
 

 

 

 

 

 

مؤمتر الوطين " احلوكمة والرتشيد اإلقتصادي رهان اسرتاتيجي لتحقيق التنمية يف اجلزائر" املنظم بكلية العلوم االقتصادية والتجارية حبث مقدم لل
 2016أفريل  20و 19ي أدرار، يوم-وعلوم التسيري، جامعة أمحد دراية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرفـي رايقشـ:دكتورال  

بكلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري حماضر أستاذ  
قاملة/ اجلزائر -1945ماي  08جامعة    

 ختصص: إقتصاد إسالمي
0698.62.90.83هاتف:   

 cheriak.rafik@yahoo.fr إميايل: 
 

اإلنفاق العام ومعاجلة العجز يف املوازنة ترشيد 
 العامة للدولة من وجهة نظر إسالمية

mailto:cheriak.rafik@yahoo.fr
mailto:cheriak.rafik@yahoo.fr


  املقدمة:

هم املشاكل االقتصادية املعاصرة اليت كثر حوهلا اجلدول وتفاوتت بشأهنا عجز املوازنة العامة للدولة من أ تعد مشكلة
عجز يف اآلراء، خاصة وقد أصحبت السمة املميزة ملعظم موازانت الدول املتقدمة فضال عن البلدان النامية اليت حال وجود 

بعض موازانهتا العامة دون قيامها بواجباهتا يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة. وانطالقا من االمهية اليت تلعبها 
قتصاد الوطين حنو التقدم والرفاه ،فقد يؤدي اتساع تمع، ودورها يف حتريك دواليب اإلاملوازنة العامة للدولة يف حياة الفرد واجمل

ملوازنة العامة اىل هتديد االستقرار النقدي واملايل للدولة، كما يساعد الوضع التوازين للموازنة العامة الدول على النهوض عجز ا
مبستوايت اقتصاداهتا، وحتسني االوضاع االجتماعية العامة ألفراد اجملتمع، ولذا فقد زادت امهية هذا املوضوع عند الكثري من 

عاصرين، وابلتايل ازدادت البحوث والدراسات اليت حتاول اجياد حل هلذه املشكلة واقرتاح ادوات املفكرين واالقتصاديني امل
 لتمويل عجز املوازنة العامة ابلشكل الذي يكفل جتنب االاثر السلبية النامجة عنه او التخفيف منها.

ن العيش الكرمي والرفاهية، كما يسأل ، وهو رزق من هللا تعاىل ونعمة، حيقق لإلنساعصب احلياة وحمركها يعترب املالف 
عنه العبد يوم القيامة من أين اكتسبة وفيما أنفقه، لذا فقد دعا اإلسالم إىل ترشيد اإلنفاق، أي حسن استعمال املال 

مل يقرتوا مل يسرفوا و واإلعتدال يف إنفاقه وعدم تبذيره وإسرافه وجتنب البخل والتقتري، مصداقا لقوله تعاىل: "والذين إذا أنفقوا 
(، كما شبه هللا 31(، وقوله: "وكلوا واشربو وال تسرفوا إنه ال حيب ااملسرفني" )األعراف،67ما" )الفرقان،الك قو وكان بني ذ

سبحانه وتعاىل كل من حاد عن هذا التصرف الرشيد أنه أخ للشيطان، فقال: "إن املبذرين كانوا إخوان الشياطني وكان 
 (.27راء،الشيطان لربه كفورا" )اإلس

هذا وتقع مسؤولية الرتشيد يف اإلنفاق على الفرد وعلى األسرة وعلى اجملتمع ومؤسساته، وعلى منظمات اجملتمع 
ات حكومية إنتاجية أو خدمية أو اجتماعية والتنفيذية، من وزارات ووحد، وعلى الدولة ومؤسساهتا التشريعية والقضائية املدين

 والرجل رعيته عن ولومسؤ  راع اإلمام رعيته عن ولمسؤ  وكلكم راع كلكمعليه وسلم: " وغريها، ودليل ذلك قوله صلى هللا
 عن ولومسؤ  سيده مال يف راع واخلادم رعيتها عن ولةومسؤ  زوجها بيت يف راعية واملرأة رعيته عن ولمسؤ  وهو أهله يف راع

" )صحيح البخاري رعيته عن ولومسؤ  راع وكلكم رعيته عن ولومسؤ  أبيه مال يف راع والرجل قال قد هأن وحسبت قال رعيته
 ومسلم(. 

وجيب اإلشارة والتأكيد على أن تكون الدولة بكل مؤسساهتا التشريعية والقضائية والتنفيذية القدوة احلسنة لرتشيد 
على مستوى  ؤول عن رعيته، كما تقع عليه مسؤولية الرقابة على ترشيد اإلنفاقللجميع، فاإلمام )احلاكم( راع ومساإلنفاق 

 الدولة. 



 

 اثر سلبية،آنها من رتتب عيعجز املوازنة العامة للدولة وما  مشكلةدراسة تنا البحثية هذه إىل وهتدف ورق
د هنا ية، واملقصو وضعصادية الالقتسسها ومنطلقاهتا عن النظم الكن من وجهة نظر ختتلف أ ،وحماولة تقدمي حلوال هلا

دة ستفان خالله واإلمن العمل ميك ار ذايتطوأدواته إىل توفري إ ن يؤدي تطوير نظمهوالذي ميكن أ يسالمهو االقتصاد اإل
 سالمية.مية احلالية القتصادايت الدول اإلمنه يف جهود التن

 اإلطار النظري للموازنة العامة يف اإلقتصاد اإلسالمي القسم األول:

منها الدول و ها الدول اليت جلأت إلي ابعتبارها أحد األدوات املاليةمبوازانهتا العامة ومكوانهتا  هتتم الدول كثريا
الالزمة  لموارد املاليةتدبريا لو ماليا  أن سعي الدولة لتحقيق هذه األهداف يتطلب منها إنفاقا إذ اإلسالمية لتحقيق أهدافها،

حيث  م للحكومة،ية للنشاط العااة ختطيطنة أداملواز ف لذلك، وتعترب املوازنة العامة أحد اجلوانب التنظيمية اهلامة ملالية الدولة،
 ة، كما إن جناحوال العاماألم ةوأسلوهبا يف إدار  تعرب عن منهج احلكومة لتحقيق األهداف و السياسات اليت تسعى إليها

 تستخدمها فقات عامةدات ونمن إيرا تويهحتالدول يقاس أحياان مبدى جناح سياستها املالية اليت تعتمد على املوازنة العامة ملا 
 .نتهامواز  الدولة للتأثري على النشاط االقتصادي. وهلذا تسعى الدول لتحقيق التوازن بني مكوانت

 مفهوم املوازنة العامة للدولة يف اإلقتصاد اإلسالميأوال:

قد يتحدد من تعرف املوازنة العامة يف االقتصاد اإلسالمي على أهنا ذلك البيان التقديري السنوي املفصل واملعت 
 1خالله النفقات و اإليرادات العامة اليت تقوم هبا هيئة عامة لتحقيق املصاحل الشرعية يف الدولة اإلسالمية.

لتحقيق  ملدة مقبلة من الزمن يقررها اخلليفة وفق األحكام الشرعية، يرادات الدولة ومصارف أمواهلا،إلتقدير أو هي عبارة عن 
 2اإلسالمية.أهداف الدولة يف احلياة 

 3تتمثل فيما يلي:أهداف املوازنة العامة للدولة يف االقتصاد اإلسالمي    اثنيا:

دعائمه، و  ءوإرسا مياإلسال وتتمثل هذه األهداف يف حفظ األمن الداخلي، من خالل استقرار احلكم :أهداف سياسية «
 هام.ختصة هبذه املجلهات املويل امتاملنكر من خالل  واألمر ابملعروف والنهي عن العمل على إقامة وحفظ اخلالفة، اجلهاد،
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ل النهوض ي من خالل اجتماعإجياد استقرار اجتماعي مبا يضمن حتقيق تكاف فاملوازنة تسعى إىل اجتماعية: أهداف «
 عاش.طلبات املهم متأابلتعليم وكذلك االهتمام ابلصحة، وكذلك االهتمام ابلقضاء وتوفري السكن الذي يعترب 

ضمن اهلدف ملة، ويتوى العاوتشمل ختطيط املوارد العامة، وختطيط النفقات العامة، وختطيط الق ختطيطية: أهداف «
رشيد النفقات تاعد على نه يسألوحتديد البدائل وحتليلها مث اختيار أفضلها، وهو هدف مطلوب  التخطيطي ختطيطا بعيدا،

 وكذلك ترشيد الطاقات املالية والبشرية.

 سرافالسرقة أو اإل لضياع أوعرضها لتوعدم  وتتمثل يف الرقابة على األموال العامة يف إنفاقها وحتصيلها، قابية:أهداف ر  «
 ملال.حفظ ا مبدأ مطلوب يف اإلسالم، يوافق مقصدا من مقاصد الشريعة اإلسالمية وهو والتبديد، وهو

 واألعمال ألهدافلعامة ابااألموال  احلكومية والتأكد من ترابطاإلدارة  ويتضمن هذا اهلدف مراقبة أعمال إدارية: أهداف«
ألعمال املراد ا مبعرفة الإعرف توهو هدف يتضمن حسن توزيع األموال العامة وفق األولوايت الشرعية اليت ال  احلكومية،

 اجنازها.

 ماهية عجز املوازنة العامة للدولة يف االقتصاد اإلسالمي اثلثا:

 1.يعين زايدة النفقات العامة عن اإليرادات العامة العادية العامةاملوازنة عجز 

 2صاب املوازنة العامة أبنواع من العجز هي:فت، أنواع العجز يف املوازنةأما عن 

عض ب تقدير يفبب خطأ سسباب طارئة غري عادية أو مى ابلعجز املومسي وحيدث نتيجة ألوقد يس: العجز املؤقت «
عد فرتة ميكن معاجلته بحدوثه و  سبب يفالعامة وهذا النوع من العجز يزول بزوال السبب املؤدي إليهأو الذي تعناصر املوازنة 

و أحصيلة الزكاة  سبب أتخرمي بزمنية قصرية قد تكون يف املوازنة القادمة.وهذا العجز ميكن حدوثه يف االقتصاد اإلسال
وازنة حدوث عجز يف املو يرادات ات اإلأثناء السنة ينتج عنه زايدة النفقب الدولة اإلسالميةياخلراجأو اجلزية مثال لقحط يص

 العامة.

ة دود وشروط معينوازنة حبيف امل وقد يسمى أيضا ابلعجز املخطط أو املقصود وهو الذي تسمح به الدولة العجز املقدر: «
عامة اداهتا الهتا العامة على إير دة نفقاحيث تقوم الدولة بصورة مقصودة إىل زاي وفق دراسات دقيقة وموضوعية يف حتديده،

 العادية وقد يطول ويقصر أحياانحسب الظروف واحلاجة اليت أجلأت الدولة إليه.
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مة ة النفقات العااج لزايد حتتوهذا العجز ممكن حدوثه يف االقتصاد اإلسالمي الذي قد يواجه بعض الظروف الطارئة اليت
 .امة العادية عند تغطيتهاالع لسدها مما قد تعجز معه اإليرادات

ح عجزا رة فيصبصفة مستمالعامة النفقات ب وهو العجز الذي حيدث عندما ال تغطي اإليرادات :العجز اهليكلي «
القتصاد ل رةل يزيد عن القدعام مبعدال اقإىل عدم توان اجلهاز املايل للدولة الناتج من زايدة اإلنفيعود ،والسبب يف ذلكدائما

أو يشري بوجه  و ما يدل،وهرهاالعامة مبختلف صو  ،أي مقدرة الدخل القومي على حتمل األعباءجبميع مصادرهالقومي ككل 
                                     افيا.  كعيب أو خلل يف اهليكل االقتصادي إذ قد اليكون اإلنفاق العام منتجا إنتاجا  إىل عام 

عتدال ى توجيهاته االي من إحدم الذعه يف االقتصاد اإلسالميامللتزم أبحكاماإلسالوهذا النوع من العاجز الميكن تصور وقو 
ِلَك قَ َواًماا وََكاَن بَ نْيَ ْقتُ ُرو  ي َ َوالَِّذيَن ِإَذا أَنْ َفُقوا ملَْ ُيْسرُِفوا َوملَْ ىل:"اوالقوامة يف اإلنفاق قال تع  .-67-اآلية "سورة الفرقان ذََٰ

 1:ما يليفيمكن ذكر أمهها في املوازين سباب العجزأب أخريا وفيما يتعلق

 ث طبيعية ال دخلهي حواد ها ومثل الزالزل و الرباكني و الفيضاانت و القحط و غري  احلوادث و الكوارث الطبيعية: «
احملصلة  يرادات العامة،ص يف اإلنه نقعلإلنسان يف حدوثها تؤدي إىل تدمري و ختريب ما يعتمد عليه اقتصاد البالد، مما ينتج 

ن اإليرادات علنفقات العامة زيد من اا سيممرته هذه احلوادث ويف املقابل تزداد النفقات العامة إلغاثة املنكوبني و إعمار ما دم
 .ة العامةوازنالعامة العادية مما جيعل الدولة تلجأ إىل اإليرادات غري العادية حمداث العجز يف امل

 لتالية:حلاالت ااة يف حيث تتسبب احلروب و الفنت و الثروات يف إحداث العجز يف املوازن احلروب و الفنت: «

 عندما تفاجأ الدولة بعدوان خارجي يتطلب منها مزيد من النفقات. -

 عندما يتهدد أمن الدولة كما يف حالة وقوع حروب يف الدولة اجملاورة. -     

 ب يف العجز.قد يتسب عامة مماعندما ترتفع املؤن احلربية ارتفاعا مفاجئا مل يكن متوقعا له يف املوازنة ال -

ع الضرائب من د على دفاألفرا و ذلك ألهنا تؤدي إىل نقص إيرادات الدولة نتيجة ضعف مقدرة األزمات االقتصادية: «
 وعمال العاطلني عاانت للورة إانحية يف الوقت الذي تتطلب هذه األزمات من الدولة زايدة اإلنفاق لعالج أاثرها يف ص

 نفقات إلعادة النشاط االقتصادي القومي من انحية أخرى.
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رية أو ضوابط اجة ضرو حون له فهذا التساهل دون أن تك يف عقد القروض العامة و اإلصدار النقدي: تساهل الدول «
 تضبطها يعترب من األسباب اليت تتسبب يف إحداث العجز يف املوازنة العامة.

نفاق دون  اإليفما تسرف مية عندوهو العجز الناشئ عن سوء تصرف الدوائر احلكو سوء التصرف يف اإليرادات العامة:  «
دم عف الرقابة و عضهذا سبب و طيئا بمراعاة احلاجات الضرورية املاسة ويف املقابل يكون نظام اجلباية و التحصيل لديها و 

 دقتها.

رافق  املصاحل و املا بتوفريهبقيام وهي من الوظائف اهلامة اليت جيب على الدولة ال متويل التنمية و وسائل العمران: «
ذه ل هك. و غريها و  تشفيات..املس األساسية للحياة و النشاط االقتصادي فعليا توفري اخلدمات األمن و الدفاع و الطرق و

 اخلدمات و املصاحل تتطلب من الدولة الكثري من النفقات العامة.

اد اإلسالمي   االقتصيفلعامة وهو من األسباب اليت ساعدت على أحداث عجز املوازنة ا اع اإليرادات العامة:انقط «
 كإقطاع اجلزية.

 مياإلسال يف االقتصاد للدولة يف املوازنة العامةسد العجز آليات أساليب و  القسم الثاين:

 العامةاملوازنة يف  عجزال وقاية من حصولترشيد اإلنفاق العام  أوال:

: "إن يسري املال مع حسن التقدير وإصابة التدبري، أجدى نفعا وأحسن موقعا من كثريه مع سوء التدبري وفساد قال املاوردي
الكمال يف ، وقال حممد بن علي رضي هللا عنه: "1التقدير، كالبذر يف األرض إذا روعي يسريه زكا، وإن أمهل كثريه اضمحل"

 والصرب على النوائب، وحسن التدبري يف املعيشة"ثالثة: العفة يف الدين، 

 مفهوم ترشيد اإلنفاق العام -1

حلاجات العامة ختلفة، لتلبية اهتا املزاراوو  هي مبلغ من املال خيرج من خزينة الدولة بواسطة إداراهتا وهيئاهتا النفقة العامة
 للمجتمع.

اإلستخدام األمثل والتوجيه األنسب للنفقات حنو أفضل البدائل اإلنفاقية اليت تعظم الفائدة ويقصد برتشيد اإلنفاق العام 
لإلنسان الذي يقوم ابإلنفاق، وتقلل اخلسارة والتضحية ابلفرصة البديلة أمام اإلنسان )أفراد، أسر، منظمات، 

                                                           
  علي املاوردي، أدب الدين والدنيا، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط16، 1979، ص1.317



كومية ألساليب الرشد والعقالنية يف توزيع حكومات...(، وترتبط مسائل اإلنفاق العام وترشيده مبدى اتباع األجهزة احل
 .1على حنو حيقق أفضل اإلستخدامات وأكثرها مردودا وفعالية وإشباعا للحاجات العامةبراجمها 

فرتشيد اإلنفاق العام إذن يتضمن ضبط النفقات العامة وإحكام الرقابة عليها والوصول ابلتبذير واإلسراف إىل احلد األدىن، 
 .2غري الضرورية، وزايدة الكفاية اإلنتاجية، وحماولة اإلستفادة القصوى من املوارد اإلقتصادية والبشرية املتاحةوتفادي النفقات 

  الضوابط العامة لإلنفاق العام يف الدولة اإلسالمية -2
اإلقتصادية عني اإلعتبار جمموعة من األسس والضوابط ازنة البلد اإلسالمي، جيب األخد بعند إقرار النفقات العامة يف مو 

 :3شرعية، تتمثل يف اآليتالو 
اإلسالمية، من  للدولة ف املسندةهدف النفقة هو القيام ابلوظائوهذا يتطلب أن يكون  ضابط حتقيق املصلحة العامة: «

دارة اإلنفاق على اإلارجي(، و واخل الداخلي، وتنفيذ أحكامه، وإعمال نصوصه يف اجملتمع )األمن دفاع عن الدين وأرضه وأهله
 ة. والفرعي ساسيةالعامة، وكفالة احلد األدىن من املعيشة، وغري ذلك مما هو داخل يف وظائف الدولة األ

رها، وجهة أو مقدا لنفقةفيجب إذن أن تدور سياسة اإلنفاق العام مع املصلحة العامة دائما، فيحدد كل من حجم ا
  عينة.ممني، وال فئات أو حمكو  كانوا  املصاحل العامة لألمة، وال تتوجه إىل مصاحل أفراد معينني حاكمنياإلنفاق، حبيثتحقق 

نفاق ال تبذير يف اإلإسراف و  ال يكونوتعين ن يعمل على حتقيق املصلحة أبقل مثن، فضابط الكفاءة )القوامة والرشاد(:  «
وا وكان بني سرفوا ومل يقرت يفقوا مل ذا أنإلك مصداقا لقوله تعاىل: "والذين العام وال توضع النفقة يف غري مواضعها الشرعية، وذ

 تار.عن الطاعة إق (، فاملفسرون يرون أبن اإلنفاق يف غري طاعة إسراف، واإلمساك67ذلك قواما" )الفرقان،
 ضابط اإللتزام ابألحكام الشرعية يف اإلنفاق:

 احات وجتنب احملرمات.فال تقع النفقات العامة إال يف الواجبات واملب
تجه عليه، وإال فست م اخلروجبدأ وعدفيجب احرتام هذا امل ضابط إلتزام اإلنفاق العام ابلرتتيب الشرعي لألولوايت: «

إىل تشويه  لذي يؤدياألمر ااألموال إىل جماالت ومشروعات أقل أمهية، وحرمت منهاا جماالت ومشروعات أكثر أمهية، 
 حتقيق اإلنفاق العام آلاثره اإلجيابية املرجوة.اإلقتصاد الوطين، وعدم 

ا، بل هو ملك فلقد اهتم اإلسالم كل اإلهتمام هبذا املبدأ، ومن الواجب على الدولة اإللتزام به، لن املال ليس ملكا هل
للمجتمع كله، والدولة )احلكومة( ما هي إال وكيلة عن الرعية يف إدارته والقيام عليه، وترسيخ وأتصيل هذه القاعدة له 

                                                           
انئل عبد احلافظ العواملة، ترشيد اإلنفاق العام يف األجهزة املركزية لإلدارة العامة يف األردن، جملة مؤتة للبحوث والدراسات، اجمللد7،ع2، 1992، ص1.39    

  حممد شاكر عصفورة، أصول املوازنة العامة، دار املسرية، عمان، 2008، ص2.399 
   http://iefpedia.com/arab/، موسوعة اإلقتصاد والتمويل اإلسالمي على الرابط:67-63، صوظوابطها يف إطار اإلقتصاد اإلسالميمنذر قحف، دور السياسة املالية  - 3

متويل، قسم العلوم االقتصادية، جامعة حممد صص نقود و كردودي صربينة، ترشيد اإلنفاق العام ودوره يف عالج عجز املوازنة العامة للدولة يف اإلقتصاد اإلسالمي، رسالة دكتوراه غري منشورة، خت  -  
.273-251، ص2013/2014خيضر، بسكرة،   



مضامينه العديدة، سواء من حيث تصرف الدولة فيه، و من حيث مساءلة الشعب هلا حياله، أو من حيث املشاركة اجلادة 
 اإلنفاق، فاملال يف النهاية ماله هو. للشعب يف حتديد أوجه وأولوايت

فلألحكام الشرعية درجات من واجبات ومنذوابت ومباحات، وداخل كل زمرة من األحكام توجد درجات، فالواجبات 
درجات وكذلك املنذوابت والباحات، ولعل يف التصنيف الذي ارتضاه كثري من العلماء ملا يتعلق مبقاصد الشريعة من حفظ 

يات( اخلمسة )الدين، املال، العقل، النسل والنفس(، وترتيب ما حيفظها من أمور إىل ضرورايت البد منها، لألصول )الكل
وحاجيات يقع احلرج من دوهنا، وحتسينات تكمل وجتمل، لعل يف هذا التصنيف ما جيعل اإللتزام هبذه األولوايت يف اإلنفاق 

 ة األمة )الشعب( يف رعاية مصاحلها.العام هو اآلكد واألشد، وخباصة أن احلكومة هي وكيل
:إذا كانت النفقات العامة حتقق النفع العام الذي يستفيد منه األفراد، فإن ضابط التحديد اجليد واألمثل لإلنفاق العام «

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

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

دولة يف اإلنفاق يف خمتلف ر التساوي املنافع احلدية اإلجتماعية يف خمتلف جماالت اإلنفاق العام، مبعىن أن تستمضرورة  -
 اجملاالت حىت تتساوى املنافع احلدية فيما بينها.

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

 ويرتبط هذا الضابط بقضيتني هامتني مها: طلوبة والتوقيت السليم هلا:ضابط التحديد الدقيق ملقدار النفقة امل «

 أن تكون النفقة يف حدود الوضع األمثل هلا، أي ضرورة حتري ن تكون النفقة معيارية أو قريبة منها. -

 ن يتم اإلنفاق يف الوقت املناسب.أ -

مع جواز التحيز إىل فئة الفقراء حىت يغنوا، وهو أمر تدل عليه نصوص   ضابط عدم التحيز إىل فئة األغنياء يف النفقة: «
كثرية يف الكتاب والسنة، ويف إجراءات اخللفاء الراشدين، خيث ال جيوز اختصاص املقربني من احلكومة ببعض املنافع الناجتة 

 عن اإلنفاق العام.

 ويلية إسالمية مؤقتة يف حالة الضرورةأساليب مت اثنيا:

 و الضرائب. القروض احلسنةاألساليب يف  هذه وتتمثل



 القروض احلسنة. -1

يتضمن أسلوب التمويل التكافلي التمويل ابلقروض احلسنة الذي يقوم على التربع واإلحسان، كما يتضمن 
ملقدم التمويل احلق يف اسرتداد ماله الذي قدمه فقط  التمويل الذي تقدمه مؤسسة الزكاة ألصحاب احلرف واملهن، كما يكون

 1دون أي عائد وهذا جائز شرعا، وهو غري مطبق يف الواقع احلكومي  املعاصر.

وتعترب القروض احلسنة من أدوات التمويل ألن الدولة يف حالة العجز بدال من أن تقرتض من الناس بفوائد ربوية ميكن أن 
ابخلدمات العامة وأداء الوظائف االقتصادية املنوطة هبا، وهذا حيتاج إىل املزيد من التوعية جبميع تدعوهم إىل اقراضها للقيام 

أنواعها الدينية واالجتماعية واالقتصادية والوطنية...أبمهية هذا األمر للمبادرة إىل بذل منفعة املال ملدة معينة لتوقري أسباب 
دولة إلقامتها، كما حيتاج من الدولة إىل العمل على كسب ثقة الشعب عن النجاح للخطط واملشاريع العامة اليت تسعى ال

طريق التزامها ابلنظم اإلسالمية وحتقيق األمن واألمان يف اجملتمع، وقد اقرتح الدكتور عبد الستار أبو غدة وسيلة عملية لتطبيق 
بنوك، ألهنا يف تكييفها الشرعي والقانوين قرض هذا البديل بصورة غري مباشرة وذلك ابالستفادة من احلساابت اجلارية لدى ال

مضمون على البنك ابعتباره مقرتضا من صاحب احلساب وميكن فتح قنوات بني البنك املركزي وبني تلك احلساابت لتكون 
يف قرض من البنوك إىل البنك املركزي، وكل مقرتض ضامن ملن اقرتض منه، بل ميكن للدولة أن حتصر فتح احلساابت اجلارية 

 2إطارها و إشرافها مع توفري اخلدمات التابعة هلذه احلساابت من شيكات وإشعارات.

 .الضرائب -2

لقد أجاز الفقهاء فرض ضرائب زائدة على الزكاة إذا مل تف الزكاة و املوارد األخرى ابحلاجات العامة للمسلمني و يشرتط 
 3لذلك عدة شروط وهي:

رافق ملاو سد نفقات  سلمني،، و الدفاع عن بالد املنالضرائب مثل رد عادية املعتمديأن توجد حاجات حقيقية لفرض  -
 العامة من تعليم و صحة و تكامل اجتماعي.

 بيت يفا إذا مل يوجد د ذلك مببغي تقييأن خيلو بيت املال من األموال اليت نفي بتلك احلاجات، كما قال ابن عابدين " ين -
 املال ما يكفي لذلك".

 .يتخذ قرار فرض الضرائب االستثنائية بعد مشاورة الفقهاء و أهل االختصاص بذلك أن -
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 أن يقتصر فرض هذه الضرائب على أغنياء املسلمني. -

 أساليب متويلية دورية اثلثا:

  الزكاة. -1

الفئات اندة ية من مسجتماعت العامة للدولة هو تدخل الدولة لتحقيق الرعاية االإن من أسباب تزايد النفقا
 للدولة. ملوازنة العامةبء على االع زايدة الضعيفة يف اجملتمع عن طريق رفع قيمة النفقات االجتماعية، وهذا يؤدي حتما إىل

قدمي خدمات سؤولية تمهاز ة هذا اجلولقد محلت الشريع ،ل، جمهز بفيض من التمويل املستمرفمؤسسة الزكاة جهاز مستق
ا الركن ة الزكاة فجعلهمن أمهي سالم. وقد رفع اإلعناية خاصةن، و أحاطتها السنة املطهرة بعية كثرية نص عليها القرآاجتما

 .ابلدولة اإلسالمية  مهمة تطبيقها و حتقيق أغراضها  أانط ، حيثالثالث

 املعوانت و ، و يرفع عن كاهل ميزانية الدولة عبأ كبريا يصرف يفة إلزامية لألغنياء و حق للفقراءن التطبيق الصحيح للزكاو أ
يفعله من أتثري على ن وجد فضال عما مما خيفف من الضغط على امليزانية و يقلل من عجزها إاملشروعات االجتماعية، 

خي و التزاحم يف اجملتمع )التزكية و التطهري االجتماعيني ( ما يزيد من رغبة و استعداد القطاع اخلاص لدعم التضامن و التآ
 1.امليزانية العامة للدولة

 الوقف. -2

فالدولة  يف  ، وخاصة من الناحية االجتماعية.ة أصبحت متعددة حبيث ترهق كاهلهاإن األنشطة اليت تعاجلها الدول
 2.أكثر األحيان ال يفي هبذا الغرض هذا العصر حتتاج إىل أموال طائلة للرعاية االجتماعية، و ابلتايل أصبح دخلها يف

 و، لعامة للحكومةايزانية جز املعمن فقيام الوقف بتوفري املوارد لتمويل خدمات الرعاية االجتماعية، يؤدي إىل التخفيف 
ك ذل ، و ما يؤدي بهراض أخرىة ألغاملالية، و ما يعود به ذلك من توفري إيرادات احلكوم ابلتايل التخفيف من احتياجاهتا

 .خالل ختفيض الضرائب و الرسوممن ختفيض األعباء على املواطن، من 

 يف سبة كبرية من املوازنة و هي  أخذتشكل ن، يال بد من التذكري أن اإلنفاق عن التعليم و الصحة و الشؤون االجتماعية
تماعية أن هذه األخرية ال تستطيع م الدولة يف اخلدمات الصحية و االجظهر من خالل إسهاالرتاجع يف العديد من الدول، و 
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ؤولية كبرية و ضرورية مس  يقع على عاتق القطاع اخلاص، و ابلتايلهذه القطاعات على الوجه املطلوب تياجات يفسد االح
 1لتلبية احتياجات اجملتمع.

 رابعا: أساليب متويلية أخرى

 .الصيغ التمويلية لنظام املشاركة -1

ة فيها ألطراف املشاركدل على اشكل عااالستثمارية بم املشاركة هو البديل التمويلي الذي توزع يف إطاره نتائج العملية نظا
ترب بديال شاركة يعظام املن نأكما   وأساليب استثمارية مستمدة من مبادئ وأصول االقتصاد اإلسالمي، ابستعمال صيغ

فراد ية لألوائض املالميع الفجتيها م فتألسلوب القروض وهو تنظيم اقتصادي يستبعد التعادل ابلفائدة، وابلتايل فهي صيغة ي
ال العالقة يف جم ا تنظيمهب يتم كما يقصد بصيغ التمويل عادة األساليب اليت  واملؤسسات من طرف بيت التمويل ابملشاركة،

 استعمال رأس املال ومن أساليب التمويل ابملشاركة:

 التمويل ابملضاربة -1-1

ويتقامسان نتائج  األول املال والطرف الثاين اخلربة،ملشاركة بني صاحب املال وصاحب اخلربة يقدم فيها ااملضاربة نوع من 
املشروع بنسب يتفق عليها وهي الوسيلة اإلسالمية املشروعة إلدخال املوجودات النقدية يف النشاط االقتصادي وحتويلها إىل 

سندات  ويف هذا األسلوب تطرح الدولة أحياان ،ك يقوم به صاحب املال ورب العملعنصر إنتاج عن طريق عمل مشرت 
 2الالزمة لتمويل التزامات اخلزينة العامة. املضاربة بدال من سندات اخلزينة لتعبئة األموال

 .التمويل ابملشاركة -1-2

أو الوجاهة )مراكزهم  األعمال أو أكثر على العمل للكسب بواسطة األموال عبارة عن تعاقد بني اثنني أوالشركة 
 املصرف جزءا من فهي أسلوب متويلي يقوم على أساس تقدمي. 3حسب االتفاقليكون الغنم ابلغرم بينهم  الشخصية(،

بينما يقوم العميل بتغطية اجلزء الباقي من التمويل الالزم ألي مشروع على أن يشرتكا يف العائد املتوقع إذا   ،التمويل لعميله
 4يتم توزيعه كاأليت:فعند حتقق الربح الفعلي  ،ني الطرفنيمتفق عليها بخسارة بنسب  كان رحبا أو

 وإشرافه على العملية.  حصة للشريك مقابل عمله وإدارته -
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 الباقي يوزع بني الشريكني بنسب مسامهة كل منهما. -

 : التمويل ابملراحبة -1-3

وصفتها أن يذكر البائع للمشرتي الثمن  1،البيع مبثل الثمن األول مع زايدة ربح معلوم اهنعلى أ املراحبة أكثر الفقهاء عرف
 2الذي اشرتى به السلعة ويشرتط عليه ربح ما.

سات ملؤسا أو حد األفراداعات االقتصاد الوطين حبيث يطلب أكما يعتربأسلوب املراحبة صيغة لتمويل احتياجات خمتلف قط
وسيلة لتمويل جتارة الصادرات ودعم النشاط على أن يشرتط بيت التمويل رحبا معينا وهي  ،من بيت للتمويل شراء سلعة ما

 3.االستثماري للمؤسسات الصغرية واملتوسطة

 .التمويل ابلسلم  -1-4

،وهذه الصيغة تساهم يف متويل الثمن وابلتايل متويل اإلنتاج املستقبلي فاآلجل هو السلعة والعاجل هو ،بيع أجل بعاجل هو
بيع موصوف يف الذمة  ويعرف أيضاأبنه4.وكذلك متويل التجارة اخلارجية الثابتة،لفالحي ومتويل التكنولوجيا واألصول القطاع ا

، جل حمددد البائع بتسليمها بعد أفاآلجل هو السلعة املباعة اليت يتعه ،ل يعطى عاجال ومعىن ذلك انه بيع أجل بعاجلببد
 .5العاجل هو الثمن الذي يدفعه املشرتي كامال مبجلس العقد

أو خدمات  ن تبيع هلم سلعاأب ن تتعاقد اجلهة احلكومية مع اآلخرينيف التمويل احلكومي أب هذا األسلوبويتصور استخدام 
حلكومة سلعا من الغري مقابل منافع حيث اكما ميكن من وجه أخرأن تشرتي   ،بل مقابل مبالغ تقبضها منهم فورايف املستق

   :6ولقد انقش الفقهاء ذلك حسب األيت تسليمها إىل البائع،

 .ابلنسبة لبيع احلكومة سلعا سلما وتقبض املبلغ حاال فهذه هي الصورة األصلية لسلم  -

 ابلنسبة للمنافع فلقد أجازها الشافعية حيث جاء "ويصح السلم يف ملنافع كتعليم القران ألهنا تتثبت يف الذمة كاألعيان، -
ستخدم ي على هذا القول ميكن أن افانه بناء "،والصحة ( مثل التعليموإذا كانت احلكومة يف األغلب تنتج خدمات )منافع
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وذلك إبصدار سندات رسوم  ،خدمات ملقدم التمويل يف املستقبلأسلوب السلم للحصول على التمويل مقابل التعهد بتقدمي 
 خدمات حكومية.

 صيغ متويلية أخرى -2

 التمويل عن طريق اإلجارة -2-1

،فاملمول هنا يقوم بشراء األصل والسلع اليت يطلبها يركز على بيع املنفعة همن أساليب التمويل ابلبيع ألنو يعترب 
 أو عقار، ويدفع املستأجر نفقة دورية ألنه حيصل على السلعة املعمرة من آلة املستأجر بنفس املواصفات ويؤجرها ملدة حمددة،

لذا  لربوي،اترب هذا األسلوب بديل للتمويل ويع ،دون حتمل تكاليف مثنها ويستخرج منها مجيع املنافع اليت حيتاج إليها،
 1،وهي جائزة شرعاعني لشخص لالنتفاع هبا مقابل أجر  أو فاألساليب اليت تقوم على اإلجارة تكون يف صورة تقدمي أصل

 2األعيان واليت ميكن استخدامها يف التمويل احلكومي أبسلوبني مها: وما يهمنا هو إجارة

وجبها ة جتمع مبكوك إجار صاحلكومة بدال من أن تقرض بفائدة إلنشاء مبىن فإهنا تصدر هو أن األسلوب األول:  -
جر صدار ابن تستأ نشر اإلعهد يفاألموال الالزمة من ذوي الفائض وتنشئ هبا املباين ويكون مملوكا حلملة الصكوك مث تت

 تستأجره منهم. ة الصكوكحلمل مثال فتبيعهاملبىن مببلغ معني ميثل عائدا على الصكوك، وأن يكون لديها املبىن موجود 

ىن ول إلنشاء املبتفق مع مممبوجبه ت ويتمثل يف نظام التأجري التمويلي أو املنتهي ابلتمليك والذياألسلوب الثاين:  -
 واستئجاره منه مدة من الزمن مث تنتقل ملكيته يف هناية املدة إىل احلكومة.

 .التمويل عن طريق التربعات -2-2

وهو يوجد يف التطبيق على النطاق الضيق سواء  ،شيء وهذا جائز شرعا يسرتد فيها مقدم التمويل أي اليت الوهي 
 3أو اخلارجية  ممثلة يف املعوانت األجنبية. ،املدارس واملستشفيات التربعات احمللية خاصة العينية منها مثل التربع إبنشاء

 ستصناع(اإل لبيع األجل،التمويل عن طريق أساليب تقوم على البيوع)ا -3

أي من عناصر اإلنتاجأو السلع املنتهية للصانعينأو  أو حيصل التمويل حينما يؤجل الدفع وهو يتضمن تقدمي املواد األولية
وينتج هذا النوع من التمويل مديونية اثبتة حمددة  ،دفع الثمن أو إىل احلكومة مع أتجيل ،املستهلكني مباشرة التجار أو

 1ومن أساليب البيوع جند أيضا البيع األجل. لربوي،ال عكس التموي
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حد أوجه النشاطات االستثمارية اليت تقوم هبا بعض املصارف اإلسالمية حيث  تعترب هذه البيوع يشكل أ فالبيع األجل
االستصناع  شران إليه ومن عقدي السلم الذي سبق وإن أ وهي تشكل كال ،اإلسالميةمصدرا من املصادر لتمويلية للبنوك 

بل الشحن أو ق نه شكل من أشكالتمويل إنتاج السلع يف مرحلة مافاالستصناع يعرف على أ ،ابعتباره شيوعا آجل بعاجل
مرحلة اإلنتاج مبعىن متويل عملية إنتاج السلعة ذاهتا )رأس مال العامل( حيث اتفق الفقهاء على العنصر الضروري فيه والذي 

،ولكن يفرتق عنه من حيث انه الجيب فيه لوموهو عقد يشبه السلم ألنه بيع مع 2،املشرتيهو صنع السلع بناء على أمر 
 3تعجيل الثمن واليكون املصنوع مما يوجد يف األسواق.

 .B.O.T4التمويل عن طريق نظام -4

 ه وهى:بوما يلحق  .B.O.Tب هلذا األسلوب ثالث طرق ينفذ هبا، ولذلك يطلق عليه أسلو  املفهوم:-4-1

وال الشركة عام أبم شاء مرفق، ويقوم على أن تعهد احلكومة من خالل إحدى وحداهتا إىل شركة ما إبن .B.O.Tأسلوب  -
عينة مبل مبالغ مة إىل اجلمهور مقا( مث تتوىل هذه الشركة إدارته بتقدمي اخلدBuildاإلنشاء ) أيBوهذا ما يعرب عنه حرف 

 أيOرف املعرب عنها حب اإلدارة يههذه و تها، ويوزع العائد بني احلكومة والشركة، حتددها اجلهة احلكومية وحتت إشرافها ورقاب
(Operat مث تنتقل ملكية املرفق يف هناية املدة احملددة إىل احلكومة يف حالة جيدة ) ها ار وهذه يعرب عنلالستمر  قابلةو

 .(Transfer Ownersip)نقل امللكية  أيTابحلرف 

رفق الكة للمملشركة تظل األسلوب األول ولكن خيتلف عنه يف أنه خالل فرتة إدارة ا: وهو مثل B.O.O.Tأسلوب  -
 ذه املدة.ه هناية يفلدولة لحتصل على كل الدخل طوال مدة االمتياز احملددة مث تنتقل امللكية  أيوتديره حلساهبا 

و جريه للدولة أفق مث أتتقوم الشركة إبنشاء املر  أي Build Lease Transfer: وهو اختصار .B.L.Tأسلوب  -
 استئجاره منها مدة معينة مث إعادة ملكية أو حيازته للدولة حبسب األحوال.

 :B.O.Tألجمال استخدام نظام  -4-2

 اليتميكن استخدام هذا األسلوب يف إنشاء املرافق العامة ذات الدخل مثل املطارات واجلراجات العامة واجلسور  
يفرض رسم على العابرين عليها، وكذا مشروعات الكهرابء واالتصاالت.. ويشرتط يف كل منها أن تقدم خدماهتا مبقابل 

 يدفعه املنتفعني ابخلدمة.
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روعات تمويل مشل جديدًا يوفر مصدراً  احلكوميهذا األسلوب يف التمويل  إتباعإن  :احلكوميوالعجز  B.O.Tأسلوب 
 يساعد يف إقامةاألصل و  لعجز منيعمل على منع حدوث ا احلكومي وابلتايليقلل من اإلنفاق  لذياالبنية األساسية األمر 

 هذه املشروعات بدون أتخري.

 ن هذه الصيغ املتعددة األشكالوأ ،لنا متيزها بطابع التنوع والشموليتبني  لتمويل اإلسالمي،ابعد دراسة صيغ 
يف إطار يكفل  ،تاالحتياجات لألفراد واجلماعات واملؤسسات واحلكوماتناسب خمتلف احلاالت وتغطي سائر جوانب 

كما إن هذه   ،طغيان دون أي جتاوز أو وحسن التوازن احلكيم بني قوة رأس املال وجهد اإلنسان، ،جتماعيحتقيق العمل اال
ومن  اعد الشريعة اإلسالمية،بل هي متبدلة تبعا للحاجة ويف حدود إطار قو  ،صيغ غري جامدة الصيغ اإلسالمية تتميز أبهنا

أن يكون هلا دورها البالغ يف تشجيع توجيه فائض القطاع اخلاص حنو متويل عجز  ،الصيغ التمويليةهذا املنطلق ميكن هلذه 
 1املوازنة العامة للحكومات إذا مت عرضها للبنوك واألفراد بشكل جيعلها تنافس االستعماالت األخرى للموجودات النقدية.

 ويل عن طريق الصكوك اإلسالميةالتم -5

أبهنا" واثئق متساوية القيمة متثل حصصا الصكوك اإلسالمية  هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية عرفت
شائعة يف ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو يف موجودات مشروع معني أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد حتصيل 

 .2وقفل ابب اإلكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله"قيمة الصكوك 
 ازنة العامة ابستخدام صكوك املضاربةمتويل عجز املو  -5-1

عرف جممع الفقه اإلسالمي صكوك املضاربة أبهنا: "أداة استثمارية تقوم على جتزئة رأمسال القراض )املضاربة( إبصدار 
وحدات متساوية القيمة ومسجلة أبمساء أصحاهبا، ابعتبارهم ميلكون حصصا صكوك ملكية برأس مال املضاربة على أساس 

 .3شائعة يف رأس مال املضاربة وما يتحول إليه، بنسبة ملكية كل منهم فيه"
عن طريق طرح  ،وازنتها العامةميكن أن تستخدم الدولة هذه الصيغة التمويلية االستثمارية لتغطية العجز يف م

 4الالزمة لتمويل إنفاقها العام)التزامات اخلزينة العامة(. األموال )املقارضة(بدال من سندات اخلزينة لتعبئةسندات املضاربة 

املناسبة اليت ميكن أن تستخدمها الدولة يف متويل  وانطالقا من طبيعة صكوك املضاربة )املقارضة( ميكن اعتبارها األداة
،حبيث واخلدمات القابلة للبيع يف السوقوكذلك مشروعات إنتاج السلع  ،ربح وذات عائد أ املشروعات اليت من طبيعتها أهنا

إبصدار كمية معينة من هذه السندات وطرحها لالكتتاب العام  ،القطاع العامتقوم احلكومة ممثلة يف إحدى مؤسسات 
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 ،يت حتتاجها احلكومةال األموال حبيث تشكل قيمة صكوك املقارضة قيمة لتمويل مشروع معني أو لتوسيع مشروع حمدد،
 املضارب عمله.    جائز وهذا قبل بدأوهو  ،ها املضارب ماله مع مال املقارضةفتكون مضاربة خيلط في

الحتفاظ نظرا ملا حيققه من هذا الفصل من ا ،غطية عجز املوازنة العامة للدولةثر مهم ابلنسبة لتأ والبتعاد رب املال عن اإلدارة
 آلمرةللجهات احلكومية ا اإلداري ابلقراروعدم تدخل اجلهة املمولة  ،تصرف السلطة العامة  إطاريفمبشروعات املوازنة كلها 

 1.ابلصرف

 2يلي: أن تتم العملية كما وميكن

نسبة توزيع  ،هادية منى االقتصوع وبيان اجلدو وصف املشر  القيمة االمسية لإلصدار، تقوم احلكومة إبصدار نشرة تشمل -
 وإطفاء ألرابحاام ودفع تاب العمواعيد االكت املستحقة ملالكي السندات، بني إطفاء السندات واألرابحاألرابح السنوية 

 حتديد شروط اإلصدار.                       السندات،

،حسب ماورد شروعامل ابحة من أر ستثمرون بشراء صكوك املقارضة احملددة القيمة مقابل احلصول على نسبة حمددامليقوم  -
 نشرة إصدار السندات.                                                      يف 

 لصكوك املقارضة ىت ميكنروع.وح،توزع األرابح بنسبة املسامهة يف رأس مال املش تنتج صكوك املقارضة فوائد ربويةال -
ات بفئات تتيح ه الشهادن هذن تكو أالبد و  وغريها أن تكون ذات فاعلية وحتقق أثرها يف سحب قدر من مدخرات األفراد،

 كما جيب أن تكون ذات سيولة عالية.  ،يكتتبوا فيها لصغار املدخرين أن

 متويل عجز املوازنة العامة ابستخدام صكوك اإلجارة احلكومية: -5-2

مرتبطة بعقود إجارة صكوك اإلجارة: هي" صكوك متساوية القيمة متثل أجزاءا متماثلة مشاعة يف ملكية منافع أعيان معمرة 
أو متثل عددا مماثال من وحدات خدمة موصوفة تقدم من ملتزمها حلامل الصك يف وقت مستقبلي، وقد يتم إصدار صكوك 

 .(3)التأجري على صيغة إجارة أو مشاركة يف اإلنتاج، وقد متثل حصة يف أصول حكومية"

ومن مث أتجري هذه  ،وموجودات اثبتة عينية وهي وحدات أو صكوك مسامهة يف مضاربة تقوم بشراء أصول
وكان اهلدف االستثماري هو املقصود األول من وراء إصدار هذه الصكوك إىل جانب  ،منته ابلتمليك األصول بعقد إجيار

ويساعد  ،احلكومي لإلنفاق ذلك فهي تعمل على توفري رأس املال ملشاريعالبين التحتية طويلة األجل كما توفر السيولة الالزمة
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وميكن للحكومة إصدارها بدال من  املصارف اإلسالمية،-أي اليت بني–يف تطوير أدوات مالية جديدة للسوق البينية 
وتتمتع 1،استمالك العقارات وغريها،كما وميكن للدولة استئجارها وإصدار صكوك ملكية أعيان مؤجرة قابلة للتداول ملالكيها

ل العرض والطلب يف السوق قابليتها للتداول وقلة املخاطر وخضوعها لعوامهذه الصكوك خبصائص مهمة منها ثبات العائد و 
 2آبجال متعددة. ومرونتها العالية حيث ميكن إصدارها ،املالية

 احبةمتويل العجز يف املوازنة العامة ابستخدام صكوك املر  -5-3

الية اإلسالمية فإن صكوك املراحبة هي: ( الصادر عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات امل17حسب املعيار الشرعي رقم)
 .(3)واثئق متساوية القيمة يتم إصدارها لتمويل شراء سلعة املراحبة، وتصبح سلعة املراحبة مملوكة حلملة الصكوك

فصكوك املراحبة يصدرها الواعد بشراء بضاعة معينة هبامش ربح حمدد، بنفسه أو عن طريق وسيط مايل، بعد متلك   
البائع وقبضه، بقصد استخدام حصيلتها يف تكلفة شراء هده البضاعة ونقلها وختزينها, ويكتتب فيها البائعون لبضاعة املراحبة 

  .(4)ايل الذي يتوىل تنفيذ هذه العقود نيابة عن مالكي صكوك املراحبةبعد متلكهم و قبضهم هلا عن طريق الوسيط امل

 الوسطية واملعدات واآلالت من موارد اخلام والسلع ميكن أن تستخدم املراحبة بغرض توفري مستلزمات اإلنتاج،
عامة املتعلقة بشراء السلع ويسهل متويل بنود املوازنة ال ،لالقتصاد الوطين مما يسهم يف دعم الكفاءة اإلنتاجية واألجهزة،

وميكن حتويل املراحبات إىل  ،من مؤسسات التمويل وغريها ....عن طريق املراحبة مع البنوك اإلسالمية،ائل النقلواملعدات ووس
حبيث ختدم هدف السيولة لدى مشرتيها وهلذا تعترب صكوك املراحبة األداة  ،ك )سندات( ذات استحقاقات متتاليةصكو 

أداة ذات خماطر حمدودة ابلنسبة للمستثمرين  كما أهنا  ويل شراء األصول مع توفري املرونة يف حتديد فرتة السداد،املناسبة لتم
 5إمكانية حتديد نسبة الربح عند التعاقد مما يتيح للمستثمر مقارنة العائد املتوقع مع األدوات االستثمارية األخرى. إىل إضافة

 متويل العجز يف املوازنة العامة ابستخدام صكوك السلم -5-4

( صكوك السلم أبهنا: "واثئق متساوية 17عرفت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية يف املعيار الشرعي رقم )
 .(6)القيمة يتم إصدارها لتحصيل رأمسال السلم وتصبح سلعة السلم مملوكة حلملة الصكوك"
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حيث متثل هذه الصكوك تعاقد على أهنا  ،للتمويل احلكومي خاصة للخدمات لسلم كأسلوباميكن استخدام 
سوف تقدم مبوجب هذه الصكوك خدماهتا يف املستقبل مثل أن تصدر صكوك برسوم املدارس واجلامعات وصكوك خلدمة 

 1ت منها:وميكن استخدام صكوك السلم للتمويل يف عدة جماال النقل على خطوط معينة،

             ضخم.  متويل العجز يف املوازنة العامة للدولة خاصة العجز املومسي بدال من التمويل ابلت -

أحد بنود كا  دولة إبظهارهلعامة للاملوازنة امتويل العجز يف موازنة اهليئات العامة االقتصادية بدال من متويل هذا العجز من  -
 االستخدامات يف ابب التمويالت الرأمسالية.                                      

امة يف ن املوازنة العممتويله  ي بدال نل العجز يف موازنة اهليئات العامة اخلدمية مثل جلامعات ووحدات احلكم احمللمتوي -
                     صورة إعاانت خدمية، خدمات سيادية.                    

 ت .نح هلذه الشركاقروض مت يف صورة متويل العجز يف شركات القطاع العام بدال من التمويل من املوازنة العامة للدولة -

حيث يتم  نتاج احليواين،ة أو اإلو الزراعكما ميكن استخدام صكوك السلم يف تنمية اإلنتاج الوطين، مثال يف جمال البرتول أ  -
 والتسليم والتخزين مث البيع بسعر السوق والربح على ماقسم هللا تعاىل.الشراء 

 متويل العجز يف املوازنة العامة ابستخدام صكوك اإلستصناع -5-5

هي واثئق متساوية القيمة يتم إصدارها إلستخدام حصيلة اإلكتتاب فيها يف تصنيع سلعة، ويصبح  صكوك اإلستصناع
 (2).املصنوع ملكا حلملة الصكوك

وصكوك اإلستصناع يف حقيقتها كصكوك السلم حيث متثل بيع سلعة مؤجلة التسليم بثمن معجل، والسلعة املؤجلة التسليم 
هي من قبيل الديون العينية، ألهنا موصوفة تثبت يف الذمة، إال أنه جيوز أتجيل مثنها، واملبيع يف احلالتني اليزال يف ذمة الصانع 

، فهي من قبيل (3)ون هذه الصكوك غري قابلة للبيع أو التداول سواء من طرف البائع أو املشرتيأو البائع ابلسلم، وعليه تك
 اإلستثمارات احملتفظ هبا حىت اتريخ استحقاقها.
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 1ميكن استخدام صكوك االستصناع يف التمويل احلكومي طبقا ملايلي:و 
ابل مثن يدفعه عنده مق ة منبصنعها مباد إذا كان االستصناع هو عقد بيع سلعة موصوفة يف الذمة يلتزم البائع

نه إذا أرادت أتمثل يف ومي ياملشرتى حااًل أو مؤجاًل أو على أقساط، فإن تصور إمكانية استخدامه كأسلوب متويل حك
ت ئدة مبوجب سندالثمن بفااض ااحلكومة إنشاء مبىن أو شراء آلة مبواصفات خاصة من مصنع ما، فإنه ميكن بداًل من اقرت 

على  الباقي دم ويقسطبلغ مقأداة قرض أخرى، أن تتفق مع املقاول أو املصنع على اإلنشاء أو الصنع مع دفع م يأأو 
سيط،  التقاملصنع يف مل يرغب عه إنمأقساط يتفق عليها كما ميكن أن يوسط يف هذه العملية بنكاً يتم إبرام عقد االستصناع 

البنك   يد الصانع أووثيقة يف يث أنهويكون عقد االستصناع هو األداة املالية، وحد استصناع موازى، قويتوىل البنك إبرام ع
ين  ينطبق عليه دذكره وال لسابقبدين يف ذمة احلكومة إذا ينطبق عليه من هذا الوجه ما ينطبق على دين البيع ابألجل ا

 السلم املتمثل يف سلعة أو خدمة.
بىن مساكن للمواطنني من ذوى الدخل احملدود وهو التزام تقوم به أن ت أرادتومن وجه آخر ميكن للحكومة إذا  

لعملية فائدة، إمتام اذات ال نإلسكااالكثري من الدول مث تبيعها هلم بعد ذلك، فإنه ميكن أن يتم بداًل من استخدام سندات 
واطنني الذين ة من املزملاليف نطاق عقد االستصناع، وذلك أبن تصدر احلكومة سندات إسكان جتمع مبوجبها األموال ا

قساط يف صورة من على أا الثحيتاجون السكن وتتعاقد معهم على إنشاء السكن الالزم مبواصفات حمددة مقابل أن يدفعو 
 .شراء سندات إسكان كل مدة عدداً منها

حيث  ،ازنة العامةاملو مدى أمهية وحجم الدور الذي ميكن أن نستفيده من الصكوك اإلسالمية يف متويل  ومن هنا يتضح    
 2من خالل إتباع اخلطوات التالية: ،احلكومي تقدم الصكوك نفسها للجهات الرمسية كأداة للمساعدة يف ترشيد اإلنفاق

ع دخل، مثل الدفا ملدرة للغري ا قصر استخدام اإليرادات الضريبية وغريها من اإليرادات السيادية على متويل األنشطة -
  رافق واخلدمات العامة.                                  واألمن وتنظيم وإدارة امل

سوم من قبل صيل الر مع بني حتمتويل اخلدمات العامة ذات األولوية اخلاصة، كالتعليم والصحة، متويال خمتلطا جي -
    املستخدمني، وفقا للقدرة على الدفع، وتقدمي اخلدمة أو السلعة جماان لغري القادرين.

جلمع  صدار صكوكإب ،اعيةاجتم مؤسسات القطاع العام وغريها من املؤسسات اليت تنتج سلعا ذات أمهيةأن تقوم  -
الل خرونة كافية من متيح هلم ت،كما توسيع نطاق نشاطها األموال واستخدامها يف متويل احتياجاهتا من رأس املال العامل أو

 القدرة على تداول الصكوك يف السوق الثانوية.         

عن طريق إصدار الصكوك واستخدام  ،كالطاقة واالتصال واملواصالت  متويل املشروعات الكربى يف جماالت البنية األساسية -
 حصيلتها لتأسيس الشركات اليت تقوم بتنفيذ تلك املشروعات.
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 اخلامتة:

ملوازنة العامة للدولة يف االقتصاد اظهرت املعاجلة التحليلية إلشكالية البحث الصيغ واألدوات االسالمية املختلفة لتمويل ا
حىت ال  ،السالمي لسد عجز املوازنة العامةاالسالمي جمموعة من صيغ التمويل ا حيث اعتمد النظام املايل ،سالمياإل

ا فضال عن االاثر السلبية اليت ميكن ان ذه معها يف املشاريع االستثمارية،و املشاركني أية فائدة ملقرضيها أالدولة دفع  تتحمل
ن ننسى أدون  و االعتماد على االصدار النقدي اجلديد. هذاأيل القائمة على الفوائد الربوية أدوات التمو  ستخداماتصاحب 

 .نفاق العاموجه االأفري املوارد املالية لتمويل بعض دوات املالية كفاءة وفاعلية  يف تو األ كثرأ دور الصكوك اإلسالمية كإحدى

 نتائج الدراسة: -1

ومنها ما  يرجع العجز يف املوازنة العامة للدولة اساسا اىل جمموعة من العوامل منها ما يتعلق بنمو النفقات العامة للحكومة، -
 هو متعلق برتاجع يف حجم االيرادات العامة خاصة الضريبية منها ابعتبارها املورد الرئيسي ملعظم موازانت الدول.

كثريا من موارد بيت مال املسلمني مل تعد موجودة يف وقتنا املعاصر، لذا جيب البحث عن موارد جديدة تغطي النفقات   -
 العامة املتزايدة للدولة اإلسالمية، على أن تكون هذه املوارد تتميز ابلكفاءتني اإلقتصادية والشرعية.

يزانية الدولة اإلسالمية، كفريضة الزكاة ونظام الوقف، وما يوجد يف اإلسالم تشريعات مبكن هلا أن ختفف العبء عن م -
على الدولة إال أن حتاول اإلستفادة منها لتخفيف العبء عن موازنتها ووضع التشريعات والقيام ابإلجراءات اليت تضمن 

 حتقيق ذلك.

، وال يعين ذلك الضغط على اإلنفاق قتريترشيد اإلنفاق العام يف اإلقتصاد اإلسالمي يعين القوامة، اليت ال تبذير فيها وال ت -
 بل يقصد به السعي للوصول إىل أكرب منفعة )إشباع( عام ممكن أبقل التكاليف )إنفاق(.

 عادة ما يتم متويل عجز املوازنة العامة للدولة ابستخدام احدى الطرق التالية: -

  البديل التمويلي الذي توزع يف اطاره نتائج يقوم نظام التمويل االسالمي اساسا على قاعدة املشاركة اليت تعترب
العملية االستثمارية بشكل عادل على االطراف املشاركة فيها ابستعمال صيغ واساليب استثمارية مستمدة من 
مبادئ واصول املذهب االقتصادي االسالمي وابلتايل فان النظام املايل االسالمي يعتمد على مسامهة كافة االنشطة 

 متويل االنفاق العام.االقتصادية يف 
  الزكاة :اليت ترفع من على كاهل موازنة الدولة عبا كبريا من خالل ذلك اجلزء منها والذي يصرف يف املعوانت

 االجتماعية مما خيفف من الضغط على املوازنة ويقلل من عجزها ان وجد.



  االفراد للجهات ذات النفع العام الوقف: الذي ميثل احدى الصيغ اليت حث عليها املشرع االسالمي واقرها لدعم
 واليت كان هلا يف وقت ما دور كبري يف توفري اخلدمات االجتماعية والصحية والتعليمية يف بالد االسالم.

 يف تعبئة املوارد املالية الالزمة ويرجع ذلك اىل تنوعها وتعددها. صالحية استخدام الصكوك، -

 الدراسة. توصيات -2

االسالمية النظر جبدية اىل ادوات التمويل االسالمية وحماولة االستفادة منها يف جتميع الفوائض املالية مناشدة احلكومات  -
للقطاع اخلاص اليت حيجم اصحاهبا عن االستثمار يف صيغ التمويل القائمة على الفوائد الربوية بدال من اللجوء اىل اذوانت 

 واليت من شاهنا ان تزيد يف عجزها املايل. ة الكبرية،اخلزينة او القروض اخلارجية ذات االعباء املالي

ضرورة اجياد وتفعيل مؤسسيت الزكاة والوقف عن طريق وضع القوانني واللوائح اليت تساهم يف تنمية دور هاتني املؤسستني  -
 يف اخلطط االقتصادية واالجتماعية يف الدول االسالمية

الوعي املايل االسالمي بني املواطنني لتشجيع كل املستثمرين على االستثمار تكثيف االعالم حول التمويل االسالمي لنشر  -
 ابستخدام صيغ التمويل االسالمية .

دراسة مدى قدرة النظام املايل االسالمي على اجياد منهج متكامل لعالج عجز املوازنة العامة للدولة بدل اللجوء اىل  -
 لية واليت تؤدي يف معظم االحيان اىل تفاقمه بدل عالجه.الوصفات اليت تقدمها اهليئات واملنظمات الدو 
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