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 ملخص

( كما ىي ٕ٘ٔٓ-ٕٛٓٓييدف ىذا البحث إلى تحميل اإلنفاق العام في األردن خالل السنوات )      
ي لتحديد تقتصادمقدرة في الموازنة العامة، وتحميل النفقات الفعمية بحسب التصنيف الوظيفي والتصنيف اال

اف التي تسعى لتحقيقيا من خالل ىذه النفقات، كما وييدف البحث أولويات الدولة في اإلنفاق العام، واألىد
إلى بيان أولويات اإلنفاق العام في الدولة اإلسالمية، ويتحدث عن مدى توافق أولويات اإلنفاق العام في 

العام  اإلسالمي، وتقد توصل البحث إلى أن سياسة اإلنفاق تقتصاداألردن مع أولويات اإلنفاق العام في اال
اإلسالمي في بعض جوانبيا،  تقتصادلمممكة األردنية الياشمية، تنسجم مع أولويات اإلنفاق العام في االفي ا

بحيث شكمت النفقات عمى األمن والدفاع النسبة األكبر من حيث األىمية النسبية لمنفقات العامة، وىي من 
أخرى مع ضوابط اإلنفاق اإلسالمي، في حين تختمف في جوانب  تقتصادضروريات اإلنفاق العام في اال

اإلسالمي المتمثمة في الفوائد الربوية المحرمة شرعا، وتقد شكمت النفقات الجارية الجزء  تقتصادالعام في اال
األكبر من النفقات العامة في الموازنة العامة األردنية مما يعكس التوجو االستيالكي لمنفقات العامة، كما 

نفاق العام اإلسالمي من حيث تخصيص موارد معينة لنفقات معينة، يختمف اإلنفاق العام األردني عن اإل
 في حين يكون اإلنفاق العام األردني من إجمالي اإليرادات دون تخصيص.

 اإلسالمي. تقتصادأولويات، اإلنفاق العام، األردن، االالكممات المفتاحية: 

Abstract 

      This research aims to analyze the public spending in Jordan during the period of (2008 

– 2015), as estimated in the public budget and analysis of the actual expenditure by 

functional classification and economic classification to determine the government 

priorities and the targets of public spending. Moreover, the study determines the priorities 

for the public spending in the Islamic economic, then find out if the priorities of public 

spending in Jordan agrees with the priorities of public spending in the Islamic economic. 

      The study found that the public spending policy in the Hashemite Kingdom of Jordan, 

is in line with the priorities of public spending in the Islamic economic, while differ in 

other aspects of the public spending controls on Islamic economic, such as the interest 

payments on government loans, which is forbidden in Islam. 

      The study also found that current expenditures accounted for the bulk of public 

expenditure in Jordan's public budget, which reflects the consumption trend of public 

expenditure. Finally, the Jordanian public spending differs from the public spending in 

Islamic economic in terms of the allocation of resources specific expenses, while a 

Jordanian public spending of the total revenue without allocation. 
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 :املقدمة
ولة ة، حيث تقوم الداجتماعيية و اتقتصادتعتبر النفقات العامة من أىم أدوات السياسة المالية في الدولة والتي ليا آثار        

بناًء ، وتسيير المرافق العامة وغيرىا االجتماعيةباإلنفاق عمى الدفاع والصحة والتعميم والسالمة العامة والترفيو والحماية 
 التأكد لإلنفاق فإنو من الضروري المتاحة الموارد عمى األىداف التي تسعى لتحقيقيا واألولويات في المجتمع. ولمحدودية

ية اتقتصادوالدولة اإلسالمية تسعى من خالل إنفاتقيا إلى تحقيق أىداف  .االستغالل األمثل تغاللياواس الموارد تمك إنفاق من
وبالمصمحة ة وسياسية، تشمل إشباع الحاجات الضرورية لممجتمع وربط اإلنفاق العام بالترتيب الشرعي لألولويات اجتماعيو 

 الموازنة دائرة وفي األردن تعمل، الثروات ومنع تركز الثروةكما تسعى إلعادة توزيع ، االتقتصاديةالعامة وتحقيق التنمية 
عادة كفاءتو ورفع ومراجعتو العام اإلنفاق العامة عمى ضبط  الوطنية. األولويات وتوجييو حسب أولوياتو تحديد وترشيده، وا 

مع اف المنوطة بو، وانسجامو وفي ىذا البحث، نحاول أن نناتقش تطور اإلنفاق العام في األردن، ودوره في تحقيق األىد       
 اإلسالمي. تقتصاداالالنفقات العامة في 

 

 : أٍنٔة الدراسة
 تحميل سياسة وأولويات اإلنفاق العام في األردن. -ٔ
 اإلسالمي.  تقتصاداالتوضيح مدى انسجام أولويات اإلنفاق العام في األردن مع األولويات في  -ٕ
 ق العام في األردن.ندرة الدراسات المتعمقة بتحديد أولويات اإلنفا -ٖ
 في األردن. االجتماعيةو  االتقتصاديةأىمية القطاع العام ودوره في تحقيق التنمية  -ٗ
 

 : مشكلة الدراسة
ة وسياسية تخدم المجتمع، وليا تأثير اجتماعيية و اتقتصادتكمن مشكمة الدراسة في كون سياسة اإلنفاق العام ليا آثار        

يزيد من اإلسالمي  تقتصادلعمل واالدخار واالستثمار، وتوافقيا مع سياسة اإلنفاق في االعمى كفاءة األفراد ورغبتيم في ا
 : ىذه الكفاءة بما يتوافق مع تقواعد الشريعة اإلسالمية؛ فجاءت ىذه الدراسة لتجيب عن التساؤالت التالية

 إسالمي وما ىي تقسيماتو؟  اتقتصادما مفيوم اإلنفاق العام في  -ٔ
 عامة في الموازنة العامة األردنية، وما التطورات في النفقات العامة في األردن خالل فترة الدراسة؟ما تقسيم النفقات ال -ٕ
 اإلسالمي؟ تقتصاداالما الضوابط التي تحكم النفقة العامة في  -ٖ
 اإلسالمي؟ تقتصاداالما أولويات اإلنفاق العام في  -ٗ
 اإلسالمي وضوابطو تقتصادلويات اإلنفاق العام في االما أولويات اإلنفاق العام في األردن، وما مدى انسجاميا مع أو  -٘

 الشرعية )تقدير إسالمي(؟
 

 : حدّد الدراسة
 (.ٕ٘ٔٓ-ٕٛٓٓفي الفترة الواتقعة بين )، سوف تقتصر الدراسة عمى اإلنفاق العام في المممكة األردنية الياشمية       

 

 : أٍداف الدراسة
 وتقسيماتو. اإلسالمي تقتصاداالالتعرف عمى مفيوم اإلنفاق العام في  -ٔ
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 التعرف عمى تقسيم وأولويات النفقات العامة في األردن خالل فترة الدراسة. -ٕ
 اإلسالمي. تقتصاداالالتعرف عمى ضوابط اإلنفاق العام في  -ٖ
 اإلسالمي ومدى انسجام أولويات اإلنفاق العام األردني معو. تقتصاداالبيان أولويات اإلنفاق في  -ٗ

 

 : الدراسات السابقة
 : يكون ليا عالتقة بيذا البحث أن يمكن الدراسات التي أىم       
 ("،ٖٜٜٔ-ٜٗٛٔتحميل سياسة اإلنفاق العام في األردن خالل السنوات المالية ) "حول ،(ٔ)(6991العواممة ) دراسة 

يات واألىداف وتقوم ىذه الدراسة عمى بيان التوج، والتي ىدفت إلى تحميل سياسات اإلنفاق العام في الموازنة األردنية
(. وتقد توصمت الدراسة إلى أن النفقات الجارية والنفقات ٖٜٜٔ-ٜٗٛٔلمحكومة األردنية خالل الفترة ) االتقتصاديةالمالية و 

عمى الدفاع واألمن والنفقات عمى الرواتب واألجور، تشكل نسبة ميمة من إجمالي النفقات العامة في األردن، وأن ىناك 
ق العام في األردن، كما تشير الدراسة إلى وجود اتجاه تزايدي في الحجم الكمي لإلنفاق العام في توجو استيالكي في اإلنفا

األردن خالل فترة الدراسة، وكان من أىم توصيات الدراسة إعادة تصنيف الموازنة العامة األردنية ونفقاتيا بوجو خاص، كما 
اإلمكانات والمصادر عد في ترشيد اإلنفاق العام وضبطو ضمن أوصت الدراسة باتباع مزيد من السياسات المالية التي تسا

 المالية والمحمية.
 ( 6993دراسة صديقي وباقعر)(ٕ) وىي بعنوان: "مفيوم اإلنفاق العام في دولة إسالمية حديثة"، وتقد وضحت ،

لمدولة  االتقتصاديةألىداف الدراسة األسس التي يستند إلييا اإلنفاق العام في دولة إسالمية في العصر الحديث من منظور ا
في اإلطار اإلسالمي، والمتمثمة في توفير الحد األدنى لممعيشة بإشباع الحاجات وتخفيض أوجو عدم المساواة، والتنمية 
الشاممة. وتقد بينت الدراسة مجاالت اإلنفاق في الدولة اإلسالمية بحسب المستند الشرعي لموظائف التي يحققيا اإلنفاق، 

شباع  فيناك أواًل: وظائف صرحت بيا النصوص الشرعية وتتميز بديمومة اإلنفاق عمييا كاألمن الداخمي والدعوة إلى اهلل وا 
بحسب ظروف كل عصر، ومنيا اليوم حماية البيئة  باالجتيادالحاجات، وثانيًا: وظائف تستمد من النصوص الشرعية 
 ة عن طريق الشورى أن تقوم بيا.والتكوين الرأسمالي، وثالثًا: وظائف يطمب األفراد من الدول

 ( 3163دراسة عبد الحميم)()ٖتقتصادي اإلسالمي"، والذي يستعرض فيو كفاءة االتقتصاد، حول "اإلنفاق العام في الفكر اال 
اإلسالمي ومقوماتو وتقدرتو عمى معالجة تقضية اإلنفاق العام، وترشيده من خالل مجموعة من الضوابط والقواعد العامة، 

من الفكر المالي الوضعي، فيي  ايجابيةاسة إلى أن السياسة اإلنفاتقية في الفكر المالي اإلسالمي، تتبنى موتقفًا أكثر الدر وخمصت 
 .االجتماعيةو  االتقتصاديةتؤكد عمى الدور الوظيفي لمنفقة العامة، وتوسيع مجاالتيا لإلنفاق لتحقيق كثير من األىداف 

 تقتصاداالذه الدراسات تتحدث؛ إما عن سياسة اإلنفاق العام في األردن أو في أن ى، نالحظ من الدراسات السابقة       
اإلسالمي وأولويات  تقتصاداإلسالمي دون الربط بينيما، وتقد تميزت ىذه الدراسة بأنيا جمعت بين أولويات اإلنفاق العام في اال

  اإلنفاق العام في األردن.
 

 : ميَجٔة البحث
ى المنيج الوصفي التحميمي لدراسة موضوع البحث، باإلضافة إلى االعتماد عمى المصادر تعتمد ىذه الدراسة عم       

 اعتمادالكترونية ذات عالتقة بموضوع البحث، ولقد تم  ومواتقع ومقاالت ونشرات وتقارير إحصائيةوالمراجع من كتب وأبحاث 
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 تحميل النسب لمتطور الكمي والنوعي في النفقات العامة.
 

 : خطة البحث
 : وذلك عمى النحو التالي، يتكون البحث من مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة       

 اإلسالمي، ويضم ثالثة مطالب ىي:  قتصاديتحدث المبحث األول عن: اإلنفاق العام في اال
 اإلسالمي. تقتصاداالتعريف اإلنفاق العام وعناصره في  المطمب األول:       
 إسالمي. اتقتصادات العامة في تقسيم النفق: المطمب الثاني       
 إسالمي. اتقتصادضوابط النفقات العامة في  والمطمب الثالث:       

 وقد خصص المبحث الثاني لمتحدث عن: اإلنفاق العام في األردن، ويضم ثالثة مطالب ىي: 
 تقسيم النفقات العامة في الموازنة العامة األردنية. المطمب األول:       
 (.ٕ٘ٔٓ–ٕٛٓٓتطور النفقات العامة في األردن لمفترة ) لثاني:المطمب ا       
 النفقات العامة في األردن. المطمب الثالث:       

 بينما يتحدث المبحث الثالث عن: أولويات اإلنفاق العام، ويضم ثالثة مطالب ىي: 
 اإلسالمي. تقتصاداالأولويات اإلنفاق العام في  المطمب األول:       
 أولويات اإلنفاق العام في األردن. مب الثاني:المط       
 تقدير إسالمي ألولويات اإلنفاق العام في األردن. والمطمب الثالث:       

 وفييا أىم النتائج والتوصيات التي توصمت إلييا الدراسة.وأخيرًا الخاتمة: 
 

 املبحث األّل

 اإلسالمٕ تقصااداإلىفاق العاو يف اال

 

 :اإلسالمٕ تقصاادإلىفاق العاو ّعياصرِ يف االتعرٓف ا: املطلب األّل
 ِإًذا أَلَْمَسْكتُمْ اإلنفاق العام لغة: يعني ذىاب المال، أنفق الرجل افتقر وذىب مالو ومنو تقولو تعالى: : : تعريف اإلنفاق العامأوالً 

ْنَفاقِ  اق وما تنفقو من الدراىم ونحوىا، وأنفق المال ، وأنفق الدراىم من النفقة، والنفقة اسم من اإلنف[ٓٓٔاإلسراء: ]َخْشَيَة اإلِْ
َذا ِقيَل َلُيْم أَْنِفُقوا ِممَّا َرَزَقُكُم المَّوُ يقول تعالى:  .ٗ()صرفو ْنَفاِق ِممَّا َرَزتَقُيْم [ٚٗيس: ]َواِ  ، جاء في تفسير ابن كثير ِإَذا ُأِمُروا ِباإْلِ

والخمق خمق أنفقوا من مال اهلل الذي آتاكم، فالمال مال اهلل، وجاء في تفسيرىا: "، ٘()ِمِمينَ المَّو َعَمى اْلفَُقَراء َواْلَمَحاِويج ِمْن اْلُمسْ 
نما ُنعطي مما أعطانا اهلل، اهلل  .(ٙ)وا 

؛ ٚ()وتقد أطمق فقياء الشريعة مصطمح المصارف عمى اإلنفاق العام؛ مصارف بيت المال، أي أوجو صرف المال العام       
ىب اإلسالمية صراحة لتعريف اإلنفاق العام، ولكن يفيم من سياق كالميم؛ أن اإلنفاق العام ال يخرج ولم يتعرض فقياء المذا

؛ فقد ورد في األحكام السمطانية: "كل حق ٛ()عن كونو جزء من المال، يخرج من بيت مال المسممين بقصد إشباع حاجة عامة
رف في جية صار مضافًا إلى الخارج من بيت المال وجب صرفو في مصالح المسممين فيو حق عمى بيت المال، فإذا ص

 .(ٜ)المال جار عميو"سواء خرج من حرزه أم لم يخرج، ألن ما صار إلى عمال المسممين أو خرج من أيدييم فحكم بيت 
 اع حاجةمن بيت مال المسممين بقصد إشب اإلسالمي بأنيا: "إخراج جزء من المال النفقة العامة في الفكر الماليوعرفت        
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 : (ٔٔ)، ويفيم من ىذا التعريف ما يمي(ٓٔ)عامة"
 ألن الموارد المالية ذاتيا تتنوع بين النقدي والعيني. ، ال تشترط النقدية في اإلنفاق العام بل تقد تكون عينًا أو نقداً  .أ 
 أن يكون الغرض من اإلنفاق سداد حاجة عامة. .ب 

 

اإلسالمي  تقتصادفات السابقة يمكننا تحديد عناصر النفقة العامة في االمن التعري: : عناصر اإلنفاق العام في اإلسالمثانياً 
 : كالتالي

 وتعني أنيا تشمل صرف األموال من بيت المال، سواء أكان المال نقدًا أو عينًا؛ وذلكالصفة المالية لمنفقة العامة:  .أ 
أكثر تحقيقًا لممصمحة العامة لممجتمع كون اإليرادات تجبى نقدًا أو عينًا وعمى الدولة استخدام الصورة التي تراىا 

لمعدالة سواء أكان ذلك لصالح المستفيدين أم الدافعين فال يحصل ظمم لطرف عمى  . وفي ذلك مراعاة(ٕٔ)اإلسالمي
حساب اآلخر، باإلضافة إلى التقميل من حجم اإلصدار النقدي من تقبل الدولة، بكفاية حاجة األفراد من السمع العينية 

 . األمر الذي يعطي اإلنفاق العام في اإلسالم صفة المرونة في استخدام المال(ٖٔ)ول عمييا من الممولينالتي تم الحص
 بما يتناسب مع المصالح العامة. 

 البد أن تصدر النفقة العامة من والة األمر؛ فيأمروا بالصرف وفق مبادئ الشريعة اإلسالمية؛صفة القائم باإلنفاق العام:  .ب 
 .(ٗٔ)ل بين شخصية الحكام والوالة والمسؤولون عن النفقة العامة وبين المال العاموكان البد من الفص

حدد الفكر المالي اإلسالمي الغرض من النفقة العامة، بأنو سداد لحاجة عامة وأن يوجو الغرض من اإلنفاق العام:  .ج 
و: "ال يجوز صرف شيء من أموال اإلنفاق لمصالح المسممين العامة، وىذا ما يؤكده اإلمام الغزالي في اإلحياء بقول

إلى إشباع  . والحاجات في اإلسالم ال تقتصر عمى الضروري منيا بل تتعداه(٘ٔ)بيت المال إال لما فيو مصمحة عامة"
 حاجات األفراد الخاصة لكنو يضع أولويات لإلنفاق. 

 
  :إسالمٕ اتقصاادتقسٔه اليفقات العامة يف : املطلب الثاىٕ

 : إسالمي بحسب عدة معايير كالتالي اتقتصادلنفقات العامة في يمكن تقسيم ا       
 

 اإلسالمي إلى:  قتصاد: يقسم اإلنفاق العام من حيث تخصيص الموارد في االأوالً 
 إنفاق لو موارد مخصصة: وىو الذي خصص لو موارد خاصة لإلنفاق عميو مثل مصارف الزكاة، ومصارف خمس .أ 

 غير ىذه المصارف في أي حال من األحوال. فال تصرف ىذه الموارد في ، الغنيمة
إنفاق ليس لو موارد مخصصة: وىو الذي لم يخصص لو مورد خاص لإلنفاق عميو منو، وىو ما يسمى بإنفاق  .ب 

الخراج، والعشور،  (ٚٔ)، وتضم المصارف األخرى باتقي نفقات اإليرادات غير المحددة مثل(ٙٔ)المصالح العامة لممسممين
، العامة ألمالك العامة لمدولة والضرائب التي خضعت لالجتياد عمى صرفيا في المصمحةوالجزية، والقروض، وا

، ومخصصات الخمفاء، ورواتب العمال والموظفين باستثناء عمال الزكاة وتضم ىذه النفقات؛ مخصصات الرسول 
 .(ٛٔ)واألعطيات، ونفقات المصالح العامة، مخصصات الجند

 

 : (69)دوريتيا إلى: تقسيم النفقات من حيث ثانياً 
 نفقات عادية )دورية(: وىي تمك التي تتسم بالدورية والثبات، فيي مصروفات يمكن توتقعيا مثل: الرواتب، الخدمات، .أ 

 ، وتعطى من إيرادات عادية كالخراجاالجتماعيومصروفات المرافق العامة: كالدفاع والقضاء واألمن الداخمي والضمان 
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 . (ٕٓ)ي الوتقت الحالي النفقات الجارية باعتبارىا تتكرر سنويا بانتظاموىذه تقابل ف، والجزية والعشور
 نفقات غير دورية: وىذه ال تتسم بالتكرار والدورية والثبات واالنتظام وذلك لعدم توتقعيا مثل: األوبئة والحروب والفيضانات. .ب 

 

 : (36): تقسم النفقات من حيث الحصول عمى مقابل من عدمو إلىثالثاً 
 ة: ويقابميا الحصول عمى خدمات تقوم بيا الدولة لتحصل عمى سمع وخدمات منتجة؛ مثل شراء الدولةنفقات حقيقي .أ 

  أو شراء مواد بناء لبناء مستشفى.، مقاعد لممدارس
 نفقات تحويمية: وىي تمك التي تدفعيا الدولة دون أن تحصل عمى مقابل سمعي أو خدمي، وىي بالتالي ال تزيد في الناتج .ب 

 إنفاق الدولة عمى العجزة والمسنين والفقراء وغيرىا من اإلعانات.  مثل، القومي
 

 : )المعيار الوظيفي( (33)رابعا: تقسم النفقات من حيث طبيعة الخدمة إلى
 نفقات الخدمات العامة: وتسمى نفقات السيادة وتشمل النفقات المتعمقة بتسيير المرافق العامة، كاإلدارة العامة، والدفاع .أ 

 قضاء واألمن، والنفقات العسكرية، وتضم نفقات السيادة بعض مصارف الزكاة مثل سيم العاممين عمييا،الوطني، وال
 وفي سبيل اهلل.، والمؤلفة تقموبيم

 اإلسالمي في نفقات الضمان تقتصادلألفراد، وتتمثل في اال االجتماعية: التي تحقق التنمية االجتماعيةنفقات الخدمات  .ب 
والشيخوخة ، البطالة وتأمينبالوصول إلى حد الكفاية فحسب؛ بل تسعى لتأمين األطفال التي ال تكتفي  االجتماعي
 كما وتشتمل عمى نفقات التعميم والثقافة والصحة. ، الغارم وابن السبيل وتأمينوالمرض 

ستثمارية التي بما فييا النفقات اال االتقتصادية: وىي التي تقوم بيا الدولة لتحقيق األىداف االتقتصاديةنفقات الخدمات  .ج 
تزيد الناتج القومي، وتمكن من تحقيق التنمية وتتمثل في إنشاء الطرق، وبناء الجسور والسدود، وتستخدم ىذه النفقات 

توجيو اإلنفاق ي في المجتمع من خالل زيادة الدخل القومي بزيادة الثروة الفردية، من خالل تقتصادلتحقيق التوازن اال
 .(ٖٕ)لالتقتصادو القيام باإلنفاق عمى البنية األساسية فيما يتعمق بتوزيع الزكاة أ

 

 : (33)خامسا: تقسم النفقات من حيث مركزيتيا إلى
 وىي التي توجو لصالح المجتمع بكاممو كاإلنفاق عمى الجيش.: نفقة مركزية .أ 
اء مدرسة في بمد كإنش، وىي التي تقوم بيا الدولة لمنطقة معينة أو تقرية أو والية بعينيا: محمية(( نفقة ال مركزية .ب 

 أو تعبيد طريق يخدم منطقة معينة. ، ما

 
 :إسالمٕ اتقصاادضْابط اليفقات العامة يف : املطلب الثالث

تحكم اإلسالمي ىو إشباع حاجة عامة، والبد أن تكون ىناك ضوابط  تقتصادعممنا أن اليدف من النفقة العامة في اال       
 اإلسالمي. تقتصاداالبط اإلنفاق في ىذه العممية فدعونا نستعرض معا أبرز ضوا

 

ِلَك َقَواًما : يقول تعالى:أواًل: ترشيد اإلنفاق العام ، أي [ٚٙالفرتقان: ]َوالَِّذيَن ِإَذا أَْنَفُقوا َلْم ُيْسِرُفوا َوَلْم َيْقُتُروا َوَكاَن َبْيَن ذََٰ
قصرون في حقيم فال يكفونيم بل عدال خيارا، ليسوا بمبذرين في إنفاتقيم فيصرفون فوق الحاجة، وال بخالء عمى أىمييم في

. تمخص ىذه اآلية مفيوم الرشد؛ فاإلسالم يحرم اإلسراف والتبذير في اإلنفاق سواء كان خاصًا أو (ٕ٘)وخير األمور أوسطيا
تقبل  عامًا، وال يقصد باإلسراف الزيادة في اإلنفاق فوق الحاجة فحسب؛ بل يمتد إلى عدم دراسة المشروعات دراسة كافية
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ومن مظاىر الرشد في اإلنفاق العام مراعاة األولويات اإلسالمية األىم فالميم عند إشباع ، (ٕٙ)توظيف األموال العامة
والخروج عن ىذا الترتيب ىالك لممجتمع. ومن ، فيكون اإلنفاق عمى الضروري ثم الحاجي ثم التحسيني وىكذا، الحاجات

 . (ٕٚ)فين عمى اإلنفاق العاممظاىره أيضًا حسن اختيار العاممين المشر 
 

ويقصد بيذا الضابط عدم المخالفة ألي حكم في اإلنفاق ثبت بالنص أو : ثانيًا: االلتزام باألحكام الشرعية في اإلنفاق
االجتياد؛" فمما ندب اإلنفاق ندب أن يكون من طيب الكسب ومن حقق النظر في أحكام الشريعة اإلسالمية، تبين أن المقصود 

العام لمشارع ىو م شرع فييا حفظ ضروري لمناس أو حاجي أو تحسيني، وأىم ىذه المقاصد الضروري والمقصد من كل حك
تحقيق مصالح الناس بكفالة ضرورياتيم وتوفير حاجياتيم وتحسينياتيم، فال يراعى تحسيني إذا كان في مراعاتو إخالل 

. فاإلنفاق يكون في الحالل ومن الحالل، ومن الطيبات (ٕٛ)بحاجي، وال يراعى حاجي إذا كان في مراعاتو إخالل بضروري"
التي يترتب عمييا تحقيق المنفعة لصالح النفقة التي  ال من الخبائث، ولمضرورة وبقدرىا، والشرعية تقتضي تفويت النفقة

تعارضت مفسدة . فإذا (ٜٕ)يترتب عمييا منع المفسدة، فالقاعدة الشرعية تقضي بأن "درء المفاسد أولى من جمب المصالح"
التعامل واإلنفاق وتمتزم ومصمحة تقدم دفع المفسدة غالبا وأن تقع النفقة العامة في الواجبات والمباحات، وتبتعد عن الربا في 

 بالحالل والحرام.
 

يقول تعالى: اإلسالمي ألن اهلل يأمر بالعدل واإلنصاف،  تقتصادوالعدالة سمة مميزة في اال: ثالثا: االلتزام بالعدالة في اإلنفاق
 َِلمتَّْقَوى َواتَُّقوا الَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُىَو َأْقَرُب َيا أَيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّاِميَن ِلمَِّو ُشَيَداَء ِباْلِقْسِط َواَل َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َعَمى أ

ال ألجل الناس والسمعة  جاء في تفسير ىذه اآلية كونوا تقوامين بالحق هلل ، [ٛدة: المائ]المََّو ِإنَّ المََّو َخِبيٌر ِبَما َتْعَمُمونَ 
َيا عَبادي، إنِّي : ». ويقول جل وعال في الحديث القدسي عمى لسان نبيو (ٖٓ)وكونوا شيداء بالقسط أي بالعدل ال بالجور

ْمُت الظُّْمَم َعَمى َنْفسي ما، َحرَّ  : (ٕٖ)وتتمثل العدالة في اإلنفاق العام من جانبين، (ٖٔ)َفاَل َتَظاَلُموا"، َوَجَعْمُتُو َبْيَنُكْم ُمَحرَّ
 العدالة اإلتقميمية: وتعني توزيع اإلنفاق بين أتقاليم الدولة تبعًا الحتياجاتيا الفعمية، فال يركز اإلنفاق في بعض األتقاليم 

 وتعاني األخرى من العزلة والحرمان. 
  المال عمى األفراد المستحقين لو، وفق المعايير التي وضعيا اهلل ورسولو العدالة الفردية: ومحتواىا توزيع وفي ذلك ،

منفعة يقول ابن تيمية: "وال يجوز لإلمام أن يعطي أحدًا ما ال يستحقو ليوى في نفسو، فضاًل عن أن يعطيو ألجل 
 .(ٖٖ)أو إعطاء العرافين من الكيان والمنجمين"، محرمة

 

رَّاِء : يقول تعالى: والمالية لمدولة االقتصاديةلعام مع األحوال رابعًا: تناسب اإلنفاق ا الَِّذيَن ُيْنِفُقوَن ِفي السَّرَّاِء َوالضَّ
، "أي ينفقون في الشدة والرخاء والمنشط [ٖٗٔآل عمران: ]ِنينَ اْلُمْحسِ  ُيِحبُّ  َوالمَّوُ  ۗ  َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَن َعِن النَّاِس 

ره، والصحة والمرض وفي جميع األحوال... والمعنى أنيم ال يشغميم أمر عن طاعة اهلل تعالى واإلنفاق في مراضيو والمك
في  االتقتصادية، فيذه اآلية تقرر وجوب مالءمة اإلنفاق العام لمحالة (ٖٗ)واإلحسان إلى خمقو من تقراباتيم وغيرىم بأنواع البر"

ما يعبر عنو بالرخاء يتسم اإلنفاق بالزيادة، فيقتضي التناسب تقميل اإلنفاق العام إلعادة حالتي السراء والضراء؛ ففي السراء أو 
التوازن بين العرض والطمب، وفي حالة الضراء أو ما يعبر عنيا بحالة الكساد حيث ينخفض اإلنفاق فيقتضي التناسب زيادة 

ا فيما يخص مقدرة الدولة المالية فإذا كانت حصيمة اإلنفاق العام لرفع مستويات الطمب لتتساوى مع مستويات العرض. أم
ذا كانت منخفضة فيتم اإلنفاق بما   .(ٖ٘)يتناسب مع ىذه الحصيمةاإليرادات العامة مرتفعة توسعت الدولة في اإلنفاق، وا 
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 الثاىٕ:املبحث

 

 اإلىفاق العاو يف األردٌ

 

 :ىٔةتقسٔه اليفقات العامة يف املْازىة العامة األرد: املطلب األّل
ي والمالي لمدولة، تقتصادتمثل الموازنة العامة لمدولة الوثيقة األساسية لمالية الدولة، حيث تعكس الوجو السياسي واال       

. وتعتمد الموازنة العامة في األردن عمى نظام متعدد األبعاد في تصنيف (ٖٙ)فيي خطة الدولة ونشاطاتيا عن سنة مالية تقادمة
عدة تقسيمات ، حيث تقسم النفقات العامة في األردن إلى (ٖٚ)يتقتصادن التصنيف اإلداري والوظيفي واالنفقاتيا والذي يمزج بي
 : عمى النحو التالي

 يظير ىذا التقسيم النفقات العامة عمى أساس وظائف الدولة التي يتم اإلنفاق عمييا وتتضمن: الخدمات: أواًل: التقسيم الوظيفي
 ، حماية البيئة، اإلسكان ومرافق المجتمع،االتقتصاديةظام العام وشؤون السالمة العامة، الشؤون العمومية العامة، الدفاع، الن

 .االجتماعيةالحماية ، التعميم، الشؤون الدينية والثقافية، الصحة
 كما يمي: وتصنف النفقات العامة في ىذا التقسيم إلى نفقات عامة جارية ونفقات عامة رأسمالية : يقتصادثانياً: التقسيم اال

، إليو النفقات الجارية: ىي النفقات الحكومية المتكررة سنويُا وتيدف إلى تمكين الجياز الحكومي من أداء الميام الموكمة .أ 
  .(ٖٛ)وتشمل نفقات تعويضات العاممين واستخدام السمع والخدمات والنفقات التحويمية والنفقات األخرى

 التي تؤدي إلى زيادة التكوين الرأسمالي الحكومي وتشمل اإلنفاق عمى مشاريعالنفقات الرأسمالية: ىي النفقات الحكومية  .ب 
دامتيا  .(ٜٖ)البنى التحتية وتشغيميا وا 

 حيث تظير النفقات العامة عمى أساس اإلدارة الحكومية التي تقوم باإلنفاق مثل الوزارات والييئات: ثالثًا: التقسيم اإلداري
 .(ٓٗ)والمؤسسات العامة

نما يجمع نماذج متعددة تناسب ظروفو ومعطياتوإن تص         نيف الموازنة العامة في األردن ال يتبع أسموبًا معينًا واحدًا وا 
 . (ٔٗ)وتوفر القدرات الفنية والمعمومات المتقدمة من جية أخرى، والمالية من جية االتقتصادية

 

 :(2015 - 2002) تطْر اليفقات العامة يف األردٌ للفرتة :املطلب الثاىٕ

إن حجم اإلنفاق العام ازداد وبشكل مستمر في معظم دول العالم، وتقد ازداد بشكل ممحوظ وسريع بعد الحرب العالمية        
تقتصر عمى األولى والثانية حتى أصبحت ىذه الزيادة المستمرة في حجم اإلنفاق تعرف باسم ظاىرة نمو اإلنفاق العام، ولم 

 .(ٕٗ)العام بل كانت الزيادة نسبية الزيادة المطمقة ألرتقام اإلنفاق
العام  ويقصد بالزيادة المطمقة لحجم اإلنفاق العام ازدياد اإلنفاق العام من عام إلى آخر، أما الزيادة النسبية لحجم اإلنفاق       

 .(ٖٗ)تقتصاداالالميمة في  االتقتصاديةفيقصد بيا نسبة الزيادة المطمقة إلى بعض المتغيرات 
حيث ، تبّين لنا أن ىناك اتجاىًا لتزايد ىذه النفقات، جعة اإلحصاءات المتعمقة بالنفقات العامة في األردنوعند مرا       

 من ٕٗٔٓإلى عام  ٕٚٓٓ(، ارتفاع إجمالي النفقات العامة من عام ٕ( والجدول رتقم )ٔنالحظ وبالرجوع إلى الجدول رتقم )
، مميون دينار ٜ.ٕٕٚ.ٚ إلى ٕ٘ٔٓثم انخفاضيا في عام  ومن، مميون دينار ٔ.ٔ٘ٛ.ٚ مميون دينار إلى ٘.ٙٛ٘.ٗ

 الجارية النفقات في االنخفاض . ويعزىٕ٘ٔٓو ٕٓٔٓالعامين  عدا ما السنوات جميع في ايجابية النمو معدالت كانت وتقد
 بنحو ٕ٘ٔٓ لعام العامة الموازنة تقانون مشروع في الجارية النفقات بتخفيض النواب مجمس تقرار ، إلىٕ٘ٔٓلعام  المقدرة
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 تعويض بند مخصص الجارية بإلغاء النفقات انخفاض تركز وتقد، النفط أسعار النخفاض نتيجة دينار مميون (ٕٕٓ)
( والجدول رتقم ٔرتقم ) لمجدول الرجوع خالل . ومن(ٗٗ) التموينية المواد دعم مخصصات بند وتخفيض المحروتقات دعم

 مميون دينار إلى ٜ.ٖٗٚ.ٖ من ٕٕٔٓإلى عام  ٕٚٓٓر من عام (، تبّين أن النفقات الجارية تزايدت بشكل مستمٕ)
 إلى ٕٗٔٓمميون دينار ثم ارتفعت في عام  ٜ.٘٘ٓ.ٙ إلى ٖٕٔٓمميون دينار، ومن ثم تراجعت في عام  ٛ.ٕٕٓ.ٙ
، أما فيما %ٖٖ.ٔ -مميون دينار وبمعدل نمو ٘.ٕٗٙ.ٙ إلى ٕ٘ٔٓمميون دينار، ثم تراجعت مرة أخرى في عام  ٙ.ٖٔٚ.ٙ

ثم  ٜٕٓٓ دينار عام مميون ٙ.ٗٗٗ.ٔ إلى ٕٚٓٓ عام دينار مميون ٙ.ٕٗٛ من ارتفعت تعمق بالنفقات الرأسمالية فقدي
 وصمت مميون دينار حتى ٔ.ٚ٘ٓ.ٔ إلى ٕٔٔٓمميون دينار لتعود وترتفع في عام  ٗ.ٜٔٙ إلى ٕٓٔٓانخفضت في عام 

 ٗ.ٜٛٓ.ٔ إلى ٕ٘ٔٓاإلنفاق الرأسمالي في عام  ، ثم تراجع%ٔٗ.ٔٔ وبمعدل نمو ٕٗٔٓ دينار عام مميون ٘.ٖٚٔٔ
 مميون دينار. ٔ.ٜٖوبمقدار 

 
 (6جدول رقم )

 (3163-3113تطور النفقات العامة في األردن في الفترة )
 

 النفقات الرأسمالية النفقات الجارية إجمالي النفقات العامة السنة
2007 4,586.5 3,743.9 842.6 
2008 5,431.9 4,473.4 958.5 
2009 6,030.6 4,586.0 1,444.6 
2010 5,708.0 4,746.6 961.4 
2011 6,796.6 5,739.5 1,057.1 
2012 6,878.2 6,202.8 675.4 
2013 7,077.1 6,056.1 1,021.0 
2014 7,851.1 6,713.6 1,137.5 
2015 7,722.9 6,624.5 1,098.4 

 

  :ألرتقام بالمميون دينارالتقارير السنوية لمبنك المركزي األردني، االمصدر. 
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 (3جدول رقم )
 (3163-3113معدل النمو واألىمية النسبية لمنفقات العامة في األردن في الفترة )

 

 ( 6تم إعداده باالعتماد عمى الجدول رقم). 
 

% ٖ٘.ٕٛ من النفقات الجارية إلى إجمالي النفقات العامة تقد ارتفع نالحظ أن نسبة (ٕرتقم ) الجدول إلى وبالنظر       
% ٘ٙ.ٚٔ، وبالنظر إلى النفقات الرأسمالية نالحظ أنيا انخفضت من ٕ٘ٔٓ% عام ٛٚ.٘ٛ إلى أن أصبحت ٕٛٓٓعام 
 األىمية من أكبر النفقات العامة من الجارية لمنفقات النسبية األىمية أنّ  ، كما نالحظٕ٘ٔٓ% عام ٕٕ.ٗٔإلى  ٕٛٓٓعام 

 لمنفقات الرأسمالية. النسبية
 

 :عامة يف األردٌاليفقات ال: املطلب الثالث
 االتقتصادية الدولة أىداف والتي تسعى من خاللو إلى تحقيق المالية السياسة أدوات أىم أحد العام في األردن اإلنفاق يعتبر       

 .االجتماعيو  يتقتصاداال تأثير الحكومة عمى النشاط مدى الحكومي اإلنفاق ويعكس كما، االجتماعيةو 
ي الموازنة العامة األردنية في مجموعتين نفقات جارية ونفقات رأسمالية، وتتكون النفقات الجارية وتظير النفقات العامة ف       

 من نفقات الجياز المدني ونفقات الجياز العسكري ونفقات أخرى، أما النفقات الرأسمالية فتتكون من النفقات عمى مشاريع مستمرة،
 ومشاريع جديدة.، مشاريع تقيد التنفيذ

 -ٕٛٓٓ( ازدياد النفقات العامة المقدرة في الموازنة العامة في األردن، خالل فترة الدراسة )ٗظ من الجدول رتقم )ويالح       
الرأسمالية مميون دينار، ويعود ذلك إلى ارتفاع النفقات الجارية والنفقات  ٗ.ٙٚٛٚ مميون دينار إلى ٛ.ٓٓٛ٘( من ٕ٘ٔٓ

 المقدرة خالل تمك السنوات.

إجمالي  السنة
 النفقات العامة

النفقات 
 الجارية

النفقات 
 الرأسمالية

نسبة النفقات الجارية من 
 إجمالي النفقات العامة

نسبة النفقات الرأسمالية من 
 النفقات العامةإجمالي 

2007 - - - - - 
2008 18.43% 19.49% 13.76% 82.35% 17.65% 
2009 11.02% 2.52% 50.71% 76.05% 23.95% 
2010 -5.35% 3.50% -33.45% 83.16% 16.84% 
2011 19.07% 20.92% 9.95% 84.45% 15.55% 
2012 1.20% 8.07% -36.11% 90.18% 9.82% 
2013 2.89% -2.37% 51.17% 85.57% 14.43% 
2014 10.94% 10.86% 11.41% 85.51% 14.49% 
2015 -1.63% -1.33% -3.44% 85.78% 14.22% 
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 (3جدول رقم )
 (3163-3113نفاق العام في الموازنة العامة خالل الفترة )اإل 

 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 المتوسط
 النفقات الجارية 4641.7 4790.5 4499.5 5344.8 5839.0 6210.1 6827.8 6701.5 5606.9
 لمدنيالجياز ا 900.1 1082.8 1099.7 1291.2 1409.2 1563.2 1742.3 1805.5 1361.7
 الجياز العسكري 1322.8 1620.5 1676.4 1768.5 1939.9 1767.2 1908.5 1987.5 1748.9
 النفقات األخرى منيا:  1883.9 2087.1 1723.4 2285.2 2489.9 2879.8 3177.0 2908.5 2429.4
 التقاعد والتعويضات 571.0 714.0 755.0 858.0 999.0 1068.0 1115.0 1165.0 905.6
 فوائد الدين العام 388.0 434.6 470.0 489.0 545.0 800.0 1100.0 1003.0 653.7
 االجتماعيشبكة األمان  391.0 167.0 0.0 0.0 0.0 300.0 0.0 0.0 107.3
 تعويض دعم المحروتقات 160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 210.0 0.0 46.3
 لمواد التموينيةدعم ا 375.0 215.0 75.0 340.0 450.0 225.0 225.0 202.0 263.4
 دعم الوحدات الحكومية 229.5 278.0 160.8 183.9 195.5 196.3 209.3 118.0 196.4
 دعم المعالجات الطبية 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 155.0 155.0 38.8
 دعم الجامعات األردنية الحكومية 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.0 57.0 14.3
 المعونة النقدية المتكررة 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 89.5 11.2

 النفقات الرأسمالية 1158.2 1365.0 960.7 1024.2 998.5 1245.6 1268.6 1174.9 1149.5
 مشاريع مستمرة 432.6 478.8 366.3 397.7 540.2 539.5 573.0 581.0 488.6
 يذمشار يع تقيد التنف 484.4 644.6 544.9 505.6 400.4 383.8 589.6 529.8 510.4
 مشاريع جديدة 241.3 241.6 49.5 120.9 57.9 322.3 105.9 64.1 150.4
 مجموع النفقات العامة 5800.8 6155.5 5460.2 6369.0 6837.5 7455.8 8096.4 7876.4 6756.3

 

 :القيمة بالمميون دينار أردنيٕ٘ٔٓ-ٕٛٓٓدائرة الموازنة العامة، التقرير السنوي  المصدر ،. 
 

( أن النفقات الجارية تشكل الجزء األكبر من النفقات العامة في ٘( والجدول رتقم )ٗحظ من الجدول رتقم )كما نال       
العسكري %، بينما تشكل النفقات الرأسمالية الجزء المتبقي، كما ويشكل متوسط اإلنفاق العام عمى الجياز ٖٛاألردن حوالي 

وتقد بمغ اإلنفاق ، مميون دينار خالل فترة الدراسة ٜ.ٛٗٚٔ وبقيمة متوسطة، % من النفقات العامةٜٓ.ٕ٘ أعمى نسبة
، وتبمغ النسبة المتوسطة لإلنفاق ٕٓٔٓ% في عام ٓٚ.ٖٓ العام عمى الجياز العسكري أعمى نسبة لو من إجمالي النفقات العامة

 ٚ.ٖٔٙٔلجياز المدني % فقد بمغ متوسط تقيمة اإلنفاق عمى اٜٙ.ٜٔ العام عمى الجياز المدني من إجمالي النفقات العامة
مميون دينار خالل فترة الدراسة. أما النفقات األخرى فقد شكل متوسط نفقات التقاعد والتعويضات النسبة األكبر من إجمالي 

% ٖٕ.ٜوبنسبة مميون دينار خالل فترة الدراسة،  ٚ.ٖ٘ٙ %، تمييا فوائد الدين العام وبقيمة متوسطةٙٓ.ٖٔ النفقات العامة
نفقات العامة، أما دعم المواد التموينية ودعم الوحدات الحكومية فقد بمغت نسبة متوسط اإلنفاق العام عمييما من إجمالي ال

% من ٚٙ.ٔ االجتماعي% من إجمالي اإلنفاق العام عمى التوالي، وتقد بمغ متوسط اإلنفاق عمى شبكة األمان ٔٚ.ٖ% وٗ
منخفضة بنسبة  االجتماعيسط اإلنفاق العام عمى شبكة األمان إجمالي النفقات العامة خالل فترة الدراسة، ويظير متو 

حيث يعتبر دعم المعالجات الطبية ودعم الجامعات األردنية الحكومية والمعونة ، الستبداليا بمخصصات الدعم النقدي



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (2015 -2002)اإلىفاق العاو يف األردٌ خالل السيْات 

ٍ /2017و  33 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىٔة يف الدراسات اإلسالمٔة، مج )13(، ع )4(، 1431 

 واألدوية الطبية اتلممعالج الالزمة المخصصات فقد تم رصد، ة المتكررة من النفقات الحديثة في الموازنة العامةــــالنقدي
 الطبية ودعم الجامعات الرسمية ودعم البمديات والمعونات النقدية. والمستمزمات

 

 (3جدول رقم )
 (3163-3113لمسنوات ) لإلنفاق العام في الموازنة العامة النسبي التوزيع

 

 ( 3تم إعداده باالعتماد عمى جدول رقم). 
 

 ي إلى ثمانية مجموعات تشمل: تعويضات العاممين )الرواتب واألجورتقتصادتقسم النفقات الجارية بحسب التصنيف اال       
(، استخدام السمع والخدمات، فوائد القروض )فوائد القروض الداخمية والخارجية(، االجتماعيالضمان والتعويضات ومساىمات 

اإلعانات )اإلعانات لمؤسسات عامة غير مالية واإلعانات لمؤسسات خاصة غير مالية والنفقات الطارئة(، الدعم والمنح، 
، والدورات التدريبية(، نفقات أخرى متنوعة )البعثات العممية عيةاالجتما)التقاعد والتعويضات والمساعدات  االجتماعيةالمنافع 

ورديات إيرادات لسنوات سابقة( ومخصصات ، المكافآت لغير الموظفين، المساىمات في الييئات والمؤسسات والمنظمات
 الجياز العسكري.

(، يالحظ ٚ( وجدول رتقم )ٙي في جدول رتقم )دتقتصاوبالنظر إلى ىيكل النفقات الجارية والتوزيع النسبي ليا بالتصنيف اال       
% من ٛ٘.ٖٔ مميون دينار، وتقد شكمت حوالي ٜ.ٜ٘ٚٔن متوسط النفقات الجارية عمى مخصصات الجياز العسكري بمغت أب

منافع إجمالي النفقات الجارية، وىي األعمى في األىمية النسبية من بين النفقات الجارية خالل فترة الدراسة، أما اإلنفاق عمى ال
% من إجمالي اإلنفاق الجاري، ٖٛ.ٕٓ مميون دينار بنسبة ٕ.ٛٚٔٔفقد وصل المتوسط لو خالل فترة الدراسة إلى  االجتماعية

 البند 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 المتوسط
 النفقات الجارية 80.03% 77.82% 82.41% 83.92% 85.40% 83.29% 84.33% 85.08% 82.66%
 الجياز المدني 15.52% 17.59% 20.14% 20.27% 20.61% 20.97% 21.52% 22.92% 19.69%
 الجياز العسكري 22.79% 26.33% 30.70% 27.77% 28.37% 23.70% 23.57% 25.23% 25.90%
 النفقات األخرى منيا:  32.48% 33.91% 31.56% 35.88% 36.42% 38.62% 39.24% 36.93% 36.04%
 التقاعد والتعويضات 9.84% 11.60% 13.83% 13.47% 14.61% 14.32% 13.77% 14.79% 13.06%
 فوائد الدين العام 6.69% 7.06% 8.61% 7.68% 7.97% 10.73% 13.59% 12.73% 9.23%
 االجتماعية األمان شبك 6.74% 2.71% 0.00% 0.00% 0.00% 4.02% 0.00% 0.00% 1.67%
 تعويض دعم المحروتقات 2.76% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.59% 0.00% 0.59%
 دعم المواد التموينية 6.47% 3.49% 1.37% 5.34% 6.58% 3.02% 2.78% 2.56% 4.00%
 دعم الوحدات الحكومية 3.96% 4.52% 2.95% 2.89% 2.86% 2.63% 2.59% 1.50% 3.71%
 دعم المعالجات الطبية 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.91% 1.97% 0.43%
 دعم الجامعات األردنية الحكومية 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.70% 0.72% 0.16%
 المعونة النقدية المتكررة 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.14% 0.13%
 النفقات الرأسمالية 19.97% 22.18% 17.59% 16.08% 14.60% 16.71% 15.67% 14.92% 17.34%
 مشاريع مستمرة 7.46% 7.78% 6.71% 6.24% 7.90% 7.24% 7.08% 7.38% 6.42%
 مشاريع تقيد التنفيذ 8.35% 10.47% 9.98% 7.94% 5.86% 5.15% 7.28% 6.73% 6.86%
 مشاريع جديدة 4.16% 3.92% 0.91% 1.90% 0.85% 4.32% 1.31% 0.81% 2.02%
 مجموع النفقات العامة 100.00% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%



 مٔساء ملحه ّىسرًٓ دحٔلُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 33 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   و7201/ٍ 1431، (4)، ع (13)اجمللة األردىٔة يف الدراسات اإلسالمٔة، مج 

مميون  ٛ.ٖٚٓٔمن إجمالي النفقات الجارية، وبقيمة متوسطة خالل فترة الدراسة  %ٜٛ.ٛٔ وشكل متوسط تعويضات العاممين
ومتوسط اإلنفاق عمى اإلعانات  ٗ.ٜٔ٘توسط اإلنفاق عمييا خالل فترة الدراسة إلى دينار، أما فوائد القروض فقد وصل م

% عمى التوالي من إجمالي النفقات الجارية، بينما كان متوسط اإلنفاق ٚٚ.ٛ% وٛٔ.ٓٔ مميون دينار، وبنسبة متوسطة ٔ.ٜٓٗ
مميون دينار خالل فترة الدراسة،  ٘.ٜٖٔة % من إجمالي النفقات الجارية وبقيمة متوسطٔٚ.٘ والخدمات السمع عمى استخدام

مميون دينار خالل فترة  ٕٖٔ% من إجمالي النفقات الجارية وبقيمة متوسطة ٜٕ.ٕ وكان متوسط اإلنفاق عمى الدعـــم والمنـــــح
 % من إجمالي النفقات الجارية.ٙٚ.ٔ الدراسة، فيما شكمت نفقات جارية أخرى متنوعة النسبة المتبقية والبالغة

 

 (1جدول رقم )
 يقتصادتفصيالت النفقات الجارية بالتصنيف اال

  موازنة فعمي 

 المتوسط 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 البند

 6687.0 7722.9 7851.1 7077.1 6878.2 6796.6 5708.0 6030.5 5431.9  اإلنفاق إجمالي 
 5642.8 6624.5 6713.6 6056.1 6202.8 5739.5 4746.6 4586.0 4473.4 الجارية النفقـات( أ
 1073.8 1344.6 1320.1 1266.8 1176.4 1013.5 883.8 820.5 764.9 تعويضات العاممين -6

 1007.0 1245.2 1234.1 1183.8 1109.0 950.2 829.6 773.6 730.2 واألجور والعالوات الرواتب
 66.9 99.4 86.0 83.0 67.4 63.3 54.2 46.9 34.7 االجتماعي مساىمات الضمـان

 319.5 402.6 479.5 270.5 235.5 265.4 308.3 325.1 268.8 والخدمات السمع استخدام -3
 591.4 914.4 925.9 736.5 582.9 429.5 397.5 392.2 352.4 فوائد القروض )عمى أساس االستحقاق( -3
 471.9 710.0 750.2 634.7 483.1 333.9 310.9 303.9 248.5 الداخمية 
 119.5 204.4 175.7 101.8 99.9 95.6 86.6 88.3 103.9  الخارجية 
 490.1 291.0 297.9 339.8 960.0 947.8 300.4 260.8 523.1 اإلعانات -3

 94.0 94.1 78.3 78.6 66.4 150.2 106.7 73.9 103.9 اإلعانات لمؤسسات عامة غير مالية منيا: 
 18.4 0.0 0.0 0.0 0.0 18.9 12.3 49.6 66.3 النفقات الطارئة

 395.1 195.4 218.4 260.2 892.7 796.5 192.8 186.0 418.9 إعانات دعم السمع، منيا: 
 394.7 195.4 218.4 260.2 889.3 796.5 192.8 186.0 418.9 دعم المواد التموينية والمحروتقات 

 132.0 117.2 205.8 192.7 183.4 101.5 91.0 82.0 82.2 الدعـــم/المنـــــح -3
 1178.2 1442.0 1472.6 1357.9 1206.4 1097.4 969.6 976.5 903.5 االجتماعيةالمنافع  -1

 909.6 1162.8 1115.9 1046.5 982.4 861.9 744.6 708.0 654.7 التقــاعــد والتعويضات
 268.6 279.2 356.7 311.4 224.0 235.5 225.0 268.5 248.8 ة، منيا: اجتماعيمساعدات 

 72.7 0.0 176.6 193.4 106.5 0.0 0.0 53.6 51.1  االجتماعياألمان شبكة 
 97.9 115.8 91.7 113.0 101.4 86.7 96.7 83.5 94.2 نفقات أخرى متنوعة، منيا:  -3

 5.9 2.1 3.3 3.3 3.8 15.8 3.4 8.1 7.4 البعثات العممية والتدريب
 1759.9 1996.9 1920.1 1778.7 1756.8 1797.7 1699.3 1645.4 1484.0 مخصصات الجياز العسكري -3
 1044.2 1098.4 1137.5 1021.0 675.4 1057.1 961.4 1444.5 958.5 الرأسماليـة  النفقـــات( ب

 

  :النشرات اإلحصائية لمبنك المركزي، األرتقام بالمميون دينارالمصدر. 
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 (3جدول رقم )
 يقتصادالتوزيع النسبي لتفصيالت النفقات الجارية بالتصنيف اال

 

 المتوسط 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 البند

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 الجارية النفقـات( أ
 %18.89 %20.30 %19.66 %20.92 %18.97 %17.66 %18.62 %17.89 %17.10 تعويضات العاممين -6

 %17.73 %18.80 %18.38 %19.55 %17.88 %16.56 %17.48 %16.87 %16.32 واألجور والعالوات الرواتب
 %1.16 %1.50 %1.28 %1.37 %1.09 %1.10 %1.14 %1.02 %0.78 االجتماعي مساىمات الضمـان

 %5.71 %6.08 %7.14 %4.47 %3.80 %4.62 %6.50 %7.09 %6.01 والخدمات السمع استخدام -3
 %10.18 %13.80 %13.79 %12.16 %9.40 %7.48 %8.37 %8.55 %7.88 أساس االستحقاق( )عمى القروض فوائد -3
 %8.09 %10.72 %11.17 %10.48 %7.79 %5.82 %6.55 %6.63 %5.56 الداخمية 
 %2.09 %3.09 %2.62 %1.68 %1.61 %1.67 %1.82 %1.93 %2.32  الخارجية 
 %8.77 %4.39 %4.44 %5.61 %15.48 %16.51 %6.33 %5.69 %11.69 اإلعانات -3
 %1.72 %1.42 %1.17 %1.30 %1.07 %2.62 %2.25 %1.61 %2.32 عانات لمؤسسات عامة غير مالية منيا: اإل
 %0.39 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.33 %0.26 %1.08 %1.48 النفقات الطارئة 

 %7.03 %2.95 %3.25 %4.30 %14.39 %13.88 %4.06 %4.06 %9.36 إعانات دعم السمع، منيا: 
 %7.02 %2.95 %3.25 %4.30 %14.34 %13.88 %4.06 %4.06 %9.36 د التموينية والمحروتقات دعم الموا 
 %2.29 %1.77 %3.07 %3.18 %2.96 %1.77 %1.92 %1.79 %1.84 الدعـــم/المنـــــح -3
 %20.83 %21.77 %21.93 %22.42 %19.45 %19.12 %20.43 %21.29 %20.20 االجتماعيةالمنافع  -1

 %16.01 %17.55 %16.62 %17.28 %15.84 %15.02 %15.69 %15.44 %14.64 والتعويضات التقــاعــد
 %4.82 %4.21 %5.31 %5.14 %3.61 %4.10 %4.74 %5.85 %5.56 ة، منيا: اجتماعيمساعدات 

 %1.23 %0.00 %2.63 %3.19 %1.72 %0.00 %0.00 %1.17 %1.14  االجتماعيشبكة األمان  

 %1.76 %1.75 %1.37 %1.87 %1.63 %1.51 %2.04 %1.82 %2.11 منيا:  نفقات أخرى متنوعة، -3

 %0.11 %0.03 %0.05 %0.05 %0.06 %0.28 %0.07 %0.18 %0.17 البعثات العممية والتدريب

 %31.58 %30.14 %28.60 %29.37 %28.32 %31.32 %35.80 %35.88 %33.17 مخصصات الجياز العسكري -3
 

 (1الجدول رقم ) تم إعداده باالعتماد عمى. 
 

أما فيما يتعمق بالتصنيف الوظيفي لمنفقات الجارية، فانو يتكون من عشر مجموعات ىي: الخدمات العمومية العامة،        
، والثقافة والدين، اإلسكان ومرافق المجتمع، الصحة، الترفيو االتقتصاديةالدفاع، النظام العام وشؤون السالمة العامة، الشؤون 

 .االجتماعيةوالحماية ، التعميم
عمى الحصة األكبر من النفقات  االجتماعية( فقد استحوذت نفقة الحماية ٜ( والجدول رتقم )ٛبالنظر إلى الجدول رتقم )       

حيث بمغت ، ٕٕٔٓ% من إجمالي النفقات الجارية، وتقد بمغت أعمى تقيمة ليا في عام ٖٛ.ٕٙ الجارية لتشكل ما نسبتو
% من إجمالي ٕٗ.ٚٔ وتقد بمغ متوسط النفقات الجارية عمى الخدمات العمومية العامة ما نسبتو، مميون دينار ٜ.ٜٕ٘ٓ

أعمى نسبة إنفاق عمى الخدمات  ٕ٘ٔٓو ٕٗٔٓمميون دينار، وتقد شكل عامي  ٕٛ.ٜٗٚالنفقات الجارية وبقيمة متوسطة 
 انخفضت من تقد عمى الدفاع النفقات الجارية أن كما نالحظ % تقريبًا من إجمالي النفقات الجارية.ٕٓالعمومية العامة بنسبة 

مميون دينار  ٙٚ.ٜٜٓ وبمتوسط، ٕ٘ٔٓمميون دينار أردني عام  ٙ.ٜٙٓ إلى ٕٛٓٓمميون دينار أردني عام  ٖ.ٜٜٗ



 مٔساء ملحه ّىسرًٓ دحٔلُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 33 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   و7201/ٍ 1431، (4)، ع (13)اجمللة األردىٔة يف الدراسات اإلسالمٔة، مج 

 اإلنفاق عمى النظام العام وشؤون السالمة العامة فقد بمغ متوسط اإلنفاق الجاري عميو ما نسبتو أما، خالل فترة الدراسة
% من إجمالي النفقات الجارية خالل فترة الدراسة، وتقد ارتفعت تقيمة اإلنفاق عمى النظام العام وشؤون السالمة العامة ٛٗ.ٖٔ

 عمى الجاري لإلنفاق ، وبالنسبةٕ٘ٔٓمميون دينار أردني عام  ٜ.ٜٔٚ إلى ٕٛٓٓمميون دينار أردني عام  ٜ.ٖٛٗ من
. وتقد بمغ متوسط اإلنفاق عمى ٕ٘ٔٓدينار عام  مميون ٗ.ٕٜٗ إلى ٕٛٓٓ مميون دينار عام ٙ.ٛٓ٘ من ارتفع التعميم فقد

% من إجمالي النفقات الجارية خالل فترة الدراسة، وتقد بمغ متوسط النفقات الجارية عمى الصحة ٚٚ.ٕٔ التعميم ما نسبتو
الدراسة، حيث ارتفعت  مميون دينار خالل فترة ٜٔ.ٕٙ٘% من إجمالي اإلنفاق الجاري وبقيمة متوسطة ٜ٘.ٜفي األردن 

. وتوزعت النسبة ٕ٘ٔٓمميون دينار عام  ٕ.ٛٚٚ إلى ٕٛٓٓمميون دينار عام  ٚ.ٖٚٛ النفقات الجارية عمى الصحة من
، ومرافق المجتمع، الشؤون الدينية والثقافية والترفييية، اإلسكان االتقتصاديةالمتبقية من النفقات العامة الجارية عمى الشؤون 

 % عمى التوالي.ٕٓ.ٓ ،%ٙٙ.ٓ ،%ٚ٘.ٔ ،%ٗٛ.ٔ وبنسبةوحماية البيئة 
 

 (3جدول رقم )
 توزيع النفقات الجارية حسب التصنيف الوظيفي

 

  موازنة فعمي البند

 المتوسط 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 القسم الوظيفي
 974.28 1346.7 1398.6 1089.3 875.6 752.7 761.9 828.5 740.9 الخدمات العمومية 

 909.76 906.6 869.2 820 853.8 951.3 952.2 975.7 949.3 الدفاع 
 762.10 971.9 941.4 863.8 812.8 758.9 666.9 597.2 483.9 النظام العام وشؤون السالمة 

 104.10 137.7 119.6 108.4 107.2 110.8 104.4 78.3 66.4  االتقتصاديةالشؤون 
 1.30 1.9 1.5 1.3 1.3 1.2 1.1 1.1 1 حماية البيئة 

 37.30 23.7 20.1 18.3 17.5 91.6 92.5 17.6 17.1 اإلسكان والمرافق المجتمعية 
 562.19 778.2 730.5 570.2 564.6 524.9 475.2 466.2 387.7 الصحة 

 88.83 112.6 102 97.3 90.4 86.8 83.6 58.9 79 الترفيو والثقافة والدين 
 721.54 924.4 902.2 874.3 783.7 683.9 576.5 518.7 508.6 التعميم 

 1491.06 1497.9 1628.5 1613.2 2095.9 1777.4 1032.3 1043.8 1239.5 الحماية االجتماعية
 5652.44 6701.5 6713.6 6056.1 6202.8 5739.5 4746.6 4586 4473.4 المجموع 

 

  :مميون دينار أردنيوزارة المالية، نشرة مالية الحكومة العامة، األرتقام بالالمصدر. 
 
 
 
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (2015 -2002)اإلىفاق العاو يف األردٌ خالل السيْات 

ٍ /2017و  33 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىٔة يف الدراسات اإلسالمٔة، مج )13(، ع )4(، 1431 

 (9جدول رقم )
 3163-3113الوظيفي لمسنوات  بالتصنيف الجارية العامة لمنفقات النسبي التوزيع

 

 المتوسط 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 القسم الوظيفي

 %17.24 %20.10 %20.83 %17.99 %14.12 %13.11 %16.05 %18.07 %16.56 الخدمات العمومية 
 %16.10 %13.53 %12.95 %13.54 %13.76 %16.57 %20.06 %21.28 %21.22 الدفاع 

 %13.48 %14.50 %14.02 %14.26 %13.10 %13.22 %14.05 %13.02 %10.82 النظام العام وشؤون السالمة 
 %1.84 %2.05 %1.78 %1.79 %1.73 %1.93 %2.20 %1.71 %1.48 ية تقتصادالشؤون اال

 %0.02 %0.03 %0.02 %0.02 %0.02 %0.02 %0.02 %0.02 %0.02 حماية البيئة 
 %0.66 %0.35 %0.30 %0.30 %0.28 %1.60 %1.95 %0.38 %0.38 اإلسكان والمرافق المجتمعية 

 %9.95 %11.61 %10.88 %9.42 %9.10 %9.15 %10.01 %10.17 %8.67 الصحة 
 %1.57 %1.68 %1.52 %1.61 %1.46 %1.51 %1.76 %1.28 %1.77 الترفيو والثقافة والدين 

 %12.77 %13.79 %13.44 %14.44 %12.63 %11.92 %12.15 %11.31 %11.37 التعميم 
 %26.38 %22.35 %24.26 %26.64 %33.79 %30.97 %21.75 %22.76 %27.71 الحماية االجتماعية

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع 
 

  (3عمى الجدول رقم )تم إعداده باالعتماد. 
 

( فقد ٔٔ( والجدول رتقم )ٓٔأما فيما يتعمق بالتصنيف الوظيفي لمنفقات الرأسمالية وبالنظر إلى الجدول رتقم )       
إلى  االتقتصاديةعمى الحصة األكبر منيا حيث شكمت نسبة متوسط نفقات الشؤون  االتقتصاديةاستحوذت نفقات الشؤون 

فيما شكل متوسط ، مميون دينار خالل فترة الدراسة ٛ٘.ٖ٘ٚ% بمتوسط تقيمتو ٗٙ.ٖ٘ واليإجمالي اإلنفاق الرأسمالي ح
تالىا بند الصحة ، مميون دينار ٘٘.ٜٛٔ% وبمتوسط تقيمتو ٗٛ.ٛٔ اإلنفاق عمى اإلسكان والمرافق المجتمعية ما نسبتو

توسط اإلنفاق عمى النظام العام في حين بمغ م، % من إجمالي اإلنفاق الرأسماليٜٗ.ٚ% و٘ٛ.ٖٔ ثم التعميم وبنسبة
أما الخدمات ، % من إجمالي اإلنفاق الرأسماليٕٓ.ٚ مميون دينار وبنسبة متوسطة ٛٛ.٘ٚوشؤون السالمة العامة 

وتوزعت النسبة المتبقية ، % من إجمالي اإلنفاق الرأسمالئٕ.ٙ العمومية العامة فقد بمغ متوسط نسبة اإلنفاق عمييا
، %ٚٗ.ٕ، %ٖٛ.ٖ والدفاع وحماية البيئة بنسبة االجتماعيةدينية والثقافية والترفييية والحماية عمى نفقات الشؤون ال

األىمية % من إجمالي النفقات الرأسمالية عمى التوالي، حيث اعتبرت النفقات عمى حماية البيئة األتقل في ٕ٘.ٕ% ؤٖ.ٕ
 النسبية في اإلنفاق العام في األردن خالل فترة الدراسة.

 



 مٔساء ملحه ّىسرًٓ دحٔلُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 39 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   و7201/ٍ 1431، (4)، ع (13)اجمللة األردىٔة يف الدراسات اإلسالمٔة، مج 

 (61ل رقم )جدو
 حسب التصنيف الوظيفي الرأسماليةتوزيع النفقات 

 

  موازنة فعمي البند
 المتوسط 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 القسم الوظيفي

 64.49 48.7 45.9 45.6 39.3 53.2 56.3 138.3 88.6 الخدمات العمومية 
 24.33 30.1 30 29 31.2 32.2 18.6 21 2.5 الدفاع 

 75.88 74.2 64.1 55.2 70.3 85.4 93.8 97.1 66.9 نظام العام وشؤون السالمة ال
 375.58 468.9 458 299.1 177.4 410 350.9 474.2 366.1 ية تقتصادالشؤون اال

 23.68 48.8 39.2 63 9.1 18.3 2.2 3.7 5.1 حماية البيئة 
 198.55 222.4 199.5 260.9 150.8 160.1 168.8 274.1 151.8 اإلسكان والمرافق المجتمعية 

 145.98 107.6 140.4 144.6 103.9 153 147.7 231.5 139.1 الصحة 
 35.61 45.7 38.5 38 28.7 38.5 33.6 42.2 19.7 الترفيو والثقافة والدين 

 83.70 112 104.2 69.1 50.7 82.1 63.2 106.4 81.9 التعميم 
 26.03 16.6 17.7 16.5 14 24.3 26.3 56 36.8 الحماية االجتماعية 

 1053.79 1174.9 1137.5 1021 675.4 1057.1 961.4 1444.5 958.5 المجموع 
 

  :وزارة المالية، نشرة مالية الحكومة العامة، األرتقام بالمميون دينار أردنيالمصدر. 
 
 

 (66جدول رقم )
 3163-3113لمسنوات  الوظيفي بالتقسيم الرأسمالية العامة لمنفقات النسبي التوزيع

 

 المتوسط 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 القسم الوظيفي
 %6.12 %4.15 %4.04 %4.47 %5.82 %5.03 %5.86 %9.57 %9.24 الخدمات العمومية 

 %2.31 %2.56 %2.64 %2.84 %4.62 %3.05 %1.93 %1.45 %0.26 الدفاع 
 %7.20 %6.32 %5.64 %5.41 %10.41 %8.08 %9.76 %6.72 %6.98 النظام العام وشؤون السالمة 

 %35.64 %39.91 %40.26 %29.29 %26.27 %38.79 %36.50 %32.83 %38.20  االتقتصاديةالشؤون 
 %2.25 %4.15 %3.45 %6.17 %1.35 %1.73 %0.23 %0.26 %0.53 حماية البيئة 

 %18.84 %18.93 %17.54 %25.55 %22.33 %15.15 %17.56 %18.98 %15.84 اإلسكان والمرافق المجتمعية 
 %13.85 %9.16 %12.34 %14.16 %15.38 %14.47 %15.36 %16.03 %14.51 الصحة 

 %3.38 %3.89 %3.38 %3.72 %4.25 %3.64 %3.49 %2.92 %2.06 الترفيو والثقافة والدين 
 %7.94 %9.53 %9.16 %6.77 %7.51 %7.77 %6.57 %7.37 %8.54 التعميم 

 %2.47 %1.41 %1.56 %1.62 %2.07 %2.30 %2.74 %3.88 %3.84  الحماية االجتماعية
 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع 

 

 ( 61تم إعداده باالعتماد عمى الجدول رقم). 
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (2015 -2002)اإلىفاق العاو يف األردٌ خالل السيْات 

ٍ /2017و  31 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىٔة يف الدراسات اإلسالمٔة، مج )13(، ع )4(، 1431 

 الثالث:املبحث
 

 أّلْٓات اإلىفاق العاو

 
 :اإلسالمٕ تقصاادأّلْٓات اإلىفاق العاو يف اال: املطلب األّل

 ،(٘ٗ)إن اليدف األساسي الذي يسعى اإلسالم إلى تحقيقو بواسطة اإلنفاق العام ىو إشباع الحاجات العامة لممجتمع       
وتقد تقسمت الشريعة اإلسالمية المصالح العامة بحسب أولويتيا وأىميتيا إلى ثالثة أتقسام كما جاء في كتب أصول الفقو 

 : (ٙٗ)ومنيا الموافقات لمشاطبي
وىي التي البد منيا في تقيام مصالح الدين والدنيا، فإن فقدت لم تجر مصالح الدنيا عمى استقامة، : ضرورياتالقسم األول: ال

الخمسة الدين بل عمى فساد وفتن وفوت حياة، وفي اآلخرة فوت النجاة والنعيم، وتتمثل الضروريات في حفظ مقاصد الشريعة 
 ن والدفاع والصحة والتعميم.والنفس والنسل والعقل والمال. ومثاليا مرافق األم

وىي التي يفتقر إلييا من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة الالحقة : القسم الثاني: الحاجيات
ذا لم تراعى دخل عمى المكمفين في الجممة الحرج والمشقة، لكنو ال يبمغ مبمغ الفساد العادي المتوتقع في  بفوات المطموب، وا 

لممسافر. وفي النفقة لمصالح العامة، ومثاليا الرخص التي جعميا الشارع مخففة لممشقة والضيق كإباحة الفطر في رمضان ا
 .(ٚٗ)والخدمات األساسية االجتماعيةو  االتقتصاديةمثاليا مرافق التنمية 

نب المدنسات التي تأنفيا العقول ومعناىا األخذ بما يميق من محاسن العادات، وتج: القسم الثالث: التحسينات )الكماليات(
 الراجحات، ويجمع ذلك تقسم مكارم األخالق، كتحريم الغش والخداع. وفي النفقة كمرافق الترفيو كالحدائق والمالىي والمتاحف

 .(ٛٗ)والمنتجعات والحمامات العامة وغيرىا
معنا "ال يراعى تحسيني إذا كان في مراعاتو  وىذه المصالح ترتب بحسب أولوياتيا كما رتبتيا القاعدة الفقيية كما مر       

إخالل بحاجي، وال يرعى حاجي إذا كان في مراعاتو إخالل بضروري". ومراعاة ىذا الترتيب في غاية األىمية، فإن النظر 
في المسائل يقاس بما تتصل بو ىذه المصالح، فما كان لو صمة بالضرورات الخمس يتوجب عميو تحصيميا وحمايتيا 

ن تعمق بأدب كان ويكون  ن تعمقت بأمر حاجي صح اعتباره إذا لم يبطل بو ضروري، وا  لو المقام األول في االعتبار، وا 
ن ا  الشرط في اعتباره أن ال يبطل ضروريًا وال يورد حرجًا وال عسرًا، ويالحظ أن الحاجي والتحسيني كالمتمم لمضروري، و 

وحفظ النفس مقدم ورة؛ فحفظ الدين يسترخص ألجمو النفس والمال، الضروريات الخمس متفاوتة فيما بينيا في تقوة الضر 
 .(ٜٗ).. وىكذا.عمى حفظ المال

ىذا وتقد حدد اإلمام ابن تيمية أولويات وجوه صرف األموال بقولو: "أما المصارف؛ فالواجب أن يبتدئ في القسمة باألىم        
فعة عامة ومنيم المقاتمة الذين ىم أىل النصرة والجياد، ومن فاألىم من مصالح المسممين، كعطاء من يحصل لممسممين بو من

المستحقين ذوي الواليات عمييم؛ كالوالة والقضاة والعمماء والسعاة عمى المال جمعًا وحفظًا وتقسمة، وكذا صرفو في األثمان 
ات الناس كالجسور والقناطر وعمارة ما يحتاج إلى عمارتو من طرتق واألجور لما يعم نفعو من سداد الثغور بالكراع والسالح

كان يقدم ذوي الحاجات كما  وطرتقات المياه واألنيار ومن المستحقين ذوي الحاجات، والصحيح أنيم يقدمون فإن النبي 
 .(ٓ٘)تقدميم في مال بني النضير"

 نولة والتي تعد واجبة ألوالعمارة ىنا في تقول ابن تيمية بمعنى اإلنفاق عمى االستثمار الذي يدر األرباح والعوائد لمد       
 .(ٔ٘)"اإلنفاق عمييا موجب لمخراج الذي يزيد من تقدرة الدولة عمى اإلنفاق و"ما ال يتم الواجب إال بو فيو واجب



 مٔساء ملحه ّىسرًٓ دحٔلُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 36 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   و7201/ٍ 1431، (4)، ع (13)اجمللة األردىٔة يف الدراسات اإلسالمٔة، مج 

العام ، غرض اإلنفاق (ٕ٘)في اإلسالم االجتماعيىذا ويبين الشيخ محمد الطاىر بن عاشور في كتابو أصول النظام        
أن تعمم أن اإلنتاج واإلثمار ليس  تقتصاداال"ومما ينبغي التنبيو عميو في مبحث : إلسالمي إذ يقولا تقتصاداالوأىدافو في 

مقصورا عمى تحصيل ما تدعو ضرورة الحياة إليو من دوافع اليالك من األتقوات والمالبس واألكنة واألسمحة؛ بل يتناول 
الحياة واليدوء فييا من الديار والحصون والحوانيت والمراكب  ما تدعو إليو حاجة الحياة الزائدة عمى الضرورة واالطمئنان في

الراجعة إلى حب البرية والبحرية، فإن من الضروري والحاجي كمييما تقوام لمحياة البشرية. وأيضًا يتناول األشياء التحسينية 
 َحرََّم ِزيَنَة المَِّو الَِّتي َأْخَرَج ِلِعَباِدهِ ُقْل َمْن مأذون شرعا، تقال تعالى:  الزينة والتجمل واأللطاف، والمستظرفات والجمال وىو

ْزقِ  ولوال طموح الناس لمترفو والزينة لما وجد لكثير من نتائج األرض منفق مثل األزىار ، [ٕٖاألعراف: ]َوالطَّيَِّباِت ِمَن الرِّ
 والرياحين واالدىان والعطور".

 خر ومن مكان آلخر حسب ظروف الدولة ودرجة نموىا، فالحاجةىذا ويختمف مدى ىذه الحاجات العامة من زمن آل       
 : (ٖ٘)لممسممين، ويمكن التفريق بين نوعين من الحاجات العامة االتقتصاديةالعامة في الدولة اإلسالمية تتفق مع عقيدتيا والظروف 

وحفظ ، إتقامة الدين والدفاع عنووىي ، الحاجات العامة المتعمقة بالخدمات العامة والوظائف األساسية لمدولة النوع األول:
  األمن والقيام بواجب الدفاع عن الوطن والعقيدة.

، فال بد ِلَوّلي األمر أن يقوم بإشباع الحاجات الضرورية االجتماعيوىي الخاصة بالتكافل  االجتماعيةالحاجات النوع الثاني: 
فيكفون الدولة وىذا النوع األخير، يمكن لألفراد إشباعيا  لمفقراء والمساكين وفقا لمقواعد والشروط التي تضمنتيا كتب الفقو.

( )يفي بإشباع الحاجات الضرورية وخاف ولي األمر فساد الحال فمو أن يوظف ذلك، ولكن إذا لم يكن في بيت مال المسممين ما

 عمى القادرين من المسممين. 
 

 :أّلْٓات اإلىفاق العاو يف األردٌ: املطلب الثاىٕ
عادة كفاءتو ورفع ومراجعتو العام اإلنفاق عمى ضبط العامة في األردن الموازنة دائرة تعمل         أولوياتو تحديد وترشيده، وا 

جراءات بتدابير الوطنية، والخروج األولويات وتوجييو حسب  الكفؤ التخصيص تحقيق المالية من السياسة تمكين في تساىم وا 
 .(ٗ٘)المتاحة المالية لمموارد
( إنفاتقًا عامًا ينسجم مع األولويات التي ٕ٘ٔٓ-ٕٛٓٓضمنت الموازنة العامة في األردن خالل فترة الدراسة )وتقد ت       

 حددتيا السياسة المالية العامة في األردن، حيث كان من نتائج التوزيع النسبي لكل بند من النفقات إلى إجمالي اإلنفاق العام
 : في األردن ما يمي

 لجارية الجزء األكبر من النفقات العامة في الموازنة العامة، واحتمت النفقات العامة عمى الجياز العسكريشكمت النفقات ا       
المرتبة األولى من بين النفقات الجارية في الموازنة من حيث األىمية النسبية، وفي المرتبة الثانية كان اإلنفاق العام عمى 

ضات في المرتبة الثالثة، كما احتمت فوائد الدين العام المرتبة الرابعة، يمييا دعم المواد الجياز المدني تمييا نفقات التقاعد والتعوي
. ويعتبر اإلنفاق عمى تعويض دعم االجتماعيالتموينية ودعم الوحدات الحكومية وبعد ذلك اإلنفاق عمى شبكة األمان 

المعونة النقدية المتكررة من النفقات األتقل أىمية في المحروتقات، دعم المعالجات الطبية، دعم الجامعات األردنية الحكومية و 
 الموازنة العامة األردنية.

ي وباألرتقام الفعمية في االردن خالل فترة الدراسة تقتصادأما فيما يتعمق باألىمية النسبية لمنفقات الجارية بالتصنيف اال       
يميو اإلنفاق ي شكمت أعمى متوسط لإلنفاق الجاري، فيظير لنا أن متوسط النفقات الجارية عمى مخصصات الجياز العسكر 
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 ، وفي المرتبة الثالثة اإلنفاق عمى تعويضات العاممين، أما فوائد القروض فقد كانت في المرتبة الرابعةاالجتماعيةعمى المنافع 
 والخدمات، السمع استخدام عمىمن األىمية يمييا اإلنفاق عمى اإلعانات في المرتبة الخامسة، وفي المرتبة السادسة جاء اإلنفاق 

ــــح، وشكمت نفقات جارية أخرى متنوعة المرتبة األخيرة في النفقات الجارية ــم والمنـ  وفي المرتبة السابعة جاء اإلنفاق عمى الدعـ
 خالل فترة الدراسة.

دراسة فقد شكل متوسط اإلنفاق عمى أما فيما يتعمق بأولويات النفقات الجارية بالتصنيف الوظيفي في األردن خالل فترة ال       
النسبة األكبر من النفقات الجارية، يميو في المرتبة الثانية اإلنفاق عمى الخدمات العمومية، أما اإلنفاق عمى  االجتماعيةالحماية 

الرابعة، كما شكل  الدفاع فقد جاء في المرتبة الثالثة من حيث األولوية، واإلنفاق عمى النظام العام وشؤون السالمة في المرتبة
فقد  االتقتصاديةاإلنفاق عمى التعميم المرتبة الخامسة، وجاء اإلنفاق عمى الصحة في المرتبة السادسة، أما اإلنفاق عمى الشؤون 

كان جاء في المرتبة السابعة من حيث األىمية، واإلنفاق عمى الترفيو والثقافة والدين جاء في المرتبة الثامنة، وفي المرتبة التاسعة 
 اإلنفاق عمى اإلسكان والمرافق المجتمعية، وكان اإلنفاق عمى حماية البيئة في المرتبة األخيرة.

وبالنسبة ألولويات النفقات الرأسمالية خالل فترة الدراسة بالتصنيف الوظيفي فقد جاء اإلنفاق الرأسمالي عمى الشؤون        
نية اإلنفاق عمى اإلسكان والمرافق المجتمعية، واإلنفاق عمى الصحة في في المرتبة األولى، وفي المرتبة الثا االتقتصادية

 المرتبة الثالثة، ثم جاء اإلنفاق عمى التعميم في المرتبة الرابعة، أما اإلنفاق عمى النظام العام وشؤون السالمة فقد جاء في المرتبة
السابعة جاء اإلنفاق عمى الترفيو والثقافة والدين، وجاء في الخامسة، وفي المرتبة السادسة جاءت الخدمات العمومية، وفي المرتبة 

وفي المرتبة ، التاسعة، أما اإلنفاق الرأسمالي عمى الدفاع فقد كان في المرتبة االجتماعيةالمرتبة الثامنة اإلنفاق عمى الحماية 
 جاءت حماية البيئة. ، األخيرة من أولويات النفقات الرأسمالية

 

 :ٓر إسالمٕ ألّلْٓات اإلىفاق العاو يف األردٌتقد: املطلب الثالث
يرتب الفقياء أولويات اإلنفاق العام تبعًا لتقسيمات المصالح العامة إلى ضروريات وحاجيات وكماليات، فالبدء باإلنفاق        

المجتمع المسمم يجب أن يكون في الميمات وىي الضروريات ثم يمييا الحاجيات ثم يمييا الكماليات. إن من أولى أولويات 
 تحقيق األمن والدفاع، إذ البد منيا لقيام مصالح الدين والدنيا فمو فقدت لم تجر مصالح الدنيا عمى استقامة؛ بل عمى فساد وتيارج

 كما تقدم معنا في الحديث عن أولويات اإلنفاق )الضروريات(.
 يتقتصادموازنة العامة األردنية، وبالنظر إلى التصنيف االوفي األردن فان اإلنفاق عمى الجياز العسكري ىو األعمى في ال       

فإن متوسط النفقات الجارية عمى مخصصات الجياز العسكري، شكمت أعمى متوسط لإلنفاق الجاري خالل فترة الدراسة، 
ا يدل عمى أن شكل اإلنفاق عمى الدفاع ثالث النفقات العامة في األىمية بحسب التصنيف الوظيفي لمنفقات الجارية، وىذكما 

 السياسة المالية اإلنفاتقية في الموازنة العامة األردنية، تسعى لتوفير األمن واالستقرار لممجتمع األردني.
 ومن الضروريات أيضًا، اإلنفاق عمى الصحة والتعميم الذي كان في المرتبة الثالثة والرابعة عمى التوالي بحسب التصنيف       

 رأسمالية، وكان اإلنفاق عمى التعميم الخامس في األىمية النسبية لمنفقات الجارية، أما الصحة فكانتالوظيفي لمنفقات العامة ال
في األردن كما نالحظ ازدياد النفقات الجارية عمى التعميم والصحة  السادسة في النفقات الجارية من حيث األىمية النسبية.

 خالل فترة الدراسة.
 ؛ تيتم السياسة اإلنفاتقية في األردن بتوفير المستويات المعيشية الالئقة لمواطنييا، وىذاعياالجتماولتحقيق التكافل        

 بحسب التوزيع الوظيفي النسبة األكبر من االجتماعيةواضح من ترتيب أولويات اإلنفاق، حيث شكل اإلنفاق عمى الحماية 
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 المرتبة الثانية من إجمالي النفقات االجتماعيةلمنافع ي فقد شكل اإلنفاق عمى اتقتصادالنفقات الجارية وبحسب التصنيف اال
ذ يمثل ىذا اإلنفاق  وتوافقًا مع أولويات اإلنفاق اإلسالمي من كونو من الضروريات التي تقدم عمى غيرىا  ايجابيةالجارية. وا 

محددة تنفق عمى ىذا إذا مست الحاجة، إال أن ىذا اإلنفاق يكون في الموازنة العامة األردنية من غير تخصيص لموارد 
الجانب، فاإلنفاق اإلسالمي يقسم من حيث التخصيص إلى إنفاق لو موارد مخصصة كمصارف الزكاة، والتي يتمثل جزء 

 وىذا غير متحقق في اإلنفاق عمى ىذه الفئات. االجتماعيمنيا لغايات تحقيق التكافل 
 مى البيئة، وذلك ألن فييا حفظًا لمنفس اإلنسانية، إال أننااإلسالمي اإلنفاق ع تقتصادومن ضروريات اإلنفاق في اال       

 تقد الحظنا أن الحكومة األردنية لم تول اىتمامًا كبيرًا لنفقاتيا عمى حماية البيئة بل عمى العكس كان اإلنفاق عمى حماية البيئة
 األتقل أىمية من بين النفقات الجارية والرأسمالية.

 ة األردنية أيضًا عمى توزيع الدخول والثروات، حيث شكل اإلنفاق عمى الجياز المدني المرتبةوتقد عممت السياسة المالي       
ي فقد شكل اإلنفاق عمى تعويضات العاممين تقتصادالثانية في أولويات اإلنفاق في الموازنة العامة، ومن حيث التصنيف اال

عمى شباع الحاجات الضرورية، ويالحظ تصاعد اإلنفاق العام المرتبة الثالثة أيضا وىي بذلك توفر الدخول لألفراد الالزمة إل
ألبناء  األجور والرواتب والنفقات اإلدارية، وذلك يعكس توسع الدولة في استخدام العمالة في دوائرىا الحكومية وتوفير الوظائف

نفاق االستثماري وبالتالي زيادة المجتمع األردني لمتقميل من البطالة والفقر، ولو كان ىذا االستخدام لمعمالة من زيادة اإل
اإلسالمي، "فما ال يتم الواجب إال بو فيو واجب" ولما كانت  تقتصاد)زيادة النفقات الرأسمالية( لكان أتقرب لرؤية اال اإلنتاجية

 ق االستثماريالنفقات االستيالكية واجبة وكذلك الحد من مشكمتي الفقر والبطالة واجبا غير ممكن التحقيق إال بالمزيد من اإلنفا
 كان ىذا األخير واجبا.

اإلسالمي، فوائد الدين العام والتي كانت في المرتبة الرابعة من أولويات  تقتصادومن النفقات التي ال تتوافق ومبادئ اال       
فالنفقات ، يتقتصاداالاإلنفاق العام في الموازنة العامة األردنية، وفي المرتبة الثالثة من أولويات النفقات الجارية بالتصنيف 

المالية في الدولة اإلسالمية ال تتضمن اإلنفاق عمى فوائد الدين العام وأي تسديد لمقروض يكون بدون فوائد وتكون تقروض 
 تمجأ إلييا الدولة إال في حال القدرة عمى السداد وفي ظل ظروف استثنائية. وال، حسنة
ألردن، إال أن الحكومة األردنية تقد اىتمت بتخصيص الجزء األكبر من وبالرغم من انخفاض النفقات الرأسمالية في ا       

 االتقتصاديةلممجتمع األردني، وتعتبر مرافق التنمية  االتقتصاديةلتحقيق التنمية  االتقتصاديةالنفقات الرأسمالية عمى الشؤون 
 وأولت اىتمامًا تقمياًل بالجوانب الترفيييةمن حاجيات المجتمع المسمم والتي ال بد منيا لرفع الحرج وضيق العيش عن المسممين. 

اإلسالمي وبما ينسجم مع أولويات اإلنفاق العام في اإلسالم، حيث ال تتوسع الدولة  تقتصادوالتي تعتبر من الكماليات في اال
 في اإلنفاق عمييا إال في حالة توفر فائض في الموارد المالية لمدولة.

 

 : اخلامتة
 : ذه الخاتمة إلى تقسمين كاآلتيينقسم الحديث في ى       

 : النتائج: أوالً 
 اإلسالمي بأنيا إخراج جزء من بيت مال المسممين بقصد إشباع حاجة عامة، وىي تقتصادتعرف النفقة العامة في اال -ٔ

 بيذا المعنى ال تختمف عن المفيوم المعاصر لمنفقة العامة.
ــالفقيية، "ال يراعى تحسيني إذا كان في مراعاتو إخ لقاعدةأولويات اإلنفاق العام بحسب ااإلسالمي  تقتصادب االـيرت -ٕ  اللـ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (2015 -2002)اإلىفاق العاو يف األردٌ خالل السيْات 

ٍ /2017و  33 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىٔة يف الدراسات اإلسالمٔة، مج )13(، ع )4(، 1431 

 فاإلنفاق يكون عمى األىم فالميم فاألتقل أىمية.، بحاجي وال يراعى حاجي إذا كان في مراعاتو إخالل بضروري"
 تمف فيتنسجم سياسة اإلنفاق العام في األردن مع أولويات اإلنفاق العام اإلسالمي في بعض جوانبيا، في حين تخ -ٖ

اإلسالمي المتمثمة في الفوائد الربوية المحرمة شرعا، كما أن الحكومة  تقتصادجوانب أخرى مع ضوابط اإلنفاق في اال
 األردنية لم تول اىتمامًا كبيرًا لنفقاتيا عمى حماية البيئة والتي تعتبر من الضروريات.

 مقابل انخفاض اإلنفاق الرأسمالي،ازنة العامة األردنية، شكمت النفقات الجارية الجزء األكبر من النفقات العامة في المو  -ٗ
 .مما يدل عمى أن توجو اإلنفاق العام في األردن استيالكي

 يختمف اإلنفاق العام األردني عن اإلنفاق اإلسالمي من حيث تخصيص موارد معينة لنفقات معينة، في حين يكون -٘
  يص.اإلنفاق العام األردني من إجمالي اإليرادات دون تخص

 

 : التوصيات: ثانياً 
توصي الدراسة بضرورة المسارعة بالتخمص من الديون وفوائدىا المحرمة شرعا بالطرق الشرعية واستخدام البدائل  -ٔ

 اإلسالمية المتاحة في وتقت الحاجة.
ى وتقيام الدولة عمييا لمتخفيف من األعباء عم، توصي الدراسة بضرورة تخصيص موارد الزكاة لمصارفيا المحددة -ٕ

 الموازنة العامة في حدود الضوابط الشرعية اإلسالمية.
 توصي الدراسة بحسن اختيار القائمين عمى الزكاة وعمى اإلنفاق العام، فال يولى إال األكفاء واألمناء من ذوي الخبرة -ٖ

 . االتقتصاديةالشرعية و 
ية والتوظيف األمثل لمموارد المالية توصي الدراسة بضرورة ضبط النفقات الجارية وترشيدىا وزيادة النفقات الرأسمال -ٗ

 المتاحة وتوجيييا لممشاريع الرأسمالية ذات األولوية.
  توصي الدراسة بإعطاء أىمية أكبر لمنفقات العامة المتعمقة بحماية البيئة. -٘

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
 

 :اهلْامش
                                                 

، مجمة الممـك سـعود، ٖٜٜٔ-ٜٗٛٔالعواممة، نائل عبد الحافظ، تحميل سياسة اإلنفاق العام في األردن خالل السنوات المالية  (ٔ)
 م.ٜٜٙٔ(، الرياض، ٔ، العموم اإلدارية )ٛم

 قتصـادجمـة الممـك عبـد العزيـز: االمصديقي، محمد نجـاة وبـاتقعر، عمـر سـالم، مفيـوم اإلنفـاق العـام فـي دولـة إسـالمية حديثـة،  (ٕ)
 م.ٖٜٜٔىـ، ٖٔٗٔ، ٘، ماإلسالمي

 مجمـةالتطبيقـات المعاصـرة(، -النظـام-ي اإلسـالمي )الفمسـفة تقتصـادعبد الحميم، محمد يونس عبده، اإلنفاق العـام فـي الفكـر اال (ٖ)
 م.ٖٕٔٓه، ٖٗٗٔ، ٖٖ، المجمد ٜٕٓ، جامعة األزىر، القاىرة، العدد اإلسالمي قتصاداال

 لســان. ابــن منظــور، ٕٓٛ، مكتبــة لبنــان، تقــاموس الجــوىرة، صمختــار الصــحاحالــرازي، محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر،  (ٗ)
 .  ٖٕ٘، صٕٔم، جٜ٘٘ٔ-ىـٖ٘ٚٔ، دار بيروت، العرب

، الفجر لمتراث، تحقيق حامد أحمد الطاىر، دار تفسير القرآن العظيم( ابن كثير، أبي الفداء اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، ٘)
 .ٜٙٛ، صٖم، جٕٕٓٓ-ىـ ٖٕٗٔ، ٔالقاىرة، ط
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، دروس صوتية تقام بتفريغيا تفسير القرآن الكريم، (ىـٜٔٗٔت )اإلدريسي، محمد المنتصر باهلل بن محمد الزمزمي الكتاني  (ٙ)
 .ٕ، صٖٕٗموتقع الشبكة اإلسالمية، الدرس 

مؤسســة شــباب الجامعــة، اإلســكندرية،  لإلنفــاق العــام فــي اإلســالم، يــةاالجتماعو  االقتصــاديةاآلثــار الكفــراوي، عــوف محمــود،  (ٚ)
 . ٛ، صٔ، طٖٜٛٔ

 .ٙ، صالمرجع السابق نفسوأبو غابة، خالد وجاد الرب، حسني،  (ٛ)
ـــالم (ٜ) ، ٔلبنــان، ط –، دار الكتــب العمميــة، بيــروت األحكــام الســمطانيةاوردي، أبــي الحســن عمــي بــن محمــد بــن حبيــب البصــري، ـ

 .  ٕٙٙم، صٜ٘ٛٔ-ىـ٘ٓٗٔ
 .ٕٕٕم، د.ط، صٜٜٛٔ-ىـٛٔٗٔ، مركز اإلسكندرية لمكتاب، اإلسالمي مبادئ وأىداف وخصائص قتصاداالسري، حسن،  (ٓٔ)
م، ٖٕٔٓ-ىـــٖٗٗٔ، ٖٖ، المجمــد ٜٕٓ، جامعــة األزىــر، القــاىرة، العــدد اإلســالمي قتصــادمجمــة االعبـد الحمــيم، محمــد يــونس عبــده،  (ٔٔ)

 .  ٚٓٙص
 :http، الكترونيـــااإلســـالمي العالميـــة قتصـــادمجمـــة االاإلســـالمي،  تقتصـــادلنفقـــات العامـــة لمدولـــة فـــي االالخميفـــي، عيســـى، ا (ٕٔ)

//giem.Kantakji.com( الحمقة ،ٔ.) 
 .ٚٓٙ، مرجع سابق، صاإلسالمي قتصادمجمة االانظر: عبد الحميم،  (ٖٔ)
يـرى آخـرون جـواز صـدور النفقـة العامـة . و ٛٓٙ، وعبـد الحمـيم مرجـع سـابق، صٕص مرجـع سـابقانظر كل من: الخميفي،  (ٗٔ)

من والة األمر أو من شخصية عاديـة دون أن ينفـي ذلـك صـفتيا بأنيـا نفقـة عامـة، انظـر فـي ذلـك كـل مـن: الجوارنـة، شـادي 
. وأبـو غابـة ٖٕم، صٕٓٔٓ-ىــٖٔٗٔ، ٔ، دار عمـاد الـدين لمنشـر، عمـان، طاإلسالمي قتصاداإلنفاق العام في االخميفـة، 

 . ٕٔ، صجع سابقمر وجاد الرب، 
، تخريج الحافظ العراتقـي مـع تكممتـو، كتـاب الحـالل والحـرام، إحياء عموم الدين وبيامشوالغزالي، أبي حامد محمد بن محمد،  (٘ٔ)

 .ٖٜٓٔص، ٕجم، ٕٙٓٓ-ىـٕٚٗٔ، ٔدار الفكر، دمشق، ط
م، ٕٕٔٓ-ٖٖٗٔ، ٔنفـائس، األردن، ط، دار الاإلسـالمي قتصـادالرقابة عمى المال العـام فـي االالشوكي، شادي أنور كريم،  (ٙٔ)

-ىــــٕ٘ٗٔ، ٔ، دار النفـــائس، عمـــان، طالمـــدخل إلـــى الماليـــة العامـــة اإلســـالمية. وانظــر: الشـــايجي، وليـــد خالـــد، ٜٔٔص
 .ٕٕٔ-ٕٕٓم، صٕ٘ٓٓ

د الخراج: ما يفرض عمى رتقاب األرض من أجر. العشور: ما يؤخذ من تجار أىل الحرب عمى أموال التجارة التي تعبر حدو  (ٚٔ)
الدولة اإلسالمية. أما الجزية: فيي الضريبة التي تفرض عمى رؤوس أىل الذمة بشروط معينة. انظر: الماوردي، مرجع 

، دار صفاء، المالية العامة من منظور إسالمي. وانظر أيضا: انظر: سمحان، حسين وآخرون، ٚٛٔ–ٔٛٔسابق، ص
 .ٕٚ، ٚٙ، ٗٙم. صٕٓٔٓ-ىـٖٔٗٔ، ٔعمان، ط

 .ٖ، صٕ، جمرجع سابقي، انظر: الخميف (ٛٔ)
 . ٔٚ، صمرجع سابقالجوارنة، شادي،  (ٜٔ)
 .ٖٚٔ، صٜٓٛٔ، ٔ، عمان، د ط، جياتيااقتصادمبادئ االدارة العامة و انظر: مرار، فيصل فخري، واليندي عدنان،  (ٕٓ)
 ، دار صـفاء لمنشـر،ميالماليـة العامـة مـن منظـور إسـالانظر كل مـن: الخميفـي، المرجـع السـابق نفسـو، وسـمحان، حسـين وآخـرون،  (ٕٔ)

 . ٖٙٔم، صٕٓٔٓ-ىـٖٔٗٔ، ٔط
 .ٗ، صٕ، جمرجع سابق. والخميفي، ٛٙ-٘ٙص  مرجع سابق:انظر كل من: الجوارنة، شادي،  (ٕٕ)
 .ٜٓٙ، صمرجع سابقعبد الحميم،  (ٖٕ)
 . ٖٙٔسمحان وآخرون، مرجع سابق، ص (ٕٗ)
 . ٖٓ٘، صٖ، مرجع سابق، جتفسير القرآن العظيماين كثير، ( ٕ٘)
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 .٘ٓٔ، ص مرجع سابقالجوارنة، شادي،  (ٕٙ)
 .ٖ، صمرجع سابقالخميفي، عيسى،  (ٕٚ)
. ٜٚٔ، صٔلــدار القمــم، ج ،ٛ، مكتبــة الــدعوة، شــباب األزىــر، طعمــم أصــول الفقــوه(، ٖ٘ٚٔ ت)خــالف، عبــد الوىــاب  (ٕٛ)

، ٔعودية بمصـر، ج، مطبعـة المـدني، المؤسسـة السـعمم أصـول الفقـو وخالصـة تـاريت التشـريع :وانظر أيضا لنفس المؤلف
 .  ٖٜٔص

تحقيق: عبد الستار أبو غدة ومصطفى أحمد الزرتقا،  المكتبة الوقفية المحوسبة )شرح القواعد الفقيية(الزرتقا، أحمد محمد،  (ٜٕ)
 .ٜٕم، القاعدة ٜٜٛٔ-ىـٜٓٗٔ، ٕ، طٔم

 . ٙٗ، ص ٕ، جمرجع سابقابن كثير، ( ٖٓ)
، مكتبة األحاديث القدسيةالشقيري، جمال محمد عمي،  .وما بعدىا ٛص، ٓٔ، باب تحريم الظمم، جصحيحوأخرجو مسمم في ( ٖٔ)

 . ٕٗٙ، ص ٔدار الثقافة لمنشر، عمان، ج
 .ٖ، صمرجع سابقالخميفي،  (ٕٖ)
عصام فـارس الحرسـتاني،  :تحقيق السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية،ن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحميم، اب (ٖٖ)

 بتصرف. ٔٚ-ٓٚم، صٖٜٜٔ-ىـٖٔٗٔ، ٔت، طدار الجيل، بيرو 
 . ٖٓٙ، صٔ، جمرجع سابقابن كثير، ( ٖٗ)
 . ٖص مرجع سابق،. والخميفي، ٜٓٔ-ٛٓٔ، صمرجع سابقانظر كل من: الجوارنة، شادي،  (ٖ٘)
 .ٜٛم، صٕٔٔٓ، ٗ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، طالمالية العامة والتشريع الضريبيالقيسي، أعاد،  (ٖٙ)
 .ٗٙ، صمرجع سابقة، نائل، العوامم (ٖٚ)
 .ٕ، صمٕ٘ٔٓدليل النفقات واإليرادات، وزارة المالية، دائرة الموازنة العامة،  (ٖٛ)
 .ٕوزارة المالية، دائرة الموازنة العامة، مرجع سابق، ص( ٜٖ)
 .ٕٚٔ، صمٜٕٓٓ، ٔالحاج، طارق، المالية العامة، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عمان، ط (ٓٗ)
 .ٛٚٔ، صمٕٚٓٓ، ٔ، ط، دار المسيرة، عمانمبادئ المالية العامةود وعزام، زكريا، الوادي، محم (ٔٗ)
 .ٖٕٔ، صمرجع سابقالوادي، محمود وعزام، زكريا،  (ٕٗ)
 .ٖٕٔص مرجع سابق،الوادي، محمود وعزام، زكريا،  (ٖٗ)
 .ٜٔ، صٕ٘ٔٓدائرة الموازنة العامة، ممخص الموازنة العامة لمسنة المالية  (ٗٗ)
 ()  االجتماعيبعض النفقات العامة بقيمة الصفر في بعض السنوات وذلك الستبداليا بنفقات أخرى، مثل شبكة األمان  تظير 

 التي تم استبداليا بمخصصات الدعم النقدي. 
م، ٜٜٙٔ-ىـــٚٔٗٔ، ٕ، مؤسســة الرســالة، بيــروت، لبنــان، طي اإلســالميقتصــادمــدخل لمفكــر االســعيد ســعد،  انظــر: مرطــان (٘ٗ)

 .ٛ٘ٔص
-ىـــٕٖٗٔ، ٔمحمــد مراعــي، ط :، مؤسســة الرســالة ناشــرون، تحقيــقالموافقــاتالشــاطبي، أبــي إســحاق ابــراىيم بــن موســى المخمــي،  (ٙٗ)

 .ٕٖٗ-ٖٕٚ، صٕم، جٕٔٔٓ
 . ٕ٘ٔ، صمرجع سابق( سمحان وآخرون، ٚٗ)
 . المرجع السابق نفسو( ٛٗ)
م، ٜٜٚٔ-ىـٛٔٗٔ، ٔ، مؤسسة الريان، بيروت، طتيسير عمم أصول الفقوالعنزي، عبد اهلل بن يوسف بن عيسى بن يعقوب، ( ٜٗ)

 .ٖٖٛ-ٖٖٚ، صٔج
 ، بتصرف.ٓٚ-ٜٙ، صمرجع سابقبن تيمية، السياسة الشرعية، ا (ٓ٘)
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 م،ٜٜٔٔ-ىـٔٔٗٔ، ٔ، دار الكتب العممية، طاألشباه والنظائرىـ(، ٔٚٚت )السبكي، تاج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين السبكي ( ٔ٘)
 . ٛٛ، صٕج

 .ٖ٘ٓ-ٖٗٓم، صٜٜٚٔ-ىـٖٜٖٔ، التونسية لمتوزيع، في اإلسالم االجتماعيأصول النظام محمد الطاىر،  بن عاشور،ا (ٕ٘)
 م،ٖٜٛٔمؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية،  لإلنفاق العام في اإلسالم، االجتماعيةو  االقتصاديةاآلثار الكفراوي، عوف محمود،  (ٖ٘)

 . بتصرف.ٕٔص

 ()  إن عجزت المصادر التقميدية عن توفير الالزم شريطة أن تكون بقدر الالزم لدفع الضرورة،  التوظيف يعني فرض ضرائب جديدة
 الوجيز فيوأن يكون ذلك مؤتقتا بقيام الضرورة وينتيي بزواليا، وأن تحسن الدولة إدارة أمواليا. انظر: السبياني، عبد الجبار، 

 .ٜٛم، ص ٕٗٔٓ-ىـٖ٘ٗٔ، اربد، مطبعة حالوة، ٕ، طاإلسالمي قتصادمبادئ اال

 . ٕٔ، صٕٚٔٓ-ٕٗٔٓ األردن في العامة المالية لإلدارة الشامل اإلصالح (ٗ٘)


