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 متهيد:
يعمل اإلنسان دائما على إشباع حاجاته املتعددة، املتجددة واملتزايدة ابستمرار، وتنقسم هذه احلاجات من 
حيث إشباعها إىل: حاجات فردية وحاجات مجاعية، ويتم إشباع احلاجات الفردية عن طريق النشاط اخلاص، أما 

  .اهليئات العامة أمر إشباعهااحلاجات اجلماعية فتتوىل  
تشكل جمموعة احلاجات العامة اليت يتطلب من الدولة إشباعها حمور النشاط املايل واالقتصادي للدولة، و 

ويتمثل هذا النشاط يف سعي الدولة لتوفري اإليرادات الالزمة لتغطية أوجه اإلنفاق العام، الذي أصبح يتزايد 
 ابستمرار ألسباب كثرية.

مقابلة النفقات العامة ابإليرادات العامة من الدولة أن تضع خطة )برانمج( حمددة تتضمنها وثيقة ويقتضي   
)جملد(، اصطلح على تسميتها ابمليزانية العامة أو املوازنة العامة، تتضمن تقدير تفصيلي إليرادات ونفقات الدولة 

  .لفرتة مقبلة، تقدر عادة بسنة واحدة
املوازنة العامة تكون العناصر الثالثة الرئيسية حملور النشاط و واإليرادات العامة  وملا كانت النفقات العامة

إىل ثالثة فصول تكون مسبوقة مببحث متهيدي كما  احملاضرات فهذا يقتضي تقسيم االقتصادي واملايل للدولة،
 :يلي

 : تعريف املالية العامة وعالقتها ابلعلوم األخرىمبحث متهيدي
 اإليرادات العامة يف النظام الوضعي والنظام اإلسالمي  :الفصل األول
 النفقات العامة يف النظام الوضعي والنظام اإلسالمي  :الفصل الثاين

 املوازنة العامة يف النظام الوضعي والنظام اإلسالمي:  الفصل الثالث
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 مفهوم املالية العامة وعالقتها ابلعلوم األخرى مبحث متهيدي:  
 مفهوم املالية العامة  . 1

 تعريف املالية العامة  . 1.1
ذلك " العلم الذي يدرس النفقات العامة واإليرادات   فهي تعرف املالية العامة على أهنا دراسة القتصادايت القطاع العام؛

تماعية والسياسية ".  العامة وتوجيههما من خالل برانمج معني يوضع لفرتة حمددة، هبدف حتقيق أغراض الدولة االقتصادية و االج
فعلم املالية العامة يبحث يف العالقات الناشئة عن ممارسة الدولة لنشاطها املايل الذي يهدف إىل إشباع احلاجات العامة، وكذا  

 القواعد واملبادئ اليت أتخذ هبا الدولة عند تقرير سياستها املالية. 
 أما املالية العامة من منظور إسالمي فهي:  

ا  "جمموعة املبادئ واألصول االقتصادية اليت وردت يف القرآن والسنة واليت تعاجل اإليرادات العامة وإنفاقها، واملوازنة بينها، وتوجيهه
 لتحقيق أهداف الدولة االقتصادية واالجتماعية والسياسية ". 

، وكذا يف توظيف اإليرادات العامة والنفقات  ويتفق هذا التعريف مع التعريفات السابقة يف العناصر املكونة للمالية العامة  
العامة خلدمة أغراض السياسة املالية. وخيتلف عنه يف كونه يربز خصوصية املالية العامة اإلسالمية، حيث خيضع حتصيل اإليراد  

لنشاط املايل للدولة  وتوجيه اإلنفاق لضوابط شرعية، تتمثل يف مجلة القواعد العامة املستمدة من النصوص الشرعية؛ واليت تنظم ا
 اإلسالمية، وما يتوصل إليه اجملتهدون من علماء األمة من أنظمة وحلول تطبيقا هلذه القواعد العامة مبا يتالءم مع كل عصر وبيئة.  

 املالية العامة واملالية اخلاصة . 2.1
ن القول أنه يف الوقت الذي حيدد فيه  يقصد ابملالية اخلاصة مالية األفراد واملشروعات الفردية والشركات أبنواعها، وميك  

دخل الفرد مقدار ما يستطيع إنفاقه، فإن السلطات العامة هي اليت حتدد مقدار ما جيب أن حتصل عليه من دخل أو إيراد،  
حد لسلطاهنا  فالدولة هلا القدرة على تكييف إيراداهتا وفقا لنفقاهتا العامة، ويرجع ذلك إىل أن دخل الفرد حمدود، بينما الدولة فال 

 .يف فرض الضرائب وإصدار القروض وزايدة مواردها بشىت الوسائل من منطلق سيادهتا على األفراد
  وميكن متييز املالية العامة على املالية اخلاصة فيما يلي : 

 .املنفعة العامة: يسعى الفرد إىل حتقيق منفعته اخلاصة أما ابلنسبة للدولة فهي هتدف إىل حتقيق من حيث اهلدف . 1
فالفرد يسعى إىل حتقيق منفعته اخلاصة يف إطار من احلرية، أما الدولة فإن نفقاهتا واجبة لضمان سري    : من حيث األساس. 2

 .املرافق العامة
كلية  تقوم ابلنسبة للفرد على أساس املالكية الفردية، أما ابلنسبة للدولة فهي تقوم على أساس ملكية عامة   :من حيث التنظيم . 3

 .كانت أم جزئية 
الية  وابلرغم من الفروق الظاهرة بني املالية العامة واملالية اخلاصة، إال أن ذلك ال يقلل من الرتابط القوي بينهما، فاملالية العامة وامل

 اخلاصة يؤثر كل منهما على اآلخر ويتأثر به. 
 عالقة املالية العامة ابلعلوم األخرى   . 3.1

متثل املالية العامة مظهرا من مظاهر احلياة االجتماعية يف الدول املعاصرة، ومن الطبيعي واملنطقي أن توجد عالقة بني هذا املظهر   
 وغريه من مظاهر احلياة االجتماعية واالقتصادية. 

 عالقة املالية العامة بعلم االقتصادأ(
قتصاد إبشباع احلاجات اإلنسانية عموما، يف حني يهتم علم املالية إبشباع احلاجات العامة فقط، فالعالقة  يهتم علم اال

بينهما هي عالقة اجلزء ابلكل. وعناصر املالية العامة هي اإليرادات والنفقات وهي ال تعدو أن تكون كميات اقتصادية تقتطع  
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 املالية العامة إىل استخدام أدوات التحليل االقتصادي ملعرفة آاثر حركة تلك  وتضخ يف االقتصاد الوطين، لذلك حيتاج الباحث يف
الكميات على املتغريات االقتصادية. كما أن السياسة املالية جزء أساسي من السياسة االقتصادية، ويتوجب على الباحث يف املالية  

ي يستطيع اختاذ اإلجراءات املالية املناسبة لتجنب اآلاثر  العامة اإلملام ابلدراسات االقتصادية على املستوى الكلي واجلزئي ك
 االقتصادية غري املرغوبة.  

 عالقة املالية العامة ابلقانون ب( 
القانون هو األداة التنظيمية اليت يوجدها املشرع لوضع القواعد املنظمة ملختلف امليادين ومنها امليدان املايل للدولة، وميكن  

 ني القانون واملالية العامة من خالل النقاط التالية : إبراز العالقة الوثيقة ب
اجلوانب النظرية يف املالية العامة كالنفقات والضرائب حتكمها قواعد قانونية قابلة للتطبيق يطلق عليها قواعد التشريع   ▪

الدولة، وتقوم اجلهات التنفيذية  املايل، والتشريع املايل هو جمموعة القوانني واألحكام اليت تسنها السلطة التشريعية يف 
 ابتباعها يف إدارة شؤوهنا املالية من إنفاق وجباية. 

القانون الدستوري للدول يتضمن غالبا نصوصا مالية أساسية حتدد صالحيات السلطة التنفيذية والتشريعية يف جمال   ▪
 روض. إعداد املوازنة والتصديق عليها وتنفيذها، وكذلك يف جمال إقرار الضرائب والق

من حيث أسعارها   -وهي من املصادر املهمة لإليرادات العامة -القانون الضرييب ينظم كافة اجلوانب املتعلقة ابلضرائب  ▪
 وأنواعها وكيفية ومواعيد حتصيلها، فالتشريع الضرييب يصدر  كقانون، حيث ال ضريبة بدون قانون. 

 عالقة املالية العامة ابلعلوم السياسيةج( 
بدراسة نظم احلكم وعالقة السلطات العامة ببعضها وعالقتها ابألفراد، واملالية العامة تبحث يف  السياسية العلوم هتتم  

اإليرادات والنفقات لنفس هذه اهليئات، ابإلضافة إىل ذلك فإن األوضاع الدستورية واإلدارية يف بلد معني أثرها يف ماليتها العامة،  
سب ما إذا كانت الدولة استبدادية أو دميقراطية، ذات نظام إداري مركزي أو ال مركزي، كما  فالنفقات واإليرادات العامة ختتلف حب

أن الظروف املالية هلا بدورها أثر هام يف أوضاع الدولة السياسية فكم من دولة فقدت استقالهلا السياسي وتعرضت لنشوب  
 .االثورات والقالقل فيها بسبب اضطراب ماليتها العامة وعدم استقراره

هذا ويعترب وضع ميزانية الدولة عمال سياسيا، ألن احلكومة ترتجم سياستها عن طريق االعتمادات اليت تدرجها يف   
 .ميزانيتها فيتضح منها نطاق واجتاه الدور الذي تزمع السري عليه يف التطبيق 

 عالقة املالية العامة أبدوات القياس الكمي د( 
، إذ يستلزم البحث يف كثري من موضوعات املالية العامة وخاصة الضرائب اإلملام أبصول    ابحملاسبةاملالية العامة وثيقة الصلة 

احملاسبة واملراجعة وفنوهنا، من اهتالكات وجرد واحتياطات وخمصصات وعمل احلساابت اخلتامية وامليزانية العمومية للمنشآت  
، ومن انحية أخرى فإن أعداد ميزانية الدولة وتنفيذها والرقابة عليها يتضمن استخدام النظم احملاسبية  التجارية والصناعية وغريها

  .الفنية 
من العلوم املساعدة لعلم املالية العامة واليت ال غىن عنها يف دراسة ورسم السياسة املالية للدولة،   علم اإلحصاءكما يعترب 

وتوزيع الثروة والدخول بني طبقات   الوطينالبياانت واملعلومات اإلحصائية اخلاصة ابلدخل  إذ يتطلب رسم السياسة املالية توافر
اجملتمع وعدد السكان وتوزيعهم من حيث السن واملناطق اجلغرافية وحالة ميزان املدفوعات وغري ذلك من اإلحصاءات اليت ال غىن  

 .سة ورسم السياسة املالية للدولةللباحثني يف املالية العامة عنها ألمهيتها البالغة عند درا
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 املالية العامة والنظام االقتصادي. 2
 املالية العامة يف االقتصاد احلر. 1.2

تقوم فلسفة االقتصاد احلر على أساس إحجام الدولة عن التدخل يف احلياة االقتصادية واالجتماعية، واالقتصار على  
حرية األفراد والقيام ابألشغال العامة ألن نظام املنافسة احلرة وقوانني السوق  الوظائف التقليدية للدولة من حفظ األمن وضمان 

 كفيالن بتوافق املصاحل العامة نتيجة وجود اليد غري املرئية، ومن مث ظهرت فكرة الدولة احلارسة 
جداول لإليرادات   وهلذا كانت املوازنة العامة يف هذه املرحلة على شكل جداول متثل اعتمادات للنفقات العامة، مقابل

العامة اليت متول تلك النفقات اليت كانت تقتصر على ضمان احلـد األدىن لتسيري أعمال احلكومة األساسية يف األمن والدفاع،  
 وضمان نفقات اجلهاز احلكومي من رواتب ونفقات عامة. 

تدخل يف الشؤون االقتصادية، وتعتمد على  ، أي أهنا ال تعمل على الموازنة حياديةوكان من السمات الرئيسية للموازنة أهنا 
أساس التوازن وقد ترتب عن هذا اعتبار أن أفضل املوازانت أقلها إنفاقا، وذلك بضبط حجم املوازنة العامة من حيث اإليرادات  

واملصروفات أمر حيوي  ابلقدر الالزم فقط لتمويل وظائف الدولة التقليدية، وأن توازن املوازنة العامة بتساوي جانبيها من اإليرادات 
 حبيث تغطي اإليرادات النفقات دون اللجوء إىل القروض العامة أو زايدة اإلصدار النقدي اجلديد 

جعلت النفقات تكون يف أضيق احلدود، ولتغطيتها تلجأ الدولة إىل الضرائب اليت يوزع عبؤها بني   احليادية إن هذه 
ار حمدد هو  "موازنة الدولة" اليت ختضع بدورها لقواعد عامة مهمتها احلؤول دون  املواطنني لتوضع هذه النفقات واإليرادات يف إط

التبذير وسوء إدارة األموال العامة، وتعديل توزيع األعباء العامة، ومتكني ممثلي الشعب من مراقبة النشاط احلكومي بيسر ودقة،  
تتأثر ابلتغريات اليت تنتاب االقتصاد القومي من انحية، وال تؤثر   ولكون املوازنة وثيقة للتنبؤ ابإليرادات والنفقات، فقد جعلتها ال

 فيه من انحية أخرى، وذلك لقلة حجم النفقات واعتمادها على مصادر اثبتة لإليرادات . 
 املالية العامة يف مرحلة التدخل االقتصادي  . 2.2

املاضي، ظهرت نظرية "كينز" اليت رفضت مبدأ تلقائية  خالل فرتة الكساد االقتصادي يف أوراب يف الثالثينات من القرن 
التشغيل الكامل، الذي كانت تنادي  به النظرايت التقليدية اليت كانت تؤمن حبياد احلكومة وعدم تدخلها يف الشؤون االقتصادية،  

ض والطلب، واستخدام  ونظرية "كينز" هذه، اندت بضرورة تدخل الدولة إلصالح الوضع االقتصادي، وذلك ابلتأثري على العر 
يف  السياسة املالية املتمثلة يف املوازنة العامة، ابعتبارها أداة مهمة هلذا االستخدام، وأكدت هذه النظرية على تنظيم املوازنة ابلعجز 

 ظروف الكساد االقتصادي، خالفا للفكر املايل التقليدي الذي كان ينادي مببدأ توازن املوازنة وحيادها . 
احلسايب السنوي لتحقيق التوازن االقتصادي واالجتماعي، ودراسة اآلاثر اليت قد   مبدأ التوازنإىل التخلي عن  وقد أدى هذا 

تنجم عن فائض أو عجز يف املوازنة من حيث إجياد قوى ائتمانية، ودراسة العالقة بني االقتصاد القومي واالقتصاد الدويل واملوارد  
 الصادرات، أو من التسهيالت االئتمانية املتاحة يف اخلارج.   اخلارجية اليت ميكن تدبريها من حصيلة

 املالية العامة يف االقتصاد االشرتاكي . 2.3
تقوم االشرتاكية على أساس ملكية الدولة لوسائل اإلنتاج والتخطيط املركزي وهتدف من ذلك حتقيق قدر من الكفاءة  

 والعدالة يف ختصيص املوارد. 
وذلك لقيام أجهزة الدولة ابجلانب األكرب من   تؤدي دورا أوسع نطاقايف االقتصادايت االشرتاكية  لذا جند أن املالية العامة 

النشاط االقتصادي يف التمويل وإعادة توزيع الدخل القومي والرقابة مما جعل املوازنة العامة اخلطة املالية الرئيسية يف اجملتمع  
 االشرتاكي. 
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يم إيراداهتا ونفقاهتا وإجراءات حتضريها وتنفيذها، حيث تتميز ابلضخامة نظرا  ولذلك أثره على هيكل املوازنة، وتقس
ألدوارها التمويلية الكبرية وكذلك إعادة توزيع الدخول إىل جانب عملها الرقايب على الوحدات االقتصادية يف تنفيذها ودرجة  

 استخدامها ملواردها. 
فإهنا هتدف إىل ضمان تناسق النشاط العام للخطة واملوازنة، إذ تعد املوازنة   وأما ابلنسبة لقواعد املوازنة يف الدول االشرتاكية 

انعكاسا للتخطيط االقتصادي، فتقسيم اخلطط اخلماسية والسباعية إىل خطط سنوية يرتب ابلضرورة سنوية املوازنة، كما أن مبدأ  
ىل ضرورة توازن املوازنة، واستبعاد اإلصدار النقدي كأداة  املركزية يؤدي إىل وحدة املوازنة، وأن اعتناق التخطيط االقتصادي يؤدي إ 

 لتمويل املوازنة بل وحتقيقها لفائض، والتوازن يعد عنصرا أساسيا للنمو املتوازن لالقتصاد. 
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 الفصل األول
 اإليرادات العامة يف النظام الوضعي والنظام اإلسالمي

 
 أوال: اإليرادات العامة يف النظام الوضعي

 .تعريف اإليرادات العامة1
يقصد ابإليرادات العامة جمموعة الدخول اليت حتصل عليها الدولة من املصادر املختلفة من أجل تغطية 

 العامة وحتقيق التوازن االقتصادي واالجتماعي.نفقاهتا  
وقد تطورت اإليرادات العامة بتطور الفكر االقتصادي واملايل حيث اقتصرت اإليرادات العامة عند 
التقليديني على كيفية تزويد اخلزانة العامة ابألموال الالزمة هلا من أجل تغطية اإلنفاق العام الالزم لقيام الدولة 

 اسية.بوظائفها األس
إىل حتقيق أهداف اقتصادية  -ابإلضافة إىل ذلك -أما يف الوقت احلاضر فإن اإليرادات العامة ترمي 

 واجتماعية وسياسية؛ أي أهنا أصبحت أداة للتوجيه االقتصادي واالجتماعي.
 . أنواع اإليرادات العامة2

 اإليرادات العامة، قد تكون إيرادات عادية أو إيرادات غري عادية.
 اإليرادات العادية   1.2

يقصد ابإليرادات العادية تلك اإليرادات اليت حتصل عليها الدولة بصفة منتظمة ودورية وهي: الضرائب، 
 الرسوم، ودخل أمالك الدولة.

 الضرائب  (أ
وتعرف الضريبة أبهنا: اقتطاع نقدي جربي هنائي يتحمله املمول ويقوم بدفعه بال مقابل وفقا ملقدرته 

 التكليفية مسامهة يف األعباء العامة أو لتدخل الدولة لتحقيق أهداف معينة.
 وميكن تصنيف الضرائب يف جمموعات رئيسية حسب بعض املعايري على النحو التايل:

ميكن تصنيفها إىل ضرائب مباشرة وضرائب غري مباشرة حسب إمكانية حتويل موقعها من الشخص الذي  ▪
انت على الدخل قبل أن ينفق أو على الدخل الذي ينفق فعال، فالضرائب على جتىب منه لغريه، وما إذا ك

الدخل الشخصي أو األرابح أو اإلرث أو على الرأس كلها ضرائب مباشرة حبكم أهنا إما مفروضة على 
الكسب الكلي أو أهنا غري قابلة للتحويل إىل آخرين، أما رسوم اإلنتاج والرسوم اجلمركية وضرائب 

واالستهالك فكلها ضرائب غري مباشرة وميكن حتويلها من دافعها إىل مشرتي السلعة املختصة املبيعات 
 ابلضريبة وال يدفعها األخري إال حني ينفق دخله على شراء السلعة.

تقسم الضرائب إىل ضرائب نسبية وضرائب تصاعدية وأخرى تراجعية، والضرائب النسبية تظل غلتها اثبتة   ▪
جتىب منه الضرائب كثرت أم قلت هذه القيمة، والعكس صحيح ابلنسبة  كنسبة من الشيء الذي
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للضرائب الرتاجعية، وصفة النسبيبة أو التصاعدية أو الرتاجعية ميكن أن تطلق على ضريبة بعينها أو على 
جمموع الضرائب) أي اهليكل أو النظام الضرييب (، حبكم ما إذا كان وقعه الكلي مركزا يف الدخول أو 

 ء ذات القيمة املنخفضة أو ذات القيمة العالية.األشيا
ميكن التفريق بني الضريبة احملددة والضريبة القيمية، فالضريبة احملددة عبارة عن مبلغ حمدد منسوب إىل وزن  ▪

أو عدد وحدات السلعة أو أي خاصية أخرى فيها) كنسبة وجود خصائص أو عناصر معينة فيها ( بغض 
 ا الضريبة القيمية فتكون عادة نسبة معينة من القيمة قلت أو كثرت.النظر عن قيمة السلعة. أم

حسب اجلهة اليت جتيب الضريبة ميكن تصنيف الضرائب إىل ضرائب مركزية أو إقليمية أو حملية، والضرائب  ▪
املركزية تشمل عادة الضرائب القومية األساسية كالرسوم اجلمركية وضرائب الدفاع وضرائب أرابح املنشآت 

ؤسسات الكربى، أما الضرائب احمللية فترتكز يف العوائد على املساكن وتراخيص النشاط التجاري وامل
احملدود واملصانع الصغرية وما إىل ذلك، وتقوم حكومات األقاليم أو الوالايت جبمع ضرائب األرابح 

 والدخل الشخصي وما شاكلها يف معظم الدول الفدرالية والكونفدرالية.
 الرسومب(  

سم مبلغ من املال حتدده الدولة، ويدفعه الفرد يف كل مرة تؤدى إليه خدمة معينة تعود عليه بنفع خاص، الر 
وتنطوي يف نفس الوقت على منفعة عامة غالبة، وهذا ما مييز الرسم عن الضريبة، فالضريبة جتىب من الفرد جربا 

و املنفعة اخلاصة اليت تعود على دافعه من خدمة بغض النظر عن املنافع اليت تعود عليه أما الرسم فأساس حتصيله ه
 معينة تؤديها الدولة.

 دخل أمالك الدولةج(  
ويقصد أبمالك الدولة مجيع ممتلكات الدولة مهما كان نوعها، وتشمل مجيع ممتلكات الدولة العقارية اليت 

إىل ذلك ما أصبحت متلكه الدولة تتكون منها األراضي الزراعية، والغاابت واملناجم، واحملاجر، واملالحات، يضاف  
 يف العصر احلديث من مشروعات صناعية وجتارية وأسهم وسندات الشركات   وغريها.

وقد مثلت إيرادات القطاع العام ـ وخاصة يف العصور الوسطى حينما اختلطت مالية الدولة مبالية احلاكم ـ 
ور استثنائي حمدود، وقد انقلب هذا الوضع وتغري مع املورد الرئيسي لتمويل نفقات الدولة بينما قامت الضريبة بد 

تطور دور الدولة، فقد أصبحت الضريبة املصدر الرئيسي، لتمويل املرافق العامة وتدخل الدولة يف خمتلف اجملاالت 
 األخرى.

 اإليرادات غري العادية   .2.2
الدولة بصفة غري منتظمة ومنها: القروض، ونعين هبا اإليرادات االستثنائية، أو اإليرادات اليت حتصل عليها 

 اإلصدار النقدي، اهلبات واهلدااي.
 وفيما يلي عرض موجز لبعض هذه اإليرادات:   
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  القروض العامةأ(  
ميكن تعريف القروض العامة أبهنا املبالغ اليت حتصل عليها الدولة من الغري، مع التعهد بردها إليه مرة أخرى 

 استحقاقها وبدفع فوائد عنها.عند حلول ميعاد  
يف حاالت متويل عمليات تكون رأس امة لتمويل بعض نفقاهتا، وخباصة وقد تلجأ احلكومة إىل القروض الع

املال) االستثمار ( أو مواجهة نفقات احلروب، وتعويض اخلسائر الناجتة عنها،  أو مواجهة عجز مؤقت يف 
 اإليرادات العامة للدولة.

 اإلصدار النقدي  ب(
يتمثل اإلصدار النقدي يف خلق كمية إضافية من النقد الورقي تستخدمها الدولة يف متويل نفقاهتا العامة، 
وتستطيع الدولة أن تقوم إبصدار النقود اإلضافية إذا كانت هي اليت تتوىل عملية اإلصدار، أو إذا كان بنك 

 اإلصدار ـ البنك املركزي ـ فيها مؤمما.
الدولة لتمويل نفقاهتا بواسطة اإلصدار النقدي يف حاالت عديدة منها متويل برانمج استثماري له وتلجأ 

طبيعة وأمهية خاصة ال تتاح له موارد متويل أخرى، وكذلك يف حالة عجز املوارد األخرى من قروض وضرائب عن 
ال تتفق مع الزايدة يف املوارد األخرى،  توفري األموال الكافية كحالة متويل النفقات احلربية اليت تتزايد مبعدالت

 وكذلك قد تستخدم جملاهبة عجز يف املوازنة سواء لضآلة اإليرادات أو لتوفري السيولة الالزمة.
 الثمن العامج(  

الثمن العام هو املقابل الذي تتقاضاه الدولة نظري قيامها إبنتاج أو بيع السلع واخلدمات الزراعية والصناعية 
 املالية هبدف إشباع احلاجات اخلاصة.والتجارية و 

وهناك تشابه كبري بني اخلدمات العامة اليت يؤديها القطاع اخلاص وبني اخلدمات املماثلة اليت تؤديها 
احلكومة مقابل مثن عام، ففي احلالتني ال تؤدى اخلدمات جلميع األفراد بل يقتصر ذلك على من يرغب فيها 

ف األساسي بينهما فينحصر يف أن احلكومة ال هتدف يف أغلب األحيان إىل ويستطيع دفع مثنها،  أما االختال
 حتقيق الربح بعكس احلال ابلنسبة للقطاع اخلاص

 اإلاتوةد(  
ويقصد ابإلاتوة أو ما يعرف" مبقابل التحسني" املبلغ النقدي الذي حتصل عليه الدولة أو إحدى اهليئات 

فعت قيمتها نتيجة لتنفيذ بعض األشغال العامة كفتح طريق أو بناء احمللية جربا من أصحاب العقارات اليت ارت
 جسر أو إنشاء حديقة وغريها، ويتناسب عادة مبلغ اإلاتوة مع النفع الذي حصل عليه املالك.

 اإلعاانت واهلبات  ه(
تتلقى بعض الدول النامية إعاانت من دول أو مؤسسات أجنبية، وتسمى هذه اإلعاانت ابإلعاانت 

 ية، وتساعد اإلعاانت هذه الدول يف تنفيذ بعض املشاريع، ويف سد العجز يف موازانهتا.اخلارج
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وأما اهلبات فهي املبالغ النقدية أو املمتلكات اليت تؤول إىل الدولة نتيجة النقطاع الوارث، أو اليت تدفع 
احلروب أو الكوارث اليت تقع داخل وتقدم اختيارا بواسطة األفراد أو الشركات على شكل تربعات ملواجهة حاالت  

 البالد.

 اثنيا: اإليرادات العامة يف النظام اإلسالمي
إيرادات دورية “عادية” وهي دعامة  :تنقسم اإليرادات اإلسالمية من حيث الدورية أو السنوية إىل قسمني   

ويالحظ عليها احلاجة إىل نقلها من  .وأخرى غري دورية “غري عادية” ،الاملالنظام املايل واملورد الرئيسي لبيت 
 سياقها التارخيي حىت تصبح مالئمة للتطورات واملستجدات يف هذا العصر.

 اإليرادات العادية.  .1
تظهر يف بنود التحصيل واإلنفاق بشكل منتظم، وهي: الزكاة، وهي اإليرادات اليت عادة ما حتصل الدولة عليها، و 

  اخلراج، اجلزية، عشور التجارة.
سيتم التفصيل يف هذا اإليراد بعد ذكر سائر اإليرادات و ، الثالث من أركان اإلسالم: الزكاة هي الركن الزكاةأ(

  ، وأثره على شكل املوازنة العامة للدولة.العامة إبجياز نظرا خلصوصية هذا اإليراد حتصيال وإنفاقا
لرجال البالغني ض على امقدار زهيد من املال، يفر ل يف ضريبة سنوية على الرؤوس، وتتمث هي ب( اجلزية:

 رجع إىلوليس للجزية حد معني، وإمنا ت  ا،فقراء، فُمعَفون منها إعفاء اتمب ثرواهتم، أما الالقادرين، على حس
. وفرض عليه أن يراعي املصلحة العامة لألمةاعي طاقات الدافعني وال يُرِهقهم، كما تقدير اإلمام، الذي عليه أن ير 

اإلسالم اجلزية على كل قادر على مْحل السالح من الرجال، فال جتب على امرأة، وال صيب؛ ألهنما ليسا من أهل 
أن اجلزية إمنا هي  عبد الكرمي زيدان  ورجح الدكتور."القتال، وقد قال عمر: "ال َتضرِبوها على النساء والصبيان

 ..عن أهلها ومحايتهم، وابلتايل فإهنا ترفع عنهم إذا شاركوا يف الدفاع عن دار اإلسالم  بدل للدفاع
 اخلراج(  ج

اخلراج لغة: الكراء والغلة واإلاتوة، وتسمى غلة األرض خرجا، ويقال خارج فالن غالمه إذا اتفقا على مبلغ يرده 
)سورة  ﴾َتْسَأهلههْم َخْرًجا َفَخَراجه رَب َِّك َخرْيٌ َوههَو َخرْيه الرَّازِّقِّيَ ﴿َأْم  العبد على سيده، ويف اآلية قوله تعاىل:

، فاخلرج يعين األجر والنفع، وخراج ربك فيه وجهان: أحدمها رزق ربك يف الدنيا، والثاين: (72املؤمنون، اآلية: 
 أمر ربك يف اآلخرة. 

": أي غلة العبـــد للمشرتي؛ ألنــــه يف ضمانه، وذلك أبن  اخلراج ابلضمانوعن النيب صلى هللا عليه وسلم:"
يشرتي عبدا ويستغله زماان، مث يرى فيه عيبا دسه البائع، فله الرجوع عليه، وأما الغلة اليت استغلها فهي من حقه 

 ألنه كان يف ضمانه.
 راج على نوعني: : هو" ما وضع على رقاب األرض من حقوق تؤدى عنها ". واخلاخلراج يف االصطالحأما  

 : وهو الضريبة املقطوعة املفروضة على األرض.خراج وظيفة ▪
 : وهو الضريبة املأخوذة من إنتاج األرض بنسبة معينة.خراج مقامسة ▪
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وقد فرض خراج الوظيفة يف زمن اخلليفة عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه عندما واجهته مشكلة األراضي 
ا هبدف عمارهتا وعدم تعطيلها، فقد كان املسلمون مشغولني ابلفتوحات املفتوحة، إذ رأى ترك األرض ألصحاهب

. واستمر العمل به إىل زمن اخلليفة العباسي أيب جعفر زراعتهااإلسالمية، وأهل األرض كانوا أقدر الناس على 
لــــي عن املنصور، حيث أصبحت الغلة ال تكفي حىت لدفع اخلـــراج الــــمضروب على األرض، مما أدى إىل التخ

 زراعة األرض، وهلذا أمر بتغيري الواجب إىل جزء شائع من اخلارج من األرض، ويتكرر هذا الواجب بتكرر الزراعة.
 العشور(  د

العشور يف اللغة: مجع العشر، وهو اجلزء من عشرة أجزاء، وجيمع العشر على عشور وأعشار. يقال عشرت املال 
 الفاعل عاشر وعشار.عشرا أو عشورا، إذا أخذت عشره، واسم  

يطلق على ما يؤخذ من أموال التجارة، سواء كان املأخوذ عشرا لغواي، أو ربعه أو فالعشور يف االصطالح: أما 
 نصفه.

وقد وضع ضريبة العشر عمر رضي هللا عنه على املسلمني ربع العشر، وعلى أهل الذمة نصف العشر، 
أبو عبيد قال: بعــث إيل أنس بن مالك فأبطأت عليه، مث بعث إيل ذمة له العشر كامال، فقد روى  وعلى من ال

فأتيته فقال: إن كنت ألرى أين لو أمرتك أن تعض على حجر كذا وكذا ابتغاء مرضايت لفعلت، اخرتت لك عني 
عملي فكرهته، إين أكتب لك سنة عمر، فكتب يؤخذ من املسلمني من كل أربعني درمها درهم، ومن أهل الذمة 

 عشرين درمها درهم، ومن ال ذمة له من كل عشرة دراهم درهم".  من كل
 عوائد األمالك واملشروعات العامة  (ه

يعطي اإلسالم للدولة احلق يف استغالل األمالك العامة كالثروات املنجمية وغريها، كما يسمح للدولة 
 عامة. التدخل لالستثمار املباشر يف بعض القطاعات االقتصادية مبا حيقق املصلحة ال

  .  تعريف اإليرادات غري العادية  .2
 موارد أخرى.تتمثل يف الغنائم، الفيء، القروض والضــــرائب االستثنائية )التوظيف( و 

يقصد هبا املال املأخوذ من الكفار بقتال وإجياف خيل وركاب، خبالف الفيء. ويف الغنائم اخلمس.  :الغنائم  أ(
َا َغنِّْمتهم م ِّن َشْيٍء فََأنَّ ّلِلَِِّّّ ُخههَسهه َولِّلرَّسهولِّ َولِّذِّي اْلقهْرََبٰ َواْليَ َتاَمٰى َواْلَمسَ ﴿قال تعاىل:  اكِّيِّ َواْبنِّ َواْعَلمهوا َأَّنَّ

 ( .41)سورة األنفال اآلية رقم    ﴾السَّبِّيلِّ 
يراد به ما أخذ من أموال أهل احلرب صلحا من غري قتال، ، أي من غري حتريك اجليش، كما حصل  :الفيءب( 

يف بين النضري، أو كأن يهرب الكفار خوفا من املسلمني، اتركني دايرهم وأمواهلم فيستويل عليها املسلمون 
مَّا َأفَاَء اّلِلَّه َعَلٰى ﴿وأمواهلم حىت ال يقاتلوهم. واألصل فيها قوله تعاىل: ليصاحلوهم، ويعطوهم جزءا من أرضهم

ْن َأْهلِّ اْلقهَرٰى َفلِّلَّهِّ َولِّلرَّسهولِّ َولِّذِّي اْلقهْرََبٰ َواْليَ َتاَمٰى َواْلَمَساكِّيِّ َواْبنِّ السَّبِّيلِّ  َكْي اَل َيكهوَن دهولًَة َبْيَ   َرسهولِّهِّ مِّ
 (. 7  ة)سورة احلشر اآلي  ﴾مْ اأْلَْغنَِّياءِّ مِّنكه 
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وقد أجاز العلماء للدولة اللجوء إىل  : القرض هو: ما تعطيه لغريك من مال على أن يرده إليك.القروضج( 
االقرتاض يف حالة استنفاذ مجيع املوارد السابقة الذكر مستندين يف ذلك على أن الرسول صلى هللا عليه وسلم ما  

يف أواهنا، وإذا عجزت هذه الوظائف عن اإليفاء ابلغرض فكان الرسول صلى هللا  مستحقةكان أيخذ إال وظيفة 
 .ستعجال الزكوات إن أمكن، وإال االقرتاض من املياسري للصرف على مصاحل املسلمنيعليه وسلم يلجأ إىل ا

 الضرائب االستثنائيةد(  
؛ " التوظيف" و"الكلف السلطانية" يف اصطالح الفقهاء، و الضرائب االستثنائية يف اصطالح املعاصرين

التكاليف احملددة ابلكتاب والسنة وذلك وفقا لظروف وهي تلك الضرائب اليت تفرضها الدولة فوق الزكاة وسائر 
اجملتمع اإلسالمي، وتتميز هذه الضرائب أبهنا مؤقتة ابلظروف اليت فرضت من أجلها، وتزول بزوال احلاجة، وهي 

 عكس الضرائب العادية اليت تعترب املصدر األساسي لإليرادات العامة .
ية قيدوا الفتوى بشروط، لئال تتخذ فتواهم ذريعة إلطالق يد إن الذين قالوا جبواز فرض الضرائب االستثنائ

احلكام يف فرض الضرائب اجلائرة على الناس حبجة قصور أموال بيت املال عن تغطية نفقات املصاحل العامة 
 املتزايدة، وفيما يلي تفصيل هلذه الشروط:

وأن يكون اإلمام عدال، وذلك ألن  التزام الدولة بتطبيق أحكام اإلسالم عامة، وخاصة يف اجلانب املايل، ▪
املال يف يد الظامل يستأثر به دون املسلمني ويصرفه يف غري مصرفه، وحينئذ مهما مجع من أموال فلن 

 تكفي حاجة األمة.
مع خشية استئصال الكفار لقطر أن خيلو بيت املال من األموال اليت تفي ابحلاجات. قال الشوكاين: "  ▪

وجود بيت مـال املسلمني وعـدم التمكن من االقرتاض واستعجال احلقوق، قد مـن أقطار املسلمني مـع 
صار الدفع عن هـذا القطر الذي خشي استئصاله واجب على كل مسلم ومتحتم على كل من له قدرة 
على اجلهاد أن جياهدهم مبـاله ونفسه ومن االستعـداد له للجهاد كالباعة يف األسواق واحلراثيـن جتب 

انة للمجاهدين مبا فضل من أمـواهلم، فـإن هذا من أهم ما أوجبه هللا على عباده واألدلة الكلية عليهم اإلع
واجلزئية من الكتاب والسنة تدل عليه وعلى اإلمام أن ال يدع يف بيت املال  صفراء وال بيضاء ويعني 

بيت مال املسلمني  بفـاضل مالـه اخلالـص، ولكن الواجب أن أيخذ ذلك على جهة االقرتان ويقضيه مـن
عند حصول ما ميكن القضاء منه؛ ألن دفع ما ينوب املسلمني من النـوائب يتعني إخراجه من بيت ماهلم 
وهو مقدم على أخذ فاضل أموال الناس ألن أمواهلم خاصة هبم وبيت املال مشرتكا بينهم فإن كان ال 

 ".  ى املسلمنيميكن القضاء من بيت املال يف املستقبل فقد حق الوجـــوب عل
أن تقصر مهم األفراد واألغنياء عن سد تلك احلاجات، فينبغي أن يسبق فرض الضرائب محلة تربعات  ▪

 تدعو إليها الدولة عند نزول احلاجات الطارئة.
 أن يتخذ قرار فرض الضرائب االستثنائية بعد مشاورة الفقهاء وأهل االختصاص بذلك. ▪
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َوَيْسأَلهوَنَك ﴿أن يقتصر فرض الضرائب على أغنياء املسلمني، فال تفرض على الفقراء، لقوله تعــــاىل:  ▪
ولقوله صلى هللا عليه وسلم: "من كان معه فضل ظهر فليعد به على من ال ﴾ َماَذا ي هْنفِّقهوَن قهلِّ اْلَعْفوَ 

  ".ظهر له، ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من ال زاد له 
 أن يكون فرض الضرائب مؤقتا يزول بزوال احلاجة. ▪
أن يراعى العدالة يف فرضها وحتصيلها، فيفرض مقدارها بقدر احلاجة الطارئة، وال يتخذ هذه احلاجة  ▪

 ذريعة لفرض الضرائب الباهضة على الناس.
 وهي تتمثل يف: :  املوارد األخرىه(  

 ال يعلم هلا مستحق، فكل مال استحقه املسلمون ومل : وهي األموال اليتاألموال اليت ليس هلا مستحق  ▪
يتعني مالكه منهم فهو من حقوق بيت املال، فإذا قبض صار ابلقبض مضافا إىل حقوق بيت 

 )الرتكات اليت ال وارث هلا، األموال الضائعة..(املال.
اإلسهام ابإلنفاق يف سبيل  : أوجب اإلسالم على املسلمني )اهلبات والتربعات( اإلنفاق يف سبيل هللا ▪

  .هللا، واملقصود به اإلنفاق على كل ما يتطلبه اجملتمع من مصاحل ضرورية
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 الثاينالفصل  
 يف النظام الوضعي والنظام اإلسالمي  النفقات العامة

 النفقات العامة يف النظام الوضعي   أوال:
 . تعريف النفقة العامة 1

يعرف علماء املالية النفقة العامة أبهنا مبلغ نقدي خيرج من الذمة املالية للدولة أو أحد تنظيماهتا بقصد إشباع 
 عامة.حاجة  

 ويتضح من هذا التعريف أن أركان النفقة العامة ثالثة:
 أهنا مبلغ نقدي، فال أتخذ الشكل العيين. ▪
تصدر عن الدولة أو أحد تنظيماهتا، أما النفقات اليت تنفقها األشخاص املعنوية اخلاصة كاجلمعيات والشركات  ▪

 حتقيق نفع عام.فتعترب من قبيل النفقات اخلاصة حىت ولو كان اهلدف منها  
 حتقق نفعا عاما أي تشبع حاجة عامة. ▪

 وتتخذ النفقات العامة صورا متعددة ومتنوعة، وهي تزداد يف كافة الدول بصورة مضطرة.
 التقسيم الوظيفي للنفقات العامة  .2

املنوطة هبا، وميكن يساعد التقسيم الوظيفي للنفقات العامة على قيام الدولة بتوزيع اإلنفاق العام على الوظائف 
 السلطة التشريعية واملواطنني من التعرف على ذلك، ومن مقارنة ما ينفق على الوظائف العامة للدولة من سنة ألخرى.

 وتبعا للوظائف األساسية للدولة مت تقسيم نفقات الدولة إىل ثالثة أنواع:  
 النفقات اإلدارية  أ(

، والالزمة لقيام الدولة، وتشمل هذه النفقات على نفقات اإلدارة العامة وهي النفقات املتعلقة بسري املرافق العامة
 والدفاع واألمن والعدالة والتمثيل السياسي. 

 النفقات االجتماعية   ب(
وهي النفقات املتعلقة ابألغراض االجتماعية للدولة، واليت تتمثل يف احلاجات العامة اليت تؤدي إىل التنمية 

ذلك عن طريق حتقيق قدر من الثقافة والتعليم والرعاية الصحية لألفراد، وكذلك حتقيق قدر من االجتماعية لألفراد، و 
التضامن االجتماعي عن طريق مساعدة بعض الفئات أو األفراد، اليت توجد يف ظروف اجتماعية تستدعي املساندة ) 

ا(، وأهم بنود هذه النفقات تلك املتعلقة مبرافق إعاانت األسر الكبرية احلجم ذات املوارد احملدودة، إعانة العاطلني وغريه
 التعليم، الصحة، والثقافة العامة، واإلسكان.

 النفقات االقتصادية  ج(
وهي النفقات اليت تتعلق بقيام الدولة خبدمات حتقيقا ألهداف اقتصادية كاالستثمارات اليت هتدف إىل تزويد 

 االقتصاد القومي خبدمات أساسية كالنقل واملواصالت، والري والصرف.                      
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الدولة للمشروعات العامة  كما يدخل يف أداء هذه الوظيفة خمتلف أنواع اإلعاانت االقتصادية اليت تعطيها
 واخلاصة. وهذا النوع من النفقات حيتل مكاان ابرزا يف البالد النامية نظرا لقيام الدولة بنفسها بعمليات التكوين الرأمسايل.

 ظاهرة التزايد املستمر للنفقات العامة  .3
من الدخل القومي توجه  %(5% أو 10لقد استقر الفكر التقليدي لفرتة من الزمن على حتديد نسبة معينة ) 

لإلنفاق العام ال جيوز جتاوزها، وقد أصبح هذا الفكر غري ذي جدوى يف الوقت احلايل. فالنفقات العامة يف تطور 
مستمر، وختتلف معدالت منوها تبعا الختالف نظام الدولة السياسي وبنياهنا االقتصادي واالجتماعي. ويكمن خلف 

 ظاهرية. هذه الزايدة أسباب حقيقية وأخرى
يقصد ابلزايدة احلقيقية تلك الزايدة يف النفقات العامة اليت يصاحبها زايدة  يف كمية اخلدمات  األسباب احلقيقية: .1.3

 املقدمة للفرد ونوعيتها.
 وللزايدة احلقيقية أسباب متعددة منها:

ملعاجلة : وهي نتاج ختلي الدولة عن حيادها وتوسعها يف املشروعات العامة وزايدة تدخلها األسباب االقتصادية أ(
فزايدة الدخل الوطين يؤدي  التقلبات االقتصادية، خاصة يف فرتات الكساد فضال عن املنافسة بني خمتلف االقتصادايت.

إىل زايدة حجم النفقات العامة، والتوسع يف إجناز املشاريع العامة االقتصادية، كذلك الكساد يلزم الدولة بزايدة النفقات 
الطلب الكلي الفعال إىل املستوى الذي يسمح بتحقيق التشغيل الكامل لليد العاملة العامة وهذا للرفع من مستوى 

ابلتناسب مع حجم الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد الوطين، كذلك املنافسة االقتصادية تؤدي إىل زايدة النفقات العامة يف 
 صورة إعاانت اقتصادية للمشاريع الوطنية لتشجيعها على التصدير.

مل يعد هدف الدولة حتقيق الزايدة يف اإلنتاج ورفع مستوى الدخل بل حتسني توزيع الدخل،  :الجتماعيةاألسباب ا ب(
وإقامة العدالة االجتماعية، وتوفري اخلدمات جلميع الفئات االجتماعية يف امليادين املختلفة من صحة وتعليم وثقافة 

وتغذيتهم وإعاانت العجز واملرض والبطالة والشيخوخة، وإسكان، واإلعاانت االجتماعية واملعاشات، ورعاية األطفال 
ومن أهم النفقات االجتماعية يف الدول النامية ما يطلق عليه اسم اهليكل األساسي ذو الطابع االجتماعي، وتتضمن 

 نفقات الصحة والثقافة والتعليم واإلسكان، ونفقات الضمان االجتماعي.
 م النفقات العامة.وهذه النفقات ال شك يف أهنا تزيد من حج

: من األسباب السياسية اليت عملت على دفع النفقات العامة للدولة  يف اجتاه التزايد املستمر ما األسباب السياسية ج(
 :يلي

 انتشار املبادئ الدميقراطية اليت ترتب عنها اهتمام الدولة حبالة الطبقات الفقرية وذات الدخل احملدود. ▪
 السياسية واجتاه كل منها خالل فرتة توليه احلكم إىل الزايدة يف النفقات العامة.تعدد األحزاب   ▪
مدى انتشار القيم األخالقية، حيث تزداد النفقات العامة بصورة ملموسة يف الدول اليت ينتشر فيها استغالل   ▪

 النفوذ، وكثرة حوادث االختالس والرشوة والصرف املتكرر والتزوير.
 يل السياسي، واملشاركة يف عضوية املنظمات الدولية واإلقليمية.ازدايد أمهية التمث ▪
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يقصد ابلزايدة الظاهرية زايدة النفقات العامة زايدة رقمية ال تنعكس على زايدة كمية  األسباب الظاهرية: .2.3
هذه الزايدة ما  اخلدمات العامة املقدمة لألفراد وال على حتسني نوعية تلك اخلدمات، ومن أهم األسباب اليت تؤدي إىل

 يلي:
: ويقصد بتدهور قيمة العملة تدين قدرهتا الشرائية؛ أي نقص مقدار السلع واخلدمات اليت ميكن تدهور قيمة العملة أ(

احلصول عليها بنفس احلجم من الوحدات النقدية عن املقدار الذي كان ميكن احلصول عليه من قبل. وما يرتتب عن 
النفقات االمسية دون أن يقابل ذلك زايدة فعلية يف السلع واخلدمات اليت تقدم لألفراد، تدهور النقود هو ارتفاع حجم 

 فهذه الزايدة يف النفقات زايدة ظاهرية فقط ال يرتتب عليها زايدة يف املنفعة احلقيقية.
صيلها جرى العمل على أن ختصص بعض اإليرادات اليت كانت تقوم بتح اختالف طرق إعداد املوازنة العامة: ب(

بعض اإلدارات واملصاحل لتغطية نفقاهتا مباشرة، ومن مث مل تكن تظهر نفقاهتا أو إيراداهتا يف املوازنة العامة للدولة مما كان 
جيعل النفقات العامة الواردة يف املوازنة أقل من حقيقتها. ومع إتباع مبدأ وحدة أو عمومية املوازنة العــــامة ظهرت نفقات 

تنفق من قبل ومل تكن تظهر يف املوازنة. ومن مث فإن الزايدة يف النفقات العامة يف هذه احلالة تعد زايدة عــــامة كانت 
 ظاهرية اقتضتها تغيري طرق احملاسبة املالية يف املوازنة احلديثة.

ما ال يتزايد : إن الزايدة يف النفقات العامة النامجة عن زايدة عدد السكان تعترب ظاهرية عندزايدة عدد السكان ج(
 النصيب املخصص للفرد الواحد؛ أي أن الزايدة يف حجم النفقات العامة ال تؤدي إىل زايدة يف النفع العام.

 : النفقات العامة يف النظام اإلسالمياثنيا
 تعريف النفقة العامة   .1

مل يستعمل الفقهاء مصطلح " النفقات العامة" املستعمل يف العصر احلاضر، أما مفهومه فهو أصيل عندهم، 
ومرادهم به: كل حق وجب صرفه من بيت املال يف مصاحل املسلمني، فاملقصود ابإلنفاق العام  مبلغ من املال تقوم الدولة 

 أو من ينوب عنها بصرفه يف إشباع حاجات عامة شرعية. 
 مما سبق يتضح أن لإلنفاق العام ثالثة عناصر أساسية:    و 
وتتضمن استخدام نوع من أنواع املال سواء أكان نقدا أو عينا، فال تقتصر على الصفة املالية للنفقة العامة:  ▪

اإليرادات جتيب نقدا الصفة النقدية مثلما يف الفكر املايل احلديث بل جيمع بني الصفة النقدية والعينية حيث أن 
أو عينا. وابلتايل فعلى الدولة استخدام الصورة اليت تراها حمققة للمصلحة العامة ألفراد اجملتمع اإلسالمي وملن 

 تدفع النفقة هلم.
جيب أن ينفق املال بواسطة اإلمام أو من ينوب عنه ابلصرف وفق مبادئ الشريعة صفة القائم ابلنفقة العامة:  ▪

اإلسالمية، وهنا كان لزاما فصل مال الدولة عن مال ويل األمر، وابلتايل يشرتط يف النفقة العامة أن يكون 
 مصدرها األموال العامة وأن يتوالها احلاكم أو من يفوضه وينوبه.

ة عامة لذا ال تعد نفقة عامة ما يقوم به الوالة أو العمال أو موظفو الدولة من صرف أمواهلم اخلاصة يف سد حاج
 إال إذا دخل هذا املال يف الذمة املالية للدولة، وأذنت لصاحبه بعد ذلك إبنفاقه يف سد هذه احلاجة.
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هتدف الدولة من خالل النفقة العامة إىل إشباع احلاجات العامة، ومن مث حتقيق النفع الغرض من النفقة العامة:  ▪
، ومصاحل عامة شرعية، على أن يتم ترتيب هذه العام، أي أن تستخدم النفقة العامة يف إشباع حاجة مهمة

 املصاحل ابلرتتيب الشرعي فالضرورايت مث احلاجيات، مث التحسينات.
 ويشمل حتقيق أقصى نفع اجتماعي ممكن ما يلي: 
 أال تنفق األموال لتحقيق منافع شخصية للجهاز احلكومي بل توجه للصاحل العام. -
 نفاق، حبيث خيتار البديل الذي حيقق أقصى منفعة اجتماعية.االختيار بني البدائل املتاحة لإل  -

  ضوابط اإلنفاق العام يف النظام اإلسالمي  .2
عند إقرار النفقات العامة جيب األخد بعني االعتبار جمموعة من األسس والضوابط االقتصادية والشرعية، ميكن 

 إمجاهلا فيما يلي:
وهذا يتطلب أن يكون هدف النفقة هو القيام ابلوظائف املسندة للدولة اإلسالمية، ضابط حتقيق املصلحة العامة:  أ(

من دفاع عن الدين وأرضه وأهله، وتنفيذ أحكامه، وإعمال نصوصه يف اجملتمع )األمن الداخلي واخلارجي(، واإلنفاق 
 ، وغري ذلك مما هو داخل يف وظائف الدولة األساسية والفرعية. على اإلدارة العامة، وكفالة احلد األدىن من املعيشة

فيجب إذن أن تدور سياسة اإلنفاق العام مع املصلحة العامة دائما، فيحدد كل من حجم النفقة أو مقدارها، 
ني، وال وجهة اإلنفاق، حبيث حتقق املصاحل العامة لألمة، وال تتوجه إىل مصاحل أفراد معينني حاكمني كانوا أو حمكوم

 فئات معينة. 
وتعين أن يعمل على حتقيق املصلحة أبقل مثن، فال يكون إسراف وال تبذير يف ضابط الكفاءة )القوامة والرشاد(:  (ب

 َوالَِّذيَن ِإَذا أَنَفُقوا َلَْ ُيْسرُِفوا َوَلَْ  "اإلنفاق العام وال توضع النفقة يف غري مواضعها الشرعية، وذلك مصداقا لقوله تعاىل: 
ِلَك قَ َواًما (، فاملفسرون يرون أبن اإلنفاق يف غري طاعة إسراف، واإلمساك 67اآلية الفرقان،سورة " ) يَ ْقُُتُوا وََكاَن َبْْيَ ذََٰ

 عن الطاعة إقتار.
 فال تقع النفقات العامة إال يف الواجبات واملباحات وجتنب احملرمات.  ضابط االلتزام ابألحكام الشرعية يف اإلنفاق:(  ج

فيجب احرتام هذا املبدأ وعدم اخلروج عليه، وإال فستتجه ضابط التزام اإلنفاق العام ابلُتتيب الشرعي لألولوايت: ( د
مر الذي يؤدي إىل تشويه  األموال إىل جماالت ومشروعات أقل أمهية، وحرمت منها جماالت ومشروعات أكثر أمهية، األ

 االقتصاد الوطين، وعدم حتقيق اإلنفاق العام آلاثره اإلجيابية املرجوة.
لقد اهتم اإلسالم كل االهتمام هبذا املبدأ، ومن الواجب على الدولة االلتزام به، لن املال ليس ملكا هلا، بل هو   

الرعية يف إدارته والقيام عليه، وترسيخ وأتصيل هذه القاعدة ملك للمجتمع كله، والدولة )احلكومة( ما هي إال وكيلة عن 
له مضامينه العديدة، سواء من حيث تصرف الدولة فيه، و من حيث مساءلة الشعب هلا حياله، أو من حيث املشاركة 

 اجلادة للشعب يف حتديد أوجه وأولوايت اإلنفاق، فاملال يف النهاية ماله هو.
واجبات ومندوابت ومباحات، وداخل كل زمرة من األحكام توجد درجات،  فلألحكام الشرعية درجات من  

فالواجبات درجات وكذلك املندوابت واملباحات، ولعل يف التصنيف الذي ارتضاه كثري من العلماء ملا يتعلق مبقاصد 
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ظها من أمور إىل الشريعة من حفظ لألصول )الكليات( اخلمسة )الدين، املال، العقل، النسل والنفس(، وترتيب ما حيف
ضرورايت البد منها، وحاجيات يقع احلرج من دوهنا، وحتسينات تكمل وجتمل، لعل يف هذا التصنيف ما جيعل االلتزام  

 هبذه األولوايت يف اإلنفاق العام هو اآلكد واألشد، وخباصة أن احلكومة هي وكيلة األمة )الشعب( يف رعاية مصاحلها.
:إذا كانت النفقات العامة حتقق النفع العام الذي يستفيد منه األفراد،  ل لإلنفاق العامضابط التحديد اجليد واألمث (ه

فإن ذلك ال يعين أن كلما زادت النفقات العامة للدولة كلما زاد النفع العام، إذ أن زايدة النفقات العامة عن حد معني 
امة للدولة دون زايدة النفع العام، لذلك وجب قد ينطوي على إسراف وتبذير، كما أنه من املمكن ن تزيد النفقات الع

 بذل اجلهود ملعرفة احلجم األمثل واألقصى لإلنفاق العام، إذ أن ذلك ميثل قيدا قواي أمام عدم ترشيد هذا اإلنفاق. 
 ويتحقق احلجم األمثل للنفقات العامة بتوفر شرطني مها:

ت اإلنفاق العام، مبعىن أن تستمر الدولة يف اإلنفاق يف خمتلف ضرورة تساوي املنافع احلدية االجتماعية يف خمتلف جماال  -
 اجملاالت حىت تتساوى املنافع احلدية فيما بينها.

ضرورة أن حيقق كل إنفاق منفعة تساوي على األقل ما ضحي به من إنتاج القطاع اخلاص من جراء قيام الدولة  -
 ابلنشاط.

 ويرتبط هذا الضابط بقضيتني هامتني مها:ضابط التحديد الدقيق ملقدار النفقة املطلوبة والتوقيت السليم هلا:   (و
 أن تكون النفقة يف حدود الوضع األمثل هلا، أي ضرورة حتري أن تكون النفقة معيارية أو قريبة منها. -
 أن يتم اإلنفاق يف الوقت املناسب. -
مع جواز التحيز إىل فئة الفقراء حىت يغنوا، وهو أمر تدل عليه  التحيز إىل فئة األغنياء يف النفقة:ضابط عدم  (  ه

نصوص كثرية يف الكتاب والسنة، ويف إجراءات اخللفاء الراشدين، حيث ال جيوز اختصاص املقربني من احلكومة ببعض 
 املنافع الناجتة عن اإلنفاق العام.
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 الفصل الثالث
 املوازنة العامة يف النظام الوضعي والنظام اإلسالمي

 املوازنة يف النظام الوضعي أوال:  
 مفهـوم املوازنـة العامـة.1

إن املفهوم الشائع اليوم للموازنة العامة تعود جذوره إىل بداية القرن الثامن 
اليت وضعت املوازنة العامة مبفهومها احلديث، مث عشر، وتعترب اجنلرتا من أوائل الدول 

 انتقلت إىل فرنسا، وبعدها  إىل الدول األخرى.
وقد أدى توسع وتغري مفهوم دور الدولة يف اجملتمع، وانتقاله من دور الوسيط 
إىل دور احملرض لكافة الفعاليات االقتصادية واالجتماعية إىل تغري مفهوم املوازنة العامة 

 للدولة فأصبح أيخذ اجتاها وأبعادا جديدة.
 ماهية املوازنة العامة   .1.1

املوازنة على صيغة مفاعلة من الفعل وازن. ووازن بني الشيئني ساوى وعادل. 
فمعىن املوازنة املعادلة واملساواة أو املقابلة. أما معىن عامة فانه لفظ مشتق من الفعل 
عّم، ومعىن الفعل عّم مشل. فالعام هو الشامل، وخالف اخلاص والعامة خالف 

موال العامة اليت ال ختتص بفرد دون آخر، بل هي اخلاصة. فاملوازنة العامة ختتص ابأل
 لعموم الناس. 

ويرجح  (BUDGET)يطلق عليها اسم  واإلجنليزيةواملوازنة يف اللغة الفرنسية 
، وهي الكيس (BOUGETTE)املؤلفون أن هذه الكلمة يف األصل مشتقة من كلمة 

لكلمة بريطانيا الذي يضع به اخلازن األموال لينفق منها ويصرف، مث أخذت هذه ا
 مث نقلتها عنها فرنسا.  ( BUDGET)وحورهتا إلـى  

نذكر تتعدد تعريفات املوازنة أما التعريف االصطالحي للموازنة العامة فقد 
 منها:
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املوازنة العامة: وثيقة هامة مصادق عليها من طرف الربملان هتدف إىل تقدير  ▪
النفقات الضرورية إلشباع احلاجات العامة، واإليرادات الالزمة لتغطية هذه 
النفقات عن فرتة مقبلـة عـادة ما تكون سنة ، ويبني هذا التعريف اجلانب 

تشريعية، كما يؤكد على القانوين للموازنة بكوهنا جتاز من قبـل السلطة ال
الصفة التقديرية للموازنة فهي تقوم على أساس التنبؤ والتوقع لإليرادات  

 العامة والنفقات العامة ملدة زمنية غالبا ما تكون سنة مقبلة. 
املوازنة العامة: خطة مالية للدولة، تتضمن تقديرات للنفقات واإليرادات   ▪

السلطة التشريعية قبل تنفيذها، العامة لسنة مالية مقبلة، وجتاز بواسطة 
وتعكس األهداف االقتصادية واالجتماعية اليت تتبناها الدولة، ويضيف هذا 

 التعريف اإلشارة إىل األهداف االقتصادية واالجتماعية للموازنة.
وبناء على ما سبق ذكره من تعاريف ميكن استخالص خصائص املوازنة 

 العامة.
 خصائص املوازنة العامة  .2.1

 املوازنة نظرة توقعية مستقبلية  أ(
تعترب املوازنة سجال يتضمن توقعات السلطة التنفيذية ملا ستنفقه أو ستحصله 
من مبالغ خالل مدة زمنية حمددة تقدر عادة بسنة واحدة، وتعكس املوازنة مبا حتتوي 

الفرتة من نفقات وإيرادات، واملبالغ املرصودة لكل منهما، برانمج عمل احلكومة يف 
 املستقبلية على الصعيد السياسي واالقتصادي واالجتماعي.

ويقع على عاتق السلطة التنفيذية مهمة التوقع والتقدير ابلنسبة لبنود املوازنة 
العامة ابعتبار أن هذه املسألة حتتاج إىل جمموعة من اإلجراءات املالية واإلدارية تكون 

 لى القيام هبا.هي األقدر ع  -عـادة    -السلطة التنفيذية  
ولصعوبة معرفة النفقات اليت ستبذل واإليرادات اليت ستجىب ابلضبط     ـ نظرا 
للضخامة والتنوع الذي تتسم به نفقات الدولة وإيراداهتا، والرتباطها أبوضاع اقتصادية 
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واجتماعية معينة ـ فإنه ال بد أن يتم ذلك يف ضوء مراقبة تطور اإليرادات والنفقات 
التطور االقتصادي واالجتماعي، وابلتايل تقدير أرقامها للمستقبل استنادا  بناء على 

إىل جمموعة من التنبؤات واالفرتاضات واالجتهادات اليت تتداخل خالهلا املتغريات 
 اليقينية مع أية متغريات أخرى غري مؤكدة.

 إجازة املوازنة من السلطة التشريعيةب(  
د املوازنة إىل تطور طويل وصراع كبري بدأ يرجع حق السلطة التشريعية يف اعتما

منذ القـرن الثامن عشر يف اجنلرتا، ويقصد ابعتماد السلطة التشريعية للموازنة العامة 
إقرار توقعات احلكومـة ابلنسبة لالستخدامات واإليرادات العامة لسنة مستقبلة 

بعد اعتمادها والتصديق عليها واملوافقة عليها، وابلتايل ال تعترب املوازنة العامة هنائية إال 
 من السلطة التشريعية وإصدار قانون بذلك يسمى بقانون ربط املوازنة.

ويعترب هذا احلق من أقوى احلقوق اليت تتمتع هبا السلطة التشريعية، إذ    
بواسطته تستطيع هذه األخرية مراقبة أعمال احلكومة يف مجيع اجملاالت، لذلك حترص 

 لى هذا احلق ومن ذلك الدستور اجلزائري. الدساتري على النص ع
بل وتستطيع السلطة التشريعية يف الدول الدميقراطية إسقاط احلكومات عن 
طريق رفض املوافقة على املوازانت املقدمة منها، مما يؤدي يف هناية املطاف     إىل 

 إجبار هذه األخرية على االستقالة، أو إىل حل السلطة التشريعية ذاهتا. 
واقع أن تقديرات النفقات العامة هي وحدها اليت حتتاج إىل إجازة من وال

السلطة التشريعية، حيث أن إجازة النفقات متنح السلطة التنفيذية حقا يف القيام 
بتنفيذها، وهذا يتفق مع املفهـوم الفين لإلجازة، أما مسألة املوافقة على اإليرادات  

يار يف حتصيلها من عدمه، حيث أهنا واجبة العامة فال مينح السلطة التنفيذية أي خ
 التحصيل استنادا لنصوص القوانني اليت تنظمها.  
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ولذلك تقرر القواعد التقليدية إلجازة موازنة الدولة ضرورة حتديد حجم 
النفقات العامة قبل إجازة اإليرادات الالزمة لتمويلها، فتقوم السلطة التشريعية مبناقشة 

العامة بصورة تفصيلية تسمح مبناقشة جوانب السياسة اإلنفاقية اليت عناصر النفقات 
هتدف إىل إشباع احلاجات العامة اليت حتدد فـي ضوء الفلسفة السياسية واالجتماعية 

 واالقتصادية للدولة.
وبعد إجازة النفقات العامة، تناقش تقديرات اإليرادات العامة أبنواعها املختلفة 

تضمنها البيان املايل الذي ترفقه احلكومة مبشروع املوازنة، وذلك  يف ضوء املربرات اليت
لتحديد نطاق هذه اإليرادات يف اإلطار الالزم لتغطية النفقات العامة، ولتوزيع األعباء 

 املالية بني فئات اجملتمع.
 املوازنة تعبري عن أهداف الدولة  ج(  

ادي تتضمن تيارات تنطوي موازنة الدولة على عملية مستمرة ذات طابع اقتص
متدفقة من األنشطـة االقتصادية يعترب فيها احلاضر امتدادا للماضي، ويعد فيها 
املستقبل استمرارا للحاضر، فعلى الرغم من انصراف تقديرات املوازنة إىل فرتة زمنية 
مقبلة، فإن هذه التقديرات يف حقيقة األمر تربز كل من منجزات السياسة املالية 

حتققت خالل سنوات سابقة، ومستهدفات هذه السياسة خالل سنوات للدولة اليت 
 مقبلة.

وعلى هذا تعد موازنة الدولة مبثابة مؤشر للجانب االقتصادي واالجتماعي 
يكشف عن سياسة الدولة يف اإلنتاج أو يف التوزيع، فيوضح مدى تدخلها ومسامهتها 

تخدم للتأثري على القطاع يف جمال اإلنتاج، ويوضح الوسائل واألساليب اليت قد تس
اخلاص، كما يوضح دور الدولة يف حتقيق العدالة مستخدمة النفقات العامة 
واإليرادات العامة إلعادة توزيع الدخل فضال عن إبـراز دورها من حيث النمو 

 واالستثمارات.
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فمثال إذا قررت الدولة زايدة االعتمادات املخصصة للدفاع يف املوازنة  فإن 
سياسة حكومية إزاء ما قد تتعرض له الدولة من هتديدات خارجية، وإذا ذلك يعكس 

ما تقلصت النفقات اليت ترصدها احلكومة يف املوازنة لصاحل املشاريع الوطنية اليت تقوم 
هبا، فان ذلك يعكس سياسة اقتصادية معينة تنوي احلكومة اتباعها مستقبال وهي 

تركه جملال املبادرات اخلاصة، وزايدة االنسحاب تدرجييا من النشاط االقتصادي و 
 االعتمادات اخلاصة ابلتكافل االجتماعي يف املوازنة.

وإمجاال ميكن القول أبن املوازنة العامة من األدوات األساسية اليت تعتمد عليها 
الدولة يف حتقيق أهدافها املتعددة، فهي مبثابة توجيه للسياسة العامة للدولة حنو حتقيق 

 قتصادية واالجتماعية املرغوبة.  األهداف اال
 مبـادئ املوازنـة العامـة.2

يقصد بقواعد ) مبادئ ( املوازنة العامة األصول واملبادئ اليت حتكم إعدادها، 
واألسس اليت تقوم عليها، وقد تشكلت معظم هذه القواعد خالل القرن التاسع 

املركز املايل للدولة،  عشر، وكان اهلدف منها تنظيم املوازنة العامة، والتعرف على
وتبسيط إجراءات الرقابة من قبل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، واحلد من 

 التبذير واهلدر يف املال العام.
 مبدأ سنوية املوازنة.1.2

يقصد مببدأ سنوية املوازنة، أن يتم تقدير اإليرادات والنفقات بصورة دورية وملدة 
سنة موازنة مستقلة بنفقاهتا وإيراداهتا عن موازنة السنة سنة واحدة، ويكون لكل 

 السابقة وعن موازنة السنة الالحقة. ومن مسوغات هذا املبدأ ما يلي:
تساعد على إجراء املقارانت بني خمتلف بنود املوازنة بني سنة وأخرى، مما  ▪

 يساهم يف رسم السياسات املالية والتنموية.  
ات ملدة أطول من سنة بعض الصعوابت نظرا يولد تقدير اإليرادات والنفق ▪

 للظروف واملتغريات غري املتوقعة. 
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تقصري السنة املالية إىل مدة أقل من سنة سيؤدي إىل إشغال السلطة  ▪
 التنفيذية، وال يعطيها الوقت الالزم للقيام ابلواجبات املوكلة هلا. 

لى أعمال تساعد على تبسيط إجراءات الرقابة من قبل السلطة التشريعية ع ▪
 السلطة التنفيذية.

 مبدأ وحدة املوازنة.2.2
ينص مبدأ الوحدة أبن تدرج مجيع إيرادات الدولة، ونفقاهتا يف موازنة واحدة، 
وتظهر يف وثيقة واحدة )أو جملد واحد(، وتطبيق هذا املبدأ يعين عدم تعدد موازانت 

 وحتصيل اإليرادات  الدولة، ووضع خطة مالية )املوازنة( شاملة تنسق أوجه اإلنفاق
 ومن مزااي مبدأ وحدة املوازنة ما يلي:

يتصف ابلوضوح والسهولة ملن يريد أن يقف على حقيقة املركز املايل للدولة  ▪
 حيث أن للدولة حسااب واحدا.

يؤدي إىل سهولة حتديد نسبة اإليرادات والنفقات العامة إىل جمموع الدخل  ▪
 للموازنة العامة.القومي بوجود أرقامها يف صك واحد  

يساعد السلطة التشريعية على أن تفرض رقابتها على ختصيص النفقات  ▪
 العامة حسب وجوه اإلنفاق األكثر ضرورية.

 حيول دون تالعب اجلهاز احلكومي يف ماهية اإلنفاق واالعتماد.  ▪
 يكشف عن إساءة استعمال النفقات العامة وعن التبذير يف إنفاقها.  ▪
 يساعد على إجياد نظام حماسيب موحد حلساابت احلكومة وإدارهتا املختلفة. ▪
يدعم أسلوب التخطيط، ألن املوازنة العامة، ما هي إال الوجه املايل للخطة  ▪

 االقتصادية. 
 
 
 



 

- 24 - 

 

 مبدأ عدم التخصيص )الشيوع(.3.2
ملبدأ أال خيصص إيراد معني من اإليرادات العامة لإلنفاق منه على يعين هذا ا

وجه معني من أوجه النفقات فال جيوز مثال أن ختصص حصيلة الضريبة اإلضافية على 
ومبقتضى هذا املبدأ جيب أن تكون اإليرادات   وقود السيارات إلصالح وصيانة الطرق.

العامة والنفقات العامة مشاعة يف املوازنة دون إجراء حتديدات متقابلة بني إيراد معني 
 ملقابلة إنفاق معني. ويستند مبدأ شيوع املوازنة العامة إىل املربرات التالية: 

لنفقة على حتقيق املساواة بني مجيع النفقات العامة، دون إعطاء أفضلية  ▪
 أخرى بتخصيص إيراد معني هلا.

تساعد احلكومة على توزيع اإليرادات، على وجوه اإلنفاق املتنوعة، حسب  ▪
مبدأ األولوايت يف اإلنفاق، فتوفر األموال الالزمة إلشباع احلاجة اهلامة أوال، 

 مث توزع األموال املتبقية على احلاجات األقل أمهية.
اإليرادات التضامن االجتماعي ويزيد من حدة التمييز الطبقي يهدد ختصيص  ▪

والطائفي، إضافة إىل عدم املساواة بتلقي اخلدمات العامة ابلشكل 
اجلماهريي،كما خيالف ختصيص اإليرادات لنفقات معينة مبدأ عمومية املوارد 

 الضريبية مقابل عمومية اخلدمات.
 مبدأ توازن املوازنة العامة.4.2

القاعدة بصفة عامة أن تتساوى نفقات الدولة العامة مع إيراداهتا  تعين هذه
العامة وبعبارة أخرى أن تكون النفقات العامة العادية للدولة يف حدود إيراداهتا العامة. 

 ومعىن ذلك:
 أال تزيد النفقات العامة على اإليرادات العامة، وأن ال تقل عنها. -
 عامة على اإليرادات العادية فقط.جيب االعتماد يف متويل النفقات ال -

 ويستند مبدأ توازن املوازنة العامة على املربرات التالية:
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جتنب حدوث عجز يف املوازنة يتجه بطبيعته إىل التزايد إذا متت تغطيته عن  ▪
طريق االقرتاض، أو حدوث تضخم إذا ما مت تغطية العجز عن طريق 

 سراف والتبذير.اإلصدار النقدي، أو حدوث فائض يدفع إىل اإل
جتنب االلتجاء إىل القروض لتغطية العجز، ألن ذلك من شأنه أن يؤدي إىل  ▪

تناقص األموال املوجودة يف يد األفراد، واليت كانت ستوجه يف الغالب إىل 
االستثمار مما يؤدي إىل نقص رؤوس األموال اإلنتاجية يف االقتصاد القومي، 

االقرتاض من شأنه حتميل األجيال أضف إىل ذلك أن سد العجز عن طريق 
القادمة أبعباء إضافية تتمثل يف خدمة الدين العام وعدم استفادهتا من 

 األموال املقرتضة.
 يف النظام اإلسالميالعامة اثنيا: املوازنة  

إن بناء وتنظيم موازنة عامة حتت مظلة االقتصاد اإلسالمي تشمل اإليرادات 
دولة اإلسالمية يف التنمية الشاملة إذا التزمنا والنفقات حيقق اهلدف املقصود لل

ابلتعليمات اخلاصة ابلتحصيل والصرف واختيار العمال وأتهيلهم واجتناب ظلم  
 .املمول والرفق يف التحصيل والبعد عن الطرق املكلفة وسرعة صرف املستحقات

وميكن وضع التصور العام للموازنة يف االقتصاد اإلسالمي من خالل تقسيمها   
 إىل موازنتني منفصلتني األوىل هي موازنة الزكاة والثانية املوازنة األساسية. 

 موازنة الزكاة  .1
 إن الزكاة هي الركن الثالث لإلسالم، وهي الفريضة الوحيدة ذات الطابع املايل، 
يلتزم املسلمون مجيعا أبدائها طوعا أو كرها، فقد ثبتت فرضيتها ابلكتاب والسنة 
واإلمجاع، بل إن حكمها يعد من املعلوم من الدين ابلضرورة، وهي نوعان: زكاة املال 

 ىبقبل التطرق هليكل موازنة الزكاة نتناول مفهوم الزكاة واألموال اليت جتو  وزكاة الفطر.
 ، وكذا خصوصية أوجه إنفاقها . منها
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 تعريف الزكاة  .1.1
معناها النماء والزايدة، يقال: زكا شيء إذا منا وزاد، فهي مبعىن   الزكاة يف اللغة:

الزايدة، وترد أيضا مبعىن الربكة، كقولنا زكت النفقة إذا بورك فيها، وترد اثلثا مبعىن 
 الصالح كقولنا زكا فالن إذا صلح.

القرضاوي بقوله: الزكاة تطلق يف الشرع على احلصة  هاعرف: االصطالحالزكاة يف أما 
املقدرة من املال اليت فرضها هللا للمستحقني. كما تطلق على نفس إخراج هذه 

 .احلصة
 وعاء الزكاة  .2.1

ذهب شوقي إمساعيل شحاتة يف ) تنظيم وحماسبة الزكاة يف التطبيق   املعاصر ( 
زكاة األوراق  ،التجارة والصناعة، النقود وما يف حكمها إىل تقسيم وعاء الزكاة إىل:

زكاة البرتول والثروة املعدنية والثروة ، زكاة اإليرادات العقارية وما يف حكمها، املالية
زكاة كسب العمل مبفهومه املعاصر: املرتبات واألجور، كسب ، السمكية وما شاهبها

 .املهن غري التجارية كعمل احملامي واملهندس والطبيب
 مصارف الزكـاة.3.1

الزكاة حىت ال خيضع توزيع حصيلتها اهتم اإلسالم بتحديد أوجه صرف 
َا لالجتهادات الشخصية، فبني هللا سبحانه وتعاىل أوجه صرفها يف قوله: ﴿ ِإّنم

َها َواْلُمَؤلمَفِة قـُُلوُُبُْم َويف الرمقَاِب  الصمَدقَاُت لِْلُفَقَرآِء َواْلَمَساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَليـْ
ُ َعِليٌم َحِكيٌم ﴾َواْلَغارِِمنَي َويف َسِبيِل اّللِم وَ   .اْبِن السمِبيِل َفرِيَضًة ممَن اّللِم َواّللم

ويؤكد ذلك ما رواه أبو داود عن زايد بن احلارث الصدائي قال: أتيت رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم  فبايعته... فأاته رجل فقال: أعطين من الصدقة، فقال له 

يرض حبكم نيب وال غريه يف الصدقات، رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:» إن هللا مل 
حىت حكم هو فيها فجزأها مثانية أجزاء فإن كنت من تلك األجزاء أعطيتك حقك 

.» 
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 الفقراء واملساكنيأ(
اتفق الفقهاء على أن الفقراء واملساكني هم أهم ذوي احلاجة للمال، 

بط كل منهما واملستحقني للزكاة. مث اختلفوا يف تعريف كل من الفقري واملسكني، وضوا
على أقوال، وذلك بعد أن اتفقوا على أن الفقري لو ذكر منفردا مستقال عن املسكني  

 كان مرادفا له، وكذلك املسكني إذا ذكر منفردا كان مرادفا للفقري.
واالختالف بينهم حمصور فيما إذا ذكر الفقري واملسكني معا يف مكان واحد،  

 كما هو حاصل يف آية الصدقات.
عند احلنفية هو الذي ميلك شيئا دون النصاب الشرعي للزكاة، فالفقري 

واملسكني هو الذي ال ميلك شيئا، ويرتبون على ذلك أن الغىن املانع من استحقاق 
الزكاة هو ملك نصاب زكوي من   أي مال كان، أو ملك أموال تفضل عن حاجته 

 ال جتب فيها الزكاة وتبلغ قيمة الفاضل مائيت درهم.
فعي ومالك وأمحد ال يدور الفقر واملسكنة على عدم ملك النصاب، وعند الشا

بل على عدم ملك الكفاية، كفاية السنة عند املالكية واحلنابلة، وكفاية العمر الغالب 
املعتاد ألمثاله يف بلده عند الشافعية، والغىن الذي ينفي استحقاق الزكاة لدى اجلمهور 

نسان حمتاجا حلت له الزكاة وإن ملك نصااب هو ما حتصل به الكفاية، فإذا كان اإل
 من األموال، وإذا مل يكن حمتاجا حرمت عليه الزكاة وإن كان ال ميلك شيئا.

فاألئمة الثالثة يدور تعريف الفقري عندهم على ملك الكفاية أو بعضها وعند 
 األحناف ملك النصاب أو عدمه.

 الغارمونب(  
عليه دين. وأصل الغرم يف اللغة العربية مجع غارم، والغارم هو الذي  :الغارمون

 اللزوم ومنه مسي الغارم، ألن الدين قد لزمه.
والغارمون هم الذين ركبهم الدين وال وفاء عندهم به، وال خالف فيه اللهم إال 
من اّدان يف سفاهة فإنه ال يعطى منها وال من غريها إال أن يتوب، ويعطى منها من 
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دينه فإن مل يكن له مال وعليه دين فهو فقري وغارم  له دين حميط به، ما يقضي به
فيعطى ابلوصفني، وبتعبري معاصر؛ الغارمون هم الذين ركبتهم ديون  ال يقدرون على 
الوفاء هبا، سواء كانت من أجل االستهالك، أم من أجل اإلنتاج الذي قد يصاب 

 بكساد السلعة، أو مبنافسة غري متكافئة أو غري ذلك
 الغارم ما يقضي به دينه حتقق عدة شروط:  ويلزم إلعطاء

أن يكون حمتاجا إىل ما يقضي به الدين، فلو كان غنيا قادرا على سداده  ▪
 بنقود أو عروض عنده مل يعط من الزكاة.

 أن يكون قد استدان يف طاعة أو أمر مباح. ▪
 أن يكون الدين حاال فإن كان مؤجال فقد اختلف فيه. ▪

الديون حىت حيني أجلها، وذلك ألن املدين ال يعترب واألصوب أال تدفع تلك 
غارما إال إذا عجز عن سداد الدين يف موعده، وال يتيقن العجز قبل حلول األجل 
ويتضح من صرف الزكاة للغارمني أن التشريع اإلسالمي ال يرتك املدين حتت رمحة 

له نصيبا من تربعات قد تصل إليه من اخلريين من الناس وقد ال تصل ... بل جيعل 
بيت املال، ويف مال الزكاة ابلذات، ويطالب به ويل األمر، غري هّياب وال خجل فهو 

 رجل من املسلمني يطلب حقه من بيت مال املسلمني.
 السبيل ابن ج(  

 أصاهبا أو فقدت، أو نفقته أصيبت إذا فقريا أو غنيا كان  سواء املسافر هو
 واجب فحقه شيء معه يكن أومل شيء،

 غري يف غناه يضر وال سفره يف حاجته شرط املسافر يعطى وإمنا النووي:" يقول
 كانت سواء أخر بلد يف أموال له كان وإن طريقه يف كفايته معه ليس من فيعطى سفره

 ". غريه أو يقصده الذي البلد يف
 عليهم اإلنفاق السبيل، ابن سهم قبيل من فاعترب يوسف أبو اإلمام توسع  وقد 

 الطريق. على هلم والراحة املؤن توفري أو وتعبيدها ـرقالط بشـق
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 السبيل: البن املعاصرة الصور ومن
 أو بلده إىل به ليصل مال إىل وحيتاج ماله، عن انقطع  غنيا كان  وإن  املسافر ▪

 ماله.
 العلم. أو للرزق طلبا للسفر املنشئ ▪
  هللا. كلمة إلعالء املسافرون  اجملاهدون  ▪
 املأوى. من احملرومون  ▪
 واملساجد  الطرقات يف واملقيمون فيه، يقيمون  مكاان جيدون ال الذين للقطاءا ▪

 وغريها.
 واملسلمني. اإلسالم ملصلحة املسافرون ▪

 العاملون على الزكاة  د(
وهم الذين يوليهم اإلمام أو انئبه عمال من أعمال الزكاة من مجع أو حفظ أو 

واحلراس والقائمني على نقلها  تفريق كالسعاة لتحصيلها واخلزنة والكتاب واحلاسبني
 ورعايتها وتوزيعها وغريهم من العاملني يف شؤوهنا وكل من حيتاج إليه    فيها.

 فك الرقاب  ه(
مجع رقبة واملراد هبا يف القرآن الكرمي العبد أو األمة. ومعىن     )يف  :الرقاب

الرقاب( أن جيعل من الزكاة جزء وسهم لشراء العبيد اململوكني وإعتاقهم ليصريوا 
أحرارا، وكذلك يعطى من الزكاة ويعان من تعاقد من العبيد مع سيده ومالكه على أن 

 كه مقابل حترره.يدفع العبد مبلغا معينا من املال ملال
"وإن مل يعد للرق وجود يف زماننا هذا، ولكن توجد أغالل أخرى قد تطوق 
رقاب املسلمني... وعندان أن سهم الرقاب ينسحب على أسرى احلروب، وابلتايل 
ميكن ختصيص سهم من أسهم الزكاة لإلنفاق منها على هؤالء وأضراهبم من الذين 

 وحياكمون بغيا وعدواان".  جياهدون يف سبيل هللا ويقبض عليهم  
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 أتليف القلوبو(  

وهم الذين يراد أتليف قلوهبم أو قلوب ذويهم ابالستمالة إىل اإلسالم أو 
التثبت فيه، أو بكف شرهم عن املسلمني، أو رجاء نفعهم يف الدفاع عنهم،أو نصرهم 

 فهذا املصرف ابلتعبري احلديث هو نصيب الدعوة إىل على عدو هلم أو حنو ذلك.
 اإلسالم.

 يف سبيل هللاي(  
قال العالمة ابن األثري:" فالسبيل يف األصل الطريق ويذكر ويؤنث، والتأنيث   

فيها أغلب، وسبيل هللا عام يقع على كل عمل خالص سلك به طريق التقرب إىل هللا 
تعاىل أبداء الفرائض والنوافل وأنواع التطوعات، وإذا أطلق فهو يف الغالب واقع على 

د، حىت صار لكثرة استعماله كأنه مقصور عليه "، ويتضح من هذا التفسري البني اجلها
 ما يلي:
إن املعىن األصلي للكلمة لغة هو: كل عمل خالص سلك به طريق التقرب  ▪

 إىل هللا، فهو يشمل مجيع األعمال الصاحلة، فردية كانت أو مجاعية.
اإلطالق هو: اجلهاد حىت إن املعىن الغالب للكلمة والذي يفهم منها عند  ▪

وهلذا كان املعىن الثاين داخال  صار لكثرة استعماهلا فيه كأنه مقصور عليها.
إبمجاع الفقهاء يف معىن سبيل هللا. ولكن الرتدد بني املعنيني كان سببا 
الختالف الفقهاء يف تعيني املقصود من هذا املصرف. فمن العلماء من 

اد كما هو متبادر عند اإلطالق. ومنهم يقصر معىن )سبيل هللا( على اجله
من يتجاوز ذلك فيشمل املعىن األصلي للكلمة يف اللغة، فال يقف عند 

 حدود اجلهاد، بل يوسع معىن )سبيل هللا( ليشمل مجيع األعمال الصاحلة.                                                         
 الزكاة موازنة قواعد .4.1
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 وتعد ونفقاهتا، الزكاة إيرادات بطبيعة وثيقا ارتباطا الزكاة موازنة عد قوا ترتبط
 املوازنة إلعداد أساسية مبادئ ومتثل احلديث، املايل الفكر عليها استقر قواعد بعضها
 إيراداهتا طبيعة إىل ابلنظر القواعد من مييزها ما الزكاة ملوازنة أن  إال للدولة، العامة

 منها: واليت الزكاة موازنة لقواعد موجز عرض يلي وفيما املصارف. املخصصة
 أي احلول، عليه حيول حىت مال يف جتب ال الزكاة أن  العامة القاعدة :السنوية قاعدة (أ

 من اخلارج زكاة ذلك من يستثىن كان  وإن  للزكاة، املقرر النصاب ملكية على عام مرور
 احلول. فيها يشرتط وال منها خيرج ما كل يف فتجب األرض،

 التوازن قاعدة ب(
 جيب هدفا ليس مصارفها مع  الزكاة إيرادات تقدير تساوي أي التوازن؛ مبدأ إن

 أم الناس إليها احتاج سواء حتصيلها جيب فالزكاة الزكاة، موازنة يف لتحقيقه السعي
 من املال يف وجوهبا منطلق من والتجدد ابالستمرارية تتصف وإيراداهتا عنها، استغنوا
 واالستغنـاء. احلاجة منطلق وليس املبدأ حيث

 موازنة إىل يرّحل الفائض هذا فإن احمللية الزكاة موازنة يف فائض حتقيق حالة ففي  
    العجز مقدار وكان  احمللية، الزكاة موازنة يف عجز تسجيل حالة يف وأما املركزية. الزكاة

 متويل أو النقص استدراك يتم عندئذ حمليا، الزكاة أهداف حتقيق  على سليب أتثري ذو
 منها: واليت املالية السياسة إجراءات خالل من العجز
 املركزية. الزكاة مؤسسة خمصصات ▪
 العامة. املصاحل أموال من للدولة العامة املوازنة أو احمللية العامة املوازنة  حتويالت ▪
 اجملتمع. ألفراد التطوعية اإليرادات ▪
 سنتني. أو لسنة دمامق وحتصيلها الزكاة تعجيل ▪
 اجملتمع. أفراد من القادرين على جديدة أموال توظيف ▪

 التخصيص قاعدة (ج
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 آبية حمددة الزكاة  فمصارف معينة. لنفقات معينة إيرادات ختصيص هبا ويقصد 

َها  َا الصمَدقَاُت لِْلُفَقَرآِء َواْلَمَساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَليـْ َواْلُمَؤلمَفِة قـُُلوُُبُْم َويف :﴿ ِإّنم
 من تستنبط اليت العامة والقاعدة .الرمقَاِب َواْلَغارِِمنَي َويف َسِبيِل اّللِم َواْبِن السمِبيِل ﴾

 املصارف من األنواع هذه على لإلنفاق الزكاة إيرادات حصيلة ختصيص هي اآلية هذه
 احلصر. سبيل على

 احمللية قاعدة (د
 الدولة  أقاليم من إقليم كل خيتص وإذ املالية، مركزية ظاهرة بلتقا القاعدة هذه
 عند نقلها جيوز وال وجوهبا حمل يف تنفق فالزكاة الالمركزية. مببدأ أخذا إبيراداته اإلسالمية

 الزكاة، جباية تتوىل قرية كل يف حملية هيئة  إجياد ضرورة هذا على وينبين العلماء. أكثر
 املركزية. الزكاة ؤسسةم إشراف سلطة حتت وتعمل

 إىل إما الزكاة نقل فيجوز فيه املصارف انعدام أو البلد، أهل استغناء عند أما
 عن زادت إذا الزكاة حصيلة أن  يعين وهذا فيها. ليتصرف اإلمام إىل أو البلدان أقرب
 املركزية  السلطة إىل أو مصارفها على منها لينفق البلدان  أقرب إىل نقلت املصارف حاجة

 أن أي واألقاليم؛ املناطق حاجة حبسب آخر مكان  يف مصارفها على لتفرقها الدولة يف
 على اإلنفاق لتحويل األخرى احمللية اإليرادات من بغريه خيتلط ال الزكاة حصيلة فائض

 إنفاقه. أوجه على ليحافظ املركزية الزكاة موازنة إىل يرحل بل حمليا، العامة املصاحل
 التعدد قاعدة (ه

 على يقوم اإلسالمي املايل الفكر فإن واحمللية، التخصيص قاعديت على بناء 
 األفقي املستوى على أو ابحملليات بداية الرأسي املستوى على إما املوازانت، تعدد

 النوعي التخصيص على القائم الصرف وهذا .حمددة ملصارف معينة إيرادات بتخصيص
 أيخذ  فأصبح فقط، العشرين القرن  يف الوضعي كرالف إليه صار ما هو اإلقليمي أو

 التقليدي الفكر عليها درج اليت التخصيص عدم قاعدة من بدال التخصيص بقاعدة
 وتستلزم العام، املال استخدام كفاءة ورفع االقتصادي التقدم من نوع إحداث بقصد
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 احلديث املايل الفكر يف العمل عليه جرى ما وهو املوازانت، تعدد التخصيص قاعدة
 عادية الغري املوازانت فأقر التعديالت من الكثري املوازنة وحدة قاعدة على أدخل حيث

 املستقلة. واملوازانت امللحقة واملوازانت
 تصور عام للموازنة العامة يف النظام اإلسالمي.2

  الزكاة ملوازنة عام تصور 1.2
 وقبل املوازنة، هلذه عام تصور وضع   ميكن الزكاة ملوازنة الفنية القواعد على بناء

 يلي: ما إىل اإلشارة ينبغي ذلك
 موازنة على املوازنة تشتمل أن  يقتضي للزكاة واحمللي النوعي التخصيص إن ▪

 الدولة. أقاليم مستوى على فرعية وموازانت للزكاة، مركزية
موازنة الزكاة املركزية فتتضمن يف جانب إيراداهتا فوائض زكوات األقاليم  ▪

لفة وكذلك خمصصات مصرف يف سبيل هللا واملؤلفة قلوهبم من زكاة كل املخت
إقليم أما يف جانب نفقاهتا فتتضمن نفقات املؤلفة قلوهبم ونفقات يف سبيل 

كما تتضمن موازنة الزكاة موازانت  ،هللا ومتويل عجوزات األقاليم املختلفة
فرعية تتضمن  فرعية على مستوى األقاليم حيث يكون لكل إقليم موازنة زكاة

وكذلك ما ميكن أن يكون من زكوات لسد  ،زكاة اإلقليم على خمتلف أنواعها
ما  :والثاين ،الزكاة املعجلة :وتكون من مصدرين أحدمها ،عجز هذه املوازنة

 يكون من خمصصات من املوازنة املركزية للزكاة.
 سد ميكن املتوقعة اإلقليم حاجة عن الزكاة من املتوقعة اإليرادات تقصر عندما ▪

 خمصصات طريق عن أو والتربعات الزكاة دفع  تعجيل طريق عن العجز هذا
 املركزية. املوازنة

 خمصصات ترحيل يتم للزكاة،كما املركزية للموازنة يرحل الفرعية املوازنة فائض ▪
 املركزية. للموازنة أيضا ( قلوهبم املؤلفة ) و ( هللا سبيل يف ) مصرف
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 املوازانت من ترحيله يتم ما إيراداهتا جانب يف تتضمن للزكاة املركزية املوازنة ▪
 الفرعية.

 أو التوظيف أو للدولة العامة املوازنة من إما متويله يتم املركزية املوازنة يف العجز ▪
 االقرتاض.

 يلي: كما الزكاة ملوازنة تصورا نضع  أن  ميكن  سبق ومما
 للزكاة  الفرعية املوازنة

 النفقات اإليرادات

 فــرع  رقم فصــل رقم فــرع  رقم فصــل رقم

 احليوانية  الثروة زكاة 1
1 
2 
3 

 واملساكني الفقراء 1 
1 
2 
3 

 

 1 الزراعية  الثروة زكاة 2
   الزكاة على العاملون 2  2

 1 الرقاب 3  1 والنقود والفضة  الذهب زكاة 3
2  

 1 التجارة  عروض  زكاة 4
 1 الغارمون 4  2

2  

 1 املعادن  زكاة 5
 1 السبيل ابن 5  2

2  

 العجز 6

1 
 
2 
 

 وتربعات معجلة زكاة
 للموازنة يرحل ما 6 املركزية املوازنة متويل

 املركزية

1 
 
 
2 

 هللا سبيل مصرف خمصصات
 قلوهبم واملؤلفة
 املوازنة فائض

 للزكاة  املركزية املوازنة

 النفقات اإليرادات
 فـرع  رقم فصـل رقم إقليم إقليم إقليم فصـل رقم

1 
 و  هللا سبيل مصرف خمصصات

 1    قلوهبم املؤلفة
 املؤلفة نفقات
 قلوهبم

1 
2 
3 

 

  1 هللا سبيل نفقات 2    للزكاة  الفرعية املوازات  فوائض 2
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2 
3 

3 

 العجز
 األساسية املوازنة متويل ـ أ

 التوظيف ـ  ب
 االقرتاض ـ  ج 

   
 عجوزات متويل 3

 األقاليم

1 
2 
3 

 إقليم
 إقليم
 إقليم

   الفائض 4
. 372- 370،ص1997 للتنمية، اإلسالمي البنك جدة:.اإلسالمي االقتصاد في العامة املوازنة اللحياني، املصدر:



 

36 

 

 األساسية  العامة  املوازنة  .2.2
املوازنة األساسية ميكن تقسيمها بناء على تقسيم النفقات وفق مراتب 
احلاجات أو الكليات اخلمس وهي: الدين والنفس والعقل والنسل واملال إىل 
موازنتني. األوىل: للضرورايت، والثانية: للتحسينات، فموازنة الضرورايت تضم 

املصارف، وكذلك سائر  يف جانب اإليرادات مجيع اإليرادات غري خمصصة
اإليرادات االستثنائية الالزمة لسد عجز هذه املوازنة، كما تضم يف جانب 
النفقات مجيع النفقات الضرورية،  والنفقات احلاجية اليت يشتد الضرر برتكها 
مقسمة إىل بنود متثل الكليات اخلمس وإىل فصول متثل اإلدارات احلكومية، 

ل يف جانب إيراداهتا فائض موازنة الضرورايت أما موازنة التحسينيات، فتشم
وكذلك بعض اإليرادات االستثنائية اليت ميكن اللجوء إليها يف هذه املوازنة وهي 
املسحوب من االحتياطي غري الضروري والقروض االختيارية والتربعات، أما يف 
جانب النفقات فتضم النفقات التحسينية، وكذلك احلاجية؛ اليت ال يلحق 

الناس برتكها مشقة كبرية مقسمة إىل بنود متثل اللوازم اخلمسة وفصول  عموم
  .متثل اإلدارات احلكومية ويوجه فائض هذه املوازنة إىل االحتياطي العام للدولة

وعلى ذلك ميكن حساب إيرادات املوازنة األساسية حبيث تشمل الزكاة 
ائد املشروعات العامة واجلزية واخلراج والعشور املأخوذة من غري املسلمني وعو 

والرسوم، وميكن أن يكون إىل جانب ذلك إيرادات استثنائية مثل الضرائب 
والقروض العامة واملسحوب من االحتياطي العام، أما النفقات فتشمل يف 
املوازنة األساسية النفقات املخصصة كمصارف الزكاة الثمانية وجيب أن يكون 

أ ابألهم فاملهم، ووفق ترتيب الكليات اإلنفاق وفق األولوايت الشرعية فيبد 
اخلمس الدين والنفس والعقل والنسل واملال، ووفق مراتب الضرورايت 
واحلاجيات والتحسينيات، وما خيص كل مرتبة منها من اللوازم اخلمسة املشار 

 .إليها


