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ةــــــدمـــمق  

يعترب علم االقتصاد من العلـو االجتماعية اؽبامة ألفراد اجملتمع، كذلك نظرا لعبلقتو الوثيقة باغبياة اليومية 
كالوسائل التحليلية اؼبختلفة من أجل فهم لكل منا، كعليو فقد عمل االنساف منذ القدـ على استخداـ اؼبفاىيم 

أكثر ؽبذا العلم الذم يتميز بأنو متطور من فًتة ألخرل تبعا للتطورات كاألحداث االقتصادية كالسياسية 
 كاالجتماعية اليت تدكر رحاىا يف كثَت من دكؿ العادل اؼبختلفة اؼبتقدمة كالنامية منها على حد سواء.

لـو األخرل كاليت تكوف مشكلة ما سبب يف ظهورىا، كعليو ال بد من كعلم االقتصاد شأنو شأف الع
( كأسباهبا كالظواىر اؼبرتبطة هبا ككيفية التعامل Economic Problemالتعرؼ على ما يسمى باؼبشكلة االقتصادية )

 معها كالتغلب عليها.

كل منها يف النشاط ىبتص علم االقتصاد بدراسة نشاط الوحدات اؼبكونة للكياف االقتصادم كمسانبة  
االقتصادم سواء كانت كحدات منتجة أك كحدات مستهلكة، كلذلك فإف علم االقتصاد يتعلق بدراسة كثَت من 
اؼبسائل اليت تستحوذ على قدر كبَت من اىتمامات األفراد يف تسيَت حياهتم اليومية سواء كانت ىذه اؼبسائل 

رد إذل تعظيم دخلو من خبلؿ توظيف اؼبوارد اؼبتاحة لديو متعلقة باكتساب الدخل أك انفاقو، حيث يسعى أم ف
سواء كانت ىذه اؼبوارد طبيعية أك ذىنية أك عضلية. كمن ناحية أخرل يتعلق دراسة علم االقتصاد بالطريقة اليت يتم 

ت ؽ ىذا الدخل ككيفية توزيع ىذا الدخل على السلع كاػبدمات االستهبلكية اؼبختلفة أك تكوين مدخرااهبا انف
منها حبيث وبقق لو ىذا التوزيع أقصى منفعة كلية فبكنة يف ظل الظركؼ كاالمكانيات اؼبتاحة لو، كلذلك فإف علم 
االقتصاد يهتم أيضا بكيفية إعادة توزيع ىذا الدخل إذا حدثت تغَتات يف الظركؼ كاالمكانيات اؼبتاحة حبيث 

 ؼ يف الدخل.يظل ىذا التوزيع ؿبققا أقصى منفعة فبكنة من كراء التصر 

كمن ناحية أخرل يتعلق علم االقتصاد دبجموعة من األمور االقتصادية التجميعية أم اليت هتم االقتصاد 
القومي بصفة عامة مثل األمور اؼبتعلقة بتحديد األكضاع اؼبتعلقة بزيادة معدالت االنتاج كالنمو االقتصادم 

مية مثل اؼبشاكل اػباصة بالتضخم كالبطالة كعجز اؼبوازنة كاؼبشاكل االقتصادية اليت ربد من عمليات النمو كالتن
العامة كالتقلبات االقتصادية كالسياسات االقتصادية اليت يبكن للحكومات اتباعها لتخفيض حدة ىذه اؼبشاكل 

 كاليت تقف حجر عثرة يف سبيل ربقيق النمو.
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من أجل ربسُت اؼبستول اؼبعيشي لو كبالتارل علم االقتصاد ما ىو إال كسيلة كأداة يستخدمها االنساف 
 فهو ،من خبلؿ االستخداـ األمثل للموارد اإلقتصادية النادرة يف سبيل ربقيق مستول أعلى من الرفاىية االقتصادية

 التبادؿ، االنتاج دائرة عن زبرج ال كاليت االقتصادية كاألنشطة الظواىر ؼبختلف كتفسَته ربليلو خبلؿ من اذا يسعى
 كيفية حوؿ اؼبثلى القرارات ازباذ على كاجملتمع الفرد مساعدة اذل كاالستثمار االدخار ستهبلؾ،اال التوزيع،

 فهو كاؼبتطلبات االمكانيات بُت للتنسيق البدائل أفضل كبو كالتوجو اغباجات، تلبية يف احملدكدة اؼبوارد استخداـ
 القواعد اهباد على يعمل مث االقتصادية، كاألنشطة الظواىر ـبتلف يف تتحكم اليت القوانُت سةاكدر  باكتشاؼ يقـو

 علم أنبية تكمن ىنا فهنا اغباجات، أقصى لتلبية اؼبتاحة للموارد األمثل االستغبلؿ اذل تؤدم اليت كالوسائل
 .الكلي أك اعبزئي اؼبستول على يلعبو الذم الدكر كيربز االقتصاد

    ؽبم األكؿ السداسي دبقرر يتعلق ما تتناكؿ حيث ،أكذل جذع مشًتؾ السنة لطلبة موجهة اؼبطبوعةىذه 
 ، ككذااؼبقرر ؿباكر من ؿبور كل يف النظرم الطرح تقدًنك  اإلقتصادية باؼبفاىيم اؼببتدئ القارئ تعريفإذل كهتدؼ 

 باؼبقياس وبيط الذم الغموض كذبلية للطلبة اؼبفاىيم تقريب أجل من البلـز الشرح كتقدًن اؼبفاىيم تبسيط ؿباكلة
 ازباذ من سبكنو جديدة معارؼ اكتساب على تومساعدك  اإلقتصاد علم بأنبية الطالب ربسيسباإلضافة إذل 

 من ذىنو ىف يدكر عما اعبيد التعبَت إذل الوصوؿ كبالتارل كاالجتماعية، االقتصادية القضايا بعض إزاء علمية مواقف
 . بو وبيط الذل اإلقتصادم الواقع حوؿ كتطورات تساؤالت

 سنقـو بتقسيم ىذه اؼبطبوعة إذل ثبلثة فصوؿ أساسية على النحو التارل:ك 

 اؼبدخل اؼبعريف لعلم االقتصاد الفصل األول:

 اؼبدخل النظرم لعلم االقتصاد الفصل الثاني:

 اؼبدخل النظامي لعلم االقتصاد الفصل الثالث:
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 لعلم االقتصاد الفصل األول: المدخل المعرفي

ككذا فركعو كعبلقتو ببقية تطوره، مراحل أىم اؼبفاىيم اؼبتعلقة بعلم االقتصاد ك  إذل الفصلسنتطرؽ يف ىذا 
 ، باإلضافة إذل التعريف باؼبشكلة اإلقتصادية.العلـو

و ، ككذا فركعهتعاريف حوؿ علم اإلقتصاد مث مراحل تطور ال ىنا بعض سنتناكؿ: مدخل عام لعلم اإلقتصاد أوال:
  منهج اإلقتصاد. باإلضافة إذل، كعبلقتو ببقية العلـو

 علم االقتصاد:.تعريف 1

كل منها يف النشاط   نبةاسىبتص علم االقتصاد بدراسة نشاط الوحدات اؼبكونة للكياف االقتصادم كم
اإلنتاجي كاالستهبلكي يف االقتصاد القومي، كيرجع االىتماـ بدراسة االقتصاد إذل سعي اإلنساف منذ القدـ لفهم 

فضبل عن الرغبة يف ؿباكلة ، بلبباألحداث االقتصادية مستق التنبأ كتفسَت الظواىر االقتصادية اؼبختلفة كؿباكلة
 .1االقتصادية كضع سياسات معينة لتنظيم الشؤكف

تدؿ كلمة اإلقتصاد لغويا على" حسن التصرؼ يف استخداـ اؼبوارد احملدكدة كالنادرة نسبيا"، كما تعٍت كلمة 
إقتصاد إدارة اؼبنزؿ كالدكلة، كمن ىذا اؼبنطلق نقوؿ اإلقتصاد األمريكي أك اإلقتصاد العريب مثل اإلقتصاد الكوييت 

كاإلقتصاد اإلشًتاكي، كما نقوؿ أيضا اإلقتصاد وؿ اإلقتصاد الرأظبارل أك اإلقتصاد السعودم، كما يبكن أف نق
 الصناعي كاإلقتصاد النامي.

فقد تعددت تعريفاتو عرب الزمن، كعلى األخص يف مراحل تطوره يف العصر  Economicsأما مفهـو علم اإلقتصاد 
 حيث يشَت الفكر اإلقتصادم إذل التعريفات التالية: 2اغبديث،

  ة:و لثر اعلم  ىو القتصادعلم ا 1.1

خبلؿ اؼبرحلة األكذل من الثورة الصناعية اليت كانت أركيا ذبتازىا شاع تعريف لعلم االقتصاد وبـو حوؿ إنتاج 
ىذا التعريف كاف  ،الثورة، فعرؼ آدـ ظبيث علم االقتصاد "بأنو العلم الذم يدرس أسباب ككيفية زيادة ثركة األمة"

                                                           
 .9.، ص 8002، دار اعبامعة اعبديدة، اإلسكندرية، النظرية االقتصادية الكليةايباف عطية ناصف،   1
.16،ص2007(، الدار اعبامعية، االسكندرية، النظرية اإلقتصادية )تحليل جزئي وكليعبد اؼبطلب عبد اغبميد،  
2
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ففي  ،اليت كاف يعيش فيها كالبيئة ها دراسة االقتصادشملبنظرة آدـ ظبيث إذل نطاؽ اؼبشاكل اليت هبب أف ت تأثرام
 .1فًتة الثورة الصناعية كاف االىتماـ أكرب ما يكوف بزيادة اإلنتاج كمبوه

  لرفاىية:اعلم  ىو علم االقتصاد 1.1

الرفاىية، كلقد عرفو بيجو يف كتابو اقتصاديات الرفاىية علم االقتصاد كفقا ؽبذا االذباه يهتم بكيفية ربقيق 
اه العاـ الذم فاه االقتصادم ىو ذلك اعبزء من الر ف. حيث ألف الر 2بأنو "العلم الذم يدرس الرفاىية االقتصادية"

 يبكن إهباد عبلقة مباشرة بينو كبُت الفرد.

  لفعال:أو علم االختبارات ا علم الندرة النسبيةىو علم االقتصاد  1.1

بأنو :"العم الذم يتناكؿ كيفية إدارة  mankiwكو نكفقا ؽبذا االذباه يعرؼ علم االقتصاد حسب ما
تعٍت بالضركرة حسن التصرؼ باؼبوارد احملدكدة أك النادرة، ذلك أف  ناىؼبواردىا النادرة" كلعل اإلدارة اجملتمعات 

اإلنساف أقل بكثَت من تلك اغباجات، كمن ىنا فإف  من اؼبوارد البلزمة لقضاء حاجات تاحالندرة تعٍت أف اؼب
 ختيارالندرة تستلـز االختيار للحصوؿ على اغباجات، كبالتارل ازباذ القرار اػباص باإل قضيةالبعض يرل أف 

. كما عرؼ 3اؼبناسب، األمر الذم يعٍت أف الندرة كاالختيار كالقرار ىي أىم اؼببادئ اليت يقـو عليها علم االقتصاد
علم االقتصاد بأنو "ذلك العلم الذم يبحث يف تنظيم كتسيَت موارد   oskar langeقتصادم أكسكار القبو اال

اؼبتعددة بالسلع كاػبدمات  كالطبيعية النادرة نسبيا يف اجملتمع كذلك هبدؼ اشباع الرغبات االنسانية الثركة اإلنسانية
 .4االقتصادية اؼبختلفة"

 العالقات االجتماعية في إطار اإلنتاج:علم ىو  علم اإلقتصاد 1.1

يتحدد موضوع علم االقتصاد كفقا ؽبذا االذباه بدراسة الركابط االجتماعية اؼبتعلقة باإلنتاج كالتوزيع للثركة 
 .ىي ظاىر اجتماعية كعوائد عوامل اإلنتاج، نظرا لكوف الظواىر االقتصادية

                                                           
 .2،ص8002الدار اعبامعية، اإلسكندرية،  مقدمة في االقتصاد،عبد الرضبن يسرل أضبد،   1
 66، ص 4921، دار النهضة، بَتكت، مقدمة في االقتصادمود، حي كيونس ؿببريضة تادرس صق  2
، 8008للنشر كالتوزيع، عماف، األردف، ، دار كائل 4،طمبادئ االقتصاد الكلي بين النظرية والتطبيقخالد كاصف الوزين كأضبد حسُت الرفاعي،   3

 .42ص 
 .42، ص 8042، دار كائل للنشر كالتوزيع، عماف، األردف، 4، طمبادئ االقتصاد الكلي،  كآخركف سامر علي عبد اؽبادم  4
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كيعرؼ علم االقتصاد كفقو بأنو "علم القوانُت اليت ربكم العبلقات االجتماعية اليت تنشا بُت أفراد  
اجملتمع بواسطة األشياء اؼبادية كاػبدمات، كىي العبلقات اليت تتعلق بإنتاج كتوزيع األشياء اؼبادية كاػبدمات اليت 

 .1د اجملتمع )اؼبادية كالثقافية(ؼبعيشة أفرا ةتشبع حاجات اإلنساف يف اجملتمع، أم البلزم

  :مراحل تطور علم االقتصاد.1

سبخض عنها عدد من اؼبدارس اإلقتصادية، لكل منها نظرياهتا لقد مر علم االقتصاد دبراحل متعددة 
 .كفيما يلي عرض موجز ؽبذه اؼبدارسكآرائها اػباصة هبا، كاليت تعمل على توضيح آلية عمل ىذا العلم، 

 (:نتلية)المركالمدرسة التجارية  1.1

بعصر النهضة كما عقبو من تطور  يأم من فًتة ما ظب 4226-4000ظهرت ىذه اؼبدرسة يف الفًتة ما بُت 
 2تكنولوجي يف العديد من اجملاالت كالذم أدل بدكره اذل زيادة النشاط التجارم، كمن أبرز أفكار ىذه اؼبدرسة:

 ىم لدل اؼبفكرين االقتصاديُتأف النشاط التجارم ىو النشاط األ. 
  االعتقاد بأف قطاع الصناعة ىو القطاع الفعاؿ يف االقتصاد مقارنة مع القطاعات األخرل كالقطاع

 الزراعي.
  اهنا تؤمن بتدخل الدكلة يف النشاط االقتصادم كرسم السياسة االقتصادية حيث أف ذلك يعزز من قوة

 الدكلة.
  قدار ما سبلكو من اؼبعادف التنمية.دبلة كمركزىا كسطلتها يتحدد كما ترل ىذه اؼبدرسة اف قوة الدك 

 :)الفيزيوقراط( ينمدرسة الطبيعي 1.1

 إنتاجهاة يبكن رك بفرنسا كيرل أصحاهبا بأف الث 42263-4206ظهرت ىذه اؼبدرسة يف الفًتة ما بُت 
 األرض اؼبصدر  كيعتربكفانبتها يف تكوين الثركة، سبعدـ م فَتكفمن النشاط الزراعي فقط أما األنشطة األخرل 

 

                                                           
 .22-28 .ص، ص8001، دار اعبامعة اعبديدة، اإلسكندرية، مبادئ علم االقتصاد، ناشدل عدؿ ز زينب حسُت عوض هلل، كسو   1
2
 .42، ص 8042، دار كائل للنشر كالتوزيع، عماف، 4، طمبادئ االقتصاد الكليعلي،  رعبد اؽبادم سام  

 .82، ص 8002، دار إثراء للنشر كالتوزيع، عماف 4، طأساسيات علم االقتصاد الجزئي  والكلي ،ؿبمد طاقة كآخركف  3
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 .1، كما يؤمنوف بعدـ تدخل الدكلة يف النشاط االقتصادملئلنتاجاألساسي 

 )الكالسيكية(: التقليدية المدرسة 1.1

ىم من أسسوا ىذه  كيعترب آدـ ظبيث كريكاردك 42242-4226ظهرت ىذه اؼبدرسة يف الفًتة ما بُت 
دثوف كالذين على يد بعض االقتصاديوف احمل اؼبدرسةاالقتصادية، مث تبع ذلك تطوير كربديث األفكار ىذه  اؼبدرسة

 3:عرفوا بعد ذلك بالكبلسيك اعبدد، كمن أبرز أفكار ىذه اؼبدرسة

 رطيكاليت تعترب أف النظاـ الطبيعي ىو الذم يس اؼبدرسةأفكار اؼبدرسة الطبيعية على ىذه َت ثاستمر تأ 
 لظواىر االقتصادية.على ا

 ( أف قوة الدكلة يبا سبلكو من قوة عاملة كليس دبقدار ما سبلكو من معادف )الذىب، الفضة 
 يق اؼبنفعة الشخصية، لكل قفاهتم كعليو فتحصر لؤلفراد ىي اليت تسيطر كتتحكم يف ت اف اؼبنفعة الشخصية

 تؤدم بالنهاية لتحقيق اؼبنفعة العامة.سفرد 
  القيود اؼبفركضة عليها.اؼبطالبة بتحرير حركة التجارة كربقيق 

 :المدرسة الكينزية 1.1

  أفكارهاالقتصاد الربيطاين اؼبعركؼ جوف مينارد كينز كالذم جرت على  إذلترجع تسمية ىذه اؼبدرسة 
من قبل اقتصاديُت معركفيُت يف مقدمتهم ) ىيكس_ ىانس كغَتىم كاؼبعركفوف  كإضافاتتطويرات 

 .(بالكنزيُت احملدثُت
  شك االقتصادم الشهَت كينز.  ىو ببلاؼبدرسة االقتصادية  أكابرز مفكرم ىذه اؼبرحلة 
  اليت  األكضاعىذه اؼبدرسة دبشاكل التنمية كحل مشاكل البطالة كمعاعبة  إتباعيهتم اؼبفكركف من

أصبحت  ظاىرة يف اقتصاديات الدكؿ الرأظبالية اغبديثة، كظاىرة التضخم كالكساد ككيفية معاعبتها، 
 ل أيضا مشاكل النقود كالسياسات النقدية كاؼبالية.تشمك 

                                                           
 42، ص 8006، دار كائل للنشر كالتوزيع، عماف، 4ط ،الكلي(مبادئ االقتصاد )التحليل قات، يحرم موسى كؿبمد عر   1
 .89ؿبمد طاقة كآخركف، مرجع سبق ذكره، ص   2
 .80-49 .صعلي كآخركف، مرجع سبق ذكره، ص رعبد اؽبادم سام  3
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  االشًتاكية اليت كىي اؼبدرسة  49ىناؾ مدرسة فكرية أخرل ظهرت يف القرف  أف إذلتشَت  أفكال ننسى
كاليت  4942كطبقها لينُت بعد الثورة البلشفية يف ركسيا عاـ  رقبلاكفريدريك أسسها كارؿ ماكس 

كاالستهبلؾ ؿبل  اإلنتاجتوجيو  كأحلت التخطيط اؼبركزم يف اإلنتاجاعتمدت  سيطرة الدكلة على كسائل 
 جهاز التنمية كآلية السوؽ. 

  االتجاىات المعاصرة: 0.8 

الذم يعرؼ اذباىو االقتصادم باسم  (األمريكي )ميلتوف فريدمافكاىم ركاد ىذه االذباىات االقتصادم 
باؼبدرسة النقدية، كتتلخص أفكاره يف االعتماد على بعض األفكار  تومنهج شيكاغو كما تسمى مدرس

لكن بصناعات كربليل حديث يركز فيها على معاعبة اؼبشكبلت التضخمية كالركودية اؼبعاصرة من  الكبلسيكية
لى أنبية العبلقة كالًتابط الوثيق بُت معدالت مبو عرض النقد من جهة كمعدالت مبو التضخم من خبلؿ التأكيد ع

 .1بسبب عدـ التناسب بُت معدالت مبو عرض النقد كمعدالت مبو الناتج ،جهة أخرل

 فروع علم االقتصاد:.1

اؼبوضوعات االقتصادية يبكن أف تندرج يف أحد فرعي النظرية االقتصادية سواء النظرية  إف أغلبية
 .االقتصادية اعبزئية أك النظرية االقتصادية الكلية

هتتم بتفسَت سلوؾ الوحدات اإلقتصادية الفردية كل على حدة سواء كاف  :النظرية اإلقتصادية الجزئية 1.1
 .ذلك مستهلك فرد أك منتج فرد

هتتم بتفسَت السلوؾ اإلقتصادم للوحدات اإلقتصادية الفردية ؾبتمعة معا على  :النظرية اإلقتصادية الكلية 1.1
مستول اإلقتصاد القومي ككل، كلذا تركز على دراسة الطلب الكلي كالعرض الكلي، كأسواؽ اإلقتصاد القومي 

 2مثل سوؽ اإلنتاج كسوؽ النقد كسوؽ العمل كسوؽ األكراؽ اؼبالية.

 ىذه  ىمال يتنافساف معا كلكن يكمبلف بعضهما البعض، كتتمثل أ فرعي النظرية اإلقتصاديةكما أف كلى 

 
                                                           

 . 20، ص 2004، عماف، ، دار كائلمفاىيم ونظم اقتصادية التحليل االقتصادي الكلي والجزئي ؿبمد عريقات، يبإظباعيل عبد الرضبن كحر   1
.11، ص2008الدار اعبامعية، اإلسكندرية،  النظرية اإلقتصادية الكلية،السيد ؿبمد السرييت كعلي عبد الوىاب قبا،  
2
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 1االختبلفات يف النواحي اآلتية:

 :يهتم االقتصاد اعبزئي بدراسة اؼبشكبلت االقتصادية اليت تواجو الوحدات  طبيعة المشكالت
مقارنة باؼبشكبلت الكلية مثل: بطالة فرد معُت، قد االقتصادية اعبزئية، كيكوف عبلجها أسهل كأسرع 

يكوف ذلك راجعا إذل ظركؼ خاصة بو، أك التغَت يف سعر سلعة معينة، كقد يكوف ذلك راجعا إذل 
أك الطلب اػباصة هبا خبلؿ فًتة زمنية معينة، كما تعكس ىذه اؼبشكبلت / تغيَتات يف ظركؼ العرض ك

جة لزيادة التكاليف أك األجور ال تينتاجية زبفيض مستول إنتاجها نقضية عامة، فعندما تقرر الوحدة اإل
 .على ذلك بالضركرة البفاض يف مستول النشاط االقتصادم ًتتبي

يكوف عبلجها سبينما يهتم االقتصاد الكلي بدراسة اؼبشكبلت االقتصادية اليت تواجو اجملتمع ككل، ك  
رىا على معظم أفراد اجملتمع كاف كانت بدرجات ثاس آأكثر صعوبة كوبتاج إذل فًتة زمنية طويلة، كتنعك

، فمثبل مشكلة البطالة أك التضخم على سبيل اؼبثاؿ يعاين منها معظم أفراد اجملتمع سواء أكاف تةاك فمت
 ذلك بصورة مباشرة أك غَت مباشرة.

ض السلع فمثبل ارتفاع أسعار بع ،إف ما ينطبق على اعبزء من مشكبلت ال ينطبق بالضركرة على الكل
الغذائية ال يعٍت بالضركرة أف اجملتمع يعاين من مشكلة تضخم، ألف ذلك قد يكوف راجعا إذل نقص 

ىذه السلع لظركؼ مناخية أك طبيعية معينة، كمن مث ال هبب التعميم يف ىذه اغبالة ألف ما  من احملصوؿ
 2.ىو صحيح على اؼبستول اعبزئي ال يكوف كذلك بالضركرة على اؼبستول الكلي

 :يدرس االقتصاد ذبميعات جزئية أك فرعية تكوف معرفة تعريفا جيدا، كهبا درجة من  مستوى التجميع
التجانس، مثل: طلب السوؽ على سلعة معينة كىو عبارة عن ؾبموع طلبات اؼبستهلكُت اؼبكوف منهم 

عينة كىو عبارة سوؽ ىذه السلعة خبلؿ فًتة زمنية عند كافة األسعار، أك عرض السوؽ بالنسبة لسعلة م
عند كافة  عن ؾبموع عرض اؼبشورعات الفردية العاملة يف ؾباؿ إنتاج ىذه السلعة خبلؿ فًتة زمنية معينة

كالتعادؿ بُت طلب السوؽ كعرضو، يتم من خبلؿ ربديد القيم التوازنية لكل من السعر كالكمية  .األسعار
كغَت معرفة تعَتفا جيدا كال  مشوالكلية أكثر   يف سوؽ ىذه السلعة. بينما االقتصاد الكلي يدرس ذبميعات

، مثل الطلب الكلي كىو عبارة عن ؾبموع طلب كل قطاعات االقتصاد جانستكوف هبا أم درجة من الت

                                                           
1 - felderon b, honbugs, macoeconomics and news marcoenomics, spinger verlag, berlin heidexberg, 1992, 

p.p11,12. 
 .42-42 .صص ،، الدار اعبامعية، اإلسكندريةمبادئ االقتصاد الجزئيكآخركف،  يبيتالسيد ؿبمد اضبد السر   2
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القومي على كافة السلع كاػبدمات سواء كانت سلعا استهبلكية أـ إنتاجية خبلؿ فًتة زمنية معينة 
الناتج من كافة السلع كاػبدمات سواء االستهبلكية أك ككذلك العرض الكلي ىو عبارة عن ؾبموع 

عادؿ بُت الطلب كالعرض الكليُت يتيح عنو تاإلنتاجية لكل كحدات اإلنتاج خبلؿ فًتة زمنية معينة، كال
 1.ف، ككذلك اؼبستول العاـ لؤلسعاريكمستول التوظ ربديد مستول الناتج أك الدخل القومي التوازين

 :أم على نطاؽ  ،يف االقتصاد اعبزئي يتم استخداـ سياسات اقتصادية جزئية السياسات االقتصادية
اؼبشركع كوحدة اقتصادية، كتسند ىذه السياسات اذل منهجية التحليل االقتصادم اعبزئي كالنظرية 
االقتصادية اعبزئية، كتسعى ىذه السياسات إذل ربقيق أىداؼ اقتصادية جزئية، كلذا تكوف أدكاهتا جزئية 

 ىا على اؼبشركع االقتصادم عادة فقط دكف غَته.ثار آكتنعكس 
بينما يف االقتصاد الكلي يتم استخداـ سياسات اقتصادية كلية، أم على نطاؽ االقتصاد القومي ككل 

ىذه  سعىكتسند ىذه السياسات إذل منهجية التحليل االقتصادم الكلي كالنظرية االقتصادية الكلية، كت
ىا على االقتصاد ثار قتصادية كلية، كلذا تكوف أدكاهتا كلية كتنعكس آالسياسات إذل ربقيق أىداؼ ا

 2القومي ككل.
 :زبتص النظرية االقتصادية اعبزئية بدراسة كربليل سلوؾ الوحدات االقتصادية الفردية  اختصاص النظرية

هلك فرد أك منتج فرد، كما تقـو بشرح كتفسَت عمل السوؽ بالنسبة ستعلى كل حدل سواء أكانت م
لكل سلعة أك خدمة على حدة، بينما زبتص النظرية االقتصادية الكلية بدراسة كربليل سلوؾ اؼبتغَتات 

 3.االقتصادية الكلية اليت تشكل اإلطار العاـ ؼبستول النشاط االقتصادم يف اجملتمع
  :ستخداـ يهدؼ االقتصاد اعبزئي إذل ربسُت الرفاىية اؼبادية على اؼبستول الفردم من خبلؿ االاألىداف

األمثل للموارد للفرد سواء كمستهلك أك كمنتج مثل: سعي اؼبستهلك إذل تعظيم إشباعو من خبلؿ 
إنفاقو دخلو، كسعي اؼبنتج إذل تعظيم أرباحو من خبلؿ إنفاقو ؼبوارده االستثمارية. بينما يهدؼ االقتصاد 

نمو يف الناتج أك ال دبعدؿ رتفاعالفراد اجملتمع ككل من خبلؿ األالكلي إذل تعظيم الرفاىية االقتصادية 

                                                           
 .41، ص 8000، قسم االقتصاد، كلية التجارة، جامعة اإلسكندرية، مبادئ االقتصاد الكلياضبد ؿبمد مندكر،   1
 .42، ص 8002، الدار اعبامعية، اإلسكندرية، اد الكليمبادئ االقتصالسيد ؿبمد اضبد السرييت كعلي عبد الوىاب قبا،   2
 .48، ص مرجع سبق ذكره، النظرية االقتصادية الكليةيت كعلي عبد الوىاب قبا، بالسيد ؿبمد السري  3
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الدخل القومي، فضبل عن ربقيق االستقرار يف األسعار، كىذا يتطلب ربقيق االستخداـ الكامل كاألمثل 
 .1للموارد اؼبتاحة يف اجملتمع

 :عالقة علم االقتصاد بالعلوم األخرى. 1

كاؼبشاكل اإلقتصادية، وبتاج اإلقتصاديوف إذل االستعانة بالعلـو األخرل لتفسَت  عند دراسة الظواىر
الظواىر كاؼبشاكل، كىذا إف دؿ فإمبا يدؿ على تلك العبلقة الوثيقة بُت علم اإلقتصاد كسائر العلـو اؼبعرفية 

 بالعلـو األخرل.األخرل، كفيما يلي عرض موجز حوؿ مدل ارتباط علم اإلقتصاد 

 علم اإلدارة:و االقتصاد  علم 1.1

ؿ ؤك م االقتصاد كاإلدارة كاضحة كوف عنصر التنظيم ىو عنصر من عناصر اإلنتاج كاؼبسلإف العبلقة بُت ع
أك اؼبنشأة، علما بأف نظرية  ؼبنتجو اؼبناسبة من عناصر اإلنتاج األخرل للوصوؿ إذل ىدؼ افوليتعن اختيار ال

لكن ال بد لئلدارة اعبيدة أف تكوف على علم كإؼباـ باؼبسائل اؼبتعلقة  ،من ضمن النظريات االقتصادية عترباإلنتاج ت
سائل االقتصادية اؼبأف يكوف على علم كمعرفة بالعديد من اعبيد باإلنتاج، كىذا يعٍت أف ال بد لئلدارة أك للمدير 

ف على علم كمعرفة بالعديد من اؼبسائل اإلدارية، ؽبذا واجهو يف حياتو العملية، كما البد لبلقتصادم أف يكو تاليت 
 2.وا علم اإلدارةسنبلحظ أف طبلب اإلدارة البد أف يدرسوا االقتصاد، كطبلب االقتصاد البد أف يدر 

 السياسة:وعلم علم االقتصاد  1.1

مع يف إطار صلة االقتصاد بالسياسة تبدك يف كوف االقتصاد ىو األداة اليت تدير اغبياة اليومية للمجت
عادل النظاـ السياسي مابعة منو، فهناؾ تأثَت متبادؿ بُت السياسة كاالقتصاد، فنالتنظيم السياسي كمبادئ اغبكم ال

تسند إذل أساس الكياف االقتصادم من حيث ملكية أدكات اإلنتاج كمدل اؼبركزية كلبلمركزية يف ازباذ القرارات 
 3االقتصادية البلزمة الستغبلؿ اؼبوارد.

 

                                                           
 .42، ص 8042، الدار اعبامعية، اإلسكندرية، مبادئ االقتصاد الكلييت كعلي عبد الوىاب قبا، يالسيد ؿبمد السر   1
 .80، ص 8048، دار اؼبسَتة للنشر كالتوزيع كالطباعة، عماف، األردف، االقتصاد الجزئي، آخركف الوادم ك ؿبمود   2
 .49، ص8042، دار البداية ناشركف كموزعوف، عماف، األردف، 4، طالتحليل االقتصادي الجزئينبيل ابراىيم ؿبمود الطاين،   3
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 علم التاريخ:و علم االقتصاد  1.1

من اؼبعركؼ أف علم التاريخ يقـو بعملية سرد ككصف كتاريخ كربليل أحداث معينة سواء كانت 
عن تزاكج علم االقتصاد  نتجاجتماعية، سياسية، عسكرية كاليت حدثت يف ؾبتمع معُت خبلؿ فًتة زمنية معينة، ك 

بعلم التاريخ ظهور فرعُت من فركع علم االقتصاد، الفرع األكؿ اػباص بتاريخ الفكر االقتصادم الذم يتناكؿ تطور 
ىذا الفكر من الناحية التارىبية، كأفكار العلماء )آدـ ظبيث، ابن خلدكف كغَتىم من العلماء الذين شاركوا يف بناء 

أما الفرع الثاين فهو خاص بالتاريخ االقتصادم كالذم  ،تطور اؼبدارس كالنظريات اؼبختلفة ىذا العلم باإلضافة إذل
وبلل التطور االقتصادم لدكلة معينة أك ؾبموعة من الدكؿ أك النظم االقتصادية اليت مرت هبا اجملتمعات لتتيح 

 1بذلك مدل العبلقة الوثيقة بُت علم االقتصاد كعلم التاريخ.

 صاد وعلم الحقوق:علم االقت 1.1

كىبتلفوف يف أف كبل منهم يهتم  ،اليت تتم بُت األفراد ةيهتم كبل من االقتصادم كاغبقوقي بعبلقات اؼببادل 
الزاكية اليت يهتم هبا اآلخر. فالقانوف وبدد لنا الشركط الواجب توافرىا يف صفقة معينة   نهبا من زاكية زبتلف ع

ة يف اجملتمع كدبا يضمن حقوؽ كبل فذصحيحة، كمتفقة مع القوانُت النا كشراء منزؿ مثبل، لتصبح ىذه العملية
فإنو يهتم دبعرفة العوامل احملددة لقيمة الصفقة كاؼبنفعة اؼبستمدة من جراء عملية  االقتصادمالطرفُت اؼبتعاقدين، أما 

ة يف دكلة فذإذ كثَتا ما يكوف للقوانُت النا ،كال يعٍت ذلك أف الصلة معدكمة بُت فرعي العلم اؼبذكورين ،الشراء ىذه
 .2فائدةما أثر كبَت يف ربديد األجور كاألسعار كسعر الصرؼ كمعدالت ال

 :اإلحصاء وعلم علم االقتصاد 4.1

نوع من اؼبعرفة أك ازباذ  إذلكربليلها  تبويبهاىو العلم الذم يبحث يف أساليب صبع البيانات ك  اإلحصاء
بيانات  إذلتاج يف كثَت من األحياف وبدراسة الظواىر كاؼبشاكل االقتصادية  أفالربط حيث القرارات، فهنا يظهر 

بلص النتائج عنها، فمثبل معرفة رقم قياسي لؤلسعار لقياس القوة الشرائية ستخكربليل ىذه البيانات ال إحصائية

                                                           
 .86-80.ص ، ص مرجع سبق ذكرهعبد اؼبطلب عبد اغبميد،   1
-40 .ص، ص8044، دار الثقافة للنشر كالتوزيع، عماف، األردف، مبادئ التحليل االقتصادي، الجزئي والكلي السماف ؿبمد كؿبمد مركاف،  2
46. 
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ككسائلو كأساليبو، فالعبلقة كثيقة بُت علم االقتصاد كعلم  اإلحصاءالقتصادم لبلستعانة بعلم اللنقود وبتاج 
 1.كخاصة يف تعامل الباحث االقتصادم مع البيانات كاؼبعلومات الدراسة آية ظاىرة اقتصادية اإلحصاء

 م الرياضيات:علو علم االقتصاد  4.1

االستعانة باألساليب الرياضية يف الرباىُت  إذلنتائج كمية دقيقة يلجأ االقتصادم  إذلمن اجل الوصوؿ 
مع عدد كبَت من اؼبتغَتات كمعرفة طبيعة العبلقة  لالتعاممكن االقتصاديُت من  الرياضياتفاستخداـ  ،كالتحليل

استخداـ األسلوب الرياضي يف االقتصاد هبعل ربليل بعض الظواىر االقتصادية اؼبعقدة أمرا  أفأم ، 2اليت ذبمعهم
 .3نتائج ؿبددة يف شكل كمي إذليتيح التوصل سهبل كما 

 منهج علم االقتصاد:. 4

  بواسطة طائفة من القواعد العامة اليت       إذليقصد باؼبنهج الطريق اؼبؤدم ، الكشف عن اغبقيقة يف العلـو
  4.معلومة نتيجة إذلعلى سَت العقل كربدد عملياتو حىت يصل هتيمن 

 ع لدراسة اؼبشكلة كصبع اؼبعلومات باخطوات ؿبددة بشكل منطقي متت بتاعكمنهم من يعرؼ اؼبنهج بأنو ا 
اغبقائق  نتاجستكإحوؽبا باستعماؿ أدكات معينة، كمن مث القياـ بعرض اؼبعلومات كربليلها كتفسَتىا 

 .5منها

لو يبحثوف دائما على الكشف عن قوانينو كنظرياتو  الدراسيُتقل بذاتو، فإف ستكعلى اعتبار أف االقتصاد علم م
، كفيما يلي 6كالعمل على التطوير اؼبستمر ؽبا، كيف سعيهم لذلك يتبعوف اؼبنهج االستنباطي كاؼبنهج االستقرائي

 فكرة ـبتصرة عنهما:

                                                           
 .04، ص مرجع سبق ذكره، كحريب ؿبمد عريقات إظباعيل عبد الرضبن  1
 .42، ص 8009، اعبزائر ،، دار احملمديةمدخل لعلم االقتصادبن ؿبمود سكينة،   2
 .40، ص مرجع سبق ذكرهعبد الرضبن يسرل أضبد،   3
 .49، ص 4998، اؼبكتبة األكاديبية، القاىرة، البحث العلمي، أسسو وطريقة كتابتو ؿبمد الصاكم ؿبمد مبارؾ،  4
 .90، ص 8046للنشر كالتوزيع، عماف،  ء، دار صفا4، طأسس وقواعد البحث العلميي، مناىدة عبد زيد الدلي  5
-8042، 02 ، كلية العلـو االقتصادية كالعلـو التجارية كعلـو النشر، جامعة اعبزائرمحاضرات في مقياس مدخل لالقتصادشطييب حناف،   6

 .40، ص 8042
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اػباص  إذلندرج من العاـ ن أننا: فيو يتم استخبلص النتائج من االفًتاضات أم المنهج االستنباطي 1.4
  الباحث من ؾبموعة من االفًتاضات األساسية يبدأ، حيث 1القوانُت االقتصادية كالتعميمات إذل للوصوؿ

كاقًتاحات معينة تتسم  كمعطيات أكلية، كمن خبلؿ التحليل اؼبنطقي ؽبذه االفًتاضات يتوصل اذل استنتاجات
 2خاصة ظاىرة أكعمومية على أم مشكلة بصفة العمومية تسمى باؼببادئ التحليلية، كتطبق ىذه اؼببادئ ال

الظاىرة ؿبل  أكنتائج التحليل اػباصة باؼبشكلة  إذلكيستخدـ الباحث يف ذلك أحد الطريقتُت التاليتُت يف التوصل 
 3الدراسة:

 : أساسية ىي طواتخكىي سبر بثبلث طريقة بناء النماذج:  1.1.4

  اؼبشكلة مرتبطة بالواقع أك مستمدة منوربديد اؼبشكلة ؿبل الدراسة: كهبب أف تكوف ىذه. 
  الظركؼ اػباصة بالتحليل كهبب أف تكوف  أكربديد االفًتاضات األساسية: تلك اليت ربدد مبلمح البيئة

 حد كبَت. إذلىذه االفًتاضات كاقعية 
 كال تتوقف  ،استخبلص النتائج: كذلك من خبلؿ عملية التحليل اؼبنطقي أك العقلي ؽبذه االفًتاضات

مع االفًتاضات  اتساقهاعلى مدل كاقعيتها كلكن على مدل  إليهاحة النتائج اليت يتم التوصل ص
األساسية اليت بنيت عليها، أما كاقعيتها فتتوقف على مدل كاقعية االفًتاضات اؼببنية عليها ىذه النتائج 

سوؽ يت سبثل شركط نافسة الكاملة الذم بٍت على عدد من االفًتاضات تلك الكذلك مثل مبوذج سوؽ اؼب
 أف السعر السائد يف السوؽ يكوف سعر كاحد. إذلاؼبنافسة الكاملة، كيف ظلها يتم التوصل 

اؼبؤثرة يف الظاىرة ؿبل  األخرليتم افًتاض ثبات اؼبتغَتات أك العوامل   حالة دراسة العبلقة بُت متغيَتيف 1.1.4
الدراسة، مثل العبلقة بُت الكمية اؼبطلوبة من سلعة ما كسعرىا، فإنو يف ظل افًتاض ثبات العوامل األخرل اؼبؤثرة 

 يف الطلب تتوصل أف تكوف ىذه العبلقة عكسية يف حالتها العامة.

                                                           
 8049-8042، سيلةلتسيَت، جامعة ؿبمد بوضياؼ اؼب، كلية العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو امحاضرات في االقتصاد العامخباية عبد اهلل،   1

 .02ص 
 .42، ص 8002، الدار اعبامعة، اإلسكندرية، النظرية االقتصادية الجزئيةعلي عبد الوىاب قبا،   2
 .41-42 .ص، ص8002قسم االقتصاد، جامعة اإلسكندرية، النظرية االقتصادية الجزئية،  د كعلي عبد الوىاب قبا،لرمضاف ؿبمد مق  3
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الستقرائية يف أحباثهم كدراساهتم، حيث بداية الطريقة االلقد استخدـ االقتصاديوف منذ المنهج االستقرائي:  1.4
لتدفق اؼبعادف الثمينة من العادل اعبديد اذل الدكؿ  مشاىداهتماستخرج اؼبَتكانتليوف قوانينهم اؼبتعلقة بالنقود، نتيجة 

 . 1األكركبية

أم يقـو ىذا اؼبنهج يف ، 2لحكم على الكللجة يتاؼبنهج االستقرائي يبدأ من اغبكم على اعبزء مث  إف
ي الدراسة االقتصادية فنتائج عامة من خبلؿ مشاىدات فردية، ف إذلالتحليل االقتصادم على أساس الوصوؿ 

مشاىدات عن القرارات االقتصادية اليت تتخذىا الوحدات  أكنبدأ بتجميع بيانات  أفلظاىرة معنية يبكننا 
يتخذىا اؼبستهلكوف كاؼبنتجوف كاؽبيئات اغبكومية خبلؿ فًتة زمنية  االقتصادية، اؼبنفردة كذلك مثل القرارات اليت

تساعد على تفسَت كالتنبؤ بسلوؾ ىذه الوحدات  بياناتقواعد من ىذه ال أكقـو باستخبلص مباذج نمعينة، مث 
عدد قمنا بتجميع بيانات عن مقدار ما ينفقو كل مستهلك من ميزانية على  إذااالقتصادية، فعلى سبيل اؼبثاؿ: 

ما ينفق من  لنسبمن السلع كاػبدمات خبلؿ فًتة زمنية معينة، فإف ذلك سوؼ يبكننا من صياغة مباذج بالنسبة 
خبلؿ تلك الفًتة. فإذا توصلنا من البيانات اليت حصلنا عليها  تكاػبدامادخل كل اؼبستهلكُت على تلك السلع 

، الطعاـ كاؼببلبس فإنو يبكن اإلهبارن ميزانيتهم على بصورة منتظمة م إنفاقهاالنسب اليت تعود اؼبستهلكوف  إذل
استخداـ ىذه اؼبشاىدات الواقعية يف التنبأ بطلب اؼبستهلكُت على تلك السلع كاػبدامات، كبالتارل فإف اؼبنهج 
االستقرائي يقـو على استنتاج عبلقات عامة من مشاىدات فردية، كيستخدـ ىذا اؼبنهج يف كل من العلـو الطبيعة 

 3.لعلـو االجتماعية كفقا لطبيعة الظاىرة ؿبل الدراسةكا

 ثانيا: الحاجات والموارد

يواجو اجملتمع اؼبشكلة اإلقتصادية عندما يكوف غَت قادر على اشباع كل احتياجاتو البشرية غَت احملدكدة 
سواء كانت متقدمة  بسبب ندرة اؼبوارد اؼبتاحة ذات االستخدامات البديلة، كىذه اؼبشكلة تواجو كافة اجملتمعات

 أك متخلفة كسواء كانت رأظبالية أـ اشًتاكية.

 

                                                           
منشورات جامعة  المدخل إلى علم االقتصاد )االقتصاد السياسي وتاريخ األفكار االقتصادية(،مصطفى العبد هلل الكفرم كغساف إبراىيم،   1

 .16ص  جامعة دمشق، كلية االقتصاد،،  دمشق
، ، دار جامعة إفريقيمناىج البحث العلمي وطرق كتابة الرسائل الجامعيةعبد الرضبن اضبد عثماف،   2  .10، ص 4990ا العاؼبية للنشر، اػبرطـو

.11-10، ص.ص 2007، الدار اعبامعية، اإلسكندرية، النظرية االقتصادية الجزئيةأضبد ؿبمد مندكر كإظباعيل الشناكم،     3 
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 .الحاجات:1

 مفهوم الحاجة: 1.1

  اغباجة ىي دافع أك حالة داخلية أك استعداد فطرم، أك مكتسب شعورم أك الشعورم عضوم أك
 1شعورية.اجتماعي أك نفسي يثَت السلوؾ اغبركي أك الذىٍت، كيسهم يف توجيهو إذل غاية شعورية أك ال 

 يعرفها زىراف بأهنا افتقار إذل شيء ضركرم أك نوع من النقص أك العوز اؼبقًتف بالتوتر الذم يزكؿ  بينما
 2مىت أشبعت ىذه اغباجة كزاؿ النقص.

 التصرؼ إذل كتدفعو معُت فرد هبا يشعر اإلشباع عدـ أك التوتر من حالة بأهنا غيث عاطف كما يعرفها 
 اغباجة إشباع ينطول أف الضركرل من كليس اإلشباع، لو وبقق سوؼ أنو يعتقد الذل اؽبدؼ كبو متجها

 من الرغم على معُت شيء إذل حباجة شخص يشعر فقد كجوده، على احملافظة أك الفرد بقاء على
 على األمثلة كمن اعبماعة أجل من بالذات التضحية إذل كاغباجة)كاؼبوت)األذل  بو سيلحق إشباعها

 كىناؾ كاالستقبلؿ كالعاطفة، الشخصى، االعًتاؼ إذل اغباجة االجتماعية السيكولوجية اغباجات
 3.كاعبنس كالعطش، كاعبوع، فسيولوجية، حاجات

 خصائص الحاجات: 1.1

زبتلف طبيعة اغباجات لدل األفراد باختبلؼ أمباط حياهتم كظركؼ تنشأهتم، إذ أف ىناؾ خصائص عدة تتصف 
 4هبا اغباجات منها:

 ففي حاؿ أشبعت حاجة معينة لدل الفرد سرعاف ما تربز لديو حاجة  ،اغباجات ال هنائية كمتجددة
أخرل فيسعى إذل اشباعها كىكذا، كما اف يتم لو ذلك حىت تربز لو حاجات أخرل، كما أف اغباجة ال 

                                                           

.53-52، ص.ص1994، دار الشركؽ،جدة، السعودية، 4، طالنمو النفسي للطفل والمراىق ونظريات الشخصية ؿبمد زيداف،  1  
.125، ص1999، عادل الكتاب، القاىرة ،5، طعلم نفس النموحامد زىراف،   2  
3
دراسة  -اشباع االحتياجات النفسية لساكني المجتمعات العمرانية الجديدة في ضوء مؤشرات جودة الحياة فاطمة يوسف القليٍت كآخركف،  

  .253،ص2017اجمللد الثامن كالثبلثوف، اعبزء الثاين،، ؾبلة العلـو البيئية، جامعة عُت مشس، حالة مدينة السادس من أكتوبر

4
مستوى اشباع الحاجات النفسية للنوع االجتماعي وعالقتها بمستوى التوافق المهني للعاملين في المؤسسات أالء عزت هبجت ؿبمود،  

كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح   ،رسالة مقدمة لنيل شهادة اؼباجيستار،الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظرىم
  .22-21،ص.ص2016الوطنية،نابلس، فلسطُت،
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إال أهنا ال تلبث  تزكؿ سباما ، بل تتجدد بعد فًتات متفاكتة، مثل اغباجة للطعاـ زبتفي بعد تناكؿ الطعاـ
 أف تعود بعد بضع ساعات.

  اغباجات متنوعة كزبتلف يف درجة أنبيتها، فهناؾ حاجات عدة منها اؼبعنوية كاؼبادية، كالنفسية
كاالجتماعية كاعبسمية كالعقلية، كما أهنا زبتلف يف درجة أنبيتها فمنها ما يسبب اؽببلؾ لئلنساف يف 

اغباجة للماء كاؽبواء كالطعاـ، كمنها الثانوية اليت يسبب عدـ  حاؿ عدـ اشباعها كاغباجات األساسية
تلبيتها بشعور االنساف بالضيق ك االنزعاج مثل التعليم كالعمل كاؼبركز االجتماعي، كما أهنا زبتلف 
باختبلؼ مراحل النمو عند االنساف، إضافة إذل اختبلفها باختبلؼ األفراد كاألدكار كاؼبواقف 

 كاجملتمعات.
 ات متدرجة كاشباعها يسَت كفق نظاـ ارتقائي، أم أف االنساف ال يهتم باشباع حاجاتو اليت تقع اغباج

 على مستول عارل الًتتيب إال بعد أف يكوف قد أشبع اغباجة اليت يكوف ترتيبها على اؼبستول األدىن.
 ا زبتلف من زبتلف كسائل إشباع اغباجات باختبلؼ األفراد، كاختبلؼ أدكارىم كثقافة ؾبتمعهم، كم

زمن آلخر، كىذا ما يعرؼ بالنسبية، فكوب من اؼباء لدل شخص قد يطفئ ظمأه، يف حُت أف نفس 
الكوب كمقدار اؼباء فيو قد ال يطفأ ظمأ شخص آخر، مع اثبات الدافع كىو دافع العطش لدل 

ردة منها يف الشخصُت، كذلك فإف اغباجة إذل اؼببلبس الصوفية قد تكوف أكثر إغباحا يف البلداف البا
اغبارة، كيف فصل الشتاء أكثر منها يف فصل الصيف، بل كما وبتاجو شخص منها قد ال يكوف كذلك 

 بالنسبة لشخص آخر.
   ،إف أية عرقلة الشباع حاجة معينة كخاصة األكلوية منها قد يؤدم إذل اغباؽ الضرر بالفرد كتفقده توازنو

 اعها يف كقت معُت.كما أف بعض اغباجات يتم كبتها بسبب صعوبة اشب
 .بعض اغباجات ترتكز على ىدؼ كاحد ؿبدد مثل التعاطف مع صديق كبعضها متشعب 
  اغباجات يبكن أف يتحقق من اشباعها شعورا عاـ باؼبتعة كالسركر كليس ؾبرد ربقيق ىدؼ كخاصة تللك

 اليت ترتبط دبيل أك ىواية.
 ذل الرغبة يف األخرل، كقد ربل ؿبلها، ىناؾ حاجات تتماشى مع بعضها البعض، حيث تسوؽ كل منها إ

كقد تتعارض بعض اغباجات مع بعضها البعض، مثل تعارض حاجات كمتطلبات األنا األعلى كالسمو 
كالًتفع مع حاجات كمتطلبات اؽبول، أم الغرائز ككمثاؿ يبكن أف تتعارض اغباجة إذل العمل مع اغباجة 

 إذل كقت إضايف للراحة.
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 اإلنسانية:أنواع الحاجات  1.1

 : تنقسم اغباجات االنسانية إذل
 كجود غبفظ البلزمة اغباجات اغباجات األكلية ىيالحاجات األولية والحاجات اإلجتماعية:  1.1.1
 مثل االجتماعي التطور يفرضها اليت كاؼبسكن،أما اغباجات اإلجتماعية ىي كاؼبلبس اؼباء مثل االنساف

  النقل. كسائل كتوفر التعلم
 نفعها يقتصر اليت اغباجات اغباجات الفردية ىيالحاجات الفردية والحاجات اإلجتماعية:  1.1.1

 إذل اغباجة مثل االفراد من كبَت لعدد نفعها يرجع اليت أما اغباجات اإلجتماعية ىي كاحد على شخص
 .1 كالعدالة االمن

 االنسانية اغباجات من كالسكن كاللباس الغذاء يعد :المعنوية والحاجات الحاجات المادية 1.1.1
 اؼبادية فاغباجات اؼبعنوية، اغباجات من كالصداقة كالتعليم الصحة اذل االنساف حاجة حُت يف اؼبادية،

 عليها يطلق مادية موارد استخداـ الشباعها اليلـز اليت كاغباجات مادية، موارد استخداـ الشباعها يلـز
 معنوية؛ حاجات
 من قدر على صبيعها االنسانية اغباجات تقف ال :الكمالية والحاجات الضرورية الحاجات 1.1.1
 مكاف كمن آخر اذل زماف كمن آخر اذل فرد من أنبيتها تتفاكت بل اشباعها، ضركرة حيث من اؼبساكاة

 اليت فهي الكمالية اغباجات أما  2،االنساف حياة عليها تتوقف اليت ىي الضركرية فاغباجات آخر، اذل
لو مت االستغناء عنها سباما أك على األقل تأجيل استخدامها يف الوقت اغبارل ؼبا عنت أم شيئ للفرد كلن 

 3تؤثر عليو يف أف يستمر حبياتو كبشكل طبيعي جدا.
 
 
 
 
 

                                                           

109، ص2010 ،29دراسات موصلية، العدد ،1212احتياجات الفرد في مدينة الموصل في عام مرح مؤيد حسن،   1
  

  .21، صمرجع سبق ذكرهشطييب حناف،  2
  .16، ص2015، دار االياـ للنشر كالتوزيع، عماف، 1،طاالقتصاد الجزئيمبادئ نضاؿ علي عباس كسامر علي عبد اؽبادم،  3
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 الموارد اإلقتصادية:.1
 مفهوم الموارد اإلقتصادية: 1.1

  1خدمة( وبقق رغبة أك يقضي حاجة انسانية معينة.)سلعة أك  تعرؼ اؼبوارد اإلقتصادية بأهنا كل شيئ نافع
 خصائص الموارد اإلقتصادية: 1.1
 اغباجات من حاجة إشباع على القدرة ىي كاؼبنفعة لبلستعماؿ، متاح نافع الشىء عن عبارة ىو االقتصادم اؼباؿ

 اإلنسانية. الرغبات من رغبة أك
 :2 التالية اػبصائص فيو تتوافر أف هبب اقتصادينا، اؼباؿ أك الشيء يعترب كلكي
 اغباجة. إشباع على قادران  الفرد يعتربه كالشيء اغباجة بُت عبلقة ككجود الفرد لدل ؿبسوسة حاجة كجود 
 كاؼبنفعة .مباشر غَت أك مباشر بطريق رغبة أك حاجة إلشباع قابليتو أم النفعية الشىء يف تتوافر أف هبب 

 . اغباؿ ظركؼ على تتوقف نسبية صفة ىي بل مطلقة صفة ليست
 إلشباع اغباجات بالنسبة ؿبدكدة غَت بكميات كاؼبتوافرة اغبرة األمواؿ بُت سبيز اليت اػباصية كىى الندرة 

 االقتصادية كليست كاألمواؿ . ؿبدكدة بكميات اعبماعة لدل اؼبتاحة االقتصادية كاألمواؿ اإلنسانية،
 لعمليات معٌت فبل . االقتصاد كعلم االقتصادم الفكر الىتمامات ؿببلن  تكوف اليت ىي اغبرة، األمواؿ
 كفَتة بأشياء اإلنساف يبمد حيث اػبارجي فاحمليط .النادرة كالوسائل للسلع بالنسبة إال كاؼببادلة اإلنتاج
 من يتحمل ال حيث اؼببادالت نطاؽ يف تدخل ال حرة أشياء تعترب األشياء ىذه فإف حاجاتو بعض تشبع

 كلكنو استعمالية قيمة لو اقتصادية، سلعة كليس حرة سلعة فاؽبواء . آخر إلشباع تضحية أم يستخدمها
 طبيعية أسباب إذل األشياء ندرة كترجع .تبادلية بقيمة يتمتع ال أنو دبعٍت التبادؿ، نطاؽ يف يدخل ال

 إذل أك ، األظباؾ صيد أك اغبيوانات صيد على قيود كوضع إدارية أسباب إذل أك النفيسة، اؼبعادف كندرة
 .اؽبند يف األبقار كقدسية دينية عوامل

 
 
 

                                                           
 .27،ص2009،دار احملمدية للنشر كالتوزيع،اعبزائر،مدخل لعلم اإلقتصادسكينة بن ضبود،  1

كلية اغبقوؽ،   اإلنتاج ،مقدمة في المشكلة االقتصادية النظم ااالقتصادية بعض جوانب االقتصاد الكلي عوامل ـبتار عبد اغبكيم طلبة،   2
  .6-5، ص.ص2007جامعة القاىرة، 
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 أنواع السلع: 1.1

 1علم اإلقتصاد ينطوم على العديد من التقسيمات ألنواع السلع كاػبدمات لعل من أنبها: 

السلع اغبرة ىي السلع الغَت اإلقتصادية اليت ال تقع  السلع الحرة والسلع اإلقتصادية: 1.1.1
ربت دراسة علم اإلقتصاد مثل اؽبواء أك اؼباء كالضوء كالشمس، كتتحوؿ ىذه السلع إذل سلع 
إقتصادية عندما تقدـ خدمات من عناصر االنتاج إلنتاجها، أما السلع اإلقتصادية فهي السلع اليت 

عناصر اإلنتاج النادرة كىي ال توجد يف الطبيعة بصورة كافية، يتحدد ؽبا سعرا كتشارؾ يف إحداثها 
كال بد من بذؿ ؾبهود إلنتاجها كبالتارل يتحدد ؽبا سعرا كبالتارل زبتلف يف ىذه اغبالة عن السلع 

 اغبرة.
فالسلع االستهبلكية تستخدـ الشباع اغباجات  السلع االستهالكية والسلع اإلنتاجية: 1.1.1

بطريقة مباشرة، كثل اشباع اغباجة إذل الغذاء، كتنقسم السلع االستهبلكية بدكرىا إذل سلع معمرة 
كىي السلع اليت تشبع اغباجة أكثر من مرة كعلى فًتات متعددةػ كىناؾ السلع غَت اؼبعمرة اليت تشبع 

 ات قصَتة.اغباجة ؼبرة كاحدة كتستخدـ على فًت 
بل كتنقسم السلع االستهبلكية إذل سلع ضركرية تشبع اغباجات اؼبلحة يف نظر األفراد أم اغباجات 
األساسية كىناؾ السلع الكمالية اليت تشبع اغباجات غَت الضركرية أم غَت اؼبلحة كغَت األساسية 

 كىي سلع ال يقـو األفراد بشرائها إال عند مستول معُت.
اجية تعترب كسائل إلشباع اغباجات بطريقة غَت مباشرة كتسمى السلع الرأظبالية كىي أما السلع اإلنت

 تلك السلع اليت تنتج سلعا أخرل كال تطلب لذاهتا.
 
 
 
 
 

                                                           

.32-31،ص.صمرجع سبق ذكره عبد اؼبطلب عبد اغبميد،  
1
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 ومنحنى إمكانيات االنتاج المشكلة االقتصاديةثالثا: 

 .ماىية المشكلة اإلقتصادية:1

يف أم زماف كيف أم مكاف ؼبا يسمى  اإلنسافحتمية مواجهة  إذلعلم االقتصاد ترجع  إذلاغباجة إف 
 حقيقتُت: إذلاؼبشكلة االقتصادية، كيرجع ظهور ىذه اؼبشكلة 

 كيقصد بالتعدد كثرة ىذه اغباجات كتنوعها كاختبلفها باختبلؼ اإلنسانية: تعدد اغباجات األكذل :
 ددىا كتزايدىا.الزماف كاؼبكاف، ككذلك ذب

 :كلذلك فهذه الندرة ىي ندرة إليهاباغباجة  فقار ن ألننافاؼبوارد دائما نادرة  الثانية: الندرة النسبية للموارد ،
 نسبية.

عٌت التفكَت يف أفضل سبل دب، ةل موارده حبكمستغ التعدد كالندرة، يتحتم على الفرد أف ييتكبسبب حقيق
، من اجل اؼبفاضلة بينها على إغباحهاكدرجة  ألنبيتهااغباجات كفقا  أكلوياتاستخدامها، كيقتضي ذلك ترتيب 

ىذه اغباجات، حيث زبتلف الطرؽ من حيث  إلنتاجىذا األساس، كيلي ذلك قرار اؼبفاضلة بُت الطرؽ اؼبختلفة 
 1.ستخدمو من اؼبوارد كما كنوعاتما 

 مفهوم المشكلة االقتصادية: 1.1

جها، كيرجع سبب ىذه ىي اؼبشكلة اليت يبحثها علة االقتصاد من ناحية أسباب كجودىا ككيفية عبل
اؼبشكلة إذل تعدد اغباجات كاختبلؼ أنبيتها باختبلؼ األفراد، كندرة كسائل االنتاج كصبلحيتها الستعماالت 

 2ـبتلفة.

 تتصف اؼبشكلة االقتصادية بعدة خصائص أنبها ما يلي: خصائص المشكلة االقتصادية: 1.1

 إذفل بديل فبكن، ضيتمثل يف القياـ دبوازنة منفعية حرة بُت بدائل فبكنة كـبتلفة االختيار أف االختيار: 1.1.1
 أكفهي عملية تعتمد أساسا على الرشد، فإذا كانت الندرة اليت تنشأ بُت تزاحم اغباجات الغَت ؿبدكدة )فطرية 

بعض  أكي ضركرة التضحية حباجات مكتسبة( على اؼبوارد، فإف ذلك يًتتب عليو نتيجة حتمية ال مفر منها كى
                                                           

 .19، ص 2014، دار اؼبسَتة للنشر كالتوزيع، عماف، األردف، مبادئ االقتصاد الكليحساـ علي داكد،   1
.14،  ص2003تونس،، مركز النشر اعبامعي، مبادئ االقتصاد الجزئينواؼ الركمي، 

2
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كل ما   إلنتاجحاجات أخرل. فمهما تعاظم اغبجم اؼبتاح من اؼبوارد فإنو ال يكفي  إشباعاغباجات يف سبيل 
قبل غَتىا كما  إنتاجهااليت يلـز  كاػبدماتيقرركا ما ىي السلع  أففإف على األفراد  كبالتارليشبع تلك الرغبات، 
 إذلمشكلة تنشأ عن اغباجة   جورىاحىت التنازؿ عنها. كىكذا فاؼبشكلة يف  أكمنها  بلؿقاإلىي تلك اليت يبكن 

االختيار بُت االستعماالت البديلة للموارد االقتصادية احملدكدة من جهة كبُت الرغبات اؼبتعددة كاؼبتنوعة من جهة 
 1.ثانية

يف حالة  مرارهليس اؼبقصود ىنا الندرة اؼبطلقة، حيث ال يبكن تصور كجود ؾبتمع كاست الندرة النسبية: 1.1.1
 إذلة ىنا تشَت يالبقاء كاالستثمار، كلذلك يطلق عليها الندرة النسبية، فالنسب إلمكانية ادىنغياب موارد سبثل حدا 

 أهنا غَت كافية للوفاء باالحتياجات.

 النسبية نطرح اؼبثاؿ التارل:صود بالندرة كحىت يبكن اف نفهم اؼبق

 : الندرة النسبية للموارد  11الجدول رقم 

 الكميات المتاحة بالوحدة مقدار الحاجة بالوحدة السلعة
 وحدات غذائية

 سكنية وحدات
400 
80 

80 
40 

 المفاىيم االقتصادية المحورية والمستقرة دراسة منهجية في النظرية االقتصاديةتوفيق،  فؿبب خلالمصدر: 
 .57، ص2014، دار الفكر اعبامعي، االسكندرية،الكلية

يبلحظ انو على الرغم من أف الكمية اؼبتاحة كاؼبوجودة من الوحدات الغذائية أكثر منها بالنسبة 
الكمية اؼبتاحة من  أف إالالوحدات السكنية أكثر ندرة من الوحدات الغذائية،  أفسكنية، فبا يعٍت للوحدات ال

، يف حُت الوحدات السكنية اؼبتاحة تكفي إليهامن اغباجات  %80 إلشباع إالال تكفي  الوجبات الغذائية
 .إليهامن اغباجات  %00 إلشباع

الوحدات الغذائية أكثر ندرة من الوحدات السكنية من ناحية النسبة، أم من  أف اعتبار كعلى ذلك فإنو يبكن
 ما ىو ؿبل احتياج كطلب عليها. إذلناحية نسبة ما يتوافر منها 

                                                           
 .41، ص 8042، دار أسامة للنشر كالتوزيع، عماف األدرف، 4، طمبادئ االقتصاد الجزئيعيسى خليفي،  - 1
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أخرل فما  إذل تنمويةتتباين من مرحلة  أهناآخر، كما  إذلمن ؾبتمع  باينكعلى ذلك فإف ندرة اؼبوارد االقتصادية تت
 .آخرقد يكوف نادرا يف ؾبتمع مقارنة بكثافة سكانو قد ال يعد نادر يف ؾبتمع 

كفبا يزيد الندرة النسبية للموارد تعقيد، ىو أف ىذه اؼبوارد ؽبا خاصية أخرل سبكن يف كوهنا ذات استخدامات بديلة 
احملاصيل الزارعية، كعليها تقاـ اؼبباين كاؼبصانع كاؼبزارع، كىكذا بالنسبة  إنتاجبفبلحتها  فبكنمتعددة، فاألرض 

حاجات معينة دكف غَتىا بل  إشباعقاصرة على  ذبعلهافات خاصة لباقي اؼبوارد، حيث قبد أهنا ال ربتوم على ص
العديد من اغباجات. كمن مث يزداد الطلب على  إشباععلى العكس فإف ؽبا من اػبصائص اليت ذبعلها قادرة على 

 1.استخدامها، األمر الذم يشكل ضغطا مضاعفا على ندرة ىذه اؼبوارد

ؼبوارد االقتصادية بطبيعتها ذات استعماالت بديلة ـبتلفة، فلكل ا :وتكلفة الفرصة البديلة التضحية 1.1.1
 أكمورد من اؼبوارد منافع عدة، فاألرض مثبل فبكن زارعتها حباصبلت زراعية ـبتلفة، كمن اؼبكن استخدامها للبناء 

 أكا اعتها قمحا أك قطنزر يكوف على حساب سغَت ذلك من اؼبنافع، فإذا استخدمناىا كأرض للبناء، فإف ذلك 
يكوف على حساب النقص سمثبل فإف ذلك اؼبزيد من القمح  إلنتاجاستخدمناىا  كإذاغَتىا من احملاصيل الزراعية، 

ضحي يف سبيل ذلك بكل نكعليو فإذا كجهنا أم مورد نادر الستعماؿ معُت، فبل بد أف  .القطن كىكذا إنتاجيف 
 إمباحاجة معينة،  إلشباعأف زبصيص اؼبوارد النادرة  إذلؽبذا اؼبورد. كلبلص من ذلك البديلة  االستعماالت األخرل
عن تكلفة اؼبنافع  عربكعليو فإف تكلفة الفرصة البديلة ىنا ت 2.حاجة أخرل بإشباع التضحيةيتضمن يف حد ذاتو 

 ما اختَت البديل الثاين. إذااؼبضحى هبا كاليت من اؼبمكن اغبصوؿ عليها 

ف قرار الفرد قرار اقتصادم جيد كاختيار امثل، فإنو ال بد أف تكوف اؼبنافع االقتصادية اؼبتحققة من كحىت يكو 
على  نادتاإلساختياره لبديل ما أكثر من تكلفة الفرصة البديلة للبديل آلخر الذم مت التضحية لو. كلذلك يبكن 

ة على البدائل اؼبتاحة. كعملية زبصيص اؼبوارد االقتصادية احملدكد اؼبواردمفهـو تكلفة الفرصة البديلة لتخصيص 
ربقيق أكرب قدر  إذلاؽبامة اؼبستخدمة ؼبعاعبة اؼبشكلة االقتصادية، فمن خبلؽبا يبكن الوصوؿ  األدكاتمن  عتربت

 .3اإلنتاج إمكانيات ٌتمنحأنبية  هرتظفبكن من اغباجات كالرغبات البلهنائية، لؤلفراد، كمن ىنا 

 
                                                           

 .02-02 .ص، صمرجع سبق ذكرهخلف توفيق،  ؿبب - 1
 .20ص مرجع سبق ذكره،قات، ي ؿبمد عر يبإظباعيل عبد الرضبن كحر  - 2
 .29-22 .صعلي عبد اؽبادم كآخركف، مرجع سبق ذكره، ص رسام - 3
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 عناصر المشكلة االقتصادية:  1.1

 1التساؤالت اليت تواجو أم اقتصاد يف العادل تتمثل يف ما يلي:

ىبتار من بُت قائمة طويلة جدا من السلع كاػبدمات تلك اليت ينبغي عليو  أفاجملتمع  لىع فا :ننتجماذا  1.1.1
 إلنتاجاكبأية كمية، كزبتلف بالطبع ىذه القائمة من ؾبتمع آلخر كذلك حسب كمية كنوعية عناصر  إنتاجها

ىذه  إلنتاجاالقتصاد نفسو كاألكلويات اليت يضعها اجملتمع بالنسبة  إدارة أسلوباؼبتوافرة باجملتمع. كما تعتمد على 
 السلع كاػبدمات طبقا الحتياجاتو.

الوسيلة اليت  أك األسلوبيف اختيار  أ اجملتمععلى السؤاؿ األكؿ، يبد اإلجابةر فعندما تتقر  :ننتجكيف  1.1.1
اؼبتوافرة  اإلنتاجىذه السلع كاػبدمات كىي الكيفية اليت سيتم عن طريقها مزج كاستغبلؿ عناصر  إنتاجيتم هبا 

عنصر من عناصر  اجملتمع كمدل توافر كل إليوباجملتمع. كيعتمد ذلك على درجة التقدـ التقٍت الذم كصل 
يعتمد على اليد  إنتاجيفاجملتمع الذم تتوافر لديو أعداد كبَتة من السكاف يعمل على اختيار أسلوب  .اإلنتاج
 يعتمد على رأس اؼباؿ كىكذا. إنتاجيكاجملتمع الذم يتوافر لديو رأس اؼباؿ سيعمل على اختيار أسلوب  ،العاملة

؟ كذبيب على بإنتاجهاعلى من يتم توزيع السلع كاػبدمات اليت يتم ازباذ القرار  بو فيقصد ؟ننتجلمن  1.1.1
أم آللية العرض كالطلب، فهذا يعٍت أف القدرة السوؽ   آللية اإلجابةتركت  كإذاىذا السؤاؿ نظرية التوزيع. 

 كثَت من يفات. كلكن على ىذه السلع كاػبدم للحصوؿالشرائية لدل األفراد اؼبتمثلة يف دخوؽبم ىي اليت تؤىلهم 
وبـر كثَتا من أفراد اجملتمع من اغبصوؿ على بعض السلع كاػبدمات فتتدخل  األسلوبىذا  أفد الدكلة ذباألحياف 

 الدخل لصاحل الطبقات الفقَتة. إلعادةعن طريق سياساهتا اؼبختلفة 

يعٍت ذلك ضماف عملية النمو االقتصادم كىذا من خبلؿ استمرار  ؟كيف نضمن النمو االقتصادي 1.1.1
العملية االنتاجية كاليت تزداد كتَتهتا بسبب تزايد كتَتة النمو الديبغرايف كالتطور اغبضارم، فبا يستدعي استخداـ 

ؼبقابلة حاجات أمثل الطرؽ كالوسائل كاليت تضمن على اؼبدل الطويل مبوا مضطرا يف الناتج احمللي االصبارل كذلك 
 2اجملتمع اؼبتزايدة.

 
                                                           

 .10، ص 2005، مكتبة بستاف اؼبعرفة، اإلسكندرية، االقتصاد الجزئياضبد فوزم ملوخية،   1
.23، ص2013، دار اؼبسَتة للنشر كالتوزيع، عماف،2،طمبادئ علم االقتصادؿبمود حسُت الوادم كآخركف،  
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 :ppf اإلنتاج إمكانياتمنحنى .1

 تالسياسيا البدائل من األىداؼ االقتصادية هبعل عملية ازباذ القرارات يف ؾباؿ بُت ضركرة االختيار إف
القرار اؼبناسب. كمن اؼبعركؼ  إذلربتاج التأين كالدراسة قبل الوصوؿ  أهناهولة اؼبطلوبة أم ساالقتصادية ليست بال

تطلب توفر أدكات ربليل مناسبة كاليت تتكوف يف علم االقتصاد يأف القياـ بأية دراسة على أسس علمية صحيحة 
 كاألساليب الكمية بالدرجة الثانية. األكذلمن النظريات االقتصادية بالدرجة 

 اإلمكانيات ٌتىو ما يسمى منح ؼببتدئاالقتصاد ا أكذل أدكات التحليل االقتصادم النظرم اليت يتعلمها طالب إف
النظرية األخرل اؼبماثلة ؽبذا   األدكات، كباستمرار تقدمو يف دراسة االقتصاد يتعلم باف ىناؾ الكثَت من اإلنتاجية
تعرؼ على خصائصو كالبدائل نكالفرضيات اليت يقـو عليها مث  ستعراض مفهـو ىذا اؼبنحٌتاحاكؿ سنك  اؼبنحٌت،

 .1احة اليت يفرزىا مع تأثَت ذلك باألشكاؿ البيانيةاؼبت

 مفهوم منحنى إمكانيات اإلنتاج: 1.1

يبثل التشكيبلت اؼبتعددة من السلع كاػبدمات اليت يتمكن االقتصاد من توفَتىا  منحٌت إمكانيات اإلنتاج
 .2لكفئ ؽبذه اؼبواردااالستخداـ التاـ ك ضمن موارده االقتصادية احملددة اؼبتاحة، يف فًتة زمنية معينة مع افًتاض 

فقط من السلع كىي السلع االستهبلكية  بافًتاض أف موارد اجملتمع النادرة كاحملدكدة لديو توجو إذل انتاج ؾبموعتُت
)س( كالسلع االنتاجية )ص(، كأف اجملتمع بصدد األجل القصَت أم أف اؼبستول الفٍت ثابت، كأف أقصى كميات 

 ن اجملموعتُت من السلع كما ىي موضحة يف اعبدكؿ اؼبوارل.يبكن انتاجها م

 

 

 

                                                           
، عماف، األردف،  الدكلية ، الدار العلمية4، طمبادئ االقتصاد الكلي)كيف يعمل االقتصاد في النظرية والتطبيق(نزار سعد الدين العيسى،  - 1

 .12-18 .ص، ص8004
 .12، ص 8041، دار ؾبدالكم للنشر كالتوزيع، عماف، االقتصاد الجزئي بين األمثلية النظرية والديناميكية الواقعية ،ؿبمد الطائي مٌت - 2
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: المجموعات السلعية التي يمكن انتاجها عندما تستخدم موارد المجتمع استخداما   11 الجدول رقم
 كامال وأمثال

المجموعة 
 السلعية

المنتج من السلع 
 االنتاجية )ص(

المنتج من السلع 
 االستهالكية )س(

البديلة لكل تكلفة الفرصة 
وحدة من )ص( مقابل 

 وحدات من )س(
 - 800 0 أ

 40=80/8 420 8 ب
 80=10/8 410 1 ج
 20=60/8 20 6 د
 10=20/8 0 2 ه

 11، صمرجع سبق ذكره، مبادئ االقتصاد الجزئيالسيد ؿبمد أضبد السرييت كأخركف، المصدر: 

أ،ب،ج،د،ق( سبثل بدائل ـبتلفة كتعكس )يتضح من بيانات ىذا اعبدكؿ أف اجملموعات السلعية اؼبختلفة 
االستخداـ األمثل ؼبوارد اجملتمع، كمن مث تعطي أقصى ناتج فبكن يف ظل اؼبوارد اؼبتاحة، كما يتضح أف تكلفة 

ية بوحدات أكرب كأكرب من )س(، أم الفرصة البديلة للحصوؿ على كل كحدة إضافية من )ص( يتم مقابل التضح
تكوف تكلفة الفرصة البديلة متزايدة، كوبدث نفس األمر يف حالة زيادة كحدات )س( على حساب التضحية 

 بوحدات من )ص(.

كبرصد ىذه اجملموعات السلعية يف رسم بياين كاحد حبيث يتم رصد ؾبموعة السلع االستهبلكية )س( على احملور 
 سلع االنتاجية )ص( على احملور األفقي كما يف الشكل اؼبوارل:الرأسي، كؾبموعة ال
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 : منحنى إمكانيات اإلنتاج 11الشكل رقم 

 

 )ف(

 

 

 

 

 .10،صسبق ذكرهمرجع  ،مبادئ االقتصاد الجزئي السيد ؿبمد أضبد السرييت كأخركف، المصدر:

 أف: أعبله يتضح من الشكل

  800أقصى ما يتم انتاجو عندما يتم توجيو موارد اجملتمع النتاج السلع االستهبلكية )س( فقط ىو 
 كحدة كذلك عند النقطة )أ(.

  كحدات 2اجملتمع النتاج السلع االنتاجية فقط )ص( ىو أقصى ما يتم انتاجو عندما توجو كل موارد
 كذلك عند النقطة )ق(.

  التوليفات اؼبختلفة من السلعتُت عند النقاط )ب(،)ج(، )د( أك أم نقطة أخرل على اؼبنحٌت سبثل أقصى
، ما يبكن إنتاجو من اجملموعتُت من السلع عندما تستخدـ موارد اجملتمع اؼبتاحة استخداما كامبل كأمثبل

كبالتارل أم نقطة على اؼبنحٌت سبثل أقصى ما يبكن انتاجو من اجملموعتُت من السلع أم ربقق االستخداـ 
 الكامل كاألمثل للموارد.

  أف التحرؾ على منحٌت إمكانيات اإلنتاج من أ إذل ب يف اذباه النقطة ق يعٍت زيادة انتاج السلع
كية س كالعكس صحيح. كلذا يكوف منحٌت االنتاجية ص على حساب نقص انتاج السلع االستهبل 

 إمكانيات االنتاج سالب اؼبيل.
 .أم نقطة أسفل اؼبنحٌت مثل النقطة ـ تعٍت إما استخداـ غَت كامل للموارد أك غَت أمثل أك االثناف معا 

ص االنتاجية السلع  

ستهبلكية ساال السلع  

 ء م

 ج

 أ
 ب

1 1 4 8 

81 

 و

181 

111 

111 
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 .منحٌت امكانيات االنتاجكمن ىنا يبكن أف نستنتج خصائص 

 :ppf جامكانيات االنتا  الخصائص التي تميز منحنى 1.1

 1باػبصائص التالية: ppfيتميز منحٌت 

  سلبية ميلslope :يعٍت يف حالة التشغيل الكامل ؼبورد اجملتمع فإف أم زيادة يف انتاج احدل  المنحنى
السلعتُت سوؼ يكوف على حساب نقص انتاج السلع األخرل، بسبب سحب اؼبوارد اؼبستخدمة من 

 السلع اليت يتم التضحية هبا كاستخدامها يف انتاج السلع األكثر اغباحا الشباع حاجات ىذا اجملتمع.
 المنحنى مقعر concave :)كىو ما يعرب عن تزايد تكلفة الفرصة البديلة  في اتجاه نقطة األصل )و

بسبب اختبلؼ كفاءة اؼبوارد من استخداـ آلخر، فعند االستمرار يف زيادة انتاج احدل السلعتُت سوؼ 
يتطلب األمر التضحية بكميات )كحدات( متزايدة من السلعة األخرل، فبا يعٍت أف تكلفة انتاج إحدل 

ي ما تعرؼ بتكلفة الفرصة البديلة تكوف متزايدة كىو ما يسبب تقعر السلعتُت بداللة السلعة األخرل كى
 منحٌت إمكانيات االنتاج.

كىو قانوف يعٍت ألنو  low of increasing costكىذه التكلفة اؼبتزايدة يشَت إليها قانوف التكلفة اؼبتزايدة 
يصعب تكيفها إلنتاج  إذا قاـ اجملتمع بانتاج كحدات إضافية من سلعة معينة هبب التضحية بوحدات 

كافة السلع كاػبدمات، كبالتارل تقل كفاءهتا عند نقلها إلنتاج كحدات أكرب من السلع األخرل، كيبُت 
الشكل أعبله أف كل كحدة اضافية من انتاج كحدات السلع االستهبلكية )س( تكوف تكلفة التضحية 

السلع االستهبلكية  زاد انتاج كحداتأكرب من مثيلتها من السلع االنتاجية )ص(، دبعٌت آخر أنو إذا 
 السلع االنتاجية )ص( يتناقص بكميات أكرب من كحدة كاحدة. )س(  بوحدة كاحدة فإف 

 2:كل من مشكلة الندرة كاالختيار كتكلفة الفرصة البديلة  يعكس منحٌت امكانيات االنتاج كما أف

  :االنتاج مثل النقطة )ف( يف الشكل كيتمثل ذلك يف أم نقطة أعلى منحٌت امكانيات مشكلة الندرة
 السابق، فإنو ال يبكن انتاجها كذلك ألف موارد اجملتمع نادرة كؿبدكدة كال تسمح بذلك.

                                                           

.67توفيق، مرجع سابق، صؿبب خلة  1  
 47،صذكره قبمرجع س مبادئ االقتصاد الجزئي، السيد ؿبمد أضبد السرييت كأخركف، 
2
  



قتصاد حمارضات يف مقياس مدخل ملإ  

 

28 

 

 :كيتمثل ذلك يف أم نقطة على اؼبنحٌت يقرر اجملتمع اختيارىا مثل النقطة )ب( كىذا  مشكلة االختيار
على حساب انتاج السلع االنتاجية، إما اذا اختار يعٍت أنو يعطي أكلوية أكرب النتاج السلع االستهبلكية 

اجملموعة )د( فإف ىذا يعٍت أنو يعطي أكلوية أكرب النتاج السلع االنتاجية على حساب السلع 
 االستهبلكية، كىبتلف ذلك على حسب تفضيبلت اجملتمع فيما بُت اجملموعتُت من السلع.

  :قطة إذل أخرل على اؼبنحٌت ألف ىذا يعٍت زيادة كيتمثل ذلك يف التحرؾ من نتكلفة الفرصة البديلة
انتاج احدل السلع مقابل التضحية بوحدات من السلعة األخرل، فالتحرؾ من )أ( إذل )ب( كإذل )ح( 
يعٍت زيادة االنتاج يف السلع االنتاجية )ص( على حساب التضحية بوحدات من السلع االستهبلكية 

 سي لذلك.)س(، كالعكس صحيح يف حالة االذباه العك

كيستخدـ منحٌت امكانيات االنتاج كأداة ربليلية يف ؿباكلة توضيح عناصر اؼبشكلة االقتصادية سالفة الذكر فعلى 
 1سبيل اؼبثاؿ:

  تتمثل بيانيا يف ام نقطة يتم اختيارىا من قبل اجملتمع على اؼبنحٌت مثل النقطة )ب( أك )ج( ماذا ننتج؟
ت اجملتمع فيما بُت اجملموعتُت من السلع سباشيا مع رغبات أك)د( الهنا تعكس اختيارات كتفضيبل

 كتفضيبلت أفراد ىذا اجملتمع.
 يتمثل بيانيا يف أم نقطة على اؼبنحٌت ألهنا تعٍت استخداـ كامل كأمثل للموارد يف اجملتمع،  كيف ننتج؟

أف ىناؾ موارد كمن مث تعطي أقصى ناتج فبكن ألف أم نقطة أسفل اؼبنحٌت تعٍت استخداـ غَت كامل أم 
عاطلة أك استخداـ غَت أمثل أم أف ىناؾ ىدر يف استخداـ اؼبوارد أك االثناف معا، فبا يتطلب إعادة 
تنظيم عملية االنتاج دبا يؤدم إذل زيادة االنتاج من إحدل أك كلتا السلعتُت كالوصوؿ هبا إذل أفضل 

 استخداـ فبكن يف أم نقطة على منحٌت امكانيات االنتاج.
 أم توزيع الناتج أك الدخل القومي فيما بُت أفراد اجملتمع كتوضيح إذا ما كاف ىذا التوزيع  نتج؟لمن ن

عادؿ أمل ال؟ كيبكن توضيح ذلك يف حالة اؼبفاضلة فيما بُت انتاج السلع الكمالية أك الًتفيهية )س( 
، فإذا كانت اختيارات  08 رقم الموالي الشكلكانتاج السلع الضركرية )ص( كما ىو موضح يف 

اجملتمع تتم عند النقطة )ب(، فإف ىذا يعٍت أنو ينتج كميات أكرب من السلع الكمالية ككميات أقل من 
السلع الضركرية، كمن مث فإف ىذا يعكس عدـ العدالة يف توزيع الدخل باجملتمع النو يعطي أكلوية أكرب 

                                                           

.48-47نفس اؼبرجع، ص.ص 
1
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بينما إذا كانت اختيارات  اد اجملتمع كخاصة الفقراء.لسلع االغنياء على حساب السلع الضركرية لكافة أفر 
اجملتمع تتم عند النقطة )ج(، فإف ىذا يعٍت انتاج كميات أكرب من السلع الضركرية ككميات أقل من 
السلع الكمالية، كمن مث يعطي اجملتمع للضركريات أنبية نسبية أكرب، كمن مث يعكس ىذا االختيار عدالة 

 أكرب يف توزيع الدخل.
كاعبدير بالذكر أف أكلوية إنتاج الضركريات كالكماليات ىذه زبتلف من ؾبتمع اذل آخر كمن فًتة زمنية 
الخرل على حسب درجة النمو كالتقدـ يف اجملتمع، حيث كلما ازداد تقدـ اجملتمع فإنو يشبع الضركريات 

 اغباؿ يف الدكؿ النامية. لديو كيزداد اىتمامو بانتاج الكماليات كىذا ىو حاؿ الدكؿ اؼبتقدمة، بعكس
 : منحنى امكانيات االنتاج وعدالة توزيع الدخل11الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 .19،صذكرهبق مرجع س مبادئ االقتصاد الجزئي، السيد ؿبمد أضبد السرييت كأخركف،المصدر: 
 النمو االقتصادم يعٍت زيادة الناتج القومي باجملتمع كوبدث ىذا  كيف يمكن تحقيق النمو اإلقتصادي؟

إما بسبب زيادة كميات اؼبوارد اؼبتاحة، أك بسبب ربسُت طرؽ كأساليب االنتاج نتيجة للتقدـ الفٍت أك 
امكانيات اجملتمع، كمن مث انتقاؿ  االثنُت معا، كيتحقق ىذا يف األجل الطويل، كيوضح بيانيا بزيادة

   02 الشكل رقمأ' ق'( كما ىو موضح يف منحٌت امكانيات االنتاج إذل أعلى من الوضع)أه( إذل )
حيث تزداد منطقة امكانيات اجملتمع كبالتارل تزداد قدرتو االنتاجية يف انتاج اجملموعات اؼبختلفة من 

 السلع.
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 الفصل الثاني:المدخل النظري لعلم االقتصاد
 

كالسلع  األمواؿ على للحصوؿ أك حاجاتو الشباع الفرد يبذلو الذم اجملهود على االقتصادم النشاط يعرب
االنتاج  ىبص فيما االقتصادم اؼبيداف يف الفرد يأخذىا اليت كاؼببادالت األفعاؿ عن يعرب كما كاػبدمات،
اؼبتاحة النتاج السلع ، كمنهم من يعرفو بأنو إقداـ اجملتمع على استخداـ موارده 1كالتوزيع كاؼببادلة كاالستهبلؾ

 2كاػبدمات اليت تشبع أكرب قدر من حاجات األفراد خبلؿ فًتة زمنية معينة.
كالنظاـ االقتصادم يف جوىره يعرب عن سلوؾ الفرد أثناء قيامو دبزاكلة نشاط االنتاج كاؼببادلة كالتوزيع 

 كاالستهبلؾ كاالدخار، كفيما يلي سنقـو بعرض ىاتو االنشطة.
 أوال:االنتاج

 .مفهوم االنتاج:1
 اإلنتاج أف الباحثُت بعض يرل Production اؼبدخبلت ربويل دبقتضاه يتم نشاط ىو Inputs  

 قيمة ذات خدمية أك سلعية Outputs ـبرجات إذل اإلنتاجية كاؼبستلزمات اإلنتاج عناصر كافة من
 أف اؼبفهـو ىذا من كيتضح .زيادهتا أك اإلنساف رغبات تشبع اليت للمنافع خلق عليو يًتتب مث كمن اكرب،

 3:مايلي عليو يًتتب كأف البد اإلنتاج
 اؼبدخبلت؛ ؽبذه مضافة قيمة توليد أم اؼبدخبلت قيمة يف زيادة -
 لئلنساف؛ قائمة منافع زيادة أك توليد -
 مث كمن جوىريو صورة يف اؼبنفعة ىذه تكوف فقد منافع توليد من عليو يًتتب كما اإلنتاج إف -

 يف متمثلة زمنية تكوف كقد باؼبدخبلت، مقارنة ـبرجات شكل يف تغيَت اإلنتاج على يًتتب
 مثل نوعية تكوف كقد ألخر، مكاف من السلع نقل صورة يف مكانية تكوف كما التخزين، عملية
 .اإلنساف كانتاجية كفاءة من يرفع الذم كالتدريب التعليم

                                                           
  .454،ص1981 بَتكت، كالنشر، للطباعة اغبداثة دار ،السياسي االقتصاد اهلل، فتح كلعلو  1

.14، ص1995، الدار اعبامعية، االسكندرية،النظرية االقتصادية الجزئية والكليةاظباعيل أضبد الشناكم كؿبمدم فوزم أبو السعود،  2  
  .571-570ص .ص ، 2015 مصر، االسكندرية، اعبامعية، الدار ،1ط ،الجزئي االقتصاد مبادئ قبا، الوىاب عبد علي  3
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 ثركة ربقيق أجل من القطاعات االقتصادية، ـبتلف يف اؼبختلفة اإلنتاج عوامل بُت اؼبزج عملية" اإلنتاج 
 1اؼبختلفة. كاػبدمات اؼبادية اؼبنتوجات بواسطة للمجتمع،

  كما يقصد باالنتاج عملية ربويل اؼبدخبلتimputs  إذل ـبرجاتoutputs  أم ربويل عوامل
االنتاج اليت تشًتل من قبل اؼبؤسسة إذل منتجات تقـو اؼبؤسسة ببيعها.كمن اؼببلحظ أف التعبَتين 
اؼبدخبلت كعوامل االنتاج وبمبلف معٌت كاحد. كيف كثَت من اغباالت يستخدماف كمرادفُت الواحد 

اؼبدخبلت تشتمل على صبيع لآلخر. رغم أف اؼبدخبلت ذات مفهـو أكسع من مفهـو عوامل االنتاج. ف
االشياء اليت تقـو اؼبؤسسة بشراءىا، أما عوامل االنتاج فتشتمل عادة على كل من عنصر العمل،رأس 
اؼباؿ، األرض كالتنظيم. كذلك ينظر إذل مصطلحات اػبدمات االنتاجية على أهنا مرادفا ؼبصطلح عوامل 

 2االنتاج.
 3ة لبلنتاج ما يلي:كيبكن أف نعدد من اشكاؿ اؼبنفعة االقتصادي

 :ك تتمثل ىذه العملية يف ربويل شكل اؼبادة من شكل إذل آخريبكن أف يستفيد  المنفعة الشكلية
اؼبستهلك منو من خبلؿ اغبصوؿ عليو بام كسيلة فبكنة فمثبل ربويل الصوؼ اػباـ إذل مبلبس أك ربويل 

 األخشاب إذل أثاث تستعملو األسر اؼبختلفة.
 :كتتمثل ىذه العملية يف نقل ـبتلف اؼبنتجات من أماكن تصنيعها إذل أستهبلكها أك  المنفعة المكانية

نقل تلك السلع اليت تكثر يف مكاف ؿبدد إذل مكاف آخر تشح فيو تلك اؼبنتجات كالطلب عليها متزايد 
كربل من قبل اؼبستهلكُت كنقل اؼبنتجات الزراعية من اؼبناطق الريفية إذل اؼبدف كالتجمعات السكنية ال

 حيث االستهبلؾ اؼبرتفع.
 :كتتمثل ىذه العملية يف االحتفاظ يف اؼبنتج إذل حُت ظهور اغباجة إليو كتتم ىذه  المنفعة الزمانية

العملية خاصة يف مواسم تكاثر تلك اؼبنتجات حيث تتوفر بشكل كبَت يسمح للجهات اؼبختصة 
باالحتفاظ بكميات كافية للقياـ بعملية استهبلكها من خبلؿ توزيعها أك بيعها يف االكقات اليت تقل فيها 

 ك السلع.تل

                                                           
  35 ص  ، 2001اعبزائر، قسنطينة، رم، منتو جامعة مطابع ،المؤسسة اقتصاد في محاضرات دطبوش، العريب 1
.193،ص2011، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، أسس علم االقتصاد ضياء ؾبيد اؼبوظبي،  2  
. 38-37،ص.ص2007،دار اليازكرم العلمية للنشر كالتوزيع، عماف، االردف،1، طاألساس في علم االقتصاد ؿبمود الوادم كأخركف،  3  
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فمثبل زبزين اللحـو أك اؼبنتجات الزراعية إذل اؼبواسم البلحقة يساعد اجملتمع االقتصادم على توفَت ما 
 وبتاجو اؼبواطن من مواد قد وبتاجها للحفاظ على االستمرار يف حياة طبيعية.

 :االنتاج من مراكز كتتمثل ىذه العملية بامكانية تدخل الوسطاء حملاكلة ايصاؿ فائض  المنفعة المتبادلة
االنتاج إذل مراكز اغباجة إليها كىي االسواؽ اليت يتواجد فيها ـبتلف أنواع اؼبستهلكُت كالذين يعملوف 

 على اختيار السلع اليت قد وبتاجوهنا أك قد تليب بعض اغباجات كالرغبات ؽبم.  
 اإلنتاج: .أىمية1

 1يلي: فيما اإلنتاج أنبية تتمثل
 إذل كاغباجة اغباجات من بالعديد يشعر اإلنساف أفاإلنسانية:  الحاجات إلشباع وسيلة اإلنتاج 

 إذل كاغباجة العبلج إذل كاغباجة اؼبسكن إذل كاغباجة اؼبلبس إذل كاغباجة الشراب إذل كاغباجة الطعاـ
 من اغباجات ؽبذه مباشر إشباع هبد أف يستطيع ال إلنساف أنا أيضا اؼببلحظ كمن اخل، ...التعليم
 بقصد كخدمات سلع إهباد إذل يؤدم دبجهود اإلنساف قياـ إذل وبتاج األمر لكن تدخل، كبدكف الطبيعة
 كوسيلة اإلنتاج أنبية تبدكا ذلك كعلى باإلنتاج، األمر ىذا على كيطلق اإلنسانية اغباجات إشباع

 .اؼبختلفة حاجاتو يشبع أف اجملتمع يستطيع ال اإلنتاج فبدكف اإلنسانية، اغباجات إلشباع ضركرية
 مصدرىا اجملتمع يف كظائفهم كانت أيا األفراد عليها وبصل اليت الدخوؿالدخول:  مصدر اإلنتاج 

 اإلنتاج ىذا على وبصلوف اإلنتاجية بالعملية قاموا الذين اإلنتاج عناصر فأصحاب اإلنتاج ىو األساسي
 يتم ما على الطبيعية اؼبوارد عنصر صاحب وبصل حيث .اإلنتاجية العملية مسانبتو يف حسب كل

 كذلك .االشًتاكي النظاـ يف اإلدارية للقرارات كفقا كاما الرأظبارل، النظاـ يف األشباف جهاز كفق ربديده
 الرأظبارل، النظاـ يف األشباف جهاز طريق عن إما أيضا ربديده يتم أجر على العمل صاحب نصر وبصل

 .األشباف جهاز طريق عن رأظباؿ عنصر صاحب كوبصل االشًتاكي النظاـ يف اإلدارية للقرارات كفقا كاما
 .اإلنتاج والعرض:1

ىبتلف مفهـو العرض عن مفهـو اإلنتاج، إذ يقصد بالعرض بأنو جدكؿ يظهر الكميات اليت يكوف 
البائعُت مستعدين لبيعها عند األسعار احملتملة ؽبا يف فًتة زمنية معينة، مع افًتاض بقاء العوامل األخرل اؼبؤثرة يف 

                                                           
  .215. ،ص 2015 اإلسكندرية، اعبامعية، الدار ،1ط ،)للمبادئ وكلي جزئي تحليل(اإلقتصادية  النظرية ،اغبميد عبد اؼبطلب عبد 1
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 السوؽ هبدؼ بيعها عند سعر معُت يف العرض على حاؽبا، أك عرض كمية معينة من سلعة معينة أك خدمة ما يف
 فًتة زمنية معينة.

كبصورة عامة كلما ارتفع سعر السلعة كلما زادت الكمية اؼبعركضة منها، كالعكس صحيح، كىذا ما يطلق عليو 
بقانوف العرض، كالزمن لو أنبية كربل يف تعريف العرض، فكلما طالت الفًتة الزمنية استطاعن اؼبنشأة زيادة الكمية 

 اؼبعركضة من سلغة معينة كالعكس صحيح.
كبذلك فالعرض ال يساكم بالضركرة يف أم فًتة زمنية االنتاج، دبعٌت أف الكمية اؼبعركضة قد زبتلف عن الكمية 
اؼبنتجة، ألسباب عديدة منها تعرض السلعة للتلف كالسلع الزراعية كاستهبلؾ اؼبنتجُت عبزء من انتاجهم كخاصة 

كسبب آخر مهم ىو التخزين، فقد تقـو بعض الوحدات االنتاجية باإلحتفاظ جبزء من الكمية يف الدكؿ النامية، 
اؼبنتجة، ألسباب عديدة منها تأجيل بيع جزء من اؼبنتوج إذل فًتة آجلة على أمل ارتفاع األسعار، أك الوفاء 

ا وبدث العكس فيزداد عرض دبتطلبات غَت متوقعة، أك الرغبة يف احملافظة على سعر السلعة من اؽببوط، كأحيان
السلعة من االنتاج، عندما تلجأ الوحدات االنتاجية بسحب جزء من ـبزكف السلعة، كىنا يف حالة زيادة الطلب، 

 كارتفاع سعر السلعة، أك يف حالة توقع الوحدة االنتاجية بأف الطلب على السلعة لن يتحسن مستقببل.
لية العرض مىت ما اختلفت اعبهة اؼبنفذة لكل منها، يف أنظمة كما أف عملية االنتاج يبكن أف تنفصل عن عم

السوؽ اؼبتقدمة كاألنظمة اؼبخططة، كحيثما تكوف عملية االنتاج كاسعة النطاؽ تتوذل أجهزة التسويق عملية 
 1العرض.

 .دالة اإلنتاج:1
نتاج كمدخبلت قصد اغبصوؿ تعترب دالة اإلنتاج صياغة رياضية للعملية اإلنتاجية اليت تتمثل يف مزج عوامل اال

على ـبرجات يف صورة سلع أك خدمات. ىذه العملية يعرب عنها بلغة الرياضيات" بدالة االنتاج" اليت تأخذ 
 الشكل التارل:

             
 

                                                           

-151،ص.ص2013، دار زىراف للنشر كالتوزيع، عماف، االردف، 1،طاألقتصاد اإلداري رضا صاحب أبو ضبد كمؤيد عبد اغبسُت الفضل، 
152. 1  
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عناصر االنتاج )اؼبدخبلت(، تشَت ىذه الصيغة الرياضية إذل أف ما         كمية االنتاج ك    حيث يبثل 
وبدد كمية االنتاج من سلعة ما ىو باألساس الكميات اؼبستخدمة من العناصر الداخلة يف عملية إنتاج ىذه 

 ستقلة.ىي اؼبتغَت التابع بينما سبثل اؼبدخبلت اؼبذكورة اؼبتغَتات اؼب  السلعة، كبالتارل تكوف كمية اإلنتاج 
كالواقع أف لدالة االنتاج صور ـبتلفة منها دالة االنتاج الثابتة اليت تعتمد على تغَت عنصر كاحد من عناصر االنتاج، 
مع بقاء العناصر األخرل ثابتة كمنها دالة االنتاج اؼبتغَتة اليت تعتمد على تغيَت صبيع عناصر االنتاج يف آف كاحد 

االنتاج اؼبتزايدة كدالة االنتاج اؼبتناقصة، ككل ذلك يعتمد على طبيعة توليفة  كدبعدالت متباينة. كما توجد دالة
 1عوامل االنتاج اؼبستعملة يف العملية االنتاجية.

 ، كتتمثل فيما يلي:2كيقصد هبا العوامل اليت تستخدـ كتشًتؾ يف انتاج السلع كاػبدمات.عناصر االنتاج: 5
  األرض: 1.5

 مفهوم األرض: 1.1.5
ود ىنا اؼبوارد الطبيعية اليت أنعم اهلل هبا علينا يف ىذه االرض. كيشمل ذلك اؼبعادف كالًتبة كاؼبقص

باستخداماهتا للزراعة كللسكن أك البناء كلغَتىا، ككذلك اؼبياه. كبشكل عاـ فاؼبقصود هبذا اؼبورد ىو كل ما ينتمي 
 3إذل االرض كما فوقها أك ربتها.

 4اؼبورد بعدد من اػبصائص ىي:يتميز ىذا  خصائص االرض: 1.1.5
 :رغم ثبات االرض كما كنوعا كىي ىبة اهلل لبلنساف إال أف مقدرة االنساف  االرض ىي ىبة من اهلل

كالتطور التكنولوجي أعطى العديد من الفرص يف سبيل ربسُت كاستصبلح االراضي ك اضافة االظبدة 
كازدادت كمياهتا. كلكن هبب اف ال ينسى ما  كاستخداـ اؼبزركعات احملسنة كراثيا ميز ـبتلف اؼبنتجات

فعلت الطبيعة ذاهتا كاؽبواء كأشعة الشمس كموقع األرض اليت يعمل االنساف هبا أم شيء ككانت ىبة 
 اػبالق لبلنساف.

 :ذلك أف مساحة االرض ثابتة ال يبكن أف تزداد كصبيع االنشطة اليت  ثبات االرض من حيث الكمية
يبارسها األفراد للتعامل مع ىذا العنصر اؽباـ هبب أف تتسم يف نفس اؼبوقع كعلى نفس اؼبساحة احملددة 

                                                           

122-121فيصل بوطيبة، مرجع سابق، ص.ص  1  
.38ص ،ابقمرجع سؿبمود الوادم كآخركف،  2  
، 2009، دار كائل للنشر كالتوزيع، عماف، االردف، مبادئ االقتصاد الكلي بين النظرية والتطبيقخالد كاصف الوزين كأضبد حسُت الرفاعي،  

.29ص 3  
  4 40-39ؿبمود الوادم كأخركف، مرجع سابق، ص.ص
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فمثبل يتم النشاط الزراعي على االراضي اليت تعترب صاغبة للقياـ بالعمليات الزراعية، كأما الرض الصاغبة 
 للعمليات االستخراجية فيتم عليها النشاط اليت يناسب طبيعة تلك االرض.

 :أم أف إنتاجية األرض تتميز بالتجدد، فعلى الرغم فبا قد يصيب االرض من كزارث  األرض دائمة
تؤدم إذل تعطل اغبصوؿ على اؼبوارد اؼبتوفرة فيها كعليها إال أنو قد تتوفر القدرة على إعادة استغبلؽبا مرة 

 خرل من خبلؿ اؼبعاعبات اليت قد يتبعها األفراد للحصوؿ على ما ربتويو االرض.أ
 :من الصعب القوؿ أنو يوجد ذبانس بُت مساحات األراضي اؼبختلفة. فلكل  األرض غير متجانسة

قطعة أرض ؽبا خواصها اؼبعينة من حيث اػبصوبة أك احتوائها على كميات ـبتلفة من اؼبعادف. فكل 
راضي يبكن أف ربتوم على عناصر مفيدة للبشرية ال تةجد يف أم مكاف آخر حىت لو مساحة من األ

 استخدمت أكثر األساليب تقدما يف سبيل اغبصوؿ عليها.
 :من اؼبستحيل نقل قطعة االرض من مكاف إذل آخر فبا ينشأ عنو اختبلؼ  األرض غير قابلة للنقل

 ختبلؼ مواصفات كل مساحة عن أخرل. عائد ىذا العنصر أم الريع من أرض إذل أخرل بسبب ا
 العمل: 1.5

 مفهوم العمل: 1.1.5
   موس مارساؿ كاألنثربولوجيا االجتماع عادل عبارة حد   كاجتماعية على إنسانية ظاىرة العمل إف

Marcel Mauss   1872-1950 من يبذلو اإلنساف فيما اؼبتمث ل البيولوجي منها متعد دة، أبعاد ذات 
 الكامنة انفعاالتو كـبتلف العامل بشخصية الوثيقة الصلة ذك النفسي   كمنها للعمل، فبارستو عند جسدية طاقة

 األفراد بُت تنسج اليت االجتماعية العبلقات بشبكة الصلة ذك االجتماعي كمنها كؿبيطو، عملو مكاف مع كتفاعلها
 .العمل ؾباالت داخل اؼبوجودين

ا قاظبنا العمل كيبث ل  عرب ربقيقها يتم   كالطبيعة اإلنساف بُت تنجز ديناميكي ة عملية دبثابة فهو البشر، صبيع بُت مشًتكن
 بواسطة اؼبادة على ينف ذىا اإلنساف اإلجرائية األىداؼ ذات األنشطة من صبلة بذلك يبثل كىو التقنية، استخداـ

 1اإلنساف. تطوير أكضاع يف بدكرىا اؼبنف ذة األنشطة من اجملموعة تلك كتسهم اآللة، استخداـ كعرب كيديو عقلو

                                                           
1 George Friedmann, Pierre Naville, Traité de sociologie de travail, Armand Colin, Tome1, Paris,1961, p3. 
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 بغض كذلك معينان، منتوجا أك فعبل تنتج أف شأهنا من فبارسة اذل اشارة فيو اللغوم التحديد خبلؿ من فالعمل
 ما ىذا كاف كقد كاؼبعرفة، كالفكر الدراية من جانبا تتضمن اؼبمارسة ىذه أف مث كؾباالتو، ككمو طبيعتو عن النظر

 ."عمل" كلمة معٌت ما لفعل تعطي ىامة كخاصية أعبله التعريف عليو ركز
 عضلي عبارة نشاط أنو "على نقوؿ أف )العمل( يبكن األخَت ؽبذا االصطبلحية التعريفات صبلة يف أما 

 أك فردم ؿبتول ذات تكوف آجلة أك عاجلة أىداؼ  لتحقيق كىادفة كاعية بطريقة االنساف يبذلو كفكرم
 1اجتماعي".

 حاجتو إلشباع كاػبدمات السلع إنتاج اإلنساف منو يستهدؼ الذم الواعي اإلرادم اجملهود ىو العمل ، 
 ربقيق أجل من كربليل العمل دراسة إذل بالباحثُت تدفع العمل هبذا  ربيط كظركؼ عوامل ىناؾ لكن

 2نفسو. الوقت يف الفرد حاجات تلبية كمنو اؼبنظمة أىداؼ
 حصيلة ىي قيمة اػبدمة أك الشيء قيمة أف للقيمة، أم اغبقيقي القياس ىو العمل أف ظبيث آدـ يرل 

 إهبادىا. يف ساىم الذم العمل
   كيعرؼmeyerson)3منتج. أثر إذل الوصوؿ أجل من كمنسق منظم نشاط أنو على (  العمل 
  كما يقصد بو أيضا أم جهد انساين سواءا أكاف عضليا أك عقليا يبذؿ يف العملية االنتاجية مقابل

 اغبصوؿ على أجر معُت.
 4كحجم العمل يتحدد بعنصرين أساسيُت نبا:

 :الذم ربدد عوامل ديبغرافية )سكانية( كاؼبتمثلة حبجم السكاف  عدد العاملين أو القادرين على العمل
أك توزيعهم، حسب فئات العمر، أك توزيعهم حسب اعبنس، إضافة إذل العادات كالتقاليد كالتشريعات 

 القائمة.
 كتتحدد دبا يتزكدكف بو من معدات رأظبالية، إضافة إذل عوامل أخرل، أنبها  ءة االنتاجية للعاملين:الكفا

فرص التخصص كتقسيم العمل اؼبتاحة ؽبم كاؼبستول الثقايف، فرص التدريب كمستول الفن 
 االنتاجي...إخل.

                                                           
 .95ص ، 2011 اعبزائر، اعبامعية، اؼبطبوعات ،ديواف والعمل التظيم اجتماع علم مصطلحات دليل قاسيمي، ناصر 1
  43 ص ، 1994 ،بَتكت كالتوزيع للنشر الفبلح مكتبة ، 1ط، الصناعي النفس علم ، اؼبشعاف سلطاف عويد 2
  .28-27،ص.ص 2007،اعبزائر قرطبة، دار ،العمل النفس علم إلى مدخلؿبمد،  مسلم، 3

.153-152، ص.ص2013، دار زىراف للنشر كالتوزيع، عماف، االردف،1،ط، اإلقتصاد االداريأبو ضبد رضا صاحب كمؤيد عبد اغبسُت الفضل 4  
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 اؼبكونات كيضم اؼبختلفة احتياجاتو لسد اإلنساف بو يقـو كاعي نشاط عن العمل يعرب :العمل مكونات 1.1.5
 : التالية
 كل بذلك كىو خاـ، كمواد الطبيعة تقدمو ما ككل اإلنساف عمل يعاعبو ما كل كيعٍت :العمل موضوع 

 موضوعات ذاهتا الطبيعة تقدمها اليت األشياء تكوف أف اؼبمكن كمن اإلنساين النشاط إليو يوجو ما
 يبكن اؼبعُت العمل موضوع فإف كبالتارل األكلية، للمعاعبة تعرضت قد تكوف اليت األشياء ككذلك للعمل،

 .بشرم عمل إليو يضاؼ اؼبراحل ىذه صبيع كيف اؼبعاعبة من متعددة دبراحل يبر أف
 على قدرتو يف  الفضل إليها يعزل اليت لئلنساف كالذىنية اعبسمانية اػبصائص ؾبموعة كىي : العمل قوة 

 .بالعمل القياـ
 قوة أم عملو يف اإلنساف يستخدمها اليت اؼبادية األشياء كىي اإلنتاج بأدكات كتسمى : العمل وسائل 

 يستطيع كهبذا العمل أدكات ضمن تدخل ال اليت األخرل كاألشياء العمل كأدكات العمل كموضوع العمل
 1.اػباصة معرفتو على بناءا فيو كيؤثر عملو موضوع معاعبة اإلنساف

 : العمل أنواع 1.1.5
 2:منها ـبتلفة أنظمة للعمل
 الرؽ من نوعُت كمبيز يشاء، كما آخر لشخص ما شخص كاستخداـ امتبلؾ يعٍت كىو :الرق نظام: 

 الزراعة يف استخداـ اؼبملوؾ فيو يتم األكؿ النوع ، اؼبنزلية باػبدمات اؼبتعلق كالرؽ اػبَتات إنتاج قصد الرؽ
 األىلية باغبرب كانتهى ، األكربيُت طرؼ من استعمارىا بعد أمريكا يف ذلك كاف كما كالصناعة
 .1865سنة األمريكية

 مناطق يف قبده اليـو كحىت ردبا لكن ، تدرهبيا يزكؿ كىو العادل، أكباء صبيع يف منتشر فهو الثاين النوع أما 
 بقيود لديهم رجاؿ على يهيمنوف أسياد كجود حالة يصف كىو :العبودية المضطر العمل نظام  .اؼبعينة
 اهنيار بعد أكربا أك النظاـ ىذا ظهر العبودية، لنظاـ ىبضعوف بالعبيد يسموف اؼببدأ، يف أحرار لكنهم معينة
 .اؼبصانع يف باألجهزة كالعمل الرأظبالية ظهور إذل أدل حيث الركمانية، اإلمرباطورية بسقوط الرؽ نظاـ

                                                           
 .167-166، ص.ص2008عماف، االردف،كالتوزيع، للنشر إثراء، 1،طالعمل اقتصاديات عجبلف، حسُت كحسُت، ؿبمد طاقة  1
 .57-56ص.ص 1993 ، اعبزائر ، اعبامعية اؼبطبوعات ديواف ، الكلي االقتصادي للتحليل دروس ، ىٍت أضبد 2
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 حر العامل أف ىو اؼبضطر العمل عن يبيزه كالذم شامبل، اليـو أصبح الذم العمل ىو  :باألجرة العمل 
 يقـو ، اؼبصنع أك الورشة لصاحب عملو مقابل نقدية أجرة يتقاضى أنو ذلك إذل ضف شخصو، يف

 .كعمولتو كطبيعتو العمل مدة فيو بنص العمل صاحب مع العمل عقد بإبراـ العامل
 عمل أداء ىو مبدؤه الذم اػبمس نظاـ قبد حيث ، للعمل أخرل أنواع ىناؾ :للعمل أخرى أنواع 

 مقابل معينة مهمة يقـو الذم العامل حالة يصف كىو ، باؼبكافئة العمل قبد كذلك شباره، طبس مقابل
 .اؼبهمة تتطلبو الذم الوقت كاف مهما العمل إقباز على مكافئة

 رأس المال:  1.5
 مفهوم رأس المال: 1.1.5

كالبناء ككل ما يصنع االنساف جبهد العمل من أجل انتاج السلع ىذا يشمل اآلالت كاؼبعدات كاألجهزة 
كاػبدمات اليت تشبو حاجاتو. كهبب أف ال ىبتلط علينا األمر فنربط بُت ما يقاؿ عنو رأس ماؿ يف احملاسبة كالذم 

 1يبثل النقود كبُت رأس ماؿ باؼبفهـو االقتصادم كمورد.
 رأس المال: أنواع 1.1.5
  2رأس المال الجاري:رأس المال الثابت و 

رأس اؼباؿ الثابتهو قيم ؾبموعة اآلالت كالتجهيزات كاؼبباين اليت تستخدـ يف عمليات االنتاج ألكثر من 
سنة، كىذه اآلالت كالتجهيزات كاؼبباين ال تفٌت مباشرة أثناء استخدامها يف االنتاج، كامبا هتتلك أك تتآكل 

ؾبموعة اؼبواد األكلية كالسلع نصف مصنعة كاحملركقات اليت تفٌت فيمثل قيم  ببطء أما رأس اؼباؿ اعبارم
 مباشرة أثناء استخدامها يف عملية االنتاج كتتحوؿ إذل منتجات جديدة.

 :رأس المال النقدي ورأس المال العيني 
يشمل رأس اؼباؿ العيٍت اآلالت كاؼبعدات اؼبستخدمة يف العملية االنتاجية كبسبب حاجة اؼبؤسسات إذل 
تقييم رأس اؼباؿ بصورة نقدية فقد نشأ رأس اؼباؿ النقدم الذم يبثل النقود السائلة )كاالسهم 

 كالسندات(.
 
 

                                                           

.29خالد كاصف الوزين كأضبد حسُت الرفاعي، مرجع سابق، ص  1  
13، ص2002كالتوزيع، عماف، االردف،، دار الثقافة للنشر 1، طاإلقتصاد الكلي أضبد األشقر،  2  
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 :رأس المال المنتج ورأس المال االيرادي 
رأس اؼباؿ اؼبنتج يستخدـ يف العملية االنتاجية كيساىم يف صتع السلع اؼبختلفة أما رأس اؼباؿ االيرادم 

 ف أف يستخدـ يف العملية االنتاجية) كاالسهم كالسندات(.فهو الذم يعطي دخبل دك 
 :رأس مال مادي ورأس المال غير مادي 

رأس ماؿ اؼبادم ىو الذم يبكن استخدامو يف العملية االنتاجية النتاج السلع كاػبدمات مثل اآلالت 
كابداعات يف ؾباؿ  كاػبدمات كاؼبواد اػباـ أما رأس ماؿ الغَت اؼبادم فهو مسانبة األفراد من ابتكارات

 البحث العلمي.
 :رأس مال عام ورأس مال خاص 

رأس ماؿ العاـ يعترب من فبتلكات الدكلة كالقطاع اغبكومي أما رأس ماؿ اػباص فيعترب من فبتلكات 
 األفراد كالقطاعات اػباصة.

 :رأس مال وطني ورأس مال أجنبي 
األجنيب ىو اآليت من مصادر خارجية يعمل يف رأس ماؿ الوطٍت سبتلكو الدكلة كمواطنيها بينما رأس ماؿ 

 1اقتصاديات الدكؿ اؼبختلفة.
  التنظيم: 1.5

 مفهوم التنظيم: 1.1.5
يقصد بالتنظيم اؼبهارات كالكفاءات اليت يقـو هبا االنساف يف سبيل إدارة كتنسيق استخداـ اؼبوارد 

 2 من يقـو هبذا العمل عادة باسم اؼبنظم.السابقة، لكي يتم استغبلؽبا االستغبلؿ األمثل دكف ىدر، كيشار إذل
، كما يسعى إذل استغبلؿ ؾبموعة من اؼبوارد اؼبتاحة 3كىو الذم وبدد نوع السلعة اليت تنتج ككمياهتا كسعر البيع

لديو من أجل ربقيق أفضل الغايات االنتاجية يف اؼبنشأة. كغالبا ما تكوف الغاية االنتاجية اليت يسعى اؼبنظم إذل 
 4عليها ىي الربح.فهو إذف يسعى إذل استغبلؿ اؼبوارد اؼبتاحة للحصوؿ على أكرب ربح فبكن. اغبصوؿ

 

                                                           

  1 .51-50ؿبمود الوادم كأخركف، مرجع سابق، ص.ص
29خالد كاصف الوزين كأضبد حسُت الرفاعي، مرجع سابق، ص  2  
.21ص ،ابقمرجع سعبد اؼبطلب عبد اغبميد،  3  
.13أضبد األشقر، مرجع سابق، ص  4  
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 1للمنظم عدد من الوظائف اؽبامة يبكن ابرازىا على النحو التارل: وظائف المنظم: 1.1.5
 .تنسيق كتنظيم عناصر االنتاج االخرل من خبلؿ ربديد موقع كشكل كحجم اؼبشركع 
  االقتصادية للمشركع اؼبقدرة على ازباذ القرارات البلزمة لذلك.رسم السياسات 
 .ربديد كمية كنوعية االنتاج 
 :التجديد كاالبتكار يف العملية االنتاجية كيتم من خبلؿ 
 .ادخاؿ طرؽ جديدة للنتاج كتطوير السابقة منها 
 .ادخاؿ سلع جديدة لؤلسواؽ 
 .اكتشاؼ أسواؽ جديدة 
  االدارة كالتسويق كالتمويل كالعبلقات االنسانية.اعتماد االساليب اغبديثة يف 
 .اكتشاؼ موارد جديدة لسلع هنائية 

 اإلنتاج: عوامل .خصائص6
 :2  يلي فيما اإلنتاج عناصر خصائص تتمثل

 .يعترب متخصصا العامل ىذا فإف بأخر اإلنتاج عوامل من عامل تعويض يصعب عندما :العوامل خصوصية 1.6
 قابلية اإلنتاج عناصر تكوف عندما كبالتارل ال، كأخرل تقسيمها يبكن مواد توجد :للتقسيم العناصر قابلية 1.6

 .كاملة أك جزئية بصفة بأخر إنتاج عامل تعويض من سبكن أهنا حيث التنسيق شكل يف تؤثر فإهنا للتقسيم
 اإلنتاج عوامل من عامل فكل اإلنتاج عوامل بُت تكامل يتطلب اإلنتاج إف :للتكامل العنصر قابلية 1.6

 .آخر عامل كجود يستدعى
 اإلنتاج - عملية أثناء معينة حدكد يف أخر بعامل عامل تعويض يبكن أنو أم :للتعويض العناصر قابلية 1.6

 .النتائج نفس إذل كالوصوؿ
 فمثبل اإلنتاج حجم حسب يكوف أف فيجب أخر ؿبل ما إنتاج عامل تعويض يتم عندما :اإلنتاج أىمية 5.6

 .)احملدكد القليل إنتاج يف( كبَتة آلة العاملة اليد نغَت أف صغَت منتوج إنتاج أجل من

                                                           

.53-52ؿبمود الوادم كأخركف، مرجع سابق، ص.ص  1  
 كمي، إقتصاد زبصص إقتصادية، علـو ماجستَت رسالة ، 1221-1967 الجزائر حالة :اإلنتاج عملية في التيني العامل أىمية ،فرد اػبَت أـ  2

 29 ص ، 2015 اعبزائر، اعبزائر، جامعة كالتسيَت، االقتصادية العلـو كلية
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 ثانيا: نشاط التبادل

يبثل إقتصاد البلمبادلة النمط األكؿ الذم عرفتو البشرية، كدل يكن للتبادؿ دكرا يف ذلك، حيث كاف ينتج 
االستهبلؾ الذايت(، كيتم التوزيع تلقائيا حسب فقط ما يليب حاجات الفرد كاعبماعة اؼبرتبطة بو ) االنتاج ألجل 

 طبيعة التكوين العائلي كاالجتماعي كالوظيفي، ككفقا للعادات كالتقاليد السائدة لدل اعبماعة.

كلقد بدأ االنساف أكؿ أشكاؿ النشاط االقتصادم يف سعيو الهباد حل يعوض بو ما يفقده من طاقة، كذلك 
، كانصب نشاطو عن انتاج ما يكفيو يف صورتو البدائية ضمن اقتصاد بالبحث عن االكل كاللباس كاؼبأكل

البلمبادلة، كدل تكن ىناؾ حاجة للتبادؿ ألنو دل يكن موجودا آنذاؾ، كقد ذكر  الدكتور سلطاف  أبو علي يف  
معزكال  كتابو " ؿباضرات يف اقتصاد النقود كالبنوؾ" قصة " ركبنسوف كركزك" اؼبتعلقة ببحار ربطمت سفينتو، كبقي

 مدة من الزمن معتمدا على انتاجو اػباص.

كبعد تطور اغبياة االجتماعية كاندماج الفرد ضمن اعبماعة، كنتيجة لتفاكت قدرات االفراد ضمن اعبماعة 
الواحدة، بدأ االذباه كبو االىتماـ بانتاج سلع دكف غَتىا، كىناؾ ظهرت اغباجة للتبادؿ. كيبكننا تصور نوعُت من 

لنوع األكؿ ىو تبادؿ غَت سوقي كالذم يعٍت توزيع الفائض احملقق بعيدا عن السوؽ ) عملية تبادؿ التبادؿ، ا
ضمنية(، تنقصها كجود إدارة حرة لطريف اؼببادلة. كيتم تعويض السوؽ بوجود سلطة تعًتؼ هبا اعبماعة، توذل ؽبا 

النظاـ يف اجملتمع القبلي عند أكذل  مهمة صبع الفوائض كتوزيعها كفقا العتبارات موضوعية كشخصية. كساد ىذا
 مراحل تطورىا. كتظهر بشكل منقطع يف اؼبواسم الدينية.

لكننا نعرؼ أف اغباجات غَت متناىية للفرد، كأف طاقة االنتاج زبتلف من صباعة ألخرل ) حسب االنتاجية، 
رة االنتقاؿ من مبط مؤىبلت خاصة، عوامل طبيعية....( كىنا بدأ االىتماـ بالتخصص كتقسيم العمل كضرك 

 االنتاج البدائي البسيط إذل مبط االنتاج اؼبوسع.

إذف النتاج الضيق كعدـ دخوؿ دائرة التبادؿ خارج اجملموعة، تصادـ مع مبو اغباجات كؿبدكدية االمكانيات كندرة 
سيم العمل، الوسائل كنسبية اؼبؤىبلت، كىذا يتماشى مع تراكم اػبربات كاؼبعارؼ اليت أفضت إذل التخصص كتق

كظهور اغباجة إذل مبادالت لسلع ما مع ؾبموعات أخرل، كىذا النوع من التبادؿ سبق اغبديث عنو كىو تبادؿ 
 سوقي، كمن الناحية الفكرية يبثل نقيض فكرة البلتبادؿ.
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 .تعريف المبادلة:1

أخرل  ىي عملية اغبصوؿ على أشياء مقابل أشياء أخرل قد تكوف سلع كخدمات مقابل سلع كخدمات
 1أك مقابل نقود.

 تستخدـ يف عمليات اؼببادلة بُت األفراد عدة أدكات كىي:.أدوات المبادلة: 1

  تعترب أكؿ أداة استخدمت بُت األفراد يف عمليات اؼببادلة.أداة المقايضة:  1.1

 مفهوم المقايضة: 1.1.1

 األخرل لوجود فائض  نعلم أف التخصص كتقسيم العمل يؤدياف إذل زيادة االنتاجية، اؼبؤدية ىي
كباؼبقابل ربتاج ىذه اعبماعة أك القبيلة إذل سلع أخرل ال تتوفر عليها اطبلقا أك تكوف بوفرة    كليكن

، كربقق اشباع     ؿبدكدة، كىذه السلعة منتجة من قبل صباعة أخرل كنرمز لكميتها الفائضة ب 
من التبادؿ باؼبقايضة، كيطلق على  كيعرؼ ىذا النظاـ   ب     اغباجات عن طريق مبادلة    

 2االقتصاد اؼبرتبط بو اسم االقتصاد اغبقيقي.
  اؼبقايضة ىي مبادلة سلعة بسلعة أخرل بدكف استخداـ النقود، كلقد أدل نظاـ اؼبقايضة دكرع التارىبي

 3بنجاح عندما كاف عدد السلع قليبل كأنواعها ؿبدكدة.

 شروط نجاح نظام المقايضة: 1.1.1

طلب قباح نظاـ اؼبقايضة ضركرة توافر عدة شركط حىت تتم عملية التبادؿ بكفاءة تامة. كتتمثل لقد تت
 4الشركط الضركرية لنجاح نظاـ اؼبقايضة فيما يلي:

 .ضركرة ربقيق التوافق اؼبزدكج بُت رغبات اؼبتعاملُت 

                                                           

.32تويب عبد اؼبالك، مرجع سابق، ص  1  
، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، االقتصاد النقدي والمصرفي مفاىيم أولية وتطبيقات حول النقود والنظريات النقديةمبادئ عبد القادر خليل،  2 

  .13-12، ص.ص 2012اعبزائر، 
، 2010، كلية التجارة، جامعة االسكندرية، ، اقتصاديات النقود والبنوك واألسواق الماليةالسيد ؿبمد أضبد السريٍت كؿبمد عرب ؿبمد غزالف 

.8ص 3  
.9-8نفس اؼبرجع، ص.ص  4  
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  التبادؿ.ضركرة االىتداء إذل مقياس وبدد على أساسو نسب اؼببادلة بُت السلع موضع 
  ضركرة قابلية السلع موضع التبادؿ للتجزئة دكف أف تتغَت طبيعتها بشكل يعطي قدر من اؼبركنة البلزمة

 لتنفيذ عملية التبادؿ كفقا للنسب اؼبتفق عليها، كدكف االخبلؿ خبواص السلع الطبيعية.
 الثبلثة السابقة، فضبل  ضركرة احتفاظ السلع خبواصها الطبيعية لفًتة زمنية طويلة تسمح بتنفيذ الشركط

 عن استعماؽبا كاستهبلكها دكف تعرضها للتلف.

 صعوبات نظام المقايضة: 1.1.1

  صعوبة توافق رغبات األطراؼ اؼبتبادلة: فقد يكوف ىنالك شخص لديو فائض يف سلعة معينة كيقـو ببيع
ائعُت لكن ىذا الفائض لغرض شراء سلعة أخرل يكوف راغب فيها فقد هبد ىذه السلعة عند أحد الب

البائع قد ال يرغب بشراء السلعة الفائضة اليت يف حوزة األكؿ كامبا يكوف راغب بسلعة أخرل كؽبذا فعليو 
 أف يبذؿ جهد أكرب الهباد شخص ذك رغبات متوافقة مع رغباتو.

  للتجزئة كاالنقساـ عدـ قابلية السلعة على التجزئة: كىنا يزداد األمر تعقيدا عندما تكوف السلعة غَت قابلة
إذل كحدات أصغر. فإذا أراد شخص ما أف يبادؿ صببل بكمية من البيض أك القمح فانو سوؼ هبد 
صعوبة متناىية يف أف هبد شخصا لديو ىذين النوعُت من السلع . كما أنو من الغَت فبكن ذبزئة اعبمل 

بل عن صعوبة تقدير قيمة اعبمل بُت بائعي السلع كونو يؤدم إذل انقاص القيمة التبادلية للسلعة فض
 بالنسبة لكل نوع من أنواع السلع األخرل.

  صعوبة تقدير قيم السلع اؼبعدة للتبادؿ نظرا لعدـ كجود كحدة حساب مشًتكة أك أداة قياس قيم السلع
 اؼبتبادلة. فيصبح ضركريا تقدير كل سلعد يف السوؽ من خبلؿ مقارنتها بالسلع االخرل.

 سلع يًتتب على غياب مقياس كاحد يستخدـ كقاعدة ترد اليها قيم صبيع السلع تعدد نسب تبادؿ ال
اؼبتبادلة هبعل لكل سلعة نسبة للتبادؿ مع صبيع السلع فبا يؤدم إذل مضاغفة نسبة التبادؿ للسلع بعضها 

 مع بعض.
 كيكوف ىذه النسب كفقا للصيغة الرياضية التالية:

           
 ت التبادؿ بُت السلع.سبثل عدد نسب أك معدال  
 عدد السلع الداخلة يف التبادؿ.  
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عند اختيار اثنُت منها لكل   علما أف ىذه الصيغة تشَت إذل عدد التوافيق اؼبمكنة جملموعة من السلع 
 سلعة فإف عدد نسب اؼبقايضة سيكوف كاآليت: 1000مرة فإذا كاف لدينا 

 نسبة مقايضة. 499500= 2(/1000-1) 1000

 احتفاظ االفراد بثركاهتم أك بالقوة الشرائية عامة، فلو أف شخصا أراد االحتفاظ جبزء من انتاجو  صعوبة
التجارم توجب عليو حفظو بشكل ـبزكف سلعي، كىذا االسلوب ال يتم إال بوجود تكلفة أك حىت 

من تكاليف خسارة نتيجة لتلف السلعة إذا كانت قابلة لتلف كالبفاض قيمتها باالضافة اذل ما يتحملو 
 1اضافية للخزف فبا يدفعو اذل التخلص منها.

بعد معاناة االنساف من نظاـ اؼبقايضة، بدأ يبحث عن مادة نافعة ضركرية يتم بواسطتها تبادؿ أداة النقود:  1.1
السلع كاػبدمات، كتقدر هبا قيم األشياء كيسهل هبا التاعمل، فكانت النقود اغبل الذم كجده االنساف مبلذا من 
صعوبات تطبيق نظاـ اؼبقايضة، حيث تعرؼ االنساف على النقود كوسيلة للتبادؿ كحلت النقود ؿبل نظاـ 

 اؼبقايضة.

يعرؼ االقتصاديوف النقود بأهنا أم شيء يقبل بشكل عاـ من كجهة نظر أفراد اجملتمع   ماىية النقود: 1.1.1
لسداد الديوف، كلذا يوجد أكثر من مفهـو ككل كوسيلة للدفع مقابل السلع كاػبدمات، كما يستخدـ كوسيلة 

 للنقود منها على سبيل اؼبثاؿ:

 :يف الواقع يتم استخداـ الشيكات كأداة لتسوية عمليات التبادؿ، كمن مث  المفهوم الواسع للنقود
تتحرؾ النقود من فرد آلخر من خبلؿ حسابات الودائع اعبارية اػباصة هبم لدل البنوؾ التجارية 
باستخداـ الشيكات، ىذا ما هبعل الودائع اعبارية أحد عناصر النقود. كطبقا لذلك تتمثل النقود يف 

 انونية كالنقود اؼبساعدة ككذلك اعبسابات اعبارية لؤلفراد لدل البنوؾ"."النقود الق
 :يرل البعض أف النقود تتمثل يف العملة القانونية كالعمبلت اؼبساعدة اليت  المفهوم الضيق للنقود

 جبانبها، كبناءا على ذلك تتمثل النقود يف "كمية النقد السائلة اليت يف يد االفراد".
 يستخدـ البعض النقود كمرادؼ للتعبَت عن الدخل، كلكن ىذا اؼبفهـو فهوم الدخل: المفهوم الثالث م

الف الدخل متغَت اقتصادم يتم قياسو خبلؿ فًتة من الزمن، أم  ال يتسق كمفهـو النقود باؼبعٌت السابق،
                                                           

.09، ص2015، دار التعليم اعبامعي، االسكندرية، اقتصاديات النقود والبنوك ؿبمد ابراىيم عبد الرحيم،  1  
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سائلة  انو تيار كيتكوف من ؾبموع عوائد عناصر االنتاج. كقد وبتفظ الفرد جبزء من دخلو يف صورة نقود
أك كدائع جارية، كوبتفظ باعبزء الباقي يف شكل أصوؿ مالية أك حقيقية. بينما النقود متغَت اقتصادم يف 
شكل رصيد يقاس عند غبظة زمنية معينة. كلذلك فمفهـو الدخل ال يعد مقياس جيد للتعبَت عن مفهـو 

 النقود.
 :عٌت الثركة، كىذا التعريف للنقود ال يعرب يعرؼ البعض النقود كمرادؼ ؼب المفهوم الرابع مفهوم الثروة

بدقة عن معٌت الثركة، الف الثركة تشتمل على النقود السائلة كالودائع اعبارية كالودائع االدخارية كاألكراؽ 
اؼبالية من أسهم كسندات كاألصوؿ اغبقيقية مثل العقارات كالسيارات، كعليو فمفهـو الثركة يشمل 

النقود، فبا يعٍت أف استخداـ النقود كمرادؼ للثركة ال يعطي تعريفا  عناصر أكثر فبا يشمل مفهـو
 1صحيحا للنقود.

يبكن أف لبلص إذل التعريف اآليت ) النقود ىي كل شيء يلقى قبوال عاما يف التداكؿ( كبعبارة أخرل ىو ) أف 
 2النقود ىو كل ما تفعلو النقود( من ىنا فإهنا:

 كل دين كلكل شراء.  غَت ؿبدكدة أم أهنا تصلح الستخبلص 
 .عامة أم أهنا مقبولة من طرؼ اعبميع كيف كل اغباالت 
 .حالية أم أف ؾبرد القياـ بعملية الدفع يؤدم إذل براءة الذمة 
 :النقود خصائص 1.1.1

 خَت على بوظائفها تقـو أف ؽبا أريد ما إذا النقود يف توافرىا يلـز اليت كاػبصائص اؼبعايَت من عدد ىناؾ
 يلي: فيما اػبصائص ىذه إصباؿ كيبكن فبكن كبو

 القبوؿ ىذا كاف   سواء . العمومية صفة ؽبا يكوف أم ، فيو تستخدـ الذم العاـ مع بالقبوؿ تتمتع أف 
 تتدخل عندما ، إجباريا كاف أك ذاهتا، النقد كحدات قيمة يف األفراد ثقة على يؤسس اختياريا، كالذم

 بل للذمة مربئا ك للجميع ملزما بذلك يصبح ك النقود من معُت نوع على القانونية الصفة كتفرض الدكلة
 .القانوف وبددىا عقوبات إذل الديوف تسديد يف يرفضها من كل كيتعرض

                                                           

.25-24السيد ؿبمد أضبد السرييت كؿبمد عرب ؿبمد غزالف، مرجع سابق، ص.ص  1  
دار  األزمة المالية،-االسواق المالية -السياسة النقدية -البنوك االسالمية -التجاريةالبنوك  -، االقتصاد المصرفي النقودخبابو عبد اهلل  2

  50، ص2013اعبامعة اعبديدة، االسكندرية، 
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 يد ألخرل من لتداكؽبا نتيجة تتلف أف دكف نسبية بصورة للبقاء قابلة تكوف أف أم للدكاـ قابلة تكوف أف 
 مهما  عامبل مثبل اغببوب كنقود استخدمت اليت السلع بعض تلف كاف كقد عليها الوقت مركر جملرد أك
 .كنقود عنها التخلي يف
 أنبية تبدك ك  الزمن بعنصر اؼبعامبلت الرتباط طبيعية نتيجة كىذه ، قيمتها يف نسيب بثبات تتمتع أف 

 للمدفوعات كأداة ك للقيمة ـبزنا باعتبارىا ك للقيم كمقياس النقود بوظائف يتعلق فيما اػباصية ىذه
 فبا الثقة فقداف إذل الثبات عدـ يؤدم ك .اؼببادالت يف كوسيط كظيفتها إذل بالنسبة منها أكثر اآلجلة
 . اؼبعامبلت يف اضطراب عليو يًتتب

 بالتارل ك ، كاؼبستقبلية اغبالية السلع على اغبقوؽ أك األصوؿ شكل النقود تأخذ اػباصية، ؽبذه ككنتيجة
 القدرة ك اعبماعية الثقة على تعتمد ما بقدر ، السياسية السلطة ضمانة على تتوقف ال قيمتها فاف

 . اإلنتاجية
 ( كفضة )ذىب نفيسة معادف صورة يف للنقود األكذل األشكاؿ اختيار كاف كبداية نادرة، تكوف أف 

 عصر كانتهاء الدكلة نفوذ قول أف بعد كلكن . الطبيعة يف نسبية ندرة من بو تتمتع ما على مؤسسا
 . الورقي النقدم اإلصدار على القيود فرض طريق عن الندرة فرضت  النفيسة اؼبعادف

 القيمة،حىت يف ؽبا اؼبساكية األخرل الوحدات سباما كحدة كل تشبو ،أم سباما كحداهتا متماثلة تكوف أف 
 عليو يًتتب الذم األمر . األخرل الوحدات عن ـبتلفة قيمة النقود كحدات لبعض اؼبتعاملوف يعطى ال

 . الواحدة اػبدمة أك للسلعة شبن من أكثر كجود
 من عدد إذل تنقسم الف قابلة كحدهتا األساسية تكوف أم ، لقيمتها ضياع دكف لبلنقساـ قابلة تكوف أف 

 ضئيلة أشياء ؿبلها يكوف اليت اؼببادلة عمليات يف التعامل حاجة مع تتناسب القيمة صغَتة الوحدات
 ك . الكلية النقد كحدة ك اؼبنقسمة األجزاء ؾبموع قيمة بُت التكافؤ االنقساـ ىذا يتبع أف كهبب . القيمة

 ك الذىب كحدات ذبزئة كاف فإذا . النقود أشكاؿ كافة على منطبقا تارىبيا يكن دل ذلك أف اؼببلحظة
 اإلقبلؿ إذل الثمينة األحجار انقساـ يؤدم ذلك من العكس فعلى ، قيمتها البفاض إذل يؤدم الفضة ال

 قابلية عدـ كانت قد ك . اؼبقسمة الوحدة ك اؼبنقسمة األجزاء بُت التكافؤ ينعدـ بالتارل ك قيمتها من
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 البحث ك عنها العدكؿ باعبماعة حدت اليت األسباب احد لبلنقساـ مثبل كاؼباشية النقود من معينة أنواع
 1. النوع ك الوزف ك اغبجم يف كحدا سباثل عدـ عن فضبل بالطبع أخر كذلك شكل عن
  خفيفة الوزف كسهلة التداكؿ: ثبت من خبلؿ نشأة النقود كتطورىا أف اجملتمعات كانت تتجو كبو

 استخداـ االشياء األخف كزنا كأسهل تناكال كضببل كوسيلة للتبادؿ.
 من  الديبومة كاالستمرار: كىذا يعٍت أف تكوف النقود غَت قابلة للتلف أك االىتبلؾ السريع، حيث كجدنا

خبلؿ مناقشتنا لشرط التجانس اثر ذلك على مدل قبوؿ اجملتمع للنقود يف حالة تعرض العمبلت الورقية 
أك اؼبعدنية للتلف، األمر الذم يفرض على الشيء الذم يستخدـ كوسيلة للتعامل أف تتمتع بالقدرة 

 2العالية على البقاء كاالستمرار ) خاصية الديبومة(.
 النقود: أىمية 1.1.1

 السلع بُت التبادؿ عملية تسهيل يف دكر من لعبتو ما ك مرة ألكؿ النقود اكتشاؼ باف القوؿ كنيب
 يف اؽبامة األحداث من كاحدة تعترب اؼبقايضة، عملية كاجهتها اليت الصعوبات ك اؼبشاكل على القضاء ك اؼبختلفة

 .البشرية تاريخ
 ما إذل إضافة اإلنتاج يف كبَتة ك ىائلة زيادة من ذلك على يًتتب ما ك اإلنتاج، يف دخوؽبا ك اآللة ظهور أف حيث
 كليس التبادؿ كبو يتجو اإلنتاج جعلت غَتىا ك األمور تلك كل العمل، كتقسيم التخصص كبو االذباه من رفقها

 .سابقا عليو كاف كما الذايت لبلكتفاء
 اليت ك النقود، ىي عادة الوسيلة ىذه ك .التبادؿ عملية تسهيل ك اإلنتاج من اؽبائل الكم ذلك يرافق أف البد ككاف

 .اغباضر الوقت يف عليو كصلت ما كصلت أف إذل الزمن عرب تطورات مث بسيط بشكل مرة ألكؿ ظهرت
 أـ منها اؼبتقدمة سواء االقتصاديات عبميع ك االقتصادم النشاط يف فعاال دكرا للنقود بأف القوؿ يبكن اغبقيقة كيف

 الوقت يف النقود أف يعٍت ىذا ك اغباضر، الوقت يف النقود عن االستغناء اقتصاد ألم يبكن ال حبيث النامية،
 .زبلفو أك البلد تقدـ ؼبدل رمزا سبثل أصبحت اغباضر

 اؼبستول على أنبيتها لتحتل امتدت إمبا ك احمللي اؼبستول على تنحصر ال االقتصادم النشاط يف النقود أنبية إف
 كبو باالذباه يسَت العاؼبي االقتصاد بأف االعتبار بنذر أخذنا إذا أكثر، ك أكثر النقود أنبية تزداد قد ك الدكرل

                                                           
  20-18ص.ص ، 2007 للنشر،االسكندرية، اعبديدة اعبامعة داروالمال،  النقود اقتصاديات اهلل، عوض حسُت زينب1

.24، ص2012، دار اؼبسَتة للنشر ةالتوزيع، عماف، االردف، األجنبية ادارة العمالتعدناف تايو النعيمي،   2  
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 كأنو ك ظلو يف العادل يصبح سوؼ الذم اعبديد، الدكرل االقتصادم النظاـ ظل كيف رف م كالعش اغبادم القرب
 1أطرافو. ترامي من الرغم على صغَتة قرية

 :النقود وظائف 1.1.1
 منفصلة الوظائف ىذه تكن دل إف ك اغبديث، االقتصاد يف اؼبختلفة الوظائف من عدد بأداء النقود تقـو

 كظائفها أداء يف للنقود يتيحو الذم التوفيق مدل على النقدم النظاـ كفاءة تتوقف ك.البعض بعضها عن
 كلعل .الوظائف بتلك قيامها غبسن الضركرية بالشركط النقود اتصاؼ مدل على بدكره يتوقف كىذا األساسية،

 :يف النقاط التالية توضيحها يبكن اليت النقود،ىي الوظائف أىم
 للقياس وحدات أو للقيم مقياس النقود:  

 غبساب عليها متفق كحدة أك للقيم، مشًتؾ مقياس كجود عدـ ىو اؼبقايضة، نظاـ عيوب أىم من إف
 خاصة ك للنقود، ظهرت اليت الوظائف أكؿ من للقيمة، مقياس النقود كظيفة كانت فقد لذلك ك .القيم
 ك السلع من متجانس غَت عدد بُت يتم كأصبح اغبديث، االقتصاد يف التبادؿ نطاؽ اتسع بعد

 .اػبدمات
 عبميع تسهيل من للحساب، كحدات أك للقيم مقياس بوظيفة النقود قياـ عليو ينطوم ما ىبفي كال

 تنوعها، على األصوؿ قيم عن نقدية بوحدات التعبَت الفرد يستطيع إذ .احملاسبة ك التبادؿ عمليات
 كجود لوال أنو الواضح أنواعها، كمن اختبلؼ على األرباح ك كاإليرادات، كالنفقات تباينها، على كاػبصـو
 2.كظائفو يؤدم أف االقتصاد على يتعذر فإنو اغبساب، كحدة ك للقيمة مقياس بوظيفة قيامها ك النقود،

 للقيمة ومستودع الثروة لحفظ أداة : 
 فالنقود طارئة، احتياجات ؼبقابلة أك الحقة، فًتات يف انفاقها بقصد كإمبا لذاهتا بالنقود وبتفظ ال أنو إذ

 ال للقيمة مستودعا النقود تكوف الثركة، كحىت كحفل للقيمة كاؼبخزف اؼبستودع بوظيفة تقـو اغبالة يف ىذه
 :شرطُت توفر من بد
 الزمن دبركر االلبفاض إذل قيمتها تتعرض ال أف. 
 3اؼبطلوبة. كاػبدمات بالسلع استبداؽبا قبوؿ 

                                                           
 . 195 ص ، 2009 االسكندرية، جامعة اعبامعية، الدار ،الكلي االقتصاد مبادئ ،كآخركف اهلل نعمة رمضاف أضبد  1
  .231 ،ص 2008 عماف، كالتوزيع، للنشر الثقافة دار ،االقتصادي التحليل مبادئ كآخركف، السماف مركاف ؿبمد 2
 . 39،ص 2006 اعبامعة،اإلسكندرية، شباب مؤسسةالنقد،  وظائف في اإلسالمي االقتصادي الفكر، ؾبيد ضياء 3
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 :النقود كوسيط للتبادل 
من شأف ىذه الوظيفة للنقود التغلب على صعوبة توافق الرغبات بُت اؼبتبادلُت كصعوبة ذبزئة السلع، 

النقود كوبصلوف هبذه النقود على ما  فأصبح اؼبتبادلوف يبيعوف القدر اؼبرغوب من سلعهم كخدماهتم مقابل
يرغبونو من مقادير ـبتلفة من سلع كخدمات أخرل كيف االكقات اليت يريدكهنا كفقا لؤلسعار السائدة ؽبذه 

سلعة( كمت توفَت الوقت كاعبهد كالتكلفة  -نقود-السلع كاػبدمات، كأصبح التبادؿ يأخذ شكل ) سلعة
 بُت الرغبات كتذليل مصاعب عدـ قابلية بعض السلع للتجزئة. اليت كانت تبذؿ من أجل ربقيق التوافق

 :النقود كوسيلة للمدفوعات المؤجلة 
من شأف ىذه الوظيفة للنقود القضاء على صعوبة قياس القيم يف اؼبستقبل، فتستخدـ النقود كأداة 

 ثمن اآلجل كعمـو لتحديد قيم الديوف كااللتزامات، فالدين اؼبستحق يف اؼبستقبل يتحدد بقيمة نقدية كال

 1اغبقوؽ اآلجلة تتحدد أيضا دبقدار من الوحدات النقدية.          

ىناؾ اعتبارات عديدة يبكن تقسيم أنواع النقود كفقها، إال أف أشهرىا كأكثرىا انتشارا أنواع النقود:  5.1.1
 تقسيمها باعتبار تطورىا التارىبي.

كىي أقدـ أنواع النقود، كىي عبارة عن سلع معينة يتعارؼ عليها الناس تستعمل كسيطا  النقود السلعية: .أ 
بينهم يف مبادالهتم كمعامبلهتم، كمن أمثلة ىذا النوع: اؼباشية، كالقمح كالتمر كالذىب كالفضة كالنحاس 

 كاغبديد.
كما أنو سهل النقل كمن أىم اػبواص اليت يتصف هبا ىذا النوع من النقود أنو يكوف نافعا بذلتو،  

 كالتقسيم.
كفبا هبدر ذكره ىنا أف ىذا النوع من النقود ىو أكؿ أنواع النقود ظهورا أك استعماال، كذلك بعد أف 
أحس الناس بصعوبات اؼبقايضة انتقلوا إذل مرحلة النقود السلعية ، كىي السلع اليت تعارؼ الناس على 

كالنب كالشام كالتبغ ...كقد شاع استعماؿ االبل يف  استخدامها كوسيط يف اؼببادالت مثل اغبيوانات
 اعبزيرة العربية.

                                                           
، 2015، عادل الكتب اغبديث، االردف،، السياسة النقدية ونظرية النقود في االقتصاد االسالميقباح عبد العليم عبد الوىاب ابو الفتوح1

  45-44ص.ص
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كقد ازبذت النقود السلعية أشكاال متعددة، ككانت زبتلف باختبلؼ البيئة كطريقة الناس يف العيش، 
كنوع اؼبنتجات اليت وبصلوف عليها جبدىم كعملهم، فالشعوب اليت تعيش يف أكاسط افريقيا ازبذكا اػبرز 

كالشعوب اليت تعيش يف الصحارم كاؼبراعي كانت تتخذ اغبيوانات كاعبلود نقودا، كقد ازبذت  نقودا،
بعض الشعوب األقمشة كالسبلح نقودا،كيف جزيرة احمليط اؽبادم ازبذكا ريش الطيور اؼبلونة نقودا، كيف 

 العصر اغبديث ازبذت أؼبانيا بعد اغبرم العاؼبية الثانية مباشرة السجائر نقودا.
د اختلفت االمم قديبا كحديثا يف االصطبلح على النقود كال تزاؿ ـبتلفة فيو حىت اآلف، فقد ازبذ كق

االحباش قديبا نقودا من اؼبلح زمنا مديدا، كازبذ األقدموف من سكاف صبهورية اؼبكسيك بأمريكا الشمالية 
 1من جلود السنجاب.نقودا من صنف الكاكاك، ككاف لبعض سكاف األقاليم الشمالية بإفريقيا نقود 

 المعدنية: النقود .ب 
 مرحلة إذل اؼبقايضة مرحلة فمن اؼببادالت، يف الستخدامها النقود خصائص اكتشاؼ يف البشرية تدرجت

 هنائيا كالقضاء النقود بوظائف للقياـ السلع أكفأ عن البحث ؾباؿ يف التطور استمر كقد السلعية، النقود
 عديدة معادف باستعماؿ بدأت كاليت اؼبعدنية النقود مرحلة إذل الوصوؿ حىت اؼبقايضة، صعوبات على
 الذىب) النفيسة اؼبعادف استخداـ مت حىت طويبل يدـ دل ىذا أف إال كالربكنز، النحاس اغبديد، :مثل

 يف صبلحية أكثر جعلتها كفيزيائية طبيعية كخصائص فبيزات من اؼبعادف ىذه بو تتمتع ؼبا نظرا (كالفضة
 :اؼبميزات أىم كمن النقود بدكر القياـ

 القيمة غبفظ أحسن فهي كبذلك للتلف قابليتها عدـ. 
 يف اؼببادالت  تستخدـ فهي كبالتارل للتدىور قيمتها تتعرض أف دكف متماثلة قطع إذل للتجزئة قابليتها

 .كالكبَتة الصغَتة
 السلع من كبَت جزء جلب من يبكن منها صغَت جزء نقل حيث شبنها، كارتفاع كزهنا ػبفة نقلها سهولة. 
 لندرهتما نظرا نسبيا، كبَتة زمنية لفًتة كذلك قيمتهما يف النسيب كالفضة بالثبات الذىب اؼبعدنُت يبتاز 

            ال أهنا الزمن عرب اعبيولوجية الدراسات عليو دلت فكما منهما، اؼبستخرج كضعف الطبيعة يف النسبية
 2% إذل  1% الطبيعة يف كجودنبا نسبة تتعدل

                                                           
، التضخم النقدي أسبابو وأثره على الفرد والمجتمع في العصر الحديث دراسة تطبيقية من منتصف القرن أضبد ؿبمد أضبد أبو طو 1

  .25-23، ص.ص 2012مكتبة الوفاء القانونية، االسكندرية،  1،طالعشرين
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 سلع إذل طبيعية نقدية سلعة من تديرىا اليت النقدية األنظمة تطور حسب اؼبعدنية النقود تطورت كقد
 فبدأت النقود، ىذه يف كالتزكير الغش أخطار من خوفا كذلك كالعيار، الوزف أساس على مسكوكة نقدية

 تكوف كاليت للعمبلت ضمانا سبنح حىت اؼبعدنية النقود سك بضماف تقـو أف على ربرص السلطات
 1.القانونية للمواصفات مطابقة

 أم أنو يبكن تصنيف النقود اؼبعدنية إذل نوعُت:
 :كىي ما تتعادؿ فيها قيمتها الذاتية مع قيمتها القانونية أك الرظبية، كمثاؿ  نقود معدنية كاملة

 ىذا النوع النقود الذىبية.
 :)كىي اليت تكوف قيمتها القانونية أك االظبية أكرب من قيمة  نقود معدنية غير كاملة ) مساعدة

اؼبعدف الذم ربتويو، كىذا ىو ما ينطبق على صبيع أنواع النقود اؼبعدنية اليت نتداكؽبا يف كقتنا 
                                                                                       2اغباضر.

 حيث النقدية، قيمتها من أقل منها اؼبصنوع اؼبعدف قيمة تكوف اليت اؼبعدنية قطعال يف أم تتمثل
 حاجات تلبية يف للمساعدة النقود ىذه كتصدر .اخل ...النيكل أك النحاس من عادة تصنع

 10 دنانَت، 5 دينار، 1 :اعبزائر يف العمبلت ىذه أمثلة كمن كالقيمة، اغبجم الصغَتة التداكؿ
 الدكؿ بعض يف القطع ىذه كتصدر .دينار 200 دينار، 100 دينار، 50 دينار، 20 دنانَت،

 اؼبساعدة النقود تشكل كال اؼبركزم، البنك قبل من التداكؿ يف كتوضع العمومية، اػبزينة قبل من
 إيصاؿ دبثابة كتعترب كرقية، نقودا عادة كتكوف .اؼبتداكلة النقدية الكتلة حجم يف كبَتة كمية
 كتشبو اغبكومة لدل اؼبودعة السبائك من مكافئ لوزف أك اؼبساعدة العمبلت ـبزف على تداكؿ

 احملتفظ السبائك أك العمبلت أف باستثناء كذلك قيمتها بكامل للتحويل القابلة تلك النقود ىذه
 ضركرة اآلف االقتصاديُت أكثر يرل كال كنقود، عنها كسلعة قيمتها يف ثقل ؽبا كغطاء هبا

 3ككنقود. كسلعة القيمة نفس لو الورقية للنقود الفضة أك الذىب من بغطاء االحتفاظ

                                                           
 اعبزائر،كلية العلـو االقتصادية، جامعة سكيكدة،  ، مطبوع علمي،محاضرات في االقتصاد النقدي وأسواق رؤوس االموالشركف عزالدين،   1

 . 21، ص2017
29-28أضبد ؿبمد أضبد أبو طو، مرجع سابق، ص.ص  2  
  30،31 ص .ص ، 1996 مصر، القاىرة، مشس، عُت مكتبة ،اإلقتصاد أصول معتوؽ، ؿبمود سهَت  3
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رغم االنتشار الواسع الستعماؿ النقود اؼبعدنية ) الذىب كالفضة( كلفًتة طويلة من الزمن  النقود الورقية: .ج 
 إال أف خطرا كاف يهدد استخدامها.

وبمل ـباطر عدة كالسرقة كالضياع، تعرضها اف انتقاؿ العملة اؼبعدنية بالتداكؿ القباز اؼبعامبلت كاف 
 للتآكل بسبب كثرة استعماؽبا.

لذلك كجد األفراد انو من االفضل ؽبم ايداع نقودىم لدل الصَتيف كباؼبقابل يقـو الصَتيف باعطائهم 
شهادات أك كصوالت تتضمن اؼببالغ اؼبودعة لديهم كيتعهدكف دبوجبها بإعادة اؼببالغ اؼبودعة عند الطلب. 

لتخلص من اؼبخاطر كبدأ اؼبتعاملوف بتداكؿ ىذه الشهادات عن طريق التظهَت من شخص آلخر، يتنازؿ ل
فيو الطرؼ االكؿ صاحب الشهادة إذل الطرؼ اآلخر القباز عمليات البيع كالشراء كغَتىا من اؼبعامبلت 

الصيارفة كبعضهم بالبعض اؼبالية كدبركر الزمن ازداد التعامل هبذه األكراؽ كازدادت الثقة بُت التجار ك 
اآلخر كهبذا انتقل التداكؿ من اؼبعدين إذل الورقي. إذ سبكن التجار باسباـ أية صفة ذبارية بأم التزاـ نقدم 
كذلك عن طريق تداكؿ شهادات االيداع دكف اغباجة إذل ربويلها إذل نقد. كيرجع قبوؿ األفراد ؽبذه 

ود معدنية )ذىبية، فضية(، فقيمتها تعادؿ قيمة الذىب أك الشهادات كنقود بسبب قابلية ربويلها إذل نق
الفضة اليت سبثلو، كبذلك دل تعد ىذه الشهادات الورقية فبثلة للنقود فحسب بل أصبحت ىي نفسها 

 تقـو بكل كظائف النقود كمن مث تعترب نقود.
 من القرف السادس عشر كدبركر الزمن كانتشار البنوؾ التجارية كتزايد ثقة األفراد هبا يف النصف الثاين

كمطلع لبقرف السابع عشر كاف لو األثر الكبَت يف تشجيع البنوؾ على اصدار األكراؽ النقدية مقابل ما 
يودعو األفراد من نقود معدنية، األمر الذم استدعى تغطية اإلصدار النقدم بغطاء معدين تعادؿ قيمتو 

          األفراد لؤلكراؽ النقدية إذل معدف نفيس  من قيمة النقود الورقية ؼبواجهة طلبات ربويل 100%
) مسكوكات ذىبية(، كهبذا أصبح التوسع كاالنكماش يف االصدار النقدم يرتبط حبجم اؼبعدف النفيس ال 

 سيما الذىب. 
مع منتصف القرف السابع عشر استطاع بنك ستوكهودل السويدم أف هبمع بُت عملييت االصدار النقدم 

التجارم كشكل من أشكاؿ االئتماف اؼبصريف عن طريق إقناع حاملي االكراؽ النقدية الورقي كاػبصم 
بقبوؿ االكراؽ النقدية بدؿ اؼبسكوكات اؼبعدنية عند عبوئهم للبنك طلبا للخصم. كيكوف حامل األكراؽ 
 النقدية اغبق للتقدـ للبنك بتحويلها إذل مسكوكات معدنية. كبذلك يكوف للبنك القدرة على إصدار
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النقود بكميات تفوؽ عما يودعو األفراد من مسكوكات معدنية، كبعد ذلك احتكرت البنوؾ اؼبركزية 
 1اغبكومية االصدار النقدم. 

 مغطاة ىي غَت ك للتداكؿ كتطرحها بقانوف الدكلة تصدرىا نقدية أكراؽ كبشكل ـبتصر النقود الورقية ىي
 ؽبا ليست إذ ذاهتا، من ال القانوف من قوهتا كتستمد هبما، للصرؼ قابلة كغَت الفضة، أك بالذىب- هنائيا
 2قيمة. ببل أصبحت هبا التعامل الدكلة ألغت كإذا ذاتية، قيمة

كيطلق عليها أيضا نقود الودائع أك النقود االئتمانية، كىي عبارة عن ديوف يف ذمة  النقود المصرفية: .د 
البنك قابلة للدفع عند الطلب كيبكن ربويلها من فرد آلخر بواسطة الشيكات، فودائع اغبسابات يبكن 

تمتع استخدامها كوسيلة للدفع عن طريق الشيكات غَت أف استخدامها يتوقف على موافقة الدائن اذ ال ت
بقوة ابراء قانونية. كىي جزء من عرض النقد كسبثل اعبزء األكرب من عرض النقد يف الدكؿ اؼبتقدمة. كمن 

من كجكوع كسائل الدفع يف أمريكا، كعلى العكس من  %90اعبدير بالذكر أف النقود اؼبصرفية سبثل 
شار الوعي اؼبصريف. كتعتمد ذلك فبل زالت ضئيلة يف الدكؿ النامية لغياب العادات اؼبصرفية كضعف انت

النقود اؼبصرفية على قاعدة ىامة مفادىا اف البنوؾ التجارية ؽبا القدرة على خلق النقود كمن مث تقـو 
 3باضافة ىذه النقود اعبديدة إذل كمية النقود اؼبتداكلة يف اجملتمع.

داد قيم السلع كاػبدمات، كىي نوع من النقود يبكن استخدامها غرب االنًتنت يف س النقود االلكترونية: .ق 
فاؼبستهلك يبكنو اغبصوؿ على ما وبتاجو من ىذه النقود عن طريق فتح حساب معُت لو يف اغباسب 
الشخصي اػباص بو، كتوصيلو حبساب عرب االنًتنت لدل مصرفو، مث يقـو بتحويل بعض ىذه النقود إذل 

معينة عرب االنًتنت فإنو يقـو بنقل  اغباسب الشخصي اػباص بو، كعندما يقـو الفرد باختيار مشًتيات
شبن ىذه اؼبشًتيات من حاسبو الشخصي إذل اغباسبات الشخصية للمحبلت اليت يشًتل منها عرب 
االنًتنت. كعادة يصل شبن البضاعة إذل البائع قبل ارساؿ البضاعة إذل اؼبشًتم، األمر الذم يبثل تطورا  

 كبَتا يف نظم اؼبدفوعات الفورية.

                                                           

12-11ؿبمد ابراىيم عبد الرحيم، مرجع سبق ذكره، ص.ص  1  
  .160، ص2007 عماف، النفائس، دار ،6طاإلسالمي، الفقو في المعاصرة المالية المعامالتشبَت، عثماف ؿبمد  2
.12نفس اؼبرجع، ص  3  
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أف أنواع النقود قد تدرجت كتنوعت بتطور النظم االقتصادية كدرجة مبوىا، فأصبحت النقود كبذلك قبد 
من اؼبتغَتات االقتصادية اؼبهمة اليت تؤثر كتتاثر بغَتىا من اؼبتغَتات األخرل اليت تشمل اإلنتاج كالعمالة 

 1كالدخل كاإلستهبلؾ كاالستثمار.
 .حيز التبادل )السوق(:1

 مفهوم السوق: 1.1
يقصد بالسوؽ من الناحية اعبغرافية اؼبكاف الذم يلتقي فيو البائعوف كاؼبشًتكف السباـ عملياهتم التبادلية من 
السلع كاػبدمات اؼبختلفة، كمن الناحية االقتصادية يعرؼ السوؽ باآللية اليت يتم من خبلؽبا ربديد األسعار 

احملركة ؽبذه اآللية ىي قول الطلب كالعرض كتسمى بقول كالكميات اؼبتبادلة من السلع كاػبدمات اؼبختلفة كالقول 
 2السوؽ.

 العوامل التي تحدد نطاق السوق: 1.1
 3يبكن تلخيص العوامل احملددة لنطاؽ السوؽ على النحو التارل:

 :يتأثر نطاؽ السوؽ بشكل كاضح بنوعية السلع اليت يتم التعامل هبا، فالسلع اليت ال يبكن  نوع السلعة
االحتفاظ هبا لفًتات طويلة خوفا من تعرضها للتلف فإنو ببل شك ستكوف ذات نشاط ؿبلي كعمليات 

زين كالنقل تداكؽبا بُت البائعُت كاؼبشًتين سيكوف ضمن سوؽ ؿبلي بينما السلع الصناعية مثبل قابلة للتخ
 دكف اػبوؼ من نقلها فبا قد تصبح سوقا عاؼبية تتداكؽبا االيدم يف ـبتلف أرجاء العادل.

 :إف للعادات كالتقاليد دكرا ىاما يف ربديد نطاؽ السوؽ. فإنو ك ببل شك توجد  العادات والتقاليد
رفض بعض اجملتمعات  الكثَت من السلع ال يبكن تداكؽبا كالقياـ بعمليات البيع على مستول دكرل بسبب

لتلك السلع اليت قد تعترب دبقياسهم اػباص ال تتوافق مع عاداهتم كتقاليدىم كبالتارل يتم الًتكيز على 
 تركيج كبيع تلك السلعة يف أسواؽ ؿبلية ؿبددة تبلقي قبوال عاما من كافة فئات اجملتمع.

 :ولوجية اؼبختلفة اليت تساعد على إف تقدـ الوسائل التكن سهولة االتصال بين البائعين والمشترين
عملية سهولة االتصاؿ ما بُت البائع كاؼبشًتم ذات أثر ىاـ يف زيادة النشاط االقتصادم يف االسواؽ 

                                                           

.23السيد ؿبمد أضبد السرييت كؿبمد عزت ؿبمد غزالف، مرجع سابق، ص   1  
.81،ص2011الدار اعبامعية، االسكندرية،، النظرية االقتصادية المتقدمة ) الجزئية والكلية بين النظرية والتطبيق(، السيد ؿبمد أضبد السرييت  2  
.181-180، ص.ص 2013، دار اؼبسَتة للنشر كالتوزيع كالطباعة، عماف، 2، طمبادئ علم االقتصادؿبمود حسُت الوادم كأخركف،   3  
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فسرعة االتصاؿ كاالنتقاؿ أدل إذل زيادة كتنشيط التبادالت االقتصادية اؼبختلفة يف ـبتلف أنواع 
 األسواؽ.

 :فقات النقل كالتأمُت لعدد من السلع هبرب اؼبنتج بتحديد نشاطو يف إف ارتفاع ن تكاليف النقل والتأمين
نطاؽ ضيق للنشاط االقتصادم ردبا يكوف يف سوؽ ؿبلي أك كحد أقصى يف سوؽ اقليمي على الرغم أف 
تكاليف إنتاج ىذه السلعة يف دكؿ أخرل ردبا تكوف بعيدة ىي أقل بكثَت من تكلفة انتاجها يف بلد 

 اؼبنتج.
  تلعب التشريعات كالنظم االقتصادية دكرا ىاما يف ربديد نطاؽ السوؽ،  والنظم االقتصادية:التشريعات

فقياـ الدكلة بفرض ضرائب مرتفعة على استَتاد السلعة يعمل على اغبد من لنتشارىا يف أسواؽ أخرل أك 
على  قد تعمل الدكلة أيضا على فرض نظاـ اغبصص كرخص االستَتاد فبا قد يكوف لو األثر نفسو 

 كميات السلع كإمكانية نقلها إذل أسواؽ أخرل كبالتارل اغبد من نطاؽ السوؽ.
 الوظائف األساسية للسوق: 1.1

 1ىناؾ عدد من الوظائف تؤديها األسواؽ:
 :كيف السوؽ فإف االسعار ىي مقياس القيمة، كىذه األسعار ىي اؼبوجهة  تحديد قيم السلع والخدمات

 ىو دالة السعر، كليس طلب اؼبستهلك ىو اؼبهم فقط، بل إف القوة للنتاج كما أف طلب اؼبستهلكُت
 الشرائية اليت تدعم طلب اؼبستهلك مهمة أيضا.

 :تتحقق ىذه الوظيفة عن طريق التكاليف ، فاؼبنتج يسعى إذل ربقيق أكرب انتاج بتكاليف  تنظيم االنتاج
ريق زبصيص اؼبوارد بصورة مثلى. معينة، أك انتاج كمية معينة بأقل تكلفة فبكنة، كيتم ذلك عن ط

كاستخداـ ىذه اؼبوارد يف انتاج السلع األكثر مبلئمة ؽبذه اؼبوارد، كىذا يعرب عن اؼبزيج األمثل النتاج 
 السلع كاػبدمات.

 :ىذه الوظيفة تتعلق دبسألة ؼبن يتم انتاج السلع، كيتم حل ىذه اؼبشكلة بواسطة اؼبدفوعات  توزيع الناتج
رد، كإذا أنبلنا االرث كالتمييز كاحملاباة كاحملسوبية...إخل، فيمكننا أف نرل نظريا على األقل اليت تدفع للموا

بأف األفراد كاؼبوارد تستلـز دخوؿ طبقا ؼبقدار ما تنتجو. كىكذا يصبح االفراد األكثر انتاجية ىم أكلئك 

                                                           
، 2009، دار صفاء للنشر كالتوزيع، عماف، 1طمبادئ علم االقتصاد،ن لطيف كاظم الزبيدم، كامل عبلكم كاظم الفتبلكم كحس   1
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لذلك أكثر مقدرة على طلب  الذين يبتلكوف اؼبوارد اؼبنتجة كوبصلوف على دخوؿ عالية كيكونوف، كنتيجد
 السلع كاػبدمات.

 :يعترب التقنُت جوىر عملية التسعَت ألنو يقيد االستهبلؾ اعبارم طبقا لئلنتاج اؼبوجود. التقنين 
 :يعترب توصيل اؼبعلومات أحد الوظائف اؽبامة للسوؽ، ذلك أنو ال يبكن التعرؼ  توصيل المعلومات

لذا يتم االعتماد على االسعار يف توصيل اؼبعلومات عن تقوًن على تفضيبلت اؼبستهلك بصورة مباشرة،  
اؼبستهلك لوحدات اضافية من ىذه السلع كسلع أخرل عديدة غَتىا. فأسعار اؼبوارد زبرب صانع القرار 
باألنبية النسبية لعناصر االنتاج كهبذه اؼبعلومات، باالضافة إذل اؼبعلومات اؼبرتبطة بالعبلقة بُت توليفة 

ت اؼبتوقعة كالناتج من السلعة أك اػبدمة يتمكن اؼبنتجوف من تقدير تكلفة الفرصة البديلة تقديرا اؼبدخبل
يعتمد عليو، فاألسواؽ ذبمع كتسجل اؼبعلومات اليت تعكس اختيارات اؼبستهلكُت كاؼبنتجُت كأصحاب 

 اؼبوارد، كىذه الكمية اؽبائلة من اؼبعلومات تلخص بسعر السوؽ.
 تقـو األسعار بالتنسيق بُت اختيارات اؼبشًتين كالبائعُت كمن مث  ركين في السوق:تنسيق أفعال المشا

ربقق التوافق بُت قراراهتم. فإذا عرض العارضوف من سلعة ما كمية أكرب من اليت يطلبها اؼبستهلكوف عند 
سعر السوؽ، فإف ىذا السعر سوؼ ينخفض. كعندىا سوؼ ىبفض اؼبنتجوف انتاجهم كقد ينسحب 

من العملية االنتاجية، كيف الوقت نفسو، فاف البفاض السعر وبث اؼبستهلكُت على شراء كميات  البعض
أكرب من السلعة. كىكذا ىبتفي فائض العرض يف هناية األمر كيعود التوازف إذل السوؽ مرة أخرل.كوبصل 

دث فائض العكس يف حالة قياـ العارضُت بعرض كمية أقل من تلك اليت يشًتيها اؼبستهلكوف، فيح
 طلب يف السوؽ.

كما أف االسعار توجو اؼبنظمُت إذل تنفيذ اؼبشركعات اإلنتاجية اليت يشتد طلب اؼبستهلك عليها بالنسبة 
 لتكاليفها كما يوجو العمل التنظيمي من خبلؿ االشارات اليت تعكسها االرباح كاػبسائر.

 أنواع السوق:  1.1
مدل اغبرية يف ربديد الكميات اؼبتبادلة أك االسعار كاليت  للسوؽ أشكاال كثَتة مت تقسيمها بناءا على

 تتمثل يف:
كىي ذلك السوؽ الذم يضم عدد كبَت جدا من اؼبشًتين كالبائعُت يتعامل كل سوق المنافسة التامة:  1.1.1

مع غَته منهم يف حجم ؿبددا جدا من اصبارل حجم السلع اؼبنتجة كاؼبباعة، فبل يبكن ألم منهم منفردا أك ؾبتمعا 
أف يؤثر يف سعر بيع أك شراء ىذه السلعة، كبالتارل ال يبكن ألم منتج يف األجل الطويل أف وبقق رحبا أكرب من 
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الربح العادم السائد يف سوؽ ىذه السلعة )اػبدمة(، كعلى كل منتج يريد أف يعظم أرباحو أف ينتج بأقل تكلفة 
 فبكنة كبأحسن جودة إذا كاف يعمل يف ىذه السوؽ.

 1من أىم خصائص ىذه السوؽ:ك 
 .كثرة عدد البائعُت كاؼبشًتين 
 .حرية الدخوؿ كاػبركج من كإذل السوؽ 
  عدـ امكانية االتفاؽ بُت البائعُت كبعضهم أك بُت اؼبشًتين كبعضهم أك بُت البائعُت كاؼبشًتين بعضهم

 البعض.
 .اؼبعرفة التامة بأحواؿ السوؽ 
 فيها حبيث ينعدـ كجود أم سبايز أك اختبلؼ كلو طفيف يف  التجانس التاـ لوحدات السلعة اؼبتعامل

 كحداهتا.
  عدـ كجود أم تكاليف لنقل السلعة بُت أكباء كأطراؼ السوؽ كبالتارل عدـ كجود أم عقبات أماـ

 اؼبشًتم أك السلعة أك عوامل االنتاج.
  أف يؤثر على ىذا كجود سعر كاحد سائد يف السوؽ حيث ال يستطيع أم منتج أك أم طرؼ يف التعامل

 السعر.
يدخل ضمن ىذه السوؽ ؾبموعة  غَت متجانسة من أشكاؿ السوؽ سوق المنافسة الغير التامة:  1.1.1

 زبتلف فيما بينها، كىي بدكرىا تنقسم إذل عدة أقساـ بناء على الكتلة اؼبؤثرة يف طبيعة السوؽ.
 :ال أهنا تتميز بقلة التجانس بُت السلع اؼبنتجة كىي حالة قريبة من اؼبنافسة التامة، إ المنافسة االحتكارية

 من قبل اؼبؤسسات اؼبختلفة داخل الصناعة الواحدة، فبا يفرض سبايزا بُت اؼبنتجُت يف نفس الصناعة.
 :كتتميز بقلة عدد اؼبنتجُت كامكانية تعارفهم عن قرب فبا يعزز استقبللية تصرفاهتم، فكل  احتكار القلة

 السعرية بناء على سياسة غَته يف نفس الصناعة.ىبطط سياستو االنتاجية ك 
 كقد تتبٌت اؼبؤسسات الناشطة يف ىذه الصناعة سياسة عدكانية كحرب األسعار أك سياسة ىدنة كتواطؤ.

                                                           

.263صمرجع سبق ذكره، عبد اؼبطلب عبد اغبميد،  1  
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كىي تلك السوؽ اليت يبكن فيها لبائع أك عدد قليل من الباعة، أك ؼبشًتم أك عدد  السوق االحتكارية: 1.1.1
قليل من اؼبشًتين، التحكم يف سعر ككميات السلعة اليت يتم تبادؽبا، كىنا أيضا يبكن االشارة إذل أف ىذه السوؽ 

 تأخذ عدة أشكاؿ منها:
 :د، أك طلبها من قبل مشًت كاحد حيث حيث يكوف عرض السلعة من قبل منتج كاح االحتكار التام

تكوف لو القدرة التامة يف ربديد سعرىا، غَت أنو ؼبا كاف لكل سلعة سلع أخرل يبكن أف تكوف بديلة ؽبا، 
 كلو دل تكن من نفس النوعية، فإنو يبكن اعتبار حالة االحتكار التاـ ىي األخرل حالة مثالية.

 :ل مشًتم كاحد، كيتمثل يف تكتل البائعُت يف ارباد أك كيعٍت كجود بائع كاحد مقاب االحتكار التبادلي
ىيئة متجانسة تتعامل يف السوؽ مع ىيئة اؼبشًتين، كىي كإف كانت حاالت نادرة إال أهنا تعرب عن طريق 

 1الكميات اؼبعركضة أك اؼبطلوبة كاألسعار عن القدرة على التفاكض كاؼبساكمة اليت تتميز هبا كل ىيئة.
  الطلب والعرض: 5.1

يعرؼ الطلب بأنو الكمية اليت يرغب الفرد اؼبستهلك أك اؼبشركع أف يشًتيها بسعر مفهوم الطلب:  1.5.1
معُت، كيشتمل الطلب على عنصرين أساسيُت نبا الرغبة يف اغبصوؿ على السلعة أك اػبدمة، كالقدرة على شراء 

بغي أف تقًتف رغبتو بقدرتو الشرائية كبدكف تلك السلعة أك اػبدمة. كلكي يتحقق طلب فرد ما على سلعة معينة، ين
 2ذلك ال يكوف ىناؾ طلب.

يعرؼ العرض بأنو الكمية من البضائع كاػبدمات اليت يرغب التجار يف انتاجها كبيعها  مفهوم العرض: 1.5.1
 3عند أسعار ـبتلفة، كيرتبط ذلك أيضا بقدرة كطاقة التجار على انتاج كتسويق تلك البضائع كاػبدمات.

كلمة توازف تدؿ على مساكاة الكميات اؼبعركضة مع الكميات اؼبطلوبة من سلعة ما يف   توازن السوق: 1.5.1
سوؽ ؿبددة خبلؿ فًتة زمنية ؿبددة، فيتحقق ىذا التوازف ىندسيا بتبلقي منحٌت العرض السوقس مع منحٌت 

ة بالسعر التوازين كالكمية الطلب السوقي للسلعة، كبناءا على ذلك يعرؼ السعر كالكمية عند تلك النقط
 4التوازنية.

 

                                                           

.329-328،  ص.ص 2012، شركة األصالة للنشر كالتوزيع، اعبزائر، 1ط، التحليل االقتصادي الجزئي، ؿبمد فرحي 1  
. 51م الفتبلكم كحسن لطيف كاظم الزبيدم، مرجع سابق،صكامل عبلكم كاظ   2  
.83خالد كاصف الوزين كأضبد حسُت الرفاعي، مرجع سبق ذكره،ص  3  

.72، ص2004، دار كائل للنشر كالتوزيع ، عماف، 1، طمقدمة في التحليل االقتصادي الكليؾبيد علي حسُت كعفاؼ عبد اعببار سعيد،   4  
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 ثالثا: التوزيع 
بعد عملية االنتاج تتم عملية تقسيم عوائد عوامل االنتاج على اؼبسانبُت يف نشاط االنتاج، فبا يتشكل 
عنو كجود ؾبموعة من من العوائد ) ريع، فائدة، أجور كأرباح( كتوزيع ىذه العوائد يشكل ما يعرؼ بالتوزيع 

 أما إذا مت التوزيع على قطاعات فهذا يبثل لنا النوع الثاين كالذم يعرؼ بالتوزيع الشخصي. الوظيفي،
 .مفهوم التوزيع:1

 1كقطاعاتو". اجملتمع أفراد بُت الكلي الناتج يعرؼ التوزيع على أنو "تقسيم 
 العناصر من عنصر لكل مكافآة الوحدة معدؿ ربكم اليت القول لتفسَت ؿباكلة أنو على التوزيع يفهم 

 العناصر من عنصر كل نصيب ربديد أم الوظيفي بالتوزيع عليو يطلق ما كىو 2اإلنتاج،  يف اؼبشاركة
 أبعاد ذات دراسة كىي األفراد على القومي الدخل توزيع بدراسة ، كيقـو3العملية اإلنتاجية يف اؼبشاركة

 الدخل من فرد كل نصيب أم الشخصي  بالتوزيع عليو يطلق ما كسياسية كىو اجتماعية ك اقتصادية
 4مصدره. عن النظر بصرؼ

 .أنواع التوزيع:1

تطور الفكر اإلقتصادم كاالنساين بعد معاناة كذبارب مريرة يف اذباه معاعبة متوازنة ؼبشكلة التوزيع، ذبمع 
كربقيق كفاءة االنتاج، بُت جانبيها أك بعديها الرئيسيُت، البعد اعبماعي كربقيق العدالة االجتماعية، كالبعد الفردم 

فقد استقرت اجملتمعات على ضركرة أف يتم التوزيع بطريقتُت تكمل إحدانبا األخرل، كذلك بإقرار التفاكت بُت 
أفراد اجملتمع كتوزيع الدخوؿ حسبو لتحقق الكفاءة االنتاجية مث التخفيف من حدة التفاكت للحد من آثاره 

 5ىنا أصبح االقتصاديوف يقسموف التوزيع إذل نوعُت: السيئة، لتتحقق العدالة االجتماعية كمن

                                                           

 .613،ص1999 اعبديدة،مصر، اعبامعة دار الجزئي، التحليل خالل من االقتصاد علم رشدم، مصطفي شيحة1 
 .405،ص2003االسكندرية، مصر،  ،للنشر اعبديدة اعبامعة دار ،،"مقارنة تحليلية دراسة اإلقتصاد السياسي، أصول " حشيش، أضبد عادؿ  2
 .484،ص2007 لبناف، بَتكت، الحقوقية، الحلبي السياسي،منشورتاالقتصاد  مبادئ " ،ناشد عدم سوزم اهلل، عوض حسن زينب  3
 .298 ص ، 2008 لبناف، بَتكت، طبعة، بدكف اغبقوقية، اغبليب منشورت ،"اإلقتصادية النظريات :السياسي اإلقتصاد " ،ناشد عدم سوزم 4
أطركحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف  االسالمي دراسة مقارنة،نظرية توزيع العوائد على عولمل اإلنتاج في الفقو أيبن مصطفى حسُت الدباغ، 5

  .23-22،  ص.ص2003الفقو كأصولو، كلية الدراسات العليا، اعبامعة األردنية، 
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أم توزيع الدخل القومي على أفراد اجملتمع الذين سانبوا يف انتاجو حسب كظيفة كل فرد  التوزيع الوظيفي: 1.1
يف العملية االنتاجية، حيث يتميز كل فرد عن اآلخر يف ىذه اؼبسانبة من حيث ما يبلكو من ثركات كمواىب كما 

 من جهود.يقدمو 

أم توزيع الدخل القومي على أفراد اجملتمع ، بغض النظر عن مسانبة كل فرد أك عدـ  التوزيع الشخصي: 1.1
مسانبتو يف العملية االنتاجية، فهو توزيع ينظر فيو إذل األشخاص، ال إذل مسانباهتم يف العملية االنتاجية، كىو 

زيع الثركة كالدخل بُت أفراد اجملتمع، كظاىرة الغٌت كالفقر توزيع ينصب االىتماـ فيو على درجة التفاكت يف تو 
 كأسباب ذلك كآثاره كاإلجراءات اؼبناسبة ؼبعاعبتو، كإجراءات إعادة التوزيع.

كلكن ال يزاؿ الفكر اإلقتصادم يتخذ موقفا متطرفا من توزيع الثركة أك اؼبلكية، ففي حُت قبد الرأظبالية 
كف تنظيم أك ضبط، قبد االشًتاكية تلغي اؼبلكية الفردية بالكلية، مع أنو ال اؼبساكاة تطلق حرية األفراد يف التملك د

 التامة يف توزيع الثركة كال إقرار التفاكت فيها يبكن أف وبقق التوزيع األمثل للثركة.

ؼبلكية، دكف تطرؼ أما االسبلـ فقد سبق إذل اؼبعاعبة اؼبتوازنة ؼبشكلة التوزيع، دبا يف ذلك مشكلة توزيع الثركة أك ا
بااللغاء أك اإلطبلؽ، كلذلك يقسم االقتصاديوف االسبلميوف التوزيع إذل ثبلثة أنواع، مضيفُت توزيع اؼبلكية الذم 

 1أغفلو االقتصاديوف:

  :كيتعلق بتقسيم الثركة بُت أفراد اجملتمع، توزيع ما قبل االنتاج أو توزيع الثروات أو التوزيع القاعدي
اليت تنظم اؼبلكية اػباصة كاؼبلكية العامة، كربدد نطاؽ كل منهما ككسائل االكتساب  من خبلؿ القواعد

 كالقيود الواردة على االستعماؿ...أخل.
  توزيع ما بعد االنتاج أو توزيع الثروة المنتجة أو توزيع الدخل أو توزيع السوق أو التوزيع الوظيفي

يم الدخل بُت األفراد يف السوؽ، من خبلؿ العقود : كيتعلق بتقسأو توزيع الدخول على عناصر االنتاج
 اليت تنظم ىذا التقسيم كاؼبضاربة كالربا...إخل.

 :كيتعلق بتقسيم  إعادة التوزيع أو التوزيع الشخصي أو التحويالت اإلجتماعية أو التوزيع التوازني
ياستها اؼبالية ) كما يف الدخل القومي بُت أفراد اجملتمع، من خبلؿ إجراءات تقـو هبا الدكلة من خبلؿ س

الزكاة كالضرائب( أك من خبلؿ سياستها االجتماعية ) كما يف إقامة اؼبشاريع العامة كتقدًن اػبدمات 

                                                           

.24-23أيبن مصطفى حسُت الدباغ، مرجع سابق، ص.ص   1  
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اإلجتماعية كالتعليم كالصحة( أك من خبلؿ إجراءات يقـو هبا األفراد تطوعا أك الزاما) كالزكاة كصدقات 
 التطوع كاؽببات(.

 .عوائد عوامل االنتاج:1
 كوبصل األرض األجور، على أصحاهبا كوبصل إذل: العمل اإلنتاج عناصر بتقسيم االقتصادم  التحليل قاـ

 األرباح. على اؼبنظِّموف كوبصل التنظيم كأخَتا الفائدة، على أصحابو كوبصل المال رأسك الريع، على أصحاهبا
 األجر: 1.1

 اإلنساف تطور باختبلؼ إختلفت بل النقود من كمبلغ اليـو عليو اؼبتعارؼ باؼبعٌت األجر فكرة تكن دل
، عليو ىو ما إذل كصل حىت األزمنة عرب ربوالت بعدة األجر مر فلقد عشَتتو، كنظاـ االجتماعية كبيئتو  فلقد اليـو
 بسيطة بأدكات فقط رعي ا الز اؼبيداف يف منحصر عملهم كاف فاألفراد لؤلجر، صورة أكؿ العيٍت األجر كاف

 الفضي شكلها يف النقدية القطع كظهور الوقت مركر كمع التقليدية، كاليدكية اغبرفية األعماؿ بعض إذل باإلضافة
 شراء يف أحرار العماؿ كأصبح كلو، أك نقدم منو جزء أجر إذل العيٍت األجر مرحلة من األجر انتقل كالذىيب

 احملبلت. يف اعبارية باألسعار كاؼببلبس الغذاء
 مفهوم األجر:  1.1.1
 شكل العمل أك اػبدمة ىذه نأخذ كقد ما، خدمة لقاء عليو وبصل أك العامل يتقاضاه ما ىو األجر 

 1النقدم. األجر شكل األجر يتخذ كما عضلي أك ذىٍت جهد
 يف العمل صاحب لدل العامل يستحقو ما":أنو على كتابو يف الباقي عبد ؿبمد الدين صبلح عرفو 

 للعبلقات اؼبنظمة التشريعات تفرضو ما اطار يف بينهما يتم الذم لبلتفاؽ كفقا بو، يكلفو ما تنفيد مقابل
 .العامل بُت
 2."الفرد يشغلها اليت الوظيفة قيمة مقابل" :أنو على 'ماىر أحمد' عرفو حُت يف 
 يرل كما Ferrary منظمة مع عمل بعقد كاؼبرتبطة العامل، نشاط على اؼبًتتبة اؼبكافأة ىو األجر أف 

 3عملو. لقوة تقديبو دبقابل ما،

                                                           
  .286،ص2002للنشر، اإلسكندرية، اعبديدة اعبامعة دار ،البشرية الموارد إدارة في الحديثة االتجاىات ،الباقي عبد الدين صبلح  1
  .186 ،ص 2004 االسكندرية، اعبامعية، الدار ، البشرية الموارد ادارة ماىر، أضبد 2

3 michel Firrary, management des ressources humaines : entre marché du travailet acteur stratégiques, 
Dunod, Paris, 2001., P158 
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 مباشر نقدم تعويض " ىو أك " الفرد يشغلها اليت الوظيفة لقيمة اؼبادم اؼبقابل كمنهم من عرفو بأنو 
 1"اؼبنشأة() يف الفرد يتقاضاه

 "ككذلك العمل على لتحفيزىم كسيلة فهو كبالتارل العماؿ، حاجات إلشباع كسيلة األجر كما يعترب 
 عليو ربصل كما أجور من اؼبؤسسة تدفعو ما بُت التوازف لتحقيق عوائدىا مع تتناسب أف هبب كتكلفة

 2اؼبقابل". يف
  :األجر أنواع 1.1.1

 فنجد البالغة، ألنبيتها نظرا األجور أنواع تعدد حيث من خاصة ك اجملاؿ ىذا يف النظر كجهات اختلفت
 قضاء يف يساعده الذم ك العامل عليها يتحصل اليت األجور نوعية ك طبيعة ربديد يف يلعبو دكر نوع لكل أف

 3:اآليت يف أساسا األنواع ىذه كتتمثل الضركرية، اغبياة متطلبات ك حاجياتو
 ذلك كمثاؿ صرؼ، فًتة كل للتكرار القابل ىو الدكرم فاألجر :الدوري غير األجر و الدوري األجر: 

 األجر، كدكرية تتفق ال طويلة زمنية فًتات على يدفع الذم ىو الدكرم غَت كاألجر .األساسي األجر
 اؼبناسبات، يف العامل عليها وبصل اليت النقدية اؼبنح :ذلك كمثاؿ للوظيفة، صروبا مقاببل ليس أنو كما

 .حكمها يف كما األعياد، كمنح السنوية، كاؼبكافآت
 الذم العمل لقاء العامل يتقاضاه الذم اؼببلغ ىو االظبي فاألجر :الحقيقي األجر و االسمي األجر 

 السلع مقدار ىو أك اغباجات، إشباع على كقدرتو االظبي األجر قيمة ىو اغبقيقي كاألجر .بو يقـو
 .النقدم بأجره العامل عليها وبصل أف يبكن اليت كاػبدمات

 كجزء دكرم، بشكل يدفع ثابت، جزء :جزأين من النقدم األجر يتكوف العيني: النقدي واألجر األجر 
 غَت اؼبقابل يف العيٍت األجر يتمثل العامل، جانب من اؼببذكؿ كاعبهد العمل بظركؼ يرتبط متحرؾ
 العبلج، الصحية، الرعاية :أمثلتها من ك للعامل، اؼبنظمة تقدمها خدمات شكل يف يظهر الذم النقدم

 .العمل أثناء الطعاـ ككجبات اؼببلبس، ك السكن، اؼبواصبلت،
 

                                                           
 . 181، ص2005، دار الشركؽ للنشر كالتوزيع، عماف، 3، إدارة األفراد،ط، إدارة الموارد البشريةمصطفى ناجيب شاكيش  1
 .494،ص2005، عماف، االردف، 1 ط كالتوزيع، للنشر ؾبدالكم دار ،عليها العولمة وتأثيرات... البشرية الموارد إدارة اؼبوسي، سناف  2
-179ص .ص ، 2010 عماف، كالتوزيع، للنشر صفاء دار ،1 ط ،-عملية حاالت و نظري إطار - البشرية الموارد إدارة شيخة، أبو نادرأضبد 3
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 تحديد األجر: 1.1.1
األجور باىتماـ كبار االقتصاديُت منذ القرف الثامن عشر، كقذ ظهرت منذ لقد حظيت مسألة ربديد 

 ذلك اغبُت كثَت من النظريات أبرزىا ما يلي:

 الكفاف حد نظرية : 
 اغبدم القانوف "راساؿ " األؼباين االقتصادم عليها أطلق كقد .الكبلسيكية اؼبدرسة إذل النظرية ىذه ترجع

 قيد على كٕابقائو فقط العامل يكفي الذم اؼبستول عند يتحدد جراأل أف النظرية ىذه تقوؿ لؤلجور،
 أف يستطيع ال اليت الضركرية السلع من كعائلتو يلزمو ما مع يتساكل أف هبب العامل أجر أف أم اغبياة،
 أك ىذا الكفاؼ حد عن العامل أجر لو زاد وبصل ماذا كلكن (...ملبس مشرب، بدكهنا)مأكل، يعيش

 قل؟
 عدد يف الزيادة إذل تؤدم للمعيشة( األدىن )اؼبستول الكفاؼ حد عن األجر يف الزيادة إف 

 عرض ارتفاع إذل كبالتارل العماؿ عدد يف الزيادة إذل يؤدم فبا الوفيات يف كااللبفاض اؼبواليد
 .الكفاؼ حد إذل يصل حىت االلبفاض كبو باألجر يدفع فبا العاملة األيدم

 الوفيات عدد يف كارتفاع اؼبواليد عدد يف البفاض على يؤدم الكفاؼ حد عن األجر البفاض 
 العماؿ عدد يف النقصاف إذل يؤدم فبا عاـ، بشكل اؼبعيشية الظركؼ كسوء التغذية سوء بسبب
 الكفاؼ، حد إذل يصل حىت االرتفاع كبو باألجر يدفع فبا األيدم العاملة عرض يقل كبالتارل

 معيشي دبستول اإلنساف يعيش أف تقضي اليت اإلنسانية االعتبارات مع تتعارض النظرية ىذه
 أثر االعتبار يف تأخذ كال أخرل إذل مهنة من األجور تفاكت لتفسَت ال تصلح أهنا كما الئق،

 معيار لو ليس الكفاؼ حد فإف ذلك إذل باإلضافة األجر، على العمل عنصر كفاءة اختبلؼ
 1.كاضح

 الباقية: البقية نظرية 
 يفيض عما عبارة األجور بأف يرل فهو "كلكر" األمريكي االقتصادم ىو النظرية ىذه صاحب

 .)كالربح كالفائدة الربع( األخرل اإلنتاج عوامل عوائد دفع بعد
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 ربكم أمبا للتنظيم كربح اؼباؿ رأس كفائدة األرض ربع من اإلنتاج عوامل عوائد أف اعتبار عن كذلك
 عوائد زبصيص بعد الباقية البقية ىو األجر فأف كعليو ربكمها، ثابتة قوانُت فبل األجور أما ثابتة، بقوانُت
 الناتج ارتفع ما فإذا كاإلنتاجية، كالناتج األجر بُت بالربط تسمح النظرية كىذه األخرل، اإلنتاج عناصر
 الناتج تدين حالة ففي أيضا صحيح كالعكس تزداد، أف من بد ال بالضركرة األجور فإف اإلنتاجية كزادت

 اإلنتاج قطاعات يف األجور تباين بتفسَت لنا يسمح ما ىذا تنخفض األجور فإف اإلنتاجية كالبفاض
 نسبيا مرتفعة األجور تكوف كاإلنتاجية اإلنتاج يرتفع حيث مثبل اغبديثة الصناعة قطاع ففي اؼبختلفة،

 .األجور تنخفض كاإلنتاجية اإلنتاج ينخفض حيث اؼبتخلفة الزراعة قطاع يف بينما
 الحدية اإلنتاجية نظرية : 

 يقـو اؼبنتج بأف تقوؿ النظرية يف اؼببدئية كالفكرة اغبدية، اإلنتاجية فكرة على النظرية ىذه تقـو
 كلفية مع للعامل اغبدية اإلنتاجية بو تتعادؿ الذم اغبد إذل )مثبل العمل( اؼبتغَت اإلنتاج عنصر باستخداـ

 اغبدية، إنتاجية يساكم التامة اؼبنافسة ظل يف العامل عليو وبصل الذم األجر فإف كبالتارل اغبدية
 العنصر من كاحدة كحدة إضافة عن الناصبة الكلي اإلنتاج يف الصافية الزيادة ىي اغبدية كاإلنتاجية
 اإلنتاج إذل األخَت العامل يصنيفو ما ىي اإلنتاجية فإف العمل ىو اإلنتاجي العنصر كاف فإف اإلنتاجي،

 .الكلي
 يؤخذ ما كلكن الصناعة، نفس يف كآخر عامل بُت األجرية الفركؽ لنا تفسر النظرية ىذه كانت كإذا

 إف مث الواقع عادل يف قائمة الغَت التامة اؼبنافسة سوؽ كجود على اؼببينة العركض من الكثَت تضع أهنا عليها
 1.العمل عرضيف  تتأثر كذلك أهنا إال اإلنتاجية يف تتأخر أهنا من بالرغم األجور

 :نظرية العرض والطلب  
يتحدد أجر العامل كفقا ؽبذه النظرية من خبلؿ تفاعل قول العرض كالطلب يف سوؽ العمل، 

 2حيث ترتفع األجور عندما يزيد طلب اؼبنتجُت على العماؿ كالعكس بالعكس.
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 : الريع 1.1
 مفهوم الريع: 1.1.1
 مقابل اغبصوؿ الزراعية األراضي ؼببلؾ يدفع الذم اؼباؿ ذلك " بأنو الريع "ريكاردك دافيد " عرؼ لقد 

 1استغبلؽبا. حقوؽ على
  كيقصد بالريع أيضا دبعناه الواسع الدخل الذم وبصل عليو الفرد دكف بذؿ أم جهد، لذلك يطلق عليو

الريعي"، "دخل البطالة"، ككذا يطلق على اقتصاد البلد القائم على مورد طبيعي كالنفط مثبل "باالقتصاد 
 2أما اؼبعٌت االصطبلحي الضيق، فيقصد بو الدخل الذم وبصل عليو مالك االرض نظَت تأجَته الرضو.

 : الريع أنواع 1.1.1
 3:كالتارل بينها التمييز يبكن األنواع من ؾبموعة ىناؾ
 األرض شبن دفع هبب حيث إنتاج، كعنصر األرض منفعة شبن كىو : األرض ريع أو المطلق الريع 

 .نادرة األرض ألف كذلك ،)الريع(
 كؼبا الزراعية، األراضي خصوبة درجة اختبلؼ عن الناشئ الريع كىو :الخصوبة ريع أو التفاضلي الريع 

 أصحاب فإف لذلك ،)خصوبة األقل( اغبدية األرض على الناتج تكلفة كفق تتحدد األسعار كانت
 .الريع من النوع ىذا على وبصلوف الذين ىم اغبدية قبل ما األراضي

 تكاليف خصم بعد ربقيقو األرض غَت أخرل كسائل استطاعت الذم الفائض بأنو يعرؼ : الريع شبو 
 سيتحوؿ ىذا الريع شبو كأف نفسها، اؼبدة يف لبلستخداـ صاغبة اإلنتاجية الوسائل تلك تبقي اليت اإلدامة

 .التكلفة عناصر من عنصر إذل الطويل األجل يف
 اؼبستهلك عليها وبصل اليت الفائض اإلشباع بقيمة مارشاؿ ألفريد يسميو كما أك االستهالكي: الريع 

 .خاصة نفسية ظاىرة ؾبرد فهو ؽبذا السلع، من ؾبموعة أك ما سلعة شرائو عند
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 تحديد الريع:  1.1.1
باعتباره سعر ؼبنفعة عنصر االرض، فإنو يتحدد عند التقاء الطلب على جهد االرض مع عرض ذلك 

 1يف سوؽ معينة ككقت معُت.اعبهد 
 الربح: 1.1

 مفهوم الربح: 1.1.1
 اإلنتاج، عوامل أحد باعتباره اؼبشركع من اؼبنظم عليو وبصل الذم العائد ىو االقتصاديُت عند الربح 

 خدمات أشباف باقى عن ىبتلف الربح أف كيبلحظ األخرل، االنتاج عوامل لعوائد اقتطاعو بعد كذلك
 السلع إنتاج ظركؼ إذل ترجع کثَتة لتقلبات يتعرض بل ثابت غَت الربح أف كمنها . اإلنتاج عوامل

 2.األسواؽ كظركؼ كالطلب العرض كظركؼ كتکلفتها
 نبا رئيسُْت  قسمُت على الدخل توزيع نظرية تشتملف التوزيع، نظرية يف الربح أما مفهـو: 

 اجملتمع؛ يف اإلنتاج عناصر ملكية بتوزيع ىبتص :الشخصي التوزيع 
 يؤديها اليت الوظيفة على بناء اإلنتاج؛ عناصر بُت الوطٍت الدخل بتوزيع ىبتص :الوظيفي التوزيع 

 .اإلنتاجية العمليات يف عنصر كل
 الريع، على أصحاهبا كوبصل األرض :إذل اإلنتاج عناصر بتقسيم قاـ االقتصادم التحليل كاف كإذا 

 كوبصل التنظيم كأخَتا الفائدة، على أصحابو كوبصل المال رأسك األجور، على العماؿ كوبصل كالعمل
 عائد على وبصل فاؼبنظِّم التنظيم، عنصر يستحقو الدخل من نوع ىو الربح فإف األرباح؛ على اؼبنظِّموف

 اإلنتاج عناصر من احملققة العوائد فيو تدخل فبل اإلنتاجية؛ العملية يف مشاركتو مقابل الربح يف يتمثل
 3.األخرل

 أنواع الربح: 1.1.1
 الكلي كاإلنفاؽ الكلي اإليراد بُت الفرؽ ىو فاألخَت احملاسيب، كالربح االقتصادم الربح بُت التمييز ينبغي

 احملاسبية الدفاتر يف اؼبسجلة النقدية اؼبدفوعات أك الفعلية اؼبدفوعات صبيع اإلنفاؽ كيضم معينة، مدة خبلؿ
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 على تقتصر ال االقتصادم باؼبنظور فالتكاليف الرحبُت، بُت الفرؽ يكمن كىنا كاالندثار، األكلية كاؼبواد كاألجور
 اؼبشركع، صاحب يبتلكها اليت اإلنتاج عوامل من تتكوف اليت الضمنية التكاليف تتضمن كإمبا الظاىرة، التكاليف

 يعٍت ما كىو اػباص، مالو رأس أك اػباصة ألرضو استخدامو أك مشركعو إدارة يف الشخصية ػبدمتو كاستخدامو
 الربح فإف لذا احملاسب، نظر كجهة من التكاليف من أكرب ىي االقتصادم نظر كجهة من التكاليف أف

 الظاىرة( االقتصادية كالتكاليف الكلية اإليرادات بُت الفرؽ ىو االقتصاديوف نظر كجهة من االقتصادم
 من أكثر االقتصادية التكاليف دامت ما احملاسيب الربح من أقل االقتصادم الربح يكوف كهبذا ،)كالضمنية
 1.احملاسبية التكاليف

من االنتقادات اليت يوجهها االقتصاديوف للمحاسبُت، اعتمادىم على مبدأ التكلفة التارىبية كإغفاؽبم حساب 
 تكلفة الفرصة البديلة )أم النفقات الضمنية( عند احتساب األرباح.

م مع الربح دبفهومو احملاسيب يف بعض اعبوانب كىبتلف معو يف جوانب أخرل، كيلتقي الربح دبفهومو االقتصاد
 مثلما يوضحو اعبدكؿ التارل:

 : أوجو االتفاق واالختالف بين الربح االقتصادي والربح المحاسبي 21 جدول رقم
 الربح في المنظور المحاسبي الربح في المنظور االقتصادي عنصر المقارنة

 أوجو االتفاق

  الربح عن طريق الفارؽ االهبايب بُت االيرادات كالنفقاتيتحدد 
 ارتباط االيرادات بالسلع كاػبدمات اؼبنتجة 
 ارتباط النفقات بتكلفة اغبصوؿ على االيرادات 
 عائد ناتج عن صبيع االنشطة االستثمارية 

 يتحقق بالبيع يتحقق دبجرد االنتاج تحقق االيراد

 عناصر النفقة
النفقات الفعلية  تتكوف من صبيع 

 )الظاىرة( كاحملتسبة ) الضمنية(
صبيع النفقات اؼبسددة فعبل أك اؼبستحقة دكف 

 النفقات الضمنية
 يأخذ دببدأ التكلفة التارىبية يأخذ تقلبات األسعار يف االعتبار أثر تقلبات األسعار

                                                           

.58سليماف كعواف، مرجع سابق، ص 1  



قتصاد حمارضات يف مقياس مدخل ملإ  

 

69 

 

 اؼبخاطرة الربح مكافآة عن:
 رأس اؼباؿ اؼبملوؾ 
 العمل 
 اؼبخاطرة

 :اإلسالمي الفقو في وأحكامها المصارف في االستثمارية الخدمات" الشبيلي، اهلل عبد بن يوسفاؼبصدر: 
-399، ص.ص 2005 الرياض، اعبوزم، ابن دار منشورة، دكتوراه رسالة ، "االستثمارية الصناديق والودائع

400. 
يف الوقت الذم تكوف فيو األرباح كيبلحظ إمكانية أف تظهر الدفاتر احملاسبية للمؤسسة أرباحا يف بعض األحياف، 

 غَت معتربة من الناحية االقتصادية.

  تحديد الربح: 1.1.1

يتحدد ربح اؼبنظم على أساس الفرؽ بُت االيرادات اليت حققها اؼبشركع االستثمارم كالتكاليف اليت 
ئد عوامل االنتاج اليت تطلبها طواؿ فًتة اؼبشركع. كبالتارل يكوف الربح الصايف ىو ما تبقى بعد دفع كافة عوا

سانبت يف العملية االنتاجية يف شكل أجور، ريع كفوائد، باالضافة إذل االلتزامات األخرل من ضرائب كأقساط 
 1االىتبلؾ ككبوىا.

 الفائدة: 1.1

 مفهوم الفائدة: 1.1.1

 دفعو هبب الذم الثمن فهي االكتناز، عدـ شبن أك السيولة، عن التنازؿ شبن " ىي "عند" كينز الفائدة 
ـباطر  ربمل أخرل أصوؿ على اغبصوؿ أك نقدية صورة يف السائلة األصوؿ عن للتنازؿ األمواؿ غباملي
 2أكرب".

  كما تعرؼ الفائدة على أهنا دخل رأس اؼباؿ، أك أهنا الثمن الذم ينبغي أف يدفع عن خدمات رأس اؼباؿ
 أكياس قمح خبلؿ السنة، فإف  10يف العملية االنتاجية ) فإذا استخدـ الفبلح ثور شخص آخر لقاء 
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 1تلك األكياس تعد فائدة من خدمات الثور يف عملية االنتاج الزراعي(.

 للفائدة أنواع متباينة نذكر منها: أنواع الفائدة: 1.1.1

 :يقصد باألكذل الفائدة اؼبسماة عند االقراض، مثبل ألف دينار عن  الفائدة االسمية والفائدة الحقيقية
قرض قيمتو عشرة آالؼ دينار، كىي فائدة ال تأخذ يف اغبسباف تغَت القدرة الشرائية للنقود. أما الثانية 

 2ذلك، على ىذا االساس غالبا ما تكوف الفائدة اغبقيقية أقل من الفائدة االظبية. فتأخذ يف اغبسباف
 :تعترب الفائدة البسيطة فائدة ثابتة على القرض، بينما تكوف الفائدة  الفائدة البسيطة والفائدة المركبة

 3( كيتم حساهبما كما يلي:nاؼبركبة متزايدة كمًتاكمة مع طوؿ مدة القرض )
 مدة القرض Xمعدؿ الفائدة Xيطة= قيمة القرضالفائدة البس

 n(1) معدؿ الفائدة + Xالفائدة اؼبركبة = قيمة القرض 

 : الفائدة سعر تحديد 1.1.1
 كالطلب العرض بتقاطع الفائدة سعر فيتحدد لئلقراض، القابلة األرصدة سعر بأنو الفائدة سعر إذل ينظر
 تفضيلهم بسبب يكوف لئلقراض القابلة األمواؿ على اؼبستهلكُت طلب أف حيث لئلقراض، القابلة على األمواؿ

 أف ىذا كيعٍت الزمٍت، للتفضيل إهبايب معدؿ اؼبتوسط يف لؤلشخاص مبكر، كقت يف السلع على اغبصوؿ
 عن جدا مرتفعة بقيمة موضوعيا تقييما القريب اؼبستقبل أك اغباؿ يف عليها وبصلوف اليت السلع يقيموف األشخاص

 التأكد عدـ حالة ضوء يف أنو على الزمٍت التفضيل مفهـو كيرتكز البعيد، اؼبستقبل يف عليها وبصلوف اليت السلع
 غَت أكرب كميات استهبلؾ على اغبارل االستهبلؾ نفضل أف اؼبناسب من فإنو نعيشها، اليت اغبياة تسود اليت

 على اؼببكر اغبصوؿ مقابل يف الشخص يدفعو أف هبب الذم اإلضايف اؼبقدار فإف كبالطبع اؼبستقبل، يف مؤكدة
 كيطلب كاؼبستقبلي، اغبارل االستهبلؾ من النسبية اؼبقادير على يؤثر سوؼ الفائدة سعر كاػبدمات السلع

 غَت اإلنتاج كسائل كسبويل الرأظبالية السلع يف االستثمار من سبكنهم كي لئلقراض القابلة األمواؿ اؼبستثمركف
 كلما الفائدة سعر ارتفع فكلما الفائدة، سعر مع عكسية بعبلقة ترتبط اؼبطلوبة األمواؿ كمية أف كما اؼبباشرة،

 اغبالية كاػبدمات السلع سعر يف الزيادة ؽبذه ككنتيجة كاػبدمات، السلع على اؼببكر اغبصوؿ تكاليف زادت

                                                           

.436،ص2002، منشورات جامعة قاريونس، بنغازم، 1،طمبادئ االقتصادؿبمد عزيز كؿبمد عبد اعبليل أبو سنينة،   1  
.130فيصل بوطيبة، مرجع سابق،ص    2  

.131-130نفس اؼبرجع،ص.ص  3  
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 دفع يف منهم البعض يرغب ال كما اغبارل، استهبلكهم ىبفضوف من اؼبستهلكُت فإف اؼبستقبل، يف لسعرىا بالنسبة
 االستثمارية اؼبشركعات بعض فإف ذلك إذل كباإلضافة االستهبلكية، السلع على اؼببكر للحصوؿ شبنا مرتفعة فائدة
 كبل فإف كؽبذا اؼبرتفعة، الفائدة معدالت عند رحبية أقل تكوف حُت يف األقل، الفائدة سعر عند كسبا أكثر تكوف

 أف من الرغم كعلى اؼبرتفعة، الفائدة أسعار عند األمواؿ من أقل كمية يطلبوف سوؼ كاؼبستثمرين اؼبستهلكُت من
 السوؽ إمداد على اؼبقًتضُت تشجع أهنا إال اؼبقًتضة، األمواؿ كمية نقص يف تتسبب اؼبرتفعة الفائدة أسعار
 اغبارل باالستهبلؾ يضحوف سوؼ الزمٍت للتفضيل اإلهبايب اؼبعد ذكم األفراد فإف لذلك األمواؿ، من كبَتة بكمية

 األفراد هبذب حبيث مناسبا الفائدة سعر كاف إذا كذلك لئلقراض، القابلة األمواؿ سوؽ يف أمواؽبم عرض أجل من
 التوازف كعند كاؼبقًتضُت، اؼبقرضُت خطط بُت التوفيق على الفائدة سعر كيعمل لئلقراض، أمواؽبم عرض إذل

 1.اؼبقرضُت قبل من اؼبعركضة األمواؿ كمية مع اؼبقًتضُت قبل من اؼبطلوبة األمواؿ كمية تتساكل
 رابعا: االستهالك

 اؼبصطلح ىدا كظف من كابرز االقتصاد، علماء بفضل ىامة نظرية تطورات االستهبلؾ مفهـو عرؼ لقد
 بعد اعبديد االقتصادم النظاـ أسس كضع الذم (J.M.Keynes)"كينز " اإلقبليزم االقتصادم ىو نظريتو يف

 " كينز" حلل "كالنقود كالفائدة للعمل العامة النظرية" اؼبشهور كتابو يف 1929 عاـ العاؼبية  االقتصادية األزمة
 العاملة اليد تشغيل إذل الرامية خطتو إطار يف الوطٍت الدخل كمستول للعائبلت االستهبلؾ إصبارل بُت العبلقة فيها

 بُت الوطٍت الدخل توزيع على الًتكيز خبلؿ من دراساهتم يف هنجو االقتصاديوف اتبع كقد االستثمار، إنعاش بفضل
 2أخرل. جهة من االدخار كبُت جهة من االستهبلؾ

 .مفهوم االستهالك: 1

  لقد عرؼs.l.slavin 3االستهبلكية. كاػبدمات السلع صبيع على الطلب اصبارل االستهبلؾ بأنو 
 كما عرفو Bradley 4.النهائية كاػبدمات السلع على اؼبستهلكُت قبل من االنفاؽ أنو على 
  كعرفو أخركف بأنو ذلك اعبزء من الدخل القومي الذم ىبصص لئلنفاؽ على السلع كاػبدمات 

                                                           

.58-57سليماف كعواف، مرجع سابق، ص.ص  1  
، اجمللة اعبامعة، العدد اػبامس عشر، اجمللد الثاين، المظاىر االجتماعية والثقافية المحددة لنمط االستهالك في المجتمع الليبي ؿبمد عمر حبيل، 

. 217،ص2013 2  
3
 S . L .Slavin , Maccroeconomics , McGraw _Hill , Irwin , 8th ,ed,2008 , p494 . 

4
 Bradley R. Schiller , Essentials of economics , 8th , ed , New york ,2001, p252 . 



قتصاد حمارضات يف مقياس مدخل ملإ  

 

72 

 

 1االستهبلكية الشباع اغباجات االنسانية.
 أحد أنو كما بلد ألم القومي الناتج مكونات أحد ىو االستهبلؾ أف نستنتج تقدـ ما خبلؿ كمن 

 اؼبوارد طريق عن االفراد لرغبات اؼبباشر االشباع عن عبارة االستهبلؾ كأف اجملتمع يف الرفاىية مؤشرات
 ىو الدخل أف كاحدة خبلصتها أنو إال االستهبلؾ موضوع تناكلت اليت الدراسات تعدد من كبالرغم

 .االستهبلكي االنفاؽ غبجم األساسي احملدد
 : المستهلكين .أنواع1

 : ىي ك اؼبستهلكُت من أنواع ثبلثة ىناؾ
 االستغبلؿ بغرض اػبدمة بطلب أك السلع بشراء يقـو الذم الفرد يف يتمثل كالذم : النهائي المستهلك 1.1

 بالنسبة ؿبصورة معلوماتو ، ؿبدكدة بكميات يشًتم اؼبستول ىذا يف اؼبستهلك قبد اغبالة ىذه كيف كاالستخداـ،
 .الثقافية ،ك االجتماعية النفسية العوامل من بالعديد يتأثر فهو ىذا إذل باإلضافة فيها يرغب اليت كاػبدمات للسلع
 على تعمل كاليت ، كاػباص العاـ بنوعيها كالوحدات اؼبؤسسات يف أساسا كاؼبتمثل : الصناعي المستهلك 1.1
 لتحقيق بيعها على باؼبقابل كتعمل خاـ كمواد سلع إنتاج يف استغبلؽبا ألجل كذلك . الصنع خالصة سلع شراء

 الوافرة معلوماتو على معتمدا كبَتة تكوف اؼبستهلك ىذا يقتنيها اليت الكميات أف قبد اؼبستول ىذا كيف أرباح،
 2السلع. كل حوؿ
كالذم يبكن اف يكوف فردا أك منظمة، حيث يقـو ىذا اؼبستهلك بشراء  المستهلك الوسيط أو الموزع: 1.1

 السلع كاػبدمات بغرض إعادة بيعها لتحقيق منفعة معينة، غالبا ما تتمثل يف ربقيق األرباح.
 كيبكن اف نلخص أىم الفركقات بُت كل من اؼبستهلك النهائي، الصناعي كالوسيط يف اعبدكؿ التارل:

 ارنة ألىم أنواع المستهلكين: مق  21 الجدول رقم
 المستهلك الوسيط الصناعي المستهلك النهائي المستهلك

 يشًتم بكميات كبَتة يشًتم بكميات كبَتة يشًتم بكميات ؿبدكدة
لديو معلومات ؿبدكدة عن السلعة 

 أك اػبدمة
لديو معلومات كاملة عن السلعة أك 

 اػبدمة
لديو معلومات كاملة عن السلعة أك 

 اػبدمة

                                                           

.37،ص1991، منشورات اعبامعة اؼبفتوحة، طرابلس، ، مبادئ االقتصاد التحليلي الكليأبو القاسم عمر الطبورل 1  
  .10ص ،1992اؼبعارؼ،اإلسكندرية، دار ،فيو المؤثرة العوامل و االستهالك ، إبراىيم يسرل ؿبمد دعبس  2
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 طلبو على اؼبنتج طلب مشتق طلبو على اؼبنتج طلب مشتق طلبو على اؼبنتج طلب مباشر
عدد ؿبدكد من األفراد يؤثر على 

 القرار
عدد كبَت من األفراد يؤثر على 

 القرار
يتوقف قرار الشراء على طبيعة 

 الوسيط
الطلب  عدد اؼبنتجات وبكمها نوع عدد ؿبدكد من اؼبنتجات عدد ال هنائي من اؼبنتجات

 كحجم اؼبساحة من التخزين
قد تؤثر عليو الدكافع الطبيعية أك 

 الرشيدة
 ربكمو دائما الدكافع الرشيدة ربكمو دائما الدكافع الرشيدة

 يتوقف قرار الشراء على ماؿ اؼبنظمة ربكو إجراءات كقواعد الشراء ال ربكو إجراءات كقواعد الشراء
يتأثركف عند الشراء باؼبنتجات  يهمو تعاكف اؼبورد ال تؤثر عليو عملية تعاكف اؼبورد

 اؼبنافسة 
مفاىيم التسويق الحديث نموذج السلع إياد عبد الفتاح النسور كعطاء اهلل ؿبمد تيسَت الشرعة،  المصدر: 

 .81،ص2014، دار صفاء للنشر كالتوزيع، األردف، المادية
رغبتو يف شراء سلعة أك خدمة ما فإنو سيطلب  من خبلؿ ىذا اعبدكؿ نستنتج أف اؼبستهلك النهائي عند 

كمية ؿبدكدة حسب حاجتو ؽبا ككذا توافقها مع دخلو، كما أف معلوماتو عن تلك السلعة تكوف جد ؿبدكدة 
فهي يف الغالب معلومات مأخوذة من االعبلنات التجارية، األصدقاء أك العائلة، كقراره يف الشراء من عدمو قد 

يتدخل األصدقاء كىو عدد ؿبدكد، مقارنة باؼبشًتم الصناعي أك الوسطاء، اللذاف تتوفر يؤثر عليو األسرة كقد 
لديهما كافة اؼبعلومات حوؿ السلعة اؼبراد اغبصوؿ عليها نظرا ألهنما يشًتياف بكميات كبَتة كبالتارل درجة 

الدكافع العاطفية أك الرشيدة، اؼبخاطرة تكوف عالية، أيضا قد يؤثر يف القرار الشرائي لدل اؼبستهلك النهائي إما 
كذلك حسب درجة الوعي كطبيعة السلعة أك اػبدمة، بينما اؼبشًتم الصناعي أك الوسطاء فإف الدكافع الرشيدة 
ىي اليت تؤثر يف قرارىم الشرائي، ذلك أهنم وباكلوف جعل قرارىم الشرائي عقبلين كموضوعي كوبقق أعلى اشباع 

 ىم الشرائي مبنيا على أساس من الدقة كحسن االختيار.فبكن بأقل تكلفة فبا هبعل قرار 
 
 
 



قتصاد حمارضات يف مقياس مدخل ملإ  

 

74 

 

 .محددات االنفاق االستهالكي:1

ىناؾ العديد من العوامل اليت تؤثر على معدالت االنفاؽ االستهبلكي كبالتارل ستعمل على نقل دالة 
فتؤدم إذل البفاض االستهبلؾ لليسار فتؤدم إذل زيادة االستهبلؾ أك ستعمل على نقل دالة االستهبلؾ لليمُت 

 االستهبلؾ كمن أىم ىذه العوامل:

تعرؼ الثركة بأهنا صبيع فبتلكات األفراد من األصوؿ اؼبالية كالعقارية فزيادة قيمة كحجم تلك  الثروة: 1.1
األصوؿ، فإف ىذا سيعمل على زيادة نسبة الدخل اؼبخصص لبلستهبلؾ كىذا سيؤدم بدكره لزيادة االستهبلؾ 

 اؿ دالة االستهبلؾ كبو اليسار كالعكس صحيح عند البفاض قيم كحجم تلك الثركة.الناتج عن انتق

ىناؾ عبلقة كثيقة بُت توقعات اؼبستهلكُت كحجم االنفاؽ االستهبلكي، فإذا توقع  توقعات المستهلك: 1.1
لة االستهبلؾ األفراد أف الدخل سيزداد يف اؼبستقبل فإف ذلك سيعمل على زيادة االستهبلؾ كبالتارل انتقاؿ دا

لليسار كالعكس صحيح، كعليو يبكن القوؿ أنو يف حاالت الركاج كاالنتعاش االقتصادم كتوقع األفراد أف الدخل 
سيزداد مستقببل، فإف ذلك سيعمل على زيادة االستهبلؾ كانتقاؿ دالة االستهبلؾ لليسار كالعكس صحيح يف 

قعات اللبفاض الدخوؿ يف اؼبستقبل كبالتارل البفاض حاالت الكساد كالركود االقتصادم، كما يرافقو من تو 
 االستهبلؾ كانتقاؿ دالة االستهبلؾ لليمُت.

تعترب الفوائد دبثابة العائد كاغبافز على االدخار، فعند زيادة أسعار الفائدة، فإف تكلفة  معدالت الفائدة: 1.1
زيادة مستول االدخار، كبالتارل يبكن القوؿ  الفرصة البديلة )الضائعة( لبلستهبلؾ تزداد، كىذا سيؤدم بدكره إذل

أف أثر زيادة أسعار الفوائد سيكوف عكسي على دالة االستهبلؾ كاالستهبلؾ نفسو، حيث أف زيادة أسعار الفوائد 
 ستعمل على نقل منحٌت دالة االستهبلؾ لليمُت.

، كىذا بدكره ينعكس بشكل اهبايب نبلحظ يف كقتنا اغباضر أف السكاف يف تزايد مستمر اآلثار الديمغرافية: 1.1
على حجم االنفاؽ االستهبلكي، كالبعد السكاين لبلستهبلؾ ال يتوقف عند عامل الزيادة السكانية فقط بل 
يتعداه إذل البعد التعليمي كالثقايف كالتوزيع العمرم للسكاف، حيث أف زيادة التعداد السكاين سيعمل على زيادة 

عليمي كالثقايف كالتوزيع العمرم للسكاف يقـو خبلق امباطا استهبلكة متنوعة كمتجددة، االستهبلؾ، بينما البعد الت
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دبعٌت أف االنفاؽ االستهبلكي يزداد كلما كاف اجملتمع أكثر انفتاحا على األمباط االستهبلكية اؼبستوردة، كعندىا 
 1ستزداد ظاىرة احملاكاة كالتقليد خاصة يف اجملتمعات الفتية.

تتأثر معدالت االستهبلؾ دبستول األسعار السائد، فعند ارتفاع االسعار تقل القوة سعار: مستوى األ 5.1
ستنخفض  %5الشرائية للثركة، كبالتارل تقل معدالت االستهبلؾ، فعلى سبيل اؼبثاؿ إذا ارتفعت االسعار بنسبة 

 ينعكس ىذا على شراء كميات ، كبالتارل %5القوة الشرائية للسند اغبكومي، مثبل كالذم يبتلكو أم فرد بنسبة 
أقل من السلع كاػبدمات، كإذا قلت معدالت األسعار فإف القوة الشرائية للنقود ستزداد كبالتارل الكميات 

  2.اؼبستهلكة

 خامسا:االدخار

 .مفهوم االدخار:1
 حوؿ اؼبتخصصوف هبمع فلم االدخار، بشأف االقتصادم الفكر تاريخ يف كردت اليت التعاريف تعددت لقد
 كاحد: تعريف
 ىبصص كال كاػبدمات االستهبلكية السلع على ينفق ال الذم الدخل من اعبزء ذلك ىو االدخار 

 نقود صورة يف اما كاالستثمار االستهبلؾ عن بعيدا بو االحتفاظ يتم الدخل يف فائضا يعد الذم لبلكتناز
 بُت الفرؽ ىو اخرل كبعبارة السيولة من كبَتة درجة على اخرل اصوؿ من ذللك شابو ما اك سائلة

 3.اعبارم كاالنفاؽ الدخل
 4االستهبلؾ. للسلع اؼبخصص كاعبزء بو التصرؼ اؼبمكن اعبارم الدخل بُت الفرؽ ىو 
 5      االستهبلؾ بعد الدخل من تبقى ما ىو االدخار بأف كينز يرل 

 
                                                           

 . 126-124سامر عبد اؽبادم كأخركف،مرجع سبق ذكره،  ص.ص1
، 2009، دار كائل للنشر، عماف، االردف، 10،طمبادئ االقتصاد الكلي بين النظرية والتطبيقخالد كاصف الوزين كأضبد حسُت الرفاعي،   2

  .166ص
 جامعة ،منشورة غير دكتورة اطروحة التنمية، تمويل و المدخرات تعبئة على اثاره و الجزائري المصرفي النظام اصالحات علي، بطاىر  3

 . 173، ص2006اعبزائر،
 . 237 ص، 1988 الرياض،  اؼبريخ، دار الرضبن، عبد الفتاح عبد ترصبة ،يلالك االقتصاد ،اسًتكب رجارد جوارتيٍت جيمس  4
غليزاف  ،، مطبوع علمي، معهد العلـو االقتصادية، التجارية كعلـو التسيَت،اؼبركز اعبامعي أضبد زبانةمحاضرات مقياس االقتصاد الكليجبلـ كريبة، 5

  .20، ص2020
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 :اإلدخار .أشكال1
 كصاحل لصاغبو اعبزء ىذا إستثمار مع اإلستهبلكي اإلنفاؽ بعد الدخل من جزء بإدخار الفرد يقـو

 تقـو الدكلة أف كما اإلدخارية، األكعية أحد طريق عن مالو إستثمار إذل السبيل عرؼ إذا كىذا معا اجملتمع
 الفردية اؼبدخرات بتشجيع كذلك نفسو الفرد أم اؼبواطن كلصاحل العاـ لصاغبها القومي دخلها من جزء بإستثمار

 اإلدخار : كنبا لئلدخار أساسيُت شكلُت كجود لنا يتضح ىنا كمن عامة، اجملتمع كصاحل اؼبدخرين لصاحل
 اإلختيارم. كاإلدخار اإلجبارم

 :اإلجباري اإلدخار 1.1
 نفسو، اؼبواطن كلصاحل لصاغبها الدكلة إليو تلجا الذم اإلدخار أشكاؿ من األساسية األشكاؿ أحد يعترب كىو

 كبناء الطرقات كشق العامة اؼبنفعة أك الربح إذل اؽبادفة سواء اإلستثمارية اؼبشاريع سبويل مصادر أحد يبثل حيث
   1 اخل ...اإلجتماعي الضماف كإشًتاكات كاؼبعاشات نفسو اؼبدخر للفرد منفعة كونو إذل إضافة ،... اؼبدارس

 : يلي ما اإلدخار من الشكل ىذا كيتضمن
 خبلؿ من كذلك بو كتلتـز الدكلة عليو تعتمد الذم اإلدخار من نوع كىو :الدولة لصالح اإلدخار 1.1.1
 اليت كالضرائب الرسـو كحصيلة العاـ القطاع كمشركعات اؼبؤسسات يف األرباح من جزء إستهبلؾ عن اإلمتناع
 .األخرل كالرسـو الضرائب كأنواع ؿبليا، اؼبنتجة أك اؼبستوردة السلع على اغبكومة ربددىا

 بو كتلتـز الدكلة خطة تتضمنو الذم اإلدخار من نوع كىو :نفسو المواطن لصالح اإلدخار 1.1.1
 من نسبة إقتطاع من الدكلة تقرره ما ىو اإلدخار ىذا أمثلة كمن كاؼبعاشات، اإلجتماعية التأمينات كمشركعات

 نفسو اؼبدخر الفرد لصاحل إدخارا بإعتباره العاـ القطاع كمؤسسات العمومي(، )الوظيف باغبكومة العاملُت أجر
 1.اؼبباشرة بالفائدة عليو كتعود
 بُت ؼبوازنة نتيجة كرغبتو إلرادتو كاستجابةن   طوعان  الفرد بو يقـو الذم اغبر االدخار فهو: االختياري االدخار 1.1

 عوامل إذل االدخار من النوع ىذا أسباب كترجع أصبل. فيو الدخوؿ عدـ  أك االدخار إذل الدخوؿ إما كضعُت،
 :أبرزىا عدة،
 خدماهتا بعض كجودة كتوسيعها االدخارية اؼبؤسسات بعض تطوير.  

                                                           
سالة مقدمة لنيل شهادة ر ، 1221-1972دراسة تحليلية قياسية لظاىرة االدخار في الجزائر باستعمال أشعة االنحدار الذاتي جنيدم مراد،  1

  23-22ص.ص، 2006اؼباجبستار يف العلـو االقتصادية، جامعة اعبزائر، 
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 اليت الكبَتة األنبية كإبراز الدعائية،  اغبمبلت طريق عن اؼبتعاملُت صبهور عند االدخارم الوعي إهباد 
 .االدخار عملية تؤديها أف يبكن

 عند اؼبدخرين الثقة ز زع كالذم االدخارية، اؼبؤسسات بعض اعتمدتو الذم الشفافية مبدأ. 
  :ثبلث مراحل كفق الفرد قبل من تبدأ االدخار عملية أف القوؿ كنستطيع

 كاالستهبلؾ الدخل حيث من نفسو، بالفرد احمليطة كالظركؼ األمور كتقدير دراسة األولى: المرحلة ، 
 بينهما. اؼبوازنة كإمكانية

 اؽبدؼ إذل الوصوؿ أجل من االدخار آللية اؼبربمج التخطيط :الثانية المرحلة. 
 1.السابقتُت اؼبرحلتُت  ضمن اؼبسبق كالتخطيط الدراسة كفق على اإلهبايب الًتؼ  :الثالثة المرحلة 

 ىناؾ عدة عوامل تؤثر على قياـ األفراد بعملية االدخار انبها ما يلي:االدخار:  .محددات1

  فعندما كاالدخار االستهبلكي اإلنفاؽ بُت دخوؽبم يوزعوف اجملتمعات من ؾبتمع أم األفراد يف إف:الدخل 1.1
 من كبَتان  جزءان  ينفقوف فإهنم آخر مصدر أم أك اإلنتاجية العملية يف اشًتاكهم نتيجة األفراد دخوؽبم يستلم

 اؼبتعلقة الدراسات من كبَتة نتائج أثبتت ،كما الباقي كيدخركف كاػبدمات السلع على للحصوؿ دخوؽبم
 اؼبعنوية اف للدخل ـبتلفة قياسات استخدمت كاليت كاؼبتقدمة النامية الدكؿ معظم يف كاالستهبلؾ باالدخار

 كالتأثَت اإلحصائية باؼبعنوية قورنت ما إذا منخفضة االنتقارل كالدخل الدائم للدخل االقتصادم كالتأثَت اإلحصائية
 االدخار؛ سلوؾ على التأثَت يف اعبارم اؼبتاح كالدخل اعبارم الوطٍت للدخل االقتصادم

 انو اال طويلة فًتة منذ كبَتين جدال يثَت بينهما كالعبلقة االدخار على الفائدة سعر تأثَت إف:الفائدة سعر 1.1
 يؤثر قد الفائدة سعر رفع اذل تفضي حبيث اقتصاديا قوية تفصيبلت لديهم تكوف قد اؼبدخرين أف القوؿ يبكن
 2متعارضة؛ اذباىات يف االدخار على
إف عملية حيازة الشخص للعقارات كاؼبمتلكات اػباصة ذبعل ثركتو يف شكل مارل مريح فبا يؤدم  الثروة: 1.1

 إذل ميلو لعملية االدخار باؼبؤسسات اؼبالية.

                                                           
االدخار مشروعيتو وثمراتو مع نماذج تطبيقية معاصرة من االدخار المؤسسي في االقتصاد االسالمي)الودائع ابراىيم عبد اللطيف العبيدم،  1

-63، ص.ص2011إدارة البحوث، دائرة الشؤكف االسبلمية كالعمل اػبَتم،حكومة ديب ، الوقفية(،المصرفية، الصناديق االستثمارية، الصتاديق 
64.  

، بوعلي بن حسيبة كاإلنسانية،جامعة االجتماعية للدراسات ،االكادميةالجزائر في العائلي االدخار على المؤثرة العوامل أمُت، ؿبمد بريربم 2
  .40ص ، 2013 جواف 10 الشلف،
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إف نشاط االدخار يرتبط ارتباطا سلبيا دبعدؿ التضخم، حيث كلما ارتفع معدؿ التضخم  معدل التضخم: 1.1
د عن ايداع أمواؽبم لدل البنوؾ، نظرا لكوف ارتفاع نسبة التضخم تفسر القدرة الشرائية للنقود كبالتارل تراجع األفرا

 الودائع.

كلما ارتفعت الضرائب أثرت سلبا على سلوؾ األفراد االدخارم فهي اقتطاع من مداخيلهم فبا   الضرائب: 5.1
 ىبفض من عملية ادخارىم لؤلمواؿ.

ف األفراد اؼبتعلمُت أكثرىم كعيا بعملية األدخار، فكلما زاد عدد اؼبتعلمُت كلما زادت إ المستوى التعليمي: 6.1
 عملية اإلدخار.

إف تقاليد األفراد تؤثر على عملية ادخارىم لؤلمواؿ، فاؼبسلموف مثبل وببذكف ادخار أمواؽبم يف  التقاليد: 7.1
 1.البنوؾ االسبلمية بدال من ايداع أمواؽبم يف البنوؾ الربوية

 سادسا:االستثمار
 .مفهوم االستثمار:1

 يبكننا التمييز بُت ثبلثة مفاىيم لبلستثمار ىي اؼبارل كاالقتصادم كاحملاسيب.
 المفهوم المالي لالستثمار: 1.1
  حسب ىذا اؼبفهـو فإف االستثمار ىو كل اكتساب لؤلصوؿ سواء كانت ثابتة أك متداكلة، ملموسة أك

االحتياجات اؼبتولدة من دكرة االستغبلؿ كيشًتؾ ىذا اؼبفهـو مع اؼبفهـو غَت ملموسة، إضافة إذل 
احملاسيب من حيث اؼبدة، إال أف اؼبفهـو اؼبارل أكسع من ذلك، كمن ىذه الزاكية فإف االستثمار يؤدم إذل 

ن بُت التقليص يف النفقات على اؼبدل البعيد كزيادة االيرادات كما يهتم ىذا اؼبفهـو بالتوازف عرب الزم
 االستخدامات كاؼبوارد، كهبب التفريق ىنا بُت نقطتُت:

 .األصوؿ اؼبتعلقة باالستغبلؿ اليت تستعمل كوسائل كآالت عمل 
 .)...األصوؿ خارج االستغبلؿ ) تستعمل بطريقة غَت مباشرة يف االنتاج، ربسُت ظركؼ العماؿ، األمن 
 ة )أسهم( تعطى مالكها حق اؼبطالبة باألرباح أك االستثمار اؼبارل يبثل أيضا شراء حصة يف رأظباؿ الشرك

الفوائد كاغبقوؽ األخرل اليت تضمنها القوانُت ذات العبلقة. كما وبدث يف السوؽ اؼبالية الثانوية من 
                                                           

.149-148، ص.ص2018، دار جسور للنشر كالتوزيع، احملمدية اعبزائر،2، طمدخل لعلم االقتصادفيصل بوطيبة،  1  
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عمليات بيع كشراء لؤلسهم كالسندات فهو ال يعدك كونو عملية نقل ملكية األصل اؼبارل، حيث يتخلى 
ل )اسهم أك السند...( مقابل حصولو على أصل آخر ىو الثمن، كعملية البائع عن ملكيتو لذلك األص

 1التبادؿ ىذه ال تضيف قيمة اقتصادية مضافة للناتج القومي بل تسهل عملية التمويل كإدارة السيولة.
 ربقيق هبدؼ اؼباؿ بأنو توظيف عرفو حيث أخرل، بطريقة االستثمار ؼبفهـو تعريفنا حرداف طاىر كقدـ 

 .2"عمومنا كاؼباؿ الربح أك الدخل أك العائد
 االقتصادي: بالمعنى االستثمار مفهوم 1.1
 التعريف ىذا أف ،يبلحظ ...كسلع بسيطة ذبهيزات مواد إنتاج أك شراء عملية " أنو على اإلستثمار عرؼ 

 األساسي الغرض إذل اإلشارة دكف اإلنتاج، ك مستلزمات التجهيزات على اغبصوؿ عملية االستثمار يعترب
 .منو اؼبرجوة كاألىداؼ

 من االقتصاديُت ألحد اؼبتعاملُت كتنشيط فعاؿ تدخل تتطلب ضركرية عملية" :أنو على كذلك كيعرؼ 
 3اؼبستثمر. ثركة دبعٌت اؼباؿ رأس خلق أجل

 على اغبصوؿ أمل على اغباضر يف يستخدمها اليت باؼبوارد التضحية أنو على أيضا االستثمار يعرؼ كما 
 النفقات من أكرب يكوف الكلي العائد أف حيث معينة، زمنية فًتة خبلؿ فوائد أك اؼبستقبل،يف  ايرادات
 4.لبلستثمار االكلية

 االستهبلؾ من جزء عن يتخلي اقتصادم نشاط" :بأنو االستثمار يعرؼ من كىناؾ ،  إذل كيتطلع اليـو
 ـبزكنة( كبضائع كمعدات )أبنية ملموس مادم ماؿ رأس يتضمن ىو ك .اؼبستقبل يف اؼبخرجات زيادة

 5الصحة(. ك البحوث كالتطوير " البشرم اؼباؿ رأس أك" )التعليم ملموسة غَت كاستثمارات
 على اؼبستقبل يف اغبصوؿ أمل على اغباضر، يف يستخدمها اليت باؼبوارد التضحية ىو االستثمار كيعترب 

 األكلية  النفقات من أكرب يكوف الكلي العائد أف حيث معينة، زمنية فًتة خبلؿ فوائد أك إيرادات
 

                                                           

.22-21، ص.ص2015، دار ؾبدالكم للنشر كالتوزيع، عماف، األردف، 1،طتحليل متعدد المعايير الختيار االستثماراتفيصل شياد،   1  
  13 ص ، 1997 األردف، كالتوزيع، للنشر اؼبستقبل دار االستثمار، مبادئ ،حيدر طاىر حرداف 2
  02 ص ، 1999 ،اعبزائر اعبامعية، اؼبطبوعات ديواف ،الجزائر في االستثمارات قانون ،آماؿ قربوع عليوش 3

4 Abdellah Boughaba, Analyse et évaluation de projet, betra édition, Paris,1999, P.07. 
 األردف(،(عماف التوزيع، ك للنشر األىلية ،2 ط االقتصاد، اهلل، عبد ىشاـ :عشر اػبامسة الطبعة ترصبة نوردىاكس، .د كيلياـ ك سامويلسوف، .آ بوؿ 5
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F 1.لبلستثمار 
 2.اإلنتاج خدمات أك عناصر أك سلع يف حقيقية زيادة إذل يؤدم _ خاص أك عاـ _إنفاؽ كل" :انو أك" 
 كينز ماينرد عبوف الكربل التوازف معادلة خبلؿ من عنو التعبَت يبكن االقتصادية الناحية من كاالستثمار 

 كل ىو فاالستثمار كمنو االستثمار I:، االستهبلؾ C:القومي  الدخل Y:حيث :Y=C+I حيث
 3. لبلستهبلؾ  ـبصصة غَت نفقة

 المحاسبي: بالمعنى االستثمار مفهوم 1.1
 يف اؼبؤسسة  الثابتة االصوؿ مستول تغَت الذم االمواؿ رؤكس تدفق ىو االستثمار احملاسبُت، حسب

 4االقتصادية.
 أجل من ال اؼبؤسسة أنشأهتا أك أشًتهتا اليت الضخمة، اؼببالغ ذات اؼبادية غَت كالقيم اؼبادية الوسائل تلك 

 .                                                             5" طويلة ؼبدة اإلنتاجي نشاطها يف الستخدامها بل بيعها،
 عليو، متحصل مادية أك )خدمة(معنوية  سلعة أك عقار، أك منقولة سلعة كل ىو احملاسيب االستثمار إذف 

 .اؼبؤسسة يف كمستمرة طويلة مدة للبقاء موجو أنو علما اؼبؤسسة طرؼ من منتجة
 كرائو من ينتظر عضلي أك فكرم أك مارل إنفاؽ ىو االستثمار أف القوؿ يبكن التعاريف ىذه خبلؿ كمن 

 .أرباح ربقيق هبدؼ بشرية طاقة أك مادية أك مالية كانت سواء اجملهودات كمضاعفة اكتساب
 :االستثمار .أىمية1

 6:خبلؿ من يلعبو الذم اؽباـ الدكر يف األنبية ىذه تكمن
 الوطنية؛ الثركة كزيادة القومي الدخل زيادة يف االستثمار مسانبة  
 اغبديثة كاؼبتطورة التكنولوجيا إدخاؿ خبلؿ من كذلك التكنولوجي التطور إحداث يف االستثمار مسانبة 

 للمجتمع؛ اؼبوضوعية الظركؼ مع كتكييفها

                                                           
  96 ص ، 1991 اعبزائر، اعبامعية، اؼبطبوعات ديواف ،للمؤسسة العامة المحاسبة،بوتُت ؿبمد  1
  7 ص ، 1998 القاىرة، العربية، النهضة دار ،مصر في االستثمار لتشجيع الضريبية الحوافز صقر، اغبليم عبد عطية2 
  18 ص ، اعبزائركالتوزيع، للنشر الغرب دار ،1طاالستثمارات، اختيار و تقييم بوشامة، شواـ3 

4 Michel Poix, Guide de choix d’investissement, Groupe Eyrolles, Paris, 2006,P.02. 
  96 ص ،1998اعبزائر، اعبامعية، اؼبطبوعات ديواف ،للمؤسسة العامة المحاسبة بوتُت، ؿبمد 5

  .11-10ص ص ،2008، .مصر للتسويق كالتوريدات، اؼبتحدة العربية الشركة ،االستثمار أسس كنجود، عبود كنجو مشوط، مركاف 6  
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 ؿباربة مث، كمن العاملة األيدم من العديد استخداـ خبلؿ من البطالة مكافحة يف االستثمار مسانبة 
 التخلف؛ أشكاؿ كبعض كاعبهل الفقر

 يتصاحب أك يتطلب قد ما مشركع يف االستثمار ألف للمجتمع التحتية البنية دعم يف االستثمار مسانبة 
 إخل؛... طريق إقامة كأ جسر بإقامة

 اؼبشركع على يًتتب ما سداد خبلؿ من كذلك للدكلة االقتصادية السياسة تنفيذ يف االستثمارات مسانبة 
 العامة؛ اؼبصلحة مقتضيات كفق اؼبوارد ىذه باستخداـ بصرفها األخَتة تقـو لكي للحكومة ضرائب من
 تشغيلها  كيفية يعرفوف ال كلكنهم لؤلمواؿ مدخركف فهناؾ اؼبدخرين أمواؿ توظيف يف االستثمار مسانبة 

 للمدخرين. العوائد كتقدًن اؼبدخرات ىذه توظيف يف االستثمار دكر يكمن كىنا
 االستثمار: .أىداف1

 1 :يف نوجزىا اػباص اؼبستول على االىداؼ من ؾبموعة لبلستثمار
 المستثمر: رأس المال على المحافظة 1.1

 ال فهو أموالو، على ىباؼ اؼباؿ صاحب دبعٌت أف جباف، اؼباؿ صاحب بأف الناس عامة يتداكؽبا مقولة شبة
 .أموالو تتلف أف يريد

 ؽبذا االمواؿ، تبديد عدـ إذل تسعى فهي االكذل، رأظباؽبا بالدرجة على باغبفاظ هتتم مؤسسة، كل أف شك ال
 .القيمة زبلق الذم ك الفعالية ك الكفاءة ذات االستثمارات امواؽبا إذل توجو أف رباكؿ
 ممكن: عائد أقصى تحقيق 1.1

 استثمارات يف ككضعا بديلة، فرص ك أمواؿ عن التخلي إذل باؼبؤسسة تدفع اليت الدكافع أىم الربح يبثل
 بأقل االرباح، ك العوائد أكرب ربقيق اذل االستثمارات كراء تسعى اؼبؤسسة أف البديهي ك فيو شك كال جديدة،

 يف اؼبؤسسة. القرار لصناع بالنسبة االستثمارية اؼبشاريع رفض أك قبوؿ يتم االساس ىذا كعلى التكاليف اؼبمكنة،
 لألسهم: السوقية القيمة تعظيم 1.1

 تؤدم االستثمار زيادة أف حبيث االستثمار، أىداؼ من لبلسهم السوقية القيمة تعظيم ىدؼ يعد
 ىذه أسهم ارتفاع إذل يؤدم فبا اؼبرتفعة، اؼبتوقعة االرباح حبكم اؼبؤسسة ىذه أسهم على يتهافتوف السوؽ بعمبلء

 .اعبديدة االصدار عمليات يف االمواؿ من الكثَت على اغبصوؿ يف االرتفاع ىذا يساعد اؼبؤسسة،

                                                           
 .13-12ص.ص ، نفس اؼبرجع 1
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 االستثمار: .أنواع1
 التصنيفات: ىذه كمن كأنبيتها كطبيعتها ألىدافها نظرا عديدة تصنيفات لبلستثمارات

 1:أنواع ثبلث إذل االستثمار تصنيف يبكن :القانونية الطبيعة حيث من 1.1
 حاجيات كلتحقيق الشاملة، التنمية أجل من الدكلة هبا تقـو استثمارات كىي ،عمومية استثمارات 

 . البيئة غبماية اؼبخصصة االستثمارات مثل العامة، اؼبصلحة
 كراء من أصحاهبا يتوقعو الذم الربح بطابع االستثمارات من النوع ىذا كتتميز :الخاصة  االستثمارات 

 . اػباصة اؼبؤسسات ك األفراد طرؼ من تنجز كىي االستثمار، عملية
 اؼبشاريع إلقامة اػباص ك العاـ القطاع بدمج االستثمارات ىذه تتحقق ك :المختلطة االستثمارات 

 تلجأ حيث الوطٍت، االقتصاد انتعاش يف القصول األنبية كؽبا ضخمة أمواؿ رؤكس تتطلب اليت الكبَتة
 برأظباؽبا اؼبشاريع ىذه ربقيق تستطيع ال ألهنا األجنبية، أك احمللية اػباصة األمواؿ رؤكس إذل اغبكومات

 .اػباص
 2:ىي أصناؼ ثبلث إذل الزمنية مدهتا حيث من تصنف و:الزمنية المدة حيث من 1.1
 يف نتائجها تكوف ك السنتُت، عن إقبازىا مدة تقل اليت االستثمارات ىي ك :األجل قصيرة استثمارات 

 .االستغبللية بالدكرة تتعلق ألهنا هناية الدكرة
 عن تزيد ك سنوات طبس عن إقبازىا مدة تقل اليت االستثمارات ىي ك :األجل متوسطة استثمارات 

 . اؼبؤسسة ربددىا اليت االسًتاتيجية األىداؼ تكمل اليت السنتُت كىي
 على ك خاصة بصفة اؼبؤسسة على كبَت، بشكل االستثمارات ىذه تؤثر :األجل طويلة استثمارات 

 .سنوات طبس إقبازىا مدة تفوؽ ك ضخمة أمواؿ لرؤكس تتطلب كىي عامة، اجملتمع بصفة
 :الجغرافي المعيار حسب 1.1

 يف االستثمار خارجية باالضافة إذل كاستثمارات داخلية استثمارات إذل اؼبعيار ؽبذا كفقا االستثمارات تصنف
 3:اغبرة اؼبناطق

                                                           
  4 ص ، 1991 ، القاىرة ، العريب الفكر دار ، االقتصادية الموسوعة ، عمر حسُت 1

  اؼبرجع نفسو.  2
 القاىرة، جامعة اغبقوؽ، كلية دكتوراه، رسالة النامية، الدول في االستثمارات توجيو في أثرىا و الضريبية الحوافز سياسة إدليب، ؿبمود مٌت 3

  88 ص ،2006
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 باستثناء اؼبعٍت للبلد اعبغرافية اغبدكد داخل اؼبنجزة االستثمارات صبيع ىي :الداخلية االستثمارات 
 كطٍت اؼبستثمر، جنسية عن ك حقيقية، أك مالية اؼبستعملة االستثمار أداة عن النظر بغض اغبرة اؼبناطق

 .أجنيب أك مقيم
 طرؼ من ما لبلد اعبغرافية اغبدكد خارج تتم اليت االستثمارات صبيع ىي :الخارجية االستثمارات 

 النوع على يصطلح ك .ما بلد داخل األجانب استثمارات أك مؤسسات، أك أفرادا كانوا سواء مواطنيو،
 اآلتية اعبنسية معيار كفق الوارد األجنيب باالستثمار الثاين النوع على ك الصادر األجنيب باالستثمار األكؿ

 .دراستو
 جغرافية حدكد ؽبا ك للدكلة تابعة أرض قطعة يف القائم االستثمار كىو :الحرة المناطق في االستثمار 

 حبيث الدكلة، عن صبركيا عزؽبا يتم ك منو، بالقرب أك جوم أك برم أك حبرم ميناء نطاؽ يف كتقع كاضحة
 منها اػبارجة البضائع كمعاملة الصادرات معاملة ذاهتا الدكلة من اؼبنطقة ىذه إذل الداخلة البضائع تعامل

 أهنا إال الدكؿ، قوانُت نفس عليها كتطبق الدكلة لسيادة زبضع أهنا كمع الواردات، معاملة الدكلة ؽبذه
 كدخوؿ األراضي كالعقارات، شغل تراخيص كمنح العمل، نظاـ حيث من خاص قانوين بنظاـ تتمتع

 اخل.... كمنها إليها البضائع كخركج
 :االستثمارات إذل تصنف حيث: الملكية لشكل وفقا استثمار 1.1
 بعملية اػباصة اؽبيئات أك الشركات أك األفراد بو يقـو دبا اػباص االستثمار كيتمثل: الخاص االستثمار 

 .االستثمار
 كحدة هبا تقـو ك للمجتمع اإلنتاجية الطاقة إذل اإلضافة "ىو :بأنو أيضا اػباص االستثمار كيعرؼ
 خاص استثمارم مشركع عليها كيطلق مشًتؾ مشركع أك أجنبية أك كطنية كانت سواء خاصة تنظيمية
 مستقبلة". زمنية فًتة ؿ خبل أساسنا الربح ربقيق هبدؼ

 عمومي كياف ذات جهة أم أك اغبكومة تقـو الذم اؼباؿ برأس فيتمثل :العام )الحكومي( االستثمار 
 القركض خبلؿ من أك اإليرادات فائض من إما التمويل ىذا كيكوف سبويلو، ىذا كيكوف سبويلو، ك بتكوينو

 
 



قتصاد حمارضات يف مقياس مدخل ملإ  

 

84 

 

 1الدكلة. عليها ربصل اليت كاؼبساعدات 
 :النوعي المعيار استثمار حسب 5.1
 أصل حيازة يف اغبق للمستثمر كفر مىت حقيقيا االستثمار يعترب :) الحقيقية ) االقتصادية االستثمارات 

 ذاتو حد يف اقتصادية قيمة لو أصل كل ىو اغبقيقي كاألصل اخل،...كالذىب كالسلع كالعقار حقيقي
 فالعقار خدمة شكل على أك سلعة شكل على تظهر إضافية اقتصادية منفعة استخدامو على كيًتتب

 .حقيقي أصل
 يف حصة شراء يعٍت كىذا " موجود رأظبارل تكوين شراء" ىو اؼبارل االستثمار :المالية االستثمارات 

 باألرباح اؼبطالبة حق مالكها تعطي) خزينة أذف أك إيداع شهادة أك سند(قرض حصة سهم( أك( رأظباؿ
 من الثانوية اؼبالية السوؽ يف وبدث كما.العبلقة ذات القوانُت تضمنها اليت األخرل كباغبقوؽ الفوائد أك

 يتخلى حيث اؼبارل األصل ملكية نقل عملية كونو يعدك ال فهو كالسندات لؤلسهم كشراء بيع عمليات
 قد الذم الثمن ىو ( آخر أصل على حصولو مقابل)..السند أك السهم( األصل لذلك ملكيتو عن البائع
 منفعة أم التنشأ ىذه التبادؿ عملية فخبلؿ ، اؼبشًتم عنو يتخلى  )النقود مثل حقيقيا أصبل يكوف

 2القومي. لناتج مضافة اقتصادية قيمة أك إضافية اقتصادية
 االستثمار: . محددات5

 :احملددات ىاتو أىم سنعرض يلي ما يف ك االستثمار حجم يف تؤثر اليت العوامل من العديد ىناؾ
 العامل ىو ألنو مادم ماؿ رأس كجود يستلـز ما مشركع يف لبلنطبلؽ التمويل: على والقدرة االستثمار 1.5

 من ىذا للمستثمر اغبقيقية اؼبدخرات طريق عن يكوف إما التمويل ىذا ك االستثمار، عملية تنفيذ يف األساسي
 .للمجتمع اغبقيقية اؼبدخرات على يعتمد الذم الكلي اعبانب من أك الفردم، اعبانب
 يف االنطبلؽ قبل العائد يدرس أف االقتصادية بالرشادة يبتاز مستثمر ألم البد :الربح ومستوى االستثمار 1.5

 كاف أما إذا اؼبشركع، ىذا يف االستثمار يتجنب فإنو الصفر، يساكم أك أقل العائد كاف إذا االستثمارية، اؼبشاريع
 

                                                           
 2 ص ، 1980 عماف، االقتصادية، الدائرة اؼبلكية، العلمية اعبمعية األردني، االقتصاد على االستثمار تشجيع قانون أثر قاسم، أضبد  1

 .39-35،ص.ص1998 عماف، االردف،كالتوزيع، للنشر كائل ،دار1،ط والحقيقي المالي االستثمار مبادئ، زياد رمضاف  2
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 1غَته. ك اؼبشركع ىذا بُت اؼبفاضلة أك اؼبشركع ىذا يف االنطبلؽ أما الصفر، من اكرب العائد 
 السوؽ توسع مدل حوؿ للتنبؤ جهده قصار يبدؿ الناجح األعماؿ رجل أف الواقع والتوقعات: االستثمار 1.5

 ك علمية توقعات ك دراسات، على اؼببنية اؼبستقبل يف الثقة عن ينم إمبا ىذا، تصرفو ك اؼبنظور، اؼبستقبل يف
 .كالتوقع التقدير يف اػبطأ تفادم قصد مدركسة

 .اعبسيمة للجزاءات يتعرض أف يبكن فأنو التوقعات، حوؿ حدسو يف اػبطأ إذل األعماؿ رجل انزلق لو أنو ذلك
 على السوؽ يف الطلب يتوسع بينما ؼبنشأتو، اإلنتاجية الطاقة يف التوسع عدـ األعماؿ رجل قرر لو أنو ذلك مثاؿ
 قاـ األعماؿ رجل أف فلو كالعكس، نظرىم، بعد يف دراية ك إؼباما األكثر ؼبنافسيو الفرصة يعطي فانو منشأتو، منتج

 فاف مناسب، مردكد يقابلها دل الثابتة النفقات ىذه أف حُت يف االستثمار، يف توسع ك رأظبالية معدات بإثقاؿ
 إذل تضطرىا اليت اػبسائر ربقيق إذل أك اجملزية، األرباح ربقيق يف اؼبنشأة فشل إذل يؤدم سوؼ ؿبالة ال ذلك

 .التقديرات ك التوقعات سوء نتيجة اإلنتاجي النشاط عن التوقف
 لكن ك اؼبنظور، اؼبستقبل يف السوؽ توسع مدل حوؿ التنبؤ يف جهده قصارل يبذؿ األعماؿ رجل أف كالواقع
 مستهلكي دخوؿ ك أعداد خببلؼ السوؽ، يف التوسع ىذا مدل على تؤثر أف يبكن عديدة أخرل عوامل ىناؾ
 أك الضريبية، السياسة يف التغَت خبلؽبا من اإلنتاجي ك االستثمارم نشاطو األعماؿ رجل يبارس اليت اؼبنشأة منتج
 ك رحبية أكثر جديدة ؾباالت ظهور أك منافسة، ك بديلة منتجات كجود أك اغبكومي، اإلنفاؽ سياسة يف التغَت
 يف تؤثر ىامة جديدة سياسية أحداث أك األشخاص ك السلع لنقل جديدة طريقة ابتكار أك رحبية أقل أخرل
 ...االقتصادم الوضع

 هبا التنبؤ الصعب من لكن ك فعالة، بصورة األعماؿ رجل توقعات على صبيعها تؤثر أف يبكن العوامل ىذه فكل
 أف يبكن ىذه ك اؼبستقبل، حوؿ التشاؤمية النظرة إذل تدعو نفسية حالة األعماؿ رجاؿ بُت تسود كقد مسبقا،

 الشعور ىو اؼبستقبل حوؿ التفاؤؿ يكوف أف عرضا وبدث قد كما االستثمارم، اإلنفاؽ يف عاـ نقص يف تتبلور
 عن تنبئ االستثمارم، اإلنفاؽ يف التوسع من موجة صورة يف التفاؤؿ ىذا يتطور أف ك األعماؿ، رجاؿ بُت السائد

 االقتصاديُت احملللُت بُت عليو اؼبتفق فمن األمر كاف أيا ك خاطئة، توقعات أهنا على بعد فيما تنكشف توقعات
 من يربرىا ما ؽبا أف التوقعات ىده أثبتت سواء االستثمارم السلوؾ اذباىات يف كبَتا دكرا تلعب أف التوقعات

                                                           
  ، األردف  التوزيع، ك للنشر النفائس ، دار1،طاإلسالمية المالية األوراق سوق في االستثمار مقومات عدناف، ؿبمد الضيف بن  1

 33 ص ، 2012 .
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 .1عدمو 
ىناؾ بعض السياسات اغبكومية اليت تؤثر على حجم االستثمار، فالسياسة  السياسات الحكومية: 1.5

الضريبية تلعب دكرا مهما يف االقتصاد، فعند زبفيف العبئ الضرييب كاالعفاءات اعبمركية كزبفيض ضريبة الدخل، 
دم إذل زيادة حجم االستثمارات كالعكس صحيح يف حالة زيادة حجم الضرائب اؼبفركضة كضريبة العقارات سيؤ 

على اؼبستثمرين، ككذلك فإف اغبوافز كالتسهيبلت االئتمانية كالتشجيعات اليت تقدمها اغبكومة للمستثمرين كأف 
فة إذل السرعة يف اقباز تقـو اغبكومة بعمل دراسات جدكل اقتصادية ؼبشاريع اؼبستثمرين بأسعار رمزية، باالضا

اؼبعامبلت كالقضاء على الركتُت اؼبطبق يف اقباز تلك اؼبعامبلت، كالذم سيعمل بدكره على زيادة حجم الطلب 
 2على االستثمار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

،أطركحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلـو االقتصادية، آليات تشجيع وترقية االستثمار كأداة لتمويل التنمية االقتصاديةمنصورم الزين،  1
 . 29-28، ص.ص2006، 03جامعة اعبزائر

.141-140سامر عبد اؽبادم كأخركف، مرجع سبق ذكره، ص.ص  2  
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 الفصل الثالث:المدخل النظامي لعلم االقتصاد

كالتعرؼ على األنظمة  كأىدافو،سنحاكؿ من خبلؿ ىذا الفصل التطرؽ إذل مفهـو النظاـ اإلقتصادم 
اإلقتصادية اؼبختلفة بدءا بالنظاـ اإلقتصادم الرأظبارل مث االشًتاكي مث اؼبختلط كأخَتا النظاـ اإلقتصادم 

 اإلسبلمي، ككيف يتم معاعبة اؼبشكلة اإلقتصادية حسب كل نظاـ.

 مفهوم النظام االقتصادي:أوال:

  تعٍت كلمةsystem  سق الشيء نسقا، نظمو، ننظاما أك منظومة كيف اؼبعجم الوسيط باللغة العربية
تشَت إذل  نسقاـ كلمة عكالنسق ما كاف على نظاـ كاحد من كل شيء، كيف العلـو اإلنسانية بشكل 

 .لة ذاتيا، كتقـو بينها عبلقات تفاعلستقذلك الكل اؼبدرؾ الذم ينطوم على كحدات معتمدة كشبو م
 .يعٍت االنتظاـ ضمن ترتيب كآلية معينة من خصائصها التنظيم كالتوازف كالنزكع كبو االستقرارفالنظاـ 

كمن ذلك يبكن أف نستنتج أف مفهـو النظاـ أك النسق يعٍت ذلك )الكل اؼبركب من عبلقات تتم بالًتابط 
 عينة(.معُت من خبلؿ إتباع قواعد أساسية م ؼكاالستمرارية بُت عدة أجزاء كىبدـ ربقيق ىذ

شَت إذل أف النظاـ االقتصادم )ىو ذلك الكل اؼبركب من عبلقات اقتصادية نكبناءا على ذلك يبكن أف 
تتسم بالًتابط كاالستمرارية بُت عدة أجزاء، زبدـ ربقيق ىدؼ )أك أىداؼ( معُت من خبلؿ إشباع 

ر الفن اإلنتاجي كشكل النظاـ الزمنية كأيضا تطو  ةمعينة تتفق كطبيعة اجملتمع كاغبقيق ةقواعد كأسس قانوني
ف النظم االقتصادية تتفاكت إلذا ف ،السياسي القائم فضبل عن تأثره بالعناصر الركحية كاألخبلقية(

 1تأثَت أم منها يف النظاـ االقتصادم. كنسبة كتتقارب حسب ىذه العناصر
   كمنهم من يعرؼ النظاـ االقتصادم على انو ؾبموعة من اؼبتغَتات األساسية اليت ربدد أداء اقتصاد معُت

استخدامها بكملكية كسائل اإلنتاج، كأىداؼ اجملتمع، كذلك باعتبار أف كسائل اإلنتاج ىي اليت يتم 
 القياـ بالنشاطات االقتصادية اليت ربقق األىداؼ.

 من بُت  ايلهضقتصادم بأنو ؾبموعة من اغبوافز كالوسائل الكلية اليت يتم تفكما مت تعريف النظاـ اال
 األىداؼ البديلة للنشاط االقتصادم الذم يتم ربديده، ككيفية التنسيق فيما بينها لتحقيق األىداؼ.

 

                                                           
 .22-26ص  ص. مرجع سبق ذكره،كامل عبلكم الفتبلكم كحسن لطيف كاظم الًتبيدم،   1
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 1. اإلنتاج لوسائل ملكية كمبوذج االقتصادم للنشاط ضبط مبوذج بُت دمج( )أك مداخلة عن عبارة 
 خبلؿ من الطلب( مع )العرض اغباجات مع اإلنتاج تكييف ضماف هبدؼ يأيت الضبط مبوذج حبيث 

 . السوؽ
 تضمن أف يبكنها اليت كاالجتماعية القانونية اؼبؤسسات من اؼبتناسقة اجملموعة تلك االقتصادم ىو النظاـ 

 اغباكمة األىداؼ بعض أساس على اؼبنظمة الفنية الوسائل بعض خبلؿ من االقتصادم التوازف ربقيق
 2كاؼبسيطرة.

 ثانيا: فلسفة ومذىبية النظام اإلقتصادي

 النظام االقتصادي الرأسمالي:.1

 النظام الرأسمالي: تعريف 1.1

 إف اؼبلكية  .الرأظبالية ىي عبارة ظهرت يف هناية القرف التاسع عشر لتعريف نظاـ اقتصادم كاجتماعي
اػباصة ال تكفي لتعريف ىذا النظاـ، على عكس التنظيم االقتصادم الذم يرتكز على تطوير األعماؿ 

لبلستهبلؾ بل لئلدخار  ال اغبرفية مثبل، فإف النظاـ الرأظبارل مبٍت على  مبدأ زبصيص اعبزء األكرب
اقتصادم يتميز أساسا بسيطرة كإعادة استثماره يف اؼبؤسسة ؽبدؼ تنمية كسائل اإلنتاج، كىي نظاـ 

 اؼبلكية اػباصة على كسائل اإلنتاج، كأف مبدأ ربديد األسعار يتم بواسطة السوؽ.
  كيبكن تعريف النظاـ الرأظبارل من خبلؿ البحث اؼبتواصل عن طرؽ جديدة للحصوؿ على أقصى حد

يم عقبلين للعمل يف من الربح ؽبدؼ ضماف عملية الًتاكم على اؼبدل البعيد، كىذا يتم بإهباد تنظ
 .3اإلنتاج
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 نشأة وتطور النظام الرأسمالي: 1.1

ظهر النظاـ الرأظبارل عقب اهنيار النظاـ االقتطاعي يف هناية القرف اػبامس عشر، كقد شهد النظاـ 
تطورات مهمة خبلؿ القركف اػبمسة اؼباضية، فقد كاف االىتماـ منصبا بادئ األمر على النشاط التجارم، لذلك 

يت تلك اؼبرحلة بالرأظبالية التجارية كاليت دامت خبلؿ الفًتة اؼبمتدة من هناية القرف اػبامس عشر اذل غاية ظب
 منتصف القرف الثامن عشر.

بعد ذلك ربوؿ االىتماـ إذل النشاط الصناعي إذل ظهور الثورة الصناعية يف اقبلًتا خبلؿ النصف الثاين من القرف 
الرأظبالية االحتكارية اليت بدأت مبلؿبها خبلؿ النصف الثاين من القرف التاسع  الثامن عشر، تلى ذلك مرحلة

 1عشر

 2كيبكن إصباؿ أىم العوامل اليت كانت كراء ظهور النظاـ الرأظبارل يف العناصر التالية:

  4192كرأس الرجاء الصاحل سنة  4198االكتشافات اعبغرافية اعبديدة، ربديدا اكتشاؼ أمريكا سنة 
 أدل ذلك إذل إشباع نطاؽ التجارة اػبارجية.حيث 

  تزايد حركة التجارة ؿبليا كدكليا بوتَتة متسارعة، حيث مشل ذلك األقاليم األكركبية فيما بينها ككذلك ىذه
يف ايطاليا مث الحقا يف باقي  األخَتة كبلداف شرؽ البحر األبيض اؼبتوسط، إذل جانب ظهور البنوؾ أكال

 أكربا كالعادل.
  الدكلة القومية: فمع صعود حركة القومية جاءت اؼبصاحل اؼبتبادلة بُت سلطة الدكلة كمصلحة ظهور

 التجار.
 .تطور التنظيم الصناعي الذم كاف بدايتو النشاط اغبريف اليدكم 
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 خصائص النظام الرأسمالي: 1.1
 1أسس: عدة على النظاـ ىذا كيقـو اإلقطاعي، النظاـ اهنيار بعد أكركبا يف النظاـ ىذا ساد

 النشاطات ـبتلف على اػباص القطاع سيطرة أم :اإلنتاج عناصر لمختلف الخاصة الملكية 1.1.1
 .االقتصادم النظاـ كتوجيو كاألمن العادلة الرعاية على الدكلة دكر كيقتصر االقتصادية

 ."يبر اتركو يعمل دعو" شعاره أف   إذ التامة اغبرية على النظاـ ىذا اعتماد :الحرية 1.1.1
 اعبماعة كمصلحة أكال الشخصية مصاغبو ربقيق إذل يهدؼ الفرد أف   أم :الخاصة المصلحة تحقيق 1.1.1

 مث كمن الفردية مصلحتو ربقيق كبو للسعي فرد كل تدفع خفية يد ىناؾ أف   ظبيث آدـ تعبَت حد علىك    أخَتا 
 .العامة اؼبصلحة ربقيق إذل يصل

 .السوؽ يف االقتصاديُت اؼبتعاملُت ـبتلف بُت التنافس عن عبارة كىي :المنافسة 1.1.1

 م الرأسمالي:اعيوب النظ 1.1

 عادة ما توجو إذل  النظاـ الرأظبارل االنتقادات التالية:

  تؤدم اغبرية االقتصادية الكاملة إذل التوزيع السيئ للملكية اػباصة بُت أفراد اجملتمع حيث تظهر أقلية
اجملتمع، يف حُت ال ربوز األغلبية إال القليل من ىذه الثركة، كربصل أغلبية ربوز جانبا كبَتا من ثركة 

 السكاف على نسبة ضئيلة من الدخل القومي.
 توزيع الدخوؿ كما  ءو سإف اغبريات اليت يكفلها النظاـ الرأظبارل حريات شكلية كليست حقيقة نتيجة ل

جميع من  الناحية الفعلية حبيث يتمتع أبناء يؤدم اليو من تفاكت الفرص. فحرية العمل تعترب مكفولة لل
، األغنياء بفرص أفضل من أبناء الفقراء يف اغبصوؿ على اؼبؤىبلت العلمية كشغل اؼبراكز الوظيفية العالية

م كما أف حرية االستهبلؾ حرية كنبية حيث ال يستطيع الفقراء اغبصوؿ على هباسكإقامة اؼبشركعات غب
 ليها األغنياء.السلع اليت يبكن أف وبصل ع

 ال يكفوف  خاصة إذا عرفنا أف اؼبنتجُت ،ال يؤدم نظاـ األشباف إذل ربقيق االقتصاد الكامل يف توزيع اؼبوارد
كمن ىنا يبكن أف تتصور  ،يبلت اؼبستهلكُت عن طريقة الدعاية كاستغبلؿ اعبهلضعن التدخل يف تف

فاؽ على سلع ال تعطيهم أكرب إشباع فبكن. كما أف تفاكت الدخوؿ نتبذير اؼبستهلكُت لدخوؽبم يف اال
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من السلع  مزيد كمقدرة األفراد على شراء السلع اؼبختلفة قد يؤدم إذل توجيو اعبهاز اإلنتاجي إذل
الكمالية اليت ال هتتم إذل األغنياء القادرين على دفع شبنها على حساب السلع الضركرية اليت تشبع 

ية لغالبية السكاف. ىذا باإلضافة إذل أف االحتكار كقدرة احملتكر على ربديد الكمية اغباجات األساس
.               1اؼبعركضة كاألشباف االحتكارية تؤدم إذل نقص اإلنتاج عما سبليو الظركؼ الطبيعية للسوؽ

ك أضرار أم أف من مساكئ النظاـ الرأظبارل الواضحة ما يتواجد بو من احتكارات كما ينتج عن ذل
ا أف اؼبنافسة ىي األساس الذم يبيز الرأظبالية عن غَتىا من النظم األخرل، إال أف نللمجتمع. فلقد عرف

ىذه اؼبنافسة سرعاف ما تتقلب إذل نوع من االحتكارات تفرضو اؼبنافسة ذاهتا، كيبكن التحقق من ذلك 
نها، يسعى كل منها إذل ربسُت جودة منطقيا كعمليا، فاؼبنافسة بُت اؼبشركعات تتطلب كجود عدد كبَت م

السوؽ. كتقتضي اؼبنافسة اذا   يف إنتاجو كخفض تكلفتو حىت ىبفض من أسعاره كيزيد من حجم مبيعاتو
كرب حجم اؼبشركع كاستخداـ اآلالت الضخمة كاغبديثة يف ذلك. كىذا بدكره يدفع اؼبشركعات الصغَتة 

ؾ اجملاؿ ؼبشركعات حديثة يًتكز فيها النصيب األكرب من ذات التكلفة اؼبرتفعة إذل اػبركج من السوؽ لًت 
إنتاج السلعة يف السوؽ. كبذلك يتطور أسلوب اؼبنافسة لتصبح أسلوب احتكار لئلنتاج، كذلك من كاقع 

                                                                      فكرة اؼبنافسة ذاهتا كحبكم التطور الفٍت لئلنتاج.

  كمن السائد أيضا أف وبدث نوع من االتفاقات بُت اؼبنتجُت لسلعة معينة عما يتم إنتاجو كبيعو كربديد
أسعاره من السلعة. كذلك هبدؼ اإلضرار بغَتىم من اؼبنتجُت لذات السلعة كإخراجهم من السوؽ 

م اإلنتاج كحرماف كعندما يتم احتكار السلعة بواسطة عدد من اؼبنتجُت فإهنم يلجئوف إذل ربديد حج
السوؽ من السلعة لدفع أسعارىا كربقيق أرباحهم االحتكارية، كبالرغم من أنو بإمكاف اؼبصانع كاؼبزارع أف 

مسرفُت يف  يابسة،اؼبزيد كبأسعار منخفضة إال أف احملتكرين يفضلوف بقاء آالهتم عاطلة كمزارعهم  تنتج
 .2عة كترتفع أسعارىاذلك يف استخداـ اؼبوارد حىت يقل اؼبعركض من السل
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 النظام االقتصادي االشتراكي:.1

 النظام االشتراكي: تعريف 1.1

النظاـ االشًتاكي ىو نظاـ اقتصادم قائم على اؼبلكية العامة لوسائل اإلنتاج كعلى التخطيط اؼبركزم 
أفراد اجملتمع، كيقـو للنشاط االقتصادم، كذلك بغرض ضماف اؼبصلحة العامة كربقيق العدالة االجتماعية بُت 

النظاـ االشًتاكي أساسا على الفكر االقتصادم كاالجتماعي، لكارؿ ماركس الذم كاف يتنبأ بنهاية الرأظبالية كقياـ 
تشارؾ صبيع أفراد   communismتارىبية كفلسفية، كيقصد بلفظ "االشًتاكية  تاالشًتاكية بديبل ؽبا العتبارا

 1من خبلؿ سبلكهم بشكل صباعي لوسائل اإلنتاج. اجملتمع يف خلق الثركة كتوزيعها

 نشأة النظام االقتصادي االشتراكي: 1.1

، مت ذبسيد النظاـ االشًتاكي يف االرباد 4942عقب قياـ الثورة البلشفية على يد لينُت يف ركسيا سنة 
الفيلسوؼ كارؿ ماركس السوفيايت كذلك لفًتة امتدت لسبعة عقود كيتلك مت تطبيق األفكار اليت كاف يدعو إليها 

خبلؿ القرف التاسع عشر كاليت سن صمتها "بأعماؿ العادل اربدكا، ىكذا ثارت الربكليتاريا على الطبقة الربجوازية 
 اؼبهيمنة على اغبياة االقتصادية يف ركسيا مث الحقا يف أكباء عديدة حوؿ العادل، من شرؽ آسيا إذل أمريكا اعبنوبية.

شًتاكي يف النصف األكؿ من القرف العشرين كليد الصدفة، إمبا كاف نتيجة تراكمات كدل يكن ظهور النظاـ اال
كتطورات مهمة يف التاريخ االقتصادم اغبديثة فبعد قياـ الثورة الصناعية خبلؿ النصف الثاين من القرف الثامن 

ربجوازيوف ثراء كرفاىية عشر، تعاظم دكر الطبقة الربجوازية على حساب الطبقة  الكادحة من العماؿ حيث زاد ال
 بينما زاد العماؿ بؤسا كشقاء.

فاغبرية اؼبطلقة اليت أطلقت يد الربجوازية تركت تأثَتات سلبية على اليت يبثل البديل اآللية السوؽ يف النظاـ 
يف  ـالرأظبارل، حيث تتم يف إطار عملية التخطيط تعبئة كافة اؼبوارد كاإلمكانيات اليت يبكن أف تتاح لبلستخدا

االقتصاد بالشكل الذم يؤدم إذل ربقيق أقصى قدر من األىداؼ اليت تليب اػبدمات االجتماعية، أك من حيث 
 تشغيل األطفاؿ كالنساء أك من حيث زيادة ساعات العمل.
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ىذه التناقضات بُت مصاحل الربجوازية كالربكليتاريا كانت سببا يف قياـ النظاـ االشًتاكي على أرض الواقع من اجل 
 1القضاء على تلك التناقضات كربقيق االجتماعية.

 خصائص النظام االشتراكي: 1.1

 2للنظاـ االشًتاكي عدة خصائص سبيزه عن النظم االقتصادية األخرل كىذه اػبصائص ىي:

يقـو النظاـ االشًتاكي على مبدأ اؼبلكية االجتماعية لوسائل  الملكية االجتماعية لوسائل اإلنتاج: 1.1.1
اإلنتاج كىي ال تتحقق إال يف ظل اإلنتاج الكبَت الذم يتم يف كحدات إنتاجو ذات سعات اقتصادية كبَتة، كقد 
 يقتضي ذلك، أسباـ كسائل اإلنتاج كتأميم كحدات اإلنتاج الكبَتة حيث يربز الطابع اعبماعي لئلنتاج. كتتخذ

اؼبلكية االجتماعية لوسائل اإلنتاج صورة اؼبلكية العامة كىي ملكية الدكلة كتظهر يف شكل قطاع عاـ، كصورة 
 ملكية تعاكنية كىي ملكية مشًتكة بُت األعضاء اؼبتعاكنُت.

تتم اإلدارة الديبقراطية عن طريق تنظيم الصناعات يف شكل  اإلدارة الديمقراطية لوسائل اإلنتاج: 1.1.1
ات اك مشركعات حكومية تزيد من قوة كنفوذ القطاع العاـ، كىذا يعطي للحكومة أمر اإلدارة كالتنظيم مؤسس

 كتوجيو اؼبوارد االقتصادية القومية ػبدمة اجملتمع.

يتم اإلنتاج كفق خطة إنتاج ضمن إطار خطة اقتصادية قومية  التوجيو االقتصادي للموارد القومية: 1.1.1
ينة من الزمن، هتدؼ إذل ربقيق كل من اؼببلئمة بُت اإلنتاج كما نوعا كبُت االستهبلؾ أم شاملة كتوضع لفًتة مع

حاجات األفراد باجملتمع كبُت موارد الدكلة كمواردىا اإلنتاجية، باإلضافة إذل توزيع عناصر اإلنتاج توزيعا يتفق 
اليت قد يتعرض ؽبا النظاـ االقتصادم كحاجات اإلنتاج، بغية التغلب على مشكليت البطالة كاألزمات االقتصادية 

 باإلضافة إذل ربقيق التنمية االقتصادية.

يتم توزيع الناتج أك الدخل القومي  توزيع الناتج أو الدخل القومي حسب إسهام األفراد في العمل: 1.1.1
كفو األسرية من قبل السلطة على األفراد يف صورة أجور كمرتبات نقدية حسب عمل كل فرد أخذا يف اغبسباف ظر 

كذلك لتوخي عدالة التوزيع كمصلحة اإلنتاج مع كضع حد أدىن للدخل الفردم يسمح لو حبصولو على ضركريات 
 اغبياة.
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: يستهدؼ النشاط االقتصادم يف النظاـ االشًتاكي إشباع اكرب ىدف النظام االقتصادي االشتراكي 4.1.1
كأنبيتها كليست حسب القدرة الشرائية لؤلفراد  قدر من حاجات أفراد اجملتمع حسب ضركرة ىذه اغباجات

كربدد أشباهنا حبديث  اكلذلك فإف الدكلة تقـو بتحديد السلع اليت سيجرم إنتاجها مرتبة حسب أنبيتها كضركرياهت
 يكوف يف مقدكر كل فرد أف يشبع حاجاتو األساسية يف حدكد دخلو.

يقصد بالتخطيط الشامل حصر اؼبوارد  دية:التخطيط االقتصادي الشامل لحل المشكلة االقتصا 4.1.1
اإلنتاجية اليت يف حوزة اجملتمع كتعبئتها كتوجيهها إلنتاج السلع كاػبدمات بعد ترتيبها حسب درجة أنبيتها من 
خبلؿ ىيئة التخطيط اؼبركزم. كيتطلب ذلك اؼبقارنة بُت السلع كاػبدمات من حيث توجو مدل إشباعها غباجات 

لويات ؽبا تبعا لدرجة أنبيتها كبعد ذلك توجو اؼبوارد اإلنتاجية من موارد مالية كبشرية كطاقات األفراد. مث كضع أك 
إلنتاج السلع كاػبدمات حسب أكلويتها كهتدؼ اػبطة بذلك كبو ربقيق أىداؼ اقتصادية كاجتماعية خبلؿ فًتة 

و زيادة اإلنتاج كزيادة زمنية ؿبددة )سنة أك طبس سنوات أك عشر سنوات مثبل(. كذلك يهدؼ التخطيط كب
الدخل القومي كرفع متوسط دخل الفرد كزيادة حجم العمالة، كما يرمي إذل ربقيق العدالة االجتماعية. كيقضي 
التخطيط على االكبرافات اليت يتعرض ؽبا جهاز الثمن يف النظاـ الرأظبارل باذباه اؼبنتجُت كبو إنتاج السلع الكمالية 

د اإلنتاجية أك سوء استخدامها يف إنتاج ىذه السلع كبالتارل التعرض لؤلزمات االقتصادية؟؟،  كالًتفيهية كضياع اؼبوار 
كما يبكن بواسطة التخطيط توجيو االقتصاد القومي كبو الطريق الذم يكفل ربقيق النمو االقتصادم اؼبتوازف 

تصادم يف صبيع قطاعات النشاط لبلقتصاد القومي كزيادة الدخل القومي. كاؼبقصود بالنمو اؼبتوازف النمو االق
 االقتصادم.

 كؽبذا النظاـ شعار ىو " من كل حسب طاقتو كلكل حسب عملو".

 عيوب النظام االشتراكي: 1.1

 1عادة ما توجو إذل النظاـ االشًتاكي العيوب اآلتية:

  تنعدـ يف ظل النظاـ االشًتاكي حرية اؼبستهلكُت يف اختيار السلع البلزمة إلشباع حاجاهتم طبقا
ؼبعايَتىم اػباصة يف التفضيل. كالقيود اليت يضعها ىذا النظاـ على اؼبشركعات كاألفراد يف اإلنتاج كالعمل 

                                                           
 .28-24 .صـبتار عبد اغبكيم طلبة، مرجع سبق ذكره، ص  1
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التخطيط يف تقديراتو  كاالستهبلؾ وبد من حريات يعنز هبا الناس كوبرصوف عليها. كقد ىبطئ جهاز
 كقراراتو كيتحمل نتيجة ىذا اػبطأ صبيع اؼبواطنُت.

  تضطر ىيئة التخطيط، كىي تقـو بتوجيو موارد اجملتمع، إذل االستعانة بعدد كبَت من األفراد، ككمية ىائلة
ثر من اؼبوارد. كىذا تبذير لبعض موارد الدكلة البشرية كاؼبادية حيث يبكن استخدامها يف ؾباالت أك

إنتاجية. كيرل بعض الكتاب أف ىذا التبذير يقابلو بعض التوفَت يف مصركفات التوزيع، حيث زبتفي يف 
 النظاـ االشًتاكي نفقات اغبمبلت اإلعبلنية.

  غالبا ما ال هتتم الوحدات اإلنتاجية يف النظاـ االشًتاكي جبودة اؼبنتجات حيث ال تلزمها اػبطة إال
ظاـ االشًتاكي ىبتفي دافع الربح الذم يعد أساس  االبتكار كربسُت اإلنتاج بكمية معينة منها. ففي الن

 يف النظاـ الرأظبارل.
  يشرؼ على اػبطة االقتصادية للدكلة عدد قليل من اؼبوظفُت. األمر الذم يطبع عملهم بنوع من

ى التغيَت، فهم البَتكقراطية كالتقاعس يف ازباذ القرارات، خاصة إذا كانت من القرارات اليت تنطوم عل
ىبشوف اػبطأ كاؼبسؤكلية كالتعرض لفقد كظائفهم. كذلك كلو يصيب جهاز التخطيط اؼبركزم باعبمود 

 كعدـ اؼبركنة.
  يقـو النظاـ االشًتاكي على تركيز اإلمكانيات االقتصادية القومية يف يد اغبكومة، األمر الذم قد يؤدم

 اعبماعة. إذل تركيز القوة السياسية، كاالستبداد يف حكم

 ةكلعل ىذه االنتقادات كانت كراء إدخاؿ تعديبلت على نظاـ التخطيط اؼبركزم على كبو يضمن اؼبركنة كالبلمركزي
يف ازباذ القرارات االقتصادية، كوبقق اؼبستهلك قدرا من اغبرية يف اختيار السلع اليت ربقق لو اإلشباع، كهبعل من 

 الربح معيارا لتقييم اؼبشركعات.

 ام اإلقتصادي المختلط:.النظ1

 تعريف النظام المختلط: 1.1

ىو النظاـ الذم يبزج بُت النظاـ الراظبارل كالنظاـ االشًتاكي، حيث أف معظم االقتصادات يف كقتنا 
اغباضر قائمة على اتباع ىذا النظاـ، مع الًتكيز على أحد ىذين االذباىُت بشكل كاضح، كبشكل عاـ يبكن 

ا النظاـ رباكؿ احملافظة على آلية عمل السوؽ اغبر كاؼبنافسة اغبرة كجزء أساسي من النشاط القوؿ أف الدكلة يف ىذ
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االقتصادم، كأف آلية جهاز األسعار ستوجو اؼبنتجوف كبو السلع اليت هبب أف ينتجها أك أف يتوقفوا عن انتاجها 
لة تسيطر على بعض اجملاالت يف كبالتارل السماح ؽبم بامكانية ربقيق االرباح، كمن جهة ثانية قبد أف الدك 

االقتصاد كالتعليم كاألمن كاغبماية كالطرؽ كاعبسور كالصناعات الرئيسية كاؼبواصبلت كاالتصاالت كغَتىا، إذل 
جانب اصدار التشريعات كالقوانُت اليت ربكم النشاط االقتصادم كتوجو كبو ربقيق اؼبصلحة العامة عبميع أفراد 

 1اجملتمع.

 النظام المختلط:نشأة  1.1

اذبهت الدكؿ الرأظبالية بعد أزمة الكساد العاؼبي اليت عصفت باقتصادياهتا خبلؿ ثبلثينات القرف اؼباضي 
اذل تبٍت العديد من اإلجراءات ذات الطابع االشًتاكي كاليت من أنبها تدخل الدكلة يف الشؤكف االقتصادية كذلك 

ىا من أزمات متعاقبة، باإلضافة إذل ؿباكلة ربقيق االستقرار االقتصادم ؼبعاعبة األزمة االقتصادية حينذاؾ كما تبل
من خبلؿ معاعبة إشكالية "فشل السوؽ" ،حيث دل تعد الدكؿ الرأظبالية تثق يف آلية السوؽ كتسلم يف جدكاىا يف 

راقبة آلية ضماف حصوؿ تصحيح آرل لبلختبلالت االقتصادية، بل تبُت ؽبا أف تدخل الدكلة بات ضركريا لدعم كم
 السوؽ.

إذل جانب ذلك أصبح كجود الدكلة الزما يف االقتصاد من أجل ؿباربة اآلفات االقتصادية مثل االحتكار، الغش، 
 التدليس، التهرب الضرييب...

كذلك أصبح تدخل الدكلة جد مهم للقضاء على التفاكت االجتماعي كربقيق العدالة االجتماعية كتوفَت 
اد اجملتمع. كيعزز نزكع الدكؿ الرأظبالية اذل تبٍت فبارسات اشًتاكية ظهور أحزاب سياسة ؽبا اػبدمات العامة لؤلفر 

توجهات اشًتاكية يف العديد من البلداف الرأظبالية مثل حزب العماؿ يف بريطانيا كاغبزب الديبقراطي االشًتاكي يف 
إذل  4929اكية سابقا بعد اهنيار جدار برلُت أؼبانيا كاغبزب االشًتاكي يف فرنسا. باؼبقابل قامت البلداف االشًت 

التحوؿ إذل اقتصاد السوؽ كقد رافق ذلك التحوؿ تراجع تدرهبي لدكر الدكلة يف اغبياة االقتصادية من خبلؿ 
 خوصصة اؼبؤسسات العمومية، كلكن بقيت الدكلة موجودة بشكل أك بآخر يف االقتصاد.

                                                           

.31-30، ص.صمرجع سبق ذكرهسامر علي عبد اؽبادم كأخركف، 
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قد ظهر يف الدكؿ الرأظبالية خبلؿ ثبلثيات القرف اؼباضي بينما ظهر  بناء على ذلك يبكن القوؿ أف النظاـ اؼبختلط
 1يف الدكؿ االشًتاكية خبلؿ تسعينات القرف اؼباضي.

 خصائص النظام المختلط: 1.1

 2يتميز النظاـ االقتصادم اؼبختلط باػبصائص التالية:

يتعايش القطاع اػباص الذم ىبضع للقواعد التقليدية  :معا ملكية وسائل اإلنتاج للقطاع العام والخاص 1.1.1
من حيث ىدؼ الربح كاؼبلكية اػباصة كوسيلة للعبلقات االجتماعية كميكانيـز السوؽ كالثمن كأسلوب ألداء 
كعمل االقتصاد، مع قطاع عاـ ىبضع لقواعد االقتصاد العاـ من حيث العائد االجتماعي كهدؼ كاؼبلكية العامة  

التخطيط كالربؾبة، فهي اذف نوعية من اؼبشاركة كالتعاكف بُت الدكلة كاؼبشركعات اػباصة يف  كوسيلة، ككذلك
 العملية اإلنتاجية. 

وباكؿ النظاـ اؼبختلط التوفيق ما بُت الليبَتالية كاالجتماعية كما بُت اغبرية  التوازن بين الفرد والمجتمع: 1.1.1
من كفاءة الفرد كقدراتو، إذف ىو ؿباكلة  ةاالعتبارات االجتماعية لبلستفادككفاءة النظاـ االقتصادم، فهو يراعي 

هتدؼ لتحقيق التوازف بُت الفرد كاجملتمع دكف التضحية حبقوؽ الفرد الطبيعية كقدراتو من جهة، كحفظ حقوؽ 
 اجملتمع من ناحية أخرل.

توزيع الدخل كإعادة توزيع شبرات النمو : بالنسبة للعدالة يتعلق األمر بعدالة تحقيق العدالة والكفاءة 1.1.1
على العناصر اليت شاركت يف اإلنتاج بصورة متكافئة، كتوزيع الدخل يتضمن ربسينو كربقيق التوازف، كىناؾ أيضا 
اعبانب االجتماعي العيٍت الذم يتضمن تأمُت اػبدمات االجتماعية مثل االسكاف ، التعليم...أما الكفاءة يقصد 

األمر بالببلد  قتماعية اليت تًتجم موضوعيا يف عبارات النمو كالتنمية كزيارة اإلنتاجية سواء تعلهبا الكفاءة االج
اؼبتخلفة أك اؼبتقدمة، فإف تدخل الدكلة ناشئ عن عدـ قدرة القطاع اػباص عن القياـ بواجباتو ذباه زيادة اإلنتاج 

 القومي. كاإلنتاجية كمواجهة االحتياجات اغبالية كاؼبستقبلية لبلقتصاد

أم أف الدكلة تصحح كتعاكف كتنافس عمل القطا اػباص، فهي تؤثر يف السوؽ  تنظيم أداء االقتصاد: 1.1.1
كالنشاط اإلنتاجي كالتوزيعي من خبلؿ عبلقات التشابك كالًتابط كالتبعية بُت كل العناصر اؼبشاركة يف العملية، 

                                                           
 .52-51، ص.ص 2017، دار جسور للنشر كالتوزيع، اعبزائر، 1، طمدخل لعلم االقتصادفيصل بوطيبة،   1
 .187-180، ص.ص 1998الدار اعبامعية للطباعة كالنشر، اإلسكندرية،  مبادئ علم االقتصاد،زينب حسُت عوض اهلل،  2
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اص، كبالتارل فالدكؿ ترجع كتقـو بتعديل الطريقة اليت ألف أىداؼ الدكلة زبتلف عن أىداؼ كمصاحل النشاط اػب
تعمل هبا السوؽ كجهاز الثمن يف الكثَت من األحياف، مراعاة لصاحل اعبماعة كأىداؼ اػبطة كاحتياجات النمو 

 كخاصة فيما يتعلق باستخداـ كزبصيص كتوزيع اؼبوارد لبلقتصاد القومي.

 عيوب النظام المختلط: 1.1

 1النظاـ اؼبختلط العيوب اآلتية: عادة ما توجو إذل

  ،صعوبة كضع حدكد كاضحة تفصل بُت دكر كل من اعبهات اػباصة كما تؤديو من نشاطات اقتصادية
كدكر اعبهات اغبكومية العامة كما تؤديو من نشاطات اقتصادية، بسبب الدكر اؼبهم لكل من اعبهات 

اعبهات، كبالذات مسؤكلية الدكلة يف القياـ اػباصة كالعامة يف ذلك، كىذا يفقد مسؤكلية ىذه 
بالنشاطات االقتصادية بسبب اعتمادىا بدرجة مهمة يف ىذا النظاـ على النشاطات اػباصة، كاليت قد 
ذبعلها ال تقـو هبا لسبب أك آلخر من ناحية، كال تقـو هبا الدكلة من ناحية أخرل اعتقادا منها بأف 

كىو األمر الذم يبكن أف ينجم عنو عدـ القياـ ببعض النشاطات، أك  اعبهات اػباصة ستتوذل القياـ هبا،
 ؿبدكدية ما يتم القياـ بو من ىذه النشاطات.

  صعوبة اهباد التناسب اؼبقبوؿ بُت نشاط اعبهات اػباصة من خبلؿ اؼبشركعات اػباصة، كنشاط اعبهات
على اآلخر أك إعاقة عملو،  اغبكومية من خبلؿ اؼبشركعات العامة من أجل ضماف عدـ سيطرة أحدنبا

كلذلك فإف نشاط اعبهات اغبكومية يف الدكؿ الراظبالية اؼبتقدمة خصوصا يوفر االمكانية للمشركعات 
اػباصة، كيساعدىا على القياـ بنشاطاهتا، كدبا يؤدم إذل ربقيق مصاحل اعبهات اػباصة، كاليت قد تتحق 

كومية قد يتم على حساب تقليص عمل على حساب مصلحة اجملتمع، كما أف نشاط اعبهات اغب
اعبهات اػباصة، كإعاقة نشاطات مشركعاهتا خصوصا يف الدكؿ اليت يتم التأكيد فيها على دكر الدكلة 

 كالقطاع العاـ يف االقتصاد، حبيث يصعب اهباد اغبالة اليت ربقق التوازف كالتناسب يف ذلك.
  اتباعها من اجل ربقيق التعاكف كالتناسق، كإلغاء صعوبة الوصوؿ اذل االجراءات كاالساليب اليت يبكن

التعارض كالتناقض بُت عمل اعبهات اػباصة، كفبارسة نشاطات مشركعاهتا اػباصة، كعمل اعبهات 
اغبكومية كفبارسة نشاطات مشركعاهتا العامة، كما يرتبط بذلك بصعوبة التوفيق بُت عمل السوؽ كحرية 

                                                           

.229-228،ص.ص2008،عادل الكتب اغبديثة، االردف، 1ط، النظم االقتصادية الرأسمالية، االشتراكية، االسالم، فليح حسن خلف 
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لية السوؽ، كبُت تدخل الدكلة كتوجيهها كزبطيطها للنشاطات فبارسة النشاطات االقتصادية كفقا آل
ىذه، بسبب التعارض كالتناقض بينهما نتيجة األخذ هبما معا يف النظاـ االقتصادم اؼبختلط كالختبلؼ 

 طبيعتهما.
 يف ظل اقتصاد  صعوبة التوصل اذل الكيفية اليت يبكن أف يتم من خبلؽبا ربقيق العدالة يف توزيع الدخوؿ

ل فيو بشكل مهم اؼبشركعات اػباصة اليت تراعي يف عملها كنشاطها ربقيق أعلى دخل فبكن تعم
كبالشكل الذم يسهم يف ربقيق تفاكت يف الدخوؿ، ككذلك تعمل فيو اؼبشركعات العامة كاليت تراعي يف 
عملها كنشاطها ربقيق أقصى مصلحة اجتماعية فبكنة، كبالشكل الذم يتحقق معو قدر أقل من 

اكت كقدر أكرب من العدالة، كمن مث صعوبة الوصوؿ إذل ما يضمن ربقق درجة تفاكت أقل، كدرجة التف
عدالة أكرب يف االقتصاد اؼبختلط كذلك نتيجة كجود دكر مهم للمشركعات اػباصة كدكر مهم 

 اؼبشركعات العامة يف عملو كنشاطو.
  طور يف النظاـ االقتصادم اؼبختلط ىذا الت مدياتصعوبة ربديد اذباىات تطور االقتصاد البلحقة، ك

نتيجة كجود دكر مهم للمشركعات اػباصة يف االقتصاد كاليت ال يكوف ىدؼ التطور ىدؼ أساسي يف 
قيامها بنشاطاهتا، ككذلك كجود دكر مهم للمشركعات العامة يف ىذا االقتصاد اؼبختلط، كاليت تستهدؼ 

اصة إذا مت األخذ يف االعتبار أف أنبية ككزف كل ربقيق التطور كهدؼ أساسي يف قيامها بنشاطاهتا، خ
منهما يف عمل االقتصاد كيف القياـ بنشاطاتو ىبتلف من فًتة ألخرل، يف الدكلة الواحدة، اضافة اذل 
اختبلفو من دكلة إذل أخرل، كىو األمر الذم يصعب معو التحكم يف مديات التطور كاذباىاتو نتيجة 

 لذلك.

 المي:النظام االقتصادي االس.1

 تعريف النظام االسالمي: 1.1

يعرؼ االقتصاد االسبلمي بأنو علم اكتساب الثركة كالدخل كالتصرؼ هبما، اتفاقا كاستثمارا، كفق  
 القواعد اؼبستمدة من الدين كالعقل.
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كيتضح من ىذا التعريف أف االقتصاد حبد ذاتو علم ؼبعرفة كسائل اكتساب الثركات ، الستخدامها يف تلبية 
 1احتياجات اجملتمع دبا يتفق كأحكاـ الشريعة االسبلمية.

 النظام االسالمي:نشأة  1.1

بظهور االسبلـ يف القرف السابع اؼبيبلدم، فقد جاء االسبلـ للبشرية ترتبط نشأة النظاـ االقتصادم االسبلمي 
ََل ﴿دبنهج متكامل يتناكؿ كافة ؾباالت اغبياة البشرية بالتنظيم كالتقنُت لقولو تعاذل

ِ
ٍء ُُثَّ ا ْطنَا يِف امِْكتَاِب ِمْن ََشْ َما فَرَّ

وَن ) ََشُ ْم ُُيْ ِ ْسَلَم ﴿( لقولو تعاذل38) األنعاـ  ﴾ (84َرِِبّ
ِ
امَْيْوَم َأْْكَلُْت مَُُكْ ِدينَُُكْ َوَأثَْمْمُت عَلَْيُُكْ ِهْعَمِِت َوَرِضيُت مَُُكُ اْْل

 (.3)اؼبائدة ﴾ (3)ِدينًا

االسبلمي يقـو على االلتزاـ باالسبلـ منهجا كتطبيقا، كيستمد مبادئو من القرأف الكرًن إف النظاـ اإلقتصادم 
كالسنة النبوية الشريفة مفسرة كموضحة ؽبذا النظاـ، كتتبع ذلك ؾبموعة من الكتابات الفقهية اليت تناكلت النظاـ 

 القتصادم بصفة عامة.االقتصادم االسبلمي بالدراسة كالشرح كاستكماؿ أحكاـ اؼبعامبلت كالنشاط ا

كدل يقف النظاـ االقتصادم االسبلمي عند حد الدراسات النظرية، بل قدـ مبوذجا عمليا للتجربة االقتصادية 
االسبلمية يف صدر االسبلـ، حيث شهدت الدكلة اإلسبلمية تطبيق النظاـ، تقدـ اجملتمع باتباع شرع اهلل كأحكامو 

دليل على ذلك ما شهدتو الدكلة االسبلمية من رخاء اقتصادم يف عهد اػبليفة دبا فيها التعاليم اإلقتصادية، كخَت 
الراشد عمر بن عبد العزيز، حيث بلغت الدكلة االسبلمية من الغٌت ما زاد عن حاجات اؼبسلمُت حىت أعطوا منو 

 أىل الذمة.

ي، أف النظاـ الرأظبارل قد سقط ببل نستطيع اعبـز يف كقتنا اغباضر كبعد األزمة العاؼبية كاليت شبهها البعض بتسونام
رجعة، كلعل ىذا ما نطقت بو تلك األقبلـ كاليت كانت تنظر للفكر الرأظبارل كربشد اؼبؤيدين لو، كسبقو يف ذلك 
السقوط النظاـ االشًتاكي كالذم اهنار، ػبلل يف بنيتو النظرية كخلل يف التطبيق، فقد قاـ على ؿباربة االستغبلؿ 

 ل اآلخرين.فأنشأ طبقة تستغ

أما بالنسبة للنظاـ االقتصادم االسبلمي، فقد عرفتو البشرية يف فًتة مضيئة من تارىبها الطويل عرفتو كنظاـ كضعو 
 اػبالق، ليطبق يف حياة البشر كبقدرات البشر كإذا ما طبق تطبيقا صحيحا ضمن السعادة يف الدنيا كاآلخرة.

                                                           

.32،ص2012، دار الثقافة للنشر كالتوزيع، عماف، االردف، 1ط ، الصكوك االسالمية ودورىا في التنمية االقتصادية،زياد جبلؿ الدماغ 
1
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بالقيم، كال يبكن تصور اقتصاد اسبلمي بدكف الرجوع للمبادئ كالنظاـ االقتصادم االسبلمي ىو نظاـ ؿبمل 
كالقيم االسبلمية، بينما يدعى أصحاب النظم الوضعية بأهنا أنظمة ؿبررة من القيم كإف بدؤكا يعًتفوف بالقيم كلكن  

د الدكر كمؤثر خارجي، كلكن القيم يف االقتصاد االسبلمي تعترب مؤثرا يف داخل مبوذج االنتاج االسبلمي، لتأكي
احملورم للمبادئ كاألخبلؽ االسبلمية، كلذلك جاء النظاـ االقتصادم االسبلمي ليهتم بالناس قبل األشياء كاؼبادة، 
بينما جاءت األنظمة الوضعية الرأظبالية أك االشًتاكية لتهتم باألشياء أك اؼبادة قبل االنساف، كلذلك اهنار النظاـ 

تأرجح كيتأـز بدكرات متتالية، كمن ذلك األزمة اغبالية اليت يعاين منها النظاـ االشًتاكي كبدأ النظاـ الرأظبارل ي
 1الرأظبارل.

 :خصائص النظام االسالمي 1.1

االقتصاد االسبلمي عن االقتصاديات الوضعية بعدة خصائص، أنبها: بأنو اقتصاد إؽبي أم من صنع اهلل،  يتميز 
ًن كالسنة، كأف اهلل الوحيد الذم يعلم ما يصلح للبشر كما يضرىم لذا فإف أصولو ثابتة كمستمدة من القرآف الكر 

يف أمور حياهتم يف كل األزمنة كاألمكنة. كما يتميز بأنو اقتصاد عقدم: أم االيباف التاـ بأف اهلل اؼبالك األصلي 
َماَواِت َواْْلَْرِض َوَما ِفهِينَّ   ﴿ لعناصر االنتاج كما قاؿ تعاذل: ِ ُمْْلُ امسَّ ٍء قَِدير   ّلِِلَّ  ﴾ (021)َوُىَو عَََلٰ ُكِّ ََشْ

(، كااليباف بأف الناس نتفاكتوف يف االرزاؽ كالدرجات غبكمة يعلمها اهلل، كااليباف بأف فبارسة 120)اؼبائدة،
النشاط االقتصادم لطلب الرزؽ عبادة أيضا يتميز بأنو اقتصاد أخبلقي، دبعٌت أف االنساف هبب أف يتصف 

ٰ يَْبلَُغ كاالمانة كالصدؽ كالوفاء، كما قاؿ اهلل تعاذلبالصفات اغبميدة،   َِِّت ِِهَ أَْحَسُن َحَّتَّ ْلَّ ِِبم
ِ
﴿َوَْل ثَْقَربُوا َماَل امْيَِتمِي ا

ُئوًْل  نَّ امَْعيَْد ََكَن َمس ْ
ِ
ُه   َوَأْوفُوا ِِبمَْعيِْد ۖ ا  (.34)االسراء: ﴾(83)َأُشدَّ

يو فرضيات، الف االسبلـ ال يفرض على االنساف إال ما يستطيع كما يتميز بأنو اقتصاد كاقعي: أم ال توجد ف
ْن  َْل ﴿أداءه تبعا لقولو تعاذل

ِ
َّنَا َْل ثَُؤاِخْذََن ا ْلَّ ُوْسَعيَا   مَيَا َما َكَسبَْت َوعَلهَْيَا َما اْكتََسبَْت ۗ َرب

ِ
ُ هَْفًسا ا ُف اّلِلَّ وَِسينَا أَْو يَُكِّ

َّنَا وَ  يَن ِمْن قَْبِلنَا   َرب ِ لْتَُو عَََل اَّلَّ ا مََكَ ََحَ ْْصً
ِ
ِمْل عَلَْينَا ا َّنَا َوَْل ََتْ لْنَا َما َْل َطاقََة مَنَا ِبِو ۖ َواْعُف َعنَّا َواْػِفْر مَنَا َأْخَطأََْن   َرب ّمِ َْل َُتَ

ََن عَََل امْقَْوِم امََْكِفرِينَ  نَا   َأهَْت َمْوَْلََن فَاهُُْصْ  2(.286)البقرة: ﴾(242)َواْرََحْ

 
                                                           

1
، دار النفائس للنشر كالتوزيع، عماف، االردف، 1، طتقييم أعمال البنوك االسالمية االستثمارية دراسة تحليلية مقارنةؿبي الدين يعقوب أبو اؽبوؿ،  

  .42-40، ص.ص2012

.40-29، ص.ص2006، دار ؾبدالكم، عماف،1، طادالخطوط الكبرى في االقتص أبو ضبد رضا صاحب،  2  
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 النظام االسالمي:مبادئ  1.1

النظاـ اؼبستوحى من ركح كتعاليم  ال كىو ذلكىبتلف ىذا النظاـ عن األنظمة االقتصادية السابقة، كيف 
 1االسبلـ، كمن أىم األفكار كاؼببادئ العامة اليت بٍت عليها ىذا النظاـ ما يلي:

إف االسبلـ ال يعًتؼ دبقولة أف اؼبوارد الطبيعية نادرة، دبعٌت آخر أنو ال يقر بوجود مشكلة إقتصادية حقيقية حبد 
وَْساَن مََظلُوم   ﴿ذاهتا، كذلك مصداقا لقولو تعاذل

ِ
نَّ اْْل

ِ
ِ َْل َُتُْصوَىا ا وا ِهْعَمَت اّلِلَّ ْن ثَُعدُّ

ِ
َوأََٓتُُكْ ِمْن ُكِّ َما َسأَمُْتُموُه َوا

(. كما بُت االسبلـ أف سعي االنساف كبو اشباع رغباتو كربقيق حاجاتو اؼبتعددة 34)ابراىيم: ﴾ (83)َكفَّار  
باؼبشكلة االقتصادية، ذلك أف اغبياة قائمة على مبدأ التوازف بُت اؼبوارد كاؼبتجددة ىي السبب كراء ما يسمى 

الوفَتة سيحوؽبا إذل موارد نادرة، كأف نعم اهلل على االنساف عديدة كليست نادرة بدليل قولو تعاذل:" إنا كل شيء 
زْ ﴿( كقولو تعاذل49خلقناه بقدر") القمر: ُُّشورُ فَاْمُشوا يِف َمنَاِكِِبَا َوُُكُوا ِمن ّرِ مَْيِو امن

ِ
( كقولو 15) اؼبلك: ﴾ (01)ِقِو ۖ َوا

َُّو ِبِعَبادِ ﴿تعاذل ه
ِ
ُِل ِبقََدٍر َما يََشاُء ا ْزَق ِمِعَباِدِه مََبغَْوا يِف اْْلَْرِض َومَِكْن يَُنّ ُ امّرِ                ﴾(23)ِه َخِبري  بَِصري  َومَْو بََسَط اّلِلَّ

 (. 27) الشورل:

ينظر ألفراد اجملتمع أهنم سواسية، ال فرؽ بينهم لكل منهم حقوؽ كعليو كاجبات، كبالتارل  إف النظاـ االسبلمي
فهو يكفل ؽبم اغبرية الكاملة يف ازباذ صبيع قراراهتم االنتاجية كاالستهبلكية، كلكن يف ظل التعاليم كاألحكاـ 

 اؼبنسجمة مع الشريعة االسبلمية.

 لركائز كالتعليمات اليت هتدؼ لتحقيق العدالة يف توزيع الدخل يعتمد النظاـ االسبلمي على ؾبموعة من ا
 كالثركة بُت أفراد اجملتمع كمنها:

 فرض الزكاة كربديدىا نوعا ككما. 
 ربرًن صبيع أنواع االستغبلؿ كأشكالو مثل االحتكار. 
 .ربرًن االسراؼ كالتبذير كالًتؼ 
  كاالستهبلؾ كاؼبعامبلت اؼبصرفية كربرًن كافة أنواع تنظيم اؼبعامبلت التجارية كاؼبالية فيما يتعلق باالنتاج

 الربا.

                                                           

.32-31، ص.صمرجع سبق ذكرهسامر علي عبد اؽبادم كآخركف،
1
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  تنظيم العبلقة بُت العامل كرب العمل كخاصة فيما يتعلق باألجور كبيئة العمل كاؼبكافآت كاغبوافز"أعط
 األجَت أجره قبل أف هبف عرقو".

 أىداف النظام االقتصاديثالثا:

حيث اؽبدؼ الذم يسعى كل نظاـ لتحقيقو، إال إف األنظمة االقتصادية زبتلف عن بعضها البعض من 
 أف ىذه األنظمة تشًتؾ يف ؾبموعة من األىداؼ بشكل عاـ كىي:

أم ربقيق الزيادة يف الناتج الوطٍت عرب الزمن كالذم ينتج بدكره عن زيادة حصة  تحقيق النمو االقتصادي:.1
الفرد من الناتج اغبقيقي، حيث يزداد نصيب الفرد من حيث حصولو على السلع كاػبدمات اليت تضمن ربسُت 

 مستواه اؼبعيشي.

وازف قول العرض كالطلب كاستقرار يبثل الثبات يف اؼبستول العاـ لؤلسعار اؼبتعلقة بت االستقرار االقتصادي:.1
قيمة العملة الوطنية اؼبرتبطة باؼبيزاف التجارم لتلك الدكلة كاالستقرار االقتصادم يعد مطلبا أساسيا لتجنب بعض 

 اؼبشكبلت االقتصادية كالتضخم كالبطالة.

سلع كاػبدمات دبا : النظاـ االقتصادم يسعى لتحقيق التخفيف من التفاكت يف توزيع الالعدالة االجتماعية.1
يضمن ربقيق عدالة اجتماعية أكرب، فبا يساىم يف التحقيق من التفاكت يف توزيع السلع كاػبدمات كىذا بدكره 
يضمن ربقيق عدالة اجتماعية أكثر، أما غياب ىذا اؽبدؼ فهو يعترب أحد األسباب الرئيسية لتزايد التفاكت 

 1كل االجتماعية.االجتماعي كالذم بدكره يساىم يف زيادة  اؼبشا 

كتعٍت مدل الفعالية اليت يستخدـ هبا النظاـ االقتصادم موارده كإمكانية االقتصادية يف الفًتة الزمنية  الكفاءة:.1
اؼبعينة، كاليت سبثل الكفاءة الساكنة اليت يتحقق معها أقصى إنتاج فبكن باستخداـ موارد كإمكانيات معينة يف 

)الديناميكية( اليت سبثلها قدرة النظاـ االقتصادم، على  ةؼبعينة ىذه أك الكفاءة اغبركياالقتصاد خبلؿ الفًتة الزمنية ا
زيادة طاقتو على إنتاج السلع كاػبدمات عرب الزمن بدكف زيادة يف مدخبلت اؼبوارد )العمل، رأس اؼباؿ، اؼبوارد 

وارد، كتتحقق الكفاءة يف النظاـ األخرل( أم زيادة اإلنتاج بدكف زيادة اؼبوارد بضماف كفاءة حسن استخداـ اؼب
االقتصادم من خبلؿ كفاءتو يف زبصيص اؼبوارد بعد الكشف عنها كتطويرىا، كمن ضماف استخدامو التاـ ؽبذه 

                                                           
 .66عبد اؼبالك، مرجع سبق ذكره، ص  يبتو   1
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اؼبوارد، كضماف ربقق الكفاءة يف استخدامها كحبيث يتم قياس الكفاءة الساكنة بنسبة إنتاج النظاـ االقتصادم إذل 
كاستخدمت فيو، يف حُت تقاس الكفاءة اغبركية بتغيَتات ىذه النسبة عرب الزمن، اؼبدخبلت اليت توفرت لو 

كالكفاءة اغبركية اليت تأخذ الزمن يف االعتبار زبتلف عن النمو االقتصادم، إذ أف انتاج نظاـ معُت يبكن أف 
أف يتحقق مبو اإلنتاج  يتحقق مبوا فيو نتيجة لزيادة الكفاءة بتحقيق إنتاج أكرب بذات القدر من اؼبوارد، كيبكن

بزيادة اؼبوارد اؼبستخدمة يف ربقيقو، كىو األمر الذم يعٍت أف الكفاءة يف النظاـ االقتصادم تعتمد على حسن 
 تنظيم اإلنتاج كحسن استخداـ اؼبوارد، كدبا وبقق أعبل كفاءة إنتاجية فبكنة.

األساسية، كنشاطاتو كالصيغ كاألساليب  أم مدل قدرة  النظاـ االقتصادم من خبلؿ ظباتو أىداف التنمية:. 0
كالوسائل كاإلجراءات اليت تتم هبا النشاطات على ربقيق أىداؼ التنمية، كبطريقة سريعة كمدل قباحو يف احداث 
التغيَتات اؽبيكلية اؼبطلوبة حبيث يزداد نصيب الناتج الصناعي مثبل، كتتطور القطاعات اإلنتاجية األساسية كيزداد 

 مار اإلنتاجي كما إذل ذلك من أىداؼ التنمية.نصيب االستث

كالذم يرتبط دبدل قدرة النظاـ ككفاءتو كقباحو يف اغبفاظ على الحفاظ على الوجود الوطني والقومي: . 6
كجود اجملتمع، كاحتفاظو هبويتو الوطنية كالقومية كدبا يضمن استقبلليتة كذلك بامتبلؾ القوة السياسية العسكرية 

ضافة إذل القوة االقتصادية، كىو ما يتطلب ضركرة زبصيص موارد رأظبالية كبشرية للدفاع القومي كاالجتماعية إ
للحفاظ على كجوده كتكاملو الداخلي، كمنع حصوؿ اهنيار النظاـ يف الداخل لسبب أك آلخر، كأم اخًتاؽ من 

 اػبارج يقود إذل التبعية، كيفقد االقتصاد كاجملتمع استقبلليتو.

فيو أف األىداؼ أعبله قد يكوف بعضها أكثر أنبية من البعض اآلخر لدكلة معينة، كيف كقت معُت كفبا ال شك 
قياسا حىت بالدكلة ذاهتا، كيف ظل نظاـ بعينو، حيث اغباجة إذل التنمية تربز بدرجة أكرب يف الدكؿ األقل تقدما 

 1ذات النظاـ اؼبعُت. كأف اغباجة إذل االستقرار تربز بدرجة أكرب يف الدكؿ األكثر تطورا يف
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 رابعا:آليات النظام اإلقتصادي

 المشكلة االقتصادية في النظام الرأسمالي وعالجها:.1

 يف النظاـ الرأظبارل، فإف نظرية األسعار تستحوذ الدكر األساسي يف  يباعتبار أف الربح ىو اغبافز الرئيس
ربديد نوعية ككمية السلع اليت يتم إنتاجها، هبذا يتم حل اؼبشكلة االقتصادية األكذل كاإلجابة على 

 السؤاؿ، ماذا نستنتج؟
يدفع اؼبنتجُت الستخداـ كلزيادة الكفاءة االقتصادية يف زبفيض اؼبوارد تسود اؼبنافسة اغبرة يف السوؽ فبا س

أفضل األساليب اإلنتاجية اليت توفر ؽبم أكرب قدر فبكن من اإلنتاج بأقل تكلفة فبكنة، دبعٌت أف اؼبنافسة 
 كل مستمر.شبُت اؼبنتجُت تؤدم إذل إجراء ربسينات على أساليب اإلنتاج اؼبستخدمة كب

  كلقد صاغ االقتصادم االيطارلpareto ية أمثلة أطلق عليها أمثلpareto  مفادىا أف النظاـ االقتصادم
من  األمثل للموارد، كإنتاج اغبد األعلى من اؼبخرجات، من خبلؿ حد ادىن صيصالرأظبارل يضمن التخ

قف على رأسها حرية اؼبنافسة، كاؼبساكاة يف اؼبنافع ياؼبدخبلت، كذلك بفضل توافر شركط معينة 
 سؤاؿ الثاين: كيف نستنتج؟كالتكاليف ألفراد كلذلك ربقق اإلجابة على ال

  ،أما احملور الثالث للمشكلة االقتصادية كاؼبتعلق بالسؤاؿ ؼبن نستنتج؟ كل فرد من النتاج القومي اإلصبارل
فتحدد كفقا ؼبقدار اؼبسانبة يف النشاط اإلنتاجي فمثبل العامل وبصل على أجر. أما األرض فتحصل 

صر التنظيم فيحصل على األرباح. حيث يتحدد نصيب  على الريع كرأس اؼباؿ على الفائدة يف حُت عن
 كل عنصر من خبلؿ آلية العرض كالطلب.

  كأخَتا فإف آلية جهاز األسعار كفيلة برفع معدالت النمو االقتصادم فارتفاع سعر الفائدة يدفع الكثَت
يتم اإلجابة من أصحاب اؼبدخرات إذل تقدًن مدخراهتم فبا يؤدم إذل زيادة النشاط االستثمارم، كبذلك 

 على الركن الرابع من اؼبشكلة االقتصادية. كالذم يتعلق بكيفية ضماف النمو االقتصادم كاستمرار عملية 
 .1التنمية االقتصادية
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 المشكلة االقتصادية في النظام االشتراكي وعالجها:.1

اؼبركزم كفيل  تظهر اؼبشكلة االقتصادية يف النظاـ االشًتاكي كمشكلة صباعية كاف أسلوب التخطيط
 بإهباد اغبلوؿ اؼبناسبة، كالبلزمة عبملة القضايا اؼبتعلقة باؼبشكلة االقتصادية اليت يواجهها اجملتمع.

 1كتقـو أجهزة التخطيط يف االقتصاد االشًتاكي دبا يلي:

  ذبيب على السؤاؿ األكؿ، فتعمل ىكذا بالنيابة عن اجملتمع يف ترتيب حاجاتو حسب سلم التفضيل
ي للسلع كاػبدمات، كما كتقـو على زبفيض اؼبوارد االقتصادية فتحدد السلع اؼبطلوبة إنتاجها كما اعبماع

 كنوعا، كىكذا يتواجد حل اؼبشكلة ماذا نستنتج؟
  تقرر اػبطة كذلك باعتماد األسلوب اإلنتاجي األكثر تبلؤما مع حجم اؼبوارد اؼبتاحة، فإذا كاف عنصر

اعتماد األسلوب اؼبكثف للعمل أما إذا كاف عنصر رأس اؼباؿ ذك الوفرة العمل متوفرا بنية عالية فتتم 
 العالية، فسيتم اعتماد األسلوب اؼبكثف لرأس اؼباؿ. كبلك يتوفر حل اؼبشكلة كيف نستنتج؟

  ربدد اػبطة العمالة اؼبتاحة، معدؿ األجور كصب عنصر العمل من الدخل القومي، باعتباره العنصر
دا على مشاركتو يف العملية اإلنتاجية )خاصة أف العناصر األخرل ما ىي اال ملك الوحيد الذم يناؿ عائ

للدكلة( كما كتتضمن اػبطة ربديد اؼبوارد اليت توجو لؤلغراض االستهبلكية كما هبب توفَته لغرض 
استعمالو يف رفع مستول الطاقة اإلنتاجية يف اؼبستقبل، من خبلؿ صحتو يف القنوات االستثمارية كىي 

 ذلك تقدـ حبل للمشكلة الثالثة ؼبن تستنتج؟ب
  تقـو اػبطة بإجراء مسح شامل لكامل اؼبوارد االقتصادية اؼبتاحة يف االقتصاد القومي، كمن مث تعمل على

توظيفها كاستخدامها صبلة، حبيث ال تًتؾ أم من اؼبوارد دكه استخداـ، كتراعي اػبطة التوازف بُت الطلب 
ديد معدؿ النمو االفقادم اؼبطلوب ربقيقو، كىي بذلك تضمن ربفيز التنمية الكلي كالعرض الكلي. كرب

 االقتصادية كاالجتماعية كاستمراريتها.

 المشكلة االقتصادية في النظام المختلط وعالجها:.1

اعتبارا أف ىذا النظاـ يف مبدئو هبمع بُت النظاـ الرأظبارل كاالشًتاكي، فإف نظرتو اذباه حل اؼبشكلة 
دية تكمن يف اعبمع بُت جهاز التخطيط اؼبركزم على أساس تدخل الدكلة إلهباد حل من التوازف بُت االقتصا
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، كيبكن توضيح ذلك على النحو 1اإلنتاج كاالستهبلؾ، كتبٌت أيضا جاىز الثمن كترؾ آليات السوؽ تأخذ ؾبراىا
  2التارل:

  زبصيص اؼبوارد االقتصادية يف النظاـ فيما يتعلق بالثمن األكؿ من عناصر اؼبشكلة االقتصادية، فإف
اؼبختلط يتم من خبلؿ آلية جهاز األسعار من جانب كتوجيو الدكلة من جانب آخر، حيث تستخدـ 
الدكلة العديد من الوسائل لتنظيم الفعاليات اإلنتاجية من خبلؿ استخداـ أدكات السياسة اؼبالية 

يا متعلقا بتخصيص اؼبوارد االقتصادية قد يكوف كالنقدية. فإف كجدت اغبكومة اختبلفا اقتصاديا معن
ناشئا عن سيطرة اؼبؤسسات االحتكارية ىادفة لتحقيق أرباحا اقتصادية مفرطة: فقد تعمل اغبكومة على 
تثبيت األسعار أك حىت تأميم تلك اؼبؤسسات. كباالضافة لذلك فاحملافظة على اؼبنافسة اغبرة سبثل جزءا 

قـو بو الدكلة، ففي ظل اؼبنافسة ربدد االسعار من خبلؿ آلية العرض من الدكر االقتصادم الذم ت
كالطلب فبا سيدفع باؼبنتجُت النتاج السلع كاػبدمات اليت توفر ؽبم أرباحا أفضل أما اليت ربقق ؽبم 
اػبسائر فسيتم التوقف عن انتاجها. هبذا يبكن استناد أف آلية السوؽ كجهاز األسعار نبا القرار 

تاج السلع كاػبدمات كأف تقلبات األسعار ىي اليت ستوجو اؼبنتجوف كبو السلع اليت هبب األساسي الن
 انتاجها أك ايقاؼ انتاجها. كبذلك هبد النظاـ حبل للمشكلة األكذل: ماذا ننتج؟

 حرية اؼبنافسة بُت اؼبنتجُت سيدفع باؼبنتجُت إذل استخداـ أفضل  إف سعي النظاـ للمحافظة على
جية كاليت تعمل على زبفيض التكاليف اؼبتعلقة باالنتاج كبالتارل البفاض األسعار.كبذلك االساليب االنتا

 هبد النظاـ حبل للمشكلة الثانية: كيف ننتج.
  أما عن كيفية توزيع الناتج القومي االصبارل فيتحدد من خبلؿ آلية جهاز األسعار كقانوف العرض

اؼبتعلقة حبماية مصاحل األفراد، كتحديد ساعات العمل كالطلب. ككما تعمل الدكلة على اصدار القوانُت 
كضماف اغبد االدىن لؤلجور. كبافًتاض أف آلية جهاز األسعار دل تؤدم إذل توزيع عادؿ للدخل فإف 
الدكلة تقـو بضماف حد أدىن ؼبستول اؼبعيشة من خبلؿ برامج الضماف االجتماعي) تعويضات البطالة، 

 كبذلك هبد النظاـ حبل للمشكلة الثالثة: ؼبن ننتج؟ مساعدة اؼبنتجُت كالعجزة...(
  ،لكي تضمن الدكلة معدالت مبو اقتصادم مناسبة، فاهنا تتخذ اجراءات معينة لرفع معدالت االستخداـ

 للحيلولة دكف ارتفاع مستويات التضخم، كذلك من خبلؿ استخداـ أدكات السياسة اؼبالية كالنقدية.
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 ظام االسالمي:المشكلة االقتصادية في الن.1

إف مواجهة اؼبشكلة االقتصادية ضمن اطار االقتصاد االسبلمي يتطلب ربديد االساليب اؼبختلفة اليت هبب 
على اجملتمع اتباعها لتحقيق الرفاىية االقتصادية للمواطن، مع مراعاة مبادئ العدالة االجتماعية كالسياسية كيوحي 

االسبلمي من ربليل ألسباب اؼبعاناة للمجتمعات البشرية من اؼبشكلة من القيم االخبلقية اؼبثلى، كينطلق الفكر 
 االقتصادية، كاليت تتلخص يف السببُت التاليُت:

 .ظلم االنساف ألخيو االنساف 
 .كفر االنساف بنعم اهلل عليو كتبديدىا يف أعماؿ التسلح كالقتل كالتخريب 

األخوة الصادقة بُت صبيع أفراد اجملتمع االسبلمي، كتعاكهنم يف لذا فإف اؼبواجهة الصحيحة لتلك اؼبشكلة تنبثق من 
صبيع أنشطتهم االقتصادية، من أجل دفع عجلة التنمية االقتصادية كاالجتماعية لرفع مستول اؼبعيشة كربقيق حياة 

 أفضل لبلنساف.

 أما أساليب مواجهة اؼبشكلة االقتصادية فهي متعددة كأنبها األساليب التالية:

  ضركرة تنشئة االنساف كفبارسة حياتو بااليباف االسبلمي النابع من ذاتو، من خبلؿ  ب األول:األسلو
اؼبدرسة أك  التمسك بالقيم الدينية كاالخبلقية اؼبثلى، كالًتبية االسبلمية الصادقة، سواء يف االسرة أك

 مؤسسات اجملتمع اؼبدين.
 :لب العلم كاؼبعرفة كإجراء البحوث كالتطوير للتعمق الدعوة إذل العمل اؼبنتج اؼبستمر كط األسلوب الثاني

 يف فهم أسرار الكوف، كاكتشاؼ موارد جديدة إذ أف صبيع اؼبوارد سخرىا اهلل ػبَت اجملتمع كالبشرية عامة.
 كتعتمد ىذه الدعوة العلمية على ثبلثة حوافز ىي:

 .حافز فردم يتمثل يف ملكية ناتج العمل كاؼبعرفة 
 يف ربقيق التعاكف البناء بُت أفراد اجملتمع. حافز اجتماعي يتمثل 
  حافز ديٍت أخبلقي يتمثل يف إطاعة أكامر اهلل كالشعور بأداء الواجب الديٍت. كىذه اغبوافز صبيعها تولد يف

 داخل االنساف متعة نفسية عميقة.
 :ليت ربقق لو راحة مشوا رفاىية االنساف للجوانب اؼبادية من اغبياة، كاعبوانب الركحية ا األسلوب الثالث

 النفس كالضمَت سعيا لكسب رضا اػبالق كاندفاعا ؼبعرفة أسرار الكوف.
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 :العمل على االستغبلؿ األمثل ؼبوارد اجملتمع حبيث يتم انتقاؿ عناصر االنتاج حبرية بُت  األسلوب الرابع
اجملتمع. كمن مث  االنشطة كالقطاعات االقتصادية كاػبدمية، لتحقيق التوافق كالتعاكف بُت صبيع شرائح

يصبح باالمكاف انتاج السلع كاػبدمات بأقل تكلفة فبكنة مع إعطاء األكلوية يف االنتاج الشباع اغباجات 
 األساسية للمجتمع ) الضركريات كمكمبلهتا(.

 :العمل على ربقيق التنمية الشاملة للمجتمع االسبلمي من خبلؿ تنمية اؼبوارد  األسلوب الخامس
ية. كبعبارة أخرل، فإف التنمية الشاملة عبميع اؼبوارد ستؤدم إذل اكتشاؼ موارد طبيعية البشرية كالطبيع

غَت مستغلة، كتطوير كسائل االنتاج، كتوسيع القاعدة االنتاجية يف الدكلة، كبالتارل رفع مستول الرفاىية 
 ة أمر بالكفاح اؼبتواصل.كتعترب التعاليم االسبلمية اؽبادفة إذل ربقيق العدالة االقتصادية دبثابت ،للفرد

 :التأكيد على القيم األخبلقية االسبلمية اليت تكفل حرية االنساف يف ازباذ قراراتو،  األسلوب السادس
كالتعبَت عن ارادتو اغبرة كآرائو اعبريئة لغايات ربقيق مبادئ العدالة االجتماعية كتكافؤ الفرص، كتنظيم 

 غبياة.التعاكف األخوم الصادؽ يف صبيع ؾباالت ا
 :ربديد دكر الفرد يف فبارسة نشاطو االقتصادم كفق إرادتو اغبرة، حبيث لو امتبلؾ ناتج  األسلوب السابع

 عملو كالتصرؼ فيو كفق ما يراه منسجما مع مصلحتو اػباصة.
ر يف كللدكلة االسبلمية دكر كبَت يف الرقابة للتأكد بأف اغبرية االقتصادية الفردية اليت تعتمد على آلية السع

 السوؽ ال تتعارض مع التعاليم االسبلمية، كالسياسة االقتصادية العامة.
كما هتدؼ الدكلة أيضا إذل إقامة التوازف اإلجتماعي بُت شرائح اجملتمع، من خبلؿ استحداث 
التشريعات اؼبختلفة من قوانُت كأنظمة كتعليمات لتنظيم العبلقات االقتصادية كاالجتماعية بُت أفراد 

 1ع ربقيقا ألىداؼ التنمية الشاملة.اجملتم
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 :الخاتمة

 التحوالت مع كذباكب االنساين اجملتمع تطور مع تطور االجتماعية، العلـو من االقتصاد علميعترب 
 نسبيا كاحملدكدة النادرة اؼبوارد استخدامهم ازاء األفراد سلوؾ بدراسة يهتم علم فهو تواجهو، اليت كالتحديات

 اؼبكونة الظواىر دبختلف يهتم فهو فبكنة، طريقة لضبأف كذلك ،باستمرار يدةاكاؼبتز  اؼبتعددة حاجاهتم الشباع
 التبادؿ ،االنتاج دائرة عن زبرج ال كاليت االقتصادم، بالنشاط األمر كيتعلق االنساين النشاط كجوه ألحد

 التضخم، االستثمار،التنمية، االدخار كالدخل، أخرل اقتصادية ظواىر من عنها يتفرع كما كالتوزيع، االستهبلؾ
 .باالنساف االنساف كعبلقة بالطبيعة، االنساف عبلقة اذباىُت، ذات عبلقة كيعكس هبسد علم فهو كغَتىا، البطالة
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