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: اإلهداء  
  بسم ا الرمحن الرحيم و الصالة و السالم على أشرف املرسلني

  أهدي هته املذكرة إىل والدي الكرميني حفظهما ا و إىل كل إخوتي 

و إىل كل أصدقائي و كل من يعرفين بلقامسي عبد الفتاح، النويري، بالل، خالد، شوقي، 

  .وليد مهدي ، 

زكرياء، نوفل، ( و إىل كل رفقاء الدرب الذين كلما ذكرت اجلامعة ذكرهتم 

  ...)علي،عامر

  

  "وقل اعملوا فسريى اهللا عملكم و رسوله و املؤمنون " 

  
 



 



  أ
 

  مقدمة 

بت البشریة في العصر الحدیث العدید من النظریات فیما یتعلق بالسیاسة المالیة و  التي لقد جرّ
 التي شتراكیةالنظریة اإلمن ذلك و  ،في منح البشریة األمان االقتصاديقصورا حققت جمیعها 

ظل األزمات قصورها واضحًا خاصة في  باتوعملیًا والنظریة الرأسمالیة التي  أعلنت هزیمتها فكریاً 
 .السنوات األخیرةالمتتالیة التي تعاني منها في 

نظام اقتصادي یحول الموارد االقتصادیة المعطلة واإلمكانیات الفنیة  تصور نحن بحاجة إلىفلذلك 
اس الهائلة لإلنتاج إلى رخاء حقیقي یعول جمیع الناس، فإن كان الربح الرأسمالي المادي هو المقی

على  ومنع الضیقعام صالح الال هویكون  الذي یجب أن المقیاس الحقیقيفالمشاریع  إلنتاج
فاإلسالم   اإلقتصادي اإلسالميالذي ال یتوفر إال في كنف النظام وسد حاجتهم، و  المجتمعات

وروحانیة  نظام حیاة متكامل یضمن الدین والدنیا معا، فهو ال یقتصر فقط على أداء األركان
بكل  قویم تیار  ومنهجفهو عبارة عن السعادة والرفاهیة،  ر بتحقیقهأعمق من ذلك بكثیفهو  القلب، 
لتدخل النظام اإلقتصادي اإلسالمي إلرتباط تعد السیاسة المالیة من الوسائل الرئیسیة أین ، الجوانب

مستویات اإلنفاق اإلیرادات و تكییف ل كما یعد اآلداة نواحي الحیاة االقتصادیة، بكافة  العنصر المالي 
تساؤل یتجلى لنا  طرحهذا الو  ،الرفاهیة االقتصادیة والعدالة االجتماعیةو نمو التحقیق االستقرار و مع 

 :أال وهورئیسي 

  كفاءة السیاسة المالیة في تحقیق أهداف النظام االقتصادي اإلسالمي؟كیف تتجلى  - 

فإنه یتبادر لنا مجموعة من األسئلة الفرعیة التي تعتبر جسور الرئیسیة هذه اإلشكالیة وضمن 
  :ذلك ومنلتحلیلها 

  هي مكانته بین األنظمة الوضعیة ؟ هو مفهوم االقتصاد اإلسالمي، وما ما  - 

  هي أدواتها وأهدافها ؟ السیاسة المالیة في االقتصاد اإلسالمي، وما مضمونهو  ما - 

الثروات، وفي تحقیق و  في تخصیص الموارد وتوزیع الدخول ةاإلسالمیكیف تساهم السیاسة المالیة  - 
  ؟ االستقرار والتنمیة االقتصادیة



  ب
 

  ؟  يالسوداناإلقتصاد السیاسة المالیة اإلسالمیة في دور ما  باإلشارة إلى تجربة السودان،  - 

  :فرضیات البحث -1

العلمیة، إعتمدنا على مجموعة من الخوص في تحلیل مفاهیمها وأبعادها لتحلیل إشكالیة البحث و 
  :  ليی اإلفتراضات تتجلى فیما

وسیاسته المالیة الملجأ الوحید الیوم التي تسعى إلیه الدول یعتبر النظام اإلقتصادي اإلسالمي  -
اإلسالمیة وغیر إسالمیة بعد القصور والهزات واألزمات التي عرفتها هاته الدول في ظل األنظمة 

  .الوضعیةاإلقتصادیة 

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

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

  .السودان من أهم الدول الرائدة في تطبیق السیاسة المالیة اإلسالمیةفي الوقت الراهن تعتبر  - 

  :تتمثل مبررات ودوافع اختیار هذا الموضوع إجماال في :أسباب اختیار موضوع البحث -2

ودورها  االقتصاد اإلسالمي انطالقا من النظرة الخاصة للمال في اإلسالمسیاسة المالیة في الأهمیة  -  
   .اآللیات الخاصةمجموعة من  في تحقیق التوازن بین اإلیرادات العامة والنفقات العامة من خالل 

ودورها في تحقیق األهداف االقتصادیة واالجتماعیة اإلسالمیة لسیاسة المالیة التي تشكلت لمكانة ال - 
  .، وهذا في الدول المسلمة أو غیر مسلمةللمجتمع

   :الدراسات السابقة-  3

من خالل التحلیل الببلیوغرافي في المكتبة وعلى شبكة األنترنت، وجدت أن هناك دراسة وحیدة  
رسالة ماجستیر واحدة بعنوان وظائف السیاسة المالیة في اإلقتصاد اإلسالمي تتجلى في  سابقة 

،     كلیة الحقوق والعلوم االقتصادیة ، بســكرةب ـرجامعـة محمـد خیض طبـي دالل بـنمن إعداد 

  .2004 سنة



  ت
 

  :تتجلى أهم األهداف التي نسعى لتحقیقها من البحث في :أهداف البحث - 4

 مدى الفعالیة التي تتمتع بها السیاسة المالیة في االقتصاد اإلسالمي  تبیان ما - 
إبراز أهمیة االستفادة من بعض أدوات السیاسة المالیة في تخطي العقبات المالیة التي تواجه   - 
 .إسالمیة كانت أوال قتصادیات الشعوبإ

السیاسة المالیة في االقتصاد اإلسالمي، كحسن  تحققهااآلثار االقتصادیة واالجتماعیة التي  إبراز - 
 .توزیع الثروة وتخصیص الموارد وتحقیق التوازن االقتصادي واالجتماعي

  :البحث وخطته منهجیة - 5

بین المنهج الوصفي نعتمد على مزیج  سوفلتحلیل إشكالیة البحث وفق الفرضیات الموضوعة  
اسة المالیة في االقتصاد اإلسالمي وأدواتها والعالقات طبیعة السی ، فالوصفي لبیان والمنهج التحلیلي

، أم التحلیلي فیتجلى التي تربطها بغیرها من السیاسات االقتصادیةكذلك التي تربط بعضها ببعض، و 
  .في إبراز دور السیاسة المالیة اإلسالمیة في تحقیق التوازن بالنسبة للمؤشرات اإلقتصادیة الكبرى

  :مجال وحدود الدراسة -6

لقد تم تحدید مجال الدراسة في جوانب ومجاالت محددة حسب األهمیة دون الخروج عن دائرة 
فالبنسبة للجانب المكاني فقد ركزت الدراسة على تجربة السودان التي تعد رائدة الموضوع وأهمیته، 

فقد في هذا الموضوع مقارنة بدول أخرى ومنها الحالة الجزائریة، أما بالنسبة للجانب الزماني 
وفقا للمعطیات التي توفرت لدینا حول هذا  2011إلى  2007في الفترة الممتدة من حصرناها  

  . الموضوع

  :تبویب البحث - 7

مدخل یعتبر كالفصل األول ، فثالثة فصولتضمن فقد إعتمدنا على تبویب اإلشكالیة المطروحة  لمعالجة
فروق بین اإلقتصاد أیضا ، كما تناول هاأركانوكعرض لطبیعة األنظمة الوضعیة و لإلقتصاد اإلسالمي 
  .اإلسالمي والوضعي 



  ث
 

من خالل التطرق إلى السیاسة المالیة في االقتصاد اإلسالمي فتتجلى معالمه في إبراز وأما الفصل الثاني 
في  مضمونها ، ثم إلى)أهدافها في اإلقتصاد الوضعي أدواتها، مفاهیمها،(اإلطار العام للسیاسة المالیة 

  .في تحقیق التنمیة اإلقتصادیة هادور اإلقتصاد اإلسالمي مع توضیح 

التعرض إلى الموازنة بتخصیص دراسة نظریة بحالة السودان  تم التعرض إلى دراسة فقد وأما الفصل الثالث
  .السودانيفي اإلقتصاد كآداة للسیاسة المالیة  الزكاة بإستشراف دور تطبیقیة  العامة في السودان و دراسة
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  :مدخل لإلقتصاد اإلسالمي: الفصل األول

دورًا مهمًا في استقرار األمم والمجتمعات ومستوى دخولها ومعیشتها، حیث عرفت البشریة  اإلقتصادیلعب 
 ام الشیوعي الماركسي قبل انهیارهوالنظ ومن ذلك  النظام الرأسماليه عدة أنماط ونظریات وفلسفات توجه

وهي كلها أنظمة اقتصادیة من اجتهاد البشر قابلة للتغییر والتعدیل بل والزوال كما آلة إلیه االشتراكیة الیوم، 
ي اإلسالمي الذي یستمد أصوله ومبادئه من الدین اإلسالمي الذي هو العاصم اإلقتصادبخالف النظام 

ي اإلقتصاددم والتنمیة واالستقالل الوحید للبشریة على وجه األرض، كما یضمن لها في الوقت نفسه التق
المنشود، حیث ال یقتصر الشرع اإلسالمي الحنیف على النواحي العقائدیة والعبادات واألخالق فقط بل هو 

ي المجتمع، فإذا كانت عبادة اهللا تعالى هي اإلقتصادمنهاج حیاة یشمل تنظیم النشاط السیاسي واإلداري و 
قامة مجتمع األتقیاء القوي المعتمد على ذاته هو هدفه  األرضهدف الشریعة اإلسالمیة فان إعمار  وإ

  .النظام اإلسالمي 

فإذا كانت غایة النظام اإلسالمي تحقیق المقاصد الشرعیة الخمس التي تتمثل في الحفاظ على الدین 
ي تحریر الناس من العوز والحاجة بقضاء اإلقتصادوالنفس والمال والعرض والعقل فان غایة النظام 

بصفة عامة بوضع الحلول بهذه  اإلقتصادحاجاتهم المتعددة في ضل ندرة الموارد المتاحة و یعنى علم 
  . الحاجات المعتمدة لألفراد

ي دونما اهتمام بكل التفصیالت أو اإلقتصادهذا وقد وضعت الشریعة اإلسالمیة أصول و مبادئ النظام 
واء تعلقت هذه الظروف بالتطور الزماني أو التغیر التطبیقات و ذلك مراعاة لظروف المجتمع اإلسالمي س

  .والزمان رع الحنیف مرنة تسایر المكان المكاني باعتبار أن قواعد الش

  

  

  

  



         مدخل لإلقتصاد اإلسالمي                                                      :         الفصل األول 
 

3 
 

  :یة الوضعیةاإلقتصاداألنظمة مدخل : المبحث األول

الوضعي عن طریق تتبع أثار أنظمته من نشأتها إلى ما  اإلقتصادخالله سأتطرق إلى تقدیم إحاطة بو من 
  .  آلت إلیه اآلن

  :ي الرأسمالياإلقتصادالنظام : المطلب األول 

خترنا حیث إ ،لتعدد خصائصه ومؤسساته نتیجةكثیرة  تعریفاتي الرأسمالي اإلقتصادنظام لل :هتعریف - 1
عرفه  والذي،  محمد حامد. د تعریفوهو  على اإلطالق أفضلها وأدقها تعتبر من تعریفًا ألحد الباحثین

ي الذي یمتلك فیه األفراد آحادًا أو جماعات الموارد اإلنتاجیة ملكیة خاصة، كما أن اإلقتصادالنظام : "بأنه
، وفي هذا التعریف نجد الباحث استخدم تعبیر 1"لهم الحق في استخدم مواردهم بأیة طریقة یرونها مناسبة

بدًال من رأس المال وذلك لشمولیته، فالموارد اإلنتاجیة تشمل كل ما ینتجه اإلنسان من " الموارد اإلنتاجیة"
كما . أدوات ومعدات ومبان استثماریة، كما تشمل كل ما هو موجود في الطبیعة من أراض ومعادن وغیرها

ي من أهم أسس اإلقتصادیف نستشف أن الملكیة الخاصة والحریة في النشاط أنه من خالل هذا التعر 
  .2النظام الرأسمالي

یة الوضعیة ظهورًا وقد اإلقتصادیكشف التطور التاریخي للنظام الرأسمالي بأنه من أقدم النظم  :نشأته - 2
  :زها في النقاط التالیةانبر إمر بمراحل متعددة، یمكننا 

یمثل المذهب التجاري أو الرأسمالیة التجاریة البدایة المبكرة للرأسمالیة في  :لتجاریةمرحلة الرأسمالیة ا - أ
متدت حتى منتصف أالمجتمع األوروبي، وقد ظهرت الرأسمالیة التجاریة من بدایة القرن السادس عشر و 

نجملها في وقد ساعد على ظهورها عدة عوامل داخلیة وخارجیة، یمكننا أن . القرن الثامن عشر المیالدي
  :3النقاط التالیة

                               
 .16ص ،1984،جامعة الملك سعودالنظم االقتصادیة المعاصرة، محمد حامد،  1
 .17المرجع نفسه، ص  2
 .149ص، 1998 دار الفكر العربي ، القاهرة،، تطور الفكر االقتصادي، رحسین عم 3
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بسب هروب رقیق األرض من الریف الزراعي إلى المدن، ألنهم لم یستطیعوا  :*نهیار النظام اإلقطاعيإ - 
  .تحمل الطلبات المتزایدة من قبل أسیاد اإلقطاع، والتي كانت تستنفذ كل منتجاتهم ومجهوداتهم

 : االكتشافات الجغرافیة الكبرى والمتمثلة في - 

  وما أسفر عنه ذلك من اكتشاف مناجم الذهب الغنیة هناك، ) م1493(اكتشاف القارة األمریكیة سنة
حتى أصبح تدفق المعدن النفیس منها إلى المجتمع األوروبي عامًال مهمًا في اتساع دائرة التبادل النقدي 

قطاعي، ألنه اقتصاد عیني اإل اإلقتصادفي المجتمعات اإلقطاعیة في أوروبا، األمر الذي أثر سلبًا على 
تحصل فیه المبادالت بصورة عینیة، حیث أصبح التجار یستخدمون العمال في نظیر أجور نقدیة، كما 
أصبح أسیاد اإلقطاع أنفسهم یشترون من التجار السلع ویدفعون ثمنًا نقدًا، ویبیعون مالهم من حقوق 

بطة التبعیة، وما تفرضه من التزامات مالیة، إقطاعیة عینیة في نظیر مبالغ نقدیة، بشكل تحطمت معه را
 .1وتحطم معها نظام رقیق األرض، الذي هو أساس النظام اإلقطاعي

  وما أسفر عنه ذلك من فتح ) م1498(كتشاف طریق رأس الرجاء الصالح إلى الهند والشرق األقصى إ
لتي كانت كاسدة منذ قرون، األمر الطریق بحرًا نحو تلك الدول، ومن ثم فتح آفاق جدیدة للتجارة الخارجیة ا

  . الذي زاد من ثراء طبقة التجار الرأسمالیین
 حتكاك بالحضارة اإلسالمیة أثناء الحمالت الصلیبیة، حیث یكاد یجمع المؤرخون على أن الحروب اإل

ثروات  الصلیبیة كان لها أكبر األثر في التطور األوروبي، أنها أتاحت الفرصة أمام الدول األوروبیة لمعرفة
مكاناته  یة، ومن ثم كان انتهاء هذه الحروب إیذانًا بقیام صالت تجاریة وفتح اإلقتصادالعالم اإلسالمي، وإ

 .منافذ تصدیریة بینها وبین العالم اإلسالمي

                               
الذي كان سائدًا في المجتمع األوروبي إبان فترة العصور الوسطى وهي الفترة التي استغرقت نحو عشرة قرون متتالیة تبدأ من الوضع * 

الخامس المیالدي إلى فتح القسطنطینیة في منتصف القرن الخامس عشر وهي فترة ساد فیها سقوط اإلمبراطوریة الرومانیة في القرن 
سعید النجار تاریخ الفكر . ، د52صالح الدین نامق، النظم االقتصادیة المعاصرة، ص. د: انظر.  الجهل والتخلف المجتمع األوروبي

 .17االقتصادي، ص
 .67ص ،1988،مصر للنشر ، القاهرةنهضة  لبیب شقیر، تاریخ الفكر االقتصادي، 1
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وهكذا شهدت أوربا في هذه المرحلة فجرًا لعهد اقتصادي جدید یختلف اختالفًا جذریًا عما عرف في ظل 
وقد ساد االعتقاد في هذه الفترة بأن قوة الدول تكمن في مقدار ما تملكه من الذهب وغیره  النظام اإلقطاعي،

من المعادن النفیسة، ولهذا اهتم التجاریون اهتمامًا خاصًا بالتجارة الخارجیة، حتى أصبحت حجر الزاویة 
التجاریة، ومن ثم أكدوا على  في النظام الرأسمالي الجدید، ولذلك سمیت الرأسمالیة في هذه الفترة بالرأسمالیة

ضرورة تدخل الدولة في التجارة الخارجیة، بغیة تحقیق فائض في میزانها التجاري، وانتهجوا سیاسة االنفتاح 
من جانب واحد، وتمثلت في تشجیع الصادرات، حتى یرد الذهب والفضة من الخارج، وتقیید الواردات، لكي 

  . المعاصر بسیاسة إفقار الجار اإلقتصادالسیاسة التي تسمى بلغة  وهي. ال تتدفق هذه المعادن إلى الخارج

األوروبي من  اإلقتصادتطور یمكن توضیح من الصفحات السابقة  :مرحلة الرأسمالیة الصناعیة - ب
اإلقطاعي إلى مرحلة الرأسمالیة التجاریة، ولكن الرأسمالیة لم تقف عند هذا الحد بل  اإلقتصادمرحلة 

تطورت ونمت، حتى وصلت في القرن الثامن عشر إلى الرأسمالیة الصناعیة، نتیجة الثورة الصناعیة التي 
لى تغییر ظهرت في منتصف هذا القرن، والتي أدت إلى التعجیل بنهایة الرأسمالیة التجاریة من جهة، و  إ

وتطور الفن اإلنتاجي من جهة أخرى حتى أصبح هناك زیادة هائلة في میادین اإلنتاج المختلفة، نتیجة 
إحالل اآلالت الصناعیة محل العدد الیدویة واألدوات البسیطة التي كانت مستخدمة من قبل في اإلنتاج، 

ي مغریًا لالستثمارات، حیث جذب األمر الذي جعل قطاع الصناعة نتیجة هذا التطور في الفن اإلنتاج
الكثیر من رؤوس األموال إلیها، ولهذا سمیت الرأسمالیة في هذه الفترة ـ والتي مازالت قائمة ـ باسم الرأسمالیة 

  .1الصناعیة

بها آدم سمیث الذي ظهرت  نادىیة التي اإلقتصادوقد اعتمد النظام الرأسمالي في هذه الفترة على الحریة 
التطور، حیث دعا إلى إلغاء كافة القیود التي كانت تفرض على التجارة الداخلیة  أفكاره وسط هذا

یة، كما كان األمر في ظل الرأسمالیة التجاریة، إال بما اإلقتصادوالخارجیة، وعدم تدخل الدولة في الحیاة 

                               
 .56تاریخ الفكر االقتصادي، ص  ر،لبیب شقی 1
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د على الحریة ، غیر أن هذا النظام الرأسمالي الذي یعتم1یكفل األمن والعدالة وحمایة الملكیة الفردیة
یة المطلقة وبشكله الكالسیكي القدیم لم یعمر طویًال في الدول الرائدة في النظام الرأسمالي في ذلك اإلقتصاد

الوقت، كبریطانیا وأمریكا ـ فلم یعمر في بریطانیا على سبیل المثال ألكثر من نصف قرن وهو النصف 
نما أدخل ع لیه بعض التعدیالت والتدخالت الحكومیة لمعالجة األخیر من القرن الثامن عشر المیالدي ـ وإ

مساوئه، إذ كانت الدول الرأسمالیة تفرض الرسوم الجمركیة، وتمنح اإلعانات والدعم لبعض القطاعات 
. یة ذات النفع العام كالكهرباء والماء والغازاإلقتصادیة، كما كانت تحدد أسعار بعض النشاطات اإلقتصاد

ي، وذلك للحیلولة دون اإلقتصادالسیاسة النقدیة والمالیة، كأداة من أدوات التدخل كما أنها مازالت تستخدم 
ي وتفشي البطالة تسارع إلى اإلقتصادحدوث أزمات اقتصادیة معینة، إذ إنها في خالل فترات الكساد 

لى زیادة اإلنفاق العام، ومنح  خفض سعر الفائدة، بالقدر الذي یؤدي إلى زیادة حجم االستثمار، وإ
المساعدات المالیة، والتوسع في المشروعات العامة، بشكل یسهم في النهایة في زیادة القوة الشرائیة في 

ي اإلقتصادویرتفع مستوى الطلب الفعلي، بینما في حالة فترات الرواج  اإلقتصادالمجتمع، فتنشط حركة 
  .دة، والحد من إنفاقها العاموظهور بوادر التضخم تسارع إلى كبح جماح التضخم عن طریق رفع سعر الفائ

وبهذا التدخل من قبل الدولة الرأسمالیة انتهت مرحلة الحریة التجاریة المطلقة، ودخل النظام الرأسمالي في 
ي أمرًا مقبوًال في الدول الرأسمالیة، بالرغم من أنه كان مرفوضًا في اإلقتصادمرحلة أصبح فیها التدخل 

ام، خاصة آدم سمیث وتالمیذه، إال أنه ینبغي التنبیه إلى أن هذا األصل من قبل المنظرین لهذا النظ
نما لم یعد بهذا التدخل یحتفظ بشكله  التدخل ال یصل إلى درجة القضاء على جوهر النظام الرأسمالي، وإ

  .یة المطلقةاإلقتصادالكالسیكي القدیم المفرط في الحریة 

یة والملكیة الفردیة وحافز الربح اإلقتصادتعتبر الحریة : ي الرأسمالياإلقتصادأسس وخصائص النظام  - 3
  :من أبرز أسس وخصائص النظام الرأسمالي، وفیما یلي نناقش ذلك بشيء من التفصیل

                               
 .18محمد حامد عبداهللا، النظم االقتصادیة المعاصرة، مرجع سابق، ص 1
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ي اإلقتصادیة للفرد، سواء من حیث النشاط اإلقتصادیكفل النظام الرأسمالي الحریة : یةاإلقتصادالحریة  - أ
الذي یرغبه، أو من حیث اإلنفاق أو االستثمار الذي یناسبه، فلیس  الذي یزاوله أو من حیث االستهالك

للدولة في المجتمع الذي یسوده النظام الرأسمالي حق التدخل ووضع القیود والعراقیل أمام الفرد، عندما یقوم 
 بأي تصرف من التصرفات السابقة، فالقرارات الخاصة بالعمل واإلنتاج واالستهالك واالدخار واالستثمار

  .1یتخذها الفرد بنفسه، وفي ضوء ما یراه مناسبًا له

تعتبر الملكیة الخاصة حجر الزاویة في النظام الرأسمالي، الذي یعطي الفرد الحق  :2الملكیة الخاصة - ب
في تملك أموال االستهالك واإلنتاج، وأي شيء ذي أهمیة اقتصادیة، وبالطرق القانونیة، حتى أضحت 

  .المشروعات الغالبة في النظام الرأسمالي هي المشروعات الخاصة

اصة في النظام الرأسمالي أسهمت في زیادة اإلنتاج، وفي تشجیع جمع وال یعزب عن البال أن الملكیة الخ
وتراكم الثروة والمحافظة علیها، إال أن الملكیة الخاصة المطلقة لها مساوئها، إذ إنها تؤدي إلى الفوارق 
الكبیرة في الثروات والدخول بین أفراد المجتمع، إذا ما تركت بدون قیود، كما هو الحال في النظام 

مسعور ومحموم، بین فئة تملك أدوات اإلنتاج،  ،أسمالي، األمر الذي یجعل الحیاة الرأسمالیة میدان سباقالر 
وال یهمها إال جمع المال من كل السبل ولو أضرت باآلخرین، وأخرى محرومة، ال تملك، بل تظل تبحث 

  .والتعاطف المتبادلعن المقومات األساسیة لحیاتها، دون أن یشملها شيء من التراحم، والتكافل، 

على الرغم مما یتضمنه النظام الرأسمالي من مجموعة من  :ي الرأسمالياإلقتصادمساوئ النظام  - ج
األسس والخصائص والتي تبدو في ظاهرها صالحه ومغریة للفطرة للبشریة كالملكیة الفردیة والحریة 

  :یة وحافز الربح إال أن له مساوئ عدیدة أهمها ما یلياإلقتصاد

إهمال الجوانب األخالقیة والدینیة واإلنسانیة في النظام الرأسمالي، إلى درجة أنه یؤثر الكسب  - 
 .ي ولو على حساب األخالق ومقتضیات اإلیمان وحیاة اإلنساناإلقتصاد

                               
 .33م، ص1965محمد حمدي النشار، النظم االقتصادیة، الناشر جامعة أسیوط،  1
 .22ص ذكره،، مرجع سبق محمد حامد، النظم االقتصادیة المعاصرة 2
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 .یؤدي إلى التفاوت الكبیر في الدخل والثروة وتركزها في ید فئة قلیلة - 

یؤدي إلى فرض السیطرة االحتكاریة في السوق، إلى درجة أن اإلنتاج في المجتمعات الرأسمالیة یسیطر  - 
علیه عدد محدود من الشركات االحتكاریة الكبرى، مما یعطیها القدرة على فرض األسعار والهیمنة على 

 .اإلقتصاد

یة الحادة وظهور مشكالت البطالة قتصاداإلمن االنتقادات الرئیسة لهذا النظام أنه دائم التعرض للتقلبات 
والتضخم والمدیونیة، األمر الذي یؤثر بشكل مباشر على العدید من أفراد المجتمع خاصة أولئك الذین ال 

  .1یملكون إال خدمة العمل

  :ي االشتراكياإلقتصادالنظام : المطلب الثاني

لفظ االشتراكیة یعني الكثیر من المعاني المختلفة، فقد یطلق أحیانًا على مجرد تدخل الدولة  :تعریفه - 1
یة، كما یستعمل أحیانًا اإلقتصادي، فتكون االشتراكیة بذلك نقیضًا لسیاسة الحریة اإلقتصادفي النشاط 

ع، وذلك بسن التشریعات للداللة على تدخل الدولة من أجل تحسین حالة العمال والطبقات الفقیرة في المجتم
التي تخفف عنهم أعباء الحیاة، وتمنحهم بعض المزایا، وبهذا المعنى تصبح االشتراكیة ضربًا من ضروب 

النظام الذي : ي االشتراكي بأنهاإلقتصادإصالح خلل النظام الرأسمالي، وبشكل عام یمكن تعریف النظام 
كاألراضي واآلالت والمصانع، وتتخذ جمیع ) لجماعیةأي الملكیة ا(یتمیز بتملك الدولة لعوامل اإلنتاج 

یة فیه من خالل جهاز التخطیط، ومن هنا جاءت تسمیة هذا النظام بنظام التخطیط اإلقتصادالقرارات 
  . 2المركزي

وهو بذلك یختلف كل االختالف عن النظام الرأسمالي، الذي یعتمد على مبدأ حریة تملك األفراد لكافة 
  . عناصر اإلنتاج

                               
 .69ص ،م2003، مطابع الحمیضيالسعودیة ،  األسس النظریة لالقتصاد اإلسالمي، ،خالد المقرن 1
 .27لبیب شقیر، تاریخ الفكر االقتصادي، ص 2
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توصل عدد من المفكرین في القرن التاسع عشر إلى أن الملكیة الخاصة وسوء توزیع الثروة : نشأته - 2
ومن أبرز هؤالء كارل ماركس . هما السبب في البؤس والشقاء الذي تعیشه بعض فئات المجتمع األوروبي

  :1من االشتراكیةي یفرقون بین نوعین اإلقتصاد، وتجدر اإلشارة إلى أن مؤرخي الفكر )م1883- 1818(

نما تأثروا عاطفیًا بمساوئ  االشتراكیة الخیالیة التي لم یستند دعاتها إلى منطلق علمي وتحلیل دراسة، وإ
یة السائدة، فحاولوا بأحالمهم وخیاالتهم إقناع األفراد وأحیانًا الحكومات بإقامة اإلقتصادالنظم االجتماعیة و 

  .رخاءً نظام ینقل الناس إلى مجتمع أفضل وأكثر 

،  الذي نادى  بإلغاء الملكیة )م1883- 1818(االشتراكیة العلمیة أو الماركسیة نسبة إلى كارل ماركس 
 .الخاصة، باعتبارها في نظره أساس الشرور التي تعاني منها المجتمعات الرأسمالیة

ائص النظام االشتراكي على عدة أسس وخص یقوم : ي االشتراكياإلقتصادأسس وخصائص النظام  - 3
  :2كثیرة لعل أهمها ما یلي

ي للنظام اإلقتصادتعتبر الملكیة العامة لوسائل اإلنتاج األساس  :الملكیة العامة لوسائل اإلنتاج - أ
االشتراكي، وهذا یعني أن جمیع أفراد المجتمع متساوون فیما بینهم حیال ملكیة وسائل اإلنتاج، بحیث 

للمجتمع، بما في ذلك األرض والصناعات والمصارف وقطاع المال یة ملكًا اإلقتصادتصبح معظم الموارد 
  .والتجارة

مع مالحظة أن وجود الملكیة العامة في النظام االشتراكي ال ینفي وجود الملكیة الفردیة المحدودة، حیث 
یسمح لألفراد بامتالك سلع االستعمال واالستهالك الشخصي، وذلك ضمن حدود معینة، ال یمكن تجاوزها، 

  .ما ال یجوز لهم استخدامها من أجل استغالل اآلخرین، أو ابتزاز مداخیل غیر ناجمة عن العملك

یقوم النظام االشتراكي بوضع أولولیات الحتیاجات المجتمع من السلع  :إشباع الحاجات الجماعیة - ب
أفراد المجتمع  والخدمات المختلفة، بحیث تعطى السلع التي تشبع الحاجات الضروریة للغالبیة العظمى من

                               
 .73، ص، مرجع سبق ذكرهحامد، النظم االقتصادیة محمد 1
 .268ص، 1999 ،االتحاد بدمشق، مطبعة اهللا، علم االقتصادي والمذاهب االقتصادیة،  مصطفى عبد 2
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األولویة في اإلنتاج، تاركًا تلك السلع التي تشبع حاجات كمالیة، على أن یقوم المجتمع في الفترة التالیة 
  .1بإنتاج سلع أقل ضروریة أو أكثر كمالیة

یعتمد النظام االشتراكي على جهاز التخطیط المركزي، بدًال من جهاز األثمان  :التخطیط المركزي - ج
علیه الرأسمالیة، والتخطیط المركزي في الدول االشتراكیة یعني تنظیم النشاط المتعلق بعملیة الذي تعتمد 

اإلنتاج والتبادل والتوزیع واالستهالك، فمثًال یتم تنظیم اإلنتاج في النظام االشتراكي من حیث كمیة السلع 
خطیط المركزي، الذي یعد الجهة المراد إنتاجها وأنواعها والموارد التي تستخدم في ذلك عن طریق جهاز الت

  .الوحیدة لتحدید العرض والطلب في ظل ذلك النظام

إذا كان النظام االشتراكي یزعم أنه یهدف إلى إشباع  :ي االشتراكياإلقتصادمساوئ النظام  - 4
 الحاجات العامة، ورعایة مصلحة األغلبیة، ومعالجة سوء توزیع الثروة إال أن له مساوئ عدیدة، أهمها ما

  :یلي 

یة، وقتل الحافز الفردي، الذي له دور أساسي في إثارة ضروب النشاط اإلقتصادتقیید حریات األفراد  - 
  .ياإلقتصاد

إلغاء الملكیة الفردیة لوسائل اإلنتاج، األمر الذي جعله یصطدم مع الفطرة البشریة التي جبلت على حب  - 
 .التملك

نظره أفیون الشعوب، ومن ثم سعیه الحثیث نحو محو مشاعر  محاربته لألدیان السماویة، باعتبارها في - 
ثارة فكرة الصراع الطبقي بین الفقراء واألغنیاء  .اإلخاء في النفوس البشریة، وإ

فتور بواعث العمل فیه عند معتنقیه لسد باب الطموحات أمامهم، األمر الذي یصیب اإلنتاج بالنقص  - 
أهدافها، ولهذه األسباب وغیرها لم تستطع وبین بلوغ أقصى یة اإلقتصادالشدید، ویحول بین الموارد 

االشتراكیة الماركسیة تحقیق أهدافها ومبادئها، بل فشلت في عقر دارها بعد تمجیدها وتطبیقها ردحًا من 

                               
 .129عبدالهادي السویفي، أصول علم االقتصاد، ص. محمد برعي، د 1
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الزمن، وبعد أن أكد الواقع وكشفت التجارب المریرة أنها غیر صالحة للتطبیق كنظام اقتصادي قادر على 
  .یة التي تواجه البشریة المعاصرةاإلقتصادة البشریة وعلى عالج المشاكل مسایرة الفطر 

  :ي المختلطاإلقتصادالنظام : المطلب الثالث

ي المختلط لیس له هویة ذاتیة قائمة بذاتها عن هویة النظم الوضعیة األخرى اإلقتصادالواقع أن النظام 
التي تولد عنها، بل هو نظام یجمع بین بعض سمات النظام الرأسمالي وبعض سمات النظام االشتراكي 

  .ي الذي انتقل منه أو تحول عنهاإلقتصادمع احتفاظه بالخصائص األساسیة الممیزة للنظام 

رأسمالیة التي تحولت إلى نظام رأسمالي مختلط مازالت تحتفظ بنظام السوق وبالملكیة فمثًال الدول ال
الخاصة، والدول االشتراكیة التي تحولت إلى نظام اشتراكي مختلط احتفظت بملكیة الدولة لوسائل اإلنتاج 

  .إال في حدود ضیقة للغایة

ي القائم، فمثًال اإلقتصادظة على النظام والهدف من هذا التحول إلى النظام المختلط هو في الواقع محاف
حینما شعرت بعض الدول األوروبیة التي تطبق النظام الرأسمالي الكساد العظیم الذي ساد العالم في 

من أجل  اإلقتصادم رأت  أنها البد لها من التدخل في 1945الثالثینیات وبعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة 
یة، ألنها رأت أن القطاع الخاص ونظام اإلقتصاداألفراد باتخاذ القرارات إنقاذه دون أن تحد من حریة 

عادة بناء  السوق التلقائي غیر قادر وحده وبالسرعة المطلوبة على تحسین مستوى المعیشة للطبقات الفقیرة وإ
ي والسیاسات اإلقتصادالمنشآت والمؤسسات التي دمرت أثناء الحرب، ولهذا تدخلت من خالل التخطیط 
ي الرأسمالي اإلقتصادالمالیة والنقدیة والضمان االجتماعي، حتى أصبح ذلك من خصائص النظام 

  .1المختلط

  

  

                               
 .111محمد حامد، النظم االقتصادیة، ص 1
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  :اإلسالمي و نشأته اإلقتصادمفهوم : المبحث الثاني

وكذلك الجانب اإلقتصادي  وبدستور شامل لسلوك الفرد والجماعة جاء الدین اإلسالمي بمنهج كامل للحیاة
   38األنعام اآلیة   ما فرطنا في الكتاب من شيء الذي صال وجال المنهج اإلسالمي في معامالته

  :التعریف اللغوي و االصطالحي لالقتصاد اإلسالمي: المطلب األول

شكل أكبر في كما یبرز دورهما ب ،أهم مصادر التشریع اإلسالميمن الحدیث الشریف و  القرآن الكریم یعتبر
األمر بمكارم ر التشریع على بیان أصول الدین والدعوة إلیه و لم یقتصحیث  ،ر الفكر اإلسالميیتطو 

و    بل تعرض كذلك للمسائل المدنیة واألحوال الشخصیة من بیع و إیجار ،األخالق والنهي عن الفواحش
  .نحو ذلك

بل ظهرت  ،غیر مستحدثة اإلقتصادوالسنة النبویة نجد أن كلمة  القرآنمن طالع على النصوص اإلبو 
  .قتصاد اإلسالميإلمفهوم االمعنى اللغوي واالصطالحي ل، حیث سنستعرض فیمایلي باللفظ و المدلول

       والقصد في األمر ضد اإلفراط وفي النفقة توسط بین اإلفراط  ،من قصد اإلقتصادكلمة ف: لغةً ف - 1
  .الحدیث الشریف في القران الكریم و اإلقتصادورود معنى كلمة مایلي بعض ، وفی1والتقتیر

  :ن الكریمآفي القر * 

  .67الفرقان اآلیة والذین إذا أنفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و كان بین ذلك قواما : قال اهللا تعالى

  . 19لقمان اآلیة  و اقصد في مشیك و اغضض من صوتك: وقال أیضاً 

  .2و هو االعتدال بین أمرین هما اإلسراف والتقتیر اإلقتصادو نجد اآلیة األولى هي الدالة على كلمة   

  :في الحدیث الشریف* 

                               
 . 632ص ,  1986, , لبنان , بیروت , دار المشرق , المنجد في اللغة   1
 .632ص,  2003, الطبعة األولى , مصر , دار االنتصار , أصول االقتصاد اإلسالمي , عوف محمود الكفراوي  2
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   ما عال من اقتصد : قال رسول اهللا صل اهللا علیه و سلم: عن ابن مسعود قال

رحم اهللا امرءا : بن النجار عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صل اهللا علیه و سلم قالإوعن 
  . وقدم فظال لیوم فقره و حاجته  ،انفق طیبا  ،اكتسب طیبا 

  ،في النفقة نصف المعیشة  اإلقتصاد : قال رسول اهللا صل اهللا علیه و سلم: وعن أنس بن مالك قال
  . و حسن السؤال نصف العلم  ،العقل  و التودد إلى الناس نصف

یمكن التطرق  اإلقتصادو فضال عما سبق عرضه من آیات كریمة و أحادیث شریفة ورد فیها مدلول كلمة 
  : إلى تعریفه اصطالحا كما یلي

  :فلمفهوم اإلقتصاد وفق مدلول إسالمي عدة مدلوالت ومن ذلك :اصطالحا اإلقتصاد. 2

یة التي نستخرجها من القران الكریم، والسنة النبویة، والبناء الذي اإلقتصادهو مجموعة األحوال العامة  - 
  .1نقیمه على أساس تلك األصول حسب كل بیئة

یة النادرة إلنتاج ما یمكن إنتاجه اإلقتصادهو العلم الذي یبحث في كیفیة استغالل الموارد  اإلقتصادعلم  - 
معین من القیم والتقالید، والتطلعات  إلشباع الحاجات اإلنسانیة في ظل إطارمن سلع وخدمات وذلك 

  . 2الحضاریة للمجتمع اإلسالمي

اإلسالمي  اإلقتصادإن :اإلسالم قال اإلقتصادوفي جواب للعالمة القرضاوي حول سؤال عن مفهوم  - 
ن الفردیة والجماعیة وهي هي نظرة وسطیة بی. في النظرة} اشتراكي و رأسمالي{الوضعي اإلقتصادیخالف 

أال تطغوا في المیزان وأقیموا الوزن بالقسط وال تخسروا عملیة توازن بینهما ، أي منهج األمة الوسط
، فهو یقر الملكیة الفردیة ویقر الحوافز الفردیة ولكن ال یضعها بغیر حساب ، بل یقلم أظافرها، المیزان

                               
 26، ص 2006االقتصاد اإلسالمي، الوقائع و األفكار االقتصادیة، دار الفجر للنشر، الطبعة األولى، الجزائر , محمود سحنون  1
 . 23، ص  1999االقتصاد اإلسالمي،  مبادئه  خصائصه و أهدافه، اإلسكندریة للكتاب، مصر، , حسن سري 2
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عي مصلحة المجتمع ومصلحة الفئات الصغیرة كالفقراء ویحدد مسارها ویضع علیها قیودا، وهكذا ترا
  .والمساكین وأبناء السبیل والغارمون

هو مجموعة األسس والمبادئ واألصول '': اإلسالمي اإلقتصادومن كل ما سبق یمكن أعطاء تعریف هام  
یم والسنة ي للدولة السالمیة التي وردت في نصوص القران الكر اإلقتصادیة التي تحكم النشاط اإلقتصاد

اإلسالمي مشاكل  اإلقتصادالنبویة ، والتي یمكن تطبیقها بما یتالءم مع ظروف الزمان والمكان، ویعالج 
  .'' ي وفقا للمنظور اإلسالمي للحیاة اإلقتصادالمجتمع 

   : اإلسالمي اإلقتصادمدلوالت : المطلب الثاني

اإلسالمي من قسمین أساسیین أحدهما ثابت وهو المستمد من كتاب اهللا سبحانه وتعالى  اإلقتصادیتكون  
وسنة رسوله األمین صلى اهللا علیه وسلم، واألخر متغیر مستمد من اجتهاد فقهاء األمة وتختلف باختالف 

  .العصر والمكان والظروف البیئیة لكل مجتمع

ه قائمة مع بدایة التشریع اإلسالمي وأنه نم وترعرع على اإلسالمي أصول اإلقتصادومن هنا ندرك أن علم  
یتدارسه  فقهاء األمة عبر العصور واألجیال، حتى أصبح في عصرنا الحاضر علما مستقال قائما بذاته

  .لمل یشتمل علیه من قیم وأخالقیات ال تتوافر في أي نظام اقتصادي آخر اإلقتصادالباحثون وعلماء 

    كریم وهو المصدر األساسي من مصادر التشریع اإلسالمي نجد تحریم الربا ن الآففي القر :  أوال - 
باحة البیع والشراءو  وحث على كتابة  ،275البقرة اآلیة  وأحل اهللا البیع وحرم الربا :في قوله تعالى ،إ

  . 10الجمعة اآلیة إذا تداینتم بدین إلى أجل مسمى فاكتبوه :الدین في قوله  تعالى

ویل للمطففین الذین إذا اكتالوا على الناس :تطفیف الكیل والمیزان في قوله عز وجلونهى عن 
ذ  كالوهم أو وزنوهم یخسرون   . 3- 1المطففین اآلیة  یستوفون وإ

نجد فیضا من المبادئ  ،المصدر الثاني من مصادر التشریع وفي السنة النبویة المطهرة وهي:  ثانیا - 
یة، فقد بین الرسول صلى اهللا علیه وسلم أن حب اإلنسان للتملك فطرة إنسانیة ویترتب على ذلك اإلقتصاد
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لو كان ابن البن ادم وادیان من مال البتغى :یة یجب أال تتعارض مع هذه الفطرةاإلقتصادأن النظم 
  .حهرواه مسلم في صحیثالثا، وال یمأل جوف ابن ادم إال التراب ، ویتوب هللا على من تاب

إن دمائكم وأموالكم علیكم حرام كحرمة یومكم هذا في شهركم  :وحث على حسابه المال الخاص والعام
  .متفق علیه   هذا في بلدكم هذا

كما أكد الرسول صلى اهللا علیه وسلم على حرمة الربا ،وبین أن هذه الحرمة یشترك فیها كل من أسهم في 
لعن آكل الربا وكاتبه  أن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم  عن جابر رضي اهللا عنه ،التعامل الربوي 
  كثیرة اإلقتصادواألحادیث النبویة في مجال   ،رواه مسلم في صحیحه   هم سواء: وشاهده وقال 

ي وكذلك حیاة اإلقتصادفكانت حیاة النبي صلى اهللا علیه وسلم هي األنموذج األمثل لتطبیق هذا التشریع  
  :یة في الصدر األول كانت محدودة ألمرین اإلقتصادالخلفاء الراشدین ، إال أن الحیاة والمشكالت 

  .الخ ......یة كالرعي والتجارة والزراعة القلیلةاإلقتصادفقر البیئة وتواضع األنشطة   - 

         عامالت بین الناس قوة الوازع الدیني في النفوس فال نجد غشا وال احتكارا لكن مع توسع الم - 
زدهار الصناعة وانفتاح المجتمعات والدول على بعضها البعض، وضعف الوازع الدیني واإلیمان باهللا إ و 

وظهور الحیل والخدیعة في معامالت الناس استجدت قضایا اقتصادیة تختلف تماما عما عاشه سلف 
الت المعرفیة مما أدى إلى اهتمام العلماء بدراسة األمة كالشركات الحدیثة وبیوع األسهم والبورصات والمعام

  . هذا العلم وبحث قضایاه ومعالجة مشكالته

وفي بدایة القرن العشرین ظهرت مبادئ اقتصادیة تبنتها دول عظمى ترید الثروة واستعمار خیرات الشعوب 
هیمنة الدول األجنبیة أما النظام اإلسالمي تضاءل بسبب  ،أشهرها النظام االشتراكي والنظام الرأسمالي 

قصائهم للشریعة اإلسالمیة من التطبیق والتحكم في شؤون الحیاة  ،على بالد المسلمین  أما النظام  ،وإ
ومازال النظام  ،االشتراكي فقد تالشى نفوذه وانتهى إلى غیر رجعة ألنه كان یحمل عوامل فنائه في داخله 

وقد ال تطول هذه الفترة بسبب  ،لعالم في الفترة الراهنة الرأسمالي یحتل السیطرة على اقتصاد أكثر دول ا
  .                                 یة المتفجرة من حین آلخر اإلقتصادتهدید األزمات 
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من خالل ما سبق ذكره من تطور وتغیر كبیر في حیاة األفراد والمجتمعات نجد الحاجة للنظام  
  :كبر واشد من أي عصر آخر لألمور التالیة ي اإلسالمي في عصرنا الحاضر ااإلقتصاد

ویربطه باإلیمان  ،أنه یعالج باطن اإلنسان وكیانه الداخلي ویطهر نفسه بالمراقبة المستمرة هللا عز وجل  - 
  .تكافل والبر باألیتام والمحتاجینوال ،یظهر ذلك من خالل صور اإلنفاق وأداء الزكاة  ،باهللا والیوم اآلخر 

  .والتوازن بین حاجات الفرد والمجتمع تحقیق العدالة  - 

  .1التي بدأت في السبعینات ،دوره الكبیر في عالج األزمة المعاصرة  - 

  :اإلسالمي اإلقتصادخصائص وممیزات : المطلب الثالث 

حتى یمكن أن نصف نظام اقتصادیا بأنه نظام اقتصادي إسالمي فانه ینبغي أن یستوفي هذا النظام  
  :مجموعة من الخصائص وأهمها ما یلي 

الذي قال به أفالطون  اإلقتصادفهو لیس  ،اإلسالمي رباني المصدر اإلقتصادف :ربانیة المصدر - 1
نما هو جزء من اإلسالم فمصدره الهي  مستمد من بیان  ،وأرسطو أو الطبیعیین أو الماركسیین أو غیرهم وإ

  .أو على لسان رسوله صلى اهللا علیه وسلم  ،اهللا عز وجل في كتابه الكریم 

نا له :قال تعالى  ،فالمصدر األول هو القرآن الكریم وهو محفوظ إلى یوم القیامة  إنا نحن نزلنا الذكر وإ
  . 09الحجر اآلیة  لحافظون

وأنزلنا إلیك الذكر لتبین للناس ما نزل : قال تعالى  ،نة المطهرة لتبین القران الكریم وجاءت الس 
  . 44النحل اآلیة   إلیهم

ومن یشاقق :ولقد احتج شیخ اإلسالم ابن تیمیة عن إجماع باآلیة  ،وبعد الكتاب والسنة یأتي اإلجماع 
  .115النساء اآلیة  )1ن نوله ما تولىالرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنی

                               
 .24ص , 1998سنة , قطر , دار الثقافة و النشر '' , االقتصاد اإلسالمي والقضایا الفقهیة المعاصرة, ''السالوس  علي أحمد 1
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تهدف إلى  - رأسمالیة كانت أو اشتراكیة  –یة الوضعیة اإلقتصادفلئن كانت النظم  :ربانیة الهدف - 2
واحتكار األسواق فان النظام  ،مما أدى إلى المنافسة والصراع  ،تحقیق النفع المادي البحت ألتباعها 

ي اإلسالمي یسعى إلى تحقیق الخیر والرفاهیة للفرد والمجتمع كما یسعى إلى إعمار األرض اإلقتصاد
امتثاال ألمر اهللا الذي أباح ما في األرض جمیعا ،دون احتكار أو سیطرة  ،وتهیئتها للعیش اإلنساني الرغید 

یمانا .  29البقرة اآلیة  هو الذي خلق لكم ما في األرض جمیعاللناس جمیعا  بان اإلنسان سیقف وإ
                       .فیسأله عما قدم في دنیاه آلخرته،موقف المساءلة بین یدي اهللا سبحانه 

أتت الشریعة اإلسالمیة بأصول وقواعد عامة بما یؤمن عنصر  :الجمع بین الثبات والمرونة -  3
حیث أقرت الحق االجتهاد الفردي بما یفتح أوسع األبواب : إال أنها أیضا تتسم بالسعة والمرونة  ،الثبات 

أمام العلماء إلختیار القانون الذي ینظم شؤون المجتمعات اإلسالمیة على اختالف ظروفها غیر مقیدین 
باإلضافة إلى هذه ، و 1فیما یختارون إال بشيء واحد وهو عدم المخالفة ألصل من أصول التشریع القطعیة

  :الخصائص هناك خصائص أخرى

باألخالق و الثقة واالطمئنان و  اإلقتصاداإلسالمي بین المادة والروح من خالل ارتباط  اإلقتصادیوفق  - 
  .التعاون في التعامل والتبادل 

 .یة للفرد والجماعة اإلقتصادالتوازن في رعایة المصلحة  - 

  .و النهي عن اإلسراف والتبذیر االعتدال والتوسط في اإلنفاق - 

  

  

  

  

                               
 . 27ص , 2003مصر , جامع األزهر, مدخل إلى االقتصاد اإلسالمي,  نجاح عبد العلیم أبو الفتاح 1
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  :یة الوضعیةاإلقتصادي اإلسالمي والنظم اإلقتصادالفروق األساسیة بین النظام : المبحث الثالث

دارة وحكم وسیاسة، ولیس من المنطق أن  إن اإلسالم نظام شامل لجمیع نواحي الحیاة وأن فیه اقتصاد وإ
العام سیتم التطرق إلى الهیكل  علیهئة بالذخائر العلمیة و نقترض من الشرق والغرب وخزائن المسلمین ملی
  .اإلسالمي و األنظمة الوضعیة اإلقتصادلإلقتصاد اإلسالمي و أهم الفروق الجوهریة بین 

  :الهیكل العام لالقتصاد اإلسالمي :ولالمطلب األ 

: ویتكون منها بنیانه وهي ،یقصد بالهیكل العام لالقتصاد اإلسالمي تلك األركان األساسیة التي یقوم علیها
  .یة وأداة التكافل االجتماعياإلقتصادنظام الملكیة، ونمط الحریة 

اإلسالمي بأشكال مختلفة من الملكیة، فاألصل في نظام  اإلقتصادیقر  :لكیةنظام الم: الفرع األول
أولویتها، وللملكیة العامة ، خاصة كانت أو عامة، غیر أن للملكیة الخاصة یةالملكیة أنها ملكیة استخالف

  .وظیفتها، كما أن للملكیة المشتركة مصدرها ومجالها وطبیعتها الخاصة

 وموضوع ضمن إطار ،قائم على أسس وقواعد فكریة معینة ،ویعبر هذا التنوع عن تصمیم مذهبي أصیل
  .)1(یةخاص من القیم والمفاهیم تناقض األسس والقیم التي قامت علیها الرأسمالیة واالشتراك

أقر اإلسالم الملكیة العامة التي تعني اشتراك الناس جمیعا في المصادر الهامة : الملكیة العامة - 1
تقوم علیها ضروریات الحیاة، فال یختص بها واحد دون سواه، بل للجمیع حق للثروة والمنافع التي 

ألن تصرفه ...ساب الملكیة الخاصةاالنتفاع، والملكیة العامة مقیدة، فال یملك الحاكم أن یوسع فیها على ح
  .2(مقید بالمصلحة العامة

  :3(ویمكن أن نحدد مجاالت الملكیة العامة فیما یلي

                               
  .259، اقتصادنا، مرجع سابق، ص رمحمد باقر الصد  1
، 2000الیمامة للطباعة والنشر، : بیروت. صالح حمید العلي، عناصر اإلنتاج في االقتصاد اإلسالمي والنظم االقتصادیة المعاصرة 2

  .78ص
  .39عطیة عبد الواحد، مرجع سابق، ص  3
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  .كل ما یمثل من الثروة الطبیعیة ضرورة عامة لجمیع أفراد المجتمع

 ویستفید من نتاجه - عز وجل- كل ما لم یتدخل العمل اإلنساني في تكوینه، بل هو من إیجاد وخلق اهللا 
 .كافة أفراد المجتمع، كالمعادن والمناجم والغابات

كل ما یستدعي مصلحة الجماعة إبقاءه في مجال الملكیة العامة خدمة للصالح العام، كالمرافق األساسیة 
 .ومصادر الطاقة والجسور والطرقات

كما یقصد بالملكیة العامة كل المرافق العامة التي تخصص إلشباع الحاجات العامة كالجامعات والمدارس 
یة التي تقیمها الدول وتهدف من خاللها إلى إشباع اإلقتصادوالمستشفیات وغیرها، باإلضافة إلى المشاریع 

  .طلبات اقتصادیة أو اجتماعیة أو غیرها

ضمان استفادة الجمیع من : ئف تعود بالنفع على أفراد المجتمع منهاوتؤدي الملكیة العامة عدة وظا
  .1(الثروة العامة وضمان مصدر ثابت ومتجدد لتغطیة النفقات العامة للدولة مصادر

اإلسالمي بأنها حق شخصي ال یجوز  اإلقتصادتعرف الملكیة الخاصة في  :خاصةالملكیة ال - 2
التعرض له ما دام المالك یلتزم فیها بما هو مقرر شرعا، ألن ملكیة الفرد هي استخالف إلهي ومنحة ربانیة 

  .تقوم حیث شرعها اهللا وتمتنع حیث منعها

یة الخاصة ومن فطرة اإلنسان التي جبل علیها حرصه الشدید على التملك والرغبة في الحیازة، لذا فإن الملك
لیست وظیفة اجتماعیة ألن جعلها كذلك یتعارض مع كونها من الحقوق الفردیة، إنما هي حق فردي ذو 

  .وظیفة اجتماعیة واسعة

الوظیفة الشخصیة لحق الملكیة : وتتسع وظیفة الملكیة الخاصة لتشمل ثالثة أنواع من الوظائف هي
  .1 والعائلیة واالجتماعیة

                               
  .44ص عطیة عبد الواحد، مرجع سابق،  1
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قصد بالملكیة المشتركة، الملكیة الناشئة عن عملیة وقف عین ما، والوقف هو إحدى ی :الملكیة المشتركة - 3
الصیغ التي حث علیها المشرع اإلسالمي وأقرها، لدعم األفراد للجهات ذات النفع العام بغرض استمرارها في أداء 

و الجهة والتصدق وظائفها االجتماعیة، حیث یتم بمقتضى هذه الصیغة حبس بعض األعیان على ملك الواقف أ
  .2بمنافعها أو صرف هذه المنافع على من اشترط الواقف التصدق أو الصرف علیهم

یعني أنه یتم حبس المال عن االستهالك والتداول في سبیل المقاصد العامة، لتحقیق المصالح الدینیة أو 
لى نفقة دائمة تخصص لها    .3 الخیریة أو العلمیة التي تحتاج إلى أماكن مهیأة وإ

والوقف هو من جنس التصرفات التي تتم باإلرادة المنفردة للواقف، دون اشتراط لقبول الموقوف علیه، وهو 
على نوعین وقف أهلي ووقف خیري، أما األول فهو من كان الموقوف علیه شخصا أو أشخاصا سواء 

دى الجهات التي تنهض كانوا من أقارب الواقف أو من غیرهم، وأما الثاني فهو من كان الموقوف علیهم إح
  .بأداء خدمة عامة كدور التعلیم وغیرها

وقف عقار ووقف منقول ووقف عقار بما علیه    : وینقسم الوقف من حیث طبیعة الشيء الموقوف إلى
لى وقف عین ووقف منفعة ووقف عین بمنافعها، ویعد مصدرا دائم ا ومستقرا لتمویل من منقوالت، وإ

تمویل جهات النفع العام إن كان على جهة، ومما یعزز دور الوقف أنه لم یعین إن كانوا معینین و  مستحقیه
للوقف مصرفا كما في الزكاة، ولم تخصص منافعه لبلد الوقف ما أضفى علیه من المرونة والفاعلیة في 

  .أداء دوره في المجتمع

ة تكلف الدولة الكثیر من النفقات إن الكثیر من المرافق العامة الخدمیة الدینیة والصحیة والتعلیمیة والتأهیلی
  .التي یمكن لألوقاف الخیریة أن تنهض بأعبائها

                                                                                                
جمعیة : ، عمان2ط. محمد صقر وعبد السالم العبادي ونور الدین تقي الدین، دور االقتصاد اإلسالمي في إحداث نهضة معاصرة 1

  . 46 -  27، ص ص 1986الدراسات والبحوث اإلسالمیة، 
  .وما بعدها 6، ص 1998دار النهضة العربیة، : القاهرة. عطیة عبد الحلیم صقر، اقتصادیات الوقف 2
  .73، ص 1988دار الفكر العربي، : بیروت. عطوي، االقتصاد والمال في التشریع اإلسالمي والنظم الوضعیة فوزي 3
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حیث یؤدي الوقف دورا تمویلیا هاما في مساندة جهود الدولة في مجال توفیر الخدمات العامة، وتمویل 
 وتخفیف الضغط علىالمشاریع التنمویة ودعم القطاعات االجتماعیة، األمر الذي یؤدي إلى تعبئة موارد الدولة 

المیزانیة العامة للدولة، أما أهمیة الوقف االجتماعیة فهي تتمثل في قدرته على إقامة آلیات جدیدة للتضامن 
االجتماعي، تتسم بالكفاءة واالستمراریة ویدعم استقرار المجتمع من خالل برامج االستثمار البشري وتوفیر 

  .1فرص العمل

ي مقیدة ولیست اإلقتصادإن حریة األفراد في ممارسة نشاطهم : یة المقیدةداإلقتصاالحریة : الفرع الثاني
مطلقة، وهذه القیود ال تتعلق بتحدید ملكیة األفراد الخاصة أو وضع حد أقصى لها، إنما تتعلق بكیفیة 

 ي ضمناإلقتصاد، فیسمح لألفراد بممارسة حریاتهم على الصعید )2(استعمالها بما ال یسيء بالصالح العام
  .نطاق القیم والمثل التي تهذب الحریة وتصقلها

  :  )3(ي على قسمیناإلقتصادوالقیود التي تفرض على الحریة االجتماعیة في الحقل 

وتتكون طبیعیا في ظل التربیة الخاصة التي ینشئ اإلسالم علیها الفرد، واإلطارات الفكریة : قیود ذاتیة - 1
والروحیة التي یصوغ اإلسالم الشخصیة ضمنها قوتها المعنویة، وتأثیرها الكبیر على القیود الذاتیة من 

ود نبع من واقعهم الحریة الممنوحة ألفراد المجتمع دون أن یشعر األفراد بسلب حریاتهم، الن تلك القی
الروحي والفكري، والقیود الذاتیة لیست تحدید للحریة إنما هي إنشاء للمحتوى الداخلي للفرد إنشاء معنویا 

  . صالحا

وهي القیود التي تفرض على الفرد في المجتمع من خارج، أي بقوة الشرع وتقوم هذه  :قیود موضوعیة - 2
یه الشریعة من ألوان النشاط التي تتعارض مع المثل والغایات القیود على أنه ال حریة للفرد فیما نصت عل

  .التي یؤمن بها اإلسالم

                               
رسالة ماجستیر غیر . (كمال منصوري، استثمار األوقاف وآثاره االقتصادیة واالجتماعیة مع اإلشارة لوضعیة األوقاف في الجزائر 1

  .114، ص 2000/2001، )منشورة، معهد العلوم االقتصادیة، الجزائر
  .222محمد شوقي الفنجري، مرجع سابق، ص  2
  .260باقر الصدر، اقتصادنا، مرجع سابق، ص  3
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لقد جعل اهللا التكافل االجتماعي في مقدمة أعمال البر نظرا لما له من : التكافل االجتماعي: الفرع الثالث
عبارة عن ملكیة  أهمیة كبرى في حیاة األفراد وبالتالي في حیاة الجماعة، حیث تصبح الملكیة الفردیة

، واإلسالم یقرر مبدأ التكافل في كل صوره وأشكاله، فهناك تكافل 1جماعیة قائمة على اإلحسان والتعاون
بین الفرد وذاته، من حیث أن یمتع نفسه في الحدود التي ال تفسد فطرتها، وأن یمنحها حقها من العمل 

  . والراحة فال ینهكها ویضعفها، بل یمنحها حقوقها الشرعیة

وهناك تكافل بین الفرد وأسرته القریبة، وقیمة هذا التكافل أنه قوامها الذي یمسكها، ومن مظاهره التوارث 
المادي وهو وسیلة من وسائل تفتیت الثروة لئال تتضخم تضخما یؤذي المجتمع، وال یمكن لنا      أن 

كل فرد مكلف بأن یرعى مصالح الجماعة نتجاهل التكافل القائم بین الفرد والجماعة وبین الجماعة والفرد، ف
ومسؤول عن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كذلك الجماعة مسؤولة عن حمایة الضعفاء ورعایة 

  .مصالحهم وصیانتها

وهكذا یفرض اإلسالم التكافل االجتماعي في كل صوره وأشكاله، تمشیا مع نظرته األساسیة إلى وحدة 
اعة، فیدع للفرد حریته الكاملة في الحدود التي ال تؤذیه وال تأخذ على الجماعة األهداف الكلیة للفرد والجم

الطریق، ویجعل للجماعة حقوقها ویكفلها لتسیر الحیاة في طریقها السوي وتصل إلى أهدافها العلیا التي 
  .2یخدمها الفرد وتخدمها الجماعة سواء

نما حدد هذا فاإلسالم حین نادى بالتكافل االجتماعي لم  یتصوره مب دأ مجردا خالیا من أي مضمون، وإ
المضمون وبلوره في نظام متكامل لإلنفاق یشمل الزكاة والصدقات، ومؤدى التكافل االجتماعي أن تضمن 
الدولة لكل فرد فیها مستوى الئقا للمعیشة، بحیث إذا حال الفقر أو المرض أو الشیخوخة دون تحقیق هذا 

  .3ق الزكاة بتحقیقهالمستوى تكفلت الدولة عن طری

                               
  .89، ص 1982دیوان المطبوعات الجامعیة، : الجزائر. إدریس خضیر، فلسفة االقتصاد في اإلسالم 1
  .53، ص 1983دار الشروق، : ، بیروت9ط. سید قطب، العدالة االجتماعیة في اإلسالم 2
، 1985مكتبة وهبة، : ، القاهرة7ط. أحمد محمد العسال وفتحي أحمد عبد الكریم، النظام االقتصادي في اإلسالم مبادئه وأهدافه 3

  .99ص
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والتكافل االجتماعي هو التزام األفراد بعضهم نحو بعض، بالتعاطف المعنوي والتعاطف المادي بحكم حق 
  .1 القرابة وحق الضیافة وحق الصدقة

   :الفرق بین اإلقتصاد اإلسالمي و اإلقتصاد الوضعي: نيالمطلب الثا

ْن َأسََّس : " ولقد ورد بالقرآن الكریم العدید من اآلیات التي تشیر إلي المقارنة مثل قول اهللا عز وجل  أََفمَ
ى ِمَن اللَّهِ  ى تَْقوَ اَنُه َعَل ْنیَ ٍف َهارٍ  بُ ا ُجرُ ى َشَف اَنُه َعَل ْنیَ رٌ َأم مَّْن َأسََّس بُ اٍن َخیْ ِرْضوَ ") 109"سورة التوبة" (  وَ

ى "، وقوله عز وجل  ا یَْستَِوي اَألْعمَ مَ اْلبَِصیرُ  وَ الَ  وَ اُت  وَ مَ الَ  الظُُّل الَ النُّور  وَ الَ  الظِّلُّ  ُ◌ وَ ورُ  وَ "   الَحرُ
  " ) .21، 20، 19: "فاطر(

ي اإلسالمي والنظم اإلقتصادلذلك رأیت في هذه الصفحات التالیة أن أورد أهم الفروق الجوهریة بین النظام 
  .یة المختلفة اإلقتصادال یظن البعض أن ال فرق بین النظم  ي الوضعیة، حتىاإلقتصاد

ي اإلسالمي في إشباع الحاجات األصلیة اإلقتصادیتمثل مقصد النظام  :من حیث المقصد: أوالً  - 
لإلنسان وتوفیر حد الكفایة لیعیش الناس حیاة طیبة ولیعینهم على تعمیر األرض وعبادة اهللا عز وجل، 

ُهوَ : " تحقیق اإلشباع المادي والروحي لإلنسان وأساس ذلك قول اهللا عز وجل وبذلك فهو یهدف إلي 
ضِ  ا  أَنَشَأُكم مَِّن اَألرْ َ ُكمْ ِفیه رَ مَ اْستَعْ ْقُت الِجنَّ : " ، وقوله كذلك ")61"هود " ( وَ ا َخَل مَ ُدوِن  وَ بُ عْ اِإلنَس ِإالَّ لِیَ " وَ

  ") .56"الذاریات( 

ن الثروات، بدون یوضعیة هي تحقیق أقصى إشباع مادي ممكن وتكو یة الاإلقتصادأما مقاصد النظم 
  .أي اعتبار إلي اإلشباع الروحي 

ي اإلسالمي على منهج عقائدي أخالقي مبعثه الحالل اإلقتصادیقوم النظام   :من حیث المنهج:  ثانیا - 
ومنه (مان بأن العمل ة والتكافل والتعاون والمحبة واألخوة مع اإلیر والطیبات واألمانة والصدق والطها

َزَقُكمُ اللَُّه َحالًال َطیِّباً : " عبادة، وأساس ذلك قول اهللا عز وجل ) یةاإلقتصادالمعامالت  وا ِممَّا رَ  َفُكُل

                               
  .31، ص1990الهیئة العامة المصریة للكتاب، : ، القاهرة3ط. محمد شوقي الفنجري، اإلسالم والضمان االجتماعي 1
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َت اللَِّه  مَ وا ِنعْ اْشُكرُ طلب الحالل فریضة بعد : "، وقول الرسول صلى اهللا علیه وسلم ") 114"النحل" (وَ
  ) .متفق علیه" (الفریضة

یة الوضعیة فهي تقوم على منهج الفصل بین الدین وحلبة الحیاة، فال دخل للعقیدة اإلقتصادما النظم أ
دع ما " ، " الدین هللا والوطن للجمیع : " ، ومن المفاهیم التي یلزمون بها أنفسهم اإلقتصادواألخالق ب

المفاهیم وغیرها مرفوضة تماما في  هذه" ... الغایة تبرر الوسیلة" ، كما یقولون "لقیصر لقیصر وما هللا هللا 
 .الفكر اإلسالمي 

األصول او ( ي اإلسالمي مجموعة من القواعد اإلقتصادیضبط النظام   :من حیث التشریع: ثالثاً  - 
، ............ ةالقرآن والسنة واجتهاد الفقهاء الثقا: المستنبطة من مصادر الشریعة اإلسالمیة ) األسس 

وهي حفظ الدین والعقل والنفس مع مقاصد الشریعة اإلسالمیة بل یعمل على تحقیقها  عارضتكما أنه ال ی
وتأتي المرونة في ....... اإلسالمي بالثبات والعالمیة والواقعیة اإلقتصادوالعرض والمال وتتسم قواعد 

  .التفاصیل واإلجراءات واألسالیب واألدوات والوسائل 

ة مجموعة من المبادئ واألسس من استنباط واستقراء البشر الذي یة الوضعیاإلقتصادبینما یحكم النظم 
یصیب ویخطئ، كما تتأثر هذه المبادئ باألیدولوجیه التي تنتهجها الحكومة سواء أكانت حرة برجوازیة أو 

یر والتبدیل، وتتصف یمستقرة، بل دائمة التغ وشیوعیة أو اشتراكیة أو تعاونیة وعلى ذلك فهي غیر ثابتة أ
التضاد والنقص واالنقراض كما تتأثر بالتغیرات الدائمة في الظروف المحیطة، وذلك ألن واضعوها كذلك ب

  .ینقصهم المعرفة الكاملة باحتیاجات البشریة، كما ال یعلمون الغیب 

اإلسالمي مجموعة من  اإلقتصادیستخدم فقهاء ومطبقوا قواعد : من حیث األسالیب والوسائل -  رابعاً 
األسالیب والوسائل التي تحقق المقاصد والغایات شریطة أن تكون مشروعة، وعلیهم أن یأخذوا بأحدث 

  .أسالیب التقنیة الحدیثة، فالحكمة ضالة المسلم، أینما وجدها فهو أحق الناس بها 

تي تستخدم في النظم یة الاإلقتصادوطبقا لهذا المفهوم نجد تشابها بین بعض األسالیب والوسائل 
  .یة اإلسالمیة والرأسمالیة واالشتراكیة، ألن ذلك من األمور التجریدیة اإلقتصاد
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والفارق األساسي في هذا األمر هو أن اإلسالم یركز على مشروعیة الغایة ومشروعیة األسالیب والوسائل، 
  .یة الوضعیةاإلقتصادبینما ال یعتقد بذلك في النظم 

ي اإلسالمیة على مجموعة من المقومات من اإلقتصادیقوم النظام  :المقوماتمن حیث  - خامساً  - 
أبرزها زكاة المال وتحریم الربا وكافة المعامالت التي تؤدي إلي أكل أموال الناس بالباطل كما یطبق التكافل 

  .وجل  غدة ورضاء اهللا عزاة الر ااالجتماعي وغیر ذلك من المقومات المشروعة التي تحقق لإلنسان الحی

بینما تختلف هذه المقومات في النظام االشتراكي عنه في النظام الرأسمالي وكالهما یختلف من مكان إلي 
مكان، فعلى سبیل المثال تأخذ هذه النظم بنظام الفائدة ونظام الضرائب المباشرة وغر المباشرة  وهذه األمور 

موال في ید حفنة من الناس لیسیطروا على یة ، وتقود إلي تكدس األاإلقتصادتسبب خلال في المعامالت 
  .الوضعي اآلن  اإلقتصادمقادیر اآلخرین ، وهذا ما یقول به علماء وكتاب 

ي اإلسالمي في ظل سوق حرة طاهرة اإلقتصادیعمل النظام  :الفرق من حیث حركة السوق - سادساً  - 
الخ ..... حتكار واالستغالل والمنابذة نظیفة خالیة تماما من الغرر والجهالة والتدلیس والمقامرة والغش واال

وكل صور البیوع التي تؤدي إلي أكل أموال الناس بالباطل، ویضبط التزام المتعاملین بذلك كل من الوازع 
الدیني والرقابة االجتماعیة والرقابة والحكومیة، ویجوز للدولة التدخل في السوق إذا ما حدث خلل یترتب 

  .علیه ضرر لألفراد وللمجتمع 

ي االشتراكي في طل سوق مخططة من حیث العرض واألسعار، فال توجد اإلقتصادبینما یعمل النظام 
، كما یقوم ونحو ذلك، وفي هذا قتل للحوافز البشریة على اإلبداع واالبتكار....أو التسعیر جفردیة لالنتا

صاد الطلب المنبثق من السوق ي الرأسمالي على فكرة حریة السوق أو ما یسمى أحیانًا باقتاإلقتصادالنظام 
بدون ضوابط أو حدود لمنع االحتكار والسیطرة والجشع وكل ما یمس ذاتیة اإلنسان وحفظ عقیدته وعقله 

  .وعرضه ونفسه وماله

ي الرأسمالي في طل سوق حرة مطلقة بدون ضوابط عقائدیة أو خلقیة، تؤدي اإلقتصادبینما یعمل النظام 
التكتالت واالحتكارات واالستغالل، وهذا هو الواقع في الدول الرأسمالیة اآلن في معظم األحیان إلي تكوین 

  .والتي بدأت أخیرا بتدخل الدولة للحد من تلك التكتالت واالحتكارات 
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ي اإلسالمي الملكیة الخاصة ، وتكون اإلقتصاداألصل في النظام  :الفروق من حیث الملكیة - سابعًا  - 
یئة المناخ للنماء والتطویر، ویلتزم األفراد بسداد ما علیهم من حقوق على هذه ة الدولة حمایتها وتهیمسئول

وكذلك من حق الدولة أن توظف أموال األغنیاء في حالة ... الملكیة مثل الزكاة والصدقات والجزیة والخراج
مكن للقطاع الضرورة إذا لم تكف اإلیرادات، كما توجد الملكیة العامة بضوابط ولتحقیق مقاصد معینة ال ی

الخاص الوفاء بها، مثل المنافع العامة كما ال یجوز للدولة أن تأخذ ملك إنسان لمنفعة عامة عند الضرورة 
  .بال عوض 

ألصل الملكیة الخاصة وتكون الملكیة العامة في أضیق اي فإن اإلقتصادأما في ظل النظام الرأسمالي 
لخاصة في الضرائب والرسوم المختلفة والتي عادة ما ا أساس الملكیة ، وتتمثل حقوق الدولة على الحدود

ي االشتراكي فإن اإلقتصاددعه یعمل، دعه یسیر، وفي ظل النظام : تكون مرتفعة والمفهوم السائد هو
األصل هو الملكیة العامة لعوامل اإلنتاج في ظل إطار مخطط تخطیطا مركزیا، وعادة ما تكون الضرائب 

الملكیة الفردیة أو تحدیدها إلي الفتور في العمل واإلنتاج وقتل الحافز الذاتي  قلیلة ومنخفضة، ویؤدي إلغاء
ي اإلسالمي في وضع وسط ومعتدل ومنضبط بین اإلقتصادلذلك تبین مما سبق أن الملكیة في النظام 

  النظامین اآلخرین 

ي اإلسالمي وبین النظم اإلقتصادجوهریة أساسیة بین النظام  یتضح من التحلیل السابق أن هناك فروقاً 
، وأنه اإلقتصادهو  اإلقتصادیة الوضعیة سواء أكانت رأسمالیة أو اشتراكیة، وأنه خطأ ما یقال أن اإلقتصاد

اإلسالمي بالرأسمالیة أو  اإلقتصادالوضعي، أو نعت  اإلقتصاداإلسالمي وبین  اإلقتصادال فرق بین 
  .االشتراكیة 

مي في مجتمع إسالمي سوف یتحقق الحیاة الرغدة الكریمة للناس، اإلسال اإلقتصادوعندما تطبق أسس 
  .وتكون مسئولیة الدولة هي توفیر حد الكفایة لكل فرد بصرف النظر عن دینه وفكره
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  :ي والمالي في اإلسالماإلقتصادتكامل النظام : المطلب الثالث

كل من خالل كل متماسك ومتناسق ي والمالي في اإلسالم بوصفه فرعا من اإلقتصادینبثق هذا التكامل 
یجمع بین القواعد الكلیة العامة الثابتة التي ال تتغیر بتغیر الظروف واألزمان وبین تلك التي تترك االجتهاد 

  الفقهاء في ضوء القواعد السابقة

األسس القاعدة العامة التي انطلقت منها : ي والمالياإلقتصاداألصل العام لهذا التكامل : الفرع األول
السابقة هي عقیدة مستمدة من كتاب اهللا تعالى وسنة نبیه وهي العقیدة تعد ركیزة السلوك اإلنساني الذي 

  .یمارس في دائرة الحالل والحرام

والقاعدة األخرى هي المساواة والعدل وبالنسبة للعدل فهو لعدل فهو االعتدال واالعتدال والتوسط مطلوب 
  . 1تصاد والمالیةفي كافة األموروبالنسبة لالق

  )*.  والذین إذا أنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وكان بین ذلك قواما( یقول اهللا تعالى 

یعني االعتدال والتوسط وفي  اإلقتصادإن : ي في اإلسالماإلقتصادالتكامل أسس : الفرع الثاني 
التي قررها الشرع ي للدولة وفق المبادئ واألصول اإلقتصاداالصطالح الشرعي یعني توجبه النشاط 

  ..اإلسالمي وأنه جزء من كل أي جزء من الشریعة اإلسالمیة التي تعد منهاج الحیاة 

والشریعة على حد قول ابن قیم الجوزیة مبناها وأسسها على الحكم مصالح العباد في المعاش وهي كلها  
  . یة أم االجتماعیةاإلقتصادوحكمة كلها سواء تمثلت مصالح العباد في الشؤون 

ي ن وترك التفصیل والتطبیق اإلقتصادومن الحكمة أن الشرع أورد مبادئ وقواعد عامة تنظم المجال  
وما جعل علیكم في الدین  (: الجتهاد كل عصر بحسب ظروفه وأحواله وأصل هذا یرد في قوله تعالى 

  )***.یرید اهللا بكم اهللا بكم الیسر وال یرید بكم العسر  )**.(من حرج 

                               
 65ص ،1995القاهرة، رسالة دكتوراه ،كلیة االقتصاد، ،دوافع االستثمار في االقتصار االسالمي، امیرة عبد اللطیف مشهور 1



         مدخل لإلقتصاد اإلسالمي                                                      :         الفصل األول 
 

28 
 

فة لما سبق فإن اإلسالم یعني بالوسطیة الجمع بین المادة والروح أي راعى بین المادیة والحاجات وباإلضا
الروحیة فهو یدعو إلعمار األرض والسعي للرزق ومن أن یترك ما یهذب النفس ویربي الوجدان فاإلسالم 

ل العابد خیر من العابد شریعة الفطرة التي لم تأمر الناس بالعبادات فقط بل تحثها على العمل وأن العام
ي تجمع أیضا بین صالح الفرد  اإلقتصادالعاكف في المسجد دون عمل ومبادئ اإلسالم في المجال 

وصالح الجماعة مع تقدیم صالح المجتمع في حالة الضرورة كتقییده بحق الملكیة أو حقوق األفراد 
ر المثل للسلع والحاجات الضروریة ونزع یة أو األخذ من مال األغنیاء ومن أمثلة ذلك البیع بسعاإلقتصاد

الملكیة للمنفعة العامة وغیرها من األمور التي تستدعیها األزمات والظروف غیر العادیة مع مراعاة أن 
األصل هو احترام الملكیة الخاصة والعامة في الظروف العادیة وأن لكلیهما دوره في المجتمع في إطار 

الكریم للفرد والخیر العام للمجتمع اإلسالمي أي تحقیق العدل  منظومة متكاملة تهدف لضمان العیش
االجتماعي سواء بكفالة حق العمل أو إعانة الفرد في الظروف الخارجة عن إرادته كالعجز والمرض وغیر 

  .یة التي تتمثل في الفقر والعوز اإلقتصادذلك وبهذا یقضي على المشكلة 

ي تجمع بین عبادة الخالق والسعي اإلقتصادمن كل ما سبق یتضح أن مبادئ اإلسالم في تنظیم النشاط 
للرزق وبین النشاط الخاص باألفراد والنشاط الخاص باألفراد والنشاط الخاص بالدولة والتي تطبق في 

ا في إطار من النفع الظروف العادیة والظروف غیر العادیة التجور به على حق من حقوق السابقة وتسیره
  .والخیر العام ذلك ألن المنظم له في إطار هذا التجمع والكمال السابق اهللا العلي العظیم

إن مقتضى أحكام الشرع اإلسالمي فیما یتعلق بمبادئ   :أسس التكامل المالي في اإلسالم: الفرع الثالث
للدولة اإلسالمیة وبین أوجه اإلنفاق المتعددة النظام المالي هو تحقیق التوازن الحسابي بین الموارد المالیة 

من خالل سیاسة مالیة عالیة تقوم على تدبیر موارد الدولة اإلسالمیة ومصارفها على وجه یكفل سد 
النفقات التي تتطلبها المرافق العامة والمصالح المشتركة وحقوق األفراد دون إرهاق لهم أو تفویت لمصالحهم 
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الموارد المالیة وتوزیعها بحقها على مصارفها بحقها مع مراعاة المصلحة  الخاصة وذلك من خالل أخذ
  1.األهم واالعتدال في اإلنفاق 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

                               
  .2003 ،رالجزائر جامعة یرسالة ماجست ،للزكاة في االقتصاد مرابط فاطمة الدور المالي 1
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  :خالصة

قتصاد اإلسالمي یتبین بأنه ذلك النظام الذي م األساسیة للتوجهات الوضعیة  لإلمن خالل دراسة المفاهی
المجتمع حیث یربط بین الجانب المادي والجوانب الروحیة یسعى للتوفیق بین الفكر والعمل في ظل ظروف 

  .واألخالقیة أي بین سلوك الفرد وعقیدته وبین الدنیا واآلخرة

 ،حالل فنقوم به ومن حرام فنجتنبه ي في إطار ما شرعه اهللا مناإلقتصادممارسة النشاط  األمر الذي یحتم
مشروعة ومن ثم تتوافر الحیاة اآلمنة الكریمة في ظل لتحقیق صالح األفراد بتمام الكفایة حاجات األفراد ال

  . القیم والمبادئ اإلسالمیة

اإلسالمي  فالملكیة في اإلسالم هللا، وأن  اإلقتصادوهذه المبادئ اإلسالمیة انعكست على شتى مناحي 
لها وظیفة  اإلنسان مستخلف فیها ومن ثم فإن الملكیة لم تعد على النهج الرأسمالي في أن الفرد حر فیها بل

اجتماعیة وأن كال من الملكیة الخاصة والعامة أمانة ومسؤولیة في ید المستخلف علیها یجب أن یراعى 
كما أن أساس الرزق في اإلسالم هو العمل . فیها أوامر اهللا تعالى التي تنتهي للنفع العام وخدمة المجتمع 

  : لقوله تعالى 

تَِشرُ (  لَُّكمْ فَِإَذا قُِضیَِت الصَّالةُ َفانْ عَ َ َكِثیرًا َل وا اللَّه اْذُكرُ تَُغوا ِمْن َفْضِل اللَِّه وَ ابْ ِض وَ ومن  ،)*تُْفلُِحوَن وا ِفي اْألَرْ
لم یستطع العمل لمرض أو هرم فله الكفایة على من لدیه المال والقدرة وهذا كله من أجل تحقیق النفع 

 .والخیر العام 
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   :دور السیاسة المالیة اإلسالمیة في تحقیق التنمیة اإلقتصادیة: الفصل الثاني
إنَّ النظام اإلسالمي كأي نظام یسیر في سیاسة المال على هدي فلسفته العامة، وفكرته الشاملة، 

مصلحة الجماعة، ویقف بین ذلك قوامًا ال یضار الفرد، وال یضار یالحظ مصلحة الفرد، ویحقق 
ق سنن الحیاة األصیلة، وغایاتها العلیا البعیدة    .الجماعة، وال یقف في وجه الفطرة، وال یعوّ

، و تحقیق التنمیة اإلقتصادیة السیاسة المالیة اإلسالمیة أداة هامة للتخطیط اإلقتصادي اإلسالمي
سالمیة جمع اإلیرادات العامة لتغطیة نفقاتها بحیث تراعي العدالة في جبایة إذ تتولى الدولة اإل

  .اعیة لإلعتدال في اإلنفاق العاماإلیرادات و س
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  :مدلول السیاسة المالیة و فعالیتها: المبحــث األول
المالیـــــــة إن تعـــــــدد وتشـــــــعب الدراســـــــات االقتصـــــــادیة دعـــــــت إلـــــــى وجـــــــوب تحدیـــــــد معنـــــــى للسیاســـــــة 

یتناســـــــب والتطــــــــور الــــــــذي تشــــــــهده األوضــــــــاع االقتصــــــــادیة الراهنــــــــة وتحدیــــــــد مــــــــدى فعالیــــــــة هــــــــذه 
السیاســــــة فــــــي تحقیـــــــق االســــــتقرار والنمــــــو االقتصـــــــادیین وهــــــذا مــــــا یلـــــــزم تحدیــــــد مفهــــــوم السیاســـــــة 

  .المالیة و دورها في تحقیق التوازن و اإلستقرار في اإلقتصاد
    :ة للسیاسة المالیةالمدلوالت اإلقتصادی: المطلـــب األول

وتعني بیت ) fISC(إن مصطلح السیاسة المالیة من الناحیة التاریخیة مشتق من الكلمة الفرنسیة   
المال أو الخزانة، ولكن في االستخدام الحدیث فإن السیاسة المالیة لها معنى أوسع ومختلف مرتبط 

  .1االقتصاديبجهود الحكومة لتحقیق استقرار أو تشجیع مستویات النشاط 
  :یمكن إیجاز تعریف السیاسة المالیة في التعاریف التالیة  
تعرف على أنها الطریق التي تنتهجها الدولة الستخدام األدوات المالیة، اإلیرادات العامة و  -

النفقات العامة و الموازنة العامة، لمواجهة وعـالج المشاكـل االقتصادیــة المختلفـة، ولتحقیـق 
  .2قتصادیـة و االجتماعیـة والسیاسیـة التي تتبعها الدولةاألهـداف اال

كما تعرف بأنها مجموعة اإلجراءات المتخذة من قبل السلطات الحكومیة لتعدیل حجم النفقات  - 
العامة أو الحصیلة الضریبیة من أجل خدمة أهداف اقتصادیة محددة وال سیما من أجل معالجة 

نفقات العامة نفس أثر تخفیض الضرائب، كما لتخفیض البطالة أو التضخم، ویكون لزیادة ال
  .3النفقات العامة نفس أثر زیادة الضرائب

و عرفت أیضا بأنها مجموعة من القواعد واألسالیب واإلجراءات والتدابیر التي تتخذها الدولة   -
إلدارة النشاط المالي لها بأكبر كفاءة ممكنة لتحقیق مجموعة من األهداف االقتصادیة 

                                                
 .  17. ، ص2000دار النهضة العربیة، القاهرة، . السید عطیة عبد الواحد، مبادئ واقتصادیات المالیة العامة 1
 .  345.، ص  1993دار زهران للنشر ، عمان، . احمد زهیر شامیة ، النقود والمصاریف  2
، 2002، عمان، 1.ثقافة للنشر والتوزیع، طالدار العالمیة الدولیة للنشر والتوزیع ودار ال. أحمد االشقر، االقتصاد الكلي 3

     . 338.ص
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جتماعیة والسیاسیة خالل فترة معینة ، وتلك األهداف تتلخص في االستقرار االقتصادي واال
  .والتنمیة، العدالة في التوزیع، وتوجیه النشاط االقتصادي وعالج التضخم والكساد

فالسیاسة المالیة هي دراسة تحلیلیة للنشاط المالي لحكومة أو دولة وما ینتج عنه من آثار على 
   .1القومياالقتصاد 

ویمكن أن نخلص من هذه التعاریف إلى تعریف شامل في األداة المستخدمة من طرف الدولة 
  .لجذب إیرادات ، والتي یتم إنفاقها في مجال الخدمات العامة

  :وهي بذلك تهدف لتحقیق مجموعة من األهداف 
الوصول إلى مستوى التشغیل الكامل. 
الوصول إلى معدالت نمو اقتصادیة. 
ق االستقرار في المستوى العام لألسعارتحقی. 
عادة توزیع الدخل بشكل عادل  .العمل على رفاهیة المجتمع وإ

و لعل من الجدیر التطرق إلى مفهوم الموازنة العامة والعجز المالي، كون الموازنة العامة تمثل 
  . أوجه النفقات العامة واإلیرادات العامة من خالل فترة غالبا ما تكون سنة مالیة

و  ومن خالل توضیح أوجه اإلنفاق الحكومي المتوقع في مجاالت القطاعات الخدمیـة كالتعلیم،
الصحة، كذلك بیان أوجه تدبیر اإلیرادات اإللزامیة لتغطیة تلك النفقات ، سواء من خالل اإلیرادات 
الضریبیة، أو غیرها من اإلیرادات، وتمثل الموازنة العامة و العجز المالي إحدى األوجه الثالثة 

  : التالیة
  .وجود فائض مالي أو فائض موازنة* 
  .توازن الموازنة* 
  .عجز مالي* 

                                                
ها دراسة الوسائل التي بواسطتها تحصل الدولة على اإلیرادات الضروریة لتغطیة النفقات العامة المالیة العامة تعرف بأن* 

  .وبذلك توزع العبء بین المواطنین 
الدار الجامعیة للنشر والتوزیع، االسكندریة،  ،تحلیل جزئي وكلي للمباديء -عبد المطلب عبد الحمید، النظریة االقتصادیة 1

  . 426. ، ص2000
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و یحدث وجود الفائض المالي في حال زادت اإلیرادات من الضرائب وغیرها عن النفقات، ویحدث  
التوازن عند تساوي اإلیرادات مع النفقات، ویحدث العجز في حالة قصور اإلیرادات عن تغطیة 

  .النفقات
م حیث تكون وقد تكون هذه الحالة خیر مثال لواقع الموازنة الحكومیة في الدول النامیة بشكل عا

النفقات الحكومیة أكبر بكثیر من اإلیرادات التي یتم تحصیلها، وغالبا ما تلجأ الدول إلى االقتراض 
بأنواعه سواء داخلي أو خارجي من أجل تغطیة النفقات وتمویل العجز في الموازنة حیث تسمى 

  .هذه القروض بالدین العام
  : وتتكون الموازنة العامة من قسمین

تمثل اإلیرادات العامة مجموع األموال التي تحصل علیها الحكومة بصفتها  :دات العامــةاإلیــرا.أ
من أنشطتـها و أمالكها الذاتیة أو من مصادر خارجة عن ذلك، سواء قروض داخلیة  والسیادیة أ

أو خارجیة، أو مصادر تضخمیة لتغطیة اإلنفاق العام خالل فترة زمنیة للوصول إلى تحقیق 
    .   القتصادیة و االجتماعیة والمالیةاألهداف ا

  :وتتكون اإلیرادات العامة إلى ما یلـــي 
تعتبر من أهم أنواع اإلیرادات العامة في أي مجتمع حیث تعتمد علیها الحكومات  :الضرائب

  .                                        بصفة أساسیة في تغطیة جزء كبیر من اإلنفاق العام
تلجأ الحكومة إلى القروض العامة لتمویل جزء من نفقاتها خاصة في حاالت : لعامةالقروض ا

تمویل عملیات التكوین الرأسمالي، أي اإلنفاق االستثماري أو عند مواجهة عجز مؤقت في 
  .اإلیرادات العامة للدولة أو أعباء ونفقات الدولة

عض األفراد مقابل انتفاعهم ببعض المبلغ الذي یدفعه ب حیث یعرف على أنه: اإلیرادات العامة
  1.الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة، مثل خدمات مرافق السكك الحدیدیة  والهاتف

هي مبالغ تحصلها الحكومة من بعض األفراد مقابل خدمات نوعیة من نوع خاص  :الرسوم
ویختلف الرسم  ،تؤدیها لهم ، أو مزایا تمنحها لهم مثل أموال رسوم استخراج شهادات میالد وغیرها

                                                
 .   448. عبد المطلب عبد الحمید، مرجع سابق، ص1
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عن الضریبة في أن الضریبة تدفع دون مقابل مباشر في حین أن الرسم یقابله خدمات معینة 
 .تؤدیها الحكومة

یقصد بها األموال العقاریة والمنقولة التي تملكها الدولة سواء ملكیة عامة أو خاصة :الریع. 
یمكن تعریف النفقات العامة على أنها مجموعة المصروفات التي تقوم   :النفقــات العامـة. ب

ه  الدولة بإنفاقها خالل فترة زمنیة محددة بهدف إشباع الحاجات العامة للمجتمع الذي تضمه هذ
و یقوم بها شخص معنوي عام بهدف تحقیق نفع عام ترتبط بأهداف السیاسة المالیة المتفق . الدولة

  .علیها والمرتبطة بدورها باألهداف االقتصادیة واالجتماعیة للمجتمع
  : تقسم حسب عدة معاییر :تقسیمات النفقات العامة* 
سیم یأتي من ناحیة التأثیر على الدخل وهذا التق :معیار اإلنفاق  الحقیقي واالنفاق التحویلي -

  :القومي، و یستند إلى ثالث معاییر للتفرقة
فالنفقة الحقیقیة تتم مقابل تقدیم خدمة مثل الخدمات : إذا كانت النفقة تتم بمقابل أو بال مقابل* 

  .الصحیة والنفقات التحویلیة ال یوجد لها مقابل كاإلعانات
فالنفقة الحقیقیة تؤدي مباشر إلى زیادة اإلنتاج : ي اإلنتاج القوميهناك معیار الزیادة المباشرة ف* 

  .القومي أما التحویلیة فهي ال تؤدي إلى هذه الزیادة
فتعتبر النفقة . إضافة إلى معیار من الذي یقوم باالستهالك المباشر للموارد االقتصادیة للمجتمع* 

باشر للموارد االقتصادیة وتكون نفقة تحویلیة حقیقیة إذا كانت الدولة هي التي تقوم باالستهالك الم
  .إذا كان األفراد هم الذین یقومون باالستهالك المباشر لها

یقصد به تقسیم اإلنفاق العام تبعا للوظائف التي تؤدیها الدولة  :التقسیم الوظیفي لإلنفاق العام -
  :ونمیز ثالث وظائف

 لعامةخاصة بتسییر المرافق ا(النفقات اإلداریة للدولة.( 
وتتعلق بأغراض التنمیة والتضامن االجتماعي :النفقات االجتماعیة للدولة. 
النفقات االقتصادیة للدولة وهي الزمة لتزوید االقتصاد القومي بخدمات أساسیة مثل الري والنقل.  
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 ویرجع هذا التقسیم إلى الحاجة إلى تجدید الموارد بموارد غیر: النفقات العادیة وغیر العادیة -
            .1عادیة لتغطیة النفقات العامة، وهناك عدة معاییر للتمییز بین النفقة العادیة وغیر العادیة

إذا كانت النفقة تتم بانتظام ودوریة تعتبر نفقة عادیة أوال تتم بانتظام فهي غیر عادیة         .  
ذا تعدت الفترة المالیة إذا كانت النفقات تستوعب بكاملها خالل الفترة المالیة فهي نفقة عاد یة، وإ

  .فهي نفقة غیر عادیة
ن كانت غیر منتجة فهي عادیة: معیار اإلنتاجیة   . إذا كانت النفقة منتجة فهي نفقة غیر عادیة وإ
معیار المساهمة في تكوین رأس المال العیني.  
معیار الدخل، النفقة غیر العادیة تعطي دخال، وغیر العادیة ال تعطى دخال. 
یرادات لمدة : أرصدة التوازن. جـ إن الموازنة العامة للدولة هي تقدیر مفصل معتمد لمصروفات وإ

مقبلة من الزمن وهي األداة الرئیسیة التي تستخدمها السیاسة المالیة لتحقیق مجموعة من األهداف 
بالنسبة وفي هذا المجال على الدولة أن تتخذ قرارات واضحة . االقتصادیة اجتماعیة و المالیة

یراداتها و ما إذا كانت ستتبع  سیاسة المیزانیة المتوازنة ، ومن ثم لن یترتب  لمستویات إنفاقها وإ
على ذلك ظهور عجز أو فائض، أم أنها تتبع سیاسة المیزانیة غیر المتوازنة وما ینتج عنها من 

یرادات ها بالطریقة التي تمكنها عجز أو فائض، وهنا علیها أن تكیف وجود عدم التوازن بین إنفاقها وإ
من تحقیق إیراداتها، فإذا حققت المیزانیة عجز فیجب أن یمول عن طریق االستدانة إما من البنك 
المركزي أو البنوك التجاریة أو من األفراد، أما في حالة تحقیق فائض فیجب أن یستخدم في تسدید 

 .الدیون السابقة 
  
  
  
 
  

                                                
  .73. 72. ص. سابق ، ص مرجع ،عبد المطلب عبد الحمید -1
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   :للسیاسة المالیة األهداف اإلقتصادیة: المطلب الثاني
  : تحقیق األهداف التالیة تهدف السیاسة المالیة إلى

ویقصد به استخدام موارد الدولة على أساس وجیه ، فینبغي أن یتسم النظام : التوازن المالي.1
الضریبي بالصفات التي تجعله یالئم حاجات الخزانة العامة من حیث المرونة، ویالئم في الوقت 

الممول من حیث عدالة التوزیع، ومواعید الجبایة واالقتصاد، و أیضا ال تستخدم ذاته مصلحة 
   .1القروض إال ألغراض إنتاجیة

بمعنى الوصول إلى حجم اإلنتاج األمثل وهنا یتعین على الحكومة أن  :التوازن االقتصادي.2
كانت توازن بین نشاط القطاع الخاص و العام للوصول إلى أقصى إنتاج ممكن ، فكلما 

المشروعات، أقدر على اإلنتاج من المشروعات العامة كلما وجب على الحكومة أن تمتنع عن 
التدخل المباشر وتقصر نشاطها على التوجیه بواسطة اإلعانات والضرائب، ویتحقق التوازن بین 
القطاعین العام والخاص عندما یصل مجموع الدخل القومي إلى حده األقصى، أي أنه یتحقق 

زن عندما نجد أن المنافع الحدیة الناتجة عن النشاط االقتصادي للحكومة یتعادل مع المنافع التوا
الحدیة التي تقتطعها الحكومة بتحصیل إیراداتها من األفراد، فالتوازن هنا یعني استغالل إمكانیات 

  .المجتمع على أحسن وجه للوصول إلى حجم إنتاج أمثل
المجتمع إلى أعلى مستوى ممكن من الرفاهیة لألفراد في بمعنى یصل : التوازن االجتماعي.3

حدود إمكانیات هذا المجتمع و ما تقتضیه العدالة االجتماعیة وبالتالي ال ینبغي أن تقف السیاسة 
المالیة عند حد زیادة اإلنتاج، بل یجب أن یقترن هذا الهدف بتحسین طرق توزیع المنتجات من 

التي یحصل علیها المجتمع من مستوى معین من المنتجات، عن  األفراد، إذ یمكن زیادة المنافع
طریق إعادة توزیعها على األفراد بصورة عادلة، ویستلزم ذلك تدخل الدولة إلعادة توزیع الدخل 

   .2الوطني باستخدام أدوات السیاسة المالیة
تهالك واالستثمار، نفقات األفراد لالس( أي التوازن بین مجموع اإلنفاق الوطني  :التوازن العام.4

وبین مجموع الناتج الوطني باألسعار الثابتة في مستوى یسمح بتشغیل ) إضافة إلى نفقات الحكومة
                                                

  .426عبد المطلب عبد الحمید، مرجع سابق، ص 1
  . 427نفس المرجع السابق، ص  2
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جمیع عناصر اإلنتاج المتاحة، واألدوات التي تستخدمها الحكومة كثیرة ومتنوعة للوصول إلى هذا 
  .تكوین المشروعات وغیرها الهدف، أهمها الضرائب والقروض واإلعانات والمشاركة مع األفراد في

   :دور السیاسة المالیة في معالجة االختالالت االقتصادیة: المطلب الثالث
في ظل الحدیث عن أهداف السیاسة المالیة التي تتلخص في الوصول إلى مستوى التشغیل 

الكامل، معدالت النمو االقتصادیة، تحقیق االستقرار في المستوى العام لألسعار، العمل على 
عادة توزیع الدخل بشكل عادل نجد أنفسنا بحاجة إلى إبراز و توضیح دور  رفاهیة المجتمع وإ

  .السیاسة المالیة في معالجة االختالالت االقتصادیة
یظهر الكساد في االقتصاد حینما یعاني من حالة انخفاض مستوى الطلب الكلي والمقترن  :أوال

أي نشاط االقتصادي یمر بحالة تباطؤ، وفي مثل بعجز تصریف المنتجات مما یعني وجود بطالة 
  :هذه الحالة فإن السیاسة المالیة تستخدم كالتالــي

زیادة مستوى اإلنفاق الحكومي العام، وهذا ما حدث في فترات الكساد الكبیر فهنا یأتي دور . 1
ة هو بمثابة الدولة التي تعمل على زیادة اإلنفاق وبالتالي تحریك عجلة االقتصاد، فإنفاق الدول

دخول لألفراد وعند زیادة دخولهم یرتفع مستوى الطلب الكلي عندما تلجأ المؤسسات إلى زیادة 
إنتاجها وبالتالي إلى توظیف عمال جدد، مما یرفع مرة أخرى من دخول األفراد ویعالج البطالة 

  .1ویدفع بعجلة االقتصاد إلى األمام
إعفاءات ضریبیة، هنا تزداد الدخول من ناحیة، كما یزداد قد تقوم الدولة بتخفیض الضرائب أو . 2

المیل نحو االستثمار من ناحیة أخرى و كال األمرین یعني زیادة الدخول نتیجة ارتفاع القوة الشرائیة 
في المجتمع وحقن االقتصاد بمزید من األموال وفرص العمل، مما یعني دوران عجلة االقتصاد 

  .من الكسادوحل مشاكل البطالة والتخلص 
استخدام مزیج من اآللیتین أي زیادة اإلنفاق وتخفیض الضرائب بما یخدم هدف إعادة النشاط . 3

   .2إلى مستوى الطلب الكلي في االقتصاد
  .وفي حالة معالجة الكساد بالسیاسة المالیة تسمى في هذه الحالة بالسیاسة المالیة التوسعیة

                                                
   .454ص ،1999، عمان،دار زهران للنشر. نظریة النقدیةناظم محمد نوري الشمري، النقود والمصاریف وال 1
 .  327خالد واصف الوزاني، أحمد حسین الرفاعي ، مرجع سابق، ص 2
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بسبب ارتفاع المستوى العام لألسعار، فإن دور السیاسة  في حالة وجود تضخم في االقتصاد: ثانیا
المالیة هو محاولة تقلیص مستوى الطلب وخفض القدرة الشرائیة في المجتمع عن طریق إتباع ما 

  :وتتلخص في العناصر التالیة. یسمى بالسیاسة المالیة االنكماشیة
تخفیض حجم االستهالك تخفیض مستوى اإلنفاق العام الذي یؤدي بفعل آلیة المضاعف إلى  -1

  .مما یخفف من حدة الطلب، ویكبح مستوى الزیادة في األسعار
رفع مستویات الضرائب، مما یخفض القدرة الشرائیة لألفراد ویؤدي إلى تخفیض اإلنفاق الكلي  -2

 .بنسبة مضاعفة
 .مزیج من السیاستین أي خفض اإلنفاق وزیادة الضرائب -3
شیة تسعى إلى كبح مستوى اإلنفاق في المجتمع والسیطرة على وبهذا فإن السیاسة المالیة االنكما 

   .1رمستویات الطلب الكلي  وتزاید األسعا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 . 329نفس المرجع السابق، ص  1
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  :مدلول السیاسة المالیة في االقتصاد اإلسالمي: المبحث الثاني

أن    تستخدم السلطات المالیة مختلف إجراءات السیاسة المالیة لتحدید نشاطها المالي واالقتصادي، طالما
السیاسة المالیة في االقتصاد اإلسالمي لم تتخذ مبدأ الحیاد المالي، وأن لها أهمیة كبیرة في تصحیح اآلثار 
الناجمة عن اإلجراءات الكمیة التوسعیة للسیاسة النقدیة، وتعدیل كل من الهیكل االقتصادي واالجتماعي 

  .ة في الفكر الوضعيفضال عن الخصائص التي تتمیز بها عن باقي السیاسات المالی

  :تعریف السیاسة المالیة في االقتصاد اإلسالمي: المطلب األول

جمیع القرارات : " تعد السیاسة المالیة في االقتصاد اإلسالمي فرع من فروع السیاسة الشرعیة، وتعرف بأنها
لتطبیق نص شرعي ذات الصبغة المالیة التي یتخذها ولي األمر أو من ینوب عنه، سواء كان اجتهادا منه 

  ".1أو اجتهادا منه لتحقیق مقاصد الشریعة بصفة عامة

استخدام الدولة اإلسالمیة إلیراداتها ونفقاتها : " كما تعرف السیاسة المالیة في االقتصاد اإلسالمي بأنها 
  . 2" لتحقیق أهدافها في ضوء القواعد واألصول اإلسالمیة الحاكمة في هذا المجال

تنتهجه الدولة في تخطیط اإلنفاق العام وتدبیر وسائل تمویله كما یظهر في الموازنة فهي الطریق الذي 
، بما یحقق أهدافها االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة في ظل ما تعتنقه الدولة من عقائد 3العامة للدولة

   .4وفي حدود إمكانیتها المتاحة

المالیة تتعلق باإلجراءات التي تستخدمها السلطات ومن هذا المنطلق یجدر بنا أن نشیر إلى أن السیاسة 
المالیة لتحدید النشاط المالي، واألدوات التي تمكنها من التدخل في النشاط االقتصادي وتكییف إنفاقها 

  .1العام مع إیراداتها العامة باألسلوب الذي یكفل لها تحقیق االستقرار االقتصادي والعدالة االجتماعیة

                                                
محاضرة مقدمة إلى مؤتمر ". السیاسة المالیة ودورها في إصالح االقتصاد اإلسالمي " شعبان فهمي عبد العزیز،  1

  .5، ص1995جویلیة،  3إلى  2من : التحدیات المعاصرة لالقتصاد المصري، القاهرة
 . 356، ص 1404ي، مكتبة الخریج: الریاض). النظریة االقتصادیة(شوقي دنیا، دروس في االقتصاد اإلسالمي  2
  .239، ص1997مكتبة زهراء الشرق، : القاهرة. عبد المطلب عبد الحمید، السیاسات االقتصادیة تحلیل جزئي وكلي 3
  .111، ص2000مؤسسة الثقافة الجامعیة، : اإلسكندریة. عوف محمود الكفراوي، بحوث في االقتصاد اإلسالمي 4
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ح أن السیاسة المالیة في ظل االقتصاد اإلسالمي لم تأخذ بمبدأ الحیاد المالي، بل أن الدولة ومنذ البدایة یتض
بتحصیلها لإلیرادات لتغطیة نفقاتها المختلفة تشبه المضخة الماصة الكابسة تمتص اإلیرادات من الطبقات القادرة، 

   .2توزیعها على الطبقات المحتاجة لتعید

  :اإلیرادات في االقتصاد اإلسالمي :الفرع األول

وهي اإلیرادات التي تمول المیزانیة العامة بموارد ثابتة :أوال إیرادات دوریة في اإلقتصاد اإلسالمي
یرادات األمالك العامة للدولة، وتتمیز  وبصفة دوریة، وهي الزكاة والخراج والجزیة وعشور التجارة وإ

حصیلتها، ما یمكن الدولة من القیام بمسؤولیتها في تحقیق مقاصد بانتظام ودوریة االنسیاب سنویا ووفرة 
  .الشریعة

تتمیز اإلیرادات العامة في االقتصاد اإلسالمي بتحقیق درجة عالیة من العدالة، : الزكاة والخراج والجزیة/ أ
مجموعة تتضح في تحقیق المساواة بین المسلمین وغیر المسلمین من أفراد المجتمع، فیفرض على كل منهم 

تكالیف متساویة، فبینما یدفع المسلمون الزكاة بأنواعها، یفرض على غیر المسلمین دفع الجزیة وخراج 
  .األراضي التي یملكونها

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                   
: اإلسكندریة. محمد عبد المنعم عفر وأحمد فرید مصطفى، االقتصاد المالي الوضعي واإلسالمي بین النظریة والتطبیق 1

  .331، ص1999مؤسسة شباب الجامعة، 
  .398عوف محمود الكفراوي، بحوث في االقتصاد اإلسالمي، مرجع سابق، ص 2
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وأنها أقوى  1تعتبر الزكاة المورد الرئیسي الدائم لتمویل النفقات العامة وتتمیز بوفرة حصیلتها :الزكاة -1
، فهي إیراد عام 2أدوات السیاسة المالیة من حیث التأثیر على االقتصاد بما یحقق له النمو واالستقرار

ن كان یختلف عن غیره بأن إنفاق حصیلته مخصص لمصارف محددة  تجبیه الدولة ویدخل خزانتها، وإ
صة أنواع الضمان االجتماعي شرعا تغطي جانبا من حاجات اإلنفاق العام للدولة، فهي تشمل بصورة خا

  .بأشكاله المختلفة

فرغم أن الدولة ال تملك حریة التصرف في حصیلة الزكاة في غیر المصارف المحددة  شرعا، إال أن 
مبالغ الزكاة المحصلة سوف تحرر جزءا هاما من الموارد العامة من مصادر أخرى، تستخدم في نفس 

   .3مما یوفر مبالغ طائلة لها أبلغ األثر في تمویل التنمیة) ةنفقات الخدمات االجتماعی(مصارف الزكاة 

 ، حیث4وتأتي الزكاة من بین اإلجراءات التصحیحیة بنقل جانب من فضول أموال األغنیاء إلى الفقراء
یختار ولي األمر ما یناسب ظروف المجتمعات المحلیة والمجتمع ككل، في إمكان نقل الزكاة أو جزء 

تفضیل أهل الحاجة من موطن استحقاقها، حتى تتحقق العدالة االجتماعیة بین مختلف أقالیم  منها مع
   .5الدولة

 فالزكاة جهاز مستقل مجهز بفیض من التمویل المستمر، وقد حملت الشریعة هذا الجهاز مسؤولیة تقدیم
مشروعات االجتماعیة ما خدمات اجتماعیة كثیرة ترفع، عن كاهل میزانیة الدولة عبئا كبیرا، یصرف في ال

   .6یخفف من الضغط على المیزانیة ویقلل من عجزها إن وجد

                                                
، ص 1997مكتبة اإلشعاع، : اإلسكندریة. االقتصاد اإلسالمي عوف محمود الكفراوي، السیاسة المالیة والنقدیة في ظل 1

45.  
  .399عوف محمود الكفراوي، بحوث في االقتصاد اإلسالمي، مرجع سابق، ص  2
رسالة ماجستیر غیر منشورة، قسم االقتصاد ". (الموازنة العامة للدولة في االقتصاد اإلسالمي " عبد العزیز بن محمد الحامد،  3

  .361، ص 1409، )معةاألمام محمد بن سعود اإلسالمیةاإلسالمي، جا
  .213محمد عبد المنعم عفر، السیاسات االقتصادیة والشرعیة وحل األزمات وتحقیق التقدم، مرجع سابق، ص 4
  .263المرجع السابق، ص 5
، 1997البنك اإلسالمي للتنمیة، : جدة . منذر قحف، تمویل العجز في المیزانیة العامة للدولة من وجهة نظر إسالمیة 6

  .26ص
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وتحصل  1هو أجرة األراضي التي تعتبر ملكیتها للمسلمین عامة، یدفعها المستثمر المنتفع بها :الخراج -2
، ویعتبر مصدرا هاما من 2علیها الدولة عن طریق إلزام أصحاب األراضي بالمساهمة في األعباء العامة

  .3اإلیرادات العامة للدولة التي تمنع تفتیت الملكیة الزراعیةمصادر 

وهي فریضة مالیة تفرض جبرا على الرؤوس ممن یدخل في ذمة المسلمین من أهل الكتاب : الجزیة -3
المسلمین ألهل الذمة ، فالجزیة نظیرا لحمایة 4ومن في حكمهم وذلك تحقیقا لمبدأ التوازن بین رعایا الدولة

، 5من األعداء دون مشاركة منهم في الدفاع عن أنفسهم وتسقط عنهم متى ما عجز المسلمون عن حمایتهم
  .6، فهي في مقابل الحمایة وتحقیق األمن واإلعفاء من الجندیة5حمایتهم

 وھي اإلیرادات التي تحصل علیھا الدولة بحكم: إیرادات األمالك العامة للدولة وعشور التجارة/ ب
  : یلي صفتھا وسلطتھا كشخص قانوني لھ حق التملك، وأھم ھذه اإلیرادات ما

أو  الدولة فرض ضرائب على تجارة أهل الذمةمن التنظیم المالي الذي اقتضته سیاسة : عشور التجارة -1
فقد روعي معاملة التجار األجانب بمثل ما یعاملون به التجار المسلمین ، 7الجمركیة بالضرائب ما یسمى

   .8بالمثل ما لم یتعارض ذلك مع مصلحة المجتمع تطبیقا لمبدأ المعاملة

ویتضح أن عشور التجارة هي ضریبة عینیة ال تراعي شخص المكلف، كما أنها ضریبة قیمیة تفرض على 
، فتفرض لحمایة التجارة الداخلیة من المنافسة، بتحمیل الوافد 1أساس نسبة مئویة معینة من قیمة السلعة

  .2من النفقات المالیة لیتساوى مع نظیره المال الموجود في الداخلقدرا 
                                                

  .142، ص 1972دار الفكر، : ، بیروت3ط. محمد المبارك، نظام اإلسالم 1
، 1999ؤسسة الوراق، م: ، عمان2ط. محمود حمودة ومصطفى حسنین، أضواء على المعامالت المالیة في اإلسالم 2

  .164ص
  .70، ص1998مطبعة العمرانیة، : القاهرة. نعمت عبد اللطیف مشهور، اقتصادیات المالیة العامة اإلسالمیة والوضعیة 3
  .53إبراهیم القاسم رحاحلة، مرجع سابق، ص 4
ة المالیة في الدول ، موارد"الهیكل الضریبي المعاصر في ضوء المبادئ الضریبیة اإلسالمیة " محمد هاشم عوض، 5

  .82من وجهة النظر اإلسالمیة، مرجع سابق، ص  المجتمع الحدیث
  .97حسن سري، مرجع سابق، ص 6
، 1975دار المعرفة، : ، بیروت2ط. عبد الكریم الخطیب، السیاسة المالیة في اإلسالم وصلتها بالمعامالت المعاصرة 7

  .67ص 
  .71نعمت عبد اللطیف مشهور، مرجع سابق، ص  8
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فمن المنطقي أن یساهم التجار بجزء من أرباح تجارتهم، في تغطیة تكالیف الخدمات والمرافق العامة التي 
   .3في ظلها تنمو وتثمر المبادالت التجاریة بین أفراد المجتمع

تباشر الدولة بعض المشروعات العامة في مجال الثروات الطبیعیة، : إیرادات األمالك العامة للدولة -2
أو اجتماعي أو خدمي تقوم به الدولة لتلبیة حاجة اجتماعیة أو للحصول  والمشروع العام هو نشاط اقتصادي

ى على إیرادات للخزینة تغطي بها أوجه اإلنفاق المختلفة، ویتحتم على الدولة القیام بهذه المشاریع للحصول عل
مصادر إضافیة للدخل، كي ال تلجأ إلى فرض ضرائب أو إلى طلب قروض، وتستهدف الدولة القیام بالمشاریع 

   .4الصناعیة والزراعیة والخدمیة لتحقیق إیراد مالي

من كما تتولى المشروعات التي ال یقدم علیها األفراد، وهذه المشروعات لها عوائد وأرباح تمثل إیرادا 
، وتمتلك 5على أن تراعي الدولة أن ال تتوسع في ذلك توسعا یضر باألفراد في واستثماراتهمإیرادات الدولة، 

األمالك الخاصة أو ما یسمى بالدومین الخاص بحیث تدیره وتستثمره باعتبارها مالكة له، ویمكن  الدولة
التصرف فیه بالبیع وغیره، كما أنه یفل في الغالب إیراد، ویشمل أمالك الدولة من األراضي والعقارات 

وصكوك استثمار  والمناجم والغابات، كما یشمل كل ما تملكه الدولة من رؤوس أموال ممثلة في أسهم
   .6وكذلك كافة المنشآت التجاریة والصناعیة

أما اإلیرادات غیر الدوریة فهي إیرادات لیست : اإلیرادات غیر الدوریة في االقتصاد اإلسالمي: ثانیا
سنویة، فال تتسم باالنتظام والدوریة، وتسهم الموارد غیر الدوریة في مواجهة ما قد یطرأ على المجتمع من 

  .ثنائیةظروف است

                                                                                                                                                   
  .77عوف محمود الكفراوي، السیاسة المالیة والنقدیة في ظل االقتصاد اإلسالمي، مرجع سابق، ص 1
  .65إبراهیم القاسم رحاحلة، مرجع سابق، ص 2
  .24، ص1996دار النبأ، : الجزائر. جمال لعمارة، النظام المالي في اإلسالم 3
  .وما بعدها 28المرجع السابق، ص 4
  .359سعد بن حمدان اللحیاني، مرجع سابق، ص 5
دار المسیرة للنشر والتوزیع، : عمان. محمد حسین الوادي وزكریا أحمد عزام، المالیة العامة والنظام المالي في اإلسالم 6

  .245، ص2000
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سالمي كإجراء مؤقت لمواجهة ظروف غیر عادیة، إذا كانت یلجأ بالضرائب في الفكر اإل"الضرائب / " أ
الخزینة عاجزة عن تمویل األعباء العامة التي تتطلبها مثل هذه الظروف وهو محدد بالمقدار الذي یكفي 

   .1لدفع هذه الظروف ومواجهتها

مال فالتوظیف یكون بفرض تكالیف إضافیة في أموال األغنیاء بما یكفي حاجة الفقراء، فتسد حاجتهم من بیت 
، فإذا لم تكف، فإنه یؤخذ من أموال القادرین ما یسد هذه الحاجات، شرط 2الزكاة ثم من بیت مال المصالح

موال المطلوبة وأن تحصل على من ولي األمر وجه اإلنفاق المطلوب تمویله وأن یحدد مقدار األ أن یعلن
   .3التكلیفیةتنطبق علیه المقدرة 

ففرض الضرائب ینبغي أن یراعى فیه قواعد الشریعة اإلسالمیة في رعایة مصالح الناس وعدم التضییق علیهم، 
 وتوفیر العدالة الكاملة في فرضها وجبایتها وصرفها، وأن تكون هناك حاجة حقیقیة للمال مع عدم وجود مصدر

   .4آخر سوى الضرائب

 إن تلك الشروط تجعل من الضریبة المشروعة ضریبة تمویلیة تحصل لتنفق في األوجه المشروعة، فیمكن
  .5اعتبارها أداة مالیة لتحقیق العدالة االجتماعیة التي هي أحد أهداف النظام المالي

یمكن االلتجاء إلى القروض كمورد غیر دوري إذا لم تكن موارد الدولة العادیة كافیة : القروض/ ب
، وتعتبر مصدرا استثنائیا من مصادر اإلیرادات العامة في المالیة العامة اإلسالمیة، 6العاملتغطیة اإلنفاق 
صل الدولة على ، وتح7في حاالت األزمات والحروب من أجل تغطیة نفقات غیر متوقعة تلجأ إلیه الدولة

، لتغطیة والشركات والمؤسسات المالیة غیر المصرفیة والمصارف المقیمة داخل إقلیمهاالقروض من األفراد 

                                                
  .75 -74نعمت عبد اللطیف مشهور، مرجع سابق، ص ص 1
  .235، ص 1999دار القلم، : ، دمشق3ط .رفیق یونس المصري، أصول االقتصاد اإلسالمي 2
  .167 -165محمد عبد المنعم عفر، السیاسة االقتصادیة والشرعیة وحل األزمات وتحقیق التقدم، مرجع سابق، ص ص  3
دون (للبنوك اإلسالمي، االتحاد الدولي : القاهرة. محمد عبد المنعم عفر، السیاسة المالیة والنقدیة ومدى إمكانیة األخذ بهما في االقتصاد اإلسالمي 4

  .36 -  35، ص ص )تاریخ
  .238سعد بن حمدان اللحیاني، مرجع سابق، ص  5
  .81عوف محمد الكفراوي، السیاسة المالیة والنقدیة في ظل االقتصاد اإلسالمي، مرجع سابق، ص  6
  .74نعمت عبد اللطیف مشهور، مرجع سابق، ص  7
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الضروریة عندما ال تكفي اإلیرادات السابقة العادیة، وال شك أن تكون عملیات االقتراض خالیة  النفقات
  .1من الربا

لجوء الدولة إلى إصدار كمیة جدیدة من النقود لتغطیة  یقصد باإلصدار النقدي: اإلصدار النقدي/ جـ
، وتلجأ إلیه الدولة في حالة 2العجز في المیزانیة العامة وتوفیر احتیاجات الدولة في الحاالت غیر العادیة

   .3األسالیب األخرى عدم كفایة الموارد التي تتیحها

أو  في مؤسسة عامة كالمصرف المركزي وأهم الضوابط الشرعیة لإلصدار النقدي هو توحید جهة اإلصدار
إدارة حكومیة، لتصدر من النقود ما یكفي لتقوم هذه النقود بوظائفها كما ینبغي لصالح الفرد والدولة على 

، فإذا كان التمویل یستخدم لقیام مشروعات إنتاجیة 4السواء، فالضابط الشرعي هو المصلحة المعتبرة شرعا
وتزید إنتاج السلع، فإنه في المدى الطویل ال ضرر في ذلك ألن المالیة توظف العمال وتحد من البطالة 

   .5العامة اإلسالمیة تقر اإلصدار النقدي الذي یمول مشروعات إنتاجیة

  :قات العامة في االقتصاد اإلسالميالنف: الفرع الثاني

ویرتبط تحدید ضوابط اإلنفاق تتحدد النفقات العامة بمدى قدرة الدولة على الحصول على اإلیرادات العامة، 
  .العام إلى حد كبیر بقواعد السیاسة الشرعیة في تحقیق الصالح العام

إن دور اإلنفاق العام في النظام المالي اإلسالمي یجب أن یتعدى تسییر المرافق التقلیدیة كاألمن 
ة اإلنتاج ومضاعفة والدفاع، إلى تحقیق أهداف الدولة االقتصادیة واالجتماعیة، ما یترتب علیه زیاد

  .العمران

                                                
  .52مرجع سابق، ص  جمال لعمارة، النظام المالي في اإلسالم، 1
  .242سعد بن حمدان اللحیاني، مرجع سابق، ص  2
محمد عبد المنعم عفر، السیاسات المالیة والنقدیة ومدى إمكانیة األخذ بهما في االقتصاد اإلسالمي، مرجع سابق، ص  3

53. 
  .251، ص 1414دار العاصمة، : الریاض. إبراهیم صالح العمر، النقود االئتمانیة دورها وأثارها في اقتصاد إسالمي 4
  .277قطب إبراهیم محمد، السیاسة المالیة للرسول، مرجع سابق، ص  5
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تقوم الدولة بأداء خدمات عامة مختلفة، ویستلزم  :تعریف النفقة العامة في االقتصاد اإلسالمي: أوال
، فالنفقة العامة هي 1في تلبیة الحاجات العامة للرعایاأداء تلك الخدمات إستخدام جزء من خزینة الدولة 

للدولة، یقوم ولي األمر أو من ینوب عنه باستخدامه في إشباع قدر من المال داخل في الذمة المالیة 
  .حاجة عامة وفقا لمعاییر الشریعة اإلسالمیة

نما یكفي إستخدام نوع من أنواع المال أیا كان ذلك المال،  وال یشترط أن تكون النفقة العامة مبلغا من النقود، وإ
العامة اإلسالمیة هي إستخدام الصورة التي تراها مادامت له منفعة مباحة شرعا، ألن القاعدة في المالیة 
  .الدولة محققة لفائدة األفراد الذین تدفع النفقة العامة إلیهم

والعتبار النفقة عامة یجب أن یكون مصدرها خزینة الدولة، أما النفقات التي ینفقها ولي األمر أو نوابه من 
انت تهدف لتحقیق منفعة عامة، والبد أن یكون الهدف أموالهم الخاصة فال تعد من النفقات العامة حتى ولو ك

من اإلنفاق العام هو سد الحاجات العامة، وهي التي یعود إشباعها بالنفع على جمیع المواطنین أو دفع 
   .2الضرر عنهم ویحقق مصلحة عامة

كونها وسیلة یمكن حصر طبیعة النفقة العامة في : طبیعة النفقة العامة في االقتصاد اإلسالمي:  ثانیا
لزیادة الدخل القومي والثروة وأداة للعمران والتقدم، حیث تساهم النفقة العامة في تنمیة المجتمع ورفع مستوى 
معیشته، فهي سبب مباشر إلحداث الرواج االقتصادي بما یترتب علیها من زیادة في المعامالت، یتبعها زیادة في 

على زیادة اإلنتاج وعرض السلع وترفع من معدالت الطلب والعمالة ، كما تعمل 3األرباح وارتفاع دخول األفراد
  .وتحفز الحركة في السوق وتضاعف الثروة المالیة المتداولة

                                                
  .41عبد المنعم فوزي، مرجع سابق، ص  1
  .176 - 174نعمت عبد اللطیف مشهور، مرجع سابق، ص ص  2
  .179المرجع السابق، ص  3
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المجتمع، بل  والفكر المالي اإلسالمي ال یرى في اإلنفاق العام عامل تحطیم الثروة أو استهالك لجزء من ثروة
ومن ثم  اإلنتاجیة م الكساد وتتوقف حركة النمو في القطاعاتیقرر وجوب مضاعفة اإلنفاق العام حتى ال یع

   .1ینقص العمران

كما أنها تعمق دور السیاسة المالیة في تحقیق األهداف االقتصادیة واالجتماعیة حیث تستخدم لتحقیق 
األغراض االقتصادیة كعمارة األرض وتنمیة موارد البالد، كما تستخدم لتحقیق أغراض اجتماعیة مثل 

  2 .قات الضمان االجتماعي التي تكفل لكل فرد حد الكفایة من خالل إنفاق حصیلة الزكاةنف

ونظرا للدور الموسع للنفقة العامة فإنه یسمح بإشباع الحاجات واألغراض االجتماعیة، في حالة عجز 
   .3حصائل الزكاة باإلنفاق من إیرادات العشور والخراج

  :السیاسة المالیة في االقتصاد اإلسالميأهمیة و خصائص : المطلب الثاني 

عن تنبع السیاسة المالیة من كونها األداة التي یمكن استخدامها لتصحیح آثار السیاسة النقدیة والناتجة 
  .اإلجراءات الكمیة التوسعیة

 تعتبر األسلوب األمثل إلعادة توزیع الدخل واالستثمارات على :أهمیة السیاسة المالیة: الفرع األول
االستخدامات االقتصادیة المختلفة، وبذلك تصبح السیاسة المالیة األداة الفعالة لتشجیع االستثمارات لالتجاه 

   .4نحو المجاالت الحیویة وأیضا لحمایة الصناعات الوطنیة من المنافسة األجنبیة

ظیمات مالیة یتجلى له قیمة كما أنها تنظیم مالي یستقیم به میزان الحیاة، فالمتمعن في ما قدمته الشریعة من تن
السیاسة المالیة في االقتصاد اإلسالمي ، فیجد نظاما مالیا متكامل كالضرائب على الدخل وتتضح من خالل 

غیر مباشرة كعشور زكاة الزروع والثمار، وضرائب على رأس المال كزكاة األنعام والذهب والفضة وضرائب 
فرائض المال  االلتزام بالمبادئ التي یجب أن تراعى في التجارة أو ما یسمى بالضرائب الجمركیة، مع

                                                
، السیاسة االقتصادیة في إطار النظام اإلسالمي، مرجع "اإلنفاق وضوابطه في االقتصاد اإلسالمي" حسن صادق حسن، 1

  .519سابق، ص
  .180نعمت عبد اللطیف مشهور، مرجع سابق، ص  2
  .522حسن صادق حسن، مرجع سابق، ص  3
  .331محمد عبد المنعم عفر وأحمد فرید مصطفى، مرجع سابق، ص  4
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من مبادئ العدالة والمالءمة والیقین واالقتصاد، إضافة إلى الدعوة إلى عدم االكتناز وضرورة تثمیر فائض 
   .1األموال في ما ینمي ثروة المجتمع ویكفل االستقرار ویشیع العدالة االجتماعیة

 أنها تركز جل اهتمامها في تمویل برامج التنمیة االقتصادیة فضال عن تمویل وما یزید أهمیة السیاسة المالیة
المیزانیة العامة للدولة، من خالل تسخیر كل إمكانیتها لتوفیر الموارد المالیة الالزمة لدفع التنمیة، وهذا لیس 

معركة بناء المجتمع معناه أنها ال تولي اهتمام لتحقیق االستقرار االقتصادي، إذ أن جانبا من النجاح في 
، كما )2(یرجع أوال وأخیرا إلى مدى مساهمتها في التغلب على أیة موجة تضخمیة حال ظهورهاواستقراره إنما 

المشاكل االقتصادیة المختلفة، بما یسهم في تحقیق أهداف السیاسة االقتصادیة الكلیة وما تركز على معالجة 
   .3فاق واالستثماریجعل أدواتها أكثر تأثیرا في مستویات اإلن

تنفرد السیاسة المالیة في االقتصاد  :سة المالیة في االقتصاد اإلسالميمباديء السیا: الفرع الثاني
  : 4اإلسالمي بطابعها الخاص الذي یبرز تمیزها بالمبادئ التالیة

إن المصلحة العامة مبدأ یحكم تصرف ولي األمر في السیاسة المالیة، غیر : مبدأ المصلحة العامة: أوال
نما أنه في االقتصاد اإلسالمي  لیس من الضروري أن تتساوى المصالح العامة في األهمیة واألولویات، وإ

الضروریات، وهناك مصلحة عامة أخرى على مستوى الحاجیات، هناك مصلحة عامة على مستوى 
ذا تنافست المصالح العامة قدمت المصالح العامة  ة على مستوى الكمالیات،ومصلحة عامة ثالث وإ

ذا تنافست المصالح العامة الحاجیة على المصالح العامة التحسینیة  الضروریة على المصالح األخرى، وإ
قدمت المصالح الحاجیة، فرغم أن المصلحة العامة تمثل معیارا موضوعیا إلنفاق المال العام، فإن اختیارها 

  .في االقتصاد اإلسالمي یخضع لضوابط معینة

من الصعب القول أن اإلیرادات العامة في ظل االقتصاد اإلسالمي تخضع لقاعدة : مبدأ التخصیص: ثانیا
عدم التخصیص، ألن هناك من اإلیرادات العامة قد تم تخصیصها بنص شرعي على جهات صرف 

                                                
  .419، ص )دون تاریخ(دار النهضة العربیة، : بیروت. عبد المنعم فوزي، المالیة العامة والسیاسة المالیة 1
  .131، ص2002دار غریب، : القاهرة. مجدي عبد الفتاح سلیمان، عالج التضخم والركود االقتصادي في اإلسالم 2
دار وائل : ،عمان3ط. خالد واصف الوزني وأحمد حسین الرفاعي، مبادئ االقتصاد الكلي بین النظریة والتطبیق 3

  .380، ص1999للنشر،
  .21شعبان فهمي عبد العزیز، مرجع سابق، ص  4
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ة لعدم تكرارها بانتظام مثل خمس محدودة، منها ما یتكرر بصفة دوریة كالزكاة ومنها إیرادات غیر دوری
اإلیرادات بالذات توفیر حد الكفایة لكل محتاج في المجتمع وتوفیر الرعایة الغنائم، والهدف من تخصیص هذه 

والقضاء على الفروق االجتماعیة، أما باقي اإلیرادات العامة غیر المخصصة بنص شرعي فتوجه إلى إنجاز 
  .المصالح العامة حسب ترتیبها

نفاق : مبدأ الرشد: اثالث تتمیز السیاسة المالیة في االقتصاد اإلسالمي بالحكمة والعدل والرشد في جبایة وإ
نفاقا غالبا، ومع ذلك إذا  األموال العامة، حیث تتسم اإلیرادات العامة التي مصدرها الزكاة بالمحلیة جمعا وإ

یمكن لولي األمر أن ینفقها في ما یراه للصالح  استغنى أفراد البلد الذي جمعت منه الزكاة أو إنعدمت مصارفها،
أمر غیر وارد في السیاسة المالیة إال في ظروف استثنائیة لها ضوابط ) فرض الضرائب(العام، والتوظیف 

تجبى على ) عشور التجارة(تحددها، أو بعد إصدار قروض عامة بدون فوائد، كما أن الضرائب الجمركیة 
  .أ المعاملة بالمثلالمصدر األجنبي تطبیقا لمبد

تحمل السیاسة المالیة في ثنایاها عوامل التطور والمرونة التي تجعلها تتالءم : رمبدأ المرونة والتطو : رابعا
فهي صالحة لمقابلة التطورات المستمرة بشرط أن ال یخل التطور بمبادئ  مع كل زمان ومكان، وبذلك

، وأن ال تتسم المبادئ المالیة بالجمود الذي یجعلها عاجزة عن تحقیق دواعي المصلحة 1الشریعة اإلسالمیة
حائال دون انطالق العملیة المالیة، كأن تجمع الزكاة وتنفق على العامة، وأال تكون كثرة اإلجراءات 

اعها سواء بالوضوح الكافي الذي یمّكن من تفهم أوض المستحقین لها في البلد الذي جمعت فیه، وأن تتسم
هو الذي یقع علیه عبئ المالیة العامة لما  بالنسبة لألفراد أو القائمین على تنفیذ أحكامها، طالما أن الفرد

  .2یسدده من فرائض أو ضرائب

  

  

  
                                                

  .267، ص1988الهیئة المصریة العامة للكتاب، : القاهرة. قطب إبراهیم محمد، السیاسة المالیة للرسول 1
 -219، ص ص 1984الهیئة المصریة العامة للكتاب، : القاهرة. قطب إبراهیم محمد، السیاسة المالیة لعمر بن الخطاب 2

222.  
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  :أهداف وأسس السیاسة المالیة في االقتصاد اإلسالمي: المطلب الثالث

الدخول والثروات بطریقة عادلة، تكفل لكل فرد  تهدف السیاسة المالیة في االقتصاد اإلسالمي إلى توزیع
في المجتمع حد الكفایة، من خالل أدوات منها الزكاة والتوظیف على األغنیاء، كما تسعى جاهدة 
لتوظیف القوى البشریة من خالل االستثمارات العامة، وبالسماح للقطاع الخاص بذلك ما لم یضر 

  .بمصلحة المجتمع

ومن أجل بلوغ األهداف السابقة تراعي السیاسة المالیة بعض األسس التي تقوم علیها، وذلك بترك الحریة 
لألسعار تتحدد بتفاعل العرض والطلب مع التدخل لتوفیر تلك الحریة، باستخدام أسالیبها المختلفة، 

تبوالعمل  اع سلوك الرشادة على تكییف نمط االستهالك بتوفیر الضروریات والحد من اإلسراف، وإ
  .بالتوفیق بین النفقات االستهالكیة والنفقات اإلنتاجیة واالستثماریة االقتصادیة

تندرج أهداف السیاسة المالیة في إطار  :سة المالیة في االقتصاد اإلسالميأهداف السیا: الفرع األول
تحقیق العدالة في توزیع الدخول أهداف النظام االقتصادي اإلسالمي الذي تتبناه، وتنصب األولویات في كیفیة 

یجاد االستقرار االقتصادي من خالل تحقیق معدل مرتفع من  والثروات، وحسن استغالل وتخصیص الموارد، وإ
  .العمالة، والمحافظة على استقرار األسعار ودعم التنمیة االقتصادیة

سیاستها المالیة إلى تفتیت تسعى الدولة جاهدة من خالل : التوزیع العادل للدخول والثروات: أوال
، كما تمكن الزكاة بشكل أساسي من ضمان الحاجات لمن لم یتمكن من 1الثروة من خالل نظام اإلرث

توفیرها لنفسه، فتتولى الدولة مهمة جبایة الزكاة وتوزیعها على مستحقیها، وتقوم بتمویل مصالح 
ودة لدیها في حالة عدم كفایة الزكاة، وتفرض الموجالمحتاجین واإلنفاق على حاجاتهم من فائض اإلیرادات 

                                                
، السیاسة االقتصادیة في إطار النظام اإلسالمي، مرجع سابق، "السیاسة المالیة، أهدافها وأدواتها " لحسن الداودي،  1

  .496ص
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یهدف اإلنفاق الحكومي إلى توزیع الدخل من ، كما 1ضرائب على الموسرین في حاالت الضرورة القصوى
   .2خالل تقدیم اإلعانات للعاطلین عن العمل، وللمنتجین لدعم مشروعاتهم اإلنتاجیة

األمر الذي یستدعي توزیع ذلك الحجم بكفاءة وتخصیصه وتملك السیاسة المالیة حجما من اإلیرادات العامة، 
  .على أوجه اإلنفاق المحددة

هناك متسعا ألهداف أخرى تدخل تحت الوظیفة العامة للدولة، وهي : تحقیق التنمیة االقتصادیة: ثانیا
األهداف تمارس والدنیویة متى كانت الوسائل واألدوات المالیة المتبعة لتحقیق رعایة المصالح العامة الدینیة 

  .تحقیق االستقرار االقتصادي ودعم النمو بطریقة شرعیة، ومن هذه األهداف

إن الدولة مسؤولة عن القیام بعملیة التنمیة االقتصادیة، كما أنها مسؤولة عن المشاریع الضروریة للمجتمع 
  .3قة بتنمیة الثروات الطبیعیةالتي قد یحجم عنها األفراد إما لكبر حجمها أو عدم خبرتهم بها، كاألنشطة المتعل

تملك السیاسة المالیة في االقتصاد اإلسالمي ضوابط لها دورا وقائیا : إیجاد االستقرار االقتصادي: ثالثا
من حدوث التضخم، فضبط اإلصدار النقدي بما یتالءم مع حاجة االقتصاد واإلشراف على عملیة 
االئتمان وضبطها طبقا لحاجة النشاط االقتصادي، یحقق استقرار األسعار وعدم انخفاض القوة الشرائیة 

  . للنقود

 منع التعامالت الربویة واالحتكار لهما أثر كبیر في الوقایة من االرتفاعات الشدیدة في المستویاتكما أن 
العامة لألسعار، والتي ال تنشأ عن ظروف عادیة وطبیعیة في السوق، بل تحدث نتیجة التدخالت غیر 

   .المشروعة قصد تحقیق أرباح كبیرة

  

  

                                                
المعهد اإلسالمي للبحوث والتدریب، البنك اإلسالمي للتنمیة، : جدة. زنة العامة في االقتصاد اإلسالميسعد بن حمدان اللحیاني، الموا 1

 .  وما بعدها 205، ص 1997
  .314محمد عبد المنعم عفر، السیاسات االقتصادیة والشرعیة وحل األزمات وتحقیق التقدم، مرجع سابق، ص 2
 .207- 203سعد بن حمدان اللحیاني، مرجع سابق، ص ص  3
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غیل في المجتمع، بدعمها االستثمار ومكافحة كل من االنكماش وتعمل السیاسة المالیة جاهدة على دعم التش
، ویتعین على الدولة لبلوغ هذا الهدف أن توازن بین 1والتضخم وأثارهما الضارة على كل من الدخل والتشغیل

نشاط القطاع الخاص والقطاع العام للوصول إلى أقصى إنتاج ممكن، فكلما كانت المشروعات الخاصة 
اإلنتاج فینبغي على الدولة أن تقصر نشاطها على التوجیه ما لم یكن ذلك على حساب المصلحة  أقدر على

  .2العامة

إن للمال أهمیة كبیرة في بناء الدولة،  :سة المالیة في االقتصاد اإلسالميأسس السیا: الفرع الثاني
ى تأسیس الدین وتأسیس تأسیس وسیاسة فتأسیس الدولة یقوم عل: لذا نجد أن قواعدها تستقر على أمرین

القوة وتأسیس الثروة للقیام بالنفقات الضروریة، وأما سیاسة الدولة فتقوم على تنمیة البالد وتوفیر األمن 
عداد المیزانیة ، ما یستوجب وجود بعض األسس التي تقوم علیها السیاسة المالیة، 3وتكوین الجیش وإ

  : نوضحها من خالل ما یلي

ظل االقتصاد اإلسالمي تتحدد األسعار بتفاعل العرض والطلب بحریة في السوق في : حریة السوق: أوال
مع التدخل لتوفیر حریة التفاعل إذا ما حدث انحراف عنها، لیتحدد نوع وحجم النشاط وفقا لحاجة المجتمع مع 

، فتمنع 4زمةالتزام هذا األخیر بتكملة إنتاج ما ال یوفره التفاعل الحر لقوى العرض والطلب من ضروریات ال
السلبیة كالغش، والربا واالحتكار والتمییز في األسعار، واستخدام أسالیب الحوافز واإلعانات كل أسالیب التعامل 

والضرائب أو القیود على اإلنتاج في تنشیط مجاالت معینة من اإلنتاج أو التوزیع، ما یعمل على سیادة 
ء األثمان لمهامه في توزیع الموارد المتاحة على االستخدامات المنافسة التامة في األسواق، التي تكفل حسن أدا

واألنشطة االقتصادیة، ألن جهاز األثمان في السوق یعبر تعبیرا دقیقا ومناسبا عن  المختلفة بین القطاعات
   .5أهمیة السلع والخدمات، المختلفة ویعكس التكالیف االقتصادیة الحقیقیة للمنتجات المختلفة

                                                
  .314محمد عبد المنعم عفر، السیاسات االقتصادیة والشرعیة وحل األزمات وتحقیق التقدم، مرجع سابق، ص  1
  .241عبد المطلب عبد الحمید، مرجع سابق، ص 2
  .59، ص1991/1992دار الكلمة، : المنصورة. عبد السالم بالجي، المالیة العامة عند الماوردي وابن خلدون 3
  .396محمد عبد المنعم عفر وأحمد فرید مصطفى، مرجع سابق، ص 4
  .98 - 92محمد عبد المنعم عفر، السیاسات االقتصادیة والشرعیة وحل األزمات وتحقیق التقدم، مرجع سابق، ص ص 5
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المالیة على حمایة الصناعات الناشئة من خالل فرض ضرائب إضافیة على السلع المنافسة  وتعمل السیاسة
لى لها والمستوردة، مما یعمل على زیادة تكالیفها وینعكس ذلك على أسعارها فیدفعها إلى االرتفاع، ما یؤدي إ

  . 1زیادة الطلب على السلع المحلي

بتوفیر الضروریات والقدر الالزم من السلع التي تكفل مستوى ویكون ذلك : تكییف نمط االستهالك: ثانیا
معیشیا الئقا للمواطنین، والحد من االستهالك الترفي وتشجیع االدخار واالستثمار، بإلغاء االكتناز والفائدة 

ن ، فتقریر اإلنفاق العام ینبغي أ2على رأس المال وفرض الزكاة لتوفیر االحتیاجات الالزمة لتطویر االقتصاد
یقدر بما یشبع الضروریات التي یحتاجها األفراد أوال، ثم الحاجیات، ثم التحسینات، ألنه یترتب على عدم 
إشباع الضروریات اإلخالل ببقیة المصالح، فحین تتضح مثل هذه الضوابط فلن نشاهد ولن نسمع عن إقامة 

اف، في الوقت الذي ال یتوافر حتى الحد الحفالت المكلفة أو اقتناء السیارات الفاخرة وغیرها من مظاهر اإلسر 
   .3األدنى للمعیشة لباقي األفراد في المجتمع

كما یجب أن یالئم االستهالك الحالة االقتصادیة السائدة، ففي حاالت التضخم یتعین الحد من اإلنفاق العام 
نفاق وتنشیط حركة وتقلیل االستهالك من السلع والخدمات، وفي حاالت الكساد یتعین العكس أي زیادة اإل

   .4االقتصاد

وتعمل السیاسة المالیة على تكییف نمط االستهالك، بالحد من االستهالك الترفي من خالل فرض ضرائب 
عالیة على هذا النوع من السلع، فیرتفع ثمنها ویقل الطلب علیها ویمتنع عن استهالكها من ال تتحمل 

   .5دخولهم األثمان الجدیدة للسلع

یقتضي سلوك مبدأ الرشد االقتصادي أن ال : رد اإلنتاجیة وترشید استخداماتهاالموا توظیف: ثالثا
توجه كل النفقات العامة للوفاء باألغراض االستهالكیة فقط، بل ینبغي أن یخصص جزء منها لألغراض 

                                                
  .271قطب إبراهیم محمد، السیاسة المالیة للرسول، مرجع سابق، ص 1
  .396، مرجع سابق، صمحمد عبد المنعم عفر وأحمد فرید مصطفى 2
  .429، ص2000دار النهضة العربیة، : القاهرة. عطیة عبد الواحد، مبادئ واقتصادیات المالیة العامة 3
  .226حسن سري، مرجع سابق، ص 4
  .269قطب إذبراهیم محمد، السیاسة المالیة للرسول، مرجع سابق، ص 5



   دور السیاسة المالیة اإلسالمیة في تحقیق التنمیة اإلقتصادیة                    :الفصل الثاني
 

 

56 
 

وأن ال تمول اإلنتاجیة واالستثماریة، باستخدام أفضل األسالیب والوسائل العملیة الممكن أن یستفاد منها، 
   .1المشاریع التي ال تعود بالنفع على المجتمع ككل

عداد الخطط المالءمة التي ینفذها المجتمع ككل ، وأن تعفى كافة 2كما یقتضي تشجیع القطاع الخاص وإ
األصول اإلنتاجیة من االلتزامات المالیة المقررة علیها، سواء أكانت أصول إنتاجیة زراعیة أو صناعیة 

   .3أو حربیة، طالما تشكل طاقة یعتمد علیها المجتمع في عملیات اإلنتاجأو تجاریة 

  :فعالیة السیاسة المالیة في التنمیة االقتصادیة:المبحث الثالث

تعتبر التنمیة االقتصادیة مطلب شرعي تسعى السیاسة المالیة في االقتصاد اإلسالمي إلى إیجاده، وذلك 
عمار األرض، وتوفیر حد الكفایة لكل فرد، والتوسیع في اإلنتاج النافع،  باالستغالل األمثل للموارد، وإ

فرص العمل، ویتحقق ذلك بتوظیف جمیع أدوات السیاسة المالیة المتعلقة باإلیرادات العامة والنفقات وتهیئة 
 .العامة

  .اإلسالميبعاد التنمیة االقتصادیة في االقتصاد أ: المطلب األول

إن تحقیق التنمیة االقتصادیة في االقتصاد اإلسالمي یقوم على توافر عناصر من شأنها تهیئة المناخ 
االقتصادي واالجتماعي، وذلك بالتمسك بالقیم اإلسالمیة وتكوین الرأس المال الالزم لالستثمارات، 

  .واختیار الفنون التكنولوجیة المساعدة على توافر المنافسة السلیمة

تختلف تعریفات التنمیة  :دالئل التنمیة االقتصادیة وأهدافها في االقتصاد اإلسالمي: الفرع األول 
االقتصادیة في االقتصادیات الوضعیة عنها في االقتصادیات اإلسالمیة، لذلك سنتناول تعریفها وتوضیح 

  .أهدافها في إطار االقتصاد اإلسالمي

یبدأ تعریف التنمیة من مسلمة أن الموارد : القتصاد اإلسالميتعریف التنمیة االقتصادیة في ا: أوال
بالعمل على أن یتحرر  –في ضوء تسخیر الموارد له–كلها مسخرة لخدمة اإلنسان، والتزام اإلنسان 

                                                
  .429مرجع سابق، ص عطیة عبد الواحد، مبادئ واقتصادیات المالیة العامة، 1
  .396محمد عبد المنعم عفر وأحمد فرید مصطفى، مرجع سابق، ص  2
  .1173عطیة عبد الواحد، مبادئ واقتصادیات المالیة العامة، مرجع سابق، ص  3
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المجتمع كأفراد ومجموعة من ضغط الحاجة، وأن یضمن للفرد في المجتمع إشباع حاجاته األساسیة كلها 
من خالل ناتج عمله، أو مما توفره له مؤسسات المجتمع إن لم تسعفه طاقة عمله إشباع الكفایة، وذلك 

  .ودخله

والتنمیة بهذا المعنى تعني استمرارها لیحقق الفرد من خاللها درجات متزایدة من السیطرة على الموارد المتاحة، 
  . وترشید استغاللها لتحقیق مستویات متزایدة من الدخل، دون الخروج عن إطار الهدف الدیني

تصر على زیادة اإلنتاج أو مستوى ال یق –كتعبیر مرادف للتنمیة –فالعمل لتحقیق الرفاهیة عن طریق العمارة 
نما تمثل عدالة التوزیع للدخل الناتج جزءا من هذا المفهوم    .1الدخل فحسب، وإ

وتشمل عملیة التنمیة االقتصادیة زیادة العناصر اإلنتاجیة المستخدمة في النشاط االقتصادي، سواء عن 
حة من العناصر األكثر ندرة، كما تتضمن طریق تشغیل المتعطل منها لدى المجتمع أو زیادة الكمیات المتا

زیادة الكفاءة اإلنتاجیة لعناصر اإلنتاج المستخدمة في النشاط االقتصادي عن طریق إعادة توزیعها بین 
في هیكل النشاط *قطاعات االقتصاد المختلفة، بغیة االستخدام األمثل لها، ما یحدث تغییرات جذریة

   .2االقتصادي الوطني

االقتصادیة مطلب شرعي لضمان الحاجات األساسیة لكل رعایا الدولة، وتوفیر فرص العمل  وتعتبر التنمیة
للقادرین على الكسب في المجتمع، ولالستخدام الكفء للموارد الطبیعیة والبحث على ما هو كامن فیها، 

عداد القوة االقتصادیة للمجتمع، بتنوی ع مصادر النشاط وذلك لتعبئة كل ما هو متاح للعملیة اإلنتاجیة، وإ
   .3االقتصادي، وتحقیق عدالة توزیع الدخل والثروة بین فئات المجتمع

                                                
موارد الدولة المالیة في المجتمع الحدیث من  ،"تمویل التنمیة في إطار اقتصادي إسالمي"حاتم عبد الجلیل القرنشاوي،  1

  .181 - 179، مرجع سابق، ص ص وجهة النظر اإلسالمیة
مجتمع المتقین هو المجتمع الذي یحقق اإلشباع المادي المتزاید في الوقت الذي ال یخل فیه بالمحتوى الروحي الذي یمثل  *

  .سانسعادة الدنیا وسعادة اآلخرة لتحقیق ما كلف اهللا به اإلن
، ص 1988دار الجامعات المصریة، : اإلسكندریة. عبد الرحمان یسري أحمد، دراسات في علم االقتصاد اإلسالمي 2

103. 
  .256عبد اهللا الطاهر، مرجع سابق، ص  3
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تهدف التنمیة االقتصادیة في االقتصاد : االقتصادیة في االقتصاد اإلسالم أهداف التنمیة: ثانیا
درجات من الرفاهیة مع ضمان حد أدنى ، بالعمل على تحقیق *اإلسالمي إلى الوصول لمجتمع المتقین

  :2، فضال عن أهداف أخرى نبرزها من خالل ما یلي1متحرك إلى أعلى هو حد الكفایة كحق لكل فرد

إن توظیف كامل الطاقات المادیة وسد : تغطیة جمیع المرافق االقتصادیة التي تحتاجها األمة -1
یدخل في ذلك جمیع ثغرات اإلنتاج وتلبیة الحاجات الحقیقیة لألمة من أهم أهداف التنمیة االقتصادیة، و 

العمل على اكتشاف الموارد الطبیعیة والتشغیل األمثل لها، باعتبارها عنصرا من عناصر اإلنتاج، ویقوم كل 
ذلك على أن الواجب األساسي الذي حمله اهللا تعالى لإلنسان هو إعمار األرض وفق منهجه سبحانه، فكل 

ناس ویسبب إهمالها ضررا بهم، على الدولة أن المصالح والمرافق االقتصادیة التي تكون منفعتها لعامة ال
  .تعتني بها عنایة تحقق المنافع المقصودة منها

إن قواعد الضمان االجتماعي في اإلسالم تقرر : تحقیق الحیاة الكریمة لكل إنسان في المجتمع -2
إلى تحقیق حد  أسلوب إستخدام الموارد واإلمكانیات لتأمین الحیاة الكریمة لكل فرد، والجهود التي تهدف

الكفایة تنتهي بنا إلى تحقیق التنمیة االقتصادیة، فاإلنتاج یستهدف مستوى حركي من اإلشباع یختلف 
باختالف مستویات النمو التي بلغها المجتمع، وتوفر المستوى الالئق من المعیشة یجعل إنتاجیة الفرد إلى 

من أجل ترشیدها وتوجیهها، وتكوینها حتى تصل ، فمن أولویات التنمیة االهتمام بالطاقات البشریة 3أعلى
   .4إلى المستوى المطلوب تقنیا وفنیا

إن األمة نیط بها تحقیق واجبات ضخمة، وهذا : بناء قوة األمة االقتصادیة لمواجهة التحدیات -3
یتطلب من أن یعمل األفراد باستمرار لبناء قوتهم الذاتیة في جمیع المجاالت العسكریة واالقتصادیة 
واالجتماعیة، وال یمكن لألمة أن تكون قویة إذا كان اقتصادها ضعیفا، مما یستوجب ثبات التقدم في 

                                                
  .186حاتم عبد الجلیل القرنشاوي، مرجع سابق، ص 1
. ، أبحاث ندوة إسهام الفكر اإلسالمي في االقتصاد المعاصر"المنهج اإلسالمي في التنمیة " عبد السالم داود العبادي،  2

  .466 - 462، ص ص 1992، المعهد العالمي اإلسالمي، 1988سبتمبر  9–6من :  القاهرة
، أبحاث ندوة إسهام الفكر اإلسالمي في االقتصاد المعاصر، مرجع سابق، "المنهج اإلسالمي في التنمیة " یوسف إبراهیم یوسف،  3

  .414 - 412ص ص 
  .54رشید حیمران، مرجع سابق، ص  4
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ه االكتفاء الذاتي أمرا أولیا، یجب أن یجاوز إلى نوع من الوفرة المجاالت االقتصادیة، ما یعتبر مع
  .االقتصادیة أكثر من مجرد اكتفاء عادي

كما یقدم لنا التكامل االقتصادي أسواقا متسعة أمام الصناعات الناشئة واستغالال امثال للموارد، ویرفع عنها 
ولة التي تسعى إلى التنمیة االقتصادیة عبئ التبادل الدولي، وما یملیه من شروط تؤثر سلبیا على الد

   .1لهیاكلها المختلفة ولما فیه من استنزاف للموارد

إن المفهوم اإلسالمي للتنمیة یفرض نمطا لإلنتاج : التوسع في اإلنتاج النافع وتهیئة فرص العمل -4
یة، وأولویة ضعیفة یعطي األولویة الكبرى للسلع، التي تمكن من تحسین جودة الحیاة بصورة أساسیة للغالب

   .لسلع التباهي أو إشباع االحتیاجات الثانویة

فاإلنتاج یعني استخدام القدرات الكامنة في الفرد، والموارد المادیة من أجل إیجاد منفعة معتبرة، فمهما كان 
  .جیةالمورد اإلنتاجي ضئیل، فال ینبغي استخدامه إال فیما یعود بالنفع، وباألسلوب الذي یحقق أعلى إنتا

نما هو توزیع عادل لما ینتج، فإنه على مستوى زیادة  ولما كانت التنمیة لیست إنتاجا عالیا فحسب وإ
موارد اإلنتاج ینبغي توسیع حجم موارد المجتمع، وذلك یشمل كل الموارد المادیة التي تكون في حالة من 

  .عدم النفع، وبعث سیاسة االعتماد على الذات بتفجیر الطاقات المختزنة في األفراد

مجال اإلنتاج كما تهدف التنمیة االقتصادیة إلى رفع إنتاجیة العمل، وتحسین كفاءة العمال وقدراتهم في 
ا أكبر وأفضل، فال بد من عن طریق التعلیم والتدریب، واستخدام كل الوسائل الممكنة التي تنتج إنتاج

كل قادر على العمل بممارسة اإلنتاج، وعلى مستوى التحكم في نوعیة اإلنتاج، فإنه البد من ترتیب تكلیف 
  . تهاء بالكمالیات أو التحسیناتأولویات اإلنتاج بدءا بالضروریات وانتقاال للحاجیات، وان

فوضع قدر ضخم من الموارد تحت تصرف الدولة في شكل الملكیة العامة، یمكنها من توجیه الجهاز 
اإلنتاجي نحو اتباع هذا الترتیب للوفاء باحتیاجات األفراد، كما البد من تكلیف األفراد بالقیام بفروض 

                                                
  .408 -  407مرجع سابق، ص ص ، "المنهج اإلسالمي في التنمیة " یوسف إبراهیم یوسف،  1
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ما تحتاجه األمة من سلع وخدمات وعلى كل المستویات  الكفایة والبحث عنها، وأهم هذه الفروض إنتاج
   .1وهذا یساعد على إقامة جهاز إنتاجي متكامل

إن الوصول إلى التنمیة االقتصادیة  :االقتصادیة في االقتصاد اإلسالميمقومات التنمیة : الفرع الثاني
  :2الشاملة والمتوازنة یتطلب وجود مقومات ترتكز علیها، وأهمها ما یلي

إن صالحیة المناخ االقتصادي واالجتماعي لعملیة : صالحیة المناخ االقتصادي واالجتماعي: أوال
التنمیة االقتصادیة ال یكون إال بالتمسك بالقیم التي أرساها الحق سبحانه وتعالى، وأول خطوة في طریق 

ستغفروا ربكم انه كان غفارا، فقلت ا: " لقوله تعالىالتصحیح والعودة إلى اهللا تتمثل في االستغفار والتوبة 
، أو ما یسمى في 3"یرسل السماء علیكم مدرارا، ویمددكم بأموال وبنین ویجعل لكم جنات ویجعل لكم انهارا 

  . المعاني المستوردة بعبارات تصحیح المسار أو التقییم الذاتي

األدیان  الطرف على أن آخرإن الغرب ینظر إلى القیم اإلسالمیة على أنها أمور خاصة بالعبادات، وغضوا 
السماویة لم یهمل أمرا من أمور اآلخرة والدنیا، فهناك من الدوافع ما یعیق تحقیق التنمیة االقتصادیة، كدافع 
 المجاملة غیر الموضوعیة، ودافع االعتماد على اآلخرین، وعدم تحمل المسؤولیة قد یؤدي إلى عدم كشف

إلنتاجیة، فمثل هذه األخطاء تؤدي إلى انحراف التصرفات األخطاء التي تحدث من خالل العملیات ا
مجال المعامالت، بعدم القدرة على استخدام الكفاءات المناسبة في األوجه المختلفة للنشاط  البشریة في
  .االقتصادي

إن إیجاد التربة الصالحة للتقدم تستوجب تخلیص مجتمعاتنا من اإلیدیولوجیات التي یتوزع الناس بینها، 
تنمیة ال تتحقق إال إذا تحولت الجماهیر إلى قوة فاعلة، ولن تتحول إال بعقیدة تحركها، كما أن حدوث فال

التنمیة ال یكون بالبحث عن مصادر الثروة المادیة والجري وراء استیراد رأس المال فحسب، بل یتوجب 

                                                
  .421 – 415المرجع السابق، ص ص   1
  .133 - 108عبد الرحمان یسري أحمد، مرجع سابق، ص ص  2
  .12، 11، 10سورة نوح، اآلیات رقم  3
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 ى درجة العبادة، ویداوم علىوجود الفرد الصالح الذي یحسن استغالل الوقت وتقدیر العمل واالرتقاء به إل
   .1البحث العلمي ویدرك أن المال یعمل على إصالح شؤون الحیاة

إن سلوك الفرد االستهالكي في االقتصاد : ارتفاع معدل الرصید الفردي من الرأسمال: ثانیا
والتقتیر، ومن المنطقي أن نتوقع تغیر السلوك اإلسالمي یتمیز بالتوسط واالعتدال بین التبذیر 

بزیادة استهالكهم من بعض أنواع االستهالكي للفئات القادرة على االدخار، حیث یمكن أن یكتفوا 
الطیبات من الرزق أو الزینة،  الكمالیات دون البعض اآلخر، فبعض الكمالیات االستهالكیة تدخل في دائرة

أو اإلسراف، فینبغي على تهالكیة الكمالیة فإنه یدخل في دائرة الترف أما البعض اآلخر من السلع االس
من أن هناك من سلع الحكومات من خالل المحاضرات العامة والمساجد أن تقنع وترشد الفئات الغنیة 

  .، وهذا سیساعد على زیادة المدخرات الوطنیة"كالسجائر" الترف ال یجدر بهم استهالكها

یة البد لها أن تتم في ظل عدالة اجتماعیة من حیث نمط توزیع الدخل، وقد یؤدي ثم إن التنمیة االقتصاد
هذا في حد ذاته إلى انخفاض االدخار في بادئ األمر، حیث أن الذین یقومون باالدخار هم األغنیاء 
 ولیس الفقراء، ولكن إذا نظرنا إلى اآلثار غیر المباشرة في األجل الطویل لنمط توزیع الدخل، سیتحقق
االستقرار االجتماعي وهذا یساهم في نمو النشاط اإلنتاجي ومن ثم الدخل الحقیقي، فضال عن نمو 
االستهالك القومي بشكل متوازن مع نمو الناتج أو الدخل القومي الحقیقي، یسمح باندفاع عجلة التنمیة 

  .إلى األمام 

الحاجات ألنشطة التي تعمل على إشباع و علیه فإن عملیة تكوین رأس المال تستلزم تفضیل االستثمار في ا
االستهالكیة الضروریة، كالزراعة والصناعة ومجاالت تنقیة میاه الشرب، وهذا اإلشباع للحاجات 
األساسیة في المرحلة األولى للتنمیة أمر هام، أما كیف یتم اختیار االستثمارات وتوجیهها، فإن المفاضلة 

المجتمع، شرط أن یكون هذا معبرا عن االحتیاجات بین األنشطة یتوقف على حالة الطلب في 
االجتماعیة، وعلیه یكون المعیار األساسي في تفضیل نشاط اقتصادي على آخر في مجال االستثمارات 
الجدیدة، هو حجم المساهمة المنتظرة من هذا النشاط في تنمیة الدخل القومي بالمقارنة مع األنشطة 

  .األخرى
                                                

  .405 - 402، مرجع سابق، ص ص"المنهج اإلسالمي في التنمیة " یوسف إبراهیم یوسف،  1
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إن التقدم المستمر في الفنون اإلنتاجیة أمرا  :ستمر في الفنون اإلنتاجیةتحقیق التقدم الم: ثالثا
حتمیا له حوافزه الطبیعیة لدى القائمین بالنشاط اإلنتاجي، فوجود دافع اإلنجاز لدى األفراد من العوامل 

یة درجة عالیة من المخاطرة وتضح التي تدفع عملیة التقدم في تلك الفنون، ألن تطبیقها یتضمن دائما
  .بالربح لفترة طویلة حتى یثبت نجاحها

كما أن توافر المنافسة السلیمة فیه ضمان لحدوث التقدم المستمر في الفنون التكنولوجیة، ذلك  أن 
األرباح ال یمكن زیادتها إال عن طریق زیادة كفاءة العناصر اإلنتاجیة المستخدمة، ومن ضمن العوامل 

مة، هو الدور الذي تقوم به الدولة في وضع كافة الضوابط التي تمنع المساعدة على توافر المنافسة السلی
انحراف تلك المنافسة كمحاربة الغش واالحتكار، أو أن تخصص جانبا من مواردها المالیة لمساعدة 

  .البحث العلمي والفني في مجاالت اإلنتاج

الخطط المتكاملة التي  كما أنه البد من تشجیع التنمیة االقتصادیة وتصحیح مسارها عن طریق وضع
توضح برنامج عمل االقتصاد، على أن تكون هذه الخطط مبینة على أسس عملیة وموضوعیة، وعلى أن 

   .1تكون مرنة كذلك بما یتالءم مع متطلبات التنمیة االقتصادیة التي یحتاج إلیها المجتمع

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .234، ص 1993دار النهضة العربیة، : القاهرة. عطیة عبد الواحد، دور السیاسة المالیة في تحقیق 1
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متطلبات التنمیة االقتصادیة في توظیف أدوات السیاسة المالیة لمواجهة : المطلب الثاني
  :االقتصاد اإلسالمي

اإلسالمي،  تعتبر اإلیرادات العامة من أهم األدوات المساعدة على تحقیق التنمیة االقتصادیة في االقتصاد
وتلعب الزكاة باعتبارها إیرادا دوریا، دورا هاما في إقامة المشاریع االستثماریة بعد إشباع حاجات 

رأس المال البشري، كما لإلنفاق العام في االقتصاد اإلسالمي أثر بالغ األهمیة من مستحقیها وتنمیة 
  .اإلنتاج، باالهتمام بمشاریع البنیة التحتیة واستغالل الثروات الطبیعیةزاویة 

یترتب على تحصیل  :االقتصادیة في االقتصاد اإلسالميأثر الزكاة على التنمیة : الفرع األول
اإلیرادات العامة في الدولة، زیادة االستثمار وتحقیق التنمیة االقتصادیة، إذ تفرض الزكاة على األموال متى 

ال تأكلها الزكاة، بلغت النصاب، مما یؤدي إلى حرص األفراد الشدید على استثمار األموال العامة، حتى 
یقبل األفراد على  وعات المرافق العامة أو البنیة األساسیة، التي الوتتیح زیادة الموارد العامة، اإلنفاق على مشر 

   .1االستثمار فیها لضعف العائد المادي المتحقق من االستثمار في تلك المشروعات

مستحقیها، كما أنه ال یوجد ما یمنع إنشاء المشاریع االستثماریة من حصیلة الزكاة بعد إشباع حاجات 
  :2تنمویة من حصیلة الزكاة ما یليویشترط في إقامة مشاریع 

أن یتم تملیك الفقراء والمساكین لهذه المشاریع فعال وقانونا، بحیث توزع علیهم سندات الملكیة  -
  .ویتمتعون بجمیع الحقوق الناشئة عن الملكیة

  .أن تنحصر ملكیة المشروع لمستحقي الزكاة فقط -

سلعة أو خدمة تحسینیة في الوقت  أن یقع المشروع ضمن أولویات المستحقین، بحیث ال ینتج -
  .الذي ما یزال لدیهم ضروریات لم یتم إشباعها بعد

  :1وللزكاة دور رئیسي في تمویل التنمیة االقتصادیة، نستعرضه من خالل ما یلي

                                                
  .403حمدي عبد العظیم، مرجع سابق، ص  1
، موارد الدولة "القطاع العام االقتصادي ودوره في تولید اإلیرادات العامة في النظام االقتصادي اإلسالمي" منذر قحف،  2

  .139الحدیث من وجهة النظر اإلسالمیة، مرجع سابق، ص  المالیة في المجتمع
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تعمل الزكاة على تمویل العملیة اإلنمائیة عن طریق توفیر  :الزكاة والتمویل المباشر للتنمیة: أوال
اجیة، وبناء الهیاكل األساسیة والتطویر العلمي لإلنتاج كما وكیفا، وتمویل صناعات األدوات اإلنت

ستراتیجیة   .عسكریة وإ

یمكن إنشاء من أموال الزكاة مصانع ومؤسسات : توفیر األدوات اإلنتاجیة وتمویل االستثمارات -1
تجعل لهم الحق في بیعها أو  تجاریة ونحوها، تكون ملكیتها للفقراء لتدر علیهم دخال یقوم بكفایتهم، وال

  .نقل ملكیتها، وهذا بهدف توفیر الموارد اإلنتاجیة الالزمة لتنفیذ العملیة اإلنمائیة

 إن تقدیم المعونة الكافیة إلشباع الحاجات الضروریة للفقراء یكون بتنمیة قدراتهم على الكسب، من خالل
ال البشري، وزیادة كمیة االستثمار المادي الذي بتكوین رأس الم: تحسین كفاءتهم اإلنتاجیة، وهو ما یسمى

  2 .یتاح لوحدة العمل، لالستعانة به في عملیة اإلنتاج، وهو ما یسمى بتكوین رأس المال المادي

نما في إقامة جمیع المؤسسات" في سبیل اهللا " كما یمكن أن ننفق من سهم   لیس فقط في إعداد الجیوش، وإ
والمنشآت االستثماریة الالزمة لتقویة األمة، كتشیید الجسور، وتعبید الطرق، وشبكات المواصالت، لتسهیل 

  .مراحل العملیة اإلنمائیة

كما أن فرض الزكاة على الموارد االقتصادیة غیر المستغلة في العملیة اإلنتاجیة، سوف یدفع بأصحاب هذه 
الذي یستثمر موارده أن  منها أو إلى بیعها، لذا یجب على الفرد األموال إما إلى تشغیلها لیحصل على دخل

عن مجاالت إنتاجیة تحقق له عائد یزید عن نسبة الزكاة، حتى یتمكن من تحقیق مستوى الدخل الذي  یبحث
رفع  استخدام عنصر رأس المال في المجتمع من خاللیكفي حاجاته األساسیة ونفقاته، وهذا یعني رفع كفاءة 

  .هإنتاجیت

مصارف وهناك مجاالت عدیدة تنفق فیها الدولة جزءا ال یستهان به من اإلنفاق العام، ویعد من مجاالت 
الزكاة كنفقات اإلعانة االجتماعیة، أو إعانات البطالة اإلجباریة، أو إعانات طلبة العلم، فلو أن الدولة تولت 

                                                                                                                                                   
، إسهام الفكر اإلسالمي في االقتصاد المعاصر، مرجع سابق، ص "الزكاة وتمویل التنمیة " نعمت عبد اللطیف مشهور،  1

  .690-682ص
، مرجع سابق، "القطاع العام االقتصادي ودوره في تولید اإلیرادات العامة في النظام االقتصادي اإلسالمي " منذر قحف،  2

  .148ص 
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االت التي تدخل ضمن المصارف الشرعیة مهمة جمع الزكاة، واستخدام جزء من حصیلتها لتغطیة تلك المج
   .1للزكاة، فإنه سیتم تحریر جزء هام من اإلیرادات العامة، یمكن استخدامه في مجال اإلنفاق العام االستثماري

وتعمل الزكاة على زیادة الحوافز االستثماریة، ذلك أن معدالت الربح ترتبط بمستوى النشاط االقتصادي، 
  .بمستوى الطلب الكلي في المجتمع على السلع والخدماتوهذا یتأثر مباشرة 

والطلب الكلي ما هو إال مجموع ما تنفقه الوحدات االقتصادیة على ما تم إنتاجه من سلع وخدمات، ویتكون 
  ).القطاع الخاص(الجزء األكبر من هذا اإلنفاق الكلي من إنفاق أفراد المجتمع 

فإذا نظرنا إلى الزكاة بأنها أخذ جزء من دخول األغنیاء وردها إلى الفقراء، فیعني ذلك زیادة اإلنفاق 
االستهالكي، ألن المیل الحدي لالستهالك عند األغنیاء منخفض، وذلك الستكمال حاجاتهم األساسیة من 

ف ال یخفض كثیرا من الوحدات األولى من دخولهم، ومن ثم إنقاص دخولهم المرتفعة بجزء یسیر، سو 
مستوى إنفاقهم االستهالكي، وبالمقابل فإن المیل الحدي لالستهالك لفئة الفقراء، یكون مرتفعا حیث أن 

مشبعة، واألثر المباشر في هذا الصدد هو زیادة اإلنفاق االستهالكي، وعلیه فإن حاجاتهم األساسیة غیر 
إلى الزیادة، وبالتالي تزداد المبیعات وتزداد األرباح،  النشاط االقتصادي الطلب الكلي سوف یزداد مما یحفز

  .وعلى هذا تعمل الزكاة على زیادة الرغبة في االستثمار من خالل زیادة حجم األرباح في النشاط االقتصادي

ومن حوافز االستثمار انخفاض درجة المخاطرة في االستثمارات، ذلك أن المستثمرین الذین یحققون خسائر 
شروعاتهم یصبحون من الغارمین الذین لهم سهم من حصیلة الزكاة، وهنا یتجلى دور الزكاة كبیرة في م

   .2كنوع من التأمین مما یزید في الرغبة في المعاودة في االستثمار

هو الجهاد العسكري، ویؤدي حمایة " في سبیل اهللا " إن المقصود بسهم : تنمیة رأس المال البشري -2
تأمین حدود الدولة إلى جعل المناخ الداخلي للدولة أكثر أمنا واستقرارا، لما یوفره من الثغور والسهر على 

  .حمایة لالستثمارات المحلیة والمشاریع االقتصادیة

                                                
  .وما بعدها 267جع سابق، ص عبد اهللا الطاهر، مر  1
  .271المرجع السابق، ص  2
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یساعد على تأمین استقرار االقتصاد، وتوفیر األمن، وكسب أنصار اإلسالم " المؤلفة قلوبهم " كما أن سهم 
، حالة الثقة التي توفرها الزكاة، فبدال من زیادة الفوائد على الدیون مقابل "ن الغارمی" وكف شرهم، ویضیف سهم 

التمدید في األجل، نجد أن الزكاة توفر للغارم في الكوارث التجاریة وغیر التجاریة نصیب من حصیلتها، طالما     
في صورة قروض لم یكن دینه في معصیة، فیشیع جو من الثقة، یدفع أصحاب رؤوس األموال على منحها 

  .حسنة

وتهدف الزكاة إلى توفیر حاجات الكفایة، مما یحول الوحدات اإلنسانیة التي تبحث عن حقوقها  في الحیاة 
من "   في الرقاب " إلى وحدات إنسانیة مكتفیة وقادرة بدنیا وعلمیا على التفرغ لإلنتاج، كما یمكن سهم 

جي على مالكها فحسب، بل یؤدي تفجیر إمكاناتها تحریر قوة عاملة ال تقتصر دائرة نشاطها اإلنتا
اإلبتكاریة وطاقتها اإلنتاجیة لإلسهام بقصارى جهدها لدفع عجلة التنمیة االقتصادیة، فالعنصر البشري هو 
محور التنمیة االقتصادیة، فهو المنتج والمستهلك وهو صاحب المشروع والعامل، یؤدي دوره بفعالیة في 

   .1العملیة التنمویة

تقوم الزكاة بتوفیر الموارد المالیة الالزمة لتحقیق التنمیة : اة والتمویل غیر المباشر للتنمیةالزك: انیاث
  .االقتصادیة، من خالل محاربتھا الفعلیة لالكتناز ومن خالل عمل مضاعف الزكاة

األرباح ال من إن إخراج الزكاة حافز على استثمار األموال حتى یكون إخراجها من : محاربة االكتناز -1
الزكاة لحد الكفایة لمصارفها یخفض من األسباب النفسیة الكتناز المال إلى أقل  رأس المال، وضمان

  .مستوى لها

في صورة  ي النشاط االقتصادي، وبقاؤه فاالكتناز هو تخلف أحد عناصر الثروة واإلنتاج عن المساهمة ف
من دورة  موارد عاطلة، ویعتبر من أهم عقبات التنمیة االقتصادیة، ذلك أنه یؤدي إلى تسرب هذه الموارد

الدخل واإلنتاج، وأن تسرب جزء من موارد المجتمع باالكتناز، یؤدي لتقلیل حركة التدفق الدائري للدخل 
قه إذا ما أطلق المال المكنوز، ودفع  مما یقلل معدل النمو االقتصادي عن المستوى الذي یمكن أن یحق

  .به إلى التداول

                                                
  .68رشید حیمران، مرجع سابق، ص  1



   دور السیاسة المالیة اإلسالمیة في تحقیق التنمیة اإلقتصادیة                    :الفصل الثاني
 

 

67 
 

 وتعتبر الزكاة األداة اإلیجابیة التي تضمن مشاركة المال على اختالف صوره في النشاط
   .1، ألنها تهدد رأس المال المكتنز بالفناء في مدة قصیرةاالقتصادي

عن مقدار اإلنفاق األولي، فهي تعمل الزكاة على مضاعفة أموال صاحبها أضعافا : مضاعف الزكاة -2
أداة فعالة إلحداث زیادات مضاعفة في الدخل من خالل الحجم الكلي الكبیر لهذه النفقة العامة اإللزامیة، 
والذي یشمل كل أنواع األموال، حیث یتجه الجزء األكبر من نفقة الزكاة إلى الطلب على السلع والخدمات 

األساسیة، فیتجه المیل الحدي لالستهالك لالنخفاض بعد تحقیق تمام االستهالكیة، ویدعم توفیر الحاجیات 
الكفایة لجمیع األفراد، فتنخفض عندها قیمة المضاعف حتى یأتي الوقت الذي ال تجد فیه الزكاة من 
مصارفها الشرعیة أحدا في المنطقة التي جمعت فیها، فتتجه إلى دفع عملیة التنمیة في مناطق مجاورة، 

یكون االقتصاد قد حقق استقراره عند مستویات عالیة من التشغیل والدخل، ویتضح من ذلك  وذلك بعد أن
أن قیمة مضاعف الزكاة تتناسب ومستوى النشاط االقتصادي للمجتمع، نظرا للعالقة العكسیة بین هذه 

   .2القیمة وتحقیق تمام الكفایة ألفراد المجتمع

یظهر أثر اإلنفاق  :میة االقتصادیة في االقتصاد اإلسالميأثر اإلنفاق العام على التن: الفرع الثاني
العام في االقتصاد اإلسالمي من زاویة اإلنتاج على طاقة األفراد في العمل واالدخار، وكذلك على القدرة 
في توجیه عناصر اإلنتاج نحو أفضل استعماالتها، فاالهتمام باإلنفاق على الخدمات العامة كالتعلیم 

بمثابة تشجیع لالستثمارات اإلنسانیة، فیسمح من حیث المبدأ بتكوین رأس المال اإلنساني  والصحة، یعتبر
الضروري لكل تنمیة اقتصادیة واجتماعیة، كما یساهم في تهیئة الفرد فكریا وبدنیا، ویؤدي في النهایة إلى 

دخار، وفي كل ذلك دفع زیادة طاقة األفراد على العمل، وبالتالي زیادة دخولهم، ومن ثمة مقدرتهم على اال
  .لعجلة اإلنتاج واالرتقاء به

   .3وتأثیر النفقات العامة على حوافز العمل واالدخار یبدو واضحا في شكل إعانات ومساعدات تمنح لألفراد 

                                                
  .151مرجع سابق، ص  اقتصادیات المالیة العامة اإلسالمیة والوضعیة،نعمت عبد اللطیف مشهور،  1
  .262 - 257المرجع السابق، ص ص  2
  .213عوف محمود الكفراوي، بحوث في اإلقتصاد اإلسالمي، مرجع سابق، ص  3
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تقوم النفقة بدور أساسي في تحقیق تقدم وتنمیة المجتمع، فهي سبب مباشر إلحداث الرواج 
من زیادة في المعامالت، یتبعها زیادة في األرباح وارتفاع دخول األفراد، االقتصادي، بما یترتب علیها 

   .1تستخدم النفقات العامة لتحقیق األغراض االقتصادیة كعمارة األرض وتنمیة الموارد كما

على إن االهتمام بالنفقات اإلنتاجیة واالستثماریة ضروري لعمارة األرض، وذلك بالعمل على اإلنفاق 
 مة ومشروعات البنیة التحتیة، وعلى مجاالت الزراعة والري لتوفیر الغذاء وزیادة الدخل، واإلنفاقالمرافق العا

، والقیام بمشاریع استثماریة هامة في مجال استغالل بعض الثروات 2على الصناعات باستخدام المعادن
التنمیة، أو بتقدیم  الطبیعیة والمرافق، وبعض الضروریات للمجتمع وفقا لألولویات المراعیة في عملیة

  .3الحوافز المناسبة للقطاع الخاص للقیام ببعض المشروعات

هذا وتتضمن النفقات الحكومیة نفقات استثماریة في مجاالت المرافق العامة، ونفقات استهالكیة لتمویل 
على  كومياحتیاجات دوائر وأجهزة الدولة من السلع والخدمات، أما اإلنفاق االستهالكي أو االستثماري الح

فإنه یعمل على زیادة الطلب على هذه السلع والخدمات في األسواق، سلع وخدمات استهالكیة أو إنتاجیة، 
  .مما یؤدي إلى اتجاه النشاط االقتصادي للتوسع

لى تغییر في معدالت  إذا ما كان الجهاز اإلنتاجي مرنا یلبي هذا الطلب ویوفر العرض الالزم له، وإ
اآلالت  ومن ثم هیكل ومقدار الناتج الكلي، ویساعد على التنمیة االقتصادیة، وتوفیر التراكم الرأسمالي،

والمعدات یزید من االستثمار الحكومي والخاص، ویهیئ فرصا أفضل ویزید من دخول األفراد، ومن ثم 
وارد استهالكهم وادخارهم، ویسهم في اتجاه الدخل الكلي إلى نحو عدالة توزیعیة، كما أن إستخدام الم

  .العاطلة في اإلنتاج یساهم في تنمیة الموارد واإلنتاج ویحقق معدالت أسرع وأكبر للتنمیة

وما یقدم من إعانات نقدیة لألفراد لها آثار تتلخص في زیادة عرض العمل وزیادة كل من االستهالك 
كبیرة، أما واالستثمار، مما یتجه بالنشاط االقتصادي نحو التوسع واالرتفاع ویحقق معدالت نمو 

اإلعانات النقدیة ألصحاب المشروعات اإلنتاجیة إلنتاج سلع وخدمات أو زیادة إنتاجها أو خفض أثمان 

                                                
  .189 نعمت عبد اللطیف مشهور، إقتصادیات المالیة العامة اإلسالمیة والوضعیة، مرجع سابق، ص 1
  .386 -380مرجع سابق، ص ص حمدي عبد العظیم، 2
  .397محمد عبد المنعم عفر وأحمد فرید مصطفى، مرجع سابق، ص  3
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بعض السلع یزید من االستثمار واإلنتاج ومن ثم فرص العمالة ویرفع مستوى الدخل والمساعدات العینیة، 
دارة وتشیید المستشفیات،  والمدارس، یدعم االستثمار ویضمن كمساعدة الفقراء أو طلبة المدارس، وإ

مناسب من حیث االستهالك من السلع األساسیة والضروریة والتعلیم والصحة والتغذیة، مستوى معیشي 
  .1تحسین نوعیة العمل وتوفیر الخبرات والكفاءات المناسبة الستمرار التنمیة وأثر ذلك على

تغالل لعوامل التنمیة، وهذا من خالل المنافسة كما أن في إباحة الملكیة الفردیة تشجع على العمل واالس
  .2ألن الفرد یعمل بكل طاقاته لزیادة الناتج وتحقیق االكتفاء الذاتي

المجتمع  یكون من مصلحة المجتمع تحقیق معدل نمو أقل من المعدل الممكن، كعدم استنزاف طاقات
ذا كانت سیاسة الدولة تهدف إلى تشغیل عناصر اإلنتاج  وتنمیة القدرات اإلنتاجیة فإن هذا  ال وخاماته، وإ

أن یكون الهدف هو تحقیق أقصى إنتاج، إذ أن معدل النمو یجب أن یراعي عدة اعتبارات  یعني
هامة، فقد بمعدل سریع، وال یجري التخلص من السلع المعمرة أو اآلالت قبل أن تستهلك بقدر معقول، 

ن كان هذا التشجیع سیحقق السلع المنتجة، بتشجیع نمط م والنظر إلى تركیبة ن السلع الشعبیة حتى وإ
كل ما سبق هو الوصول باإلنتاج إلى الحجم الذي یراعي االعتبارات  معدال أقل للنمو، والهدف من

   . 3االجتماعیة
  
  
  
  
  
  

                                                
 -320محمد عبد المنعم عفر، السیاسات االقتصادیة والشرعیة وحل األزمات وتحقیق التقدم، مرجع سابق، ص ص  1

323.  
  .85رشید حیمران، مرجع سابق، ص  2
، قراءات في االقتصاد اإلسالمي، مرجع  سابق، ص ص "مفاهیم ومرتكزات: االقتصاد اإلسالمي" محمد أحمد صقر،  3

41-43.  
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  :خالصة

مالیة تعتبر السیاسة المالیة فرعا من فروع السیاسة الشرعیة، فتعرف على أنها جمیع القرارات ذات الصبغة ال
التي یتخذها ولي األمر أو من ینوب عنه، لما تتضمنه من تكییف كمي لحجم النفقات العامة واإلیرادات 
العامة، وتكییف نوعي ألوجه اإلنفاق العام ومصادره، وتنبع أهمیتها من كونها األداة التي یمكن استخدامها 

توسعیة، فضال عن كونها األسلوب األمثل لتصحیح آثار السیاسة النقدیة الناتجة عن اإلجراءات الكمیة ال
یجاد االستقرار االقتصادي   .إلعادة توزیع الدخل، وتمویل برامج التنمیة االقتصادیة، وإ
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دراسة حالة  - دور السیاسة المالیة اإلسالمیة في تنمیة اإلقتصاد : الفصل الثالث
  :السودان

سواء یة في دول العالم و لكل السیاسات التنمالرئیسي هدف ال تحقیق اإلستتقرار اإلقتصاديیعتبر 
ات السیاسوالتي من أهمها اإلجراءات المتخذة لكل سیاسة أو نامي حیث تتعد  متقدمكان 

هي التدخل المباشر من جانب الدولة ممثلة في وزارات القطاع اإلقتصادي في حركة و اإلقتصادیة 
أو مجرى النظام اإلقتصادي عن طریق الرقابة المباشرة للمتغیرات اإلقتصادیة األساسیة في 

           والتشغیل، الصادرات  األجور، األسعار اإلقتصاد القومي مثل اإلنتاج، اإلستثمار،
هي مجموعة اإلجراءات التي تتخذها السلطات النقدیة التي و  السیاسة النقدیة، وكذلك الوارداتو 

المالیة وهي ذلك الجزء من السیاسة ، وكذلك بهدف رقابة اإلئتمان والتأثیر في حجم عرض النقود
ذلك سیاسة الحكومة الذي یتعلق بتحقیق إیرادات الدولة عن طریق الضرائب وغیرها من الوسائل و 

  .نمط اإلیراداتبتقریر مستوى إنفاق و 

منظومة متناسقة ومتفاعلة حیث تؤثر كل  وتكون عبارة عنالتكامل ب حیث تتمیز هاته السیاسات
 الذي یشیر إلى أداة من أدواتها و تتأثر باألدوات األخرى من أجل تحقیق اإلستقرار اإلقتصادي و 

قتصادیة على المستوى الكلي والجزئي من خالل إرتفاع مستوى المعیشة و تحسن كل المتغیرات اإل
تحقیق العمالة الكاملة و تحقیق أكبر دخل قومي ممكن و اإلستغالل األمثل للموارد المتاحة و 
أقصى درجات التشغیل للقوى العاملة في المجتمع و المحافظة على قیمة النقود و عدم إرتفاع 

  .معدل التضخم
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   :2010 -2007خالل الفترة في السودان تطور السیاسات المالیة المبحث األول عرض ل

عرفت السیاسة المالیة خالل هذه الفترة العدید من المتغیرات والتي مست المیزانیة العامة أو جوانب 
نظرا لتوفر المعلومات  2010إلى  2007التطبیق بالتركیز على الفترة الزمنیة الممتدة من 

  .اإلحصائیات علیها

  :2007لسیاسات واإلجراءات والتحدیات التي واجهت موازنة عرض ل: ب األولالمطل

مجموعة  2007واجه أداء الموازنة العامة خالل العام  :التحدیات التي جابهت الموازنةالفرع األول 
  :من الصعوبات و التحدیات تتلخص فیما یلي

لتنفیذ إتفاقیات السالم الشامل جمود اإلنفاق الناشيء عن تزاید اإللتزامات المالیة الضخمة  -
باإلضافة إلى مواجهة األوضاع الناشئة عن إستمرار الصرف على النواحي األمنیة و اإلنسانیة 

 .بدارفور و اإللتزامات المالیة الناشئة عن برامج المشروعات التنمویة التي نفذت بتسهیالت تمویلیة
 .د البترولیة نتیجة لزیادة األسعار العالمیةإستمرار تحمل الموازنة لدعم األسعار المحلیة للموا -
 .مقابلة تداعیات الضغوط الخارجیة -
مشكلة الدیون الخارجیة و خدمة الدین لبعض المؤسسات التمویل الخارجیة التي تقدم التمویل  -

 .التنموي و العون الفني
ازنة في ت البترول بسبب تدني أسعاره لتصل إلى النصف السعر المتوقع بالمو داإنخفاض إیرا -

 .الربع األول من العام و تحسن الموقف خالل بقیة العام
 .ضعف أداء اإلیرادات الغیر بترولیة  -
 .ضعف اإلقبال على شراء صكوك التنمیة -
إستمرار ضعف وفاء المجتمع الدولي المانحین بإلتزاماتهم و تحمل الدولة أعباء تكلفة طباعة  -

المسرحین من الخدمة العسكریة في المجتمعات  العملة و التعداد السكاني الخامس و إستیعاب
 .المدنیة
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الضغوط على إحتیاطات النقد األجنبي جراءا من زیادة اإلستیراد و التحویالت الخارجیة  -
 .الخاصة و إزدیاد تكلفة المعامالت النقدیة الخارجیة بسبب حظر الدوالر

   :السیاسة واإلجراءات لمعالجة التحدیات :الفرع الثاني

 :للتحدیات المشارة إلیها سعت السودان إلى إعتماد مجموعة من األسالیب لتجنبها ومن ذلكنظرا 

  :ةالضرائب المباشر سیاسة  -1

 .اإلستمرار في إعادة هیكلة دیون الضرائب -
 .لحساب ضریبة أرباح األعمال على األفراد و الشركات% 1تطبیق خصم  -
 .%30إلى % 35التأمین من تخفیض ضریبة أرباح األعمال على المصارف و شركات  -
 %.30إلى % 35تخفیض ضریبة أرباح األعمال على الشركات الخاصة من  -
 %.3إلى % 5تخفیض فئة الخصم واإلضافة على الواردات من  -
 % .2إلى % 5تخفیض ضریبة األرباح الرأسمالیة من  -

   :الضرائب الغیر مباشرة -2

  :حیث تجلت أهم اإلجراءات في :الرسوم الجمركیة* 

 .عدیل الرسم اإلضافي على العرباتت -
 .%15فرض رسم إضافي على األثاث بنسبة  -
 .مراجعة الهیاكل التنظیمیة و الوظیفیة و اإلستفادة القصوى من الوظائف المتاحة -
 .اإلستمرار في سیاسة تحسین المعاشات -
ة المحلیة و اإلستمرار في برامج الدعم اإلجتماعي لمقابلة الدعم الضمني ألسعار المواد البترولی -

 .دعم أهم إستهالك الكهرباء و دعم طالب التعلیم العالي و دعم العالج و التأمین الصحي
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  :2009أهم السیاسات واإلجراءات المنفذة خالل عام : المطلب الثاني

  : تتجلى أهم اإلجراءات المتخذة لتحقیق فعالیة في السیاسة المالیة في

 .اإلیرادات بكفاءة و توریدها للصندوق القومي لإلیراداتإتخاذ اإلجراءات التي تضمین تحصیل  -
اإلنتظام في التحویالت و إنسیابها في التوقیت المناسب لحكومة جنوب السودان و الوالیات  -

 .الشمالیة
 .إعطاء األولویة لإلنفاق على المؤسسات المنشأة بموجب إتفاقیة السالم -
 .حكومةإكمال التحضیرات لتنفیذ برنامج تخطیط موارد ال -
 :إتخاذ التدابیر الالزمة لضبط و ترشید اإلنفاق العام من خالل -
 إصدار الضوابط المنظمة لبنود اإلنفاق العام. 

 إعداد ألیة لمتابعة أداء الوحدات شهریا. 

  مراجعة بیانات و مستندات الدین الداخلي وفق معاییر محددة و إعداد جدولة لمعالجة الدیون
 .الحرجة

  بند تعویضات العاملین من خالل ضوابط محددة و مراجعة دوریةضبط اإلنفاق على. 

 إستمرار أحكام التنیق بین السیاسات المالیة و النقدیة لتحقیق األهداف الكلیة. 
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  :2010السیاسات واإلجراءات المنفذة خالل العام :المطلب الثالث

  :تحقیقحیث تجلت أهدافها في : في جانب الضرائب الغیر مباشرة :أوال -

  :توفیر الحمایة للمنتج المحلي من خالل* 

 %40إلى % 10زیادة فئات رسم الوارد على منتجات الحدید الصلب و األلمنیوم من  -
 2زیادة رسم الوارد على المركبات ذات الثالثة عجالت المستعملة لنقل المواد حمولة أقل من  -

 %.40طن إلى 
لعصائر و المیاه الغازیة و المیاه المعدنیة ل% 25إلى % 10تعدیل فئة الرسم اإلضافي من  -

 .المستوردة
على المركبات ذات الثالث عجالت المستعملة في نقل المواد % 20فرض رسوم إنتاج بفئة  -

 .األولیة
 .اإلستمرار في نقل متدرج للرسوم الجمركیة على الواردات من المنطقة الحرة العربیة -
ا السكر، الذرة، و معالجة األعباء الضریبیة الواقعة تأمین إنسیاب عدد من السلع الغذائیة منه -

 .علیها
مجموعة تقلیل إستیراد السلع الغیر أساسیة بغرض زیادة اإلحتیاطیات من العمالت الحرة بإتخاذ  -

زیادة الرسوم الجمركیة على اإلسمنت المستورد والمراوح ونسیج األلیاف من منها اإلجراءات من 
، و %5إلى % 20رسوم اإلنتاج على اإلسمنت المنتج محلیا من تخفیض ، و %40إلى % 25

زیادة فئة الرسم اإلضافي على بعض ، باإلضافة إلى %10إلى % 5زیادة فئة ضریبة التنمیة من 
فرض رسم إضافي بفئات مختلفة ، مع )عربات، حلویات، شكوالتة، سرامیك، أجهزة تكییف( السلع 

ومستحضرات تجمیل، أعواد ثقاب،  إستقبال، عطورلحوم جاهزة، أجهزة ( على بعض السع 
وقف منح تراخیص اإلستثمار لعربات ، وكذلك )غساالت، أسالك الكهرباء، مسدسات ناریة وبنادق

وقف إستیراد و  اللیموزین بهدف تقلیل الفاقد اإلیرادي الناتج من اإلعفاءات الجمركیة الممنوحة لها
  .العربات المستعملة
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  :لضرائب المباشرةفي جانب ا :ثانیا -

 :اإلستمرار في تطبیق اإصالح اإلداري عن طریق* 

 .تطبیق نظام الرقم الضریبي الموحد -
 .إكمال تطبیق نظام التقدیر الذاتي -
 .تكثیف عملیات المراجعة و الحصر المیداني -
 .مكافحة التهرب الضریبي -
 :من خالل: في جانب الرسوم الداریةو  -
  المحصلة بواسطة بعض الوحدات اإلیرادیة بغرض أحكام الرقابة إلغاء نظام إسترداد اإلیرادات

 .على تحصیل وتورید اإلیرادات
 تكلفة الخدمة المقدمة تقنین و تعدیل فئات بعض الرسوم لتتناسب مع. 
  وضع ألیة لرصد التحصیل والصرف على اإلیرادات الغیر قابلة للتویل بواسطة البعثات

 .الدبلوماسیة
  إلتزامات قسمة الثروةاإلستمرا بتنفیذ. 
 في جانب اإلنفاق العام: 
 في إستیعاب تكلفة المفوضیات الناتجة عن إتفاقیة السالم و تكلفة اإلعتمادات الناتجة  راإلستمرا

 .عن تنفیذ القرار الجمهوري الخاص بفك اإلختناقات الوظیفیة

 لألدویة المنقذة للحیاة اإلستمرار في برنامج الدعم اإلجتماعي للشرائح الفقیرة و توفیر الدعم. 

 تفعیل إجراءات ضبط و تقنین المشتریات الحكومیة و اإلسراع بإصدار قانون المشتریات. 

  ،إعطاء أولویة لمشروعات النهضة الزراعیة و مشروعات البنیة التحتیة خاصة الطرق، الكهرباء
 .السدود، و مشروعات الثروة الحیوانیة

 ي مجال الصحة، التعلیم والمیاهوضع أولویة لمشروعات خفض الفقر ف. 
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  إستخدام القروض في المشروعات ذات العائد اإلقتصادي و اإلجتماعي و المشروعات
 .الصغیرة

 تكثیف الجهود لإلستفادة من أنشطة و برامج التكتالت اإلقتصادیة. 

  : في اإلقتصاد السوداني الموازنة العامة :المبحث الثاني

في ظل ظروف إستثنائیة على المستوى الداخلي والخارجي  2011الموازنة العامة لسنة  دتم إعدا
جازته لتقریر األداء قرارات و  ت إلى ستندوالتي  إللبالد،  توجیهات مجلس الوزراء عند مناقشته وإ

سیة اتعتبر هذه الموازنة المرحلة األخیرة من الخطة الخم، حیث 2010اإلقتصادي المالي لسنة 
  .و سنة األساس للخطة الخماسیة الثانیة 2006/2011رة للفت

  : السمات العامة للموازنة: المطلب األول

  :فالهدف من الموازنة العامة هو تحقیق

 المحافظة على تحقیق اإلستقرار اإلقتصادي  -
العمل على إزالة اإلختالل في المیزان الداخلي و الخارجي ألغراض معالجة التضخم و تذبذب  -

 .الصرف و المحافظة على على إستقرار األسعارسعر 
 إتخاذ سیاسات اإلصالح المالي و النقدي لتحقیق اإلستقرار اإلقتصادي و زیادة معدالت النمو -
العمل على توفیر اإلحتیاجات األساسیة للمواطن بزیادة إنتاج السلع الضروریة مثل السكر و  -

 .القمح و الذرة و اإلكتفاء بالحبوب الزیتیة
 :اإلنفاق الحكومي والمتمثل في خفض -
 الصرف الدستوري. 

 السفر الخارجي. 

 شراء السیارات الجدیدة. 
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  تخفیض عجز الموازنة العامة للدولة تخفیضا ملموسا لیصل إلى المستویات الالزمة لتحقیق
 .اإلستقرار

  المدفوعات معالجة إختالل المیزان الخارجي والمتمثل في عجز الحساب الجاري و عجز میزان
 .بسبب تزاید اإلعتماد على اإلستیراد لمقابلة ذلك الطلب

  إعتماد سیاسات تشجیع العرض الكلي إلعادة التوازن الداخلي و الخارجي بتشجیع اإلستثمار
 .الخاص واألجنبي

 وضع سیاسات تحمل الدولة العبء األكبر في تكلفة إعادة التوازن الداخلي. 

 ستقرار المؤشرات  إحكام التنسیق بین السیاستین المالیة و النقدیة إلعادة التوازن اإلقتصادي وإ
 .اإلقتصادیة الكلیة

  إعطاء أولویة لبرامج التنمیة اإلجتماعیة و خفض الفقر و تنسیق  جهود الجهات التي تعنى
 .بهذه البرامج

 تحقیق و تعزیز األمن بمفهومه الشامل لحفظ وحدة الوطن و تعزیز سیادته. 

  د لزیادة اإلنتاج و اإلنتاجیة في القطاعات الرئیسیةتوجیه الموار. 

  إتخاذ إجراءات كفیلة من أجل زیادة القدرة التنافسیة للمنتجاتو السلع المحلیة و ذلك باإلستفادة
 .من المیزات النسبیة

  تشجیع اإلستثمارات األجنبیة و الشركات اإلستراتجیة و تحسین البیئة اإلستثماریة للقطاع
 .الخاص

 ل و تقدیم نماذج للشركات الذكیة بهدف تغییر و تطویر نمط اإلنتاج الزراعيتفعی. 

 اإلهتمام بتطویر برامج التدریب و بناء القدرات على جمیع المستویات. 
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 توفیر الماعونة الالزمة للمخزون اإلستراتیجي. 

  من الفائض تنفیذ الرقابة المالیة من خالل تطبیق قانون و الئحة الشراء و التعاقد و التخلص
 .2010و قانون المراجعة الداخلیة لسنة  2010لسنة 

  :2011موازنة  واجهتالتحدیات التي المطلب الثاني 

  :في 2011التي واجهت موازنة تتمثل أهم التحدیات الداخلیة والخارجیة 

 .ترجیح خیار الوحدة الوطنیة المعبرة عن التمازج والتعایش والمصیر المشترك للوطن الواحد -
 .والتوازن اإلقتصادي والتنمیة المستدامة یةتمرار ساإل ىمرار المحافظة علإست -
ساسیة أدى إلى تزاید اإلستیراد في كثیر من السلع األ ضعف اإلنتاج المحلي واإلعتماد على -

 .الضغوط التضخمیة
توقعات تنامي الضغوط على اإلنفاق العام جراء المحافظة على األوضاع األمنیة ومقابلة  -

 .األمن في دارفور و اإلنفاق على اإللتزامات الطارئةإستتاب 
 .تأمین إحتیاجات البالد من السلع األساسیة من خالل بناء المخزون اإلستراتیجي -
 .إستمرار تزاید الدین الخارجي و عدم تجاوب المانحین لوضع المعالجات و البدائل -
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   :أهداف الموازنة العامة: المطلب الثالث 

، یمكن توضیحها إلى أهداف نوعیة وكمیة 2011الموازنة العامة العامة لسنة تقسم أهداف 
   :فیمایلي

  :تتجلى أهمها في :األهداف النوعیة -1

إستمرار العمل على إحتواء تداعیات اإلستهداف الخارجي للسیادة الوطنیة و قیادة الدولة و  -
 .تأمین مقومات الدفاع عنها

 .الموارد أفقیا بهدف تحقیق العدالة و إستدامة السالمتطویر معاییر تخصیص اإلیرادات و  -
إستحداث مصادر تمویل للتنمیة تتمثل في الشركات الذكیة و نظام البناء و التشغیل و نقل  -

 .الملكیة العمل على إحكام الشفافیة و المساءلة القانونیة على جمیع مستویات الحكم
و اإلداري و تطبیقه بصورة شمولیة في  برنامج اإلصالح المالي و المؤسسي تنفیذ و تطویر -

 .جانب مؤسسات الدولة
توسیع دائرة نشاط القطاع الخاص و إعطائه المزید من الفرص و الحوافز لزیادة مبادراته  -

 .اإلستثماریة
 .ها عن األجهزة التنفیذیةتتقویة األجهزة التخصصیة و الهیئات التنظیمیة و الرقابة و إستقاللی -
 .خلص من الشركات الحكومیةوضع خطة عملیة للت -

 :تتجلى أهم األهداف الكمیة في: األهداف الكمیة -

 .ملیون فدان في القطاع المطري 44ملیون فدان في القطاع المروي و 4.9إستزراع مساحة  -
ملیون من الضان،  52.3ملیون رأس من األبقار،  42زیادة أعداد الثروة الحیوانیة لتصل إلى  -

 .ملیون رأس من اإلبل 4.7و ملیون من الماعز  43.6
ألف  20من اللحوم باإلضافة إلى  117500ملیون رأس حي و حوالي  3.3تصدیر حوالي  -

 طن من األحیاء المائیة األخرى 
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ملیون طن من منتجات  1.8ألف طن من السكر،  670ملیون طن من الدقي،  1.4إنتاج  -
 .اإلنتاجملیون طن من اإلسمنت لتحقیق فائض في  5.5الحدید، إنتاج 

توسیع دائرة التنقیب عن الذهب و تنظیم التعدین األهلي و العمل على إحداث القیمة المضافة  -
 .للذهب ألغراض التصدیر

 .سریر 500مستشفیات إرتكاز سعة  3تطویر عدد  -
 .اإلستمرار في دعم و توسیع مظلة التأمین الصحي جغرافیا -
-20مناطق الریف بمعدل إستهالك بین ب% 75توفیر میاه شرب نقیة بنسبة تغطیة تصل إلى  -

 .لتر للفرد في الیوم 30
 .كلم من الطرق و الممولة بقروض خارجیة 1255مواصلة العمل على تشیید  -

  :2011لسیاسة المالیة لسنة عرض ل: المطلب الرابع

  :یمكن عرض أهم المجهودات في مجال اإلیرادات في :في مجال اإلیرادات -1

  .من خالل أنشطة غیر خاضعة للضرائبتوسیع المظلة الضریبیة  -

إزالة التشوهات في تطبیق قانون الضریبة على القیمة المضافة بإالغاء اإلعفاء الممنوح لبعض  -
  .السلع المستوردة للمساواة بینها و المثیل المنتج محلیا الخاضع للضریبة

  .البدء في إعداد قانون جدید للعوائد -

أي رسوم غیر مقننة و اإللتزام بتورید كافة اإلیرادات منع عملیة تجنیب اإلیرادات و فرض  -
  .المحصلة للخزینة العامة لدولة

  .إستمرار نظام تحدید سقف الموازنة لصادر خام البترول -

  .مراجعة معاییر الضرائب الزراعیة وأسس التعویض الزراعي الممنوح للوالیات -
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  .لي وفق قانون الموازنة العامةتقنین سلطة فرض رسوم على السلع المستوردة و اإلنتاج المح -

وضع األلیات و التدابیر الالزمة لترشید إستخدامات الموارد و تعظیم مساهمة الهیئات و  -
  .الشركات الحكومیة في اإلیرادات القومیة

  :في 2011تتجلى أهم أوجه النفقات في میزانیة  :نفقاتفي مجال ال -2

مقالة إحتیاجاتها لبسط هیبة الدولة و المحافظة على  توفیر الموارد لبناء المؤسسات الدفاعیة و -
  .األمن و اإلستقرار

  .و البنود األخرى المرتبطة بذلك 2011التحسب لمقابلة تكلفة الطواريء خالل العام  -

  .اإلهتمام ببرامج الدعم اإلجتماعي للشرائح الفقیرة -

  ء العام للموازنة و تسهیل اإلجراءات تفعبل آلیة متابعة تنفیذ الموازنة بهدف ترقیة مستوى األدا -

إتخاذ التدابیر الالزمة لضبط و ترشید اإلنفاق من خالل وضع الضوابط و إعداد آلیة لمتابعة  -
  .أداء الوحدات

  :تتجلى أهم جهود الموازنة في مجال التنمیة القومیة في :في مجال التنمیة القومیة -3

برنامج تنسیقي بین الوحدات و الوزارات و الهیئات  إعطاء األولویة لمشاریع الصادر في إطار -
البحثیة و الشاریع المختصة بالقطاعین المروي و التقلیدي و ذلك عبر برامج المحاصیل و صناعة 

  .البذور لوزارة الزراعة

اإلستمرار في تنفیذ برنامج وزارة الثروة الحیوانیة الخاص بإنشاء و تكملة المحاجر البیطریة  -
  .صادر و الحزام الخالي من األمراض مع اإلستمرار في برنامج التطعیم و مكافحة األوبئةبمنافذ ال

تفعیل وتقدیم نماذج للشركات الذكیة بهدف تغیر نمط اإلنتاج الزراعي بتحفیز ضغار المنتجین  -
  .من أجل تغییر نمط اإلنتاج التقلیدي مع توفیر التمویل بواسطة بنوك متخصصة
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       راعیة والریفیة والتي تؤدي إلى ربط مناطق اإلنتاج بالطرق الرئیسیة تكملة الطرق الز  -
   .والسكة الحدیدیة

هرباء مع تنفیذ إكمال مشاریع البنیة التحتیة الخاصة بالطرق والسكك الحدیدیة والسدود والك -
  .المشاریع الجدیدة

الجة مشاكل الصناعة العمل على تنفیذ برنامج وزارة الصناعة الذي یهدف إلى تطویر ومع -
   .المحلیة

اإلستمرار في تنفیذ برامج حصاد المیاه من سدود وحفائر وآبار في مناطق زراعیة مطریة  -
   .تقلیدیة

               تنفیذ برامج الخدمات اإلجتماعیة من صحة و تعلیم وبرامج التنمیة اإلجتماعیة -
  .والمشروعات و البرامج الخاصة بتخفیف حدة الفقر

  .تقلیص دور الدولة في الشركات ذات الطابع التجاري -

إكمال مشاریع الربط بین الشمال و الجنوب عبر الطرق و السكة الحدیدیة مع اإلمداد  -
  .الكهربائي

  :في في مجال القروض والمنحتتجلى جهود الموازنة : في مجال القروض والمنح -4

 دعات ذات مردو رو الخارجي المختلفة للمشت التمویل السعي نحو توفیر تمویل من مؤسسا -
  .إجتماعي كبیر

توحید قنوات تدفق العون الخارجي بما یضمن التوازن في توزیع الموارد الخارجیة و سهولة  -
  .اإلشراف

تطویر منهجیة التفاوض مع مصادر التمویل األجنبیة المختلفة لتحسین شروط التمویل و  -
  .ستراتجیات اإلقتصادیة المعتمدةنوعیته بغیة توافقه مع المباديء و اإل
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  .تطبیع العالقات مع دول التعاون الثنائي و خاصة التي تساهم في صندوق المانحین -
  :في مجال جذب اإلستثمارات -

  .تحسین مناخ اإلستثمار لجذب اإلستثمارات الخارجیة -

ق تنویر اإلستفادة من نوافذ القطاع الخاص لدى المؤسسات التمویلیة والنوافذ األخرى عن طری -
  .القطاع الخاص السوداني

  .اإلستفادة من سقوفات التمویل و التسهیالت المالیة التي توفرها المصارف الخارجیة -

وعات ر إستدام أسالیب تمویل مستحدثة مثل نظام البناء و التشغیل و نقل الملكیة في تنفیذ المش -
  .ذات التكلفة العالمیة

  :لى أهم الجهود فيتتج :في مجال الدین الداخلي والخارجي -5

اإلستمرار في سداد الدیون الحردة و سداد دیون بعض المؤسسات الدولیة و اإلقلیمیة بغیة  -
  .توطید العالقة معها

  .التركیز في سیاسات اإلقتراض الخارجي على صیغ أخرى أقل مخاطر -

  .اإلستمرار في مقابلة سداد الدیون الحرجة لألفراد و الشركات -

  .الدین في المدى المتوسط و دعمها بالكوادر واإلیعانات الضروریة توحید إدارة -

  .معالجة كل الدیون على الوحدات التي تتم خصخصتها -

  .من البنك الدولي HIPCSمعالجة الدیون الخارجیة في إطار اإلستفادة من مبادرة  -

   :تسعى السیاسة المالیة من خالل التوریق إلى: في مجال التوریق المالي -6
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ربط حجم اإلستدانة الداخلیة بتقدیرات اإلقتصاد الكلي و إستخدام الموارد المتحصل علیها في  -
  .مشروعات إنتاجیة تؤدي لتوسیع القاعدة اإلقتصادیة و زیادة المقدرة على السداد

  .التنویع في إستخدام أدوات التمویل الداخلي -

  .بنك السودان المركزيربط إصدارات خطابات الضمان بالسقوفات المتفق علیها مع  -

قیام الهیئات و الشركات الحكومیة بمقابلة إلتزاماتها لما یتم تخصیصه لصالحها من موارد  -
  .التمویل باألدوات المختلفة

التوسع في إصدارات صكوك اإلستثمار الحكومیة بالیصیغ اإلسالمیة المختلفة وفي إنشاء  -
   .صنادیق إستثماریة مختلفة مغلقة أو مفتوحة

  :للسیاسة المالیة تقییم الوضع الراهن: لب الخامسالمط

أدى إزدیاد إنتاج البترول في السودان إلى تعدیل جوهري في هیكل الموازنة العامة لدولة كما لعب 
دورا أساسیا في في المساعدة على تحقیق عملیات اإلصالح الضریبي وساهم بقدر كبیر في 

زدیاد الدخول باإلضافة  إعطاء الموازنة طابعا من المرونة ومساهمته في توسیع قاعدة اإلنتاج وإ
إلى دوره في تمویل التنمیة وتوفیر إحتیاجات البالد من العمالت األجنبیة و المساهمة في تحسین 

  .مناخ اإلستثمار

شكلت اإلیرادات البترولیة العمود الفقري لإلیرادات  :دور اإلیرادات البترولیة في الموازنة العامة -أ
من إجمالي % 54.1حوالي   2010- 2007نسبتها في المتوسط خالل فترة بین و وصلت 

  %.45.9اإلیرادات بینما شكلت اإلیرادات الغیر بترولیة في المتوسط خالل نفس السنة 

و یتضح جلیا أن مستقبل الموازنة العامة للدولة و اإلختالل في میزان المدفوعات و المیزان 
  :تقرار اإلقتصاد و النمو، و یرجع عجز الموانة إلىالتجاري و التي أصبحت تهدد إس
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  .التوسع الكبیر في اإلنفاق العام لدولة -

  .التراجع الملحوظ في الجهد المالي و الضریبي بعد دخول اإلیرادات البترولیة -

  .ة على عائدات الشركات والهیئات الحكومیةر القدرة على السیط نقص -

  .الجاري والتنمويعدم وجود أولویات محددة للصرف  -

األمر الذي إستدعى ضرورة دراسة األثار المترتبة على إنقطاع هذا المورد حال إنفصال الجنوب 
  عن الشمال و تداعیاته   

   وما صاحبها من سیاسات 2011تم إعداد موازنة  :اإلجراءات الحالیة ودواعي صدورها -ب
جراءات على أساس خیار الوحدة حیث إستوعبت مجموعة من اإلجراءات التي تم إتخاذها في  وإ
الفترة الماضیة لمواجهة إنعكاسات األزمة المالیة العالمیة السالبة على اإلقتصاد القومي وما نتج 

  .عنه من إختالل في كافة مفاصل اإلقتصاد

نتیجة للمتغیرات الداخلیة المتسارعة والتي أصبحت  األن وبعد أن إتضح جلیا توقعات نتائج اإلتفتاء
والتي بنیت   تشیر إلى إنفصال الجنوب عن الشمال، مما یقتضیه ضرورة إعادة النظر في الموانة 

على أساس خیار الوحدة، أما على الصعید الخارجي فقد إتضح أن أثار األزمة المالیة العالمیة 
ضع اإلقتصادي بكامله و إنعكس أثرها في إرتفاع كبیر في الزالت تلقى بظاللها الكثیفة على الو 

  :أسعار السلع أهمها

مما إستدعى المعالجة محلیا بالتسهیالت البكیة % 40إرتفاع أسعار القمح بزیادة قاربت  -
  .لإلستیراد و تخفیض رسوم الموانيء 

و في ظل وجود  إمتدت الزیادة في األسعار العالمیة للسكر حیث أرتفعت أسعاره إرتفاعا كبیرا -
فجوة بین اإلنتاج المحلي و اإلستهالك تمت معالجة تكلفة اإلستیراد بإعفاء كافة الضرائب و 
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الرسوم و فتح باب اإلستیراد و ضمان وصوله للمستهلك بنفس التكلفة المحلیة باإلضافة إلى توقع 
  .إنتاج سكر النیل األبیض بنهایة الموسم

مدعومة منذ سنوات طویلة مما شكل ضغوطا كبیرة على الموازنة ظلت أسعار المواد البترولیة  -
باإلضافة إلى إستمرار دعم الكهرباء في شكل منتجات بترولیة وشراء نصیب الشركات األجنبیة 

وتحقیق موارد تسهم في  بتكلفة عالمیة مما إستدعى إتخاذ إجراءات تهدف إلى إزالة الدعم جزئیا
و بناءا على ذلك فقد تقرر  ،الشرائح الفقیرة ودعم اإلنتاج الزراعيتقدیم منحة للعاملین بالدولة و 

  :إتخاذ حزمة من السیاسات واإلجراءات

 تخفیض مرتبات الدستوریین على مستویین اإلتحادي والوالئيوذلك ب  :ترشید اإلنفاق العام    
لدى مجلس  خفض السفر الخارجي للدستوریین والتنفیذیین وموظفي الدولة بتمركز قرار السفرو 

إعادة النظر في هیكل الدولة ، باإلضافة إلى الوزراء وخفض درجات السفر و عدد الوفود الرسمیة
توجیه النقد و  وقف إستیراد بعض السلع الغیر ضروریة، مع على المستوى اإلتحادي والوالئي

   .األجنبي نحو إستیراد السلع الضروریة مثل القمح واألدویة
 هربة المشروعات ك ، تحریك أسعار المنتجات البترولیةب وذلك :في مجال زیادة الموارد

نشاء صندوق لدعم الصناعة، و الزراعیة المرویة  .إ
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كأداة من أدوات السیاسة المالیة  تجربة دیوان الزكاة في السودانعرض : المبحث الثالث
  :اإلسالمیة

من خالل  أدوات السیاسة المالیةكأداة من یتم خالل هذا المبحث تناول تجربة دیوان الزكاة 
أهداف دیوان الزكاة، تحصیل الزكاة  استعراض الخلفیة التاریخیة لتطبیق الزكاة في السودان،

لقطاع  المصرفي في إنشاء محفظة األمان لتمویل ل ، صرف الزكاة ومشاركة دیوان الزكاة)الجبایة(
  .الشرائح الفقیرة

  :الزكاة في السودان خلفیة تاریخیة عن تطبیق: المطلب األول

  :یمكن سردها كمایليطبقت الزكاة في السودان بصورة رسمیة إلزامیة في فترات محددة 

كانت في عهد الثورة المهدیة في العام : الفترة األولى تطبیق أول نظام للزكاة في السودان -
الثورة المهدیة قائد ( م ـ بعد سقوط مدینة األبیض ـ حیث أصدر اإلمام محمد أحمد المهدي 1884

منشورًا عین بموجبه أحمد سلیمان أمینًا لبیت المال وحدد سلطاته وواجباته، وأصبحت ) في السودان
فإن تحدید الجباة كان یتم  وألهمة األمر م1898حتى  العام  1الزكاة تؤخذ وتوزع تحت والیة الدولة

، وهذا ماكانت علیه الدولة 2اهللا ومن بعده خلیفته عبد) رأس الدولة( بواسطة اإلمام المهدي شخصًا 
  .االسالمیة في زمن الرسول والخلفاء الراشدین من بعده

كانت الزكاة، خالل هذه ): م1980 -م1898(الفترة الثانیة توقف التحصیل من قبل الدولة -
  .الفترة، تمارس بصورة فردیة حیث یقوم كل فرد بإخراج زكاته دون أي تدخل من قبل الدولة

م تم 1980في أبریل ): 1984مارس  -1980أبریل (الفترة الثالثة إنشاء صندوق الزكاة  -
إنشاء صندوق الزكاة بهدف إحیاء الزكاة كفریضة تؤخذ من أغنیاء المسلمین وترد إلى فقرائهم، 

  . على أن یقوم األمر كله على سبیل التطوع واالختیار
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صدر قانون ، حیث )م1984مارس (إلى إدارة الضرائب  ضم صندوق الزكاةتم  :الفترة الرابعة -
تم بموجبه ضم صندوق الزكاة إلى إدارة الضرائب التي تتبع لوزارة المالیة واالقتصاد وأطلق علیه 

وبموجب هذا القانون أصبحت الزكاة تجمع بصورة إلزامیة وأسندت ". صندوق الضرائب والزكاة"
" تكافل اجتماعي"وفرضت ضریبة . از اإلداري للضرائبمسئولیة جبایتها للدولة ممثلة في الجه

على غیر المسلمین تعادل نسبة الزكاة، وذلك تأكیدا لمبدأ العدالة بین المواطنین ومن أهم 
السلبیات التي اعترت هذا القانون هو ربطه بین الزكاة والضریبة مما أوجد ازدواجیة في الجهاز 

  .اإلداري

 دیوان  م صدر قانون1986في العام  ):1986(ة عن الضرائب فصل الزكا :الفترة الخامسة -
  :، حیث تتجلى أهم مضامینه فيالزكاة

 للدولةإلزامیة دفع الزكاة  تأكید.  
 رأسه  عن الضرائب وأنشأ دیوان للزكاة له شخصیة اعتباریة وهیكل إداري على فصل الزكاة

   .عام یعینه مجلس الوزراء مباشرة أمین
  لوزارة الرعایة االجتماعیةأقر تبعیة الدیوان .  

  . أنشأ مكاتب للزكاة فى والیات السودان -

  :ومن أبرز سماته1990وبعد ذلك صدر قانون الزكاة لعام 

  أمر السودانیین العاملین خارج السودان بدفع الزكاة للدیوان على أن تصرف فى األماكن التي
  .یختارها المجلس األعلى ألمناء الزكاة

 یتحایل على دفع الزكاة وقع على من یمتنع او یتهرب اونص على عقوبات ت .   

 الضرائب نص على إعفاء أموال و أعمال الدیوان من جمیع .  
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  ربط الزكاة بالتمویل المصرفي من خالل النص على أنه ال یجوز منح أي مستندات أو
  . إال بشهادات خلو طرف من الزكاة تسهیالت أو امتیازات مالیة

  المستحقة لیصرفها المكلف بنفسه على الفقراء  من الزكاة% 20نسبة نص على تخصیص
 .والمساكین

م  2001الجهات المعنیة بصیاغة التشریع للزكاة فقد أجرت في العام  تحرص وضمن هذا القانون
تعدیًال آخرًا على قانون الزكاة، وهو القانون الساري اآلن، حرصت الدولة من خالله على سد 

رت عند التطبیق، وتمت معالجة النصوص التي كانت مبهمة أو معممة في الثغرات التي ظه
القوانین السابقة بنصوص صریحة ومحكمة وشاملة فمثًال نص هذا القانون على تعریف المال 
المستفاد بأنه منفعة جدیدة تبلغ قیمتها النصاب تجب فیه الزكاة حین االستفادة ویزكى ثمنه من 

  .1حاجة أصلیة ولم تتحقق فیه علة النماءلم تكن المنفعة ل قبضه ما

وستتم دراسة نتائج هذا . كما أدخل القانون أموال الدولة المستثمرة في األموال الخاضعة للزكاة
مما سبق .القانون من خالل تقییم تجربة دیوان الزكاة في السودان في تحقیق العدل االجتماعي

  :الخصائص منهانخلص الى أن التجربة السودانیة تمیزت بعدد من 

  والیة الدولة على الزكاة حیث أكد قانون الزكاة أن الوالیة على الزكاة مسئولیة الدولة وأعطى
دیوان الزكاة حق جمع الزكاة بقوة القانون ومعاقبة من یمتنع عن ذلك، وكذلك أعطاه سلطة جمع 

دارة الزكاة والصدقات وتوزیعها على مستحقیها   .وإ
  التي تحكم الزكاة الستیعاب المستجدات والمتغیرات التي تحكم عمل المرونة في التشریعات

 .الزكاة
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  :أهداف دیوان الزكاة وجوانب العدل في تحصیل الزكاة: المطلب الثاني

     :دیوان الزكاة في السودان أهداف: رع األولالف

  :1األهداف اآلتیةأشار قانون الزكاة في المادة الخامسة منه الى أن دیوان الزكاة یعمل على تحقیق 
  .الزكاة وجمع وصرف الصدقات بما یحقق طهارة المال وتزكیة النفس تطبیق فریضة -

  .واإلرشاد إلى أهمیة الزكاة والصدقات وبسط أحكامها بین الناس الدعوة -

دارة الزكاة والصدقات وتوزیعها على تأكید -   .مستحقیها سلطان الدولة المسلمة فى جمع وإ

دارة  -   .اإلجتماعي وتوزیع الزكاة بما یحقق التراحم والتكافلتلقى وجبایة وإ

تعتبر الجبایة هي األساس الذي تقوم   :)الجبایة(العدل في تحصیل الزكاة  جوانب: الفرع الثاني
ُهمْ وتزكیهم{:علیه الزكاة وذلك امتثاًال لقوله تعالى الِِهمْ َصَدقًَة تَُطهِّرُ وَ ) 103:التوبة(}بها ُخْذ ِمْن َأمْ

ل دیوان الزكاة على أخذ الزكاة من األموال المعروفة وهي ستة أنواع، عروض التجارة، وقد عم
یوضح تطور حجم ) 1(الجدول رقم . الزروع، األنعام، المال المستفاد، المستغالت والمهن الحرة

فإنه یوضح نسب مساهمة ) 2(الجبایة بالسودان حسب نوع الوعاء الزكوي، أما الجدول رقم 
  .م2011-2006كویة في إجمالي تحصیل الزكاة خالل الفترة األوعیة الز 

بمالیین الجنیهات   2011-2006تطور حجم جبایة الزكاة خالل الفترة   یبرز )1(جدول رقم 
 السودانیة

  

  

                                       
  .10جمهوریة السودان، األمانة العامة لدیوان الزكاة، مرجع  سبق ذكره، ص 1
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  2011  2010  2009  2008  2007  2006  العام/ الوعاء الزكوي

  295.7  274.8 232.9 204.7 178.4  133.1 عروض التجارة

  208.4  151.4 147.3 125.7 121.4 124.4  الزروع

 o 28.0  39.4.24 24.4 22.9  22.3  األنعام

  24.4 20.3 22.7 18.7 16.5 17.6  المال المستفاد

  20.5  19.2 15.1 15.6 15.2  14.7  المستغالت

  4.2  3.7 3.3 2.9 2.7  2.4  المهن الحرة

  592.6  497.4 445.3 392 357.1  314.5 الجملة

  م2011-2006التقاریر السنویة خالل الفترة  األمانة العامة لدیوان الزكاة،: المصدر   

  م2011-2006خالل الفترة  نسب الجبایة  حسب الوعاء الزكوي)2(جدول رقم كما یبین ال

 2011 2010 2009 2008 2007  2006  نسبة الوعاء الزكوي

  49.9 55.3 52.3 52.2 50 42.3  عروض التجارة

  35.2 30.4 33.1 32.1 34.0 39.6  الزروع

  6.6 5.6 5.4 6.2 6.4 7.1  األنعام

  4.1 4.1 5.1 4.8 4.5 5.6  المال المستفاد

  3.5 3.9 3.4 4.0 4.3 4.7  المستغالت

  7. 0.8 0.7 7. 0.8  0.8  المهن الحرة

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 الجملة
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  م2011-2006الزكاة،التقاریر السنویة خالل الفترة األمانة العامة لدیوان : المصدر

  : یمكن مالحظة مایلي التالي) 2(ورقم ) 1(من خالل الجدولین رقم  

أن زكاة عروض التجارة تأتي في المرتبة األولى من حیث حجم ونسبة الجبایة على الرغم من   -
وعائها الحقیقي ألنها أن عروض التجارة تعتبر من األموال الباطنة التي یصعب الوصول الى 

تشمل كل مایدار بقصد الربح من أمتعة أو بضائع أو خدمات أو إدارة أعمال أو إنتاج، ویعود 
السبب في ذلك الى الخبرة التي اكتسبها العاملون علیها في هذا المجال، وتكمن العدالة في جبایة 

ة عن طریق اإلقرار أو المیزانیة هذا النوع من الزكاة في  إتاحة الفرصة للمزكي لتحدید وعاء الزكا
  .المقدمة وبعد ذلك یتم الفحص والتقدیر بناًء على ماجاء من بیانات ومعلومات المزكي

كل ما  أن زكاة الزروع تأتي في المرتبة الثانیة من حیث حجم ونسبة الجبایة وهي تشمل  -
آتُوا َح {یستنبت من األرض عند حصاده، إذا بلغ النصاب لقوله تعالى مَ َحَصاِدهِ وَ وْ  } قَّهُ یَ

  :ومن أوجه العدل في تحصیل زكاة الزروع )141:األنعام(

 على الوجه اآلتى  1اختالف مقدار الزكاة باختالف الطریقة التى سقیت بها الزروع والثمار:  
  أو اذا كان الرى الطبیعى هو الغالب يالطبیعي العشر للر.  

  هو الغالب يالصناع يأو اذا كان الر  يالصناع ينصف العشر للر.  

  يوالصناع يالطبیع يتساوى الر  إذاالعشر  أرباعثالثة.  

  الصناعى بحیث یستحیل تحدید نسبة كل منهم يمع الر  يالطبیع يالعشر اذا اختلط الر.  

اذا كان للشخص المكلف اكثر من محصول من الزروع والثمار خالل السنة الواحدة یتم تقدیر 
األول النصاب،واذا لم یبلغ النصاب تخرج الزكاة من المحصولین األول الزكاة اذا بلغ المحصول 

  .والثانى إذا بلغا النصاب وكانا من األصناف التى یجوز ضمها الى بعض
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   مراعاة عدم التهرب من دفع الزكاة من خالل  اتباع أسلوب الجبایة بالوكالة عن طریق
قط ویمتاز هذا األسلوب بقلة تكالیف المؤسـسات، وقد انحصر هذا األسلوب فى زكاة القطن ف

 .الجبایة وضمان عدم التهرب من دفع الزكاة الحتكار عملیة التسویق
  جبایة الزكاة بواسطة عاملى الزكاة مباشرة من المزارع بعد الحصاد مما یضمن تحصیل الزكاة

   .من كل االنتاج
 أى إنها التؤخذ من كرائم  1اإذا تفاوتت الزروع أو الثمار رداءة وجودة أخذت الزكاة من أوسطه

 .األموال

على الرغم من أن السودان یعتبر من أكثر وأغنى البلدان العربیة المنتجة للمواشى إال أن زكاة  -
األنعام تأتي في  المرتبة الثالثة، ویعود ذلك لعدة أسباب منها تهرب بعض الرعاة من دفع الزكاة، 

نعام، تداخل األنعام بین الوالیات والمحافظات إضافة إنعدام الظروف األمنیة فى مناطق تواجد األ
الى أن تكالیف جبایة األنعام فى بعض المناطق أكثر من عائدها وهذا یؤثر سلبًا على تحقیق 

 –تحقیقًا للعدالة  –ومما یجدر ذكره أن دیوان الزكاة .العدالة في تحصیل  الزكاة ومن ثم صرفها
  .العمد والمشایخ لمعرفتهم التامة بملكیة هذه األنعام یحصل الزكاة عبر العاملین بمساعدة

ویراد بالمال  أن زكاة المال المستفاد تأتي في المرتبة الرابعة من حیث حجم ونسبة الجبایة -
المكفآت المستفاد ما حصل علیه المسلم من مبیعات للعقارات أو وسائل النقل باإلضافة الى 

ونص قانون الزكاة لتزكیته عدم حوالن . نصابًا ویقاس بالذهبوالهبات ودخول المغتربین إذا بلغت 
وذلك خراج الزكاة في كل مال مستفاد بال اشتراط حول، بإ استنادًا لقول داؤؤد الظاهري الحول

  .2قیاسًا على زكاة الزروع، ویقوم الدیوان بأخذ ربع العشر من المال المستفاد

ولكن وبالرغم من أن البائع هو المستفید من النقود وتجب علیه الزكاة إال أن واقع الحال یثبت أن 
المشتریي هو الذي یدفع الزكاة لعدم ظهور البائع عند مرحلة إكمال إجراءات انتقال ملكیة األصل 

                                       
 .19م، مرجع سبق ذكره، ص2001قانون الزكاة لسنة  جمهوریة السودان، دیوان، األمانة العامة، 1
 .28م، ص 2005عبد القادر أحمد الشیخ الفادني،. د.جمهوریة السودان، دیوان الزكاة، األمانة العامة، ،أ 2
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ن البائع ألن للمشتري، ولذلك فلقد اجتهد الدیوان في أخذ الزكاة من المشتري نیابة ع) العقار( 
المشتري یفترض فیه العلم بأن هذا المال یخضع للزكاة وفي ذلك ضمانًا لحقوق الفقراء 

  .والمساكین، والدیوان مكلف من قبل الشارع بتحصیل هذا الحق بكل السبل الممكنة

أن زكاة المستغالت تأتي في المرتبة الخامسة من حیث حجم ونسبة الجبایة وهي استثمارات  -
  :لكنها تدر دخًال  وتنقسم الى نوعینثابتة و 

 ما یؤجر عینها ومثال ذلك العقارات والسیارات والسفن والطائرات ومعدات التصویر .  

  ولتحقیق . والدواجن األلبانما یباع من إنتاجها ومثال ذلك المصانع الصغیرة والورش ومزارع
زیع االقرار وانتهاًء بفحص العدالة فإن وعاء المستغالت یحدد حسب نوع كل مستغل ابتداء بتو 

وفى حالة .وتقدیر الزكاة وفق معلومات اإلقرار بعد فحصها والتدقیق فیها من جهات اإلختصاص
وسائل النقل فان هنالك دراسة تعد من الوالیات بالتعاون مع االتحادات العاملة فى مجال النقل 

ویعود الضعف في   1الزكاة وتحول الدراسات لرئاسة دیوان الزكاة إلصدار منشور موحد لفئات
تحصیل الزكاة من هذا الوعاء الى عدة أسباب منها صعوبة مقابلة أصحاب العقارات، وفي حالة 
المصانع والورش توجد مشاكل الصناعة المرتبطة بالنقد األجنبي والمدخالت مما ینسحب سلبًا على 

  . 2الدخل ومن ثم الزكاةزكاة المستغالت، كما أن معدالت التضخم تؤثر سلبًا على صافي 

أن زكاة المهن الحرة تأتي في المرتبة السادسة من حیث حجم ونسبة الجبایة ویقصد بالمهن  -
الحرة األعمال التى   یزاولها الشخص لحسابه الخاص بصفة مستقلة دون تبعیة ألحد،وتشمل دخل 

بلغت نصابًا وكانت زائدة الطبیب والمهندس والمحامى والمحاسب والحرفیین، وذلك عند قبضها إذا 
  .عن الحاجة األصلیة لهم 
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ویعود ضعف حصیلتها الى كثرة عیادات األطباء ومكاتب المحامین ومحالت المقاولین وأصحاب 
هذا إضافة الى ظروف .المهن الحرة مما یجعل ناك صعوبة عملیة في حصرها وتقدیر زكاتها

عیة الزكویة بالسودان نخلص الى أن من خالل استعراض األو .الكساد وانخفاض مستوى الدخل
التجربة السودانیة تمیزت بالتوسع في األوعیة الزكویة من خالل التوسع في المصادر الفقهیة وعدم 

  .االلتزام بمذهب واحد تحقیقًا لمصلحة الفقراء والمساكین

  :صرف الزكاة:  المطلب الثالث

  :جوانب العدل اإلجتماعي في صرف الزكاة تتمثل في اآلتي

% 62.1تقدیم الفقراء والمساكین على بقیة المصارف حیث بلغت أدنى نسبة للصرف علیهما/ 1
في %) 72.6(م وبدأت بعد ذلك في التصاعد الى أن بلغت أقصاها 2007وكان ذلك في العام 

نما وفقًا لدراسات ومسح . م2011العام  وتحقیقًا للعدالة فإن الزكاة التوزع علیهم بصورة عشوائة وإ
و الصرف على ) األفقي(ماعي، ویشتمل الصرف على هذا الوعاء على الصرف المباشر اجت

النتاجیة    ).الرأسي(المشروعات الخدمیة وإ

فالصرف المباشر هو صرف نقدي وعیني ویشمل الفئات غیر القادرة على العمل بنفسها كما    
لقوت لألسر الفقیرة لمقابلة یشتمل على الكفاالت والعالج المباشر والمساعدات المالیة وتوزیع ا

أما الصرف الرأسي فهو یخصص للفئات القادرة على الكسب واإلنتاج من . الزیادة في األسعار
الى العمل بعد  -زراعیة أو صناعیة -خالل تملیك وسائل االنتاج أو إعادة مشاریع صغیرة 

  . 1تعطلها
للفقراء والمساكین آخذین في االعتبار إن الصرف على العاملین علیها یأتي في المرتبة التالیة / 2

أن الصرف على العاملین علیها یتم وفقًا للهیكل الراتبي الذي یوضع في ضوء هیاكل الدولة الراتبیة 
ویجیزه مجلس أمناء الزكاة، ولذلك فإنهم یستحقون  رواتبهم حسب قدراتهم ومؤهالتهم ومقابل عملهم 
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وهي % 16.8و % 12.6ف علیهم تراوحت مابین ولیس مقابل الحاجة، ویالحظ أن نسبة الصر 
في حال األخذ  بمبدأ % 12.5نسبة معتدلة إذا ما أخذنا في اإلعتبار أن نصیب كل مصرف هو 

  .التساوي بین المصارف

  :خامسًا مشاركة دیوان الزكاة السوداني في محفظة األمان
 تملیك مجال في تعمل للمشروعات إدارة  أنشأ الفقر حدة لتخفیف الزكاة دیوان سعى إطار في     

 منو الدخول، وزیادة المعیشة مستوى لرفع إنتاجیة مشروعات الكسب علي القادرین المساكین
 منتصف في شارك، الزكاة دیوان فإن ،ولذا المشاریع هذه من كثیر تعثر ثبت الدیوان تجارب خالل
 ودیوان العاملة البنوك بین شراكة وهي  األمان بمحفظة تعرف محفظة تكوین في م،2010 العام
 دعم الشراكة هذه أهداف وأهم) دوالر ملیون 85 نحو(  جنیهاً  ملیون 200 إجمالي بمبلغ الزكاة

 دیوان ویدفع جنیهاً  ملیون 150 البنوك تدفع الشراكة هذه وبموجب ، والخریجین المنتجین صغار
 المركزي البنك أقرها التي األصغر التمویل سیاسات المحفظة أتبعت .جنیهاً  ملیون 50 الزكاة
 البنك أقرها التي التقلیدیة غیر وبالضمانات جنیهاً  ألف 10 للفرد التمویل سقف حددت والتي

 ، المنزلیة األصول ، الشخصي الضمان المعاش، ضمان المرتبات، ضمان مثل المركزي
 الضمان أو كالتأمین البدیلة الضمانات أو وغیرها، والمشائخ العمد ضمان ،اإلجباریة   المدخرات
  . 1)اإلسالمي التمویل صیغ كافة واعتمدت المحفظة أقرت ولقد القاعدیة، الزكاة لجان بواسطة

 السودان والیات من والیة عشرة بثالث  الزكاة دواوین بمشاركة األمان بمحفظة العمل بدأ     
 والجماعیة، الفردیة المشاریع من عدد تمویل وتم. بنكاً  وعشرین لثمانیة باإلضاف عشر الخمسة

 التجربة أن وبما. الوالیات بعواصم التمویل تمركز بدایته عند التنفیذ واجهت التي العقبات ومن
 . أدائها لتقویم الدراسة من لمزید الحقة بحوث في تحتاج فإنها بدایاتها في مازالت
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  تطبیق دیوان الزكاة في السودان مخلفات: المطلب الرابع

  :نسبة المستفیدین من الفقراء والمساكین مقارنة بعدد السكان :أوالً 

دارة وتوزیع  ، تلقى وجبایة وإ الزكاة بما یحقق إن من ضمن أهداف دیوان الزكاة، كما ذكر سابقًا
لذلك سیتم في هذا التحلیل معرفة مدى مقدرة دیوان الزكاة  .اإلجتماعیینفل التراحم والتكا

ر عدد من الفقراء والمساكین لتحقیق العدل والتكافل االجتماعي، السوداني في الوصول الى أكب
وتجدر اإلشارة الى أن الدیوان  یصل الى المستفیدین من الفقراء والمساكین عن طریق العاملین 

  .كما یستعین بلجان الزكاة القاعدیة التي تنتشر في قرى وأحیاء السودان

عدد الفقراء والمساكین غیر المستفیدین خالل الفترة یتضح اتساع الفجوة فیما بین حصیلة الزكاة و و 
م، آخذین في االعتبار أن وصول الدیوان 2010م و2008م خاصة خالل العامین 2006-2010

اتساع الفجوة فیما بین (والتي تقرأ . للفقراء والمساكین الیعني بالضرورة إخراجهم من دائرة الفقر
آخذین في ) مساكین غیر المستفیدین خالل فترة الدراسةحصیلة الزكاة بالسودان وعدد الفقراء وال

االعتبار أن الصرف على الفقراء والمساكین بلغ نسبًا مرتفعة من إجمالي حصیلة الجبایة تراوحت 
  %. 72.6و% 62.1مابین 

  :نسبة الزكاة من الناتج المحلي اإلجمالي: ثانیاً 

ان تشكل نسبًا ضعیفة على الرغم من التوسع أن نسبة جبایة الزكاة للناتج المحلي اإلجمالي بالسود
. في الوعاء الزكوي وهذا یشیر الى وجود  أموال خاضعة للزكاة ولم تصل إلیها األجهزة اإلداریة

وبالتالي فإن دور الزكاة فى إعادة التوزیع وتحقیق العدل االجتماعي بالرغم من اتساعه ال زال دون 
  . المستوى المطلوب
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  :خالصة

الزكاة أداة هامة في السیاسة المالیة اإلسالمیة ،وهذا مایمیزها من حیث العدالة عن األنظمة تعتبر 
ظم في حل المشكالت االقتصادیة واالجتماعیة المعاصرة والتي فشلت النتساهم كما  الوضعیة

مشكلة تكدس األموال في أیدي فئة قلیلة من المجتمع مما یؤدي ك االقتصادیة الوضعیة في عالجها
تطبیقها لسیاسة مالیة  جراءو قد إستطاعت السودان من  إلى زیادة الفوارق االقتصادیة واالجتماعیة

 .اإلستغالل األمثل للموارد و التوسع في اإلنتاج جراءو ذلك من  في تخطي العقباتإسالمیة 

 



 



102 
 

  الخاتمة

لما یمتاز بالكفاءة أهمیة بالغة في العصر الحدیث اإلسالمیة یكتسي موضوع السیاسة المالیة 
كتساب الملكیة والتوریث والوصیة بهدف منع إل إلحتوائه على قواعد سامیةفي توزیع الثروات والدخول  العالیة

ر رؤوس األموال وعدم تركزها تشل باإلضافة إلى السعيتركیزها في جانب وحرمان جانب آخر من المجتمع، 
منع التعامل بالربا الذي كذلك تعطیل المال، في من مساوئ وماله منع اكتناز المال من خالل في ید فئة قلیلة 

، اإلقتصادحصر الثروة واألموال في ید طبقة معینة تتحكم في تعطیل الطاقات البشریة المنتجة و یؤدي إلى 
خالل االقتصادیة من تعد الملجأ الیوم  لترشید السیاسة االقتصاد اإلسالمي  ظل فالسیاسة المالیة في

النفقات العامة، ولما تتضمنه من حلول كفیلة بمعالجة و اإلیرادات العامة على إدارة  تكونالتغییرات التي 
لتي األضواء على مختلف األدوات اتسلیط إلقتصاد الیوم، أین تم اجه ابعض المشكالت العامة التي تو 

النظام ظل المالیة واالقتصادیة واالجتماعیة في  وظائفاللقیام بل اإلسالمیةلمالیة السیاسة ا تستخدمها
  .، والتي یمكن إستخدمها كتصحیح لمسار النظمة اإلقتصادیة الوضعیةاالقتصادي اإلسالمي

بالمطابقة مع الفرضیات لموضوع السیاسة المالیة في اإلقتصاد اإلسالمي و  لتحلیلنامن خالل ف
  :یلي فإننا توصلنا إلى ماالمعتمدة للخوص في تحلیل الدراسة 

لما تتضمنه من تكییف كمي  قتصادي للنشاط اإل رئیسیة تحلیلیةأداة  اإلسالمیةالسیاسة المالیة  تعتبر - 
االقتصادیة  هدافاألنوعي ألوجه اإلنفاق بما یحقق  وجیهلحجم النفقات العامة واإلیرادات العامة وت

  . واالجتماعیة

المالي نظرا لقصور التوجه الرأسمالي  المالذ لألنظمة المهددة باإلفالسالسیاسة المالیة تعتبر  - 
اسة زكاة باعتبارها إحدى اإلیرادات العامة الفعالة في السیذا من خالل الدور الذي تلعبه ال، وهواإلشتراكي

التي عانت وتعاني منها الشعوب في  المعاناة االجتماعیة واالقتصادیةتخفیف من للكآلیة و  اإلسالمیة المالیة
 .ظل األنظمة اإلقتصادیة الوضعیة

وذلك باالستغالل  ةاإلسالمی السیاسة المالیةإلیه تسعى الهدف األساس الذي التنمیة االقتصادیة  تعتبر - 
عمار األرض والتوسع في اإلنتاج النافع وتهیئة فرص بهدف تغطیة جمیع وذلك العمل،  األمثل للموارد وإ

 ةمحاربو  المرافق االقتصادیة وتحقیق الحیاة الكریمة للفرد وبناء قوة األمة االقتصادیة لمواجهة التحدیات
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والتخفیف من حدة التقلبات االقتصادیة، والحفاظ على استقرار الوحدة النقدیة باعتبار ذلك للبطالة، 
ورفع حجم اإلعانات ضروریا للتوازن االقتصادي من خالل الربط بین التدفقات النقدیة والتدفقات السلعیة، 

  .االستقرار االقتصاديلتحقیق  فعالیةوسائل أكثر ال عتبر منتي تالو االقتصادیة 

بالرغم من تطبیق السیاسة المالیة اإلسالمیة إلى أنها لم بالتعرض إلى الدراسة التطبیقیة لحالة السودان  - 
إلى عرقلة األهداف والتي أدت مشاكل السیاسیة التي تعاني منها تصل إلى األهداف المنشودة نتیجة لل

  .المرجوة

لتفعیل دور السیاسة المالیة رتأینا وضع مجموعة التوصیات تعتبر كمنبر إومن خالل هاته النتائج 
  :وخاصة في الواقع الجزائري، ومن ذلك اإلسالمیة

بعض المبادرات  السیاسة المالیة إال منبالرجوع إلى حالة الجزائر ونظار للتهمیش التي تعاني منها أدوات  - 
ق الزكاة ودعمه بالموارد البشریة المؤهلة والالزمة لحسن تنظیم وتطویر إدارة صندو التي تخص الزكاة، فیجب 

  .تأدیة وظیفته

مع توسیع  اضرورة وضع النصوص التشریعیة والمراسیم التنفیذیة لتقنین عملیات تحصیل الزكاة وصرفه - 
 .إستثمارتها تمجاال

 .ةاإلسالمی بالسیاسة المالیةتوسیع األبحاث التطبیقیة لترسیم العالقة الوظیفیة للزكاة  - 

 . ستقرار االقتصاديتحقیق اإلفي ودورها ة اإلسالمی بالمسائل المالیة توسیع الدراسات المتعلقة - 
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