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 ملخصات لباقي محاضرات السداسي الثاني لمقياس المالية العامة

 موجه لطلبة السنة ثانية شريعة

األستاذة فضيلة بارش 

 

 

 الميزانية العامة للدولة: 1ملخص محاضرة 

 (:الموازنة العامة) تعريف الميزانية العامة- (1

ىي وثيقة رشتية على شكل جدول، مصادق عليها من قبل السلطة التشريعية اظتختصة، مفصلة و ػتددة للنفقات 
العامة التقديرية و غتاالت توزيعها و صرفها، و اإليرادات العامة التقديرية و غتاالت حتصيلها، و ذلك خالل فًتة 

 .زمنية عادة ما تكون سنة

 :خصائص الميزانية العامة- (2

 :من خالل التعريف، ديكن استنتاج خصائص اظتيزانية العامة يف النقاط التالية

اظتيزانية العامة ىي وثيقة مالية رشتية، تعدىا السلطة التنفيذية و يصادق عليها من قبل السلطة التشريعية، مبوجب 
 .القانون

حيث تقدر اإليرادات العامة و غتاالت حتصيلها، كما تقدر , اظتيزانية العامة ىي ميزانية تقديرات ألرقام و مبالغ
 .النفقات العامة و غتاالت توزيعها

 .(مدهتا سنة )اظتيزانية العامة تعد لسنة

 :مبادئ الميزانية العامة- (3
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 :ديكن تلخيصها يف اظتبادئ التالية

 و يقصد مببدأ التوازن أن تتساوى غتموع اإليرادات العامة مع غتموع النفقات العامة، و ىذا : مبدأ التوازن
 :ال يعٍت التحقق الدائم عتذا التوازن، بل من اظتمكن أن حيدث الالتوازن، و ذلك كمايلي

 .  النفقات العامة                         عجز>االيرادات العامة  
 .  النفقات العامة                          فائض<اإليرادات العامة  

 و نعٍت بو أن ما جاء يف اظتيزانية التقديرية من إيرادات و نفقات، جيب أن يتم تنفيذىا : مبدأ السنوية
 .خالل سنة واحدة، و جتدر اإلشارة إذل أن بداية و هناية السنة اظتالية ختتلف من دولة ألخرى

 مبعٌت أن اظتيزانية جيب أن تشمل رتيع اإليرادات العامة و النفقات العامة : مبدأ الشمولية و وحدة اظتيزانية
دون دتييز من حيث اظتصدر أو النوع أو اضتجم، و تكون يف بيان واحد، أي يف جدول واحد، و ىذا ما 

 .نقصد بو بوحدة اظتيزانية
 مبعٌت عدم ختصيص إيراد معُت لنفقة معينة، أي عدم ختصيص اإليرادات اظتتأتية من : مبدأ عدم التخصص

قطاع معُت لنفقاتو الذاتية، و ىذا ألن ىنالك بعض القطاعات اليت ال حتقق إيراد مطلقا، خاصة ما تعلق 
 .األمر بالقطاعات الغَت منتجة

 : تقسيمات الميزانية العامة- (4

 :و تشمل اظتيزانية العامة قسمُت أساسيُت مها

و تشمل غتموع نفقات األجور و العالوات و اظتنح للعمال الدائمُت يف الدولة و الوزارات، : ميزانية التسيير
 .اخل......و ؼتتلف األجهزة اضتكومية،

جتهيز الثانويات يف اصتزائر بالكراسي و : و ختتص بتجهيز اظتؤسسات التابعة للوزارات، مثل: ميزانية التجهيز
 .اخل......الطاوالت ،
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 :إعداد و اعتماد الميزانية العامة للدولة: 2ملخص محاضرة 
 

 :و ديكن تلخيص أىم مراحل إعداد و اعتماد اظتيزانية العامة للدولة  فوفقا السلوب اصتزائر كما يلي

 :إعداد الميزانية العامة- (1

و يتم إعداد تقديرات اظتيزانية العامة وفقا للمبدأ التصاعدي، أي من القاعدة إذل القمة، و يبدأ اإلعداد على 
مستوى كل وحدة إدارية قاعدية، و يف كل مشروع على مستوى القاعدة، حيث يبدأ يف تقدير احتياجاتو للسنة 

اظتقبلة حسب نفقات سنوات سابقة، حيث أنو على كل وحدة إدارية و مشروع قاعدي عليو أن يعد أو حيدد 
 .نفقاتو فقط

أما فيما خيص إعداد اإليرادات العامة التقديرية بأشكاعتا و مصادرىا اظتختلفة، فينفرد بإعدادىا وزير اظتالية، اضافة 
إذل تقدير نفقات وزارة اظتالية، مث يتم التنسيق بُت رتيع الوزارات حتت إشراف وزير اظتالية و الوزير األول لتجاوز 

 .اطتالفات بُت الوزارات و دراسة مدى توافق اظتيزانية مع اطتطة السنوية

 :إذن خنلص إذل أن إعداد مشروع اظتيزانية من طرف وزارة اظتالية يعتمد بشكل أساسي على مايلي

توجيهات اظتخطط السنوي الذي يستند على األىداف العامة اظتراد إؾتازىا يف ؼتتلف اجملاالت اإلقتصادية و 
 .اإلجتماعية كما ىي واردة يف قانون كل ؼتطط سنوي

 .توقعات ؼتتلف لبقطاعات و جتاوز اطتالفات

 .و اضتكومة ملزمة بإيداع مشروع قانون اظتالية لدى الربظتان قبل منتصف شهر أكتوبر من السنة السابقة لتنفيذه

 :إعتماد الميزانية العامة- (2

بعد اإلنتهاء من إعداد مشروع قانون اظتالية من طرف السلطة التنفيذية، يتم إيداع ىذا اظتشروع لدى السلطة 
و بالضبط لدى اجمللسالشعيب الوطٍت، بغرض إعتماده، و دتر عملية اعتماده باظتراحل  (الربظتان بغرفتيو )التشريعية 

 :التالية
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 : المناقشة: أوال

يودع مشروع قانون اظتالية مرفقا بكل وثائقو لدى مكتب رئيس اجمللسالشعيب الوطٍت، مث حييلو ىذا االخَت إذل صتنة 
اظتالية و اظتيزانية باجمللس، لتقوم ىذه اللجنة بدراسة و مناقشة مشروع القانون مع وزير اظتالية ؽتثال للحكومة، مث 

تقوم بوضع تقرير دتهيدي يتضمن مالحظات اللجنة و اقًتاحاهتا حول اظتشروع ػتل اظتناقشة، ليتم فيما بعد عرض 
 .ىذا التقرير على اجمللس الشعيب الوطٍت ظتناقشتو يف جلسة عامة

 :التعديل: ثانيا

 .ديكن للنواب و اضتكومة و أعضاء اللجنة التقدم باقًتاح تعديالت مكتوبة، و مناقشتها مع الوزير اظتعٍت

 :التصويت: ثالثا

خيول القانون للمجلس الشعيب الوطٍت حق التصويت على ميزانية الدولة، كما يقوم غتلس االمة الحقا مبناقشة و 
 .اظتصادقة على قانون ميزانية الدولة

و جيب أن يصوت الربظتان بغرفتيو على ميزانية الدولة قبل بداية السنة اظتالية اصتديدة، احًتاما ظتبدأ السنوية، و يف 
 يوم من تاريخ إيداع مشروع القانون باجمللس، و يف حالة عدم اظتصادقة عليو يف األجل احملدد، يصدره 75حدود 

 .مشروع اضتكومة بأمر: رئيس اضتكومة يف شكل
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 تنفيذ الميزانية العامة للدولة و مراقبتها: 3ملخص محاضرة 

 

و ديكن تلخيص فحوى ىذه احملاضرة يف جزئيتُت مهمتُت مها مراحل تنفيذ اظتيزانية العامة للدولة، و كيفية مراقبتها، 
 :و ذلك كمايلي

 :تنفيذ الميزانية العامة للدولة: أوال

بعد مصادقة السلطة التشريعية على مشروع ميزانية الدولة، يقوم رئيس اصتمهورية بإصدار القانون اظتتعلق باظتيزانية و 
 .نشره يف اصتريدة الرشتية، ليصبح قانونا ساري اظتفعول و موجب التنفيذ

 :و تتم عملية تنفيذ اظتيزانية العامة للدولة كمايلي

 :تحصيل اإليرادات- (1

 :و خيضع حتصيل اإليرادات يف اصتزائر جملموعة من اظتبادئ و القواعد الرئيسية، تتمثل امهها يف

يتم حتصيل اإليرادات العامة وفقا لقاعدة مالية أساسية ىي عدم ختصيص اإليرادات، و نقصد هبذا أن  -
يتم خلط و جتميع كل اإليرادات اليت حتصلت عليها اطتزينة العمومية ضتساب الدولة يف غتموعة واحدة، 

 .حبيث دتول كافة النفقات العامة منها دون دتييز أو ختصيص أيراد لنفقة ما
 .مراعاة مواعيد التحصيل و إجراءاتو اظتنصوص عليها يف القانون -

 :صرف النفقات- (2

 :تتوذل وزارة اظتالية يف اصتزائر عمليات صرف النفقات العامة، و دتر عملية الصرف باظتراحل التالية

و ىي عبارة عن الواقعة الفعلية اظتادية أو القانونية اليت ترتب عتها إلتزام على : اإلرتباط بالنفقة العامة - أ
، أي ميالد و وجود دين يف (........تعيُت موظف، إبرام صفقة مع مقاول، )عاتق اإلدارة العامة 

 .ذمة الدولة جيب تسديده أو سداده
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 (تقومي نقدي )و ىو التقدير الفعلي و اضتقيقي للمبلغ الواجب آداؤه : تصفية أو حتديد النفقة العامة - ب
 .اخل.......بناء على اظتستندات اليت تثبت وجود الدين و حلول أجلو

وزير،  )بعد معرفة مبلغ النفقة حتديدا، يقوم الشخص اظتختص : األمر بالصرف أو اإلذن بالصرف - ت
بإصدار األمر إذل احملاسب بدفع ذلك اظتبلغ إذل شخص معُت، مبوجب وثيقة مكتوبة (....,مدير

 .وثيقة األمر بالصرف: تسمى
و يقصد هبا إجراء الدفع الفعلي للمبلغ اظتستحق لصاحبو عن طريق احملاسب : صرف النفقة العامة - ث

 .بعد التأكد من كل اظتستندات

 :مراقبة الميزانية العامة للدولة: ثانيا

و تعٍت مراقبة اظتيزانية العامة للدولة مراقبة تنفيذ ىذه اظتيزانية و اظتتابعة الدائمة عتا، أي التحقق من سالمة التطبيق، 
 :و تكون ىذه الرقابة متمثلة يف ثالث جهات كما يلي

 : الرقابة اإلدارية -1

 :و ىي رقابة تابعة ظتختلف الوزارات، و تتم داخل السلطة التنفيذية، و تشمل األنواع التالية من الرقابة

و ىي حق الرئيس اإلداري يف التدخل للتعقيب على أعمال مرؤوسيو من أجل : الرقابة الرئاسية - أ
 .اظتصادقة عليها أو تعديلها أو إلغائها

حيث يتم وضع آليات معينة داخل جهاز إداري معُت من أجل حتسس : (الذاتية )الرقابة التلقائية - ب
 .مواطن اطتلل و إصالحها يف الوقت اظتناسب

حيث رغم إستقالل بعض اعتيئات اإلدارية , مثل وصاية الوارل على أعمال البلدية: الرقابة الوصائية - ج
داخل السلطة التنفيذية مبوجب إكتساهبا للشخصية اظتعنوية، إال أن ذلك اإلستقالل ليس مطلقا، و 

ال تاما، حيث تبقى تلك األجهزة خاضعة لقدر معُت من الرقابة و اإلشراف من طرف السلطة 
 .الوصية

 
 : الرقابة السياسية أو التشريعية -2
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، و اليت عتا اضتق يف السؤال و اإلستجواب، و ىي ؼتتصة أيضا يف (الربظتان )و تتم من قبل السلطة التشريعية
من حيث مدى إلتزامها بتطبيق برنامج اضتكومة الذي كان قد وافق عليو من  (اضتكومة )مراقبة اإلدارة العامة 

 :قبل، و تشمل الرقابة التشريعية مايلي

و تكون من خالل اإلستماع ، اإلستجواب، السؤال، مناقشة بيان السياسة : الرقابة أثناء التنفيذ - أ
 .(العامة، صتان التحقيق

 .و تكون من خالل قانون ضبط اظتيزانية العامة: الرقابة البعدية - ب
 

 : (بواسطة هيئة مستقلة )الرقابة المستقلة  -3

، و نص عليو دستور 190و تتمثل يف اجمللس األعلى للمحاسبة، و ىو غتلس مستقل تأسس مبوجب اظتادة 
1976. 
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 المالية العامة اإلسالمية: موضوع4/5ملخص محاضرات 

 

اإلسالم دين اضتق و العدل و اطتًلق و الفطرة السليمة، و ان مسالة بدايات تنظيم معامالت و تعامالت اضتياة 
 .مبختلف جوانبها بو، بدأت يف عصر مبكر ىو عصر النبوة و الرسالة اطتالدة

فاالسالم دين كامل مشل الدين و الدولة معا، فحدد عالقة االنسان بربو عز و جل، كما حدد عالقتو مبجتمعو، 
و قد انطوت نصوصو و تعاليمو على مبادئ أساسية يف رتيع مناحي اضتياة اإلقتصادية و اإلجتماعية و 

 .و خاصة ما تعلق باظتوازنة العامة و اظتالية العامة و بناء النظم اظتالية االسالمية, اخل.........التسيَتية،

 

 :مفهوم المالية العامة اإلسالمية- (1

ديكن أن نعرف اظتالية العامة اإلسالمية بأهنا غتموعة اظتبادئ واألصول االقتصادية العامة اليت وردت يف القران 
والسنة، و اليت تعاجل اإليرادات العامة والنفقات العامة للدولة اإلسالمية، واظتوازنة بينها، و توجيهها لتحقيق 

 .أىداف الدولة اإلقتصادية و اإلجتماعية و السياسية

و بعبارة أخرى اظتالية اإلسالمية ىي غتموعة من األحكام الشرعية اليت وردت يف القرآن و السنة النبوية 
الشريفة فيما يتعلق باألموال و كيفية اضتصول عليها و طرق ذلك، و كيفية التصرف فيها، أي كيفية جباية 

 .االيرادات العامة من مصادرىا اظتختلفة و اظتتعددة، و كيف يتم إنفاقها وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية

 : خصائص و مميزات المالية العامة اإلسالمية- (2

 :و ديكن تلخيصها يف النقاط التالية
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  الوصول باجملتمعات إذل حتقيق التوازن و الًتابط و التكامل بُت عبادة اهلل و طاعتو و العمل على
 .العيش الرغد من خالل إستغالل نعم اهلل يف الكسب الطيب باجتهاد و أمانة

 (اضتياة بشكلها اظتارل و االجتماعي )ربط اضتياة و ؼتتلف غتاالهتا ببعضها البعض. 
  تطور و تعدد نظام موارد الدولة االسالمية و تنوعها مع مر الزمن من خالل مواكبة تطور

 .اظتعامالت و التعامالت
  خلو اظتالية االسالمية من ؼتتلف اظتعامالت الغَت شرعية اليت حتوي كل أشكال الغرر و الغش و

 .الربا و السرقة
  مرونة اظتالية العامة اإلسالمية ، و فتح الباب أمام االجتهاد، استنادا على السنة و االرتاع و

 .القياس، فهو دين صاحل يف غتمل احكامو لكل زمان و مكان

 إليرادات العامة في االقتصاد اإلسالمي ا(- 3

:  القواعد التالية،من خالل إتباعتراعي الدولة اإلسالمية اضتق فيما تستقطعو من أموال الشعب 

 فتأخذ من كل فرد مع ،أن تراعي الدولة اضتق فيما تفرضو من فرائض ؼتتلفة فًتاعي العدالة يف ىذه الفرائض -
 .ما يتناسب مع مقدرتو التكليفية، وتعفي غَت القادرين

 وال حتايب كلف فال تزيد نصيب بيت اظتال بظلم ادل،أن تراعي الدولة اضتق يف حتديد الوعاء اطتاضع ظتا تفرضو -
 . باصتور على حق بيت اظتالكلفادل

ومن كلف، أن تراعي الدولة اضتق يف حتصيل مستحقاهتا، فال تطبق يف التحصيل نظاما من شأنو أن يظلم ادل -
فال حتصل الزكاة واطتراج مثال قبل ظهور ،اضتق كذلك أن حتصل الدولة األموال العامة يف مواعيد مالئمة 

 .احملاصيل بل يوم حصادىا 
 .إيرادات دورية وإيرادات غَت دورية : وتقسم اإليرادات العامة يف االقتصاد اإلسالمي إذل قسمُت

  اإليرادات الدورية :أوال

 : تتمثل اإليرادات الدورية يف غتمل اإليرادات اليت جتىب بشكل دوري سنوي وىي

 :  الزكاة
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 الركن الثالث  فهي الزكاةالدخل توزيع إلعادة األساسية أداتو و اإلسالمي اظتارل النظام جوىر الزكاة تعترب
 وىي عبادة يتقرب وأمواعتم، تزكية لنفوسهم األغنياء أموال اهلل تعاذل للمستحقُت من أوجبها اإلسالم، أركانمن 

 . فريضة مالية يؤديها العبد شكرا هلل ظتا انعم عليو من مال أهناكما  ، اهللإذلهبا العبد 

« مبلغ من اظتال خيرجو اظتسلم بشروط معينة لينفق يف جهات ػتددة » ومنو ديكن تعريف الزكاة على أهنا

 تعترب من فهي ، التعبدية واالجتماعية واالقتصادية على مستوى الفرد واجملتمعأمهيتها باإلضافة إذلالزكاة وتعترب 
الن الدولة ىي اظتسؤولة عن رتعها ، يف مصارفها احملددة وإنفاقها العامة اليت تتوذل الدولة جبايتها اإليرادات أىم

.  مستحقيها إذلوتوصيلها 

 : الدولة الخاصةأمالك إيراد

 من استثمار ،أو جتارية أو صناعية أو اليت حتصل عليها الدولة ؽتا تقيمو من مشروعات عقارية اإليرادات ىي 
 .بعض الفائض من عوائدىا يف اجملاالت اظتصرفية والتجارية 

 استغالل الثروات الطبيعة  إيراد

 ، اظتعادن، الغاز الطبيعي، الذي حتصل عليو الدولة ؽتا تقوم باستغاللو من الثروات الطبيعية كالنفطاإليرادىو 
 مصادر الطاقة ومساقط اظتياه كالكهرباء والطاقة إذل باإلضافة ، والغابات، احملاجر،الفحم اضتجري

 .اخل...الشمسية

 الخراج 

 . «أصحاهبا اليت غنمت من الكفار عنوة وتركت بيد األرضما ضرب على » : اطتراج بأنويعرف 

عندما ، الزراعية اظتفتوحة األراضيواطتراج  فريضة فرضها اطتليفة الراشد عمر بن اطتطاب رضي اهلل عنو على 
 يضرب عليها خراجا معلوما أن على ، وقفا على رتيع اظتسلمُتوإبقائها عدم قسمتها وتوزيعها بُت الفاحتُت رأى

 الدولة وأراضيتستخدمو الدولة يف دتويل نفقاهتا العامة اليت زادت وتوسعت مع زيادة واتساع الفتوحات 
 . اإلسالمية

 : قسمُت إذل األرض اظتفروضة على الضريبةوتنقسم 
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 الزراعية من حيث مساحتها ونوع الزراعة اليت تزرع فيهااألرضوىو ما يتم فرضو على  : خراج الوظيفة .  
 أو بقدر اطتمس األرض اليت تنتجها األشياء يتم حتديد قدر معُت من أنوىو  : خراج المقاسمة 

  .شابو ذلك  ماأوالسدس 
 قد اخنفضت وخاصة األمهية ىذه أن إال اإلسالمية، اظتالية للخراج كمورد مارل للدولة األمهيةولكن مع ىذه 

 ولوقوع الكثَت من ، ىذه الفريضة مبا يسمى بالضريبة الزراعيةاإلسالمية بسبب استبدال الدولة ،يف الوقت اضتاضر
 اظتالية األمهيةاثر ذلك كلو يف ، عدة دول إذل اإلسالمية ولتجزء الدولة ، الزراعية حتت اظتلكية الفرديةاألراضي

 . اإلسالميةللخراج لدرجة انو ال يكاد يذكر يف اظتوازنات العامة للدولة 
 :  الجزية

 والتكاليف يف سبيل توفَت اضتماية الكردية لرعاياىا من اظتسلمُت األعباء الكثَت من اإلسالميةتتحمل الدولة 
 يكلف أنليس من العدل ،و األخرى من اطتدمات واالستقرار وغَتىا واضتماية األمنحيث توفر عتم ،وغَتىم 

 يكلف غَتىم من الكفار يف اظتسامهة أندون ،اظتسلمون فقط يف اظتسامهة يف ىذه التكاليف عن طريق دفع الزكاة 
 على غَت اظتسلمُت دفع اصتزية كمسامهة منهم يف حتمل جزء من ىذه اإلسالميف ىذه التكاليف ، لذا فقد فرض 

منها عدم التعرض عتم ، اإلسالمية واليت حيصلون يف مقابلها على كثَت من اضتقوق واظتنافع يف ظل الدولة ،التكاليف
 زتايتهم وعدم إذل باإلضافة ، ، ينتفعون مبا ينتفع بو اظتسلمون من خدمات ومرافق عامةاإلسالم يف دار واإلقامة

.  األعداءاشراكهم يف القتال مع اظتسلمُت ضد 

يف بالد  (أىل الذمة)اصتزية ىي قدر من اظتال يدفعو من ىو قادر على القتال من اظتسيحيُت و اليهود ف
اظتسلمُت مقابل زتايتهم ويعفى منو الكهول والنساء واالطفال والعجزة واظتعاقُت والذين يقاتلون يف صفوف 

  .اظتسلمُت

  :العشور

 أمواعتموىي الفريضة اظتالية اليت فرضها اطتليفة الراشد عمر بن اطتطاب على التجار اظتسلمُت وغَتىم على 
 وغَتىا من واألمناظتعدة للتجارة يف مقابل ما ينتفعون بو من مرافق وخدمات عامة كالطرق واظتوانئ واضتماية 

 . اإلسالم اليت تقدمها الدولة عند تنقلهم يف بالد األخرىاطتدمات 



 

12 
 

  لذا فهي ال، التجاريةاألموالوالعشور يف وقتنا اضتارل تقابل ما يسمى بالضريبة اصتمركية اليت تفرض على 
  . الضرائب اصتمركيةمن ضوأدخلت استبدلت ألهنا اإلسالميةتظهر يف اظتوازنة العامة اضتديثة للدول 

 

 :اإليرادات الغير دورية : ثانيا

 :وىي غتمل اإليرادات الغَت سنوية وىي تشمل 

: الفيء

» : وىو اظتال الذي يؤخذ من الكفار عفوا من غَت قتال، مثل أرض بٍت قريضة ، وأرض بٍت النضَت قال تعاذل
وما أفاء اهلل على رسولو منهم فما أوجفتم عليو من خيل وال ركاب ولكن اهلل يسلط رسلو على من يشاء واهلل 

على كل شيء قدير، ما أفاء اهلل على رسولو من أىل القرى فللو وللرسول ولذي القرىب واليتامى واظتساكُت وابن 
. «السبيل كي ال يكون دولة بُت األغنياء منكم

 ال يتكرر بانتظام سنويا فيها ألنو اظتالية غَت الدورية واظتؤقتة يف اظتوازنة العامة اإليراداتء يعترب من يوالف
 يف اظتوازنة العامة اضتديثة للدولة أمهية آية اإليراد ، لذلك ال يرى عتذا اإلسالميةلتوقفو على ظروف الفتوحات ،

  . كما كان يف السابقاإلسالميةبسبب توقف الفتوحات ، اإلسالمية

 خمس الغنائم 

  .خذ من مال الكفار قهرا بالقتالأ الغنيمة شرعا ىو كل ما  أصل

 مؤقتا واستثنائيا ال يتكرر سنويا يف اظتوازنة العامة بسبب توقفو على إيرادا فانو يعترب كالفيءوستس الغنائم 
 أمهية حديثا فانو ال يشكل أي اإلسالمية اظتالية بالنسبة للموازنات العامة للدول أمهيتو وأما ، اإلسالميةالفتوحات 

  .اإلسالميةكما كان سابقا بسبب توقف الفتوحات 

 

 الهبات والتبرعات والصدقات 
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 ولقد العامة، الدول ظتساعدهتا يف دتويل نفقاهتا أو اظتؤسسات أو األفراد اليت تتلقاىا الدولة من األموالىي 
 ، وىناك العديد من  يف سبيل اهللواإلنفاق على التربع واألحاديث اآليات يف كثَت من اإلسالميحث الدين 

 أمتربع السيدة خدجية بنت خويلد يف صدر الدولة اإلسالمية، ك األمثلة على سخاء الصحابة رضوان اهلل عليهم
 بكر أبولينفقو على مصاحل اظتسلمُت وكذلك تربع الصحايب اصتليل ، اظتؤمنُت مباعتا للرسول عليو الصالة والسالم 

  .أرتعُتالصديق وعمر بن اطتطاب وعثمان بن عفان رضي اهلل عنهم 

 القروض 

 يعرف القرض على انو دتليك الشيء على أن يرد بدلو 

ولقد نصت الشريعة اإلسالمية يف العديد من نصوصها على التعاون والًتاحم والتكافل بُت اظتسلمُت بشىت 
صوره اظتمكنة، ومن ىذه الصور اليت حثت عليها الشريعة اإلسالمية مساعدة اظتسلم ألخيو يف تفريج كربتو وقضاء 
حاجتو عن طريق القرض الذي يقدم فيو صاحب اظتال جزء من مالو ظتن حيتاجو لينتفع بو ويرده بعد ذلك دون أن 

 .يشًتط عليو منفعة أو زيادة إمنا ابتغاء وجو اهلل واألجر والثواب عنده

  أخرى إيرادات

 ألهنا أو ، بسبب ضآلة حصيلتها ونسبتهاإما العامة اليت ال تنضبط حتت تقدير معُت اإليراداتوىي غتموعة 
 اليت تعتمد عليها الدولة يف دتويل نفقاهتا العامة األساسية اإليرادات فهي ال تعترب من ،غَت ثابتة يف اظتوازنة العامة

 أصحاهبا اليت تعذر معرفة أو اليت ليس عتا مستحق معُت يف األموال  ،وتتمثل ىذه االيراداتكالزكاة واطتراج 
 من مات من اظتسلمُت وليس وأموال أصحاهبا، اظتضبوطة مع اللصوص ودل يعرف واألموالكالضوائع واظتغصوبات 

. لو وارث معُت 

 النفقات العامة في االقتصاد اإلسالمي (- 4

 مبلغ من اظتال تقوم الدولة أو من ينوب عنها بصرفو يف إشباع حاجة عامة »:ديكن تعريف النقفة العامة بأهنا
  .«شرعية
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فال تعترب النفقة عامة يف االقتصاد اإلسالمي إال إذا صرفت يف إشباع حاجة عامة يعود نفعها على عامة اظتسلمُت 
، لذلك ال يعترب النفقات العامة اليت يقوم هبا الوالة أو من ينوب عنهم نفقات  عامة إذا صرفت يف إشباع حاجة 

 .خاصة هبم

كما ال تعد أيضا من قبيل النفقات العامة كل نفقة ال تتفق مع أحكام الشريعة بل أهنا ال تعترب من 
اضتاجات اليت تستحق اإلشباع حىت ولو على اظتستوى الفردي، الن أحكام الشريعة اإلسالمية مقصود منها حتقيق 

 .مصاحل العباد، فكل ماال يتفق معها فال مصلحة فيو 

ويف االقتصاد اإلسالمي ال يشًتط أن تكون النفقة العامة على صورة مبلغ من النقود بل ديكن أن تكون على 
صورة عينية، الن كثَت من اإليرادات العامة حتصل على ىيئة ػتاصيل زراعية أو ماشية أو عروض جتارية باإلضافة 
إذل النقود ، كما أن ىذا التنوع يف اإليرادات والنفقات العامة حيقق قواعد العدالة واظتساواة واظتالئمة يف التحصيل 

 .ويتيح للدولة التنوع يف إنفاقها

 :ومن أىم القواعد والضوابط اليت يتسم هبا حتديد أوجو النفقات العامة وأولوياهتا ما يلي

ضرورة االلتزام بالنفقات العامة اظتنصوص عليها بنصوص القران الكرمي والسنة النبوية اظتشرفة واليت ال جيوز  -
جتاوزىا أو إلغائها ،فال جيوز للدولة أن ختلط بُت أموال الزكاة مع أمواعتا األخرى، لذلك ؾتد أن الزكاة قد 

خصص عتا بيت خاص يعٌت بشؤوهنا سواء كان على مستوى بيت مال مركزي يف حاضرة الدولة اإلسالمية، 
 . أو على مستوى فروع لو يف ؼتتلف الواليات أو أقاليم الدولة اإلسالمية

ضرورة االلتزام بالًتتيب الشرعي يف اإلنفاق على إشباع اضتاجات واظتصاحل العامة اليت يتم اإلنفاق عليها من  -
اإليرادات العامة األخرى غَت الزكاة، وستس الغنيمة احملددة اظتصارف ، والذي يتم فيو ترتيب اضتاجات أو 
اظتصاحل العامة ترتيبا تنازليا حسب أمهيتها وضرورهتا لإلنسان، حبيث يتم البدء باألىم منها مث اظتهم وفق 

 :الًتتيب التارل 
 وىي اظتصاحل اليت ال تستقيم حياة الناس إال هبا يف مصاضتهم الدينية  :المصالح الضرورية

 .والدنيوية حبيث إذا فقدت اختل نظام حياهتم 
 وىي اظتصاحل اليت حيتاج إليها الناس لرفع اضترج واظتشقة من حياهتم  : المصالح الحاجية

 .ولكن ال يًتتب على فقداهنا أي خلل يف حياة الناس وإمنا يؤدي إذل ضيق اضتياة ومشقتها 
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 وىي اظتصاحل اليت يتم من خالعتا إدخال كل حسن يف حياة الناس،  : المصالح التحسينية
حبيث حتسن من حياهتم وتسهلها عليهم وتشعرىم بطيب العيش، ولكن ال يًتتب على 

 .فقداهنا أي خلل يف حياهتم أو حرج أو مشقة 
ضرورة االعتدال والقوامة يف إنفاق العام مع حترمي اإلنفاق على اضتاجات احملرمة أو الضارة، وان يكون  -

اإلنفاق على اظتصاحل اظتباحة والطيبة على قدر اضتاجة دون إسراف باإلنفاق أكثر من اضتاجة أو اقل من 
 .اضتاجة 

أن يتم سداد حاجات كل مدينة أو إقليم يف الدولة اإلسالمية من إيراداتو أوال، حبيث ال ينقل إذل عاصمة  -
الدولة أو ألي إقليم أخر إال بشروط ذكرىا الفقهاء يف كتبهم عند الكالم عن ػتلية الزكاة بإنفاق حصيلتها 

 . يف البلد الذي جتىب منو
أن ال يتم توزيع وإنفاق اظتال العام على األفراد إال ألسباب شرعية كدفع أجرة من عمل يف خدمة اظتسلمُت  -

كموظفي الدولة وعماعتا والقضاة واألئمة وغَتىم، أو لدفع ذتن مشًتيات الدولة من السلع ومستلزمات ألداء 
 .وضيفتها أو لسد حاجة من عجز عن توفَت حاجاتو األساسية ومن يعول من أىلو

 


