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عن املجلة..
مجلة علمية دولية محكمة تعنى بنشر البحوث يف مجاالت االقتصاد والصيرفة اإلسالمية،
وتصدر هذه املجلة مرتني يف السنة.
تهدف املجلة إلى إتاحة الفرصة للباحثني واملتخصصني لتحكيم ونشر نتاجهم العلمي
(عربي  -اجنليزي) من بحوث ودراسات يف مجال االقتصاد والصيرفة اإلسالمية ،كما
تهدف إلى نشر الوعي املعريف من خالل إتاحة هذه البحوث والدراسات للمستفيدين من
وسائط النشر الورقية وااللكترونية.

الرؤية..
أن تكون مجلة علمية دولية رائدة يف مجال الصناعة املالية اإلسالمية.

الرسالة..
نشر البحوث العلمية احملكمة يف مجال الصناعة املالية اإلسالمية ،وفق املعايير العاملية
املعتمدة.

االهداف..

ــ إتاحة الفرصة للباحثني محلياً وعاملياً للتحكيم والنشر يف مجال الصناعة املالية
اإلسالمية.
ــ اإلسهام يف دعم وتطوير الصناعة املالية اإلسالمية من خالل البحوث العلمية املتسمة
باألصالة والتجديد وفق املعايير العلمية املعتبرة.
ــ حتقيق عاملية الصيرفة اإلسالمية وفق الرؤية العصرية بضوابطها الشرعية وأخالقياتها
املهنية.
ال وثائقياً
ــ تأسيس مكانز للمعلومات حتقق املرجعية العلمية للمجلة بحيث تكون سج ً
للبحوث والدراسات يف مجال الصناعة املاليةاإلسالمية.
العناوين للتواصل:
info@mashurajournal.com

http://www.mashurajournal.com

7

هيئة التحرير
رئيس التحرير

نائب رئيس التحرير

د .خالد بن إبراهيم السليطي

د .أسامة قيس الدريعي

مدير التحرير

فريق التحرير
محمد مصلح الدين مصعب (ماجستير)
محمد نفيل محبوب (ماجستير)
ن ـ ـ ـ ـ ّوار سـ ــالم الــزبي ــدي

د .فؤاد حميد الدليمي
نائب مدير التحرير

جمال
د .إبراهيم حسن ّ

الهيئة االستشارية
• د .خالد إبراهيم السليطي

الثقايف (كتارا) (قطر).

املدير العام احلي

• أ.د .عائشة يوسف املناعي عميد كلية الدراسات
االسالمية يف جامعة حمد بن خليفة (قطر).
• أ.د .يوسف محمود الصديقي عميد كلية
الشريعة والدراسات االسالمية يف جامعة قطر (قطر).

• أ.د .عياض بن نامي السلمي مدير مركز
التميز البحثي بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
(السعودية).

• د .العياشي الصادق فداد باحث بقسم االقتصاد
اإلسالمي والتنمية والتعاون االقتصادي باملعهد
اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي
للتنمية جـدة (اجلزائر).
• أ.د .علي محمد الصوا عضو هيئة الفتوى
والرقابة الشرعية ببنك األردن دبي اإلسالمي (االردن).

• أ.د .نظام محمد هندي

واالقتصاد ،جامعة قطر (قطر).

عميد كلية اإلدارة

• د .خالد شمس عبدالقادر

واالقتصاد بجامعة قطر (قطر).

أستاذ يف قسم املالية

• أ.د .صالح قادر كرمي الزنكي رئيس قسم
الدراسات اإلسالمية كلية الشريعة والدراسات
اإلسالمية جامعة قطر (قطر).

• د .عصام خلف العنزي عضو هيئة التدريس
يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جامعة الكويت
(الكويت).

• أ.د .عبد الرحمن يسري أحمد أستاذ
االقتصاد والتمويل اإلسالمي كلية الدراسات االسالمية
جامعة حمد بن خليفة  -قطر (مصر).
• د .مراد بوضاية مدرس منتدب بجامعة الكويت
بكليتي الشريعة واحلقوق (اجلزائر).

• د .أسامة قيس الدريعي العضو املنتدب الرئيس
التنفيذي شركة بيت املشورة (قطر).
• أ.د .محمد نصران بن محمد عميد كلية
الدراسات اإلسالمية اجلامعة الوطنية املاليزية
(ماليزيا).

• أ.د .عبد الودود السعودي استاذ مشارك يف
قسم الفقه وأصوله يف كلية الشريعة والقانون جامعة
السلطان الشريف علي اإلسالمية بـــرونـــاي (بروناي).
• د .فؤاد حميد الدليمي رئيس مجموعة الرقابة
والتدقيق لدى بيت املشورة لالستشارات املالية
(العراق).

• د .أحمد بن عبد العزيز الشثري استاذ
مساعد يف قسم الدراسات اإلسالمية إدارة األعمال
جامعة سلمان بن عبد العزيز السعودية(السعودية).

جمال
• د .إبراهيم حسن محمد ّ

اجلامعة الوطنية(اليمن).

• د .بشر محمد موفق لطفي

جامعة اململكة(البحرين).

محاضر يف

كلية إدارة األعمال

نبذة عن الجهة المصدرة
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نبذة عن بيت المشورة
لالستشارات المالية

توطئة:
بيت املشورة لالستشارات املالية هي شركة مساهمة قطرية غير ربحية تأسست عام
2007م ،وتعد األولى يف دولة قطر يف تقدمي االستشارات املالية الشرعية والرقابة
والتدقيق للمؤسسات املالية اإلسالمية ،باإلضافة إلى االستشارات اإلدارية والتدريب
والتطوير.
تعمل على تقدمي احللول واألعمال اإلبداعية ضمن نطاق خدماتها للشركات واألفراد،
وألجل رفع مستوى األداء انضمت بيت املشورة لعضوية حتالف مجموعة( ،)LEAوهي
شركة أمريكية تعتبر ثاني أكبر شركة عاملية متخصصة يف االستشارات والتدقيق.
ومن أجل مواكبة التطور السريع يف قطاع التمويل اإلسالمي عمدت بيت املشورة إلى
تقنني أعمال الهيئات الشرعية والتدقيق والرقابة متاشياً مع التطور السريع واالنتشار
الواسع ألعمال التمويل اإلسالمي يف العالم ،باإلضافة إلى االهتمام باجلانب العلمي
واملعريف املتمثل يف نشر املفاهيم والقيم واألخالق املالية اإلسالمية ،لتكون شريكاً
حقيقياً يف جناح العمل املصريف اإلسالمي.
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رؤيتنا:
أن نكون شركة رائدة عاملياً يف تقدمي االستشارات الشرعية والتدقيق والتطوير والتدريب
يف مجال الصناعة املالية اإلسالمية.

رسالتنا:
نشر املفاهيم والقواعد واألحكام املتعلقة بالصناعة املالية اإلسالمية ،ومتابعة تطبيقها
بأعلى معايير اجلودة والتميز من خالل األساليب العلمية احلديثة والعنصر البشري
املؤهل.

قيمنا:
األمانة ،املصداقية ،االحترافية ،الشفافية ،روح الفريق ،السرية.

أهدافنا:
¦نشر ثقافة الصناعة املالية اإلسالمية داخل دولة قطر وخارجها.
¦استحداث وتطوير منتجات مالية إسالمية تواكب النمو يف الصناعة املالية
اإلسالمية وتدعيم وضعها التنافسي.
¦االستثمار يف العنصر البشري إلعداد كوادر مؤهلة علمياً وعملياً يف مجال
الهيئات االستشارية والرقابة والتدقيق الشرعي.
¦حتقيق رضا املتعاملني عن اخلدمات املقدمة.
¦التواصل مع املؤسسات املالية محلياً وإقليمياً وعاملياً.
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مواصفات النشر

أوال :شروط النشر العامة:
1ـ تعنى املجلة بنشر املواد املتعلقة باالقتصاد اإلسالمي باللغتني :العربية واإلجنليزية ،سواء أكانت
بحوث أصيلة ،أم تقارير عن مؤمترات وندوات وورش عمل ،أم عروض ألطاريح علمية مما له
صلة مبجال التخصص.
بأي وسيلة من وسائل النّشر ،وال ق ّدمت للنّشر
2ـ تعنى املجلة بنشر البحوث التي لم يسبق نشرهاّ ،
يف مجلة أخرى ،ويوثق ذلك بتعهد خطي يفيد بذلك يرفقه الباحث يف آخر صفحة بالبحث عند
إرساله للمجلة.
3ـ أصول البحث التي تصل إلى املجلة ال تر َد سواء نشرت أم لم تنشر.
4ـ ال يجوز نشر البحث يف مكان آخر بعد إقرار نشره يف املجلة إال بعد احلصول على إذن خطي
بذلك من رئيس التحرير.
5ـ اآلراء الواردة فـي البحوث املنشورة تعبر عن وجهة نظر الباحثني فقط وال تعبر عن رأي املجلة.

ثانيا :شروط النشر اخلاصة بالنص املقدم:
1ـ ال تزيد عدد صفحات البحث عن ( )30صفحة من القطع العادي ( )A4مبا يف ذلك
امللخصني :العربي واالجنليزي ،وكذا املراجع واملالحق.
2ـ حجم اخلط ونوعه:
أ  -البحوث املكتوبة بالعربية يكون خط املنت فيها ،)16( :وخط الهامش ،)12( :ونوع اخلط:
(.)Traditional Arabic
ب  -أما البحوث املكتوبة باحلروف الالتينية فيكون حجم اخلط ،)14( :والهامش،)10( :
ونوع اخلط.)Times New Roman( :
3ـ يرفق البحث مبلخصني باللغتني :العربية واإلجنليزية ،على أن ال يتجاوز كل واحد
منهما( )300كلمة بلغة رصينة ،ويتضمن كال امللخصني :توضيح فكرة البحث واجلديد
الذي أتى به البحث يف بداية امللخص.
ً
4ـ يُقسم البحث وينظم وفق متطلبات منهج البحث العلمي ،حفاظا على نسق البحوث
والتقارير املنشورة يف املجلة ،على النحو اآلتي:
أ  -املقدمة وتشمل :موضوع البحث وأهميته ،ومشكلته ،وحدوده ،وأهدافه ،ومنهجه،
والدراسات السابقة(إن وجدت) ،وهيكلة البحث التفصيلية.
ب  -منت البحث ،وينبغي أن يكون مقسماً إلى مباحث ومطالب متسقة ومترابطة.
ج  -احلرص على عرض فكرة محددة فـي كل مبحث جتنباً إلطالة الفقرات والعناوين
الفرعية.
د  -اخلامتة ،وتكون ملخصة وشاملة للبحث متضمنة ألهم (النتائج) و (التوصيات).
هـ  -قائمة املصادر واملراجع واملالحق.
 5ضرورة التقيد بالقيم املوضوعية واألخالقية للبحوث العلمية ،ومنها:
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مواصفات النشر

أ  -إتسام البحث باألصالة واجلدية وسالمة االجتاه علمياً وفكرياً.
ب  -البُعد عن التجريح لألشخاص والهيئات أثناء النقد العلمي بالبحث.
ج  -معاجلة البحث القضايا املُعاصرة واألقرب إلى حاجة الواقع اإلنساني معاجلة نظرية
تطبيقية.
د  -مالزمة املوضوعية والتجرد من امليول واالجتاهات الشخصية.
6ــ حسن الصياغة العلمية للبحث ،وهذا يعني مراعاة ما يلي:
أ  -سالمة اللغة واخللو من األخطاء اللغوية والنحوية.
ب  -مراعاة عالمات الترقيم والقواعد اإلمالئية.
ج  -الدقة يف التوثيق وتخريج النصوص والشواهد(فيراعى ذكر البيانات األساسية:
عنوان الكتاب،املؤلف ،اجلزء والصفحة...الخ) حسب أصول املنهج العلمي املعمول به فـي
توثيق الدراسات ذات الصلة ،أما إذا خال املرجع من بيانات ،فتذكر االختصارات املتعارف
عليه على النحو اآلتي:
ــ بدون مكان النشر( :د .م) .بدون اسـم النـاشر( :د .ن).
ــ بدون رقــم الطبـعة( :د .ط) .بدون تاريخ النشر( :د .ت).
د  -توضع هوامش كل صفحة أسفلها ويكون ترقيم هوامش البحث متسلس ً
ال من بداية
البحث إلى آخره.
هـ  -تثبت مصادر ومراجع البحث يف فهرس يلحق بآخر البحث.
و  -أما الرسومات والبيانات واجلداول ونحوها فيراعى فيها ما يلي:

ــ تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية يف النص ،وتكون الرسوم واألشكال باللونني األبيض
واألسود وترقم ترقيماً متسلس ً
ال ،وتكتب أسماؤها واملالحظات التوضيحية يف أسفلها.

ــ تدرج اجلداول يف النّص وترقم ترقيماً متسلس ً
ال وتكتب أسماؤها يف أعالها ،أما
املالحظات التوضيحية فتكتب أسفل اجلدول.
ثالثا :سير البحوث:

ـ ترسل األبحاث إلكترونياً إلى العناوين اخلاصة مبوقع
ـ تقوم هيئة حترير املجلة بالفحص األولي للبحث ،ومن ثم تقرر أهليته للتحكيم ،أو رفضه.
ـ ُت َّكم البحوث والدراسات املقدمة للنشر يف املجلة من قِ بل اثنني من احملكمني على
األقل.
ـ تُعاد البحوث إلى الباحثني بعد حتكيمها لغرض التعديل إن لزم.
بأي وسيلة
ـ إذ مت قبول البحث للنشرّ ،
فإن كافة حقوق النشر تؤول للمجلة ،وال يجوز نشره ّ
من وسائل النشر الورقية أو اإللكترونية ،إ ّال بإذن كتابي من رئيس هيئة حترير املجلة.
ـ تنشر البحوث على املوقع الرسمي للمجلة حال إجازتها من قبل احمل ّكمني وتعتبر بحوثاً
منشورة من حينه وحتال إلى الدور بانتظار الطبع.
ـ إذا مت نشر البحث مينح الباحث نسخة مجانية من املجلة التي مت نشر بحثه فيها.
املجلة(.)info@mashurajournal.com
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على نبينا محمد ،وعلى آله وصحبه
أجمعني ،أما بعد:
فإن تقدم األمم مرتبط بحركة البحث العلمي ومواكبته ملستجدات واقع
حياتها ،حتى تعرف األمة واقعها والتعامل الصحيح معه فض ً
ال عن
التخطيط السليم ملستقبلها؛ وهنا تكمن أهمية الدراسات والبحوث العلمية
فهي تستقرئ املوروث وتق ّيم الواقع وتستشرف املستقبل ،وبقدر جودة تلك
البحوث والدراسات علمياً وارتباطها بالواقع تكون مخرجاتها أكثر فاعلية.
إن التسارع امللحوظ يف مجال الصناعة املالية اإلسالمية ومنتجات التمويل
اإلسالمي يستدعي مضاعفة اجلهود البحثية يف هذا املجال وهو ما حرصت
عليه مجلة بيت املشورة برفد هذا القطاع بالبحوث والدراسات النوعية التي
حرصنا فيها على حتقيق اجلودة النوعية يف البحوث من الناحية األكادميية
والتركيز على الدراسات األكثر ارتباطاً بواقع الصناعة ،لنضع بني أيديكم
العدد السادس الذي جمعت بحوثه بني اجلانب التأصيلي لنظريات االقتصاد
اإلسالمي ،واجلانب الوصفي التقييمي لبعض منتجات املالية اإلسالمية
وواقعها ،باإلضافة إلى تضمن هذه البحوث ملنتجات وحلول مقترحة لقطاع
املالية اإلسالمية.
وقد حظيت املجلة بحمد اهلل تعالى بإقبال كبير من الباحثني واملتخصصني،
وهو ما يعكس ثقتهم برصانتها العلمية واملهنية وكفاءتها الفنية ،كما تبنت املجلة
املنهج العلمي يف حتكيم البحوث واعتمدت املوضوعية يف نشرها ،وحرصت
على إتاحتها لدى أهم الوسائط والقواعد الرقمية مما يسهل للباحثني
واملختصني االستفادة بشكل أوسع ،وهذا ميثل أحد أهم الركائز األساسية
يف حتقيق رؤية املجلة نحو الريادة وهدفها يف دعم وتطوير الصناعة املالية
اإلسالمية من خالل البحوث العلمية الرصينة ،ولتكون مرجعاً علمياً معاصراً
للباحثني واملختصني محلياً وعاملياً من خالل الدراسات املتسمة باألصالة
وامللبية للحاجات والنوازل املعاصرة.
هيئة حترير املجلة
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دور المؤسسات التطبيقية في االقتصاد
اإلسالمي في تمويل عجز الموازنة بالجزائر
-مؤسسة الزكاة واألوقاف أمنوذجا-

د .زهير بن دعاس و د.مومني إسماعيل

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسير  -جامعة سطيف  - 1اجلزائر
(سلّم البحث للنشر يف 2016 /12 / 8م ،واعتمد للنشر يف 2017 / 1/26م)

ظلت ميزانية الدولة يف اجلزائر طيلة الفترة املمتدة من  2016 - 2000رهينة
لتقلبات أسعار النفط رغم السياسة احلذرة التي انتهجتها احلكومة عند إعدادها
للميزانية ،حيث مت حتديد سعر مرجعي يف حدود  37دوالراً للبرميل تبنى على
أساسه املوارد النفطية املخصصة لتمويل امليزانية و الفائض يصب يف صندوق
ضبط املوارد ،ما جعل العجز املوازني الذي تسجله اجلزائر منذ سنة 2000
حسابياً فقط ،بحكم العودة يف كل مرة إلى أرصدة صندوق ضبط املوارد لتمويله،
إال أن ناقوس اخلطر قد مت دقه جدياً بعد تهاوي أسعار النفط منذ النصف الثاني
من سنة  ،2014حيث تقلصت مداخيل الدولة بالعملة الصعبة بأكثر من  ،50%يف
حني استمرت سياسة اإلنفاق بوتيرة عالية ،وهو ما يحتم على احلكومة البحث
عن أدوات بديلة غير تقليدية تتمتع بالكفاءة العالية يف تخصيص املوارد ،تطرح
الدراسة منها املؤسسات التطبيقية يف االقتصاد اإلسالمي وبخاصة مؤسسة الزكاة
ومؤسسات القطاع الوقفي كآلية مهمة لتمويل العجز املوازني يف ظل سيناريوهات
مستمرة طيلة السنوات القادمة.
الكلمات املفتاحية :العجز املوازني؛ الوقف واقتصاد الزكاة؛ املؤسسات التطبيقية
للمالية اإلسالمية.
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امللخص

 م2017  أبريل- ) ــ دولة قطر6( العدد

Abstact

The country budget in Algeria during the period from 2000 – 2016 had
remained hostage to the fluctuations of oil prices despite the cautious policy
pursued by the government while preparing the budget, making the balance
deficit just arithmetic that has been recorded since 2000.As referring each
time to the assets of adjusting resources fund for funding , the alarm of danger
has been ringed after tumbling oil prices, which reduced state revenues in
hard currency by more than 50%, while expenses’ policy continued at a
high pace, which makes it imperative for the government to find alternative
,unconventional tools of a high efficiency in the allocation of resources that
take into consideration the study of which institutions Applied in the Islamic
economy, especially the Zakath Foundation and endowment sector institutions.
Key words: budget deficit, endowment and zakat economy. Applied
institutions Islamic Finance
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مقدمة
أثبت االنهيار غير املسبوق ألسعار النفط منذ النصف الثاني من سنة 2014
محدودية مختلف أساليب التعديل املوازني يف اجلزائر ،وقد جتلى ذلك حتديداً يف
تواصل تنامي العجز املوازني نتيجة ضخامة حجم اإلنفاق العمومي ،وتراجع عوائد
اجلباية النفطية التي شكلت ما يقارب  55%من إجمالي العوائد املالية للدولة على
مدار الفترة املمتدة بني  ،2016 - 2000ما انعكس سلباً على رصيد صندوق ضبط
املوارد باعتباره األداة األكثر استخداماً يف معاجلة اختالالت امليزانية منذ سنة
.2006

ويف خضم ذلك ،ال مناص أمام اجلزائر سوى البحث عن مصادر متويلية بديلة
تتسم باالستدامة ،لعل أبرزها تفعيل املؤسسات التطبيقية يف االقتصاد اإلسالمي
وبخاصة مؤسسة الزكاة ومؤسسات القطاع الوقفي.
أهمية البحث:

مشكلة البحث:

بنا ًء على ما سبق ميكن صياغة التساؤل الرئيس لهذه الدراسة كالتالي:

إلى أي مدى ميكن للجزائر توظيف املؤسسات التطبيقية يف االقتصاد اإلسالمي
للحد من تفاقم عجز موازنتها يف ظل انكشاف االقتصاد اجلزائري على األزمة
النفطية؟
وانطالقاً من التساؤل الرئيس نطرح التساؤالت الفرعية التالية:
 -ماذا يقصد بالعجز املوازني؟

 -ماهي العوامل التي أدت إلى تفاقم العجز املوازني يف اجلزائر؟

 كيف ميكن احلد من تفاقم العجز املوازني يف اجلزائر باستخدام املؤسساتالتطبيقية يف االقتصاد اإلسالمي -مؤسسة الزكاة والقطاع الوقفي؟
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يكتسي البحث أهميته من كونه يبحث يف الدور الذي تؤديه إحدى أهم املؤسسات
التطبيقية يف االقتصاد اإلسالمي يف متويل العجز املوازني ،والتخفيف من تأثيراته
السلبية على سيرورة االقتصاد ككل ،من خالل تشخيص عوامل تنامي العجز
املوازني يف االقتصاد اجلزائري وطرح إمكانية استخدام القطاع الوقفي والتعبئة
اجليدة للزكاة كرافدة متويلية ملوازنة الدولة يف ظل تراجع املوارد النفطية التي ظلت
املصدر األساس لتمويل النفقات العامة (أكثر من  55%طيلة الـ  15سنة األخيرة).
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فرضية البحث:
ينطلق البحث من الفرضية التالية:

تؤدي املؤسسات التطبيقية اإلسالمية يف االقتصاد اإلسالمي دورا بارزا يف احلد
من العجز املوازني.
الدراسات السابقة:

من أهم الدراسات التي وقف عليها الباحثني والتي ترتبط ارتباطا مباشرا باملوضوع
نذكر ما يلي:

 دراسة الباحث رفيق شرياق ،املوسومة بــ« :ترشيد اإلنفاق العام ومعاجلة العجزيف املوازنة العامة للدولة من وجهة نظر إسالمية ،وهي ورقة بحثية مقدمة يف ملتقى
احلوكمة والترشيد االقتصادي رهان استراتيجي لتحقيق التنمية يف اجلزائر» املنظم
بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة أحمد دراية -أدرار ،يومي
 19و 20أبريل  ،2016وقد ركزت الدراسة على مكونات املوازنة العامة وضرورة
ترشيد السياسة االنفاقية للدولة من أجل مجابهة إشكالية العجز املوازني املتفاقم
خالل السنوات األخيرة ،وذلك بطرحه للعديد من البدائل التمويلية اإلسالمية،
كأساليب التمويل الدوري واملتمثلة يف الزكاة والوقف ،والقروض احلسنة باإلضافة
إلى أدوات التمويل اإلسالمي األخرى كالتمويل باملشاركة واملرابحة واملضاربة
والسلم.
 دراسة الباحثني« :زنكري ميلود وسميرة سعيداني» املوسومة بـ:اقتصاديات نظامالوقف يف ظل سياسات اإلصالح االقتصادي بالبلدان العربية واإلسالمية  -دراسة
حالة اجلزائر -بحث منشور ضمن سلسلة الدراسات الفائزة يف مسابقة الكويت
الدولية ألبحاث الوقف ( )13سنة2011 :م ،وقد تضمن البحث عدد من املسائل
املتعلقة بالتكوين االقتصادي لقطاع األوقاف اجلزائري ،إضافة إلى بحث مكانة
القطاع الوقفي يف ظل اإلطار القانوني والعملي لسياسات اإلصالح االقتصادي،
وحتليل مضمون برامج اإلصالح االقتصادي من حيث عالقتها بالقطاع الوقفي،
ودراسة وتقييم السياسات الهادفة يف اجلزائر إلى إصالح القطاع الوقفي ورفع
كفاءته االقتصادية ،وتفعيل دوره يف التنمية االقتصادية واالجتماعية يف ظل
املتغيرات االقتصادية العاملية.
 دراسة الباحث :مناصرة عزوز املوسومة بـ «أثر الزكاة على املوازنة العامة للدولةيف مجتمع معاصر» وهي رسالة ماجستير بجامعة باتنة  -اجلزائر ،2007 -وقد
عالج الباحث يف حيثياتها اآلثار احملتملة لتطبيق الزكاة يف مجتمع إسالمي معاصر
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على املوازنة العامة للدولة ،كما أوضح الباحث بجالء كيف تتكفل موازنة الزكاة
بتغطية بعض أوجه النفقات العامة اإلجبارية للدولة مما يؤهل الزكاة ألداء دورها
كأداة فاعلة يف تخصيص املوارد،وتخفيف األعباء عن املوازنة العامة للدولة ،مبا
يسهم يف حتقيق التوازن املالي واالنسجام االجتماعي للدولة.
 دراسة الباحث :محمد عبد احلليم عمر ،املوسومة بـ األدوات املالية اإلسالميةللتمويل احلكومي ،وهي ورقة بحثية مقدمة يف ندوة الصناعة اإلسالمية ،املنظمة
من طرف البنك اإلسالمي للتنمية خالل الفترة املمتدة بني  18 - 15أكتوبر 2000م
 باإلسكندرية ،حيث قدم الباحث تصوراً شام ًال لألدوات املالية اإلسالمية للتمويل
احلكومي من خالل اجلمع بني أسلوب الوقف اإلسالمي واألدوات اإلسالمية
األخرى وكيفية استخدامها يف التطبيق املعاصر.
منهج الدراسة:

احلدود الزمنية واملكانية للبحث:

حاولنا يف هذا البحث دراسة الدور الذي ميكن أن تؤديه بعض املؤسسات التطبيقية
يف االقتصاد اإلسالمي يف متويل العجز املوازني باجلزائر على ضوء تراجع أسعار
النفط خالل السنوات األخيرة ،لذلك فقد تركزت الدراسة مكانياً على عجز موازنة
الدولة يف االقتصاد اجلزائري ،يف حني شملت الدراسة تطور هذا العجز طيلة
الفترة املمتدة بني  ،2016 - 2000لنطرح بعدها االعتماد على مؤسسات األوقاف
والزكاة كبدائل متويلية لتخفيف العجز املوازني لسنوات ما بعد .2016
محاور البحث:

ملعاجلة مختلف حيثيات البحث ،مت تقسيمه إلى ثالث محاور:
 -مفهوم العجز املوازني ومنطلقاته النظرية.

 -حتليل عوامل تطور العجز املوازني يف اجلزائر .2000-2016

 دور مؤسسة الزكاة والقطاع الوقفي يف متويل عجز املوازنة باجلزائر.115
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لإلجابة على مختلف تساؤالت البحث وإثبات فرضية البحث أو نفيها اعتمدنا
على املنهج الوصفي يف معاجلة مختلف حيثيات البحث ،حيث قمنا بجمع مختلف
البيانات املتعلقة بتطور املوازنة يف اجلزائر ،ثم قمنا بتبويبها وفق متطلبات الدراسة،
مع حتليل ومناقشة مختلف مؤشرات التطور ،باإلضافة إلى وصف وتشخيص
مختلف إمكانيات اجلزائر الوقفية والزكوية التي ميكن االعتماد عليها لتخفيف
العجز املوازني.
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املبحث األول :مفهوم العجز املوازني ومنطلقاته النظرية
عرف مفهوم العجز املوازني وعوامل تناميه جتاذبات نظرية برزت جلياً منذ ثالثينيات
القرن املاضي ،وفيما يلي سنحاول إبراز تعريفه ومختلف مرتكزاته النظرية.

املطلب األول :تعريف العجز املوازني
يعبر العجز املوازني عن احلالة التي تكون فيها النفقات العامة أكبر من اإليرادات
العامة ،أو احلالة التي ال تستطيع فيها إيرادات الدولة مقابلة نفقاتها ،وقد يكون
ذلك عن قصد ،عندما تلجأ احلكومات إلى خلق فجوة بني نفقاتها وإيراداتها
فيما يسمى بالتمويل عن طريق العجز املوازني الذي يستند يف منطلقاته على
نظرية العجز املنظم ،كما قد يكون عن غير قصد عندما تعجز موارد الدولة عن
تغطية نفقاتها ،وعليه فهو يأخذ أشكاالً كثيرة للعجز منها((( :العجز اجلاري والعجز
املتراكم ،والعجز الهيكلي وغيرها ،وما يهمنا هنا هو العجز الهيكلي الذي يحدث إذا
لم ِ
تغط اإليرادات العامة بصورة مستمرة النفقات العامة.

املطلب الثاني :املنطلقات النظرية لظاهرة العجز املوازني
اختلفت املنطلقات النظرية لظاهرة العجز املوازني باختالف املراحل والتطورات
التي عرفها الفكر االقتصادي ،وعموماً نفرق بني املقاربة التقليدية التي كانت
سائدة قبل  1929واملقاربات احلديثة التي برزت مع إسهامات النظرية الكنزية
والتي ال تزال تطوراتها متواصلة إلى يومنا هذا ،حيث تتقاطع مع أفكار النظرية
النيوكالسيكية وإسهامات منظري االقتصاد اإلسالمي.
 - 1املقاربة التقليدية :تستند هذه املقاربة إلى أفكار املدرسة التقليدية ،التي
تنظر للدولة من خالل دورها الذي يشابه دور احلارس الليلي كما شبهها آدم
سميث (الدولة احلارسة) ،لذلك فالتقليديون يعتقدون أن مالية الدولة يجب أن
تكون محايدة ،تفادياً لتأثيرها على النشاط االقتصادي واإلخالل مببدأ املنافسة
احلرة ،مبعنى أنهم ال يؤمنون بفكرة العجز املوازني ،بل يحرصون على حتقيق توازن
((( باالعتماد على:
 عبد احلميد عبد املطلب ،ال�سيا�سات االقت�صادية على م�ستوى االقت�صاد القومي ،جمموعة النيل ،القاهرة ،م�صر� ،2003 ،ص .77 عبد املجيد قدي ،املدخل �إىل ال�سيا�سات االقت�صادية الكلية ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر،ط� ،2003 ،1ص 206 حممد عبد احلليم عمر ،الأدوات املالية الإ�سالمية للتمويل احلكومي ورقة مقدمة يف ندوة ال�صناعة الإ�سالمية ،البنك الإ�سالمي للتنمية ،جدة ،2000�ص7:
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امليزانية كمبدأ مقدس ال يجوز تخطيه ،مع ضرورة ضغط النفقات العامة إلى أدنى
حد ممكن حتى ال تؤثر عملية متويلها على النشاط االقتصادي عندما ترفع الدولة
من الضرائب والرسوم على األمالك ملقابلة تنامي هذه النفقات(((.

 - 2املقاربة الكينزية :كما هو معلوم فقد ركزت املقاربة الكينزية يف حلها لألزمة
املالية لسنة  1929على التأثير يف مركبات الطلب الفعال ،وذلك من خالل توسع
الدولة يف سياستها االنفاقية ،بحكم عدم قدرة التأثير يف االستثمار كونه يتحدد
مبعدالت الفائدة وكفاية رأس املال ،وال يف االستهالك كونه يرتبط بامليل احلدي
لالستهالك ،الذي يكون يف أدنى مستوياته يف أوقات األزمات ،وعليه يبقى احلل
الوحيد هو التأثير على مركبة اإلنفاق العمومي ،مبا يدعم الحقاً االستهالك اخلاص
واالستثمار اخلاص فيتحفز االقتصاد(((.

 - 3املقاربة النيوكالسيكية :تستند النظرية الكالسيكية احلديثة إلى األفكار
التقليدية من خالل محاولة إحيائها مع تقدمي انتقادات الذعة للنظرية الكينزية،
وذلك بالتشكيك يف قدرة املقاربة الكينزية على إيجاد حلول مستدامة للمشاكل
االقتصادية ،وعلى رأسها مشكلة التضخم املقترن بالبطالة الذي أدى إلى ركود
اقتصادي بني خمسينيات وسبعينيات القرن املاضي ،وعليه فحسبهم يجب إعطاء
األولوية للسياسة النقدية بدالً من االعتماد على الدولة وسياستها املالية ،مع
ضرورة تخفيض العجز املوازني إلى أدنى مستوياته من أجل احلفاظ على التوازنات
االقتصادية واملالية للدولة(((.

ويف خضم ذلك أصبحت خطط عالج العجز املوازني من بني أهم اخلطوات التصحيحية
التي تقترحها املؤسسات املالية الدولية املعتنقة ألفكار املدرسة النقدية بحكم أضرارها
على توازنات مالية الدولة من جهة ،ومركبات الطلب الكلي من جهة ثانية.

((( عبا�س حمرزي ،اقت�صاديات املالية العامة ،ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر ،ط� ،2008 ،3ص .348
((( ثروت جهان و�آخرون ،ما هو االقت�صاد الكنزي ،التمويل والتنمية� ،ص ن د� ،سبتمرب � ،2014ص 53
((( �إبراهيم متويل ح�سن املغربي ،الآثار االقت�صادية للتمويل بالعجز من منظور الفقه الإ�سالمي واالقت�صاد الو�ضعي ،دار الفكر اجلامعي ،الإ�سكندرية،
�ص.57 :
((( ح�سن احلاج ،التمويل بالعجز ،امل�شاكل واحللول� ،سل�سلة جر التنمية ،املعهد العربي للتخطيط ،الكويت� ،ص .5
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ويستند الكينزيون يف إباحتهم للعجز املوازني إلى نظرية العجز املنظم((( التي تسمح
باستخدامه عند معاجلة بعض االختالالت بشرط أال يكون االقتصاد قد بلغ مرحلة
التشغيل التام ،حيث تقوم املوازنة العامة بدور التعويض ،ففي حالة البطالة يؤدي
التمويل بالعجز إلى زيادة الطلب الكلي وتعويض القصور يف طلب قطاعات االقتصاد
الوطني عن املستوى املطلوب لتحقيق التعادل مع مستوى العرض الكلي.
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 - 4املقاربة اإلسالمية :ينظر االقتصاد اإلسالمي لتسيير األموال نظرة شمولية تستند
إلى ضرورة وجود ما يقابلها من أصول ،لذلك جند أن مالية الدولة اإلسالمية ترى
ضرورة تقيد عملية اإلنفاق مبا يتاح للدولة من موارد وفق نظرة محاسبية صارمة،
لكن مع تطور األدوات املالية اإلسالمية (صكوك مبختلف أنواعها وأشكالها) أصبح
متاحاً للدولة أن تستخدمها من أجل توفير متويالت ملشاريعها احلقيقية ،مبا يعني
اإلقرار بإمكانية التمويل بالعجز املوازني لكن وفق الضوابط الشريعة اإلسالمية(((.

املطلب الثالث :عوامل تنامي العجز املوازني:
تنحصر عوامل تنامي العجز املوازني بني عوامل تدفع نحو زيادة اإلنفاق العمومي،
وأخرى تتعلق بتراجع اإليرادات؛ نذكر أهمها فيما يأتي:
 - 1العوامل التي تؤدي إلى زيادة اإلنفاق العمومي :ميكننا أن نلخصها فيما يلي(((:

 األخذ بنظرية العجز املنظم التي تتيح إمكانية التوسع يف اإلنفاق يف أوقات أزماتالركود.
 اللجوء لالقتراض من أجل مواصلة البرامج التنموية ،وسهولة االقتراض مناألسواق الدولية.

 تزايد اإلنفاق العسكري ،حيث أصبح يف السنوات األخيرة من أهم عوامل تزايداإلنفاق العام ،بسبب تزايد الهواجس األمنية وانتشار االضطرابات اجليوسياسية.
 تنامي عدد السكان وتوسع الدولة يف توفير احلاجيات األساسية للمواطننيوإقامة املشاريع واملرافق العامة.

 انخفاض قيمة العملة وتدهورها خاصة يف البلدان ذات االستيراد املكثف. -زيادة دعم السلع االستهالكية واإلنتاجية.

((( انظر :جناح عبد العليم فتوح ،التمويل بالعجز� ،شرعيته وبدائله من منظور �إ�سالمي ،جملة جامعة امللك عبد العزيز�،2003 ،ص .70
((( باالعتماد على:
 عبد احلميد عبد املطلب ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .78 عبد املجيد قدي ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .201 رفيق �شرياق ،تر�شيد الإنفاق العام ومعاجلة العجز يف املوازنة العامة للدولة من وجهة نظر �إ�سالمية ،ورقة بحثية مقدمة يف ملتقى احلوكمة والرت�شيداالقت�صادي رهان ا�سرتاتيجي لتحقيق التنمية يف اجلزائر» املنظم بكلية العلوم االقت�صادية والتجارية وعلوم الت�سيري ،جامعة �أحمد دراية� -أدرار ،يومي
 19و� 20أفريل 2016
 حل�سن دردوري� ،سيا�سة امليزانية يف معاجلة عجز ميزانية الدولة درا�سة مقارنة بني تون�س واجلزائر� ،أطروحة دكتوراه ،جامعة ب�سكرة� ،2014،ص.122
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 -زيادة تكاليف خدمة املديونية الداخلية واخلارجية.

 - 2العوامل التي تؤدي إلى نقص اإليرادات :من أهمها نذكر ما يلي:

 -االعتماد على أوعية ضريبة غير مستقرة.

 كثرة اإلعفاءات واملزايا الضريبة دون أن يقابلها توسع يف األوعية الضريبة. ارتفاع درجة التهرب الضريبي نتيجة توسع االقتصاد املوازي. -عدم أهلية اإلدارة الضريبة يف عملية التحصيل الضريبي.

املبحث الثاني :حتليل عوامل تطور العجز املوازني يف اجلزائر 2016 - 2000

املطلب األول :حتليل التطور اإلجمالي للعجز املوازني 2000-2016
سجلت اجلزائر تواصل اختالل التوازن املوازني خالل الفترة  2000-2016بسبب
التوسع يف السياسة االنفاقية من خالل مختلف البرامج التنموية ،وكذا لتحديد
سعر مرجعي حتسب على أساسه املوارد اجلباية البترولية املخصصة مليزانية
الدولة ،واجلدول التالي يبرز ذلك:
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تعتبر املوازنة العامة من أهم أدوات التوازن املالي يف اجلزائر ،وقد عرفت اختالالت
كبيرة يف رصيدها سنة بعد سنة ،بفعل عوامل متعددة ،سنحاول فيما يلي الوقوف
على ذلك خالل الفترة املمتدة من .2000-2016
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اجلدول رقم ( :)1تطور رصيد امليزانية بني 2016 2000-
السنوات

إيرادات امليزانية
باملليار دينار

نفقات امليزانية
باملليار دينار

رصيد امليزانية
(إيرادات -
نفقات)

تطور الناجت
احمللي اخلام
109DA

رصيد امليزانية
إلى الناجت
احمللي اخلام

2000

1138.9

1199.8

-60.9

4123.5

-1.45

2001

1400 .9

1471.7

-70.8

4227.1

-1.67

2002

1570 .9

1540.9

30

4522.8

0.06

2003

1520.5

1730.9

-210.4

5252.3

-4

2004

1599.3

1859.9

-260.6

6149.1

-4.23

2005

1719.8

2105.1

-385.3

7562.0

-5.1

2006

1835.5

2543.4

-707.9

8501.6

-9.3

2007

1951.4

3194.9

-1243.5

9352.9

-13.3

2008

2895.2

4188 .4

-1293.2

043.7 11

-11.7

2009

3275.4

4199.7

-924.3

9968.0

-9.3

2010

3056.7

4657.6

-1600.9

991.6 11

-13.4

2011

3474.1

6085.3

-2611.2

588.6 14

-17.9

2012

3804.5

7054.4

-3249.9

208.8 16

-20.1

2013

3890.8

6635.6

-2744.8

643.8 16

-15.5

2014

3902.7

7153

-3250.3

205.1 17

-19.9

2015

4684.6

8858.1

-4173.5

17 807 .3

-23.4

2016

44747.

7984.1

-3236.7

-

-

املصدر :باالعتماد على :وزارة املالية اجلزائرية؛ مديرية السياسات والتوقعات ،متوفرة على موقع وزارة املالية
اجلزائرية  - www.mf.gov.dzمخصصات امليزانية ضمن قوانني املالية متاح على .

http://www.premier-ministre.gov dz
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يتضح من اجلدول رقم ( )1أن العجز املوازني عرف وتيرة متسارعة بني سنتي
 2000و  ،2016حيث انتقل باألرقام املطلقة من  60مليار دينار إلى حوالي 3236
مليار دينار (ارتفاع يتجاوز  52مرة) ،أما من حيث نسبة العجز املوازني إلى الناجت
احمللي اخلام فقد انتقــل من حوالــي  1.5%سنة  2000إلى حـــوالي  23%سنة
((( 2015والشكل أدناه يوضح ذلك:
الشكل رقم ( :)1تطور رصيد امليزانية بني 2000-2015

يف احلقيقة يعزى هذا العجز إلى سببني اثنني ،السبب األول متعلق بتزايد حجم
النفقات العمومية مبعدالت كبيرة جداً ،نتيجة البرامج التنموية انطالقاً من برنامج
اإلنعـــاش االقتصادي إلـــى برامـــج دعـــم النمـــو وتوطيـــده فــي الفتـرة ما بني
 ،((( 2015 - 2000حيث تواصل ارتفاع النفقات اجلارية من  1199.8مليار دينار
سنة  2000إلى حوالي  7984.1مليار دينار ( 6.7مرة) سنة  ،2015ما يفسر اعتماد
أهداف منو االقتصاد اجلزائري على سياسة امليزانية بشكل كبير جداً بالنظر
حملدودية مساهمة القطاع اخلاص ،مع العلم أن متوسط نسبة نفقات التسيير
إلى النفقات العامة خالل الفترة ،2016 - 2008 :تقدر بحوالي ( 60%انخفاضها
النسبي منذ سنة 2014عن متوسط الفترة املدروسة) ،وذلك بفعل اآلثار الناجمة
أساساً عن كتلة الرواتب والتعويضات لعمال اإلدارات املركزية والالمركزية ،أما
السبب الثاني فيتعلق بتراجع إيرادات الدولة يف السنوات األخيرة نتيجة االنخفاض
((( احل�سابات باالعتماد على ،مديرية ال�سيا�سات والتوقعات ،وزارة املالية ،من�شورات تطور الناجت املحلي اخل��ام بني  ،2015-2000متاح على
املوقعwww.mf.gov.dz:
((( انظر خمتلف تقارير بنك اجلزائر الو�ضعية النقدية واملالية ،متاحة على املوقعwww.bank-of-algeria.dz :
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احلاد يف أسعار النفط ،وهو ما جعل اخلطر مضاعفاً على التوازنات املالية
للدولة واستقرارها ،مع العلم أن إيرادات اجلباية النفطية متثل نسبة معتبرة من
اإليرادات امليزانية العامة للدولة ،حيث يقدر متوسط مساهمتها بــــــحوالي 54%
كمتوسط خالل الفترة املدروسة ،بالرغم من عدم احتساب السعر احلقيقي لبرميل
النفط املطلوب لتوازن امليزانية املقدر بحوالي  80دوالر ،ويبقى التحدي القائم
أمام احلكومة اجلزائرية حسب صندوق النقد الدولي هو ضرورة إحالل اجلباية
العادية محل اجلباية البترولية ،وضغط النفقات اجلارية إلى أدنى حد ممكن وإتباع
سياسات ترشيدها ،وتعميق إصالحات اجليل الثاني والبحث عن مصادر متويلية
بديلة للمشاريع التنموية(.((1

املطلب الثاني :حتليل العوامل املؤثرة على رصيد املوازنة العامة
اتضح لنا من دراستنا أن ميزانية الدولة عرفت عجزاً مستمراً طيلة السنوات
األخيرة ألسباب متعددة بعضها متعلق باإليرادات وأخرى متعلق بتنامي النفقات.
 - 1حتليل العوامل املتعلقة بتراجع إيرادات الدولة :من خالل تفحصنا إليرادات
الدولة جند أن اجلباية البترولية من أهم مصادر متويل املوازنة العامة للدولة بنسبة
أكثر من  50%خالل الفترة  ،2000-2016واجلدول أدناه يلخص لنا نسب مساهمة
اجلباية البترولية يف اإليرادات العامة للدولة مقارنة باجلباية العادية.

(� ((1صندوق النقد الدويل« ،خرباء ال�صندوق يختتمون بعثة م�شاورات املادة الرابعة لعام � 2016إىل اجلزائر» ،حوان .2016
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اجلدول رقم ( :)2تطور مكونات إيرادات امليزانية العامة خالل الفترة
( )2015 - 2000الوحدة :مليار دج

2000

1138.9

720

63.22%

418.9

2001

1400.9

840.6

60.00%

560.2

2002

1570 .9

916.4

58.34%

653.9

2003

1520.5

836.1

54.99%

684.4

2004

1599.3

862.2

53.91%

737.1

2005

1719.8

899

52.27%

820.8

2006

1835.5

916

49.90%

919.5

2007

1951.4

973

49.86%

978.5

2008

2895.2

1715.4

59.25%

1179.8

2009

3275.4

1927

58.83%

1348.3

2010

3056.7

1501.7

49.13%

1555

2011

3474.1

1529.4

44.02%

1944.7

2012

3804.5

1519

39.93%

2285.4

2013

3863 .2

1615.9

41.83%

2247.3

2014

3741.5

1577.7

%40.43

2090.4

2015

4684.6

1722.9

36.77%

2961.7

2016

4747.43

1682.6

35.44%

3064.88

املصدر :باالعتماد على وزارة املالية اجلزائرية؛ مديرية السياسات والتوقعات ،متوفرة على موقع وزارة املالية
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السنوات

إيرادات امليزانية
مليار دينار

اجلباية البترولية
مليار دينار

نسبة اجلباية
البترولية من
إجمالي إيرادات

اإليرادات العادية
مليار دينار
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يتضح لنا من اجلدول أعاله أن موارد النفط تؤدي دوراً هاماً يف توازن امليزانية العامة
للدولة ،فاإليرادات البترولية متثل أهم مصدر إليرادات امليزانية ،وذلك بالرغم من
انخفاض نسبة مساهمتها يف إيرادات امليزانية من حوالي  63%يف بداية األلفية
إلى حوالي  35%سنة  2016بفعل تراجع أسعار النفط ،وعموماً فقد شكلت حوالي
 53%كمتوسط خالل فترة الدراسة ،بالرغم من عدم احتساب السعر احلقيقي
لبرميل النفط املطلوب ،واملقدر بحوالي  80دوالراً ،يف حني السعر املرجعي ظل
يف حدود 37دوالراً للبرميل منذ ( 2007السعر الذي حتسب على أساسه إيرادات
اجلباية البترولية الذي تبنى عليه تقديرات املوازنة من دون احتساب العجز املسجل
يف نهاية كل سنة مالية ،والذي يتم تغطيته من طرف صندوق ضبط اإليرادات
املمول من اجلباية البترولية).
الشكل رقم ( :)2تركيبة إيرادات امليزانية 2016 - 2000

املصدر :باالعتماد على بيانات اجلدول رقم 2

 - 2العوامل املتعلقة بتنامي النفقات العامة :يتضح من اجلدول رقم ( ،)01أن
النفقات العامة عرفت ارتفاعاً بحوالي سبع ( )7مرات من سنة  2000إلى سنة
 2016حيث انتقلت من حوالي 1199.8مليار دينار إلى حوالي 7984.1سنة ،2016
مع تسجيل تذبذبات يف نسب منوها من سنة إلى أخرى.

ويعود هذا التنامي يف النفقات العامة يف املجمل الرتفاع أسعار احملروقات التي
أدت إلى حتول جذري يف السياسة املالية عامة وسياسة اإلنفاق خاصة ،حيث اتبعت
اجلزائر سياسة انفاقية توسعية مست مختلف جوانب االقتصاد .حيث متيزت يف
الفترة املمتدة بني سنة  2000وسنة  2007باالرتفاع الكبير يف نفقات التجهيز
مقارنة بنفقات التسيير ،إذ بعد ما كانت متثل حوالي  %26.5سنة  ،2000فقد
وصلت إلى  %48.5سنة  ،2007وهذه الزيادة املعتبرة مردها إلى تطبيق برامج
124

العدد ( )6ــ دولة قطر  -أبريل  2017م

اإلنعاش االقتصادي ودعم النمو االقتصادي بني سنتي  ،2009 - 2001حيث عملت
على استثمار عائدات البترول املتأتية من ارتفاع أسعار احملروقات يف قطاعات
األشغال العمومية والبناء والفالحة والري ومختلف البنى التحتية ...؛ إال أنه منذ
 2010بدأت وتيرة تنامي النفقات االستثمارية تعرف تراجعاً سنة بعد سنة لتصل
إلى أدنى مستوياتها سنة  2016حيث لم تتعد  39%من إجمالي النفقات العمومية،
بسبب سياسة التقشف التي انتهجتها احلكومة اجلزائرية بشكل واضح بعد تراجع
أسعار النفط منذ سنة  ،2014رغم ذلك يجب أن نشير إلى أن مخصصات نفقات
التجهيز يف ميزانية سنة  2016بأرقامها املطلقة تبقى مرتفعة مقارنة بالسنوات
السابقة ،حيث سجلت ميزانية نفقات التجهيز حوالي  3176مليار دينار ،يف حني لم
تتعد مخصصات نفقات التجهيز  1552.5مليار دينار سنة  .2007وقد مس هذا
التزايد مختلف القطاعات وبوتيرة مختلفة.

الشكل رقم ( :)3تطور النفقات العامة ،نفقات التسيير والتجهيز
خالل الفترة ()2016 - 2000

املصدر :باالعتماد على وزارة املالية اجلزائرية؛ مديرية السياسات والتوقعات ،متوفرة على موقع وزارة املالية
اجلزائرية  - www.mf.gov.dzمخصصات امليزانية ضمن قوانني املالية متاح على http://www.premier-ministre.gov.dz
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إن ارتفاع نفقات التجهيز باألرقام املطلقة يف هذه الفترة ال يعني انخفاض نفقات
التسيير ،فهذه األخيرة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً باألرقام املطلقة ،حيث ارتفعت من
حوالي  881مليار دينار سنة  2000إلى حوالي  4807مليار دينار سنة ( 2016أكثر
من 5مرات) وهذا بسبب ارتفاع نفقات األجور والرواتب والتدخالت االجتماعية
الكثيفة نتيجة االحتجاجات املتكررة واالضطرابات وغيرها؛ وقد شكلت نسبتها إلى
إجمالي النفقات العامة حوالي  60%سنة  ،2016والشكل أدناه يعطينا حملة على
تطور نفقات التسيير مقارنة بنفقات التجهيز:
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املبحث الثالث :دور مؤسسة الزكاة والقطاع الوقفي يف متويل عجز

املوازنة باجلزائر

تفرض الظروف املالية الصعبة التي متر بها اجلزائر استخدام أدوات متويل جديدة
لتغطية فجوة املوارد املالية ،وحتقيق نوع من توازن املوازنة العامة ،خاصة أمام
تعذر خفض يف اإلنفاق ألسباب اقتصادية أو اجتماعية ،وال محيص من الرجوع
هنا للمؤسسات التطبيقية يف االقتصاد اإلسالمي والتي تنسجم والقيم احلضارية
للمجتمع اجلزائري خاصة مؤسسات الزكاة واألوقاف وأين يبرز بشكل جلي التكامل
الوظيفي بني املؤسستني يف متويل عجز املوازنة.

املطلب األول :دور مؤسسة الزكاة يف متويل عجز املوازنة يف اجلزائر
إن من أهم املبادئ التي بقوم عليها االقتصاد اإلسالمي هو مبدأ العدالة يف توزيع
ّ
الثروة والدخول ،والذي يتضمن أساساً توفير حد الكافية لكل فرد يف املجتمع
اإلسالمي ،وهو ما يوفره بجهده وعمله فإذا عجز عن ذلك لسبب خارج عن إرادته
كمرض أو عجز أو شيخوخة؛ فإن نفقته تكون واجبة يف بيت مال املسلمني أو
بالتعبير احلديث من املوازنة العامة للدولة ،ولم يكتف اإلسالم مبجرد الدعوة إلى
ضمان حد الكفاية؛ وإمنا أنشأ منذ أربعة عشر قرناً مؤسسة مستقلة تكفل هذا
املبدأ ،وهي مؤسسة الزكاة.
 - 1كفاءة مؤسسة الزكاة يف حتقيق أهداف املوازنة العامة :تبرز كفاءة مؤسسة
الزكاة يف حتقيق أهداف املوازنة العامة من خالل قواعد التحصيل والتوزيع.
أ -عناصر حتقيق الكفاءة يف اإليرادات الزكوية (التحصيل) وتبرز من خالل مراعاة
القواعد التالية:
٭ ٭مالئمة الوقت واحلال عند اجلباية :وقاعدة املالئمة من القواعد األساسية
عند علماء املالية ،وهي تعني جباية الضريبة يف أكثر األوقات مالئمة للمكلف
وبأيسر الطرق ،وجند هذه القاعدة يف أجمل صورها يف التشريع املالي يف
اإلسالم من حيث مالئمة وقت حتصيل الزكاة حيث يقول اهلل تعالى) كلوا من
ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده (األنعام ،)141:وكذلك فإن السنة النبوية
بينت على أن أخذ الزكاة يف الثمار واحلبوب يكون عند بدو صالحها ،وحلول
وقت البيع ،فقد ورد أن رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم كان يبعث عبد اهلل
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٭ ٭جتنب االزدواج يف جمع الزكاة :يقوم النظام املالي اإلسالمي على قاعدة
العدالة ،ومن العدالة أال تفرض الزكاة مرتني على املال الواحد يف نفس
احلول ،ويؤكد ذلك قوله صلي اهلل عليه وسلم (الثني يف الصدقة( )((1وقد
قرر الفقهاء( ((1عدم جواز أخذ الزكاة مرتني يف حول واحد ،ومن مال واحد،
فمن اشترى ماشية للتجارة وبلغت النصاب ،وهذا املال كان من السائمة فإنه
يزكيه م ّرة واحدة زكاة عروض التجارة ،أما أن تُؤخذ الزكاة على هذا املال م ّرة
باعتباره عروض جتارة ،وم ّرة أُخرى زكاة املاشية فال يجوز ويعد ذلك ازدواجاً
(� ((1أخرجه �أبو داود « ،»260/2كتاب الزكاة :باب متى يخر�ص التمر ،حديث رقم 1606
( ((1يف حديث �أخرجه الدارمي «�أن العبا�س �س�أل الر�سول�-صلى الله عليه و�سلم -تعجيل �صدقته قبل �أن حتل فرخ�ص له ذلك « �أنظر الدارمي �أبي حممد
عبدالله بن بهرام �سنن الدارمي،كتاب الزكاة،باب تعجيل الزكاة ،دار الفكر،دط،دت،م� ،1ص .115
( ((1ذكر �أبو عبيد عن ابن �أبي ذباب� .أن عمر �أخر ال�صدقة عام الرمادة (وكان عام جماعة) فلما �أحيا النا�س (�أي نزل عليهم احليا :وهو املطر) بعثني
فقال :اعقل فيهم عقالني ،فاق�سم فيهم عقا ًال وائتني بالآخر (كتاب الأموال(حديث  ،)774والعقال� :صدقة العام
(� ((1أخرجه �أبو عبيد القا�سم بن �سالم يف «كتاب الأموال» ( )982من حديث �سفيان بن عيينة .
( ((1ميكن الرجوع �إىل قرارات الندوة ال�سابعة لق�ضايا الزكاة املعا�صرة يف دولة الكويت يف  24 - 22من ذي احلجة  1417هـ
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بن رواحة إلى خيبر فيخرص عليهم الثمر حني يطيب(.»((1
٭ ٭تقدمي إخراج الزكاة :كثيراً ما تكون الدولة اإلسالمية مضطرة لإلنفاق بأكثر
من اإليرادات املتحصلة لديها وهذا األمر يعني وجود عجز يف ميزانية الدولة
والغالب يف عالج هذا العجز يكون عن طريق االقتراض أو بعض الوسائل
األُخرى ،ولكننا جند منهجاً جديداً يتبعه التشريع املالي يف اإلسالم وهو
جواز تعجيل بعض املوارد إذا اقتضت املصلحة العامة ذلك فقد فعل ذلك
رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم :مع عمه العباس بن عبد املطلب ،فقد روى
أن رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم :بعث عمر بن اخلطاب على الصدقة
فأتى العباس يسأله صدقة ماله فقال:عجلت لرسول اهلل صل اهلل عليه
وسلم :صدقة سنتني ،فرفعه عمر إلى رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم:
فقال :صدق عمي قد تعجلنا منه صدقة سنتني)( ،((1وتعجيل اإلمام أخذ
الصدقة من أمر جائز يف التشريع اإلسالمي ،وقد فعله رسول اهلل صلي اهلل
عليه وسلم عندما تكون احلالة املالية للدولة تستدعي هذا األمر.
٭أما تأخير دفع الزكاة فجائز يف األزمات والكوارث الطبيعية ،وقد فعل ذلك
عمر بن اخلطاب يف عام الرمادة ،حيث أخر عن الناس صدقة املواشي،
وأخذها يف العام الذي يليه عن سنتني( ،((1ولعل العمل بهذه القاعدة تعطي
للتشريع املالي اإلسالمي صفة املرونة ،وهي نابعة عن عدم التقيد مببدأ
سنوية امليزانية ،بل يجوز اخلروج عن هذه القاعدة إذا اقتضت احلاجة
وحتققت بذلك املصلحة العامة..
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يف أداء الزكاة ،وقد يثار يف موضوع االزدواج ،أن الدولة تفرض ضرائب على
األموال بجانب الزكاة ،وهذه الضرائب التي تفرض على األغنياء جائزة
سواء إلقامة مصالح الناس أو لتغطية نفقات الدولة ،وال تتعارض مع الزكاة
وال تعتبر ازدواجاً يف أداء الزكاة ألن املال الذي متت جبايته على أنه ضريبة
لتغطية نفقات الدولة ،ولم تتم جبايته على أنه زكاة ،وهذه الضرائب تُفرض
حسب عدة شروط(.((1
ب -عناصر حتقيق الكفاءة يف اإلنفاق الزكوي (التوزيع):
وتبرز من خالل مراعاة قواعد التوزيع التالية:
٭ ٭محلية الزكاة :من أجل حتقيق أهداف التكافل االجتماعي بني املنطقة
الواحدة والبلد الواحد قرر الشرع اإلسالمي توزيع الزكاة داخل حدود هذه
املنطقة ،بحيث ال تُنقل إال إذا فاضت الزكاة عن حاجة البلد والدليل علي
ذلك أن النبي صلى اهلل عليه وسلم يف وصيته معاذاً عندما بعثه إلى اليمن
فقال( :إن اهلل فرض عليكم صدقة أموالكم ،تؤخذ من أغنيائكم فترد يف
فقرائكم) وتوزيع الزكاة وفق قاعدة محلية الزكاة يحقق ما يلي:
 العمل بقاعدة احمللية يقلل من املركزية يف عملية جمع وتوزيع الزكاة ويقللمن النفقات وهذا ما يسمى وفق املالية املعاصرة (بقاعدة االقتصاد).
 حتقيق قدر من العدالة بني أقاليم الدولة حتى ال تأخذ عاصمة الدولةالنصيب األكبر من النفقات على حساب األقاليم األخرى كما يحدث يف
الكثير من الدول اآلن.
 تشجيع املكلفني بدفع الزكاة ،ألنهم سيدفعونها إلى أبناء بلدهم ومنطقتهمويشعرون بنتائجها وثمارها عليهم.
 حتقيق مبدأ التكافل االجتماعي والذي يوضح أن أهل كل حي ملزمونبفقرائهم وهم محاسبون إذا قصروا يف ذلك يقول اإلمام علي رضي اهلل
عنه (إن اهلل فرض على األغنياء يف أمواهم ما يكفي الفقراء فإن جاعوا أو
عروا أو جهدوا فبمنع األغنياء ،وحق على اهلل تبارك وتعالى أن يحاسبهم أو
يعذبهم(.)((1
٭ ٭تخصيص اإليرادات واستقاللية ميزانية الزكاة :يقوم الفكر املالي اإلسالمي
على قاعدة التخصيص كأصل ،ويتمثل ذلك يف تخصيص كل نوع من املال
العام ألغراض معينة ،فهناك قسم من املوارد املالية يصرف يف مصارف
معينة ،وقد ترتب على هذا القسم ،وتخصيص كل نوع من اإليراد فيه بوجوه
( ((1الندوة الرابعة لق�ضايا الزكاة املعا�صرة ،املنامة ،البحرين ،بتاريخ  1414هـ  1994 /م

( ((1رواه ابن عبيد القا�سم بن �سالم،كتاب الأموال،كتاب ال�صدقة و�أحكامها و�سننها،احلديث رقم1252 :
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اجلدول رقم )3( :نسبة الزكاة إلى الناجت الداخلي اخلام يف الدول اإلسالمية
نسبة الزكاة إلى الناجت الداخلي اخلام

الدول اإلسالمية

بني 10% :و

املنتجة للنفط

بني:

غير املنتجة للنفط

%

14%

 %3.5و7%

املصدر :عبد اهلل طاهر .حصيلة الزكاة وتنمية املجتمع.Economics of zakah” ,islamic development bank –islamic research and training ,institute , secand edition,2002.ص535

(� ((1أبو يو�سف ،اخلراج ،دار املعرفة ،بريوت،دط ،دت� ،ص .80

( ((1عبد الله طاهر،ح�صيلة الزكاة و تنمية املجتمعEconomics of zakah”،islamicdevelopmentbank –islamicresearch and training،i،

�،nstitute،secandedition،2002ص .544
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معينة من املصارف اعتبار ميزانية الدولة العامة مجموعة من امليزانيات لكل
واحدة أبواب إيراد وأبواب صرف ،وعليه تكون ميزانية الزكاة ميزانية خاصة
منفصلة عن ميزانية املوارد األخرى حتتوي على كافة اإليرادات املتحصلة
من أنواع املال اخلاضعة للزكاة ،لتصرف هذه اإليرادات على مصارفها
اخلاصة واحملددة ،وتأكيداً لهذا املعنى يقول أبو يوسف يف كتاب اخلراج»:
و ُم ْر يا أمير املؤمنني باختيار رجل أمني ثقة عفيف ناصر مأمون عليك وعلى
رعيتك ،فوله جمع الصدقات يف البلدان ...وال تولها عمال اخلراج فإن مال
الصدقة ال ينبغي أن يدخل يف مال اخلراج ..وال ينبغي أن يجمع مال اخلراج
إلى مال الصدقات والعشور ،ألن اخلراج يفء جلميع املسلمني ،والصدقات
ملن َس ّم َى عز وجل يف كتابه»(.((1
 - 2دور مؤسسة الزكاة يف متويل النفقات االجتماعية باجلزائر :إن من أهم املهام
التي تقوم بها الدولة احلديثة هي تقدمي إعانات نقدية أو عينية للفئات احملتاجة يف
املجتمع من خالل تخصيص جزء من اإليرادات العامة لتمويل النفقات االجتماعية،
وتعتبر مؤسسة الزكاة مؤسسة الضمان االجتماعي بامتياز فالزكاة ليست معونة
مؤقتة بل هي عصب النظام املالي يف الدولة تقدم من خاللها معونات دورية منتظمة
لفئات مخصوصة بشروط مخصوصة.
ً
إن الدور التمويلي للزكاة يف االقتصاد الوطني .ال ميكن أبدا االنتقاص من فاعليته
ألنه متويل اجتماعي ذاتي ،حتصل عليه الدولة باستمرار الستعماله يف التنمية
الشاملة والتخفيف من األعباء املالية.
لقد قام األستاذ عبد اهلل طاهر بدراسة الزكاة يف بلدان العالم اإلسالمي ،وبالرغم
من إغفاله لعدد من األوعية الزكوية وهي :الثروة احليوانية  -األرصدة النقدية
لدى األفراد -األوراق املالية  -ومدخرات األفراد من الذهب والفضة ،باعتبار أن
(((1
اإلحصائيات حولها غير متوفرة فقد توصل إلى النتائج التالية:
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كما قام الباحث نفسه مرة أخرى مبقارنة حصيلة الزكاة املقدرة مع اإليرادات
العامة للدولة اإلسالمية فوجدها تتراوح مابني  16%إلى  44%وهذا يؤكد أن حصيلة
الزكاة هي حصيلة مرتفعة بإمكانها أن تغطي الكثير من احلاجات االجتماعية
واالقتصادية للمجتمعات املسلمة.
بنا ًء على هذا االفتراض ،وعلى اعتبار أن اجلزائر متتلك موارد طاقوية ومعدنية
ميكن أن تبلغ حصيلة الزكاة يف اجلزائر  10%من إجمالي الناجت احمللي ،وإذا
اعتبرنا أن  10%من هذه احلصيلة لتغطية تكاليف التحصيل (اجلهاز العامل يف
مؤسسة الزكاة) فإنه ميكن تقدير حصيلة الزكاة يف اجلزائر وفق ما هو وارد يف
اجلدول التالي(:((2
اجلدول رقم ( : )4تقدير حصيلة الزكاة يف اجلزائر  2015 - 2000الوحدة :مليار دج
السنوات
2000

الناجت احمللي
اإلجمالي
4123.5

تقدير حصيلة
الزكاة %10

التحصيل%10

احلصيلة املوجهة
للفئات املستهدفة

2001

4227.1

422.71

42.27

380.44

2002

4522.8

452.28

45.22

407.06

2003

5252.3

525.23

52.52

472.71

2004

6149.1

614.91

61.49

553.42

2005

7562.0

756.2

75.62

680.58

2006

8501.6

850.16

85

792.16

2007

9352.9

935.29

93.52

841.77

2008

043.7 11

1104.37

110.43

993.94

2009

9968.0

996.8

99.68

897.12

2010

991.6 11

1199.16

119.91

1079.25

2011

588.6 14

1458.86

145.88

1312.98

2012

208.8 16

1620.88

162

1458.88

2013

643.8 16

1664.38

166.43

1497.95

2014

205.1 17

1720.51

172

1548.51

2015

17 807 .3

1780.73

178

1602.73

412.35

تكاليف
41.23

371.12

املصدر :من إعداد الباحثني
( ((2اعتمدنا يف ح�ساب مقدار الزكاة على �أرقام تقديرية بالنظر �إىل غياب �إح�صائيات حكومية ر�سمية عن احل�صيلة الفعلية للزكاة يف اجلزائر
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املطلب الثاني :دور القطاع الوقفي يف متويل عجز املوازنة يف اجلزائر
إن دمج القطاع الوقفي يف االقتصاد اجلزائري سوف يسهم يف كفاءة تخصيص
موارده ،والتخفيف من أعباء املوازنة العامة للدولة عن طريق توفير ما ميكن أن
نسميه باإلنفاق الوقفي .الذي ميثل مجاالً مشتركاً بني القطاعني العام واخلاص.
 - 1مجاالت دعم القطاع الوقفي للموازنة العامة يف اجلزائر :هناك مجاالت خصبة
يف االقتصاد اجلزائري ميكن للقطاع الوقفي أن تكون له ال ّريادة فيها.
أ -مجال التعليم :إن تركيزنا واهتمامنا بالوقف يف القطاع التعليمي؛ ليس مرده
للمساهمة التاريخية لألوقاف يف هذا املجال؛ وإمنا املعطيات االقتصادية واملالية
لقطاع التربية والتعليم يف اجلزائر هي السبب يف ذلك؛ حيث قفزت وزارة التربية
إلى املراتب األولى ضمن االعتمادات املالية يف املوازنة العامة للدولة يف السنوات
األخيرة ،ففي املوازنة العامة لسنة  2013احتلت وزارة التربية الوطنية املرتبة الثانية
بعد وزارة الدفاع ،باعتمادات مالية قدرت بأكثر من  628مليار دينار جزائري،
( ((2العديد من الباحثني ا�ستنتج نف�س الأثر للزكاة �أنظر مثال:عزوز منا�صرة� ،أثر الزكاة على املوازنة العامة للدولة يف جمتمع معا�صر ،دار البديع،
اجلزائر� ،2008 ،ص 193
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يظهر من اجلدول أعاله أن حصيلة الزكاة هي حصيلة معتبرة وبإمكانها أن تعفي
املوازنة العامة من الكثير من األعباء خاصة يف مجال التحويالت االجتماعية التي
تأخذ حصة معتبرة من املوارد العامة للدولة ،فيكفي أن نشير أن نفقات املوازنة
العامة يف اجلزائر بلغت سنة  2015حوالي  8858.1مليار دينار وبلغت القيمة
املخصصة للتحويالت االجتماعية 1711.7مليار دج لصالح التحويالت االجتماعية
من ميزانية الدولة يف ما ميثل  9.1%من الناجت الداخلي اخلام مسجلة ارتفاعا يقدر
بـ  46%مقارنة ب( .2014مت تخصيص حصة  3.65%من قيمة هذه التحويالت إلى
دعم العائالت والسكن والصحة فيما خصصت  2.13%من املبلغ الى دعم أسعار
املواد األساسية (احلبوب واحلليب وسكر والزيت الغذائي .)...فإذا كانت قيمة
الناجت احمللي اإلجمالي لسنة  2015هي  3.80717مليار دينار ،فإن حصيلة الزكاة
ميكن أن تقدر بـ1780.73:مليار دينار ،وإذا اعتبرنا أن  10%من هذه احلصيلة
لتغطية تكاليف التحصيل (اجلهاز العامل يف مؤسسة الزكاة) فإن بقية احلصيلة
واملقدرة بـ 1602.مليار دينار سوف توجه إلى دعم الفئات املستهدفة من الزكاة
والتي هي يف الغالب توجه لها نسبة معتبرة من التحويالت االجتماعية( ،((2وهو ما
يوضح بجالء الدور الذي تؤديه مؤسسة الزكاة يف متويل عجوز املوازنة يف اجلزائر
بكفاءة عالية.

العدد ( )6ــ دولة قطر  -أبريل  2017م

وليست وزارة التعليم العالي والبحث العاملي ببعيدة عن هذا الرقم ،حيث وجهت
لها اعتمادات مالية تع ّدت  264مليار دج لتحتل املرتبة السادسة ( ،((2وتطور هذه
النفقات املوجهة نحو هذا القطاع التعليمي بأطواره املختلفة( ((2مبرر؛ بالنظر إلى
التزايد ّ
املطرد ألعداد املتمدرسني يف األطوار التعليمية ،وما يرافقه من تزايد
الهياكل كما توضحه األرقام التالية:
اجلدول رقم ( )5تطور عدد املتمدرسني والطلبة
يف مستويات التعليم املختلفة يف اجلزائر 2017 - 2000
السنوات
املرحلة
التعليمية
(األساسية
والثانوية)

01/00

02/01

03/02

04/03

05/04

7.741.099 7.852.621 7.894.642 7.903.687 7.712.182

07/06

8.480.761

08/07

09/08

7.380.111 7.502.370

املرحلة
اجلامعية
(ليسانس)

------

-------

-----

-----

7.101

23.541

87.483

169.042

السنوات

10/09

11/10

12/11

13/12

14/13

15/14

16/15

17/16

املرحلة
التعليمية
األساسية
والثانوية

7.576.555

املرحلة
اجلامعية
)ليسانس)

271.166

8.470.007 8.350.000 8.300.000

322.547

505.081

640.315

779.431

8.618.115

795.020

8.691.006 8.500.000

780.123

-----

املصدر :باالعتماد على:
 تقارير الديوان الوطني لإلحصاء تصريحات األمني العام لوزارة التربية بشأن الدخول املدرسي املديرية العامة للتكوين والتعليم العاليني بوزارة التعليم العالي والبحث العلميwww .ONS .dz

عرفت تكلفة املتمدرسني من سنة ألخرى ،باإلضافة إلى االرتفاع يف كلفة التأطير
والهياكل التي تستوعب املتمدرسني ،خاصة على مستوى التعليم العالي ،حيث تتفق
عدة دراسات استشرافية كمية( ((2على أن سيناريو تزايد احتياجاتها لإلنفاق مستمر
( ((2ميكن الرجوع �إىل :اجلريدة الر�سمية ،العدد  ،72ال�صادرة بتاريخ  30دي�سمرب .2012
( ((2الب�شري عبد الكرمي،قيا�س �أثر نفقات التجهيز لقطاع الرتبية والتعليم العايل على النمو ،امللتقى الوطني حول تعزيز ال�صالت بني خمرجات التعليم
و�سوق العمل ،جامعة م�ستغامن� ،ص .03
(� ((2أنظر:موهوين مليكة ،تخطيط املدى الطويل للرتبية والتعليم العايل  -تقارب تدفقات التالميذ والطلبة  -ر�سالة ماجي�سرت (غري من�شورة)� ،إ�شراف:
حممد ال�صالح ،جامعة اجلزائر .2006 - 2005
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( ((2فهد بن عبا�س العتيبي�،إ�سهام القطاع اخلا�ص يف متويل التعليم العام باململكة العربية ال�سعودية ،ر�سالة دكتوراه ،جامعة امللك �سعود� ،إ�شراف فهد
بن �إبراهيم احلبيب 1425 ،هـ� ،ص :ج.
( ((2اجلريدة الر�سمية،ع  ،72ال�صادرة يف  30دي�سمرب .2012
( ((2م�ؤ�شر الأمل يف احلياة:م�ؤ�شر من م�ؤ�شرات التنمية الب�شرية وميثل طول املدة التي ميكن �أن يعي�شها الإن�سان بعد الوالدة ،وميكن قيا�سه بعدة طرق
ح�سب اجليل ،ح�سب العمر ،ح�سب �أمد احلياة عند الوالدة
( ((2عدنان مريزق ،دور الإنفاق العمومي على قطاعي الرتبية والتعليم يف تراكم ر�أ�س املال الب�شري يف اجلزائر ،امللتقى الدويل حول ر�أ�س املال الفكري
يف منظمات الأعمال العربية احلديثة ،2011/12/14 10- :جامعة ال�شلف� ،ص .05
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يف اآلجال املقبلة ،وقد ال تبدو املشكلة يف حجم اإلنفاق بقدر ما هي مشكلة هيمنة
الدولة الكاملة على نفقات التعليم ،يف حني تشير الدراسات التي تناولت اقتصاديات
املتيسر على الدولة احلديثة الغنية وغير الغنية تأمني النفقات
التعليم أنه لم يعد من
ّ
ً
املالية الالزمة للتعليم والتوسع فيه ،فضال عن تطويره وجودته ،وتؤكد الدراسات
يف هذا املجال على أن مستقبل التعليم يف جميع الدول ينبغي أن يبنى على مبدأ
املشاركة املجتمعية يف اإلدارة والتمويل ،وهو ما يعني تعبئة موارد مالية إضافية،
والبحث عن بدائل متويلية غير حكومية ،وذلك من خالل تشجيع مشاركة املجتمع
بجميع فئاته ومؤسساته االقتصادية واالجتماعية يف متويل البرامج التعليمية(،((2
وهو مبدأ يتفق متاماً مع فكرة التحبيس ،لكن األمر يتطلب إعــادة هيكلة نظام
التعليم احلالي يف اجلزائر مبختلف أطواره ،مبا يضمن تطبيق هذه املقاربة اجلامعة
بني عناصر التجديد الوظيفي واملادي للوقف،وكذا عناصر العملية التعليمية ككل
يف اجلزائر.
ب  -مجال الصحة :مقارنة باألوقاف التعليمية يف اجلزائر؛ تبدو األوقاف الصحية
أسوأ حاالً ،حيث تكاد تنعدم نسبة األوقاف الصحية يف اجلزائر ،والتي غالباً ما تكون
يف شكل مبادرات فردية تفتقد للعمل املؤسسي املنظم ،حيث ال تتوافر إحصائيات
دقيقة حول مساهمة األوقاف الصحية يف اجلزائر ضمن احليز اإلنفاقي.
إن ما ميكن التأكيد عليه أن القطاع الصحي يف اجلزائر أضحى بدوره يشكل
ّ
عبئاً كبيراً على املوازنة العامة للدولة اجلزائرية ،حيث احتل سنة  2013املرتبة
الرابعة باعتماد مالي قدر بـ 306.92 :مليار دج( ،((2ضمن سياسة حكومية هادفة
لتعميم الصحة العمومية والعالج على املستوى الوطني ،وهو ما رفع مؤشر األمل يف
احلياة( ((2يف السنوات األخيرة ،وبلغ متوسط العمر املتوقع عند الوالدة  72.9سنة
 ،((2( 2010لكن تبقى جهود املشاركة املجتمعية يف هذا املجال ضعيفة وغير مهيكلة،
وميكن عرض موازنة الصحة يف اجلزائر كنسبة من ناجت الدخل اخلام كما يلي:
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اجلدول رقم ( :)6تطور الناجت الداخلي اخلام وموازنة القطاع الصحي
يف اجلزائر 2014 - 2002
ال

سنو

فق

الن

ات

2002

2003

2004

2010 2009 2008 2007 2006 2005

2011

2012

2013

2014

ات

نفقة
الصحة
كنسبة
من ناجت
الدخل
اخلام %
نفقة
الصحة
العمومية
كنسبة
من ناجت
الدخل
اخلام
نفقة
الصحة
اخلاصة
كنسبة
من ناجت
الدخل
اخلام

3.7

3.6

3.7

3.5

4.2

4.3

4.55

4.8

5,12

5,21

6,14

7,12

7,21

2.81

2.80

2.71

2.65

3.40

3.61

3.95

4.3

4.40

4.31

4.97

5,3

5,8

0.88

0.79

0.98

0.85

0.79

0.68

0.59

0.49

-

-

-

-

Source :perspective.usherbook.ca/bilan/servlet /BMTendancestat.pays

 السنوات من  2010-2014باالعتماد على معطيات البنك الدولي متاح على:http://data.albankaldawli.org/indicator/SH.XPD.TOTL.ZS?locations=DZ

أما على مستوى التأطير والهياكل الصحية تبدو املساهمات املجتمعية بشقيها
اخلاصة والتطوعية ضئيلة جداً ،وهو ما يحتم البحث عن بدائل أخرى يف هذا
املجال ،ويف إطار التجديد الوظيفي واملادي لألوقاف يف اجلزائر؛ فإننا نقترح
االهتمام مبا يسمى بالوقف الصحي وهيكلته ضمن ما نسميه بـ»:الصندوق الوطني
للوقف الصحي» ،وهذا األخير يندرج ضمن البناء املؤسسي املتكامل ملنظومة الوقف
اإلسالمي يف االقتصاد اجلزائري ،والتي تعنى بجانب تقدمي اخلدمات الصحية
يف املجتمع يف إطار حتبيس األصل وتسبيل املنفعة ،وذلك يف إطار تنسيق العمل
بني وزارتي األوقاف والشؤون الدينية ووزارة الصحية ،حيث تكون لهذا الصندوق
املركزي امتدادات وفروع على املستوى احمللي (الوالئي ،أو الدوائر ،أو حتى على
مستوى البلديات الكبيرة).
 - 2آليات دمج وربط القطاع الوقفي باملوازنة العامة للدولة :تشمل الدمج الكلي
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للنظام الوقفي يف املنظومة املالية واالقتصادية الوطنية ،ويف هذا اإلطار الكلي
يتم ربط النظام الوقفي باملوازنة العامة للدولة ،وهو ما يتطلب البحث عن الطرق
والسبل واآلليات التي من شأنها ترتيب هذا االندماج ،ويف هذا الصدد فإن نظام
(((2
الوقف يستطيع أن يعمل يف وقتنا احلاضر وفق طريقني بديلني:
أ  -الدعم املباشر للموازنة العامة :الذي يتأسس على مساهمة الوقف من خالل
تخصيص جزء من ريع األوقاف ملصارف ذات عالقة مباشرة بالنفقات احلكومية،
مثل :األوقاف الصحية والتعليمية ،ويف حال توافر أوقاف نقدية ترصد على القرض
احلسن ،كما ميكن كذلك إقراض جهات النفع العام مع أخذ كل التدابير اإلدارية
والقانونية للحفاظ على املال الوقفي.

( ((2عبد الكرمي قندوز ،دور الأوقاف يف توفري اخلدمات العامة،جملة �أوقاف،الأمانة العامة للأوقاف ،الكويت،ع � ،2009 ،16ص .123
(� ((3سامي ال�صالحات ،مرتكزات �أ�صولية يف فهم طبيعة الوقف التنموية اال�ستثمارية ،جملة جامعة امللك عبد العزيز لالقت�صاد الإ�سالمي،م ،18ع ،2
 1426 / 2005هـ� ،ص .61
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ب  -الدعم غير املباشر للموازنة العامة :ويتم ذلك من خالل توجيه الوقف جلزء من
استثماراته نحو مشاريع حكومية وإنتاج سلع عامة ،وذلك باعتماد صيغ عقود توفق
بني االستثمار والربح ،ودعم حاجات املوازنة العامة.
إن هذا التكامل بني نظام الوقف واملؤسسات املالية لالقتصاد الوطني ال ينبغي أن
يبقى حبيس املستوى النظري ،بل ال بد من البحث عن األساليب الفنية لتحقيق
ذلك ،ويف هذا املجال ميكن االعتماد على صيغة الصناديق الوقفية ،األسهم
الوقفية...الخ ،ثم العمل على تطويرها انطالقاً من بناء مناذج تنسجم وخصائص
االقتصاد الوطني ،أو االستفادة من النماذج الدولية يف هذا املجال ،كما هو احلال
يف التجربة املاليزية؛ حيث يوجد منوذج وقفي هام هو «صندوق احلج التعاوني
املاليزي  ،pilgrin fundواملعروف باللغة املاليزية  tabung hajiيستثمر أمواله بشكل
رئيس يف التأمينات املتحدة ،وميثل منوذجاً رائداً يف منو رأس املال الوقفي؛ حيث
بدأ بعشرات الرينجيتات وانتهى مبليارات الرينجيتات املاليزية كما هو حاله اليوم،
بل استطاع هذا الصندوق تقدمي قروض هائلة للحكومة املاليزية وقت أزمة العملة
األسيوية يف  ،((3( 1997فهذا هو األصل يف النظام الوقفي؛ أي أن يكون داعماً
لالقتصاد الوطني ،ال أن يشكل عبئاً عليه.
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خالصة البحث
حاولنا يف هذه الدراسة إبراز مكانة املؤسسات التطبيقية للزكاة والقطاع الوقفي
يف متويل املوازنة يف اجلزائر بالنظر لتفاقم العجز املوازني يف السنوات األخيرة،
وانحصار املصادر التقليدية لتمويالته ،وعموماً توصلنا إلى االستنتاجات التالية:

 تفاقم العجز املوازني يف اجلزائر خالل السنوات األخيرة مرده إلى تراجع إيراداتالدولة بعد االنهيار غير املسبوق ألسعار النفط ،وتواصل تنامي النفقات العمومية.

 لتاليف تبعات العجز املوازني ال مناص أمام اجلزائر سوى البحث عن مصادرمتويلية جديدة وبديلة كتفعيل دور األوقاف واقتصاد الزكاة.
 تتميز املؤسسات التطبيقية للزكاة والقطاع الوقفي بكفاءة املبادئ التي تنظمآليات عملها ،وبالتالي ميكن متويل عجز املوازنة من خالل حتقيق تكامل وظيفي
بني مؤسسة الزكاة والقطاع الوقفي.
 تبني من خالل الدراسة أن هناك مجاالت خصبة يف االقتصاد اجلزائري ميكنللقطاع الوقفي أن تكون له الريادة فيه ،كالقطاع التعليمي الذي يظهر من خالل
ضرورة االهتمام بتطبيق السيناريو اإلصالحي واالبتكاري يف التعليم يف اجلزائر،
وهو ما يتطلب إعادة هيكلة نظام التعليم مبختلف أطواره؛ مبا يضمن تطبيق مقاربة
جتمع بني عناصر التجديد الوظيفي واملادي للوقف ،وكذا عناصر العملية التعليمية
ككل يف اجلزائر؛ وكذلك يف القطاع الصحي الذي يندرج ضمن البناء املؤسسي
املتكامل ملنظومة الوقف اإلسالمي ،والتي تعنى بجانب تقدمي اخلدمات الصحية يف
املجتمع؛ وهو ما يثبت فرضية البحث.
وبناء على نتائج الدراسة نوصي بضرورة الدمج الكلي للنظام الوقفي ومؤسسة
الزكاة يف املنظومة املالية واالقتصادية الوطنية ،وربط النظام الوقفي باملوازنة
العامة للدولة بشكل مباشر أو غير مباشر ،وهو ما يتطلب البحث عن الطرق
والسبل واآلليات التي من شأنها ترتيب هذا االندماج بحسب متطلبات السياسات
االقتصادية واالجتماعية.
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 -تقارير بنك اجلزائر الوضعية النقدية واملالية ،متاحة على املوقع:
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