
 أ 

  

  ةـمقدم
  

، وعلى آله وصحبه بن عبد اهللا دبسم اهللا، والحمد هللا، والصالة والسالم على أشرف خلق اهللا، محم
  .والتابعین له بإحسان إلى یوم الدین، وسلم تسلیما كثیرا

التي یكون علیها اإلقتصاد تعتبر الموازنة العامة للدولة أحد العناصر القویة والمؤثرة في تشكیل الحالة 
یرادات عامة، وما لها من تأثیر على كافة  كركود، وذل وي من نمو أالوطن بما تنطوي علیه من نفقات عامة وإ

  .التغیرات اإلقتصادیة في المجتمع

ورفــع مســتوى  كمــا تلعــب الموازنــة العامــة للدولــة دورا هامــا فــي التخفیــف مــن حــدة التفــاوت االجتمــاعي؛
والثــروة القــومیین مــن  ود، وذلــك عــن طریــق إعــادة توزیــع الــدخلمعیشــة الفقــراء والمحــرومین وذوي الــدخل المحــد

  .خالل الضرائب واإلعانات، والتحویالت اإلجتماعیة

النشـــاط  موتطـــور حجـــ ،فـــي ضـــوء تعـــاظم أهمیـــة الموازنـــة العامـــة للدولـــة فـــي االقتصـــادیات المعاصـــرةو 
ومتزایـد فـي معظـم موازنـات الذي تقوم بـه الحكومـات؛ ومـا ترتـب عنـه مـن عجـز خطیـر واالجتماعي  اإلقتصادي
  .لهذه الظاهرة اإلقتصادیة المناسبة حلولال ت تقدیمعدة دراسات وأبحاث حاول تظهر  ،دول العالم

  :أهمیة الموضوع
تعـــد مشـــكلة عجـــز الموازنـــة العامـــة للدولـــة مـــن أهـــم المشـــاكل اإلقتصـــادیة المعاصـــرة التـــي كثـــر حولهـــا 

حت السـمة الممیـزة لمعظـم موازنـات الـدول المتقدمـة الصـناعیة؛ الجدل؛ وتفاوتت بشـأنها اآلراء، خاصـة وقـد أصـب
  .فضال عن البلدان النامیة

بواجباتهــا فــي تحقیــق التنمیــة  هــادون قیاملــبعض الــدول النامیــة  امةـوقــد حــال العجــز فــي الموازنــة العــ
  .اإلقتصادیة واإلجتماعیة الشاملة

لــة فــي حیــاة الفــرد والمجتمــع، ودورهــا فــي تحریــك وانطالقــا مــن األهمیــة التــي تلعبهــا الموازنــة العامــة للدو 
إلـى تهدیـد االسـتقرار النقـدي  التقدم والرفاه؛ فقد یؤدي اتساع عجز الموازنـة العامـة ودوالیب اإلقتصاد الوطني نح

ـــةوالمـــالي  ـــى النهـــوض بمســـتویات للدول ، اقتصـــادیاتها، كمـــا یســـاعد الوضـــع التـــوازني للموازنـــة العامـــة الـــدول عل
  .   اع اإلجتماعیة العامة ألفراد المجتمعوتحسین األوض



 ب 

ــــة هـــــذا الموضـــــوع عنـــــد المفكـــــرین واالقتصـــــادیین ـــــد زادت أهمیـ ـــــالي ازدادت المعاصـــــرین ولـــــذا فق ، وبالت
 لالدراسات واألبحاث التي تحـاول إیجـاد حلـول لهـذه المشـكلة واقتـراح أدوات لتمویـل عجـز الموازنـة العامـة بالشـك

     . الناجمة عنه أو التخفیف منهاالذي یكفل تجنب اآلثار السلبیة 

ــیح مــــدى  اإلقتصــــاد اإلســـالمي وأبحــــاث معاصـــرة فــــيفـــي هــــذا اإلطـــار ظهــــرت، عــــدة دراســـات و  لتوضــ
ـــ ــل اإلســــالمیة، باإلضــــافة إلـ ــــة الفعالیــــة اإلقتصــــادیة واإلجتماعیــــة ألدوات التمویــ ى تكییــــف بعــــض األدوات المالی

 إضـافیةالمعاصرة لتنسجم مع اإلطار الفكري لإلقتصـاد اإلسـالمي؛ بمـا یسـاهم فـي تقـدیم بـدائل اقتصـادیة ومالیـة 
   .   لتمویل عجز الموازنة في الدول اإلسالمیة المعاصرة

ا الموضـوع لبحثـه ولدراسة هذا الموضوع بشيء أكثر من التفصیل واإللمام بجمیـع جوانبـه تـم اختیـار هـذ
   :و دراسته بعنوان

  "الميـقتصاد اإلسفي اإل العامة للدولة ةعجز الموازنل ـتموی" 

  ) دراسة تحلیلیة مقارنة( 

 :الموضوع  اختیارأسباب 

  :التالیةالنقاط في هذا الموضـوع تكمن مبررات اختیار و 

ذلــك مــن ضــعف اقتصــادي  الخطیــر الــذي تعانیــه كثیــر مــن الــدول فــي موازناتهــا ومــا یصــاحب العجــزـــ 
 .أیضاواألمنیة  لب ،ةوالسیاسی االجتماعیةیؤثر سلبا على جمیع مناحي الحیاة 

 ؛مـدى فعالیتهـا، و معظـم الـدولفـي التي یتم بها تمویل عجز الموازنـة العامـة واألدوات دراسة األسالیب ـ 
  .أدوات التمویل اإلسالمیةومقارنتها مع 

الخــتالف نظـــرة  ةالمالیــة؛ نتیجــ ، وتمیـــز أدواتــهعلــى قاعــدة المشــاركة يالنظــام المــالي اإلســالمقیــام ـــ 
 .المالیة الحدیثةاإلسالم الخاصة للمال وملكیته عن غیره من األنظمة 

إلثـراء وتنمیـة قـدراتنا  االختصـاصمحاولـة اإللمـام بـبعض جوانـب اإلقتصـاد اإلسـالمي المتعلقـة بمجـال ـ 
  .المعرفیة

  

  

  
 



 ت 

  :وأهدافهلبحث وفرضیاته الیة اـإشك
الم المشــكلة التــي نحــن بصــدد طرحهــا مــن خــالل الســؤال الرئیســي ـعلــى ضــوء مــا ســبق ذكــره تبــرز معــو 

  :اليـالت

ارنة بمثیالتهــا فــي ـالمي مقـــقتصــاد اإلســإلالموازنــة العامــة فــي اعجــز  لـالیة أدوات تمویـــمــدى فعــا ـمــ 
  ؟وضعیةات الـقتصادیاإل

 :الفرعیةطرح بعض التساؤالت ت المشكلة؛ولإللمام أكثر بجوانب  ،ي هذا اإلطارـوف

   .ما المقصود بعجز الموازنة العامة للدولةـ 

 ؟المعاصرة الموازنة العامة للدولة  زوآثار عج ابـهي أسب ماـ 

 وما مدى فعالیتها ؟  ؟ وضعیةما هي أدوات تمویل عجز الموازنة العامة في االقتصادیات الـ 

ــا هـــي أدوات تمویـــل عجـــز الموازنـــةــــ  ــاد اإلســـالم مـ ؟ ومـــا مـــدى فعالیتهــــا يالعامــــة للدولـــة فـــي االقتصـ
  ؟ اإلقتصادیة

لــى  لتنســجم مــع المنطلقــات الفكریــة اإلســالمیة ؟وضــعیة إمكانیــة تكییــف أدوات التمویــل ال ىمــا مــد - وإ
 .أي مدى یمكن لحكومات الدول اإلسالمیة المعاصرة اإلستفادة منها في تمویل عجز موازناتها

  :التالیةالفرضیات صیاغة یمكن  تناولهالسابق لإلشكالیة المراد وفقا للعرض ا  

 .ل عجز الموازنة العامة للدولةـتمیز اإلقتصاد اإلسالمي بأدوات فعالة لتمویـ 

الموازنــة العامــة فــي  إمكانیــة تكییــف بعــض أدوات التمویــل المعاصــرة واتخاذهــا أدوات لتمویــل عجــزـــ 
 .  قتصاد اإلسالميإلا

ــــ  ــــدول اإلســــالمیة إمكانیــــة االـ ــــات ال ــز موازن ــــل عجــ ـــي تموی ــــل اإلســــالمیة فـ ســــتفادة مــــن أدوات التموی
 .المعاصرة

 :ونهدف من خالل هذا البحث إلى بلوغ األهداف التالیة

 . المالیة اإلسالمیة اصرة لتنسجم مع األدواتـدراسـة إمكـانیة تكییف بعض أدوات التمویـل المعـ 

 .إلسالمیة في تمویل عجز الموازنة العامة للدولةان مدى فعالیة أدوات التمویل اـبیـ 

 .اإلسالميالتعرف أكثر على بعض جوانب النظام المالي ـ 



 ث 

  : ات السابقة حول البحثـالدراس
مـــن خـــالل  ،"الميـوازنة العامـــة للدولـــة فـــي اإلقتصـــاد اإلســــتمویـــل عجـــز المـــ"لقـــد تمـــت دراســـة موضـــوع 

تناولــت مشـكلة عجــز الموازنــة العامــة، والطـرق التــي یــتم بهــا تمویـل هــذا العجــز، نــذكر اث ســابقة، ـات وأبحـــدراسـ
  :على سبیل المثال في اإلقتصاد الوضعي

لرمــزي  ،الموازنــة العامــة للدولــة فــي ضــوء المــنهج االنكماشــي والمــنهج التنمــوي جعــال، انفجــار العجــزـــ 
  . زكي

 .لرمزي زكي ،امة في دول العالم الثالثالصراع الفكري واالجتماعي حول عجز الموازنة العـ 

لظــاهرة عجــز الموازنــة و أثارهــا االقتصــادیة واالجتماعیــة فــي  ةوالفقــراء واإلنفــاق العــام، دراســ ةالحكومـــــ 
 .البلدان العربیة، لعبد الرزاق الفارس

 .الخضراوي فتحي خلیل، لالعجز المالي والسیاسة النقدیة في مصرـ 

  :واألبحاث في اإلقتصاد اإلسالمي، منها باإلضافة إلى بعض الدراسات

  .لمنذر قحف ،تمویل العجز في المیزانیة العامة للدولة من وجهة نظر إسالمیةـ 

 ،دراسـة مقارنـة: يمعالجة العجز في الموازنة العامـة بـین الفكـر االقتصـادي المعاصـر والفكـر اإلسـالمـ 
 .حسین یوسف دألحم

 .لحسین راتب یوسف ریان, الميعجز الموازنة وعالجه في الفقه اإلسـ 

أمـــا اإلضـــافة التـــي یقـــدمها هـــذا البحـــث، فتتمثـــل فـــي المقارنـــة بـــین األدوات التـــي یـــتم بهـــا تمویـــل عجـــز 
  .  الموازنة العامة في اإلقتصاد الوضعي، ومدى فعالیتها، مع صیغ التمویل التي یقترحها اإلقتصاد اإلسالمي

  : البحثمنهجیة 
عجـز وأسـباب  والمـنهج التحلیلـي لبیـان طبیعـة االسـتقرائي تـه بـین المـنهجسوف یجمـع هـذا البحـث بطبیع

 تمویـل عجـزالمسـتخدمة ل طـرق التمویـل خاصة النامیة منها، والمـنهج المقـارن لدراسـة معظم الدول؛ ة فيموازنال
  .النظام المالي اإلسالميو  الوضعيفي كل من النظام المالي الموازنة العامة 

  :ج المتبع في بحث هذا الموضوعنذكر المنه يوفیما یل

  .تعذر ذلك الباحثین من مصادرها األصلیة، أو بالنقل بالواسطة إذا ماـ محاولة توثیق آراء 

ــ  ـــات التــي یــرد االســتدالل بهــا فــي هــذا البحــث إلــى مـــواضعها األصــلیة فــي المصــحف بــذكر ـ عــزو اآلی
 . السـورة، ورقـم اآلیـة، وذلك بروایة اإلمام ورش



 ج 

موضــوعات عرضــا علمیــا مجــردا دون اإلفاضــة فــي المــدح أو إلقــاء األحكــام العامــة ســلفا، أو ـــ عــرض ال
 .سلوك طریق العاطفة

ـ التركیز قدر االمكان علـى الجانـب اإلقتصـادي، دون الخـوض فـي الجانـب الفقهـي، وهـذا راجـع لطبیعـة 
 .  ز الموازنة العامةلتوضیح مدى فعالیة طرق التمویل اإلسالمیة في تمویل عج ؛البحث وما یقتضیه

ـــى مراجـــع أساســــیة فـــي المالیـــة العامــــة  ــاد فــــي ســـبیل إخـــراج هــــذا البحـــث، وبصـــفة رئیســــیة عل ــــ االعتمـ
  .الوضعیة، والمالیة العامة اإلسالمیة، إضافة إلى دراسات وأبحاث لها عالقة بالموضوع

  :ادر الدراسةـات البحث ومصـصعوب
  :نوجزها في النقاط التالیةعوبات، مجموعة من الصإعداد هذا البحث،  لقد اعترض

   .قلة المراجع المتعلقة باالقتصاد اإلسالمي عموما،  وبالموضوع خصوصاـ 

انعـــدام الخلفیــة النظریـــة فــي اإلقتصـــاد اإلســالمي، والنظـــام المــالي اإلســـالمي تحدیــدا، نتیجـــة النعـــدام ـــ 
 . برامج تخص هذا الجانب على مستوى الدراسة الجامعیة

  :ز هذا البحث تم االعتماد على ثالث مصادر رئیسیة هيومن أجل إنجا

 .مؤلفات حول المالیة العامة، والسیاسة المالیة الوضعیةـ 

 .مؤلفات حول المالیة العامة والموازنة العامة؛ في االقتصاد اإلسالميـ 

 . مؤلفات حول البنوك اإلسالمیة وصیغها التمویلیةـ 

  :           البحثام ـأقس
الموازنــة العامــة للدولــة فــي : "؛ تضــمن الفصــل األول المعنــون بـــصــولفالدراســة فــي ثالثــة جــاءت هــذه 
نظرة عامـة عـن الموازنـة العامـة للدولـة فـي اإلقتصـاد الوضـعي، مـن خـالل ؛ )"دراسة مقارنة( اإلقتصاد اإلسالمي

العامـــة، إضـــافة إلـــى التقســـیمات النظریـــة للنفقـــات  فالتعـــرف علـــى ماهیتهـــا، ومصـــادر إیراداتهـــا العامـــة، ومختلـــ
التعــرف علــى موقــف الفكــر االقتصــادي المعاصــر مــن وجــود عجــز فــي الموازنــة العامــة للدولــة، ومــدى إمكانیــة 
استخدام هذا العجز كآداة للسیاسة االقتصادیة، وهذا بتتبع آراء كل مـن المدرسـة الكالسـیكیة ثـم الكینزیـة، وأخیـرا 

 ةعامــة للدولــة فــي اإلقتصــاد اإلســالمي، ومقارنتهــا مــع الموازنــة العامــالنقدیــة، كمــا تنــاول هــذا الفصــل؛ الموازنــة ال
للدولـة فــي اإلقتصــاد الوضــعي، مــن خــالل التعــرف علـى ماهیتهــا، والمصــادر اإلیرادیــة التــي تعتمــدها فــي تغطیــة 

  . نفقاتها العامة



 ح 

ــ قــــد تنــــاول ؛ ف"فــــي االقتصــــادیات المعاصــــرةعجــــز الموازنــــة العامــــة : "وأمــــا الفصــــل الثــــاني، والمعنــــون بـــ
مختلـف مفــاهیم ومقـاییس عجــز الموازنــة العامـة، إضــافة إلـى اإلطــالع علــى أهـم األســباب والعوامـل المؤدیــة إلــى 

والمصـــادر التـــي  الطــرقحــدوث مثـــل هــذا العجـــز، خاصـــة فــي الـــدول النامیـــة، كمــا تنـــاول هــذا الفصـــل مختلـــف 
مــة، وكــذا أهــم اآلثــار التــي تصــاحب هــذه تعتمـدها الــدول فــي اإلقتصــاد المعاصــر فــي تمویــل عجــز موازناتهــا العا

  .الطرق

ــــ ، فقـــد تـــم "عجـــز الموازنـــة العامـــة للدولـــة فـــي اإلقتصـــاد اإلســـالمي : "وأمـــا الفصـــل الثالـــث، والمعنـــون ب
صـیغة المضـاربة والمشـاركة، والمرابحـة والسـلم  مـن التطرق فیه للصیغ التمویلیة لنظـام المشـاركة متمثلـة فـي كـل

، ومـــدى قـــدرة هـــذه الصـــیغ التمویلیـــة علـــى تمویـــل عجـــز الموازنـــة العامـــة عـــن طریـــق ....والمزارعـــة والمســـاقاة و
اســتحداث أدوات مالیــة تقــوم فكرتهــا علــى هــذه الصــیغ، كمــا تــم التعــرض فــي هــذا الفصــل إلــى بعــض التشــریعات 

وغیرهـا  التي من شأنها أن تخفف من عجز الموازنة العامة للدولة فـي اإلقتصـاد اإلسـالمي، مثـل الزكـاة والوقـف،
  .   من صور التكافل اإلجتماعي

وأخیــرا، وبعــد دراســة مختلــف جوانــب البحــث، تــم التوصــل إلــى مجموعــة مــن النتــائج، وعلــى أساســها تــم 
 .  خاتمة البحث ااقتراح جملة من التوصیات العلمیة والعملیة، تضمنته

  

  
 


