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 *التنظيمات المالية* 

المالية  وترك التحديد الدقيق ليا. وبخاصة وضعت الشريعة االسبلمية الخطوط العريضة لؤلمور  
مية تميزت بالمرونة وبمراعات الجزية والخراج ولذلك فقد تبع الرسول)صمى اهلل عميو وسمم( مجموعة تدابير عم

الحال. فقد اخذ بنظر االعتبار خضوع الببلد التي دانت لو بالطاعة عنوة او صمحًا كما راعى كون  مقتضى
رب مراعيًا بذلك احواليم المعاشية وفيما اذا كانوا يممكون ارضًا ام ال. وقد اصبحت اىميا عربًا ام غير ع

 -تدابيره ىذه سوابق لمخمفاء ومن بعده. ويمكننا ان نمخص اجراءاتو ىذه فيما يمي :

عندما اقام الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( الدولة االسبلمية االولى في المدينة لم تكن ليذه الدولة  
مصادر لممال دائمة وثابتة, كما ان المياجرين االولين تركوا امواليم عند ىجرتيم الى المدينة فواجو  الفتية

)تأخوا في اهلل الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( مشكمة اعالتيم وتوفير الرزق ليم فأوجد نظام المؤاخاة وقال : 
 -تشمل :ثم تبعيا بوضع تدابير بجباية الجزية والخراج وىي اخوين اخوين( 

االرض المحررة عنوة ولم يكن سكانيا عربًا : مثل خيبر ووادي القرى فقسميا الرسول)صمى اهلل عميو -1
واعمموا انما غنمتم من شيء فأن هلل {وسمم( بين المسممين بان اعتبرىا غنيمة وذلك تبعًا لآلية الكريمة : 

فوزع الرسول)صمى اهلل عميو وسمم( خمس  }خمسه ولمرسول ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل
 خيبر استنادًا الى ذلك بين نسائو وذوي قرباه ويتامى ومساكين من المسممين .

اما االربعة اخماس الباقية فقسميا بين المسممين الذين شاركوا في فتحيا لمراجل سيم واحد ولمفارس  
سول )صمى اهلل عميو وسمم( يعمل عمى اجرائو ثبلثة اسيم سيم لو وسيمان لفرسو. ولكن الضرورة جعمت الر 

ىذا ويعطي االرض ألصحابيا االصميين عمى ان يدفعوا لممسممين نصف الحاصل. وقد كان ذلك بسبب قمة 
 االيدي العاممة وقمة خبرة العرب بالزراعة. وقد اشترط عمييم انو اذا شاء ان يخرجيم من ارضيم اخرجيم .

حت عنوة كذلك واصاب منيا المسممين اثاثًا ومتاعًا فأخذ الرسول اما اراضي وادي القرى فقد فت 
)صمى اهلل عميو وسمم( ذلك وقسمو كغنيمة بين المسممين. اما االرض والنخل فتركو في ايدي الييود وعامميم 

 معاممة اىل خيبر في ذلك اي قاسميم عمى النصف.



اتبع معيا الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( االراضي المحررة عنوة والتي كان سكانيا من العرب: وقد -2
سياسة خاصة بأن فرض عمييا العشر بداًل من الخراج. وفي ذلك ىدف سياسي اجتماعي ذلك الن الخراج 

 يحمل معنى الخضوع والذلة وىو يريد لمعرب المسممين وحدة سياسية قوية وكريمة .

ض الضرائب بالنسبة لؤلراضي التي فتحت االراضي التي فتحت صمحًا: لم توضع قواعد عامة ثابتة لفر -3
صمحًا في الدولة العربية اإلسبلمية. ولذلك اختمفت من منطقة الى اخرى. ففي اليمن فرض العشر عمى ما 

 )االمطار(سقي سقيًا طبيعيًا ونصف العشر عمى ما سقي بألة. والعشر عمى ما سقت العين وما سقت السماء
 ونصف العشر عمى ما سقي بالدلو. 

اما في البحرين فقد تركت االراضي بأيدي اصحابيا عمى ان يفمحوىا ويدفعوا لممسممين نصف  
 الحاصل .

نبلحظ ان تدابير الرسول)صمى اهلل عميو وسمم( كانت تختمف باختبلف الظروف والمدن التي  
 انضمت الى الدولة .

االمر عمى اىل الكتاب  فقد فرضيا اول -اما تدابير الرسول)صمى اهلل عميو وسمم( في الجزية: 
)الييود والنصارى( ثم الحق بيم المجوس وجعميا عمى الرجال دينارًا واحدًا واعفي النساء منيا والصبيان 

 والعميان والعاجزين والرىبان. 

في المدن الشمالية فرضت الجزية وىي اما جزية مشتركة مثل تيماء وتبوك واذرح او جزية دينار و  
الرسول  قبل كما يافة من يمر بيم من المسممين مثل اىل تبالة وحرش وايمة .عمى رأس كل شخص مع ض

الجزية من مجوس البحرين واقرىم عمى مجوسيتيم وعمل العمل نفسو بالنسبة الى  صمى اهلل عميو وسمم
 مجوس اليمن.

" ار فقال : اما في الممكية فقد اقر الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( الممكية العامة لمماء والكؤل والن 
 والمقصود بالنار حطب الوقود . المسممون شركاء في ثالث : الماء والكأل والنار "

اما في عيد الخمفاء الراشدين فقد توسعت الدولة العربية االسبلمية نتيجة لحروب التحرير العربية  
التنظيمات وخاصة في عيد الخميفة الثاني عمر بن الخطاب )رضي اهلل عنو( التي وضعت فييا اسس 

االدارية فقد فتحت اكثر اقاليم ببلد فارس فتدفقت االموال عمى المسممين من الغنائم والجزية والخراج فكان 



البد ليا من نظام يتحكم فييا وينظم توزيعيا وحفظ ما يزيد منيا لذلك بدأت التنظيمات المالية بالتبمور نتيجة 
 الحاجة الماسة الييا .

مر )رضي اهلل عنو( في وضعو الضرائب في الببلد المفتوحة وتنظيميا من وقد استفاد الخميفة ع 
مبادئ االسبلم ومن تنظيمات الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( وابي بكر)رضي اهلل عنو( كما انو اخذ 
االوضاع التي كانت سائدة في الببلد المفتوحة بنظر االعتبار اضافة الى اجتياده برأيو واستشارتو لمصحابة, 

 ن ىذا كمو نتج ىيكل التنظيمات المالية االسبلمية االولى . وم

فأستشار الخميفة عمر )رضي اهلل عنو( اصحابو في قسمة الغنائم واالراضي المزروعة وغير  
المزروعة فاتفقوا عمى توزيع االموال والكراع بتطبيق ان الغنائم عمى االموال المنقولة وعدم توزيع االراضي 

اربين عمى ان يبقى اصحابيا السابقون يستثمرونيا ويدفعون عنيا الخراج وكان يرمي من المحررة بين المح
وراء ذلك ان ال تنحصر الثروة بيد فئة صغيرة من الناس واراد ان يجعل منيا موردًا ثابتًا لممسممين ولمدولة في 

ى ىذا عدم معرفة عيد من جاء بعده وخوفو من ظيور النزاع بين المسممين عمى االرض يضاف الو عيده 
العرب الجيدة بالزراعة وضرورة بقائيم امة عسكرية مجاىدة وخوفو من تفرقيم عمى االرض مع قمة عددىم 

 بالنسبة لؤلقوام المحررة .

العرب. امة عسكرية بينما كان غير المسممين -وكان من نتيجة ىذا النظام ان اصبح المسممون 
تج عن ىذا النظام كذلك ان اصبح الخراج والجزية والغنائم مورد يشتغمون ويقدمون المال والمحصول. وقد ن

 لممسممين المقاتمين وذرياتيم ولمن يأتي بعدىم.

فأتخذ الخميفة عمر بن الخطاب )رضي اهلل عنو( نظامًا ينسجم مع واقع العرب ومبادئ االسبلم  
ر صحابة رسول اهلل )صمى اهلل فأستحدث ديوان بيت المال الذي تولى جمعو وتوزيع )العطاء( فأستشار كبا

 عميو وسمم( بأن جعل عطاء المجاىدين يختمف حسب اسبقيتيم في االسبلم والخدمة لمدولة والحاجة .

اذن بيت المال: ىو الخزينة المركزية في العاصمة حيث كانت واردات االقاليم تجمع في العادة في  
ارة المحمية والمصالح والخدمات العامة يرسل الباقي الى الدواوين المحمية وبعد ان ينفق الوالي ما يمزم لئلد

بيت المال المركزي الن الواردات تعد ممكًا مشتركًا لممسممين تصرف في مصالحيم ولذلك سمي بيت المال 
في العاصمة بيت مال المسممين وبمرور الزمن تميز بين بيت المال المركزي عن "بيت المال الخاص" وىو 

الذي لو موارده الخاصة بو من امبلك الخميفة وما يرثو الخمفاء من ابائيم واقربائيم ومن بيت مال الخميفة 
 اليدايا المقدمة الييم . 



وان اىم واجبات صاحب بيت المال: ىو االشراف عمى ما يرد بيت المال من االموال وما يخرج من  
 وجوه النفقات .

 

 *موارد الدولة االسالمية )موارد بيت المال( *

ىي اول ضريبة اسبلمية عمى اموال االغنياء من المسممين المرصدة لمنماء, وتشكل  -الزكاة )الصدقة(:-1
 احد الموارد المالية التي تجبييا الدولة االسبلمية لفقراء المسممين .

.  }واقيموا الصالة واتوا الزكاة{والزكاة الركن الثاني في العقيدة االسبلمية بعد الصبلة فقال تعالى  
 وقد ترد الزكاة بمفظة الصدقة في القران الكريم وكبلىما يؤديان معنى واحد .

وقد خاضت الدولة االسبلمية في خبلفة ابي بكر الصديق)رضي اهلل عنو( اول حرب ضد مانعي  
ة وتجبى الزكاة مر قاتمن من يفرق بين الصالة والزكاة( الواهلل الزكاة فقال ابو بكر الصديق )رضي اهلل عنو( )

واحدة في السنة وكانت اول االمر اختيارية غير محددة االنصبة والمقادير وذلك استنادًا لما جاء في القران 
خذ من اموالهم {ثم اصبحت الزامية لقولو تعالى }والذين في اموالهم حق معموم لمسائل والمحروم{الكريم 

 . }صدقة تطهرهم وتزكيهم

االول : النصاب: وىو ان يبمغ النصاب بحسب اختبلف  ويشترط في المال الخاضع لمزكاة شرطان 
 االموال والثاني: الحول: وىو ان يبقى في حوزة صاحبو حواًل كامبًل .

 -وتؤخذ اموال الزكاة من :

 درىم ( . 222دينارًا او  22تؤخذ من النفود )الدنانير الذىبية والدراىم الفضية والنصاب -أ

رأس واالبل  32رأس فما فوق والبقر نصابيا  42االبل, الغنم اذا بمغ النصاب الحيوانات: الغنم, البقر, -ب
 رٍأس . 5نصابيا 

% واذا 12االنتاج اي  12/1الحب والثمار: اذا كانت الحبوب واالشجار تسقى بالمطر او سيحًا يؤخذ -ج
 % . 5كانت تسقى باآلالت الرافعة يؤخذ نصف العشر 

دينارًا او  22% من قيمتيا اذا بمغت النصاب وىو 2,5ربع العشر اي  البضائع التجارية: ويؤخذ منيا-د
 درىمًا . 222



رين. و والزكاة وسيمة ميمة من وسائل التكامل االجتماعي وىو حق واجب عمى االغنياء والموس 
وكانت تستعمل حصيمة اموال الزكاة لؤلنفاق عمى فقراء المسممين وتوزيعيا عمى مستحقييا عمى وفق اآلية 

انما الصدقات لمفقراء والمساكين والعاممين عميها والمؤلفة قموبهم وفي الرقاب, والغارمين, وفي {لكريمة ا
  }سبيل اهلل, وابن السبيل, فريضة من اهلل واهلل عميم حكيم

وال يدخل مال الزكاة في مال الخراج. كما ان جباتيا يختمفون عن جباة الخراج ويأخذ جباة الزكاة  
يم( من مال الزكاة نفسو وتصرف زكاة كل بمد في اىمو وال يجوز نقل صدقات )زكاة( بمدًا الى رزقيم)رواتب

 سيم في سبيل اهلل .  غيره اال

ىي ضريبة تؤخذ من اىل الذمة مقابل حماية الدولة ليم وشممت الييود والنصارى والصابئة  -الجزية:-2
 والسامرة وحتى المجوس .

ثاني الميم من المصادر المالية لمدولة االسبلمية فقد اوجبت عمى اىل تعد اموال الجزية المصدر ال 
قاتموا الذين ال يؤمنون باهلل {الكتاب استنادًا الى ما ورد في القران الكريم والسنة واالجماع فقال تعالى 

 . }وباليوم االخر ... من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 

"سنوا بهم جزية من المجوس ايضًا لقاء حمايتيم فقال الرسول)صمى اهلل عميو وسمم( : وقد اخذت ال 
 فقد اخذىا من مجوس ىجر . سنة اهل الكتاب ..."

وتجبى الجزية من الذكور العقبلء والبالغين وال تجب عمى الصبيان والنساء والمجانين والعميان  
 والشيوخ والرىبان. وتؤخذ في الحرم من كل سنة . 

وال تعد الجزية عقوبة في حق الذمي لبقائو عمى دينة, وانما ىي مساىمة مادية منو لمدفاع عن ببلده  
سبلم( فمو كانت الجزية عقوبة لوجبت عمى جميع اىل الذمة دون استثناء ولفرضت التي يسكنيا وىي )دار اال

دل فع بم, ومما يؤكد انيا كانت تدعمى رجال دينيم بالدرجة االولى باعتبارىم اصحاب الدين المخالف لئلسبل
الخدمة العسكرية والحماية ليم انيا تسقط حال اشتراك الذمي مع المسمم في الدفاع عن ببلد االسبلم او في 
حالة عجز المسممين عن حمايتيم .وتسقط الجزية عن الذمي في حالة اسبلمو او عجزه او فقره او عجز 

 المسممين عن حمايتو . 

زية فقد اختمف ائمة المسممين في تقديرىا, فقد وضع الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( اما مقدار الج 
الجزية عمى النصارى والييود والمجوس وجعميا عمى الرجل دينارًا واحدًا وليس في ذلك عمى النساء وال 



درىم( عمى  الصبيان. ثم جعميا الخميفة عمر)رضي اهلل عنو( عمى اىل السواد في العراق دينارًا )اثنى عشر
الطبقة السفمى وعمى الوسطى دينارين )اربعة وعشرون درىمًا( وعمى العميا اربعة دنانير )ثمانية واربعون 
درىمًا( واسقط ذلك عن النساء والصبيان والعجزة والعميان والرىبان. وقد اراد الخميفة عمر من ىذا االجراء ان 

عد. فكتب بذلك الى عمالو, والتزم خمفاء المسممين بو بعده يجعمو نظامًا ثابتًا يسير عميو المسممون فيما ب
 وبمرور الزمن انتقل اىل الذمة من بمد الى اخر فأنشئ ديوان الجوالي .

ىو المال المفروض عمى ما يخرج من غمة االرض. وارضيا تسمى باألراضي الخراجية. وقد  -الخراج:-3
ي فرض الخراج عمى االرض فقد فرض عمى االراضي اتبع الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( عدة اجراءات ف

التي فتحت عنوة )حربًا( والتي لم يكن سكانيا عربًا وىي : اراضي خيبر وفدك ووادي القرى فطمبوا من 
الرسول)صمى اهلل عميو وسمم( ان يعامميم في االموال عمى النصف وفي االراضي عمى نصف ثمارىا ويبدو 

م( لم يمتفت ان ممكية االرض وتنظيم العمل الزراعي وجباية المنتوج. ألنو ان الرسول )صمى اهلل عميو وسم
 كان مشغواًل بأمور الجياد ونشر االسبلم, كما لم يكن لديو من العمال ما يكفون عمل االرض . 

يمتمكيا العرب فقد اتبع الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( سياسة خاصة فمم يضع  اما االراضي التي 
ض العشر ولو في ذلك كما ذكرنا ىدف سياسي واجتماعي فالخراج يحمل معنى الخضوع والذلة الخراج بل فر 

وىو يريد لمعرب وحدة سياسية واجتماعية فمما فتح مكة مّن الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( عمى اىميا فردىا 
ضييم عشرية وليست عمييم ولم يقسميا ولم يجعميا فيئًا فأجرى االراضي العربية ىذا المجرى واعتبرت ارا

 خراجية.

وفي خبلفة عمر بن الخطاب )رضي اهلل عنو( فقد التزم بإجراءات الرسول )صمى اهلل عميو وسمم(  
فكانت اغمب اراضي السواد في العراق فقد حررت حربًا عدا عدة قرى تم تحريرىا صمحًا فتركيا بيد اصحابيا 

زية اما االراضي التي حررت بالحرب )عنوة( فقد ابقاىا مقابل مقدار معين من المال وجعمو بدل الخراج والج
عمر )رضي اهلل عنو( بيد اصحابيا مقابل مقدار من الخراج عمييا وابقى الجزية عمييم واعتبرىا الخميفة 

ارض صمح ولم يقسميا بين الفاتحين. وقد عبر الخميفة عمر عن رأيو في ابقاء االراضي بيد اصحابيا 
ر المسممين وىي فيئيم ولمدولة حق االشراف عمييا وجباية غمتيا بوساطة عماليا باعتبارىا من حق جميو 

وتنفق مواردىا في مصالح المسممين, ان ىذا النيج ناتج عن قدرة الخميفة عمر)رضي اهلل عنو( وعبقريتو 
عمي بن ابي  سبلم ومصمحة االمة وقد ايد الخميفةالمالية واالدارية في تأويل النصوص وتطبقييا بما يخدم اال

 عمر في عدم قسمة االرض .الخميفة طالب )رضي اهلل عنو( اجراءات 



وقد اتخذت طريقتين في جباية الخراج االولى: ما يفرض عمى مساحة االرض فجعل كل جريب  
ارض صالحة لمزراعة قفيزًا ودرىمًا. والثانية ما يؤخذ بالمقاسمة, وىو اخذ نسبة معينة من الحاصل نحو 

لسدس ويؤخذ الخراج مرة واحدة في السنة اذا كان بحسب المساحة اما خراج المقاسمة فيتكرر الخمس او ا
 اخذ الخراج بتكرار زراعة االرض . 

وقد راعى المسممون في تحديد مقدار الخراج حسب كثافة الزراعة وخصوبة االرض ونوعية االنتاج  
وقد بقي نظام الخراج معمواًل بو بحسب واثمانو, وطريقة السقي, وموضع االرض من المدن واالسواق 

ضاع السياسية والمالية ختمفت مقاديرىا حسب الظروف واألو الطريقتين في العصر االموي والعباسي, ولكن ا
في الدولة العباسية والسيما في فترة سيادة نفوذ حكام االقاليم الذين كانوا ينفقون من اموال الخراج عمى 

 والنفقات وما كان يرسل منو لمعاصمة.والياتيم من اعطيات الجند 

 كغم  2,751والقفيز=      2م1366يب=ر الج

  -عشور التجارة:-4

العشر: ىو الضريبة المفروضة عمى البضائع التجارية الواردة والصادرة من الدولة العربية االسبلمية  
رب قبل االسبلم فكانت تفرض وتشكل موردًا ماليًا كبيرًا لبيت المال, وكانت ىذه الضريبة معروفة عند الع

عمى التجارة المارة بببلدىم وبعد ظيور االسبلم بطل العمل بيا, فقد كره الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( اخذ 
 العشر من التجار.

وقد اضطر الخميفة عمر )رضي اهلل عنو( فرض العشر عمى اموال اىل الذمة المعدة لمتجارة  
االسبلم وبالعكس وذلك بناء عمى قاعدة المعاممة بالمثل. فقد كتب امير والمنقولة من دار الحرب الى دار 
الحرب فيأخذون " ان تجارًا من قبمنا من المسممين يأتون ارض اهل البصرة ابو موسى االشعري يقول :

الخميفة عمر بن الخطاب )رضي اهلل عنه( اليه خذ انت منهم كما يأخذون من تجار منهم العشر. فجاء رد 
 . ين" المسمم

"خذوا من ووضع ليا قواعد فقال : التجارة  الخميفة عمر بن الخطاب )رضي اهلل عنو(  وقد نظم 
واعفى الخميفة من ضريبة التجارة كل من المسمم ربع العشر ومن الذمي نصف العشر ومن الحربي العشر" 

خمية في الدولة العربية االسبلمية دخل بميرة والناس الييا بحاجة ليكثرىا عمى المسممين كما تعفى التجارة الدا
من ضريبة العشر وتستوفي ضريبة العشر من الذمي والمسمم والحربي مرة واحدة في السنة ميما تكررت 

 مرات التجارة. فاذا ازداد المال اخذ من الزيادة ألنيا لم تعشر.



يت مال المسممين. والفيء: ىو ما تعد اموال الفيء والغنيمة من الموارد المالية الميمة لب -الفيء والغنائم:-5
ما أفاء اهلل {يحصل عميو المسممين من االموال دون قتال وتوزع اموال الفيء حسبما جاء في القران الكريم : 

عمى رسوله من اهل القرى, فممه خمسه ولمرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي ال 
 وفاة الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( اسقط سيمو وسيم ذوي القربى .وبعد  }يكون دولة بين االغنياء منكم

ي االموال التي يحصل عمييا المسممون عن طريق الحرب وتقسم خمسة اخماس يوزع اما الغنيمة: في 
واعمموا ان ما غنتم من شيء فان هلل خمسه ولمرسول ولذي القربى {خمسيا حسبما ورد في القران الكريم : 

 . }ساكين وابن السبيلواليتامى والم

اما االربعة اخماس الباقية فتقسم بين الجند والغنائم تشمل : االراضي والعقارات )االموال غير  
 المنقولة( واالموال المنقولة من النقود والذىب والفضة والمواشي واالثاث واسرى الحرب . 

الخطاب )رضي اهلل عنو( كما ولم يقسم المسؤولون في الدولة االراضي منذ عيد الخميفة عمر بن  
 ذكرنا ذلك سابقًا .

  -الضرائب المستحدثة )غير الشرعية( :-6

وىي الضرائب التي لم يرد ذكرىا في القران الكريم ولم يشرعيا الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( او  
ئب الساسانية الخمفاء الراشدين وقد استحدثت في العصرين االموي والعباسي فقد اعاد االمويين بعض الضرا

التي الغاىا الخميفة عمر بن الخطاب )رضي اهلل عنو( وىي ىدايا )النوروز والميرجان( وىي ضرائب اعتاد 
الناس تقديميا باسم ىدايا لممموك الساسانيين في عيدي النوروز والميرجان, وكان ذلك منذ خبلفة معاوية بن 

دوا لو في النوروز والميرجان ففعموا فبمغت عشرة ابي سفيان, اذ انو طالب اىل السواد في العراق ان يي
مبليين درىم وقد الغاىا الخميفة االموي عمر بن عبدالعزيز ثم اعيدت من بعده وقد وردت اشارات الى 
وجودىا في العصر العباسي ايضًا فذكر ان احمد بن يوسف وزير المأمون اىدى الخميفة يوم نوروز ىدية 

 شارة الى اليدايا الثمينة التي قدمت لمخميفة المتوكل يوم النوروز .قيمتيا الف درىم كما وردت ا

ؤخذ من عامة ليدايا في العصر العباسي لم تكن تويفيم من ىذه االشارات والنصوص ان ىذه ا 
 الناس وانما تقدم لمخميفة من كبار رجال الدولة والحاشية .

العباسي فقد وضع االمويون ضرائب وىناك ضرائب فرضت في فترات متباينة في العصر االموي و  
عمى الصناعات والحرف كما فرض الخمفاء العباسيون العديد من الضرائب فقد فرض الخميفة الميدي ضرائب 



عمى االسواق والحوانيت والطواحين. وذكر ان ىذه الضرائب بمغت اثنى عشر مميون درىم كما فرضت 
الجناة وفرض الخميفة المتوكل الخمس عمى الكنوز وما )الغرامات( وىي االموال التي يأخذىا الشرطة من 

يستخرج من البحر مثل المؤلؤ والعنبر واالحجار الكريمة, باإلضافة الى ضريبة المواريث. وعمى الدور وما 
يباع في االسواق من الدقيق والخضر والفواكو والمواشي ويبدو ان تعدد الضرائب كانت بسبب قمة الموارد 

 لتسمط العناصر االجنبية عمى مقاليد الدولة .المالية لمدولة 
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