قو بخلنيقصنيولني ق لنيقهل قمللنيددقيل قهلمعتللمق
 ّ1حسنّصادقّحسنّ،مرجعّسابقّ،ص ّ158وماّبعدها ّ .
ّهوّ عبدّالرحمنّبنّمحمدّبنّخلدونّالحضرميّ،مؤرخّ ومؤسسّعلمّاالجتماعّ،ولدّسنةّّ 5774مّفيّتونسّ،وتوفيّفيّ5046مّفيّالقاهرة.
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وهل قطنينقمل لق لتاقومل اق لت لقصا هق  ،اقهل قطنينقع ا قصقا اقهلمعتمّ"ّّ 1.

ويقـررّاالمـامّأبــو يوســفّ  هـذاّالمعنــىّفـيّقولــهّ"ّ:صيمللنيقهل،لل ق قوهو ل تني قوهلرببلاه قهلللكق رل نق قدصقللمق
وهليلمه قوريههلنيقمللاقهألهنلنيإ،قصلنينقهل يقلمقعق ل قهلذهقكقلاقمللاقيتلملقهولني قالقر للحق هلحقهخللمهلقمللاق للكقوليخيقألنقملسللقامق
هلذهقعق ل قهإمل لنيمقتنييفللمق ملللمقع لنيمقجل تللعقهو للق

وه نيقباتحقهلخمإقملاق لكقعق قهخلمهل"ّ 2.

،ق صنيل يقللمقعقتللاقملللاقيتللملقهو لني قألنقعطللهقهألإ ل قملللاقهللذهقوولل ،ا،ق

ثانيا :النفقة العامة تعمق دور السياسة المالية في تحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية:
بمعنىّأنّالنفقةّالعامةّتخرجّمـنّدورّالسـلبيةّوالحياديـةّواألعمـالّالتقليديـة؛ّكـاألمنّوالـدفاعّوالعدالـةّ –

إلــىّدورّااليجابيــةّوالماليــةّف ــيّالتــدخلّكــأداةّتس ــتخدمهاّالسياســاتّالماليــةّف ــيّتحقيــقّاألهــدافّاالقتص ــاديةّ

واالجتماعيةّوالسياسيةّللدولةّ .

ويقررّأبوّيوسفقّمبدأّاستخدامّالنفقةّالعامةّفيّتحقيقّاألهدافّاالقتصاديةّبقولهّإلىّأميرّالمؤمنينّ

هـارونّالرشـيد"ّ:وإ بللملق نق ليملمقع لني قهخللمهلق هق لنيهلقال مقمللاق هللحقتلمهص لقصللذكموهقهلللقهنق قيالدهلللقههنلنيإهقعنيدبللمق
ااميللم،قو إ ل قكل لهملقري لنيملممل،قو هنلللق هقهأللتامص هقهللللق ق للكقهالهن لنيإقوه تيموه لنيققو صللماقهو لنيخيقصت لنيقع للم قهللذ قهالإ ل نق
هلغلنيملممل،قو هدق قتلمهص ل،ققكتلهقيللذلكق لتلكقصليملم قإصللالقمللاق هلحقهخللهقوهلسللال قب دلجقياب لاقو ملنيظتللاقمللاق هلحق لللك،ق
وبشلنيوإقصتللاقريللهق هللحق لللكقهل،قللاقملللاقلللاقيس لهملقوملعمصلمقوالقجيللمق بقظي للاقيللذلكقمل يعللمقوالقبللاصعقع لنيقيللاقملخ لممل،قصللا هق
هصت عل هقعق ل ق نق ق لللكقيفللال نيقو بلنيدملق قهخل لمهلق ملللم قريللمق قلكقهالهن لنيإ،قوصعقللملقهل يقللمقمللاقيتللملقهو لني ،قوالق لحق
هل يقمقعق ق هحقهل،قا،قصاهنلق نقبع موهقتهقملاق نق مي ه"ّ ّ3.

ّونفـسّالمعنـىّيقـررهّعلـىّبـنّأبـيّطالـبّ"كــرمّهللاّوجهـه"ّفـيّكتابـهّإلـىّاالشـترّالنخعـيّوالـيّمصــرّإذّ

يقــول..."ّ:ولللتراقظرللمعق قع لنيإملقهألإ ق يقللكقملللاقظر للمعق قهأللت البقهخل لمهل،قألنق لللكقالقبللاإعق القينيلع لنيإملقومل للاق

أقهقهخلمهلقيغهقع نيإملق مقينيل،قاقو هقكقهلع،نيد"ّ،4فهنـاّيرشـدّاإلمـامّعلـيّعاملـهّعلـىّمصـرّإلـىّأنّاستصـالحّ
األ ارضــيّبإقامــةّمســتلزماتّالبنيــةّاألساســيةّالالزمــةّللقط ــاعّالز ارعــيّمــنّشــأنهّأنّيــؤديّإلــىّزيــادةّإيـ ـراداتّ

ّّ1عبدّا لرحمـنّابنّخلدونّ،المقد مــة ّ.طبعـةّجديدةّومنقحةّ،بيروتّ:دارّ الفكرّللطبـاعةّوالنشرّ،4440ّ،صّّ . 422
 ّ القاضيّأبوّيوسفّهوّاإلمامّالمجتهدّ،العالمةّالمحدثّ ،قاضيّالقضاةّ،أبوّيوسفّيعقوب ّبنّابراهيم ّبنّحبيبّبنّحبيش557(ّ،ه ّ 584-ه) ّ،
وهوّمنّتالميذ أبوّحنيفةّالنعمان ّ( ّ،اإلمامّالذهبيّ،سيرّأعالمّالنبالء ّ،مرجعّسابقّ،صّّ . )0473
 ّ2البثوقّجمعّبثقّ،وهوّما ّقدّيحدثهّتيارّالماءّمنّتشققاتّينبثقّالماءّمنهاّالىّجوانبّالنهرّ،والمسنياتّجمعّمسنا ةّوهوّالسدّيبنىّفيّوجهّالماءّ،
والبريداتّفيّاصطالحهمّمفاتحّالماءّ،وهيّفارسيةّ،راجع ّ:أبوّيوسفّ،مرجعّسابقّ،صّ (ّ554فيّالتهميش)ّ . .

 ّ3أبوّيوسفّ،مرجعّسابقّ،صّ ّ . 542

 ّ4عبدّهللاّحاسنّالجابري "ّ،الفكرّاالقتصاديّعندّاإلمامّعل يّبنّأب يّطالبّرض يّهللاّعنهّمنّخاللّرسالتهّلواليهّعل ىّمصرّاألشترّالنخعيّ،دراسةّ
مقابلةّبالفكرّالماليّالحديث" ّ،مجلة جام عة أ م القرى لعلوم الشريعة والل غة العربية وآدابهاّ،الجزءّ ّ،53العددّّ، 70رجبّ5046هـ ّ،مكةّالمكرمة ّ:
معهدّالبحوثّالعلميةّواحياءّالتراثّاإلسالميّ،جامعةّأمّالقرىّ ،صّصّ ّ ّّّ.756- 751
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الخراجّ،وذلكّأهمّمنّفرضّالخراجّعليهاّفيّنظرهّ .
ويعنـيّهـذاّكلـهّتعـاظمّدورّاالنفـاقّالعـامّفــيّتحقيـقّاألهـدافّاالقتصـاديةّواالنتاجيـةّبوجـهّالخصــوصّ

والتـيّيترتـبّعلــىّتحقيقهـاّزيــادةّالعمـرانّوالث ـراءّوالتقـدمّاالقتصـاديّويعتبــرّهـدفّالضــمانّاالجتمـاعيّأبــرزّ
األغراضّاالجتماعيةّالذيّتمولهّالزكاةّوالّيقتصرّتحقيقهّبالنسبةّللمسلمينّفقطّوانماّلغيرّالمسلمينّأيضاّ ّ
ويمث ــلّالـ ــدورّالموسـ ــعّللنفقـ ــةّالعامـ ــةّفـ ــيّالفك ــرّالمـ ــاليّاالسـ ــالميّج ـ ـوازّإشـ ــباعّالحاجـ ــاتّواألغ ـ ـراضّ

االجتماعيـةّفـيّحالـةّعجـزّحصـائلّالزكـاةّ،باإلنفـاقّمـنّبنـودّإيـراداتّالخـراجّوالعشـورّوغيرهـاّمـنّالضـرائبّ

التيّيمكنّفرضهاّإلىّ جانبّالزكاةّ،بلّويذهبّالفكرّالماليّاالسالميّفيّهـذاّالخصـوصّإلـىّمـدىّأوسـعّ
بتقريرّمبدأّتخصيصّبعـضّااليـراداتّلنفقـاتّمعينـةّكالزكـاةّوالغنـائمّوالفـيءّوهـذاّمخـالفّلمـاّهـوّمقـررّفـيّ

الفكرّالماليّالوضعيّ،والذيّينكرّتطبيقّمثلّذلكّالمبدأ.
ثالثا :االحجام عن االنفاق إهالك للمجتمع:

إنّماّوضح هّابنّخلدونّمنّأنّنقصّاالنفاقّالعامّيعنيّنقـصّالعمـرانّوكسـادّاألسـواقّبعـضّمعنـىّ

اّلل َولَ تُلْ ُقو ْا بِأ َ ْي ِد ُ ْ
قولهّتعالى"ّ:وأَنفِ ُقو ْا ِِف َسبِي ِل ه ِ
ي"1.ق
اّلل ُ ُِي ُّب الْ ُم ْح ِس نِ َ
يُك ا ََل الَّته ْلُكَ ِة َوأَ ْح ِس ُن َو ْا ا هن ه َ
ِ

ِ

ولهـذاّفـإنّالقـرآنّ الكـريمّيـدعوّبكـلّالطـرقّإلـىّاإلنفـاقّفـيّالوقـتّالـذيّينهـىّفيـهّعـنّاكتنـازّاألمـوالّ،

ألنّاكتنازهاّإخراجّلهاّعنّدائرةّاإلنتاجّوانقاصّللحجـمّالكلـيّلإلنفـاقّ،وذلـكّيعنـيّانخفـاضّمسـتوىّالـدخلّ
الق ــوميّفـ ــيّالفت ـ ـرةّالتاليـ ــة ّ،بإض ــعافّمقـ ــدارّاألم ـ ـوالّالمكتن ـ ـزة؛ّواإلسـ ــالمّإذّي ــدعوّإلـ ــىّاإلنف ـ ـاقّوينه ـ ـىّعـ ــنّ

االكتنــازّ،وفــيّنفــسّالوقــتّينهــىّعــنّاإلس ـرافّ،فإنــهّيــدعوّإلــىّأنّيكــونّاإلنفــاقّبالقــدرّالمطلــوبّتحقيق ــاّ
للتنميةّاالقتصاديةّالمستمرةّودفعاّلمستوىّالمعيشةّوبعدّالمجتمعّعنّالهالكّ ّ.

ومنّذلكّتتضحّلناّالطبيعةّااليجابيةّلإلنفاقّالعامّوسعةّالدورّالوظيفيّلهذاّاإلنفاقّفيّالفكرّالمـاليّ

روة ّ،إذّتعتبرّالنفقةّالعامةّفيّهذاّالفكرّأداةّللعمرانّ
اإلسالميّمماّّيؤسسّلهّدورّأوسعّفيّعمليةّتوزيعّالث ّ

والتقدمّ،والشيءّالذيّيجعلهـاّتضـاعفّالـدخلّالقـوميّوالث ّـرّوة؛ّ باإلضـافةّإلـىّمضـاعفتهاّللـدورّالـذيّتقـومّبـهّ
السياسةّالماليةّفيّتحقيقّاألهدافّاالقتصاديةّواالجتماعيةّللدولةّاإلسالميةّّ،وبذلكّلنّيكـونّهنـاكّمجـالّ
لإلحجامّعنّاإلنفاقّالعامّالذيّيعنيّهالكّالجماعةّ،ومنّثمّيتأكدّلناّالدورّاإليجابيّالبارزّلطبيعةّاالنفاقّ

العامّفيّإرساءّاالستقرارّاالقتصاديّواالجتماعي؛ّواقامةّالعدلّوالمصلحةّمناطّالشريعةّاإلسالميةّ .

ّ1سورةّالبقرةّ،اآليةّرقمّ( ّ .)521
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المطلب الثاني :تقسيمـات النفقـات العـامة في االقتصاد اإلسالمي
تتعددّأوجهّانخـراطّالحكومـةّومؤسسـاتهاّفـيّكافـةّمنـاحيّاألنشـطةّاالقتصـاديةّواالجتماعيـةّوالسياسـية؛ّ

بشـكلّيتوقــعّمعــهّأنّت تعــددّأن ـواعّوأنمـاطّاإلنفــاقّالعــامّالمصــاحبّلتلــكّاألنشـطةّ،وثمــةّمعــاييرّعــدةّلتقســيمّ

اإلنفاقّالعامّأهمهاّ:

الفرع األول :تقسيم النفقات العامة في الفكر االقتصـادي الوضعـي:
حاولّ االقتصاديونّتقسيمّالنفقاتّالعامةّوتمييزهاّعنّبعضهاّالبعضّوذلكّاستناداّإلىّمعاييرّمتعددةّ

وكثي ـرةّ،ستقتصــرّهــذهّالد ارس ــةّعلــىّذكــرّأه ــمّالتقســيماتّدونّالخــوضّكثي ـراّف ــيّالتفاصــيلّالخاصــةّبم ازي ــاّ

وعيوبّكلّنوعّ :

أوال :تقسيم النفقات من حيث انتظامها ودوريتها :تنقسمّالنفقاتّالعامةّمنّحيثّدوريتهاّإلىّقسمينّ:
ّأ .نفقات عادية ّ:هيّتلكّالنفقاتّالتيّتتصفّبالدوريةّوالتكرارّكلّعامّ،بمعنىّأ نهّيمكنّأنّتتغيرّ
قيمتهاّسواءّبالنقصانّأوّبالزيادةّوذلكّمنّسنةّإلىّأخرى.

ّب .نفقات غير عادية :هيّتلكّالنفقاتّالتيّلمّيكنّحدوثهاّمنتظراّ،بمعنىّأنهاّنفقاتّاستثنائيةّوالّ
تتكرر ّسنوياّ ،كالمصروفات ّعلى ّالحروب ّوعلى ّإعانات ّالمنكوبين ّفي ّحوادث ّالزالزلّ ،..ومعّ

ذلكّفإنهّومعّاستمرارّهذهّالظروفّغيرّالمنتظرةّواالستثنائيةّالتيّتستدعيّالقيامّبنفقاتّغيرّ

عاديةّمدةّطويلةّ،فإنّهذهّالنفقاتّتدخلّفيّنطاقّالنفقاتّالعاديةّ .

ثانيا :تقسيم النفقات حسب أغراضها :استناداّإلىّهذاّالمعيارّيمكنّتصنيفّالنفقةّالعامةّإلىّ 1:
ّأ .النفقات الحكومية اإلدارية :تتضمنّكافةّالنفقاتّالحكوميةّالضروريةّإلدارةّوتشغيلّكلّالمرافقّ

الحكومية؛ ّمنّدفاعّوأمنّوعدالةّوالتمثيلّالدبلوماسيّ ،وكلّالمرافقّاالقتصاديةّواإلداريةّ..الخّّ،
وكلّنفقةّتساهمّفيّسيرّالمرافقّالعامةّللدولةّوقيامهاّبوظائفهاّاإلدارية.

ّب .النفقات الحكومية االقتصادية :وتشملّالنفقاتّالتيّتقومّالحكومةّبإنفاقهاّمنّأجلّتحقيقّبعضّ

األهدافّاالقتصاديةّ ،كتشجيعّوحداتّالقطاعّالخاصّمنّأجلّزيادةّاإلنتاجّأوّتحقيقّالكفاءةّ،
بزيادةّالمواردّوزيادةّالطاقةّاإلنتاجيةّلالقتصادّوذلكّبتشجيعّوتحفيزّاالستثماراتّوزيادةّكفاءتها ّ .
ّ

ّج .النفقات الحكومية االجتماعية :ويغلبّعلىّهذهّالنفقاتّالطابعّاالجتماعيّحيثّيكونّالغرضّ
منّهذهّالنفقاتّهوّزيادةّمستوىّالرفاهيةّألفرادّالمجتمعّ،حيثّتشملّهذهّالنفقاتّعلىّنفقاتّ

التعليمّوالصحةّواإلسكانّ،واإلعاناتّالنقديةّاالجتماعيةّ .

ّ1سعيدّعبدّالعزيزّعثمان ّ،مقدمة في االقتصاد العام (مالية عامة) مدخل تحليلي معاصر ّ.اإلسكند رية ّ:الدارّالجامعيةّ،4447ّ،صّ ّ 064
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ثالثــا :تقســيم النفقــات حســب طبيعتهــا :يسـتندّهــذاّالتقسـيمّعلــىّأســاسّالمقابـلّوبحســبّتأثيرهـاّفــيّالــدخلّ
القومي ّ ،وعلىّأساسّمعيـارّالزيـادةّفـيّاإلنتـاجّالقـوميّ،وعلـىّهـذاّاألسـاسّتقسـمّالنفقـاتّإلـىّقسـمينّوهمـاّ:
النفقاتّالحقيقيةّوالنفقاتّالتحويلية.

ّأ .النفقات الحقيقية :وهيّصرفّاألموالّالعامةّعلىّاألجورّوالرواتبّللعاملينّبالدولةّوكذلكّعلىّ
شراءّالسلعّوالخدماتّالالزمةّلسيرّعملّإدا ارتّوأجهزةّالدولةّ .

ّب .النفقات التحويلية ّ :وهي ّصرف ّاألموال ّالعامة ّعلى ّاإلعانات ّاالجتماعية ّوالدعم ّالحكوميّ
والضمان ّاالجتماعي ّوالبطالة...إلخّ،بحيثّأنّهذا ّالنوع ّال ّيزيد ّمنّالناتج ّالقوميّ ،ألنه ّيكونّ

بهدفّإعادةّتوزيعّالدخلّوالثروةّبينّالمواطنينّودعمّالطبقةّالفقيرةّمنّأب ناءّالمجتمعّ،واستناداّ

إلىّالهدفّمنّإنفاقّالنفقاتّالتحويلية؛ّ تمّتقسيمّالنفقاتّالتحويليةّإلىّثالثةّأشكالّهيّ:نفقاتّ
تحويليةّاقتصاديةّ،النفقاتّالتحويليةّاالجتماعيةّ،النفقاتّالتحويليةّالماليةّ .

رابعا :تقسيم النفقات حسب معيار نطاق سريان النفقة العامة (تقسيم النفقات مـن حيـث شـموليتها) :ونجـدّ
فيّهذاّالتقسيمّنوعينّمنّالنفقاتّوهيّ :

ّأ .نفقات محلية (إقليمية) :وهيّتلكّالنفقاتّالتيّتختصّبهاّالجماعاتّالمحليةّكالبلديةّوالواليةّ ،
وتختصّلخدمةّسكانّإقليمّأوّمنطقةّمعينةّوذلكّداخلّحدودّالدولةّ ،ويكونّذلكّحسبّالتقسيمّ

اإلداريّللدولةّ(ّواليةّ،دائرةّ،بلديةّ..الخ)ّ .

ّب .نفقات قومية (مركزية) :وهيّتلكّالنفقاتّالتيّتردّفيّميزانيةّالدولةّوتقومّالحكومةّبهذهّالنفقةّ،
فهيّتلكّالنفقةّالموجهةّللمصلحةّالقوميةّومصالحّاألمةّبرمتهاّ،ويكونّهدفهاّتحقيقّالمصلحةّ

العلياّللدولةّكالدفاعّواألمنّوالقضاء .
باإلضـافةّإلــىّالتقسـيماتّالســابقةّالتـيّتســتندّإلــىّمعـاييرّعلميــةّ،توجـدّتقســيماتّأخـرى؛ّتختلــفّعــنّ

التقسيماتّالعلميةّ،هيّالتقسيماتّالعمليةّ،ونجدّفيهاّ ثالثةّتقسيماتّرئيسيةّوهيّ 1:

 .5التقسيم اإلداري ّ:ويتمّهذاّالتقسيمّعلىّأساسّاإلداراتّالحكوميةّالتيّتقومّبعمليةّاإلنفاقّمثلّالو ازراتّ
والهيئاتّوالمؤسساتّالعامةّوذلكّعلىّحسبّالعملّالوظيفيّلكلّدائرةّ،وبعدهّيتمّالتقسيمّداخلّوحدةّ

إداريةّاألقلّفيّالتنظيمّاإلداريّواألصغرّفاألصغر .

 .4التقسيم الوظيفي :في ّهذا ّالتقسيم ّ تقسم ّالنفقات ّالعامة ّإلى ّعدة ّمجموعات ّإنفاقيه ّمختلفةّ ،وكلّ
مجموعة ّتكون ّمرتبطة ّبأداء ّوظيفة ّمحددة ّمن ّالوظائف ّالتيّتقوم ّبها ّالدولةّ ،فتقسم ّعادة ّالوظائفّ

الحكوميةّإلىّوظيفةّالدفاعّ،وظيفةّاألمنّالداخليّ،وظيفةّالزراعةّووظيفةّالصحةّ،وماّتجدرّاإلشارةّ

 ّ1طارقّالحاجّ،مرجع ّسابقّ،صّ . 546
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إليهّأنهّيتمّتوزيعّ النفقاتّعلىّهذهّالوظائفّوذلكّبغضّالنظرّعنّالجهاتّاإلداريةّالتيّستقومّبتأديةّ

هذه ّالنفقاتّ ،فالوظيفة ّالواحدة ّقد ّيتم ّتأديتها ّمن ّطرف ّأكثر ّمن ّجهة ّإدارية ّتابعة ّمن ّالو ازراتّ

الحكوميةّ،فمثالّوظيفةّالصحةّيمكنّأنّيتمّتأديتهاّمنّخاللّوزارةّالصحةّ ،ومنّخاللّوزارةّالتربيةّ

الوطنيةّ(الصحةّالمدرسية) ...إلخّ،ومنهّفإنّتحديدّالنفقاتّالعامةّعلىّالبرامجّالصحيةّيستلزمّتحويلّ
النفقاتّالمتوقعةّلكلّو ازرةّعلىّالبرامجّالصحيةّ ،ومجموعّالمنفقّعلىّالبرامجّالصحيةّوذلكّبمختلفّ

الجهاتّاإلداريةّ(الو ازرات)ّ يمثلّاإلنفاقّالعامّعلىّوظيفةّالصحةّ .

 .7التقسيم االقتصاديّ :ويركز ّهذا ّالتقسيم ّعلى ّالمهام ّواألعمال ّالمختلفة ّالتي ّتمارسها ّجميع ّإداراتّ
الدولةّ ،وذلك ّشرط ّأن ّتوزعها ّحسب ّالقطاعات ّاالقتصادية ّ(زراعةّ ،خدمات...إلخ)ّ ،ويهدف ّالتقسيمّ
االقتصادي ّإلى ّالتمييز ّبين ّالنفقات ّالجارية ّوالنفقات ّالرأسمالية ّفي ّالوحدة ّاإلداريةّ ،فكل ّوحدة ّإداريةّ

تحتويّعلىّنفقاتّجاريةّوعلىّنفقاتّرأسماليةّ(األثاث...الخ).
الفرع الثاني :تقسيم النفقات العامة في الفكر االقتصادي اإلسالمي

يمكـنّتقســيمّالنفقــاتّالعامــةّفـيّالفكــرّاالقتصــاديّاإلســالميّوفقـاّللمعــاييرّاالقتصــاديةّ،بمعنــىّأنــهّالّ

يوجدّتعارضّفيّهـذهّالتقسـيماتّمـعّالفكـرّاالقتصـاديّاإلسـالميّ ّ،ويمكـنّاعتمادهـاّفـيّظـلّالمـواردّالمتاحـةّ

للدولةّالمعاصرةّ .

أوال :تقسـيم النفقــات العامـة عل ـ أســاا طبيعتهـاّ ّ:ويمكــنّتقسـيمّالنفقـاتّالعامــةّعلـىّأسـاسّطبيعتهــا؛ّأيّ

وجودّمقابلّأوّعدمهّ،ومنّحيثّاستعمالّالدولةّللقدرةّالشرائيةّأوّنقلها؛ّإلىّنفقاتّحقيقيةّونفقاتّتحويليةّ :

أ .النفقات الحقيقية ّ:تتمثلّفيّاستخدامّالدولةّللقوةّالشرائيةّبحيثّينتجّعنهاّحصولهاّعلىّسلعّوخدماتّ
منتجة؛ّفهذهّالنفقاتّتمثلّالمقابلّأوّثمنّالشراءّالذيّتدفعهّالدولةّفيّسبيلّالحصولّعليها؛ّوبعبارةّ
أخرى ّفهذه ّالنفقات ّتمثل ّدخوال ّجديدة ّحصل ّعليها ّأصحابها ّمقابل ّما ّقدموه ّللدولة ّمن ّعمل ّوسلعّ

وخدماتّ،أيّأنهاّتؤديّإلىّخلقّدخولّجديدةّتضافّإلىّباقيّالدخولّالمكونّةّللدخلّالوطنيّوتؤثرّ
علىّكميةّونوعيةّاإلنتاجّ ّّ،1.ويمكنّذكرّأمثلةّعنّالنفقاتّالحقيقيةّفيّصدرّالدولةّاإلسالميةّ ّ:

.5

مخصصات ّالرسول ّ

ّ :كان ّعليه ّالصالة ّوالسالم ّينفق ّمما ّأفاء ّهللا ّعليه ّمن ّأموال ّبنيّ

النضيرّوعلىّأهلّبيتهّنفقةّسنة؛ّوماّبقيّجعلهّفيّالكراعّوالسالحّعدةّفيّسبيلّهللاّ،ويقدمّفيّ

العطاء ّآل ّبيت ّالرسول ّ

ّوهم ّبنو هاشم ّوبنو ّعبد ّالمطلب؛ ّفهم ّال ّيعطون ّمن ّأموالّ

الصدقاتّ،2ومنّالطبيعيّأنّمخصصاتّالرسولّ

ّ1ابراهيمّخريسّ،النظام المالي في اإلسال مّ.عمان ّ:دارّاالبرارّ،4454ّ،صّ . 84
ّ2حسينّراتبّيوسفّريانّ،مرجعّسابقّ،صّ . 36

15

ّهيّنفقاتّحقيقيةّ،ألنّحصولهّ

ّعلىّ

هذه ّالمخصصات ّكان ّمقابل ّما ّيقوم ّبه ّمن ّعمل ّوخدمات ّبصفته ّرئيسا ّللدولة ّاإلسالمية ّفيّ

.4

المدينةّالمنورة.

ّ1

عطاء ّأمراء ّالمؤمنين ّ:حينّتولىّأبوّبكر ّالخالفة ّبعد ّوفاة ّالرسولّ

ّكانت ّحرفتهّالتجارةّ،

ولكنه ّلم ّيتمكن ّمن ّالجمع ّبينها ّوبين ّاالشتغال ّبأمور ّخالفة ّالمسلمين ّالمتشعبةّ ،فأشار ّعليهّ
المسلمونّباعتزالّالتجارةّوأنّيتقاضىّمنّمالّالمسلمينّالعام"ّ،ماّيكفيهّوعيالهّبالمعروفّوقدّ
فرض ّلكل ّمن ّأبي ّبكر ّوعمر ّستة ّاالف ّدرهم ّكل ّعام ّللتفرغ ّألمور ّالمسلمين ّوالنظر ّفيّ

.7

شؤونهم"ّ 2.

رواتب ّالوالة ّوالعمال ّوالقضاة ّوالموظفينّ :لم ّيكن ّللعمال ّفي ّعهد ّرسول ّهللا ّ

ّمخصصاتّ

ثابتةّ،إنماّكانّيتمّذلكّبحسبّالظروفّواألحوالّوكانّغالبيتهاّيتمّعيناّ،وظلّالحالّكذلكّفيّ
عهدّالخليفةّأبوّبكرّالصديقّرضيّهللاّعنهّ،أماّفيّعهدّعمرّبنّالخطابّرضيّهللاّعنهّفقدّ
تغير ّنظام ّعطاء ّالعمال ّنتيجة ّلتوسع ّرقعة ّالدولة ّاإلسالميةّ ،وبالتالي ّزيادة ّالعاملين ّفيها"ّ،3

" وهؤالءّأيضاّنفقاتهمّمنّبيتّالمالّ،كماّاشارّبذلكّاإلمامّأبوّيوسفّفقال"ّ:أيلملقملاق اقوصاق
جتماقعق قهلقخنيمل قوهلع ني قهألإ ه ؛قصنيصعحقملنيقجيماقعقت لقملاقيتملقملني قهو ق
وهجل بمقألهنلق قع حقهو ق

،قصت ماقعقت لقملاقيتملقملنيهلل"ّّّ4.

قملا قص،نيبمقهخلمهلق

ب .النفقات التحويلية ّ :وهي ّالتي ّتتم ّبدون ّمقابل ّحيث ّال ّتدر ّدخال ّنقديا ّعلى ّالدولة؛ ّأي ّال ّتتحصلّ
الدولةّفيّمقابلهاّعلىّسلعّأوّخدماتّأوّرؤوسّأموالّ،بلّتقتصرّعلىّنقلّوتحويلّالقوةّالشرائيةّإلىّ

األفراد ّأو ّالجماعات ّعن ّطريق ّتحويل ّجزء ّمن ّالدخل ّالوطني ّمن ّبعض ّالفئات ّاالجتماعية ّكبيرةّ
5

الدخلّإلىّفئاتّأخرىّمحدودةّالدخل".

ثانيا :تقسيم النفقات العامة في الدولة اإلسالمية وفقا لمصدرها التمويليّ:ويمكنّتقسـيمّالنفقـاتّالعامـةّفـيّ
النظامّالماليّاإلسالميّحسبّمعيارّمصدرهاّالتمويليّإلىّنفقاتّعامـةّلهـاّمـواردّخاصـة؛ّونفقـاتّعامـةّ

ليسّلهاّمواردّخاصة:
أ.

النفقات العامة التي لها موارد خاصةّ:وتشملّالنفقاتّالتيّخصصتّلهاّموارد ّماليةّخاصةّلإلنفاقّ
عليها؛ ّبمعنى ّأن ّهناك ّبعض ّالموارد ّفي ّالمالية ّالعامة ّاإلسالمية ّليست ّمتروكة ّللسلطة ّالقائمة ّفيّ

مجال ّإنفاقهاّ ،بل ّهي ّمحددة ّبنصوصّثابتة ّفي ّالقرآن ّوالسنةّ،وما ّمهمة ّالدولة ّسوى ّاالجتهاد ّفيّ
ّ1نفسّال مرجعّ،صّ . 36

ّ2حسينّراتبّيوسفّريان ّ،مرجعّسابقّ ،صّّ . 36

ّ3محمودّحسينّالواديّ،زك رياّأحمدّعزامّ،مرجعّسابقّ،صّ . 434
 ّ4أبوّيوسفّ،مرجعّسابقّ،صّ ّ . 586

ّ5محمودّحسينّالواديّ،زكريا أحمد عزام ،المالية العامة والنظام المالي في اإلسالم .عمانّ:دار المسيرة للنشر والتوزيعّ،4444ّ،صّّ .434
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طرقّوآلياتّجمعهاّ،وكذاّكيفياتّتوزيعهاّبكفاءةّعلىّالمجاالتّاإلنفاقيةّالمحددةّسواءّكانتّاقتصاديةّ
أوّاجتماعيةّأوّسياسيةّأوّثقافيةّ،1..ومنّأمثلةّتلكّالمصادرّ:مواردّالمؤسسةّاإلسالميةّللزكاةّ،فهيّ
محددةّالمصادرّوالنسبّالمفروضةّ،كماّأنهاّمحددةّالمصارفّإذّتوزعّحصيلتهاّعلىّثمانيةّمجاالتّ

وُب ْم َو ِِف ا ه ِلرقَ ِاب
إنفاقيهّ ،وقد ّجاء ّبيانها ّفـي ّقوله ّتعالى "ّ :ان ه َما ا هلصدَ قَ ُات ِللْ ُفقَ َرا ِء َوالْ َم َسا ِك ِي َوالْ َعا ِم ِل َي عَلَ ْ َْيا َوالْ ُم َؤل ه َف ِة قُلُ ُ ُ
ِ
2
ِ
ِ
اّلل َ ِوابْ ِن ا هلس ِب ِيل فَ ِريضَ ًة ِم َن ه ِ
َوالْغ َِار ِم َي َو ِِف َس ِب ِيل ه ِ
اّلل عَلميٌ َح كميٌ".
اّلل َو ه ُ
وبالتاليّتكونّأوجهّاإلنفاقّالتيّحددتهاّاآليةّكالتاليّ :
 .5الفقراء والمساكيـنّ:وهمّشريحةّمنّالمجتمعّيعيشونّدونّمستوىّالكفايةّ،ولقدّاختلفّالفقهاءّفيّ
تحديدّمنّهوّالفقيرّومنّهوّالمسكينّعلىّآراءّمتعددةّ،ويمكن توضيح تصنيف الفقير والمسكين

عند األئمة األربعة كما يليّ :

يسير من الكفاية دونّ
شيئا البتة أي قطعا ،أو يجد شيئا ًا
 عند الحنابلة :الفقير هو من ال يجد ً
نصفها من كسب أو غيرهّ ،والمسكين من يجد معظم الكفاية أو نصفها من كسب أو غيرهّ
ومن هنا يتضح أن استحقاق الفقير للزكاة عندهم يدور حول الكفاية فمن وجد اقل من
نصفهاّ،فهو فقير ومن وجد النصف فأكثر فهو مسكين وفي الحالتين يستحق الزكاة.

موقع ا من كفايته فهو الذي ال ماله له والّكسب
 عند الشافعيةّ:الفقير هو الذي ال يجد ما يقع ً
له أصال ،أو له ما يقع موقعا من كفايتهّ،أما المسكين عندهم فهو من قدر على المال أوّله

كسب حالل الئق به يقع موقعا من كفايته وال يكفيهّ،وقد حدد الشافعية ما يقع موقع الكفايةّ
بـ ــّالمطعم ،الملبس ،والمسكن وسائر ما ال بد منهّ،ويالحظ أن الحنابلة والشافعية قد اتفقوا

في تعريف كل من الفقير والمسكين.

 عند المالكيةّ :الفقير هو من ال يملك شيئا ال يكفيه قوت عامه والمسكين أحوج من الفقيرّ
لكونه ال يملك شيئا.

 عند الحنفيةّ:الفقير من له أدنى شيء دون النصاب أو قدر النصاب الذي لم يزد عنّحاجته
األصليةّ،والمسكين هو الذي ال يملك شيءّ .

وقد ّ ناقش ّالمشاركون ّفي ّالندوة ّالثامنة ّلقضايا ّالزكاة ّالمعاصرةّ ،موضوع ّمصرف ّالفقراءّ
والمساكينّوانتهواّإلىّماّيليّ ّ3:

ّ1صالحّصالحيّ،مرجعّسابقّ،صّصّ ّ . 146- 141
ّ2سورةّالتوبةّ،اآليةّرقمّّ . 64

 ّ 3الهيئةّالشرعيةّالعالميةّللزكاةّ،فتاوى ال ندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة ّ.المنعقدة ّفيّق طر ّفيّالفترةّ 46- 47 ّ:ذيّالحجةّ5058هـّ،الموافقّ
ّ47- 44أبريلّ 5228م http://info.zakathouse.org.kw/nadawat/NADWA8PAGES/COMPL/FATAWA.HTM :
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 أنّ الفقيرّهوّالذيّالّمالّلهّوالّكسبّيقعّموقعًا ّمنّكفايتهّ،والمسكينّهوّالذيّيملكّماّ
يقعّموقعاًّمنّكفايتهّ،والّيكفيهّلمدةّسنة.

ّ ويعطىّمنّسهمّالفقراءّوالمساكينّماّيلي:
 منّكانّبحاجةّإلىّالزواجّوهوّعاجزّعنّتكاليفهّالمعتادةّلمثله. طالبّالعلمّالعاجزّعنّالجمعّبينّطلبّالعلمّوالتكسب. العاجزونّعنّالتكسب.الّيليقّبمكانتهّومروءته.
 منّلمّيجدّعم ً العاملونّفيّوظائفّعامةّوخاصةّممنّالّتكفيّدخولهم ّمنّمرتباتّأوّغيرهاّلسدّحاجاتهم ّ .

 آلّالبيتّالذيّالّيعطونّكفايتهمّمنّبيتّالمال. الزوجّالذيّالّيملكّكفايتهّوالّيقدرّعلىّتحصيلهاّ،فيجوزّلزوجتهّأنّتعطيهّمنّزكاةّمالها

ّ ويعطىّالفقيرّوالمسكينّكفايتهّلمدةّعام .
 مراعاةّحاجاتّالمسلمّبالّتفريقّبينّفقيرّوفقيرّباعتبارّجنسيته.
 نظ اًّرّ لشيوعّادعاءّالفقرّوالمسكنةّينبغيّالتحريّفيّحالةّاالشتباهّقبلّاإلعطاءّويراعىّفيّ
ذلكّوسائلّاإلثباتّالشرعية.

 .4العاملون عليها (الجهاز اإلداري والمالي للزكاة)ّ:وهمّعمالّالمؤسسةّاإلسالميةّللزكاةّ،والمكلفونّ

بالتحصيل ّوالمحاسبةّ ،وغيرها ّمن ّالوظائف ّالتي ّتتطلّبها ّعملية ّجمع ّأموال ّالزكاة ّوانفاقها ّفيّ

مصارفها ّ ،ويالحظ ّأن ّاهتمام ّاإلسالم ّبهذا ّالمصرف ّوجعله ّفي ّالمرتبة ّالثانية ّبعد ّالفقراءّ
والمساكين؛ّخيرّدليلّعلىّأنّالزكاةّليستّوظيفةّموكلةّإلىّفردّبذاتهّ،وانماّهيّوظيفةّدولةّيقومّ

بها ّجهاز ّإداري ّضمن ّأجهزة ّالدولة ّاإلسالمية؛ ّعن ّطريق ّإدارة ّخاصة ّبالزكاة ّيمكن ّأن ّيتمّ

تقسيمهاّإلىّ :



ّ يقصدّبالكفايةّكلّماّيحتاجّإليهّه وّومنّيعولهمّمنّمطعمّوملب سّومسكن  ّ،وأثاثّوعالجّوتعليمّأوالد هّوكتبّعلم ّ،إنّكانّذلكّالزم اًّألمثالهّوك لّ
ماّيليقّبهّعادةّمنّغيرّإسرافّوالّتقتير ّ .
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 إدارةّتحصيلّأوّجبايةّالزكاةّ:وهيّتشبهّإدارةّالضرائبّفيّالعصرّالحاليّمنّحيثّإحصاءّ
الممولين ّالمكلفينّبالزكاةّ ،وتحديد ّوعاء ّالزكاة ّوالمقدار ّالواجب ّأداؤه ّوتحصيلهّ ،وحفظه ّحتىّ
يتمّتسليمهّلإلدارةّالثابتة.

 إدارةّتوزيع ّالزكاة ّ:وعملهاّيشبهّعملّإدارةّالضمانّاالجتماعيّفيّالعصرّالحديثّوهيّالتيّ
تقومّبتوزيعّ الزكاةّعلىّالفئاتّالتيّتستحقهاّوتحديدّالمبلغّالذيّيكفيها.

غيرّأنهّ يجبّالحذرّمنّالتوسعّفيّمصرفّالعاملينّعليهاّ،والّسيماّإذاّكانتّالدولةّهيّالتيّ
تجبيّالزكاةّ،ويحددّبعضّالعلماءّهذاّالمصرفّبماّالّيتجاوزّالـثمنّّ8/5مـنّالحصـيلةّ(قـرارّ

الندوةّالرابعةّلقضاياّالزكاةّالمعاصرة)ّ،كماّيحددونهّبأجرّالمثلّ،وقدّجاءّفيّالتوصياتّالعامةّ
للندوة األول لقضايا الزكاةّالمعاصرة؛ّأنّيكونّالصـرفّعلـىّالعـاملينّعلـىّالزكـاةّمـنّميزانيـةّ
الدولةّالّمنّالزكاة؛ّكلماّأمكنّذلكّوالّسيماّبالنسبةّللدولّالغنيةّ 1.

 .7المؤلفـة قلوبه ـم ّ:وهمّأفرادّتعطىّلهمّأموالّالزكاةّتأليفاّلقلوبهمّلتحقيقّمصلحةّاإلسالمّوحاجةّ
المسلمينّ،وقدّذكرّالفقهاءّنماذجّمختلفةّألصنافّالمؤلفةّقلوبهمّمماّيدلّعلىّاختالفّاألسبابّ

التي ّمن ّأجلها ّألفت ّقلوبهم؛ ّ وقد ّذكر ّالماوردي ّفي ّكتابه ّاألحكام ّالسلطانية ّوالواليات ّالدينيةّ

"وهل لقهلمهيعقأ لقهوؤليمقاق هبلقوهلق إيعمق يف نيج:قيف
لقر ققعاقهو ق

قبتيلقي لقوع ظمقهو ق

،قويف

قبتيلقي لق

،قويف قبتيلق ي لقلمري،ت لق قهإأالم،قويف قلنيريتهقا مل لقوعشني،مهلق قهإأالم،ق

ص اقكنينقملاقهذ قهأليف نيجقهألإيعمقمل ق نيقصني ق نقبعطيقملاقأ لقهوؤليمقملاقهلكنيمل،قوملاقكنين قمل لق
2

ملشمكنيقعا قياقعاق ملني قهلكنيملق بقأ لقهوسني قملاقهلييخيقوهلغ ني،ل".

أمــاّفــيّعص ــرناّهــذاّف قــدّاجتم ــعّالمناقشــونّحــولّه ــذاّالمصــرفّفــيّالن ــدوةّالثالثــةّللزكــاةّف ــيّ

الكويتّعلىّأنّأهمّالمجاالتّالتيّيصرفّعليهاّمنّهذاّالسهمّماّيليّ 3:

 تأليفّمنّيرجىّإسالمهّوبخاصةّأهلّالرأيّوالنفوذ؛ّممنّيظنّأنّلهّدو اًرّكبي ًارّفيّتحقيقّماّ
فيهّصالحّالمسلمينّ .

 ّ 1الهيئة ّالشرعية ّالعالمية ّللزكاةّ ،فتاوى وتوصيات ّ الندوة األول لقضايا الزكاة المعاصرة ،القاهرةّ :مركز ّصالح ّعبد ّهللا ّكامل ّلألبحاث ّوالدراساتّ
التجاريةّ اإلسالميةّ،الفترةّ56- 57 :ربيعّاألولّ5042هـّالموافقّ ّ : 5288/54/43ّ- 41
ّ ّّّّّّّhttp://info.zakathouse.org.kw/nadawat/NADWA1PAGES/ALFATAWA_AND_TAWSIAT.HTM

 ّّ2الماورديّ،مرجعّسابقّ،صّصّ ّ .513- 516

 ّ 3الهيئة ّالشرعية ّالعالمية ّللزكاةّ ،فتاوى ّوتوصيات ّ الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرةّ ،المنعقدة ّفي ّالكويتّ 42- 48 ّ :جمادى ّاآلخرة ّ5057هـّ،
الموافقّلـّ47- 44:ديسمبرّ http://info.zakathouse.org.kw/nadawat/NADWA3PAGES/FATAWEE.HTM : 5224
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 استمالة ّأصحاب ّالنفوذ ّمن ّالحكام ّوالرؤساء ّونحوهم؛ ّلإلسهام ّفي ّتحسين ّظروف ّالجالياتّ
واألقلياتّاإلسالميةّومساندةّقضاياهمّ .

 تأليفّأصحابّالقدراتّالفكريةّواإلسالميةّلكسبّتأييدهمّومناصرتهمّلقضاياّالمسلمين.

 ا يجادّالمؤسساتّالعلميةّواالجتماعيةّلرعايةّمنّدخلّفيّدينّهللاّوتثبيتّقلبهّعلىّاإلسالمّ،
وكلّماّيمكنهّمنّإيجادّالمناخّالمناسبّمعنويًاّوماديًاّلحياتهّالجديدةّ .

ّويراعيّفيّالصرفّمنّهذاّالسهمّالمقاصدّووجوهّالسياسةّالشرعيةّبحيثّيتوصلّبهّإلى الغايةّ
المنشودةّشرعًّاّ،وأ نّيكونّاإلنفاقّبقدرّالّيضرّبالمصارفّاألخرىّوأالّيتوسعّفيهّإالّبمقتضىّ

الحاجةّ ،وكذا ّتوخي ّالدقة ّوالحذر ّفي ّأوجه ّالصرفّلتفادي ّاآلثار ّغير ّالمقبولة ّشرعا؛ ّأو ّما ّقدّ
يكونّلهّردودّفعلّسيئةّفيّنفوسّالمؤلفةّقلوبهمّوماّقدّيعودّبالضررّعلىّاإلسالمّوالمسلمين.

 .0وفي الرقـاب (تحرير األرقاء) ّ :لقد ّكان ّاإلسالم ّسباقا ّفي ّتصفية ّنظـام ّالرقيق ّبتخصيصه ّبنداّ

خـاصاّفيّموازنةّالزكـاة؛ّواذاّكانّرقّاألفرادّقدّانتهى"ّ ،فقدّاتجهّبعضّالفقهاءّالمعاصرينّإلىّ
التوسعّفيّمدلولّ"الرقاب"ّليشملّمساعدةّالشعوبّاإلسالمية ّالمستعبدةّعلىّالتحريرّواالستقالل؛ّ

ّ،والشيخّمحمودّشلتوتّ،..وهوّالرأيّالذيّرفضهّالباحثّنزيه حماد؛ّ
مثلّالشيخّمحمدّرشيدّرضا ّ
كونه ّمخالفاً ّللبيانّالعملي ّالنبوي ّللفظهّ ،وبعيداً ّعن ّمقصد ّالشارع ّمنّوضع ّهذا ّالمصرف ّأداةّ
إللغاءّالرقّالفرديّالذيّكانّسائداً ّقبلّاإلسالمّبتضييقّمواردهّ،ووجودّسهمّ"فيّسبيلّهللا"ّالذيّ
وضع ّلتمويل ّالجهاد ّفي ّسبيل ّهللا ّعندما ّيحتل ّالكفار ّشيئًا ّمن ّديار ّالمسلمين ّأو ّيجنحونّ

الستضعافّبعضّالشعوبّاإلسالميةّوفتنتهمّعنّدينهمّ...دونّحاجةّلهذاّالتأويلّ،ألنّالمصلحةّ

التيّيرادّجلبهاّبسببهّغيرّمتعينةّفيّذلكّ،بلّممكنةّالتحقيقّفيّسهمّ"سبيلّهللا"ّ،1واتفقّالعلماءّ
المناقشون ّلهذا ّالمصرف ّفي ّالندوة ّالثانية ّلقضايا ّالزكاة ّالمعاصرة ّعلى ّأن ّهذا ّالمصرف ّليسّ

موجوداّفيّالوقتّالحاضر؛ّوبالتاليّفإنهّينقلّسهمهمّإلىّبقيةّمصارفّالزكاةّّّّّّ2.

 ّ 1للتوسعّفيّهذاّالرأي؛ّأن ظرّ :نزيه ّحماد"ّ،بحثّمصرفّف يّالرقاب " ّ،الندوة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرة ّ،المنعقدة ّفيّالكويت  13 - 11ّ :ذيّ
القعدةّ5042هـّالموافقّ  5282/6/56ّ- 50مّ ّ:
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّ http://info.zakathouse.org.kw/nadawat/NADWA2PAGES/HMAD,GALSA4.HTM

 ّ2الهيئةّالشرعيةّالعالميةّللزكاةّ،فتاوىّوتوصياتّالندوةّالثانيةّلقضاياّالزكاةّالمعاصرةّ،مرجعّسابق ّ :

http://info.zakathouse.org.kw/nadawat/NADWA2PAGES/FATAWEE.HTM
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 .1الغارمـــون ّ:وهمّالمدينونّالذينّعجزواّعنّتسديدّديونهمّالتيّتحملوهاّلتحقيـقّأهدافّاجتماعيةّ،
أوّأهدافّخاصةّمشروعةّ،فتتكفلّالمؤسسةّاإلسالميةّللزكاةّبقضـائهاّعنهمّ،والغارمونّعندّمالكّ
1

والشافعيّوأحمدّ:نوعان ّ:غارمّلمصلحةّنفسهّ،وغارمّلمصلحةّالمجتمعّ،ولكلّمنهماّحكمه :

 الغارمون لمصلحة أنفسهم :ومثالهّاالستدانةّمنّأجلّالزواجّأوّالعالجّأوّبناءّسكنّأوّغيرّ
ذلكّ،فه ؤالءّيرىّالطبريّأنّعلىّاإلمامّأنّيقضيّماّعليهمّمنّبيتّالمالّ،هذاّومنّالجديرّ

ذكرهّأنّأصحابّالكوارثّهمّمنّهذاّالقبيل ّ ،لذاّفإنّالزكاةّتقومّبنوعّمنّالتأمينّاالجتماعيّ

منّالكوارث"ّ،ويرىّالباحثونّأنهّالّيجوزّإعطاءّالغارمّلمصلحةّنفسهّمنّالزكاةّإذاّكانّدينهّ
في ّمعصيةّ ،كالخمرّ ،والميسر ّوالرباّ ،إال ّإذا ّتحقق ّصدقّتوبتهّ ،كما ّيمكن ّأنّيعطى ّذووّ

قرابة ّالرسول ّصلى ّهللا ّعليه ّوسلم ّالغارمون ّمنّهذا ّالمصرف؛ ّإذاّانقطعت ّحقوقهم ّالمقررةّ
2

شرعا" .

 الغارمون لمصلحة المجتمعّ :منهم ّمن ّاستدانوا ّمن ّأجل ّمصالح ّالمسلمين ّفيدفع ّإليهم ّمعّ
الفقرّوالغنىّقدرّديونهمّمنّغيرّفضلّ،وهذاّالنوعّاألخيرّيستدلّمنهّعلىّأنهّاقتراضّألداءّ

المصالحّالعامةّيسددّمنّمالّالزكاة .

 .6في سبيل هللا :إن ّمصرف ّ(في ّسبيل ّهللا)ّ يراد ّبه ّالجهاد ّبمعناه ّالواسع ّالذي ّقرره ّالفقهاء؛ ّبماّ
مفادهّحفظّالدينّواعالءّكلمةّهللاّويشملّمعّالقتال ّ،الدعوةّإلىّاإلسالمّوالعملّعلىّتحكيمّشريعتهّ
ودفعّالشبهات؛ ّ التيّيثيرهاّخصومهّعليهّوصدّالتياراتّالمعاديةّلهّ،وبهذاّالّيقتصرّالجهادّعلىّ

النشاطّالعسكريّوحدهّ،وحسبّقرارّالندوةّاألولىّلقضاياّالزكاةّالمعاصرةّ،فإنهّفيّوقتناّالمعاصرّ
يدخلّتحتّالجهادّبهذاّالمعنىّالشاملّماّيليّ 3:

 تمويلّالحركاتّالعسكريةّالجهاديةّالتيّترفعّرايةّاإلسالمّوتصدّالعدوانّعلىّالمسلمينّفيّ
شتىّديارهمّمثلّحركاتّالجهادّفيّفلسطينّ .

 دعم ّالجهود ّالفردية ّوالجماعية ّالهادفة ّإلعادة ّحكم ّاإلسالم ّواقامة ّشريعة ّهللا ّفي ّديارّ
المسلمينّ ..

ّ 1موفق ّمحمد ّ عبدو ّ ،الموارد المالية العامة في الفقه االقتصادي اإلسالمي ودورها في التنمية االقتصادية ّ .عمانّ :دار ّومكتبة ّالحامدّ، 4447ّ ،
صّ . 31

 ّ2الهيئةّالشرعيةّالعالميةّللزكاةّ،فتاوىّوتوصياتّ ال ندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة ّ،المنعقدةّفيّبيروت ّ44 ّ- 58 ّ:ذيّالقعدةّ5051هـّالموافقّ
ّ44- 58أبريلّ 5221مّ ّّّّhttp://info.zakathouse.org.kw/nadawat/NADWA5PAGES/RDOD -KHETAMEE.HTM ّّّّّّّّّّّ:

 ّ3الهيئةّالشرعيةّالعالميةّللزكاةّ،فتاوىّوتوصياتّالندوةّاألولىّلقضاياّالزكاةّالمعاصرة ،مرجعّسابق ّ :

ّ ّّّّّّّhttp://info.zakathouse.org.kw/nadawat/NADWA1PAGES/ALFATAWA_AND_TAWSIAT.HTM
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 تمويلّمراكزّالدعوةّإلىّاإلسالمّالتيّيقومّعليهاّرجالّصادقونّفيّالبالدّغيرّاإلسالميةّ
بهدف ّنشر ّاإلسالم ّبمختلف ّالطرق ّالصحيحة ّالتي ّتالئم ّالعصر ّوينطبق ّهذا ّعلى ّكلّ

مسجدّيقامّفيّبلدّغيرّإسالميّيكونّمقراّللدعوةّاإلسالمية.

 تمويلّالجهودّ الجادةّالتيّتثبتّاإلسالمّبينّاألقلياتّاإلسالميةّفيّالديارّالتيّتسلطّفيهاّ
غيرّالمسلمينّعلىّرقابّالمسلمينّ،والتيّتتعرضّلخططّتذويبّالبقيةّالباقيةّمنّالمسلمينّ

فيّتلكّالديار.

ويرىّالشيـخّيوسف القرضاويّأنّ":أحـقّمـاّينبغـيّأنّيصـرفّإليـهّسـهمّ)فـيّسـبيلّهللا(ّفـيّ
عصـرناّه ـوّالعمــلّ الجــادّالسـتئنافّحيــاةّإســالميةّصــحيحةّ،تطبـقّفيهــاّأحك ــامّاإلســالمّكلــهّ:
عق ـ ــائدّومف ـ ــاهيمّ،وشع ـ ــائرّوش ـ ـرائعّ،وأخالقـ ــاّوتقاليـ ــدا"ّ،1ويضـ ــيفّالقرضـ ــاويّ"أنّتوجيـ ــهّه ـ ــذاّ
المصــرفّإل ــىّالجهــادّالثق ــافيّوالتربــويّواإلعالم ــيّأولــىّف ــيّعصــرناّبش ــرطّأنّيكــونّجه ــاداّ

إسـالمياّخالصــاّواســالمياّصــحيحا"ّ،2وختامـاّفــإنّكــلّاألعمــالّالتـيّينفــقّعليهــاّمــنّمصــرفّ

(فــيّســبيلّهللا) ؛ّيجــبّأنّتك ــونّدوافعهــاّومنطلقاتهــاّووجهتهــاّوغايته ــاّإســالميةّ،فــإنّلــمّتك ــنّ
كذلكّفالّينفقّعليهاّمنّالزكاةّ،والّتبرأّذمةّالمسلمّبدفعّالزكاةّفيهاّ ّ.

 .3ابن السبيلّ:ويقصدّبهّالمسافرّالغريبّالذيّانقطعّع نّبلدهّوبعدّعنّمالهّواحتاجّإلىّمالّفيّ
إتمام ّمهمته ّوالرجوع ّإلى ّوطنهّ ،ويدخل ّهذا ّفي ّ الوصف ّحاليا ّالالجئون ّفي ّالدول ّالعربيةّ
واإلسالمية ّبسبب ّالحروب ّوالتشرد ّمن ّقبل ّاألعداءّ ،ويذهبّأبوّيوسف ّإلى ّأن ّسهم ّابن ّالسبيلّ

يشملّإصالحّطرقّالمسلمينّ،ويعطىّابنّالسبيلّمنّمالّالزكاةّوانّكانّغنياّفيّبلدهّ،ولكنهّفيّ
3

مكانّناءّعنّمالهّ،الّيستطيعّاإلنفاقّمنهّوالّيستطيعّاالقتراضّلينفقّمماّيقترض".

ومـنّهنـاّنالحــظّارتبـاطّنشـأةّالدولــةّاإلسـالميةّبالــدورّاالقتصـاديّوالمـاليّ،وارتبــاطّأحكـامّاإلســالمّ

وتعاليمهّبتسييرّوتوجيهّوضبطّالحياةّاإلنسانيةّ .

ّب .النفقات العامة التي ليست لها موارد خاصةّ:وهيّتشملّمعظمّنفقاتّالتسييرّوالتجهيزّالتيّالّتشملهاّ
مصارفّالزكاةّ،وتغطىّبموارد ّمتعددةّمثل ّ:إيراداتّالمؤسساتّالعامةّللدولةّ،أوّاإليراداتّالتيّتلجأّ
إليها ّالدولة ّفي ّالحاالت ّاالستثنائية ّمثلّ :القروضّ ،والضرائبّ ،غير ّأن ّكون ّهذه ّالنفقات ّغيرّ

مخصصةّلجهةّمعينةّالّيعنيّأنّاإلنفاقّيكونّغيرّمقيدّ،بلّإنّلهذاّاإلنفاقّضوابطّوقواعد؛ّفيبدأّ

فيهّباألهمّفاألهمّمنّمصالحّالمسلمينّوفقّّترتيبّالحاجاتّالعامةّحسبّاألولوياتّ ..
ّ1يوسفّالقرضاويّ،فقهّالزك ـ ـ ـ ــاةّ.جّ، 44مرجعّسابقّ،صّص ّ ّ..163- 166
ّ2نفسّال مرجعّ،صّّ ّ.168

ّ3محمودّحسينّالواديّ،زكرياّ أحمدّعزامّ،مرجعّسابقّ،صّّ .. 432
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ويقــولّابـــن تيميـــةّفــيّاألمـ ـوالّالعامــة"ّ:ول للتسقل لق الملقهألمل للمق نقبق ل هنيقر للهق ه ل ه ،لقك لنيقبق لللقهونيل للكق
:ق" ينقوهللاقالق عط لليق للاه،قوالق مل للعق
ملقرللا،قصا لنيقهلللق مل لنيخيقوظ ل هبقووك للالخي،قلت ل هقملالك لني ق،قك لنيقا لني قهلمأ ل
لاه،ق لنيق ظلنيقانيأللق لعق تل ق مللم "،1قويقــولّأيضـا:ق"و مللنيقهوسلنيإجقصنيل هصلهق نقب،تلااق قهلق ل مقي لنيألهلق

صنيألهلقملاقملسني قهو ق

قهلعنيملم"ّ ّّّ2.

3

ثالثا :تقسيم النفقات العامة حسب معيار استمرار النفقات العامة ّ:تقسمّالنفقاتّالعامةّإلى:

ّأ .النفقات العامة الدورية المستمرةّ:وتشملّالنفقاتّالعامةّالتيّتتكررّبصورةّمستمرةّودائمةّسواءّكانتّ
لهاّمواردّخاصةّمثلّ:مصارفّالزكاةّأوّلمّيكنّلهاّمواردّخاصةّ،وهيّمرتبطةّبوجودّالدولةّإذّتنفقّ
من ّأجل ّتأدية ّالوظائف ّالمتعددة ّللدولة ّالحديثةّ ،وتجتهد ّالدولة ّإليجاد ّوتنويع ّالموارد ّالالزمة ّلتغطيةّ

تلكّ النفقاتّسواءّكانتّاقتصاديةّأوّسياسيةّأوّاجتماعيةّأوّثقافيةّّ.

ّب .النفقات العامة غير الدورية أو االستثنائية :وتشمل ّالنفقات ّالعامة ّالتي ّال ّتتكرر ّبصورة ّدورية ّ
ومستمرة ّ،بلّهيّعادةّماّتكونّاستثنائيةّوغيرّمستمرةّترتبطّبالطوار ّمثلّ:نفقاتّالحروبّواألمراضّ

والزالزلّوالفيضاناتّ،...وغيرهاّمنّالمستجداتّ.

4

رابعا :تقسيم النفقات العامة حسب معيار أهمية مجال اإلنفاق العام ّ:يمكنّتقسيمّالنفقاتّالعامةّإلى:

ّأ .النفقات العامة الضرورية ّ :هي ّالنفقات ّالتي ّتوجه ّللمجاالت ّاالستراتيجية ّالضرورية؛ ّفالدولة ّتوجهّ

وتحفز ّالجهود ّالخاصة ّوالعامة ّمن ّأجل ّتغطية ّالمجاالتّاالنفاقيةّالضرورية ّالتيّتتوقف ّعليها ّحياةّ

الناسّالدينيةّوالدنيوية ّ،بحيثّإذاّفقدتّاختلتّالحياةّفيّالدنياّوشاعّالفسادّوضاعّالنعيمّاألبديّوحلّ

العقابّفيّاآلخرةّّّّّّّّّ.

ّب .النفقات العامة الحاجية ّ :وهيّالنفقاتّالعامةّالموجهةّإلىّالمجاالتّالتيّتسيرّالحياةّاإلنسانيةّوتدفعّ
المشقة ّوتلبي ّالحاجياتّ ،إذ ّبعد ّتغطية ّالمجاالت ّاالنفاقية ّللضروريات ّتوجه ّالمخصصات ّلتغطيةّ

الحاجياتّّ.

ّج .النفقات العامة التحسينيةّ:هيّ النفقاتّالعامةّالموجهةّلتغطيةّالمجاالتّالمحسنةّللحياة؛ ّحتىّتصبحّ
األمةّقدوةّفيّالتحسيناتّالحياتيةّوالجمالياتّاإلنسانيةّ،ويأتيّهذاّالنوعّمنّاإلنفاقّفيّالمرتبةّالثالثةّ

بعدّالضرورياتّوالحاجيات.

 ّ1ابنّتيميةّ،مرجعّسابقّ،صّّ . 01
ّ2نفسّال مرجعّ ،صّ ّ . 12

ّ3صالحّصالحيّ،مرجعّسابقّ،صّ . 146

ّ4صالحّصالحيّ،مرجعّسابقّ،صّّ . 146
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المبحث الثاني
الحاجــات العامــة في الفكر االقتصادي االسالمي
لكل فرد في المجتمع حاجات ورغبات يسعى إلشباعها بشتى الوسائل المسخرة والمتاحةّ،وهذه الحاجاتّ

تمتاز بالتعدد والتجدد من فرد آلخر ومن زمان إلى آخر ،واذا نظرنا إلى هذه الحاجات المتعددة نجد أن
بعضها ّيتعلق بالفرد نفسه وتسمى بالحاجات الخاصة ،واآلخر يتعلق بالمجتمع ّككل وتسمى بالحاجات

العامة ،وهذهّاألخيرة تعد عملية إشباعها من وظائف الدولة من خالل ما يسمى بالموازنة العامة باعتبارها

عنص ار من عناصرّالنظام المالي اإلسالمي ،وهي بذلك تهدف إلى تحقيق ما يسعى النظام المالي لتحقيقه

حتى تتمكن الدولة منّالقيام بوظائفها العامة ورعاية مصالح المجتمعّ .

وتختلفّالحاجاتّالعامةّفيّاالقتصادّاإلسالميّعنهاّفيّاالقتصـادّال أرسـماليّالخـتالفّأهـدافّالدولـةّ

اإلســالميةّعــنّالدولــةّال أرســماليةّ،فالدولــةّاإلســالميةّدولــةّتق ــومّعلــىّالــربطّبــينّالحيــاةّالــدنياّواآلخ ـرةّ،بينم ــاّ

الدولـةّال أرسـماليةّدولـةّعلمانيـةّالّتفصـلّبـينّالـدينّوالـدنياّ،والمفهـومّاإلسالم ـ ـيّللحاجـاتّالعامـةّهـوّالمفهـومّ
المرتبطّبوظائفّوأهدافّالدولةّاإلسالميةّ .

ولتوضيحّالمفهومّاالسالميّللحاجاتّالعامةّ تمّتقسيمّهذاّالمبحثّالىّالمطالبّالتاليةّ:
 -المطلبّاألولّ:طبيعةّالحاجةّالعامةّفيّالفكرّاالقتصاديّاالسالمي ّ

 -المطلبّالثاني ّ:المرافقّالتيّتمثلّالحاجاتّالعامةّفيّالفكرّاالقتصاديّاإلسالمي ّ

المطلب األول :طبيعة الحاجة العامة في الفكر االقتصادي االسالمي
اهـتمّالفكــرّاإلســالميّبتحديـدّمفهــومّالحاجــةّالعامــةّ،ذلـكّأنّالهــدفّمــنّاإل نفــاقّالعـامّهــوّإشــباعّتلــكّ

الحاجاتّ،حتىّتستطيعّالدولةّأنّتق ّومّبالواجبّعليهاّفيّذلكّالمجالّ،فالبدّمنّتحديدّدقيقّلمفهومّالحاجةّ
العامةّ،ووضعّترتيبّلمختلفّالحاجاتّبماّتضمهّمنّمختلفّالمرافقّ ّ.

والحاجةّالعامةّفيّنظرّالنظامّاالسالميّهيّمتغيرةّومتطـورة؛ّفالحاجـةّالعامـةّوقـتّالرسـول

ّكانـتّ

سهلّوأسرعّلقلةّعددّالناسّ،بلّوحتىّالمحتاجينّكانواّواضحينّالّيتطلبّتحديدهمّاجراءاتّ
ّ
تتحققّبشكلّأ

وتعقيـداتّاداريــةّ،بـلّالمجتمــعّيســاهمّبهـاّاضــافةّالـىّالدولــة؛ّّ تطبيقــاّلمبـدأّالتكافــلّاالجتمـاعيّ،وفيمــاّيلــيّ
نتطرقّلمفهومّالحاجةّالعامةّوالفرقّبينهّوبينّالحاجةّالخاصةّفيّالفروعّالتاليةّ ّّ:

ّ
ّ
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الفرع األول :مفهوم الحاجة العامة في الفكر االقتصادي االسالمي
يـتمّتوضـيحّمفهـومّالحاجــةّالعامـةّفـيّالفكــرّاالقتصـاديّاالسـالمي؛ّوأهـمّالفروقــاتّبينهـاّوبـينّالحاجــةّ

الخاصةّفيّالعناصرّالتاليةّ ّّّّ:
أوال :الحاجة في اللغة:

اسـم مصـدر للفعـل احتـاج ،وتطلـق فـي اللغـة علـى عـدة مع ؛
ـان؛ منهـاّالغـرض والرغبـة والمأربـة كمـا فـي

لسانّالعرب ،وتطلق على االفتقار إلى الشيء كما في تاج العروسّ،وتطلق على االضطرار إلى الشيء كما

قـال ابـن فـارس ،وتطلـق علـى الضـرورة نفسـهاّّ،1والحاجـةّفـيّكـالمّالعـربّ،األصـلّفيهـاّحائجـةّ،حـذفواّمنهـاّ
اليـاءّ،فلمـاّجمعوهــاّردواّإليهـاّمــاّحـذفواّمنهــاّ،فقـالواّحاجـةّوح ـوائجّفـدلّجمعهــمّإياهـاّعلــىّحـوائجّّ ،وأنّاليــاءّ

محذوفـةّمنهـاّوالحاجــةّالمأربـةّ،قـالّهللاّتعــالى﴿ّ:ولتبلغ ووا علْيووا ا ووة ِف

وودورم﴾ّ،2والجمــعّحاجـاتّوح ـوائجّ

ـوجّ،والح ــوجّ:الطلــبّ،والح ــوجّ:الفقــرّ،والح ــوجّ:االضــطرارّال ــىّالشــيءّفالحاج ــةّواحــدةّالحاج ــاتّ
وحــاجّ،وحـ ا
ومدلولّالحاجةّفيّاللغةّ:ماّيفتقرّاليهّاالنسانّويريدهّويطلبهّ ّ 3.

ثانيا :وأما الحاجة في االصطالح:
الحاج ــةّوالحاجي ــاتّوالمقاص ــدّالحاجي ــةّ،عب ــاراتّيـ ـرادّبه ــاّمعن ــىّواح ــدّ،وم ــعّأنّالبح ــثّف ــيّالمقاص ــدّ
الشرعيةّقدّبدأّقبلّاإلمامّالشاطبي ّ، ووجدتّنواتهّفيّكتبّاألصوليينّالذينّجاؤواّقبـلّاإلمـامّالشـاطبي،

"كالجويني  ، والغزالي  ،  عندما تحدثوا عن مقاصد الشارع في الحفاظّعلى المراتبّالثالث لمصالح الخلق
وهـي الضـروريات والحاجيـات والتحسـينات ،لـذلك تسـمى الحاجـةّبالحاجـة األصـوليةّ،وقـد سـماها بعضـهم

بالضرورةّالعامة"ّ،4إالّأنهمّلمّيذكرواّتعريفاّخاصاّللمقاصدّالحاجيةّعلىّوجـهّالخصـوصّ،ذلـكّأنـهّلـمّيكـنّ
لهمّاهتمامّخاصّأوّعنايةّخاصةّ،بتعريفّالحاجياتّتعريفاّدقيقـاّ،إلـىّأنّجـاءّاإلمـامّالشـاطبيّ،فكـانّأولّ

ّ1وليد صالح الدين الزير" ،ضوابط الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة وتطبيقاتهاّعلى االجتهادات المعاصرة"ّ،مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية
والقانونية ،المجلدّّ،46العدد األولّ،2010ّ،صّ . 638
ّ2سورةّغافرّ،اآليةّرقمّ( ّ .)84

 ّ3أحمدّارشيدّعليّالمومني "ّ،الحاجةّعندّاألصوليينّوأثرهاّعلىّالتش ريع" ّ،رسالةّمقدمةّلنيلّشهاد ةّالدكتوراهّفيّالفقهّوأصولهّ،كليةّالدراساتّالعلياّ،
الجامعةّاألردنيةّ،4440 ّ،ص ّ . 46

 ّأبوّاسحاقّإبراهيمّبنّموسىّبنّمحمدّاللخميّالغرناطيّالشهيرّبالشاطبيّ،توفيّسنةّ 324ه ّ .
 ّ  إمامّالحرمينّاإلمامّالكبيرّ،شـيخّالشـافعيةّ أبـوّالمعـاليّ عبـدّالملـكّبـنّاإلمـامّأبـيّمحمـدّعبـدّهللاّبـنّيوسـفّبـنّعبـدّهللاّبـنّيوسـفّبـنّمحمـدّبـنّحيويـهّ
الجويني ّ،النيسابوريّ،ضياءّالدينّالشافعي052(ّ،هـ 478-هـ) (ّ،االمامّالذهبيّ،سيرّأعالمّالنبالءّ،مرجعّسابقّ،صّ.)4103
 ّ  حجـ ــةّاإلسـ ــالمّ،زي ـ ــنّالـ ــدينّ أبـ ــوّحام ـ ــدّمحمـ ــدّبـ ــنّمحم ـ ــدّبـ ــنّمحم ـ ــدّبـ ــنّأحمـ ــدّالطوس ـ ــي ّ،الشـ ــافعي ّالغزالـ ــيّ،ص ـ ــاحبّالتص ـ ـانيف014(ّ ،ه ـ ـ ـ ّ-
141هـ ّ5418ّ /م 5555-م) (ّ،االمامّالذهبيّ،سيرّأعالمّالنبالءّ،صّ.)7636

 ّ4أحمدّكافيّ،الحاجة الشرعية  -حدودها وقواع ـــدهـا .بيروت ّ:دارّالكتبّالعلميةّ، 4440ّ،ص ّ . 77
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منّذكرّتعريفاّيحددّويميزّالمقاصدّالحاجيةّعنّغيرهاّ،معّالتفصيلّوالبيان.

ّ1

فعرفهـاّالشـاطبي بقولـه "ّ:مللنيقهةنيصتلني ص ع نيهلني هنلني ملقيت َقلم لت لني مللا تل
هلغنيلله ب هةلمل وهوشلقم هلال قلمقييل هوطقل ب،قصلا ه لمه َق دتلح عقل هورقيل قعقل هجل قلمقهةلمل وهوشلقم،قولر لاق
هلت ألعم وإصلع هلخلتج هولؤدا

القب،ق للكقمل،ق للكقهلي لنيدقهلع لنيداقهوت ا للعق قهوس لني قهلعنيمل للم"ّّ،2وأم ــاّالعلم ــاءّالمح ــدثونّفإننـ ـاّنج ــدّع ــامتهمّق ــدّاعتمـ ــدواّ
تعريفّاإلمامّالشاطبيّإماّنصاّأوّمضموناّ،وذلكّباعتبـارّأنّالمقاصـدّالحاجيـةّ،ترجـعّإلـىّمـاّيرفـعّالحـرجّ

والمشـقةّعـنّالنـاسّ،ويخفـفّأعبـاءّالتكـاليفّعـنهمّ،وأنهـاّإذاّفقـدتّالّتختـلّالحيـاةّبفقـدهاّ،وأنّالفسـادّالــذيّ
يلحقّبفقدهاّ،الّيبلغّدرجةّاالختاللّوالفسادّبفقدّالضرورياتّالخمسّ،أوّأيّواحدةّمنهاّ ّّّّّ 3.

ف الحاجةّإذاّشعورّموضوعيّباالحتياجّواالفتقارّإلىّشيءّمعينّ،ومعنىّأنهاّشعورّ،أنهاّشـيءّيكمـنّ

فيّنفسّاالنسانّوداخلّصدرهّ،ومعنىّأنّهذاّالشعورّموضوعيّأنهّيمكنّتقديرهّخارجّالنفسّالبشريةّتقديراّ

محدداّ،وهذاّهوّالفرقّبينّالرغبةّوالحاجةّ،فالرغبةّشـعورّمجـردّقـدّيكـونّموضـوعياّفيتفـقّمـعّالحاجـةّ،وقـدّ
الّيكونّكذلكّفيفترقّعنهاّ 4.

الفرع الثاني :الفرق بين الحاجات العامة والحاجات الخاصة:
تنقسم ّ الحاجةّباعتبارّالعمومّوالخصوصّإلـىّحاجـةّعامـةّوحاجـةّخاصـةّ،وهـيّبشـقيهاّيجـوزّللمشـرعّ

والمفتيّأنّيشرعّويفتيّاعتمـاداّعليهـاّ،بنـاءّعلـىّأنهـاّمـنّأسـبابّالمشـقةّالتـيّتقتضـيّالتيسـيرّوأنّالحاجـةّ

عامةّأوّخاصةّقدّتنزلّمنزلةّالضرورةّ ّّّّ 5.

ّوالحاجـةّالعامــةّمشــتقةّفــيّاللغـةّالعربيــةّمــنّاالحتيــاجّ،وهـوّالشــعورّباالفتقــارّإلــىّشـيءّيســدّبــهّهــذاّ

الشعور ّ،فإذاّأمكنّالفردّإشـباعّالحاجـةّالتـيّيشـعرّبهـاّفإنهـاّتكـونّحاجـةّخاصـةّ،أمـاّإذاّعجـزّكـلّفـردّعـنّ
إشباعّماّيستطيعّغيرهّمنّاألفرادّإشباعهّ،فإنّهذهّالحاجاتّتكونّحاجاتّعامةّ 6.

والمقصـودّبــالعمومّهنــاّأنّيكــونّاالح تيـاجّشــامالّجميــعّاألمــةّ،علـىّاخــتالفّفئاتهــاّفاالحتيــاجّمتعلــقّ

بمصـالحهمّالعامـةّ،مـنّتجـارةّوصــناعةّوز ارعـةّوسياسـةّ،مـنّغيـرّنظــرّإلـىّفئـةّخاصـةّمنهـاّكــالمزارعينّ،أوّ

التجارّ ،أوّالصناعّونحوّذلكّ،فهمّداخل ّونّفيّأحكامّالحاجةّبقيامّالتخفيفّواالستثناءّبحقهمّ،وبالتاليّفكلّ

ّ1أحمدّارشيدّ عليّالمومنيّ،مرجعّسابقّ،صّّ . 46

 ّ2أبوّإسحاقّ الشاطبي ّ،المواف قـ ـ ـ ــات في أصول الشريعـ ــة ّ.الجزءّالثانيّ،القاهرةّ:دارّا لفكرّالعربيّ،بدونّسنةّنشرّ،صّصّ ّ .55- 54
 ّ3أحمدّارشيدّعليّالمومنيّ،مرجعّسابقّ،ص ّ . 42

ّ4يوسفّابراهيمّيوسف ّ،النفقات العامة في اإلسالم دراسة مقارنة ّ.طّ، 4الدوحةّ:دارّالثقافةّوالنشرّوالتوزيعّ،5288 /5048ّ،صّص ّ ّ.574- 542
 ّ5أحمدّارشيدّعليّالمومنيّ،مرجعّسابقّ،ص ّ . 58

ّ6وليد صالح الدين الزير ،مرجعّسابق ّ،صّصّ ّ . 632- 638
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ّ 1

ماّيلحقهّبسببهّحرجّعامّبالناسّ،أوّكانتّمشقةّتركهّعامةّللناسّ،فهوّمنّهذاّالنوعّ .

وليسّالمقصودّبالمصلحةّالحاجيةّ العامةّأنّتكونّعائدةّإلىّكلّفـردّمـنّأفـرادّاألمـةّ،فـإنّالعمـومّمـنّ

جهـةّالتعلــقّوالــذيّي ـرادّبـهّأنّتعــودّعلــىّعمــومّاألمـةّعــوداّمتمــاثالّفهــذهّقليلـةّاألمثلــةّ،مــنّأمثلتهــاّ:حمايــةّ

النظــامّواألم ــنّالع ــامّ،ووح ــدةّاألم ــةّم ــنّالتف ــرقّ،وحف ــظّشـ ـرائعّال ــدينّم ــنّال ــزوالّ،واثب ــاتّحق ــوقّالشخص ــيةّ

وا لكرامةّاإلنسانيةّوالحريةّوالمساواةّ،ونحوّذلـكّممـاّيكـونّصـالحهّوفسـادهّيتنـاولّجميـعّاألمـةّوكـلّفـردّفيهـاّ
فإنّبعضّصورّالمصالحّالضروريةّوالمصالحّالحاجيةّمماّيتعلقّبجميعّاألمةّ ّّ 2.

ويقابلّهذاّالعمومّالكليّالعمومّالجزئيّ،وهوّماّكانّعائداّعلـىّجماعـةّعظيمـةّمـنّاألمـةّ،أيّأكثرهـاّ

وغالبه ــاّ،أيّأنّه ــذهّالمص ــالحّتع ــودّعل ــىّاألمص ــارّوالقبائ ــلّواألقط ــارّحس ــبّمبل ــغّحاجته ــاّ،فإن ــهّالّيخ ــلّ
بعمومهاّتخلفّاآلحادّ،وقدّأشارّاإلمامّالشاطبيّالىّأنّتخلّفّاآلحادّفيّالمصالحّالّيخرجهاّعنّأنّتكونّ

عامةّ،فالغالبّاألكثرّمعتبرّفيّالشريعةّاعتبارّالعامّالقطعيّ ّّّّّّ 3.

ويمكنّذكرّبعضّالتعريفاتّالتيّوردتّفيّالفكرّالرأسماليّكمفهومّللحاجاتّالعامةّ 4:
ّأ .الحاجات ّالجماعية ّالتي ّيتولى ّالنشاط ّالعام ّإشباعها ،ويراد ّبالنشاط ّالعام ّهناّنشاط ّالدولة ّأو ّالقطاعّ
العام  ،والمالحظّفيّهذاّالتعريفّأنهّقيدّالحاجاتّالعامةّبالحاجاتّالتيّتهمّمجموعّأفرادّالمجتمع.

ّبناء ّعلى ّقرار ّسياسي ّمن ّجانب ّأفراد ّالمجتمعّ
ّب .تلك ّالخدمات ّالتي ّتقوم ّالسلطات ّالعامة ّبتأديتها ً
لحاجتهم ّإليهاّ ،نتيجة ّللتضامن ّاالجتماعيّ ،ورغبتهم ّفي ّالتمتع ّبمظاهر ّالمدنية ّوتحقيق ّأعلى ّمستوىّ

ممكنّمنّالرفاهيةّاالقتصادية.

ّج .تلكّالحاجاتّالتيّتقومّالد ّولةّبتقديمهاّاعتمادًاّعلىّقرارّيصدرّمنّالمؤسساتّالتيّتمثلّالمجتمعّمنّ
مجالس ّال شورى ّوغيرهاّ ،ويرتكز ّالمجتمع ّفي ّإصداره ّهذه ّالقرار ّعلى ّمباد ّالتضامن ّاالجتماعيّ،
والمسئولياتّالعامةّ،وتحقيقّالرفاهيةّاالقتصاديةّألفراده.

واستخدمّكذلكّبعضّالباحثينّمصطلحّ(الحاجاتّاالجتماعية)ّللتعبيرّعنّذاتّالمعنىّ 5.
ّوكثيرّمنّالحاجاتّالعامةّليسّهناكّفرقّموضوعيّبينهاّوبينّالحاجـاتّالخاصـةّ،وتختلـفّحاجـاتّ

النـاسّمـعّاخـتالفّالزمـانّوالمكـانّ،فمـاّيعتبـرّحاجـةّعامـةّفـيّمجتمـعّقـدّالّيكـونّفـيّمجتمـعّآخـرّ،وقــدّالّ
 ّ1أحمدّارشيدّعليّالمومنيّ،مرجعّسابقّ،ص ّ . 46
ّ2المرجعّ نفسه ّ،صّ . 58
ّ3المرجعّنفسهّ،صّ . 58

 ّ 4أحمدّمجذ وبّاحمد "ّ،إيراداتّاألوقافّاإلسالميةّووظيفتهاّفيّإشباعّالحاجاتّالعامة"ّ،بحث ّمقدمّإلىّندوةّ"ّدور األوقاف اإلسالمية في المجتمع
اإلسالمي المعاصر"ّ،التيّانعقدتّفيّالخرطومّف يّالعامّ5051هـّ 5220مّ http:// www.meshkat.org/node/23023ّّّّّّّّّّ:

ّ5يوسفّكمالّمحمد ،فقه االقتصاد العامة المشروع المالي االسالمي ّ.القاهرةّ:دارّالق لمّ، 4440ّ،صّّّ ..474
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يكـونّكـذلكّفـيّزمـانّآخـرّفـيّنفـسّالمجتمـعّ،كمــاّأنّالحاجـاتّالعامـةّليسـتّكلهـاّعلـىّنفـسّالمسـتوىّمــنّ

األهميةّ،وانماّيختلفّترتيبهاّباختالفّالفلسفةّالتيّتسودّالمجتمعّ 1.

وقدّذكر العلماء عدة فروق بين الحاجة العامة والحاجة الخاصةّفيّالفكرّاالسالميّمنها:
.5
.4

ّّ 2

أن الحاجة العامةّيتوسع فيها ما ال يتوسع في غيرها من الحاجات.

أن الحاجة العامة ال يشترط لصحة العملّبها تحققها ،وهذا بخالف الحاجة الخاصة فإنه ال يصح
العمل بها إال عند تحققها يقينا أو ظنا.

.7

أن الحاجة العامة ال يجب فيها التقيد بقدر الحاجة بل يجوز الزيادة عليها؛ بخالف الحاجة الخاصة

.0

أن الحاجة العامة يجوز العمل بها ولو لم تكن متعينة بخالف الحاجة الخاصة؛ ّفإنه الّيجوز العمل

فإنهاّتقدر بقدرها.

بها إال إذا تعينت؛ّومثال ذلك اإلجارة فحقيقتها بيع للمنافع وهي معدومة ،لكن ّأجيزتّللحاجة العامة

فال يشترط للعمل باإلجارة وجود الحاجة وال تحققها وال تعينها وال تقدر بقدرها ،ومثالّالحاجة الخاصة

محظورات تجوز للحاجة كما إذا احتاج المحرم إلى اللبس لحر أو بردّ ،والحاجة هناّخاصة فيجب

تقييدها بما سبق فال يلبس المحرم إال عند تحقق الحاجة وتعينها وبقدرها ،بخالفّاإلجارة فإنها تجوز

بإطالق كما سبق.

مماّسبقّنستطيعّأنّنحددّمفهومّالحاجةّالعامةّفيّالفكرّاالسالميّبأنهاّ:مصالحّالمسلمينّوماّالّ

غنىّلهمّعنهّ،التيّيعودّتحقيقهاّبالنفعّالعامّ،والتيّتتدرجّمنّالضرورياتّإلىّالحاجياتّإلىّالكمالياتّوفقاّ

لحدودّالشريعةّاالسالميةّ ّ.

ونستطيعّأنّنالحظّعلىّهذاّالمفهومّماّيليّ ّ3:
 .1أنهّمفهومّمتسعّمنذّالبدايةّيشملّكافةّأوجهّاالنفاقّالمستقيمةّالتيّتضطلعّبهاّكلّدولةّمنّالدولّ،
دون ّحاجة ّإلى ّظهور ّاتجاهات ّجديدة ّلتضيف ّأوّتفرض ّنوعا ّمن ّاالنفاق ّلم ّيتضمّنهّ ،فهوّيشملّ

كافةّحاجاتّالمجتمعّ،فقدّأقرّنفقاتّالضمانّاالجتماعيّمنذّّ 11قرناّ،تلكّالتيّلم ّ يتنبهّلهاّالفكرّ
الحديثّإالّفيّهذاّالقرنّ،وأقرّالكثيرّمنّأوجهّاإلنفاقّالتيّعرفهاّالعالمّغيرّاالسالميّفيّالقرنّ

العشرين.

ّ1يوسفّابراهيمّيوسفّ،مرجعّسابقّ،صّصّ ّ . 575- 574

ّ2وليد صالح الدين الزيرّ،مرجعّسابقّ،صّصّ ّ . 632- 638
ّ3يوسفّإبراهيمّيوسفّ،مرجعّسابقّ،صّ ّ . 576
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 .2أنهّيعطيّأولويةّلمرافقّالضمانّاالجتماعيّ،فيخصصّلهّمورداّمستقالّالّينفقّعلىّغيرهّقبلّأنّ
يستوفيّحاجتهّ،ويعينهّبغيرّهذاّالموردّإذاّلمّيكفه.

 .3ال ّيعرف ّهذا ّالمفهوم ّما ّيسمى ّبالنفقات ّالتقليدية ّوغير ّالتقليديةّ،بل ّأن ّكلّهذه ّالنفقات ّمتشابهةّ،
وتتسابق ّفيما ّبينها ّطبقا ّللترتيب ّالذي ّوضعه ّهذا ّالفكرّ ،بتقديم ّالضروريات ّعلى ّالحاجيات ّوهذهّ

االخيرة ّعلى ّالكماليات ّ ،وربما ّكانت ّبعض ّالنفقات ّالمعروفة ّبأنها ّغير ّتقليدية ّفي ّالفكر ّالوضعيّ
أسبق ّفي ّالظهور ّلدى ّالفكر ّاالسالمي ّمن ّالنفقات ّالتقليديةّ ،وعلى ّسبيل ّالمثال ّفقد ّكانت ّنفقاتّ

الضمانّاالجتماعيّ(وهوّبندّغيرّتقليدي)ّأسبقّفيّالتطبيقّمنّنفقاتّالقضاءّ(وهوّمنّأهمّالبنودّ
التقليديةّفيّالفكرّالوضعي).

 .0وأخي ار ّ نستطيع ّأن ّنقول ّإن ّالمفاضلة ّبين ّبعض ّأنواع ّالحاجات ّالعامة ّفي ّاإلنفاق ّواإلشباع ّإنماّ
يخضع ّلبعض ّالقواعد ّالفقهية ّفي ّالتطبيق ّمثلّ :قاعدة ّدرء ّالمفاسد ّمقدم ّعلى ّجلب ّالمنافعّ ّ ،وقاعدةّ

الضروراتّتقدرّبقدرهاّ ّ،وقاعدةّ تحملّالضررّالخاصّلدفعّالضررّالعامّ 1.

المطلب الثاني :المرا فق التي تمثل الحاجات العامة في الفكر االقتصادي اإلسالمي
فالحاجـاتّالعامـةّهـي حاجـات جماعيـة ينـتج عـن إشـباعها مـن طـرف الدولـة منفعـة عامـة لجماعـة مـن

المسلمين ،ويختلف مدىّهـذه الحاجـات مـن زمـن آلخـر ومـن مكـان آلخـر حيـث ظـروف الدولـة ودرجـة نموهـاّ،

ّونجد أن الحاجات العامةّفي الدولة اإلسالمية تتفق مع عقيدتهاّوالظروف االقتصادية للمسلمينّ،وهيّتتعلقّ
ّ،واإلجـراءاتّالدنيويـةّالمرتبطــةّ
بـالمفهومّالشـرعيّبتمويـلّنفقـاتّتكليفـينّهمـاّالتكليـفّالمتعلـقّبنشـرّاإلسـالم ّ

بتنفيذّالتكليفّاألول.2.

3

ويمكن أن نفرق هنا بين نوعين رئيسيينّمن الحاجات العامة:

أوال :الحاجات المتعلقة بالخدمات العامة :وهيّالمتعلقة بالوظائف األساسية للدولة ،وهي إقامة الدين والدفاع
عليهّوتوفير الجو المناسب لذلك.
ثانيا :الحاجات االجتماعية :وهيّالحاجاتّالخاصة بالتكافل االجتماعي ،فقد اعتبرت الشريعة اإلسالمية ذلك
واجباّعلى الدولة والبد لولي األمر أن يقوم بإشباع الحاجات الضرورية للفقراء والمساكين والمحتاجين.
ّ
ويقسمّالفقهّاالسالميّالحاجاتّالعامةّبحسبّأهميتهاّالىّأقسامّثالثةّ ّ1:
 ّ1تمّتفصيلّهذهّالقواعدّوعالقتهاّبالمفاضلةّبينّأوجهّاالنفاقّالعامّفيّالفصلّالخامس ّ .
 ّ2احمدّمجذوب ّ،مرجعّسابق ّ .

ّ3عوف محمود الكفراويّ،النظام المال ي اإلسالمي  ّ.اإلسكندريةّ:مؤسسة الثقافة الجامعةّ،2003 ،ص ّ . 238
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ّأ.

ما ّ يعدّضرورياّلحياةّالمجتمعّبحيثّالّيمكنّالحياةّبدونهّوالّتستقيمّالمصالحّبغيرهّويطلقّعليهّ
اسمّالضرورياتّويدخلّفيهاّالمرافقّالمتعلقةّباألمنّالداخليّوالعدالةّوالدفاعّوالضمانّاالجتماعي.

ّب .ماّيعتبرّمنهاّعلىّجانبّكبيرّمنّاألهميةّبحيثّتصعبّالحياةّوتكتنفهاّالمشاقّفيّغيبتهّ ،وانّ

كانتّتستمرّبدونهّ،ويطلقّعليهاّاسمّالحاجياتّويدخلّفيهاّمرافقّالتنميةّاالقتصاديةّوالخدماتّ

األساسيةّالالزمةّلتحقيقّهذهّالتنمية.

ّج .ما ّتجمل ّبه ّالحياة ّوترتقي ّوتشعر ّالجماعة ّفي ّظله ّبطيب ّالعيش ّوجمال ّالحياة ّوان ّلم ّيكن ّفيّ
تخلفهّإرهاقّوعنتّ،ويدخلّفيهاّمرافقّ الترفيهّكإقامةّالمنتزهاتّوالحدائقّوالتربيةّالرياضةّويطلقّ

عليهاّاسمّالكمالياتّأوّالتحسيناتّ .

ويوجـبّالفكـرّاإلسـالميّالتـزامّالدولـةّلهـذاّالترتيــبّعنـدّإشـباعّالحاجـاتّالعامـةّإذاّقلـتّالمـواردّالعامــةّ

عنّإشباعّكافةّالحاجاتّالعامةّ،فيتقدمّماّهوّفيّمرتبةّالضرورياتّعلىّمـاّ هـوّفـيّمرتبـةّالحاجيـاتّ،ومـاّ
فـيّمرتبـةّالحاجيـاتّعلـىّمـاّهــوّفـيّمرتبـةّالتحسـيناتّ،وقـدّأكـدّهــذاّالمعنـىّابـنّرجـبّالحنبلـيّبقولــه"ّ:إنّ
الف ــيءّيجـ ــبّفي ــهّالبـ ــداءةّبمهم ــاتّالمسـ ــلمينّالعام ــةّأيّالضـ ــرورياتّ،ث ــمّذويّالحاجـ ــاتّم ــنّالمسـ ــلمينّأيّ

الحاجيات"ّ ّ،ويقسمّالباقيّبينّعمومهمّ –أيّالكمالياتّ 2.

ّوتستخلصّالمعاييرّوالموجهاتّالعامةّالتيّتحكمّالحاجاتّالعامةّفيّالدولةّاالسالميةّمنّالنصوصّ

الشرعيةّ( ّقرآناّوسنة)ّ ومنّالتطبيقّالعمليّللدولةّاالسالميةّفيّعهدّالنبوةّوعهدّالخالفةّالراشدةّّ،وحيثّيتمّ

النظر ّفيما ّكانت ّتتواله ّوتقوم ّبه ّالدولة ّلذلك ّفتتحمل ّبموجبه ّبعض ّالنفقاتّ ،ويمكن ّايضاح ّأهم ّأنواعّ

الحاجاتّ(الخدماتّوالسلعّ)ّوالتيّتتولىّالدولةّاالسالميةّاالنفاقّعليهاّفيماّيليّ :

ّأ .نفقات تسيير الحكم مثل نفقات الجهاز السياسي واالداري والماليّ :ألنّاقامةّالخالفةّوتعيينّالحكامّ
واجبّدينيّيتوقفّعليهّإقامةّوتمكينّالدينّ،وهوّأمرّاجمعّعليهّالصحابةّرضوانّهللاّعليهمّ،حيثّلمّ
يترددواّأوّيتأخرواّفيّتعيينّخليفةّرسولّهللاّ

ّ بعدّانتقالهّالىّالرفيقّاألعلىّ ،بلّحسمواّهذاّاألمرّ

قبلّأنّيوارواّجثمانهّالطاهرّّ ،واّ قامةّهذاّالجهازّبالضرورةّتقتضيّوتستلزمّانفاقاّماليا ّ يمكنهّمنّأداءّ

واجباتهّالمكلفّبهاّفيّحراسةّالدينّوسياسةّالديناّ . .

ب.

نفقات الجهات لحماية الدين وتمكين الدولة وتبليغ الدعوةّ:وماّيتبعهاّمنّنفقاتّإلعدادّالعدةّوتجييشّ

الجيوشّ،وتدريبهاّوتوفيرّمعداتها ّ،التيّتكفلّحمايةّالدولةّمنّأيّعدوانّخارجيّعليهاّ،بتوفيرّالجندّ
والسالحّوتحصينّالثغورّوسائرّماّيدخل ّفيّقولهّتعالى" :وأأع هدوا هلم ما اس تطعمت من هقوة"ّ ،3وكذلكّقولهّ

ّ1حسينّراتبّيوسفّريانّ،الرقابة المالية في الفقه االسالمي ّ.عمانّ:دارّالنفائسّ،5222ّ،صّّ . 500
ّ2نفسّال مرجعّ،صّ ّ . 501- 500
ّ3سورةّاألنفالّ،اآليةّ رقمّ(ّ .)64
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تعالى﴿ّ :اذلين اإن مكن هامه ِف الأرض أأقاموا الصالة وأتوا الزاكة وأأمروا ابملعروف وهنوا عن املنكر وهلل عاقبة
1
الأمور﴾.
ّج .نفقات تحقيق العدل وحفظ األمن والنظام وما يستتبعها من المؤسسات العدليةّ :كالجهاز ّالقضائيّ
والعدليّوجهازّالشرطةّواألمنّوماّترتبطّبهاّمنّمؤسساتّ ،فالعدلّهوّالزمةّمنّلوازمّالدولةّوغرضّ
2

أصيلّلهاّ،إذّيقولّالمولىّعزّوجلّفيّهذاّالخصوص﴿ّ:اإن هللا يأأمر ابلعدل وا إلحسان ﴾
3
وجل﴿ :أأن هللا يأأمرم أأن تؤدوا الأ ماانت اإَل اهلها إواذا حمكمت بي الناس أأن حتمكوا ابلعدل﴾.

ويقول ّعزّ

ّد .نفقات التكافل والتضامن االجتماعي"ّ :ومهمته ّكما ّيعبر ّعنها ّالسرخسيّ هي ّ"ّإغناء ّالفقراء"ّ ،وهيّ
بتعبير ّالفكر ّاالسالمي ّالحديث ّضمان ّالمستوى ّالالئق ّمن ّالمعيشة""ّ ،4وقد ّتأكد ّوجوبّهذه ّالنفقاتّ

علىّالدولةّمنّخاللّماّأشرناّاليهّسابقا ّمنّ جبايةّالزكاةّوتوزيعهاّعلىّمصارفهاّالتيّنصتّعليهاّ

ّوأكد ّالخلفاء ّال ارشدون ّااللتزام ّ بها ّمن ّالناحية ّالعمليةّ ،ولما ّكانت ّالزكاة ّذات ّطبيعةّ
اآليات ّالقرآنية ّ

خاصةّ(فإنّالنفقاتّاألخرىّالمتعلقةّبالضمانّاالجتماعيّوالتيّالّتنطبقّعليهاّشروطّمستحقّالزكاةّ ،
تعالج ّعبر ّمصادر ّإيرادية ّأخرىّ ،فقد ّكانت ّهذه ّاالخيرة ّفي ّالعهد ّاالسالمي ّاألول ّتنال ّنصيبا ّمنّ
خمس ّالغنائمّ ،كما ّكان ّيخصص ّلها ّجزءا ّمن ّخمس ّعائد ّالمعادن ّوالركائز ّوجزء ّمن ّمال ّالفيءّ

اّيقرؤّونّ
واألموالّالتيّالّوارثّلهاّ ،وقدّكانّهذاّالمعنىّواضحاّفيّأذهانّالسلفّالصالحّ،ألنهمّكانو ّ
حديث ّالرسول ّ

الا ق صالت ني قوملا ق مع قملنيالق قصق إدتا "ّ ،5وبالتالي ّفإن ّهذه ّالنفقات ّ"تمول ّمنّ
"ّ :ملا ق مع قك ق

ايراداتّالزكاةّوالخمسّواللقطاتّوتركةّمنّالّوارثّلهّ،فإنّعجزتّهذاّالمواردّعنّتحقيقّتلكّالمهمةّ
6

فعلىّالدولةّانّتحققهاّمنّبقيةّاإليراداتّالعامةّاألخرىّ،ألنّّإغناءّالفقراءّحاجةّالمسلمين.

ّه .نفقات الخدمات العامة التي تعلقت بها مصالح المسلمينّ:وهيّالخدماتّالتيّإنّلمّتقمّبهاّالدولةّ،
ّالشريعة ّبمجموع ّنصوصها ّرفع ّالحرج ّوالمشقةّ ،بلّ
قرت ّ
وقع ّالحرج ّوالمشقة ّعلى ّالمسلمينّ ،وقد ّأ ّ

واستخرج ّقاعدةّقيدتّالتكاليفّالشرعيةّوغيرتّحكمهاّّ ،وجاءتّقاعدة ّ(المشقة ّتجلبّالتيسير)ّ ،فأينماّ

ّ1سورةّالحجّ،اآليةّ رقمّ(ّ .)05

ّ2سورة النحلّ،اآليةّ رقمّ(ّ .)24

ّ3سورة النساءّ،اآليةّرقمّ( ّ .)18
ّمحمدّبنّأحمدّبنّأبيّسهلّشمسّاألئمةّالسرخسيّ:فقيهّأصوليّحنف يّ،ينسبّإلىّسرخسّ (بلدةّقديمةّمنّبالدّخراسان)ّ،صاحبّكتابّالمبسوط ،ـّ
ءا؛ّوهوّفيّالسجنّ،ولهّفيّأصولّالفقهّكتابّمنّأكبرّكتبّاألصولّعندّالحنفيةّ،ويعرفّ
ّ
وهوّأكبرّكتاب ّفيّالفقهّالحنفيّمطبوعّفيّثالثينّجز
بأص ّولّالسرخسي (ّّّّّّّّّّّّّ.الموسوعةّالع ربيةّالعالمية ّ )ّhttp://www.ma wsoah.ne tّ :

ّ4يوسفّابراهيمّيوسفّ،مرجعّسابقّ،صّصّ ّ . 571- 570
 ّ5أحمدّمجذوبّأحمدّ،مرجعّسابق ّ .

ّ6يوسفّابراهيمّيوسفّ،مرجعّسابقّ،صّصّ ّ . 571- 570
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وجدتّالمشقةّ،خففّالحكمّوالتكليفّالواجبّشرعاّ ،ويدخلّتحتّهذاّالنوعّمنّالنفقات؛ّنفقاتّإقامةّ

ّ،واستصالحّاالراضيّواقامةّالسدود .
الطرقّوالجسورّوحفرّالقنوات ّ

ولكنّالسؤالّالهامّالذيّيتبادرّلألذهانّهوّ:هلّ تقدمّالدولةّهـذهّالخـدماتّمجانـاّدونّمقابـلّأمّبالتكلفـةّ
ـديرناّأنّاألص ــلّإنّكانـ ــتّالدول ــةّذاتّقـ ــدرةّمالي ــةّووف ـ ـرةّتقاب ــلّبهـ ــاّ
أمّعل ــىّاألس ــاسّالتجـ ــاريدّف ــيّتقـ ـ ّ
التكـا ليفّال أرسـماليةّالتشـغيليةّ،فلهـاّأنّتقـدمّالخدمـةّمجانـاّ ،واّنّكـانّاألمـرّغيـرّذلـكّ،فـالحكمّعلـىّكــلّ
حال ــةّبحس ــبهاّ،فإم ــاّأنّ تب ــاعّبالتكلف ــةّللجمي ــعّأوّل ــبعضّالن ــاسّ،أوّاتب ــاعّس ــعرينّس ــعرّتكلف ــةّللفئـ ــاتّ
الضعيفةّوسعرّتجاريّللمقتدرينّ .
ّو .مرفق التنمية االقتصادية ّ :ومهمته ّالمحافظة ّعلى ّالطاقة ّاالقتصادية ّالحالية ّوالعمل ّعلى ّرفعها ّفيّ
المستقبلّ،وذلكّبإصالحّالطرقّواقامةّالجسورّو...

هــذاّهــوّاإلطــارّالــذيّيح ــددّنــوعّالحاجــاتّالعامــة؛ّالتــيّيتع ــينّعلــىّالدولــةّاإلســالميةّإيجــادّمص ــادرّ

التمويـلّلهـاّوالقيــامّبإشـباعهاّ،ألنهــاّمـنّالواجبــاتّاألساسـيةّ،حيــثّتـرتبطّبوظيفــةّالدولـةّالتــيّالّيتسـنىّلهــاّ
القيـامّبهـاّمـاّلـمّتقـمّبإشـباعّهـذهّالحاجـاتّ،وعليــهّتـدخلّهـذهّالحاجـاتّتحـتّقاعـدةّمـاّالّيـتمّالواجـبّإالّبــهّ

فهوّواجبّ .
ّ
ّ
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المبحث الثالث
أهداف اإلنفاق العام وآثاره في االقتصاد االسالمي
انّدراسةّاالنفاقّالعام تهدفّإلىّمعرفةّاألثرّالذيّيولدهّفيّحياةّالمواطنينّاالقتصاديةّ،واالجتماعيةّ

والسياسية ّواالسترشاد ّبهذا ّاألثر ّفيّوضع ّقواعد ّعامة ّتسيرّعليها ّسياسة ّاالنفاق ّالعامّ ،على ّالنحو ّالذيّ

يحققّاهدافّالسياسةّاالقتصاديةّللدولةّ ّ.

ولإللمام ّأكثرّبأهدافّاالنفاق ّالعامّفيّاالقتصاد ّ االسالميّواآلثارّالمختلفةّالتيّتنجمّعنهّ،تمّتقسيمّ

هذاّالمبحثّالىّالمطالبّالتاليةّ :

-المطلبّاألولّ:أهدافّاإلنفاقّالعامّ ّ

-المطلبّالثانيّ:آثارّالنفقاتّالعامةّفيّاإلسالم

المطلب األول :أهداف اإلنفاق العام
الهدف ّالعام ّلإلنفاق ّالعام ّفي ّاإلسالم ّهو ّسد ّالحاجات ّ العامةّ ،غير ّأنه ّتوجد ّأهداف ّمحددةّ ،منّ

مجموعهاّيتكونّالهدفّالعامّ،فيهدفّاإلنفاقّالعامّفيّاإلسالمّإلىّبناءّمجتمعّمتوازنّمتكافلّ،كماّيهدفّ

إلىّرفعّالمستوىّالمادّ يّللمجتمعّ،حتىّيحققّإنسانيةّاألفرادّالتيّتمتهنّإذاّانخفضّالمستوىّالماديّلهمّ،

وكذلكّيهدفّإلىّتحقيقّعزةّالمجتمعّوقوتهّ،حتىّيقدمّالصورةّالالئقةّبتنظيمّيهتديّبهديّهللاّتعالىّ،إلىّ
ّ
جانبّالدعوةّإلىّهللاّتعالىّبصورةّمباشرةّ 1. .

كذلك ّيهدف ّاإلنفاق ّالعام ّفي ّاإلسالم –ّكشأن ّأي ّإنفاق ّتقوم ّبه ّدولة –ّإلى ّتسيير ّالجهاز ّاإلداريّ

للدولةّ،وماّيرتبطّبذلكّمنّمرافقّ،ويهدفّإلىّحمايةّاألمنّالخارجيّورعايةّاألمنّالداخليّ ،واقامةّالعدالةّ
بينّالمواطنينّ،فتلكّوظائفّأساسيةّمنّالمستحيلّأنّنتصورّأيّنظامّسياسيّمستقرّالّيعترفّفيهّبهذهّ

الوظائفّ،فالمجموعةّاألخيرةّمنّاألهدافّتشتركّفيهاّجميعّاألنظمةّسواءّاإلسالميّأمّغيرّاإلسالمي.
الفرع األول :إشباع الحاجات العامة للمسلميـــــن ّ

والحاجاتّالعامةّهيّمصالحّالمسلمينّوماّالّغنىّعنه؛ ّ التيّيعودّتحقيقهاّبالنفعّالعامّوالتيّتتدرجّ

منّالضرورياتّإلىّالحاجياتّإلىّالكمالياتّوفقاّلحدودّالشريعةّاإلسالميةّ،ومماّيبينّأنّالحاجاتّالعامةّ
هيّمصالحّالمسلمينّهوّتعبيرّالفقهاءّحيثّبينواّفيّأكثرّمنّموضعّأنّالفيءّوغيرهّيصرفّفيّمصالحّ

ّ1يوسفّابراهيمّيوسفّ،مرجعّسابقّ،صّصّ ّ . 571- 570
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المسلمينّالعامة ّ،1حيثّاتفقّالفقهاءّعلىّأنّأحكامّالشريعةّاإلسالم يةّإنماّيقصدّبوضعهاّتحقيقّمصالحّ
العبادّفيّالعاجلّواآلجلّمعاّ .

ويقر ّ الفقه ّاالسالمي ّأن ّالزكاةّهي ّالحد ّاألدنىّالذي ّالّيجوز ّإمساكه ّلسد ّحاجات ّالمحتاجينّ ،فإذاّ

عجزّهذاّالحدّعنّتحقيقّالهدفّمنهّ،وعجزتّمواردّبيتّالمالّبماّتملكهّمنّخراجّوغنائمّوتركةّمنّالّ

وارثّلهّ وغيرهمّ،منّالوفاءّبهذاّالهدفّ،فإنّلوليّاألمرّأنّيوظفّعلىّاألغنياءّبقدرّماّتمليهّالضرورةّ،

وقد ّاستند ّالعلماء ّفي ّذلك ّعلى ّكثير ّمن ّاآليات ّالقرآنيةّ ،ومنه ّقوله ّتعالىَ "ّ :و ِابلْ َو ِ َاِل ْي ِن ا ْح َساانً َوبِ ِذي الْقُ ْر ََب
ِ
اّلل لَ ُ ُِي ُّب
َنب َوا ْب ِن
الصا ِح ِب ِابجل ِ
السبِي ِلَ ،و َما َملَكَ ْت أَيْ َمانُ ُ ُْك ا هن ه َ
َوالْ َيتَا َمى َوالْ َم َساكِيِ َوالْ َجا ِر ِذي ال ْ ُق ْر ََب َوالْ َجا ِر الْ ُجنُ ِب َو ه
ه
ِ
ومه ِم ْن َم ِال ه ِ
اّلل ه ِاذلي أَتَ ُمْ" ،3وقالّعزّ ّوجلّ" :وأأنفقوا ممها جعلُك
َمن َاك َن ُم ْختَالً ف َ ُخوراً" 2،قوقولهّسبحانهّوتعالى:ق" َوأتُ ُ ْ
فةّفيّهذاّالمقامّكثيرةّمنهاّ" من ل يرمح الناس ل يرمحه هللا"ّّ،وهذاّهوّ
ّ
األحاديثّالنبويةّالشري
ّ
مس تخلفي فيه"ّ،4و
النهجّالذيّآمنّبهّالصحابةّوالتابعينّ،عنّأبيّهريرةّرضيّهللاّعنهّ،قال" :لو عمل هللا أأن زاكة الأغنياء ل تكفي
الفقراء لأخرج هلم من غري زاك مهتم ما يقومهتم ،ف إاذا ا الفقراء فبلمل الأغنياء هلم"ّ ّ5.
ومنّهناّيتبينّلناّأنّأحكامّاإلنفاقّالعامّإنماّيقصدّمنهاّتحقيقّمصالحّالناسّالعامةّفيّمجالهاّ،معّ

مراعاة ّاألهم ّفاألهم ّمن ّالحاجات ّوالمصالح ّوفقا ّألحكام ّالشريعة ّاإلسالميةّ ،ألن ّما ّيجاوز ّتلك ّالحدودّ

واألحكامّالّيمثلّحاجةّمعتبرةّفيّنظرّالشريعةّاإلسالميةّ .

هذا ّوقد ّسبقت ّاإلشارة ّإلى ّأهم ّالحاجات ّالعامة ّالتيّيتوجب ّعلى ّالدولة ّرعايتها ّواإلنفاق ّعليها ّمنّ

خزينتها؛ّ تحقيقاّللصالحّالعامّواألمنّاالجتماعي ّ .
الفرع الثاني :إعادة توزيع الدخل

فقد ّاستطاع اإلسالم ّوبواسطة ّاإلنفاق ّالعام؛ ّفي ّماضيه ّالطويل ّالحافلّأن ّيحقق الغنى في ّالمجتمعّ

اإلسالميّ ،ويعالج ّالضعف ّالمادي ّالذي ّيمكن ّأن ّتصاب ّبه ّبعض ّالفئات ّاالجتماعيةّّ ،وأن ّيخفض ّمنّ
الفوارقّبينّاألغنياءّوالفقراءّلتحقيقّالعدالةّاالجتماعيةّ،وتستطيعّالدولةّتحقيقّذلكّعن ّطريقّحسنّتوزيعّ

الدخلّبواسطةّنظامهاّالماليّمنّخاللّ فريضةّالزكاةّ،التيّجاءّاألمرّاإللهيّبوجوبهاّمقروناّبالصالةّ،فيّ

 ّ1حسينّراتبّيوسفّريانّ،الرقابةّالماليةّفيّالفقهّاالسالمي ّ،مرجعّسابقّ،صّّ . 504
ّ2سورةّالنساءّ،اآليةّرقمّ( ّ .)76
ّ3سورةّالنورّ،اآليةّ رقمّ(ّ .)77

ّ4سورةّالحديدّ،اآليةّ رقمّ(ّ .)43

ّ5هشامّحنضلّعبدّالباقي "ّ،الفقرّوتوزيعّالدخلّمنّمنظورّاالقتصادّاالسالميّ،دراسةّتطبيقيةّعلىّمملكةّالبحرين"ّ،المؤتمرّالعالميّالثامنّلالقتصادّ
والتمويلّاإلسالميّ" النمو المستدام والتنمية االقتصادية الشاملة من المنظور اإلسالمي"  ،المنعقد ّفيّالد وحةّ ،قطرّ،الفترة ّ 58ّ:إلىّ ّ 44د يسمب رّ
4455مّ،صّّ . 43
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ي"ّ ّ1.
الص َالةَ َوأ ُتوا هالز َاكةَ َو ْارك َ ُعوا َم َع هالراكِ ِع َ
آياتّقرآنيةّكثيرة ،كقوله تعالىّفيّسورةّالبقرةَ "ّ:و َأ ِقميُوا ه
وال ّعجب ّأن ّالنظام ّاإلسالمي ّشرع ّالزكاة؛ ّفهو ّنظام ّيرمي ّإلى ّالمشاركة ّفي الغنى والثراءّ ،وليسّ

المشاركةّفيّالفقرّوالحاجةّ،ويضمنّإعادةّدائمةّلتوزيعّالدخلّالقوميّإجبارياّوليسّاختيارياً ّبينّمنّزادتّ

ون ُد َوَلً ب َ ْ َي
دخ ّولهم ّعن ّحاجاتهم ّومن ّهم ّدونهمّ ،وبذلك ّيحقق ّاإلسالم جانباً ّمن ّمبدئه ّالعام ّ"كي َل ي َ ُك َ
ْالَغْنِيَ ِاء ِمنْ ُ ْ
ُك" ّ ،2حيث ّتستهدف ّالزكاة ّتفتيت ّالثروة ّالتي ّتتكدس ّفي ّبعض ّاأليديّ ،التي ّما ّكانت ّلها ّأنّ
تعطيّصدقةّأوّهديةّلوالّهذهّ الفريضةّالشرعيةّ،فتتسعّبذلكّدائرةّتوزيعّالثروةّ،لتشملّذويّالحاجةّ 3.

ويدلّناّعلىّذلكّأ يضاّماّرواهّسهلّبنّأبيّصالحّقالّ:كتبّعمرّبنّعبدّالعزيزّإلىّعبدّالحميدّبنّ

عبدّالرحمنّوهوّبالعراقّأنّأخرجّللناسّأعطياتهمّ،فكتبّإليهّعبدّالحميدّأنيّقدّأخرجتّللناسّأعطياتهمّ

وقدّبقيّفيّبيتّالمالّمالّ،فكتبّإليه ّ:أنّانظرّكلّمنّاستدانّفيّغيرّسفهّوالّسرفّفاقضّعنهّ،فكتبّ
إليهّأنيّقدّقضيتّعنهمّوبقيّفيّبيتّمالّالمسلمينّمالّ،فكتبّإليهّأنّانظرّكلّبكرّليسّلهّمالّفشاءّ

أن ّتزوجه ّفزوجه ّوأصدق ّعنهّ ،فكتبّإليه ّأني ّقد ّزوجت ّكل ّمن ّوجدت ّوقد ّبقي ّفيّبيت ّمال ّالمسلمينّ
مالّ،فكتبّإليهّأنّانظرّمنّكانتّعليهّجزيةّفضعفّعنّأرضهّفأسلفهّماّيقوىّبهّعلىّعملّأرضهّفإناّ

الّنريدهمّلعامّوالّلعامين ّ 4.

وبهذاّيظهرّأنّمبدأّإعادةّتوزيعّالدخلّواعانةّذويّالدخولّالمنخفضةّقدّعملّبهّفيّالدولةّاإلسالميةّ

حتى ّشمل ّتسديد ّالدين ّعن ّالمدينين ّألمور ّضروريةّ ،وتزويج ّكل ّعازب ّغير ّقادر ّعلى ّدفع ّالصداقّ،

وتقديمّالقروضّواإلعاناتّالستصالحّاألراضيّالزراعيةّ 5.

وخالصة ّالقول ّأنّالدولةّيمكنها ّبواسطة ّاإلنفاقّالعام ّأنّتؤثر ّعلى ّإعادة ّتوزيع ّالدخلّبين ّاألفرادّ،

وعلىّزيادةّالقوةّالشرائيةّلديهمّواعادةّتوزيعّتلكّالقوةّبينّمختلفّاألفرادّفيّالمجتمع.
الفرع الثالث :اإلنفاق ألجل التوظيف واالستثمار واإلنتاج

يعتبر ّالتوظيف ّالكامل ّأحد ّاألهداف ّالرئيسية ّللسياسة ّالمالية ّللدولةّ ،وذلك ّبإيجاد ّالفرصة ّلكل ّمنّ

يرغب ّفي ّالعملّ ،وبهذا ّتتحقق ّ العمالة ّالكاملة ّبإيجاد ّالوظائف ّالشاغرة ّللقضاء ّعلى ّمشكلة ّالبطالة ّالتيّ

باتتّتؤرقّالكثيرّمنّالدولّالمعاصرةّ،وقدّبينّعلماءّالفكرّالماليّأنّزيادةّالطلبّعلىّاالستهالكّسيؤديّ

ّ1سورةّالبقرةّ،اآليةّرقمّ( ّ .)07

ّ2سورةّالحشرّ،اآليةّرقمّ(ّ .) 43

ّ3عمرّبنّفيحانّالمرزوقي ّ،اقتصاديات الغن في االسالمّ.الرياض ّ:جامعةّالملكّسعود4445- 507 ّ،مّ،صّ ّ ّ..43- 41
 ّ4حسينّراتبّيوسفّريانّ،عجزّالموازنةّوعالجهّفيّالفقهّاالسالميّ،مرجعّسابقّ،صّص ّ .501- 500
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إلىّزيادةّاإلنتاجّواستخدامّعناصرّاإلنتاجّالمختلفةّ ،وأماّانخفاضّمستوىّالطلبّفيؤديّإلىّعدمّتشغيلّ

الطاقةّاإلنتاجيةّوتحديدّحجمّالعمالةّبالتالي ّ،ويكمنّدورّاإلنفاقّالحكوميّهناّفيّزيادةّالطلبّالكليّأيّ

الطلب ّعلى ّاالستهالك ّواالستثمارّ ،وذلك ّب توزيعه ّالدخول ّعلى ّالطبقات ّالفقيرة ّمما ّيزيد ّمن ّالطلب ّعلىّ

االستهالكّ ،وزيادة ّالطلب ّتدفع ّأصحاب ّرؤوس ّاألموال ّالمدخرة؛ ّ إلى ّاالستثمار ّوزيادة ّاإلنتاج ّوتشغيلّ
األيديّالعاملةّالعاطلةّ،وحتىّيتحققّذلكّالّبدّللدولةّمنّالقيامّبالخطواتّالتاليةّ 1:

أوال ّ:إعدادّبرامجّفيّفتراتّالرخاءّلتنفيذهاّإذاّبدأتّعالماتّالكساد.
ثانيــاّ:عل ـىّالدولـةّأنّتتحاشــىّزيــادةّالضـرائبّحتــىّالّتكــونّضـخامةّعبئهــاّعائقــاّفـيّتنشــيطّاالســتثماراتّ
الخاصةّأوّالحدّمنّاالستهالك.
ثالثـا ّ:علـىّالدولـةّأنّتحـاولّالتقليـلّمـنّاالسـتيرادّمـنّالخـارجّحتـىّتمنـعّالتسـربّفـيّاإلنفـاقّوتحـتفظّب ثـارهّ
داخلّاالقتصادّالقومي.
وأماّإذاّخفضتّالدولةّنفقاتهاّفإنّالكسادّالعامّسيحصلّ،وقدّأشارّإلىّذلكّالعالمةّابنّخلدونّحيثّ

يرى ّأن ّنقص ّالعطاء ّمن ّالسلطانّيؤدي ّإلى ّالكساد ّالعام ّوذلك ّفي ّقوله ّ"...صا هقه ت اق(هكت )قهل قطنينق
هألمل ه ق وقهجل ،نيبني ق وقصق قا قصقلقبسمص نيق قملسنيإص نيقاحق ت ئذقملنيقييبااقهةنيوتمقوه ةنيملتم،قواقملقظيقنيهتلقةقم  ،ق
صتقعقهلر نيدق ت ئذق قهألأ ه قو خع قهألإيني ق ق قهو تنيصم؛ قصتقحقهخلمهلقلذلك ،ق ألنقهخل مهلقوهجل،نيبمق نيق ر نقملاق
هالعت نيإقوهوعنيملال ق(هالأتل نيإ)،قوويني ق لكقعني،اقعق قهلاولم،ق...صنيوني ق ني ق ه قملنيددقي قهلمعتمقوهل ق طنينقمل لق
لتاقومل اق لت لقصا هق  ،اقهل ق طنينقع ا قصقا اقهلمعتمّ"ّ 2ّ.

وبهذاّيتضحّمماّسبقّكيفيةّمساهمةّاإلنفاقّالعامّفيّتحقيقّالعمالةّالكاملةّ،والّبدّمن ّوضعّبرامجّ

تحدد ّاالستثمارات ّالالزمة ّوعدد ّالعمال ّالالزمين ّلتنفيذ ّسياستهاّ ،وأن ّتسهر ّعلى ّتدريبهم ّوتأهيلهم ّللقيامّ

باألعمالّالتيّيناطّبهمّتنفيذهاّ ّ،

وقدّبينّاإلمامّأبوّيوسفّأنهّإذاّكانتّهناكّأمورّتحتاجّإلىّإقامةّالمشروعاتّالعامةّالتيّتسهمّفيّ

تشغيلّاأليديّالعاملةّفيجبّعلىّاإلمامّأنّالّيتوانىّفيّذلكّوتكونّالنفقةّعليهاّمن ّ بيتّمالّالمسلمينّ،

قالّأبوّيوسف "ّ:و هقه تنيلق هحقهل هدق بقكماق هننيإهلقهلع رنيمقهلكق يتذقملا ق دصقمقوهليمه قكمبملقهللقوكنيظملق
هل يقمقملاقيتملقهوني قوملاق هحقهخلمهل  ،قصيملقنيقهل،ل قوهو تني قوهلربباه قهلكق ر نق قدصقم قوهليمه قوريههنيقملاق
هألهننيإقهلعرنيمقصنينقهل يقمقعق قهذهقكقاقملاقيتملقهوني قالقر حقعق ق هحقهخلمهلقملاق لكقويخي،قألنقملسقامقهذهق

 ّ1حسينّراتبّيوسفّريانّ،عجزّالموازنةّوعالجهّفيّالفقهّاالسالميّ،مرجعّسابقّ،صّصّ . 506
 ّ2ابنّخلدونّ،مرجعّسابقّ،صّّ . 422
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عق قهإملنيمقتنييفمقألظاق ملمقعنيمقجل تعقهو ق

،ق صنيل يقمقعقتاقملاقيتملقهوني ّ 1. "..

وقد ّيكونّتأثيرّاإلنفاق ّالحكومي ّعلى ّاإلنتاج ّغير ّمباشرّ ،كإنفاقها ّعلى ّصيانة ّاألمن ّفي ّالداخلّ،

وضمان ّسالمة ّالمواطنين ّوحمايتهم ّشرط ّأساسي ّلنمو ّاإلنتاج ّوتقدمهّ ،كذلك ّفان ّنفقات ّالتعليم ّوالصحةّ

تساهمّفيّزيادةّمقدرتهمّاإلنتاجيةّ،كذلكّتؤديّالنفقاتّالحكوميةّإلىّتحوي لّفيّاستخدامّالمواردّاالقتصاديةّ،
فاإلنفاق ّالعسكري ّمثال ّيحول ّعناصر ّاإلنتاج ّمن ّقطاع ّالزراعة ّوالصناعة ّإلى ّميدان ّاإلنتاج ّالحربيّ،
ويترتب ّعلىّالنفقات ّالعامة ّتوجيهّإنتاج ّالقطاع ّالخاص ّوزيادة ّأهمية ّالقطاع ّالعام ّوتنظيمه ّبطريقةّتحققّ
أهداف ّالدولةّ ،وذلك ّكمنحها ّاإلعانات ّاالقتصادية ّلفرع ّمعين ّمن ّاإلنتاج ّترى ّضرورة ّتنميتهّوتوسعه ّفيّ

االستثمار ّحتى ّيساير ّالتقدم ّالعلمي ّويزيد ّمن ّإنتاجيته ّأو ّقد ّيكون ّذلكّبتشجيعّإقامة ّصناعة ّمعينة ّفيّ

مناطق ّمحددةّ ،أو ّتشجيع ّقطاع ّعلى ّزيادة ّصادراته ّمما ّيؤدي ّإلى ّزيادة ّحصيلة ّالدولة ّمن ّالعمالتّ

األجنبيةّويعملّعلىّتوازنّميزانّالمدفوعاتّ 2.

هذا ّولضمان ّزيادة ّاإلنتاج ّواالستثمار ّيجب ّعلى ّالدولة ّأن ّتجد ّاألسواق ّلتصدير ّتلك ّالمنتوجاتّ

الصناعي ةّلئال ّتتعرض ّللكسادّ ،حيث ّإن ّاالنخفاض ّفي ّاألسعار ّإلى ّحد ّكبير ّمضرّبالمحترفين ّوهذا ّماّ

أشارّإليهّالعالمةّابنّخلدونّحيثّقال "ّ:نقهلر هقوهوعنيشق نيقه ق ينيلس ني،عقوهلت نيإملقصا هقهأتاميقهلمتصق ق
أقعم ،ق وقعم قملا قمليك ق و قملق ،وق وقملت ق قعق قهجل قم؛ قو قرسحقلقتنيصم ق قهلمقهألأ ه قصتا قص ا قهلميحق
وهل نيخي قيط ق قك قهوامل ،قوك ا قأ ق لك قهلس قصقعا قهلت نيإ قعا قهل عي قصت ني ،قوَقص قا قإؤوو ق مل ههلل  ،ق
صنيلمتصقهويمطقجيا قمبعنيشقهحملنيص قيذلكقهلس قهلمتتص،قوكذهقهلغالخيقهويمطق بخني،قو نيقملعنيشقهل نيوقوك  ،لق
قهلت أطقملاق لكقوأمعمق هلمقهألأقه " ّ 3.

كما ّأن ّاالنفاق ّمن ّأ جل ّزيادة ّاألصول ّالمنتجة ّفي ّالمجتمع ّومثالها ّنفقاتّبناء ّالسدود ّوشقّالترعّ

واقامةّالمصانع ...،الخّ،تؤديّهذهّالنفقاتّإلىّزيادةّطاقةّالمجتمعّاإلنتاجيةّبطريقّمباشرّأوّغيرّمباشرّ،
وزيادةّإنتاجّالسلعّاالستهالكيةّالضروريةّوتجهيزّالمعاملّ .

هذاّوقدّعرفّالفكرّالماليّاإلسالميّمبدأّاإلنفاقّمنّبيتّالمالّبهدفّإقامةّالمشروعاتّالعامةّالتيّ

ترميّإلىّزيادةّاإلنتاجّوتوفيرّالخراجّ،واحداثّالوفرّفيّالمنتوجاتّوالسلعّالضروريةّلمصلحةّالعامةّ،يدلناّ

علىّذلكّماّأوصىّبهّاإلمامّأبوّيوسفّهارونّالرشيدّقال"ّ:وإ بملق ن ق يملمقع ني قهخلمهلق هق نيهلقا مقملاق
ل،ق
هحقتمهص لقصذكموهقهللق قك قهألهننيإ قوه تيموهنيقو صمىقهونيخيقصت نيقع م قهذ قهألإ نقهلغنيمل مملقو هدق قت مهص ق
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كتهقيذلكق لتكقصيملم قإصالقملاق هحقهخلهقوهلسال قريمق قكقهأل هننيإ،قوصعقملقهل يقمقملاقيتملقهوني ،قوكحق ملنيقصتاق

ملسقامق هحقهخلمهلق ق إ لقو هننيإهل،قوأق ،هق يفال ق لكقهللق صت ،هق لتاق هق قبراقصتاق مإقعق قريههل" ّ 1.

وباإلضافةّإلىّآثارّالزكاةّعلىّاعادةّتوزيعّالدخولّوالثرواتّ،يمكنّللزكاةّأيضاّأنّتؤثرّعلىّاالنتاجّ

والتوظيفّواالستثمارّمنّخاللّتوزيعهاّعلىّمصارفهاّالثمانيةّالمذكورةّفيّالقرآنّ،فالمالحظّأنّتلكّالفئاتّ
هيّاألكثرّفقراّفيّالمجتمعّ،ويترتبّعلىّذلكّزيادةّاالنفاقّعلىّاالستهالكّالضروريّ ،فيزيدّالطلبّالكليّ

فيّالمجتمع ّ،ويستجيبّأربابّاألعمالّلتلكّالزيادةّبزيادةّالتوظيفّواالنتاجّفيّالمرحلةّالتاليةّ،فيزيدّالدخلّ،
وتبعاّلزيادةّالدخلّتبدأّدورةّجد يدةّمنّزيادةّالطلبّوالتوظيفّواالنتاجّثمّالدخلّوهكذاّ،وبفعلّمضاعفاتّ
االنفاق ّفي ّالمجتمع ّيتضاعف ّالدخل ّمرات ّوفقا ّلحجم ّتلك ّالمضاعفاتّ ،فينتعش ّاالقتصاد ّالقوميّ ،ومنّ
جهةّأخرىّفإنّالمنفعةّالحديةّلنقودّلدىّالغنيّأقلّمنهاّلدىّالفقيرّ،ولذاّإنّالفقيرّسيحرصّعلىّانفاقّ

أموال ّالزكاة ّالتي ّتلقاها ّفي ّشراء ّالسلع ّ الضرورية ّفقطّ ،وزيادة ّاالنفاق ّيؤدي ّإلى ّزيادة ّالميل ّالحديّ
ّ

لالستهالكّفيّالمجتمعّ،مماّيؤديّإلىّزيادةّقيمةّالمضاعفّ،ومنّثمّزيادةّقوةّتأثيرهّفيّاالقتصادّالقوميّ،

كما ّأن ّمن ّمصارف ّالزكاة ّالغارمينّ ،وتتضمن ّهذا ّالمصرف ّأيضا ّمن ّخسر ّتجارته ّأو ّمصنعه ّأوّ
بضاعتهّ،ومنّهناّفإنّتوجيهّالزكاةّلهمّيعنيّدمجهمّفيّعمليةّاالنتاجّ،بماّيعنيّاستمرارّاستفادةّالمجتمعّ

منهمّوعدمّتأثرّاالنتاجّوعرضّالمنتجاتّبظروفهمّ2..

ّويجوز ّالتعجيل ّبالزكاة ّعند ّالحاجةّ ، فيجوز ّمثال ّالتعجيل ّبدفعّالزكاة ّفي ّحالة ّالركود ّاالقتصادي؛ّ

حيث ّتساعد ّالزكاة ّفي ّالخروج ّمن ّبراثن ّالركود ّمن ّخالل ّدفع ّالطلب ّفاإلنتاجّ ،فالتوظفّ ،والدخلّ ،كماّ
يجوزّأيضاّدفعّكاملّالزكاةّفيّمصرفّواحدّأوّأكثرّمنّمصارفهاّلضمانّتحقيقّأهدافهاّ 3.

فالزكاةّوانّكانّاألصلّفيهاّالفوريةّفيّاألداءّ،فإنهّيجوزّفيهاّالتأخيرّوالتقديمّ،تحقيقاّلمصلحةّعامةّ

أو ّخاصة ّوفقا ّلظروف ّدافعي ّالزكاة ّأو ّمستحقيهاّ ،أو ّبهدف ّتحقيق ّاالستقرار ّفي ّمستوى ّالنشاطّ

االقتصادي ّ،وتجنبّالتقلباتّالحادةّفيهّ،كماّتستخدمّهذهّاألداةّكذلكّلتجنبّالتغيراتّالحادةّفيّمستوياتّ
األسعارّ،وماّيصاحبهاّمنّأضرارّتقعّعلىّبعضّفئاتّالمجتمعّكلهّبصفةّعامةّّّ4.
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الفرع الرابع :اإلنفاق لمحاربة التضخم ووضع السياسات السعرية المناسبة:
قدّتتدخلّالدولةّلمحاربةّالتضخمّووضعّالسياساتّالسعريةّالمناسبةّوخاصةّأسعارّالسلعّالضروريةّ،

ومنعّاالحتكاراتّوحمايةّالمستهلكينّ،والّيوجدّفيّالشرعّاإلسالميّماّيمنعّتدخلّالدولةّفيّضبطّاألسعارّ

ماّدامّذلكّيحققّالمصلحةّالعامةّ،وأماّماّيحتجّبهّالبعضّمنّأنّالنبيّ

ّّرفضّالتسعيرّعندماّقالواّله ّ

سعّرّ ،فقال "ّ:يحقهللاق يضقوبمصعقو ينقألإص ق نق لق قهللاقولتسقأل اقع ااقملرق م"  ،قوفيّرواية:ق" نقهللاقه ق
هو عمقهلقنييضقهل،نيأطقهلمه  ،ق و ينقألإص ق نق لق قهللاقولتسق اقمل رلقبطنيل،ينقمبرق مق قدمق وقملني ،1قوفيّهذاّ

يقولّابنّتيمية "ّ:قهقكنينقهل نيوقب،تع نقأقع لقعق قوصاقهوعموجقملاقريهقظقلقمل ل،قوااقهإ يعقهل عمق ملنيقلققمق
هلشيخي،ق وقلرلمملقهخلقج،قص ذهق بقهللا،قصال همقهخلقجق نقب،تع هق كمه قيغهق ج" ّ ّ2.

فقدّبينّعددّمنّالعلماءّأنّالنبيّعليهّالصالةّوالسالمّرفضّالتسعيرّفيّحالةّالسيرّالتلقائيّلألسعارّ

والذيّيخضعّللعرضّوالطلب"ّ،وعلىّالدولةّأالّتتدخلّفيّالسوقّ،حتىّولوّحدثّخللّبينّالعرضّوالطلبّ
نتيجةّلظروف ّليست ّمن ّصنع ّالمستهلك ّأو ّالمنتج ّوالتاجرّ ،ألن ّفيّتدخلها ّوتسعيرها ّالجبري ّظلم ّبغيرّ

حق"ّ 3وفيّهذاّيقولّابنّتيمية "ّ:هقكنينقهل نيوقب،تع نقأقع لقعق قوصاقهوعموجق ملاقريهقظقلقمل ل،قوااقهإ يعق
هل عمق ملنيقلققمقهلشيخي،ق وقلرلمملقهخلقج،قص ذهق بقهللا،قصال همقهخلقجق نقب،تع هق كمه قيغهق ج" ّ ّ4.

فتدخل ّالدولة ّبالتسعير ّعندما ّيحدث ّخلل ّمفتعل ّفي ّالعرض ّأو ّالطلب؛ ّخلل ّفي ّالعرض ّمن ّقبلّ

المنتجينّوالتجارّعنّطريقّاالحتكارّوحبسّالسلعّ،مماّيؤديّإلىّقلةّالعرضّوبالتاليّارتفاعّاألسعارّ،كماّ
يحقّللدولةّالتدخلّلرفعّاألسعارّفيّحالةّالعرضّالكبيرّوالوفوراتّالكبيرةّفيّاإلنتاجّمثلّالفوائضّالكبيرةّ

في ّالمحصوالت ّالزراعيةّ ،فإذا ّما ّبقى ّالسعر ّدون ّتدخل ّسوف ّتنخفض ّاألسعار ّويؤدي ّذلك ّإلى ّخسارةّ

المزارعين ّمما ّيؤدي ّكما ّ يقول ّأحد ّالباحثين ّإلى ّخلل ّفي ّالبنية ّاالجتماعيةّ ،قد ّيضع ّالمركز ّالتموينيّ

االستراتيجيّفيّوضعّحرجّ 5.

وبين ّهؤالء ّالعلماء ّأن ّمن ّحق ّمؤسسة ّالحكم ّأن ّتتدخل ّفي ّضبط ّاألسعار ّوتحديدها ّإذا ّكانتّ

المصلحةّالعامةّتقتضيّذلك "ّ،وذهبّإلىّهذاّالقولّأئمةّالتابعينّومنهمّسعيدّبنّالمسيبّوربيعةّبنّابيّ
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عبد ّالرحمن ّويحي ّبن ّسعيدّ ،وبينوا ّجواز ّالتسعير ّفي ّكل ّظرف ّتقتضي ّالمصلحة ّالعامة ّذلكّّّّّّّّّّّّ،

وهذاّماّذهبّإليهّاإلمامّمالكّأيضاّوغيرهّمنّالفقهاءّفيّمسألةّجوازّالتسعيرّالجبريّ"ووجههّماّيجبّمنّ
النظرّفيّمصالحّالعامةّوالمنعّمنّإغالءّالسعرّعليهم ّواإلفسادّعليهمّ،وليسّيجبرّالناسّعلىّالبيعّوانماّ
يمنعونّبغيرّالسعرّالذيّيحددهّاإلمامّعلىّحسبّماّيرىّمنّالمصلحةّفيهّللبائعّوالمبتاعّ،والّيمنعّالبائعّ

ربحاّوالّيسوغّمنهّماّيضرّالناس" ّ،وهذاّالرأيّقالّبهّاإلمامّابنّتيمية"ّ،1الذيّيرىّبأنّ"التسعيرّمنهّماّ
هوّظلمّال ّيجوزّ،ومنهّماّهوّعدلّجائزّ،فإذاّكانّالناسّيبيعونّسلعهمّعلىّالوجهّالمعروفّمنّغيرّظلمّ

منهمّ،وقدّارتفعّالسعرّلقلةّالشيءّ،أوّلكثرةّالخلقّ،فإلزامهمّأنّيبيعواّبقيمةّمعينةّاكراهّبغيرّحقّ،أماّاذاّ

امتنعّأربابّالسلعّمنّبيعهاّمعّضرورةّالناسّاليهاّإالّبزيادةّعلىّالق يمةّالمعروفةّ،أوّالّيبيعونّإالّألناسّ

مخصوصينّ،فهناّيجبّالتسعيرّعليهمّ،فالّيبيعونّإالّبقيمةّالمثلّ،والّيشترونّإالّبقيمةّالمثل"ّ،2والىّمثلهّ

ذهبّتلميذهّابنّالقيمّحيثّجاءّفيّالطرقّالحكمية"ّ:وجماعّاألمرّأنّمصلحةّالناسّإذاّلمّتتمّإالّبالتسعيرّ
سعرّعليهمّتسعيرّعدلّالّوكسّوالّشططّواذاّاندفعتّحاجتهمّوقامتّمصلحتهمّبدونهّلمّيفعل"ّ 3.

ّوالّبدّأنّتضعّالدولةّمعاييرّعادلةّللتسعيرّ،بحيثّيراعيّفيّهذهّالمعاييرّالمصلحةّالمتوازنةّبينّ

المستهلكّوالمنتجّ،بينّالعرضّوالطلبّوهذاّبدورهّيحتاجّإلىّّأهلّخبرةّواختصاصّوتجربةّطويلةّفيّهذاّ

المجالّ ،واالّترتبّعلىّعدمّالعدالةّوالدقةّفيّالتسعيرّ،مفاسدّاقتصاديةّكبيرةّ،ويفصلّفيّهذاّابنّحبيبّ

المالكي ّبقوله "ّ :ب ،غي قلإلملنيم ق ن قجي ع قوص ق هح ق أ ق لك قهلشيخي ،قورخم قريههل قهأتر نيإه قعق قيفاا ل،ق
صت يهللقكت قب،تع نقوكت قبشنيون ؟قوكت قب،تع ن؟ ،قصت ني هللق بقملنيقصتاقهللقولقعنيملمقأاهدق ىتقبم هقيا،ق اني قوالق
جيربونقعق قهلت عهقولراقعق قإ ني،قوعق قهذهق صني قملاق صني ،قووصاق لك:ق نقهبذهقبت يفحق بقملعمصمقملسني ق

هل،نيعمقوهوشنيباقوجيعحقلق،نيعمق ق لكقملاقهلميحقملنيقبق مقهبل،قوالقبر نقصتاق ص انيجقينيل نيوّ ّ4. )...

وماّيمكنّقولهّ،أنّالتسعيرّ يجبّأنّيكونّوفقّمقتضياتّوضوابطّالمصلحةّللمستهلكّوالمنتجّمعاّ،

سيعمل ّعلى ّتوازن ّالعرض ّوالطلب ّمع ّأسعار ّعادلة ّمقبولةّ ،وكما ّهو ّمعلوم ّفإن ّاستقرار ّاألسعار ّيعنيّ

غيابّحاالت ّالتضخم ّواالنكماشّ ،كما ّيعني ّالمحافظة ّعلى ّعدالةّتوزيع ّالدخل ّبين ّشرائح ّالمجتمعّ ،مماّ
يستوجب ّعلىّا لدولة ّأنّتباشر ّالرقابة ّعلى ّاألسعار ّوتتدخل ّبالتسعير ّالجبري ّلتحقيق ّاهدافها ّاالقتصاديةّ،

ولكنّبعدّدرايةّوخبرةّوعلمّوتجربةّ 6ّ5.

 ّ1حسينّراتبّيوسفّريانّ،عجزّالموازنةّوعالجهّفيّالفقهّاالسالميّّ،مرجعّسابقّ،صّص ّ ..514- 515
ّ2ناجيّبنّصالحّبنّحضي ري ّ،مرجعّسابقّ ،صّ . 473

 ّ3حسينّراتبّيوسفّريانّ،عجزّالموازنةّوعالجهّفيّالفقهّاالسالميّّ،مرجعّسابقّ،صّ . 514
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وبماّأنّإجماليّاإلنفاقّالفائضّهوّأ حدّأسبابّالتضخمّفإنّتخفيضاّفيّاإلنفاقّالحكوميّيؤديّإلىّ

تقليلّالضغوطّالتضخميةّ،ويمكنّللمنتجينّأنّيقللواّالضغوطّالتضخميةّبزيادةّإنتاجّالسلعّالرئيسيةّالهامةّ،
كما ّيمكن ّأن ّتعطىّالمنح ّلمنتجي ّأصناف ّالمواد ّاالستهالكيةّالالزمة ّلمقاومة ّزيادات ّالتكلفةّ ،وعندّزيادةّ

إنتاجّالسلعّالرئيسيةّالهامةّفإنّالعرضّالمتزايدّسيوازيّالزيادةّفيّالطلبّ 1.

وخالصة ّالقول ّإن ّالهدف ّالرئيسي ّلإلنفاق ّفي ّوقت ّالكساد ّسوف ّيكون ّللتأثير ّعلى ّإجمالي ّالناتجّ

القومي ّوالتوظيف ّبشكل ّمالئمّ ،وهذا ّيعني ّأن ّطلب ّالحكومة ّيتمثل ّفي ّسد ّجزء ّمن ّالفجوة ّالمتخلفة ّعنّ

عجزّالطلبّالخاصّ،ولكيّيكونّاإلنفاقّذاّفاعليةّفيجبّأنّيوجهّإلىّالقطاعاتّاالقتصاديةّالتيّتوجدّبهاّ

موارد ّعاطلة ّ ،والقطاعات ّالتي ّيكون ّفيها ّالميل ّإلعادة ّاإلنفاق ّمرتفعا ّنسبيا ّوهي ّالفئات ّذات ّالدخلّ
المحدودّ 2ّ.

المطلب الثاني :آثار النفقات العامة في اإلسالم
مــنّ الب ــديهيّأنّهن ــاكّمجموع ــةّم ــنّاآلث ــارّاالقتص ــاديةّواالجتماعي ــةّللنفق ــاتّالعام ــةّ،والس ــببّواض ــحّ

فالنفقاتّالعامةّتمثلّفيّمعظمّالدولّنسبةّليستّبالقليلةّمنّالدخلّالقوميّوعليهّفانّلهاّتأثيراّواضحاّعلىّ

سيرّالحياةّاالقتصاديةّواالجتماعيةّللدولةّبغضّالنظرّعنّنظامهاّاالقتصاديّ .
الفرع األول :اآلثار العامة لإلنفاق العام في االسالم

الفكـرّالمــاليّاالســالميّ ازخــرّبالكتابــاتّالتــيّتوضــحّأنّلإلنفــاقّالعــامّ(مــنّبيــتّالمــال)ّآثــارّعديــدةّ،

فمــثالّنج ــدّالخلف ــاءّيح ــددونّم ـواقفهمّحي ــالّالم ــالّالع ــامّوحق ــوقهمّفيــهّ(مخصص ــاتّالح ــاكم)؛ّبوض ــوحّش ــديدّ

مطبقــينّمب ــدأّ"ومل للاقك لنينق ري ت لنيقصقت للتعي قومل للاقك لنينقصق لههقصقتيك للحقي لنيوعموج"ّ،ك ــذلكّنج ــدّمس ــألةّعالق ــةّاألج ــورّ
والمرتباتّباألمانةّوالخيانةّقدّأصبحتّمعروفةّلديهمّ،فإذاّلمّينلّالموظـفّأجـرهّالـذيّيكفيـهّخـانّوغـشّفـيّ

عملـه ّ،هكــذاّنصــحّأمـينّاألمــةّأبــوّعبيــدةّرضـىّهللاّعنــهّأميــرّالمــؤمنينّالفـاروقّرضــىّهللاّعنــهّ،فيمــاّرواهّ

االمامّأبوّيوسفّأنّ":هينيقع،تاملقاني قلع مقياقهخلطلنيبق ل قعقللق ظلاقألت يلقيعلضقهلسلانييمقيعلضقهو نييفله،قدظق لملق
يفلانيبقإأ ل قهللاق،قصقلني قلللاقع لم:قب لنيق يلنيقع،تللامل،قه هق ق ألتعاقييهللحقهللاباقعق ل قألالملمقدبللين،قصل ،اق أللتع ؟قا لني :ق

هملنيق نقصعقمل،قصيري لقينيلع نيلم،قعاقهخلتنيظم"  ،3حيثّيقولّالقاضيّأبوّيوسفّمعلقاّعلىّمقولةّأبـيّعبيـدة:ق"ه هق
هأ للتع قت لق قو لليخيقصل لنيص قهل لللق قهلعطل لنيخيقوهل للم ،قالقرتل لنيص ن"ّ ّ،4.وقول ـ ـه

ّ1حسنّحسينّأحمدّالبشايرةّ ّ،مرجعّسابق ّ،صّ .153

 ّ2حسينّراتبّيوسفّريانّ،عجزّالموازنةّوعالجهّفيّالفقهّاالسالميّ،مرجعّسابقّ،صّ .153
ّ3أبوّيوسفّ،مرجعّسابقّ،صّ . 557
ّ4أبوّيوسفّ،مرجعّسابقّ،صّ . 557
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ّ"ّ:هول لؤملاقمل للاق مل للاقهو للق نقعق ل ل ق

دمللني ،لققو ملل ههللّ،"...وقولــهّأيضـا":قمللاق تللذق ملل ه قهل لنيوقبمبللاق دهخيهلنيق دههلنيقهللاقع للا،قومللاق تلذهنيقبمبللاقه الص لنيق قيللاق

هللا" ،قوقولـهّتعـالى:ق" نقهللاقبلليملمكلق نق لؤدوهقهألملنيظلني ق بق هق لني"،2قوقـدّتوعــدّهللاّع لـزّوج لـلّبالوعيــدّالشـديدّلمــنّ
1

ّمنّالمالّالعامّشيئاّ،فقال َ ّ﴿:و َما َاك َن لِن َ ِ ٍّ هب أَ ْن يَغُو هل َو َم ْون ي َ ْغلُ ْول ايت بِ َموا غَو هل ي َ ْوو َا الْقِيَا َمو ِة ُ هت تُ َوو هُّ ُ ُّ
َ ن َ ْفو ٍّ َموا
أخذ
ً
ون﴾ّ 3.
كَ َسب َ ْت َو ُ ْمه َل يُ ْلل َ ُم َ
لةّفيّبيانّماّيجبّعلىّوالةّأمورّالمسلمينّفيّاألموالّالعامة"ّ:ولتسق
وقدّقالّشيخّاإلسالمّابنّتيمي
ُ
ُ
4
ل الملقهألمل ه ق ْنقبَل ْق هنيقر هق ه ه ،ل،قك نيقبَق لقهونيلكقِملْق َرا،قصا م نيقهلق َمل نيخيقوظ مهبقووكالخي،قلت هقملالمكني"  .ق
كماّقالّرسولّهللاّ

نيألق َ ع ق ت ق ملم "ّ 5.
 ّ:ينقوهللا،قالق عطيق اهقوالق مل عق اه،قو نيق ظنيقا ٌ

ّومعن ــىّذل ــكّأنه ــمّك ــانواّعل ــىّوع ــيّجي ــدّبم ــاّلإلنف ــاقّالع ــامّالج ــاري –ّف ــاتورةّاألج ــور ّ-م ــنّآث ــارّمالي ــةّ

واقتصـاديةّوغيرهـاّ،كــذلكّفقـدّظهــرتّأهميـةّاإل نفـاقّالعــامّفـيّمجــاالتّالتنميـةّوتـوفيرّالبنيــةّاألساسـيةّ،فلقــدّ

خصّصـتّالدولــةّفــيّعهــدّعمــرّح ـواليّثلــثّاالي ـراداتّالعامـةّفــيّمصــرّ،لعمــلّالجســورّوالتــرعّكمــاّأعانــتّ
المزارع ينّفيّزراعةّاألراضيّالمهملةّ،بلّوفيّالمجاالتّاالجتماعيةّالمختلفةّالتيّتوفرّللناسّمستوىّحيـاةّ
مالئمـاّ،فوجـدناّالعطـاءاتّالعينيــةّالشـهريةّالتـيّتعـمّالجميــعّوتـؤمنّلهـمّأهـمّاحتياج ـا تهمّاألساسـيةّمـنّالم ـوادّ
الغذائيـةّ،ثــمّالعطــاءاتّالنقديــةّالتــيّتـوفرّلهــمّرغــدّالمعيشــةّ،ولــوّأخــذناّفـيّتتبــعّالمجــاالتّالتــيّظهــرّمــنّ

خاللهاّالوعيّالجيدّب ثارّاالنفاقّالعامّلضاقّالمكانّ .

ّونحنّنعلمّ –ّحاليا ّ-ماّلإلنفاقّالعامّمنّأثرّإيجابيّأوّسلبيّعلىّحجمّالعمالةّوالبطالةّوعلىّحجمّ

االستهالكّونمطهّ،إ نهّسالحّذوّحدينّقدّيفيدّفيّرفعّمستوىّالعمالةّ،وقدّيسهمّفيّالمزيدّمنّالبطالةّ،كماّ
أنه ّقد ّيحسن ّمن ّنمط ّومستوى ّاالستهالكّ ،وقد ّيضر ّبه ّ،هذه ّالمسألة ّعلى ّدقتها ّقد ّتعرف ّعليها ّالفكرّ

ةّ،وقدّبرزتّبوضوحّعندّمناقشةّومحاورات ّأميرّالمؤمنينّعمرّبنّالخطابّ
ّ
اإلسالميّفيّهذهّالفترةّالمبكر

معّبعضّاألفرادّحولّالعطاءّوماّيترتبّعليهّمنّآثارّسلبيةّ .

حــينّســألّعمــرّأحــدّاألف ـرادّالقــادمينّمــنّأحــدّاألقــاليمّاإلســالميةّعــنّحــالّاإلقلــيمّفقــالّلــه"ّ:يــاّأمي ــرّ

المؤمنينّتركتّالناسّيسألونّهللاّأنّيزيدّفيّعمركّمنّأعمـارهمّ،مـاّوطـيءّأحـدّالقادسـيةّإالّوعطـاؤهّألفـانّ

أوّخمسّعشرّمائةّ،وماّمولودّيولدّإالّألحقّفيّمائةّوجريبينّفيّكلّشهرّ،ذكراّكانّأوّأنثىّ،وماّيبلغ ّ

 ّ1ابنّتيميةّ،مرجعّسابقّ،صّ. 07
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لنـاّذكـرّإالّألحــقّعلـىّخمســمائةّأوّسـتمائةّفـإذاّأخــرجّهـذاّألهــلّبيـتّمـنهمّمــنّيأكـلّالطعــامّومـنهمّمــنّالّ
يأكلّفماّظنكّبهدّأ نهّينفقهّفيماّينبغيّوفيماّالّينبغيّ،قالّعمرّ:هللاّالمستعانّ،إ نماّهوّحقهمّأعطـوهّ،وأنـاّ

أسـعدّبأدائـهّإلـيهمّمـنهمّبأخـذهّفـالّتحمـدنيّعليـهّ،فإ نـهّلـوّكـانّمـنّمـالّالخطـابّمـاّأخـذوهّولكنـيّعلمـتّأنــهّ
فيهّفضالّ،والّينبغيّّأنّأحبسهّعنهمّ،فلوّأنـهّاذاّخـرجّعطـاءّأحـدهمّابتـاعّمنـهّغنمـاّفجعلهـاّبسـوادهمّفـإذاّ
خرجّعطاؤهّالثانيةّابتـاعّالـرأسّوال أرسـينّفجعلهـاّفيهـاّ،فـانيّأخـافّعلـيكمّأنّيلـيكمّبعـديّوالةّالّيعـدّالعطـاءّ

فيّزمانهمّماالّ،فإنّبقيّأحدّمنهمّأوّأحـدّمـنّولـدهّكـانّلهـمّشـيءّقـدّاعتقـدوهّفيتكئـونّعليـهّ،فـإنّنصـيحتيّ
ـكّوأ ن ــتّعنــديّج ــالسّكنصــيحتيّلم ــنّه ــوّبأقصــىّثغ ــرّمــنّثغ ــورّّالمس ــلمين"ّ،وقــدّس ــألّعمــرّمـ ـرةّأح ــدّ
لـ ّ
أصـحابهّقــائالّ:مــاّمالــكدّفقــالّ:عطـائيّألفــانّفقــالّلــهّعمــرّ:اتخـذّمنــهّالحــرثّوالســائبات"ّأيّاســتثمرهّفــيّ
اعيّوغيرهّ،ومرةّدخلّالسوقّفلمّيجدّعرباّيتاجرونّفيهّكماّهيّعادتهمّفاغتمّّلذلكّكثيراّفلماّأنّ
ّ
االنتاجّالزر
ـالوا"ّ:إنّهللاّقـدقأغنانـاّبمـاّفـتحّعلينـاّعـنّالسـوقّفقـالّ:
اجتمعّالناسّأخبرهمّبذلكّ،وعذلهمّفيّتركّالسوقّفق ّ

وهللاّلئنّفعلتمّليحتاجّرجالكمّإلىّرجالهمّونساؤكمّالىّنسائهمّ ّ1.

الشاهدّهناّ هوّالوعيّالمبكرّلدىّالرعيلّاألولّبماّيمكنّأنّيحدثهّاالنفاقّالعامّمنّآثارّسلبيةّ،فيزيدّ

مـنّحجــمّالبطالـةّويهيــيّالسـبيلّأمــامّاالســتهالكّالترفـي ّ،هــذاّمـنّجهــةّومــنّجهـةّأخــرىّوعـيهمّالــدقيقّبــأنّ
اإل نفاقّالعامّكماّيمكنهّأنّيحـدثّذلـكّيمكنـهّأنّيحـدثّآثـاراّايجابيـةّعلـىّمسـتوىّاالسـتثماراتّوالمزيـدّمنهـاّ
مـنّقبـلّاألفـرادّبـدالّمـنّحــبسّاألمـوالّفـيّخـزائنّالدولـةّأوّضـياعهاّ،2وفــيّعصـورّتاليـةّأخـذّالفكـرّالمــاليّ
يتن ــاولّبش ــكلّعلم ــيّمنهج ــيّقض ــيةّاالنف ــاقّالع ــامّم ــنّنواحيه ــاّالمختلف ــةّعل ــىّي ــدّالعدي ــدّم ــنّالعلم ــاءّمثـ ــلّ

الماورديّوابنّأبيّالربيعّوابنّخلدونّوغيرهمّكثيرّ 3.

ونكتفيّهناّبذكرّاشاراتّمماّقالهّابنّخلدونّفيّبيانّأهميةّاالنفاقّالعـامّوآثـارهّ،فلقـدّنبـهّابـنّخلـدونّ

بتحليلّدقيقّعلىّآثارّايجابيةّلإلنفاقّالعامّمتوصالّفـيّذلـكّالـىّبـذورّكاملـةّلنظريـةّالمضـاعفّكـذلكّفقـدّ

أوضحّماّلإلنفاقّالعـامّمـنّآثـارّفـيّالمجـالّاالجتمـاعيّ،وفـيّالوقـتّذاتـهّأشـارّبقـوةّإلـىّمـاّيرتبـهّاالسـرافّ

فــيّاالنفــاقّمــنّآثــارّســلبيةّمــدمرةّفــيّالمجــاالتّاالقتصــاديةّواالجتماعيــةّوالسياســيةّ،فــيّقولــه"ّ:و هق ص لني ق
هل لقطنينقعط لنيخي قو مل هلللاق ق هق لنيقهظ،لللملقصللت لقوإصعللملقهل تللا،قاقهلللت لقمل للا،قص لليق هه،للمقع ل لق قهجل،نيبللمقوهخل لمهلقعني،للاملق

هلت لق قهلعطنيخي،ق صعق قظ ،مق ني قهلاولمقبر نقب نيإقهلمعنيبنيقوعق قظ ،مقب نيإقهلمعنيبنيقوكلمهتلقبر نقملني قهلاولم"ّ 4.

ّ1شوقيّأحمدّدنيا "ّ،النظامّالماليّاإلسالميّوترشيدّاإلنفاقّالعام" ّ،مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالميةّ،جامعةّق طر5226 ّ،مّ،صّصّّ . 408
ّ2نفسّالمرجعّ،صّ ّ . 408- 403
ّ3نفسّال مرجعّ ،صّ ّ . 408
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ّالفقرة ّ التي ّتوضح ّكيف ّكان ّابن ّخلدون ّعلى ّوعي ّكبير ّباآلثار ّااليجابية ّلعدم ّتدنى ّاإلنفاقّ
هذه ّ

العامّ،ونجدّلهّعباراتّأخرىّتريناّكيفّكانّعلىّبصيرةّباآلثارّالسلبيةّللزياداتّالمفرطةّغيرّالرشيدةّفيّ

االنفاقّالعامّ،ومنها ّماّيشيرّفيهّالىّأنّتزايدّاالنفاقّالعامّيلجيّالدولةّالىّالمزيدّمنّالضرائبّوزيادتهاّ

فترةّبعدّأخرىّ،ثمّتتدرجّالزياداتّبمقدار ّبعدّمقدار ّ لتدرجّعوائدّالدولةّالىّالترفّوكثرةّالحاجاتّواالنفاقّ

بحيثّتثقل ّالمغرم ّعلىّالرعايا ّوتهضمهمّ ،وتصير ّعادة ّمفروضة ّفتنقبض ّكثير ّمنّاأليدي ّمن ّاالعتمارّ

جملة ّ،ثمّيصلّالىّالقول"ّ:هعقلق نقهلاهعيقلذلكقكقاق نيقه ق نيصمقهلاولمقوهل قطنينقهبقه قإكلنيإقملاقهوني قمبنيق
بعم قهللقملاقهلنيج....ق اقالب ه قب باقوهخلملقي ،،اقبرلمقوهةنيصمق بق مل ه قهل نيوق شتا،قوظ طني قهلاولمقب با،ق...ق

هبق نق ايقده،قمهتنيقوبذههقإمس ني"  1.ق

ولوّأخذناّفيّتتبعّأقوالّابنّخل دونّفيّهذاّالمجالّلوجدناّأنهّكانّعلىّدرايةّجيدةّباآلثارّالسلبيةّ

وااليجابيةّلإلنفاق ّ العامّحتىّفيّالمجاالتّغيرّاالقتصاديةّ،ولهذاّيمكنّالقولّبأنّسياسةّاإلنفاقّالعامّأداةّ

مهمة ّمن ّأدوات ّالسيطرة ّعلى ّاالقتصاد ّالقوميّ ،وتوجيهه ّبما ّيخدم ّمصالح ّالمجتمع ّواشباع ّحاجاتهّ،
واإلنفاق ّالعام ّيهدف ّإلى ّتحقيق ّالتوازن ّاالجتماعي ّواقرار ّالعدالة ّاالجتماعيةّ ،وأيضا ّيؤثر ّعلى ّمجملّ

الكميات ّاالقتصادية ّكاالستهالك ّواالدخار ّواالستثمارّ ،وعليه ّفان ّهناك ّالعديد ّمن ّاآلثارّ :االقتصاديةّ

ّواالجتماعيةّ،وغيرهاّمنّاآلثارّ...

الفرع الثاني :اآلثار االقتصادية واالجتماعية
ونقصـدّبهــاّاآلثــارّالتـيّتــؤديّإلــىّزيـادةّالنــاتجّالقــوميّوزيـادةّالقــدرةّالماليــةّللمجتمـعّ،وبالتــاليّتــتمكنّ

الدولةّأيضاّبشكلّأكبرّمنّاستيفاءّضرائبهاّالمطلوبةّ،ويتضحّهذاّمنّخاللّثالثّمستوياتّوكاآلتيّ 2:

أوال :المستوى األول ّ:إنّاإلنفاقّالعامّفيّاإلسالمّيهدفّويعملّعلىّإعادةّتوزيعّالـدخلّبـينّأفـرادّالمجتمـعّ
تحقيقــاّله ــدفّيتمث ــلّف ــيّتــوفيرّالض ــمانّاالجتم ــاعيّومحارب ــةّالفق ــرّ،ويتحقــقّه ــذاّم ــنّخ ــاللّفريض ــةّ
الزكـاة ّ-كمـاّتـمّذكـرهّسـابقا  ّ-باعتبارهـاّمنطويـةّعلــىّنقـلّبعـضّوحـداتّمـنّدخـولّاألغنيـاءّالـىّالفق ـراءّ
وغيرهمّمنّمستحقيّالزكاةّ،وهكذاّفإنّإعادةّتوزيعّالدخلّمـنّخـاللّإنفـاقّحصـيلةّالزكـاةّمـنّشـأنهاّأنّ
تؤديّالىّزيادةّالناتجّوالدخلّواتاحةّفرصّعملّجديدةّ،ويترتبّعلىّذلكّأ نهّيمكنّالنظرّالىّضريبةّ
الزكــاةّمــنّزاويت ــينّاألولــىّأ نه ــاّاقتطــاعّمــنّدخ ــولّاألغنيــاءّوالثاني ــةّتتعلــقّبإنفــاقّه ــذاّاالقتطــاعّعل ــىّ
المستحقين ومنهمّالفقراءّوالمساكينّوفيّالرقابّوالغارمينّوابنّالسبيلّ .
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ومـنّأب ـوابّإنفــاقّحصــيلةّالزكــاةّمســاعدةّالغــارمينّأيّمــنّاســتدانّوعجــزّعــنّســدادّدينــهّنجــدّأنّلهــاّ
تـأثيراّايجابيــاّفــيّتشـجيعّمــنّشــأنهّتــدعيمّاالئتمـانّألنّالمقــرضّ"أوّالممــولّسـوفّيطمــئنّإلــىّأنــهّإذاّ
عجزّالمدينّعنّسدادّدينهّ،فإنّالدولـةّسـوفّتتكفـلّعنـهّفـيّتأديتـهّمـنّحصـيلةّالزكـاة؛ّفضـالّعـنّأنّ
المـدينّسـوفّيجــازفّويباشـرّنشــاطهّاالقتصـاديّوهـوّمطمــئنّإلـىّأنــهّلـنّيتعـرضّلمخــاطرّعـدمّســدادّ
دين ــهّومـ ــنّث ــمّتعرضـ ــهّلإلف ــالسّ ّ،ومـ ــنّشـ ــأنّذل ــكّ تشـ ــجيعّاالس ــتثمارّ ّودفـ ــعّعجل ــةّالنشـ ــاطّاالقتصـ ــاديّ
القومي"ّ 1.
ثانيا :المستوى الثانيّ:تسـاهمّالسياسـةّاالنفاقيـةّفـيّاإلسـالمّمـنّخـاللّمسـألةّالضـمانّاالجتمـاعي فـيّزيـادةّ
نموّالدخلّواإلنتاجّالكليّوذلكّبأنّتساعدّالدولةّلفئةّالقادرينّ بدنياّوفكرياّعلىّالعملّمنّخاللّتوفيرهاّ
لف ــرصّالعم ــلّ،مم ــاّس ــوفّيمك ــنهمّم ــنّالمس ــاهمةّف ــيّالعم ــلّواإلنت ــاجّوبالت ــاليّف ــيّزي ــادةّال ــدخلّولربمـ ــاّ
يصبحواّبعدّذلكّمنّالممـولينّلصـندوقّالزكـاةّإذاّتحسـنتّحـالتهمّالمعيشـيةّ،كمـاّأنّمسـاعدةّالدولـةّلفئـةّ
العـاجزينّوغيــرّالقـادرينّعلــىّالعمــلّوضـمانهاّلمعيشــتهمّمــنّخـاللّتــوفيرّوســائلّالعـيشّ،ســوفّيســاهمّ
أيضاّفيّزيادةّالدخولّوبالتاليّتحريكّالطلبّالفعالّوتحريكّعجلةّالنشاطّاالقتصادي.
ثالثــا :المســـتوى الثالــثّ:أنّاإلس ــالمّفــيّمكافحتــهّللفقــرّالّيه ــدفّمــنّالمســاعدةّالمالي ــةّمــنّخــاللّالنفق ــاتّ
التحويليةّالىّرفعّبعضّالمصاعبّالتيّيواجهاّالفقيرّفيّحياتهّاليوميةّفحسب؛ّوانماّيعملّعلىّتوفيرّ
وسائلّالعملّواإلنتاجّللقادرينّعلىّالعملّوتحويلهّالىّعاملّمنتجّمساهمّفـيّالنـاتجّاالجتمـاعيّللثـروةّ،
وبالتاليّالقضاءّعلىّالمشكلةّجذرياّ ..
كماّأنّاالقتصادّاإلسالميّيعملّعلىّتوجيهّالنفقاتّالعامةّبماّيفضيّالىّتفعيلّهذهّالنفقاتّ،وذلكّفيّ

مجالّمكافحةّالبطالةّوالفقر ّ،فهوّيمتلكّأحسنّاستراتيجيةّفيّهذاّالمجالّهيّتلكّالتيّترميّالىّتحفيزّ

النشاط ّاالقتصادي ّمن ّخالل ّدعم ّبعض ّالم شاريع ّالمتعثرة ّفي ّعملها ّإيمانا ّبفك رة ّاإلسالم ّالقائلة ّبانّ
تعطيلّأيّمرفقّاقتصاديّعنّالعملّهوّبمثابةّكفرانّبالنعمةّاإللهيةّ،ألنّهذاّالكفرانّواإلهمالّللثرواتّ

وعدمّاستثمارهاّاحدّأسبابّالمشكلةّاالقتصاديةّ،فدعم ّ هذهّالمشاريعّوجعلهاّتستثمرّفيّعملهاّوانتاجهاّ

يؤديّالىّا نماءّالمداخيلّورفعّمستوىّاإلنتاجّمنّسلعّوخدماتّ .
الفرع الثالث :اآلثار األخرى للنفقات العامة

هناكّأنواعّمنّالنفقاتّالعامةّلهاّتأثيراتهاّالثانويةّعلىّمجملّالنشاطّاالقتصاديّتتمثلّباإلنفاقّعلـىّ

الخدماتّالعامةّ،وهيّحاجاتّجماعيةّليسّأل فرادّالمجتمعّالقدرةّعلىّإشباعهاّألنهاّبحاجةّالىّتمويلّيفوقّ

قدرةّاألفرادّ،فتقومّالدولةّبإشباعهاّمنّأموالّبيتّالمالّ،وهذهّتتمثلّفيّالنقاطّالتاليةّ :

 ّ1محم ودّحسينّالواديّ،حسينّمحمدّسمحان ّ،ابراهيمّخ ريسّ،زيادّذيبة ّ،المالية العامة من منظور اسالمي ّ.عمان ّ:دارّصفاء ّ، 5075/4454ّ،صّ
 ّ518وماّبعدها ّ .
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أوال ّ:نفقاتّالتعليمّوالخدماتّالصـحية ّ:يـؤثرّاإلنفـاقّالعـامّعلـىّقطـاعّالتعلـيمّوالصـحةّإذّيعمـلّهـذاّاإلنفـاقّ
ويسـهمّفـيّتهيئــةّالفـردّفكريــاّوبـدنياّ،ممـاّيــؤديّالـىّزيــادةّالعمـلّنتيجـةّتحســنّطاقـةّالفــرد؛ّممـاّينطــويّ
علىّزيادةّالمدخالتّفزيادةّاالدخارّالذيّيؤديّبدورهّالىّاالرتفاعّباإلنتاج.
ثانياّ:كماّيساهمّويؤثرّاإلنفاقّالعامّفـيّالخـدماتّالبلديـةّوتحسـينّالطـرقّوبمع نـىّأوسـعّفـيّالقيـامّبمشـاريعّ
البنىّالتحتيةّالتيّتسهمّفيّتشجيعّاالستثمارّوبالتاليّرفعّاإلنتاجّوزيادةّالمداخيل.
ثالثاّ:كماّتساهمّالنفقاتّالعامةّفيّاألمنّالداخليّمنّأجلّتوطيدّالنظـامّواالسـتقرارّومكافحـةّاعمـالّالشـغبّ
والسلبّ ،مماّيؤديّالىّخلقّبيئةّمسـتقرةّمشـجعةّعلـىّالعمـلّواالسـتثمارّفيسـاهمّهـذاّفـيّزيـادةّالـدخولّ
واإلنتاجّ ،ويسعىّاإلسالمّبكلّنظمهّالىّإيجادّبيئةّمستقرةّأمنةّ،ويعتبرّهـذاّهـدفاّمركزيـاّلتـوفيرّأجـواءّ
العبادةّوالعملّواإلنتاجّأيضاّضمنّالعبادةّألنّأعمارّاألرضّواستثمارّمواردهاّاحدّأهمّأهدافّالخالفةّ
العامةّلإلنسانّعلىّهذهّاألرض.
وهنـاكّمبــدأّآ خــرّمت ـوافرّبإنفــاقّحصــيلةّالزكــاةّوهــوّمــاّيتعلــقّبــاألثرّالنفســيّلقاعــدةّتخصــيصّم ـواردّ

معينةّلإلنفاقّمنهاّفيّنواحيّمعينةّ،فإذاّأدركّالفقراءّبأنّمواردّمعينةّتقتطعّمنّدخـولّاألغنيـاءّلتنفـقّفـيّ
أوجهّمعينةّلهمّ،فإنّذلكّيؤديّإلىّطمأنتهمّواشعارهمّبأنّالمجتمعّمتكافلّمعهمّ 1.

2

ّوتأسيساّعلىّماّسبقّذكرهّفإنّاإلنفاقّالعامّفيّالنظامّاإلسالميّيتميزّبميزاتّخاصةّأهمهاّماّيلي:

أوالّ:أ نّالسياسةّالعامةّلإلنفاقّالعامّفيّالنظامّاإلسـالميّتنبـعّمـنّمـنهجّأصـيلّمسـتقلّيسـتندّإلـىّالمبـاد ّ
واألحكامّاإلسالميةّالمستقاةّمنّالكتابّالكريمّوالسنةّالنبوية.
ثانياّ:تهدفّالسياسةّاإلنفاقيةّالىّ اإلسهامّفيّإقرارّالتوازنّاالجتماعيّوالتكافلّالعام.
ثالثـا ّ:تقـديمّالرعايـةّاالجتماعيـةّواالعتنـاءّبـالفردّورفـعّمقدرتـهّالمعاشـيةّ،ليكـونّهـذاّاإلنسـانّعزيـزاّفـيّحياتــهّ
منّخاللّأداةّالنفقاتّالعامة.
ّرابعـــا ّ:توجيــهّبع ــضّالمـ ـواردّالماليــةّمباشـ ـرةّلمـ ـواردّصــرفهاّكم ــاّفــيّآي ــةّالص ــدقاتّ"وانمــاّالص ــدقاتّللفقـ ـراءّ
والمساكين."..
خامسا ّ:اعتبارّاالستقرارّوالتوازنّاالقتصاديّعامالّمهماّمنّعواملّاالستقرارّالسياسيّ،إذّأنّاإلنفاقّالعـامّ
فيّاإلسالمّيوجهّجزءّمهماّمنهّإلنجازّاالستقرارّاألولّكمقدمةّإلنجازّاالستقرارّالثاني.
سادسا ّ:تساهمّسياسـةّاإلنفـاقّالعـامّفـيّاإلسـالمّفـيّإيجـادّضـمانّاجتمـاعيّفريـدّمـنّنوعـهّفهـيّتعمـلّعلـىّ
تحقيقّمصلحةّالفردّوالجماعة.
النزعـاتّ
سابعاّ:النزعةّالواقعيةّواألخالق يـةّلسياسـةّاإلنفـاقّالعـامّفـيّاإلسـالمّفهـيّسياسـةّبعيـدةّعـنّالتحيـزّو ّّا
ّ1نفسّال مرجعّ ،صّ . 15

ّ2ربيعّقاسمّ،جوادّكاظم ّ ،مرجعّسابقّ،صّ . 15
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ـردّوآخـرّ،وبـينّمنطقــةّ
النفسـيةّالفرديـةّواألنانيـةّ،كمــاّأنهـاّتمتـازّبالصـفةّاإلنســانيةّ،فهـيّالّتفـرقّبـينّفـ ّ
وأخرىّفالكلّمشمولونّبهـذاّاإلنفـاقّ،وهـيّتنبـعّمـنّالمـنهجّاالقتصـاديّاإلسـالميّالـذيّيتميـزّبالجانـبّ
األخالقيّألنّالمجتمعّاإلسالميّأصالّقائمّعلىّاألخالق.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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ّ
ّ
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ّ
ّ
ّ
ّ
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خالصة الفصل األول:
أولىّاالسالمّموضوعّاالنفاقّالعامّعنايةّتامةّووضعّلـهّنظريـةّمتكاملـةّ،فـيّالوقـتّالـذيّلـمّيكـنّفيـهّ

لإلنفـاقّالعـامّأيـةّقواعـدّصـحيحةّفـيّبـاقيّدولّالعــالم؛ّعنـدماّحـددّرسـولّهللا ّ-صـلىّهللاّعليـهّوسـلم ّ-معــالمّ

للنظامّاالسالميّتشريعاّوتنفيذا ّ،إذّكانتّماليةّالدولةّمندمجةّفيّماليـةّالحـاكمّينفـقّكيـفّيشـاءّدونّم ارعـاةّ

للصالحّالعامّ،ويمكنّتعريفّالنفقةّالعامةّفيّاالقتصادّاالسالميّبأنهاّجزءّمـنّالمـالّيمكــنّأنّيكــونّنقديــاّ
أوّعينيـاّ،تقومّالدولـةّأوّمـنّينوبّعنهـاّبإخ ارجـهّقصـدّتحقيـقّنفـعّعـامّحقيقـيّ .

كانّل لفكرّاالسالميّموقفاّمتبايناّمنّموقفّكلّمنّالفكرّالمـاليّالتقليـديّوالحـديثّ،مـنّحيـثّنظرتـهّ

لطبيعةّالنفق ةّالعامةّ،يعمقّويوسعّمـنّالـدورّالـوظيفيّللنفقـةّالعامـةّ،والّيعتبرهـاّأداةّتحكـيمّواسـتهالكّللثـروةّ
والقيمّ،والّيحصرّدورهاّفـيّناحيـةّالحياديـةّفقـطّ،ويتبنـىّلهـاّدوراّأوسـعّفـيّعمليـةّتوزيـعّالثـروةّوفـيّالتـأثيرّ

فيّمجرياتّاألمورّاالقتصاديةّواالجتماعيةّ،بلّهيّأداةّللعمرانّوالتقدمّ .

اهـتمّالفكــرّاإلســالميّبتحديـدّمفهــومّالحاجــةّالعامــةّ،ذلـكّأنّالهــدفّمــنّاال نفــاقّالعـامّهــوّإشــباعّتلــكّ

الحاجــاتّّ،وحتــىّتس ــتطيعّالدولــةّأنّتقــومّبالواج ــبّعليهــاّفــيّذل ــكّالمجــالّ،فالبــدّم ــنّتحديــدّدقيــقّلمفه ــومّ
الحاجةّالعامةّ،ووضعّترتيبّلمختلفّالحاجاتّبماّتضمهّمنّمختلفّالمرافقّ .

الحاجاتّالعامةّفي الدولة اإلسالميةّ هيّمصالحّالمسلمينّوماّالّغنىّعنه؛ّالتيّيعودّتحقيقهاّبالنفعّ

العامّ ،والتيّت تـدرجّمـنّالضـرورياتّإلـىّالحاجيـاتّإلـىّالكماليـاتّوفقـاّلحـدودّالشـريعةّاإلسـالميةّ،وبمـاّيتفـقّ

معّالظروف االقتصادية للمسلمينّ،وهيّتتعلقّبالمفهومّالشرعيّبتمويلّنفقاتّتكليفينّهماّ:التكليفّالمتعلقّ
ّ،واإلجراءاتّالدنيويةّالمرتبطةّبتنفيذّالتكليفّاألولّ .
بنشرّاإلسالم ّ

الهــدفّالع ــامّلإلنفــاقّالع ــامّفــيّاإلس ــالمّهــوّس ــدّالحاجــاتّالعام ــةّ،غيــرّأن ــهّتوجــدّأه ــدافّمحــددةّم ــنّ

مجموعهاّيتكونّالهدفّالعامّ،فيهـدفّ اإلنفـاقّالعـامّفـيّاإلسـالمّإلـىّبنـاءّمجتمـعّمتـوازنّمتكافـلّ،كمـاّيهـدفّ
إلىّرفعّالمستوىّالمادّ يّللمجتمعّ،حتىّيحققّإنسانيةّاألفرادّالتيّتمتهنّإذاّانخفـضّالمسـتوىّالمـاديّلهـمّ،
وكذلكّيهدفّإلىّتحقيقّعزةّالمجتمعّوقوتهّ،حتىّيقدمّالصورةّالالئقـةّبتنظـيمّيهتـديّبهـديّهللاّتعـالىّ،إلـىّ

جانـبّالـدعوةّإلـىّهللاّتعــالىّبصـورةّمباشـرةّ،كـذلكّيهــدفّاإلنفـاقّالعـامّفـيّاإلســالمّكشـأنّأيّإنفـاقّتقـومّبــهّ

دولــة؛ّ إل ــىّتســييرّالجه ــازّاإلداريّللدول ــةّومــاّي ــرتبطّبــذلكّم ــنّم ارف ــقّ،ويهــدفّإل ــىّحمايــةّاألم ــنّالخ ــارجيّ
ورعايـةّاألمــنّالــداخليّ،واقامــةّالعدالــةّبــينّالم ـواطنينّ،فتلــكّوظــا ئفّأساســيةّمــنّالمســتحيلّأنّنتصــورّأيّ
نظ ــامّسياس ــيّمس ــتقرّالّيعت ــرفّفي ــهّبه ــذهّالوظ ــائفّ،فالمجموع ــةّاألخيـ ـرةّم ــنّاأله ــدافّتش ــتركّفيه ــاّجميـ ــعّ

األنظمةّسواءّاإلسالميّأمّغيرّاإلسالمي.
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الفصل الثاني
موارد اإلنف اق العام في
االقتصاد االس المي

تمهيد
ال شك أن مصدر االنفاق العام في االتصصياد االمي م بيت ماي

ميال المميومانخ أت ال اني العامي

مالمصييحوا الي ييداست مام ييص دام م متمي ي م يين المي يتارد أت م ييا احو ييق مواك ييا ا اي يرادا
صيصيل مواييل الدتلي ميين ميتاردخ م يتاد اني

نندا ي أم ماناي ت منصتم ي أم قاير منصتم ي ت تممناميل أم مييدتن

منامل.
إارادا

تميين المعييرت

العامي ي تبي ي

ييل م ييا

أن أل دتل ي ال صعصمييد مو ي ت ييل تايييد ميين أت ييل ا ا يرادت مييل صصع يدد تصصنييتم مصييادر

الدتل ت تتد صحتر بذه المتارد مصحتر التيرت

النشاح االتصصادلت تبذا ما يصل لإلارادا

ال مناي تالم اناي لنميت الدتلي ت تصعياتم دتربيا في

العام ف الدتل االم ما ياس صحتر منيذ مكيد الرميتل

صو هللا موال تمومخ لصصل اآلن إل أنتام مدادةت ماصم ميثكا ف بذا الفصل.
تفي دتل ي معاصي ةر صصمن ي المينكي ا م ي م في

أنتام ص صو

ما ص

اف ي شيقتنكات ام يين صنميام الم يتارد العامي ال ي مييدة

المعااار الص صم امصمادبا ف الصنمام.

تل ح ي م مو ي مناي ي تصر اييإل ب ييذه ا ا يرادا

في ي دتل ي معاص ي ةر صصمني ي الميينكي ا مي ي م ف ي

شيقتنكات نيياتل االحي م موي بيذه ا نيتام انح تيا مين امصمياد صنميام االايرادا

تالص رار الذل مو أمامل ص ننمم ا ارادا

العام إل  :اارادا

 -المميس ا تل :المتارد العامي ي ي ي ي الدترا (الثامصي ي ي )

 -المميس الثان  :المتارد العام قار الدترا (االمصثنائا )
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العامي تفيق معايار الدتراي

مام دترا ت تاارادا

لذلك اصضمن بذا الفصل الممايس الصالا :

افي ي

مام قار دترا .

المبحث األول
الموارد العامــــــــة الدورية (الثابتـــــة)
تصضييم ا ا يرادا

الصالا :

العامي ي الدترا ي في ي دتل ي معاصي يرة صصمن ي الم يينكي ا م ي م المي يتارد العام ي الدتراي ي

المطلب األول :الزك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة:
لنييد فييرهللا هللا صع ييال ال يياة مو ي المم ييومان ر نييا ميين أر ييان الييدان تمييتردا مالا ييات تلمييا ان ي

ممادة من العمادا

ال اص مالممومانت لم ا و

1

ا م م قاربم مكا مراماة لشعتربم.

ال يياة

الفرع األول :مفهومها
تمل صناتل دتر ال اة مترد مال مكم من متارد الدتل االم ما ت اصعان صتضاا مفكتمكا:
أوال :لغة:
ال اة مصدر " ا الش د"ت إذا نم ت ادت ت ا في ن إذا صيوات فال ياة بي  :المر ي تالنمياد تالحكيا ةر
تالص ي

ت ت يياد ف ي لم ييان العييرإل" :تأصييل ال يياة في ي الو ي  :الحكييا ةر تالنميياد تالمر ي ي تالمييد ت ت وييل ت ييد

2

ذ ﴾  ،فال ياة في

امصعمل ف النرآن تاليداس"3ت في تتليل صعيال ﴿ :خذ منذأم ومنذم صدمةذتطهممه وذزكمم ذا دم
5
الو لكا معان مدة منكا الحكا ةر إذ انتل مميانل تصعال ﴿ :طذتممولحذممنذأما ذ ﴾ ت أل حكربيا مين اليذنتإل
أمر مبامملِّ ْمتبمم م ِِّفممَ ْن َم ِّلم لن َّ ِّسمل َ ََلمي َ ْزبممم ِّعنذتَم َّ ِّهم َم َنذ مممهَي مْذُتم
تاآلثامت ما تد صأص ممعن النماد تالمر ي 6ت ﴿ َم َن مممهَي مُْت ِّمن ِّ
7
من﴾.
مكم لْ مم ْض ِّع مف َم
منم َم ْج َهم َّ ِّهملَأ ُ ْملَئِّ َك م م
ِّن َ
أما َ ٍةم م ِّزيتم َ
4

ثانيا :اصطالحا:
ب مما ةر من " نمم معوتم من المال النام مالفعل أت مالنتة صصرات ما مان  % 5.2ت%01ت صمعا

لنتم المال الذل صفرهللا فالت إذا موغ النصاإل الاا من الدان تيال موال اليتلت إذا يان مرصيدا لونميادت
1
2
3
4
5

اتم

إمرابام اتم ت مر ع مامقت ص . 10

المع م التماحت مر ع مامقت ص . 691
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مترة الصتم ت اآلا رتم (.)016
مترة الشمست اآلا رتم(.)19

6

معاد معد مرحانت مدخل للفكر االقتصادي في اإلسالم .ح0ت مارت  :مقمم الرمال ت  5115/0855ت ص . 019
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فيياذا ييان ناما ييا منفم ييل في ي اشييصرح فا ييل الي ييتل"1ت تبن يياك م يين مرفكييا موي ي أنك ييا" :صموا ييك م ييال م ص ييتص

لممصينال مشرائح م صتص تبذا معناه أن الذان امو تن نصاإل ال اة افصرهللا مواكم أن اعحتا الفنيرادخ

تمن مو شا وصكم من ممصين ال اة تد ار معانا من أمتالكم محران الصمواك".

2

الفرع الثاني :حكم الزكاة ومشروعيتهـا
فرض

ال اة ف

المن الثانا من الك رةت تفرضاصكا معوتم من الدان مالضرترةت تتد ترنكا هللا

صعال مالص ة ف اثنان تثمانان متضعا ف النرآن ال رامت تب ر ن من أر ان االم م ال مم ت تب

تا م ف ال صاإل تالمن تا

مام.

أوال :من الكتاب:

تتلل صعال َ " :ممَ ِّطميمم م َّلص ََلةَم َمممهمم م َّلا َ ةَم َم ْركَ معم م َن َعم لزكعني"3تمتتتلل صعال :م"ممَ ِّطميمذم ْ م َّلصذَلَةَم َمممهمذم ْ م َّلذا َ ةَم َم َنذ م
ممهقَ ِّت منم ْ مألَن مف ِّس مُك ِّمن ْأ مخ ْ ٍَْي َ ِّ
ذمنمب َ ِّصذْيرم"4تمتتتليل مي ت يل في ميت ةر الصتمي :م"خمذ ْ م ِّن ْذأم
مَتتم م مهم ِّعنذتَم ِّهم ن َّنم َهمبِّ َمذ ممه َ ْع َمحم َ
مَ ْن َم لِّو ِّْد َمة َتط َ اه ممهم َ و مِّز م ْكم َم م َاكِّ ِّ ْدم ِّ َ م َم َةلِّمعَح َ ْ ِّ ْدم َّن َمة ََلمه َ َك َمسذََ رأملَو ْمذدم َم َّ مه َ ِّ
مٌِذ رعمعَحِّذ رم"،5متتتليل صعيال ﴿ :والذين ِفم
ن
و
مونم صدمحقمنعحممملحس ئلمم حملزمم﴾6ت تاليق المعوتم بت ال اةت ت ذا تتلل صعيال :م﴿ليسم لربممنممهملذم ممجذم ُكم
شق مم ملغزبمملَأم لربمنأممنأمبهللمم لٌممم ألخزمم ملَلئَهمم لَت بمم لنبينيمممىتم مل لمعىلمحبهمذميم لقزىبم
طبلم مل م
م لٌت ىممم ملس كنيمم بأم لسبيلمم لس ئحنيممِفم لزط بممموط مم لصَلةمممىتم لا ة﴾ 7.م
ثانيا :ومن السنة النبوية:
أ د النم

ف المدان فرضا ال اةت تمان م انكا ف دان هللات تأنكا أيد ا ر ان ا ماما لكيذا

الدانت ترق إل ف أدائكا ترب إل من منعكا مأياداس شص ت فعن ممد هللا من ممر من ال حياإل تيال :ميمع

رميتل هللا

انيتل" :بذذي اإلسذم لىذمخ ذ  :شذادة ن ال إلذذإ إال ه ،ون حمم اذًا رسذل ه ،وإاذد الصذذم ،
8

وإنتدء الزكد  ،وصل رمضد  ،وحج البيت"  ،تمن امن ممياست أن رميتل هللا

ل ييل" :إن ذذيت ق ذ
1
2

3
4
5
6
7

اتم

معيس معياذا إلي اليامن فنيال

المذ ذدا نه ذذا كت ذذدم إ ذذدةلاأ إال ش ذذادة ن ال إل ذذإ إال ه ونين رس ذذل ه ،إ ذذم ه ذذأ ن ذذدللا ل ذذيليت

إمرابام اتم ت مر ع مامقت ص ص .15- 10

يمان يتيتت " الدتر الصمتاو لو اة ف م صمع معاصر نمتذج صندتق ال اة مال ائر"ت رمال مندم لنال شكادة د صتراه العوتم ف العوتم االتصصادا ت
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إ ذ لىماأ ن ه اإ ذذهم لى ذذياأ ذ ص ذذىلاي م الي ذذل والىيى ذذا ،إ ذذم ه ذذأ ن ذذدللا ل ذذيليت ،إ ذ لىماأ ن ه اإ ذذهم
لىذذياأ ص ذذًاا نم ذلا،أ ،قؤخ ذذي م ذ نم يذذد اأ وق ذذعة لى ذذمخ إ ،ذعا اأ ،إ ذذم ه ذذأ ن ذذدللا إمن ذذدك وك ذعا أ نم ذلا،أ ،واق ذ ةل ذذل
املظىل إمنإ لي

1

بي اذد وبذ ه حاذدم"  ،تتتليل

" :مذد م ذق اذل الزكذد إال ابذتمهأ ه بدل ذ "ت تتيال

"ومل مي ع ذلا اكذذد نم ذلا،أ إال م ع ذلا ال،س ذذع م ذ ال ذذمدء ،ولذذلال الباذذد أ مل ميس ذذعوا" ،تتييال

:

" :م ذ نلسدهذذد مذذؤهعا إى ذذإ
2

نجعهد ،وم م عاد إمند آخيوهد وشسع مدلإ لزما م لزمدي رب د ال حيا آل حممً م اد شيء".
ثالثا :من اإلجماع:

فر من يد ت تمكات تتصال من منع إ ار كات فوم ان ر أيد

أ مع الممومتن مو فرضاصكات تمو

3

.

من الصيام مو أم م ر الصداق رضتان هللا مواكمخ تصالل لمانع ال اة معد تفاة الرمتل
الفرع الثالث :شــــروط وجوب الزكــــــــاة
بناك شرتح ا إل صتفربا ف المال تصايمل يص ص إل ال اة:

أوال :الشروط الواجب توفرها في الشخص :أ مع موماد ا م م مو أن ال اة ص إل موي المميوم الميالغ
العاتيل اليير الماليك لنصييامكا الم صيتص مشيرائحل ت فال يياة مميادة امص ي مكييا ت يل هللا صعيال ت تب ي
4

أيييد أر ييان ا م ي مت لييذلك ال ص ييإل مو ي ال ييافرخ مييا بييت اليييال مالنمييم لوص ي ة تالصييتمت قايير أن
العومياد تييد ا صوف يتا ف ي مييال الصيم تالم نييتن :بييل ص ييإل فاييل ال ياة أم ال ص ييإل يص ي اموييغ الصييم

تاعنل الم نتن؟ تبنا ا صو

الفنكاد ا ص فا مارات تمتضع ذلك مفصل ف

صإل الفنل.

ثانيا :الشروط الواجب توفرها في المال :فرهللا ا م م ال اةت تتضع شيرتحا مصتافربيا ا يتن الميال ميي
لت تإل ال اةت تبذه الشرتح شرم

مراماة يق الفنارت فصصينق ا بدا

لوصامار مو صايإل المالت فا رج ال ياة حامي مكيا نفميلت ميع

الماما الص صرم إلاكا فراض ال اةت تالشرتح ب :

أ .الملك التـــام :تبت أن ا تن لصايإل المال محوق اليق ف
يمإل ا صااره تف

لو ارت تمناد موال ف

أت الماقتس منلت تال
1
2

احار أي ام الشراع ا م ما ت تبذا اعن
اة ف

الصصر

فال تاال صصاص ملت

أال اصعوق مالمال المموتك يق

ل مال ا تن فال الموك مننتصا مثل الدان الذل ا يده المدان

اة ف المال المفنتد تالم صتإل تالمال المصادر من الموحا

5

العام .

ميمد من مام الصرمذلت سنن الترمذي .ح 10ت صي ام تصعواق  :ميمد من ناصر ا لمان ت الرااهللا :م صم المعا ر ت مدتن من نشرت ص . 024
ميمد يمن أمت اي ت اقتصادنا في ضوء القرآن والسنة .ح 0ت ممان :دار ممار لونشرت 0949/0819ت ص ص .018- 016

 3تحإل امرابام ميمدت السياسة المالية ألبي بكر الصديق  .النابرة :الكائ المصرا العام لو صاإلت  0991ت ص .016
4

اتم

النرضاتلت فنل ال اةت ج10ت مر ع مامقت ص . 92

 5رفاق اتن س المصرلت "مفكتم شرح النماد ف ال اة" ت الندتة الثانا مشرة  :لقضايا الزكاة المعاصرة ت النابرة  :ف
المتافق  22-25أمرال  5115م:
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إل .النمــاء :النماد شرح من شرتح ال اةت تف بذا انتل ال امان  " :تن المال ناماا شرح لت تإل
ال اةت تتال أاضا "ممإل الت تإل بت المال النام "ت تتال المر م " :مما
ممإل اادة المالت مال و

ف الدناا تالثتاإل ف

ني"1ت فأصل الت تإل ثام
م ُْيحِّ مف مه م َم م َم مخ ْ مَْي م َّلز ِّا ِّط َم
ممما تبت المالخ تلكذا اضا

ال اة

اة نكا

اآل رةت تال هللا صعال :

مَش ٍء ملَوم َمم
" َم َن ممَنفَ ْق م ُْت م ِّن ْأ َ ْ

اة المالت تالتا ما

إل أممامكات

ماا اإل هللا صعال ت تممإل الت تإل ما عول الشرم

التا إل إلال :فانال:

صضا

تل ن المال ممإل مامصمار قن المالك2ت تالمنصتد مالنماد بنا أن ا تن المال من شأنل أن ادر
مو صايمل رميا تفائدةت أت ا تن المال نفمل ناماات تمو بذا تمم موماد الشراع المال النام

إل تممان:

 .0نماد ينان :

اادة المال تنمائل مالص ا ةر أت الصتالد صتالد ال نم تاالمل.

 .5نماد صندارل :ناموا المال لو اادة فاما لت تضع ف مشاراع ص ارا ت النند تالعنارت تمائر
مرتهللا الص ارة.

تمناد مو ذلك فند ترر الفنكادخ أن العو ف إا اإل ال اة ف ا متال ب نماقبا ف التاتعت

أت إم انا نمتبا ف

الممصنمل لت امصثمر ت تموال ف

الحعام المد رت تأدتا

لويا ا

ا صوا

اليا ا

ا صوا ت ت ذا اليو الممصعمل.

ص إل ال اة ف

ا متال الص

اد ر

اليرف ت تما امصعمول الصانع ف صنعصل الص

صدر

موال ما ا فال تما انفق منلت تدتاإل الر تإلت تدتر الم ن ت تأثاس المما نت تقار ذلك من

ج .بلوغ النصاب :لم افرهللا ا م م اة ف أل تدر من المال النام ت تان ان ضئا ت مل اشصرح
مندار ميددا امم "النصاإل" ف ل
ا
أن اموغ المال
النمتا ت فاذا مو

الفنلت تتد صم صيداد أنصم ا متال ف المن

أمتال المموم النصاإل الميدد امدأ اليتل مالنمم للت تا إل مو المموم أن
3

ادفع اة أمتالل معد مرتر مام تمرل امل إذا موغ النصاإل.

د .الفضل عن الحوائج األصلية :تاعن بذا الشرح ضتم المال الذل ا اد من يا ا
فمر معهللا موماد الينفا اليا
ا صوا لو اةت "تتد َّ

ا نمان

صفمار موماا دتانا فنال :ب ما
ا
ا صوا

ادفع الك ك من ا نمان صينانا :النفن تدتر الم ن تآال

اليرإلت تالثااإل الميصاج إلاكا لدفع

اليرف ت تأثاس المن لت تدتاإل الر تإلت ت صإل العوم

الد ْانت ت آال
ا
الير تالمردت أت
صندارَ :
بوكات فان ال كل مندبم الك كت ما أن الماد الممصيق مصرفل إل العحش ان المعدتم
1

مترة ممأت اآلا رتم ( .)69
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ت ا مندبم الصامم1ت تتد أ ذ مكذا الرأل فنكاد معاصرتن كالقرضاوي تأضا " :المعصمر بنا
اليا ا ا صوا لوم وَّ مال اةت تمن اعتلل من ال ت تا تالدخ مكما موغ مددبم  -تالتالدان
تا تارإل الذان صو مل نفنصكمت فان يا صكم من يا صلت تمكذا الشرح ممق الفنل ا م م  -منرتن

حتاو  -أيدس ما تصل إلال الف ر الضرام اليداست الذل نادى مامفاد اليد ا دن

لومعاش

من الضرام ت تالص وص من النترة الندام الص صنتر إل "مان المال" دتن "ش ص صايمل"ت

تترتفل تيا اصل تداتنل تأممائل العائوا ت تامصمرتا النتر إل "ش صا الممتل" تترتفل ال اص
2

صحتر تارصناد ف مالم الف ر تالصشراع الضرام ".
ا

الدان امنع ت تإل ال اة ف مائر ا متال إذا ان بذا َّ
ه .السالمة من الدين :ان َّ
الدان مما امص رق
النصاإل أت اننصلت تال ا د صايمل ما انضال مل متى النصاإلخ لذا اصم حر الدان من ا متالت

فاذا موغ ما صمن معد صم الدان النصاإل أت أ ثرخ صصم ص اصل مالنمم التا م ت أما إذا أدى حر

الدان إل ننص المال من النصاإل المنررت ف ص إل ال اة ف المال المصمن .
ت .حوالن الحول :ال ص إل ال اة ف
ا

يا

أتل من اليتلت

أتل من اليتل امصو م

ن إا امكا ف

ما قناادت تاا امكا فاما فتق اليتل امصو م الضرر ف يق الفنرادت ف ان من ي م

الشرم أن اندر لكا منا معانا ص إل فال تبت اليتلت تيتالن اليتل ص إل ف

ماع ا متال متى

ال رم فانل ص إل فال ال اة اتم يصاده إذا موغ النصاإلت تال صعال َ " :مممهمم ْ م َحقَّ مه مي َ ْم َم م َح َص ِّده"3ت

ت ان بذا من ممق الشراع ا م ما تمدلكا تام ا بات فوم صصرك فرهللا ال اة لرقم الي ام
أنفمكمت تال لكتى ا فراد من الناس الذان أيضر أنفمكم

تالحامعانت افرضتنكا وما اشصك
ُّ
الشات مل عوصكا فراض دترا ميددةت َّ
تتدرصكا ماليتلخ تبت المدة المعنتل الص ام ن أن اصينق
4

فاكا نماد رأس المالت تصرما الص ا ةر تصود الماشا ت تص مر ص اربا تب ذا...
الفرع الرابع :خصائص ومبـــادئ الزكــــــاة
5

تال اة ما شرمكا ا م م لكا مدة صائص تممادئ صما با:

أوال :الزكـاة فريضة دينية إلزاميـة :تمالصال فك ص مع مان تنكا ممادة احكر مكا الم
مكا إل هللا م ت لت تمان تنكا فراض مالا ادفعكا الم و

1
2
3
4
5

اتم

النرضاتلت فنل ال اةت ج 10ت مر ع مامقت ص ص .026- 025

اتم

النرضاتلت فنل ال اةت ج 10ت مر ع مامقت ص . 026

ماللت تاصنرإل

مرقما تلاس لل يق االمصراهللا.

مترة االنعامت اآلا رتم (.) 080
اتم

النرضاتلت فنل ال اةت ج 10ت مر ع مامقت ص . 018

اتم

النرضاتلت دور الق يـم واألخـالق في االقتصاد اإل سـالمي  .ح15ت النابرة :م صم تبم ت 5110/0855ت ص 641تما معدبا .
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م رد إيمان فردلت أت صدت ا صاارا ت مل ب يق من

ثانيا :الزكـاة حق من حقـوق الفقـراء :تلام

ينتق الفنرادت ا إل أن اقدى لكم تلت مالميس منكمت تمالصال فان الفنار مند أ ذه ال اة ال اأ ذبا

تبت ميرج ممن أدابات تال من الم صمع.

ثالثا :الزكـاة وسيلة تمليـك :معد أن مومنا أنكا إل اما مو دافعكات تيق من ينتق آ ذبات اصضا لنا
آ ذبات تانصنال المو ا بذا ا عل من آ ذبا اصمصع م امل

أنكا صننل مو ا المال من دافعكا إل

اليرا ف الصص ر ف بذا المالت نل أصما مو ا للت مما ا عل فرص صحتاره تصنماصل مصعددةت

تمصينتم .

رابعا :الزكـاة وسيلة تمويـل بدون مقـابل :فال اة صمتل المشرتما دتن مائد اعحي ليدافع ال ياةت تبيذا
ٍّ
يل من أل الص ام مال ص اه دافع ال اةت ت أن رأس المال الممصمد من بذا
ما ا عل آ ذ ال اة ف
الحراق اشمل الصمتال الذاص لومشاراعت "ف ا ت امصرداد ال اة تال ايق لوم و المموم دافعكا أن
1
امصردبا أت احالإل مكا قار أنل امصفاد منكا إذا أصما أيد ممصيناكا الثمانا ".
خامسا :تجب الزكاة على المسـلم الحـر المالـك للنصـاب :تصق يذ ال ياة مين أصينا مييددةت تمين أميتال
معان تمشرتح معاني ت تاصفيات منيدار النصياإل تنميم ال ياة يميإل نيتم الميالت تصصير يصياو
ال يياة في ي مص ييار ميي ييددة في ي الني يرآن ال ي ييرام تال ا ييت إقف ييال فئي ي أت صيتاي ييل ي ي د م يين نصي ييامكم
لآل يران إال اذا اميص فتا أت لعيذر تيابرت مييا صيت م ال ياة في المنحني الص ي ص مي فاكيا إال في يال ي
2
اال صفاد أت لضرت ةر تابرة.
سادسا :يخضع جمع الزكاة لمبادئ وقواعـد واضـحة :مثيل :ص نيإل اال دتا اي (ال ثذي م الصذًاا)ت أ يذ
الصيدت مين أتميح الميالت م ئمي التتي ليدفع الصيدت ت تتميتل العيان أت النامي ننيدات يتا صنيدام
إ يراج ال ياة تميل متمييدبات تمعاتمي مانعاكيا أت المصكييرمان مين دفعكيا ممضيامفصكا إل ي ميا اصيل إل ي
3
نص المال.

الفرع الخامس :أهداف الزكاة
مان مدد من ال اصمان أن فرهللا ال اة مو

امصثمار ثرتاصكمت مكد

امص

صد ل ا

اعتهللا ا ثر ولت تبذا تد امامد مو

االمصثمار تمن ثم ا مكام ف

الثرتا

لصعتاهللا

العاحو ت ام ن أن ايرهللا دافع

ال اة إل

د مو ا تل من أثر ال اة مو الثرتة إن لم

الصنوال من ا صنا الذبإل تالفض تا رصدة العاحو ت ت اادة

اادة النمتت "ياس إن صيرام اال صنا مت

1

مرقادت ل ضرت نتم الصمتال الميو

2

ميمتد يمان التادل تآ رتنت المالا العام من منتتر ام م ت مر ع مامقت ص . 10

3

نفس المر عت ص . 10

درام منارن  .أحرتي مندم لنال شكادة الد صتراه ف

ادفع م ما من الننتد إل

العوتم االتصصادا ت ص صص ننتد تصمتالت امع

ميمد اضر مم رة ال ائرت وا العوتم االتصصادا تالصماارت تمم العوتم االتصصادا ت 5114/5111ت ص. 555
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ا نفاق مو

الصدا تلت ما انصي منكا اادة ف

االمصك ك تمصذبإل ما أ رى من الننتد إل

أت ل

االمصثمار الشرما ت تم اادة الحوإل مو مو ع االمصك ك ا داد الحوإل أاضا مو موع ا نصاج تمالصال
انمل ر ال ا ممال تالمنتمتن إل

العمال تموال صيدس مت

صت ال امصثماراصكم ف

صش ال مصانعكم تصنشاح أممالكمت تص داد
1

من االنصعاش تصينق االمصنرار االتصصادل"

قاير أن بيذا انتدنيا إلي حيير بيذا الميقال :بيل فيرهللا ال يياة اشي ع الصميذار مكيد

اش ع ال مل مكد

ص نيإل دفعكييا أت

تمضكا؟ من النايا المثالا ا إل أال ا تن اليال ب ذا ف م صمع ا تن فال العاش

المماح بت الكد ت تياس الصمذار ترميت ا مكي اتا كيان العميتس تالصنحايإل تدميم الميرد نفميل مين ي ل

ممولخ الص ام دان ت قار أن الدتلي ا مي ما تيد ا يإل مواكيا أن ص يتن انتي ت تأن صضيحوع ميدتر مكيم في
صيأمان مياادة النيام ا م ي ما ت تاميادة منياد المائ ي اال صماماي تاالتصصيادا ت ل ي صصيوا أن ص يتن م م ي
2

فعال لو اة ف صيناق المناصد.

تان الصحماق الصياا لو اةت إل ام مو ا قناادت تيق لوفنرادت ارفع من ابل ما انا الدتل ممئا

ما ار ف ا لمعتنا

تالمشرتما

اال صماما ت مما ا ف

ت دت فض مما افعول من صأثار مو

الصضامن تالصآ

من الض ح مو الما انا تانول من م با إن
تالصرايمت ت اادة ال فادة ا نصا ا لوفنراد ف

الم صمع (الص ا تالصحكار اال صماماان) مما ا اد ف رقم تامصعداد النحام ال اص لدمم الما انا العام

لودتل

3

ما أن ال اة صثم

رتامح المتدة تالصعاتن مان ال ن تالفنار تصنم الرت اال صماما مانكمت فاشعر

المموم معضتاصل ال امو ف الم صمع الذل اصيتل إل أمرة تايدة اصينق فاكا يداس الرمتل " :نثلم
ملؤنننيمِفممهم دكمم ز محودمممهع طفودممكثلم جلستم لم حتم ذ م ش تىكمننهمعضممهلممهت عىمس ئزم جلستمبلسوزمم محلى" .
الفرع السادس :األمـــوال التي تجب فيها الزكاة:
تاشمل تماد ال اة صنتفا ثارة من المالت تبنا من صف مذ ر أبم ا متال الص ص إل فاكا ال اة:
أوال :الثروة النقدية " :تصص تن من النندانت الذبإل تالفض ت تالننيتد المعدناي تالترتاي تالتدائيع تاليمياما خ
فصفرهللا ال اة مو اليذبإل تالفضي تالننيتد مأنتامكياخ ترتاي أت معدناي ميتاد اني ميائو في ال اني
أت مو ش ل تدائع ارا أت اد ارا مامصماربا ماال ناماات تذلك يص ال ا صن با مال كاخ أل صش اع
1

الحاإل داتدل تدالل من حم ت " تتائ
مص صص ف

الدراما

الماام المالا ف

االتصصاد ا م م "  ،مجلة العلوم االقتصاد ية وعلوم التسييرت م و مي م

تا مياس االتصصادا صصدربا وا العوتم االتصصادا تموتم الصماارت

امع فريا

مماس محا ت ال ائر :العدد

الثامنت 5114ت ص . 68

2

ميمد ممر شامرات مستقبل علم االقتصاد من منظور إسالمي  .صر م رفاق اتنس المصرلت دار الف ر :دمشقت 5118ت ص ص .815- 810

3

ميمد ممر شامرات ممصنمل موم االتصصاد من منتتر إم م ت مر ع مامقت ص ص .11- 12
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ا م م مو االمصثمارت تاندر نصاإل الننتد ف تتصنا اليال ما مندا هر يتال  42قراما من الذبإل
أنيل تييال" :إذا
تصفيرهللا موايل ال ياة ممنييدار العشير 1"%5.2ت لنيتل مو ي مين أمي حالييإل أن النمي

كذد لذيت مد تذد وحذد لىياذد افذل إسياذد ذا ةراهذأ ولذي لىيذيت شذيء (نعذي م الذيه ) حذ نوذل لذذيت
2
لشعو ةن درا وحد لىياد افل إسياد نصف ةن در".

ثانيـا :الثـروة التجاريـة "عـرو

التجـارة"" :تصشييمل افي ا ميتال الم صصي لوص يارةت تبي ميا اعيد لوماييع

تالشيراد منصييد الييرمات تصفييرهللا ال ياة مو ي رأس المييال المصييداتل ترمييلخ مشييرتح ت افا ي مفصييو ف ي

صييإل الفنييلت ياييس اضييم الييرما الناش ي ميين الص ييا ةر إل ي أصييل المييال ف ي اليييتل ت ييذلك المييال الييذل

اميصفاده مين قاير ص يارةت تبي صيتا ل ميا اعير في

المياميم اليداثي مصياف رأس الميال العاميل"3ت

تا صييل إ يراج يياة مييرتهللا الص ييا ةر ننييدا معييد صنتامكييا تيميياإل المنييدار التا ييإل فاكييات نكييا أص ييوا

لوفنار ياس امد مكا يا اصل مكما صنتم ت تمع ذليك ا يت إ يراج ياة ميرتهللا الص يا ةر مين أماانكياخ

إذا ان ذلك ادفع اليرج من الم

ف يال ال ماد تضع

المياتل ليدى الصيا رت تاينيق مصيوي

الفنار ف أ ذ ال اة أماانات تام نل االنصفيام مكيات تايصم صنيتام ميرتهللا الص يا ةر ميميإل تامصكيا الميتتا
اتم ت تإل ال اةت تصنتم الموع الممام

4

مو أت ص ئ ممعر ال مو .

ا رهللات مما انصد م رامصل نماد ا رهللا تصمص ل مل

ثالثا :الثروة الزراعيــة" :و صص تن من ل ما أ ر

مادةت تصشمل شص أنتام ال رتم تالثمار تالفتا ل "5ت "منمم  %01فاما من

مدتن نفن ت أل مدتن

مقتن (من ماد المحر أت العاتن الص صمال منفمكا)ت تمنمم % 12ت فاما من منفن أل ممقتن خ
6

تف اليالصان اصعان أن اموغ االنصاج مم أتمق معد الصصفا تال فا ".

تتد ا صوف

1
2
3

7

أتتال الفنكاد ف أنتام ال رتم تالثمار الص صق ذ منكا ال اة مو النيت الصال :

مت ميمد ال فراتلت الرقاب ــة الماليـة في اإلس ـ ـ ــالم .ح15ت االم ندرا  :م صم تمحمع ا شعام الفنا ت 0991ت ص .10- 11
تحإل إمرابام ميمدت السياسة المالية للرسول .النابرة  :الكائ المص را العام ت 0944ت ص . 11
مابر يامد اليتل ت "ا متال الص ص إل فاكا ال اة تمصارفكا"ت ميس مندم إل

الاتم الدرام معنتان" :الزكاة والضريبة وأثرهما في المجتمع "ت

وا الشراع تالنانتنت فومحانت ق ةت 5111/12 /11ت ص . 21
4

الكائ الشرما العالما لو اةت فتاوى وتوصيات الندوة األولى لقضايا الزكاة المعاصرة ،النابرة :مر

صالا ممد هللا امل لألمياس تالدراما

الص ارا ا م ما ت الفصرة 01 - 06 :رماع ا تل 0819بي المتافق :0944/01/51 - 52
5
6
7

http://info.zakathouse.org.kw/nadawat/NADWA1PAGES/ALFATAWA_AND_TAWSIAT.HTM
مال لعمارةت النظـام ال مـالي في اإلسالم .ال ائر  :د ار النمأت 0991ت ص.01
ممد المامح تفات سياسات وادوات مالية الدولة اإلسالمية .النابرة :د ار النكض العرما ت 5112ت ص.006
ما د أمت ر ا ت

اة ال رتم تالثمار"ت ال ندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاص رة ،المنعندة ف ت حر ف الفصرة من  51 - 56ذل الي

 0804بي ت

المتافق  56- 51أمرال  0994مت ص  15تما معدبا:
http://info.zakathouse.org.kw/nadawat/NADWA8PAGES/COMPL/ABO - RAKHEYAH.HTM
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أ.

تتل الينفا  :ذبإل ا مام أمت يناف إل النتل م اة ماع ما انصي من رتم تثمار ت ضرتا ت
تما تصد امصنماصل من يحإل تيشاش امصمادا مو ممتم النصتص التاردة ف المتضتمت نتلل

صعال " :ايمموهي م ذليأممننم ممونفقم منأمطٌب تمن م سبُتمممم مموخزجن ملُكمنأم ألورض"1ت تتتلل

 " :ملاميمسقتهم

لسامءم لعش".
إل .تتل المال ا  :ارى المال ا أن ال اة صق ذ من ل ما اد ر تانصا
تالصمر تال ماإل تال اصتنت تمكذا الناد ص رج الفا ك
لام

النما تالشعار تالفتل تالعدس

نكا ال صد رت تال ت تالوت تالمندق

أتتاصات تانتل ا مام مالك.." :لاس ف ش د من الفتا ل وكا صدت

أشمل ذلك تما لم اشمكل إذا ان من الفتا ل تال ف
أثمانكا إذا ماع

النضاإل تال ف

نكا

الرمان تالصانت تما

المنتل وكا صدت تال ف

صدت يص ايتل مو أثمانكا اليتل من اتم ماعكا تانمهللا صايمكا ثمنكا".

ج .تتل الشافعا  :ارى الشافعا أن ال اة ص إل ف ناصي ا رهللا إذا ان مما اد ر تانصا
الينح تالشعار تا ر تالعدس تنيتباخ ن ا تو اا

مدتنكات فأما ما انصا

لوضرترة تت

ال دإل تالنيح ف

من الضرتراا

اة فالت تال

الثمار مأنتامكا مدا الرحإل تالعنإل.
د .تتل الينامو  :ارى الينامو أن

الص ال اعاش ا نمان

اة فالت ت ذا اليال فاما انصا

صأدما الصان تالمفر ل تالرمان تال اصتن تال ت تالوت تالصفا ف

صاار
ا ا

صنعما أت

اة مندبم ف

اة ال رتم ال ص إل إال فاما ا ال تاامس تاد ر امصنماحا من تتلل

 " :ليسملاميمدمنممخسهممومسقمةتطه" ت ياس دل اليداس مو أن ماال اتمق من ال رتم تالثمار

لاس مرادا ت ن قار المد ر ال ص مل فال النعم ت تاناد الينامو بذا فان ال اة ص تن شامو لوينح

تالشعار تالذ رة تاليمص تالفتل تالثمر الذل ا ال تاد ر الصمر تال ماإل تالوت تالفمصق تالمندقت

ت ذلك المذتر مذتر ال صان تالنثاد تالمممم تمائر اليمتإلت تأما العناإل تال اصتن ف
ن العادة لم ص ر ماد اربمات ت ذلك ال ت

تالرمان تالمفر ل تالمشمش نكا لام

ا مام أيمد أنل ال

نل مما اعد تال ا ال ت ذلك ال

م او تأما ال ض ارتا

ف

اة ف

اة فاكما
الصفا

اة فاكات تتد ننل تتل من

اة إال ف أرمع  :الينح تالشعار تالصمر تال ماإلت تبذا اتافق ما ننل من امن

ممر تاليمن تالشعم تامن أم لاو لما رتاه ممرت من شعاإل من أمال من ده أن النم

تال:

"م لعشمِفم لمتزمم لابيبمم حلن

همم لشعْي"ت تليداس معاذ تأمر رمتل هللا

لل أن ال اأ ذ

الصدت إال من أرمع الينح تالشعار تالصمر تال ماإل.
نميصنصي مميا مييمق أن الفنكياد ييانتا ميا مييان متميع تمضياق فامييا ص يإل فاييل ال ياة ميين الي رتم تالثمييار
1

مترة المنرةت اآلا رتم ( .)511
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تال ضي ارتا ت قاير أن النييتل اليذل ام ين صر اي يل بيت تييتل أمي ينافي ف ي أن ال ياة تا مي ف ي مايع مييا
صنص ل ا رهللا من رتم تثمار ت ضارت تبت الذل صدممل ممتم النصتص من النرآن تالمن تبت المتافق
1
لي م صشراع ال اةت تبت ما اصفق موال ف الندتة الثامن لنضااا ال اة المعاصرةخ ياس اد فاكا:
أ .ت تإل ال اة ف

ل ما صنص ل ا رهللا من ال رتم تالثمار تال ضرتا

ب .النصاإل الشرم ف ال رتم تالثمار تال ضرتا

إذا مو

نصاما.

بت مم أتمقت تماال ا ال ا تن النصاإل فال

مندار النصاإل ف أتمح اليمتإل المنصاص ف ال الإل.

ج .ا صل ف

د .لو وح ف

اة ال رتم تالثمار تال ضرتا

الثمار تال رتم تال ضرتا

ياس النصاإل.

ه .المنشآ

ال راما الص

إ ار كا من أماانكات تا ت دفع تامصكا لومصوي .

صأثار ف

صماع ما صنص ل صقدل

ال اةت فايمإل ال واح ممثال مال تايد من

اة ال رتم تالثمار ت أما المنشآ

المياصال ال راما فص اكا اة مرتهللا الص ارة.

و .مندار ال اة ف المياصال ال راما :
 .1العشر( )%01إذا ان

صمن مماد المماد تنيتهت تنص

محران اآلمار تنيتبا مما فال وف معصم ةر مند المن .

.2

صصا ر ف

الص

العشر ( )%2إذا ان

صمن

اة العمل العشر من الناصي.

رابعا :الثروة الحيوانية "األنعـــام" :ص إل ال اة ف النعم (تب ا مل تالمنر تال نم) تالمراد مكا ا بواي ت في
ياة ف ي التيشييا تال في المصتلييد مييان تيش ي تأبوي م يتاد أ ان ي

ا م أبواي أم الت تالم يراد مييالمنر مييا

اشيمل ال يامتس تميال نم ميا اشيمل المعي ت تال ياة في قاير ميا مانياه مين اليايتان في

تالم ال تاليمار تالفكد تال وإل المعوم تنيتبا إال إذا ان

ياة في ال ايل

لوص ا ةر ص إل فال اة الص ارة.

2

تبناك مو من الشرتح ال مد من صتافربا ف الماشا من أ ل أن ص رج ال اة منكات صصمثل ف :
أ.

أن صموغ النصاإل :فان لم صموغ المتاش النصاإل المعصمر لل ف

إل .أن ايتل مواكا اليتل :تبذا أمر ثم
لصيصال ال اة م ةر ف

1

2

ل مام .

ممنصل

اة فاكا.

تمن ال وفاد الراشدان ياس انتا ارموتن المعاة

الكائ الشرما العالما لو اةت فتاوى الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة .المنعندة ف ت حر ف الفصرة  51 - 56 :ذل الي
 56- 51أمرال  0994م :

0804بيت المتافق
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ج .أن ص تن المتاش
العوماد ف

مائم  :تمالصال

ال

المعوتف

اة مو

الندتة الثانا مشر لنضااا ال اة المعاصرة ف

ف ذلكت قار أن

ن الفرد اص و

أنل ال

ماانكا ال صام خ اصفنتا مو

اشصرح لت تإل ال اة ف ا نعام المتمخ فص رل ال اة ف المعوتف أاضات تبت مذبإل المال ا .

د .أن ال ص تن الماشا مامو  :تالماشا العامو ب الص صمص دم لويرس تيمل ا ثنال تالمع ت تقار
ذلك.

تماان اة الثرتة الياتانا

ما او :

أ .زكـــــا ة اإلبل :بت ف تتلل

 " :م مل نو معإ إال نربق م اإلبا إىي

رهبد" ت تأ مع الفنكاد مو أن ا مل فاكا اة إذا مو

لىيإ إياد صًاا إال ن نشدء

أ ثر من مم تمشران.

إل .زكاة البقر :النتل المشكتر ف نصاإل المنر بت الث ثتن تلاس فاما دتن الث ثان

اةت فاذا مو

ث ثان ففاكا صماع ( ذم أت ذم ) ما لل من ت تاذا موغ مدد المنر أرمعان ففاكا ممن (مالل منصان)

تاذا موغ مدد المنر مصان ففاكا صماعانت تاذا مو
تمشران ففاكا ث س ممنا

هللا

الصمعان ففاكا ث ث أصمعل تاذا مو

مائ تث س

أت أرمع أصمعلت تدلال ذلك ما رتل أن معاذ من مل تال :معثن رمتل

أصدق أبل الامن تأمرن أن أ ذ من المنر من ل ث ثان صماعا تتال الصماع ذم أت ذمل

تمن ل أرمعان ممن ".
ج .زكاة الغنم :ثمص

اة ال نم مالمن تا

مامت فما رتى أنس ف

تال " :تف صدت ال نم ف مائمصكا إذا ان
شاصان إل مائصانت فاذا اد
ل مائ شاةت تاذا ان

صاإل أم م ر (رض هللا منكما)خ

أرمعان ففاكا شاة إل مشران تمائ ت فاذا اد

تايدة إل ث ثمائ ففاكا ث س شااهت فاذا اد

ففاكا

مو ث ثم ي ي ي يييائ ت فف

مائم الر ل ناتص من أرمعان شاة تايدة فواس فاكا صدت إال أن اشاد

رمكات تال ا رج ف الصدت برم ت تال ذا

1

متار تال صاس إال ما شاد المصدق".

خامسا :الثروة المعدنية والبحرية :تصشمل الثرتة المعدنا تالميرا متاد ما امص رج منكا مدتن ص وف ت أت
ما اصحوإل امص ار ل نفنا

ت كتدا الذبإل تالفض تالرصاصت اليدادت النياست الااتت ...

أ .الثروة المعدنية :تصشمل المعادن تالر ا .



تمعن مائم أن صرم ف ال أل تاشصرح أن ا تن متمكا ترماكا أ ثر العام ال ف

ماع أااملخ تمثل ال أل المما المموتك إذا ان

تال اضر موفكا مش د امار مدتنل م ضرر اتم أت اتمان إذا لم ا ن انصد مل تحع المتم.



1

ف الماان ال صام ل وندتة الثانا مشر لنضااا ال اة المعاصرة (النابرة 05- 9 :صفر 0855بي المتافق  52- 55أمرال :) 5115

http://info.zakathouse.org.kw/nadwa_12/aa_14.htm
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تامصل امارة

 .1المعادن :تصشمل ل ما اصم امص ار ل من ماحن ا رهللا من المعادن مأنتامكات الصوم
تالفض تالنياس تاليداد تا ي ار ال رام تال تابر تالفيم الي رل..ت تالمائو
الفنكاد فاما ص إل فال ال اة من المعادنت فأت مكا أمت يناف ف

الذبإل

النفح1ت تا صو

ل ما انحمع من فض تذبإل

تنياس تيداد ترصاصت تأمنحكا مما ال انحمع من مائع تي رت تأت إل أمت يناف ف المعادن

ال مست تلم اشصرح أمت يناف النصاإل ف المعدنت تتال المال ا ال

تالفض تال

اة ف

قاربمات تبت تتل الشافعا ت تأت إل فاكما ال مست تلم اشصرح مالك

النصاإلت تتال الينامو إنكا ص إل ف
ال ئمق تالرصاصت تص إل تت
ما ا صو



اة إال ف معدن الذبإل

ل من الذبإل تالفض إذا مو ا النصاإلت أت تام ذلك من

امص ار كات تفاكا رمع

2

العشر.
3

الفنكاد يتل نصاإل المعدن إل فرانان:

اة المعدن تبت مذبإل الشافعا تالمال ا تالينامو ت تمندار

الفراق ا تل موتغ النصاإل ف

النصاإل مند الشافعا تالمال ا بت مشرتن مثناال إن ان المعدن ذبما تمائصا دربمت إن ان

المعدن فض مم ما دل المت م ت أما الينامو فند أتتفتا الشافعا تالمال ا إذا ان المعدن

ذبما أت فض تأما إن ان قاربما فنصامل مما تامصل مشرتن مثناال أت مائصا دربم.



أما الفراق الثان ف

اشصرح ف

اة المعدن موتغ النصاإل تص إل ال اة ف تواول ت ثارهت

فالتا إل ال مس ف بذا النتم من ا متال تبت ما ذبإل إلال الينفا ت تمالنمم ليتالن اليتل

مو المعدن ف اشصرح لل ذلك تبت الذل موال مكتر الفنكاد.

 .2الركاز :بت ل ما ت د مدفتنا ف ا رهللا قار المموت خ مما دفنل الندمادت تمالم أنل لاس لمالك

ممومت أن صت د موال م م صدل مو ذلكت تبذا ا إل فال ال مس لويداس "وم العكدا اخلم " ت

أما إذا موم أن بذا الر ا اعتد لمموم ف ش د موالت تال يق فال لتا دهت تاعصمر لنح تصمرل

موال أي امكات تبذا ول إذا ت د ف أرهللا قار مموت ت أما إذا ت د ف أرهللا مموت ف ش د
لتا دهت مل بت لومالك تموال إ راج ممل إن ان لاس لممومت فان ان لمموم ت إل صموامل

لصايمل تاأ ذ ي م الونح

1
2
3

4

ذلك.
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إل .الثروة البحرية :تصشمل ما اصم امص ار ل من اليو ت مثل الوقلق تالمر انت تما اصم صاده من
1

ا مماك أت ا مفني أت قار ذلك من ا ار هللا الص أتدمكا تنمابا ف المير ل ار العماد..

ما ات إل شائا ف الممص رج من المير من أيااد ت تابرت ت ذلك لم اثم

تلم ارد من النم

محراق صياا من أيد من الصيام أن فال ينا لما
تاال ص

المالت تمن بنا ان م ال الرأل تامعا

مارات مان الصامعان ثم الفنكاد من معدبمت ف يق ما

المال فاما ا رج من الميرت فمن
2

تائل أن فال ال مست تمن تائل إن فال ال اةت تمنكم من ال ارى فال شائا.
ا مام أبو عبيد ف

تتد فصل بذا ال

صاإل ا متالخ تانصك إل صر اا مدم ت تإل ش د ف

ال ارج من المير لعدم ترتد من معوتم من النم

أت الراشدان3ت تبنا اأص

4

العصر اليداس الذل اترد امصما ار معان  -انصك معدبا إل رأل ميدد  -ب :
 .0أن ا م اناا

المادا ف مصر الصشراع ا م م ما ان

أ ثر من يا صلت م

دتر اال صكاد ف

لصمما لوفرد مأن امص رج من المير

التضع الاتم تالذل أصما المير فال انصي ف معهللا الم د أضعا

صنص ل الاامم ت مل ارى العوماد أن المير بت ممصتدم ا قذا لأل اال النادم .

ما

 .5أن مدم فرهللا ضرام مو الممص رج من الميار ف مكد النم تالراشدان من معدهت ا د صفما هر
ف ضآل تام الممص رج من الميرت تما ان الممومتن ار متنل يص

ف مثمان.

 .6أن الممص رج من المير نتم من أنتام ال مإل الحاإل الذل اد ل ف ممتم تتلل صعال :

َّ ِّذل َيأممَ َن منم ممَنْفِّ مقم م ِّن ْأ َ
مط ٌِّ َب ِّتم َن مكَ َسبْ م ْمُت﴾.5

 .8أن ال ارج من المير ال ا صو

﴿ َاي ممَهيه َ م

من ياس مالاصل من ال ارج من المرت تاي م المالا ال امع

مانكما ا إل أن اناس موالت إذ لاس بناك فرق مان ينل مصرتل ميرل تآ ر مرلت تال مان الممك

تالمصرتل الميرل تقا هر من ثرتا

 .2أن أما اتم

المير.

ارى أن ف الممص رج من المير من (منمر تيوا ) ال مس تذلك إصماما ل مر صا

لدال من ممر من ال حاإل تام ن تااس منا الثرتا

الميرا مواكا.

6

 .1أن اليمن تامن شكاإل من مار الصامعان ات متن فال أاضا ال مس.

1

المر ع نفملت ص .12

2

اتم
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تمالصال

اصضا لنا أن الف ر االم م

تا نكار تالميا ار
االنصاج ف

مام لودتل .

اليداس ات إل فرهللا ضرام مو

من أيااد تآلل ت قار أن صندار النمم اصرك لرأل ال مرادت صمعا لمندار صاف

ل نتمت مع م يت أن المصرتل تالمعادن الميرا ال ص ضع لذلكت إذ ب مموت مو ا
1

سادسا :إيراد كسب العمل :وانصد م مإل العمل المرصما
صشمل

الممص رج من الميار

أاضا

الد تل

الص

ايننكا

المكناتن

تا

تر الص ايصل مواكا العاموتنت ما
تالمكندمتنت

(ا حمادت

تالمياممتنت

تالميامتن...تقاربم)ت اليرفاتن (الن ارتنت تالمما تنت...تقاربم)2ت تصعصمر المرصما

تا

تر

تد تل ذتل المكن اليرة تالير ت من المال الممصفادت تص إل فال ال اة إذا موغ النصاإلت تارى
النرضاتل أن ال اة صق ذ من صاف
4

نصاما"3ت تماان ذلك ما او :

أ.

د ل المتت

تقارهت ف

من

امو إذا موغ الصاف

مالنمم للمرتبات واألجور تما ف ي مكاخ فارى معتم العوماد أنكا ص ضع لنفس الضتامح المصعون

م اة الثرتة النندا الذبإل تالفض تالننتدت أل ممعدل  2.5%شرح صتفر النصاإل.

إل .تمالنمم لدخول المهن الحرة فارى معهللا العوماد أن بذا الد ل ا ضع لضتامح

اة ال رتمت

تمعدلكا  01%مو صاف ا ارادت ت 05 %مو إ مال ا ارادت مانما ارى موماد آ رتن أن بذه
المكن صشمل المال الممصفاد

ال رام فال يا

ل اليتلت أت صشمل مرتهللا الص ارة إل يد مارت تتاامكا مو

مو أصيامكات تبت ما تد ادفعكم إل مدم أدائكات ما أن بناك من ال افرق

مانكما تمان المرصما ت تموال ا ضع بذا الد ل لو اة ممعدل.2.5 %

سابعا :إيراد المستغالت :تانصد مكا إارادا

ا متال الثامص الص

صنصن

م رهللا صيناق د ل من تراد

امص لكا المصانع الص صعد لإلنصاج تتمائل الننل الم صوف الص صننل المضائع تالر اإل تا مصع ت

تالعما ار

المت تدا

تاآلال

1
2
3
4

اتم

الص صعد لإلا ارت تمشرتما
الص

تالماا ار

صمص ل ف

صرما المتاش تالدتا ن تقاربات تانصد مكا ا صتل أت

االنصاج تصيناق ا ارادت مع مناد بذه ا صتل نمماات مثل العما ار

الص ايصفت مكا مكد

امص لكا ف ا نصاج ال مكد
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المصا ةر معانكا.

1

تتد اد ف فصاتى الندتة ال امم لونضااا ال اة المعاصرةخ فاما اصعوق م اة ا صتل الثامص :
أ .ا صتل الثامص ب المت تدا
ف أنشح صوك المشرتما

لو و منكا الممص

االتصصادا مما اص ذ منصد االنصفام مل

المادا تالمعنتا لومشرتما

المادا الدارة

أت لدر ال و تال انصد مل الماعت تاحوق مو المت تدا

ت تصشمل ا صتل الثامص :

إل .المت تدا

الص صص ذ االنصفام مكا ف المشاراع ا نصا ا ت مثل تمائل الننل تأ ك ة اليامتإلت تبذا

ج .المت تدا

المق رةت تبذا النتم ال ص إل

النتم ال اة لل.

المادا الص صدر قو لومشرتم مثل آال

الصنام تالمات

ال اة ف أصول إنما ص إل ف صاف قوصل منمم %5.2ت معد مرتر يتل من مداا ا نصاجت تضم
.

ذلك إل مائر أمتال الم

ثامنا :زكــــاة األوراق الماليـــة:
ا مكم يمإل نا مالك المكم مند شرائلت فاذا ان

أ .األسهم :ت ص

ناصل مند شراد ا مكم ب

المصا رة فصعصمر ا مكم بنا من مرتهللا الص ارةت تصندر تامصكا المتتا آ ر اليتل تصدفع
ممنم

%5.2

إذا مو

النصاإلت أما إذا ان

النا مند شراد ا مكم ب االيصفات مكا ال المصا ةر

تا رما الميص ة ف شر ا

الممابم  :تبذه ا متال مائر ا متال ا إل ص اصكا

فاكات فصعصمر بنا رأس المال الثام ت ف ص
اة االيصااحا

إذا مو

اصكا

تامصكا تل ن ص

2

أرمايكا منمم .%5.2

النصاإل تال ا ن إ راج ا مكم امصمادا مو تامصكا المتتا مين إ يراج ياة االيصااحيا ت
3

ن معر المكم المتت اصأثر معتامل ثارة إضاف إل صأث هر منامصل الدفصرا .

إل .السندات :المندا

متاد ان

امما أت لياموكات فعو

الرقم من صيرام الصعامل مكات فص إل فاكا

ال اة مو ممال كا نكا صمثل دانا لمال اكات تأما فتائدبا فصصر ف ت ته ال ارت تال صعد اةت ن

الرما مال

ماست تان هللا صعال

المم و لمدة تصا ةر أت حتاو ا

الشر

أت المقمم أت الدتل

حاإل ال انمل إال حامات تبذا احمق مو

لت ن الي م ال اص ار مممإل صف المدةت تالمندا
م صمم ل اصا الصداتلت فأشمك

الكائ الشرما العالما لو اةت فتاوى الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاص رة .المنعندة ف
 51- 04أمرال  0992م:

ترهللا مو

لت تص َّنتم مالنام ا مما (أل مموغ المند)خ تبذا انحمق مو

ا تراق الص ارا  :الشاكت ال مماال ..ت فك

1

ماع أنتام المندا

الننتد ف

مداد

مارت  :من  51 - 04ذل النعدة 0802بي المتافق

http://info.zakathouse.org.kw/nadawat/NADWA5PAGES/RDOD -KHETAMEE.HTM /
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االلص اما ت تلكذا فانميإل مواكا الي م ال تل لوداتن مر تة ا داد تفق النتل الذل ا صرناه ف

الداتنت إال أن مندا

1

ائ ة شرما .

المنارض

اة

الفرع السابــع :هل الزكــــاة وظيفــة الدولة؟
لند ان ال الإل ف صدر الدتل ا م ما أن الدتل ب الص صصتل
لودتل ا م ما المعاصرة أن صأ ذ ملت فصصتل

انم

مو من الممر ار

ماا ال اة تانفاتكات تبذا ما

ماا ال اة تصنام لذلك إدارة اص ت تام ن ذ ر

الص صعضد عل ال اة من شقتن الدتل تمكماصكا منكا:

2

أ .إم انا صتفار الدتل تتصتلكا لوعوماد النادران مو ا فصاد ف ممائل ال اة.

إل .لدى الدتل ال تادر الناد ةر مو الناام ما مياس اال صماما تصيداد معهللا مصار ال اة مثل صيداد
الفنراد تالمما ان الميصا ان متال ال اة.

ج .لدى الدتل ال تادر المقبو من المياممان تال مراد تاالتصصاداان النادران مو ال رص تالصندار.

د .لدى الدتل الموح تالنتة الص صمصحاع من

لكما إ مار من امصنع من دفع ال اة مو أدائكا.

ه .صتل الدتل ممقتلا ا نفاق مو المقلف توتمكم تامن الممال.

ت .تاام الدتل م مع ال اة تانفاتكا مو الفنراد تالمما ان ا نإل بذه الفئا

ا يراج.

تلصم ييان ال يياة ميين أداد دتربييا ييام ت اتصيير مييدد ميين العوميياد أن ص ييتن ص مو ي د او ي ممييصم ةر ل ا يير

النيادران موي ال ميإل ممييا ا في خ مين ي ل كييتدبم ال اصي ت تايرى آ يرتن أنكييا ا يإل أن صميص دم فنييح
لصنيدام صييدراإل تمييذ ةر رأس مييال إمييا مو ي أنييل تييرهللا ميين دتن فائييدة أت مني ي ت لصم ايينكم ميين إنشيياد مشيياراع
ص ارةت تمن ثم التتيت

لودت ار

موي أتيدامكمت تاتصير معيهللا ال ياصمان أاضيا إم يان اميص دام ال ياة تمياو مضيادة

معدم صت اعكا وكا ف فصي ار

الر ياد ل ي امني فيائهللا اميص دم في مينتا

الر يتدت تميع أنيل تيد ال

ا يتن مين الضيرترل إنفيياق مايع يصياو ال يياة لمين ميا ف ي مين معاني ت ل يين اميدت أن الشيعتر العييام أن
بناك م اال ضانا لمناد فتائهللا في مينتا

يص ي ف ي م يينتا

الر يياد لمييد يا ييا
3

ل رهللا الضمح الضرام .

1

تبم مصحف ا ل ياو ت "ميس

اة ا مكم تالمندا

الر ياد في المويدان الفنايرةت فيصياو ال ياة تيد ال ص يتن افاي ت

الفن يراد تصم ايينكم م يين التتييت

تأذتنا

مو ي أت ييدامكم تامن ي منيياد الفي يتائهللا

ال ان "ت الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاص رة ت ال تا  00- 14 :ميرم
http://info.zaka thouse.org.kw/nadwa_11/aa_7.htm

0855بي المتافق لي 12- 15أمرال  5110م:
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المطلب الثاني :الجزيـة
صعصمي يير ال اي ي ي م ي يين م ي ييان المي ي يتارد المالاي ي ي الصي ي ي امصم ي ييد

مواك ي ييا الدتلي ي ي االمي ي ي ما في ي ي العدا ي ييد م ي يين

مرايوكياخ تام ين صتضياا المنصيتد مال اي تشيرتحكات تميدى ام اناي اميص دامكا في التتي
النناح الصالا :

المعاصير ف ي

الفرع األول :مفهــــوم الجزية
أوال :لغــــة:
ال ا ي ف ي الو ي ي مشييصن م يين مييادة (ج

ى)ت ي ي ى ال ي اد :الم افييأة موي ي الش ي دت ي ي اه مييل تموا ييل

ي ادت تال ا ي مييا اق ييذ ميين أبييل الذم ي ت تب ي ممييا ةر ميين المييال الييذل اعنييد ال صييام مواييل الذم ي 1ت تانييتل
الناض أبو يعلى  " :ال ا مشصن من ال ادت إما

اد مو

2

ذبا منكم رفنا".

أماننا لكم

فربم اأ ذبا منكم ص ا ار تاما ي اد موي

ثانيا :اصطالحـــا:
اد مو

أ .مرفكا الماوردي ف تتلل " :ال ا اممكا مشصق من ال ادت إما

ال فر مأ ذبا من ال فار

الم ن اال مرة تايدة معد
ص َ ارات أت اد مو أماننا لكم ذبا منكم رفنات تال ص إل ال ا مواكم ف َ
َ
اننضائكا مشكتر ب لا ت تب صفرهللا مو الر ال ا يرار العن دت تال ص إل مو امرأة تال صم تال
3

م نتن تال ممد".
إل .تمر

أبو بكر جابر الجزائري ال ا مأنكا" :ضرام مالا صق ذ من أبل الذم

ممن فصي



نكاا اليتلت تتدربا

م دبم منتة أرمع دنانار ذبمات أت أرمعتن دربما فض خ صق ذ من الر ال المال ان دتن

ا حفال تالنمادت تصمنح من الفنار المعدم تالعا

من ال مإل من مراهللا تشاخ برمت أما أبل
4

الصوا فاق ذ منكم ما صاليتا موال تمام مكم صمنح منكم اف ".
1


2
3


امن منتترت مر ع مامقت ص ..150- 151- 109

أمت اليمان من الفراد االمام الع م ت الفنال الناض ت ميميد مين الناضي ال ماير امي اعوي ميميد مين اليميان مين ميميد مين وي
الم دادل (

251ه)ت ( االمام الذبم ت مار أم م النم دت ص .)6111

يمان راصإل اتم

راانت م

المتا ن تم

مين الفيراد الينموي

ل ف الفنل ا م م ت مر ع مامقت ص . 52

الماتردلت مر ع مامقت ص . 046
احوق الفنكاد مو

المتاحنان من قار الممومان الذان اعاشتن ف

الدتل ا م ما أبل الذم ت أت الذماانت تالذم معنابا  :العكدت تالضمانت

تا مانت تممتا مذلكت ن لكم مكد هللات تمكد ميمد رمتل هللات تمكد مام ا لممومانت أن اعاشتا ف
تمواكم ما مو

الممومانت فكذ ه الذم صعح

أبوكا من قار الممومان ما اشمل ف

يماا الممومان فا تن لكم ما لوممومان

مصرنا ( ال نما ) الص

صعحاكا الدتل لرمااابات فا صممتن

ينتق المتاحنانت تاوص متن متا ماصكم .انتر :صالا يماد العو ت معالم االقتص اد اإلسالمي دراسة تأصيلية لموضوعات االقتصاد اإلسالم ي
ومبادئه وخصائصه .دمشق :الامام لوحمام تالنشر تالصت اعت 5111/0851ت . 515
4

أمت م ر امر ال ائرلت مر ع مامقت ص . 510
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ج .تمرفكا سامي رمضان سليمان ال ا مأنكا "فراض مالا اوص م مكا أبل الذم الذان اعاشتن ف الدتل
اةت تمنامل إمفائكم من النصالت تما اصمصعتن مل ف

ا م ما ت منامل ما او م مل الممومتن من

من ش ص آل ر يمإل مندرصل

دتل ا م م من يماا تحمأنان ت تب ضرام صصامدا ص صو
1

مو الدفع".

د .أما يوسف ابراهيم يوسف فارى أن ال ا ب " ضرام مفرتض مو أمتال الذماان ف منامل ال اة
المفرتض مو

أمتال الممومانت مامصمار أن لكم ما لنات تمواكم ما موانات ف

مال اة لصفصكا الصعمدا تمدم إم مكمت تانما ا احمتن مال ا ت فك
2

منا مل ما صندمل الدتل من ضمان ا صمام تيماا ".

ا احإل أبل الذم

معمارة أ رى ضرام مفرتض

ه .تمرفكا حسين راتب يوسف ريان مأنكا" :مموغ من المال افرهللا مو فئا

صويا تاما تكرا"ت 3تأنكا" :التتاف المأ تذة من ال افر تامصل مدار ا م م ف

معان من أبل الذم إما
ل مام" .

4

5

بذات تان الفنكاد احونتن امم ال ا مو المال المأ تذ منكم تمو العندت تمواكما معا .
الفرع الثانـــي :مشروعيـــة الجزيـــة:
" فرضي

مايع أصينا

ال اي موي أبييل الذمي في المين الصامييع لوك ي ةر أثنياد قي تة صمييتك"6ت "تالميراد مأبيل الذم ي

قاير المميومانخ فاعنيد معكيم منيد الذمي ميتاد يانتا مين العيرإل أم مين الع يم ت تميتاد يانتا

من أبل ال صاإل أم من ممدة ا تثانت تذلك مناد مو التاتع الصارا
7

الممومان معامو أبل الذم ف الدتل ا م ما ".
ال ا مال صاإل تالمن تا

تتد ثمص

ياس متمل ماع النياس مين قاير

مام...

أوال :من الكتاب:

ثمص ال ا ف النرآن ال يرامت في تيتل هللا صعيال  " :طذ مهحم م ذليذأميميؤننذمنمبهللمميمبلٌذممم ألخذزمميم
حيزنمنمن محزممهللاممرسمهلمميميتينمنمديأم حلقمنأم ذليأمموممهم م لَت بمحىتميع م م جلايهمعذأميذتممكمةذ رزمن"8ت
1

2
3
4
5
6

ميام رمضان موامييانت " م يياال

ف رهللا ضرائإل يدادة من منحوق إمي م " .من صياإل :اإلدارة الم ــالية في اإلسـالم ت مر ع ميامقت ص ص

.0109 - 0104
اتم

امرابام اتم ت مر ع ميامقت ص .11

يمان راصإل اتم

راانت م

يمان راصإل اتم

راانت الرقابة المالية في الفقه االسالمي  .ممان :دار النفائست 0999ت مر ع مامقت ص . 86

ن ال يمي ييادت مع م المصحويا

المتا ن تم

ل ف الفنل ا م م ت مر ع مامقت ص . 52

المالا تاالتصصادا ف ل

الفنكادت مر ع مامقت ص . 018

ميمتد يمان التادل تا رتنت المالا العام من منتتر ام م ت مر ع مامقت ص . 18

7

يمان راصإل اتم

8

مترة الصتم  :اآلا ). (29

راانت م

المتا ن تم

ل ف الفنل ا م م ت مر ع مامقت ص . 51
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فدل

اآلا مو مشرتما أ ذ ال ا من أبل ال صياإل اليذان تصيفكم هللا صعيال ميأنكم ال اقمنيتن ميلت تال

مالاتم اآل ر تال ايرمتن ما يرم هللا ترميتللت تال امصميومتن لوييقت تشيرم هللا كياد ال يافران يصي اعيتدتا
1

من صوك الصفا ت تاد وتا ف الدان اليقت أت اعحتا ال ا .
ثانيا :من السنة النبوية الشريفة:
أما من المن النمتا الشراف ت فند ثم

يتا أ يذبا مين أبيل ال صياإل مالمين النتلاي م موي أيادايس

منكيا ميا رتاه " الم ييارل في صييايل ميين الم اي ةر ميين شيعم أنيل تييال لعاميل ميرى( :أمرنييا أن ننياصو م يص ي
صعمدتا هللا تيده أت صقدتا ال ا ) تتد ان

ت ال امعس اشا إال أتصاه مث س :إما ا م م تاما ال اي

تاما اليرإل"2ت من المن الفعوا "فأتل من فرهللا موال الرمتل
من الك رةت ثم فرض

3

معد ذلك مو م تس ب ر ثم الميران".

ال ا بيم نصيارى ن يران مين صميع

ثالثا :من اإلجماع:
4

ف شرم ا م مت تموال انعند ا مام ا م .

فأ ذ ال ا من قار المموم أمر مشكتر ثام
الفرع ال ثالث :شروط الجزيـــة

5

صفرهللا ال ا مو الذم إذا صتافر الشرتح الصالا :

أوال :الذكورة :أ مع الفنكاد مو أن ال ا ال ص إل مو النمادخ نكن أاضا لمنا من أبل النصالت تهللا

ذمن ِّمب ِّهم َميَ ِّمبلْ ٌَ ْذم ِّمم أل ِّخذ ِّزم َميَم
ميميانل تصعيال أت يإل ال اي موي المنياصوان منتليل صعيال }:مطَذ مهِّحمم ْ م َّ ِّذل َ
يذأميَم مي ْؤ ِّن من َ
6
من{.
منم ِّد َيأم لْ َح ِّقم ِّن َأم َّ ِّذل َيأممُممهمم ْ م لَِّْت َ َبم َح َّىتميم ْع م م ْ م لْ ِّج ْاي َ َهمعَأمي َ ٍتم َم م ْك َمة ِّر مز َم
منم َن م َح َّز َمم مهم َم َر مس ممهلمم َميَمي َ ِّتينم َ
محيَ ِّز من َ
6
من{.
َة ِّر مز َم

تبييذا اعني ي أنكييا ص ييإل مو ي المن يياصوان أت النييادران موي ي النصييالت أل أنك ييا ال صق ييذ م يين الصييماان تالش ييات
تالنمادت إال إذا انتا مناصوان أت يص أصياإل مشت ةر ف النصال.
ثانيا :العقل والبلوغ :فص إل مو الذم المالغ العاتل.
ثالثا :الحرية :ف ص إل ال ا مو العمدت نل لاس مال ا لومالت لنتلل

" :ال جزنا لىمخ لبً".

رابعا :القدرة على أداء الجزية :ف ص إل مو الفنار.
1

صالا يماد العو ت مر ع مامقت ص ص .516- 515

2

ميمتد يمان التادل تا رتنت المالا العام من منتتر ام م ت مر ع مامقت ص . 18

4

ممد ال رام ادانت أحكام الذميين والمستأمنين في دار االسالم .مارت  :مقمم الرمال ت 0945ت ص . 064

3

منذر تي ت االيرادات العامة للدولة في صدر اإلسالم وتطبيقاتها المعاص رة .ح15ت دة :المنك ا م م لوصنما 0851 ،بي5111 /ت ص . 51

5

ميمتد يمان التادل تا رتنت المالا العام من منتتر ام م ت مر ع مامقت ص . 18

6

مترة الصتم  :اآلا رتم (.)59
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خامسـا :الصـحة والقــوة :في صق يذ ال اي مين الشيياخ الضيعا تالميرأة تالميراهللات إال أن معيهللا المييذابإل
الفنكا الينفا تالشيافعا تالينمواي ت أ يا تا أ يذ ال اي مين ر يال اليدان اليذماان الربميان تالنماميان إذا
انتا من أبل الامار.
الفرع الرابع :وقت أداء الجزية وما يسقطها
ا إل أداد ال ا ف

أتل المن ت تمكذا تال الينفا ت تذلك لينن الدم حتال العامت "تتال ا ئم

الث ث مالك تالشافع تأيمد :إن تت

أداد ال ا ا إل ف آ ر اليتل أل ف آ ر المن يمإل الصاراخ

الك رل"1ت "أما ما امنحكاخ فصمنح ال ا ما م م أت المت ت تمكذا تال الينفا تالمال ا ت تتال أيمد

ممنتحكا مام مل دتن متصل معد اليتلت ت الفكما الشافع ت فنال :إنكا ال صمنح مام مل تال ممتصل إذا لم
ا ن تد أدابا معد أن ت م

2

موالت تصمنح ممض من صام تد تل أ رى مند أم يناف ".

تموغ من دت النتام االم م ف صيصال ال ا ت أن الفرد المدان مكا تالذل ان انام ف م ان ما

تالمم ل فال ان موال أن اموغ ال كا

أن صصامع ا فراد ف ال كا

ا دارا الم صص اذا انصنل ال م ان آ رت تمو إدا ةر الضرائإل
3

الص انصنل الاكا ا فرادت تصحالمكم مالمندار التا إل دفعل.

تف الشام أمر أمت ممادة (يان ادصل أ مار ص كا الرتم ل اشل) " ل تال ممن وفل ف المدن

الص صالا أبوكا اأمربم أن اردتا مواكم ما ُ م منكم من ال ا تال راجت ت صإل إلاكم أن انتلتا لكم :إنما
رددنا موا م أمتال م نل تد مو نا ما مع لنا من ال متمت تان م تد اش َصرحصم أن نمنع م تانا ال نندر مو
4

ذلكت تتد رددنا موا م ما أ ذنا من م تنين ل م مو الشرحت تما صمنا ماننا تمان م إن نصرنا هللا مواكم".
4

مواكم".

" قار أنكا ف

العكد ا متل تمممإل صضاقل ال ا مممإل ثرة د تل الناس ف

االم مت أمن

ال وفاد ا متاتن ال ا مو من أموم منكمت تذلك تمل مكد ممر من ممد الع ا ت فوما تل ممر رفع

ال ا ممن أموم ت صإل مذلك ال تالصل...:أن هللا ل ثناقه معس ميمدا
اماات فمن أموم من أبل صوك المول فعوال ف مالل الصدت ت تال

1

ا موال".

صيالا مفصييا ت " الم يتارد المالاي لودتل ي ف ي الن تييام االتصصيادل ا م ي م "ت رمييال مندم ي لنايل شييكادة الما امييصار ف ي العويتم االتصصييادا ت فييرم الننييتد
تالمالا ت معكد العوتم االتصصادا ت امع ال ائرت 0998- 0996ت ص.81

2

يمان راصإل اتم

4

أمت اتم ت ال راجت مر ع مامقت ص.069

3

5

داماا ال االم م تلم امعثل

راانت الرتام المالا ف الفنل االم م ت مر ع مامقت ص . 82

صالا مفصا ت " المتارد المالا لودتل ف النتام االتصصادل ا م م "ت مر ع مامقت ص.81
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الفرع الخامس :امكانية تطبيق الجزية في الوقت المعاصر
اصفق معتم الفنكاد مو

أن ال ا ب فراض مالا لام

صعمفا ت تلم صفرهللا ممثات تانما ب

اد ميادل نتار ما ايصل موال أبل الذم ف دايار الممومانت تتد أاد بذا الرأل العداد من العوماد
المعاصران ممومان تقار ممومانت ياس انتل المقر االن وا ل المعرت

 )0951ف
بذه ال ا

سير توماس أرنولد (- 0418

صامل "الدمتة إل ا م م" متضيا ال رهللا من فرهللا ال ا تممانا مو َمن فُرض " :ل ن
ان من المماح مياس لم ص ن صثنل ابوكمت تذلك إِذا اليتنا أنكا أمفصكم من ال دم

العم را ا ِ مارا الص

ان

مفرتض مو إِ تانكم من الرمااا الممومان...تلم ا ن ال رهللا من فرهللا

بذه الضرام مو المماياان  -ما ارادنا معهللا المايثان مو التن  -لتنا من ألتان العناإل المصنامكم

من تمتل ا م مت تانما انتا اقدتنكا مع مائر أبل الذم خ تبم قار الممومان من رمااا الدتل الذان
صيتل داانصكم مانكم تمان ال دم ف ال اش ف منامل اليماا الص

ان

تان االمصمرار ف

1

الممومان".

فوصكا لكم مات

ص اار أبل المودان المفصتي تمل المعر مان ا م م أت ال ا أت المعر ت

تمدم إ اربكم مو الدان أت النصال أت ال ا ت بذا من ا متر الدمصترا الثامص ف النتام ا م م ت ن
الفصتيا

بد

ا م ما لاس الصتمع ال راف تالماام
2

تا ال ما اعصرهللا تصتلل إل الناس.
الضيع

تلنيد ان ي

ال ا ي أيييد أت ييل ا ايرادا

أت ال مإل المادلت إنما بت صمواغ دان هللات

العام ي ف ي صييدر الدتل ي االمي ما تمييا معييدهت ثييم لمييا تكيير

في ا م ي االمي ما ت تص وييإل مواكيا أمييداقبات ضيام

ال ا ي ت فميا ميياد

صق يذ ميين أبيل الذم ي ت

تاييرى العدا ييد م يين العوم يياد تالفنك يياد المعاص ييران  -تب ييت ال يرأل ا ر يياخ م يينتح ال اي ي م يين قا يير المم ييومان
المتاحنان ف الدتل ا م ما الاتمخ تتدمتا صعوا صكم تصمراراصكم لذلكت نذ ر منكم:

أ.

ارى الد صتر مصطفى السباعي منتح ال ا من قار المموم المنام ف الدتل االم ما ت امصنادا
ا م م ف صفرهللا إال مو

الميارمان من

إل " تن ال ا ال صفرهللا إال مو من تاصلت أما ف

شك ف أن الذان اعاشتن ف الدتل مع الممومان مع أبل ال صاإل تاشار تنكم ف ا

ص تالتالد

أمداد ا م ت أما المتاحنتن من قار الممومان ممن لم ايارمتا الدتل ف صفرهللا مواكم ال ا ت ف
3

لكات لامتا ممن ا ت تصالكم ف صفرهللا مواكم ال ا الص ب ثم ةر النصال معد النصر".

1

2
3

مار صتماس أرنتلدت الدعوة إلى اإلسالم .ح16ت النابرة :م صم النكض ت صر م يمن إمرابام يمنت تاممامال النيراتلت تممد الم اد مامدانت
من 0919ت ص .40- 19
ما دة متاد صالات " ال ا ف الف ر االم م " ت مجلة التراث العلمي العربيت امع م دادت العدد ا تلت  5105ت ص .642
مصحف الممام ت نظام السلم والحرب في اإلسالمت ح 15ت الرااهللا :دار التراقت  0994م 0809-بيت ص .29- 21

71

إل .أما الد صتر عبد الكريم زيدان اذبإل إل مدم أ ذ ال ا من الذماان الذان اعاشتن ف

الدتل

ا م ما ت فال ا مو الذماان–ف نتره  -ب مدل الدفام تاليماا ت تف العصر اليداس اشصرك
تا إل الدفام من دار ا م مت تمناد مو

الذماتن مع الممومان ف

ال ا صمنح معد ت تمكات أت صمنع ت تمكا أص ت تامصند الد صتر ف

ممابمصكم ف

الدفام فان

تن ال ا صمنح إذا مابم

الذ ماتن ف الدفام من دار ا م م مم متم من ا يداس الصارا ا الص صدل صراي مو منتح
ال ا من الذماان إذا مابمتا ف

الفنكاد تالعوماد المعاصرانت أمثال:

الدفام من دار ا م م 1.تصامعل مو

ج .الدكتور وهبه الزحيلي منتلل :إن الذماان الناحنان الاتم ف

بذا الرأل العداد من

م د ا م م تالذان اوص متن مال دم
2

العم را ت تاشصر تن ف اليرإل ضد ا مدادت أت ا تنتن مرض لذلكخ ال ص إل مواكم ال ا ".

د .الدكتور علي الصوا منتلل " :بذا معاد من الصتاإلخ ن أبل الذم الاتم او متن متا إل الدفام من
3

م د ا م م مي م النتانان الممنتن فاكات ما او متن مالضرائإل المالا الم صوف ".

4

ه .الدكتور عبد العزيز كامل منتلل" :تصيل المشار ف الدفام ميل ال ا ت تب مدل المنع .

ت .الدكتور فهمي هويديت إذ انتل" :متضتم ال ا ميد ذاصل لم اعد تاردا ف
اليداست مو امصمار أن العو ا ماما الص من مواكا الي م الشرم
5

ال ماع ف الدفام تالمنع ".

الم صمع ا م م

لم اعد لكا ت تدت ماشصراك

تبنياك مين ايرى أن ميدم فيرهللا بييذه الفراضي في تتصنيا الييال فاييل صكياتن في صحمايق أي يام الييدانت

تصضااع لمترد صمتاو مكم تا يا

في ييق المميومت ذليك أن م يرد إ يراج ال ياة مين المميوم فايل ص فاي

أميتال الدتل ي إل ي إشمييام اليا ييا

العام ي الصي امييصفاد منكييا قاير الممييومانت ممييا عيل فرانييا ميين العوم يياد

ماير مو ي أمميياد المتا ن ي العام ي لودتل ي ت اصيير ف ي صييأمان الضييمان اال صمييام ت تمعن ي ذلييك انص ي ار

الممييومان المع يياصران ان ييادتن مضييرت ةر صحماييق بييذه الفراض ي ت قايير أن ف يرهللا ال ا ي مكييذا االمييمخ تنت ي ار
الدتل ي ا م ي ما ت تصفرتكييات تنت ي ار ن فيرهللا ال ا ي مكييذا االميمخ رممييا صمييمإل في يييدتس مفامييد

لضيع

تفصنت تدرد المفامد مندم مو

وإل المصالات لذا فام ن لتل ا مير المميومت أن افيرهللا موي أبييل الذمي

ميا اع ييادل ال يياة التا م ي مو ي المميومان امصن ييادا إلي مييا فعوييل ممير رضي هللا منييل مييع مني ص وييإلت أمييا

1
2
3

4

ممد ال رام ادانت أي ام الذماان تالممصأمنان ف دار االم مت مر ع مامقت ص . 064
تبمل ال ياو ت آثار الح رب في الفقه اإلسالمي  -دراسة مقارنة .ح6ت دمشق :دار الف رت 0810بي 0940 /مت ص. 199
مو

الصتات متت

ا م م من قار الممومان ف

الم صمع ا م م ت ميس ضمن صاإل :معاملة غير المسلمين في اإلسالمت الم مع المو

لميتس اليضارة ا م ما ت مقمم آل الما ت ممان  -ا ردنت  0949مت ج 0ت ص . 049
ممد الع ا

املت ينتق ا نمان ف ا م مت ميس ضمن صاإل :معاملة غير المسلمين في اإلسالم ت ج 0ت مر ع مامقت ص ..92- 98
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الصضيعا

اليذل فعويل ممير لياس شيرحات ن ال اي لامي

منيد ةر مييدتدةت ميل صر يع في صنيداربا ال ي رأل

1
الي ي ْيتَة م ييع
ا مييام ت تا ييرى النرض يياتل أن ييل "في ي يال ي اش ييصراك ال ييذماان في ي ال دمي ي العم ي را تال ييدفام م يين َ

الممييومان فييان ال ا ي صميينح ميينكمت م ييا اييرى يتا أ ييذ ضييرام م يين أبييل الذم ي ممنييدار ال يياةت لاصم يياتتا

مالمميومان في االلص اميا

المالاي ت تان ليم صُم َّيم " ياة" نت اير ليماميا بيذا العنيتان ميالنتر إلي الفيرانانت تال

اوي م أاضييا أن صميم " ا ي " مييا داميتا اييأنفتن ميين ذليكت ممييصدال مييذلك مأ يذ مميير ميين نصيارى من ي ص وييإل

امصمار مالممماا
ال ا مامم الصدت صألفا لكمت ت ا

2

ال ما مماد...

تتد اد ف فصاتى الندتة ا تل لنضااا ال اة المعاص رة ( – 1د)خ دمتة الي تما
صحمق فراض ال اة إل ا

ا م ما الص

ذ مرأل النائوان من الفنكاد المعاصران مفرهللا ضريبة تكافل اجتماعي مو

متاحناكا من قار الممومان ممندار ال اةت تأن ص تن بذه الضرائإل المتا ا لو اة متردا لصيناق الص افل
3

اال صمام العام الذل اشمل ماع المتاح نان ممن اعاش ف تل دتل ا م م.

المطلب الثالث :الخـ ـ ـ ـ ـ ـراج
مين الم يتارد المالاي المكم ي لودتلي االم ي ما ال يراجت الييذل افيرهللا مو ي معيهللا اال ارض ي مشيرتح اص ي ت
ماصم شريكا فاما او :

الفرع األول :مفهوم الخراج:
أوال :لغــــــة:

4

"ال راج ف الو

تسأوصد خز اج

مشصق من الفعل الث ث ( رج)ت تال راج امم لما ا رج"ت تأصول ف تتلل صعال

خفز ج ربك خْي" ت تتتلل صعال
5

" :لول جنعل كل خز اج عىل مونممَتعل بٌننذ

" :موم

مبيذمدمسذ ات " ت تتيرئ :أم
6

أم صمألكم ر ات تتال الفراد :معناه أم صمألكم أ ار مو ما ئ ملت فأ ر رميك تثتاميل ايرت تأميا ال يراج
الذل تتفل ممر من ال حاإلت رض هللا منلت مو المتاد تدفعكا ال الف يان الذان انتا فال مو قو
ار ات ثم تال معد ذلك لوم د الص افصصي صويا تتت ما صيتليتا موايل
اقدتنكا ل من ت لذلك مم
مو أراضاكم ار ا ت ت مو معن ال راج ال و .
1

معد من يمدان الويايان ت ال مـوازنة العامة في االقتصاد اإلس ــالمي.

دة :المعكد ا م م

لوميتس تالصدراإلت المنك ا م م

لوصنما ت

0991/0801ت ص ص .625 – 620

2

اتم

4

لمان العرإلت مر ع مامقت ص .0051

النرضاتلت فقه الزكــاة .فنل ال اة ج 10ت ص .018- 94

 3الكائ الشرما العالما لو اةت فتاوى ال ندوة األولى لقضايا الزكاة المعاص رةت مر ع مامق :
http://info.zakathouse.org.kw/nadawat/NADWA1PAGES/ALFATAWA_AND_TAWSIAT.HTM

5

مترة المقمنتنت اآلا رتم(.)15

6

مترة ال ك ت اآلا رتم( .)98
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ثانيا :اصطالحا
المنصتد مال راج بنا لاس المفكتم التاميع اليذل اشيمل ي مين

اي اليرقتس ت يراج ا رهللات إنميا

المنصيتد بييت المفكييتم الضياق الييذل انصيير إلي مييا مييدأ تضيعل مميير ميين ال حياإل رض ي هللا منييلخ ميين
مال مام مو أراض قار الممومان من أبل ال صاإل تقاربمت مما صنحمق مواكا ا يتال اآلصا :

ص وا

1

أ.

أرهللا أموم أبوكا مواكا حتما م تصالت أرهللا المدان المنترة تالامن تالحائ ت فك مموت
بوكات اصصرفتن فاكا ا

شادتات تال ا إل مواكم متى العشرخ اعن ال اة.

إل .أرهللا صالا الممومتن أبوكا مواكات أرهللا ب ر تالميران تن ران.

منكا أبوكا تفا تف ما من الممومان تمدتن تصالت أرهللا من النضار.

ج .أرهللا

د .أرهللا فصيكا الممومتن منتةت أل مو ت ل ال وم تالنكرت أرهللا مصر تالشام تمتاد العراق.
تانتل أبو بكر جابر الجزائري ف منكاج المموم" :ال راج بت ما افيرهللا موي ا ارضي الصي ايصوكيا

الممومتن منتةخ فان ا مام م ار مند ايص ليل أرضيا ميالنتة ميان أن انميمكا ميان المنياصوان تميان أن اتتفكيا
مو الممومان تاضرإل مو من ب صي

2

ار ا منتاا".

اده من مموم تذم

تاعير نعمــت مشــهور ال يراج "شييرما مأنيل ميا افييرهللا موي ال ارم ي الصي فصيكييا المميومتن منييتة أت

ص ييويات أم ييا ف ي ي االص ييح

الم ييال ا م ي ي م ت فكي ي ا

ي ي ةر الصي ي ا ييدفعكا مي يين ام ييص ل ا رهللا المموت ي ي

ل مام الممومانت تالص صنتم الدتل ممماش ةر شقتنكا ناام منكم".

3

أمييا منــذر قحـــف فاعيير ال يراج مو ي أن ييل" :إا يراد قايير ضييرام اصمث ييل ف ي قو ي ا صييتل الثامصي ي -

ا ارض ي  -المموت ي لوممييومان مام ي الييذان صمييثوكم الدتل ي االم ي ما ف ي إدا ةر بييذه ا م ي كت اضييا
4

ذلك اصحفاد ا راض تصتمع اليم ".
ف

بذا تارام

فرهللا ضرام ال راج تدة ا رهللا ت صتمصكات تنتم الميصتلت تحران الرل

تترمكا أت معدبا من ا متاق.

1
2
3
4

5

ميمد مثمان شمارت أحكام الخراج في الفقه اإلسالمي .ال تا  :دار ا رتمت  0941ت ص ص . 84- 81
أمت م ر امر ال ائرلت منكاج الممومت مر ع مامقت ص ..511
نعم

ممد الوحا

منذر تي ت االاراد ا

إل ي

مشكترت مر ع مامقت ص. 11
العام لودتل ف صدر ا م م تصحماناصكا المعاصرةت مر ع مامقت ص . 00
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الفرع الثاني :مشروعية الخراج وأحكامه العامة:
ليم ايرد ف ي ال يراج نصتصييا مماشي ةر ف ي النيرآن تالمين ت إال أن اال صكيياد تا ميام الصيييام موي بييذه

الضرام دل مو مشرتماصكات يممما أترده ا مام أمت اتم

صامل ال يراجت

صايإل ا مام أمت يناف ف

تفال ما ادل مو اال صكاد تا مام الصيام مو فرهللا بذه الضرام .

الم ييال لضييرام ال ي يراج فام ييا فعوييل ال وافي ي الفييارتق مع ييدم صت اييع مي يتاد العي يراق

تاصضييا م ييمت الكييد

تالشامت مان الفاصيان الممومانت تامنائكا مأايدل أصييامكا ا رمتنكياخ تضيرإل إا يا ار مواكيا أميماه "ال يراج"ت

تتال :أما تالذل نفم ماده لتال أن اصرك آ ير النياس ممانيا ( ومي قاير مرماي معنابيا :موي حراني تاييدة)
ل يياس لك ييم شي ي دت م ييا فصيي ي

ام يير تل ني ي أصر ك ييا

موي ي تراي ي إال تم ييمصكا م ييا تم ييم النمي ي

اني ي لك ييم

انصممتنكا"ت فند صأ د إذن أن تصد ممر رض هللا منل مما فعول ف أرهللا العراق أن اصر كا مصيدر د يل
صم صموا ل لودتل

لوممومان صدر د وكا ل مام فانصفع مل ياضر الممومان تممصنموكمت أل أنكا أصل ثام
1

ادر لكا قو دترا .

تلنيد صييدمم يييق المو ا ي العام ي مو ي بييذا النييتم ميين ا ارض ي معييدد ميين ا ي ييام الشييرما المعرتف ي ت

منك ي ييا من ي ييع ممي ي يير رضي ي ي هللا من ي ييل ماي ي ييع أرهللا ال ي ي يراجت "فني ي ييد اصف ي ييق معت ي ييم العومي ي يياد تالمف ي ييران الممي ي ييومان
ار اي خ تان رمكيا مميوم معيد ذليك أت أميوم ارمكيات ن
تالممصشيرتان موي أن ا رهللا ال ار اي صمني
الضرام صعون ما رهللا من يال االمصداد فك مرصمح مكا تقاير مرصمحي ميالُّ اَّرمت "تا رهللا ال ار اي ال
2

رامصكا مموم".

اماعكا ارمكا نكا موك الدتل ا م ما ت تال امنح ال راج منكا تان صتل

تمن أ ا من موماد الممومان تالصيام ماعكياخ فانميا يان ذليك ممعني مايع ييق االميصفادة مين منيد

الم ارم ي م ييع الدتلي ي ت تبييت م ييا م ييماه أم ييت مماييدة (ا صي يراد أرهللا ال ي يراج)ت تمنك ييا يييق الدتلي ي مص ييفصكا مال ييا
ليألرهللا مص ااير حراني يمياإل رائكيا أت منيدا هر يمييإل التيرت

تا تضيام االتصصيادا ت شيراح ميدم توييم

الحير الثييان اليذل ا ي رم ا رهللات تأ اي ار فييان ال يراج لييم اعامييل معاموي العشيير اليذل بييت ياة ال ي رم ميين
ياس يق الدتل في اميص دام ال يراجت في أل مين مصيالا المميومان دتن الصنايد ما صينا
3

صت م فاكا العشتر تال تا .

1
2

منذر تي ت االاراد ا

العام لودتل ف صدر االم م تصحماناصكا المعاصرةت مر ع مامن ت ص . 66

ميمد إممامال ميمد إممامالت " ال راج ف

مكد ال واف ممر من ال حاإل  -درام صيواوا ف

مذ رة مندم لنال شكادة الما امصار ف الصا راخ م وا الدراما
3

منذر تي ت االاراد ا

الثماناي الصي

ال ذتر تالصحتر ( 56- 06بي")186- 168 /ت

العواات امع الن ا التحنا مناموست فومحانت 5100ت ص . 66

العام لودتل ف صدر االم م تصحماناصكا المعاصرةت مر ع مامن ت ص ص . 68- 66
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الفرع الثالث :أنــواع الخراج
1

تال راج نتمان :راج التتاف ت راج المنامم :

أوال :خــراج الوظيفــة (ثابــت) :تمعاييار بييذه التتاف ي مميياي ا رهللا تنتما ي الم ي رتم فاكييا تبييذا النييتم مييا
فرضييل ال واف ي مميير م يين ال حيياإل رض ي هللا من ييل مو ي م يتاد الع يراق تالش ييامت تصصعوييق فراض ي ي يراج
التتاف مالصم ن من االنصفام ما رهللات مما انصض صأ اد يق المالك ف الصم ن من أرضيلت "تاصماي
بذا النتم من ال راج مت تإل دفعل مم رد صم ان المالك من أرضلخ م يهللا النتير مين اميص لل لكيذه
ا رهللات ن ا صيل اميص ل بيذه ا رهللات تاصيميل الماليك صمعي ميدم اميص لكا حالميا بي صيالي
ل مييص ل تب ييذا اعن ي أن ا رهللا قا يير الصييالي ل م ييص ل (المعحو ي أت المي يتا ) ال ص ضييع لك ييذه
2
الضرام ".
ثانيا :خراج المقاسمة :تصصييدد ممنيدار معيان مين النياصي الثويس أت الرميع أت ال ميس اميصثناد إلي ميا فعويل
الرمتل ت مأرهللا امر يان افصصيكات "تصصما بذه الضرام مأنكا صص رر مص رار الناصي ف االرهللا
مع س راج التتاف الذل اق ذ م ةر تايدة ف المن ت ما ا م راج المنامم مانا (من نفس ناصي
3
ا رهللا)خ مانما راج التتاف تد ا م مانا أت نندا".
تتيد أشييار المــاوردي وبــن أبــي يعلــى الف ـراء إل ي مييمإل ص ااير يراج التتاف ي اليذل فرضييل مميير ميين
ال حياإل إل ي

ايرج المنامييم ت يايس تيياال" :ومل نذذز ال ذلاة لىذذمخ امل ذدحا واخل ذعاع إال ا لذً هبذذأ امل صذذلر
ال ذذعع ن ،ذذو إى ذذأ ق ذذف ال ذذمي عاجا ذذد ،وخ ذذعم ال ذ ذلاة،

م الًول ذذا العبدس ذذيا ،ل ذ اخلذ ذعاع اال امل،دس ذذأ،

4

إاعىإ م،دمسا ،إ شدر وانع املاًي ن جيعا خعاع ا رم م،دمسا".
الفرع الرابع :شروط وخصائص ضريبة الخراج
5

أوال :شروط وجوب دفع الخراج:
أ .أن ا تن الم و

من أبل الذم أت أموم معد دفعل ال راج.

إل .يتالن اليتل :فال راج مثل ال ا امصيق ميوتل اليتل تلاس تمول أت أثناده.

ج .مناد ا راض ف اد الذم تصصر فاكا.

د .أن ص تن ا رهللا راما أت ص تن ذا

1
2
3

قا ل يمان مناا ت أصتل ا ارادا

المالا العام ف

د ل ا .

الف ر ا م م ت مر ع مامقت ص. . 011

ميمتد يمان التادل تآ رتنت المالا العام من منتتر ام م ت ص. 11
نفس المر ع المامقت ص. 11

4

ميمد مثمان شمارت مر ع مامقت ص . 61

5

ميمتد يمان التادل تآ رتنت المالا العام من منتتر ام م ت مر ع مامقت ص. 19
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ثانيــا :خصائص ضريبة الخراج:
مما ممق ام ن امص
أ.

ص صائص ضرام ال راج فاما او :

أنكا ضرام مماشرة :صفرهللا مو

الصالي ل مص ل.

ا رهللا المنص

إل .أنكا ضرام ش صا  :ياس صرام ترت

ضرام ال راج مع الند ةر االيصمالا لألرهللا.

الم و

1

(د ل ا رهللا)ت تال صفرهللا مو

ا رهللا قار

الش صا تالندرة المالا للت فا إل أن صصنامإل

ج .أنكا ضرام إتواما  :فصفرهللا بذه الضرام مو أراهللا ضمن يدتد الدتل ا م ما .

د .أنكا ضرام ص ار تلاس ضرام ممادة.

ه .أنكا ضرام مام  :فصفرهللا مو أرهللا الذم متاد أموم أت الت تمتاد أ ان ر
أت ير أت ممد.

أت امرأة أت صم

الفرع الخامس :امكانيـــــة تطبيـــق الخراج في وقتنـــا المعاصـر
اآلن تمعيد صتت ي

صصمن المنكي ا مي م ؟

م يياا ال يراج تمييدم صحمان ييلت بييل ام ين أن ا ييتن مييتردا مين م يتارد دتلي ي معاص ي ةر
أن اق ذ ماالمصمار اف ا متر ذا

لصندام إ ام مو بذا الصماقل انم

2

الع ت ت تمنكا:

أ .أن ال راج تضع مو رتاإل ا رهللا ما صكاد ممر من ال حاإل رض هللا منل.

إل .أن صيداد مندار ال راج أمر ا صكادلت تأن لإلمام أن ا اد أت اننص فاما اتتفل من راج.

ج .أن أماس فرهللا ال راج إما متاثاق صوا أت صارترة ا رهللا مو ا لوممومانت تافرهللا منامل
االنصفام ما رهللا.

د .إذا ان أماس فرهللا ال راج متاثاق صوا مع مناد ا رهللا مو ا صيامكا فان ال راج امنح
مام مكمت أت مانصنال مو ا ا رهللا يد الممومان.

ه .إذا ان أماس فرهللا ال راج بت صارترة ا رهللا مو ا لوممومانت فان ا رهللا صتلت ف رأل
الفنكادت ار ا ت مو كا أت يا با مموم أت قار مموم .

ت .أن أرهللا العرإل وكا أرهللا مشرا مامصثناد أراض أبل ال صاإل الذان صتليتا مو دفع ال راج.

1
2

ميمتد يمان التادل تآ رتنت المالا العام من منتتر ام م ت مر ع مامقت ص. 10
ن ا

ممد العوام أم ت الفصت ت " ا

ام ن صحماق ال راج ف

العصر الرابن ..؟"ت ندوة حوار األربعاء  ،مر

أمياس االتصصاد ا م م ت وا

االتصصاد تا دارةت امع الموك ممدالع ا ت 0858/00/10بي المتافق 5116/05 /58م :
http://islamiccenter.kau.edu.sa/arabic/Hewar_Arbeaa/abs/168.htm.
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 .أن منصد تضع ال راج بت صدمار مترد مال ممصدام لودتل ا م ما صنفق منل مو المصالا
العام صمد مل الث ترت تص اش مل ال اتشت تصعال مل ا راملت تادر مل العحاد.

 .أن ممر من ممدالع ا رض هللا منل عل ال راج اد ل ف العشرت أل أنل أ ا أن امصن ل
ال راج من مندار ال اة الممصين مو ناصي ا رهللا.

ح .أن بناك ا ص فا مان الفنكاد ف

تا ال مع مان ال راج تال اة من نفس ا رهللا.

ل .مند معهللا الفنكاد تمهللا ال راج لاس متا إل مل ا ت لإلمام إمناحل ممن ت إل موال إذا ان
من ممصينلت تمعن "ممصينل" بنا بت ممصيق ال راجت تبم ممتم الممومان.

تائم مان الناس ف ممأل أصتلا ب  :أن ما منده معهللا ال وفاد ا رمع بل ا ت

ك .اال ص

لمن معدبم ننضل صوا من ص وإل ت راج ال ا تالرقتس  ...تا صار امن منال تا ص اا هر

ماال صكاد ال ص

المصالا ما ص

ا من .

معاصر ذا م ت مكذا المتضتمت تمن أبم مناصره ما او :
ا
ل .أن بناك تاتعا
 .0أن ال راج اآلنت فاما نعومت ال احمق ف داار الممومانت تان ت د
فانكا ال صفرق مان أراهللا ار ا تمشرا .

ضرائإل مو ا رهللا

داار
 .5أن أقوإل ا رهللا ال راما – ف داار الممومان اآلن – امو كا ممومتن مادةت تأن ا
ان

داار إم ما .
قار إم ما صار اآلن ا

 .6أن بناك صعتم ف الصيداد الدتاق لألراض ال ار ا تالعشرا .
 .8الترت

العالما الرابن .

تاصنياتل مييادة معييهللا ال صياإل المعاصييران ال يراج مو ي أنيل فراض ي مالا ي صارا اي صميييس ف ي نحيياق

الصاراخ االتصصادل ا م م تذلك اتم ان

بناك أراض

ار ا ت قار أن بنياك مين العومياد المميومان

المعاصييران م يين احييالمتن مام ييادة صحما ييق ال يراج موي ي ا ارض ي ال راماي ي ت ل يينكم ا صوف يتا ي ييتل ا ارضي ي

ال راما الص ص ضع لو راج.

تارى المعهللا أنل معد اندثار قالما الدتاتان تالم

مين أرهللا العنيتة تأرهللا الصيوا فانيل ام ين ا

الص صما ا راض المنحع تالميااة تالمن ةر

يذ ميا مم ا قوييإل لميا بيت معيرت

مأنيل فيصا منيتة أت أمييوم

أبويل مواييل فافيرهللا ال يراج موي مييا قويإل مواييل أنيل فييصا منيتةت أمييا ا ارضي الص ي في شييمل
1

تالامن تاندتناماا فك أراهللا مشرا ال راج مواكا.

1

معد من يمدان الوياان ت المتا ن العام لودتل ف االتصصاد االم م ت مر ع مامقت ص . 626
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اي ةر العييرإل

تاليمعهللا اآل يير ميينكم انيادل ما ضييام اف ي ا ارضي ال راما ي ا م ي ما المعاصي ةر لفراض ي ال يراج
عييل ييل ا ارض ي ا م ي ما

ا م ي ما ت يص ي لييت لييم صمييص ل بييذه ا ارض ي ت "تبييذا مييا اش ي ل دافعييا إل ي

منص ت تذلك لمتا ك فراض ال يراجت تصينايق فيائهللات مميا ا عيل مميابم ا ارضي ا مي ما م دت ي ت
فمين نايا ي صنض ي مو ي أ ميير آف ي اعييان منكييا المميومتن تب ي ا ميين ال ييذائ ت تميين نايا ي أ ييرى صينييق

فائضا امابم ف صمتال النفنا

2

الصنمتا "1ت تامصدلتا ما ممياإل الصيالا :

أ .ص ر مماي ا راض الص ثم
إل .يا
ج.

انانا أنكا مشرا .



العالم ا م م إل مصادر الصمتال ن ا امصثماراصل.

ضتم ا راض العشرا الاتم لنتام ضرام تضع اثنل مواكات تال اينق لكا ما ايننل نتام

ال راج.

" تممصند بذا الرأل أن أرهللا ال راج تب الص د و

ا م م منتةت تأرهللا ال راج الصوي ال ات د

ما انف تاام ال راج مواكا اآلنت ذلك فان ا راض الص لم اعر مو ت ل الصيناق أنكا د و

حتاما مامرةت تا نما ام ن أنكا د و

ا م م متاصا ال مانع من فرهللا ال راج مواكا حمنا لرأل معهللا

الفنكادخ تلت أياابا ممومتن ت أما أراض قار الممومان اآلن فك
ان

إما ان

متاصا ففاكا ال راج أت

من ا صل لكم ف ان مواكا ال راج تما ال مواكات تاما أنكم اشصرتبا من ممومت فان ان

ار ا ف

ا م م

أصوكا فال راج امار معكا تال امنح تان ان

ا رهللا

ف أصوكا مشرا فان معهللا العوماد تال

مفرهللا ال راج مواكا متاد ممفرده ما تال أمت يناف ت أت مع العشر ما بت أيد تتل الشافع "3ت" تال
امن معد ذلك متى ا راض العشرا الص امصو كا الممومتن تالص د و

مو

ذلكت فكذه ا راض

لم انل أيد من العوماد مفرهللا ال راج مواكا إال أنل ف

المعاصرة تايصااج العالم ا م م

تحأة نتام ضرام
4

لو راج".

1

ا م م حتاما مامرة تتو

إل

ضتد الترت

صمتال ن ا امصثماراصل تف ضتد تتتم صوك ا راض

ثنال مواكا اآلن فانل ف ضتد صوك الترت

ام ن النتل ما ضامكا ب

ا

صي

رى

الحاإل داتدلت "صمتايل الصنماي االتصصادا من منتتر إمي م " ت رمال مندم لنال شكادة الما مصار ف العوتم االتصصادا ت فرم الص حاحت امع
ال ائرت 0801 /0991ت ص ص .099 - 094

2

شتت أيمد دناا ،تمو يـل التنمية في االقتصاد اإلس ــالمي  .مقمم الرمال ت 0948ت ص ص .682- 688



ا راض العشرا  :ب ا راض الص أموم أبوكا حتاما ت أل الص ثم انانا أن أبوكا أمومتا حتاما تتو

3

معد من يمدان الوياان ت المتا ن العام لودتل ف االتصصاد االم م ت مر ع مامقت ص . 628

4

شتت أيمد دناات صمتايل الصنما ف االتصصاد ا م ي م ت مر ع مامقت ص ص .682- 688



مامرة إل اتمنا بذا.

تبيت تيتل موميياد الشياع اليذان اييرتن أن ا رهللا الماصي معمتمكيا ب ي مين ا نفيالت فص ييتن مو يا لودتلي تلإلمييام أن افيرهللا مواكيا را ييات ان تير ف ي
ذلك ميمد ماتر الصدرت اقتصادنا .مارت  :دار المعار ت 0810هت ص 841
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تالذل امدت أن بذا النتل فال صتمع ف فرهللا ال راجخ ياس إنل اعمم مو مائر ا راض ال راما

االم ما خ مما فاكا ا راض
ثنالت أت مي

الضرائإل مو

يا

ا راض

العشرا الص ثم

تتتمكا صي

ام م أبوكا مواكات مي

نتام ضرام

الدتل ال صمتالخ تتل معادت ما أن فال صعماما لما بت ائ امصثنادت فان فرهللا
العشرا ال ا ت إال امصثناد مند يا

الدتل ت تمشرتح ميددةت ت ما ماصم

1

صنرا هر ف ممأل فرهللا الضرائإل تالشرتح التا إل صتفربا ل تا ذلك.

ما أن بناك من الما يثان من ارى أن مياتلي صفميار ال يراج مأنيل ضيرام موي ا رهللات ثيم امصميار

ذلييك انيياس مواييل إم ييان ف ييرهللا ض يرائإل مو ي ا رهللاخ مياتل ي ال صأ ييذ معييان االمصمييار التتييائع الصارا اي ي

(المشار الاكا مامنا)ت تال حماع ال راج الذل فرضل ممر من ال حاإل مو أراض الدتل المموم لألفراد
ل رامصكات تأن أل راج (أت ضرام مشامك ) لم افرهللا مو ا رهللا الص صتلا مواكات ما أنيل ال ا يت
لودتلي ا مي ما

ايادة يراج أرهللا الصيوا الصي صييالا أبوكيا المميومان موي

العكييد ال ارش ييد ل ييم اعيير ض ييرام فرضي ي
ال رتمت تبت تاصكا التا م مو

موي ي أرهللا الممييومان في ي

يراج معيان مواكيات مييا أن

اي ي ةر العييرإلت أت قارب ييا م ييتى مش يير

ل مموم صموك ال رمت فند فرهللا ميمد من اتم

الثنف أ ت الي ياجخ

ال يراج موي الممييومان مين أبيل الييامن في العصير ا مييتلت فوميا تلي مميير مين مميد الع ا ي أمحيل تتاف ي

ال يراج (أل ضيرام ال يراج)ت ترميم اال اق يذ مينكم إال ياة الي رتم الشيرما ت أل العشير أت نصيفلت تتييال:
2

"تهللا ن ال اأصان من الامن قار يفن
تامن معد ذلك ا راض ا

ا ت فرهللا ال راج مواكا يالاا؟

صم أيإل إل من إترار بذه التتاف ".

رى الص

ان ال راج مفرتضا مواكا فاما ممقت ثم صتت

أ ذهت بل

إن بناك صعتم صتا كنا ف صيداد صوك ا راض ص يدادا دتانات نت ار لمعد العكد تحتل المدةت ما

أنل مما ا اد بذه الصعتم أن معضا من بذه ا راض تد آل إل ما
فصم ماعل لألفرادت فوم صعد صوك ا راض

الكمام ف

الممام

المالت تتد صصر فال ما

ار ا ت فند ذ ر امن ن ام من الينفا نن

أرهللا مصر أن ال راج تد ارصفع منكات تان المأ تذ منكا انما بت أ رةت فصار

المالت

من امن

ا راض

ممن ل دتر الم ن لعدم من ا إل موال ال راجت فاذا اشصرابا انمان من ا مام مشرحل شراد صيايا مو كا
3

تال راج موالت ف ا إل موال ال راجت الن ا مام تد أ ذ المدل لوممومان.

تمنياد مو ي بييذا فييا ن مميأل إمييادة فييرهللا ال يراج موي ا ارض ي ال راما ي الص ي في أاييدل ا ف يراد ف ي

مصيرنا الياضير ممييأل فاكيا يييرج شيرم ت تمييع ذليك فكنيياك م يال لفييرهللا ال يراج مو ي ا ارضي الم يتا
1

معد من يمدان الوياان ت المتا ن العام لودتل ف االتصصاد االم م ت مر ع مامقت ص . 628

2

منذر تي ت االاراد ا

3

معد من يمدان الوياان ت المتا ن العام لودتل ف االتصصاد االم م ت مر ع مامقت ص . 622

العام لودتل ف صدر االم م تصحماناصكا المعاصرةت مر ع مامقت ص ص .62- 68
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موك ا فراد تالتاتع ف نحاق ا راض الص فصي

الص ال صد ل صي

منتةت أت فصي

مصوا مو أنكيا

لوممومانت فام ن لويا م المميوم العيادل أن ايدفع صويك ا ارضي لمين ا رمكيا مناميل يراج معويتم لماي
المم ييومانت تفي ي إض يياف

ا يياد مي ييترد م ييال لصمتا ييل النفن ييا

ميال

العامي ي لودتل ي ي تصنماي ي ال ثا يير م يين ا ارض ي ي
1

الصالي لو رام ف الم د ا م ما مصر كا لألفراد اعموتن فاكا.

مانميا ايرى نجـا عبـد العلــيم أبـو الفتـو أنيل ام يين أن نفيرق في إم اناي فيرهللا ال يراج في العصيير

الرابن مان ياال

مصصت ةر :

2

الحالـة األولــى :أن ص يتن ا رهللا ال راماي ف ي الدتلي ذا
مش و فرهللا ال راج أص .

الشيأن مشييرا

وكيات تفي بييذه اليالي لين صثييتر

الحالـة الثانيــة  :أن ص ييتن أ ارضي الدتلي ص مييع ميان ييل مين ا ارضي ال ار ا ي تالعشيرا ت ل يين ال يمكــن
مو ت ل الانانت أت الصنراإل المعنتلخ صيداد ما بت ار من قارهت تف بذه اليال اثتر اتص ار إمناح
ال راج من ل ا رهللا.
الحالة الثالثة :أن ص تن أراض الدتل ص مع مان ل من ا راض ال ار ا تالعشرا ت ويمكـن موي ت يل
الانان أت الصنراإل المعنتل فر ا راض ال ار ا من العشرا ت تبنا ام ن الصفرت مان يالصان فرماصان:
أ.

أن ص تن ا راض ال ار ا أقومكا مموت

لممومانت تام ن فرهللا ال راج مو بذه ا راض .

إل .أن ص تن ا راض ال ار ا ف أقومكا مموت

تام ن ف بذه اليال اتص ار فرهللا ضرام مو

نادر–
بل الذم خ تبت تضع اصتتع أن ا تن ا

من فرهللا ال راج مو ا رهللا ال ار ا فنح .
تمن

ماع ا راض

ار ا

ان

أم مشرا ت مدال

3

ل بذا الصيوال اتصر أمت الفصت ما او :

 إمناح ال راج مع إم انا فرهللا ضرام مو
المامن مامصثناد اليال الثالث (أ) ت تصمن

الضرام .

ماع ا راض ( ار ا تمشرا ) ف

بذه ا م انا ربان مت تد يا

اف الياال

معصمرة إل

مثل بذه

 أنل ام ن من النايا الفنا فرهللا ال راج مو ا راض ال ار ا ف الدتل الص صنصم لويال الثالث

أن ن يت أن ا رهللا ال ار ا مصصيمل ف بذه

(أ)ت قار أنل رقم ا م انا الفنا إال أنل انم

اليال مأمماد مالا ال صصيمل مكا ا رهللا العشرا مما اصر ل ذلك من آثار مصتتع مو :
 ا ثمان النمما ل ل من ا راض ال ار ا تالعشرا .

 1نفس ال مر عت ص . 622
2

ن ا ممد العوام أمت الفص ت ت " ا

ام ن صحماق ال راج ف العصر الرابن ..؟"ت مر ع مامق .

 3نفس ال مر ع. .
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 أمعار المنص ا
المنص ا .

ال راما ت فاصتتع مع مناد العتامل ا

رى مو يالكاخ أن صرصفع أمعار بذه

 اليصاو المالا ت إذا ما ان ال راج مافرهللا مدال من ضرام تائم صفرهللا مو

ماع ا راض .

تف ضتد بذه االمصما ار ت تقاربات فند ا يتن مميتقا أن انصير إميناح ال يراج في بيذه اليالي أاضيات

ماما تأن أقوإل الممصيق مواكم ال راج – ف بذه اليال – ممومتن تمن ثم فكم أاضا مين مميصين

ال راج.

تاليناني أن ممييأل إميناح ال يراج صثاير ممييأل إميناح ص وا ي

ميال مييام موي أ ارض ي أبيل الذم ي ف ي

داييار الممييومانت قايير أننييا إذا مييا ات نييا مييان اتصراينييا المصنييدم تا

ييذ ميياتص ار فييرهللا ضييرام مص ييالا

(ضييرام ص افييل) مو ي أبييل الذم ي ت مو ي نفييس تميياد ال يياةت تميينفس مناداربييات فنصتتييع أن ص ييتن ب ييذه
الضرام من ياس منداربا صف م ل من ال ا تال راج ف آن تايد.



تأ ا ار ام ن النتل أن ال راج فرهللا ماال صكاد لصيناق مصوي مام لوممومان ف تل تاتع معانت
تاآلن تتد ص ار بذا التاتع فان ا مر ف يا

مام ل

صكاد مما اينق المصوي العام لوممومان

ف ضتد التاتع ال دادت تف بذا ا حار ام ن االمصمرار ف مدم صحماق ال راج اآلنت تاالمصعاض
منل مضرام مام مو ا راض إذا ما ل م

لصيناق المصوي العام لوممومان.

المطلب الرابـ ــع :العشـ ـ ـ ـ ـور
ما ضاف لإلارادا

المامن خ ت د ااراد مال مكيم في الدتلي االمي ما بيت العشيترت تالميرصمح تكيت هر

مال واف ممر من ال حاإلت تالذل ماصم شريل ف العناصر الصالا :
الفرع األول :مفهــــــــوم العشــــــــور

يتر:
تم ُش ا
مشيرت تانيال َ
أوال :لغــة :مين الفعيل َ
مشير في ن – َم ْش اير :أ يذ تاييدا مين مشيرةت ت -النيتم ُ -م ْشيرات ُ
ِ 1
أ ذ ُم ْشر أمتالكمت تانال َم َشر المال :أ ذ مشره م مات فكت َماشر.

ثانيـا :اصـطالحا :العشيتر ميع مشير تبي ضييرام موي ص يار أبيل الييرإل موي مضيامصكم المموت ي لكييم
ايد وتن مكيا م ي د المميومانت تبي تائم ي موي مميدأ المعامو ي مالمثيلت "تتيال أمييت ينافي  :إن أ يذتا ميين
الممييومان إذا د وي يتا م دب ييم أ ييذنا م يينكم إذا د وي يتا م دنييا لوص ييارة"2ت فكي ي ضييرام صن ييتم موي ي أم ييماإل
مااميا أ ثيير منكيا اتصصييادا ت فعنييدما الييت مميير ميين ال حياإل أن الييدتل ا ييرى صأ يذ مشيير أم يتال
ص ار الممومان الذان اد وتن إلاكا ممضامصكمخ ا صيار ممير صحمايق مميدأ المعاموي مالمثيلت نيل امصنيد
1

المع م التماحت مادة مشرت مر ع مامقت ص . 15

2

امن منتتر ت مر ع مامقت مادة مشرت ج 66ت ص . 5926
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1

أن ف ذلك مصوي الممومانت ف ان ممر أتل ماشر ف االم م.

تب ال صفرهللا إال إذا موغ المال نصاما ام تصق ذ من العفت (ال اادة)خ تب صق ذ مو ا متال

الصافا معد صم الداتنت فوت أن ذماا ادم أن موال دانا ف اق ذ منل ش د تلت امص رق دانل ولت

"تاق ذ العشر من ص ار أبل اليرإل من ل ما مرتا مل مو العاشرت ت ان لوص ارة تمو
دربم فصامدات تان ان

تامصل مائص

النام أتل من مائص دربم لم اق ذ منل ش د تال اق ذ منل إال مرة ف اليتلت
2

إال إذا د ل دار اليرإل تر ع نل ايصاج إل أمان داد".
الفرع الثاني :أدلة فرضها
ثمص

العشتر ما

مام تأتل من تضع العشتر بت ال واف ممر من ال حاإل رض هللا منل تتد

أت هر مات الصيام ت مكتر الفنكاد ف

3

إ ماما.

منل فت م

تاذ ر ف ممإل فرضكا أن أما متم ا شعرل صإل إل ممر من ال حاإل رض هللا منل :أن

ص ار الممومان إذا د وتا دار اليرإل أ ذتا منكم العشر تال :ف صإل إلال ممر رض هللا منل " :ذ منكم

إذا د وتا إلانا العشرت ت ذ من ص ار أبل الذم نص

4

العشرت ت ذ من ص ار الممومان رمع العشر".

الفرع الثالث :مقدار العشور:
أ ذ ممر من ال حاإل رض هللا منل من الص ار الممومان ال اة ( اة مرتهللا الص ارة) رمع العشر

()%5.2ت تمن أبل الذم نص

5

ن رج من يدتد الدتل االم ما .

العشرت تمن الص ار اليرمان العشر من تام ا متال الص

فصق ذ العشتر من المموم رمع العشرخ تب ممثام ال اةت تمن الذم نص

صد ل أت

العشرت تمن اليرم

العشر"ت ف ضرام العشتر ب ضرائإل مو أمتال الص ا ةر تالصمادل االتصصادل مان الدتل ا م ما تقاربا
6

من ا مم الص صصعامل معكا الرتم تالفرست تصم إترار ممدأ نتام الشرائا لصيداد مندار العشتر الصال :
  % 5.2مو الممومان نكم اقدتن ال اة. % 05 -مو أبل الذم

نكم ال اقدتن ال اة تاقدتن ال ا .

  % 10مو قاربم من ا تتام نكم ال اقدتن ال اة تال اقدتن ال ا .1
2
3
4
5
6

منذر تي ت االارادا
يمان راصإل اتم

العام لودتل ف صدر ا م م تص حماناصكا المعاصرة .مر ع مامقت ص ص .61- 61
راانت م

المتا ن تم

ل ف الفنل االم م ت مر ع مامقت ص . 54

ميمتد يمان التادل تآ رتنت المالا العام من منتتر ام م ت ص. 16
يمان راصإل اتم

راانت م

المتا ن تم

ل ف الفنل االم م ت مر ع مامقت ص . 54

ميمتد يمان التادل تآ رتنت المالا العام من منتتر ام م ت ص. 16

مام أاتإل المارتن ت الرقابة المالية في عهد الرسول والخلفاء الراشدين  .حراموس (لاماا) :معا الدمتة العالما ا م ما ت 0941ت ص. 682
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تتد اليت ممر رض هللا منل معد ذلك أن مصوي ا م ص فاهللا بذه الضيرام مين معيهللا الميتاد

ال ذائاي الصي ايصيياج الاكيا الممييومتنت تايأص مكييا ص يار ابيل اليييرإلت فنيد فييهللا الي نص ي
الينح ي تال اي ي

العشير مو ي

ا ييأص مكم ييا الن ييمح الي ي المداني ي ت تذل ييك لا ث يير و ييإل الص ييار لك ييا تيصي ي ا ث يير اليم ييل الي ي

1

المدان .

الفرع الرابع :الفرق بين العشر والعشور:
ا صو

2

العشر من العشتر فاما او :

أوال :مـــن حيـــث المشـــروعية :فالعش يير ثمي ي
ماال صكاد.

في ي الني يرآن ال ييرام تالم يين تا

م ييامت أم ييا العش ييتر فن ييد ثم ي ي

ثانيا :من حيث الوعاء :فالعشر ا إل مو ال ارج من ا رهللا (ال رتم تالثمار)ت أما العشيتر فص يإل موي
أمتال الص ا ةر الص صعمر يدتد الدتل د تال أت رت ا.
ثالثـــا :مـــن حيـــث الخاضـــعين لهـــا :فالعشيير مي ين الممييومان فن ييحت أم ييا العشييتر فص مي ي ميين المم ييوم تال ييذم
تالممصأمن.
رابعا :من حيث طبيعتها :فالعشر اة تمالصال فك ممادة مالا اصنرإل مكا المميوم هللا صعيال ت أميا العشيتر
فك ضرام مو الذم تالممصأمنخ تمالنمم لومموم فك ذلك صيميإل ضيمن ال ياة المميصين موي
المموم.
الفرع الخامس :امكانيـــة تطبيق العشـــ ور في الوقت المعاصر
المقال الذل احر نفمل ف تتصنا المعاصر بت :بل ام ن أن ص تن العشتر ف العصر الياضر

اارادا من إارادا

الدتل ا م ما ؟

شمل العداد من العوماد الممومان المعاصران العشتر مالضرائإل ال مر ا ف
واكما صماا ا يمإل أصنا

مدمتى أن ف

التت

الياضر



الموعت مانما مارهللا بذا الرأل منذر قحف؛ ل تن بذا

االشصراك ال ا عوكما مصشامكان ف حماعصكمات فالعشتر الذل فرضل ممر – رض هللا منل -

تائم موي ي

أماس ماام بت ممدأ المعامو مالمثلخ تبت منصض العدل تلل أن ا صار ا يمان أل أن ا ف

1
2


منذر تي ت االاراد ا

أت

العام لودتل ف صدر ا م م تصحماناصكا المعاصرةت مر ع مامقت ص . 61

ميمتد يمان التادل تآ رتنت المالا العام من منتتر ام م ت ص. 16
انتر ف ذلك :مام أاتإل المارتن ت ال رتام المالا ف
العام ف

الف ر المال

اتم ت النفنا

العام ف

ا م م ت ص  012ت مت

مكد الرمتل تال وفاد الراشدانت ص 682ت قا ل يمان مناا ت أصتل ا ارادا
ال فراتلت الماام المالا تالنندا ف

االم مت ص  98ت ميمد ممر اليا

ت دراما

ف

تل االتصصاد االم م ت ص 11ت اتم

المالا
امرابام

فنل االتصصاد االم م ت ص  801ت معن الد النضاةت فنل

الماام المالا ف االم مت ص 40ت الحاإل داتدلت االستراتيجية الذاتية لتمويل التنمية االقتصادية .النابرة :دار الف رت  5114ت ص . 014
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اعف أبل اليرإل من صحماق ممدأ المعامو مالمثلت إذا رأى ف ذلك منفع لوممومان أما الضرام ال مر ا

فصنتم مو أمس أ رى معرتف تلاس بنا م ان صفصاوكا.

1

"تانتل أمت مماد :ت ان مذبإل ممر فاما تضع من ذلك (أل العشتر) أنل ان اأ ذ من الممومان

ال اةت تمن أبل اليرإل العشر صامات نكم انتا اأ ذتن من ص ار الممومان مثول إذا تدمتا م دبم تصق د
ماع الرتااا

من العاشر الذل مانل ممر من ال حاإلت تبت ااد من يدار تتلل" :ما نا نعشر مموما
إل

تال معابدا"ت تو  :فمن نصم صعشرتن؟ تال" :ص ار اليرإل ما انتا اعشرتننا إذا أصانابم"ت اضا

ذلك أن صائص ال اة المعرتف من ضرترة صتفر اليتل تالنصاإل ت وت المال من الدان وكا صحمق

مو رمع العشرخ بذا أما ما اق ذ من أبل الذم تبت نص
الذل منده ممر – رض هللا منل  -معكم مو أن صضام

العشر فند ان صحمانا لنصتص الصوا

مواكم ال اة أت اضرإل مواكم نص

العشر

ف ص ارصكمت ف ل ما ان من اة مو الممومان ان مواكم ضعفلت تأ ا ار فان صيصال اة الص ا ةر من
الممومان رمع العشر مند رت كم مكا من مد نكم إل مدن أ رىت تصيصال الضرام الصعاتدا من أبل

الصوا نص

العشر مند رت كم مص ارصكم مان المدنت لاس لكما أل شمل مالضرام ال مر ا المعاصرة

ن رمع العشر تنصفل بنا مفرتضان مرة ف

دا واات تلاما مو االمصاراد.

العامت تبما مو

أمتال الص ارة ايص ن مند انصنالكا

2

فند صمان أن ص ارة المموم التا إل فاكا ال اة فنح تأما أ ذ ضرائإل مر ا مواكا فكذا ي مل ي م

فرهللا التتائ

المالا الص

ال ص ت إال مشرتح معان ت تمذلك فان ص ارة المموم المصننو ف

الم د

ا م ما لاس مواكا متى ال اةت تامصتل ف ذلك أن ص تن صوك الص ارة مصننو دا ل الدتل ا م ما ت

أت مان دتلصان إم ماصان ( تذلك ف تل ص ئ العالم ا م م إل الدتل مصفرت
ان

ما بت تاتع)ت أما إذا

ص ارة المموم من ارج الدتل ا م ما فند ذ ر المعهللا أنل ام ن فرهللا ضرائإل مر ا مواكاخ

إذا ت د

مصوي شرما مام لودتل ا م ما مثل يماا الصناما

الدتل مناام الصناما

الموع ا م ما .

التحنا الناشئ ت أت يماا أمن

ا ماما الص تد صصعرهللا ل حر اننحامكا من ال ارجت أت اادة ا تمال مو

3

تارى اللحياني أنل ام ن أن صحمق ضرام

مر ا مما اشامل فرهللا العشترخ ف تتصنا المعاصر

تمالصال امصماربا متردا مالاا لودتل االم ما صمابم ف صمتال نفناصكا العام خ تفق شرتح ميددة ب :
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أوال :بالنسبة لتجارة المسلم :الص امو كا ال ا ت فرهللا ضرائإل مر ا مواكا م هللا النتر من مصدر
الموع الص اصا ر فاكات ن بذا من تمال الم س الميرمت أما النتل مأن المصوي الشيرما تيد ص اي
بذا مالنمم لوموع الص ا تن مصدربا دتال قار إمي ما فيام ن أن ايرد موايل ميأن المصيالا الشيرما
الميذ ت ةر ام ين صينانكييا متميائل تحيرق أ ييرىت فويم صصعييان الضيرائإل ال مر اي مييما تيايدا لصينانكييات
فام ن لودتل أن صيدد ما الموع الممصتردة من اليدتل قاير ا مي ما مميا انويل مين منافميصكا لوميوع
ا مي ي ما ت م ييل ام يين لودتلي ي من ييع االم ييصاراد م يين بي ييذه ال ييدتل مصي ي ص ييتفر ب ييذه الم ييوع دا ييل الدتل ي ي
ا م ما ت تا صف مانصا كا منكات تان ان أتل تدة أت أقوي ثمنيا إلي ييد ميات ن مصيوي ا مي
ف ا صفائكا تتاامكا ميا اصكا مندم مو اادة ال تدة أت ر ص الثمنت ما أنل ام ن االميص ناد مين
مع ييهللا الم ييوع ال مالاي ي ا نماي ي دتن ض ييرر أت مش يين أم ييا إذا ييان المم ييوم ت ييا لش يير أت مقمم ي ي
أ نماي ( ص يص قايير مميومان) تاصييتل صميتاق منص اصكييا لصياليكات فييان صويك المييوع ام ين أن صفييرهللا
مواكا ضرام مر ا مثل ما ان افرهللا مين مشيتر موي أبيل الييرإلت تاصيرك منيدار بيذه الضيرام
ال صكاد اليا م.
ثانيــا :بالنســبة ألهــل الذمــة :فييام ن أن اعياموتا ف ي الدتلي ا م ي ما الص ي بيم فاكييا معاموي الممييومان ف ي
صفيرهللا موياكم ضيرائإل مر اي ت تذليك ن ص يارصكم اق يذ منكيا ميا اعيادل ال ياة الميأ تذة مين المميومت
اص ف بذا العصر الذل ضع فال الممومتنت أما
تص نما لما تد اثا هر ا ذ منكم من يماماا
إن د وتا مص ارصكم إل دتل إم ما أ رىت فانل ام ن لكذه الدتل أن صفرهللا موياكم ضيرام مر اي
صشيمل العشيتر الصي اني صق يذ مين أبيل الذم ي تاصيرك صيدايدبا ليتل ا ميرت تبيذا ويل فاميا إذا ان ي
أميتال الص يا ةر ص صييكمت أميا إذا ييانتا ت ي د ميين شير ا أت مقمميا أ نما ي فانيل صفييرهللا موي بييذه
الص ارة ضرام مر ا مو نيت ما ممق ذ هر مالنمم لومموم.
ثالثـا :بالنسـبة لألجانـب :تبيم اليذان لاميتا مميومان تلاميتا أبيل ذمي فيام ن أن افيرهللا موي ص يارصكم الص ي
ا ييد وتن مكي ييا ال ييم د ا م ي ي ما ضي ييرام مر اي ي مو ي ي نيي ييت العش ييتر الص ي ي ان ي ي محمني ي ف ي ي الدتل ي ي
ا م ما ت تا تل أن اصرك مندار بيذه الضيرام ال صكياد الييا م المميوم اليذل انم ي موايل أن ا ارمي
في ذليك مصيوي المميومان منيد صيدايد ذليك المنيدارت ميا فعيل ممير مين ال حياإل رضي هللا منيل ميع
ص ار النمح فند ان اأ يذ مين الينحي تال اي نصي العشيرت ارايد ميذلك أن ا ثير يموكيا إلي المداني
تاأ ذ من النحنا العشرت فعمر رض هللا منل رام مند فرهللا الضيرام موي ص يار النيمح مصيوي
الممومانت ف ا ن ا في مين النيمح في الينحي تال اي لا ثير يموكيا إلي المداني فصير ص ميذلك نكيا
معتم النت ت أما النحنا فان ق دبا ال ا اد اضر مالناس ثار ضرر.

المطلب الثالث :إيـرادات أمالك الدولة ( إيراد القطاع العام):
تد صماشر الدتل معهللا المشرتما

العام ف

تالمعادن تاالمصفادة من ال اما ت ما صصتل المشرتما
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م ال الثرتا

الحماعا مثل امص راج المصرتل

الص ال اندم مواكا ا فراد مع أبماصكا تضرترصكا

لوم صمعت تبذه المشرتما

لكا متائد تأرما ت صمثل إارادا من إارادا

ما ةر من إ مال ما انا الدتل .

الدتل تتد صش ل بذه العتائد نمم

1

إارادا

تارى منذر قحف أنل تامصنادا إل ما ان ف صدر الدتل ا م ما من ت تد أصتل ثامص صدر
قار ضراما لو ان العام مثل أراض ال راج تأراض

ا صتل تص تان مو ا مام ذا
االمصثما ار

مما ف ذلك االمصثما ار

امر فانل ام ن النتل أن إتام مثل بذه

مترد دائم لو ان العام خ ام ن صعمامل لاشمل أنتاما أ رى من
النندا تال انصصر مو

ا راض ال راما ت مع ت تإل مراماة أنل

لاس من مصادر ص تان صوك ا صتل المصادرة ال وا أت ال ئا لومو ا ال اص أت فرهللا ضرائإل مو

الناست تانما ام ن لودتل االتصراهللا من النحام ال اص تام صوك ا صتل.

2

تصمصحاع الدتل االم ما صيداد أمعار منص ا

تان فاضات تذلك لصيناق ا بدا

االتصصادا الص

النحام العام مالصترة الص

صرابا منامم ارصفاما

صصإل إلاكا مما اينق المصوي العام لوم صمعت

تمام ان الدتل أن صمصعمل المعر الصماا ل مان الموع تال دما
مان ا تالام تالمناحق ال رافا أاضا أداة لصيناق أبدا

الص صنص كا أت مان فئا

الماام االتصصادا .

الممصكو ان أت

3

لل من صمتال نفناصكات

تمذلك صضمن الدتل مصد ار دتراا قار ضرام لإلاراد العام صصم ن من

مع مراماة مدم صتمع الدتل ف ذلك صتمعا اضر ما فراد ف نشاحكم تامصثماراصكمخ نل لاس الكد

من

المو ا العام ف ا م م أن اص تن لدى الدتل نمم اتصصادا صنافس النحام ال اص أت صيل ميولت تأن

صنتم الدتل مدرام دتان ل دتى صوك المشرتما

تمل إتامصكا لضمان صت ال المال العام صت اكا موامات تأن

صص ذ من ا مالاإل ا دارا ما اينق فادة صوك المشرتما .

المطلب الرابع :الرس ـ ـ ـ ــوم
ترقم ص ار ع أبما الرمتم مالنمم لودتل المعاصرةت إال أنكا ما ال

الكام ت تالدتل ا م ما المعاص رة صفرهللا الرمتم مو

المتاحنان لص حا نفنا

امامد ال ان ف صيمل ا مماد الموناة مو ماصق الي تم خ ما فرض

ا فراد ف

الماض

صش ل أيد إارادا

مماإل مصعددةت منكا مدم فاا إارادا

النيحت أت المعامو مالمثلت إال أن ال ثار من بذه الرمتم أل ا

الدتل مو

متا ك النفنا

أت ياال

اص من ممر من ممد الع ا .
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معهللا ال دما ت مما

الدتل ا م ما الرمتم مو

تام ن فرهللا رمتم امصعمال مادل مو الممصفادانت من معهللا ال دما
1

الدتل

العامي الصي صنيدمكا م ارفيق

الدتل ت ل ن اصضيا مين امي صنراد صت كيا

الف ير الميال االمي م ت أنيل ال ايميذ بيذا الميتردت تا عويل حرانيا

امصثنائاا ت فأياانا اناده مناتد معان ت ماشصراح ت تد مدال لل تلت ان أتل امرات "فالحراق الص لاس لوناس
قاربا مث خ ال اصا فرهللا الرمم مواكا"1ت تأياانا ال امايل مصدد دما
تتد مئل الناض أمت اتم

2

معان ت مثل دم النضاد.

من مدى تا فرهللا رمتم موي اليذان انيدم الناضي لكيم دماصيل مميا

ا حي راصمييلت فأ ياإل مييالنف تيائ  " :إمنذذد نعسذمخ لى،درذذي رااذإ م ذ بيذت املذذد  ،ليوذل ايمذذد لىس،ذ وال ذذي والص ذ

والوبذ  ،وال ن خذذي مذ مذذد الشذعنف وال اللرذذيق3"..ت تتتليل" :ومل قذذز اخلىسذدء هذذعي لىذمخ ال،ضذذد ا ر اا مذ بيذذت
مد امل ىم  ،ني ةو االلتادء اال إعم العسل ".

4

تالدتل ا م ما ف العصير الياضير صنيع مواكيا مميقتلاا

مين الميتارد المالا ي ميا ام نكيا ميين ص حاي نفنييا

ماي ةر ص ياه أفرادبيات تتيد ال ا يتن ليداكا

النايام مصويك الممييقتلاا ت تبنياك ثاي ةر ميين ال يدما

الص ي

ام ين أن صنيدمكا الدتلي تصوصي م مكيا لت يتد مصيوي ف ي تايام الدتلي مكيات تام ين صيدايد المميصفاد منكييا إذ أن

فاكا إل

انإل النفع العام نفعا اصات تمن أمثو بذه ال دما  :الصي تالصعوام تالمراد..ت فكذه ال دما

تأمثالكيا ام ين لودتل ي أن صفيرهللا مو ي المميصفاد منكييا رميمات تصمثييل بيذه الرمييتم اايرادا ميين اايرادا

تمع ذلك فانل إذا ان لدى الدتلي مين االايرادا
تا ييت أن بنياك معييهللا ال يدما

ميا ام نكيا مين صنيدام بيذه ال يدما

الضيرترا مثييل الصيي تالصعوييامخ إذا فرضي
5

الفنراد اعحتن من ال اة ما ا فاكم لإلنفاق مو صوك ال دما .
تاييرى منـــذر قحـــفت "أن إنشيياد ال ييدما

ممقتلا الدتل ا م ما خ إذا ان

ليدى الدتلي ميا ا في مين بيذه ا ايرادا
6

بذه ال دما .

لكا إارادا

العامي ي

مي مناميل ل مكيا ذليكت

الدتلي مواكييا رميتما فييان

ييالحرق تمم ييامل الما يياه تالممييا د تص يياانصكا بم ييا

من أم ك الدتلي تالنحيام العيام االتصصيادلت فياذا ليم ا ين

يان لكيا فيرهللا رميتم اميصعمال مادلي موي المميصفادان مين معيهللا

تمالصيال ام يين النييتل أن الرمييتم إايراد ميين إا يرادا

الدتل ي ت إال أن المييالا ا مي ي ما ال صيمييذ فييرهللا

الرمييتم مو ي ال ييدما ت تافضييل صنييدامكا دتن منام ييل إذا ييان ل ييدى الدتل ي ميين ا اي يرادا
المصار خ ما ام نكا من صندام بذه ال دما

1

3

أمت اتم ت مر ع مامقت . 041

2

4

قايير م صصي ي

لوفنراد تا قنااد مو يد متاد مع تا مينا معيهللا الم اايا

لوفنرادت تام انا الدفع من أمتال ال اة لوفنراد لص حا بذه الرمتم.
أشار ا مام الماتردل ف

الدتل ي ت

صامل ا ي ام الموحانا ال بذه الننح مالصفصال  :ف ص  582تما معدبا .

ممد المامح تفات سياسة وأدوات المالية الدولة االسالمية .النابرة :دار النكض العرما ت  5112ت ص ..500
ممد المامح تفات مر ع مامقت ص . 500
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المبحث الثاني
الموارد غير الدورية (استثنائية)
إارادا

ا ارادا

صو أ الدتل إل

قار الدترا ف ياال

امصثنائا مندما ال ص ف

امصثنيائا لام منتا ت تال صصمم ماالنصتام تالدترا .

المتارد الدترا ت فك

المطلب األول :الضرائب (التوظيـف)
تياس أن المصادر المالا الص

معضكا أت صنوصخ ف التت

صناتل الضرائإل يص

الذل اد

ان

صنتم مواكا الدتل ا م ما ف صدر ا م م تد نضإل

فال المكام الموناة مو

اصضا مدى ص ياصكا ل

الدتل المموم ت أصما من الضرترل

ص تن مصد ار أماماا لدتل إم ما يداث ت تامم

فرهللا ضرائإل إضافا ف المالا العام ا م ما مالصتتا

مو ا متال.

الفرع األول :مفهومها
أو اال :في اللغة:

ِ
الع َميلت
اد ف المع م التماح أن "الضرام مشصن من الفعل ضرإلت تب ما افيرهللا موي المويك ت َ

تال ييد ل لودتلي ي ت تص صوي ي

مي ييا ص

الني يتانان تا يي يتال"1ت ت ي يياد في ي لم ييان العي ييرإل" :الض ييرام تاي ييدة مي يين

الضرائإل الص صق ذ ف ال ا تنيتبات تمنل ضرام العمدت أل قوصلت تب ما اقدال العمد إلي مياده مين
2

ال راج المنرر موالت تص مع مو ضرائإل".
ثانيا :في االصطــــــال :
ا
أ  -في اصطال

علماء الفكر االقتصادي الوضعي :لند تضع صاإل المالا العام مدة صعارا

لوضرائإلت ياتل

أن صوم م ماع

االتصصادل تاال صمام

لوم صمعا

تانمكات تصصتافق مع الصحتر المراع لدتربا نصا

المعاصرةت ام ن أن نمصنصي منكا الصعرا

الصحتر

الصال  ":الضرام

ب الص ام نندل صفرضل الدتل مو ا ش اص الحماعاان تالمعنتاان تفنا لندراصكم الص وافا ت مصف

نكائا تمدتن منامل تصد الممابم ف ص حا ا مماد العام ".

إل -في اصطال فقهاء وعلماء الشريعة اإلسالمية :من المعوتم أن ل ما لم ارد مل نص ايدد معناه
فان لوعوماد فال أتتاالخ تلذا فوند ا صوفتا ف صعرافاصكم لوضرام تان ان
إل يد ما:

1

المع م التماحت مر ع مامقت ص. 261

2

امن منتترت مر ع مامقت ص . 5219
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صمدت ماعكا ممعن تايد

 .0مرفكا ا مام ال ال مأنكا :ما اتتفل ا مام مو ا قنااد مما اراه افاا مند وت ما
1

من المال.

المال

 .5مرفكا ا مام ال تان مأنكا :ما اأ ذه ا مام من ماامار الم د تالمثران (ا قنااد) من حمنا
2

العماد مما اراه مادا لويا .

تمن المعاصران ارى الطوابــي أن "الصتتا

فعنييدما نحوييق مو ي الصتتا ي

تمواييلت فييان ييل صتتا ي
مصينن ف الصتتا
فالصتتا



حراق مشرتم لوصحتم مالصدتا

تاقاث الميصا ان لذا

لفت ي "ضييرام " فانييل ال ا ييتن إال ص ييات ات نييل أمييم ميين أن ا ييتن ضييرام

ضييرام مش ييرتم تليياس ييل ض ييرام صتتافييات تمييع ذل ييك فييان مناصيير الض ييرام
3

إال ف معهللا ال تانإل المرصمح محماع الصتتا :

صت مل الضرترةخ فاذا ما اننض

لم ا ن لإلمام أت لرئاس الدتل االمصمرار فالت أما

الضرام فك فراض مالا صص رر ل مام مصف دترا متاد ت د فاكا المامس مو الصتتا
ما أ ن الصتتا



اصم ما صكاد ا مام شراح مشاترة ا م ت فالضرام

أم ال.

ذلك المد أن صصدر ف النتم

المرلمانا ممتافن ممثو الشعإلخ إذ أنكا صتل رقم بذه المتافن صمصند إل ال مر فاما ا ص الممتل

الذل ادفعكا .

ذلك فان الضرام تالصتتا



مضت ف

اوصناان ف أن الممتل ال ايصل مو نفع اص ف المناملت إذ بت
إلاكا الم صمعخ صوك ال مام الص صمنيل دم مام مثل :الدفام

الماام الص انصم

تا من تالنضادت فمندار الضرام أت الصتتا

ال اصتت

مو ما اعتد مو الممتل من النفع اصت

تانما مو مندرة المتل الص وافا ت ذلك فان الضرام تالصتتا

ذلك من الت ته.

اكدفان إل صيناق نفع مامت تقار

تمرفكيا يوســف إب ـراهيم يوســف فنييال " :بي مييا صفرضيل الدتل ي فيتق ال يياة تميائر الص ييالا

مال صاإل تالمن تذلك تفنا لترت

الم صمع ا مي م ت تصصماي بيذه الضيرائإل مأنكيا مقتصي ميالترت

" االتصحاميا

المالاي ت العاناي منكيا تالنندا ي الصي صنصحعكيا الدتلي ا مي ما ميين أميتال ا فيراد تم اير تمصييف

ن كائا دتن أن ا تن مناموكا نفع معان مشرتحت تص صص لص حا النفنا

2
3
4

الصي

م ي يين أ وكي ييات تام ي يين أن احو ي ييق مواكي ييا الضي ي يرائإل االمي ييصثنائا "4ت ت ي يياد في ي ي صعرافكي ييا ي ييذلك مأنك ي ييا

فرض ي ي

1

الميييددة

العام ت تف نفس التت

صمصند

أمت يامد ميمد ال ال ت شفاء الغليل ف ي بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليلت صيناق يمد ال مام ت م داد :محمع ا رشادت  0960مت ص
.561
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1

فرضاصكا إل ا ي ام تالنتامد ال وا لوشراع ا م ما ".

تبناك من مر الضرام مأنكيا "فراضي مالاي إل اماي صفرضيكا الدتلي ا مي ما موي المنصيدران مين

أف يراد الرما ي تموي ي المقممييا

ا نصا اي ي ممشييت ةر تمتافني ي ممثو ي ا م ي لصنف ييق ف ي المص ييالا العام ي لألمي ي
2

مراما فاكا المند ةر المالا لوم وفان".

تمما ممق ام ن تضع مفكتم لوضرام ف

الفنل ا م م

مأنكا :مندار ميدد من المال صفرضل

الدتل ف أمتال الممتلان لضرترة حارئ خ ممصندة ف ذلك إل تتامد الشراع العام ت دتن أن انامل ذلك
نفع معان لوممتلت صمص دمل الدتل ف ص حا النفنا

مالترت

الص فرض

الص امصت مصكا.

من أ وكات تلام

العام لومتاحنانت تصمصا بذه الضرائإل مأنكا مقتص

صشراعا دائما أصا مل ب امصثنائا صنصك مانصكاد الترت

تتد اصفق العداد من الفنكاد المعاصران مو أنل ا ت لتل ا مر أن افرهللا ضرائإل إضافا مو

ا متال ف يال ت تد تر

اصحوإل ذلكت "تاعصمر بذا المترد من المتارد المالا المكم خ الص

ام ن

لودتل امص دامكا ف صيناق ممدأ الصتا ن ف الم صمعت اص تأن ماع الفنكاد تد رمحتا مان مشرتما

يق الدتل ف الصتتا خ تمان ت تد يا
3

اشصرح معضكم أن ا تن ا مام مدال" .

مام ال ص ف المتارد المالا العادا لودتل لوتفاد مكات ما

الفرع ال ثاني :مشروعية الضرائب:
اننمم الفنكاد الممومان ياال ي م فرهللا الضرام إل فرانان:
أوال :فريق منع فر الضريبة مطلقاا :ارى بذا الفراق أن اليق التياد ف المال بت ال اةت تايص تا لكذا
4
الرأل مأياداسخ أبمكا:
أ .ما رتاه أمت برارة رض

هللا منل أن أمراماًّا أص النم

ت فنال :دلن مو ممل إذا مموصل

شيئد ،وق،أ الصم املوتلبا ،وقؤةي الزكد املسعورا ،وقصل
د و ال ن ت فنال" :قعبً ه وال قشعك بإ ا
شيئ د وال نن،و م إ ،فوما تل تال رمتل هللا
رمضد " ،اد  :واليي نس ي بيًه ،ال نانً لىمخ هيا ا

1
2
3

4

:

قا ل مناا ت المالا العام تالنتام المال االم م ت ص . 611
يمان راصإل اتم

راانت م

المتا ن تم

ل ف الفنل ا م م ت مر ع مامقت ص . 61
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" م س عه ن ن ظع إال رجا م نها اجل ا إىي ظع إال هيا" .تف رتاا تال
ةخا اجل ا" .

إل .رتى الصرمذل من أم برارةت أن النم

 " :إ صً ا لعايب؛

تال " :إذا نةنت اكد مدليت؛ إ ً،اضيت مد لىييت" ،

"وم اضمخ مد لىيإ م مدلإ ،مل نو لىيإ ح إيإ وال نُسدل بمخعاع شيء آخع لىمخ سبيا اللجلم" .

ج .ما رتاه امن ما

"لي

من الشعم من فاحم من

تاست أنكا ممعصل ت صعن رمتل هللا

م املد ح سلى الزكد "ت تتالتا :إن ما اد ف معهللا النصتص من إثما

انتل:

ينتق ف المال

قار ال اةخ محوتم مو ممال االمصيماإل ال مو ممال الت تإل تااللص امت أت تالتا :مأنكا ينتق
ل يق ان تموكا.

ال اة نم

تا م تمل ال اةت فوما فُرض
د .تمن منم من مامرت أنل ممع رمتل هللا

انتل" :ال نًخا اجل ا صدح

مو " .
1

ثانيا :وفريق قال بالجواز :ل ن لاس مو ا ح ق تبت الرأل ا ر ات تالممصند الشرم لكذا الفراق:
أ .من القرآن الكريم:

تتليل صعيال  ﴿ :لذيسم لذربممونممهملذم ممجذم ُكمطبذلم ملشذقمم ملغذزبمملَذأم لذربمنذأممونذأمبهللمم لٌذممم وألخذزم
م ملَلئَهمم لَت بمم لنبذنيممموىتم ملذ لمعذىلمحبذهمذميم لقذزىبمم لٌتذ ىممم ملسذ كنيمم بذأم لسذبيلمم لسذ ئحنيممِفم
2
لزط بممموط مم لصَلةممموىتم لا ة.﴾..
تت ييل االمييصدالل ماآلاي ي ال رام ي خ ت ييال أبييل العوييم إن ال يينص مو ي
تاييدةخ تياحع ميأن واكميا ا صوي

ييل ميين ا نفيياق تال يياة ف ي آاي ي

مين اآل ير تأنكميا فراضيصان م صوفصيانت تيال ا ميام النرحمي  :تتلييل

ة﴾مفيذ ر ال ياة ميع الص ي ة تذليك دلايل موي أن الميراد منتليل صعييال

صعيال ﴿ :مموطذ مم لصذذَلةممموىتم لذا
﴿مموىتم مل لمعىلمحبمه﴾ لاس ال اة مفرتض ت
مالممومان يا

:م

ن ذلك ما تن ص ار ارت تاصفق العوماد مو أنل إذا ن ل

معد أداد ال اة فانل ا إل صر المال إلاكا".

بذا تتد مان العوماد تالمفمرتنت أن ما أتردصل اآلا من إتام الص ة تامحاد ال اةت اق د أن إاصاد

المال يق مفرتهللاخ تأنل لاس ممصيما فنحت ما أنل م اار لو اة تلياس منميت ا مكيا تبيذا ميا موايل

أقوإل المفمرانت تالضرائإل إذا ما ان

ضرترا لصيناق مصوي ا م تلصنفق ف اليا ا

العام

لألم ي ي ت فمي يين المم ي يين أن صي ييد ل ضي ييمن معن ي ي اآلاي ي ي الص ي ي صيي ييس مو ي ي إاصي يياد المي ييال لمي ييد يا ي ييا
الميصا ان تصتفار النفن ال م لصيناق مصالا ا م الضرترا .

1

يمان راصإل اتم

2

مترة المنرةت اآلا رتم (.)011

راانت م

المتا ن تم
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ب .من السنة النبوية الشريفة:

تال " :إ م املد ح ،د سلى الزكد "ت ترتى ا مام أمت مماد

 .0رتى ا مام الصرمذل من النم

ممنده من امن ممر متتتفا "م مدليت ح سلى الزكد " .

 .5رتى ا مام أمت داتد ممنده من أم معاد ال درل تال :مانما نين مع رمتل هللا
اد ر ل مو نات للت ف عل اصرفكا امانا تشماالت فنال رمتل هللا

ف مفرت إذ

" :م كد ل ًه إضا

ظاع إىيعً بإ لىمخ م ال ظاع لإ ،وم كد ل ًه إضا ااة إىيعً بإ لىمخ م ال ااة لإ"ت يص تننا أنل

ال يق يد منا ف الفضل.

 .6ما ترد ف الما ةر النمتا أن رمتل هللا

ت مند يصار ال فار لومدان ف ق تة ال ندقت أراد أن

اعح تماو قحفان ثوس ثمار المدان ت تار عتا من يصاربم المدان مع ال فار اصناد لشربم تدفع

ضرربمخ من الممومانت تلما موم ا نصار مذلك العمل تأنل م رد رأل لورمتل

ت أراد مل

صيناق مصوي الممومان مدفع الضرر منكمت تل ن ا نصار رفضتا ذلك تتالتا :ما لكم مندنا إال

الما ت تامصدل من بذه اليادث أن الرمتل
الممومانت تب

الصتتا
فيدل

ت مندما ايصاج إل ا متال ل

مصوي ضرترا لم ا ن لدال من المال ما ادفعل ف
1

مو ثمار أبل الدان .

بيذه ا يادايس تقاربيا ثاييرخ موي أ نيل ا يت لإلميام صتتا ي

دتن اربياق لورما ي أت صضيااق مواكيياخ صينانيا لومصييالا لومرميو

شر العدت من

ذلك إال أن او أ إل

أميتال النيادران مالنيدر المنامييإل



تمييدا لويذرائع ت ذلييك ن الدتل ي

ا م ما إذا لم ص د المال ال اف لمد نفناصكا تالص وص من ضعفكا االتصصادل تقارهت اصرصإل مو

ذلييك أن ا ييتن ا ميين فاكييا مضييحرما تاشيياع فاكييا النوييق تالفتض ي فيياذا اص ك ي
أمتال النادران ت أر

أن بذا المموك اموتما صيايا تم

1

ت المدخل الى المالية االسالمية .ممان :د ار النفائست 0852ه 5112 -مت ص ص .000- 001

المصيالا المرميو  :بي الصي ال ات يد دلايل لكيات ميل بي ميأ تذة مين مميتم يتن الشيراع



ا نا يا لدرد بيذه المفاميد تذليك ممشيات ةر

2

أبل ال أرل تاال صكاد فانما ال ص تن م الف لمنصتد الشرم.

تلاد الد الشاا

الدتل ي إل ي صتتا ي

ياد

ل ويإل المصيالا تدرد المفاميدت أل المصيالا الص ي

أحونكيا الشييارم فويم اعصمربييا تليم او كييات تالي يم ف ي بيذه المصييالا را يع إل ي النتاميد الشييرما العامي ت را ييع في ذلييك :بايثم ب ي لت معجـم مصــطل
االصــول .مرا عي ي تصيناييق ميم ييد الصييتن

ت ما ييرت  :دار ال ا ييلت 0858/5116ت ص 599ت ممييد ال ي يرام اييدانت ال ــوجيز فــي أص ــول الفق ــه .ح

11ت م داد :مقمم ترحم ت .561


مد الذرائع :الذرائع ب التمائلت تالذراع ب التماو تالحراق الي الشي دت ميتاد أ يان بيذا الشي د مفميدة أت مصيوي ت تيتال ات فعي ت ل ين قويإل
ا حي ق اميم اليذرائع موي التميائل المفضييا إلي المفاميدت فياذا تايل بيذا ميين مياإل "ميد اليذرائع" فمعني ذليك أنييل مين مياإل منيع التميائل المقداي ال ي
المفامدت را ع ف ذلك :ممد ال رام ادانت الت ا ف أصتل الفنلت مر ع مامقت ص .582

2
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الفرع الثالث :موقف علماء المسلمين من فر

الضرائب:

ثم من أم برارة رض هللا منلت تال " :لل لىأ ه ن اكد ا م يدء ال قوسي الس،عاء خعع ،أ م

م اكدهتأ مد ن ،لهتأ ،إمذا جدع الس،عاء إبظىأ ا م يدء ،أ "1ت تلند أفص موماد الممومان ف مصتر م صوف ت
مت تإل إمداد ما

يا

مع ت تد الع

المال مالمال ال م من حراق الضرائإلت الص افرضكا ا مام العدل لدرد حر أتمد
ف ما

2

المالت تشا المتارد ال م لصوما النفنا ت تمن مان بقالد العوماد:

أ .اإلمام الغزالي :ياس انتل " :نمد إذا خىت ا نًي م ا ملا ومل نو م مد املصدحل مد نسي عاجدي
الع وع ،ولل قسع الع وع واشت ىلا بدلو

خليف ةخل الوسدر بمة اإلسم نو خيف م ثلرا الست ا

م نها الععاما م بمة اإلسم  ،إيالا لإلمد ن نلظف لىمخ ا م يدء مً،ار كسدنا اجل ًت. "...

إل .انتل الشاطبي " :إند إذا اعرند إمدمد مسدلد مست،عا إال قوث اجل ً ل ً الث لر ومحدنا املىيت املت ق ا اسدر ،
وخم بيت املد وارقسعت حدجدي اجل ً إال مد ال نوسياأ  ،إىإلمد إذا كد لًال ن نلظف لىمخ ا م يدء
مد ن عاه كدإيد ،أ م افد إال ن نظاع مد بيت املد  "..ت ثم اذ ر ا مام الشاحم ممإل مدم ت تد بذا

الفرهللا من تمول فانتل " :وإمند مل ن ،ا مثا هيا ل ا ول الق دع مد بيت املد م امدهنأ مف امدن د ،
إم ال،ضيا إيإ نحعى ووجإ املصىحا ه د ظدهع ،إمنإ لل مل نسعا ذليت ال ظد لبسىت شلكا اإلمد  ،وصدري
ةندرند لعرا الستيمء الوسدر" .

ج .تانتل ا مام الجويني ..." :إم اقس مق بي اجملالة م ذليت إ،عاء حمتدجل مل قف الزكلاي حبدجدهتأ ،
إح لىمخ اإلمد ن جيعا االلت دء هبأ م نهأ نمع م بدلإ."..

تممن أشارتا م تا فرهللا الضيرائإل موي الرماي مين المميومانت منيد اليا ي تتصيتر إايرادا

ماي

الميال ميين التفياد مالمصييالا العام ي ت أئمي أم ي م ميينكم :الشــافعيت يايس انييتل" :ونمذذد ال لا ذ إيتع ذ إعرذذاد
لىمخ امل ىم اذا حًثت"ت تبذا ميا ذبيإل إلايل ا ميام المـاوردي منتليل..." :إ مذد إذا نلذلا بيذت املذد كذد ا مذع
بب ذذدء س ذذلرهأ وإصذذمو ش ذعهبأ ولم ذذدر م ذذدجًهأ ومعال ذذد ب ذذي ال ذذبيا إ ذذياأ متلجا ذذد إال كدإذذا ذوي املو ذذا م ذ أ وال
نتع نحًهأ م ا مع بإ"ت تذ ر ابن عابـدين عـن أبـي جعفـر البلخـي تتليل" :ومذد نضذعبإ ال ذىسد لىذمخ العليذا
مصذىحا ،ذذأ نصذ ةن ذذد واجبذد وح،ذذد م ذتح،د كذذدخلعاع"ت تممثيل بييذا أفصي ا مييام ابــن تيميــة معمي ار منييل مييال و

الميوحانا الص ي صصير ف ي مصييالا المميومانت ت ييذلك ذ يير ا ميام النــووي تتلييل" :إذذم مل نوذ مذذق اإلمذذد
شذذيء لىمعقزا ذذا واحتذذدع امل ذذىمل إال م ذ نوس ذذياأ شذذع الوس ذذدر إتا ذ

إل ذذدنتاأ لىذذمخ نم ي ذذدء امل ذذىم "ت تفي ي ذل ييك

انيتل ا ميام ابــن حـزم" :وإذعم لىذذمخ ا م يذدء مذ نهذا كذذا بىذً ن ن،لمذلا بس،ذعا اأ ،وجيذذلهأ ال ذىسد لىذمخ ذلذذيت
1
2

بشام ينضل ممد المات ت " الفنر تصت اع الد ل من منتتر االتصصاد االم م ت درام صحمانا مو ممو
يمان راصإل اتم

راانت م

المتا ن تم

ل ف الفنل ا م م ت مر ع مامقت ص .69- 61
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الميران" ت مر ع مامقت ص . 51

إ مل ق،ذأ الزكذلاي هبذأ ،وال م سذد ع نم ذلا امل ذىم هبذأ"..ت ف ي م امين ي ي م اتكير منيل أن ييق الفنيراد تا ييإل
ف أمتال ا قنااد فان لم اقدتبا م صاران ا ميربم الميوحان موي ذليكت تالضيرائإل الصي افرضيكا الميوحان
مو ذتل الامار من الممومان ال ص رج من بذا المعن ما دام

1

تضرت ةر لفرضكا.

بناك يا

تان الممصعرهللا تتال العوماد المالف الذ رت ا د أنكم انتلتن م تا فرهللا الضرائإلخ مل مت تمكا

ف

الحارئ مناد مو

الياال

الشرما ت "تمع ذلك بناك معهللا العوماد المعاصران

النتامد تاالمصما ار

أن الي تما

الذان اعارضتن الضرائإلت تي صكم ا ماما ب

فامدة تا إل أال امما لكا مفرهللا

الضرائإلخ إل أن صعمل مو الصنوال من بذا الفمادت مو أن بذا المتت
اليداست ما لم امصحع بقالد العوماد أن امانتا مصترة مننع

مصادر قار ضراما لصمتال إنفاتكات يص تلت ن ل

ا

ال ام ن الدفام منل ف العالم

مصنتم الدتل مصعمئ المتاردت من

ل

تتائفكا إل اليد ا دن فان صر ا بم مو صنوال

الفماد يمنت ل ن االمصراصا ا المنامم لصنوال الفماد لام

ف قااإل الضرائإلت مل ف إد ال الممادل

تالصياف اليرة تالم وس الناام المنص إل تالصفصاش تالمراتم ت مع اا اد با ل تانتن تمقمم لمعاتم
2

الم رمان".

فالرأل ا ر ا بت الرأل الذل دما إلال مدد من الفنكاد المشكتران الذان امثوتن ممواا ماع

المذابإل الفنكا خ دافعتا فال من ياس الممدأ من يق الدتل ا م ما ف صعمئ معهللا المتارد من
الضرائإل لصم انكا من أداد تتائفكا م فادةت فالقرضاوي تبت فنال معاصر ذبإل إل أن ممقتلاا

تد ص ااد

ل

الدتل

ثا ار مع ال من "فمن أان صنفق مو بذه المرافق تاتام بذه المصالا إذا لم امما لكا مفرهللا

الضرائإل؟"3ت لذلك تد ا تن من المم ن النتل مأن يق الدتل ا م ما ف

صعمئ معهللا المتاردت من

ل الضرائإل تد ال ام ن االم صراهللا موالت شراح أن صعمأ محران مادل تف يدتد االيصمال.
تياس ارى النرضاتل "أ ن ا ياداس التاردة ف ذم الم س أ ثربا لم صثم

آ ر ل وم الم س لعول بت التابرخ تالمراد مكا  :الضرائإل ال ائرة الص

ان

صيصكات تبناك ميمل

صمتد العالم اتم تكتر

ا م م تصُق ذ م ار يقت تصُنفق م ار يقت تلم ص ن صُنفق مو مصالا الشعتإلت مل ف مصالا الموتك
تالرقماد تشكتاصكم تأصمامكمت تلم ص ن صُق ذ من الناس يمإل تدراصكم مو الدفعت فكذا النتم من الضرائإل
بت أتل أن ُاحوق موال امم الم س الذل اد فال ذلك التماد الشدادت أما الضرائإل الص صُفرهللا من ِتَمل
اليا م العادلت تمالشرتح الص ا إل أن صصتافر مكا تمو أماس المصوي تالعدال ت لص ح نفنا الما انا

تصمد يا ا
1
2
3

يمان راصإل اتم

الم د من ا نصاج تال دما ت تصنام مصالا ا م العام خ العم را تاالتصصادا تالثنافا
راانت م

المتا ن تم

ل ف الفنل ا م م ت مر ع مامقت ص 61تما معدبا .

ميمد ممر شامرات ممصنل موم االتصصاد من منتتر ام م ت مر ع مامقت ص .816
اتم

النرضاتلت فنل ال اةت ج 15ت مر ع مامقت ص .0118
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تالصعواما تالصيا تقارباخ فان مثل بذه الضرائإل لمثل بذه ال ااا

تما شامككات ال اشك ذت مصر ف

ا م م أنكا ائ ةت مل تد ص تن تا م ت تلوي تم ا م ما اليق ف فرضكا تأ ذبا من الرما يمإل
1

المصوي تمندر اليا .

تمالصال ف ان فرهللا الضرام ت اادصكا بت آ ر مكم ف

أمكم ثارة أبمكا:
يا ا

عم النتام المال

راج النحام العام االتصصادلت تامصنفاذ ال اة

ممصيناكات تماع ما ام ن ماعل من الموع تال دما

ماا تانفاتا مع مدم فااصكا لمد

العام لمشصراكا أت الممصفادان منكا لناد معر

منامإلت تصمتال ما ام ن من المشاراع العام ت تم اص الصنمتا منكات مممابما
تائم مو ممادئ المشار

لو ان العام .

ا م م

صأص تمول

أت المضارم الشرما ت تاالتصراهللا العام اال صاارل أت ا

من النحام ال اص
مارلت تالصمرما

2

تمذلك اصضا لن ا أن المالا ا م ما مالا منضمح ت ال ص ا االلص اد إل الضرائإل إال لوضرت ةر

تمندربات تلما ان
أن صتت

تتائ

اليضارا المعاصرةخ فند أ ا موماد ا م لودتل

الضرترة تائم ف تل الترت

أت صفرهللا ضرائإل مو المامترانت تتد تضعتا لذلك شرتحا يص ص تن بذه الضرائإل

مادل تمم ن الصيصالت تال صيتل دتن الصحتر العمران تالصتمع الصنمتل لوم صمع ا م م المعاصر.

المطلب الثاني :القرو
إذا ان

العامة

النصتص الشرما ت تصيوا صكا الفنكا امومصنا إل

النتل م تا الصتتا ت فان النتل

إل صايمل مالمثلخ إن ان مثواا تمالنام إن ان تامات أما الصتتا

فكت امصم ك صل المال من قار

م تا النرتهللا العام صي مل تتامد النااس ال و ت ن النرتهللا مآلكا إل المناضاة تب إر ام النرهللا

مناضاةت تمكذا نصمان أن تا النرهللا من ماإل أتل .

3

الفرع األول :تعريف القر

العام:

أوال :لغــــة:
اد ف لمان العرإل" :النيرهللا في الو ي ايدل موي النحيع تمين أميماد النياحع المنيراهللا تايدل موي

الم ييا اة ما يم ييان تا م ييادة موي ي الم ي يتادت تم ييم الن ييرهللا ترض ييا ل ييتن المني ييرهللا اتصح ييع ي ي د م يين مالي ييل

لومنصيرهللات تالنيرهللا ميا اص ييا ى ميل النياس ماينكم تاصناضييتنكمت ت معيل تيرتهللات تبيت مييا أميوفل مين ايمييان

1
2
3

اتم النرضاتلت فنل ال اةت ج 15ت مر ع مامقت ص ص .0191- 0192
منذر تي ت "دور السياسات المالية وضوابطها في إطار االقتصاد اإلسالمي" ت دار الف رت دمشقت متراات 0999ت ص ص
ممر ممد الع ا العان ت مر ع مامقت ص .420
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1

نضاه".
تمن امادةت تتال ال تبرل :النرهللا ما اعحال من المال ُلا َ
ثانيا :اصطالحا

تبت مشكتر معرت " ت تايرى عمر عبـد العزيـز العـاني أنيل

المو
" احوق الفنكاد مو النَ ْرهللا لفت َّ
ال ات يد " صعراي لونيرهللا العيام في الميدتنا

2

الفنكاي ت تانميا يان الصعراي

منصصي ارت موي النيرهللا ال ياص

مان ا فراد تال فرق تبراا مان النرضانت من ياس الينتق تااللص اما "3ت تاحوق العام مو النرهللا الذل
صعنيده الش صياا

ش صاا
تالحر

المعنتاي

الدتلي أت إييدى مقمميياصكا مين نييت اليت ا ار

معنتا مثوكا أت مادا

أفراد الناس.

أت الكائيا

أت المصيار ت مييع

ف النرهللا العام مندت الحر ا تل فال ب الي تم ا م ما تب ال انإل الممصدان أت المنصرهللات
الثان

ال رمتا تايدى المقمما

بت ال مكتر أت المصار

المنرهللات تممت إل بذا العند اصعكد الحر

النرهللا مند يوتل ا

المالا تب

الحر

الدائن أت

الثان مصندام مموغ النرهللا لودتل مانما صصعكد الدتل مرد مموغ

ل.

تف بذا المفكتم ام ننا أن نعرفل مأنل :مند صمرمل الدتل أت إيدى بائاصكا العام مع ال مكتر أت

مع دتل أ رىت صصعكد ممت مل مو مداد النرهللا مند يوتل متمد المداد من الموح الم صص ت تالفنكاد

احونتن مو النرهللا مأنل مند من منتد ا رفاق تب الص اراد مكا ميهللا ا يمان من قار نفع منامل.
تمو ذلك دل

نصتص الفنكادت تمنكا:

4

أ .تال ا مام الغزالي" :ول د ن وع جلاا االست،عام ووجلم االاتصدر لىيإ إذا ةلت املصىحا إليإ".

إل .تال ا مام الجويني..." :ل ت نم ق اإلمد م االاهام لىمخ بيت املد إ رنى ذليت ،...مامد اقس،ت
وااعا وهامت هدمجا."..

ع .تال ا مام الشاطبي" :واالست ،عام م ا امدي إمند نول حيث نعجمخ لبيت املد ةخا ن تظع نو نعهمخ".
د .تال ا مام الماوردي" :جدا لليل ا مع إذا خدف الس دة ن ن،هم لىمخ بيت املد مد نصعإإ م الًنل
ةو االرقسد ."..

1
2
3

5

امن منتترت مر ع مامقت ص .6249
ن ال يمادت مع م المصحويا

المالا تاالتصصادا ف ل

الفنكادت مر ع مامقت ص . 611

ممر ممد الع ا العان ت مر ع مامقت .420

 4نفس المر عت ص ص .428- 426
5

الماتردلت مر ع مامقت ص.519
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تارى معهللا الميدثان أنل إ ذا لم ص د الي تم من المال ما اف ميا صكات فوكا أن صحوإل من أبال

الم د النرتهللا اليمن مدتن فتائدت تاذا لم ا

ميا صكات فوكا أن صأمر المنتك ماتراضكا مدتن فتائد

دا

من تدائع ا فراد لداكات تذلك ينكا ف حوإل ال دم العم را اال مارا من أبال الم دت تتضع الاد

مو مات
الص

ا بال تمااراصكم مند اليا

ف الحتارئ.

1

ما أن االتصراهللا العام مدتن فتائد ام ن الو تد الال أياانات ت اص االتصراهللا اال مارل تمن صا ل

صشار إلاكا المن المحكرةت االتصراهللا ا

االلص اما

المالا (ال اة) ت تبت معرت

مارل من ا قنااد تيموكم مو

ف معهللا ا نتم المعاصرةت مو أن أبم صت ةر ل تصراهللا العام

ب من النحام المال تالمصرف (مدا المصر المر ل )2ت فاذا لم ص
فام ن لتل ا مر أن اوص

الدفع المممق لمعهللا

متارد الدتل االم ما نفناصكات

إل االتصراهللا تماو لص حا االنفاق العامخ تالينتق المالا المصعون مماادة

الدتل ت فاذ ر الماتردل " :ننإ إ اجتمق لىمخ بيت املد ح،د  ،ورد ل كا واحً م امد ،جدا لليل ا مع -
إذا خدف الس دة  -ن ن،هم لىمخ بيت املد مد نصعإإ".

3

تاصفق الفنكاد مو صيرام أن صصضمن صا

العند مو شرح فال منفع لومنيرهللات لصيراا الييداس

الذل انص مو أن " :ل ترهللا ر نفعا فكت رما"ت تتتليل صعيال
ني}.
ِّن َأم ِّلز َبم ْنم مكنْ م ُْتم من ْؤ ِّننِّ َم

َ { :ايممَهيه َ م َّ ِّذل َيأممَ َننمم م مه َّ مقم م َّ َهم َم َذ مرم م َنذ مبَقِّذ َ م

4

ن

الفرع الثاني :األدلة على شرعية القر

العام:

أوال :في القرآن الكريم:
ف تتل هللا م ت

ل﴿ :م نأمذ م ذليميقزضمهللامطزض محس ن مليض عفهمهلمموضع ل مكثْيةممهللاميقذب مميبصذطم

5

م لٌهم زجعمن﴾.

فيالنرآن ال يرام بنيات ذ ير النصييال ثيم أمنميل مياليهللا موي النييرهللات ذليك ن صيد العيدتان تاليدفام ميين

الينتق امصو م مذال مارات تمصرتفا مابضا من ا متالت تاليس مو ا نفاق – في بيذه اآلاي – ايراد ميل
ا نفاق ف المصالا العام تبت شامل لوصمرما

1

2

3

تثر ممد الفصا ا م

ت " المتا ن ف

الف ر المال

تالنرتهللا الص اندمكا ا فراد لوي تما .

ا م م " .من صاإل :اإلدارة ال مـالية في اإل سـالم .ال د الثالست ممان :الم مع المو

لميتس اليضارة ا م ما ت  0991ت مر ع مامقت ص . 0020
منيذر تيي ت االايرادا

العام ي في االمي م تصحماناصكيا المعاص يرةت مر يع ميامقت ص 21ت تتيد صييم صنياتل اتصيراهللا الدتلي ميين المنيك المر ي ل (االصييدار

النندل) ف المحوإل الصال تمصفصال أ ثر ف الفصل ال امس
الماتردلت مر ع مامقت ص.519

4

مترة المنرة اآلا رتم (.)514

5

مترة المنرة اآلا رتم (.)244
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ثانيا :في السنة النبوية الشريفة:
اد

أياداس صنص مو أن الرمتل موال الص ة تالم م تد امصو
1

المالت تمن ذلك:

أ .من أم رافع تال" :امصو
هللا

رمتل هللا

أن أتض الر ل م رهت فنو

من ا فراد لصمتال يا

ما

م ار ف ادصل إمل من الصدت ت تال رافع :فأمرن رمتل

ال أ د ف ا مل إال م

اا ار رماماات فنال " :نلسإ إنده إم

خيدر ال دس نح اأ اضدء"ت تالع م امن ي ر موق مو بذا اليداس منتلل " :امصدل مل مو أن
لإلمام أن انصرهللا مو ما

المال ليا

معهللا الميصا ان."...

إل .تصرتل لنا المارة النمتا المحكرة مدة يتادس امصنرهللا فاكا الرمتل

لومصالا العام مدا

االتصراهللا الش ص ت فند اتصرهللا ادرما من صفتان من أما مند ال رتج ال ق تة ينان..ت يص
2

تدرمل مربتن ف مال اتصرضل...

أنل صتف

تمين بنيا نعوييم صيي إتيراهللا تل ي ا مير مين الرما ي شيرمات تأاضيا صييي ال ايادة قاير المشييرتح

لونرهللا مند النضادت تالنرهللا بنا لاس ترضيا ش صياا تقنميات بيت تيرهللا ميام مداللي أن الرميتل
أتف النرهللا من مال الصدت ت تالصدت ال صيل لل موال
امصو

ج .أن النم

تال آللل– رض هللا منكم.

اة مامان تاموان من ممل العماس من ممد المحوإل مو ما

المالت فف

رتاا الدار تحن " :إند ك د احتا د إتعاى د م العبدس صًاا مدلإ س ت " ،تف رتاا  " :إ العبدس اً
3

نسىس د اكد مدلإ العد والعد امل،با" .

د .امص

النم

من ممدهللا من أم رماعل الم تم

ينانت فوما ر ع رمتل هللا

مضع مشر ألفات لص كا مقتن ق تة

من ينان تدم موال مالت فدما امن أم رماع فنال لل":خي مد

نسىست بدرك ه م مدليت وولًك ،إمند جزاء ال ىف افمً واللإدء" .
تا ياداس ف

فضل إمحاد الدانت تالصامار مو

المعمران تتضاد يا ا

مشكت ةر تب صد ل ف ممتم ما نين فال من االمصدالل.

1

2
3

اميرابام مصييتل يميين الم رمي ت ا ثييار االتصصييادا لوصمتايل مييالع

ميين من تيتر الفنييل االم ي م تاالتصصياد التضييع ت مر ييع مييامقت ص ص - 859

..861
منذر تي ت االارادا

الميصا ان ثا ةر

العام لودتل ف صدر ا م م تص حماناصكا المعاصرةت مر ع مامقت ص ص .59 - 54

ممر ممد الع ا العان ت مر ع مامقت ص ص .422- 428
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الفرع الثالث :الضوابط الشرعية للقر
تام ننا من

العام:

ل النصتص الشرما اآلنف تأتتال العوماد المامن ت أن نمصنصي شرتحا تضتامح

مام صو م الدتل مالصناد مكا ف إ راد مااما النرهللا العامت تمن أبم بذه الضتامح:
أوال :أن ا تن النرهللا ف يال الضرترة أت المصوي العام الموي خ مع وت
ال م لمد اليا

1

ان الدتل من ا متال

تدرد المفمدةت تف بذا انتل الشاحم " :واالست،عام إمند نول م ا امدي" ،أما
2

الماتردل فانتل" :جدا لليل ا مع إذا خدف الضعر والس دة ن ن،هم لىمخ بيت املد ".

ثانيا " :ايدد الفنكاد االلص اد إل النرتهللا العام مضامح صرصاإل مصادر ا ارادا ت ف صوص
النرتهللا تف

الدتل إل

انصكا من المتارد ما ا ف لدرد ا حار تدفع ا ما ت ف صنتم ما راد االتصراهللا

إال معد امصنفاد ماع المتارد المصاي لما المال"3ت تف بذا الناد انتل ا مام ال تان " :إم كد

م بيت املد مد استمًي كسدنتاد م ذليت املد  ،وإ مل نو م بيت املد مد نزلت لىمخ نملا كدإا
امل ىم  ،إمذا حًث مد هتي مد حًث لىحلاةث امل ت،بىا".

ثالثا :الند ةر مو المداد مأن ا تن ل ان الدتل د ل انصترت لئ صص ار م الداتن فصع
مما اقدل إل

الم احرة ما متال تممصنمل ا

اال4ت تأشار إل

الدتل من مدادبا

بذا الناد الفنكاد ال ال

تال تان ت ت ذا الشاحم ف تتلل " :واالست،عام م ا امدي إمند نول حيث نعجمخ لبيت املد ةخا
ن تظع نو نعهمخ ،ونمد إذا مل ن تظع شيء ورعست وجله الًخا حبيث ال ن ي كب شيء إم بً م جعند
حوأ التلظيف".
من ل ما بت مال

رابعا :صرشاد ا نفاق العامت تذلك ماالمص ناد مما بت ضرترل أت يا

صيمان ت تمعد بذه الماام ف ا نفاقت فان لم ص ن فاكا مد لوث رة صو أ الدتل إل ا مص
ا فرادت تذلك ن النرهللا ضرت ةر تاب ةر أت مصوي موي

أت

من

ما تدمنات تالضرت ةر صندر مندربات تا مام

الماتردل امان ل نا مو ت ل الصمثال ال اليصر– ما ام ن لودتل االمص ناد منل فانتل" :وإ كد ممد
ال نعأ رعره كلللر عن اعن

جيً ال دس عن،د م ه بعيًا ،نو ان،سدع شعم جيً ال دس شعبد م ه ،إمذا
5

س،ط وجلبإ ل بيت املد بدلعً س،ط وجلبإ ل الودإا للجلة البً " .
 1نفس المر عت ص  422تما معدبا.
2

الماتردلت ا ي ام الموحانا ت مر ع مامقت ص .519

3

يمان راصإل اتم



ماصم مناتش بذه الننح مالصفصال ف الفصل ال امس.

5

الماتردلت مر ع مامقت ص .519

راانت م

 4نفس المر عت ..595- 590

المتا ن تم

ل ف الفنل ا م م ت مر ع مامقت ص .590
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خامسا :أن ال اقدل االمصنراهللا إل ضرر أ مر مالممومانت تا تن الضرر مادة من النرتهللا العام

م يا ماد الدتل الدائن صص ذ منل ذراع لوصد ل ف شقتن

ال ار ا ت ياس اعد النرهللا ال ار

المود المنصرهللات تتماو لويد من يراصل.

تف تتصنا المعاصر فان النرتهللا لم صعد م رد تماو تمن تمائل ص حا م

التاتع مترد مال ام ن لودتل ت لت أيمن
مالصنما .

المتا ن ت مل ب ف

امص دامل االمصمياد موايل تامي المشياراع ا نصا اي ت تالنكيتهللا

المطلب الثالث :اإلصـدار النقدي
تد صو يأ الدتلي إل إصدار ما

ا لمالا ت تمصادر الصمتال ا
ا تراق النندا لص حا الع

دادة من الننيتد ف ييال مدم فياا الميتارد تم

رى من متا ك م

تالترت

المتا ن ت فصضحر الدتل إل

الحارئ ت من أ ما ت تارس.

تانتم المنك المر ل مصندام تمائل الدفع ال م لوي تم

فاندم النرتهللا المماش ةر لوي تم لمتا ك م

الما انا .

الصشراعا

إصدار ما من

صصم ن من صأدا نشاحاصكا المصعددة ت

المطلب الرابع :إيرادات أخرى
إضاف إل ا ارادا

ا تن إل

المامن الص ام ن أن ص تن ف متا ن الدتل ا م ما المعاصرةت ام ن أن

انإل بذه ا ارادا

إارادا

أ رىت تالص ام ن أن اندمكا ا فراد تالمقمما ت تالص ص داد ف

تل الدتل ا م ما نت ار ال دااد الص يم تالصعاضد مان الشعإل تالدتل خ تالص ام ن أن صمابم مدتر مار
ف صيناق العدالي اال صماما ت تصصمثل ف ا ارادا

الصالا  :صر من ال تارس للت الصدتا

الكدااا تالكما ت التصا ت ال فا ار ت التت ت الضتائعت النذترت .....
أوال :الوقف :انصد مالتت
ال متتت
تالتت

" إ راج الش د من صصر صايمل تص صاص منافعل لومتتت

بت مال ادار لمصوي ال ك المنصفع متاد ان
بت من تمال الصصرفا

موالت تام ن صنمامل إل :

ك

الصحتما ت

مواكمت فالمال
1

ارا أت موما أت ا صماما " ت

الص صصم ما رادة المنفردة لوتات ت أل ال اشصرح تمتل المتتت

2

1

منييذر تي ي ت " الييدتر االتصصييادل لوتت ي

2

محا ممد اليوام صنرت اقتصـاديات الوقف .النابرة :دار النكض العرما ت 0994ت ص .09- 04

ف ي الصصييتر ا م ي م " .ن ييدتة :الس ي ــاسة االقتصــادية ف ــي إط ــار النظ ــام الم ــالي اإلس ــالميت ييدة :المن ييك

ا مي م لوصنما ت 0990ت ص ص.851 - 809
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أ.

التت

ا بو  :اشمل ما ان المتتت

أتارإل التات

أت قاربم.

موال ش صا أت أش اصا حماعاانت متاد انتا من
موال ك من ال كا

إل .التت

ال ارل :تبت ما ان المتتت

ج .التت

المشصرك :تبت الذل ا عل فال التات

المما د تدتر العمادة تدتر الصعوام تقاربا..

الص صنكهللا مأداد دم مام

لنفمل تذراصل نصاما من راع العان المتتتف ت

تلومر نصاما آ ر ميددا أت محونا أت المات من راع العان..

ثانيا :تركة من ال وارث له :من ما ت صرك ماال ت لم ا ن لل تارس فان مالل اقتل إل
مداد داتنلت تصنفاذ تصاااه إذا ان ذمصل مش تل مش دت من بذا تال الرمتل
ال وارث لإ نل،ا ل إ ونرثإ واخلد وارث م ال وارث لإ نع،ا ل إ ونعثإ".

ان الدتلي معيد
" :ننذد وارث مذ

ثالثا :الصدقات التطوعية :ما ممق تأن مومنا مأن في الميال ييق آ ير قاير ال ياةت تمين ميان بيذا الييق
ن د الصدتا الصحتما متاد ان ف صت ةر نندا أت مانا تب صمثل إاراد لودتل .
رابعا :الهدايا والهبات :تب ما صصيصل م وال الدتل متاد من ا فراد أت الدتل ف ش ل أمتال ماناي تتيد
اد ف ا ياداس النمتا ما ايس مو الكدا ياس انتل موال الص ة تالم م" :هتدةوا حتدبلا".
محراق الصمرم متاد ان المموك مانا أم نندا

خامسا :الوصية " :ب صمواك مال مضا إل ما معد المت
تي مكا الندإل ل ار التارس"ت لنتلل  " :ال وصيا للارث واً ايًهد الشعع افويأ م حًوة الثىث".

سادسـا :الكفـارات :ال فيا ةر شيرما انصيد مكيا ا مميال الصي ص فير معيهللا اليذنتإل تصميصربا يصي ال ا يتن لكييا
أثر اق ذ مل ف الدناا تال ف اآل رةت تمن أمثو ذلك :فا ةر الينس ف الامانت...
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خالصة الفصل الثاني:
ال شك أن مصدر صمتال االنفاق العام ف االتصصاد االم م بت م متم مين الميتارد أت ميا احويق

مواك ييا ا ا ي يرادا

االارادا

العام ي ي ت تفي ي دتل ي ي معاص ي ي ةر صصمن ي ي الم يينكي ا م ي ي م ف ي ي

العام يمإل معاييار الص رار ال  :متارد مام دترا ثامص صشمل:

افي ي شي ييقتنكات ام ي يين صنمي ييام

 الزكاة :ب فراض مالا دانا ت تر ن من أر ان ا م م تادل مو فرضاصكا :النرآن ال رام تالمنتا

مامت تب

ص إل ف

المالخ نل مصمتلت تص إل مو

المموم المالغ العاتل المالك لونصاإلت

تاشمل تماد ال اة صنتفا ثارة من المال منكا :الثرتة الياتانا تال راما ت تا متال المعدة لوص ا رةت
تالنندانت تالمعادن الممص ر

من ا رهللا أت الميرت...تقارهت تضامح ل تماد أن ا تن مال ا

النصاإلت تيال موال اليتلت ل مال ميمملت تلند ان ال الإل ف صدر الدتل ا م ما أن الدتل
ب الص صصتل

ماا ال اة تانفاتكات تبذا ما انم

لودتل ا م ما المعاصرة أن صأ ذ ملت فصصتل

ماا ال اة تصنام لذلك إدارة اص ت تام ن ذ ر مو من الممر ار

شقتن الدتل تمكماصكا منكا .

الص صعضد عل ال اة من

 الجزية :تب فراض مالا اوص م مكا أبل الذم الذان اعاشتن ف الدتل ا م ما ت منامل ما او م ملالممومتن من

اةت تمنامل إمفائكم من النصالت تما اصمصعتن مل ف دتل ا م م من يماا ت تارى

العداد من العوماد تالفنكاد المعاصران  -تبت الرأل ا ر اخ منتح ال ا من قار الممومان
المتاحنان ف الدتل ا م ما الاتمخ تتدمتا صعوا صكم تصمراراصكم لذلك.

 الخراج :بت ما افرهللا مو ال رام الص فصيكا الممومتن منتة أت صويات تام ن النتل أن ال راجفرهللا ماال صكاد لصيناق مصوي مام لوممومان ف تل تاتع معانت تف ضتد التاتع ال دادت تف

بذا ا حار ام ن االمصمرار ف
ا راض إذا ما ل م

مدم صحماق ال راج اآلنت تاالمصعاض منل مضرام مام مو

لصيناق المصوي العام لوممومان.

 العشور :ضرام العشتر ب ضرام ص ارا صفرهللا مو التاردان إل دار ا م مت ما ان أبلاليرإل اأ ذتنكا من ص ار الممومان النادمان إل م دبمت معامو المثلت تام ن أن صحمق ضرام
مر ا مما اشامل فرهللا العشترخ ف تتصنا المعاصر تمالصال

امصماربا متردا من ا ارادا

لودتل االم ما صمابم ف صمتال نفناصكا العام خ تفق شرتح ميددة.

 إيـرادات أمالك الدولة (إيراد القطاع العام) :تد صماشر الدتل معهللا المشرتماالثرتا

العام ف

الحماعا مثل امص راج المصرتل تالمعادن تاالمصفادة من ال اما ت ما صصتل المشرتما

ال اندم مواكا ا فراد مع أبماصكا تضرترصكا لوم صمعت تبذه المشرتما

من إارادا

الدتل تتد صش ل بذه العتائد نمم

العام

م ال
الص

لكا متائد تأرما ت صمثل إارادا

مارة من إ مال ما انا الدتل ت تمذلك صضمن الدتل
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مصد ار دتراا قار ضرام لإلاراد العام صصم ن من

لل من صمتال نفناصكات مع م راماة مدم صتمع

الدتل ف ذلك صتمعا اضر ما فراد ف نشاحكم تامصثماراصكم..

 -الرسوم :ترقم ص ار ع أبما الرمتم مالنمم لودتل المعاصرةت إال أنكا ما ال

صش ل أيد إارادا

الكام ت تالدتل ا م ما المعاصرة صفرهللا الرمتم مو المتاحنان لص حا نفنا

مما امامد ال ان ف

الرمتم مو

ا فراد ف

النفنا ت أت ياال

الماض

أما مالنمم لإلارادا

المتارد الدترا ت فك إارادا

العام قار الدترا فصو أ الدتل إلاكا ف ياال

الميددة مال صاإل تالمن تذلك

المال من ا متالت ت تد يا

 -القرو

العامة :صعد النرتهللا العام اليمن ا اراد الثان

تثم

مالدلال الو تد إل بذا ا اراد منذ تاام الدتل ا م ما .
إصدار ما

المالا ت تمصادر الصمتال ا

الدتل إل إصدار ما من ا تراق النندا لص حا الع
تام ي يين أن ا ي ييتن إل ي ي

من

المد من صتافر شرتحت
مو

االمصثنائ ت الذل صو أ إلال الدتل ف

المالا العام الدترا ت تاشصرح أن ص تن ترتضا يمن أل مدتن فتائدت

 االصدار النقدي الجديد :تد صو يأ الدتلي إلالصشراعا

الصتتا

الص

فرض

مام ت تصندر مندربات تأن ا تن الصتتا

ا قنااد تلاس الفنرادت تان ا تن مصف مادل .

الميتارد تم

امصثنائا مندما ال ص ف

الم صمع ا م م ت تصصما بذه الضرائإل مأنكا مقتص مالترت

يال مدم فاا ا ارادا

ما

امصثنيائا لام منتا ت تال صصمم ماالنصتام تالدترا ت تصضم:

أ وكات تام ن أن احوق مواكا الضرائإل االمصثنائا ت تلو تد إل

منكا

الدتل مو

متا ك

م منامل ل مكا ذلك..

 -التوظيف (الضرائب) :ب ما صفرضل الدتل فتق ال اة تمائر الص الا

وت ما

الدتل ا م ما

النيحت أت المعامو مالمثلت تمع ذلك فانل إذا ان لدى الدتل من االارادا

ام نكا من صندام بذه ال دما

تفنا لترت

معهللا ال دما ت

صيمل ا مماد الموناة مو ماصق الي تم خ ما فرض
مماإل مصعددة ت منكا مدم فاا إارادا

الدتل

اني ييإل ا ا ي يرادا

المي ييامن خ إا ي يرادا

دادة من الننيتد ف ييال مدم فياا

رى من متا ك م

تالترت

المتا ن ت فصضحر

الحارئ ت من أ ما

ت تارس.

أ ي ييرىت تالص ي ي ام ي يين أن اني ييدمكا ا في ي يراد

تالمقمميا ت تالص ي صي داد ف ي تييل الدتلي ا م ي ما نت ي ار ال داياد الييص يم تالصعاضييد ميان الشييعإل تالدتل ي خ

تالص ام ن أن صمابم مدتر مار ف صينايق العدال ي اال صماماي ت تصصمثيل بيذه ا اي اردا
تارس للت الصدتا

ا ضاي ..

في  :صر ي مين ال

الصحتما ت الكدااا تالكما ت التصا ت المصاد ار ت ال فا ار ت التت ت الضتائعت النذترت
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الفصل الثالث
الموازنة العامة للدولة في
االقتصاد االسالمي

تمهيد
لقد أصب د الأولزنو ادعأول لزددعألف نلددعأ دلأول بدديأولا د ة أنخدةفعأ للددعألحكددلةأولقد وييولأولا نزةددع أولحددلأ

حخحا أعفىأز صأوألنلنةللأنحأكةأ لأاخد لاالأول نوزداأولزكحف دعأزدتأودحبدل ةعأنخةلخدةعأنوةحزلعةدع أن للحدلللأ
إتأولزنو اعأول لزعألةخلأزةي أإةيوءولأنصخللةبأإ ويةعأن اةعأ قط أنوازلأهلأنخةفعأيئةخةعأزتأنخلئاأحا ةةأ

ولخةلخدعأول لزدعألف نلدع ألدةلدأ قد أصنلدلأهدةوأولحاادة أولزدلللأصهزةدعأ ةديمأزدتأطدييأعفزدلءأولزللةدعأولز لبديةت أ

نحنولد د د ددلأول ويخد د د ددللأولح د د د ددلأحاد د د ددلناأو الط د د د ددعأ زكحفد د د دديأةنواد د د د د بأولزنو اد د د ددعأول لز د د د ددعأولقلاناةد د د ددعأصنأولزللة د د د ددعأصنأ

ولةحزلعةع...ولخ .أ

زددلأ ددلتأل فز ددلءأولزخ ددفزةتأزخ ددلهزللأ ية ددعأة ددل مأ ددلأه ددةوأو ط ددلي أ قد د أدلز ددلأول ويخ ددللأولدحب ددل ةعأ

و خدمزةعأولز لبديمأعفدىأولحد وي أول فزددلأول وكديأ دلأزةدلاأول قد أنولمددية عأو خدمزةع أ زدلأاد أولدحبددل ةنتأ

ولزخفزنتأولز لبينتأولط ة عأولكلبعألفز لهة أنولز ل ئأوألخلخةعألفزللةعأول لزعأو خمزةع أنزاالأزدلأةح فد أ
زكحفيأةنوابأولزنو اعأول لزعألف نلع.أأ أ

نةحضزتأهةوأول باأولز لا أولحللةع :أ
 ولز ا أوألنا:أولزنو اعأول لزعألف نلعأ لأولدحبل أولنض ل. ولز ا أولثلال:أولزنو اعأول لزعألف نلعأ لأولدحبل أو خمزل .أ -ولز ا أولثلل :أ نيمأولزنو اعأول لزعألف نلعأ لأولدحبل أو خمزل .أ
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المبحث األول
الموازنة العامة للدولة في االقتصاد الوضعي
ح النللأز ا أول يوخللأولزح فقعأ للزنو اعأول لزعألف نلعأن ل عأةنوا ال أح ةيأ"الموازنة العامة"أ لأزتأ

ولحخزةعأولملئ عأ"الميزانية العامة" ؛أنل اأولا يأزتأنيوءأهةوأولح ةاأهنأولح ية أ ةتأولزنو اعأول لزعألف نلعأ

نولزة واةدعأولز ين عأ لأولزمينعدللأولحةليةع ألةلدأخاحالناأل ا"أولزدنو اعأول لزع "أ لأزدت "أولزة واةعأول لزعأ "أ

كماأهةهأول يوخع.

المطلب األول :ماهية الموازنة العامة للدولة في االقتصاد الوضعي
ح ح ي أولزنو اعأول لزع أزت أأصه أولحااةزلل أولزللةع أولز لبيم أنةز ت أحنضةح أزل أةح ف أ ز ان أنط ة عأ

ولزنو اعأول لزع أن ةوأنامأحالأنصهزةحال؛أ لأول البيأولحللةع:أأ أ

الفرع األول :مفهوم وطبيعة الموازنة العامة للدولة في االقتصاد الوضعي
أوال :مفهــوم الموازنة العامة
أص .ولح يةيأولفغنيألفزنو اعأول لزع :أ
 .1الموازنـة :ولزنو اع أعفىأبةغع أز لعفع أزتأول ا أنو ت ةقلا أنو ت أ ةت أولمةئةت أزنو اع أنن وال أخلنىأ
نعل ا أنولملء أولملء أخلنوه أ ل أولن ت أنعل ل أندل ف أنالةوه أن  -أ مال أ ل أه أعفى أ لل
عل ل أندل ف أخلنىأنعل ا.

1

أننو ا أ

زتأهةوأةح ةتأصتأولز اىأولفغنيألفزنو اعأهنأولز ل لعأنولزخلنومأصنأولزقل فع.
نل اأإطم أهةوأولف اأعفىأولزنو اعأول لزعألزلأ ةادلأزدتأولزقل فدعأنولزخدلنومأ دةتأمدةئةتأهزدلأو ةد وي ولأ
ول لزعأنولا قللأول لزع.
 .2العامـة :أز اى أول ا أعأ أمزا أحقنا أعزأا أوألزي أعزنزل أصي أ فا أ لل ل أهن أولملزا أنكميأ
ولكلص أنول لزعأكميأولكلبع2 .أ

" نولزنو اع أ ل أولفغع أول ياخةع أنو اةفة ةع أةطف أعفةال أوخ (  )BUDGETأنةيى أولزؤل نت أصت أهةهأ
ول فزع أزمحقع أزت أ فزع أ(  )BOUGETTEأنهل أول ةس أولةي أةضع أ أولكل ت أوألزنوا ألةا أزاالأ
نةبيي أث أصكةلأهةهأول فزعأ يةطلاةلأنانيحالأإلى (  " 3")BUDGETألف للعأعفىأولاقة عأولةف ةعأ

1أ ولز ة أولنخةط أزل مأن ت أزيةعأخل
2أ ولز ة أولنخةط أزيةعأخل

أصأ .1029أ

أزل مأع أص .926أ

3أعلطيأنلة أصا يونس أ زيةعأخل

أصأ  . 325أ
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ولحلأ لتأةازاأن ةيأولك واعأحقيةيأواحةلةللأنزنوي أولا نزعأإلىأول يلزلت أنزعأول زتأصب حأةمةيأ

إلىأوألن وي أولحلأ لأولاقة عأص ثيأزتأولاقة عأا خال أنل أح أولزنو اعأولةن أحازاأ لأاقلئب؛أ ق أ

صب الأع مأزةف ولأحض أ ةلاللأز ث عأ بةغأز ةليةعأز ق مأ لأولغللب"1.أأ أ

نززلأةة يأة يهأصتأهالدأزتأةطف أعفىأولزنو اعأول لزعأل اأولزة واةعأول لزعأصةضل .أ
أب .ولز ان أولبطمالألفزدنو اعأول لزعألف نلع:أأ
 .1تعريفات بعض االقتصاديين :أهالد أع م أح ليةي ألفزنو اع أول لزع ألف نلع أحالنلحال أع م أ يوخلل أ لأ
ولزللةعأول لزعأ لأول بيأولا ة

أاة يأزاال:أ أ

"نثةقعأحقييأا قللأول نلعأنوة وي وحالأكماأخاعأز اةع" 2.أ




"حفكةصأ لزكحفيأولا قدللأول دلزعألحا ةةأول ويزدجأولا نزةع أنو ة وي ولأول دلزعأولزحندعأحابةفال أكماأ



" ول يالزج أولزللل ألفكطعأعت أخاع أزللةع أزق فع ألحاقة أصه وي أزا م أنةلد أ لأإطلي أولكطع أول لزعأ



" حندعأنوةل مألا قدللأنوة وي ولأول نلعأول لزعأعتأ حيمأ زاةعأزق فع؛أخاعأ لأولز حل أح يأعتأصه و الأ



"نثةقعأزالخ ةعأندلاناةعأنزللةعأنخةلخةع؛ أ ح يأعتأ يمأولحندعأنولعحزل ألفا قللأنو ة وي ولأول لزعأ



" حق ةيأح بةفلألا قللأول نلعأنوة وي وحالأعتأ حيمأ زاةعأزق فعأعل مأخاع أز حز أزتأولخفطعأولحمية ةعأ

خاعأنوا م"3.أأ أ

لفحازةعأولدحبل ةعأنولةحزلعةع أنط قلألفخةلخعأول لزعألف نلع"4.أ أ

ولدحبل ةعأنولزللةع"5.أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ

ل حيمأزق فع؛أنولحلأح يأ لأبنيمأصيدل أعتأولاملطأو وييأنولدحبل يأنولةحزلعلألف نلع"6.أأ أ

ولزكحبع أةزثا أح ة وي أزللةل أعت أوأله وي أولدحبل ةع أنولةحزلعةع أولحل أةخ ى أولزةحزع أإلىأ

حاقةقال7.أأ
أ

 1أ ولخة أع أولزطفبأغلا أولزنو اعأول لزعألف نلعأ ةتأولخةلخعأنو ويمأول لزعأنولدحبل .أالموازنة العامة (اتجاهات ورؤى جد يدة ) أولقلهيم:أ زي أ
يوخللأنوخحمليولأو ويمأول لزع أ ةلز عأولقلهيم أ 2002أص  . 15أ
Jean Longatte, Paseal Vanhove, Chritophe Viprey, Economie Générale. 05 édition, Paris: DUNOD, 2002, p 90.
645.أPaul A. Samuelson, William D. Nordhaus, Economie. Seizième édition, Paris: ECONOMICA, p

4أأعلطيأنلةل أوا يونس أزيةعأخل

أصأ.322أ أ

2
3

5أعل اأصاز أامةش أصول الفن الما لـ ـ ـ ــي لالقتصاد العام  -مدخل لدراسة السياسات المالية العامة.أو خ ا يةع :أ ويأولةلز عأولة ة م أ 2001أصأ
 .253أ

6أ ولخة أع أولزطفبأغلا أزيةعأخل

7أ خ ة أع أول ة أعثزلت أزيةعأخل

أصأ .78أ
أص . 333أ
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 .2تعريــف الموازنة العامة في تشريعات بعض الدول :أ زل أةز ت أوخح يوض أ ض أولح ية لل ألفزنو اعأ
1

ول لزعأ لأحمية للأ ضأول ناأ( نتأولكنضأ لأحافةاأهةهأولح ية لل):

 القانون الجزائري:أ لأولزل مأ()5أزتأولقلانتأ21/60أولزؤيخأ لأ13أصنلأ 1660أعي الأ أاال :أ
" هلأولنثةقعأولحلأحق يألفخاعأولزللةعأزةزنعأو ة وي ولأنولا قللأولكلبعأ للحخةةيأنولخحثزليأزاالأ
ا قللأولحةاة أول زنزلأنولا قللأ لليصخزلاأنأحيكصأ ال"2.أ

 القانون المصري:أعي الأ لأولزل مأ( )01أزتأولقلانتأ()1685/35أ أاال:أ" هلأول يالزجأولزلللأ
لفكطع أعت أخاع أزللةع أزق فع ألحاقة أصه وي أزا م أنةلد أ ل أإطلي أولكطع أول لزع ألفحازةعأ

ولدحبل ةعأنولةحزلعةع أنط قلألفخةلخعأول لزعألف نلع"3.أ

 قانون المحاسبة اللبناني :عي الأ أاال:أ" هلأبدأحمية لأحق يأ ة أا قللأول نلعأنوة وي وحالأعتأ
خاعأزق فعأنحةل أ زنة أولة لةعأنو ا ل "4.أ

 القانون الفرنسي :عي ال أ أاال :أ"نثةقع أحا ؤ أنوديوي أو ة وي ول أنولا قلل أولخانةع ألف نلع أصن أألانوعأ
ولك زللأولحلأحكضعأهلأوألكيىألا سأولقنوع أنولحااةزللأولقلاناةع".أ

 القانون األمريكي :أعي ال أولقلانت أوألزية ل أ أاال :أ"بد أحق ي أ ة أا قللأولخاعأولحللةع أنوة وي وحالأ
زنةبأولقنواةتأولز زناأ الأعا أولحق ة أنودحيواللأولة لةعأولز ينضعأ ةال".أ

 نعي ال أدلانت أأصول المحاسبات العامة العراقي أولز ا أ لل قيم 01:أزت أولزل م :أ 02أ أاال:أ
" ولة وناأولزحضزاعأحكزةتأولنوي ولأنولزبين للألخاعأزللةعأنوا مأح ةتأ لأدلانتأولزنو اع".

 نعي ال ال قانون المالي األساسي السوري أ زنةب أولزل م أولثلاةعأ أاال :أ"ولكطع أولزللةع أوألخلخةعأ

ولخانةع ألحا ةة أولكطع أولدحبل ةع أنةلد أ زل أةاق أصه وي أهةه أولكطع أنةح أزع أ اةلاال أول ل أ

نولح بةفل".أ

نزازل أ لال أولح لةالل أصن أولكحم لل أ ل أولح لبةا أصن أ ل أولح وي ةب أولفغنةع أ ةت أولح ية لل أولخل قع؛أ

ني زلأغةيهلأززلأةق ز أآكينت أ إ ا أةز االأإةوأصز الأولاايأ ةال أصتأا ثيأعفىأدلخ أنزانيأيئةخلأزمحيدأ

ةاال أل أةز ت أألي أزاال أإهزلل أصن أولحا ي أل أنةحزثا أةلد أ ل أصت أولزنو اع أول لزع أ وئزل أح ي أ م ا أعل أ
ح ةيأعتأكطعأعزاأزخحق فةع أنلاةوأ للح أ وألخلخةعأنولالزعأولحلأحة اأزتأز ناعأولزنو اعأول لزعأنثةقعأ

هلزعأحخحقطبأوهحزل أن ضناأز ا أولزنوطاةتأصنأولزاحزةتأ اةلمأول نلعأنولزةحزعأولز ال5.أ أ

1أ اختأع أول ية أخفن أاة يأزاز أ ينة ش أ"ولزنو اعأول لزعألف نلعأ ةتأو ع و أنولحا ةة –أ يوخعأحافةفةعألفزنو اعأول يودةعأ  "2008- 2003أنيدعأزق زعأ
لفزؤحزي أول فزل أولثلل  :أ"إدارة منظمات األعمال :التحديات العالمية المعاصرة" أ 15أ ص يةا أ 2006أ فةع أولدحبل أنول فن أو ويةع أةلز ع أول فن أ
ولحط ةقةعأولكلبع أوألي ت أ صأصأ  .03- 02أ

2أولزل مأ5أزتأولقلانتأ21/60أولبل يأ لأ13أصنلأ1660أةح ف أ للزالخ عأول زنزةع أولةية مأوليخزةعأيد أ .53أ
3أ علطيأنلة أوا يونس أزيةعأخل
4أا سأول زيةع أصأ . 323أ

أصأ  . 323أ

5أعفلأول ي ل أع أولز طلأعخألي أدورة الموازنة العامة ومشكال تها في الدول النام ية.أعزلت:أ ولزاازعأول ي ةعألف فن أو ويةع أ  1679أص. 12أ أ
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ن للحلللأةز تأصتأاخحكفصأولح يةيأولحللدل:أأأأأأأأأأأأأأأأأأأ أ
" الموازنة العامة هي وثيقة تمثل البرنامج المالي للحكوم ة تتضمن تقديرا مفصال لإليرادات والنفقات
النهائية للدولة لفترة زمنية مقبلة عادة ما تكون سنة ،بما يحقق أهداف السياسة االقتصادية واالجتماعية

والسياسية للمجتمع ،على أن تعتمد من السلطة التشريعية ".

أج .عالبيأز ان أولزنو اعأول لزعألف نلع :أواطمدلأزتأولح ية للأ ولخل قعألفزنو اعأول لزعألف نلع؛أةز تأحا ة أ
صه أول البيأنولزقنزللأولحلأة حز أعفةالأز ان أولزنو اعأول لزعألف نلعأ ةزلأةفل :أ

 .1العنصر المالي( الموازنة العامة تنبؤ وتقدير):أ ح أولزنو اعأول لزعأ زثل عأ ميأحند للأصنأة ناأ
حق ةيي ألإلة وي ول أولنوةب أحابةفال أنولا قلل أول حل أةف أولقةل أ إا لدال أكما أ ح مي أزخحق فةع أنةح أ
بةلغع أولحق ةي أنولحا ؤول أولكلبع أ للا قلل أنو ة وي ول أعت أطية أحافةا أولخةلخلل أولدحبل ةعأ

نولزللةعألف نلعأن ةلدأعتأطية أزقلياعأولزنو اللأولخل قعألف نلع.أأ

نزد ى ول ددع دلأولحقد ةيول ةمد ا عدلزم زازدل دل خدب صعزدلا ولا نزدع زدت د دا ولزةحزدع نولخدفطعأ
ولحمدية ةع 1ألادةو عاد حقد ةي دا زدت و ةد وي ول نولا قدلل ول لزدع ل د أزدت نضدع حقد ةيول لفنضدع
ولدحبل ي نولةحزلعل ولزحندع صت ة نت كدما ا دس ول حديم؛أنولدةي ة د زثل دعأ يادلزج ولا نزدع دل
ول حديم ولقل زدع اةد أهدةو ول يادلزج ة دس خةلخدحال دل ل دع ولزةدللل ولدحبدل ةع نولةحزلعةدع
نولخةلخةع نةلدأزت كما زل حابيي إلة صنة و ا ل نو ة وي ول ولزكحف ع .أ
نطللزل صت ولزنو اع ول لزع هل حا ؤ نحق ةي حة ي و مليم إلى صت زخلي ول زا ولزللل ل ةز ت يخز

زق زل م اأحدل لدةلد ةةدب ولخدزل
غةيأولزحند ع .أ

نةدن زينادع ل ةدع ل دل حخدلع عفدى ولح ةدي زدع ولاحزدللل

 .2العنصر القانوني ( ضرورة اعتماد التقديرات):أح

ولزنو اع زثل ع كطع عزا ولا نزع ل حيم لاقع

غةي صاال ح قى ل م اأزمينع صن ودح وي زنو اع غةي دل فع لفحا ةة إل
طية أززثفة

د نلال زت طيي ولم ب عت

ل ولزؤخخلل ول خحنيةع صي صت ولزنو اع ول لزع حب ي زنو قع ولخفطع ولحمية ةعأ

نوعحزل هلأنوب ويأدلانتأ ةلد(أ ةخزىأ قلانتأولزللةعأ لأولة وئي).أأ

وعحزل هل زدت ولخدفطع ولحمدية ةع ن د هل ة دن وألزديأ

ن للحللل للزنو اع ول لزع لأح ح ي االئةع إل

إلى ولخفطعأولحا ةةةع )ولا نزع(أزيم صكيى حقن حا ةة ادن ولزنو ادع ول لزدع ل ا دل نولحابدةا دلأ
ولا ن ولحل ب يل ال إةل م هةه ولخفطع دب حاقة صه وي ولزةحزع.

1أع هللا ولمةخ زازن ولطلهي مقدمة في اقتصاديات المالية العامة أزطل ع ةلز ع ولزفد خ ن أ 1662ص .406أ
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 .5العنصر السياسي( دورية االعتماد) :أ لفزنو اع أول لزع ألف نلع أزااي أخةلخل؛ أ لعح ليهل أحبيةالأ
ز طى أزت أول يلزلت ألفا نزع أنل ت ألز م أزا ن م أ هل أخاع أ ل أولغللب أ ل أةزةع أول نا أن للحلللأ
ةةبأصتأةب يأهةوأولحبيةحأ ب عأ نيةع.أ

 .2الموازنة العامة ترخيص واجازة:أ ة ح يأب نيأدلانتأوعحزل أولزنو اعأول لزعألف نلعأحيكةبلأل اأةاعأ
لأا ن أوكحبلبال؛أ لخحك و أولعحزل ولأولزقييمألالأ لأوألغيوضأولزكببعأزتأصةفال أوعح ليو أ

زت أصنا أولخاع أولزللةع أنح نت أهةه أولةالل أزخؤنلع أعت أوحكلة أو ةيوءول أولم زع ألحا ةة أزنو احالأ

نحاقة أوأله ويأولزا مألال.أأ

 .3الموازنة العامة توجيه :أ ح ح ي أولزنو اع أول لزع أ زثل ع أحنةة ألفخةلخلل أول لزع ألف نلع أاان أحاقة أ
وأله ويأولدحبل ةعأنولةحزلعةعأولحلأحيانأول أنلعأاانأحاقةقال أنةح أةلدأعتأطية أحضزتأولزنو اعأ

ول لزعأكطعأ لل يوزجأنوألامطعأولحلأحاق أزتأكملالأول نلعأص ضاأولاحلئجأولدحبل ةعأنولةحزلعةع.أأأ
 .9الموازنة العامة خطة مالية شاملة:أ ولزنو اعأول لزعألف نلعأهلأول يالزجأولزلللألفكطعأعتأخاعأزللةعأ
زق فع؛ ألحاقة أصه ويأزا م أ نةلدأ لأإطليأولكطعأول لزعألفحازةعأولدحبل ةعأنولةحزلعةع أنط قلأ
لفخةلخعأول لزعألف نلع.أ

ثانيا :طبيعة الموازنة العامة للدولة ودورها في مالية الدولة
أ .طبيعـة الموازنة العامة للدولة:
زتأكماأزلأخ

أنعفىأضنءأزل أني أزتأح ليةيأزكحف عألفزنو اع ول لزعألف نلع ةز تأصتأاخحاحجأصتأ

هةه أوألكةيم أةز ت أصت أحأكة أص ثي زت ب ع أصن أط ة ع أحكحفيأ لكحمي أنةالل أااي أول لاثةت ألز ان أ

ولزنو اعأول لزع أزتأط ة عأزللةعأصنأودحبل ةعأصنأخةلخةعأصنأغةيهل 1:أ

 .1المفهوم المحاسبي للموازنة :أنولةيأةااي أإلى أ ناال أصيدلزل أاخل ةعأحمزا أولعحزل ول أولزكببعأ

نولزحندعأإا لدالأنو ة وي ولأولزحندعأحابةفالأكماأ حيمأ زاةعأدل زعأعل مأزلأح نتأخاع أنلةوأحح لزاأ

ولزالخ ع أزعأهةو أولز ان أ للحخةةا أنواالي أولاحلئج أن أزلأححطفأ أولحقخةزلل أولنوي م أ ل أولزنو اعأ
ول لزع أنن أهةوأولز ان أةز تأولق أناأصتأولزنو اعأول لزعأةولأط ة عأزالخ ةع.أ

 .2المفهوم المالي :أولزنو اع أول لزع هل ولح ةي ولزللل عت صه وي ولا نزع ولز وي أحاقةقال)صه وي

ولزةحزع) أنولالهيم ان ولزنو اع خنوء ل ةلاب ولا قلل صن و ة وي ول أإزل زت الاةع وأليدل ولزللةع

ولنوي م ةال صن زت الاةع ح لبةا زبل ي و ة وي ول نصنة أو ا ل  .أ

 .3المفهوم الرقابي للموازنة :أ ح ح ي أولزنو اع أوأل وم أوليدل ةع ألفخفطع أولحمية ةع ألزيود ع أصعزلا أولخفطعأ

ولحا ةةةع أزت أكما أوللح و أ للعحزل ول أولزكببع أ ًزل ألبي ال ألألانوع أولزا م أنضزت أول حيمأ

1أأ اختأع أول ية أخفن أاة يأزاز أ ينة ش أزيةعأخل

أصأصأ - 03أ.09أأ أ

111

ولزكببعألالألفحاق أ أتأولنا ولأد أدلزلأ حاقة أوأله ويأولزطفن عأنهةوأزلأحؤ أعفة أولزنو اعأ
ولحقفة ةع أنلأةاح أولز ان أوليدل لألفزنو اعأ للحكطةطأنوع و أول يوزج .أ

 .4المفهوم السياسي للموازنة :أ هال أة س أول يلزلت أ(ولخفطع أولحمية ةع) أ فخ ع أولخةلخع أ ل أإ ويم أ عأ
ولا أزت أولالاةع أولدحبل ةع أنولةحزلعةع ألح اقة أصه و أزت أكما أولزنو اع أول لزع؛ أإة أح أوأليدل أ

زت أكما أولنا ول أنحالدش أزع أولخفطع أولزي ةع أن أولضنو ط أنولح فةزلل أولز م أخف ًلأ أنولزنةاعأ
ع و أزمينعأولزنو اعأ لأضنءأولخةلخعأول لزعأولحلأةيغبأ الأولا بأولال .

 .5المفهوم القانوني للموازنة:أ ة ح يأ قالءأولقلانتأ أتأولزنو اعأول لزعألف نلعأهلأدلانتأألاالأحزيأ ا سأ

و ةيوءولأولحلأةزيأ الأحميةعأصيأدلانت أ نمزنلالأعفىأصا ل أدلاناةعأحاا أزللةعأول نلع أ زلأصتأ

ز ا أول خلحةي أححضزت أصخس أندنوع أإع و أولزنو اع أول لزع ألف نلع أزت أاة أو ع و أإلى أولحميةعأ

نحب يأصيدلزالأ زنةبأدلانتأولزنو اعأولخاني.

 .6المفهوم التخطيطي للموازنة:أ إتأولحغةيأولالباأ لأز لهة أول نلعأنحغةيهلأزتأول نلعأولاليخعأأإلىأ
ول نلع أولزاازع أ نززليخحال ألزكحفي أوألامطع أولدحبل ةع أنيغ ع أولا نزلل أ ل أإةةل أحنو ت أاقةقلأ

لمدحبل أولقنزل أص ثيأعفىأز ان أولزنو اعأولحقفة يأنصب حأةاايأإلةالأصيألفزنو اعأعفىأ ناالأص ومأ
صخلخةع ألفحكطةط أنصب حأهالد أي ط أ ةت أولحق ةيول أن ةتأحاقة أوأله وي أنصب ال أولزازع أولة ة مأ

هنأولحافةاألأليدل أ ضنءأولخةلخللأول لزع.

 .7المفهوم االقتصادي للموازنة:أ ة أولحاناأولزمليأإلة أ لأولز ان أولحكطةطلألح كاأول نلعأولز لميأ
ل أولاملط أولدحبل ي ألغيض أحا ة أولدحبل أولقنزل أ ي ع أز لل أولازن أنحاقة أولخحقيويأ

ولدحبل ي أ أب الأولزنو اعأوأل ومأولحلأ نوخطحالأة حأةزل أولحضك أصنأول خل أولدحبل يأنهلأ
نخةفعأل ع أولحكطةطأعفىأولزخحنىأولقنزل.

ب .دور الموازنة العامة في مالية الدولة:
لق نو ل ولحغةيول ولخةلخةع نولدحبل ةع نولةحزلعةع ل ولزةحز لل ع يأول بني حطنيول ل يمأ

ولزنو اع أنول ني ولةي حقن

ل زللةع ول نلع أزع أحطني أول ني أولةي أحقن أ أ ل أولاةلم أولدحبل ةع ند

وكحفي هةو ول نيأ ل ول ي ولحقفة ي عا ل ول ي ولا ة  .أ
.1

ني ولزنو اع ول لزع ل ولاايةع ولحقفة ةع :أ لال أولاايةع أولحقفة ةع أ ل أزيافع أولحطني أولدحبل يأ

نولةحزلعلألف نلع؛أ ححزة أ

أح كاأول نلعأ لأولاةلمأولدحبل ةعأنولةحزلعةعأإلأ لأا ن أضةقعأ

نةلدأحأثيوأ زةهبأولايةعأول ي ةعأولةيأو هيأ لأاف أاال أولدحبل أولاي أاة أخل ل ول ي
ً

ول مخة ل ولعحقل أ ق يم ولقطلع ولكلص إةو زل حنو يل ل و ز لاةلل ولم زع؛أعفى حاقة ولحنو ت

ولزخحقي أحفقلئةل عا زخحنى ولحناةي ول لزا اة

لت ني ول نلع زقحب وي ل ول ني ولضة (ول نلع

ولاليخع) لاةوأ ق أغفبأعفىأول ي ولحقفة يأانعأزتأالحيادية الماليـة.أأ أ
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اة حزثا هةوأولاةل ل يم ولزنو اع زل حمزف زدت زدنوي نا قدلل اةل ةدع للاخد ع لمدحبدل أ زدل
ددلتأولدحبددل ةنت ول مخددةد ة ضددفنت ولزنو اددللأوألدددا ا قددلل أنصتأح دنو تأةددلا لأو ةد د وي ولأ
وأةنهيةلأ لأولزنو اعأولخانةع أن للحدللل واابدي ني ول نلدع دل ودحطدلع ةد ء
يأصزي
نولزبين للأة ح
ً
ً
زدت ثدينم زةزنعدع ز ةادع زدت ولزةحزدع زدعأحانةفد إلدى زةزنعدع صكديى زدت ص د وي ا دس ولزةحزدع صي
ولابنا عفى و ة وي ول ول لزعألحغطةع ولا قلل ولحقفة ةع اةو ة الأصتأول نلع زالة م م حا ي إلى
إاد و حغةةدي دل ول اةدلتأولدحبدل يأنولةحزدلعل نه دةو صبد ح ني ولزنو ادع ول لزدعأعاد ولحقفةد ةةتأ
هن ضزلت ولحنو ت ةتأو ة وي ول ول لزدع نولا قدلل ول لزدع زدع ي دضأ ديمأإاد و أعةد أزداا أصنأغةديأ
زاا أ لأزنو اعأول نلع.أ
 .2أ ني ولزنو اع ل ولزللةع ول لزع ولا ةثع :زاةأاالةع ولايب ول للزةع ولثلاةع صب ح ز ص ح كا ول نلع
ل ولاملط ولدحبل ي هنأولغللب أاة

لال وأل زع ول للزةع ول يى زت ولقيت ولزلضل هل ولز نا

ولةي وااليأحال ضي لح ز ص ولق يم ول ي ةع( ولايةع ولدحبل ةع)أننة ل ول نلع ا خال زضطيم لفح كا
ل ولمؤنت ولدحبل ةع ن لت لةلد وا لخلح عفىأولزللةع ول لزع ب ع علزع نعفى ولزنو اع ب ع

كلبع ق وخح لل ولزللةع ولاةل ةع أ للزللةع ولزح كفع ف ة

هالد ا ة

عت اةل ولزنو اع أ ا

صب ال ص وم زت ص نول ولخةلخعأولزللةع حفةأ إلةال ول نلع لحاقة صه وي ولخةلخع ولدحبل ةع.أ أ

نل أة أولزا أولا لاأعفىأحنو تأةلا لأو ة وي ولأنولا قللأ لأولزنو اعأولخانةع أ اأصب حأزلأةخحأثيأ
للهحزل أهنأولحنو تأولدحبل يأنولةحزلعلألمدحبل أولقنزلأ اأنلةسأولحنو تأولزلللأنولاخل لأ

لفزنو اع؛أنزتأالاةعأصكيىأ إتأولحنو تأولخانيأل أة أصزيوأحفح أول نلعأ حا ةةهأإةأصتأولزللةعأول لزعأ

ولا ةثعأحنة أةاأوهحزلزلحالأإلىأزلأةخزىأ للحنو تأول نيي أن احةةعألاةهأوأل ليأولا ةثعأنغةيهلأ ق أ

طيصأعفىأدنوع أولزنو اعأ ثةيأزتأولح ةاأنولحطنةيألحمئ أولحةلهللأولة ة مأ لأولزللةعأول لزع .أ

نصكة وي إت ولزنو اع حانلل زت زةي نثةقع زالخ ةع نيدل ةع عفى ولزللةع إلى ص ومألإل ويم ولدحبل ةع.
ثالثا :التفرقة بين الموازنة العامة وغيرها من الوثائق المالية:
ثزعأوكحميأامأأاناأصيأزتأزبطفالأولزة واةعأصنأولزنو اع أةخحك ألحخزةعأولزنو اعأول لزعألف نلع أ

ن لأحق ةيالأصا ألةسأهالدأاةثةللأعفزةعأحة فالأاح اىأصةلأزتأولزبطفاةت أ مهزلأز وي يألآلكي أني زلأ
لت أولز يي أولناة ألخحك و أزبطفحأولزنو اع أهن أولحزةة أعت أزبطفح أولزةأواةع أولةيأةطف أعفى أولقلئزعأ

ولحل أحنضح أولزي أولزللل ألفزمينع أ ل ألااع أز ةاع أصزل أولزنو اع أ إاال أل أح مي أعتأولزي أولزللل أنلأ

ةمحيطأحنو يأولحنو تأ ةتأةلا ةالأ(أولا قللأنو ة وي ول)أنلأحزثاأصبنلأصنأكبنزل أأإازلأحزثاأحق ةيولألز للغأ

ةاحزاأإا لدالأنوة وي ولأةحندعأحابةفالأ لأخاعأدل زع.أأأ أ
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نهالأخاقن أ للح يدعأ ةتأولزنو اعأول لزعأنأ ةتأع مأزنو اللأصكيى أزاال:أ أ
 زنو اعأولزمينعلل .أ ولاخل للأولقنزةع .أ -ولاخلبأولكحلزل .أ

 ولزة واةعأولحق ةيةعألفزمينع .أ -ولزنو اعأولدحبل ةعأولقنزةع.

أص .الموازنة العامة وميزانية المشروعات 1:أ
ولزة واةدعأ للاخد عألفزمدينعللأهدلأع دليمأعدتأ ةدلتأةبددنيألادلأولزي د أولزدلللألفزؤخخدعأ دلأاالةدعأولخدداعأ
ولزللة ددعألا ددل أ ا ددلأححض ددزتأصيدلز ددلأ فة ددعأ ددلأح ددليةخأزاد د أصز ددلأولزنو ا ددعأول لز ددعأ ا ددلأع ددليمأع ددتأصيدد ددل أ
حق ةيةددع أنصةض ددلأ للزة واةددعأولكلب ددعأححض ددزتأصيب د مأوألب ددناأنولكب ددن أ(زنةددن ولأزطفن ددلل)أ ةاز ددلأ
ولزنو اعأول لزعأححضزتأا قللأعلزعأنوة وي ولأعلزعأصيأولز للغأولزاحايأإا لدال أ زدلأصتأولزنو ادعأول لزدعأ
ل لأح حخبأب حالأ نثةقعأح يأعتأ يالزجأعزاأولا نزعأكماأ حيمأزق فع أةح ةتأإديويهلأزتأولخفطعأ
ولحمدية ةع أ ةازدلألأحاحدلجأزة واةدعأولزمدينعأصيأادنعأزدتأو ةدلأمأصنأولعحزدل أااديوأل ناادلأح دسأنددلئعأ
فةعأا ثلأكماأ حيولأخل قعأخلهزلأ لأح نةتأصيب حالأ لألااعأإع و هل 2.أ
ل ضدل عأإلدىأصتأولزنو ادعأول لزدعأح دسأوألهد ويأولدحبدل ةعأنولخةلخدةعأنولةحزلعةدعألف نلدعأ دلأإطددليأ

كططال أ ةزلأح سأزة واةعأولزمينعأولا يأوألخلخلأأليأزمينعأكلص أولزحزثاأ لأح اة أولي ح 3.أ
أب.

الموازنة العامة والحسابات القومية 4:أ
ةز ددتأح يةد دديأولاخد ددل للأولقنزةد ددعأ أااد ددلأ ةد ددلتأح بد ددةفلأةحضد ددزتأزةزنعد ددعأزح لزفد ددعأزد ددتأو ابد ددلءولأ

نول ةلاللأح طلأنب لأل مدللأولحمل دأنولح وي طأ ةتأزكحفيأوألامطعأ لأولقطلعللأولدحبدل ةع أزدتأ

كدماأاخددل للأول د كاأ ولقددنزل أنز نالحد أنحن ة د أعفددىأزكحفدديأولقطلعدللأنولخددحك وزللأكددماأ ح ديمأ
زاةعأزاحاةعأعل مأخاع .أ

نزتأهةوأولز ان ألفاخل للأولقنزةعأةز تأولقناأ أاالأص ثيأمدزنلأنح بدةمأزدتأولزنو ادعأول لزدعألف نلدع أ

إةأححضدزتأولاخددل للأولقنزةددعأول ةلاددللأعددتأ ل ددعأوألامدطعأولدحبددل ةع أخ دنوءأ ددلأولقطددلعأولكددلصأصنأ
ولا نزل أ زلأصاالأحح فد أ دلل حيمأولزلضدةع أن للحدلللأ دإتأول ةلادللأولدنوي مأ ادلأهدلأ ةلادللأ فةدعأ دسأ

ولاددلاأ ددلأولزنو اددعأ ول لزددعألف نلددعأاة د أح ددسأة د ءوأ قددطأزددتأولامددلطأولدحبددل يأول فددل أنهددنأولةد د ءأ
1أ طلي أولالج أزيةعأخل

أص.103أ

2أ علطيأنلة أوا يونس أزيةعأخل
3أا سأول زيةع أصأ  . 327أ

4أخ ة أع أول ة أعثزلت أزيةعأخل

أص . 328أ
أصأ.399
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ولزح فد أ للامدلطأولا دنزلأ زكحفديأخةلخدلح أولدحبدل ةعأ أ زدلأصاادلأحح فد أ دلل حيمأولزق فدعأن للحدلللأ دإتأ
ول ةلاللأولنوي مأ الأهلأ ةلاللأحق ةيةعأخنوءأ لالأزح فقعأ للا قللأصنأو ة وي ول.

أج.

أأ

الموازنة العامة والحساب الختامي:
حكحفديأولزنو اددعأول لزددعألف نلددعأعددتأولاخددل لأولكحددلزلألف نلدعأزددتأاة د أط ة ددعأوأليدددل أول دنوي مأ ددلأ دداأ

زاازدل أ ازدلأنوتأ لادلأةحزدلثمتأ دلأهة داأول ادن أولز يةدعأ( ا دسأولح نة دللأنولحقخدةزلل) أإلأصتأط ة ددعأ
صيدل أهةهأول ان أزكحف ع أ لأاةتأح نتأصيدل أولزنو ادعأول لزدعأحق ةيةدعأ(لخداعأزللةدعأزق فدع) أ دإتأوأليددل أ

ولز يةعأ لأولاخلبأولكحلزلأ فةعأ(لخاعأزللةعأزاحاةع) 1.أ

ولاخلبأولكحلزلألفزنو اعأص ومألزيوة عأزلأدلزلأ أولخفطعأولحا ةةةعأنزلأح ا لأ أولخفطعأولحمية ةع أ
أ
ن
نهنأنخةفعألزحل عأحا ةةأزلأوعحز ح أولخفطعأولحمية ةعأزتأ يوزجأنخةلخلل 2.أ

أ.

الموازنة العامة للدولة والميزانية التقديرية للمشروع :أ
ح ييأولزنو اع أ ولحق ةيةعألفزمينعأصنأولزة واةعأولحكطةطةعأعفىأصاالأ يادلزجأول زداأولدةيأة حد أولزمدينعأ
حا ةددةهأ ددلأول حد ديمأولزق فددعأحاقةقددلأألهد د ويأولزمددينع أ ا ددلأص ومألفح ةدديأعددتأصهد د ويأنخةلخددللأولزم ددينعأ

زق زل أنححمل أ اأزاازلأزتأاة أصتأوأليدل أولنوي مأ لأ اأزاازلأحق ةيةعأنحح ف أ للزخحق ا أ زدلأصتأ
مأزاازلأح يأعدتأكطدعأول زداأولحدلأحادنيأةادعأولكحبدلصأحا دةةالأزخدحق م أ ل ضدل عأإلدىأوعحزدل أ
اأزاازلأزتأد اأةاعأولكحبلص.أ أ

إلأصتأهالدأوكحم للأةنهيةعأ ةاازلأححزثاأ ل:أ أ
.1

وكحمي أط ة ع أوأله وي أولحل أحخ ى أ ا أزاازل أإلى أحاقةقال :أ أه وي أولزة واةع أولحق ةيةعأ

لفزمينع أةغفب أعفةال أولطل ع أول زل أحاقةقل ألزا ع أكلبع أحح ف أ للزمينع أ ةازل أاة أصتأ

وأله ويأولحلأحخ ىأولزنو اعأول لزعأإلىأحاقةقالأحح ف أ للزا عأول لزعألفزةحزع .أ
.2

وكحمي أطنا أول حيم أولحل أحنضع أعاال أولزة واةع أ ولحق ةيةع ألفزمينع أنولزنو اع أول لزع ألف نلع أ
ةازلأزنو اعأول نلعأح يأعتأ حيمأزق فعأعل مأخاع أاة أصتأولزة واةع أولحق ةيةعألفزمينعأح يأ

عتأ حيمأص ثيأزتأخاع.
.5

وكحمي أةاع أوعحزل أولزنو اع أول لزع ألف نلع أنولزنو اع أولحق ةيةع ألفزمينع أاة أح نت أولخفطعأ

ولحمية ةعأ للاخ عألألنلىأنو ويمأولزمينعأ للاخ عألفثلاةع.أ

1أ علطيأنلة أصا يونس أزيةعأخل

أصأ  . 327أ

2أزازن أاخةتأولنو ي أ يةلأصاز أع و أزيةعأخل

أصأ155أ.
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الفرع الثاني :نشأة وأهمية الموازنة العامة
لأعبيأول نلزعأنولخ ل أولخيةعأ ةتأةزةعأول ناألخحغماأولزنوي أنو ز لاةللأولزحلاعألحانةفالأإلىأ

ودحبل أدنيأنزحةتأةة فالأدل يمأعفىأولحق أنولازنأنول هلي أااحلجأإلىأولزنو اعأول لزعألز ي عأنضعأول نلعأ

نزق يحال.أ

أوال :نشأة الموازنــــة العامــة
وتأ يمأولزنو اعأول لزعألةخلأ يمأا ةثعأ زلأة حق أز ا أولز يةتأولز لبيةت أنوازلأح ن أإلىأعقن أ

أصمليأولقيآتأول ية أ لأخنيمأةنخي؛أإلىأصتأولا لأةنخيأعفة أولخم أنضعأزنو اعأعلزعأ ويمأ
أ
د ةزعأاة

ولمؤنتأولدحبل ةعأنولةحزلعةعألزبيأ ل أةلدأولندل:أ"قَا َل ا ْج َعلْ يِن ع َ ََل خ ََزائي ين األَ ْر يض ا يِن َحفييظٌ عَلي ٌيَ ،وكَ َذ ي َِل
ِ1
ن".
يب بي َر ْ َْحتينَا َم ْن نَشَ ُاء َوال ن يُضي ُع أَ ْج َر الْ ُُم ْْ يِنني َ
َمكَّنَّا لي ُي ُوس َف يِف األَ ْر يض يَت َ َب َّوأُ يم ْْنَا َح ْي ُث يَشَ ُاء ن يُص ُ
غةي أصتأولزنو اع أول لزع أولحلأعي ل أ ل أحفد أولاق ع أول زاةع أولزلضةع أ م فال أول خةط أزقلياعأ زل أهلأ

عفة أ لأولندلأولالضي أنةيىأز ا أولز يةتأولز لبيةتأصتأ يم ولزنو اع ول لزع ز ان عفزل ا ة

ويح ط ويح لطل نثةقل نةن ول نلع ولا ةثع ولقلئزع عفى ز ص ول با ةت ولخفطلل ولخفطع ولحا ةةةع نولخفطع
ولحمية ةع نولخفطع ولقضلئةع نلةلد إت صنا ااني لفزنو اع ول لزع ز انزال ولا ة

إاةفحي أ
و
لت ل

نواحقفل أ يم أولزنو اع أول لزع أزت أواةفح وي أإلى أول نا أوألنين ةع أوألكيى أنولى أولنلةلل أولزحا م أوألزية ةع أث أ

واحقفلأ يمأولزنو اعأ ول لزعأنولحطنيولأولحلأو كفلأعفةالأإلىأول ناأوألكيى 2.أ
ثانيا :أهميـــــة الموازنة العامة

نح ي أصهزةع أولزنو اع أول لزع ألف نلع أزت أ ناال أح ي أعت أصه وي أول نلع أولدحبل ةع أنولةحزلعةعأ

نولخةلخةع أن نوخطحال أة ي أ ني أول نلع أ ل أولحأثةي أعفى أحفد أوألامطع أنل أوألثي أول ةي أ ل أول الء أل نتأ

ولزنو اع أ حخحنعبأةلا لأزازلأزتأول كاأولقنزلأزتأكماأولزنوي أولحلأحقن أ حابةفالأنو ا ل أول ل أولةيأ
نيهأة ح يأدنمأ عألمدحبل أن ةلدأح نتأولي ة مأوألخلخةعألمخحثزليأول ل أنولخحامدأول ل أنحن ةعأول كاأ

ولقنزلأزتأكماأولحنةة أنولزا ولألإلا ل أنولزنوي أنط ًل أة نتأهةوأول نيألفزنو اعأص ثيأ للةعأ لأااأ
وألاازعأول ةزقيوطةعأزقلياعأ نيهأولالزملأنولض ةيأ لأااأوألاازعأول ة حلحنيةعأنول ةينديوطةع.أ

حأثةي
أص .األهمية السياسية للموازنة العامة :زت وألهزةع ولخةلخةع ولزح لازع لفزنو اع ول لزع ناال حزليس و

اقةقةل عفى ط ة ع أولاال أولخةلخل ن ةلد عفى وخحق وييه أ حنة عمدع نثةقع ةت ولزنو اع نول يلزلت أ

1أخنيمأةنخي:أ وآلةحلتأ يد أ(أ) 33أن( .)39أ
أةيىأ ضأولز يةتأولزخفزةت أصتأصناأاانيألفزنو اعأول لزع لتأ لأعا أولا لأبفىأهللاأعفة أنخف أنخةح أح بةاأةلدأ لأولز ا أولحللل  .أ
2أزاز أمل يأعب ني أصول الموازنة العامة.أعزلت :أ ويأولزخةيم أ  2007أصأ . 16أ
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اة أح ح يأنخةفعأضغطأةخح زفالأول يلزلتألفحأثةيأعفىأعزاأولا نزعأخنوءأزتأاة

ح ةفالأصنأاحىأ

ي ضال؛أاحىأحضطيأولا نزعأ ح لعأااجأخةلخلأز ةتأحاقةقلأل ضأوأله وي ولخةلخةعأنولةحزلعةع.

نةز تأولقناأ ب عأعلزعأ أتأولقنمأولخةلخةعأ لأول ناأحزةاأعل مأإلىأصتأححي أ لأة أولخفطعأبلا عأ

وعحزل أولزنو اع أ ل أول نا أول ةزقيوطةع أح ل أولقنم أولخةلخةع أنولزللةع أححزي وت أ ل أة أززثفل أوألزع أ لأ
ولزةللسأولاةل ةع أصزلأ لأول ناأةولأوألاازعأول حلحنيةعأ ححي أولقنحلتأولزمليأإلةازلأ لأد ضعأولخفطعأ

ولحا ةةةع أنهنأوألزيأولةيأةب بأإكضلعأهةهأولخفطعأليدل عأة ةعأنزؤثيمأزتأةلاب أولزةللسأولاةل ةعأ

لفزنو اع أ زتأمأا أ ةل مأولثقعأ زللةعأول نلعأ للاايأإلىأزلأةؤ يأإلة أإكضلعأهةهأولزللةعألفيدل عأول دةقعأ
نول فاةعأزتأإ ل هلأعتأحا أولخفطعأولحا ةةةع ..أ

أب .األهمية االقتصادية للموازنة العامة :لق صب ال ولزنو اع ول لزع ل ولزللةع ولا ةثع صه نثةقع ودحبل ةع
حزف ال ول نلع أل ناال حن ي أز فنزلل حح ف

أثي ولخةلخلل ولا نزةع ل وخحك و ولزنوي عفى زخحنىأ

ولحناةي نولازن ولدحبل ي نحن ةع ولزنوي وكا ولدحبل أنحنةة أولدحبل أولقنزل أاة أل أح أ
ولزنو اع أصيدلزل أن زةلل أ زل أ لال أ ل ولز ان أولحقفة ي؛أ ا ألال أآثلي أ ل أ ا أزتأاة أو احلج أولقنزلأ

ن لأزخحنىأولاملط ولدحبل يأ ل عأ ينع أندطلعلح أ ق حخحك ولزنو اع ول لزعألحاقة ه ي ول زللع
ول لزفع زل حخحك صةضل نخةفع لحاقة ولخحقيوي ولدحبل

نح حز وخحيوحةةةع ولزنو اع ول لزع ل حاقة زل خ

ي...

ة يه عفى حغةةي زخحنى ولطفب ول فلأ ل ولحةله

ولزالخب زخحك زع ل ةلد ولضيوئب نولا قلل زل ةةب صت ةحنو
ولدحبل ةع لف نلع ا ي حاقة

اة ولزنو اعأنح نةاال زعأولايني

ض وأله وي ولزيغن ع أنحةابأوآلثلي غةيأولزيغن ع نلاةو صب ال

ولزنو اع وأل وم وليئةخةع لفح كا ل ولاةلم ولدحبل ةعأنحنةةاالأاان حاقة صه وي ولحنو ت ولدحبل ي

زل ح ح ي ة ء زت ولكطعأولزللةع نص وم لحا ةةهل أن ل وألكةي ح ح ي ولزنو اع ول لزع أ وم لفحأثةي ولزقبن

عفى ولاةلم ولدحبل ةعألف نلع نزا صب ال علزم هلزل لفاةلم ولدحبل ةع ل زكحفي ول نا .أ

صغيض وةحزلعةع ال ح زا عفى
أج .األهمية االجتماعية للموازنة :أحخحك ولزنو اع ول لزع أ وم لحاقة أو

حاقة أولحنو ت ولةحزلعلأنولقضلء عفى ولح لنل ةت كنا وأل وي زع ضزلت نبنا ضأولك زلل

ول لزع أ نت زقل ا لف ئعأع ةزع ول كا صن ةول ول كا ولزا ن ؛ ز حز م ل ةلد عفىأولضيوئب ل ولزقل

وألنا ث ز نعلحالأ(إعلالل( إلى وأل وي ل ولزقل ولثلال أ إةو لال وألخللةب ولحن ة ةع لفزاح نو علالل
حأكة وحةلهل ع خةل لآلثلي ولحن ة ةعألفضيوئب زل هن ز يني ل ولحافةا ولدحبل ي للضيوئب نع ؤهل
ةكحفي زت ئع إلىأصكيى حؤ ي إلى حغةةي م ا ول كنا

ولضيوئب عا د فال1.أ

1أ يونخل زخ ن أ" ولخةلخعأولزللةعأن نيهلأ لأحاقة أولحنو تأولدحبل ي -أاللعأولة وئي:أ  "2002- 1660أصطيناع زق زع لاةا يةع حنيوهأ نلع أ فةع
ول فن ولدحبل ةع نعفن ولحخةةي أدخ ول فن ولدحبل ةع أةلز ع ولة وئي أ  2009- 2003أص . 157أ
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صزدلأولا قدلل ول لزدعأ ضدال لةخدل لادل آثدلي حن ة ةدع نوضداع زثدا ا قدلل كد زلل و ويم أولد لع..ولدخ أ

نولد ض وآلكدي دد ح دنت لد آثدلي حن ة ةدع عفدى ولد كا ولاقةقدل زثداأولا قدلل ول لزدع عفدى ولكد زلل
ولح فةزةع نولباةع نةلد عا زل حكحفي زال ال ل ى ضأوأل وي عاال ل ى ول ض وآلكي .أ

أ  .األهمية المحاسبية للموازنة :حزي ولزنو اع

م زيواا زت صهزال زيافع و ع و نولحا ةة زع ولعحزل ل

ةلدأعفى ولاا نوألخللةب ولزالخ ةع أنوت صهزةع ولزنو اع زت ولالاةع ولزالخ ةع ح ن نوضاع ةزل ةح ف

حا ة صانوع اخل للأو ة وي ول نولا قلل ولحل ةا غل عفى ولزبللح ولا نزةع إزخل ال لحااة ز لزمحال

ولزللةع أإة ةزخد ل ا انع زت و ة وي ول نولا قلل اخلب كلص ن قل لطيةقع نز م وعحزل أولزنو اع زل
ةز ت عت طية ولاال ولزالخ ل وخحكيوج ولاخلب ولكحلزل لفزنو اع أول لزع نولةي ةحضزت و ة وي ول

نولزبين لل ول فةع ولحل ابفل صن بي ل كماأولخاع ولزللةع نه ةو حااي صهزةع ولزالخ ع للاخ ع
لفزنو اع ول لزع ل زيوافال ولزح

م لخةزل صاال حخلع ل إاالي ن يوخع احلئج حا ةة ولزنو اع أأنةحضحأززل

خ ؛ ناحى حؤ ي ولزنو اع يخللحال ن للحللل حاقة وأله وي ولزطفن ع أزاال أةةب ي ع زخحنى ولزال يم زع
حاخةت وألاازع و ويةع نولزالخ ةع 1 .أ

المطلب الثاني :قواعد إعداد الموازنة العامة للدولة في االقتصاد الوضعي
هالدأزةزنععأزتأولقنوع أوألخلخةعأنولز ل ئأولحلأحفح أولخفطعأولحا ةةةعأ لاحيوزالأعا أإع و أولزنو اعأ

ول لزع أنةؤ ي أ واحيوزال أإلى أحخةةي أزازع أإع و أنحاضةي أولزنو اع أول لزع أ أخفنب أعفزل أنزنضنعل؛ أ ة وأ
عتأولح قة أنزالهيأو خيويأنولح ةةي أ زلأصتأواح وي أهةهأولقنوع أنوألخسأةخااأزتأزازعأولخفطعأولحمية ةعأ
لأوعحزل أولزنو اعأول لزع أنححزثاأهةهأولقنوع أ ل:أأأأأأأأأ أ

الفرع األول:أالقواعـد التشريعيـة للموازنـة العامـة:
حابب أهةه أولقنوع أعفى أعمدع أولخفطع أولحا ةةةع أولقلئزع أعفى أحاضةي أنحا ةة أولزنو اع أزع أولخفطعأ

ولحمية ةعأولززثفعألفم ب أنولحلألالأا أإةل مأولزنو اع أنحاابيأهةهأولقنوع أ ب عأعلزعأ ةزلأةفل:أأ أ
أوال :مبدأ سنوية الموازنة العامة:

ةقب أ ز صأولخانةعأصتأةح أحق ةيأا قللأول نلعأنوة وي وحالألز مأخاعأنوا مأنةح أةلدأ ب عأ نيةع أ"صيأ

صت أولزة واةلل أول لزع أولزح لد ع أزخحقفع أولنوا م أعت أوألكيى أاة أحة أخانةل أ حيوكةص أولا قلل أنو ة وي ولأ

ول لزعأولحلأححضزاالأهةهأولزنو اللأزتأطييأولخفطعأولحمية ةعأ ةل حالأنول زاأ ال" 2.أ

1أ يونخ ل زخ ن زيةعأخل



أصأصأ  ..156- 157أ

د أ ةكحفيأحليةخأ ئالأنواحالئالأزتأ ف أآلكي أ لأ ضأول ناأححطل أولخاعأولزللةعأزعأولخاعأولزةم ةعأزثاأولة وئي أن لأ ضأوألاةلتأح صأ لأ
01أ ص حن يأ لأولنلةللأولزحا مأوألزية ةع أنزاالأزلأة حز أولخاعأولاةيةعأزثاأولخ ن ةع.

2أةزلاأل زليم أمنهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائر.أولقلهيم:أ ويأول ةيألفامي أ 2002أصأ. 78أ أ
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.أ أ

أ .ز ييولأدلع مأولخانةع1:أأأأأأأأأأ
.1

حخلع أعفى أإةيوء أولزقليالل أ ةت أزكحفي أ ان أولزنو اع أ ةت أخاع أنصكيى أززل أةخله أ ل أيخ أ

.2

ةنل أحق ةي أو ة وي ول أنولا قلل ألز م أصطنا أزت أخاع أ ض أولب ن للأاا وي ألفايني أنولزحغةيولأ

.5

حقبةي أولخاع أولزللةع أإلى أز م أصدا أزت أولخاع أخةؤ ي أإلى أإمغلا أولخفطع أولحا ةةةع أنل أة طةالأ

.2

حخلع أعفىأح خةطأإةيوءولأوليدل عأزتأد اأولخفطعأولحمية ةعأعفىأصعزلاأولخفطعأولحا ةةةع.أ

ولخةلخللأولزللةعأنولحازنةع.
غةيأولزحند ع.

ولندلأولم ألفقةل أ للنوة للأولزن فعألال.

ب .أوخحثالءولأدلع مأولخانةع:أ

غةيأصتأهةوأولز صألأةكفنأزتأ ضأولخحثالءولأولحلأد أح يضالأاينيأز ةاع أد أحقحضلأحا ة أ حيمأ
ولزنو اعأل حيولأح ة أصنأحقاأعتأولخاع أ ح ةاأ وةعأولخاعأولزللةع أصنأاحةةعألاينيأولاينبأصنأوأل زللأ

ولدحبل ةعأولال م أنل اأصه أبنيأولكينجأعفىأز صأخانةعأولزنو اعأزلأةفل 2:أ
.1

الموازنة اإلثني عشرية:أ هل أزنو اع أزؤدحع أحقيي أ ةال أولا نزع أ حح أولعحزل ول ألةزةع أنا وحالأ
لز م أماي أنوا أنحقن أولنا ول أولا نزةع أ حن ةع أزل أةحقيي ألال أزت أوعحزل ول أعفى أوأل نوبأ

نول بناأنول ان أند أةلء هةو ولخحثالء لفايني ولحل حؤ ي إلى حأكي ولزبل دع عفىأولزنو اع
لت ل زت صت حح

ل ول ل ولما

زنةب و ا ل ولززلثا ل ول ل ولخل أزقخزل عفى

وثال عمي ما وي نزل ةطف عفةال ل ولة وئي للعحزل ول ولمايةع.
.2

االعتمادات اإلضافية (التكميلية) :أهل ولز للغ ولحل حبل

عفةال ولخفطع ولحمية ةع لاقل إلىأ

.5

الموازنة الدورية:أنحا ي إلى ولحأثةي ل ولاللع ولدحبل ةع

ل اللع ول هلي حاة أول نلع عت

.2

اعتمادات الدفع:أاة أحيب أ وعحزل ولأولزمليةعأولحلأححةلن أ لأز حالأولخاعأولزللةعأن للحلللأةح أ

ولزنو اع ولز حز خل قل نةطف عفةال ل ولة وئيأولعحزل ول ولح زةفةع.

ض ان و ا ل ول ل لحبي ال ل اللع ولي ن ا ي حاقة ولحنو تأولدحبل ي ول ل .

صكةأولزنو قعأزتأولخفطعأولحمية ةعأعفىأولابعأولخانةعأزتأهةهأولعحزل ولأ( يوزجأولحةاة أ لأ

ولة وئي).

ثانيا :مبدأ الشمولية "العمومية":
ةقب أ أإااليأحق ةيولأ ل عأا قللأنوة وي ولأول نلعأ نتأإاقلصأصيأة ءأزاال أن نتأصةعأزقلبعأ ةتأ

ان أو ة وي ولأنولا قلل أ نحأخةخلأعفىأةلدألأةخزحألفةاللأولا نزةعأ حط ة أطيةقعأولالحجأولبل ل أولحلأ
1أع ن أزالبيم أ أثر الزكاة على الموازنة العامة للدولة في مجتمع معاصر أولة وئي:أزؤخخعأول ةعألفاميأنولك زللأو عمزةع أ  2007أصأ . 26أ
2أ علطيأنلةل أوا يونس أزيةعأخل

أصأصأ  . 359- 353أ
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حاايأاحةةعأصعزللالأزتأكماأكب أولا قللأزتأو ة وي ول؛أنححضزتأهةهأولقلع مأز صةتأصخدلخةةتأهزل 1:أ
أص .ز صأع أحكبةصأإة وي أز ةتألحغطةعأا قعأز ةاع .أ
أب .ز صأحكبةصأولا قللأنا الأ الأحكبةصأز للغأزا مأل اأنة أزتأصنة أو ا ل أولا نزل.
ن غةيهلأزتأدنوع أولزنو اعأول لزع؛أةب بأحط ة أهةهأولقلع مأ لأالللأكلبع أزتأ ةاال :أ
 .1الموازنة المستقلة :أنةااي أهةو أولانع أزت أولزنو الل أاةازل أ حزاح أول نلع أ ض أولاةئلل أصن أولز وي أ
مكبةعأز انةعأزخحقفع أنةلدألحاقة أصه ويأخةلخةعأصنأودحبل ةعأصنأوةحزلعةعأز ةاع أنزتأثَّ أح نتأ
اللأزخحقفعأحزلزلأعتأولزنو اعأول لزعألف نلع.
لزثاأهةهأولاةئللأزنو
ً

 .2الموزانة االستثنائية (غير العادية) :نحنضع أزت أدَِا أول نلع أ لحاقة أغلةلل أز ةاعأةغفب أعفةال أولطل عأ
ولخحثالئلأصنأولطليئأ زنوةاعأولا قللأول خ يةعأنو ولعأآثليأول نوي أولط ة ةعأنولزة واةعأولخحثالئةعأغلل لأ
زلأحزناأ زبل يأوخحثالئةعأ للقينض.أأ

 .5الموازنة الملحقة :أ نحنضع ألحخةةي أولزؤخخلل أنولاةئلل أولحل أل أحزفد أمكبةع أز انةع أنةمحيط أ ةالأ
زنو قعأول يلزلتأ لأولقلانتأولة وئيي أاخبأولزل مأ22أزتأولقلانتأ18/72أولزح ف أ قنواةتأولزللةع.

 .2ولحسابات الخاصة بالخزينة أند أعي الأولقلانتأولة وئييأ لأولزل مأ 27أزتأولقلانتأ 18/72أعفىأصاالأ
اخل لل أكلبع أح حح أ ل أولك ةاع أول زنزةع أنل أح كا أ ل أزة واةع أول نلع أنل أح يض أعفى أولخفطعأ
ولحمية ةع أنهةه أولاخل لل أل أح حح أإل أ قلانت أنححضزت أحخةةا أول زفةلل أولاق ةع أولحل أحكيج أعتأ

و ة وي ولأنولا قللأولزخةفعأ لأولزة واةعأول لزعألف نلع.
ثالثا :مبدأ وحدة الموازنة:

ةقب أ أصت أةحضزت أزمينع أولزنو اع أول لزع أ ل ع أا قلل أنوة وي ول أول نلع أولزق يم أح بةفةل أ ل أنثةقعأ

نوا م أوألزي أولةي أةخاا أص ثي أولح يي أعفىأولزي أولزللل ألف نلع أنةخزح ألفخفطع أولحمية ةع أ للقةل أ يدل عأ
للعأعفىأولزنو اعأول لزعألف نلعأنخةلخحالأولزللةع 2.أ

غةي أصت أاحزةع أزنو ع أولحغةةي أولةنهيي أولةيأحاق أ ل أزال أننالئي أول نلع أولا ةثع أنولةي أوخحف أ

ضينيم أولعحزل أعفى أولمزي ةع أ ل أإ ويم أول ة أزت أولنا ول أولا نزةع أنولزؤخخللأول لزع أة ا أولكينجأ

عتأهةهأولقلع مأ لأ ضأولالللأضينيمأاحزةع؛أنصه أهةهأولالللأهل:

أ .الموازنات غير العادية :أ نهل أحفد أولحل أحنضع أكبةبل أل زا أطليئ أ للاينب أصن ألفقةل أ زمينعللأ
وخحثزليةع أ ةيم أ الء أولخ ن أنحغطى أولا قلل أغةي أول ل ةع أزتأإة وي ول أغةي أعل ةع أ للقينض أنةؤكةأ
Piere Lalumiere, Finances publiques. Paris : Ed Armand colin, 1973, p 68.
- cit, p56.أ P. Lalumiere. Op
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عفى أهةو أوألخفنب أصا أد أةؤ ي أإلى أو خيوي أ ل أولا قللأول لزع أ زل أصا أد أةغيي أولا نزع أ إا و أ

حنو تأ الهييأ لأولزة واةع أنةلدأعتأطية أإكيوجأ ضأولا قللأزتأولزة واةعأول ل ةع أنعزاأزة واةعأ

كلبعألالأ ح نأوألنلىأ(ولزنو اعأول ل ةع)أزحنو اعأنهنأزلأةكلليأولاقةقع .أ

ب .الموازنات المستقلة :أ نةقب أ ال أحفد أولحل أحكص أولزمينعلل أول لزع أةول أولطل ع أولدحبل ي أولحلأ

زاالأولمكبةعأولز انةع أنةحزة أهةوأولبايأزتأولزنو اللأ أا ألأةكضعألفقنوع أنوألا ل أولكلبعأ
للزنو اللأ ول لزعألف نلع أث أصتأ وةحالأحكحفيأزعأ وةعأولزنو اللأول ل ةعألف نلعأصيأصاالألأح يضأعفىأ

ول يلزلتأ ةل حال.

ج .الموازنات الملحقة:أنةقب أ الأولزنو اللأولحلأححزحعأ زنوي أكلبع أنةلدأ للز وي أول لزعأةولأولطل عأ

ولدحبل ي أنولحل أححزحعأ لخحقما أزللل أإل أصاال أل أحزاحأولمكبةعأولعح ليةع أنز ييول أ أنةن أهةهأ

ولزة واةلل أصاال أح طل أولايةع ألفز وي أول لزع أ ل أز ونلع أصعزللال أ نت أولحقةة أ للينحةت أو ويي أاحىأ

حخحطةعأز لميمأولاملطأولحةلييأعفىأ د أولزخلنومأزعأولزمينعللأولحةليةعأوألكيى أناحىأة ييأزلأإةوأ
لالأهةهأولز وي أحاق أعلئ وأزتأاملطال .أ

نحيح طأهةهأوألكةيمأ زنو اعأول نلعأعفىأكميأخل قحالأ(ولزة واةعأولزخحقفع) أصيأصتأيبة هلأول وئتأةاايأ
ل أةلاب أإة وي ول أول نلع أنيبة هل أوآلكي أ(ولز ةت) أةااي أ ل أةلاب أ ا قلل أول نلع أن ةلد أحكضعأ

لفيدل عأمأاالأ لأةلدأمأتأزة واةعأول نلع .أ

د .الحسابات الخاصة على الخزانة :أ ةخحف أاخت أخةي أول زا أدةل أولا نزع أ حابةا أز للغ أل أح ح يأ
ط ة حالأا قللأعلزع أاة أةح أإع و أاخل للأكلبعأحخةاأ ةالأهةهأو ة وي ولأنولا قلل أنةلدأزثاأ

ز للغأولحأزةال لأزتأولزقلنلةتأنز للغأولحأزةاللأزتأولطف عأنولزنا ةتأضزلالأل أإحميأزلأ ان حا أزتأ
ص نولأنزبلاع...ولخ أاة أحقن أول نلعأ ي أهةهأولز للغأعا أحط ة أزلأح ا أعفة .

يأحضكةزلألاةهأوألكةيم أ لعح ليهلأزف لً ألفغةيأ
ً
نةن أزثاأهةهأولز للغأ زة واةعأول نلعأعفىأصاالأإة وي أة ح

نصا أةةبأعفى أول نلع أي هل أإلةا أ زل أصت أإ وي هل أ ل أولزبين للأة ح ي أحضكةزلً ألفزبين لل أصةضل؛أ
نت أز يي أ خ ب أحنية هل أزت أولغةي أ ال أ ةلد أل أحزثا أإة وي و أنل أزبين ل أاقةقةل أهةو أوألزي أولةيأ

وخحنةبأ بفالأعتأو ة وي ولأنولزبين للأول لزع أنو يوةالأضزتأ ةلتأزخحقا .أ
رابعا :مبدأ تـوازن الـموازنة:

ةقب أ الأصتأحح ل اأولا قللأول لزعألف نلعأزعأإة وي وحالأكماأولخاعأولزللةعأ نتأ ةل مأصنأاقبلت أنلق أ

لالأهةهأولقلع مأ لأااأول يأولحقفة يأح الأولحنو تأول زلأصنأولاخل ل أ ز اىأصتأح نتأا قللأول نلعأ لأ

ا ن أزنوي هلأول ل ةع أني ضأا ن أصيأعة أصنأ لئضأ لأولزنو اعأول لزعألف نلع .أ
أ
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إت أزل أحة ي أو مل يم أإلة أصت أول ي أولزللل أولحقفة ي أ لت أزحزخ ل أ اةه أولقلع م أ ل أولخل

أاة أصا أ

عليضأا ن أصيأ لئضأصنأعة أ لأولزنو اع أاة أ لتأةطللبأولزنو اعأوليدزةعأن لتأةخحا أ لأةلدأإلىأ
يمأحاق أولحنو تأ وئزلأنحف قلئةلأعا أزخحنىأول زللعأول لزفعأصنأولحمغةاأول لزا أنةلدأ نتأح كاأول نلع أنزعأ

حطني أ ني أول نلع أ ل أولاةلم أولدحبل ةع أنو ةل أزخؤنلةلحال أ ل أصنة أ ثةيم أزت أولاملط أولدحبل يأحطنيلأ
يمأولحنو تأعا أولحقفة ةةتأحطنيوأ ة وي .أ
غةيأصتأول يأولزلللأولا ة

أو ح أعتأولحنو تأولاخل لألفزنو اعأول لزع أنوخح ل أ للحنو تأول ل أولةيأ

ةز تأصتأةحاق أ لأااأنةن أعة أصنأ لئضأ لأولزنو اعأول لزعألف نلع أاخبأوألنضلعأولدحبل ةع أاة أ

صب حأزتأولزز تأإا و أعة أزاا أ لأولزنو اعأنبنلأإلىأحاقة أولحنو تأول ل أ ز اىأحنو تأولدحبل أ

ولقنزل أنصب ح أول ي أولزللل أولا ة أل أةق أوهحزلزل ألحنو ت أولزنو اع أ ق ي أزل أةق أولهحزل أل ة ةع أة اأ
ولزنو اعأنخةفعألحاقة أوأله ويأولدحبل ةعأنولةحزلعةعأنولخةلخةع.أ
أنوتأولاايمأولخل قعأصاايلأاايةحةتأصخلخةحةتأهزل 1:أ

أص .نظرية العجز المقصود :اة أح عن أهةه أولاايةع أإلى أوخحك و أولزنو اع أنةلد أ لعح ليهل أص وم أهلزعأ
لحنةة أولخةلخعأولزللةع أنةلدأعتأطية أإا و أعة أ ةال أاة أةخحك أول ة أولزقبن ألفزنو اعأ
لأ ضأولالللأ أ ومأولحازةعأولدحبل ةع أنصةضلأةخحك ألااأوأل زللأولطليئع.أ أ

أب .نظرية موازنة الدورة االقتصادية :اة أح عن أهةه أولاايةع أإلى أوخحك و أولزنو اع أ نخةفع ألحاقة أ
ولحنو ت أاة أحخحك أهةهأولزنو اعأعفىأولز ىأول زالألف نيمأولدحبل ةعأولحلأحزح أع مأخانولأاة أ

ح فغأ لأولزحنخطأكزسأصنأخ عأخانول أاة أةخحف أهةهأولاايةعأحااة أولزنو اللأنةلدأ لأإطليأ

خةلخعأول ة أصنأ ول لئضأنةلدأن قلألزخحف زللأول نيمأولدحبل ةعأعفىأع أزتأولخانول .أ
الفرع الثاني :القواعـد اإلداريـة التنفيذيـة للموازنة العامـة

عفى أ كمي أولقنوع أولحمية ةع أولحل أحاح أ مدع أولخفطلل أولحا ةةةع أ للخفطع أولحمية ةع أن للم ب أ لتأ

ولقنوع أو ويةع أحابب أعفى أول مدع أول وكفةع أ ةت أولزخحنةلل أولزكحف ع ألفخفطع أولحا ةةةع أنطيةقع أص وئالأ

لاملطال أنةز تأحفكةصأهةهأولقنوع أ ةزلأةفل 2:أ

أوال :تنظيم ذو اتجاهين:أل ضزلتأح أولزقحياللأزتأزخحنةللأولحا ةةأإلىأخفطللأحكطةطأولزنو اعأث أح أ
دد وييولأولخدفطللأول فةددلأزدتأخددفطللأولزنو ادعأإلدىأةاددللأولحا ةدة أنةةددبأصتأةدح أحد أولزقحياددللأإلدىأصعفددى أ
نح أولق وييولأإلىأصخ ا أ خانلعأنةخيأ نتأعنوئ أإ ويةعأحخ أولطية  .أ

1أ صاز أعل اأامةش أأساسيات المالية العامة.أ ةينل:أ ويأولااضعأول ي ةع أ 1662أصأ.288

 2أخلزل أ ولخة أ حال أ" إع و أولزنو اعأول لزعألف نلع أ لأزبيأ ةتأولاا يةعأنولنودع" أالموازنة العامة (اتجاهات ورؤى جديدة ) أولقلهيم :أزي أ يوخللأ
نوخحمليولأو ويمأول لزعأ ةلز عأولقلهيم أأ صأ . 79أ
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ثانيا :تحديد المسؤوليات على كافة مسـتويات السـلطة التنفيذيـة:أنةلددأحط ةقدلألفز د صأو وييأولزمداني:أ"لأ
وكحبلصأ نتأزخؤنلةعأ".
ثالثا :تعدد إجـرااات الموازنـات المختلفـة بمـا يتفـق مـع اخـتالف طبيعـة نشـاط الجهـات التنفيذيـة المختلفـة:أ
إةيوءولأزنو اعأولةال أو وييأةةبأصتأحكحفيأعتأإة ويءولأزنو اعأولةاللأولزخؤنلعأعتأولاملطأولزللل أ
نعتأحفدأولحلأحقن أ املطأحةليي.....ولخ.
رابعــا :حســن التصــرف واإلدارة الرشــيدة:أ إةددل مأولخددفطعأولحمدية ةعأهددلأإةددل مأخدلزاعأنلةخددلأزف زددع أنعفددىأ
ةاللأولحا ةةأصتأحاختأوخحك و أوعحزل أولزنو اع أنصتألأة نتأولا يأهنأزةي أإا لدالأ اخب.أأ
خامسا :مرونة التنفيذ:أ لةسأ قطأزتأاة أاختأولحبييأنحيمة أوحكلةأولق وييول أ اأصةضلأ للاخد عألز ويعدلمأ
ولحغةيأ لأولاينيأولدحبل ةعأول وكفةعأنولكليةةع.
سادسـا :ت ـوافر كفــااة اإلدارة:أزدتأاةد أولزخددؤنلةتأعدتأإعد و أولزنو اددع أنوحكدلةأولقديويأولزف د أنولزامد ألف د ةتأ
عفىأو لك واع أنحا ة أاة أهةوأول ةتأنو ةتأ لل ع أنولقلئزةتأ للحأمةيأ للخدةملأولاخدل ةعأنو ابدلئةع أصنأ
إع و أحقليةيأول نيةعأعتأحا ةةأولزنو اع.
ح دنو يأااددل أخددفة ألفخددةملأنولحقددليةي:أنولأ ددلتأحا ةددةأولزنو اددعأعزددمأحا زةددل أنوليدل ددعأعفددىأةلدددأولحا ةددةأصز ديوأ
زخحاةم.أأأ أ
الفرع الثالث :قواعد تتعلق باألشكال والطرق التي تعرض بها الموازنة العامة
ل ضل ع ألفقنوع أنولز ل ئ أولخل قع أنولحل أحاا أول مدع أ ةت أولخفطع أولحا ةةةع أنولخفطع أولحمية ةعأن ةوأ

ول مدع أول وكفةع أ ةت أزكحفي أزخحنةلل أولخفطع أولحا ةةةع أحنة أ ض أولز ل ئ أنولقنوع أولحل أح اى أ طيةقعأ

عيضأولزنو اعأول لزع؛أاة يأزاالأولز ل ئأولحللةع:أأأ أ

أوال :مبدأ وضوح الموازنة العامة :ةقب أ ز صأولنضن أصت أح يض أ ل ع أ ان ه أولزح فقع أ للا قلل أنو ة وي ولأ
نضن أم ة ألةلدأةف أاحىأحخحطةعأولزنو اعأول لزعأص وءأيخللحالأنحاقة أوأله ويأولزطفن عأزاالأصتأ

ةح أبةل غع أ ةلالحال أ طيةقع أحخاا أ ا أزاحنةلحال أزت أطيي أولةالل أولز اةع أ زالدمحال أنحا ةةهل أصنأ
ولزاحزةتأ يوخحال أنززلأةخلع أعفىأةلدأدنمأاال أولزالخ عأولا نزةعأناختأح نة .أأأأأأأ أ

ثانيا :مبدأ مرونة الموازنة العامة :ةقب أ للزيناعأولخانلعأ لأحا ةةأولزنو اع أنولح ةيأزعأ ا أولاحزلللأ

غةيأولزحند عأكماأولخاعأولزللةع أنوتألأح نتأ ثيمأو ةيوءولأعلئقلألحا ةةأولزنو اعأول لزع أنلةلدأ لتأ

ززلأةخلع أعفىأحاقة أزيناعأولزنو اعأول لزعأع أوليةنعأ ثةيوأ لأولزخلئاأولزللةعألفزنو اعأولزي ةع أ
زل أصت أح خةط أولقنواةت أنولفنوئح أولزللةع؛ أنوكحبلي أ إةيوءوحال أةض ل أ يةع أزت أولزيناع أعفى أولزنو اعأ
1

ول لزع .

1أدطبأإ يوهة أزاز أالموازنة العامة للدولة.أولقلهيم:أ ولاةئعأولزبيةعألف حلب أ ط 02أ 1688أصأ .12أ
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ثالثا :مبدأ دقة الموازنة العامة :ةقب أ دع أولزنو اع أنود ةحال أناخت أض ط أحق ةيوحال أولزح فقع أ إة وي وحالأ

نا قلحال أززل أةخلع أعفى أةلد أولفةنء أإلى أوألخللةب أول زفةع أ ل أحق ةي أولزنو اع أول لزع أنولخحيمل أ
للحا ةةأول فلألزنو اللأولخانولأولزلضةع أنصتأح أولاخل للأولكحلزةعأ لأزنوعة هل1.أأ

رابعا :مبدأ عالنية الموازنة العامة :ح الأعماةعأولزنو اعأول لزعأضينيمأطي أزكحفيأولكطنولأولحلأحزيأ الأ

ولزنو اع أعفى أوليصي أول ل أألت أز يوعلم أنوعح لي أوليصي أول ل أصزي أل أز لاع أ ةيم أ ل أولاا أول ةزقيوطةع أ

نةلد أ حلاع أول يبع ألفزاحزةت أنولزحكببةت أ ل أصزني أولزنو اع أول لزع ألإل لء أ آيوئا أ ةزل أة ة أ لأ

حاقة أولزنو اعأول لزعألأله ويأولزيةنمأزاالأنحخاةاأزازعأصعضلءأولخفطعأولحمية ةعأ لأو الطعأ ان أ

ولزنو اعأول لزعأعفىأاانأ ليأةخااأزازحا أ لأزالدمعأولزنو اعأنوعحزل هل 2أغةيأصتأز صأول ماةعألأ

ة الأولزخلسأ زبفاعأول نلع أ ق أحخح علأولضينيولأولخةلخةعأع أزالدمعأ ضأ ان أولزنو اعأول لزعأ

عماةع أل أخةزل أزل أةح ف أزاال أ للمؤنت أولاي ةع أن قل ألاايةع أصعزلا أولخةل م أ ل أولزةللةت أولزلللأ

نولدحبل ي 3.أ

صزلأزتأنةاعأاايأول ادأول نللأ ةقن إطلي دةلس وأل وء حا ة وأل ل ولالخزع وألهزةع أل وء اال
4

ولزاحا عفى ولاان ولحللل:
ولزا ححأن ُ
إ ويم ولمؤنت ولزللةع ول لزع ُ

أ .مصداقية الموازنة:أصيأصت ولزنو اعأةةبأصتأح نت نود ةع نةةيي حا ةةهل اخب ولقب زاال.

ب .الشمولية والشفافية :أصي أصت و ميوي ملزا عفى ولزنو اع نولزكلطي ولزاةطع أ للزللةع ول لزع أ
نولز فنزلل عت ولزللةع ول لزع نولزنو اع خافع ولنبنا إلةال للاخ عألفةزاني.

ج .وضع الموازنة استنادا إلى السياسات:أةح إع و ولزنو اع ل إطلي ولزيوعلم ولحلزع لفخةلخللأولا نزةع.

د .قابلية التوقع والرقابة في تنفيذ الموازنة :ةةيي حا ةة ولزنو اع طيةقع ححخ للاحال ندل فةع ولحندعأزع
نةن حيحة لل زت صةا عزفةع وليدل ع نولحنةة ل وخحك و وألزنوا ول لزع.

ه .المحاسبة ،والتسجيل ،واإلبالغ :ةح زخد خةمل ل ةع نولا لا عفةال نح زةزال زل ةخحن لأصغيوض
ا زت ض ط عزفةع وحكلة ولق وييول نو ويم ني ع حقليةي و مغ.

و .التدقيق والمراجعة الخارجية:أحيحة لل ح دة وألزنوا ول لزع نزحل ع ولزخؤنلةت لال ح زا زل ةا غل.

1أةزلاأل زليم أ أساسيات الموازنة العامة للدولة أولقلهيم:أ ويأول ةيألفامي أ 2002أصأصأ .109- 103أ أ
2أع ن أزالبيم أزيةعأخل

أص . 56أ

3أ ولخة أعطةعأع أولنوا أ نظرية أعمال السيادة في المجالين المالي واالقتصادي.أولقلهيم :أ ويأولااضعأول ي ةع أ  1665أصأ.30أ أ
 4أخ يحليةع يالزج ولميو لل ولز ال ل ا ل

ول ل نولزخؤنلةع ولزللةع ( "،)PEFAو ا ل

ول ل نولزخؤنلةع ولزللةع – إطلي دةل سأص وء إ ويم ولمؤنت

ولزللةع ول لزع" أول اد ول نلل أنوماطت أولنلةلل ولزحا م وألزية ةع أةناةن أ 2005أص:01أأأأأ www.pefa.orgأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
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المطلب الثالث :دورة الموازنة العامة للدولة في االقتصاد الوضعي
ححمل أ ناأول لل أ لأولزيوااأولحلأحزيأ الأزنو الحال أإةأحزيأولزنو اللأول لزعأ لأز ا أول ناأ أي عأ

زيواا أهل :أ ولحاضةي أنولعحزل أنولحا ةة أنزيود ع أولحا ةة أنةطف أعفى أهةه أولزيواا أزخزى أ" أ نيم أولزنو اعأ
ول لزع" أاايوأل نتأهةهأولزيوااأححخ أ للح يويأنولخحزيويأنولح وكا 1.أ

أنزت أكماأهةو أولزطفب أ خنيأاالنا أمي أهةه أولزيواا أزع أوألكةأ ةت أولعح لي أصت أط ة ع أولنودعأ

ول زفل أحة ا أهةه أولزيواا أزح وكفع أنزححل ع أ نت أحندي أصن أواقطلع أ زل أصت أهةه أوألكةيم أزح ع أ ل أةزةعأ

وألاازعأولزللةعألف نا أإلأصتأولكحميأةاايأ لأحن ةعأولخفطللأنولزخؤنلةللأل اأنوا مأزتأهةهأولزيواا .أ
الفرع األول :مرحلة اإلعداد والتحضير:
إت عزفةع حاضةي صن إع و زمينع دلانت ولزنو اع ول لزع أح ح ي صنلى ولزيواا نول زفةلل ولحل حا

حؤثي ل ةزةع زيواا ولزنو اع

صةضل نةلد ألت احلئج هةو و ع و نز ى للةح
نيمأولزنو اع نزت ص دال ً
ولماقع أن للحللل لال صثيهل عفى ولدحبل ولنطال أ نح ح يأزيافعأإع و أولحق ةيولألف حيمأول زاةعأولقل زعأزتأ
صه أولزيوااأولحلأحزيأ الأولزنو اعأل ناالأححضزتأولح ييأعفىأوأله ويأوليئةخةعأنول يعةعأل اأنا مأا نزةعأ

ضزتأهة اأول نلعأن لأضنءأوأله ويأولزقييمأضزتأولكطعأول لزعألخةلخعأول ف .أ

نص ثيأزلأةمااأعفىأإع و أولزنو اللأول لزعأ لأز ا أ ناأول لل أنكلبعأول ناأولالزةع؛أح قىأحيح أ

عفى أصخس أغةي أخفةزع أ ند أة ن أولخ ب أإلى أع أوهحزل أولا نزلل أ ل أهةو أولةلاب أندبني أول لاثةتأ
نع ن ا أعفىأولهحزل أ ةلدأزقلياعأ للهحزلزللأول اثةعأ لأولزةلللأوألكيى 2.أ

أوال :السلطة المخولة بإعداد وتحضير الموازنة العامة:
نحكحفي طي إع و ولزنو اع ول لزع زت نلع إلى صكيى

زل حكحفي ولةالل ولحلأحقن إع و هل ح لأ

لفاال ولخةلخل نولدحبل ي ولزح ع أنل تأ لأز ا أ ناأول لل أحقية ًل أح نتأهةهأولزازعأزتأزال أولخفطعأ
ولحا ةةةعأولحلأح زاأ ضنءأولحنةةاللأولزي ةع أنل مد صت دةل ولا نزع إع و ولزنو اع ول لزع صزي ط ة ل؛
3

لألخ لب ولحللةع:

1أزاز أمل يأعب ني أأصول الموازنة العامة .عزلت:أ ويأولزخةيم أ 2007أصأصأ.82- 85أ أ

2أع التأضلهي أ " ني ول يلزلت ل إع و نوديوي نزيود ع حا ةةأولزنو اع ول لزع ل ول ناأول ي ةع" أنيمع عز ا إدفةزةع انا :تعزيز دور البرلمان في إعداد
موازنة األمن والدفاع وفي الرقابة على المشتريات الدفاعية أ يالزج وألز ولزحا م و ازلئل ،ز ل يم ولحازةع ول يلزلاةع ل ولزاطقع ول ي ةع أزةف سأ
ولانوبأول فةة ل أ ين خا 14-13 :أان ز يأ 2007أصأ . 03أ

3أعطةع ع

ولنوا ولزنو اع ول لزع لف نلع زيةعأخل
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أص.

نت ولا نزع هل ولزخؤنلع عت حخةةي ولز وي

عفى و ا ل عفى ولز وي

ول لزع ل ضل ع إلى ة لةحالألإلة وي ول ول لزع نولقلئزع

ول لزع ززل ةة فال صد ي زتأغةيهل ز ي ع واحةلةلل هةه ولز وي

نزل ةاحاي صت ح يه زت إة وي ول.

زت ا قلل

أب .نت ولخفطع ولحا ةةةع هل ولزخؤنلع عت حا ةة ولزنو اع نلةلد زت ولط ة ل صت ححنلىأصةضل إع و هل
ألاال خحالنا دط ل صت ح نت نود ةعأن دةقع احى ةز تأحا ةةهل نت ز ندلل صن ب لب.

أج .ولخفطع ولحا ةةةع ص ثي ولخفطلل ز ي ع للزق يم ولزللةع لمدحبل ولنطال نةلد
أ.

ضا أوألةا م

و ابلئةع ولحل حميي عفةال نولزحغفغفع ل ول م أ زفال نولحل حن ي ول ةلاللأنولحق ةيول ولضينيةع.

نت ولزنو اع ول لزع ح ح ي زثل ع ول يالزج ولخةلخل نولدحبل ي نولةحزلعلألفا نزع إع و ولزنو اع

كما ولخاع ولقل زع لةو زت ولط ة ل صت ةحيد لفا نزع إع و أولزنو اع احى ح نت ز يم عت يالزج
هةه ولا نزع.

أه .حاحلج ولزنو اع ول لزع إلىأحاخة
إع و هل لزلأحزف

ةي ةت ان هل ولزكحف ع نهن صزي ل ةحاق إل إةو حنلل ولا نزع

زت صةا م إ ويةع زحم ع نزاحميم ل لزا إدفة ول نلع ل ت لن صخا ل هةهأولزازع

إلى ولخفطع ولحمية ةع فت ةحاق ولحاخة .
نززل خ

ةحضح صا زت ولزاطقل صت ححنلى ولخفطع ولحا ةةةع إع و نحاضةيأولزة واةع عفى اانأزمئ

لفايني ولدحبل ةع ولحل حزي ال ا نلع نة نت زتأولزؤ صاال خحقن اةه ولزازع ا دع نعالةع.
ثانيا :اإلجرااات الفنية إلعداد الموازنة:

إت أز ا أول زفةلل أ ل أزكحفي أول نا أححمل أ ةزل أةكص أكطنول أوع و أنحاضةي أولزنو اع أنح نتأ

ول زفةللأخفخفعأزتأولكطنولأ ع و أولزنو اعأول لزعألف نلع أنهلأ للحللل 1:أ

أص .صتأحقن أولخفطعأول فةلأولزخئنلعأعتأحا ة أو ةيوءولأولكلبعأ حااة أولزللةعأ لأول نلع أنهلأ لأولغللبأ
ن و يمأولزللةع أ إب ويأح زة أكلصأإلىأةزةعأولةاللأولا نزةعألحك يهلأ ة أ قيبأواحالءأولخاعأولزللةع أ

ن ءأول حيم أأ ول زاةعأولحلأةةبأصتأح أزمينعللأولزة واةعأكملال .أ

أب .حقن أولن ويول أ نولةاللأوألكيىأ للح زة أعفىأإ ويوحالأننا وحالأولزكحف عأنح نة هلأ للازلةجأولزق زعأزتأ
ن و يمأولزللةعأث أزطلل حالأ حق ة أحند لحالأعتأاملطلحالأ نصعزللالألفخاعأولزللةعأولقل زع أنحق ة أزقحيالحالأ
كبنصأإع و أولزنو اعأولكلبعأ ال أث أ أولزملنيولأننضعأولزمينعأولاال ئلألفزنو اع أنحق ةزالأإلىأ

ن و يمأولزللةع .أ

1أ عفلأول ي ل أع أولز طلأعخلي أزيةعأخل
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أج .ححخف أن ويم أولزللةع أصن أولفةاع أول فةل ألفزنو اع أزقحيالل أولةالل أولا نزةع أولزكحف ع أث أح ص أ للحالنيأ
نولحملنيأنولزالدمعأزعأولةاللأبلا عأول مدعأنةلدأ ا يأح ةاأهةهأولزمليةعأنولنبناأانلالأإلىأ

زنوديأاالئةع أث أ أ يوخعأولزمينعأحي عأزتأد اأن ةيأولزللةعأ أةلدأإلىأزةفسأولن يوء .أ

أ  .ةخحف أزةفس أولن يوء أصن أولخفطع أولحا ةةةع أزمينع أولزنو اع أث أة ص أ يوخح أنزالدمح أ الةع أزع أن ةيأ

ولزللةع أنوةيوءأصةعأح ةملأةيوهلأزالخ ع أنزتأث أةح أنضعأولزنو اعأ لأبنيحالأم أولاالئةع أاة أةح أ

ي عأولزمينعأول ل ألفزنو اعأإلىأولخفطعأولخةلخةعأول فةلأ(ولخفطعأولحمية ةع)ألفزالدمعأولاالئةعأنولزبل دع .أ
اة

نةحضح ززل خ

صت عزفةع إع و ولزنو اع ةح عفى اان ينحةال؛ زثا ل ع وألعزلاأولا نزةع وألكيى

حقن ا إ ويم زتأإ ويول ول نلع د ا االةع ا خاع حا ة أواحةلةلحال زت ولا قلل نو ة وي ول عت ولخاع

ولقل زع أ نزت أوةا أصت أح نت أولزنو اع أول لزع أملزفع أد ي أو ز لت أةحطفب أزاال أصت أححضزت أةزةع أول فزةللأ
ولزللةع أولحل أحقن أ ال أول نلع أ زل أ ةال أو علالل أزت أوألةا م أولا نزةع أنولاةئلل أول لزع أولزكحف ع أنحفدأ

ولزكببع أإلةال أزت أولزنو اع أ اة أ ح يج أهةه أول زفةلل أ بنيم أإةزللةع أنةا س أزت أكملال أاةزالأ
ولاقةقلأول لزا أنلحؤزتأنضن أولبنيمأ لأإع و أولزنو اعأنحاضةيهلأصةضل.أ أ

ثالثا :تقدير اإليرادات والنفقات :أ
ةي أ لفز للغأولحل أةاحاي أإا لدال أنولحل أةحندع أحابةفال أكما أخاع أزللةعأ
نلزل أ لال أولزنو اع أ ط ة حالأحق أو

زق فع أ إت أطي أولحق ةي أنصخللة أة أزتأصه أكبلئص أزيافع أولحاضةي أنو ع و أنص أزحطف لحال أنةز تأ
حق ةيأولا قللأنو ة وي ولأ لأولزنو اعأط قلأل مأطي  .أ

أ .تقديـر النفقات :حق ةي ولا قلل ل ولز حل ل ةثةي ب ن لل اةع ثةيم نل ةحطفب إل صت ة نتأبل دل أإةأ
صتأ اأزي أ ةا أا قلح أولزخحق فةعأعفىأصخلسأاة أا قلح أولخل قعأزضل لًأإلةالأزلأخةقن أ أولزي أزتأ
ا قلل أكلبعأ للخحثزليول أصن أو املءول أكما أولخاع أولزللةع أولزق فع 1أنحق ي ولا قلل طيةقع ولحق ةي

ولز لمي زت د ا ولزنا ةت ولزكحبةت ل ولاةئلل ولزكحف ع أح ل لفالةلل ولزاحايم زع زيوعلم ول دع

ز اى صت ة نت هةو ولحق ةي نود ةل ن ة و عتأولزغللم احى ةز ت حط ةق ل صيض ولنودع نةطف عفى

ولز للغ ولزقحياع لفا قللأ"وعحزل ول "نل ةةن لفخفطع ولحا ةةةع صت ححةلن هل صثالء ولحا ةة ول فل نوت
2

علأولضينيم لحةلن هةه ولعحزل ول عفةال ولابنا عفى زنو قع زخ قع زت ولخفطعأولحمية ةع.

نةز ت ط ة ع ولالا ولخحيمل أيدل ولا قلل ول لزع ولنوي م للزنو الل ولخل قع أزع زيوعلم صل ح نتأ

زاطنةع عفى إخيوي صن زحضزاع ل ض ولا قلل ول ليضع صنأولخحثالئةع زل ةا غل عفى ز ي ولزنو اع
صتأةأكةنو ل وعح ليه احلئج ول يوخللأنوأل ال

1أالم أخن يأع لل أزيةعأخل
2أ يونخ ل زخ ن أ زيةعأخل

ولزح فقع لألانوا ولدحبل ةع ولزافةع نول نلةع ولخلئ م أ
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127

نولحغةيول ولزحندع أا نثال كما ولخاع ولزللةع ولقل زع لةلد إت حق ةيول ولا قلل ولحل ححنلى ولن ويولأ

نولاةئلل ول لزع إع و هل حح زيوة حال ل ن ويم ولزللةع ولحل حيوعل نةن ز لل ألإلا ل نحخحما أ
ل ا ل ول فل ل ولخاحةت وألكةيحةت زل صت هالد زيوة ع صكيىألحق ةيول ولا قلل حح ل ولفةاع ول اةع
1

ولزكحبع ل ولخفطع ولحمية ةع.

ب .تقدير اإليرادات :ةثةي أحق ةي أو ة وي ول أول لزع أب ن ع أ اةع أإة أصا أةيح ط أصخلخلً أ للحندع أ ةزل أةح ف أ

للاينيأنولزحغةيولأولدحبل ةعأولحلأد أحطيصأعفىأولدحبل أولقنزل أزتأصةاأحا ة أزبل يأو ة وي ولأ

أنوت حق ةيأو ة وي ول دع ةقحضل و لزل
ولزكحف ع أنكلبعأولضيوئبأ لأولخاعأولزللةعأولزق فع أ

لع

ولزحغةيول ولدحبل ةع أولزؤثيم ل اة ول كا أولنطال نزت ث ابةفع ولضيوئب ولزابفع لاخلب
ول نلع أن زلأصتألفا قللأطيدلأع مألحق ةيهلأ إتألإلة وي ولأ ةلدأطيدلألحق ةيهل:أ أ

 .1طيةقع ولحق ةي ولز لمي :حيزل هةه ولطيةقع ب ع صخلخةع إلى ولحا ؤ لحةلهلل ا أزب ي زت

زبل ي و ة وي ول ول لزع عفى ا م نحق ةي ابةفح عفى هةه ول يوخعأولز لميم أن ل هةه ولطيةقع
ححيد ولايةع لزاضيي ولزنو اع ل حق ةي و ة وي ول ولزاحاي أحابةفال عفى صخلس أإةيوء حافةا

ز لمي لنودع ولاةلم ولدحبل ةع نولةحزلعةع نولخةلخةعأكما ول ل ولزق ا .أ

 .2طيةقع ولخاعأد ا وألكةيم  :أ زقحضى هةه ولطيةقع ةح حق ةي و ة وي ول ول لزع لفزنو اعأولة ة م عفى
صخلس إة وي ول ولخاع د ا وألكةيم زثم إةو صي ال حق ةي إة وي ول زنو اعأولخاع خح حز عفى إة وي ول
ولخاع وألكةيم ولحل عي ل احلئةال أ نت إةيوء صي حغةةيأإل ل ولاللل ولخحثالئةعأ) يض ضية ع

ة ة م زثم(

 .3طيةقع ول ةل م صن ولاقص ولاخ ل :حقضل هةه ولطيةقع أت ة نت ل زمينعأولزنو اع ولة ة م صيدل
و ة وي ول ن

ولدحبل ي صن
حند ل.

آكي خاع زللةع زاقضةع

حك ةضال ز ا زا

ةل حال ز ا زا إةوأ لت زت ولزحندع و ةل ولاملط
إةو لت ه نط أولاملط ولدحبل ي هن وألزي وأل ثي

 .4طيةقع ولزحنخطلل:أاخب هةه ولطيةقع ةح حق ةي و ة وي ول لفزة واةع ولة ة م عفىأصخلس زحنخط
و ة وي ول ولزحاققع م كما حيم خل قع( ثم خانول عل م) .أ

الفرع الثــاني :مرحلة االعتماد والتنفيذ

1أ يونخلأزخ ن أزيةعأخل
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حكحفيأزيافعأو عحزل أ صنأولحب ة أعفىأولزنو اعأعتأزيافعأولحاضةيأنو ع و أ للاايألطياالأصزل أ

ولخفطعأولحلأحزفدأا أولحب ة أعفىأولزنو اع أن لأولندلأولةيأ لالأحاةطالأولخيةعأكماأ حيمأإع و هلأزتأ
د اأولخفطعأولحا ةةةعأ لتأطياالألزيافعأولحب ة أةة فالأعيضعأص ثيألفزالدمعأنحأثةيأ اأزتأل أزبفاعأ
لأح ةفال 1.أ

أوال :مرحلة االعتماد:
أص .ولخفطع ولزكحبع للعحزل  :أإةو لال زيافع و ع و نولحاضةي د صخا ل إلى ولخفطع ولحا ةةةعأ
لعح ليهل أوألد ي عفى أةلد أصزل زيافع أولعحزل

حا ي

ولخفطع ولحمية ةع لعح لي صاال ةاعأ

ولكحبلص ولحل ححنلىأزيوة ع ولا نزع ل ةزةعأصعزللال ل ضل ع إلى ناال ززثفعأولم ب نب

زب ي اأولخفطلل ل ولاا ول ةزقيوطةع 2.أ
أب .إةيوءول وعحزل ولزنو اع:أ

صت حقن ولخفطع ولحا ةةةع إع و زمينع ولزنو اع حقن

يض عفى ولخفطعأ

ولحمية ةع اة

ةقن ن ةي ولزللةع إلقلئ عفى ول يلزلت ألا ةزثا ولم ب ولةي ةحازاأوألع لء ولزللةع

ل اةاالأاة

ةح ةت عيض زمينع ولزنو اع عفى ولخفطع ولحمية ةع د ا وةع ولخاع ولزللةع اايوأل ةل م

ولم زع لحغطةع و ا ل ول ل أنةكضع وعحزل ولزنو اع ةيوءول خحنيةع حخحا ي ولاحالء زت اثال
3

ح كا ول نلع ل ولاملط ولدحبل ي صب ال ولزنو اع نثةقع ز ق م ةب ب ازالأل ى ول لزع .

نغلل ل زل ة نت هالد لةلت زكحبع لزالدمع زمينع ولزنو اع نز ا زل ة نيأانل ولاقلش هن ةلاب

ولا قلل نعفى وألكص عفى ولحغةيول ولزقحياع ل زمينع أولزنو اع

ولزكحبع.

ولح ةمل ولحل حةيةال ولفةلتأ

ثانيا :مرحلة التنفيذ
ةقع عفى علح

نولزؤخخلل ول لزع اة

ولخفطع ولحا ةةةع نا هل زخؤنلةع ولحا ةة نحقن

زت كما أولن ويول نولاةئللأ

ةح ل هةه ولزيافع ة لةع و ة وي ولأنبيي ولا قلل اخب ولعحزل ولزكبص

ل اأ وئيم أنةح و ا ل زت كما ولنا ولأو ويةع ن قل لزل هن زكنا لال دلانال .أ

أص .ولالاةعأولقلاناةعألحا ةةأولزنو اعأول لزع :أل أصتأحح أعزفةللأولحا ةةأط قلألإلطليأولقلانالأولةيأةيخ ألالأ
خنوءأزتأاة أزنوعة أصنأصدخلطأصنأإةيوءولأبييأولا قللأولزكببعأل اأ لبأصنأ باأزاال أصنأ

اة أول مدعأ ةتأهةهأوأل نوبأصنأول بناأ(اة أ ثةيوأزلأاة أابلأةزاعأولاقاأزتأ لبأآلكيأصنأزتأ

1أزؤة أع أوليازتأول نيي أأطلهيأزنخىأولةال ل أإدارة الموازنات العامة .عزلت:أ ويأ هيوتألفامي أ 1666أص .106أ
2أع الت ضلهي أزيةعأخل

3أزخ ن أ يونخل أزيةعأخل

أ صأ . 09أ
أصأ . 208أ
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باأآلكي..أولخ)أ صنأزتأاة أزنوعة أحق ة أول نيةعأنولاالئةعأعتأخةيأعزفةللأولحا ةةأنزاحنةللأ اأ

زاال...ولخ1 .أ أ

أب .و ميويأعفىأحا ةةأولزنو اعأول لزع :ححنلىأن ويمأولزللةعأصنأولز حبأولزي يألفزنو اعأعزفةعأو ميويأعفىأ
حا ةة أولزنو اع أ ول لزع أ
ولزنو اللأولز اةعأإزلأ

أوعحزل هل أزت أد ا أولخفطع أولحمية ةع أنحقن أ حن ةع أولا قلل أول لزع أعفىأ
أنوا م أصنأعفىأ حيولأ زاةع أزالنلعأ ةلدأحن ةعأعزفةعأو ا ل أعفىأولخاعأ

اخبأط ة عأولاال أولةيأحخةيأعفة أول نلع أنهةوأة الأوتأولا قللأولز حز مألن و يمأز ةاع ألأة الأصتأ

لاةهأولن ويمأصنأحفدأحا ةةأعزفةعأبييأهةهأولا قللأن قلأل أةيوهأزالخ ل أ زلأصتأهةهأوليدل عأولحلأحزليخالأ

ن و يمأولزللةعأزخحزيمأكماأعزفةعأولحا ةة2.أ

أج .ح فةزلل أحا ةة أولزنو اعأول لزع :أ حقن أن ويم أولزللةع أعل م أح فةزلل أحا ةة أولزنو اع أولحلأةطف أعفةال أصاةلالأ
3

قنوع أحا ةةأولزنو اع أنحمحزاأهةهأولح فةزللأعفىأزةزنعحةتأزتأولقنوع أنهلأ للحللل:

 .1مجموعة قواعد تنفيذ الموازنة من الوجهة اإلدارية :أنحي أهةه أولزةزنعع أعفى أصخللةب أحا ةةأ
ولعحزل ول أولزيبن م أ للزنو اع أنطي أولحا ةة أنحمةي أ ض أهةه أولقنوع أإلى أو ا ل أولحمية ةعأ

ةولأول مدعأ حا ةةأهةهأولعحزل ول أ زلأحا أهةهأولقنوع أولبماةللأنحنضحأولخفطللأولزخئنلعأ

عتأحا ةةأولعحزل ولأنو ة وي ول .أ

 .2مجموعة قواعد التنفيذ المحاسبي للموازنة:أنحي أهةهأولزةزنععأعفىأ ةلاللأخفطللأنبماةللأ
ولبييأنولق ض أنو ةيوءولأولزللةعأولزح فقعأ للز لزملأولزللةعأولكلبعأ اةوأولبييأصنأولق ضأ

زتأإةيوءولأاق ةعأنصخفنبأولخابأعفىأولك ةاعأصنأول اند.أ أأ

نح صأزيافعأحا ةةأولزنو اعأول لزعأ أتأ ةقن أةال أولزنو اعأول لزعأ ن ويمأولزللةعأ لأصيأ نلعأ ح فةغأ

اأةاعأزتأولةاللأولز يةعأ للزنو اعأول لزع أ زة يمأكلبعأ زنو احالأ زلأوعحز حالأولخفطعأولحمية ةع أ

نةنضحأ الأول ةل مأصنأولك ضأولةيأحالناأوعحزل ولأزنو احالألفخاعأولزللةعأولخل قع أنح فغأ ةلدأ ق وييولأ

ول ي ط أن ةلدأةقن أةال أولزنو اعأول لزعأ زنو لمأهةهأولةاللأ للة وناأولح بةفةعألزنو احال (وخحك وزللأ

نوة وي ول) .أ
أ
أ

1أعفلأول ي لأنآكينت أزيةعأخل

أصأ .22أ

2أزؤة أع أوليازتأول نيي أأطلهيأزنخىأولةال ل أزيةعأخل

أصأ .116أ

 3أ از لأزاز ن أم يي أالموازنة العامة ماضيها وحاضرها ومستقبلها في النظرية والتطبيق .أ ةينل:أ ولزؤخخعأولةلز ةعألف يوخللأنولاميأنولحن ةع أ
 1660أصأ . 62أ
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د .عزفةللأحا ةةأولزنو اعأول لزع:أنةز ت حنضةح عزفةع ولحا ةة لكحبليأزت كما ولزيواا ولحللةع 1:أ
 .1عمليات الصرف :حاةزت ن ويم ولزللةع عفى عزفةلل ولبيي ل ةزةع وألةا م نولزبللح ولا نزةع

ولحل عألال عت طية أزتأةانب عاال نحزي عزفةع ولبيي أي ع زيواا زححللةع ةز ت حفكةبالأ
ةزل ةفل :أ

 وليح لط للا قع:أنةابا هةو وليح لط عا زل ححكة ولخفطع ولحا ةةةع د وييوأةاحج عا أ ةتأ ل
ةزع ول نلع ةةب خ و ه (ولحندةع عفى ميوء خف ع ..ولخ.

 حا ة ولا قع :نهن ديوي حب يه ولةاع ولزكحبع )ولخفطع ولحا ةةةع( حق ةي ولز فغ أولزخحا
لف وئتأنكبز زت ولعحزل ول ولزقييم ل ولزنو اع.

 و ةت للبيي :نهن وألزي ولزنة إلى صزةت ولبا ن

ل ول نوئي ولز اةع

ع ز فغ أزت

ولزلا لمكص زل )ول وئت(أعفزل صت هةو وألزي ةب ي زت ةاع يخزةع ز نضع لةلد.

 بيي ولا قع :أصي بيي دةزع ولا قع ولزا م خل قل لفمكص بلاب ول مدع أند ح نتأ
عزفةعأولبيي(ول ع) أاق و صنأمة ل زازل لت انع .

 .2تحصيل اإليرادات العامة:أحقن ولةالل ولا نزةع ولزكحف ع نةول بلا ع ولكحبلص حابةا زل
ني ل أولزنو اع أ(و ة وي ول ول لزع) أنهةو ط قل لفقنواةت نوألاازع ولز زنا ال نل ةةن ألي أةاع
لال صت ححةلن بماةلحال أولزكنلع لال دلاناةل نولقلع م هل أ(ع حكبةص أو ة وي ول ول لزع)

نهل ح ال صت حكحفط ةزةع و ة وي ول ولحلأحابفال ولك واع لاخلبأول نلع ل زةزنعع نوا م اة
حزنا ل ع ولا قلل ول لزع لف نلع نت حزةة ةت إة وي أنآكي اخب زب يه أن ثة وي زل ةا

ول زفةع وكحمي ةت و ة وي ول ولزحند ع نو ة وي ول أولزابفع

ل ولاةلم

م أ إةو لال و ة وي ول ولزابفعأ

م ص ي ززل هن زحندع أصي صت هالد لئض ل ولك واعأول لزع ؛ ل هةه ولاللع ةح حانةا ول ةل مأ

(ول لئض) إلى ولزلا ولاحةلطل أصزل إةو لال و ة وي ول ولزحند ع ص ثي زت و ة وي ول ولزابفع م

صي حب ح ولا قلل ص يأزت و ة وي ولأولزابفع م ن للحللل ااني عة أ ل ولزنو اع ول لزع نعفىأ
ول نلع صت حغطل هةو ول ة .أ أ

صزل إةو ح ةت كما عزفةع حا ةة ولزة واةع صت ولعحزل ولزكبص لغيض زل غةي ل ل خنوءأ لت ةلد
احةةع كطأ ل ولحق ةي صن احةةع ايني طليئع

ا ئة حفةأ ولا نزع إلى ولخفطعأولحمية ةع لفزنو قع

عفى حح وعحزل ول إضل ةع نولحل حمزا :أولعحزل ول ولح زةفةع أأنولعحزل ول غةي ول ل ةع أنهل
ولعحزل ول ولحل حقيي لزنوةاع ا قلل ة ة م ل ح ت أنوي م صبم ل ولزنو اع غةي صاال ح نت

ضينيةع نزازع خ ب ا ن ايني لال غةيأزحند ع صثالء إع و ولزنو اع أنولنودعأل لزا ولزيناع
ولةي ةا غل صت ححخ

1أزخ ن أ يونخل أزيةعأخل

ولزنو اع ول لزع صثيه عفى ولحا ةةأنهل ضينيةع لضزلت اةل زيافع ولحا ةة .أ

أصأ .207أ
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الفرع الثــالث :مرحلة المراجعة والمراقبة أ
ل ةاابي عزا ول يلزلت إديوي ولزنو اعأنولااي ل كمبلل ولح دة

اخب نوازل عفى ول س ة َّ اأ

لأنح حخبأولك يم نول يوخع
ول يلزلت نوخطع وليدل ع ولزخحزيم أ أنة حيض لل يلزلالل زماقع ول زفةع أخيهل ح ً
لع ُ
عا زل ةح ز ولزميعنت ل مؤنت ولزنو اع1.أأ أ

نحا يأوليدل عأولزللةعأإلىأولحأ أزتأباعأولاخل للأن أتأصنة أو ا ل أنزبل يأو ة وي ولأةزة الأ

ب يلأ الءأعفىأإةيوءولأنح فةزللأخفةزع أنوا أل أةا

أهالدأصيأحخةبأصنأحمعبأزلللأص ىأإلىأضةلعأ

ولزلاأول ل أنهالدأانعةتأزتأوليدل عأهزل:أ وليدل عأولخل قعأنهلأيدل عأندلئةعأصنأزلا ع أنحكحصأ للا قللأ مأ
يدل ع أخل قع أعفى أحابةا أو ة وي ول أصزل أوليدل ع أولماقع أ ح ص أعل م أ

أواحالء أولخاع أولزللةع أنوخحكيوجأ

ولاخلبأولكحلزل أنعفىأكميأوليدل عأولخل قعأ الأحاح أ للا قللأنو ة وي ولأز ل .أ

نحض ل وليدل ع ولزخحزيم أ للةع عفى زيود ع ول يلزلت لفزنو اع أنحخحطةع ولفةلت ول يلزلاةع ل ع زت

ول نا ولطفب إلى ولا نزع وطمعال عفى ز ى حق

بةلغع ولزنو اعأولحل خحي ع ولى ول يلزلت نةز ت وت

ةطفب ول يلزلاةنت ض ولنثلئ وألخلخةع ل بةلغع ولزنو اع أنل ى حا ةةأولزنو اع ةةب صت ةحز ت ول يلزلت

زت ولطمع ولزخحزي عفى ةلالل و ة وي ول نولا قلل ول فةع ةخحطةع للحلللأزماقع حق حط ة ولزنو اع
ولزنو

عفةال أ ةحخاى ل صت ة مي ولزمل ا د ا وت حا
2

نولا قلل ول فةع.

غةيأصا أ ل ولزقل ا ل حاحا

نال ملخ ً ل ةت ولزنو اعأولز حز م نو ة وي ول
ً

زيود ع يلزلاةع زااةةع ل زفةع حا ةة ولزنو اع ن ل ولندل ولةي ة و أ

نيو
ولهحزل اةه وليدل ع
ً
واطمدل زت ولايص عفى إيخلء دنوع ولا ولبللح ولةي ةف ب ة زةفس ولانوب ً
لأنالخزل أنو ت هةو ولةلاب نولزحزثا ل ولحأ زت نت ولعحزل ول ولزبل عفةال زت د ا ولاةئع
زانية
ً
ً
ول لزع د صا قل عفىأولاان ولزابنص عفة ل ولقلانت زل وا ل وةح نةحطفب ةانً و إضل ةع هل ع
نزاازع أنل مد ل صت وخحك و أولح انلنةةلل ولزحطنيم نآلةلل ول زا ولا ة ةحةح ل هةو ولزةلا
يبل ص ضا لززليخع بماةلحا لأولزةلا ولزللل نكلبع زل ةح ف
لف يلزلاةةت ً

1أع الت ضلهي أ زيةعأخل
2أا سأولزيةع أص  . 08أ

أصأ . 08أ

3أا سأولزيةع أص  . 07أ
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يلزلاةل ول لل ولثلل 3.أ أ

المبحث الثاني
الموازنة العامة للدولة في االقتصاد اإلسالمي
نلفح ييأص ثيأعفىأةنوابأولزنو اعأول لزعألف نلعأ لأولدحبل أو خمزل أنصنة أوكحم ال أزعأزثةفحالأ

لأولدحبل أولنض ل ح أح بةاأهةهأولاقلطأ لأول البيأولحللةع :أ
أ -امأمأنحطنيأولزنو اعأول لزعألف نلعأ لأولدحبل أو خمزل أ
أ-زلهةعأولزنو اعأول لزعألف نلعأ لأولدحبل أو خمزلأ أ

المطلب األول :نشأة وتطور الموازنة العامة في تاريخ الدولة اإلسالمية
هالد أوكحميأ ةت أول فزلء أولز لبيةت أانا أنةن أولزنو اع أول لزع أ ل أ حليةخ أول نلع أولخمزةع أنخةح أ

لأهةوأولزطفبأحنضةحأصه أهةهأوآليوء.أ أ

الفرع األول :وجود الموازنة العامة للدولة في صدر الدولة اإلسالمية
وكحفيأول فزلء أنولز ينت أولزخفزنت أولز لبينت أانا أنةن أولزنو اع أول لزع ألف نلع أ ل أب ي أول نلعأ

و خمزةع؛أ يصىأ ية أزاا أ أا  :أ"ل أةز تأولقناأ نةن أزنو اعأعلزعأملزفعألف نلعأو خمزةعأ لأحفدأول ح مي أ
اة أل أة تأهالدأزقل فعأ نيةعأ ةتأو ة وي ولأول لزعأنولا قللأول لزعأل حيمأ زاةعأزا م؛أنزعأهةوأ ق أ لالأ

هالدأحط ةقللأة ئةعأحزثاأةنهيأ يمأولزنو اعأول لزعأ للحق ةي ل ضأنةنهأو ة وي ولأول لزعأنولا قللأول لزع أ
زلأةز تأز أز ي عأ ضأنةنهأو ا ل أول ل أولزخحق فلأن ضأنةنهأو ة وي ولأول لزعأولزخحق فةع 1."..أ

زل أةيى أ ية أآكي أ" صت أول نلع أو خمزةع أل أح يي أولزنو اع أول لزع أ زل أهل أ ل أم فال أولاللل أل تأ

زضزناالأ لتأخلئ وأزاةأعا أوليخناأبفىأهللاأعفة أنخف " 2.أ

ةازلأيصىأ"محمد عبد الحليم عمر" صت " :ول يأولزلللأو خمزلأهنأصخ أوألاازعأولزدللةعأإلىأز ي عأ

ولزنو اعأول لزعأخنوءأزتأاة أول يأصنأولزضزنت" 3أنةح أز أ لأهةوأوليصي عوف محمود الكفراوي 4.أأ أ
نةيى أول ة أزت أول فزلء أصا أزت ول ةةب ول ع زت ةلاب
1أخ أ تأاز وتأ ولفاةلال أولزدنو اعأول لزعأ لأولدحبل أو خددمزل أزيةعأخل

ض حلب ولزللةع ول لزع ولزخفزةت أت

أصأ 38أزاز أعزيأولالةل أدراسات في فقه االقتصاد االسالمي.أ

ج 02أ زم :أ ويأولز ح ل أ 2009أص  . 930أ

 2أزتأ ةاا :أةنخيأإ يوهةد أةنخي أولا قللأول لزعأ لأولخم أصأ  299أ أزازن أاخةتأولنو ي أاخةتأزاز أخزالت أولزللةعأول لزعأزتأزاانيأ
وخمزل أصأ 199أ نزل أ هل أزاز أافز لأولطنو ل أص ثيأولخةلخللأولزللةعأولميعةع أ لأحاقة أولحنو تأولزلللأول ل أ لأول نلعأولا ةثع أصأ  22أ
ة أنخيأ زلاأزاز أ ق أولدحبل أول ل أصأصأ  537- 538أ نثيأع أول حل أوأل ةل أ" ولزنو اعأ لأول يأولزلللأولخمزل" أصأ ...1151أأ أ

 3أزاز أع أولافة أعزي أ" ولزدنو اع أول دلزع أ ل أول ي أو خمزل" .أمجلة الدراسـات التجــارية اإلسـالمية ،ةلز ع أوأل هي أ فةع أولحةليم أول
 1672أص . 95أ

أوأل نا أ

4أعنيأزاز ن أول يوني أ السياسة المالية والنقدية في ظل االقتصاد االسالمي  .ولخ ا يةع :أز ح عأولم لعألفاميأنولحن ةع أ 1668أصأ. 172أ أ
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ولزنو اع ول لزعأل ح يي إل ا ةثل أ أنة ا نتأهةوأوليصيألألخ لبأولحللةع:أ أ
أوال :إذا نظرنا إلى الموازنة العامة كأداة للتخطيط المالي تندرج تحت إطار النظرة المسـتقبلية لممـور:أ ادلأ
ادةوأولز اددىأحةد أخددا هلأولمديعلأوخددحال وألألبدناأول لزددعأولحدلأةقددناأ ادلأو خددم أ دلأح د يأوألزدنيأد دداأ
و دد و أعفةادل أنلدةسأص اأعفدىأولحكطدةطأولزدللل؛أزدلأني أ دلأولقديآتأول دية أ دلأدبدعأخدة الأةنخديأعفة د أ
ولخم ؛أاةازلأحنلىأصزيأزللةعأول نلعأ زبي أنحنبةح أ حك ةتأولقزحأ لأخال ف ألزنوةاعأخانولأولقاط؛أ
إمدليمأنوضداعأإلدىأإدديويأولقديآتأول دية ألفااديمأولزخدحق فةعألألزدنيأ ادلءأعفدىأولادينيأنولز طةدللأولخدلئ م أ
1
ن زلأةح أنولزبفاعأول لزع.
نوليخناأول ية أ

أ لأإ ويح ألف عنمأنول نلعأوعحز أولحكطةطألألزنيأد اأولقةل أ الأنوحكلةأولقيويأ مأاال أ

نزتأصزثفعأةلدأحكطةط أ

نصنة أو ا ل أإلأصا أ

أ لفاةيمأإلىأولز ةاع أن لأولمؤنتأولزللةع؛أن لليغ أزتأدفعأو ة وي ولأول لزعأ

أ لتأةاح أ حااة أولزللةعأول لزعأحااةزلأزالخ لأ لتأةخ حك أول حلبألحخةةاأ

و ة وي ول أول لزع أن للاخ عألإلا ل أول ل أ لت أبفى أهللا أعفة أنخف أةاح ا أ خةمل أ أخزلء أولزخفزةتأ

زيح عأحيحة لأص ة ةلأ دةقل..أ إلىأغةيأةلدأزتأوآلثليأولحلأح اأعفىأصتأةنهيأولزنو اعأ أ ومأزتأص نولأ
ولحكطةطأولزلللأ صلأزاةأعا أوليخناأبفىأهللاأعفة أنخف  2.أ

ثانيا :أما إذا نظرنا إلى الموازنة العامة مـن حيـث الشـكل أ للزنو ادعأ قلئزدعأ حقد ةيولأو ةد وي ولأنولزبدين للأ
ول لزعأ إا أةز دتأولخدح لاأعفدىأنةن هدلأ دلأول نلدعأو خدمزةعأد داأصتأح ي ادلأواةفحديوأ نددلأطنةداأزدتأ
كماأولمنوه أولحللةع :أ
أص .زلأة يهأالنويري أ عتأولقنوئ أنولحقليةيأولزللةعأولحلأةةبأإع و هلأ لأ نونةتأول نلعأنع أزتأوألعزلا أ

ند أصمليأصةضل إلى ولزنو اع ولحق ةيةعأ قنل :أ" ومما يلزمه كل سنة تقدير االرتفاع ،وهو االرتفاع بعينه ،إال

أنه ال يضيف منه حاصال وال باقيا ،وال املفضل فيه اجلوايل (اجلزية) باألمساء ،بل يعقد اجلملة فيصدره على ما
يستحق بتلك املعاملة من جهات األصول واملضاف (يعىن تقدير اإليرادات) وختصم باملرتب عليها من سنة
كاملة (يعىن النفقات ) ويسوقه إىل خالص أو فائض ليظهر ميزان تلك اجلهة 3."...أ أ

" لليح لع زل هن إل ولاخلب ولكحلزل ولز يني اللةل نهن زل ح إا لد نزل ح أحابةف

م لفخاع

ولزلضةع أنحق ةي وليح لع هن حق ةي زل خني ةبيي نزل خنيأةحابا لفخاع ولزق فع نهةو زل ة يي

اللةل للزنو اع" 4.أ

1أأ زازن أاخةتأولنو يأنآكينت أولزللةعأول لزعأزتأزاانيأإخمزل أزيةعأخل
2أأا سأول زيةع أ صأ199أنزلأ

أ 199أ نزلأ

هل  .أ

هل  .أ

أ هنأولزؤيخأول ةيأمالبأول ةتأصاز أ تأع أولنهلبأ تأزاز أولانةييأ(998هد 855-هد)أاخ عأإلىأديةعأانةيمأ زال اعأ الأخنةيأ زبي.أ أ
3أ مالبأول ةتأولانةيي أ نهاية اإل رب في فنون األدب .أج 07أ ةينل:أ ويأول حبأول فزةع أ1222أهدأ -أ2002أ أصأ  . 212أ
 4أ صميي أزاز

نو

أ" ع ولندي لفزنو اع ول لزع لف نلع" أنيدع أزق زع أإلى أزاح ى ":أ قضا يـا الوقف الفقهية الرا بـع" أولزا ق أ للزغيب أولي لط :أ 50أ

زليس 01-أص يةاأ 2006أ زيةعأخل

أصأ  . 07أ
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ا إت ولانةيي ص بح عت ولزنو اع أاةازل دلا ل آكي مز :أ" ليظهر ميزان تلك اجلهة" 1.أ

أب .نةؤة ةلد صةضل زل ة يه المقريزي أ ل كطط اة دلا:أ"وأمر الوزير الناصر للدين أبو احلسني عبد
الرمحن الباروري وزير مصر يف خالفة املستنصر باهلل بن الظاهر ،أن يعمل قدر ارتفاع الدولة وما عليها من
النفقات (أي تقدير اإليرادات والنفقات)  ،فعمل أرباب كل ديوان ارتفاعه وما عليه ،وسلم اجلميع ملتويل ديوان
اجمللس ،وهو زمام الدواوين ،فنظم عليه عمال جامعا (امليزانية العمومية) ،وأتاه به ،فوجد ارتفاع الدولة ألفي
2

ألف دينار ،ونفقاته بإزاء ارتفاعه".

أج .زلأني أ لأ حلبأز لحةحأول فن أللخوارزميأاناأصخفنبأحق ةيأو ة وي ولأول لزعأ زلأةا

أ لأول نونةتأ

م أنةخزى أهةوأوألخفنب أ للز لةيم أصي أث ل أولب دلل أل ا أةاع أنوعح لي أولخاع أص ثي أية ل أ زل أصتأ

ح نةت أول نونةت أ ل أعا أولكفة ع أوليوم أعزي أ ت أولكطلب ألض ط أولبيي أنحااةز أةحضزت أحقيةيوأ

لفا قللأول لزع أ زلأ لتألف نل عأو خمزةعأ ةزلأ أحااةزللأزللةعأزحق زعأ لأحقيةيأولة ةعأنول لمأ زلأ

ةلءأعا أولانةييأ لأاالةعأوأليب 3 ....أ

أ  .صزلأإةوأاايالألفزنو اعأ لعحزل أزتأولخفطعأولحمية ةعألإلة وي ولأنولا قللأول لزع أ إتأو خم أد أاا أ
وألزيأزاةأول وةعأ بنيمأنوضاع؛أإةأةنة أ باأ لزاأ ةتأخفطعأولال أصنأنللأوألزيأ لأولحبييأ
لأزلل أولكلصأصنأولزلاأول ل ؛أاة أحنللأولمية عأحا ة أو ة وي ولأنولا قللأول لزعأ بنيمأح بةفةعأ
زل أ ل أول لم أنولغاةزع أنةأحل أهةو أولحا ة أ لعحزل أزت أولخفطع أولحمية ةع أ ل أولخم أنهل أولخفطعأ

ول ةاةعأصنأو لاةع .أ
صزلأزلأوخحة أ

أةلد أزتأإة وي ولأنزبين للأعلزع أزثاأولكيوجأنول مني أنولحناةيأعفىأوألزنوا أ

إت أول ق أو خمزل أزخحقي أعفى أضينيم أولابنا أعفى أإةت أزخ أزت أولخفطع أولحمية ةع أ(زةفسأ

ولمنيى) أ ززثفع أ ل أصهاأولاا أنول ق أنولةحال أنةلد أ زل أ ا أعزي أ ت أولكطلب أ ل أنضع أولكيوجأ

نول مني أنزلأةة يه أ ول قالءأ كبنصأا أولنوللأ لأحناةيأصزنواأة ة مأعفىأزخفزةتأع وأول لم أ
زلأصتأولكف لءأوليوم ةتأل أة حز نوأعفىأخفطحا أ لأحقيةيأزكببلحا أنل أةأكةنهلأ نتأإةت؛أ اأ

زاا أد أةزعأولبال عأ يلزلتأنابفلأولزمنيمأ لأولح يغأألزيأولزخفزةتأنصتأة يضألا أزتأ ةلأ

ولزلاأزلأة ةا  .أ

غةيأصا أةز تأولقناأصتأولز ل ئأوألخلخةعأنوألبناأولةنهيةعأولحلأحطنيلأنصكةلأولم اأولز ينيأ

لفزنو اع أول لزع أولةن ؛ أزنةن م أ ل أول ي أولزللل أو خمزل أند أ أصملي أ(ولقيآت أول ية ) أ ل أدبعأ

1أ مالبأول ةتأولانةيي أزيةعأخل

أص . 212أ

أ هنأولزؤيخأول ةيأحقلأول ةتأصاز أ تأعفىأولزقية ىأولقلهيي أ نل أنح ن لأ لأو لقلهيمأ (- 1356أ .) 1441أ
2أحقلأول ةتأولزقية ي أالخطط المقريزية.أج  01أولقلهيم:أز ح عأز نلل أ 1667أصأ . 278أ
3أأ زازن أاخةتأولنو يأنآكينت أولزللةعأول لزعأزتأزاانيأإخمزل أزيةعأخل
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أ 199أ نزلأ

هل  .أ

(ةنخي) أ إلى أصت أولا ل أةنخي أعفة أولخم أد أنضع أزنو اع أعلزع أ ويم أولمؤنت أولدحبل ةعأ

ظ عَلي ٌي،
نولةحزلعةع ألزبي أ ل أةلد أولندل 1أ ل أدنل أح للى":قَا َل ا ْج َعلْ يِن ع َ ََل خ ََزائي ين األَ ْر يض ا يِن َحفيي ٌ
ِ
يب بي َر ْ َ
ْحتينَا َمن نَّشَ اء َوالَ ن يُضي ُع أَ ْج َر الْ ُُم ْْ يِننين"  2.أ
وكَ َذ ي َِل َمكَّنَّا لي ُي ُوس َف يِف األَ ْر يض يَتَب َ َّوأُ يم ْْنَا َح ْي ُث يَشَ اء ن يُص ُ

زلأصتأولنودعأة ميأصتأولزخفزةت عي نو ولزنو اع ول لزع لف نلع نط قنهلأ" ق ح ف ولزخفزنت لأولب يأ

وألنا ز ل ئ إع و ولاخلب ولكحلزل زاة حقيي صكة ول لم عفى صزنوا وألغاةلء؛ أني هل لف قيوء ندل

علزا ول لم لألكة ندل بلاب ولزلا للابي نضع صبنل لأةلاب نطي زاال كبنز (صي
ةنا نوع لءوح ) أن لت ةلد نعلء ول لم ل دلئزع الأصبنا نكبن نوع لءول نوأله هن خانةع
لت ةلد ةةيى أخانةل ل زة ل زا

ولاخلب احى ةحاق ولازلء

3

ولكحلزل ل ول نلع و خمزةع وحضالأنحقييل زاة أ12أديال.

أن اةو إت ز لل ولاخلب

الفرع الثاني :الموازنة العامة عبر التاريخ اإلسالمي.
ل أةز ت أحندعأنةن أولزنو اع أول لزع ألف نلعأ للبنيم أولز ين ع أولةن أزاة أ 12أديال أزت أول زلت؛ أةلد أصتأ

ولم ا أولةي أححكةه أولزنو اع أولةن أوازل أهنأنلة أولحق أول ةي أولةي أاقق أول ي أول ميي أولةن أغةيأصا أإةوأ

لالأولزنو اعأول لزعأ" لأحكيجأ لأةنهيهلأعتأصتأح نتأحااةزلأزللةلأةقل اأ ةتأو ة وي ولأنولا قلل أ ةا أ

ول مدعأ ةاازل أنةنةاا زلأز لألحاقة أولخةلخعأولزللةع؛أ بييأولاايأعتأ قةعأولم فةللأولحلأةمحيطالأول يأ
ولزللل أولا ة ؛ أنولحل أحكحفي أزت أ ف أآلكي؛ أ إا أةز ت أولقنا أ أاالأ اةو أولم ا أ لال أز ين ع أنزط قع أ لأ

عا أوليخناأ

أأنوليوم ةتأزتأ ه  4.أ

أوال :الموازنة العامة في عهد الرسول
لليغ أزت أدفع أو ة وي ول أول لزع أنصنة أو ا ل أإل أصت أوليخنا أ

أ لت أةاح أ حااة أولزللةع أول لزعأ

حااةزل أزالخ ل أ لت أةخحك أول حأ لب ألحخةةا أو ة وي ول أول لزع أن لت أول ةي أ ت أول نو أنةاة أ ت أولبفلأ
ة ح لت أصزنوا أولب دلل أن لت أة أن ا أا ا أ لم أيزضلت أإلى أص لأهيةيم أناةة ع أ ت أولةزلت أكيص أولاكةا أ

ن لتأع أهللاأ تأ بأوألابلييأعفىأكزسأولغالئ  5...أ
ن للاخ عألإلا ل أول ل أ لت

أ ةاح اأ خةملأ أخزلءأولزخفزةتأزيح عأحيحة لأص ة ةلأ دةقل أ فق أني أصا أ

أدلا :أ" أكتبوا يل من تلفظ باإلسالم" أ ح ال أل أصل لأنكزخزلئع أيةا أإلىأغةي أةلد أزت أوآلثليأولحل أح اأ

1أ زازن أاخةتأولنو يأنآكينت أولزللةعأول لزعأزتأزاانيأإخمزل أزيةعأخل
2أخنيمأةنخي:أوآلةحلتأ يد أ( .)39- 33أ أ
3أ صمييأزاز

نو أزيةعأخل

4أزاز أافزلأولطنو ل أزيةعأخل
5أةنخيأو يوهة أةنخي أزيةعأخل

أص . 08أ
أصأ . 22أ
أصأ  . 298أ
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أ199أ نزلأ

هل  .أ

 1.أ

عفىأصتأةنهيأولزنو اعأ أ ومأزتأص نولأولحكطةطأولزلللأ صلأزاةأعا أوليخناأ

نل أة تأهاللدأ لأول ا أولز لأزتأول عنمأو خمزةعأزلأةز تأصتأةطف أعفة أإة وي ولأعلزع أةلدأصتأ

و ة وي ول أول لزع أحيح ط أ ل أنةن هل أ نةن أ نلع أحقن أ حابةفال أنزت أولز فن أصا أل أ ة ت ألفزخفزةت أ نلعأ

آاةود أصزلأ أهةيمأوليخناأ

أنصبال أإلىأولز ةاعأولزانيمأ ق أدلزلأول نلعأو خمزةعأ ل عأصي لاال 2.أ أ

ند أدخ أول لا أمنذر قحفأول ا أولا نيأإلىأزيافحةت:أصنلهزلأا لأ لل حيمأزتأحأخةسأول نلعأولا نةعأ

لأولز ةاعأولزانيمأاحىأ ثيمأول حن أن ءأخةاأإة وي ولأولغالئ أنثلاةحازلأ حيمأزلأ أ ث يمأول حن أنولغالئ أنهةوأ

ولحا ة ألأةضعأاقطعأ زاةعأ دةقع أنةلدألب ن عأحا ة أ لباأ زالأ دة ؛أألتأولابنصأولزنةن مأح اأ

عفىأولاينيأول لزعأألا وثال أنلأحا أححل لأ زاةلأ دةقل 3 .أ

نةمااأ لأ مأول حيحةتأنةن أالهيحةتأزازحةتأهزل 4:أ
أص.

أب.

ثيمأنوخحزيويأولعحزل أعفىأولح يعللأولحطنعةعأزتأوأل وي أ لأحزنةاأو ا ل أول ل .

ع أ ولفةنءأإلىأولضيوئبأ أيأم اأصنأانعأ ةزلأع وأول لمأولحلأ يضلأ لأولخاعأولثلاةعألفاةيم .أ
زلأةمااأ لأولزيافعأولثلاةعأزتأول بيأولا نيأعفىأنة أولكبنصأنةن أالهيحةتأصكيةةتأهزل:أ

ءأح نةتأزبل يأغةيأضية ةعألإلة وي ولأححبيأ ةزنزحالأعتأطية أوزحمدأول نلعأألزنواأثل حعأةولأيةعأ

وئ أن ءأززليخعأولدحيوضأول ل أو ة لييأنولطنعل أ ق أوخحفيأوليخناأ

زلأوخحفيأ لمأعل أدل اأزتأعز أول لس5.أ أ
نزتأولنوضحأصتأولاتأ

أص يعلأزتأب نوتأ تأصزةع أ

أنةن أإة وي ولأعلزعأغةيأزق ناألزلأهنأز يني –أ وهعأنابل –أزتأنةن أ

إا ل أعل أ لأةلدأول ا أ ق أ لتأوليخناأ

أ ةخةاأ اأزلأةي أإلة أزتأإة وي ولأولب دللأنصكزلسأولغالئ أ

ن ةلدأحق ةيأل ضأو ة وي ولأزثاأول لمأنول لء 6.أ

1أ زازن أاخةتأولنو ي أنآكينت أولزللةعأول لزعأزتأزاانيأإخمزل أزيةعأخل
أهالدأزتأ ةيىأصتأوليخناأ

أص . 199أ

للزفدأولةيأه نأزتأصزنيأول اةل أزاا أولمةخأ
أل أةؤخ سأ نلع أنصتأولخم ألة سأإلأ عنمأ ةاةعأكللبع ألأبفعألالأ ُ

ول هييأعفلأع أوليو أولةيأ عل أ لأ حل أإلىأ باأول ةتأعتأول نلع أ لأ حل أولماةي"أ و خم أنصبناأولا " أولبل يأخاعأ  1623أنولة يأ
ح يض أ خ ألفزال زع أزت أطيي أ هةئع أ لي أول فزلء أوأل هيةع؛ أنح أ بف أزت أزاب أ قلضل أميعل أ ( ل زا زع أولزابنيم أولميعةع) أنصكية أ
زنة الأزتأ" زيمأول فزلء أنح يضأول حلبألاق ألةعأزتأع أ ةيأزتأول فزلء أ واايأ ل أةلد:أعفلأع أوليو
الخالفة والحكومة في االسالم.أ طأ  05أ نتأخاعأامي أصأ 93أ نزلأ

2أخ أ تأاز وتأ ولفاةلال أزيةعأخل

هل . .أأأ أ

أصأ . 23أ

3أ زاةيأداي أولةيو ولأول لزعألف نلعأ لأب يأو خم أنحط ةقلحالأولز لبيم.أ زيةعأخل
4أا سأول زيةع أصأ  . 06أ
5أا سأول زيةع أصأ  . 10أ
6أا سأول زيةع أصأ  . 18أ
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أصأ . 06أ

أاإلسالم وأصول الحكم .بحث في

نزاالأةز تأولقناأ أتأول ثةيأزتأول يوخللأحمةيأإلىأاانيأولزنو اعأ لأعا أوليخناأ

زلأة اأعفىأةلد1:أأ أ

أنل اأصه أ

 صا أ لتأةق يأو ة وي ولأنةلدأ طيةقعأكيصأولثزلي. -صا أ لتأة حبأ اأزلأةي أإلة أزتأإة وي ول.

 لتأةضعأخةملأة نتأ ةالأولا قللأولزق يمأززثفعأ لأدلئزعأ زخحاقةالأحازاأصخزلءه . لتأةحيدأواحةلطلأةنوة أ أزلأطيصأزتأولا قلل.نل أةين أصت أوليخناأ

أ يضأصةع أة لةللأصن أضيوئب أصن أيخن أعفى أصا أ لأولز ةاع أيغ أصا أ

ح كاأ لأ ضأولمؤنتأولدحبل ةع 2.أ
ن ةزلأةفلأ ةلتأ اةهأو ة وي ول :أ
أ  -اإليـــــــــرادات العامــــــــة:أ

نحبايأولزنوي أولزللةعأولحلأميعلأ لأعا أوليخنا أنولحلأا اأ الأولقيآتأإلىأول ان أولحللةع :أول لم -أ

ولغالئ أولة ةع أول لء أولب دللأولحطنعةعأ(غةيأول لم)؛أولقينضأول لزع.

 .1ول د د دددلم :أ نهل أصنا أ يةضع أزللةع أ ةاةع أحقييل أ ل أول نلع أو خمزةع أ ل أولخاع أولثلاةع أزت أولاةيم أحقن أ
ول نلعأ ةز الأنحن ة الأاخبأزلأدييهأولقيآت:أ﴿ خذ من أمواهلم صدقة تطهرمه وتزكهيم هبا 3.﴾..أ

نح ح يأول لمأي الأزتأصي لتأو خم أولكزسأنح أي الأزللةلأوةحزلعةلأنلق أني لأةزفعأنوا مأ لأولقيآتأ

ول ية أ نتأح بةاأل ضأولةنوابأولكلبعأ ال أل تأخاعأوليخناأ

أةلءلأ زب يأحمية لأثلال؛أ

نولحل أنض ل أولا ن أند زل أن بفل أ ةال أزل أني أزةزم أ ل أصنعةع أول لم أاخب أآةع أولب دلل أ خنيمأ

ِِ
ني َعليه ا والْم َّؤلَ ِ
الر ِ
ِِ
قاب
فة ق لوب ه ْم َوِيف َّ
ولحن ع أدلا ح للى ﴿:إِمّنَا م
الص َدقَات للفقراء َواْملَ َساك ني َوالْ َعامل َ ْ َ َ
4
ِ
ِ
والغَا ِرِمني وِيف سبِ ِ ِ
السبِ ِ
حكِيم ﴾.
يل فَ ِر َ
يض ة مم َن ماّل َو ماّل َعليم َ
ََ َ
يل ماّل َو ْابنِ م
نكض ل ألف لم أصةل أوليخنا

أوألزنوا أولحللةع :أولاق ةت أ(ولةهب أنول ضع) أوألا ل أول ينع أنولثزلي أ

ولحةليول أنةمحيطأ لأنةن الأ فنغأولابلبأن ةلدأ نيوتأولانا 5.أ

 .2ولغالئد  :أه لأزلأغاز أولزخفزنتأزتأوألزنواأولزاقنلعأنغةيأولزاقنلعأعانمأ للايبأنولقاي أند أا لأآةعأ

وألا لاأزبلييأهةهأوألزنوا أ لأدنل أح للى:أ﴿وأعلُموا أمنا غمنمت من يشء ،فأن هلل مخِه وللرسول وذلي القرىب
 1أخلزلأيزضلتأخفةزلت أ" ولزة واةعأول لزعأ لأول نلعأو خمزةعأنز ل ئالأنخفطللأوليدل عأعفةال" أ ا أزق أ لأا نم:أ مالية الدولة في صدر اإلسالم أ
زي أول يوخللأو خمزةع أةلز عأولةيزند أ 1678أصأ . 02أ

2أ زاةيأداي أو ةيو ولأول لزعألف نلعأ لأب يأو خم أنحط ةقلحالأولز ل بيم أزيةعأخل
3أخنيمأولحن ع:أوآلةعأ يد أ( .)105أ
4أخنيمأولحن ع:أوآلةعأيد أ( .)90أ

أصأ . 20أ

5أدطبأو يوهة أزاز أ السياسة المالية عند الرسول.أولقلهيم:أ ولاةئعأولزبيةعأول لزعألف حلب أ 1677أصأ . 36أ
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واليتاىم واملِاكن
لأولايب 2.أ

وابن الِبيل ،1﴾...نحقخ أوألي عأصكزلس أ ول لدةعأعفىأص وي أةةشأولزخفزةتأولةةتأومحي نوأ

 .5ولة ةدع:أ نهلأصناأ يةضعأ يضلأعفىأولةزةةتأ لأولخاعأولحلخ عألفاةيمأ أغ نمأح ند أنصناأزتأ يضأ
عفة أوليخناأ

أ ولة ةعأه أابليىأاةيوت أخاعأحخع أزت أولاة مي 3أند أوحخزل أولة ةع أ لأعا ه أ

أ

للةقةتأألاالأحقييلأ للقيآت أ لأدنل أح للى:أ﴿قاتلوا اذلين ال يؤمنون ابهلل وال ابليوم األآخر وال حيرمون ما حرم
هللا ورسوهل ،وال يدينون دين احلق من اذلين أوتوا الكتاب حىت يعطوا اجلزية عن يد ومه صاغرون﴾ 4أن للزمئزع أ
لال أحابا أاق و أصن أعةال أ زل أةمئ أاللع أولززنا أن لال أحؤكة أزت أغةي أعال أةقع أعفى أولززنا 5أ

نولة ةعأزق ويأز ةتأزتأولزلاأعفىأ اأعلداأ للغأزتأوليةلاأنلأحؤكةأعفىأولاخلءأنولب ةلتأنولزةلاةتأ

يازعأ ا  6.أ

 .2ول ددلء:أنةمزاأ اأزلأةاباأعفة أولزخفزنتأزتأغةيه أبفالأزتأغةيأدحلا 7أنلق أةلءأولقيآتأول ية أ

ز ةالألاةوأولزني أاة أدلاأح للى:أ﴿ ما أفاء هللا عَل رسوهل من أهل القرى فلهل وللرسول وذلي القرىب واليتاىم
واملِاكن وابن الِبيل يك ال يكون دوةل بن األغنياء منمك 8.﴾....أ
 .3ولب دللأولحطنعةع :أإلىأةلابأو ة وي ولأولخل قعأ لالأولب دللأولحطنع ةعأحزثاأإة وي وألف نلعأو خمزةع أ
خنوء أ لال أ ل أبنيم أاق ةع أصن أعةاةع أ فق أ لت أوليخنا أ

أ ةا أصبال أيضنوت أهللا أعفةا أعفىأ

ولحب أنول ةاأ لانوأة ةلنتأنةق زنت أاحىأصتأغ نمأح ندأح أز ا أحزنةفالأعتأطية أولح يعلل9.أ أ

 .9ولقينض أول لزع :أنل أةفةأ أوليخنا أ

أ إلى أ يض أولضيوئب أ أي أم ا أزت أوألم لا أطةفع أهةه أول ح مي أ

ن لالأ فزلأواحلةلأول نلعأإلىأولزلا؛أ إزلأصا أة عنأإلىأولح يع أصنأصا أةقحيض أوةأحينيألالأولخةيمأولا نةعأ
أوخحقيض أ ةال أوليخناأ

ولزطايم أع م أانو

أ لفزبللح أول لزع أع و أولدحيوض أولمكبل أ ق أودحيضأ

ص يعلأزتأب نوتأ تأصزةعأعا أولكينجأولىأغ نمأااةت ...أاحى أصا أحن لأ
10

ودحيض ..

أأ

1أخنيمأ وألا لا أوآلةعأ يد أ( .)21أ

2أعةخىأصةنبأول لينا ل زيةعأخل

أصأ . 223أ

3أ زاةيأداي أولةيو ولأول لزعألف نلعأ لأب يأو خم أنحط ةقلحالأولز لبيم أزياعأخل
4أخنيمأولحن ع:أوآلةعأ يد أ( .)26أ

5أدطبأو يوهة أزاز أولخةلخعأولزللةعأعا أوليخنا أزيةعأخل
6أعةخىأصةنبأول لينا ل أزيةعأخل

أصأ  . 127أ

أصأ . 231أ

7أ ع أول لخطأ ن ل أخةلخعأنص نولأ ولزللةعأول نلعأولخمزةعأ زيةعأخل
8أخنيمأولامي:أوآلةعأيد أ( .) 08أ
9أخ أولفاةلال أزيةعأخل

أصأ . 28أ

أصأ . 175أ

أصأصأ - 27أ .26أ

10أ زاةيأداي أولةيو ولأول لزعألف نلعأ لأب يأو خم أنحط ةقلحالأولز لبيم ،زيةعأخل
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أصأصأ - 27أ .26أ

أن يع أزيهناعأ لأزلاأ

نلأحينيألالأولخةيمأولا نةعأصةعأنالئيأصنأنوة للأزللةعأد اأ يةضعأول لم أنةلدأيغ أولالةعأولم ة مأألفز ناعأ
ولةحزلعةع1.أأ أ
أن ل ضل عأإلىأهةهأو ة وي ولأحنة أإة وي ولأصكيىأزثاأصزمدأول نلعأنولازى أنوألندلي .أ
ب .النفقــــــــــات العامــــــة:
.1

ات ليلفَ َقرأ آ يء
الص َدق َ ُ
زبلييأول لم :أنهلأثزلاةعأزبلييأزنضاعأ لأولقيآتأول ية أ لأدنل أح للى:أ"ان ي َُما ي
الِبيي يل ف َ ير ِيضَ ة يم َن ي ي
قاب والغَا ير يم َن َو يِف َسبيي يل ي ي
اّل عَلي ٌي
َو ْامل َ َِاكي ني َوالْ َعا يملي َن ع َ ْلهيَا َوالْ ُُم َّؤلَفةي قُلُوهبُ ُ ْم َو يِف َّالر ي
اّل َو ي ُ
اّل َوا ْب ين ي
َحكي ٌي " ،2نهةوأ ةلتألاةهأولزبلييأ زلأ لالأ لأعا هأ  3:أ

 الفقراا والمساكين :ند أوكحف لأآيوءأوألئزعأ لأح خةيأا أول قةيأنا أولزخ ةت أ زتأةلد:أ أ
 -ول قةيأولةيأةخأاأنولزخ ةتأولةيألأةخأا.

 ول قةيأولةيألأملءأل أنولزخ ةتأل أملءأنل تألأة ة . -ولزخ ةتأ نتأول قةي.

 ولزخ ةت أ ولةيألأةة أغاىأةغاة أنلأة طتأإلة أ ةحب أعفة أنلأةقن أ ةخأاأولالسأنول قيأض أولغاى.

 ول قةيأولزاحلجأولزح يأنولزخ ةتأزتأصةل أول قي. -ول قةيأنولزخ ةتأخنوء.أ

 ول قيوءأزتأولزالةيةتأنولزخل ةتأزتأوألعيوبأولةةتأل أةالةينو. ول قيوءأ قيوءأولزخفزةتأنولزخل ةتأه أصهاأول حلب. مصرف العاملين عليها:

لت أولا ل أ

أ ة يض ألزت أة زا أل أ ل أول لم أصةي أعزف أنل أةةن أ

لف لزاأصتأةأكةأ ةل مأعفىأزلأ يضأل أوخحال وألا ة أوليخناأ

:أ"من استعملناه على عمل فرزقناه

رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول".
 مصرف المؤلفة قلوبهم :نززتأحبييألا أول لمأولزؤل عأدفن ا أند أندعأزتأوليخناأ
لزتأل أةكفصأإخمز أزتأيؤخلءأول يب.أ

أولحألةيأ

 مصرف الرقاب :نةبيي أهةوأولابةب أزت أول لم أ لأعح أوليدلب أنلنأ ميوئال أزت أةلد أولابةبأ
نعحقال أنةةبأوتأة نتأزتأة ح أزخفزل.أأ

 1أزاةيأداي أ ولخةلخعأولدحبل ةع أ لأإطليأولاال أو خمزل .أ ندلئع أأا نمأ  59أانا:أولسياسة االقتصاد ية ف ي اإلسالم أولحلأعق لأ لأخطةي أ
ولة وئي:أ ول ادأو خمزلألفحازةع أولز ا أولخمزلألف ان أنولح يةب أ 1668أص  . 270أ
أ ويضأغةيأززفن عألأل يو أزتأويضأولزنولأحكببالأول نلعأل ئللأز ةاعأونأزبللحأعلزعألفزخفزةت أ اة أةزحاعأحزف الألأل يو أعتأط ية أولاةلء أ
ند أاز ىأوليخناأ

أ ولاقةعأ لأولز ةاعأليعلأولكةاأولغل ةعأنو اأولب دع أنازىأعزيأويضلأل اأولب دعأنلف قيوءأ لأحيع ىأزتأ فئال  .أ

2أخنيمأولحن ع أوآلةعأ.90أ أ

3أدطبأو يوهة أزاز أولخةلخعأولزللةعأعا أوليخنا أزيةعأخل

أصأ 172أ نزلأ
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هل  .أ

 الغارمين :ولغليزنت أه أولةةت أي ا أ ول ةت أنل أن لء أعا ه أ ةأكةنت أزت أزلا أول لم أ ميط أصت ألأ
ة نتأولز ةتأد أوخح وتأ لأخ أنوخيوي أصنأبي أ لأز بةع .أ

 في سبيل هللا :نولز وي أ أولبيي أعفى أولغ وم أنولز وي طةت ألازلةع أولثغني أصي ألإلا ل أ ل أولةال أ
ةبيي أإلةا أزل أةاحلةنا أ ل أولةال أزت أخم أنا قع أنيوافع أنل أةمحيط أصت أة نت أولغل ي أ قة وي أ

ألت أولغل ي أ ل أخ ةا أهللا أزت أولكزخع أوألغاةلء أولةةت أصني ه أا ة أ

ولاجأنول زيمأزتأخ ةاأهللا أ ةفاقلتأ للغل يأ لأخ ةاأهللا أ

أند أة ا أوليخنا أ

أ

 ابن السبيل :و ت أولخ ةا أهن أزل أواقط ل أ أوألخ لب أن لت أ ل أخ ي أ اة أل أةخحطةع أولاح لعأ
زلل أنابة أزت أول لم أصت أة طل أزاال أزل أةي ه أإلى أنطا أناحى ألن أصز ا أولقيض أ إت أةلد ألأ

ةزاع أزت أزاا أابة أزت أول لم أألا أد أبلي أزبي ل أ زةي أولالةع أإلى أةلد أنصكيجأول كلييأ

ح فةقلأنصاز أ لأولزخا أزتأا ة أل تأولك وعل أدلا:أ"ازفالأولا لأبفىأهللاأعفة أنخف ".أأأأأأ
نل أةنو أوليخناأ

أ عفىأوخح زلاأةنيأدي لهأعفىأب دللأولزخفزةت؛أ قلا:أ

إّنا هي أوساخ الناس وإهنا ال حتل حملمد وال آلل حممد 1"..،أن لتأ

أ" إن هذه الصدقة

أإةو أصحى أ ط ل أخأا أعا أ إت أدةاأ

ه ةعأص اأنوتأدةاأب دعأل أةأ ا 2.أ

 .2زبليي أولغالئ  :أ نزت أزبليي أولغالئ أحقحطع أكزخال ألإلا ل أ ل أخ ةا أهللا أن ةل أيخنا أهللاأ

أ

نةني أولقي ى أنولةحلزى أنولزخل ةت أنص الء أولخ ةا أنصي ع أصكزلس ألفةةت أملي نو أ ل أولقحلا أند أدخزالأ

وليخناأ للحللل:ألف ليسأ5أصخا أنلفيوةاأخا أنوا 3...أأ

 .5زبليي أولة ةع :أ إةو أابا أ ةل أزلا أولزخفزةت أعفى أولة ةع أ إا أةا قال أ للضية ع أعفى أولزبللحأ

ول لزع أ الأغةيأزكببعأو ا ل أ لل لمأنكزسأولغالئ أولحلأحا أ لأنةنهأزا مأا هلأولقيآت أ

نة نت أولقب أزت أو ا ل أول ل ألفة ةع أهن أحاقة أزال ع أنزبللح أوليعةع أ نت أإةثلي أصها أول حلبأ
4

زا عأكلبعأااةيأزلأ نهأزتأة ةع.

 .2زبلييأول لء:أنهةوأولانعأزتأو ة وي أزكبصأهللأنلفيخناأ
ولخ ةا أنةقخ أول لءأعفىأوألخا أولحللةع 5:أ

أنةيأولقي ىأنولةحلزىأنولزخل ةتأنو تأ

 خا أوليخناأكزسأولكزسألإلا ل أعفىأا خ أنصخيح .

 خا أةنيأولقي ىأ(د وي عأوليخنا)أنوكحفيأ ول فزلءأ لأصاقةعأد وي عأوليخناأ أن لح .

 خا أولةحلزىأولزخحاقةتأ قطأ ميطأصتأة نانوأزتأوألب أألتأوألبأهنأولز ةاألألخيم.
1أدطبأو يوهة أزاز أولخةلخعأولزللةعأعا أوليخنا أزيةعأخل
2أا سأول زيةع أصأ . 165أ

3أعةخىأصةنبأول لينال أ زيةعأخل

أصأ . 299أ

5أ عةخىأصةنبأول لينال أزيةعأخل

أصأصأ  .226- 227أ

4أدطبأو يوهة أزاز أولخةلخعأولزللةعأعا أوليخنا أزيةعأخل

أص  . 168أ

أصأ . 128أ
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 خا أولزخل ةتأنه أولةةتألأةة نتأزلأة ةا .

 خا أص الءأولخ ةاأاحىأنلنأ لانوأصغاةلءأألتأول يمأ الةحا أولزفاعأصثالءأولطية أنولخ ي.
ند أث لأصتأولا لأ

أ لتأةقخ أولا قللأول لزعأ لأزة واةح أإلىأدخزةتأيئةخةتأهزل 1:أ

 .1ولا قلل أوليوح ع أ(ول ل ةع) :أ نةزثا أولا قلل أولحل أحح يي أ ا أعل أزثا أا قلل أوليئةس أوألعفى أنصعطةلح أ
صبال أ

أنا قللأولضزلتأولةحزلعل....

 .2ولا قللأولال ثعأ(غةيأول ل ةع):أةحزثاأ ةزلأ لتأة ييأ انوئبأوليخنا؛أصيأزلألأة نتأزح ييوأ اأعل أ
اأةنة أ لأعل أنةكح لأ لأآكي؛أزثاأا قللأولن ن أنزلأةةل نتأ ؛أنولزخلهزعأ لأحك ةيأولا للأ

ولحلأحا اأ للزخفزةتأصنأ غةيه ....

ثانيا :الموازنة العامة في عهد الخلفاا الراشدين:
أص .ولزنو اعأول لزعأ لأعا أص لأ يأولب ة :أ
ل أة ت أهالد أوكحمي أةنهيي أ ل أإة وي ول أنا قلل أول نلع أ ل أعا أص ل أ ي أولب ة أعا أ ل أعا أ

وليخناأ

أنل أححخعأوألزنيأولزللةعأ ثةيوأنل أةكحفيأوألزيأزتأاة أولحااة أعتأول ا أولا نيأإلأ لأصزنيأ

زا م أ اة أوعحز أص نأ يأعفىأا سأزبل يأولحزنةاأنهل:أول لم أولغالئ أول لء أولة ةع أنال اأعفىأ
ا سأول زلاأولةةتأعةاا أوليخناأ

أ لأزكحفيأولةاللأخنوءألة لةعأوألزنواأصنأحخةةيأمؤنتأول لزع 2.أ

نزتأصه أولحغةةيولأولحلأاايلأ لأعا أص لأ يأاة يأزاال  :أ
 .1ة لةعأولة ةعأ لأبنيمأاق ةعأغلل ل.

 .2نضعأزيحبألفكفة عأولةيأل أة تأزنةن وأزتأد ا.
 .5ي عأخا أوليخناأ

أنةيأولقي ىأولنوةبأ لأكزسأولغالئ أنحنةةا أإلىأميوءأولخم .

 .2زنديأص نأ يأولب ة أزتأزلا لأول لمأولحلأ لانوأةؤ ناالأ لأعا أوليخناأ
عفىأزحل عأولحا ةةألفزنوي أولزللةعأو خمزةعأ(اينبأولي م).

أنزالي حا أة اأ

ن لالأ هةهأول كناأزتأولغالئ أنول لمأنول لءأحن عأعفىأزخحاقةالأز لم يمأ زلأة اأيخناأهللا أن لالأ

طيةقعأول طلءأ لأعا هأ لأزاحاىأول خلطع أنعفىأصخلسأولحن ةعأولزحخلنيأ ةتأولالس 3 :أ
 .1ةتأولخل قةتأ لأولخم أن ةتأزتأصخف أ أول حح.

 .2أن ةتأزتأما أ يوأنزتأاليبأيخناأهللاأأد اأوخمز .
 .5أن ةتأولايأنول أن ةتأولة يأنوألاثى...
1أةنخيأو يوهة أةنخي أزيةعأخل

2أ عةخىأصةنبأول لينال أزيةعأخل

3أ عةخىأصةنبأول لينا ل أزيةعأخل

أصأصأ  .296- 297أ
أصأصأ 527- 529أ  .أ
أصأصأ  ..553- 552أ
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ن لتأيضلأهللاأعا ألأةيىأولح ضةاأ للخل قعأ( لأول ةت) أن ةلدأ لتأيصيأعفلأيضلأهللاأعا أ لأ

كم ح أن أصكةأولمل ل 1أغةي أ صتأخةلخعأولحخنةعأولحلأوح الأص نأ يأل أحيضأ ضأولزخفزةتأزتأصهاأ

ولخل قع؛ أنولةةتأطلل نوأص لأ يأ أتأة نتأول طلءأعفىأولح ضةا أل تأص لأ يأي ضأةلد أندلا :أ"فما أعرفين
ذلك ،وإّنا ذلك شيء ثوابه على هللا جل ثناؤه ،وهذا معاش ،فاألسوة خري من األثرة" 2.أ

أب .أولزنو اعأول لزعأ لأعا أعزيأ تأولكطلب:
لت أ ةل أولزلا أزنةن و أ ل أعا أوليخناأ

ةما أ لأعا هزلأزتأولزنوي أولالئفعأزلأا

أ أنعا أص ل أ ي أولب ة أصةضل  أنل تأ ةل أولزلا أل أ

أ لأعا أعزيأ تأولكطلبأيضلأهللاأعا أنصب الأوألزنواأ

ولنوي مأزتأول م أولز حناعأحم اأإة وي وأزخحزيوأهلئم أ ل ضل عأإلىأ ضأولزنوي أولة ة مأولحلأخاالأعزيأ

أنزةي أزت أل أنوي أل
و
زثا أول مني

3

أ ل ضل ع أإلى أ كا أولبنو ل أنهل أحمزا أوأليوضل أولززفن ع أل زن أ

ولزخفزةتأ ا أول ححأو خمزلأاحةةعأع أنةن أزللدألال أنولحلأةمأعاالأصهفال 4أنخزةلأ اةوأولخ أألتأ

عزيأوخحب لهلأصيأة فالأكللبعأل ةلأولزلا أن للحلللأ إتأإة وي ولأهةهأوأليوضلأح أزتأولة وي ولأول لزعأ

لف نلعأول خمزةعأ لأعا هأيضلأهللاأعا أنهةهأوأليوضلأةطف أعفةالأول يأولزلللأولز لبيأصزمدأول نلعأ

ولكلبع.أأ

ند أآثيأعزيأوح لعأولح ضةاأ لأول طلء أ للخل قعأ لأو خم أ أنةلدأ ل أدنل :أ" ال أجعل من قاتل رسول

 ،كمن قاتل معه " 5أنكلبعأصتأهالدأ ئعأحطللبأ للح ضةاأزاةأكم عأص لأ يأولب ة أن ةلدأ لتأيصيأ

عثزلتأ تأع لتأيضلأهللاأعا أ ه أن أصكةأص نأااة عأن قالءأول وي  6.أ

نوةوأ لتأولكفة عأعزي أد أوةحا أ ل أزخألعأول طلءأن لت أزل أ لتأزتأحزلة أ ةتأ ئللأولزةحزع أزتأ

حط ة أهةه أولخةلخع أإة أصا أا خ أد أع أعفى أحغةةيهل أ ل أصنوكي أكم ح أعا زل أح ةت أل أصت أولح لنل أ لأ

ول طلء أد أص ى أولى أااني أط قع أزت أوألغاةلء أنولزحي ةت أ لأولزةحزع أو خمزل أ ق أينى أص ن أةنخي أ لأ

حلبأولكيوج أصتأولكفة عأعزيأ تأولكطلبأيضلأهللاأعا أ"ملا رأى أن املال قد كثر قال " :لئن عشت اىل هذه

الليلة من قابل ( أي من العام القادم) ألحلقن أخرى الناس بأوالهم حىت يكونوا يف العطاء سواء"  ،ولكن اخلليفة عمر
تويف قبل أن ينفذ ما عزم عليه 7.أ أ

1أولزلني ي أ زيةعأخل

2أ ص نأةنخي أزيةعأخل

أصأصأ 291أ  .أ
أصأ  . 22أ

أوكحف لأ ولينوةللأاناأ زتأحأخة سأ ةلأولزلا أل تأوأليةحأصتأحأخةخ أ لتأزاةأ زتأص لأ يأولب ة أ نةلدأزعأ ةل مأزنوي أول نلعأولزللةع .أ أ
3أ عةخىأصةنبأول لينا ل أزيةعأخل

أصأ . 522أ

4أ و يوهة أكيةس أولاال أولزلللأ لأو خم أ زيةعأخل
5أ ولزلني ي أزيةعأخل
6أ ولزلني ي أزيةعأخل

7أص نأةنخي أزيةعأخل

أص . 52أ

أصأ  292أص نأةنخي أزيةعأخل

أصأ . 22أ

أصأ  . 292أ
أصأ .29أ
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نزت أد ا أ لت أ ةل أولزلا أةن عأ ةت أولزخفزةت أصنل أ أنا أنل ت أعزي أيصى أصت أةةزع أولزلا أ إا أصعا أ

لف ي عأنصع ألفزا ع أث أة طىأزتأ أةز أصهاأول طلءأعطلءه أزيمأ لأولخاعأ"ن لتأةلدأ لأولزاي "1.أأ أ

نلق أدل أعزي أ ض ط أو ة وي ولأولنوي م ألف نونةت أنولبل يم أزاال؛ أنهةو أة ا أعفى أنةن أعزفل ألفزنو اعأ

ول لزع أحكحفيأعفىأولم اأولةيأايوهأوآلت أ ق أصمليأو تأكف نتأ لأزق زح أإلى:أ" أول من وضع الديوان يف
الدولة االسالمية ،عمر رضي هللا عنه ،يقال لسبب مال أتى به أبو هريرة -رضي هللا عنه ،من البحرين فاستكثروه
وتعبوا يف قسمه ،فسموا إىل إحصاء األموال وضبط العطاء واحلقوق ،فأشار خالد بن الوليد بالديوان ،وقال رأيت

ملوك الشام يدونون فقبل منه عمر" 2.أ

نول ةنوت فزع ليخةع وألبا ح ال:أولخةا صن ول حي زل حطف زت لب ولزةل عفى ز لت ا اازل

نهن زل عي ولزلني ي :أ"موضع حلفظ ما يتعلق حبقوق السلطنة من األعمال واألموال ومن يقوم هبا من اجليوش

والعمال " 3أ ان ةمزا زبطفالحال ولز لب يم صعزلا ن ويم ولزللةع ل و ميوي عفى ولزنو اع ول لزع و ة وي ول
و ة وي ول نولزبين لل نصعزللال نززثفةال ل وخحة لء صانوع ولضيوئب نوليخن نولز نس 4...أ
ن لأعا أعزيأ تأولكطلبأو و لأو ة وي ولأنح

لأولزبللحأول لزعأ زلأح

لأ ةنلأولزلاأ اة أ

لتأزعأنةن أ ةلأولزلاأول ل أنةن أ ةنلأزلاأ لأ اأنلةعأزتأنلةللأول نلع أن لالأولزنوي أول وئ مأعتأ

الةعأولنلةللأحيخاأإلىأالضيمأولكم عألحبييأعفىأولنلةللأوألكيى أنة كيأزاالأملءألفطنويئأ لأ اأ

نلةع أ ن لت أعزي أةكحلي ألفنلةع أن ة وي ألفزللةعأغةي أولنوا أنوخح لل ألةلد أزل أدلل أألها أول وي  :أ"ند أة فلأ

عفىأزللةح أع أهللاأ تأزخ ن أنصثيح أ أعفىأا خل" 5أنزتأزمزحأولحغةيأولةيأطيصأعفىأولزنوي أنولا قللأ

ول لزعأ لأعا أعزيأ تأولكطلبأزلأةفل :أ
 .1أ ثيلأولغالئ أ ثيمأول حنالل

 .2أ ة ا أعزي أولة ةع أخانةعأحةزع أ ا أخاع أهملةع أ زل أوا
نولزخحاقةتأ ال.

أح ةم أ اةل ألفة ةعأ اة أا أول ئللأ

 .5أ صنة أعزيأ تأولكطلبأكيوجأولناة ع أنهنأزلأة يضأعفىأصهاأوأليضأولحلأ حاالأولزخفزنتأزعأ
وألكةأ للعح ليأولزخلاعأنولةن مأنولانعأنولز ينع.

1أ ولزلني ي أزيةعأخل

2أو تأكف نت أزيةعأخل
3أ ولزلني ي أزيةعأخل

أصأ  . 291أ
أص . 238أ
أصأ  . 236أ

4أعفلأأ لا أاخةت أ" وليدل عأولزللةعأ لأولخم " أمجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة أول

أ 22أ 2006أصأ  . 233أ

5أ مند لأوخزلعة اأمالح أ ةلأولزلاأامأح أنحطنيه" أ ا أزق أإل ىأ ندوة مالية الدولة في صدر االسالم أزي أول يوخللأولخمزةع أةلز عأولةيزند أ
وألي ت أ ل:أ 10- 8أم لتأخاعأ1208هددأولزنو أ 7- 3أاةخلتأخاعأ 1678أصأصأ  .12- 15أ
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 .2أ دل أ إةقلي أخا أولزؤل ع أدفن ا ألخحغالء أول نلعأ ل أعا ه أعت أإا ل أصزنوا ألحألةي أولقفنب ألقنحالأ
آاةود.

 .3أ دل أ إاملءأ نونةتألز ونلعأولاملطأولزلللأزثاأ ةنوتأول طلءأولزكحصأ للا قللأول لزعألف نلع أن ةنوتأ
ولكيوجأنةكحصأ إة وي ولأول نلع.

 .9أ ل ضل عأإلىأةنوابأزلل ةعأصكيىأاة أدل أ ضيبأولاقن أن ةلدأدل أ ح نةتأول نونةتأزتأصعزلاأ
حل أنحخةةاأو ة وي ولأنولا قلل أ زلألأااخىأصا أصناأزتأدييأولحأيةخأزتأولاةيمأو ح وءأزتأمايأ

زاي .أأأأأ

 .8أ صدي أضية ع أول مني أنهل أضيوئب أةزي ةع أعفى أصزنوا أولحةليم أنولح ل ا أولدحبل ي أ ةت أول نلعأ

و خمزةعأنغةيهلأزتأوألز أولحلأحح لزاأز الأ للين أنول يس أنوديويأز صأاال أولميوئحأ لأول منيأ
1

للحللل:

2.3 أ %أأعفىأولزخفزةتأألاا أةؤ نتأول لم.أ

05 أأ%أأعفىأصهاأولةزعأألاا ألأةؤ نتأول لمأنةؤ نتأولة ةع.

10 أ%أأ عفىأغةيه أزتأوألدنو أألاا ألأةؤ نتأول لمأنلأةؤ نتأولة ةع.

أأأ نةز تأحبنيأولزنو اعأول لزعأولخمزةعأ لأعا أعزيأ تأولكطلبأ لح لعأولكطنولأولحللةع 2 :أ
نتأزنوي هلأزتأصزنواأولة ةعأنولكيوجأنول مني أنةزثاأ
أ
 .1زنو اللأولكيوجأنولة ةعأنول منيأنولقطلئع:أحح
ةلاب أولا قلل أ ةال أ ا أزل أةبيي أ ل أولزبللح أول لزع أ ينوحب أولكف لء أنولنلم أنولقضلم أنولةا أ

نوعلاللأنز لمللأيةلاأولخم أزن ععأعفىأوخلسأولقي ىأزتأولاخبأولا ني أنولخل قعأ لأولخم أ

الءأولقالطيأنودلزعأولةخنيأنا يأولحيعأنوبم أولاالي.
أ
نعفىأولزمينعللأول لزعأ

 .2زنو اع أول لم :أ نحح نت أزنوي هل أزت أصزنوا أول لم أنةزثا أةلاب أولا قلل أزل أةا أزت أول لم أعفىأ
زبلي الأولزا مأ لأولقيآتأول ية أ

 .5زنو اع أكزس أكزس أولغالئ  :أحح نت أزنوي هل أزت أصزنوا أولغالئ أنةزثا أةلاب أولا قلل أ ةال أزل أةا أ
عفىأزبللحأولزخفزةتأعلزعأ

نتأزنوي هلأزتأصزنواأولفقطعأنحي عأزتألأنوي أل أنهلأحكبصألف قيوء.أأ
أ
 .2زنو اعأولضنوئع:أنحح

أج .ولزنو اعأول لزعأ لأعا أعثزلتأ تأع لت:

حنلىأعثزلتأولكم عأ أعزيأ تأولكطلب أ لخحزيأعفىأوألخسأولحلأنض الأعزيأ لأ يضأول طلءأ

عفىأولح ضةا أ لتأةكيجأولزقل ةيأزتأول ةنوتأ زلأ لتأةكيةالأعزي أنل ا أ زةي أحنلة أولكم عأعز أإلىأ

ةل م أولالس أزئع أ يه أعفى أعطلئا أولز ينض ألا أ لت أصنا أكفة ع أة ة أولالس أن ل الأهةه أول ةل م ألزيمأ

1أ عةخىأصةنبأول لينا ل أزيةعأخل
2أزاز أافزلأولطنو ل أزيةعأخل

أصأ . 523أ
أصأصأ .28- 29

أ
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نوا مأنل أح تأ وئزعأعفىأول طلء 1أنح وة أولحزلة أ لأول طلءأ ثة ًويأ لأعا أولكفة عأعثزلتأ تأع لت أ زلأ
ا

أحنخعأ لأزاحأولقطلئع أززلأص ىأولىأ ةل مأا مأولح لنلأ لأول كناأنولثينم أنهةوأص ىأولىأحنل أم نيأ

للغ تأل ىأولزخفزةتأوآلكيةتألخةزلأزتأغةيأول يب أنةقناأول مةفل:أوتأ ةلأولزلاأنضعأيهةاعأولبيي أ

ولةي أ لت أزت أصثليه أوت أح خل أوألزنواأعا أع أزت أوأل وي أولةةت أصكةنو أة حز نت أعفىأصاب ا أ ل أ ةلأ

ولزلا أ زل أوت أوابيوي أولا نزلل أعت أوت أحخحك أهةه أوألزنوا أول ةيم أ ل أزمليةع أعزيواةع أنوبماةعأ

نواملئةع أنح خالأ عا أع أزتأوألمكلص أة اأهةهأوألزنواأز علمألإلخيويأناانيأول يوغ أولةيأل أصثليهأ
ولخةئع2.أأأأأأأأأأأأأأأأ أ

ند أ لالأول نلعأحح فيأ ل ا ل أعفىأ نونةتأولكيوجأ لأولنلةللأولزكحف ع أنعفىأ عأعطلءألزنا ةال أ

نل ت أة ن أصت أولكيوج أ لت أةحنله أنةميي أعفة أعي لأة نت أزخحقم أعت أولنولل أنبلابأ ةل أولزلا 3أصزلأ
ةزلأةح ف أ لل لمأ ق أ لتأوليخنا

أ ةةز الأنةقن أعفىأح يةقال أن ةلدأ اأص نأ يأنعزي أصزلأ لأعا أ

نضأولززنلةتأ ةزلأةح ف أ لألزنواأول لطاعأ للن مءأعتأو زل ؛ صزلأ
أ
عثزلتأنلزلأ ثيلأوألزنواأ ق أيصىأصتأة

وألزنواأولالهيمأ لل ينعأنولزنوملأناانهل أ ق أوخحزيلأول نلعأ لأة لةحالأنوا لدال .أ
نزتأصه أززة ولأولاال أولزلللأ لأعا أعثزلتأ تأع لتأزلأةفل :أ
.1

حالأ م أنوخ ع أ يل أصزنول أ ثةيم أعفى أول نلع أص ل أإلى أواح لش أودحبل ي أ ةي أنحنخع أ لألزنواأ

.2

و لأزنوي أولة ةعأولحلأ كفلأ ةلأولزلاأاحةةعأول حناللأن ةلدأاحةةعأولبفح.

.2

لتأ ةلأزلاأ لأعا هأةاق أول لئض.أ

.5
.3
.9

4

نول طلةلأنوألي و أنول خنم أززلأخلع أعثزلتأ لأولحنخ عأعفىأولالس.
وخح زلاأصزنواأول لمألفا قعأعفىأولاينب.أ

وضل عألف طلءأولةيأ لتأةأكةهأولةا أ لالأهالدأانو أنز ل آلألفةا أولةةتأةقنزنتأ أعزلاأززة مأ

نب ع 5.أ

ةلدأ لالأول نلعأصاةلالأح نضأولةا أعتأول لهللأنو بل للأولحلأد أحبة ا أ لأولاينب أن لأ

ولزقل اأ ق أ لتأول طلءأةخحك أخمالأننخةفعألفضغطأنلحأ ةبأز ليضلأول نلع؛أنةلدأ ايزلتأصنلئدأ
6

زتأول طلء أنززتأعندبأ اةهأول قن عأع أهللاأ تأزخ ن أنص نأةيأولغ ليي...

1أ طلي أزاز أ ضف أول و أ" ولا قللأولزللةعأ لأعا أعثزلتأ تأع لتأنصثيهلأ لأوألا و أولخةلخةع أ( 53- 22هد/أ - 922أ ") 933أزة يمأزلةةخحةيأ لأ
ولحليةخأو خمزلأنولاضليمأو خمزةع أدخ أولحليةخ أ فةعأوآل وب أةلز عأولةيزند أوألي ت أ1217هد 1667 /أصأصأ  .89- 83أ

2أيضلأبلابأص نأاز أ" و زل أعفلأ ي أهللاأنةا أ نا اللأزتأخةلخح أ لأولزللةعأول لزع" أصأ:11أ أ
3أ طلي أزاز أ ضف أول و أزيةعأخل
4أا سأول زيةع أصأ  . 89أ

أأأأأأ http://www.mng.kufauniv.com/teaching/redhasahib/Research.htmlأأأ أ
أصأ  . 116أ

5أا سأولزيةع أصأ .73أ

6أا سأولزيةع أصأصأ  . 79- 73أ
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أ  .ولزنوأ اعأول لزعأ لأعا أعفلأ تأص لأطللب:
وزحل أعا أعفل أ ت أص ل أطللب أ ثيم أولضط وي لل أنولزمل ا أول وكفةع أززل أصثي أخف ل أعفى أوة وي ولأ

نا قللأول نلعأ لأةلدأولندل أ لالأولزنوي أول لزعأدفةفع أن للزقل اأ و لأولا قللأول لزعأ ق أصزيأعفلأ تأ

ص لأطللبأ لخحي و أولقطلئعأولحلأودحط الأعثزلتأ تأع لتأألهف أن ةلدأولا للأولحلأزااال .أ

ند أدل أول لا أعبد هللا الجابري أ يوخع أودحبل ةع ألف ي أولدحبل ي أعا أو زل أعفلأ تأص لأطللبأ

يضلأهللاأعا أزتأكماأيخللح ألنولة أعفىأزبيأوألمحيأولاك لأنوخحاحجأزاالأولة وي ولأول لزعأنزكحفيأ

ولا قللأول لزعألف نلعأولخمزةعأ لأعبيهأيضلأهللاأعا  1:أ

 .1و ة وي ولأول ل ةعألف نلعأو خمزةعأ لأعبيهأيضلأهللاأعا ؛أ ل ضل عألف لم؛أحح نتأزت:أأ أ
 الخراج:أ نهنأزتأصه أزبل يأولة وي ولأول لزعألف نلعأولخمزةعأإتأل أة تأصهزالأعفىأولطم أ لأ

عبيأولزل أعفلأيضلأهللاأعا أند أ لتأولكيوجأ ولز ينضأ لأعا هأكيوجأولناة عألأولزقلخزع أ
نولةيأةحزة أ للمزنلةعأل اأزاحةللأولقطلعأول يوعلأ لأعبيهأيضلأهللاأعا أاحىأوليضأغةيأ
ولزخحغفعأنولحلأةز تأوخحغملالألنبناأولزلءأولةالأ لتأة يضأعفةالأولكيوجأازمأألبال الأعفىأ

وخحغملالأنع أحي الأز طفع .

 الجزية:أنهلأول يةضعأولزللةعأولز ينضعأعفىأصهاأولةزعأولزقةزةتأ لأ ةليأولخم .

 ايرادات أهل الصوافي:أ نهلأحمزاأوأليوضلأولززفن عأل زن أولزخفزةتأ ا أول ححأو خمزلأاحةةعأ
ع أنةن أزللد ألال أنخزةل أ اةو أولخ أألت أعزي أوخحب لهل أوي أة فال أكللبع أل ةل أولزلا أ

ن للحللل أ إتأإة وي ولأهةه أ وأليوضل أح أزت أو ة وي ول أول لزع ألف نلع أو خمزةع أ ل أعا ه أيضل أهللاأ
عا أنهةهأوأليوضلأةطف أعفةالأول يأولزلللأولز لبيأصزمدأول نلعأولكلبع.أأأ

 الضرائب (التوظيف):أ نب أصا أولزنوي أغةيأول ل ةعألف نلعأولخمزةعأ لأعبيهأيضلأهللاأعا أ

ة ن أهةو أ ل أزطلل ح أيضل أهللا أعا أل لزف أعفى أزبي أ حك ةي أولكيوج أعت أصهفال أزيوعةل أطلدحا أ
ول ي ةعأنولقنزةعأز فمأةلدأ أتأهةوأ و عألا ألمخحةل عأن طةبأا سألزلأة يضأعفةا أزتأحناةيأ

.2

زلللأآكيأحخح عة أولاينيأولدحبل ةع.

ولا قللأول لزعأنحقخةزلحالأعا أولكفة عأوليوم أعفلأ تأص لأطللبأيضلأهللاأعا :
 النفقات االدارية :أ نححزثا أ ل أوا لدال أعفى أولقضلم أنول زلا أنول حلب أنغةيه أنافزس أةلد أزت أدنل أ

يضل أهللا أعا  :أ"وال قوام هلذين الصنفني (اجلنود واخلراج) إال بالصنف الثالث من القضاة والعمال

والكتاب" .

1أ ع أهللاأالختأولةل يي أ" ول يأولدحبل يأعا أو زل أعف لأ تأص لأطللبأيض لأهللاأعا أزتأكماأيخللح ألنولة أعف ىأزبيأوألمحيأولاك ل أ يوخعأ
زقل فعأ ل ل يأولزلللأولا ة " أمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها أجأ 18عأ 52أيةبأ1229هد أصأصأ .519- 513أأأ أ
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 االنفاق الدفاعي :أنهةو أ إع و أولةةشأنحةاة ه أ لل م أنول حل أنودلزع أولزيو أولح ية ةع أناان أةلد أ

نةقناأعفلأيضلأهللاأعا :أ" فاجلنود بإذن هللا حصون الرعية.....وال قوام للجنود اال مبا خيرج هللا هلم من
اخلراج الذي يقوون به يف جهاد عدوهم".

 النفقات التحويلية االجتماعية :أ نةلد أ يعلةع أول نلع ألف قيوء أنولزاحلةةت أنحن ةي أول ع أولزالخب ألا أ

نةقناأل لزف  :أ" ...مث الطبقة السفلى من أهل احلاجة واملسكنة الذين حيق رفدهم ومعونتهم ويف هللا لكل
سعة ولكل على الوايل بقدر ما يصلحه".أ

 االنفاق االستثماري على إقامة رأس المال االجتماعي :أزثا أولخ ن أنولقالطي ..أنةقنا أيضل أهللاأ

عا :أ"وليكن نظرك يف عما رة األرض أبلغ من نظرك يف استجالب اخلراج ألن ذلك ال يدرك إال بالعما رة ،

ومن طلب اخلراج بغري عما رة أضر بالبلد وأهلك العباد"أ أ االأةيم أو زل أعفلأعلزف أعفىأزبيأإلىأ
صتأوخحبم أوأليوضلأ إدلزعأزخحف زللأول اةعأوألخلخةعأولم زعألفقطلعأول يوعلأزتأمأا أصتأةؤ يأ

إلىأ ةل مأإة وي ولأولكيوج أنةلدأصه أزتأ يضأولكيوجأعفةالأ لأاايه.أ

 أاالنفاق االستثماري على إقامة رأس المال البشري :أنةلد أ يعلةع أولط قع أولنخطى أنزاع أحآ فال أ

نةقنا أعفل أيضلأهللاأعا  " :وإّنا عماد الدين ومجاع املسلمني والعدة لألعداد العامة من األمة ،فليكن

صفوك هلم وميلك معهم" ندنل  " :مث هللا هللا يف الطبقة السفلى من الذين ال حيلة هلم واملساكني واحملتاجني،
وأهل البؤس .....فاجعل هلم قسما من بيت مالك ومن صوايف اإلسالم".أأ


اإلنفاق على الرعاية االجتماعية:أنهةوأةحضحأ لأدنل :أ"وتعهد أهل اليتم وذوي الرقة يف السن ممن ال
حيلة هلم ،وال ينصب للمسألة نفسه"...
1

ثالثا :الموازنة العامة في العهد األموي والعباسي:

وخحزيل أ حيم أوألزنةةت أزاة أ21ه أولى أغلةع أ 152ه أنولةي أةزة أهةه أول حيم أصاال أخليل أعفى أزلأأأأأأأ

خلي أعفة أولكف لء أوليوم نت أنل ت أولزم فع أولحل أا ثل أهل أحةلن ول أزفند أ ال أصزةع أةلد أ ل أزخألعأ

ول طلةل أنلةلدأصب حأو خيويأنولح ةةيأزتأكماأوألعطةللألفز واةتأنولم يوءأزتأكماأولحيي أ لأ الءأ

ولقبني أ نةخحثاىأزتأول حيمأوألزنةعأنزلأا

أ ةالأزتأحةلن ولأزللةع أول حيمأولحلأا أ ةالأعزيأ تأع أ

ول ة أولةيأي أولزالل أنصعل أولزنواأنولضةلعأولحلأودحط الأولكف لءأزتأد ف  .أ

ق أاايل أصانوع أزت أولضيوئب أولة ة م أولح خ ةع؛ أولحل أل أح ت أز ين ع أ ة ن أصت أولكف لء أوألزنةةتأ

يضنهلأل ع أولة وي ولأول لزعأ خ بأحضك أو ا ل أول ل أ ضالأ لالأزنةن مأد اأولخم أزثاأه وةلأ

ولاةين أنه وةل أولزايةلت ولحل أ لال أحة ةال أزفند أول يس أ ل أ وةع أنزاحبي أولخاع أول ليخةع أن ضالأ

1أ زاز أعزيأولالةل أ يوخللأ لأ ق أولدحبل أولخمزل أزيةعأخل

أصأ . 932أ

148

وكحيعلأل أصخزلءأة ة مأزثاأضيوئبأول ةعأصنأ(ولان ع) أنصةنيأول ةنل أن يوه أولا ل



أ"ند أح نتأ ضأ

هةه أوألخزلء ألقلء أك زلل أز ةاع أحق زال أول نلعأصن أصثزلال ألاةه أولك زلل أنلةخلأضيوئب أز ينضعأ للز اىأ

ولز ينيأوآلت" 1أغةيأصتأعزيأ تأع أول ة أ لتأةيىأصاالأزتأولاف أولةيأدايأولالس أ ألغلهلأ فالأ لأ
عا ه أ"غةي أصاا ل أزل أل ثل أصت أصعة ل أإلىأولحط ة أ

أن لح أ لخحزيل أال ةم أإلى أصت أواحقفل أولكم ع أإلىأ

ول لخةةت" 2أناحةةع أول حنالل أ لضل أوألزنوا أنصه أزنوي أ ةل أولزلا :أولكيوج أول مني أنول لم أنولة ةع أ
نول لء أنولغاةزع أنصب ال أول نونةت أصي ع :أ ةنوت أولكيوج أن ةنوت أوليخلئا أن ةنوت أولزخحغمل أنولة وي ول أ

ن ةنوتأولكلح .أأ أ

ن ب عأعلزعأةز تأولقناأإتأاال أول لمأ لتأزط قًل أ لأول ا أوألزنيأن قًل ألألخسأولميعةعأولكلبعأ

أنصتأدزعأولحطنيأ للاخ عألابةفعأول لمأ لتأ لأعا أعزيأ تأع أول ة أاة أنث أولم بأ لأول نلعأ

احةةعأايبالأعفىأحط ة أو خم أ نودعأعزفل؛أ خليعأإلىأ عأول لمأإلةال أن ةلدأصكةأول لمأزتأول طلءأ
ة ؛أحك ة لأ لح للةيأة لةعأول لمأ ةل مأولزنوي أزعأدفعأولح للةيأصا ثلأازنوًأزفانالًأ لأابةفعأول لم .أ

صزل أول ا أول لخل أ ق أوخحزي أاحى أخقنط أ غ و أعل أ939هد  1237-أنم فةل أاحى أخقنط أولكم عأ

ول لخةعأنواحقللالأولىأول ثزلاةةتأعل أ625ه  . 1318-أ

نحطنيلأزخألعأول نونةتأإلىأزلأةم أولاا أولا ةثع أنوامألأ ةنوتأول زل -أنةم أ ةنوتأولزالخ عأ لأ

صةلزال  -أ ةلد أعيي أزل أةخزى أولةن أ للزة واةع أول لزع أنولحل أحاقخ أإلى أدخزةت :أولخحكيوج أ(زنوي أول نلع) أ

زبلييأول نلع) أ ند أ فغأولاال أولزلللأ لأهةوأول بيأز فغلأعاةزلأزتأول دعأنولاال أ لالأل اأ
نولا قللأ( أ
نلةعأ ةنوتألفكيوجأةح عأ ةنوتأولكيوجأوليئةخلأ لأ غ و أناايوألمخحقيويأنول هليأولدحبل يأ ق أيكبلأ

ولخ ليأولىأا أعةةب .أ

"ند وضلي ول لخةنت زني و ة ة و ولى نوي ول ول نلع نهن يض ولكيوج عفى أوألخنو ؛ اة

ة أأ

ولكفة ع ولزابني أصنا زت يض ولكيوج عفى ولانواةل أ ل ولخم أند أصزي ولكفة ع ولزأزنت إلغلء هةهأ

ولضية ع ندلا :أ"إن كل ماله سقف ليس ملزما بدفع اخلراج وأن تقتصر على احلقول والبساتني فقط " 3أنلق أ

ح ييلأو مليمأإلىأ"ثزتأولباي"أ لأابلئحأولقلضلأص ل أةنخيألالينتأوليمة أززلأة الأوخحز وييوأ( لأ

 أ نهلأصةنيأولضيو ةتأنوةو عأول ضع أنه ةعأولاةين أنولزايةلت أنثزتأولبايأنصةنيأول حن أنصةنيأول ةنل أ أن يوه أولا ل أأنولحلأني ل أ لأيخللعأ
عزيأ تأع أول ة أإلىأعلزف أ لأول ن عأع أولازة أ تأع أوليازت أواايأص نأةنخي أولكيوج أصأ  79أنلفح بةاأص ثيأاناأهةهأولضيوئبأ
صااي:أاخل أول ةتأولخلزيوئل أ" زةلللأولضيوئبأعفىأوأليضأنولاحلجأول يوعل" أزتأ حلب :أاإلدا رة المـالية ف ي اإل سـالم.أ ولة ءأ  05أ عزلت:أولزةزعأ
ولزف ل ل ان أولاضليمأو خمزةع أ 1660أص707أ نزلأة هل.أأ أ

1أ زاةيأداي أولةيو ولأول لزعألف نلعأ لأب يأولخم أنحط ةقلحالأولز لبيم أزيةعأخل
2أ نثيأع أول حل أو ةل أزيةعأخل

أص . 22أ

أصأ . 720أ

 3أ ع أولنهلبأكضيأولةلس "ز ندي ول هل زت ولاال ولزللل لف نلع ول لخةع ل عبيهل وألنا" أمجلة أبحاث كلية التربية األساسية أولزةف 08
ول

 01أ  2008أةلز عأولزنبا أول يو أصأ212أ :أأأأأ http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext& aId=60374أ
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ول حيم أول لخةع) أل ض أولضيوئب أولح خ ةع أولحل أصلغلهل أعزي أ ت أع أول ة أ ل أدنل  :أ" أال يؤخذ منهم مثن

صحف وال قراطيس" 1.أ

زلأاايلأضيوئبأصكيىأ لال حة ى زت وأل وي أنل أح ت أزنةن مأصةل أوألزنةةت أزثا:أضية عأصةيمأ

ول يبع أنضية عأح يضأعفىأولطنواةت(وأليالء) 2...أنةماا صتأزلاأولب دلل وكحفط صةضل ل ول بي

ةنو ةزع زلا ولب دلل ولىأ

ول لخل وألنا للكيوج؛ أعفى وليغ زت صت يصي ول قالء لت بيةال

صزنوا ولكيوج؛أإة ةقناأولقلضلأص نأةنخيأعت زلا ولب دع لفيمة " :وال تومهل ا عمال اخلراج ،فإن مال الصدقة ال
ينبغي أن يدخل يف مال اخلراج ،ألن اخل راج يفء جلميع املسلمني والصدقات ملن مسى هللا عز وجل يف كتابه " 3أأ إت

ول لئا حمةيأإلى صت ولب دلل لال حل ع ل ةنوت أولكيوج ن لال أصزنولال ل ح ا عا أل ت أدا أولهحزل أ
زخألعأ ول لمأاحةةعأولزنوي أولضكزعأولحلأحة ىألبللحأول نلعأولخمزةع .أ

ن للحلللأةز تأولقناأصتأولا قللأول لزعألف نلعأ لأعا أ الأصزةعأنعا أ الأول لسأ و ل أززلأاحجأعا أ

ةل مأو ة وي ولأزتأكماأ يضأضيوئبأة ة مأن ةلدأ ةل مأزق ويأولكيوجأولزي نطأ لأليضأنزق ويأولة ةع .أ

ن لالأابلئاأولكيوجأحبييأ لأي عأزخحنىأي لهأولالس أزتأكماأو ا ل أول ل أ حليةخأوألزنةةتأ

نول لخةةت أنغةيه أزت أول نا أاحى أصنوئا أول نلع أول ثزلاةعأةق أ لةم أنوضال أعفىأ الء أزمليةع أيي أضكزعأ

نبةلاحال أعفىأصااليأ ةفعأنول يولأنولكل نيأنول لبلأن ي ى 4....أ

نحمةيأزكحفيأ ولزيوةعأولحليةكةعأإلىأح لا أولزنوي أولحلأابفلأعفةالأك واعأول نلعأولزحزثفعأ لأ ةلأ

ولزلا أ ل أول ا أول لخل أنة أصعا أحفد أولزنوي أولكيوج أولةي أم ا أكيوج أول وي أز از أ ضي ل أ أ

وألزثلاأزتأاة أول ثيم أ"نوتأضكلزعأزنوي أول نلعأولةي أخل أإ لتأول بيأول لخلأوألنا أ لتأل أو فغأوألثيأ
لأحنخةعأاة أو ا ل أولا نزلألميحقلءأ لل اىأولحاحةع أاخبأزلأةخزىأ لأندحالأولالضي أنحطنةيأعزفةعأ

و احلج أول يوعل أنولبالعل أنلق أوح ع أولكف لء أول لخةنت أخةلخع أودحبل ةع أيمة م أحزثفل أ ل أحنخةع أولا ل أ

ولا نزل أزتأكماأخ أالةللأولزةحزعأزتأولزحطف لل أولك زةعأ(طي أزنوبمل أز ويس أزخحم ةلل)أ

زتأةاع؛أنحمةةعأولا ل أولخحثزلييأزتأةاعأصكيىأزتأكماأ(م أوألاايأنولقانولأن الءأولزنوا أنحق ة أ

ولقينض أإلى أول ماةت) أنزع أصاا أ خانو أولزةلا ألحط ة أولايةع أولدحبل ةع أإل أصاال أافل أكلض ع أليدل عأ

ولزاحخب أ مأحةلن ألا ن أميعةعأنلأحمعبأ لأوألخ ليأ نتأخ يأولزثا أنلأخزل أ ح ةةيأول زفعأنلأ
غشأزتأمأا أو ضيويأ للزخحافدأصنأوااطلطأ لأانعةعأولخف ع" 5.أ

1أص نأةنخي أ زيةعأخل

أصأ ..107أأ أ

2أاخل أول ةتأولخلزيوئل أزيةعأخل
3أ ص نأةنخي أزيةعأخل

أصأصأ .729- 723أأ أ

أص . 70أ

4أ زاز أعزيأمل يو أزخحق اأعف أولدحبل أزتأزاانيأإخمز ل أ زيةعأخل
5

أصأ . 227أ

أ صخددلزعأع د أولزةة د أول ددلال أ" ولخددزللأولدحبددل ةعألف ب دديأول لخددلأوألنا" أمجلةةةلوملةةةانوة

 WWW.ULUM.NLأ
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ةة ل ،ول د د أ 57أ 2007أزةفددعأول حيناةددعأزا ز ددع:أأأ

ن ل أول بي أول لخل أاايل أ ضأ نو ي أولزنو اعأ ز انزال أولا ة

أ ل أعل أ 501أ هد أعا زل أحنلىأ

ولن ةي أوألنا أعفل أ ت أعةخى أولن ويم أل أول زا أعفى أحااة أولة وي ول أنولا قلل أن ل أهةوأول بي أنة لأ
دنوئ أح ةتأزق ويأولكيوج أنصكيىأح ةتأصانوعأولا قللأل حيمأزتأول حيولأنهةهأولقنوئ أولحلأينوهلأولزؤل نتأول يبأ

هل 1:أ

أص .أدلئزعأولةامةلييأولحلأة يهلأ لأ حل أ"ولن يوءأنول حلب".
أب .أدلئزعأو تأكف نتأنهلأولحلأصني هلأ لأ"زق زح ".

أج .أدلئزعأد وزعأ تأة يأ لأ حل أ"ولكيوجأنبا عأول حلب".
أ  .أدلئزعأو تأكي وة عأ لأ حلبأ"ولزخللدأنولززللد".

أأأأ ن اأهةهأولقنوئ أكلبعأ ل ة وي ولأولزللةع أنهالدأدنوئ أكلبعأ للا قللأول لزعأاة يأزاال2:أ أ
أص .أنثةقعأزبلييأولخفطلتأولزفدأولالبيأاختأ تأولالبيأزاز أ تأزابنيأدمننت.

أب .أ دلئزعأولبل أنحح ف أ ا قللأول نلعأ لأولةن أصثالءأنلةعأولز حض أ لهللأخاعأ286أهد.
رابعا :الموازنة العامة في العهد العثماني
زت أ ولز يني أصت أولكم ع أو خمزةع أواحال أزع أول ا أول ثزلادل أنصه أززة ولأهةه أول حيم أزت أولانوادلأ

ولزللةعأزلأةفل:أ أ

أص .أوخحا و أضيوئبأة ة م.

أب .أ لالأهالدأدنوئ أزللةعأحا أاطل أولضية عأندةزحال أنخاعأوخحاقلدال.

وحبأنزبين للأولةةشأنغةيهل.
أ
أج .أ لالأهالدأا قللأحقعأعفىأعلئ أولخفطلتأزثاأا قللأولين

أ  .أنةن أزلأةخزىأ ابةبأزتأولخفطلتأزتأدةزعأولضيوئبأكلصأ أنهنأول ي أ ةتأولزنوي أولكلبعأ
للخفطلتأن ةلدأولا قللأولنود عأعفة .

نوخحزي أولاال أولضية ل أصدا أنطأم أاحى أ ل أصنوئا أول حيم أول ثزلاةع أعا زل أ لت أولخمطةت أةالنلنتأ

ازلةع أيعلةله أزت أةزةع أصاأنوع أولح خي أنولاف 3؛ أن ل أهةو أولب أاةي أمارتن لوثر أا ل أصنين ل أ لأ
 1321؛ أ قنل أ أت أول قيوء أولزقانيةت أزت أد ا أوألزيوء أولةم ةت أنو دطلعةةت أنولزنوطاةت أي زل أة ضفنتأ
ول ةشأحالأوألحيودأعفىأول ةشأحالأولزخةاةةتأزثاأهؤلء 4.أ

1أمل يأكفة عأزاز أولةنوياع أ اال نفاق العام في االقتصاد االسالمي.أ عزلت:أ ويأعزل أول ةتألفاميأنولحن ةع أ 2010أصأ . 67أ

2أزازن أولزيخلألمةت أ التنظيم المحاسبي لمموال العامة في الدولة االسالمية .أ ةينل:أ ويأول حلبأولف الال أصأصأ - 177أ . 176أ
3أ زاز أعزيأمل يو أزخحق اأعف أو دحبل أزتأزاانيأوخمز ل أزيةعأخل

أصأ . 227أ

 أزل يحت ألنثي ) (Martin Lutherأ ( - 1483أ )1546أ ل أصةخف ت ) (Eislebenألزلاةل  -أ زبفح أ ةال أزخةال أصلزلال أماةي أة أوألب أولينا لأ
لإلبم أول ينخحلاحل  .أ

4أأ لمطمعأص ثيأةز تأوليةنعأإلى:أزاز أص نأا طبأكلل أمارتن لوثر واإلسالم.أولقلهيم:أ ولزةفسأوألعفىألفثقل ع أ. 2007أأ أ
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غةيأصتأوخحك و أولا ل أزنوي أول نلعأ نتأ حزةة ألحزنةاأازملأعخ يةع أنل لأة ةمنوأاةلمأولحييأ

نول ةخ؛أن عللعأ طلاعأ ةيمأزتأولط ةفةةتأغةيأولزاحةةت؛أكلبعأ لأولقيتأولكلزسأعميأنولخل سأعمي؛أ
عا زل أ ل أوألنلنةع أول فةل ألفخمطةت أول ثزلاةةت أهل أزحل ع أول حنالل أ ل أولندل أولةي أحنوة أ ة أول نلعأ

زم ملأزللةع أنزعأةلدأوخحزيلأ لأولحنخعأ لأةةمالأول لزا21286(أيةمأ لأ680هد 1392/أ لحنيمأ
صةنيأخانةعأ122.5أزفةنتأآدةع)أن لأحغطةعأصع لئالأولزللةعأ ةل مأولضيوئبأنك ضأو ا ل أولحازني 1.أ

هةوأولحنخعأ لأو ا ل أغةيأولزاحجأص ىأإلىأوخحا ويأزنوي أو ز يوطنيةعأول ثزلاةعأعفىأاانأكطةي أ

نح وة ل أولكحملل أولضية ةع أ لأعل أ 1368أ فغ أعة أولزنو اع أ %98أزت أزةزا أو ا ل أولةي أصكةأ
و ا ل أولاي لأص يأابعأزا  2.أ

نصزل أزل أةح ف أ لل لم أ ل أهةو أول ا أ ق أالنلنو أصت أةخةينو أعفى أولكطنط أو خمزةع أول يةضع أ لأ

ة لةحال أنحن ة ال ألةلد أ نضنو أوألزي أإلى أزابب أ مةخ أو خم أ ل أولخفطاع أنولةي أةخةي أعفى أزةهب أص لأ

ااة ع أنولنودع أةؤ أصت أافزل أ ة وي أطلا أولم ب أ(كلبع أ أولم ب أول ي ل)؛ أإلى أ يةع أصاا أ لانو أةأكةنتأ
ول لم أنولضية ع أث أة ن نو ألةأكةنهل أ

أماي أصن أمايةت 3أنحزة ل أهةه أول حيم أ لليح لع أولزخحزي أ لأ

ولضيوئبأولز ينضع؛أ نولحلأ لتأةقعأول بءأولضية لأوألعا أزاالأعفىأول ماةتأولةةتأ لانوأةم فنتأصغف ةعأ

ولزةحزع أو خمزل؛ أ ل أاةت أ لال أوألخي أولال زع أن طلاحال أل أة ل نت أة نت أصي أضية ع 4...أنعا زلأ
مفلأولضيوئبأول لهاعأنغشأول زفعأ لأإم لعأولطي أولح ةةيةعألفا ل أول لخ ةت أحطفعأهؤلءأإلىأولعحزل أ

ولنوخعأعفىأول ةتأولكليةل أ ةتأعلزلأ 1732أن 1788؛أ لالأو ز يوطنيةعأول ثزلاةعأحقحيضأعزفةلأ اأ

عل أاحى أ فغ أول ةت أ 200أ زفةنت أةاة أوخحيلةال؛ أنل أة ت أولز فغ أولزقحيض أةخحك أ ل أولحازةع؛ أ ا أ لتأ
ةخحك أ لأحزنةاأو ا ل أغةيأولحازني5..أ أ

المطلب الثاني :ماه ية الموازنة العامة للدولة في االقتصاد اإلسالمي
ن لليغ أزتأولكحمي أ اناأامأمأولزنو اعأول لزعأننةن هلأ لأول نلعأولخمزةعأ لأعبنيهلأولخل قع أ

إتأنةن أزنو اعأعلزعألف نلعأ لأندحالأولز لبي أصب حأضينيمأاحزةع؛أةلدأصتأولزبفاعأول لزعأحقحضلأ

نةن أحااة أزلللأةكططأنةاا أولمؤنتأولزللةعألف نلعأو خمزةع .أ

أ لفز ة أزتأولح بةاأاناأ ص يدل أولقنولأنول
و دحبل أزتأزاانيأوخمزل أ زيةعأخل

عأولخانةعأ لأول نلعأول ثزلاةعأكماأول حيم 630(:هد -أ1052هد)أ صاايأ حلبأزاز أعزيأمل يو أزخحق اأعف أ
أصأ .229أ أ

أوآلدةعأ akceأ هلأعزفعأ ضةعأوخحك زالأول ثزلاةنت  .أ

1أ زاز أعزيأمل يو أزخحق اأعف أولدحبل أزتأزاانيأوخمز ل أزيةعأخل
2أا سأول زيةع أصأص  .228- 229أ
3أزاز أعزيأولالةل أزيةعأخل
4أا سأولزيةع أص . 232أ

أصأ  .229- 222أ

أصأ . 932أ

5أا سأولزيةع أصأصأ236- 237أ أ
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الفرع األول :مفهوم الموازنة العامة للدولة في االقتصاد اإلسالمي
أولح يي أعفى أولزنو اع أول لزع أنكبلئبال أوألخلخةع أ ل أول ي أولزللل أولنض ل أنلز ي ع أز ىأ

زالخ ع أةلد أولح يةي ألفزنو اع أول لزع ألف ي أولزللل أ و خمزل أخاالنا أ يوخع أةنواب أولح يةي أنولكبلئصأ
ولخل أة يهلأنزالدمحالأ لأضنءأولاال أولزلللأو خمزلأنصا لز  .أ

أوال :التقدير في الموازنة العامة :ة ح ي أولحق ةي أ ل أولزنو اع أول لزع أزت أد ةا أحااة أول نلع ألمؤناال أولزللةع أ
نحكطةطال ألال أن للاخ ع ألف نلع أو خمزةعأنلن أاايال أإلى أولدنودع أولز لبي ألح ةتأصت أولزبفاع أحقحضل أةلدأ

ولحكطةطأنولحااة ؛أ أتأححكةأل أزتأوألخدللةبأنولطي أزلأةاق أص يأزبفاعألألزعأو خمزةعأنلأحح ليضأ

زعأصا ل أولمية عأو خمزةع .أ

ثانيا :ارتباط الموازنة العامة بفترة زمنية محددة :ل أحكحفي أولزنو اع أول لزع ألف نلع أ ل أولدحبل أو خمزلأ
عت أغةيهل أزت أاة أويح لطال أ حيم أ زاةع أزخحق فةع أزا م أنخةأحل أح بةا أةلد أ ل أدلع م أولخانةع أ لأ

ولزنو اعأول لزع.أ أ

ثالثا :اعتماد الموازنة العامة :ل أح حخب أولزنو اع أول لزع أ ل أولاال أولزللل أولا ة أهةه أولحخزةع أإل أ أ
وعحزل هلأزتأطييأولخفط عأولحمية ةع أند اأةلدأح نتأ قطأع ليمأعتأزمينعأزنو اعأعلزعألأةز تأحا ةةه أ
صزلأ للاخ عألفزنو اعأول لزعأ لأولدحبل أو خمزل أ إاالأحاقخ أإلىأدخزةت1 :أ أ

أص .دخ أةلءأولميعأ إةةل أخنوءأ لتأ لأةلابأو ة وي أصنأولا قع أن للحلللأ مأوةحال أ ة أنلأ أزتأ
حضزتأولزنو اعأل أعفىأاانأزلأميع.

أب .دخ أزحيندألفاايأنولةحال أةملنيأ ة أصهاأول ف أنولك يمألفاايأ ة أنوةل ح  .أ
رابعا :ارتبـاط الموازنة العامة باألهداف االقتصادية واالجتماعية للدولة :لق أصب ال أولزنو اع أول لزع أنزعأ
حغةي أولاايم أل ني أول نلع أ ل أولاا أولزللةع أولنض ةع؛ أص وم ألح كا أول نلع أزت أصةا أحاقة أ ض أوأله ويأ
ولدحبل ةعأنولةحزلعةع أنصزلأ لأولدحبل أو خمزلأ إتأولزنو اعأول لزعأ زلأححضزا أزتأإة وي ولأنا قلل؛أ

حاق أصه ويأول نلعأو خمزةعأولحلألالأنالئ الأولدحبل ةعأنولةحزلعةعأنو ويةعأنوألزاةع أنولزنو اعأول لزعأ

نخةفحالألحاقة أهةهأولنالئي.أأأأأ أ

نززلأخ أةز تأولقناأصتأح يةيأولزنو اعأول لزعألف نلعأ لأولدحبل أو خمزلألأةكحفيأعتأح يةيأ

ولزنو اع أول لزع أ ل أولاال أولزللل أولا ة

أإل أصا أةكحفي أعا أ ل أح بةمح أزثا أم ا أولعحزل أنولةاعأ

ولزكحبعأ أن ضأ ان أو ة وي ولأنولا قللأول لزع أن ةلدأا ن أوأله ويأولزقبن م.أ أ

1أخ أ تأاز وتأ ولفاةلال أزيةعأ خل

ص . 51أ
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الفرع الثاني :قواعد الموازنة العامة في االقتصاد اإلسالمي
ةيى أول ي أولزللل أولحقفة ي أضينيم أولحقة أنوللح و أ ز ل ئأندنوع أإع و أولزنو اع أول لزع؛ أنع أولكينجأ

عفةال أيعلةع ألبللح أولزةحزع أنوز لت أإ ويم أولزلا أول ل أإ ويم أخفةزع أ ةازل أةيى أول ي أولزللل أولا ة أةنو أ
ولكينجأعفةالأنولخحثالءأعاالأ لأ ضأوألاةلتألزنوةاعأ ضأولاينيأنولحطنيولأولا ةثعأ لأ نيأول نلعأ

نط ة عأاملطال أن زلأةحالخبأزعأزبفاعأولدحبل أولقنزل .أ

صزلأول يأولزلللأو خمزلأ مأةحقة أاي ةلأ اةهأولز ل ئأنةحيدأوألزيأألهاأولمنيىأنولك يوءأولزللةةتأ

لحا ة أزلأةحالخبأزعأولزبفاعأول لزعألألزع1.أ أ

نواطمدل أزت أولقنوع أول لزع ألف نلع أ ل أولدحبل أولنض ل أةز ت أصت أاخحاحج أولقنوع أول لزع ألفزنو اعأ

ول لزعألف نلعأ لأولدحبل أو خمزل:أأ أ

أوال :قـاعدة الـسنوية :ةقيأولاال أولزلللأو خمزل دلع مأخانةعأولزنو اع أواطمدلأزتأ نتأز ا أو ة وي ولأ

نولزبين للأول لزعأ لأولاال أولزلللأو خمزلأةولأطل عأخاني أنولخاعأولا نةعأولزطايمأححضزتأزلأ
ة ا أعفى أةلد؛ ألقنل أبفىأهللا أعفة

و خمزل أزل أة

أنخف  :أ"ال زاكة ِف مال حىت حيول عليه

احلول" أ زل أصت أ ل أولحليةخأ

أةلد أ زل أصاال أاخحم ي أزت أكما أومحيوط أولانا أ ل أة لةع أ ض أوألزنوا أنع أ

ومحيوط أ لأصزنواأصكيىأوز لاةعأولكينجأعفىأهةوأولز صأ لأولاال أولدحبل يأو خمزل 2أعا أودحضلءأ

ولاينيأ ح ةةاأول لم أصنأولدحيوضأعا أولالةع3.أ أ

لةلدأةز تأولقناأصتأوألباأ لأولزنو اعأول لزعأ لأولدحبل أو خمزلأهنأز صأولخانةعأ لأحابةاأ

و ة وي ولأنوا لدال أزعأةنو أولكينجأعتأهةوأولز صأ لأ ضأوألزنيأإةوأودحضلأولزبفاعأةلد.أ أ

ثانيا :قـاعدة التخصيص :إت أولزنو اع أول لزع ألف نلع أ ل أولدحبل أو خمزل أحقن أو ح وء أعفى أدلع مأ
ولحكبةص أز لميم أألزنوا أول لم أولحل أي طل أ إا ل أز ةت أصزل أو ة وي ول أوألكيى أغةي أزا ن مأ

ولزبلييأ إتأوألكةأ قلع مأع أولحكبةصأزز ت .أ

نحااي أصه أز ييول أولحكبةص أ ل أول ي أولزللل أو خمزلأ زل أةح أنصغيوض أولحازةعأولدحبل ةع أ زلأ

ةخحةةبألحاقة أصعفىأ لءمأزتأ وخحك و أولزلاأول ل أ زلأاضزتأ قلع مأولحكبةصأصتأة نتأولضزلتأ

ولةحزلعلأ لأزق زعأصغيوضأو ا ل أول ل 4.أأ أ
أ

1أزازن أاخةتأولنو ي أ نآكينت أولزللةعأول لزعأزتأزاانيأوخمزل أزيةعأخل
2أا سأول زيةع أصأ  . 185أ

3أةنخيأإ يوهة أةنخي زيةعأخل
4أا سأولزيةع أصأ.206أأ أ

أصأ - 522أ . 523أ
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أص . 181أ

ل ضل عأإلىأهةوأولحكبةصأولانعلأولحلأا الأ أحكبةصأإة وي ولأز ةاعألا قللأز ةاعأهالدأصةضلأ

حكبةصأز لال أصنأزلأةخزىأ للزللةعأولزافةع أنةقب أ أح اأ اأإدفة أ لأول نلعأ حغطةعأا قلح أنلأ
حاقا أ دفة أآكي أصن أول لبزع أولزي ةع أإل أ

أولن لء أ للك زلل أول لزع ألإلدفة أصن أعا أومح و أالةعأ

و دفة أوآلكي أاة أةقنا أولزلني ي :أ" وتفرق زكاة كل ناحية يف أهلها وال جيوز أن تنقل زكاة بلد إىل

غريه1."...أأ أ

ثـالثا :قـاعدة التعـدد :إتأط ة عأحكبةصأ ضأو ة وي ولأ زبلييأزا مأ لأولدحبل أو خمزلأة فلأ
ضينيمأصتأح نتأهالدأزة واةحلتأعفىأوألداأإا وهزلأهلأولزة واةعأوألخلخةعألف نلع أنوألكيىأهلأزة واةعأ

ولضزلتأولةحزلعل(ول لم) أن للحلللأ إتأوألباأ لأولزنو اعأول لزعألف نلعأ لأولدحبل أو خمزل أهنأ
ولح

أنولا أولةيأةقيأعا هأولح أهنأحاقة أولزبفاع .أ

غةي أصت أهةو أوليصي أعليض أ ض أولز يةت أولز لبيةت أنعفى أيصخا أوألخحلة :أ"ع أولنهلب أكمي" أ
ولةي أةيى أ أا ألةس أ ل أولابنص أزلأةزاع أزت أولةزعأ ةت أولزنوي أولزللةع ألف نلعأو خمزةع أ ل أزنو اعأ

نوا م؛أنحنةةاالأ لأزبللاالأزعأز يوعلمأول ءأ لأله أزاال أنع أولح يةطأ ةزلأكبب أهللاأح للى 2.أ

رابعـا :قـاعدة التـوازن :إتأولزحح ع ألف ي أولزللل أو خمزلأة يد أصا أل أة تأةفح أ ز صأحنو ت أولزنو اع أ اأ

لتأواحزلاأول ة أنول لئضأدلئزلأ ةال أغةيأصتأالللأول ة أنول لئضأولحلأعي حالأول نلعأو خمزةعأ

حكحفيأعتأحفدأولالللأولحلأي ضالأول يأولحقفة ي أألاالأل أح تأزقبن مألفحأثةيأعفىأاة أولاملطأ

ولدحبل ي أ اأهلأالللأعة أصنأ لئضأ فلأةا

أاحةةعأح لنلأو ة وي ولأنولا قللأول لزع3 .أأ أ

للاال أو خمزل أ لت أةخ ى أإلى أحاقة أولحنو ت أولةحزلعل أنولدحبل ي أ غض أولااي أعت أصثي أةلدأ

عفىأولحنو تأولزللل 4أند أعللجأوليخناأ

أول ة أإزل :أ

أص .ح ةةاأ ضأو ة وي ولأنحابةفالأزق زل أ حابةف أب دعأعز أول لسأخاحةتأزق زل.أأ أ
أب .ولدحيوضأزتأوأل وي أاحىأةح أحابةاأ لدلأإة وي ولأول نلع.أ
صزلأول لئضأ ق أوكحفيأول فزلءأنول قالءأانل أاة أوعح يهأالماوردي أ هنأص ضاأالللأولزنو اع أاة أ
ححز ت أولخفطع أولزللةع أزت أو كلي أول لئض ألفاللل أولطليئع أنح و أثقع أوليعةع أ للخفطعأنحخحقي أصانواأ

ولةةش أصزلأاللعأولحنو تأ ةتأو ة وي ولأنولا قللأول لزع أ ةيىأولزلني يأصا أ لأولالللأول ل ةعأةؤ يأ
هةوأولحنو تأإلىأولخحقيويأولخةلخل أ إلأصا أ لأوألانواأغةيأول ل ةعأةكحاأهةوأولخحقيوي أنلةلدأ فىأ

1أ ولزلني ي أزيةعأخل

أص . 137أ

2أع أولنهلبأكمي ،الس يـاسة الشرع يـة .أولقلهيم:أ ولزط عأولخف ةع أ1530هد أصأ157أ نزلأ
3أ نثيأع أول حل أو ةل أ زيةعأخل
4أا سأول زيةع أصأ  .1120أ أ

أصأ . 1120أ
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هل  .أ

ولخفطعأصتأح نتأص ثيأع ولعأاحىأحضزتأهةوأولخحقيوي1.أ أ
صزلأو زل أالشافعي أ ق أال ىأ ضينيمأولحنو تأ ةتأو ة وي ولأنولا قللأول لزع أصزلأ لأاللعأول لئضأ ق أ
علأإلىأولحنخعأ لأو ا ل أول ل أخنوءأعتأطية أول طلءأصنأولحنخعأ لأك زللأولبللحأول ل أ انأ

ة عنأإلىأع أول كليألفانوئبأ لأاللعأول لئضأ لأولزنو اع؛أ ةازلأ علأو زل أأبو حنيفة أإلىأضينيمأ
2

وخحك و أول لئضأ لأولزنو اعأول لزعأ لاحةلطلألخانولأول ة .

أ

نزت أول فزلء أولزخفزةت أولز لبيةت أةيى أول حني أمنذر قحف أ أت :أ"وألبا أ ل أولاال أولدحبل يأ
و خمزلأهنأولحنو تأ ةتأطي لأولزنو اعأول لزعأزتأإة وي ولأنا قلل أنوتأصيأح لنلأ ةاازل أززلأةكف أ
عة وأصنأ لئضل أةا غلأول زاأعفىأولحكفصأزا أألا أةزثا –أ لأز ا أوألاةلت -أالهيمأغةيأط ة ةع أ

خنوء أ ل أولة لةع أص أ ل أو ا ل " 3أ زل أةيى أول حني أيوسف إبراهيم يوسف أ أت :أ" أز ص أولحنو ت أ لأ
ولزللةعأول لزعأو خمزةعأهنأولنضعأوألزثا أإةوأحاق أ لأااأولحنو تأولدحبل يأنولةحزلعل أنولأ مأ

زلاعأزتأإا و أوكحماأزقبن أ لل ة أصنأ لل لئضأاخبأزبفاعأولزةحزع" 4.أ

صزلأول حنيأ شوقي دنيا أ إا أةيىأصت":أولا قعأول لزعأ لأول نلعأو خمزةعأهلأولحلأحا أو ة وي أول ل أ
احىألنأحيحبأعفة أولكينجأعتأولنضعأول ل يأولزألنيأ لأو ة وي ول -أا ن أاللعأعة –أطللزلأصتأ

ولا قعأول لزعأ لأا ن أولزبفاعأول لزعأنلةسأهالدأإخيويأ لأو ا ل أول ل " 5.أ

زل أةيى أ ض أولدحبل ةةت أولز لبيةت أصت أولزندي أ ول ل ألف ي أولزللل أو خمزل أهن أضينيم أنةن أ

لئض أ ل أولزنو اع -خنوء أااي أول لئض أعا أإع و أولزنو اع أصن أصثالء أحا ةةهل أ أت أ و ل أو ة وي ولأ

ولزابفعأصنأدفلأولزبين للأولزق يمأعتأولزخحا ؛أ ز لتأولحنخعأ لأص وءأولك زللأول لزعأنوخحقيويأ

زي أول نلعأولزللل أنحنية أوألةةلاأ ولقل زعأثينولأنصزنواأعلزع أ زلأ اأعزيأ تأولكطلب 6.أ

نةز ت أولقنا أ أت أوألبا أ ل أولاال أولدحبل ي أو خمزل أهن أولحنو تأ ةتأطي ل أولزنو اع أول لزع أزتأ

إة وي ولأنا قلل أغةيأصتأهةوألأةزاعأزتأوخحك و أخةلخعأول ة أولزقبن ألفكينجأزتأالللأولي ن أ

نول خل أولدحبل ي أعتأطية أ ةل مأو ا ل أولا نزل أصنأحك ةضأولضيوئب أطللزلأ لتأةلدأ لأا ن أ
ولزبفاعأول لزع أنل أة تأهالدأإخيويأ لأو ا ل أول ل .أ أ

1أع أولخم أ مةل أ ال مــالية العــامة عند ال مــاو ردي وابن خلدون.أولزابنيم:أ ويأول فزع أ 1662/1661أصأ .76أ أ
2أ نثيأع أول حل أو ةل أزيةعأخل  ،أصأ  . 1121أ

3أزاةيأداي تمويل العجز في الميزانية العامة للدولة من وجهة نظر إسالمية.أ ة م:أ ول ادأو خمزلألفحازةع أ 1668أصأصأ  .22- 25أ
4أةنخيأإ يوهة أةنخي أزيةعأخل

أصأ . 295أ

5أع أول ة أ تأزاز أولالز "أ ولزنو اعأول لزعألف نلعأ لأولدحبل أو خمزل".أيخللعأزلةخح ةيأغةيأزامنيم أدخ أولدحبل أو خمزل أةلز عأو زل أ
زاز أ تأخ ن أو خمزةع أ 1206أصأ  . 208أ
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أصأصأ .187- 188أ

المبحث الثالث
دورة الموازنة العامة للدولة في االقتصاد اإلسالمي
خدنيأاحطدي أ ددلأهدةوأولز ا د أإلدىأ ويخددعأولز وياداأوألخلخددةعأ عد و أولزنو اددعأول لزدعألف نلددعأ دلأضددنءأ

ولدحبل أو خمزل أزتأكماأولحي ة أعفىأولزيوااأولحللةع :أ
 زيافعأو ع و أنولحاضةي. -زيافعأولعحزل .

 زيافعأولحا ةةأنوليدل عأعفىأولحا ةة.المطلب األول :مرحلة اإلعداد والتحضير:
ة ح ي أوع و أولزنو اع أزت أوألزني أولحااةزةع أولحل أةحيد ألف نلع أولخمزةع أحا ة أزيواف أنكطنوح أزعأ

زيوعلم أحاقة أول لءم أ ل أهةه أولزيواا أنولكطنول أنضزلت أحا ة أولخفطلل أنولزخؤنلةلل أنعفى أهةو أ إتأ

زيواا أإع و أولزنو اع أول لزع أ زل أخ أ ةلاال أ ل أولدحبل أولنض ل أزق نلع أ ل أولدحبل أو خمزل أ م اأ

عل ؛أ نلأةنة أزلأةزاعأصتأححنلىأهةهأولزازعأولخفطعأولحا ةةةعأولحلأح زاأ ضنءأولحنةةاللأولزي ةع أنل مد
صت دةلزال إع و ولزنو اع ول لزع صزي ط ة ل لألخ لب ولخل أة يهل .أ

إل أصا أةا غل أولحا ة أإلى أصت أهالد أ ض أولكطنول أحكحفي أولخفطلل أولزخؤنلع أعاال أ ل أولدحبل أ

و خمزلأعاالأ لأولدحبل أولنض ل أن الءأعفىأزلأخ أ إتأوة لاأإع و أولزنو اعأول لزعألفخفطعأولحا ةةةعأ

ززثفعأ لأولن ويولأنولزبللحأولا نزةعأصزيأميعل 1.أ

نلةسأص اأعفىأولهحزل أ إع و أولزنو اعأ أخفنبأعفزلأننضعأ لةاأعزفلأة اأع ولعأة لةعأو ة وي ولأ

ول لزعأزتأصتأولكفة عأول لخلأ هلينتأوليمة أطفبأزتأدلضلأدضلح أص لأ ةنخيأصتأةضعأل أ حل لأةةزعأ ة أ
ة لةعأولكيوجأنول منيأنولب دللأ(ول لم) أنولةنوللأ(ولة ةع) أند أخزلأهةوأول حلبأ دأ"أولكيوج" .أ أ

الفرع األول :مراحل إعداد الموازنة العامة في االقتصاد اإلسالمي
نةز تأحبنيأزيوااأإع و أولزنو اعأول لزعأ لأولدحبل أو خمزلأعفىأولاانأولحللدل 2:أ
أوال :المرحلــة األولــى:أ ويخددعأولنضددعأولدحبدل يأنولزددلللألف نلددع:أ حقدن أوألةا د مأولزكحبددعأ دلأول نلددعأ زيود ددعأ
وألنضلعأولدحبل ةعأولزافةعأنول نلةعأن يوخعأآثليهلأولزخحق فةعأعفىأزللةعأول نلع أنهةوأة الأحندعأول لئضأصنأ
ول ة أ لأولزنو اعأننضعأولكططأولزللةعأولزالخ عألحزنةاأول ة أصنأوخحثزليأول لئضأ لأزبفاعأوألزع .أ
1أخ أ تأاز وتأ ولفاةلال أزيةعأخل

أص . 118أ

أ حلبأولكيوجأل فقلضلأص لأةنخيأة قنبأ تأو يوهة .أ أ
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أصأ .171أ

ثانيا :المرحلة الثانية:أ حا ة أكطعأول زاأزتأد اأإ ويمأزنو اعأول لمأنو ويمأزنو اعأولزبدللحأول لزدع:أنةدح أةلددأ
دلأضددنءأولح فةزدللأولبددل يمأزدتأيئلخددعأول نلدعأ اددلءأعفدىأولخةلخددعأولزللةدعألفخدداعأولقل زدعأنولزا د مأ ادلءأعفددىأ
ولزيافعأولخل قع أنصه أوألزنيأولحلأحا :أ أ
أص .ولح فةزللأولحلأةةبأإح لعالأعا أحا ة أصيدل أزنو اعأول لمأنزنو اعأولزبللحأول لزعألفخاعأولزللةعأ
ولزق فع.

أب .حنويةخأنزنوعة أحق ة أولزنو اعألفةاعأولحلأخحقن أ زالدمعأولزنو اعأ

أج .حا ة أولازلةجأولحلأةح أ زنة الأدة أصيدل أولحق ةيولأولزح فقعأ ة ةعأح ئحال.
ثالثـــا :المرحلـــة الثالثـــة:أإعد د و أزنو ا ددعأوألةاد د مأولحا ةةة ددعأ ددلأض ددنءأولزياف ددعأولخ ددل قع:أحق ددن أوألةاد د مأو وية ددعأ
ولزخؤنلعأعتأحابةاأو ة وي ولأنحق ة أولك زللأ حق ةيأصيدلزالأاخبأولكطعأولزطفنبأزاالأحا ةةهل أنزتأث أ
ةدح أي ددعأهدةهأولزنو اددعأإلدىأولةاددللأولزخدؤنلعألزالدمددحال أ ث د أحناةد هلأني اددلأإلدىأولةاددللأولحا ةةةدعأول فةددلأ ددلأ
ول نلعأ ديويهل أنحق ةزالأإلىأولخفطعأولحمية ةعأ كطعأزللةعألف نلعألةح أإديويهل .أ
الفرع الثاني :عملية تقدير اإليرادات والنفقات العامة في الدولة اإلسالمية
نةز تأحفكةصأعزفةعأحق ةيأو ة وي ولأنولا قللأول لزعأ لأول نلعأو خمزةعأ زلأةفل 1:أ
أوال :تقديـر النفقـات العــامة
إت أوألخللةب أول اةع أ ل أحق ةي أولا قلل أول لزع أهل أزت أوألزني أولحل أحكحفي أ لكحمي أول بني أنحطنيأ

ول فن أن للحلللأ إتأحفدأوألخللةبأولزح عأ لأحق ةيأولا قللأول لزعأ لأولدحبل أولنض لألةسأهالدأزلأ

ةزاعأزتأوح لعالأ لأولدحبل أو خمزل .أ

ن لأولةزفعأ إ تأوألخللةبأول اةعأ لأحق ةيأولا قللأول لزعألةخلأزا مأ لأولدحبل أو خمزل أإةأولا يأ
هنأصتأة نتأحق ةيأولا قللأصديبألفنودعأنص ثيأ دع أوألزيأولةيأةخلع أول نلعأعفىأاختأحكطةطأزنوي هلأ

ولزللةع أنح لألاةوأ إتأصيأصخفنبأزمينعأححكةهأول نلعألحاقة أهةوأولا يأة نتأزق أنلأإةوأ لتأةوأ لءمأ

ص يأزتأغةيه أإلأصتأزلأةا غلأولحأ ة أعفة أص تأعزفةعأحق ةيأولا قللأححطفبأزيوعلمأوألنلنةللأولميعةعأ لأ

حق ةي أولالةلل أول لزع أولحل أةةب أنضع أضنو ط أنز لةةي ألال أحالخب أايني أول نلع أنولزةحزع أنهةو أزلأ

ةز تأصتأةحضزا أزامنيأولزنو اعأ زلأخ

أاة أةضعأأصهاأولااأنول ق أز لةةيأصنلنةللأو ا ل أول ل أ

لةح أ لأولفةلتأول اةعأ لأولن ويولأنو ويولأولا نزةعأوللح و أ الأعا أعزفةعأولحق ةي .أ
ثانيا :تقدير اإليرادات العـامة:

إتأولا يأزتأحق ةيأو ة وي ولأول لزعأ زلأهنأز فن أز ي عأإز لاةعأول نلعأ لأزنوةاعأواحةلةلحالأ لأول حيمأ
ولزق فع أنلةلد أ إا أةف أعا أحق ةي أو ة وي ول أزيوعلم أول دع أاحى أل أح لةأ أول نلع أ اقص أ ل أإة وي وحال أعا أ

1أخ أ تأاز وتأ ولفاةلال أزيةعأخل أصأص117أ نزلأ

هل  .أ
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حا ةةأولزنو اعأ حفةأأإلىأك ضأولعحزل ولأصنأزالنلعأح ةيأزنوي أصكيىألخ أهةوأولاقص أنلحاقة أول دعأ

ولزطفن عأ لأحق ةيأو ة وي ولأ ق أنة لأع مأطي أنصخللةبألفحق ةيأنخ أ ةلاال.أ أ

ن ل أولدحبل أو خمزل أ إا أل أزلاع أزت أولخح ل م أزت أهةه أولطي أنوألخللةب أنواحقلء أص ضفال أ اخبأ
ايني أول نلع أو خمزةعأنط ة ع أإة وي وحال أ اةه أوألزني أول اةع ألةخل أزكحبع أ نلع أ نت أ نلع أنهالدأ
1

ض أولمنوه أولميعةع أنولحليةكةع أعفى أزل أةم أحفد أولطي أنوألخللةب أولزح ع أ ل أحق ةي أولا قلل أول لزعأ

نو ة وي ولأول لزعأ لأحليةخأول نلعأو خمزةع .أ

ن ل أولدحبل أو خمزل أل أةز ت أو طم أ أخ قةع أو ة وي ول أعفى أولا قلل أصن أصخ قةع أولا قلل أعفىأ
و ة وي ول أإةأإتأوألزيأ ة أح بةا أ االلدأزتأولا قللأول لزعأزلأةحنةبأإا لد أنح ةيأوألزنواأولم زعأ

ل أنلنأعتأطية أإة وي ولأوخحثالئةع أزثاأولضيوئب أنولقينض أنحمزاأهةهأولا قللأ اأزلأهنأضينييأ

لازلةعأول نلعأو خمزةعأ وكفةلأنكليةةل أنلفقةل أ ضأولك زللأولضينيةعأولحلأةحضييأولالسأ حي ال أ
اةوأولانعأزتأولا قللأةقييأل أدلع مأصخ قةعأولا قللأعفىأو ة وي ول أنهاللدأزتأولا قللأزلأةز تألف نلعأ

و خمزةعأصتأحخحغالأعا أإزلأزؤدحلأصنأعفىأول نو أ اةوأولانعألأةف أول نلعأح ةيأإة وي ولألفقةل أ أإةأ

ل أة ت أ هالد أإة وي ول أحغطةع أ ا أإت أ لت أل ى أول نلع أإة وي ول أ لئضع أ

أخ أولا قلل أولضينيةع أ إا أ

ةز االأولقةل أ اةهأولا قلل أ اةوأولانعأزتأولا قللأةقييأل أدلع مأصخ قةعأو ة وي ولأعفىأولا قلل .أ

نةز ت أولخح لا أ لاةو أولح بةا أ زل أة يه أولزلني ي أ ل أحقخة أولاقن أولزخحاقع أعفى أ ةل أولزلا أاة أ
دخزالأإلىأدخزةت :أ
2

أص .زلأ لتأ ةلأولزلاأ ة أاي وأ(صيأز لالألفا ا)أ اةوألأةةبأإلأزعأنةن أولزلا أنةخقطأ
ولزلا.

أنةن أ

أب .زلأ لتأ ةلأولزلاأل أزخحاقل أنهنأدخزلت:

 .1صتأة نتأزبي أزخحاقلأعفىأنة أول ا أ أي و أولةا أ انأزتأولاقن أولم زعأزعأنةن أولزلاأ
نع ز أل تأإتأ لتأولزلاأزنةن وأعةاأ

أنوتأع أنةبأ ة أعفىأوألاالي.

 .2صت أة نت أزبي أعفى أنة أولزبفاع أنو ي ل أ لخحاقلد أز ح ي أ نةن أولزلا أ نت أول

أل تأ

إت أع أولزلا أ ل أ ةل أولزلا أنع أولضيي أ ق أحفد أولزبفاع أ لت أزت أ ينض أول لةع أعفىأ

ولزخفزةت أنوتأل أة أولضييأ ق هأخقطأعاا .
أ
1أخ أ تأاز وتأ ولفاةلال أزيةعأخل

أأصأ  . 120أ

أ لإلطمعأص ثيأصااي :أخ أ تأاز وتأ ولفاةلال أزيةعأخل

2أ ولزلني ي أزيةعأخل

أصأ 120أ نزلأ

أصأ . 286أ
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هلأ أ

للزلني يأة ةتأصتأهاللدأزتأولا قللأزلأهنأزحيحبأعفىأنةن أزلاأ لأ ةلأولزلا أ اةهأولا قللألأةف أ

ولزي أغةيأ
ولقةل أ ال أإةو أل أة ت أهالد أزلا أةغطةال أنة كا أ ل أهةه أولا قلل أخلئي أا قلل أولزبللح أن أو
ولضينيةع أنولحل أةز ت أحأةةفال أصن أولخحغالء أعاال أنهةه أولا قلل أهل أولحل أةقيي ألال أ ل أولدحبل أ

و خمزلأصخ قةعأحق ةيأو ة وي ولألةاايأهاأهالدأزتأو ة وي ولأزلأأةغطةالأص أل أنهالدأزتأولا قللأزلأ

حف أ ةل أولزلا أزع أنةن أولزلا أنع ز أنهل أولا قلل أولحل أح نتأعفى أنة أول ا أنزثا ألال أولزلني يأ

أي و أولةا أنة كا أ ةال أ ةلد أينوحب أزنا ل أول نلع أ زل أة كا أ ل أهةه أولا قلل أ زل أة كا أ ل أهةهأ

ولا قللأزلأةف ألفزبللحأولضينيةعأنولالزعأنولحلأةحضييأولالسأ حي ال أنولزلني ي أنوتأل أةميأبيواعأ

ل كناأهةهأولزبللحأحالأهةوأولقخ أإلأصا أ ةت أ صتأولز وي أولحلأةحضييأول لزعأ حي الأهلأزتأ ينضأ

ول ل ةعأعفىأ ل عأولزخفزةت أنز ان أهةوأصا أإتأع أولزلاأولم ألخ أهةهأولا قللأ لأ ةلأولزلاأح ةتأ
عفىأولقل يةتأخ أهةهأولا قلل .أ

ند أة يأولزلني يأصتأولا قللأولم زعألفزبللحأولضينيةعأهلأولحلأةقييألالأدلع مأصخ قةعأولا قللأعفىأ

و ة وي ول أ ةح أحق ةيأهةهأولا قللأصنلأث أةاايأ لأحق ةيولأو ة وي ول أ إتأ لالأحغطةالأنولألةألأول نلعأ
إلىأإة وي ولأوخحثالئةعأ للضيوئبأصنأولقينضأول لزع .أ

المطلب الثاني :مرحلة االعتماد
نةقب أ لعحزل أولزنو اع أزنو قع أززثفل أوألزع أو خمزةع أ(ززثفل أولم ب) أعفى أ ا أزتأولا قلل أول لزعأ

نو ة وي ول أول لزع أنه أصها أولاا أنول ق أ اة أحب ح أبللاع ألفحا ةة أند أحالنلل أولمية ع أو خمزةعأ
للح بةا أنولحا ة أزخألع أوعحزل أو ة وي ول أنولا قلل أ لل لم أنولغاةزع أاة أةح أوعحزل هل أزت أطييأولخفطعأ

ول ةاةع أصزلأزلأةأحلأ أةلدأزثا:أولكيوجأنول منيأنحناةيأوألزنواأ إتأولزااجأو خمزلأةِؤ أعفىأضينيمأ

ولعحزل أ ولزخ أزت أطيي أولخفطع أولحمية ةع؛ أنهل أصها أولاا أنول ق أنولةحال أنزت أةلد أ ا أعزي أ تأ
ولكطلب أيضل أهللا أعا أ ل أنضع أولكيوج أنول مني أنزل أةة يه أول قالء أ كبنص أا أولنولل أ ل أحناةيأ

صزنواأة ة مأعفىأولزخفزةتأ كميأول لم1.أأ أ

نعفى أهةوأةح أحق ة أزنو اع أول لم أنولزنو اع أ وألخلخةع ألف نلع أو خمزةع أإلى أزةفس أولمنيىأ

أواحالءأ

ولخفطع أولحا ةةةع أزت أإديوي أزمينع أولزنو اع أنةح أنضع أولخفطع أولحمية ةع أ ل أبنيم أولايني أنول حيوضللأ

نولاحلئجأولحلأح أإع و أولزنو اللأ لأضنئال أند أةطفبأزةفسأولمنيىأزتأولخفطعأولحا ةةةعأإةيوءأح ةملأ

عفى أولزنو اع أول لزع أصن أد أةنو أعفةال أ زل أهل أولزا أصت أزةفس أولمنيى أةب ي أ ل أولاالةع أزل أةقي أ أ

ولزنو اللأولزق زعأل أنهةوأةزثاأزنو قعأولم بأعفىأهةهأولزنو اللأنزملي ح أ لأإ ويمأمؤنا أولزللةع2.أ أ

1أةزلاأل زليم أ "حطنيأ يمأنز ان أولزنو اعأول لزعألف نلع" أمجلة العلوم اإل نسانية ؛أةلز عأزاز أكةضي أ خ يم أول
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نةيىأول لا أخ د أولفاةلال أ صتأا أوعحزل أولزنو اعأهنأ لأوألباألإلزل أل تألزلأ لتأو زل أزف زلأ

للزملنيم أنلزل أ لت ألألزع أا أولزيود ع أعفى أو زل أنن يوئ أنانو

ألةلد أ إت أا أولعحزل أ ل أولاال أ

و خمزلأةةبأصتألأةا ي أ أو زل أ اأح نتأهالدأخفطعأةز تأصتأةطف أعفةالأولخفطعأولحااةزةع أة نتأ

زت أاقال أولااي أ ل أولزنو اع أول لزع أنو وء أزماالحال أنوزضلء أولباةح أنولغلء أزل أل أةاق أولزبفاع أصنأ
ةكلليأصا ل أولمية عأصنأزلأهنأصداأصهزةعأزتأغةيه أنةز تأصتأة نتأوعحزل أولزنو اعأعفىأولاانأولحللل 1:أ

أوال:أ ة يضأزمينعأولزنو اعأد اأز ل لعأولا قللأ ل ة وي ولأعفىأو لخفطعأولحااةزةعأولحلأححنلىأ يوخعأولزمينعأ
نوخطعأصهاأولكحبلصأ ةةل أوألخفنبأولزمئ أزتأصةاأولزنو اعأ ةتأو ة وي ولأنولا قلل أنةز اا أ لأ
ةلدأولخح لاعأ ن ةيأولزللةعأنزالدمعأولن يولأولزكحف ع.
ثانيا:أ أزنو قعأولخفطعأولحااةزةعأعفىأزمينعأولزنو اعأنوعحزل هلأل أ حي د ألديئةسأول نلدعألةقدن أ دللاايأ ةد أ
ن أزنو قح أةب يأد وييهأ لل زاأ حفدأولزنو اع.
ن لأوعحزل أولزنو اعأ إتأولخفطعأولحااةزةعألالأا أإلغلءأزلأة نتأزتأا قللأغةيأزمينععأصنأإة وي ولأ

غةيأزمينعع أعفزلأ أتأ يضأو ة وي ولألأة نتأإلأزتأةاعأو زل أنهةهأولخفطع أ زلأصت ألالأولا أ لأ
حك ةض أولا قلل أولحلأحيى أع أضينيحال أ ل أول حيم أولقل زع أصن أصاال أغةي أزاققع ألفغيض أولزطفنب أنة نتأ

اايأولخفطعأولحااةزةعأ لأزمينعأولزنو اعأزتأةلا ةت:أأأأأ أ

أص .صتأة نتأزمينعأولزنو اعأزحضزالألفا قللأنو ة وي ولأولنوة عأنأولزمينعع.

أب .صتأة نتأولزمينعأزاققلألزبل لحأوألزعأ لءمأنصتأة نتأزيوعةلأألنلةللأو ا ل أول ل .أ
أأ ن للاخ عألفزنو اللأولزافةعأزثاأزنو اللأول لمأ لأوألدللة أولزكحف عأ إا أةز تأصتأة نتأوعحزل هلأزتأ

كماأزةللسأحااةزةعأ لأ اأإدفة أزعأالئبأيئةسأول نلعأ لأةلدأو دفة  .أ

نوتأهةوأولعحزل ألفزنو اعأة أإةال أزتأولخفطعأولحااةزةعأ لأول نلعأو خمزةعألفخفطعأولحا ةةةعأ للة لةعأ

نو ا ل أن أولا ن أنولقنوع أولزيخنزعأ لأدلانتأولزنو اع .أ

أزتأزخؤأنلةللأو زل أنصهاأولااأنول ق أ
أ
ن اةوأةح ةتأصتأوعحزل أولزنو اعأول لزعأ لأولدحبل أو خمزل

لأول نلع أنوتأهةوأولعحزل أ لأةنهيهأ ةكحفيأعا أ لأولدحبل أولنض ل أاة أإتأولعحزل أ لأولدحبل أ

ولنض ل أةيوعل أيغ ع أوأل وي أ قط أصزل أ ل أولدحبل أو خمزل أ إا أةيوعل أزنو قع أولزنو اع ألألا ل أولميعةعأ

نحاقةقالألفزبللحأولاقةقةعألألزع .أ

1أخ أ تأاز وتأ ولفاةلال أزيةعأخل
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المطلب الثالث :مرحلة التنفيذ ومراقبة التنفيذ
زتأكماأهةوأولزطفبأخةح أحالناأ اأزتأعزفةعأولحا ةةأنولزيود عأولزبلا عألال.أ أ
الفرع األول :مرحلة التنفيذ أ
أإديويأولزنو اعأزتأولخفطعأولحا ةةةعأنولحمية ةعأح صأصةا مأول نلعأولز اةعأ حا ةةأصعزللالأ لأضنءأزلأ

ةلءأ لأدلانتأولزنو اعأول لزع .أ

ولحا ةةأة الأدةل أصةا مأ ول نلعأولزخؤنلعأعتأحق ة أولك زللأأل يو أوألزعأ للزطفنبأزاالأ لأهةوأولزةلاأ

نو ا ل أاخبأزلأةلءأ لأولزنو اعأول لزعأ زلأة الأدةل أوألةا مأولزخؤنلعأعتأحابةاأو ة وي ولأ للزطفنبأ

زاالأنحابةفالأاخبأزلأةلءأ لأدلانتأولزنو اع أهةوأوألزيأةة اأعزفةعأولحا ةةأزكططعأخف لأنةخااأوليدل عأ
عفىأو ة وي ولأنولا قللأزتأاة أول أنولانعأنوألخفنبأولزح عأ لأو ا ل أصنأولحابةاأززلأةز تأزتأحا ة أ

ولاا وي للأنصخ ل الأنزالخ عأولةاللأولحلأزاالأخفطعأولحا ةةأ لأالاأحقبةيهل 1.أ
أوال :صالحيات التنفيذ:

لأولدحبل أو خمزلأ إتأولبدماةللأولحدلأح طدىألخدفطعأحا ةدةأولزنو ادعألدةسألادلأاد أمديعل أاةد أ

صتأوعحزدل أولزنو ادعأةز دتأصتأة ددنتأ ل دلأ ل دلأصنأ بددمأ بدم أنهدةوأة دةتأا د ن أبدماةللأولخدفطعأولحا ةةةددع أ
إةوأزلأوعحز لأولزنو اعأزثمأ ل لأ ل ل أ إتأولخفطعأولحا ةةةعأاةائةأح طلأبماةللأولحبييأعا أولحا ةةأ زلأ

لأةغةيأزتأوعحزل أولزنو اع أناةائةأ إا أةز تأض طأعزفةعأولزالدفعأ وكاأوأل نوبأ قنوع أز ةاعأاة أة طدىأ
ولن ةيأولزكحصأخفطعأز ةاعأنة طىأن ةيأولزللةعأخفطعأصكيى .أ

نزتأةاعأصكيىأ إتأبماةللأولخفطعألحا ةةةدعأةز دتأصتأح دنتأح دلألفزافةدللأنوألددللة أاةد أة طدىأ

داأإدفدة أبددماةعأزنخد عأانعددلأزدلأ ددلأحا ةدةأولزنو اددعأول لزدع؛أ ددلأإطدليأولعحزددل أولزقدييأ ددلأولزنو ادعأول لزددعأ

ل داأإدفدة أن للحدلللأ دإتأ اد ن أبدماةللأولخدفطعأولحا ةةةددعأ دلأحا ةدةأولزنو ادع أضدل طالأهدنأحاقةد أزبددفاعأ
وألزعأعفىأص ضاأنة أنلةسألةلدأا أةةبأوللح و أ  .أ

نةز تأولقناأصتأهالدأ ضأولةنوابأةاق أصخفنبأولمزي ةعأ ةادلأ دلءمأص ضداأنةحنو د أزدعأزقبدن أ

ولمدليع أنةلددأزثداأول دلم أ ة لةددعأول دلمأنوا لدادلأ زدلأهددنأز فدن أةدح أزافةدلأ لعح ددليأعد أةدنو أاقداأول ددلمأإلأ
عا أوخحغالءأصهاأول ف أن لأهةهأولاللعأ إاد أزدتأوأل ضداأصتأة دنتألألددللة أنولزافةدللأخدفطللأنوخد عأاخد ةلأ
لأهةوأولزةلا .أ

1أأ زازن أاخةتأولنو ي أنآكينت أولزللةعأول لزعأزتأزاانيأوخمزل أزيةعأخل
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ثانيا :تحصيل اإليرادات:
إتأو ة وي ولأول لزعأ لأولاال أولزلللأو خمزلأ ضالأزكبصألإلا ل أزثاأول لم أن ضدالأزحديندأ

لةحال أول نلعأو خمزةع أ للاخ عألف لمأ إا أةز تأصتأةن اأصزيأحابةفالأ ويمأز ةاعأة نتألالأ ينعأعفىأ

زخدحنىأوألددللة أنةز دتأصتأح دنتأ هددةهأو ويمأحل دعألدن ويمأز ةادعأزثدداأن ويمأولزللةدع أنوتأ دلتأوألنلدىأصتأح ددنتأ
إ ويمأةولأوخدحقماأزدلللأنو وييأحقددن أ حابدةاأإة وي وحادلأعددتأطيةد أ ينعادلأ ددلأوألددللة أولزكحف دع أنةز ددتأصتأ
ةمااأنةن أع مأدنوع أ لأحابةاأو ة وي ولأ لأولاال أولزلللأو خمزل أنهل:أ أ
أص .وح لعأولفنوئحأنولح فةزلل.
أب .وكحةليأول زلاأنحأهةفا .

أج .ول أعتأولطي أولز ف ع.
أ  .ع أاف أولززنا.

أه .ولي أ لأولحابةا.

أن .زيوعلمأزنوعة أولحابةا.

أ  .ض طأو ة وي ولأنحخةةفال .أ
ثالثا :صرف النفقات:
أنةز تأ صتأاخحميأزتأولاال أولزلللأو خمزلأولقنوع أوآلحةعأ لأعزفةعأبييأولا قعأول لزع :أ
أص .وللح و أ للا ن أولميعةعأنولفنوئحأولحااةزةع.
أب .وكحةليأول زلاأنحأهةفا .
أج .ض طأو ا ل أنحخةةف .

أ  .خيععأبييأولزخحاقللأولحلأعفىأول نلع.
الفرع الثاني :مرحلة مراقبة تنفيذ الموازنة
ل أزت أ وليدل ع أعفى أحا ةة أولزنو اع ألفحأ أزت أدةل أولةالل أولزخؤنلع أعت أحا ةةهل أ لح لع أولكططأ

ولزيخنزع أنوللح و أ للا ن أولزللةع أولحلأنض ال أزةفس أولمنيى أنع أا ن أولحةلن ول أولحل أد أحؤ ي أإلىأ

ولحخةبأنو هزلاأنوضلععأولزلاأول ل أخنوءأ للكحمسأصنأ ل خيويأصنأولح يأصنأولحقبةي أنعزفةعأوليدل عأ
عفى أولزنو اع أحح أزت أصعفى أإلى أصخ ا أ س أعزفةع أو ع و أاة أحح أزالخ ع أولخفطع أولحا ةةةع أزت أد اأ

ولخفطعأولحمية ةعأنحح أزالخ عأولةاللأولزا ةمأ لأولخفطعأولحا ةةةعأزتأد اأولةاللأول فةلأ لأهةهأولخفطع 1 .أ
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المطلب الرابع :مرحلة الرقابة
ةز تأحقخة أ وليدل عأعفىأولزنو اعأول لزعأ لأولدحبل أو خمزلأإلىأصي عأصانوع :يدل عأةوحةع أ -أيدل عأ
1

وكفةعأ -أيدل عأزخحقفعأ -أيدل عأوألزع:
أوال :الرقابة الذاتية:أ أ

نةقب أ الأيدل عأو اخدلتأعفدىأا خد أنة فد أزاادلأعفةادلأاخدة لأنيدة دل أاةد أة ويةدعأو اخدلتأحبدي لح أ

د اأحا ةةهل أ زلأ دلتأزدتأاد أصزضدله أنزدلأ دلتأزدتأنوةدبأص وه أنزدلأ دلتأزدتأح د أصنأح ديةطأصنأكةلادعأواحادىأ

أنهةهأوليدل عأ ط ة حالأحةييأزتأكماأ اأعضنأ لأو ويمأولا نزةدع أيئةخدلأ دلتأص أزيؤنخدلأ داأزدتأ
عا أ
دلتأل د أخددفطعأ دلأوألز دنواأول لزددع أة لةدعأصنأإا لدددل أة ويدددبأا خ د أ دلأ دداأزددلأةحكدةأزددتأد د وييولأ للحابددةاأصنأ

للبييأ أتأح نتأحفدأولق وييولأ دلأاد ن أزدلأمديع أهللاأخد الا أنح دللى أن دلأاد ن أزدلأددييهأصنلدنأوألزديأزدتأ

صاازعأنلنوئح أنصتأة نتأ لأد وييهأزبفاعألألزع أنا الأألزنولالأ زلأةيودبأا خ أ لأص وءأنوة أعفدىأولنةد أ

ولزطفنب .أ

ثانيا :الرقابة الداخلية:أ أ
هةهأوليدل عأص أأيدل عأعفىأحا ةةأولزنو اعأول لزع أنوللح و أ لأةلدأ للا ن أولميعةعأنوألاازعأنولح فةزللأ

ولبل يم أزت أصنلل أوألزي أ اةه أوليدل ع أخ ةا أصزثا أإلى أحطاةي أعزفةلل أحا ةة أولزنو اع أزت أولكحمخللأ

نولخيدلل أنوليملنى أنو خيوي أنح ة أولزنوي أ إةو أوةحزع أزع أهةه أوليدل ع أولقنم أ ل أص وء أول زا أصي أولز ي عأ

نولك يمأنول دعأ إتأ ثة وي أزتأولحةلن ولأولحلأحقعأعا أحا ةةأولزنو اعأول لزعأةز تأولندلةعأزاال أأنوتأولا نزعأ
و خمزةعأةةبأصتأحنللأهةهأوليدل عأةاأعالةحالأنعاة أوهحزلزالأنحمةة ال أ حقة ألف لزفةتأ لأزةلاأحا ةةأ

ولزنو اعأ يوزجأحنةةاةعأة نتأ ه الأحقنةعأهةهأوليدل عأ لأا نسأول لزفةت أنلالأ لأيخناأهللاأبفىأهللاأعفة أ

نخف أصخنمأاخاعأ ق أ لتأةحكناأصبال أ للزنعاع .أ

نهةهأوليدل عأزتأولديئةسأعفدىأزيؤنخدة أةولأ دلءمأ دلأضد طأولزنو ادعأول لزدع أنخدةيهلأن د أولحااةزدللأ

ولبل يمأ الأنا داأاقدن أول نلدعأناقدن أولادلس أ ادلأزدتأةادعأحزثداأ وي عدلأن وةديوأل داأزدتأةاد أ للحمعدبأصنأ
ولح ي أ زلأصتألالأصثيوأ لأحيكلأول دعأ لأحا ةةأولزنو اع أنزتأةاعأصكيىأ إتأهةهأوليدل عأحخلع أ دلأ مديأ

وألكطلءأنز لد عأزيح ةالأ لأ حيمأ زاةعأدبةيمأاخ ةل .أ

نهةوأ إتأوليدل عأول وكفةعألالأصثيهلأ لأزيود عأولزنو اعأول لزع أنهلأنوتأل أح تأ ز ي هلأ ل ةعأ لأحاقة أ

حفددأوليدل دعأااديوألزدلأ ةاددلأزدتأثغديولأاةد أإااددلأيدل دعأزدتأولخدفطعأولحا ةةةدعأعفددىأا خدالأإلأصاادلأ ح لزفادلأزددعأ

خلئيأصانوعأوليدل عأوألكيىأحخلع أ لأي عأ لءمأوليدل عأعفىأولزنو اعأول لزع .أ
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ثالثا :الرقابة المستقلة :أ أ
نهل أوليدل ع أ ولحلأحقن أ ال أصةا م أكلبع أزخحقفع أند أ لال أول نلع أو خمزةع أحاح أ زثا أهةه أوليدل عأ

أنة لأإ ويولأنصةا مألفيدل عأعفىأحابةاأنبييأوألزنواأول لزع أنزتأهةهأوألةا مأ ةنوتأول زل أن ةنوتأ

ول ية أن ةنوتأولزالل أنهلأازلةجأزتأولزز تأوخحا و أز وي أيدل ةعأزمل اعألال.
رابعا :رقابة األمة (الرقابة الشعبية):أ أ

لألزعأ لأول نلعأو خمزةعأا أزيود عأيئةسأول نلعأنخلئيأنلحالأ لأصعزللا أنحبي لحا أولحلأحكصأ

مئنت أول نلع أنهةو أة ال أصت ألألزع أا أزيود ع أحا ةة أولزنو اع أول لزع أنهالد أص لع أح ا أعفى أا أوألزع أ لأ

ولزيود عأعفىأصعزلاأولنلمأنولا ل  .أ

نةز دتأززليخدعأهددةهأوليدل دعأزددتأكدماأزةفددسأصهداأولمددنيىأولدةيأة حز د أولزنو ادع أ ة ددنتألادةوأولزةفددسأ

ولا أ لأطفبأول ةلاللأنولزخحا ولأنولاخل للألزيوة حالأنزمااحال أنةز تأصتأة نتأهدةوأزدتأكدماألةادعأ

ز ةاددعأزددتأوألعضددلءأةنيأولك ديمأ ددلأهددةوأولزةددلاأح ددنتأزازحاددلأولقةددل أ اددةهأولزيود ددع أنوطددمعأولزةفددسأعف ددىأ
احلئجأحفدأولزيود ع أ زلأةز تأصتأح نتأهةهأوليدل عأزتأكماأزيوة عأولاخلبأولكحلزلألف نلعأ لأاالةعأول حيمأ

أنوتأهةهأوليدل عأةولأ لءمأ لأض طأحبي للأزخؤنللأول نلعأنةاللأولحا ةة أني عأولزكللي أنة ة أ
ولزللةع أ
هةهأوليدل عأ ناالأحح أزتأخفطعأزخحقفعأعتأخفطعأولحا ةة .أ
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خالصة الفصل الثالث:
زت كما يوخحال لاةو ول با ح ةت لال :أ
.1

.2

صت ولزنو اع ول لزع ل ولدحبل ولنض ل ز حز زت ولخفطع أولحمية ةع ألا قلل نوة وي ول ول نلع لز م

زخحق فةع زق يم اخ ع ز ةاع نولحل ح ي عت صه وي ول نلع ولدحبل ةع أنولةحزلعةع ن لخح يوضال
لكبلئبال ولزكحف ع .

يغ أولكحميأاناأامأمأولزنو اعأول لزعأننةن هلأ لأول يأولزلللأولخمزل؛أولأوا ألأةز تأحندعأ

نةن أولزنو اع أول لزع ألف نلع أ للبنيم أولز ين ع أولةن أزاة أ 12أديال أزت أول زلت؛ أةلد أصت أولم ا أولةيأ
ححكةه أولزنو اع أولةن أوازل أ هن أنلة أولحق أول ةي أولةي أاقق أول ي أول ميي أولةن أغةي أصا أإةو أ لالأ
ولزنو اع أول لزع أل أحكيج أ ل أةنهيهلأعت أصتأح نتأحااةزل أزللةل أةقل ا أ ةت أو ة وي ول أنولا قلل أ ةا أ

ول مدعأ ةاازل أنةنةاازلأز لألحاقة أولخةلخعأولزللةع؛أ بييأولاايأعتأ قةعأولم فةللأولحلأةمحيطالأ

ول يأولزلللأولا ة ؛أنولحلأحكحفيأزتأ ف ألآلكي؛أ إا أةز تأولقناأ أاالأ اةوأولم اأ لالأز ين عأ

.5

نزط قعأ لأعا أوليخناأ

أأنولكف لءأوليوم ةتأزتأ ه.

ص ى ح وة ح كا ول نلع نحطني نالئ ال ولزكحف ع إلى ضينيم أنةن زنو اع علزع ل أولاال ولزلللأ
و خمزل زل و ل ةح ليض زع ولمية ع نل زع ولزبللح ول لزع لفزةحزع و خمزل أنواطمدل زت
ولح يةي أولفغني أنولبطمال ألفزنو اع أول لزع أن ل أولدحبل أولنض ل؛ ح وخحاحلج أح يةي ولزنو اع

ول لزعأ ل أولدحبل و خمزل أولةي ألأةكحفيأعتأح يةيأولزنو اعأول لزعأ لأولاال أولزلللأولا ة أ
إل أصا أةكحفي أعا أ ل أح بةمح أزثا أم ا أولعحزل أنولةاع أولزكحبع أ

.2

نولا قللأول لزع أن ةلدأا ن أوأله ويأولزقبن م.أ

أن ض أ ان أو ة وي ولأ

ةيىأول يأولزلللأولحقفة يأضينيمأولحقة أنوللح و أ ز ل ئأندنوع أإع و أولزنو اعأول لزع؛أنع أولكينج

ع فةال أيعلةع ألبللحأولزةحزع أنوز لت أإ ويم أولزلا أول ل أإ ويم أخفةزع أ ةازلأةيى أول ي أولزللل أولا ة أ

ةنو أ ولكينجأعفةالأنولخحثالءأعاالأ لأ ضأوألاةلتألزنوةاعأ ضأولاينيأنولحطنيولأولا ةثعأ لأ

نيأول نلعأنط ة عأاملطال أن زلأةحالخب أزعأزبفاعأولدحبل أولقنزل أصزلأول يأولزلللأو خمزلأ

م أةحقة أاي ةل أ اةه أولز ل ئ أنةحيد أوألزي أألها أولمنيى أنولك يوء أولزللةةت ألحا ة أزل أةحالخب أزعأ

.3

ولزبفاعأول لزعألألزع .

إتأزيوااأإع و أولزنو اعأول لزعأ زلأخ أ ةلاالأ لأولدحبل أولنض لأزق نلعأ لأولدحبل أو خمزلأ
م ا أعل ؛ أ نل أةنة أزل أةزاع أصت أححنلىأهةه أولزازع أولخفطع أولحا ةةةع أولحل أح زا أ ضنء أولحنةةاللأ

ولزي ةع أنل مد صت دةلزال إع و ولزنو اع ول لزع صزي ط ة ل لألخ لب ولخل أة يهل أإل أصا أةا غلأ

ولحا ة أإلىأصتأهالدأ ضأولكطنولأحكحفيأولخفطللأولزخؤنلعأعاالأ لأولدحبل أو خمزلأعاالأ لأ

ولدحبل أولنض ل .أ
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الفصل الرابع
عجز الموازنة العامـة للدولة

تمهيد
إن مشكلة العجز في موازنات كثير من البلدان والدول القائمة في العالم اإلسالمي قد أصبحت

مستعصية؛ ال تستطيع االنفكاك منها أو التخلص منها ،حيث تواجه العديد من الدول صعوبات كبيرة في

الحصول على موارد لتمويل عجز موازناتها ،ومع تزايد حدة الضغوط التضخمية إضافة إلى تزايد أعباء
الديون الخارجية والداخلية ،كل ذلك يترافق مع استنزاف االحتياطيات الخاصة بالقطاع األجنبي ،األمر الذي

يؤدي إلى ظهور أزمات مالية حقيقة ،تتجلى تلك األخي ةر في العجز بالموازنة العامة ،لذلك نالحظ بأنه بغض

النظر عن طبيعة الهيكل االقتصادي والطبيعة الخاصة بالسياسة الداخلية للدول ،فإن برامج اإلصالح

االقتصادي بمعظم دول العالم تطرح بقوة ،وفي مقدمة أولوياتها مشكلة معالجة العجوزات المستمرة في

الموازنة العامة.

ومسألة كفاية أو عدم كفاية اإلي رادات الحكومية ليست المشكلة األهم في القطاع المالي؛ بل المشكلة

تكمن في تنوع مصادر التمويل وتحقيق التوازن فيما بينها لكي يؤثر ذلك إيجابيا على القطاعات االقتصادية،

وال توجد وصفة عامة يمكن تعميمها على كل الدول إلصالح العجز نظ ار ألن أساليب معالجة العجز في

موازنات تلك الدول تبقى بعيدة عن الحلول السليمة.

ولإللمام أكثر بالعجز ومفهومه وطرق تمويله ،واآلثار االقتصادية لمختلف الوسائل التي تستخدمها

الدول المعاص ةر لتمويل عجزها المالي ،يتضمن هذا الفصل المباحث التالية:

 -المبحث األول :مفهوم عجز الموازنة العامة للدولة والعوامل المؤدية لحدوثه.

 المبحث الثاني :أساليب تمويل عجز الموازنة العامة في االقتصاد الوضعي. -المبحث الثالث :عجز الموازنة العامة وطرق تمويله في االقتصاد االسالمي.

 المبحث الرابع :األساليب واألدوات المالية اإلسالمية وكيفية التعامل بها لتمويل عجز الموازنةالعامة للدولة في الواقع المعاصر.
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المبحث األول
المؤدية لحدوثه
للدولة والعوامـل
ّ
مفهـوم عجز الموازنة العـامة ّ
تعتبر مشكلة عجز الموازنة العامة من المسائل والقضايا الجوهرية التي أثارت اهتمام الباحثين في دول

العالم المختلفة أفرادا ومؤسسات ،فقد تعدت المشكلة كونها قضية تواجهها دول العالم الثالث ،بل أصبحت

دول صناعية متقدمة تنظر إلى عجز الموازنة العامة كمشكلة حقيقية تتطلب تخطيطا دقيقا وجهودا كبيرة في

ظل تقلص الموارد واتساع الحاجات.

ويعبر العجز الموازني عن تلك الوضعية التي تكون فيها النفقات العامة أكبر من اإليرادات العامة،

وهي سمة تكاد تعرفها معظم الدول سواء المتقدمة منها أو النامية ،وقد يكون هذا العجز نتيجة إرادة عمومية
تهدف إلى زيادة اإلنفاق العمومي ،أو تخفيض اإليرادات العمومية ،وقد يكون غير مقصود ناتج عن قصور

الدولة في تحصيلها لإليرادات ،ولقد اعتمدت الموازنات لمدة طويلة مبدأ التوازن الذي كان يعني في الفكر

الكالسيكي تساوي اإليرادات والنفقات ، وهو صعب الحصول ثم ال يعني عند حصوله ضمان التوازن

االقتصادي.

وقبل دراسة األسباب المؤدية للعجز المالي؛ والطرق المتبعة في تمويله؛ ونظ ار للغموض الذي يحيط

بجوانب هذا المصطلح ،البد في البداية من اإللمام بمفهومه؛ وطرق قياسه…

المطلب األول :مفهـوم عجز المـوازنة العـامة للدولة
للتعرف على ماهية العجز المالي عند الحديث عن عجز الموازنة العامة للدولة ،البد من تحديد دقيق

لمفهوم العجز ،والبحث عن مقاييس مناسبة تتفق والموضوع المراد قياسه ،حيث إنه ال خالف على وجود
العجز وذلك نتيجة لالزدياد المضطرد في االنفاق العام ،رغم محاوالت زيادة الضرائب ومساهمات الضمان

االجتماعي ،لذلك فإن القياس الصحيح للعجز المالي يعتبر شرطا أساسيا ،غير أنه ال يوجد مقياس واضح
وكامل للعجز المالي ،وانما توجد مجموعة من المقاييس ،كل مقياس يفي بوظيفة معينة ،ويقتصر على

جوانب محددة.



يعد توازن الموازنة في الفكر المالي الكالسيك ي غاية رئيسية يتعين على الحكومة العمل على تحقيقها ،فتحقيق هذا المبدأ س وف يضع قيودا على تدخ ل
الدولة في النشاط االقتصادي ،ويجعله قاصرا فقط على إشباع الحاجات العامة من دفاع ،أمن ،عدالة ومرافق عامة.
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الفرع األول :مفهوم عجز الموازنة العـامة للدولة
العجززز ف ززي اللغ ززة ،ي ززأتي بمعنززى الض ززعف ،فيق ززال عج ززز عززن الش ززيء عجز ز از اذا ض ززعف ولززم يق ززدر علي ززه ،1أم ززا
اصطالحا؛ فإن عجز الموازنة العامة يعني:
أ " .تلك الحالة التي يكون فيها اإلنفاق العام أكبر من اإليرادات العامة حيث تعجز اإليرادات العامة عزن
2

تغطية النفقات".

3

ب" .فائض النفقات النهائية على اإلي اردات النهائية".

4

ج " .تلك الوضعية التي تكون فيها النفقات العامة أكبر من اإليرادات العامة".
5

د " .تخلف اإليرادات الحكومية عن نفقاتها خالل السنة المالية".

6

ه" .أن الحكومة تستهلك أكثر من مجموع إنتاجها واقتطاعاتها من إيرادات األفراد".

7

و " .هو عبا ةر عن رصيد موازني سالب بحيث نفقات الدولة تكون أعلى من إيراداتها".

ز " .العجز الحكومي يتمثل في زيادة نفقات الدولة عن مواردها الذاتية وأنها غير قاد ةر علزى أو راغبزة فزي
8

تخفيض االنفاق أو فرض ضرائب إضافية".

ح " .نقززص اإلي زرادات العام ززة عززن النفقززات العام ززة نتيجززة الخلززل الهيكل ززي القززائم بززين تي ززارات الم زوارد وب ززين
تيارات اإلنتاج ،األمزر الزذي يزؤدي إلزى االقتزراض بهزدف تمويزل اإلنفزاق العزام ،ويزؤدي ذلزك إلزى زيزادة

الخلل الهيكلي من جديد".

ويمكن النظر إلى عجز الموازنة بمنظارين هما:
أ .بالمفهوم المالي الحسابي :عجز الموازنة هو زيادة نفقاتها على ايراداتها ،بشرط أن تدخل في
الموازنة جميع إيرادات الدولة ونفقاتها المالية.

ب .بالمفهوم االقتصادي االجتماعي :يتمثل عجز الموازنة باآلثار السلبية التي تنجم عن السياسة
المالية المتبعة وعن المنهج المتبع في اعداد الموازنة وتنفيذها ،هذا عندما تكون النتائج المتحققة من

وراء الموازنة والسياسة المالية سلبية أكثر منها إيجابية.
1

المعجم الوسيط ،مرجع سابق ،مادة عجز ،ص . 585

2

عبد الحميد عبد المطلب ،السياسات االقتصاد ية على المستوى االقتصاد القومي  .القاهرة :مجموعة النيل العربية ،3002 ،ص. 77

3

ب .برنيه اسمون ،االقتصاد الكلي  .ترجمة عبد األمير إبراهيم شمس الدين ،المؤسسة الجامعية للنشر ،مصر ، 9181 ،ص . 963

4
5
6

عبد المجيد قدي ،المدخل إلى السياسات االقتصادية الكلية .ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ، 3002 ،ص . 309
محمد علي القري ،مشكلة العجز المالي الحكومي في االقتصاد اإلسالمي ،مجلة البصيرة ،العدد  ،05الجزائر :دار الخلدونية ،3000 ،ص. 30
منذر قحف ،دور السياسات المالية وضوابطها في اطار االقتصاد االسالمي ،مرجع سابق ،ص . 76
Jean-yves capul, olivier Garnier, Edition HATIER dictionnaire d'économie et sciences sociales, PARIS

8

2002, p29.
محمد عمر شابرا  ،نحو نظــام نقدى عادل .المعهد العالمزي للفكر اإلسالمي ، 9187 ،ص . 98
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7

وفيما بين «العجزين» يمكن أن تكون العالقة طردية أو تكون عكسية ،فليس عجز الموازنة المالي

المحاسبي بالضرورة متالزماً مع اآلثار السلبية االقتصادية واالجتماعية ،وقد يترافق على العكس ،بتحقيق

آثار إيجابية ،والعكس صحيح أيضاً ،فقد ال يكون فائض الموازنة المالي المحاسبي مؤش اًر إيجابياً بالضرورة

من حيث آثاره االقتصادية واالجتماعية ،فاألهم من الرصيد االيجابي أو السلبي هو الكيفية والوسائل التي
يتحقق بها والتي تحكم التغيرات االقتصادية واالجتماعية التي تتحقق معه ،وبهذا المنظور فإننا نخالف

الموقف التقليدي المبسط ،األحادي االتجاه ،السائد هذه األيام.

ويمكن القول بأن المفهوم العام لعجز الموازنة العامة للدولة ،يمثل الفرق بين جملة النفقات الحكومية

واإليرادات الحكومية؛ غير أن تحديد طبيعة مكونات كل من اإليرادات العامة والنفقات العامة هو الذي يسمح

بوجود مقاييس متعددة ومختلفة باختالف الغرض المراد قياس العجز المالي.

فيتم تحديد مفهوم العجز وحسابه انطالقا من األثر المحدد المراد قياسه ،أي أن حالة العجز أو الفائض

في الموازنة العامة يمكن الوصول إليها فقط من خالل افتراض بعض المكونات على أنها مكونات توازن -

أي من خالل استبعادها من جانب المدخالت أو المصروفات ،وبذلك يتم عدم التوازن بين الدخل والنفقات.
الفرع الثاني :مقاييس عجز الموازنة العامة للدولة

عند العودة إلى كتابات المالية العامة ،وبالرجوع إلى المنظمات والهيئات المالية الدولية وعلى رأسها

صندوق النقد الدولي والب نك الدولي لإلنشاء والتعمير؛ نالحظ أنه ال يوجد تصور واضح حول قياس العجز
المالي ،بل توجد مقاييس مختلفة؛ باختالف الغرض المراد قياس العجز المالي من أجله ،لكن األغلبية من

الحكومات اعتمدت قياس العجز المالي على أنه الموارد المالية المستخدمة من طرف الحكومات خالل السنة

المالية ،والتي تحتاج إليها لتمويل اإلنفاق العام بعد استيفاء اإليرادات العامة.
1

وفيما يلي أهم المقاييس المستخدمة في تعريف العجز المالي:

أوال :العجـز التقليـدي :ويسمى أيضا العجز الشامل أو اإلجمالي؛ ويعرف بأنه الفرق بين إجمالي النفقات
الحكومية النقدية بما فيها الفوائد المدفوعة على الدين العام مع استبعاد مدفوعات اهتالك الديون الحكومية،

وبين إجمالي المتحصالت الحكومية النقدية الضريبية وغير الضريبية مضافا إليها المنح مع استبعاد حصيلة

القروض ،ويستهدف قياس العجز على هذا النحو تزويد المسؤولين بمؤشر عن حجم الموارد اإلضافية التي
ينبغي على الحكومة أن تقترضها من القطاع الخاص المحلي أو األجنبي أو من االقتراض من البنك

المركزي.

1

كرد ودي صب رينة ،تمويل عجز الموازنة العامة في االقتصاد االسالمي  .الجزائر :دار الخلدونية ، 3007 ،ص  925وما بعدها.
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غير أن األخذ بهذا المفهوم يستبعد عامال خطي ار من عوامل عجز الموازنة العامة للدولة في البالد المتخلفة،
أال وهو مدفوعات الفوائد على الديون الخارجية التي أصبحت اآلن عبئا كارثيا على هذه الدول ،وهو العبء
الذي نجم من عالقات االستغالل غير المتكافئة التي وقعت فيها تلك الدول في سوق االقتراض الدولي في

السبعينات والثمانينات ويوحي األ خذ بهذا المفهوم إلى نتيجة معينة تهم الدائنين وفحواها أنه البد للميزان
الرئيسي في آخر المطاف أن يصير ميزانا إيجابيا لكي يغطي ولو جزء من فوائد الدين الجاري.

ثانيا :الديـن العـام :ويقارب هذا المفهوم بشكل واضح المعنى القاموسي لإلنفاق السالب؛ أي إنفاق اإليرادات

التي تم جمعها من خالل االقتراض ،وهذا المقياس للعجز يعرف بأنه الفرق بين مجموع )9( :اإلنفاق

الجاري؛ ( )3وصافي امتالك األصول الرأسمالية المادية؛ ( )2وصافي امتالك األصول المالية؛ من جهة،
واإليرادات الضريبية وغير الضريبية من جهة أخرى ،أي أن العجز في هذه الحالة يقيس صافي االقتراض

الحكومي معدال بالتغيرات في الحيازة من النقود ،وبما أن هذه عادة ما تكون صغيرة ،فإن الموازنة تكون

متوازنة ،وفقا لهذا المفهوم ،إذا كان صافي االقتراض يساوي صف ار.

ثالثا :العجـز الجـاري :يعبر عن صافي مطالب القطاع الحكومي من الموارد ،والذي يجب تمويله باالقتراض،

ويقاس بالفرق اإلجمالي بين مجموع أنواع اإلنفاق واإليرادات لجميع الهيئات الحكومية مطروحا منه اإلنفاق

الحكومي المخصص لسداد الديون المتراكمة من سنوات سابقة.

وهناك من يرى بأن العجز الجاري يعبر عن الفرق بين المصروفات الجارية واإليرادا ت الجارية ،وهو بهذا
االعتبار يعطي وزنا مقداره صفر للمصروفات الرأسمالية واإليرادات الرأسمالية مثل بيع األصول ،والمنطق
الكامن في ذلك هو أن زيادة اإلنفاق الحكومي على اإليرادات الحكومية في مجال االستثمار ال تغير وضع

صافي األصول للحكومة ،وذلك ألن الدين الجديد ت قابله أصول حكومية جديدة ،وفي الستينات من القرن
السابق كانت القناعة السائدة هي أن اإلنفاق الجاري ينبغي تمويله من خالل الضرائب.

رابعا :العجـز التشغيـلي :ويسمى أيضا بالعجز المصحح للتضخم ألنه يقيس العجز في ظروف التضخم،
ويتمثل العجز هنا في متطلبات اقتراض الدولة ناقصا الجزء الذي دفع كفوائد لتعويض الدائنين(للدولة) عن
الخسا ةر التي لحقت بهم نتيجة للتضخم ،هذا الجزء يعرف بالمصحح النقدي للتضخم.

خامسا :العجز الهيكلي :إن هذا العجز يحدث إذا لم تغطي اإليرادات العامة النفقات العامة بصفة مستمرة
فيصبح بذلك دائما وال يترجم بمج رد عدم التوافق بين اإليراد والنفقة ،ولكن بعدم توازن الجهاز المالي كله،

ويرجع هذا الوضع في العادة إلى زيادة النفقات العامة بمعدل يزيد عن القدرة المالية لالقتصاد الوطني ككل
بجميع مصادره ،أي مقدرة الدخل الوطني على تحمل األعباء العامة بمختلف صورها ،وهو ما ينبئ بوجه

عام عن كل خلل في هيكل االقتصاد القومي نفسه إذ قد ال يكون اإلنفاق العام منتجا إنتاجا كافيا.
172

المطلب الثاني :العوامل المؤدية لحدوث عجز المـوازنة العامة للدولة
وتعتبر ظاه ةر العجز بالموازنة العامة ظاهرة مركبة معقدة ،تعود إلى شبكة معقدة من العوامل والمؤثرات

التي تسهم في حدوث العجز وتفاقمه ،وهي عوامل ومؤثرات بعضها يعود الى التغيرات التي تحدث في

النفقات العامة ،وبعضها اآلخر يتعلق بالتغيرات التي تحدث في الموارد العامة للدولة ،وبمعنى آخر فإن

العامل األول لحدوث عجز الموازنة العامة ي تمثل في تزايد معدالت نمو النفقات العامة من ناحية؛ ألسباب

متنوعة منها ما هو ضروري كنتيجة لظروف طارئة ،مثل :الكوارث الطبيعية أو الحروب ،..ومنها ما هو

غير ضروري في معظم األحيان كالنفقات المبالغ فيها في المباني الفاخرة ،واالحتفاالت ،..وغيرها من

النفقات التي تتحمل عبئها الموازنة العامة ،أما العامل الثاني فيتمثل في تباطؤ معدالت نمو اإليرادات العامة

من جهة اخرى.

وفيما يخص عجز الموازنة العامة في البلدان الصناعية ،الرأسمالية والذي استمر حتى النصف الثاني
1

من التسعينات فكان يرجع إلى تأثير أربعة عوامل أساسية هي:


توسع الجهاز اإلداري والحكومي بما في ذلك مشروعات ومؤسسات القطاع العام ،وما واكب



تزايد اإلنفاق العسكري.

ذلك من نمو في حجم العمالة الحكومية واألجور المدفوعة لها .


زيادة المدفوعات التحويلية التي تميزت بها دولة الرفاه لتمويل الخدمات االجتماعية ومشروعات



تأثير التضخم.

الضمان االجتماعي واعانات البطالة ومساعدة الفقراء وذوي الدخل المنخفض والمحدود.

والمتتبع لحاالت العجز التي عرفتها موازنات كثير من البلدان النامية والدول القائمة في العالم

اإلسالمي؛ والتي يدخل معظمها في نطاق البلدان النامية ،يجد أن هذه العجوزات راجعة لمجموعة من
األسباب المرتبطة بتزايد االنفاق العام وتراجع حصيلة االيرادات العامة الضريبية ،غير انها تختلف في
جوهرها وتفصيالتها عن أسباب العجز في البلدان المتقدمة الصناعية ،لذلك سنركز على أهم اسباب نمو

حجم االنفاق العام وتراجع حجم االيرادات العامة في البلدان النامية.
الفرع األول :العوامل المؤدية لنمو النفقات العامة

وان المتأمل في أسلوب اإلنفاق الحكومي يجد أن أوجه اإلنفاق العام تختلف باختالف الجهة التي

تصرف إليها تلك النفقة ،وحسب طبيعة الدولة ومدى تدخلها في النشاط االقتصادي والشؤون االجتماعية
1
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للرعية ،وقد تطور دور الدولة الحديثة ،حيث أصبحت تقوم بالعديد من الوظائف والواجبات محاولة تحقيق
الرفاهية واالزدهار للمجتمع وتدعيم التقدم العلمي وتقديم خدمات التعليم والثقافة والصحة....

وقد يحدث عجز في الموازنة العامة للدولة نتيجة لتزايد في حجم اإلنفاق الحكومي ،وتجاوزه لحجم

اإليرادات العامة ،هذه الزيادة في النفقات العامة تكون راجعة لعدة أسباب سنركز على أهمها ما يلي:
أوال :األزمات االقتصادية:

تؤدي األزمات االقتصادية إلى إحداث العجز في الموازنة العامة للدولزة ،ألنهزا تزؤدي إلزى نقزص المزوارد

المالية للدولة نتيجة ضعف مقزدرة األفزراد علزى تأديزة مزا علزيهم مزن واجبزات ماليزة مزن ناحيزة ،ومزا تتطلبزه هزذه
األزمات من الدولة من زيادة في حجم االنفاق العام لعالج آثارها في صو ةر اعانات للعمزال العزاطلين ،ونفقزات

إلعادة النشاط االقتصادي من ناحية أخرى.

كمززا أن اللجززوء إل ززى سياسززة التمويززل ب ززالعجز كوسززيلة لتمويززل التنمي ززة أي لإلس زراع بعمليززات تك ززوين رأس

المال ،وذلك على أساس أنه توجد في الدول النامية موارد عاطلة كثي ةر مثل :أراضي زراعية ،ثروات طبيعية،

أيدي عاملة عاطلة ،1وقد ثبت فشل هذه السياسة في تحقيق أهدافها( تراكم رأس المزال) ،وكانزت مسزؤولة عزن
تفزاقم عجززز الموازنزة والوقززوع فزي مشززاكل التضزخم والمديونيززة فزي عززدد مزن البلززدان الناميزة؛ وذلززك لعزدة أسززباب

أهمهززا أن هززذه الززدول حقيقززة كانززت تعززاني مززن بطالززة ،ولكنز زه يززرتبط بهززا عززدم وجززود جهززاز إنتززاجي نززام وم ززرن

الستيعاب العمالة المتعطلة.

باإلضززافة إلززى بعززض الظ ززروف الطارئززة التززي قززد تطز ز أر وتززؤدي إلززى ت ازيززد حج ززم االنفززاق العززام ك ززالكوارث

الطبيعية من قحط وجدب وفيضانات وزالزل إلى غير ذلك؛ مما تؤثر على مستوى النشاط االقتصادي فيحدث
الكساد والبطالة والتضخم ،وارتفاع مستوى االسعار ،مما يؤثر على حجم المعزامالت التجاريزة ،ممزا تتزأثر معزه

مقزد ةر األف زراد علزى دفززع الت ازمززاتهم للدولزة ممززا تقززل معزه حصززيلة االيزرادات العامززة ،وفززي المقابزل تزززداد النفقززات
العامة التي تجريها الدولة لتخفيف وعالج آثار هذه األزمات.

ثانيا :أثر التضخم وتدهور القوة الشرائية للنقود:
يزؤدي تزدهور القزوة الشزرائية للنقزود إلززى نمزو اإلنفزاق العزام ودفعزه نحززو الت ازيزد مزن خزالل الموازنزة العامززة،

حيث تزيد تكلفة شراء المستلزمات السلعية والخدمية التي تحتاجها الدولة لتأدية وظائفها التقليدية ،كما أنه مع

اشزتداد الضزغوط التضزخمية كثيز ار مزا تضزطر الدولزة إلزى تقريزر عزالوات غزالء لموظفيهزا لتعزويض االنخفززاض
الزذي يط ز أر علزى دخززولهم الحقيقيززة ،كمزا تزيززد أيضزا مززن مخصصززات الزدعم السززلعي وترتفزع كلفززة االسززتثمارات

1
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العام ززة ،وت ززنخفض االي ز زرادات الحقيقي ززة الضز ززريبية للدول ززة ،1كمز ززا ي ززؤدي ت ززدهور قيمز ززة العمل ززة أيضز ززا إل ززى زيز ززادة

مدفوعات خدمة الدين؛ باإلضافة إلى زيادة تكلفة الواردات االستهالكية خاصة من السلع الغذائية…
ثالثا :تزايد اإلنفاق العسكري:

قز ردر الكتززاب السزنوي الززذي يصزد هر معهززد سزتوكهولم ألبحززاث السزالم الززدولي ) (sipriاإلنفزاق العسززكري

العالمي لعام  3008بنحو  9161مليزار دوالر ،بزيزادة مقزدارها  %01باألسزعار الحقيقيزة ،مقارنزة بإنفزاق العزام
 ،3007وزيزادة بنسزبة  % 45خزالل السززنوات ،3008– 9111 :وقزد شز ركل ذلززك ق اربزة  % 3.1مزن إجمززالي

إنفاقززا لعززام ،3008
النزاتج المحلززي العززالمي ،أو  397دو ًا
الر لكزل فززرد ،وبقيززت الواليزات المتحززدة الدولززة األكثزر ً
حيث استأثرت بز  %19.5من اإلنفاق العسكري اإلجمالي في العالم ،تلتها الصين بنسزبة  ،% 5.8ثزم فرنسزا

وبريطانيا وروسيا بنسبة  %1.5- 1لكل منها.

2

ويعد نمو هذا النوع من اإلنفاق ظاه ةر عالمية ،في ظل استفحال عالقات الصراع والقوى في العالم ،فال
ِّ
زدانا كثيزرة ناميزة
تقتصر مع ردالت االرتفاع الكبيرة في اإلنفاق العسكري على البلدان الكبيرة والمتقدمة ،بزل أن بل ً
فزي آسززيا وافريقيزا وأميركززا الالتينيزة تنفززق قس ًزما كبيز ًازر مزن ثرواتهززا الوطنيزة علززى اقتنزاء األسززلحة ،وذلزك لززدواعي
حماية األمن الوطني ومواجهة التهديدات الخارجية الفعلية والمفترضة ،وبسزبب الن ازعزات الداخليزة والصزراعات

اإلقليميزة....الز  ،غيززر أن األمزر الززذي يشزكل خطزو ةر بالنسززبة لتنزامي هززذا النزوع مزن اإلنفززاق؛ وحسزب الوقززائع

والمعطيزات المت زوافرة ،هززو أن هزذه البلززدان هززدرت خزالل العقززود األخي زرة مزوارد ضززخمة علززى التسزلح ،كززان مززن
الممكن أن ِّ
توجهها لمواجهة الفقر والتخلف ،ولتحقيق التنمية المستدامة لشعوبها ،خاصة أن بعض الدول ينفق
على التسلح والعسكر ،أكثر مما ينفقه على التنمية االجتماعية والبنى التحتية ،والرعاية الصزحية لمجتمعاتهزا،

"وقد أشار تقرير لشركة (الماسزة كابيتزال) ،وهزى شزركة متخصصزة فزي إصزدار التقزارير االقتصزادية والتحليليزة
حزول سززباق التسزلح ،إلززى أن نسزبة اإلنفززاق العسزكري مززن النزاتج اإلجمززالي المحلزى فززي الشزرق األوسززط خززالل

الفت ةر بين عامي  3009و 3090وصلت إلى نحو  %5.5مقارنة بز ز  %3.5في بقية أنحاء العالم ،وتأتى في
المقدمة ،الدول المصد ةر للنفط ،مثل السعودية والكويت واإلمارات العربية المتحدة".

3

وتشزير المعلومززات الصززاد ةر عززن تقريزر معهززد سززتوكهولم ألبحززاث السزالم الززدولي ) ،(sipriإلززى أن حجززم

إنفاق دول الخليج العربي وحدها على التسلح في عام  3090تجاوز  905مليارات دوالر أمريكي ،بزيادة تبلغ
1
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هيئة التحرير " ،سبا ق التسلح في الدول العربية ينعش االقتصاد الغرب ي وأمريكا تتصدر المستفيدين"  ،يومية المص ري اليوم  ،العدد  ،3817الصادر في

2
الدولي .الكتاب السنوي ،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية، 3001 ،
السالح واألمن
معهد ست وكهولم ألبحاث السالم الدولي ) ،(sipriالتسلّح ونزع ّ
ّ
www.sipri.org
ص  ،365 ،361لالطالع أكثر انظر موقع المعهد :

:3093/05/91

http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=339263&IssueID=2506
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 99مليار دوالر عن عام  ،3001الذى شهد بدو هر زيادة بنحو  ٪10عن عام  ، 3000كمزا أشزار المعهزد فزي
1

تقريز هر السزنوي لسزنة 3093؛ بززأن المملكزة العربيزة السززعودية تعزد مزن أكبزر المنفقززين ،إذ يشزير التقريزر إلززى أن

ميزانية الدفاع في المملكة العام الماضي ،بلغت  53.5مليار دوالر ،أي أكثزر من ضعفي ميزانية إيزران ،ثزاني
أكبزر منفزق بعزد المملكزة السزعودية ،بميزانيزة تسزليح قزدرت بحزوالي  32 ,1مليزار دوالر ،وعلزى الزرغم مزن تأكيززد

التقريززر عل ززى اسززتمرار ارتف ززاع ميزانيززة الج ازئ ززر المخصصززة للتس ززليح ،إال أنهززا ل ززم تززدخل قائم ززة الم اركززز العشز ز ةر

األولزى فزي اإلنفززاق العسزكري ،والتززي ضزمت السززعودية مزن بزين الززدول العربيزة ،إلززى جانزب كززل مزن بريطانيززا،
اليابان ،الهند ،فرنسا ،ألمانيا وايطاليا..

2

مم ززا يط ززرح العدي ززد م ززن التس ززاؤالت ح ززول ضز ززرورات ه ززذا االنف ززاق وتداعيات ززه عل ززى األوض ززاع االقتصز ززادية

والتنمويزة لل زدول العربيززة ،وكززذلك إمكانيزة قيززاس الفرصززة البديلززة لززدول المنطقزة إذا وجهززت هززذه المليززارات إلززى
مجاالت التعليم والصحة والبنية األساسية والرعا ية االجتماعية ،إذ أن زيادة االنفاق العسكري قد أثر سلبا على
مجاالت التنمية المختلفة من صحة وتعليم وخدمات لدرجة أن" الدول العربية مجتمعة تنفق أقل من  %1على
التعليم من نسبة الدخل القومي العربي ،بمعدل ال يتجاوز نسبة  %0.3من االنفاق العالمي ،في حين أن دولة

مثل كوريا الجنوبية أو سنغافو ةر تتجاوز نسبة إنفاقها على التعليم كنسبة من الدخل القومي  ،%33ويكفي هذا
الزرقم لنعزرف الفزارق بزين هزذه الزدول التزي حققززت طفزرات تنمويزة ضزخمة نتيجزة ضزخها اسزتثمارات كبيز ةر علززى

التعلزيم والبحزث العلمززي ،وتشزير بيانززات اإلنفزاق العربززي علزى التعلززيم أن تزونس تززأتي فزي المقدمززة حيزث تنفززق

%6.1

م ززن دخله ززا الق ززومي عل ززى التعل ززيم وكز ززذلك األردن الت ززي تنف ززق حز زوالي  %2تليه ززا اإلمز ززارات ،%3.7

والمغرب  ، %2.3أي أن اإلنفاق العربي على التعليم إلى الدخل القومي ال يتجاوز  %2في األغلب األعم" ؛
3

ونفزس الشززيء بالنسززبة لإلنفززاق الصززحي حيززث يقززدر االنفززاق الحكززومي العززام علززى الصززحة كنسززبة مئويززة مززن
االنفزاق الحكزومي فززي الج ازئزر مززثال مزا مقزدا هر  %99.1خززالل  ،3006و % 5فزي الززيمن و % 6فزي تززونس،

 %1.8ف ززي المغ ززرب ،فز ززي ح ززين يبلز ززغ متوس ززط ه ززذه النسز ززبة ف ززي األميز ززركتين % 96.8و 91.8%ف ززي االقلز ززيم
االوروبزي خززالل نفززس الفت زرة ،كمززا بلزغ متوسززط معززد ل االنفززاق علززى الصزحة كنسززبة مئويززة مززن النززاتج المحلززي

االجمالي خالل 3006؛ في القا ةر االفريقية الزى  %5.5و % 2.1فزي جنزوب شزرق آسزيا و %1.5فزي شزرق
المتوسط ،أما في االميركتين فقد وصلت النسبة الى  %93.8و %8.1في اإلقليم األوروبي  ،وهو ما يشير
4

The SIPRI Military Expenditure Database :http://milexdata.sipri.org/result.php4

1

 2ب .سامية " ،الجزائر والسعودية تواصالن رفع ميزانيات التسليح" ،الخب ــر ،يومية جزائ رية ،العدد  ،7016الصادر ف ي 96 :أفري ل  ، 3092ص . 92
3

4

سلطان أبو عرابي" ،دور القطاع الخاص في التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي" ،ورقة مقدمة الى :المؤتمر العربي الدولي حول دور
القطاع الخاص في التنمية التكنولوجية ،الرباط :المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ،خالل الفترة 08- 06 :يونيو ، 3093ص ص .11- 18
منظمة الصحة العالمية ،اإلحصاءات الصحية العالمية  ،2009ص :996- 908
http://www.who.int/whosis/whostat/AR_WHS09_Full.pdf
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إلزى تزدني نسزبة اإلنفزاق العربزي علزى الصزحة مقارنزة بمعظزم المجزاالت األخزرى فزي مقزدمتها التسزلح ،وقزد أدى

ذلك إلى انتشار معدالت الفقر في العالم العربي لدرجة أنها تصل في بعض الدول إلزى أكثزر مزن  %70وهزو

كثير من هذه النسبة فضال عن معدل ال بطالة الذي يصل متوسزطه فزي
أمر ينسحب على األمية التي تقترب ًا
معظم البلدان العربية بحسب تقرير مجلس الوحدة االقتصادية العربية التابع للجامعة العربية إلى  %91خالل

.3007

وبمك ززن القز ززول أن ص ززفقات السز ززالح ق ززد خلقز ززت أزم ززات ماليز ززة ش ززديدة للز ززدول العربي ززة ،والتهمز ززت الفز ززائض

االقتصادي من عائدات النفط والذي كان يمكنه بسهولة إحداث طف ةر كبي ةر فزي جميزع مجزاالت التنميزة ،كانزت
ستنقل العالم العربي نقلة نوعية كبيزرة ،وال شزك أن هزذه الطفز ةر كانزت سزتؤثر باإليجزاب علزى مؤسسزات التعلزيم

والصحة والبيئة..

العامة:
الدين العام ّ
رابعا :تزايد أعباء خدمة ّ
الداخلي والخارجي المستخدم لتمويل العجز في الموازنة ّ

ومزا ينزتج عنزه مزن ارتفزاع فزي اإلنفزاق العزام فيمزا يخزص خدمزة الزدين العزام وبالتزالي حزدوث عجزز فزي

الموازنزة العامزة ،كمفسزر للنمزو الزذي حزدث فزي النفقززات العامزة فزي غالبيزة الزبالد الناميزة ،وتظهزر خصوصززية
العالقزة بززين الززدين وعجززز الموازنززة فزي أنززه بجانززب أن العجززز هززو سزبب االسززتدانة ،فززي أن األمززر وصززل فززي
بعزض الزدول الناميززة ،إلزى حززد أنزه أصززبحت أعبزاء خدمززة الزدين مزن قيمززة العجزز بمززا يعنزى أنززه يزتم االسززتدانة

لسداد ديون سابقة ،بحيث "أصبحت أعباء خدمة الدين العزام تمثزل نفقزات إضزافية فزي الموازنزة العامزة للدولزة،

ونظز اًر لسززوء إدا ةر الماليززة العامززة فززإن اإلنفزاق العززام يت ازيززد مززن سززنة ألخززرى وبمعزدل نمززو أكبززر مززن معززدل نمززو
اإليرادات العامة ،وبالتالي فإن عجز الموازنة يتزايد ويستمر األمر الزذى يترتزب عليزه مباشز ةر ت ازيزد الزدين العزام

زتمرره فززي حلقززة خبيثززة مفرغززة ممزا يززؤثر علززى األداء المززالي العززام بشزكل سززيء ،ومززن الجانززب الثززاني فززإن
واس ا
تخصيص مبالغ كبي ةر تصل إلى أكثر من ربع النفقات ،وحزوالى نصزف اإليزرادات لخدمزة الزدين يعنزي حرمزان
1

المواطنين من االستفادة من هذه المبالغ المخصصة لخدمة أعباء الدين".

وفي ضوء تورط كثير من هذه الدول في االستدانة الخارجية؛ وبالذات في فت ةر السبعينات فقزد حزدث مزا
2

يشبه االنفجار في مدفوعات خدمة هذه الديون ،مما سبب لها إرهاقا ماليا.

1

2

محمد عبد الحليم عمر " ،الدين العام المفاهيم ،المؤشرات ،اآلثار بالتطبيق على حالة مصر ،مقز دم إلى ندوة « :إدارة الدين العام"  37 ،شوال 9131هز -
 39ديسمبر 3002م ،مركز صالح عبد هللا كامل لالقتصاد اإلسالمي ،جامعة األزهر ،القاهرة ،ص .96
حسن الحاج ،مرجع سابق ،ص ص .01- 08
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خامسا :سياسات التوظيف واألجور في الحكومة والقطاع العام:
فزي الوقزت الزذي يتحزدد فيزه الطلززب علزى عنصزر العمزل فزي القطززاع الخزاص وفقزا لتكلفزة عنصزر العمززل

بالنسبة لقيمة المخرجات ،وكذلك تكلفته النسبية مقارنة بالمدخالت األخرى البديلة ،بما يضمن تعظيم األرباح،
فإن العديد من الدراسات تشير إلى أن الطلب على عنصر العمل في الحكومزة والقطزاع العزام بالزدول الناميزة؛

يبتعززد بدرج ززة كبيز ز ةر عززن االقتص ززاد ف ززي التك ززاليف ،وذلززك ألن زي ززادة التوظ ززف ف ززي الحكومززة والقط ززاع الع ززام ت ززتم
باعتبارهزا عنصز ار مسزتقال عزن أيزة زيززادة فزي الطلزب علزى مخرجزات الحكومززة والقطزاع العزام ،حيزث ينظزر إلززى

زيادة التوظف بوصفها هدفا سياسيا اجتماعيا ،وخاصة في الدول التي تعاني مزن كثافزة سزكانية عاليزة ،األمزر

الذي انعكس في وجزود ظزاه ةر بطالزة مقنعزة مصزحوبة بت ازيزد اإلنفزاق العزام علزى األجزور والمرتبزات والمعاشزات

وغيرها من المزايا العينية " ،وقد تكدست العديد من المؤسسات الحكومية بالموظفين ،وتشكل األجور الحكومية
فزي الشزرق األوسزط وشزمال أفريقيزا مزثال حسزب تقريزر البنزك الزدولي نحزو  %1.8مزن إجمزالي النزاتج المحلزي،

وهي أعلى نسبة في العالم ،في الوقت نفسه نعلم من التجربة أن الوسزيلة الرئيسزية لخلزق الوظزائف هزي النمزو
الز ززذي يقز ززوده القطز ززاع الخ ز ززاص ،كمز ززا أن ارتفز ززاع مع ز ززدالت التوظيز ززف الحكز ززومي يع ز ززوق االسز ززتثمار فز ززي القط ز ززاع
1

الخاص".

سادسا :تمويل شركات القطاع العام:
يؤدي تدهور الوضع المالي لشركات القطزاع العزام فزي الزدول الناميزة إلزي زيزادة النفقزات الحكوميزة ،ألنزه

يعني مزيدا من التحويالت الحكومية لهذه الشركات ،الذي يرجع إلى عدة عوامزل منهزا عزدم قيزام بعضزها علزى

أسزاس اقتصززادي سززليم ،باإلضزافة إلززى سززوء اإلدارة ،كززذلك فزإن القطززاع العززام يكززون فزي نظززر الحكومززة وسززيلة

لتحقيق أهدافها االجتماعية مثل زيادة مستوى العمالة بصو ةر قزد ال تتفزق فزي كثيزر مزن األحيزان ،مزع اعتبزارات
الكفاءة مما يؤدي إلى زيادة نفقات هذه الشركات.

باإلضززافة إلززى تززدخل الحكومززة فززي كثيززر مززن األحي ززان فززي تحديززد أسززعار بيززع منتجززات شززركات القط ززاع

العام ،مما يحدث اخزتالالت سزعرية تزؤثر فزي تحزويالت الحكومزة للشزركات ،وفزي التمويزل الزذي يقدمزه الجهزاز
المصرفي لهذه الشركات وفي التضخم في النهاية ،باإلضافة إلي ذلك تبني الشركات لخطط اسزتثمار طموحزة

قد ال تتفق مع مواردها الذاتية المخصصة لالستثمار.

1

ليد ا بتيديني وغونترهايدنه وف  ،نظام اإلدارة والتوظيف في القطاع العام بالشرق األوسط وشمال أف ريقيا ،مدونة البنك الدولي :
http://menablog.albankaldawli.org/governance-and-public-sector-employment-middle-east-and-north-africaarabic
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سابعا :اإلنفـاق الحكومي المظهري:
ويرجززع نمززو اإلنفززاق العززام فززي الززبالد الناميززة أيض ززا إلززى اإلنفززاق الحكززومي المظهززري غيززر الرشززيد ال ززذي

يفتز ززرس مز ز زوارد مالي ز ززة عام ز ززة ال يس ز ززتهان به ز ززا عل ز ززى إقام ز ززة مب ز ززاني حكومي ز ززة ف ز ززاخ ةر ومط ز ززارات ض ز ززخمة ،واقام ز ززة

المهرجانات التي تستهلك الماليين دون أية نتائج تذكر.

باإلضززافة إل ززى تفشززي ح ززاالت ا لفس ززاد وسززوء اإلدارة واه ززدار المززال الع ززام ،وتهم ززيش منززاطق معين ززة مقاب ززل

استئثار مناطق أخرى بمقدرات الدولة واهتمامها ،وتراكم الثزروات غيزر المشزروعة" ،حيزث تشزير تقزارير منظمزة

الشزفافية الدوليزة (  )Transparency internationalأن الزدول العربيزة تتصزف بمسزتويات مرتفعزة نسزبيا

للفساد أعلى من متوسط العالم" ،1وحسزب التقريزر السزنوي للمنظمزة عزن مؤشزر مزدركات الفسزاد فزي دول العزالم
لسنة  3099؛ فإن معظم البلدان اإلسالمية تعاني من ظاه ةر الفساد ،وفي قائمة أفضل عشرين دولة نجد فقط
بل ززد مس ززلم واح ززد وهز ززو س ززنغافو ةر الت ززي احتلز ززت المرك ززز الخ ززامس ب  1.3درج ززات علز ززى المؤش ززر ،بع ززد نيوزلنز ززدا

والزدانمارك وفنلنززدا والسززويد ،وفزي حززال أن ثلثززي بلززدان العزالم سززجلت أقززل مززن  5درجزات علززى المؤشززر ،وكززل

البلدان اإلسالمية تقريبا سجلت أقل من 5درجات ،وحسب التقرير مثالً جاءت السعودية في المركز الز (،)57

وج ززاءت قطز ززر ف ززي المركز ززز( ،)33أم ززا الج ازئز ززر ومص ززر والسز ززنغال فف ززي المركز ززز ( )993بز ز ز ز 3.1درجز ززات علز ززى
2

المؤشر ،وجاءت الصومال في المركز األخير ( )983ب  09درجة على المؤشر.

والسز زؤال الز زذي يتك ززرر ويج ززب علين ززا اإلجاب ززة عن ززه ه ززو ح ززول دالالت ارتف ززاع مؤش ززر الفس ززاد ف ززي البل ززدان

اإلسزالمية ،فكيزف يمكزن لنزا أن نجمزع بزين ديزن االسززالم الزذي هزو مظهزر التقزوى واألمانزة ،وظزاه ةر الفسزاد فززي
هذه البلدان ،ويقول الشي محمد الغزالي" :أن الحزرص علزى المزال العزام واحتزرام حزق الدولزة والفزرد فيزه خلقزان
ينمزوان فززي كزل مجتمززع ارشزد ،ويه ززالن فززي كزل بيئززة وضزيعة ،..واألمززة التززي يزراق مالهززا العزام فززي الت زراب ،او
يتززرك غي ززر مرمززوق بعناي ززة أو يعززد غنيم ززة بززاردة لم ززن اسززتطاع احز ز ارزه  -االمززة الت ززي تبلززغ ه ززذا الززدرك ال تبش ززر

شؤونها بخير ابدا ،3 "..وقد أشزار ابزن خلزدون الزى ذلزك فزي قولزه" :فإ ذ ا سإمترت دلّ وةل و تّصإت وتع قإ متوكهإ
و حد بعد و حد و تّصفو ابلكيس واه رس لبد وة و ّلسذ جة ،وج ء ملكل لعضوض و حلض رة دلّ عية ذىل لكيس وختتق
أهل دلّ وةل حينئذ خبتق لتّحذلق ،وتكّرث عو ئدمه وحو جئهم بسب م نغمسو فيه من ّلّتف و لنّعمي ،فيكرثون لوظ ئف
و ّلّض ئ حينئذ عىل ّلتع اي و لكتة و لفالحني وس ئت أهل ملغ رم ،ويزيدون يف لك وظيفة زايدة عظميإة ويضإعون ملكإو
عىل ملبيع لتكرث هلم جلب ية مث تتدرج ّلإزايد فهيإ مبقإد ر بعإد مقإد ر لتإدرج عو ئإد دلّ وةل يف ّلإّتف وكإرثة حل جإ

1

علي عبد القادر علي" ،مؤشرات قياس الفساد االداري" ،جسر التنمية  ،سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في الدول العربية ،الكويت :المعهد الع ربي
للتخطيط ،العدد  ، 70فيفري  ،3008ص . 07

3

Transparency international. "Corruption Perceptions Index 2011":http://cpi.transparency.org/cpi2011/results/
محمد الغزالي ،اإلسالم والطاقات المعطلة .الجزائر :الزيتونة للنشر ،9187 ،ص.93
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2

حت تثقل ملغ رم عىل
و ذلنف ق بسببهّ ،

لتع اي وهتضإمهم وتصإر عإ دة مفتوضإة" ،1ومنزه فزإن ابزن خلزدون يزرى أن كثزرة

التزرف والتزنعم هزي السزبب فزي ت ازيزد اإلنفزاق العزام ممزا يزدعو إلزى فزرض المزيزد مزن الضزرائب لسزداد حاجزات
المترفين والمتنعمين من ذوي السلطان والجاه.

الفرع الثاني :العوامـل المتعلقة بتراجع اإليرادات العامة
أما فيما يتعلق بالموارد العامة ،فيالحظ أنها لم تواكب التطور الحاصل في النفقات العامة ،خاصة في

الدول النامية ،بل اتجهت عند بعض الدول إلى االنخفاض ،فالدول النامية بشكل عام تعاني من مشاكل
بنيوية في اإليرادات الضريبية بدءا من ضعف هيكل النظام الضريبي ،وانتهاء بسوء وظائفه ،وتشترك غالبية

الدول النامية بمشاكل عدة ،وتتجلى أهم العوامل المرتبطة بتراجع حصيلة اإليرادات العامة في الدول النامية،

الى ما يلي:

أوال :اختالل الجهد المالي وضعف الجهد الضريبي:
يشكل الضعف في الجهد الضريبي(الحصيلة الضريبية) مظه ار سلبيا لدى معظم الدول النامية ،ويمكن

قيزاس هزذا الضزعف مزن خزالل مفه زوم الطاقزة الضززريبية ،والتزي تعزرف بأنهزا القزد ةر اإلنتاجيزة لالقتصزاد القززومي
على أساس األسعار الجارية مطروحا منها االستهالك األساسي ،أو بمعنزى آخزر الحزد األقصزى مزن اإليزرادات

التزي يمكزن تحصزيلها دون المزس باالعتبزارات االجتماعيزة لزدافعي الضزرائب"،وتقزاس بنسزبة حصزيلة الض ز ارئب
علزى اخزتالف أنواعهزا إلزى النززاتج المحلزي اإلجمزالي ،حيزث تتجزاوز هززذه النسزبة فزي البلزدان الصزناعية الكبززرى

( األعضزاء في منظمة التعزاون والتنمية في الميدان االقتصادي  )OECDضعف المستوى المناظر في العينة
2

الممثلة للبلدان النامية ( % 28من إجمالي الناتج المحلي مقابل  % 98من الناتج المحلي)".

وتتوقف الحصيلة الضريبية على عدة عوامل مثل :مستوى الدخل القومي وتوزيعه ،وطبيعة الهيكل

االقتصادي القائم ،ودرجة اتساع الهوة بين الشرائح االجتماعية ،كما ت توقف على األهداف اآلنية والمستقبلية

للسياسات االقتصادية والمالية للدولة ،ويعيد معظم الباحثين الماليين أسباب ضعف الجهد الضريبي في الدول
3

النامية ومنها الدول العربية إلى العديد من االعتبارات وأهمها:
أ.

انخفاض مستوى الدخل القومي ونصيب الفرد منه بشكل عام ،األمر الذي يؤدي بالتأكيد إلى

انخفاض الواردات الضريبية الممكن تحصيلها.

1

ابن خلدون ،مرجع سابق ،ص . 313

3

ناجي توني ،االصال ح الضريبي .سلسلة جسر التنمية ،سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية ف ي الدول العربية ،العدد الثالث عشر ،الكويت  :المعهد
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ب .عدم خضوع أصحاب الدخول العليا وأصحاب الثروات للضرائب بسبب ما يتمتع به هؤالء من نفوذ
سياسي واقتصادي يمكنهم من منع أية إصالحات في المالية العامة من شأنها أن تزيد من أعبائها
1

الضريبية.

ج .كثرة اإلعفاءات الضريبية في السياسات الضريبية التي تعتمدها الحكومات ،وبخاصة تلك الموجهة
إلى تحفيز االستثمارات األجنبية ،أو تنمية قطاع معين كالقطاع الصناعي على سبيل المثال.

د .عدم مسك دفاتر محاسبية في القطاع الخاص األمر الذي يصعب معه تقدير نتائج المشروعات.

ه .إضافة إلى انخفاض الوعي الضريبي لدى الناس واتساع نطاق االقتصاد السري أو الموازي الذي
يحقق المشتغ لون فيه دخوال عالية ال تخضع للضرائب بأي شكل من األشكال.

و .وأن الجهاز اإلداري المكلف بتحصيل الضريبة2؛ ال يتمتع بالكفاءة الالزمة ،األمر الذي يؤدي إلى
التهرب والتجنب في دفع الضرائب.

ز .اتساع التبادالت العينية أي عمليات المبادالت التجارية أو غيرها ،ال سيما في المناطق الريفية،
األمر الذي يؤدي إلى عدم معرفة األموال واألرباح المتداولة وبالتالي نسبة الضرائب المتوجب

دفعها .

ثانيا :االختالل في الهيكل الضريبي:
يالحزظ فزي الززدول الناميزة ارتفززاع نسزبة الض زرائب علزى اإلنتززاج واالسزتهالك واإلنفززاق والتجزا ةر الخارجيززة،

ذلك بعكس الدول الصناعية المتقدمة التي تعتمد بشكل أساسي على ضزرائب الزدخل مزن العمزل أو الزربح مزن

الملكية أو فوائد الثروة ورأس المال ،فقد بيرنت دراسة على  86دولة نامية إلى اعتماد هذه الدول بشزكل مكثزف

علزى الض زرائب المتأتيززة مززن التجززا ةر الخارجيززة ،وبخاصززة الضزرائب المتعلقززة بززالواردات ،وبعززود ذلززك إلززى عززدم

التنزوع فززي القاعززدة اإلنتاجيزة ،كمززا يعززود إلزى سززهولة هززذا النزوع مززن الض زرائب ،وكزذلك إلززى ازديززاد دور التجززا ةر
3

الخارجية في اقتصاديات الدول العربية وانفتاحها على العالم الخارجي.
ثالثا :جمود النظام الضريبي وغياب العدالة الضريبية:

تعززاني معظززم ال ززدول الناميززة عمومززا وال ززدول العربيززة خصوصززا م ززن جمززود فززي النظ ززام الضززريبي؛ وع ززدم

تطزويره واثقالزه بالتعقيززدات التزي تسزهم بشززكل كبيزر فززي إضزعاف مزوارد الدولززة السزيادية ،كمزا تنتشززر فزي الززدول

النامية ظاه ةر عدم العدالة في نظمها الضريبية" ،حيث تتركز معظم الجبايات الضريبية على أصحاب الدخل

 1فيتو تان زززي وهاول زي ،مرجع سابق ص . 03
2

مفتزاح صزالح ،النقزود والسياسزة النقديزة مزع اإلشزارة إلزى حالزة الجزائزر فزي الفتزرة ( ،)3000- 9110أطروحزة مقدمزة لنيزل درجزة دكتزوراه دولزة ،كليزة العلزوم

3
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المحزدود ،بزل وتتركززز فزي كثيززر مزن األحيزان علززى ضزرائب المززداخيل الشخصزية الصزغيرة ،كمززا يالحزظ غيززاب

العدالة لجهة أوعية الضريبة ،حيث تظهر الضرائب علزى الرواتزب واألجزور بنسزب عاليزة جزدا ،فيمزا ال تظهزر
1

الضرائب على األرباح ورؤوس األموال والمداخيل من المهن الحرة".

رابعا :ضعف الجهاز اإلداري:
ومن ضعف بنيوي في الجهاز اإلداري ،وعدم كفاءة وفعالية الجهات المسؤولة عن جمع وتحصيل المال

العام ،ما يؤدي إلى نقص المعلومات والبيانات اإلحصائية ،األمر الذي ينتج عنه المزيد من عمليات التهرب
الضززريبي ،عززالوة عل ززى الفسززاد واستشز زراء ظززاه ةر الرش ززوة ،وهززي مس ززائل تززؤدي ف ززي مجملهززا إل ززى إعاقززة مش ززاريع
2

اإلصالح الضريبي.

خامسا :التهرب الضريبـي:
" يلعب هذا العامل دو ار كبي ار في تردي حصيلة الضرائب في الدول النامية ،ويقصد بزه أن يقزوم المكلزف

قانونا بدفع الضريبة من التخلص نهائيا أو جزئيا منها ،وهذا بامتناعه عن تقديم إقرار بدخله طبقا للقانون ،أو
أن يقدم إق ار ار غير صحيح يتضمن بيانات خاطئة لتقدر على أساسه الضريبة" ،3ويساعد على تشجيع التهرب
الضريبي عدة عزوامل أهمها غموض القوانيزن الضريبية والثغرات الموجودة فيها ،باإلضافة إلى ضزعف تأهيزل

اإلدا ةر الضري بية ،حيث تلعب رشوة الموظفين بالجهاز الضريبي دو ار أساسيا في هذا الخصوص.
سادسا :كثرة اإلعفاءات والمزايا الضريبية دون أن يقابلها توسع في األوعية الضريبية:

لعبت هذه اإلعفاءات دو ار خاصا في تنامي عجز الموازنة في البالد النامية ،حيث ظهرت في السنوات

األخيز ةر ظززاهرة خطي زرة ،تمثلززت فززي تسزابق الحكوم ززات فززي مززنح إعفززاءات ضزريبية كبي زرة ،وم ازيززا أخززرى لنشززاط
رؤوس األموال األجنبية الخاصة ،أمال في اجتذابها بالرغم من أن كثي ار من تلك اإلعفاءات ال ضرو ةر لها.

سابعا :ظاهرة المستحقات المتأخرة الدفع للدولة:
والت ززي ت ززؤثر بش ززكل خطي ززر ف ززي إض ززعاف وت ززدهور المز زوارد العام ززة للدول ززة ،وهن ززا تب ززرز أمامن ززا عل ززى وج ززه

الخصوص:

أ .مشكلة المستحقات الضريبية المتأخرة :والتي يقصد بها قيمة الضرائب الواجبة األداء والمستحقة
لمصلحة الضرائب دون سداد من جانب الممولين سواء كان ذلك بسبب إهمال موظفي مصلحة

1
2
3

نفس ال مرجع ،ص . 06
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الضرائب أو بسبب ضعف اإلمكانيات أو بسبب كثرة اإلجراءات التي تتبعها مصلحة الضرائب أثناء
عمليات تقدير وربط تحصيل الضرائب ،1وتشير بعض الد ارسزات إلى أن ارتفاع نسبة المستحقات
الضريبية المتأخرة إلى إجمزالي الحصيلة الضريبية ،يعني أن تحصيزل هذه المستحقات المتأخرة في

سنوات ربطها كان سيكون له دور كبير في تقليص حجم عجز المزوازنة العامة في سنوات الربط
هذه؛ وهو ما يوضح العزالقة القوية بين هذه المستحقات وحجم عجزز المزوازنة.

2

ب .مشكلة المستحقات المالية المتأخ ةر الدفع :على بعض الخدمات المهمة التي تؤديها الدولة للمواطنين:
مثل إيصاالت التليفون والمياه والكهرباء...ال .

1

2

رمزي زكي ،انفجـار العجز  ،عالج الموازنة العامة للدولة في ضوء المنهـج اال نكماشي والمنهج التنمـوي .دمشق :دار المزدى للثقافة ،3000 ،ص
.11
لبني محمد عبد اللطيف أحمد " ،العزالقة بين السيزاسة النقدية والمزالية ف ي ضوء تمويزل عجز موازنزة الدولة في مصر " ،رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه
في االقتصاد ،جزامعة القاهرة ،9110 ،ص. 85
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المبحث الثـاني
أساليب تمويـل عجز المـوازنة العامة فـي االقتصاد الوضـعي واآلثار المترتبة عنها
1

انطالقًا من المفاهيم السابقة فإنه يمكن أن نفرق بين مصطلحين يحدث أحيانًا الخلط بينهما وهما:

 مصززطلح "عززالج العجززز الموازنززة" وهززو مصززطلح عززام يشززمل جميززع وسززائل العززالج للعجززز إمززا بتخفززيضالنفقات أو زيادة الموارد ،ثم التمويل غير الذاتي من اآلخرين بأساليبه المتعددة ومن أشهرها االقتراض.

 مصطلح "تمويل العجز"  ،وهو يعنى البحث عن مصدر تمويل آخر من الغير إن لم يمكن عالج العجززعن طريق تخفيض النفقات أو زيادة اإليرادات.

وإ ن ما يهم بالنسبة للعجز ليس مجرد وجوده في الموازنة العامة للدولة ،وانما الوسائل المستخدمة في

تمويله ،فمن المعروف أن القطاع الحكومي يقوم بتمويل نفقاته مستخدما في ذلك عددا من الوسائل يعكسها

ما يسمى بز" قيد الميزانية أو قيد الموازنة " ،وهو قيد يصور العالقة بين التدفقات المالية الداخلة إلى القطاع
الحكومي والخارجة منه.

المطلب األول :أساليب التمويل المحلي وأثارها
لنفترض أن ثمة عج از في الموازنة العامة للدولة قد حدث ألي سبب من األسباب ،وأن هذا العجز من

الممكن تمويله محليا؛ والتمويل المحلي يمكن أن يأخذ أحد األشكال الثالث التالية:
الفرع األول :االقتراض من البنك المركزي:

وهذا التمويل للعجز ليس له أثر انكماشي مباشر على الطلب الكلي؛ ألن البنك المركزي ال يعمل تحت

قيد ضرورة تقليل االئتمان الممنوح لآلخرين إذا توسع في منح االئتمان للحكومة؛ ومن هنا يقال بأن اإلنفاق

المحلي المصحوب باالقتراض من البنك المركزي له أثر توسعي في الطلب الكلي.

والزيادة في عرض النقود المتضمنة في تمويل عجز الموازنة يمكن أن تكون أكثر من الزيادة المطلوبة

في األرصدة النقدية الحقيقية الناتجة عن الزيادة في الدخل المتولد من الزيادة في اإلنفاق الحكومي ،وفي هذه
الحالة فإن محاولة الوحدات االقتصادية التخلص من الزيادة في األرصدة النقدية سوف تؤدي إلى رفع

األسعار في أسواق السلع والخدمات واألصول المالية؛ وهو ما يطلق عليه بضريبة التضخم ،وهو ما يزيد -

أيضا  -من سوء ميزان المدفوعات ،بما يصاحبه من زيادة في معدالت الضرائب التي تقتطعها الحكومة من

دخل الفرد ( ،في الحاالت التي تؤدي فيها ارتفاع معدالت التضخم إلى زيادة معدالت األجور ،مما قد يدخل
1

محمد عبد الحليم عمر " ،األدوات المالية اإلسالمية للتمويل الحكومي" ،ورقة مقدمة إلى :ندوة الصناعة المالية اإلسالمية ،التي يعقدها :المعهد
اإلسالمي للبحوث والتدريب  -التابع للبنك اإلسالمي للتنمية بجدة ،في الفترة  98- 95أكتوبر  – 3000باإلسكندرية ،ص. 07
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المكلف في فئة دخلية أعلى ينطبق عليها معدل ضريبي أعلى ،وتظهر سريعا اآلثار االقتصادية السالبة
للتمويل التضخمي على االقتصاد الوطني.

الفرع الثاني :االقتراض من البنوك التجارية:
تمويل عجز الموازنة عن طريق بيع السندات الحكومية للبنوك التجارية ،أو الحصول على تسهيالت

ائتمانية منها ،لن يؤثر سلبيا على الطلب الكلي إذا كان لدى البنوك احتياطيات زائدة ،واإلنفاق المحلي الذي
يمول من االقتراض سيكون له أثر توسعي شبيه باإلنفاق الممول من البنك المركزي ،أما إذا لم تكن البنوك

التجزارية تملك هذه الفوائض ،فإن تمويل عجز الموازنة سوف يؤثر على االئتمان الممنوح للقطاع الخاص،

أي مزاحمزة القطزاع الخزاص Crowding out effects؛ وهو ما يزيل األثر التوسعي للزيادة في اإلنفاق
الحكومي ويمكن أن يؤثر بصورة غير مباشرة على االستثمار الخاص ،ال سيما وأنه مع ضيق وعدم نمو

األسواق المالية في الدول النامية؛ يعد االئتمان الممنوح للقطزاع الخزاص عامال هاما في استثمار هذا القطاع.

وهكزذا فزإن جززءا ال يسزتهان بزه مزن "السزيولة" الخاصززة قزد تزم امتصاصزها فزي القنزوات الحكوميزة ممزا قززد

يكزون لزه آثزا ار انكماشزية ،ولتشزجيع االكتتزاب فزي الزدين العزام قزد تلجزأ السزلطات العامزة إلزى رفزع أسزعار الفائززدة

على السندات الحكومية ،والنتائج المحتملة لذلك هزي انخفزاض االسزتثمار الخزاص وارتفزاع معزدالت التضزخم،

ولكززن هززذه الطريق ززة مرغوبززة مززن قب ززل السززلطات السياسززية مقارن ززة بالض زرائب ألنززه يمكنه ززا بهززذه الطريقززة زي ززادة
اإلنفاق العام دون زيادة الضرائب ،ودون خضوعها لتساؤل المؤسسات التشريعية أو لمحاسبتها.

ولن يكون لهذا التمويل أثر في الطلب الكلي إذا كان لدى البنوك احتياطات زائدة ،أما إذا لم يكن لها

احتياطات فيكون ذلك على حساب القطاع الخاص وهذه يخلق أثر المزاحمة فيخلق ضغوطا تزيل األثر

التوسعي للزيادة في اإلنفاق الحكومي وبدال من الحد من االئتمان للقطاع الخاص تلجأ هذه البنوك إلى البنك

المركزي لمساعدتها والنتيجة تشبه الحال التي تقترض فيها الحكومة من البنك المركزي مباشرة .
الفرع الثالث :االقتراض من القطاع الخاص خارج نطاق البنوك:

يأخذ تمويل عجز الموازنة من القطاع غير المصرفي صورة االقتراض من صناديق التأمينات

والمعاشات وعمليات السوق المفتوحة مع هذا القطاع ،وكذا من األسواق المالية لبيع السندات الحكومية.

فإذا كان إقراض القطاع غير البنكي للحكومة يأتزي من موارد مخصصة لالستهالك فإن هذا االقتراض

سوف يكون له تأثير انكماشي على طلب القطاع الخاص ،أما إذا كانت هذه الموارد مخصصة لالدخار فإن
التأثير االنكماشي المحتمل لهذا االقتراض يكون غير مباشر ومن خالل الجهاز المصرفي ،أما إذا كان

اقتراض القطاع غير المصرفي يأتي من موارد معطلة – أي من اكتناز  -فإنه لن يكون له أي تأثير انكماشي

على طلب هذا القطاع ،ولكنه يؤدي إلى زيادة في مستوى الطلب واإلنفاق الكلي مما قد يزيد عن قد ةر
185

العرض وهو ما يعني ارتفاع مستوى األسعار  -ومع فرض أن التمويل بالسندات ال يتزامن معه توسع نقدي -
فإن ارتفاع األسعار سوف يقلل من القيمة الحقيقية للمعروض النقدي ويمارس تأثيرات سلبية على الدخل
واإليرادات الحكزومية ويعوق انخفاض العجز ،مما يعني أن العجز الممول بالسندات يؤدي باالقتصاد إلى

حالة من عدم االستقرار قد تستمر لفترات طويلة يعاني خالله االقتصاد من التضخم ،أو من البطزالة والكسزاد

وفقا للوضع التوازني األولي وسلوك األسعزار مع تزايد التمويزل بالسندات.

والطريقة األولى من االقتراض (االقتراض من البنك المركزي أو خلق النقود) تختلف عن الثانية والثالثة

في أنها ال تؤدي إلى أية زيادة في حجم الديون ،ولذا فهي تشبه الضرائب من حيث اآلثار ،وبالمقابل فإن

الدين الواقع على الحكومة إذا ما اختارت تمويل العجز من خالل الطريقة الثانية والثالثة سيترتب عليها تحمل
مدفوعات الفوائد ،ولذا فإن صافي المساهمة التي يقدمها هذا التمويل للعجز تعتبر أقل من المساهمة الكلية.

1

الفرع الرابع :الضرائب
تعتبر الضرائب أهم وسائل تمويل اإلنفاق العام ،فزيادة اإلنفاق العام قد تتطلب زيادة في معدالت

الضرائب ،وهذه الزيادة في المعدالت الصافية للضرائب إما أن تؤخذ من المعدالت الصافية لألرباح التي

تجنيها مؤسسات القطاع الخاص أو من األجور والمرتبات.

واذا تم تمويل اإلنفاق العام من خالل زيادة الضرائب على األرباح التي يجنيها القطاع الخاص ،فإن

هذا األخير؛ وللحفاظ على نفس نسبة األرباح ،قد يقرر تحويل هذه التكاليف إلى المستهلكين من خالل رفع

األسعار ،وبالتالي فإن الضرائب قد تحمل عبئها العاملون عن طريق ارتفاع تكاليف السلع والبضائع

المستهلكة ،وفي المقابل قد يطالب العمال بالرفع في معدالت األجور ،بمقدار يكافئ مقدار الزيادة في ارتفاع
السلع والخدمات (معدالت التضخم)  ،وهذا من شأنه بالتحليل السابق تقليل هامش ربح المؤسسات ،ونفس
النتيجة تتحقق إذا تم تمويل الزيادة في اإلنفاق العام من خالل الضرائ ب المباش ةر على األجور والمرتبات.

وممزا سزبق نسزتنتج أن الزيزادة فزي اإلنفزاق العزام مززن خزالل زيزادة معزدالت الضزرائب يزؤدي إلزى تخفززيض

أرباح القطاع الخاص ،مما ينعكس سلبيا على معدالت االستثمار وبالتالي تدهور معدالت نمو اإلنتاجية.

1
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المطلب الثاني :أساليب التموي ــل الخارجي لعجز الموازنة العــامة وأثارها
ويأخذ أحد أشكال المنح والقروض الميس ةر أو التفضيلية ،والقروض التجارية.
الفرع األول :المعونات األجنبية ودورها في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة
تحتل المعونات والهبات األجنبية أهمية كبرى بالنسبة لبعض الدول ،خاصة النامية منها ،األمر الذي

جعل بعضا من هذه الدول ،تعتمد بشكل كبير على هذه المساعدات في تمويل عجز موازنتها العامة سواء

كان العجز مؤقتا أو مزمنا ،حيث يمكن أن تكون على شكل نقدي؛ حيث تقوم الدولة المانحة بتوفير حجم

معين من الن قد األجنبي لدولة أخرى تعاني العجز ،كما يمكن أن تأخذ شكل مساعدات سلعية كمواد غذائية
أو مواد سلعية أخرى ،وهذه السلع تباع محليا ،ويتم استخدام المبالغ المتحصل عليها لتمويل العجز ،1ويمكن

أن تكون المنح مخصصة لتمويل مشروعات تنموية أو الستكمال بعض مشروعات البنية األساسية ،بهدف

مساعدتها على زيادة معدل التنمية االقتصادية ،وهذا بدوره يساعد الحكومة المستلمة للمساعدة على

تخصيص بعض موارد الموازنة لمعالجة العجز.

ومعروف أن نسبة المعونات الى الدخل القومي االجمالي للدول الغنية المع ززروفة باسم دول مج زززموعة

«الداك» ( لجنة المساعدات اإلنمائية لمنز زظززمة التعاون واإلنماء االقتصادي) مازالت دون المستوى المطز ززلوب،

وال تتالءم مع حجم األموال الالزمة لتحقيق األ هداف اإلنمائية لأللفية ،اذ يبلغ متوسط نسبة هذه المعونات

نحو  %0.35من إجمالي دخلها القومي ،وهي نسبة أقل مما كانت عليه في عام  ،9110وأقل من هدف

األمم المتحدة المعروف التي طالبت الدول الغززنية بإنفاق% 0.7من اجمالي دخلها القومي على المعونات،2
بالرغم أن المبالغ المطلوبة لمساعدة الدول النامية على تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية متواضعة مقارنة
بحجم ثروات الدول المتقدمة اقتصادياً.

غير أنه إلى جانب األثار اإليجابية التي يمكن أن تلعبها المعونات األجنبية ،خاصة المقدمة منها

للدول النامية؛ في توفير قدر من احتياجاتها التمويلية تساعدها في تغطية عجز موازناتها العامة ،وتلبية
3

احتياجاتها؛ فإن اآلثار السيئة التي تنجم عنها أيضا كثيرة ،يمكن أن نورد أهمها في النقزاط التزالية:

أوال :تعمل المعونات المالية التي ترد في شكل منح أو قروض علزى زيزادة األعبزاء الماليزة الملقزاة علزى عزاتق
موازنزات البلزدان الناميززة ،لمزا يشززترط فيهزا مززن فوائزد عاليززة ،وهزو مززا يزؤدي الززى أن تكزون الدولززة المتقدمزة هززي
المستفيد الحقيقي من المساعدة.
1
2
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ثانيــا :أن المعونززات الغذائيززة األجنبيززة؛ وعلززى األخززص األمريكيزة ال تركززز علززى الززدول التززي يفتززك بهززا الجززوع
األعظم ،وانما تركز على الدول التي تعتبر حكوماتها حلفاء لالحتكارات األمريكية.
ثالثــا :تعمززل المؤسسززات والجه ززات المقدمززة للمعونززة علززى م ارعززاة مص ززلحة الدولززة المانحززة أوال ،وذلززك بتش ززجيع
صادرات التكنولوجيا في هذه الدول ،دون األخذ في االعتبار صالح الدولة المتلقية ،إلى جانب ذلزك قزد تكزون
أمثززال هززذه المعونززات محاولززة الختبززار العمليززة التكنولوج يززة ،ممززا يعنززي فسززاد هززذه المعونززات أو هززي معون ززات
ملوثة كما يراها آخرون.
رابعــا :تثيزر المعونززات االقتصززادية الكثيزر مززن المشززاكل كمشزكلة تقييززد المعونززات االقتصزادية أو مشززكلة أعبززاء
انسياب رؤوس األموال األجنبية على الموارد القومية للدول النامية في المستقبل ،فمثال قد ينص عقد القرض
أو المنحزة علزى أن الدولزة المقترضزة يجزب أن تقزوم بإنفززاق القزرض فيمزا يتعلزق باسزتيراد السزلع والخزدمات مززن
السوق أو المصدر الذي يتحدد لها في العقد ،وقد يتم اإليحاء للدولة المقترضة أو التي تلقت المعونة أن عدم
انفاقها في سوق معين قد يهدد استمرارية المعونة أو القروض في المستقبل.
خامســا :كزذلك فززإن المعونزة قززد تسزتخدم لتحقيززق أهززداف سياسزية لصززالح الدولزة المقدمززة للمعونزة ،ممززا يجعلهززا
معونات ملوثة على حد تعبير البعض.
سادسا :استخدام المؤسسات االقتصادية الدولية كأداة لتوجيه السياسات االقتصادية ،مما يزؤدي فزي كثيزر مزن
األحيززا ن ال ززى التخل ززف ،وتف ززاقم مش ززكلة التفك ززك االقتصززادي والتبعي ززة واالرتف ززاع الهائ ززل لحج ززم ال ززديون الخارجي ززة
وأعبائها ،مما يجعل طاحونة المديونية تدور على قواعد من القروض والمساعدات الملوثة.
الفرع الثاني :القروض الخـارجية ودورها في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة
ويقصد بالقروض العامة الخارجية تلك القروض التي تحصل عليها الدولة من األفراد والمؤسسات

الحكومية األجنبية والهيئات الدولية ،ويترتب على هذا النوع من القروض وضع قوة شرائية جديدة تحت
1

تصرف الدولة المقترضة ،وبالتالي زيادة كمية الموارد االقتصادية الممكن استخدامها فو ار.

ويعد االقتزراض الخارجي أحد الوسزائل غير التضخمية التي يمكن للدولة أن تلجأ إليزها لسد جانب من

عجز موازنزاتها العامة ،وخاصة ذلك الجزء المتعلق بنفقاتها بالنقد األجنبي مثل دفع التعويضزات األجنبية

وأعباء الديزون الخارجية ،ومشتريزات السزالح ،والسلع األجنبية الالزمة لتنفيذ مشروعزات الحكزومة والقطاع

العام ...ال  ،وتعتبر المزوارد التي تحصل عليها الدولة من هذا المصدر من قبيل الموارد الحقيقية غير
2

التضخمية؛ التي ال تسبب عند مجيئها للبلد ضغطا تضخميا.

1
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وخالل حقبة السبعينات ،والى حد ما حتى أوائل الثمانينات؛ توسعت أغلبية الدول النامية ذات العجز

المالي إلى اللجوء إلى مصادر االقتراض الخارجي كالقروض الحكومية الثنائية ،والقروض من مصادر

خاصة مثل البنوك التجارية ،والقروض متعددة األطراف ،وآنذاك كانت هناك تخمة في السيولة الدولية،

وفيض كبير من المدخرات في األسواق العالمية تبحث عن تصريف لها ،وخاصة بعد تدوير الفوائض النفطية
1

والنمو العارم الذي حدث في السوق األوروبي للدوالر.

وقد تمكنت بالد نامية كثيرة من تمويل جانب كبير من نفقاتها العامة الجارية واالستثمارية من خالل

هذا المصدر ،حيث زادت سرعة االستدانة بشكل خطير في كثير من هذه الدول توهما منها بأنه من الممكن

االستكانة إلى هذا المصدر التمويلي دون حدوث مشكالت في األجل الطويل أو المتوسط ،لكن سرعان ما
نمت أعباء هذه الديون بمعدالت أسرع من معدالت نمو الصزادرات وموارد النقد األجنبي األخرى ،وظهرت

متاعب شديدة في خدمة هذه الديون األمر الذي اضطر دوال مثل المكسيك ،واألرجنتين وشيلي إلى طلب
إعادة جدولة ديونها في نادي باريس عام 9183؛ وما انطوى عليه من تدخل سافر من جانب الدائنين
والمنظمزات الدولية في الشؤون الداخلية للبلد الذي طلب إعزادة جدولة ديونه ،وبالتالي انتقال صناعة القرار
2

االقتصزادي من الصعيد الداخلي إلى الصعيد الخارجي وما ينجم عنه من توترات اجتمزاعية وسيزاسية.

ومما سبق يتبين لنا أن اللجوء إلى االقتراض الخزارجي ،هو من بين أهم األسباب التي أدت إلى تفاقم

عجز الموازنة العامة في الدول النامية ،نتيجة لتراكم حجم الديون وفوائدها ،وتجاوزها الحدود المعقولة ،وبقاء

هذه الدول في حلقة مفرغة بين زيادة االستدانة لسداد فوائد القروض السابقة.

* يقصد بالقروض الثنائية تلك القروض التي تعقدها بشكل رسم ي الدولة المانحة مع الدولة المستفيدة؛ أي ف ي إطار من التفاوض واالتفا ق بين
الحكومات المعنية ،أما القروض متعددة األطراف فهي القروض التي تقدمها المنظمات والهيئات الدولية المتعددة األطراف للدول النامية مثلIMF :
1
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المبحث الثالث
عجز المـوازنة العـامة للدولـة وتمويله في االقتصاد اإلسـالمي
يمكن القول أن الفكر والتطبيق اإلسالمي في دولة الحضارة اإلسالمية قديماً ،قام ومنذ البداية على

موقف واحد تتمثل مالمحه األساسية في تحديد دور الدولة في أداء الخدمات والسلع العامة وأنه كان ضد

تدخل الدولة في النشاط االقتصادي بالصورة التي حدثت في العالم قديماً وحديثاً ،وهذا هو المقرر والمعروف
 ،والخلفاء الراشدين من بعده ،ثم فيما سطره كتراب النظم اإلسالمية في تحديد لدور
من أفعال الرسول
الدولة بناء على ذلك ،مما ال حاجة بنا هنا إلى تك ارره ،وهو ما كان يجب أن تأخذ به الدول اإلسالمية

المعاصرة والتي لألسف سارت في ركاب النظم المستوردة ومازالت تتردد في التحول من نظام إلى آخر.

المطلب األول :مشكلة عجز الموازنة العامة في اإلسالم
المتتبع للواقع التاريخي للدولة اإلسالمية ووظائفها وواجباتها ،يرى بأنها في طليعة الدول التي تأخذ على

عاتقها القيام بالعديد من الوظائف والواجبات وهذا باعتبارها دولة راعية ومتدخلة تهدف إلى رعاية شؤون األمة

ومصالحها ،وتحقيق األمن واالستقرار لجميع رعاياها وتحقيق الرفاهية االجتماعية واالقتصادية ،وهذا كله

يحتاج إلى مزيد من اإلنفاق مم ا يستوجب على الدولة اإلسالمية توفير هذه النفقات من خالل استخدام ما

تملكه من إيرادات ،وعندما ال تتوفر هذه اإليرادات فهذا يعني حدوث عجز في موازنة الدولة ،وقد حدث هذا
أكثر من مرة في تاري اإلسالم .

1

اّلل
ويعتبر موضوع العجز المالي الحكومي وكيفية تمويله من األمور التي أجازتها الشريعة بفعل رسول ر
 ،وذكرها باستفاضة ك رتاب النظم اإلسالمية ونكتفي للتدليل على ذلك بشاهدين هما:
أ .الشاهد األول" :فعل الرسول
الرسول

؛ وتروي لنا السيرة النبوية المطهرة عدة حوادث استقرض فيها

للمصالح العامة عدا االقتراض الشخصي ،فقد اقترض أدرعا من صفوان بن أمية عند
ودرعه مرهونة في مال اقترض" ،2والقرض هنا ليس

الخروج الى غزوة حنين ،..حتى أنه توفي

قرضا شخصيا وانما هو قرض عام ،بداللة أن الرسول

والصدقة ال تحل له عليه

وال آلله– رضي هللا عنهم.

 ،أوفى القرض من مال الصدقة،

ب .الشاهد الثاني :ما ذكره الماوردي؛ بقوله " فلو اجتمع على بيت املال حقان  -وجهان لإلنفاق  -ضاق
عن أحدمها واتسع لآلخر ،صرف فيما يصري منهما دينا منه -أي املصروفات احلتمية  -فلو ضاق عن كل
1
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واحد منهما جاز لوىل األمر إن خاف الفساد أن يقرتض على بيت املال ما يصرفه يف الديون دون االرتفاق "

أي املقرتحات اجلديدة" .

1

ال وجائز شرعًا وأنه تتم مواجهته بعدة أساليب
وبذلك ننتهى إلى أن العجز المالي الحكومي أمر واقع فع ً

نوضحها فيما بعد ،وما لجوء الرسول

إلى االقتراض للحاجات العامة وتمويل إدارة الدولة ،إال واحد من

األمثلة على ظهور العجز في تاري الدولة اإلسالمية ،لكن هذا العجز – مع توسع الدولة اإلسالمية  -وجد

القواعد العامة واألحكام الخاصة التي لم تفصل بين عجز الموازنة العامة وكمشكلة تواجهها الدولة ،ومجموعة

المشاكل االقتصادية األخرى ،وأهم مظاهر تلك القواعد واألحكام في الفكر اإلسالمي هي:

2

أ .أن المنهج االسالمي منذ بداية تكوينه اهتم بالنشاط االقتصادي للدولة ولذلك جاءت االحكام بتوسع
الدولة ،وسواء كانت المجتمعات إسالمية أم غير إسالمية ،فإن المبادئ التي يقرها اإلسالم ال

تتعارض مع األنظمة المالية الحديثة ،وانما ترسم أط ار عامة لعالج مشاكل االقتصاد في حدود معينة

تمليها الشريعة اإلسالمية.

ب .أن المنهج اإلسالمي ينظر إلى م شكلة عجز الموازنة العامة بشمولية تميزه عن كثير من األنظمة
واالتجاهات التي ظهرت في دول العالم ،ويصرف النظر عن تعقد المشكلة وتعمقها في دول العجز

المالي ،إال أنه يمكن تطبيق الكثير من المبادئ اإلسالمية في نطاق السياسة المالية للدول التي ال

تعاني موازنتها من هذه المشكلة وهذه النظ ةر الشمولية سيتم التطرق لبحثها الحقا.

المطلب الثاني :دور الدولة في تقديم السلع العامة في االقتصاد االسالمي
ولما كان العجز في الموازنة العامة ،إنما هو زيادة في اإلنفاق على اإليرادات ،وقبل مناقشة النماذج

اإلسالمية لتمويل العجز ،سيتم االشارة الى المنهج اإلسالمي لتقديم السلع العامة ،وما تقدمه الدولة عادة من
السلع والخدمات األخرى.

الفرع األول :السلع العامة في النظام االقتصادي اإلسالمي
السلع العامة وهي السلع التي ال يمكن بيعها وشراؤها في األسواق ،فمن ناحية ينعدم فيها الحافز

االقتصادي الذي يحرك القطاع الخاص لتقديمها ،ومن ناحية أخرى يستحيل استثناء األفراد ،أو أفراد إضافيين

من االنتفاع بها في بعض الحاالت ،وأفضل مثال عليها خدمات الدفاع الوطني ،فحين تحمي دولة ما حريتها

1
2
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وخياراتها ،فهي تقوم بذلك من أجل سكانها جميعا ،سواء أرادت مجموعة منهم تلك الحماية أم لم تردها،
1

وتؤمن الدولة عادة تمويل انتاج هذه السلع العامة بفرض الضرائب.

ويرى منذر قحف أن آلية السوق التي تتألف من تالقي العرض والطلب؛ قد تعجز عن استيعاب بعض

أنواع السلع والخدمات ،بحيث ال يمكن من خالل آلية السوق إنتاج هذه السلع ،إما بسبب طبيعة السلعة أو
2

الخدمة ،واما بسبب التصور الفكري والفلسفي أو الديني السائد ،واما بسبب االختيار الواعي للحكومة.

فمن السلع والخدمات ما ال يمكن من نشوء سعر سوقي لها ،ألن طبيعة السلعة أو الخدمة ال يمكن

معها حصر اإلفادة منها بدافع الثمن ،مثال ذلك إنارة الشوارع أو الدفاع عن الوطن ،وكذلك ،من السلع
والخدمات ما ال يؤثر استعمال مستهلك آخر لها ،على استعمال دافع ثمنها ،مثال ذلك البث اإلذاعي أو

التلفزيوني ،فطبيعة هذين النوعين من الخدمات ،ال تجعل من آلية السوق جها از صالحا ،لتوزيع تكلفتها على
المستفيدين منها ،مما يتطلب أن يتم تمويل إنتاجها بطريقة أخرى ،تتعلق بالمجتمع بكامله ،وهذا ما نسميه
3

اصطالحا بالسلع والخدمات العامة ،بسبب عدم انسجام طبيعتها مع نظام السوق.

ومن المعلوم أن هذه السلع تتأثر بمستوى التكنولوجيا في المجتمع ،فقد يمكن تحويل استعمال طريق

عام ،إلى سلعة خاصة ،خاضعة للسعر السوقي ،إذا وضعت عليه بوابة ،تسمح فقط بعبور دافعي الثمن،

وكذلك ،يمكن تحويل البث التلفزيوني إلى سلعة خاصة (مقابل السلعة العامة) ،إذا أمكن استعمال أنظمة

مخصصة للتشويش ،على غير دافعي الثمن ،ومن جهة أخرى ،فإن من السلع والخدمات العامة ما ال تسمح
األفكار والمعتقدات ،بخضوعها لقوى العرض والطلب ،مثال ذلك ،استعمال مكان في المسجد للصالة ،أو

استصدار فتوى شرعية من عالم ،ومنها ما يرى المجتمع أن من مصلحته تحويلها إلى الحكومة وتقديمها على

اعتبارها سزلعة عامة ،رغم أن طبيعتها تسمح بخضوعها لقوى السوق ،مثال ذلك تعليم األطفال ،حيث يمكن
خضوع هذه الخدمة لعوامل وقوى السوق ،ودفع ثمنها من قبل آباء األطفال ،وأوليائهم ،ولكن كثي ار من
4

المجتمعات ،تختار تقديم هذه الخدمة من قبل الحكومة ،العتبارات سياسية ،واجتماعية ،واقتصادية متعددة.

ومن الممكن القول ،إن حجم السلع والخدمات العامة التي تلقى على عاتق الحكومة ،هززو مزن أهم

محددات العجز في الموازنة ،فمهما كان حجم اإليرادات العامة ،فإنه يمكن -ولو نظريا على األقل  -أن يكون
هنالك مستوى معين ،من حجم السلع العامة ال يوقزِّزع الحكومة في العجز ،أي ال يضطرها لتنفق أكثر من
إيراداتها.
1
2
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الفرع الثاني :المصادر غير الحكومية لتمويل إنتاج السلع العامة:
1

هنالك مزايا كثيرة ،لقيام جهات غير حكومية ،بتقديم بعض السلع العامة ،من هذه المزايا:

أ .التخفيف عن الموازنة العامة للحكومة ،وبالتالي تخفيف احتياجاتها المالية ،وما يعود به ذلك ،من توفير
إيرادات الحكومة ألغراض أخرى ،قد ال يمكن تحقيقها إال من خالل الموازنة العامة .

ب .التخفيف من حجم الحكومة ،مما يقلل من مركزية القرار ،ومن احتماالت دخول الفساد ،واالستغالل،
وذلك بتخفيف حجم الجهاز الحكومي (البيروقراطية).

ج .رفع مستوى الممارسة الديمقراطية ،وذلك بتوزيع الق اررات المتعلقة بتقديم السلع العامة ،ووضع بعضها
بأيدي األفراد ،والهيئات التبرعية ،واألوقاف دون حصرها جميعها بيد الحكومة.

د .تحسين كفاءة تقديم الخدمة ،وبخاصة أن الهيئات والجمعيات التبرعية تتوفر على األغلززب في أفرادها،

عناصر الحرص على أهداف المؤسسة ،فضال عن تمتعهم بمزايا الرغبة في خدمة المؤسسة التبرعية،

التي جاءوا إليها بدوافع ذاتية ،هي بطبيعتها خيرية في معظم األحوال.

ه .تقليل التكاليف ،وهو وجه من وجوه تحسين الكفاءة ،ألن الهيئات التبرعية تحصل في العادة على كثير

من الموارد العينية ،وبخاصة الوقت المتبرع به لخدمة هذه الهيئات ،كما يغلب على العمل المتبرع به أن
يكون ذا كفاءة عالية ألن المتبرع يغلب عليه أن يأتي من المثقفين وذوي الحصافة.

و .تحسين وصول السلعة العامة إلى أكثر الناس حاجة لها ،ألنه يغلب أن تكون المؤسسات التبرعية
محلية ،مما يجعل حصولها على المعلومات الدقيقة أكثر سهولة وأقل كلفة.

وال يعني وجود هذه المزايا ،استغناء الهيئات التبرعية عن الرقابتين اإلدارية والمالية ،اللتين تخففان من

احتماالت االستغالل ،واساءة التصرف ،ولكنها قد تتمتع بتفوق ملحوظ؛ بالمقارنة مع قيام الحكومة بتقديم
بعض السلع العامة.

ولقد تضمن النظام االقتصادي اإلسالمي ،تصو ار واضحا لتقديم عدد من السلع العامة ،بواسطة قطاعي

األوقاف ،والجهات والمؤسسات التبرعية ،كما جعل تقديم بعض خدمات الرعاية االجتماعية ،بتمويل اجتماعي

مؤسسي ،هو الركن الثالث من أركان هذا الدين ،لذلك فإنه ال بد من إعادة إحياء مؤسستي الزكاة ،واألوقاف،
بشكل يجعلهما يتحمالن العبء المناسب في تقديم السلع العامة ،بحيث تخففان عن الموازنة العامة للحكومة

نفقات كبيرة.

1
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أوال :مؤسسة الزكاة:
فمؤسسة الزكاة جهاز مستقل ،مجهز بفيض من التمويل المستمر ،قد يصل حسب بعض التقديرات

واالجتهادات الفقهية ،إلى ما بين  %7.5- % 03من اإلنتاج القومي اإلجمالي ،ولقد حملت الشريعة هذا
الجهاز مسئولية تقديم خدمات اجتماعية كثيرة ،نص عليها القرآن الكريم ،وأحاطتها السنة المطهرة بعناية

خاصة ،وقد رفع اإلسالم من أهمية الزكاة فجعلها الركن الثالث ،وأناط بالدولة اإلسالمية مهمة تطبيقها

وتحقيق أغراضها ،وان التطبيق الصحيح للزكاة ،إلزامية على األغنياء ،وحقا للفقراء ،يرفع عن كاهل

موازنة الدولة عبئا كبي ار في المعونات والمشروعات االجتماعية ،مما يخفف من الضغط على الموازنة،

ال عما يفعله من تأثير على التضامن والتآخي والتراحم ،وزيادة الكفاءة
ويقلل من عجزها إن وجد ،فض ً
اإلنتاجية للفقراء في المجتمع ،مما يزيد في رغبة واستعداد القطاع الخاص لدعم الموازنة العامة للدولة.

ويمكن للزكاة أن تخفف من عبء الموازنة العامة للدولة من خالل مساهمتها الفعالة في تمويل التنمية

االقتصادية ،حيث تعتبر الزكاة أداة فعالة لتحقيق ذلك ،يمكن عن طريقها توفير مورد مالي كبير ومتجدد،
وال يتوقف دورها التمويلي عند حدود حصيلتها ،بل يتعداها إلى ما يمكن أن تحرره من أموال مجمدة

ومكتنزة؛ ألنها تفرض على جميع األموال القابلة للنماء سواء استثمرت أم لم تستثمر ،وبالتالي يمكن
استغالل جزء من الموارد المالية التي كانت تخصصها الموازنة العامة لتمويل التنمية االقتصادية ،والتي
تولت مصارف الزكاة تغطيتها ،في مجاالت أخرى كالمشاريع االستثمارية.

غير أن الدور المنوط والمنتظر من هذه العبادة المالية ،هو في الوقت الحالي معطل ،وغير فعال ،ويرجع
1

ذلك لعدة عوامل يمكن تلخيص أهمها في النقاط التالية:

أ .تدني مستوى اإلل تزام الديني ،وضعف الوازع ،وغياب الوعي.
ب .الجهل بأحكام الشريعة بوجه عام ،وبأحكام الزكاة بوجه خاص.
ج .الطرق التقليدية في توزيع الزكاة واألفق المحدود في إعطائها ،والذي يتحدث عن لقمة تشبع

ال علميًا،
جائعًا ،وعن ثوب يكسي عريانًا ،دون االهتمام بشؤون الفقراء والمحتاجين وتأهيلهم تأهي ً
وتدريباً عملياً ،ورعاية صحي ًة.

د .المواقف االرتجالية لدى مؤسسات الزكاة في جباية وتوزيع الزكاة؛ باعتمادهم على التدفقات النقدية
أو العينية من أموال الزكاة ،وتصريفها آنيًا ،فتكون في ذروتها في شهر رمضان وما قاربه،

وتصل إلى حد الجفاف في بعض األشهر.

1
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ه.

تشعب طرق اإلنفاق ،وتنوع أساليبها ،بين األفراد والمؤسسات المختصة.

و .هذا باإلضافة إلى المشكالت اإلدارية داخل مؤسسات الزكاة من القوى البشرية ذات الخبرة،
والمعرفة الفقهية ،وتدني الخب ةر االقتصادية ،وعدم الكفاءة اإلدارية.

ز .انعدام معاقبة ممتنعي الزكزاة في غالب األحيان.
ح .تدني مستوى الثقة بالمؤسسات والمنظمات الخيرية ،وضعف المصداقية لدى الكثير منها.
هذه هي بعض األسباب وراء عدم توظيف الزكاة بالشكل المطلوب ،وفيما يأتي عرض لبعض النقاط التي
1

يمكن أن يحقق إتباعها ،بعض النتائج المرجوة من الزكاة :

أ .نشر فقه الزكاة في المجتمع المسلم ،عن طريق الدعاية اإلعالمية بكافة وسائل االتصال الحديث
واإلعالم؛ المرئي والمقروء والمسموع.

ب .تنسيق الجهود بين مؤسسات الزكاة.
ِّ
المحصلين والموزعين.
ج .العمل على زرع الثقة بين المؤدين للزكاة ،و
د .تحسين وتحديث إدارات الزكاة.
ه .رفع كفاءة القوى البشرية العاملة في مؤسسات الزكاة وتوظيف أشخاص معروفين باالستقامة
والنززاهة والتقوى والعلم والسمعة العريقة.

و .تدريب اإلطارات المسي ةر لتأهيلها في النواحي الفقهية واإلدارية واالقتصادية.
ز .تخفيض نفقات العاملين في مؤسسزات الزكاة جبزاية وتوزيعاً.
ح .الدراسة العلمية والميدانية الحتياجات المستحقين ،وتوزيع الزكاة حسب األولويات.
المحصلة لتكون رافداً سنوياً الحتياجات المستحقين.
ر
ط .العمل على تثمير أموال الزكاة
آلية ِّ
ي .وضع ٍ
تمكن الفقراء من إعالة أنفسهم طوال حياتهم ،وتكوين قاعدة إنتاجية منهم.
ك .تأهيل األسر المحتاجة؛ من خالل تعليمهم مهنة أو حرفة ،أو تسهيل شراء المواد األولية الالزمة
لهم ،أو دعم تصريف بضائعهم المنتجة؛ لتحويل الطاقات العاطلة من مستحقي الزكاة إلى

طاقات منتجة بشكل فردي أو جماعي.

1
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.9

تقديم األدوات والمعدات أو التأهيل العلمي أو دفع رؤوس األموال الالزمة لمن يحسن استخدامها.

.3

تعريف الناس بغرض الزكاة وقصدها وهدفها ،مما يساعد على تعزيز االلتزام الديني؛ إذ بدون

.2

وضع القوانين الرادعة ،والعقوبات المالية والمعنوية لمحاربة كل أشكال التهرب الزكوي.

االلتزام الديني ،ال يمكننا أن نمتلك إرادة التغيير.
1

ثانيا :مؤسسة األوقاف:

الوقف هو إحدى الصيغ التي حث عليها المشرع اإلسالمي وأقرها؛ لدعم األفراد للجهات ذات النفع العام،

بغرض استمرارها في أداء وظائفها االجتماعية ،وقد كان لها دور كبير في توفير الخدمات االجتماعية

والصحية والتعليمية في بالد اإلسالم ،أما في واقعنا المعاصر ،فهناك بعض علماء االقتصاد المسلمين
المعاصرين؛ من ينظرون لهذه الصيغة نظرة سطحية ،وبالتالي أهملوا الدور الذي يمكن أن تلعبه مؤسسة

األ وقاف في الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية ،بل هناك من تعدى ذلك إلى التحامل
عليها وجعلها مدعاة للكسل وتعطيال للموارد المالية.

وان المتتبع لنظزام الوقف عبر للتزاري اإلسزالمي ،يدرك ما لنظزام الوقف من أهمية كبرى ،وما له من

دور في تخفيف األعباء المالية للدولة اإلسزالمية ،حيث سجل التزاري نماذج رائعة من األوقاف ،يصعب
تكرارها في أية حضزا ةر إنسانية أخرى.

وحيث استطاعت مؤسسة الوقف خالل التاري اإلسالمي ،أن تتحمل المسؤولية كاملة تقريبا ،في إقامة

نظام تعليمي شمل الصغار والكبار ،وتضمن إعاشة الطلبة ،وكفاية حاجاتهم التعليمية ،إضافة إلى إنشاء
المساجد والمستشفيات والحدائق العامة ،وخدمات رعاية األمومة والطفولة ،وخدمات الرعاية الحيوانية،...

إلى غير ذلك مما كان له دور كبير في إقامة األساس المادي القوي ،وانشاء البنية التحتية للخدمات

االجتماعية ،عبر التاري

في المجتمع اإلسالمي ،2فاستطاع نظام الوقف أن يقوم بأعباء النظام

التعليمي ،وأن يمد المساجد بالعمارة ،والخدمة ،والرعاية ،وأن يقيم المشافي ،والحدائق العامة ،وخدمات

رعاية األمومة والطفولة ،وخدمات الرعاية الحيوانية ،وغير ذلك ،مما كان له دور كبير في إقامة األساس

ا لمادي والقوي للخدمات االجتماعية ،عبر التاري في المجتمع اإلسالمي.

وهذه المجاالت التي أصبحت تستقطع جزءا هاما من إيرادات الموازنة العامة للدولة المعاص رة ،وتمول

أحيانا بأدوات تزيد من حدة التضخم؛ كانت في مرحلة تبني المنهج اإلسالمي تمول من قبل المواطنين

الذين نمت روح التعاون والتكامل بينهم.
1
2
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وعلى الرغم من تعرض أمالك الوقف ،إلساءة االستعمال بشكل كبير ،خالل عصور االنحطاط فإن هذه

المؤسسة ما تزال تحمل الشيء الكثير ،الذي تستطيع أن تقدمه في تحمل أعباء كثير من الخدمات

االجتماعية ،والصحية ،والتعليمية ،والدينية ،ويتطلب ذلك:
أ.

حصر أمالك األوقاف ،واسترجاع ما سطي عليه منها ،حيثما حصل سطو على أمالك األوقاف.

ب.

إعادة تنظيم األوقاف بحيث يتمتع قيم الوقف (ويفضل أن يكون لجنة محلية وليس فردا)

بصالحيات حقيقية لتنمية األوقاف ،وينبغي في هذا التأكيد على عدم مركزية قرار استعمال أمالك

األوقاف ،حتى ولو فقدت الوثائق الخاصة باألوقاف القديمة ،وفي هذا احترام إلرادة الواقف فقلما
يمك ز ززن االفتراض ،أن إرادة الواقف ،قد توجهت إلى تسليم ما أوقفه إلى إدا ةر حكومية مركزية.

ج.

تنظيم عملية دعم الوقف وتنميتها ،وذلك بواسطة جهاز للرقابة اإلدارية والمالية على قيمي

األوقاف ،واقامة بنك إسالمي لتنمية األوقاف ،وجهاز فني استشاري للمساعدة في دراسات الجدوى

والدراسات الفنية الخاصة بتنمية األوقاف.
د.

توفير الحماية القانونية الرسمية لألوقاف القائمة ،والتشجيع على إقامة أوقاف جديدة ،وقد يكون

ذلك باستصدار نصوص قانونية تزيد من حوافز إقامة األوقاف ،بما في ذلك دراسة مدى القبول
الشرعي للوقف مع شرط االنتفاع والوقف المعلق على الوفاة ،وغير ذلك.

وان تطور هذه المؤسسة بما تمتلكه من موارد وثروات ناتجة عن تطور إنساني يبرز أعلى درجات

األناقة الحضارية للفرد المسلم ،وهذا التطور من الناحية االقتصاد ية جعل جزءا من القوة الشرائية

الخاصة ،تتحول تلقائيا لتمويل مجاالت وأنشطة عامة واحداث نموذج استهالكي فريد يترتب عنه تقسيم

الدخول الفردية؛ ليس فحسب إلى ادخار واستهالك بل إلى ادخار استثماري واستهالك ذاتي ،واستثمار

اجتماعي مرتبط بتطور الجوانب المعنوية ،ويتطور هذا النوع من االستثمار أكثر إذا كانت العقائد
1

صحيحة ،والقيم إيجابية.

وهذا التحويل كجزء من الدخل الفردي في صورة إنفاق استثماري اجتماعي ،يقلل من دور الدولة المالي
في تغطية هذه األنشطة ،وبالتالي يقلل من االنعكاسات السلبية لهذا الدور الناتجة عن:
 )9تكاليف تعبئة وجمع وتحصيل الموارد.
 )3تكاليف تسييرها وادارتها.

1
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2

 )2التكاليف الناتجة عن التمويل التضخمي أو التمويل القائم على المديونية الربوية.
فهذه التكاليف تصبح مساوية للصفر وال تتحملها الموازنة العامة بل معظمها تصبح مغطاة من قبل
الجهود الخاصة الفردية والجماعية والرسمية ،وهذا سينعكس حتما على الوضع االقتصادي والنقدي

بشكل ايجابي ،إذ ستتحول نسبة هامة من القوة الشرائية من المجاالت االستهالكية الترفية إلى

االستثمارات االجتماعية التوازنية ،هذا ناهيك عن اآلثار المترتبة عن تأدية هذه الوظائف نتيجة لدوافع
أخالقية وعقائدية في ظل الضوابط الشرعية والمؤسساتية والقانونية.

1

وال شك أن إحياء مؤسسة الوقف سوف يدعم دور مؤسسة الزكاة ،ويساهم في تحرير إيرادات أخرى
تشارك في التمويل والتنمية أو تسديد المديونية العامة الداخلية والخارجية.

غير أن هذا الدور الذي يمكن أي يلعبه الوقف اإلسالمي في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية في

كل بلدان العالم اإلسالمي ،ال يمكن أن يتحقق ،إال إذا توافرت الشروط اآلتية:

أ .وضع األنظمة والقوانين ،التي تضمن و تسهل عملية وقف أمزوال وممتلكات المحسنين.

ب .وضع األنظمة والقوانين التي تحمي أموال الوقف ،وتساهم في تنمية دور هذه األموال في الخطط
االقتصادية واالجتماعية في الدول اإلسالمية ،على أن تسند مهمة وضع األنظمة والقوانين للخبراء

من الفقهاء واالقتصاديين.

ج .العمل على توسيع ممتلكات وأمزوال الوقف ،بتشجيع المحسنين من خزالل خطط إعزالمية وارشزادية
منظمة.

د .االستفادة من التجارب والخبرات السابقة ،وبخاصة في الدول اإلسالمية التي حققت بعض النجاحات
في هذا المجال.

ه .على العاملين في مجال االقتصاد ،والخبراء في هذا الميدان أن يتعاونوا مع المجتهدين من علماء
األمة اإلسالمي ة في النظر إلى مستجدات الحياة ،وكيفية تفعيل األوقاف مع حركة االقتصاد ،بما يفيد
األمة اإلسالمية في حاضرها ومستقبلها.

1
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المطلب الثالث :مناقشة األساليب التقليدية لتمويل عجز الموازنة العامة من الناحية
االقتصادية والشرع يــة
تلجأ دول العالم في العصر الحديث في تمويل العجز إلى أساليب عدة تستخدم فيها مجموعة من

األدوات المالية ،ويلزم قبل أن نتناول أدوات التمويل اإلسالمية أن نتعرف على األدوات المستخدمة في الواقع

ال  -والتي وضحناها سابقا  -وذلك لبيان موقف الشريعة من هذه األساليب واألدوات؛ لألخذ منها بما ال
فع ً
يخالف أحكام الشريعة ،وترك ما عداه ،وبيان بدائله.

فقد جرت العادة في الدول المعاصرة على تمويل عجز موازناتها؛ من خالل استخدام ما يمكن تسميته

بأساليب التمويل التقليدية ،والتي تتمثل مزيجًا من األساليب المتاحة ،والممارسة على نطاق واسع في

االقتصاد.

الفرع األول :األساليب التقليدية
ويمكن تقسيم هذه األساليب التقليدية إلى ثالث شرائح ،وهي:

أساليب ربوية بالدرجة األولى  -أساليب تضخمية بالدرجة األولى  -أساليب استنزافية.
 .9األساليب الربوية :وتعني االقتراض أو االستقراض بفائدة ربوية ،وسواء كانت قروضا داخلية أو خارجية،

والقروض الداخلية سواء كانت من المصارف التجارية ،أو السوق المالية ،بواسطة إصدار أدوات الدين
العام من سندات وأذونات الخزانة.

 .3األساليب التضخمية :وتعني االقتراض من البنك المركزي ،عن طريق إصدار نقدي جديد.
األساليب االستنزافية :وتعني السحب من االحتياطيات ،وبخاصة االحتياطي العام أو احتياطي

األجيال ،والسحب من االحتياطيات قد يحافظ على اإلنفاق الحكومي عند مستوى مقبول من النشاط

االقتصادي ،ولكن بمقارنة العائد من هذه االحتياطيات المستثمرة بمردود اإلنفاق المحلي نجد أن هناك
تضحية بعائد أعلى مما يمكن أن يحصل عليه المجتمع من اإلنفاق المحلي خصوصاً إذا كان تمويالً

لنشاطات استهالكية.

الفرع الثاني :مناقشة هذه األساليب:
والمأزق في هذه األساليب الثالثة السابقة أنها سهلة إداريًا ،وربما كانت ذات آ ثار محلية محدودة ،ولكن
تكلفتها على النشاط االقتصادي الوطني مرتفعة ،واألخطر من ذلك أنه فضالً عما يكتنف معظمها من

حرمة ،فإنها لن تحل مشكلة العجز ،وانما تدفعها إلى األمام وتنقلها من زمن حالي إلى زمن الجيل القادم.
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أوال :اإلقتراض الداخلي والخارجي:
إن االقتراض الخارجي قد يتحول إلى عبء إذا استمر ا لعجز وتراكم الدين الخارجي ،إذ ستساهم أعباء

خدمة الدين في زيادة فجوة العجز واستمراريته ،كما أن التمويل عن طريق إصدار أدوات الدين العام

(السندات وأذون الخزانة) يؤدي إلى انخفاض السيولة المالية لدى القطاع الخاص والتأثير سلباً على
االستثمار ،ومن ثم يشكل هذا النوع من االقتراض ضغوط المزاحمة لالستثمار الخاص.

فبعد فشل نظرية المالية التعويضية واالنفاق بالعجز بظهور التضخم الركودي منذ السبعينات ،أخذت
وجهة نظر الفكر الكالسيكي الناقدة للقروض العامة تظهر من جديد وتتلخص هذه االنتقادات فيما يلي:
أ.

1

يؤدي القرض العام إلى تحويل أموال القطاع الخاص ،التي كانت مناسبة للتوظيف في مشروعات
إنتاجية جيدة إلى القطاع العام ،حيث يتم تبديدها في نفقات عامة غير منتجة ويترتب على ذلك حرمان

القطاع الخاص من رؤوس األموال ،وتدهور اإلنتاج الزراعي والصناعي وارتفاع األسعار في األسواق.

ب .إن منافسة الدولة للقطاع الخاص في الحصول على القروض يرفع من سعر الفائدة؛ األمر الذي يؤدي

إلى عرقلة النشاط االقتصادي وسوء توزيع الموارد االقتصادية ،ويقف عقبة في طريق التقدم االقتصادي،

ألنه بارتفاع سعر الفائدة تقل االستثمارات وتزداد التكاليف ،أما بالنسبة للدولة اإلسالمية التي ال تقترض
بفائدة؛ فان اقتراضها لمبالغ طائلة بدون فائدة – وهذا ال يمكن في الظروف الطبيعية  -سيؤدي إلى زيادة
الطلب على النقود وبالتالي ارتفاع تكلفة رأس المال على القطاع الخاص ما يؤدي أيضا إلى ارتفاع

األسعار في النهاية.

ج .تؤدي القروض العامة إلى زيادة العبء الضريبي الزدياد الجزء الثابت في الموازنة العامة ،والذي يجب
أن يخصص لتسديد نفقات خدمة الدين ،ولذلك يعتبر القرض العام في حقيقته ضريبة مؤجلة يقع عبؤها

على األجيال القادمة.

د .إن تمويل المشروعات العامة عن طريق االقتراض الحكومي يضاعف من تكاليفها ،حيث تدفع قيمتها
مرتين :م ةر في صو ةر فوائد للقروض ،وم ةر ثانية عند تسديد القرض.

ه .يؤدي االقتراض العام إلى التضخم عن طريقتين :األول أن يؤدي تدهور اإلنتاج القومي وزيادة النفقات

العامة غير المنتجة إلى ارتفاع مستوى األسعار ،والثاني أن تلجأ الحكومة إلى تسديد التزاماتها عن

طريق اإلصدار النقدي ،وبالتالي إلى ارتفاع مستوى األسعار.

و .يؤدي االق تراض العام إلى سوء توزيع الدخل القومي عن طريقتين :األول أن التضخم في حد ذاته يساعد

على سوء توزيع الدخل القومي والثاني أن حملة السندات الحكومية البد أن يكونوا من الطبقات الغنية،

1
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في حين أن نفقات خدمة القرض وسداده عادة ما تؤول عن طريق فرض الضرائب غير مباشرة التي

تتحمل الطبقات الفقي ةر عبئها االكبر فيزيد ذلك من سوء توزيع الدخل

ز .يعتبر االقراض الداخلي سببا في أكل أموال الناس بالباطل ذلك أن مال المقترض يتآكل في األجل
الطويل ،وقد يدفع عبء القرض إلى خفض قيمة النقود رسميا للتخفيف من عبء القرض.

ح .واالقتراض الحكومي إن لم يكن في مشروعات ذات عائد مجز يحمل الحكومة بأعباء خدمة الدين
أقساطا وقروضا وعلى األجيال الالحقة أن تسدد ذلك من مدخراتها ،وهذا العبء يصبح هما ثقيال إن

كانت اإلمكانيات ال تطيق خدمة الدين بينما كان من السهل إنفاقه قبال ،وقد يكون إنفاق القرض على

حروب غير ضرورية أو ترفية  ،وهذا يترتب عليه إما زيادة عبء الضرائب المباشرة أو ارتفاع األسعار
إن كانت غير مباش ةر أو هما معا .

ويرى بعض الكتاب أن القروض العامة تغري الحكومات باإلسراف والتبذير ألنها وسيلة سهلة للحصول

على مبالغ ضخمة ،ويضيفون إلى ذلك أن تكرار إصدار الحكومة للقروض العامة يؤثر تأثي ار سيئا على
التقدم االقتصادي للدولة ،وأنه يفتح أمام األفراد مجاال الستثمار رؤوس أموالهم بطريقة سهلة بعيدة عن

المخاطرة ،مما يجعلهم يحجمون عن استثمارها في المشروعات الصناعية والتجارية التي تستدعي تحمل

المخاطر؛ والتي يعزى إليها الكثير مما وصل إليه العالم من التقدم االقتصادي.

واالقتراض الحكومي ينافس بال شك القطاع الخاص بالنسبة للدين العام الداخلي ،فمن سلبيات القروض

العامة إزاحة الحكومة للقطاع الخاص؛ واإلزاحة عبارة عن مفهوم استخدمه مجموعة من االقتصاديين

لتوضيح األثر العكسي للعجز الحكومي على االستثمار الخاص ،حيث يعتقدون في أنه باإلضافة إلى أن نمو

العجز الحكومي ماليا يزيد من حجم الحكومة بالمقارنة بحجم القطاع الخاص ،ويؤدي نمو هذا العجز أيضا

إلى إزاحة القطاع الخاص من سوق رأس المال ،بسبب قيام الحكومة بسحب األموال التي كان من الممكن أن

يقترضها القطاع الخاص من السوق لتمويل استثماراته الخاصة ،لو لم يكن العجز الحكومي قد ازداد،

ويتعرف منتقدو السياسة المالية التعويضية على تحقق اإلزاحة باالعتماد في أنه لو فشلت الزيادة في اإلنفاق

العام الممولة سواء بالضرائب أو بصكوك تغطي الدين في حفز إجمالي النشاط االقتصادي فان معنى ذلك
أن القطاع الخاص قد أزيح بفعل الحكومة.

وفي هذا اإلطار فقد دعا ابن خلدون إلى عدم التوسع في تدخل الدولة في النشاط االستثماري في قوله:

" ان الرعايا متكافئون يف اليسار متقاربون ومزامحة بعضهم بعضا تنتهي إىل غاية موجودهم أو تقرب ،وإذا رافقهم
السلطان يف ذلك وماله أعظم كثريا منهم ،فال يكاد أحد منهم حيصل على غرضه يف شيء من حاجاته ،ويدخل
على النفوس من ذلك غم ونكد ، ..ويدخل به على الرعايا من العنت واملضايقة وفساد األرباح ،ما يقبض آماهلم عن
السعي يف ذلك مجلة ،ويؤدي إىل فساد اجلباية....وإذا قايس (وازن) السلطان بني ما حيصل له من اجلباية وبني هذه
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االرباح القليلة وجدها بالنسبة إىل اجلباية أقل من القليل....ولو كان غريه يف تلك الصفقات لكان تكسبها كلها
حاصال له من جهة اجلباية  ،م فيه التعرض ألهل عمرانه ،واختالل الدولة بفسادهم ....فإن الرعايا اذا قعدوا عن تثمري
أمواهلم بالفالحة والتجارة نقصت وتالشت النفقات ،وكان فيه اتالف أحواهلم" .

1

وبالنسبة للديون الخارجية ،فقد تبين لنا سابقا أن اللجوء إلى االقتراض الخزارجي ،هو من بين أهم

األسباب التي أدت إلى تفاقم عجز الموازنة العامة في الدول النامية ،نتيجة لتراكم حجم الديون وفوائدها،
وتجاوزها الحدود المعقولة ،وبقاء هذه الدول في حلقة مفرغة بين زيادة االستدانة لسداد فوائد القروض السابقة.

أما من الناحية الشرعية فإننا نجد أن كل هذه األدوات تقوم على الفائدة وهي ربا محرم شرعاً ،ألنه حتى

مع من يجيز الفائدة على أ نها ليست بربا وهم أفراد قليلون ،فإنه يبني رأيه هذا على حالة فائدة القرض الذي
يستثمر ويحقق المقترض من ورائه ربحاً ،أما القروض الحكومية فهي توجه لتمويل االنفاق على السلع

والخدمات العامة والتي ال تحقق الحكومة من ورائها عائداً في صورة ربح ،ولقد حسم مجم ع الفقه اإلسالمي

هذه المسألة حيث قرر " :أن السندات التي تمثل التزامًا بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط

محرمة شرعًا ،من حيث اإلصدار أو الشراء أم التداول ألنها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لها
خاصة أو عامة ترتبط بالدولة ،وال أثر لتسميتها شهادات أو صكوكاً استثمارية أو ادخارية ،أو تسمية الفائدة

الربوية الملتزم بها ربحاً أو ريعاً أو عمول ًة أو عائداً".

2

وبناء على ذلك فإن هذه األدوات القائمة على االقتراض بفوائد ربوية ال يمكن استخدامها كأدوات مالية
ً
إسالمية.
ثانيا :االصدار النقدي
من المعروف في دراسات النقود أن االصدار النقدي أو ما يسمى بالتمويل بالعجز يسبب أض ار اًر كبيرة

على االقتصاد القومي أظهرها حدوث التضخم وزيادة معدله ،فإنه لذلك وألسباب فقهية تتعلق بتنظيم االصدار

النقدي في النظام اإلسالمي ،3ال يمكن األخذ بهذه الطرق للتمويل الحكومي في النظام اإلسالمي ،وقد ذهب
فريق من العلماء المعاصرين إلى رفض سياسة التمويل بالعجز ،ومن هؤالء:

1
2

3

ابن خلدون ،مرجع سابق ،ص ص .315- 311
مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمن ظمة المؤتمر اإلسالمي قرار رقم  ،6/99/63الصادر عن المؤتمر السادس المنعقد بجدة في شعبان  ،9190مارس
9110م .
معبد على الجارحي ،نحو نظام نقدى ومال ي إسالمي  .سلسلة مطبوعات رقم  ، 5جدة  :المركز العالم ي ألبحاث االقتصاد اإلسالمي بجامعة الملك عبد
العزيز بجدة 9189 -م.
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أ .محمد عمر شابرا حيث قال " :ومع ذلك فبدال من أن تقوم البلدان اإلسالمية بإصالح برامجها المتعلقة
باإلنفاق وأنظمتها الضريبية فإنها لجأت إلى الحل األسهل ،وهو االعتماد على التوسع النقدي ،والنتيجة
هي ارتفاع نسبى لمعدل التضخم وزيادة مفرطة في ديونها الداخلية والخارجية ،وهذه العملية تميل إلى

االستمرار وتؤدي إلى زيادة التضخم وزيادة في هبوط العملة ،وهذه األمور تؤدي إلى إرهاق الموارد

الالزمة للتنمية وابطاء النمو وزيادة حدة البطالة والتوترات االجتماعية".

1

ب .رفيق المصري في قوله " :أما فيما يتعلق بقيام الدولة بإصدار أوراق نقدية جديدة غير مستندة إلى
مدخرات حقيقة وكذلك ما تقوم به المصارف من توليد ودائع مشتقة ،فهاتان الصورتان من الصور
المحرمة شرعا؛ والتي تؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل ،فالدولة ليست حرة تماما في اصدار النقد

ذلك ألن النقد ليس ورقا تقرضه الدولة وحسب ،بل تتوقف قيمتها على قبول األفراد وثقتهم بمقدرة هذا

النقد على تلبية حاجاتهم (قوته الشرائية) في الحاضر والمستقبل ،وبقيمته الذاتية واذا كان معدنيا خالصا
أو مغشوشا وبتغطيته ،وامكان استبدال المعدن به ،إن كان قابال لإلبدال وبالقدرة اإلنتاجية للبلد ألن
إنتاج البلد هو السلعة الحقيقية التي يقابلها النقد وهو يحدد في الواقع قوته الشرائية في الداخل والخارج".

2

ج .منذر قحف في قوله " :يعد التمويل بالعجز من أيسر الوسائل لسد العجز في الميزانية العامة وهو في
الوقت نفسه من أكثرها خطورة ،ح تى إنه ارتبط بالتضخم الفاحش ارتباطا مباشرا ،وهو ينعكس بصو ةر

هبوط في قيمة العملة محليا ،تجاه السلع والخدمات المحلية وخارجيا تجاه العمالت األجنبية ،أما تأثير

التمويل بالعجز على التضخم فمباشر ألنه يزيد كمية النقود الموجودة داخل االقتصاد الوطني كما يؤدي

بدء ارتفاع األسعار إلى تهرب الناس من النقود وتقليل ما يمسكونه منها إلى أدنى حد ممكن ،مما يزيد

من سرعة تداول النقود ،فيزيد ذلك بدوره من سرعة التفاعل التضخمي وهو يمثل بذلك نوعا من أكثر
أنواع الضرائب إجحافا وبعدا عن العدالة ،ألنه من خالل تأثيره التضخمي ،يجرف أمامه دخول وثروات

جميع أولئك الذين تعرف دخولهم وثرواتهم بالوحدات النقدية (في مقابلة األعيان) ،وهم في الغالب من
أضعف الفئات االجتماعية من حيث القوة االقتصادية والقدرة على الدفاع على دخولهم وثرواتهم ،ومن

أهم أمثلة هؤالء موظفوا الحكومة وأصحاب الودائع المصرفية ،وهو بذلك يتناقض مع جميع مقتضيات
العدالة ،وبخاصة حسب المفاهيم اإلسالمية لها ،وال نستطيع أن نجد مبر ار شرعيا لقبول مثل هذا الظلم،
لذلك فإننا نرى من أهم ضوابط السياسة المالية اإلسالمية في مسألة معالجة العجز هو االمتناع

المطلق ،وغير المتحفظ عن التمويل بالعجز مهما ساءت الظروف واألحوال االقتصادية..

1

3

محمد عمر شابرا ،اإلسالم والتحدي االقتصادي .ترجمة محمد زهير السمهوري ،المعهد العالمي للفكر االسالمي ،9116 ،ص . 269

2

ابراهيم متولي حسن المغرب ي ،مرجع سابق ،ص .252

3

منذر قحف" ،دور السياسات المالية وضوابطها في إطار االقتصاد اإلسالمي" ،مرجع سابق ،ص ص .13- 19
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د .نعمت هللا عبد اللطيف مشهور ،قالت " :وبالنسبة لتمويل عجز الميزانية فإن قيام الدولة بإصدار أوراق

نقدية جديدة غير مستندة إلى مدخرات حقيقية ،وكذلك قيام المصارف بتوليد ودائع مشتقة ،هاتان

الصورتان من التوسع االئتماني واإلصدار الن قدي محرمتان تماما في اإلسالم ألنهما من قبيل أكل أموال

الناس بالباطل إذ تؤديان إلى تخفيض القوة الشرائية للنقود المستخدمة وعدم قدرتها على الوفاء

باالحتياجات المشروعة لألفراد " ،1لقوله تعالى .." :ومن يتع ّد حدود هللا فقد ظمل نفسه".

2

ه .وقول نجاح عبد العليم أبو الفتوح " :إن التمويل بالعجز يترك آثار ضا ةر على االقتصاد محل االعتبار،

فباإلضافة إلى آثاره الضارة على الرغبة في االدخار واالستثمار ومن ثم على النمو ،وكذا تشويه
تخصيص الموارد فإنه يترك أثاره الضارة فيما يتعلق بهدف العدل ،حيث يتوجه لالقتطاع من الدخول

الناجم على التمويل بالعجز غالبا إلى الفئات األدنى في هيكل توزيع الدخول والثروات إلى غير مجمل

اآلثار الضا ةر الناجمة عن التضخم الذي يحدث التمويل بالعجز".

3

و .السيد عطية عبد الواحد :حيث قال " :السياسة المالية ليست بحاجة إلى االعتماد على مثل هذا المصدر
(التمويل بالعجز) للنهى العام الوارد في اإلسالم عن كل وسيلة مالية تأتي بالضرر لقوله عليه الصالة

والسالم( :ال ضرر وال ضرار)".

4

ز .يوسف كمال محمد في قوله" :فاإلصدار النقدي الجديد (التمويل بالعجز) لسد عجز الموازنة أفشل
وأعجز أسلوب لمعالجة التنمية ،فالتضخم بهذا األسلوب سرقة على مستوى قومي ،ألنه إيراد من طبع

النقود ال يقابله زيادة في االنتاج تختفى من و ارئه مسئوليتي العجز والفشل ،وان التضخم لذلك ليس تعبي ار
عن قلة اإلنتاج ولكنه تعبير عن التسيب في االصدار النقدي من قبيل الحكومات ،يقضى على الدخول

ادخا ار ثم استثما ار ويؤدي للبطالة ونقص االنتاج ،ويصبح من العسير السير في طريق التنمية."..

5

ح .محمود حسين الوادي في القول بأن" :أ ن السياسة المالية في اإلسالم تمنع ذلك وهو ما يعرف بمنع
(كسر سكة المسلمين) أي اإلخالل بالنقد المتداول ،ففي الحديث انه

" نهى عن كسر سكة المسلمين

الجائ ةز بينهم إال من بأس"  ،أي ألمر يقتضي كسرها كأن تكون مزيفة أو ناقصة عن وزنها ،وبشكل عام

فان تعمد الدولة إصدار كمية من النقد دون غطاء ودون أن يقابل ذلك زيادة في اإلنتاج ،فان ذلك يعتبر

بخسا وتطفيفا حتى وان صدر ذلك عن ولي أمير المسلمين ألن في ذلك إضرا ار بالمسلمين وأكل أموالهم

دون وجه حق."...
1
2
3
4
5
6

6

ابراهيم متولي حسن المغرب ي ،مرجع سابق ،ص . 255
سورة الطالق :اآلية (.)09
نجاح عبد العليم أبو الفتوح " ،التمويل بالعجز شرعيته وبدائله من منظور إسالمي" ،مرجع سابق ،ص.57
ابراهيم متولي حسن المغ ربي ،مرجع سابق ،ص . 256
يوسف كمال محمد ،فقه االقتصاد العام ،المشروع المالي االسالمي ،مرجع سابق ،ص ص .239- 230
محمود حسين الوادي وآخرون ،المالية العامة من منظور اسالمي ،مرجع سابق ،ص ص .326- 325

204

ط .وقول ابراهيم متولي المغربي" :في الحقيقة أنه يمكن تشبيه التموي ل بالعجز عن طريق زيادة اإلصدار
النقدي دون حاجة اقتصادية ،وبطريقة تؤدي إلى التضخم وعدم استقرار قيمة النقود؛ بضرب الدراهم

المغشوشة ،فالتوسع في اإلصدار النقدي غش للنقود بانقاص قيمتها ،ومن ثم فإنه ال يجوز للدولة أن

تتوسع في االصدار النقدي توسعا ضا ار ".

1

وبهذا يعلم أن اإلصدار النقدي في االقتصاد اإلسالمي يجب أن يضبط بطريقة تحقق استقرار األسعار،

وعدم انخفاض القوة الشرائية للنقود ،ولقد أشار عدد من األبحاث الخاصة بالتضخم في الدول النامية أن أحد

أهم األسباب للتضخم ،يتمثل في إخفاق األجهزة الرسمية المسؤولة في الحفاظ على التناسب المعقول بين
التدفقات النقدية وتدفقات الناتج الحقيقي على المستوى الكلي ،فيحدث التضخم لزيادة المعروض من النقود

عن المعروض من السلع اإلنتاجية ،فتتدهور قيمة النقود.

وعلى ذلك يمكن القول بأن النظرية االقتصادية اإلسالمية تقوم على أساس الثبات النسبي لقيمة النقود،
وأن تحقيق هذا األمر من أهم أهداف السياسة النقدية اإلسالمية..

2

ثالثا :السحب من االحتياطات
كما أدى استفحال عجز الموازنة العامة في بعض البالد النامية إلى "اضطرار حكومات هذه البالد

الستخدام جانب كبير من احتياطاتها في تسوية جانب من العجز ،وبالذات ذلك الجانب الذي يحتاج الى
عمالت أجنبية ،مثل مدفوعات خدمة الديون الخارجية ،ومصروفات السفارات والسلك الدبلوماسي في الخارج،

ودفع مشتريات السالح ،ورسوم العضوية في المنظمات الدولية ،واإلقليمية...ال  ،وفي الوقت نفسه جانب من
االيرادات العامة يكون بالنقد األجنبي ،مثل ايرادات تصدير النفط والغاز وايرادات رسوم المرور في القنوات

الدولية ...ال  ،وحينما استفحل عجز العمالت األجنبية ،في البالد النامية الغارقة في الديون الخارجية ،فقد
تورط كثير من حكومات هذه البالد في استنزاف احتياطاته الدولية ،وكان من نتيجة ذلك اضطرار السلطة

النقدية الى تخفيض سعر صرف عملتها ،واللجوء الى االقتراض الخارجي قصير المدى ذي التكلفة المرتفعة ،

وفي بعض األحيان اضطرت بعض البالد الى الضغط على وارداتها ،3.ولما كان وجود تلك االحتياطات
بالقدر المناسب هو بمثابة صمام أمان واطمئنان لدى الجهات الدائنة وأسواق النقد الدولية ،فإن تعرض تلك

االحتياطات لخطر االستنزاف؛ أدى الى إضعاف الثقة االئتمانية في اقتصادات هذه البالد ،وبالتالي اضعاف

قدرتها في الحصول على قروض جديدة.

1
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وبناء على سبق فإن األدوات القائمة على االقتراض بفوائد ربوية ال يمكن استخدامها كأدوات مالية
ً
إسالمية ،ولكل المحاذير الشرعية ،والسلبيات الفنية لمزيج أدوات تمويل العجز التقليدية السابقة ،كان اهتمام
الباحثين على إبراز أهم أدوات وأساليب تمويل عجز الموازنة وفقاً ألحكام الشريعة ،والمصالح االقتصادية،
انطالقا من الفصل وعدم الخلط بين األدوات المؤقتة التي تستخدم في تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة

في حالة الضرورة بأحكامها الشرعية ،وغيرها من األدوات التي تستخدم بصفة دائمة ،وفي جميع األحوال
أيضًا ،وهو ما سيتم تناوله في المبحث الرابع.
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المبحث الرابع
األساليب واألدوات المالية اإلسالمية وكيفية التعامل بها لتمويل عجز الموازنة
العامة للدولة في الواقع المعاصر
تفرض الظروف المالية التي تمر بها الدولة استخدام أدوات تمويل جديدة لتغطية فجوة الموارد المالية،

وتحقيق نوع من توازن الموازنة العامة ،وذلك في حال تعذر تحقيق ذلك من خالل إحداث خفض في بنود
مصروفاتها ألسباب اقتصادية أو اجتماعية.

ال على
وانطالقا من األحكام الشرعية وتمشيًا مع مقصود الشريعة اإلسالمية في تحقيق المصالح وعم ً

نجاح عملية التمويل الحكومي في تجميع المال الالزم ،فإنه يمكن أن نستخلص بعض الضوابط التي تعمل
على تحقيق ذلك في اآلتي:

1

أ .عدم قيام أساليب التمويل الحكومي على الفائدة الربوية المحرمة شرعاً.

ب .مراعاة أحكام العقود الشرعية في العالقة التعاقدية بين الحكومة ومقدمي التمويل ،وفي اجراءات
إصدار وتداول وتسييل وتصفية األدوات المالية.

ج .مراعاة العدالة بين األجيال عند اختيار أسلوب التمويل ،فعند الحاجة إلى تمويل نفقات جارية تستخدم

أدوات مالية قصي ةر األجل حتى ال يدفع الجيل القادم أعباء مالية استفاد منها الجيل الحالي ،أما عند
الحاجة إلى تمويل نفقات رأسمالية يستفيد الجيل القادم منها فإنه ال مانع من استخدام أدوات طويلة

األجل ومراعاة أن الجيل الحالي يستفيد من مشروعات قام بها الجيل السابق.

د .تحقيق المنفعة لطرفي العقد وهى للحكومة تجميع المال الالزم ،ولمقدم التمويل الحصول على عائد
مناسب وفق األحكام الشرعية.

ه .قابلية األدوات المالية للتسييل قبل حلول موعد التصفية إلمكان الحصول على ما يلزم لمقدم التمويل
وبالطريقة التي تناسب كل أداة وتتفق مع األحكام الشرعية.

و .العمل على تقليل درجة المخاط ةر والتوزيع العادل لها طبقا للقاعدة الشرعية "الخراج بالضمان".

1
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المطلب األول :أدوات مؤقتة لتمويل عجز الموازنة العامة في حاالت الضرورة
(التوظيف – القروض العامة)
سيم تناول أدوات تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة على أساس الفصل وعدم الخلط بين األدوات

المؤقتة التي تستخدم في حالة الضرورة بأحكامها الشرعية والتي سيتم تناولها في هذا المطلب ،وغيرها من

األدوات التي تستخدم بصفة دائمة ،وفي جميع األحوال أيضاً ،وذلك في المطلب الذي يليه.

فقد جاء بنص المادة ( )23من مجلة األحكام العدلية ما يلي " :الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو

خاصة " ،وجاء في المادة ( ،)39من مجلة األحكام العدلية" :الضرورات تبيح المحظورات" ،ونصت المجلة
في المادة ( )32منها على أنه :ما جاز لعذر بطل بزواله" ،وأهل الحل والعقد تجيز الممنوع شرعًا بالقدر
الكافي إلزالة تلك الضرورة ،وليس أكثر مما تزول به.

1

ومن هنا نتحدث عن أداتين ماليتين فقط يستعان بهما إلزالة الضرورة ،ويتقدران بقدرها ،وهما :التوظيف

(الضرائب) – القروض العامة أو االستقراض العام

الفرع األول :دور التوظيف (الضرائب) في تمويل عجز الموازنة العامة
يعرف الفكر المالي اإلسالمي التوظيف كما سبق ذكره؛ بأنه :مقدار محدد من المال تفرضه الدولة في

أموال الممولين لضرورة طارئة؛ مستندة في ذلك إلى قواعد الشريعة العامة ،دون أن يقابل ذلك نفع معين

للممو ل ،تستخدمه الدولة في تغطية النفقات العامة للمواطنين ،وتمتاز هذه الضرائب بأنها مؤقتة بالظروف
دائما؛ بل هي استثنائية تنتهي بانتهاء الظروف التي استوجبتها..
التي فرضت من أجلها ،وليست
ً
تشريعا ً

وقد اتفق العديد من الفقهاء القدماء والمعاصرين على أنه يجوز لولي األمر أن يفرض ضرائب إضافية

على األموال في حال وجود ظرف يتطلب ذلك" ،ويعتبر هذا المورد من الموارد المالية المهمة؛ التي يمكن

للدولة استخدامها في تحقيق مبدأ التوازن في المجتمع ،خاصة وأن جميع الفقهاء قد ربطوا بين مشروعية حق

الدولة في التوظيف؛ وبين وجود حاجة عامة ال تكفي الموارد المالية العادية للدولة للوفاء بها ،كما اشترط
بعضهم أن يكون اإلمام عدال" ،2فإذا طرأت ظروف احتاج فيها المجتمع والدولة اإلسالمية إلى األموال كان

لولي األمر أن يحدد المبلغ الواجب تحصيله على ضوء ما تمليه الحاجات الضرورية للمجتمع ،ثم يقوم

1

اللجنة االستشارية العليا ،اللجنة االستشا رية العليا للعمل على استكمزال تطبيق أحكزام الشريعة اإلسزالمية –اللجنزة االقتصادية " -األدوات المقترحـة
لتمويـل عجز ال مـوازنة ال عـامة" .الكويت :مطبعة السزالم ،محرم  /9197يونيو  9116م .
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1

بالتحصيل من كل فرد على حسب مقدرته ويسا هر وذلك بفرض الضرائب العادلة.

وهو الرأي الذي اتفق عليه العلماء ،وجاء في فتاوى الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة " :بأن األصل

أن يكون تمويل ميزانية ال دولة من إيرادات األمالك العامة وغيرها من الموارد المالية المشروعة ،فإذا لم تكف
هذه الموارد ،جاز لولى األمر أن يوظف الضرائب بصو ةر عادلة ،لمقابلة نفقات الدولة التي ال يجوز الصرف

عليها من الزكاة ،أو لسد العجز في إيرادات الزكاة عن كفاية مستحقيها ،وبما أن سند جواز التوظيف
الضريبي هو قاعدة المصالح ،فيجب مراعاة المصلحة المعتبرة عند فرض الضرائب في ضوء النظام المالي

اإلسالمي واالهتداء بالقواعد الشرعية العامة ومقاصد الشريعة ،ويشترط لتوظيف الضرائب أن تكون الحاجة
2

إلى فرضه حقيقة.

وال يجوز لإلمام أن يفرض الضرائب منفردا برأيه وق ارره ،بل البد من مشاورة ممثلي األمة وخبرائها

وذوي االختصاص والرأي فيها؛ وموافقتهم على ذلك بعد التشاور والبحث ،ألنه ال يحل مال أحد من الرعية
إال للضرورة ،وهذا يعود لتقدير العلماء والمختصين الذين يعرفون مقدار حاجة األمة ومقدار ما يجب فرضه

من الضرائب  ،وذلك حسب الظروف واألحوال وذلك بناء على قوله تعالى«
هذا األمر الرباني فقد كان النبي

َو َش ِو ْر م ْمه ِيف

لَ ْم ِت» 3وبناء على

يحرص على مشاورة أصحابه في جميع األمور الهامة ،وسار على

نهجه خلفاؤه من بعده" ،4ف تقرير تلك الحاجة يرجع إلى الخبراء الماليين واالقتصاديين من ذوي االلتزام
5

الديني".

وبما أن وظائف الدولة اإلسالمية الحديثة ال يمكن قصرها على ما كانت تقوم به الدولة اإلسالمية

األولى؛ فمن غير الواقعي افتراض أن الضرائب اليوم يمكن قصرها على ما كان يفرضه ويناقشه الفقهاء

القدامى ،فاالقتصادات في تلك األيام كانت اقتصادات زراعية أساسا؛ ولهذا فإن ضرائب مثل الخراج والعشر
كانت مفروضة أساسا على الناتج الزراعي ،والضرائب األخرى لم تسهم إال قليال نسبيا ،وبمبالغ صغيرة،
واليوم تغيرت طبيعة االقتصادات أو أنها تتغير اآلن وهناك مصادر إليرادات أكثر عدال وتنوعا قد صارت

متاحة للدولة الحديثة ،غير أن مناقشة بعض الكاتبين حتى اآلن تبقى ضمن نطاق مصادر اإليرادات القديمة

مثل الغنائم والفيء والجزية والعشر والتعريفة الجمركية ولعل المصادر الثالثة األولى لم تعد صالحة للعصر

1
2

3
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1

الحديث وربما يجب استبعادها كليا.

فليس من الممكن سد حاجات البنية التحتية االجتماعية والمادية الواسعة القتصاد حديث نام وفعال،

وتسريع تنمية غير تضخمية مع عدالة اجتماعية واقتصادية ،من دون ضريبة مالئمة على الدخل ،حتى لو

بذل جهد لتمكين القطاع الخاص من سد عدد من هذه الحاجات ،ولتبرير مثل هذا النظام الضريبي ،ربما

يكون من العبث البحث عن دعم النصوص الفقهية القديمة ،فقد ناقش هؤالء الفقهاء الحاجات الضريبية
2

للدولة في وسط اقتصادي مختلف تماما .

كما يرى شابرا أن " الزكاة ال تقلل بالضرورة من اعتمادات الموازنة التي ترصدها الحكومات لمدفوعات

المعونة والرفاه ،وال تعفي الدولة اإلسالمي ة من اتخاذ إجراءات ضريبية وبرنامج إلعادة توزيع الدخل ولزيادة

فرص التشغيل والتشغيل الذاتي ،فإذا لم تكف حصيلة الزكاة فال بد للمجتمع من إيجاد وسائل أخرى لبلوغ
3

الهدف المرغوب".

ومن المفضل اعتبار المقاصد نقطة انطالق وتطوير نظام ضريبي عادل وفعال يساعد على تحقيق هذه

المقاصد من دون خرق تعاليم القرآن والسنة ومن دون الوصول إلى ضرائب أو عجوز موازنة مفرطة ،وضمن

هذا النطاق فإن العلماء وجدوا أن الضرائب المباشرة أكثر مرغوبية في ضوء تركيز اإلسالم على العدالة،

وهناك عدد من العلماء منهم الشي حسن البنا ،والقرضاوي والعبادي وجدوا أن النظام الضريبي التصاعدي
4

منسجم تماما مع آداب اإلسالم ألنه يساعد على تقليل التفاوت في الدخل والثروة  ،وهو الرأي الذي وافق
عليه يوسف ابراهيم يوسف الذي يرى أن الضرائب التصاعدية تحقق أهداف التشريع اإلسالمي وتتسق مع
5

روح اإلسالم.

ويحكم شابرا على نظام ضريبي بأنه عادل إذا كان موافقا لروح اإلسالم ،ومتوافقا مع ثالثة معايير:

6

أوال :يجب فرض الضرائب لتمويل ما هو ضروري قطعا لصالح تحقيق المقاصد.
ثانيا :يجب أال يكون العبء الضريبي ثقيال بالمقارنة مع قد ةر الناس على التحمل ويجب توزيعه توزيعا عادال
بين القادرين على الدفع.

1
2
3
4
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ثالثا :يجب صرف الحصيلة الضريبية بأمانة في الغرض الذي جمعت من أجله.
وكل نظام ضريبي ال يفي بهذه المعايير الثالثة يعد جائ ار ومن ثم مرفوضا باإلجماع ،وقبل آدم سميث

بمدة طويلة سبق الفقهاء إلى مناقشة مبادئ الضريبة ،وركز جميع الخلفاء الراشدين وال سيما عمر وعلي

وعمر بن عبد العزيز على أن الضرائب يجب أن تجبى بالعدل والرفق ،وأال تكون فوق طاقة الناس على
التحمل ،وأال تحرمهم من حاجاتهم األساسية ،فقد ذهب أبو يوسف إلى أن النظام الضريبي العادل يجب أال

يؤدي إلى زيادة اإليرادات فحسب بل إلى تنمية البلد أيضا ويرى الماوردي أن النظام الضريبي يجب أن يكون
عادال للطرفين :لدافعي الضريبة وللخزينة ،فالزيادة تظلم الناس والنقصان يظلم الخزينة العامة.

1

والعدل يقتضي المساواة بينهم في مقدار ما جبي منهم ما داموا متساوي ين في القدرة المالية ،وال بد أن

تكون مساهمة كل فرد أو م ؤسسة منهم في األعباء العامة تبعا لمقدرته وغناه ،وكذلك يجب أن يعفى من
الضرائب الفقراء والمعدمون ،لعدم القدرة المالية لديهم ،وقد اعتبر اإلسالم ملك نصاب الزكاة هو الحد الفاصل

بين حد الغنى والفقر ،فمن يملك النصاب الزائد عن حاجاته األصلية فهو غني يملك القدرة على الدفع واال

فهو فقير يستحق األخذ من الزكاة مصداقا لقوله
وما زاد عن الحاجات األصلية.

ون مق ِل
تعالىَ « :وي َ ْسأَلمون ََك َم َا يمنْفِ مق ْ

2

لْع َ مفو»  ،والعفو هو الفضل

وقد أكد ابن خلدون على مبدأ العدالة في مقدمته ،فقد استشهد بمقاطع من رسالة طاهر بن الحسين،

فوزعه (اخل راج،
القائد العسكري للخليفة المأمون ،إلى ابنه عبد هللا بن طاهر حاكم الرقة (في سورية)ّ " :
تدفعن شيئا م نه عن شريف لشرفه ،وال عن غين لغناه ،وال
الضريبة) ،بني أصحابه باحلق والعدل والتسوية والعموم ،وال
ّ
3

خاصتك وال حاشيتك ،وال تأخذ ّن منه فوق االحتمال."..
عن كاتب لك ،وال عن أحد من ّ

ووضع ابن خلدون في مقدمته بابا بعنوان الجباية وسبب قلتها وكثرتها وجاء فيه " :إذا استمرت الدولة
واتصلت وتعاقب ملوكها وجاء امللك العضوض ،واحلضارة وانغمس أهل الدولة يف النعيم والرتف فيكثرون الوظائف
على الرعايا واألكرة والفالحني وسائر أهل املغارم ،ويزيدون يف كل وظيفة مقدارا عظيما لتكثر هلم اجلباية ويضعون
املكوس على املباي عات ...،حىت تثقل املغارم على الرعايا وهتضمهم مما يعود عليهم بقلة االعتمار (التنمية واالستثمار )
لذهاب األمل يف نفوسهم بقلة النفع إذا قابل بني نفعه ومغارمه ،فتنقبض كثري من األيدي عن االعتمار مجلة ،فتنقص
مجلة اجلباية حينئذ بنقصان تلك الوزائع منها ،وال تزال الوظائف يف زيادة جلرب ما نقص منها إىل أن ينتقص العمران
بذهاب اآلمال من االعتمار ،ويعود وبال ذلك على الدولة ألن فائدة االعتمار عائدة إليها ،ويدرك الدولة اهلرم
1
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وتضعف ،وتكسد األسواق لفساد اآلمال ويؤذن ذلك باختالل العمران".

1

وبهذا يظهر كما يرى العالمة ابن خلدون أن المبالغة في وضع الضرائب والرسوم والمكوس على الرعية

لسد حاجات ونفقات المترفين والمتنعمين في الدولة ،تؤدي إلى القعود عن العمل وقتل حوافز التنمية

واالستثمار ،والتقاعس عن القيام بالمشاريع اإلنتاجية بسبب فقدان األمل في تحقيق األرباح ،عندما يقارن

المستثمرون بين ما يحصل لهم من فائدة وربح في مقابل ما سيدفعون للدولة من ضرائب ،وبهذا ال تجد
الدولة ما تفرض عليه الضرائب فتقل أوعية الضريبة ،وهذا ما يسبب قلة الموارد وقلة الجباية فيعود ذلك على

الدولة فيما لو استمر بالضعف ،وما أشار إليه ابن خلدون في هذا المجال لهو أحدث ما توصل إليه علماء

الفكر المالي في العصر الحديث.

ومن العجيب أن خطأ الحاكم في هذا المجال ،يتزايد نتيجة العتباره أن قلة الحصيلة تستدعي رفع سعر

الضريبة مرة أخرى فيزيده لسد العجز ( حىت تنتهي كل وظيفة أو وزيعة إىل غاية ليس وراءها نفع وال فائدة لكثرة
اإلنفاق حينئذ يف االعتمار وكثرة املغارم وعدم وفاء الفائدة املرجوة منه) ،وذلك ألن استمرار زيادة التكاليف وعدم

إدراك ما ينطوي عليه ذلك من عالمات االضمحالل االقتصادي يؤدي إلى أن (اجلملة ال تزال يف نقص،

ومقدار الوزائع والوظائف يف زيادة إىل أن ينتقض العمران بذهاب اآلمال من اال عتمار ويعود وبال ذلك على الدولة،
2

ألن فائدة االعتمار عائدة إليها) .

وكذلك قول علي ابن أبي طالب في مطالبته رضي هللا عنه؛ لعامله على مصر بتخفيف الخراج عن

أهلها مراعيا طاقتهم الفردية والقومية ،معلال ذلك بأن هذا دافع لهم لالستجابة وبطيب نفس لما يفرض عليهم

من توظيف مالي آخر تستدعيه الظروف االقتصادية" ،وليكن نظرك يف عما رة األرض أبلغ من نظرك يف
استجالب اخل راج ألن ذلك ال يدرك إال بالعمارة ومن طلب اخلراج بغري عمارة أضر بالبلد وأهلك العباد" .

3

أما كيف تستطيع الدولة اإلسالمية أن تعزز إيراداتها الضريبية بشكل فاعل دون رفع سعر الضرائب

على الرعية ،فيمكنها ذلك عن طريق حسن الجباية ومكافحة التهرب الضريبي والتركيز على االستثمار في
4

المشروعات اإلنتاجية الضخمة التي يعجز عنها القطاع الخاص.

1
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4
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وكذلك فان النظام الضريبي اإلسالمي قد راعى عدم إضرار هذه الضرائب بالمصالح العامة لألمة،

كإي قاع الضرر بالصناعات ووسائل التنمية واالستثمار فيما لو زادت هذه الضرائب عن حد معين ،مما يؤدي
إلى قتل حوافز االستثمار وذلك عندما يرى المكلف أن معظم ربحه قد ذهبت به الضرائب ،فيقعد عن
1

االستثمار مما يسبب الركود االقتصادي.

كما أن فرض الضرائب غير العادلة تحدث نزعة عند كثير من الممولين للتهرب من دفع الضرائب،

والى مثل ذلك يشير اإلمام الماوردي بقوله " :وال يستقصي يف وضع اخلراج غاية ما حيتمله ،وليجعل فيه ألرباب
األرض بقية جيربون هبا النوائب واحلوائج –  م ذكر أن احلجاج كتب إىل عبد امللك بن مروان يستأذنه يف أخذ الفضل
من أموال السواد ،فمنعه من ذلك وكتب إليه :ال تكن على درمهك املأخوذ أحرص منك على درمهك املرتوك وأبق هلم
حلوما يعقدون هبا شحوما".

2

كذلك ركز علماء المسلمين على االلتزام األخالقي الواقع على دافعي الضرائب لسداد ضرائبهم بأمانة،

فقد ذهبوا إلى أن الناس بدفعهم الضرائب إنما يقومون بواجبهم لتمكين الدولة من القيام بوظائفها بشكل فعال،

للمساعدة على تحقيق المقاصد ،وعالوة على ذلك فإن معظم الضرائب التي يدفعونها تذهب بصو ةر مباش ةر أو

غير مباشرة إلى الخدمات التي يتلقونها من الدولة ،وقد يكون من المرغوب للحكومات محاولة استعادة

التكاليف بصورة مباش رة من مستخدمي الخدمات على أساس المعاونة ،إال أن الصعوبات اإلدارية واعتبارات
العدالة قد ال تسمح دوما بهذا ،وعليه فإن جزء كبي ار من كلفة الخدمات الحكومية يجب جبايته في صو ةر

ض ارئب على أساس القدرة على الدفع ،وهذا يجيب عن حجة بعض خصوم الضرائب بأن الدولة ال حق لها
في جباية الضرائب بدون نفع مواز لدافع الضريبة.

3

وبهذا فإن هؤالء الكتاب لفتوا النظر إلى واجب دافعي الضرائب وواجب الدولة اإلسالمية ،فكما أن

االلتزام  -القانوني والخلقي ،يحتم ع لى مواطني الدولة اإلسالمية أن يدفعوا الضرائب كذلك ،فإن من واجب
الدولة أن تلتزم بشرطين:

4

أ .يجب أن تتعامل الحكومة مع اإليرادات الضريبية على أنها أمانة ،تصرف باستقامة وكفاءة لخدمة

الصالح العام وتحسين رفاه الناس ،وال يمكن تحقيق هذا الشرط ما لم يكن هناك نظام مالئم

1
2
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لمراجعة وتفتيش الحسابات العامة ،ومساءلة الجهاز التنفيذي للحكومة أمام المجلس النيابي

ومعاقبة من يخون األمانة ،سواء أكان في مرتبة عليا أم في مرتبة دنيا.

ب .يجب على الدولة توزيع العبء الضريبي توزيعا عادال على جميع القادرين على دفع الضرائب،
وال يمكن تحقيق هذا الشرط ما لم تكن هناك صحافة ح رة لعرض سياسات الحكومة في الجباية

واالنفاق على النقد العام ،فما لم يتأكد دافعوا الضرائب من أن األموال التي يقدمونها إلى الدولة
ستستخدم بأمانة وكفاءة لتحقيق المقاصد فال يبدو أنهم مستعدون للتعاون تماما مع الدولة في

جهودها لتحصيل ا لضرائب بغض النظر عن مدى التأكيد على التزامهم الخلقي في دفع

الضرائب.

وبذلك يتضح لنا أن المالية اإلسالمية مالية منضبطة ،ال تجيز االلتجاء إلى الضرائب إال للضرورة

وبقدرها ،فب ينما تعد الضريبة في الفكر الوضعي من االيرادات المالية العادية والدورية يعتبر التوظيف في
الفكر االسالمي من االيرادات المالية غير العادية وغير الدورية.

الفرع الثاني :دور القروض العامة في تمويل عجز الموازنة العامة
من المعلوم أن الشريعة اإلسالمية تعتبر القرض الحسن من المندوبات ،وتحببه وتحث عليه ،وتجعل

االقتراض أم ار مشروعا اذا ما دعت إليه حاج ة معتبرة ،وفي النظزام المزالي اإلسالمي فإن االقتراض كوسيلة
لمواجهة أزمة السيولة أمر جائز ،ومتفق عليه عند جمهور الفقهاء ،أمثال :اإلمام الغززالي ،والشززاطبي،

والمززاوردي ، ..وعند معظم العلمزاء المعزاصرين ،غير أن القروض المتفق عليها هي القروض الشرعية ،أي
القروض التي ال تتضمن فوائزد عليها.

واذا كانت النصوص الشرعية ،وتحليالتها الفقهية وأقوال العلماء القدماء والمعاصرين  -والتي سبق

وأشرنا إليها ،التي تدل على جواز التوظيف " ،فإن القول بجواز القروض العامة تحكمه قواعد القياس الجلي،
ألن القروض مآلها إلى المقاضاة وهي إرجاع القرض إلى صاحبه بالمثل إن كان مثليا وبالقيمة إن كان قيما،
أما التوظيف فهو استمالك ألصل المال من غير مقاضاة ،وبهذا نتبين أن جواز القرض من باب أولى".

1

وي مكن االلتجاء إلى القروض كمورد غير دوري إذا لم تكن موارد الدولة العادية كافية لتغطية اإلنفاق

العام ،2وتعتبر مصد ار استثنائيا من مصادر اإليرادات العامة في المالية العامة اإلسالمية ،تلجأ إليه الدولة
في حاالت األزمات والحروب من أجل تغطية نفقات غير متوقعة" ،وتحصل الدولة على القروض من األفراد

1

عمر عبد العزيز العاني" ،تم ويل السياسة الشرعية في مواجهة عجز الموازنة ،المؤتمر العالمي الخامس لالقتصاد اإلسالمي ،مملكة البحرين ،الفترة :
من  01 - 07أكتوبر  ، 3002ص . 859

2
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والشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية والمصارف المقيمة داخل إقليمها ،لتغطية النفقات الضرورية
عندما ال تكفي اإليرادات السابقة العادية ،وال شك أن تكون عمليات االقتراض خالية من الربا".

والواقع في الدول المعاصرة أنها تفضل االعتماد على القروض الداخلية ألنها تعد نوعا من إعادة توزيع

الدخول ،حيث يتخلى المقرضون بصفة مؤقتة عن جزء من القدر الزائد من دخولهم ،ثم تعيد الدولة توزيع هذه

المبالغ عن طريق اإلنفاق العام الذي تقوم به الدولة ،كما أن القروض الداخلية ال تؤثر على سعر الصرف،

وال تؤدي إلى االنتقاص من الثروة القومية.

1

والتطبيقات اإلسالمية اعتمدت القروض الداخلية ،وقد سبق معنا من الروا يات ما مفادها أن الدولة قد

جهزت بعض معاركها من قروض داخلية ،أو التجززأت إلى مضاعفة الزكاة على سبيل القرض كما حدث مع

العباس بن عبدالمطلب رضي هللا عنه.

واعتمادا على هذه الروايات تأسست أقوال علماء الفكر المالي في اإلسالم ،فقال الجويني" :والذي جيب
التعويل عليه أن كل واقعة وقعت يف اإلسالم تعني على ملتزمي اإلسالم أن يقيموا أمر هللا فيها إما بأنفسهم إذا فقدوا
من يليهم ،أو بأن يتبعوا أمر واليهم ،واجلملة يف ذلك أنه إذا أملت ملمة واقتضى إملامها ماال ،فإن كان يف بيت املال
مال استمدت كفايتها من ذلك املال وإن مل يكن يف بيت املال مال ،نزلت على أموال كافة املسلمني" .

2

ويشترط لصحة هذا االقتراض خلوه من أية فائدة للمقرض ،واال كان االقتراض ربا ،والربا محرم قطعا،

وال فرق في هذا بين ما إذا كان االقتراض لبيت مال المسلمين ،أم لغيره ،ولهذا ال يجوز وال يحق للدولة

استخدام القروض ذات الفوائد ،واذا احتاجت إلى المال طلبت من األهالي أن يقدموا لها القروض الحسنة
بدون فائدة ،وهو يفعلون ذلك طواعية استجابة لنداء اإلسالم الذي يحثهم على التعاون في كافة الميادين

والنافعة والمشروعة ، 3وأن تكون األموال الممنوحة مملوكة المسلمين ملكا صحيحا بمعنى أن ال تكون
4

مغصوبة أو مسروقة من آخرين وما إلى ذلك.

فينبغي أن ال يصاحب تلك القروض أي شرط مخالف لألحكام الشرعية أو المصلحة العليا لألمة

اإلسالمية ،فيحرم أخذ القروض بالفوائد الربوية أو بشروط ليست في مصلحة األمة اإلسالمية وحقوقه ،فإذا لم

تجد الدولة اإلسالمية القروض المتوافقة مع األحكام الشرعية ومصلحة األمة ،فلها أن تطلب القروض الحسنة

من أفراد المجتمع اإلسالمي األغنياء ،واذا وجدت في داخل الدولة اإلسالمية بنوك إسالمية ال تقوم على
1
2
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أساس ربوي بل على أساس المشاركة في األرباح ومن ودائع المسلمين التي يودعونها فيها بدون فوائد ربوية

تستطيع الدولة أخذ قروضها من هذه من البنوك أو من بنوك إسالمية دولية ،1لذلك قد تلجأ الدولة اإلسالمية

إلى االقتراض من األغنياء في الحاالت غير العادية التي ذكرناها ،ويجوز لها إلزام األغنياء بذلك فقد اقترض

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،من عمه العباس عن طريق أخذ زكاة أعوام الحقة ،قال رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم  " :إنا احتجنا ،فأسلفنا العباس صدقة عاملني".

ولقد تأكد علميا وعمليا اآلثار السلبية واألضرار التي تنجم عن التمويل باالقتراض الربوي؛ هذه األضرار

ال تتوقف فقط عند المستوى األخالقي ،بل تتعداه إلى المستوى االقتصادي واالجتماعي والسياسي ،لذلك فإن
القروض المسموح بها هي القروض الحسنة ،أي القروض الشرعية التي ال تقوم على سعر الفائدة (الربا) بل

على اإلحسان ،وسوف نورد بعض الطرق المحتملة لهذا النوع من القروض:
أوال :إصدار السندات

لزيس مززن المعتززاد أن تصزدر الحك ززومة سنززدات االقتزراض الحكززومي علززى شكززل قزروض حسزنة؛ تتضززمن

التعهزد بززرد القيمززة االسزمية للسن ززد فقززط ،ذلزك أنه ززا سززتخلو مززن الحززافز الم ززادي الززذي يزدفع األف ززراد إل ززى ش ارئ ززها،

غيز ززر أن الح ز ززافز الز ززذي يمكز ززن أن يز ززدفع األف ز زراد فز ززي مجتمز ززع مسز ززلم متك ز ززامل إلز ززى ش ز زرائها؛ هز ززو دافز ززع الوطني ز ززة
والمسؤولية االجتماعية ،خاصة وأن تلك السندات تتميز بالضمان ،فحاملها دائن للحكومة ،كما يمكن للحكومة

إلزام بعض الفئات (رجال األعمال ،شركات) ،باالكتتاب بها لفت ةر محددة.

وعلزى هزذا األسزاس اقتزرح الزبعض أن تضزمن الحكومزة لحزاملي تلزك السزندات حمايزة مزن آثزار التضزخم،

باإلغراء بالمحافظة على قيمة القرض في حالة التضخم المتوقع ،حيث يكون القرض بعملة أجنبية ذات قيمة

مستق ةر نسبيا.

2

كمزا اقتزرح الززبعض اآلخزر علزى األف زراد الزذين ال يسزتثمرون أم زوالهم لعزدم رغبزتهم فززي تعرضزها للمخززاطرة،

ويودعونه ززا ف ززي حسز ززابات ادخاري ززة ل ززدى البنز ززوك التجاري ززة؛ تحوي ززل هز ززذه الم ززدخرات م ززن البنز ززوك التجاري ززة إلز ززى
الحكومة ،حيث أن اإليداع لدى الحكومة أكثر أمنا وضمانا إلرجاع النقود عند انتهاء مدة القرض.

3

وقد نزاق ش هؤالء إمكانية إعفاء حامل تلك السندات مزن أنزواع محزددة مزن الضزرائب علزى الزدخل أو علزى

رأس المال؛ إذا لم يتحقق للدولة المبالغ الكافية من القروض ،على أن تقتصر هذه اإلعفاءات على سنة تقديم

القزروض فقزط ،وال تمتزد علزى سزنوات أخزرى مزن عمززر القزروض إذا كانزت مدتزه أكثزر مزن عزام ،حتزى ال تكززون
1
2
3

حسين راتب يوسف ريان ،الرقابة المالية في الفقه اإلسالمي ،مرجع سابق ،ص ص .927- 926
منذر قحف ،تمويل العجز في الميزانية العامة للدولة من وجهة ن ظر إسالمية ،مرجع سابق ص . 23
محمد نجاة هللا صديقي ،النظـام المصرفـي الال ربوي .جدة :المركز العالمي ألبحاث االقتصاد اإلسالمي ،جامعة الملك عبد العزيز 9105 ،ه ،ص
ص 903وما بعدها .
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مدخال للربا.
ولالقتز زراض بإص ززدار الس ززندات منز ززافع متع ززددة ،منه ززا دو هر فز ززي نق ززل الع ززبء المز ززالي عب ززر األجي ززال ،ففز ززي

المشاريع ذات األجل الطويزل ،أي تلزك التزي ال تظهزر نتائجهزا فزي المجتمزع إال بعزد عزدد مزن السزنين ،يصزبح
االقتراض بإصدار السندات أكثر مالئمة من التمويزل بفزرض الضزريبة ،ذلزك أن حصزيلة هزذه السزندات سزوف
تسدد في النهاية بفرض الضرائب ،ومن ثم يمكن إرجاء ذلك فتفرض الضرائب على الجيل الذي يتمتع باآلثار

المفيدة لهذا المشروع وليس على الجيل الذي ربما لن يستفيد مزن هزذا المشزروع ،وتعطزى السزندات القزد ةر علزى
تحويل العبء المالي عبر األجيال فتحقق ذلك الغرض.

1

ثانيا :االقتراض من نقود الودائع التي يولدها النظام المصرفي
اقترح بعض االقتصاديين المسلمين المعاصرين أن يكون للحكومة الحزق فزي االقتزراض مزن النقزود التزي

يولززدها النظززام المصززرفي س ززيولة قززدرها مززثال 21 :أض ززعاف النقززود ذات الطاقززة العالي ززة (النقززود التززي أص ززدرتها

الحكومة) ،يمكن أن يقرض  % 11من ذلك للحكومة قروضا بدون فائدة.

2

وبمعنى آخر؛ هو عبا ةر عن إلزام البنك المركزي للبنوك التجارية باالحتفاظ بنسبة أكبزر مزن االحتيزاطي

القانوني المودع لديه ،على أن يسمح للحكومة باستخدامه بدون فوائد ،وعلى هذا األساس اقترح البعض إنشاء
مؤسسة مستقلة للودائع الجارية ،يودع األفراد فيها نقودهم وتعمل بنظرية االحتياطي الجزئي ،أما مزا تولده من
نقود الودائع فيستخدم كله لصالح الحكومة ،3وبتطبيق هززذا المبزدأ يكزون االنتفزاع مزن الودائززع الجززارية لصززالح

المجتمع كله متمثال فزي بنود الموازنة العامة للدولة.

ثالثا :االقتراض من البنك المركزي( التمويل التضخمي  -اإلصدار النقدي)
يرى بعض العلماء أنه يمكن للدولة اللجوء إلى اإلصدار النقزدي الجديزد ،أو مزا يعزرف بالتمويززل بزالعجز

أو التمويل التضخمي  ،كأحزد األساليب الممكنة لتغطية احتيزاجات الدولة التمويليزة عنزد عجزز مواردهزا المززالية

عن القيام بذلك.



غيززر أن ه ززذا ال زرأي عارض ززه الززبعض  ،ورفضز زوا اسززتخدام سياس ززة التمويززل التض ززخمي لتمويززل العج ززز

1
2

محمد نجاة هللا صديقي ،الن ظزام المص رفزي الالربوي ،مرجع سابق ،ص . 903
محمد عمر شابرا ،نحو نظـام نقدي عـادل .دراسـة للن قـود والم صـارف والس يـاسة النقدية في ضوء الشريعة اإلسـالمية  .ط ،3الواليات المتحدة
األمريكية :المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ،9110/9190 ،ص

3

محمد علي القري " ،مشكلة العجز المالي الحكومي في االقتصاد اإلسزالمي" .البصيرة  ،دورية تصدر بالجزائر ،العدد  ،3000 /9130 ،05ص . 21



من بينهم :محمد نجاة هللا صديقي .



مزنهم :منزذر قحززف ،محمزد عمززر شزابرا ،رفيززق المصزري ،نعمزت هللا عبززد اللطيزف مشززهور ،السزيد عطيززة عبزد الواحزد ،يوسززف كمزال محمززد ،محمزود حسززين
الوادي ،...،وتفصيل هذه اآلراء في المبحث السابق ،ص  302وما بعدها
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المالي الحكومي ،لما ينطوي عليه من آثار اقتصادية واجتماعية سلبية على االقتصاد القومي ،أهمها التضخم

وارتفاع األسعار ،وانتشار البطالة ،واعادة توزيع الدخل القومي لصالح األغنيزاء والمزالك علزى حسزاب الفقزراء،
1

وهو ما يتعارض مع أسس العدالة التي يقوم عليها النظام االقتصادي اإلسالمي.

غير أنه يمكن القول بأن لجوء الحكومة إلى هذه األداة يجب أن يكون مرتبطا باآلثار التزي يمكزن تزنجم

آثار إيجابية على النشاط االقتصادي ،كما يحدث في
عنه؛ أي أنه إذا ثبت يقينا أن لهذا النوع من االقتراض ا
حزاالت الكسززاد عنززدما يكززون هنززاك عوامززل إنتززاج عاطلززة ،ويترتززب أن تززؤدي هززذه الكميززة النقديززة الجديززدة إلززى

تشغيل عوامل اإلنتا ج العاطلة وبالتالي التخفيض من حجم البطالة ،وزيادة حجم اإلنتاج ،في هذه الحالة تكون

منفعته أرجح من مضاره ،وبالتالي يمكن اللجوء إلى اإلصدار النقدي الجديد.

أمزا بالنسززبة للتمويززل الخززارجي فالماليززة العامززة فززي النظزام االسززالمي ،ترتكززز أصززال علززى الم زوارد الذاتيززة

للمجتمع محل االعتبار ،لكن إذا كانت ثمة ضرو ةر معتب ةر شرعا تثير الحاجة إلى موارد اضافية ،فإن التمويل
الخارجي يمكن د ارسزة اسزتخدامه كبزديل للتمويزل بزالعجز لسزد هزذه الحاجزة ،ويمكزن التمييزز بزين التمويزل الزوارد

من الدول االسالمية ،والتمويل الوارد من غيرها من الدول..

2

فالدول االسالمية يجمع بينها أصل واحد من العقيدة والشريعة ،ويجمع بينها األخوة اإليمانية ،بما لذلك

من تبعات ،لعل من أهمها في هذا الصدد:

3

أ.

امكانية نقل فوائض الزكاة إلى الدول التي في حاجة اليها ،لتصرف في مصارف الزكاة في هذه

الدول ،بحيث تقوم وحدة تكافل على مستوى جميع الدول االسالمية ،إذا ما أجاز الفقهاء ذلك.

ب .إمكانية ورود تمويل من الدول اإلسالمية األخرى إلى الدولة ذات الحاجة على سبيل التطوع والفضل
حسبة لوجه هللا تعالى.

ج .امكانية حل مشكلة التمويل من خالل التكامل بين هذه الدول ،ويزكي هذه اإلمكانية التقارب الثقافي
الناجم عن وحدة أصل العقيدة والشريعة ،فضال عن واقع تباين وتعدد موارد هذه الدول وحاجتها
المشتركة إلى التنمية.

د .ال تثور مشكلة مشروعية أشكال التمويل ،فيتم التمويل من خالل األساليب التي ال تتناقض مع
الشريعة االسالمية؛ كالقرض الحسن واإلعانات والمنح واالستثمار المباشر والمشاركات والمقارضات.

وعندما يتعلق األمر بالتمويل الخارجي من الدول غير االسالمية؛ فإن مشكلة مشروعية أساليب التمويل
1
2

سعد بن حمدان اللحياني ،مرجع سابق ،ص . 313
نجاح عبد العليم أبو الفت وح " ،التموي ل بالعجز ،شرعيته ،وبدائله من منظور اسالمي"  ،مجلة جامعة الملك عبد العزيز :االقتصاد االسالمي  ،م، 95
9132ه 3002-م ،ص.83

3

نجاح عبد العليم أبو الفت وح " ،التمويل بالعجز ،شرعيته ،وبدائله من منظور اسالمي" ،مرجع سابق ،ص.82
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ممكن أن تثور ،نتيجة لقيام األشكال الغالبة لتدفق التمويل الخارجي من هذه الدول على الربا ،كما يمكن أن

تثور بدرجة أكبر منها في حالة التمويل الوارد من الدول االسالمية ،مشكلة التبعية االقتصادية والسياسية.
ويمكن في هذا الصدد ،أن يأخذ التمويل الخارجي من الدول غير االسالمية أحد األشكال التالية:

1

أ .االستثمار المباشر.

ب .االستثمار بالمشاركة من خالل صكوك تطرح في األسواق العالمية.

ج .االستثمار بالمرابحة :بالنسبة لبع ض المشروعات ،كإقامة وصيانة الموانئ والمطارات ،فيتم حساب
تكلفة العملية مضافا اليها هامش ربح معين ،وتصدر بالقيمة اإلجمالية صكوك مرابحة تطرح في

األسواق العالمية ،ويتم سداد قيمة هذه الصكوك من حصيلة رسوم الخدمات ،بالعملة األجنبية.

د .االعانات والمنح والهبات غير المشروطة ،من الدول الصديقة ،وهذا األسلوب يوجد في الواقع
العملي في عدة صور منها :

2

 .1التبرعات العينية من بعض األفراد أو الجهات مثل :إنشاء مرافق عامة كدور التعليم أو الوحدات
الصحية وتسليمها للدولة إلدارتها ،ومع أن هذه المشروعات تدرج في الموازنة في جانب الموارد
كموارد ذاتية مقابل إظهار قيمتها في جانب االستخدامات ،إال أنها في حقيقتها تخفف عن كاهل
الدولة الواجب عليها إقامة مثل هذه المنشآت ،األمر الذى يمكن معه اعتبار هذه التبرعات

مصد ًار لتمويل العجز المالي الحكومي بصرف النظر عن المعالجة المحاسبية لها في الموازنة.

 .2المنح والمعونات الخارجية سواء من المؤسسات المالية الدولية أو من بعض الحكومات
األجنبية ،وعادة ما تخصص هذه المعونات ألغراض معينة مثل توصيل المياه النظيفة إلى

بعض المناطق ،أو إنشاء مستشفيات وبالتالي فمظهرها التمويلي مثل التبرعات المحلية.

 .3القروض الميسرة ،وهى التي تمنح بشروط أقل من السائدة في السوق مثل وجود فترة سماح

وطول مدة الوفاء بها ،إلى جانب خاصية أساسية هي تخفيض سعر الفائدة عليها ليصبح رمزياً

وأقل من معدل الفائدة الساري في السوق ،وعادة ما تمنح هذه القروض لمشروعات المرافق

العامة .

اّلل سبحانه وتعالى فاعله،
أما من المنظور اإلسالمي فإن التبرع من باب اإلحسان المأمور به ويثيب ر

ويزيد ذلك إذا كان التبرع لمصلحة عامة ،وبالتالي يمكن األخذ باألدوات المالية المستندة ألسلوب التبرع

إسالمياً ماعدا القروض الميسرة التي يجب أن ال تقترن بالفائدة الربوية؛ أياً كانت نسبتها ألن الربا كله محرم
1

نجاح عبد العليم أبو الفت وح " ،التمويل بالعجز ،شرعيته ،وبدائله من منظور اسالمي" ،مرجع سابق ،ص..81



سبق وأشرنا إلى أشكال المعونات األجنبية وأثارها السلبية في ص  987وما بعدها.

2

محمد عبد الحليم عمر ،األدوات المالية اإلسالمية للتمويل الحكومي" ،ندوة الصناعة المالية اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص . 30
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قليله وكثيره  ،على أال تؤدي هذه المعونات إلى أي نوع من التبعية السياسية ،وأن تكون مما هو مباح
للمسلمين استعماله أو تداوله.

المطلب الثاني :أدوات مستحدثة لتمويل عجز الموازنة العامة وفي الحاالت الدائمة
المدخرت وجمع األموال وادارة السيولة ال
ا
الخزنة كوسيلة لجذب
ا
لما كان التعامل بالسندات وأذونات

يتفق مع الضوابط الشرعية ،كان من الضروري البحث عن أدوات استثمارية إسالمية لتحل محل األدوات

التقليدية ،ولتكون بمثابة وسيلة لسد العجز في الموازنة العامة للدولة ،وهنا توجهت األنظار إلى الصكوك

اإلسالمية كإحدى األدوات الهامة التي يمكن أن تكون بديالً ألدوات الدين العام ،وتستفيد منها حكومات الدول

لتوفير ما تحتاجه من موارد بغرض تمويل العجز في ميزانياتها ،حيث يتميز كل نوع من الصكوك باستجابته
لالحتياجات الرسمية بطريقة مرنة.

وتعتبر الصكوك اإلسالمية من أبرز منتجات الهندسة المالية اإلسالمية ،التي استطاعت أن تجد لها

مكانة بارزة في أسواق المال العالمية ،في ظل االهتمام العالمي بالتمويل اإلسالمي ،خاصة بعد األزمة
المالية العالمية األخيرة.

وفي ظل ذلك االهتمام العالمي أيضاً ،برزت الصكوك اإلسالمية الحكومية كنوع من األدوات المالية

التي تساعد الدول والحكومات على تعبئة الموارد وتغطية العجز في الموازنة العامة ،وتمويل المشاريع خاصة

ما يتعلق منها بالبنية التحتية ،وتبعاً لهذا االهتمام بالصكوك اإلسالمية بما فيها الصكوك الحكومية ،كانت
الحاجة واضحة وملحة إلى أدوات إلدارة المخاطر المتعلقة بإصدار وتداول هذه الصكوك والتحوط منها.

وان إصدار الدولة للصكوك االستثمارية اإلسالمية كبديل شرعي للسندات التقليدية لدعم الموازنة العامة
للدولة ،يمكن أن تحقق أهداف عدة أهمها:

1

 تمويل الدولة لمواجهة مصاريف المشاريع التنموية والبنية التحتية. -تنويع وزيادة موارد الدولة.

 استقطاب األموال الموجودة خارج الجهاز المصرفي. -إدارة السيولة داخل االقتصاد الوطني.

1

سليمان ناصر ،ربيعة بن زيد " ،إدارة مخاطر الصكوك االسالمية الحكومية ،دراسة تطبيقية على الصكوك الحكومية السودانية " ،بحث مقدم إلى المؤتمر
الدولي الخامس حول الصيرفة االسالمية والتمويل االسالمي ،تحت عنوان " :ادا رة المخاطر ،التنظيم واالشراف" ،المنعقد في الفترة08- 07- 06 :
أكتوبر  ، 3093معهد الدراسات المص رفية ،عمان ،األردن ،ص ص .05- 01
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الفرع األول :مفهوم الصكوك اإلسالمية والصكوك اإلسالمية الحكومية
عرفت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية الصكوك اإلسالمية والتي أطلقت عليها

تمييز لها عن األسهم والسندات التقليدية ،بأنها" :وثائق متساوية القيمة تمثل
اسم (صكوك االستثمار)
اً
حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في موجودات مشروع معين ،أو نشاط استثماري
1

خاص ،وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب االكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله".

أما الصكوك االسالمية الحكومية فتعرف على أنها :شهادات مالية تصدرها جهات حكومية مختلفة

(المستفيد من الصكوك) تمثلها أو تنوب عنها و ازرة المالية ،وتقوم على أساس شرعي ،ويتم تسويقها عبر
البنوك وشركات الوساطة المالية للجمهور في داخل الدولة وخارجها.

وتتعدد الصكوك اإلسالمية باختالف آليات إصدارها؛ التي تتم وفق صيغ التمويل اإلسالمية ،لذلك فإنه

يمكن تصنيف تلك الصكوك على النحو اآلتي:

أوال :صـكوك السـلم :هزي وثزائق متسزاوية القيمزة يزتم إصزدارها لتحصزيل أرسزمال السزلم ،وتصزبح سزلعة السزلم
مملوكة لحملة الصكوك.
المربحزة ،وتصزبح سزلعة
المربحة :هي وثزائق متسزاوية القيمزة يزتم إصزدارها لتمويزل ش ازرء سزلعة ا
ثانيا :صكوك ا
الماربحة مملوكة لحملة الصكوك.
ثالثـا :صـكوك االستصـناع :هزي وثزائق متسزاوية القيمزة يزتم إصزدارها السزتخدام حصزيلة االكتتزاب فيهزا فزي
تصنيع سلعة ،ويصبح المصنوع مملوكا لحملة الصكوك.
رابعا :صكوك اإلجارة :هي صكوك ذات قيمة متساوية تمثزل ملكيزة أعيزان مزؤجرة ،أو منزافع أو خزدمات ،وهزي
قائمة على أساس عقد اإلجا ةر كما عرفته الشريعة اإلسالمية.
خامسا :صكوك المشاركة :هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها الستخدام حصيلتها في إنشاء مشروع ،أو
تطوير مشروع قائم ،أو تمويل نشاط ،ويصزبح المشزروع أو موجزودات النشزاط ملكزاً لحملزة الصزكوك فزي حزدود
حصصهم ،وتدار الصكوك بتعيين أحد الشركاء أو غيرهم إلدارتها.
سادسا :صكوك المضاربة :هي أداة اسزتثمارية تقزوم علزى تجزئزة رأس مزال المضزاربة بإصزدار صزكوك ملكيزة
رأس م ززال المضز ززاربة ،علز ززى أسز ززاس وحز ززدات متسز ززاوية القيمز ززة ومسز ززجلة بأسز ززماء أصز ززحابها باعتبز ززارهم يملكز ززون
حصصا شائعة في رأس مال المضاربة ،وما يتحول إليه بنسبة ملكية كل منهم فيه ،أي أن صكوك المقارضة
هي عبا ةر عن صكوك ملكية بأسماء مالكيها مقابل تقديمهم أمواال لصاحب المشروع من أجل إقامته وتشغيله،
والحصول على نسبة مئوية في العقد من إجمالي النتيجة ،وبالتالي فهي ال ترتبط بفوائد ثابتة.

1
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المزرعة :هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها الستخدام حصيلة االكتتزاب فيهزا فزي تمويزل
سابعا :صكوك ا
المزرعة ،ويصبح لحملة الصكوك حصة في المحصول وفق ما حدده العقد.
مشروع على أساس ا
ثامنا :صكوك المساقاة :هي وثزائق متسزاوية القيمزة يزتم إصزدارها السزتخدام حصزيلتها فزي سزقي أشزجار مثمزرة
واإلنفزاق عليهزا ورعايتهزا علزى أسزاس عقزد المسزاقاة ،ويصزبح لحملزة الصزكوك حصزة مزن المحصزول وفزق مزا
حدده العقد.
تاسـعا :صـكوك المغارسـة :وثزائق متسزاوية القيمزة يزتم إصزدارها السزتخدام حصزيلتها فزي غزرس أشزجار وفيمزا
يتطلبه هذا الغرس من أعمال ونفقات على أساس عقد المغارسة ،ويصبح لحملة الصكوك حصة فزي األرض
والغرس.
عاشـرا :صـكوك الوكالـة :هزي وثزائق متسزاوية القيمزة تمثزل مشزروعات أو أنشزطة تزدار علزى أسزاس الوكالزة
باالستثمار بتعيين وكيل عن حملة الصكوك إلدارتها.
الفرع الثاني :دور الصكوك اإلسالمية في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة
وبعد هذا التوضيح ننتقل إلى بيان دور الصكوك االسالمية في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة،

وهي ما يمكن التعبير عنه بأوراق مالية منها ما هو قابل للتداول في السوق المالية الثانوية ،ومنها ما ليس له
هذه الخاصية ،ومنها ما هو قائم على التملك ومنها ما هو قائم على المديونية.

ومن المعروف أن مبادئ التمويل الشرعية تنبثق من مسائل المشاركات والبيوع اآلجلة والقروض ،وبما

أن البيوع اآلجلة والقروض تقوم على مديونية المتمول (أي الدولة) ،فإنه يمكن تصنيف األدوات المالية

المشروعة في تمويل عجز الموازنة إلى صنفين عريضين هما:

 أدوات تقوم على ملكية الممول لألصل الذي تستعمله الدولة. -أدوات تقوم على مديونية الدولة للممول.

وعند حديثنا عن الوسائل األخرى لتمويل العجز في الموازنة ،سنضيف إلى هذين الصنفين عوائد بيع

األمالك العامة أو ما يمكن أن نسميه بعوائد الخوصصة ،ألن كثي ار من البلدان اإلسالمية تملك مشروعات

عديدة قابلة للتحويل إلى القطاع الخاص..
أوال :األدوات المالية القائمة على الملكية

و تقوم فكرة األدوات المالية المنبثقة من مبدأ الملكية على تداول وثائق أو مستندات التملك؛ فمستندات

التملك إنما تمثل ملكية ألعيان محددة ومعروف ،واألعيان المملوكة تخضع لعوامل السوق في تحديد

أسعارها ،لذلك يمكن بيع هذه المستندات بأسعار السوق ،سواء قلت ،أم زادت عن ثمن شرائها ،أو إصدارها
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للمرة األولى ،1أما العائد الذي ينشأ عن هذه المستندات فهو ما ينشأ عن األعيان نفسها من إيراد ،ويسمى

بالعائد اال يرادي إضافة إلى ما ينشأ عن التغيرات السوقية في أسعار األعيان نفسها ،وأما درجة المخاطرة

فتتفاوت حسب نوع األعيان نفسها ،واألحوال االقتصادية والسياسية واألمنية ،السائدة في البلد طيلة مدة
التمويل بالتملك ،وكذلك فإن درجة المخاط ةر تتأثر بنوع األداة التمويلية المستخدمة.

2

وأهم األدوات المالية القائمة على التملك :صكوك اإلجارة ،وأسهم المشاركة وأسهم المضاربة ،وحصص

اإلنتاج.

أ .أسلوب األسهم وحصص اإلنتاج وصكوك المقارضة :إن أسلوب التمويل بالمشاركة بشكل عام هو
األسلوب اإلسالمي الستثمار األموال عند نقلها من ذوى الفائض إلى ذوى العجز ألنه يتحقق فيه العدالة

والتوازن بين الطرفين ،حيث يشترك كل منهما في منافع ومخاطر استثمار هذه األموال ممثلة في الربح

والخسارة طبقًا للقاعدة األصولية المستمدة من قول الرسول صلى هللا عليه وسلم الخراج بالضمان أي
العائد بالمخاط ةر والغنم بالغرم أي العائد بالتكاليف.

وتتمثل حديثاً في األسهم أو الصكوك سواء تم ذلك من خالل عقد المشاركة أو عقد المضاربة والفرق
بينهما أنه في المشاركة يمكن أن يجتمع التمويل واإلدارة معًا ألي أو ألحد من الطرفين ،بينما في

المضاربة يكون التمويل أو العمل من طرف وأحدهما أو هما معًا من طرف أخر ،وكذا يمكن أن يتم

التمويل من خالل حصص اإلنتاج التي يشتريها الجمهور ومن مجموع حصيلتها تقيم الدولة مشروعاً أو
تبيع لهم مشروعاً قائماً يدر دخالً معيناً ويستحق لحاملي الحصص نصيباً من إجمالي الدخل بحسب قيمة

الحصص.

ويمكن أن تستخدم الدولة لتغطية جزء من عجز موازنتها العامة صكوك المقارضة( المضاربة )  ،بدال من
سندات الخزينة ،لتعبئة األمزوال الالزمة لتمويل إنفاقها العزام (التزامات الخزينة العامة).

وانطالقا من طبيعة سندات المقارضة وشروط عملها ،يمكن اعتبارها األداة المناسبة التي يمكن أن

تستخدمها الدولة في تمويل المشروعات التي من طبيع تها أنها ذات عائد أو ربح ،وكذلك مشروعات إنتاج
السلع والخدمات القابلة للبيع في السوق ،بحيث تقوم الحكومة ممثلة في إحدى مؤسسات القطاع العام،

بإصدار كمية معينة من هذه الصكوك وطرحها لالكتتاب العام لتمويل مشروع معين ،أو لتوسيع مشروع

محدد ،بحيث تشكل قيمة صكوك الم قارضة قيمة األموال التي تحتاجها الحكومة؛ فتكون مضاربة يخلط

فيها المضارب ماله مع مال المضاربة ،وهو جائز في المذهب الحنفي والحنبلي والمالكي؛ وهذا قبل بدأ

1
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المضارب عمله.
والبتعاد رب المال عن اإلدارة أثر مهم بالنسبة لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة ،نظ ار لما يحققه من
هذا الفصل من االحتفاظ بمشروعات الموازنة كلها في إطار تصرف السلطة العامة ،وعدم تدخل الجهة

الممولة بالقرار اإلداري للجهات الحكومية اآلمرة بالصرف ،وحتى يمكن لصكوك المقارضة ،وغيرها من

الصكوك  ،أن تكون ذات فعالية وتحقق أثرها في سحب قدر من مدخرات األفراد ،البد وأن تكون هذه
الشهادات بفئات تتيح لصغار المدخرين أن يكتت بوا فيها ،كما يجب أن تكون ذات سيولة عالية.

وتمكن هذه الصيغة التمويلية من إشراك القطاع الخاص في ملكية مشروعات قائمة وتمكينهم من إدارتها،

ومراقبة عمليات تسييرها مع احتفاظ الدولة بنسبة معينة من رأسمالها؛ تمكنها من اتخاذ بعض الق اررات
اإلدارية الهامة ،كما يمكن أن تقوم بإنشاء مشاريع اقتصادية جديدة ،أو توسيع وحدات اقتصادية ناجحة

قائمة ،أو إنجاز مشروعات خدمية....

ومما سبق يمكن أن نستنتج أن أسهم المشاركة تعتبر من أفضل الحلول التي يمكن أن تحقق فعالية في

ال قضاء على المشاكل التي تعاني منها مؤسسات القطاع العام في أغلب الدول النامية عموما ،والدول
اإلسالمية خصوصا ،هذه المشاكل التي حدثت نتيجة لعدة عوامل أهمها البيروقراطية ،التسيير

الفوضوي ،..والتي أدت إلى خسائر كبي ةر ومتراكمة .

ويمكن وباللجوء إلى صيغة المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص إعادة تأهيل هذه المؤسسات ،بدال من
بيعها بأثمان منخفضة للقطاع الخاص المحلي واألجنبي ،وذلك عن طريق إشراك القطاع الخاص فيها

بدءا من عمالها إلى إدارتها ،إلى باقي المؤسسات والبنوك التجارية واألفراد ،وبالتالي يصبح حملة األسهم

مالكا لهذه ال مؤسسات من جهة ،ولهم الحق في إدارتها وتسييرها في إطار الشروط المتفق عليها في
العقد ،مما يكون له وعلى األرجح فعالية أكبر في تسيير هذه المؤسسات.

كمزا أن نظزام التمويزل بالمشزاركة يمكن أن يكزون بديزال لالقتراض الخزارجي ،بحيث يمكن أن يتم ذلك من
1

خزالل:

 .9تجميع مدخرات األفراد في مؤسسات استثمارية (صناديق استثمار) تقوم بدورها بالبحث عن
مجاالت لالستثمار ،ويكون أصحاب هذه المدخرات شركاء بالغرم والغنم (الخسا ةر والربح).

1

عبزد الحميززد خزرا بشززة " ،ن ظزرة اإلس ززالم للزديون الخ ززارجية وأثزر هززذه الزديون علززى الزدول الن ززامية " .نـدوة إسه ــام الفكـر اإلس ــالمي فــي االقتص ــاد المع ــاصر.
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 .3أو من خالل مؤسسات التمويل اإلسالمية ( البنوك اإلسالمية ،أو غيرها من المؤسسات المالية
القائمة على أساس المشاركة) ؛ التي تشارك المستثمرين مشاريعهم من خالل تقديم األموال لهم،
ويتم اإلنفاق على شكل المشاركة بين المستثمر والمؤسسة المالية اإلسالمية.

 .2كما يمكن أن يتم ذلك من خالل مشاركة المستثمر المحلي (قطاع خاص أو عام) مع مؤسسات
التمويل األجنبية.

أما التمويل بالمشاركة في اإلنتاج فهو نوع من التمويل ،يتجلى بتملك الممولين لمشروع قابل للتشغيل
نحو جسر أو نفق أو سكة حديد ،وتقوم السلطة العامة على إدارته على أساس المشاركة في العائد

اإلجمالي له ،وهو واضح في المزارعة والمساقاة ،حيث توضع األرض والشجر تحت تصرف الزارع
1

الذي يتقاسم مع مالكهما مجمل اإلنتاج حسبما اتفق عليه.

ولقد نص الحنزابلة عزلى جزواز التمويزل بالمشزاركة في اإلنتزاج ،في غير المززارعة والمسزاقاة ،قيزاسا

عليهما ،2وعلى هذا األساس يمكن تحويل التمويل بالمشاركة في اإلنتاج إلى أسهم ملكية ،لمشروع تتم

فيه مقا سمة اإلنتاج بدال من العائد الصافي ،وهي تصلح لتمويل جسر أو طريق يكون العبور فيه
للسيارات برسم ،أو إلدارة مشروع قائم فعال ،مثل حديقة حيوانات يدخلها الناس برسم معين ،فيكون

بيعه على طريقة أسهم اإلنتاج خوصصة للمشروع.

وأسهم اإلنتاج يمكن تطبيقها في المشروعات ذات اإليراد ،أو مشروعات البنية األساسية التي يمكن
صياغتها بشكل يجعل لها إيرادا ،ولكنها ال تصلح للموجودات الثابتة غير ذات اإليراد.

ويمكن استخدام هذه األدوات لتجميع التمويل الالزم للمشروعات الحكومية ذات اإليراد ،وان كانت

الحكومات اآلن في اتجاهها نحو الخصخصة تبي ع هذ المشروعات فإن في المقابل ونتيجة التوجه إلى

االعتماد على أسلوب "رسوم المستفيدين" واتباع نظرية تجزئة السلع العامة ،فإنه سوف تبقى لدى
الحكومة بعض المشروعات التي يمكن أن تدر دخالً مثل الجامعات ،والطرق السريعة ،والحراسات

الخاصة  ..وغيرها من التي تفرض الحكومة مبالغ لالستفادة منها تغطي التكلفة وتزيد.

وتكون عن طريق طرح هذه األسهم والحصص لالكتتاب العام بين الجماهير والمؤسسات المختلفة التي
لديها فوائض مالية وترغب في استثمارها.

وان الدولة حينما تواجه عج ًاز ماليًا فإنها تحاول عالجه من خالل الموازنة العامة عن طريق البحث
عن موارد إضافية من الغير تظهر في الموازنة في صورة ديون ،أما في حالة التمويل باألسهم

1
2
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ال خارج الموازنة ال يرتب ديونًا على الحكومة.
وحصص اإلنتاج فإنه يكون تموي ً
ب .التمويل عن طريق اإلجارة:
تعرف صكوك اإلجارة بأنها  " :هي سندات تصدر من الحكومة أو أحد أجهزتها ،تمثل مستندات ملكية
مرتبطة في أدوات وآالت ومعدات وأصول ثابتة وتجهيزات أو عقارات للحائزين عليها ،فيمكن للحكومة

إصدارها بدال من استمالك العقارات واآلالت والتجهيزات ،ويمكن للدولة استئجارها واصدار سندات ملكية

أعيان مؤجرة قابلة للتداول لمالكيها " ،1وتتمتع هذه السندات بخصائص مهمة منها ثبات العائد ،وقابليتها

للتداول ،وقلة المخاطر ،وخضوعها لعوامل العرض والطلب في السوق المالية ،ومرونتها العالية ،حيث

يمكن إصدارها بآجال متعددة ،وألعيان متنوعة.

وتنقسم إلى ثالثة أنواع رئيسية تتمثل في صكوك :ملكية الموجودات(األعيان) ،وملكية المنافع وملكية

الخدمات ،وتتمتع هذه الصكوك بخصائص مهمة منها :ثبات العائد وقابليتها للتداول ،وقلة المخاطر،
وخضوعها لعوامل العرض والطلب في السوق المالية ،ومرونتها العالية ،حيث يمكن إصدارها بآجال
2

متعددة وألعيان متنوعة.

وما يهمنا هنا هو إجا ةر األعيان ،والتي يمكن استخدامها في التمويل الحكومي بأسلوبين هما:

3

ال من أن تقترض بفائدة إلنشاء مبنى فإنها تصدر سندات إجارة؛
 .9األسلوب األول :هو أن الحكومة بد ً
تجمع بموجبها األموال الالزمة من ذوى الفائض وتنشأ بها المبنى ويكون مملوكاً لحملة السندات ثم

تتعهد في نشر االصدار بأن تستأجر المبنى بمبلغ معين يمثل عائداً على الصكوك ،أو أن يكون

ال فتبيعه لحملة الصكوك وتستأج هر منهم.
لديها المبنى موجود مث ً

 .3األسلوب الثاني :ويتمثل في نظام التأجير التمويلي أو المنتهي بالتمليك ،والذى بموجبه تتفق مع
ممول إلنشاء المبنى واستئجا هر منه مدة من الزمن ثم تتنقل ملكيته في نهاية المدة إلى الحكومة.

ويمكن أن يكون مصدر التمويل المواطنين وغيرهم من األجانب ،كما يمكن للبنوك وشركات التأمين أن

تستثمر جزءًا من مواردها في شراء هذه الصكوك ،والتي تتحقق فيها ضوابط التمويل السليم من تقليل
المخاطر والحصول على عائد محدد ثم إمكانية بيع السندات في أي وقت.

1
2
3
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ثانيا :األدوات المالية القائمة على أسلوب المداينات (مديونية الدولة للممول):
وفي محاولتنا الستقاء أدوات مالية قائمة على أسلوب المداينات يمكن أن نخلص إلى ما يلي:
1

أ .التمويل بالشراء باألجل (تسهيالت موردين):

إن الشراء باألجل صورة من صور البيع تقدم فيها السلعة أو الخدمة ويؤجل فيها الثمن ،والبيع باألجل

اّلل عليه وسلم " ثالث فيهن الربكة ،البيع إىل أجل واملقارضة ،وأخالط
جائز شرعا بل ومندوب إليه لقوله صلى ر
الرب بالشعري للبيت ال للبيع" ،وتجوز زيادة الثمن في البيع باألجل عن الثمن في البيع النقدي لدى جمهور
الفقهاء حيث جاء " يزاد على الثمن ألجل األجل".
و يتم توثيق الحقوق وااللتزامات في الشراء باألجل بموجب عقد أو اتفاقية تسهيالت موردين فهي نوع

من الديون المأمور بكتابتها في آية المداينات ،وبالتالي فالعقد يمثل األداة المالية لهذا األسلوب ،ومما ال شك
فيه أن هذا األسلوب مناسب للتمويل الحكومي (ومصدر التمويل للشراء باألجل هم الموردون للسلع

والمقاولون ،كل فيما يخصه سواء من الداخل أو الخارج) ،لعدة أسباب منها:

 .9أن الموازنة الجارية يظهر بها فائض في العادة وبإضافة الموازنة الجارية إلى الموازنة االستثمارية
يظهر العجز الكلى األمر الذي يؤكد أن االنفاق على الموازنة االستثمارية هو سبب العجز المالي

الحكومي.

 .3أن الحكومة تلجأ إلى االقتراض لسداد أثمان عناصر الموازنة االستثمارية ،وبما أن القروض في
الواقع تنطوي على فائدة ربوية محرمة ،فإن عملية الشراء باألجل تحقق الغرض بدون الوقوع في

المحظور الشرعي.

 .2أن الحكومة تعتبر أكبر عميل في السوق واذا كان نظام السوق المعاصر يقوم في أغلبه على البيع
باألجل أو التقسيط فإن الموردين سوف يرحبون بالتعامل مع الحكومة على هذا األساس.

ب .سندات المـرابحة:
ويمكز ززن أن تسز ززتخدم المرابحز ززة بغز ززرض تز ززوفير مس ز ززتلزمات اإلنتز ززاج ،مز ززن الم ز زواد الخز ززام والسز ززلع الوس ز ززيطة

والمعززدات واآلالت واألجه ززة ،ممززا يسززاهم ف ززي دعززم الكفززاءة اإلنتاجيززة لالقتص ززاد الززوطني ،ويسززهل تمويززل بن ززود
الموازنزة العامززة المتعلقزة بش زراء السززلع والمعزدات ووسززائل النقززل عزن طريززق المرابحززة مزع البنززوك اإلسززالمية أو
غيرهزا مززن مؤسسزات التمويززل؛ ويمكززن تحويزل المرابحززات إلزى سززندات ذات اسززتحقاقات متتاليزة ،بحيززث تخززدم

هدف السيولة لدى مشتريها.

1
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ج .التمويل بالسلم:
ويقوم هذا األسلوب من التمويل على نوع من البيوع التي أقرتها الشريعة اإلسالمية ونظمتها ،تؤجل فيه

السلع المباعة المحددة المواصفات ،ويعجل فيه بثمنها ،بغية تمويل البائع من قبل المشتري بأسزعار تقزل عزن
األسعار المتوقعة وقت التسليم في العادة ،فهو التمويل العاجل على حساب اإلنتاج اآلجل  ،وتستخدم البنوك
1

اإلسالمية هذه الصيغة عادة لتمويل القطاع الزراعي.
ويمكزن أن يشززمل بيززع السزلم أي إنتززاج قززومي فززي العزالم اإلسززالمي مززن مختلزف األصززناف ،ويمكززن عززن

طري ززق ترتي ززب إص ززدارات الس ززلم األول ،ث ززم الس ززلم المز زوازي إيج ززاد س ززوق الع ززرض والطل ززب عل ززى س ززندات الس ززلم
المرتبطة بأهم عناصر اإلنتاج القومي في البلد اإلسالمي.

2

وي مكن استخدام هذا األسلوب في التمويل الحكومي بأن تتعاقد الحكومة مع اآلخرين ،بأن تبيع لهم سلعا

أو خزدمات فزي المسزتقبل مقابزل مبزالغ تقبضزها مزنهم فززو اًر ،كمزا يمكزن مزن وجزه آخزر أن تشزترى الحكومزة سززلعا
3

من الغير مقابل منافع عين تسلمها إلى البائع ،ولقد ناقش الفقهاء قديما ذلك حسب التوضيح التالي:

 .9بالنسبة لبيع الحكومة سلعا سلَ ًما وتقبض المبلغ حاال فهذه هي الصورة األصلية للسلم.
 .3وبالنسبة للسلم في المنافع فلقد أجازها الشافعية حيث جاء "ويصح السلم في المنافع كتعليم القرآن
ألنها تثبت في الذمة كاألعيان".

 .2واذا كانت الحكومة في األغلب تنتج خدمات (منافع) مثل التعليم والصحة ،فإنه بناء على هذا
القول يمكن أن تستخدم أسلوب السلم للحصول على التمويل مقابل التعهد بتقديم خدمات لمقدم

التمويل في المستقبل ،وذلك بإصدار صكوك رسوم خدمات حكومية.

 .1بالنسبة لكون الحكومة مشترية سلما مقابل ثمن هو منفعة عين ،فتذكر ضمن مسائل رأس المال
أو الثمن في السلم ،وصورتها كما جاءت لدى الفقهاء هي "ويجوز كونه (أي الثمن) منفعة

معلومة وتقبض بقبض العين".

 .5أما كونها تمثل تمويالً للحكومة فهي أن تقدم الحكومة عينا  -مبنى مثال  -آلخرين لالنتفاع بها
مدة معلومة ول تكن سنة مقابل الحصول على سلعة  -آلة مثال  -بعد مدة معينة ،وفي ذلك يقول

أحد الفقهاء "ويجوز كون رأس المال  -الثمن  -منفعة عين ،ولو حل أجل الطعام المسلم فيه -

المبيع  -قبل استيفاء المنفعة التي هي رأس المال".

1
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والسلم كأي عملية مالية فيها مداينة البد فيها من الكتابة والتوثيق في صو ةر عقد في األصل ويمكن في

حالة استخدام السلم كأسلوب للتمويل الحكومي خاصة للخدمات (المنافع) الصورة األكثر للمنتجات

الحكومية أن تصدر صكوك سلم منافع بقيمة اسمية صغيرة ،وأن تذكر في نشرة االصدار التي هي
بمثابة تعاقد على أنها سوف تقدم بموجب هذه الصكوك في المستقبل في أجل محدد خدماتها مقابل هذه

الصكوك ،مثل أن تصدر صكوك لرسوم المدارس والجامعات وصكوك لخدمة النقل على خطوط معينة
1

وتحدد المواصفات واألجل طبقا لألحكام الشرعية.
2

ومجاالت استخدام التمويل هنا متعددة منها:

 .9تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة خاصة العجز الموسمي أو العجز الصافي بدال من
التمويل بالتضخم.

 .3تمويل العجز في موازنة الهيئات العامة االقتصادية بدال من تمويل هذا العجز من الموازنة
العامة للدولة باظهاره كأحد بنود االستخدامات في باب التمويالت الرأسمالية.

 .2تمويل العجز في موازنة الهيئات العامة الخدمية مثل الجامعات ووحدات الحكم المحلي بدال من
تمويله من الموازنة العامة في صو ةر اعانات ،خدمات سيادية.

 .1تمويل العجز في شركات القطاع العام بدال من التمويل من الموازنة العامة للدولة في صورة
قروض تمنح لهذه الشركات.

أما مصدر الت مويل الحكومي في السلم فهم جمهور المستفيدين من الخدمات الحكومية الذين يدفعون

مقابلها للحكومة مقدما .
د .التمويل باإلستصناع:

االستصناع أحد صور بيع السزلم لزدى جمهزور الفقهزاء ويسزمى لزديهم السزلم فزي الصزناعات ،أمزا الحنفيزة
ال يختلف عن السلم ،وهذا االختالف ينحصر في أمرين هما:
فيتناولونه بصفته عقدًا مستق ً

3

 .9أنه في السلم البد من تسليم رأس المال (الثمن) عند التعاقد للبائع سلماً ،أما في االستصناع فيجوز
تأخير تسليم الثمن.

 .3أن االستصناع قائم على صناعة سلعة بمواصفات معينة وتكون مادة الصنع والعمل من عند
الصانع ،وبالتالي يمكن القول إن نطاق عقد االستصناع هو النشاط الصناعي أما السلم فنطاقه أوسع

1
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ألنه يقوم على شراء سلعة بمواصفات معينة وكذا الخدمات وسواء كانت هذه السلعة صناعية أو

زراعية ينتجها البائع أو يشتريها جاه ةز من السوق.

والصزورة العزامة لإلستصنزاع أن يطلزب شخص من آخزر صنزاعة شزيء ما له ،علزى أن تكون المزواد

من عند الصزانع ،وذلك نظيزر ثمن معين ،وال يقف نطزاق اإلستصنزاع عند مزادة معينة أو صزورة محددة ،بل

كزل م ا يصنع ويحتاج إليه طزالما كان هنزاك وضزوح وتحديزد يمنع المخزاصمة والتنزازع ،1ويشترط في عقد
2

اإلستصناع أن تكون المادة من الصانع ،فلو كانت المادة من طرف المستصنع ،فسوف يكون العقد إجارة .

ويصلح التمويل باإلستصناع بصورة رئيسية للحصول على التمويل متوسط األجل من البنوك

اإلسالمية( ،وغيرها من مؤسسات التمويل)  ،ويمكن للدولة استخدامه بصورة رئيسية لإلنشاءات وتوريد السلع

والمعدات ووسائل النقل ،ويكون ربح البنك هو الفرق بين كلفة اإلنشاءات وثمن بيعها للحكومة بعقد
3

اإلستصناع.

ويمكن تحويل عقود اإلستصناع إلى سندات ذات استحقاقات متتالية ،حيث أن سندات اإلستصناع

شبيهة بسندات السلم من حيث كونها تعاقد على تقديم سلعة أو خدمة ،أي تعاقد على تصنيع سلعة معينة،

ولكن يختلفان من حيث أنه ال يشترط في اإلستصناع تقديم التمويل ،وال يكون المصنوع مما يوجد في
األسواق وال بيان مدة الصنع ،والتسلم....

4

واذا كان االستصناع هو عقد بيع سلعة موصوفة في الذمة يلتزم البائع بصنعها بمادة من عنده مقابل

ال أو على أقساط ،فإن تصور إمكانية استخدامه كأسلوب تمويل حكومي
ثمن يدفعه المشترى حاالً أو مؤج ً
يتمثل في أنه إذا أرادت الحكومة إنشاء مبنى أو شراء آلة بمواصفات خاصة من مصنع ما ،فإنه يمكن بدالً

من اقتراض الثمن بفائدة بموجب سندات أو أي أداة قرض أخرى ،أن تتفق مع المقاول أو المصنع على

اإلنشاء أو الصنع مع دفع مبلغ مقدم ويقسط الباقي على أقساط يتفق عليها ،كما يمكن أن يوسط في هذه

العملية بنكًا يتم إبرام عقد استصناع معه إن لم يرغب المصنع في التقسيط ،ويتولى البنك إبرام عقد استصناع
موازى ،ويكون عقد االستصناع هو األداة المالية ،وحيث أنه وثيقة في يد الصانع أو البنك بدين في ذمة
الحكومة إذا ينطبق عليه من هذا الوجه ما ينطبق على دين البيع باألجل السابق ذكره..
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ومن وجه آخر يمكن للحكومة إذا ارادت أن تبنى مساكن للمواطنين من ذوى الدخل المحدود ،وهو

التزام تقوم به الكثير من الدول ثم تبيعها لهم بعد ذلك ،فإنه يمكن أن يتم إتمام العملية في نطاق عقد

االستصناع؛ بدالً من استخدام سندات االسكان ذات الفائدة ،وذلك بأن تصدر الحكومة سندات إسكان تجمع

بموجبها األموال الالزمة من المواطنين الذين يحتاجون السكن ،وتتعاقد معهم على إنشاء السكن الالزم
بمواصفات محددة مقابل أن يدفعوا الثمن على أقساط في صورة شراء سندات إسكان كل مدة عددًا منها ،
ويمكن أن يمتد الدفع لمدة تتجاوز وقت تسليم المسكن ،ومع مراعاة أن الدفع المقدم سيكون أقل من الدفع

الحقاً ،وبهذا الشكل يمكن لحاملي السندات تداولها بناء على ما سبق أن قلناه في بيع المسلم فيه قبل قبضه،

ويمكن أن يختلف ثمن بيع السند عن القيمة االسمية له بناء على ما يراه فقهاء المالكية من جواز بيع السلم

لغير المسلم فيه؛ سواء بمثل الثمن األصلي أو أقل أو أكثر وذلك بحسب سعر السكن في السوق ،ويمكن

للحكومة أن تشترط أن تتم عملية تداول السندات لمن يستحقون شراء المسكن من ذوى الدخل المحدود حتى
1

ال تصبح العملية تجا ةر لمن ال تنطبق عليهم الشروط.
ثالثا :األدوات المالية القائمة على أسلوب التبرعات:
ويمكن تحديد نوعين منها هما:

أ .التبرعات المباشرة :وتتمثل في التبرعات النقدية التي يقدمها بعض األفراد أو الجهات إلى الحكومة

مباشرة لغرض معين ،وهذا األسلوب في التمويل جائز بل ومندوب إليه شرعاً ،فهو األسلوب الذى قامت
عليه مالية الدولة اإلسالمية بكاملها في بداية الدعوة وقبل أن تفرض الزكاة أو غيرها من الموارد العامة،

وبالطبع فإن العالقة بين المتبرع والحكومة تنتهى بمجرد قبض التبرع ،وبالتالي ال توجد أدوات مالية

تذكر.

ب .صكوك الوقف :الوقف وكما سبق وأشرنا؛ هو أسلوب إسالمي معروف ساهم على مر التاري اإلسالمي

في تمويل العديد من المرافق العامة مثل المدارس والمستشفيات ،...غير أن ما يمكن ذك هر هنا؛ ولتنشيط
الوقف والعمل على إحيائه هو ترتيب تمويلي معين يستند بجانب شرعيته والندب إليه إلى ما يلى:

2

 .1قلة إنشاء أوقاف جديدة في العصر الحاضر.

 .2االعتماد على أسلوب ديمقراطية التمويل التي قامت بدور ك بير في التمويل العالمي المعاصر من
خالل أدوات التمويل المعروفة (األسهم والسندات) والتي تعمل على تجميع المال الالزم من العديد

من المواطنين بحسب قدراتهم دون الحاجة إلى االلتجاء للمؤسسات المالية.

1
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 .3االتجاه المعاصر نحو تفعيل دور منظمات المجتمع المدني وأداء دورها االجتماعي المنشود في ظل
تقلص دور الدولة.

وجمعًا بين أسلوب الوقف اإلسالمي وهذه االعتبارات يمكن أن نقدم مقترحًا الستخدام الوقف في التمويل

الحكومي طبقاً لإلجراءات التالية:

 أن تحدد الدولة بعض المشروعات العامة الخدمية كإنشاء طريق أو مجموعة من المدارس أو
المستشفيات وتحدد بناء على دراسة معينة تكاليف هذا المشروع.

 أن تطبع صكوك وقف بمبالغ صغيرة لكل صك (11

–

21

–

01

–

 111دينار) باسم (صك

وقف إنشاء )..ويكون مجموع مبالغ هذه الصكوك مساو للمبلغ الكلي المطلوب إلنشاء
المشروعات.

 أن تطرح هذه الصكوك على جمهور المسلمين لالكتتاب فيها بحسب قد هر كل شخص.

 بعد تجميع المال الالزم تبدأ في إنشاء المشروع الذى يتمثل الوقف ويمكن أن يتبقى مبلغ منه
يستثمر لإلنفاق من عائده على عمليات اإلحالل والتجديد والمصروفات الجارية.

الفــــــرع الثالث :أســـــــــاليب أخــــرى :
أوال :تعجيــــــل الزكاة:

1

يرى بعض العلماء المعاصرين؛ " أنه يمكن اللجوء إلى تعجيل الزكاة قبل تمام الحول لمواجهة العجز

المالي الحكومي ،مستدلين في ذلك بأقوال الشافعية ،والحنابلة والحنفية ،وهو الرأي الذي عارضه مالك ،إال أن
يكون قرب الحول أو قبله بشيء يسير".

2

ال لعدد من الفقهاء بجواز إخراج القيمة في الزكاة ،فقد منعها كثيرون وأباحها البعض ،وفي
ونالحظ أقوا ً

كالمهم ما يدل بشكل واضح بأن الجواز والمنع هما بحق المزكي نفسه ،أما إذا كان ذلك من مصلحة الفقراء،

نقدا ،فإن لذلك ضوابط أخرى
عينا أو ً
ومصلحة األمة من مصلحتهم ،وكانت الدولة هي التي تقرر الجباية ً
تحددها المصلحة العامة ،وأن ما عجل من الزكاة ال يستخدم في مصارفها فحسب بل يجوز سد الحاجات
العامة به ،ثم توزيعه على مصارف الزكاة عندما يحل وقت استحقاقها على المالك ،وبالتالي المساعدة في

مواجهة عجز الموازنة العامة للدولة .

وبالتالي فإنه يمكن القول بجواز تقديم أو تأخير تحصيل الزكاة  -عندما تقوم الحكومة بتحصيلها
1
2
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وتوزيعها  -إذا رأت الحكومة اإلسالمية مصلحة في ذلك ،ويمكن استعمال سياسة التقديم والتأخير حسب
المصالح العامة لألمة ،بحيث يؤخر تحصيل الزكاة إذا كان من المرغوب إبقاء األموال بأيدي الناس وتشجيع

استثمار)  ،وتعجيل تحصيلها عندما يراد تخفيف كمية النقود بأيدي الناس.
ًا
الطلب العام (استهالكا و

وكما أن التعجيل والتأخير يمكن أن يكونا من عام آلخر ،فكذلك يمكن أن يكونا أثناء العام نفسه،

مع ا
فتعجل الحكومة تحصيل الزكاة أو تؤخره على كل نوع من أنواع األموال الخاضعة للزكاة أو عليها كلها ً

حسب المصلحة القصيرة األجل في إحداث تغييرات مطلوبة في الطلب العام ،أو الطلب لدى فئات وشرائح

معينة من الناس (هم مالكوا األموال التي تؤخر أو تعجل زكاتها).

غير أن النظ ةر الفاحصة ،تبين أن التعجيل رخصة لصاحب المال التي وجبت فيه الزكاة ،فله أن يعجل

زكاته ،وله أن يؤديها في وقتها ،وبالتالي ال يمكن إلزام الدولة ألصحاب األموال على تعجيل زكاتهم سنتين أو
ثالث أو أكثر ،وبناء على ذلك ال يمكن للدولة االعتماد كثي ار على هذه األداة في تمويل العجز المالي لها،

خاصة إذا تجاوزت فت ةر العجز أكثر من سنتين أو ثال ث ،أو كان العجز دائما.
ثانيـــــــا :الخوصصــــة:

1

إضافة ألدوات التمويل التي يمكن تداولها في األسواق المالية يمكن لبعض الدول اإلسالمية الحصول

على التمويل الالزم من مصدر مهم آخر؛ هو بيع بعض المشروعات الحكومية للقطاع الخاص ،أو ما يسمى

بالخوصصة ،ويقصد بالخوصصة تمليك القطاع الخاص ،من أفراد وشركات ،المشروعات الحكومية ،ويقصد
بها عادة زيادة الكفاءة اإلنتاجية لهذه المشروعات ،واعفاء الحكومة من األعباء االقتصادية الناشززئة عنها،

وزيادة فعالية السوق ونظام األسعار ،وزيادة المنافسة ،وعلى العموم التحويل بهذه المشروعات من النظام

الحكومي إلى نظام السوق.

كبير عجز الميزانية العامة في كثير من البلدان اإلسالمية ناشئ عن
ويالحظ في هذا المجال أن جزءا ا

مشروعات الخدمات العامة نفسها ،مما يعني أن خوصصة بعضها ستساهم في تخفيف العجز ،فيكون

للخوصصة تأثير مزدوج ،فهي تدر إيرادات عامة م ن جهة لقاء ثمن بيع المشروعات ،وهي تخفف العجز
بإلغاء بعض أسبابه من جهة أخرى ،وهذان التأثيران يعتبران مما يساعد على محاربة التضخم ،وذلك بتعبئة

إيرادات عامة غير تضخمية من جهة ،وتخفيف النفقات العامة غير الكفؤة من جهة ثانية.

وال يرد هنا االعتراض بأن الخوصصة هي "بيع المستقبل" ألن خوصصة بعض المشروعات تزيد في

كفاءتها وانتاجيتها ،وتوسع خدماتها ،ففي خوصصتها إسهام في النمو االقتصادي وزيادة العمالة واإلنتاج

1
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المحلي ،مما يزيد في الرفاه العام فضال عن زيادة الطاقة الضريبية لالقتصاد ،يضاف إلى ذلك أن اتجاه

االقتصاد المحلي وا لميزانية العامة نحو التوازن يزيل توقعات العجز في المستقبل ،مما يقلل الحاجات المالية

للخوصصة نفسها.

ويمكن تصميم شروط الخوصصة بحيث تستمر الحكومة في سياسة الرعاية االجتماعية التي تراها

مناسبة ،وفي تحقيق سائر األهداف اإلنمائية ،سواء على المستوى االقتصادي ،أم االجتماعي ،مع االحتفاظ
بسلطة رقابية من مستوى مناسب على المشروعات التي تتم خوصصتها ،ودون التفريط بوطنية هذه

المشروعات ،بحيث ينحصر بيعها للمواطنين فقط.
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خالصة الفصل الرابع:
من خالل دراستنا لهذا الفصل تبين لنا ما يلي:
.9

مشكلة عجز الموازنة العامة تعتبر من المسائل والقضايا الجوهرية التي أثارت اهتمام الباحثين في دول
العالم المختلفة أفرادا ومؤسسات ،فقد تعدت المشكلة كونها قضية تواجهها دول العالم الثالث ،بل
أصبحت دول صناعية متقدمة تنظر إلى عجز الموازنة العامة كمشكلة حقيقية تتطلب تخطيطا دقيقا

.3

وجهودا كبيرة في ظل تقلص الموارد واتساع الحاجات.

يحدث العجز المالي الحكومي نتيجة مجموعة من األسباب تظهر من خالل التباين الحادث بين زيادة

ونمو النفقات العامة للدولة من جهة وتراجع اإليرادات العامة من جهة أخرى ،بمعنى آخر أن العامل

األول لحدوث عجز الموازنة العامة يتمثل في تزايد معدالت نمو النفقات العامة من ناحية؛ ألسباب

متنوعة منها ما هو ضروري كنتيجة لظروف طارئة ،مثل :الكوارث الطبيعية أو الحروب ،...ومنها ما
هو غير ضروري في معظم األحيان كالنفقات المبالغ فيها في المباني الحكومية الفاخرة،

واالحتفاالت ،..وغيرها من النفقات التي تتحمل عبئها الموازنة العامة للدولة أما العامل الثاني فيتمثل
.2

.1

.5

في تباطؤ معدالت نمو اإليرادات العامة من جهة اخرى.

يتم عادة تمويل عجز الموازنة العامة في االقتصاديات المعاصرة ،المتقدمة منها ،والنامية :إما

باالعتماد على مصادر تمويل محلية :االقتراض من الجهاز المصرفي ومن الجهاز غير المصرفي ،أو

باالعتماد على مصادر تمويل خارجية :القروض الخارجية ،المساعدات األجنبية.

يرتبط تمويل عجز الموازنة العامة عادة ببعض المظاهر االقتصادية السلبية التي تصاحب طرق
تمويله ،من بينها ظاه ةر التضخم التي يمكن أن تصاحب تمويل العجز باإلصدار النقدي الجديد؛ إذا لم
يوافقها توافر عناصر إنتاجية غير مشغلة ،وجهاز إنتاجي مرن ،يمتص هذه الزيادة المفاجئة.

يمكن أن يؤثر تمويل عجز الموازنة العامة على نشاط القطاع الخاص أيضا ،إذا كان االئتمان المقدم
للحكومة سوف يؤثر على االئتمان الممنوح للقطاع الخاص ،وهو ما يزيل األثر التوسعي للزيادة في
اإلنفاق الحكومي ،ويمكن أن يؤثر بصورة غير مباش رة على االستثمار الخاص ،كما يمكن أن يؤدي

تمويل عجز الموازنة العامة باستخدام الدين العام الداخلي أو الخارجي ،إلى تفاقم هذا العجز ،وذلك

بوقوع الدول في حلقة مفرغة بين االستدانة من جديد ،والعجز الناجم عن سد فوائد الديون السابقة

.6

المتراكمة .

وبناء على
من الناحية الشرعية فإننا نجد أن كل األدوات التي تقوم على الفائدة وهي ربا محرم شرعًا،
ً
ذلك فإن األدوات القائمة على االقتراض بفوائد ربوية ال يمكن استخدامها كأدوات مالية إسالمية ،كما

أن من المعروف في دراسات النقود أن االصدار النقدي أو ما يسمى بالتمويل بالعجز يسبب أض ار اًر
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كبيرة على االقتصاد القومي أظهرها حدوث التضخم وزيادة معدله ،فإنه لذلك وألسباب فقهية تتعلق
بتنظيم االصدار النقدي في النظام اإلسالمي ،ال يمكن األخذ بهذه الطرق للتمويل الحكومي في النظام

.7

اإلسالمي.

يعتبر العجز المالي الحكومي أمر واقع فعالً وجائز شرعاً وأن تتم مواجهته بعدة أساليب ،وما لجوء
الرسول صلى هللا عليه وسلم إلى االقتراض للحاجات العامة وتمويل إدارة الدولة؛ إال واحد من األمثلة

على ظهور العجز في تاري الدولة اإلسالمية ،لكن هذا العجز – مع توسع الدولة اإلسالمية  -وجد
القواعد العامة واالحكام الخاصة التي لم تفصل بين عجز الموازنة العامة وكمشكلة تواجهها الدولة،

.8

ومجموعة المشاكل االقتصادية األخرى.

تعتبر الضرائب من الموارد المالية االستثنائية المهمة؛ التي يمكن للدولة استخدامها في تحقيق مبدأ
التوازن في المجتمع ،خاصة وأن جميع الفقهاء قد ربطوا بين مشروعية حق الدولة في التوظيف؛ وبين

وجود حاجة عامة ال تكفي الموارد المالية العادية للدولة للوفاء بها ،كما اشترط بعضهم أن يكون اإلمام

.1

عدال.

يمكن االلتجاء إلى القروض كمورد غير دوري إذا لم تكن موارد ا لدولة العادية كافية لتغطية اإلنفاق
العام ،وتعتبر مصد ار استثنائيا من مصادر اإليرادات العامة في المالية العامة اإلسالمية ،تلجأ إليه

الدولة في حاالت األزمات والحروب من أجل تغطية نفقات غير متوقعة ،وتحصل الدولة على

القروض من األفراد والشركات والمؤسسات المالية غ ير المصرفية والمصارف المقيمة داخل إقليمها،

لتغطية النفقات الضرورية عندما ال تكفي اإليرادات السابقة العادية ،وال شك أن تكون عمليات

االقتراض خالية من الربا.

 .90كما يمكن استخدام الصكوك اإلسالمية لتحل محل األدوات التقليدية كإحدى األدوات الهامة التي يمكن
ال ألدوات الدين العام ،ولتكون بمثابة وسيلة لسد العجز في الموازنة العامة للدولة ،وتستفيد
أن تكون بدي ً

منها حكومات الدول لتوفير ما تحتاجه من موارد بغرض تمويل العجز في ميزانياتها ،حيث يتميز كل نوع

من الصكوك باستجابته لالحتياجات الرسمية بطريقة مرنة ،وأهمها :صكوك المقارضة ،صكوك االجارة،
صكوك السلم ،صكوك المرابحة ،صكوك االستصناع ،أسهم االنتاج ،صكوك الوقف....

 .99كما يمكن اللجوء إلى أساليب أخرى لتمويل العجز المالي للدولة مثل تعجيل الزكاة وخوصصة الدولة
لبعض مشاريعها ،رغم ما يواجه هذين األسلوبين من تحفظات.
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الفصل الخامس
ترشي ـ ــد االنفـاق الع ــام
و عالج عجز الموازنة العامة
في االقتصاد االسالمي

تمهيد
يعتبر موضوع ترشيد االنفاق الحكومي من المواضيع التي القت اهتماما كبي ار في السنوات األخيرة،

وذلك بسبب االنخفاض الحاد في اإليرادات العامة لتلك الدول ،وبسبب حصول عجوزات كبيرة في موازناتها

العامة ،ولذا أصبحت هناك حاجة ماسة إلى ترشيد االنفاق الحكومي ،واتخاذ االجراءات الكفيلة بتحقيق

ذلك ،وأخذ الخبراء االقتصاديون والماليون يطالبون الحكومات باتباع سياسات مالية متوازنة ،تدعو إلى
ضبط اإل نفاق وترشيده ،ومحاربة التبذير واإلقالل منه ،والعمل على توزيع الموارد المالية المتاحة ،على

وجوه اإل نفاق المختلفة بشكل يحقق أكبر استفادة ممكنة من تلك الموارد.

واذا كان الرشد في اإل نفاق هو المحصلة النهائية لكل ما يطلبه المفكرون من المبادئ والقواعد التي

تحكم عملية االنفاق العام ،فإن الفكر اإلسالمي يمكن أن يمد نا بالعديد من المبادئ التي تحكم عملية ترشيد

اإلنفاق العام؛ والتي نكتفي بعرض أهمها ،فنوضح مضمونها ،وأهم آراء الفقهاء الذين تناولوها.

ولما كانت هناك عالقة بين أساليب تقسيم الموازنة؛ وبين ترشيد االنفاق العام وفقا للمفهوم والخطوات

والمتطلبات؛ فإننا نتناول دراسة وتقييم تقسيمات موازنة الدولة )موازنة البنود وموازنة األساس الصفري)؛ من
حيث مدى قدرتها على الوفاء بمتطلبات ترشيد االنفاق العام؛ ومن ثم عالج عجز الموازنة ،وذلك بهدف
تحديد أفضل هذه التقسيمات قد ةر على تحقيق فعالية تخصيص وكفاءة استخدام الموارد المتاحة للمجتمع.

وللتفصيل أكثر فيما يتعلق بترشيد االنفاق العام ،ومبادئه وعالقته بتقس يمات الموازنة العامة؛ بما يؤدي

إلى عالج عجز الموازنة العامة ،يتم تقسيم هذا الفصل إلى المباحث التالية:
 -المبحث األول :مفاهيم أساسية حول الترشيد في االنفاق العام.

 المبحث الثاني :األسس والمبادئ التي تضمن عملية الترشيد في االنفاق العام كآلية لعالج عجزالموازنة العامة.

 المبحث الثالث :تقييم تقسيمات الموازنة العامة نحو تقسيم مقترح لترشيد االنفاق العام في االقتصاداالسالمي.
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المبحث األول
مفاهيم أساسية حول الترشيد في االنفاق العام
يرى البعض أن ترشيد اإلنفاق العام يعنى "تخفيضه" ،إال أن تحليل أسباب تزايد اإلنفاق العام وخاصة

في الدول النامية ،يوضح مدى صحة أو خطأ وجهة النظر هذه.

فإذا كان تزايد اإلنفاق العام يرجع إلى أسباب يمكن تجنبها ،كأن تضطلع الدولة ببرامج انفاقية ليس

لها ما يبررها اقتصا ديا أو اجتماعيا؛ في الوقت الذي يمكن للقطاع الخاص أن يضطلع بها بفعالية وكفاءة
نسبية ،أو أن الدولة تتسم باإلسراف في اضطالعها بالبرامج التي هي من اختصاصها؛ ففي مثل هذه

األمور يمكن القول بأن ترشيد اإلنفاق العام يعنى تخفيضه؛ وذلك باستبعاد مجاالت اإلنفاق التي ال يجب

أن تضطلع بها الدولة من ناحية وتجنب اإلسراف في استخدام الموارد داخل قطاعات الدولة من ناحية
أخرى ،أما إذا كان تزايد اإلنفاق العام يرجع إلى اعتماد الدولة على أدوات السياسة االنفاقية في تحقيق

أهداف المجتمع؛ وذلك في إطار تطور الدور الوظيفي للدولة وتخليها عن الدور الحيادي ،أو إذا كان تزايد
اإلنفاق العام بمثابة متغير تابع شديد االرتباط بعدد من المتغيرات المحلية والعالمية؛ التي يصعب تجنبها

على األقل في األجلين المتوسط والقصير ،ففي مثل هذه األمور ال يمكن القول بأن ترشيد اإلنفاق العام

يعني تخفيضه.

وعلى هذا فإننا نستند الى عدم القبول المطلق لفكرة " تخفيض اإلنفاق العام" كمرادف لمفهوم ترشيد
1

اإلنفاق العام إلى عاملين:

أوال :تطور الدور الوظيفي للدولة وتدخلها اعتمادا على كافة األدوات والوساائل الممكناة ،بماا فاي ذلاك أدوات
السياسا ااة اإلنفاقي ا ااة لتحقيا ااق أه ا ااداف المجتما ااع ف ا ااي مج ا اااالت إشا ااباع الحاج ا ااات العاما ااة ،والتنمي ا ااة واالس ا ااتقرار
االقتصادي وعدالة توزيع الدخول.
ثانياا :ت ازيااد اإلنفااق العااام فاي ظاال ظاروف الاادول النامياة؛ بعواماال يصاعب تجنبهااا ،وأهام هااذه العوامال زيااادة
نس اابة االسا ااتثمار العا ااام ،سياسا ااات التوظيا اف واألجا ااور ،االنفا اااق العسا ااكري ،ت اادهور القيما ااة الخارجيا ااة للعملا ااة
الوطنية....،

1
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المطلب األول :مفهوم ترشيد االنفاق العام ومبرراته في االقتصاد االسالمي
أرسى النظام المالي االسالمي ضوابط وقواعد فريدة في االنفاق العام ،جعلت منه أكثر ضبطا

وصالحية ونفعا وتحقيقا لألغراض المرجوة منه ،بعد أن جعل هناك ترتيب أولويات في النفقات العامة على
ضوء مفهوم الحاجة في الفكر االسالمي الذي ينبني على معيار المصلحة العامة في االشباع  ،كما أنشأ

نظاما متكامال للرقابة على االنفاق العام قابال للتطوير على حسب كل عصر ومصر ،ومن ثم لم يدع لولي

األمر مجاال سوى التقيد بضوابط وقواعد تحكم تصرفه في المال العام لمصلحة األمة.

ويعد السلوك الرشيد أحد الدعائم األساسية التي يبنى عليها االقتصاد ليكون متوازنا وفاعال ،لذلك سيتم

الوقوف على حقيقة الترشيد عموما وترشيد االنفاق العام خصوصا في ما يلي:
الفرع األول :مفهاااااااوم ترشياااااااااد االنفاق العام
أوال :المعنى اللغاااااااوي:

ورِش َد ،قال ابن منظور في لسان العرب:
أ .الترشيد :كلمة مشتقة من الرشد ،واألصل الفعل الثالثي َرَشد َ

1

َ .9رَشد ،بالفتحَ ،ي ْرشد ُر ْش ًدا  :اهتدى وأصاب وجه األمر والطريق والهدى واالستقامة في األمر
الواضح والهداية والداللة ،واسترشد الرجل :اهتدى وطلب الرشد.

الرشد نقيض َا ْل َغ َّي ،والراشد اسم فاعل من َرَشد ،وفي الحديث" :عليكم بسنيت وسنة اخللفاء
 .6و ُّ
الراشدين من بعدي" .
ِ
الرَش د نقيض الضالل ،قال أبو منصور:
ورشاَ ًدا ،اهتدى واستقام ،و َّ
َ .3رشد ،بالكسرَ ،ي ْرَش ُد َرَش ًدا َ
رشد بمعنى واحد نقيض الغي والضالل.
ورِش د َي َ
منهم من جعل َرَش َد ُ
يرش ُدَ ،

شد
شدًا
ورشادا  :اهتدى ،و َّ
وقال الفيروز أبادي في القاموس المحيط :رشد كنصر َ
الر ُ
ً
ور َ
وكفرح ُر ْش َدا َ
2
االستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه.

ِ
رشيد ،ويقال
ورشَا ًدا ،فهو
وجاء في المعجم الوسيط أنَ " :
ٌ
رش د ُ -ر ْش ًدا :اهتدى فهو راشد ،وَرش د َ -رَش ًدا َ
3
ِ
ِ
ارش َده :هداه ودله".
ووِفق لهَ ،
َرشد أمرهَ :رشد فيه ُ

وبناء عليه فإن مدلول الترشيد اللغوي يشير إلى معنى االستقامة التي تقتضي الوصول الى الغايات،

واألهداف بالوسائل المناسبة لذلك ،ولكن بما يناقض أفعال الغي والضالل ،ألنها ليست من االستقامة
1
2

3
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في شيء.
ب .اال نفاق" :لغة مشتق من فعل نفَق ِ
ونفق ،وهو بمعنى نفد ،فني ،قل ،مات ،راج ،أخرج؛ فيقال :نفق
1
المال إذا نفد وفني ،ونفقت الدابة إذا ماتت ،ونفقت السلعة إذا راجت ورغب فيها".
ويتعادى فعاال نفاق بااالهم ةز فيقاال :أنفااق واالسام منااه النفقاة ،وجمعهااا نفااق ونفقااات ،وأنفاق المااال :إذا
صرفه وأنفده ،2وقيل :إن اإلنفاق هو بذل المال ونحوه في وجه من وجوه الخير  -والفقر واإلمالق"،3
4

وفي التنزيل العزيز﴿ :قل لو أأنمت متلكون خزائن رمحة ريب اإذا لأمسكمت خش ية ا إلنفاق﴾.
5

ج .العام :أما معنى عامة فهو لفظ مشتق من الفعل عم؛ على وزن اسم الفاعل:
 .9ومعنى الفعل عم شمل ،تقول عمهم األمر عموما أي كلهم.

 .6فالعام هو الشامل وخالف الخاص ،والعامة خالف الخاصة.
ثانيا :المعنى الشرعي لكلمة الترشيد
وردت كلمة )َرَش ًدا( -بفتح الراء والشين -في القرآن الكريم ست مرات ،ومعنى )َرَش ًدا( في هذه اآليات
الرشاد مصدر بصيغة أخرى يحمل نفس
الكريمة الهداية والخير والصالح ،كما وردت بلفظ الرشاد مرتين ،و َّ

شد العقل وحسن التصرف
شدا ،كما وردت براء مضمومة وبشين ساكنة ُر ْشد أربع مرات ،و ُّ
الر ْ
معنى َر َ
والصالح في الدين ،ووردت مرة واحدة على صيغة اسم الفاعل ) ُم ْرشد( من الفعل الرباعي ْأرشد ،وفي السنة
ورِشِد ،وصيغة المضارع َي ْر ُشد َي ْرَشد ،وعلى صيغة األمر
المطهرة وردت على صيغ الفعل الماضي َ
رشد َ
6
ِ
رشدا(.
ْأرشد ،وعلى صيغة التفضيل ْأرشد (اكثر ً
الر ْش د والَرَشاد كلها كلمات تطلق على الهدى واالستقامة واألعمال المحمودة
الرَشد و ُّ
وخالصة القول أن َّ

وتستعمل للداللة عليها ،وكلمة الترشيد ،وان لم تكن قد وردت بهذه الصيغة ،إال أن جذرها اللغوي موجود

ووزنها عربي فصيح.

1
2
3
4
5
6
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وفيما يلي بعض مواضع ورود مادة رشد في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة:
1

فاي القرآن الكرياام :وقد ورد منها عدة مشتقات هي:

أ.

الر ْشد
ُّ .9

بمعنى:

2

الر ْشد ِم ْن الغ د َِي.﴾ ..
 الحق والصواب :كما في قوله تعالى ﴿ :ل ا ْك َرا َه ِف د ِال ِين ْقد ت َ َب ن ََّي ُّ

ِ

 الصالح وحسن التصرف :كما في قوله تعالى:
لْي ْم أَ ْم َواَله ْم.﴾..
رشدًا فا ْدفعوا ا ْ ِ

الرَشد
َّ .6

3

﴿وا ْبتلوا ْال َيتا َمى َح نّت اذا بَلغوا ال ِن د ََك َح فا ْن أَ ْنس ْمت ِمهن ْم
ِ
ِ

ِ

بمعنى:

 االهتداء إلى طريق الحق  :كما في قوله
َر ْمحَة َو َه ِ د ْي لَنا ِم ْن أَ ْم ِران رشدًا﴾.

4

تعالى﴿ :اذ أَ َوى الْفِ ْت َية اىل ْالكه ِْف فَقالوا َربننا أتِنا ِم ْن لن ْ َك
ِ
ِ

اذكر َرب ن َك اذا ِنسيت َوق ْل عَ َس أَ ْن َيَ ْ ِدي َ ِن َر ِ ديب لَقْ َر َب ِم ْن
 الهداية إلى الخير :كما في قوله تعالى ﴿ :و ْ
ِ
َهذا َرشدًا﴾.
ش أُ ِريدَ بِ َم ْن ِف الَ ْر ِض أَ ْم أَ َرا َد ِ ِِب ْم َرِبُّ ْم َرشدًا﴾.
 الخير والصالح :كما في قوله تعالىَ ﴿ :وأَانن ل ْند ِري أَ ر
 .3الرشاد :كما في قوله تعالىَ ...﴿ :
الرشاد ﴾.
قال ِف ْرعَ ْون َما أُ ِري ْك ِال َما أَ َرى َو َما أَ ْه ِد ي ْك ِا ل َسبِي َل د
5

6

7

8

ب .في السنة النبوية المطهرة:

 .9صيغة الفعل الماضي )أرشد( :كقوله

واملؤذن مؤمتن ،فأأرشد هللا الأمئة وغفر للمؤذنَّي".

.6
.3

فيما رواه أحمد عن أبي هريرة رضي هللا عنه "ا إلمام ضامن

صيغة فعل األمر )أ ِ
رشد( :كقوله فيما رواه الترمذي عن أبي هري ةر رضي هللا عنه" :ا إلمام ضامن،
واملؤذن مؤمتن اللهم أأرشد الأمئة وأأغفر للمؤذنَّي".
صيغة اسم التفضيل )أرشد األرشد( :كقوله فيما رواه الترمذي عن عائشة رضي هللا عنها" :ما خ دّي
معدار بَّي أأمرين اإل اختار أأرشدهام.


 1نفس ال مرجع ،ص ص . 26- 29
2
3
4
5
6
7
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1

ج .مفهااااوم الترشياااااد عند الفقهااااااء المسلماااااين:

الترشيد من َّ
رشد (بتشديد الشين) ،قياسا على َر ُشد (بضم الشين)؛ الذي يعني االستقامة وحسن
التصرف بالمال ،وذلك ما بناه الفقهاء على أساس الرشد وعالقته بالمال ،وما يحكم هذه العالقة من صالح

في الدين والمال ،ناهجين بذلك منهج القرآن الكريم بقوله تعالى﴿ :ول تؤتوا السفهاء أأموالك اليت جعل هللا لك
قياما وارزقومه فْيا واكسومه وقولوا هلم قول معروفا ،وابْتلوا ْال َيتا َمى َح نّت اذا بَلغوا النِ د ََك َح فا ْن أَ ْنس ْمت ِمهن ْم رشدًا فا ْدفعوا
ِ
ِ
لْي ْم أَ ْم َواَله ْم﴾ ،2وقد جاءت أقوالهم لتبين حرص االسالم على حسن االستعمال والتصرف في المال ،من قبل
ا ِْ
ِ
قبل مالكه ،ألن المال ابتداء ملك هلل تعالى فوض االنسان بحيازته على سبيل المجاز.

فعند الحنفية يحمل معنى الرشد الشرعي على استقامة الفرد في حفظ ماله واصالحه ،أي تثميره ،وهذا

يعني أنه يجب على الفرد المسلم أن يكون مؤهال إلدارة المال وعدم اضاعته في الوجوه التي يقرها الشرع،

وعند المالكية يقع مفهوم الرشد ضمن إطار استثمار المال وتنميته دون اشتراط في استقامة الفرد أو صالح

في دينه ،وهو أضيق المعاني التي يفسر فيها مفهوم الرشد ،ويرى فقهاء الشافعية والحنابلة في الرشد مفهوما

أوسع ،إذ يشترطون في استثمار المال وتنميته صالحا في الدين إلى جانب كون المال صالحا ابتداء.

وهذا يعني أن الرشد في سلوك األفراد يقتضي التصرف باألموال في ضوء الضوابط الشرعية باالبتعاد

عن المحرمات التي تقدح في عدالة األشخاص ،من جراء سوء استعمال األموال وعدم استغاللها على الوجه

السليم.

وبالتالي فإن مفهوم الفقهاء ومذاهبهم ،يرتكز في تحديد مفهوم الرشد ،بوجه عام على ثالثة عناصر:
 .9استثمار المال وتنميته ،وهذا يمثل بعدا اقتصاديا يحصر مدلول السلوك الرشيد ،فال يصح أن يوصف
سلوك االنسان بأنه رشيد إال إذا كان ذا عالقة بالتصرف في ادا ةر األموال وتنميتها.

 .6صالح المال وهذا يشتمل على شرعية حيازة األموال ،أي صحة األسباب المشروعة للتملك ،وكذلك
شرعية وجوه االنفاق ،كأن يحافظ على األموال من الضياع بعدم استغاللها ،أو تجميدها واكتنازها أو

تبذيرها ،وأن تصرف على نحو يقتضي التوازن واالستقامة دون إفراط أو تفريط.

 .3صالح الدين وهذا يمثل اإلطار القانوني والرقابة الذاتية على قدرة األفراد الستثمار أموالهم وحسن
تداولها بما ال يخالف حكم الشارع من جهة التحريم أو عدمه.

1

2

أحمد عبد الرؤوف إبراهيم أبو شريعة ،أثر الترشيد في االقتصاد االسالمي" ،رسالة ماجيستير في االقتصاد االسالم ي ،كلية الشريعة والدراسات
اإلسالمية ،جامعة اليرموك ،األردن ،9110 ،ص. 60
سورة النساء ،اآليتان رقم (.)02 ( )00

243

ثالثا :المعنى االصطالحااي لترشيد اإلنفاق العام
يرى بعض الباحثين المعاصرين بأن مفهوم الترشيد " فك ار يعني االرتكاز إلى العقل والرشد في توخي

كما ونوعا ،كما أن الترشيد ممارسة يعني الربط الوثيق والمدروس بين الوسائل والغايات
االختيارات األفضل ًّ

في السلوك اإلنساني ،وهذا التمييز بين الفكر والممارسة في الترشيد ال يعني بأي حال الفصل بينهما ،بل
1

إن الترشيد فك ار وممارسة هما وجهان لعملة واحدة في السلوك االنساني".

بينما يرى أحمد أبو شريعة بأن " االسالم يتميز عن غيره من النظم بأنه وضع السلوك الرشيد في

مجاله االقتصادي؛ ضمن إطار عقائدي يوازن بين السبب والنتيجة أو بين الوسيلة والغاية ،وهذا يخالف ما
هو واقع فعال في االقتصاد الوضعي ،اذ أن السلوك االقتصادي الرشيد من وجهة نظر االقتصاد الغربي

ليست له عالقة بسالمة الهدف أو صالح المال والدين ،أي أنه يتجرد من محتواه القيمي الذي تقرره فلسفة

النظام نفسه ،فالسلوك الرشيد في الفكر االقتصادي الوضعي عبا ةر عن توافق الوسيلة مع الغاية ،بمعنى أن
الوسيلة إذا حققت غاية استهدفتها أساسا ،فهذا يسمى سلوكا رشيدا بصرف النظر عن مضمون هدف أو

كيفية الوسيلة ،فعلى سبيل المثال إتالف األموال كإلقائها في البحر للمحافظة على مستويات العرض خوفا

من انخفاض األسعار ،وكذلك إهدارها في وجوه ال تعود بالخير والنفع على الفرد أو المجتمع وما شابه
2

ذلك.

وبالتالي يمكن القول أن الترشيد " يحتمل معنى التوازن واالنسجام بين الوسائل واألهداف ،واألسباب
3

واألغراض بما يؤدي الى نتائج توصف باالستقامة والسداد".

أما المعنى االصطالحي لترشيد اإلنفاق العام فقد تناوله العديد من المفكرين المعاصرين:
أ .بأنه " يعني االستخدام األمثل والتوجيه األنسب للنفقات ،نحو أفضل البدائل االنفاقية التي تعظم الفائدة

لإلنسان الذي يقوم باإلنفاق ،وتقلل الخسارة والتضحية بالفرصة البديلة أمام االنسان (الفرد العادي،

المنظمات الخاصة ،الحكومات ، )...وأن االنفاق العام وترشيده هي مسائل ترتبط بمدى اتباع األجه ةز

الحكومية ألساليب الرشد والعقالنية في توزيع برامجها االنفاقية ،على نحو يحقق أفضل االستخدامات
4

وأثرها مردودا وفعالية واشباعا للحاجات العامة".

1

2
3
4
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ب .ويقول الدكتور ميالد يونس بأن المقصود بترشيد اإلنفاق العام هو" :أن تحقق النفقات العامة األهداف
المحددة للدولة ،وذلك باستخدامها على أحسن وجه ممكن والحيلولة دون إساءة استعمالها أو تبذيرها
1

في غير أغراض المنفعة العامة".

ج .كما تم تعريفه بأنه " اتخاذ مجموعة من التدابير من أجل تأهيل النفقة العامة ،للقيام بتحقيق المنفعة
العامة بأقل التكاليف وأعلى جودة للسلع والخدمات ،مما يؤدي إلى رفع مردودية النفقة العامة".

د .وهناك من عرف "ترشيد النفقة العامة بأنها قيام اإلدارات المكلفة باإلنفاق باتخاذ مجموعة من التدابير
من أجل تأهيل النفقة العامة لتحقيق المنفعة بأقل التكاليف الممكنة ،مع مراعاة جودة الخدمات والسلع

بكيفية تؤدي إلى رفع مردودية النفقة العامة.

ه .أما الدكتور محمد عمر أبو دوح؛ فيرى بأن ترشيد االنفاق العام يعني" :التزام الفعالية في تخصيص
2

الموارد والكفاءة في استخدامها بما يعظم رفاهية المجتمع".

و .ويرى عبد الغني سعيد بأن " ترشيد اإلنفاق معناه من اصطالح "الرشد" بمعناه االقتصادي ،والذي يعني
التصرف باألموال وانفاقها بعقالنية وحكمة وعلى أساس رشيد ،وطبقا لما يملي به العقل.

3

ز .وذكر محمد شاكر عصفور بأن " ترشيد اإلنفاق يتضمن ضبط النفقات العامة ،واحكام الرقابة عليها،
والوصول بالتبذير واإلسراف إلى الحد األدنى ،وتالفي النفقات غير الضرورية ،وزيادة الكفاية

اإلنتاجية ،ومحاولة االستفادة القصوى من الموارد االقتصادية والبشرية المتوفرة".

4

أما أقرب مفهوم للترشيد في اإلنفاق سواء الخاص أو العام في المالية اإلسالمية فهو مفهوم القوامة
5

ْسفواْ َول َ ْم يقرتوا َو ََك َن ب َ ْ ََّي َذ ِ َ
ِل ق َ َواماً".
في اإلنفاق ،فقد قال هللا تعالىَ " :و د ِاّل َين ا َذأ أَنفَقو ْا ل َ ْم ي ْ ِ

ِ
السبِي ِل َو َل تبَ دِذ ْر ت َ ْب ِذ ًيرا "  ،وقوله تعالى أيضاَ " :ول َ َْتعَ ْل
وقال تعالىَ " :وأ ِت َذا الْق ْر ََب َحقنه َوالْ ِم ْسكِ ََّي َوابْ َن ن
يَد ََك َم ْغل َوَلً ا َىل عنقِ َك َو َل تَبْس ْطهَا ن
ُك الْب َ ْسطِ فَت َ ْقع َد َملو ًما َم ْحس ًورا" ،7وكذا قوله عز وجل﴿ :ول تؤتوا السفهاء
ِ
9
8
أأموالك اليت جعل هللا لك قامي ﴾  ،ويقول عز وجل أيضا ﴿ :ول تقربوا مال اليتمي اإل ابليت يه أأحسن ﴾  ،وقوله
10
أيضا ﴿ :ان هللا يأأمرمك أأن تؤدوا الأماانت اإىل أأهلها إواذا حمكمت بَّي الناس أأن حتمكوا ابلعدل﴾.
6

1
2
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ويمكن القول أن مفهوم القوامة كما تكرسه اآليات السابقة يعني "االعتدال بين أمرين مذمومين األمر

األول :اإلسراف والتبذير ،واألمر الثاني الشح والتقتير".

فالمتدبر للقرآن الكريم يجده في مجال انفاق األموال يحذر كل التحذير من االنفاق السفيه غير

الرشيد ،سواء تمثل ذلك في االسراف والتبذير أو تمثل في البخل والتقتير ،والمالحظ أنه في هذا األمر يعمم
الكالم ويطلقه؛ بحيث يصدق على كل من اإلنفاق الخاص والعام.

وبالتالي فإن هناك ثالثة أنماط لإلنفاق؛ اثنان منها خاطئان ضاران وواحد فقط هو الصحيح النافع،
ذِل قواما﴾،

األوالن هما االنفاق التبذيري وال تقتيري ،والثالث هو االنفاق الوسط في قوله تعالى ﴿وَكن بَّي
كذلك تظهر آثار االنفاق غير السوي جلية في أبشع صورها في قوله تعالى﴿ :فتقعد ملوما حمسورا﴾.

وعندما ينهى هللا تعالى عن االقتراب – مجرد االقتراب  -من مال اليتيم إال بأحسن وسيلة وألحسن

غاية؛ فإنه بذلك يرينا أهمية االنفاق ،واذا كان ظاهر اآلية قد يفيد أنه راجع إلى سلوك األفراد؛ فإن داللته

على سلوك الحكومات أعمق ،ألن ما بيدها من أموال يملك بعضها ماليين اليتامى وليس يتيما واحدا ،وألن
1

المضا ر المترتبة على عدم االلتزام أكبر بكثير من مما قد يترتب على انحراف بعض األفراد.

الرشد
ويرى الدكتور شوقي أحمد دنيا أن ترشيد اإلنفاق في معناه االصطالحي مشتق من كلمة ُّ

االقتصادي" ،والرشد االقتصادي في مفهومه اإلسالمي هو حسن التعامل مع األموال كسبًا وانفاقًا ،ومدلول

هذا المضمون أننا أمام جناحين للرشد ،ال مناص من تواجدهما معا :ترشيد اإلنفاق العام وترشيد االيرادات

العامة ،فاذا ما قصرنا الحديث على موضوع االنفاق العام قلنا أنه حسن تصرف الحكومة في انفاق

األموال ،ونحن نعلم من النصوص والمفاهيم الشرعية وأقوال علماء المسلمين أن الرشد يضاده السفه ،كما
أنه يتنافى مع كل من التبذير واالسراف من جهة والتقتير من جهة اخرى ،وأن ذلك يتناول البعد الكمي كما

يتناول البعد الكيفي بمعنى أن الزيادة أو النقص عن وضع االعتدال هي سفه أو عدم رشد أو هي اسراف

أو تقتير ،كما أن عدم اتباع مبدأ األهميات النسبية والترتيب التفاضلي السليم بحيث يقدم المهم على األهم،
2

كل ذلك ينظمه مفهوم عدم الرشد أو السفه واالسراف.

كما يقصد باصطالح ترشيد اإلنفاق العام ،العمل على زيادة فاعلية اإلنفاق بالقدر الذي يمكن معه

زيادة قدرة االقتصاد القومي على تمويل ومواجهة التزاماته الداخلية والخارجية ،مع القضاء على مصدر
3

التبديد واإلسراف إلى أدنى حد ممكن .

1
2
3
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لذا فإن ترشيد اإلنفاق العام ال يقصد به ضغطه ولكن يقصد به الحصول على أعلى إنتاجية عامة

ممكنة بأقل قدر ممكن من اإلنفاق العام ،وال يتأتى ذلك إال إذا استطاعت السلطات المالية التقليل بقدر
اإلمكان من تبديد الموارد العامة واإلسراف في استخدامها في صورة نفقات عامة ،وهذا اإلسراف يمكن
تحديد نطاقه لو زاد اإلنفاق العام ووصل إلى مستوى أعلى مما يجب أن يكون عليه بالنسبة لموارد الدولة،

واما أن يتمثل ذلك اإلسراف في انخفاض إنتاجية اإلنفاق العام إلى أدنى حد ممكن .

وهو ما يؤكد وجهة النظر في رفض المفهوم الضيق لترشيد اإلنفاق (تخفيضه) ،وبما يمكن من

صياغة مفهوم لترشيد اإلنفاق العام يزيد من فاعلية دور الحكومة في تحقيق أهداف المجتمع ويمكنها من

مواجهة عجز الموازنة؛ بعيدا عن األساليب التقليدية التي اعتادتها الدول النامية وما يصاحب هذه األساليب
من آثار سلبية على عدد غير قليل من المتغيرات االقتصادية واالجتماعية بهذه الدول.

اذن مصطلح "ترشيد االنفاق العام" ليس مصطلحا فضفاضا غير محدد المعنى واألبعاد ،إنه ال يعني

التقليل بشكل مطلق كما ال يعني الزيادة بشكل مطلق.

الفرع الثاني :مبررات ودواعااااااي عمليااااااااة ترشياااااااااد االنفااااااق العام
مما سبق يمكن استنتاج أن عملية ترشيد االنفاق العام تعتبر من المبادئ الهامة في اقتصاديات

الدولة ،وسلوكها المالي في مختلف األوضاع التي تواجهها األجهزة اإلدارية العامة ،هذا وقد ظهرت في

اآلونة األخيرة نسبيا اهتمامات متزايدة عالمية واقليمية ووطنية بترشيد االنفاق العام ،سواء على مستوى
المصادر أو على مستوى الفكر ،وهذا يعني ضرورة تبني الدولة ومختلف أجهزتها العامة ،سياسة الترشيد

في مختلف تصرفاتها بما في ذلك برامج االنفاق العام ،ومن أهم مبررات تبني سياسة الترشيد في االنفاق
1

العام عموما ،يمكن ذكر ما يلي :

أوال :التأكيد على المسؤولية العامة للدولة فيما يتعلق باستخدام األموال العامة بأفضل السبل الكفيلاة بإشاباع
الحاجات العامة ،وفقا لمبدأ األولويات المرتبطة باالقتصاد والمجتمع.
ثانيا :محاربة االسراف وا لتبذير وكافة مظاهر وأشكال سوء استعمال السلطة والمال العام.
ثالثا :االحتياط لكافة األوضاع المالية الجيدة والمستقرة ،والصعبة والمتغي ةر محليا وعالميا.
رابعا :المحافظة على التوازن بين السكان والموارد في مختلف المراحل الزمنية القصي ةر والمتوسطة والبعيدة.
خامسا :تجناب مخااطر المديونياة وآثارهاا ،خصوصاا وأن كثيا ار مان الادول النامياة تعااني مان معضالة ديونهاا
الخارجية التي أسرفت فيها في الماضي.
سادسااا :إن تطبياق مباادأ الترشايد يساااعد فاي تعزيااز القادرات الوطنيااة فاي االكتفاااء الاذاتي النساابي فاي األمااد
الطويل ،وبالتالي يجنب المجتمع مخاطر التبعية االقتصادية والسياسية وغيرها.
1
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سابعا :تحقيق االنسجام بين المعتقادات الدينياة والقايم االجتماعياة للمجتمعاات العربياة واالساالمية مان جهاة؛
والسلوك االقتصادي في هذه المجتمعات من جهة أخرى.

المطلب الثاني :أهمية عملية ترشي ا ااد اإلنفاق العام وتناول ال علماء المسلمين لها
الفرع األول :أهمية ترشيد االنفاق العام في االسالم:
يمكن القول أن ترشيد االنفاق العام يكتسب أهمية كبرى في عالمنا المعاصر؛ ألن حجم وهيكل

النفقات العامة في كثير من الدول يكاد يكون غير رشيد ،فهو من حيث الحجم الكلي متزايد بدرجة غير
مبررة ،ومن حيث الهيكل تعتريه تشوهات عديدة ترجع الى عدم االلتزام بمبدأ األولويات ،فكم من مجال

محدود النفع والمصلحة مقدم على غيره من مجاالت أهم وأنفع؛ وكم من مشروع أنفق عليه بأكثر أو أقل
بكثير مما يحتاجه؛ وفي كل ضرر ،ومعنى ذلك عدم االستفادة المثلى من الموارد وسوء تخصيصها ثم
تدهور االيرادات العامة من جراء ذلك.

ثم إن الترشيد مطلوب ،حيث إن عدم تحققه يرتب مضار عديدة في مخ تلف المجاالت ،ويكفي أن

نعرف أنه يؤثر سلبيا على االيرادات العامة كما يؤثر على أهداف النظام المالي ،بحيث يحول دونه ودون

تحقيق ما يتطلب منه من عدالة واستقرار ونمو ،كذلك فإنه يعرض أمن واستقالل وسيادة البالد لمخاطر

مؤكدة ،نتيجة األثار السلبية الناجمة عن لجوء ا لدول النامية لتمويل عجوزات موازناتها بطرق تضخمية أو
ربوية ،أدت إلى إثقال بلدان كثيرة بالقروض الخارجية والتضخم المرتفع ،ولم تتمكن االيرادات العامة من

مالحقة االنفاق ،وأنفقت أموال كبيرة على استثمارات غير حكيمة ،ودعم باهظ التكاليف وتوسع مفرط في

التوظيف العام ،بينما أ نفقت أموال أقل مما ينبغي في االستثمارات الالزمة لدعم التنمية.

ولو أردنا التعرف على حكم الترشيد لإلنفاق العام في اإلسالم ،لقلنا على الفور أنه فرض شرعي بكل

معنى الكلمة ،شأنه شأن شتى الفروض االسالمية األخرى ،ولو أخذنا نتعرف على أصل هذا الحكم لوجدنا

الكثير من األصول ،نكتفي هنا باإلشا ةر إلى نماذج منها ،قول هللا تعالى ﴿ :إان هللا يأأمرمك أأن تؤدوا الأماانت اىل
أأهلها واذا حمكمت بَّي الناس أأن حتمكوا ابلعدل﴾ ،1وقد فهم العلماء أن هذه اآلية مع عمومها إال أنها تنصرف
انصرافا أوليا الى الحكام ،وأداء األمانة والحكم بالعدل يتوقف كل منهما كل التوقف على الرشد في االنفاق
العام ،حيث في عدمه خيانة في أموال المسلمين ،وعدم تحقيق للعدل فيما بينهم ،ويقول تعالى:

السفهاء أأموالك اليت جعل هللا لك

قياما﴾ ،2واذا كان ذلك يرجع الى السفه في حال االنفاق الفردي فمن باب

أولى يرجع الى السفه في االنفاق العام لعظم المضار المترتبة عليه ،ويقول

1
2

﴿ول تؤتوا
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تعالى﴿ :وابتلوا اليتاىم حّت اذا

بلغوا النَكح ف إان أنس مت مهنم رشدا فادفعوا الْيم

أأمواهلم﴾ ،1واذا كانت اآلية تحظر دفع المال الى صاحبه غير
2

الرشيد ،مع ما قد يكون هناك من قلة وخسا ةر فمن باب أولى أن يتجه ذلك الى االنفاق العام.

يضاف الى ما ورد من األحاديث الكثي ةر من حرمة إضاعة األموال ،واضاعة األموال ال تقف عند حد

األفراد بل ت تعداها من باب أولى الى الجهات العامة لعظم ما تضيعه ،واإلضاعة –كما فهم العلماء  -ال تقف
عند حد فقد المال الظاهر أو التخلي عنه بشكل مباشر ،وانما كل ما يدخل تحت السفه من تصرفات يعد
3

إضاعة لألموال ،كما أن المحافظة على المال هي باتفاق العلماء مقصد من مقاصد الشريعة الخمسة.
الفرع ال ثاني :علماء المسلمين وترشيد االنفاق العام:

الواقع أننا من خالل تتبعنا للكثير والكثير من المواقف واألقوال والمواطن يمكننا القول أن علماء

المسلمين – في جملتهم  -لم يتوانوا عن القيام بواجبهم تجاه قضية ترشيد اإلنفاق العام ،ويمكن أن نلمس ذلك

من خالل اإلشارة السريعة إ لى هذه الجوانب لما فيها من داللة كافية في موضوعنا هذا ،وسوف نوالي
4

التعرف على ذلك تباعا في فقرات قادمة حرصا على اتساق العرض وتسلسل األفكار والمقوالت:

أوال :تقديم كل من أبي يوسف وأبي عبيد وابن زنجويه وغيرهم؛ لكتبهم في األموال العامة بتحاذيرات مطولاة
مدعماة بالعديااد ماان اآلياات واألحاديااث واآلثااار ،مان عاادم قيااام الحكوماة بمااا عليهااا تجااه الرعيااة وخاصااة فااي
المجال المالي ،والقول الكثيار المتكارر المادعم باآلياات واألحادياث واآلثاار فاي أهمياة االنفااق العاام والتحاذير
من السفه في كتابات ابن تيمية في الحسبة والسياسة الشرعية.
ثانيااا :اص ارار العديااد ماان الفقهاااء وعلماااء المااال والس ياسااة واإلدا ةر العامااة المساالمين ،علااى وجااود المزيااد م اان
أجه ازة الرقابااة والمتابعااة الماليااة الفعالااة حيااال المسااائل الماليااة إي ارادا وانفاقااا ،وناارى ذلااك بوضااوح قاااطع لاادى
العديد منهم مثال أباي يوساف وقداماة ابان جعفار والناويري ،وغيارهم ،بال إن كال ماا كتاب عان الادواوين – وماا
أكثاره  -هااو فاي حقيقتااه كتابااة فاي الرقابااة والمتابعاة والمحاساابة والتنظيمااات اإلدارياة التااي تنصارف كلهااا الااى
الحرص الشديد على ضمان سالمة اإلنفاق العام وكذلك اإليراد العام.
ثالثا :لم يترك العلماء مناسبة إال ويؤكدون على ترشيد اإلنفاق العام ،ولم يقف بهم األمر عند العموميات بل
قادموا ف اي ذلاك العديااد ماان األدوات التحليلياة ،مثاال اتبااع مباادأ األولويااات ومبادأ تحلياال العائاد والتكلفااة ومباادأ
تعظايم دالاة المصالحة االجتماعياة ،واصارارهم علاى إقامااة د ارساات الجادوى مان منظاور اجتمااعي شاامل لكاال
المشااروعات الت ااي ي اراد االنف اااق عليه ااا ماان قب اال الدول ااة ،ثاام إنه اام تجاااوزوا ذل ااك ال ااى توضاايح ش اااف للمض ااار
المترتباة علااى الساافه فااي اإلنفاااق العااام ،كمااا ظهاار ذلاك جليااا لاادى اباان خلاادون وتالمذتااه المقرياازي واألساادي
وغيرهم.
1
2
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رابعاا :ثام إن مان يقاول إنهام أجاازوا للحكااام فارض الضارائب تغطياة للنفقاات المت ازيادة؛ وكاان األحارى بهاام أن
يركزوا على حثهم لهم على ترشيد االنفاق العام ،فاألحرى النظر الى موقف العز بن عبد السالم من الحااكم
عنادما أراد فارض الضارائب للجهااد ،وكاذلك موقاف الناووي فاي نفاس القضاية نارى القاوة والشادة والغلظاة علااى
الحكاام؛ التااي لام ناار لهاا مثاايال وال قريباا فااي عصارنا هااذا حياال ترشاايد االنفااق العااام أوال ،ثام بعااد ذلاك يمكاان
النظار فااي مسااألة الض ارائب ،ويكفاي هنااا ذكاار كااالم ارئاد ماان رواد الضااريبة فااي اإلساالم وهااو االمااام الغ ازلااي
حياث يقااول" :فإن اإإاا اا إ  :توظيإإا اخلإرال علإإا ا واجإه وورإإوق ا وتفااإا م إإلحة ظإارر ،،تن إ أم رمإوو الإإو ،

ب إ  ،الن إإا الإ إ ي ا إراق ر إوار ولإ إ عن إإد ظم إإوو ورإ إ
يف وعاي إإة ا ن إإد وا س إ أماو بكل إإر م وال إإي ش إإو ة ا سإ إ
امل إإلحة و ا إإا النأ إإر يف بي إإا ورإ إ امل إإلحة فن إإوا رو توظي إإا اخلإ إرال – يف ع إ إراا ر إ ا و إ إ ع إإر رإ إ ا م ارإ إ
ومنمارإ  -ظلإم ضإو و وة إة فيإ  ،فإا حاإاا ا نإد لإو اسإ وفيي ررايإا م (اةإومم) وورعإي علإا الكافإة لكفإارم
بررإة مإإن الإدرر ،واإإدوا نإالا مإإن الواإي واإإد ات إإحوا ب إنعلمم وت إرفممم يف العإي وتو إ يررم يف فاجإة ا م إواا علإإا
العلإاوا  ،وورإإوق ال ل إ علإإا سإنن ا اس إر ،فكيإإا ا إإدو اا يإإارمم ا توظيإا ة إرال عإإداارم واوفإإاامم و افإإة
رغنياء الدرر ف راء با جافة اليمم".
ونختاتم هااذه المسااألة باذكر كااالم أحااد الفقهااء لمااا لااه مان داللااة قويااة بالغاة فااي موضااوعنا ،هاذا خاصااة وفااي
موضوعات السياسة واالدا ةر العامة عامة ،إنه اإلمام القرافي الذي يقول" :جيب علإا الإواب بإ ا ا مإد فيلإا رإو

رنإل لللسإلل ،،ف إن وا فكإر واسإ وعب فك إر ،يف ورإوق امل إإاب وورإد بعإد ول إ م إلحة رإه رور إ لللسإلل ،ورإإب
علي إ فعلم إإا وال ل إإي علي إ وي إ ب م إإا ،فعلي إ ا ر م إإاا وروب إإا وب إ ا ا م إإد يف ور إإوق امل إإاب ،ورم إإا بع إإد ا ر م إإاا
في إإب علي إ العل إ ب إإالرار مإإن امل إإاب و ةإإك ،ل إ في إ  ،وم إ تر إ ر  ،فإإالوروق او إ والورإإوق بع إإد ....،و إ ا
ا إإومم ر تفرا إإة – اف إإا  -رم إواا بي إإي امل إإاا مو ول إإة ا ةكتإ إ معن إإاق را إ جي إإب علي إ ر ينأ إإر يف م إإاب املس إإلل،،
في إب عليإ ت إإده رفمإا ف فمإا ،ويإإر عليإ العإدوا عإإن ولإ  ،و ةإك ،ل إ يف ولإ  ،لإيأ ل إ ر ي إرل يف رم إواا
بيي املاا هبواق وشموت ب حبسب امل لحة الرارحة واخلال ة".

وفي موضع آخر يقول" :اعلم ر

وب و ية ،اخل فة فلا اواهإا
من ّ

الونإية يإ لإ ر ي إرل
1

جبلإب

امل لحة رو اوء املفسد ،ل ول تعإا ﴿ :ول تقربوا مال اليتمي إال ابليت يه أأحسن﴾ ول ولإ نإلا ع عليإ وسإلم" :مإن
وب مإن رمإإوو رمإإيت ش إيجيا هل جي مإإد مإإم ،وهل ين إ فا نإإة علي إ ا إرا " فيكإإو ا لإإة والإإو  ،مع إ ول ،علإإا لإإيأ في إ
بإ ا ا مإإد ،واملررإإوأ ربإدا لإإيأ با اسإإن بإ ا اسإإن جإإدق ،ولإيأ ا ة إ ب إ بإ لل مإإد ب إ ا ةإ بدإإدق ،ف إإد
ا إر ع علإا ا ونإياء ال إرل فيلإا رإو لإيأ ب اسإن مإل الإة الفا إد ،مإن امل إلحة يف و يإ مم خلسإ ما بالنسإإوة
الإإو  ،وال د إإا ،،ف إ و ر ي إإر عل إإا ال إإو  ،وال د إإا ،يف ول إ  ،وم د إإا الن إإو ر يك إإو ا لي إإل مع إ ول ،ع إإن
املفسإد ،الرارحإة وامل إلحة املررواإإة واملسإاوية ،ومإا مفسإإد ،فيإ و م إلحة ،رإ ق ا اسإإا ا وبعإة ليسإي مإإن
ب إإاق م إإا ر إإو راس إإن ،وتك إإو الو ي إإة ا إإا ت ن إإاوا رل إإب امل إإلحة اخلال إإة رو الرارح إإة ،واوء املفس إإد ،اخلال إإة رو
الررحإة ،ف وبعإإة مع إإر ،وروبعإإة سإإاااة ،وهب إ ق ال اعإإد ،اإاا ال إإافعه " :يويإإل الونإإه نإإاعا ي إإاف ا إ فا إإد ،يف
ا
ول و يغف ول اخلليفة يف رمواا املسلل."،
1
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المبحث الثاني
األسس والمبادئ التي تضمن عملية الترشيد في االنفاق العام كآلية لعالج عجز
الموازنة العامة
هناك أسس وقواعد اقتصادية كثيرة في االقتصاد اإلسالمي ،يجب االلتزام بها عند اقرار النفقات

العامة في الموازنات المختلفة للبلد اإلسالمي؛ كالموازنة العامة وموازنة الزكاة وغيرها إن وجدت ،وعندما

نتحدث عن هذه الموازنات يجب أن نعلم بأن بعضا منها يجب أن توجه إيراداتها لمجاالت إنفاقيه محددة،

حددتها النصوص الشرعية من القرآن والسنة ،لذا فإن مجموع الموازنات المالية من الناحية االقتصادية
اء كانت حاجات عامة أو خاصة؛ حسب
تؤدي الى إشباع إجمالي الحاجات المختلفة للمجتمع اإلسالمي سو ً
التطورات الزمانية والمكانية والحالية المختلفة.

ومع تحول ظاهرة عجز الموازنة العامة إلى مشكلة حقيقية تواجه المجتمعات الحديثة ،وجد علماء

االقتصاد واإلدارة أنفسهم أمام تحد كبير ،وظهر الجدل واضحا في طبيعة المشكلة وتناول أبعادها ووصف
عالجها ،وحيث تزيد النفقات على اإليرادات في موازنة الدولة سنة بعد سنة ،يمثل الفارق عج از مرهقا

لألجيال القادمة ،ومن هنا فقد ظهرت اتجاهات معالجة هذه المشكلة في الفكر االقتصادي المعاصر.

وبشكل عام يجب أ ن تلتزم النفقات العامة في االقتصاد اإلسالمي بمجموعة من األسس والمبادئ

والقواعد التي تضمن عملية الترشيد في االنفاق العام؛ بما يساهم في تالفي حدوث عجز في الموازنة العامة
للدولة؛ أو في عالجه في حالة حدوثه ،وتتمثل هذه المبادئ في ما يلي:
 -ضرو ةر ربط اإلنفاق العام بالمصلحة العامة.

 ربط اإلنفاق العام بالترتيب الشرعي لألولويات. -التحديد الجيد للحجم األمثل لإلنفاق العام.

 -التحديد الدقيق لمقدار النفقة المطلوبة والتوقيت السليم لها.

المطلب األول :ضرو رة ربط اإلنفاق العام بالمصلحة العامة:
وهو ما يسمى في المالية العامة الحديثة بالمنفعة العامة ،فعلى الدولة أن تربط سياسة اإلنفاق العام

بالمصلحة العامة دائما ،فيحدد كل من حجم النفقة أو مقدارها ،ووجهة اإلنفاق ،بحيث تحقق المصالح

العامة لألمة ،وال تتوجه إلى مصالح أفراد معينين وال فئات معينة ،فقد أوجب اإلسالم على الدولة أن تدقق

في أوجه صرف األموال العامة ،بحيث يحقق اإلنفاق أقصى نفع اجتماعي ممكن.
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ويرى شاب ار أن المعيار الرئيس "لجميع مخصصات اإل نفاق العام يجب أن يكون رفاه الناس؛ أي أن

الرفاه العام يجب أن يكون هدفا رئيسيا لجميع االنفاق العام" ،1استنادا الى القاعدة الفقهية "التصرف على

الرعية منوط بالمصلحة".

وتتأصل قاعدة أو ضابط الصالح العام في االنفاق العام في النظام المالي االسالمي في مبدأين اثنين
2

هما عمومية الصالح العام – شرعية الصالح العام:
الفرع األول :عمومية الصالح العام

ويتناول عمومية المصالح في اإلنفاق العام على حاجات األفراد:
أوال :عمومية الحاجات:
عمومياة الحاجااات فااي إشاباع كاال مااا ياؤدي إلااى تحقيااق المصالحة العامااة ،وكاال ماا يااؤدي إلااى إقامااة

مصالح األمة اإلسالمية عمال بالقاعدة الشرعية "ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب" ،وحتى ولو باالتوظيف
فاي ماال األغنيااء عناد قصاور مصااادر اإلنفااق ،ولكان بشارط الحاجاة الملحااة واإلجاا ةز المسابقة مان قبال أهاال

المشو ةر (أهل الحل والعقد) لقوله تعالى﴿ :وشاورمه ف الأمر﴾.

3

وال تتنافى عمومية الحاجات في اقتصاد الصالح العام؛ مع ترتيبها في اإلشباع ،ولعل أسبقية التشريع

اإلسالمي في كماله وعدله لإلنفاق ،تتمثل في تفويته للحاجات األقل أهمية وشأنا لصالح نظيراتها األكثر

أهمية واشباعا؛ أي فيما يعرف في الفكر اإلسالمي بتقسيم الحاجات إلى الضروريات ثم الحاجيات ثم
الكماليات (كما سنوضح ذلك في القاعدة التالية) ،ولذا تقتضي قاعدة الصالح العام في اإلنفاق مراعاة ترتيب
األهمية في اإلشباع.

ثانيا :عموميااااة األفراد
وتتمثل في إشباع كل حاجات األفراد ممن يعملون في تبعية الدولة اإلسالمية من مسلمين وغير

مسلمين ،فقاعدة الصالح العام تقتضي اشتراك الجميع من المواطنين في االستفادة من المنافع والخدمات
العامة ،وفي مختلف المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية المالية ،فاقتضاء الصالح العام في
االنفاق العام والتكافل االجتماعي بالعدل والمساواة في االنفاق والتوزيع بين أفراد المجتمع الواحد قال
تعالى ....﴿:يك ل يكون دوَل بَّي الأغنياء منك﴾.

4

1

محمد عمر شابرا ،مستقبل علم االقتصاد من المنظور االسالمي ،مرجع سابق ،ص .101

2

حسن صادق حسن ،مرجع سابق ،ص .003- 006

4

سورة الحشر ،اآلية رقم (.)04

3

سورة آل عمران ،اآلية رقم (.)901
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الفرع الثاني :شرعية الصالح العام
فهااي سااند اإلنفاااق العااام ،بعاادم المخالف اة ألي حك اام فااي االنفاااق ثباات بااالنص أو االجتهاااد قااال تع ااالى:

﴿وأأن

هذا رصاطي مس تقامي فاتبعوه ول تتبعوا الس بل فتفرق بمكك عمكن سمكبيه﴾ ،1وساند الصاالح العاام فاي االنفااق أن

يكون في الحالل ومن الحالل ومن الكسب الطيب دون الخبيث لقولاه تعاالى﴿ :اي أأَيمكا اّليمكن أمنمكوا أأنفقمكوا ممكن
2
طيبات ما كسبمت ومما أأخرجنا لك من الأرض ول تميموا اخلبيث منه تنفقون﴾.
وقد سبق الفكر المالي اإلسالمي الفكر المالي المعاصر في التأكيد الشديد على قاعدة الصالح العام

في اإلنفاق بشقيها :الشرعية والعمومية من خالل عدة أقوال ومواقف للرسول

والخلفاء الراشدين ،أو من

خالل أقوال العلماء والفقهاء وهي كثيرة؛ ونفذها الوالة المسلمون إعماال لمبدأ االستقامة على الصراط في

مجال اإلنفاق ،وكرسوه في أعمال الخير والصالح العام لكافة المسلمين ،ونذكر على سبيل المثال:
أ.

أوضح النبي

شهء و رمنعكم

أن األاموال العامة يجب أال تنفق في إشباع أغراض الحكام؛ فقال" :ما روتيكم من
راا

ةار رجل ايث رمر " .

ق  .وهذا ما يؤكده عمر حين يقول " :ين ررد ر ا املاا ي لح
يف الق ،ومينل من الواط  ،و اا راا ومالكم وب الي يم
ولكم عله وا وال يف يدي ر
3

املنكر".

خيرل مين

ة اا ث ث ،ر يؤة بالق ويعاا

اس غنيي اس عففي ،وا اف ر ح

باملعرول،

يف ّا  ،ورعينوين علا افسه با مر باملعرول والنمه عن

ج .وكان خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز :يعطي الفقهاء من المال العام ،ويعطي عفيف
الشعراء من ماله الخاص؛ ألن الفقهاء يعود نفعهم على األمة ،فإعطاؤهم سد لحاجة عامة ،أما
4

الشعراء فعطاؤهم نفع خاص لهم ،وليس للمسلمين ،فخرج من الحاجات العامة.

د" .ويروى أن عامال على خيل البريد حمل رجال بغير إذن عمر بن عبد العزيز على خيل البريد ،فقال
له عمر:

5

ترأ ا ت وم وتدع يف بيي املاا".

ه .قول القاضي أبو يوسف لهارون الرشيد ..." :فنوا ار لعوا علا ر يف ول ن اا ورياا ،يف اخلرال
رمر حبفر تل ا اهاو ،ورعلي النف ة من بيي املاا ،و الل النف ة علا رر الولد ،فناهم ر يعلروا

1

سورة األنعام ،اآلية رقم (.)903

3

شادي الجوارنة ،مرجع سابق ،ص .11

2

4

5

سورة البقرة ،اآلية رقم (.)624

سايد حسان عباد هللا " ،الحجام األمثال للنفقاات العاماة ،دراساة مقارنااة بالن ظاام الماالي االساالمي" ،مجلاة كل ياة الدراساات االساالمية والعرب ياة ،العاادد  ،30ذو
القعدة 9162ها ،ديسمبر 6000ﻡ ،دبي ،دولة اإلمارات العربية المتحدة ،ص .662
شوقي أحمد دنيا" ،النظام المالي اإلسالمي وترشيد اإلنفاق العام"  ،مرجع سابق ،ص ص .626- 629
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ةك من ر خيربوا .. ،و ما في م لحة ر اخلرال يف روجيمم وراهاورم وطلووا ما في م لحة ر
1

اخلرال يف روجيمم ورموامم ،وطلووا ان أ ول مم رريووا الي  ،اوا هل يكن في جرو علا غكرم".
و .ويقول الماوردي " :وا رواا ا ما ر ي

اوما ل عوا ن م مب اب املسلل ،الرس واملؤلفة الوهبم ،رار

ر ي لمم من ماا الفهء ،ف ما وا ااي نلة ا ما
املعاه ةانة ااي ن

تعوا مب لحة علا املسلل ،،و ا امل وا هبا افل

2

م من مال ".

ز .وقول ابن تيمية الذي سبق ذكره " :ليأ لو  ،ا مر ر يدعورا حبسب رروا مم ،لا ي سم املال ملك ،
فناا رم رمناء واواق وو ء ،وليسوا م ك."...

3

ح .وقوله أيضا " :جيور لإلما ر يعاه رادا ما
ول  ،فد عن ر يعاي

يس حق موى يف افس من ارابة بينملا رو موا ،رو حنو

ر منفعة ضرمة من …".

4

ف ابن تيمية يوضح لنا بعدا جديدا في قضية ترشيد االنفاق العام ،حيث يمنع الحاكم من انفاق مال عام

على منافع محرمة ،ولو تأملنا في واقع المسلمين اليوم لوجدنا ماليين النقود تنفق من موازنة الدول على تلك

المنافع.

وهكذا نجد أنه يتحتم أن يبتعد االنفاق العام عن اشباع الحاجات الخاصة وعن اشباع الرغبات

المحرمة والمكروهة ،فعلى القائمين عل اإلنفاق العام التقيد باألحكام الشرعية المنظمة إلنفاق المال العام في
اإلسالم ،سواء استخدام هذا المال في إقامة المشاريع العامة أ و استيراد الحاجات الضرورية للمجتمع ،فيجب

أال يصرف المال العام على المحرمات وأمور اللهو المحرم ،كإقامة المالهي وشراء آالت اللهو والقمار

واإلنفاق على القائمين على ذلك ،ويجب أن يخلو المال العام من المعامالت الربوية ،وتحريم إنفاقه في كل

ما حرم أو نهى عنه الشرع ،أو ما يسبب الضرر للمجتمع وكل ما يتسبب في تبديد األموال والموارد ،
وحصر اإلنفاق في الحالل وتحقيق وظائف اقتصادية اجتماعية أو إنسانية؛ تهدف إلى تحقيق الرفاهية
والمصلحة العامة للفرد والجماعة معا ،وهذا كله يتحقق بحصر اإلنفاق في الحالل دون الحرام.

المطلب الثاني :ربط اإلنفاق العام بالترتيب الشرعي لألولويات
يوصي الخبراء الماليون بضرورة احترام هذا المبدأ وعدم الخروج عليه ،واال اتجهت األموال إلى

مجاالت ومشروعات أقل أهمية ،وحرمت منها مجاالت ومشروعات أكثر أهمية ،األمر الذي يؤدي إلى
تشويه االقتصاد القومي ،وعدم تحقيق االنفاق العام آلثا هر الحميدة المرجوة .

1
2
3
4

أبو يوسف ،مرجع سابق ،ص ص. 990- 901
أبو الحسن الماوردي ،مرجع سابق ،ص ص . 921- 923
ابن تيمية ،السياسة الشرعية واصالح الراعي والرعية ،مرجع سابق ،ص .10
نفس المرجع ،ص .20
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وقد اهتم االسالم كل اإلهتمام بهذا المبدأ وضرورة التزام الدولة به ،وكل ما قيل في ذلك على لسان

العلماء ينطلق قاعدة أولية أس سها االسالم في هذا الشأن ،وهي أن المال ليس ملكا للدولة؛ وانما هو ملك

للمجتمع كله ،والدولة ما هي إال وكيلة عن الرعية أو نائبة عنها ،في إدارته والقيام عليه ،وترسيخ وتأصيل
هذه القاعدة له مضامينه العديدة سواء من حيث تصرف الدولة فيه ،أو من حيث مساءلة الشعب لها حياله،

أو من حيث المشاركة الجادة للشعب في تحديد وجوه وأولويات االنفاق ،إذ أن المال في النهاية ماله هو ،في

الحديث الشريف يقول الرسول

سنا بعكق -

" :وع  -ما ي ل ب من فيجيكم ( املاا العا ) و مل ر ق الوبر– ،رة را من
1

اخللأ ،واخللأ مراوا فيكم ،ف اوا اخليط واملخيط ،فن الغلوا عاو وشناو علا ررل يو ال يامة .

خر
وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي هللا عنه موجها لبعض الموظفين " :ي ّ

الرو عة رو الو رو ال ب  ،فن ول لللسلل ،،ليأ راد منمم ول في ا يب"" ،2وقال لمن رغبه في

راد م يف

وسعي علا افس
التوسعة في االنفاق قائال":يا رمك املؤمن - ،لو ّ
" رتدوي ما ملله ومل رؤ ء؟ لل او ااوا يف سفر ،ف لعوا منمم ما ا  ،وسلّلوق ا وااد منمم ينف عليمم،
يف النف ة من ماا ع تعا  ،ف اا ل علر :

فم ي ّ ل ل الرر ر يس ثر عنمم من رموامم؟ " ،3وقول ابن تيمية السابق ذكره " :ليأ لو  ،ا مر ر يدعورا
4
حبسو ب رروا مم ،لا ي سم املال ملك  ،فناا رم رمناء واواق وو ء".
مر ،ل علر بن اخلااق  -وجه ع عن  -ماا عأيم من اخللأ؛ ف اا :
كما ورد أنه "مح ّ

يف ر ا مناء ،ف اا ل بعو الاجرين :ا رايي ا مااة

اوما راوا ا مااة
5

ع تعا  ،ف اوا لي ا مااة ،ولو وتعي لرتعوا".

وهكذا رسخ االسالم قاعدة عدم تملك الدولة على سبيل األصالة لما تحت يديها من أموال ،وانما هي

ملكية نا ئبة ،تخضع للضوابط التي وكلت من خاللها على هذه األموال..

الفرع األول :الفكر االسالمي وترتيب أولويات االنفاق العام وتوجيهه لتحقيق أكبر منفعة جماعية
األحكام الشرعية درجات ،من واجبات ومندوبات ،ومباحات وغيرها ،وهنالك أيضا درجات داخل كل

زمرة من األحكام ،الواجبات على درجات ،وكذلك المندوبات والمباحات ،ولعل في التصنيف الذي ارتضاه

كثير من العلماء ،أهمهم الشاطبي بما يتعلق بمقاصد الشريعة من حفظ لألصول الخمسة (الدين ،العرض،

النسل ،العقل ،المال) وترتيب ما يحفظهااا من أمور إلى ضروريات ال بد منها ،وحاجيات يقع الحرج من

1

شوقي أحمد دنيا " ،النظام المالي اإلسالمي وترشيد اإلنفاق العام"  ،مرجع سابق ،ص ..623



البرذعة :ما يوضع على الحمار أو البغل ليركب عليه ،كالسرج للفرس ،المعجم الوسيط ،ص  ،12والقتب :الرحل الصغير على قدر سنام البعير،

2
3
4
5

المعجم الوسيط ،ص .491
أبو عبيد القاسم بن سالم ،األم ا ا ا ا ا اوال .حققه وعل ق عليه أبو أنس سيد ابن رجب ،الرياض :دار الفضيلة ،6004 ،ص ص .321- 323
ابن تيمية ،السياسة الشرعية واصالح الراعي والرعية ،مرجع سابق ،ص.10
نفس المرجع ،ص. 10
نفس المرجع ،ص .10
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دونها ،وتحسينات تكمل وتجمل ،ولعل في هذا التصنيف ما يجعل االلتزام بهذه األولويات في اإلنفاق العام
هو األشد ،وخاصة أن الحكومة هي وكيلة األمة في رعاية مصالحها.

لذلك يتوجب على الدولة في االقتصاد اإلسالمي وضع أولويات متدرجة للمجاالت االقتصادية

المختلفة حسب أهمية وأ سبقية كل مجال عن المجاالت األخرى ،لذا يراعى اإلنفاق على أكثر البنود الحاحا
وأهمية وتأجيل أو إسقاط األقل أهمية ،وما دام التمويل للمشاريع تأتي بشكل عام من خزينة الدولة (أي بيت

مال المسلمين) ،وهي متضمنة ألنواع عديدة من الموازنات؛ فإن هذا يعني وجوب توجيه النفقات أوالً الى
المجاالت المنصوص عليها في القرآن والسنة ،ثم العمل ثانيا على تطبيق األولوية والتدرج في النفقات لكي

تنال المشاريع االستراتيجية وذات األهمية البالغة أسبقية باإلنفاق عليها؛ على المشاريع االقل شأنا وأهمية؛

وهي المشاريع األقل نفعًا لالقتصاد والمجتمع اإلسالمي.

ويحفل الفكر اإلسالمي بالكثير من الدالئل والمواقف التي تكشف عن مدى اهتمام اإلسالم بالمفاضلة

بين أوجه االنفاق العام ،والمفاضلة بين أساليب إشباع الحاجات العامة ،ويمكن صياغة المفاضلة بين أوجه

االنفاق العام كما يلي:

أوال :مبدأ تقديم األهم على األهم
بما أن الموارد العامة المتاحة لكل دولة محدودة مهما كثرت؛ كان البد على كل دولة إجراء المفاضلة

بين أولويات اإلنفاق العام ،وأن تقوم بالتخطيط واالختيار حتى تصل في النهاية إلى تحقيق اإلشباع الكافي

للحاجات العامة األساسية ،ومقتضى توجيهات الشرع في هذا الخصوص هي تقديم األهم على المهم،

وأساس ذلك أن الفكر اإلسالمي يرتب الحاجات العامة ترتيبا تنازليا حسب أهميتها للجماعة ،وقد بين

العلماء أن الشريعة إنما جاءت لرعاية مصالح العباد في العاجل واآلجل معا ،وتتمثل هذه المصالح في
ثالثة أمور:

1

أ .الضروريات :هي التي يترتب على إشباعها تحقيق مصالح األمة األساسية ،وبدون تحقيقها فإنها ال
تتحقق المصالح العامة لألمة وال تستقيم أمورها ،ويعد إشباع هذه الضروريات واجبا وفرض على

المسلمين ألنها الزمة إلقامة مصالح الدين والدنيا معا ،ويرى الشاطبي أن أمور الضروريات تندرج
في األمور الخمسة اآلتية:

2

 .9الديان
 .6الماال

 .3العقال

1
2

حسين راتب ريان ،عجز الموازنة وعالجه في الفقه االسالمي ،مرجع سابق ،ص .924
محمد نجاة هللا صديقي ،مفهوم اإلنفاق العام في دولة إسالمية حديثة ،مرجع سابق ،ص.33
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 .1النسال

 .0النفاس
كما يرى الغزالي أن حماية هذه المصالح الخمسة تعتبر من أهداف الشريعة وكذا يتفق معه
1

اآلمدي.

ب .الحاجات :وهي األمور التي تفتقر إليها األمة للتوسعة عليها ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى

الحرج والمشقة ،فإذا لم تراع دخل على المكلفين الحرج والمشقة ،لكن ذلك ال يبلغ مقدار الفساد
المتوقع في مصالح األمة عند فقد الضروريات ،وذلك كإباحة التمتع بالطيبات مما هو حالل من

مأكل ومشرب وملبس.

فالحاجيات تبقى أقل أهمية من الضروريات من حيث اإلشباع أو االنفاق عليها ،وليست ضرورية

إلقامة مصالح الدين والدنيا ،ولكن الحاجة تبقى بالنسبة لها ،حيث إن عدم اشباعها سيؤدي إلى

المعاناة والمشقة والحرج ،وواجب الدولة توفير الحاجيات واإلنفاق عليها.

ج .التحسينات :وهي األمور التي تجري مجرى التحسين والتزيين مما يزيد إشباعها الحياة جماال،

ويدخل اقتناؤها على الحياة بهجة ،وال يترتب على فقدانها تعطيل المصالح الضرورية وال وقوع العنت

والمشقة في المعيشة ،ومثال ذلك :اقتناء األثاث ووسائل المواصالت

المريحة...

ولقد اعتبر اإلسالم الخروج على هذه المبدأ ( تقديم األهم على األهم)؛ يعني االسراف والتبذير الذين
نها هللا عنهما بصو ةر قاطعة ،لقوله عز وجل﴿ :واّلين اذا أأنفقوا مل يْسفوا ومل يقرتوا وَكن بَّي ذِل قواما"  ،وقوله
2

ل حيب املْسفَّي﴾  ،ودعا الجماعة إلى مقاومة هذا السلوك بقوله تعالى:

تعالى" :ول تْسفوا اإنه
4
أأمر املْسفَّي اّلين يفسدون ف الأرض ول يصلحون﴾.
3

﴿ول تطيعوا

واإلسراف إفساد في األرض ألنه يبد د الموارد فيما ال يعود بالنفع الكامل منها على المجتمع؛ عندما

تشبع به حاجات تشغل مرتبة أدنى في السلم التفصيلي لحاجات المجتمع ،كما أن الخروج على هذا الترتيب
إهالك للمجتمع ،ومن ثم فإن الفكر المالي االسالمي ينكر أن توجه الموارد إلشباع حاجة من الحاجات ،مع
5

وجود نقص في االشباع من حاجات أخرى أكثر أهمية.

1
2
3
4
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فيرى اإلمام أحمد " ر الفا جيب ر يودر في بنشواف اارا املسلل ،العامة اليت
الدفاف وا من والعدالة

ووى الارة ال ين هل تكفلمم ال ا،

رجب " :الفهء جيب في الوداء ،مبملا

املسلل ،العامة

ب ية اارا
ووي الارا

ختص فراا ب ات وره

املسلل ، "،ويقول الحافظ بن

من املسلل،

ي سم الوااه ب،

علوممم " ال فرق بين أغ نيائهم وفقرائهم وهذا هو الثابت عن أبي بكر وعمر رضى هللا عنهما ،ويقول ابن

قدامة في ذلك " :رما الفهء فمو م رول يف م اب املسلل ،لكن يودر جبند املسلل ،اهم ررم امل اب ،لكواهم
يفأو املسلل ،وما فد اد ا رم فا رم من علا و ،اللغوو؛ و فاي ما با سلحة والكراف وما ي ال لي
فاملمم من علا و ،املسارد وال ناطر و ن أ الار وا اهاو ،....وحنو ول

1

ا رم

ممّا لللسلل ،في افل .

ولم يفت الفقهاء أن يبينوا لنا أن كون الشيء ضروريا أو كماليا أو حاجبيا ،إنما يرجع إلى الظروف

التي يمر بها المجتمع فما قد يكون حاجيا في وقت ،ربما يكون ضروريا في وقت آخر ،ويقول الشاطبي:
2

"الكفاية خت لا باة ل ا اواا والساعا . "....

ثانيا :المفاضلة بين أوجه االنفاق العام وترتيبها حسب أهميتها
لقد صاغ لنا الفكر االسالمي هذا الموضوع بصورة مثالية لم ولن يرق تشريع وضعي إلى مثلها ،وأقر

عدة قواعد تحكم المفاضلة بين الضروريات بعضها البعض ،وبين الحاجيات بعضها وبعض ،والكماليات
3

بعضها وبعض؛ وذلك كما يلي:
أ.

درء المفاسد أولى من جلب المنافع :ومضمون هذه القاعدة في مجال اإلنفاق العام أن تقدم النفقة التي

من شأنها إزالة ضرر ما على النفقة التي تجلب نفعا ،ألن اعتناء الشارع بالمنهيات واجتنابها؛ أشد من
اعتنائه بالمأمورات وطلبها لقول النبي

" :ما اهي كم عن فار نووق وما رمرتكم ب فاتوا من ما اس اع م"،

" فنفقات الدفاع مقدمة مثال على نفقات الثقافة العامة؛ حيث أن األولى تدفع ضر ار عن البالد بينما
4

الثانية تجلب نفعا لها؛ وان كان كالهما من الضروريات".

ب .الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام :ومعنى هذه القاعدة في مجال اإلنفاق العام أن اإلنفاق

الذي يحقق المصلحة العامة لألمة أو ألغلبيتها؛ بأن يدفع عنهم ضررا أو يجلب لهم نفعا مقدم على
إنفاق يحقق المصلحة لمجموعة معينة محدودة من األفراد ،سواء كانت تلك المصلحة من الضروريات

أو من الحاجيات أو التحسينات ،فإنشاء جامعة أو مستشفى في مدينة كبيرة مقدم على إنشائها في

قرية صغيرة وهكذا.

1
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ج .الضرورات تقدر بقدرها :ومعنى هذه القاعدة أن ما تدعو إليه الضرورة من اإلنفاق العام إنما ُيكتفى منه
بالقدر الذي تدفع به الضرورة ،وهذا الحكم ينطبق على الحاجات والتحسينات ،فإن اإلنفاق عليها مقيد

بما يدفع الضرورة ويحقق المصلحة فقط دون إسراف" ،فإذا كانت نفقات الدفاع ضرورية فإنه ال يجب

أن تزيد عن القدر الذي يكفل حماية الدولة ،ودفع شر األعداء وما زاد عن ذلك يجب أن يوجه إلى
1

أنواع أخرى من الضروريات أو إلى الحاجيات ثم الكماليات".

وفي هذه القاعدة يالحظ ما يلي:
 في حالة ما إذا أدى عدم اإلنفاق على مجال معين الى إحداث ضرر معين فيه أو القضاء عليه ،ولم
تكن الموارد المالية العامة للدولة كافية لذلك اإلنفاق ،فان اإلنفاق على هذا البند يكون (فرض كفاية)

على المسلمين القادرين القيام به ،واذا قام به واحد او مجموعة منهم يسقط االثم عن الباقين الن فرض

الكفاية اذا قام واحد أو مجموعة من المسلمين بها يسقط االثم عن الباقين ،أما اذا لم يقم بها أحد

فيعتبر الكل آثمين.

 أما في حالة وجود بديل يمكن من خالله االستغناء عن المجال أو البند المطلوب اإلنفاق عليه ،فان
اإلنفاق يسقط عن بيت المال (أي الموازنة العامة) النعدام المال كما يسقط فرض الكفاية عن الناس.

 في حالة توافر الموا رد المالية في بيت المال والرغبة في المفاضلة بين بند أو أوجه انفاق دون اآلخر،
فان األولوية تعطى للنفقة المستحقة أو ما يعتبر دينا على بيت المال.

 جواز القرض من مجاالت اقتصادية مختلفة ألجل التمويل في الميزانية العامة :فاذا وجد أكثر من بند
ضروري في الميزانية ولم تكف الموارد المالية لإلنفاق عليها فان الحاكم (أي السلطة) يجوز له

االقتراض ألجل ذلك ،ويكون القرض ملزماً لمن يخلف هذا الحاكم من حكام أو والة ،أي تستطيع

الدولة االقتراض من الموازين األخرى أو غيرها لسد حاجة الموازنة العامة في حالة نقص التمويل.

 جواز القرض من الموازين المختلفة لصالح الميزانية العامة في حالة التضيق المالي :حيث يجوز

التداين بين الموازين المالية المختلفة في االقتصاد اإلسالمي وفي هذا يقول السرخسي" :وا اا ال
بعو املسلل ،وليأ يف بيي املاا من ال داا شهء اعاا ا ما ما ي ارو الي من بيي ماا اخل رال و
يكو ول اينا علا بيي ماا ال داة ،ملا بينا ا اخلرال وما يف معناق ي رل ا اارة املسلل – ،ومنمم

الف راء – خب ل ما اوا اا ال ا ما ا اعااء امل اتلة – ا ي
من بيي ماا ال داة و ا اينا علا بيي ماا اخلرال،

– و ماا يف بيي ماا اخل رال نرل ول

ال داة اق للف راء واملسا  ،،فاوا نرل ا ما

منما ا غك ول للحارة ا ول اينا مم علا ما رو اق امل رول اليمم ورو ماا اخل رال".

1
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وفي ضوء هذه القاعدة أخذ العلماء والحكام الملتزمون يطبقون بدقة مبدأ األولويات في االنفاق العام،

فعلى مستوى الحكام نجد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز يرفض المزيد من االنفاق على األوراق الالزمة

لسير العمل اإلداري ،قائال" :إ وا راءك ايب ر ا ف ا ال لم وامجل اخلط وامجل الوا ج الكلك ،يف ال حيفة
الوااد ،،فنا

اارة ملسلل ،يف فد اوا رجر بويي مامم" ،ونقارن ذلك بكثرة الفاقد حاليا ،وكذلك عندما

طلب منه بعض الموظفين أمواال لكسوة الكعبة قال" :

ر وااا را عة رو من سو ،الكعوة" ،ونقارن

بمشروعات كمالية أو مظهرية ينفق عليها الماليين مع ترك مجاالت أهم بكثير بغير انفاق في العديد من

دول العالم ،ويقول ابن قدامة " :يودر جبند املسلل ،اهم ررم امل اب لكواهم يفأو املسلل ،فيعاو فاي مم،
فلا فد اد ا رم فا رم من علاو ،اللغوو و فاي ما با سلحة والكراف،

ا رم فا رم من علا و ،املسارد

وال ناطر و ن أ الار و راء ا اهاو وسد بلواما ،ورورا ال دا ،وا لة واملؤوا ،والف ماء وحنو ول  ،مما
1

لللسلل ،في افل" .

وطبيعي أن هذا الترتيب ليس ملزما للدولة في كل حال وانما الملزم لها أن تطبق مبدأ األهم فاألهم

في ضوء الظروف الحالية ويقول ابن تيمية" :الوارب ر يو د ئ يف ال سلة با رم فا رم من م اب املسلل،
2

العامة" .

3

ومن خالل ما سبق نستطيع أن نحدد ترتيب المرافق العامة وفقا للفكر االسالمي وهي:

أ .نفقات الدفاع :ومنها حفظ المسلمين وأوطانهم فهي من قبيل الضروريات .كما أنه يستفيد منها كافة

المواطنين وتدفع عنهم أض ار ار فهي مقدمة لهذه االعتبارات ،يقول االمام الغزالي "افظ ةاة ا س
ووااق املسلل ،ررم يف م اند ال رف من افظ شخص مع. "،

ب .نفقات األمن والعدالة :فهي من قبيل الضروريات كما أنها تخص جميع المواطنين وتدفع عنهم
ضر ار غير أنه أقل من الضرر الذي يقع لهم لو اهملت نفقات الدفاع.

ج .نفقات الضمان االجتماعي والتربية والتعليم :فهي من قبيل الضروريات غير ان نفعها يعود على
بعض ،كما انها تتمثل في جلب المنفعة وليس دفع المض ةر ولذا جاءت عق نفقات االمن.

د .نفقات التنمية االقتصادية :هي من قبيل الحاجيات ومن ثم تجئ بعد النفقات التي يترتب على
تركها فقد الحياة ،ولما كانت تخص الجميع فهي تقدم على غيرها من الحاجيات التي يمكن أن

تكون خاصة بفئة معينة .
ه .نفقات الجهاز االداري.

1
2
3
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مااا ساابق يمث اال صااو ةر تقريبي ااة لترتيااب الم ارف ااق العامااة وم ااع ذلااك فه ااي قااد تختل ااف باااختالف الظ ااروف

واالحاوال فقااد يرتفااع مااا هااو حاااجي ليصاال إلااى مرتبااة الضااروري وقااد يصاال التحساان إلااى مرتبااة الحاجااة أو
الضا ااروري فا ااي الظا ااروف الت ا ااي يما اار بها ااا المجتم ا ااع واخا ااتالف الظا ااروف ما اان األم ا ااور المعتب ا ا ةر فا ااي الش ا ااريعة

االسالمية ،وقد قيل أينما وجدت المصلحة فثم شرع هللا ،حيث يقول الشاطبي" :فناّا ورينا ال اوف ااندا مل اب

العوإاا ،وا اكإإا العاايإإة تإإدوو مع إ ايللإا ااو ،ف إ ى ال إإهء الوااإإد مينإإل يف اإاا تكإإو في إ م إإلحة ،فإإنوا إإا
1

في م لحة رار".

الفرع ال ثاني :ضرورة المفاضلة بين أساليب إشباع الحاجات العامة
يحفل الفقه االسالمي بالكثير من النصوص والوقائع التي تترجم مبدأ المفاضلة بين أساليب إشباع

الحاجات العامة ،وأهم ما في هذه المسأ لة الربط بين مبدأ التكلفة والعائد كأساس للمفاضلة والموازنة بين

مختلف األساليب؛ التي يمكن بواسطتها إشباع حاجة ما ،والمقصود بالتكلفة ما ينفق على المشروع من

مبالغ مادية وما يترتب عليه من أثار جانبية؛ تتمثل في ما يتحمله المجتمع لبعض المضايقات أي التكلفة
االجتماعية التي يتحملها المجتمع من أجل إنشاء هذا المشروع ،أما العائد فهو عبارة عن ما يحصل من

إنشاء المشروع إلى جانب ال فوائد الخارجية التي تعود على غي هر من المشروعات من جراء إنشائه وأث هر على
2

البيئة المحيطة بموقعه ،وحاصل هذه الفوائد يمثل العائد االجتماعي من المشروع.

وغير خاف ما يعترض ذلك من عقبات في بعض المجاالت ،ومع هذا فالبد من بذل الجهد وتطوير

العمل قدر المستطاع وضرو ةر مراعاة كل اآلثار والنتائج المباشرة ،على جهتي العوائد والتكاليف معا ،كذلك

من المهم اعطاء أوزان ترجيحية لما هنالك من أهداف مبتغاة في ضوء المصلحة العامة وتكبيرها ،ومن
خالل ذلك نجدها أمام أحد احتماالت ثالثة ،زيادة التكاليف عن العوائد ،ومثل ذلك يرفض االنفاق عليه،
تساوي العائد مع التكلفة ،وقد نص علماء المسلمين على رفض مثل تلك المشروعات أو األعمال هي

األخرى حيث لم يتحقق من ورائه مصلحة صافية للمجتمع ،ويبقى تزايد العائد عن التكلفة :وهنا تجمع تلك
3

المشروعات ثم ترتب ويبدأ بأعالها فأعالها تحقيقا ألكبر قدر ممكن من المصلحة .

فعند المقارنة بين المشروعين إلشباع حاجة معينة يحب النظر إلى كل مشروع على أنه محصلة

نهائية لمجموعة من التكاليف ،ومجموعة من العوائد وحاصل الجمع الجبري لهذين المتغيرين للمشروع هو

الذي يقارن بالحواصل األخرى لغي هر من المشروعات البديلة ،والمشروع الذي يحقق اكبر نفع للمجتمع (أكبر

فرق بين التكلفة والعائد) هو المشروع األفضل الذي يجب أن يختار كأسلوب لسد الحاجة العامة.

1
2
3
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ومن هنا كان لزاما على الدولة عند قيامها بالمشروعات العامة ،والتي تتطلب نفقات هي في حد ذاتها

اضرار بالمجتمع عليها أن تتأكد أن وراء هذه المشروعات منافع أكبر من األضرار الممثلة في التكلفة ،ألن

انعدام هذه المنافع يعني أن المشروع إ ضرار محض بالمجتمع وتساوي المنافع مع التكاليف أو زيادتها عنها

هي المبرر لتحمل ذلك الضرر ،ومن ثم فإن الموازنة الدقيقة تقتضى الجمع بين تكاليف المشروع وجميع
1

عائداته حتى نحكم بصالحيته أو بغير صالحيته حتى يمكن مقارنته بغي هر من المشروعات.

ولقد عني الفكر االسالمي بهذا المبدأ وقرر العديد من القواعد الفقهية المجمع عليها في االسالم،

منها :قاعدة "أن الضرر يزال" و"أن الضرر ال يزال بالضرر" ،وقاعدة تفويت أدنى المصلحتين تحصيال
ألعالهما" ،فشرعية الصالح العام تقتضي تفويت النفقة على المصلحة األقل نطاقا وأغراضا ،ويقول ابن

تيمية رحمه هللا " :علا ر الوارب ال ي امل اب وتكليلما وتعاي املفاسد وت ليلم ا و وا تعاوجي ا تو ي

رعأم امل لح  ،ب فويي رااافا ووفل رعأم املفسدت ،مل اا لاا رااافا رو امل روف " ،2وقاعدة ما وجب على

سبيل البدل مقدم على ما وجب على سبيل اإلرفاق :فاإلنفاق العام يتمثل جزء كبير منه في صو ةر مشتريات
لممتلكات وجهود اآلخرين ،وجزء منه يتمثل في صورة تقديم للمال العام على سبيل المصلحة واالرفاق ،فما

وجب من االنفاق العام على األساس األول فهو مقدم على ما وجب على األساس الثاني ،ألن األول واجب
على سبيل البدل والمعاوضة بينما الثاني على سبيل المصلحة ،فالنفقات الواجبة على سبيل البدلية لها

مكانة خاصة ،اذ أن عدم وفاء بها إنما هو تسخير للناس ،ويقول ابن خلدون أن "من رشد الأللا ورعألما

يف فساا العلرا تكليا ا علاا وتسخك الرعايا بغك اق " ،3ولذلك يجعلها الفكر اإلسالمي مقدمة على
غيرها مما هو مستحق على سبيل المصلحة واإلرفاق ،ويقول النبي

 " :رعاوا ا رك رررق او ر جيا

عرا " ،4وقال الماوردي "فلو ار لل علا بيي املاا ا ّ ا جا عنملا واتّسل ادفا؛ نرل فيلا ي ك منملا
5
اينا علي ".
ومن التطبيقات العملية لهذا المبدأ ،ما فعله سيدنا عمر بن الخطاب؛ وهو بصدد اشباع حاجة عامة

تمثلت في توفير وسائل العيش لفريق من المسلمين؛ يوازن بين أن يخصهم دون غيرهم باستغالل مراعي

الدولة لرعي ماشيتهم القليلة بها حتى يقوم انتاجها بهم أو ال يفعل ذلك؛ فيضطر إلى أن يقدم لهم المساعدة

النقدية إذا هلكت ماشيتهم ،ويختار عمر األسلوب األول مبينا أنه أهون تكلفة على الدولة أي أن عائداته
تربو على تكاليفه بنسبة تفوق المشروع الثاني ويقول عمر بن الخطاب رضى هللا عنه – للمشرف على
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المرعى العام "الحمى" ..." :راة ب وق ال رمية ووق الغنيلة – الغنم ال ليلة  -واعين من اعم عللا بن عفا
وابن عول فن ابن عفا وابن عول رلكي ماشي ملا ورعا املدينة خن وروف ور ر ا املسك،
رلكي ماشي راءين ي ي  :يا امك املؤمن ،يا رمك املؤمن ،،واملاء والكأل ررو عله من ر رغر ل وروا رو
1

وواا. ")..

فالنفع من المشروعين واحد غير أن التكلفة مختلفة وقد اختار عمر المشروع األقل تكلفة.
" وفي حتمية أن يحقق االنفاق منفعة أو عائدا أكبر من النفقة نجد العلماء يصرحون في أكثر من

مناسبة بأن بيت المال يعامل معاملة اليتيم ،أي يجب أن تكون له الغبطة في كل ما يقوم به الحاكم"،

واألمثلة عديدة في ذلك ،منها قول عمر بن عبد العزيز رضي هللا عنه" :وع اين ش ي ليلة من لياب عويد
ع بن عود ع بن ع وة -راد ر ر ال ابع– ،ب لا ايناو من بيي املاا ،ف الوا يا رمك املؤمن ،ت وا ر مل الري
وشد ،الفأ
2

ف اا :رين ي رب بكم؟ وع اين عوا برري وبن يح وهبداي علا بيي ماا املسلل ،ب لول

ورلول".

كما يذكر البعض ما أرشد به الخليفة المعتصم وزيره محمد الزيات في كيفية المفاضلة بين

المشروعات على أساس عائدها؛ مقارنا بتكلفتها فيقول" :اوا وريي موجعا م راف ي في ع ر اوارم راءين

اوف ا ف تؤامرين في " ،3وداللة هذا القول واضحة ،حيث الحرص على أن يكون العائد من
بعد سنة راد ع ر ا
النفقة العامة أكبر من حجمها ،وفي ضرورة أ ن يؤخذ في الحسبان عند التقويم وعند حسبان العوائد
والتكاليف كل ما تجلب المشروعات من عوائد أو مضار على المستوى القومي من جهة وعلى مستوى

الجيل الحاضر واألجيال المقبلة من جهة أخرى.

ونذكر أ يضا مقولة القاضي ابو يوسف السابقة كاملة -رغم طولها  -لكن ألهميتها " :ووريي ر ت مر
علاا اخلرال وا رتارم او من رر ةرارمم ف روا مم ا يف ب ارم ااهاوا عااية ادمية ،وروج ،لك ،غام ر،،
و اهم وا اس خرروا مم تل ا اهاو واا فرورا وررري املاء فيما علر ر ق ا وجو الغام ر ،،وراا يف ةرارمم
بب ل

لي ف مر ور من رر اخلك وال

ول الولد من ل ب ك ،ومعرفة و جير

أ يوثق بدين ورماا من رر ول  ،وي اوو في غك رر

افس ب ل منفعة و يدفل عنما ب مدر ،،فنوا ار لعوا علا ر يف

و ل ن اا ورياا ،يف اخلرال رمر حبفر تل ا اهاو ،ورعلي النف ة من بيي املاا ،و الل النف ة علا رر
الولد ،فناهم ر يعلروا ةك من ر خيربوا ،ور يفروا ةك من ر ي رب مامم ويع وا ،و ما في م لحة ر
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اخلرال يف روجيمم وراهاورم وطلووا ما في م لحة ر اخل رال يف روجيمم ورموامم ،وطلووا ان أ ول مم رريووا
ري راهاورم العأا اليت ت ة من ارلة والفرا
الي  ،اوا هل يكن في جرو علا غكرم ،و وا اا ال رر السواا
ريي مم و ااي النف ة من بيي املاا ومن رر اخلرال ،ف ما الولو واملسنيا

والريدا اليت تكو يف ارلة

والفرا وغكرا من ا اهاو العأا فا النف ة علا ر ا ل من بيي املاا يل علا رر اخل رال من ول شهء،
م لحة ر ا علا ا ما ةانة ا رمر عا
من ر ا وشوم  ،و اا يدة الدرو من ول

عاب ا وج،

ليل املسلل ،،فالنف ة علي من بيي املاا
1

علا اخلرال" .

ثم يواصل موضحا أن ما يحتاجه أهل الخراج من نفقات داخل مزارعهم من قنوات وأدوات وغير ذلك

فالنفقة على هذا كله من عندهم خاصة ،وال يتحمل بيت المال شيئا من ذلك حيث المنفعة خاصة لهم.
الفرع ال ثالث :ضرورة المفاضلة بين أشكال المشروعات العامة.

المفاضلة بين أشكال المشروعات العامة تعني التفاضل بين طرق االنفاق على المشروع التي تمت

الموافقة عليه هل ننفق عليه ببذخ حتى نخرجه في أ بهى صورة أم نختار التقتير بحجة إنفاق أقل قدر من

المال العام ،والمبدأ الذي يق هر اإلسالم هو القوامة في االنفاق وهو طريق وسط بين طريقين متطرفين ،األول
هو االسراف والتبذير ،والثاني هو البخل والتقتير ،وذلك أن حسن إشباع الحاجات العامة ال يعني كث ةر

االنفاق كما أ ن االقتصاد والمحافظة على المال العام ال يعني االمساك والتقتير ،وانما إصابة االمرين معا
تتطلب القوامة في االنفاق واالعتدال فيه ،وأساس هذا قوله

بَّي ذِل

تعالى﴿ :واّلين اإذا انفقوا مل يْسفوا ومل يقرتوا وَكن

قواما﴾ ،والقوام بالفتح هو العدل بين الشيئين الستقامة الطرفين واعتدالها أي هو التوازن بين

الطرفين على اطالقه ،واذا طبقنا هذا المعنى على االنفاق العام فإنه يعني اخراج المشروع بالصورة التي
تحقق أكبر نفع ممكن بأقل تكلفة ممكنة متجنبين االسراف والتقتير آخذين بالعدل الذي هو التوسط بينهما.

وقد استعمل سيدنا عمر بن عبد العزيز رضى هللا عنه المعنى عندما قيل له :يا اف
3

2

ف اا:

ْسفواْ َول َ ْم ي ْقرتو ْا َو ََك َن ب َ ْ ََّي َذ ِ َ
ِل ق َ َواما ً﴾.
السنة ب ،السيجي  ،،اي وما واك اااَ ﴿ :و د ِاّل َين ا َذأ أَنفَقو ْا ل َ ْم ي ْ ِ
ِ

ويقصد بالقوامة في اإلنفاق سلوك طريق الوسطية والعدالة بين طريقين متطرفين فاسدين نهى عنهم

الشرع وهما اإلسراف والتبذير من جهة ،والبخل والتقتير من جهة أخرى ،وقد ورد هذا المبدأ واضحا في قوله

تعالىَ :
﴿ول َ َْت َع ْل يَد ََك َم ْغل َ ً
وَل ا َىل عنقِ َك َو َل تَبْس ْطهَا ن
ُك الْب َ ْسطِ فَت َ ْقع َد
ِ
5
السبِي ِل َو َل ت َب دِذ ْر ت َ ْب ِذ ًيرا﴾ .
الْق ْر ََب َحقنه َوالْ ِم ْسكِ ََّي َوا ْب َن ن
1
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ورا﴾ ،4وقوله
َملو ًما َم ْحس ً

تعالىَ ﴿ :وأ ِت َذا

فمن يتدبر هاتين اآليتين يجد أنهما تقرران األمور التالية:
أوال :النهي عن اإلسراف والتبذير :واإلسراف هو مجاوزة الحد في النفقة ،والتبذير هو إنفاق المال في غير
حقه ،وكالهما حرام ،وكل ما أنفق في غير طاعة هللا فهو إسراف ،فالنفقة في المعصية أمر قد حظرت
الشاريعة قليلاه وكثياره ،فاال يجاب اإلفاراط فاي النفقاة حتاى ال تضايع الحقاوق المترتباة عناه ،قاال اإلماام

القرطبي "التبذير هو إنفاق المال في غير حقه وهو حرام لقوله تعالىَ ﴿ :و َل ت َب دِذ ْر ت َ ْب ِذ ًيرا اإن املبذرين َكنوا
اإخوان الش ياطَّي ﴾.

ثانيا :النهي عن البخل والتقتير :وهو التضييق الذي هو نقيض اإلسراف ،والتقتير هو منع حق هللا تعالى
في المال ،فال ينبغي اإلفراط في الشح ومنع حق هللا

ا َىل عنقِ َك َو َل تَبْس ْطهَا ن
ُك الْب َ ْسطِ فَت َ ْقع َد َملو ًما َم ْحس ًورا﴾.
ِ

﴿ول َ َْتعَ ْل يَد ََك َم ْغل َ
تعالى ،في قوله عز وجالَ :
مكوَلً

ثالثا :األمر بالقوام :وهو التوسط والعدل ،وهو كل ماا أنفاق فاي طاعاة هللا ،والقاوام يكاون بحساب الحاال مان
حيث القادرة علاى اإلنفااق والحاجاات ،والقاوام هاو االقتصااد فاي النفقاة فاال يسارف وال يقتار لقولاه تعاالى:

ْسفو ْا َول َ ْم ي ْقرتو ْا َو ََك َن ب َ ْ ََّي َذ ِ َِل ق َ َواماً﴾.
﴿ َو د ِاّل َين ا َذأ أَنفَقو ْا ل َ ْم ي ْ ِ
ِ

فإذا جئنا نطبق هذا المبدأ على اإلنفاق الحكومي نقول :إنه يجب تجنب الهدر في اإلنفاق ،وحسن

استخدام الموارد طبقا لتوجيهات الشارع الحكيم ،وهذا ال ينطبق على األفراد فحسب ،بل على الحكومة

وبدرجة أكبر ،ألن موارد الناس بين يديها أمانة يجب استعمالها في رفاهيتهم وتحسين أحوالهم وتحقيق

مصالحهم حسب التعاليم اإلسالمية ،ويعتبر المعيار الصحيح لعقد أية نفقة حكومية هو تعويض التضحية
التي تكبدتها الجماعة في تقديم هذه الموارد تعويضا كامال بإسهامها في الرفاهية االجتماعية ،وتحقيق
األهداف االقتصادية واالجتماعية لإلسالم ،وبناء على ذلك ،يجب على الدولة اإلسالمية أن تخطط

لبرامجها في اإلنفاق ،وتزيل منها اإلنفاق التبذيري العقيم وذلك إلزالة أو التقليل من عجو ازتها المالية إلى

أدنى حد ممكن .

وبالتالي فإن هاته القاعدة تعني عدم سماح االقتصاد اإلسالمي بحدوث كل من حالتي االسراف

والتقتير في النفقات العامة ،وبموجب هذا يتوجب العمل على عدم ظهور وحدوث كل من االسراف والتقتير،

وهذا ألن اإلسراف يؤدي إلى هدر واتالف الموارد المالية للمجتمع وهذا يؤدي الى الحاق أضرار كبي ةر
باالقتصاد القومي ،ومن ثم عدم استطاعة تنفيذ كافة المشاريع االقتصادية المخططة ،والتوقف في بعضها

وعدم تنفيذ الخطط االقتصادية بالكامل ،هذا باإلضافة الى عدم اإلنفاق بشكل كامل ومطلوب في المشاريع
ال ،ومن ثم توقف بعضها وعدم استمرارية المجاالت التي تعمل بالفعل بشكل كامل،
االقتصادية القائمة فع ً
وعدم احداث التنمية المطلوبة في تلك المجاالت.

أما في حالة التقتير فإنه أيضا يؤدي إلى إلحاق أضرار كبيرة باالقتصاد الوطني ،وذلك من خالل

عدم اإلنفاق على بعض المجاالت االقتصادية المعينة ،وتخفيض هذه النفقات في بعض المجاالت األخرى

مما يؤدي بشكل عام الى عدم إمكانية تطبيق الخطط التنموية في االقتصاد القومي بالشكل المطلوب فعالً.
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أي أن اإلسراف في اإلنفاق العام يؤدي إ لى ازدياد الهدر والتلف في األموال العامة للمجتمع وازدياد

االستهالك التبذيري ،وازدياد البذخ والتقليد والعادات االستهالكية المستوردة ،وازدياد االستثمارات في

المجاالت غير النافعة والمفيدة وغير االستراتيجية؛ والمضرة باألمن االقتصادي للبلد اإلسالمي؛ وهذا يؤدي

الى اخراج جزء كبير من األموال  -أي رؤوس األموال النقدية الضرورية  -لتنمية اقتصاد البلد من التيار

النقدي لالقتصاد الكلي؛ وتوجيهه نحو مجاالت ال تؤدي إلى ازدياد المنافع االجتماعية واالقتصادية؛ مما

يؤدي باألخير الى خسارة االستقالل االقتصادي للبلد؛ ثم حدوث المشاكل االقتصادية المختلفة كالتضخم

وفشل الخطط التنموية وتأخرها وعدم تنفيذها بالكامل.

ويؤدي التقتير الى انخفاض ضخ األموال الى داخل التيار النقدي الكلي في االقتصاد القومي مما

يؤدي الى انخفاض عدد المشاريع المخططة؛ وعدم استطاعة اكمال المشاريع القائمة؛ وعدم االستطاعة في

تعويض االندثار منها وانخفاض التمويل لالستثمارات االقتصادية؛ مما يؤدي الى انخفاض المشاريع

والنشاطات االقتصادية ثم االقتراب من حدوث الركود االقتصادي وفشل الخطط التنموية القتصاد البلد؛
وكل هذا يؤدي الى حدوث التخلف والتأخر االقتصاديين ،ثم يزداد المشاكل واألزمات االقتصادية خاصة

وان انخفاض النفقات العامة يؤدي الى انخفاض االستثمارات العامة ثم انخفاض الطلب الكلي الفعال ثم

حدوث مشكلة الركود االقتصادي ثم انخفاض االستهالك الكلي ثم ازدياد عالمات وسمات الفقر لدى أفراد
المجتمع؛ ومن ثم ازدياد المشاكل االقتصادية واالجتماعية وحدوث التخلف االقتصادي.

لهذه األسباب دعى االقتصاد اإلسالمي ومن خالل النصوص الشرعية المختلفة إلى التوسط بين

اإلسراف والتقتير والتوجه باإلنفاق العام نحو ازدياد غير إسرافي ونبذ التقتير فيها لتجنيب المجتمع اإلسالمي

واقتصاده الكوارث االقتصادية.

المطلب الثالث :التحديد الجيد للحجم األمثل لإلنفاق العام:
اذا كانت النفقات العامة تحقق منفعة عامة يستفيد منها أفراد المجتمع فليس معنى أنه كلما زادت

النفقات العامة للدولة؛ كلما زاد النفع العام ،ذلك ألنه إذا زادت النفقات العامة عن حد معين فإن ذلك ينطوي

على اسراف وتبذير ،ومن جهة أخرى فقد تزيد النفقات العامة لدولة دون أن يزيد النفع العام ،لذا فالبد من
بذل جهود صادقة لمعرفة السقف األمثل للحجم الكلي لإلنفاق العام ،إذ أن ذلك يمثل قيدا قويا أمام عدم

ترشيد هذا اإلنفاق.

1

وقد ذهب بعض علماء المالية العامة إلى أن الحجم األمثل للنفقات العامة يتحقق بتوفر شرطين:

أوال :ضرورة تساوي المناافع الحدياة االجتماعياة فاي مختلاف مجااالت االنفااق العاام بمعناى أن تساتمر الدولاة
في االنفاق في المجاالت المختلفة حتى تتساوى المنافع الحدية فيما بينها.
1
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ثانيا :فهو أنه من الضروري أن يحقاق كال انفااق منفعاة تسااوي علاى األقال ماا ضاحى باه مان انتااج القطااع
الخاص من جراء قيام الدولة بالنشاط.
وقد تعرض هذا الرأي لكثير من االنتقادات أهمها :صعوبة قياس المنافع الحدية االجتماعية في

المجتمع كاآلثار التي تولدها النفقات االجتماعية والسياسية والعسكرية.

واالتجاه الذي يمكن االطمئنان إليه هو أن الحجم األمثل لإلنفاق العام؛ هو ذلك الحجم الذي يسمح

بتحقيق أكبر قدر من الرفاهية ألكبر عدد من المواطنين؛ وذلك في حدود أقصى ما يمكن تدبي هر من الموارد
1

العادية.

واذا تتبعنا الفكر المالي االسالمي فإننا نجده يبين أن للحكومة في المجتمع االسالمي وظائف وعليها

مهام؛ منها ما ال يختلف من حيث وجوده من حال لحال ،ومنها ما يتغير من وقت آلخر ،فأحيانا يظهر

وأحيانا يختفي ،وبعبارة أخرى فإن هناك من الوظائف والمهام ما ال يسع الحكومة؛ أيا كانت المالبسات -
التخلي عنه أو التقصير فيه ،وهناك ما يمكنها التخلي عنه في بعض الحاالت ،واذا كان االقتصاديون

المعاصرون يرون أن الوظيفة الحالية للحكومات يمكن صياغتها في هذه العبارة الجامعة "تحقيق األهداف

االقتصادية واالجتماعية والسياسية للمجتمع" ،فإننا في إطار االقتصاد االسالمي نجد مهمة الحكومة تأمين

أكبر قدر من المصلحة للمجتمع في دينه ودنياه" ، 2وقد أجمل بعض العلماء المسلمين السابقين هذه الوظيفة
3

في عبا ةر فذة هي" :حراسة الدين وسياسة الدنيا".

ولسنا هنا بصدد نقل كالم علماء المسلمين على كثرتهم ،لكنا نكتفي باإلشارة الى بعض أقوالهم بالقدر

الذي يفصح عن مقدار ما كانوا عليه من وعي وادراك لمهمة الدولة االسالمية ،ف يقول ابن تيمية بعد سرده

لآليات واألحاديث " :فامل وا الوارب بالو يا
ينفعمم ما اعلوا ب يف الدايا ،وان أ ما
مس ح ي وع وبا

ان أ اين اخللق ال ي م فا م ةسروا ةسرااا موينا ،وهل
ي و ا لدين

ب من رمر اايارم ،ورو اوعا  ،اسم املاا ب،
4

املع دين" ،هنا نالحظ تأكيده على اصالح الدين واصالح الدنيا.

" وبرغم ما يبدو على حصره اصالح الدنيا في مهمتين ،توزيع المال بين المستحقين وعقوبات المعتدين

من مالحظات قوية؛ إال أنه يمكن التخفيف من ذلك بتوسيع أبعاد هاذين العملين ،كأنه يريد القول أنها
وظيفة اقتصادية كما أنها وظيفة إدارية شاملة تفرض الحقوق ألصحابها ،ومهما يكن من أمر فقد نقل لنا

كرم هللا وجهه عبارة أوضح وأشمل وأدق تقول " :بد للناس من ماو ،،بر ،ااي رو فار ر،،
عن اإلمام علي َّ
ف ي  :يا رمك املؤمن ،ر ق الر ،اد عرفنارا ،فلا باا الفارر،؟ ف اا :ي ا هبا الدوا ،وت من هبا السو وجيارد هبا
 1نفس ال مرجع ،ص .943
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العدو ،وي سم هبا الفهء " ،1الحظ الوظيفة المالية االقتصادية "تخصيص الموارد" ثم الوظائف األساسية التي

البد منها من أمن وعدل ودفاع " ، 2وهناك من العلماء من أخذ في تفصيل وتصنيف مهام الحكومة ووظائفها
3

بحيث أوصلها الى عشر وظائف.

ومن المهم أن نشير الى أن " قيام الدولة بنفسها بإنجاز كل ما فيه مصلحة المجتمع ،هو توسيع مفرط

لدور الدولة ،بعيد عن هدي االسالم وبعيد عن المنطق العلمي االقتصادي الصحيح ،والحق أن هناك أمو ار
يحتاجها المجتمع يقع على عاتق الدولة القيام بها وتنفيذها ،والبعض األخر يتواله األفراد ،وهما متضامنان
4

في توفير ما يحتاجه المجتمع".

وهنا نواجه بمشكلة توزيع وتقسيم المهمة بين الحكومة واألفراد ،ومن ثم عملية تخصيص الموارد

وتحديد حجم االنفاق العام ،ومن المنظور االسالمي ال يعتمد المعيار في ذلك ،أساسا على النسب وال على

القطاعات ،5ألن ذلك قصورا ،وانما يعتمد نفس المعيار السابق وهو معيار تعظيم المصلحة ،بمعنى أن
الحكم في عملية تخصيص الموارد يدور مع المصلحة العامة والوصول بها الى أقصى قدر ممكن،

واالسالم في هذا الصدد لم يضع قوالب جامدة ،بل ترك األمور لتحسم من خالل الظروف والمالبسات
المحيطة ،في إطار االلتزام الصارم بمبدأ تعظيم المصلحة العامة ،وبوسيلة الشورى في الوصول الى ذلك،

ومعنى ذلك أن الحدود الفاصلة بين دور الحكومة ودور األفراد هي حدود متحركة عبر األزمنة واألمكنة،

فمثال في بعض الحاالت قد يكون قيام الحكومة باإلشراف المباشر على قطاع ما محققا لدرجة أكبر من
6

المصلحة العامة ،بينما في حاالت أخرى قد يكون تحقيق ذلك في قيام األفراد بها.

كما أن تدخل الدولة عن طريق اإلنفاق العام وتخصيص جزء منه لتشجيع المبادرات الخاصة أمر

مشروع ومطلوب على أن ال يتعارض والمصلحة العامة ،فاإلفادة من المبادرات الشخصية للقطاع الخاص،
وعدم محاولة الحلول محله ،بل دعمه ،وتنشيطه وهو أمر تدل عليه النصوص واألحداث واألحكام الكثيرة،

سواء منها ما تعلق بتوزيع الغنائم ،وأحكام الزكاة ،وا لعطايا في العهدين النبوي والراشدي ،ووقائع الحمى
وقيود ذلك وشروطه ،وأحداث ترك المزارعين في خيبر وأراضي السواد ومقاسمتهم ،وأحكام أخرى كثي ةر منها

ما يتعلق بصيانة األنهار العامة ،وفتح القنوات ،وتيسير سبل االنتفاع بها ،مما يشير إليه أبو يوسف في

كتاب الخراج ،وغيره من العلماء ،ومنها ما يتعلق بالقواعد األساسية للنظام االقتصادي اإلسالمي نحو

1
2
3
4
5
6
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1

مبادئ الملكية الخاصة ،والحرية الشخصية وغير ذلك.

وقد توصل الفكر االقتصادي المعاصر في ذلك إ لى بعض االجتهادات التي أثبتت التجارب صحتها،

ومن ذلك مثال القناعة المتزايدة حاليا بأن الحكومة بحاجة الى أن تعمل أقل في المجاالت التي تنجح فيها
السوق وفي حاجة الى أن تعمل أكثر في المجاالت التي ال يمكن االعتماد فيها على السوق ،ومعنى نجاح

السوق أي نجاح األفراد في القيام بإشباع تلك الحاجات وفق ما تمليه المصلحة العامة ،عند ذلك يكون دور

الحكومة هنا هو مجرد المراقبة والمتابعة والدعم والتأكد من انجاز ذلك على الوجه المرضي ،وال ينبغي لها
أن تزاحم األفراد في القيام بهذه المهام لما يترتب على هذا السلوك من مضار وأعباء اقتصادية ثقيلة ،كما

أنها لم توجد لمزاحمة األفراد في أعمالهم وانما لدعمهم وحثهم وترشيد حركاتهم.

وعلى هذا األساس سار التطبيق االسالمي في عصر الرسالة والخالفة الراشدة وكذلك الخالفة األموية
2

والدولة العباسية األولى ،كما سار الفكر االسالمي على مر العصور .

ففي عصر الرسالة لم نجد الدولة تمارس بنفسها العمليات واألنشطة االقتصادية ،لكنها كانت تعين

وتدعم وتراقب وتوفر ما يمكنها توفي هر من بنية أساسية وتسهيالت ،لقد مهدت السوق وأمنت الطرق ،وقدمت
التشريعات الصالحة لممارسة النشاط االقتصادي ،الزراعي والتجاري والحرفي ،فصرحت بإحياء األراضي

وقامت بإقطاعها ،ونظمت توزيع المياه ونظمت الفرائض المالية ،وفي عصر الخالفة الراشدة استمر الحال
كذلك ،ونما وتطور من خالل المزيد من التيسيرات على األفراد والمزيد من عمليات االحياء واإلقطاع

وتنظيم استغالل أراضي الفتوح من قبل األفراد ،ثم قامت في زمن عثمان بعملية التخصيص مرة حيث

حولت بعض أراضي الدولة الى االفراد ألنها رأت ذلك أوفر وأكفأ ،ثم جاء عمر بن عبد العزيز فنص
صراحة على أن ممارسة الدولة للنشاط االنتاجي ال يكون طالما هناك سوق قادرة وقد تبدى ذلك بوضوح

من تعليماته لحاكم العراق بالنسبة ألرض الصوافي ،وجاء العصر العباسي وكان التوجيه االسالمي بأن

على الدولة أن تعين وتسهل ال أن تمارس بنف سها العملية االنتاجية ،وقد ظهر ذلك جليا من بنود السياسة
3

االقتصادية التي رسمها أبو يوسف للخليفة هارون الرشيد.

وا ن المجتمع االسالمي ال يستغني في أي وقت عن اشباع حاجات الدفاع واألمن والعدالة والبنية

األساسية والمزيد من السياسات الرشيدة في مختلف المجاالت والمحافظة على البيئة ،وعلى الدولة مهمة

إ نجاز ذلك ،ثم إنه أيضا ال يستغني عن التعليم والصحة واالنتقال واالسكان ،والمياه النقية والصرف
الصحي ،ويتوقف قيام الدولة أو األفراد أو هما معا بتنفيذ ذلك على ما يراه المجتمع ،من خالل الشورى

الحقيقية محققا ألكبر قدر ممكن من المصلحة العامة ،وقد حدث في صدر االسالم من الوقائع ما يؤكد
1
2
3
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على وجود مرونة كبيرة في تخصيص الموارد ،ومن ذلك تغير أسلوب استغالل أراضي الصوافي ،وكذلك
1

أسلوب التعامل مع األراضي المفتوحة.

المطلب الرابع :التحديد الدقيق لمقدار النفقة المطلوبة والتوقيت السليم لها
هذا العنصر يرتبط مع قضيتين أساسيتين هما:
أوال :قضاية أن تكااون النفقاة فااي حاادود الوضاع األمثاال لهااا :أو بعباا ةر أخاارى ضاارو ةر تحاري أن تكااون النفقااة
معيارية أو قريبة منها.
ثانيا :قضية أن يتم االنفاق في الوقت المناسب دون تقديم أو تأخير
وغير خاف ما لهاتين القضيتين من تأثير جوهري في عملية ترشيد االنفاق العام.
فإ ذا كان االنفاق ال يشبع أي حاجة فهو انفاق سفيه ،مثل اإلضاءة في النهار واألوراق المهدرة في

غير فائدة وغير ذلك ،حيث ال نجد حاجة لذلك ،ومما تجدر االشارة اليه أن مثل هذا السلوك غير الرشيد

رفضه أحد حكام المسلمين السابقين وأمر بإطفاء المصابيح ،ومثل أن تعطى مرتبات أو مكافآت بغير تقديم
خدمة حقيقية تفيد المجتمع أو إعطاء اعانات لغير من يستحقها؛ كل ذلك يعد انفاقا في غير حاجة وهو

مرفوض إسالميا ،وفي المقابل نجد عدم اإلنفاق مع وجود الحاجة لذلك وتوفر المال؛ يعد سلوكا غير رشيد.

وكثي ار ما نجد ذلك التشوه اإلنفاقي في مجال النفقات الجارية من مرتبات ومكافآت ودعم ومعونات،

والشيء الذي ال يجادل فيه حاليا هو وجود الكثير من األجور والمرتبات وملحقاتها تعتبر أكبر من الحجم

والمقدار الصحيح ،وعلى المقابل وجود الكثير منها أقل من المقدار الصحيح ،وفي كل ذلك انحراف ولكل

مضاره وسلبياته ،فقلة األجور اضافة إ لى ما تحدثه من معاناة ومن آثار غير مباشرة على الكفاءة االدارية
واالقتصادية فإنها مجلبة للخيانة واالختالسات ،والرشاوي ،والتهاون في العمل وعدم بذل الجهد الكافي فيه

والقالقل األمنية والسياسية وغير ذلك ،وزيادة األجور والمرتبات عن الحد المناسب تمثل هي األخرى مضار
عديدة ،فهي مجلبة لإلسراف والتبذير والتضخم والفساد ،واالضطرار الى المزيد من الضرائب والقروض وما

يتبع ذلك من اآلثار السلبية االجتماعية التي تنتشر بين فئات المجتمع.

فكل هذه السلوكيات تتنافى مع مفهوم الترشيد االنفاقي ،ولعلماء المسلمين مواقف جلية قوية حيال هذا

اإلنفاق المشوه المنحرف ،فنرى بعضهم يشير الى تفشي هذه الظاهرة المنحرفة ويوضح كيفية السلوك
الصحيح حيالها ،ونراهم جميعا يجمعون على حتمية أن تكون األجور عند مستوى الكفاية دون زيادة أو

نقصان ،ولو طبقنا هذا المبدأ لتجنبنا هذه المضار المذكورة:

1
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أ .ويقول اإلمام ابن القيم" :من املسلل ،من فرطوا يف وعاية امل لحة املرسلة ف علوا ال ريعة اانر ،ت و
مب اب العواا ض ارة غكرا ،وسدوا علا رافسمم طراا نحيحة من طر الق والعدا ،ومنمم من رفرطوا
يدا".
شرا طوي
فسوغوا ما ينايف ال رف وادثوا ًّ
وفسااا عر ا
ا
ّ

ب .ويقول ابن تيمية " :لكن اة لط يف ر ق ا مواا السلاااية الق والواط  ،ف اوا لكو من ووي الارا
والدين والعلم يعاا رادرم فاي  ،وي ل روعا ورو يس ا...وراوا لكو ي لو رمواا الناس
بالواط  ،واو مم وواتب رجعال اارا م واو مم وواتب مل غنارم وعد اار مم ،ومينعو من رو
راق منمم ا رو امتا ا  ،و يس يب مسلم يف ر السعه يف متيي املس حق من غكق واعااء الو يا
وا ورا من رو راق هبا ،والعدا ب ،الناس يف ول وفعل حبسب ا مكا رو رفد رعلاا و  ،ا موو،
1

ب ومن روروما عليمم" .

ج .وقول الماوردي " :علا ا ما ت دير العاايا وما يس حق يف بيي املاا من غك سرل و ت ك ،وافع يف
وا

2

ت ده في و ت ةك".

وال يقف الفكر المالي االسالمي في ترشيد االنفاق على األجور عند ذلك ،بل يتعداه الى ضرورة أن

يك ون حجم العمل بالقدر المطلوب فقط دون زيادة ،كما هو الحال اآلن في كثير من الدول ما رتبه هذا

الوضع من مضار ،لكننا لو طبقنا توجيهات وأراء علماء المسلمين في هذا المجال لوفرنا الكثير من النفقة

من جهة ،ولما احتجنا الى الكثير من فرض الضرائب ذات األثر السلبي من جهة أخرى ،وكذلك االلتجاء
الى االستدانة الداخلية والخارجية وما ترتبه من مضار:

وفي هذا يقاول المااوردي" :واوا اسإ كفا مإن اسإ كفاق اا إر وهل يسإ كلر ،فحسإو مإن العلإاا مإن فإاق ،فلإا
يف ا س كلاو بعد ا

3

فاء ا ماا جا ل وسر م اف".

ويقول أيضا " :ر

يس كلر وب من العلاا ،و يس خلا علإا الرعيإة مإنمم ا العإدا الإ ي جيإد منإ بإدا

ف إن يف ا س إ كلاو م إإنمم ف إإو الار إإة ج إإروبا م إإن الفس إإاا روم إإا :اوا ل إإروا ل إإر روراام إإم وم إؤاهم عل إإا بي إإي امل إإاا،
ف إغلي املإإاا عإإن ا ورإب ا و  ،وا اإإق ا اإإرى ورجإر بيإإي املإإاا ثاايمإا راهإإم اوا لإإروا لإر مكإإاتو مم و إإومم
و إب ا منإاء علإإيمم وال إكايا مإإنمم والررإا ل علإإيمم ف إغ ول إ امللإ عإإن لإك ممإإا رإو رو وراإإق .وثاللمإا راهإإم
اوا لإإروا إإااوا م إإن اتفإإا

لم إإم علإإا الرشإإد والف إ أ وا مااإإة وال إ أ والعفإإا ل ربعإإد،

ا من إإاء والكفإإا ،يف إ

ع إإر اليلإإو ف إ بإإد اوا لإإروا م إإن اة إ ل را إوامم يف ر إ ق ا ا إواا واملع إإاين" ،وهااا هااو الفك اار المااالي المعاص اار
يحااول االقتاراب مان ذلااك حياث يارى أن ماان حسان تخصايص االنفاااق العاام اساتخدام عاادد أقال مان مااوظفي

1
2
3
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1

الحكومة ودفع أجور تنافسية لهم بدال من اعتبار الحكومة المالذ األخير بين أرباب العمل.

ويقااول الش اايخ محمااد الغ ازل ااي" :ان الحاارص عل ااى الم ااال العااام واحتا ارام حااق الدول ااة والفاارد في ااه خلق ااان

ينماوان فاي كال مجتماع ارشاد ،ويهازالن فاي كال بيئاة وضايعة ...واالماة التاي ياراق مالهاا العاام فاي التاراب ،او
يتارك غياار مرمااوق بعنايااة او يعااد غنيمااة باااردة لماان اساتطاع اح ا ارزه  -االمااة التااي تبلااغ هااذا الاادرك ال تبشاار

شؤونها بخير ابدا..

2

وقوله أيضا .." :ومان معااني األماناة أن يحارص المارء علاى أداء واجباه كاامال ،فاي العمال الاذي ينااط

به ....وأن ال يستغل الرجل منصبه الذي عين فيه لجر منفعة إلى شخصه أو قرابته ،فإن التشبع مان الماال
العااام جريمااة ،والمعااروف ان الحكومااات أو الشااركات تم ا نح مسااتخدميها أجااو ار معينااة؛ فمحاولااة التزيااد عليه ااا
بالطرق الملتوية ،هي اكتساب للسحت ...كما يدخل في معاني األمانة وضع كال شايء فاي المكاان الجادير
باه والالئااق لااه فااال يسااند منصااب إال لصاااحبه الحقياق بااه ،وال تمااأل الوظيفااة إال بالرجاال الااذي ترفعااه كفايتااه

إليهاا" ، "..وأن العاادد ا لكثيااف ماان المااوظفين والعمااال الااذي يعمال فااي الجهاااز الحكااومي يسااتطيع  -لااو نباات
3

شاعور االماناة فااي قلباه  -ان يااؤدي للدولاة عش ارة اضاعاف مااا ينتجاه االن ،وان يمنااع مان الخسااائر مثال هااذه
النسبة".

4

ومما يسجل للفكر االقتصادي االسالمي حيال فاتورة األجور اكتشافه لما هنالك من عالقة قوية بين

نقص األجور والخيانة ،وقد أقر بذلك صحابة الرسول ؛ ومنها ما رواه اإلمام أبو يوسف أن ":ربا عويد،
ااا لعلر بن اخلااق ا ،علم ر ا سيوب بعو ال حابة بعو املنانب :ااسي رنحاق وسوا ع  ،ف اا ل

علر :يا ربا عويد ،،اوا هل رس عن ب ر الدين علا س مة ايين ،فولن اس ع،؟ ااا :رما ا فعلي ،ف غنمم
بالعلالة ،عن اخليااة "  ،5حيث يقول القاضي أبو يوسف معلقا على مقولة أبي عبيدة" :اوا اس علل مم يف شهء
فار ا مم يف العااء ،والرر

6

ي ارو ".

واذا كانت مطالبة سيدنا أ بو عبيدة بإغناء واكفاء الصحابة باألجر الكافي لكي ال يلجؤوا الى تحقيق

الغنى والكفاية عن طريق الخيانة واالثراء غير المشروع؛ وهم من هم وما يتمتعون به من أمانة وعفة وتدين،

وما بيننا وما بينهم من بون شاسع في االخالقيات ،واألمانة و..؛ فإن هذا األمر مطلوب لنا من باب أولى.

1
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واليوم تتفشى الخيانة في صورها المتعددة في كثير من المجتمعات ومعظمها يرجع الى عدم كفاية

الراتب ،وعدم كفايته يرجع ضمن ما يرجع – الى أن الغير يأخذ راتبا أعلى من كفايته ،وقديما صاغ الفكر

االسالمي هذا القانون "

سرل بنرا اق مديل" ،وهكذا نجد أن عملية الترشيد تنصرف الى النظر الدائم

المستمر لحجم االنفاق العام وضرورة كونه الحجم األمثل أو قريبا منه من جهة ،ولهيكل االنفاق العام من

جهة أخرى ،بحيث يعاد النظر في ترتيب النفقات وفي زيادة بعضها ونقص البعض اآلخر بين الحين
1

والحين ،كما أوضح ذلك االمام الغزالي .

1
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المبحث الثالث
تقييم تقسيمات الموازنة العامة نحو تقسيم مقترح لترشيد االنفاق العام في
االقتصاد االسالمي
قد أدى توسع دور الدول في الحياة االقتصادية واالجتماعية ،وتطور مستوى التنمية في العصر

الراهن ،إلى حصول تغييرات مهمة في مفهوم ومحتوى الموازنة ،فلم تعد كالسابق مجرد وسيلة لحصر
احتياجات الحكومة واإليرادات العامة لألموال إلنجاز مهامها المحدودة ،بل أصبحت لها وظائف أخرى تكاد

تكون أساسية ،وباألخص استخدامها كوسيلة مفضلة لضبط السياسة المالية للدولة وتحقيق أهدافها وتنفيذ

سياستها االقتصادية ،فالموازنة قد أصبحت ذات صلة وثيقة باقتصاد الدول المعاصرة ،وهو ما يشكل أهم
المالمح التي تميز الموازنة العامة الحديثة عن الموازنة العامة التقليدية.

هذا وقد انعكس استخدام الموازنة العامة بوصفها أداة من أدوات ترشيد اإلنفاق العام على طرق

وأساليب إعدادها وتقسيمها ،فقد ارتبط تطور تقسيمات الموازنة بتطور أساليب ترشيد اإلنفاق العام ،وذلك

من خالل عدة مراحل ،أهمها :الموازنة التقليدية (موازنة البنود) ،وموازنة البرامج واألداء ،موازنة التخطيط
والبرمجة ،ثم الموازنة الصفرية.

وتمثل الموازنات أعاله االتجاهات التي تطورت بها مراحل الموازنة العامة بين االتجاه الرقابي الذي

مثلته الموازنة التقليدية ،إلى النقلة من التوجه الرقابي المالي إلى الرقابي اإلداري الذي مثلته موازنة البرامج

واألداء ،إلى االتجاه التخطيطي الذي جاءت به موازنة التخطيط والبرمجة ،وجاءت موازنة األساس الصفري
التي قد تمثل االتجاه اإلداري التخطيطي.

وهنا سيتم االكتفاء باستعراض مختصر لكل من موازنة البنود والتي تعتبر من أقدم أنواع الموازنات؛

والزالت مسيطرة على معظم موازنات دول العالم ،وألهميتها وضرورة الوقوف على المنافع والسلبيات منها،

والموازنة الصفرية التي يرى العديد من الباحثين أنها يمكن أن ت فيد في ترشيد اإلنفاق الحكومي في الدول
النامية إلى حد كبير.

أما فيما يخص الفكر المالي االسالمي ،فقد توصلنا في الفصول السابقة إلى نتيجتين هامتين:
أوال :التحقق من الوجود الفعلي للموازنة فاي الفكار الماالي االساالمي ونظاماه ،مان خاالل قواعاد محاددة وأطار
معينة لتقدير اإليرادات والنفقات.
ثانياااا :وجااوب إع ااداد الموازنااة العام ااة فااي النظ ااام االسااالمي؛ عل ااى أن تشاامل ما اوازنتين هااي :موازن ااة الزك اااة،
والموازنة األساسية.
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لذلك سنتناول في هذا الجزء تحديد طبيعة وموقع الموازنة التي كانت مطبقة في النظام االسالمي؛ من

الموازنات المعروفة في الفكر المالي الحديث ،وذلك من خالل دراسة موازنة البنود ،وكذا إعداد دراسة

مقترحة الستخدام أحد أحدث أساليب إعداد الموازنات الحديثة ،وهي الموازنة الصفرية تبعا لتوافق مقوماتها
مع القواعد العامة والمالية للفكر االسالمي وبما يساهم في ترشيد االنفاق الحكومي لعالج عجز الموازنة
العامة للدولة  ،لكن قبل ذلك سنحاول ايضاح أهم خطوات عملية ترشيد اإلنفاق العام.

المطلب األول :خطوات ترشيد االنفاق العام
اعتمادا على ما أوضحنا من مبادئ تحقيق الرشد في اإلنفاق العام  ،وتجنبا للمشاكل التي تواجه
1

التطبيق العملي لهذه المبادئ ،البد من تحديد خطوات ترشيد اإلنفاق العام ومتطلباته:

أوال :تحديد األهداف التي يسعى المجتمع إلى تحقيقها بصورة دقيقة وبصفة مستمرة مع ترتيب هذه األهداف
وفقا ألهميتها النسبية مع األخذ في االعتبار المتغيرات االقتصادية ،االجتماعية والسياسية التي تمثل
المرحلة التي يمر بها المجتمع.
ثانيا :حصر وتحديد البرامج البديلة التي تمكن من تحقيق هذه األهداف بما يتضمنه ذلك من تحديد البرامج
برمج
التي يجب أن تضطلع بها الدولة وتلك التي يضطلع بها القطاع الخاص مع التمييز في نطاق ا
اإلنفاق العام بين برامج اإلشباع المباشر وبرامج اإلشباع غير المباشر.
ثالثا :استخدام أساليب التحليل الممكنة الختيار أفضل البرامج قدرة على تحقيق أهداف المجتمع.
رابعاا :تخصايص الماوارد وفقاا لهيكال بارامج تحقياق األهاداف ،وماا ياؤدي إلياه ذلاك مان إعاادة تنظايم الهيكال
اإلداري للدولة بما يتفق ومتطلبات االضطالع بالبرامج ،مع تفصيل البرامج إلى مكوناتها من بارامج
فرعية وأنشطة ومهام ،األمر الذي يمكن من تحديد مراكز المسؤولية عن إنجازات مكونات البرامج.
خامسا :إعادة تقييم برامج اإلنفاق على فترات وفقا لما يط أر من تغيرات على أولوياات األهاداف ،وعلاى دور
كل من الدولة والقطاع الخاص في االضطالع بها.
سادسا :وضع إطار تنفيذي ملزم ودقيق يضمن كفاءة تنفيذ البارامج المختاارة ،ماع تحدياد مادى زمناي للتنفياذ
يمكان مان الوقاوف علاى مادى التقادم فاي إنجااز األعماال ،علاى أن ياتم ذلاك فاي إطاار الالمركزياة
باعتبار أن ألهداف ومعايير اإلنجاز محددة.
سابعا :ضرورة توافر نظام رقابي فعال يضمن توافق التنفيذ مع ما سبق تخطيطه ،على أن تتضمن عملية
الرقابة مراجعة مستمرة لطرق اإلنجاز مع تطوير مفهوم الرقابة المستندية إلى الرقابة التقييمية.
ثامناا :تطاوير تقسايمات ميزانياة الدولاة بماا يجعال هاذه التقسايمات قاادرة علاى الوفااء بمتطلباات الوظيفاة
التخطيطياة علاى المساتويين الكلاي (تخصايص الماوارد باين الدولاة والقطااع الخااص) والجزئاي
(تخصيص الموارد داخل قطاعات الدولة) وقادرة علاى الوفااء بمتطلباات الرقاباة علاى األداء (الرقاباة
1
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التقييمياة) والرقاباة المساتندية ،بماا يضامن فاعلياة تخصايص وكفااءة اساتخدام الماوارد ومان ثام تعظايم
دور الحكومة في تحقيق أهداف المجتمع.
وبالتالي يمكن القول أن متطلبات ودواعي الترشيد ،تعني أنه البد من تبني سياسة واضحة واجراءات

محددة وعملية في مجال ترشيد االنفاق العام وما يرتبط به من جوانب؛ مثل ترشيد االستهالك الخاص
والعام ،وعلى كل المستويات الفردية والتنظيمية والمجتمعية ،ومن الطبيعي أن تعزز هذه المتطلبات

والدواعي للترشيد بعضها بعضا ،وتؤكد أهمية الترشيد في مختلف جوانب السلوك االنساني وخاصة تلك
1

المتعل قة باألوضاع االقتصادية والمالية للقطاعين العام والخاص على السواء.

كما أن اتباع سياسة الترشيد في مجال من المجاالت أو في قطاع معين يتطلب الترشيد في المجاالت

وفي القطاعات األخرى في المجتمع الواحد ،من أجل ضمان فعالية سياسة الترشيد وجني ثمارها ،اإليجابية

على االقتصاد والمجتمع.

ويمكن القول بأن متطلبات الترشيد عموما تنطبق على مختلف المجتمعات النامية والمتقدمة ،وفي

مختلف األوضاع االقتصادية والمالية الجيدة والسيئة على حد سواء ،كما تزداد الحاجة إلى سياسات

واجراءات الترشيد كلما ظهرت دواعي وضرورات محددة؛ مثل سوء األوضاع المالية واالقتصادية وضعف

االمكانات والمصادر ،وزيادة المتطلبات اإلنفاقية وكث ةر األولويات والحاجات والتنافس بينها ،في ظل تناقص
2

نسبي في المصادر المتاحة.

المطلب الثاني :مقومات تطبيق موازنة البنود في ضوء الفكر المالي اإلسالمي
الفرع األول :مفهوم موازنة البنود (التقليدية):
الموازنة التقليدية أو موازنة البنود هي النموذج األول للموازنة العامة بمفهومها الحديث ،وتعتبر أقدم

أنواع الموازنات الحكومية المعروفة حاليا ،وأكثرها انتشا ار في دول العالم ،فهي مطبقة على نطاق واسع في
3

الدول النامية ،وفي العد يد من الدول المتقدمة ،ويطلق عليها عدة مسميات منها:

أوال :موازنة البنود أو االعتمادات :وذلك بسبب تركيزها على بنود الموازنة ،وما يرصد فيها مان اعتماادات،
وضرو ةر التقيد بالبنود عند اإلنفاق.
ثانيااا :موازنااة الرقابااة :ألنهااا تركاز علااى إحكااام الرقاباة الماليااة علااى النفقااات العاماة فااي الااو ازرات والمصااالح
الحكومي ااة ،لمن ااع اخ ااتالس أما اوال الدولا ااة وع اادم ص اارفها ف ااي غي اار الوجا ااوه المح ااددة له ااا ،وع اادم تجا اااوز
االعتمادات المرصودة في البنود عند اإل نفاق ،والتأكد من أن الماواد واألجها ةز والسايارات المرصاود لهاا
اعتمادات في الموازنة ،قد اشتريت فعال (بدون األخذ بعين االعتبار األهداف والغايات التاي اشاتريت
1
2
3

نائل عبد الحافظ العوامله ،مرجع سابق ،ص .13
نفس المرجع ،ص .13
محمد شاكر عصفور ،مرجع سابق ،ص ص .602- 604

276

من أجلها)" ،ولذا تحتاط الوحدات لتقديراتها من المساءلة وذلك برفع وتضخيم حجم التقديرات للنفقات
1
وتقوم بعملية عكسية بالنسبة لإليرادات".
ثالثا :الموازنة الجزئية أ و المتدرجاة أو المتزايادة جزئياا :وذلاك ألن نفقاتهاا تزياد باساتمرار؛ سانة بعاد أخارى،
بمعادالت صاغيرة ،فهااي تعتبار نفقااات السانة السااابقة أساساا مقباوال يمكاان االعتمااد عليااه لتقادير نفقااات
الس اانة القادما ااة ،وذل ااك ألجا اال تغطي ااة الزيا ااادات المتوقعا ااة ف ااي رواتا ااب الم ااوظفين ،ولمواجها ااة الزيا ااادات
المتوقعة في تكاليف شراء المواد ،واالجه ةز واآلالت ،ولتنفيذ البرامج والمشاريع الجديدة.
ويقصد بميزانية البنود واالعتمادات الجمع في تقسيمات الميزانية بين التقسيم اإلداري والنوعي ،حيث

يتم تقسيم النفقات العامة وكذا اإليرادات العامة إداريا حسب الجهات الحكومية (الهيكل اإلداري أو التنظيمي

للدولة) التي تقوم باإلنفاق وتحصيل اإليرادات (أي تحديد مراكز المسؤولية) ،ونوعيا حسب السلع والخدمات
2

التي يتم اقتنائها (جانب النفقات) وحسب أنواع اإليرادات التي يتم تحصيلها.

وتعكس ميزانية البنود المفهوم التقليدي لترشيد اإلنفاق العام ،متمثال في تحقيق الرقابة المستندية على

اإلنفاق قبل الصرف وبعده ،ويتم ذلك األمر من خالل التقسيم اإلداري لتحديد مراكز المسؤولية ،والتقسيم
النوعي بهدف تخصيص النفقات ،باعتبار أن ذلك التقسيم يمثل إحدى قاعدتي مبدأ العمومية ،والذي يعد

االلتزام به وبغي هر من مبادئ الموازنة من أهم متطلبات ترشيد اإلنفاق العام بالمفهوم التقليدي.
الفرع الثاني :تطبيق موازنة البنود في ضوء الفكر المالي اإلسالمي

ويرى أحد الباحثين أنه يمكن أن تتماثل مقومات إعداد كل من الموازنة في الفكر المالي اإلسالمي
3

ونظامه؛ مع موازنة البنود من حيث:

أوال :إن موازناة البناود تعتماد فاي تطبيقهاا المحاسابي علاى نظرياة األماوال المخصصاة بحياث ياتم تخصايص
اعتمادات محددة لمصروفات محددة ،وهو ما يتماثل مع األسااس الفكاري إلعاداد الموازناة؛ وكاذلك ماع

ما تم تطبيقه منذ أكثر ألف سنة في الدولة اإلسالمية.

ثانيا :تقوم السلطة التشريعية بخلق اعتماد معين لمصاروف معاين ،بحياث يجاب أن تلتازم الوحادات اإلدارياة
بقاادر هااذا االعتماااد فااي المص ااروف المحاادد ،والساالطة التشااريعية إذ تقااوم به ااذه المهمااة فهااي فااي واق ااع

الحاال تلتاازم باالقوانين الماليااة واإلداريااة التاي تحكاام المجتماع وتقااوم علااى صاياغتها وترجمتهااا الترجمااة

المالية التي تسعى بالمجتمع لتحقيق الرفاهية والتقدم االقتصادي.

ثالثا :ف إذا نظرناا للسالطة القائماة علاى إعاداد الموازناة فاي الفكار الماالي اإلساالمي ونظاماه وجادنا أن التشاريع
اإلساالمي ممااثال فاي أعلااى مسااتوياته وهاو الك تاااب والساانة واجتهااد العلماااء ،قااد تنااول تحدياادا لألم اوال

1
2
3
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المخصصة لإلنفاق العام ،وبتوقيت محدد أي أن التشريع اإلسالمي قد تناول كيفية خلق االعتماد ثم
تخصيصه في شكل قواعد أحكم إعدادها وتنظيمها بدقة؛ ألزم بها القائمون على إعداد الموازنة مراعياة

في ذلك مصلحة المجتمع اإلسالمي وأهدافه.

رابعا :إن موازنة البنود تركز على الجانب المحاسبي الرقابي على أوجه بنود الصرف كما سبق االشارة إليه،
فاذا كانت موازنة البنود قد أولت الرقابة على الصرف أهمياة كبيارة ،إال أن الرقاباة علاى تحدياد جباياة

اإلي ارادات وأوج ااه إنفاقه ااا م اان خ ااالل الفك اار اإلس ااالمي ق ااد اتخ ااذ م اادى أعم ااق بكثي اار ف ااي الفك اار الم ااالي

اإلسالمي ،ويتضح ذلك من تنوع صور الرقابة المطبقة في النظام المالي اإلسالمي وتتمثل فيما يلي:

أ .الرقابة اإلدارية:
1

اتخذت الرقابة اإلدارية المظاهر اآلتية:

 .9تخصيص فئة من أهل الصالح والعفاف؛ ليقوموا بالتفتيش على سيرة العمال وسلوكهم في
معامالتهم مع أفراد المجتمع ،فاذا ثبت مخالفتهم للسلوك اإلداري القويم؛ عوقبوا بالعقوبات الموجعة
والنكال حتى ال يتعدوا ما أمروا به ،وما عهد إليهم به ،ويوضح ذلك أبو يوسف في نصحه لهارون

الرشيد موضحا له طرق معاقبة العمال في حالة االساءة واثابتهم في حالة االلتزام.

 .6منع العمال من قبول الهدايا حيث يعد التهاون في ذلك مدخال للرشوة والفساد كما يضع العمال في
مواضع الشبهات وتذكر في ذلك القصة الشهيرة عن الرسول

 ،عندما استعمل رجال على

(علا املنر) ،فحلد ع ورثىن
ب ،ف ا وسوا ع
الصدقات" ،ف اء ي وا :ر ا لكم ،ور ا رردي ّ
علي  ،ااا :ما باا العام اوعل  ،في وا ر ا لكم ور ا رردي ب؟ رف رلأ يف بيي ربي وبيي رم
فينأر ر يمدي لي ر

؟ وال ي افأ ضلد بيدق،

ال يامة ّ ،وفل يدق ،ا ورينا عف ر ،باي ،

ي يت راد منمم ب هء

راء ب علا واو يو

ااا :اللمم ر بّلغي ،اللمم ر بّلغي؟ " ،2وقوله ايضا:

من اس عللناق منكم علا عل  ،فك لنا خمياا فلا فوا  ،فمو غلوا ي يت ب يو ال يامة".

3

 .3كما امتدت الرقابة اإلدارية في أعمال المحتسب مثل مراقبة اوجه المرافق العامة وتوفير الموارد
المالية الالزمة لها ،ومراقبة الحالة االقتصادية كما يجوز له التدخل في التسعير ،ومنع االحتكار

واستغالل البائع للمشتري ومنع الغش والربا...الخ.

 .1يقوم والي المظالم بكثير من المهام اإلدارية مثل تقييم أداء العاملين على الشؤون المالية واستبدال
الخائنين منهم ،ورد األموال المغصوبة ألصحابها ومنع الجور والتعدي من الوالة ،كما ينظر في

1
2
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التظلمات التي ترد من العامة ويسترجع الحقوق ألصحابها ،وكل تلك المهام نظم بها اإلسالم أمور

الدولة.

ب .الرقابة الشعبية:

1

" ويقصاد بالمراقبااة الشاعبية رقابااة الشاعب علااى تصاارفات أجها ةز الدولااة ،مان القمااة إلاى القاعاادة ،وعلااى
كافاة المساتويات رقاباة فعالاة ،والفكاار االساالمي عارف هاذا الناوع ماان الرقاباة" ،2فلقاد أشاار إلياه الق ارآن
الكريم بقوله تعالى﴿ :وقل امعلوا فسّيى هللا معلك ورسوهل واملؤمنون﴾.

3

" هذا وقد أدرك الفكر المالي اإلسالمي أهمية هذا النوع من المراقبة لسالمة سير الحكم واإلدارة بعد
رسول هللا ،حيث حرص الخلفاء أنفسهم على دعوة الشعب إلى ممارسة هذا النوع على تصرفاتهم فلم
تخل خطبة كل خليفة عند توليه الخالفة من دعوة جماهير الشعب إلى ممارسة الرقابة عليه"،4

وكان أول ما قاله أمير المؤمنين علي رضي هللا عنه إثر توليه " :ر ا رمر م ليأ اد في اق
من رمرمت

را ليأ ب رمر اواكم" ،وهذا نفس ما قاله أبو بكر الصديق -رضي هللا عنه  -عندما

تولى حيث قال " :ريما الناس ،ين اد وليي رمر م ولسي خبك م فن راا راسني ف عينوين ،و رس
ب من وفل ّب عيويب" ،وقال " :ين رةال ر
ف وموين"  ،وما قاله عمر رضي هللا عنه ":راب الناس ّ
رةائ ف يراين راد منكم يوا مين" ،وما قاله عثمان رضي هللا عنه " :وردمت يف اق ع ر

تدعوا ورله يف ال يد فدعوا ورله يف ال يد" ،وبذلك يكون قد جرى العمل في عهد الخلفاء الراشدين
على التسليم لألمة بحق الرقابة على الحكام ،ولم ينك هر أحد فدل ذلك على اإلجماع.

ج .الرقابة المحاسبية:
وهي تهدف إلى التحقق من سالمة عمليات تحصيل اإليرادات وتسديد النفقات وفقا لالستحقاقات

المنصوص عليها وفي مجال األغراض المخصصة لها وبالتالي التأكد من الرصيد الصافي المتبقي.

ويالحظ أن هذا النوع من الرقابة كان معموال به في عصور الدولة اإلسالمية المختلفة من خالل
وظيفة "مباشر بيت المال" (خازن بيت المال) ،حيث كان يتم تدقيق المستندات المقيدة التي تمت من
تحصيل لإليرادات ومن ثم مجاالت إنفاقها ،وفق ما هو منصوص عليه شرعا ،ومن ثم التأكد (من

الرصيد الصافي المتبقي في بيت المال) ،وعرفت الدولة اإلسالمية الرقابة المحاسبية متمثلة في

1

علي محمد محمد الصالبي ،أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي هللا عنه ،شخصيته وعصره .دراسة شاملة.

2
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1

المظاهر التالية:

 .9محاسبة عمال الجباية على ما قاموا بتحصيله من إيرادات عامة ،أنيط بهم تحصيلها إذ يلزم أن
يقدم عمال الخراج حسابا بهذه اإليرادات على أن يقوم كاتب الديوان بمحاسبتهم على صحة ما

قدموه.

 .6يتم تخصيص جهاز رقابي للتفتيش على عمال الجباية فيتم ارسال مراقب للتفتيش على عمال
الجباية واإلنفاق ومعاقبتهم عند اإلخالل بواجبا تهم ،وقد ورد عن الرسول

أنه كان يرسل مفتشا

يكشف عن أحوال هؤالء العمال ومدى اتباعهم ألوامره عند جباية المال وانفاقه ،كذلك كان عمر

بن الخطاب ي راجع عماله سنويا في موسم الحج ،ويبحث معهم شؤون الرعية ويراجع معهم

السياسة المالية الخاصة كل بواليته.

" .3إضافة إلى ذلك ،يمكن اعتبار نظام المقاسمة الذي أوجده الخليفة عمر بن الخطاب رضي هلل عنه
من أهم التطبيقات العملية في سبيل تقييم أداء عماله ومحاسبتهم على أساسه ،وهو ما أصطلح عليه
حديثا بمبدأ " من أين لك هذا" ،فقد كان يطلب من كل عامل أن يكتب قائمة بما يملك قبل أن يلي
عمله ثم يراقب بعد ذلك ثروته مراقبة دقيقة ،ويقاسمهم أموالهم التي جمعوها  ،إذا تبين أن رواتبهم ال

تسمح بتوفيرها ،ويجعلها في بيت المال ،وقد روي أنه قاسم أموال والته وعماله :سعد بن أبي وقاص،

معاوية بن أبي سفيان ،عمرو بن العاص ،خالد بن الوليد ،...وغيرهم ،وقد اختط عدة وسائل
واجراءات تستهدف الحاسب مع والته وعماله  ،فكان إذا استعمل عامال أحصى ماله عند تعيينه ،كما

كان يأمر عماله ووالته عند القدوم على المدينة بأن يدخلوا نها ار وال يدخلوا ليال كي ال يحجبوا شيئا

عن األموال" ،2وكذلك سار العباسيون على هذا المبدأ فلما رأى بعضهم العمال وقد مالوا الى
الطمع والظلم ،عمد الخلفاء الى مصادرة أموالهم السترجاع ما استولوا عليه بدون وجه حق ،وهو

ما يطلق عليه االستخراج" ،ولقد طال االستخراج الموظفين الكبار في الدولة كالوزراء والكتاب
وعمال الخراج ،ومحاسبتهم على حاالت التجاوز والتالعب باألموال التي في عهدتهم ،وذلك عن
طريق مساءلتهم واستجوابهم حول ما يمتلكونه من أموال ،والتي حصلوا عليها من خالل عملهم

في الدولة والبوح بمكانها ،وبعد ذلك يتم تحديد المبلغ الذي يجب أن يؤدوه ويؤخذ منهم ويرد إلى
خزانة الدولة؛ باعتبار أنهم قد حصلوا على تلك األموال بغير وجه حق ،وأنهم قد استخدموا
3

مناصبهم وسلطتهم في تحصيل تلك األموال".
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 .1اتخذت الرقابة أيضا أدلة تعتمد على المظاهر الخارجية فقد كان عمر بن الخطاب يستخلص من

هيئة العمال ولباسهم وطعامهم؛ دليال على اإلسراف في اإلنفاق من عدمه ودليال أيضا على

ثرائهم أو فقرهم ،فاذا تبين له ما يدعو الى الشك في سلوكهم عزلهم.

 .0وقد تم انشاء أجهزة للرقابة الخارجية المحاسبية ،وان تضمن نشاطها أنواعا أخرى من الرقابة مثل
الرقابة اإلدارية ،وتتمثل في نظام المحتسب الذي أنشئ في العصر األموي ووالية المظالم التي

أنشت في العصر العباسي ،وقد تمثلت االختصاصات الرقابية المحاسبية في النواحي اآلتية:
 نظام المحتسب:


يقوم المحتسب بمراقبة تحصيل إيرادات الدولة ،فإن بلغه تهرب البعض من دفع الزكاة أو



كان لوالي الحسبة أيضا أن يراقب أوجه اإلنفاق العام ،وأن يحول دون إنفاقها في غير

الخراج أو غيرها كان لوالي الحسبة أن يحصلها منهم جب ار.

األبواب المخصصة لها شرعا ،وأن يكشف أوجه اإلسراف أو البذخ من القائمين على هذا

اإلنفاق.

1

 والية المظالم :وتتعلق والية المظالم بأوجه الرقابة المالية فيما يلي:


النظر في حصيلة جباية المال ،فيرجع الوالي للقوانين العادلة ،فإذا استزاد العمال عما هو

مفروض أمر برده إن بلغ بيت المال ،وان أخذوه ألنفسهم استرجعه ألربابه ،فهو يراقب جباية
اإليرادات بمختلف أنواعها سواء في طريقة تحصيلها أو في مقدارها.



يقوم والي المظالم بمراجعة دواوين األموال من إيرادات أضيفت بدون نقص ومصروفات



مراجعة النواحي المالية لألوقاف العامة ،وكيفية التصرف في إيراداتها للتأكد من تحصيلها

أثبتت بدون زيادة مع مطابقة العناصر السابقة بالقوانين المعمول بها.

وفقا للقواعد المقر ةر وصرفها في األغراض المخصصة لها.

إضافة لما تقدم ،والى جانب األنواع الرقابية السابقة ،فإن أجهزة الرقابة المالية في اإلسالم كانت

تعتمد على أنواع أخرى من الرقابة غير المباشرة في المحافظة على أموال المسلمين ،وسالمة التصرف يها

والتي ال تعتمد بشكل كبير في األنظمة الرقابية المالية الحديثة خاصة في الدول غير اإلسالمية ،وتشمل
هذه األنواع كال من:

أ .الرقابة اإللهية ،المتمثلة برقابة هللا عز وجل ألفعال عباده وتصرفاتهم فيما استخلفهم عليه ،2استنادا
إلى قوله

تعالى﴿:اإن هلل َكن عليك

1

الماوردي ،مرجع سابق ،ص 904وما بعدها .

3
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2

علي كاظم حسين ،مرجع سابق ،ص . 603

4

سورة ال عمران ،اآلية ( .)929

رقيبا﴾ ،3ونذكر اآلية الكريمة

281

﴿ومن يغلل يأأت مبا

غل يوم القيامة﴾،4

وقوله أيضا:

﴿ُك نفس مبا كسبت

اآليات الكريمة في هذا المجال.

رهينة﴾ ،1وقوله تعالى:

﴿ولتسأ أ دلن عام كنمت

تعملون﴾ ،2وغيرها من

ب .الرقابة الذاتية :إن مراقبة المسلم لجانب هللا سبحانه وتعالى في اإلسالم هو أدق طرق الرقابة عامة
وأكثرها إحكاما؛ على مالية الدولة بوجه خاص ،ومن ثم كانت مراقبة إيرادات ومصروفات الدولة،
وخاصة في مراحل تطورها األولى – حيث بساطة الحياة وعدم تعقيدها ال تقتضي بالضرورة وجود

دواوين متخصصة لهذا الغرض بل يكفي ما أنزله هللا تعالى في كتابه الكريم من أحكام ومبادئ

عامة وتوجيهات الرسول في هذا الشأن.

3

وقد تناول القرآن الكريم رقابة اإلنسان على نفسه فيما يصدر من أفعال بما يؤدي الى خلق الدافع
الذاتي لدى الفرد بضرورة االلتزام بالمنهج السوي ،وهذه الرقابة من أقوى أنواع الرقابات تأثي ار على

المجتمع ،لقوله تعالى ﴿ :كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا﴾.

4

فمن التعليمات العامة التي وردت في كتاب هللا والتي وصفت أسس الرقابة ،والتي تقتضي بأن

يراقب الفرد نفسه وأخاه المسلم ،ويراجع الحاكم وأولي األمر إذا جانب أي منهم الصواب ،ويشمل

ذلك ضمنا وبداهة مالية الدولة اإلسالمية ومنها قوله تعالى﴿ :كنمت خّي أأمة أأخرجت للناس تأأمرون
ابملعروف وتهنون عن املنكر وتؤمنون ابهلل﴾ ،5وقال جل شأنه﴿ :ولتكن منك أأمة يدعون اإىل اخلّي ويأأمرون
ابملعروف ويهنون عن املنكر وأأولئك مه املفلحون﴾ ،6فهذه اآليات تضع القانون األعم والحكم األشمل في
في الرقابة على مالية الدولة االسالمية.
أما ما ورد في السنة النبوية المطهرة من أحاديث وتوجيهات الرسول

في هذا الشأن ما رواه

الترمذي عنه قال " :وال ي افسه بيدق ل مر باملعرول ول نمو عن املنكر رو ليوشكن ع ر يوعث
عليكم ع ابا من

تدعوا ف يس اق لكم".

وكذلك تناولت السنة الشريفة كثي ار من األحاديث التي تؤكد رقابة اإلنسان على نفسه ،بل بلغ تشبيه

العامل على زكاة المال بالغازي في سبيل هللا ،لقوله

" :العام علا ال داة بالق اجملارد يف

سوي ع " ،7وروي عن الخليفة عمر بن الخطاب رضي هلل عنه قوله" :ااسووا رافسكم او ر

1

سورة المدثر ،اآلية ( .)32

3

حسن صادق حسن ،مرجع سابق ،ص. 033

5
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7
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الاسووا وراوا رعلالكم او ر تور عليكم".

1

ولذلك تناول أئمة العلماء الشروط الواجبة في عمال الصدقات واألموال العامة بالتقوى والورع،

فيقول أبو يوسف لهارون الرشيد " و يو النف ة علا ول

ور خيال ع تعا يعل يف ول مبا

توا من خيوا ويعل يف ول مبا
جيب علي هلل ،اد عرفي رماا ومحد م رو و ّ
املاا من بيي املاا لنفس ومن مع ".

ي و يسع ي ة

نستخلص من ذلك أن عقيدة المسلم تجعله يراقب نفسه مراقبة ذاتية؛ تمنعه من أن يأخذ أموال

الدولة بغير حق ،وتجعله يؤدي حق الدولة دون حاجة إلى رقيب غير عقيدته الصادقة ،أي دون
الحاجة إلى أجه ةز رقابية متخصصة وهذا من مراقبة الفرد لذاته أو الرقابة الذاتية.

2

وباإلضافة إلى رقابة المسلم لنفسه ،فالمسلم مأمور بأن ينهى عن المنكر في أي موضوع كان،

فيأمر كل من لم يؤد حق الدولة في ماله؛ أن يخرج هذا الحق وينهى كل من أساء التصرف في
أموال الدولة عن ذلك ،فالدين نصيحة هلل ولرسوله ولعامة المسلمين وخاصتهم ،وهذا المبدأ الذي
انبثق عنه نظام المحتسب فيما بعد ،والذي راقب بحزم والة األمور في إنفاقهم ألموال الدولة

وتحصيلهم إليرادات بيت المال كما أشرف على المرافق العامة .

فإذا ما توافرت لهذه الرقابة الشروط والضوابط الالزمة لفاعليها ألغنت عن كل رقابة أخرى ،ولن
يتحقق ذلك إال بمدى قوة الوازع الديني في المجتمع االسالمي ،ومدى سيطرته على نفوس

المسلمين ،وأخالقياتهم.

3

ونستخلص من استعراض جوانب الرقابة بأنواعها وغيرها من المقومات األخرى مدى تقارب الموازنة

التي كانت مطبقة في النظام اإلسالمي مع موازنة البنود ،وان كانت األولى قد اهتمت بالجوانب الرقابية

اهتماما أكثر عمقا وشم وال.

الفرع الثالث :مدى قدرة موازنة البنود على ترشيد االنفاق العام كأسلوب لعالج عجز الموازنة العامة
تركز موازنة البنود اهتمامها –كما سبق  -على عناصر االنفاق فقط دون موضع االنفاق ولذلك يعتذر

توفير المعلومات الالزمة لقياس كفاءة استخدام الموارد وفعالية البرامج واالنشطة والوظائف ولذلك ال تناسب
4

هذه الموازنة مطالب اإلدا ةر وحاجيات التخطيط بسبب:

1
2
3
4
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أ .عدم توضيح العالقة بين اإلنفاق والنتا ئج ،وبالتالي ال يمكن تنفيذ سياسة موازنة ذات داللة ادارية
واقتصادية.

ب .أنها تفتقر الى معايير مميزة تحدد وتقيم البرامج واالنشطة ،وعن طريقها يمكن توزيع الموارد بشكل
يحقق توازن المدخالت والمخرجات.

ج .أنها محدودة الفعالية فيما يتعلق بأغراض التحليل والتخطيط والرقابة والسياسة االقتصادية ولذلك ال

تستطيع هذه الموازنة ان تخدم كأداة للتخطيط االقتصادي متوسط وطويل المدى موجهة نحو توزيع

واستخدام فعال للموارد االقتصادية.

ويرى العديد من الباحثين أنه عند تحديد مدى قدرة موازنة االعتمادات والبنود على ترشيد االنفاق
1

العام؛ كأهم أساليب عالج عجز الموازنة العامة يالحظ أوجه القصور التالية:

أ .أنها ال تمك ن من التعرف على األهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها ،وذلك ألنها تركز على
مقدار الزيادة أو النقص في االعتمادات المخصصة للجهات الحكومية؛ دون توضيح العالقة بين
هذه االعتمادات واألنشطة والنتائج المتوقعة من هذا اإلنفاق ،ويمكن القول أن أهداف اإلنفاق العام

في ظل موازنة البنود تكون مبهمة وغير محددة ،ومن ثم فإن عملية تخصيص الموارد تتم وفقا

ألسس غير موضوعية ،فهذه الموازنة توضح ما سوف يتم إنفاقه دون أن توضح نتائج هذا اإلنفاق.

ب .إن من متطل بات ترشيد اإلنفاق العام ومن ثم التصدي لعجز الموازنة تخصيص الموارد وفقا لبرامج
تحقيق األهداف؛ بما يتضم نه ذلك من تقسيم اإلنفاق إلى وظائف وبرامج ،ثم حصر وقياس منافع

وتكاليف كل برنامج؛ بما يمك ن من استخدام طرق التقييم المالءمة الختيار أفضل البرامج قد ةر على

تحقيق األهداف ،إال أن استقراء موازنة االعتمادات يوضح افتقادها للتقسيم وفقا للبرامج ،بل أنه
يوجد تعارض بين هذا المطلب وما يتم في هذه الموازنة من تخصيص للموارد وفقا للهيكل

التنظيمي وعلى أساس بنود الصرف ،األمر الذي يصبح من الصعب معه تحديد تكاليف البرامج
التي يشترك في تنفيذها عدد من الوحدات ،واذا كان من الممكن الحصول على بيانات عن التكلفة

والنتائج المحققة في ظل هذه الموازنة فإن هذا األمر ينصرف إلى األعمال التي تمت فعال ومن

واقع بيانات الحسابات الختامية وليس الى الموازنة.

ج .إن اختالف البعد الزمني لموازنة االعتمادات ( باعتبارها تعد عن سنة)؛ عن البعد الزمني لعملية
التخطيط (متوسط وطويل األجل) ،يخلق تعارضا بين هذه الموازنة ومتطلبات التخطيط ،عالوة
على اختالف طبيعة البيانات والمعلومات التي تتطلبها عملية التخطيط عن تلك التي توفرها موازنة
االعتمادات ،وما أبعد ذلك عن متطلبات الترشيد.

1

محمد عمر أبو د وح ،مرجع سابق ،ص  991وما بعدها .
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د .يتم تقدير االعتمادات في ظل هذه الموازنة على أساس أن المنصرف في السنة –أو متوسط عدد
من السنوات السابقة  -هو الحد األدنى لإلنفاق في العام التالي ،إذ عادة ما يتم زيادة اعتمادات

معظم البنود تحسبا للزيادة في األسعار ومدفوعات األجور ،عالوة على ما يستجد من بنود جديدة

لإلنفاق  ،ويالحظ أن هذا األسلوب يتعارض بشدة مع ترشيد اإلنفاق العام ،بل يقنن تزايد اإلنفاق
العام سنة بعد أخرى ،والذي يعد من أهم أسباب استمرار بل تزايد عجز الموازنة ،فهذا األمر
يتضمن عدم التحقق من جدوى اإلنفاق على كثير من البنود ،كما يدفع هذا األسلوب الوحدات
التنفيذية إلى إنفاق ما يتبقى لديها من اعتمادات قبل نهاية السنة المالية؛ ضمانا للحصول على

اعتمادات أكبر في العام التالي ،يضاف إلى ذلك أن عدم االسترشاد بأهداف محددة وافتقاد العالقة
بين المدخالت والمخرجات يؤدي إلى خضوع عملية التقدير إلى اعتبارات غير موضوعية

كالضغوط السياسية ،وغيرها من األمور التي يعكسها التباين الشديد بين تقديرات الموازنة واألرقام

الفعلية التي تتضمنها الحسابات الختامية.

ه .يتطل ب ترشيد اإلنفاق العام وجود إطار تنفيذي يكفل الكفاءة والمرونة في التنفيذ ويمكن من الوقوف

قدر
على مدى التقدم في إنجاز األعمال ،إال أن موازنة االعتمادات ال تضمن للوحدات التنفيذية إال ا
ضئيال من المرونة ،إذ ال يجوز للوحدات التنفيذية أن تتجاوز االعتمادات أو أن تنقل من بند إلى

آخر في نفس الباب؛ إال بالرجوع للسلطة التشريعية وذلك إذا كانت الميزانية معتمدة وفقا للبنود،

وفي هذه الحالة تنعدم المرونة ،أما إذا تم اعتماد الموازنة على أساس األبواب ،فهنا يتاح قدر من

المرونة ،حيث يتطلب أمر النقل من بند إلى آخر؛ الرجوع فقط إلى و ازرة المالية ،في حين يبقى

اختصاص الموافقة بالنقل من الباب إلى آخر في أيدي السلطة التشريعية وال يخفى ما لهذه القيود

من آثار على تأخير تنفيذ األعمال التي تنتهي اعتماداتها في الوقت الذي يتوفر لدى الجهات

التنفيذية فوائض في أبواب أو بنود أخرى  -تعمد إلى إنفاقها بال جدوى خشية تخفيضها في العام

التالي وال يخفى ما يؤدي إليه ذلك من تزايد عجز الموازنة.

و .إن هذه اإلجراءات وان كانت تضمن ترشيد اإلنفاق العام بالمفهوم التقليدي للرقابة على الصرف،

إال أنها ال تضمن ترشيد اإلنفاق العام بمفهوم تعظيم منافع المجتمع ،إذ من المتوقع أن تكون

المنافع الضائعة بسبب تأخير تنفيذ األعمال ذات العجز ،واإلنفاق بال جدوى لالعتمادات والبنود
ذات الفائض أكثر من المنافع التي قد تتحقق من التمسك بمثل هذه اإلجراءات.

وك ااذلك ي اارى كثي اار م اان الب اااحثين قص ااور ه ااذه النظري ااة ع اان الوف اااء بمتطلب ااات حاج ااة الجها اااز اإلداري

الحاديث ،وان كاناات هاذه النظريااة قااد اساتطاعت أن تفااي باحتياجااات هاذا الجهاااز فااي النظاام اإلسااالمي فااي
نهاياة القاارن الماضااي ،وحتااى نهايااة الثلااث األول مان هااذا القاارن ،إال أنهااا ال تسااتطيع بمقوماتهااا الحاليااة أن
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1

تواكب االحتياجات المتعددة والمتباينة والسريعة للوحدات اإلدارية.

وبالتالي يمكن القول إن موازنة البنود تتصف بمجموعة من العيوب وتعاني من أوجه قصور تجعلها

غير قادرة على الوفاء بمتطلبات ترشيد اإلنفاق العام ،ومن ثم عدم القدرة على التصدي لعجز الموازنة ،بل
2

وتجعلها من أهم أسباب تزايده..

ولذلك ظهرت أنواع أخرى من الموازنات لمواجهة هذه االحتياجات منها موازنة البرامج واألداء وموازنة

التخطيط والبرمجة ،وأخي ار الموازنة الصفرية ،ويمكن تطبيق هذه الموازنات في إعداد الموازنات الخاصة
بالنظام اإلسالمي ،كما تقترح الدراسة في المطلب التالي.

المطلب الثاني :م قومات استخدام األساس الصفري في ضوء أحكام الفقه اإلسالمي:
نتيجة للعيوب التي اظهرها تطبيق موازنة البنود على مستوى الواقع ،ظهرت مجموعة من الموازنات

الحديثة ،أهمها الموازنة ذات األساس الصفري ،لذا سيتم في هذا المطلب دراسة مفهوما وخصائصها ومدى

مالئمتها ألحكام الفقه االسالمي.

الفرع األول :مفهوم الموازنة الصفرية وخصائصها ومقوماتها
أوال :مفهوم الموازنة الصفرية:
وتنطلق فك ةر الموازنة الصفرية من مبدأ وجوب إجراء مراجعة وتقييم شاملين؛ لجميع البرامج والمشاريع

التي تنفذها األجهزة الحكومية ،وتتطلب أن يقدم المدير االداري المبررات والدراسات التي تدعم برامجه
القديمة وكأنها برامج جديدة يطلب الموافقة على تنفيذها ألول مرة ،فهو مطالب بتبرير جميع برامجه مبتدئا

من نقطة البداية من نقطة (القاعدة) الصفر ،فال تقتصر المراجعة والمناقشة والتقييم؛ على احتياجات
البرامج من األموال للسنة المالية القادمة ،كما هو الحال في الموازنة التقليدية ،وانما تشمل جميع مراحل

ومكونات البرامج ،وتتضمن أن يقدم المدير اإلداري جميع ما يلزم من وثائق ومستندات ودراسات ،تبين
أهمية كل برنامج ومدى الحاجة إليه ،والتكاليف الالزمة لتنفيذه ومستويات االنفاق والعوائد المتوقعة منه،

ليتم على ضوء ذلك اتخاذ القرار المناسب بشأن البرنامج ،فإما أن يكون القرار بالموافقة على االستمرار في
تنفيذه وتخصيص األموال الالزمة له في موازنة السنة المالية القادمة ،أو يكون القرار بعدم الموافقة عليه،

وتوقيف تنفيذه أو إلغائه وعدم تخصيص اعتمادات مالية له.

3

1
2
3
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و تهدف الموازنة الصفرية بشكل أساسي الى تبرير أي تمويل للمصروفات المنفقة ،ولذلك يتم تقدير
1

هذه المصروفات من الصفر وتعتبر هذه الموازنة من االتجاهات الحديثة في اعداد الموازنة.

أما بالنسبة لتعريف الموازنة الصفرية فال يوجد تعريف شامل ومتفق عليه بين المفكرين والكتاب الذين

كتبوا في موضوع هذه الموازنة ،إذ تختلف التعريفات للموازنة الصفرية باختالف العناصر التي ركز على
ابرازها الكتاب والمفكرين وسنعرض فيما يلي بعض التعريفات الموضوعية لهذا النوع من الموازنة.

فقد عرفها بيتر بيهر بأنها تقويم البرامج والمشاريع والبدائل المختلفة ،وتحديد مستوى األداء ،وقد

يؤدي هذا التقويم إلى إعادة النظر تماما لجميع البرامج والمشاريع القائمة والجديدة ،وال تقتصر الموازنة على

دراسة االنفاق الجاري وتعديلها حسب الظروف.

أما باتليو فقد عرف هذه الموازنة بأنها تقنين اإلجراءات وخطوات تخطيط وتخصيص الموارد بهدف

ترشيد تخصيص األموال ،والوصول إلى المثالية في توظيف األموال المتاحة.

2

كما يعرف األساس الصفري بأنه " نظام يهتم بإعداد الموازنة على أساس تقييم جميع البرامج واألنشطة

سواء كانت الموازنة تشمل على مشروعات جديدة أو قائمة فعال ،مما يتطلب تحليال كامال لمجموعات
الق اررات الخاصة بكل نشاط حكومي ،وتحتوي مجموعات الق اررات على معلومات وبيانات كافية تمكن

اإلدارات المسؤولة عن الموازنة من تقييم كفاءة األ نشطة ومقارنتها بالمشروعات البديلة المقترحة ،ويحدد هذا
النظام الرؤية الجيدة لل طرق المختلفة؛ الالزمة ألداء األنشطة والمستويات المختلفة للمدخالت التي تلزم
3

إلنجاز هذه االنشطة".

كما تم تعريف الموازنة الصفرية ،بأنها" :الموازنة التي تتطلب إجراء تقييم شامل ومنتظم لجميع البرامج

والمشاريع التي تتضمنها وثيقة الموازنة العامة وال تعطي أولوية للبرامج والمشاريع تحت التنفيذ (المعتمد

تنفيذها سابقا) على المشاريع الجديدة ،عند توزيع االعتمادات ،وتفترض تخفيض االعتمادات المالية ،أو

إلغائها ،للمشاريع تحت التنفيذ إذا تبين عند التقييم أ ن كفاءتها أصبحت منخفضة أو أن العائد منها أصبح

ال يتناسب مع تكلفتها".

4

ومع أ ن مفهوم الموازنة الصفرية يتضمن أن تكون نقطة البداية عند مناقشة البرامج والمشاريع هي

نقطة الصفر ،إال أن التطبيق الفعلي أثبت صعوبة تحقيق هذا المطلب ،إذ تصعب دراسة ومراجعة جميع
البرامج والمشاريع سنويا انطالقا من نقطة الصفر ،ولذا أصبح هناك تحول في عملية التطبيق وهو أن يتم

1
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التقييم والمراجعة خالل فت ةر زمنية تتراوح بين  0- 6سنوات ،وذلك لتوقيف البرامج التي أصبحت قديمة وغير

فعالة.

1

ثانيا :خصائص الموازنة الصفرية :وتتميز الموازنة الصفرية بالخصائص التالية:

2

أ .إعداد الموازنة ابتداء من قاعدة الصفر :ليس هناك أولوية للبرامج القديمة ،على البرامج الجديدة،

حسب مفهوم الموازنة الصفرية ،فجميع البرامج والمشاريع تعتبر متساوية من هذه الناحية وتتنافس فيما
بينها على االعتمادات المتوفرة ،يتم إجراء مراجعة وتقييم لها بشكل شامل؛ وعلى ضوء المراجعة

والتقييم فإن الب ارمج ذات الكفاءة العالية هي التي تحظى باالعتمادات ،حتى ولو كانت برامج جديدة،
أما البرامج المنخفضة الكفاءة فتنخفض اعتماداتها أو تلغى؛ حتى ولو كانت برامج قديمة (تحت

التنفيذ) ،ومن شأن التقييم الشامل أن يكشف عن االزدواجية في األعمال وعن البرامج والمشاريع

القديمة التي أصبحت قليلة الفائدة ،وبذلك فإن إعداد الموازنة يبدأ من قاعدة الصفر ،بالنسبة لجميع
البرامج الجديدة والقديمة ،وان على المدير اإلداري أن يقدم الحجج والبراهين والدراسات التي تدعم
برامجه ،لكي يحصل على االعتمادات الالزمة لها في السنة المالية القادمة.

ب .نقل مسؤولية الدفاع عن البرامج من االدارة العليا الى االدارة الوسطى :تنقل الموازنة الصفرية عبء
تقديم المبررات والبراهين والوثائق إلثبات جدوى وفعالية البرامج على مديري الوحدات اإلدارية ،في

مستوى اإلدا ةر الوسطى ،إذ أن عليهم أن يقدموا الدراسات والمبررات والتحليالت كتحليل التكلفة – العائد

وتحليل التكلفة  -الفعالية التي تدعم برامجهم مما يؤدي الى التخفيف من عبء العمل عن كاهل كبار
الموظفين ،ويؤدي الى تحسين العالقات وزيادة فرص التعاون فيما بينهم حتى أن بعض مفكري
الموازنة الصفرية ،اقترح تسميتها بالموازنة الالمركزية.

ج .تتطلب وضع عدد من مجموعات القرارات (البرامج والمشاريع) لكل نشاط من نشاطات المنظمة:
(وحدات الق اررات) كما تتطلب اعداد دراسات تحليلية لكل مجموعة قرار .

د .تتطلب اجراء تقييم وترتيب لمجموعات القرارات على أساس أهميتها ثم توزيع االعتمادات على
البرامج الهامة :مما يؤدي إلى تح سين عملية توزيع االعتمادات المالية المتوفرة بين البرامج ويحقق
نتائج أفضل من االمكانيات المالية المتاحة.

ه .تتطلب كميات كبيرة من األوراق واألعمال الكتابية :تحتاج الدراسات التحليلية والمبررات التي تتطلبها
الموازنة الصفرية إلى كميات كبيرة من األوراق وتعبئة أعداد كثيرة من نماذج ،مما يؤدي إلى تضخم

حجم مشروع الموازنة المقدم من ال و ازرة أو المصلحة الحكومية( ،وقد انتقدت الموازنة الصفرية بسبب
استهالكها كميات كبي ةر من األوراق وتضخيمها حجم مشاريع موازنات الو ازرات والمصالح الحكومية).

1
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1

ثالثا :مقومات األساس الصفري :ويطبق األساس الصفري من خالل ثالثة مقومات أساسية هي:

أ .اختيار وحدات القرار :ويتم ذلك وفقا لتوزيع السلطات في اإلدارة حيث تعكس هذه الوحدات تقسيم
المسؤولية في النظام.

ب .إعداد طرود الق اررات :ويتضمن هذا إعداد مجموعة طرود تمثل تقديرات مالية لموازنة السنة القادمة،

وعادة تت راوح هذه التقديرات بين ثالثة الى عشرة طرود ،والطرود ذات األولويات األولى تمثل أهم
أعمال وحدة الق اررات وتشير موازنة الطرد األول الى أدنى مستوى مقبول للقيام بالخدمة أو المشروع

تليه الطرود االخرى وفقا للمستوى الجاري ،ثم المستوى االضافي.

ج .ترتيب أولويات الموازنة :تعتمد على ترتيب القضايا االساسية بالمقارنة بين األشياء الممكن االستغناء
عنها لتحديد االولويات بين المستويات المختلفة لكل "وحدة قرارية".

الفرع الثاني :مدى قدرة الموازنة الصفرية على ترشيد االنفاق العام لعالج عجز الموازنة العامة
من خالل استقراء مضمون ومفهوم وخصائص تطبيق موازنة األساس الصفري؛ يرى معظم الباحثين

أنه يمكن تحديد ما يتوافر لها من متطلبات ترشيد اإلنفاق العام ،ومن ثم عالج عجز الموازنة العامة ،وهذا
2

ما نوضحه من خالل المالحظات التالية:

أوال :يالحظ من خالل الدراسة المقارنة لميزانية األساس الصفري مع غيرها من تقسيمات الميزانية التخطيط
والبرمجة ويمثل البعض اآلخر جوهر ميزانية األداء  ،هذا في مرحلة ترتيب حزم الق اررات بل إن تحديد
المستويات البديلة لإلنفاق – مع وجود تحدياد مسابق للحاد األقصاى لإلنفااق ،ياؤدي بالوحادات الحكومياة
الى الرشد في استخدام الموارد بما يمكنها من تحقيق هذه األ هداف وخاصة أنه سوف ياتم تقيايم أداءهاا
اعتمادا على معايير لألداء ومقاييس للفعالية.
ثانيا :تتميز أيضا موازنة األساس الصفري بتأكيد روح المشاركة في اتخاذ الق اررات ،ففي الوقت الذي تتدفق
فيه المعلومات من أعلى الى أسفل في ظل التخطيط والبرمجة  -وما يؤدي إليه ذلاك مان مركزياة اتخااذ
الق اررات ويجعل عملية التخطيط بعيدة عان إمكانياات التطبياق  -ومان أسافل إلاى أعلاى فاي ظال ميزانياة
األداء – متضمنا حرصا على الكفاءة دون تحقيق للفعالية في تخصيص الموارد – فإن تدفق المعلوماات
في ظل األساس الصفري يتم مان أعلاى إلاى أسافل فاي مرحلاة تحدياد وحادات القا اررات ،ومان أسافل إلاى
أعلى في مرحلة تحديد حزم القا اررات وكاذا ترتيبهاا (الترتياب األولاي) ثام مان أعلاى إلاى أسافل فاي مرحلاة
إعاادة الترتياب (الترتياب النهاائي) وياؤدي ذلاك إلاى مشااركة كافاة المساتويات اإلدارياة فاي تخطاايط وادارة
والرقابة على الميزانية العامة ،ويجعل عملية التخطيط متفقة مع إمكانيات لتطبيق.

1
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وهكذا يمكن القول إن ميزانية األساس الصفري باستخدامها لمخرجات ميزانية التخطيط والبرمجة

وتأكيدها على جوهر ميزانية األداء وتحقيقها للرقا بة المسؤولة وفقا لميزانية االعتمادات ،سوف تتمكن من
1

الوفاء بالجزء األكبر من متطلبات ترشيد اإلنفاق العام.

الفرع الثالث :مقومات استخدام األساس الصفري في ضوء أحكام الفقه اإلسالمي:
يقترح البحث استخدام األساس الصفري في إعداد الموازنات في الدولة اإلسالمية المعاصرة ،ويرجع

سبب ذلك إ لى تالؤم هذا األسلوب مع مفاهيم الفقه اإلسالمي وأحكامه ،ووفائه بمتطلبات ترشيد اإلنفاق
العام؛ وبالتالي يساهم في عالج عجز الموازنة العامة للدولة؛ وتتضح مالءمة مقومات استخدام األساس

الصفري ألحكام الفقه االسالمي في النقاط األساسية اآلتية:

أوال :أ ن إعداد الموازنة الخاصة بالزكاة يتطلب باستمرار تبرير عناصر اإلنفاق على الفئات المسماة،
فالمفروض أن توزيع موارد الزكاة يكون على فئات محددة عينت في اآلية الكريمة ،ونظ ار إلمكانية

تغير ظروف هذه الفئات من سنة ألخرى ،فيجب باستمرار أن نسأل أنفسنا عن مبرر هذا الصرف،
2

لماذا ننفق هذا المصروف على هذه الفئة خاصة إذا علمنا ما يلي:

أ.

أنه يمكن اإل نفاق على الفقراء والمساكين بما يكفل إغنائهم؛ وذلك عن طريق منحهم أصوال
رأسمالية يعملون عليها ،مما يترتب على ذلك استغناء بعض الفئات من سنة ألخرى ،وظهور

فئات أخرى جديدة.

ب .تنفق بعض األموال على اليتامى من الفقراء ،وال شك أن احتياجاتهم ستتغير من سنة ألخرى؛ إلى
جانب أنها ست تناقص حتما أو تنتهي ببلوغهم سن الرشد أو بإلحاقهم بأعمال معينة.

ج .تنفق بعض األموال على المحتاجين حاجة مؤقتة مثل األرامل والمرضى من الفقراء ،فإذا حدث
تغير في ظروفهم مثل زواج األرملة أو شفاء المريض؛ انتهت احتياجاتهم المالية من مصرف

الزكاة .

د .أن هناك بعض المصارف التي يصعب تقدير احتياجاتها؛ لصعوبة جمع بيانات أو معلومات

عنها ،مثل مصرف "ابن السبيل" ،ولذلك ال ينبغي أن تؤخذ األرقام الفعلية للموازنة السابقة لهذه
المصارف ،وا نما يجب مراجعة طلباتنا أو اقتراحاتنا.

وغالبا ما يتم إعداد الموازنة في الدولة المعاصرة باستخدام فك رة الموازنة المتزايدة في إعداد التقديرات،

وهذا المدخل ال يشجع وال ينمي عناصر الكفاية ،ألنه ال يتطلب من المديرين القيام بمراجعة أو حتى
تبرير طلباتهم ،بل إن مجرد إدراج المبالغ بالموازنة يعتبر كافيا في حد ذاته لتبرير طلباتهم ،وهو ما

1
2

محمد عمر أبو د وح ،مرجع سابق ،ص . 929
كوثر عبد الفتاح اإلبجي ،مرجع سابق ،ص 9912وما بعدها .

290

يسمح بنقل عدم الكفاءة من سنة ألخرى مع كل تقدير للموازنة ،إلى جانب أن ذلك سيؤدي إلى صرف

موارد الزكاة على من ال يستحقها ،وهو ما يؤدي الى إهدار جانب أساسي من نظام الزكاة وهو إنفاقها
على مصارفها المحددة وينطبق ذلك قطعا على غيرها من الموازنات الثالث األخرى.

ثانيا :إن الموازنة الصفرية تحقق درجة فاعلية كبي ةر في تخصيص الموارد ،إذ تسمح هذه الموازنة بتقييم تأثير
مستويات اإلنفاق؛ على كل برنامج على حدة لتحديد األولوية ،وترتيبها بين البرامج المختلفة وبين
مستويات النشاط في البرنامج الواحد ،وبذلك يتحقق جانب المقارنة التفصيلية والدقيقة لكل فروع النشاط
قبل عملية تخصيص الموارد ،وهو ما يؤدي إلى فاعلية التخصيص ،وذلك ما يميز الموازنة الصفرية

عن غيرها من الموازنات األخرى ،التي يجب أن يتم إعدادها طبقا لقاعدة تخصيص الموارد وخاصة
في موازنة الزكاة ،وموازنة اإليرادات غير العادية على األقل.

ولذلك فتطبيق الموازنة الصفرية على موازنة الزكاة يؤدي الى دراسة تأثير االنفاق على مصرف معين

مثال ،بحيث توفي احتياجاته كاملة مقارنة بالتأثير الناتج عن الوفاء باحتياجاته بنسبة  %20أو بنسبة
 ،%40ثم المقارنة أيضا بنتائج اإل نفاق على مصرف آخر بنسب متماثلة؛ تبعا لحجم الموارد المالية

المتاحة وأوجه االنفاق المطلوبة ،وبناء على تقييم النتائج المس تخلصة من الدراسة يمكن تخصيص

الموارد المتاحة؛ تخصيصا يكفل تحقيق أعلى كفاءة في استخدام الموارد مع الوفاء باحتياجات
المصارف المختلفة بأفضل معدل.

ثالثا :أ ن الموازنة الصفرية تعتمد على ترتيب األولويات الخاص بالوحدة؛ بما يمكن من جدولة البرامج
المحددة أو ترتيب بنود اإل نفاق تبعا للحاجة اليها ،وبحيث يمكننا أن نركز على الفرق بين البديل األول

والثاني والثالث ،أو تحديد الفرق بين الثامن والثالثين والتاسع والثالثين ،أو كما يقول بعضهم إنه من
المهم أن نحدد المستوى التقديري لما هو مهم وما هو غير ذلك.

وهذا الترتيب ألولوياتنا هو ما يميز أيضا الموازنة الصفرية عن سواها من األساليب األخرى إلعداد
الموازنات ،مما يؤدي الى تركيز اإلنفاق في األوجه األكثر ضرورة عن سواها ،ويرفع من كفاءة

استخدام الموارد ،ويتطابق هذا األسلوب ويتجانس تماما مع الفكر المالي اإلسالمي الذي يتطلب ترتيب

مطالب المجتمع اإلسالمي حسب أهميتها ،إذ يقسم فقهاء المسلمين أوجه اإلنفاق العام إلى ثالثة
مستويات هي الضروريات والحاجيات وأخي ار التحسينات.

ويلزم الفكر المالي اإلسالمي بضرو ةر اتباع هذا الترتيب لألسباب اآلتية:
أ .إن الخروج على هذا الترتيب يعتبر إسرافا وتبذي ار ،وهو ما
1

تْسفوا اإنه ل حيب املْسفَّي﴾،
1

وغيرها من اآليات الكريمة.
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نهى عنه في اآليات الكريمة مثل﴿ :ول

ب .في الخروج على هذا الترتيب إهالك للمجتمع ،فهو سبب الستحقاق الهالك بنص اآلية الكريمة؛
1

﴿فكأين من قرية أأهلكناها ويه ظاملة فهيي خاوية عىل عروشها وبرئ معطةل وقرص مش يد﴾

وتورد اآلية

استحقاق القرية للهالك لعدم مراعاة النسق السليم في اإلنفاق ،إذ عطلوا المرافق الضرورية في إمداد

الناس بالماء (وبئر معطلة) وفي الوقت نفسه شيدوا القصور للمتسلطين منهم.

بل إن الفكر المالي اإلسالمي قدم مقومات يجب مراعاتها عند المفاضلة بين درجات الضرورات ذاتها
2

ودرجات الحاجيات والكماليات بحيث يجب مراعاة ترتيب هذه البدائل بناء على المبادئ اآلتية:
أ .دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح.
ب .الضرورات تقدر بقدرها

ج .الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام.

د .ما وجب على سبيل البدل مقدم على ما وجب على سبيل االرفاق.
وعلى ذلك يكون األ ساس الصفري قد تواءم تماما مع قواعد الفكر المالي اإلسالمي في إمكانية وضع
بدائل ثم ترتيبها ،تبعا ألولوياتها وطبقا ألهميتها من خالل تقسيمها الشرعي المذكور .

رابعا :إن ترتيب أولويات اإل نفاق العام في الموازنة الصفرية ،يؤدي إلى ترتيب المشروعات ترتيبا تنازليا بحيث
نبدأ بأكثرها أهمية ،فإ ذا توافر من المال العام ما يكفي بعد ذلك لتغطية غيرها من المشروعات األخرى
األقل أهمية ،أمكن لنا تنفيذها بحسب جدول األولويات المتاح ،وعلى ذلك إذا زادت اعتمادات الدولة

عما هو متوقع لسبب أو آلخر؛ أمكن التصرف مباشرة في الموارد المتاحة بدون تعديل في الخطة
المقدمة أو دراسة خطط جديدة أخرى ،وذلك مما يوفر الوقت والجهد ويركز فترة التخطيط والدراسة

واعداد البيانات مرة واحدة عند إعداد الموازنة .

وهو أيضا ما يتالءم تماما مع ظروف إعداد تقديرات الموارد العامة في الدولة اإلسالمية؛ التي ربما

تتباين عن الفعاليات؛ وخاصة بالنسبة لبعض الموارد غير العادية مثل النذور والكفارات؛ وهي الموارد

التي يصعب تقدير حجمها نظ ار لتغيير ظروفها وارتباطها بالظروف الشخصية ألفراد المجتمع ،ولذا

يعتبر األساس الصفري في هذه الحالة – بمقومات تطبق سبق شرحها  -هو األساس المالئم الوحيد

الذي يخدم إعداد هذه الموازنة؛ بما يسمح به من مرونة كافية تغطي الظروف المتباينة التي قد

تصادف المجتمع.

خامسا :إ ن األساس الصفري يستلزم تطبيق تحليل التكلفة والعائد ،قبل تحديد برنامج االنفاق المطلوب أو
البدائل المطروحة ،وهذا التحليل يعتبر من مميزات األساس الصفري؛ الذي يتطلب التأكد من النتائج

1
2
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قبل طرح أحد البدائل بمعرفة جدوى تنفيذه بالقياس إلى تكلفته:



أ .فإذا نظرنا للفكر اإلسالمي نجد أن ربط التكلفة بالعائد مطبق بشكل أكثر شموال ،ويعتبر متطلبا
حيويا يجب العناية به قبل تقدير النفقة سواء كانت عامة أو خاصة ،وسواء كانت التكلفة مالية أو

اجتماعية.

ب .ومن القواعد األصولية أن "الضرر يزال" وأن "الضرر ال يزال بالضرر" ،بمعنى أن المشروعات
العامة يجب أن تحقق منافع أكثر من أضرارها المتمثلة في التكلفة ،ولذا يجب أن نقوم بالموازنة

الدقيقة بين تكلفة المشروع وعائداته ،ولذا نجد أمير المؤمنين عمر يوازن بين تخصيص مرعى عام

ألحد المسلمين لرعي ماشيته وبين تقديم العون النقدي له فيختار الحل األول ،وهو األقل تكلفة وان

كان النفع واحدا ،كما يذكر البعض ما أرشد به المعتصم وزي هر في كيفية المفاضلة بين المشروعات

على أساس عائدها مقارنا بتكلفتها في قوله " :وا وريي موجعا م راف ي في ع ر اوارم راءين بعد
سنة راد ع ر اوفا ف تؤامرين في " .

ج .عند إعداد تحليل التكلفة والعائد يجب أن تتضمن التكلفة المذكورة سائر أنواع التكلفة المالية
واالجتماعية التي تحملها المجتمع ،ويرجع االساس الفكري اإلسالمي في ذلك الى الحديث الشريف

" جرو و جراو" والحديث " جرو و ج راو من جاو ج رق ع ،ومن شا شق ع علي " .
فاإلسالم ينفي الضرر باسمه وشكله ومظهره ،وقد نهى الرسول

عن أنواع مختلفة من األضرار

التي قد يسببها الفرد للمجتمع سواء بقصد أو بغير قصد؛ كما تناول فقهاء المسلمين دراسة األضرار

المختلفة ووضعوا لها أحكاما مختلفة مثل الديات والحدود واإلتالف وغيرها.

وعلى ذلك يجب أو تولي عناية مقبولة لقياس التكلفة الناتجة عن التخطيط لبرنامج معين أو إلنفاق ما،

وتحديد النتائج السلبية لتنفيذه ،كعن صر تكلفة يجب أن يؤخذ في الحسبان عند تقييم البدائل المطروحة

وتحليل نتائجها.

سادسا :إن األساس الصفري بوجه عام يحقق كثي ار من أهداف التخطيط والرقابة ،فبالنسبة للتخطيط تهتم
الموازنة الصفرية بالتخطيط قصير األجل الذي يهتم بكافة تفصيالت البرامج وتحليلها ،ويعطيها أهمية

متوازنة تبعا لضرورتها ،كما يهتم بتحليل البرامج المقدمة واعادة برمجة األهداف وتحليلها وتقييمها
بغرض استبعاد ما ال يصلح منها ،مع التركيز على دور اإلدارة الدنيا والمستويات التنفيذية ،وهو ما
يراعي كثي ار من الجوانب السلوكية اإليجابية مع التركيز ا لمستمر على البرامج الموجودة فعال والجديدة

في تنفيذها.



تم اإلشارة إلى هذه النقطة بالتفصيل عند تناول مبادئ وأسس ترشيد االنفاق العام في االقتصاد االسالمي ص  609وما بعدها .
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أما بالنسبة للرقابة فيحدد األساس الصفري الرقابة الرشيدة على مركز التكلفة في المشروعات؛ حيث

يكون هناك مرونة ملحوظة في تمويل النشاط ،الى جانب مساعدته في اعداد تقارير تقييم األداء،

للمقارنة بين االنجازات الفعلية وما هو مخطط ،وتحليل االنحرافات وبحث أسبابها لوضع الحلول

المناسبة لها ،وهذان الهدفان هما أساس األ سلوب الرشيد الواجب التطبيق في مالية الدولة اإلسالمية

المعاصرة؛ إذ يستدل على أهمية التخطيط والرقابة بما يلي:
أ.

إن التخطيط قد ورد باإلشارة في قصة سيدنا يوسف في القرآن الكريم ،وهو ما يفيد بإقرار القرآن

للنظرة التخطيطية المستقبلية في الشؤون المالية للدولة ،وكذلك تشير اآلية الكريمة للتخطيط

﴿وأأعدوا هلم ما اس تطعمت من

قوة﴾ ،وعلى ذلك يكون التخطيط مطلبا حيويا للسياسة المالية للدولة

اإلسالمية.

ب .إ ن الرقابة من أهداف المجتمع اإلسالمي بما تشمله من نواح ثالث هي:
 .1الرقابة الذاتية :إذ يشترط فيمن يتولى أمور السياسة المالية للمسلمين ما يذكره أبو يوسف

ور خيال ع تعا  ،يعل يف ول مبا جيب علي هلل ،اد عرفي

"و يوّ النف ة علا ول
رماا ومحد م رو و توا من خيوا ويعل يف ول
املاا لنفس ومن مع ".

مبا

ي و يسع ي ة املاا من بيي

 .6رقابة السلطة التنفيذية :ويعتبرها الماوردي مسؤولية اإلمام الشخصية يجب عليه أن يقوم

بها " مس ك فا رموو الو  ،لي ويمم

را فوا ويكفمم

عسفوا ،ويس ودا هبم

هل ين فوا"،

وه ناك طرق كث ةر لهذه الرقابة وأساليب متعددة تناولها العلماء.
.3

الرقابة الشعبية :وتذكر اآلية الكريمة في شأن ذلك ﴿ول تؤتوا السفهاء أأموالك اليت جعل هللا لك
قياما وارزقومه فْيا واكسومه وقولوا هلم قول معروفا﴾ ،وقد طبق الخلفاء الراشدون والسلف الصالح
أساليب الرقابة الشعبية بما يؤكد ضرو ةر الرقابة على النواحي المالية للدولة.

ج .إ ن التخطيط والرقابة من مستلزمات العصر الواجبة التطبيق؛ والتي تصل أهميتها الى مرتبة

الضروريات من منظور شرعي ،وبخاصة أن أغلب المجتمعات اإلسالمية مجتمعات محدودة
الدخل وتعتبر في مصاف الدول النامية التي يجب أن تسعى لالستغالل الكفء الرشيد لمواردها
بكافة األساليب والطرق المكتسبة.
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خالصة الفصل الخامس:
يتميز االسالم عن غيره من النظم بأنه وضع السلوك الرشيد في مجاله االقتصادي؛ ضمن إطار

عقائدي يوازن بين السبب والنتيجة أو بين الوسيلة والغاية ،وهذا يخالف ما هو واقع فعال في االقتصاد

الوضعي ،اذ أن السلوك االقتصادي الرشيد من وجهة نظر االقتصاد الغربي ليست له عالقة بسالمة الهدف
أو صالح المال والدين ،أي أنه يتجرد من محتواه القيمي الذي تقر هر فلسفة النظام نفسه.

وأقرب مفهوم للترشيد في اإلنفاق سواء الخاص أو العام في المالية اإلسالمية هو مفهوم القوامة في

ْسفواْ َول َ ْم ي ْقرتو ْا َو ََك َن ب َ ْ ََّي َذ ِ َ
ِل ق َ َواماً﴾ ،ويمكن القول أن علماء
اإلنفاق ،فقد قال هللا تعالىَ ﴿ :و د ِاّل َين ا َذأ أَنفَقو ْا ل َ ْم ي ْ ِ
ِ

المسلمين في جملتهم؛ قد تناولوا قضية ترشيد اإلنفاق العام ،من خالل العديد من األقوال واألفعال.

ولذا فإن ترشيد اإلنفاق العام ال يقصد به ضغطه ،ولكن يقصد به الحصول على أعلى إنتاجية عامة

ممكنة بأقل قدر ممكن من اإلنفاق ،وال يتأتى ذلك إال إذا استطاعت السلطات المالية التقليل بقدر اإلمكان

من تبديد الموارد العامة واإلسراف في استخدامها في صورة نفقات عامة ،وهذا اإلسراف يمكن تحديد نطاقه
لو زاد اإلنفاق العام ووصل إلى مستوى أعلى مما يجب أن يكون عليه بالنسبة لموارد الدولة ،واما أن يتمثل

ذلك اإلسراف في انخفاض إنتاجية اإلنفاق العام إلى أدنى حد ممكن.

وهناك العديد من الدواعي والمبررات التي تجعل الحكومات تفكر في ترشيد إنفاقها وتتخذ في سبيل

ذلك اإلجراءات الالزمة ،منها :محاربة اإل سراف والتبذير وكافة مظاهر وأشكال سوء استعمال السلطة والمال
العام ،واالحتياط لكافة األوضاع المالية الجيدة والمستقرة ،والصعبة والمتغي ةر محليا وعالميا ،و...

ويجب أن تلتزم النفقات العامة في االقتصاد اإلسالمي بمجموعة من المبادئ التي تضمن عملية

الترشيد في االنفاق العام؛ بما يساهم في تالفي حدوث عجز في الموازنة العامة للدولة؛ أو في عالجه في

حالة حدوثه ،وتتمثل هذه المبادئ في:

 -ضرو ةر ربط اإلنفاق العام بالمصلحة

العامة.

 -التحديد الجيد للحجم األمثل لإلنفاق

العام.

 -ربط اإلنفاق العام بالترتيب الشرعي

لألولويات.

 التحديد الدقيق لمقدار النفقة المطلوبة والتوقيت السليم لها.وقد انعكس استخدام الموازنة العامة بوصفها أداة من أدوات ترشيد اإلنفاق العام على طرق وأساليب

إعدادها وتقسيمها ،فقد ارتبط تطور تقسيمات الموازنة بتطور أساليب ترشيد اإلنفاق العام ،وذلك من خالل
عدة مراحل ،ويرى كثير من الباحثين قصور موازنة البنود عن الوفاء بمتطلبات حاجة الجهاز اإلداري

الحديث ،وان كانت هذه الموازنة قد استطاعت أن تفي باحتياجات هذا الجهاز في النظام اإلسالمي في
نهاية القرن الماضي ،وحتى نهاية الثلث األول من هذا القرن ،إال أنها ال تستطيع بمقوماتها الحالية أن
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تواكب االحتياجات المتعددة والمتباينة والسريعة للوحدات اإلدارية.
وبالتالي يمكن القول إن موازنة البنود تتصف بمجموعة من العيوب وتعاني من أوجه قصور تجعلها

غير قادرة على الوفاء بمتطلبات ترشيد اإلنفاق العام ،ومن ثم عدم القدرة على التصدي لعجز الموازنة ،بل

وتجعلها من أهم أسباب تزايده؛ في حين أن موازنة األساس الصفري باستخدامها لمخرجات موازنة التخطيط
والبرمجة وتأكيدها على جوهر موازنة األداء وتحقيقها للرقابة؛ وفقا لموازنة االعتمادات ،وبسبب مالئمة هذه
األسلوب مع مفاهيم الفقه اإلسالمي وأحكامه  ،سوف تتمكن من الوفاء بالجزء األكبر من متطلبات ترشيد
اإلنفاق العام بما يساهم في عالج عجز الموازنة العامة للدولة في االقتصاد االسالمي.
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خاتمة عامة

من خالل دراستنا لمشكلة دور ترشيد االنفاق العام في معالجة عجز الموازنة العامة في االقتصاد

اإلسالمي ،تبين لنا بعد الدراسة والتحليل بأنه موضوع ذو أهمية بالغة؛ ألن مشكلة عجز الموازنة العامة

تعتبر من المسائل والقضايا الجوهرية التي أثارت اهتمام الباحثين في دول العالم المختلفة أفرادا
ومؤسسات ،فقد تعدت المشكلة كونها قضية تواجهها دول العالم الثالث ،بل أصبحت دول صناعية متقدمة

تنظر إلى عجز الموازنة العامة كمشكلة حقيقية تتطلب تخطيطا دقيقا وجهودا كبيرة ،في ظل تقلص

الموارد واتساع الحاجات؛ ولهذا فقد بينت هذه الدراسة قدرة النظام المالي اإلسالمي ،في إيجاد منهج
متكامل لعالج عجز الموازنة العامة للدولة ،يقوم على فكرة ترشيد اإلنفاق العام وليس تخفيضه ،بما يلبي

كثي ار من الحاجات العامة في المجتمع ،ويتالفى كثي ار من القصور في تمويل اإلنفاق العام الضروري
لقيام الدولة بمهامها ،ودون المساس أو التأثير سلبيا على النواحي االجتماعية.

وقد تم التوصل الى أن النفقات العامة في االقتصاد اإلسالمي يجب أن تلتزم بمجموعة من المبادئ

التي تضمن عملية الترشيد في االنفاق العام؛ بما يساهم في تالفي حدوث عجز في الموازنة العامة

للدولة؛ أو في عالجه في حالة حدوثه ،وقد أشار إلى هذه المبادئ وحللها العديد من الفقهاء والعلماء ،في

كتب التراث االسالمي ،سابقين بذلك الفكر االقتصادي الحديث.

وبعد معالجة ودراسة إشكالية البحث ،تم التوصل إلى مجموعة من النتائج واقتراح جملة من

التوصيات.

نتائج اختبار الفرضيات:
الفرضية األولى :االسالم يتميز عن غي هر من النظم بأنه وضع السلوك الرشيد في مجاله االقتصادي؛ ضمن
إطار عقائدي يوازن بين السبب والنتيجة أو بين الوسيلة والغاية ،وهذا يخالف ما هو واقع فعال في االقتصاد

الوضعععي ،إذ أن السععلوك االقتصععادي الرش ععيد مععن وجهععة نظ ععر االقتصععاد التقليععدي ليس ععت لععه عالقععة بس ععالمة
الهععدف أو صععالح المععال والععدين ،بمعنععى أن الوسععيلة إذا حققععت غايععة اسععتهدفتها أساسععا ،فهععذا يسععمى س ععلوكا

رشيدا بصرف النظر عن مضمون هدف أو كيفية الوسيلة ،ونتيجة لمعا توصعلنا إليعه ،يمكعن القعول أن هعذه
الفرضية غير مقبولة.

الفرضية الثانية :عملية ترشيد االنفاق العام ال تعني تخفيضه ،ولكن يقصد به الحصول على أعلى إنتاجية

عامة ممكنة بأقل قدر ممكن من اإلنفاق العام ،وال يتأتى ذلك إال إذا استطاعت السلطات المالية التقليل بقدر
اإلمكان من تبديد الموارد العامة واإلسراف في استخدامها في صورة نفقات عامة ،وهذا اإلسراف يمكن تحديد
نطاقه لو زاد اإلنفاق العام ووصل إلى مستوى أعلى مما يجب أن يكون عليه بالنسبة لموارد الدولة ،واما أن

يتمثل ذلك اإلسراف في انخفاض إنتاجية اإلنفاق العام إلى أدنى حد ممكن؛ وهو ما يؤكد وجهة النظر في

رفض المفهوم الضيق لترشيد اإلنفاق (تخفيضه)  ،وبما يمكن من صياغة مفهوم لترشيد اإلنفاق العام يزيد
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من فاعلية دور الحكومة في تحقيق أهداف المجتمع ويمكنها من مواجهة عجز الموازنة ،وبالتالي يمكن

قبول هذه الفرضية.

الفرضية الثالثة :تناول المفكرون المسلمون ترشيد االنفاق العام في كتاباتهم ،مثل أ بو عبيد في كتاب
األموال ،وابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية في اصالح الراعي والرعية وكتاب الحسبة ،والماوردي في

كتاب األحكام السلطانية ،وكتاب الخراج للقاضي أبي يوسف ،وابن خلدون في مقدمته المعروفة ،والشاطبي
في كتاب الموافقات...،وغيرهم من الفقهاء والمفكرين ،الذين تناولوا مفاهيم لها عالقة بتحديد مفهوم
وعناصر ،ومبادئ عملية الترشيد في االنفاق العام ،ولم يترك العلماء مناسبة إال ويؤكدون على ترشيد

اإلنفاق العام ،ولم يقف بهم األمر عند العموميات بل قدموا في ذلك العديد من األدوات التحليلية مثل اتباع
مبدأ األولويات ومبدأ تحليل العائد والتكلفة ومبدأ تعظيم دالة المصلحة االجتماعية واصرارهم على إقامة

دراسات الجدوى من منظور اجتماعي شامل لكل المشروعات التي يراد االنفاق عليها من قبل الدولة ،ثم
إنهم تجاوزوا ذلك الى توضيح شاف للمضار المترتبة على السفه في اإلنفاق العام ،كما ظهر ذلك جليا لدى

ابن خلدون وتالمذته المقريزي واألسدي وغيرهم ،ونتيجة لما توصلنا إليه خالل هذا البحث يمكن قبول هذه

الفرضية.

الفرضيية الرابةية :توجععد عالقعة بعين تقسعيمات الموازنععة وعمليعة ترشعيد االنفعاق العععام ،فمعن خعالل تتبعع تطععور
أساليب إعداد الموازنة نجد أن االنتقال من مرحلة الى مرحلعة ارجعع ألن االسعلوب السعابق ال يفعي بمتطلبعات
الترشيد في االنفاق العام سواء من ناحية الرقابة على المال العام ،أومن ناحية تكلفة الجهد والوقت في اعداد

الموازنة العامة ،ومن خالل الدراسة تم التوصل الى قبول هذه الفرضية.

الفرضية الخامسة :الموازنة ذات األساس الصفري تفي بالجزء األكبر من متطلبات ترشيد اإلنفاق العام بما

يساهم في عالج عجز الموازنة العامة للدولة ،وهي تتناسب مع مفاهيم الفقه اإلسالمي وأحكامه ،ومع

مبادئ وقواعد ترشيد االنفاق العام في الفكر االسالمي ،وخاصة قاعدة مبدأ اتباع مبدأ األولويات ومبدأ
تحليل العائد والتكلفة ومبدأ تعظيم دالة المصلحة االجتماعية ،واصرار الفقهاء المسلمين على إقامة دراسات

الجدوى من منظور اجتماعي شامل لكل المشروعات التي يراد االنفاق عليها من قبل الدولة ،وتوضيح

المضار المترتبة على السفه في اإلنفاق العام ،كما وضح ذلك ابن خلدون والمقريزي واألسدي وغيرهم ،ومن
خالل البحث توصلنا إلى أن هذه الفرضية مقبولة.

الفرضية الرئيسية :يساهم ترشيد االنفاق العام في عالج عجز الموازنة العامة في االقتصاد اإلسالمي ،من

خالل التزام النفقات العامة في االقتصاد اإلسالمي بمبادئ وأسس تضمن عملية الترشيد في االنفاق العام؛
بما يساهم في تالفي حدوث عجز في الموازنة العامة للدولة؛ أو في عالجه في حالة حدوثه ،وهو األمر

الذي تناوله العديد من المفكرين المسلمين في كتاباتهم ،ولم يقف بهم األمر عند العموميات بل قدموا في

ذلك العديد من األدوات التحليلية مثل اتباع مبدأ األولويات ومبدأ تحليل العائد والتكلفة ومبدأ تعظيم دالة
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المصلحة االجتماعية واصرارهم على إقامة دراسات الجدوى من منظور اجتماعي شامل لكل المشروعات
التي يراد االنفاق عليها من قبل الدولة ،ثم إنهم تجاوزوا ذلك الى توضيح شاف للمضار المترتبة على السفه

في اإلنفاق العام  ،توضيحهم لدور الرقابة على االنفاق العام ،وهو ما يمكن أن تجسده الموازنة الصفرية،

ونتيجة لما توصلنا إليه من خالل هذا البحث فإن هذه الفرضية مقبولة.

النتيائج الةامة للدراسة:
.1

يختلف موقف الفكر االسالمي عن موقف كل من الفكر المالي التقليدي والحديث من حيث نظرته
لطبيعة النفقة العامة ،يعمق ويوسع من الدور الوظيفي للنفقة العامة ،وال يعتبرها أداة تحكيم

واستهالك للثروة والقيم ،وال يحصر دورها في ناحية الحيادية فقط ،ويتبنى لها دو ار أوسع في عملية

توزيع الثروة وفي التأثير ف ي مجريات األمور االقتصادية واالجتماعية ،بل هي أداة للعمران والتقدم

كما وضح معظم الفقهاء والمفكرين المسلمين ذلك.

 .2إن كثي ار من موارد بيت المال في االسالم لم تعد موجودة في أيامنا المعاص رة ،مما يستلزم البحث عن
موارد أخرى إلشباع النفقات العامة في الدولة االسالمية  ،بحيث ال يتعارض مع أحكام الشرع من

جهة وتتالءم مع ظروف األمة.

 .3رغم االختالف حول نشأة الموازنة العامة ووجودها في الفكر المالي االسالمي؛ اال أنه ال يمكن توقع

وجود الموازنة العامة للدولة بالصورة المعروفة اليوم منذ  11قرنا من الزمان؛ ذلك أن الشكل التي
تتخذه الموازنة اليوم ،إ نما هو وليد التقدم الكبير الذي حققه الفكر البشري اليوم ،غير أنه إذا كانت

الموازنة العامة ال تخرج في جوهرها عن أن تكون تنظيما ماليا يقابل بين اإليرادات والنفقات ،فيحدد
العالقة بينهما ،ويوجههما معا لتحقيق السياسة المالية؛ بصرف النظر عن بقية الشكليات التي
يشترطها الفكر المالي الحديث؛ والتي تختلف من بلد لآلخر؛ فإنه يمكن القول بأنها بهذا الشكل

.1

كانت معروفة ومطبقة في عهد الرسول

والخلفاء الراشدين من بعده.

ظاه ةر العجز بالموازنة العامة هي ظاهرة مركبة معقدة ،وال يمكن ارجاعها إلى سبب وحيد ،بل تعود
إلى شبكة معقدة من العوامل والمؤثرات التي تسهم في حدوث العجز وتفاقمه ،وهي عوامل ومؤثرات

بعضها يعود الى التغيرات التي تحدث في النفقات العامة ،وبعضها اآلخر يتعلق بالتغيرات التي
تحدث في الموارد العامة للدولة ،بمعنى آخر أن العامل األول لحدوث عجز الموازنة العامة يتمثل
في تزايد معدالت نمو النفقات العامة من ناحية؛ ألسباب متنوعة منها ما هو ضروري كنتيجة

لظروف طارئة ،مثل :الكوارث الطبيعية أو الحروب ،...ومنها ما هو غير ضروري في معظم
األحيان كالنفقات المبالغ فيها في المباني الحكومية الفاخرة ،واالحتفاالت ،وانتشار الفساد ،..وغيرها

من النفقات التي تتحمل عبئها الموازنة العامة للدولة ،أما العامل الثاني فيتمثل في تباطؤ معدالت

نمو اإليرادات العامة من جهة اخرى؛ وألسباب متعددة أيضا.
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.5

.6

ان هناك بعض التشريعات المالية في االسالم والتي يمكن ان تساهم في تخفيف العبء عن موازنة

الدولة؛ وذلك كفريضة الزكاة ونظام الوقف ،وعلى الدولة ان تحاول االستفادة منها قدر المستطاع

لتخفيف العبء عن موازنة الدولة في االسالم وسن التشريعات التي تكفل تحقيق ذلك.

لقد أصبحت الضرائب من األهمية بمكان بحيث ال تستطيع أن تستغني عنها الدولة المعاصرة ،ولذا

كان على الدولة االسالمية أ ن توليها اهتمامها من حيث اختيار نوع الضرائب ،ومدى انسجامها مع

أحكام الشريعة وقواعدها العامة ،ولها أن تتوسع في فرضها مادام ذلك ضروريا لتحقيق المصالح
العامة لألمة ،وبناء على استشارة وموافقة المختصين من ممثلي األمة مع األخذ بعين االعتبار

.7

قواعد العدالة والمساواة عند فرض الضرائب.

ويمكن االلتجاء إلى القروض كمورد غير دوري إذا لم تكن موارد الدولة العادية كافية لتغطية
اإلنفاق العام ،وتعتبر مصد ار استثنائيا من مصادر اإليرادات العامة في المالية العامة اإلسالمية،

تلجأ إليه الدولة في حاالت األزمات والحروب من أجل تغطية نفقات غير متوقعة ،وتحصل الدولة

على القروض من األفراد والشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية والمصارف المقيمة داخل
إقليمها ،لتغطية النفقات الضرورية عندما ال تكفي اإليرادات السابقة العادية ،وال شك أن تكون

.8

عمليات االقتراض خالية من الربا.

يمكن استخدام الصكوك اإلسالمية لتحل محل األدوات التقليدية كإحدى األدوات الهامة التي يمكن أن

ال ألدوات الدين العام ،ولتكون بمثابة وسيلة لسد العجز في الموازنة العامة للدولة ،وتستفيد
تكون بدي ا

منها حكومات الدول لتوفير ما تحتاجه من موارد بغرض تمويل العجز في ميزانياتها ،حيث يتميز كل

نوع من الصكوك باستجابته لالحتياجات الرسمية بطريقة مرنة ،وأهمها :صكوك المقارضة ،صكوك

االجارة ،صكوك السلم ،صكوك المرابحة ،صكوك االستصناع ،أسهم االنتاج ،صكوك الوقف،...

كما يمكن اللجوء إلى أساليب أخرى لتمويل العجز المالي للدولة مثل تعجيل الزكاة وخوصصة

.9

الدولة لبعض مشاريعها ،رغم ما يواجه هذين األسلوبين من تحفظات.

أقرب مفهوم للترشيد في اإلنفاق سواء ال خاص أو العام في المالية اإلسالمية هو مفهوم القوامة في
ِ
ان َب ْي َن َذلِ َك َقَواما﴾ ،ويمكن
ين إِ َذآ أ َ
ترواْ َو َك َ
اإلنفاق ،فقد قال هللا تعالىَ﴿ :والذ َ
َنفقُواْ لَ ْم ُي ْس ِرفُواْ َولَ ْم يقْ ُ
القول أن علماء المسلمين في جملتهم؛ قد تناولوا قضية ترشيد اإلنفاق العام ،من خالل العديد من

األقوال واألفعال.

 .11ال يقصد بترشيد اإلنفاق العام ضغطه ،ولكن يقصد به الحصول على أعلى إنتاجية عامة ممكنة

بأقل قدر ممكن من اإلنفاق العام ،وال يتأتى ذلك إال إذا استطاعت السلطات المالية التقليل بقدر

اإلمكان من تبديد الموارد العامة واإلسراف في استخدامها في صورة نفقات عامة ،وهذا اإلسراف يمكن
تحديد نطاقه لو زاد اإلنفاق العام ووصل إلى مستوى أعلى مما يجب أن يكون عليه بالنسبة لموارد

الدولة ،واما أن يتمثل ذلك اإلسراف في انخفاض إنتاجية اإلنفاق العام إلى أدنى حد ممكن .
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 .11يمكن القول أن عملية سياسة الترشيد في االنفاق العام ضرورية ،لعدة عوامل منها التأكيد على

المسؤولية العامة للدولة فيما يتعلق باستخدام األموال العامة بأفضل السبل الكفيلة بإشباع الحاجات

العامة ،وفقا لمبدأ األولويات المرتبطة باالقتصاد والمجتمع ،ومحاربة االسراف والتبذير وكافة

مظاهر وأشكال سوء استعمال السلطة والمال العام ،وتحقيقا لالنسجام بين المعتقدات الدينية والقيم
االجتماعية للمجتمعات العربية واالسالمية من جهة؛ والسلوك االقتصادي في هذه المجتمعات من

جهة أخرى.

 .12تلتزم النفقات العامة في االقتصاد اإلسالمي بمجموعة من المبادئ التي تضمن عملية الترشيد في

االنفاق العام؛ بما يساهم في تالفي حدوث عجز في الموازنة العامة للدولة؛ أو في عالجه في حالة

حدوثه ،وتتمثل هذه المبادئ في:

 -ضرو ةر ربط اإلنفاق العام بالمصلحة العامة

 ربط اإلنفاق العام بالترتيب الشرعي لألولويات -التحديد الجيد للحجم األمثل لإلنفاق العام

 -التحديد الدقيق لمقدار النفقة المطلوبة والتوقيت السليم لها.

 .13يتبين من الدراسة تماثل مقومات تطبيق موازنة البنود مع الموازنة االسالمية ،ويتمثل ذلك في
الجوانب التالية:

 اعتماد موازنة البنود على نظرية األموال المخصصة التي تبين تماثلها مسبقا مع الموازنةاالسالمية.

 توافر القواعد التشريعية في الموازنة العامة والتركيز على الجانب الرقابي المحاسبي واالداريوالذاتي والشعبي.

 .11ومن خالل الدراسة يمكن القول أن موازنة البنود تتصف بمجموعة من العيوب وتعاني من أوجه
قصور تجعلها غير قادرة على الوفاء بمتطلبات ترشيد اإلنفاق العام ،ومن ثم عدم القدرة على
التصدي لعجز الموازنة ،بل وتجعلها من أهم أسباب تزايده.

 .15اقترح البحث اعداد الموازنة العامة في الدولة االسالمية باستخدام األساس الصفري الذي يحقق عددا
من المميزات الخاصة بالتخطيط والرقابة مما يمكنها من الوفاء بالجزء األكبر من متطلبات ترشيد

اإلنفاق العام بما يساهم في عالج عجز الموازنة العامة للدولة ،وتنحصر مقومات األساس الصفري

في ثالثة عناصر:

 اختيار وحدات الق اررات. اعداد طرود الق اررات . -ترتيب األولويات
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ويتالئم األساس الصفري من منظور اسالمي:
ان اعداد الموازنة الخاصة ببعض االيرادات مثل الزكاة يتطلب تبرير عناصر االنفاق على

أ.

الفئات باستمرار.

ب .ان الموازنة الصفرية تحقق فاعلية كبيرة في تخصيص الموارد ،وهو ما يتواءم مع نظرية
التخصص المطبقة في بعض ايرادات الدولة االسالمية.
ج .ان الموازنة الصفرية تتطلب ترتيب األولويات طبقا لمستويات االنفاق ،وهو ما يتفق مع ضرورة
ترتيب عناصر االنفاق في الفكر االسالمي الى :ضروريات وحاجيات وتحسينات.
د.

ان ترتيب األولويات ترتيبا تنازليا يمكن من تغطية الظروف المتباينة وغير العادية عند اعداد
تقديرات بعض االيرادات.

ه .يستلزم هذا االساس تطبيق تحليل التكلفة والعائد ،وهو ما يتفق مع المنظور االسالمي للضر
وأسلوب ازالته قياسا بالعاد المحقق من النشاط.
و .ان األساس الصفري يحقق أهداف التخطيط والرقابة وهما من الضروريات المجتمع المعاصر
بغرض تحقيق كفاءة استخدام الموارد.

آف ي ياق البحث :
إن موضوع بحثنا هذا متشعب إذ يمكن تناوله من عدة زوايا ،لهذا فإن الدراسة تحتاج إلى المزيد من

التعمق والتحليل حتى يمكن اإللمام بالجوانب المختلفة للموضوع ،خاصة في ما يتعلق بمدى تطبيق النظام

اإلسالمي ،لذلك نستطيع أن نقدم بعض العناوين التي تصلح ألن تكون بمثابة دراسات مستقبلية مثال:
 -دور الرقابة على النفقات العامة في االسالم.

 دور الدولة في حماية المال العام في االقتصاد االسالمي . -تطوير أساليب اعداد الموازنة العامة بما يتناسب مع أحكام الفقه االسالمي.

وآخر دعواان آن امحلد هلل رب العاملني
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الفهـــارس
العامة
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 .2فهرس الأحاديث النبوية
 .3قامئة املصطلحات
 .4فهرس احملتوايت
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 .1فهرس الآيـــــــات القرآآنية
السورة
البقرة

آَل معران

النساء

ال أنعاا

ال أنفاَل

الآية

الرمق

﴿و َآ ِقميُوا ا َّلص ََل َة َوآآتُوا ا َّلز ََك َة َو ْار َك ُعوا َم َع ا َّلرا ِك ِع َي﴾
َ
﴿و َآ ِقميُو ْا ا َّلص ََل َة َوآآتُو ْا ا َّلز ََك َة َو َما تُقَ ِد ُمو ْا لَن ُف ِس ُك﴾...
ْش ِق َوالْ َمغْ ِر ِب َولَ ِك َّن الْ ِ َِّب َم ْـن آآ َم َـن َِّلل َّ ِِ َوالْ َي ْـو ِا ْ آال ِِـ ِر
﴿ لَي َْس الْ ِ َِّب َآ ْن ت َُولُّوا ُو ُجو َه ُ ْك ِق َب َل الْ َم ْ ِ
ـي َوآآ َا الْ َمــا ََل حَـ َ ُِبِـ ِي َل ِور الْقُـ ْـر ََ َوالْ َيتَـا َمَ َوالْ َم َسـا ِك َي َوا ْبـ َـن
َوالْ َم ََلئِ َكـ ِة َوالْ ِكََ ِ
ـاب َوالنَّب ِِي َ
ا َّلس ِب ِيل َوا َّلسائِ ِل َي َو ِِف ا ِلرقَ ِاب َو َآقَا َا ا َّلص ََل َة َوآآ َا ال َّز ََكة﴾َ
اِ َو َال تُلْقُو ْا ِبأَيْ ِد ُ ْ
﴿و َآن ِفقُو ْا ِِف َس ِب ِيل ِ
يك ا ََل الَّتَّ ْلُ َك ِة﴾..
ِ
ون قُ ِل الْ َع ُفو﴾
﴿وي َ ْسأَلُون ََك َما َلا ُينْ ِفقُ ْ
َ
﴿وقاتلوا ِف سبيل هللا واحلموا أآ ن هللا مسيع حلمي﴾...
﴿ال ا ْك َرا َه ِِف ِال ِين ْقد تَ َب َّ َي ا ُّلر ْش ُد ِم ْن الغ َِي﴾..
ِ
﴿اي َآ ُّ َُّيا َّ ِاَّل َين َآآ َم ُنوا َآن ْ ِفقُوا ِم ْن َط ِي َب ِات َما َك َس ْب ُ ُْت ﴾
َ
اِ َو َل ُروا َما َب ِق َي ِم َن ا ِلر ََّلل ا ْن ُكنْ ُ ُْت ُم ْؤ ِم ِن َي﴾.
﴿ َاي َآ ُّ َُّيا َّ ِاَّل َين َآآ َمنُوا اتَّقُوا َّ َ
ِ
﴿ولتكن منك أآمة يدعون اَل اخلري ويأأمرون َّللملعروف ويهنون عن املنكر و أآولئك مه
املفلحون﴾
﴿كنُت خري أآمة أآِرجت للناس تأأمرون َّللملعروف وتهنون عن املنكر وتؤمنون َّللهلل﴾
﴿ومن يغلل يأأت مبا غل يوا القيامة﴾
﴿وشَ ا ِو ْر ُ ْمه ِِف الَ ْم ِر﴾
َ
﴿ان هلل َكن حليك رقيبا﴾
﴿وال تؤتوا السفهاء أآموالك اليت جعل هللا لك قياما وارزقومه فهيا واكسومه وقولوا هلم قوال
معروفا ﴾
﴿وابْتُلوا ْال َيتا َمَ َِ َّّت الا بَلغوا ا ِلن ََك َح فا ْن َآآ ْنس ُْت ِمهنُ ْم ُرشدً ا فادْف ُعوا ا ْ ِلهي ْم َآ ْم َو َالهُ ْم ﴾
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
ْ
ِ
ِ
ُ
﴿ َو َِّلللْ َو ِ َاليْ ِن ا ِْ َسا ًان َ ِوبذ ر الق ْر ََ َوال َيتَا َمَ َوال َم َساك ِي﴾....
ِ
﴿ ان هللا يأأمرمك أآن تؤدوا الأماانت اَل أآهلها والا ِمكُت بي الناس أآن حتمكوا َّلللعدَل﴾
﴿وال ترسفوا اني ال حيب املرسفي ﴾
﴿ َوآآتُو ْا َِق َّ ُي يَ ْو َا َِ َصا ِد ِه﴾
﴿و أآن هذا رصاطي مس تقامي فاتبعوه وال تتبعوا الس بل فَفرق بك عن سبيهل﴾
﴿و أآحلموا أآمنا غمنُت من يشء ،فأأن هلل مخسي وللرسوَل وَّلر القرَ و﴾..
﴿و أآحدوا هلم ما اس تطعُت من قوة ﴾
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الصفحة
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52-35

111
111

22
22

192
219
244
222
221
219
114

12
211
99
242
223-23-29
99
292

111
121
129
11
05

292
291-42
222-219
291
249-242-243

12
32
29
141
141
123
41
21

249-243-242
34
249-242-42-31
291-221-22
22
223
139
31

التوبة

يوسف
النحل
االرساء

الكهف

احلج

املؤمنون
النور
الفرقان
الشعراء
الروا
س بأ أ
غافر
احلْش
احلديد
الطَلق
املعارج

﴿قاتلوا اَّلين ال يؤمنون َّللهللِّ.....ت يعطوا اجلزية عن يد ومه صاغرون﴾
وُب ْم﴾.....
لهيا َوالْ ُم َّؤ َلف ِة قُلُ ُ ُ
﴿ ِان َما الصدَ قَ ُات للفقراء َو ْامل َ َسا ِك ِي َوالْ َعا ِم ِل َي َح ْ َ
﴿خذ من أآمواهلم صدقة تطهرمه وتزكهيم ُبا﴾..
﴿وقل امعلوا فسريى هللا معلك ورسوهل واملؤمنون﴾
﴿قَا ََل ا ْج َعلْ ِِن حَ َ َِ َزائِ ِن الَ ْر ِض ا ِِن َِ ِفيظٌ حَ ِلميٌ﴾
ِ
وس َف﴾..
﴿و َك َذ ِ َِل َمكَّنَّا ِل ُي ُ
َ
﴿ان هللا يأأمر َّلللعدَل واالِسان﴾
﴿ كفَ بنفسك اليوا حليك ِسيبا ﴾
﴿ َوآآ ِت َلا الْقُ ْر ََ َِق َّ ُي َوالْ ِم ْس ِك َي َوا ْب َن ا َّلس ِب ِيل َو َال تُ َب ِذ ْر تَ ْب ِذ ًيرا﴾
﴿ َوال َ َْت َع ْل يَدَ َك َمغْلُ َ ً
ُك ا ْلبَ ْسطِ﴾...
وَل ا ََل ُعنُ ِق َك َو َال تَبْ ُس ْطهَا ُ َّ
ِ
﴿ وال تقربوا ماَل اليتمي اال َّللليت يه أآِسن ﴾
﴿قل لو أآنُت متلكون ِزائن رمحة ريب الا لأمسكُت ِش ية االنفاق﴾..
﴿ال َآ َوى الْ ِفَْ َي ة اَل ْالكه ِْف فَق ُالوا َبرَّنا آآ ِتنا ِم ْن ُلن ْ َك َر ْمحَة َو َه ِ ْي لَنا ِم ْن َآ ْم ِر ان رشدً ا﴾
ِ
ِ
الكر َبر َّ َك الا ِنسيت َو ْ
قل َع َس َآ ْن ُّيَ ْ ِد َي ِِن َر ِيب لَقْ َر َب ِم ْن َهذا َرشدً ا﴾
و
﴿َ ْ
ِ
﴿فهل جنعل ِل ِر ًجا ح أآن َتعل بيننا وبيهنم سدً ا ﴾
﴿اَّلين ان مكنامه ِف الأرض أآقاموا الصَلة وآآتوا الزَكة و أآمروا َّللملعروف وهنوا عن املنكر
وهلل حاقبة الأمور﴾ .
﴿فكأين من قرية أآهلكناها ويه خاوية ح عروشها وبرئ معطةل وقرص مش يد﴾
﴿ أآا تس أأهلم ِرا ًجا خفراج ربك خري﴾
ُومه ِم ْن َما َِل َّ ِ
اِ َّ ِاَّلر آآَتَ ُمكْ﴾
﴿ َو آآت ُ ْ
ُرسفُو ْا َولَ ْم يقْرتُو ْا َو ََك َن بَ ْ َي َل ِ َِل قَ َوام ًا﴾
﴿ َو ِاَّل َين ا َلآآ َآن َفقُو ْا لَ ْم ي ْ ِ
ِ
أ
أ
﴿وال تطيعوا آمر املرسفي اَّلين يفسدون ِف ال رض وال يصلحون﴾
﴿و َما آآ َتي ُُْت ِمن ِر ًَّلل ِل َ ْ ُبري َو ِِف َآ ْم َواَلِ الن َّ ِاس َف ََل َي ْ ُبرو ِعندَ َّ ِ
اِ َو َما آآ َتي ُُْت ِمن َز ََك ٍة ُت ِر ُيد َون َو ْج َي
َ
ْ
ِ
ُ
ِ
َ
ِ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
ون ﴾
ف
ع
ض
م
ل
ا
مه
ك
ئ
ل
و
أ
ف
اِ
َ
ُ ُ
َّ ْ
يش ٍء فَه َُو ُ ُْي ِل ُف ُي َو ُه َو َخ ْ ُري ا َّلر ِ ِازق َي﴾
﴿ َو َما َآن َفقْ ُ ُْت ِم ْن َ ْ

﴿...قا ََل ِف ْرعَ ْو ُن َما آُ ِري ْك اال َما آَ َرى َو َما آَ ْه ِدي ْك اال َسبِي َل الرشاد ﴾
ِ
ِ

29
21

139-29-29
141-139-11

113
112
22
22
91
14
22
29
34
111
11
24

139-22-21
219
132-112
132-112
31
312
224-242
224-242
221
241-13
242
242

94

13

41

31

42

292

12
33
21
121
39

13
34
224-221-24
221
21

39
29

24
242

اِ َح َ َر ُس ِ ِ
وهل ِم ْن َآ ْه ِل الْقُ َرى فَ ِل َّ ِهل َ ِول َّلر ُسوَلِ َو ِ َِّلر ا ْلقُ ْر ََ َوالْ َي َتا َمَ َوالْ َم َسا ِك ِي
﴿ َما َآ َف َاء َّ ُ
ون د َ ً
ُوَل َب ْ َي ا َلغْ ِن َيا ِء﴾...
َوا ْب ِن ا َّلس ِب ِيل َ َْك ال َي ُك َ
11
﴿و أآنفقوا مما جعلك مس تخلفي فيي﴾
11
﴿...ومن يتعد حدود هللا فقد ظمل نفسي ﴾
22-24
﴿ِف أآمواهلم ِق معلوا للسائل واحملروا﴾
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11

222-139-32
34
214
22

اجلن
املدثر
الشمس

ش ُآ ِريدَ ِب َم ْن ِِف الَ ْر ِض َآ ْا َآ َرا َد ُبِ ِ ْم َر ُّ ُُب ْم َرشدً ا﴾
﴿ َو َآ انَّ ال ْند ِرر َآ ر
﴿ُك نفس مبا كسبت رهينة﴾
﴿قد أآفلح من زَكها﴾

307

11
39
19

242
292
21

 .2فهرس آأطراف الأحاديث النبوية الْشيفة:
احلديث

الصفحة

إذا أديت زكاة مالك؛ فقد قضيت ما عليك .

92

إذا كان لك مائتان وحال عليها احلول ففيها مخسة دراهم وليس عليك شيء (يعين يف الذهب) حىت يكون
لك عشرون دينارا وحال عليها احلول ففيها نصف دينار .

29

أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء .

99

أعطوا األجري أجره قبل أن جيف عرقه"

222

أكتبوا يل من تلفظ باإلسالم.

132

اإلمام ضامن واملؤذن مؤمتن ،فأرشد هللا األئمة وغفر للمؤذنني.

242

اإلمام ضامن ،واملؤذن مؤمتن اللهم أرشد األئمة وأغفر للمؤذنني.

242

إن العباس قد أسلفنا زكاة ماله العام والعام املقبل .

99

أن هللا هو املسعر القابض الباسط الرازق وإين ألرجو أن ألقى هللا وليس أحد منكم يطالبين مبظلمة يف..

39

إن صدق األعرايب؛ دخل اجلنة

92

إن يف املال حقا سوى الزكاة

93

إن هذه الصدقة إمنا هي أوساخ الناس وإهنا ال حتل حملمد وال آلل حممد

141

إنّا كنا احتجنا فتعجلنا من العباس صدقة ماله سنتني

212-99

أنا وارث من ال وارث له أعقل عنه وأرثه واخلال وارث من ال وارث له يعقل عنه ويرثه

102

إنك تأيت قوماً أهل كتاب فادعهم إىل شهادة أن ال إله إال هللا وأين رسول هللا ،فإن هم أطاعوا لذلك
فأعلمهم أن هللا افرتض عليهم مخس صلوات يف اليوم والليلة ،فإن هم أطاعوا لذلك ،فأعلمهم أن هللا افرتض

22

عليهم صدقة أمواهلم ،تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ،فإن هم أطاعوا فإياك وكرائم أمواهلم ،واتق دعوة
املظلوم فإنه ليس بينها وبني هللا حجاب
إنك تأيت قوماً أهل كتاب فادعهم إىل شهادة أن ال إله إال هللا وأين رسول هللا ،فإن هم أطاعوا لذلك
فأعلمهم أن هللا افرتض عليهم مخس صلوات يف اليوم والليلة ،فإن هم أطاعوا لذلك ،فأعلمهم أن هللا افرتض

52

عليهم صدقة أمواهلم ،تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ،فإن هم أطاعوا فإياك وكرائم أمواهلم ،واتق دعوة
املظلوم فإنه ليس بينها وبني هللا حجاب .
إين وهللا ال أعطي أحدا ،وال أمنع أحدا ،إمنا أنا قاسم أضع حيث أمرت

42-23

بل هللا خيفض ويرفع وإين ألرجو أن ألقى هللا وليس ألحد عندي مظلمة.

39
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حممدا رسول هللا ،وإقام الصالة ،وإيتاء الزكاة ….،
بين اإلسالم على مخس :شهادة أن ال إله إال هللا ،وأن ً

22

بئس القوم قوم ال يأمرون بالقسط ،وبئس القوم قوم ال يأمرون باملعروف وال ينهون عن املنكر
شيئا ،وتقم الصالة املكتوبة ،وتؤدي الزكاة املفروضة ،وتصوم رمضان
تعبد هللا وال تشرك به ً

هتادوا حتابوا

91
112

ثالث فيهن الربكة ،البيع إىل أجل واملقارضة ،وأخالط الرب بالشعري للبيت ال للبيع

221

خذ ما أسلفت بارك هللا يف مالك وولدك ،إمنا جزاء السلف احلمد والوفاء

99

العامل على الصدقة باحلق كاجملاهد يف سبيل هللا

292

فيما سقته السماء العشر

29

كل قرض جر نفعا فهو ربا

99

ال ثين يف الصدقة

22

ال جزية على عبد

29

ال ضرر وال ضرار

293 -214

ال ضرر وال ضرار من ضار ضره هللا ،ومن شاق شق هللا عليه

293

ال وصية لوارث وقد قيدها الشرع احلكيم يف حدود الثلث

112

ال يدخل اجلنة صاحب مكس

92

ليس يف املال حق سوى الزكاة

92

ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة

29

ما أوتيكم من شيء وال أمنعكم إن أنا إال خازن أضع حيث أمرت

223

ما بال العامل نبعثه ،فيقول هذا لكم وهذا أهدي إيل؟ أفال جلس يف بيت أبيه وبيت أمه فينظر هل يهدي

219

إليه أم ال؟ والذي نفس حممد بيده ،ال يأيت أحد منهم بشيء إال جاء به على رقبته يوم القيامة ،مثّ رفع يده،

حىت رأينا عفرة إبطيه ،مث قال :اللهم هل بّلغت ،اللهم هل بّلغت؟
عمار بني أمرين إال اختار أرشدمها .
ما ّ
خري ّ

242

ما من عبد اسرتعاه هللا رعية فلم حيطها بنصحه اال مل جيد رائحة اجلنة

242

ما منع قوم الزكاة إال ابتالهم هللا بالسنني

23

ما هنيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم

229

مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو له تداعى سائر اجلسد

21

بالسهر واحلمى
من أخذ اموال الناس يريد أداءها أداها هللا عنه ،ومن اخذها يريد اتالفها اتلفه هللا.

309

42

من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول
من أعطاها مؤجترا فله أجرها ،ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ال حيل آلل حممد

219-141
23

منها شيء
من ترك ك الا فإلينا ومن ترك ماالً فلورثته

31

من س ره أن ينظر إىل رجل من أهل اجلنة فلينظر إىل هذا

92

من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من ال ظهر له ،ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من ال زاد له

93

من ال يرحم الناس ال يرمحه هللا

34

من مل يكن معه إال أربع من اإلبل فليس عليه فيها صدقة إال أن يشاء رهبا

21

من ويل من أمور أميت شيئا مث مل جيتهد هلم ،ومل ينصح فاجلنة عليه حرام

221

املؤمن من أمنه املسلمون على دمائهم وامواهلم"...

41

والذي نفسي بيده لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر أو ليوشكن هللا أن يبعث عليكم عقابا منه مث تدعونه

292

فال يستجاب لكم
والعشر يف التمر والزبيب واحلنطة والشعري...

29

وهللا  -ما يصلح يل من فيئكم (املال العام ) وال مثل هذه الوبرة –أخذها من سنام بعريه  -إال اخلمس،

222

واخلمس مردود فيكم ،فأدوا اخليط واملخيط ،فإن الغلول عار وشنار على أهله يوم القيامة
ويف الركاز اخلمس...

22

ومل مينعوا زكاة أمواهلم إال منعوا القطر من السماء ،ولوال البهائم مل ميطروا

23

ومن قضى ما عليه يف ماله ،مل يكن عليه حق فيه وال يُطالب بإخراج شيء آخر على سبيل الوجوب

92
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 .3قامئة املصطلحــــات
النفقـة العامـة :هي جزء م ـن املـال ميك ـن أن يكـون نقدي ـا أو عيني ـا ،تقوم الدولـة أو م ـن ينوب عنه ـا؛ بإخراجـه قصـدحتقيـق نف ـع عـام حقيقـي .
احلاجات العامة :هي حاجات مجاعية ينتج عن إشباعها من طرف الدولة منفعة عامة جلماعة من املسلمني،وخيتلف مدى هذه احلاجات من زمن آلخر ومن مكان آلخر حيث ظروف الدولة ودرجة منوها .
املمولني لضرورة طارئة؛ مستندة يف ذلك إىل
التوظيف (الضرائب) :مقدار حمدد من املال تفرضه الدولة يف أموال ّقواعد الشريعة العامة ،دون أن يقابل ذلك نفع معني للممول ،تستخدمه الدولة يف تغطية النفقات العامة
دائم ا أصيالً بل هي
للمواطنني ،ومتتاز هذه الضرائب بأهنا مؤقتة بالظروف اليت فرضت من أجلها ،وليست تشر ًيع ا ً

استثنائية تنتهي بانتهاء الظروف اليت استوجبتها.

اجلزية :فريضة مالية يلتزم هبا أهل الذمة الذين يعيشون يف الدولة اإلسالمية ،مقابل ما يلزم به املسلمون من زكاة،مقابل متتعهم باألمن ومحاية املسلمني هلم وبقائهم على دينهم.

اخلراج :هي ما يفرض على الزراعة اليت فتحها املسلمون عنوة أو صلحا .الزكاة :وهي أول فريضة مالية دينية تقررت يف الدولة اإلسالمية يف السنة الثانية من اهلج رة ،تقوم الدولة جبمعهاوتوزيعها حسب ما قرره القرآن ،ومن أهم إيرادات املالية العامة االسالمية .
عشور التجارة :هي ضريبة تفرض على التجارة اليت تعرب األراضي اإلسالمية ،سواء أكان التجار مسلمني أم غريمسلمني .
الغنائم :هي ما غنمه املسلمون من األموال املنقولة وغري املنقولة عنوة باحلرب والقهر ،وقد حددت آية األنفالمصارف هذه األموال .
الفيء :ويشمل كل ما حيصل عليه املسلمون من غريهم صلحا من غري قتال .القروض العامة احلسنة :عقد تربمه الدولة أو إحدى هيئاهتا العامة مع اجلمهور أو مع دولة أخرى ،تتعهد مبوجبهعلى سداد القرض عند حلول موعد السداد من السلطة املختصة ،والفقهاء يطلقون على القرض بأنه عقد من
عقود اإلرفاق وهي اليت يراد هبا حمض اإلحسان من غري نفع مقابل .
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املوازنة العامة  :وثيقة متثل الربنامج املايل للحكومة تتضمن تقديرا مفصال لإليرادات والنفقات النهائية للدولة لفرتةزمنية مقبلة عادة ما تكون سنة ،مبا حيقق أهداف السياسة االقتصادية واالجتماعية والسياسية للمجت مع ،على أن
تعتمد من السلطة التشريعية .
عجز املوازنة العامة للدولة :تلك الوضعية اليت تكون فيها النفقات العامة أكرب من اإلي رادات العامة .العجز التقليدي :الفرق بني إمجايل النفقات احلكومية النقدية مبا فيها الفوائد املدفوعة على الدين العام معاستبعاد مدفوعات اهت الك الديون احلكومية ،وبني إمجايل املتحصالت احلكومية النقدية الضريبية وغري الضريبية
مضافا إليها املنح مع استبعاد حصيلة القروض .
العجـز اجلـاري :يعرب عن صايف مطالب القطاع احلكومي من املوارد ،والذي جيب متويله باالقرتاض ،ويقاس بالفرقاإلمجايل بني جمموع أنواع اإل نفاق واإليرادات جلميع اهليئات احلكومية مطروحا منه اإلنفاق احلكومي املخص
لسداد الديون املرتاكمة من سنوات سابقة .
العجـز التشغيـلي :ويسمى أيضا بالعجز املصحح للتضخم ألنه يقيس العجز يف ظروف التضخم ،ويتمثل العجزهنا يف متطلبات اقرتاض الدولة ناقصا اجلزء الذي دفع كفوائد لتعويض الدائنني (للدولة) عن اخلسا رة اليت حلقت
هبم نتيجة للتضخم ،هذا اجلزء يعرف باملصحح النقدي للتضخم .
العجز اهليكلي  :هذا العجز حيدث إذا مل تغطي اإليرادات العامة النفقات العامة بصفة مستم رة ،فيصبح بذلكدائما وال يرتجم مبجرد عدم التوافق بني اإليراد والنفقة ،ولكن بعدم توازن اجلهاز املايل كله ،ويرجع هذا الوضع يف
العادة إىل زيادة النفقات العامة مبعدل يزيد عن القدرة املالية لالقتصاد الوطين ككل جبميع مصادره ،أي مقدرة
الدخل الوطين على حتمل األعباء العامة مبختلف صورها ،وهو ما ينبئ بوجه عام عن كل خلل يف هيكل االقتصاد
القومي نفسه إذ قد ال يكون اإلنفاق العام منتجا إنتاجا كافيا .
سياسة التمويل بالعجز  :جلوء الدولة عمدا إلحداث عجز يف موازنتها العامة ،ميول عن طريق زيادة االئتماناملصريف املمنوح للحكومة وباللجوء اىل طبع النقود ،وذلك على أساس أنه توجد موارد عاطلة كثرية مثل :أ راضي
زراعية ،ثروات طبيعية...،
السلع العامة :هي السلع واخلدمات اليت ال ميكن بيعها وشراؤها يف األسواق ،فمن ناحية ينعدم فيها احلافزاالقتصادي الذي حيرك القطاع اخلاص لتقدميها ،ومن ناحية أخرى يستحيل استثناء األفراد ،أو أفراد إضافيني من
االنتفاع هبا يف بعض احلاالت ،مثل :خدمات الدفاع الوطين.
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الصكوك اإلسالمية احلكومية  :شهادات مالية تصدرها جهات حكومية خمتلفة ،وتقوم على أساس شرعي ،ويتمتسويقها عرب البنوك وشركات الوساطة املالية للجمهور يف داخل الدولة وخارجها .
أثر مزامحـة القطـاع اخلـاص :مثل استبعاد القطاع اخلاص خارج السوق املالية نتيجة إفراط الدولة يف االقرتاض .-ترشيد االنفاق العام :التزام الفعالية يف ختصي

املوارد والكفاءة يف استخدامها مبا يعظم رفاهية اجملتمع ،مبعىن

حسن تصرف احلكومة يف إنفاق األموال ،والرشد يضاده السفه ،كما أنه يتناىف مع التبذير من جهة ،والتقتري من
جهة أخرى ،أي أن الزيادة أو النق

عن وضع االعتدال هي عدم رشد أو سفه ،كما يتضمن ترشيد اإلنفاق

إتباع مبدأ األمهيات النسبية والرتتيب التفاضلي السليم ،حبيث يقدم األهم على املهم .
الضروريات :وهي اليت يرتتب على إشباعها حتقيق مصاحل األمة األساسية وبدون حتقيقها فإهنا ال حتّقق املصاحلالعامة لألمة ،وال تستقيم أمورها ،ويعد إشباع هذه الضروريات واجبا وفرض على املسلمني ألهنا الزمة إلقامة
مصاحل الدين والدنيا معا
املشقة،
احلاجيات :وهي األمور اّليت تفتقر إليها األمة للتوسعة عليها ورفع الضيق املؤدي يف الغالب إىل احلرج و ّاملشقة ،لكن ذلك ال يبلغ مقدار الفساد املتوقع يف مصاحل األمة عند فقد
فإذا مل تراع دخل على امل ّكلفني احلرج و ّ
الضروريات ،وذلك كإباحة التمتع بالطيبات مما هو حالل من مأكل ومشرب وملبس .

التحسينات :وهي األمور اليت جتري جمرى التحسني والتزيني مما يزيد إشباعها احلياة مجاال ،ويدخل اقتناؤها علىاملشقة يف املعيشة .
احلياة هبجة ،وال يرتتب على فقداهنا تعطيل املصاحل الضرورية وال وقوع العنت و ّ

موازنة البنود :تأيت امليزانية يف شكل اعتمادات وبنود و يتم التأكد من قبل أجهزة الرقابة املالية من أن الصرف يتميف حدود االعتمادات املدرجة ويف األغراض املخصصة هلا  ،وأن إجراءات الصرف تتم بصورة سليمة وقانونية ،
ف اهتم هذا األسلوب باجلانب الرقايب أكثر من االهتمام باخلدمات نفسها واليت مت اإلنفاق من أجلها  ،حيث أن
التبويب على أساس نوع املصروف ال يوضح ما إذا كانت املصروفات قد حققت اهلدف من إنفاقها أم أهنا جمرد
مصروفات مت سدادها وانتهى األمر . ...
املوازنة ذات األساس الصفري :هي نظام يهتم بإعداد املوازنة على أساس تقييم مجيع الربامج واالنشطة سواءكانت املوازنة تشمل على مشروعات جديدة أو قائمة فعال ،ومفهومها يتضمن أن تكون نقطة البداية عند
مناقشة الربامج واملشاريع هي نقطة الصفر...
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 .4فهرس احملتويـــات
العنوان
اآلية
إهداء
شكر وعرفان
شكر
ملخص الدراسة

الصفحة

أ -ي

املقدمــة العامة
متهيد

الفصل األول :مفاهيم أساسية حول اإلنفاق العام يف االقتصاد االسالمي

املبحث األول :ماهية اإلنفاق العام يف االقتصاد اإلسالمـي
املطلب األول :مفهوم وطبيعة اإلنفـاق العـام يف االقتصاد اإلسالمي

01
02
03
03

الفرع األول :مفهوم اإلنفاق العام يف االقتصاد الوضعي

03

الفرع الثاين :مفهـوم اإلنفاق العام يف االقتصـاد اإلسالمـي

06

الفرع الثالث :طبيعــة النفقة العامة يف الفكر املايل االسالمي

10

املطلب الثاين :تقسيمـات النفق ـات العـامة يف االقتصاد اإلسالمي

13

الفرع األول :تقسيم النفقات العامة يف الفكر االقتصـادي الوضعـي

13

الفرع الثاين :تقسيم النفقات العامة يف الفكر االقتصادي اإلسالمي

15

املبحث الثاين :احلاجات العامة يف الفكر االقتصادي االسالمي
املطلب األول :طبيعة احلاجة العامة يف الفكر االقتصادي االسالمي

24
24

الفرع األول :تعريف احلاجة العامة يف االقتصاد الوضعي

25

الفرع الثاين :مفهوم احلاجة العامة يف الفكر االقتصادي االسالمي

26

املطلب الثاين :املرافق اليت متثل احلاجات العامة يف الفكر االقتصادي اإلسالمي
املبحث الثالث :أهداف االنفاق العام وآثاره يف االقتصاد االسالمي
املطلب األول :أهداف اإلنفاق العام يف االقتصاد االسالمي

29
33
33

الفرع األول :إشباع احلاجات العامة للمسلمني

33

الفرع الثاين :إعادة توزيع الدخل

34
314

الفرع الثالث :اإلنفاق ألجل التوظيف واالستثمار واإلنتاج.

35

الفرع الرابع :اإلنفاق حملاربة التضخم ووضع السياسات السعرية املناسبة

39
41

املطلب الثاين :آثار النفقات العامة يف اإلسالم
الفرع األول :اآلثار العامة لإلنفاق العام يف االسالم

41

الفرع الثاين :اآلثار االقتصادية واالجتماعية

44

الفرع الثالث :اآلثار األخرى للنفقات العامة

45
48

خالصة الفصل األول
متهيد

الفصل الثاين :موارد اإلنفاق العام يف االقتصاد االسالمي

44
05
05

املبحث األول :املوارد العامـ ـ ـ ــة الدورية (الثابت ـ ــة)

05

املطلب األول :الزك ـ ـ ـ ـ ــاة
الفرع األول :مفهومها

05

الفرع الثاين :حكم الزكاة ومشروعيتهـا

05

الفرع الثالث :ش ــروط وجوب الزك ـ ـ ــاة :

05

الفرع الرابع :خصائص ومب ــادئ الزك ـ ـ ـاة:

00

الفرع اخلامس :أهداف الزكاة:

05

الفرع السادس :األمـ ـوال اليت جتب فبها الزكاة

05

الفرع السابع :هل الزكاة وظيفة الدولة؟

55
55

املطلب الثاين :اجلزيـة
الفرع األول :مفه ــوم اجلزية

55

الفرع الثاين :مشروعية اجلزية

56

الفرع الثالث :شروط اجلزية

54

الفرع الرابع :وقت أداء اجلزية وما يسقطها

55

الفرع اخلامس :امكانية تطبيق اجلزية يف الوقت املعاصر

55
55

املطلب الثالث :اخل ـ ـ ـ ـراج
الفرع األول :مفهوم اخلراج

55

الفرع الثاين :مشروعية اخلراج وأحكامه العامة

50
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الفرع الثالث :أن ـواع اخلراج

55

الفرع الرابع :شروط وخصائص ضريبة اخلراج

55

الفرع اخلامس :امكانيـ ــة تطبي ـ ـق اخلراج يف وقتن ـ ـا املعاصـر

55
65

املطلب الراب ــع  :العش ـ ـ ــور
الفرع األول :مفه ـ ـ ــوم العشـ ـ ـ ـور

65

الفرع الثاين :أدلة فرضها

65

الفرع الثالث :مقدار العشور

65

الفرع الرابع :الفرق بني العشر والعشور

64

الفرع اخلامس :امكانية تطبيق العشور يف الوقت املعاصر

64

املطلب الثالث :إيـرادات أمالك الدولة ( إيراد القطاع العام )

65

املطلب الرابع :الرس ـ ـ ــوم

65
64

املبحث الثاين :املوارد غري الدورية (استثنائية)

64

املطلب األول :الضرائب (التوظيـف)
الفرع األول :مفهومها

64

الفرع الثاين :مشروعية الضرائب

45

الفرع الثالث :موقف علماء املسلمني من فرض الضرائب

44
45

املطلب الثاين :القروض العامة
الفرع األول :تعريف القرض العام

45

الفرع الثاين :األدلة على شرعية القرض العام

46

الفرع الثالث :الضوابط الشرعية للقرض العام

555

املطلب الثالث :اإلصـدار النقدي

555

املطلب الرابع :إيرادات أخرى

555
555

خالصة الفصل الثاين
متهيد

الفصل الثالث :املوازنة العامة للدولة يف االقتصاد االسالمي

املبحث األول :املوازنة العامة للدولة يف االقتصاد الوضعي
املطلب األول :ماهية املوازنة العامة للدولة يف االقتصاد الوضعي
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550
555
556
556

الفرع األول :مفهوم وطبيعة املوازنة العامة للدولة يف االقتصاد الوضعي

556

الفرع الثاين :نشأة وأمهية املوازنة العامة

555

املطلب الثاين :قواعد إعداد املوازنة العامة للدولة يف االقتصاد الوضعي

556

الفرع األول :القواعـد التشريعيـة للموازنـة العامـة

556

الفرع الثاين :القواعـد اإلداريـة التنفيذيـة للموازنة العا مـة

555

الفرع الثالث :قواعد تتعلق باألشكال والطرق اليت تعرض هبا املوازنة العامة

555

املطلب الثالث :دورة املوازنة العامة للدولة يف االقتصاد الوضعي

550

الفرع األول :مرحلة اإلعداد والتحضري

550

الفرع الثاين :مرحلة االعتماد والتنفيذ

554

الفرع الثــالث :مرحلة املراجعة واملراقبة

555

املبحث الثاين :املوازنة العامة للدولة يف االقتصاد اإلسالمي
املطلب األول :نشأة وتطور املوازنة العامة يف تاريخ الدولة اإلسالمية

555
555

الفرع األول :وجود املوازنة العامة للدولة يف صدر الدولة اإلسالمية

555

الفرع الثاين :املوازنة العامة عرب التاريخ اإلسالمي

555

املطلب الثاين :ماهية املوازنة العامة للدولة يف االقتصاد اإلسالمي

505

الفرع األول :مفهوم املوازنة العامة للدولة يف االقتصاد اإلسالمي

505

الفرع الثاين :قواعد املوازنة العامة يف االقتصاد اإلسالمي

504

املبحث الثالث :دورة املوازنة العامة للدولة يف االقتصاد اإلسالمي

505
505

املطلب األول :مرحلة اإلعداد والتحضري
الفرع األول :مراحل إعداد املوازنة العامة يف االقتصاد اإلسالمي

505

الفرع الثاين :عملية تقدير اإليرادات والنفقات العامة يف الدولة اإلسالمية

506

املطلب الثاين :مرحلة االعتماد

555

املطلب الثالث :مرحلة التنفيذ ومراقبة التنفيذ

555

الفرع األول :مرحلة التنفيذ

555

الفرع الثاين :مرحلة مراقبة تنفيذ املوازنة

555
554

املطلب الرابع :مرحلة الرقابة

555

خالصة الفصل الثالث
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متهيد

الفصل الرابع :عجز املوازنة العامـة للدولة

املبحث األول :مفهوم عجز املوازنة العامة للدولة والعوامل املؤدية حلدوثه

555
556
554

املطلب األول :مفهـوم عجز املـوازنة الع ـامة للدولة

554

الفرع األول :مفهوم عجز املوازنة الع ـامة للدولة

555

الفرع الثاين :مقاييس عجز املوازنة العامة للدولة

555

املطلب الثاين :العوامل املؤدية حلدوث عجز املـوازنة العامة للدولة

555

الفرع األول :العوامل املؤدية لنمو النفقات العامة

555

الفرع الثاين :العوام ـل املتعلقة برتاجع اإليرادات العامة

565

املبحث الثاين :أساليب متويل عجز املوازنة العامة يف االقتصاد الوضعي

564

املطلب األول :أساليب التمويل احمللي وأثارها

564

الفرع األول :االقرتاض من البنك املركزي

564

الفرع الثاين :االقرتاض من البنوك التجارية

560

الفرع الثالث :االقرتاض من القطاع اخلاص خارج نطاق البنوك

560

الفرع الرابع :الضرائب

565

املطلب الثاين :أساليب التموي ـ ـل اخلارجي لعجز املوازنة العـ ـامة وأثارها
الفرع الرابع :الضرائب
الفرع األول :املعونات األجنبية ودورها متويل عجز املوازنة العامة للدولة
الفرع الثاين :القروض اخلـارجية ودورها يف متويل عجز املوازنة العامة للدولة
املبحث الثالث :عجز املوازنة العامة وطرق متويله يف االقتصاد االسالمي
املطلب األول  :مشكلة عجز املوازنة العامة يف اإلسالم
املطلب الثاين :دور الدولة يف تقدمي السلع العامة يف االقتصاد االسالمي

565
565
566
545
545
545

الفرع األول :ا لسلع العامة يف النظام االقتصادي اإلسالمي

545

الفرع الثاين :املصادر غري احلكومية لتمويل إنتاج السلع العامة

545

املطلب الثالث :األساليب التقليدية لتمويل عجز املوازنة ومناقشتها من الناحية االقتصادية والشرعية

544

الفرع األول :األساليب التقليدية

544

الفرع الثاين :مناقشة األساليب التقليدية من الناحية االقتصادية والشرعية

544

318

املبحث الرابع :األساليب واألدوات املالية اإلسالمية وكيفية التعامل هبا لتمويل عجز املوازنة العامة
للدولة يف الو
املعاصرو.ات مؤقتة لتمويل عجز املوازنة العامة يف حاالت الضرورة (التوظيف – القروض )
املطلباقعاألول :أد

555
556

الفرع األول :التوظيف (الضرائب)

556

الفرع الثاين :القروض العامة

554

املطلب الثاين :أدوات مستحدثة لتمويل عجز املوازنة العامة ويف احلاالت الدائمة (الصكوك االسالمية )

555

الفرع األول :مفهوم الصكوك اإلسالمية والصكوك اإلسالمية احلكومية

555

الفرع الثاين :دور الصكوك اإلسالمية يف متويل عجز املوازنة العامة للدولة

555

الفرع الثالث :أس ـ ـ ــاليب أخـ ــرى

555
550

خالصة الفصل الرابع :

الفصل اخلامس :ترشي ـ ــد االنفـ ـ ــاق الع ــام فــي االقتص ــاد االسالمـ ــي وعالج عجز
املوازنة يف االقتصاد االسالمي

متهيد

املبحث األول :مفاهي ـ ـ ـم أساسيـ ـ ـ ـة حول الرتشيـ ـ ـ ـد يف االنف ـ ـاق الع ـ ـام
املطلب األول :مفهوم ومربرات ترشيد االنفاق العام يف االقتصاد االسالمي

555
556
545
545

الفرع األول :مفه ـ ــوم ترشي ـ ـ ــد االنفاق العام

545

الفرع الثاين :مربرات ودواعي عملية ترشيد االنفاق العام

545

املطلب الثاين :أمهية عملية ترشي ـ ــد اإلنفاق العام وموقف علماء املسلمني منه

546

الفرع األول :أمهية عملية ترشي ـ ــد اإلنفاق العام

546

الفرع الثاين :علماء املسلمني وترشيد االنفاق العام

544

املبحث الثاين  :األسس واملبادئ اليت تضمن عملية الرتشيد يف االنفاق العام كآلية لعالج عجز املوازنة

505

العامة املطلب األول :ضرورة ربط اإلنفاق العام باملصلحة العامة

505

الفرع األول :عمومية الصاحل العام

505

الفرع الثاين :شرعية الصاحل العام

505

املطلب الثاين :ربط اإلنفاق العام بالرتتيب الشرعي لألولويات

504

الفرع األول :الفكر االسالمي وترتيب أولويات االنفاق العام وتوجيهه لتحقيق أكرب منفعة مجاعية

500

الفرع الثاين :ضرورة املفاضلة بني أساليب إشباع احلاجات العامة

555

الفرع الثالث :ضرورة املفاضلة بني أشكال املشروعات العامة

554

319

املطلب الثالث :التحديد اجليد للحجم األمثل لإلنفاق العام

555

املطلب الرابع :التحديد الدقيق ملقدار النفقة املطلوبة والتوقيت السليم هلا

555

املبحث الثالث :تقيي ـم تقسيم ـات املوازن ـة العامـة حنو تقسيم مقرتح لرتشيـد االنفـاق العـام

472

يف االقتصاد االسالمي
املطلب األول :خطوات ترشيد االنفاق العام

550

املطلب الثاين :مقومات تطبيق موازنة البنود يف ضوء الفكر املايل اإلسالمي

555

الفرع األول :مفهوم موازنة البنود (التقليدية)

555

الفرع الثاين :تطبيق موازنة البنود يف ضوء الفكر املايل اإلسالمي

555

الفرع الثالث :مدى قدرة موازنة البنود على ترشيد االنفاق العام كأسلوب لعالج عجز املوازنة العامة

565

املطلب الثالث :مقومات استخدام األساس الصفري يف ضوء أحكام الفقه اإلسالمي

565

الفرع األول :مفهوم املوازنة الصفرية وخصائصها ومقوماهتا

565

الفرع الثاين :مدى قدرة املوازنة الصفرية على ترشيد االنفاق العام لعالج عجز املوازنة العامة

564

الفرع الثالث :مقومات استخدام األساس الصفري يف ضوء أحكام الفقه اإلسالمي

545

خالصة الفصل اخلامس

540

اخلامتة العامة

545

-االجابة على فرضيات الدراسة

546

-النتائج العامة للدراسة

555

-آفاق البحث

555
304

الفه ـارس العامـ ـة:

-فهرس اآليات القرآنية

305

-فهرس األحاديث النبوية الشريفة

308

 -قائمة املصطلحات

311

 -فهرس احملتويات

314

قائمة املصادر واملراجع

321

320

ق ـ ـ ـائمة المراجع والمصادر

قــــــامئة املراجع واملصادر
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 .2ابن رشد ،ابو الوليد دمحم بن امحد القرطيب .بدايـ ــة اجملتهـد وهناية املقتصد .اجلزء  ،13شرح وحتقيق وختريج :عبد هللا
العبادي ،القاهرة :دار السالم. 1991 ،
 .1ابن نيب ،مالك .املسلم فـي عـامل االقتصاد .ط ،10دمشق :دار الفكر.3111/1230 ،
 .0أبو إسحاق ،إبراهيم بن موسى بن دمحم الشاطيب .املوافق ـ ـ ــات يف أصول الشريع ــة .اجلزء الثاين ،القاهرة :دار الفكر
العريب ،بدون سنة نشر.
 .7أبو دوح ،دمحم عمر .ترشيد اإلنفـاق العـام وعـالج عجز ميزانيـة الدولـة .اإلسكندرية :أليكس تكنولوجيا املعلومات،
.3112

 .8أبو عبيد القاسم بن سالّم ،األم ـ ـ ـ ـ ــوال .حققه وعلق عليه أبو أنس سيد ابن رجب ،الرايض :دار الفضيلة..3117 ،
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 .9أبو حيي ،دمحم حسن .اقتصادان يف ضوء القرآن والسنة .ط ،1عمان :دار عمار للنشر.1989/1219 ،
 .11أبو يوسف ،يعقوب بن ابراهيم .اخلراج .بريوت :دار املعرفة للطباعة والنشر1299 ،هـ1979-م.
 .11أمحد ،فؤاد عبد املنعم .السياسة الشرعية وعالقتها ابلتنمية االقتصادية وتطبيقاهتا املعاصرة .سلسـلة اارـرات العلمـاء
البارزين رقم  ،32جدة :البنك االسالمي للتنمية.1233 ،
 .13أرنولد ،سري توماس .الدعوة إىل اإلسالم .ط ،12القاهرة :مكتبة النهضة ،ترمجة حسن إبراهيم حسن ،وإمساعيل
النحراوي ،وعبد اجمليد عابدين ،سنة ..1979

 .12امسون ،ب .برنيه .االقتصاد الكلي .ترمجة :عبد األمري إبراهيم مشس الدين ،القاهرة :املؤسسة اجلامعية للنشر.1989 ،
 .12اندراوس ،عاطف وليم .االقتصاد املايل العام يف ظل التحوالت االقتصادية املعاصرة .اإلسكندرية :دار الفكر
اجلامعي.3111 ،

 .11الباروين ،عيسى أيوب .الرقابة املالية يف عهد الرسول واخللفاء الراشدين .طرابلس (ليبيا) :مجعية الدعوة العاملية
اإلسالمية.1980 ،

 .10براهيمــي ،عبــد احلميــد .العدالــة االجتماعيــة والتنميــة يف االقتصــاد االســالمي .بــريوت :مركــز دراســات الوحــدة العربيــة،
.1997
 .17البشايرة ،حسن حسني أمحد .سياسة تدخل الدولة يف سوق السلع واخلدمات االقتصاد االسالمي .عمان :دار
عماد الدين للنشر والتوزيع.3111 ،
 .18بالجي ،عبد السالم .املـالية العامة عند املاوردي وابن خلدون .املنصورة :دار الكلمة.1993/1991 ،
 .19اجلارحي ،معبد على .حنو نظام نقدى ومايل إسالمي .سلسلة مطبوعات رقم  ،1جدة :املركز العاملي ألحباث االقتصاد
اإلسالمي جبامعة امللك عبد العزيز جبدة 1981 -م.

 .31جــالبريث ،جــون كينيــث .اتري ــا الفكــر االقتصــادي -امل ــاضي صــورة احل ــاضر .ترمجــة :أمحــد ف ـؤاد بلبــع ،سلســلة ع ــا
املعرفة رقم ،301الكويت :اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب.3111 ،
 .31اجلزائري ،أبو بكر جابر .منهاج املسلم .بريوت :دار الفكر1238 ،ه3117/م.
 .33اجلوارنة ،شادي خليفة دمحم .اإلنفاق العام يف االقتصاد االسالمي .عمان :دار عماد الدين للنشر والتوزيع.3111 ،
 .32اجلويين ،أبو املعايل .غياث األمم يف التياث الظلم .حتقيق عبد املنعم الديب ،ط 1211 ،3هـ.
 .32احلاج ،طـارق .املـالية العـامة .عمـان :دار صفاء للنشر.1999 ،
 .31احلاجي ،دمحم عمر ،دراسات يف فقه االقتصاد االسالمي .ج ،13دمشق :دار املكتيب.،3110 ،
 .30حشيش ،عادل أمحد .أساسيات املالية العامة .بريوت :دار النهضة العربية.1993 ،
 .37ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ .أصول الفن املال ـ ـ ــي لالقتصاد العام -مدخل لدراسة السياسات املالية العامة.
اإلسكندرية :دار اجلامعة اجلديدة.3111 ،
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 .38حضريي ،انجي بن حسن بن صاحل ،احلسبة النظرية والعملية عند شيا االسالم ابن تيمية .الرايض :دار الفضيلة،
1231/3111ه.
 .39محود ،سامي حسن" ،صيغ التمويـل اإلسـالمي" .ندوة إسهـام الفكر اإلســالمي فـي االقتصاد املعـاصر .القـاهرة:
املعهد العـاملي اإلسالمـي.1993 ،
 .21خالد ،دمحم أبو حطب .مارتن لوثر واإلسالم .القاهرة :اجمللس األعلى للثقافة.3118 ،
 .21خرابشة ،عبد احلميد " .نظرة اإلسـالم للديون اخلـارجية وأثر هذه الديون على الدول النـامية " .ندوة إسهـام الفكر
اإلسـالمي فـي االقتصـاد املعـاصر .القـاهرة :املعهد العـاملي اإلسالمـي.1993 ،
 .23خريس ،ابراهيم .النظام املايل يف اإلسالم ،عمان :دار االبرار..3111 ،
 .22خالف ،عبد الوهاب .السيـاسة الشرعيـة .القاهرة :املطبعة السلفية1211 ،هـ..
 .22دراز ،حامد عبد اجمليد .مبادئ املالية العامة ،عمان :دار صفاء للنشر..1999 ،
 .21داودي ،الطيب ،اإلسرتاتيجية الذاتية لتمويل التنمية االقتصادية .ط ،1القاهرة :دار الفجر للنشر والتوزيع.3118 ،
 .20دنيا ،شوقي أمحد .متويـل التنميـة فـي االقتصاد اإلسـالمي .مؤسسة الرسـالة.1982 ،
 .27الدوري ،مؤيد عبد الرمحن ،اجلنايب ،طاهر موسى .إدارة املوازانت العامة .عمان :دار زهران للنشر.1999 ،
 .28دويـدار ،دمحم .مبـادئ االقتصاد السيـاسي" ،االقتصاد النقـدي" .اجلزء  ،3بريوت :منشورات احللبـي.3111 ،
 .29راين ،حسني راتب يوسف .الرقابة املالية يف الفقه االسالمي .عمان :دار النفائس..1999 ،
 .21ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ .عجز املـوازنة وعالجه فـي الفقه اإلسـالمي .األردن :دار النفـائس للنشر والتـوزيع،
.1999 /1219

 .21الزبري ،دمحم عمر .دور الدولـة فـي حتقيـق أهـداف االقتصاد اإلسـالمي .جدة :البنـك اإلسـالمي للتنمية ،بدون سنة
نشر.
 .23زكي ،رمزي .انفجـار العجز انفجـار العجز ،عالج املوازنة العامة للدولة يف ضوء املنهـج االنكماشي واملنهج
التنمـوي .دار املـدى للثقافة.3111 ،
 .22ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ .الصـراع الفكري واالجتماعي حول عجز املوازنة العامة يف العامل الثالث .القاهرة :سيناء للنشر،
.1993

 .22الزحيلي ،وهبه .آاثر احلرب يف الفقه اإلسالمي -دراسة مقارنة .ط ،2دمشق :دار الفكر1211 ،هـ1981 /م.
 .21زيدان ،عبد الكرمي .أحكام الذميني واملستأمنني يف دار االسالم .بريوت :مؤسسة الرسالة.1983 ،
 .20ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ .الوجيز يف أصول الفقه .ط  ،10بغداد :مؤسسة قرطبة.
 .27الساهـ ـ ــي ،شوقي عبده .الفكر االسالمي واالدارة املالية للدولة ،القاهرة :دار الكتاب املصري.1991 ،
 .28السامرائي ،حسام الدين" .جماالت الضرائب على األرض واالنتاج الزراعي" ،من كتاب :اإلدارة املـالية يف اإلسـالم.
اجلزء  ،12عمان :اجملمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية.1991 ،
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 .29السباعي ،مصطفى .نظام السلم واحلرب يف اإلسالم ،ط  ،13الرايض :دار الوراق1998 ،م1219-ه.
 .11سعيد ،عبد الغين .الرتشيد واقتصاد الوفرة .القاهرة :الدار القومية للطباعة والنشر.1900 ،
 .11سليمان ،سامي رمضان" .جماالت فرض ررائب جديدة من منطلق إسالمي" ،اإلدارة املـالية فـي اإلسـالم .اجلزء،12
عمان :اجملمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية.1991 ،
 .13السيد ،عطية عبد الواحد .املوازنة العامة ،القاهرة :دار النهضة العربية.،1996 ،
 .12ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ .مبـادئ واقتصـادايت املالية العامة ،النفقات العامة ،اإليرادات العامة ،املوازنة العامة،
دراسة مقارنة ابلفكر اإلسـالمي .القاهرة :دار النهضة العربية.3111/1231 ،
 .12ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ .نظرية أعمال السيادة يف اجملالني املايل واالقتصادي .القاهرة :دار النهضة العربية ،بدون
سنة نشر.

 .11شابرا ،دمحم عمر .اإلسالم والتحدي االقتصادي .ترمجة دمحم زهري السمهوري ،املعهد العاملي للفكر االسالمي،
.1990

 .10ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ .مستقبل علم االقتصاد من منظور إسالمي .ترمجة رفيق يونس املصري ،دار الفكر :دمشق،
.3112
 .17ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ .حنو نظـام نقدي عـادل .دراسـة للنقـود واملصـارف والسيـاسة النقدية يف ضوء الشريعة
اإلسـالمية .ط ،3الوالايت املتحدة األمريكية :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي.1991/1211 ،
 .18الشاجيي ،وليد خالد .املدخل اىل املالية االسالمية .عمان :دار النفائس1231،ه3111 -م.
 .19الشيباين ،دمحم بن عبد هللا بن إبراهيم .مالية الدولة على ضوء الشريعة اإلسالمية دراسة تنظريية وعملية لكيفية تطبيق
الشريعة يف جمال متويل الدولة ومناهج صرف األموال العامة .الرايض :دار عا الكتب..1992/1212 ،
 .01شبري ،محد عثمان .أحكام اخلراج يف الفقه اإلسالمي .الكويت :دار األرقم.1980 ،
 .01شكري ،فهمي امود .املوازنة العامة ماضيها وحاضرها ومستقبلها يف النظرية والتطبيق .بريوت :املؤسسة اجلامعية
للدراسات والنشر والتوزيع1991 ،م.
 .03الشيخ ،عبد هللا ،الطاهر ،امود .مقدمة يف اقتصادايت املالية العامة ،مطابع جامعة امللك سعود.1993 ،
 .02صاحلي ،صاحل .املنهج التنموي البديل يف االقتصاد اإلسـالمي -دراسة للمفاهيم واألهداف واألولوايت وحتليل
لألركان والسياسات واملؤسسات .القاهرة :دار الفجر.3110 ،
 .02الصدر ،دمحم ابقر .اقتصادان ،بريوت :دار التعارف للمطبوعات والنشر.1981 ،
 .01صديقي ،دمحم جناة هللا .النظـام املصرفـي الالربـوي .املركز العاملي ألحباث االقتصاد اإلسالمي ،جامعة امللك عبد العزيز،
1211هـ.
 .00صقر ،عطية عبد احلليم .اقتصـادايت الوقف .القاهرة :دار النهضة العربية.1998 ،
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 .07صقر ،دمحم أمحد .االقتصاد اإلســالمي مفــاهيم ومرتك ـزات .جدة :املركز العــاملي ألحباث االقتصاد
اإلسالمي.1981/1211،
 .08الصوا ،علي .موقف اإلسالم من غري املسلمني يف اجملتمع اإلسالمي ،حبث رمن كتاب :معاملة غري املسلمني يف
اإلسالم .ج ،1عمان :اجملمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية ،مؤسسة آل البيت ،األردن1989 ،م..
 .09الصاليب ،علي دمحم دمحم .أمسى املطالب يف سرية أمري املؤمنني علي بن أيب طالب هنع هللا يضر ،شخصيته وعصره .دراسة
شاملة .القاهرة :مكتبة التابعني.3112 ،
 .71الطوايب ،دمحم حلمي .أثر السياسيات املالية الشرعية لتحقيق التوازن املايل العام يف الدولة احلديثة ،دراسة مقارنة.
ط ،1اإلسكندرية :دار الفكر اجلامعي.3117 ،
 .71عبد املطلب ،عبد احلميد .السياسات االقتصادية على املستوى االقتصاد القومي .القاهرة :جمموعة النيل العربية،
.3112
 .73عبدو ،موفق دمحم .املوارد املالية العامة يف الفقه االقتصادي اإلسالمي ودورها يف التنمية االقتصادية .ط ،1عمان:
دار ومكتبة احلامد.3112 ،

 .72عتمان ،سعيد عبد العزيز .مقدمـة فـي االقتصاد العـام( ماليـة عـامة) مدخل حتليلي معـاصر .اإلسكندرية :الدار اجلامعية،
.3112
 .72عجمية ،دمحم عبد العزيز ،الليثي ،دمحم علي .التنمية االقتصادية– مفهومها ،نظرايهتا ،سياساهتا .اإلسكندرية :الدار
اجلامعية.3111 ،
 .71عجمية ،دمحم عبد العزيز ،انصف ،إميان عطية .التنمية االقتصادية ،دراسات نظرية وتطبيقية .االسكندرية :دار املعرفة
اجلامعية.

 .70العريب ،علي ،عساف ،عبد املعطي .دورة املوازنة العامة ومشكالهتا يف الدول النامية .عمان :املنظمة العربية للعلوم
اإلدارية1980 ،م.

 .77عصفور ،دمحم شاكر .أصول املوازنة العامة .عمان :دار املسرية.3118 ،
 .78عفر ،دمحم عبد املنعم ،مصطفى ،أمحد فريد .االقتصاد املايل الوضعي واإلسالمي بني النظرية والتطبيق .القاهرة:
مؤسسة شباب اجلامعة.1999 ،

 .79العلي ،صاحل محيد .معامل االقتصاد اإلسالمي دراسة أتصيلية ملوضوعات االقتصاد اإلسالمي ومبادئه وخصائصه.
دمشق :اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع.3110/1237 ،
 .81العمــر ،ف ـؤاد عبــد هللا .مقدمــة يف اتريــا االقتصــاد االســالمي .حبــث رقــم  ،03جــدة :البنــك االســالمي للتنميــة ،املعهــد
االسالمي للبحوث والتدريب1232 ،هـ3112/م.
 .81عناية ،غازي حسني .أصول اإليرادات املالية العامة يف الفكر اإلسالمي .االسكندرية :مؤسسة شباب اجلامعة،
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.3112
 .83ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ .أصول املالية العامة اإلسالمية .بريوت :دار ابن حزم.1992 ،
 .82ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ .وظائف السياسة االقتصادية العامة يف االقتصاد االسالمي .عمان :در املناهج للنشر
والتوزيع.،3118 ،
 .82غامن ،السيد عبد املطلب .املوازنة العامة للدولة بني السياسة واإلدارة العامة واالقتصاد .املوازنة العامة (اجتاهات ورؤى
جديدة) ،القاهرة :مركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة ،جبامعة القاهرة.
 .81الغزايل ،أبو حامد دمحم .شفاء الغليل يف بيان الشبه واملخيل ومسالك التعليل ،حتقيق محد الكبيسي ،بغداد :مطبعة
اإلرشاد1921 ،م.
 .80الغزايل ،دمحم .اإلسالم والطاقات املعطلة .اجلزائر :الزيتونة للنشر.1987 ،
 .87ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ .خلق املسلم .ط  ،8القاهرة :دار الكتب احلديثة.1972 ،
 .88الفـارس ،عبد الرزاق .احلكومـة والفقـراء واإلنفـاق العـام ،دراسـة لظـاهرة عجز املوازنـة وآثـارها االقتصادية
واالجتماعية يف البلدان العربيـة .بريوت :مركز دراسـات الوحدة العربية.1997 :
 .89فتحي ،سامي السيد" .إعداد املوازنة العامة للدولة يف مصر بني النظرية والواقع" ،من كتاب :املوازنة العامة (اجتاهات
ورؤى جديدة) ،القاهرة :مركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة جبامعة القاهرة.
 .91الفنجري ،دمحم شوقي .املذهب االقتصادي اإلسـالمي .ط ،13القاهرة :اهليئة املصرية العامة للكتاب.1980،
 .91قحف ،منذر" .دور السياسات املالية وضوابطها يف إطار االقتصاد اإلسالمي" ،دمشق :دار الفكر.1999 ،
 .93ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ " .الدور االقتصادي للوقف يف التصور اإلسالمي" .من كتاب :السيـاسة االقتصادية فـي إطـار
النظـام املـايل اإلسـالمي ،جدة :البنك اإلسـالمي للتنمية.1991 ،
 .92ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ " .دور الدولة يف النظام االقتصادي اإلسالمي واألهداف االقتصادية للدولة لدولة اإلسالمية" .من
كتاب :السيـاسة االقتصادية فـي إطـار النظـام املـايل اإلسـالمي ،جدة :البنك اإلسـالمي للتنمية.1991 ،
 .92ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ " .القطـاع العام االقتصادي ودوره يف توليد اإليرادات العامة يف النظام االقتصادي االسالمي" .موارد
الدولة املالية يف اجملتمع احلديث من وجهة النظر اإلسالمية" .جدة :البنك اإلسالمي للتنمية.1998/1211 ،
 .91ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ .االيرادات العامة للدولة يف صدر اإلسالم وتطبيقاهتا املعاصرة .ط ،13جدة :البنك اإلسالمي
للتنمية1231 ،هـ.3111/
 .90ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ .متويل العجز يف امليزانية العامة للدولة من وجهة نظر إسالمية .جدة :البنك اإلسالمي للتنمية،
.1997
 .97قدي ،عبد اجمليد .املدخل إىل السياسات االقتصادية الكلية .ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر.3112 ،
 .98القرراوي ،يوسف .دور القيـم واألخـالق يف االقتصاد اإلسـالمي .ط ،13القاهرة :مكتبة وهبة.1233 ،
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 .99ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ .فقه الزك ـ ـ ـ ــاة .اجلزء األول ،ط ،13بريوت :مؤسسة الرسالة1292 ،ه 1972 /م.
 .111ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ .فقه الزك ـ ـ ـ ــاة .اجلزء الثاين ،ط ،13بريوت :مؤسسة الرسالة1292 ،ه 1972 /م.
.111كايف ،أمحد .احلاجة الشرعية  -حدودها وقواعـ ـ ــدهـا .بريوت :دار الكتب العلمية.3112 ،
.113كامل ،عبد العزيز .حقوق اإلنسان يف اإلسالم ،حبث رمن كتاب :معاملة غري املسلمني يف اإلسالم ،ج ،1عمان:
اجملمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية ،مؤسسة آل البيت ،األردن1989 ،م.

.112الكفراوي ،عوف امود .الرقابــة املاليـة يف اإلسـ ـ ــالم .ط ،13االسكندرية  :مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية.1997 ،
 .112ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ .السياسة املالية والنقدية يف ظل االقتصاد االسالمي .االسكندرية :مكتبة االشعاع
للنشر والتوزيع.1997 ،
 .111ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ .النظام املايل اإلسالمي– دراسة مقارنة ،ط ،3مؤسسة الثقافة اجلامعية.3112 ،
 .110ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ .النقود واملصارف يف النظام االسالمي .االسكندرية :دار اجلامعات املصرية1217،ه.
.117الشني ،امود املرسي .التنظيم احملاسيب لألموال العامة يف الدولة االسالمية .بريوت :دار الكتاب اللبناين..
 .118اللجنة االستشارية العليا للعمل على استكمـال تطبيق أحكـام الشريعة اإلسـالمية–اللجنـة االقتصادية" -األدوات
املقرتحـة لتمويـل عجز املـوازنة العـامة" .الكويت :مطبعة السـالم ،ارم  /1217يونيو 1990م.
 .119اللحيـاين ،سعد بن محدان .املـوازنة العامة يف االقتصاد اإلســالمي .جدة :املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،البنك
اإلسالمي للتنمية.1997/1217 ،
.111لطفي ،دمحم علي .اقتصادايت املالية العامة ،القاهرة :مكتبة عني مشس1983 ،م.1213/
.111لعمارة ،مجال .أساسيات املوازنة العامة للدولة ،القاهرة :دار الفجر للنشر.3112 ،
 .113ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ .النظـام املـايل يف اإلسالم .اجلزائر :دار النبأ.1990 ،
 .112ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ .منهجية امليزانية العامة للدولة يف اجلزائر.القاهرة :دار الفجر للنشر.3112 ،
 .112املاوردي ،أبو احلسن علي بن دمحم بن حبيب .األحكام السلطانية والوالايت الدينية .حتقيق أمحد مبارك البغدادي،
الكويت :مكتبة دار ابن قتيبة1989 ،م.
.111ارزي ،دمحم عباس .اقتصادايت املالية العامة .اجلزائر :ديوان املطبوعات اجلامعية.3112 ،
.110دمحم ،قطب ابراهيم .السياسة املالية أليب بكر الصديق .القاهرة :اهليئة املصرية العامة للكتاب.1991 ،
 .117ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ .السياسة املالية للرسول .القاهرة :اهليئة املصرية العامة.1988 ،
.118ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ .املـالية العـامة للدولـة اإلسـالمية .القاهرة :دار الشباب للطباعة ،بدون سنة نشر.
 .119ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ .املوازنة العامة للدولة .القاهرة :اهليئة املصرية للكتاب ،ط.1977 ،13
.131دمحم ،يوسف كمال .فقه االقتصاد العامة املشروع املايل االسالمي .القاهرة :دار القلم.3112 ،
.131املرزوقي ،عمر بن فيحان .اقتصادايت الغىن يف االسالم .الرايض :جامعة امللك سعود3111-122 ،م.
.133مرطـان ،سعيد سعد .مدخـل للفكر اإلقتصـادي يف اإلسـالم ،بريوت :مؤسسـة الرسـالة.3113/1233 ،
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.132املصــري ،رفي ــق ي ــونس .يف الفك ــر االقتص ــادي االس ــالمي قـ ـراءات يف الـ ـرتاث .ج ــدة :سلس ــلة احبــاث مرك ــز االقتص ــاد
االسالمي جبامعة امللك عبد العزيز.1999 ،
 .132املغريب ،ابراهيم متويل حسن .اآلثـ ـ ــار االقتص ــادية للتمويـل ابلعجز من منظــور الفقــه اإلسالمـي واالقتصــاد
الوضعـي .االسكندرية :دار الفكر اجلامعي..3111 ،
.131املقريزي ،تقي الدين .اخلطط املقريزية .ج ،11القاهرة :مكتبة مدبويل.1998 ،
.130مناصرة ،عزوز .أثر الزكاة على املوازنة العامة للدولة يف جمتمع معاصر ،اجلزائر :مؤسسة البديع للنشر واخلدمات
اإلعالمية.3118 ،
.137انشد ،سوزي عديل .املالية العامة ،بريوت :منشورات احلليب.3112 ،
.138النبهان ،دمحم فاروق .أحباث يف االقتصاد االسالمي .بريوت :مؤسسة الرسالة.1210 ،
 .139النجـ ــار ،عبـ ــد اهلـ ــادي علـ ــي .اإلسـ ـ ــالم واالقتص ـ ــاد -دراسـ ـ ــة يف املنظـ ـ ــور اإلس ـ ــالمي ألب ـ ــرز الق ـ ـ ــااي االقتص ـ ــادية
واالجتماعية املعاصرة .سلسلة عا املعرفة رقم ،02الكويت :اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب..1982 ،
.121النويري ،شهاب الدين .هناية اإلرب يف فنون األدب .ج ،18بريوت :دار الكتب العلمية1232 ،هـ.3112-
.121هالل ،هيثم .معجم مصطلح االصول .مراجعة وحتقيق دمحم التوجني ،بريوت :دار اجليل..1232/3112 ،
 .123الوادي ،امود حسني ،مسحان ،حسني دمحم ،خريس ،ابراهيم ،ذيبة ،زايد .املالية العامة من منظور اسالمي .عمان:
دار صفاء.1221/3111 ،
.122الوادي ،امود حسني ،عزام ،زكراي أمحـد .املالي ــة العامـة والنظـام املـايل يف اإلسـالم .عمـان :دار املسـرية للنشـر والتوزيـع،
.3111

.122وفا ،عبد الباسط .سياسات وادوات مالية الدولة اإلسالمية .القاهرة :دار النهضة العربية.3111 ،
 .121يوسف ،يوسف إبراهيم .النفقـات العـامة فـي اإلسـالم ،دراسـة مقـارنة .ط ،3الدوحـة :دار الثقافة للطباعة والنشر
والتوزيع.1988/1218 ،

.120يونس ،ميالد .مبادئ املالية العامة .طرابلس :منشورات اجلامعة املفتوحة1992 ،م.

اجملالت وادلورايت: .127أبو الفتوح ،جناح عبد العليم" .التمويل ابلعجز ،شرعيته ،وبدائله من منظور اسالمي" ،جملة جامعة امللك عبد العزيز:
االقتصاد االسالمي ،اجمللد 1232 ،11ه3112-م.
.128أبو رزيزة ،عمر سراج" .مفهوم التشيد :أسباب فشله وعوامل جناحه" ،جملة جامعة امللك عبد العزيز :العلوم
اهلندسية ،اجمللد  ،14العدد 1423 ( ،11ه 2003 -م).
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.129أمحد ،م.عصمت بكر" .تدخل الدولة لتحقيق الكفاءة االقتصادية يف ظل االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الورعي،
دراسة مقارنة" ،جملة تكريت للعلوم اإلدارة واالقتصادية ،اجمللد ،11العدد ،3119 ،12كلية اإلدارة واالقتصاد،

جامعة تكريت ،العراق.

.121ب .سامية" ،اجلزائر والسعودية تواصالن رفع ميزانيات التسليح" ،اخلبــر ،يومية جزائرية ،العدد  ،7120الصادر يوم
الثالاثء  10أفريل .3112
.121توين ،انجي .االصالح ال رييب .سلسلة جسر التنمية ،سلسلة دورية تعىن بقضااي التنمية يف الدول العربية ،العدد
الثالث عشر ،الكويت :املعهد العريب للتخطيط.

 .123اجلابري ،عبد هللا حاسن" .الفكر االقتصادي عند اإلمام علي بن أيب طالب هنع هللا يضر من خالل رسالته لواليه على مصر
األشت النخعي ،دراسة مقابلة ابلفكر املايل احلديث" ،جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداهبا،

اجلزء  ،17العدد  ،22رجب 1230هـ.

.122احلاج ،حسن" .عجز املوازنة :املشكالت واحللول" ،جملة جسر التنمية ،سلسلة دورية تعىن بقضااي التنمية يف الدول
العربية ،العدد  02مايو -أاير  ،3117الكويت :املعهد العريب للتخطيط.

.122حامد ،رائد دمحم" .االستخراج يف العصر العباسي"921 ،م222-ه ،"123-729/جملة أحباث كلية الرتبية
األساسية ،اجمللد  ،11العدد  ،3111 ،12جامعة املوصل ،العراق..
.121حسن ،حسن صادق" ،اإلنفاق وروابطه يف االقتصاد االسالمي" ،من كتاب :السياسة االقتصادية يف إطار النظام
اإلسالمي( .وقائع ندوة  20حول :السياسة االقتصادية يف اإلسالم ،اليت عقدت يف سطيف ابجلزائر يف الفتة39:
شوال 10-ذو القعدة 1211ه 31-12 /ماي 1991م) جدة :البنك اإلسالمي للتنمية ،املعهد االسالمي
للبحوث والتدريب.1997 ،
.120حسني ،علي كاظم" ،الرقابة املالية يف االسالم" ،جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة ،العدد .3119 ،33
 .127داودي ،الطيب ،بن طيب ،دالل " ،وظائف السياسة املالية يف االقتصاد اإلسالمي" ،جملة العلوم االقتصادية وعلوم
التسيري  ،جملة اكمة متخصصة يف الدراسات واألحباث االقتصادية تصدرها كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري– ،
جامعة فرحات عباس سطيف ،-اجلزائر :العدد الثامن.3118 ،

.128داودي ،الطيب ،كردودي ،صربينة" ،متويل عجز املوازنة العامة يف االقتصاد اإلسالمي(التوظيف– القروض العامة)"،
جملة احباث اقتصادية وادارية ،جملة اكمة متخصصة يف الدراسات واألحباث االقتصادية تصدرها كلية العلوم
االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة دمحم خيضر-بسكرة ،اجلزائر :العدد .3112 ،

.129دنيا ،شوقي أمحد" .النظام املايل اإلسالمي وترشيد اإلنفاق العام" ،جملة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة
قطر1990 ،م.
 .111رروان ،عبد الباسط أمحد" ،اجتاهات معاصرة يف املوازنة العامة" ،جملة جامعة امللك عبد العزيز ،االقتصاد واإلدارة،
اجمللد ،12العدد.3111/1231 ،11
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.111الزير ،وليد صالح الدين" .روابط احلاجة اليت تنزل منزلة الضرورة وتطبيقاهتا على االجتهادات املعاصرة" ،جملة جامعة
دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،اجمللد  ،30العدد األول.2010 ،
.113صاحل ،ساجدة عواد" .اجلزية يف الفكر االسالمي" ،جملة الرتاث العلمي العريب ،جامعة بغداد ،العدد األول.3113 ،
.112صقر ،دمحم أمحد" .دور الدولة يف االقتصاد اإلسالمي" ،املسلم املعاصر ،لبنان :العدد .1981 ،31
.112عبــد هللا ،ســيد حســن" ،احلجــم األمثــل للنفقــات العامــة ،دراســة مقارنــة ابلنظــام املــايل االســالمي" ،جملــة كليــة الدراســات
االسالمية والعربية ،العدد  ،21ذو القعدة 1230هـ ،ديسمرب 3111ﻡ ،ديب ،دولة اإلمارات العربية املتحدة..
.111عطية عبد احلليم صقر ،اقتصـادايت الوقف .القاهرة :دار النهضة العربية.1998 ،
 .110علي ،علي عبد القادر" .مؤشرات قياس الفساد االداري" ،جسر التنمية ،سلسلة دورية تعىن بقضااي التنمية يف الدول
العربية ،الكويت :املعهد العريب للتخطيط ،العدد  ،71فيفري .3118

.117عمر ،دمحم عبد احلليم" .املـوازنة العـامة يف الفكر اإلسالمي" .جملة الدراسـات التجــارية اإلسـالمية ،جامعة األزهر ،كلية
التجارة ،العدد األول.1982 ،

 .118العواملة ،انئل عبد احلافظ" ،ترشيد االنفاق العام يف األجهزة املركزية لإلدارة العامة يف األردن" ،جملة مؤتة للبحوث
والدراسات ،اجمللد السابع ،العدد الثاين.1993 ،
 .119قاسم ،ربيع ،كاظم ،جواد" ،سياسة اإلنفاق العام يف اإلسالم" ،جملة العلوم االقتصاديـ ــة ،كلية اإلدارة واالقتصاد،
جامعة البصرة ،العراق ،العدد  31شباط .3118
.101القري ،دمحم علي" .مشكلة العجز املايل احلكومي يف االقتصاد اإلسـالمي" .البصرية ،دورية تصدر ابجلزائر ،العدد
اخلامس.3111/1231 ،

.101لعمارة ،مجال" .تطور فكرة ومفهوم املوازنة العامة للدولة" ،جملة العلوم اإلنسانية؛ جلامعة دمحم خيضر ،بسكرة،
العدد ،11نوفمرب .3111
.103لعمارة ،مجال" .اقتصــاد املشــاركة بديل القتصاد السوق" ،دراسات اقتصادية ،البصرية :دورية متخصصة تصدر عن
مركز البحوث والدراسات اإلنسانية ـ مجعية ابن خلدون العلمية ،اجلزائر ،العدد األول ،السداسي األول1999 ،
.102يونس ،أمحد حسني" .معاجلة عجز املوازنة العامة بني الفكر االقتصادي املعاصر والفكر اإلسالمي ،دراسة مقارنة".
جملة اإلدارة العامــة .العدد األول ،مايو .1998
 مؤمتـرات وملتقيات وندوات:.102أبو رخية ،ماجد .زكاة الزروع والثمار" ،الندوة الثامنة لق ااي الزكاة املعاصرة ،املنعقدة يف قطر يف الفتة من - 32
 30ذي احلجة  1218هـ  ،املوافق  32-31أبريل 1998م.

.101أبو عرايب ،سلطان " .دور القطاع اخلاص يف التعليم العايل والبحث العلمي يف الوطن العريب" ،ورقة مقدمة اىل :املؤمتر
العريب الدويل حول دور القطاع اخلاص يف التنمية التكنولوجية ،الرابط :املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين،

خالل الفتة 18-10 :يونيو .3113
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.100امحد ،أمحد جمذوب" .إيرادات األوقاف اإلسالمية ووظيفتها يف إشباع احلاجات العامة" ،حبث مقدم إىل ندوة "دور
األوقاف اإلسالمية يف اجملتمع اإلسالمي املعاصر" ،اليت انعقدت يف اخلرطوم يف العام 1211هـ 1992م.
 .107اتنزي ،فيتو ،زي ،هاول" .البلدان النـامية والسيـاسة الضريبيـة" ،سلسلة ق ـااي اقتصادية ( ،)37واشنطن :صندوق
النقد الدولـي.3111 ،
.108احلويل ،ماهر حامد" .األموال اليت جتب فيها الزكاة ومصارفها" ،حبث مقدم إىل اليوم الدراسي بعنوان" :الزكاة وال ريبة
وأثرمها يف اجملتمع" ،كلية الشريعة والقانون ،فلسطني ،غزة.3110/11/10 ،
 .109دوابه ،أشرف دمحم" ،دعم الوقف للموازنة العامة للدولة" ،ورقة مقدمة إىل منتدى" :ق ايـا الوقف الفقهية الرابـع"،
املنعقد ابملغرب ،الرابط 21 :مارس 11-أفريل .3119
 .171سلوم ،حسن عبد الكرمي ،درويش ،حيدر دمحم" .املوازنة العامة للدولة بني اإلعداد والتنفيذ– دراسة حتليلية للموازنة
العراقية  ،"3117-3111ورقة مقدمة للمؤمتر العلمي الثالث" :إدارة منظمات األعمال :التحدايت العاملية
املعاصرة" 12 ،أفريل  ،3119كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة العلوم التطبيقية اخلاصة ،األردن.

 .171سليمان ،سامي رمضان" .امليزانية العامة يف الدولة اإلسالمية ومبادئها وسلطات الرقابة عليها" ،حبث مقدم يف ندوة:
مالية الدولة يف صدر اإلسالم ،مركز الدراسات اإلسالمية ،جامعة الريموك..1987 ،
.173شحاتة ،حسيـن حسيـن" .أولوايت اإلنتاج يف املنهج اإلسالمي وأثرها على التنمية" ،ورقة مقدمة ملؤمتر ق ية اإلنتاج يف
مصر 10-12 ،أبريل 1993م ،جامعة أسيوط.
.172شحاتة ،شوقي امساعيل .بيت املال نشأته وتطوره" ،حبث مقدم إىل ندوة مالية الدولة يف صدر االسالم ،مركز

الدراسات االسالمية ،جامعة الريموك ،األردن ،يف 11-7 :شعبان سنة 1217ه ـ املوافق  8-1نيسان سنة .1987
.172صاحلي ،صاحل" ،مصادر وأ ساليب متويل املشاريع الكفائية الصغرية و املتوسطة يف إطار نظام املشاركة" .ورقة مقدمة
للدورة التدريبية الدولية حول ":متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة وتطويرها يف االقتصادايت املغاربية" ،سطيف:
.3111/11/38-31

.171راهر ،عدانن" .دور الربملان يف إعداد وإقرار ومراقبة تنفيذ املوازنة العامة يف الدول العربية" ،ورشة عمل إقليمية حول:
تعزيز دور الربملان يف إعداد موازنة األمن والدفاع ويف الرقابة على املشرتايت الدفاعية ،برانمج األمم املتحدة
اإلمنائي ،مبادرة التنمية الربملانية يف املنطقة العربية ،جملس النواب البلجيكي ،بروكسل 14-13 :نوفمرب .2007
.170العاين ،عمر عبد العزيز" .متويل السياسة الشرعية يف مواجهة عجز املوازنة" ،املؤمتر العاملي اخلامس لالقتصاد
اإلسالمي ،مملكة البحرين للفتة من  19 -17أكتوبر .3112
 .177عبد الباقي ،هشام حنضل" .الفقر وتوزيع الدخل من منظور االقتصاد االسالمي ،دراسة تطبيقية على مملكة البحرين"،
املؤمتر العاملي الثامن لالقتصاد والتمويل اإلسالمي "النمو املستدام والتنمية االقتصادية الشاملة من املنظور
اإلسالمي" ،املنعقد يف الدوحة ،قطر ،الفتة 18 :إلى  31ديسمبر 3111م.
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 .178عمر ،دمحم عبد احلليم" .الدين العام املفاهيم ،املؤشرات ،اآلاثر ابلتطبيق على حالة مصر ،مقـدم إىل ندوة « :إدارة
الدين العام" 37 ،شوال 1232هـ 31 -ديسمرب 3112م ،مركز صاحل عبد هللا كامل لالقتصاد اإلسالمي ،جامعة

األزهر ،القاهرة.

 .179ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ" .األدوات املالية اإلسالمية للتمويل احلكومي" ،ورقة مقدمة إىل :ندوة الصناعة املالية
اإلسالمية ،اليت يعقدها :املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب -التابع للبنك اإلسالمي للتنمية جبدة ،يف الفتة -11

 18أكتوبر  –3111ابإلسكندرية.

.181قحف ،منذر .السياسة االقتصادية يف إطار النظام اإلسالمي .وقائع ندوة  20حول :السياسة االقتصادية يف
اإلسالم ،اليت عقدت يف سطيف ،اجلزائر :البنك اإلسالمي للتنمية ،املعهد االسالمي للبحوث والتدريب.1997 ،

.181قرار رقم  31يف 1292/8/31هـ هليئة كبار العلماء ابململكة العربية السعودية منشور مبجلة اجملتمع الفقهي لرابطة العا
اإلسالمي ،العدد الثاين 1218هـ صـ 72-01وهو جييز الشرط اجلزائي ،الفتاوى الصادرة عن هيئة العلماء املشاركني
يف ندوة الربكة الثانية بتونس يف صفر 1211هـ نوفمرب 1982م -وال جتيز الشرط اجلزائي وجتدر اإلشارة إىل أن ذلك
ينطبق أيضاً على األسلوب األول (القرض احلسن).
 .183قريشي ،دمحم مجوعي ،بن ساسي ،عبد احلفيظ" .معيار السالمة االجتماعية والبيئية من منظور االقتصاد اإلسالمي"،
املؤمتر العلمي الدويل حول" :سلوك املؤسسة االقتصادية يف ظل رهاانت التنمية املستدامة والعدالة االجتماعية"،
يومي 31-31 :نوفمرب ،3113جامعة قاصدي مرابح ،ورقلة ،اجلزائر.
.182لعمارة ،مجال" .موقف الفكر االقتصادي اإلسالمي من انعكاسات ظاهرة العوملة على دور الدولة يف االقتصـاد " ،املـؤمتر
العلمي السابع للجمعية العربية للبحوث االقتصادية :علم االقتصاد والتنمية العربية ،القاهرة 39-38 :ماي.3111
.182املبارك ،دمحم" .تدخل الدولة يف االقتصاد االسالمي" ،جملة جامعة امللك عبدالعزيز :االقتصاد اإلسالمي ،م .11

 .181جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي قرار رقم  0/11/03الصادر عن مؤمتر السادس املنعقد جبدة يف
شعبان  ،1211مارس 1991م.
.180جممع الفقه اإلسالمي ،قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي .دمشق :دار القلم.1998/1218 ،

 .187انصر ،سليمان ،بن زيد ،ربيعة " .إدارة خماطر الصكوك االسالمية احلكومية ،دراسة تطبيقية على الصكوك احلكومية
السودانية" ،حبث مقدم إىل املؤمتر الدويل اخلامس حول الصريفة االسالمية والتمويل االسالمي ،حتت عنوان" :ادارة
املخاطر ،التنظيم واالشراف" ،املنعقد يف الفتة 18-17-10 :أكتوبر  ،3113معهد الدراسات املصرفية ،عمان،

األردن.

.188نعمت عبد اللطيف مشهور" ،الزكاة ومتويل التنمية" .ندوة :إسهـام الفكر اإلسـالمي فـي االقتصاد املعــاصر ،القـاهرة:
املعهد العـاملي اإلسالمـي.1993 ،

ا ألطروحات والرسائـل اجلامعيـة غري املنشـورة:333

.189أبو شريعة ،أمحد عبد الرؤوف ابراهيم " ،أثر التشيد يف االقتصاد االسالمي" ،رسالة ماجيستري يف االقتصاد االسالمي،
كلية الشريعة والدراسات االسالمية ،جامعة الريموك ،االردن.1991 ،
.191أمحد ،لبين دمحم عبد اللطيف" ،العـالقة بني السيـاسة النقدية واملـالية يف روء متويـل عجز موازنـة الدولة يف مصر" ،رسالة
مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف االقتصاد ،جـامعة القاهرة.1991 ،
.191إمساعيل ،دمحم إمساعيل دمحم" .اخلراج يف عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب -دراسة حتليلية يف اجلذور والتطور (32-12هـ/
 ، ")022-022مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجيستري يف التاريخ بكلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية
بنابلس ،فلسطني.3111 ،
 .193بن طيب ،دالل" ،هيكل اإليرادات املالية العامة لدولة إسالمية معاصرة دراسة حتليلية" ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة
دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية ،ختصص نقود ومتويل ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة دمحم
خيضر ،بسكرة..3112-3113 ،
 .192احلامد ،عبد العزيز بن دمحم" ،املوازنة العامة للدولة يف االقتصاد اإلسالمي" ،رسالة ماجستري غري منشورة ،قسم االقتصاد
اإلسالمي ،جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية.1219 ،
 .192حوحو ،حسينة" ،الدور التمويلي للزكاة يف جمتمع معاصر منوذج صندوق الزكاة ابجلزائر" ،رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه
العلوم يف العلوم االقتصادية ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،قسم االقتصاد ،جامعة دمحم خيضر -بسكرة،
.3119/3118
.191داودي ،الطيب" ،متويـل التنميـة االقتصادية من منظور إسـالمي" ،رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم
االقتصادية ،فرع التخطيط ،جامعة اجلزائر.1211/1991 ،
.190دراوسي ،مسعود" ،السياسة املالية ودورها يف حتقيق التوازن االقتصادي -حالة اجلزائر ،"3112-1991 :أطروحة
مقدمة لنيل درجة دكتوراه دولة ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،قسم العلوم االقتصادية ،جامعة اجلزائر،
..3110-3111
.197العزام ،طارق دمحم فضله " ،النفقات املالية يف عهد عثمان بن عفان وأثرها يف األحداث السياسية21-32( ،هـ-022/
011م)"  ،مذكرة ماجيستري يف التاريخ اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية ،قسم التاريخ ،كلية اآلداب ،جامعة الريموك،
األردن1218 ،هـ1998/م.

.198مرغاد ،خلضر" ،نظم التمويل احمللي دراسة مقارنة" .أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية ،ختصص
نقود ومتويل ،جامعة دمحم خيضر بسكرة اجلزائر ،كلية العلوم االقتصادية والتسيري ،قسم العلوم االقتصادية،
.3118/3117
.199مفتاح ،صاحل" ،املوارد املالية للدولة يف النظام االقتصادي اإلسالمي" ،رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجيستري يف العلوم
االقتصادية ،فرع النقود واملالية ،معهد العلوم االقتصادية ،جامعة اجلزائر،1992-1992 ،
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.311ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ" ،النقود والسياسة النقدية مع اإلشارة إىل حالة اجلزائر يف الفتة ( ،")3111-1991أطروحة مقدمة
لنيل درجة دكتوراه دولة ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة اجلزائر.3112 ،
 .311املومين ،أمحد ارشيد علي" ،احلاجة عند األصوليني وأثرها على التشريع" ،رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف الفقه
وأصوله ،كلية الدراسات العليا ،اجلامعة األردنية..3112 ،

-مواقع الانرتنت:

 .313أبو الفتوح ،جناح عبد العليم" .كيف ميكن تطبيق اخلراج يف العصر الراهن ..؟" ،ندوة حوار األربعاء ،مركز أحباث

االقتصاد اإلسالمي ،كلية االقتصاد واإلدارة ،جامعة امللك عبدالعزيز1232/11/11 ،هـ املوافق 3112/13/32م:
http://islamiccenter.kau.edu.sa/arabic/Hewar_Arbeaa/abs/168.htm.

 .312أبو محد ،ررا صاحب" .اإلمام علي كرم هللا وجهه ،ونفحات من سياسته يف املالية العامة" ،ص :11
http://www.mng.kufauniv.com/teaching/redhasahib/Research.html
 .312أبو رخية ،ماجد" .زكاة الزروع والثمار" ،الندوة الثامنة لق ااي الزكاة املعاصرة ،املنعقدة يف قطر يف الفتة من - 32
 30ذي احلجة  1218هـ  ،املوافق  32-31أبريل 1998م ،ص  13وما بعدها:
http://info.zakathouse.org.kw/nadawat/NADWA8PAGES/COMPL/ABORAKHEYAH.HTM
 .311أمحد ،أمحد جمذوب" .إيرادات األوقاف اإلسالمية ووظيفتها يف إشباع احلاجات العامة" ،حبث مقدم إىل ندوة " دور
األوقاف اإلسالمية يف اجملتمع اإلسالمي املعاصر" ،اليت انعقدت يف اخلرطوم يف العام 1211هـ 1992م:

http://httpwww.meshkat.org/node/23023
 .310أمحد ،أمحد جمذوب" ،بعض قضااي االنفاق العام يف االقتصاد االسالمي":

http://www.tawtheegonline.com/vb/showthread.php?t=8482
.317بتيديين ،ليدا ،غونتهايدهنوف ،نظام اإلدارة والتوظيف يف القطاع العام ابلشرق األوسط ومشال أفريقيا ،مدونة البنك
الدويل:
http://menablog.albankaldawli.org/governance-and-public-sectoremployment-middle-east-and-north-africa-arabic
الرقاب" ،الندوة الثانية لق ااي الزكاة املعاصرة ،املنعقدة يف الكويت 13 -11 :ذي
 .318محاد ،نزيه" .حبث مصرف يف ّ

القعدة 1219هـ املوافق 1989/0/10 -12م.
http://info.zakathouse.org.kw/nadawat/NADWA2PAGES/HMAD,GALSA4.H
TM.

 .319الربيعي ،صاحب " .مفهوم الدولة" ،احلوار املتمدن ،العدد ،3118/12/12 ، 2251:املوقع:
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http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=131395# .
 .311الزحيلي ،وهبة مصطفى" .حبث زكاة األسهم والسندات وأذوانت اخلزانة" ،الندوة احلادية عشرة لق ااي الزكاة
املعاصرة ،الكويت 11-18 :ارم 1233هـ املوافق لـ 11-13أبريل 3111م:
http://info.zakathouse.org.kw/nadwa_11/aa_7.htm
 .311سكراترية برانمج الشراكات املعين ابإلنفاق العام واملسؤولية املالية ( "،)PEFAاإلنفاق العام واملسؤولية املالية –
إطار قياس أداء إدارة الشؤون املالية العامة" ،البنك الدويل ،واشنطن ،الوالايت املتحدة األمريكية ،يونيو:2005 ،
www.pefa.org
 .313مسيح ،مسعود" ،املعوانت الدولية يف خدمة اهداف التنمية":
=http://www.elaph.com/Web/Economics/2006/12/197954.htm?sectionarchive
Econ
 .312رمريية ،عثمان مجعة" .فقه التسعري يف الفقه اإلسالمي" ،انظر املوقع :
http://www.almaktabah.net/vb/showthread.php?t=58467
 .312العاين ،أسامة عبد اجمليد" .السمات االقتصادية للعصر العباسي األول" ،العدد :28،3118
WWW.ULUM.NL

 .311العمري ،عيسى" .حكم فرض الضريبة يف الفقه اإلسالمي" ،موقع الفقه االسالمي:
http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=1181
.310قادر ،عبدهللا دمحم" .أسس ومبادئ وقواعد النفقات العامة يف االقتصاد اإلسالمي"،
 .317املصري ،رفيق يونس" .مفهوم شرط النماء يف الزكاة" ،الندوة الثانية عشرة لق ااي الزكاة املعاصرة ،القاهرة :يف الفتة
من  13-9صفر 1232هـ املوافق  22-25أبريل 3113م:

http://info.zakathouse.org.kw/nadwa_12/aa_12.htm
الدويل .الكتاب السنوي ،بريوت:
السالح واألمن
 .318معهد ستوكهو ألحباث السالم الدويل ) ،(sipriالتسلّح ونزع ّ
ّ

مركز دراسات الوحدة العربية ،3119 ،ص  ،301 ،302لالطالع أكثر انظر موقع املعهد www.sipri.org:
" ،اإلعالن اإلسالمي للتنمية املستدامة" ،املؤمتر اإلسالمي األول لوزراء  (isescoاملنظمة اإلسالمية للتبية والعلوم والثقافة (
البيئة املنعقد يف جدة يف الفتة من  39ربيع األول إىل  11ربيع الثاين 1232هـ ،املوافق  11-13من يونيو
3113م ،ص:12
www.kantakji.com/fiqh/Files/Env/222.doc

 .319منظمة الصحة العاملية ،اإلحصاءات الصحية العاملية  ،2009ص :110-118

http://www.who.int/whosis/whostat/AR_WHS09_Full.pdf

 .331هيئة التحرير" ،سباق التسلح يف الدول العربية ينعش االقتصاد الغريب وأمريكا تتصدر املستفيدين" ،يومية املصري
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اليوم ،العدد  ،3897الصادر يف :3113/11/19
http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=339263&IssueID=250
6
 .331اهليئة الشرعية العاملية للزكاة ،فتاوى وتوصيات الندوة األوىل لق ااي الزكاة املعاصرة ،القاهرة :مركز صاحل عبد هللا
كامل لألحباث والدراسات التجارية اإلسالمية ،الفتة 10-12:ربيع األول 1219هـ املوافق :1988/11/37 -31
http://info.zakathouse.org.kw/nadawat/NADWA1PAGES/ALFATAWA_AN
D_TAWSIAT.HTM
 .333اهليئة الشرعية العاملية للزكاة ،فتاوى وتوصيات الندوة الثانية لق ااي الزكاة املعاصرة ،مرجع سابق:

http://info.zakathouse.org.kw/nadawat/NADWA2PAGES/FATAWEE.HTM

 .332اهليئة الشرعية العاملية للزكاة ،فتاوى وتوصيات الندوة الثالثة لق ااي الزكاة املعاصرة ،املنعقدة يف الكويت19-18 :
مجادى اآلخرة 1212هـ ،املوافق لـ 12-13:ديسمرب :1993
http://info.zakathouse.org.kw/nadawat/NADWA3PAGES/FATAWEE.HTM
omics#sthash.Pksf8z7y.dpuf
 .332اهليئة الشرعية العاملية للزكاة ،فتاوى وتوصيات ،الندوة الرابعة لق ااي الزكاة املعاصرة ،املنعقدة يف البحرين يف الفتة:
 19 -17شوال  1212هـ ،املوافق 1992/2/21-39م:
http://info.zakathouse.org.kw/nadawat/NADWA4PAGES/FATAWEE.HTM
 .331اهليئة الشرعية العاملية للزكاة ،فتاوى وتوصيات الندوة اخلامسة لق ااي الزكاة املعاصرة ،املنعقدة يف بريوت-18:
 31ذي القعدة 1211هـ املوافق  31-18أبريل 1991م.
http://info.zakathouse.org.kw/nadawat/NADWA5PAGES/RDODKHETAMEE.HTM
 .330اهليئة الشرعية العاملية للزكاة ،فتاوى الندوة الثامنة لق ااي الزكاة املعاصرة .املنعقدة يف قطر يف الفتة 30-32 :ذي
احلجة 1218هـ ،املوافق  32-31أبريل 1998م:
http://info.zakathouse.org.kw/nadawat/NADWA8PAGES/COMPL/FATAWA
.HTM
 .337اهليئة الشرعية العاملية للزكاة ،البيان اخلتامي للندوة الثانية عشر لق ااي الزكاة املعاصرة (القاهرة 13-9 :صفر
1233هـ املوافق  31-33أبريل :)3113
http://info.zakathouse.org.kw/nadwa_12/aa_14.htm
 .338الياس ،عبد الوهاب خضر" .موقف الزهاد من النظام املايل للدولة العباسية يف عصرها األول" ،جملة أحباث كلية
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: 313  ص، جامعة املوصل،3117 ،11 العدد،17 اجمللد،الرتبية األساسية
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=60374
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