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 اإلسالمي االقتصادامتيازات النظام المالي في 

 

 1غاده عبدهللا نجر

 
على الستتياستتم الماليم اإلستتالميم التي اي ما ااتصتتا  ال  لم  يستتتف ه ا ا الث ب كلتتئي ي يستتي الت ره ملخص:

في ال   ما الفقر،  م الجم الملاكي الماليم االقتصاديم،  توضيح الجانب  د ن غيراا،  ضواكطفا اللرعيم  د ياا

ق  اإليراد  ذلك مر ياً كاإليرادات الماليم التي تئون ما نصيب ال  لم  النفقات الماليم المتوازن فيفا ما حيب اإلنقا

التي تلتزم كفا ال  لم  تنفق ما االلفا ا ه اإليرادات الماليم، كاإلضتتتتتتافم ضلى توضتتتتتتيح امتيازات ا ه النظام المالي 

 اإلسالمي كئونه او ال ي األمثي للملاكي الماليم االقتصاديم.

 : االقتصاد اإلسالمي، النظام المالي، السياسات الماليم.المفتاحية الكلمات

 

 

 Features of the Financial System in the Islamic Economy   

Ghada A. Najer 

 

Summary: This research aims mainly to identify Islamic financial policy that is within 

the power of the government, the legal controls and its role in reducing poverty, solving 

economic financial problems, and clarifying the other side in terms of expenses and 

incomes, passing through financial incomes that are from the government’s share and the 

financial expenditures that the government is committed to and spending through these 

financial incomes, in addition clarifying features of This Islamic financial system and 

how it is the perfect solution to economic financial problems.   
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 مقدمة:-1

ي ره النظام المالي في االستتالم كهنه مجموعم التلتتري ات التي  ضتت فا اإلستتالم إلداية الما  ال ام  

أن ال يا اإلسالمي في شري ته ياعى الما   ااتم كه  ج له ما األشياء   .2ضيراداً  تصريفاً  مراقثم

الم افظم عليفا ق  اتفقت األديان السما يم على الم افظم على الما  الفامم التي يجب على كي مسلم 

 .3 ح د اإلسالم امس أشياء يجب الم افظم عليفا  اي )ال يا  النفس  ال قي  ال رض  الما (

 لئا ألن النفوس ميالم للما  مت لقم كه  ض ت اللري م تنظيمات الكتساكه  اداايه  ضنفاقه  تف ب 

 ضلى الما   تلوقفا ضليه. تطلع النفس الثلريم

سات التي ت مي كي منفا  الشك في أن   سيا لمي على مجموعم ما ال سم االقتصاديم ألي د لم ت سيا ال

 ت قيق ا ه أ  مجموعم ما األا اه،  ل ي الف ه ال ي تلترك فيه الئثير ما تلك السياسات على

ا ه السياسات، ألن فا  ت تي مئانم اامم كياضن لم نقي كلفا او ال   ما الفقر، على أن  السياسم الماليم 

في ذلك على أد اتفا المت  دة  تستتتتتتطيع أن ت قق ا ا الف ه ضضتتتتتافم ضلى األا اه األار ، م تم ة

االقتصتتتاديم  االجتماعيم للمجتمع،  ق  شتتتف ت  التي تستتتتطيع أن تئيففا حتى ت فر في كافم الجوانب

وي الستتياستتي  االجتماعي لمففوم ال  لم،  انتقلت ما التط الستتياستتم الماليم تطويات جواريم نتيجم

المتتت اتتي في ال يتتاة االقتصتتتتتتتاديتتم  االجتمتتاعيتتم،  ذلتتك عقتتب األزمتتم  الطوي ال يتتادي ضلى الطوي

م التي ت رضتتت لفا االقتصتتاديات الةركيم  من  ذلك ال يا أ تتث ت 1929االقتصتتاديم الئثر  عام 

سم االقتصاديم في توجيه المساي االقتصادي،  م الجم أداة ي يسيم ما أد ات السيا السياسم الماليم

التي  يت رض له ما ازات  أزمات، غير أن  الستتياستتم الماليم ال تستتتطيع أن ت قق كافم األا اه ما

سات األار ، كما سيا سم الماليم  ينل اا االقتصاد الوطني، كي ينثةي التنسيق كينفا  كيا ال سيا أن  ال

ثي م النظام االقتصتتتادي ضلى ط ما او ستتتياستتتي  ااار ضدايي، كاإلضتتتافم تتهفر ك وامي مت  دة منفا

في ال   ما الفقر، كق ي ما او الت ره على  ا ه ك ثنا انا ليس تنا   د ي السياسم الماليمالسا  .  

الماليم، أ  ما يمئا أن نصطلح على تسميته السياسم الماليم  الضواكط اللرعيم التي ت ئم السياسات

 .اإلسالميم

 

 مشكلة البحث  1 -1

مصتتره،  كلةت الودا ع في ا ه المصتتايه  165كلةت المصتتايه اإلستتالميم علي مستتتوي ال الم 

 لئا ما المالحظ، أن اناك ملئلم في تنظيم الم امالت الماليم اإلسالميم  ،ملياي د الي 150حوالي 

،  م كهشتتتئالفا المفتلفمحيب نج  أن م ظم الثنوك اإلستتتالميم ااتمت كصتتتيةم  اح ة فقط  اي المراك

تواجه األنظمم الماليم اإلستتالميم متمثلم في المصتتايه اإلستتالميم  تت وكم في تنويع استتتف اماتفا  

يم  كه جانب الموايد في ميزانيتفا مع جانب الموايد في ميزان ثب في ذلك ضلى تلتتتتتتتا  يرجع الستتتتتت

مصتايه اإلستالميم كتنويع المصتايه التقلي يم حيب  دا ع ال مالء تئون ت ت الطلب،  لئي تقوم ال

استتتتف اماتفا فانفا في حاجم ضلى م فظم  تتتئوك ماليم تقوم كا تتت اياا لت قق التوازن كيا الرك يم 

 الستتيولم  األمان  تمئا المصتتره اإلستتالمي ما التوستتع في الصتتيج طويلم األجي ما الملتتايكات 

ماليم اإلستتتتالميم ألن المتناقصتتتتم  المضتتتتايكات متوستتتتطم  طويلم األجي  غير ذلك ما األد ات ال

  .التنويع  التطوير في جانب االستف امات الك  أن يواكثه تنويع في جانب الموايد

 يئما الث   ااار لملتتئلم الث ب في م اناة األستتواق الماليم في ال الم اإلستتالمي ما قلم الم ر ض 

القستتط األكثر ما قيمم  ما األ ياق الماليم اإلستتالميم،  ضستتت واذ ع د قليي للةايم ما اللتتركات على

الت ا   مما ي ني م   ديم الستتوق  ع م اتستتاعه،  المصتتايه اإلستتالميم عا طريق ض تت اي ال  ي  

تةطيم جانب الم ر ض ما األد ات   ما الصتتتئوك يمئنفا أن ت قق التوازن في ستتتوق يأس الما 

لنلتتتتتطم في أما في مصتتتتتر نج  نفس الظاارة حيب نستتتتتثم كثيرة ما األستتتتتفم ا لستتتتتوق يأس الما ،

                                                 
 (. مففوم االقتصاد اإلسالمي النلهة  التطوي.2018ن عثمان ال اج, & ايثم اكراايم م م  م مود. )عث  اللطيف سليما 2
 .1998(، مجلم مصر الم ا رة، يوليو/ أكتوكر 1998دنيا، شوقي. القرآن  التنظير االقتصادي ) 3
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الثوي تتم المصتتريم اي ما أستتفم اللتتركات التي تم اصتتفصتتتفا كلياً أ  جز ياً  ا ا يلتتير كطريقم 

غير مثاشرة ضلى ض ف د ي السوق األ لي لأل ياق الماليم في مصر في ج ب الم ارات  ت ويلفا 

 ويي تم ت  ضلى استثمايات ألن شركات الفصفصم عثاية عا طاقات ضنتاجيم كانت موجودة كالف ي

ملئيتفا فقط،  ما الصتتتتئوك الماليم  االستتتتتثماييم اإلستتتتالميم التي يمئا أن تثادي المصتتتتايه ضلي 

ت ا لفا ل ستتتاكفا أ  ل ستتتاب عمال فا  التي ت دي أد ايا اامم في تطوير األستتتواق الماليم ال ركيم، 

سن ات المقايضم   ئوك  شفادات المضايكم  الملايكم  االستزياع  االستص ناع يمئا ذكر 

 المراك م  اإلجاية  االقتناء، ضلى جانب شتتفادات الستتلم  اإلستتئان  اللتتفادات ال قاييم  اللتتفادات 

.. الخ،  ت تثر ا ه األد ات مفصلم اصيصا لتناسب متطلثات …التجاييم قصيرة  متوسطم األجي 

 .ال مالء  ديجات المفاطرة  ال وا   التي يقثلون عليفا

يتمثي في ت رض المصتتتايه اإلستتتالميم ضلى حملم ما االنتقادات أدت  الث   ااار لملتتتئلم الث ب 

 ال يتم ضعاده ا ه الثقم ضال ما اال  اإلفصتتتال الم استتتثي لف ه الصتتتئوك  ،الي ت ك ب الثقم في أدا فا

الماليم، لئي يتمئا المودع  احب الصك ما تقييم أداء الصك  ك لك تقييم أداء المصره اإلسالمي 

 الصك مما يساع  علي تر يج ا ه الصئوك.ال ي يقوم كا  اي 

كما تتمثي ملئلم الث ب  كلئي عميق في نظم اإلداية الماليم في اإلسالم ما حيب التنظيم  القواع  

  اللرا ع اإلسالميم.

 

 أهمية البحث  1-2

تهتي أاميم الث ب ما حيب الملتتتتتتتاكي  ال وادي الماليم التي  فرت في ال الم في اا نم األايرة 

أن األزمم ال الميم أفرت كلئي كثير على األداء المالي لم ظم د   ال الم  ما كينفم د   ال الم  حيب

 حيب تتمثي أاميم الث ب في النقاط التاليم: .اإلسالمي

 الفرق كيا النظام المالي اإلسالمي  األنظمم الماليم الوض يم -1

 ق ية األنظمم الماليم في ال فاع عا نفسفا. -2

 ظام المالي اإلسالمي في حياة الثلر.توضيح أاميم الن -3

 

 :أهداف البحث 3 -1

مالي في اإلستتتتتتالم ما حيب النظريم  المنفج  التطثيق  ظام ال ق يم الن ف ه الث ب ضلى عرض  ت ي

 مقاينم النظام المالي اإلستتالمي كالنظام المالي الوضتت ي مع توضتتيح الفر ق  المرج يم  ملتتاكي 

 اإلسالمي. التطثيق التي تواجه االقتصاد

 

 تساؤالت البحث  1-4

 يف ه الث ب ضلى اإلجاكم على التسا الت ااتيم:

 مااي امتيازات النظام المالي اإلسالمي عا غيره ما األنظمم؟   -1

 اي النظام المالي اإلسالمي  ح ة كافي للنفوض كال  لم؟  -2

 ؟سالميمااي موايد ال  لم ما المنظوي اإل  -3

 

 اإلسالمي:المالية في االقتصاد  -2

 تعريف المال:  2-1

 او كي ماله قيمم  يثال االنتفاع كه في حا  الص م )أ  الس م(  االاتياي.

 النظام المالي: 2-2

 او مجموعم التلري ات التي  ض فا اإلسالم إلداية الما  ال ام ضيراداً  تصريفاً  مراقثم.

 أقسام النظام المالي: 2-3
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 تنظيم يت لق كاإليرادات. .1

 ت لق كالمصر فات.تنظيم ي .2

 تنظيم يت لق كالرقاكم الماليم. .3

 

 أهمية النظام المالي: 2-4

ضن يعايم التنظيم اإلستتتتتتالمي ألموي األموا  مطلب عظيم، ألن النظام المالي اإلستتتتتتالمي جزءاً ال 

يتجزأ ما المنظومم اإلستتتتالميم التئامليم التي تئفي الناس حا  ت قيقفا كما ينثةي  تتتتالل أمر ال يا 

 . 4يا ال ن

 

 الموارد الدورية لبيت المال: 2-5

 الزكاة: 2-5-1

الزكاة كما او م لوم اي أح  أيكان اإلستتالم ففي عثادة اال ة  فريضتتم ماليم جاء اإلستتالم كفا  اي 

 مويد فاكت  د يي سنوي لثيت الما  " زاية الماليم" ي اي عليه كلئي مستمر.

 :وتعرف الزكاة

على النماء  الطفاية  ستتتتتتميت ك لك ألنفا تنمي  تزي  الما  لةم: لفا م اني مت  دة ت  ي  -

  تطفره.

شرعاً: حق  اجب في ما  مفصو  لطا فم مفصو م في  قت مفصو .  ق  فرضت  -

 اـ. 2الزكاة في الم ينم في السنم 

 دليي  جوب الزكاة ما القرآن السنم:

أموالفم  تتتت قم تطفرام قوله ت الى: ) أقيموا الصتتتتالة  آتوا الزكاة(  قوله ت الى: )ا  ما  -1

  تزكيفم كفا(.

..  ضيتاء الزكاة(،  ق  أجمع المسلمون . قا   لى   عليه  سلم: )كني اإلسالم على امس -2

 على  جوب الزكاة  يكنيتفا.

 شروط وجوب الزكاة:

 اإلسالم: فال تجب الزكاة على الئافر لئونفا عثادة  ما شرط ال ثادات اإلسالم. .1

 ة على ال ث  لئونه ال يملك.ال ريم: فال تجب الزكا .2

 ملك النصاب: فال تجب الزكاة على ما ملك د ن النصاب. .3

 تمام الملك "استقراي الملك". .4

مضتتي ال و :  ا ا في غير الزي ع  الثماي ألن   ت الى أ جب الزكاة فيفا عن  ال صتتاد  .5

ألن حولفما "  أتوا حقه يوم حصتتتتتتاده "،  ك لك في غير نتاج كفيمم األن ام  يكح التجاية 

 حو  أ لفما.

 

 مسؤولية الدولة عن الزكاة: 2-5-2

الزكاة عثادة لفا طثي م اجتماعيم ففي تنظيم تلتتتتتتره عليه ال  لم  يتواله جفاز ضدايي منظم فجثايم 

الزكاة   رففا اي مس  ليم ال  لم اإلسالميم فاهلل ت الى يفاطب نثيه كقوله: )ا  ما أموالفم   قم 

(  لما ك ب النثي  تتتلى   عليه  ستتتلم م اذ ضلى اليما قا  له: )أعلمفم أن   تطفرام  تزكيفم كفا

افترض عليفم  تتتتتت قم تها  ما أغنيا فم فترد على فقرا فم(، ف   ذلك على مستتتتتتأوليم اإلمام أ  ما 

 ينوكه عا الزكاة،  ق  كان للنثي  لى   عليه  سلم  الفا ه الراش  ن س اةً يث ثونفم ألا  الزكاة.

 

 األموال التي تجب فيها الزكاة " األموال الزكوية":  2-5-3

                                                 
 منصوي التركي، المئتب المصري ال  يب، القاارة.م(، "االقتصاد اإلسالمي كيا النظريم  التطثيق"، ترجمم د. 1976م م  عث المن ان ) 4
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 بهيمة األنعام:  -1

  سميت كفيمم: ألنفا ال تتئلم أ  إلكفام  وتفا،  ال تجب الزكاة فيفا: ؛ اي اإلكي  الثقر  الةنم

 )أ( ضال ضذا كانت سا مم، أي أنفا ترعى كي ال و  أ  أكثره.

الم لوفم فف ه ليس فيفا زكاة ضطالقاً  ك لك ال وامي )التي  )ب( أن تئون م  ة لل ي  النستتتتتتتي، أما

 ت مي(  اي التي عن  اللفص ي جراا لل مي أ  لل ري  السقي فف ه ليس فيفا زكاة.

 30ما اإلكي أ  أقي ما  5، فما ملك د ن 40،  نصتتاب الةنم 30،  نصتتاب الثقر 5 نصتتاب اإلكي 

 يه.ما الةنم فال زكاة عل 40ما الثقر أ  أقي ما 

 الخارج من األرض: -2

فالملتتتتتتفوي ما م اب اإلمام أحم  أن الزكاة تجب في  فا  ما يجب ما الزكاة في ماء في ااتلف ال ل

ال ثوب كلفا  في كي فمر يئا   ي ار،  اناك ما أ جب الزكاة في كي اايج ما األيض  اناك 

 التمر  الزكيب،  ق  يجع ما أ جب الزكاة في أيك م أشتتتتتياء فقط  اي ال نطم "القمح"  اللتتتتت ير 

 )قو  اإلمام أحم (. الليخ اكا عثيميا القو  األ  

 تتاع،  مق اي الزكاة  300 تتاعاً فيئون النصتتاب  60أ ستتق  الوستتق  5 نصتتاب ال ثوب  الثماي 

%( ألن 10الواجثم فتفتلف كااتاله ستتتتقياً الزيع فان كان يستتتتقى كال مأونم فالواجب فيه ال لتتتتر )

سوانينفقته أقي  ضن كان  سقى كمأونم )كااالت  ال %(  ضن كان 5..( فالواجب فيه نصف ال لر ).ي

 %(.7,5يسقى نصف الزما، كمأونم  النصف األار كال مأونم فالواجب فيه فالفم أيكاع ال لر )

 الذهب والفضة )النقدان(: -3

ديام  200ةت جرام(  تجب الزكاة في الفضتتتتتم ضذا كل 85مثقاالً ) 20تجب الزكاة في ال اب ضذا كلج 

%(، أما النقود الم ا تتتترة الويقيم فالواجب زكاتفا 2,5جرام(  الواجب فيفما يكع ال لتتتتر ) 595)

ألنفا في الثمنيم مثي ال اب  الفضتتتم،  تزكى ضذا كلةت قيمتفا أدنى النصتتتاكيا ما ال اب  الفضتتتم، 

يمم نصتتتتتاب جرام(  في ق 85فينظر عن  حوالن ال و  في قيمم نصتتتتتاب ال اب في الستتتتتوق )قيمم 

جرام(، فاذا كان ما يملئه األشتتتتتتفص ما النقود الويقيم يثلج أقي  595الفضتتتتتتم في الستتتتتتوق )قيمم 

 %(.2,5القيمتيا "النصاكيا"  جثت عليه الزكاة كلر طفا فيفرج يكع ال لر )

 عروض التجارة: -4

 .ال ر ض: جمع عرض  او كي ماع ا النق ييا ما المتاع

وا  الم  ة للتجاية  اي أعم األموا  التي تجب فيفا الزكاة حيب اي األم :ـتتـتتـتتـتتـتت  عر ض التجاية

 .تلمي كي ما أع  للتجاية ما أي نوع  ما أي  نف كان

 الزكاة  اجثم في عر ض التجاية عن  أكثر أاي ال لم كي ق  نقي ك ض ال لماء اإلجماع فيفا قا   

التجتتاية الزكتتاة ضذا حتتا  عليفتتا  اكا المنتت ي: "أجمع أاتتي ال لم على أن في ال ر ض التي يراد كفتتا

 ال و ".

 ويشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة:

 جود نيم التجاية فلو ملك شيء ليقتنيه لم تجب فيه الزكاة كهن يلتري أ  يئون عن ه سياية  .1

يستتتتتتت ملفا فم ك ء له أن يثي فا فال تئون للتجاية ألن كي ه انا ليس للتجاية  لئا لرغثته 

 عنفا.

%( 2.5ط أن تثلج قيمتفا نصتتاكاً  الواجب في زكاة عر ض التجاية يكع ال لتتر )كما يلتتتر .2

 ما قيمتفا.

 أع  للئراء )اإليجاية( فيفرج الزكاة ما يك فا ال ما أ لفا. أما ما

ا ه جملم األموا  التي جاءت النصو  كوجوب الزكاة فيفا،  اناك أشياء مفتلف فيفا كال سي فق  

م  جوب الزكاة فيه،  ذاب أكوحنيفم  اإلمام أحم  في الملتتتتتتفوي عنه ذاب جمفوي الفقفاء ضلى ع 

 ضلى  جوب الزكاة في ال سي.
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سوء كان قليي أم كثير حا  عليه ال و  أم   ك لك الركاز:  او ما  ج  ما دفا الجااليم فيه الفمس 

 لم ي ي لئا الفاله اي ي تثر ا ا الفمس ما 

 ما قثيي الفيء فيصره في مصايفه.قثيي الزكاة فيصره في مصايففا أم ي تثر 

 الخراج: 2-5-4

 لةم: مهاوذ ما الةلم  اي تسمى اراجاً  ارجاً.

 ا طالحاً: او ما  ضع على األياضي ما حقوق ت د  منفا.

 

 حكم الخراج:

الفراج ملر ع في اإلسالم كف ي عمر ال ي  افقه الص اكم عليه ضذ لما فت ت أيض السواد "أيض 

عمر أن يج ي األيض في أي ي أاليفا  يفرض عليفم الفراج!  أن ال يقستتتتم  ال راق"  غيراا يأ 

 األياضي المفتوحم على الةانميا كي يج لفا  قفاً على عموم المسلميا فوافقه الص اكم على ذلك.

 

 طبيعة الخراج: 

 ق  ااتلف ال لماء في طثي م الفراج المهاوذ على األيض اي او أجرة أ  فما أ  له شتتتثه كاألجرة 

 .يجح ك ض ال لماء أنه م املم قا مم كنفسفا ال يقاس على غيره

  :أنواع األياضي الفراجيم

  ا ه اراجيم على القو  الراجح. ؛األيض التي فت ت عنوة "كقوة" -1

األيض التي فت ت  تتل اً؛  ا ه ضما أن نصتتال فم على أن تئون كهي يفم  ي ف وا لنا الفراج  -2

  ن فع عنفا الفراج. أ  تئون كهي ينا ن ا المسلميا

  ا ه اراجيم كاالتفاق. ؛األيض التي جالء عنفا أالفا -3

 

 شروط األراضي التي يأخذ منها الخراج: 

 أن ال تئون مملوكم لمسلم.  -1

 أن تئون األيض ناميتاً حقيقم "مزي عم" أ  ناميتاً حئماً " ال م للزياعم". -2

 ما ال ي يقوم ك فع الفراج: 

ض فئانت ت ت ي ه يزيعفا  ينتفع كفا مستتتتتلماً كان أم كافراً  تتتتتةيراً أم ي فع الفراج ما تولى األي

 كثيراً يجالً أم ضمرأةً.

 

 مسقطات الخراج: 

 ان  ام  الحيم األيض الزياعيم. -1

 االك الزيع كآفم. -2

 ضسقاطه ما قثي اإلمام ضذا يأ  المصل م في ذلك.  -3

 

 أنواع الخراج: 

 نظر ضلى الناتج الزياعي.اراج   يفم:  او ق ي ما الما  مفر ض د ن ال -1

 اراج مقاسمم:  او ق ي شا ع مما تفرجه األيض كالثلب أ  الركع أ  ن و ذلك. -2
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 الموارد غير الدورية لبيت المال:  2-6

  :المعادن 2-6-1
 اي ما تول  ما األيض ما غير جنسفا  ليس نثاتاً.

 الفرق بين المعدن وبين الركاز: 

 أما الركاز ففو م فون كف ي اإلنسان. ؛  لهأن الم  ن تفلق في األيض كايجاد 

 حكم تملك المعادن: 

اتفق ال لماء على أن الم  ن ضذا  ج  في أيض مملوكم لل  لم فانفا تئون ل موم المستتتتتلميا.  أما ضذا 

  :كانت األيض مملوكم ألح  األفراد فق  ااتلف فيفا ال لماء على قوليا

 لل  لم.القو  األ  : أنفا تئون مملوكم 

 القو  الثاني: أنفا تئون مملوكم لصاحب األيض.

 األقرب او القو  األ   اصتتتو تتتاً في الم ادن النفيستتتم التي يقوم عليفا اقتصتتتاد الثل  مع مراعاة 

 ت ويض  احب األيض كت ويض مناسب. 

 

 اللقطة: وهي المال الضائع الذي اليعرف صاحبه. 2-6-2

 أنواع اللقطم:

 اط  او ماالتتث ه امم أ ساط الناس كرغيف الفثز.مايملك كمجرد األلتق .1

 2000أ   1000مايجب ت ريفه ستتتتنم ما يوم التقاطه  او ماتتث ه امم أ ستتتتاط الناس مثي  .2

 لاير فف ا يملك ك   ت ريفه سنم  يئون الت ريف في مجامع الناس  أماكا تواج ام.

 مايمتنع كنفسه ما السثاع كاألكي فف ه تترك  التلتقط. .3

ملك كيت الما  ما اللقطم ماترك د ن التقاط فئان مصيره ضلى كيت الما  أ  مااليجوز التقاطه  ضنما ي

 كلقطم ال رم.

 

 الضرائب "التوظيف المالي": 2-6-3

 ت ره الضتتتتتترا ب كاالقتصتتتتتتاد: كهنفا فريضتتتتتتم الزاميم ت  داا ال  لم تمئينا لفا ما القيام كهموي 

 المجتمع.

 حكم الضرائب في اإلسالم:

 رض علماء المستتتتتلميا األ ا ي  الثاحثيا الم ا تتتتتريا ضلى مستتتتتهلم جواز فرض الضتتتتترا ب لق  ت

 يطلق على فرض الضتتتتترا ب مصتتتتتطلح التو يف  كالرغم ما  جود  ، ستتتتتميت كالو ا ف الماليم

االه حو  موضتتتوع فرض الضتتترا ب ضما ما حيب جواز فرضتتتفا أ ع م جواز ذلك أ  ما حيب 

 لماء الستتتتتتاكقيا كالةزالي  اللتتتتتتاطثي  ك لك ك ض ال لماء شتتتتتتر ط جواز ذلك ضال أن كثيرا ما ال

 الم ا ريا انتفوا ضلى جواز ذلك فرض الضرا ب.

 لكن بشروط منها: 

 الضر ية المل م ك ا  ال رب عن  اطر م اامم ال   . .1

 أن يئون المق اي المفر ض او مق ايا مق  يا عليه. .2

 أن يتم فرضفا على األشفا  كال   . .3

 كق ي ال اجم.أن تئون الضرا ب  .4

 .عجز كيت الما  عا س  ا ه ال اجم .5
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 األوقاف: جمع وقف وهو تحبيس األصل وتسبيل المنفعة. 2-6-4

 مثي األ قاه: الو تتتتايا  التثرعات  الفثات التي يج لفا أ تتتت اكفا لثيت الما  أ  لث ض منلتتتتآت 

 ال  لم كال ي يئون على الجوامع أ  جم يات ت فيظ القرآن الئريم.

 

 ريع ممتلكات الدولة: 2-6-5

لل  لم أن تستتتثمر الممتلئات ال امم كال قايات  ن واا كثيع أ  ضجاية أ  ملتتايكم ستتواء مع أفراد أ  

 شركات أ  حئومات.

سثيي التمثيي لل صر  ضال  ساكقا ما الموايد ال لرة غير ال  ييم لثيت الما  ضنما او على   ما ذكر 

فان اناك موايد أار  لثيت الما  كما  المرت   كالةرامات الماليم  كالقر ض التي تستتتتتتقرضتتتتتفا 

  ال  لم ما غيراا ,  غيراا كثير مما استج  في ا ا الزمان كالصناديق السياديم  ن واا.

 

 الضوابط الشرعية لسياسة اإليرادات العامة: 2-7

األستتتتاستتتتيات النظريم حو  الستتتتياستتتتم الماليم  غيراا، ننتقي ضلى  تتتتلب  ك   أن ت رفنا على ك ض

الضتتواكط اللتترعيم لديرادات ال امم، فالضتتواكط اللتترعيم لدنفاق ال ام،  موضتتوعنا، حيب نتنا  

الميزانيم في االقتصتتتتاد اإلستتتتالمي. ما الم ر ه أن  ضداية ال جز )أ  الفا ض( في  أايراً  ستتتتا ي

 ضجراءات تت لق - :اإليرادات ال امم يمئا تقستتتتيمفا ضلى أنواع فالفم ما اإلجراءات اي ستتتتياستتتتات

كتةيير الثنيم  ضجراءات تت لق -كم  الت الضتتتتتتريثم د ن تةيير في كنيم النظام الضتتتتتتريثي في الثل ؛ 

ت و  ما  مجموعات داف ي الضتتتتتترا ب، ك يب ي صتتتتتتيالضتتتتتتريثيم، مما ي دي ضلى ت  يالت في 

 تنقص حصتتتم ال ما ،  مجموعم ضلى أار ، فتزي  حصتتتم التجاي مثالً في ت مي أعثاء ماليم ال  لم،

 نوعيته: نق ًا أم عينًا،  ضجراءات تت لق كت صتتتتتيي الضتتتتتريثم، ما توقيت الت صتتتتتيي، -أ  ال ئس؛ 

لستتتياستتتات اإليرادات ال امم لف ه  لتتترعيم ستتتا ر  ر ه الت صتتتيي.  ستتتنقوم ك ياستتتم الضتتتواكط ال

كالزكاة،  األنواع الثالفم ما اإلجراءات، مقستتتتتتميا ا ا الم وي ضلى فالفم أجزاء: جزء أ   يت لق 

األمالك ال امم لل  لم. أما الجزء الثالب فيت لق   جزء فان يت لق كاإليرادات ال امم الناشتتتتتتأم عا

 . 5كالضرا ب نفسفا

 

ما الم ر ه أن الرسو ،  لى   عليه  سلم،  لسياسة جباية الزكاة:الشرعية  الضوابط 2-7-1

 نسب أ  م  الت الزكاة على األموا  الزكويم التي كانت موجودة في عصره،  ا ا الت  ي  ق  ح د

ا ه النسب، فال  كاجماع أاي ال لم ال يا ي ت  كهقوالفم.  كالتالي فال يصح التةيير في أي ما -توقيفي 

على األموا  المفتلفم.  ك لك  للستتتياستتتم الماليم للزكاة أن تن و من ى الت  يي في نستتتب الزكاةيمئا 

تج الن ما الممئا التةيير في كنيم األموا  الواجثم  فان يكنيم الزكاة   فم ال ثادة التي تتميز كفا ال

ضدياكه ما جفم القا م على النصتتتو  ما جفم،  ففم الواقع الم ا تتتر   فيفا ضال ما اال  االجتفاد

ذلك ضلى يأي أا  كه، د ن أن تترك األموا  الفاضتتت م للزكاة مستتترحاً للستتتياستتتم  فانيم. فاذا تو تتتي

 توسي ًا أ  تضييقًا،  عليه يمئا ضيجاع ذلك ضلى ضاكطيا اما: الماليم

كسياسم ت صيي الزكاة، فان النثي،  لى   عليه  سلم، ق م ت صيي  الضاكط األ  : يت لق -أ

ل اميا،  ضن عمر، يضتتتتتتي   عنه، أار الزكاة في ال جاز عام الرمادة،  ا عمهالزكاة م

كاحم   أمر أن تجثى ما كا قا  كثير ن  م ااب في ذلك، ف فت ال كي عا عاميا.  ق  ااتل قا

كالنسثم للمزكي نفسه(،  قا  الث ض ك  م جواز الت جيي ضال أن يئون يسيًرا. ) ت جيي الزكاة

ما فالج أ تهاير للمزكي  تهاير للمزكي،ال  مفوي على الفوييم،  ير  ك ض الفقفاء جواز ال

القو   حستتب آياء ك ض فقفا نا  علما نا الم ا تتريا فانه يمئا   كفا تتم ضذا كان مستتث ثا.

ضذا يأت  - عن ما تقوم ال ئومم كت صتتيلفا  توزي فا -كجواز تق يم أ  تهاير ت صتتيي الزكاة 

                                                 
 مجلم كليم كة اد لل لوم االقتصاديم.. (. الرقـــــاكم المــــــاليم فـــي االسالم2009علي كا م حسيا. ) 5
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ال امم  ستتياستتم التق يم  التهاير حستتب المصتتالحال ئومم مصتتل م في ذلك.  يمئا استتت ما  

الناس  تلجيع  لألمم، ك يب ي ار ت صيي الزكاة ضذا كان ما المرغوب ضكقاء األموا  كهي ي

ستثماًيا(،  ت جيي ت صيلفا عن ما يراد تففيف ستفالكا  ا كميم النقود كهي ي  الطلب ال ام )ا

فئ لك يمئا أن يئونا أفناء  ا عام اار،الناس.  كما أن الت جيي  التهاير يمئا أن يئونا م

نوع ما أنواع األموا   ال ام نفستتتتتتته. فت جي ال ئومم ت صتتتتتتيي الزكاة أ  ت اره على كي

في ضح اي تةييرات  الفاضتتت م للزكاة أ  عليفا كلفا م ًا حستتتب المصتتتل م القصتتتيرة األجي

م مالئو األموا  ا) مطلوكم في الطلب ال ام، أ  الطلب ل   فأات  شتتتتترا ح م ينم ما الناس

ست جا  موع  ت صيي الزكاة كواح  ما  - تهايره  التي ت ار أ  ت جي زكاتفا. فيمئا ضذاً ا

مما ي فر في م  الت  الستتتتتتياستتتتتتات الماليم للتهفير على الطلب ال ام، أ  طلب فأات م ينم،

 لسياسات ت صيي الزكاة. التضفم في االتجاه المرغوب،  ا ا او الضاكط األ   كالنسثم

كهن يئون ما عيا الما  المزكى  الضاكط الثاني، او نوع الما  ال ي ت صله ال ئومم زكاة، -ب

نق ي.  انا نالحظ أقواالً ل  د ما  ففو ت صيي عيني، أ  يئون كالنقود ال ايجم ففو ت صيي

كثير ن  أكاحفا الث ض.  في كالمفم ما  الفقفاء كجواز ضاراج القيمم في الزكاة. فق  من فا

المزكي نفستته، أما ضذا كان ذلك ما مصتتل م  ي  اضتتح كهن الجواز  المنع اما ك قي   كلتتئ

ال  لم اي التي تقري الجثايم عينًا أ  نق ًا،  الفقراء،  مصتتتتل م األمم ما مصتتتتل تفم،  كانت

ال امم.  مما ي كر أن ااتياي الت صيي النق ي أم  فان ل لك ضواكط أار  ت  داا المصل م

لل ئومم، أكثر مما يت لق كسياستفا الماليم، ألنه ي فر على  سياسم النق يمال يني أمر يت لق كال

االقتصاد،  او ي فر تهفيًرا مثاشًرا في اتجاه م ايكم التضفم، ضذا يأت  حجم كميم النقود في

ت صتتي الزكاة نق ًا )فم توزع قيمم ما ت صتتله ستتل ًا عينيم ما ت صتتيالت ستتاكقم  ال ئومم أن

نق ًا(  ما جفم أار ، فان اإلفادة ما طرق ت صتتتتتتيي  -الماضتتتتتتي في  –مقاكلفا   زعت

اال  الضتتتاكطيا الم كوييا، ضنما ي تم  على فرضتتتيم أن مق اي حصتتتيلم الزكاة  الزكاة، ما

على االقتصتتتتتاد،  عنا تتتتتره الئثر  ما طلب عام،  استتتتتتثماي،  ادااي،  ذات حجم م فر

كط اللتتتتتترعيم إليرادات األمالك ال ئوميم،  غير ذلك. فانياً: الضتتتتتتوا  مجموع اإليرادات

التمييز كيا اإليرادات ما أمالك ال  لم ال اديم  اإليرادات ما األمالك  ال امم لل  لم: يمئا

 فيفا ملايكم انتفاع.  التي لألفراد

ال امم لألمم، ن و أياضتتتتتتي الفراج،  اإليرادات التي تتهتى نتيجم إلجاية، أ  استتتتتتتثماي األمالك -

الثاطنم  -مثي الثتر    الةاز  ستتتتتتتا ر الم ادن  – لل  لم،  الم ادن  الثر ات المثاني المملوكم 

الم ا تتريا(  ستتا ر االستتتثمايات ال ئوميم المتهتيم عا   الظاارة )على ما يج ه جمفوي ال لماء

ضيراده حستتب م ياي المصتتل م ال امم شتتريطم أن ال ي يف ذلك على  ا ه األمالك.  ا ا النوع يت  د

يم عمر  ا يترتباألفراد ال ي عليفم أداء ا ه اإليرادات لفزانم ال  لم، كما او م ر ه في   تتتتتت

 عث    كا مستت ود عن ما كلففما كمستتح ستتواد ال راق،  كما ي ك  ذلك أيضتتا أكو  ل ثمان كا حنيف

 كتاب الفراج.  يمئا ت  ي  ا ا النوع ما اإليراد كمثلج مقطوع، أ  كنستتتثم ما اإلنتاج، يوستتتف في

 كالنستتتثم لأليض  لملتتتايكات القطاع ال ام للقطاع الفا  في ك ض الملتتتر عات.  في كفا تتتم 

الم ايير في  جميع األحوا ، فان للستتتتياستتتتم الماليم د ي كثير في ا ا النوع ما اإليراد.  ضذا كان أام

الم ياييا اما الضتتتتتتاكطان  ت  ي  ا ا النوع ما اإليراد اما المصتتتتتتل م ال امم  ال  الم، فان ا يا

سم الماليم نفسفا. ل لك فان ال ئومماأل سيا سيان في ال تستطيع زيادة،  ضنقا ،  ت جيي،  تهاير  سا

ال   ، مع المصتتتتتتل م ال امم حيثما دايت.  يمئا  ا ه اإليرادات، طالما أن ذلك ي  ي في ح  د

 ئومم الماليم في النظام االقتصادي اإلسالمي، تستطيع ال اعتثاي ذلك أداة مفمم ما أد ات السياسم

الو تتتتو  ضلى األا اه االقتصتتتتاديم المرغوكم،  كفا تتتتم في م ايكم  استتتتت مالفا ما أجي م ا لم

لمي أنواع  التضفم  التففيف ما عجز ست ما  ا ه األد ات ي سثاكه.  ا الميزانيم ال ي او ما أام أ
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س اي ال اإلجراءات )أ  سات( الثالفم سواء في ذلك التةيير في م  الت الفراج، أ  أ سيا  سلع التيال

أم التةيير  ينتجفا القطاع ال ام، كالزيادة  اإلنقا ، ضتتما ح  د شتترطي المصتتل م ال امم  ال  الم،

النفا ييا ألعثاء ا ه ال وا    في كنيم عوا   ا ه األمالك ال امم كف ه تةيير مجموعات المت مليا

ل يا كان يجلثفما الزيت  الط ام ال )مثي تففيض عمر يضتتتتتي   عنه لم    علتتتتتوي التجاية عا

كالجثايم ما ت جيي  تهاير، أ  عينيم  نق يم، غير أنه  النثط ضلى الم ينم(، أم الستتتتتتياستتتتتتات المت لقم

 :6ضضافيم اامم تستفاد ما مواقف الفقه اإلسالمي كف ا الفصو  ينثةي أن نالحظ فالفم ضواكط

ل امم للمستتتتتتلميا، ال يجوز ال امم في ال مى  األيض الموات  األمالك ا قياستتتتتتا على المثاد  -أ 

 األغنياء كث ض المزايا  تمنع منفا الفقراء،  ضن كان يصتتتتتتح ال ئس،  كالتالي فان لل  لم أن تفص

الفقيرة  األستتلوب الرأستتمالي القا م على تلتتجيع االستتتثماي عا طريق ضتتخ الوفويات ما القطاعات

ذلك ق  يئون   التستت ير  غير)الزياعم  الرعي( ضلى القطاع الةني )الصتتناعم( كوستتا ي الضتترا ب 

 موضع تسا   كثير في االقتصاد اإلسالمي.

ألفت المجتم ات االشتراكيم اعتثاياا مجانيم ق  ال تئون كالضر ية  أن كثيرا ما الف مات التي -ب 

اإلستتتالمي. فالت ليم  ال نايم الصتتت يم  اجثان على ال  لم اإلستتتالميم عن  توفر  مجانيم في االقتصتتتاد

مستتتتأوليم  كافيم لفا ما ضيرادات القطاع ال ام االقتصتتتتادي.  فيما ع ا ذلك فت ليم الصتتتتثيان ضيرادات

الم ر فم في الفقه  آكا فم  ك ا الف مم الصتتتتت يم اي جزء ما النفقم اللتتتتترعيم الواجثم كتفصتتتتتيالتفا

اة، ففي الزكاة، فان لم تئف الزك اإلستتالمي. فاذا الحظنا أن الفقراء ق  فرض لفم اإلستتالم كفايتفم ما

للفقراء، فان ما الممئا أن ال يئون ت ليم  أموا  األغنياء حق ضتتتتتتمان ال   األدنى ما الم يلتتتتتتتم

ضليفم مجانييا في االقتصتتتتاد اإلستتتتالمي. أما الفقراء فيمئا  األغنياء  ال الف مات الصتتتت يم المق مم

 مايم  حستتتتتاكات اا تتتتتم تنلتتتتتأفا ال  لم لف ا الةرض في ضطاي ال لصتتتتتن  ق الزكاة أ   تتتتتناديق

 ينفقون منه على الق ي الضر يي ما الت ليم  الص م. االجتماعيم أن ت طيفم ما

كالطرق،  مستتتاكي المياه  المستتتاج    تتتيانم ا ه المنلتتتآت اي  ضن ضنلتتتاء الف مات ال امم، -جـتتتتتتتت 

 ل يفا ضيرادات ما أمالك ال  لم  القطاع ال ام االقتصادي. فاذا لم يئا ل   مسأوليم ال  لم، ضذا كانت

 يئفي ما ا ه اإليرادات، كان لفا فرض يستتتوم استتتت ما  عادلم على المستتتتفي يا ما ا ه ال  لم ما

 الف مات.

االنتفاع لألمم كلفا:  اإليرادات المتهتيم ما األمالك ال امم التي تتضتتتتتتما حقًا ملتتتتتتتركا في -1

ضن  ما  يده أا ه".“مهيب   اي األمالك التي يلتتتتتتترك في االنتفاع فيفا الناس كلفم كملح

ماء  الئأل  أن -في م ظم األحوا   -التطوي التئنولوجي ال  يب يقتضتتتتتتي  فاع ما ال االنت

ضلى استتتثمايات ق  تئون ضتتفمم   الناي  الملح  ما شتتاكه ذلك مما يلتتترك فيه الناس ي تاج

 ت ضتير المراعي ال امم،  ضم اداا  في كثير ما األحيان، مثي م  شتثئات المياه في الم ن،

 الستتتت ا  ال ي يرد انا او: اي يقتضتتتتي  .اب المة يم لل يوانات،  غير ذلككث  ي األعلتتتت

ال ئومم أي يستتتتتتم، أ  فما، لف ه المنافع  مففوم حق االشتتتتتتتراك في االنتفاع أن ال تفرض

لتيستتير اإلفادة ما ا ه المنافع للناس؟ أم أنه يمئا  يتجا ز تئلفم االستتتثمايات التي قامت كفا

مثي م املم الفراج، فتزي  فيفا أ  تنقص، حستتتتتتتب  الف ماتلل  لم م املم أستتتتتت اي ا ه 

آار، اي يقي ِّ  حقُّ االشتراك في االنتفاع، ال ي  مقتضيات المصل م ال امم  ال   ؟  كم نى

حريم ال ئومم كهن ال يزي  الثما عا تئلفم ضنتاج ا ه  قريه الرستتو ،  تتلى   عليه  ستتلم،

لموقف، كالنستتتتثم للماء  الئأل  الناي  الملح  ما كف ا ا الف مات؟  على فرض تقي  ال ئومم

جوانب الستتياستتم الماليم اإلستتالميم، ألن كثيًرا ما ال ئومات  شتتاكففا، فان ذلك ال يلتتئي كي

ال امم كهستتتتتت اي م عمم ما قثي ال  لم. أي أن كثيًرا ما الف مات  تق م الئثير ما الف مات

اا، ت رضتتتتتفا ال ئومات في كثير ما  الئفركاء،  الفاتف  غير ال امم،  كفا تتتتتم الماء،

التئلفم مما يطرل مستتتتتهلتيا الك  ما ك ثفما.  اح ة تت لق كال جز  الثل ان كهستتتتت اي تقي عا
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ذلك،  ما يت مله. أما الثانيم فتت لق كما يرد ما ستتياستتات على األستت اي  المالي الناشتتع عا

المسهلتيا عن  ال  يب حيب يفع الم ونم أ  التففيف منفا.  سنت رض لفاتيا  الم عمم، ما

سات سيا سات الماليم المت لقم كالضرا ب:  عا  سيا لرعيم لل اإلنفاق ال ام. فالثاً: الضواكط ال

 كون الزكاة الفريضتتم الماليم الوحي ة في النظام االقتصتتادي اإلستتالمي، التي تجب على ضن

 ال ي ني ع ماإلنستتتتتان ألنه يملك ماال، أ  اي الفريضتتتتتم الوحي ة على الما  ألنه "متمو " 

 ضمئان  جود  جا ب ماليم أار ، عامم أ  اا تم،  لئنه ي ني أن جميع الوجا ب األار 

 أي يملك الما . فالنفقم -ليست مفر ضم على الما  نفسه أ  على اإلنسان لمجرد أنه غني 

على األقايب،  قر  الضتتتتتيف،  ستتتتت  حاجم الفقير  المستتتتتئيا،  الجزيم على أاي ال مم، 

أاي ال رب،  غير ذلك ما  جا ب ماليم عرففا النظام اإلستتتتتتالمي، ضنما تجاية   علتتتتتتوي

ألستتتتثاب أار ، اي حاجم األقايب،  نز   الضتتتتيف،  حاجم الفقير  المستتتتئيا،  تتوجب

حمايم ال  لم اإلستتتتالميم،  تتتتل ا أ  حركا،  ضداا  كضتتتتاعم أاي ال رب ضلى   ال او  في

سثاب.  ضنما اعتث أياضي المسلميا، ر  جود الما  شرطا لفا، كال ج يجب  غير ذلك ما أ

االستطاعم  أما الطريق.  ا ا ي ني أن النظام المالي اإلسالمي ال  كسثب اإلسالم  شرطه

ما ما  الةني جثراً كستتثب كونه غنياً،  ستتواء أكان ا ا األا  اإلجثايي  يقثي مث أ أا  جزء

تفرض على الةني ألنه أ  المصتتتادية، أم كان جز ياً كاستتتم ضتتتريثم،  كامالً، كاستتتم الةصتتتب

أار ، فم لوم أن األنظمم االقتصتتتتتاديم  الماليم الم ا تتتتترة تت  ي  يملك الما .  ما جفم

 التةيير في م  التفا  كنيتفا، ألا اه مت  دة أامفا ستتتتت اد النفقات  عا فرض الضتتتتترا ب،

يتطلثفتتا ضنتتتاج الستتتتتتلع ال تتامتتم.  او يمثتتي الجزء األام ممتتا يستتتتتتمى كتتالتت  ي  ال تتامتتم التي

للضتتريثم، ال ي يت لق كتفصتتيص الموايد االقتصتتاديم كيا ضنتاج الستتلع ال امم  لتفصتتيصتتيا

السلع الفا م. على أن للضريثم د ي تفصيصي آار او كيا أنواع السلع الفا م   ضنتاج

األا اه األار  للتةييرات في الضتتتتريثم، مما يت  ي عنه االقتصتتتتاديون ففي  نفستتتتفا. أما

 التوازن  التنميم.  ال شتتك أن كال استتتقراي األستت اي  توازن   االستتتقراي أا اه التوزيع

 االقتصاديم في المجتمع يت لقان كموضوع التضفم مثاشرة.  األنلطم

ستف ام الضرا ب: ضن -1 مث أ ع م جواز فرض الضريثم على الما  ألنه متمو ،  ضواكط ا

ه ت ويي يملئون ما فر ات  داو ، ي ني أن ا  أي كستتتتتتثب كون األغنياء يملئون ما

مما يثيح في النظام المالي اإلستتتتتتالمي زيادة  الوفويات الفا تتتتتتم ضلى القطاع ال ام ليس

أن ذلك ي ني ع م جواز زيادة الضتترا ب  الضتترا ب  ال فرضتتفا أ تتالً.  ما كاب أ لى

 ق  ي ني ا ا أيضتتتتتا أن زيادة  .كقصتتتتت  امتصتتتتتا  الستتتتتيولم الفا ضتتتتتم ما أي ي الناس

الثر ات( ك جم أن ال جم  فر ة( أ تتت اب ال او  )أ الضتتترا ب كقصتتت  تقليي داي )أ  

عنه ضتتتتتةط على األستتتتت اي  ال الي لل اي )أ  الثر ة( يثير زيادة في الطلب، مما ينلتتتتته

اإلسالمي، ألنه حتى لو تقري أن  كاتجاه الزيادة، ليس أمرا ي اي في حسثان النظام المالي

منه، فان حجم األذ  ال  الفال  مثي ا ا الضتتتتةط على األستتتت اي م ذ  ينثةي تجنثه أ 

األستت اي لستتثثيا ااميا:  يثري مصتتادية الما  الفا  كاستتم الضتتريثم ما أجي استتتقراي

الطلتتب ال ئومي،  أ لفمتتا  جود كتت ا تتي لتقليتتي التت اتتي ت دي نفس الةرض، منفتتا تقليتتي

النق يم لتقليص   امتصا  جزء ما ال اي الفردي كاالقتراض ال ام،  است ما  األد ات

يقتضتتتي أا  الزيادة  ال -لو فثت  تهك  شتتترعا  -خ.  فانيفما أن مثي ا ا األذ  الطلب، ضل

الملتتتتتاي ضليفا في اايم   ضنما مجرد ال جر عليفا فقط، مثي حالم ضنفاق الستتتتتففاء أموالفم

الضرا ب على الناس، ضنما  الفامسم ما سوية النساء. ما يقو  ما الفقفاء كامئان فرض

ال  لم اإلستتالميم  ا الء ع م  جود ضتترا ب في  تت ي  يفستتر -يركط ذلك كالضتتر ية 
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للضتتريثم نتيجتيا  ك  م نلتتوء ا ه الضتتر ية كستتثب  فرة الموايد األار . ضن لف ا الففم

 اامتيا اما:

النظام المالي اإلستتتتالمي تهتي قثله أستتتتفم  ضن فرض الضتتتتريثم  زيادتفا او آار ستتتتفم في ج ثم -أ  

 استتتتتتنفاذ الزكاة جثايم  ضنفاقا مع ع م كفايتفا لستتتتت   قتصتتتتتادي،كثيرة أامفا: اراج القطاع ال ام اال

كي ه ما السلع  الف مات ال امم لملتريفا أ  المستفي يا منفا لقاء  حاجات مست قيفا،  كيع ما يمئا

ما يمئا ما الملاييع ال امم،  كفا م التنمويم منفا، كمساامات ما القطاع  س ر مناسب،  تمويي

  الملتتتتتتايكم أ  المضتتتتتتايكم اللتتتتتترعيم،  االقتراض ال ام االاتيايي أ  على مثاد الفا  قا مم

  التثرعات للفزانم ال امم. اإلجثايي،

 استتتتتث اد ما ليس كضتتتتر يي منفا.  الك  ما تم يص النفقات التي تفرض ما أجلفا الضتتتتريثم -ب 

يادتفا فال يصتح فرض الضتريثم، أ  ز  يالحظ أن ت  ي  م نى الضتر ية انا يتف  الم نى اللترعي

ال ي يقتضتتتتتي يكط زيادة الضتتتتتريثم كزيادة  لتمويي نفقات  تتتتترفيم، أ  غير  اجثم شتتتتترعا. األمر

جات لدنفتاق ال تام يكطتا م ئمتا،  كمتا يجتب كه ما   ا ف في النظتام  ال تا لم أن تقوم  ل   على ا

ه القيام كه في جميع األحوا ،  ما يت لق  جوب عمل اإلستتتتتتالمي، مع مالحظم التفريق كيا ما يجب

مثاال على ذلك: ضذا لم تئف حصتتتتيلم الزكاة لستتتت  ح  الئفاه  كتوفر موايد غير ضتتتتريثيم له.  لنها 

 مصادي غير ضريثيم، جاز لفا فرض الضريثم لس  ح  الئفاه.  للفقراء،  لم تئا ل   ال  لم

اي يصتتح فرض الضتتريثم لت قيق مستتتو  ما الم يلتتم ال ق  :الضتتريثم ضتتر ية فرض استتتف ام -

مستو  الئفايم الال ق؟ ضن اإلجاكم على ا ا الس ا  ت تاج ضلى الت قيق في م    اجتماعياً أ  ما يسمى

 ا ا ال   في م نى الضتتتر ية اللتتترعيم،  مالحظم أن ال لماء ق  ك ثوا في ح  شتتترعي ما داو 

كلوغ ذلك  يمئا لفا أن تةني  ال تقتصتتتتر على-عن ما ت طى-انتالةنى يمنع ما ضعطاء الزكاة  ضن ك

 :ال  

الضتتترا ب، فينثةي أيضتتتا أن تقاس  الضتتتر يات غير اإلنفاقيم التي ت كر عادة لتثرير الزيادة في -أ

زيادة الضريثم فيفا اي ال الج لتلك الضر ية،  كالم ياي اللرعي،  أن تق ي ك قم، مع التهك  ما أن

الناس.  ق  الحظنا أن ا ه الضتتتتتتواكط قلما تنطثق على  ما ال يتطلب أا  أموا  ليس في غيراا م

 . األس اي مثالً  ا ه استقراي الطلب اإلجمالي

 -متينم لفرض الضتترا ب  ضن مث أ التضتتاما كيا أفراد المجتمع اإلستتالمي يمئا أن يلتتئي قاع ة -ب

  عليه  سلم، ق  طثق ا ا المث أ  لىعن ما تفرض، أ  لزيادتفا  ضنقا فا.  ق  يأينا أن الرسو ،  

ال ستتتتوييم التي أ تتت ياا عن  ق  مه الم ينم.  على الم اقي )ال يات(،  ف اء األستتتر  في الصتتت يفم

ي طوه كالم ر ه في ف اء أ  عقي." ينثةي أن يالحظ أن  " أن الم منيا ال يتركون مفرحا كينفم أن

ي ال يمئا االستتتتتتتةناء عنفا. ففي االستتتتتتتناد ضلى مث أ الالزمم، الت نفقات ال قي  الف اء ما النفقات

التفريق كيا النفقات الواجثم التي يتضاما ما أجي س اداا أفراد المجتمع  النفقات  التضاما الك  ما

 الواجثم، التي ال يجثر الناس على المستتتتتتاع ة فيفا، د ن أن ي ني ذلك ع م ضمئان تضتتتتتتامنفم غير

 التثرعي في التففيف ما  ق فا. 

أن عبء الضريثم ينثةي أن يوزع على "ذ ي   أايرا يالحظ أن علماء المسلميا لم يفتلفوا في -جـ 

ك سب أحوالفم في الةنى أيضا. فال     التضاما  المئنم" أي على األغنياء.   اضح أن ذلك ي ني

ب على األغنياء كطريقم تصاع يم.  أن ال تفرض الضرا  االجتماعي يقتضيان أن الضرا ب تفرض

الم تمي االعتراض على ك ض أنواع الضتتتتتترا ب التي توج  في  على الفقراء. ما انا يث   أن ما

النظر اللرعيم. فالضرا ب غير المثاشرة التي يقص  منفا ت صيي  كثير ما المجتم ات، ما  جفم

ي غالثا ما تفرض على ستتلع أ  ا مات يستتتفلئفا قطاع كثير ما الناس مما ي م أكثر ضيراد للفزانم،

مستتتتتتا يا ل بء األغنياء، ضن لم يئا يزي  عليه كما أن كثيرا ما الضتتتتتترا ب الجمركيم  الفقراء عثأا

ياء. يضتتتتتتتاه ضلى ذلك أن يمئا يا ك يب يت مي منه الفقراء أكثر مما يت مي األغن نازل  أن يئون ت

يه ثاي عل المم ع التمويي عا طريق االقتراض ما الثنك المركزي كنوع ما اإليرادات ال امم ق  ت
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فالتمويي عا طريق  استففام كثيرة ما الوجفم اللرعيم، على أساس مث أ ت ميي الضريثم لألغنياء،

 انففاض في قيمم ال ملم، او في  اإل تتتت ايات الج ي ة للنقود، ضذا كان ي دي ضلى تضتتتتفم نق ي عام

 مي الفقراء الم  دة كوح ات نق يم.  او ك لك ي الواقع نوع ما الضريثم على فر ات  داو  الناس

الضتتتتتتريثم، األمر ال ي ال يتفق مع المث أ اإلستتتتتتالمي في توزيع  عبء ا ا النوع ما -مع غيرام  -

 المئنم  ح ام.  ال بء الضريثي على ذ ي

 

 اإلنفاق العام في اإلسالم: 3

 يمئا تقسيم النفقات ال امم في النظام المالي اإلسالمي ضلى:

 ما أامفا  أكرزاا  ؛مصتتتايففا لجفات م ينمنفقات مفصتتتصتتتم المصتتتايه:  اي التي ح دت  -1

 الزكاة.

نفقات غير مفصصم المصايه:  اي التي تنفق في سا ر مصالح المسلميا ك سب اجتفاد  لي  -2

 األمر  نظره.

 

 نفقات مخصصة المصارف: 3-1

ما أكرز النفقات المفصصم المصايه الزكاة ففي موجفم لمصايه م ينم ع داا فمانيم جاء كيانفا 

ه ت الى:" ضنما الصتتتتتت قات للفقراء  المستتتتتتاكيا  ال امليا عليفا  الم لفم قلوكفم  في الرقاب في قول

 الةايميا  في سثيي    اكا السثيي فريضم ما      عليم حئيم"  ي ي عا النثي ـتتـتت  لى   

و فجزأاا عليه  سلم ـتتتتتـتتتتت أنه قا :" ضن   لم يرض ك ئم نثي  الغيره في الص قم حتى حئم فيفا ا

 فمانيم أجزاء" ي اه أكو دا د كاسناد فيه ض ف.

 

 مصارف الزكاة:

: الفقراء  المستتاكيا: فقير عن  الجمفوي ما ليس له ما   ال كستتب حال  ال ق كه ,  المستتئيا ما 1

له كستتتتتب أ  ما  لئا ال تتم كه كفايته  على  جه ال موم فالفقير  المستتتتتئيا في حاجم ضلى ما تتم كه 

 كفايتفم.

 ق  ااتلف في مق اي ما ي طون فما ال لماء ما قا  ي طون كفايم ال مر أي ي طى ما يفرجه عا 

الفقر  المسئنم ضلى ح  الةناء ,  منفم ما قا  ي طون كفايم السنم ,  يجح ك ض الم ا ريا أنه ضن 

ر ج ما كان فقيراً أ  مستتئيناً يستتتطيع التئستتب  ال مي في طى ما الزكاة ما يمئنه ما الئستتب  الف

 أما ضن كان عاجزاً أ  ارماُ في طى كفايم السنم. ،  ف الفقر  المسئنم

: ال املون على الزكاة:  ام ما يتولى جم فا  ت صيلفا  حفظفا   رففا لمست قيفا كتوليم  لي 2

 األمر لفم؛  ا الء ي طون  لو كانوا أغنياء  ي طون مق اي أجرتفم.

تهليف قلوكفم أما كترغيثفم في اإلستتتتتتالم أ  لتثثيتفم عليه أ  ل فع : الم لفم قلوكفم:  ام ال يا يراد 3

 شرام  كف أذاام فف الء ي طون ما الزكاة ما يت قق كه تهليف قلوكفم.

: في الرقاب:  ام الرقيق؛  ام ضما مئاتثون:  ام ال يا اشتر ا أنفسفم ما أسيادام. في ان المئاتب 4

 ما الزكاة كما ي صي كه  فاء مئاتثته.

ضما أن يئونوا يقيقا يلتتتتتر ن كما  ما الزكاة في تقون , كما يجوز أن يفك األستتتتير كما  ما الزكاة  

 ألن في ذلك فك له ما األسر ال ي ق  يئون أش  ما ال ثوديم.

 : الةايمون: جمع غايم  او ما عليه ديا,  الةايم نوعان اما:5

ر  ع ا ة  فتنم فيهتي آار  يصتتتتتلح األ  : غايم إل تتتتتالل ذات الثيا؛ كان يئون كيا جماعم  أا

كينفم لئا ق  ال يتمئا ما اإل تتتتتتالل ضال كث   الما  فيقو  أنا التزم لئي  اح ة منئم كئ ا ما الما  

 كلرط الصلح  يوافقون على ذلك في طى ا ا الرجي ما الزكاة ما ي ف ه في ا ا اإل الل.
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راه لئسوة أ  ط ام أ  عالج  ن وه الثاني: غايم لنفسه  او است ان في مصل م نفسه في غير ضس

 فيوفى عنه ال يا ضذا لم يق ي على  فا ه.

 يلتتمي كي ما ي يا على الجفاد في ستتثيي   ما ستتالل  ؛: في ستتثيي  :  ام الةزاة في ستتثيي  6

 ن وه ,  ق  عمم ك ضتتفم مصتتره في ستتثيي   ليلتتمي كي أنواع الثر ما كناء المستتاج   ض تتالل 

ناء م ايس  ن و ذلك  ا ا قو  مرجول ألنه منافي ل صتتتتتتر مصتتتتتتتايه الزكاة في  الطرق  ك ال

 المصايه الثمانيم التي جاءت في اايم.

: اكا الستثيي: الستثيي الطريق  اكا الستثيي أي: المستافر،  ستمي كاكا الستثيي؛ ألنه مالزم للطريق 7

 ئفيه لو و  كل ه.فما انقطع في سفره ي طى ما الزكاة  لو كان غنيا في كل ه  ي طى ما ي

شيء   ما النفقات مفصصم المصايه: امس الةنيمم فق  قا    ت الى:"  اعلموا أنما غنمتم ما 

فهن هلل امسه  للرسو   ل ي القركى  اليتامى  المساكيا  اكا السثيي... " ففمس الةنيمم مصر ه 

 لما سمى   ت الى في اايم أما أيك م أاماسفا في للةانميا.

 

 لنفقات غير مخصصة المصارف:ا 3-2

 يقصتتتتت  كالنفقات غير مفصتتتتتصتتتتتم المصتتتتتايه: كي النفقات الموجه للمصتتتتتالح ال امم لألمم د ن 

كي اي متر كم في توجيففا لنظر اإلمام  اجتفاده كما ي قق مصتتتتتتل م  ،تفصتتتتتتيص لفا كجفم م ينم

 ي اي فيه  ما ذلك الفيء ففو يصتتتتره على مصتتتتالح المستتتتلميا على يأي جمفوي ال لماء  ،األمم

 الفراج  الجزيم  ال لوي المهاوذة ما غير المسلميا.

ضن كون ا ه النفقات غير مفصتتصتتم لجفم م ينم اكت اء لي ني أن األمام يستتتث  كفا أ  ينفق منفا على 

اواه كي ضن لف ا اإلنفاق ضواكط  قواع  فف ا اإلنفاق يث أ فيه كاألام فاألام ما مصالح المسلميا فال 

ما او أ ق م  ق م ي ق م الضتتتتتتر ييات على غيراا  ت يه ت ناء عل ما او أكثر أاميم  ك قي أاميم على 

ال اجيات على الئماليات،  ضذا ترتب على ضنفاق م يا ضاال  كمصل م أكثر أ  ضامالفا فالواجب ع م 

 .7القيام ك لك اإلنفاق  مراعاة مااو أام

لئا يث أ كجن  المسلميا  ،مصالح المسلميا) ضنما او مصر ه في :يقو  اكا ق امم عا الفيء  ضنفاقه

ألنفم أام المصالح لئونفم ي فظون المسلميا في طون كفايتفم فما فضي ق م األام فاألام ما عماية 

الثةوي  كفايتفا فاألستتتتتتل م  الئراع  ما ي تاج ضليه فم األام فاألام ما عماية المستتتتتتاج   القناطر 

 أيزاق القضتتاة  األ مم  الم ذنيا  الفقفاء  ن و ذلك   ض تتالل الطرق  كراء األنفاي  ستت  كثوقفا

 مما للمسلميا فيه نفع(.

يقو  اكا تيميم عا األموا  ال امم:) ليس لوالة األمر أن يقستتمواا ك ستتب أاوا فم كما يقستتم المالك 

 ملئه فانما ام أمناء  نواب   كالء ليسوا مالكاً كما قا  يسو    ـتتتتتتـتتتتتت  لى   عليه  سلم:" ضني

   الأعطي أح اً  ال أمنع أح اً  ضنما أنا قاستتم أضتتع حيب أمرت"  يقو   أما المصتتايه فالواجب 

 أن يث أ في القسمم كاألام فاألام ما مصالح المسلميا ال امم(.

 

ومن هذا فإن مصااااالد الدولة اإلسااااالمية وحاجاتها وأهداف اإلنفاق العام يجب أن ترتب في ساااالم 

 وفق هذا السلم بالترتيب ومن ذلك: أولويات ويوجه اإلنفاق

 اإلنفاق على المرافق ال امم  -1

 اإلنفاق على تنميم مصادي ال اي  -2

 مرتثات ال امليا في ال  لم -3

 اإلنفاق في مجا  الت ليم ما كناء الم ايس  طثاعم الئتب  كي ما يت لق كالت ليم  -4

                                                 
دياسات . (. ضواكط االستفالك الفردي في االقتصاد االسالمي دياسم ت ليليم2017ا   عثاس م سا. ) & ,م م  علي ااشم االس ي 7

 اسالميم م ا رة.
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ال ياستتات الصتت يم اإلنفاق في مجا  الصتت م ما كناء المستتتلتتفيات  شتتراء األد يم  ضجراء  -5

  ن و ذلك 

اإلنفتتاق في مجتتا  األما ما أجفزة يقتاكتم  كت لتك متا ينفق على متتتاك تتم المجرميا  قطتتاع  -6

 الطرق  كي ما يفي كهما ال  لم 

 .اإلنفاق في مجا  ال عوة ضلى   ما طثاعم الئتب  ضعانم ال عاة  ن و ذلك -7

 ال وافز التي تق مفا ال  لم للمتفوقيا  المتميزيا كي في مجاله. المئافآت   -8

 

 العام: ضوابط سياسة النفقات العامة لدراسة سياسات اإلنفاق 3-3

 استي اب ال  ي أ  الو يفم  في النظام اإلسالمي ال ك  لنا ما التهكي  أن ا ه السياسات تقوم على ففم

 ستتياستتات اإلنفاق ال ام  كم ستتستتاتفا المت  دة، اتق ال  لماالقتصتتاديم التي يضتت فا ا ا النظام على ع

الثنيوي(، حيب يئون القصتتـتتتتتتتت  ت قيق  اي التي تت ئم ك جم النفقات ال امم )مق اي اإلنفاق تركيثفا

 يمئـتتتا، ما  جفم النظر اإلسالميم، تقسيم النفقات  .األا اه االقتصاديم،  غير االقتصاديم، لل  لم

  :اي ال امم ضلى فالفم أقسام

التي تقتضتتيفا  النفقات ال امم التي تتطلثفا الو ا ف األستتاستتيم لل  لم في النظر اإلستتالمي،  النفقات

التمويليم الالزمم،  النفقات التي  الو ا ف التي يمئا لل  لم أن تقوم كفا ضذا توفرت لفا المصتتتتتتتادي

اقيم للتمويي.  ال شتتتتتتك أن  ت  د لفا مصتتتتتتادي اتف تت لق كهعما  تتفق األمم على تئليف ال  لم كفا،

تت ئم كستتتتياستتتتم اإلنفاق ال ام لل  لم، كئي أنواع النفقات،  انالك مجموعم ما الضتتتتواكط ال امم التي

المت لقم كسياسم كي نوع ما أنواع اإلنفاق ال ام، األمر ال ي يج لنا نرتب   ذلك ضضافم ضلى الضواكط

فم الضتتواكط الفا تتم كئي نوع منه.  ستتن كر أن يث أ كالضتتواكط ال امم لستتياستتم اإلنفاق  الث ب على

 الضواكط د ن التفصيي في حجمفا: ا ه

ت  د سياسم اإلنفاق ال ام كالمصل م ال امم  على ال  لم ضرورة ربط اإلنفاق بالمصلحة العامة: -1

مق اياا،  جفم اإلنفاق ك يب ت قق المصتتتتالح ال امم لألمم،  دا ما، في  د كي ما حجم النفقم أ 

م ينيا، حاكميا كانوا أ  م ئوميا،  ال فأات م ينم، كاستتثناء ما  ضلى مصتالح أفراد ال تتوجه 

المواطنم يوجب على كي فرد ما أفراد المجتمع أن يقوم كواجثاته  ضتتتتتتجوا عي الوطا، ف ق

فالواجب يقاكي ال ق  التضتتتتتت يم يقاكلفا ال رفان  .أن يضتتتتتتما حقوقه  على ال  لم  المجتمع

  الجميي.

ت قيق  ضن ضاكط الئفاءة في اإلنفاق ال ام ت ني أن يُ مي على ة في اإلنفاق العام:الكفاء ضرورة -2

النفقم في غير  المصتتتتل م كهقي فما، فال يئون ضستتتتراه  ال تث ير في اإلنفاق ال ام،  ال توضتتتتع

 مواض فا اللرعيم. 

صتتتتتيص ال  لم عا طريق اإلنفاق ال ام  تف : ضن ت ايدعم المبادرة الخاصاااااة ذات النفع العام -3

 مطلوب على أن ال يت ايض  المصتتتل م  جزء منه لتلتتتجيع المثاديات الفا تتتم أمر ملتتتر ع

الفا ،  ع م م ا لم ال لو  م له، كي دعمه،  ال امم. فاإلفادة ما المثاديات اللفصيم للقطاع

 األح اي  األحئام الئثيرة، سواء منفا ما ت لق كتوزيع   تنليطه  او أمر ت   عليه النصو 

نا م يا في ال ف يا النثوي  الراشتتتتتتت ي،   قا ع ال مى  قيود ذلك  ،  أحئام الزكاة،الة  ال طا

المزايعيا في ايثر  أياضتتتتي الستتتتواد  مقاستتتتمتفم،  أحئام أار    شتتتتر طه،  أح اي ترك

لير  كثيرة منفا ما يت لق سثي االنتفاع كفا، مما ي سير  كصيانم األنفاي ال امم،  فتح القنوات،  تي

  منفا ما يت لق كالقواع  األستتاستتيم للنظام.في كتاب الفراج،  غيره ما ال لماءيوستتف  ضليه أكو

 االقتصادي اإلسالمي ن و مثاد  الملئيم الفا م،  ال ريم اللفصيم  غير ذلك. 
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 يجب أن ال تقع النفقات ال امم ضال في الواجثات اإلنفاق في الطيبات وتجنب الخبائث: التزام -4

عقو   الم رمات. فاإلنفاق ما الما  ال ام على د ي المالاي  ما يفستتتتتتت  المثاحات،  تجتنب 

 .اإلسالم اللثاب  ار جفم عا جادة الطريق أمر غير ملر ع في ضواكط السياسم الماليم غي

ديجات، ما  اجثات،  فلألحئام اللتتتتتترعيم ربط اإلنفاق العام بالترتيب الشاااااارعي لتولويات:  -5

األحئام. الواجثات  الك أيضتتتتتتا ديجات دااي كي زمرة ما من  كات،  مثاحات،  غيراا.  ان

ايتضتتاه كثير ما ال لماء  على ديجات،  ك لك المن  كات  المثاحات.  ل ي في التصتتنيف ال ي

 اللتتري م ما حفظ لأل تتو  الفمستتم لما يت لق كمقا تت  -أنظر اللتتاطثي "كتاب الموافقات"  –

ي فظفـتتتتتـتتتتتا ما أموي ضلى ضر ييات ال ك   ا)ال يا، ال رض، النسي، ال قي، الما (،  ترتيب م

تئمي  تجمي، ل ي في ا ا التصنيف ما يج ي  منفا،  حاجيات يقع ال رج ما د نفا،  ت سينات

او األشتتتت ،  كفا تتتتم أن ال ئومم اي  كيلم األمم في  االلتزام كف ه األ لويات في اإلنفاق ال ام

ا ننتفي ضلى أن ملتتئلم عالج الفقر عا ك ثنا المق مم فانن ما  يقم :يعايم مصتتال فا. الفال تتم

في التلتتريع اإلستتالمي، ضنما يرجع كال يجم األ لى ضلى ت اي  طريق ضتتواكط الستتياستتات الماليم

 ال   األدنى او ال يش  .األدنى لل يش لئي فرد ما أفراد المجتمع ال  لم أ الً كضتتتتتتمان ال  

ات ما المهكي  الملتترب  الملثس لدنستتان ضنستتانيته  ذلك كتوفير الضتتر يي الئريم ال ي ي فظ

لا يتهتى ذلك ضال ما اال  ت اي ال  لم .   الرعايم الصتت يم  الت ليميم  األما  المستتئا  النقي

كما  طريق السياسم الماليم الرشي ة القا مم على ضثط الموايد المفتلفم  ضثط اإلنفاق ال ام عا

المجتمع في ضطاي   ة كيا مفتلف أفراديف م الصتتتتالح ال ام،  ذلك ما اال  التوزيع ال اد  للثر

 .ما التئافي اإلجتماعي  التضاما الوطني
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في ا ا الم وي ما الث ب نقوم ك رض مقاينم امتيازات النظام المالى االستتتتتتالمي كاالعتماد على 

 التي كانت  2008ت اعيات األزمم الماليم ال الميم األ لى  األزمم الماليم ال الميم الثانيم في ال ام 

 اد  حياة الناس. نتاج لسوء استف ام الما  أ  أنظمم التمويي الركويم مما أفر سلثاً على االقتص

التطوي الستتتتياستتتتي  االجتماعي لمففوم ال  لم،  شتتتتف ت الستتتتياستتتتم الماليم تطويات جواريم نتيجم

المت اي في ال ياة االقتصتتتتتتتاديم  االجتماعيم،  ذلك عقب   انتقلت ما الطوي ال يادي ضلى الطوي

م التي ت رضتتت  2008م  األزمم االقتصتتاديم ال الميم لل ام 1929 األزمم االقتصتتاديم الئثر  عام

سم الماليم سيا أداة  لفا االقتصاديات الةركيم  اإلسالميم تهفرت كفا كثيراً  من  ذلك ال يا أ ث ت ال

يت رض له ما  ي يستتيم ما أد ات الستتياستتم االقتصتتاديم في توجيه المستتاي االقتصتتادي،  م الجم ما

التي ينلتت اا االقتصتتاد  األا اهازات  أزمات، غير أن  الستتياستتم الماليم ال تستتتطيع أن ت قق كافم 

أن  الستتتياستتتم الماليم تتهفر ك وامي  الوطني، كي ينثةي التنستتتيق كينفا  كيا الستتتياستتتات األار ، كما

ا ه   ضلى طثي م النظام االقتصتتادي الستتا  . مت  دة منفا ما او ستتياستتي  ااار ضدايي، كاإلضتتافم

الت ره   في حي الملئالت الماليم ال الميم، كق يفي اإلسالميم  ك ثنا انا تنا   د ي السياسم الماليم

الماليم، أ  ما يمئا أن نصطلح على تسميته السياسم  على الضواكط اللرعيم التي ت ئم السياسات

 الماليم اإلسالميم،  يتميز النظام النظام المالي في اإلسالم كالنقاط التاليم:

 فني، فل يه موايده  مصايفه، كما سثق ذكره.أن النظام المالي في اإلسالم يجمع أ جه التئامي ال .1

 أنه ال يت ايض مع أنظمم اإلسالم ااار ، كي او متوافق  متال م م فا. .2

 أنه يسفم في ت قيق األا اه اإلسالميم الئثر ، سواء أكانت سياسيم أم اجتماعيم أم اقتصاديم. .3
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 :الفصو  الساكقم تو لت الثاحثم ضلى أنما اال  ما يد ذكره في 

 .النظام اإلسالمي المالي او ال ي للملئالت الماليم الم ا رة -1

الث   عا القوانيا  اللوا ح اللتتتتتترعيم االستتتتتتالميم الفا تتتتتتم كاداية الما   تنظيمه او ستتتتتتثب  -2

 الملئالت الماليم في م ظم ال الم اإلسالمي.

 لم عثر النظام المالي اإلسالمي او األفضي  األشمي. الضثط المالي ألموا  الفزينم ال امم لل   -3

الم امالت الركويم اي أستتاس الملتتئالت االقتصتتاديم لل    اي أن الثنوك تت امي كهستت اي فا  ة  -4

 ت فر كثيراً على النلاط االقتصادي كال  لم. 

اة كهزمم الئستتتتتتاد،  ما تث فا ما األزمات الماليم  االقتصتتتتتتاد1933-1929أزمم  -5 يه ،  المستتتتتتم 

يم  يه ال الم م يون كهزمم ال يم على التوالي،  يك 1982ال الم ، 1995-1994م،  أزمم المئستتتتتت

؛ كهن السثب الر سيا  ياء ح  ففا 2008،  األزمه الراانم -م1987-1986 األزمم ااسيويم 

النظام االقتصتتتتتتادي الرأستتتتتتمالي، ألنه يقوم على مفاايم  مثاد   قيم تت ايض مع ستتتتتتنا  ، 

ي فطر   الناس عليفا،  يت ايض مع القيم الرفي م  المثي ال ليا الستتتتتتاميم،  يج ي  الفطرة الت

األنلتتتتطه الماليم  االقتصتتتتاديه، ستتتتا ره ك ستتتتب توجيفات كاي نات الما  ال يا يو فون جميع 

نفم ما الستتتيطرة التامم على األنلتتتطه ال ياتيم  ئ ِّ األنلتتتطه الماليم  االقتصتتتاديه تو يفاً يكوياً، يُمم

 .كلفا
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 ما اال  الث ب تو لت الثاحثم على التو يات التاليم

 يجب االاتمام كنلر المفاايم  القواع   األسس اإلسالميم ل فظ الما   النفس. -1

تطثيق الم امالت الماليم اإلستتتتالميم في الثنوك  المصتتتتايه كهشتتتتئالفا المفتلفم كما  يدت في  -2

 التلريع االسالمي.

 . م لتطثيق األنظمم الماليم اإلسالميم في قطاعات ال  لم المفتلفمعمي  يش عمي موس -3

الماليم ال الميم،  غيراا ما األزمات الم ا تتتترة التي التئاد   مع تئراي األزمات االقتصتتتتاديه -4

تفايق المجاالت ال ياتيم، يستتتتتتتلزم ضعادة النظر في النظام الرأستتتتتتمالي  ال مي على الفئاك ما 

 ما عثوديته،  أستث اله كلرعه  .التث يم له،  االن تاق 

يم الةير  -5 مال يم ك يب تستتتتتتتطيع ضتتتتتتثط الم امالت ال مال يم ال تطوير د ي عمي األنظمم الرقاك

 .ملر عم
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