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    ةــوكدو

 

عد أىم فروع المعرفة اإلنسانية، والمتعمق مباشرة بسموك اإلنسان االقتصادي عمم االقتصاد يُ  ال شك أنّ    
شباع الحاجات اإلنسانية إزاء الموارد اإلنتاجية ذات الطابع النادر والمحدود من حيث اإلنتاجية ل مواجية وا 

  ذات الطابع البلمحدود.
ل أن نشير إلى أن عمم االقتصاد ما ىو إال وسيمة وأداة يستخدميا اإلنسان من أجل ولعمو من نافمة القو   

مساعدتو في تحسين وتطوير أنشطتو المعيشية نحو األفضل وتوزيع موارده االقتصادية بشكل أمثل، كل 
 ذلك من أجل الوصول إلى مستوى من الرفاىية االقتصادية التي تحقق لو قدرا من العيش الكريم.

 

ذه المطبوعة تيدف باألساس أن تقدم إلى طمبة الجامعات والمعاىد خاصة ولمقراء الكرام عامة، أىم ى  
المفاىيم األساسية في المعرفة االقتصادية بأسموب راعينا فيو قدر اإلمكان السيولة والتبسيط لمساعدتو في 

  عمميا اقتصاديا صائبا.فيم ما يدور حولو من ظواىر إقتصادية تمكنو من تحميل ىذه الظواىر تحميبل
حاولنا جاىدين أن تشمل ىذه المطبوعة كل ما يتعمق بأساسيات عمم االقتصاد ليكون مرجعا كافيا    

 لطمبة العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير. من أجل ىذا قمنا بتقسيم المطبوعة إلى المحاور التالية: 
 تصادلعمم االق مدخل معرفي المحور األول:     

 

 لعمم االقتصاد مدخل نظري المحور الثاني:     
 

 لعمم االقتصاد مدخل نظامي المحور الثالث:     
 

في األخير نرجو أن نكون قد وفقنا في اإللمام بأىم الجوانب المتعمقة بمقياس مدخل لبلقتصاد خاصة    
 المقررة منيا وزاريا.
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 ووضــوع عمــي االقتصــاد  -2

 

 منذ القرن السابع عشر المـيبلدي، ولكـن ذلـك ال يعنـي أبـداً  سمو الحديث إالّ إعرف عمم االقتصاد بلم يُ     
  يـل العممـيغياب مادة عمم االقتصاد أو البحث فيو كأفكار اقتصادية وقوانين، ثـم تطـورت أدوات التحم

 بو، وبالتالي تطورت المفاىيم التي وضعت لبلقتصاد عمى مدى تاريخ الفكر االقتصادي الخاصـة
االقتصاد وأزمانيم، والفمسفات التي اعتنقوىـا، ومنـاىج البحـث عنـدىم فـي تحديـد  عمماء باختبلف بيئات

 .بيا عمم االقتصاد أولويـات المشـاكل التـي ييـتم
 

 عمم في المعرفة اإلنسانية مـن تطـور أوضـاع ثابتـة ومحـددة ترتكـز عمـى قواعـد نظريـات عامـةوينشأ ال   
ن إقابمة لمتطبيق، فيطمقون عمييا  سم العمم، وعمم االقتصاد يخضع لقواعد وقوانين ونظريات معروفة وا 

عمـم االقتصـاد مـن العمـوم تتسم بالديناميكية التي تتفاعل من خبلليا حركة المجمتع، ومن ىنا كـان  كانت
التي تيتم بدراسة السموك اإلنساني الذي يتسم بالتداخل، حيث ال ييتم الباحث في االقتصاد  اإلنسـانية

بالسموك الخارجي دون دراسة الدوافع واألحاسيس الداخمية لمفرد، أو ييتم مثبًل بالوسـائل  الوضعي منيـا إالّ 
 .1غض النظر عن طبيعة ىذه الرغبات أو دوافعيااإلنسانية ب التـي تشـبع الرغبـات

( من لفظ يوناني ويرجع تاريخيا إلى أرسطو، وىو مشتق Economicsاشتق مصطمح عمم االقتصاد )   
( ومعناىا تدبير، Nomos( ومعناىا المنزل و )نوموس Oikosمن كممتين يونانيتي األصل ىما )إيكوس
المنزل( غير أن ىذا ال يعني أن اليونانيين القدماء ىم الذين وبذلك يكون معنى المفظ اليوناني )تدبير 

 أسسوا عمم االقتصاد كعمم مستقل.
 تعسيف عمي االقتصاد  -0

 

ذلك الفرع من العموم االجتماعية الذي يدرس السموك االنساني باعتباره عبلقة  يعّرف عمم االقتصاد بأّنو   
 بديمة. ستعماالتحاجات متنوعة ووسائل نادرة ذات إ بين
فراد والمجتمعات مواردىم االقتصادية النادرة ف األاالقتصاد ىو ذلك العمم الذي يدرس كيف يوظّ  أي أنّ    

ذات االستخدامات المتعددة إلنتاج مجموعة متباينة من السمع والخدمات وتوزيعيا بين المواطنين 
 .2لئلستيبلك الحاضر أو المستقبمي وذلك الشباع حاجاتيم ورغباتيم

و عمم تطور العبلقات اإلجتماعية لئلنتاج، أي العبلقات االقتصادية بين ّرف عمم االقتصاد بأنّ كذلك عُ    
و العمم الذي يكشف عن القوانين المييمنة عمى إنتاج وتوزيع السمع المادية والخدمات في البشر. بمعنى أنّ 

 المجتمع البشري في مختمف مراحل نموه.
تعريف جامع مانع لعمم االقتصاد، البد أن يشتمل التعريف عمى عدة لكي نستطيع أن نصل إلى    

 عناصر يمكن إيجازىا عمى النحو التالي:
                                                 

 .18بدون ذكر دار وسنة النشر، الكويت، ص عبد الحميد محمود البعمي، أصول االقتصاد اإلسبلمي، 1
 .02المؤسسة العامة لمتعميم الفني والتدريب الميني، مقدمة في االقتصاد، المممكة العربية السعودية، دون ذكر سنة النشر، ص 2
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موضوع الدراسة االقتصادية ىو اإلنسان ذو اإلرادة، وأن يركز  يجب أن يشير التعريف إلى أنّ  -
اد ىو عمم قتصعمم اال التعريف عمى الجانب اإلنساني واإلجتماعي لمظاىرة االقتصادية، حيث أنّ 

 األول بمشكبلت اإلنسان االقتصادية واالجتماعية؛جتماعي بطبعو ييتم في المقام إ
 

يجب أن يشبر التعريف إلى ظاىرة الندرة، أي عدم التكافؤ بين الحاجات المتعددة والموارد  -
إبراز المحدودة، فيذه الظاىرة ىي أساس المشكمة االقتصادية وال يعقل أن يعّرف عمم دون أن يتم 

يجاد حمول ولو جزئية لمقضاء عمييا؛  المشكمة األساسية التي وجد ىذا العمم بغرض مواجيتيا، وا 
 

وىو إشباع أكبر قدر من الحاجات يجب أن يشير التعريف إلى اليدف من الدراسة االقتصادية  -
ألساليب من استخدام ا مو ىذه الموارد بأكبر قدر ممكنبما ىو متاح من الموارد، مع العمل عمى ن

 راسات المتقدمة لمواجية المشكمة االقتصادية؛الدّ و وأدوات التحميل والسياسات 
 

العبلقات االقتصادية التي تتم بين أفراد المجتمع، ال بد أن تتعمق  يجب أن يشير التعريف إلى أنّ  -
ي بإنتاج وتبادل وتممك واستيبلك وتوزيع السمع والخدمات. فبل يمكن أن نغفل الدور االقتصاد

الكبير الذي تقوم بو الخدمات باختبلف أنواعيا في إشباع الحاجات اإلنسانية، وباغفالنا لمخدمات 
 دون السمع يختل كيان النشاط االقتصادي.

  

عمم اجتماعي موضوعو '' وأنّ ب لعمم االقتصاد،من مجمل ىذه العناصر نستطيع أن نستخمص تعريفا      
ة العبلقة بين الحاجات المتعددة والموارد المحدودة، بقصد تحقيق أكبر اإلنسان ذو اإلرادة، ييدف إلى دراس

إنمائيا بأقصى  الكفء لمموارد المتاحة، والعمل عمىقدر ممكن من إشباع الحاجات عن طريق اإلستخدام 
الطرق الممكنة، وتنظيم العبلقات االقتصادية التي تنشأ بين أفراد المجتمع وتتعمق بإنتاج وتبادل وتوزيع 

 .1السمع والخدمات''
 

يا كميا تيدف إلى خدمة اإلنسان وتحقيق أنّ  ة تعاريف عمى عمم االقتصاد إالّ لقد أطمقت عدّ  عموما   
 رفاىيتو، لنذكر أىميا فيما يمي:

 

و العمم الذي يبين لنا ف عمم االقتصاد طبقا ليذا المحور بأنّ لقد عرّ عمم االقتصاد ىو عمم الثروة:  0-2
الثروات، فالثروة ىي الغاية من كل نشاط اقتصادي وال يمكن اعتبار أي  ع وتستيمككيف تتكون وتوز 

ليذا التعريف يكون موضوع عمم االقتصاد  . وطبقام لبلنسان منافع ماديةقدّ  اذا و اقتصادي إالّ نشاط بأنّ 
 لثروة،ا البحث في طبيعة الثروة وكل ما يتصل بيا، ولم يتفق أصحاب ىذا التوجو حول تحديد معنى ىو

المادية،  عتبر أن الخدمات الشخصية تدخل ضمنيا وبناءا عميو اعترفوا بوجود الثروة غيرإففريق منيم 
 .المادية فوا بذلك عمم االقتصاد بأنو عمم الرفاىيةوفريق آخر انتيى الى رفضيا وعرّ 

 

                                                 
 .30، ص2016صر، رانيا محمود عبد العزيز عمارة، مبادئ عمم االقتصاد، مركز الدراسات العربية لمنشر والتوزيع، القاىرة، م 1
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ذي يسعى عمم االقتصاد ىو ال يرى بعض االقتصاديين أنّ  عمم االقتصاد ىو عمم الرفاىية: 0-0
لموصول إلى حيازة أعظم األرزاق بأقل الجيود الممكنة، والتي سوف يتأتى عنيا تحقيق الرفاىية 

( في كتابو )اقتصاديات الرفاىية Peguاالقتصادية ألفراد المجتمع، وىذا التصور يعرفو األستاذ بيجو )
 .1تصادية''و ''العمم الذي يختص بدراسة الرفاىية االق( عمم االقتصاد بأنّ 1920 معا

 

عمم االقتصاد يتدخل فقط حينما كانت الموارد  أي أنّ عمم االقتصاد عمم عمم اإلختيارات الفعالة:  0-3
 نادرة بالنسبة لمحاجات، وبالنسبة لبعض الموارد كالشمس واليواء فبل ييتم بيا.

 

داف وحاجات متنوعة، وبين و'' العمم الذي يدرس السموك اإلنساني كعبلقة بين أىفو روبنز بأنّ وعميو يعرّ    
 ''النشاط االقتصادي ماىو إالّ  ا الباحث ريمون بار فيقول بأنّ ، أمّ 2دة''وسائل نادرة ذات استعماالت متعدّ 

إختيار يتم من أجل تمبية الحاجات، فوفقا لو عمم االقتصاد ييتم بتحميل االختيارات وترتيبيا وفقا لمبدأ 
عمى ىذا التعريف بكونو يفرض عمى اإلنسان أن يتصرف دائما وفقا  األولوية في كيفية إشباعيا''، ويعيب

 لمنطق اقتصادي. 
 

و عمم يمكن تعريف االقتصاد بأنّ عمم االقتصاد ىو عمم العالقات اإلجتماعية في إطار اإلنتاج:  0-0
مع بواسطة االقتصادية، أي العبلقات االجتماعية التي تنشأ بين أفراد المجت العبلقاتالقوانين التي تحكم 

األشياء المادية والخدمات. وىي العبلقات التي تتعمق بإنتاج وتوزيع األشياء المادية والخدمات التي تشبع 
 .3حاجات اإلنسان في المجتمع، أي البّلزمة لمعيشة أفراد المجتمع، معيشتيم المادية والثقافية

 

الظاىرة  ن وخاصة الفرنسي ''بيرو'' أنّ يرى الكثير من االقتصادييعمم االقتصاد ىو عمم المبادلة:  0-5
و دراسة عمميات التبادل التي يتخمى الفرد االقتصادية تقوم عمى المبادلة، من ىنا يعّرف االقتصاد بأنّ 

عمميات التبادل  بموجبيا عن ما ىو في حوزتو ليحصل في المقابل ومن فرد آخر عمى ما يحتاجو، وأنّ 
شباع الحاجات.ىذه ىي التي تسمح بقيام صمة بين إن   تاج األموال والسمع وا 

و يبرز عممية المبادلة في إكساب النشاط االقتصادي لؤلفراد بعدا ىذا التعريف عمى الرغم من أنّ   
أنو يؤخذ عميو قصوره عن شمول كل التصرفات وعدم مناسبتو لكافة النظم االقتصادية التي  إجتماعيا إالّ 

 .4يفسر ظاىرة القيمة و الال تعرف المبادلة، فضبل عمى أنّ 
 
 
 

 
 

                                                 
 .19، ص2009محمود حسين الوادي وأخرون، مبادئ عمم االقتصاد، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن،  1
يع، إسماعيل عبد الرحمن وحربي عريقات، مفاىيم ونظم إقتصادية )التحميل االقتصادي الجزئي والكمي(، الطبعة األولى، دار وائل لمنشر والتوز  2

 .24، ص2004عمان، األردن، 
3
 .30، ص1999نشر، اإلسكندرية، مصر، عادل أحمد حشيش وزينب حسين عوض ا، مبادئ عمم االقتصاد، دار الجامعة الجديدة لم 

 .28، ص1999عادل أحمد حشيش وزينب حسين عوض ا، مبادئ عمم االقتصاد، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، مصر،  4
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 )أٌواع التخمين االقتصادي( فسوع عمي االقتصاد -3

 

بيدف اكتشاف القوانين االقتصادية لحل المشكمة االقتصادية نشير بأن ىناك العديد من التحميل     
كر االقتصادي، وتختمف أنواع التحميل االقتصادي باختبلف المؤشر أو المعيار المستخدم في التحميل، نذ

 من ىذه المعايير عمى سبيل المثال معيار حجم الوحدة االقتصادية.
 

ينقسم التحميل االقتصادي من حيث حجم الوحدة االقتصادية إلى نوعين ىما: التحميل االقتصادي    
'' وىذا المصطمحان Microeconomics'' والتحميل االقتصادي الجزئي ''Macroeconomicsالكمي ''

'' Mikros'' الشيء الكمي في حين تعني كممة ''Makrosبلتيني، حيث تعني كممة ''أخذا من المعنى ال
 الشيء الجزئي.

 

 (: فروع عمم االقتصاد22الشكل رقم )
 

 
 
 
 
 

 

 من إعداد الباحث إنطبلقا مما سبقالمصدر: 
 

 '' Macroeconomicsالتحميل االقتصادي الكمي '' -أ
ي دراسة عمل الوحدات االقتصادية مجتمعة كوحدة واحدة، أي عمى يتناول التحميل االقتصادي الكم     

المستوى التجميعي أو الوطني ككل، فعمى سبيل المثال تتم دراسة اإلنفاق الكمي لجميع الوحدات 
االقتصادية المكونة لدولة ما، وكذلك إنتاجيا الكمي والمستوى العام لؤلسعار في تمك الدولة، ومستوى 

ا، فاالقتصاد الكمي ييتم بتحميل أوجو االستيبلك واالستثمار واالنفاق الحكومي والتجارة البطالة فييا وىكذ
الخارجية لمدولة، فيو يدرس مستوى الطمب والعرض الكميين والعوامل المؤثرة فييما، كما يتناول الناتج 

والبطالة  الكمي ومحددات التشغيل وكل ما يتعمق باالقتصاد الوطني، فالحديث عن مستويات التضخم
 والناتج الوطني واألسعار في دولة ما ككل يدخل ضمن إختصاص دراسة التحميل االقتصادي الكمي.

 

 '' Microeconomicsالتحميل االقتصادي الجزئي '' -ب
والعوامل المؤثرة في  -مستيمك أو منتج –يتناول التحميل االقتصادي الجزئي سموك الوحدات الفردية     

دية التي تتخذىا تمك الوحدات في مجال تخصيص مواردىا وتحقيق أىدافيا. وىو بذلك القرارات االقتصا
يدرس إنفاق الفرد عمى سمعة معينة ومستوى المنفعة التي يمكن أن يحصل عمييا في ظل إمكانياتو 

 فـــروع عهـم االقتصـــاد

 التحميل االقتصادي الجزئي
Microeconomics 

 صادي الكميالتحميل االقت
Macroeconomics 
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ت المحدودة. كما يتناول دراسة سموك المنتج في تحديد أسعار السمع والخدمات التي يقدميا وجميع القرارا
 التجارية التي تساعده لتحقيق ىدفو لتعظيم ربحو من موارده المحدودة.

عنى بسوق سمعة معينة بما يساىم في اإلجابة عن تساؤالت تختص فالتحميل االقتصادي الجزئي يُ     
المناسب لتمك السمعة في السوق، كما يدرس األسواق المختمفة التي يعمل المنتج في نسقيا  السعربتحديد 
عن  كما يجيب ،أرباحوفية أو اآللية التي يقوم من خبلليا ذلك المنتج بتحديد السعر الذي يعظم والكي

ع بيا دخمو عمى مجموع السمع خاصة في مجال الكيفية التي يوزّ  بقرارات المستيمكتساؤالت تختص 
 .1والخدمات بما يحقق لو أعظم نفع منيا جميعا

 

 حميل االقتصادي الجزئي والتحميل االقتصادي الكمي(: أىم الفروقات بين الت22الجدول رقم )
 

 التحميل االقتصادي الكمي التحميل االقتصادي الجزئي
ييتم بالوحدات االقتصادية أو األجزاء التي يتشكل 

 من مجموعيا نشاط االقتصاد الوطني ككل.
ييتم بالسموك االقتصادي لممجتمع ككل ويحمل 

 كمية.العبلقات والمتغيرات االقتصادية ال
يتناول السموك أو النشاط االقتصادي عمى 

سواء عمى سموك المستيمك أو  ،المستوى الفردي
عمى مستوى المنشأة اإلنتاجية أو الفرع 

 االقتصادي.

يتناول السموك االستيبلكي اإلجمالي والناتج 
الوطني لممجتمع ككل عمى مستوى االقتصاد 

 الوطني بأكممو.

سمع والخدمات ييتم بقضايا تشكل أسعار ال
 ،والعرضوقضايا الطمب واالستيبلك الفردي 

وعناصر التكمفة وعناصر اإلنتاج عمى مستوى 
 المنشآت الفردية وأسواق السمع والخدمات.

ييدف إلى دراسة القوى والعوامل التي تؤثر عمى 
مستوى األداء االقتصادي الكمي، أي دراسة 
، العوامل االقتصادية الكمية مثل الدخل الوطني

الناتج المحمي، العمالة والركود والكساء وميزان 
 المدفوعات ....إلخ.

ييتم بكيفية قيام األفراد بتوزيع دخوليم ومواردىم 
اإلقتصادية عمى أوجو االستخدامات 
واإلحتياجات، في إطار سعييم لتحقيق أقصى 
درجة ممكنة من المنفعة أو اإلشباع أو العائد أو 

 الربح.

خدامات الدخل الوطني ييتم بتخصيص واست
عمى مجاالت االستيبلك واإلدخار واالستثمار، 

سعر الفائدة كذلك السياسات المالية والنقدية، و 
حجم الصادرات والواردات ، وسعر الصرف

 ومعدالت النمو االقتصادي.
 

 منشورات الجامعة االفتراضيةثناء أبا زيد، مدخل إلى عمم االقتصاد،  المصدر:
 .08ص، 2018، السورية، سوريا 

                                                 
ن ابراىيم، المدخل إلى عمم االقتصاد )االقتصاد السياسي وتاريخ األفكار االقتصادية(، منشورات جامعة دمشق، سوريا، غسا 1

 .40-39ه، ص ص1439
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 عالقة عمي االقتصاد بالعموً األخسى -0

ن جوانب السموك االنساني، وليذا ينتمي إلى مجموعة العموم ماالقتصاد ىو عمم يعالج جانبا     
ن العموم الدقيقة في تحميل مع بعضيا البعض، ويستنجد بمجموعة م االجتماعية التي تتشابك وتترابط

الظواىر االجتماعية والعممية األخرى. مما  في عمم االقتصاد أن ييمل ولذلك ال يمكن لمباحث ،ظواىره
عمم  عمم التاريخ،فس، ن أىميا عمم السياسة، عمم النماالقتصاد بالعموم األخرى، والتي سبق يرتبط عمم 

وفيما يمي نقوم بتوضيح عبلقة عمم اإلقتصاد ببعض العموم  .ن عمومماإلحصاء والرياضيات وغيرىا 
 ما يمي:األخرى ك

 

 عالقة عمم االقتصاد بعمم القانون
العبلقات بين  د طبيعةفيو يحدّ  ،عتبر القانون ىو اإلطار الذي يتم في داخمو النشاط االقتصادييُ    

عمم القانون عمى دراسة  األفراد بعضيم ببعض من جية وبين األفراد والدولة من جية أخرى، وعادة يعمل
ووضع القوانين الممزمة لؤلفراد  االقتصادية والعمل عمى تحميميا الجوانب ذات األىمية في الحياة

الرسوم، والجمارك والتدخل في تنظيم األسواق  والمعامبلت االقتصادية فمثبل تنظيم الدولة لؤلسواق وفرض
 .1أثر في الحياة االقتصادية ألي مجتمع المالية، أو حتى تحديد سعر الفائدة كل ذلك لو

 

 د بعمم اإلجتماعالقة عمم االقتصاع
األخرى  ا الفروعموضوع عمم االجتماع يتعمق بوصف الظواىر االجتماعية في حركتيا الكمية، أمّ  نّ إ    

ولكنيا تمثل  جتماعيةإفموضوعيا يتعمق بظواىر ىي أوال  ،واحد منيا الّ إلعمم االجتماع وما عمم االقتصاد 
مستويات الظواىر االجتماعية وىو  واحد من فعمم االقتصاد ييتم بمستوى، بعد ذلك جزء من األولى

االقتصاديين لدراسة السوسيولوجية االقتصادية  نصرف بعضإتعمق باالرتباطات المادية، ولقد المستوى الم
 ذ يؤثر األساسإالمؤثرة عمى التصرف االقتصادي،  ر عن مجمل االعتبارات والدوافع االجتماعيةوالتي تعبّ 

العبلقات االجتماعية، كما تظير أىمية التحوالت في البنى  التفاعبلت وبنيةاالقتصادي في تحديد طبيعة 
االقتصادية، وذلك بأثر حركة مجموع المجتمع عمى تحول النشاط  االجتماعية عمى طبيعة التفاعبلت

 خير. األ االقتصادي ليذا
 

ضمن  كما تتجمى العبلقة بين العممين وتكون أكثر وضوحا من خبلل ظيور تخصص فرعي    
، فاألول (االقتصادي عمم االجتماع)، أو ضمن عمم االجتماع ىو(عمم االقتصاد االجتماعي)االقتصاد ىو

عمى الظواىر االجتماعية وواقع  ىو اتجاه يميل إلى تفسير المعطيات أو الظواىر االقتصادية اعتمادا
باإلطار االجتماعي الذي يمارس  الضرورية الخاصة الثاني فيو يزودنا بالمعرفة ، أّما2البنية االجتماعية

 .في ظمو النشاط االقتصادي
                                                 

 .31، ص2007آخرون، األساس في عمم االقتصاد، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، األردن، و الوادي  ودمحم 1
 .60، ص1981د السياسي، الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع، الجزائر، محمد دويدار، مبادئ االقتصا 2
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 عالقة عمم االقتصاد بعمم النفس
نفسية تتعمق  من أرضية انطمق أساسإبعمم النفس، فاالقتصاد التقميدي  يرتبط كذلك عمم االقتصاد   

ضرورة إشباع ب باألنانية، معتبرا أن التصرفات االقتصادية تعتمد عمى المصمحة الشخصية وتعمق الفرد
ك بالدرجة األولى، تحرّ  الحاجة كأحد عناصر المشكمة االقتصادية ىي حالة نفسية رغباتو، وىنا نجد أنّ 

الظواىر النقدية أو ظاىرة  لعدة ظواىر اقتصادية مثل الفرد لمقيام بنشاطات اقتصادية لتمبيتيا، كما أنّ 
 .ي صحتياالقيمة أو ظواىر التقمبات الوقتية أرضية نفسية ال يشك ف

 

مثبل عمى الحياة االقتصادية يؤكد عمى صحة ىذا التصور، لنفرض مثبل أن شائعة الشائعة  فتأثير   
 لسحب بنوكة ىذه الشائعة ييرعون إلى الأزمة اقتصادية ستحل بالمجتمع، فترى األفراد نتيج مفادىا أنّ 

عرفيا النظام  واألزمة الكبرى التيعام الضائقة  1929 عامىذا ما جرى فعبل ودائعيم أو لشراء الذىب، و 
نحو صناديق  الرأسمالي بأمريكا، فبعد االنخفاض الكبير الذي حدث في بورصة نيويورك تدافع الناس

ىذا ساىموا مساىمة  أنيم بعمميم من انييار قيمة الدوالر، إالّ خوفا لسحب ودائعيم وشراء الذىب  بنوكال
وقل طمبو نظرا لسمسمة  كثر عرضو في السوق لشراء الذىب فعالة وقوية في تخفيض أسعار الدوالر، إذ

 .1االنخفاضات التي كانت تصيبو من جراء ىذه األزمة
 

 عالقة عمم االقتصاد بعمم السياسة
والتطورات السياسية،  من األمور اليامة التي يجب أن يكون قادر االقتصادي عمى اإللمام بيا القرارات  

االقتصادي في أي مجتمع، ومن المعروف  مات االنتعاشستقرار من أىم مقوّ اليدوء السياسي واال حيث أنّ 
عدم توفر  الداخمية يكون مردىا اقتصاديا، حيث أنّ  أن مرد الكثير من الحروب والنزاعات الدولية أو

فمن خبلل السياسة تحدد الغايات التي  ،باالقتصاد إلى حافة االنييار االستقرار السياسي يمكن أن يدفع
قيق تمك الغايات، ويبلحظ من ىذا وبالتالي يستطيع االقتصاد أن يقدم أفضل النظم لتح. ى إلييا الدولةتسع
 و إلى وقت قريب كان عمم االقتصادالصعب جدا الفصل بين السياسة واالقتصاد، وخاصة أنّ  نو منأ

السياسية،  واملوعميو فالمحمل االقتصادي ال يستطيع إغفال الع، 2سم االقتصاد السياسيإيدرس تحت 
 .وكذلك المحمل السياسي ال بد أن يكون ذا إلمام كامل بعمم االقتصاد

 

 قة عمم االقتصاد بعمم الجررافياعال
ا الجغرافيا الجغرافيا ىي دراسة العالم كوسط يعيش فيو اإلنسان، أي كبيئة طبيعية لمجنس البشري، أمّ    

ىذه  اعات البشرية والوسط الطبيعي والمناخي، وبما أنّ البشرية فيتعمق موضوعيا بالعبلقة بين سموك الجم
يتمثل موضوع الدراسة  ،البيئة ىي في الواقع ولحد كبير من خمق الجماعات البشرية الماضية والحاضرة

 في الجغرافيا البشرية في العبلقة المتبادلة بين الجماعات البشرية والبيئة وتشكيل أحدىما بواسطة اآلخر.
                                                 

 .18-17، ص ص1965أنطوان أيوب، دروس في االقتصاد السياسي، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، حمب، سوريا،  1
 .27، ص2007محمد الوادي وآخرون، األساس في عمم االقتصاد، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، األردن،  2
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تي يمتقي عندىا ىذين الفرعين من فروع المعرفة )االقتصاد والجغرافيا( ىي تمك الخاصة والنقطة ال    
بتوطن النشاط االقتصادي )الوحدات اإلنتاجية ليذا النشاط(، األمر ىنا يتعمق بما يسمى التحميل 

صادي، فيو دنا عمم الجغرافيا بالمعرفة الخاصة بالوسط الطبيعي لمنشاط االقتاإلقتصادي لممكان، ىنا يزوّ 
المواد األولية، عن مصادر الطاقة المحركة، وعن المجتمعات السكانية يمدنا معمومات عن مصادر 

)مصدر القوة العاممة بكميا وكيفيا(. من ناحية أخرى تساعد المعرفة النظرية الخاصة بالنشاط االقتصادي 
وىو النشاط االقتصادي لممجتمعات، عمى فيم أحد العوامل إن لم يكن أكثرىا تشكيبل لموسط الجغرافي أال 
  .1ىذه المعرفة ال يستغني عنيا إذن الباحث في مجال الجغرافيا البشرية

 

 اإلحصاء و الرياضيات عالقة عمم االقتصاد بعمم
غالبية المتغيرات االقتصادية كبيرة وقابمة لمقياس، واالقتصادي دائما بحاجة ممحة إلى البيانات  إنّ    

دراسة اقتصادية معمقة تعتمد إلى حد كبير عمى  لتفسير الظواىر االقتصادية، فأيّ  اضيةوالري االحصائية
 . 2ر النتائجاألساليب الدقيقة في جمع البيانات وتصنيفيا ومعالجتيا وتحميميا وتفسي

 

اإلحصاء يعتمد عمم االقتصاد كثيرا عمى دراسة بعض العموم األساسية، والتي من أىميا بالنسبة لو     
لرياضيات، فتحتوي الكتب االقتصادية بالضرورة عمى الرسوم البيانية كأدوات توضيحية كبديل عن وا

التعبير المفظي لظاىرة ما، مما يتطمب ضرورة اإللمام ببعض المبادئ األساسية لعموم الرياضيات 
 واإلحصاء.

ياضي، وتداخل عمم تداخل عمم االقتصاد مع عمم الرياضيات ينتج عنو ما يسمى باالقتصاد الر      
االقتصاد مع اإلحصاء ينتج عنو ما يسمى باالقتصاد اإلحصائي، وتداخل عمم االقتصاد مع كل من 

  .3الرياضيات واالحصاء ينتج عنو ما يسمى باالقتصاد القياسي
 

 

 الرياضياتو  واالحصاء (: التداخل بين االقتصاد20الشكل رقم )
 

 

                
 عمم الرياضيات        االقتصاد الرياضي      عمم االقتصاد                                           

 

 االقتصاد القياسي                                                              
     االقتصاد االحصائي                                            

 

 عمم االحصاء                                                          
  

 .33ص، 2013محمد أحمد السريتي، مقدمة في االقتصاد اإلسبلمي، الدار الجامعية، مصر،  المصدر:
                                                 

 .40، ص2011، اإلسكندرية، مصر، )تاريخ عمم االقتصاد السياسي( محمد دويدار، مبادئ االقتصاد السياسي 1
2
 .36، ص2015ممدوح البدري، مبادئ االقتصاد، بدون ذكر دار وبمد النشر،  

 .33-32، ص ص2013 محمد أحمد السريتي، مقدمة في االقتصاد اإلسبلمي، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، 3



 الطٍة األوىل جرع وصرتك                                            لالقتصاد خنحماضسات يف وكياس ود

 

-14- 

 

 عالقة عمم االقتصاد بعمم التاريخ
 تطورىا ىذا األخير يسعى لمعرفة األحداث والوقائع وتفسيرىا عبر يرتبط االقتصاد بالتاريخ ألنّ    

 االقتصاد يعمل عمى استكشاف وصياغة القوانين التي تحكم التفاعبلت التاريخي، في حين أنّ 
 أي معرفة اإلطار التاريخي والزمني ،االقتصادية، لذلك يحتاج االقتصادي لمعرفة نتائج عمل المؤرخ

 ابة المختبرفالتاريخ يعتبر بمث. 1منشاط االقتصادي لنتأكد من صحة القوانين االقتصادية وعموميتيال
 شف بعدىاترة عبر مراحل تاريخية مختمفة ليكالتجريبي لمباحث االقتصادي الذي يسمح لو بتتبع الظاى

 مواطن التكرار في أسباب الظاىرة االقتصادية ليصل في النياية إلى التعميم ويؤسس القانون
 مكن أن يستغني عنيااالقتصادي، لذلك يعتبر المنيج التاريخي من أدوات وطرق التحميل التي ال ي

 .الباحث االقتصادي
 

 ألنيا تسيل عميو جزءا من بحثو ويحتاج ،المؤرخ بدوره يحتاج إلى معمومات اقتصادية كما أنّ      
 التطورات المادية االقتصادية لممجتمعات يمكن أن تستعمل كوسيمة كذلك إلى التحميل االقتصادي ألنّ 

 س في نظرياتو حول التطور التاريخيكما يؤكده كارل مار  وىذا، تابع المراحل التاريخيةتتفسير ل
 يعةلممجتمعات، بحيث يرجع السبب في انتقال البشر من مرحمة إلى مرحمة تاريخية إلى التحول في طب

الرأسمالية ظير نتيجة سيطرت الطبقة  فمثبل وصول التاريخ اإلنساني لممرحمة ،عبلقات اإلنتاج المادي
ر التاريخ ويدخل لسيطرتيا، ىذا الوضع سيغيّ  اإلنتاج مقابل خضوع الطبقة العاممة البورجوازية عمى وسائل

الشيوعية نتيجة تحول عبلقات اإلنتاج، بحيث تصبح  البشر مرحمة تاريخية جديدة وىي االشتراكية ثم
ا يتطور بذلك الممكية الخاصة والطبقة البورجوازية، وىكذ ممكية وسائل اإلنتاج بيد الطبقة العاممة لتزول

 .اقتصادية مادية مرتبطة بتحول عبلقات اإلنتاج والممكية التاريخ البشري استنادا إلى عوامل
 

 عالقة عمم االقتصاد بعمم المحاسبة
أحد الوسائل لقياس كفاءة المشروع ىي الربحية التجارية وىنا تتجسد العبلقة القوية بين االقتصاد  إنّ     

األرقام التي يتعامل معيا، والمحاسب في يكون عمى معرفة بفحوى  والمحاسبة، فالمحاسب ال بد وأن
اك تكاليف صريحة وتكاليف نى م التكاليف واإليرادات، حيث أنّ مشروع معين مثبل يتعامل مع أرقا

ىناك أنواع متعددة من التكاليف الكمية والحدية والمتوسطة وكذلك التكاليف الثابتة والمتغيرة.  ضمنية، وأنّ 
يجب أن يكون عمى دراية تامة بيذه المصطمحات لكي يتجنب الوقوع في األخطاء، وىكذا  فالمحاسب

يتضح أن ىناك عبلقة وثيقة بين عمم االقتصاد وعمم المحاسبة، فالمحاسبة أداة ميمة لدراسة كفاءة 
 .2المشروع ومسيرة االقتصاد الوطني الذي يتكون من مشروعات عديدة

 

                                                 
 .38، ص1981لبنان،  ،فتح ا ولعمو، االقتصاد السياسي )مدخل لمدراسات االقتصادية(، دار الحداثة لمطباعة والنشر، بيروت 1
2
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 (The Economic Problem) ةـة االقتصاديـاملصهم -5

 

 مضمون ومفيوم المشكمة االقتصادية
 يحاول كل فرد حل مشـــكبلتو االقتصـــادية بنفســـو، وىو بذلك يحاول تحســـين رفاىيتو عن طريق  

 افي ىذ اسـتعمال الوسـائل التي يممكيا بشـكل عقبلني وحكيم ضـمن مجتمع منظم اقتصـاديًا. ويرتبط األفراد
فحســــب، بل  ضــــيم ببعضــــيم اآلخر اقتصــــاديًا. فرفاىية أي فرد ال تتوقف عمى ما يقرره ىوالمجتمع بع

قصــــــارى جيدىا  الجماعات، وال ســــيما الدول تبذل اآلخرين. لذلك نرى أنّ  قراراتىي مرتبطة أيضــــًا ب
 .الصواب ن إلى، أو وفق قواعد أقرب ما تكو يم النشــــــاط االقتصــــــاديلتنظ
جميع  غير كاف لسـد عندما يصـبح توافر أي مادة )المنتجات أو الموارد(كمة االقتصاادية المشتنشـأ     

عمى  احتياجات الفرد والمجتمع. وتدخل في ىذا النطاق جميع الســمع االقتصــادية التي يزيد ســعرىا
االقتصـاد  ـمع أخرى. وبذلك يتم االنتقال منسـعمييا إال بمبادلتيا مع  ولالصـــــفر، وال يمكن الحصــ

الفعالية في  بصـورة رئيسـة بموضـوعالمشاكمة االقتصاادية الطبيعي إلى االقتصـاد التبادلي. وتنحصـر 
الخيارات الذي  عمم االقتصــــــــاد ىو عمم نّ أالنادرة، ولذلك يمكن القول الموارد أو المنتجات اســــــــتخدام 
 المتغيرات ضـــــــمن عدد من تحديد مجاالت الخيـــــــــــــار، يمكن .ندرة وســـائل تمبية احتياجات البشـــرتفرضـــو 
 وغير ذلك.والتوزيع  االبتكار،، اإلنتاج، االدخار، االستثمار، التبادل، ككاالستيبل

 االقتصادية( التي صطمح عمى تسميتو )بالمشكمةأوجد عمى ىذا الكوكب ما أن يواجو اإلنسان منذ   
تواجو كل  يحاول عمم االقتصاد إيجاد الحمول المناسبة ليا. وتتصف المشكمة االقتصادية بالعمومية ألنيا
مراحل تطوره  فرد في المجتمع المنتج أو المستيمك، وىي بنفس الوقت تواجو المجتمع في أي مرحمة من

مختمف المجتمعات  المشكمة االقتصادية واحدة فيميما كان نوع النظام االقتصادي السائد. كما أن أركان 
لممجتمع أكان رأسماليًا أم  لكن طريقة حل المشكمة االقتصادية تختمف باختبلف طبيعة التنظيم االقتصادي
االقتصادية المتاحة في  اشتراكيًا أم مختمطًا، كما تختمف طريقة الحل باختبلف نوع وكمية الموارد

المجتمعات ىو عدم قدرة المجتمع  ي ظيور المشكمة االقتصادية في مختمفالمجتمع، والسبب األساسي ف
 .عمى إشباع رغباتو وتأمين احتياجاتو المختمفة

غير  فالمشكمة االقتصادية تظل قائمة طالما كانت وسائل تمبية احتياجات ورغبات الفرد والمجتمع   
شباع حاجات ورغبات  ذا حال توفرت إمكانية تمبية وا  تظير أية  الفرد والمجتمع في وضع ما فمنكافية، وا 

 .1مشكمة اقتصادية
تجدد  الطبيعة بما تحتويو من موارد اقتصادية ال تكفي لتمبية احتياجات ورغبات الفرد والمجتمع، نتيجة   

شباع رغبة ما ظيرتىذه الرغبات واالحتياجات وتنوعيا وتزايدىا باستمرار، ألنّ  لنا  و كمما تم تمبية وا 

                                                 
1
االقتصاد )االقتصاد السياسي وتاريخ الفكر االقتصادي(، منشورات  غسان ابراىيم ومصطفى العبد ا الكفري، المدخل إلى عمم 

 .35-34ص صه،  1439جامعة دمشق، سوريا، 
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وتظير المشكمة االقتصادية في أي مجتمع عندما  ،ورغبات جديدة بسبب تطور الفرد والمجتمع احتياجات
عناصر اإلنتاج من طبيعة ورأسمال وأٍيد عاممة ال تتوفر بشكل يؤدي إلى إشباع جميع احتياجات  نجد أنّ 

ات التي وصمت عناصر اإلنتاج كثيرة جدًا في المجتمع يبدو لمبعض أنّ  ورغبات األفراد والمجتمع، وقد
االقتصادي، لكن تنوع وتنامي احتياجات الفرد والمجتمع التي ال يقابميا موارد  إلى درجة عالية من الرفاه

وتمبيتيا، يؤدي إلى ظيور المشكمة االقتصادية، فكمما تم إشباع وتمبية احتياجات و  تؤدي إلى إشباعيا
األمر نسبي وليس  ح لنا أنّ مع، وىذا يوضّ ظيرت احتياجات ورغبات جديدة لمفرد والمجت رغبات محددة

 .مطمقاً 
 

 المشكمة االقتصادية ()أركان جوانب
يواجو المجتمع المشكمة االقتصادية عندما يكون غير قادر عمى إشباع كل إحتياجاتو البشرية غير    

المجتمعات المحدودة بسبب ندرة الموارد المتاحة ذات االستخدامات البديمة، وىذه المشكمة تواجو كافة 
. عموما يمكن التمييز بين ثبلثة جوانب سواء كانت متقدمة أو متخمفة، سواء كانت رأسمالية أو إشتراكية

 لممشكمة اإلقتصادية.
 

تتكون موارد أي مجتمع من الموارد الطبيعية )األراضي، الغابات، المعادن  :)المحدودة( الموارد النادرة -
لقوى العاممة سواء كان المجيود الذي تقوم بو مجيود جسماني أو عقمي، ....( وكذلك الموارد البشرية أو ا

يضاف إلى ذلك ما يمتمكو المجتمع من الوسائل التي تستخدم في اإلنتاج مثل األدوات والمعدات واآلالت 
ويطمق اإلقتصاديون عمى ىذه الموارد إصطبلح )عوامل اإلنتاج( أو )عناصر  ،والمباني )رأس المال(

 ألنيا تستخدم في إنتاج األشياء التي يحتاجيا المجتمع.  اإلنتاج(
ا السمع )أشياء مادية مثل السيارات، األحذية( أو )خدمات التعميم، الخدمة واألشياء التي يتم إنتاجيا إمّ    

 الطبية، خدمة المواصبلت....( وكبلىما يحقق نفع أو إشباع لئلحتياجات.
مات إصطبلح )اإلنتاج( بينما يطمق إلصطبلح )اإلستيبلك( عمى عمى عممية خمق السمع والخد ويطمق   

 .1عممية إستخداميا في إشباع اإلحتياجات
 

من سمعة ثانية، لكن حاجة األفراد والمجتمع لمسمعة األولى  قد تكون سمعة ما متوفرة بكمية أكبر بكثير   
ات أكثر من اليورانيوم لكن احتياجات مثال ذلك: الغذاء متوفر بكمي أكبر بكثير من حاجتو لمسمعة الثانية،

بكثير من احتياجات المجتمع لميورانيوم، وبذلك ال يممك المجتمع كميات من  األفراد والمجتمع لمغذاء أكبر
 .المجتمع من ىذه السمعة بكامميا الغذاء تؤمن احتياجات

 

من السـمع  ميات وأنواع محدودةيممك المســـتيمك من حيث الواقع دخبًل محدودًا يتيح لو الحصـــول عمى ك  
رضـاء رغباتو. ف ما يتصـف بو عادة  دة، وىذااذا كان المسـتيمك يتصـف بالعقبلنية والرشـإلتمبية احتياجاتو وا 
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حتياجاتو إالتي تمبي  و سـيختار مجموعة من السـمع واألشـياءنّ إبحكم غريزتو ولكن بدرجات متفاوتة، ف
 ىي الحصول عمى الحد وبذلك تكون مشـــكمة المســـتيمك االقتصـــادية وترضــــي رغباتو أكثر من غيرىا.

 .األعمى من الرضى وتمبية الرغبات باالستناد إلى دخل معين محدود
 

الكميات المتاحة منيا تكون غير كافية أو مبلئمة  بمعنى أنّ  ،الموارد في المجتمع تكون نادرة يبلحظ أنّ   
نما تنتج فقط نسبة صغيرة من ىذه السمع  ،من السمع والخدماتإلشباع كل اإلحتياجات البشرية  وا 

نما ىي ندرة نسبية أي بالنسبة لما ىو مطموب  والخدمات، أي أنّ  الندرة في الموارد ليست ندرة مطمقة وا 
 وتشكل الندرة النسبية في الموارد أىم أسباب وجود المشكمة اإلقتصادية.إلشباع كل اإلحتياجات البشرية، 

 

يحتاج األفراد في أي مجتمع إلى العديد من السمع والخدمات منيا حتياجات البشرية غير المحدودة: اإل -
ما ىو ضروري أو أساسي إلشباع اإلحتياجات البيولوجية أو الغريزية )الحاجة إلى الغذاء، الممبس، 

عمى أنواع عديدة  المسكن....( ومنيا ما ىو أكثر من ىذا الحد األدنى. فاإلنسان في سعي دائم لمحصول
 من السمع والخدمات لجعل الحياة أكثر بيجة أو رفاىية.

د بأذواق ومن الطبيعي أن تتفاوت أنواع السمع والخدمات المطموبة من مجتمع إلى آخر، حيث تتحدّ   
 األفراد في المجتمع، الدين، التقاليد اإلجتماعية، الفمسفة السائدة وطبيعة المناخ.

أي تقميد أفراد المجتمع لنماذج  أو  ،اإلحتياجات في المجتمع عامل التقميد والمحاكاةويساعد عمى زيادة   
أنماط اإلستيبلك السائدة في مجتمعات أخرى، ويسيم في ذلك التقدم اليائل في وسائل المواصبلت 

 واإلتصاالت.
لتقدم العممي أو التقدم تتزايد اإلحتياجات في المجتمع بمرور الزمن نتيجة لمتزايد في السكان فضبل عن ا   

المادي الذي تحققو البشرية، فمدينا اآلن العديد من السمع والخدمات التي لم يسمع بيا أجدادنا من قبل، 
اليوم الذي سنقول فيو كفى )أمر بعيد المنال( فسرعان ما تتولد الرغبة في إشباع حاجة جديدة  ويبدو أنّ 

 . 1بمجرد إشباع الحاجات القديمة
 

عندما تكون الموارد االقتصــــادية والمنتجات بأنواعيا غير كافية إلشــــباع  ار ) السمم التفضيمي(:االختي -
د السـمع التي يحتاجيا نادرة نسـبيا يتحتم عمى الفرد أن يقوم بعممية االختيار ويحدّ  حاجات المجتمع، أي
ألولويات واالحتياجات والرغبات التي يريد ألىميتيا النســـــبية. فيضـــــع عمى رأس ا ويريد إشـباعيا وفقا
يشــكل ضــرورة بالنســبة لكل  (يميالتفض ممالس) األولى ثم الثانية، وىكذا.. وىذا الترتيب إشـــــباعيا بالدرجة

 ووفقا لنظرتو إلى المنفعة التي يحصـــــــل عمييا من كل منتج حســـــــب (الدخل) إلمكانياتو المختمفة فرد وفقا
إشـــــــباع ما  ــباع جميع احتياجاتو فيو يمجأ إذا إلىشإح إمكانياتو المحدودة بسمجة الحاجة لو، حيث ال تدر 

 .وىكذا ىو ضـــــــروري أوال، ومن ثم يمجأ إلى إشـــــــباع الحاجات األخرى األقل أىمية ثم األقل

                                                 
1
 .21ص ،2004ر، اإلسكندرية، مصأحمد محمد مندور، مقدمة في اإلقتصاد، بدون ذكر دار النشر،  
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فتظير  ـــــادية محدودة وحاجات المجتمع متعددةالموارد االقتصـ نّ أحيث  ،ألمر بالنســــــبة لممجتمعكذلك ا   
تأمين السـمع  أي كيف يتم اســتخدام الموارد االقتصــادية المذكورة. ىل يســتخدميا في ،ىنا مشــكمة االختيار

وسائل اإلنتاج التي  االسـتيبلكية التي تمبي حاجات المواطنين بشـكل مباشـر أو يمجأ إلى اسـتخداميا إلنتاج
لمحاجات أو اإلشـــباع  فيما بعد إلنتاج السمع االستيبلكية. فالموضوع يتعمق باإلشباع المباشر تستعمل

عمى التوازي فتسـتخدم  غير المباشـــر عن طريق إنتاج وســـائل اإلنتاج أو أن يقوم بتوزيع ىذه الموارد
سـ نتاج وسـائل اإلنتاج بما يتفق وا  التي يعتمدىا ومسـتوى  التنمية ةتراتيجيلتأمين السـمع االسـتيبلكية وا 

واحتياجات األفراد اســـتنادا  التطور في ىذا المجتمع. فالمجتمع يقوم بعممية مفاضـمة في تأمين احتياجاتو
بحيث تؤدي إلى إشباع أفضل ، إلى إمكانياتو وموارده االقتصـــادية معتمدا مبدأ االســـتخدام األمثل لمموارد

 .لمحاجات
 نّ أأي  حيةالتضتقود عممية االختيار المذكورة إلى عممية  (الفرد أو المجتمع ) لمســـــتويينوفي كبل ا     

عطاءىا األولوية يضــــــــطر لمتنازل عنالفرد أو المجتمع عندما يقرّ  إشباع حاجة  ر إشــــــــباع رغبة معينة وا 
ولو مؤقتا، وكذلك  ع رغباتو الكماليةأخرى. فالفرد عندما يقرر إشباع الحاجات الضرورية يتنازل عن إشبا

البديمة إلنتاج عدد من  األمر بالنســـبة لممجتمع، فيو عندما يوجو موارده االقتصـــادية ذات االســـتعماالت
الزراعية مثبل عندما تزرع  الســــمع يؤجل إنتاج ســــمع أخرى يحتاجيا المجتمع إلى وقت الحق. فاألرض

الموارد الزراعية المحدد في سمم  زرع محصـــــول آخر إلى وقت الحق وفقا ألىميةبمحصـــــول معين يؤجل 
 (.األولويات. وىذا يسمى ) السمم التفصيمي

 

 ( : المشكمة االقتصادية23الشكل رقم  )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

)االقتصاد السياسي وتاريخ الفكر غسان ابراىيم ومصطفى العبد ا الكفري، المدخل إلى عمم االقتصاد المصدر: 
 .38ص ه، 1439االقتصادي(، منشورات جامعة دمشق، سوريا، 

 تــت االقتصاديــانمشكه

 ال محدوديت اإلحتياجاث محدوديت انموارد انمتاحت

 انندرة اننسبيت حم انمشكهت االقتصاديت اإلختيــار

 قائمت األفضهياث )تكهفت انفرصت انبديهت(
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 عناصر المشكمة االقتصادية 
التي يجب عمى كل إقتصاد أن  ربعةال بد من معرفة التساؤالت األ ،لتفيم حقيقة المشكمة االقتصادية     

ما أو ادي السائد رأسماليا أو اشتراكيا، متقدّ يجيب عمييا بغض النظر عن ىيكمو وطبيعتو والفكر االقتص
 ناميا، زراعيا أو صناعيا. وىذه التساؤالت ىي:

 

 ؟لسمع والخدمات التي يجب إنتاجيا: ماىي انتجنماذا  -
حتياجات األفراد و تتحدد اإلجابة عمى ىذا السؤال و     ىو األفضل واألنسب الحتياجات  امفقا لمرغبات وا 
ذا قرر المجتمع أن ينتج سمعا ما فيذا يعني انخفاض إنتاج المجتمع من سمع أخرى فراد، ولكن يبلحظ إاأل

وذلك بسبب محدودية الموارد. فالمجتمع يضع في إعتباره عند اإلجابة عمى ىذا السؤال احتياجات األفراد 
اد السمع والموارد المتاحة، ىل يستخدم كافة الموارد في نوعية من السمع عمى حساب سمع أخرى ويتم استير 

فييا لخدمة الجيل الحالي األخرى، وىل سيتم استخدام كافة الموارد الطبيعية المتوافرة في المجتمع والتوسع 
عمى حساب األجيال في المستقبل، وىكذا يحاول المجتمع أن يوفق بين ىذين اإلعتبارين احتياجات األفراد 

لمجتمع االشتراكي عن المجتمع الرأسمالي، والموارد المتاحة، واالجابة عمى ىذا السؤال تختمف من ا
فالمجتمع الرأسمالي يجيب عن ىذا السؤال األفراد سواء مستيمكين أم منتجين، فالمنتجين يتوجيون إلنتاج 

ا في الدول التي السمع التي يقبل عمييا األفراد وتحقق أرباحا جيدة ليم وتتناسب مع الموارد المتاحة. أمّ 
يجيب عن ىذا السؤال سمطة التخطيط المركزي، ويرتبط بيذا السؤال بعد اإلجابة  تنتيج النظام االشتراكي

 .1عميو وتحديد وتحديد نوعية السمع التي يتم إنتاجيا سؤال آخر ىو الكميات التي سيتم إنتاجيا
 

 نتج: ماىي الوسائل أو الطرق التي يتم بيا إنتاج السمع والخدمات التي تقرر إنتاجيا؟نكيف 
عمى  ،و يوجد أكثر من طريقة فنية ممكنة إلنتاج حجم معين من السمعةالقول بصفة عامة، أنّ يمكن     

سبيل المثال يمكن إنتاج كمية معينة من سمعة زراعية باستخدام مساحات صغيرة من األرض وكميات 
ة أكبر من األسمدة والعمال واآلالت، أو استخدام مساحات كبيرة من األرض وكميات أقل من األسمد

 والعمال واآلالت.
 

اإلنتاج غير كفء عندما يكون من الممكن  ويراعى أن نتجنب استخدام الوسائل أقل كفاءة، ويقال أنّ    
ر طريقة اإلنتاج، بحيث يمكن إنتاج حجم أكبر عمى األقل من يإعادة تخصيص أو استخدام الموارد وتغي

دي إستخدام طرق إنتاج أقل كفائة في سمعة معينة دون إنتاج كميات أقل من سمعة أخرى، وسوف يؤ 
نيات اإلنتاج، وسوف يكون ط أو توليفات من السمع تقع داخل منحنى إمكاااستخدام الموارد إلى إختيار نق

أكثر كفاءة في ىذه الحالة إنتاج كميات أكبر من إحدى السمعتين أو كمييما باستخدام طرق إنتاج  ممكنا
  .2نىواإلنتقال إلى نقطة أخرى عمى المنح
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 ؟: كيف يوزع أو يخصص عرض السمع أو اإلنتاج بين أفراد المجتمعلمن ننتج
المنتفعين  ىذا السؤال يتطمب التوصل إلى الكيفية التي يتم بيا توزيع اإلنتاج عمى أفراد المجتمع وتحديد  

انّ منو، وعدالة توزيع الناتج ال تعني أن يتساوى نصيب كل فرد من السمع والخدمات المنتجة،  أن  ماو 
 .يتناسب ىذا النصيب مع مدى مساىمة الفرد في عممية اإلنتاج نفسيا

 

مدى عدالة التوزيع، ضية التوزيع وما يرتبط بيا من قضايا اجتماعية تتمثل في ىذا السؤال بقيتعمق كما   
قتصادي تج عمى أفراد المجتمع، وتختمف إجابة المجتمع عمى ىذا السؤال حسب المنيج االاأي توزيع الن

المتبع، فالدول الرأسمالية تعطي وتوزع السمع واإلنتاج عمى الفرد القادر عمى دفع قيمة وسعر السمعة 
ا الدول اإلشتراكية فيتم توزيع الناتج وفق أمّ  ،والذي يتوقف بدوره عمى مدى مساىمتو في العممية اإلنتاجية

 .1معايير أخرى من خبلل السمطة المركزية
 

 القتصادي؟كيف نضمن النمو ا
يعني ذلك ضمان عممية النمو االقتصادي وىذا من خبلل استمرار العممية اإلنتاجية والتي تزداد وتيرتيا   
والوسائل التي مطرق لا يستدعي إستخدام أمثل ممّ  والتطور الحضاري، ب تزايد وتيرة النمو الديموغرافيبسب

وذلك لمقابمة حاجات المجتمع  ،اإلجماليتضمن عمى المدى الطويل نموا متزايدا في الناتج المحمي 
 .2المتزايدة

المشكبلت السابقة التي تم طرحيا قد قادت إلى عدد من التظريات يمكن توضيحيا  ويمكن القول بأنّ    
 عمى النحو التالي:

 (: قادت إلى نشوء نظرية األسعار ؟المشكمة األولى )ماذا ننتج
 حميل نظرية اإلنتاج(: قادت إلى ت؟المشكمة الثانية )كيف ننتج
 نظرية التوزيع(: قادت إلى ظيور ؟المشكمة الثالثة )لمن ننتج

 (: تشكل محور نظريات النمو االقتصادية.؟المشكمة الرابعة )كيف نضمن النمو االقتصادي
 

كل مجتمع يحدد برامجو االقتصادية عمى ضوء المعايير  نستخمص من األسئمة السابقة )المشكبلت( أنّ     
 ية:التال
 تحديد إحتياجات المجتمع من السمع والخدمات حسب أىميتيا ومراعاة أولويات التفضيل الجماعي؛ -
 اإلستخدام األمثل والكامل لمموارد االقتصادية؛ -
 توخي العدالة النسبية في توزيع الناتج النيائي؛ -
 ادية واإلجتماعية.الت مناسبة في النمو االقتصادي وتحفيز عممية التنمية االقتصتحقيق معدّ  -

 

                                                 
1
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 اجـات اإلٌتـى إوهاٌيـوٍخٍ -6
     

ا العمل نحو استخدام الموارد االقتصادية النادرة استخداما أكثر كفاءة، مشكمة الندرة تتطمب منّ  إنّ      
وعمى الرغم من  .وذلك من أجل إشباع أكبر قدر ممكن من الحاجات والرغبات اإلنسانية البلمتناىية

الي التوصل إلى مستوى التوظيف الكامل في اإلنتاج وتحقيق الكفاءة اإلنتاجية، تبدأ، وبالإستخدام ىذا الم
االقتصاد ال يستطيع أن يستمر في إنتاج كميات متزايدة من السمع والخدمات المختمفة إلى  أنّ  إالّ 

توفرة لديو، وال ماالنياية. وىذا بالطبع يعني أن االقتصاد يعتمد عمى الموارد اإلنتاجية المستخدمة والم
يستطيع تجاوز الطاقة اإلنتاجية القصوى المتاحة لو. ويمكن شرح ىذه الفكرة باستخدام ما يسمى بـ 

ح أقصى والذي يوضّ Production Possibilitiers Frontier-PPF) ''منحنى إمكانيات اإلنتاج'' أو )
د اإلنتاجية المتوفرة. خدام الموار باست كمية يمكن إنتاجيا من السمع والخدمات المختمفة في االقتصاد، وذلك

 :1يعتمد منحنى إمكانيات اإلنتاج عمى اإلفتراضات التالية
 

جميع عناصر اإلنتاج المتوفرة  االقتصاد يعمل عند مستوى التوظيف الكامل، ويعني ىذا االفتراض أنّ -
 مستخدمة استخداما أمثبل، وال توجد ىناك أي عناصر إنتاجية معطمة؛

ة عناصر اإلنتاج في االقتصاد، بحيث ال يمكن زيادة عدد أو حجم أو كميات عناصر اإلنتاج ثبات كمي-
 المتوافرة في االقتصاد؛

 ثبات المستوى التقني، ويعني ىذا االفتراض استبعاد أي تطور تقني أو فني؛-
استيبلكية تمثل األولى في سمعة توجود سمعتين، حيث نفترض أن االقتصاد يقوم بإنتاج سمعتين فقط، -

يتم استيبلكيا مباشرة، بينما تمثل السمعة األخرى سمعة رأسمالية، والتي تستخدم في عممية إنتاج سمع 
 لة إنتاجية معينة(.أخرى )كجياز إنتاجي معين أو آ وخدمات

 

وىذا  ،دةو الكميات التي يستطيع االقتصاد إنتاجيا ىي كميات محد ح أنّ االفتراضات السابقة توضّ  إنّ   
وطبقا لممستوى التقني  -مستوى التوظيف الكامل -ي في حال استخدام جميع عناصر اإلنتاج المتاحةيعن

طيع إنتاج أقصى كمية ممكنة من السمع والخدمات. ولتوضيح ىذه الفكرة نقوم تاالقتصاد يس المتوفر، فإنّ 
 (.02 باستخدام جدول إمكانيات اإلنتاج ) الجدول رقم

(، وذلك باستخدام جميع F( ومواد غذائية )Wبإنتاج سمعتين فقط، أسمحة )اقتصاد يقوم  لنفترض أنّ  
ح الكميات التي يمكن إنتاجيا من عناصر اإلنتاج المتوفرة ومستوى تقنية معين، والجدول الموالي يوضّ 

 السمعتين .
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 (.F( و )W(: إمكانيات اإلنتاج من السمعتين )20الجدول رقم )                      
 

 Fالسمعة  wالسمعة  الختيار أو التوزيعا
A 0 36 
B 1 35 
C 2 33 
D 3 30 
E 4 26 
F 5 21 
G 6 15 
H 7 08 
I 8 00 

 

(، وذلك عندما يتم F( و ) Wح جدول إمكانيات اإلنتاج اختيارات متعددة إلنتاج السمعتين )يوضّ       
يعبر  Aعمى سبيل المثال فإن اإلختيار لمتوفر. فمتاحة والمستوى التقني ااستخدام جميع عناصر اإلنتاج ال

وىذا  ،من المواد الغذائية وال شيئ من األسمحة( وحدة 36عن ذلك المستوى اإلنتاجي الذي يتم فيو إنتاج )
(، في حين ال Fيعني بالطبع أن جميع الموارد والطاقات اإلنتاجية موجية بالكامل إلى إنتاج السمعة )

( Iن اإلختيار األخير )إ(، وبالمقارنة فWية موظفة في إنتاج السمعة األخرى )توجد ىناك عناصر إنتاج
( فقط. Wيوضح حالة مغايرة تماما، حيث يقوم االقتصاد بتوجيو جميع طاقاتو اإلنتاجية إلنتاج السمعة )

وحدات منيا في حين ال يتم إنتاج أي وحدة من السمعة األخرى. أما بالنسبة  8حيث يقوم بإنتاج 
( فتوضح المستويات المختمفة التي يتم I( والتوزيع )Aوزيعات اإلنتاجية األخرى والتي تقع بين التوزيع )لمت

( ووحدة F( وحدة منالسمعة )35( يتضمن إنتاج )Bفييا إنتاج كميات معينة من السمعتين. فالتوزيع )
( و Wوحدات من السمعة )( 07( فإن االقتصاد يقوم بإنتاج )H(، أما عند التوزيع )Wواحدة من السمعة )

 (.F( وحدات من السمعة )08)
 

زيادة اإلنتاج من إحدى السمعتين البد وأن يكون عمى حساب الكمية  وبسبب مشكمة الندرة، فإنّ     
ىناك تضحية وتكمفة فرصة بديمة يتم احتسابيا. فعندما كانت جميع  المنتجة من السمعة األخرى. أي أنّ 

( تضمن A(، أي عند إختيار التوزيع )Fصادية موجية بالكامل نحو إنتاج السمعة )الطاقات والموارد االقت
(. ولكن إذا قرر االقتصاد البدء بإنتاج W( وال شيئ من السمعة )F( وحدة من السمعة )36ذلك إنتاج )

(، كان ذلك عمى حساب إنتاج كميات أقل من B( أي تم إختيار التوزيع )Wالوحدة األولى من السمعة )
ذا قرّ 35(، حيث يتم إنتاج )Fلسمعة )ا ر االقتصاد االستمرار في زيادة اإلنتاج من السمعة ( وحدة منيا. وا 
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(W )( إلى إنتاج وحدتين، أي اإلختيارC( فإن ذلك سيكون عمى حساب إنتاج السمعة )F حيث تنخفض )
 ( وحدة.33( إلى )35الكمية المنتجة من )

أخر يتضمن أيضا تقديم تضحية، وبالتالي تكمفة فرصة بديمة. فاالنتقال  اإلنتقال من توزيع إلى توزيع إنّ   
( بوحدة واحدة كان عمى حساب التضحية W(، أي زيادة إنتاج السمعة )B( إلى التوزيع )Aمن التوزيع )

(، Wا تكمفة الفرصة البديمة إلنتاج الوحدة اإلضافية الثانية من السمعة )(. أمّ Fبوحدة واحدة من السمعة )
( مقدار التضحية 03رقم ح الجدول )ويوضّ  .( وىكذاF( فتعادل وحدتين من السمعة )Cأي التوزيع )

 المقدمة.
 

 (: إمكانيات إنتاج السمعتين وتكمفة الفرصة البديمة23الجدول رقم )                   
 

 مقدار التضحية (Fالسمعة ) (Wالسمعة ) االختيار أو التوزيع
A 0 36 -- 
B 1 35 1 
C 2 33 2 
D 3 30 3 
E 4 26 4 
F 5 21 5 
G 6 15 6 
H 7 08 7 
I 8 00 8 

  

 ح القانون التالي كيفية احتساب تكمفة الفرصة البديمة:يوضّ           
 
 
 

( وذلك من أجل التوصل إلى منحنى إمكانيات 03) رقم يمكن استخدام البيانات الموجودة في الجدول     
( عمى المحور F( عمى المحور السيني والسمعة األخرى )Wبقياس السمعة األولى )اإلنتاج، حيث نقوم 

 الصادي.
اإلنتاجية القصوى لبلقتصاد، أي باستخدام جميع عناصر و وباستخدام الطاقة تجدر المبلحظة ىنا أنّ      

واقعة عمى منحنى أقصى كمية يمكن إنتاجيا ىي النقاط ال اإلنتاج المتاحة والمستوى التقني المتوفر، فإنّ 
( ويمكن تعريف ىذه النقاط بأنيا نقاط إنتاج أمثل، حيث A , B, C, D, K, Iإمكانيات اإلنتاج كالنقاط )

                       تمثل ىذه التوزيعات المختمفة أقصى كمية يمكن إنتاجيا من السمعتين.

 

 (Fي السمعة )مقدار التغير ف         
 

 (Wمقدار التغير في السمعة )         
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 (: منحنى إمكانيات اإلنتاج20الشكل رقم )
 

                                                                                       F 
             A            B                                                            

C                                                                                                    
                                       D                                                        

         
                                          

K                               
                                    

 
 

W                                                                                  0 
 .46ص ،2015ممدوح البدري، مبادئ االقتصاد، بدون ذكر دار النشر وبمد النشر،  المصدر:          

 
 

  لطمعةوا وفّوً احلاجة  -7
 

 االنسانية ةالحاج 
والخدمات  ل إنسان احتياجاتو من السمعمتنامية ولكال الحاجات اإلنسانية متعددة و  من المعروف أنّ      

ما يحتاج إليو  تعدد كميات نّ أنامي في الحاجات اإلنسانية يفيد لممجتمع احتياجاتو. والتنوع والت كما أنّ 
 .ّمر الزمن اإلنسان من السمع والخدمات وتزايدىا، كما يعني تنامي ىذه االحتياجات وتجددىا مع

 اإلنســان المتعمق باســتخدام الموارد االقتصــادية كيبحث في ســمو ـاد ىو العمم الذي عمم االقتصـ    
شــباع االحتياجات والرغبات  نتاجإاإلنســان المتعمق ب كمتنامية، أي سـمو بلّ اإلنســانية ال المتاحة لتمبية وا 

 .رات المادية في المجتمعيالخ كوتبادل وتوزيع واستيبل
 

أشياء  مع ما وفي مرحمة معينة من التطور التاريخي، بحاجتو إلىيشـعر اإلنسـان الذي يعيش في مجت    
 Needs مختمفة. فيو يحتاج إلى المأكل والممبس والمأوى، وأشياء عديدة أخرى. وبعض ىذه الحاجات

حقيقة كون  ا بعضـيا اآلخر فينشـأ عنطبيعي وضـروري ال بد من إشـباعو لممحافظة عمى الحياة، أمّ 
ن مـا يســـــــــمى تكوّ  قرره مجموعة من العوامل المعقدة التيوتبشـــــــكل جماعي "المجتمع"،  الناس يعيشـــــــون

. Collective جماعية أو Individual "الثقـافـة" لمجتمع معين. وقـد تكون حـاجـات اإلنســـــــــان فرديـة
الحياتية، تكون ناتجة عن وجود  الضــــرورةوعمى الرغم من أن الحاجات اإلنســــانية مســــتمدة أصــــبًل من )

 (.المجتمع ومتكيفة حســـــب مرحمة التطور التي بمغيا ذلك المجتمع
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تدور  ىي الشـعور بضـرورة الحصـول عمى شـيء ما غير متاح، واالحتياج ىو المحور الذي الحاجة    
صـــــًا مخت نتاج. والشـعور بالحاجة ليسعميو جميع األمور االقتصـادية، وبسـببو يقوم اإلنسـان بالعمل واإل

البشــرية متنوعة  نو يشـــــمل كل ذي حياة في ىذا العالم كالنبات والحيوان. والحاجاتأباإلنســـــان وحده بل 
البشرية إلى حاجات  لدرجة يصــعب حصــرىا، ومع ذلك يمكن تصــنيفيا حســب موقعيا من تمبية الطباع

 .1()فكريةمادية وحاجات أدبية 
المادية  ر الحياةراعية البلزمة السـتموبذلك تكون الحاجة عبارة عن إحدى الضـروارت الطبيعية واالجتما   

ّإما  ،األشـــياء لئلنسان. )ىي الشعور الغريزي أو العقمي الذي يدفع اإلنسان إلى إحراز ما ال غنى عنو من
ما الســـ ما لحفظ صـــحتو واّ  ذلك الشعور ناشئًا  ســـواء أكان ،تكمال أســـباب أمنو وســـعادتوألجل بقاء حياتو واّ 

 (.عن الرغبة أم منبعثًا عن الضرورة
 

حياتو،  ررامنيا ما ىو ضـــروري الســـتم يحتاج اإلنســـان في حياتو اليومية إلى عدد كبير من الحاجات
لممأوى، أو  عة عندما يشــعر بحاجتوالطبي عواملى الغذاء، أو لحفظ حياتو من عندما يشــعر بالحاجة إل

أخرى لمدفاع عن  ض واآلالم. باإلضـافة إلى حاجاتار األمعنو  ويدرألحماية صـحتو من تأثير الحر والبرد 
ىا مما والثقافية وغير  حة والســـعادة وىي ما تســـمى الحاجات الفكريةرافس والحصـــول عمى أســـباب الالن

جد حدود حد، لذلك ال تو  يد مســـتمر وال تقف عنداز تلمدنية، وىي دائمًا في اقضـــت بو تطوارت الحياة 
 .حاجة أخرى ذا أشـــبع اإلنســـان حاجة معينة فســـرعان ما تظيرإلمحاجات اإلنســـانية. ف

إلى  تمبية حاجة واحدة لئلنسان قد تحتاج إلى أكثر من سمعة واحدة )إذا أراد اإلنسان الكتابة يحتاج   
 .لذلك تكون الســــمع متكاممة في بعض األحيان إلشــــباع حاجة اإلنســــان ،رق والحبر والقمم(الو 

 

من مواد  إذا أحس اإلنسان بألم الجوع، يسعى إلى إشباع ىذه الحاجة عن طريق ما يتوصل إلى إنتاجو  
، وبتقدم اإلنسان تزيد غذائية، وكذلك اإلحساس بألم الحر والبرد يدعوه إلى البحث عن الممبس والمأوى

 رغباتو، ويسعى اإلنسان جاىدا إلى تخفيف ىذه األالم وذلك عن طريق ما يوجد لديو من موارد.
بالحرمان ىو في األساس حالة نفسية، قد ترجع إلى عوامل داخمية  الشعور ىذا اإلحساس باأللم أو    

الجوع، وقد ترجع إلى عوامل خارجية تتعمق بطبيعة اإلنسان البيولوجية كما في حالة اإلحساس بألم 
مكتسبة من التطور الحضاري لبلنسان كما في حالة اإلحساس بألم الرغبة في قراءة كتاب أو مشاىدة 

 مسمسل تمفزيوني.
 

وال يكفي مجرد اإلحساس بيذا األلم عند االقتصاديين، بل البد من توافر عناصر أخرى حتى تصبح   
 مشكمة االقتصادية، تكمن ىذه العناصر فيما يمي:ىذه الحاجة تشكل أحد عنصري ال

                                                 
دي(، منشورات غسان ابراىيم ومصطفى العبد ا الكفري، المدخل إلى عمم االقتصاد )االقتصاد السياسي وتاريخ الفكر االقتصا 1

 .26ه، ص 1439جامعة دمشق، سوريا، 
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معرفة وسيمة لمتخفيف من حدة ىذا األلم أو القضاء عميو، حتى ولو لم تكن متوافرة، إذ أنو يكفي أن  -
تكون معروفة، وأن يكون في مقدور االنسان بما ىو متاح لو من وسائل المعرفة أن ينتجيا، فاإلحساس 

 عو وىي ما يتوفر لنا من سمع غذائية وما نستطيع إنتاجو منيا في المستقبل.وسيمة إشبا فبألم الجوع نعر 
البد أن تكون ىناك رغبة لدى اإلنسان في أن يستخدم ىذه الوسيمة لمتخفيف من االحساس باأللم أو  -

القضاء عميو، فإحساس الشخص بألم المرض، يجب أن يصحبو مجموعة من الوسائل ما يخفف عنو ىذا 
و ال يمكننا أنو إذا كان اإلنسان ليس لديو تصميم عمى عدم استخدام ىذه الوسائل، فإنّ  دواء'' إالّ المرض ''ال

 .1القول في ىذه الحالة بوجود حاجة إلى ىذا الدواء
الحصول عمى ىذه الوسيمة  ال بد أن تتصف وسيمة اإلشباع ليذه الحاجة بالطابع االقتصادي، أي أنّ  -

نما يتم باستخدام موارد نادرة، فالحاجة إلى التنفس تخمق إحساسا بألم، وذلك سواء أكانت سمعة أو خدمة إ
الحاجة إلى التنفس ال تثير اىتمام االقتصاديين ألن وسيمة إشباعيا وىو  عن طريق اليواء، ومع ذلك فإنّ 

 واء النقي.اليواء ال تعد موردا نادرا، ولكنيا تعد حاجة في حالة إذا كانت تتمثل في الحاجة إلى تنفس الي
 

 اإلنسانية ةخصائص الحاج
 :2تتميز الحاجات اإلنسانية بعدة خصائص يمكن أن نوجزىا عمى النحو الموالي

يا متعددة، الحاجات تتصف بأنّ  ال يمكن لئلنسان إشباع كافة حاجاتو، حيث أنّ  قابمية الحاجات لإلشباع:
األمر يختمف بالنظر إلى حاجة  احة، ألنّ وتتزايد مع تطور اإلنسان وتقدمو عمى نحو يفوق الموارد المت

واحدة. فالحاجة إلى الماء أو إلى الخبز، اإلنسان يستطيع اشباعيا بصورة وقتية، وال يحتاج في وقت 
أنيا في كل مرة تكون أيضا  بقدر محدود منيا، وقد تتجدد الحاجة لمماء ولمغذاء بعد فترة، إالّ  معين إالّ 

 جددة بقدر ما ىي متزايدة في العدد والنوع.قابمة لئلشباع، إذن الحاجة مت
 

باأللم الذي يتولد عن الحاجة يمكن التخفيف عنو ويقصد بذلك أّن اإلحساس  قابمية الحاجات لإلنقسام: -
تدريجيا بزيادة كمية السمع والخدمات التي تستخدم في إشباع ىذه الحاجة، فالحاجة إلى الطعام يمكن 

بعض الطعام وليس كل الطعام إلزالة الجوع تماما، وتتوقف قابمية الحاجة  إشباعيا جزئيا عن طريق تناول
لبلنقسام عمى قابمية وسائل إشباع الحاجة نفسيا إلى اإلنقسام، أو عمى تنوع ىذه الوسائل من حيث 

 جودتيا.
الحاجة ال يمكن قياسيا كميا لعدم وجود وحدات قياس كما في الظواىر  قابمية الحاجات لمقياس: -
طبيعية، المسافات يمكن قياسيا باستخدام الكيمومتر، واألوزان يمكن قياسيا بالكيموغرام، ولكن يمكن أن ال

نقيس الحاجات من حيث درجة حدتيا، فالحاجة إلى الطعام اليوم قد تكون أكثر حدة من الحاجة إلى 
 لممبس.الحاجة إلى الطعام أشد حدة من الحاجة إلى ا الطعام باألمس ويمكن القول بأنّ 

                                                 
 .52-51، ص ص2016رانيا محمود عبد العزيز عمارة، مبادئ عمم االقتصاد، مركز الدراسات العربية لمنشر والتوزيع، مصر،  1
 .54-53، ص صزيز عمارة، المرجع السابقرانيا محمود عبد الع 2
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يمكن لمحاجات أن تحل محل بعضيا البعض،  قابمية الحاجات ألن تحل محل بعضيا البعض: -
فالحاجة إلى المزيد من التعميم قد تغني الفرد عن الحاجة إلى الجري وراء جميع أنواع الثروة، وىذا يتوقف 

نو، وىو بذلك يغني عن عمى توافر السمع البديمة فيمكن أن يتوافر البروتين في سمعة كالفول لرخص ثم
البروتين المتوافر في المحوم البيضاء والحمراء والتي تتميز بغبلء ثمنيا وعدم استطاعة كل أفراد المجتمع 

 في الحصول عمييا.
وتحتل خاصية االستبدال أىمية كبرى لدى االقتصاديين، إذ أنيا ال تمكن المحتكرين المغاالة في    

مل األساسية التي يتوقف عمييا مقدار إستجابة الطمب لتغيرات األثمان، وىذا يا أحد العوااألسعار، كما أنّ 
يساعد السمطات النقدية واالقتصادية في تحديد كثير من القرارات في مجاالت عديدة كالضرائب وأسعار 

 التصدير.
جة ىناك حاجات عديدة يكمل بعضيا البعض اآلخر، فالحا الحاجات قد تكون مكممة لبعضيا البعض: -

إلى الشاي يكمميا الحاجة إلى السكر، والحاجة إلى الغذاء تعد مكممة لمحاجة إلى الممبس، والحاجة إلى 
 العمل تعد مكممة لمحاجة إلى وسائل التسمية والترفيو.

 

 االقتصادية السمعة 
والمبلبس،  الموارد أو األشياء التي تستخدم في إشباع الحاجة قد تكون مادية كالطعام، من المبلحظ أنّ    

الخ، وىذه …والسيارة وىذه تسمى سمعًا. وقد تكون غير مادية كخدمة الطبيب أو المحامي أو الميندس
  الخدمات التي تحقق ذلك اإلشباع. وسائل إشباع الحاجات ىي كل السمع و  تسمى خدمات. ومعنى ذلك أنّ 

 :1ة تقسيمات لمسمع منياىناك عدّ 
 

 السمع الحرة والسمع االقتصادية -
وبالتالي ال يوجد ما يدعو  ،إليياالسمع الحرة: ىي السمع التي تتواجد في الطبيعة بشكل يفوق الحاجة  -أ

 .الخ…أو أشعة الشمس اليواءمثل  عمييالبذل جيد إلنتاجيا أو دفع مقابل )ثمن( لمحصول 
 ر ىذه األشياءومن ثم ال تثي ،فالكميات المتاحة من ىذه األشياء تفي إلشباع حاجات جميع األفراد  

 .يا تخرج من نطاق دراسة االقتصادأية مشكمة اقتصادية، وعميو فإنّ 
 السمع التي ال تتواجد في الطبيعة بالكميات التي تكفي إلشباع الحاجة هيالسمع االقتصادية: و -ب

 يداجن يبذل أناسب. وبالتالي البد لئلنسان من أو ال توجد بالصورة المناسبة أو في المكان الم إلييا
 هىاك ن يكونأإلشباع الحاجة، وبالتالي البد و  بالصورة أو في المكان المبلئم لجعمياأو  عمييالمحصول 
راسات الدّ  موضوع هيالسمع  هريالخ. و…مثل الطعام والمبلبس والسيارة عمييالمحصول  (ثمن)مقابل 

 .االقتصادية
 

 

 

 

                                                 
 .14-13، ص ص2012، عمان، األردن، التوزيعلمنشر و  زىراناد، دار عبد الغفور إبراىيم أحمد، مبادئ عمم االقتص 1
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 والسمع اإلنتاجية اإلستيالكيةالسمع  -
 بلكية: ىي السمع التي تستخدم في إشباع الحاجات البشرية بصورة مباشرة مثل الطعام السمع اإلستي -أ

 :الخ. وتنقسم إلى نوعين…والمبلبس
 سمع إستيبلكية غير معمرة: وىي تستخدم في إشباع الحاجة اإلنسانية مرة واحدة، حيث تفنى بمجرد   •

 .عددا قميبل من المرات كالمبلبس أو تستخدم في إشباع الحاجة اإلنسانية ،االستخدام كالغذاء
 سمع إستيبلكية معمرة: وىي السمع التي تعطي منفعتيا عمى مدى فترة من الزمن مثل السيارة أو  •

 .الخ…الثبلجة أو الغسالة
طريق  أي عن ،التي تستخدم في إشباع الحاجة اإلنسانية بطريقة غير مباشرة هيالسمع اإلنتاجية:  -ب

 :اإلنتاجية إلى وتنقسم السمع ،مع وخدمات تستخدم في إشباع الحاجة اإلنسانيةفي إنتاج س استخداميا
 هراو ،سمع وسيطة: كالجمود والحديد واإلسمنت حيث تستخدم في إنتاج المنتجات الجمدية أو المساكن  •

 النيائية.في تكاليف السمعة  قيمتوالنوع من السمع اإلنتاجية يدخل بكامل 
 من إنتاجوفي  تساىمما  يستيمكمباشرة بل  تستيمكت والمعدات، حيث ال سمع رأسمالية: كاآلال  •
 النيائية.في السمعة  قيمتوالنوع من المنتجات ال يدخل بكامل  هراو ،سمع

 

 السمع المتكاممة والسمع المتنافسة -
إشباع نفس  فيمعا  إستخداميامتكاممتان إذا كان البد من  أنيما y,x)) ال لسمعتينقالسمع المتكاممة: يٌ  -أ

 تستخدم معا في إشباع نأفالسمع السابقة ال بد و  ،الخ…الكيرباءالحاجة، مثل الشاي والسكر أو الثبلجة و 
 .حاجة معينة

في منيما ستخدام أي إبديمتان إذا كان يمكن  أنيما y,x)) المتنافسة أو البديمة: يقال لسمعتين السمع -ب
 إلى في إشباع الحاجة منيماحيث يمكن استخدام أي  يوةوالقومثال ذلك الشاي  ،إشباع نفس الحاجة

 هريدرجة كمال  وتختمف ،الخ…مشروب ساخن. ومن األمثمة األخرى األقمشة القطنية واألقمشة الصوفية
 .إشباع الحاجة إحبلل سمعة محل األخرى في بياالتي يمكن  السيولةالعبلقة البديمة حسب درجة 

 

 ليةالسمع الضرورية والسمع الكما -
 عنيا بسيولةستغناء دى الفرد أو المجتمع وال يمكن اإلالتي تشبع حاجة ممحة ل هيالسمع الضرورية:  -أ

 .الخ…و السكنأو المبلبس أمثل الطعام 
ال  المستيمكين نإوبالتالي ف ،قل إلحاحا لدى الفرد أو المجتمعأالتي تشبع حاجة  هيالسمع الكمالية:  -ب

 حاجاتيمكل أو معظم  شبعواأن يكونوا قد أتوى مرتفع نسبيا من الدخل، وبعد سعند م إالّ  ئيايقومون بشرا
 .الممحة

 

أّما الخدمات فشأنيا شأن السمع، يمكن أن تنقسم أو تبوب إلى مجموعة من التقسيمات. فالخدمات يمكن   
ن كان ىذا التقسيم غير ذي أىمية، ألن ما يم كن أن أن تقسم بين خدمات حرة وخدمات اقتصادية، وا 
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نعتبره خدمات حرة محدود لمغاية )وقد يكون من أىم الخدمات الحرة تمك التي تقدميا ربة البيت ألسرتيا، 
ن كان بعض االقتصاديين يعتبرون أّن ىذه الخدمات، عمى الّرغم من عدم وجود ثمن مقابل ليا، إاّل أّنو  وا 

 مقابل ىذه الخدمة(. يمكن أن تحتسب قيمة معينة ليا تعادل ما يمكن أن يدفع لمغير 
 

م إلى خدمات إستيبلكية وخدمات إنتاجية، فخدمة الحبلق تعتبر خدمة كما أّن الخدمات يمكن أن تقسّ    
في حين أّن خدمة الميندس أو الطبيب البيطري  ،إستيبلكية ألّنيا تشبع حاجة مباشرة في نفس اإلنسان

ريقة غير مباشرة، عن طريق ما تسيم بو في إنتاج يا تشبع الحاجات البشرية بطتعتبر خدمات إنتاجية ألنّ 
 سمع أو خدمات أخرى.

 

 عمي االقتصاد اضتدداً وتطبيل   -8

 

 عتبر عمم االقتصاد أحد أىم فروع العموم االجتماعية، لكونو يدرس سموكات األفراد في سعييم لتمبيةيُ      
االقتصادية  اس عمى دراسة ومعالجة المشكمةنطبلقا من الموارد النادرة، أي يقوم باألسإحاجاتيا ورغباتيم 

يعتبر الفرد وحدة  الموجودة مع وجود اإلنسان ذاتو، فيو ييتم بدراسة االختيارات التي يقوم بيا الناس، لذا
االفتراضات األساسية  التحميل في عمم االقتصاد، وعمى ذلك األساس تطورت النظرية االقتصادية من

ستجابتو لمتغيرات التي إوفي  نسان كفرد في مواجية مشكمة الندرة من ناحية،حول الكيفية التي يسمكيا اإل
 .1تواجيو من ناحية أخرى

ىذا العمم يبحث في كل المواضيع التي تتعمق بيذه المشكمة، بمختمف فروعيا وأشكاليا،  نّ إليذا ف     
وعمى  جماعية كالمؤسسات،يدرس المشكمة االقتصادية عمى المستوى الفردي وعمى مستوى الكيانات ال فيو

 .مستوى المجتمع والعبلقات الدولية
 

معالجة  قد برزت العديد من المجاالت والتطبيقات الخاصة بعمم االقتصاد، التي تسعى في مجمميا إلىل   
 :ىم تطبيقات عمم االقتصاد نجدألئلنسان وما يتعمق بيا، ومن بين القضايا االقتصادية الكبرى 

الدولة،  نمو االقتصادي، الدخل الفردي، التوازن واالستقرار االقتصادي، توازن ميزانيةموضوع التنمية وال
األسواق، توازن  توازن ميزان المدفوعات، االقتصاد البيئي، االقتصاد القياسي، االقتصاد السياسي، توازن

ية، إضافة إلى االقتصاد المنتج والمستيمك، معالجة األزمات االقتصادية، االقتصاد النقدي، المؤسسة
 .االقتصاد اإللكتروني واقتصاد المعرفة

 

  :يعتمد عمم االقتصاد عمى مجموعة من األدوات منيا
 تكمفة الفرصة البديمة: والتي تساعدنا عمى فيم طريقة االختيار التي يتبعيا األشخاص عند مواجية  -

 ن يقع االختيار عمييا،أممكن ل عن أشياء أخرى، كان من العدة بدائل، فاختيار شيء ما يعني التناز 

                                                 
قمش عبد ا، محاضرات في مقياس مدخل لبلقتصاد، مطبوعة موجية لطمبة السنة األولى جذع مشترك عموم إقتصادية، جامعة  1

 .48، ص2020/2021الشمف، الجزائر، 
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وقد  ختيار بديل ما،ختيار ذي القيمة األعمى كنتيجة إلتكمفة الفرصة البديمة ىي التضحية با نّ إوبالتالي ف
إنتاج سمعة  اعتبرت ذلك العائد المضحى بو نتيجة لعدم استخدام الموارد بدال من تمك التي استخدمت في

لممستيمك والمنتج  المستويات الذي تدرس فييا، بالنسبة ويختمف مفيوميا عمى حسب ،1أو خدمة ما
قل جودة من آلة أ قل منفعة من سعة أخرى، أو شراء آلة إنتاجيةأالمجتمع، مثل اختيار سمعة ما ىي و 

 .أخرى
باستخدام  كبر كمية يمكن إنتاجيا من منتجينأاج: يبين منحنى إمكانات اإلنتاج منحنى إمكانات اإلنت  -

يمكن تحقيقو  ن الموارد، أو ىو المنحنى الذي يبين كل التوليفات الممكنة من اإلنتاج الذيكمية ثابتة م
 :بافتراض ما يمي

 

 ؛استخدام كمية محدودة من الموارد المتاحة -
 ؛االستخدام الكامل والكفء ليذه الموارد -
 .مستوى معين من المعرفة التكنولوجية -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .141، ص2006حورس لمنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، طارق عبد الفتاح الشريعي، مبادئ عمم االقتصاد، مؤسسة  1
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 لعمي االقتصاد الجاٌي: ودخن ٌعسي احملوز
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 (Productionاج )ـاط اإلٌتـٌص  -2

 

 اج ـوً اإلٌتـوفّ 2-2

اإلنتاج من أىم مراحل النشاط االقتصادي، فمن دونو ال يمكن إشباع الحاجات اإلنسانية، إذ تتوقف  عدّ يُ   
 تجددة ألفراد المجتمع عمى حجم اإلنتاج من السمع والخدمات.القدرة عمى إشباع الحاجات المتعددة والم

ا اإلنتاج يعني اإلنتاج بالمفيوم التقميدي خمق السمعة من خبلل إستعمال عناصر اإلنتاج المتاحة، أمّ     
في المفيوم الحديث فيتمثل في خمق المنفعة أو إضافة منفعة جديدة، والمنفعة تقاس بحجم اإلشباع الذي 

 : 1سمعة أو الخدمة. وىناك عدة أشكال لممنافع التي تحققيا السمع والخدمات لعل أىمياتحققو ال
تتحقق ىذه المنفعة من خبلل نقل السمع من مكان ال تتحقق فيو منفعة إلى مكان  المنفعة المكانية: -

 آخر تتحقق فيو منفعة كبيرة دون تغيير شكل السمعة.
بلل إجراء عمميات تحويمية عمى شكل المادة لتصبح قادرة ن خم تتحقق ىذه المنفعة المنفعة الشكمية: -

 عمى تحقيق إشباع معين، مثل تحويل أخشاب األشجار من الغابات إلى طاوالت.
وتتحقق أو تزداد ىذه المنفعة من خبلل تخزين بعض المواد عندما ال يكون ىناك  المنفعة الزمانية: -

 األمثمة عمى ذلك الموز يقطف ويخزن حتى ينضج. حاجة الستعماليا إلى وقت استعماليا، ومن
 وىي التي تتحقق من خبلل القيام بعمميات التبادل بين أطراف معينة. المنفعة التممكية: -

 

 اجــاب اإلٌتــحط 2-0

 :2شارة إلييا فيما يميتصادفيا المؤسسة والدولة يمكن اإلة أنواع من النواتج ىناك عدّ     
 لكمية المنتجة من السمعة خبلل العممية اإلنتاجية.يمثل ا الناتج الكمي: -
ر عن متوسط إنتاج الوحدة من عنصر اإلنتاج المتغير، ويمكن الحصول عميو يعبّ  الناتج المتوسط: -

بقسمة كمية الناتج الكمي عمى عدد الوحدات المستخدمة من عنصر اإلنتاج المتغير في إنتاجيا ويحسب 
 ية المورد.بالعبلقة: الناتج المتوسط/ كم

 

عبارة عن مقدار التغير في الناتج الكمي الناجم عن إستخدام وحدة إضافية من عنصر  :يالناتج الحد   -
 في اإلنتاج نسبة لمتغير في عنصر اإلنتاج.إنتاجي متغير، بمعنى آخر ىو التغير 

 

ي يحصل عمييا و مجموع العوائد التيعّرف الدخل الوطني عمى أنّ  الناتج الوطني والدخل الوطني: -
أصحاب عناصر اإلنتاج من المواطنين مقابل استخدام ىذه العناصر في إنتاج السمع والخدمات سواء كان 
ذلك داخل الوطن أو خارجو خبلل فترة زمنية عادة ما تكون سنة، أما الناتج الوطني فيو عبارة عن 

وق خبلل فترة زمنية معينة عادة ما لسّ ما بسعر امجموع الناتج لبلقتصاد من السمع والخدمات النيائية مقوّ 
 تكون سنة.

                                                 
 .156-155، ص ص2018بوشنافة أحمد ولعممي فاطمة، مدخل إلى االقتصاد، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  1
 .62، ص2008غادة صالح، مبادئ االقتصاد، دار الوفاء لمنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر،  2
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 )عواون اإلٌتاج( اجـس اإلٌتـعٍاص 2-3

اإلنتاج شأنو شأن أي عممية تتطمب توافر عناصر معينة إلجرائيا، وىناك العديد من االتجاىات في      
عي الربا االقتصاد الوضعي حيال عناصر اإلنتاج، وأشير ىذه اإلتجاىات وأكثرىا قبوال ىو التصنيف

 .1ورأس المال والتنظيم رضواأل لعمللعناصر اإلنتاج ممثبل في ا
 

 (Laborالعمل ) -
العمل ىو فعل ونشاط، إضافة إلى كونو عبلقة مزدوجة بين اإلنسان والطبيعة من جية، وبين اإلنسان   

 واإلنسان من جية أخرى، )عبلقة العامل بالرأسمالي، أو عبلقة العمال فيما بينيم(.
 
 
 
    

 

 

 

 

 

رادة، ويشعر باأللم حين يبذلو بيدف خمق المنافع       العمل ىو كل نشاط يبذلو اإلنسان عن وعي وا 
يتضح من ىذا  إنتاج السمع والخدمات التي تشبع الحاجات، وىذا ىو العائد أو الكسب من العمل. وبقصد

 :2قتصادية وىيالمعنى أن ىنمك ثبلثة عناصر رئيسية لمعمل من الناحية اال
ـن ألمقيـاس االقتصـادي عمـى أسـاس  وىذا ما يجعمو قاببلً : الجيد والنشاط الواعي واإلرادي لئلنسان -أ

 .بالعمل والعائد منو النفقـة أو التضـحية التـي يتحمميـا مـن يقـوم
 راحـة والسـعادة بعـدن ترتـب عميـو اإلحسـاس بالا  ، و أن يكون ىـذا الجيـد مصـحوبًا بالمشـقة والعَنـتْ  -ب

معنوي  ذلـك. وقـد تكـون ىـذه المشـقة وىـذا العنـت فـي شـكل جسـماني عضـمي أو عصـبي، أو فـي شـكل
 .نفسي يحس بو العامل حين يقوم بالعمل

 تاج سمع وخدمات تساىم فـي إشـباعالعمل بالمعنى االقتصادي الدقيق ال بد أن يؤدي إلى إن -ج
ـادي، ومـن ثـم فيـي ة أو إنتاج األموال ىي إحـدى الخـواص األساسـية لمعمـل االقتصفاإلنتاجي الحاجـات،
إلشــباع الحاجــات، وىــو مــا عمــى إحــداث التغيــرات التــي تجعــل األشــياء صــالحة  العمـل تعنـي قـدرة

ادة المنفعة، عمى عكس ما المعاصرون من أن العمل المنتج ىو خمق أو زي صــطمح عميــو االقتصــاديونأ
عمى العمل الزراعي وحـده، وغيـره مـن األعمـال األخـرى عقيمـة وغيـر  كان يراه الطبيعيون من قصر ذلـك

                                                 
 .127، ص2005دخل الحديث إلى عمم االقتصاد، دار الكتاب الحديث لمنشر والتوزيع، القاىرة، مصر، شوقي أحمد دنيا، الم 1
 .93-92عبد الحميد محمود البعمي، أصول االقتصاد االسبلمي، الكويت، بدون ذكر سنة النشر، ص ص 2

                                       

 الطبيعة        وسان                             اإل                                     
 

 

 

 

 

                            

 الطبيعة                                  اإلوسان                                     

 

 الطبيعة
 

 

 اإلوسان
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ومن بعده كارل ماركس من قصر ذلك عمى اإلنتاج المادي دون  منتجـة، وعكـس مـا كـان يـراه آدم سـميث
 .الخدمات

 

 :الخصائص االقتصادية من أىميا ما يمي تميز بعدد منر اإلنتاج يالعمل كعنصر من عناص  
فالحصول عمى عمل من نوع معين يتطمب تربية وتعميمًا وتدريبًا  : صعوبة تحديد نفقة إنتاج العمل -أ

نفقة اإلنتاج ال تدخل بصورة فعالة في  حسابو بدقة، لذلك فإنّ  لمفرد، وما ينفق عمى كل ذلك يصـعب
فييا، مثل ما يحدث بالنسبة لعناصر اإلنتاج األخرى  ي األسـواق التـي تطمـبتحديد ثمن قـوة العمـل فـ

 . كاألرض ورأس المال
فالعمل ليس كأي سمعة أخرى يمكـن : عدم استجابة عرض العمل لمطمب عميو في بعض األحيان -ب

كيفيــة تحديــدىا، وعمــى عمــى األجــور، و  إنتاجيـا عنـد الطمـب بسـيولة، ومـا يترتـب عمـى ذلـك مـن انعكاسـو
 .المعروض منيا مبلئمًا لمطمب عمييا ضــرورة التخطــيط طويــل األجــل بالنســبة لمقــوى العاممــة، حتــى يــأتي

ترجـع ىـذه  : الصعوبات التي تواجو قدرة العمل عمى التنقل بالنظر إلى عناصر اإلنتاج األخرى -ج
لـى الموانـع الصـعوبات إلـى القـيم والعـادات القانونية  السـائدة أحيانـًا، وارتبـاط العامـل ببيئتـو وأىمـو وا 

 .ة وما يترتب عمى ذلك من تفاوت في األجوريوالسياس
 مـن أىـم خصـائص العمـل أن يصـدر عـن إنسـان، أو يمثـل جيـد إنسـان لـو مـن يبقـى أن نـذكر أنّ  -د

ن كانـت تـدخل فـي ة ما يميزه عن غيره مـن عناصـرالمشاعر واألحاسيس والكرامة اإلنساني  اإلنتـاج، وا 
 ىذا الجيد صادر عن اإلنسـان ي أنّ االجتماعي أكثر منيا في نطاق التحميل االقتصادي، ويكف التحميـل

 .نشاط اقتصادي إلى إشباع حاجاتو الـذي يسـعى كـل
 

 ) الطبيعية( Landاألرض 
امل اإلنتاج، الموارد والقوى كميا التي يجدىا اإلنسان من دون جيد يقصد بالطبيعة بوصفيا أحد عو     

من جانبو، أي ىبات الطبيعة جميعيا التي لم يوجدىا عمل إنساني سابق وال حاضر والتي تمكن اإلنسان 
من إنتاج السمع والخدمات التي يحتاجيا إلشباع حاجاتو من األرض والمناجم والغابات ومصائد األسماك 

 لماء....إلخ.ومساقط ا
 

يكون لئلنسان أي المقصود باألرض ىو كل الموارد الطبيعية التي تدخل في العممية اإلنتاجية دون أن    
 .دخل في إيجادىا

يا كل األراضي الزراعية، والغابات والمراعي والمسطحات تعّرف األرض في المفيوم االقتصادي بأنّ     
وما فييا من موارد حيوانية ونباتية ومعدنية وغير ذلك، وكذلك ما المائية من األنيار والبحار والمحيطات، 
 .1غبلف الجوي لؤلرضاليحويو جوفيا من معادن، مناجم، نفط و 

 

                                                 
 .207، ص2014ن قريش، بيروت، لبنان، سيد صادق الشرخات، الموارد االقتصادية في النظام االقتصادي االسبلمي، مكتبة مؤم 1



 الطٍة األوىل جرع وصرتك                                            لالقتصاد خنحماضسات يف وكياس ود

 

-35- 

 

 :1وتتمتع األرض عن غيرىا من عوامل اإلنتاج بعدد من الخصائص من أىميا      
ن أ ر عنو االقتصاديون بقوليمعبّ يا في األصل بالمعنى العام من خمق اا سبحانو وتعالى وىذا ما يأنّ  -

الطمب  األرض ىبة الطبيعة. واألرض محدودة المساحة ومن ثم يؤثر ىذا في سعرىا بالزيادة كمما زاد
 . عرضيا عمييـا عمـى نحـو أكثـر مـن تـأثير تغيـر الطمـب فـي أسـعار السـمع األخـرى التـي يمكـن زيـادة

 المجتمعـات ونمـو السـكان وتقـدم الصـناعة ال بـد أن يـؤدي إلـى زيـادةتطـور  ويـذكر االقتصـاديون أنّ      
يجارىـا يتجيـان نحـو الزيـادةمستمرة في الطمب عمى األرض ونظرًا لثبات عرض األرض فإن ثمنيـا و   ا 

 وىذا يعكس خاصية الثبات النسبي لكمية ىـذا العنصـر اإلنتـاجي. ولعـل ىـذه الخاصـية ومـا باسـتمرار
ع يماء االقتصاد إلى دراسة ظاىرة "ر آثار اقتصادية ىي التي دعت الكثيرين من عم ترتـب عمييـا مـن

 .المختمفة لو األرض" ووضـع النظريـات
 عدم تجانس األرض كمورد طبيعي فيي متنوعة الخصوبة والموقع وما يترتب عمى ذلك من أىمية -

يجب  مـن فـائض ومـن ثـم وضـع حـد مميـز لمفصـل بـين مـا ترتيبيا ترتيبًا تنازليًا بحسب مقدار ما تحقـق
األمـر عنـد  استغبللو اقتصاديًا منيا وما ال يجب بحسـب مقـدار مـا تحققـو وحـداتيا مـن فـائض . وكـذلك

 . المختمفة سـتعماالتالتـي تقـرر اسـتخداميا بـين اإل بحـث توزيـع وحـدات األرض غيـر المتجانسـة
 وقع األرض تأثير ىام في قيمة األرض فيناك األرض القريبة من األسواق التجارية ومن وسائلىذا ولم  

المواصبلت والمخصصة لمبناء وىكذا تظير أىمية موقع األرض من الناحية االقتصادية لعدم إمكان 
 .نقميا

 لئلنتـاج والتقـدم تفاوت توزيع الثروات الطبيعية بين الدول وتفاوت أىميتيا بتغيير األساليب الفنية -
المالكة  التكنولـوجي المعاصـر. فالـدول البتروليـة أصـبحت أكثـر قـوة مـن الناحيـة االقتصـادية مـن الدولـة

 .لمفحم مثبًل وىكذا
بالنسبة لمشخص العادي فإن كممة ريع تعني عادة  ،يطمق عمى عائد عنصر األرض مصطمح ''الريع''    

شقة السكنية، أما في االقتصاد الريع يأخذ معنى آخر، حيث يعني الدخل الذي إيجار األرض، أو ايجار ال
 يحصل عميو مالكو عنصر األرض )الموارد الطبيعية( التي تتميز بأنيا متوفرة بكميات محدودة وثابتة. 

يرتبط مفيوم الريع تاريخيا باالقتصادي المعروف دافيد ريكاردو، فقد إفترض ريكاردوا أن مساحة      
األرض محدودة، وأنو ال يوجد ليذه األرض أي استخدام سوى إنتاج الذرة )الذي كان يمثل المنتج الزراعي 
الرئيسي حينذاك(، بحيث أنو ال يوجد استخدام آخر لؤلرض، فإن أصحاب تمك األرض يمكن أن يقبموا أي 

ذا كان الطمب المتزايد عمى األرض يجع ل أصحابيا يحصمون مبمغ يحصمون عميو ميكا كان ضئيبل، وا 
عمى مبالغ مرتفعة، فإن ىذه المبالغ تعتبر فائضا ألنيا تزيد عما يمكن أن يقبل بو أصحاب تمك األرض 
إلبقائيا في إستخداميا الحالي. وىكذا ارتبط مفيوم الريع في االقتصاد بمفيوم الفائض، وأصبح الريع يعني 
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دة عما يجب أن يدفع لبلحتفاظ بو في استخدامو المبالغ الفائضة التي يحصل عمييا عنصر اإلنتاج زيا
 . 1الحالي. وينطبق ىذا الكبلم عمى باقي عناصر اإلنتاج األخرى

 

 (Capitalرأس المال )
 تعريف رأس المال -

المفيوم القانوني: رأس المال في العرف القانوني مجموعة الحقوق  التي تكون لشخص عمى مجموعة     
ركة المساىمة، فكل مساىم يممك جزءا و حق الممكية أو حق المساىم في شأ من األموال، كحق الدائنية

من رأس المال وجزءا من األرباح . يتضح من خبلل ذلك أن رأس المال القانوني يستمد وجوده من تنظيم 
قانوني يسمح بقيام الحقوق عمى األموال بطريق مباشر أو غير مباشر. ويسمح رأس المال القانوني 

 لحصول عمى دخل بدون عمل.لصاحبو با
 

المفيوم المحاسبي: رأس المال في العرف المحاسبي ىو مجموع القيم النقدية ألصول المشروع مطروحا    
 منيا حقوق الغير عمى ىذه األصول.

 

المفيوم االقتصادي: رأس المال في العرف االقتصادي ىو عبارة عن مجموع األموال المادية التي    
تاج لزيادة إنتاجية العمل اإلنساني، أو ىي الثروة التي تستخدم في إنتاج سمع أخرى. تسستخدم في اإلن

 ويعبر عن ىذه الثروة بمجموع السمع الموجودة في المجتمع في لحظة معينة.
ر عادة عن رأس المال االقتصادي برأس المال العيني أو الفني، وفكرة رأس المال الفني فكرة عامة ويعبّ    

النظم االقتصادية. أما رأس المال القانوني فيعترف بو لؤلفراد في النظم التي تقر حق الممكية  تعرفيا جميع
 .2الفردية لمموارد اإلنتاجية بينما يعترف بو لمجماعة في النظام اإلشتراكي

 

ال ُيعد رأس المال عنصرا مستقبل، بل ىو في الواقع نشأ نتيجة تفاعل عنصري الطبيعة والعمل،    
الفكر اإلنساني وموارد ت والمعدات ىي في الواقع عبارة عن سمع، تعاون في إنتاجيا كل من فاآلال

 يجادىا وجعميا في متناول أفراد المجتمع.الطبيعة إل
ف رأس المال بأنو الثروة التي أنتجت في الماضي وال تستيمك مباشرة ولكن كي تستخدم في كما يعرّ     

 إنتاج ثروة جديدة أخرى.
ّن السمع الرأسمالية تشبع حاجات إستيبلكية بشكل غير مباشر وذلك بعكس السمع اإلستيبلكية أي أ    

 التي تشبع الحاجات االستيبلكية بشكل مباشر.
ا كانت ورأس المال بيذا المعنى يشمل كل أداة أو مادة تستعمل في اإلنتاج بخبلف األرض والعمل، أيّ   

لمال األدوات واآلالت والمعدات اإلنتاجية المختمفة والمباني طبيعة ىذه األداة، لذلك ال يشمل رأس ا
والمنشآت فقط، بل أيضا يشمل الفحم الحجري والبترول الذين يستخدمان في العممية اإلنتاجية وقودا في 
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المصانع، أو القطن الخام الذي تصنع منو المنسوجات، وكذلك السمع الوسيطة التي تستخدم في إنتاج 
 .  1لسمع التي تعتبر نصف مصنوعة، مثل خيوط الغزل القطنية والصوفيةسمع أخرى وىي ا

 

 :2يمكن تقسيم رأس المال انطبلقا من عدة إعتبارات إلى أقسام رأس المال: -
 :من حيث الشكل: يقسم رأس المال ىنا إلى -
 وىو الذي يتخذ شكل النقود واألسيم والسندات. رأس المال النقدي -أ 
 .يني وىو يشكل األصول الثابتة من آالت ومباني تستخدم في عممية اإلنتاجرأس المال الع -ب 

 :من حيث الغرض: يمكن تقسيم رأس المال من حيث الغرض الذي يكون من أجمو إلى -
رأس مال إنتاجي وىو الذي يتمثل في اآلالت والمنشآت والمواد، ويقوم بدور أساسي في العممية  -أ

 اإلنتاجية.
 دي وىو الذي يأخذ صورة األسيم والسندات التي تصدرىا الشركات لئلكتتاب.رأس مال إيرا -ب
 حيث طبيعة استعمالو: يمكن تقسيم رأس المال إلى: من -
رأس مال ثابت وىو رأس المال اإلنتاجي الذي يشمل جميع األصول الثابتة كاألالت المستخدمة في  -أ

 ستيمك تدريجيا مع الزمن بسبب ىذا االستخدام.العممية اإلنتاجية، والتي تستخدم لفترات طويمة وت
رأس مال متداول: وىو ذلك النوع من األصول التي تنتيي منفعتيا اإلقتصادية بمجرد استخداميا في  -ب

العممية اإلنتاجية، ويشمل ىذا النوع المواد الخام ونصف مصنعة التي تدخل في العممية اإلنتاجية وتساىم 
 في إنتاج السمع.

 

دم سميث، حيث عرف رأس المال آالثابت ورأس المال المتداول إلى رجع التفرقة بين رأس المال وت     
و رأس المال الذي يعطي دخبل بخروجو من الذمة المالية لصاحبو. فالماشية التي تخصص الثابت بأنّ 

تباع في الستغبلل األرض الزراعية تعتبر من عناصر رأس المال الثابت، بينما تعتبر الماشية التي 
األسواق من رأس المال المتداول. وىذا المعيار إن صمح أساسا إلجراء تفرقة قانونية بين العقار 

 و ال يصمح إلجراء تفرقة بين رأس المال الثابت ورأس المال المتداول.بالتخصص وبين المنقول فإنّ 
 من حيث الممكية: يمكن تقسيم رأس المال من حيث الممكية إلى: -
ال الخاص وىو رأس المال الذي تعود ممكيتو إلى فرد، أو عدة أفراد، أو لشركة مساىمة أو رأس الم -أ

 لييئات خاصة.
ومة رأس مال بعض كس المال العام وىو الذي يكون ممموكا لمدولة بكاممو، كأن تتممك الحأر  -ب

 المنشآت الصناعية أو التجارية أو منشآت المرافق العامة.
 مشاركة القطاعين العام والخاص في إمتبلك بعض المؤسسات االقتصادية.مشترك كالمال الرأس  -ج
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 من حيث طبيعة تكوينو: يمكن تقسيم رأس المال حسب طبيعة تكوينو إلى: -
رأس مال مادي وىو رأس مال يأخذ شكبل ماديا ممموسا، ويمكن لصابو التصرف فيو )كاآلالت والمواد  -أ

 الخام والمواد نصف مصنعة(.
ال غير مادي ويتمثل في المواىب البشرية التي تساىم في اإلبتكار والتجديد ودفع عجمة رأس م -ب

 اإلنتاج إلى األمام.
 من حيث المصدر: يمكن تقسيم رأس المال ىنا إلى: -
 رأس مال وطني وىو الذي يكون مصدره مدخرات أبناء الوطن.. -أ
 أفراد أو مؤسسات أجنبية.رأس مال أجنبي وىو الذي يكون مصدره دولة أجنبية أو  -ب
 رأس مال مختمط ويجمع بين المدخرات الوطنية واألجنبية. -ج

 

دينار جزائري  10000، فيذا يعني أن من يودع مبمغ %8إذا كان سعر الفائدة السائد في السوق ىو     
المستثمر ال دينار جزائري والتي تمثل الزيادة النقدية لممبمغ المستثمر، ولكن  800سيحصل بعد سنة عمى 

دينار  800ييمو المبمغ النقدي الذي حصل عميو بقدر ما ييمو كمية السمع والخدمات التي يشترييا بـ 
وبمعنى آخر ييمو سعر الفائدة الحقيقي الذي يقيس العائد عمى  جزائري أي ييمو القيمة الحقيقية لممبمغ.

سعر الفائدة الحقيقي يأخذ بعين  ا، أي أنّ ر عنو بكمية السمع والخدمات التي يمكن شراؤىاالستثمار معبّ 
 الت التضخم.االعتبار التغيرات في معدّ 

 

 (Enterpriseالتنظيم )
 

عدادىا لمعمل وتحمـل المخـاطر     ىـذا الـدور فـي .حتى يمكن لئلنتاج أن يبدأ ال بد من تجميع عناصره وا 
من األىمية بحيـث يـرى االقتصـاديون وىذه الوظيفة  entrepreneurاالقتصاد الحديث يقوم بو المنظم 

ن كان المنظم وىو يقوم بيذا الجيد إنما يدخل في  أنيـا ترقى ألن تكون عامبًل من عوامل اإلنتاج، وا 
من الوجية االقتصادية، ولكن من وظيفتو األساسية وىي اتخـاذ القـرارات فيمـا يتعمـق  عنصر العمـل

وتحديد العبلقة بينيما، والتنسيق أيضًا، ومن ثم تقع عميو مسـؤولية  ورأس المال، باسـتخدام األرض والعمـل
 Riskلممنشأة، وكذلك مسؤولية اإلدارة، وىو في كل ذلك يتحمل المخاطرة  التنظـيم الـداخمي والخـارجي
 .وىذا من أىم ما يميز المنظم

ابيا لعـدم خضـوعيا خاصة تمك المخاطر التي ال يمكن حسالذي يتحمل مخاطر اإلنتاج و  فيـو      
وتعتمد فقط عمى حاسة وحساسية القدرة عمى التنبؤ دون إخضاعو لبلحتماالت  لقـانون المتوسـطات،

درجة من عدم التأكد، وىذه تتضمن مخاطرة يجب أن يتحمميا المنظم الذي  الرياضية، ومن ثم توجـد دائمـاً 
 .1يتخذ قرار ماذا ننتج؟

 

                                                 
 .100عبد الحميد محمود البعمي، أصول االقتصاد االسبلمي، الكويت، بدون ذكر سنة النشر، ص 1
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لذي يقوم بدراسة مشروع من المشروعات وتنفيذه وتسييره وتحمل يقصد بالمنظم ذلك الشخص ا     
نتائجو، فالقيام بنشاط إنتاجي معين يتطمب أن يكون ىناك شخص ما أو مجموعة من األشخاص، تقوم 
بدراسة وافية إلحتماالت نجاحو أو فشمو، وذلك بدراسة عمل لؤلسواق، والتعرف عمى الطمب عمى ما ينتجو 

في الحاضر أو في المستقبل، كما تتعرف عمى نفقة اإلنتاج الثابتة منيا والمتغيرة، ىذا المشروع، سواء 
وذلك بمعرفة أسعار عوامل اإلنتاج في وقت إنشاء المشروع، وما يمكن أن يطرأ عميو من تغير في 

 المستقبل.
 

وتحديد  كما يتطمب إنشاء مشروع معين أن يقوم شخص ما بدراسة لؤلسموب الذي يتبع في اإلنتاج،   
أفضل النسب التي تمزج بيا عناصر اإلنتاج المختمفة البلزمة ليذا المشروع واختيار الموقع الذي يقام فيو، 

زم وتجميده عمى شكل مبان وآالت وخامات، وليس األمر قاصرا عمى مجرد إنشاء وتجميع رأس المال البلّ 
مشروع من مقابمة الكثير من المشاكل  و حتى بعد إكتمال اإلنشاء البد أليالمشروع أو تنفيذه بل أنّ 

الخاصة بالتمويل واالنتاج والتسويق ويحتاج إلى رقابة فعالة عمى النشاط اإلنتاجي، ويحتاج إلى من يتخذ 
القرارات الخاصة بزيادة اإلنتاج إذا مازاد الطمب عمى السمع، أو إنقاص اإلنتاج إذا ما قل الطمب عمييا، 

وجود شخص أو مجموعة من األشخاص تتحمل نتيجة كل ىذه األعمال، أو وأخيرا وليس آخرا ال بد من 
بمعنى آخر تأخذ عمى عاتقيا المخاطرة الناشئة عن كل ىذه القرارات ومثل ىذا الشخص أو األشخاص 

 ىو ما يسمى بالمنظم.
ىذه األعمال  و يقوم بمفرده بكلإتخاذ المنظم لكل ىذه القرارات ال يعني أنّ  ومن الجدير بالذكر ىنا أنّ    

بداء الرأي،  المختمفة، ولكنو عادة ما يستعين بذوي الخبرة من الفنيين واإلداريين الذين يقومون بالدراسة وا 
 ولكنيم يتركون القرار النيائي لممنظم ليتخذه ويتحمل نتائجو وحده.

نما إإذ أن ىؤالء ة أو كبار موظفييا، ال نقصد بالمنظمين ىنا مديري الشركات أو المؤسسات االقتصادي   
يقومون بعمل معين مقابل أجر يحصمون عميو، سواء حقق المشروع أرباحا أو تحمل خسائر. ولكن نقصد 

عمييم  بالمنظم ذلك الشخص أو األشخاص الذين تعود إلييم األرباح  في حالة فوز المشروع ، أو تعود
المنظم ليس ىو مدير الشركة، بل ىم  نسبة لشركات المساىمة مثبل نجد أنّ بالالخسائر في حالة فشمو، 

نما يتخذ  بناءا عمى إانب المدير أو عضو مجمس اإلدارة جميع حاممي األسيم، وأي قرار يتخذ من ج
 تفويض من جانب المساىمين.

ىناك رأي يقول بأن التنظيم كعنصر من عناصر اإلنتاج يكون قاصرا عمى المجتمعات الرأسمالية أو ما   
السوق، ألنو ال يوجد في مثل ىذه المجتمعات ىيئة معينة تحدد أنواع المشروعات تسمى باقتصاديات 

المنظم يحل محل ىذه الييئة ويقوم بدورىا، لكن ىناك رأي آخر يقول  البلزمة وتقرر تنفيذىا، ومن ثم فإنّ 
 .بأن المجتمعات االشتراكية أو االقتصاديات الموجية يوجد بيا أعضاء عنصر التنظيم
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م في المجتمع االشتراكي ليس فردا معينا، كما ىو الحال في النظام الرأسمالي، ولكنو يتكون من فالمنظ   
جميع أفراد المجتمع ممثمين في ىيئة من الييئات المركزية التي تتولى اتخاذ القرارات االقتصادية نيابة عن 

 ارات.المجتمع وىذه الييئة تكون مسؤولة أمام المجتمع عن نتائج ما تتخذه من قر 
كما يبلحظ أيضا أنو في حين أن المجتمعات الرأسمالية يحصل المنظم فييا عمى جميع الفوائد الناشئة    

عن اتخاذ قرار معين إذا كان القرار صحيحا، كما يتحمل وحده جميع األثار السيئة عن إتخاذ قرار 
قرار خاطئ، كما تعود عميو  خاطئ، فإنو في المجتمع االشتراكي يتحمل المجتمع كل اآلثار الناشئة عن

 جميع الفوائد المترتبة عمى قرار صائب.
   

و يوجد إختبلف واضح بين ىدف المنظم ا من حيث أىداف التنظيم في النظامين فيبلحظ أنّ أمّ    
تخاذ أي قرار ىو تحقيق إفي األول يكون اليدف األساسي من الرأسمالي وىدفو في النظام االشتراكي، ف

ظم، في حين أنو في ظل النظام االشتراكي يكون اليدف األساسي ىو تحقيق أكبر إنتاج قصى ربح لممنأ
ممكن، باالضافة إلى مجموعة أخرى من األىداف ذات الطابع اإلجتماعي أو األخبلقي كتوفير السمع 

 خول.العاممة، أو تحقيق عدالة في توزيع الد الضرورية بأسعار مناسبة، أو فتح فرص التشغيل أمام األيدي
دىا االقتصاديون، من تحممو وحده لممخاطر المادية، وكونو المنظم بصفاتو التي حدّ  وعمى كل حال فإنّ   

المرجع األخير في إتخاذ القرارات وبحثو الدائم عن الربح كحافز أساسي لجميع قراراتو، يمثل ىذا المنظم 
 .1الرأسمالي ويعتبر أحد أعمدتو في النظام وأيضاعنصرا من عناصر اإلنتاج في النظام االشتراكي، 

 

 دالة اإلنتاج
تتميز دالة اإلنتاج في األجل القصير بوجود عنصر إنتاجي واحد  دالة اإلنتاج في األجل القصير: -

دالة اإلنتاج في  متغير ىو عنصر العمل مع إفتراض ثبات عناصر عناصر اإلنتاج األخرى، أي أنّ 
 Q = TP =F (L)  األجل القصير تأخذ الصيغة التالية:

 : العمل      L،    كمية أو حجم اإلنتاج الكمي ىي Q، (TP)  :حيث أنّ 
 

 :المثال الوارد في الجدول المواليولتوضيح ما سبق نأخذ 
 

 (: دالة اإلنتاج في األجل القصير20الجدول رقم )                                 
 

L 2 2 0 3 0 5 6 7 

(Q) TP 2 3 8 20 25 27 27 26 
     

 .159، ص2018بوشنافة أحمد ولعممي فاطمة، مدخل لبلقتصاد، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  المصدر: 
 

( إلى حد معين ثم L( يزداد مع زيادة عدد العمال )TP)الناتج الكمي  نبلحظ من خبلل الجدول أنّ      
ية بقيم متزايدة ثم تبدأ ىذه الزيادة في اإلنخفاض يبدأ في اإلنخفاض، وتكون زيادة اإلنتاج الكمي في البدا

                                                 
 .257-254، ص ص2018سامي السيد، مبادئ االقتصاد، منشورات جامعة القاىرة، مصر،  1
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عمال، وعند إضافة عامل جديد  5وحدة منتجة عند استخدام  17إلى أن يصل إلى أقصى قيمة لو وىي 
(L=6 يبقى الناتج الكمي ثابتا، ثم يبدأ في االنخفاض ليبمغ )عمال. 7وحدة منتجة عند إستخدام  16 
   

 (: منحنى الناتج الكمي في األجل القصير25الشكل رقم )               
                                                                            Q   

 

 

                 TP 
 

 

 

L        

 

 .160، ص2018بوشنافة أحمد ولعممي فاطمة، مدخل لبلقتصاد، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  المصدر:  
 
 

األجل الطويل ىو الفترة الزمنية التي تسمح لممنتج بتغيير جميع عناصر  دالة اإلٌتاج يف األجن الطوين:
دالة اإلنتاج في األجل الطويل ىي دالة لجميع  اإلنتاج المستخدمة في العممية اإلنتاجية، وعميو فإنّ 

  Q = TP = F(L,K)عناصر اإلنتاج وتأخذ الصيغة التالية: 
 : كمية أو حجم اإلنتاج الكميTP (Q) :حيث أنّ 

L             العمل :         ،K              :رأس المال 
 

 (Exchangeاده )ـاط التبـٌص -0

 

 وفّوً التباده وأِىيتْ 0-2

يقصد بالمبادلة عممية الحصول عمى أشياء مقابل أشياء أخرى قد تكون سمع وخدمات مقابل سمع وخدمات 
 أخرى أو مقابل نقود.

والتبادل يتضمن تمك األنشطة التجارية المختمفة التي تتضمنيا عممية تدفق السمع والخدمات من أماكن   
 إنتاجيا حتى وصوليا إلى المستمك النيائي.

 

التبادل وما يتطمبو عادة من تخصص أفراد ومؤسسات إلتخاذه مينة ونشاطا، ومن ثم ظيور  إنّ     
مو من وجود أسواق يمتقي فييا من خبلليا البائعون والمشترون قد نال في التجارة والتجار وما يتطمبو ذلك ك

ضوء مالو من أىمية إقتصادية، عناية واىتمام عمم االقتصاد، فخصص فيو مساحات واسعة لدراسة 
 األسعار واألسواق وال عجب في ذلك فمن خبلل التبادل األسواق توجد وتحدد األسعار.
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 التباده ةأدا 0-0

يقصد بالمقايضة تمك العممية التي يتم بموجبيا تبادل السمع والخدمات ببعضيا البعض دون  كايةة:أداة امل-
استخدام النقود كوسيمة لمتبادل ومقياس لمقيمة، فالشخص الذي يريد أن يقايض سمعة بأخرى، يكون في 

اجتو أو أن السمعة حاجة إلى السمعة األخرى، كما يجب أن تكون السمعة التي سيتنازل عنيا زائدة عن ح
التي يريد الحصول عمييا أكثر إلحاحا منيا. ويشترط لنجاح المقايضة كوسيمة لمتبادل أن يجد البائع من 

 والشك أنّ يريد شراء ما لديو من سمع في مقابل السمعة التي يرغب في شرائيا في الوقت المبلئم. 
د السمع لكن مع تعدّ السمع وأنواعيا محدود، المقايضة نافعة ومفيدة في المجتمعات البسيطة حيث أن عدد 

 .1المقايضة عجزت عن متابعة التطور ونجم عنيا العديد من الصعوبات فإنّ 
 

استخدام النقود  عتبر النقود من المسائل اليامة ذات الصمة بالمشكمة االقتصادية، وقد أدىتُ  أداة الٍكود:-
ت إلى زيادة مرونة المباشر. فالنقود أدّ  محل التبادلإلى تسييل المبادالت بإحبلل التبادل غير المباشر 

ونيا كلما ليا من منفعة خاصة تتمثل في النقود ليست سمعة تبادل فقط، وذلك  الصفقات االقتصادية ولكن
أو من صكوك  (والعمارات األرض)السيولة في ذاتيا. فكل فرد تتكون ثروتو من سمع حقيقية عقارية  ىي
إذا أراد سمعة دون  (نقود )ليا إلى مال سائل أن يحوّ  عميو (ولةداتيا وصكوك الدّ ات وسنكمثل أسيم الشر )

 .حاجة إلى سمعة أخرى
 

النقود ىو أي شيء يؤدي وظائف النقود، أو النقود ىي كل شيء يكون مقبوال قبوال عاما  :تعريف النقود
 متبادل.كوسيط لمتبادل ومقياس لمقيمة، أو النقود ىي أي شيء يؤدي وظيفة وسيط ل

 و ينبغي أن يتوافر فيو الشروط اآلتية:استخدام أي شيء كنقود، فإنّ  و لكي يستقروالواقع أنّ     
الشيء الذي يقع عميو اإلختيار كنقود ينبغي أن يمقى قبوال عاما من أفراد المجتمع  القبول العام، أي أنّ -

 كوسيطا لمتبادل وسداد لقيمة السمع؛
 وحدة من وحداتيا يمكن أن تحل محل األخرى وكبديل تام ليا؛ كل تجانس وحداتيا، أي أنّ -
 القابمية لمتجزئة، أي تكون قابمة لمتجزئة إلى وحدات مبلئمة في القيمة لتسييل المعامبلت الصغيرة؛-
 تمف النقود بسيولة كنتيجة لمتعامل.تصعوبة التمف، ينبغي أن ال -

 

النقد يعتبر كمقياس لتحديد قيمة البضائع،  إلطبلق أنّ لمنقود وظائف عديدة أىميا عمى ا وظائف النقود:
، ووسيمة لممدفوعات اآلجمة، وعندما ومخزن لمثروة وسيمة لئلكتناز ما يستخدم النقد كوسيط لمتبادل،ك

 يستخدم في المبادالت بين الدول يقوم بوظيفة النقد العالمي.
النقود، حيث تستخدم النقود كواسطة لتبادل  عتبر ىذه الوظيفة من أىم وظائفتُ  النقود كوسيط لمتبادل: -

ة السمع والخدمات بدال من مقايضة ىذه السمع والخدمات بسمع وخدمات أخرى، ولكي تنجح ىذه الوظيف
 م من جميع المتعاممين بيا.البد أن تتمتع النقود بقبول عا

                                                 
 .170، ص2012عبد الغفور ابراىيم أحمد، مبادئ عمم االقتصاد، دار زىران لمنشر والتوزيع، عمان، األردن،  1
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لخدمات وتقدير الثروة، كما النقود تستخدم كمقياس عام لقيمة السمع وا أي أنّ  النقود كمقياس لمقيمة: -
يتم تحديد وزن األشياء بالكيموغرام والطول والمسافات بالمتر، فإن قيم السمع يتم تحديدىا بالنقود، وعندما 

 يتم التعبير عن قيمة السمع بالنقود يسمى ذلك بالسعر.
 

زىا من الحصول عمى تعتبر النقود مستودعا جيدا لمقيمة نظرا ألنيا تمّكن حائالنقود مستودع لمقيمة:  -
ما يشاء من سمع وخدمات، فالسمعة تباع أوال بالنقود ثم تستخدم النقود في شراء سمع أخرى، وقد تكون 
ىناك رغبة في عدم الشراء في الوقت الحالي، أي االحتفاظ بالنقود ألي مدة مرغوبة، فالنقود ىنا تستخدم 

 .في خزن القيمة أو القوة الشرائية لحين الحاجة إلييا
 

معظم المبادالت ال تتم تسويتيا نقدا، بل يتم تسديد بعضيا عمى  إنّ النقود كمقياس لمدفع المؤجل:  -
براء الديون المستقبمية. ،شكل آجل أي الدفع في المستقبل  وىنا تستخدم النقود وسيمة لمدفع المؤجل وا 

 

ثل قيمة معينة تختمف عن قيمة لكل دولة عممتيا الوطنية الخاصة بيا، وىي تم وظيفة النقد العالمي: -
د في الدول األخرى، ونتيجة لتطور التبادل السمعي بين الدول المختمفة، ظيرت الحاجة إلى النقد المحدّ 

وجود نقد واحد يعد مقياسا لمتبادل بين ىذه الدول وبذلك أصبح دور النقود ال ينحصر في حدود الدولة 
نما تجاوز حدود ىذه الدولة ليقو  م بوظيفة أخرى كنقد عالمي. ونظرا إلختبلف طبيعة العبلقات الواحدة وا 

االقتصادية الدولية عن العبلقات االقتصادية السائدة في المجتمع ضمن الدولة الواحدة، أصبح النقد 
 .1ع لتسييل المبادالت التجارية الدوليةففعمية مقياس التبادل ووسيمة لمد الذىبي أو ما يماثمو من قيمة

 

 (: وظائف النقود26الشكل رقم )
 

 ووووا
 
 
 
 
 

 
 

 من إعداد الباحث إنطبلقا مما سبقالمصدر: 
 

 

                                                 
 1439غسان ابراىيم، المدخل إلى عمم االقتصاد )االقتصاد السياسي وتاريخ األفكار االقتصادية(، منشورات جامعة دمشق، سوريا،  1

 .122ه، ص

 ودــف اننقــوظائ

 

 طـــوسي

 ادلــنهتب

 

 تــوظيف

 اننقد انعانمي

 

 اســمقي

 نهدفع انمؤجم

 

 ودعـمست

 تــنهقيم

 

 سمقيــا

 تــنهقيم
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 وم(حيص التباده )الّطووضوع و 0-3
 وقتعريف الس   -
المكان الذي يمتقي فيو البائعون والمشترون لتبادل السمع والخدمات. أو بعبارة أخرى ىو محل الّسوق ىو   

السمع والخدمات. ونتيجة التقدم الكبير في وسائل المواصبلت واإلتصاالت إلتقاء العرض والطمب عمى 
أصبح التعامل بين البائعين والمشترين ممكن دون الحاجة إلى إلتقائيم في مكان واحد، وال يشترط السوق 

 مكان جغرافي محدد ونتيجة التطور أصبح العالم كمو في حود سوق بالنسبة لبعض السمع.
 

إذا إختمف عدد البائعون أو المشترون أو درجة تجانس السمعة من سوق أخرى ترتب  األسواق: شكالأ
 عمى ذلك إختبلف ىذه العناصر، ويمكن تفسيم األسواق إلى أربعة أنواع.

 

 (Perfect Compititionضوم املٍافطة الهاومة )

الكاممة،  وق المنافسةتم تسمية السوق بس كميايتميز سوق المنافسة الكاممة بشروط خاصة إذا اجتمعت    
 الشروط فيما يمي: هريوتتمثل 

 المستيمك(؛ال يختمف إنتاج أي منتج في نظر )التجانس بين وحدات السمعة   -
جدا بالنظر  يشترط أن يكون نصيب كل مشتر أو بائع لمسمعة ضئيبل)تعدد البائعين وتعدد المشترين   -

 ؛)بأكمموإلى حجم السوق 
بالثمن السائد في  يشترط أن يكون مجموع المشترين والبائعين عمى عمم)وق السّ العمم الكامل بظروف   -

البائعين ال  يترتب عمى ذلك أنّ ف .مبياوط عرضياالسوق بالنسبة لمسمعة موضوع البحث، وظروف 
المشترين ال  من السعر السائد في السوق، وأنّ  يستطيعون أن يعرضوا السمعة محل البحث بسعر أعمى

يصبح ثمن السمعة السائد في السوق  فيناالسائد في السوق،  ن يدفعوا ثمنا أقل من الثمنيستطيعون أ
 (؛ثابت ال يتغير

السمعة محل  يكون في مقدور أي مشروع جديد يرغب في إنتاج)حرية الدخول والخروج من السوق  -
 وأنّ ، أضف إلى ذلك إدارية البحث الدخول في صناعة السمعة دون وجود أي عوائق قانونية اقتصادية، أو

، والخروج من الصناعة إنتاحيايتوقف عن  من حق أي مشروع قائم بالفعل ومنتج لمسمعة محل البحث أن
 (.دون وجود أي عوائق أو عقبات

 

 (Monopolyضوم اإلحتهاز التاً )

لسوق  نقيضا السوق يعتبر هرا فانّ  بيذاالبائع أو المنتج الوحيد في السوق، و  هىالمشروع االحتكاري  نّ إ  
 :1السوق هراإذ يسود عنصر االحتكار وينتفي تماما عنصر المنافسة حيث نجد في  ،المنافسة الكاممة

 ؛وجود بائع واحد في السوق، بغض النظر عن عدد المشترين -
 ؛المنتج الوحيد لمسمعة هىالمحتكر  ألنّ  لياسمعة فريدة ال بديل  هيالمحتكر  ينتجياالسمعة التي  نّ أ -
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 ،السوق النوع من اإلنتاج فيىذا  عوائق تحول دون دخول آخرين إلى ىناك نّ إتيجة االحتكار التام فن -
 عميو؛ن يظل السوق قاصرا أويضمن لممحتكر 

 ذاتية تباع سياسة سعريةإ يمكنوالمحتكر  نّ أالمحتكر لمسمعة، حيث  يفرضوالسعر الذي  هىالسعر  -
 يبيعيا. أوينتجيا د بالتالي الكمية التي ليحدّ 

 

 (Monopolistic Competitionضوم املٍافطة اإلحتهازية )

 :1ما يميخر من شروط االحتكار، وتتصف بآسوق بين بعض شروط المنافسة وبعض تجمع ىذه ال    
حيث يعمد المنتج )الذين يتميزون بتعددىم( إلى تمييز سمعتو عن باقي السمع  تمايز السمع المنتجة: -

من شأنيا إقناع المستيمك بتفرد أو تميز ىذه  ،ميفغألخرى عن طريق الجودة أو التة االبديمة المنافس
وق وىذا ما يسمح لممنتج )البائع( بالتحكم بالكمية المعروضة من ىذه السمعة عن بقية بدائميا في السّ 

برفع السعر  المبالغة حكم بالتالي وبشكل محدود بالسعر الذي تفرضو في السوق، ألنّ السمعة المتميزة، والتّ 
 قد تدفع المستيمك إلى شراء السمعة البديمة.

لفترة القصيرة األجل بالطمب الموجو تحديدا إلى ىذه السمعة المتميزة، فيكون اتتجمى  مظاىر اإلحتكار: -
 ليا شريحة من المستيمكين الذين يفضمونيا عن بدائميا كونيا مميزة.

جل عبر دخول منتجين جدد إلى صناعة ىذه السمعة الفترة الطويمة األتتجمى  مظاىر المنافسة: -
ضافة مزايا جديدة، فترتفع درجة التماثل واإلحبلل بين السمعة المدروسة إفوق عمى تميزىا بالمتميزة، أو بالت

 وىذه السمع الجديدة التي تصبح منافسة.
 

 (Oligopolyضوم إحتهاز الكمة )

ام والمنافسة اإلحتكارية، وتشمل ىذه السوق بعض السمع النوع من األسواق يقع بين اإلحتكار الت ىذا   
التي يقوم بإنتاجيا وبيعيا عدد قميل جدا من المشاريع كأسواق السيارات وشركات النفط والحديد والصمب، 

 حيث يتركز إنتاجيا بيد عدد قميل من المشاريع. وسوق إحتكار القمة تتميز بالخصائص التالية:
 ؛اعة يؤثر نشاط كل منيم عمى اآلخرتجين المسيطرين عمى الصنوجود عدد قميل من المن -
نسة فتكون ا متجانسة فتكون ىناك منافسة سعرية أو غير متجاتكون السمع المنتجة في ىذه السوق إمّ  -

 ؛ىناك منافسة غير سعرية
اع أو قات أمام المنتجين الجدد الراغبين بدخول ىذه الصناعة، كبراءات اإلختر وجود قيود أو معوّ  -

 .السيطرة عمى المواد األولية الضرورية في اإلنتاج
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 نات السوقمكو  
 

و تمك الكميات من سمعة أو خدمة معينة التي يكون يمكننا تعريف الطمب عمى أنّ  :(Demand) الطمب -
األشخاص أو الوحدات )فرد، أسرة، مجموعة إجتماعية معينة، مشروع، حكومة( عمى إستعداد لشرائيا عند 

ثمان معينة، وفي لحظات زمنية معينة، وفي نطاق مكاني محدد، وبافتراض السموك االقتصادي الرشيد أ
 لكافة المستيمكين.

تي تؤثر عمى ُتعرف العوامل ال (:The Determinants of Demand) دة لمطمبالعوامل المحد   -
حنى الطمب الكمي إلى اليمين أو سم محددات الطمب، ويعّبر عنيا بيانيا بانتقال منالطمب لسمعة معينة بإ

 : 1دات ما يميإلى اليسار. وأىم ىذه المحدّ 
 فكمما إزداد عدد المستيمكين لمسمعة ازداد الطمب عمييا. عدد املطتّمهني لمطمعة:

 

 ،تجاه سمعة معينة يزداد الطمب عمييااالمستيمكين إيجابيا  أذواق رتإذا تغيّ  :أذوام املطتّمهني وتفةيالتّي
 صحيح.والعكس 

 

تغير دخول المستيمكين سوف يؤثر إيجابا أو سمبا في الكميات  من المبلحظ أنّ  دخوه املطتّمهني:
المستيمكة من بعض السمع، ففي حالة ارتفاع دخول المستيمكين فإنيم يزيدون من إستيبلكيم لمسمع 

ون كميات أقل منيا إذا العادية، مثل المبلبس الجيدة والمحوم وأجيزة التمفاز الممّون، كما أنيم يشتر 
  انخفضت دخوليم.

الكمية المطموبة منيا سوف تقل إذا  ا السمع الرديئة مثل المبلبس المستعممة واألثاث المستعمل، فإنّ أمّ    
 طمبيم عمييا سترتفع. زادت دخول المستيمكين ليذه السمع، وبالعكس إذا انخفضت دخوليم فإنّ 

    

الطمب عمى سمعة معينة يتأثر بأسعار السمع األخرى والتي يمكن تقسيميا  يبلحظ أنّ  أضعاز الطمع األخسى:
 إلى ثبلثة أنواع من السمع عمى النحو التالي:

وىي السمع التي تستعمل مع بعضيا البعض مثل (: Complementary Goods) السمع المكممة -
إحداىما يتناسب عكسيا مع تبر السمعتين مكممتان إذا كان سعر عسيارة والوقود، السكر والشاي، وتال

 الطمب عمى السمعة األخرى. فمثبل إرتفاع سعر السمعة كالشاي سيؤدي إلى إنخفاض الطمب عمى السكر.

 

عتبر السمعتين بديمتين مثل التفاح والبرتقال، وزيت الذرة وزيت تُ (: Substitute Goods) السمع البديمة -
       طمب المستيمكين سوف يزداد عمى السمعة األخرى.  ا فإنّ الزيوت، والشاي والقيوة، إذا إرتفع سعر أحدىم

انخفاض سعر السمعة البديمة سيؤدي إلى نقصان الطمب عمى السمعة األولى. إذا العبلقة  وبالعكس فإنّ 
 طردية بين الطمب عمى سمعة معينة وسعر السمعة األخرى البديمة.
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لسمعتين مستقمتين إذا كان التغير في سعر عتبر اتُ  (:Independent Goods) السمع المستقمة -
يما من السمع المستقمة التي ليست ليا عبلقة أحداىما ال تأثير لو في الطمب عمى السمعة األخرى، أي أنّ 

 مع بعضيا البعض.

 

طمبيم  مع التي يرغبون في شرائيا، فإنّ إذا توقع المستيمكون إرتفاعا في أسعار السّ  توقعات املطتّمهني:
ع ستفادة من فروق السعر الحالية والمستقبمية. ويحدث العكس إذا توقّ وف يزداد بغية اإلعمييا س

 يم يشترون منيا كميات أقل، أي أنّ المستيمكون انخفاضا في أسعار السمع في المستقبل القريب، فإنّ 
 الطمب عمييا سوف ينخفض.

 
 

 دة لمطمب (: العوامل المحد  27الشكل رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 من إعداد الباحث إنطبلقا مما سبقدر: المص
 
 

 دالة الطمب -
الكمية المطموبة من سمعة ما  يعتمد الطمب عمى السمعة أساسا عمى العوامل السابقة، وعموما نقول أنّ    

ىي دالة ليذه المتغيرات، وتسمى الكمية المطموبة من السمعة بالمتغير التابع وتسمى المتغيرات األخرى 
 Qd  F( p1, y1, p2 ,..........., pN )ستقمة، تكتب ىذه الدالة بالشكل: بالمتغيرات الم

 

افتراض  مع ىنبدأ بتحديد العبلقة بين المتغير التابع وكل من المتغيرات المستقمة كل عمى حدومن ىنا   
 .ثبات المتغيرات األخرى

 

 بالمتغيرات األخرى قتياعبلمن ناحية وبين بسعرىا ق بين عبلقة الطمب عمى سمعة ويجب أن نفرّ    
 يختمف عن اآلخر، تسمى األولى بالتغيراتمنيما آثار كل  من ناحية ثانية، والسبب في ذلك أنّ 

 .التغيرات في الطمبعمييافي الكمية المطموبة، الثانية يطمق 
 
 .موبةالمط و ما يسمى بالتغير في الكميةهعمى نفس منحنى الطمب  bإلى النقطة  aنتقال من النقطة اإل  
 

        

 دة نهطهبانمحد  انعوامم      

 أذواق المستهلكيه
 دخل المستهلك

 تىقعات المستهلكيه
 أسعاز السلع األخسي

 عدد المستهلكيه
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                                                                                        P 
 

                                                                    
p1                                        a                                                                                        

 
        p2                                               b                                          

D                           
               

              

 Qd                                     Q1                    Q2 
 

ارتفع و كمما أنّ مشيرا بذلك  ،ميل سالبأي لو سفل األينحدر إلى وىو يمثل منحنى الطمب  Dمنحنى  إنّ   
كمما  سعرىاوكمما انخفض  .مع بقاء األشياء األخرى ثابتةمنيا سعر السمعة انخفضت الكمية المطموبة 

المطموبة من سمعة ما الكمية  بينويطمق عمى العبلقة التي تجمع ما ، منياارتفعت الكمية المطموبة 
 .بدالة الطمب لياوالعوامل المحددة 

 

ميا المنتجون لمبيع في يقصد بالعرض في التحميل االقتصادي الكمية التي يقدّ  :(Supply)العرض -
ق بين الكميات المعروضة وكمية السوق من سمعة معينة وفي وقت معين وبسعر معين، يجب أن نفرّ 

ين الكمية المنتجة والكمية المعروضة من ناحية أخرى. وىذا األخير ناتجا المبيعات الفعمية من ناحية وب
ة عوامل منيا تخزين السمعة وتعرض السمعة المنتجة لمتمف واالستيبلك الشخصي من جانب عن عدّ 
 المنتجين.

 

دة والمؤثرة في عرض ف عمى أىم العوامل المحدّ تحاول نظرية العرض التعرّ : العوامل المحددة لمعرض
 سمع والخدمات.ال
 

و توجد عبلقة طردية بين الكمية المعروضة من سمعة ما وثمنيا، فكمما ارتفع من المتوقع أنّ  مثَ الطمعة:
سعر السمعة كمما تصبح أكثر ربحية من وجية نظر البائع فيرغب في عرض كمية أكبر منيا والعكس 

 صحيح، ىذا مع افتراض بقاء العوامل األخرى ثابتة.

 

ع وجود عبلقة عكسية بين الكمية المعروضة من سمعة ما وأسعار كذلك من المتوقّ  األخسى: أضعاز الطمع
السمع األخرى، فكمما انخفضت أسعار السمع األخرى كمما بدت السمعة األصمية أكثر جاذبية من وجية 

 نظر البائعين فيزيد العرض منيا والعكس صحيح. 
 

من سمعة ما بلقة عكسية بين الكمية المعروضة توجد ع ج(:تهمفة اإلٌتاج )أضعاز تهاليف عواون اإلٌتا
د في نياية وأسعار عوامل اإلنتاج المستخدمة في إنتاجيا، فمن جية المنتجين ىذه األسعار ىي التي تحدّ 



 الطٍة األوىل جرع وصرتك                                            لالقتصاد خنحماضسات يف وكياس ود

 

-49- 

 

المطاف تكمفة اإلنتاج وبالتالي إمكانية عرضيا في السوق، فكمما ارتفعت تكاليف اإلنتاج كمما قل عرض 
 كس صحيح. تمك السمعة والع

 

و كمما ارتقى المستوى الفني المطبق في اإلنتاج كمما قمت تكمفة اإلنتاج من المتوقع منطقيا أنّ  املطتوى الفين:
النيائية، فيذه المعارف التكنولوجية والتسييرية المطبقة في عممية اإلنتاج ليا عبلقة طردية مع الكمية 

 المعروضة بشكل غير مباشر.

 

من عرض السمع والخدمات ىو تحقيق الربح من بيعيا مبدئيا، فالمقصود بيدف  اليدف ِدف املصسوع:
المشروع ىو االستراتيجية المطبقة في عممية العرض، فإذا كانت بدافع تحقيق أقصى ربح ممكن في أقل 

ممكنة ستراتيجية ىي بيع أكبر كمية ا إذا كانت اإلأمّ فترة زمنية ممكنة فيذا يتحدد بالعوامل السالفة الذكر، 
عدد الصفقات وسرعة دورانيا ضمن مجال ب ن األولى، فالربح مرتبط مباشرةففي ىذه الحالة تختمف ع

 معين من السعر.
 

 عرضدة لم(: العوامل المحد  28الشكل رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الباحث إنطبلقا مما سبقالمصدر: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 انمحد دة نهعرضانعوامم     

 ثمه السلعة
 أثمان عىاصس اإلوتاج

 أهداف المىتجيه
 أسعاز السلع األخسي

 المستىي الفىي
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 دالة العرض
ميات المختمفة من سمعة ما التي يرغب ويقدر المنتج عمى عرضيا لمبيع و مجموعة الكعّرف العرض بأنّ يُ   

 د وفي فترة زمنية معينة.عند سعر محدّ 
                                                                                        P 

                              S 
                                                                    

p1                                                          b                                                                             

                                              
        p2                          a                                                               

                           
               

              

 Qs                                           Q1              Q2 
 

دالة  هيكمية السمعة المعروضة في فترة زمنية معينة سواء من طرف منتج فردي أو عدة منتجين     
الكمية المعروضة  كمما ارتفع سعر السمعة كمما ازدادت وأنّ تابعة لمعوامل السالفة الذكر، وبشكل عام نتوقع 

 منيامعروضة الكمية ال في السوق والعكس صحيح، وكمما انخفض سعر السمعة كمما انخفضت منيا
 .سم قانون العرضإعمى ىذا ويطمق 

 

المعروضة  كنتيجة طبيعية لمعبلقة الطردية بين سعر السمعة والكمية وىذاالمنحنى ميل موجب  ليذا إنّ    
 .منيا

 QA = (PA, PB, PC, ….., PK, PL, ….., E, T)  : ويمكن كتابة دالة العرض كما يمي
 :حيث
QA سمعةتمثل الكمية المعروضة من ال. 
PA   تمثل سعر السمعةA . 

PB , PC تمثل أسعار السمع األخرى. 
PK , PL تمثل أسعار الموارد. 

E  ّعات المنتجينتمثل توق. 
T  تأثير أيضا عمى الكمية المعروضة لياتمثل العوامل األخرى التي. 
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 (Distributionع )ـاط التوشيـٌص  -3

 

 لمشـاكل االقتصـادية التـي واجيتيـا المجتمعـات، وتواجييـا حتـى اليـومالتوزيـع مـن أبـرز وأخطـر ا عـدّ يُ      
فـي  (توزيـع الثـروة والـدخل)ويرجع ذلـك بالدرجـة األولـى إلـى غيـاب معيـار عـام عـادل وكـفء لمتوزيـع 

قياس إسيام تفاق بين األفراد عمى كيفية لمعاصرة، ويرجع ذلك إلى صعوبة اإلاالقتصادية الوضعية ا الـنظم
مـن عناصـر اإلنتـاج فـي النـاتج مـن العمميـة اإلنتاجيـة. ويرجـع ذلـك إلـى عوامـل عديـدة  كل عنصر

وكانت معايير التوزيع التـي سـادت المجتمعـات تـرتبط أحيانـًا بـالقوة والنفـوذ  .وعقائدية اجتماعيـة وسـموكية
نـًا أخـرى تـرتبط بالسـوق، وأحيانـاً  تسـتمد معـايير التوزيـع مـن اجتماعيـًا، وأحيا سياسـيًا أو اقتصـاديًا أو

 .أخبلقية أو عقائدية بعـض قـيم وأفكـار اجتماعيـة أو
 

التوزيع فيو متخذًا من  وفي االقتصاد اإلسبلمي تتجمى المجابية الصـريحة والمحـددة لعوامـل ومعـايير    
تفصيل ذلك فإن  وحتـى يحـين ،لوسـائل العمميـة الكفيمـة بتحقيقيـاالعدالة المعيار األول، ووضـع األدوات وا

ممارسة  عـن طريـق الجانب األعظم في عممية التوزيع يقوم عمى أن دخول األفراد ال تتحقق أساسـًا إالّ 
 .1النشاط اإلنتاجي وال تزيد إال بزيادة الكفاءة في ىذا النشاط

 

 عــوً التوشيـوفّ 3-2

زيع في التحميل االقتصادي تقسيم القدرة الشرائية )الدخل( بين المساىمين في عممية قصد بالتو يُ      
 اإلنتاج، أي توزيع الدخل الوطني بين أصحاب عناصر اإلنتاج التي استعممت في خمق الناتج الوطني.

س وىذا التقسيم يكون عمى شكل مدفوعات كاألجور عمى العمل والريع عمى األرض والفائدة عمى رأ    
المال والربح عمى التنظيم، وىذا النوع من التوزيع يدعى بالتوزيع الوظيفي وذلك ألن توزيع الدخل لمعامل 
اإلنتاجي يكون حسب نوع وظيفتو أو حسب إسيامو في اإلنتاج الكمي. وأن التوزيع الوظيفي يختمف عن 

النيائي وىذا النوع من التوزيع التوزيع التسويقي والمقصود بو حركة المنتجات من المنتج إلى المستيمك 
 جزء من العممية اإلنتاجية.

 

أنيم  لقد تباينت نظرة االقتصاديين نحو أبعاد مشكمة التوزيع إالّ  :التوشيع قبن اإلٌتج ناملمهية والعىن 3-0
 :2استطاعوا أن يقسموا أنواع التوزيع إلى نوعين أساسيين

 

االقتصاديين لقياس توزيع الدخل ىو التوزيع الوظيفي،  المقياس األول الذي يعتمده :التوزيع الوظيفي-
األرض، )نتاج األربعة نا يتم توزيع الدخل عمى عوامل اإليقصد بو توزيع عوائد عوامل االنتاج، في والذي
نتاجية، فيقتضي ىذا النوع توزيع سب مساىمة كل عامل في العممية اإلح (رأس المال، التنظيم العمل

                                                 
 .174، صشر وسنة النشر ، بدون ذكر دار النعبد الحميد محمود البعمي، أصول االقتصاد اإلسبلمي، الكويت 1
شطيبي حنان، محاضرات في مقياس مدخل لبلقتصاد، مطبوعة موجية لطمبة السنة األولى جذع مشترك عموم اقتصادية، جامعة  2

 .67، ص2017/2018الجزائر، 
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راد المجتمع الذين ساىموا في العممية االنتاجية تبعا لمقدار مايممكو وأىمية مساىتمو عمى أف وطنيال الدخل
عن اآلخر بالنظر الى مساىمة كل  وطنيز نصيب كل فرد في الدخل الالعممية االنتاجية، حيث يتميّ  في
 .نتاجيةفي العممية اإل واحد

 

ح لمتوزيع لدى االقتصاديين، فيو يوضّ شائعا يعتبر التوزيع الشخصي لمدخل مقياسا : التوزيع الشخصي
لؤلفراد أو القطاع العائمي واجمالي الدخل الذي يحصمون عميو، وال ييم ىنا مصدر دخل األفراد،  ميتقس
لى مجموعات إم، ويقومون كذلك بتقسيم المجتمع ترتيب أفراد المجتمع ترتيبا تصاعديا تبعا لدخولي ويتم

، دخمية التي تستمميا كل مجموعة وطنيل التحديد النسبة من الدخخل، ثم يتم متميزة حسب الدّ  وأحجام
مساىمة كل واحد في العممية  ففي ىذا النوع يتم توزيع الدخل عمى أفراد المجتمع بغض النظر عن

 .نتاجية، فيو توزيع ذو طابع جماعي واجتماعياإل
 

 في، تجعـل التوزيـع الـوظيفي جـزءًا تابعـاً ىنـاك عبلقـة متبادلـة بـين التوزيـع الشخصـي والتوزيـع الـوظي    
إجراءات السياسة االقتصادية والمالية المتعمقة بالتوزيع الشخصـي تعكـس أثرىـا  لمتوزيع الشخصي، وأنّ 

رتباط بين مشـكمتي التوزيـع الشخصـي عمى مستوى االقتصاد الجزئي، فاإل التوزيع الوظيفي وبخاصة عمـى
توزيع الممكية نفسو، فكمما كان توزيع الممكية عاداًل زاد العـدل فـي توزيـع الـدخول ده لمدخل يحدّ  والـوظيفي

كثيرة تحدد توزيع الممكية بين األفراد، تتباين فييا النظم االقتصادية بل وتتحدد بنـاء عمييـا  وىنـاك عوامـل
 .لممجتمعات الُيويـة االقتصـادية

 

 فأثمـان خـدمات عناصـر اإلنتـاج تمثـل أثمانـاً  ،ء مـن نظريـة الـثمنالتوزيـع الـوظيفي كجـز  كـذلك فـإنّ     
ىـذه األثمـان تتقـرر مـن خـبلل عمميـات التبـادل فـي  لخـدمات الممكيـة مـن ناحيـة ومـن ناحيـة أخـرى فـإنّ 

 .السمع والخدمات، وتعكس آلية السوق سـوق
  

 وزيع الشخصي والوظيفي كممـا تحققـت العدالـة فـي توزيـعو فيما يتعمق بالعبلقة بين التنخمص إلى أنّ    
 .الثروة في المجتمع كان ذلك أقرب إلى تحقيق العدالة في توزيع الدخل

 فــدخل األفــراد مــن عائــد مســاىمتيم فــي األنشــطة االقتصــادية اإلنتاجيــة المختمفــة يــرتبط بالكفــاءات   
لمنظم االقتصادية المختمفة والسياسات االقتصادية القائمة  بيا، وليذا وذلك فإنّ والميارات التي يتمتعون 

 .1دور كبير في تحقيق القدر األكبر من عدالة توزيع الدخل من عدمو عمييا
 

 

 

 

 

                                                 
 .175عبد الحميد محمود البعمي، أصول االقتصاد اإلسبلمي، الكويت، بدون ذكر دار النشر وسنة النشر، ص 1
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 التوشيع بعد اإلٌتاج ناألجس، الفائدة، السيع، السبح 3-3

 

 (Wagesاألجور ) 
دت ثمـن خـدمات عنصـر العمـل فـي عمميـات اإلنتـاج، ولقـد تعـدّ  وعمى أنّ  األجـر ّرفعيُ  تعريف األجر: -

انبـو االقتصـادية الوضـعية، وجميـع ىـذه النظريـات تعـالج الموضـوع مـن ج نظريـات تحديـده فـي الـنظم
 .الحاكمة لكل نظام المبـادئ االقتصـادي فقـط فـي إطـار

الذي يدفعو صاحب العمل إلى العامل نظير خدمات  األجر ىو ثمن العمل، أي المقدار من النقود  
يؤدييا ىذا األخير، وىي بالنسبة لمعامل تمثل الدخل الذي يحصل عميو في مقابل ما يبذلو من مجيود في 

 فترة معينة لحساب صاحب العمل.
 

 

 

 

 

 :1يمكن التمييز بين نوعين من األجور أنواع األجور:
امل من نقود لقاء قيامو بالعمل في يوم معين، أو فترة زمنية ىو ما يحصل عميو الع األجر النقدي  

فيو عبارة عن كمية السمع والخدمات التي يستطيع العامل أن يحصل عمييا  األجر الحقيقيأما  .معينة
 بواسطة األجل النقدي.

لقياسي رتفع الرقم اإالسائدة، فإذا  واألجر الحقيقي عمى ىذا األساس يتوقف عمى مستويات األسعار    
ت كمية السمع التي يمكن أن يحصل عمييا الفرد بوحدة النقود وبالتالي قل األجر لؤلسعار في بمد ما، قمّ 

ذا انخفضت مستويات األسعار السائدة زادت كمية السمع والخدمات التي يمكن شراؤىا بوحدة  الحقيقي، وا 
 النقود وبالتالي زاد األجر الحقيقي.

 

 ألجورتطور التفكير في نظريات ا
عمـى مـا يكفـي  العامـل ال يحصـل مـن األجـر إالّ  تقوم ىذه النظرية عمى أسـاس أنّ  نظرية حد الكفاف: -

ومن يعول من أسرتو، أي عند المستوى الذي يكفي لتغطية نفقات معيشة العامل ىو  لبقائـو حيـًا فقـط ىـو
د مستوى الكفاف ال تمبث أن تنتيي ويعـود تقمبات األجور عن ومعنى ذلك أنّ  ،وأسـرتو عنـد حـد الكفـاف

مسـتويات األجـور وعـدد  عنده وىذه النظرية تفترض عبلقة وثيقة بين األجـر إلـى مسـتوى الكفايـة ليثبـت
ر، كمـا ىذه النظرية إذ أىممت جانب الطمب وأثـره فـي تحديـد األجـو  ولقـد أثبـت الواقـع عـدم صـحة ،السـكان

مفيوم حد الكفاف  المين والصناعات المختمفة، ناىيك عن أنّ  خـتبلف األجـور بـينإأسـباب أنيـا لـم تفسـر 
 2. مستويات المعيشة وتطور المجتمعات نفسو مفيوم غير مستقر حيث يختمف باختبلف

 مستوى األجور قابل لمتغيير وفقًا لعاممين ىما تقوم ىذه النظرية عمى أساس أنّ  نظرية رصيد األجور: -
الطمب عمى العمل يتوقف عمى كمية األموال المخصصة  وأنّ . عرض العملو المنتجين عمى العمل طمب 

                                                 
 .384، ص1973ماعيل محمد ىاشم، المدخل إلى أسس عمم االقتصاد، المكتب العربي الحديث لمنشر، اإلسكندرية، مصر، اس 1
 .180عبد الحميد محمود البعمي، أصول االقتصادي االسبلمي، بدون ذكر بمد النشر وسنة النشر، الكويت، ص 2
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كمية رأس المال لذلك، ومن ثم تكون ثابتة في فترة  لـدفع األجـور، وىـذه تتحـدد بمـا تـم تخصيصـو مـن
  .زمنية معينة وتسمى ىذه الكمية برصيد األجور

 د مستوى األجور، وىذا المستوى لؤلجور ال يمكـن تغييـرهالعمل تحدّ والعبلقة بين رصيد األجور وعرض    
إذا زاد إنتاج المجتمع وزادت بالتـالي رؤوس األمـوال المخصصـة لؤلجـور، ومـن ثـم زيـادة مسـتويات  إالّ 

 .األجـور
تخدم عناصر فالمنظم يستقوم ىذه النظرية عمى أساس فكرة اإلنتاجية الحدية،  ية لألجور:النظرية الحد   -

التي تتعادل عندىا اإلنتاجية الحدية لمعامل مع التكمفة الحدية، وفي حالة المنافسة  النقطة عنداإلنتاج 
إيراد اإلنتاجية الحدية يساوي قيمة  السوقين سوق العمل وسوق المنتجات، نبلحظ أنّ  الكاممة في كل من

ساوي التكمفة المتوسطة، الذي يساوي بدوره ثمن التكمفة الحدية ت ومن ناحية أخرى نجد أنّ  الناتج الحدي،
 .العمل عنصر
 :وبإدخال فكرة التغير في تكاليف العناصر األخرى نجد أنّ       

 .األخرى إيراد اإلنتاجية الحدية الصافي= اإليراد اإلجمالي لئلنتاجية الحدية ـــ التغير في تكاليف العناصر 
استخدام  المنتج سوف يستمر في ن التكاليف الحدية ثابتة، فإنّ لذلك ففي ظل المنافسة الكاممة، حيث تكو 

 .1ية الصافية مع التكمفة الحديةمزيد من وحدات العمل حتى تتعادل اإلنتاجية الحدّ 
 

 مصدر التفاوت في األجور
يشاىد بين األجر  أصمية أسند إلييا أسباب التفاوت العظيم الذي خمسة ظروف العالم آدم سميثقد أورد ل 
 :2عضيا في الخدمات المختمفة، وىذه الظروف ىيوب
 الشواىدومن ، قمة أجرتورغم الصناع  ا بذاتو فقد يجذب عددا منإذا كان العمل محبوبً  محبة الخدمة: -

المشقة والتعب،  ال يقبضون المرتبات التي توازي ما يبذلونو منيم بّرا وبحرا فإنّ عمى ذلك ضباط الجيش 
 .واتساع نطاق النفوذ إذا قاموا بيائف لما ينتظرونو من المجد ىذه الوظاولكنيم يميمون إلى أداء 

وسبب ذلك  ،أىمية عظمى ليذا الظرف راسة: إنّ سيولة تعمم العمل والمصاريف التي تستمزميا ىذه الدّ  -
فيمقون يستفيدون منيا، مينة أبنائو وتعميميم  ال يمكنو العناية بتربية يرالسواد األعظم من األمة فق ىو أنّ 

 دنيئا جدا.ربحا  تكسبيم إالّ الغميظة التي ال  ن عمى األعمال اليدويةبيم إلى التمرّ 
 نة، فمن العادة أنّ طول الس و سيبقى ويقبض أجرتو بانتظامدوام الخدمة: إذا كان اإلنسان عمى ثقة بأنّ  -

 .ضعيف بمرتبقتناع ا توفرتا تمزمانو اإلإذ خاصيتينىاتين ال
بأحد  ةالحصول عمى وظيف من يقوم بالعمل: ال يمكن لئلنسان أن يأمل في توفرىا في الثقة التي يجب -

 شيرة طيبة.عمى  حائزاإذا كان  مثبل   أو عند صانع الساعات والجواىر أو غيره إالّ  البنوك

                                                 
 .387، ص1973العربي الحديث لمنشر، اإلسكندرية، مصر،  اسماعيل محمد ىاشم، المدخل إلى أسس عمم االقتصاد، المكتب 1
 .62-61، ص ص2014القاىرة، مصر،  مؤسسة ىنداوي لمنشر، ويميام ستانمس جيفونس، االقتصاد السياسي )مترجم(، 2
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قد خدماتيم: في  قد يكون االرتياب من النجاح في خدمة ما سبًبا في الضرر بأجرة الذين ينجحون -
 .ن النجاحم اإلنسان يمكنو تقريًبا أن يمنع نفسو في كثير من األحوال أنّ يحدث 

 

 (Interestالفائدة ) 
 يدور الفكر الرأسـمالي حـول سـعر الفائـدة عمـى رأس المـال كعائـد ليـذا العنصـر يتحـدد بتفاعـل كـل مـن   

 . عرض رأس المال النابع من إنتاجيتو
رأس المال نفسو، لذا  فوع النقـدي وىـي تحسـب عـادة عمـى أسـاس مئـوي نسـبة مـنىـي الـثمن المـدالفائدة و   

 رأس المال تسمى بسعر الفائدة أو معدل الفائدة، فالفائـدة إذن ىـي النسـبة المئويـة المشـروطة مـن
 .المقترض

 ءالمحرم أخـذًا وعطـا ىا من الرباالفائدة عمى رأس المال في االقتصاد اإلسبلمي بجميع أشكاليا ومقادير   
آكل الربا وموكمو عميو وسمم  صمى العن رسول اا ''قال: بن عبد ا رضي ا عنيما وعن جابر 

 .وقال ىم سواء ''وكاتبو وشاىديو
 

 النظريات المفسرة لتحديد سعر الفائدة
الكبلسيكية والنظرية  ضت لمفيوم سعر الفائدة وكيفية تحديده ىي النظريةمن أىم النظريات التي تعرّ  

 .الكينزية
ضوا لمفيوم سعر الفائدة من خبلل نظرية األرصدة القابمة تعرّ  وفقا لمكبلسيك قد النظرية الكالسيكية:

د عن طريق تقاطع كل من منحنى الطمب عمى سعر الفائدة يتحدّ  ح تمك النظرية أنّ لئلقراض، وتوضّ 
ح رض األرصدة القابمة لبلقراض )االدخار(. ويوضّ األرصدة القابمة لئلقراض )االستثمار( ومنحنى ع

 .1سعر الفائدة طبقا ليذه النظريةتحديد الشكل البياني التالي كيفية 

 

 

 ضعس الفائدة                     ع                                                                            ط                                                               

 )ف(                                                                                                                                   

 

 

 

 

 ف                                                              ُ                                                                               

 

 

                                                                                                   

 ع                                                                             ط                                         
 

 ك                                                            و                                                     حجي األزصدة الكابمة لالقساض     
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ر عن العبلقة منحنى الطمب عمى األرصدة القابمة لئلقراض )ط ط( يعبّ  نجد أنّ  السابقكل في الشّ     
المستثمرين سيزيد طمبيم  العكسية بين سعر الفائدة وحجم األرصدة النقدية القابمة لئلقراض، حيث نجد أنّ 

عمى تمك األرصدة كمما انخفض سعر الفائدة )أي انخفضت تكمفة اإلقتراض(، ويقل طمبيم عمى تمك 
 قتراض(.سعر الفائدة )أي ارتفعت تكمفة اإلما ارتفع األرصدة كمّ 

ح منحنى األرصدة القابمة لبلقراض )ع ع( العبلقة الطردية بين سعر الفائدة ومن ناحية أخرى يوضّ    
المدخرين سوف يزيدون من عرضيم لتمك األرصدة كمما  وحجم االرصدة القابمة لبلقراض، حيث نجد أنّ 

ض عائد المدخرات(. إرتفع سعر الفائدة، ويقل عرضيم لتمك األرصدة كمما انخفض سعر الفائدة )أي انخف
وعن طريق تقاطع كل من منحنى الطمب والعرض عمى األرصدة القابمة لبلقراض يتحدد لنا كبل من سعر 

 الفائدة التوازني )وف( وحجم األرصدة التوازني )وك(.
 

ر تعود ىذه النظرية لصاحبيا االقتصادي االنجميزي الشيير جون مينارد كينز، والذي قرّ  النظرية الكينزية:
بأن سعر الفائدة يتحدد في السوق النقدي عن طريق تقاطع كل من منحنى الطمب النقدي والعرض 

 د بعوامل نقدية.النقدي، وىذا يعكس المفيوم الكينزي لسعر الفائدة من حيث كونو ظاىرة نقدية تتحدّ 
سيكي يمثل كبلوىنا يكمن الخبلف بين نظرة كل من الكبلسيك وكينز لسعر الفائدة، فوفقا لممفيوم ال   

و ثمن لمتخمي عن السيولة ا المفيوم الكينزي فينظر لسعر الفائدة عمى أنّ نتظار، أمّ سعر الفائدة ثمنا لئل
األفراد حين يطمبون النقود فإنيم ال  النقود ىي أصل كامل السيولة ومن ثم فإنّ  النقدية، حيث يرى كينز أنّ 

نّ  ،خدمات المختمفة(يطمبونيا فقط ألغراض المعامبلت )شراء السمع وال ما يطمبون النقود أيضا لذاتيا أي وا 
 باعتبارىا أصل كامل السيولة.

د سعر الفائدة وفقا لممفيوم الكينزي عن طريق تقاطع كل من منحنى الطمب عمى النقود وعرض يتحدّ    
 ح الشكل البياني التالي:النقود كما يوضّ 

 

 الفائدة ضعس                                                                                                                                          

 ُ ط                                      ُع                                                                                                          
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د سعر الفائدة عن طريق تقاطع كل من منحنى الطمب عمى النقود )ط ط( يتحدّ  أعبلهفي الشكل البياني   
 ث يتحدد لنا سعر الفائدة التوازني )وف( وكمية النقود التوازنية )وع(.ومنحنى عرض النقود )ع ع(، حي

 

 ( Rentالريـــع )  
اإلنتاج التي  يـع فـي النظريـة االقتصـادية عبـارة عـن المبـالغ التـي تـدفع لخـدمات عناصــررّ ال يع:معنى الر  

الحديثـة  ـي ظـل النظريـات االقتصـاديةيكون عرضيا عديم المرونـة، ومـن ىنـا تـأتي األرض عمـى رأسـيا وف
الطريقة التي  و يتحـدد بـنفسوأنّـ  منفعـة عنصـر اإلنتـاج األرضـي ثمـن وويتمحـور مفيـوم الريـع فـي أنّـ  يتبمـور

 .لتقاء كل من الطمب والعرض عميوإان عناصر اإلنتاج األخرى، وذلك بتتحدد بيا أثم
 العائد الذي يحصل عميو مالك األرض مقابل تأجير األرض وع عمى أنّ يالرّ  فكما يمكن تعري   

 لبلستفادة من مزاياىا، ومن النظريات المشيورة عن الريع، نظرية االقتصادي اإلنجميزي دافيد
 ذلك الجزء من ناتج األرض الذي يدفع لمالكيا نظير استخدامالريع ىو  ريكاردو، حيث يرى بأنّ 

 .مكتيقواىا الطبيعية األصمية التي ال ت
حتى  ،الريع دخل غير مكتسب ال يقابمو أي جيد أو عمل يرى النظام االقتصادي االشتراكي أنّ    

صاحب األرض عمى أساس من قاعدة من كل حسب طاقتو ولكل حسـب عممـو ومـن ثـم يجـب  يستحق
 .من خبلل فرض ضرائب عالية امتصـاص الريـع

 

ي  :التمييز بينيا كالتالي ىناك مجموعة من األنواع يمكن ع:أنواع الر 
وىو ثمن منفعة األرض كعنصر إنتاج، حيث يجب دفع ثمن األرض : المطمق أو ريع األرضالريع  -

 .األرض نادرة )الريع(، وذلك ألن
ع الناشئ عن اختبلف درجة خصوبة األراضي الزراعية، وىو الريّ : التفاضمي أو ريع الخصوبةالريع  -

أصحاب  ق تكمفة الناتج عمى األرض الحدية )األقل خصوبة(، لذلك فإنّ وف دولما كانت األسعار تتحدّ 
 .ىم الذين يحصمون عمى ىذا النوع من الريع األراضي ما قبل الحدية

 و الفائض الذي استطاعت وسائل أخرى غير األرض تحقيقو بعد خصم تكاليفف بأنّ يعرّ : الريعشبو  -
سيتحول  حة لبلستخدام في المدة نفسيا، وأن شبو الريع ىذااإلدامة التي تبقي تمك الوسائل اإلنتاجية صال

 .في األجل الطويل إلى عنصر من عناصر التكمفة
أو كما يسميو ألفريد مارشال بقيمة اإلشباع الفائض التي يحصل عمييا المستيمك : يع االستيالكيالر   -

 .اصةسمعة ما أو مجموعة من السمع، ليذا فيو مجرد ظاىرة نفسية خ عند شرائو
 

و فتح الباب ل باحث اقتصادي قام بتحميل طبيعة الريع، كما أنّ يعتبر ريكاردو أوّ  نظرية ريكاردو في الريع:
 لمناقشة ىذا الموضوع الحيوي منذ أوائل القرن التاسع عشر.
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ا ة ممّ ت إلى زيادة الطمب عمى المواد الغذائيفقد الحظ ريكاردو أن الحروب النابميونية وتزايد السكان أدّ     
رتفاع ىذه األثمان إرتفاع الريع الذي يتقاضاه ا ارتفاعا كبيرا، وترتب عمى إترتب عميو إرتفاع أثماني

 :.1يم يجنون أرباحا ضخمةيا تتجو إلى مبلك األراضي عمى أنّ ك. وبدأت األنظار كمّ المبلّ 
ـ آدم سميث أن يعمق كانت ىذه النظرية االستغبللية ألصحاب األراضي من بين األسباب التي أدت ب   

دم صدوا ثمار ما لم يزرعوا. غير أن آالمبلك يحبون ككل الناس أن يح عمى مسمك أصحاب األراضي بأنّ 
ن كان أطمق ىذه الصفة عمى أصحاب األرض، وبالرغم من أنّ  ىذا التعميق يجافى الصواب في  سميث وا 

، اذا يتقاضى أصحاب األرض ىذا الريعالحصاد مجيود وعمل فيو لم يفسر لنا لم إستعمال المغة. إذ أنّ 
 بينما قام ريكاردو بتقديم تفسير الريع بالنسبة لبلقتصاد الوطني كوحدة واحدة.

  التالية: وقد بنى ريكاردو نظريتو في الريع عمى األسس  
 مك؛تالريع ىو عائد استخدام قوى األرض األصمية التي ال تي أنّ  -
 كرم الطبيعة، بل ىو عمى العكس داللة عمى شح الطبيعة؛ الريع المرتفع ليس عبلمة عمى أنّ  -
القيمة  ترتبط النظرية بقانون تناقص الغمة، وتصل بنظريتو في القيمة عمى أساس العمل وتفسيره بأنّ  -

 تتوقف عمى تكاليف اإلنتاج بما في ذلك الربح.
و إختبلف األرض من حيث السبب الوحيد الذي من أجمو ينشأ الريع ى وقد ذىب ريكاردو إلى أنّ      

 الخصوبة والموقع، وىذا ما أطمق عميو ريكاردو بالريع التفاضمي.
 

 ة انتقادات لعل من أىميا ما يمي:عدّ  يتجّ وُ  :التفاضمي االنتقادات التي وجيت لريكاردو في الريع
اإلىمال مك وصف غير دقيق. فإذا كان توصف ريكاردو قوى األرض اإلنتاجية بأنيا قوى أصمية ال تي -

العناية باألرض واالكتشافات العممية التي يسعى  في الصيانة يؤدي إلى تدمير قدرة األرض اإلنتاجية، فإنّ 
 ورائيا اإلنسان كل يوم من شأنيا أن تزيد من القدرة اإلنتاجية.

 

نما يمتد إلى عوامل اإلنتاج األخرى التي توج إنّ  - د فييا الريع التفاضمي ال يقتصر فقط عمى األرض، وا 
مواىب نصر العمل مثبل فاألفراد ذوو الكع ،بين وحداتيا المختمفة فروق طبيعية في الكفاية اإلنتاجية

الممتازة يحصمون عمى مكاسب أكبر من مكاسب األفراد العاديين، والفرق بين مكاسب الفئة األولى والفئة 
و األرض األكثر خصوبة بالمقارنة الثانية يمثل ببل شك ريعا، شأنو في ذلك شأن الريع الذي تحصل عمي

مع األرض األقل خصوبة، ويسمى الريع الذي يحصل عميو عنصر العمل في ىذه الحالة بريع المقدرة 
 .Ability Rentالشخصية 

 

 ى ريع أكبر من ريع األراضي األقلاألراضي األكثر خصوبة تحصل عم ر النظرية الريكاردية أنّ تقرّ  -
نّ خصوبة، وىذا ال يعتبر تفس  ما ىو تفسير لتفاوت الريع.يرا لنشأة الريع وا 
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 ىذا السعر يتحدد النظر إلى الريع باعتباره سعرا لمنفعة عنصر األرض يقودنا إلى أنّ  إنّ  تحديد الريع:
 السعر عند التقاء كل من الطمب عمى جيد األرض وعرض ذلك الجيد في سوق معينة ووقت معين، وىذا

متشابيا عند  راضي ذات النوعية الواحدة في مكان واحد معين والتي ليا إنتاجايكون واحدا بالنسبة لكل األ
سوق العمل وسوق  سوق األرض ىي سوق غير متجانسة تماما مثل ليذا المفيوم فإنّ  ااستغبلليا، وطبق

 .رأس المال

 

 (Profit) حـــالسب 

شارة لممبمغ الزائد اري بوجو عام لئلسبي والنشاط التجبح في المعنى المحاستخدم تعبير الرّ يُ  معنى الربح:
ضافة إلى بعض االلتزامات األخرى مؤسسة عمى أساس تعاقدي، باإلفوق كل المدفوعات التي تقوم بيا ال

 .1كالضرائب وأقساط اإلىتبلك
 

اإلنتاج،  الربح عند االقتصاديين ىو العائد الذي يحصل عميو المنظم من المشروع باعتبـاره أحد عوامل   
خدمات  الربح يختمف عن باقى أثمان بعد اقتطاعو لعوائد عوامل االنتاج األخرى، ويبلحظ أنّ وذلك 

السمع  الربح غير ثابت بل يتعرض لتقمبات کثيرة ترجع إلى ظروف إنتاج عوامـل اإلنتـاج. ومنيا أنّ 
 .وتکمفتيا وظروف العرض والطمب وظروف األسواق

 

 بغير العمل عنصرًا إنتاجيًا والدولة كمالك لوسائل اإلنتـاج جميعـاً  ال يعترف النظام االقتصادي االشتراكي  
دارة اإلنتاج، وما تحققو من فائض تخصصو لخدمة أغراضيا في خطة  تقوم بدور المنظم في تخطيط وا 

 .التنمية
 ،مضـاربةمن الجائز في الفقـو االقتصـادي اإلسـبلمي أن يشـترك المـال أو العمـل فـي الـربح كمـا فـي ال   

 بالمال أو بالعمل ليا أثر في حق المـال أو العمـل فـي الـربح، يقـوليرتبط  والمخاطرة باعتبارىا عامل تابع
 ن البمد البعيد المسافة أو فـي شـدة الخطـر فـي الطرقـات يكـون أكثـرمكذلك نقل السمع : ''و ابن خمدون

 .2...''فائدة لمتجار وأعظم أرباحاً 
 

 ينبغي التمييز بين الربح االقتصادي والربح المحاسبي، فاألخير ىو الفرق بين اإليراد الكمي أقسام الربح:
المسجمة  واإلنفاق الكمي خبلل مدة معينة، ويضم اإلنفاق جميع المدفوعات الفعمية أو المدفوعات النقدية

 فالتكاليف ن الربحين،في الدفاتر المحاسبية كاألجور والمواد األولية واالندثار، وىنا يكمن الفرق بي
نما تتضمن التكاليف الضمنية التي تتكون من  بالمنظور االقتصادي ال تقتصر عمى التكاليف الظاىرة، وا 
إدارة مشروعو أو  عوامل اإلنتاج التي يمتمكيا صاحب المشروع، كاستخدامو لخدمتو الشخصية في

وجية نظر االقتصادي  التكاليف من استخدامو ألرضو الخاصة أو رأس مالو الخاص، وىو ما يعني أنّ 
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ن يمن وجية نظر االقتصادي الربح االقتصادي ىي أكبر من التكاليف من وجية نظر المحاسب، لذا فإنّ 
والضمنية(، وبيذا يكون الربح االقتصادي  ىو الفرق بين اإليرادات الكمية والتكاليف االقتصادية )الظاىرة

 .أكثر من التكاليف المحاسبية ف االقتصاديةأقل من الربح المحاسبي ما دامت التكالي

 

النظريات التي تناولت موضوع الربح االقتصادي ترجع ظيور ىذا الربح إلى مصدرين أساسيين وىما    
 .Conditions of uncertaintyوظروف عدم التأكد  Innovationsالتجديدات الفنية 

   

حدث في أساليب اإلنتاج والتي قد تؤثر إيجابيا في حجم ويقصد ببالتجديدات الفنية تمك اإلبتكارات التي ت  
اإلنتاج، وذلك مثل التغيرات الفنية الحديثة في األساليب اإلنتاجية والتي تساىم بدورىا في تدنية التكاليف 
الكمية، أو تمك التجديدات التي قد تؤثر في حجم المبيعات مثل إستحداث منتجات جديدة أو إدخار أساليب 

ديدة، وتسمى األرباح الناتجة عن ذلك بأرباح التجديدات الفنية، وىي في ىذا تختمف عن إعبلنية ج
والتي قد تنشأ بسبب تمتع المشروع بمركز إحتكاري عند شرائو لخدمات عوامل اإلنتاج،  األرباح اإلحتكارية

 بأسعار مرتفعة.حيث يشترييا بأسعار منخفضة، أو تمتعو بمركز إحتكاري عند بيعو لمنتجاتو حيث يبيعيا 
 

أّما بالنسبة لظروف عدم التأكد فقد تنشأ بسبب التغيرات غير المتوقعة في جانب اإليرادات الكمية أو     
في جانب التكاليف الكمية، فعمى سبيل المثال قد يحدث تغير غير متوقع في أذواق المستيمكين لصالح 

ع في أسعار المواد األولية مما يؤدي ض غير متوقّ ا يؤدي لزيادة المبيعات، أو قد يحدث إنخفاسمعة ما ممّ 
 .1النخفاض التكاليف الكمية، وتسمى األرباح الناتجة عن ذلك بأرباح عدم التأكد

 

 بح تجدر اإلشارة إلى التالي:في ختام تحميمنا لموضوع الرّ     
ائدا تعاقديا يختمف الربح كعائد لمتنظيم عن عوائد عناصر اإلنتاج األخرى، من حيث كونو ليس ع -

 وليس عائدا مؤكدا كما ىو الحال بالنسبة لمريع واألجور والفائدة؛
عوائد عناصر  يتقمب الربح تقمبا كبيرا حيث قد يزداد أو يقل، أو قد يكون موجبا أو سالبا في حين أنّ  -

 اإلنتاج األخرى ال يمكن أن تكون سالبة؛
تي ال يمكن التنبؤ بيا مقدما، ومن ثم يمكن النظر ينشأ الربح االقتصادي بسبب ظروف عدم التأكد وال -

 و يمثل الزيادة في اإليرادات الفعمية عن اإليرادات المتوقعة؛إليو عمى أنّ 
حيث يمثل حافزا عمى اإلبتكار والتوسع في  ،يقوم الربح االقتصادي بدور ىام في النشاط االقتصادي -

 لحكم عمى مدى كفاءة المشروعات القائمة.و يؤدي إلى ااالستثمارات وتحمل المخاطر، كما أنّ 
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 إعادة التوشيع: الةسائب والسضوً 3-0

 

ىي إقتطاع مبمغ نقدي بشكل إجباري يدفعو الممول لمدولة وبدون حصولو عمى مقابل : تعريف الضريبة
 خاص مباشر لتحقيق نفع عام يتماشى مع أىداف الدولة ويساىم في تحقيقيا.

 

 :1نمخص أىم أثار الضريبة فيما يمي: ريبةاالقتصادية لمضاألثار 
 

ستيبلك، رائب يؤدي بشكل عام إلى تخفيض اإلفرض الض إنّ  :أثر الضريبة عمى االستيالك واالدخار
اقتطاع جزء من دخوليم عمى شكل ضرائب يحد من  الدخول المحدودة، ألنّ  وخاصة استيبلك أصحاب

خفض، نبلحظ جميا في الدول النامية حيث تدني الدخول الدخل المعد لئلنفاق سوف ين قوتيم الشرائية ألن
كما ، 90%جزء كبير من الدخل لئلنفاق االستيبلكي، إذ تصل ىذه النسبة في بعض الدول إلى  واقتطاع

 االستيبلك يوجد أثر عمى استيبلك األعباء يتأثر من الضرائب بنسبة ضئيمة، إلى جانب أثر الضرائب أنّ 
شكل  رر من ذلك ىم األغنياء ألن بإمكانيم أن يقتطعوا جزء من دخميم عمىعمى االدخار، ولكن المتض

 ا الفقراء تأثرىم يكون قميل جدا، ألنادخار، فزيادة الضرائب يؤدي إلى تخفيض ادخارىم أمّ 
 .ادخارىم منخفض جدا

 

مب طو تأثر نتيجة الضرائب في عرض يلك ؤثر في اإلنتاج بالنقصان، كذت: أثر الضريبة عمى اإلنتاج
اإلنتاجية، فعرض رؤوس األموال اإلنتاجية يتوقف عمى ادخارىم االستثمار، كما رأينا من  رؤوس األموال

 الضرائب تؤدي إلى االدخار وقمة رؤوس األموال اإلنتاجية، فإنو يتأثر بمقدار الربح المحقق، فإذا قبل فإن
الطمب  ا ازدياد الربح فإنأمّ  ،عمييا كان فرض الضريبة يؤدي إلى تقميل الربح فبطبيعة الحال يقل الطمب

العبء الضريبي،  يزيد عمييا وكذلك فإن فرض الضريبة قد يؤدي إلى انتقال عناصر اإلنتاج األخرى قميمة
 .مما يؤثر عمى النشاط االقتصادي

 

قد ينتج عمى الضريبة أن يعاد توزيع الدخل والثروة بشكل غير : أثر الضريبة عمى إعادة توزيع الدخل
غير الغنية عمى حساب الفئات الفقيرة، ويحدث ىذا بالنسبة لمضرائب غير مباشرة،  دل، صالح لمطبقاتعا

ا الضرائب المباشرة فيي تؤثر عمى الطبقات الغنية ومستوى عبئا عمى الفئات الفقيرة، أمّ  باعتبارىا أشد
 .االدخار

 

يقل الطمب عمى  ذدخول األفراد إ يبة تقتطع جزء منالضر  يترتب عمى أنّ : أثر الضريبة عمى األسعار
انخفاض أسعار ىذه السمع، بشرط وبالتالي يؤدي ذلك إلى  ،معينة من جانب ىؤالء األفراد السمع وخدمات

بمعنى أن تستخدميا الدولة في تسديد قروض  ،الدولة حصيمة الضريبة في مجال التداول تدخل ن الأ
 ين.وتكوين احتياطي مع خارجية

                                                 
1
قتصادية، جامعة كعوان سميمان، محاضرات في مقياس مدخل لبلقتصاد، مطبوعة موجية لطمبة السنة األولى جذع مشترك عموم ا 
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العمومية مقابل  ، أو إلى إحدى مؤسساتيامبمغ نقدي يدفعو الفرد جبرا لمدولة ىو سمرّ ال :سمالر  تعريف 
 منفعة خاصة يحصل عمييا الفرد إلى جانب منفعة عامة تعود عمى المجتمع ككل.

 معينة ذاتىو مبمغ مالي إلزامي يدفعو المستفيدون من الدولة أو الوالية أو البمدية مقابل خدمة الّرسم    
 .وخاص نفع عام

 

 :1لمرسم مجموعة من الخصائص أىمياخصائص الرسم: 
 ا أن يكونمقابل الحصول عمى الخدمة يجب عمى طالبيا أن يدفع سمفا من النقود إمّ  :الصفة النقدية

 .نسبة مئوية معينة أو مبمغا مقطوعا وثابتا
 حصولو عمى ىذه عمى طالب الخدمة أن يدفع بمبمغ المستحق عميو مقابل أي أنّ  :الصفة اإلجبارية

 .الخدمة
ىذه  يدفع الفرد الرسم مقابل الحصول عمى خدمة من الدولة أو ىيئاتيا العامة وقد تكون :تدفع بمقابل

 .مثبل الخدمة تتوالىا إحدى المرافق العمومية لصالح األشخاص كالفصل في المنازعات القضائية
اإليرادات  را لكونو يتميز عن أىم مصادريشكل طابع المنفعة في الرسم أىمية خاصة نظ :طابع المنفعة

خاصة تتعمق بو وحده  العامة وىي الضرائب، فالذي يطمب الخدمة يسعى من وراء ذلك إلى تحقيق منفعة
 .دون أن يشاركو فييا شخص آخر

إحدى  يتمثل ذلك بأن يدفع الفرد الرسم مقابل ما يحصل عميو من خدمة ال تقدميا: المقابل في الرسم
لطالب  لعامة، فالنفع الخاص مقابل حصولو عمى خدمات مرفق القضاء فيتحقق نفع خاصالييئات ا

 .الخدمة والمتمثل باستقرار الحقوق لو عن طريق القضاء
 

 م والضريبةأوجو التشابو واالختالف بين الرس
 

 أوجو التشابو
 ؛الدولة لتمويل ميزانيةكبلىما عبارة عن اقتطاع نقدي يدفع بصفة نيائية من طرف األفراد أو الشركات  -
 ؛كبلىما مفروضان من طرف السمطات بموجب قانون محدد لذلك -
 .أدائيا كبلىما يحددان دون مشورة من يدفعيما فبل المستفيد وال المكمف يناقش في مقدار أو طريقة -

 أوجو االختالف
 

 ؛مة معينةال يوجد مقابل لمضريبة في حين يوجد مقابل لمرسم وذلك باالستفادة من خد  -
  د يجب التقيد بيا بينما الرسم فيو اختياري يكون رغبة فيالضريبة إجبارية ليا مقدار ووقت محدّ   -

 ؛الحصول عمى خدمة
 .الضريبة سنوية بينما الرسم آنيا بمجرد االستفادة بالخدمة  -
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 (Consumption)الك ـاط االضتّـٌص  -0

 

 وفّوً االضتّالك وأِىيتْ 0-2

ك في لغة االقتصاد، إذا ما أطمق دون تقييد ىو االستيبلك النيائي والذي يراد بو استخدام يقصد باالستيبل
االنسان لمسمع والخدمات إلشباع حاجاتو ورغباتو، مثل عمميات األكل، المباس، الشرب، والتعميم...إلخ، 

لنيائية لمنشاط و الغاية اويولي اإلقتصاديون أىمية كبرى ليذا النشاط االنساني، ويجمعون عمى أنّ 
فاالنسان ينتج ليستيمك، وعند ىذا الحد تنتيي قصة اإلنسان  .االقتصادي عامة والنشاط اإلنتاجي خاصة

السعادة البشرية من  مع ممارسة النشاط االقتصادي، بل لقد وصل الحال عند الكثير منيم إلى القول بأنّ 
إطبلق القول عمى ىذا النحو فيو مخاطر  حيث وجودىا وحجميا وعمقيا دالة في االستيبلك، وال شك أنّ 

 ،االستيبلك في عرف االقتصاد الوضعي ما ىو إال دالة في الرغبة والقدرة ح ذلك أنّ جسيمة، ويوضّ 
وطالما توفرت القدرة والرغبة لدى الفرد أو المجتمع فعند ذلك يتكون الطمب الذي يدفع المنتج إلى إنتاج ما 

جتماعية  يشبع ىذا الطمب من سمع وخدمات. وبمجرد توفر الرغبة لدى اإلنسان دونما ضوابط أخبلقية وا 
 ضرارا بالفرد نفسو في جسمو، وفكره وقيمو....إلخ.إت كثيرة يولد في حاال

قد يرغب الفرد في التدخين أو في غير ذلك من األشياء الضارة، وال يتوقف في تحقيق رغباتو تمك      
عدم إشباع االستيبلك لحاجات حقيقية، ومن ثم عدم تمكنو من  إال عند حدود قدراتو، وينتج عن ذلك

ماتو الجسمية والعقمية والروحية واإلجتماعية بل أنو ليذىب إلى الطريق المحافظة عمى اإلنسان بكل مقوّ 
الموارد وجيت إلنتاج سمع وخدمات  مات، يضاف إلى ذلك أنّ حيث يدمر العديد من ىذه المقوّ  ،المعاكس

الموارد في نفس الوقت، ومعنى ذلك تدمير لكل من اإلنسان والموارد عمى حد سواء، مفيدة، ودمرت 
 وتعميق لممشكمة االقتصادية.

 ُيراد باالستيبلك في المنظور االسبلمي استخدام السمع والخدمات الطيبة في إشباع الحاجات الحقيقية     
، وليس ىو إشباعا ألية رغبة ميما لبلنسان، وليس ىو استخدام ألي سمعة أو خدمة ميما كان نوعيا

 . 1كانت
 

االستيبلك ضروري لئلنسان ال شك في ذلك، وبدونو ال يعيش وال يسعد من باب أولى، لكن  إنّ      
األمر في حاجة إلى مزيد من الضوابط، حتى ال ينحرف عن مساره الصحيح، ويتحول إلى نشاط ىدم ال 

نما ىو وسيمة لغاية أسمى، وال مانع من و يحتاج إلى أن ال يكو نشاط بناء، كما أنّ  ن غاية في حد ذاتو، وا 
 أن يجمع إلى ذلك كونو غاية، لكنيا غاية مرحمية، أو بعبارة أخرى ىو وسيمة وغاية معا.

 

وأىمية االستيبلك في إطار االقتصاد االسبلمي ال تقل، بل تزيد عنيا في إطار االقتصاد الوضعي،     
نظور االسبلمي ىو غاية ووسيمة في نفس الوقت، أو بعبارة أخرى لو وظيفتان، ذلك أن االستيبلك من الم

من زينة وبيجة، وىو في ذلك  ابات السمع والخدمات وما في الدنيوظيفة االشباع واالستمتاع والتمتع بطي
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ي ال د الضروريات التيشارك االقتصاد الوضعي. لقد تمنن ا تعالى عمينا بأن أوجد في الدنيا ليس مجرّ 
نّ  ما بأن أوجد لنا فييا الكماليات التي تطيب بيا الحياة، فيناك الحدائق ذات نستطيع الحياة بدونيا، وا 

 البيجة بجوار ما فييا من فواكو. 
 

 العواون املؤثسة يف االضتّالك  0-0

أىم ىذه ل ىناك العديد من العوامل التي تجعل منحنى اإلستيبلك يتجو نحو األعمى أو األسفل، وتتمث    
 :1المستوى االستيبلكي فيما يمي عمىالمتغيرات التي تؤثر 

صحيح،  بزيادتو يزداد االستيبلك والعکسميما فى تحديد استيبلك األفراد، يمعب الدخل دورا  الدخل: -
المنازل  صحاب الدخول الضعيفة والمتوسطة يمضون وقتا أكبرا فى عناصر االستيبلك الشخصية فىأف

 ميم، بينما األكثر دخبل فينفقون عمى السيارات والديکورات والترفيو؛والمبلبس والتع
 

تعتبر أسعار الفائدة عوائد وحوافز اإلدخار، فعند زيادة أسعار الفائدة تزداد الفرص  :ل الفائدةمعد   -
نفاق مبالغ أقل عمى السمع إ، أي عمى اإلستيبلك وىذا يؤدي إلى زيادة مستوى اإلدخار الضائعة
و بمعنى أنّ  ،نتقال منحنى اإلستيبلك إلى األسفلإزيادة أسعار الفائدة ستؤدي إلى  وبالتالي فإن ،والخدمات
خل السابق تنخفض الکميات اإلستيبلکية وعندما تنخفض أسعار الفائدة سيؤدي ذلك مستوى الدّ  عند نفس

 عمى أي تزيد الکميات اإلستيبلكية؛األنتقال منحنى اإلستيبلك إلى إ إلى
 

تتأثر القيمة الحقيقية لؤلصول السائمة بشكل مباشر بالتغيرات الحاصمة في  توى العام لألسعار:المس -
نخفاض سيؤدي إلى ر "بيجو"، فاتجاه األسعار إلى اإلثأسعار، وىذا األثر ما يطمق عميو لؤل المستوى العام
ذلك إلى زيادة نسبة الدخل الذي ئية لمثروة، وسيؤدي ار قية لؤلصول السائمة أي القوة الشّ الحقي زيادة القيمة
 ستيبلك؛لئل يخصص

 

 يا جميع ممتمکات األفراد من األموال المالية والعقارية، فعند زيادة الثروةف الثروة عمى أنّ تعرّ  الثروة: -
ن لم يتغير الدخل، أي أنّ  نجد أنّ  يؤدي  الفرد سينفق أکثر من السابق وىذا بدوره اإلستيبلك يزيد حتى وا 
 نخفاض الثروة؛إاإلستيبلك والعکس صحيح في حالة  منحنى نتقالإإلى 

 

الت االستيبلك، فإذا األسعار والثروة عمى معدّ بت والتنبؤات الخاصة تؤثر التوقعا :لممستقبل التوقعات -
كبر من السمع والخدمات عمى اعتبار ما سيحصل أنو سيقوم بشراء كميات إفي دخمو فزيادة  ع الفردتوقّ 

سموك المستيمك قد تغير وانعكس عمى  أنّ  الدخل الحالي لم يتغير بعد، إالّ  بل، ورغم أنّ المستق عميو في
 ما كانت التوقعات متفائمةنتقل إلى األعمى، وبشكل عام كمّ إيبلك قد منحنى االست سموكو، وىذا يعني أنّ 

 شائمة تدعو إلىفالتوقعات المت ،ستيبلك عند األفراد والعكس صحيحزداد اإلإالدخل والثروة كمما  حول
 االستيبلك والميل أكثر نحو االدخار؛ تقميل
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يتعمق ىذا العامل بخصائص كل شعب من الشعوب، عاداتو وتقاليده  :السائدة ادات والتقاليدالع -
فيناك شعوب تكثر من أكل المحوم واألسماك مثبل، وىناك شعوب أخرى تتغذى  ،وطقوسو الدينية والوطنية
في الدرجة األولى، وأخرى تنفق نسبة كبيرة من الدخل عمى تدفئة المنازل بسبب  عمى المنتجات النباتية

ىذه العادات االستيبلكية لدى كل شعب من الشعوب مستقرة إلى  المعتقد أنّ  الطقس البارد..الخ، ومن
يل إلى تغيرا طفيفا، لذلك فالعادات االستيبلكية المتباينة تجعل الم الزمن إالّ  وال تتغير مع ةدرجة كبير 

خر، وتجعل التركيبة السمعية لبلستيبلك مختمفة أيضا من مجتمع إلى آإلى  االستيبلك مختمفا من مجتمع
 ؛آخر

 

 ذلك أنّ  ،ر الدخل الممکن التصرف فيو لؤلفراد بمستوى الضرائب الشخصيةيتأثّ  :سياسة الضريبيةال -
ا يجعميم يخفضون ممّ  ،لممستيمکين الت الضرائب تقمل من الدخل الممکن التصرف فيومعدّ  أي زيادة في
 .يؤدي إلى زيادة إستيبلکيم الجاريتخفيض الضرائب  ومن ناحية أخرى فإنّ  إستيبلکيم

 

 

 دالة ووٍخٍى االضتّالك 0-3

 

 ، حيث أّن:C=a0+b1ydتمثل دالة االستيبلك في صورتيا العامة بالدالة الخطية: 
C ، تمثل االستيبلك المحمي :a0 معبرة عن االستيبلك التمقائي والذي ال يتأثر بالدخل.مقطع الدالة وال 

b1yd تمثل ميل دالة االستيبلك التبعي أو السموكي الذي يتأثر طرديا بالدخل المتاح :yd  ويتغير طرديا
 مع تغيراتو.

والممثمة لمميل الحدي لبلستيبلك )ميل  bتعتمد درجة تغير اإلستيبلك نتيجة لتغيرات الدخل عمى قيمة    
تخبرنا ىذه الدالة أّن ىناك عبلقة ، و اور( كما في الّرسم البياني المواليدالة الخطية = المقابل/ المجال

    . 1ىذه العبلقة طردية بمعنى كمما زاد الدخل المتاح يزيد اإلستيبلك سموكية بين اإلستيبلك والدخل، وأنّ 
ق كامل دخمو عمى اإلستيبلك، بل يحتفظ ميميا أقل من الواحد الصحيح نظرا ألن المجتمع ال ينف كما أنّ 

 بجزء منو كإدخار لذلك فإن: 
 الدخل المتاح = االنفاق عمى اإلستيالك + اإلنفاق عمى االدخار                           

S + C = yd 
 ظاىرتي االستيبلك واالدخار متبلزمتان إنما يعني أّن: والقول بأنّ 

 1 =املتوضط لالدخاز املين املتوضط لالضتّالك  + املين 

APC +APS= 1 

ُّ:    املين احلدي لالضتّالك + املين احلدي لالدخاز =   1وأيةا فإ

MPC + MPS =1 

                                                 
فاروق بن صالح الخطيب وعبد العزيز بن أحمد دياب، دراسات متقدمة في النظرية االقتصادية الكمية، بدون ذكر دار النشر وبمد  1

 .77ه، ص1435النشر، 
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 Cاالضتّالك                                                                                          
C=a0+b1Yd                          

 
 
 
 
 
 

c                                       
 

yd                                                                                  

a0                                                                                                                                
 Ydالدخن املتاح                  

 
 

 (  Savingاز  )ـاط اإلدخـٌص -5

 
 

 وفّوً االدخاز يف الفهس االقتصادي 5-2

اإلستيبلك  خل عامبل أساسيا في زيادة اإلدخار أو إنخفاضو، فإذا زاد الدخل بنسبة معينة فإنّ الدّ  ُيعدّ    
ف االقتصاديون حول سوف يزداد، ولكن اإلدخار سوف يزداد بنسبة أكبر من نسبة االستيبلك. ويختم

ل الفائدة عمى تكوين االدخار في االقتصاد الوطني، فيرى فريق منيم العبلقة عكسية بين تأثير معدّ 
إنخفاض سعر الفائدة يؤدي إلى الزيادة في االستثمار وفي الدخل ومن ثم في  اإلدخار وسعر الفائدة، ألنّ 

 ية بين سعر الفائدة واالدخار.اإلدخار وعمى النقيض من ذلك يرى فريق آخر العبلقة طرد
وكذلك الممارسات السموكية عمى مستوى  ،إعتبارات المدى القصير والمدى الطويل ة حال فإنّ عمى أيّ    

الوحدات الفردية والتوازنات االقتصادية والنظام المالي عمى مستوى االقتصاد الشامل، ودرجة االستقرار 
خل عمى طبقات المجتمع ىي المحكاة جتماعي وتوزيع الدّ االجتماعي والدولي والنظام االقتصادي اال

 الرئيسية في حسم مثل ىذا الجدل.
 

لقد تعّددت مفاىيم اإلدخار حتى أصبح من الصعب اختيار مفيوم واحد لو، وىذا راجع إلى تطور     
لى تطور أساليب اإلدخار عبر الزمن من جية أخرى، وفيما يمي سوف   نقدمالمجتمعات من جية، وا 

 البعض من ىذه التعاريف.
اإلدخار في معناه االقتصادي العام ىو التوقف عن اإلنفاق العشوائي، وىو أمر واجب وحتمي من أجل   

تحقيق التنمية. أّما في معناه االقتصادي الخاص فيعني تأخير اإلنفاق إلى أجل معين، شرط أن يوضع 
لى حين أجمو لدى ىيئة متخصصة  .1في إدارة اإلدخار المال المؤجل إنفاقو وا 

                                                 
 .19، ص2011اإلمارات،  ،الشؤون اإلسبلمية والعمل الخيريإبراىيم عبد المطيف العبيدي، اإلدخار )مشروعيتو وثمراتو(، دائرة  1
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و بطريقة تجعل لو في المستقبل قدرة اإلدخار ىو ناتج النشاط االقتصادي الذي ال يستيمك، بل يوجّ    
 أكبر عمى إشباع الحاجات. ىذا التعريف يبرز ثبلثة جوانب جوىرية مترابطة في عممية التنمية وىي:

 اتجو موجو لئلستيبلك؛اإلستعداد لمقيام بنشاط إنتاجي ال يكون جزءا من ن -    
 زمة لتحقيق تراكم رأس المال المادي والبشري؛توفر اإلرادة الجماعية والقدرات التقنية والفنية البلّ  -    
 المستقبل الذي يكون ىذا التراكم إعداد لو. -    

 

وحتى يوفر  ُعّرف االدخار قديما بأّنو االحتفاظ بجزء مما يحوزه اإلنسان احتياطا لمظروف المستقبمية   
لنفسو ماىو بحاجة إليو من االستقرار واألمن في يومو وغده. ويعتبر اإلدخار من أكثر الظواىر 
ختبلف  اإلقتصادية التي حصل في مفيوميا اختبلف مع تطور الفكر االقتصادي لذلك نتيجة لتنوع وا 

 .1ستيبلكاألفكار االقتصادية، كما يسمى ادخار تمك الحصة من الدخول التي ال توجو لئل
 

و الجزء من الدخل الجاري الغير موجو مباشرة لبلستيبلك الجاري خبلل فترة كذلك يقصد باالدخار بأنّ    
أي ىو ذلك الجزء من الدخل الذي ال  ،و الفرق بين الدخل واالستيبلكحيث يعرف االدخار بأنّ ب، 2معينة

يستخدم كمو في عممية االستثمار ذلك  االدخار في بعض األحيان ال مع العمم أنّ  ينفق عمى االستيبلك،
 .في الدول النامية ألن جزء منو ربما يكتنز كما ىو الحال

 

متناع عن استيبلك جزء مما كان بلك ألن الغرض األساسي منو ىو اإلاالدخار ىو الحد من االستي   
 ج.يقيا بدورىا لئلنتاسمع أخرى تأخذ طر  جتوجيو ىذا الجزء ناحية االستثمار الستغبللو في إنتا يستيمك ثم
ذا أخذنا ب  :دخارتية كحدود لممعالم االقتصادية لئلنصل إلى النتائج اآل ذا التعريفيوا 

 .ا الدولةيا الفرد كما تقوم بياالدخار عممية اقتصادية يقوم ب -   
  أو من جانب الدولة -حين يمارس العممية االدخارية-االدخار يتطمب إصدار قرار من جانب الفرد -   
حجام عن االستيبلك جزء من دف االمتناع، أو بعبارة أدق االلتزام باإليتقوم بدورىا االدخاري ب حين
 .توجيو ىذا الجزء إلى وجية استثمارية مع نتاجاإل
النسبة لممجتمع بتعريف االدخار يسري عمى مستويين مجتمعي وفردي، ف كما ينبغي اإلشارة إلى أنّ    

لوطني خبلل سنة معينة ال ينفقو كميًة في أغمب األحوال عمى األغراض ناتج االقتصاد ا يبلحظ أن
 .جزء منو ليكون االدخار الوطني االستيبلكية الجارية، بل يقتطع

أغمبيم ال ينفقون كل دخوليم الجارية عمى االستيبلك الجاري من السمع  ا بالنسبة لؤلفراد فإنّ أمّ     
ودعوه في البنوك أو صناديق التوفير أو ليشتروا بو أسيما أو سندات ا يجّنبون جزءا منيا ليّنموا   والخدمات،
 .3ليشتروا أصوال مادية م أويالتزامات أو ليسددوا 

                                                 
1
 Christian Romain, 24 mots cles de l’économie et de la gestion, France, edition maxi-livre, 2004, p52. 

2
 F.Guyots, Eléments de Macroéconomie, Paris, édition Tethnip, 1979, p47. 

 5.ص، 1983،كويتالات، ، وكالة المطبوعصقر أحمد صقر، النظرية االقتصادية الكمية 3
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و ذلك الجزء من دخل الفرد الذي ال ينفق عمى السمع يعّرف االدخار في الفكر االقتصادي اإلسبلمي بأنّ    
 اإلستيبلكية والخدمية وال يخصص لئلكتناز.

 

ستيبلكي. وىو ما جعل اإلدخار ليس ط سموكو اإللتعاليم االسبلمية تحث الفرد عمى اإلدخار وتضبا إنّ   
ا يعيش ضمن مجتمع إسبلمي، يحث عمى اإلدخار مجرد إختيار أحسن بل ىو فضيمة إسبلمية، فالفرد منّ 

يراعي حدود  بحيث و مستخمف في أي مال لديو،والتحسب لممستقبل واالعتدال في اإلنفاق، والتصرف بأنّ 
سبلمي متميز. وأىم نتائج ىذه الخاصية تكمن في ضرورة اإلدخار والبعد عن اإلكتناز، إمعينة في إطار 

وسوف نشير ىنا إلى أربعة أسس تضبط وظيفة االدخار في المجتمع اإلسبلمي ىي تحريم الربا، تحريم 
 .1يالتبذير ووجوب حفظ المال، تحريم اإلكتناز ووجوب التكافل اإلجتماع

 

 ازـواع اإلدخـأٌ 5-0

أنواع اإلدخار كثيرة، ويجب أن ُينظر لئلدخار من زوايا عّدة، فقد يكون اإلدخار اختياريا أو  الحقيقة أنّ    
إجباريا، وقد يكون اإلدخار محميا، وطنيا وخارجيا، كما قد يكون اإلدخار في صورة عممة وطنية أو في 

 صورة عمبلت أجنبية.
 

 ملدخساتوَ حيح طبيعة ا -

يتمثل اإلدخار اإلختياري في ذلك النوع من اإلدخار الذي يقوم بو األفراد في القطاع  االدخار اإلختياري:
العائمي بمحض إرادتيم ورغباتيم ومن تمقاء أنفسيم، ويتم ذلك باإلمتناع عن إنفاق جزء من دخوليم عمى 

وتكتسي المدخرات الفردية أىمية بالغة  .2أغراض اإلستيبلك دون ضغط أو إلزام في تكوين ىذه المدخرات
من حيث مساىمتيا في تحقيق إضافة لرأس المال الذي يستثمر في خطة التنمية ورفع المستوى المعيشي 

 العام، ويتكون اإلدخار اإلختياري أيضا من مدخرات قطاع األعمال الخاص.
 

 و الدولة لصالحيا ولصالح المواطنىو شكل أساسي من أشكال االدخار الذي تمجأ إلي اإلدخار اإلجباري:
 ل بصورة إلزامية ومن ثم يتمثل فيخدخار الذي يتحقق باقتطاع جزء من الدّ اإل نفسو، يقصد بو ذلك

 جأ الدولة لمثل ىذا االدخار لعدةلبلستيبلك خاصة لدى األفراد. وتم إحداث قيد عمى الميل الطبيعي
ستثمارية كشق الطرقات، وبناء المدارس،....الخ، اال أسباب تتمثل في كونو مصدرا لتمويل المشاريع

الضمان االجتماعي....الخ، وذلك مثل  إضافة إلى كونو منفعة لمفرد المدخر نفسو كالمعاشات واشتراكات
 .االجتماعية وكذلك التأمينات -لمتأمين ومعاشات التقاعد -مدخرات األفراد لدى الدولة

 

 

 

 

 

                                                 
رحيم حسين، نحو ترقية اإلدخار المصرفي الشخصي في البمدان اإلسبلمية )إشارة خاصة لبمدان شمال إفريقيا(، مجمة اقتصاديات  1

 .81، ص2004، 01شمال إفريقيا، جامعة الشمف، الجزائر، العدد
 .06، ص1997، يسري دعبس، اإلدخار والعوامل المؤثرة فيو، المكتبات الكبرى، مصر 2
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 وَ حيح احلدود اجلغسافية -

روري التمييز بين النشاطات االقتصادية من إنتاج أو إستيبلك أو إدخار أو إستثمار أو تبادل، ضّ من ال
التي تحدث داخل الحدود الجغرافية لدولة ما وتتم خارج حدودىا، ويكون ذلك من خبلل مفيومي االدخار 

 المحمي واالدخار الوطني.
 

عن زيادة الدخول المحققة لمختمف أطراف  اتجالمحمي ىو مجموع اإلدخار الن اإلدخار: االدخار المحمي
اإلدخار المحمي يمثل  النشاط االقتصادي في الدولة عن إجمالي اإلستيبلك خبلل نفس الفترة. أي أنّ 

جميع المدخرات التي تحققت داخل الدولة، سواء المدخرات اإلختيارية لدى البنوك وصناديق اإلدخار، 
قت في قطاع األعمال من األرباح غير الموزعة ومخصصات وكذلك المدخرات اإلجبارية التي تحق

اإلدخار  . بمعنى أنّ 1اإلىتبلك، وكذلك المدخرات لدى صناديق التأمينات والمعاشات واإلدخار الحكومي
لمحمي من المحمي يساوي الناتج المحمي اإلجمالي مخصوما منو اإلستيبلك المحمي، أين يتشكل اإلدخار ا

 يمثمون القطاع العائمي، قطاع األعمال والقطاع الحكومي. ءالإدخار ثبلث فئات، وىؤ 
 

يقيس اإلدخار المحمي المقدرة الذاتية لبلقتصاد عمى توليد موارد كافية لتمويل المشاريع االستثمارية    
واالقتصادية المختمفة، بعيدا عن التأثيرات والعوامل الخارجية التي يصعب التحكم فييا، بل والتنبؤ بيا في 

 كثير من األوقات.
 ،مجموع اإلدخار المحمي مضافا إليو صافي دخول عناصر اإلنتاج العاممة بالخارج االدخار الوطني:

يقيس اإلدخار الوطني إذن باإلضافة إلى حجم اإلدخار المحمي صافي ما يتم تحويمو من دخل عناصر 
وبالتالي يصبح اإلدخار  ،نتاج سالبااإلنتاج المحمية العاممة في الخارج، وقد يكون صافي دخل عناصر اإل

الوطني أقل من اإلدخار المحمي، وىنا يكون اإلدخار الكمي أكثر مفاىيم اإلدخار وسعا وشموال، ويأخذ 
 .2بالعناصر الخارجية المحددة لمدخل الكمي ألي اقتصاد

 

 وَ حيح ٌوع املدخس )املصدز( -

 تفيض دخوليم عمى ما ينفقونو عمى ألفراد عندماويتمثل في االدخار الذي يقوم بو ا إدخار العائالت:
 لبلدخار، بأن يوضع في صناديق التوفير، أو بواليص التأمين، أو الودائع االستيبلك ويوجو الفائض

 .في أسيم الشركات اآلجمة، أو شراء أوراق مالية، أو االكتتاب
 

في كل ما تخصصو  (يقطاع األعمال الخاص والعموم)دخار المؤسسات إيمثل  :دخار المؤسساتإ
 .ستثمارىاإابع الخدمي من أرباحيا في زيادة والتجارية وذات الط الشركات والمؤسسات المنتجة

                                                 
صر، عمار السيد عبد الباسط، أثر الضريبة العامة عمى المبيعات عمى القوة اإلدخارية في االقتصاد، مكتبة الوفاء القانونية، االسكندرية، م 1

 .139، ص 2011
، 78الخميجي، السعودية، العددمجمة االقتصاد الخميجي، اتحاد غرف مجمس التعاون  إلدخار في مجمس التعاون الخميجي،عبد الحميم محيسن، ا 2

 .42، ص1997
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لى تخفيض (: الدولة )دخار الحكومة والجماعات المحميةإ تعمل الحكومات دائما عمى تنمية مواردىا، وا 
رأس مال حقيقي جديد، أو تودعو أي تكوين  ا بغية تحقيق فائض توجيو إلى تمويل االستثمار،ينفقات

المقبمة ونقصد بالعجز زيادة  كاحتياطي لمواجية ما يطرأ من عجز في الميزانية العامة لمدولة في السنوات
االدخار الحكومي  قيمة النفقات عن اإليرادات، ىذا الفائض ىو ما يعبر عنو باالدخار الحكومي. ويتحقق

 .ة والنفقات الحكومية الجاريةبالفرق بين اإليرادات الحكومية الجاري
 

 وَ حيح ٌوع العىمة -

ىذا التقسيم يختص بالمدخرات في صورة أرصدة نقدية، فقد تكون في صورة عممة وطنية أو في صورة    
عمبلت أجنبية، ويحصل المجتمع عمى العمبلت األجنبية أساسا من حصيمة الصادرات، وتحويبلت 

خارج. وقد يحصل عمييا باليبات أو القروض األجنبية، أو من إنفاق العاممين وأرباح االستثمارات في ال
المستثمرين األجانب في الداخل، ولممدخرات بالعممة األجنبية أىمية بارزة في تمويل االستثمارات التي 

 ل بالنقد األجنبي.تتطمب الحصول عمى واردات من الخارج تموّ 
 

 أِي العواون املؤثسة يف اإلدخاز 5-3

 :1ة عوامل تؤثر عمى قيام األفراد بعممية اإلدخار أىميا ما يميك عدّ ىنا     
 

دخل المستيمك لو عبلقة متينة وطردية بعممية اإلدخار، فكمما زاد دخل الفرد كمما زادت عممية  إنّ  الدخل:
 إدخاره مما يؤدي إلى عممية التقميل من اإلستيبلك.

 

مما يؤدي  ،متمكات الخاصة تجعل ثروتو في شكل مالي مريحعممية حيازة الفرد لمعقارات والم إنّ  الثروة:
 إلى ميمو لعممية اإلدخار بالمؤسسات المالية.

 

ما إرتفع معدل الفائدة كمما ل الفائدة لو عبلقة طردية بعممية اإلدخار، فكمّ معدّ  يتضح بأنّ  ل الفائدة:معد  
 ية.أقبل األفراد عمى عممية إدخار أمواليم لدى تمك المؤسسات المال

 

ل التضخم، حيث كمما ارتفعت نسبة التضخم نشاط اإلدخار يرتبط إرتباطا سمبيا بمعدّ  نسبة التضخم:
تراجع األفراد عن إيداع أمواليم لدى البنوك، نظرا لكون إرتفاع نسبة التضخم والتي تعكس القدرة الشرائية 

 لمنقود وبالتالي الودائع.
 

ا عمى السموك اإلدخاري لمفرد، فيي إقتطاع من مداخيميم، كمما ارتفعت الضرائب أثرت سمب الضرائب:
 األمر الذي يخفض من عممية إدخارىم لؤلموال.

 

ر عمى عممية إدخارىم لؤلموال، فالمسممون مثبل يحبذون إدخار تقاليد األفراد تؤثّ  إنّ التقاليد: العادات و 
 بوية.لتجارية الرّ أمواليم في البنوك اإلسبلمية بدال من إيداع أمواليم في البنوك ا
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 دالة ووٍخٍى اإلدخاز

اإلدخار ىو ذلك الجزء من الدخل الذي ال ينفق عمى اإلستيبلك، وعمى ىذا األساس يمكن إشتقاق دالة   
 اإلدخار من دالة االستيبلك عمى النحو التالي: 

 
 

S=Y-C 
 يمثل اإلدخار S       حيث:

C               وY بلك واإلدخاريمثبلن عمى التوالي االستي 
 وبتعويض دالة االستيبلك في العبلقة السابقة نجد:

S=y-(a0+b1y) 
S=y-a0-b1y 

S=-a0+(1-b1)y 
 

:  S=-a0+s1y  :نجد       S1=(1-b1)   وبافتراض أن 
 s1 0 1          حيث:   

                    a0  0 
 

فيي تمثل الميل الحدي لبلدخار، أي تمثل قيمة  ا اقتصاديارياضيا ميل دالة اإلدخار، أمّ  S1وتمثل القيمة 
 التغير في اإلدخار الناتج عن تغير الدخل بدينار واحد: 

           s 
 = الميل الحدي لئلدخار                =Sأي: 

                  Y   
قتصاديا فيي تمثل ذلك ا اتمثل رياضيا نقطة تقاطع مستقيم دالة اإلدخار مع المحور العمودي، أمّ  a0ا أمّ  

 الجزء من اإلدخار الذي ال يتبع الدخل.
                                                                                                                                    S 

S=-a0+S1Y                          

 

 

 

Y                                                                                                                    0 

 

-a0                                                                                                                                                        
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 ازـة اإلدخـأِىي 5-0

 

وس خبلل توفير رؤ  لبلدخار أىمية بالغة في النشاط االقتصادي إذ يعتبر محرك التنمية االقتصادية من   
 .زمة ليذه التنميةاألموال البلّ 

 

ومن ثم استمرار  لقد لمست معظم الدول أىمية المدخرات في دفع عجمة التنمية االقتصادية واستمرارىا   
لذا  ،عامة األساسية لبلستثمارالدّ  عد المدخرات الوطنيةِإذ تُ  ،االقتصادي وضمان االستقرارالتقدم والنشاط 

الوعي االدخاري بين أفرادىا بشتى الطرق وجذب  عممت ىذه الدول بمختمف مذاىبيا السياسية عمى تنمية
لدولة وبما يعود تمويل التنمية االقتصادية بما يتفق وأىداف ا ىذه المدخرات وتجميعيا الستخداميا في

 .عمى المجتمع بالنفع العام
 

عميو من تجميع  حصلخرين أىمية كبيرة فيما يمكن أن يلصغار المد أظير التطور االقتصادي أنّ    
الدخول الكبيرة وال سيما بعد  مدخراتيم التي تفوق في حاالت كثيرة المدخرات التي ُتجمع من القمة من ذوي

ضغطت المطالب والنفقات المتزايدة لمدولة  وبعد أن ،ات المتوسطة من ناحيةأن نمت الطبقة العاممة والفئ
ذا كانت أىمية االدخار أساساً  لبلستثمار سواء لمفرد أو لمدولة أوضح ما تكون في  من ناحية أخرى. وإِ

ت خدمات ِإذ تؤدي المدخرا ،لحاحًا في مراحل التنمية والتطورإ يا أشد وضوحًا وأكثرفِإنّ  ،األحوال العادية
 .جميمة لمفرد ولمدولة

 

أو  و بِإيداعياذلك أنّ  ،عتبر ىذه المدخرات عوامل األمان لممستقبلتُ : أىمية االدخار لدى الفرد -
أن ينفقو في  اباستثمارىا في أي من األوعية االدخارية أو االستثمارية يحصل منيا عمى عائد مجز ِإمّ 

مّ  المدخرات ِإلى اإِلنفاق  بو مدخراتو واستثماراتو. وتوجو الدولة ىذها أن يزيد مواجية مطالبو المتزايدة وإِ
وفرصًا أكبر لمعمل والخدمة. وتؤدي  عمى مشروعات جديدة تزيد من دخول األفراد وتفتح ليم آفاقًا جديدة

 .لمفرد وتتيح لو الحصول عمييا بأسعار أفضل المشروعات الجديدة ِإلى توفير المزيد من السمع والخدمات
 

 :المدخرات تخدميا في تحقيق ما يمي فيما يتصل بالدولة فِإنّ  :أىمية االدخار لدى الدولة -
 المجوء لزيادة الضرائب  توفير التمويل المحمي المطموب لمشروعات التنمية من دون اضطرار الدولة ِإلى

 نفاق عمى برامج يصاحب عادة اإلِ  الذي ولوسائل التمويل التوسعية التي تؤدي ِإلى زيادة حدة التضخم
 .المطرد لؤلسعار التنمية والذي تنعكس آثاره في االرتفاع

 الزيادة في بامتصاص الحّد من الضغوط التضخمية التي تصاحب اإِل نفاق عمى خطط التنمية وذلك 
 .الدخول المترتبة عمى الزيادة في اإِل نفاق في تكوين مدخرات جديدة

 يساعد األمر الذي  ؤلفراد بما يسمح بتوجيو المزيد من السمع لمتصديرالحّد من اإِل نفاق االستيبلكي ل
وتحقيق المزيد من االستثمار الذي يعود  زم لمشروعات التنميةاألجنبي البلّ  نقدالدولة في الحصول عمى ال

 .وتقميص الطمب عمى السمع المستوردة من جية ثانية ،جية عمى جميع أفراد المجتمع بالنفع العام من
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     (Investmentاز )ـاط االضتجىـٌص -6

 

 االضتجىاز يف الفهس االقتصادي 6-2

يا في فترة زمنية ئالمنتجات التي يتم شراو كمية يعّرف االستثمار في النظرية االقتصادية الكمية بأنّ    
ل، نة )سمع أو خدمات( بغرض استخداميا في إنتاج مزيد من السمع والخدمات لبلستيبلك في المستقبمعيّ 

كاالستثمار في السكك الحديدية أو إنشاء المصانع، المشروعات التنموية، البحث العممي وتطبيقاتو، 
إجمالي الناتج المحمي،  :االستثمار في الموارد البشرية، ويتوقف االستثمار عمى عناصر عديدة أىميا

ك وصافي الصادرات. االستيبلك، صافي الصادرات. حيث أن االستثمار ىو مقدار الفائض عن االستيبل
يتضمن االستثمار تشغيل موارد مالية بغرض تحقيق دخل إضافي أو تحقيق نمو، وقد يكون ذلك في شكل 
إقراض السمع لآلخرين لمحصول عمى فائدة، أو شراء ذىب لتحقيق زيادة في القيمة، أو شراء أسيم أو 

 سندات لتحقيق مزايا مستقبمية.
 

لتزام مالي حالي إعائد في المستقبل، فيو إيداع أو ار زمني بغية تحقيق يتضمن االستثمار عموما انتظ   
بغية تحقيق عائد موجب في المستقبل، بمعنى أنو يتضمن تضحية بنقود أو موارد أخرى حالية من أجل 

 تحقيق منافع مستقبيمية ولو مبلمح كثيرة أىميا التضحية في الحاضر واالستفادة في المستقبل.
 

األموال التي توجو لبلستثمار ىي محصمة  ستثمار زيادة الرفاىية في المستقبل، حيث أنّ يستيدف اال    
األصول الممموكة والمقترضة. واإلدخار بطبيعتو ما ىو إال تضحية ببعض االستيبلك في الحاضر، من 

لفرد أجل زيادة االستيبلك في المستقبل. وبصرف النظر عن مبررات االستثمار أو دوافعو عمى مستوى ا
 .أو المجتمع

 

فمن األىمية بمكان العمل عمى إدارة الثروة بكفاءة من أجل تحقيق أقصى عائد اقتصادي ممكن منيا،     
عوامل األخرى، التي قد تؤدي ويشمل ذلك بالطبع حماية األصول اإلنتاجية من أثر التضخم والضرائب وال

رة نقود ال تدر أي عائد، بل تحقق خسائر المدخرات التي تبقى في صو  نخفاض قيمتيا، حيث أنّ إإلى 
نتيجة الفقد في القيمة بسبب إرتفاع األسعار، حيث يؤدي التضخم إلى تآكل القيمة الشرائية لمنقود، فإذا لم 
يستطيع االستثمار من تحقيق عوائد مساوية في المقدار لما يحدثو ارتفاع األسعار، فسيكون معدل العائد 

يحاول المستثمر الرشيد تعظيم رفاىيتو من خبلل اختيار التوليفة المثمى من الحقيقي بالسالب. وليذا 
. وفي العادة تتوجو أىداف المستثمر 1العوائد المتوقعة والمخاطر المحتممة في ضوء تفضيبلتو وطاقاتو

 نحو تعظيم العوائد وتقميل المخاطر والتحوط لمتضخم كما ىو مبين في الشكل الموالي.
 

                                                 
صبحي محمد إسماعيل وميدي معيض السمطان، اقتصاديات التمويل واالستثمار، دار جامعة الممك سعود لمنشر، السعودية،  1
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ما يحدث في المستقبل  ت العائد عنصرا أساسيا في قرار االستثمار، وىي غير مؤكدة ألنّ تعتبر توقعا   
غير مؤكد بطبيعتو، لذا تكون ىناك إختبلفات بين العوائد المتوقعة والعوائد المحققة بالفعل، والتغيرات 

 مخاطر. خل ما ىي إالّ المتوقعة في الدّ 
 (: أىداف المستثمر29الشكل رقم )

 

 

صبحي محمد إسماعيل وميدي معيض السمطان، اقتصاديات التمويل واالستثمار، دار جامعة الممك  المصدر:
 .40، ص2019سعود لمنشر، السعودية، 

 

ضافة لمعوائد المتوقعة من االستثمار ومخاطره ينظر المستثمرون إلى أبعادا وخصائص أخرى باإل   
 .Tax Shelterحماية الضريبية وال Liquidityوالسيولة  Safetyلبلستثمار ىي األمان 

 ،تعتمد العوائد عمى طبيعة االستثمار وفترة االستحقاق )المدى الزمني( والعديد من العوامل األخرى  
ضافة إلى التغيرات في قيمة رأس المال )الفرق بين إلعوائد في شكل توزيعات أو فوائد وعادة ما تكون ا

 قيمة الشراء وقيمة البيع(.
سمة أساسية من سمات االستثمار، وتوجد عبلقة بين العوائد عمى االستثمار والمخاطر  المخاطر تعدّ    

التي تكتنفو، ففي الغالب تكون العوائد المرتفعة مرتبطة بمخاطر كبيرة. وقد تشمل المخاطر الخسارة في 
 رأس المال، والتأخير في السداد وتغيرات العوائد أو إنعداميا.

 

ت المستثمر باسترداد أموالو بعد إنتياء االستثمار )عند إستحقاقو( بدون خسائر أو ويعني األمان توقعا    
مستثمر عند بناء قراراتو، حتى نقصان في قيمتيا ودون تأخير زمني. واألمان صفة يحرص عمييا ال

ا السيولة فتعني سيولة وسرعة ضمن التأكد من استرداد رأس المال دون خسارة ودون تأخير زمني، أمّ ي
يع األصول الرأسمالية دون خسارة نقدية في قيمتيا أو تأخير زمني. وتتضمن الحماية الضريبية المزايا ب

الضريبية األولية مثل اإلعفاءات الضريبية في بداية االستثمار، وكذلك الضرائب المتكررة المستمرة 
الضريبية النيائية عند تصفية والمرتبطة بالعوائد الدورية لبلستثمار مثل ضرائب الدخل. وكذلك اإلعفاءات 

 االستثمار وبيع األصول الرأسمالية. 
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و إيداع أو إلتزام مالي من األفراد استنادا إلى ما تقدم يمكن تعريف االستثمار من الناحية المالية، بأنّ     
أجل  و توجيو األموال المتاحة منلتحقيق عائد مستقبمي، أو تحقيق زيادة في قيمة رأس المال، أي أنّ 

 الحصول عمى أصول تحقق دخل مستقبمي.
 

مي فائدة، أو نسبة من العائد، أو عبلوة أو قسط، أو استحقاقات تقاعد. ويشمل بقد يكون الدخل المستق    
سيم والسندات، وشيادات التأمين......إلخ. ومن المفيوم المحاسبي ىو كل ما لك بطبيعة الحال شراء األذ

نّ  تنتجو المنشأة اإلنتاجية، يير ما بغرض إبقائو من أجل تغليس بغرض البيع أو تحويل ممكيتو لمغير، وا 
 التوسع في األنشطة اإلنتاجية والتجديد وتحسين ظروف العمل.األصول المنتجة والتجييزات، 

 

سمع وخدمات  –من الناحية االقتصادية يعني االستثمار زيادة في رصيد المقتصد من رأس المال     
ومن أمثمتو اإلنشاءات الجديدة، المصانع واآلليات  -في إنتاج سمع وخدمات أخرى منتجة تستخدم

والمخزونات. فاالستثمار ىو الجزء من الدخل الذي يتم إدخالو في نطاق العمميات أو المشروعات 
لكل وحدة زمنية من السمع والخدمات التي ال  ا يتراكماإلنتاجية من أجل تكوين رأس المال. ويعبر عمّ 

تيمك لكن تستخدم لئلنتاج في المستقبل )أي رأس المال(. ففي النظرية االقتصادية الكبلسيكية يعّرف تس
و مقدار الزيادة في رأس المال، أي توسيع في الطاقة اإلنتاجية لممنشأة االستثمار أو تراكم رأس المال بأنّ 

الرصيد من السمع والخدمات أو القطاع أو المجتمع. أي ببساطة إنتاج سمع وخدمات منتجة تضاف إلى 
خل الناتج إلى من خبلل توجيو جزء من الدّ  المنتجة الموجودة بالفعل. وال يمكن أن يحدث ذلك إالّ 

 مع والخدمات اإلنتاجية )الرأسمالية(.اإلدخار، بغية زيادة السّ 
 

 :1يمكن التمييز بين العديد من أنواع االستثمار أىميا ما يميأٌواع االضتجىاز:  6-0
نتاجية كتشييد مار الحقيقي موضوعو ىو األصول اإلفاالستث االستثمار الحقيقي واالستثمار المالي: -

 سيم والسندات.ل المالية كاألصو االستثمار المالي فموضوعو ىو األ االمصانع، أمّ 

 

محميين االستثمار الوطني ىو الذي يتولى القيام بو مستثمرين  االستثمار الوطني واالستثمار األجنبي: -
ا االستثمار األجنبي يتولى القيام بو مستثمرين أجانب داخل الوطن المستثمر فيو كاستثمار )وطنيين(، أمّ 

 القطريين في والية ) منطقة ببلرة( بالجزائر مثبل.

 

االستثمار الطويل األجل يمتد ألزيد من خمس سنوات،  االستثمار الطويل والمتوسط والقصير األجل: -
ر األجل يتم االستثمار القصي ار المتوسط تتراوح فترتو بين سنة وخمس سنوات، في حين أنّ ا االستثمأمّ 

 دى سنة واحدة.عفي فترة زمنية ال تت

 

                                                 
 .156-155، ص ص2018بوطيبة فيصل، مدخل لعمم االقتصاد، دار جسور لمنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، المحمدية، الجزائر،  1
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االستثمار الخاص ىو الذي يتم من قبل األفراد الخواص ميما  االستثمار الخاص واالستثمار الحكومي: -
تثمار الحكومي فيو الذي تقوم بو مؤسسات تابعة ا االسكان نوعيم محميين خواص أو أجانب خواص، أمّ 

 لمحكومة أو القطاع العام.

 

بت يكون عن طريق االستثمار ذو العائد الثا واستثمار ذو عائد مترير: ثابتاستثمار ذو عائد  -
ا النوع الثاني فيتمثل كتتاب في السندات أو األسيم الممتازة المطروحة في البورصة أو في البنوك، أمّ اإل
 ي مختمف المشاريع االقتصادية كالتجارة مثبل. ف

 

 أِي العواون املؤثسة عمى االضتجىاز 6-3

 

االنفاق االستثماري الحقيقي  وفق مناظير مختمفة، فيرى البعض أنّ  دة لبلستثمارف العوامل المحدّ تختم   
ومستوى االستثمار يتوقف عمى الناتج خبلل فترة سابقة )أو أي مؤشر آخر لمستوى النشاط االقتصادي(، 

الجديد الذي يحل محل االستثمار الميتمك، كما يمكن إضافة متغير آخر وىو مقدار التغير في التدفقات 
خبلت اإلنتاج، النقدية الحقيقية بفترة إبطاء واحدة، وكذلك تضمين سعر المنتج النيائي وأسعار مدّ 

امل والمتغيرات المؤثرة عمى االستثمار ما ومن بين العو  اإلىتبلكات والخسائر أو المكاسب الرأسمالية.
 :1يمي

 

رة عمى االستثمار ومن أىميا العائد تطرق االقتصاديون إلى العديد من العوامل المؤثّ ع: العائد المتوق    
ويمكن تعريف الكفاية الحدية لبلستثمار بالمعادلة  ،المتوقع عمى االستثمار )الكفاية الحدية لبلستثمار(

 لية:التعريفية التا
 

 
 
ة الحدية يحيث تستمر المنشآت في استخدام رأس المال في المدى القصير حتى يتم التساوي بين الكفا   

لرأس المال مع سعر الفائدة الحقيقي. ويبلحظ إنخفاض الكفاءة الحدية لرأس المال نتيجة لزيادة التكمفة 
ة الحدية يثل لبلستثمار عند تساوي الكفاد المستوى األمالحدية مع زيادة مقدار االستثمار، وبذلك يتحدّ 

 لرأس المال مع سعر الفائدة.
 

الفرق بين قيمة اإلنتاجية الحدية لرأس المال وسعر الفائدة تمثل القوة الدافعة  م فإنّ وبناء عمى ما تقدّ   
لنمو رصيد رأس المال أو تراجعو. وتعتمد آلية الوصول إلى المستوى األمثل لرصيد رأس المال عمى 

 وجود التكمفة الحدية المسببة لعدم التعادل، ومن ثم استمرار عممية االستثمار في كل فترة زمنية. 
 

                                                 
صبحي محمد إسماعيل وميدي معيض السمطان، اقتصاديات التمويل واالستثمار، دار جامعة الممك سعود لمنشر، السعودية،  1

 .49-47، ص ص2019

 س المال.التكمفة الحدية لرأ –قيمة اإلنتاجية الحدية لرأس المال  الكفاية الحدية لبلستثمار = 
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أدخمت األدبيات الحديثة عنصر المخاطرة وعدم التأكد في نظرية الطمب عمى  المخاطرة وعدم التأكد:  
ع السمع الرأسمالية يقمل من االستثمار بفعل عدم القابمية عمى التراجع في القرار االستثماري، فإعادة بي

 دات االستثمار. قيمتيا، ىذا فضبل عن تأثير عدم التأكد فيما يتعمق بالسياسات السائدة كأحد محدّ 
 

لتغيرات الثقة في الشركات ومراكزىا المالية والقانونية واألخبلقية  الثقة في قطاع األعمال المستيدف:
لمخاطر وعدم اليقين حول مستقبل قطاع األعمال المستيدف تأثير كبير عمى قرارات االستثمار، وزيادة ا

 يمكن أن تقمل من الثقة، وىذا يعني تأجيل القرارات االستثمارية حتى تعود الثقة.
 

ر عن تكمفة اإلقتراض ومكافأة لئلقراض، يرتبط االستثمار عكسيا مع سعر الفائدة التي تعبّ ضعس الفائدة: 
ة لسببين رئيسيين: األول تؤدي زيادة سعر الفائدة إلى إرتفاع تكمفة لفائدط االستثمار عكسيا مع سعر اويرتب

ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من العائد عمى األموال المودعة في  وىذا يعني أنّ  ،الفرصة البديمة لبلستثمار
ستثمار ا يقمل من جاذبية االستثمار نسبة إلى اإلقراض، ومن ثم يمكن تأجيل قرارات االحساب بفائدة، ممّ 

 الشركات تتوقع أنّ  و إذا ارتفعت أسعار الفائدة فإنّ حتى تعود أسعار الفائدة إلى مستويات أدنى. والثاني أنّ 
المستيمكين سوف يقممون إنفاقيم االستيبلكي بما يقمل الطمب، وىذا بالطبع في غير صالح االستثمار، 

مكين عمى األقل عمى إنفاقيم االستيبلكي وألجل زيادة االستثمار يحتاج المستثمرون إلى حفاظ المستي
جبارىم عمى  الحالي. لذلك من المرجح أن تؤدي زيادة سعر الفائدة إلى تثبيط الشركات عن االستثمار وا 

 تأجيل قراراتيم االستثمارية لحين حدوث انخفاض متوقع في سعر الفائدة.

 

 ا تأثيرا كبيرا عمى األرباح المحققة منيمکن أن يترتب عمى اجراءات معينة لسياسات ضريبية مالةسائب : 
 المشروعات ومنو عمى حجم االستثمارات، فقد تؤدي المعاممة الضريبية إلى تشجيع االستثمارات أو إلى
 انخفاضيا، وذلك من خبلل زيادة أو تخفيض تکمفة رأس المال، فنجد كثيرا من الدول تمجأ إلى سياسة

 االستثمارات جراءات وتخفيض الضرائب عمىن خبلل تسييل اإلار قوانين لذلك متشجيع االستثمار بإصد
 الضريبية عمى زيادة األعباء إلى جانب ذلك فإنّ  عفاء منيا نيائيا لمدة معينة،الجديدة، أو ربما اإل

 .1المشروع تؤدي إلى تقميل الحافز عمى االستثمار
ل إلى القطاع المالي، وىو ما يعني ر مدخرات األسر ومدخرات الشركات تدفق األمواتوفّ  وطتوى املدخسات:

زيادة األموال المتاحة لبلستثمار، وقد تؤدي زيادة االدخار إلى تقميل أسعار الفائدة وتحفيز اإلقتراض 
 لمشركات واالستثمار.

 

التوقعات العامة حول المستقبل تؤثر عمى  كون االستثمار نشاط عالي المخاطر، فإنّ التوقعات العاوة: 
مؤشر يدل عمى حدوث أي تراجع  ار ومن ثم عمى قرار االستثمار في نياية المطاف، فأيّ تقييم االستثم

                                                 
حاضرات في مقياس مدخل لبلقتصاد، مطبوعة موجية لطمبة السنة األولى جذع مشترك عموم اقتصادية، جامعة شطيبي حنان، م 1

 .83، ص2017/2018، 3الجزائر 
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ر السمع األخرى قد افي اإلقتصاد، مثل تغيير محتمل لمحكومة، أو حرب أو إرتفاع أسعار النفط أو أسع
 يقمل من العوائد المرجوة من االستثمار أو زيادة التكمفة المتوقعة.

 

 أِىية االضتجىاز 6-0

 

الدول التي يرتفع فييا االستثمار، أي التي يوجد فييا رصيد  تبرز أىمية االستثمار وتتأكد في أنّ      
)خزين( مرتفع من رأس المال اإلنتاجي، وتتحقق فييا إضافة )زيادة( ميمة في االستثمار ىي في الغالب 

وعية متطورة، وبالشكل الذي الدول المتقدمة، بحيث يكون فييا رأس المال اإلنتاجي أكثر تنوعا، ومن ن
يتيح ليا زيادة اإلنتاجية فييا بدرجة كبيرة اعتمادا عمى ذلك، وخاصة بالترابط مع تطور نوعية مواردىا 
البشرية التي تمارس العمميات اإلنتاجية، والتي توفر االستخدام الكفؤ لؤلصول الرأسمالية فييا، إضافة إلى 

الية، وارتباطا بتوفر االدخارات النقدية التي تمول عممية تكوين ىذه إسياميا في تكوين ىذه األصول الرأسم
األصول أي االستثمار، اعتمادا عمى الدخول المرتفعة فييا والمرتبطة بارتفاع دخوليا الوطنية، وكذلك 

ييا، رات العينية فييا التي تستخدم في إقامة االستثمار، واعتمادا عمى الناتج الوطني المرتفع فاختوفر اإلدّ 
وىو األمر الذي يجعل من االستثمار محركا أساسيا وىاما في استمرار نموىا وتقدميا، وبالذات في 

 .المجاالت الجديدة األكثر تطورا وخصوصا من الناحية التكنولوجية
 

كذلك تبرز وتتأكد أىمية االستثمار وما يعنيو من تكوين أصول رأسمالية منتجة في الدول النامية،    
نخفض في معظميا رصيد )خزين( رأس المال، وتنخفض اإلضافة )الزيادة( إلى ىذا الرصيد نتيجة والتي ي

انخفاض االستثمار بسبب انخفاض االدخارات النقدية الناجمة عن إنخفاض الدخول المرتبطة بانخفاض 
رافق ذلك الدخل الوطني فييا، وانخفاض االدخارات العينية الناجمة عن إنخفاض ناتجيا الوطني، وما ي

من ضعف درجة تنوع رأس المال وانخفاض نوعيتو، وىو ما ينجم عنو وبالضرورة إنخفاض اإلنتاجية 
وانخفاض اإلنتاج، وبالذات من خبلل ما يرتبط بذلك من انخفاض نوعية مواردىا البشرية، وخاصة في 

الحاجة الماسة لتطوير  ظل النوعية المنخفضة لرأس المال المادي المستخدم فييا، والذي ال يستدعي معو
ة نوعية مواردىا البشرية، وىو األمر الذي يؤدي إلى ضعف قدرتيا عمى تكوين رأس المال أي إقام

من أصول رأسمالية، وضعف كفاءتيا في  ستخدام ما يتم تكوينوإاالستثمارات، وضعف قدرتيا عمى 
يام في تحقيق نمو م ضعف اإلسنتاجية متدنية، ومن ثاإلستخدام عند تحققو، وبالشكل الذي يجعل اإل

ممموسس ومستمر لبلقتصاد في الدول النامية، في ظل ضعف قدرتيا عمى إقامة االستثمارات وتكوين 
، ونتيجة األصول الرأسمالية اإلنتاجية، وما يرتبط بيذا من ضعف أو غياب صناعة األصول ىذه فييا

 .1لكل ما سبق
 

                                                 
، ص 2007فميح حسن خمف، النظم االقتصادية )الرأسمالية، االشتراكية، االسبلم(، جدارا لمكتاب العالمي، عمان، األردن،  1

 .353-352ص
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 لعمي االقتصاد ٌعاوي احملوز الجالح: ودخن
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 وفّـوً الٍعـاً االقتصـادي -2

 

اإلنسان منذ أن واجو المشكمة االقتصادية وىو دائم السعي إلى إيجاد  تاريخ البشرية يشير إلى أنّ  إنّ   
 ننادة، وبالتالي يمكدة والمتجدّ حل يتم من خبللو استخدام موارده المحدودة في إشباع حاجاتو المتعدّ 

لية المتبعة في عبلج المشكمة االقتصادية تسمى في عمم االقتصاد بـ ''النظام الطريقة أو اآل ستنتاج أنّ إ
 االقتصادي''.

و من الطبيعي أن يتغير النظام االقتصادي من وقت آلخر، تبعا لتغير ومن ىنا يمكن أن نشير بأنّ    
 المتبع وفعاليتو في التعامل مع قتصادي ظروف اإلنسان وتطوره، وبناء عمى مدى كفاية النظام اال

 .1المشكمة االقتصادية
د ماىية النظام االقتصادي ومفيومو إلرتباط النظام االقتصادي من الصعوبة وضع تعريف يحدّ    

االجتماعية والسياسية  ،بالجوانب النظرية والفكرية، وبالجوانب التطبيقية الواقعية وبالجوانب األخرى كافة
الثقافية، إضافة إلى إختبلف وحيات النظر بخصوص ما يعنيو النظام االقتصادي نتيجة والدينية و 
 ف في المعتقدات واإليديولوجيات.اإلختبل

 

 د أداء إقتصاد معين كممكيةو مجموعة من المتغيرات األساسية التي تحدّ يعّرف النظام االقتصادي بأنّ    
وسائل اإلنتاج ىي التي يتم باستخداميا القيام باألنشطة  بار أنّ تعوسائل اإلنتاج وأىداف المجتمع، ذلك بإ

 . 2االقتصادية التي تحقق األىداف
تعريف النظام االقتصادي عمى أّنو مجموعة متناسقة من المؤسسات القانونية واالجتماعية  أيضا يمكن   

 يغطي كل من: مفيوم النظام االقتصادي . ومنو نجد أنّ 3الموجودة بيدف تحقيق التوازن االقتصادي
 اإلطار القانوني )حقوق الممكية العامة والخاصة( لمنشاط االقتصادي؛ -
 اإلطار الجغرافي )داخمي أو خارجي( لمنشاط االقتصادي؛ -
 اآلليات التقنية المستخدمة في النشاط االقتصادي؛ -
 أشكال تنظيم النشاط االقتصادي؛ -
 نتاج.ز األفراد عمى اإلط ويحفّ العامل البسيكولوجي الذي ينشّ  -
 

و يعني أنماط معقدة لمتنظيم بين األفراد والجيات التي تساىم في كما يتم اعتبار النظام االقتصادي بأنّ   
النشاطات االقتصادية التي تمبي اإلحتياجات البشرية المادية، بحيث يتم التركيز في ىذا التعريف عمى 

 نيا.تمبية اإلحتياجات المادية حصرا دون الروحية أي المعنوية م

                                                 
 .57، ص2018، الجزائر، ، بن عكنوند ولعممي فاطمة، مدخل إلى االقتصاد، ديوان المطبوعات الجامعيةبوشنافة أحم 1
 .06، ص2008فميح حسن خمف، النظم االقتصادية )الرأسمالية، االشتراكية، اإلسبلم(، جدارا لمكتاب العالمي، عمان، األردن،  2

3
 LAJUGIE Joseph, Les systemes economiques, neuvieme edition, PUF, France, 1976. 
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بط بين ما يحدد اإلنتاج من ناحية الطمب الذي تحكمو وفي تحديد ماىية النظام االقتصادي يتم الرّ   
الحاجات المتعددة والمتطورة، وكيفية تنظيم اإلنتاج، أي تحديد ماذا وكم ينتج؟ وكيف ينتج؟ ولمن ينتج؟ 

 وىو ما يعني إرتباطو بمعالجة المشكمة االقتصادية.
 

أنيا ال تختمف في مجمميا من حيث  د في المفاىيم التي يتم تحديدىا لمنظام االقتصادي، إالّ رغم التعدّ      
، ب المشار إلييا في المفاىيم السابقةالجوىر عمى ما يعنيو النظام االقتصادي، والذي يرتبط بكل الجوان

جراءات المؤسسات واإلد الوسائل و النظام االقتصادي يعني مجموعة القواعد والمبادئ التي تحدّ  حيث أنّ 
وبما يحقق تمبية ىذه ألداء األنشطة االقتصادية ونموىا، وبما يحقق اإلستخدام الكامل والكفؤ لمموارد، 

 صورة عادلة.باألنشطة إلحتياجات األفراد والمجتمع المتطورة و 
 
 فمطفـة وورِبيـة الٍعـاً االقتصـادي -0

 

 االقتصاديةالٍعاً االقتصادي السأمسالي وحن املصهمة  -3

 

 

 الٍعاً االقتصادي السأمسالي واِية 3-2

كان بداية ظيور الرأسمالية في أوربا منذ بداية القرن السادس عشر الميبلدي، بدءا بالدعوة إلى الحرية     
نشاء القوميات البلدينية بعيدا عن سيطرة ا عمماني تُفصل فيو  لكنيسة، فظير المذىب الحر وىو فكروا 

متبلكو  م وال مبادئ تشريعية سماوية، فيم يرون أنّ الدين ليعيش من دون قيّ  األمور كميا عن حب المال وا 
طبيعة ميوليم لحب التممك لممال  غريزة طبيعية، كما يسمون أنفسيم )الطبيعيين(، إذ يرى فيو البعض أنّ 

 والرغبة في السيطرة ىو أمر طبيعي.
ستقراطية التي يين والطبقة األاد الذي كان من اإلقطاعوقد ظيرت فكرة الرأسمالية بعد الظمم واالستبد   

حجزت جميع األموال والثروات والخيرات عن عامة الناس بين يدييا، وانتشر الفقر والجوع، فثار الناس 
وتعالت أصوات الدعاة إلى تقديس حرية الممكية الفردية الكاممة وعدم تدخل الدولة في الحياة االقتصادية، 

ز الحكومة الممكية عمى كل شيئ وعدم ترك أي شيئ لعامة الشعب، فميما عمموا تحيّ وكان ذلك ردا ل
 .1وكدحوا ليس ليم من األمر شيئ وكل األراضي واألمبلك تسجل باسم الطبقات االرستقراطية والمموك

  

مالية الرأس د لمنظام الرأسمالي ويرجع ذلك إلى أنّ تفاق بين االقتصاديين عمى تعريف محدّ يوجد إال     
كنظام سياسي وكنظرية اقتصادية تعرضت لمعديد من التغيرات إختمفت من مجتمع آلخر، خاصة في 
المجتمعات التي كانت مستعمرة من الدول األوربية، والتي اتسم اقتصادىا بالطابع الزراعي ولم تصل إلى 

 مرحمة الرأسمالية الصناعية االستعمارية.
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فات المتعمقة بالرأسمالية كنظام اقتصادي واجتماعي دائم التغيير ومن ىذا المنطمق اختمفت التعري  
 :1ومن أمثمة ىذه التعريفاتوالتطور، 

الرأسمالية ىي نظام المشروع الفردي الخاص، حيث تسود المنافسة الحرة  إلى أنّ  موريس دوبذىب  -
نظام الذي يستخدم الجزء النظام الرأسمالي ىو ذلك ال بين األفراد لكسب رزقيم، ووفقا لرأي بيجو فإنّ 

األكبر من موارده اإلنتاجية في الصناعة الرأسمالية التي يمتمكيا األفراد العاديون، وىذا التعريق يستند إلى 
 خصائص النظام الرأسمالي.

ألقمية أموال اإلنتاج بمختمف أنواعيا وال االرأسمالية ىي نظام تتممك فييا  إلى أنّ  كارل ماركسذىب  -
قوة عمميا، ويقوم الرأسماليون بشراء قوة عمل األفراد وىم )البروليتاريا( نظير أجر  األغمبية إالّ تتممك فيو 

ا د سمفا، وذلك إلستخداميم في القيام بعممية اإلنتاج ثم تعود أثمان السمع المنتجة بأكمميا عمييم، ممّ محدّ 
 قيا الوحيد.يا مصدر رز يؤدي بالبروليتاريا إلى بيع قوة عمميا لمرأسمالية ألنّ 

فطبقا لمنظام االقتصادي الرأسمالي ال يمكن استخدام قوة العمل دون أموال اإلنتاج المختمفة التي      
وبالتالي يقوم النشاط اإلنتاجي في النظام الرأسمالي عمى أكتاف طبقة  ،يمتمكيا الرأسماليون وحدىم

 ماليين.البروليتاريا بمقتضى عقود العمل التي تعقدىا مع طبقة الرأس
يستند ىذا التعريف عمى أساس عبلقات اإلنتاج والتوزيع، فتصبح عبلقات اإلنتاج فردية والقوى     

 اإلنتاجية جماعية.
 

يا تنظيم األعمال عمى نطاق واسع بواسطة الرأسمالية بأنّ  ''ىوبسون''عّرف االقتصادي اإلنجميزي  -
من الثروة المتراكمة يسمح لو بالحصول  صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب األعمال يمتمك مقدارا

عمى المواد األولية واستئجار العمال، وذلك بقصد إنتاج مقدار أكبر من الثروة وتحقيق األرباح فيصبح 
ىو التممك خاصة التممك النقدي، فإتاحة الفرصة أمام الغرض الرئيسي من النشاط االقتصادي الرأسمالي 

المادية والنقدية ىو جوىر النظام الرأسمالي، ويستند ىذا التعريف عمى السمع اإلستيبلكية ورؤوس األموال 
   أساس غاية النظام الرأسمالي وقصده.

 

ونبلحظ من التعريفات السابقة إختبلف األسس التي تنبني عمييا، وذلك وفقا لوجية نظر كل إقتصادي    
ألحيان األخرى تتسم باتخاذ مواقف عمى حدى، والتي تتسم بالموضوعية والحياد في بعض األحيان، وفي ا

شخصية من الكاتب إتجاه النظام الرأسمالي فتأثر بيا عندما حاول تعريف النظام الرأسمالي، وأي ما كان 
بعض االقتصاديين المعاصرين حاول حل ىذه اإلختبلفات  األساس الذي يقوم عميو النظام الرأسمالي فإنّ 

 لسمات في تعريف واحد مؤداه:في التعاريف السابقة، وذلك بجمع ىذه ا
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إّن الرأسمالية ىي تنظيم النشاط االقتصادي في المجتمع عمى أساس قيام فرد ىو الرأسمالي أو ''  
مجموعة من األفراد مجتمعين، ىي الشركات الرأسمالية بالتأليف بين رؤوس األموال اإلنتاجية الممموكة 

المستأجرة في شكل مشروع، ىو المشروع الصناعي يستخدم ليم والمواد األولية التي يشترونيا وقوة العمل 
اآللية كأساس لمفن اإلنتاجي، وذلك من أجل تحقيق مقدار متزايد دائما من الثروة، يمكنيم من الحصول 

 . ''عمى أرباح يحتفظون بيا ألنفسيم ومن زيادة تراكم رأس المال لدييم باستمرار
 

 السأمسالي االقتصادي خصائص الٍعاً 3-0

زه عن غيره من النظم، وىي في مجموعيا تعمل صف النظام الرأسمالي بمجموعة من الخصائص تميّ يتّ  
 :1عمى تسيير ىذا النظام، ويمكن أن نمخص أىم ىذه الخصائص من خبلل النقاط التالية

 

  الممكية الخاصة -
انت ىذه كصة، سواء خا يعترف القانون في الدول الرأسمالية بحق الفرد في تممك األموال ممكية    

عمى مال من األموال يشمل مجموعة من الحقوق  ية أم سمعا إنتاجية. وحق الممكيةكستيبلإاألموال سمعا 
اإلرث  و يتضمن االعتراف بحقما أنّ كستيبلك وحق التصرف، عمال وحق اإلستاإل الفرعية تتمثل في حق

 .سب الممكيةكسبب من أسباب ك
ة لؤلفراد كفي المجتمع مممو  ل األموال الموجودةكد بحق الممكية أن تصبح اف لؤلفراعتر وال يعني اإل    

ومية، أراضي تتمثل في المباني الحك وطنيةالثروة ال ممكية خاصة. فالدولة الرأسمالية تتممك جزءا من
 .رق والمصارف والجسورالطّ كل األساسية لمنشاط االقتصادى كوالييا الغابات،الدولة، المناجم، 

مراعاة العتبارات الصالح  لمممكية الخاصة في الببلد الرأسمالية أن تحاط ببعض القيود القانونية يمكن    
، نحو يضر بمصمحة جيرانو أو رفاىية مجتمعو القيود التي تمنع المالك من استخدام مالو عمىكالعام، 

اء المصانع الضارة ما تحرم إنشكاالرتفاع بالمباني فوق حد معين،  تمنع القوانين دانففي بعض البم
 .2المناطق ذات الكثافة السكانية العالية بالصحة في

 

 الحرية االقتصادية-
يقصد بيا في ظل النظام االقتصادي الرأسمالي، حرية الفرد في إتخاذ القرارات التي يراىا مناسبة    

من موارد طبيعية، ولمفرد  ر الفرد استثمار رأسمالو في نشاط ما، وذلك وفقا لما يمتمكولتحقيق أىدافو، فيقرّ 
أحقية التصرف في دخمو كما يشاء، وذلك بتوزيعو بين اإلستيبلك عمى السمع التي تعطي لو منفعة أكبر 

 واإلدخار، فاألفراد في النظام الرأسمالي ليم حرية اإلنتاج، التبادل واالستيبلك. 
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المصمحة العامة لممجتمع، فبل  عند الضرورة القصوى أو لتحقيق ذلك دون تدخل من الحكومة إالّ     
نّ  ما تقوم فقط بحماية المجتمع بالمحافظة تتدخل الحكومة وفقا لمنظام الرأسمالي في النشاط االقتصادي، وا 

 عمى األممن في الداخمومنع األخطار التي تيدده في الخارج.
ا في الممكية الخاصة ىذه الحرية االقتصادية المتاحة لؤلفراد في ظل النظام الرأسمالي ىي أيضا كم   

ليست حرية مطمقة، بل تتم داخل اإلطار القانوني واإلجتماعي لممجتمع، فمثبل المحامي ال يستطيع أن 
بشروط معينة أوليا حصولو عمى الميسانس في الحقوق، ىذا فيما يتعمق  يمارس مينة المحاماة إالّ 

 يا رعاية لمصمحة المجتمع كالمخدرات مثبل.بالخدمات، أمما بالنسبة لمسمع ىناك سمع تحرم الحكومة إنتاج
 

 حــالربز ـــحاف-
األفراد إلى زيادة اإلنتاج، وىو حافز الربح في النظام الرأسمالي ىو الحافز األساسي الذي يدفع     

كل فرد يتصرف وفقا لمصمحتو الشخصية ولتحقيق  قرار يتخذه المنتجون، ألنّ  المحرك الرئيسي أليّ 
ذلك دون إىدار المصمحة العامة لممجتمع، فبلبد التوفيق دائما بين المصمحة الخاصة أىدافو الخاصة، و 

 والمصمحة العامة لممجتمع.
الفرد في سعيو لتحقيق أقصى ربح ممكن يقوم بإنتاج السمع التي يزداد عمييا الطمب، وبذلك فيو يمبي     

اح يعمل دائما عمى اإلبتكار والبحث عن و لتحقيق المزيد من األربحاجة المجتمع من ىذه السمع، كما أنّ 
ا يزيد من أفضل الطرق لئلنتاج لتقميل التكاليف، وىذا يؤدي إلى خفض األسعار التي تباع بيا السمع ممّ 

 مستوى الرفاىية االقتصادية لممجتمع.
نّ لوا   ر عتبر عنصر مسيما يُ ربح في النظام الرأسمالي ليس مجرد عائد يحصل عميو المنظمون فقط، وا 

لمنظام االقتصادي وينميو، فكل منتج لكي يحصل عمى المزيد من األرباح عميو أن يزيد من إنتاجو، 
 وعندما يزيد كل منتج من إنتاجو يؤدي ذلك في النياية إلى زيادة اإلنتاج الكمي لممجتمع.

 
 

 المنافسة التامةسيادة  -
منافسة في النظام الرأسمالي عمى وجود عدد مبدأ المنافسة من أىم صفات المجتمع الرأسمالي وتعتمد ال   

كبير من المنتجين بالنسبة لكل سمعة من السمع، يتنافسون فيما بينيم بحيث يحاول كل واحد منيم أن 
 يجتذب إليو أكبر عدد من المستيمكين.

ض المستمر في أسعار السمع، فيحاول كل ين إلى جذب المستيمكين ىي التخفيوتكون وسيمة المنتج   
خفض التكاليف واستخدام  طريق خرون، وذلك عنيم أن يبيع سمعتو بسعر أقل من الذي يبيع بو اآلمن

ذو الكفاءة المنخفضة وال يتبقى في السوق أقل قدر ممكن من الموارد، فيخرج بذلك من المنافسة المنتجون 
 سوى من يتبع بالخبرة والدراية الكافية وىذا يؤدي إلى استخدام أفضل لمموارد.

واالستيبلك في النظام الرأسمالي يعتمد عمى وجود عدد كبير من المستيمكين بالنسبة لكل سمعة،     
ىذا التنافس يؤدي إلى إرتفاع م لمحصول عمى السمع والخدمات التي يحتاجونيا، يتنافسون فيما بيني
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أو ال تتناسب مع  األسعار فيخرج من ىذه الدائرة المستيمكون الذين ال تمثل السمعة ليم ضرورة كبيرة
من ىذه السمعة مع الثمن الذي يدفعونو فييا وال يتبقى في السوق سوى المنفعة التي يحصمون عمييا 

عة ممحة، ومثل ىذا التنافس ىو الذي يؤدي في النظام الرأسمالي إلى مالمستيمكون الذين تكون حاجتيم لمس
 ق رغبات معظم أفراد المجتمع.سم بالرشد ويحقتوزيع الموارد عمى اإلحتياجات بأسموب يتّ 

 

 نـــالثماز ــجي-
جياز الثمن في النظام الرأسمالي ىو من أىم العناصر التي يعتمد عمييا ىذا النظام في التوفيق بين    

الموارد والحاجات، فجياز الثمن يقوم تمقائيا بتوزيع عناصر اإلنتاج عمى أوجو النشاط المختمفة وبالكميات 
نشاط، ثم يقوم بعد ذلك بتوزيع إنتاج األنشطة المختمفة من السمع والخدمات عمى التي يحتاجيا كل 

 المستيمكين المختمفين الذين يحتاجون إلى ىذه السمع بالكميات التي تتناسب مع حاجة كل منيم.
 

عن يعتبر جياز الثمن الصمة التي تربط بين المستيمكين والمنتجين، فيو الذي يقوم بتعريف المنتجين   
زمة إلنتاج أي سمعة، فيقوم المستيمكون بزيادة أو إنقاص طمبيم الوفرة أو الندرة النسبية لعوامل اإلنتاج البلّ 

 من ىذه السمعة حسب وفرة أو ندرة عوامل اإلنتاج.
 

نّ       ما ىو عبارة عن مجموعة من جياز الثمن ليس جيازا ماديا ممموسا يقوم بيذه العممية السابقة، وا 
لتي تربط بين الظواىر المختمفة وتحكم سموك األفراد وتبين ردود فعل األفراد لمتغير في العبلقات ا

جياز الثمن  األسعار، فإن أخطأ المنتجون في تقدير كمية السمع المختمفة التي يحتاجيا المجتمع، فإنّ 
مل من سوف يقوم تمقائيا بتصحيح ىذا الوضع بزيادة أو نقص ىذه الكمية حسب حاجة المجتمع، فيق

بعض السمعة ويزيد من البعض اآلخر، وفقا لرغبات المستيمكين ومنعا إلرتفاع أسعارىا ومن ثم إرتفاع 
 أجور عوامل اإلنتاج وىكذا يتحقق التوازن في السوق.

 

 مزايا النظام الرأسمالي
حترام النظام لمفرد، تنبع مزايا النظام الرأسمالي    فالطبيعة البشرية  بصفة أساسية من الطبيعة اإلنسانية وا 

والتي تتحصل في مجموعة من الميول أو الغرائز، كغريزة التممك، وغريزة السيطرة، وغريزة المنافسة، 
وغريزة حرية التصرف، ىذه الغرائز قد إنعكست في سمات وخصائص النظام الرأسمالي، وقد ترتب عمى 

 : 1ميا فيما يميكل ذلك أن كان لمنظام الرأسمالي جوانب إيجابية يمكن إجمال أى
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 تطور العممية اإلنتاجية وحدوث طفرة في اإلنتاج-
د عن ىذه الثورة من لقد كانت الثورة الصناعية من بين أىم أسباب ظيور النظام الرأسمالي، وما تولّ    

في و  ا جعل النظام الرأسماليتطوير ىائل في الفن اإلنتاجي، وتطور كبير في تنظيم العممية اإلنتاجية، ممّ 
سنوات قميمة من بدايتو يحقق طفرة إنتاجية لم تحقق البشرية مثميا من أي نظام اقتصادي سابق. وقد أشاد 

الدول  أمركارل ماركس بيذا اإلنجاز وىو مؤسس نظام إقتصادي بديل، ىو النظام االشتراكي لمرأسمالية و 
 لتطبيقو.

 

 إرتفاع مستوى المعيشة-
في مجال اإلنتاج والتنوع  -النظام الرأسمالي –ر لئلطار اإلنتاجي الجديد ب عمى اإلنجاز الكبيلقد ترتّ     

الكبير في مجال السمع والخدمات المنتجة، إن ارتفعت مستويات المعيشة إرتفاعا ممحوظا لم تشيده 
البشرية في أي نظام اقتصادي سابق، وذلك عمى الرغم من التفاوت الممحوظ والفروق الشاسعة بين األفراد 

 طبقات، وتعرض االقتصاديات الرأسمالية ليزات أو أزمات عنيفة ودورية. وال
 

 لمموارد اإلقتصادية ترالل الكفءساإل-
لقد صاحب اإلطار اإلنتاجي الجديد إستغبلل أكفأ لمموارد اإلقتصادية المتاحة لدى المجتمع، وبشكل    

سمى نظريا بفكرة التوازن التمقائي عمى يحقق ليذه الموارد التشغيل الكامل في أغمب األحيان، وىذا ما ي
ثم  -مستوى القطاع -مستوى الصناعة -مستوى المنشأة أو المشروع -كافة المستويات )مستوى المستيمك

 المستوى الوطني(.
ا يدفع األفراد إلى تجديد كل الطاقات وىذا أمر طبيعي ينظم قواعده جياز السوق وجو المنافسة، ممّ   

شباعا حسب األحوال.المتاحة في سبيل تحق  يق أقصى مصمحة ممكنة، ربحا وا 
 

 الرأسمالي  االقتصادي النظام )عيوب( مشكالت
يا غم من الخصائص )التي ذكرناىا( ويتميز بيا النظام الرأسمالي، والتي قد تبدو لموىمة األولى أنّ بالرّ      

ية االقتصادية والمنافسة، وذلك من تتفق مع طبيعة اإلنسان وتحقق لو أىدافو، حيث الممكية الفردية والحر 
خبلل مؤسسات تحقق ذلك وتقوم بسير ىذا النظام بطريقة تمقائية من أجل الربح وتحقيق التوازن لممجتمع، 
إاّل أّن ىذه الخصائص عندما تصطدم بالحياة العممية تجد كثير من الصعوبات قد تؤدي إلى أن يشوب 

 :1فيما يمي يمكن إيجازىاالنظام الرأسمالي عدة عيوب 
 

بالنسبة لمممكية الفردية القائم عمييا النظام االقتصادي الرأسمالي، والتي تعتبر متفقة مع طبيعة  -
اإلنسان وحقو في االحتفاظ بنتيجة عممو، وىي دافعا دائما لو عمى اإلدخار وتكوين رؤوس 
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نعدام تكافؤ الفرص أنّ  األموال إالّ  بين األفراد سواء من يا قد تتحول وسيمة لمسيطرة والتسمط وا 
 .الناحية االقتصادية أو السياسية أو اإلجتماعية

 

ر مطمبا لكل فرد لكي يمارس ما يناسبو من األنشطة ويختار ببالنسبة لمحرية االقتصادية والتي تعت -
ىذه الحرية أصبحت اآلن  السمع التي يريدىا لتحقيق أكبر قدر من الرفاىية لنفسو ولمجتمعو، فإنّ 

وبالتالي في الدخول التي يحصمون  ،ا لمتفاوت الكبير في الثروات التي يمتمكيا األفرادمحدودة نظر 
عمييا، ففرص الفقير في إختيار التعميم والمينة المناسبة أقل بكثير من فرص الغني، بل أكثر من 

ي قدرة الفقير عمى إختيار السمع الضرورية التي يحتاج إلييا أصبحت مقيدة بقدرة الغن ذلك فإنّ 
 .ما يحتاجو من سمع كماليةعمى تخصيص جزء كبير من الموارد المتاحة إلنتاج 

 

فيما يتعمق بالمنافسة بين األفراد، كوسيمة لمنظام الرأسمالي لئلبقاء عمى األصمح بين المنتجين   -
شباع حاجات المستيمكين، أصبحت وسيمة إلخراج صغار المنتجين من مجال اإلنتاج وفرض  وا 

كارية عمى السوق، بحيث أصبح اإلنتاج في الوقت الحاضر في المجتمعات السيطرة اإلحت
الرأسمالية يقوم بو عدد قميل من الشركات التي تحتكر السوق، وتمنع غيرىا من دخولو وبذلك 
تستطيع أن تفرض من األسعار ما يحقق ليا المزيد من األرباح، وتعرض في السوق كميات 

 .تمكنيا من فرض ىذه األسعار
 

ا حافز الربح وجياز الثمن، كخاصية تعمل عمى تحقيق التوازن في السوق وتوزيع الموارد عمى أمّ  -
اإلحتياجات بما يضمن تحقيق الرفاىية لممجتمع وتعمل عمى نمو اإلقتصاد الرأسمالي، فيي في كثير 

اإلنتاج عمى  نتيجة لعدم قدرة الكثير من عواملمن األحيان قد تكون غير قادرة عمى القيام بوظيفتيا 
 .التنقل من نشاط إنتاجي إلى آخر أو لتأثر جياز الثمن بالتقمبات المؤقتة في السوق بشكل عام

و دائما عرضة من العيوب التي يمكن أن توجو إلى النظام االقتصادي الرأسمالي بوجو عام أنّ  -
ات يرتفع فييا مستوى لتقمبات دورية في مستوى النشاط اإلنتاجي والتشغيل والدخل الوطني، ففي فتر 

التشغيل ويزداد الدخل الوطني وترتفع األسعار وتسود حالة من التضخم، وفي فترات أخرى ينخفض 
 .النشاط االقتصادي وتنتشر البطالة بين العمال ويسود حالة من الكساد الكبير داخل المجتمع

 

ت في ظل الرأسمالية وزيادة بؤس ابقة وكذلك ظروف اإلنتاج السئة التي سادومن أجل ىذه العيوب السّ    
الطبقة العاممة، فكل ىذه العوامل كانت األساس الذي إعتمد عميو الكتاب االشتراكيين في دعوتيم إلى 

 نظام اقتصادي جديد ىو النظام االشتراكي.
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 وعاجلة املصهمة االقتصادية حطب الٍعاً السأمسالي 3-3

 

د الذين أيدوا فكرة الندرة/ الحاجات غير المحدودة وفرض التعظيم يتمثل في إسيامات عمماء االقتصا    
حل المشكمة يتمثل بالحرية االقتصادية بمعناىا الواسع،  كمسممات مطمقة تتسم بالعمومية، ويرى ىؤالء أنّ 

ا يؤدي إلى محاولة تحديد العبلقة التي ىي المحرك األساسي لتشغيل النظام االقتصادي الرأسمالي، ممّ 
ع قدر معين من حاجات ازمة إلشبلمنافع المتأتية من اإلستيبلك عبر إختيار السمع والخدمات البلّ بين ا

الفرد، بما يتناسب مع إمكانات الفرد المادية )الدخل(، ىذا من شأنو أن يوجو إنتاج المجتمع نحو السمع 
 والخدمات المراد توفيرىا.

والطمب( سيكون قادرا عمى تضبيط أوضاع االقتصاد لية العرض جياز األسعار )آ وعمى وفق ىذا فإنّ    
الوطني، من خبلل تخصيص الموارد النادرة نحو االستخدامات المختمفة، من أجل إشباع أكبر قدر ممكن 
من الحاجات بأقل تكمفة ممكنة من وجية نظر المنتج، في حين سيتحقق أكبر إشباع بأقل إنفاق ممكن 

 Opportunity( من جانب األفراد و )Choicesة لبلختيارات )لممستيمك، في ظل وجود مساحة واسع
Cost لممنتجين، فالموارد المتاحة طالما ىي تتسم بالندرة النسبية فعندئذ يمكن توظيفيا في االستخدامات )

 البديمة وصوال إلى التخصيص األمثل.
 

د السكاني الكبير بشكل يفوق أساس المشكمة كما تراه ىذه الفمسفة، ىو في التزاي من ناحية أخرى فإنّ    
س( في السكان، والتي يتزايد الموارد، وىذا ما يعكسو الشكل الموالي والذي تم بناؤه وفق أطروحات )مالت

السكان يتزايدون بمتتالية ىندسية، بينما تتزايد الموارد االقتصادية بمتوالية عددية، لذلك وجب  د فييا أنّ أكّ 
وأن نقبل جميعا  ألوبئة والفيضانات، ألن من شأنيا أن تقمل حجم السكانعمى البشرية أن تقبل الحروب وا

ما يسمى بقارب النجاة حفاظا عمى الجنس البشري، اعتمادا عمى أخبلقيات جديدة ىي أخبلقية العقل 
 .1المجردة لندع الناس يموتون من أجل البقاء النيائي لمبشر

 

لمشكمة االقتصادية من جانب الضغط عمى الحاجات، بغية ومن ىنا تحاول الفمسفة الرأسمالية معالجة ا   
تخفيض حجم الطمب الكمي، حتى يمكن إقامة التوازن المزعوم بين العرض الكمي لمموارد المتاحة مع حجم 

د وموصوف، وبذلك تنزل مسألة الندرة إلى مسألة حقيقية مناسب لمطمب الكمي قائم عمى وجود إنساني محدّ 
موضوع الندرة أمر مصطنع تؤكد السموكيات الرأسمالية بنمطيا القديم  ، متناسية أنّ )حتمية( وليست خرافة

يا نتاج لقرارات الندرة من صنع البشر، وأنّ  والمعاصر، وعدم صحتيا مستندين في ذلك عمى أنّ 
فاظ االقتصادات الرأسمالية وشركاتيا االحتكارية، ووفقا لمنطق النظرية االقتصادية الغربية نفسيا في الح

 عمى مستويات األرباح في أسواق المنافسة الناقصة.
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الفكر االقتصادي الرأسمالي يقر بوجود المشكمة االقتصادية، ويستبعد إمكانية حميا في  ليذا فإنّ    
ظروف التطور العممي والتكنولوجي اليائل ويبقى أمينا عمى أطروحتو األصمية في المعالجة عن طريق 

 خفض حجم السكان.
 

 (: التصور الرأسمالي لمعالجة المشكمة االقتصادية10الشكل رقم )                    
 

                                                                 انسكان                                    تزايد السكان                                           
 
 

                                                       

                                                              

 تزايد المىازد                             

 فجوة انموارد                                                                      

 
 

 انموارد         
 
 

 

 من إعداد الباحث انطبلقا مما سبقالمصدر: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الطٍة األوىل جرع وصرتك                                            لالقتصاد خنحماضسات يف وكياس ود

 

-95- 

 

 ووعاجلة املصهمة االقتصادية يناالشرتا االقتصادي الٍعاً -0

 

من انحسار ىذا النظام في  ي، عمى الرغمكعراضنا لمنظام االقتصادي االشترااست نشير إلى أنّ  بداية   
ير كتصاديات الدول، ليو من قبيل التذالوجود في اق التطبيق لدرجة يمكن معيا القول بقرب اختفائو من

 .االقتصادي ببعض من أحداث التاريخ
 

مة من حيث تقسيم المتقدّ  حد مع النظام الرأسمالي في تطبيق الفنون اإلنتاجيةي يتّ كالنظام االشترا إنّ    
مشروعات الخاصة في الرأسمالي يبقى مسئولية ال العمل واستخدام اآلالت، ولكن التقدم الفني في النظام

 .يكالدولة في النظام االشترا حين يجب أن تضطمع بو
 

يا تنظيم اقتصادي يعني اشتراك أفراد يمكن تعريف االشتراكية بأنّ  الٍعاً االقتصادي االشرتاني: وفّوً 0-2
اسيون الشعب في إنتاج الثروة وتوزيعيا توزيعا عادال، ولفظ االشتراكية من األلفاظ التي يستخدميا السي

واالقتصاديون لمتعبير عن الكثير من المعاني المختمفة. فيو يطمق أحيانا عمى مجرد تدخل الدولة في 
النشاط االقتصادي بأية صورة من الصور فتكون االشتراكية بذلك نقيضا ''السياسة الحرية االقتصادية''. 

لطبقات الفقيرة، بسن تشريعات كما يستعمل أحيانا لمداللة عمى تدخل الدولة لتحسين حالة العمال وا
 اجتماعية تخفف عنيم وتمنحيم بعض المزايا.

 

يا النظام الذي يتميز بتممك الدولة )أي الممكية لكن المعنى العممي الدقيق لكممة االشتراكية ىي أنّ    
الجماعية( لؤلموال، وخاصة أموال اإلنتاج كاألراضي واآلالت والمصانع، فيي بذلك نظام يختمف كل 

 افة أنواع األموال.كإلختبلف عن الرأسمالية التي تقوم عمى مبدأ حرية تممك األفراد لا
 

يا تعني أربعة أشياء مرتبطة لقد عّرف الكاتب اإلنجميزي اإلشتراكي المشيور ''كول'' اإلشتراكية بأنّ   
تماعي ال يكون فيو ببعضيا البعض ارتباطا وثيقا: إخاء إنساني تنعدم فيو التفرقة بين الطبقات، ونظام إج

أحد أغنى أو أفقر بكثير من اآلخرين، والممكية أو اإلستعمال الجماعي لكافة وسائل اإلنتاج، وأخيرا إلتزام 
 .1كل مواطن بأن يخدم اآلخرين بقدر ما في طاقتو من قدرة عمى تحقيق الرفاىية العامة

 

ت بمرحمتين في نشأتيا، دئيا، وقد مرّ فاالشتراكية خبلف ما تقتضيو الرأسمالية وتعاكسيا في مبا     
األولى ىي االشتراكية المثالية منذ عيد أفبلطون والمدينة الفاضمة التي ظل يبحث عنيا ويحمم أن يعيش 
الناس فييا سواسية، ثم المرحمة الثانية وىي االشتراكية العممية من خبلل عصر كارل ماركس والذي برز 

شتراكية الشيوعية التي ىي الجانب المتطرف منيا، وسمي النظام في التحدث والتخطيط لمماركسية اإل
بإسمو )الماركسية اإلشتراكية( وسادت فكرة اإلشتراكية في الكثير من البمدان، وساعده في ذلك اإلضطياد 

 .2ول األوربية خبلل القرن التاسع عشرالكبير الذي عانتو طبقة العمال في الدّ 
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 شرتانيوبادئ الٍعاً االقتصادي اال 0-0
راد بمعناه العممي الدقيق النظام الذي يتميز بتممك الدولة لؤلموال وخاصة أموال االشتراكية لفظ يُ    

اإلنتاج كاألراضي واآلالت والمصانع، فيي بذلك تختمف إختبلفا كميا عن الرأسمالية، وأىم المبادئ تكمن 
 في:

صر اإلنتاج'' من عناصر النظام االقتصادي، وعمى ممكية ''عنا ُتعدّ الممكية الجماعية لوسائل اإلنتاج:  -
رون االشتراكيون أىمية كبيرة ليا وذلك كما وصفيا كل أساس طبيعتيا يمكن تفرقة النظم، لذى أولى المنظّ 

د لممجتمع والعبلقات يا محدّ من المفكر ''الماركسي المينيني'': ))عمم االقتصاد ينظر إلى الممكية عمى أنّ 
كل التاريخي لواقع مخصصات )ما يتم تخصيصو( القيم ر عن الشّ ألفراد، وتعبّ االقتصادية بين ا

 .1السمعية((
العبلقات االقتصادية بين األفراد  المينيني'' أنّ  -رون االشتراكيون حسب الفكر ''الماركسييعتبر المنظّ   

وا في وضع ''نظام ر تحكميا ''طبيعة الممكية''، وقصد منع الحد من إستغبلل اإلنسان لئلنسان، فقد فكّ 
 جديد لمممكية''.

تتم اإلدارة الديمقراطية عن طريق تنظيم الصناعات في شكل اإلدارة الديمقراطية لوسائل اإلنتاج: -
مؤسسات أو مشروعات حكومية تزيد من قوة ونفوذ القطاع العام، وىذا يعطي لمحكومة أمر اإلدارة 

  دمة المجتمع.والتنظيم وتوجيو الموارد االقتصادية الوطنية لخ
يتم اإلنتاج وفق خطة إنتاج ضمن إطار خطة اقتصادية وطنية  التوجيو االقتصادي لمموارد الوطنية:-

ا ونوعا وبين شاممة وتوضع لفترة معينة من الزمن، تيدف إلى تحقيق كل من المبلئمة بين اإلنتاج كمّ 
دىا اإلنتاجية، باإلضافة إلى توزيع فراد بالمجتمع وبين موارد الدولة وموار أي حاجات األ ،اإلستيبلك

عناصر اإلنتاج توزيعا يتفق وحاجات اإلنتاج، بغية التغمب عمى مشكمتي البطالة واألزمات االقتصادية 
  .2التي قد يتعرض ليا النظام االقتصادي باالضافة إلى تحقيق التنمية االقتصادية

يتم توزيع الناتج أو الدخل الوطني من  عمل:سب إسيام األفراد في الحتوزيع الناتج أو الدخل الوطني -
قبل السمطة عمى األفراد في صورة أجور ومرتبات نقدية حسب عمل كل فرد أخذا في الحسبان ظروفو 

ذلك لتوخي عدالة التوزيع ومصمحة اإلنتاج مع وضع حد أدنى لمدخل الفردي يسمح لو بحصولو ، األسرية
 عمى ضروريات الحياة.

يستيدف النشاط االقتصادي في النظام االشتراكي إشباع أكبر قدر صادي االشتراكي: ىدف النظام االقت-
، من حاجات أفراد المجتمع حسب ضرورة ىذه الحاجات وأىميتيا وليست حسب القدرة الشرائية لؤلفراد

نيا، د أثماالدولة تقوم بتحديد السمع التي سيجرى إنتاجيا مرتبة حسب أىميتيا وضرورتيا وتحدّ  لذلك فإنّ 
 بحيث تكون في مقدور كل فرد أن يشبع حاجاتو األساسية في حدود دخمو.

                                                 
1
 KOZLOV Genrikh Abramovich, Political Economy: Socialism, URSS Academy of sciences, Moscow-progress 

publishers, Moscow, URSS, 1977,p22. 
 .18، ص2005أحمد فوزي مموخية، االقتصاد الجزئي، مكتبة بستان المعرفة لمنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر،  2
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 العوامل التي تسببت في نشأة اإلشتراكية
 

لى يمجتمع الق ترجع ىذه األفكار إلى قيم أفبلطون وبناء: األمل في بناء مجتمع جديد - م المثمى، وا 
 لتاسعا وبداية القرن الثامن عشر ية القرنففي نيا، 1بالمسيحية وحتى اإلسبلم أصول دينية مرتبطة أساسا

 .تبنت ىذه األفكار مجموعات كثيرة من األفراد في مختمف دول أوروبا عشر
 

انعدام  وما ترتب عنيا من ةيلثورة الصناعا التي نشأت عن شةة المتوحّ يتعالت أفكار مناىضة لـمرأسمال   
ببناء  لطبقة العمال ومنو أصبح ىناك مطالب لمعدالة االجتماعية في توزيع الدخل واالستغبلل المفرط

 نظام اجتماعي بديل أول الصيحات المطالبة بإيجاد نشير أيضا أنّ  .مجتمع جديد تسوده العدالة والمساواة
 .إنجمترا بل كانت في فرنسا وال في ايروس وعادل لم تكن ال في

 

بدأت  الثامن عشر ث األخير من القرنفي الثم: (ة )إنجمترايمواجية البؤس المتأتي من الثورة الصناع -
و من الممكن البحث عن البؤس، وحتى القناعة بأنّ   دة بالعبودية الجديدة لؤلفراد،تتصاعد األصوات المندّ 
 .تركيبة اجتماعية جديدة

 

 (18) األحيان في بعض( و 14،16) حيث يتم توظيف األطفال، النساء، وتزايد عدد ساعات العمل من  
أخطار  إضافة إلى ،دقيقة لتنظيف اآلالت (20) دقيقة زائد (20) افترات راحة لمغداء قدرى وميا معساعة ي

 .مع الضغط الموجو من طرف أصحاب رؤوس األموال ،الحوادث التي كانت تتسبب فييا اآلالت
 

 مطالبة فرنسا في 1789 سنةتعالت أصوات العمال  :م(2799-2789الثورة الفرنسية: ) آثار -
ن كانوا الذي طبقة البورجوازيين المطالب كانت امتداد لمطالب ىذه عمى الرغم من أنّ  وحقوقيا، باحتاجاتيا

 (.اإلقطاعي )كانت من األسباب الرئيسية لمثورة نييار النظامإمن األسباب الرئيسية في 
 

 منافسةوىي  فرنسا كانت سبب بؤس العمال في  إنجمترا نفس المشكمة التي كان يعاني منيا العمال في  
 فكان الوضع في ".تدني األجور" ىذا األمر الذي قاد إلى استمرار قوى العمل، :اآلالت والتكنولوجيا لـ

 تدني مستوى انخفاض في األجور، رتفاع في األسعار،إ ا،يبريطان لموضع في تقريبا مماثبل فرنسا
 (.م1792خاصة في )مارس  اإلضرابات ر العديد منالمعيشة، كل ىذا فجّ 

 

 :كالتالي وىي مفكر االشتراكي،لن تحديد أىم األفكار التي ميدت بيذا يمك   
الظروف  عدم التجانس، ،من حيث: عدم عدالتو (1700-1800) نقد لممجتمع الموجود آنذاك المرحمةأ. 

 .االجتماعية السيئة
 .األمل في بناء مجتمع جديد، متجانس، بدون بأس وال شقاء، وال ضغوط اجتماعيةب. 
 .رغبة في ضمان السعادة واليناء ألكبر عدد من أفراد المجتمعالج. 

                                                 
1
 BEAUD  Michèle, Le Socialisme A L’épreuve De L’histoire, SEUIL, Paris, France,1982, P15. 
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السمات األساسية التي يتسم بيا النظام االقتصادي اإلشتراكي،  إنّ  :عيوب النظام االقتصادي االشتراكي
وما تتضمنو آلية عمل، وما يمكن أن يفرزه من نتائج نتيجة لمسمات وآلية العمل ىذه يتصل معظميا 

الواقع الفعمي وما يتحقق فيو قد ال يتطابق في معظمو مع ىذه السمات األساسية  ألنّ  بالجانب النظري،
لية التي يعمل بيا بسبب العيوب التي تتصل بذلك، إضافة إلى ما يوجو إليو من انتقادات وما ترد واآل

 :1عميو من اعتراضات، والتي منيا ما يمي
 

د ىذه النشاطات الدولة ىي التي تحدّ  ألنّ  االقتصاديةضعف ممارسة الفرد لحريتو عند قيامو بالنشاطات -
الدولة ىي التي تحدد االستثمار، واإلنتاج وحتى االستيبلك في  التي ينبغي عميو القيام بيا، حيث أنّ 

د الدولة لمفرد مجال عممو والنشاط الذي يعمل فيو وفترة العمل الخطة االقتصادية، وفي إطار ذلك تحدّ 
ل الذي يحصل عميو نتيجة عممو، واألسعار التي يشتري بيا السمع والخدمات التي ومكان العمل، والدخ

والتي حددت الدولة إنتاجيا في االقتصاد ضمن الخطة اإلقتصادية، وىو األمر الذي يحد من يستيمكيا، 
لشكل إبداع الفرد في حركتو لمقيام بالنشاطات االقتصادية، وبذلو الجيد الذي تقتضيو ىذه النشاطات، وبا

القيام بو في الخطة وىو األمر الذي يعرقل من  الذي يجعل عممو وجيده مقتصرا عمى ما ىو مطموب منو
قدرات األفراد متباينة سواء األصمية منيا  التوسع في النشاطات االقتصادية، ويعيق تحديثيا، خاصة وأنّ 

 .أو المكتسبة، البدنية منيا أو الفكرية
رد ونشاطاتو من قبل جيات خارج الفرد ذاتو، أي من قبل جيات التخطيط من الصعب تحديد حركة الف   

التي ال تستطيع بالضرورة تحقيق التناسب بين قدرات األفراد ىذه وبين األعمال التي تناط ميمة القيام بيا 
ات ىذه القدر  عدم االستفادة من بعض ىذه القدرات، أو أنّ  امعو إمّ  ، وىو األمر الذي يقودطليم في الخط

تعجز عن القيام بالميام التي تتضمن الخطة أدائيا وىذا يعني ضعف اإلنتفاع من القدرات ىذه، أو 
   والحيوية. ضعف أداء الميام بسبب ضعف القدرات وىو ما يفقد العمل عنصر اإلبداع والتجديد والمبادرة

 

يتصل منيا بممكية وسائل  الممكية الخاصة في النظام االقتصادي االشتراكي، وبالذات ما ءإلغا إنّ  -
اإلنتاج والنشاطات االقتصادية يقضي عمى الدوافع الذاتية التي تدفع الفرد ليبذل عمل وجيد ونشاط أكبر 
من أجل تحقيق مصمحتو الذاتية )الخاصة( بأقصى قدر ممكن، وىو أمر يتماشى مع الطبيعة البشرية، 

ة اإلنسان وتستمر مع استمرار ممارستو لمنشاطات الدوافع الفطرية المتأصمة فييا والتي توجد مع والد
تمثميا االقتصادية، وعند قيامو بأداء العمميات اإلنتاجية التي يعود عائدىا لمدولة بشكل فائض اقتصادي 

األرباح التي تحققيا المشروعات العامة التي تعود ممكيتيا لمدولة، وال يحصل الفرد كمقابل لما يبذلو من 
يو من نشاط سوى الدخل الذي تحدده الدولة مقابل ذلك، خاصة إذا تم األخذ في عمل وجيد وما يؤد

ىذا الدخل ال يرتبط في الواقع الفعمي، أي في الممارسة التطبيقية وفي الحاالت ليست بالقميمة  بار أنّ تاالع
                                                 

فميح حسن خمف، النظم االقتصادية )الرأسمالية، اإلشتراكية، االسبلم(، جدار لمكتاب العالمي لمنشر والتوزيع، عمان، األردن،  1
 .209-205، ص ص2008
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بقا وقبل قيامو د لمفرد مسىذا الدخل يتحدّ  بما يؤديو الفرد من عمل وجيد ونشاط وما يحققو من نتائج، ألنّ 
يحصل العاممون عمى خط اإلنتاج  د بحيثبعممو وبعزل عن ما يحققو من نتائج، وىو األمر الذي قد يتحدّ 

المباشر مثبل عمى دخل )أجر( يقل كثيرا عن الدخل الذي يتحقق لمعاممين في الخدمات، بحيث ال يتم 
يتيم، بحيث يتساوى في الغالب أجر العامل الربط بين األجور التي تدفع لمعاممين مقابل عمميم وبين إنتاج

الذي يحقق إنتاجية أعمى مع أجر العامل الذي يحقق إنتاجية أقل، وفي حاالت معينة وليست قميمة قد 
نتاجية أقل عمى دخل أعمى من الذي يحصل عميو من يبذل جيدا أكبر  يحصل الذي يبذل جيدا أقل وا 

 وبإنتاجية أكبر.
 

رد في النظام االقتصادي االشتراكي يسعى لتحقيق المصمحة االجتماعية باالستناد الف االفتراض بأنّ  إنّ  -
إلى الممكية العامة، وتغميبيا في سعيو إلى تحقيق المصمحة الخاصة التي تقل وتضمحل مع إلغاء الممكية 

ات الفرد بتحقيقو لممصمحة العامة من خبلل عممو في النشاط االشتراكية بأنّ ومع استمرار التوعية 
زء من المجتمع الذي و جالممموكة ممكية عامة يحقق مصمحة المجتمع، بذلك يحقق مصمحتو باعتبار أنّ 

تتحقق مصمختو، بحيث تتضائل المصمحة الذاتية )األنا( وتحل محميا بالتدريج مصمحة المجموع، أي 
 بيق االشتراكي أكدت أنّ واقع التجربة التي تحققت عند محاولة األخذ بالتط أنّ  المصمحة اإلجتماعية، إالّ 

مة في الفرد، ولذلك تم التوجو بعد خمسين الدوافع الذاتية وسعي الفرد لتحقيق مصمحتو الخاصة حالة متأصّ 
عاما عمى محاولة تطبيق النظام االشتراكي إلى األخذ بالحوافز المادية بدال من الحوافز المعنوية التي لم 

ل وجيد أكبر عند القيام بالنشاطات االقتصادية، ومنيا اإلنتاجية تؤدي دورا ميما في دفع األفراد لبذل عم
ة لمفرد، وىو األمر من أجل تحقيق المصمحة اإلجتماعية بمعزل عن تحقيق المصمحة الخاصة أي الذاتي

عدم ضمان التطابق بين العمل من أجل تحقيق المصمحة اإلجتماعية وتحقيق المصمحة  الذي يؤكد
مي، ألداء النظام االقتصادي االشتراكي عند محاولة األخذ بو في الدول االشتراكية الخاصة في الواقع الفع

  السابقة.
 

بروز البيروقراطية وسيطرة طبقة أو حزب معين في الواقع الفعمي في النظام االقتصادي االشتراكي بدال  -
شاطات االقتصادية من سيطرة المجتمع ككل عمى النشاطات االقتصادية، حيث تم السيطرة ىذه عمى الن

فعميا من خبلل كبار الموظفين، وبالذات اإلداريين منيم والفنيين )التكنوقراط( وىو األمر الذي يجعل 
طبيعة إدارة االقتصاد في ىذا النظام تم في إطار ما يطمق عميو برأسمالية الدولة، وىو األمر الذي يعيق 

كل الذي يؤدي إلى جمود النشاطات االقتصادية، وبالشّ  المبادرة واإلبداع واالبتكار والتحديث والتجديد في
رىا، ومن خبلل الدور الكابح لمفئات المسيطرة ىذه سيطرتيا عمييا ىذه النشاطات وضعف درجة تطوّ 

ة الجيات معندما يتم فسح المجال لمعاممين بالقيام بذلك، إضافة إلى ممارسة الروتين الذي يرتبط بسمس
النشاطات، ويفقدىا القدرة عمى األداء السريع لنشاطاتيا حتى تواكب المستجدات اإلدارية والذي يعيق عمل 

 ريع المفقود نتيجة لذلك.المتسارعة، والذي يفرض الحاجة الماسة لمثل ىذا األداء السّ 
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يوجو النقد إلى النظام االقتصادي االشتراكي، وبالذات الماركسي منو بخصوص تركيزه عمى الجوانب  -
دون الجوانب األخرى السياسية واالجتماعية والثقافية، وما يتضمنو ىذا التركيز من تأكيد االقتصادية، 

عتبار أن تطور المجتمعات مرتبط بالعامل االقتصادي  غفال لمجوانب الروحية، وا  عمى الجوانب المادية، وا 
تطور وسائل في جانبو المادي، والذي يفسر حركة تطور المجتمعات ىذه، ذلك أن تطور قوى اإلنتاج ب

طار اإلنتاج يؤدي إلى أن تصبح عبلقات اإلنتاج عائقا أمام تطور قوى اإلنتاج الذي يتم في اإل
السبيل الوحيد  د من خبلل الممكية الخاصة، وبيذا فإنّ عبلقات اإلنتاج تتحدّ  اإلجتماعي، في حين أنّ 

حبلل عبلقات إنتاج ج بإنتاج ىو تغيير عبلقات اإلنتافي تطور قوى اإللضمان استمرارية التطور 
 لئلنتاج.          إجتماعية من خبلل الممكية اإلجتماعية لوسائل اإلنتاج حتى تتوافق مع الطبيعة اإلجتماعية 

بذلك يزول التناقض الرئيسي في المجتمع الذي يتمثل بزوال الطبقة الرأسمالية من خبلل إلغاء الممكية   
حبلل الممكية اإلجتماعية مح والتي تتيح لممجتمع سيطرتو عمى وسائل إنتاجو ونشاطاتو  ،مياالخاصة وا 

 ريخ ييمل األثر الميم لمعوامل اإلجتماعية والسياسية والثقافية، ويمغيتصادية، وىذا التفسير المادي لمتااإلق
االقتصادية  عمى سير المجتمعات وتطورىا بجانب العوامل أثر العوامل الروحية والمعنوية التي ليا تأثير

 المادية. 
 

عدم التطابق والتوافق بين تحقيق المصمحة اإلجتماعية وتحقيق المصمحة الخاصة من خبلل تحقيق  -
مصمحة المجتمع قد تتحقق بإنتاج منتجات  إذ أنّ المصمحة اإلجتماعية في النظام االقتصادي االشتراكي، 

ات ذات ل في إنتاج األسمحة والمعدّ ترتبط بذلك وال يستفيد منيا األفراد بشكل مباشر، كما ىو عميو الحا
اإلستخدام العسكري وليس المدني، وفي القيام بنشاطات يتم بموجبيا إنتاج سمع تستخدم في أوجو التفاخر 
والمباىاة، والتي يتم إستخداميا في التأثيث المبالغ فيو لمكاتب كبار الموظفين واالداريين، وىو األمر الذي 

خول مرتفعة، وقد تتم المبالغة فييا، وبالشكل الذي تفوق فيو كثيرا دخول ينطبق عمى حصول ىؤالء عمى د
العاممين اآلخرين الذين يحصمون عمى دخول منخفضة وتقل كثيرا عمى الدخول التي يحصمون عمييا 

العدالة في توزيع الدخول، بحيث تتحقق إستفادة القمة عمى الكبار منيم، وىو األمر الذي ال تتحقق معو 
 .نون معظم العاممينم استفادة مماثمة لآلخرين الذين يكوّ حساب عد

ت الدولة في الواقع الفعمي ومن خبلل الممارسة التطبيقية لمنظام االقتصادي االشتراكي حمّ  وبذلك فإنّ      
ستفادة أكبر لمقمة في النشاطات االقتصادية، وبما يحقق إمحل الرأسماليين في الحصول عمى عوائد 

حساب الفئات الواسعة في المجتمع واالقتصاد، وىو األمر الذي ال يتم من خبللو ضمان  المجتمع، وعمى
تحقيق المصمحة االجتماعية من ناحية، وال يتم معو ضمان التطابق بين تحقيق المصمحة االجتماعية 

 والمصمحة الخاصة، وكما يتم افتراض تحققيما وتوافقيما.
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 عاجلة املصهمة االقتصاديةالٍعاً االقتصادي اإلشرتاني وو 0-3

المشكمة االقتصادية مشكمة سببيا األفراد أنفسيم، تعتبر  باختبلف االعتقاد السائد في النظام الرأسمالي بأنّ 
في النظام االشتراكي مشكمة إجتماعية. ويؤمن فبلسفة ىذا النظام بضرورة توفر العدالة اإلجتماعية وتكافؤ 

اإلنتاجية بواسطة الحكومة نفسيا أو عن طريق جياز مركزي يحل  الفرص وذلك بتسيير معظم النشاطات
 محل المؤسسات الخاصة.

 

 :1حيث يقوم النظام االشتراكي عمى افتراض أسس معينة في معالجة المشكمة االقتصادية تتمثل في 
تخضع كل عناصر اإلنتاج بشكل كمي في ممكيتيا العامة لمدولة، وعمى ىذا األساس ال تصبح  -

الخاصة مصدرا من مصادر الدخل لؤلفراد، وتنتيي الممكية الخاصة كأداة من أدوات  الممكية
لتالي يتوقف التممك ويصبح اإلنتاج مرتبطا بالحكومة، ويستبعد األفراد كأفراد في إدارة اإلنتاج، وبا

 يجاد التوازن الذاتي الذي كان يقوم بو في النظام الرأسمالي.العمل بآلية السعر إل
 

خطيط المركزية ىي التي تضطمع بشكل كمي في تحديد أىداف المجتمع، حيث تقوم ىذه ىيئة الت -
باختيار السمع والخدمات التي يا الجية التي تقوم الييئة بتحديد سمم التفضيل الجماعي، أي أنّ 

 يجب إنتاجيا، وتقوم بترتيبيا وفقا ألىميتيا النسبية من خبلل المجنة العميا لمتخطيط.
 

كميات التي ينبغي إنتاجيا ليذه السمع والخدمات سواء كانت إنتاجية أو إستيبلكية بعد تحديد ال -
من قبل ىيئة التخطيط المركزية تقوم ىذه الييئة بتوزيع األىداف اإلنتاجية عمى جميع المشروعات 
داخل القطاعات المختمفة، ويتم إطبلع كل صاحب مشروع عمى ميمتو التي يجب عميو القيام 

 دة.إنتاج سمعة معينة بكميات ومواصفات محدّ  بيا، من حيث
 

أن يتم توزيع الناتج الوطني حسب القاعدة األساسية التي يقوم النظام اإلشتراكي بتتبعيا والتي   -
د توزيع الناتج : من كل فرد حسب طاقتو ولكل حسب حاجتو. فالدولة ىي التي تحدّ أنّ تنص عمى 

ويعتبر عنصر العمل ىو المشارك الوحيد في العممية الوطني كون وسائل اإلنتاج ممموكة بيدىا، 
اإلنتاجية والذي ال يقع تحت الممكية العامة، لذلك تعمل الدولة عمى تحديد نصيب العمال من 
األجور، وتقدم كذلك لو جميع الخدمات األساسية كالصحة والتعميم المجاني، دون أي مقابل نظير 

 ىذه الخدمات.
خدام األمثل لمموارد اإلنتاجية، فالخطة المركزية تقوم عمى التنسيق ضمان التخطيط نفسو واالست -

والتكامل بين جميع أجزاء الخطة، وذلك بالعمل عمى المسح الكامل لمموارد اإلنتاجية المتوفرة، 
والعمل عمى عدم تعطيل أي منيا، وتضمن الخطة كذلك التوازن بين العرض والطمب وضمان 

 ا.عدم وجود إختبلل في كل منيم
                                                 

، ص 2011ي االسبلم، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن، ابراىيم محمد البطاينة وزينب نوري الغريري، النظرية االقتصادية ف 1
 .65-62ص
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ل النمو المطموب بزيادة الطاقة اإلنتاجية، وذلك بتوزيع الموارد طون كذلك بتحديد معدّ يقوم المخطّ  -
طين، التي داخل المجتمع بين اإلنتاج واإلستيبلك عن طريق المعمومات المتوفرة لدى المخطّ 

 تساعدىم في تحديد المطموب لتنفيذ ىذه الزيادة في معدل النمو.
 

التخطيط المركزي في النظام االشتراكي ىو األسموب المستخدم في حل  ما تقدم أنّ  يّتضح من خبلل     
المشكمة االقتصادية، وىو البديل األمثل عن اإلستعانة بقوى السوق )العرض والطمب( كما ىو الحال في 

بعة احل الحسابية المتتاالنظام الرأسمالي، بحيث يقوم جياز التخطيط المركزي عن طريق استخدام المر 
في نيايتيا إلى تحقيق التوازن في مختمف القطاعات االقتصادية وتحقيق حاجات المستيمك  التي تيدف

 ده الخطة من السمع والخدمات.الفعمية من خبلل ما تحدّ 
 

لى أنو وبعد مرور مدة طويمة عمى قيام ىذا النظام ظيرت تيارات تدعو إلى      وتجدر االشارة ىنا وا 
قادة أكبر  ة البناء ليذا النظام، حيث أظير أصحاب ىذه الدعوة وعمى رأسيم أحداإلصبلح وتطمب إعاد
تحاد السوفيتي( ميشيل غورباتشوف وجود مشكبلت أصبحت تواجو ىذا النظام الدول االشتراكية )اإل

ده، حيث يقول بصدد ذلك: لقد أصبح من سمات تفكير العديد من المسؤولين عن إدارة االقتصاد عدم وتيدّ 
ىتمام بزيادة الثروة الوطنية بل باستيبلك مقادير أكبر من الموارد والجيد والوقت لصنع ىذه المادة أو اإل
 ثم بيعيا بسعر أعمى وكانت نتيجة الركض وراء األرقام القياسية شحا في السمع.    ،تمك
م والتكنولوجيا ويعتقد غورباتشوف أيضا بوجود مشكمة أخرى تتمثل في عدم استيعاب ما يستجد في العمو   

تأمين المواد الغذائية والمساكن والسمع وتباطؤ النمو في مستوى المعيشة، فظيرت العديد من المصائب في 
 ى ذلك إلى إضعاف الكفاءة في أجيزة الدولة والحزب عمى حد سواء.اإلستيبلكية والخدمات، وأدّ 

مبادرات والنشاطات الفردية، والعمل عمى تعتمد عممية إعادة البناء عمى إبداعات الجماىير وتشجيع ال    
تشجيع عمميات اإلبتكار واستخدام الثورة العممية والتكنولوجية في عمميات التخطيط االقتصادي، والعمل 
عمى رفع درجات االنضباط والتنظيم والشعور بالمسؤولية لدى قطاعات اإلنتاج، وتجديد سياسات 

 قتصاد، والوصول بالمجتمع إلى أقصى طاقات اإلنتاج.االستثمار من أجل بعث الديناميكية في اال
أبرز  غورباتشوف ما أن تولى السمطة حتى شرع في تنفيذ برنامجو اإلصبلحي، ولعلّ  لذلك نجد أنّ  

 يمي: التي قام بيا غورباتشوف أثناء توليو لرئاسة االتحاد السوفياتي مااإلصبلحات 
 النظام البلمركزي؛تخمي غورباتشوف عن اإلدارة المركزية إلى  -
مراعات آليات السوق ومطالب وأذواق المستيمكين، مع اعتماد مبادئ الربح والخسارة في ممارسة  -

 العمميات اإلنتاجية؛
 عتماد طريقة اإلنتاج الفردي باعتبارىا وسيمة ىامة لتحسين اإلنتاج؛إ -
 تشجيع القطاع الخاص، وبيع الكثير من منشآت الدولة؛ -
 ستثمار األجنبي.السوفياتية لئلفتح السوق  -
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 ووعاجلة املصهمة االقتصادية املدتمط االقتصادي  الٍعاً -5

 

إذا كان مرنا يسع كل الظروف  أي نظام اقتصادي سياسي بشكل عام ال يستطيع البقاء صامدا إالّ  إنّ    
مة الوضعية وما خمفتو لة وىذا ما افتقدتو األنظمة الوضعية، فبعد اإلنييار الكبير في أسس األنظالمتحوّ 

 من دمار في النسيج اإلجتماعي لقصور نظرتيا لئلنسان ككيان مستقل. 
ست األموال في أيدي مجموعة من مبلك األموال وأصبحوا في غنى دائم، بينما ففي الرأسمالية تكدّ    

ولة ولم ينفع الطبقة الكادحة في فقر مستمر، وفي الجانب اآلخر تكدست األموال في اإلشتراكية بيد الد
المردود الربحي الطبقة الكادحة أيضا، والتي أعمنوا في بادئ األمر بوعود تخميصيا مما اقترفتو النظم 
السابقة، وفي كبل النظامين ساءت األخبلق عامة فمن إستغبلل القوي لمضعيف إلى اإلتكالية واإلحباط 

 وضعف اإلنتاجية بشكل عام.
ائص النظام االشتراكي والرأسمالي في نظام واحد، بين نظام السوق لذلك لقد انتيجت آلية لدمج خص   

الحر وبين النظام المخطط، ليصبح نظاما مختمط يجمع ما بينيما في محاولة لتبلفي العيوب القاتمة في 
تكالية، فكان ىناك النظام المختمط موجيا لحرية الممكية الخاصة  حتكار واستغبلل وا  كمييما من فساد وا 

 والممكية العامة الدولية.الفردية 
و يحمل روح التجديد لما سبقو، فيو أنّ  وال يعتبر النظام االقتصادي المختمط نظاما مفردا أو جديدا إالّ     

عقبلني في نظرتو، ويتجو إلى التطور التقني والتكنولوجي الحديث بنسق متسارع، في حين يأخذ اإلتجاه 
زمة وتوظيفيم في خدمة اإلدارية لمن لو الخبرة والميارة والقدرة البلّ  اإلداري نظرتو الواسعة في توزيع الميام

 .1النظام
 

 وفّوً الٍعاً االقتصادي املدتمط وأِىيتْ 5-2

ة أنظمة، أي سمات النظام االقتصادي المختمط ىو النظام االقتصادي الذي يجمع بين سمات عدّ  إنّ     
دة تجعل منو نظاما اقتصاديا معينا بصفاتو النقية د في إطاره سمات محدّ نظامين أو أكثر، ولم تتحدّ 

كل الذي يتم فيو )األصمية(، سواء في جوانبو النظرية أو في جوانبو التطبيقية، أو في اإلثنين معا، وبالشّ 
 اعتباره نظاما اقتصاديا مختمطا.

األىمية والتي من  وتبرز أىمية دراسة مثل ىذا النظام االقتصادي المختمط إلعتبارات عديدة تؤكد ىذه   
 : 2بينيا ما يمي

ليست بالقميمة وبالذات في السنوات  الرأسمالية اتجيت وفي حاالتعمييا الدول  الدول التي يطمق أنّ  -
إلى األخذ بالعديد من الصيغ واإلجراءات األخيرة الماضية، وبالذات بعد أزمة ثبلثينات القرن الماضي 

                                                 
 .66-63دويدار أسامة، النظم االقتصادية )دراسة تحميمية(، دون ذكر دار النشر وال سنة النشر، مصر، ص ص 1
ص ، 2008العالمي لمنشر والتوزيع، األردن،  فميح حسن خمف، النظم االقتصادية )الرأسمالية، االشتراكية، االسبلم(، جدارا لمكتاب 2

 .215-211ص



 الطٍة األوىل جرع وصرتك                                            لالقتصاد خنحماضسات يف وكياس ود

 

-99- 

 

ليات عممو والتي منيا الدور الميم لمدولة في النشاطات آتراكي و التي ترتبط بالنظام االش والممارسات
ومن االقتصادية من أجل التأثير عمييا بما يحقق معالجة األزمات التي تتعرض ليا ىذه الدول دوريا، 

أي تحقيق العمل عمى التوازن بين الطمب الكمي والعرض  ،خبلل إحداث التوازن الكمي في االقتصاد
 الكمي.

ول التي تحقق فييا النظام االشتراكي سابقا، والتي كان يطمق عمييا الدول االشتراكية، أي دول الد أنّ  -
المنظومة االشتراكية في إطار عمميا إلى األخذ بالعديد من السمات والمؤشرات التي ترتبط بعمل النظام 

افز المالية، وتقميل الرأسمالي وسماتو، كاإلعتماد عمى مؤشرات السوق، واألسعار واإلعتماد عمى الحو 
عطاء بعض الدور لمجيات الخاصة في القيام بالنشاطات االقتصادية  درجة المركزية في إدارة االقتصاد، وا 

 األصل في ىذا النظام االشتراكي ىو أنّ  وىو الدور الذي ال يتماشى مع طبيعة النظام االشتراكي، ألنّ 
ق فعبل في النظام االشتراكي ما تحقّ  ما يعني أنّ المجتمع ينبغي أن يمتمك كافة وسائل اإلنتاج، وىو 

 ىو األخذ ببعض الجوانب التي تتصل بالنظام الرأسمالي بقدر أو آخر في الواقع.وبالذات عمميا 
ق العديد من األراء واألفكار والتوجيات في النظام االشتراكي لؤلخذ بالنظام المختمط الذي يتم من تحقّ  -

النظام االشتراكي والتي من أىميا االشتراكية، وبعض سمات النظام خبللو الجمع بين بعض سمات 
وق، ومن خبلل ما أطمق عميو باشتراكية السوق والتي تمت الدعوة ليا الرأسمالي والتي من أىميا السّ 

شارة إلى بيقيا في يوغسبلفيا، وكما تمت اإلنظريا من قبل العديد من الباحثين والجيات وتمت محاولة تط
لى سبق وىو األمر الذي يعني التوجو لؤلخذ بالنظام االقتصادي المختمط من خبلل ذلك نظريا  ذلك فيما وا 

 حد ما عمميا.
النظم االقتصادية وكما تحققت في الغالب، ال تكون نظم اقتصادية نقية وتامة، سواء في نشوئيا أو  -

طار تطور النظم االقتصادية، تحققيا، أو إنحبلل بعض ىذه النظم ونشوء البديل عنو، والذي يتم في إ
ىذه النظم وفي الواقع تضمنت الجمع بين بعض السمات من نظام معين  وتعاقبيا عبر التاريخ، بل أنّ 

ات خبلل فترات إنحبلل نظام معين، وحمول نظام آخر وبعض السمات من نظام أو نظم أخرى، وبالذّ 
ذي سبقو في التحقق وىو النظام النظام الكان يحمل بعض سمات محمو، حيث أن النظام الرأسمالي مثبل 

  و يحمل بعض سمات النظام العبودي الذي سبق النظام االقطاعي بقدر أو آخر. قطاعي وحتى أنّ اإل
د في الغالب والتي لم تتحدّ قت في الواقع وفي العديد من الدول ىناك العديد من الحاالت التي تحقّ  أنّ   -

ي بشكل واضح ونيائي، فيذه الدول تأرجحت بين زيادة االعتماد طبيعة نظاميا االقتصادي واالجتماع
عمى القطاع العام وتقميل االعتماد عمى القطاع الخاص في القيام بنشاطاتيا االقتصادية تارة، وبين تقميل 
االعتماد عمى القطاع العام وزيادة االعتماد عمى القطاع الخاص في القيام بالنشطات االقتصادية تارة 

واقع اقتصاديات ىذه الدول عموما قد تضمن بعض السمات التي تتصل بالنظام  ىو يعني أنّ أخرى، و 
النظام االقتصادي الذي تحقق  مات التي تتصل بالنظام االشتراكي وىو ما يبين أنّ الرأسمالي وبعض السّ 

 في واقع ىذه الدول ىو النظام االقتصادي المختمط.
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 وبادئ الٍعاً االقتصادي املدتمط 5-0

 جة تأثيره في اقتصاديات ووالعام ودر  د نطاق االقتصاد المختمط بحسب حجم النشاط الحكومييتحدّ    
 :1نمخص مجمل مبادئ ىذا النظام فيما يمي د إطار ىذا االقتصاد.األسواق، وعميو يجب أن نحدّ 

 

 اإلديولوجية: التوازن بين الفرد والمجتمع -
لة لمتوفيق بين الميبرالية واإلجتماعية، بين الحرية وكفاءة النظام اإلديولوجية ىنا توفيقية، فيي محاو     

االقتصادي، بين ضرورة مراعاة اإلعتبارات اإلجتماعية واالستفادة من كفاءة الفرد وقدراتو وتمايزىا 
وتغايرىا، بين ضرورات التكافل اإلجتماعي والرشادة في المنافسة وتقدير التكنولوجيا، بين مواجية 

ات وتصحيح آثار السوق الضارة. فيي محاولة تيدف إلى تحقيق التوازن بين الفرد والمجتمع، اإلحتكار 
 دون التضحية بحقوق الفرد الطبيعية وقدراتو من جية، وحفظ حقوق المجتمع من ناحية أخرى.

 

 ممكية وسائل اإلنتاج: القطاع العام والقطاع الخاص -
يخضع لمقواعد التقميدية من حيث الربح كيدف، والممكية  في االقتصاد المختمط، يتعايش قطاع خاص   

من كأسموب ألداء وعمل االقتصاد، الخاصة كوسيمة وكأساس لمعبلقات اإلجتماعية، وميكانيزم السوق والثّ 
سع والذي يشمل الحكومة والمشروعات العامة. وىذا األخير يخضع لقواعد مع قطاع عام بالمعنى المتّ 

ث العائد اإلجتماعي كيدف والممكية العامة كوسيمة، والتخطيط اإلرشادي أو االقتصاد العام، من حي
البرمجة كأسموب ألداء وعمل االقتصاد. والعبلقات بين القطاعين تتبع نوعية خاصة من التنظيم تجمع 
بين إقتصاد المشاركة، حيث تتعاون الدولة والمشروعات الخاصة في العممية اإلنتاجية، واقتصاد التوجيو 

ة في قرارات االستثمار الخاص لكي تجعميا تتوافق مع األىداف ر بوسائل عدّ يث تحاول الدولة أن تؤثّ ح
 الوطنية.

تتحدد الصفة العامة والغالبة في االقتصاد )بوصفو عاما أو خاصا( عندما نقارن حجم القطاع العام     
أو دد مدى أىمية ميكانيزم السوق إلى القطاع الخاص بالنسبة لمنشاط اإلنتاجي الوطني، وبالتالي تتح

 التخطيط اإلرشادي في طريقة أداء وعمل االقتصاد المختمط.
 

االقتصاد المختمط يتكون من أربعة قطاعات أساسية، فالقطاع األول ىو قطاع الخدمات العامة ويمثل    
عتبارات المالية ع لئلوتوزيع المنافع العامة ويخض سع، وىو الذي يقوم بإنتاجنشاط اإلدارة بالمعنى المتّ 

والسياسة الحكومية، القطاع الثاني يتمثل في القطاع اإلنتاجي العام وتمثمو المشروعات اإلنتاجية العامة، 
لكنيا تخضع لمخطة االقتصادية أو لمبرامج  تقوم بو المشروعات الخاصةوىي تقوم بإنتاج مماثل لما 

ل نشاطا اقتصاديا يحاول من خبلل ح ويمثّ خمي والمصحّ ا القطاع الثالث فيو القطاع التداإلقتصادية. أمّ 
جراءاتو أن يوفق بين إعتبارات السوق واالعتبارات اإلجتماعية الخاصة باالقتصاد العام. في حين  أدواتو وا 
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التقميدي والذي يخضع لقواعد القطاع الرابع ىو القطاع الخاص اإلنتاجي، وىو القطاع اإلنتاجي  أنّ 
 السوق وآلياتو.

 

 األىداف: الكفاءة والعدالة وتصحيح أثار السوق -
 يرجع قيام الدولة بالنشاط االقتصادي إلى ثبلثة دوافع ىي بذاتيا أىداف االقتصاد المختمط. 
يتمثل اليدف األول في الكفاءة االقتصادية، والذي يترجم موضوعيا في عبارات النمو والتنمية وزيادة      

تدخل الدولة ناشئ عن عجز القطاع  البمدان المتقدمة أو المتخمفة، فإنّ اإلنتاجية. سواء تعمق األمر ب
الخاص عن القيام بواجباتو تجاه زيادة اإلنتاج واإلنتاجية ومواجية اإلحتياجات الحالية والمستقبمية 

 لبلقتصاد الوطني.
عادة توزيع ثمرات النا اليدف الثاني فيتعمق بالعدالة، أمّ      مو عمى العناصر التي عدالة توزيع الدخل وا 

خل يتضمن تحسين األجور، وتحقيق التوازن بين األجور شاركت في اإلنتاج بصورة متكافئة، وتوزيع الدّ 
واألرباح، وضمان الحد األدنى لؤلجور، وىو ما يمثل الجانب النقدي. ولكن ىناك أيضا الجانب العيني 

 ومنع تموث البيئة وغيرىا. ان والتعميم والصحةوالخاص بتأمين الخدمات والبرامج اإلجتماعية، مثل اإلسك
ولة فالدّ  ،يتمثل في عممية تنظيم وأداء االقتصاد، أي تصحيح أثار وميكانيزم السوق اليدف الثالث   

وق، وىي تؤثر في السوق والنشاط اإلنتاجي ح وتعاون وتنافس عمل القطاع الخاص من خبلل السّ تصحّ 
بين كل العناصر المشاركة في العممية اإلنتاجية بك والترابط والتبعية والتوزيعي، من خبلل عبلقات التشا

األىداف التي تسعى إلييا الدولة تتغاير عن أىداف ومصالح النشاط الخاص، وأسموب  والتوزيعية. ذلك أنّ 
الطريقة التي تعمل بيا السوق وجياز الثمن فيما يتعمق باستخدام وتخصيص وتوزيع  التصحيح يفترض أنّ 

خول المتاحة لبلقتصاد الوطني، تحتاج إلى مراجعة وتعديل في الكثير من األحيان مراعاة وارد والدّ الم
 لصالح الجماعة وأىداف الخطة واحتياجات النمو. 

 

 التوفيق بين ميكانيزم السوق والخطة االقتصادية -
تمط، فقواعد الطمب والعرض ميكانيزم السوق واألثمان ال يمكن تطبيقو كميا بالنسبة لبلقتصاد المخ إنّ    

ب عمى التمقائية ال تنطبق عمى كافة قطاعات االقتصاد أو وحداتو اإلنتاجية أو بالنسبة لكافة السمع. ويترتّ 
 ذلك نتيجتين رئيسيتين:

فيو  ،االقتصاد المختمط وخاصة بالنسبة لقطاعاتو العامة ال يكون بعيدا تماما عن قواعد السوق أنّ  -
القواعد، وبصفة خاصة فيما يتعمق بجانب الطمب واحتياجات المستيمكين من مختمف يخضع جزئيا ليذه 

 مع والخدمات.السّ 
بعض القطاعات واألنشطة الخاصة تخضع لقواعد تنظيمية تختمف عن قواعد  في نفس الوقت فإنّ  -

 السوق واألثمان.
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مية تنظيمية يطمق عمييا األداء في االقتصاد المختمط من خبلل السوق يكمل بعم نخمص إلى أنّ     
وصف التخطيط اإلرشادي. فاالقتصاد المختمط يمجأ في الوقت المعاصر إلى ميزانية آداء وبرامج قصيرة 

لى خطة إقتصادية. وىي تعتبر أسموبا مكمبل ومصحّ  وق غير المرغوب حا آلليات السّ أو طويمة األجل وا 
. والخطة اإلرشادية تقوم عمى عدة أسس تتمثل فييا، من حيث تخصيص الموارد والتوزيع وتنمية اإلنتاج

 فيما يمي:
حتياجاتيم  والتطور التكنولوجير السكان و عات مستقبمة حول تطوّ تحديد أىداف االقتصاد طبقا لتوقّ  - ، ا 

  وتتبمور تمك األىداف غالبا في تنمية اإلنتاج وعدالة التوزيع وتحقيق الرفاىية.
فروع النشاط االقتصادي عمى ضوء األىداف المعمنة والتي  تحديد المشروعات والخطط في مختمف -

 ستقوم باألداء.
استخدام القطاعات االستراتيجية وخاصة القطاع العام في تنفيذ الجانب األساسي من الخطة، والتأثير  -

 في القطاع الخاص بحكم قواعد تشابك العبلقات في االقتصاد.
خبلل سياسات التمويل والسياسات الضريبية والسياسات التأثير في السوق وفي القطاع الخاص من  -

ة قدرات تستطيع استخداميا ، وتحوز الدولة عمى عدّ ف ربط القطاع الخاص بأىداف الخطةوبيدالسعرية 
مباشرة وبطريقة غير مباشرة لتحقيق ىذا التأثير. ومن أىم تمك القدرات تحكميا في االستثمارات العامة 

ليا إمكانية  ستثمارية والسعرية لمقطاع العام. كما أنّ ارس...( وفي السياسة اإلاقة، المد)المرافق، الط
، واإلعانات والتأثير في األسعار نالتأثير في القطاع الخاص من خبلل نظم التمويل وسياسات االئتما

 وسياسة المعروض وغيرىا.
 

 عيوب النظام االقتصادي المختمط -
 

و يجمع بين بعض سمات النظام الرأسمالي القتصادي المختمط، ألنّ دة لمنظام اال توجد سمات محدّ     
وبعض سمات النظام االشتراكي، وبنسب مزج )جمع( أو خمط بين ىذه السمات التي تختمف بإختبلف 
المكان، أي الدولة التي يتواجد فييا ىذا النظام وتبعا إلختبلف الزمان، أي الوقت الذي يتم فيو ىذا 

ز العديد من العيوب واالنتقادات وجوانب القصور في النظام االقتصادي المختمط، نذكر التواجد، ولذلك تبر 
 :1منيا
صعوبة وضع حدود واضحة تفصل بين دور كل من الجيات الخاصة وما تؤديو من نشاطات  -

إقتصادية، ودور الجيات الحكومية العامة وما تؤديو من نشاطات إقتصادية، بسبب الدور الميم لكل من 
ات مسؤولية الدولة في القيام جيات العامة والخاصة في ذلك، وىذا يفقد مسؤولية ىذه الجيات، وبالذّ ال

بالنشاطات االقتصادية بسبب اعتمادىا بدرجة ميمة في ىذا النظام عمى النشاطات الخاصة، والتي قد 
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 ى اعتقادا منيا بأنّ خر من ناحية، وال تقوم بيا الدولة من  ناحية أخر آتجعميا ال تقوم بيا لسبب أو 
الخاصة ستتولى القيام بيا، وىو األمر الذي يمكن  أن ينجم عنو عدم القيام ببعض النشاطات، الجيات 

 أو محدودية ما يتم القيام بو من ىذه النشاطات.
 

يجاد التناسب المقبول بين نشاط الجيات الخاصة من خبلل المشروعات الخاصة، ونشاط إصعوبة  -
دىما عمى اآلخر، أو من أجل ضمان عدم سيطرة أح ية من خبلل المشروعات العامةالجيات الحكوم
نشاط الجيات الحكومية في الدول الرأسمالية المتقدمة خصوصا يوفر اإلمكانية  لذلك فإنّ إعاقة عممو، 

لممشروعات الخاصة، ويساعدىا عمى القيام بنشاطاتيا وبما يؤدي إلى تحقيق مصالح الجيات الخاصة، 
نشاط الجيات الحكومية قد يتم عمى حساب تقميص  تي قد تتحقق عمى حساب مصمح المجتمع، كما أنّ وال

عاقة نشاطات مشروعاتيا خصوصا في الدول التي يتم التأكيد فييا عمى دور  عمل الجيات الخاصة، وا 
 ب في ذلك.الدولة والقطاع العام في االقتصاد، بحيث يصعب إيجاد الحالة التي تحقق التوازن والتناس

 

لغاء  - صعوبة الوصول إلى اإلجراءات واألساليب التي يمكن إتباعيا من أجل تحقيق التعاون والتناسق، وا 
التعارض والتناقض بين عمل الجيات الخاصة، وممارسة نشاطات مشروعاتيا الخاصة، وعمل الجيات 

لتوفيق بين عمل السوق، وحرية الحكومية وممارسة نشاطات مشروعاتيا العامة، وما يرتبط بذلك بصعوبة ا
وفقا آللية السوق، وبين تدخل الدولة وتوجيييا وتخطيطيا لمنشاطات ىذه، ممارسة النشاطات االقتصادية 

بسبب التعارض والتناقض بينيما نتيجة األخذ بيما معا في النظام االقتصادي المختمط وإلختبلف 
 طبيعتيما. 

أن يتم من خبلليا تحقيق العدالة في توزيع الدخول في ظل  صعوبة التوصل إلى الكيفية التي يمكن -
تحقيق أعمى تعمل فيو بشكل ميم المشروعات الخاصة التي تراعي في عمميا ونشاطيا  ينظام اقتصاد

كل الذي يسيم في تحقيق دخل ممكن لمالكي ىذه المشروعات، ومن خبلل تحقيق أعمى ربح ممكن وبالشّ 
فيو المشروعات العامة والتي تراعي في عمميا ونشاطيا تحقيق أقصى  تفاوت في الدخول، وكذلك تعمل
كل الذي يتحقق معو قدر أقل من التفاوت، وقدر أكبر من العدالة ومن ثم مصمحة إجتماعية ممكنة، وبالشّ 

ق درجة تفاوت أقل، ودرجة عدالة أكبر في االقتصاد المختمط وذلك يصعوبة الوصول إلى ما يضمن تحق
 ممشروعات العامة في عممو ونشاطاتو.لميم لممشروعات الخاصة ودور ميم  دورنتيجة وجود 

 

ات ىذا التطور في النظام االقتصادي المختمط، تحديّ حقة، و صعوبة تحديد اتجاىات تطور االقتصاد البلّ  -
  نتيجة دور ميم لممشروعات الخاصة في االقتصاد، والتي ال يكون ىدف التطور ىدف أساسي في قياميا 
بنشاطاتيا، وكذلك وجود دور ميم لممشروعات العامة في االقتصاد المختمط، والتي تستيدف تحقيق 

أىمية ووزن كل منيما  التطور كيدف أساسي في قياميا بنشاطاتيا، خاصة إذا تم األخذ في اإلعتبار أنّ 
ة إلى إختبلفو من ضاففي عمل االقتصاد وفي القيام بنشاطاتو يختمف من فترة ألخرى في الدولة الواحدة، إ

 .دولة إلى أخرى
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 الٍعاً االقتصادي املدتمط ووعاجلة املصهمة االقتصادية 5-3

يتم مواجية كل عنصر من عناصر المشكمة االقتصادية في النظام االقتصادي المختمط من خبلل جياز  
 :1الثمن في إطار خطة عامة تضعيا الدولة وذلك عمى النحو التالي

 

م تحديد اإلحتياجات البشرية من السمع والخدمات وفقا لتفضيبلت المستيمكين، حيث يقوم يت العنصر األول
يا تشبع إحتياجاتيم وترتيبيا وفقا ألىميتيا النسبية عمى نفس األفراد باختيار السمع والخدمات التي يرون أنّ 

ازن بين الحرية الفردية األسس الموجودة في النظام الرأسمالي، ولكن مع تدخل الدولة إليجاد نوع من التو 
من جانب والمصمحة الجماعية من ناحية أخرى، وذلك عن طريق تدخل الدولة لمنع استيبلك بعض 
السمع الترفييية كالسيارات الفاخرة، ومن ناحية أخرى تتدخل الدولة وتعمل عمى توفير السمع الضرورية 

 زمة الستيبلك الطبقات المنخفضة الدخل.البلّ 

 

والمتعمق بتنظيم اإلنتاج أين يقوم أصحاب المشروعات الخاصة بتحقيق مصالحيم بالبحث  العنصر الثاني
عن أقصى أرباح ممكنة، ولكن مع تدخل الدولة لمنع إقامة المشروعات في مجاالت معينة بعيدة عن 

اج بغرض مكافحة اإلحتكارات ومنع يا تراقب األسعار واألجور واإلنتتحقيق مصالح الجماعة، كما أنّ 
 ستغبلل العمال أو المستيمكين.إ

نّ     ما كما تقام المشروعات العامة من أجل المصمحة العامة، فيي ليست بديمة لممشروعات الخاصة، وا 
ىي مكممة ليا ومتوازنة معيا في خدمة االقتصاد الوطني، وظيرت في المجاالت التي ال تستطيع 

ساسية كالكيرباء والنقل العام وصناعة المرافق المشروعات الخاصة طرقيا، مثل إنتاج بعض الخدمات األ
 العامة.

 

والمتعمق بتوزيع الناتج وىنا يتم توزيع الناتج جزئيا من خبلل جياز الثمن، فعوائد عناصر  العنصر الثالث
ال، ولكن مع تدخل الدولة لوضع حد اإلنتاج تتحدد بقوى الطمب والعرض عمى ىذه العناصر اإلنتاجية أوّ 

ومن فاظا لحقوق العمال، ولوضع حد أقصى لبليجارات لمنع اإلستغبلل من جانب المبلك، أدنى لؤلجر ح
عطاء معونات  ناحية أخرى تقوم الدولة بفرض ضرائب مرتفعة نسبيا عمى أصحاب الدخول الكبيرة، وا 
مالية وخدمات التعميم والصحة مجانا دعما ألصحاب الدخول المنخفضة من أجل تحقيق التوزيع العادل 

 مدخل.ل
 

يتم تحقيق النمو من خبلل نشاط المشروعات  ،ذات الصمة بتحقيق النمو االقتصادي العنصر الرابع
النشاط الكمي  قتصادية طويمة األجل تتيح لمدولة التأكد أنّ إار خطة أو سياسة الخاصة والعامة في إط

ر والعدالة في كل من الدخل يسير في إتجاه تحقيق أىداف زيادة الناتج مع المحافظة عمى استقرار األسعا
 والثروة بين مختمف أفرد المجتمع.

                                                 
، ص 2013، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، )دراسة مقارنة مع االقتصاد الوضعي(محمد أحمد السريتي، مقدمة في االقتصاد اإلسبلمي 1

 .118-117ص
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 ضالوي لمىصهمة االقتصاديةحكيكة وٌعسة الٍعاً اإل -6
 

 ضالويّوً الٍعاً االقتصادي اإلوف 6-2

و مجموعة من األحكام الشرعية المتعمقة بالموضوعات سبلمي بأنّ يمكن تعريف النظام االقتصادي اإل     
جب أن نبطة من مصادرىا المقررة، والمطبقة عمميا في حياة المكمفين االقتصادية. إذن ياالقتصادية والمست

سبلمي مصدره الشريعة إقتصادي إنب مذىبي يتمثل في مذىب سبلمي من جايتألف النظام االقتصادي اإل
 بواإلسبلمية غير ميجن وال مختمط بمذاىب اقتصادية وضعية، وجانب آخر تطبيقي، يمتزم المكمفون 

جانب العممي لمنظام قتصادية في حياتيم العممية. ويجوز لممكمف في البتطبيق التشريعات واألحكام اإل
ستخدام وسائل تطبيقية وأساليب فنية مقتبسة من مجال الصناعة الرأسمالي أو إسبلمي االقتصادي اإل
 .1شتراكي، أو غيرىما من المجاالتأو مجال التجارة الرأسمالي أو اإلاالشتراكي، 

 

 ضالويوبادئ الٍعاً االقتصادي اإل 6-0

زه عن النظم الوضعية المعاصرة، وتؤثر عمى دوافعو بما يحقق سبلمي مبادئ تميّ لمنظام االقتصادي اإل   
 :2أىدافو األساسية، وأىم ىذه المبادئ ما يمي

 

بصفة سبلمي دي اإلبصفة عامة، والنظام االقتصاوىي منبع ومنيج الحياة اإلسبلمية : العقيدة اإلسالمية
سبلمي جزء من عقيدة ال تقبل التجزئة، وأساس ىذه العقيدة توحيد ا عز خاصة، فالنظام االقتصادي اإل

الوالية  سبحانو وتعالى وحده، خالق الكون وما فيو، والمالك المطمق لو، ورازق  وجل، واإليمان أنّ 
رسول صمى ا عميو وسمم وبالحياة اآلخرة، بالثواب مخموقاتو. كذلك تشمل العقيدة اإلسبلمية اإليمان بال

ا يجعل سموك المسمم في حياتو اليومية من األعمال اإليمانية، والفرد المسمم كائن مكمف والعقاب، ممّ 
 ومستخمف من ا عزوجل لتطبيق تعاليمو وتعمير األرض.

 

تصادي اإلسبلمي الموازنة بين متطمبات من أىم المبادئ التي يقوم عمييا النظام االق اإلعتدال والوسطية:
الروح والجسد، فمم ييمل الحاجات المادية لئلنسان عمى حساب التكاليف الدينية والروحية، بل فرض عمى 
اإلنسان االعتدال في سموكو، فمن مظاىر اإلعتدال والتوازن في النظام اإلسبلمي عدم إعترافو بالحقوق 

يضع ليا الضوابط حتى ال تطغى اإلعتبارات المادية عمى االعتبارات  المطمقة وال بالحريات المطمقة، بل
 سبلمي عمى التوفيق بين الدوافع الفردية م، كما يعمل النظام االقتصادي اإلاألخبلقية فيختل النظا

والمصالح العامة لممجتمع وفي ذلك تنظيم لمفطرة البشرية. ويؤكد مبدأ اإلعتدال والوسطية في اإلسبلم قولو 
)سورة البقرة . ﴾ة وسطا لتكونوا شيداء عمى الناس ويكون الرسول عميكم شييداوكذلك جعمناكم أمّ ﴿ الىتع

 (.143اآلية رقم 
 

                                                 
 .76، ص2014دى المعارف، لبنان، بيروت، سيد صادق الشرخات، الموارد االقتصادية في النظام االقتصادي اإلسبلمي، منت 1
، ص 2013محمد أحمد السريتي، مقدمة في االقتصاد اإلسبلمي)دراسة مقارنة مع االقتصاد الوضعي(، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر،  2

 .122-120ص
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م جوانب سبلم دين الفطرة، ال ينكر أىمية المادة في حياة البشر، ولذا فقد نظّ فاإل الواقعية واألخالقية:
ومن ىذا قام ياجاتو الذاتية دون اإلضرار بالغير. النشاط االقتصادي بما يحقق مصمحة الفرد، ويشبع إحت

عمى أساس أخبلقي يستند إلى قول الرسول صمى ا عميو وسمم عن أبي سبلمي النظام االقتصادي اإل
ال ضرر ﴿ رسول ا صمى ا عميو وسمم قال سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي ا عنو أنّ 

إنما المؤمنون إخوة فأصمحوا ﴿ اجة(. ومبدأ اإلخاء عمبل بقولو تعالي)حديث حسن رواه ابن م ﴾وال ضرار
 (.10)سورة الحجرات اآلية رقم  . ﴾نبين أخويكم واتقوا ا لعمكم ُترحمو 

 

سبلمي إقراره حق الممكية الفردية بما ال يتعارض مع عمى واقعية النظام االقتصادي اإل ومن أىم الدالئل  
 مصمحة الجماعة.

 

و مترابط، تتكامل أحكامو، فبل يمكن دراسة حكم سبلمي كمّ النظام االقتصادي اإل إنّ  والترابط:التكامل 
با مثبل يرتبط بتحريم إقتصادي دون الربط بينو وبين األحكام األخرى لمعرفة مدى تفاعمو معيا، فتحريم الرّ 

قرار حق الممكية الفردية.  اإلكتناز، وفرض الزكاة وا 

 

زة الرئيسية لمنظام عامة أو الركياألساسي الذي يحكم كافة جوانب الحياة البشرية، والدّ وىي المبدأ  العدالة:
العدل ىو جوىر المعامبلت  العقيدة اإلسبلمية، فإنّ  وحيد ىو أساسسبلمي، فإذا كان التّ االقتصادي اإل

)سورة  ﴾واإلحسانإن ا يأمر بالعدل ﴿ وذلك طبقا لقولو تعالىسبلمية. والعدل أمر واجب عمى الفرد اإل
ويقوم مبدأ العدالة في النظام اإلسبلمي عمى أساس مفيوم العمل والممكية الفردية  ،(90النحل اآلية رقم 

 والكسب الحبلل كأساس لتحقيق الدخل والثروة. 

 

سبلمي صالح لكل زمان ومكان، فيو ال يرتبط بمرحمة تاريخية معينة من حيث والنظام االقتصادي اإل   
لمبادئ التي يقوم عمييا، أو أشكال بذاتيا لئلنتاج، ولكنو يختمف باختبلف الزمان والمكان من أسسو وا

سبلمي عمى أساس تطبيق أحكام الشريعة اإلسبلمية في صادي اإلويقوم النظام االقت حيث أسموب تطبيقو.
 كافة أنواع المعامبلت داخل النشاط االقتصادي.

 

 :1م ضرورة توافر الشروط التاليةولضمان نجاح ىذا التطبيق يستمز    
 وجود ىيئة عممية تجمع بين رجال الشريعة واالقتصاد الستنباط بعض األحكام الشرعية فيما يستجد من -

 قتصادي؛أمور داخل النشاط اإل
فات األفراد من خبلل ممارستيم الفعمية لمنشاط عمى تصرّ  وجود رقابة يقظة من جانب الدولة -

 اد لتقويم أي انحراف عن الشريعة، وذلك من خبلل نظام الحسبة؛االقتصادي، مع استعد
وجود رقابة ذاتية من قبل األفراد عمى أنفسيم من منطمق اإليمان بإحياء الضمير اإلنساني في كافة  -

  سواء عند إكتساب دخوليم أو عند إنفاقيم. ،تصرفاتيم االقتصادية

                                                 
 .123، ص2013معية، اإلسكندرية، مصر، الجا ار، الدمقارنة مع االقتصاد الوضعي()محمد أحمد السريتي، مقدمة في االقتصاد اإلسبلمي 1
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 تصادي االضالويالٍعاً االق ية حطبحكيكة املصهمة االقتصاد 6-3

 

طبيعة المشكمة االقتصادية ومفيوميا ووجية النظر إلييا، ومن ثم الكيفية التي يتم فييا معالجتيا  إنّ     
ا ىو عميو األمر في النظم االقتصادية األخرى سبلمي عمّ ا في النظام االقتصادي اإلتختمف تمام

تضمنيا اإلسبلم، والذي بحكم ىذا الجانب كما الوضعية، وذلك إرتباطا بالمبادئ واألحكام الشرعية التي ي
ظر بخصوص عناصرىا طبيعة المشكمة االقتصادية ووجية النّ  يحكم الجوانب األخرى كافة، ولذلك فإنّ 

 :1تتضمن ما يمي
 

ىو ﴿ال توجد محدودية لمموارد عموما، والموارد الطبيعية خصوصا، وىو ما يتم التأكيد عميو بقولو تعالى -
ا سخر لكم ما في السموات وما في  ألم تروا أنّ ﴿وكذلك قولو  ﴾ما في األرض جميعا الذي خمق لكم

ن . ومنو يتبيّ ﴾ويخمق ما ال تعممون﴿وكذلك قولو تعالى  ﴾األرض وأسبغ عميكم نعمو ظاىرة وباطنة
األساس وبشكل واضح مدى الوفرة المتاحة في الموارد التي خمقيا ا لئلنسان، ىذه الموارد التي تعتبر 

الذي يتم بموجبو ونتيجة استخداميا تمبية إحتياجات المجتمع وأفراده، وبما تسيم في حل المشكمة 
ىذه الموارد التي وفرىا ا لئلنسان وسخرىا إلنتفاعو غير  ي اإلعتبار أنّ خاصة إذا تم فاالقتصادية، 

لكم ما في السموات وما في ر وسخّ ﴿وكذلك قولو  ﴾ويخمق ما ال تعممون﴿دة، وذلك بقولو تعالى محدّ 
الموارد المتاحة لئلنسان التي يعمميا والتي ال  ، وفي ىذا بيان ال يقبل الجدل والشك بأنّ ﴾األرض جميعا

في باطنيا، وفي السماء وما بينيما، كافية لما يمبي  وأيعمميا سواء تمك التي توجد عمى سطح األرض 
   الة قيامو باستخدام ىذه الموارد وبكفاءة.احتياجات اإلنسان المشروعة والطبيعية، وفي ح

 

شباعيا في االسبلم ىي الحاجات التي تتفق إالحاجات التي يتم  أنّ  - ستخدام الموارد من أجل تمبيتيا وا 
مع مضامين الشريعة اإلسبلمية ومقاصدىا والتي تتضمن الحفاظ عمى الدين والنفس والعقل، وأن تتم تمبية 

و طبيعي وبدون إسراف أو تبذير في استخدام الموارد وفي تمبية اإلحتياجات الحاجات ىذه في إطار ماى
والذين إذا ﴿وقولو تعالى  ﴾و ال يحب المسرفينوال تسرفوا إنّ وكموا واشربوا ﴿وىو ما يتم التأكيد عميو بقولو 

عنقك وال وال تجعل يدك مغمولة إلى ﴿وقولو تعالى  ﴾أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما
وىو ما يؤكد  ﴾المبذرين كانوا إخوان الشياطين إنّ ﴿وقولو  ﴾تبسطيا كل البسط فتقعد مموما محسورا

ضرورة مراعاة اإلعتدال في اإلنفاق وفي إستخدام الموارد من أجل تمبية االحتياجات دون مغاالة في ذلك، 
مبية إحتياجات غير ميمة وغير كل الذي يتحقق معو ضياع وىدر وتبذير الستخدام الموارد في تبالشّ 

ستيبلك فيو والتفاخر، وغيرىا من أوجو اإلأساسية والتي ترافق ذلك والتي يمثميا اإلنفاق عمى أوجو التر 
ستخدام لمموارد بدون أن يتضمن الشح والتقتير في الغ فيو، وكذلك أن تم مثل ىذا اإلغير العقبلني المب

سواء من خبلل ما يمكن أن ينجم عن  ،نسان وبالمجتمع سمباتمبية اإلحتياجات وبالشكل الذي يضر باإل
                                                 

1
عمان، األردن،  شتراكية، االسبلم(، جدار لمكتاب العالمي لمنشر والتوزيع،لنظم االقتصادية )الرأسمالية، اإلفميح حسن خمف، ا 

 .276-271ص، ص 2008



 الطٍة األوىل جرع وصرتك                                            لالقتصاد خنحماضسات يف وكياس ود

 

-158- 

 

ح والتقتير من إضعاف لقدرات اإلنسان عمى ممارسة نشاطاتو، أو إضعاف دوافعو وحوافزه ىذا الشّ مثل 
من أجل زيادة جيده ونشاطاتو، وكذلك ما يمكن أن يترتب عمى مثل ىذا التقتير من إضعاف الحوافز وأن 

ي الحاجات وفقا لمدى اإلنتفاع منيا ومدى توفر الموارد واإلمكانات والظروف التي يتم وبشكل معتدل يمب
 والحاجيات وفقا لممفيوم اإلسبلمي يمكن تقسيميا إلى: .تتيح إشباعيا

عدم توفرىا  الضروريات، وىي الحاجات التي تقتضييا حياة اإلنسان، وتقوم عمى تمبيتيا، بحيث أنّ  -
شكل جوىري، والتي تمثميا الحاجات التي تتطمبيا مضامين الشريعة يؤدي إلى اإلخبلل بحياتو ب

اإلسبلمية، ومقاصدىا األساسية والتي تتيح الحفاظ عمى المال والدين والنفس والعقل والنسل، حيث يتم من 
 خبلليا تمبية احتياجات المسمم في دنياه وفي آخرتو.

لتزاماتيا الدينية الحاجيات والتي تتيح لئلنسان السير في حياتو، وتسا - عده عمى إحتمال أعبائيا وا 
ي يتيح كل الذرىا لو يؤدي إلى ضنك العيش، وضيق وحرج في الحياة، بالشّ عدم توفّ  والدنيوية، بحيث أنّ 

 لو توافرىا سعة في معيشتو، وتحقق المشقة التي يعانييا في حالة عدم حصولو عمى ىذه الحاجيات.
مكن اإلنسان من تحسين حياتو، وتجعل حالو أفضل وأكثر إكتماال، التحسينية، وىي الحاجات التي ت -

توافرىا يتيح لئلنسان زيادة الجمال المباىج في حياتو بحصولو عمى الطيبات والنعم والمتع التي  بحيث أنّ 
ّرم زينة ا التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل ىي حمن قل ﴿وفرىا ا لو وتأكيدا لقولو تعالى 

 .﴾يسئمونك ماذا ُأحل ليم قل ُأحل لكم الطيبات﴿وقولو  ﴾ذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامةلم
 

ي متطمبات عيش اإلنسان في حياتو بط بين الطيبات من الحاجات المادية التي تمبّ وبذلك يتم الرّ     
يتطمبيا قيامو بالعبادات وأدائو  الدنيوية، وحاجاتو المعنوية التي تمبي متطمبات اإلنسان الدينية والتي

المتطمبات المادية ال  اإللتزامات التي يفرضيا الشرع اإلسبلمي عميو اإللزامية منيا والطوعية، بحيث أنّ 
المعنوية أو الروحية لممسمم، إذ يعمل في دنياه وكأنو يعيش  متطمباتاليمكن عزليا في ىذا اإلطار عن 

متثاال لقولو تعالى أبدا، ويعمل من أجل آخرتو وكأنو ي وابتغ فيما أتاك ا الدار اآلخرة وال ﴿موت غدا، وا 
. ﴾تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن ا إليك وال تبغ الفساد في األرض إن ا ال يحب المفسدين
ق وبيذا يتم التأكيد عمى ضرورة أن يعمل اإلنسان عمل الخير والعمل الصالح، وأن يحسن لغيره وبما يحق

 .النفع لنفسو ولغيره، في الحياة الدنيا وفي اآلخرة، وبدون اإلضرار بالنفس أو بالغير
 

الحاجات التي يتم تمبيتيا في النظام االقتصادي اإلسبلمي ىي الحاجات التي تتفق مع الشريعة     
وغير وىو ما يتضمن بالضرورة اإلبتعاد عن كل ما ىو حرام  ،اإلسبلمية وتحقق مقاصدىا األساسية

مة االقتصادات المعاصرة تتضمن قدرا واسعا من النشاطات المرتبطة بالجوانب المحرّ  شرعي، ومعموم أنّ 
اف قدر ميم من الموارد وغير الشرعية في ىذه االقتصاديات واقعيا، وىو األمر الذي يتم من خبللو استنز 

رر الذي يمكن أن يمحق بالفرد التحريم ىو دفع لمضّ  حتياجات غير نافعة، بل وضارة، ألنّ في تمبية إ
كل الذي يتيح معو توجيو الموارد المستخدمة في النشاطات والمجتمع نتيجة مثل ىذه النشاطات، وبالشّ 
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نتاج الطيبات مة وغير المشروعة نحو اإلستخدام في النشاطات الشّ المحرّ  رعية والتي تتضمن الحبلل وا 
ا ىو أساسي من ىذه اإلحتياجات، والتي تحقق النفع لمفرد التي تمبي إحتياجات اإلنسان المسمم، وبالذات م

والمجتمع، بما يوفر أسباب الحياة في الدنيا، وتخدم اإلنسان في حياتو األخرى الدينية، ومنيا حاجاتو 
 المرتبطة بأداء عباداتو وبحكم الترابط بين واجبات اإلنسان الدينية والدنيوية.  

 

نية التي يتم تمبيتيا تكممة احتياجات اإلنسان وتحسين مستويات عيشو الحاجيات التكميمية والتحسي    
الحاجيات  وحياتو، وبالقدر الذي يتناسب مع قدرة االقتصاد والمجتمع عمى تمبة ىذه الحاجيات، بحيث أنّ 

ى ر قدرات االقتصاد والمجتمع اإلنتاجية، بحيث ال يتم االقتصار فييا عمىذه التي يتم تمبيتيا تتطور بتطوّ 
الكفاية، أي الحد الذي يكفي لعيش اإلنسان بصورة طبيعية وبشكل  ما ىو أساسي، وبحيث توفر حدّ 

يساعد عمى تطوير قدرات اإلنسان وتنميتيا، وكذلك ما يرتبط بو من ضنك في العيش يمثمو اإلنخفاض 
كل الذي وبالشّ بحيث يتم ترتيب احتياجات المجتمع وأفراده، في مستويات الحياة وتدني مستوى العيش، 

في إطار ما تسمح بو الموارد المتاحة، وفي ضوء ما يتاح من طرق  يراعي فيو أولويات ىذه اإلحتياجات
أولوية ىذه اإلحتياجات  وأساليب يتم بوجبيا إستخدام الموارد في تمبية اإلحتياجات وتبعا ألولويتيا، وأنّ 

قاصد الشريعة اإلسبلمية والتي تتمثل بالحفاظ يحكميا ترتيب الحاجات وىي الحاجات التي يتوقف عمييا م
 عمى الدين والنفس والعقل.

 

 صهمة االقتصادية حطب ِرا الٍعاًوعاجلة امل  6-0

 

تصادي اإلسبلمي من خبلل يتم مواجية كل عنصر من عناصر المشكمة االقتصادية في النظام االق   
 :1سبلمي كما يميالسوق اإل

 

حتياجاتيم من السمع والخدمات وترتيبيا وفقا ألىميتيا النسبية، فاألفراد إبتحديد يقوم األفراد  :العنصر األول
 أحرار في إختيار حاجاتيم من السمع والخدمات اإلستيبلكية ولكن مع ضرورة توافر شرطين ىما:

شرعا مثل الخمور مة إختيارىم ال يتضمن سمعا وخدمات محرّ  أن تكون داخل دائرة الحبلل، بمعنى أنّ  -
 لحم الخنزير. أو
بتعاد عن حدى ستيبلكية اإلند تقرير حاجاتيم اإلعدم اإلسراف والتبذير، فيجب أن يراعي األفراد ع -

 اإلسراف والتبذير.
 

ا ترتيب الحاجات وفقا ألىميتيا النسبية فأمر لو سنده الشرعي الذي يؤكده قولو تعالى )أتستبدلون أمّ    
شد حتى . والمسممون عموما مطالبون بمراعاة الرّ 61بقرة اآلية رقم الذي ىو أدنى بالذي ىو خير( سورة ال

 ال يفضمون الذي ىو أدنى عمى الذي ىو خير ليم.

                                                 
 ، ص2013ية، اإلسكندرية، مصر، ار الجامعمقارنة مع االقتصاد الوضعي(، الددراسة محمد أحمد السريتي، مقدمة في االقتصاد اإلسبلمي) 1
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دارة األنشطة اإلنتاجية،  ،والمتعمق بتنظيم اإلنتاج العنصر الثاني: فتقوم المشروعات الخاصة بتنظيم وا 
أو إعتداء، وليس من حق الدولة  نت بطرق شرعية من غير ظممبشرط أن تكون رؤوس أمواليا تكوّ 

مصادرتيا أو تأميميا تحت أي ظرف من الظروف. والمشروعات الخاصة ليا كامل الحرية في أن 
ا حّرمو ا عز وجل اإلبتعاد عمّ مجال من النشاط االقتصادي بشرط  يستخدموا ما لدييم من أموال في أيّ 

 االستثمار مثبل في إنتاج الخمور أو لحوم الخنزير. أو نيى عنو رسول ا صمى ا عميو وسمم، فبل يحل
 

 ال في العمل وفقا لتعاليم ا سبحانو وتعالى، حيث أنّ افع األساسي لممشروعات الخاصة يتمثل أوّ والدّ    
بح. ومن ناحية أخرى لوال األمر أن يراقب ويتابع ما يجرى من نشاط المسمم مأمور بذلك، وثانيا تحقيق الرّ 

د في النظام ة دور محدّ ولممشروعات العامّ ق من خبلل ما يعرف بالحسبة في اإلسبلم. في األسوا
سول صمى اقة، وذلك لقول الرّ االقتصادي اإلسبلمي بتنظيم أنشطة مصادرة المياه والموارد الطبيعية والطّ 

 م )الناس شركاء في ثبلث: في الكؤل، والماء، والنار( رواه أحمد وأبو داود.ما عميو وس
 

ما يتعمق بتوزيع اإلنتاج، حيث يتم توزيع اإلنتاج في ظل النظام االقتصادي اإلسبلمي من  العنصر الثالث:
خبلل السوق اإلسبلمي التنافسي الخالص من شوائب اإلحتكار والغش والرشوة وجميع أنواع اإلستغبلل 

 من جانب أحد المتعاممين، وذلك وفقا لمقواعد التالية:
راضي بين أصحاب لمستخدمين لعناصر اإلنتاج وأصحاب ىذه العناصر، وىذا يعني التّ راضي بين االتّ  -

األعمال وبين العمال فيما يخص أجورىم وبين المستأجرين لؤلراضي والعقارات ومبلكيا فيما يخص 
 اإليجار، وبين أصحاب رؤوس األموال ومن يستخدمونيا فيما يخص كيفية المشاركة فيما يتحقق من ربح.

والرشوة لص من شوائب اإلحتكار والغش ا التراضي يتم من خبلل السوق اإلسبلمي التنافسي الخاىذ -
 والظمم؛

ضمن إبتعاد شوة، والتي تبا والغش، والغبن والرّ م تحرم وتحارب اإلحتكار والرّ وجود مجموعة من القيّ  -
 الناس عن تحقيق دخول من المعامبلت الفاسدة.

 

ابقة التي تضمن تحقيق العدالة في توزيع الدخل تمقائيا من خبلل الثبلثة السّ  وفضبل عن تحقيق القواعد   
كاة، ويكمل دورىا عمى المستوى العممي خل عن طريق الزّ و يتم إعادة توزيع الدّ السوق اإلسبلمي، فإنّ 

ي كما يتم إعادة توزيع الثروة عن طريق محاربة تركز الثروة ف ،الصدقات اإلختيارية والقروض الحسنة
 أيدي القمة.
عمى مجيودات المشروعات الخاصة، التي ال أو  يعتمد والمتعمق بتحقيق النمو االقتصادي،  ابع:العنصر الر  

ك دائما في إتجاه أفضل المجاالت تبحث دائما عن أكفأ الطرق لتنظيم العممية اإلنتاجية، وتتحرّ 
تقوم المشروعات  ثانياخميا أو خارجيا. وبح سواء دااإلستثمارية بيدف خدمة المصمحة العامة وتحقيق الرّ 

ممكن لمموارد المائية والموارد ستخدام د في عممية النمو من خبلل أفضل إالعامة بدور رئيسي ومحدّ 
 الطبيعية ومصادر الطاقة.
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 أِداف الٍعاً االقتصادي  -7

 

نظام اقتصادي آلخر، عي لتحقيقيا من تختمف األىداف التي يمكن لمنظم االقتصادية تحقيقيا أو السّ     
وحسب سماتو وطبيعتو، وما يستند إليو من أسس ووفقا آلليتو، وما يتخذه من وسائل، وما يقوم بو من 

يغ واإلجراءات التي تسيم في ىذا التحقق، وكذلك تختمف من دولة ألخرى، نشاطات، وباستخدام الصّ 
ىناك العديد من  ، ورغم ذلك فإنّ معين ومراعاة لحالة االقتصاد وحاجتو يوحتي في ظل نظام اقتصاد

ة التي يمكن لكافة النظم االقتصادية أن تحققيا أو تسعى لتحقيقيا ولكن بقدر وتركيز قد األىداف العامّ 
 :1يتفاوت لبعضيا بالقياس إلى البعض اآلخر وارتباطا بما سبق، ومن بين ىذه األىداف ما يمي

 

ه االقتصاد المعين، وزيادة اإلنتاج الحقيقي الذي يولدّ  والذي يتمثل في زيادة حجم النمو االقتصادي، -
و من الميم أن يزداد الناتج الحقيقي والذي يتحقق حصة الفرد من الناتج الحقيقي عبر الزمن، حيث أنّ 

مع والخدمات حتى يزداد نصيب الفرد من السمع والخدمات التي يمكن الحصول بزيادة إنتاج االقتصاد لمسّ 
بزيادة معيشتو، وتحسين نوعية حياتو، وىو ما يرتبط بتركيب اإلنتاج وتكمفتو االجتماعية عمييا وبما يسمح 

وظروف وشروط العمل، وتوزيع اإلنتاج بين اإلستيبلك واالستثمار، وىو األمر الذي يتوقف فيو عمى نمو 
التي تتحقق في ىذا الموارد وكيفية استخداميا، واليدف أو األىداف التي يتم استخداميا من أجمو، والكفاءة 

النمو المتحقق بزيادة اإلنتاج ال يسيم في زيادة درجة رفاىية األفراد ومستويات  اإلستخدام، حيث أنّ 
ب ضررا لمبيئة، معيشتيم عندما يتم في مجاالت ال ترتبط بذلك وتتحقق بتكمفة إجتماعية مرتفعة كأن تسبّ 

خبلل زيادة االستثمار وعمى حساب خفض  وبظروف وشروط عمل قاسية، بحيث تتم زيادة اإلنتاج من
النمو المتحقق بزيادة اإلنتاج يسيم في زيادة درجة  االستيبلك كمقدار وكحصة )نسبة(، في حين أنّ 

رفاىية األفراد ومستويات المعيشة عندما يتم في المجاالت التي ترتبط بذلك، وعندما تتم الزيادة في اإلنتاج 
كل الذي يتم فيو تخصيص نسبة ظروف وشروط عمل إنسانية، وبالشّ ىذه بتكمفة اجتماعية منخفضة وب

أكبر من زيادة اإلنتاج لزيادة االستثمار وبنسبة أقل لزيادة االستيبلك، وىو األمر الذي ال يؤدي إلى 
نّ  زم لزيادة اإلنتاج، وىو األمر الذي ما زيادتو، ولكن بقدر أقل من زيادة االستثمار البلّ خفض االستيبلك وا 

ظام عمى تحقيق النمو الذي يتم من خبللو رفع درجة رفاىية األفراد ي األخذ في االعتبار مدى قدرة النّ يعن
 ومستوى معيشتيم ونوعية حياتيم.

 

مكاناتو االقتصادية في الفترة  الكفاءة، - وتعني مدى الفعالية التي يستخدم بيا النظام االقتصادي موارده وا 
اكنة، التي يتحقق معيا أقصى إنتاج ممكن باستخدام موارد لكفاءة السّ الزمنية المعينة، والتي تمثل ا

مكانات معينة في االقتصاد خبلل الفترة الزمنية المعينة ىذه، أو الكفاءة الحركية )الديناميكية( التي  وا 
 مع والخدمات عبر الزمن بدون زيادة فيتمثميا قدرة النظام االقتصادي عمى زيادة طاقتو عمى إنتاج السّ 

                                                 
1
-12ص ، ص2008لعالمي، عمان، األردن، فميح حسن خمف، النظم االقتصادية )الرأسمالية، االشتراكية، اإلسبلم(، جدارا لمكتاب ا 
16. 
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 ةمدخبلت الموارد )العمل، رأس المال، الموارد األخرى( أي زيادة اإلنتاج بدون زيادة الموارد بضمان كفاء
حسن استخدام الموارد، وتتحقق الكفاءة في النظام االقتصادي من خبلل كفاءتو في تخصيص الموارد بعد 

ان تحقق الكفاءة في الكشف عنيا وتطويرىا، ومن ثم ضمان استخدامو التام ليذه الموارد، وضم
رت لو ظام االقتصادي إلى المدخبلت التي توفّ اكنة بنسبة إنتاج النّ استخداميا، بحيث يتم قياس الكفاءة السّ 

واستخدمت فيو، في حين تقاس الكفاءة الحركية بتغيرات ىذه النسبة عبر الزمن، والكفاءة الحركية التي 
إنتاج نظام معين يمكن أن يتحقق نموا فيو  ادي، إذ أنّ تأخذ الزمن في الحسبان تختمف عن النمو االقتص

نتيجة لزيادة الكفاءة بتحقيق إنتاج أكبر بذات القدر من الموارد، ويمكن أن يتحقق نمو اإلنتاج بزيادة 
الكفاءة في النظام االقتصادي تعتمد عمى حسن  الموارد المستخدمة في تحقيقو، وىو األمر الذي يعني أنّ 

 وحسن استخدام الموارد، وبما يحقق أعمى كفاءة إنتاجية ممكنة. تنظيم اإلنتاج 
 

والذي يتضمن تحقيق االستقرار الداخمي، أي استقرار المستوى العام لؤلسعار، االستقرار االقتصادي، -
مع والخدمات في االقتصاد، والذي يتحقق بالتوازن بين العرض والذي ىو المتوسط العام ألسعار جميع السّ 

الذي يرتبط بو استقرار قيمة العممة المحمية في الداخل أي قدرتيا في االقتصاد،  لطمب الكميالكمي وا
قد، وكذلك االستقرار الخارجي والتي الشرائية التي يمثميا القدر من السمع والخدمات التي تشترييا وحدة النّ 

يا، والذي يحصل بالتوازن يتمثل في استقرار قيمة العممة المحمية في التعامل مع الخارج، أي سعر صرف
ادرات والواردات في اإلطار العام ليا، أي التوازن بين ما يترتب عمى االقتصاد دفعو إلى العالم بين الصّ 

  الخارجي، وما يحصل عميو االقتصاد من العالم الخارجي نتيجة لمعامبلتو االقتصادية مع ىذا العالم.
 

دي تبلفي حصول تضخم في االقتصاد يرتبط بزيادة الطمب ويتم من خبلل تحقيق االستقرار االقتصا    
الكمي عمى العرض الكمي، والذي يؤدي إلى أضرار اقتصادية واجتماعية يتمثل بعضيا في إرتفاع كمفة 
اإلنتاج، وارتفاع كمف إقامة المشروعات اإلنتاجية وارتفاع تكاليف المعيشة، مع اإلضرار بفئات عديدة 

خل، وكذلك تبلفي حصول اب المداخيل الضعيفة، ولحساب الفئات المرتفعة الدّ والتي ىي في الغالب أصح
ركود أو كساد في االقتصاد يرتبط بزيادة العرض الكمي عمى الطمب الكمي، وىو األمر الذي يؤدي إلى 
أضرار اقتصادية واجتماعية يتمثل أىميا في انخفاض درجة استخدام الطاقات اإلنتاجية المتاحة لدى 

عات القائمة في االقتصاد، وانخفاض درجة استخدام الموارد االقتصادية عموما، وزيادة بطالة المشرو 
العاممين خصوصا، وانخفاض ما يحصمون عميو من دخول نتيجة انخفاض فرص العمل المتاحة ليم، 
وانخفاض ما يحصمون عميو من دخول نتيجة انخفاض فرص العمل المتاحة ليم، وانخفاض األجور 

طة بانخفاض الطمب عمى خدماتيم نتيجة لحالة الكساد، وىو األمر الذي ينجم عميو انخفاض المرتب
مع والخدمات ال يجد من يشترييا، بسبب إنخفاض مستويات معيشتيم من ناحية، ووجود عرض من السّ 

 خول المرتبط بحالة الكساد وىو األمر الذي يسبب ضررا لبلقتصاد ولممجتمع وألفراده.الدّ 
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ما سبق يؤكد مدى أىمية تحقيق االستقرار االقتصادي كيدف أساسي لعمل أي نظام اقتصادي من  إنّ    
جتماعية،  أجل تبلفي حصول التضخم أو الكساد، وبالتالي تبلفي حصول وتحقق أضرار إقتصادية وا 

 رىا تاريخيا تبين تكرار التقمبات في مستوىتجربة معظم االقتصادات عبر عمميا وتطوّ  خاصة وأنّ 
رة، وما تتضمنيا من مراحل النشاطات اإلقتصادية والتي تتمثل في الدورات االقتصادية المتعاقبة والمتكرّ 

في ىذه الدورات تتمثل في التضخم تارة والركود تارة أخرى، وىو األمر الذي يقتضي معو أن يتضمن 
تقرار عمل النشاطات النظام االقتصادي آلية تضمن الحد من التقمبات ىذه، وبما يؤمن انتظام واس

 االقتصادية التي يؤدي بيا النظام االقتصادي عممو كيدف أساسي لو.
 

وىي تعتبر كيدف أساسي لمنظام االقتصادي، والتي يمكن أن تتحقق من خبلل اآللية التي العدالة،  -
الذي يتحقق  كليغ التي تؤدي بيا ىذه النشاطات، بالشّ يعمل بموجبيا، وبما يضمن قيامو بنشاطاتو، وبالصّ 

من خبللو الحد من التفاوت في توزيع الدخول، والثروات ورؤوس األموال، ومن ثم الحد من التفاوت في 
يا ذات فاعمية في ذلك، مع والخدمات، وبما يحقق عدالة أكبر، وباستخدام وسائل يفترض أنّ توزيع السّ 

 .ي القيام بالنشاطات االقتصاديةوحتى يتحقق نتيجة لو الحوافز التي تدفع األفراد عمى المساىمة ف
يطار عمل النظام االقتصادي قد يتم النظر إلييا بطرق مختمفة وحسب طبيعة النظام، إوالعدالة في    

ياس يتم النظر إلييا من زاوية إقتصادية بحتة، أي التي يمكن ق العدالة االقتصادية يمكن أن حيث أنّ 
وازن بين العائد أو المردود أو المكافأة تي تتحقق من خبلل التّ قتصادية، والتحققيا باستخدام المعايير اإل

االقتصادية من ناحية، وبين العمل أو الجيد أو النشاط المرتبط بذلك من ناحية أخرى، أي بتحقق العدالة 
 بين الجيد والمكافأة، ىذه المكافأة المحكومة بإنتاجية العمل أو الجيد أو النشاط. 

 

صادي من خبلل سماتو األساسية، ونشاطاتو والصيغ مدى قدرة الّنظام االقتأي أىداف التنمية،  -
واألساليب والوسائل واإلجراءات التي تتم بيا ىذه النشاطات عمى تحقيق أىداف التنمية وبطريقة سريعة، 

غيرات الييكمية المطموبة، بحيث يزداد نصيب الناتج الصناعي مثبل، وتتطور ومدى نجاحو في إحداث التّ 
لقطاعات اإلنتاجية األساسية، ويزداد نصيب االستثمار اإلنتاجي وما إلى ذلك من أىداف التنمية، وىذا ا

د بطبيعة النظام االقتصادي، والتي يعتمد عمى طبيعة التنمية واستراتيجياتيا وأىدافيا ووسائميا، والتي تتحدّ 
بح تحقيق أىداف التنمية ىذه تتضمن أىداف أوسع وأشمل من ىدف تحقيق النمو االقتصادي، بحيث يص

 ات في الدول النامية األقل تطورا.شرطا ضروريا والزما لتحقيق ىذا النمو، وبالذّ 
ظام وكفاءتو ونجاحو في الحفاظ عمى وجود والذي يرتبط بمدى قدرة النّ الحفاظ عمى الوجود الوطني،  -

متبلك القوة السياسية والعسكرية ستقبلليتو، وذلك باحتفاظو بيويتو الوطنية بما يضمن إالمجتمع، وا
ة االقتصادية، وىو ما يتطمب ضرورة تخصيص موارد رأسمالية وبشرية لمدفاع و واالجتماعية إضافة إلى الق

اخل لسبب أو آخر، اخمي، ومنع حصول إنييار النظام في الدّ الوطني لمحفاظ عمى وجوده وتماسكو الدّ 
   االقتصاد والمجتمع استقبلليتو.واختراق من الخارج يقود إلى التبعية ويفقد 
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األىداف أعبله قد يكون بعضيا أكثر أىمية من البعض اآلخر لدولة معينة، وفي  ومما ال شك فيو أنّ     
ما، ول األقل تقدّ اسا حتى بالدولة ذاتيا، حيث الحاجة إلى التنمية تبرز بدرجة أكبر في الدّ وقت معين قيّ 

 را حتى في ذات النظام المعين.درجة أكبر في الدول األكثر تطوّ الحاجة إلى االستقرار تبرز ب وأنّ 
 

 اديـاً االقتصـالٍع وظائف  -8

 

البد لممجتمع االقتصادي بادئ ذي بدء أن يقرر األىداف اإلنتاجية التي تقرير األىداف اإلنتاجية:  -
 يسعى لتحقيقيا، وىذه الميمة ذات شقين:

 تاجيا؛مع التي يرغب المجتمع في إنتحديد السّ  - أ
 تحديد كمية كل سمعة من ىذه السمع. - ب

الف السمع والخدمات التي يرغب فييا المجتمع الحديث أن ثمة آوال تنطوي صعوبة ىذه الميمة عمى 
مع، وعمى سبيل المثال ثمة عبلقات تبادلية معقدة بين كثير من السّ  وتدور حوليا عجمتو اإلنتاجية، بل أنّ 

منتجات الحديد ىي المادة  تناسبة في كمياتيا مع منتجات الصمب، إذ أنّ ال بد أن تكون منتجات الحديد م
 الخام لمنتجات الصمب.

 

نتاجية ص موارده اإلال بد لممجتمع االقتصادي أن يخصّ تخصيص الموارد لتحقيق ىذه األىداف: -
الحصول عمى كذلك بين المنشآت المختمفة بالطريقة التي يتسنى معيا لمحدودة بين المنتجات المختمفة، ا

أكبر كمية من المنتجات التي يرغب فييا المجتمع، مع أخذ مستوى المعرفة الفنية في االعتبار ويجب أن 
فنية عديدة إلنتاج ثمة طرقا  تخصيص الموارد ليس في أساسو مسألة فنية، إذ أنّ  ال يغيب عن البال أنّ 

ا الخبراء وائيا عمى االبتكار والخمق، أمّ أي سمعة.وقد يفضل الخبراء الفنيون طريقة معينة عمى أساس انط
ن الكفاءة اإلنتاجية، عمنطوية عمى أقصى قدر  هاو   مون طريقة أخرى عمى أساس أيفضّ  االقتصاديون فقد

 .ممكنة تنتج ناتجا معينا من السمعة بأقل تكمفة وها بمعنى أ
 

البد في النظام االقتصادي رد: مع والخدمات فيما بين أصحاب المواتوزيع قيمة الناتج الكمي من الس   -
ذ ىذا وقد يتخّ  في إنتاجو. مع الذين أسيموالمجت من تقسيم الناتج الكمي من السمع والخدمات بين أفراد ا

عة كاألجور التي يتقاسميا العمال، والفوائد التي يتقاضاىا أصحاب التقسيم شكل الحصص النقدية الموزّ 
مون الذين يشرفون عمى ك األرض، والربح الذي يظفر بو المنظّ األموال، والريع الذي يتقاضاه مبل رؤوس

 اإلنتاجية في كل صناعة. الوحدات
 

ىا إلى تفضيبلت كل فرد يحصل عمى أّما تركيبية" السمع والخدمات التي تدخل في كل منصب، فمردّ    
دوا أن يكون قوة نصيبو من الناتج الكمي في صورة عائد نقدي )أجر، أو فائدة، أو ربح، أو ريع( ال يع

شرائية عامة، يمكن أن يوجييا لشراء أكثر السمع رغبة لديو. ىذا ىو االقتصاد النقدي كما نعرفو في 
البدائية، التي ال تستخدم النقود كأداة في  لمجتمعات ا في االقتصاد الطبيعي في االحديث، أمّ  المجتمع ا
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ارد، فقد تتخذ الحصص الموزعة عمى شكل مقادير مع والخدمات اإلنتاجية لممو تحديد القيم النسبية لمسّ 
 .1لمجتمع دة من كل سمعة لكل فرد من أفراد امحدّ 

 

ال بد أن يكون النظام االقتصادي قاببل لمتغيير، دائبا عمى النمو، قابمية الترير والقدرة عمى النمو:  -
ر، إذ من المتطوّ  تمعلمج االقتصاد الوطني خاصية مرغوبة وضرورة ممحة في ا نمو فمن الواضح أنّ 
النظام االقتصادي قادرا عمى إنتاج  أن يكون -كان السكان يتزايدون بمعدل سريع اإذ –الضروري جدا 

يجادسمع جديدة، مع إحداث التغيرات المرغوبة في الناتج الكمي، واتّ  الموارد  باع األساليب الفنية الجديدة، وا 
بحيث  ،أن يكون لمنظام االقتصادي من المرونة ك البد. فضبل عن ذلاإلنتاجية الجديدة وغزو األسواق

غيرات التي تحدث عمى ىيكل يطرأ من تغيرات خارجية قد تفرض عميو، كالتّ  ف دائما مع كل مايتكيّ 
مم إلى ظروف الوطني من ظروف السّ  ل االقتصادغيرات التي تنشأ من تحوّ التجارة الخارجية، أو التّ 

 .آخر الحرب، أو من أسموب إنتاجي إلى
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .32، ص2020لمنشر والتوزيع، القاىرة، مصر،  الموسوعة االقتصادية الميسرة، دار الكتاب الحديث 1
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