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 احمل ر األول
 

  

 

 

 ":Finance Publique"  ف  م امل     ا       :أوال

 العامة + املالية : " يتكون هذا املركب من كلمتني" 
 :فاملالية معناها الذمة املالية مبا حتتويه من جانبني -1

 "Recettes"  اإليراداتجانب إجيايب دائن ميثل  -
 "Dépenses"ميثل النفقات  جانب سليب مدين -

فمعناها أن تتعلق وختص مالية الدولة  ،وليس ابخلاصة"  Publique" ة ا وصف هذه املالية ابلعام  أم   -2
 .وإيراداهتا العامة أي األشخاص املعنوية القائمة واملتواجدة ابلدولة

برانمج واضح وحمدد لفرتة زمنية  العامة يقتضي من أجهزة الدولة وضع ابإليراداتا مقابلة النفقات العامة أم   -3
 املخطط يسمى امليزانية العامة  مستقبلية عادة ما تكون سنة، وهذا الربانمج أو

"Budget Publie "املنبثقة عن السياسة 1لتحقيق السياسة املالية واإليراداتى توجيه النفقات يعمل عل
 .االقتصادية للدولة*

 :ت   ف امل     ا     : اثن  

الكثري من التعريفات للمالية العامة اختلف ابختالف التطور الفكري  والنظام  وردت 
 .االقتصادي املعتمد

 :ا     ف ا ك   ك  -1

                                                             
 .سنتعرض الحقا اىل مفهوم السياسة املالية والسياسة االقتصادية يف فصول قادمة-)*(،1

 مدخل مفاهيمي للمالية العامة
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يات اليت تعتمدها الدولة للحصول على املوارد املالية الكفيلة بتغطية هو علم الوسائل واآلل"
حجم النفقات، وذلك بتوزيع األعباء والتكاليف املرتتبة على ذلك بني أفراد اجملتمع أو 

 ".املواطنني
 :ا     ف احل    -2

قة ة وتوجيهها الوجهة احملالعام   واإليراداتهو العلم الذي خيتص بدراسة النفقات العامة "
 ".ألغراض الدولة االقتصادية واالجتماعية والسياسية

 وا ف ق بني ا     فني 
أنه يف الفكر التقليدي كان جيب التقيد مببدأ توازن املوازنة العامة، مبعىن ضرورة تساوى النفقات  -

العامة مع اإليرادات العامة، والضغط على النفقات العامة إىل أقصى حد وعدم اللجوء إىل 
أو اإلصدار ( الوطنية أو األجنبية)متويلية استثنائية حلصول على اإليرادات مثل القروض  مصادر

النقدي اجلديد، ألن القاعدة أن تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي غري مطلوب وغري مرغوب، 
ودورها يقتصر فقط  على اإلنفاق على األمن والعدالة والدفاع عن اإلقليم ورصد وتوفري املوارد  

. ألن األمر يتعلق ابلدولة احلارسة. املالية الكفيلة بتغطية هذه النفقات  

 ،االقتصادية واالجتماعية والسياسية األهداف بلوغ إىلالتعريف احلديث فاملالية العامة هتدف  يف أما -
تزام أو التقيد ينبغي االللذلك ال  (املنبثقة عن السياسة االقتصادية) تسعى لتنفيذ السياسة املالية مبعىن أهنا
يف  عجز ال إلحداثالدولة  تعمدالكساد ت ةحال يف، بل ابلعكس فإنه مع النفقات اإليرادات بتساوي

هذا أو سد ل يو يتم متوت اإليرادات يفوقالنفقات  حجم أي ( العجز املستهدف أو املتعمد) ة العامةوازنامل
 .اجلديد النقدي واإلصدار القروضك( غري املنتظمة)املصادر االئتمانية العجز من خالل 
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 :ف وع ع   امل    : اث ث 

 :ينقسم علم املالية إمجاال إىل ثالثة فروع

 

 

 

 

 

 ن أة ا :راب               

 :     ا     ن أة امل

كان تعود نشأة املالية العامة إىل وجود الدولة، فهي متزامنة ومقرتنة بتواجد الدولة أو السلطة احلاكمة أَّي   
شكلها أو نوعها، وَمَردُّ ذلك أن الكثري والعديد من احلاجات العامة اليت حيتاج االنسان إىل إشباعها 

من اعتبارات احملافظة على االستمرار على شكل احلياة  يطلبهتستمد من وجود اجملتمع، مع ما يفرضه أو ما 
ان اخلارجي وتوفري العدالة وإحقاقها وحتقيق ، كاحلاجة إىل توفري األمن الداخلي وصد العدو لألفراداملشرتكة 

 .1االكتفاء الذايت يف جمال أتمني الغذاء

ولقد اعتمدت الدولة قدميا على عدة أساليب لتمويل هذه احلاجات العامة كفرض اجلزية على الشعوب 
ة حجم اإلنفاق للحصول على املوارد العامة الكفيلة بتغطي( الرقيق)ة واملغلوبة، وعلى عمل األرقاء املستضعف

على املرافق العامة، كما اعتمدت الدولة على فرض الضرائب املباشرة وغري املباشرة على تقل ملكية 

                                                             

ومصادر متويل اإلنفاق ( اإلنفاق العام)تنحصر دراستنا حول فن املالية العامة، وذلك مبدارسة إشباع احلاجات العامة * 
 .واملوازنة العامة( اإليرادات العامة)
 .13:، ص1111: لة ، مالية الدولة اإلسالمية، مكتبة مدبويل، القاهرةإبراهيم القاسم رحاحلة، مالية الدو -1

 :*فن امل     ا    َّ  ( أ

الذي يبحث يف القواعد 
واألساليب الفنية اليت تتبعها 

صوص النفقات الدولة خب
" وااليرادات واملوازنة العامة 

 ".امليزانية العامة 

 

 

 ب( اق ص دايت امل     ا     :

الذي يبحث يف الوجوه 
االقتصادية واالجتماعية ملختلف 
القرارات املتعلقة بعناصر املالية 

.العامة  

 

 

 

 :ا س     امل    ( ج

الذي يبحث يف استخدام خمتلف 
عناصر املالية العامة لتحقيق 

األهداف السياسية واالجتماعية 
 .واالقتصادية
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األراضي وعلى املعامالت التجارية اجلارية بني الناس، مث انتقلت إىل مرحلة االستيالء واملصادرة لألموال 
 .هتا العامةوفقا ملا حتتاج إليه من أموال جملاهبة أعبائها أو نفقا

ضريبة األرض : وعرفت الدول العربية الواقعة حتت االحتالل البيزنطي أنواعا كثرية ومتنوعة من الضرائب مثل
النظام املايل آنذاك، حيث بلغت الضريبة على حمصول  اليت كانت متثل القاعدة األساسية اليت يقوم عليها

اشية والنقل ، وأتيت بعدها ضريبة الرؤوس واملقاإلطالاألرض املزروعة نسبة مرتفعة جدًّا أمهها على 
 .1واملبيعات والصناعات والرتكات

وانتهى حال العرب يف القرن األخري من عهد االحتالل البيزنطي إىل حالة من الفقر املدقع نتائج أثقل  
 .وحاشيته اإلمرباطوركاهل املواطنني ابلضرائب املرتفعة واحملو لة إىل خزائن 

 .اإلسالماالقتصادية واملالية يف الكثري من البلدان العربية متدهورة حىت ظهور وضلت األوضاع 

وعند بداية العهد النبوي مل يكن للدولة يف ابدئ األمر نظام مايل إسالمي حمدد من موارد ونفقات، إمنا  
الفقراء  وخاصة األغنياء منهم لإلنفاق على( رضوان هللا عليهم)ما جيود به الصحابة كانت املوارد هي 

 .واحملتاجني وسد بعض احلاجات الضرورية

اليت أوجبت على املسلمني  –تزامنا مع هجرة النيب ملسو هيلع هللا ىلص إىل املدينة املنورة -َّيت القرآنية الكرمية مث نزلت اآل
  .، وكان ذلك يف السنة الثانية للهجرة النبويةالزكاة يف أمواهلم

 (:ا  و   احل ر   )      امل     ا      يف ا  ول ا  أمس

م، حيث تبنت يف جمال املالية 11ابتداء من القرن ( الكالسيكية)أفكار وأراء املدرسة التقليدية سيطرت 
هذا الفكر بضرورة حتديد  عا أتب  مبدأ احلرص على ضرورة حتديد حجم النفقات والتقشف فيها وعليه اندى

 توازن امليزانية العامة ألن تدخل الدولة يف احلياةدولة عن النشاط االقتصادي للحصول على دور ال
االقتصادية يؤدي إىل زَّيدة النفقات اليت قد تؤدي إىل ظهور حالة العجز يف املوازنة العامة ومنه اختالل 

 .توازن امليزانية مما يؤدي حسب رأيهم إىل نشوء االضطراب االجتماعي والرتاجع يف األداء االقتصادي

 
                                                             

 اإلسالمدمحم ضياء الدين الريس، النظام املايل املقارن يف  -1
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 :يف ا  ول االشرتا   امل     ا      

الدولة ذات النظام االقتصادي االشرتاكي بشؤون االقتصاد، وتستمد املالية العامة دوًرا واسًعا تبعا  ضطلعت
توزيع  القطاع العام، وتتميز امليزانية العامة يف هذه الدول بضخامة دورها يف التمويل ويفالتساع نطاق 

 .متارسها على خمتلف الفعاليات االقتصادية واالجتماعيةتوزيع الدخول ويف الرقابة اليت  وإعادة 

وعادة ما يطلق لفظ أو مصطلح التخطيط املايل تعبريا عن املالية العامة يف الدول ذات النهج أو اخليار 
 .االشرتاكي

 (:ا ك ن    = امل  خ   ) امل     ا      يف ا  ول ا  أمس     

، حيث ختل ت الدولة الليربالية (1111 -1111)العاملية األوىل ملخلفات احلرب جاءت هذه املرحلة اتلية 
، حيث أفرزت األوضاع واألحداث (1121)يف أعقاب أزمة الكساد العاملي  عن مكانتها للدولة املتدخلة

املستمدة ضرورة تدخل الدولة يف اجملال االقتصادي إلعادة التوازن املفقود، حيث ابت أكثر من ضروري أن 
الضّيق الذي  اإلطاراألمر الذي جعل املالية العامة خترج من دولة جمرى االقتصاد وحُتّسن من أدائه، تُ َوّجه ال

 وإعادة فرضه الفكر الكالسيكي، وأصبح هلا الدور الرَّيدي والفاعل يف إحداث التنمية والتعديل االقتصادي
ن أدوات السياسة االقتصادية توزيع الثروات والدخول، وأصبحت املالية العامة أداة فعالة وأساسية م

" دكينزار  نيجون م"لرأمسايل إىل االقتصادي الكبري واالجتماعية وتعود هذه األفكار اجلديدة على النظام ا
التشغيل )ص ن سب البطالة وأحداث التوظيف الذي حدد أسس ومبادئ التدخل التعديلي للدولة المتصا

االستثماري وتقليص حجم الضرائب من  اإلنفاقعلى زَّيدة ، كما اندى على ضرورة إ ْقدام الدولة (الكامل
االقتصادية املوضوعة أو وتنشيط االقتصاد بغرض حتقيق األهداف النهائية للسياسة  أجل إحداث احلركة

 .املرسومة
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 :ا       بني امل     ا      وامل     اخل ص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ن ح   األ   ب امل     -1

فإن الفرد أو القطاع اخلاص يسعى إىل حتقيق 
ق مع أهدافه ومراميه من خالل إرادته يف التواف

اآلخرين، وذلك ابللجوء أو االعتماد على 
التعاقد االختياري الطوعي احلر، وإبرام 

 .الصفقات وخمتلف املعامالت

كما أن الفرد يُ َقّدر نفقاته على ضوء أو 
حجم إيراداته، املعىن أن اإليرادات حجر 

 .األساس يف بناء خطة اإلنفاق

 القطاع العام أو) أما ابلنسبة للمالية العامة 
فالعملية عكسية متاما حيث أن ( الدولة 

نفقاهتا واجبة ومنتظمة لضمان سري املرافق 
) العام ة، فهي حتدد أوال النفقات العامة 

مث تبحث عن منابع ( حسب الطرح الغريب 
التمويل أو السبل الكفيلة بتغطية هذه 

وحتقيقا هلذا املسعى فإن الدولة تلجأ . النفقات
 هنا وسيادهتا يف جبايةإىل استخدام قوة سلطا

. الضرائب وحتديد أنواع اإليرادات العامة
بقوة ( اإلجبار)فاألسلوب إذن هو اإللزام 

 .القانون وبفعل السيادة والسلطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 2-  ن ح   اهل ف:

 -املالية)يسعى الفرد من خالل معامالته 
 إىل حتقيق الربح( االستثمارية -اريةالتج

وخفض التكاليف، مبعىن أن املالية اخلاصة 
نفق على املشاريع ذات النتائج امللموسة ت
والعاجلة، بعكس املالية العامة اليت ( مادية)

تنفق من أجل إشباع احلاجات العامة دون 
يف حتقيق األرابح إال  يف  -عموما–التفكري 

.حاالت اندرة وضّيقة جدًّا  

كما تنفق الدولة أيضا على مشاريع تَ ْعَلُم 
ر من من احلني األول أن تكلفتها أكث

كالسعر )عوائدها املالية أو االقتصادية 
( الرمزي يف القطاع الصّحي أو قطاع التعليم
لكنها تتوخى أهدافا اجتماعية وسياسية 

.غاية األمهية ابلنسبة هلا  

 

 

 

 

 

 3- ن ح   ا  ق ب :

خيضع املال العام إىل الرقابة يف مجيع 
ًء من مرحلة التحصيل الناجم املراحل، بد

عن خمتلف أنواع اإليرادات، مث أتناء 
التخصيص أو التوزيع على خمتلف 

وأن أي . القطاعات، مث بعد عملية اإلنفاق
خلل أو خمالفة تسجل أو ُتْكشف فإن 

املرتكب أو املخالف تعرض للعقاب وفقا 
للقانون الساري املفعول، وعليه فإن األموال 

ابة سابقة وحالية والحقة، العامة ختضع لرق
ابت املتعددة سواء اوغريها من خمتلف الرق

من السلطة التنفيذية أو القضائية وحىت 
التشريعية، وتستند هذه الرقابة على عنصر 

.-كما أشران إليه سابقا-التعاقد  

كما ختضع املالية العامة عند اإلنفاق وجباية 
اإليرادات إىل إجراءات وقواعد وأصول 

ية العامة وللّسلم اإلداري والنظام العام،  امليزان
كقاعدة أو مبدأ سنوية امليزانية، ومشولية 
.املوازنة وخصوصية النفقات وااليرادات  
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 : ف  م احل ج  يف االق ص د ا  ض  

 :   مت

املستمر منذ أن أوجده احلق تعاىل على هذه اخلليقة يف ضمان البقاء واالستمرار يف  اإلنسانيكمن سعي 
لتحقيق رسالة االستخالف وخالص ( مالية، معنوية وروحية)حاجات متعددة  إشباعاحلياة، الذي يتطلب 

 .العبودية هلل تعاىل

احلاجات  إشباعكما هتدف املالية العامة بدورها إىل  ،"ب    إش  ع احل ج "ونتيجة لذلك ُعر ف االقتصاد 
 .العامة ألفراد اجملتمع من خالل إنفاق الدولة أو احلكومة على خمتلف املرافق العامة

 :ت   ف احل ج  
 .وهو االفتقار إىل الشيء وافتقاده( احتاج)من االحتياج 

حساس ابحلرمان أو األمل وعدم االستقرار، وهي الشعور ابلرغبة املّلحة يف احلصول على شيء معني يرافقه إ"
األمر الذي يدفع صاحب احلاجة للسعي إىل تلبيتها وذلك ابحلصول على الشيء املطلوب، وعندها حيل حمل  

 ".الشعور األول، إحساس ابالرتياح واالطمئنان والسكينة واالستقرار
 :ص    ف خم وب  
 ".إشباعهي يُلح على صاحبه إلزالته أو ابحلرمان الذ واإلحساسهي االفتقار إىل الشيء "

o  ويتضح مما تقدم ارتباط احلاجة ابللفظ واألمل، فاهلدف من احلاجة هو حتقيق الل ذة أو منع حدوث
 .إزالته أواألمل 

واحلاجة يف الفقه االقتصادي أوسع نطاقا يف اللغة اجلارية، فهي ال تقتصر على الضرورَّيت أو األساسيات  
( انفعة أم ضار ة)من مادَّيت ومعنوَّيت  اإلنسانريمها وإمنا تتعدى إىل كل ما يطلبه كاألكل والشرب وغ

 .اإلشباع، ألن األهم من كل هذا هو تلبية الطلب وحتقيق (مشروعة أم حمر مة)
 :أن اع احل ج ت 
 -  أي الضرورية للحياة كاألكل والشرب والنوم وامللبس(: أساسية –أولية )حاجات ضرورية... 
 - كالسيارة وبعض أنواع السّلع املعمرّة(: اثنوية)ت كمالية حاجا. 
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فتتمثل يف  واحلاجات الضرورية هي مجيع الوسائل الكفيلة ابحلفاظ على استمرار احلياة، أما الكمالية
جمموع املستلزمات املساعدة يف الوصول أو االرتقاء إىل مستوى معني من الرفاه الذي ينشده اإلنسان، وأن 

 .عنها ملن يكون له األثر الكبري على جمرى احلياةاالستغناء 
 أ    ن ح         احل ج ت : 

 ".روح  +   ن    +   د   ": فهناك حاجات
        و ن ح   ا : 

وهي تلك اليت جتد صداها أو ترمجتها فيما حيتاج إليه الفرد منفردا او يف (" خاصة)فردية "هناك حاجات 
 .نطاق األسرة

واليت تتطلب تواجد الفرد يف وسط أو بيئة اجتماعية، (" مشرتكة+ اجتماعية )ة عام"وهناك حاجات 
وتفرضها ضرورة اجملتمع كاحلفاظ على األمن العام يف الوطن وإحقاق العدالة ومحاية البيئة والصحة 

 .العمومية ونشر التعليم
 :خص  ص احل ج  
 نقساماال -4                                 القابلية لإلشباع -1
 التكامل -5                               التجدد واالزدَّيد -2
 نسبة احلاجة -6                            واالستبدال اإلحالل -3

 :ا       بني ا  غ   واحل ج  
فهي جمرد شعور ابمليل إىل  "ا  غ  "وتستقر وتستقيم هبا، أما  اإلنسانهي ما تستلزمه حياة "احل ج "

أو عن نزوة عارضة أو عابرة ( اإلنسانمتنافية مع مصلحة )انمجة أحياان عن فكرة مضللة شيء معني، 
أو حب تقليد، ولقد أخلط الفكر الغريب بني احلاجة والرغبة، واّدعى أهنا حاجات ال متناهية، واألصل 

 .أهنا حمدودة أو قابلة للتحديد، بينما تتنوع وتكثر الرغبات
 :    نط ق احل ج  يف االق ص د ا 

الرأمسايل " –االقتصاد الوضعي )خيتلف مفهوم احلاجة يف الفكر أو يف النطاق اإلسالمي عنه يف الطرح الغريب 
وفطرته، فاإلنسان كيان  اإلنسانوطبيعتها على معرفة طبيعة  اإلنسانحيث تتوقف معرفة حاجة "( واالشرتاكي

الثالث وتتكامل فيما بينها لتحقق مفهوم اإلنسان مركب من اجلسد والفكر والرُّوح، حيث جتتمع هذه القوى 
 .أو اإلنسان املكلف برسالة االستخالف وحتقيق العبودية اخلاصة للموىل سبحانه وتعاىل
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اليت تتطلب وسائل إشباعها تنوعا وتعددا فاملأكل ال متثل حاجة أو مطلبا  اإلنسانوتتنوع حاجات 
على ضرورة طيبها ذاات ومعىن وإال   اإلسالملك شدد جسدَّي فحسب، وإمنا هو حاجة فكرية وروحية لذ

 .حّرمت

 ...كما أن طالب الدفء مثال جيده يف اللباس ويف األكل ويف املدفأة ويف الرَّيضة

كما ينبغي مراعاة حتقيق التوازن بني اإلشباعات املتعددة املطلوبة، فإن متخض عنها إتالف أو إحلاق 
ر مت ومن هذا املنطلق حّرمت اخلمر ومجيع املسكرات ألهنا وإن ُمنعت وحُ  اإلنسانالضرر ببعض قوى 

أطفأت أشواق طالبها وأشبعت رغبته ولذته إال  أهنا تدمر وتُ ْفسد املعاين الروحية والفكرية وحىت 
 .اجلسدية

كما أن نطاق أو جمال احلاجات حمدد أو قابل للتحديد على األقل يف االقتصاد اإلسالمي عكس ما 
لفكر الرأمسايل الرباغمايت الذي جعل منها ال هنائية أو ال ميكن حصرها، ولعل  أبلغ تعبري أو ذهب إليه ا

إن لك أال تجوع فيها وال تعرى وأنك ال تظمؤا فيها وال ﴿: أصدق دليل هو قوله تعاىل

 .الذي يبني احلاجات األساسية والضرورية اليت تستقر هبا احلياة وتستقيم 1﴾ تضحى

 :ا      أه اف امل    

 : تسعى املالية العامة إىل بلوغ العديد من األهداف تكمن أبرزها فيما يلي

 :ضمان التخصيص األفضل للموارد املالية الوطنية -1
وذلك عن طريق أخذ أو حتويل جزء من هذه املوارد بني أفراد اجملتمع املكلفني إىل الدولة أو 

 .حلاجات اخلاصة و العامةاب الوفاءالعكس، أي عن طريق إعادة توزيع هذه املوارد بني 
التوزيع األمثل والعادل للدخل القومي بني خمتلف شرائح اجملتمع هبدف إحقاق العدالة  -2

االجتماعية وتضييق فجوة التفاوت الطبقي يف اجملتمع، وذلك ابختاذ تدابري وإجراءات وتنفيذ 
 .سياسات مساعدة على ذلك

                                                             
 .111-111: تانسورة طه، اآلي -1
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تحقيق التوازن االقتصادي وحتقيق معدالت منو مقبولة االستخدام العقالين للموارد الوطنية ل -3
والتصدي لألمراض االقتصادية اليت تنهش الكيان االقتصادي كالسعي إىل امتصاص معدالت 

 .يف تسريع وترية التنمية االقتصادية واإلسهامالبطالة وختفيض معدل التضخم 
صادية والتوازن االجتماعي، وتساهم األهداف الثالثة يف جمموعها يف حتقيق الرفاهية االقت

وتشرتك املالية العامة مع علم االقتصاد يف الغاية املتمثلة يف الرفاه االقتصادي، حيث تتحقق يف 
االقتصاد عن طريق االستغالل األمثل والعقالين للموارد االقتصادية املتاحة لتحقيق أقصى 

 .اإلنسانيةاشباع ممكن للحاجات 
 :    امل     ا      وا س     امل 

 : هتتم املالية العامة بعدة موضوعات منها
 .احلكومة يف النشاط االقتصادي/ وظيفة ودور الدولة  -1
 .مستوى اإلنفاق احلكومي -2
 .أنواع الضرائب اليت جيب فرضها لتمويل النفقات -3

وعليه فإن مهمة املالية العامة هي وصف وحتليل وتنظيم املسائل السابقة، فإن مهمة املالية 
وهذا معناه أن . املسائل/ تكمن يف اختاذ التدابري والقرارات املناسبة هلذه احلاالت العامة 

بينهما عالقة  السياسة املالية هتتم ابلشق امليداين والعملي للمسائل املالية وعليه فالعالقة
 .تكاملية
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 احمل ر ا ث ين                 
 

  

 

 

اجات العامة وحتقيق إلشباع احللدولة ت الثالث اليت تعتمد عليها اتعد اإليرادات العامة إحدى األدوا

األهداف االقتصادية واالجتماعية والسياسية، وسيتم دراسة إيرادات الدومني العام والضرائب والرسوم 

:والقروض  من خالل احملاور التالية  

 ت س   ت ا   ادات ا      

 1-إيرادات إجبارية و إيرادات اختيارية 

الضرائب والقروض اجلربية  هياجلربية  اإليرادات -   

الدولة من ممتلكاهتا العامة  وإيراداتاختيارية مثل الرسوم والقروض االختيارية  إيرادات -   

 2- إيرادات عادية و إيرادات غري عادية 

االدولة من ممتلكاهت وإيراداتمثل الضرائب والرسوم ي بشكل دور  وَّيسن ركر إيرادات عادية تت -  

اجلديد  يالنقد واإلصدار ال تتكرر كل سنة مثل القروض  اليتغري عادية وهى  إيرادات -  

 3- إيرادات سيادية وإيرادات تشبه القطاع اخلاص 

  .ي اجلديدالنقد واإلصدارحتصل عليها الدولة مبفردها فقط مثل الضرائب والرسوم  واليتسيادية  إيرادات -

.طاع اخلاص مثل القروض ودخل الدولة من ممتلكاهتا العامة حيصل على شبيهها الق إيرادات -  

إليرادات  العامةا     
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 4- ت س   بس ط  إل  ادات ا      

( مم  ك ت ا  و    –ا    م ) ا  و    ن ا  ط ع ا   م   إ  ادات -   

.  ا   وض ا      -ا ض ا ب  -   

   وف        ش ح   ج  هلذه ا   ادات

 

 

 

ًً  :  ا        م  أواًل

ًً إىل الدولة مقابل ما تقدمه هلم من نفع خاص  ت   ف ا    م : هي مبلغ من النقود يدفعه الفرد جربًا
.ة العامةنفعاملحتقيق  إىليؤدى   

  :مسات الرسم ثالثة وهى أن يتبني  من التعريف السابقو 

عند احلصول على اخلدمة ، إن كانت اخلدمة نفسها غالباً  وجرباصورة نقدية  يدفع يف -
كرسوم   إجباريةتكون اخلدمة  ،وأحياانالتوثيق ورسوم الرخص وغريها اختيارية كرسوم 

األحوال يدفع الفرد الرسوم إال انه ىف كل  ...استخراج البطاقة الوطنية او جواز السفر
 . إجبارَّي

  هيدفع الرسم مقابل احلصول على خدمة خاصة تعود ابلنفع املباشر على دافع -

دفعها املتقاضون اليت ياخلاص فرسوم القضاء  يتحقق من الرسم نفع عام جبانب النفع -
العدالة ىف اجملتمع   نشر وإحقاقللمجتمع وهو  اعام اهلم وحتقق نفع اخاص احتقق نفع
 .ككل 

 
 

 

 إيرادات الدولة من القطاع العام 
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 تقدير مستوى الرسم: 

 اإلداريةحيث تغطى اجلهات املطلوبة، قل من تكلفة اخلدمة يف الرسوم أن تكون قيمتها  أاألصل 
من الرسم  لناجمألن النفع ا ،من الضرائب الباقينفقاهتا ابلرسوم وتغطى احملصلة للرسوم جزء من 

.نفع عام جبانب النفع اخلاص   

الرسم  إنتتجاوزها ألن معىن ذلك  أنوأحياان تتساوى قيمة الرسم مع قيمة اخلدمة املقدمة لكن ال ميكن 
رسوم التوثيق  يفيث تعترب الزَّيدة ح العقاري،رسوم التوثيق  يفحيمل داخله ضريبة مسترتة حيدث ذلك حالياً 

  .الثروةضريبة على تداول 

 امل  رن  بني ا     وا ض     

ون كل منهم يدفع إلزامي  يكل منهما أيخذ شكل نقد  أن يفيتشابه الرسم مع الضريبة  -   

مقابل نفع  يالضريبة فه أماالرسم مقابل نفع خاص وعام  كونن الضريبة ىف  خيتلف الرسم ع -
ط عام فق  

.أهداف اقتصادية واجتماعية ومالية ، خبالف الضريبة اليت هلافقط يلغرض مالرسم ل -  

 2- اإلاتوات) مقابل التحسني ( 

مبلغ من املال تلزم الدولة بعض مالك العقارات بدفعه مقابل منفعة خاصة حتققت هلم ، ي ه
  ...جسرارع أو حتقيق نفع عام كإنشاء ش أصالنتيجة قيام الدولة أبعمال اهلدف منها 

فنجد هنا انه جبانب النفع العام فان صاحب العقارات حيصل على نفع خاص نتيجة ارتفاع قيمة عقاراته 
 مما جيعل الدولة تقوم بتحصيل مقابل التحسني ويسمى اإلاتوة 

 ا ف ق بني ا اتوات وا    م 

ن م خدمة اختيارية أي أالرسو  يفتقدم  اليتاكرب من الرسم فاخلدمة  اإلاتوة يفدرجة اإلكراه  -1
بناء  أوطريق  إنشاءالعمل العام مثل  أماطلب اخلدمة  إذاالفرد غري ملزم بدفع الرسم إال 



 

 
15 

يطلبه املستفيد لذلك جيرب  أندون  يفانه يولد نفع خاص تلقائ جسر أو أي مرفق عام 
 على دفع اإلاتوة 

 دفع مروة واحدة فقط اإلاتوة فت أماالرسم يتكرر دفعه بتكرار احلصول على اخلدمة  -2

 أصحاباإلاتوة فعلى  أماخدمات الدولة  يفاجملتمع الراغبني  أفرادالرسم يلتزم به كافة  -3
 العقارات فقط

تقدير الرسم فيتوقف على نصيب الفرد  أماقيمة العقار  يفتقدير اإلاتوة يتوقف على الزَّيدة  -4
 .من تكاليف اخلدمة املقدمة إليه 

ًً  ا  ادات ا  و    ن مم  ك هت  ) ا  و ني (  اثن ً 

  :إىلابلقطاع العام وتسمى ابلدومني وينقسم اليت تعرف الدولة متتلك ممتلكات وهى  إن

- دومني عام وهو ممتلكات الدولة املخصصة لالستعمال العام مثل الطرق واملطارات واملتشفيات واملدارس 
: أيدون مقابل اجملتمع  مرفق خمصص ألفراد، واألصل ىف الدومني العام انه  واجلامعات  

على الدولة  اال يدر عائد  

- دومني خاص وهو ممتلكات الدولة اخلاصة من منشآت ومصانع انتاجية وزراعية وجتارية وهى هتدف اىل 
:وهو يشتمل على األنواع التالية وذلك حسب القطاعات .للدولة يلالربح وحتقيق عائد ما  

يا  و ني ا    ر  -1  

يوا  ج ر   ا  و ني ا صن ع -2  

  ا  و ني امل  -3
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 أواًل : ت   ف ا ض     وأر  هن 

 إىليلزم املمول بدفعها دون مقابل خاص وهتدف  (ال تسرتد)هنائية جربية نقدية فريضة مالية هيالضريبة 
.تغطية النفقات العامة حتقيقاً ملصاحل اجملتمع   

  :، وهييبةساسية للضر اخلصائص األومن التعريف السابق نكتشف 

لدولة جربية تصدر عن افريضة  -1  

هم ديهم اخليار يف الدفع أو االمتناع، بل اخلاضعني هلا ليس ل أنالضريبة فريضة جربية مبعىن 
 يفومتارس الدولة سلطتها . استشارهتم أو رضاهم، فهي أشبه بعقود اإلذعاندون  أبدائها ونملزم

.حتصيلها  وأسلوبوعاء الضريبة وسعرها  فرض وحتصيل الضريبة ، وتقوم الدولة بتحديد  

مقابل خاص دونالضريبة فريضة  -2  

تفرض بناء على املقدرة التمويلية هي نفع خاص ، ف احلصول علىتطلب ال يفرض الضريبة  إن
، وليس معىن ذلك انه ال حيصل على منفعة ي يعود عليهوليس بناء على النفع الذ ،للفرد املمول

 ااجملتمع وليس بصفته دافع أعضاءصل على منفعة لكن بصفته عضواً من من الضريبة بل انه حي
.للضريبة   

  .عامة أهدافا الضريبة حتقق -3

 الضرائب هلا غرض مايل أنحتقيق نفع عام ، وكان قدمياً االعتقاد السائد  إىلالضريبة هتدف  إن
أصبحت الية العامة وتطور امل يز غري أن ظهور الفكر الكينفقط وهو تغطية النفقات العامة ، 

.اجتماعية وسياسية واقتصادية  :حتقق العديد من األهدافلضرائب ا  

 

 الفصل الثانى

 الضـــــرائب
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:صفة النقدية -4   

صورة نقدية  يفكما كان قدمياً ، فالنفقات العامة   اعينال  االعصر احلديث نقد يفحتصل الضريبة 
خنفاض تكلفة حتصيلها سهولة حتصيلها واابإلضافة إىل   ،صورة نقديةبالضريبة  فرض أن جتىب مما ي

. 

.أهنا ال تسرتد مثل هو احلال يف القروض العامة:  وميكن القول أخريا أهنا هنائية أي  

 اثنياً : قواعد الضريبة 

 1- قاعدة العدالة ) املساوة (

ة بينهم ااجملتمع بطريقة حتقق املساو  أفرادالضريبة على  األعباءيتم توزيع  أناملقصود ابلعدالة هو 
  -:قدرة التمويلية لكل منهم وهنا يظهر نوعان من العدالة ومهاحسب امل

نفس الظروف االقتصادية معاملة  يفمعاملة املمولني املشرتكني  : أي األفقيةالعدالة  -
 ضريبية واحدة 

معاملة الفئات ذات الدخول املختلفة معاملة ضريبية خمتلفة  أي: العدالة الرأسية -
 .ومتصاعدة 

.وأوقات حصوله على الدخلإلمكانيات املمول وظروفه مة الضريبة مالء -2  

 3- مالءمة الضريبة إلمكانيات اإلدارة الضريبة 

 الضرييباجلهاز  موظفيتكون الضريبة متناسبة مع قدرة الدولة على حتصيلها وقدرة  أنجيب  أي
، ضريبةعلى التعامل معها أبقل نفقات اقتصادية حىت يتحقق مبدأ االقتصاد ىف نفقات حتصيل ال

  .أي ال يؤدي مجعها إىل تبذير أو زَّيدة يف األعباء أو املصروفات

 4- قاعدة التوزيع املناسب لعبء الضريبة مبا يكفل حتقيق الغرض منها 

 أنتتوزع على املمولني حبيث حتقق الغرض من حتصيلها وهنا جند  أنالضريبة جيب  أناملقصود 
مايلفقدمياً كان اهلدف من الضريبة هدف  ادياالقتصهذه الفكرة اختلفت ابختالف الفكر   
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 أن، لذلك سنجد وسياسي واجتماعي اقتصاديتغطية النفقات أما اآلن فهدف الضريبة أي  
: منها الضرييبخمتلفة لتوزيع العبء  أسسهناك   

معيار املنفعة -أ  

معيار القدرة على الدفع  -ب  

معيار الضرائب الوظيفية  -ج  

 اثلثا : أنواع الضرائب 

 1- الضرائب على الثروة

حق  أومادَّي حلظة معينة من عقارات ومنقوالت وقد يكون املنقول  يفثروة الفرد هو ما ميتلكه 
للممول هو  شهرة ، وبذلك يكون املركز املايلو ...واالسم التجاري  براءات االخرتاع:  ك يمعنو 
للضرائب  أنواعوهناك ا االلتزامات ا منهاململوكة له منقوص األصول إمجايل :أي الثروة الصافيةتلك 

: على الثروة وهى   

الضريبة التقليدية على الثروة  -أ  

الثروة  يفالضريبة على الزَّيدة الطارئة  -ب  

الثروة يفالضريبة على التصرف  -ج  

الضرائب على الدخل  -2  

 يفائب علينا ، وقبل شرح هذه الضر احلاضر هي من أهم أنواع الضرائب الضرائب على الدخل يف الوقت
تعريف الدخل ومها  يفالبداية التعرف على الدخل وهناك نظرتني أساسيتني   

 1- نظرية مصدر الدخل 

كل قوة شرائية صافية تتولد من مصدر قابل للبقاء ، تصبح حتت تصرف   أبنهيعرف الدخل 
.املمول بصفة دورية متجددة   
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-:يه شروط وهى يتوافر ف أنالدخل جيب  أنوفقاً للتعريف السابق جند   

حيصل عليه من املعامالت  نقديعبارة عن مبلغ  أييكون قوة شرائية  أن -1
مثاًل ال ميكن  وعطفها األمتتولد من حنان  اليت، فاملنفعة  األسواق يفاملادية 

 ليست قوة شرائية  ألهنااعتبارها دخل 

 ه حتقق فعاًل وليس جمرد احتمال أي أنيكون الدخل حتت تصرف املمول  أن -2

 أوتكون القوة الشرائية متجددة وتتكرر بصفة دورية مثل مرتب املوظف  أن -3
 حمصول املزارع 

املتولدة جيب خصم مجيع  اإليراداتتكون صافية مبعىن أنه بعد حساب  أن -4
للحصول على هذا الدخل وهذه النفقات حيددها القانون  أنفقت اليتالنفقات 
  الضرييب

 2- نظرية اإلثراء

ثروة املمول خالل فرتة زمنية معينة  يفالدخل على انه أي زَّيدة صافية تتحقق مع  لوهى تتعام   

قد  أصوليتحقق ولو ملرة واحدة فقط ومن  إيرادووفقاً هلذا التعريف يتسع مفهوم الدخل ليشمل على كل 
.حصول الفرد على مرياث خالل العامتكون غري قابلة للبقاء ويشمل بذلك   

يتطلب متابعة دقيقة النتقاالت الثروات العقارية  ألنهذا املعيار لقياس الدخل استخدام ه يفوهناك صعوبة 
صعب للغاية مما يسهل التهرب  أمرقيمة هذه الثروات وهذا  يفوحصر ومعرفة الزَّيدة  اإلفرادواملنقولة بني 

.الضرييب  

 :أه اف ا ض     :راب  
ش ريعية مق ررة بص ورة إلزامي ة وهنائي ة، وتف رض عل ى الضريبة هي فريضة مالي ة تس توفيها الدول ة وفق اً لقواع د ت

املكلفني تبعًا ملقدرهتم على الدفع ولغاية توفري األموال الالزمة لتغطية نفقات الدولة ولتحقيق أهداف مالي ة 
 .واقتصادية واجتماعية

 (.ستثماريةاجلارية واال)  للدولة نفقات العامةالحتقيق مورد مايل لتغطية  تتمثل يف:   ف امل  اه األ/أ
 :ق ص د  االه اف األ/ب
 :ب   وذلك ت ج ع اال  ث  ر وت ج  ه حن     ر ع إن  ج  -1
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 .الضريبةدفع إعفاء هذه املشاريع كلياً أو جزئياً من  -
 توفري احلماية للصناعة احمللي ة بف رض ض رائب مرتفع ة عل ى الس لع والبض ائع املماثل ة -

 .من اخلارج املتأتية
 .إىل اخلارج من الضريبة بشكل كلي أو جزئي الصادرات  إعفاء-

تقوم الدولة بتشجيع أو تقليل استهالك سلعة أو خدمة  إذ..و      ض ط ا    ك ا س ع واخل   ت-2
 .معينة عن طريق ختفيض أو زَّيدة الضريبة املفروضة عليها

ون ع  رب اس  تخدام إن تنظ  يم اإلنت  اج الق  ومي م  ن خ  الل الض  رائب يك   :و         نم     ا ن    ج ا       -3
أو  (االنتع    ا ) رواجالض   رائب يف ال    تحكم يف الطل   ب عل    ى الس   لع واخل    دمات ملواجه   ة الع    رض يف ط   ريف ال    

 .التضخملحد من لالقتصاد وأيضاً لتوازنية االقتصادي للوصول إىل أوضاع طبيعية  (الركود) الكساد
م ع ع  ن طري ق زَّيدة الض  رائب عل  ى تتمث  ل اع ادة توزي  ع ال  دخول ب ني فئ  ات اجملت: ج   ع    االه  اف األ/ج

ب  ني  التف  اوتوفج  وة ح  دة وتض  ييق وابلت  ايل تقلي  ل  ية،التص  اعدالض  رائب ذوي ال  دخل املرتف  ع بتطبي  ق مب  دأ 
 .او الضعيفة الدخول املنخفضةذوي مستوَّيت الدخول ومتويل اخلدمات العامة من الضريبة ملصلحة 

 

 .الضريبيوالتجنب  التهرب
 ا    ب ا ض  يب/ أوال
 ،كلي  اً أو جزئي  اً   ابل  تخلص أو ال  تملص م  ن آدائه  ا و حماول  ة املكل  ف اخلاض  ع للض  ريبة ع  دم دف  ع الض  ريبةه  

 اإلط  ارمتبع اً يف ذل  ك طرق اً وأس  اليب خمالف ة للق  انون وحتم  ل يف طياهت ا ط  ابع الغ ش، وجي  ب التميي ز يف ه  ذا 
بية ع ن طري ق امتن اع الش خص التجنب الض رييب وال ذي يقص د ب ه جتن ب الواقع ة الض ريو بني التهرب الضرييب 

ص ياغة  إىل خضوعه للضريبة عن طريق االستفادة م ن الثغ رات القانوني ة وع دم املفضي،النشاط ممارسة عن 
حي   ث يس   تطيع املكل   ف أن ينف   ذ م   ن ، م   ن دف   ع الض   ريبة  ،لل   تخلص بدق   ة وإحك   ام التش   ريعات الض   ريبية

 .من وعائها على األقل ففإحداها وجيد لنفسه خمرجاً قانونياً يتجنب الضريبة أو خي
والتجنب الضرييب يعد أمراً مشروعاً ال يؤاخذ عليه القانون، أما التهرب الضرييب فهو من اجلرائم االقتصادية 

 .اليت فرضت كافة قوانني الضرائب يف العامل عقوابت جنائية ومدنية جتاهها
وإن كان  ت نس  بته يف ، تل  ف العص  ور الته  رب الض  رييب م  ن الظ  واهر الش  ائعة يف معظ  م دول الع  امل ويف خمإن 

 . الدول النامية أعلى بكثري من الدول املتقدمة
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 :أ   ب ا    ب ا ض  يب
إال أن ع دم اعت دال الع بء ، الته رب الض رييب عواملأهم  يعد أحدأن ارتفاع العبء الضرييب  البعض  يرى

مؤدي  ة إىل ذل  ك، ميك  ن إجيازه  ا رى أس  باب أخ  ، ب  ل    ة الض  رييب ل  يس الس  بب الوحي  د وراء الته  رب الض  رييب
 :فيما يلي

هذا يؤدي إىل وجود ثغرات يف النظام وابلتايل يستغلها املكلف ويقوم بعملية : الغموض يف النظام-1
 .التهرب من خالل تلك الثغرات

 معدالتعلى بعض املكلفني دون اآلخرين ويتم فرض  احبيث يكون مركز  :عدم عدالة النظام الضرييب-2
 ..طبيعة نشاطهم ويطلب منهم تقدمي اإلقرار يف مواعيد ال تتناسب مع أو ازدواج ضرييب، اليةعضرائب 

فق دان الثق ة ب ني ال دوائر ، ومن ه عدم اقتناع املكلف بدفع الض ريبة أو كيفي ة اس تخدامها م ن قب ل الدول ة -3
 .املالية واملكلف

 حبيث يوازن املتهرب بني املنفعة: اءاهتاضعف اجلزاءات الضريبية أو صعوبة تطبيقها وتعقدها وطول إجر -4
فإذا كانت , حيققها من التهرب و بني العقوابت اليت ميكن أن تلحق به يف حالة اكتشافه الذي( الوفر)

  .العقوابت مالية فقط ومبلغها بسيط فإن ذلك سيشجع املكلفني على التهرب

 .ضعف الوعي الضرييبغياب أو  .5
 .فقدان املرونة يف تطبيق النظام الضرييبو  بيةعدم كفاءة اإلدارة الضري .6
 

 :آاثر ا    ب ا ض  يب
للته  رب الض  رييب كم  ا ه  و مع  روف آاثر س  لبية عل  ى االقتص  اد ال  وطمه وعل  ى اجملتم  ع، م  ن أمهه  ا م  ا  

 :يلي
للج وء اب ضريبية، مم ا ي دفعختفيض حصيلة املوارد الالتأثري سلبا يف املوازنة العامة من خالل  -1

اس   ة مالي   ة م   ن ش   أهنا تقل    يص حج   م النفق   ات العام   ة، وه   ذا ي   ؤدي إىل اخنف    اض سي تطبي   قإىل 
 .االستثمارات من جهة وتدين مستوى اخلدمات اليت تقدمها الدول من جهة أخرى

 احلص  يلة يف نقصال  الض  رائب املوج  ودة أو ف  رض ض  رائب جدي  دة لتع  ويض  مع  دالترف  ع  -2
 .عن التهربجم النا الضريبية 

 )االس تدانةأو  اجلدي دة  العجز املايل ع ن طري ق اإلص دارات النقدي ةلتغطية  دولةاضطرار ال -3
 .مشكلة تتعلق بسداد القروض وفوائدها نشوءوهذا يؤدي بدوره إىل  (قروض داخلية أو خارجية
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اإلخ     الل بقاع     دة العدال     ة الض     ريبية حبي     ث يتحم     ل ع     بء الض     ريبة املكلف     ون ال     ذين ال  -4
 .حسب مراكز قواهميستطيعون التهرب منها وينجو منها آخرون 

 .الضرر األخالقي النتشار الفساد وانعدام األمانة -5

 
 :أن اع ا    ب ا ض  يب

 .هترب مشروع .1

 .هترب غري مشروع .2

عمال أو أفعال مشروعة ال يرتتب عليها خمالفة األنظمة أهو جلوء املكلف إىل  :ا    ب امل  وع
تغالل ثغرات النظام الضرييب مثال قد ذلك عن طريق اسو  ،لتقليل الضريبة املستحقة عليه الضريبية

يف هذه , يفرض النظام ضريبة عالية على استرياد بعض السلع وضريبة منخفضة على البعض اآلخر
و يف . احلالة يقوم املكلف ابسترياد السلع ذات الضريبة املنخفضة دون السلع ذات الضريبة املرتفعة

 .ريبة أعلىهذه احلالة املكلف هترب بطريقة مشروعة عن دفع ض

هو جلوء املكلف إىل أعمال أو أفعال غري مشروعة يرتتب عليها خمالفة  :ا    ب غري امل  وع
وذلك عن طريق االحتيال على النظام اخفاء السجالت , األنظمة لتقليل الضريبة املستحقة عليه

ء جزء من أو إخفا .و الدفاتر الصحيحة اليت تعكس وضعه احلقيقي وتقدمي دفاتر وسجالت مزورة
 .دخله و ابلتايل ال خيضع للضريبة

 

 ص ر ا    ب ا ض  يب: 

  :ص ر ا    ب ا ض  يب امل  وع -

 .النشاط املؤدي إىل فرض الضريبةممارسة  امتناع الشخص عن القيام ابلعمل أو -1

ابلنسبة للضرائب املباشرة كضريبة الدخل ميكن للممول أن ينصرف عن ممارسة نشاط معني  -2
 (.عليهاضرائب صرف عن شراء وبيع األاثث حىت ال يدفع كأن ين)

 .يف التشريع الضرييب املوجودةاستغالل الثغرات  -3
 

 :ص ر ا    ب ا ض  يب ا غري    وع -

 :يف جمال الضرائب غري املباشرة
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 .إخفاء املادة اخلاضعة للضريبة -1

 .إعالن قيمة هلذه املادة أقل من قيمتها احلقيقية -2

 يف جمال الضرائب املباشرة كضريبة الدخل:

.عدم تقدمي املمول اإلقرار عن دخله-1  

تقدمي اإلقرار مع تقدير دخل املمول أبقل من حقيقته أو تقدير تكاليف الدخل أبكثر من -2
.حقيقتها  

  اثن  ً / ا  جنب ا ض  يب:

ر يف يقصد به أن يتمكن الشخص من التجنب من دفع الضريبة ابستغالل ثغرات القانون دون أن يظه
 . مركز املخالف للقانون

أي انه يتم جتنب الضريبة عن طريق االستعانة ابلثغرات املوجودة يف القوانني فبسبب عدم دقة النصوص أو 
عدم أحكام صياغتها أو عدم مواجهتها لكافة االحتماالت قد يتمكن الشخص من حتوير النصوص 

 .واستخدامها أو تفسريها لصاحله دون أن خيالفها
  ا  جنب ا ض  يبأاثر: 

يف حالة التجنب ال توجد عقوابت الرأي السائد أن للمكلفني أن ينظموا حياهتم الشخصية واملهنية 
واالجتماعية حبيث يقللون من التزاماهتم الضريبية وال وزر عليهم يف ذلك ما داموا يف حدود القانون ولن 

املوجودة يف القوانني و علي الدولة إذا أرادت خيالفوه وللممولني أن يستفيدوا بقدر اإلمكان من الثغرات 
 .أن متنع ذلك أن تقوم بتعديل القانون مبا يسد الثغرات املوجودة ابلقانون 

 .مبجرد اكتشافه للواقعة اجلبائيةالفاحص بتقدمي تقرير مفصل لإلدارة  وظفوىف هذه احلالة ينتهي دور امل
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   احمل ر ا ث                 
 

 

 

 : ا نف   ا     ت   ف  .1
 "احلاجات العامة إشباعهي صرف الدولة أو إحدى هيئاهتا العامة مبلغا من املال بغرض "

 ".عبارة عن مبلغ مايل خيرج من خزينة الدولة لتحقيق املنفعة العامة: "وه 
 .يتبني  ضرورة وجود ثالثة عناصر العتبار النفقة نفقة عامة من خالل هذين التعريفني

 :ا نف   ا     (  صخص )أر  ن  .2
 الصورة النقدية - أ

 صدور النفقة من الدولة - ب
 (احلاجات العامة إشباع)حتقيق النفع العام  - ت

 :ا ص رة ا ن     - أ
وهذا ما مُيّيز النفقة العامة عن الوسائل األخرى اليت كانت معتمدة قدميا جلباية ( صفة نقدية)استعمال مبلغ مايل 

ًنا من املواطنني بدون  ن، أي اعتماد أسلوب االستيالء ومصادرة األموال اخلاصة، أو إرغام  ما حتتاجه الدولة عي ْ
 ".نم م ا ّسخ ة"األفراد على العمل 

 :ص ور ا نف    ن ا  و   - ب
أي أن ( هيئاهتا العمومية كالبلدية أو الوالية أو الوزارة)صادًرا عن الدولة أو أحد أشخاصها  اإلنفاقأي أن يكون 

 .الدولة بواسطة شخص إداري على املستوى املركزي أو احملّليتصرف األموال من خزينة 
 : حت  ق ا نفع ا   م  - ث

أي أن يُ ْقَصد من النفقة العامة حتقيق النفع العام للمجتمع، حيث ال تكون املنفعة فرد معني كما كان سائدا 
 .، وأن يُ ْؤَذن ابلنفقة العامة من السلطات التشريعية(للملك/ للسلطان)قدميا 

 

 النفقات  العامة
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 :ا نف   ا     ( ق اع )ابط ض   .3
 :ض بط املنف   ( أ

احلكومي حتقيق أقصى نفع للمجتمع واستهداف أو إصابة النفقة العامة  اإلنفاقمبعىن أن يكون اهلدف من 
 .ملنفعة غالبية أفراد اجملتمع

 :ض بط االق ص د   يف ا نف    ( ب
ة يف أي شكل من األشكال، ويُ َراَعي هذا يف النفقات العام واإلسراف  مبعىن اجتناب مظاهر التبذير واهلدر    

الضابط حتديدا يف سياسة الدول النامية املتسمة مبحدودية املوارد املالية واليت حتتاج إىل رصد أموال طائلة 
 .لتغطية أعباء ومتطلبات التنمية

 :ا رتخ ص( ض بط)ق ع ة   ( ت
من املال العام  مبلغَصْرف أي  أي الرتخيص واإلذن من السلطة املختصة، حيث ال ميكن تصور إنفاق أو

 .دون إجازة السلطة املختصة أو املعنية، سواء أكانت مركزية كالربملان أو حملية كالبلدية أو الوالية
 :أ   ب ت ا   حج  ا نف  ت ا      .4

كالبرتول واملناجم واملالحة والطريان وصناعة   واإلسرتاتيجيةاحتكار الدولة لبعض القطاعات احليوية  .1
 ...ةاألسلح

 .ضرورة تدخل الدولة يف األسعار واملساعدة على تثبيتها .2
 .زَّيدة عدد املوظفني والعمال لدى الدولة وارتفاع أجورهم .3
 .تطور وظائف الدولة واهتمامها بعالج ومكافحة بعض الظواهر كالبطالة واجلهل واألمراض .1
 .ر وازدَّيد حجم النفقات العامةوابلتايل ارتفاع األسعا( العملة الوظيفية)اخنفاض قيمة النقد احمللي  .5
 :ومن الظواهر املؤدية إىل ارتفاع النفقات العامة أيضا .6

 .ازدَّيد مهام الدولة -
 .التقدم العلمي والتكنولوجي -
 .ما تقدمة الدولة من مساعدات للدول األجنبية -
 .اشرتاك الدولة يف املنظمات الدولية ونفقاهتا على التمثيل الدبلوماسي والقنصلي -
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 .ت التحرير يف العاملدعم حركا -
 .عايشما تنفقه الدولة على تشجيع النسل وتوسيع دائرة الت -
 .ازدَّيد عدد السكان -ّكن املرفق العام من أداء مهامهالوسائل اليت متقتناء األسباب اإلدارية كا -
 :ا   س   ت ا       واالق ص د     نف   ا      .5

االقتصادية ( األثر)يري علمية تظهر فيها الطبيعة أن املقصود هبذه التقسيمات هو استنادها إىل معا
بوضوح، كما يسعى هذا التقسيم إىل حتديد نوعية النفقة العامة وآاثرها وأهدافها، كما يسهل هذا 

من فرتة )التقسيم مهمة الباحث أو الد ارس يف جمال املالية العامة يف التعرف على تطورها التارخيي 
 .ذه حنو الزَّيدة أو النقصانواملنحى الذي أتخ( إىل فرتة

 :ت س   ا نف  ت ا      حسب أه اف   امل  ش ة . أ
 :وظائف الدولةل، أي تبًعا "ا   س   ا  ظ ف    نف  ت ا     "ويطلق على هذا التقسيم اصطالح 

 ...(.العدالة/الدفاع/األرض: )نفقات عامة إدارية -
 (.املنح املالية/الصحة/التعليم: )نفقات عامة اجتماعية -
 (.والرتاكم الرأمسايل اإلنتاجزَّيدة : )فقات عامة اقتصاديةن -
 :ا نف  ت احل      وا نف  ت ا          . ب

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 (:ا ف    )ا نف  ت ا      ا          .1
هي تلك املبالغ النقدية اليت تنفقها الدولة ل قاء احلصول 
على السلع واخلدمات أو رؤوس أموال إنتاجية كاملرتبات 

زمة إلدارة  واألجور وأسعار املنتجات واخلدمات، واملهام الال 
نفقات وتسيري املرافق العامة التقليدية واحلديثة، إىل جانب ال
 .االستثمارية أو الرأمسالية، مبعىن استعمال النفقة مبقابل

 
 
 
 
 
 
 
 

 (:ا ن ق  )ا نف  ت ا      ا         .2
وهي اليت ال يرتتب عليها حصول الدولة على مقابل من السلع 

واخلدمات ورؤوس أموال إنتاجية، بل هو حتويل جزء من 
عة املدخل إىل الدخل الوطمه من الطبقات االجتماعية مرتف

املنح املوجهة إىل  : مثل( الفقرية)الفئات األخرى حمدودة الدخل 
مما يؤدي إىل زَّيدة  -، البطالة "الشيخوخة"كبار املسنني 

 .الطلب الكلي الفع ال
وتكمن مهمة النفقات التحويلية يف بلوغ الدولة إىل أهداف 

ت مالية واجتماعية واقتصادية، ومن أمثلة أو أنواع النفقا
 : التحويلية
 .نفقات حتولية مالية -
 .نفقات حتولية اجتماعية -
 .نفقات حتويلية اقتصادية -
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النفقات العامة بسبب توسع  احلكومات يف منح / جمموع/ويالحظ تزايد نسبة النفقات التحويلية من إمجايل
 .ق الدولة ملعدالت منو عالية يف االقتصاداإلعاانت االجتماعية وخاصة عند حتقي

كما جتدر اإلشارة إىل أن هناك الكثري من التقسيمات اليت َدرج مفكرو املالية العامة يف اعتمادها وفقا    
 :ملختلف املعايري ومن أمثلة ذلك

 

 

  

 

 

 

 

 

ا نف  ت ا      ا         . 2
(:ا ن ق  )  

 :ا نف  ت ا         امل     ( أ
 مدفوعات خدمة الديون: مثل

 (.أعباء الديون)
 
 
 
 
 
 

        ا نف  ت ا ( ب
 :االج   ع  

وجهة
ُ
: كاإلعاانت املقدمة أو امل

كإعاانت املرض، الشيخوخة، 
 .البطالة

 

 ا نف  ت ا         ( ج

 :االق ص د  

إعاانت التجارة اخلارجية : مثل
وإعاانت الصادرات وإعاانت حتقيق 

 .التوازن يف اجملتمع

ا نف  ت ا   د   وا نف  ت غري : أوال
 :ا   د  

إن النفقات العادية هي اليت تدر  . أ
اً للسلطات املالية، دخاًل أو عائد( تغل)

 .أم ا غري العادية فهي اليت ال تدر َدْخالً 
ن النفقات العادية هي النفقات إ.ب 

اجلارية أي تلك املخصصة ملواجهة 
املرافق العمومية، بينما النفقات غري 
العادية فهي النفقات االستثمارية 

املخصصة الحتياجات تكوين رؤوس 
 .األموال العينية

 

 

 : ت ا  ر   وا نف  ت ا      ا  أمس    ا نف : اثن  

 :ا نف   ا      ا  ر   -
املرتبات واألجور، واملستلزمات الاّلزمة لإلدارة : تتميز بدوريتها وتكررها على مدار السنة املالية مثل

كما هو "نف  ت ا  س ري"ويطلق عليها مصطلح . والتشغيل كاللوازم املكتبة وخدمات الصيانة
 .ئرالشأن يف اجلزا

 (:ا  ج   )ا نف   ا      ا  أمس      -
وهي اليت ال تتسم ابلدورية واالنتظام والتكرار مثل اإلنفاق على اجلسور والطرقات والسدود، 
وتؤدي النفقة الرأمسالية إىل زَّيدة اإلنتاجية وزَّيدة الثروة القومية، وليس شرطا أو ضرورَّي أن 

يف زَّيدة الناتج الوطمه  ( املسامهة)هام تضيف دخال مادَّي ملموسا بل يكون جمرد اإلس
كمشاريع إنشاء املعاهد واملستشفيات، خبالف النفقة اجلارية اليت ال تساهم يف زَّيدة اإلنتاج  

 .كوهنا استهالكية أي موجهة إىل غرض االستهالك
بقي أن إىل حجم النفقات الرأمسالية يكون عادة أكرب من حجم النفقات اجلارية، وإن كان  -

 .عيار ال يتسم دائًما ابلثبات واالستقرار وإمنا ُيسرتشد به للتفرقة بني النوعنيهذا امل
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 :ت س   ت ا نف   ا      يف ا  ا  

 :ني أو نوعني مهاقسم املشرع اجلزائري النفقات العامة إىل قسم

 .نفقات التسيري  -
 (.التجهيز)نفقات االستثمار  -

 :فنف  ت ا  س ري 
هي النفقات الضرورية والالزمة لتسيري شؤون الدولة اإلدارية واملشكلة أساسا من أجور املوظفني ومصاريف "

 ..وغريها... صيانة األبنية احلكومية، ومعدات املكاتب
ج أية قيمة مضافة لالقتصاد الوطمه أي ال تنتج سلع حقيقية، فهي موجهة و املالحظ أن هذه النفقات ال تنت

 .إلمداد هياكل الدولة أبموال متكنها من تسيري دواليب اجملتمع
ألهنا ال هتدف إىل التأثري يف احلياة االقتصادية، ( احملايدة)وهي مطابقة إىل حد كبري مع نفقات الدولة احلارسة 

 ".ابلنفقات االستهالكية: "هو غري مباشر، لذلك تسمى أيضاوأن كل ما حتدثه من أاثر ف
 (:ا  ج   )نف  ت اال  ث  ر  

 جذورزات املتوفرة لدى الدولة، واستمد هذا التقسيم من يتتسم انتاجيتها الكبرية ألهنا تزيد يف حجم التجه
ن نفقات االستثمار للدولة الذي أثبت وبرهن أب" كنيز  جون مينارد"يل الذي أتى به االقتصادي التحليل الرأمسا

العام خالل األزمات االقتصادية من شأنه إعادة بعث احلركية  اإلنفاقتقوم اعادة التوازن االقتصادي، ألن 
 .وتنشيط وإنعا  االقتصاد

 :وتنقسم هذه النفقات يف اجلزائر إىل
 .استثمارات منفذة من طرف الدولة -1
 .إعاانت االستثمار املمنوحة من الدولة -2
 .ت أخرى برأس املالنفقا -3
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  :أاثر ا نف  ت ا     
 :الوطمه اإلنتاجأاثر النفقات العامة على 

      تؤدي النفقات اإلنتاجية إىل زَّيدة إنتاج أموال االستهالك وصورهتا يف النفقة االستثمارية اليت تؤدي إىل زَّيدة      
 . الدخل القومي

 النفقة  لة اقتصادية فهي متوقفة على هدفا أي الغرض منها، فقد تكون إذا كانت اإلعاانت املقدمة من الدو . أ     
العامة خمصصة إىل عالج مشطبة اقتصادية كالتضخم أو ختفيض أسعار السلع الضرورية، أو تشجيعا للصادرات، أو 

 .االستثمار
ؤدي إىل توفري أجواء على الصحة والتعليم فهي ت كاإلنفاقوقد تكون النفقات ذات طابع أو ذات أهداف اجتماعية  

 .الراحة ورفع مستوى املعيشة
  : كما ختصص هذه النفقات إىل التصدي إىل بعض الظواهر االجتماعية وحتقق أهداًفا اقتصادية مثل. ب    

 .والبطالة فتؤدي إىل رفع الطلب على االستهالك وابلتايل زَّيدة وارتفاع مستوَّيت االنتاجإعاانت الشيخوخة 
        توزيع الدخل الوطمه من خالل حتويل جزء من دخول قة العامة إىل إحداث أثر يف إعادة النفتؤدي . ج      
 اعي طبقات االجتماعية الغنية إىل الفقرية أو حمدودة الدخل وذلك بغرض إقامة التوازن االقتصادي واالجتمال.   

 .الطبقي فاوتتضييق فجوة التو   .
 :ت   ب ا نف  ت ا           
 :غالبا ما يتم تصنيف النفقة العامة وفق أسس خمتلفة منها    
 :ا     ب ا داري: أوال    
      وميزة هذا التبويب أنه . على الوزارات وعلى املصاحل التابعة هلا( املبالغ املالية)الذي يتم مبوجبه توزيع االعتمادات     

 .حيقق رقابة املوازنة العامة
 : ا     ب ا  ظ ف: اثن     
   وميّكن ... على التعليم وعل الصحة كاإلنفاقم مجيع االستخدامات اليت تندرج لتحقيق أهداف معينة،  ضيَ   
 .كل قطاع من إمجايل املوازنة العامة  إنفاقصنيف من معرفة ومقارنة ما يُ ن َْفُق على خمتلف وظائف الدولة مبعىن نسبة لتا
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 (: احمل  يب)ا     ب االق ص دي : اث ث 
العامل    يتم تبويب النفقة وفق هذا املعيار إىل نفقة جارية ونفقة رأمسالية، وهو التصنيف املعمول به يف كثري من دول     

، ويتميز هذا التبويب بتوضيح نتائج  "ات التسيري ونفقات التجهيزقنف: "منها اجلزائر اليت قسم فيها املشرع النفقات إىل
، كما (التسيري)م فائض، خاصة إذا كانت املوارد اجلارية متول االستخدامات اجلارية عجز أ: كل عملية على جهة، مبعىن

 .االستخدامات الرأمسالية( التجهيز)متّول املوارد الرأمسالية 
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  ابعاحمل ر ا 
 

  

 

 

عد اإليرادات العامة والنفقات من أدوات املالية العامة للدولة احلديثة ب"األداة ا ث  ث "تعترب املوازنة العامة 
 .العامة

 :ت   ف امل ازن  ا     

ومصروفاهتا /احلكومة/إيرادات الدولة" Prévisions"هي بيان تفصيلي يوضح تقديرات " -1
تعكس يف مضموهنا خطة الدولة ( مبالغ)معربا عن ذلك يف صورة وحدات نقدية ( نفقاهتا)

 ".البيان من قبل السلطة التشريعية يف الدولة ويتم اعتماد هذا( قادمة)لسنة مالية ُمقب لة 
( إيراداهتا)املوازنة العامة عبارة عن برانمج عمل متفق عليه، يُبنّي تقدير إنفاق الدولة ومواردها " -2

عن تنفيذه على أن تقوم السلطة التشريعية  مسئولةخالل فرتة ُمْقبلة وتلتزم به الدولة وتكون 
 "اجنازه

 : ه  كن ا  ن  ج        ن خ ل ا     فني أع  
 .أن موازنة الدولة عبارة عن قائمة أو كشف أو بيان ايرادات الدولة ونفقاهتا - أ
 .أن املوازنة العامة تقديرية وليست نقلية - ب
 (.أشهر 12)أهنا تتعلق بفرتة مالية حمددة، غالبا ما تكون سنة  - ت
 .أهنا تكون معتمدة من السلطة التشريعية مبوجب القانون - ث

 
 
 
 

لمــوازنة العامةا      
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 :ا ف وق بني امل ازن  ا         و   وامل  ان    -

 امل  ان   امل ازن 
متعلقة ابملؤسسات التجارية أو االقتصادية  - .خاصة ابلدولة أو احلكومة -

 ...وغريها
 .أرقام امليزانية حقيقية أو فعلية - .املوازنة تقديرية( أرقام)مبالغ  -
 .هناية أو اختتام السنة املالية حُتَر ُر يف - .حتدد يف بداية السنة -
عند زَّيدة النفقات عن  عج تكون يف حالة  -

 .اإليرادات
عند زَّيدة اإليرادات عن  ف  ضوتكون يف حالة  -

 .النفقات

 :نفس الشيء ابلنسبة للميزانية 
 2"اخلصوم"أكرب من  1"األصول"إذا كانت  -

 (.فائض)فهي يف حالة 
 وتكون يف حالة خسارة أو عجز عندما تكون -

 اخلصوم أكرب من األصول
 

 
                                                             

 .الطرف املدين: األصول -1
 .الدائن: اخلصوم -2

:  حم   

عن مفهوم امليزانية اليت هي ( للدولة)خيتلف مفهوم املوازنة العامة 
عبارة عن ضبط املركز املايل الفعلي واحلقيقي للمؤسسات 

.مالية التجارية يف هناية كل سنة  
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 :  احل إع اد واع   د وتنف ذ امل ازن  ا         

 

 

 :  ح   إع اد امل ازن  ا        

تقوم املصاحل واهليئات احلكومية وخمتلف الوزارات بوضع تقدير إليراداهتا ونفقاهتا لسنة مالية  -1
 .قادمة

ومناقشة تقدم التقديرات مع املسؤولني يف إرسال التقديرات إىل وزارة املالية اليت تقوم بدراسة  -2
 .اجلهات احلكومية، مث تضع ميزانية مقرتحة

وجدير ابلذكر أنه قبل الوصول إىل مرحليْت وضع التقديرات وإرساهلا إىل الوزارة املعينة، فإن  
 (.ابختصار)العملية تتم على الصورة التالية 

   ا   ضري  ع اد امل ازن  ا        ح: 
منشوًرا جلميع اهليئات واملصاحل اليت تُْدرُج موازانهتا يف  -يف مهلة ستة أشهر -ارة املالية ُتْصدر وز 

عناصر السياسة العامة اليت ستطبق يف إعدادها، وتقديرات / املنشور/املوازنة العامة للدولة، يتضمن 
 .لالعتمادات املطلوبة لإلنفاق، وتقدير اإليرادات املمكن حتصيلها

النفقات ( جمموع)ازانت التقديرية، جلميع الوحدات واليت على ضوئها يتحدد إمجايل يتم مجع املو 
حُيو ل  العامة واإليرادات العامة، فإذا زادت اإليرادات على النفقات أسفرت العملية على َفائض

 لالحتياطي العام، وإذا أسفر عن زَّيدة النفقات العامة عن اإليرادات فإنه داللة على " ُ َ حَّلُ "
وجود عجز، فتجرى الدراسة الالزمة للتصدي هلذا العجز، مثل فرض ضريبة جديدة أو الزَّيدة يف 

نسبتها، أو فرض ضريبة على فئات جديدة، أو اقرتاح اللجوء إىل القرض سواء كان داخليا أم 
، مث تقوم وزارة املالية بعرض مشروع املوازنة العامة "حسب الظرف وحسب قيمة العجز"خارجيا 

 .ى جملس الوزراء للمناقشة، مث حتُ يله إىل السلطة التشريعية للنظر يف اعتمادهعل
 
 

: أوال  
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 :  ح   اع   د امل ازن  ا     

تتوىل السلطة التشريعية مهمة مناقشة واعتماد مشروع املوازنة العامة، وذلك طبقا ملا نص  عليه 
ملشروع قبل بداية السنة املالية يف الدستور، ويكون هلا الوقت الالزم والكايف ملناقشة واعتماد ا

 .جاهزا للتنفيذ مع بداية السنة( أي مشروع املوازنة العامة)ويكون جاهزا /...( 11/11)
o اع   د امل ازن  ا      إج اءات: 

عند وصول مشروع املوازنة العامة حييله رئيس اجمللس إىل اللجنة االقتصادية واليت تنبثق عنها  - أ
 .احدة ببحث مشروعات كل قطاع على حدةجلان فرعية، ختتص كل و 

ُيصدر أو يلقي وزير املالية بيااًن مالًيا يوضح فيه اخلطوط الرئيسية واألهداف العامة املأمول  - ب
 .بلوغها

تقدم اللجنة العامة تقرير للمجلس عن مشروع املوازنة مع تضمينه ببعض االقرتاحات اليت  - ت
 .تراها ضرورية أو مناسبة

ة بعد عرض اللجنة العامة لعملها وتقدمي أحداث بعض التعديالت على تتم املناقشة العام - ث
 .املشروع يف حدود ما يقضي به الدستور، مث تتم عملية االعتماد ابلتصويت عليه

 
 
 

 :  ح   تنف ذ امل ازن  ا     
تها يشرع يف تنفيذ املوازنة بداية من أول السنة املالية، حيث تُبلغ وزارة املالية كل جهة مبوازن

اخلاصة كما اعتمدهتا السلطة التشريعية، حيث تبدأ املصاحل يف التنفيذ ابلصرف يف حدود 
قلة بينها يف حدود ُمعينة، وال جيوز صرف زَّيدة مع إمكانية املنا( املبالغ املقررة)االعتمادات 

فتتقدم أو أكثر من االعتماد، فذلك يُعدُّ خمالفة مالية، وإذا طرأ ما يستوجب إنفاًقا جديدا، 
املصاحل أو املصلحة املعينة بطلب إىل وزارة املالية مفاده فتح اعتماد إضايف هلذا الغرض، 

ة التشريعية العتماده، كما تقم اجلهات أو اهليئات بتحصيل اإليرادات طويُعرض على السل
 .املقد رة يف موازانهتا من ضرائب ورسوم يف حدود القانون

:اثن    

 

:اث ث   
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من إيرادات ونفقات نظام حماسيب دقيق، تثبت مبقتضاه أ مبوجبه ويضبط تنفيذ املوازنة العامة 
ومن ( الواثئق)ابملستندات ( تدعيمها وتربيرها)العمليات املالية يف حدود املوازنة مع أتييدها 

خالل تنفيذ املوازنة تتم متابعة التنفيذ عن طريق بياانت شهرية تستخرج من الدفاتر عن ما 
 .املاليةمن نفقات وإيرادات وتُرسل إىل وزارة ( مَجُعه)مت إنفاقه وحتصيله 

 ":Final-Compte: "حلس ابت اخل       ح   ا
ينتهي النطاق الزممه لتنفيذ املوازنة ويتم التعرف على ...( 31/12يف)السنة املالية  ابنتهاء

حصيليْت اإلنفاق واإليرادات العامة، ويستخرج حساب ختامي يشمل النفقات واإليرادات 
لية لكل جهة عن السنة املالية املنقضية مقارنة ابلنفقات واإليرادات التقديرية يف مشروع الفع

 .املوازنة العاملة
وتقوم كل املصاحل أو اهليئات احلكومية ارسال حساابهتا إىل وزارة املالية اليت تقوم بدورها 

اختالف يف كوهنا  الذي يتم على نسق تبويب املوازنة العامة بعد" احلساب اخلتامي"اجناز 
وليست تقديرية مث يرسل هذا احلساب اخلتامي إىل السلطة التشريعية ( فعلية)اآلن حقيقية 

السلطة  لدىوللجهاز املركزي للحساابت قصد مراجعته، مث مناقشة مضامني هذا احلساب 
 .التشريعية واعتماده، وبذلك تنتهي دورة املوازنة العامة للدولة

 :     خص  ص امل  ان   ا
 

 

 

 

 

 

 

 :امل  ان   وث    حم      -1
مبعىن تقسيمها إىل إيرادات ونفقات حيث 

ختضع امليزانية إىل الشكليات املعهودة يف نظام 
احملاسبة العمومية على هيئات عمومية ذات 

واليت ( غري هادفة لتحقيق الرحبية)طابع إداري 
تعتمد يف مسك دفاترها احملاسبية على تقسيم 

 :ية إىل قسمني أو جانبنيامليزان
 اإليرادات: أحدمها -
 النفقات: والثاين -

وكل جانب يُقسم إىل فصول مث إىل أبواب مث 
 .إىل مواد وأخريا إىل بنود

 
 

 :امل  ان   وث    ت       - 2

حيث تبقى املوازنة جمرد وثيقة متتاز بعدم 
اليقني، حىت ولو متم االعتماد يف إعدادها على 
عناصر موضوعية، ألهنا متعلقة بفرتة مستقبلية 

ال تستوجب التنفيذ حىت يتم التأكد من 
 .التأكدومرّد هذا إىل عدم . حتقيقها
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 :امل  ان   وث     س ع ة الخت ذ ا   ار -3
تعترب امليزانية قاعدة أو مرجعا الختاذ القرارات 
للمسؤولني، حيث يعتمد يف اختاذ القرارات 
بصفة أساسية على معطيات امليزانية نظرا 

ات املعلومات اليت حتتوي عليها، لطبيعة ومميز 
واليت تسمح ابلتعبري عن كل اإلمكانيات 
واملوارد بطريقة سهلة ومعربة وقابلة للتحليل 

 .بيسر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :امل  ان   ق ع ة مل اق   األداء -4

تعترب امليزانية أداة ملراقبة األداء من خالل قياس 
حجم ونسبة ما مت حتقيقه من الربامج املسطرة 

واملقارنة بني ما كان مقررًا وما متم ( لتقديراتا)
 .حتقيقه فعاًل أو ميدانًيا
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    احمل ر اخل
 

 

 
 :  نم م امل   ا       خل  ف ه     

إن أول ما ينبغي البدء به عند البحث والدراسة يف النظام املايل اإلسالمي هو الوقوف على ماهية 
ومفهوم املصطلح الذي يتالءم مع التشريعات املالية واالقتصادية، والذي خيتلف عن مضمون 

 ".امل     ا     "املصطلح املعتمد يف الفكر املايل الوضعي 

 (:اإلسالمي والوضعي)بني املفهومني  أوجه االخ  فوفيما يلي بعض 

ان الدولة عند جبايتها املالية العامة حمكومة بقاعدة عدم ختصيص اإليرادات وهو الذي يعمه :أوال
لإليرادات أبنواعها جتمعها دون ختصيصها إلنفاق معني، وإمّنا جتمعها أوال عامة، مث تشرع يف توزيعها 

 .على أنواع النفقات اليت تقوم هبا

 .ولذلك فإن كلمة عامة تتضمن إعطاء أو امتالك الدولة مطلق احلرية يف ختصيص اإليرادات

لح العامة، جيعلنا نتوقف أمام استخدامه يف املالية اإلسالمية، ذلك أن هذا املعىن املتضمن يف مصط
عناصر اإليرادات يف النظام املايل اإلسالمي يُ ب َنّي أهنا خمصصة يف جمملها، مما يفيد ثبات املالية 

 :اإلسالمية ختضع امجال إىل قاعدة ختصيص اإليرادات

ضع لقاعدة التخصيص، مبعىن أن مجعها يكون حمددا اليت هي عماد النظام املايل اإلسالمي خت: ا    ة .1
 .أوجه صرفها، وال يرتك أمر صرفها أو توزيعها بعد حتصيلها لقرارات أجهزة الدولة أو احلكومة

والذي أجازه الكثري من –وهو ما يتشابه مع الضريبة جزئيا :ا   ظ ف يف ا نم م امل   ا      .2
–م ال يوظف على القادرين مالًيا إال  حلاجة حقيقية وحمددة خيضع ملبدأ التخصيص، فاحلاك -الفقهاء

لنظام المالي اإلسالمي ا  
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وليس للحاكم أن يوظف مبعىن فرض ضرائب، مث ينظر بعد ذلك امر ختصيصها على  -ضرورة شرعية
 .أوجه اإلنفاق أو الوظائف اليت تؤديها الدولة

: امللكية، أي أهنا تعمه املتداولة يف الفكر املايل الوضعي هلا معناها من حيث" ع   :"أن كلمة : اثن  
 (.اخلواص)أن هذه االموال مملوكة ملكية عامة للدولة، وهذا يف مقابل امللكية اخلاصة 

 ..غري أن  يف النظام املايل اإلسالمي اختالف عن ذلك
ا َيُد الدولة عليها يد وساطة أو واسطة، حيث  فالزكاة ال تندرج وال تدخل ضمن امللكية العامة، وإمن 

إىل املستحقني، وهلذا ال ميكن أن نسمي الزكاة ملكية ( الدافعني للزكاة)يها الزكاة من املكلفني متر عل
عامة على أساس أن الدولة امتلكتها بل أن الزكاة ال تدخل يف املوازنة العامة للدولة، وإمنا يكون هلا 

 .ميزانيتها اخلاصة هبا
دفع الزكاة إىل احلكام والرؤساء واألمراء، وذهب وللتأكيد على هذا الرأي فإن الفقهاء حبثوا موضوع 

بعضهم إىل عدم دفعها إليهم، وهذا االختالف الفقهي يؤكد أن الزكاة ال تدخل يف امللكية العامة 
 .للدولة

وننتهي يف األخري إىل القول أبن املصطلح املالئم يف اإلسالم هو النظام املايل اإلسالمي يف املقابل 
 .امةملصطلح املالية الع

 :ا   ادات يف ا نم م امل   ا     
 :تتمثل اإليرادات يف النظام املايل اإلسالمي من

اخلراج، "ويُطلق على اإليرادات وإيرادات أخرى..."ا    ة، مخ  ا غن   ، ا    ، اخل اج، ا    ر"
سالمي ألهنا مصطلح أو لفظ الفيء، وهي تنفق على عموم مصاحل أفراد اجملتمع اإل" اجلزية والعشور

إيرادات غري حمددة وغري خمصصة األغراض أو أوجه اإلنفاق، أم ا الزكاة والغنائم فقد جدد هلا الشارع 
 .احلكيم مصارفها الشرعية

يف اإليرادات، فإن  الدراسة خصصت هلا مبحثا خاصا  -على اإلطالق-أهم مورد " الزكاة" ومل ا كانت
 .ن التفصيليتناول كل أمورها وحيثياهتا بشيء م

كما جتدر اإلشارة ابتداًء إىل عدم الدخول يف دراسة فقهية واسعة، ذلك أن  فقه هذه اإليرادات متاح  
ومبثوث يف الكتب القدمية واحلديثة، وعليه فإن  الدراسة ستكون من زاوية التحليل املايل، أي من 

 ...غريهاو ... والثبات والتغيري" الدورية، وعدم الدورية"، و"الوعاء"حيث 
إن اإليرادات اليت تنظم هبا مالية الدولة اإلسالمية تشمل اإليرادات املعروفة يف املالية الوضعية مبصطلح 

( الدومني)الضرائب والرسوم وتشمل نوعا من اإليرادات اليت هي موارد وعوائد الدولة من ممتلكاهتا 
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أبرض السواد، "إيرادات املعروف : الثاين ، ومن أمثلة النوع"الزكاة واخلراج: "ومن أمثلة النوع األول
، ومعناه أن "الرسوم اجلمركية"أو " الضرائب"وهي اليت تقابل حديثًا (" على غري املسلمني)والعشور 

 .املال الذي خيضع لقرض العشور عليه، هو ما يكون للتجارة
 .نبغي التعريف ابملالوقبا استعراض ودراسة  أهم اإليرادات املعتمدة يف النظام املايل اإلسالم يي

 .وأمهيته يف اإلسالم

.واالختيار( أو السعة)هو كل ماله قيمة ويباح االنتفاع به يف حال الصحة :ت   ف امل ل*  

*.هو جمموعة التشريعات اليت وضعها اإلسالم إلدارة املال العام إيراداً وتصريفاً ومراقبة : نم م امل  ا*  

:مه   امل ل يف ا   مأ*  

تبع لنصوص الكتاب والسنة يلحظ جبالء أن الشريعة رعت جانب املال واهتمت به حىت جعلت إن املت
حفظه ضرورة من الضرورات اخلمس وهذه الضرورات قد اتفقت الشرائع السماوية على احملافظة عليها وهي 

(.الدين والنفس والعقل والعرض واملال)مخس   

وضعت الشريعة تنظيمات الكتسابه وادخاره وإنفاقه وهتذب ولكن ملا كانت النفوس ميالة للمال متعلقة به 
.تطلع النفس البشرية إىل املال وتشوفها إليه  

(عدد أمهية املال يف اإلسالم؟؟: )فمن أوجه االهتمام الشريعة ابملال ما يلي  

هو الذي جعل لكم األرض ذلواًل فمشوا يف : )توجيه الناس إىل الكسب وطلب الرزق، قال تعاىل .1
 (.ها وكلوا من رزقهمناكب

هنى عن قيل : )؛ وقال ملسو هيلع هللا ىلص( وال تبذر تبذيرا: )قال تعاىل, التحذير من اإلسراف وإضاعة املال  .2
 (.وقال وكثرت السؤال وإضاعة املال

َّي أيها )أن الشريعة حرمت االعتداء على أموال األخريني أو أخذها بغري إذن منهم، قال تعاىل  .3
: ؛ وقال ملسو هيلع هللا ىلص( أتكلوا أموالكم بينكم ابلباطل إال أن تكون جتارة عن تراض منكم الذين امنواء ال

 (.إن دمائكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام)

 .أن الشريعة وضعت العقوابت الرادعة على أخذ أموال األخريني بغري أذهنم كحد السرقة .4

إن الذين أيكلون : )دم إضاعتها، قال تعاىلأن الشريعة أمرت حبفظ أموال السفهاء واليتامى وع .5
 (.أموال اليتامى ظلماً إمنا أيكلون يف بطوهنم انراً 
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إن من قتل : )أن الشريعة أمرت ابلدفاع عن املال ورتبت على ذلك أجراً عظيماً حىت قال ملسو هيلع هللا ىلص .6
 (.دون ماله فهو شهيد

 

:أقس م ا نم م امل  *  

 .تنظيم يتعلق ابإليرادات .1

 .تنظيم يتعلق ابملصروفات .2

 .تنظيم يتعلق ابلرقابة املالية .3

:أمه   ا نم م امل  *  

إن رعاية التنظيم اإلسالمي ألمور األموال مطلب عظيم، ألن النظام املايل اإلسالمي جزءاً ال يتجزأ من 
.لدنيااملنظومة اإلسالمية التكاملية اليت تكفل الناس حال حتقيقها كما ينبغي صالح أمر الدين وا  

ولذلك فإنك جتد أن نظام املال يف اإلسالم مؤسس على ما أُسست عليه سائر النظم اإلسالمية وهو 
.حتقيق العبودية هلل رب العاملني  

:و ن أ ث   األ   امل ج دة يف ا نم م امل   ا يت تس ع  ع ى حت  ق هذا امل ص  ا  م           

.(   ه  األ   ا يت ت ني ا نم م امل  ؟؟)   

أن امللك هلل وحده، فكل ما يف الكون هو ملك هلل عز وجل ونسبته ملن هو يف يده من البشر هي  .1
ومن لوازم هذه امللكية التصرف التام ( وهلل ملك السموات واألرض: )ملكية استخالف، قال تعاىل

 .يف اململوك

وآتوهم من مال هللا : )أن املال مال هللا ولذلك قال يف احلظ على مساعدة املكاتبني قال تعاىل .2
 (.الذي آاتكم

أن املال مملوك لإلنسان ملكاً نسبياً مينحه حرية التصرف يف حدود ما أابحه هللا له فإن تصرف يف  .3
وأنفقوا : )حدود املباح استحق الثواب وإن خالف استحق العقاب قال القرطيب يف قول هللا تعاىل

هلل سبحانه وأن العبد ليس له إال التصرف دليل على أن أصل امللك ( مما جعلكم مستخلفني فيه
وهذا يدل على أهنا ليست أبموالكم يف احلقيقة وما أنتم فيها إال مبنزلة النواب ... الذي يرضي هللا 

 .والوكالء، فاغتنموا الفرصة فيها اقامة احلق قبل أن تزال عنكم إىل من بعدكم
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إن ج  ن     ع ى ): لدار اآلخرة، قال تعاىلأن الدنيا ومتاعها وسيلة وحمطة يتزود منها املسلم ل .4
 (.األرض ز ن  هل   ن   ه  أ    أحسن ع  

 :إ  اد ا    ة
وزارة "وهي مورد اثبت ودوري سنوي لبيت املال إسالمية ، أركان اإلسالم فهي عبادة خالدة وفريضة مالية ركن من الزكاة 
.يدخل عليه بشكل مستمر" املالية  

والطهارة ومسيت بذلك ألهنا تنمي وتزيد املال  والزَّيدة زالصالح النماء حولا معاين متعددة تدور هل: لغةيف الالزكاة و 
.وتطهره  

.حق واجب يف مال خمصوص لطائفة خمصوصة يف وقت خمصوص: هي: شرعاً و   

.الثانية للهجرةوقد فرضت الزكاة يف املدينة يف السنة  

:د  ل وج ب ا    ة  ن ا   آن ا سن   

 (.خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا: )وقوله تعاىل( وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة) :قوله تعاىل -

 .، وقد أمجع املسلمون على وجوب الزكاة وركنيتها(الزكاة وإيتاء... بمه اإلسالم على مخس : )وقال ملسو هيلع هللا ىلص -

:شروط وجوب الزكاة  

 .مفروضة على املسلمنيلكوهنا عبادة سلم وغري املفال جتب الزكاة على الكافر : اإلسالم .1

 .جتب الزكاة على العبد لكونه ال ميلك ال: احلرية .2

 .الشرعي احملدد لك النصابمل ميفال جتب الزكاة على من : ملك النصاب .3

 ".استقرار امللك"متام امللك  .4

وأتوا حقه يوم حصاده " صاد وهذا يف غري الزروع والثمار ألن هللا تعاىل أوجب الزكاة فيها عند احل: احلول حوالن .5
 .، وكذلك يف غري نتاج هبيمة األنعام وربح التجارة ألن حوهلما حول أصلهما" 

": األ  ال ا      " األ  ال ا يت جتب ف    ا    ة   

: هب    األن  م -1  

:كاة فيهاهبام ، وال جتب الز ألهنا ال تتكلم أو ألن صوهتا له إ: ومسيت هبيمةوهي اإلبل والبقر والغنم ؛   

.إال إذا كانت سائمة، أي أهنا ترعى كل احلول أو أكثره( أ)  

وهي اليت عند ( اليت تعمل)أن تكون معدة للدر والنسل، أما املعلوفة فهذه ليس فيها زكاة إطالقاً وكذلك العوامل ( ب)
.الشخص يؤجرها للحمل أو للحرث والسقي فهذه ليس فيها زكاة  
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من البقر أو أقل  33من اإلبل أو أقل من  5، فمن ملك دون 43، ونصاب الغنم 33ر ، ونصاب البق 5ونصاب اإلبل 
.من الغنم فال زكاة عليه 43من   

:اخل رج  ن األرض -2  

اختلف العلماء فيما جيب من الزكاة فيها فاملشهور من مذهب اإلمام أمحد أن الزكاة جتب يف احلبوب كلها ويف كل  ر 
الزكاة يف كل خارج من األرض وهناك من أوجب الزكاة يف أربعة أشياء فقط وهي احلنطة  يكال ويدخر، وهناك من أوجب

(.قول اإلمام أمحد) والشعري والتمر والزبيب، وقد رجع الشيخ ابن عثيمني القول األول" القمح"  

تختلف صاع، ومقدار الزكاة الواجبة ف 333صاعاً فيكون النصاب  63أوسق والوسق  5ونصاب احلبوب والثمار 
ألن نفقته أقل وإن كان يسقى مبئونة %( 13)ابختالف سقياً الزرع فإن كان يسقى بال مئونة فالواجب فيه العشر 

وإن كان يسقى نصف الزمن، مبئونة والنصف األخر بال %( 5)فالواجب فيه نصف العشر ... ( كاآلالت والسواين )
%(.5,5)مئونة فالواجب فيه ثالثة أرابع العشر   

(:ا ن  ان)هب وا فض  ا ذ -3  

( جرام 595)درهم  233وجتب الزكاة يف الفضة إذا بلغت ( جرام 55)مثقااًل  23جتب الزكاة يف الذهب إذا بلغ 
، أما النقود املعاصرة الورقية فالواجب زكاهتا ألهنا يف الثمنية مثل الذهب والفضة، %( 2,5)والواجب فيهما ربع العشر 
 النصابني من الذهب والفضة، فينظر عند حوالن احلول يف قيمة نصاب الذهب يف السوق وتزكى إذا بلغت قيمتها أدىن

، فإذا كان ما ميلكه األشخص من النقود الورقية (جرام 595قيمة )ويف قيمة نصاب الفضة يف السوق ( جرام 55قيمة )
%(.2,5)وجبت عليه الزكاة بشروطها فيخرج ربع العشر " النصابني"يبلغ أقل القيمتني   

:ع وض ا  ج رة -4  

.مجع عرض وهو كل ماعدا النقديني من املتاع : العروض  

هي األموال املعدة للتجارة وهي أعم األموال اليت جتب فيها الزكاة حيث تشمل كل ما أعد للتجارة من : وعروض التجارة 
.أي نوع ومن أي صنف كان   

أمجع أهل : "قد نقل بعض العلماء اإلمجاع فيها قال ابن املنذر والزكاة واجبة يف عروض التجارة عند أكثر أهل العلم بل 
".العلم على أن يف العروض اليت يراد هبا التجارة الزكاة إذا حال عليها احلول  

:ويشرتط لوجوب الزكاة يف عروض التجارة  

تعملها مث بدء له وجود نية التجارة فلو ملك شيء ليقتنيه مل جتب فيه الزكاة كأن يشرتي أو يكون عنده سيارة يس .1
 .أن يبيعها فال تكون للتجارة ألن بيعه هنا ليس للتجارة ولكن لرغبته عنها

 .من قيمتها%( 2.5)كما يشرتط أن تبلغ قيمتها نصاابً والواجب يف زكاة عروض التجارة ربع العشر  .2
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.فيخرج الزكاة من رحبها ال من أصلها( جارةاإل)أعد للكراء  أما ما  

اليت جاءت النصوص بوجوب الزكاة فيها، وهناك أشياء خمتلف فيها كالعسل فقد ذهب مجهور الفقهاء هذه مجلة األموال 
.إىل عدم وجوب الزكاة فيه، وذهب أبوحنيفة واإلمام أمحد يف املشهور عنه إىل وجوب الزكاة يف العسل  

عليه احلول أم مل حيل لكن اخلالف  وهو ما وجد من دفن اجلاهلية فيه اخلمس سوء كان قليل أم كثري حال: وكذلك الركاز
.قبيل الزكاة فيصرف يف مصارفها أم يعترب من قبيل الفيء فيصرف يف مصارفههل يعترب هذا اخلمس من   

 

* 
 
 :1ا    ة 

 
الربكة والنماء والزَّيدة : الزكاة مصدر زكا الشيء إذا منا وزاد، والزكاة إذا أطلقت فإهنا تعمه: ت   ف    غ 

 .حوالطهر والصال

 :ا      
 

مأخوذة من اجلزاء مبعىن كفى وأمنى، وهو ما يقابل العمل، إذ أن  مجعها جزى وجزي وجزاء، : غ 
 .أي قضاه: جزى الفالن حقه: يقال

: ترد اجلزية مبعىنكما " ما يؤخذ من أهل الذمة: "أو هي" خراج األرض"ورد أن اجلزية مبعىن  كما
 ".الفدية"

 ".عبارة عن املال الذي يعقد للكتايب عليه الذمة: " أبهناعرفها بن األثري :اصط ح 

اجلزية ما ألزم الكافر من مال ألمنه ابستقراره حتت حكم اإلسالم : "أبهنا" ابن ع ف  امل  ك "وعر فها 
 ".وصونه

  ت   ف ا     اصط ح: 
                                                             

 .سنتعرض يف مبحث آت إىل موضوع الزكاة بنوع من التفصيل -1

:أوال  

:اثن    
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 ".عهدهم: هي املال املوضوع على رقاب من دخل يف ذمة املسلمني أي"
ألهنا جزاء مقابل ملا يتمتعون به من محاية الدولة اإلسالمية هلم، واألمن حتت حكمها، ومسيت بذلك 

أم ا حكمها فهو  -واألقرب هو الرأي األول–وق يل أيضا اهنا جزاء لرتكهم اإلسالم وعدم دخوهلم فيه 
 .اثبت ابلكتاب والسنة واإلمجاع

     احلك    ن    وع   ا: 
ما يتمتعون به حتت لواء الدولة اإلسالمية من احلماية واألمان وسائر  أهنا مقابل عقد الذمة، وهو-

 .احلقوق
 .أهنا تْشع ُرهم ابلذل واملهانة واخلضوع للمسلمني-
 .أهنا ُتظهر ُعّلو اإلسالم، وارتفاع مكانة املسلمني ومتيزهم عنهم-
يف مقدارها ويف واختلفوا أيضا  -وهذا ليس موضوعها–اختلف الفقهاء فيمن تؤخذ منهم اجلزية  

–وقتها، حيث أن  الذمي يدفعها كل سنة، ولكن االختالف هل يدفعها يف بداية السنة أم يف هنايتها 
 .-واألرجح يف هنايتها

 .أما أوجه صرف أو انفاق اجلزية فهي يف عموم مصاحل املسلمني وليس هلا مصرف حمدد كالزكاة 
:ش وط  ن أتخذ  ن   ا       

ألن عمر هنع هللا يضر أمر أن ال أتخذ اجلزية من الصيب وال املعتوه وال , ن اجملنونالعقل فال أتخذ م -1 
.اجملنون ؛ وألهنم ليسوا من أهل القتال  

.البلوغ فال أتخذ من الصيب ملا تقدم -2   
.الذكورية فال أتخذ من النساء ألمر عمر وألهنن ليسوا من أهل القتال -3   

.احلرية فال أتخذ من كافر مملوك -4   
.القدرة املالية فال أتخذ من فقري ضعيف -5   

.القدرة البدنية فال أتخذ من الزمن وال املريض العاجزين عن الكسب -6   
. ألهنم منقطعون فال يكتسبون, أن ال يكون راهباً منقطعاً عن العبادة  -5   

:   ار ا       
.دة أو نقصإن كانت اجلزية وضعت عن صلح فهذه تكون حبسب االتفاق التتغري بزَّي -1   

إن كانت اجلزية وضعت عن غلبة فقد اختلف الفقهاء فيما على أربعة أقوال أرجحها أن  -2 
وذلك ألن النيب مل , ذلك راجع إىل اإلمام حبسب أحوال أهل الذمة وحبسب حاجة املسلمني

 حيدد مقدار حمدد فأخذ من أهل اليمن دينار ومن أهل جنران ثياابً وكذلك الصحابة اختلفوا يف
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مقادير اجلزية وكل ذلك دليل على أن اجلزية غري حمددة وأهنا راجعة إىل اإلمام ولإلمام اخليار أن 
.أيخذها نقود أو غري نقود  

:وقت أدا      
اجلزية أتخذ ويدفعها الذمي كل سنة ويكون ذلك يف أخر السنة ليجد الذمي سعة يف الوقت  

.للعمل والتكسب  
: ص ف ا       

 . املسلمني وليس هلا مصرف حمدد كالزكاةتصرف يف عموم مصاحل 
     احدى األمور أو احلاالت الثالث التالية:     تس ط ا: 
 .أي اعتناق الدين اإلسالمي :ا   م ( أ
 .امل ت ( ب
 .وحنومها... طروء أو حدوث ما مينع الكسب كاملرض أو الكرب ( ت

 :ا ف ق بني ا     وا    ة
 

 ا    ة ا    
 تؤخذ من املسلم -1 تؤخذ من الكافر -1
 ليس هلا مقدار حمدد -2 ليس هلا مقدار حمدد على األرجح -2
 تصرف أموال الزكاة يف املصارف الثمانية اليت حددها الشارع احلكيم -3 تصرف إيرادات اجلزية يف عموم مصاحل املسلمني -3
 تتعلق ابألموال -1 تتعلق ابلرؤوس أو الرقاب -1
 ينصرف مفهوم الزكاة إىل معىن العبادة -5 قوبةأتخذ معىن أو مفهوم الع -5

 
لفظان متبادالن الشرتاكهما يف معىن أن  كالمها يؤخذ من " اجلزية واخلراج"وجتدر اإلشارة إىل أن   

كان األكثر شيوعا واستعماال يف صدر اإلسالم، ولكن بعد " اجلزية"الذمي، إال  أن  لفظ أو مصطلح 
يف عهد اخلليفة الفاروق هنع هللا يضر حتديدا أخذ يتحدد أو يستقل كل لفظ عهد الفتوحات اإلسالمية و 

مبعناه، حيث اسُتعم ل مسم ى اجلزية مبا يدفعه الذّمي عن نفسه، ومع ذلك بقي لفظ اخلراج أيخذ أو 
 .يتناول معىن اجلزية

أيب طالب  وكان علي بن: "ومن ذلك ما قاله أبو يوسف يف النص على أخذ اجلزية من أهل الكتاب
 ".وحيسب هلم خراج رؤوسهم... فيما بلغنا أيخذ منهم يف جزيتهم  -كرم هللا وجهه–
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لفظ اجلزية تراجع وقل  استعماله بتناقص عدد أهل الذمة ابعتناق : وذهب البعض ابلقول أبن
اد اإلسالم، وأخذت كلمة اخلراج تزداد يف األمهية حىت صارت األكثر استعماال، وأصبح مدلوهلا عم

 .موارد الدولة
 :اخل اج

مأخوذ من َخرج خَيرُج وتسمى َخْرًجا وَخرَاًجا وهو الكراء والغل ة واإلاتوة، وتسمى األرض والّدار : غ 
  .خارج فالن غالمه إذا اتفقا على مبلغ يرده العبد على سيده: خرًجا، ويقال

والثاين أقره هللا يف ( احلياة)نيا فاخلرج يعمه األجر والنفع، وخراج ربك فيه وجهان، رزق ربك يف الد
مبعىن غ ّلة العبد للمشرتي ألنه يف ضمانه، وذلك ابن " اخل اج اب ض  ن: "وعن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.اآلخرة

يشرتي عْبًدا ويستغله زمااًن، مث يعثر منه على عيب أخفاه البائع، فلُه ردُّه والرجوع، وأم ا الغ ّلة اليت 
 .طيبة خاصة ألنه كان يف ضمانه استغلها فهي له

 ".هو مقدار من املال يُفَرُض على األرض اخلراجية": اصط ح 
َغّلة الدار واألرض "ما يوضع على رقاب األرضني من حقوق تؤد ى عنها و : "أيضا على ويُطلق

على ما وظف على ، وهبذا مُسّي اخلراُج الذي وضعه عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر خراًجا، مث أطلق "واململوك
األرض اليت فتحت ُصْلًحا، فصارت خراجية، وذلك ملا جيمع بني هذه الوظيفة واخلراج الذي قُرض 

 .على الفاّلحني، وهو الغ ل ة

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اث ث 
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:  حم   

ر الصديق هنع هللا يضر، وإمنا كانت تعتمد الدولة مل يفرض اخلراج يف عهد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وال يف خالفة أيب بك
 آنذاك على املوارد املالية املتأتية من الزكاة والغنائم واجلزية

وعند تويل عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر اخلالفة واتساع رقعة الدولة وكثرت الفتوحات يف  -
ض اخلراج عهده، حىت واجهته مشكلة األرض املفتوحة ُعْنوًة واستقر أخريا على فر 

 .على األرض، الذي يعترب إقرارا أو أتصيال ألصل من األصول السديدة يف الفتح

 :أقس م اخل اج

 

 :خ اج وظ ف  -1
ا هو أن يكون الواجب قدر 

معينا على مساحة معلومة من 
األرض، متعلق ابلذمة جمرد 

 .التمكن من االنتفاع هبا
 
 
 
 
 
 
 

 :خ اج    مس  -2

من  أن يكون الواجب جزءً 
اإلنتاج، كالثلث والربع 

فإذا مل خيرج من ... واخلمس
األرض شيء مل يوجب خراج 

 املقامسة
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 :احلك    ن    وع   اخل اج
 .إجياد مورد دوري اثبت للدولة اإلسالمية -1
 .ر ممكن من املسلمنيتوزيع الثروة على أكرب قد -2
عمارة األرض بزراعتها، ألنه لو ُقسمت على الغامنني لرمبا تعطلت أجزاء أو مساحات منها، لكون  -3

 .البعض منهم من غري العارفني ابلزراعة

 :أن اع األرض اخل اج  
 :األرض ا يت ص حلن  أه    ع     .1

ج، فإن أسلموا سقط اخلراج وثبتت وهذه إم ا مصاحلهم على أن تكون األرض أبيديهم ويدفعوا اخلرا 
 .الزكاة، أو أن تكون أبيدي املسلمني ويدفعوا عنها اخلراج

 :األرض ا يت ج  عن   أه    .2
 .وهي خراجية ابإلتفاق، تدفع إىل من يزرعها مسلما كان أم كافرًا على أن يؤدي اخلراج

 (.اب   ة وا    ل)األرض املف  ح  عن ة  .3
 :ش وط ف ض اخل اج

اخلراج أن تكون األرض خراجية فال تكون مملوكة ملسلم، وأن تكون انمية حقيقية مزروعة  الشرط يف
 .أو صاحلة وقابلة للزراعة، حيث ال خراج على األرض اليت تعد غري صاحلة للزراعة

 :امل  رن  بني اخل اج وا    
 :أوجه االتف ق: أوال

 .مصرفهما يف مصاحل املسلمني أي غري خمصصة -1
 .لكافريؤخذان من ا -2
يؤخذان سنوَّي ابستثناء خراج املقامسة يف حالة احملصول املتكرر، ألن خراج الوظيفة ال يكون إال  مر ة  -3

 (.يف املقدار)واحدة يف السنة، وهو اثبت ال يزيد وال ينقص 
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 :أوجه االخ  ف: اثن  
 

 ا     اخل اج
 تؤخذ من الكافر فقط -1 يؤخذ من املسلم والكافر -1
 ت ابلكتاب والسنةثبت -2 عهد عمر بن اخلطاب ثبت يف -2
 يسقط اسالم الشخص -3 ال يسقط اسالم الشخص -3
 تفرض اجلزية على الرؤوس -1 اخلراج يفرض على األرض -1

 
نشري يف األخري أن اخلراج مث ل مورًدا هام ا من موارد الدولة حلقبة زمنية طويلة، وميكن توسيع مفهوم 

الزراعي، "مبختلف أنواعه ( الدومني)ليمتد إىل إيرادات أمالك الدولة احلديثة  اخلراج يف عصران احلايل
، كما يُعد اخلراج نواة القطاع العام يف الفكر املايل اإلسالمي، وإن كان "الصناعي، التجاري واملايل

يف  نظرا للطابع الفالحي القتصاد الدولة اإلسالمية( الزراعي)حمدودا مقتصرا على النشاط الفالحي 
 .تلك احلقبة من الزمن، فيمكن إحياؤه وتوسيعه ليشمل بقية القطاعات

 
 ا قط ع   

عرف نظام اإلقطاع قدميا، حيث ارتبطت نشأته اقدام امللوك والسالطني عند فتحهم واستعمارهم 
مكافأة للبلدان، وأرادوا استبقاءها واستغالهلا قاموا بتوزيعها على كبار قادة اجليو  واملقربني منهم، 

ومنحة هلم لقاء أدائهم للحروب واملعارك، وعرف هذا النظام انتشاًرا كبريًا يف أورواب يف عصر القرون 
 (.الوسطى)الظالمية 

أم ا اإلقطاع الذي عرفته احلضارة اإلسالمية فشمل األراضي اليت افتتحها املسلمون ومل يعرف هلا ُماّلك 
 .من احلرب أو قُت ل أثناءهاومن أمثلها أراضي احلك ام أو ملن هرب 

وأهل بيته ومن قُت ل يف احلرب، ولقد " كْسرى"هنع هللا يضر، أراضي " عمر بن اخلطاب"وقد اصطفى الفاروق 
ُعر ف اإلقطاع يف عهد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وأيب بكر الصديق هنع هللا يضر إال  أن  عائده أو دخله كان ضعيفا لضيق 

شهد اتساعا فب عهد عثمان بن عفان هنع هللا يضر أم ا مقداره فيؤخذ منه الُعشر ألنه يضاهي  نطاقه، إال  أنه
 .منزلة الصدقة وتُرك الجتهاد اإلمام حتديد مقداره

 

 ":ا    م ا      "ا    ر 

 :راب  

 :خ  س 
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 مجع عشر وهو الواحد من العشر: غ 

ة إذا انتقلت إىل دَّير للتجار " املخصصة"هو مقدار ما يُفرض على األموال املعدة :اصط ح 
 .املسلمني

:   ّذ  ، فهي ابلنسبة"هي فريضة مالية جتارية تفرض على الذميني واملستأمنني: "وب   ري آخ 
احلدود –تُ ْفَرض على أمواله املصدرة للتجارة إذا انتقل من بلد إىل آخر داخل الدولة اإلسالمية "

فرض على ما يدخل به من مال للتجارة إىل إقليم ت: "   س أ ن، وهي ابلنسبة "-اإلقليمية اإلسالمية
 ".دار اإلسالم

ا  والعشور مورد مايل مل يكن معروفا يف عهد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وال يف عهد اخلليفة أيب بكر الصديق هنع هللا يضر وإمن 
احلرب أيخذون الٌعشر  أهلن ، حيث كا"املعاملة ابملثل"استحدثه وأقر ه الفاروق هنع هللا يضر بناًء على قاعدة 

وايل العراق –من جتار املسلمني، فكتب عمر هنع هللا يضر إىل الصحايب اجلليل أبو موسى األشعري هنع هللا يضر 
، ومن مساحة التشريع اإلسالمي يف "الذمة نصف العشر أهلخذ أنت كما أيخذون، ومن : "-آنذاك

ولوا على جتارة املسلمني عند مرورهم بدَّيرهم فإن ويّل هذا اجملال أن  أهل احلرب إذا ما صادروا واست
أمر املسلمني ال جُياريهم يف هذا الظلم واالعتداء، ألن هذا التصرف مبثابة غدر منهم العشر، وقد ورد 

فيها يؤخذ عشرها اجتروا أن أموال أهل الذمة نصف العشر ويف اخلمر واخلنزير إذا : يف كتاب اخلراج
ضريبة عليها منعا من دخوهلا للبالد اإلسالمية، كما أنه مُينع االزدواج الضرييب، أْي تضاعف أسعار ال

حيث حتصل الضريبة مرة واحدة ما مل خيرج من حدود الدولة اإلسالمية، كما تعفى بعض السلع 
السياسية  هذه اإلجراءات. ادها وتوفريها أبرخص األ انري ستلضرورية من هذه الرسوم تشجيعا الا

وهو سيق لإلسالم يف التطبيق . واالقتصادية اليت تطبقها املالية احلديثة يف خمتلف دول العامل واملالية
 .امليداين
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 :ا ف ء وا غن   

 
ابدئ األمر على كل ما أخذ من أموال  الفيء والغنيمة من األلفاظ أو املصطلحات اليت أطلقت يف

أو بال قتال، وقد يسمى الفيء غنيمة، وتسمى أو بال مشقة ( ُعنوة)الكفار سواء عن طريق القتال 
 .الغنيمة فيًئا جتوزًا

 :وخ ص  ا  ف ق  بني ا  فمني أن

 ا غن    ا ف ء
 (قهرا وغلبة)إيراد الغنيمة مأخوذ ابلقتال  - مال أو إيراد الفيء مأخوذ عفوا بال قتال -
هو من موارد بيت املسلمني يُنفق يف حتقيق مصاحل  -

 حاجاهتم املسلمني وسداد
 (اخلمس 5/1الغامنني بعد إخراج )هلا ق ْسمتها اخلاصة  -

 

 :األ  ال ا يت تن رج ض ن  ف  م ا ف ء 
  ذهب ا كثري  ن ا ف   ء إىل إدراج امل ارد ا       ض ن  ف  م ا ف ء وه: 

 .العشور     -4.  ما جال عنه الكفار خوفا من املسلمني -1
 .الكفار من مال يؤدونه إىل املسلمني ىعلما    -5         .                           اجلزية -2
 .ال املرتد إذا قُتل أو ماتم    -6.                                   اخلراج -3

 .مال الّذمي إذا مات ومل يكن له ورثة – 7
 

 :قس   أ  ال ا ف ء 
الفيء على خزينة بني نصيب خاص كالغنائم، وإمنا يرد ( كما هو الشأن يف الغنيمة)ليس للجيش 

ضمن مصاحل  -بطبيعة احلال–املال ليصرف يف مصاحل املسلمني عامة، واجليش داخل أو مندرج 
 .املسلمني

 .وللرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وبعد موت الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يصرف يف مصاحل املسلمني هلل: ا س   األول .1
 . ألهنم ال حيّل هلم الزكاةلقرابة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  :ا س   ا ث ين .2
 .لفقراء اليتامى:ا س   ا ث    .3

 :  د  
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 .للمساكني:ا س   ا  ابع .4
 .البن السبيل:ا س   اخل    .5

 
 (.%21)يقسم أو جُيعل إىل مخسة أسهم كل منها يعادل  

 
 :إ  اد ا   ظ ف

 

ة الشرعية، ولكن قد جرت العادة أن تكون أموال الزكاة اجملمع ة كافية لتغطية نفقات املصارف الثماني
الذي هو " التوظيف"يلجأ إىل ( ويل األمر)حتدث طوارئ أو ظروف استئنافية قاهرة، جتعل اإلمام 

 :فريضة مالية مؤقتة لظروف استئنافية عجز بيت املال عن تغطيتها ماليا، وفق الشروط التالية: "عبارة

 .وجود حاجة عامة يعجز بيت املال يف متويلها .1
 .عادال ويبدأ ابألخذ من حاشيته وأعوانه أن يكون اإلمام .2
 .أن يتم حتديد احلاجة العامة عن طريق الشورى وآراء اخلرباء .3
َعْت  .1 أال يزيد التوظيف عن احلاجة، وأن ينتهي ابنتهاء أسباب فرضه، وأن تصرف األموال فقط فيما مجُ 

 .له
 .أال  يؤخذ من الناس ما ميس احلاجات األساسية .5

 :  حم 
 :ء نطاق التوظيف يف ثالثة قطاعاتحصر الفقها

 .الرعاية االجتماعية .1
 .اإلنفاق العسكري .2
 .التنمية االقتصادية .3

 

 

 

 :  ب  



 

 
53 

 :ا    ة    رد  ن إ  ادات ا  و   ا      
 :مت   

يف النظام املايل اإلسالمي وهي قبل ذلك من األركان ( على اإلطالق)تعترب الزكاة أهم املوارد املالية 
عبارة مالية حتمل بني ثناَّيها معاين جليلة، وهي نظام ديمه واجتماعي وخلقي األساسية لإلسالم، و 

 (.ألن الدولة هي املكلفة بتحصيلها وتوزيعها)ومايل اقتصادي وحىت سياسي 
كما ذهب بعض االقتصاديني إىل تصنيف الزكاة كضريبة، وأمها نوع من أنواعها مستندين يف ذلك 

دون التعمق يف –سنحاول من خالل هذه الدراسة الرد على هذا الرأي إىل التشابه يف املفهوم والغاية و 
 .وذلك ابملقارنة لنب الزكاة يف النظام املايل اإلسالمي والضريبة يف املالية العامة -اجلانب الفقهي

 :ت   ف ا    ة -1
 .حهي النماء والزَّيدة،  زكى شيء إذا منا وزاد، وتر ُد أيضا مبعىن التطهري والربكة والصال: غ 

قسرا وبصفة هنائية، دون أن  -أو من ينوب عنها–فهي فريضة مالية تقتطعها الدولة " :أ   اصط ح 
يقابلها نفع معني، تفرضها الدولة طبقا للمقدرة التكليفية للممّول وتستخدمها يف تغطية نفقات 

 .ة اإلسالميةاملصارف الثمانية، احملددة يف القرآن الكرمي، والوفاء مبقتضيات السياسة املالي
 :وب    ف آخ 

فريضة مالية أيخذها ويل األمر أو من ينوب عنه، أو تدفع بصفة فردية دون أن يقابلها نفع، " :هي
 .وإال  ابتغاء رضوان هللا سبحانه وتعاىل، وتستخدم يف املصارف الشرعية احملددة يف القرآن الكرمي

 :بولعل الدراسة ختتار التعريف التايل ابعتباره األنس
 ".الزكاة حق واجب معلوم يف حال خاص ألصناف خمصوصة بشرائط خمصوصة"

 :ولقد اختلفت التعريفات حول الزكاة ابلنظر إىل وجهة نظر كل تعريف
 .فمن نظر إىل حكم الزكاة عرّفها أهنا فريضة واجبة وأهنا حق من حقوق هللا تعاىل .1
 ".وإخراجإعطاء وإيتاء : "ومن نظر إىل املعطي هلا عرّفها أبهنا .2
 .أبهنا احلّصة املقّدرة أو القدر املخصوص: "زمن نظر إىل حملها وهو املال قال .3
متليك مال أو حق واجب لطائفة معينة أو : "ومن نظر إىل املستحق هلا أو اآلخذ هلا عرّفها أبهنا .1

 ".خمصوصة
 :ميكن حصر عناصر الزكاة فيما يلي :حت  ل ا     ف

 :أن ا    ة ف  ض        -1
 . ا املكّلف السلم نقدا أو عينايدفعه
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 :ا    ة ف  ض  قس    -2
وتتمثل . وعبارة مالية مفروضة( إهلية)تدفع جربا وبصفة إلزامية انطالقا من كوهنا فريضة مالية رابنية 

 (.االمتناع)إلزامية أو قسرية الزكاة يف عدم حق األفراد يف االعرتاض عليها أو التهرب من أدائها 
 :  ا    ة ف  ض  حك   -3

نوب عنها من الوالّة واحلكام واألئمة بوصفهم املنفذون حكومات الدول اإلسالمية، أو من ي تفرضها
فرضها وأقرها الشارع احلكيم بنصوص قطعية يف )–هلا  وليسوا منشئون" جباة"هلذه الفريضة الراّبنية 

 .-(الذكر احلكيم
صارفها لألجهزة اليت تقوم ولقد ذهب املشرع اإلسالمي إىل أبعد من ذلك أبن خصص بعض م

 .ادارهتا وحتصيلها وهي جهاز العاملني عليها
 :ا    ة ف  ض  هن     -1

مبعىن أنه غري قابلة لالسرتجاع أو لالسرتداد حيث ال جيوز وال حيق للّدافع هلا أن يسرتدها، أو أن 
ذا أصبح ضمن على دافعها سابقا إ واإلنفاقيطالب هبا غري أنه جيوز دفعها عند سقوط التكليف، 

 .قائمة املستحقني النهائية
 :ا    ة ف  ض  دون    بل -5

الدافع هلا على منافع أو أية خدمات، ألن العالقة تنتهي بني فرضية الزكاة حصول مبعىن عدم اشرتاط 
 .وبني النفع املقابل هلا

 :ا    ة ف  ض     ض  ت ا س     امل     ا      ا       -6
  . بنص صريح وقاطع لثمانية احملدد يف القرآن الكرميومعناها مصارف اإلنفاق ا

ويتضح من ختصيص وحتديد املصارف الثمانية للزكاة أهنا تسعى إىل حتقيق أهداف اقتصادية ومالية 
 :أدانه كما سيتبنيواجتماعية وسياسية  

 
 
 

 :األه اف االق ص د   . أ
تستهدف االستثمار والتنمية، ( األسهم)ية أن زكاة النقدين وما مياثلها كاألوراق النقدية واألوراق املال

وهو ما يفيد االستثمار ". اجت وا مب ل ا     ى حىت ال أت     ا ص ق : "فاحلديث الشريف ينص على
 .وتداول املال وتدويره
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وزكاة العشور تسعى إىل تيسري االسترياد من العامل اخلارجي وتوفري السلع الضرورية واحليوية كما فعل  -
 .ر بن اخلطاب هنع هللا يضر حينما قرّر خفض سعر العشور ابلنسبة لتجارة املوارد الغذائيةالفاروق عم

 :األه اف امل    .ب
النفقات ذات : تستهدف الزكاة توفري األموال الالزمة خلزينة بيت املال لتغطية اإلنفاق املطلوب ومنها

ل والغارمني ويف الرقاب، ومنها النفقات الطابع املعيشي واالجتماعي على الفقراء واملساكني وابن السبي
أهنم ( ومكافأة)على الزكاة تعويضا الذين حيصلون  ذات الطابع اإلداري كنفقات العاملني عليها، 

 .توزيعا/ انفاقا/ حتصيال/ على أوقات اكتساب  يف إدارة شؤون أموال الزكاة جباية
الدعوة إىل هللا، وبناء املساجد، ومنها النفقات ذات خصوصية عامة كنفقات يف الدعوة ومنها 

 ...واملدارس القرآنية
 :األه اف االج   ع  .ج

تعد الزكاة أهم أدوات السياسة املالية العامة اإلسالمية يف حتقيق األهداف االجتماعية كالتكافل 
االجتماعي والتضامن االجتماعي، فالزكاة أخذ وإنقاص من مال األغنياء وعطاء وزَّيدة يف مال 

اء لتضييق حدة التفاوت والفوارق، والزكاة وسيلة إلعادة توزيع الدخل والثروة بني الطبقتني الفقر 
، كما تنقذ الزكاة فئة الغارمني مما كانوا أغنياء وأفلسوا أو إلحاطتهم ابلنوازل (األغنياء الفقراء)

ن كانوا أغنياء والكوارث أو الطوارئ االجتماعية أو املالية، كما أهنا توجه صوب أبناء السبيل مم
 .واتهت وانقطعت هبم السبل يف السفر فاحتاجوا

 :األه اف ا س     .د
تستهدف الزكاة استعمال وكذلك زكاة العشر من احملاربني أتكيدا لسيادة الدولة على حدودها 

 .وإقليمها
 :واخل ص 

هم يف متطلبات واخلدمات واملرافق اليت تستهدفها الزكاة فهي تسا اإلنفاقأَّي كانت أوجه  فإنه
 .السياسة املالية العامة للدولة اإلسالمية

 :أن اع ا    ة
 

 زكاة املال                         زكاة الفطر
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 أموال ظاهرة       أموال ابطنة

 :ز  ة امل ل

من أيخذ )وهو املواشي، واملال الذي مير به التاجر على العاشر  :ظ ه  :زكاة املال نوعان
 .وهو الذهب والفضة وأموال التجارة يف مواضعها : نابو(.الزكاة

( زكاة املال)وجتدر اإلشارة إىل أنه مل يرد نًصا قرآنيا وال يف السنة تصرحيا يشرتط يف أخذ الزكاة 
 .أن يكون مااًل ظاهرًا، وإمّنا يرجع ذلك إىل عهد عمر بن عبد العزيز يف أواخر القرن اهلجري األّول

ماال ميكن اخفاؤه كالزرع  :ف  م ه ة، "ظاهرة وابطنة: "موال املزّكاة ضرابناأل" :وق ل امل وردي 
 .ما أمكن إخفاؤه من الذهب والفضة وعروض التجارة :ا    ن ووالثمار واملواشي، 

 ":ف ه ا    ة"وق ل ا   خ ا   ض وي يف    به  
 مل احلاصالت تلك اليت ميكن لغري مالكها معرفتها واحصاؤها وتش: "هي: األ  ال ا م ه ة

 ".الزراعية من حبوب و ار، وثروة حيوانية من إبل وبقر وغنم
  النقود وما يَر ُد يف حكمها وعروض التجارة: "هي :واأل  ال ا    ن." 

، والفطر مبعىن اخل لقة، وقيل "الزكاة اليت جيب إخراجها يف أواخر شهر رمضان: "فهي: أ َّ  ز  ة ا فط  
 .على وجوب زكاة الفطر -طبعا–ولقد أمجع الفقهاء " رمضانبعد ( اإلفطار)الفطر : "هي

 :وع ء ا    ة
 ".يقصد بوعاء الزكاة املادة اخلاضعة للزكاة، وهي حمل اختالف بني العلماء والفقهاء"

 .فهذا يُزكي مال الصيب واجملنون وذاك ال يزكيه
 .وهذا يزكي الدين واآلخر ال يزكيه

 ...وهذا... وهذا... يزكيها واآلخر يزكي حلي النساء والبعض ال
إالّ أن األصل بكمن يف كل مال حتققت فيه شروط النماء ففيه ... إىل غري ذلك من االختالفات

 (.%21الركاز -%11 -%2,5)زكاة مهما كان نوعه واختلف جنسه 
 :أن اع األ  ال ا يت جتب ف    ا    ة

وجتب مبرور احلول أو مبجيء الساعي " ااإلبل والبقر والغنم وما يلحق هب: "وهي(: ا ن  )األن  م  .1
 (.اجلايب)
o وهي األموال الراعية وأكثر ما يقع هذا االسم على اإلبل"النعم واحد األنعام": ق ل ا  ه ي ،. 
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، وتسمى زكاة النقد، ("األسهم)الذهب والفضة واألوراق النقدية واألوراق املالية (: "ا  ني)ا ن  ان  .2
 .وجتب عند مرور العام اهلجري

 ".املعدة للتجارة بقصد حتقيق الربح كل األموال": ع وض ا  ج رة .3
وتسمى احلرث، وهو إطالق على مجيع فوائد األرض من حبوب و ار، "(: ا  روع)احل  ب وا ث  ر  .4

 ".مما هو طعام مقتات مّدخر وجتب يوم احلصاد أو يوم التنقية
 ..والعلسواألرز القمح والشعري والتمر والزبيب والسلت"ومن بني احلبوب 

وهو ما يستخرج من املعادن من ابطن األرض كاملعادن الثمينة أو مصنوعات ": امل  دن وا    ز .5
 ".جاهلية، وجتب حال إخراجها

ْلقة رابنية)اإلشارة أن الركاز املقصور هو املركوز يف األرض سواء بطبيعته  وجتدر أو هو من وضع ( خ 
 .البشر

 :  ال اخل ض        ةا   وط ا  اجب ت اف ه  يف األ 
مجلة من الشروط ينبغي توافرها يف  -ابتداءً –قبل التطرق إىل هذه الشروط تشري إىل أن هناك 

 :الشخص املؤدي للزكاة هي
 .مبعىن أن الزكاة عبادة مالية خالصة ال جتب إالّ على املسلمني دون سواهم:ا   م . أ

على الصيب واجملنون، حيث يرى األحناف أنه  اختلف الفقهاء يف قضية وجوب الزكاة(:ا   ل)ا    غ  . ب
ال زكاة يف أمواهلا، وذهب الشافعية واملالكية واحلنابلة إىل الرأي القائل بوجوب الزكاة على أموال 

 .وهو الرأي املعَتدُّ به على األرجح.. الصيب واجملنون
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 :أ   عن ا   وط امل      ابمل ل ف   
حرية التصرف يف )لوكا ملكية حقيقية واتمة للمكلف أبداء الزكاة أن يكون املال مم:  ك   امل ل .1

 (.املال
أن يكون املال ُمْنتًجا وم ْدرارًا أي يدر على صاحبه عائًدا أو دخاًل كما هو الشأن يف :امل ل ا نَّ    .2

 .اإلبل واألبقار واألراضي الزراعية
 .فيه الزكاة إذا توافر لدى الشخص والنصاب هو مقدار من املال جتب: ب  غ امل ل ا نص ب ا   ع  .3
مبعىن اإلنفاق أو أداء الزكاة من الفائض أو ما يسمى يف االقتصاد :زايدة امل ل عن احل ج  األص    .1

 .العفو يسألونك ما ينفقون قل :يقول هللا سبحانه وتعاىل" ابلعفو"اإلسالمي 
 (.احلاجات األساسية على األخص)مبعىن ما يزيد عن حاجة اإلنسان 

أي دوران العام أو مرور سنة قمرية كاملة على املال املراد تزكيته : ح الن احل ل ع ى ا   ك ا نص ب .5
 (.كالنقود وعروض التجارة)

 .خبالف احلاصالت الزراعية اليت تزّكى وقت جنيها أو قطفها
 ".ال ز  ة يف   ل حىت حي ل ع  ه احل ل": قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
 :وخ ص  ا   ل

أن الزكاة تفرض على املال اململوك ملكية اتمة، وأن يكون انميا أو قابال للنماء، وفائضا عن 
 .احلاجات األصلية وخاليا من الدين مىت وصل النصاب وحال عليه احلول

 :املصارف الثمانية الشرعية للزكاة -
 .من ال يكفيهم قوت يومهم:ا ف  اء .1
 .من ال جيدون قوت يومهم: املس  ني .2
 .اجلاهلني للزكاة -الّسعاة: ني ع    ا      .3
 .اعتنقوا اإلسالم من بدايته: املؤ ف  ق  هب  .4
 .عتق العبد: يف ا  ق ب .5
 .من ال يستطيعون سداد ديوهنم: ا غ ر ني ع     .6
 ..احملاربني أو اجملاهدين: ويف    ل هللا .1
 .الذي ال يستطيع السفر ألصله بعدما تقطعت به األسباب: ابن ا س  ل .1
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ملص    در وامل اجعق     ا  
 

 .1111: ، مكتبة مدبويل، القاهرة      ا  و   ا      إبراهيم القاسم رحاحلة،  -1
 1111، 1ط:  ، األردن، دار النفائسب  امل     يف ا ف ه ا     حسني راتب يوسف رَّين، الرقا-2
.1111: ، دار الفكر، بريوتاأل  الأبو عبيد القاسم بن سالم،  -3  

.1111 1ط:دار اجليل، بريوت،امل     ا      وا نم م امل   ا     ،درا      رن  عناية، غازي -1  

.1111: ، القاهرةدار النهضة العربيةامل     ا      ا      ، زكرَّي دمحم بيومي،  -5  

.1113: حسان، القاهرة ،  اق   امل ازن  ا         و   يف ض ء ا   مشوقي عبد الساهي،  -6  

.1111: ، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، مصر  ق ب  امل    عبد الفتاح الصحن، ا -1  

.اتريخ امل الكتب القاهرة، دونع،  نم  ا       األ     صطفى كمال وصفي، ام -1  
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