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 :الملخص

تعد السٌاسة المالٌة فً االقتصاد اإلسالمً 
من الوسابل الربٌسٌة التً تتدخل بها الدولة فً 

 ًالرتباطها الوثٌق بنواح النشاط االقتصادي،
الحٌاة االقتصادٌة. وتعتمد الدولة على أدوات 
السٌاسة المالٌة فً االقتصاد اإلسالمً، من أجل 
القٌام بوظابفها المالٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة 
من خالل اإلٌرادات العامة وهً الحصٌلة 
التموٌلٌة، والنفقات العامة وهً المصارؾ التً 

ولة. وللسٌاسة المالٌة فً تؽطً مصالح الد
االقتصاد اإلسالمً أهدافا تستمدها من النظام 
االقتصادي اإلسالمً، ولذلك سٌتم دراسة 
األهداؾ والوسابل التً من خاللها تتحقق وظابؾ 
السٌاسة المالٌة، فً مجتمع ٌتبنى النظام 
االقتصادي اإلسالمً، وما مدى كفاءة أدواتها فً 

 تحقٌق ذلك؟
 

abstract:    
 In accordance to Islamic economy, 

financial policy is considered to be one 

the major tools that the Government 

intervene with in Economic activities 

because of the Deep interconnections 

with all Aspects of economic life. 

Government is counting on Economic 

policy tools on the Islamic economy for 

achieving Financial, economic and social 

Functions, from general funds or Global 

financement, general gifts, Which are the 

spending, that cover Government 

services. Financial policy in Islamic 

economy has some goals generated from 

the Islamic economic system. So we are 

going to study goals and tools that are 

included in the realisation of The 

financial policy in a society that Shares 

the Islamic economic system And how 

efficient are these tools?  

 

 
 مقدمة.

سٌاسة المالٌة فً االقتصاد اإلسالمً أهمٌة بالؽة، باعتبارها وسٌلة من وسابل تكتسً ال
الدولة الربٌسٌة للتدخل فً النشاط االقتصادي، نظرا الرتباطها الوثٌق بكافة نواحً الحٌاة 

فهً دراسة تحلٌلٌة للنشاط المالً لما تتضمنه من تكٌٌؾ كمً لحجم النفقات  االقتصادٌة.
العامة، وتكٌٌؾ نوعً ألوجه اإلنفاق العام ومصادره، وتسعى إلى  العامة واإلٌرادات

 تحقٌق أهدافها فً حدود اإلمكانٌات المتاحة لها.
من فروع السٌاسة الشرعٌة وتعرؾ  اتعد السٌاسة المالٌة فً االقتصاد اإلسالمً فرعو

ب عنه، بؤنها: " جمٌع القرارات ذات الصبؽة المالٌة التً ٌتخذها ولً األمر أو من ٌنو
سواء كان اجتهادا منه لتطبٌق نص شرعً أو اجتهادا منه لتحقٌق مقاصد الشرٌعة بصفة 

كما تعرؾ السٌاسة المالٌة فً االقتصاد اإلسالمً بؤنها:" استخدام الدولة  .(1)عامة"
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اإلسالمٌة إلٌراداتها ونفقاتها لتحقٌق أهدافها فً ضوء القواعد واألصول اإلسالمٌة 
 (. 2المجال")الحاكمة فً هذا 

تسعى الدولة جاهدة لتحقٌق أهداؾ المجتمع، من خالل استخدام كافة أدوات السٌاسة 
المالٌة فً االقتصاد اإلسالمً، التً تمكنها من التؤثٌر فً حجم اإلٌرادات العامة 

  واتجاهات النفقات العامة.
 

  اإلسالمًفً االقتصاد  والدخول توزٌع الثرواتالمالٌة فً  ةدور السٌاس -أوال 

إن الدولة ملزمة بؤن توفر لكل فرد فً المجتمع الذي ترعاه مستوى المعٌشة الذي ٌلٌق 
به، من خالل المعالجة العادلة لتوزٌع الثروة والدخول بصورة التحد من اندفاع النشاط 

 الفردي، وضبط معاٌٌر العدالة االجتماعٌة.
 اةـالزكـ ـ  1.1

  لمختلفةالتوازن المادي بٌن الفبات االجتماعٌة اتقوم الزكاة بدور حاسم فً إقامة 
بهدؾ ضمان حد أدنى لمعٌشة كل فرد، فهً دخل لمن ال دخل له، ولها أثر فً إعادة 
توزٌع الدخل بالنسبة لمن تصرؾ لهم، حٌث تؽطً كل أهداؾ التضامن والتكافل 

 مناسبا على أنها دخال فضال ،االجتماعً، ومن آثارها التوزٌعٌة ضمان حد الكفاٌة
 (3).للمحتاج، ٌسمح له بمواصلة النشاط االقتصادي

ومن ثم فالزكاة أداة مباشرة ودابمة فً عملٌة إعادة توزٌع الدخل والثروة، ألنه سٌتم 
انتقال تدرٌجً من فبة الفقراء إلى فبة األؼنٌاء خالل الزمن، وسٌكون لذلك أثران ٌدعمان 

أن عدد األفراد الذٌن كانوا فقراء وأؼنتهم الزكاة عملٌة توزٌع الدخول بٌن األفراد، األول 
أصبحوا من فاعلً الزكاة، وهذا سٌدعم حصٌلة الزكاة فً المجتمع، الثانً أن عدد أفراد 
فبة الفقراء سوؾ ٌنخفض وٌجعل نصٌب ما تبقى من الفقراء من حصٌلة الزكاة أكبر، 

حالة الفقر وتعمل تدرٌجٌا على وبالتالً تعمل الزكاة فً فترة وجٌزة من الزمن على إنهاء 
 (4تضٌٌق الفوارق بٌن مستوٌات الدخول فٌه.)

ومن أسباب نجاح نظام الزكاة أنه ٌعالج اختالل التوازن فً توزٌع الثروة، وٌقرب 
الفوارق بٌن الطبقات، وٌحض على استثمار األموال بدال من اكتنازها، وبالتالً ٌخفؾ من 

تحكم فً الحٌاة االقتصادٌة، ومن شؤن ذلك أنه ٌقلل من حدة تكدٌس الثروة فً أٌدي قلة ت
وفً هذا اإلطار ٌظهر مدى أهمٌة دور الزكاة على الصعٌد المحلً، ( 5التفاوت الطبقً.)

إذ أن خصوصٌاتها تإهلها أكثر من سواها لمعالجة مشاكل فبات معٌنة، لم تستطع 
 (.6الخواص) االستفادة بصفة مباشرة من استثمارات الدولة أو استثمارات

  إعادة توزٌع الدخل والثروةـ 1.1.1

إن مشكلة اختالل التوازن فً الثروة ال تجد حلولها الناجعة من خالل فكرة اإلحسان  
االختٌاري الذي ٌتطوع به األؼنٌاء لصالح الفقراء، لذلك انفرد تشرٌع الزكاة بإلزام الؽنً 

ذلك أن ، )7(ر بهذا الجزء من المالق حق الفقٌبؤداء جزء من ماله فً شكل زكاة كما تعل

الزكاة ال تخرج إال بعد بلوغ النصاب، أي من الفابض عن الحاجٌات األصلٌة والضرورٌة 
للمكلؾ، وواضح أن الزكاة لو وجبت بدون اشتراط النصاب لكان معنى ذلك أنها تدفع من 

وحدات  وهً ذات منفعة أكبر من ،وحدات الدخل المخصصة للحاجٌات الربٌسٌة للشخص
 وبالتالً تكون الخسارة أكبر على دافع الزكاة. نصابالدخل التً تزٌد عن ال
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ولكن اشتراط توافر النصاب، ٌجعل الزكاة تخرج من وحدات الدخل األخٌرة ذات النفع 
وعلٌه  لمنفعة للوحدات األخٌرة من الدخلوتإدى إلى الفقٌر الذي تزٌد عنده ا ،األقل للؽنً

 (.8للمجتمع كؤثر من اآلثار التوزٌعٌة للزكاة) تزٌد المنفعة الكلٌة

 اراتـجذب المدخرات نحو االستثمـ 1.1.1

سوؾ إن فرض الزكاة على الموارد االقتصادٌة ؼٌر المستؽلة فً العملٌة اإلنتاجٌة،  
ب هذه األموال إلى بٌعها والتخلص من تحمل مبلػ الزكاة علٌها، كاألرصدة احصٌدفع 

ٌحتفظ بها أصحابها، ألن الزكاة سوؾ تعمل على أكل وعابها  النقدٌة واألراضً التً
( بهدؾ الحصول على عابد منها، 9تدرٌجٌا، لذا ٌفترض أن ٌعمل على تثمٌر أمواله)
علٌها زكاة بمعدالت عالٌة، أي  ضوربما ٌفكر فً استؽاللها فً أوجه نشاط ال تفر

عمالة، كما سٌكون هناك المشروعات الصناعٌة والتجارٌة التً تعطً فرصة لزٌادة ال
حافزا لزٌادة االستثمارات رؼم انخفاض العابد، طالما أنها تحقق ما ٌكفً لسداد الزكاة 

 (.10والمحافظة على قٌمة األموال)
فالزكاة تعمل على سرعة دوران رأس المال، ألنها تفرض على رأس المال والدخل 

لتها لفبة الرقاب من شؤنه أن المتولد عنه معا ولٌس على الدخل فقط، فاإلنفاق من حصٌ
ٌحرر قوة عاملة تساهم فً األعمال االقتصادٌة بما ٌعود على المجتمع بمزٌد من اإلنتاج 

وكما أن سداد دٌون الؽارمٌن " المدٌنٌن "  (.11الذي من شؤنه تزٌد فرص االستثمار)
بذلك ٌضمن للدابن سداد دٌنه، فإن المجتمع ممثال فً الدولة سوؾ ٌإدي عنه دٌنه، و

ٌتجنب اإلفالس وما ٌإدي إلٌه من حرمانه من المساهمة فً النشاط االقتصادي، وكذلك 
المقرض لما ٌطمبن إلى سداد دٌنه فإنه ال ٌحجم عن اإلقراض، وبذلك تعمل الزكاة على 

 (.12تموٌل التنمٌة االقتصادٌة) ىتٌسٌر االبتمان وتشجٌعه األمر الذي له األثر الكبٌر عل
 الزكاة على العملتأثٌر ـ 1.1.1

إن مقدار عرض العمل المتاح فً مجتمع ما خالل فترة زمنٌة معٌنة، ٌتوقؾ على 
عاملٌن: القدرة على العمل والرؼبة فً العمل، فمن جانب القدرة على العمل فإنها تتوقؾ 
على كمٌة ونوعٌة العمل المتاح للعملٌة اإلنتاجٌة، وكمٌة العمل هذه تعتمد على مستوى 

الجسمانٌة الكامنة فً األفراد القادرٌن على العمل، وهذه بدورها تتوقؾ على الطاقة 
علٌه هإالء القادرون على العمل من كمٌات مناسبة من الؽذاء، ومن  لمستوى ما ٌحص

العالج ضد األمراض، وهنا ٌتضح أثر الزكاة فً زٌادة كمٌة العمل من خالل ما خصص 
ٌن هو الذي ٌكون مستوى دخله منخفض ما من حصٌلتها للمساكٌن، طالما أن المسك

 قادرا على المحافظة على كمٌة العمل المبذول.  -المسكٌن-ٌجعله
كما ٌتضح أثرها من زاوٌة سهمً الؽارمٌن وابن السبٌل، ومن أنواع الؽارمٌن التاجر 
أو أي منتج استدان لصالح نفسه وعجز عن السداد وٌستدعً عجزه أن ٌعلن إفالسه، ومن 

من العملٌة اإلنتاجٌة، فحصول مثل هذا العنصر اإلنتاجً على حصة من الزكاة  ثم ٌخرج
سٌحافظ على استمرار وجوده كمنتج، كذلك حصول ابن السبٌل على سهم من حصٌلة 
الزكاة، سوؾ ٌعٌد هذه العناصر اإلنتاجٌة التً انقطعت عن مواقع عملها إلى تلك المواقع 

أما تؤثٌر الزكاة على نوعٌة العمل المبذول،  متاحة.علٌه زٌادة كمٌة العمل ال بما ٌترت
فٌكون باإلنفاق من حصٌلة الزكاة على طلبة العلم النافع إذا تعذر الجمع بٌن طلب العلم 
والعمل للكسب، ألن العلم إنما ٌقوم بفرض كفاٌة، وأن فابدة علمه لٌست مقصورة علٌه بل 
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أن إنفاق جزء من حصٌلة الزكاة فً تعود بالنفع على المجتمع ككل، وٌترتب على ذلك 
مجال العلم سوؾ ٌرفع مستوى نوعٌة العمل المتاحة فً المجتمع، مما ٌزٌد من قدرة 

 عنصر العمل على مساهمة أكبر فً العملٌة اإلنتاجٌة.
أما الجانب الثانً الذي ٌتوقؾ علٌه عرض العمل وهو وجود الرؼبة فٌه، ففعل الزكاة 

إال إذا اكتسب الفرد دخال، ولعل هذا  قاب، وهذا األخٌر ال ٌتحقإال بتوافر النص نال ٌكو
الدخل لم ٌتؤتى إال بوجود رؼبة فً العمل وبالتالً نمو المال، كما أن الزكاة ٌمنع صرفها 
للقادر على العمل وٌمتنع، ألن العمل بقصد االكتساب فرض عٌن على كل قادر علٌه، 

والرؼبة فً العمل والسعً لٌحقق كل قادر  حتى ٌكون ذلك تشجٌعا لهم على بذل الجهد
 (13).على العمل دخال ٌفً بحاجاته األساسٌة

 اةـة للزكـار االجتماعٌـاآلثـ 1.1.1

إن أداء الزكاة وإٌصالها إلى مستحقٌها ٌعكس مدى التزام األفراد ببعضهم البعض، 
اعٌة لتحقٌق صورة من صور التكافل وتحمل المسإولٌة، إلحداث التؽٌٌرات االجتم

الالزمة لحماٌة الفرد فً حاضره ومستقبله، بحٌث ٌعٌش هو وأسرته فً مستوى البق من 
نجاح الزكاة فً التقلٌل من كما أن   ،)14(هالمعٌشة، وتمتد هذه الحماٌة إلى أسرته من بعد

قد  نالتفاوت الطبقً، من شؤنه أن ٌخلق جوا من األمن والطمؤنٌنة، وٌزٌل كل ما ٌكو
 (.15من حقد والتقلٌل من الجرابم التً قد تحدث وخاصة المالٌة منها) ترسب فً النفوس

 الوقـفـ 1.1

الوقؾ هو إخراج الشًء من تصرؾ صاحبه وتخصٌص منافعه للموقوؾ علٌهم، 
فالمال الموقوؾ هو مال ٌدار لمصلحة الجهة المنتفعة سواء أكانت جهة خٌرٌة أو علمٌة 

ً تتبع مواضع الحاجات، فوقؾ األموال لبناء وله أثر ملموس ف      .(.16)أو اجتماعٌة
المالجا والمدارس المجانٌة ٌعمل على إعادة توزٌع الدخل وتحقٌق التوازن فً المجتمع 

، كما ٌضمن موارد دابمة ومستمرة لمواجهة احتٌاجات (17)وسد حاجة الفقراء
 (.18)المجتمع.

عام والفقراء وٌؤتً الوقؾ من القادرٌن وأصحاب الثروات إلى جهات النفع ال
والمساكٌن، لٌنهض بعملٌة إعادة توزٌع الدخل لصالح هذه الجهات، فالجهة ذات النفع العام 
من مساجد ومستشفٌات ودور العلم والتؤهٌل وؼٌرها، قد ضمن لها الوقؾ مصدر تموٌل 
دابم حٌن تستمر وبكفاءة فً أداء رسالتها وخدماتها لألفراد بدون مقابل، فالخدمة والنفع 

مجانً الذي تقدمه لكل فرد إنما هو حقٌقته معادل بقدر من النقود كان المستفٌد بالخدمة ال
سوؾ ٌدفعه عند طلبه إٌاها من جهة أخرى ؼٌر موقوؾ علٌها، لو لم تكن الجهة الموقوؾ 
علٌها موجودة، وهو بتوفٌره لثمن الخدمة أو المنفعة المجانٌة كؤنه قد حصل على هذا 

حٌث ٌمكن للوقؾ أن ٌضمن حصول المنتفعٌن باألوقاؾ  .(19)الثمن من رٌع الوقؾ
والعاملٌن بها دخول منتظمة، كؤن ٌضع الواقؾ األصل االستثماري الموقوؾ لمدة معٌنة، 
مع تخصٌص إٌراده لجهة من وجوه البر فً الجهة الخٌرٌة المستفٌدة بصفتها أمٌنا 

ل دفعات محددة للموقوؾ وموقوفا علٌها، أو ٌكون وقؾ ٌهدؾ إلى تؤمٌن دخل فً شك
 (20)علٌه ٌنتهً بعدها الوقؾ بالفناء.

 للدخول والثروات اشرةـمبال عـالتوزٌـ 1.1
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، فإن الدولة فً االقتصاد المتمثلة فً الزكاة والوقؾ فضال عن األسالٌب ؼٌر المباشرة
ماعً تسعى من خالل سٌاستها المالٌة بؤسالٌبها المباشرة إلٌجاد االستقرار االجت اإلسالمً

لألفراد، والعمل على تسهٌل انتشار رإوس األموال، بمنع كل صور الكسب ؼٌر 
 المشروع.
  اعًـتحقٌق االستقرار االجتم ـ1.1.1

وال ٌتحقق االستقرار االجتماعً إال بضمان المستوى الجٌد الذي ٌكفل ألفراد هذا 
ٌتها أن تحقق (، وهذه الكفاٌة ال تقتصر على الطعام فحسب، بل ؼا21المجتمع كفاٌته)

الرفاهٌة للجمٌع، دون حدوث تفاوت أو عدم التوازن وذلك بتوزٌع األموال على األفراد، 
 .(22)لرفع مستواهم المادي بعد إشباع حاجة الفقراء والمحتاجٌن

كما أن الملكٌة الفردٌة توضح لمالكها طرٌق العمل فً ظالل ما ٌملكه، سواء فً طرق 
ة، وهذا بهدؾ إٌجاد ملكٌة مصونة تحافظ على حقوق كسب المال أو طرق توزٌع الثرو

األفراد، ومحاولة عدم تجمٌع الثروة فً أٌد محدودة هدفه جعل االستقرار بٌن األفراد 
(، الذي ٌعمل على منع تكدٌس رإوس األموال فً أٌد 23وذلك من خالل نظام المٌراث)

ر عدد ممكن من األفراد قلٌلة، والحد من الفروق بٌن الطبقات، وتوزٌع الثروة بٌن أكب
 (.24لزٌادة تداولها)

 أسالٌب انتشار رؤوس األموال ـ1.1.1

إن عملٌة انتشار رإوس األموال وعدم تركزها فً ٌد فبة قلٌلة من المجتمع، أوجدت 
  ، ومنها:          لها مجموعة من المعالجات الهادفة إلى تعمٌم توزٌع الثروة

تخلؾ أحد عناصر الثروة واإلنتاج عن المساهمة فً  فاالكتناز هو :منع اكتناز المالـ 
حركة النشاط االقتصادي وبقاإه فً صورة عاطلة، بما ٌإدي إلى تقلٌل حركة التدفق 

(، ما 26(، و هو حبس المال عن التداول وعدم إخراج الواجب منه)25الدابري للدخل)
المجتمع، من أجل  ٌإدي إلى منع األموال من التبادل االقتصادي الذي البد منه لحاجة

استخدامها فً اإلنتاج االقتصادي واستؽاللها فً استثمار الموارد االقتصادٌة المختلفة، 
 (. 27لزٌادة الدخل وتنمٌة الثروة)

ألن حجز جزء من مال الفرد معناه إلؽاء جزء من االستهالك، ونقص هذا األخٌر 
ل المال عن وظٌفته األساسٌة (، وتعط28ٌٌإدي إلى كساد اإلنتاج وبالتالً تخفٌض العمالة)

 (.29فً دخول دورة اإلنتاج)
والربا هو الزٌادة فً الدٌن فً نظٌر األجل، وفضال عن آثاره  :منع التعامل بالرباـ 

السٌبة ككسب خبٌث ال ٌتوافق مع الفطرة والسلوك االقتصادي السلٌم، فإنه ٌمنع النقود من 
، حٌث ٌإدي إلى تعطٌل الطاقات البشرٌة (30أداء وظابفها فً النشاط االقتصادي المنتج)

المنتجة، ألن رب المال إذا تمكن بفعل الربا من إنماء ماله، خفت علٌه مهمة الكسب، 
فٌمقت االشتؽال بالحرؾ والصناعات والتجارة، وتتركز رإوس األموال فً أٌدي فبة 

ل الذي ٌحقق (، فٌنحرؾ توزٌع الثروات والدخول عن التوزٌع األمث31قلٌلة من المرابٌن)
(.إن 32العدالة االجتماعٌة، وٌتحول اإلنتاج لصالح تلك الفبة من سلع كمالٌة وترفٌهٌة)

التعامل بالربا ال ٌحقق التوزٌع العادل للدخل، ألنه ٌسمح بتداول األموال بٌن األؼنٌاء 
وتركزه فً أٌدي فبة قلٌلة منهم، ومن ثم فإن ذلك ٌإدي إلى نمو الطبقة الرأسمالٌة على 

 (.33حساب الطبقات األخرى)
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: االحتكار هو حبس السلع التً ٌحتاج إلٌها الناس حتى ٌرتفع ثمنها، ثم منع االحتكارـ 
توجه للبٌع بؽرض الحصول على الربح الوفٌر، وهناك من جعل األضرار التً تلحق 

(.وٌرجع منع االحتكار إلى المساوئ التً ٌحدثها، من 34بالناس تدخل فً حكم االحتكار)
رتفاع لألسعار وقلة المعروض وانتشار الرشوة والتقرب المجحؾ إلى المحتكرٌن، ا

 (.35والقضاء على المنافسة)
 

 المًـاد اإلسـادٌة فً االقتصـالتنمٌة االقتصواسة المالٌة ـالسٌ ـثانٌا 

تعتبر التنمٌة االقتصادٌة مطلب شرعً تسعى السٌاسة المالٌة فً االقتصاد اإلسالمً 
وذلك باالستؽالل األمثل للموارد و إعمار األرض، والتوسٌع فً اإلنتاج إلى إٌجاده، 

النافع، وتهٌبة فرص العمل، وٌتحقق ذلك بتوظٌؾ جمٌع أدوات السٌاسة المالٌة المتعلقة 
 باإلٌرادات العامة والنفقات العامة.

ا وٌبدأ تعرٌؾ التنمٌة االقتصادٌة فً االقتصاد اإلسالمً من مسلمة أن الموارد كله
بالعمل على أن  –فً ضوء تسخٌر الموارد له –مسخرة لخدمة اإلنسان، والتزام اإلنسان 

ٌتحرر المجتمع كؤفراد ومجموعة من ضؽط الحاجة، وذلك من خالل ناتج عمله، أو مما 
 توفره له مإسسات المجتمع إن لم تسعفه طاقة عمله ودخله.

لٌحقق الفرد من خاللها درجات والتنمٌة االقتصادٌة بهذا المعنى، تعنً استمرارها 
متزاٌدة من السٌطرة على الموارد المتاحة، وترشٌد استؽاللها لتحقٌق مستوٌات متزاٌدة من 

 (36الدخل، دون الخروج عن إطار الهدؾ الدٌنً.)
وتهدؾ التنمٌة االقتصادٌة فً االقتصاد اإلسالمً إلى تحقٌق درجات من الرفاهٌة مع 

(، فضال عن أهداؾ 37لى هو حد الكفاٌة كحق لكل فرد)ضمان حد أدنى متحرك إلى أع
(: تحقٌق الحٌاة الكرٌمة لكل إنسان فً المجتمع . التوسع فً 38أخرى نذكر منها ما ٌلً)

اإلنتاج النافع وتهٌبة فرص العمل. تؽطٌة جمٌع المرافق االقتصادٌة التً تحتاجها األمة. 
 بناء قوة األمة االقتصادٌة لمواجهة التحدٌات.

عتبر اإلٌرادات العامة من أهم األدوات المساعدة على تحقٌق التنمٌة االقتصادٌة فً تو
االقتصاد اإلسالمً، وتلعب الزكاة باعتبارها إٌرادا دورٌا، دورا هاما فً إقامة المشارٌع 
االستثمارٌة بعد إشباع حاجات مستحقٌها وتنمٌة رأس المال البشري، كما لإلنفاق العام فً 

سالمً أثر بالػ األهمٌة من زاوٌة اإلنتاج، باالهتمام بمشارٌع البنٌة التحتٌة االقتصاد اإل
 واستؽالل الثروات الطبٌعٌة.

 
 

 ادٌة فً االقتصاد اإلسالمًـاة على التنمٌة االقتصـأثر الزك ـ 1.1

فإذا نظرنا إلى الزكاة بؤنها أخذ جزء من دخول األؼنٌاء وردها إلى الفقراء، فٌعنً ذلك 
إلنفاق االستهالكً، ألن المٌل الحدي لالستهالك عند األؼنٌاء منخفض، وذلك زٌادة ا

الستكمال حاجاتهم األساسٌة من الوحدات األولى من دخولهم، ومن ثم إنقاص دخولهم 
المرتفعة بجزء ٌسٌر، سوؾ ال ٌخفض كثٌرا من مستوى إنفاقهم االستهالكً، وبالمقابل 

قراء، ٌكون مرتفعا حٌث أن حاجاتهم األساسٌة ؼٌر فإن المٌل الحدي لالستهالك لفبة الف
مشبعة، واألثر المباشر فً هذا الصدد هو زٌادة اإلنفاق االستهالكً، وعلٌه فإن الطلب 
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الكلً سوؾ ٌزداد مما ٌحفز النشاط االقتصادي إلى الزٌادة، وبالتالً تزداد المبٌعات 
بة فً االستثمار من خالل زٌادة وتزداد األرباح، وعلى هذا تعمل الزكاة على زٌادة الرؼ

 حجم األرباح فً النشاط االقتصادي.
ومن حوافز االستثمار انخفاض درجة المخاطرة فً االستثمارات، ذلك أن المستثمرٌن 
الذٌن ٌحققون خسابر كبٌرة فً مشروعاتهم ٌصبحون من الؽارمٌن الذٌن لهم سهم من 

التؤمٌن مما ٌزٌد فً الرؼبة فً المعاودة حصٌلة الزكاة، وهنا ٌتجلى دور الزكاة كنوع من 
وٌإدي حماٌة الثؽور والسهر على تؤمٌن حدود الدولة إلى جعل المناخ  (39).فً االستثمار

الداخلً للدولة أكثر أمنا واستقرارا، لما ٌوفره من حماٌة لالستثمارات المحلٌة والمشارٌع 
 االقتصادٌة.

 وفٌر األمنتؤمٌن استقرار االقتصاد، وتكما أن سهم " المإلفة قلوبهم " ٌساعد على 
، وٌضٌؾ سهم " الؽارمٌن "، حالة الثقة التً توفرها الزكاة، فبدال وكسب أنصار اإلسالم

من زٌادة الفوابد على الدٌون مقابل التمدٌد فً األجل، نجد أن الزكاة توفر للؽارم فً 
ٌكن دٌنه فً معصٌة، الكوارث التجارٌة وؼٌر التجارٌة نصٌب من حصٌلتها، طالما لم 

 ٌدفع أصحاب رإوس األموال على منحها فً صورة قروض حسنة. ةفٌشٌع جو من الثق
وتهدؾ الزكاة إلى توفٌر حاجات الكفاٌة، مما ٌحول الوحدات اإلنسانٌة التً تبحث عن 

وقادرة بدنٌا وعلمٌا على التفرغ لإلنتاج، كما  ،حقوقها فً الحٌاة إلى وحدات إنسانٌة مكتفٌة
من تحرٌر قوة عاملة ال تقتصر دابرة نشاطها اإلنتاجً على  مكن سهم " فً الرقاب "ٌ

مالكها فحسب، بل ٌإدي تفجٌر إمكاناتها اإلبتكارٌة وطاقتها اإلنتاجٌة لإلسهام بقصارى 
جهدها لدفع عجلة التنمٌة االقتصادٌة، فالعنصر البشري هو محور التنمٌة االقتصادٌة، فهو 

عامل، ٌإدي دوره بفعالٌة فً العملٌة المنتج والمستهلك وهو صاحب المشروع وال
 (40).التنموٌة

وتعتبر الزكاة األداة اإلٌجابٌة التً تضمن مشاركة المال على اختالؾ صوره فً 
حٌث ٌتجه  .(41)النشاط االقتصادي، ألنها تهدد رأس المال المكتنز بالفناء فً مدة قصٌرة

ات االستهالكٌة، وٌدعم توفٌر الجزء األكبر من نفقة الزكاة إلى الطلب على السلع والخدم
الحاجٌات األساسٌة، فٌتجه المٌل الحدي لالستهالك لالنخفاض بعد تحقٌق تمام الكفاٌة 
لجمٌع األفراد، فتنخفض عندها قٌمة المضاعؾ حتى ٌؤتً الوقت الذي ال تجد فٌه الزكاة 

التنمٌة فً  من مصارفها الشرعٌة أحدا فً المنطقة التً جمعت فٌها، فتتجه إلى دفع عملٌة
مناطق مجاورة، وذلك بعد أن ٌكون االقتصاد قد حقق استقراره عند مستوٌات عالٌة من 
التشؽٌل والدخل، وٌتضح من ذلك أن قٌمة مضاعؾ الزكاة تتناسب ومستوى النشاط 
االقتصادي للمجتمع، نظرا للعالقة العكسٌة بٌن هذه القٌمة وتحقٌق تمام الكفاٌة ألفراد 

 (42المجتمع.)
 المًـاد اإلسـة فً االقتصـة االقتصادٌـام على التنمٌـاق العـأثر اإلنف ـ 6.6

تقوم النفقة بدور أساسً فً تحقٌق تقدم وتنمٌة المجتمع، فهً سبب مباشر إلحداث 
الرواج االقتصادي، بما ٌترتب علٌها من زٌادة فً المعامالت، ٌتبعها زٌادة فً األرباح 

خدم النفقات العامة لتحقٌق األؼراض االقتصادٌة كعمارة وارتفاع دخول األفراد، كما تست
 (.43األرض وتنمٌة الموارد)
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ٌظهر أثر اإلنفاق العام فً االقتصاد اإلسالمً من زاوٌة اإلنتاج على طاقة األفراد و
فً العمل واالدخار، وكذلك على القدرة فً توجٌه عناصر اإلنتاج نحو أفضل 

على الخدمات العامة كالتعلٌم والصحة، ٌعتبر بمثابة تشجٌع ، فاالهتمام باإلنفاق ااستعماالته
لالستثمارات اإلنسانٌة، فٌسمح من حٌث المبدأ بتكوٌن رأس المال اإلنسانً الضروري 

فً تهٌبة الفرد فكرٌا وبدنٌا، وٌإدي فً النهاٌة  ملكل تنمٌة اقتصادٌة واجتماعٌة، كما ٌساه
تالً زٌادة دخولهم، ومن ثمة مقدرتهم على إلى زٌادة طاقة األفراد على العمل، وبال

 االدخار، وفً كل ذلك دفع لعجلة اإلنتاج واالرتقاء به.
وتؤثٌر النفقات العامة على حوافز العمل واالدخار ٌبدو واضحا فً شكل إعانات  

وما ٌقدم من إعانات نقدٌة لألفراد لها آثار تتلخص فً زٌادة (.44ومساعدات تمنح لألفراد)
وزٌادة كل من االستهالك واالستثمار، مما ٌتجه بالنشاط االقتصادي نحو عرض العمل 

التوسع واالرتفاع وٌحقق معدالت نمو كبٌرة، أما اإلعانات النقدٌة ألصحاب المشروعات 
اإلنتاجٌة إلنتاج سلع وخدمات أو زٌادة إنتاجها أو خفض أثمان بعض السلع ٌزٌد من 

لة وٌرفع مستوى الدخل، والمساعدات العٌنٌة االستثمار واإلنتاج ومن ثم فرص العما
كمساعدة الفقراء أو طلبة المدارس، وإدارة وتشٌٌد المستشفٌات، والمدارس، ٌدعم 
االستثمار وٌضمن مستوى معٌشً مناسب من حٌث االستهالك من السلع األساسٌة 

ر والضرورٌة والتعلٌم والصحة والتؽذٌة، وأثر ذلك على تحسٌن نوعٌة العمل وتوفٌ
 (.45الخبرات والكفاءات المناسبة الستمرار التنمٌة)

فاالكتناز هو تخلؾ أحد عناصر الثروة واإلنتاج عن المساهمة فً النشاط االقتصادي، 
وبقاإه فً صورة موارد عاطلة، وٌعتبر من أهم عقبات التنمٌة االقتصادٌة فً االقتصاد 

ة الدخل واإلنتاج، وأن تسرب ، ذلك أنه ٌإدي إلى تسرب هذه الموارد من دوراإلسالمً
جزء من موارد المجتمع باالكتناز ٌإدي لتقلٌل حركة التدفق الدابري للدخل، مما ٌقلل 
معدل النمو االقتصادي عن المستوى الذي ٌمكن أن ٌحققه إذا ما أطلق المال المكنوز ودفع  

 .(46)به إلى التداول
 

 اد اإلسالمًـفً االقتصادي ـة واالستقرار االقتصـالسٌاسة المالٌـ  ثالثا
االستقرار االقتصادي هو ذلك الوضع الذي ٌتفادى فٌه االقتصاد حاالت االختالل، 

تإدي الزكاة دورا بالػ األهمٌة فً تحقٌق االستقرار االقتصادي من خالل محاربتها و
للبطالة بنوعٌها، وذلك باإلنفاق من حصٌلتها بهدؾ تمكٌن عنصر العمل من المساهمة فً 

لٌة اإلنتاجٌة، وكذلك تعمل على التخفٌؾ من حدة التقلبات االقتصادٌة، عن طرٌق العم
 تعجٌل أو تؤخٌر صرؾ الزكاة حسب ما ٌقتضٌه الصالح العام.

 المًـاد اإلسـالة فً االقتصـاة فً محاربة البطـدور الزك ـ 1.1

ربٌسٌان  إن االقتراب من مستوى التشؽٌل الكامل وتخفٌض معدل البطالة ٌمثالن هدفان
، ذلك أن البطالة مشكلة اقتصادٌة واجتماعٌة بالؽة فً االقتصـاد اإلسـالمً للسٌاسة المالٌة

الخطورة، ومن الناحٌة االقتصادٌة ٌترتب علٌها انخفاض وتٌرة النشاط االقتصادي 
واالقتراب من حالة الركود، ومن الناحٌة االجتماعٌة فإنها تعمل على توسٌع دابرة الفقر 

صحبه من تفكك اجتماعً، وؼٌرها من العوامل التً تهدد االستقرار الداخلً وما ٌ
 للمجتمع.
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وتتجلى وظٌفة الزكاة فً الحرص على بناء عنصر العمل بتنمٌته وتحسٌن إنتاجٌته، 
من خالل تمكٌن الفقٌر من إؼناء نفسه حٌث ٌكون له مصدر دخل ثابت، فمن كانت له 

ما ٌشتري به لوازم حرفته، أما العاجز الذي ال ة من صندوق الزكاحرفة معتادة أعطً 
ى بطالة من ٌقدرون علأما ٌقدر على عمل ٌكسب منه فإنه ٌشترى له عقارا ٌستؽله، 

ٌواجه نظام الزكاة هإالء الذٌن ٌتعطلون عن الكسب باختٌارهم بحرمانهم من العمل، ف
تضح دورها من خالل بل ٌ ،االستفادة من حصٌلتها، فال تعطى للقوي القادر على العمل

حٌث تمكن العاطل القادر  ،تموٌل المشارٌع االستثمارٌة الصؽٌرة والمتوسطة من حصٌلتها
(، فٌتحول العاطلٌن والقادرٌن على العمل إلى 47من العمل وذلك بتؤهٌله وتعلٌمه وتدرٌبه)

 (.48أفراد دافعٌن للزكاة)
قتصادٌة وتقٌها من ن الزكاة حٌن تقضً دٌن الؽارمٌن تإّمن الحٌاة االكما أ

، فمن الؽارمٌن المستثمر الصناعً أو الزراعً أو التجاري الذي ٌقدم إنتاجا تاالضطرابا
نافعا لمجتمعه، فإنه إذا استدان لتكوٌن أو لتوسٌع مشروعه االستثماري ولكنه لسبب ٌخرج 
 عن إرادته وتوقعه عجز عن السداد، فإن مإسسة الزكاة تقدم له الدعم الذي ٌضمن له

 (.49فً مزاولة نشاطه اإلنتاجً النافع) هاستمرار ٌت
 دور الزكاة فً عالج التقلبات االقتصادٌة فً االقتصاد اإلسالمًـ  6.7

وتسهم الزكاة فً التخفٌؾ من حدة المدٌونٌة الداخلٌة أو الخارجٌة، كونها تحرر جزءا 
مصارؾ الزكاة مهما من موارد المٌزانٌة العامة للدولة التً كانت تستخدم فً نفس 

كما أن الزكاة المفروضة على رأس المال النقدي، من شؤنها (.50)االجتماعٌةكالخدمات 
أن تحفز رأس المال للبحث عن مجاالت استثمار مجزٌة، حتى ٌستطٌع الممول أن ٌدفعها 
من ربح االستثمار بدال من أن ٌدفعها من رأس المال نفسه، مما ٌحمً الرصٌد النقدي من 

لمستمر وٌساعد على سرعة دوران رأس المال، وهذا ٌعنً أن فرٌضة الزكاة التناقص ا
(. 51تشجع المدخرٌن على استثمار مدخراتهم مما ٌإدي إلى زٌادة الطاقة اإلنتاجٌة)

وبالمقابل تعمل على تآكل األرصدة النقدٌة التً ٌحتفظ بها األفراد، لذلك ٌتجه المكلؾ 
ل على عابد منها، وربما ٌفكر فً استؽاللها فً الرشٌد إلى تشؽٌل أمواله بهدؾ الحصو

(. وٌمكن تحصٌل الزكاة عٌنٌا فً 52أوجه نشاط ال تفرض علٌها الزكاة بمعدالت عالٌة)
صورة سلع ال نقود ممن تجب علٌهم، وتوزٌعها عٌنٌا على مستحقٌها للتخفٌؾ من حدة 

باب االدخار أمام الكساد، إذ ٌإدي ذلك إلى تخفٌض المخزون لدى دافعً الزكاة، وسد 
 (.53آخذي الزكاة)

  
 االقتصادي فً االقتصاد اإلسالمً اإلنفاق العام فً تحقٌق االستقرارأثر - 1.1

ٌعتبر اإلنفاق العام من أدوات السٌاسة المالٌة فً االقتصاد اإلسالمً المتاحة للدولة 
ة الوحدة من عار ومن ثم قٌملتحقٌق االستقرار االقتصادي، ومن ثم استقرار مستوى األس

وقد تلجؤ الدولة بسٌاسات مالٌة فً االقتصاد اإلسالمً تستدعً التوسع فً حجم  .(54)النقد
اإلعانات االجتماعٌة، مما ٌجعل األسعار فً متناول أصحاب الدخول المنخفضة، فتلك 
اإلعانات تلعب دورا مهما فً السٌطرة على الضؽوط التضخمٌة ومنع ارتفاع 

ر أن البطالة من صور عدم االستقرار االقتصادي، فإن الوقؾ (. وباعتبا55األسعار)
ٌتصدى لها من خالل رفع مستوى تشؽٌل األٌدي العاملة، فاألموال الموقوفة من حٌث 
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االحتٌاج إلى أعمال الصٌانة واإلشراؾ واإلدارة والرقابة، فضال عن أعمال الخدمات 
 (.56األٌدي العاملة) اإلنتاجٌة والتوزٌعٌة بها ٌمكن أن ٌستوعب أعدادا من

 االقتصادي فً االقتصاد اإلسالمً عوامل السٌاسة المالٌة فً تحقٌق االستقرارـ 
فالقضاء على فبة المحتكرٌن سوؾ ٌإدي إلى ازدٌاد المعروض من السلع والخدمات، 
مما ٌإدي إلى االستقرار االقتصادي وٌعمل على إٌجاد التٌار النقدي والتٌار السلعً، وال 

هذا ٌإدي بدوره إلى الحد من الضؽوط التضخمٌة، حٌث ٌمٌل مستوى األسعار شك أن 
 .(57)إلى االنخفاض أو إلى نوع من االستقرار على األقل

فمنع االحتكار ٌساعد على تحقٌق المنافسة العادلة التً من شؤنها أن تجنب وٌالت 
صادي الربوي، كما االختالالت ، وتفضً إلى األزمات الدورٌة التً ٌشهدها النظام االقت

ٌساعد كنز المال على إحداث تقلبات اقتصادٌة خطٌرة، من حٌث أنه ٌإدي إلى سحب 
جزء من وسابل الدفع من الدورة االقتصادٌة، وبالتالً حدوث انكماش، فالبد من ترشٌد 
اإلنفاق وجعله ٌقوم على التوسط، وهذا من شؤنه أن ٌعطً دالة االستهالك قدرا من 

 .(58)فً التقلباتاالستقرار وٌن
و محاربة كل أشكال الربا، ٌجعل االستثمارات تجد طرٌقها إلى النمو واالزدهار، ومع 
زٌادة االستثمار والتوسع فً إنشاء المشروعات اإلنتاجٌة، فال شك أن هذه المشروعات 
تستوعب أعدادا هابلة من األٌدي العاطلة، فٌزداد حجم التوظؾ وبذلك تتولد لهإالء دخول 

جة العمل، تذهب إلى اإلنفاق وبالتالً ٌرتفع الطلب على سلع االستهالك، وٌإدي إلى نتٌ
زٌادة فً الطلب على السلع الرأسمالٌة واآلالت إلمكان زٌادة إنتاج سلع استهالكٌة، 

 وبالتالً ٌزداد الطلب الفعلً وٌتحقق االستقرار االقتصادي.
ى التداول، ما ٌنتج عنها زٌادة فً إن تحرٌم االكتناز سوؾ ٌدفع بكمٌة من النقود إل

اإلنفاق على سلع االستهالك، وستذهب كمٌة أخرى من النقود إلى أوجه االستثمار 
الشرعٌة، وبزٌادة الطلب على سلع االستهالك ٌزداد الطلب أٌضا على سلع اإلنتاج، 
 وبالتالً ٌقبل رجال األعمال والمنظمون إلى توجٌه استثماراتهم فً تشؽٌل مصانعهم
وتنشٌط أعمالهم، وتزداد العمالة وعلٌه تحدث موجة من االنتعاش وٌتحقق االستقرار 

 .(59)االقتصادي
 :خاتمةال

تعتبر السٌاسة المالٌة فً االقتصاد اإلسالمً تنظٌم مالً ٌستقٌم به مٌزان الحٌاة، فهً 
إلٌرادات دراسة تحلٌلٌة للنشاط المالً لما تتضمنه من تكٌٌؾ كمً لحجم النفقات العامة وا

 العامة وتكٌٌؾ نوعً ألوجه اإلنفاق العام ومصادره. 
وتستخدم السٌاسة المالٌة فً االقتصاد اإلسالمً اإلٌرادات العامة جنبا إلى جنب مع 
النفقات العامة، كؤدوات تسعى من خاللها إلى تحقٌق أهدافها التً تندرج فً إطار أهداؾ 

حٌث تهتم السٌاسة المالٌة بتحدٌد حاجات الفقراء النظام االقتصادي اإلسالمً الذي تتبناه، 
والمساكٌن من خالل توجٌه الفابض من المال من الجهات الؽنٌة نحو الجهات األقل ؼنى، 
وهنا ٌتجلى الدور الربٌسً للزكاة باعتبارها إحدى اإلٌرادات العامة بمساهمتها الفعالة فً 

مً، كآلٌة  تهدؾ إلى التخفٌؾ من إتمام وظابؾ السٌاسة المالٌة فً االقتصاد اإلسال
   المعاناة االجتماعٌة واالقتصادٌة.
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للسٌاسة المالٌة فً االقتصاد اإلسالمً الصالحٌة الكاملة فً توزٌع الثروات  والدخول 
بوضع القواعد الكتساب الملكٌة والتورٌث والوصٌة، بهدؾ منع تركٌزها فً جانب 

انتشار رإوس األموال وعدم تركزها فً  وحرمان جانب آخر من المجتمع، والعمل على
ٌد فبة قلٌلة بمنع اكتناز المال لما له من مساوئ تعطٌل المال، ومنع التعامل بالربا الذي 
ٌإدي إلى تعطٌل الطاقات البشرٌة المنتجة وٌحصر الثروة واألموال فً ٌد طبقة معٌنة 

 صونا للمصلحة العامة. تتحكم فً اقتصاد البالد، ومنع االحتكار والتدخل عند الضرورة

كما تعتبر التنمٌة االقتصادٌة مطلب شرعً تسعى السٌاسة المالٌة فً االقتصاد 
اإلسالمً إلى إٌجاده وذلك باالستؽالل األمثل للموارد وإعمار األرض والتوسع فً اإلنتاج 

مة النافع وتهٌبة فرص العمل، بهدؾ تؽطٌة جمٌع المرافق االقتصادٌة وتحقٌق الحٌاة الكرٌ
 للفرد وبناء قوة األمة االقتصادٌة لمواجهة التحدٌات.

تهدؾ السٌاسة المالٌة فً االقتصاد اإلسالمً إلى تحقٌق االستقرار االقتصادي من 
محاربتها للبطالة، والتخفٌؾ من حدة التقلبات االقتصادٌة بتعجٌل صرؾ الزكاة  خالل

وحدة النقدٌة باعتبار ذلك حسب ما ٌقتضٌه الصالح العام، والحفاظ على استقرار ال
ضرورٌا للتوازن االقتصادي من خالل الربط بٌن التدفقات النقدٌة والتدفقات السلعٌة، 
ورفع حجم اإلعانات االقتصادٌة الذي ٌعتبر من وسابل اإلنفاق العام للتؤثٌر على االستقرار 

 االقتصادي.
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 :الهوامش
                                                 

لسٌاسة المالٌة ودورها فً إصالح االقتصاد اإلسالمً". محاضرة ( شعبان فهمً عبد العزٌز،"ا1)

 .9، ص9==5جوٌلٌة،  7إلى  6مقدمة إلى مإتمر التحدٌات المعاصرة لالقتصاد المصري، القاهرة: من 

( شوقً دنٌا، دروس فً االقتصاد اإلسالمً )النظرٌة االقتصادٌة(.الرٌاض: مكتبة الخرٌجً، 2)

 .:79، ص 5848

د اللطٌؾ مشهور، اقتصادٌات المالٌة العامة اإلسالمٌة والوضعٌة.القاهرة:مطبعة نعمت عب (3)

 .:;5-8;5، ص>==5العمرانٌة، 

( عوؾ محمود الكفراوي، بحوث فً االقتصاد اإلسالمً. اإلسكندرٌة:مإسسة الثقافة الجامعٌة، ص 3)

 وما بعدها. 646

دوة موارد الدولة المالٌة فً المجتمع الحدٌث ( عبد هللا الطاهر، "حصٌلة الزكاة وتنمٌة المجتمع"،ن4)

 .7;6، ص 6==5من وجهة النظر اإلسالمٌة. القاهرة: البنك اإلسالمً للتنمٌة، 

( جمال لعمارة،"اقتصادٌات الزكاة ودورها فً التخفٌؾ من حدة المشكالت االقتصادٌة المعاصرة"، 5)

 وما بعدها.549، ص ;==15;585مجلة البصٌرة. الصادرة بالجزابر، العدد االول، 

 .>;6 - >:6( عبد هللا الطاهر، مرجع سابق، ص ص 6)

     .645( عوؾ محمود الكفراوي، مرجع سابق، ص55)

 .649( نفس المرجع السابق، ص 8)

 .;:6( عبد هللا الطاهر، مرجع سابق، ص9)

ر الجامعٌة، ( كمال خلٌفة أبو زٌد وأحمد حسٌن علً حسٌن، محاسبة الزكاة. اإلسكندرٌة: الدا10)

 . 78، ص===5

 .645 - ==5( عوؾ محمود الكفراوي، مرجع سابق، ص ص 11)

( أحمد محمد العسال وفتحً أحمد عبد الكرٌم، النظام االقتصادي فً اإلسالمً مبادبه وأهدافه. 12)

 .557، ص 9>=5، القاهرة: مكتبة وهبة، ;ط

 .6:9( عبد هللا الطاهر، مرجع سابق، ص 13)

 العمر، "حصٌلة الزكاة وتنمٌة المجتمع"، موارد الدولة المالٌة فً المجتمع ( فإاد عبد هللا>5)

 . 7:9، ص =>=5اإلسالمً. القاهرة: البنك اإلسالمً للتنمٌة،

 .:=5( عوؾ محمود الكفراوي، مرجع سابق، ص 15)

 ( منذر قحؾ، " الدور االقتصادي للوقؾ فً التصور اإلسالمً"، ندوة السٌاسة االقتصادٌة ف16ً)

 .865-=85، ص ص  5==5إطار النظام اإلسالمً. جدة: البنك اإلسالمً للتنمٌة، 

، ص 6447( رشٌد حٌمران، مبادئ االقتصاد وعوامل التنمٌة فً اإلسالم. الجزابر: دار هومة، 17)

5:9. 

( صالح حمٌد العلً، توزٌع الدخل فً االقتصاد اإلسالمً والنظم االقتصادٌة المعاصرة. دمشق: 18)

 .6;7، ص6445مة للطباعة والنشر، الٌما

 .:8، ص >==5( عطٌة عبد الحلٌم صقر،اقتصادٌات الوقؾ. القاهرة: دار النهضة العربٌة، 19)

( منذر قحؾ، الوقؾ وتنمٌته فً المجتمع اإلسالمً المعاصر. جدة: المعهد اإلسالمً للبحوث 20)

 . >=، ص ;==5والتدرٌب، البنك اإلسالمً للتنمٌة، 

 .=55، ص 6;=5، بٌروت: دار الفكر، 7مبارك، نظام اإلسالم. ط( محمد ال21)

، بٌروت: دار الكتاب العربً، 7( محمد فاروق النبهان، االتجاه الجماعً فً التشرٌع اإلسالمً. ط22)

 . 845-:>7، ص ص :>=5

( أحمد الحصري، السٌاسة االقتصادٌة والنظم المالٌة فً الفقه اإلسالمً. بٌروت: دار الكتاب 23)

 وما بعدها. 8:، ص :>=5لعربً، ا

 .694( رشٌد حٌمران، مرجع سابق، ص 24)
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 .:=( جمال لعمارة، مرجع سابق، ص 25)

( مجدي عبد الفتاح سلٌمان، عالج التضخم والركود االقتصادي فً اإلسالمً. القاهرة: دار 26)

 .798، ص 6446ؼرٌب، 

 .>:5( رشٌد حٌمران، مرجع سابق، ص 27)

د اإلسالمً مبادئ وخصابص وأهداؾ. اإلسكندرٌة: مركز اإلسكندرٌة ( حسن سري، االقتصا28)

 .555، ص ===5للكتاب، 

( أنور عبد الكرٌم، "االقتصاد اإلسالمً مصطلحات ومفاهٌم"، ندوة السٌاسة االقتصادٌة فً إطار 29)

 .86النظام اإلسالمً. مرجع سابق، ص 

خاري والضرٌبً المدخل اإلسالمً المدخل ( سمٌر محمد عبد العزٌز، التموٌل العام المدخل االد30)

 .=;6، ص >==5، اإلسكندرٌة: مكتبة اإلشعاع، 6الدولً. ط

 .5:7( مجدي عبد الفتاح سلٌمان، مرجع سابق، ص 31)

( محمد عبد المنعم عفر، السٌاسة االقتصادٌة والشرعٌة وحل األزمات وتحقٌق التقدم. القاهرة: دار 32)

 .9=5، ص :>=5الؽد العربً، 

 .:78( صالح حمٌد العلً، مرجع سابق، ص 33)

،بٌروت: مإسسة 7( محمد فاروق النبهان، االتجاه الجماعً فً التشرٌع االقتصادي اإلسالمً.ط34)

 .;;7، ص 9>=5الرسالة، 

، ص 6==5( ؼازي عناٌة، ضوابط تنظٌم االقتصاد فً السوق اإلسالمً. بٌروت: دار النفابس، 35)

 وما بعدها. 4:

الجلٌل القرنشاوي، "تموٌل التنمٌة فً إطار اقتصادي إسالمً"، موارد الدولة المالٌة ( حاتم عبد 36)

 .5>5 - =;5فً المجتمع الحدٌث من وجهة النظر اإلسالمٌة. مرجع سابق، ص ص 

 .:>5( نفس المرجع السابق، ص37)

لفكر اإلسالمً ( عبد السالم داود العبادي، " المنهج اإلسالمً فً التنمٌة "، أبحاث ندوة إسهام ا38)

 8:6، ص ص 6==5، المعهد العالمً اإلسالمً، >>=5سبتمبر  =–:فً االقتصاد المعاصر. القاهرة: من 

- 8::. 

 .5;6( عبد هللا الطاهر، مرجع السابق، ص 39)

 .>:( رشٌد حٌمران، مرجع سابق، ص 40)

 .595( نعمت عبد اللطٌؾ مشهور، مرجع سابق، ص41)

 .6:6 - ;69( نفس المرجع السابق، ص ص 42)

 .=>5( نفس المرجع السابق، ص 43)

 .657( عوؾ محمود الكفراوي، مرجع سابق، ص 44)

( محمد عبد المنعم عفر، السٌاسات االقتصادٌة والشرعٌة وحل األزمات وتحقٌق التقدم، مرجع 45)

 .767 -764سابق، ص ص 

 .595(نعمت عبد اللطٌؾ مشهور، مرجع سابق، ص 46)

 .544ابق، ص ( جمال لعمارة، مرجع س47)

( كمال خلٌفة أبو زٌد وأحمد حسٌن علً حسٌن، محاسبة الزكاة. اإلسكندرٌة: الدار الجامعٌة، 48)

 .76، ص ===5

 .548( جمال لعمارة، مرجع سابق، ص 49)

( جمال لعمارة، اقتصاد المشاركة نظام اقتصادي بدٌل القتصاد السوق.القاهرة: مركز اإلعالم 50)

 .8>ص   ،     586416444العربً، 

( جمال لعمارة، اقتصادٌات الزكاة ودورها فً التخفٌؾ من حدة المشكالت االقتصادٌة المعاصرة، 51)

 .;=مرجع سابق، ص 



 قتصاد اإلسالمي.......................................................د. الطيب داودي و أ. دالل بن طبيوظائف السياسة المالية في اال

 02 8880لسنة   80العدد                                             مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر            

                                                                                                                        
 . >79(كمال خلٌفة أبو زٌد وأحمد حسٌن علً حسٌن، مرجع سابق، ص52)

 .786( مجدي عبد الفتاح سلٌمان، مرجع سابق، ص ;9)

فً قٌمة النقود وكٌفٌة معالجتها فً االقتصاد اإلسالمً. جدة: ( موسى آدم عٌسى، آثار التؽٌرات >9)

 .;77-774، ص>==5مجموعة دلة البركة، 

(محمود حسٌن الوادي وزكرٌا أحمد عزام،المالٌة العامة والنظام المالً فً اإلسالم. عمان: دار =9)

 ن568، ص 6444المسٌرة للنشر،

 ;9( عطٌة عبد الحلٌم صقر،مرجع سابق،ص4:)

 .678جدي عبد الفتاح سلٌمان ، مرجع سابق، ص ( م5:)

 
 .678( مجدي عبد الفتاح سلٌمان ، مرجع سابق، ص 5:)

 وما بعدها . =59( موسى آدم عٌسى ، مرجع سابق ، ص 58)

 .;79 ->78(مجدي عبد الفتاح سلٌمان ، مرجع سابق، ص ص 7:)


