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ملخـص:

Abstract:

ٌهدف هذا الب حث إ لً تب ٌان ا لدور ا لذي
ٌم كن أن ٌ قوم به الق طاع ال عام من خالل
عملٌاااااج توحٌااااه حركٌتااااه ا ااااتثمارٌة
بمحموعاااااة مااااان المعااااااٌٌر التر اااااٌدٌة
والضااااوابط التةعٌلااااة المتعلقااااة بالعاااادل
ا قتصااادي والتاااواقن القطااااعً وتقلٌااا
وتحرٌك ا تثماراج القطاع العام فً دا برة
األولوٌاااج المحتمعٌااة باادما ماان م ااتو
الضاااارورٌاج فالحاحٌاااااج فالتح ااااٌ اج
وضاااابطها بمعاااااٌٌر ال ااااالمة ال اااارعٌة
وا قتصاااااادٌة وا حتماعٌاااااة وبمقاصاااااد
ال رعٌة لؤلموال.

Cette recherche a pour objectif de montrer
le rôle que pourrait avoir le secteur public à
travers des actions portant sur l'orientation de
la dynamique de l'investissement vers des
standards de gouvernance et le respect de
règles concernant la justice économique et
l'équilibre sectoriel. Ainsi que vers celles qui
permettent de dynamiser et d'orienter les
investissements du secteur public, d'abord,
vers les secteurs prioritaires pour la société, et
ensuite, vers d'autres secteurs, dans le cadre de
normes respectant les règles économiques et
sociales fixées par la charia ainsi que ses
objectifs en matière financière.

تمهيد :
ٌإدي القطاع العام دورا هاما فً ا قتصاد اإل المً ،وت اهم إ تثماراته بدور تواق ً
محوري ٌرتبط بم تو تطور األوضاع ا قتصادٌة وححم الموارد ا قتصادٌة وطبٌعة
الظروف والتحدٌاج المحلٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة ،وبمكا ة القطاع الخاص ودوره فً ارتٌاد
األ طة والمحا ج ا قتصادٌة الهامة .وتحكم حركٌة ا تثمار فً القطاع العام معاٌٌر مر دة
وضوابط موحهة تإدي إلى ترقٌة دوره فً العملٌة التخصٌصٌة وا تخدامٌة للموارد
ا قتصادٌة ا عكا اتها وآثارها التوقٌعٌة ا ٌحابٌة ،و وف تعرض لتلك المعاٌٌر والضوابط
ضمن المحاور األ ا ٌة التالٌة:
 وظيفة الدولة ومكانة قطاعها العام في االقتصاد اإلسالمي.






الضوابط التفعيلة الستثمارات القطاع العام المتعلقة بالعدل االقتصادي والتوازن
القطاعي.
ضوابط االستثمار في القطاع العام المتعلقة باألولويات المجتمعية.
ضوابط االستثمار في القطاع العام المرتبطة بالسالمة االستثمارية.
ضوابط االستثمار في القطاع العام المتعلقة بالصيغ االستثمارية واألساليب التمويلية.
ضوابط االستثمار في القطاع العام المتعلقة بالمقاصد الشرعية في األموال.

أوال :وظيفة الدولة ومكانة قطاعها العام في االقتصاد اإلسالمي
مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير
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 -1وظيفة الدولة ودورها
تعد التحربة الحضارٌة اإل المٌة رابدة فً محال التؤصٌل الةكري والتح ٌد الواقعً للدور
المتمٌق للدولة وقطاعها العام فً الحٌاة ا قتصادٌة.
فقد قامج الدولة بدور أ ا ً فٌما ٌتعلق بتوحٌه وت ظٌم القوي المختلةة المتةاعلة فً المٌدان
ا قتصادي ،واتخذج أعظم خطواج اإلصال ا قتصادي فً تارٌ الحضارة اإل ا ٌة ،بحٌث
أصدرج ل لة من التوحٌهاج والت رٌعاج على كل أوامر إحبارٌة و واه قحرٌة إلعادة
ت ظٌم كافة المعامالج ا قتصادٌة بإلغام تلك التً تعٌق التعامالج ا قتصادٌة وا تصحا
ظٌر له فً
بعض المتعارف علٌها ألهمٌتها وأعادج ت ظٌمها فقط ،وتم هذا فً ظل تحاو
تارٌ الدول ال ا بة من حٌث رعة ا تحابة وم تواها ومداها وآثارها رتباطها بالقٌم
األخالقٌة والمبادئ العقدٌة .فكا ج أول دولة ألغج أ كال التموٌل القابمة علً األ س
ا تغاللٌة الربوٌة وأقامج ظم التموٌل القابمة علً الم اركاج المت وعة بٌن أطراف العملٌة
ا تثمارٌة وح بج المحتمع التكالٌف الكبر التً كان ٌتحملها فً ظل ال ظام الربو .
وأ رفج الدولة على ت ظٌم المعامالج التحارٌة بحٌث قللج بموحبها حلقاج الو اطة
ا تغاللٌة ،وم عج محاو ج الهٌم ة ا حتكارٌة ،فحةظج بذلك مصلحة الم تج ،ومصلحة
الم تهلك ،ومصلحة التاحر.
وأ ؤج الح بة ،وهً أكبر مإ ة لتؤمٌن التةاعل الحر بٌن قو العرض والطل فً
أ واق ال لع والخدماج ،وضمان ا لتقام بالضوابط المذهبٌة والقٌود الموضوعٌة التً ت اهم
فً رفع م تو الكةامة المه ٌة وتح ٌن المقدرة اإل حاقٌة الوظابةٌة .وعملج الدولة م ذ ؤتها
علً تح ٌد القواعد التً تر د عملٌة ا تخدام الموارد المحتمعٌة ،فقد ا ةردج بح ن تعببة
الموارد المع وٌة وتوظٌةها فً عملٌاج اإلصال ا قتصادي ،وهٌؤج الم اخ المالبم لال تخدام
الر ٌد للموارد المادٌة ،عن طرٌق التؤكٌد المٌدا ً علً حرٌة التملك ورعاٌة وحةظ األموال
الخاصة والعامة ،وكا ج الدولة فً التحربة الحضارٌة اإل المٌة باقة فً مٌدان التحةٌق علً
ا تثمار ،والت حٌع على اإل تاج با تخدام الو ابل المالٌة كالقكاة  ...إل  .أما فً محال
التوقٌع فإن دور الدولة مل توقٌع بعض المصادر المادٌة وت ظٌم عملٌة ا تةاع بها ،وإعادة
توقٌع الدخول والثرواج بصورة إحبارٌة بوا طة القكاة كما تدخلج فً عملٌة إعادة توقٌع
للدخول بطرٌقة غٌر مبا رة عن طرٌق الدور الذي قامج به مإ ة األوقاف التً أقامتها
الدولة لتعببة الموارد التكافلٌة الالقمة لتموٌل حقم من الخدماج العامة ،وتغطٌة احتٌاحاج
ال رابح ا حتماعٌة وصو بها إلً م تو حد الكةاٌة ،وأضحج هذه المإ ة من أهم
المإ اج التً ت اهم فً الت مٌة ا قتصادٌة وفً تحقٌق التواقن ا حتماعً فً تارٌ
اإل ا ٌة.
ولعبج الدولة دورا مهما فً محال ضمان توالً الحركٌة ا قتصادٌة واضطرادها ،بمع ً
أ ها م ذ البداٌة لم تكن فقط حار ة ،بل كا ج متدخلة فً الحٌاة ا قتصادٌة وام فً أوقاج
األقماج ا قتصادٌة وا حتماعٌة وال ٌا ٌة أو فً األوقاج العادٌة ،فمن حهة اركج فً ب ام
القاعدة الهٌكلٌة ا قتصادٌة والثقافٌة وا حتماعٌة ،وحاولج ت وٌع مصادر إٌراداتها لتغطٌة
ةقاتها العامة ،فكا ج بداٌة التؤ ٌس لقطاع عام لع دورا أ ا ٌا بصٌغ مختلةة وخاصة فً
القطاع القراعً ( أراضى ال واد ) و غرابة فً اقتصاد قراعً تحار أن تقوم فٌه الدولة
بدور أ ا ً فً ت مٌة قاعدته الهٌكلٌة.
لقد قامج الدولة فً ظل التحربة الحضارٌة اإل المٌة م ذ البداٌة بالعمل على حماٌة تحارتها
الخارحٌة لضمان تدفق ال لع والخدماج من وإلى ا قتصاد الوط ً ،فوضعج الر وم الحمركٌة
على التحار األحا تح ٌدا لمبدأ المعاملة بالمثل فً محال العالقاج التحارٌة الخارحٌة للحد
من إمكا ٌة ال ٌطرة الخارحٌة على القطاع التحاري .وكا ج الدولة مع ٌة بتوفٌر األمن لحركة
مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير
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المباد ج التحارٌة حةاظا على الطرق التحارٌة الهامة للدٌ امٌكٌة التحارٌة بٌن الدولة والعالم
الخارحى ،كما عملج على ت مٌة ال اط التحار علً الم تو اإلقلٌمً ،وعلً الم تو
الدولً ،وبهذا أصبحج البالد اإل المٌة ممرا أ ا ٌا لحركة التحارة الدولٌة ،وأضحج أكبر
م طقة تحارٌة فً العالم قبٌل حركة ا تعمار الوا عة ال طاق.
 -7القطاع العام ومكانته ودوره االستثماري في االقتصاد اإلسالمي
طالما أن وحود الملكٌة العامة للدولة لٌس وحودا ظرفٌا ا تث ابٌا أو تقلٌدا ارتحالٌا ،بل هً
من األصول المقررة فً المذه ا قتصادي اإل المً ،فإن وحود القطاع العام أصل من
األصول ٌتمٌق بخصوصٌته المذهبٌة ،وله دوره ا تثماري والتوقٌعً الةعال ومكاا ته الهامة
فً إ حا عملٌة الت مٌة الحضارٌة ال املة ،و وضح ذلك فٌما ٌلً:
أ -نشأة القطاع العام وطبيعته وحدوده
لقد ارتبطج ؤة القطاع العام فً المحتمع اإل المً ب ؤة الدولة اإل المٌة التً تو عج
مهامها ،وت وعج وظابةها ،وتقاٌدج مواردها عبر القمن ،األمر الذي تحلً فً تطور القطاع
العام فً المحال ا قتصادي وا حتماعً وال ٌا ً والثقافً فً تكامل إٌحابً فعال مع باقً
القطاعاج ولٌس على ح ابها .
إن وحود الملكٌة العامة والقطااع العام القابم على أ ا ها وا تثماراج العامة المرتبطة
بذلك تعد عملٌة حوهرٌة فً حا ج كثٌرة ،ذكر م ها:
 كون المورد ا قتصادي ذا طبٌعة إ تراتٌحٌة تحقق مصلحة ضرورٌة عامة. عحق باقً قطاعاج ا قتصاد الوط ً عن ارتٌاد بعض محا ج الحٌاة ا قتصادٌةوإححامها عن تؤمٌن حركٌة بعض األ طة الضرورٌة المحققة لحد الكةاٌة.
المتحققة وام فً الحا ج التً
الكبٌر بٌن التكالٌف المبذولة والمكا
 عدم الت اواألربا كبٌرة ،أو فً حا ج التكالٌف الكبٌرة واألربا
تكون فٌها التكالٌف ضبٌلة والمكا
الم عدمة أو القلٌلة فً األ طة المحتمعٌة الضرورٌة.
ولما كا ج المحتمعاج اإل ا ٌة تخلو من هذه الحا ج ،فإن للقطاع العام وحودا ،أ ا ٌا
ولٌس عةوٌا ،دابما وأصلٌا ولٌس ظرفٌا أو مإقتا ،وإ ما ححمه عة وضٌقا ٌرتبط بؤوضاع
الحال والقمان وظروف المكان ،وعلٌه " فقد تتو ع إحد الدول اإل المٌة فً أعمال الملكٌة
العامة فً محال الت مٌة ا قتصادٌة  ...أو بالعكس  ...طالما كا ج ظروفها تقتضً هذا التو ع
أو التضٌٌق"  1دون أن ٌإدي ذلك إلى تحاوق متطلباج الحد األد ى لححم القطاع العام أو
العكس المبالغة فً تو ٌعه لٌتحاوق المقدرة الت ٌٌرٌة للدولة.
ب -مكانة القطاع العام ودوره االستثماري في العملية التنموية
ت بع مكا ة القطااع العام من ح امة التحدٌاج ا قتصادٌة الحضارٌة التاً تواحه
ا قتصادٌاج ا المٌة وما تتطلبه من مهاام ٌمكن للقطاع العام أن ٌضطلع بها ،ذكر م ها :
 التخةٌاض التدرٌحً للتبعٌة والتؤمٌن المضطرد لال تقالل ا قتصاادي واألمن المرتبط به ،فالعتقد بؤن هذا التحدي ٌمكن رفعه دون وحود مكا ة ممٌقة للقطاع العام لٌلع دوره الحٌوي .
 ا تكمال ب ام القاعدة الهٌكلٌة والب ٌة التحتٌة األ ا ٌة الضرورٌة والتً ت تطٌع بقٌة القطاعاجالقٌام بها دون م اركة ا تثماراج العامة وقد أصبح هذا الدور محل إحماع 2بٌن الباحثٌن خاصة
فً الدول التً تعا ً من اختال ج فً ب ٌتها األ ا ٌة.
 الم اهمة فً تعببة اإلمكا ٌاج المتاحة وا تقطا الموارد الممك ة التً تتطلبها عملٌة الت مٌةال املة الم تدامة ،فً تكامل بٌن م ارٌع القطاع العام مع باقً قطاعاج ا قتصاد الوط ً.
 الم اركة فً تحقٌق التواقن ا قتصادي وا حتماعً ،فقد أثبتج تحار التطور المعاصرة بؤنللقطاع العام دورً ا فعا فً تصحٌح ا ختال ج ا قتصادٌة وتحقٌق التوا اج ا حتماعٌة.
مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير
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 الم اهمة فً ب ام القاعدة اإل تاحٌة وم تلقماتها بما ٌضمن توفٌر و ابل إ باع الحاحاجالمحتمعٌة التً تحقق الكةاٌة ا قتصادٌة للمحتمع ،وتإمن متطلباج الدفاع التً تحمً وحود الدولة
وا تقرارها على الم تو الداخلً ،وتحةظ لها ٌادتها وهٌبتها وفعالٌتها على الم تو اإلقلٌمً
والدولً.

إن المهام ال الةة الذكر وغٌرها تإكد  -كماا أ ار أحد الباحثٌن  -على " :م اروعٌة إقامة
القطااع العام واحتالله بة كبٌرة من ال اتج القومً فً المحتمع" 3وأن عملٌاة ت مٌة الموارد
وا تغاللها ا تغال ر ٌدا ":تقتضً  -من حهة ظر ا قتصاد اإل المً  -تو ع القطاع العام
ا قتصادي ،وبالتالً قٌادة قدرة الدولة على توحٌه ا قتصااد المحلً ب قٌاه العام والخاص".4
ثانيا :الضوابط التفعيلية الستثمارات القطاع العام المتعلقة بالعدل االقتصادي التوازني
القطاعي.
إن قٌادة دور القطاع العام فً العملٌة الت موٌة ت تدعً ا لتقام بمحموعة من الضوابط
المر دة تثماراج هذا القطاع وم ها :
 - 1ضابط العدل ا قتصادي ،و ع ً به أن تقوم ا تثماراج هذا القطاع على الق ط فً
ال واحً األ ا ٌة التالٌة:
أ -العدل بٌن الطبقاج وال رابح المحتمعٌة فً محال إ ام أ طة القطاع العام عن طرٌق تح
محاباة بعضها على ح ا البعض اآلخر بال لع والخدماج والم افع ،فقد هدج م ٌرة القطاع العام
ا حرافاج كبٌرة تٌحة ٌطرة بعض ال خ على مٌادٌن اتخاذ القراراج المتعلقة بتو ٌع وتطوٌر القطاع
العام ،بحٌث كا ج معاٌٌر إقامة األ طة مراعٌة حتٌاحاج تلك ال خ على ح ا باقً ال رابح
والطبقاج ،األمر الذي أد إلى عدم مراعاة ضابط العدل على م تو األولوٌاج لد القاعدة العرٌضة
من المحتمع ،و حن إكد على هذا الضابط ألن بلدا ا كثٌرا ما خضعج فً أولوٌاتها وقوا ٌ ها
وم ارٌعها العامة وغٌرها لمقاٌٌس بعض الةباج أو ال رابح وذلك لتغٌ اقتصاد المواق اج فً
المةاضلة بٌن ال لع والخدماج والم افع .
 العدل بٌن األحٌال ،و قصد به توقٌع الم افع المتحققة وتق ٌم التكالٌف المترتبة ع ها علىم تو ا متداد القما ً المحتمعً ،حتى ٌحظى حٌل على ح ا بقٌة األحٌال ،أو فباج عمرٌة على
ح ا فباج أخر  ،فتةعٌل القطاع العام ٌقتضً مراعاة هذا المقصد الذي ٌضمن تكافل األحٌال
وترابطها ،فال ٌعقل أن ٌ تةع الحٌل الحالً بم افع الموارد العامة وٌحمل األحٌال األخر تكالٌةها أو
العكس ،ذلك أن وحود بعض فروع القطاع العام ٌب ً باأل اس على ضابط العدل ا قتصادي بٌن
األحٌال .

حا  -العدل بٌن الم اطق والحهاج ،و قصد به مراعاة الم اواة المحتمعٌة فً تقدٌر الم افع
ع د توطٌن الم ارٌع العامة فً الم اطق والحهاج ،حتى ٌحدث التطور المتةاوج داخل
القطر بٌن أقالٌمه وم اطقه ،وبٌن مد ه وأرٌافه.
 - 7ضابط التوازن والتكامل مع باقي قطاعات االقتصاد الوطني
لقد ادج إلى حد اآلن رإٌة متطرفة فً المةاضلة بٌن القطاعاج ا قتصادٌة ب ب التؤثر
بالمذهبٌة ا قتصادٌة الوضعٌة ،تقوم هذه الرإٌة على التحٌق المرحلً ألحد القطاعاج على
موحاج الت ظٌر
متطلباج الواقع ا قتصادي ولكن ح
ح ا بعضها اآلخر لٌس ح
الةكري على م تو ال ٌا اج ا قتصادٌة ،ولذا فإ ا هد الٌوم تركٌقا على القطاع الخاص
على ح ا القطاعاج األخر بعد كان الوضع فً معظم الدول هو ا عتماد على القطاع العام،
ولكن الم ؤلة ٌح أن تطر من قاوٌة أ القطاعاج عطٌه األولوٌة؛ ولكن حوهر القضٌة
هو إحداث التواقن الموضوعً والتكامل ا قتصادي بٌن القطاع العام ،والخاص ،والتكافلً ،إ ه
تواقن تتوقع فً إطاره األدوار والمهام المختلةة على أ اس المقدرة الوظٌةٌة لكل قطاع ضمان
مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير
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الةروع واأل طة التً ترتةع فٌها كةامته ا تخدامٌة وعابدٌتة ا حتماعٌة ،وهذا األمر ٌتطل
حهدا عمٌقا للوصول إلى البدٌل الذي تعظم فٌه مصلحة المحتمع.
ثالثا:ضوابط االستثمار العام المتعلقة باألولويات
إن تحدٌد األولوٌاج وترتٌبها م ؤلة فً غا ٌة األهم ٌة والخ طورة فً آن وا حد أل ه ٌتر ت
ع لى تحد ٌدها تحد ٌ ًدا صحٌحا تخ صٌص موارد المحت مع الماد ٌة والمال ٌة والب رٌة والعلم ٌة،
أهمٌت ها
تخصٌصا ٌعظ م المصلحة المحتمعٌة ،والعكس فإن الخطؤ فً تحد ٌدها وترتٌب ها ح
ٌإدي إلى تةوٌج مصالح المحتمع أو تقلٌلها وما ٌ عكس على ذلك من هدر كب ٌر لل موارد وتبد ٌد
للطاقاااج والحهااود .ولمااا كا ااج الحاحاااج اإل ااا ٌة الحقٌقٌااة متةاوتااة ح ا أهمٌتهااا الةردٌااة
والحماع ٌة ،الحال ٌة والم تقبلٌة ،الماد ٌة والمع و ٌة ،وكا ج تب عا لذلك ال بدابل الممك ة ل تؤمٌن
و ابل اإل باع متةاوتة هً األخر من حٌث تكالٌة ها وح حم الم صالح ال تً تحقق ها ،فإن ه اك
ضرورة علمٌة لتطوٌر فرع حدٌد من فروع ا قتصاد اإل المً ٌ ختص فً اقت صاد األولو ٌاج
واقت صاد المواق اج ٌ هتم بتحد ٌد الحا حاج ذواج األولو ٌة ،وٌ ختص بترت ٌ و ابل اإل باع
ما تحققه من مصالح با تخادام الطرق العلمٌة فً المةاضلة وا تعمال الم عاٌٌر ال رعٌة
ح
فً المواق ة .5و من ه ا فإن مة هوم األولو ٌاج ٌت حاوق ال ظرة التب ٌطٌة ال تً تح صره فً
محموعة من و ابل اإل باع ،إلى الرإٌة العمٌقة لهذه المعضلة التً ت هم ا قت صادي فح ،
بل تتطل تضافر حهود المختصٌن فً عدد كبٌر من التخصصاج بغٌة إحرام تص ٌف تراتٌباى
للحا حاج اإل ا ٌة الحقٌق ٌة ٌة ضً إ لى ا ت قام ال بدابل ال تً تإمن أف ضل الو ابل ال تً تع ظم
ال شكل
المصلحة المحتمعٌة ،وٌمكن التعبٌر عن األولو ٌاج المحتمع ٌة فً ال كل ال تالً :
رقم ( :)71األولـويـات المجتمعية
الحبجبت اإلنسبنية الحقيقية

الرغببت اإلنسبنية المشروعة

اقتصبد األولىيبت
األولىيبت المجتمعية

الحبجبت الىهمية

وسبئــل اإلشببع المببحـــة

الرغببت غير المشروعة

اقتصبد
المىازنبت

وسبئــل اإلشببع غير المببحة

أن األولوٌاج المحتمعٌة تتةاوج إلى م توٌاج ثالث ت كل ضوابط أ ا ٌة لتوحٌه
ا تثماراج العامة والخاصة وهً:
 التح ٌ ٌاج الحاحٌاج الضرورٌاج -1توجيه االستثمار العام نحو الضروريات
الضرورٌاج هً محموعة الحاحاج ذواج األولوٌة والو ابل المخصصة إل باعها عن
طرٌق أفضل البدابل ،والتً تتوقف علٌها الحٌاة اإل ا ٌة الدٌ ٌة والد ٌوٌة ،وت تمل على خمس
كلٌاج هً حةظ الدٌن ،وحةظ ال ةس ،وحةظ العقل ،وحةظ ال ل وحةظ المال فهً " ضرورٌة
لقٌام حٌاة ال اس ،و باد م ها تقامة مصالحهم  ...وبإ باع هذه الحاحاج ٌتصرف ال اس
مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير
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كآدمٌٌن ،وٌقومون بتبعة ا تخالف وٌتحملون م إولٌة إعمار األرض ،وتحدث الت مٌة
ا قتصادٌة وا حتماعٌة على أرض الواقع" 6بحٌث إذا  ":فقدج اختلج الحٌاة الد ٌا و اع
الة اد" . 7
ٌرحع ا ضطرا فً حٌاة ال اس فً المحتمعاج اإل ا ٌة واإل المٌة م ها على الخصوص
إلى عدم ا لتقام فً ا تثمار موارد األمة بضابط الضرورٌاج ،ولذلك حد الةقر المدقع ٌتعاٌش
مع الثرام الةاحش ،والبٌوج التصدٌرٌة الطٌ ٌة إلى حا القصور الةخمة والمبا ً الضخمة،
والذٌن ٌ تهلكون المٌاه غٌر الصحٌة والملوثة إلى حا الذٌن ٌ تهلكون المٌاه الصحٌة
والم روباج المت وعة الم توردة ،والذٌن ٌعٌ ون فً األحٌام الباب ة إلى حا األحٌام
المتمٌقة ذاج الحدابق الحمٌلة والمٌاه الةوارة وال ظافة الدابمة  ...إل  ،كما حد ا غال بتوافه
األمور وصغابر األ ٌام على ح ا ا هتمام بالضرورٌاج الهامة فً الحٌاة اإل ا ٌة.
إن ا تثماراج فً ا قتصاد واإل المً وام كا ج خاصة أو عامة ،وط ٌة أو أح بٌة فً
مختلف قطاعاج ا قتصاد الوط ً توحه حو تعظٌم المصلحة المحتمعٌة عن طرٌق ا تعمال
الو ابل الكثٌرة المت وعة لتغطٌة المٌادٌن واأل طة الضرورٌة قبل ا تقالها إلى غٌرها من
الم توٌاج ،وٌعد من قبٌل التد ً فً م توٌاج الكةامة ا تثمارٌة والةعالٌة التخصٌصٌة
للموارد ا تقال من م تو الضرورٌاج إلى م تو الحاحٌاج ،دون إ تاج ال لع والخدماج
الضرورٌة التً تلبً الم تو األول.
إن هذا الضابط ٌحدث تغٌٌرا حوهرٌا فً وظٌةة الدولة ودورها التر ٌدي فً توحٌه
ا تثماراج وتكمٌلها ،ومكا ة القطاعاج المختلةة ومهامها الت ةٌذٌة لؤل طة الضرورٌة،
وطبٌعة وخصابص ال وق وكٌةٌة التحكم فٌها وتوحٌه آلٌاتها عبر الو ابل الممك ة والمتاحة
لتحعلها ت اهم فً تر ٌد ا تثماراج ،و وع التخطٌط المطلو وكٌةٌته وحدوده وأهدافه.
و ك فً أن ا تثماراج العامة تتحه إلى المحا ج األ ا ٌة لةروض الكةاٌاج ب هولة
وٌ ر ،طالما أن قراراج ا تثمار المتعلقة بها تتحكم فٌها الدولة بصورة مبا رة أو غٌر
مبا رة.
 -7توجيه االستثمارات العامة نحو الحاجيات
الحاحٌاج هً محموعة الحاحاج المح دة للمصالح المحتمعٌة التً تٌ ر الحٌاة اإل ا ٌة
وترفع الحرج والم قة ع ها ،بحٌث ٌمكن" تحمل الحٌاة بدو ها ولكن بم قة قابدة " 8
تاإدي إلى اختالل ظام الحٌاة كما فً الضرورٌاج ،وقد عرفها الدكتور القحٌلً بقوله " :وهً
التً ٌحتاج إلٌها ال اس لرفع الحرج ودفع الم قة ع هم بحٌث إذا فقدج وقع ال اس فً ضٌق
دون أن تختل الحٌاة ".9
تؤتً الحاحٌاج فً المرتبة الثا ٌة من حٌث األهمٌة ،ولذلك ٌتطل األمر توحٌه ا تثمار
العام إلى الةروع واأل طة التً ت تج لعها وخدماتها بعد تغطٌة معظم ا حتٌاحاج الضرورٌة
ومكمالتها من الحاحٌاج.
 -3توجيه االستثمارات العامة نحو التحسينات
التح ٌ ٌاج هً الحاحاج التً تح د حمالٌاج الحٌاة وتبرق م توٌاج األ اقة الحضارٌة،
وتحعل " حٌاة ال اس أكثر ٌ ارا و هولة ومتعة ،دون إ راف وترف" وإذا فقدج فال " ٌختل
ظام الحٌاة كما فً الضرورٌاج ،و ٌ الهم الحرج كما فً الحاحٌاج،ولكن تصبح حٌاتهم
م تقبحة فً تقدٌر العقالم" .10
وبعد تدفق ا تثماراج إلى المٌادٌن الحاحٌة وتغطٌة معظم األ طة التكمٌلٌة المرتبطة بها،
أهمٌتها المحتمعٌة.
توحه ا تثماراج إلى المحا ج التح ٌ ٌة مرتبة ح
مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير
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وتتم عملٌاج التوحٌه ا تثماري فً إطار الحرٌة ا قتصادٌة التامة التً إكراه فٌها،
ولكن ححم الحوافق ا ختٌارٌة والضوابط التر ٌدٌة ٌ اهمان فً تغٌٌر معد ج األربا
الضراب والةرابض الم تحقة وححم الم اعداج المادٌة والمالٌة المقدمة،
المتحققة و
والتقدٌر ا حتماعً والخطوط المرتبطة به .وال كل الالحق ٌوضح ذلك.
الشكل رقم  : 77ضوابط االستثمار المتعلقة باألولويات

االستثمبر العبم

االستثمبر الخبص
االستثمبر التكبفلي

التحسينيبت

الحبجيبت
حجن
االستثمبرات
الممكن تعبئتهب

ضىابط
االستثمـبر
المتعلقة
ببألولىيبت

الضروريبت

االستثمبر المشترك
بأنىاعه

رابعا  :ضوابط االستثمار في القطاع العام المتعلقة بعناصر السالمة االستثمارية
إن التخصٌص األمثل للموارد المادٌة والمالٌة ٌقتضً التؤكد من المة ال اط ا تثماري
لتقلٌل الخ ابر الخاصة والعامة وتعظٌم المصلحة المحتمعٌة ،وه اك ع اصر كثٌرة لتقٌٌم
ال المة ا تثمارٌة ،وم ها ال المة ال رعٌة والة ٌة والتحارٌة والت ظٌمٌة اإلدارٌة والمالٌة
وا قتصادٌة ا حتماعٌة والقا و ٌة والبٌبٌة ،وحمٌعها تكاد تختلف أث ام الدرا ة والتحلٌل من
ٌر إلٌها
محتمع إلى آخر ،ولكان م ها ما ٌصطبغ بمالمح الم هج الت موي المطبق وهً التً
وهً :
 ال المة ال رعٌة . ال المة ا قتصادٌة. ال المة ا حتماعٌة. -1ضوابط االستثمار العام المتعلقة بعناصر السالمة الشرعية
المقصود بال االمة ال رعٌة ا لتاقام بالمبادئ المذهبٌة التاً تحكم العملٌاج ا تثمارٌة فً
المحتمع اإل المً ،وقد عرفها دٌ .د الهواري بقوله" :المقصود بال المة ال رعٌة أ تكون فً
الم روع مخالةاج ألحكام ال رٌعة اإل المٌة ،لٌس فقط على م تو تح الربا وال لع
والخدماج المحرمة ،بل على م تو األولوٌاج اإل المٌة وا لتقام بال لوك اإل المً ب كل
عام أٌضا" .11ذلك ال لوك الذي ٌع ً تح ٌد المعاٌٌر األخالقٌة مثل ":عدم أكل أموال ال اس
بالباطل وإعطاام الر وة  -عدم بخس ال اس أ ٌامهم  -عدم التبذٌر فً التصمٌم اإل ابً  -عدم
إغةال القكاة  -عدم إ اد م إولٌة ت ةٌذ األعمال لل ةهام ".12
فا تثماراج العامة توحه إلى المحا ج التً تحقق مصلحة حقٌقٌة راححة للمحتمع
ٌإكدها ال قل والعقل ،و ك فً أن هاذا المبدأ ٌعتبار من أهم الضوابط أل ه ٌصون ماوارد
األمة من ا ٌا إلى المحا ج الضارة التً ٌإدي توحٌه ا تثماراج لتحقٌقها وإ باعها،
إلى هدر عظٌم للموارد ،وتبدٌد دٌد للطاقاجٌ ،ةوتان فرصا بدٌلة على المحتمع .
ومبدأ المحا ج ال افعة ٌ ت د إلى قاعدة اإلباحة ال رعٌة والعلمٌة ،فكل ًم فٌه ةع حقٌقً
أهمٌته ضمن األولوٌاج ،وكل لعة أو
راحح فهو مبا والةرصة متاحة لال تثمار فٌه ح
خدمة فٌها ضرر معتبر أو مة دة مإكدة فمحال ا تثمار فٌها غٌر متا .
مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير
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والذي ٌالحظ واقع محتمعات ا ٌحد أن توحٌه ا تثماراج العامة والخاصة ٌخضع فً
كثٌر من ا حٌان لع اصر ال المة ال رعٌة ،حٌث الحظ ا ٌا ا تثماراج عامة وخاصة
معتبرة إلى محا ج غٌر افعة ،األمر الذي عمق ا ختال ج وقاد من حدة األقماج ،فاقداد
تقمص مط الحٌاة الم تورد ،وا تدج روابط التبعٌة وتطورج مظاهر ا غترا وفقدان الهوٌة
الحضارٌة والتةرٌط فً الخصوصٌة المحتمعٌة.
إن ا لتقام بهذه الضوابط ٌضمن بالتؤكٌد توحٌه ا تثماراج وتخصٌص الموارد فً
المحا ج التً تعظم المصلحة المحتمعٌة الخاصة والعامة ،الحالٌة والم تقبلٌة.
 -7ضوابط االستثمار العام المتعلقة بعناصر السالمة االقتصادية
إن حرٌة ا تثمار وتحرٌك األموال ضمن األ طة المت وعة تحكمها الضوابط التً تعظم
حرٌة ا تثمار طردا مع المصلحة المتوقع تحقٌقها ،فٌقداد
مصلحة ا قتصاد الوط ً ،فتت ا
هامش تلك الحرٌة كلما ارتةعج ع اصر ال المة ا قتصادٌة للم روعاج ا تثمارٌة ،وهذا
ٌع ً أن حركة ا تثمار موحهة بؤ لو عقال ً وبطرٌقة علماٌة ولٌ ج متروكة لةوضى
ال وق وم ها ذكر :
أ  -رفع المقدرة التخصٌصٌة لعوامل اإل تاج المتاحة عن طرٌق ا ختٌار األمثل للبدابل التً
تح د ضوابط األولوٌاج.
 ت مٌة الكةامة الت غٌلٌة للبدابل المختارة فً إطار ا لتقام بضوابط ا تخدام الر ٌدوم ها ضابط تخةٌض الهدر والتبذٌر ،وضابط ح ا وتقلٌل التكالٌف التً اعتادج التحالٌل
الحقبٌة على عدم تقدٌرها ،ومن ثم لم تدرحها فً تقٌٌم الم ارٌع مثل تكالٌف التلوث ،وتكالٌف
ا ت ار ال لع الضارة وغٌرها فً ظل تعمٌم فل ةة الصراع مع الطبٌعة وال ٌطرة على
الكون،رغم أن التحالٌل الحدٌثة بدأج ت به إلى أهمٌة الحةاظ على البٌبة وحماٌتها.
ج -تثمٌن الموارد المتاحاة ،المادٌة والمالٌة والب رٌة ،ورفاع قٌمتهاا ا قتصادٌة .ذلك ألن
ا تثمار الذي " ٌحقق أهدافا اقتصادٌة ٌكاون مدمرا وم ت قفا لالقتصاد القومً ،وملتهما
لطاقتها ،ومعطال آللٌاج التراكم الرأ مالً فٌه "  ،13وبالتالً بد من ا لتقام بالضوابط التً
تثمن وترفع من قٌمة الموارد المتاحة عن طرٌق المةاضلة بٌن البدابل التق ٌة المتعددة تخدام
الموارد التً تم تخصٌصها ضمن دابرة األولوٌاج .
د  -قٌاادة الدخل القومً قٌادة حقٌقٌة والم اهمة بقٌمة مضافة صافٌة قومٌة فً ا قتصاد
الوط ً ،وذلك عن طرٌق ضوابط التمٌٌق بٌن ا تثماراج الحقٌقٌة والتوظٌةاج الطةٌلٌة التً
عادة ما ت تةع بالمقاٌا والحوافق التً تتٌحها ال لطاج العامة فً إطار ٌا اج ت حٌع ا تثمار
لالقتصاد الوط ً .
و تحقق مصلحة متكافبة مع تلك المكا
ها -الم اهمة الةعلٌة فً تحقٌق األمن ا قتصادي بما ٌتم توفٌره من لع وخدماج وتقا ٌاج
تضمن الحد الضروري من العالقاج ا عتمادٌة التكاملٌة الالقمة لتح ٌد الترابط والت ابك بٌن
الةروع واأل طة ا قتصادٌة ،وهذا ٌع ً ابتدام ا تبعاد ا تثماراج التخارحٌة الم عقلة
بوفوراتها الححمٌة والة ٌة عن ا قتصاد الوط ً .وه اك ضوابط متعددة ٌمكن ا ت اد إلٌها فً
تحدٌد طبٌعة م اهمة ا تثماراج العامة فً تحقٌق األمن ا قتصادي مثل ضابط مد قدرة
الم ارٌع على تحقٌق ترابط خلةً وت ابك أمامً ،وضابط مد م اهمة مخرحاج الم روع
فً تؤمٌن ا حتٌاحاج الكةابٌة ،وضابط م اركة ا تثماراج المراد إ حاقها فً تحقٌق األمن
التق ً والة ً عن طرٌق عملٌاج ا تٌعا والتطوٌع والتطوٌر للتقا ٌاج.
 -3ضوابط االستثمار العام المتعلقة بعناصر السالمة االجتماعية
مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير
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ترتبط ال المة ا قتصادٌاة بع اصر ال المة ا حتماعٌة ،فالم روع ا تثماري ٌعتبر
اححا من ال ا حٌة ا قتصادٌة إذا كا ج له تؤثٌراج لبٌة على الحٌاة اإل ا ٌة التً كان التحلٌل
ا قتصادي الحقبً ٌهملها بحكم طبٌعة معاٌٌاره الم تمدة من مذهبٌته ا قتصادٌاة ،ولذلك
ٌخضع ال ااط ا تثماري العام للضوابط التً تعظم المصلحة ا حتماعٌة و ركق على بعض
م ها فٌما ٌلً :
أ  -ضابط التوقٌع العادل  :وٌعكس هذا المعٌار درحة تعمٌم م افع ا تثمار بٌن أصحا
عوامل اإل تاج ،وبٌن الم اطق والحهاج ،وبٌن األحٌال .
 ضابط التوقٌع العادل بٌن أصحا عوامل اإل تاج ،بحٌث ٌ تةٌد من م افع ا تثماراجالمراد إ حاقها أكبر عدد من أصحا األموال والم اهمٌن والعمال والموظةٌن بما ٌضمن
توفٌر الم اخ ا تثماري ا حتماعً الحٌد الذي ٌح د الرضا ال ة ً ،وٌقلص أ با الصراع،
وٌقلم عوامل الت احن ال اتحٌن باأل اس عن ال عور بالظلم فً التوقٌع .
 ضابط التوقٌع العادل المكا ً :إن ا تراتٌحٌة العامة لت حٌع ا تثماراج وتحةٌقها فًا قتصاد ا المً ترتكق على ضابط التوقٌع األفقً لال تثمار لٌ مل ابر الم اطق والحهاج
ب كل ٌح د التواقن الحهوي ،وٌقضً على ظاهرة التطور المتةاوج داخل إقلٌم الدولة الواحدة،
والذي أصبح مة العصر حتى فً ا قتصادٌاج المتقدمة ،اهٌك عن تلك المتخلةة والتً تقاٌد
التباٌن بٌن م اطقها وحهاتها إلى الحد الذي ٌوحً بوحود محتمعٌن مختلةٌن داخل المحتمع
األصلً الواحد ،ولذلك فإن مراعاة هذا الضابط ٌ اعد على تحقٌق الت مٌة ال املة المتواق ة
من خالل ا تثماراج التكمٌلٌة للقطاع العام.
 ضابط التوقٌع العادل القما ً ،الذي فً إطاره تغطً ا تثماراج مختلف المٌادٌن التًتحقق المصلحة الحالٌة لؤلحٌال الحاضرة والمصلحة الم تقبلٌة لؤلحٌال الالحقة فً تواقن
ا تراتٌحً با تخدام ت كٌلة مت وعة من الحوافق والتوحٌهاج.
 ضابط المقدرة التوظٌةٌة :إن الم اهمة الحقٌقٌة لال تثماراج فً ت غٌل الطاقاجالب رٌة والتخةٌف من معد ج البطالة وما ٌرتبط بها من م كالجٌ ،عتبر من بٌن أهم الضوابط
التً تحكم حركة ا تثماراج العامة وتةرق بٌن ا تثماراج الةعلٌة الم تحة وبٌن التوظٌةاج
التً أضحج ت تقط ححما معتبرا من األموال فً ا قتصادٌاج الحدٌثة على ح ا ت مٌة
األصول الحقٌقٌة للمحتمع.
وتقداد أهمٌة ت غٌل العدد المالبم من العمالة خاصة فً البلدان اإل المٌة التً تعا ً من
البطالة الهٌكلٌة ،ولذلك بد أن تظهر اآلثار اإلٌحابٌة لال تثماراج الكلٌة على العمالة ،وٌمكن
مالحظة ذلك عن طرٌق المإ رٌن التالٌٌن :
 مإ ر الةعالٌة التوظٌةٌة لال تثماراج ،وٌتمثل فً ححم العمالة التً تم توظٌةها عنطرٌق ا تثماراج العامة الم ةذة التً تقداد فعالٌتها بارتةاع مقدرتها التوظٌةٌة.
 تكلةة فرص العمل المتحققة ،وهً عبارة عن متو ط ٌعكس قٌمة األموال المطلوا تثمارها للحصول على م ص عمل معٌن قد ٌكون فً فرع معٌن أو فً ص اعة معٌ ة أو فً
قطاع معٌن ،أو متو ط وط ً،وعادة ٌقارن بالمتو طاج المماثلة على الم تو العالمً
ال ظري والواقعً ،فكلما كا ج تكلةة فرص العمل م ا بة كلما دلج على تطور المقدرة
التوظٌةٌة تثماراج القطاع العام فً ا قتصاد الوط ً .
ج  -ضابط رفع م تو الحٌاة اإل ا ٌة وتح ٌن ظروفها المادٌة والمع وٌة وتطوٌر " :
هٌكل القٌام و ق العاداج والتقالٌد بال كل الذي ٌتوافق مع احتٌاحاج الت مٌة ا حتماعٌة
وا قتصادٌة "  ،14وٌإكد الخصوصٌة الحضارٌة للمحتمع ،وٌبرق م اهمته اإل ا ٌة على
الم تو العالمً ،فٌكون بذلك إ هام ا تثماراج العامة إ هاما فعا فً تح ٌن حودة الحٌاة
المادٌة والمع وٌة ،ذلك ألن " الم روعاج المب ٌة على تخرٌ الذمم مرفوضة ،والم روعاج
مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير
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المب ٌة على الت حٌاع على اإل راف والتبذٌر مرفوضة ،والم روعاج المصممة لدفع الغرابق
وال هواج إلى األماام بدون ضوابط مرفوضة ،والم روعاج المصممة على ا غماس ال اس فً
اللهو مرفوضة ". 15
د -ضابط ا تدامة الت موٌة المتعلقة بتمدٌد فترة ا تةاع بالموارد :فا تثماراج التً ٌإثر
وحودها على البٌبة مرفوضة ،بغٌة حماٌة الموارد غٌر المتحددة وح ن ا تخدام الموارد
المتحددة والتقلٌل من مخاطر التلوث الذي ٌإثر على حودة الحٌاة المادٌة والمع وٌة ،فالبد من
تدخل ر مً ٌر د ا تثماراج العامة والخاصة فً اتحاه تح ٌن م تو الحٌاة ولٌس فً
اتحاه تدمٌرها ،وقد أكد على ضرورة هذا التوحه أحد الباحثٌن بقوله:
إن مراعاة هذا الضابط على م تو ا قتصاد الوط ً ٌتطل تطوٌر ظام المحا بة
الوط ٌة لٌؤخذ بعٌن ا عتبار الحوا البٌبٌة واإل ا ٌة ،حتى ٌمكن تقدٌر ال اتج القومً تقدٌراً
صحٌحا ،وتثمٌن القطاعاج واأل طة تثمٌ ا ٌإكد ع صر تح ٌن ظروف الحٌاة الب رٌة ،ذلك
أن الدرا اج التقدٌرٌة ت ٌر إلى أن اإل تاج المحلً الصافً المح و والمعدل على أ اس
المعطٌاج البٌبٌة والمادٌة ٌ اوي إ  % 69من ال اتج المحلً الصافً غٌر المعدل ، 16
وٌ خةض فً بعض قطاعاج ال اط إلى حوالً  % 50كالقراعة مثال فً ظل األ الٌ
التحارٌة الحدٌثة .
خامسا :ضوابط االستثمار في القطاع العام المتعلقة بصيغ االستثمار وأساليب التمويل
ظام الم اركة تتوقع فً إطاره تابج العملٌة ا تثمارٌة ب كل عادل على األطراف
الم اركة فٌها،و ٌقوم على صٌغ ا تثمار وأ الٌ تموٌل ٌ تةً فً إطارها ا تعمال آلٌاج
الةابدة ا تغاللٌة كضابط مذهبً وقٌد موضوعً على حرٌة ا تثمار فً ا قتصاد اإل المً
"و رٌ أن حظر ت لم أو دفع فوابد هو واة ال ظام ،ولكن ت ا ده مبادئ أخر من العقٌدة
اإل المٌة التً تإٌد تقا م المخاطر وحقوق األفراد وواحباتهم وحقوق الملكٌة...وٌقوم الحظر
الربح ،ولك ه ٌحظر
على أ با تتعلق بالعدالة والم اواة وحقوق الملكٌة ،فاإل الم ٌ حع ك
فرض فابدة ألن األربا التً تح ى حقا تع ً حا الم روعاج وخلق ثروة إضافٌة،فً حٌن
أن الةابدة التً تحدد م بقا هً تكلةة تتحقق بصرف ال ظر عن تٌحة العملٌاج" .17
و وف تعرف على بعض صٌغ ا تثمار وأ الٌ التموٌل التً عن طرٌقها تتحرك
ا تثماراج الكلٌة وت ةذ فً مختلف القطاعاج واأل طة.
 -1الضوابط المتعلقة بصٌغ ا تثمار :
إن صٌغ ا تثمار وطرقه التً تعظم مصلحة حمٌع األطراف تعد من أهم ضوابط حركة
تقلٌ األموال وتحرٌك الموارد والر امٌل و ركق على الصٌغ التالٌة :
أ  -صٌغة المضاربة  -القراض  :من عقود ا تثمار التً ٌتم بموحبها المقج والتؤلٌف بٌن
ع صرٌن من ع اصر اإل تاج وهما :ع صر العمل وع صر رأس المال ،فً عملٌة ا تثمارٌة
تتحقق فٌها مصلحة المالك والعمال المضاربٌن .فهً كل من أ كال إقامة وت ظٌم الم روعاج
ا تثمارٌة ،بحٌث ٌقوم فٌها المضار باإلدارة ،بٌ ما ٌإمن صاح رأس المال الموارد المالٌة
والمادٌة الالقمة إلقامة الم روع ،وتوقع األربا بٌن صاح المال ور العمل ب بة متةق
علٌها ،وإذا حدثج خ ارة فإن صاح المال ٌتحملها فً حالة عدم تقصٌر المضار وعدم
إخالله ب روط المضاربة المتةق علٌها أو المتعارف علٌها ،وهذا األخٌر تكون خ ارته هً
تكلةة الةرصة البدٌلة لخدماته التً قام بها خالل مدة المضاربة ،كما ٌتحمل صٌبه من الخ ارة
فً حالة تقصٌره .
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وت تخدم هذه الصٌغة ا تثمارٌة فً التموٌل العام بحٌث تطار الدولة أحٌا ا داج
المضاربة  -المقارضة  -لحمع الموارد الالقمة إلقامة بعض الم روعاج العامة وهً أقل تكلةة
من التموٌل التضخمً أو التموٌل عن طرٌق داج الخقٌ ة الربوٌة .
 صٌغة الم اركة  :عقد من عقود ا تثمار ٌتم بمقتضاه ا تراك فً األموالتثمارها وتقلٌبها فً األ طة المت وعة ،بحٌث ٌ اهم كل طرف بحصة فً رأس المال،
و ك فً أن هذا ال وع من الصٌغ ا تثمارٌة هام حدا ،إذ قد تعحق الر امٌل الةردٌة
وتضعف إمكا ٌاج المإ اج الصغٌرة عن ارتٌاد محا ج ا تثمارٌة معٌ ة لضآلة ححم
مواردها وضخامة المبالغ المطلوبة فً الم روعاج ا تثمارٌة المراد ت ةٌذها ،فتؤتً
الم اركاج لتقوم بدور فعال فً محال الحمع والتعببة للر امٌل ،والمقج والتؤلٌف بٌن
اإلمكا ٌاج المتاحة على م تو الوحداج الصغٌرة ،فتحعل م ها قوة معتبرة لتوطٌن
الم روعاج الحدٌدة ،أو تو ٌع المإ اج القابمة وتحدٌدها وٌمكن ترقٌة ا تثماراج القطاع
العام من خالل الم روعاج الم تركة عن طرٌق الم اركاج المت وعة.
فعالم الم اركاج " تتعدد صٌغه وأ كاله وتت وع محا ته وأ واعه" 18فقد تتحه
ا تثماراج فً القطاع العام إلى هذا ال وع من الم اركاج مع القطاع الخاص بغرض ارتٌاد
محا ج كةابٌة ضرورٌة تت هً فٌها الم اركة العامة لصالح ال رٌك الخاص فهً م اركة
عامة م تهٌة بالتملك الخاص.
ج -صيغة االستثمار التجارية
هً وع آخر من أ واع ا تثمار عن طرٌق عملٌاج البٌع وأهمها المرابحة ،أو عن طرٌق
عملٌاج ال رام وأهمها ال لم.
 صٌغة المرابحة  :وهً عقد من عقود ا تثمار التحارٌة وهً عملٌة مركبة من وعدبال رام  ،ووعد بالبٌع ،وبٌع بالمرابحة ،وتم تطوٌر هذه الصورة فً تطبٌقاتها بمصارف
الم اركة وأصبحج تعرف بالبٌع بالمرابحة لآلمر بال رام ،وذلك رغبة من تلك المصارف فً
تلبٌة احتٌاحاج المتعاملٌن معها فً الحصول على اآل ج والمعداج واألحهقة ألغراض
التو ٌع واإلحالل والتحدٌد قبل توفر التموٌل المطلو لل رام ،فٌتقدم هإ م المتعاملون بهذه
الطلبٌاج المحددة الكمٌة والمواصةاج للمصرف الذي ٌقوم ب رابها ب عر التكلةة الذي تحمله
مضٌةا إلٌه ربحا متةقا علٌه بٌن الطرفٌن ،ثم ٌتم ا تةاق على طرٌقة ال داد التً بموحبها ٌدفع
حقما م بقا ع د الطل إلثباج حدٌة المتعامل ورغبته الةعلٌة ،وٌق ط الباقً على فتراج محددة
أو إلى تارٌ معٌن وقد ٌكون هذا المتعامل تابعا للقطاع العام أو الخاص.
 صٌغة ال لم  :وهو عقد من عقود ا تثمار ٌتم بموحبه ال رام الم بق إل تاج المإ ةأو للمحصول القراعً المتوقع ،مقابل حصول البابع على التموٌل الم بق الذي بوا طته ٌقوم
ب اطه اإل تاحً أو التحاري دون الحاحة إلى اللحوم إلى ا قتراض بالةابدة الربوٌة ذاج
التكالٌف المرتةعاة ،إ ه عملٌة رام آحلة بثمن عاحل  .وفً هذا العصر فإن هذه الصٌغة وإن
كا ج " أكثر مالبمة للم روعاج اإل تاحٌة حٌث ٌمكن لصاح الم روع أن ٌتعاقد على بٌع
حقم من إ تاحه فً الم تقبال ،ولك ها ٌمكن أن تغطً الحاحاج المختلةة فً القطاعااج
األخر  ،فٌ تطٌع المقارع أن ٌ تغ ً عن ا تدا ة الربوٌة ،وذلك بؤن ٌبٌع مقدما حقما من
محصوله إلى المصرف وٌتعحل ثم ه".19
د  -صٌغ ا تثمار القراعٌة  :إضافة إلى الصٌغ التً أ ر ا إلٌها ابقا ه اك صٌغ أخر
بالقطاع القراعً مثل المقارعة والمغار ة والم اقاة و ركة الحٌوا اج  ...إل  ،وٌمكن
ا تعمال بعضها خاصة فً الدول التً تمتلك الدولة فٌها أراضً قراعٌة عامة كالحقابر مثال.
 المقارعة أو المخابرة  :وهً عقد من عقود ا تثمار القراعً ٌتم فً إطارهالمقج والتؤلٌف بٌن أهم عوامل اإل تاج القراعً ،وهما ع صر األرض وع صر العمل ،وبٌن
مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير
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و ابل اإل تاج والبذور واأل مدة ،بحٌث ٌقدم المالك األرض والبذور وو ابل اإل تاج إن أمكن،
وٌقوم المقارع بالعمل القراعً ،على أن ٌكون اإل تاج ب بة معٌ ة لكل م هما ،كما قد تكون
معدلة ح
األرض من المالك والعمل والبذور واآل ج من قبل العامل ،وتكون ال
م اهمة كل واحد فً الحهد ا تثماري ا تغاللً لؤلرض القراعٌة .
 الم اقاج أو المعاملة  :وهً صٌغة من صٌغ ا تثمار القراعً تقوم على ا تغاللاأل حار المت وعة بحٌث ٌ ترك فٌها صاح األ حار بثروته تلك مع صاح العمل بحهده،
وتكون تٌحة ا تغالل اإلٌحابٌة بٌ هما ب بة معٌ ة ٌتةقان علٌها وإذا كا ج ال تٌحة لبٌة كة اد
الثمار فان صاح األ حار ٌخ ر صٌبه من المحصول القراعً وٌخ ر العامل القراعً
حهده وعمله .
وٌختص العامل القراعً عادة باألعمال ا تثمارٌة الحارٌة كاإلصال والت قٌة والتلقٌح
وال قً ،بٌ ما ٌ اهم صاح األ حار با تثماراج الهٌكلٌة كالت حٌر وحةر اآلبار و ق الترع
طبٌعة إمكا ٌاته.
ح
 المغار ة أو الم اصبة  :وهً صٌغة من صٌغ ا تغالل الثروة القراعٌة تحمع مالكاألرض القراعٌة والعامل القراعً بحٌث ٌقدم األول األرض على أن ٌقوم الثا ً بغر ها
ا تةاق المبرم بٌ هما وٌكون ال حر واإل تاج بٌ هما .
بؤ حار معٌ ة ح
 صٌغة ا تثمار فً اإل تاج الحٌوا ً ٌ :قدم بموحبها صاح الثروة الحٌوا ٌة إلى العاملالذي ٌقوم برعاٌتها وتعهدها وت مٌتها على أن ٌكون الربح ال اتج عن التكاثر والدر بٌ هما 20
و رٌ فً أن هذا التؤلٌف والمقج من رأس المال الحٌوا ً والعمل المرتبط به ٌ اعد على
مو الثروة الحٌوا ٌة وقٌادتها ورفع بتها ضمن ال اتج الةالحً.
ها -التؤحٌر  :وهو من صٌغ ا تثمار األموال،فالم روع العام أو الخاص الذي ٌرٌد تو ٌع
اطه أو تحدٌده وتطوٌره و ٌمالك التموٌل اإلحمالً الذي ٌغطً تلك العملٌة ا تثمارٌة
ٌتقادم إلى المصاارف والمإ اج المختصة فً هذه التعامالج وٌطل م ها تؤحٌر معداج
معٌ ة أو آ ج أو لواقم محددة المواصةاج ،فتقوم ب رابها لح ابه ب ام على درا ة طلبه ،وتبرم
عقد إٌحار معه ٌلتقم بموحبه الم تؤحر بدفع أق اط التؤحٌر ال هرٌة أو ال وٌة حتى ٌتم ا تٌةام
ثمن ال لعة التً تباع له فً ال هاٌة فً حالة التؤحٌر الم تهً بالتملٌك .
 - 7الضوابط المتعلقة بأساليب التمويل
إن الصٌغ ا تثمارٌة التً أ ر ا إلٌها ابقا تترافق مع أ الٌ تموٌلٌة متعددة ومت وعة
ولعل أهم ضابط ٌحكمها هو خلوها من الةابدة ا تغاللٌة وا خةاض تكالٌةها بالمقار ة مع
أ الٌ التموٌل التقلٌدٌة الربوٌة و ٌر إلٌها ضمن ال قاط التالٌة :
أ لو التموٌل بالبٌوع :
ٌحصل التموٌل حٌثما ٌتؤحل الدفع وهو ٌتضمن تقدٌم " المواد األولٌة أو أي من ع اصر
اإل تاج أو ال لع الم تهٌة للص اعٌٌن ،أو التحار ،أو الم تهلكٌن مبا رة ،أو إلى الحكومة مع
تؤحاٌل دفع الثمن" .21وٌ تج هذا ال وع من التموٌل مدٌو ٌة ثابتة محددة عكس التموٌل الربوي،
وٌعد بٌع المرابحة أهم أ لو فً هذا ال وع .
أ لو التموٌل بال رام :
وٌعتبره البعض أحد أ واع التموٌل بالبٌوع رتباط ببٌع ال لع ،ولكن الممول ه ا هو
الم تري الذي ٌوفر للبابع التموٌل الالقم مقابل ا تالمه ل لع موحهة ،والمدٌو ٌة فً هذا
األ لو عٌ ٌة أل ها مرتبطة بتقدٌم لع فً وقج حق تالم التموٌل المتعلق بطبٌعة ال اط
ا قتصادي و وع الصةقاج.
أ لو التموٌل بالتؤحٌر:
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أ لو من أ الٌ التموٌل بالبٌع أل ه ٌرتكق على بٌع الم ةعة ،فالممول ه ا ٌقوم ب رام
األصول وال لع المطلوبة من الم تؤحر ب ةس المواصةاج وٌإحرها لمدة محددة ،وٌدفع
الم تؤحر ةقه دورٌة أل ه ٌ ":حصل على ال لعة المعمرة من آلة أو عقار ،وٌ تخرج م ها
حمٌع الم افع التً ٌحتاج إلٌها  ...دون أن ٌتحمل تكالٌف ثم ها ،ودون أن ٌتعرض لبعض
األخطار المرتبطة بتملكها (كالكوارث)  ...وٌدفع مقابل ذلك ةقة عادٌة دورٌة " . 22وٌعتبر هذا
األ لو بدٌال للتموٌل الربوي بحٌث ٌقوم الممول بوضع اآل ج والمعداج واألحهقة
والعقاراج التً ا تراها أو ٌمتلكها تحج تصرف أصحا الم ارٌع الدٌن ٌقومون بعملٌاج
ا تثمار تحدٌدي أو تو ٌعً أو تعوٌضً مقابل أحرة محددة ومعلومة خالل فترة قم ٌة معٌ ة
قد ت تهً بالتملٌك فً حالة اإلٌحار الم تهً بالتملٌك .
أسلوب التمويل بالمشاركة في نتيجة العملية االستثمارية
وهذا األ لو ٌ مل التموٌل بالم اركة والتموٌل بالمضاربة ألن مبدأ الم اركاة فً الربح
والخ ارة ٌعد الخاصٌاة الحامعة بٌ هما ،بحٌث ٌوقع الربح ال اتج عن العملٌة ا تثماارٌة
بة الم اهماة فً رأس المال
ا تةااق الذي تم بٌن أطرافها أما الخ ارة فتوقع ح
ح
فً إطار أ لاو الم ارك ة ،وٌتحملها صاح رأس المال فً حالة عدم تقصٌر العامال فً
المضاربة .
 أسلوب التمويل بالمشاركة في اإلنتاج :وهو التموٌل الذي ٌتحلاى فً الحصول على " بعض عوامل اإل تاج دون الحاحة لدفع مقابل
لها ع اد الحصول علٌها .وهو واضح فً المقارعة والم اقااة ،حٌاث توضع األرض وال حار
تحج الماقارع أو العامل الذي ٌتقا ام مع مالكها محمل اإل تاج ح بما اتةق عليه".23
 أسلوب التمويل التكافلي:وٌتضمن هذا األ لو التموٌل بالقروض الح ة الذي ٌقوم على التبرع واإلح ان ،كما
ٌتضمان التموٌل الذي تقدمه مإ ة القكاة ألصحا الحرف والمهن  ...إل  ،بغرض إغ ابهم،
بتوفٌر الو ابل واألدواج الخاصة بحرفهم .
تتمٌق هذه الصٌغ واأل الٌ التً تقوم علٌها بخصابص تحعلها مختلةة اختالفا حوهرٌا عن
الصٌغ الربوٌة ،و ذكر من بٌن أهم تلك الخصابص :
أ -ارتباط ربح الممول فً حمٌع الصٌغ واأل الٌ التً تقوم علٌها بالملكٌة ،فا تحقاق
األربا ب ب موضوعً و رعً وهو الملك ،وهذا عكس الصٌغ الربوٌة التً تقوم على
ا تغالل.
 ارتباط ا ٌا التموٌل بٌن أطراف العملٌة ا تثمارٌة با تقال ملكٌاج وتدفق تٌار منال لع ،وهذا األ لو ٌقلل من الطرق الربوٌة التً تحول ا قتصاد إلى اقتصاد رماقي ،بحٌث
كل عملٌة ا تقال للملكٌة أو لل لع والخدماج تتطل ا تقال وا ٌا ع راج الدوراج المالٌة
وال قدٌة.
فا قتصاد الرمقي " ٌع ً حركة رإوس األموال بما فً ذلك تقلبااج أ عاار الةابدة
وتدفقاج ا بتمان ،بٌ ما ٌع ً ا قتصاد الحقٌقً حركة ال لع والخدماج" 24ومع ا ت ار األ الٌ
الربوٌة لم ٌعد "ا قتصاد الحقٌقً لل لع والخدماج وا قتصاد الرمقي للمال وا بتمان مرتبطا
إحداهما باآلخر ارتباطا عضوٌا ،بوصف ا قتصاد الرمقي تعبٌرا بالضرورة عن ا قتصاد
الحقٌقً" ،25وهذا ٌدل على أن تلك ا قتصادٌاج ترتبط فٌها األربا فً معظم األحٌان بتقلٌ
وا تقال األموال بغض ال ظر عن عملٌاج ا تثمارها ،فً حٌن أ ه فً ظل ظام الم اركة ٌرتبط
ا تقال التموٌل بعملٌاج ا تثمار ارتباطا كبٌرا وهذا ٌقلل من التكالٌف المترتبة عن ا ت ار
ا تثمار الرمقي بد من ا تثمار الحقٌقً.
مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير
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سادسا :الضوابط المتعلقة بأعمال المقاصد الشرعية في األموال
إن ا تثماراج فً القطاع العام والقطاع الخاص ت ظبط بمعاٌٌر أعمال المقاصد ال رعٌة
فً األموال وهً كما ٌقول ال ٌ محمد الطاهر بن عا ور " :والمقصد ال رعً فً األموال
كلها خم ة أمور :قواحها ،ووضوحها ،وحةظها ،وثباتها ،والعدل فٌها":26
 -1الضوابط المتعلقة بوضوح األموال
و المقصود بها وحود ةافٌة تامة تٌ ر عملٌة امتالكها وا تغاللها وتوظٌةها وا تعمالها
بحٌث تتبٌن الطرق المباحة وتظهر الو ابل الم روعة فً المراحل ال ابقة إلى الدرحة التً ٌتم
بوا طتها ا بتعاد عن الم اقعاج والخصوماج وتح الضرر  ...والغرر .
وٌراعً تحقٌق هذا المقصد فً المعامالج المالٌة لؤلفراد ،بحٌث ٌتم القضام على
التصرفاج والممار اج التً تإدي إلى حدوث أضرار فً األموال العامة والخاصة  .ولقد
حامج صوص المعامالج المالٌة مإكدة على أهمٌة اإل هاد فً العقود الم ظمة للمعامالج
المالٌة ،والرهن .
كما ٌراعً تحقٌق هذا المقصد فً ا تثمار وا تخدام وا تغالل األموال العامة ،وذلك
بإبعادها عن ا تها وأخذها بطرق ا حتٌال المت وعة .
وإن مقصد وضاو األموال بالمحتماع ٌتحقق تٌحة لتطبٌاق األحكاام والت رٌعاج المتعلقة
بالمعامالج والتصرفاج المالٌة وٌإدي إلى حدوث آثار إٌحابٌة متعددة ،أهمها :
أ -التوقٌع العادل للثروة والدخل عن طرٌق إقالة ق واج ا كت ا غٌر الم روعة،
والقضام على مظاهر اإلثرام بال ب موضوعً ،فتقول مظاهر الظلم فً المعامالج
والممار اج المالٌة فٌتوفر الم ااخ المالبم لل اط وال عً والحركة المحتمعٌة اإلٌحابٌة ،فإن
ال اس كلما أدركوا أ هم ٌحصلون على تابج أعمالهم وأ طتهم دون غبن أو ظلم كلما حعهام
ذلك على العمل وبذل الحهد أل هم فً محتماع ٌكاافا المحتهدٌن العاملٌن وٌ حعهم ،وكل ذلك
عابد على المحتمع بتعدد األعماال والحرف وتقاٌد وحوه ا تخدام ومحا ج ا كت اا
بق واتها المالٌة الواضحاة التً تتوقع فً إطارها ثروة المحتماع ودخله ب كل عادل بعٌد عن
الضارر والم اقعاج.
 تكون الم اخ ا تثماري المالبم تٌحة إلقالة الضرر والم اقعاج وتطهٌر ق واجا ٌا األموال والثرواج حو التوظٌف وا تخدام وهذه مقدمة أ ا ٌة للتقدم ا قتصادي،
حٌث ٌتم ا تقطا األموال المدخرة وحذ الثرواج المكت قة حو ا تثمار فً المحا ج التً
تحتاحها األمة وإبعادها عن التوظٌف فً محا ج هام ٌة هروبا من الضرر والم اقعاج فً
إطار القوا ٌن الوضعٌة الحالٌة.
 -7الضوابط المتعلقة بحفظ األموال
حةظ المال مقصد عظٌم حامج ال صوص مإكدة علٌه .
وٌعرف محمد الطاهر بن عا ور المقصود بحةظ المال فٌقول " :هو حةظ أموال األمة من
اإلتالف ومن الخروج إلى أٌدي غٌر األمة بدون عوض ،وحةظ أحقام المال المعتبرة عن
التلف بدون عوض" .27
وقال ال اطبً  ":وحةظ هذه الضرورٌاج بؤمرٌن :
 إحداهما  :ما ٌقٌم أصل وحودها. والثا ً  :ما ٌدفع ع ها ا ختالل الذي ٌعرض لها.28كما ٌضٌف العالماة محمد الطاهر بن عا ور  ":إن المقصد األهم هو حةظ مال األمة
وتوفٌره لها ،وأن مال األمة لما كان كال محموعٌا حةظه ٌكون بضبط أ الٌ إدارة عمومه
وبضباط أ الٌ حةظ أموال األفراد وأ الٌ إدارتها ،فإن حةظ المحموع ٌتوقف على حةظ
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حقبٌاتاه ،وأن معظم قواعد الت رٌع المالً متعلقة بحةظ أماوال األفراد وآبلة إلى حةاظ أموال
األمة " وٌضٌف " وإذا كان ذلك حكم حةظ مال األفراد فحةظ مال األمة أحل وأعظم ..إذن فحق
على و ة أمور والمتصرفٌن فً مصالحها ال ظر فً حةظ األموال العامة".29
ومن مقتضٌاج حةظ المال :
أ -حةظ األموال العامة والخاصة من الهدر والتلف والتبذٌر ،ومان ه ا قرر ال ارع الححق
علاى ال ةٌه والمبذر والمغةل والصغٌر  ...وحعال التصرف فً المال العام والخاص م اوط
ومرتبط بالتصارف الر ٌد .
 حةظ األموال العامة والخاصة من التعطٌل ،وذلك ٌ حع ا تخدام والتوظٌف وترتٌآلٌاج معٌ ة لعملٌة الحذ وم ع الك ق .
ج -حةظ األموال العامة والخاصة من الخروج من دابرة األمة إ بعوض موضوعً
و رعً .
ك أن األثر األعظم المترت على تطبٌق الت رٌعاج المتعلقة بحةظ األموال العامة
والةردٌة ٌاإدي حتما إلى تعظٌم المصلحة الةردٌة والمحتمعٌة المتعلقة با تثمار األموال
وتوظٌةها وا تعمالها .
-3الضوابط المتعلقة بمقصد ثبات األموال
المقصود بثباج األموال ا تمرارها ألصحابها ودوامها لهم فً اإلطار ال رعً ،وهذا
ٌقتضً عدة أمور م ها:30
أ  -اختصاص المالك فً أمواله بما خطر علٌه ،فاألصل فً الملك ا ختصاص ،و
ٌقول هذا ا ختصاص إ لضرورة اقتضتها المصلحة العامة ،فالمالك فً المحتمع ٌختص بما
له فً الحدود الم روعة دون ضرر أو خطر.
 حرٌة التصرف ال اتحة عن حق ا ختصاص بالملك وام كان عاما أم خاصا مكةولةفً دابرة الضوابط ال رعٌة والحدود الموضوعٌة ،فإذا خرحج عن تلك الضوابط ا تهى هذا
المقصد ،وه اك قواعد فقهٌة هامة مإكدة لهذه القضٌة وم ظماة للتصرف ،ومقٌلة لؤلضرار
المحتمل حدوثها ،وم ها على بٌل المثال :قاعدة ضرر و ضرار ،الضرر ٌقالٌ ،تحمل
الضرر الخااص لرفع الضرر العام ،الضرر األكبر ٌقال بالضرر األقل ،درم المةاا د أولى
من حل الم افع ...إل .
وبال ك فإن تطبٌق األحكام ال رعٌة ومراعاة ضوابطها فً التصرفاج المالٌة ٌر د عملٌة
ا تثمار والتصرف فً األموال العامة والخاصة ،وٌقٌد من رفع م تو الكةامة فً إدارتها
والةعالٌة فً توحٌهها.
ج -أ ٌإخذ المال من مالكه بدون رضاه :إن األموال مقررة ألصحابها وهم مختصون بها
اختصاص ا تخدام وا تةاع فً دابرة ال رع ،واألصل فً الظروف ا عتٌادٌة أ ٌإخذ ماال
إ ان بدون رضاه ؛ أل ه اعتدام على حق معتبر من ال رٌعة وردج صوص قطعٌة تإكده .
والذي ٌالحظ ا ضطرا فً حركة األموال با تهاك هذه الحرمة ب قع أو مصادرة وتؤمٌم
لؤلموال بصورة ارتحالٌة ت ت د إلى درا ة موضوعٌة لتقدٌر المصالح فً إطار ال رٌعة
اإل المٌة فً معظم البالد اإل المٌة ،ذلك أن تلك التصرفاج ال اتحة عن تصوراج موهومة
للمصالح دون تقرٌر لمضارها وا عكا اتها الخطٌرة فً إطار ا قتدام بالمذاه ا قتصاادٌة
الم توردة التً تعٌش األمة اآلن أقماج وم كالج تطبٌقها ومحاولة قرعها وتحربتها.
فلقد تكون قطاع عام من خالل عملٌاج تؤمٌم ظالمة أو مصادرة مححةة ،وتكو ج موارد
مالٌة عامة من مصادر توظٌف أرهقج كاهل الممولٌن والمالك.
كما أن ا تثماراج ضخمة وحهج لتكوٌن قطاع عام تحاوق الححم المالبم فً معظم
ا قتصادٌاج اإل المٌة خالل بعض الةتراج وبعد مدة كا ج عملٌاج بٌع وت اقل وتصةٌة بعٌدة
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عن عر المثل و عر ال وق فٌما ٌتعلق بتقٌٌم اصول وموارد المإ اج المخوصصة التابعة
للقطاع العام فضاعج حقوق األمة ،وتقاٌد هامش الرٌع ال اتج عن الت اقل المقدوج فً إطار
عملٌاج خوصصة مت رعة.
 -4الضوابط المتعلقة بمقصد العدل في األموال
ٌقصد بالعدل فً األموال أن ٌكون حصولها بالطرق ال رعٌة المختلةة ،وأ تكون عملٌة
ظلم فً اكت ابهاا وتحصٌلها ،وٌراعً فٌها مقصد حةظ ورعاٌة المصلحة العامة ورفع
األضرار ع ها .
ومن مقتضٌاج العدل فً األموال أن تكون عملٌاج ا تثمار والتوظٌف وا تخدام مب ٌة
على قواعد ال رٌعة وضوابطها التً ٌإدي تطبٌقها إلى تحقٌق المصلحة ا حتماعٌة ألفراد
األمة مثل قاعدة حرمة الربا وحرمة ا حتكار والغش ،وقاعدة الغ م بالغرم فً ا تثمار ...
إل .
والعدل أ اس قٌام المحتمعاج ،وتحققه فً األموال ٌ مً الحافق إلى ا تخدامها وا تثمارها
بٌ ما الظلم وا عتدام على ال اس فً أموالهم له عواق خطٌرة ،تإدي إلى قلة اإل ةاق
ا تثماري وتقاٌد التوظٌف فً المحا ج غٌر المةٌدة ،وضعف الحافق إلى ا تخدام األموال
وتوظٌةها ،وكل ذلك ٌعود على األمة با حطاط والتخلف كما ٌقول العالمة عبد الرحمن بن
خلادون  ":اعلم أن العدوان على ال ااس فً أموالهم ذاه بآمالهم فً تحصٌلهاا واكت ابها لما
ٌرو ه حٌ بذ من أن غاٌتها ومصٌرها ا تهابها من أٌدٌهام ،وإذا ذهبج آمالهم فً اكت ابها
وتحصٌلها ا قبضاج أٌدٌهم عن ال عاً فً ذلك وعلى قدر ا عتدام و بتاه ٌكون ا قباض
الرعاٌا عن ال عً فً ا كت ا ...والعمران ووفور و ةاق أ واقه إ ما هو باألعمال و عً
ذاهبٌن وحابٌن ،فإذا قعد ال اس عن المعاش وا قبضج أٌدٌهم عن
ال اس فً المصالح المكا
ك دج أ واق العمران وا قبضج األموال"  ،31وٌضٌف العالمة ابن خلدون فقرة
المكا
رابعة فً تة ٌر ظاهرة الظلم فً األموال الذي ٌ اقض العدل فٌها فٌقول  ":تح بن الظلم إ ما
هو أخذ المال أو الملك من ٌد مالكه من غٌر عوض و ب كما هو الم هور بل الظلم أعم
من ذلك ،وكل من أخذ ملك أحد أو غصبه فً عمله أو طالبه بغٌر حق أو فرض علٌه حقا لم
ٌةرضه ال رع فقد ظلمه ،فحباة األموال بغٌر حقها ظلمة ،والمعتدون علٌها ظلمة والم تهبون
لها ظلمة والما عون لحقوق ال اس ( فً األموال ) ظلماة ،وغصا األماالك على العموم ظلمة
ووباال ذلك كله عابد على الدولة بخرا العمران الذي هو مادتها إلذهابه اآلمال من أهله" .32
 -5الضوابط المتعلقة بمقصد رواج األموال
هو ا تقال األموال ودورا ها عن طرٌق عملٌاج التوظٌف وا تثمار وا تخدام بٌن أفراد
األمة وأحٌالها وم اطقها ،وقد عرفه ال ٌ محمد الطاهر بن عا ور بقوله ":الرواج دوران
المال بٌن أٌدي أكثر ما ٌمكن من ال اس بوحه حق وهو مقصد رعً عظٌم  "...وٌضٌف ":
فتٌ ٌر دوران المال على آحاد األمة وإخراحه أن ٌكون قارا فً ٌد واحدة أو مت قال من واحد
إلى واحد مقصد رعً " ،33و ك أن اتخاذ اإلحاراماج الهامة التً ت اعد على رواج
وا تقاال األموال وارتٌادها لوحاوه ا تثماار المختلةة التً ٌحتاحها المحتمع عن طرٌق توفٌر
الم اخ ا تثماري الذي ٌ اعد على ذلكٌ ،إدي إلى ا ٌا أموال كثٌرة راها معطلة اآلن
تدخل ضمن أولٌاج األمة " إلى
فً المحتمعاج اإل المٌة " أو ت تثمر فً محاا ج
المحاا ج الضرورٌة ثم الحاحٌة ثم التح ٌ ٌة بالترتٌ .
ولقد حث اإل الم على وحو تداول الثرواج حتى أصبحج هذه المٌقة إحد خصابص
ا قتصاد اإل المًٌ ،قول الدكتور محمود بابللً" :وحو تداول الثرواج وعدم حواق
ا حصارها بؤٌد قلٌلة أو فً م اطق محددة أو فً حٌل واحد دون مراعاة حقوق ا حٌال الالحقة
هً إحد خصابص ا قتصاد اإل المً". 34
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فرواج األموال وتداولها مقدمة حوهرٌة لتكوٌن رإوس األموال فً المحتمع ،فارتةاع
طردا مع تقاٌد الرواج وت امً حركٌة ا تثمار فً
التكوٌن الرأ مالً العام والخاص ٌت ا
القطاع العام والخاص .
الخالصة
لقد تبٌن ل ا الدور الهام الذي ٌمكن أن ٌقوم به القطاع العام من خالل عملٌاج توحٌه حركٌته
ا تثمارٌة بمحموعة من المعاٌٌر التر ٌدٌة والضوابط التةعٌلة المتعلقة بالعدل ا قتصادي
والتواقن القطاعً وتقلٌ وتحرٌك ا تثماراج القطاع العام فً دابرة األولوٌاج المحتمعٌة بدما
من م تو الضرورٌاج فالحاحٌاج فالتح ٌ اج .وضبطها بمعاٌٌر ال المة ال رعٌة
وا قتصادٌة وا حتماعٌة وإعمال مقاصد حركٌة األموال وهً مقصد وضو األموال ورواحها
وثباتها وحةضها والعدل فٌها .إن ضبط الحركٌة ا تثمارٌة للقطاع العام بتلك المعاٌٌر
والضوابط ٌإدي إلى تحقٌق أقصى درحاج الكةامة والوصول إلى أعلى م توٌاج الرفاهٌة
ا حتماعٌة وتعظٌم المصلحة ا قتصادٌة العامة والخاصة.
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 56صبٌح صبٌح ،ٟإٌّٙج اٌتّٕ ٞٛاٌجذ ً٠ف ٟااللتصبد االطالِ ،ٟدار اٌفجز ،اٌمب٘زح ،2006 ،ص.201
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