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  :مقدمة

یعد علم االقتصاد أحد أهم فروع المعرفة اإلنسانیة، فهو ینتمي إلى مجموعة العلوم االجتماعیة، أي 

الخ، والمتعلق ...تلك العلوم التي تعني بدراسة السلوك اإلنساني مثل علم االجتماع، علم النفس وعلم السیاسة

وكیفیة توزیعها بطریقة تحقق أكفأ  مباشرة بسلوك اإلنسان االقتصادي إزاء الموارد االقتصادیة المحدودة

استخدام ممكن لهذه الموارد، لمواجهة وٕاشباع الحاجات اإلنسانیة المتعددة والمتجددة، فهو یختص بذلك 

  . السلوك اإلنساني الذي یتصل بإنتاج، تبادل واستهالك السلع والخدمات

ادیة والعلمیة والسیاسیة إن االقتصاد علم شمولي یعني برصد جمیع الظواهر االجتماعیة واالقتص

وغیرها، ویعني بحیاة المجتمعات وعلى مستوى الفرد والجماعات والدول، فهو یالمس حیاة اإلنسانیة بكل 

جوانبها، سواء كان ذلك في الماضي أم في الحاضر أم في المستقبل، فهو یتغیر ویتطور وفق معطیات كل 

  .تمعاتمرحلة تاریخیة وتبعا للتغیرات التي تحدث في المج

فعلم االقتصاد أصبح علما له أسسه وقواعده وضوابطه تحدد معالمه وٕاطاره، وعلیه تهدف هذه 

المطبوعة إلى تعریف الطالب بأهم وأبرز المفاهیم والمبادئ األساسیة لعلم االقتصاد، وقد راعینا تبسیط 

ماهیة علم  حور األولالمیتناول : عرض الموضوعات بقدر اإلمكان، بحیث تم تقسیمها إلى أربع محاور

بدراسة األنشطة  المحور الثالثفیعرض المشكلة االقتصادیة، ویختص  المحور الثانياالقتصاد، أما 

  .لألنظمة االقتصادیة المحور الرابعاالقتصادیة، في حین خصص 
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  ماهیة علم االقتصاد: أوال

االقتصادي، وهذا االختالف والتباین ال یعني أن لقد تعددت واختلفت تعاریف علم االقتصاد في الفكر 

علم االقتصاد علم غیر محدد المعالم بقدر ما یعني أنه علم متعدد الجوانب یدخل في نطاقه الكثیر من 

الظواهر، ویتسع لیتداخل مع غیره من العلوم األخرى، كما یرجع ذلك إلى تطور هذا العلم من فترة ألخرى، 

  .قتصادیین إلى نطاق المشاكل التي یجب أن تختص بها الدراسة االقتصادیةومن ثم اختالف نظرة اال

  :تعریف علم االقتصاد. 1

لقد تعددت تعاریف علم االقتصاد بتعدد االتجاهات الفكریة التي تقف وراءها، والفلسفات التي ترتكز 

علم االقتصاد، وهذه النقطة علیها، ورغم تعددها إال أنها تلتقي جمیعها عند نقطة مركزیة معینة یدور حولها 

  .هي ما تعرف باسم المشكلة االقتصادیة

  :علم االقتصادلاالقتصادیون  أبرزالتي جاء بها تعاریف ال مجموعة منوسنحاول فیما یلي عرض 

  دم سمیث اتعریفAdam Smith:  بأنه1776سنة  "ثروة األمم"في كتابه الشهیر  "ادم سمیث"عرفه ، :

، ویقصد بالثروة أي شيء له قیمة وقابل للمبادلة )4، صفحة 2008حسین و أحمد، ( "علم دراسة الثروة"

  . سلع بنقود أو

 تعریف جون ستیوارت میل John Stuart Mill:  بحث له بعنوان میل في  "جون ستیوارت"عرفه

النوع من ذلك أثر  یقتفيالعلم الذي " :، بأنه1836سنة  "تعریف االقتصاد وطریقة البحث المستخدمة فیه"

 .)9، صفحة 2008الشریعي، ( "قوانین الذي ینشأ من عمل اإلنسان في سبیل إنتاج الثروةال

 تعریف الفرید مارشال Alfred Marshall:  سنة  "مبادئ االقتصاد"في كتابه  "الفرید مارشال"عرفه

یبحث في كیفیة حصول  فهوومن ثم حیاته العادیة،  یدرس اإلنسان في أعمالالعلم الذي ": ، بأنه1890

 . )11، صفحة 2005زیتون، ( "الفرد على الدخل وفي كیفیة استعمال هذا الدخل

 تعریف میلتون فریدمان Milton Friedman:  الرأسمالیة والحریة"في كتابه  "فریدمانمیلتون "عرفه" 

ذلك العلم الذي یبحث في الطرق التي تمكن المجتمع من حل مشاكله االقتصادیة، ففهم طبیعة هذه ": بأنه

، صفحة 2020/2021رایس، ( "األخیرة وطرق حلها هو موضوع الدراسة االقتصادیة في معناها الواسع

5( . 

  بیجوارثر سوسیل تعریف Arthur Cecil Pigou:  سنة " الرفاهة یاتاقتصاد"في كتابه  "بیجو"عرفه

 .)21، صفحة 2007الوادي و آخرون، ( "الرفاهة االقتصادیة یدرسالعلم الذي ": بأنه ، 1920

 تعریف ریمون بار Raymond Barre : علم ": بأنه" االقتصاد السیاسي"في كتابه  "ریمون بار"عرفه

الموارد النادرة في المجتمع البشري، یدرس أشكال التصرفات البشریة والسلوكات االجتماعیة ) إدارة(تسییر

حدودة والموارد مفي تهیئة العالم الخارجي والنشاطات التي تقترح تقلیص الضغط الموجود بین الرغبات الال

 .)5، صفحة 2020/2021رایس، ( "االقتصادیینن االمحدودة لألعو 
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 تعریف بول سامویلسون Paul Samuelson : بأنه" االقتصاد"في كتابه  "سامویلسون"عرفه بول :

 "دراسة كیف یمكن للمجتمعات أن تستخدم مواردها النادرة إلنتاج سلع قیمة وتوزیعها بین مختلف الناس"

 .)30، صفحة 2001سامولسون و نوردهاوس، االقتصاد، (

 علم القوانین التي تسیر ": بأنه "االقتصاد السیاسي"في كتابه  "محمد دیودر"عرفه : تعریف محمد دیودر

النعم المادیة العالقات االقتصادیة، أي العالقات االجتماعیة الموجودة بین أفراد المجتمع بواسطة 

فهي عالقات مرتبطة بإنتاج وبتوزیع هذه النعم الضروریة للحیاة المادیة والثقافیة ألفراد  ،والخدمات

 .)6، صفحة 2020/2021رایس، ( "المجتمع

 العلم الذي یتناول تفسیر الحیاة االقتصادیة '': بأنه "محمد باقر الصدر" هیعرف: تعریف محمد باقر الصدر

لعمارة، ( ''وأحداثها وظواهرها، وربط تلك األحداث والظواهر باألسباب والعوامل العامة التي تتحكم فیها

2007/2008(. 

المعرفي لعلم االقتصاد یرتكز وتأسیسا على مختلف التعاریف السابقة وغیرها، یتضح لنا أن المدخل 

  :)3-2، الصفحات 2018/2019توبي، ( على المحاور التالیة

  : علم االقتصاد علم للثروة. 1.1

فوفقا لهذا المحور فالثروة هي الغایة من كل نشاط اقتصادي، وعلیه فأي مجهود یقوم به اإلنسان ال 

یهدف إلى تحقیق الثروة ال یعتبر اقتصادیا، فموضوع االقتصاد بحسب هذه التعاریف هو البحث عن 

ویعاب على هذه  ،"آدم سمیث"الوسائل التي یمكن بواسطتها تحقیق الثروة، وفي هذا االتجاه نجد تعریف 

التعاریف بأنها تضیق من نطاق علم االقتصاد، حیث أهمل جانب الخدمات ومالها من دور اقتصادي، فهو 

  .یهتم بالجانب المادي فقط والذي جعل علم االقتصاد علم لألشیاء ولیس علما لألشخاص

   :علم االقتصاد علم الرفاهیة .2.1

، "بیجو"كیفیة تحقیق الرفاهیة وفي هذا االتجاه نجد تعریف فوفقا لهذا االتجاه فعلم االقتصاد یهتم ب

وهي ذلك الجزء من الرفاهیة العامة الذي یمكن إیجاد عالقة مباشرة أو غیر مباشرة بینه وبین مقیاس النقود، 

ذلك العلم الذي یهتم بدراسة سلوكات األشخاص ویبین كیفیة توجیهها للتحكم في هو علم االقتصاد فوعلیه 

 .د من أجل تحقیق رفاهیتهم بشكل عقالنيالموار 

   :علم االقتصاد علم الندرة النسبیة أو علم االختیارات الفعالة .3.1

أي أن علم االقتصاد یتدخل فقط حیثما كانت الموارد نادرة بالنسبة للحاجات، وبالنسبة لبعض الموارد 

العلم الذي یدرس السلوك اإلنساني كعالقة بین '': بأنه "روبنز"كالشمس والهواء فال یهتم بها، وعلیه یعرفه 

ریمون "، وفي هذا االتجاه نجد تعریف "أهداف وحاجات متنوعة وبین وسائل نادرة ذات استعماالت مختلفة

، فوفقا له علم االقتصاد یهتم بتحلیل االختیارات وترتیبها وفقا لمبدأ األولیة في كیفیة إشباعها، ویعیب " بار

  .التعریف بكونه یفرض على اإلنسان أن یتصرف دائما وفقا لمنطق اقتصاديهذا 
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   :علم االقتصاد علم المبادلة .4.1

والذي یرى بأن علم  "بیرو"م من طرف المفكر الفرنسي  19ولقد برز هذا االتجاه في نهایة القرن 

یهتم بدراسة الظواهر االقتصادیة والتي تقوم على المبادلة أي تنازل شخص لما یملكه آلخر مقابل : "االقتصاد

 من خالل تعریفه لعلم "مارشال"، وهذا ما أكده "الحصول على ما یرید، وتدخل النقود كوسیط للتبادل

  .لى النظم االقتصادیة التي تكون فیها المبادالت حرة، ویعیب هذه التعاریف بكونها ال تنطبق عاالقتصاد

   :علم االقتصاد علم طرق اإلنتاج .5.1

فوفقا لهذا االتجاه یتحدد موضوع علم االقتصاد بدراسة الروابط االجتماعیة المتعلقة باإلنتاج والتوزیع 

حیث یعرف وفقه علم للثروة وعوائد عوامل اإلنتاج، نظرا لكون الظواهر االقتصادیة ظواهر اجتماعیة 

علم القوانین التي تحكم العالقات االجتماعیة التي تنشأ بین أفراد المجتمع بواسطة األشیاء '': االقتصاد بأنه

المادیة والخدمات، وهي العالقات التي تتعلق بإنتاج وتوزیع األشیاء المادیة والخدمات التي تشبع حاجات 

 .''أفراد المجتمع، معیشتهم المادیة والثقافیةاإلنسان في المجتمع، أي الالزمة لمعیشة 

  :نشأة وتطور علم االقتصاد. 2

، ومعناها علم تدبیر شؤون المنزل، وهي "أرسطو"للفیلسوف اإلغریقي " اقتصاد"یرجع مصدر كلمة 

 وبذلك یقصد بالكلمة، ومعناها تدبیر NOMOSومعناها بیت،  و OIKOSهما مشتقة من كلمتین یونانیتین 

OIKOS NOMOS  إجماال تدبیر أمور المنزل، فهي تعبر عن مجمل القواعد والطرق التي یعتمد علیها رب

  .ق أقصى الحاجات ألسرتهزله، لكي یصل إلى أمثل استخدام لدخله في تحقیرة في إدارة الذمة المالیة لمنساأل

أنطوان دي "سي الفرنوقد استخدم اصطالح االقتصاد السیاسي في أوائل القرن السابع عشر على ید 

" سیاسي"، وتدل صفة "شرح االقتصاد السیاسي"في كتابه  1615سنة " A.de Monchrestien مونكریتیان

النجار، ( مهتما أساسا بمالیة الدولة" مونكریتیان"على أن المؤلف كان معنیا بمبادئ اقتصاد الدولة إذ كان 

 .)16- 15، الصفحات 1999

 :)5- 4، الصفحات 2018/2019توبي، ( ویمكننا حصر مراحل تطور علم االقتصاد فیما یلي

   :)1776 -1500( المرحلة األولى مدرسة التجاریین أو المركنتالیین . 1.2

كسبیل للحصول على الثروة من  فلقد كان التفكیر السائد في هذه المدرسة هو التركیز على التجارة

الدرجة األولى، كما اهتمت هذه المدرسة بقطاع الصناعة وأهملت الزراعة، حیث كانت رؤیتها أن مركز 

الدولة یكمن في مقدار ما تملكه من معادن نفیسة من التجارة، ولم تهتم برفاهیة الفرد، فهي تهتم بمصالح 

  .لة في النشاط االقتصاديالدولة القومیة، كما تؤمن بفكرة تدخل الدو 

  : )1786- 1756( المرحلة الثانیة مدرسة الطبیعیین أو الفیزوقراطیین . 2.2

لقد ظهرت هذه المدرسة بفرنسا، ویرى أصحابها بأن الثروة یمكن إنتاجها من النشاط الزراعي فقط أما 

المصدر األساسي لإلنتاج كما األنشطة األخرى فیرون بعدم مساهمتها في تكوین الثروة، ویعتبرون األرض 

  .یؤمنون بعدم تدخل الدولة في النشاط االقتصادي
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   ):1871-1786( المرحلة الثالثة مدرسة التقلیدیین أو الكالسیكیین . 3.2

، وترى هذه المدرسة بكون النظام الطبیعي هو "ریكاردو"و "آدم سمیث"لقد وضع أسسها كل من 

والمنفعة الشخصیة هي قائد اإلنسان في تصرفاته، كما دافعوا عن فكرة المسیطر على الظواهر االقتصادیة، 

الحریة االقتصادیة، واعتبروا قوة الدولة النابعة من قوة العمل ولیس من قوة جمعها للمعادن النفیسة، كما یرى 

أصحاب هذه المدرسة بمبدأ االنسجام بین تحقیق المصلحة الفردیة لألشخاص مع المصلحة الجماعیة 

  .شخاصلأل

  ): 1917- 1871ما بعد سنة (المرحلة الرابعة مدرسة المحدثیین أو الكینزیة . 4.2

ولقد ساهمت  ،"جون مینار كینز"و "مارشال"ومن أبرز علماء المدرسة  النیوكالسیكیة أو المحدثة 

هذه المدرسة في اختفاء مفهوم االقتصاد السیاسي تدریجیا نظرا لعزلهم لألفكار االقتصادیة عن السیاسة، ولقد 

اهتمت هذه المدرسة بمشاكل التنمیة وحل مشاكل البطالة ومعالجة األوضاع االقتصادیة في اقتصادیات 

م والتي اهتمت بفكرة  1917سة االشتراكیة سنة الدول الرأسمالیة، كما برز تیار آخر مواز له وهو المدر 

  .التخطیط المركزي في مجال االقتصاد

  ): ما بعد الثورة البلشفیة(المرحلة الخامسة االتجاهات المعاصرة . 5.2

ویطلق على هذه المدرسة اسم المدرسة النقدیة نظرا  ،"فریدمان میلتون"ومن أهم رواد هذه المدرسة 

الهتمامها بمعالجة مشكلة التضخم والركود، من خالل التأكید على الترابط بین معدالت عرض النقود ونمو 

  .الناتج

  :مناهج علم االقتصاد .3

طرق البحث والتحلیل التي یستخدمها من أجل اكتشاف وصیاغة : "یقصد بمنهج علم االقتصاد

  .)52، صفحة 2007أبو العال، ( "نظریات والمبادئ والتعمیمات أو القوانینال

وعلیه، فالمنهج هو الطریقة التي یتبعها العقل في استخالص المعارف، وعلى اعتبار أن علم 

قوانینه ونظریاته والعمل على االقتصاد علم مستقل بذاته، فإن الدارسین له یبحثون دائما على الكشف عن 

شطیبي، ( تبعون المنهج االستنباطي والمنهج االستقرائيالتطویر المستمر لها، وفي سبیل سعیهم لذلك ی

، ویتم استخدام هذین المنهجین في دراسة الظواهر االقتصادیة ودراسة العالقات )10، صفحة 2017/2018

، وفیما یلي شرح مختصر لكل )65، صفحة 2001حلمي، ( المتغیرات االقتصادیة بعضها البعضبین 

  :منهما

  : المنهج االستنباطي. 1.3

واالستنباط عملیة عقلیة یخلص بها  من أقدم مناهج المعرفة،) االستنتاجي(یعتبر المنهج االستنباطي 

، صفحة 2017/2018شطیبي، ( مقدمة مسلما بصحتها إلى قضیة تعد نتیجة الزمة لهامن قضیة تعد 

، فبناء على هذا المنهج یضع الباحث االقتصادي عدد من المقدمات المسلم بصحتها ثم یستخلص عن )10
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المقدمات، ویعرف هذا المنهج بأسلوب بناء أو طریق التفكیر المنطقي النتائج التي تترتب عقال على هذه 

  .)65، صفحة 2001حلمي، ( تركیب النماذج

وعلیه، فحسب هذا المنهج یعمل الباحث على وضع المبادئ والفروض العامة في سبیل الحصول 

من خالل هذه الطریقة استنتاج قضایا  على تعمیم یمكن من خالله تفسیر الظاهرة االقتصادیة، أي أنه یتم

خاصة من قضایا عامة ومحاولة الوصول إلى المجهول من خالل المعلوم، واالعتماد على األحكام الكلیة 

، صفحة 2007الوادي و آخرون، ( للوصول إلى األحكام الجزئیة، بمعنى انتقال البحث من الكل إلى الجزء

32(.  

  : المنهج االستقرائي. 2.3

یقصد باالستقراء العملیة المنطقیة التي یخلص بواسطتها من الوقائع الفعلیة إلى القوانین العامة التي 

  .)11، صفحة 2017/2018شطیبي، ( تحكم الظاهرة قید الدراسة

الحقائق وترتیبها ومحاولة اكتشاف أي عالقة سببیة بین فوفق هذا المنهج یقوم الباحث بمالحظة 

المتغیرات التي یالحظها، وبمعنى آخر فإن الباحث یحاول یقیم الدلیل على قضیة كلیة بإثبات صدقها في كل 

  .)15، صفحة 2001مندور و آخرون، ( جزئیاتها

  :فروع علم االقتصاد. 4

واالقتصاد  ،micro economicsتنقسم دراسة االقتصاد إلى فرعین رئیسیین هما االقتصاد الجزئي 

، صفحة 2004مندور، مقدمة في االقتصاد، ( ، وفیما یلي شرح مختصر عنهماmacro economicsالكلي 

9(:  

  : االقتصاد الجزئي. 1.4

على دراسة السلوك االقتصادي للوحدات االقتصادیة الفردیة، في ظل  یركز االقتصاد الجزئي

افتراضات معینة مثل كیفیة إنفاق المستهلك لدخله المحدود على سلع وخدمات معینة بحیث یحصل على 

أقصى إشباع ممكن، كیفیة اتخاذ المؤسسة لقراراتها عند القیام بعملیة اإلنتاج بحیث تحصل على أقصى ربح 

یه، فاالقتصاد الجزئي یهتم بدراسة الظواهر االقتصادیة الجزئیة، أي یحاول دراسة الوقائع وعل .ممكن

  .واألحداث من منظور جزئي

  : االقتصاد الكلي .2.4

یهتم االقتصاد الكلي بأداء االقتصاد القومي ككل ومن ثم یتعامل مع متغیرات اقتصادیة كلیة، مثل 

كیف یتحدد : مع، ویحاول االقتصاد الكلي اإلجابة على أسئلة مثلالناتج القومي، مستوى التوظف في المجت

مستوى الدخل القومي أو الناتج القومي في المجتمع؟ وكیف یتغیر على مر الزمن؟ كیف یتحدد مستوى 

وعلیه، فاالقتصاد الكلي . التوظف ومن ثم معدل البطالة في المجتمع؟ كیف یتحدد المستوى العام لألسعار؟

  .الظواهر االقتصادیة الكلیة، أي یحاول دراسة الوقائع واألحداث من منظور كليیهتم بدراسة 
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  :عالقة علم االقتصاد بالعلوم األخرى. 5

علم االقتصاد هو أحد العلوم االجتماعیة ألنه یختص بدراسة نوع معین من العالقات التي تنشأ بین 

 االجتماعیة أنها تتشابك وتعتمد على بعضها البعضأفراد المجتمع وهي العالقات المادیة، ومن طبیعة العلوم 

فهناك ارتباط وثیق بین أوجه المعرفة المختلفة، وعلیه فإن ، )18، صفحة 1990الكسواني و الكسواني، (

وتفاعل متبادل التطورات التي تحدث في أحد المعارف تؤثر في المعارف األخرى، إذا فهناك عالقة وثیقة 

بین علم االقتصاد والعلوم األخرى، وكل علم من هذه العلوم یترك بصمة واضحة في میدان االقتصاد سواء 

استعراض وبشكل وفیما یلي سیتم ، )7، صفحة 2008حسین و أحمد، ( من الناحیة النظریة أو التطبیقیة

  :علم االقتصاد مع العلوم األخرى على النحو التاليالعالقة التي تربط  موجز

   :عالقة علم االقتصاد بعلم االجتماع. 1.5

تظهر العالقة بین علم االقتصاد وعلم االجتماع فیما یسمى بعالقات اإلنتاج، أي أن اإلنسان بمفرده 

رد في عملیة اإلنتاج، ال یقوم بعملیة اإلنتاج ولكنه یقوم بها ضمن جماعة من الناس بحیث یتحدد دور كل ف

وهذا یتوقف على ملكیة وسائل اإلنتاج ومن هنا یتدخل علم االجتماع، حیث یبحث في هذه العالقات ومدى 

، 2020/2021رایس، ( مالئمتها للقوانین والنظم االجتماعیة المطبقة في مجتمع معین وفي زمن معین

  .)2صفحة 

  : عالقة علم االقتصاد بعلم النفس. 2.5

یهتم علم النفس بدراسة سلوك وتصرفات اإلنسان والدوافع التي تكمن وراء تلك التصرفات، لذلك یهتم 

الباحث االقتصادي بمعرفة سلوك الفرد عند قیامه بنشاطاته المختلفة والمتجددة، وبعد التعرف علیها یقوم 

طاقة و ( خالل التأثیر علیهم باألسالیب المختلفة كالدعایة واإلعالنالباحث باستقطاب المستهلكین من 

  .)31، صفحة 2008آخرون، 

   :عالقة علم االقتصاد بعلم السیاسة. 3.5

فاالقتصاد في حاالت كثیرة هو الذي یحدد  ،الظواهر االقتصادیة والظواهر السیاسیة نهناك عالقة بی

 ،االتجاهات السیاسیة لصانع القرار، كما أن السیاسة في حاالت أخرى هي التي تحدد السیاسة االقتصادیة

ویظهر هذا الترابط بین علم االقتصاد والسیاسة في الكتابات األولى والتي كانت حول االقتصاد السیاسي، 

، 2020/2021رایس، ( جة الظواهر االقتصادیة دون مراعاة الجوانب السیاسیةحیث ال یمكن االهتمام ومعال

  .)4صفحة 

   :عالقة علم االقتصاد بعلم القانون. 4.5

یحدد القانون طبیعة العالقات بین األفراد بعضهم ببعض من جهة، وبین األفراد والدولة من جهة 

أخرى، وعادة یعمل علم القانون على دراسة الجوانب ذات األهمیة في الحیاة االقتصادیة والعمل على تحلیلها 

ة لألسواق وفرض الرسوم والجمارك ووضع القوانین الملزمة لألفراد والمعامالت االقتصادیة، فمثال تنظیم الدول
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والتدخل في تنظیم األسواق المالیة أو حتى تحدید سعر الفائدة، كل ذلك له أثر في الحیاة االقتصادیة ألي 

  .)31، صفحة 2007الوادي و آخرون، ( مجتمع

  : عالقة علم االقتصاد بعلم اإلحصاء. 5.5

من الظواهر االقتصادیة تعتمد بشكل رئیسي على استخدام الجداول والبیانات یوجد العدید 

اإلحصائیة، حیث یتم فیما بعد تحویل تلك الظواهر إلى قیم عددیة یمكن التعامل معها من خالل التحلیل 

والتصنیف والتمكن من الوصول إلى أدق النتائج، وكمثال یمكن ذكر االقتصاد القیاسي والذي یتم فیه 

  .)31، صفحة 2008طاقة و آخرون، ( عتماد تماما على األسالیب اإلحصائیة المختلفةاال

   :عالقة علم االقتصاد بعلم الریاضیات. 6.5

إلثبات العدید من الظواهر االقتصادیة یلجأ االقتصادي في كثیر من األحیان إلى اعتماد البرهان 

دالت ریاضیة تربط المتغیرات االقتصادیة في عالقة ریاضیة صحیحة اخالل االعتماد على معالریاضي من 

الوادي و آخرون، ( تسمح باتخاذ القرارات السلیمة لحل المشكالت االقتصادیة المختلفة التي تواجه أي اقتصاد

  . )31، صفحة 2007

   :االقتصاد بعلم التاریخعالقة علم . 7.5

عن طریق الدراسات التاریخیة لشعب ما یستطیع الباحث االقتصادي أن یستنتج ویستنبط العوامل 

السیاسیة والقانونیة والدینیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة التي أثرت تأثیرا مباشرا في التطویر أو الركود 

  .)18، صفحة 1990الكسواني و الكسواني، ( االقتصادي وأسبابها ونتائجها

   :عالقة علم االقتصاد بعلم الجغرافیا. 8.5

بما أن علم الجغرافیا یبحث في البیئة الطبیعیة والبشریة والموارد االقتصادیة، حیث لمعرفة مركز 

بعلم الجغرافیا لتحدیدها، وهذا للتقلیل من  تواجد الموارد أو توزیعها قصد استغاللها وجب علینا االستعانة

التكالیف وجعل العمل أكثر احترافیة، حیث یرتبط علم االقتصاد بعلم الجغرافیا ارتباطا وثیقا، وال یمكن 

  . )3، صفحة 2020/2021رایس، ( االستغناء عنه في ممارسة النشاط االقتصادي

  :أهداف علم االقتصاد .6

من أهم وأبرز أهداف علم االقتصاد هو حل المشكلة االقتصادیة التي تعاني منها جمیع المجتمعات 

، فعلم االقتصاد یدرس )23، صفحة 2008طاقة و آخرون، ( على مختلف أنظمتها االقتصادیة واالجتماعیة

سعیه إلشباع حاجاته الكثیرة، المتعددة والمتجددة، وتتمثل صور أنشطة اإلنسان أنشطة اإلنسان في 

  :)10، صفحة 1990الكسواني و الكسواني، ( االقتصادیة في

 .تخصیص الموارد اإلنتاجیة -

 .التوزیعاإلنتاج و  -

 .االستهالك والتداول والمبادلة -

 .االدخار واالستثمار -
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  :)10، صفحة 1990الكسواني و الكسواني، ( أما أهداف علم االقتصاد فهي

 جات اإلنسانیة إلى أقصى حد ممكنرفع كفاءة األداء لتوفیر الموارد اإلنتاجیة وتخصیصها إلشباع الحا. 

  االجتماعي واالقتصاديعدالة التوزیع وامتصاص الفروق االجتماعیة لتوفیر رفاه اإلنسان. 

  النادرة نسبیا ذات االستخدامات ) الموارد اإلنتاجیة(ترشید االستهالك، أي التوفیق بین الحاجات والوسائل

 .المتعددة

 ادخار الفائض الذي یحققه اإلنسان الستغالله في إعادة اإلنتاج وتنمیة موارده وٕاشباع احتیاجاته الجدیدة. 

  اقتصادیة مستقبلیة تهدف إلى التنمیة االقتصادیةالتخطیط ورسم سیاسات.  

 المشكلة االقتصادیة: ثانیا

المشكلة االقتصادیة تواجه كافة المجتمعات سواء كانت متقدمة أو متخلفة، وسواء كانت رأسمالیة أم 

ومازالت اشتراكیة، وعلم االقتصاد قائم باألساس على وجود مشكلة اقتصادیة، فهي وجدت مع وجود اإلنسان، 

قائمة إلى یومنا هذا، إال أن درجة حدتها والقدرة على مواجهتها تختلف من مجتمع إلى آخر، ویعكس تاریخ 

  .الفكر االقتصادي محاوالت اإلنسان لعالج المشكلة االقتصادیة

  :طبیعة المشكلة االقتصادیة .1

تاحة على اختالف أنواعها، فهي تتمثل المشكلة االقتصادیة في الندرة النسبیة للموارد االقتصادیة الم

محدودة إذا ما قورنت بالحاجات اإلنسانیة المتعددة والمتجددة باستمرار، وبذلك تبقى المشكلة قائمة نظرا 

   .)8، صفحة 2005ملوخیة، ( لمحدودیة الموارد المتاحة

كعالقة بین غایات غیر محدودة ووسائل نادرة ذات االقتصاد یدرس السلوك '' :"روبنز"یقول        

  .)1، صفحة 2007/2008لعمارة، ( ''متعددة استعماالت

جوانب األساسیة للمشكلة االقتصادیة، أي أنه حدد الشروط اللقد جاء هذا التعریف مركزا على        

  :أربعةالضروریة لكي یكون النشاط اإلنساني قابال للتحلیل االقتصادي، وهي 

  .أن تكون الحاجات المتعددة متفاوتة في األهمیة. 2         .أن تكون الحاجات متعددة .1

  .المحدودة ذات استعماالت متنوعةأن تكون الوسائل .  4         .أن تكون الوسائل محدودة .3

وهذا یعني أن أساس االقتصاد هو الندرة النسبیة، وأن الظاهرة االقتصادیة أو المشكلة االقتصادیة                 

محدودة وقابلة الستعماالت ال تنشأ إّال إذا كانت الحاجات غیر محدودة ومختلفة األهمیة، وكانت الوسائل 

أن یجعل الفعل اقتصادیا في التحلیل  هألي من هذه الشروط السابقة بمفردوبالتالي ال یمكن ، متعددة

  .االقتصادي للمشكلة االقتصادیة، وقد اعتبرت هذه الشروط نهائیة في النظریة االقتصادیة

لى وجه وتدور المشكلة االقتصادیة حول ما هو مشاهد في واقع الحیاة البشریة، فاإلنسان منذ وجد ع       

األرض یواجه مشكلة تتمثل في أن حاجاته متعددة ومتزایدة، في حین أن موارده نادرة ومحدودة، وهذه                

  .''روبنز''هي المشكلة االقتصادیة  التي یحاول علم االقتصاد أن یقوم بحلها كما یستخلص من تعریف 
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 الندرة للموارد الطبیعیة مقارنة بالحاجات اإلنسانیة،في تتحدد ومن هنا یتضح أن المشكلة االقتصادیة       

الموارد محدودة وال یمكن التوسع فیها بالقدر الذي یشبع كل الحاجات اإلنسانیة المتعددة والمتجددة باستمرار، ف

  .)1، صفحة 2007/2008لعمارة، ( تبعا لتطور المستوى الحضاري للمجتمع

   :خصائص المشكلة االقتصادیة. 2

تتطلب المشكلة االقتصادیة نوعا من االختیار بین االحتماالت المختلفة الستخدام الموارد النادرة ذات        

االستعماالت البدیلة في إشباع بعض الحاجات اإلنسانیة والتضحیة باألخرى، ولذلك تتمثل أهم خصائص 

  :المشكلة االقتصادیة فیما یلي

  :درةــــــالن .1.2

تعتبر الندرة أهم خاصیة للمشكلة االقتصادیة، فلوال ندرة الموارد االقتصادیة الالزمة إلشباع الرغبات 

   .اإلنسانیة المختلفة لما نشأت أي مشكلة على اإلطالق

هي معنى نسبي یعبر عن العالقة بین الرغبات اإلنسانیة، وكمیة الموارد  لغة االقتصادالندرة في و        

فقد تكون الكمیات الموجودة من مورد ما كبیر نوعا ما، ولكنه یعتبر موردا نادرا إذا ما  ،الالزمة إلشباعها

  . قیس بالرغبات اإلنسانیة التي ینبغي إشباعها، أي أنها  نادرة بالنسبة للحاجة إلیه

وقضیة الندرة تطرح قضیة أخرى هي قضیة االختیار أو المفاضلة بین االستعماالت البدیلة  للموارد        

السلم الجماعي  ''بالنسبة للفرد، و ''سلم  التفضیل الشخصي''ي سلم األولویات أي فالمختلفة التي تمثل درجة 

  .)28- 27، الصفحات 1970هاشم، ( بالنسبة  للمجتمع'' للتفضیل

   :تیارــاالخ. 2.2

ممكنة '' بدائل''بین ویتمثل في القیام بموازنة  منفعیة حرة '' الرشد''واالختیار هو عملیة  تنطوي على 

، ادي للتضحیة والعائدمختلفة الختیار أفضل بدیل ممكن، وهذه الموازنة تتمثل في عملیة الحساب االقتص

فالمشكلة االقتصادیة في موجزها مشكلة تنشأ عن الحاجة إلى االختیار بین االستعماالت البدیلة ومن ثم 

للموارد المختلفة، أي أن الفرد سیواجه دائما مشكلة االختیار بین رغباته المتعددة وموارده المحددة، وسیحاول 

  .دائما أن یختار تلك الرغبات التي تحتل أعلى مكان في سلم تفضیله

في إلشباع كل رغباته، یجد نفسه كتتكون موارده محدودة وال یمكن أن الذي ) المجتمع أو(فالفرد       

  .قد یكون أكثر إلحاحا ، الذيمضطرا للتنازل عن بعض رغباته في سبیل إشباع البعض اآلخر

وبغض النظر عن الهیكل االقتصادي ألي مجتمع فإن هناك قرارات اقتصادیة علیه مواجهتها، ویجب       

 :اتخاذها في وقت واحد، مما یفرض عملیة االختیار، ویعني هذا االختیار یشتمل على عّدة جوانب أهمها

؟ أي ما كیف ننتج، یات؟؟ أي ما هي السلع والخدمات التي یرغب المجتمع في إنتاجها وبأي كمماذا ننتج

؟ أي كیف یتم توزیع السلع لمن ننتج ،هي الطریق اإلنتاجیة المثلى للحصول على سلعة أو خدمة معینة؟

، 2007/2008لعمارة، ( الخدمات المنتجة على المشتركین في العملیة اإلنتاجیة وعلى بقیة أفراد المجتمع؟و 

 .)2صفحة 
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   :التضحیة. 3.2

لكل مورد من إن من صفات وخصائص الموارد االقتصادیة أنها ذات استعماالت بدیلة مختلفة، ف

نادر الستعمال معین فالبد من التضحیة في سبیل  اقتصادي الموارد منافع عّدة وعلیه إذا واجهنا أي مورد

موارد النادرة إلشباع حاجة معینة إنما ذلك بكل االستعماالت األخرى البدیلة لهذا المورد، أي أن تخصیص ال

  .)9، صفحة 2005ملوخیة، ( تضمن في حد ذاته التضحیة بإشباع حاجة أخرىی

  :عناصر المشكلة االقتصادیة. 3

بعد أن تعرضنا لطبیعة المشكلة االقتصادیة وتحدید مفهومها، یمكن أن نجمل عناصر المشكلة 

   :والموارد االقتصادیة اإلنسانیةالحاجات  ، همااالقتصادیة في عنصرین أساسیین

   :اإلنسانیةالحاجات . 1.3

أو (كل رغبة تجد ما یشبعها في مورد : "الحاجة بالمعنى االقتصادي هي :المفهوم االقتصادي للحاجات -أ

القیام بما  إلىمن الموارد االقتصادیة، هذه الرغبة تتجلى في شعور بألم یلح على الفرد مما یدفعه ) مال

 .)44، صفحة 2001ناشد، حشیش و ( "یساعد على القضاء على هذا الشعور ومن ثم إشباع الحاجة

وٕاذا كانت الحاجة أساسا هي حالة نفسیة ناتجة عن اإلحساس باأللم، فإن مجرد اإلحساس بهذا 

الحرمان أیا كان مصدره ال یكفي إلثارة اهتمام االقتصادیین بهذه الحالة، بل البد من توافر عناصر أخرى، 

  :)45، صفحة 2001ناشد، حشیش و ( وهي

 معرفة وسیلة للتخفیف من حدة هذا األلم أو القضاء علیه. 

  أن تكون هناك رغبة لدى اإلنسان في أن یستخدم هذه الوسیلة للتخفیف من اإلحساس باأللم أو

 .القضاء علیه

 أن تكون وسیلة إشباع هذه الحاجة ذات طابع اقتصادي.  

ذاتها حقیقة نفسیة فإن االقتصادیین ال یهتمون بالحاجات في ذاتها، بل  ولما كانت الحاجة في حدّ        

  :)3، صفحة 2007/2008لعمارة، ( ذلكیهتمون بنتائجها االقتصادیة، وعلى 

  الدینالحاجة االقتصادیة حقیقة محایدة، أي أنه ال یشترط أن تكون متفقة مع القانون أو األخالق أو. 

 ال تكتسب الحاجة االقتصادیة أهمیة إّال إذا اقترنت بالرغبة في دفع الثمن وفي القدرة علیه. 

 حاجات ضروریة وأخرى كمالیة، حاجات فردیة : تقسیم الحاجات االقتصادیة وفق معاییر عدیدة إلى

 .عارضةوأخرى جماعیة، حاجات حالیة وأخرى مستقبلیة، حاجات دوریة وأخرى 

تتمیز الحاجات بخصائص متعددة، یترتب علیها نتائج اقتصادیة مختلفة، ومن هذه  :الحاجاتخصائص  - ب

  :)3، صفحة 2007/2008لعمارة، ( یليما  نذكر الخصائص

 القاعدة العامة أن كل حاجة قابلة لإلشباع، ومعنى أنها قابلة لإلشباع هو أن  :قابلیة الحاجة لإلشباع

وهذا یفترض قابلیة  ،ت قدرا من اإلشباعقإلشباعها، وأنها تقل حدة كلما تلیكفي  المواردقدرا محدودا من 

 .الحاجة لالنقسام، فقد یشبع قدرا من الحاجة ویضل قدر دون إشباع أو یؤجل إشباعه
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 إن میل حدة الحاجة إلى التناقص كلما تلقت قدرا من اإلشباع یفترض قابلیة  :جة لالنقسامقابلیة الحا

فالحاجة قابلة ، الحاجة لالنقسام، فقد یشبع قدر من الحاجة، ویضل قدر دون إشباع أو یؤجل إشباعه

جة یقابل الذي یشبع الحا وردلذلك، وهذا یعني أن كل جزء من الم ةالالزم واردألن تشبع تدریجیا بالم

لالنقسام هي التي تسمع بتصور انقسام الحاجة، أما  المواردجزء من تلك الحاجة، وعلى ذلك فإن قابلیة 

 .سبب انقسام الحاجة فیعود إلى طبیعة اإلنسان، فاإلنسان محدود القدرة حتى في دائرة اإلشباع

 قادر على وهو یعني أن اإلنسان  ،یقیس اإلنسان حاجته بأن ینسبها إلى أخرى :قابلیة الحاجة للقیاس

من حیث أهمیتها ترتیبا تنازلیا، ویتضح من ذلك أن الحاجة قابلة للقیاس، وأن ذلك أن یرتب الحاجة 

یكون بالموازنة بینها وبین أخرى، وأن الفرد هو الذي یقوم شخصیا بهذا القیاس، ولكن یالحظ أن الحاجة 

 .عي، لعدم تصور إمكان وحدة للمقیاس حتى اآلنال تخضع نتیجة لطبیعة األشیاء لمقیاس موضو 

 على مقدار هذه  لحالاإلیمكن أن تحل الحاجة محل أخرى، وتتوقف قابلیة  :قابلیة الحاجة لإلحالل

، وكما یمكن لحاجة أن تكون بدیال لحاجة أخرى، فإنه یمكن لشيء أن یكون بدیال التقارب بین الحاجتین

ویتوقف كمال البدیل أو عدم كماله على تقدیر المستهلك، أي لشيء آخر في إشباع الحاجة نفسها، 

ر على ولظاهرة اإلحالل هذه أهمیتها في نظریة الثمن، ألنها تحد من قدرة المحتك، على معیار شخصي

إذ أن التمكن من اإلحالل یعطي المشتري فرصة التحول من سلعة إلى أخرى، مما یجب أن رفع الثمن 

  .ه عند تحدید الثمن، ألن هذا التحول یؤثر في إیرادهیدخله المحتكر في اعتبار 

  :الموارد االقتصادیة. 2.3

) سلعة أو خدمة(كل شيء نافع : "المورد بالمفهوم االقتصادي هو عبارة عن :الموارد االقتصادیةمفهوم  -أ

 .)56صفحة ، 2001حشیش و ناشد، ( "یحقق رغبة أو یقضي حاجة إنسانیة

االقتصادیة، ویرتكز معیار التفرقة  المواردالحرة و  الموارد: بالمعنى العام إلى قسمین هما المواردتنقسم و        

الحرة           الموارد، بل إلى العالقة بین الكمیة الموجودة منه والحاجة إلیه، فالموردبینهما ال إلى طبیعة 

  .هي التي توجد بكمیات وفیرة تكفي إلشباع حاجة كافة األفراد منها

هي التي  الموارداالقتصادیة فهي األشیاء النافعة المحدودة الكمیة بالنسبة للحاجات، وهذه  المواردوأما       

 المواردلتالي تمثل هذه یهتم بها علم االقتصاد، ویتحدد لها ثمن في السوق، وتتصف بالندرة النسبیة، وبا

اقتصادیة، والتي قد تكون أشیاء مادیة أو خدمات  مواردهي  المواردمشكلة اقتصادیة بالنسبة لإلنسان، وأكثر 

  .)4، صفحة 2007/2008لعمارة، ( غیر مادیة

أنواع مختلفة من الموارد االقتصادیة، ولكل نوع یمكن التمییز بین  :االقتصادیة المواردأنواع وتقسیمات  - ب

 :للمجتمع أهمیته واستخداماته المفیدة في واقع الحیاة االقتصادیة

 هي السلع والخدمات التي تشبع حاجات  االستهالكیة الموارد :اإلنتاجیة الموارداالستهالكیة و  الموارد

، وأما كونها تعطي اإلنسان منفعة مباشرةالمباشرة  المواردوتسمى أیضا ب اإلنسان مباشرة، ودون أي تحول،

ي تدخل في ال تشبع حاجات اإلنسان مباشرة، أي السلع والخدمات الت التي المواردفهي  اجیةاإلنت الموارد
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غیر  المواردغیر مباشرة، وتسمى  موارد، فهي غیر مباشرة ات أخرى، فتقدم منفعةوخدمإنتاج سلع 

 المواردأو بالسلع الوسیطة، وهذه هي التي تعتبر من بین  االستثمار مواردأو  اإلنتاج بمواردالمباشرة 

 .)4، صفحة 2007/2008لعمارة، ( عامال من عوامل اإلنتاج

 تلك التي ویطلق علیها أحیانا الموارد البدیلة هي  المتنافسة الموارد :المتكاملة المواردنافسة و تالم الموارد

نقص  إلىوزیادة استهالك أحد هذه الموارد یؤدي إلشباع نفس الحاجة،  یمكن أن یحل بعضها محل اآلخر

زم استهالكها معا التي یل الموارد، فهي تلك المتكاملة المواردوأما استهالك الموارد األخرى المتنافسة معها، 

حشیش و ( یعني زیادة استهالك الموارد المتكاملة معها إحداهمانفس الحاجة، وأن زیادة استهالك إلشباع 

 .)60، صفحة 2001ناشد، 

 تلك التي تشبع الحاجات األساسیة،  الضروریة بالمواردیقصد  :الكمالیة المواردالضروریة و  الموارد

فهي التي تشبع حاجات أقل إلحاحا، وبالطبع فإن التفرقة بین ما  الكمالیة المواردوالملحة لإلنسان، وأما 

، 2007/2008لعمارة، ( هي مسألة نسبیة، تتأثر بالزمان والمكان والشخص هو ضروري وما هو كمالي

  .)4صفحة 

االقتصادیة في أربعة خصائص یمكن أن نجمل خصائص الموارد  :االقتصادیة المواردخصائص  - ت

 :)5- 4، الصفحات 2007/2008لعمارة، ( أساسیة، هي

 الحرة ذات الكمیات غیر المحدودة  المواردتمثل الندرة النسبیة الصفة التي تمیز بین  :خاصیة الندرة

 .االقتصادیة التي یعني بها علم االقتصاد المواردبالنسبة للحاجات و 

 مرغوبا فیه، بصرف النظر عن كون المنفعة متفقة          الموردیكفي لقیام المنفعة أن یكون  :خاصیة النفع

 .مع األخالق أو الصحة أو القانون أو مختلفة

 معین منفعة في ذاته  لمورداالقتصادیة مع بعضها البعض إذ قلما یكون  المواردتتكامل  :خاصیة التكامل

 .أفقیا كما قد یكون رأسیا الموارداألخرى، وقد یكون تكامل  المواردمستقلة عن 

 االستهالكیة            الموارداالقتصادیة مع بعضها البعض سواء تعلق األمر ب المواردتنافس  :خاصیة اإلحالل

  .، فهي قابلة لإلحالل عادةاإلنتاجیة، ویحل بعضها محل بعض اآلخر في حدود معینة المواردأو 

   :المشكلة االقتصادیة أبعاد. 4

یمكن القول بصفة عامة أن للمشكلة االقتصادیة أربعة أبعاد أو أركان رئیسیة، والتي تمثل األبعاد 

  :األساسیة لعلم االقتصاد، وتتمثل في اإلجابة على األسئلة التالیة

  :ماذا ننتج؟ :السؤال األول. 1.4

المجتمع في إنتاجها وبأي كمیات؟ والسؤال متعلق بمشكلة  والخدمات التي یرغبأي ما هي السلع 

االختیار، وبمعنى آخر أنها مشكلة توزیع الموارد النادرة على االستخدامات المختلفة، وتتطلب هذه المشكلة 

، وعلیه فال بد من المفاضلة واالختیار بین )22، صفحة 2000النجفي، ( معرفة معاییر تخصیص الموارد
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المجتمع طبقا لدرجة  أفراداالحتیاجات الالنهائیة، وهذا یتطلب ضرورة التعرف على ترتیب احتیاجات 

  .)42، صفحة 1998مبارك، ( أولویتها، وهذا ما یسمى بسلم التفضیل الجماعي

   :ف ننتج؟یك :السؤال الثاني. 2.4

أي ما هي الطریقة اإلنتاجیة المثلى للحصول على سلعة أو خدمة معینة؟ یعكس هذا السؤال أن 

فعلى سبیل المثال هل ننتج محصول القطن بتكثیف رأس  هناك أكثر من طریقة إلنتاج سلعة أو خدمة ما،

 ل من خالل تكثیف األیدي العاملةالمال في استخدام الماكینات واآلالت الزراعیة أم إنتاج نفس كمیة المحصو 

   . )23، صفحة 2000النجفي، (

    :لمن ننتج؟ :السؤال الثالث. 3.4

بعد أن یتعرف المجتمع على رغباته  أي كیف یتم توزیع السلع والخدمات المنتجة على أفراد المجتمع؟

بإنتاج السلع والخدمات المختلفة الالزمة إلشباع هذه الرغبات یتعین علیه التوصل إلى نوعیا وكمیا ویقوم 

طریقة یتم بها توزیع هذا اإلنتاج على مختلف األفراد الذین ساهموا في خلقه، ومن الجدیر بالذكر أن عدالة 

المنتجة، بل تعني أن یتناسب ب كل فرد من السلع والخدمات القومي ال تعني أن یتساوى نصی لإلنتاجالتوزیع 

  . )43، صفحة 1998مبارك، ( هذا النصیب مع حجم مساهمة الفرد في عملیة اإلنتاج القومي نفسها

   :ما هو ضمان االستمرار؟ :السؤال الرابع. 4.4

فیه أن الموارد نادرة یتم ن مطالب اإلنسان تتعدد وتتعقد باستمرار في الوقت الذي نجد نظرا أل

وقت وتصبح عاجزة على العطاء،  یجيءولهذا یحتمل أن  ..استغاللها بصفة مستمرة لمواجهة هذه الرغبات

بمعنى صیانتها  ،هذه الموارد تنمیةومن هنا البد أن یكون هناك ضمان لالستمرار، هذا الضمان یتمثل في 

مبارك، ( وحسن استغاللها فضال عن محاولة تنمیتها واكتشاف المزید من مصادرها بكافة الطرق الممكنة

  . )43، صفحة 1998

  :أسباب تفاقم المشكلة االقتصادیة. 5

رایس، ( المشكلة االقتصادیةنها أن تكون أحد أسباب تفاقم أبعض األسباب التي من شفیما یلي 

  :)4، صفحة 2020/2021

 التضخم الذي تمر به معظم اقتصادیات العالم. 

 عجز وسائل التمویل عن مالحقة متطلبات التنمیة. 

 ماتدعجز الجهاز اإلنتاجي عن مسایرة متطلبات المجتمع من السلع والخ. 

 متوسط نصیب الفرد من الدخل الوطني انخفاض. 

  العام والخاص" االستهالكید اتز". 

 عن الحد الالزم لإلسراع بالتنمیة واالستثمار االدخارمعدالت  انخفاض. 

 التوسع في اإلصدار النقدي لتمویل عجز المیزانیة العامة. 

 عجز النظام الضریبي عن تحقیق أهدافه. 
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 تزاید عبء الدیون الخارجیة. 

 ةالبطال. 

  المشكلة االقتصادیة عالج. 6

المشكلة االقتصادیة موجودة في أي نظام اقتصادي ألن علم االقتصاد قائم باألساس على وجود 

حسین ( المشكلة االقتصادیة تعتمد على النظام االقتصادي القائم عالجطریقة مشكلة اقتصادیة، ومن ثم فإن 

مشكلة بقاء أي نظام اقتصادي وتغیره یتوقف على قدرته على التعامل مع ال، و )18، صفحة 2008و أحمد، 

وبالتالي فإن النظام االقتصادي فهو مجموعة من القرارات التي تتخذ في مواجهة االقتصادیة بكفاءة وفعالیة، 

 ،2007/2008لعمارة، ( .ماذا؟ كیف؟ ولمن؟ ومن یقوم باتخاذ هذه القرارات؟ وكیفیة اتخاذها؟ :األسئلة

  .)5صفحة 

في المحور الرابع من  المشكلة االقتصادیة مختلف األنظمة االقتصادیةعالج تنتناول كیف  وسوف

، لتوضیح الطریقة التي یستخدم هذه المطبوعة، المخصص لدراسة األنظمة االقتصادیة بعد التطرق لمبادئها

  .نظام موارده النادرة ذات االستعماالت البدیلة إلشباع الحاجات المتعددة المتنافسة ألفراد المجتمعبها كل 

 األنشطة االقتصادیة: ثالثا

حاجاته أو للحصول على األموال  إلشباعیعبر النشاط االقتصادي على المجهود الذي یبذله الفرد 

التي یأخذها الفرد في المیدان االقتصادي فیما یخص ، كم یعبر عن األفعال والمبادالت والسلع والخدمات

، وفیما یلي نستعرض مختلف )59، صفحة 2017/2018شطیبي، ( اإلنتاج واالستهالك والمبادلة والتوزیع

  : األنشطة االقتصادیة

  :نشاط اإلنتاج. 1

مجال الصناعة أو الزراعة أو الخدمات، وسواء یشكل اإلنتاج محور كل نشاط اقتصادي، سواء في 

زاویة المستهلك، وزاویة المنتج، وزاویة : كان إنتاجا مادیا ملموسا أو إنتاجا خدمیا، وذلك من زوایا ثالث

  .المجتمع

  :اإلنتاجتعریف  . 1.1

 ل البد من تدخلعادة في حالة تجعلها صالحة إلشباع حاجات اإلنسان مباشرة، بال توجد المواد 

  .الجهد اإلنساني لتحویلها إلى ما یصلح إلشباع الحاجات، وهذا ما یطلق علیه اإلنتاج

التي تستنفذ جهدًا بشریًا، وتستهلك موارد وطاقة في إطار  تلك العملیة المركبة" :یعرف اإلنتاج بأنهو 

، 2007/2008لعمارة، ( "زمني معین، قصد خلق منافع اجتماعیة، سواء كانت المنافع مادیة أو معنویة

واإلنتاج بهذا المعنى، هو إیجاد المنفعة أو زیادتها، بإحدى الطریقتین المادیة أو المعنویة،  ،)1صفحة 

فالطریق المادي من صوره تغیر شكل المادة، أو نقلها من مكان إلى آخر، أو تخزینها واالحتفاظ بها لفترة من 

  .الزمن وأما الطریق المعنوي فمن صوره الخدمات المختلفة
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طاقة و آخرون، ( "خلق منفعة أو إضافة منفعة ألي سلعة لتصبح قابلة لإلشباع" :فاإلنتاج هو

 اآلن لسلع لم تكن موجودة في السابق لتصبحلمحاولة إیجاد استعماالت جدیدة "، أي )135، صفحة 2008

  .)37، صفحة 2007الوادي و آخرون، ( "جاهزة لالستعمال في سبیل إشباع رغبات وحاجات المستهلكین

  :ویمكن أن نعدد من أشكال المنافع االقتصادیة ما یلي

آخر یمكن أن یستفید وتتمثل هذه العملیة في تحویل شكل المادة من شكل إلى  :المنفعة الشكلیة  - أ

من خالل الحصول علیها بأي وسیلة ممكنة، كتحویل الصوف الخام إلى مالبس أو تحویل  االمستهلك منه

 .األخشاب إلى أثاث

أو نقل  ،استهالكها أماكنإنتاجها إلى  وتتمثل في نقل مختلف المنتجات من أماكن :المنفعة المكانیة  -  ب

، كنقل المنتجات الزراعیة زایدتشح فیه والطلب علیها مت آخرمكان  إلىتلك السلع التي تكثر في مكان محدد 

 .المدن والتجمعات السكنیة الكبرى إلىمن المناطق الریفیة 

وتتمثل هذه العملیة في االحتفاظ بالمنتج إلى حین ظهور الحاجة إلیه، فمثال تخزین  :المنفعة الزمانیة  -  ت

ما یحتاجه اللحوم أو بعض المنتجات الزراعیة إلى المواسم الالحقة یساعد المجتمع االقتصادي على توفیر 

 .أفراد المجتمع من مواد للحفاظ على حیاة طبیعیة

ة بإمكانیة تدخل الوسطاء لمحاولة إیصال فائض اإلنتاج من مراكز وتتمثل هذه العملی :المنفعة التبادلیة  -  ث

یعملون على الذین و اإلنتاج إلى مراكز الحاجة إلیها وهي األسواق التي یتواجد فیها مختلف أنواع المستهلكین 

 .)38-37 ، الصفحات2007الوادي و آخرون، ( یحتاجونها قد السلع التي اختیار

 شكلإشباع حاجة األفراد في بالذي یقوم  الالماديمن اإلنتاج هذه المنفعة ستمد وت :منفعة الخدمة  - ج

طاقة و ( الخ...، وعمال الخدمات العامةالمدرس، الطبیب، المحامي، خدمات المهندس مثلخدمات، 

 .)136، صفحة 2008آخرون، 

  : اإلنتاج عناصر. 2.1

لكي نصل إلى عملیة اإلنتاج البد من توفیر المقومات األساسیة للقیام بهذه العملیة، فقد أطلق علیها 

الوادي و ( "تاج السلع والخدماتإنالتي تستعمل وتشترك في تلك العوامل " :یقصد بهااسم عناصر اإلنتاج، و 

، وتتمثل في األرض، والعمل ورأس المال، والتنظیم، ونظیر مساهمتها في )38، صفحة 2007آخرون، 

 عناصر وفیما یلي لمحة عن ،أجور وفوائد وأرباحو  ریع العملیات اإلنتاجیة تحصل على عوائد في صورة

  :العملیة اإلنتاجیة

دخل لإلنسان في وجودها، كل الموارد الطبیعیة التي ال " :یقصد باألرض أو الطبیعة ):الطبیعة(األرض   - أ

- 146، الصفحات 2005ملوخیة، ( ، وتضم هذه الموارد"والتي تعینه على تدبیر وسائل إشباع حاجاته

147(: 

 في نشاط الزراعة وتنمیة المراعي  اإلنسانأي التربة األرضیة التي یستغلها  :سطح القشرة األرضیة

 .وفي أغراض البناء
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 من بترول وفحم وغاز طبیعي ومعادن كالحدید والنحاس والرصاص :ما في باطن األرض. 

 من جبال وهضاب وغابات ومحیطات وبحار ومساقط المیاه، وما  :ما یقع على سطح األرض

 .كیةتحتویه هذه الموارد من ثروات معدنیة ونباتیة وحیوانیة وسم

 حرارةیشمل الظروف المناخیة من درجات ویرى بعض االقتصادیین أن مفهوم األرض یتسع ل

وفي تباین الموارد  اإلنسانيباعتبارها عوامل طبیعیة تسهم في تحدید النشاط  ،ورطوبة وأمطار وریاح

  .الطبیعیة

  :)40-39، الصفحات 2007آخرون، الوادي و ( ومن خصائص الموارد الطبیعیة

  .األرض هبة الطبیعة -

 .ثبات األرض من حیث الكمیة -

 .األرض غیر متجانسة -

 .األرض غیر قابلة للنقل -

السلع والخدمات، وكمیة العمل  إنتاجذهني أو جسمي من أجل  إنسانيكل نشاط " :یقصد بالعمل :العمل  -  ب

ال یقصد به كمیة المشقة التي یتحمله الشخص فحسب، ولكن یقصد بها أیضا ما ینتج عن هذه المشقة من 

 ."منفعة

ویتحدد حجم قوة العمل في أي مجتمع بعنصرین أساسیین، العنصر األول حجم السكان في سن 

والمناخ  ل وما یتزودون به من مهارات وقدرات فنیةللعما اإلنتاجیةالعمل، والعنصر الثاني هو الكفاءة 

كما تتحكم مجموعة من العوامل في حجم قوة العمل مثل توزیع السكان حسب ، المتاح في المجتمع اإلنتاجي

عوامل أخرى بیئیة كعادات المجتمع وتقالیده من  إلى باإلضافةفئات العمر أو توزیعهم حسب النوع، هذا 

 المختلفة من العمل لألنواععنه، ومن حیث نظرة المجتمع وتقییمه  إحجامهاالمرأة على العمل أو  إقدام حیث

  .)142- 141، الصفحات 2001حلمي، (

والعمل عنصر غیر متجانس نظرا لوجود أنواع مختلفة من العمالة الماهرة والعادیة والغیر ماهرة، 

، 2005ملوخیة، ( وتفاوت األعمال والمهن، مما یتعذر معه إحالل نوعیة من العمال محل األخرى ولتعدد

  .)146صفحة 

العنصر الذي أوجده اإلنسان من تفاعله مع الطبیعة للمساعدة في " :یقصد برأس المال :رأس المال  -  ت

فهو ناتج  ،)28، صفحة 1990الكسواني و الكسواني، ( "االستهالك المباشرالعملیة اإلنتاجیة ولیس بهدف 

سابق لعناصر اإلنتاج، والتي تشترك في عملیة إنتاجیة الحقة، بهدف توفیر سلع وخدمات  تضافرعن 

 أدوات اإلنتاج التي ال تستخدم ألغراض االستهالك'' :إلشباع الحاجات البشریة، وبهذا یكون رأس المال هو

 .)6، صفحة 2007/2008 لعمارة،( ''وٕانما للمساهمة في إنتاج سلع أخرىالمباشر، 
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التي تأخذ معناها االقتصادي من قدرتها  ،مجموعة غیر متجانسة من العناصر: "ورأس المال هو

، وهي توفیر تیار من السلع والخدمات في تواریخ محددة اإلنتاجفي  اعلى تحقیق نتیجة معینة عند استخدامه

 .)264، صفحة 1999النجار، ( "في المستقبل

 :یليعدیدة ومختلفة لرأس المال، كما هناك تقسیمات و  

 اآلالت یشمل كافة التجهیزات و  رأس المال اإلنتاجي: رأس المال اإلنتاجي ورأس المال االجتماعي

ت إضافة إلى المنشآ التي تدخل في عملیة إنتاج السلع والخدمات،والسلع نصف المصنعة والمواد الخام 

المال أما رأس  ،بصورة مباشرة اإلنتاجوالمباني الالزمة لكافة المشروعات التي تمارس عملیات 

ت وكافة المنشآ ...مدارس والمستشفیاتیشمل الطرق والجسور والموانئ والسدود والفهو  االجتماعي

في العملیة اإلنتاجیة بشكل غیر مباشر، ویطلق هذا النوع من رأس  االجتماعیة األخرى، والتي تسهم

 . )153، صفحة 2008طاقة و آخرون، ( المال البنى االرتكازیة أو التحتیة

  هو الذي یساهم في العملیة اإلنتاجیة  والرأس المال الثابت :متداولالمال الثابت ورأس المال الرأس

مثل المباني  حتى تبلى، على شكل سلع إنتاج طویلة األجل تستخدم أكثر من مرة في العملیة اإلنتاجیة

مرة  هو الذي یستخدم في العملیة اإلنتاجیة المتداولرأس المال  أماواألجهزة،  ووسائل النقل واآلالت

 .)28، صفحة 1990الكسواني و الكسواني، ( األولیة والوقودمثل المواد  واحدة،

 لتمویل وٕاتمام  هو المبالغ النقدیة الالزمة رأس المال النقديإن  :رأس المال النقدي ورأس المال العیني

فهو السلع التي  رأس المال العینيالعملیة اإلنتاجیة كتسدید أجور العمال أو شراء المواد األولیة، أما 

، 2013المشهداني و العبیدي، ( واآلالت وال تستهلك بسرعة كالمباني اإلنتاجیةتستخدم في العملیة 

  .)88صفحة 

) األرض، العمل، رأس المال(عملیة تجمیع ومزج عوامل اإلنتاج المختلفة " :یقصد بالتنظیم :التنظیم - ث

حوحو، ( "إلنتاج السلع والخدمات التي یحتاجها األفراد بهدف تحقیق الربح مع تحمل قدر معین من المخاطر

متاز التنظیم عن غیره من عناصر اإلنتاج األخرى بكونه عامال مكمال لتلك وی، )18صفحة ، 2015/2016

 العناصر ولیس بدیال عنها، على عكس عناصر اإلنتاج األخرى التي یمكن أن یحل أي منها محل األخرى

  .)88، صفحة 2013المشهداني و العبیدي، (

أو مجموعة الشخص " :ویعرف الُمَنظم على أنه، "المنظم"ویسمى الشخص الذي یقوم بعملیة التنظیم 

من األشخاص یقوم بالتألیف بین عناصر اإلنتاج، في شكل عالقة منظمة عبارة عن عملیة إنتاجیة ویتحمل 

في سبیل حیث یتحمل المنظم نفقات مؤكدة ، )116 ، صفحة2007أبو العال، ( "في األخیر المخاطرة

یحقق ربحا، وفي حالة خطأه یتحمل الخسارة،  إیرادات غیر مؤكدة، ففي حالة نجاح توقعاتهالحصول على 

وعلى ذلك یعتبر عنصر المخاطرة وعدم وجود عائد ثابت أهم ما یمیز المنظم عن العامل الذي یحصل دائما 

فالمنظم یتحمل خاطر العملیة اإلنتاجیة سواء عند إنشاء المشروع أو عند إدارته على أجر محدد ومضمون، 
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- 168، الصفحات 2001حلمي، ( له، ویتوقف العائد الذي یحصل علیه على نتیجة العملیة اإلنتاجیة

169(. 

  : ـــداف اإلنتاجأهـ. 3.1

اإلنتاج دائما له أهداف توجهه، فإما أن یكون اإلنتاج من أجل توفیر أكبر قدر ممكن من السلع 

والخدمات، وبالتالي تعظیم الربح، كما هو الحال في األنظمة الوضعیة، وٕاما أن یكون الهدف من اإلنتاج 

تصاد اإلسالمي الذي یضع االقالنظام إدراك غایة  یحددها نظام القیم الذي یأخذ به المجتمع، كما هو حال 

 وعلیه تتمثل أهداف اإلنتاج في، اإلنتاج في مرتبة الوسیلة، ویكرسه لغایة أسمى من مجرد تعظیم الربح

  :)5- 2الصفحات  ،2007/2008لعمارة، (

یهدف اإلنتاج بجمیع صوره وأشكاله إلى توفیر السلع والخدمات التي  :األهداف االقتصادیة لإلنتاج -أ

ویتحقق ألن تكون صالحة لتحقیق هذا الهدف، یحتاجها المستهلك من أجل إشباع حاجاته، وذلك بعد تهیئتها 

أو بطریقة غیر كما في حالة االقتصاد الطبیعي  هدف اإلنتاج في إشباع الحاجات اإلنسانیة بطریقة مباشرة

وتكمن في عملیات اإلنتاج السلعي أهمیة مزدوجة یمكن حصرها فیما  ،شرة كما في حالة اإلنتاج السلعيمبا

  :یلي

 من المالحظ أن الموارد التي تقدمها الطبیعة قد ال تصلح إلشباع الحاجات إالَّ : اإلنتاج یشبع الحاجات 

إذا لجأ إلى اإلنتاج، فاإلنتاج هو الذي یخلق المنافع  إذا أدخل اإلنسان علیها بعض التغییرات، أي إالَّ 

ولما كان اإلنتاج یهدف إلى إشباع الحاجات فإنه یتجدد بما یهدف إلیه، ولما  ،الالزمة إلشباع الحاجات

كانت الحاجات متعددة، والموارد محدودة، فعلى كل نظام اقتصادي أن یتخیر في حدود إمكانیته المادیة 

االشتراكي یتجه اإلنتاج إلى إشباع االقتصادي ه اإلنتاج إلى إشباعها، ففي النظام الحاجات التي یتج

الحاجات التي ترى السلطة العامة أنها أولى باإلشباع، دون أن یتجه إلى إشباع غیرها من الحاجات ولو 

  .كانت مدعمة بالقدرة المالیة

إلى إشباع الحاجات التي تقترن بالقدرة على  الرأسمالي فإن اإلنتاج یتجه االقتصادي أما في النظام       

الرأسمالي ال إلى  االقتصاديدفع الثمن  والتي تحقق أكبر ربح ممكن، وبذلك یتجه اإلنتاج في النظام 

إشباع الحاجات األكثر إلحاحا أو األلزم لإلنسانیة أو األكبر عددا، بل إلى إشباع الحاجات التي تقترن 

یحدث أن یتجه اإلنتاج إلى إشباع حاجات ترفیهیة، بینما تترك الحاجات بالقدرة المالیة، ومن هنا 

الضروریة دون ما إشباع، ألنها تعوزها القدرة المالیة، كما یحدث أیضا أن تترك قدر من الموارد دون أن 

  .یستغل، لعدم وجود  الطلب الذي یحرك استغالله

 مشاركین في العملیة اإلنتاجیة، ویتم هذا الیقسم الناتج من البضائع والسلع على  :اإلنتاج یخلق دخوال

الرأسمالي عن طریق السوق، حیث یتقرر نصیب كل عنصر من العناصر  االقتصاديالتقسیم في النظام 

 المشاركة في العملیة اإلنتاجیة وفق النسب التي تحددها قوانین العرض والطلب لهذه العناصر، وعلى هذا
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األساس یتم تقسیم الثروة المنتجة أو القیمة النقدیة لهذه الثروة إلى أربعة حصص، حیث یعطى للعمال 

 .أجر، وألصحاب رؤوس األموال فائدة وألصحاب األراضي ریع، ویعطى للمنظم ربح

 : ویمكن توضیح موقف اإلسالم من أهداف اإلنتاج فیما یلي :أهداف اإلنتاج في االقتصاد اإلسالمي - ب

  تحقیق العبودیة هللا سبحانه وتعالى، وذلك بإنتاج كل ما یكفل القوة والمنفعة الالزمة إلقامة الدین

اإلنتاج وسیلة لتحقیق هذه الغایة من  عدى إلى اهللا، وفي هذه الحالة یوالمحافظة على العقیدة ونشر الدعو 

 .وجود اإلنسان وهي عبادة اهللا تعالى وتوحیده

 المشروعة للمنتجین، بحیث یحتاج كل منتج إلى تحقیق األهداف الفرعیة: 

 من البواعث الفردیة التي كفلها اإلسالم كالربح المعقول والمنافسة المشروعة وحریة  إشباع قدر معین

 .التملك

 توفیر المال الكافي لتمویل االلتزامات الفردیة والحقوق العائلیة، واالدخار لمواجهة الطوارئ. 

  المتعلقة بحقوق اآلخرین، كإیتاء الزكاة واإلنفاق في أوجه الخیر، وأداء حقوق الجار تمویل االلتزامات

 .واإلنفاق على األقارب وغیرها

 االدخار لتمویل نفقات االستثمارات القائمة أو القیام باستثمارات جدیدة. 

 ميتحقیق االكتفاء الذاتي ألفراد المجتمع، ویتم ذلك حسب سلم األولویات للمجتمع اإلسال . 

 :نشاط التبادل. 2

المبادلة من بین النشاطات االقتصادیة المهمة للمجتمعات في توزیع منتجاتها  التبادل أویعتبر نشاط 

وعملیة المبادلة هذه استخدمت مجموعة من األدوات وهذه األدوات هي حصیلة لتطور اإلنسان  ،وخدماتها

  .عبر األزمنة

والخدمات تتم عملیة تبادل هذا الناتج بین الوحدات االقتصادیة فبعد االنتهاء من إنتاج السلع 

 ، أي أن اإلنتاج یتم تبادله في أسواق السلع والخدمات، وٕاتمام عملیة التبادل تتم غالبا بالنقودالمختلفة

 .)4، صفحة 2012األفندي، (

   :التبادل تعریف. 1.2

 ى، قد تكون سلع وخدمات مقابل سلععملیة الحصول على أشیاء مقابل أشیاء أخر " :هو التبادل

  .)32، صفحة 2018/2019توبي، ( "وخدمات أخرى أو مقابل نقود

السلع والخدمات المنتجة بین الوحدات االقتصادیة المختلفة سواء على مستوى  مبادلةعملیة : "وهو

  .)20، صفحة 2012األفندي، ( )"التجارة الخارجیة( االقتصاد المحلي أو التبادل بین الدول

   :التبادلت او أد. 2.2

ایضة ثم بعد ذلك وأول صور التبادل هو المق ،أدواتتستخدم في عملیات المبادلة بین األفراد عدة 

  :استخدمت النقود
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  :أداة المقایضة -أ

 نشأت المقایضة كأداة للمبادلة كنتیجة للحاجة للتبادل بین األفراد في المجتمعات  :تعریف المقایضة

یونس و ( "دون استخدام النقودعملیة مبادلة السلع والخدمات بعضها ببعض : "البدائیة، ویقصد بها

ما یحتاج إلیه من سلع، ولكن مع وجود  بإنتاج، حیث كان الفرد یقوم )201، صفحة 2000آخرون، 

، نشأت الحاجة إلى مبادلة ما زاد المتعددة حاجاتهم إشباعفائض في السلع لدى منتجیها، ورغبتهم في 

قناوي، ( ینتجها اآلخرون والتي تفیض بدورها عن حاجتهم الشخصیةعلى االستهالك الذاتي باألشیاء التي 

 .)9، صفحة 2005

 یمكننا ، رضها لمجموعة من الصعوباتإن عملیة المقایضة غیر مجدیة نظرا لتع: صعوبات المقایضة

  :)33، صفحة 2018/2019توبي، ( فیما یليأبرزها عرض 

 بین عملیة تبادل السلعتین  فالمقایضة تقوم بها بدون وسیط یفصل :صعوبة إیجاد وحدة قیاس للتبادل

 .نقصها وحدة حساب عامة ومشتركة یقاس بها أسعار السلع والخدمات المتبادلة في السوقیلذلك 

 المقایضة ال یمكن لألفراد اختزان ففي استخدام  :صعوبة توفر وسیلة عامة صالحة الختزان القیم

القیمة الشرائیة الممثلة في السلعة التي بحوزته، وبما أن معظم السلع ال یمكن اختزان قیمها فشكل 

 .ذلك عائقا أمام القائمین بالتبادل بهذه الوسیلة

 حقیق ففي استخدام المقایضة یصعب على األفراد ت :صعوبة حدوث التوافق الثنائي لرغبات المتبادلین

توافق رغباتهم نظرا لكون بعض السلع ال یمكن تجزئتها كالحیوانات، كما أنه هناك بعض السلع ذات 

 .حجم كبیر ال یمكن مبادلتها مع سلع ذات حجم أقل

 تقسیمها نظرا لكونها ذات طبیعة خاصة ال یمكنفهناك بعض السلع  :صعوبة تجزئة بعض السلع، 

  .إذا تم تقسیمها تتعرض للتلف مما یعیق عملیة المبادلة بالمقایضة

   :أداة النقود - ب

 تعتبر النقود من أهم أدوات عملیة المبادلة والتي سهلت على األفراد عملیات المبادلة :تعریف النقود، 

شيء یحظى بالقبول أي " :تعرف النقود على أنها، و وهذه النقود تطورت بتطور اإلنسان عبر األزمنة المختلفة

، 2018/2019توبي، ( "العام في التداول، وله قوة شرائیة عامة، یستخدم وسیطا في التبادل، ومقیاسا للقیم

قناوي، ( ، ویشترط في النقود لكي تقوم بوظیفتها على أكمل وجه أن تتسم بالصفات التالیة)34صفحة 

  :)18- 16، الصفحات 2005

 وتحوز ثقتهم وتتمیز بصفة اإللزام في الحصول المجتمع أفراد جمیع  أن یقبلهاأي  :بالقبول العام التمتع

 .على السلع والخدمات، وتسویة أو قضاء الدیون

 صغیرة، لتسهیل عملیات البیع والشراء  إلى وحدات الوحدة الكبیرة سیمتق إمكانیةأي  :قابلیتها للتجزئة

 .للسلع ذات القیمة المنخفضة
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 كي  ،یجب أن ال تتعرض لتقلبات في قوتها الشرائیة في المدى القصیر أي :نسبي في قیمتهاالثبات ال

 .ال تتزعزع ثقة األفراد فیها، وتقوم بوظائفها

 وٕاال أعطى  ،الواحدة یشترط تماثلها تماماحیث أن وحدات النقود ذات الفئة  :تماثل الوحدات النقدیة

 .لبعض وحدات النقود قیمة أكبر من الوحدات األخرى

 أي تكون صغیرة الحجم وخفیفة الوزن :سهولة حملها. 

 إن النقود كأداة للتبادل تقوم بمجموعة من الوظائف المتنوعة في االقتصاد الحدیث، وهي  :وظائف النقود

كفاءتها على مدى التوفیق الذي یتاح للنقود في أداء وظائفها األساسیة، مرتبطة ببعضها البعض، وتتوقف 

ووظائف ثانویة نظرا لكونها  ،وللنقود وظائف أساسیة أي في حالة عدم وجودها ال یمكن تسمیتها بالنقود

  :)35، صفحة 2018/2019توبي، ( تساهم في إجراء معامالت اقتصادیة آجلة دون عناء اإلنسان

  وتتمثل فیما یلي :الوظائف األساسیة للنقود :  

وهي أهم وظیفة للنقود ولكي تنجح في أداء هذه الوظیفة یجب أن تكون مقبولة  :النقود كوسیط للتبادل -

قبوال عاما من جمیع المتعاملین بها أي یجب أن تحوز على قوة شرائیة تمكن مالكها من الحصول 

  .السوق يعلى ما یعادلها من سلع وخدمات في أي وقت تعرض ف

أي إمكانیة استعمالها كمقیاس عام لقیاس السلع والخدمات والثروات، فهي تشكل  :النقود كمقیاس للقیمة -

وحدة حساب للنفقات واإلیرادات، فقیام النقود بقیاس السلع والخدمات یعني إرجاع قیم جمیع السلع 

أي تقوم السلع بالنقود بدال من أن تنسب قیمة كل سلعة  ،والخدمات في االقتصاد القومي إلى النقود

  .ى مجموع قیم السلع الموجودة في السوقإل

  وهي ،عالوة على وظائفها األساسیة إن النقود تساهم في إجراء عملیات إضافیة :الوظائف الثانویة للنقود:  

ویقصد بذلك أن الفرد یمكنه ادخار النقود وتأجیل تبادلها في مقابل السلع  :النقود كأداة لخزن القیمة -

  :وهما ،ویتوقف نجاح هذه الوظیفة على اعتبارین ،والخدمات التي یرغب في الحصول علیها مستقبال

  األول ثبات قیمة النقود وعدم فقدانها لقیمتها بمرور الزمن. 

  الثاني مدى توفر السلع والخدمات التي یرغب الفرد في الحصول علیها في الوقت الذي یحتاجها. 

فنظرا لكبر حجم المعامالت االقتصادیة وعسر دفعها في الفور أوجدت  :جلالنقود كأداة للدفع اآل  -

ت آجل، كما النقود لتسهیل عملیات العقود اآلجلة لتسویق المنتجات وتحدید أسعارها وتسلیمها في وق

تساهم النقود في تسهیل عملیة االقتراض وتحدید ما سیدفعه المقترض مستقبال مما یسهل عملیات 

 .التبادل المستقبلیة على األفراد

 وهذه األنواع تطورت بتطور اإلنسان وتطور  ،لقد استخدم األفراد عّدة أشكال من النقود :أنواع النقود

 :)207- 205، الصفحات 1990الكسواني و الكسواني، ( معامالته، ویمكننا إیجاز هذه األنواع فیما یلي
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 باستخدام بعض السلع كان نظام التبادل قائما على المقایضة، ولذلك فكرة النقود بدأت  :النقود السلعیة

التي تتوفر لها شروط القبول العام في مجتمع معین مثل األغنام في مجتمعات الرعي، والغالل في 

، وبعد اكتشاف المعادن استخدم الحدید والنحاس والبرونز والقصدیر كنقود ولكن في مجتمعات الزراعة

 . صورة أدوات معدنیة

  استعملت بعض المعادن كالنحاس والبرونز كنقود، ولكن وبسبب زیادة في بادئ األمر  :النقود المعدنیة

إنتاج هذه المعادن انخفضت قیمتها، ولم تعد مناسبة لالستخدام كنقود، مما جعل المعادن النفیسة تحل 

وقد أصبحت المعادن النفیسة القاعدة التي تنسب إلیها أو تقاس بواسطتها قیم السلع والخدمات،  محلها،

 .ة المعادن النفیسة الذهب والفضةومن أمثل

  أوراق "ظهرت على أیدي الصیارفة ورجال البنوك، وكانت في بادئ األمر باسم وقد  :النقود الورقیة

، والبنك المركزي هو الوحید الذي یحق له إصدار النقود الورقیة، وتتمیز النقود الورقیة بأن لها "البنكنوت

تلك القوة التي تكتسبها : "ولة التي تصدرها، وقوة اإلبراء تعرف بأنهاقوة إبراء غیر محدودة داخل حدود الد

النقود في قدرتها على الوفاء، وهي تكتسب اإلبراء من القبول العام لألفراد أو بالقوة التي یضفیها القانون 

 .، أي ال یستطیع أي شخص عدم قبولها داخل الدولة التي تصدرها"على النقود

  عبارة عن الودائع المصرفیة والتي یتم التعامل بها عن طریق وهي  :)نقود الودائع( النقود المصرفیة

فعندما یودع شخص ما مبلغا من النقود في حسابه الجاري لدى البنك فإنه یستطیع أن یدفع ما الشیكات، 

نقود، علیه من التزامات لآلخرین عن طریق تحریر وٕاصدار شیكات مسحوبة على البنك الذي أودع لدیه ال

وما یمیز نقود الودائع أنها ال تتمتع بقوة إبراء كاملة، أي قد یرفض البعض تسلم حقوقه المالیة في صورة 

 .شیكات

  :ز التبادلـیــح. 3.2

فق بعملیات البیع والشراء في سوق معینة، وهذه السوق تو إلنتاج ال یتم نجاحها إذا لم إن عملیة ا       

  .والخدمات السلعتتطلب وجود آلیتي العرض والطلب لتحدید قیمة 

اتفاق البائعین والمشترین من أجل إجراء عملیة المبادلة مكان هو " :السوق بأنه یعرف: تعریف السوق -أ

  .)29، صفحة 2013المشهداني و العبیدي، ( "خالل فترة محددة

وسائط لنقل السلع والخدمات من المنتجین إلى المستهلكین، ووسائل لنقل األموال : "تشكلاألسواق و 

 .)4، صفحة 2012األفندي، ( "من المدخرین إلى المستثمرین

، 2018/2019توبي، ( التساعها أو ضیقها إلى األصناف التالیة صنف األسواق تبعات :أنواع األسواق - ب

  :)37صفحة 

 وهي تلك األسواق التي یتم فیها تبادل السلع والخدمات في مدینة ما أو قریة أو داخل  :األسواق المحلیة

  .دولة معینة دون الخروج من حدودها في عملیة التبادل



 محاضرات في مقیاس مدخل لالقتصاد

 

24 
 

 وتتمثل في تلك األسواق التي تتعامل فیها مجموعة من البلدان متجانسة من حیث  :اإلقلیمیة األسواق

 .تقالیدها وعاداتها االستهالكیة

 هي األسواق التي یتعامل فیها المنتجون والمشترین لسلعة أو خدمة على مستوى  :األسواق العالمیة

 .عالمي

  :)109، صفحة 2013المشهداني و العبیدي، ( ویمكن تحدیدها كاآلتي: قسووظائف ال - ت

 یقوم السوق بتنظیم عملیة اإلنتاج. 

 یقوم السوق بتحدید قیم السلع والخدمات. 

 یقوم السوق بتوزیع السلع المنتجة. 

 یقوم السوق بعملیة التوقعات المستقبلیة والتنبؤ التي تأتي من خالل حركات المبیعات. 

 السوق بتحدید اتجاهات وأنماط االدخار واالستثمار المستقبلیة في مناطق معینة، بمعنى أین  یقوم

 .ومتى تستثمر وأین تدخر

  : نشاط التوزیع. 3

تشیر إلى عملیات نقل " توزیع السلع"یقصد بها أحیانا أكثر من معنى، فمثال التوزیع كلمة 

یقصد بها تقسیم الموارد المتاحة " توزیع الموارد"السلع من أماكن تواجدها إلى المستهلك لها، أما 

  .على النشاطات المختلفة في االقتصاد القومي

أما المقصود بدراسة التوزیع كنشاط من األنشطة االقتصادیة، فهو دراسة المشكلة المتعلقة 

مع؟ أي بتوزیع الدخل والثروة، أي كیف یتم توزیع الدخل القومي والثروة على قوى اإلنتاج في المجت

، 1970هاشم، ( كیف یتم توزیع ناتج أي عملیة إنتاجیة على العناصر التي أسهمت في إنتاجه؟

  . )362صفحة 

  : الــــــتوزیع تعریف. 1.3

، 1970هاشم، ( "توزیع الدخل القومي والثروة على قوى اإلنتاج في المجتمع": یعرف التوزیع بأنه

  .")349صفحة 

سواء كان مصدرها العمل  ،خالل فترة زمنیة التعبیر عن تیار المنافع الحقیقیةهو  الدخلو

فتعني مجموع السلع النافعة القابلة للتملك كاألرض والثروات  الثروةأو أي عنصر إنتاجي أخر، أما 

 .)641، صفحة 2007أبو العال، ( النقودوحتى 

شطیبي، ( "تقسیم وتوزیع الناتج الكلي بین أفراد المجتمع وقطاعاته: "كما یعرف أیضا بأنه 

  .)65، صفحة 2017/2018

، أي )641، صفحة 2007أبو العال، ( "كیفیة تحدید أثمان عناصر اإلنتاج: "عرف التوزیع بأنهو 

  .تقسیم عوائد عناصر اإلنتاج على العناصر المساهمة في العملیة اإلنتاجیة
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 تقسیم الثروة والدخل القومیین، بین أفراد المجتمع وفئاته على أساسهاالطریقة التي یتم  هوالتوزیع ف

في ظل إطار معین من القیم والتقالید والتطلعات و ، وقطاعاته تبعا ألیدیولوجیة النظام االقتصادي السائد

 .)65، صفحة 2017/2018شطیبي، ( الحضاریة للمجتمع

  :أنواع التوزیــــــــع. 2.3

، 1999النجار، ( التوزیع الشخصيو  التوزیع الوظیفي التوزیع،یمكن أن نفرق بین نوعین من 

 : )376- 375الصفحات 

یقصد به توزیع عوائد عوامل اإلنتاج، فهنا یتم توزیع الدخل على عوامل اإلنتاج : التوزیع الوظیفي -أ

أصحاب عوامل اإلنتاج على دخول نقدیة حیث یتحصل  ،)األرض، العمل، رأس المال، التنظیم(األربعة 

التوزیع الوظیفي على  ویتوقف، مختلفة مقابل ما یقومون به من وظائف اقتصادیة في العملیة اإلنتاجیة

  .وذلك نظیر مساهمتها في العملیة اإلنتاجیة اإلنتاجاألثمان التي یتقاضاها أصحاب عوامل 

فهو التوزیع الذي یعني بدراسة أنصبة األفراد من الدخل القومي، ویبین كیفیة تحدید : التوزیع الشخصي - ب

، فالتوزیع الشخصي تفاوت توزیع الدخول ومدى هذا التفاوت إلىمستویات دخول األفراد والعوامل التي تؤدي 

بغض النظر عن مساهمة كل فرد أو عدم  إذا هو الذي ینتج عنه تحدید دخل كل فرد من أفراد المجتمع،

  . مساهمته في العملیة اإلنتاجیة

  : )68، صفحة 2017/2018شطیبي، ( التوزیع في ظل األنظمة االقتصادیة. 3.3

الملكیة الفردیة یقوم النظام االقتصادي الرأسمالي على : التوزیع في ظل النظام االقتصادي الرأسمالي -أ

لوسائل اإلنتاج ومبدأ المنافسة، وعلیه فإن التفاوت في توزیع الدخل مسألة طبیعیة ومتطلب من متطلبات 

الرأسمالیة، وقد توافقت مبادئ النظام االقتصادي الرأسمالي كما هو معروف مع األفكار االقتصادیة للكالسیك 

ألخرى أن التفاوت في التوزیع شرط ضروري لتطور والنیوكالسیك والكینزیین، واتفقت كل مدرسة مع ا

المجتمع، فاهتموا بدراسة القوانین التي تتحكم في توزیع الناتج على عوائد عوامل اإلنتاج، وتبنى بذلك النظام 

االقتصادي الرأسمالي التوزیع الوظیفي القائم على توزیع الدخل حسب مساهمة عوامل اإلنتاج األربعة 

  .في العملیة اإلنتاجیة) س المال، التنظیماألرض، العمل، رأ(

على اعتبار أن النظام االقتصادي االشتراكي یقوم على : التوزیع في ظل النظام االقتصادي االشتراكي - ب

مبدأ الملكیة الجماعیة لوسائل اإلنتاج والمنفعة العامة، وعلى هذا األساس تكون عملیة توزیع الثروة والدخل 

تكون تبعا لكمیة العمل المبذول ونوعیته في العملیة اإلنتاجیة، فالنظام االشتراكي لصالح المجتمع ككل، و 

  .یقوم على البعد الجماعي للتوزیع

یكون توزیع الدخل من منظور إسالمي إما وظیفیا أو : التوزیع في ظل النظام االقتصادي اإلسالمي - ت

األفراد في الثروات والدخول، كنتیجة حتمیة شخصیا، فمن حیث طریقة التوزیع الوظیفي أقر اإلسالم تفاوت 

لخلق أفراد مختلفین في القدرات والمواهب والجهود، وكضرورة لتقدم المجتمع وتطوره، ولوال إقرار هذا التفاوت، 

  .لتوقف التطور ولجمدت الحیاة
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 لقد عني التوزیع الشخصي في الفكر اإلسالمي اهتماما بالغا ،ومن حیث طریقة التوزیع الشخصي

من قبل المفكرین وانطالقا من تعالیم الدین الحنیف التي تحث على ضرورة توفیر حد الكفایة لكل فرد من 

أفراد المجتمع فإنه ال مناصة منه إذا عجزت الموارد المتاحة للمجتمع من تحقیق هذه الغایة وتعتبر الدولة 

ومنه  ،تركت مع أفراد المجتمع في ذلكمسؤولة عن هذا سواء تحملت عبء التمویل من مواردها المالیة أو اش

كفل اإلسالم التوزیع األمثل للثروة والدخل، بحیث یتحقق أقصى مدى من العدالة االجتماعیة والكفاءة 

  .اإلنتاجیة، ذلك أنه النظام الوحید الذي یقیم التوازن والتكامل بین الروح والمادة وبین حق الفرد وحق الجماعة

  : توزیع العوائد على عوامل اإلنتاج. 4.3

إن توزیع العوائد على عوامل اإلنتاج هو تقسیم الدخل القومي بین أفراد المجتمع أو فئاته، الذین 

ساهموا في اإلنتاج القومي حسب مساهمة كل فرد أو فئة، في ظل إطار معین من القیم والتقالید والتطلعات 

دیون على هذا النوع من التوزیع العدید من التسمیات، فقد أطلق علیه الحضاریة للمجتمع، ولقد أطلق االقتصا

" نظریة أثمان عناصر اإلنتاج"، ثم شاعت في نهایة القرن التاسع عشر تسمیة "نظریة التوزیع" الكالسكیون

نظریة توزیع العوائد على :"وقد یطلق علیه " نظریة توزیع الدخول على عناصر اإلنتاج:"وقد یطلق علیه 

وقد حدد االقتصادیون أربعة أنواع من العوائد تقابل  .)68، صفحة 2017/2018شطیبي، ( "امل اإلنتاجعو 

الفائدة عائد رأس المال، والربح ائد األرض، واألجر عائد العمل، و األنواع األربع لعوامل اإلنتاج، فالریع ع

  : سنبین معنى كل واحد منهم فیما یليو  ،عائد التنظیم

تأجیر  نظیراألرض  أصحاب أنه العائد الذي یحصل علیهبیعرف الریع  :عائد األرض یسمى الریع -أ

  .)402، صفحة 1970هاشم، ( منهاالستفادة الستخدامها وااألرض 

ثمن العمل، أي المقدار من النقود الذي یدفعه صاحب أنه بیعرف األجر : عائد العمل یسمى األجر - ب

العمل إلى العامل نظیر خدمات یؤدیها هذا األخیر، وهي بالنسبة للعامل تمثل الدخل الذي یحصل علیه في 

  .)383، صفحة 1970هاشم، ( مقابل ما یبذله من مجهود في فترة معینة لحساب صاحب العمل

واألجر الحقیقي، فاألجر النقدي هو ما یحصل علیه العامل من النقدي ینبغي التمییز بین األجر و 

هو عبارة عن كمیة السلع فأما األجر الحقیقي  ،نقود لقاء قیامه بالعمل في یوم معین، أو في فترة زمنیة معینة

، صفحة 2008طاقة و آخرون، ( النقديوالخدمات التي یستطیع العامل أن یحصل علیها بواسطة أجره 

220(.  

 تعرف الفائدة بأنها المبلغ المستحق على مبلغ معین أقرض لفترة معینة: عائد رأس المال یسمى الفائدة - ت

هاشم، ( ، وسعر الفائدة هي النسبة المئویة لمقدار الفائدة منسوبا إلى المبلغ األصلي كأساس)هي سنة عادة(

  .)423، صفحة 1970

یعرف الربح بأنه العائد الصافي أو دخل المنظم الذي ینجح في جعل تكالیفه : عائد التنظیم یسمى الربح - ث

وقد اعتبر بعض االقتصادیین الربح مكافأة للمخاطر التي تحیط برأس المال الكلیة أقل من إیراده الكلي، 
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ونفقات  إیراداتن طبیعة الربح هي الفرق بیأي  ،)123، صفحة 2013المشهداني و العبیدي، ( المستثمر

  .)391، صفحة 1999النجار، ( یسمى بالدخل المتبقي السلعة أو الخدمة، ولهذا

  :نشاط إعادة التوزیع. 5.3

 العامةفي عملیة جبایة الدولة للضرائب والرسوم لتمول بها المشاریع نشاط إعادة التوزیع یتمثل 

  :)58- 55، الصفحات 2018/2019توبي، (

یدفعه الممول للدولة وبدون حصوله على مقابل  إجباريوالضریبة هي اقتطاع مبلغ نقدي بشكل  :الضرائب -أ

بالخصائص  حقیقها، وتتسم الضریبةخاص مباشرة لتحقیق نفع عام یتماشى مع أهداف الدولة ویساهم في ت

   :التالیة

 أنها اقتطاع نقدي. 

 الضریبة تدفع دون مقابل خاص مباشر. 

 الضریبة تفرض لتحقیق المنفعة العامة. 

والرسم هو مبلغ نقدي یدفعه الفرد جبرا للدولة، أو إحدى مؤسساتها العمومیة، مقابل منفعة  :الرسوم - ب

  :تعود على المجتمع ككل، ویتسم الرسم بالخصائص التالیة خاصة یحصل علیها الفرد إلى جانب منفعة عامة

 أن یدفع نقدا للدولة. 

 إجباریة دفع الرسم. 

 صفة المقابل للرسم. 

 طابع المنفعة الخاصة.  

  :كنشاط االستهال . 4

) ریع، أجر، فائدة، ربح(كما هو معروف یحصل الفرد على دخل مقابل ما یمتلك من عناصر اإلنتاج        

ویعتبر االستهالك من أهم حلقات  ،وهذا الدخل قد یقوم الفرد بإنفاقه كله، أو إنفاق جزء وادخار الجزء اآلخر

 .و من العوامل المحركة لإلنتاجالدورة االقتصادیة، كما یعد الهدف الرئیسي للنشاط االقتصادي، وه

  :تعریف االستهالك. 1.4

في وصف عملیة استخدام السلعة أو  consumption)(" االستهالك"یستخدم اللفظ االقتصادي 

الخدمة لتحقیق منفعة، ذلك أن لفظ استهالك ینطوي على معنى اإلهالك والتدمیر، فالذي یستهلك شیئا 

  .)114، صفحة 2014أمین، ( جزئیایقضي علیه ویدمره، ولو تدمیرا 

أمین، ( "تحقیق منفعة مباشرة من استخدام سلعة أو خدمة: "والتعریف االقتصادي لالستهالك هو

  .)109، صفحة 2014

ولكن نظرا الستحالة قیاس  ،وتحقیق اإلشباعاألصل أن یتم االستهالك بالحصول على المنفعة ف 

المدى الحقیقي للحصول على المنافع فقد جرى العمل على تقدیر االستهالك بالحصول على السلع والخدمات 

االستهالكیة ولو لم یتم االنتفاع بها مباشرة وٕانما امتد ذلك خالل فترة من الزمن، وهكذا یشیر االستهالك إلى 
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ویقصد عادة  ،ناهیة اإلنفاق االستهالكي، وهناك من ناحیة أخرى السلع االستهالكیة فهناك من: أحد أمرین

  .باالستهالك اإلنفاق االستهالكي

أما اإلنفاق االستهالكي فهو یمثل الجزء من الدخل الذي تنفقه وحدات االستهالك للحصول على 

تقطع من الدخل والذي یتم إنفاقه على الجزء المس'': السلع االستهالكیة، ومن ثم فاالستهالك یعرف على أنه

  .)225، صفحة 2007الوادي و آخرون، ( "شراء السلع والخدمات إلشباع حاجات ورغبات المستهلك

: أما السلع االستهالكیة فهي التي تستخدم إلشباع الحاجات مباشرة، وبذلك یعرف االستهالك على أنه       

، صفحة 2015/2016حوحو، ( ''االستعمال المباشر للسلع والخدمات التي تشبع رغبات اإلنسان وحاجاته''

20(.  

  :االستهالكالعوامل المؤثرة في . 2.4

العوامل المؤثرة في االستهالك هي العوامل التي تؤثر في العالقة القائمة بین الدخل واإلنفاق       

 ،وعوامل موضوعیة) شخصیة(أول من صنف هذه العوامل وأسماها عوامل ذاتیة  "كینز "االستهالكي ویعتبر

إّال أن عدم تبدل هذه العوامل بصنفیها في األمد اآلني والقصیر یترك عالقة االرتباط المباشر قائمة بین 

 :مستوى الدخل ومستوى اإلنفاق االستهالكي

وهي تنطلق من میول وبواعث شخصیة للمستهلك، وهذه العوامل تدفع الفرد  ):الشخصیة(العوامل الذاتیة  -أ

 :)121، صفحة 1990الكسواني و الكسواني، ( وهي كما یليلإلقالل من االستهالك 

  حیث یكون الفرد احتیاطي لمواجهة حوادث غیر متوقعة :دافع الحیطة.  

  الشیخوخة، اعتزال (مما یجعل الفرد یدخر لالحتراس ضد حوادث متوقعة  :دافع التبصر وبعد النظر

 ....)الخدمة 

  مما یجعل الفرد یقلل االستهالك في الحاضر لیستثمر ویزید دخله            :دافع تحسین المستوى المالي

 .في المستقبل

  وذلك بحمایة الورثة بترك ثروة لهم :دافع التوریث. 

  دافع الشح وحب تجمیع المال. 

وتخلق ضغطا لزیادة درجة اقتصادیة متنوعة، ) أسباب(وهي تنطلق من متغیرات  :العوامل الموضوعیة - ب

مخلوف و بن یحي، ( یندرج تحت هذه العوامل ما یليومن أبرز ما ، أو إلنقاصها'' فرد نحو االستهالكمیل ال

  :)204-203، الصفحات 2017

 زاد الدخل یزید  وهو من أهم العوامل، حیث توجد عالقة طردیة بین االستهالك والدخل، فكلما :الدخل

معه االستهالك، ولكن نسبة الزیادة في االستهالك تكون أقل من نسبة الزیادة في الدخل بفرض أن 

 .المستهلك عقالني

 أساسیةیعتمد بصورة  االستهالكي اإلنفاق أن إلىأول من أشار " كینز"ویعد العالم االقتصادي 

 االستهالكي یتجه للزیادة مع كل زیادة في الدخل، بحیث اإلنفاق أن إلىعلى مستوى الدخل، كما أشار 
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الزیادة في الدخل طالما أن هناك جزء من الدخل یوجه لالدخار  إجماليتكون زیادة االستهالك أقل من 

  .)االدخار+ االستهالك = الدخل (

 األسعار یؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائیة لألفراد، وبالتالي یقل االستهالك، والعكس إن ارتفاع  :األسعار

 .في حالة انخفاض األسعار

 ذلك یؤدي إلى زیادة اإلنفاق  ...مثل القروض االستهالكیة وانتشار البیع بالتقسیط :التسهیالت االئتمانیة

 .االستهالكي

 بمرحلة االنتعاش یزید اإلنتاج والتوظیف ومن ثم تزید المداخیل فعندما یمر االقتصاد : الحالة االقتصادیة

  ).االنكماش(ویرتفع االستهالك، ویحدث العكس في حالة الركود االقتصادي 

  :أنواع االستهالك. 3.4

الغایة من االستهالك : یمیز االقتصادیون بین عدة أنواع من االستهالك من خالل عدة معاییر منها

، )استهالك فردي واستهالك جماعي(، الطریقة التي یتم بها االستهالك )هالك وسیطاستهالك نهائي واست(

   :)27- 26، الصفحات 2016غیث، ( )استهالك خاص واستهالك عام(حسب القطاع المنتج 

قیام العائالت والمؤسسات باالستعمال  باالستهالك النهائيیقصد  :االستهالك النهائي واالستهالك الوسیط  - أ

فیقصد  االستهالك الوسیطالمباشر والنهائي للسلع والخدمات، ویعتبر هذا النوع من االستهالك غیر منتج، أما 

 .به استعمال المؤسسات للمواد والسلع والخدمات في إنتاج سلع وخدمات أخرى وهو استهالك منتج

هو استعمال سلعة أو خدمة من قبل فرد  االستهالك الفردي :ياالستهالك الفردي واالستهالك الجماع  -  ب

هو استعمال سلعة أو خدمة من قبل مجموعة من  االستهالك الجماعيأما  ،معین، أي یستهلك بصفة فردیة

 .األفراد، أي یتم استهالكها بصورة جماعیة

استخدام أفراد القطاع العائلي للسلع هو  االستهالك الخاص :العامواالستهالك  الخاصاالستهالك   -  ت

والخدمات التي ینتجها قطاع األعمال، ویطلق علیها في بعض األحیان استهالك األفراد أو استهالك القطاع 

 هو استخدام أفراد المجتمع للخدمات التي یقدمها إلیهم قطاع الخدمات الحكومیة االستهالك العامالعائلي، أما 

  .بدون مقابل أو بمقابل رمزي، ویطلق علیه أیضا اسم االستهالك الجماعي

 :هلكسلوك المست. 4.4

المستهلك قد یكون فردا أو عائلة أو وحدة تنظیمیة، فالمقصود بالمستهلك وحدات  :تعریف المستهلك -أ

شراء أي من السلع  فالمستهلك هو من یقرراالستهالك، أي تلك الوحدات التي تتخذ قرارات االستهالك، 

یتخذ ، أي أنه "الرشد االقتصادي"المختلفة الموجودة في السوق، وذلك على أساس أنه على درجة معینة من 

، ولفظ )227، صفحة 1999النجار، ( قراراته بعد تفكیر ورویة بهدف الحصول على أكبر إشباع ممكن

 :یستخدم عادة للتمیز بین نوعین أساسیین من المستهلكین المستهلك
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 یقوم بشراءالشخص الذي '': یمثل هذا النوع من الوحدات االستهالكیة :)المستهلك النهائي( األفراد 

أو أو من یعول من أقاربه  عائلته لدى أو ة لدیهرغب وأ جةإشباع حا بهدف وذلك ،ةالخدم وأ ةالسلع

  .)54- 53، الصفحات 2001الشرمان و عبد السالم، ( ''لتقدیمها كهدیة

 كل شخص یقوم بشراء : "یمثل هذا النوع من الوحدات االستهالكیة :)المستهلك التنظیمي( المؤسسات

أو من أجل استخدامها في أداء  ،السلع والخدمات بهدف استخدامها في إنتاج سلع وخدمات أخرى

ؤسسات التجاریة، والصناعیة، ، وتشمل الم)128، صفحة 2009أحمد و آخرون، ( "أنشطة أخرى

والزراعیة، والمؤسسات الحكومیة والهیئات التي ال تهدف إلى الربح، حیث تحتاج هذه المؤسسات إلى 

 .)43هـ، صفحة 1428الجریسي، ( تمكنها من أداء وظائفها وتحقیق أهدافها السلع والخدمات التي

یرى الكثیر من الباحثین أن السلوك االستهالكي هو جزء من السلوك : سلوك المستهلكتعریف  - ب

، )86، صفحة 2014بن یعقوب، ( اإلنساني وال یمكن أن ینفصل أو ینعزل عنه، وهو یتأثر بالبیئة المحیطة

تحقق عن طریق اندماج وتفاعل الظروف الخارجیة مع ما یعتري اإلنسان من نشاط ی اإلنسانيفالسلوك 

 .)267، صفحة 2013الزیود و البطاینة، ( داخلي، مما ینتج عنه استجابة قد تكون لفظیة أو حركیة

التصرف الذي یبرزه المستهلك في البحث أو شراء أو استخدام السلع '': سلوك المستهلك هوویقصد ب

التي یتوقع أنها ستشبع رغباته أو حاجاته وحسب اإلمكانیات الشرائیة  أو األفكار أو الخبرات والخدمات

، فسلوك المستهلك إذا هو مجموعة األنشطة والتصرفات التي )86، صفحة 2014 بن یعقوب،( ''المتاحة

یقوم بها المستهلكون أثناء بحثهم عن السلع والخدمات التي یحتاجون إلیها بهدف إشباع حاجاتهم إلیها 

ن عملیات ورغباتهم فیها، وأثناء تقییمهم لها والحصول علیها واستعمالها والتخلص منها، وما یصاحب ذلك م

  .)44هـ، صفحة 1428الجریسي، ( اتخاذ القرار

وهناك مجموعة من العوامل المختلفة المؤثرة على سلوك المستهلك وداخل كل مجموعة من العوامل 

العوامل الثقافیة، العوامل االجتماعیة، العوامل : مؤثرات عدیدة تساهم في قرار الشراء، وهذه العوامل هي

  .)60- 59، الصفحات 2001الشرمان و عبد السالم، ( العوامل الشخصیةو النفسیة، العوامل االقتصادیة، 

 إن المستهلك یهدف من وراء توزیع دخله على السلع الحصول على أقصى منفعة :توازن المستهلك - ت

) االستهالك(ق أي أنه یحاول ضمن حدود الدخل المخصص لإلنفا دا،یشأن یسلك سلوكا ر ممكنة، ویفترض 

له أقصى إشباع ممكن، وعندما أن یتخیر مجموعة السلع والخدمات االستهالكیة التي تحقق واألثمان السائدة 

 .)129، صفحة 1990الكسواني و الكسواني، ( المستهلك ذلك فإنه یحقق توازن المستهلك قیحق

ن ضمن حدود الدخل المتاح كتحقیق أقصى إشباع مم'': ومن هنا یمكن تعریف توازن المستهلك بأنه       

، فالمستهلك یكون في حالة توازن )234، صفحة 2007الوادي و آخرون، ( ''للتصرف واألسعار السائدة

الممكنة من السلع والخدمات المختلفة التي تحقق له أقصى إشباع أو عندما یستطیع شراء أقصى الكمیات 

 منفعة ممكنة، وفي ظل دخلة المحدود وثبات أسعار السلع المشتراة عند مسویات معینة وكذلك ثبات ذوقه

  . )190، صفحة 2012األفندي، (
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  :نشاط االدخار. 5

یعتبر االدخار ظاهرة اقتصادیة أساسیة في حیاة األفراد والمجتمعات، وهو فائض الدخل عن 

- الدخل =االدخار(االستهالك، أي أنه الفرق بین الدخل وما ینفق على السلع والخدمات االستهالكیة 

  . )75، صفحة 2017/2018شطیبي، ( یطلق بعضهم على االدخار لفظ الفائض ا، لذ)االستهالك

  :االدخار تعریف. 1.5

الذي لم یستهلك أو بمعنى آخر قد تم تأجیل استهالكه ذلك الجزء من الدخل " :یقصد باالدخار هو

  .)266، صفحة 2007الوادي و آخرون، ( "فترة زمنیة أخرى إلى

الكسواني و ( "فائض الدخل الذي یتبقى بعد اإلنفاق على االستهالك" :بأنهوهناك من یعرف االدخار 

عبارة عن الفرق بین الدخل واإلنفاق على السلع ، وهذا یعني أن االدخار )127، صفحة 1990الكسواني، 

  .االستهالكیة

ینفق على السلع االستهالكیة والخدمات وال  ذلك الجزء من الدخل الذي ال: "وعرف كذلك على أنه

عبارة عن الفرق بین الدخل وهذا یعني أن االدخار ، )259، صفحة 2008الشریعي، ( "یخصص لالكتناز

  .واإلنفاق الجاري بفرض عدم وجود اكتناز

  :أنــــواع االدخار. 2.5

 ، یمكن تحدیدها حسب مجموعة من المعاییر، فحسب طبیعة التكوینالدخاراأنواع  یوجد العدید من

االدخار المحلي واالدخــار  ، وحسب الحدود الجغرافیة نجداالدخار االختیاري واالدخـــار اإلجـــبارينجد 

، وفیما یلي الدولةوادخـــار  مؤسساتوادخـــار ال ادخــــار العائالت ، وحسب طبیعة المدخر نجدالــوطني

  :)78- 77، الصفحات 2017/2018شطیبي، ( بإیجازستعرضها ن

ادخار فردي متروك لحریة الفرد ووعیه  هواالدخار االختیاري  :االدخار االختیاري واالدخـــار اإلجـــباري -أ

 االدخار اإلجباريأما ، دون أن یكون هناك دافع خارجي یجبره علیه، أو یلزمه ،وقدرته ورغبته في االدخار

الدولة لصالحها ولصالح األفراد، ویتحقق باقتطاع جزء من الدخل بصورة إلزامیة،  إلیهالذي تلجأ  االدخار هو

  . فهذا النوع یعتبر مصدرا مهما لتمویل المشاریع االستثماریة العامة

مجموع مدخرات الدولة داخل حدودها  هو االدخار المحلي :واالدخــار الــوطنياالدخار المحلي  - ب

الدولة والمؤسسات مدخرات الجغرافیة، فهو یعبر عن مدخرات القطاع العائلي، ومدخرات قطاع األعمال، و 

فهو االدخار المحلي المتولد من جانب أطراف النشاط االقتصادي  االدخار الوطنيأما ، والشركات التابعة لها

  . داخل حدود الدولة، باإلضافة إلى جزء یتكون من الخارج وهو صافي المعامالت الخارجیة

في االدخار الذي یقوم  ادخار العائالتیتمثل  :ادخــــار العائالت، وادخـــار المؤسسات، وادخـــار الدولة - ت

في  ، بأن یوضعالدخارالفائض لیوجه و  بعد إنفاقهم على االستهالك، د تحقق فائض من الدخلبه األفراد عن

فیتمثل في ادخار مؤسسات قطاع  ادخار المؤسساتأما ، أو الودائع اآلجلة أو غیرهاصنادیق التوفیر 

األعمال الخاص والعام في كل ما تخصصه المؤسسات المنتجة والتجاریة وذات الطابع الخدمي من أرباحها 
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إلى اعتبار أن الحكومات تعمل على تنمیة مواردها وتخفیض نفقاتها  ویشیر ادخار الدولة، لزیادة استثمارها

عجز  لمواجهة ما یطرأ من سمال حقیقي جدید، أو تودعه كاحتیاطيمن أجل تمویل استثماراتها أي تكوین رأ

  . لسنوات المقبلةفي افي المیزانیة العامة للدولة 

 :الــــعوامل الــــمؤثرة في االدخــــــار. 3.5

إن العوامل المؤثرة على االستهالك هي نفسها المؤثرة على االدخار، ألن أي عامل یزید من 

شطیبي، ( االستهالك تزید في االدخار مناالستهالك من شأنه أن یقلل من االدخار، والعوامل التي تقلل 

المؤثرة في االدخار بنوعین من العوامل، إحداهما ذاتیة ، ویمكن تحدید العوامل )78، صفحة 2017/2018

  :واألخرى موضوعیة

 ك األفراد، كما ترتبط بالتوقعاتوترتبط بالمتغیرات النفسیة التي تؤثر في سلو  :الــــــعوامل الـــذاتیة -أ

فإن المستقبلیة للحیاة االقتصادیة وما تتطلبه من ضمان اجتماعي أو االتجاه نحو االدخار، وبصورة عامة 

  .)244، صفحة 2000النجفي، ( سواء االستهالكي أم االدخاريهذه العوامل تحدد سلوك األفراد 

النجفي، ( ذات سمات اقتصادیة، وأنها قابلة للقیاس بكونها عواملال هذهتتحدد  :الــــعوامل الــــموضوعــیة - ب

، الصفحات 2018/2019توبي، ( ما یلينذكر ، ومن العوامل المؤثرة على االدخار )245، صفحة 2000

61 -62(:  

 زاد االدخار والعكس صحیح، وفي  الفرد دخل، فكلما زاد عالقة طردیة باالدخارإن الدخل له  :الدخل

 .من استهالك تؤدي إلى التقلیل المقابل زیادة االدخار

 على األفراد  أقبلالفائدة معدل  فكلما ارتفع، إن معدل الفائدة له عالقة طردیة باالدخار: معدل الفائدة

 .أموالهم لدى المؤسسات المالیة ادخار

 فكلما ارتفعت الضرائب أثرت سلبا على سلوك األفراد الدخارباعالقة عكسیة لها  إن الضرائب :الضرائب ،

 .  االدخاري فهي اقتطاع من مداخیلهم، مما یخفض من ادخارهم لألموال

 ارتباطا سلبیا بمعدل التضخم، فكلما ارتفع معدل التضخم تراجع األفراد إن االدخار یرتبط  :معدل التضخم

القدرة الشرائیة للنقود وبالتالي را لكون ارتفاع نسبة التضخم تفسر ى إیداع أموالهم لدى البنوك، نظعل

 .الودائع

  :نشاط االستثمار. 6

 ،یمثل االستثمار الركیزة األساسیة لتحقیق التراكم الرأسمالي الذي یعتبر األساس ألي تقدم اقتصادي       

فاالستثمار له دور بارز في عملیة التنمیة االقتصادیة، باعتباره المتغیر البارز والحاسم في تحدید معدل النمو 

االقتصادي، فزیادة معدالت االستثمار تؤدي إلى زیادة الطاقة اإلنتاجیة ومن ثم زیادة قدرة البلد على إنتاج 

خل القومي الحقیقي للمجتمع، وزیادة قدرة االقتصاد مزید من السلع والخدمات مما یترتب على ذلك زیادة الد

 .)51، صفحة 1999الشمري و آخرون، ( على التطور بصورة مستمرة
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  :تعریف االستثمار. 1.6

التوظیف المنتج لرأس المال من خالل توجیه المدخرات نحو '': یمكن تعریف االستثمار بأنه       

الشمري ( ''استخدامات تؤدي إلى إنتاج سلع أو خدمات إلشباع الحاجات االقتصادیة للمجتمع وزیادة رفاهیتهم

 .)51، صفحة 1999و آخرون، 

التخلي عن أموال یمتلكها الفرد في مرحلة معینة ولفترة معینة        '': كما یعرف االستثمار على أنه       

من الزمن قد تطول أو تقصر وربطها بأصل أو أكثر من األصول التي یحتفظ بها لتلك الفترة الزمنیة بقصد 

  :الحصول على تدفقات مالیة تعوضه عن

  وال التي تخلى عنها في سبیل الحصول على ذلك األصل أو األصولاألم كالقیمة الحالیة لتل.   

  النقص المتوقع في قوة تلك األموال الشرائیة بفعل التضخم. 

  رمضان، ( ''المخاطرة الناشئة عن احتمال عدم حصول التدفقات المالیة المرغوب فیها كما هو متوقع لها

 .)13، صفحة 1998

 :أنویشمل االستثمار بمعناه العام، كل من االستثمار الحقیقي واالستثمار المالي، حیث        

  اإلنفاق على األصول اإلنتاجیة أو السلع االستثماریة الجدیدة والذي '' :یعني ،العینياالستثمار الحقیقي أو

الشمري و ( ''المختلفة یترتب علیه إنتاج إضافي وفرص عمل إضافیة وزیادة المخزون من المواد األولیة

 .)26، صفحة 1999آخرون، 

   تداول األدوات االئتمانیة وفي مقدمتها األسهم والسندات والذي ال '': فنعني به ،أما االستثمار المالي

یترتب على االستثمار فیها إضافة جدیدة عینیة إلى إجمالي االستثمار العیني بل إن شراء هذه األدوات یمكن 

 .)26، صفحة 1999الشمري و آخرون، ( "أن یسهم في تمویل األنشطة االستثماریة العینیة المختلفة

         ،ین هو أن النوع األول یتبعه عادة زیادة حقیقیة في الناتج اإلجمالي لالقتصادفالفرق بین االستثمار        

في حین أن النوع الثاني ال یتبعه مثل هذه الزیادة في اإلنتاج ألنه یمثل انتقال ملكیة وسائل اإلنتاج من طرف 

 .آلخر، مما قد ال یترتب علیه زیادة في القدرة اإلنتاجیة لالقتصاد

  :محددات االستثمار. 2.6

لرئیسي لهم في تحدید أحجام إن توقعات المستثمرین حول األرباح المستقبلیة تعتبر الدافع ا

 :المحددات الرئیسیة للعملیة االستثماریة االستثمارات المختلفة، وفیما یلي نذكر أبرز

والمقصود بسعر الفائدة تكلفة رأس المال المستثمر، والعالقة بین سعر الفائدة وحجم األموال  :سعر الفائدة -أ

دي إلى انخفاض االقتراض وبالتالي انخفاض االستثمار المستثمرة هي عالقة عكسیة، فزیادة سعر الفائدة یؤ 

نتیجة ارتفاع تكلفة االقتراض، أما عند نقصان سعر الفائدة فذلك یؤدي إلى ارتفاع حجم االقتراض وبالتالي 

  .)268، صفحة 1999النجار، ( ارتفاع االستثمار نتیجة انخفاض تكلفة االقتراض

الذي یجعل  سعر الخصم"أو ، "ستثماراالمن  المنتظرمعدل العائد " :وهي: الكفایة الحدیة لرأس المال - ب

تكلفة (القیمة الحالیة لسلسلة الغالت السنویة المتوقعة من االستثمار مساویة لسعر عرض أصل االستثمار 
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ل المقارنة بین الكفایة الحدیة لرأس الما، ولذلك فإن تصرفات المستثمرین إنما تتوقف على أساس ")الشراء

فعندما تكون الكفایة الحدیة لرأس المال أكبر من سعر الفائدة فإن المستثمر ، وسعر الفائدة لألموال المقترضة

سوف یمیل إلى االستثمار وعندما تكون أقل من سعر الفائدة فإن المستثمر سوف یمیل إلى اإلحجام عن 

، 1990الكسواني و الكسواني، ( لخیار للمستثمر في حال تساویها مع سعر الفائدةاالستثمار، في حین یبقى ا

  .)149صفحة 

المختلفة على مواكبة التطورات التقنیة المختلفة یكفل لها الحفاظ  إن مقدرة المؤسسات :التقدم العلمي - ت

على مستواها التنافسي في السوق والعمل على تقلیل تكلفة اإلنتاج للسلع التي تقدمها للمستهلكین، وبالتالي 

أن العدید من المؤسسات تعمل في  ارتفاع األرباح التي یمكن أن یحصل علیها المستثمر، لهذا نالحظ

  .)262، صفحة 2007الوادي و آخرون، ( ستثمار على شراء المعدات واآلالت الجدیدةاال

 إن التوقعات المستقبلیة ذات أهمیة بالغة في تحدید العملیة االستثماریة، :التوقعات المستقبلیة - ث

المنتجات یكون ذلك بمثابة حافز لالستمرار في في المستقبل ازدیاد في الطلب على فالمستثمر الذي یرى 

العملیة االستثماریة والمحافظة على وضعه في السوق، بینما في حال ساد التشاؤم توقعاته المستقبلیة فإنه بال 

الوادي و ( إضافیة شك سوف ال یعمل على زیادة المنتجات المقدمة للمستهلكین خوفا من تحقیق خسائر

  .)263، صفحة 2007آخرون، 

  :مجاالت االستثمار. 3.6

نوع أو طبیعة النشاط االقتصادي الذي یوظف فیه المستثمر أمواله بقصد " :یقصد بمجال االستثمار

مجال الزراعة، مجال مجال الصناعة، مجال العقارات، : الحصول عل عائد، ومن األمثلة علیها

، أي عندما نتحدث عن مجال االستثمار إذا كان الكالم عن )35، صفحة 1998رمضان، ( "الخ...السیاحة

  .قطاع اقتصادي معین

  :)39- 35، الصفحات 1998رمضان، ( هما االستثمار،وهناك معیاران لتبویب مجاالت        

  :إلىیمكن تبویب االستثمار بناءا على هذا المعیار  :المعیار الجغرافي -أ

  وهي جمیع الفرص المتاحة لالستثمار في السوق المحلیة بغض النظر عن أداة  :استثمارات محلیة

  .المستعملةاالستثمار 

  أدوات ما كانت هوهي جمیع الفرص المتاحة لالستثمار في السوق األجنبیة م :استثمارات خارجیة

 .االستثمار المستعملة، وتتم هذه االستثمارات إما بشكل مباشر أو غیر مباشر

ویأخذ هذا المعیار نوع األصل محل االستثمار معیارا للتصنیف، وبناءا علیه یمكن  :المعیار النوعي - ب

 :إلىتصنیف االستثمارات 

 یعتبر االستثمار حقیقیا أو اقتصادیا متى وفر للمستثمر الحق             :االستثمارات الحقیقیة أو االقتصادیة

  .الخ...والذهبفي حیازة أصل حقیقي كالعقار والسلع 



 محاضرات في مقیاس مدخل لالقتصاد

 

35 
 

 رأسمال وهي عبارة عن شراء تكوین رأس مالي موجود وهذا یعني شراء حصة في  :استثمارات مالیة

 .)ذن خزینةأسند أو شهادة إیداع أو (أو حصة في قرض  )سهم(

  :أدوات االستثمار. 4.6

األصل الحقیقي أو المالي الذي یحصل علیه المستثمر لقاء المبلغ الذي " :بأنهاتعرف أداة االستثمار        

وأدوات االستثمار المتاحة في المجاالت المختلفة عدیدة، نذكر ، )42، صفحة 1998رمضان، ( ''یستثمره

  :)46- 42، الصفحات 1998رمضان، ( منها

  :من أهم هذه األدوات نذكر ما یلي: أدوات االستثمار الحقیقي -أ

  ویتم االستثمار فیها إما مباشرة وذلك بشراء عقار حقیقي وٕاما بطریقة غیر مباشرة، وذلك            :العقار

سسات عن طریق شراء سند عقاري صادر عن بنك عقاري أو بالمشاركة في محفظة مالیة إلحدى المؤ 

 .المالیة المتخصصة بالعقارات

  هناك بعض السلع التي تتمیز بمزایا خاصة تجعلها صالحة لالستثمار لدرجة أن تنشأ لها  :السلع

 )بورصات(أسواق متخصصة 

  وهي تعتبر من أكثر أداوت االستثمار الحقیقي انتشارا وتنوعا ما بین تجاري  :المشروعات االقتصادیة

 .و بتقدیم الخداماتوصناعي وزراعي، كما أن منها ما یتخصص بتجارة السلع أو صناعتها أ

المالي إلى أصناف متنوعة حسب معاییر االستثمار یمكن تصنیف أدوات  :أدوات االستثمار المالي - ب

 :مختلفة، فهي إّما أن تكون

 اق التجاریة، القبوالت  والسنداتومن أمثلتها أذونات الخزینة، شهادات اإلیداع، األور  :أدوات دین. 

  مثل األسهم الممتازة واألسهم العادیة :ملكیةأدوات. 

 :إلىفیمكن تصنیفها : أما من حیث األجل

 وتستحق خالل سنة مثل أذونات الخزینة وشهادات اإلیداع :قصیرة األجل.  

 والسنداتوتستحق في فترة أطول من سنة ومن أمثلتها األسهم  :طویلة األجل. 

 :إلىویمكن أیضا تقسیمها من حیث الدخل 

  مثل أذونات الخزینة  والسندات ذات سعر الفائدة الثابت واألسهم الممتازة :الثابتذات الدخل.  

 مثل األسهم العادیة والسندات ذات سعر الفائدة العائم :ذات الدخل المتغیر. 

  األنظمة االقتصادیة: رابعا

بین االقتصاد كعلم  إن مصطلح النظام االقتصادي یتم تداوله كثیرا في مجال االقتصاد، فیوجد فرق

اإلشارة في التعاریف والنظام االقتصادي، فعلم االقتصاد یدرس مختلف الظواهر االقتصادیة كما سبقت 

الواردة سابقا، بینما االقتصاد كنظام فهو یشیر إلى الطریقة التي یتبعها المجتمع في تنظیم حیاته االقتصادیة 

  . )45، صفحة 2017/2018شطیبي، ( وحل المشكلة االقتصادیة
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  :االقتصاديالنظام . 1

العالقات و  ،العناصر األجزاء المكونة للنظام تمثلاصر والعالقات و مجموعة من العن": یمثل أي نظام

 "شمولیة أي نظامتتكون وحدة و العالقات ربط بین أجزاء أو عناصر النظام ومن مجموع األجزاء و هي التي ت

  .)42، صفحة 1999النجار، (

  :االقتصاديتعریف النظام . 1.1

المنظمات التي یختارها المجتمع كأسلوب ات و المؤسسمجموعة القواعد و " :االقتصاديیقصد بالنظام 

كال هذه المؤسسات وفقا تحدید أشاإلطار القانوني لتنظیم و  ، ویضع المجتمعاالقتصادیةووسیلة لحل المشكلة 

  .)25، صفحة 2012الطبولي و آخرون، ( "الدینیةلعاداته وتقالیده وقیمه األخالقیة و 

ن أفراد یب االقتصادیةمجموعة المبادئ التي تنظم العالقات " :كذلك بأنه االقتصاديیعرف النظام و 

الذي  االجتماعيو التي تحدد اإلطار القانوني ، و االقتصاديالمجتمع والتي تحكم سلوكهم في ممارسة النشاط 

  .)91، صفحة 2001حلمي، ( "توزیعهاو والخدمات یتم في ظله إنتاج السلع 

 االقتصادي بأغراض وفنون وتنظیم النشاطخاصة هو مجموعة من األوضاع ال االقتصاديوالنظام 

حرك إلى ككل یتكون من مجموعة هیاكل تت االقتصاديومكان معینین بالمجتمع، والنظام  التي تسود في وقت

وسیاسي یتفق مع هذا الغرض وفق مستوى معین من الفن اإلنتاجي، ولكل  غرض معین في إطار قانوني

  .)11، صفحة 2005ملوخیة، ( مذهب یقوم علیه مخطط له ویوجهه نحو الغرض اقتصادينظام 

  :االقتصاديعناصر النظام . 2.1

وتتمثل  ،من عناصر تكمل بعضها البعض، وهي قابلة بطبیعتها للتغییر االقتصاديیتكون النظام 

  :هذه العناصر فیما یلي

أهداف معینة، ویتسم كل نظام  نشاط غائي یهدف إلى تحقیق االقتصاديذلك أن النشاط  :الهدف  - أ

أقصى ربح ممكن، وقد یسعى نظام آخر  اقتصادي بنوع من األهداف، فقد یسعى نظام معین مثال إلى تحقیق

 .)42، صفحة 1999النجار، ( وهكذا االجتماعیة،إلى إشباع الحاجات 

یقصد به مجموعة الطرق واألسالیب الخاصة بالتحویل المادي للموارد الطبیعیة و  :الفن اإلنتاجي  -  ب

، صفحة 2005ملوخیة، ( إلى آخر اقتصاديتختلف هذه الطرق من نظام و  ،خدماتو  البشریة إلى سلعو 

12(. 

فالنظام االقتصادي یعتمد ككل تنظیم اجتماعي على مجموعة : والقانونيالتنظیم السیاسي واالجتماعي   -  ت

من المؤسسات االجتماعیة والقانونیة والسیاسیة، تبین شكل العالقات فیما بین األفراد وبعضهم، وفیما بینهم 

وبین السلطة، ویتمیز كل نظام اقتصادي بمجموعة من المؤسسات القانونیة والسیاسیة التي تحدد نطاق 

، 1999النجار، ( )نظام الملكیة، نظام العمل، دور الدولة(لنشاط االقتصادي وطبیعة العالقات بین األفراد ا

 .)43صفحة 
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 :االقتصاديالهدف من النظام . 3.1

الناتجة عن عدم التوازن بین الموارد  االقتصادیةهو حل المشكلة  اقتصاديإن الهدف من أي نظام 

لى تحقیق الرفاهیة للمجتمع ككل المتوفرة وما هو مطلوب منها لسد حاجات اإلنسان والسعي إ االقتصادیة

المتاحة في إنتاج السلع  االقتصادیةالموارد  استخدامق یوذلك عن طر  ،رفع مستویات المعیشة لألفرادو 

، صفحة 2012الطبولي و آخرون، ( حاجات ورغبات أفراد المجتمعالخدمات إلشباع أكبر قدر ممكن من و 

26(.  

  :االقتصاديوظائف النظام . 4.1

یقوم ببعض الوظائف والمهام الرئیسیة التي من  نمهما كان نوعه، البد أ اقتصاديإن أي نظام 

  : )28-27، الصفحات 2012الطبولي و آخرون، ( شأنها تحقیق الهدف المنشود منه، ویمكن تلخیصها في

 لالختیارإیجاد وسیلة  االقتصاديأي على النظام  :تحدید نوع السلع والخدمات التي یجب أن تنتج  - أ

المفاضلة بین الحاجات المتعددة وٕاعطاء األولویة لما هو أكبر أهمیة من وجهة نظر المجتمع، حتى یتسنى و 

 .إلنتاج السلع والخدمات الالزمة إلشباع تلك الحاجات االقتصادیةتوجیه الموارد 

ات المرغوبة وتتطلب هذه المهمة توجیه الموارد بطریقة تضمن إنتاج السع والخدم :تنظیم اإلنتاج  -  ب

 .المتاحة االقتصادیةالموارد  الستخدامأفضل الطرق  اختیاروبالكمیات المطلوبة، وكذلك تستوجب 

إیجاد طریقة لتوزیع الناتج على عناصر اإلنتاج وبین أفراد  االقتصاديعلى النظام  :توزیع الناتج  -  ت

 .االستغاللالمجتمع بحیث تتوافر العدالة في التوزیع وینتفي 

من الوظائف الهامة التي یجب أن یقوم بها النظام وهو إیجاد نوع من الحوافز  :من الحوافز إیجاد نوع  -  ث

 .لتشجیع األفراد على زیادة اإلنتاج وتحریكهم للقیام بمهامهم داخل المجتمع على أكمل وجه

یهدف  اقتصاديإن أي نظام  :استخدامهاوالمحافظة علیها وتحسین طرق  االقتصادیةزیادة الموارد   - ج

وتطویرها  االقتصادیةلى الرفاهیة وزیادة مستوى المعیشة لدى األفراد، البد أن یهتم بعملیة زیادة الموارد إ

وبالتالي زیادة مستوى الرفاه  لالقتصادكي یتمكن من زیادة الطاقة اإلنتاجیة  استخدامهاوتحسین طرق 

 .للمجتمع االقتصادي

ة أو الشكل الذي یتم به تنفیذ هذه الوظائف أو ، إال أن الطریقاالقتصاديهذه هي وظائف النظام 

في العالم  االقتصادیةالمهام یتوقف على شكل النظام، وسنحاول فیما یلي إعطاء فكرة مبسطة عن األنظمة 

 .االقتصادیةوعن خصائصها والطرق المتبعة في كل نظام للقیام بهذه الوظائف وحل المشكلة 

 :الرأسمالي االقتصاديالنظام . 2

عرف  ،فكرة القومیة انتشارالنظام اإلقطاعي الذي ساد أوروبا في القرون الوسطى، وتزاید  انهیاربعد 

في ذلك الوقت أن یقوم بتنظیر فلسفة  االقتصاديالعالم فكرة الدولة القومیة كفلسفة سیاسیة، كان على الفكر 

 الرأسمالي االقتصاديأو النظام  "الرأسمالیة"وهكذا عرف العالم  ،تتماشى مع ذلك الفكر السیاسي اقتصادیة
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هو نظام اقتصادي وضعي، وضع من طرف البشر لتنظیم الحیاة و  ،)58، صفحة 2001مندور و آخرون، (

  .االقتصادیة

  :الرأسمالي االقتصاديتعریف النظام . 1.2

تنظیم النشاط االقتصادي في " :تعرف بأنهاالمعاصرة و  تعتبر الرأسمالیة من أقدم النظم االقتصادیة

م فرد، وهو الرأسمالي، أو مجموعة من األفراد مجتمعین، هي الشركات الرأسمالیة، االمجتمع على أساس قی

الموارد األولیة التي یشترونها وقوة العمل المستأجرة في و  بالتألیف بین رؤوس األموال اإلنتاجیة المملوكة لهم

ذلك من أجل تحقیق مقدار و وع، هو المشروع الصناعي، یستخدم اآللیة كأساس للفن اإلنتاجي شكل مشر 

متزاید دائما من الثروة یمكنهم من الحصول على أرباح یحتفظون بها ألنفسهم ومن ثم زیادة تراكم رأس المال 

  .)12، صفحة 2005ملوخیة، ( "لدیهم باستمرار

لملكیة الفردیة لعناصر ذلك النظام الذي یقوم على ا" :بأنه الرأسمالي االقتصاديویعرف النظام 

من خالل جهاز الثمن لتحقیق األهداف  االقتصاديفي إدارة وممارسة النشاط  االقتصادیةالحریة اإلنتاج و 

  .)44 ، صفحة2012األفندي، ( "للمجتمع االقتصادیة

  :الرأسمالي االقتصاديمبادئ النظام . 2.2

مل اإلطار العام للنظام االقتصادي الرأسمالي على مجموعة من المبادئ األساسیة التي تنظم تیش

 :وهي ،الحیاة االقتصادیة في المجتمعات الرأسمالیة

االقتصادي الرأسمالي حریة في تملك لألفراد في ظل النظام  :الملكیة الفردیة أو الخاصة لوسائل اإلنتاج -أ

سائر وسائل اإلنتاج والتصرف فیها، ویعد هذا المبدأ هو األصل في هذا النظام، أما الملكیة العامة فهي 

كعدم قدرة األفراد على االستثمار في بعض  االستثناء، إذ یتم االلتجاء إلیها في ظل الظروف غیر العادیة،

 .)2007/2008لعمارة، ( وغیرها ... بعام، وحاالت الحرو ت ذات النفع الاألنشطة والمجال

للفرد مجموعة من الحقوق لي یعترف القانون بهذه الملكیة ویحمیها، و الرأسما االقتصاديفي النظام ف

الفرد لهذه األموال والتصرف فیها بمفرده  استعمالعلى ما یكتسبه من األموال، وتشمل هذه الحقوق خاصة 

وعلى تراكم السلع  االقتصاديالملكیة الفردیة هي المصدر الباعث على النشاط  أن في إطار القانون، ذلك

 االستثمارمنه و  االدخارالسلع المعمرة التي تزید من رفاهیة المجتمع، كما تعتبر الباعث على اإلنتاجیة و 

  .)349- 348، الصفحات 2001حشیش و ناشد، ( وزیادة الدخل

الرأسمالي إلى عدم  تدخل الدولة  االقتصاديفي النظام  االقتصادیةتنصرف الحریة  :االقتصادیةالحریة  - ب

، ویأتي )59، صفحة 1999النجار، ( العملوالتبادل و  االستهالكو في مجاالت اإلنتاج  االقتصادیةفي الحیاة 

الحق  لفردلوتعني هذه الحریة أن بالملكیة الفردیة أو الخاصة وحمایتها،  لالعترافهذا المبدأ كنتیجة طبیعیة 

وبالطریقة التي یختارها،  اإلنتاجي االقتصاديأمواله الوجهة التي یریدها من أوجه النشاط في توجیه جهوده و 

 االستهالك وذلك الجزء الذي یدخره، ویسترشد له الحریة في التصرف في دخله الذي ینفقه على كذلك فإن
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فهو یوجه جهوده الوجهة التي یعتقد أنها أكثر  ،الفرد في ذلك بمؤشرات السوق المعروفة باألثمان والنفقات

  .)352-350فحات ، الص2001حشیش و ناشد، ( نفعا من غیرها

 ،بممارسة نشاطهم بحریةویقتصر دور الدولة على تهیئة اإلطار العام الذي یقوم األفراد في داخله 

بنظام  االهتمامخدمات األمن الداخلي والخارجي و أي  ،حمایة المجتمع من كل عنف أو عدوان خارجيو 

ألساسیة لإلنتاج، القومي بالخدمات ا االقتصادكذلك القیام بالمشروعات العامة التي تمد و  ،القضاء والعدل

  .)60، صفحة 1999النجار، ( الخ...الطرق كأعمال الري و 

ولكن یقصد به تلك الحركات  ،جهاز الثمن لیس جهازا بالمعنى العضوي :جهاز الثمن أو آلیة السوق - ت

، صفحة 2001مندور و آخرون، ( )قوى العرض والطلب(التلقائیة لألثمان الناتجة عن تفاعل قوى السوق 

المنتجین في السوق الرأسمالي، فاألفراد هم الذین ن و ویعتبر جهاز الثمن حلقة الوصل بین المستهلكی ،)60

الربح بناء  حددالمختلفة تحت دافع الربح، و یتالموارد في الفروع اإلنتاجیة  باستخدامیتخذون القرارات الخاصة 

على حاجات المستهلكین كما تنعكس في طلبهم على السلع المنتجة، حیث إذا زادت رغبة المستهلكین في 

سلعة معینة زاد بالتالي طلبهم الفعلي علیها فإن ذلك ینعكس في صورة ربحیتها وهكذا یتجه المنتجون 

، 2001حشیش و ناشد، ( المستهلكین بحاجة يبمواردهم إلى إنتاج هذه السلعة حتى یزداد إنتاجها بما یف

  .)355صفحة 

على مختلف القطاعات  االقتصادیةوهكذا یعد جهاز الثمن اآللیة أو الوسیلة األساسیة لتوزیع الموارد 

ورغبات ) الحصول على أكبر ربح(، وبموجب هذه اآللیة تتقابل رغبات المنتجین االقتصادیةاألنشطة و 

ولكل سلعة ، )27، صفحة 2013المشهداني و العبیدي، ( )الحصول على أقصى إشباع ممكن( لمستهلكینا

وینتج  ،الرأسمالي یلتقي فیه العارضین مع الطالبین االقتصاديأو خدمة أو عنصر إنتاجي سوق في النظام 

عن هذا التالقي ثمن محدد یعبر عن قیمة هذه السلعة أو الخدمة أو عنصر اإلنتاج في السوق، وذلك دون 

  .)357، صفحة 2001حشیش و ناشد، ( تدخل الدولة

فكل فرد في هذا  في الدول الرأسمالیة، االقتصاديیعتبر الربح هو المحرك األول للنشاط  :حافز الربح - ث

بما یتفق مع تحقیق أهدافه الخاصة، ولیس معنى ذلك ملیه علیه مصلحته الشخصیة و النظام یتصرف بما ت

هناك ید خفیة توفق بین المصلحة الخاصة للفرد " :"آدم سمیث"إهدار المصلحة العامة للمجتمع، فكما یقول 

، فالفرد في سعیه لتحقیق أقصى ربح ممكن، إنما یقوم بإنتاج تلك السلع التي "وبین المصلحة العامة للمجمع

یزداد علیها الطلب، وبذلك فهو یلبي حجة المجتمع من هذه السلع، كما أنه لتحقیق المزید من األرباح یعمل 

ار والبحث عن أفضل الطرق اإلنتاجیة لتخفیض التكالیف وهذا بدوره یؤدي إلى خفض دائما على االبتك

، صفحة 2001حلمي، ( للمجتمع االقتصادیةاألسعار التي تباع بها السلع، مما یزید من مستوى الرفاهیة 

101(.  
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التنافس یقصد بالتنافس هنا و  ،االقتصادیةالحریة الفردیة و  ملكیةتعد المنافسة نتیجة طبیعیة لل :المنافسة -ج

سوق عناصر اإلنتاج من أجل الحصول عل أفضل و  المستهلكین في سوق السلع االستهالكیةو  بین المنتجین

  .الخدمات محل التعاقدو الشروط للسلع 

فالمنتج سعیا وراء الربح، یحاول بیع أكبر قدر ممكن من السلع منافسا غیره من منتجي السلعة 

المماثلة، وذلك بأن یخفض من ثمن سلعته أو تحسین جودتها لیكسب السوق نفسه، وباستمرار التنافس یسود 

ال یتبقى في فضة و المنتجون ذوي الكفاءة المنخسوق السلعة ثمن واحد، ویكون نتیجة هذا التنافس خروج 

  .أفضل للموارد استخدامالكفاءة، مما یؤدي إلى من الخبرة و السوق سوى أولئك الذین یتمتعون بدرجة عالیة 

ونفس هذا التنافس یحصل بین المستهلكین الذین یرغب كل منهم أن یفوز بشراء السلعة سواء كانت 

األسعار بحیث یكون من  ارتفاعن أن یؤدي إلى أو إنتاجیة، ومن شأن هذا التنافس بین المستهلكی استهالكیة

  .)100، صفحة 2001حلمي، ( نتیجته خروج بعض المستهلكین الذین ال یستطیعون شرائها

إن رغبات المستهلكین كما تظهر في طلبهم على مختلف السلع والخدمات المنتجة  :سیادة المستهلك -ح

في هذا المجتمع، هي التي تحدد ربحیة األنشطة اإلنتاجیة المختلفة، فإن زادت حاجة المستهلكین إلى سلعة 

على لقائمون وزاد بالتالي إنفاقهم علیها، ومن ثم تزداد األرباح التي یحققها ا طلبهم علیها، ازدادمعینة، 

إلیها، والعكس صحیح، فالغایة من أي نشاط إنتاجي هو إشباع رغبات  إنتاجها، وهكذا تتجه الموارد

المستهلكین، ورغبات المستهلكین كما تظهر في طلبهم الفعلي على السلع هي التي تحدد مدى ربحیة 

 .األنشطة والفروع اإلنتاجیة المختلفة

الرأسمالي على أوجه اإلنتاج  االقتصاديفي النظام  االقتصادیةما سبق، أن توزیع الموارد ویعني 

المختلفة إنما یحكمه مبدأ سیادة المستهلك، أي أن رغبات المستهلكین هي التي تحكم توجیه الموارد على 

حشیش و ناشد، ( لهیكل الطلب القائم انعكاساألنشطة اإلنتاجیة المختلفة، فالهیكل اإلنتاجي السائد هو 

 .)355-354، الصفحات 2001

 :الرأسمالي االقتصاديتقییم النظام . 3.2

  :العیوب على النحو التاليالرأسمالي من حیث المزایا و  االقتصاديیمكن تقییم النظام 

 أبرزها ،الرأسمالي بالعدید من المزایا االقتصاديیتسم النظام  :الرأسمالي االقتصاديمزایا النظام  -أ

  :)48، صفحة 2017/2018شطیبي، (

 ما نتج عنها من لقد كانت الثورة الصناعیة و  :تطور العملیة اإلنتاجیة وحدوث طفرة في اإلنتاج

الرأسمالي، وتحسین كبیر في تنظیم العملیة  االقتصاديتطور ألسالیب اإلنتاج من أسباب ظهور النظام 

 .اإلنتاجیة، فلقد حقق هذا النظام طفرة إنتاجیة كما ونوعا

 العملیة اإلنتاجیة، بیر في وسائل اإلنتاج و لقد أدى التطور الك :تحسین مستوى المعیشة نسبیا

في مستوى المعیشة، بالرغم من التفاوت الملحوظ بین طبقتي  ارتفاعوظهور سلع وخدمات جدیدة إلى 

 .المجتمع
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  في إطار النظام  اقتصاديعلى اعتبار أن الهدف من أي نشاط  :االقتصادیةالموارد  استغاللكفاءة

األقصى  الرأسمالي هو تحقیق األرباح، فإن ذلك ال یمكن تحقیقه إال من خالل االستغالل االقتصادي

 .بأفضل طریقة ممكنة تكفل انخفاض التكالیف من أجل تحقیق أكبر األرباحو  المختلفة لعوامل اإلنتاج

الرأسمالي، إال أن هناك جملة  االقتصاديبالرغم من مزایا النظام  :الرأسمالي االقتصاديعیوب النظام  - ب

  :من العیوب، نذكر أبرزها

 والذي یقصد به إنفراد مشروع من المشروعات بعمل إنتاج معین یقوم به،  :االحتكارظاهرة  استفحال

خر منافسته فیه، ویترتب على ذلك أن المحتكر یستطیع السیطرة على السوق آع مشروع بحیث ال یستطی

ویتعطل جراء ذلك جهاز الثمن ویفقد فاعلیته في توزیع وتخصیص  ،من حیث تحدید األسعار والكمیات

تحدید حجم اإلنتاج وحرمان  إلىالمحتكر یلجأ  نأ االحتكارفمن مساوئ  ،یحقق الكفاءةالموارد بشكل 

  .)4- 3، الصفحات 2020/2021رایس، ( االحتكاریةالسوق من السلعة لرفع أسعارها وتحقیق أرباحه 

 ا الملكیة الرأسمالي على عدد من الدعائم أبرزه االقتصاديیرتكز النظام  :سوء توزیع الدخل والثروة

نظرا لندرة عناصر اإلنتاج بالنسبة لعدد السكان في كل دولة، فإنه من الخاصة لعناصر اإلنتاج، و 

البیة المجتمع من الطبقة المشاهد أن تتركز عناصر اإلنتاج في أیدي فئة قلیلة من المجتمع، أما غ

، أما العمال فإنهم یحصلون على ألموال من عناصر إنتاجهمس اهكذا یربح أصحاب رؤو العاملة، و 

دخلهم،  من ثم یزداد أصحاب رؤوس األموال ثراء نتیجة ارتفاعالذي یبذلونه، و دخلهم مقابل المجهود 

إلى زیادة ملكیة عناصر اإلنتاج ٕاعادة استثماره، مما یؤدي جزء من هذا الدخل، و  من ثم یمكنهم ادخارو 

وى معیشي منخفض ألن دخله ، في حین یبقى العامل في مستلیل من األفراددد قتراكمها في أیدي عو 

من ثم ال یملك عناصر اإلنتاج، مما یؤدي إلى زیادة حدة التفاوت و ال یتمكن من االدخار منخفض و 

 .)49، صفحة 2017/2018شطیبي، ( الطبقي

  الرأسمالي  االقتصاديمن أبرز مساوئ النظام  :االقتصادیةتزاید البطالة والتعرض لألزمات والتقلبات

 االقتصاديیرجع ذلك إلى أن النشاط لهزات عنیفة نتیجة حدوث األزمات، و  االقتصاديتعرض النشاط 

بذلك یخضع ، و االستهالكن یخضع لتخطیط دقیق یكفل توازن اإلنتاج مع یسیر بطریقة تلقائیة دون أ

، فتارة یسود المنظمون        الیة لفترات متعاقبة من الرواج والكسادفي الدول الرأسم االقتصاديالنشاط 

فیزداد اإلنتاج وترتفع األثمان ویتحقق  استثماراتهمفیندفعون نحو زیادة  التفاؤلرجال األعمال موجه من و 

زیادة و  االستثماروراء زیادة  االندفاعلكن ذلك و التوظیف الكامل، ونزول البطالة وتتضاعف األرباح، 

 البطالةفتحدث األزمة والكساد و  االستهالكتجاوز حاجة یرا ما یعقبه إفراط في اإلنتاج و اإلنتاج كث

  .)17، صفحة 2005ملوخیة، (

 إذ ال یتمتع بها سوى الرأسمالي لیست مطلقةصار المذهب أن افترضهاالحریة التي  :الحریة الوهمیة ،

، فحریة العمل على سبیل المثال ال یتمتع بها فراد هي فئة مالك عناصر اإلنتاجفئة محدودة من األ

المنافسة بین  اشتدادذلك بسبب ، و یجاد العمل الذي یرغب فیهالعامل األجیر الذي غالبا ما یعجز عن إ
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، حتى ال یتعرضوا ر منخفضة، مما یجبرهم على قبول أجو المجتمع لعاملة التي تكون غالبیةالطبقة ا

ٕانما یحد منها الدخل الذي فلیست مطلقة أیضا و  االستهالككذلك بالنسبة لحریة و  ،التشردة و للبطال

یحصل علیه كل فرد في المجتمع، ویترتب على ذلك أن طبقة العمال التي تحصل على دخل منخفض 

 . )50، صفحة 2017/2018شطیبي، ( ال تستطیع إشباع حاجاتها

  :االشتراكي االقتصاديالنظام . 3

إلى المفاسد التي نتجت عن  يالنظام االقتصادي االشتراكي هو نظام اقتصادي وضعي، قام للتصد

فمن استغالل  تلك الظواهر السیئة التي تمثلت في االستغالل بجمیع نواحیه، ،الرأسمالياالقتصادي النظام 

   .اإلنسان ألخیه اإلنسان إلى االحتكار والمنافسة الهدامة إلى ظهور األزمات االقتصادیة الدوریة

  :االشتراكي االقتصاديتعریف النظام . 1.3

مادیة فیه مملوكة للمجتمع تكون وسائل اإلنتاج ال اقتصاديتنظیم " :على أنها االشتراكیةتم تعریف 

 ،عامة اقتصادیةذلك طبقا لخطة ر بواسطة منظمات ممثلة للجماعة ومسؤولة أمامها و تداللجماعة كلها و 

یكون لكافة أفراد الجماعة الحق في الحصول على نتائج هذا اإلنتاج الجماعي المخطط على أساس من و 

  .)107- 106، الصفحات 2001حلمي، ( "المساواة في الحقوق

الملكیة العامة لوسائل اإلنتاج ذلك النظام الذي یقوم على " :بأنه االشتراكي االقتصاديعرف النظام و 

األنشطة یع موارد المجتمع بین القطاعات و تقوم الدولة بإتباع أسلوب التخطیط المركزي الشامل في توز و 

  .)27، صفحة 2013المشهداني و العبیدي، ( "المختلفة بقصد إشباع حاجات المجتمع االقتصادیة

  :االشتراكي االقتصاديمبادئ النظام . 2.3

االشتراكي على مجموعة من المبادئ األساسیة التي تنظم االقتصادي یشتمل اإلطار العام للنظام 

  :وهي ،االقتصادیة في المتجمعات االشتراكیةالحیاة 

أساسا على ملكیة المجتمع  االشتراكي االقتصاديیرتكز النظام  :الملكیة الجماعیة لوسائل اإلنتاج -أ

مع إمكان ترك جزء بسیط من هذه  ،ٕالغاء ملكیة األفراد لهاو  ،القومي االقتصادلوسائل اإلنتاج الموجودة في 

 االستهالكیة أما السلع ،استغاللهاالعمل األجیر في  استخدامبشرط عدم  االستثناءالوسائل للتملك على سبیل 

الجماعیة لوسائل اإلنتاج  تتخذ الملكیةو  ،)363، صفحة 2001حشیش و ناشد، ( فهي مملوكة ملكیة خاصة

  :)108، صفحة 2001حلمي، ( صورتین

 تعتبر هذه الصورة من الملكیة هي الشكل األكثر شیوعا في و  ،ممثلة في المجتمع ككل :ملكیة الدولة

التي تقوم بإنتاج سلع ذات أهمیة  ات الكبرى والصناعات الرئیسیةتظم المشروعو  ،االشتراكیةالمجتمعات 

جانب  إلى ،كما تمتلك الدولة الجزء األكبر من األراضي الزراعیة ،التموینیةو  خاصة كالسلع اإلستراتیجیة

 .المرافق العامةالمؤسسات العامة كالبنوك ومؤسسات التجارة الخارجیة و 

 لك المزارع الجماعیة حیث یمتلك مثال ذ ،هي ملكیة لمجموعة من أفراد المجتمعو  :الملكیة التعاونیة

األراضي فتدخل في ملكیة أما  ،معدات الزراعةوالمنشآت الزراعیة وكذلك أدوات و أعضاء المزرعة المباني 
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رعین إلى مثل هذه الملكیة نتیجة انضمام صغار المزا أوتنش ،والجمعیات التعاونیة الصناعیة ،الدولة

 .في مؤسسات تعاونیة كبیرة بمحض اختیارهم صغار الحرفیین انضمامو الجمعیات الزراعیة 

 االقتصادیة المواردویترتب على الملكیة الجماعیة لوسائل اإلنتاج أن الدولة هي التي تقوم بحصر 

، 2001مندور و آخرون، ( تنمیتهاالمختلفة المرغوبة فضال عن عملیة  االستخداماتتوجیهها نحو وتعبئتها و 

 .)65صفحة 

ویمثل التخطیط المركزي  ،على التخطیط المركزي االشتراكي االقتصاديیعتمد النظام  :التخطیط المركزي - ب

، )87، صفحة 1999النجار، ( القومي وتنمیته االقتصادالذي یستهدف تنظیم حركة  االجتماعيالنشاط 

 من خالل وضع خطة قومیة بهدف التوفیق بین الموارد والحاجاتاالقتصادي حیث تتولى الدولة إدارة النشاط 

الذي یأخذ في الواقع وذلك عن طریق ما یعرف بجهاز التخطیط المركزي و  ،)109، صفحة 2001حلمي، (

، )95، صفحة 2001مندور و آخرون، ( أو خلیط من هذه األشكال معاشكل هیئة أو لجنة أو وزارة العملي 

وتتضمن الخطة تحدید األهداف ووسائل تحقیقها والفترة التي تنفذ فیها في ضوء الموارد المتاحة للدولة وتلتزم 

تمثل برنامج العمل لجمیع األفراد والوحدات  جمیع الوحدات اإلنتاجیة في المجتمع بتنفیذ هذه الخطة التي

 .)109، صفحة 2001حلمي، ( اإلنتاجیة في الفترة المقبلة

بمعنى أن الهیئة العلیا  ،ال مركزیة التنفیذلنظام على مبدأ مركزیة التخطیط و یقوم التخطیط في هذا او 

 االقتصادیةرأي الوحدات  االعتبارللتخطیط هي التي تتخذ القرارات النهائیة في وضع الخطة مع األخذ بعین 

 ،)366، صفحة 2001حشیش و ناشد، ( االقتصادیةللوحدات نفیذ فیترك أمره للمشروعات و أما الت ،ظروفهاو 

  :)110، صفحة 2001حلمي، ( همام هذه الخطة بوظیفتین أساسیتین و تقو و 

  الخدمات المختلفة المجتمع من السلع و  احتیاجاتیتم ذلك من خالل دراسة و  :االقتصاديإدارة النظام

توزیع هذه اإلمكانیات على و  ،تاحةدراسة اإلمكانیات اإلنتاجیة المو  االحتیاجاتووضع أولویات لهذه 

غالبا ما یكون هذا النوع من الخطط و  ،األنشطة المختلفة إلنتاج ما یحتاجه حسب األولویات المرسومة

  .قصیرة األجل ال تتعدى مدتها سنة

  یتم ذلك من خالل تحدید معدالت الزیادة المطلوبة في اإلنتاج في القطاعات و  :القومي االقتصادتنمیة

تحدید األسلوب الذي یتم به و  ،یق مثل هذه الزیادة في اإلنتاجالالزمة لحق االستثماراتالمختلفة، تحدید 

 تكون الخطة في هذه الحالة من الخطط متوسطة األجل یبلغ مدتهاو  ،االستثماراتالحصول على مثل هذه 

  .حوالي خمس سنوات

األجل تصل مدتها إلى القومي یوجد نوع آخر من الخطط تكون طویلة  االقتصادفي إطار تنمیة و 

 اقتصادتابع إلى  اقتصادكتحویله من  االقتصاديیكون الهدف منها تغییر هیكل النشاط و  ،عشرین سنة

  .ل أو تغییر الفن اإلنتاجي السائد في المجتمعمستق

یترتب على الملكیة الجماعیة لوسائل اإلنتاج في هذا النظام أن توجه هذه  :الجماعیة إشباع الحاجات - ت

حیث تتكفل  ،أنواعها لكافة أفراد المجتمع اختالفالمعنویة المتزایدة على لوسائل إلشباع الحاجات المادیة و ا
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موارد الموجهة إلشباع الدولة بضمان الحد األدنى من اإلشباع لكل فرد من أفراد المجتمع حیث تحدد حجم ال

صالح بالمتعلقة  االعتباراتلكافة  هاتخاذتخضع في  ،بقرار من السلطة المركزیة االستهالكیةالحاجات 

  .)365، صفحة 2001حشیش و ناشد، ( المجتمع

 ،تتمثل في ندرة الموارد بالنسبة لحاجاتها المتعددة اقتصادیةنظرا لما تعاني منه الدول من مشاكل و  

 االقتصاديذلك یقوم المخططون في النظام لو  ،االحتیاجاتفإن األمر یتطلب ضرورة التضحیة بجزء من هذه 

واالستثمار، أو  االستهالككما یتولون توزیع الناتج القومي بین  ،بوضع أولویات لهذه الحاجات االشتراكي

 منكذلك عمل موازنة أخرى بین ذلك الجزء و  ،المستقبل استهالكو  الحاضر ن االستهالكعلى الموازنة بی

  .إنتاجیة سلعإلنتاج ذلك الجزء الذي یوجه و  استهالكیةسلع الذي یوجه إلنتاج  االستثمار

 االقتصادتنمیة والمعنویة و باع المتزاید للحاجات المادیة وثیقا بین اإلش ارتباطاوالشك أن هناك 

نتج سلع اإلنتاج بمعدل أسرع من أي تنمیة تلك الفروع التي ت ،عن طریق أولویة إنتاج وسائل اإلنتاج القومي

  .)111، صفحة 2001حلمي، ( الفردي االستهالكتنمیة تلك التي تنتج سلع 

 :االشتراكي االقتصاديتقییم النظام . 3.3

  :العیوب على النحو التاليمن حیث المزایا و  االشتراكي االقتصاديیمكن تقییم النظام 

 أبرزها ،بالعدید من المزایا االشتراكي االقتصاديیتسم النظام  :االشتراكي االقتصاديمزایا النظام  -أ

 :)54، صفحة 2017/2018شطیبي، (

  مفهوم  االشتراكي االقتصاديحیث یغیب في ظل النظام  ،األفرادالتوزیع المتكافئ للسلطة بین

عادة ما تقترن السلطة  من ثم تغیب عنه السلطة حیثو  ،الشخص الطبیعي أو المعنوي أو ذو الثروة

 .السلطةعلى هذا األساس تصبح الدولة الوحیدة صاحبة بالثروة و 

 القومي االقتصاد في استقرارما یحققه من دالة توزیع الدخول بین األفراد و ع. 

 الموجه االقتصادالدوریة في ظل  االقتصادیةالنسبي لألزمات  االختفاء. 

  في األسواق وما یرتبط بها من آثار سلبیة االحتكارغیاب ظاهرة.  

فیما یلي نذكر أبرز العیوب التي واجهت تطبیق النظام االقتصادي  :االشتراكي االقتصاديعیوب النظام  - ب

  :االشتراكي

  یرجع ذلك ألن السلطات ال تملك المعلومات الكافیة التي تتعلق و : فاعلیة التخطیط المركزيعدم

ة لمراقبة كل التكالیف الممكنة فضال على أنه لیست هناك طریقة ممكن ،بتكالیف الفرص البدیلة لقراراتهم

المركزي مرادف للجمود وعدم  لهذا یصبح التخطیطو  ،لو كانت تلك المعلومات متاحةالمالئمة حتى و و 

  .)91، صفحة 1999النجار، ( المحدودة المتاحة للجمیع االقتصادیةتشتیت الموارد الفاعلیة و 

 القرارات في  اتخاذخذ أیضا على النظام أنه یقوم على أساس تجمیع سلطات ؤ ی :المركزیة الشدیدة

ن یكون له لذلك فإن أي قرار خاطئ تصدره هذه السلطة یمكن أ ،أیدي مجموعة قلیلة من المخططین

  .آثار سیئة على المجتمع
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 إال في  االستهالكو ج اإلنتاا النظام لألفراد بحریة التملك و فال یسمح هذ :االقتصادیةالحریات  انعدام

  .)112، صفحة 2001حلمي، ( بالتالي تقضي على دافع العمل لدى أفراد المجتمع ،حدود ضئیلة جدا

  ومن أجل  االستغاللظهر هذا النظام أساسا من أجل القضاء على  :االستغاللعدم القضاء على

، فالقیمة الفائضة التي كانت تذهب االستغالللكن في الواقع لم یقضي على وزیع، و في الت تحقیق العدالة

لذلك فإن الطبقة العاملة مازالت ، و االشتراكي االقتصاديللرأسمالي تذهب إلى الدولة في ظل النظام 

ٕانما تستلم أجرا بالقدر الذي تراه الحكومة ، ألنها ال تستلم قیمة إنتاجها و االشتراكیةمستغلة في ظل 

  .مناسبا

 ن یحتاج جهاز التخطیط المركزي إلى عدد كبیر جدا من الموظفی :تبیةالبیروقراطیة والتعقیدات المك

مقارنتها حتى الذین سیقومون بجمع البیانات واإلحصاءات وتبویبها وتصنیفها، وموظفین لدراستها و 

قد أدى هذا إلى خلق جهاز وظیفي بیروقراطي و  ،القرارات المناسبة اتخاذیتمكن الجهاز المركزي من 

  .)43-42، الصفحات 2012الطبولي و آخرون، ( الیفمكتبي باهظ التك

  :المختلط االقتصاديالنظام . 4

الموجهة لهما  االنتقاداتالسابقان و  االقتصادیاننظرا للعیوب المختلفة التي ظهرت لكل من النظامان 

العدید من بلدان العالم إلى إتباع نظام وسطي یجمع بین خصائص  اتجهت، في تحقیق التنمیةعدم نجاحهما و 

، یتالفى بقدر اإلمكان عیوبهما االشتراكي االقتصاديأخرى من النظام الرأسمالي و  االقتصاديمن النظام 

  .المختلط االقتصاديیطلق علیه النظام 

  : المختلط االقتصاديتعریف النظام . 1.4

یجمع  ،الفردیةعلى مزیج من فلسفتین الجماعیة و  نظام قائم" :المختلط بأنه االقتصاديعرف النظام 

المتبادل فیما بینهما بصفة مستمرة سعیا  االعتمادو حیز بین القطاع العام والخاص بما یؤكد التوازن تبال 

  .)67صفحة ، 2001مندور و آخرون، ( "لتحقیق أهداف النشاط االقتصادي

مزایا النظام االشتراكي، حیث النظام الرأسمالي و مزایا یجمع بین  النظام الذي: "كما عرف على أنه

، صفحة 2012األفندي، ( "ملكیة عامة للدولةمن ملكیة خاصة باألفراد و  االقتصادیةتتكون قاعدة الملكیة 

32(.  

حیث یأخذ بفكرة  ،االشتراكيالنظام الذي یمزج بین النظام الرأسمالي والنظام " :أنهعلى عرف كذلك و 

السابقین وفقا لما یراه  ، فهو یأخذ بمحاسن النظامینكرة آلیة السوق في الجزء اآلخرففي جزء منه و التخطیط 

  .)70، صفحة 2018/2019توبي، ( "لمصلحة الخاصة مع المصلحة العامةصالح لتحقیق اضروري و 

یجمع بین  اقتصادي، هو كل نظام المختلط االقتصاديتأسیسا على ما تقدم یمكن القول أن النظام 

، االقتصاديتدخل الدولة في النشاط ، ویجمع بین الحریة و والملكیة العامة لوسائل اإلنتاج الملكیة الخاصة

 لالقتصادلتحقیق األهداف المطلوبة  االقتصاديجهاز التخطیط في إدارة النشاط و  ویجمع بین جهاز الثمن

  .القومي
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  : المختلط االقتصاديالنظام  مبادئ. 2.4

 االقتصادي مختلط یجمع بین خصائص من النظاماقتصادي لجأت بعض الدول إلى إتباع نظام  لقد

الرأسمالي ببعض  االقتصادياالشتراكي، أو حاولت ترقیع النظام  االقتصاديالرأسمالي وأخرى من النظام 

على  المختلطاالقتصادي یشتمل اإلطار العام للنظام و االشتراكي أو العكس،  االقتصاديخصائص النظام 

  :، وهيمجموعة من المبادئ األساسیة

الملكیة ن الملكیة الخاصة و بییجمع هذا النظام  :الملكیة الخاصة بجانب الملكیة العامة لوسائل اإلنتاج -أ

 االقتصادفي ذلك من خطورة على  ملكیة الخاصة لوسائل اإلنتاج لماالعامة لوسائل اإلنتاج، فهو ال یلغي ال

ٕابعاد الدولة عن أي تدخل في الوسائل في المشروع الخاص كلیة و القومي، كما أنه ال یهدف إلى تركیز تلك 

الكبیرة التي تعمل جاهدة على زیادة أرباحها عن طریق  االحتكاراتلما في ذلك من قیام  االقتصاديالنطاق 

المشروع الخاص في الملكیة الخاصة لوسائل اإلنتاج و لكن یهدف إلى اإلبقاء على و  ،احتكاریةفرض أثمان 

  .فعالةالتي تكون فیها المنافسة نافعة و المیادین 

، الموارد الطبیعیة والبنوك، فهذه تكون ملكیتها للدولةصناعة و  ، واألساسیةاالحتكاریةأما الصناعات 

مزایا اإلنتاج الكبیر تستطیع القضاء على و  احتكاريوذلك ألن هذه المشروعات بما تتمتع به من مركز 

تكون النتیجة أن القومي، و  االقتصاداإلحالل محلها في جزء كبیر من قطاعات و المشروعات الصغیرة 

  .)22-21، الصفحات 2005ملوخیة، ( التام االختفاءسة بدرجة خطیرة قد تصل إلى حد تضعف قوى المناف

یجمع هذا النظام بین الحریة : االقتصاديإلى جانب تدخل الدولة في النشاط  االقتصادیةالحریة  - ب

یباشر األفراد نشاطهم اإلنتاجي في المشروعات ، حیث االقتصاديوتدخل الدولة في النشاط  االقتصادیة

األخرى وهو ما یعرف بالمشروعات  االقتصادیةعلى بعض األنشطة  الخاصة، بینما تتدخل الدولة بالسیطرة

 العامة، ویخضع القطاع الخاص في هذا النظام لقواعد وتنظیمات لفرض قیود تختلف من مشروع آلخر

بغرض منع  االستثمار، مع فرض رقابة حكومیة على اإلنتاج و )28، صفحة 2008سین و أحمد، ح(

والقضاء على السیاسات التقلیدیة، هذه الرقابة تستهدف ضمان مصلحة المنتج والمستهلك على  االحتكار

  .)22، صفحة 2005ملوخیة، ( السواء

 ،لعدة أسباب االقتصادیةیرجع تدخل الدولة بإقامة مشروعات القطاع العام في بعض األنشطة و 

  :منها

  إما عزوف المشروعات الخاصة عن الدخول فیها نظرا ألنها غیر مربحة أو تحقق أرباح بعد مدة زمنیة

 .مة ال تتوافر مع الملكیات الخاصةطویلة أو ألنها تحتاج رؤوس أموال ضخ

  التي یخشى أن تترك في و  ،عات مثل مشروعات إنتاج األسلحة والذخائراإلستراتیجیة لهذه المشرو األهمیة

 .ید المشروعات الخاصة

  المجتمع ویخشى تركها لألفراد الخدمات التي تقدمها هذه المشروعات ألفراد نظرا ألهمیة السلع و

 .سوقأهمیتها في فرض سیطرتهم في الالمشروعات الخاصة حتى ال یستغلوا و 
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   المشروعات الخاصة لنشاط  احتكارقد تتدخل الدولة كذلك بإقامة مشروعات القطاع العام للقضاء على

 .)116، صفحة 2001حلمي، ( معین التي تقضي على كفاءة جهاز األسعار

 وضمان حد أدنى لمعیشة الفرد وفرص  ،ر في توزیع الثروة والدخلالتغلب على مشكلة التفاوت الكبی

 .متكافئة للجمیع

 تنظیم اإلنتاج بما یحقق سیاسة التوظیف الكامل. 

 تحسین میزان المدفوعات. 

  22، صفحة 2008حسین و أحمد، ( لإلنتاج القومي االقتصاديضمان النمو(. 

المختلط  االقتصاديیتم تخصیص الموارد في النظام  :المركزيالتخطیط یعمل من خالل جهاز الثمن و  - ت

حیث یسمح هذا النظام  ،)جهاز التخطیط(جزئیا عن طریق جهاز الثمن وجزئیا عن طریق التخطیط المركزي 

في حین یعد  ،)21، صفحة 2005ملوخیة، ( لجهاز الثمن لكي یعمل ویقوم بدوره في تخصیص الموارد

التخطیط المركزي أحد أهم الوسائل التي تلجأ إلیها الدولة في إدارة مشروعات القطاع العام وتحقیق األهداف 

 .التي أنشأت من أجلها

لیس شامال كما هو الحال في النظام یط في هذا النظام تخطیطا جزئیا و بذلك یعتبر التخطو 

هي تشكل عام التي تتولى الدولة إدارتها و نظرا ألنه یقتصر على مشروعات القطاع ال االشتراكي االقتصادي

  .)117-116، الصفحات 2001حلمي، ( للمجتمع االقتصادينسبة ضئیلة من حجم النشاط 

، حیث یتم االقتصادیةقد یكون تدخل الدولة في هذا النظام كبیرا خصوصا في ظل ظروف التنمیة و 

ة ینبغي تحقیقها ربما المشروعات الخاصلمشروعات العامة و لقومیة لها أهداف معینة  اقتصادیةوضع خطة 

رغبون القیم به، القیام بنشاط ال یلكن ال یعني ذلك إجبار المشروعات الخاصة على خالل فترة الخطة، و 

 عدیدة لتحفیزهم على السیر في طریق تحقیق أهداف الخطة اقتصادیةغالبا ما تلجأ الدولة إلى وسائل و 

  .)69، صفحة 2001مندور و آخرون، (

  :المختلط االقتصاديتقییم النظام . 3.4

  :، على النحو التاليالمختلط من حیث المزایا والعیوب االقتصاديیمكن تقییم النظام 

  :المختلط، ما یلي االقتصاديمن مزایا النظام  :المختلط االقتصاديمزایا النظام  -أ

  بحیث یتخلص من العیوب التي یمكن أن توجه إلى  االشتراكي االقتصاديیعتبر هذا النظام تطویرا للنظام

 .العامهذا النظام من ناحیة سوء إدارة القطاع 

  استخدامسوء العمال و  استغاللالرأسمالي في  االقتصاديكما یتخلص هذا النظام من عیوب النظام 

 .)44، صفحة 1970هاشم، ( االقتصاديیتیح مرونة أكبر للنشاط ،  و االقتصادیةالموارد 

  میزة هذا النظام أنه تختفي في ظله الصعوبات التي تواجه اإلدارة المركزیة في المجتمعات ذات النظام

اء على ، حیث یتمكن هذا النظام من اإلبقییم الموارد اإلنتاجیةفیما یتعلق بمشكلة تق االشتراكي االقتصادي

مثل هذه األسواق طلب هذه الموارد في حدد أسعارها عن طریق عرض و تاألسواق الخاصة اإلنتاجیة، فت
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 االشتراكي االقتصاديأما فیما یتعلق بذلك الجزء من وسائل اإلنتاج الذي طبق النظام ، التنافسیة الحرة

فإن أمر تقییمه یصبح أمرا میسورا بعد أن أصبح محدودا وواضح المعالم، وبذلك نضمن التوزیع الرشید 

  .)53، صفحة 2008الشریعي، ( استخدامهااإلنتاجیة، أي نضمن عدم اإلسراف في للموارد 

المختلط كانت فلسفة وجوده هو محاولة  االقتصاديرغم أن النظام  :المختلط االقتصاديعیوب النظام  - ب

بین مزایا الجمع ، و االشتراكي االقتصاديالنظام و الرأسمالي  االقتصادي متالفي عیوب كل من النظا

، 2015/2016حوحو، ( ، أبرزهاأسفرت عن وجود عیوب لهذا النظام ، إال أن تجارب التطبیقالنظامین

  : )14صفحة 

  الواضح  عدم القدرة على التحدیدعدم التحدید الدقیق ألدوار وأوزان كل من القطاع العام والخاص، و

 .لألنشطة التي ینجح فیها القطاع العام ووضع المعاییر الفنیة التي تبرز ذلك

 قرارات ثم  اتخاذ، مما أدى إلى القومي االقتصادلعدم وضوح هویة  االقتصادیةفي اتخاذ القرارات  التخبط

 .هكذا في دوامة عدم التحدیدأو تعدیلها و إلغائها 

  السوق القتصادوة، خاصة مع بدایة التحول الثر حدوث نوع من سوء توزیع الدخل و. 

 ووجود البیروقراطیة مما یؤدي إلى نمو لسیاسي خاصة مع نمو القطاع الخاصاو الفساد اإلداري  انتشار ،

  . الخفي االقتصاداألنشطة غیر المشروعة أو 

 :النظام االقتصادي اإلسالمي. 5

ر من الجوانب عن والتي تختلف في كثیه الممیزة والخاصة، تذاتی االقتصادي اإلسالميللنظام 

األنظمة االقتصادیة الوضعیة، سواء أكانت رأسمالیة أو اشتراكیة أو مختلطة، حیث یرى أن رفاهیة اإلنسان 

ال تعتمد على تعظیم الثروة واالستهالك بل تتطلب توازنا بین حاجات البشر الروحیة والمادیة، ألنه یقوم على 

 .)14، صفحة 2015/2016حوحو، ( أسس مستنبطة من شرع اهللا

  :النظام االقتصادي اإلسالميتعریف . 1.5

بحسب الجانب الذي ینظر إلیه المعرف، فقد عرف  النظام االقتصادي اإلسالميیختلف تعریف 

مجموعة من األحكام والقواعد والوسائل التي تطلق على النشاط االقتصادي في : "بحسب حقیقته وجوهره بأنه

  . )15 ، صفحة2015/2016حوحو، ( "اإلسالمیةالمجتمع لحل مشاكله االقتصادیة بما ینسجم مع التعالیم 

مجموعة األصول االقتصادیة : "وقد یعرف بالنظر إلى أصوله التي یقوم علیها ومن ذلك تعریفه بأنه

العامة التي نستخرجها من القرآن والسنة، والبناء االقتصادي الذي نقیمه على أساس تلك األصول بحسب كل 

ومیزة هذا التعریف أنه یكشف بوضوح عن ، )13، صفحة 2010آخرون، المرزوقي و ( "بیئة وكل عصر

، المذهبأحدهما ثابت هو : مكونات االقتصاد اإلسالمي، فهو یبین أن هذا االقتصاد یتكون من قسمین

  :)5صفحة ، 2007/2008 لعمارة،( ویالحظ على األصول أمرین أساسیین هما، النظاموالثاني متغیر هو 

  أن هذه األصول أو المبادئ االقتصادیة، قلیلة ومحدودة، وجاءت عامة صالحة، لكل مكان  :أولهما

 .وزمان، وقد قررها اإلسالم لتكون دلیل اإلنسانیة للحركة المتطورة نحو أهدافها
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  أو مجتمع، بغض أن هذه األصول االقتصادیة ال تتعلق إّال بالحاجات األساسیة لكل فرد  :وثانیهما

 .ه أو مدى النشاط االقتصادي أو نوعیة أدوات وسائل اإلنتاجالنظر عن درجة تطور 

یتسم باستقرار مفاهیمه هي التي جعلت االقتصاد اإلسالمي إن األصول المذهبیة أو العقائدیة 

   .د إلى أصول ثابتة وراسخة ال یعتریها التغییر والتبدیلوقواعده كونه یستن

البناء '': ویشیر أما القسم الثاني من هذا التعریف إلى النظام االقتصادي اإلسالمي باعتباره

، ویقصد بذلك ''بحسب كل بیئة وكل عصر) المذهب(االقتصادي الذي نقیمه على أساس تلك األصول 

صادیة التي یضعها المجتهدون في الدولة اإلسالمیة تطبیقا للمبادئ مجموعة التطبیقات والحلول االقت

االقتصادیة العامة وٕاعماال لها مثل بیان الربا المحرم، وحد الكفایة بالنسبة للزكاة، وعملیة الموازنة بین إیرادات 

یة لهذه التطبیقات ، ولذلك فإن الخاصیة األساسالخ....الدولة ونفقاتها والحریة االقتصادیة ومدى تدخل الدولة 

 .والتبدیل باختالف األمكنة واألزمنة ریأنها اجتهادیة، بحیث یجوز الخالف حولها، وتقبل التغی

  :النظام االقتصادي اإلسالميمبادئ . 2.5

یشمل اإلطار العام للنظام االقتصادي اإلسالمي على مجموعة من المبادئ األساسیة لتنظیم الحیاة 

وهذا النظام هو حلقة من سلسلة تنظیمات إسالمیة للحیاة االقتصادیة في جوانبها االقتصادیة للمجتمع، 

 :)2007/2008لعمارة، ( المختلفة، وتتمثل مبادئ هذا النظام في

االقتصادي تتكامل كل من الملكیة العامة والملكیة الخاصة في النظام  :ازدواجیة ملكیة وسائل اإلنتاج -أ

اإلسالمي، فال یوجد تناقض وال تصادم بین الملكیتین ذلك ألن النظام یحدد مجاالت معینة للملكیة العامة 

لوسائل اإلنتاج هي مجاالت الثروات الطبیعیة والمرافق والمنافع العامة، وبعض المنشآت القائمة على إنتاج 

یات إنتاجها، لمتوفیرها للناس مباشرة الدولة لع بعض االحتیاجات الضروریة للمجتمع والتي یتطلب تأمین

ما ماعدا ذلك فإنه خاضع للملكیة ، ألخاصة القدرة على االستثمار فیهاون للملكیة اكوبعض المجاالت التي ی

الفردیة، وهي تعتبر حق ثابت ال یمكن التعدي علیه أو تحویل ملكیته أو نزعها إّال لمصلحة راجحة مع 

  .التعویض العادل عنها

)  عام وخاص(ویشیر ازدواج الملكیة في ظل هذا النظام إلى تقسیم النشاط االقتصادي إلى قسمین 

حیث تباشر الدولة من خالل وحداتها االقتصادیة العامة قدرا من النشاط لخدمة االقتصاد ككل والمجتمع 

السلع والخدمات للمجتمع  بأسره، ویقدم أفراد المجتمع المنتجون من خالل الوحدات االقتصادیة الخاصة باقي

  .من خالل األسواق

تاج یقوم النظام االقتصادي اإلسالمي على أساس حریة تملك وسائل اإلن :الحریة االقتصادیة المقیدة - ب

في العمل واإلنتاج والتعاقد واالستهالك والتصرف في الملكیة بشرط التقید بقیود  وحریة النشاط االقتصادي

افق المسار االقتصادي مع القواعد التي حددتها الشریعة اإلسالمیة لهذا المسار، معینة تكفل انسجام أو تو 

 :والمتمثلة في
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  الجمع بین مصلحة الفرد والمجتمع.  

  االستخدام األمثل للموارد المتاحة. 

  التوافق بین االحتیاجات المتطورة والظروف المختلفة. 

، وأن وال یتعارض مع احتیاجات المجتمع وال أهدافه إذ یجب أن یكون نشاط الفرد نافعا له ولمجتمعه      

 كإنتاج المحرمات(بالمجتمع  وأنه إهدار الموارد وسوء استخدامها واإلضرار بنفسه أما من شكل ع عن نیمت

المتواصل في استغالل الطبیعة واإلفادة من ولقد دعا اإلسالم اإلنسان للسعي ، )أو استهالكها أو العمل بها

خیراتها، وجعل اإلسالم للفرد ثمرة جهده یمتلكها ویستغلها وینمیها في منفعته ومنفعة المجتمع، وضمن له 

للثروة بأي من  اإلنسانوباكتساب صادي، نقلها لورثته من بعده حتى یكون ذلك حافزا ودافعا للنشاط االقت

ستخدم في تنشیط االقتصاد، كما علیه تنمیتها ولذا منع اكتناز الثروة حتى ت اإلسالم السبل المتاحة، فقد أوجب

حد اإلسالم من اإلسراف في اإلنفاق االستهالكي ودعا إلى االعتدال والتوسط فیه لتكوین مدخرات كافیة 

یة لتحقیق النماء للنشاط االستثماري، وقد فرض اإلسالم الزكاة على هذه المدخرات حتى توجه للمسالك التثمیر 

  .فیها وأداء الحقوق المفترضة علیها

من مبادئ النظام االقتصادي اإلسالمي المنافسة الحرة  :المنافسة الحرة في ظل الضوابط األخالقیة - ت

حیث یقوم هذا النظام على حریة التعامل في األسواق، وتفاعل قوى العرض والطلب في حریة تامة  ،الشریفة

تكفل توفیر هذه الحریة بمنع االحتكار والغش وأنواع من ) ضوابط(ع وضع ضمانات لتحدید األسعار، م

فإذا لم یعبر السعر عن التفاعل الحر لقوى العرض ، في حریة األسواق التي یترتب علیها التأثیرالوساطة 

الحقوق والطلب وذلك لحدوث احتكار أو غیره فإن للدولة حق التدخل لتوفیر حریة التفاعل هذه وضمان 

  .االحتكار وتوفیر السلع عة لكل من البائعین والمشترین بمنالعادل

  :النظام االقتصادي اإلسالميأهداف . 3.5

 إلى تحقیق عدة أهداف یمكننا ذكر أبرزها في النقاط التالیة النظام االقتصادي اإلسالمي یسعى

  :)81- 78الصفحات ، 2010المرزوقي و آخرون، (

یهدف اإلسالم في نظامه االقتصادي إلى توفیر مستوى مالئم من المعیشة  :تحقیق حد الكفایة المعیشیة -أ

، ولهذا فرض اإلسالم موارد معینة كالزكاة تسهم في تحقیق الكفایة المعیشیة للذین ال )حد الكفایة(لكل إنسان 

تدخل الدولة في سوق العمل لتوفیر  حد الكفایة من خالل یقدرون على كفایة أنفسهم، كما یمكن ضمان

   .فرص العمل للعاطلین وٕاقرار األجر العادل وتوجیه الموارد االقتصادیة وفقا الحتیاجات المجتمع الحقیقیة

النظام االقتصادي ویتحقق توظیف الموارد االقتصادیة في  :التوظیف األمثل لكل الموارد االقتصادیة - ب

  :من خالل عدة طرق أبرزها اإلسالمي

  توظیف الموارد االقتصادیة في إنتاج الطیبات من الرزق وعدم إنتاج السلع والخدمات الضارة

  .والمحرمة

  الضروریات والحاجیات وعدم اإلفراط في إنتاج السلع والخدمات الكمالیة إنتاجالتركیز على. 



 محاضرات في مقیاس مدخل لالقتصاد

 

51 
 

ر اإلسالم وبشدة التفاوت الصارخ في توزیع الدخل ینك :تخفیف التفاوت الكبیر في توزیع الثروة والدخل - ت

والثروة، مما یؤدي إلى تهمیش األغلبیة التي ال تستطیع ضمان تغطیة حاجاتها األساسیة، ولهذا فاإلسالم ینبذ 

اكتناز األموال واالحتكار والربا والقمار والرشوة والغش وكل أشكال االستغالل واألنانیة، ویفرض الزكاة 

واجبة ویحث على الوصایا واألوقاف والصدقات التطوعیة بشكل یحقق في النهایة توزیعا عادال والنفقات ال

  .لدخل والثروة في المجتمع ویرقى بحال الفقیر

  :المشكلة االقتصادیة في ظل األنظمة االقتصادیة عالج. 6

موارده النادرة ذات یقصد بعالج المشكلة االقتصادیة الطریقة التي یستخدم بها النظام االقتصادي 

وفي ظل اختالف األنظمة ، متعددة المتنافسة ألفراد المجتمعاالستعماالت البدیلة إلشباع الحاجات ال

االقتصادیة المعاصرة في المجتمعات الحدیثة، تختلف الطریقة التي تعالج بها المشكلة االقتصادیة من مجتمع 

  .آلخر حسب نوع النظام االقتصادي الذي تتبعه

  :عالج المشكلة االقتصادیة في النظام االقتصادي الرأسمالي .1.6

الذي یقوم على الملكیة الخاصة لوسائل  الرأسمالي االقتصادي عات التي تتبع النظامففي المجتم

اإلنتاج، والحریة االقتصادیة في ممارسة مختلف أوجه النشاط االقتصادي، أي الحریة اإلنتاج واالستهالك، 

فز الربح الدافع اوالتعاقد، والذي ینحصر فیه تدخل الدولة في النشاط االقتصادي، ویمثل فیه حوحریة التملك 

األساسي للنشاط االقتصادي، وحیث یساهم مبدأ سیادة المستهلك  في تخصیص الموارد على أوجه اإلنتاج 

ى توفیر السلع بأحسن جودة المختلفة، وتعمل المنافسة على زیادة  الكفاءة االقتصادیة واإلنتاجیة بما یؤدي إل

وأفضل األسعار وحیث یقوم جهاز الثمن بتخصیص الموارد من خالل الموائمة  بین رغبات المستهلكین في 

إشباع حاجاتهم وحاجة المنتجین إلى تعظیم الربح، یتم حل المشكلة االقتصادیة بطریقة تلقائیة عن طریق آلیة 

  :)2007/2008لعمارة، ( طرحها وجود المشكلة االقتصادیةالسوق التي تجیب على كافة األسئلة التي ی

فإن تحدید نوعیة وكمیة السلع والخدمات التي تنتج یتم تلقائیا بفضل إشارات جهاز الثمن               ماذا ننتج؟  - أ

  .الذي یوجه اإلنتاج إلى إشباع حاجات األفراد األكثر أهمیة وٕالحاحا

وجهاز الثمن هو الذي یعكس أسعار عناصر اإلنتاج التي تحدد من خالل تفاعل العرض  ننتج؟كیف   -  ب

 .والطلب، لتلك العناصر في أسواق عناصر اإلنتاج التي تحدد بدورها سعر كل عنصر من عناصر اإلنتاج

من           أي كیف یتم توزیع الناتج أو الدخل القومي بین أفراد المجتمع عن طریق جهاز الث لمن ننتج؟  -  ت

إن أسعار عوامل اإلنتاج فضال عن شكل توزیع الثروة في المجتمع هو الذي یحدد في النهایة الكیفیة                 

 .التي یوزع بها الناتج القومي بین مختلف األفراد في المجتمع

الك وضبطه ؟ أي كیف یقوم جهاز الثمن بتنظیم االستهكیف یتحقق التوازن بین اإلنتاج واالستهالك  -  ث

 .حتى یتوازن مع اإلنتاج على المدى القصیر

أي كیف یلعب جهاز الثمن دورا لضمان النمو االقتصادي            كیف یضمن استمرار النمو االقتصادي؟   - ج

 .على المدى الطویل؟
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  :عالج المشكلة االقتصادیة في النظام االقتصادي االشتراكي. 2.6

اإلنتاج، وتحكم  كما ذكرنا سابقا على الملكیة العامة لوسائلاالشتراكي  االقتصاديیقوم النظام 

الحاجات ز مركزي للتخطیط یهدف إلى إشباع وممارسة النشاط االقتصادي من خالل جها الدولة في إدارة

الجماعیة، وتحقیق العدالة في التوزیع من منظور كل حسب حاجاته،كما یهدف إلى تخصیص الموارد 

  .قتصاد القوميوتحقیق النمو المخطط لال

 :القتصاد االشتراكي فإن جهاز التخطیط هو الذي یقوم بتحدیدلنظام اوفي ضوء الخصائص السابقة ل

استمرار  ضمن بین االستهالك واإلنتاج؟ وكیف ی ماذا ننتج؟ وكیف ننتج؟ ولمن ننتج؟ وكیف یتحقق التوازن

تطرحها المشكلة االقتصادیة في ضوء الفكر النمو االقتصادي؟ أي أنه هو الذي یتولى معالجة األسئلة التي 

  .)2007/2008لعمارة، ( الرأسمالي من خالل وصفة ذات طابع اشتراكي

یتولى جهاز التخطیط رسم سلم التفضل  االشتراكي االقتصاديالنظام تتبع  ففي المجتمعات التي

الجماعي عن طریق دراسة شاملة لحاجات األفراد ورغباتهم وترتیبها طبقا ألهمیتها مراعیا في ذلك مصلحة 

الجماعة، كما یتولى توظیف موارد المجتمع النادرة، ویتم ذلك طبقا لخطة مرسومة لإلنتاج واالستهالك، 

االجتماعیة  المتاحة واالستخدامات الممكنة التي تتفق مع األهداف ویراعي تحقیق التوازن بین الموارد

   .)51-50، الصفحات 2008الشریعي، ( للجماعة

   :عالج المشكلة االقتصادیة في النظام االقتصادي المختلط. 3.6

 النظام االقتصادي الرأسمالي بینفي مبادئه یجمع  النظام االقتصادي المختلطعلى اعتبار أن 

المشكلة االقتصادیة تكمن في الجمع بین جهاز  ل، فإن نظرته اتجاه حالنظام االقتصادي االشتراكيو 

واالستهالك، وتبني أیضا  اإلنتاجحالة من التوازن بین  إلیجادالتخطیط المركزي على أساس تدخل الدولة 

، صفحة 2017/2018شطیبي، ( لحل المشكلة االقتصادیةمجراها  تأخذالسوق  آلیاتجهاز الثمن وترك 

59( . 

یتم اإلجابة عن تساؤالت المشكلة  النظام االقتصادي المختلطأي أن المجتمعات التي تتبع 

بین االستهالك واإلنتاج؟ وكیف  ماذا ننتج؟ وكیف ننتج؟ ولمن ننتج؟ وكیف یتحقق التوازن: االقتصادیة

جزئیا من خالل جهاز الثمن وجزئیا عن طریق جهاز التخطیط أي من  استمرار النمو االقتصادي؟ ضمن ی

  .)32، صفحة 2012األفندي، ( خالل تدخل الدولة في النشاط االقتصادي والتدخل في عمل األسواق

  :المشكلة االقتصادیة في النظام االقتصادي اإلسالميعالج . 3.6

عن رؤیة األنظمة االقتصادیة الوضعیة،  إن رؤیة االقتصاد اإلسالمي للمشكلة االقتصادیة تختلف

فهي ال تعني قلة الموارد أو ندرتها أو قصورها عن إشباع الحاجات اإلنسانیة، بل تعني أنها أقل من أن 

ال یعتبر الندرة هي السبب الرئیسي للمشكلة، بل أن لإلنسان دورا  ، فهوتضیع أو تهدر في أمور ال فائدة منها
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أو التخفیف منها، فهناك العدید من المجتمعات تهمل استخدامها أحیانا وتسيء  رئیسیا في زیادة المشكلة

  .استخدامها في أحیان أخرى

 اأسباب اجتماعیة سلوكیة، كماعتبر الندرة ظاهرة اقتصادیة ناشئة عن  اإلسالميوعلیه، فاالقتصاد 

من الندرة  اإلسالميجعل االقتصاد فقد تكون اختبارا وبالء، وی ،أحیانا أنها قد تكون ناشئة عن أسباب طبیعیة

  .)98- 97، الصفحات 1999النجار، ( محركا للنشاط االقتصادي

االقتصاد اإلسالمي؟ وما هي حدود االستفادة النظام ما هي آلیة اصطفاء أو تخصیص الموارد في ف

االقتصاد  النظام تعبیر آخر كیف یجیببوآلیة التخطیط في ظل نظام اقتصادي إسالمي؟ و  السوقمن آلیة 

  .اإلسالمي على األسئلة الرئیسیة للمشكلة االقتصادیة؟

االقتصاد اإلسالمي من خالل آلیة االصطفاء األخالقي، ویتم ذلك النظام یتم تخصیص الموارد في 

یص الطلبات المحتملة  حم، أي تشكلة الرغبات غیر المحدودةصدى لمفاالصطفاء األول یت: بعملیة مزدوجة

إلى إلغاء الطلبات على الموارد من خالل منظومة القیم اإلسالمیة أي القیم المتفق علیها اجتماعیا، مما یؤدي 

أو تقلیصها إلى الحد األدنى، وبعد أن یتم ذلك فإنه من شأن آلیة االصطفاء المتمثلة بأسعار غیر الضروریة 

   .)11، صفحة 2007/2008لعمارة، ( لسوق أن تكون أكثر كفاءة في تخصیص المواردا

آلیة السوق ومن خالل جهاز الثمن هو صاحب الدور في توجیه الموارد ألفضل استخداماتها، أي أن 

وفقا لعوامل الطلب والعرض في السوق أسعار السلع والخدمات وأسعار وعوائد عناصر اإلنتاج یتم حدیدها 

التنافسیة، ومن المعروف أن األصل في الشریعة اإلسالمیة هو عدم تدخل الدولة في التسعیر إال في حاالت 

تشجیع المنافسة ومنع االحتكار ولیس المساس بمبدأ حریة التسعیر،  االحتكار، هذا النوع من التدخل یستهدف

  .تتم من خالل آلیة السوق الحرة ماذا ننتج؟ وكیف ننتج؟ ولمن ننتج؟ :وبالتالي فإن اإلجابة على

عمل على تحقیق التوازن االجتماعي ولتالفي قصور األسواق أو فشلها، فإن دور الدولة المرن ی

  :والعدالة االجتماعیة من خالل

 ة األساسیةدور الدولة االجتماعي في مجاالت توفیر الرعایة الصحیة والتعلیم والخدمات االجتماعی. 

  دور التكافل االجتماعي من خالل دور الزكاة االجتماعي واالقتصادي والنهوض بالفقراء وذوي

 .االحتیاجات

  دور القطاع الخیري فیما یتعلق بالزكاة والصدقات واألوقاف واإلنفاق الخیري الذي یحقق التكافل

 .االجتماعي

أي أن كال من آلیة السوق والدور  ج؟لمن ننت: إن دور السوق ودور الدولة المرن یجیب على

شتركان في توجیه عملیة التوزیع للثروة والدخل بما یحقق الكفاءة االقتصادیة والكفاءة یاالجتماعي للدولة 

  . )36- 35، الصفحات 2012األفندي، ( االجتماعیة
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  :الخاتمة

لحدوث تطورات في كافة العلوم إن التطورات االقتصادیة هي عصب الحیاة، بل والمحرك األساسي 

األخرى أثر على الجوانب االقتصادیة، وعلیه فإن دراسة علم االقتصاد أحد  العلوم غیراألخرى، كما أن لت

  .ركائز التطور واالنطالق نحو المستقبل

تقوم علیه كافة األنظمة من قانونیة واجتماعیة وسیاسیة، ویمثل علم االقتصاد األساس الحیوي الذي 

، فهو یتضمن تلك الدراسات العلمیة التي اإلنسانیةللعالم في معظم مجاالت الحیاة  األساسيالموجه  وهو

الكشف عن القوانین والروابط التي تحكم العالقات والظواهر االقتصادیة المختلفة، والتي تهدف  إلىتهدف 

یباشره كل عامل من العوامل التي تبنیها تلك القوانین على العالقة أو الظاهرة الذي  التأثیرتحدید  إلىكذلك 

  .موضوع البحث

ویهتم علم االقتصاد بمجموع العالقات المكونة للنشاط االقتصادي لإلنسان في المجتمع في سعیه 

اج وتوزیع السلع والخدمات الالزمة لمعیشة إنتة والمتجددة، أي النشاط الخاص بحاجاته الكثیرة المتعدد إلشباع

ومن ثم محاولة تقلیص الفجوة بین الحاجات  االقتصادیةأفراد المجتمع، لیحقق الكفاءة في استغالل الموارد 

التي تختلف األنظمة  اإلنسانیة والموارد االقتصادیة وبالتالي التقلیل من حدة المشكلة االقتصادیة، هذه األخیرة

  .طریقة مواجهتها وٕایجاد حلول لها االقتصادیة في
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