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  مقدمة
  .بسم اهللا، والحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا

  .أهمیة موضوع البحث
تعد السیاسة المالیة من الوسائل الرئیسیة التي تتدخل بها الدولة في النشاط االقتصادي الرتباطها الوثیق 

إلنفاق العام واإلیرادات نواحي الحیاة االقتصادیة، ولذا فإن الدولة تستطیع من خاللها تكییف مستویات ابكافة 
  .الرفاهیة االقتصادیة والعدالة االجتماعیةو نمو الوالتأثیر في تخصیص وتوزیع الموارد وتحقیق االستقرار و  العامة،

وقد ازدادت أهمیة السیاسة المالیة في تحقیق بعض أهدافها االقتصادیة تبعا لتطور دور الدولة وتطور 
في طبیعة وأهمیة السیاسة المالیة وأدواتها ودورها حسب مستوى التطور  مالیتها عبر الزمن، ورغم اإلختالف

في تحقیق التوازنات االقتصادیة  االقتصادي للدول وحسب مذهبها االقتصادي، إال أن هناك إجماع على أهمیتها
  .ماعیةتجواال

مي، ولذلك سوف وللسیاسة المالیة في االقتصاد اإلسالمي أهدافا تستمدها من النظام االقتصادي اإلسال
یتكفل البحث بدراسة األهداف والوسائل التي من خاللها تتحقق وظائف السیاسة المالیة التي تعتبر جزءا عضویا 

  .من هیكل االقتصاد اإلسالمي

  : ولتوضیح ذلك، فقد تم اختیار هذا الموضوع لبحثه ودراسته تحت عنوان

  "وظائف السیاسة المالیة في االقتصاد اإلسالمي " 

  )دراسـة تحلیلیـة(

  .أسباب اختیار موضوع البحث
  :تتمثل مبررات ودوافع اختیار هذا الموضوع إجماال في

األهمیــة األساســیة لوظــائف السیاســة المالیــة فــي االقتصــاد اإلســالمي انطالقــا مــن النظــرة الخاصــة  - 1
  .للمال في اإلسالم

الجتماعیــة للمجتمــع الــذي یتبنــى مكانــة السیاســة المالیــة ودورهــا فــي تحقیــق األهــداف االقتصــادیة وا - 2
  .النظام االقتصادي اإلسالمي

دور السیاســة المالیــة فــي تحقیــق التــوازن بــین اإلیــرادات العامــة والنفقــات العامــة مــن خــالل اآللیــات  - 3
  .الخاصة باالقتصاد اإلسالمي

  .رفیةدراسة بعض جوانب االقتصاد اإلسالمي المتعلقة بمجال االختصاص إلثراء وتنمیة قدرتنا المع - 4



  
  ب 

  .إشكالیة البحث وفرضیاته وأهدافه 
  :سبق ذكره تبرز معالم المشكلة التي نعالجها من خالل السؤال الرئیسي التالي وفي ضوء ما

  .مدى كفاءة أدوات السیاسة المالیة في تحقیق األهداف التي یرسمها لها النظام االقتصادي اإلسالمي؟ ما

الل بعض األسئلة الفرعیة التي تساهم في توضیح بعض الرئیسیة من خویتم تناول هذه اإلشكالیة 
  :جوانبها، ومنها

  هي أدواتها وأهدافها ؟ هو مفهوم السیاسة المالیة في االقتصاد اإلسالمي، وما ما - 1

  مدى تكامل وانسجام اآلثار التي تحدثها أدوات السیاسة المالیة في االقتصاد اإلسالمي؟ ما - 2

 قتصاد اإلسالمي في تخصیص الموارد وتوزیع الدخولكیف تساهم السیاسة المالیة في اال - 3
  ؟ الثروات، وفي تحقیق االستقرار االقتصادي والتنمیة االقتصادیةو 

  :وعلى ضوء العرض السابق لمشكلة البحث یمكن صیاغة الفرضیات اآلتیة

      ا وتسعى لتحقیق أهدافه ،یتجزأ من النظام االقتصادي اإلسالمي تعتبر السیاسة المالیة جزءا ال - 1
  .من خالل أدواته وسیاساته الذاتیة التي تتسم بالتكامل واالنسجام والفعالیة

التخصیص األمثل : تحقق السیاسة المالیة في االقتصاد اإلسالمي مجموعة من األهداف منها - 2
  .للموارد والتوزیع العادل للثروة والدخول وتحقیق االستقرار االقتصادي

ع تسود فیه القیم والمفاهیم اإلسالمیة حیث تطبق فیه الزكاة ویمنع تطبق السیاسة المالیة في مجتم - 3
  .فیه التعامل بالربا، كما تمنع المبادالت والمعامالت التي تقوم على الغش والقمار والغرر والجهالة

  .تشكل الزكاة النموذج المالي الذي تدور حوله وتحاكیه جمیع جوانب السیاسة المالیة في االقتصاد اإلسالمي - 4

  :ونهدف من خالل هذا البحث إلى بلوغ األهداف التالیة

إبراز أهمیة االستفادة من بعض أدوات السیاسة المالیة في تخطي العقبات المالیة التي تواجه  - 1
  .اقتصادیات الشعوب اإلسالمیة

إبراز اآلثار االقتصادیة واالجتماعیة التي تخلفها السیاسة المالیة في االقتصاد اإلسالمي، كحسن  - 2
  .وزیع الثروة وتخصیص الموارد وتحقیق التوازن االقتصادي واالجتماعيت

  .مدى الفعالیة التي تتمتع بها السیاسة المالیة في االقتصاد اإلسالمي تبیان ما - 3

السعي لتنمیة قدراتنا المعرفیة في موضوع السیاسة المالیة في االقتصاد اإلسالمي والنظم االقتصادیة  - 4
  .الدراسات التي تتكامل مع موضوع البحث إلثراء مجموعة ،المعاصرة
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  .البحث وخطته منهجیة
والمنهج التحلیلي لبیان طبیعة السیاسة  يستنباطسوف یجمع هذا البحث بطبیعته بین المنهج اال

المالیة في االقتصاد اإلسالمي ودورها الوظیفي وأدواتها والعالقات التي تربط بعضها ببعض، والتي تربطها 
  .یاسات االقتصادیة واألهداف التي تسعى إلى تحقیقهابغیرها من الس

بها السیاسة  مدى الفعالیة التي تتمتع ویعتمد البحث من أجل ذلك على المراجع األساسیة في تبیان ما
  .المالیة في االقتصاد اإلسالمي والدراسات واألبحاث الحدیثة حول الموضوع

  .بحثالدراسات السابقة حول ال
  :وضوع السیاسة المالیة في االقتصاد اإلسالمي من خالل دراسات وأبحاث سابقة، منهالقد تمت معالجة م 

 .السیاسة المالیة والنقدیة في ظل نظام االقتصاد اإلسالمي لعوف محمود الكفراوي - 1

 .السیاسة المالیة دورها وضوابطها في االقتصاد اإلسالمي لمنذر قحف - 2

 .خذ بهما في االقتصاد اإلسالمي لمحمد عبد المنعم عفرالسیاسة المالیة والنقدیة ومدى إمكانیة األ - 3

 .السیاسة المالیة للرسول والخلفاء الراشدین لقطب إبراهیم محمد: سلسلة  - 4

 .السیاسة النقدیة والمالیة في إطار نظام المشاركة في االقتصاد اإلسالمي لصالح صالحي - 5

 . السیاسة المالیة في اإلسالم لعبد الكریم خطیب - 6

  . ة التي تتمیز بها هذه الدراسة فتتمثل في تحلیل وظائف السیاسة المالیة في االقتصاد اإلسالميأما اإلضاف

  .صعوبات البحث ومصادر الدراسة
  : من خالل دراستنا لوظائف السیاسة المالیة في االقتصاد اإلسالمي، اعترضتنا بعض الصعوبات أهمها

بصفة عامة، وفي موضوع البحث بصفة خاصة المادة العلمیة المتوافرة في االقتصاد اإلسالمي  - 1
  .قلیلة نسبیا

  .انعدام الخلفیة النظریة عن االقتصاد اإلسالمي كعلم لم نتناوله على مستوى التكوین الجامعي - 2

  :وقد اعتمدنا في دراستنا على ثالث مصادر رئیسیة، هي 

 .  مؤلفات حول المالیة العامة - 1

  .مؤلفات حول االقتصاد اإلسالمي - 2

  .ل السیاسة المالیة في االقتصاد اإلسالميمؤلفات حو  - 3
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  .أقسام البحث

            مدخل للدراسات المالیة : جاءت هذه الدراسة في ثالثة فصول تضمن الفصل األول الذي عنوانه
في االقتصاد اإلسالمي لمحة عن طبیعة االقتصاد اإلسالمي واألركان األساسیة التي یقوم علیها بنیانه، كما تناول 

  .ر الدولة وأهدافها في االقتصاد اإلسالمي، وعالقة السیاسة المالیة بالسیاسة االقتصادیة في االقتصاد اإلسالميدو 

السیاسة المالیة في االقتصاد اإلسالمي فقد تضمن اإلطار العام للسیاسة : وأما الفصل الثاني والمعنون بـ
لى مختلف أهدافها وأسسها، مع توضیح الدور الهام التطرق إلى مفهومها وخصائصها والتعرف عمن خالل المالیة 

المرتبطة للزكاة وأثر حصیلتها على السیاسة المالیة في االقتصاد اإلسالمي، باإلضافة إلى أدوات السیاسة المالیة 
امة التي تمكن الدولة من التأثیر في حجم اإلیرادات العباإلیرادات العامة والنفقات العامة في االقتصاد اإلسالمي و 

  .واتجاهات النفقات العامة

تحلیل وظائف السیاسة المالیة في االقتصاد اإلسالمي فقد تناول تحلیال : وأما الفصل الثالث الذي عنوانه
، ومنها دور السیاسة المالیة في التوزیع العادل مفصال لمختلف أهداف السیاسة المالیة في االقتصاد اإلسالمي

ل للموارد االقتصادیة المتاحة، ودورها في تحقیق التنمیة االقتصادیة من خالل للثروة والدخل، والتخصیص األمث
توظیف أدوات السیاسة المالیة لمواجهة متطلبات التنمیة االقتصادیة في االقتصاد اإلسالمي، كما تناول هذا الفصل 

  .دور السیاسة المالیة في تحقیق االستقرار االقتصادي في االقتصاد اإلسالمي

نت خاتمة البحث خالصة لموضوع الرسالة والنتائج المستخلصة منها، وانطالقا من ذلك وقد تضم
  . التوصیات العلمیة والعملیة المتعلقة بموضوع الرسالة

 


