
  الخاتمة

تستخدم السلطات المالیة السیاسة المالیة في االقتصاد اإلسالمي، باعتبارها وسیلة من وسائل السیاسة 
دارة اإلیرادات العامة، ولما  االقتصادیة من حیث التغییرات التي یمكن إجراءها على إدارة النفقات العامة وإ

  .تواجه الدولة تتضمنه من حلول كفیلة بمعالجة بعض المشكالت العامة التي

وقد تناول البحث مختلف األدوات التي تمكن السیاسة المالیة في االقتصاد اإلسالمي من القیام بوظائفها 
  . المالیة واالقتصادیة واالجتماعیة في ضوء أحكام وتوجیهات النظام االقتصادي اإلسالمي

  :توصیات، نقدمها بإیجاز فیما یليوقد استخلصنا من دراستنا السابقة بعض النتائج وانتهینا إلى بعض ال

  .النتائج : أوال 
أن المـال ال یملكـه اإلنسـان ملكـا حقیقیـا مطلقــا، إنمـا هـو مسـتخلف فیـه، ومــن ثـم ال یحـل لـه إتالفـه أو تعطیلــه  - 1

 .بكنزه وحبسه عن التوظیف في مطالب الحیاة

ن الحیــاة، فهــي دراســة تعتبــر السیاســة المالیــة فــي االقتصــاد اإلســالمي تنظــیم مــالي یســتقیم بــه میــزا -2
تحلیلیة للنشاط المالي لما تتضمنه من تكییف كمي لحجم النفقات العامة واإلیرادات العامـة وتكییـف نـوعي ألوجـه 

  . اإلنفاق العام ومصادره، بما یحقق أهدافها االقتصادیة واالجتماعیة

لمقابلـة التطـورات المســتمرة تتمیـز السیاسـة المالیـة فـي االقتصـاد اإلسـالمي بالمرونـة، مـا یجعلهـا صـالحة  - 3
 .بشرط أن ال یخل التطور بمبادئ الشریعة اإلسالمیة

حریــــة الســـوق وتكییــــف نمــــط : تقـــوم السیاســــة المالیـــة فــــي االقتصــــاد اإلســـالمي علــــى بعــــض األســـس منهــــا - 4
تـــدخل االســـتهالك وتوظیـــف المـــوارد اإلنتاجیـــة وترشـــید اســـتخداماتها، حیـــث تتحـــدد األســـعار بتفاعـــل العـــرض والطلـــب مـــع ال

لتـــوفیر حریـــة التفاعـــل إذا مـــا حـــدث انحـــراف عنهـــا، بمنـــع كـــل أســـالیب التعامـــل الســـلبیة كـــالغش والربـــا واالحتكـــار واســـتخدام 
أســــالیب الحــــوافز واإلعانــــات مــــا یعمــــل علــــى ســــیادة المنافســــة التامــــة، وتقریــــر اإلنفــــاق العــــام ینبغــــي أن یقــــدر بمــــا  یشــــبع  

ن االســتهالك الترفــي مــن خــالل فــرض ضــرائب عالیــة علــى هــذا النــوع      مــن الضــروریات التــي یحتاجهــا األفــراد والحــد مــ
الســلع، كمــا یقتضــي ســلوك مبــدأ الرشــد االقتصــادي أن ال توجــه كــل النفقــات العامــة للوفــاء بــاألغراض االســتهالكیة فحســب 

 .ككلبل ینبغي أن یخصص جزء منها لألغراض اإلنتاجیة واالستثماریة، بما یعود بالنفع على المجتمع 

تستخدم السیاسة المالیة في االقتصاد اإلسالمي اإلیـرادات العامـة جنبـا إلـى جنـب مـع النفقـات العامـة، كـأدوات  - 5
تســعى مــن خاللهــا إلــى تحقیــق أهــدافها التــي تنــدرج فــي إطــار أهــداف النظــام االقتصــادي اإلســالمي الــذي تتبنــاه، وتنصــب 

یجـــ اد التـــوازن االجتمـــاعي واســـتقرار وتیـــرة التنمیـــة االقتصـــادیة والمحافظـــة األولویـــات فـــي كیفیـــة تحقیـــق العدالـــة االجتماعیـــة وإ
 .على مستویات االستقرار االقتصادي



یستخدم اإلنفاق العام كأداة مرنـة لتوزیـع الـدخل القـومي علـى نحـو یحقـق الكفایـة والعدالـة لألولویـات التـي  - 6
العامـة معیـارا موضـوعیا إلنفـاق المـال العـام  تسـتهدف خلـق مجتمـع  التـوازن االجتمـاعي بـدون فـوارق، وتمثـل المصـلحة

نمـا تقـدم  في السیاسة المالیة فـي االقتصـاد اإلسـالمي، فلـیس مـن الضـروري أن تتسـاوى المصـالح العامـة فـي األهمیـة وإ
المصالح العامة الضروریة علـى المصـالح العامـة الحاجیـة، وتقـدم هـذه األخیـرة علـى المصـالح العامـة التحسـینیة، وعلیـه 

 .اختیار المصلحة العامة لضوابط محددة یخضع

          تهـــتم السیاســـة المالیـــة بتحدیـــد حاجـــات الفقـــراء والمســـاكین مـــن خـــالل توجیـــه الفـــائض مـــن المــــال - 7
مــن الجهـــات الغنیـــة نحــو الجهـــات األقـــل غنــى، وهنـــا یتجلـــى الــدور الرئیســـي للزكـــاة باعتبارهــا إحـــدى اإلیـــرادات العامـــة 

م وظـائف السیاسـة المالیـة فـي االقتصـاد اإلسـالمي، كآلیـة  تهـدف إلـى التخفیـف مـن المعانـاة بمساهمتها الفعالة في إتمـا
 .االجتماعیة واالقتصادیة

ینــتج عــن إنفــاق أمــوال الزكــاة آثــار اقتصــادیة بالغــة األهمیــة، مــن حیــث ارتقــاء حالــة الفــرد االقتصــادیة، فهــي  - 8
زیـــد مـــن اإلنتـــاج الـــذي مـــن شـــأنه تزیـــد فـــرص االســـتثمار تعمـــل علـــى ســـرعة دوران رأس المـــال بمـــا یعـــود علـــى المجتمـــع بم

وتحقــق التــوازن فــي توزیــع الثــروة بــین األفــراد، وأثــار اجتماعیــة تحقــق التــآلف بــین األفــراد وتقلــل مــن التفــاوت الطبقــي       مــن 
 .خالل سد الحاجات الضروریة ما من شأنه أن یخلق جوا من األمن واالطمئنان

ة فــي االقتصــاد اإلسـالمي علــى مبــدأ التضــامن بــین جمیــع األفــراد، وأن دور تقـوم أهــداف السیاســة المالیــ - 9
الدولــة هــو الســهر علــى تحقیــق األهــداف الكبــرى لألمــة، والعمــل علــى تحقیــق التنمیــة االقتصــادیة واالجتماعیــة وحســن 

 .  استغالل الموارد، فضال على ذلك كفالة المستوى الالئق للمعیشة للفقراء في المجتمع

المالیة في االقتصاد اإلسالمي الصالحیة الكاملة في توزیع الثروات  والدخول بوضع القواعد  للسیاسة  - 10
الكتساب الملكیة والتوریث والوصیة، بهدف منع تركیزها في جانب وحرمان جانب آخر من المجتمع، والعمل على 

من مساوئ تعطیل المال، ومنع التعامل  انتشار رؤوس األموال وعدم تركزها في ید فئة قلیلة بمنع اكتناز المال لما له
بالربا الذي یؤدي إلى تعطیل الطاقات البشریة المنتجة ویحصر الثروة واألموال في ید طبقة معینة تتحكم في اقتصاد 

 .البالد، ومنع االحتكار والتدخل عند الضرورة صونا للمصلحة العامة

مالیــة فــي االقتصــاد اإلســالمي إلــى إیجــاده تعتبــر التنمیــة االقتصــادیة مطلــب شــرعي تســعى السیاســة ال  - 11
عمـــار األرض والتوســـع فـــي اإلنتـــاج النـــافع وتهیئـــة فـــرص العمـــل، بهـــدف تغطیـــة  وذلـــك باالســـتغالل األمثـــل للمـــوارد وإ

 .جمیع المرافق االقتصادیة وتحقیق الحیاة الكریمة للفرد وبناء قوة األمة االقتصادیة لمواجهة التحدیات

محاربتهـــا  یـــة فـــي االقتصـــاد اإلســـالمي إلـــى تحقیـــق االســـتقرار االقتصـــادي مـــن خـــاللتهـــدف السیاســـة المال - 12
والتخفیف من حدة التقلبات االقتصادیة بتعجیل أو تأخیر صرف الزكاة حسب مـا یقتضـیه الصـالح العـام، للبطالة، 

بــین التــدفقات  والحفــاظ علــى اســتقرار الوحــدة النقدیــة باعتبــار ذلــك ضــروریا للتــوازن االقتصــادي مــن خــالل الــربط
النقدیــة والتــدفقات الســلعیة، ورفــع حجــم اإلعانــات االقتصــادیة الــذي یعتبــر مــن وســائل اإلنفــاق العــام للتــأثیر علــى 

 .االستقرار االقتصادي



  .التوصیات: ثانیا 
  .توصیات عملیة وأخرى علمیة: تنقسم التوصیات المقترحة إلى

  . التوصیات العملیة - أ
ة للنظــر بجدیــة فــي تنظــیم تطبیــق فریضــة الزكــاة، ووضــع كافــة التســهیالت مناشــدة الحكومــات اإلســالمی - 1

  .أمام الهیئات التطوعیة التي تقوم بجمعها للوصول بها إلى مستحقیها الشرعیین في أماكن جمعها

 .ضرورة وضع النصوص التشریعیة والمراسیم التنفیذیة لتقنین عملیات تحصیل الزكاة وصرفها - 2

 .ق الزكاة ودعمها بالموارد البشریة المؤهلة والالزمة لحسن تأدیة وظیفتهاتنظیم وتطویر إدارة صندو  - 3

 .التوصیات العلمیة - ب

 .تشجیع األبحاث العلمیة حول العالقة الوظیفیة للزكاة بالسیاسة المالیة في االقتصاد اإلسالمي - 1

 . ستقرار االقتصاديدراسة المسائل المالیة في االقتصاد اإلسالمي، كالدور المالي للزكاة في إیجاد اال - 2

جـــراء  - 3 ضـــرورة اســـتمرار النـــدوات والمـــؤتمرات العلمیـــة حـــول الجوانـــب المختلفـــة لالقتصـــاد اإلســـالمي، وإ
  .األبحاث الالزمة لممارسة النشاطات االقتصادیة والمالیة والمصرفیة وفقا ألحكام الشریعة اإلسالمیة

 


