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يف اعداد  ة،مساعد ةاو أستاذ ةحماضر  كأستاذةدريسي ملقياس علم االقتصاد لسنوات عديدة سواء  ت أسهم
نقدم هذه املطبوعة يف مقياس علم االقتصاد اىل الطلبة السنة مطبوعة تتضمن حماضرات يف علم االقتصاد، حيث 

اد ركيزة التخصصات االقتصادية، بعلم االقتصاد وانشطته، ابعتبار علم االقتص من خالهلا أوىل ليسانس، نعرفهم
خلصنا احملاضرات مبا يسهل للطالب فهم املصطلحات االقتصادية، وقراءة الظواهر االقتصادية؛ كذلك من خالل 

ي للطالب اعدادان هلذه املطبوعة اليت اعتمدت على منهجية البحث العلمي من حيث الشكل واملضمون حيث تعط
  اعداد حبوثه االقتصادية.والصحيح يف طريقة للتفكري املوضوعي

 هي ملخصة يف النقاط االتية:و اضرات احمل سريبعطي بعض التوجيهات للطلبة فيما يتعلق ن
 

، حتصيل حيث يعمل كل جهده للحصول على املعلومات الكافية ،حماضرتهمكلف إبعداد  الطالب اجلامعي .1
 .العلم تعتمد عليه

 املعرفة والنقاش يف حصة التدريس.من اجل حتصيل إعطاء أمهية للمقياس، ابحلضور  .2
حتضري الدروس حماضرة كل حصة تدريس، متكن من فهم بعض الغموض، كذلك تسهل وصول املعلومات  .3

 واختصار الوقت.
 .قراءة احملاضرات من خالل فهم املصطلحات .4
 املراجع املوضوعية يف التحليل يسهل على الطالب اختصار الوقت لتحصيل العلم واملعرفة. االعتماد على .5
 ملقياس علم االقتصاد او غريه لتحيني املعلومات.القراءة املستمرة  .6
من مرحلة حتصيل املعرفة اىل مرحلة  ،بفضل القراءات املستمرة ملختلف املفاهيم ينتقلال بد من الطالب ان  .7

 نا نقد النظرايت االقتصادية الكالسيكية واجلديدة، بطريقة موضوعية وبدالئل.النقد ويقصد ه
طلب العلم يف عدو النجاح، واحلياء التكرب والعمل:  يف العلم النجاح والتفوقاليت تعرقل  الصفاتمن  .8

 حبجة احلساسية من ردود أفعال احلاضرين.واالستفسار 
وتسلسل وتنظيم البحث م طريقة اعداد البحوث االقتصادية وتقسيم عناصر تسمح هذه املطبوعة بتعل   .9

                         األفكار.
 كل التوفيق والنجاح للطلبة                                  

 د/ مجيلة مداين                                
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ربط االقتصاد بالعلم لما  االقتصاد؛ تم :والثانية ،علم :األولىلمتين كيتكون مصطلح علم االقتصاد من 
وتحليل وتفسير المتغيرات بمختلف العلوم  ،فعال لفهم كل العناصر التي تحكم االقتصادله من دور رئيسي و 

 .قتصادالا التي تفك شفرات األخرى 
عمل ييقصد بها إدارة المنزل، حيث كان  ،(Economics) كلمة يقابل علم االقتصاد باللغة االنجليزية 

على تدبير حاجياته الضرورية ضمن قوته اليومي؛ ومع التطور الكبير في تنظيم الماضي الفرد في كل 
مختلف لاالستخدام العام لدى الدول للتعبير عن الكيفيات والكميات  إلى، انتقل المصطلح وإدارتهاالمجتمعات 
 وةالثر ، اجاإلنتاصر لمختلف عن للتنمية المحلية والعالمية، من خالل الدراسات المسبقة االستراتيجيةاالهتمامات 
 .واالستهالك
لف واسع لمختو  شامل تعريف التي تصب في مجملها في، اهيم لعلم االقتصادتتعدد المف ،اءا على ذلكبن

 ؛والعالم والدولة والمجتمعالعناصر التي تحكم االقتصاد وتطويره بما يخدم مصلحة الفرد 
بعض المفاهيم الكالسيكية والجديدة لعلم االقتصاد وفروعه، مع تحديد  إلىنتطرق في هذه المحاضرة  

 1، وهذا فيما يلي:األخرى العالقة بين علم االقتصاد والعلوم 
 

 المبحث األول: مفاهيم حول علم االقتصاد
بب يتمثل الس لسببين رئيسين؛نتيجة حتمية  ، وهيأخرى  إلىمن فترة المفاهيم لعلم االقتصاد  جددتت 

 إلىتصاد التي تستند في تحديد مفهوم علم االق، و للفالسفة االجتماعيين والسياسيين الفكري االختالف في  األول
لعالم ا كل من االسبب الثاني بالمستجدات والتغيرات المستمرة التي يعرفهويتعلق اعتبارات دينية وقومية وانتمائية؛ 

لكون انتيجة لطبيعة  ،وأزماتظواهر ومشاكل  ،هذه التغيراتدخل في تكوين ، حيث يواألفرادوالمجتمع  ةوالدول
ورها بدالتي تؤثر ، اإلنتاجالجانبية للممارسات المستمرة في استغالل عوامل  اآلثار أخرى ومن جهة  ،من جهة

 ؛ األخرى  األنشطةعلى كل 
لم ع إلى افةإض، اإلسالميةبعض المفاهيم لعلم االقتصاد في ظل القوانين  إلى في هذا المبحث نتطرق 

 فيما يلي:وهذا االقتصاد حسب القوانين الوضعية 
 

 اإلسالمية: مفاهيم لعلم االقتصاد في ظل القوانين األولالمطلب 
العبد بربه، وهذا لتحقيق العدالة ورفع وعالقة  األفرادظيم مختلف العالقات بين ننزلت الكتب السماوية لت

بكل جوانب الحياة  اإلسالم وألم، واآلخرةلفوز بالدنيا ل األهمالظلم عن الناس من جهة، وتنمية روحه التي تعتبر 

                                                           
، القاهرة، 1 محمد عبد هللا شاهين أصول علم االقتصاد والحل األمثل المشكلة االقتصادية من منظور إسالمي، دار األكاديميين للنشر والتوزيع، الطبعة  1

 .15، ص 2017
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المتعلقة باالقتصاد المتضمنة  اآلياتالعلماء المسلمين بتفسير مختلف البعض من اهتم ؛ للفرد والمجتمع والدولة
والمشاكل التي قد  للموارد البشرية والمادية وحلول لمختلف الظواهر األمثلالكيفيات والطرق الشرعية لالستغالل 

   .تحدث

 بن خلدون عبد الرحمان ا الفرع األول: مفهوم علم االقتصاد حسب
حيث قدم مفاهيم وتفسيرات  ،من رواد العلم والمعرفة في مختلف مجاالت الحياة يعتبر ابن خلدون 

في كتابه الشهير عرف و  ،اإلسالميةير الثروة البشرية والمادية في ظل الشريعة يوحلول للكيفية المثلى لتس
علم  أهمها، التي تحكم الحياة في هذا الكون  ةيالمعرف األسس مختلف مزجبأنه عملية علم االقتصاد "المقدمة"" 
، اإلنتاجمن خالل هذا المصطلح عوامل  حيث فسر ؛العمرانبمصطلح  اإلسالموالذي يطلق عليه في الحضارة 

تدخل في تكوين علم االقتصاد وتتحكم فيه  وهي: العرض، الطلب، التنمية، التي   مفاهيمأي  ولم يهمل 
ة لبناء مجتمع متحضر يحيث تعد هذه العناصر رئيس ،االستهالك والمنفعة التكلفة،، )الثروة البشرية( اإلنسان

التي هي  لعلم االقتصاد اإلسالميةالنظرية  ليكانت نتيجة هذه التفسيرات لالبن خلدون تشكودولة مستمرة؛ و 
  لعلم االقتصاد. والسالمين مرجع لمختلف الفالسفة الوضعين

 

بمقدمة ابن خلدون عدة فصول مفسرة للعناصر التي تحكم علم  تضمن كتاب ابن خلدون المعنون ي
ا بناء ان؛، التجارة، مع التركيز على التنمية التي جاءت في كتابه بمصطلح العمر اإلنتاجالعمل،  االقتصاد وهي:

 :االتيالشكل  مبينة في "ابن خلدون" االقتصاد إلى ثالثة أجزاء على ذلك قسم
 

 االقتصاد عند ابن خلدون اقسام ( 1-1الشكل رقم )
 

 
 
 
 
 

                                                           

  ( المعروف باسم "ابن خلدون 1406 -م1332العالمة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي )األندلس  عاشت فيأسرة عربية عريقة من  ،م
 وبفضل ،  ونجاحه في تفسير مختلف الظواهر االجتماعية والسياسية العلمية والمعرفة المبنية على المبادئ اإلسالمية ه، حيث عرف باهتماماتوالمغرب

رار في حيث لم تمنعه هذه المناصب في االستم (،في تونس والمغرب ومصر ئيةة وقضايسياس) في الدولةمناصب عدة تقلد ابن خلدون العلمية  هانجازات
' مقدمة"لمعنون بـ ا، وأهم كتاب "العبر وديوان المبتدأ والخبر"  وأخر تحت عنوانفي العلوم والسياسة، تحصيل العلم والمعرفة  قام من خاللها بإنجاز كتاب 

ؤسس علم التي منحته لقب مية دراسة التاريخ على أسس علمية وتحليلية، أول دراسة علمية في كيفوهو مرجع علمي و "مقدمة ابن خلدون"  المعروف باسم
 االجتماع.

 

 اإلنتاج

 التجارة
 القطاع العام
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 في إهمالدون  اختاللها؛ أو السوق  توازن اهتم ابن خلدون بعامل السعر لمختلف السلع المؤثرة في 
لع سوق السل منطقية ت وتفسيراتتحليال يبة، حيث قدمح والضر ربر والو األجعنصر  اإلسالمية الفكرية نظريته

أسس نظرية القيمة  لعلم االقتصاد يرتكز علىمنظم علمي نهج م بناء إلى، وصل بفضلها يواألراضوالعمل 
 .بالعمل

ي ديمغرافالعمل أهم عنصر لتحقيق الرفاهية والثورة والحضارة، ويرى أن زيادة النمو الاعتبر ابن خلدون 
 خلدون على تركيز ابنويعد ؛ لألفراداالستهالكية زيادة اليد العاملة التي تسهم في زيادة كميات السلع  إلىتؤدي 
تبر التي تع اإلسالميةالقوانين  إلىالحل في تحقيق التوازن بين الحاجات والموارد المتاحة، واستنادا  كونهالعمل 

 رضاألاالعمار في  إلىلمستمرة دون انقطاع تؤدي ، فهذه العبادة ااإلنسانبموت  إالالعمل عبادة ال تنتهي 
تجة القيمة المنمخرجات أن  الملخصة فيفكرة "ابن خلدون" وبالتالي تحقق الحضارات للمجتمعات، وعليه جاءت 

عناصر علم ابن خلدون أي عنصر من  بهملصفر؛ وبذلك لم  مدخالت العمل تساوي  في حالةتساوي صفرا 
 لالجدو  في  ر المجتمع؛ ويمكن تلخيص مفهوم علم االقتصاد للعالمة ابن خلدون االقتصاد التي تسهم في تطو 

 :االتي
 

 عند ابن خلدون  تصادعلم االق أسس( 1-1)الجدول رقم 
 الدولة السوق  االقتصاد العمل المجتمع

ظاهرة 
 طبيعية 

تنوع الحاجات 
والضروريات تحتم على 
الفرد أن يتخصص في 

حتى يكون  اإلنتاج
هناك سلع عديدة، تؤدي 

 إلى لقسيم العمل

العمل على 
التكامل 

االقتصادي 
بين مختلف 

 أنشطته

زيادة النمو 
السكاني ينتج 
سوق للعرض 

والطلب وزيادة 
 السلع 

بناء دولة من خالل سياسة التنظيم 
 األفرادلمختلف العالقات بينها وبين 

التي تؤدي  األفرادوالعالقات بين 
تسمح  األرضار في عماإل إلى

باستمرار قيام الدول في ظل 
 االهتمام بالفرد والمجتمع

 األستاذة باالعتماد على مقدمة ابن خلدون. إعدادمن  المصدر:
  

، وهي: المجتمع، أعالهعرف ابن خلدون علم االقتصاد انطالقا من العناصر المذكورة في الجدول 
الذين ينتجون السلع لتلبية  األفرادالعمل، االقتصاد، السوق، الدولة؛ المجتمع هو المكون للدولة من خالل زيادة 

في ظل قوانين الدولة  ،ينتج عن هذه الممارسة سوق للمنتج والمستهلك ،ممارستهم المستدامة للعملب ،حاجاتهم
 1بمثابة عملية اقتصادية للثروة البشرية والمادية. اإلعماروهذا  ،ألرضافي  اإلعمار إلىتهدف  التي التنظيمية

                                                           
لة، ادارة للمزيد حول علم االقتصاد عند ابن خلدون انظر: سيدى شوربجي عبد المولى، الفكر االقتصادي عند ابن خلدون االسعار والنقود، دراسة تحلي  1

 .1989الثقافة والنشر، السعودية، 
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 عبد الحميد الغزالي الفرع الثاني: مفهوم علم االقتصاد عند
 في ظل  بحث عن األرزاق المقدرة الذي يعلم ذلك العلم االقتصاد بأنه  عبد الحميد الغزالي عرف 

االستخدامات المتعددة للموارد  بتوجيه التي تهتمع العلوم االجتماعية و فر  ، واعتبره أحدلضوابط الشرعيةا
المجتمع ويشمل هذا  لكل فئاتإنتاج السلع وتوزيعها لالستهالك في الحاضر والمستقبل  بهدفالنادرة االقتصادية 

  :1رئيسة هي على ثالثة عناصر مفهومال
 

 عبد الحميد الغزالي عناصر علم االقتصاد عند (1-2)الشكل رقم 
 

 باالعتماد على مفهوم علم االقتصاد لعبد الحميد الغزالي. األستاذةمن إعداد  المصدر: 
 
 

                                                           
 .18-17، ص 2002، 1ياسر عبد الكريم الحوراني، الفكر االقتصادي عند اإلمام الغزالي، مجدالوي للنشر والتوزيع، الطبعة   1

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                   
 
 
 
 

 علم 
 الموارد

 األمثلاالستغالل مع  البحث عن الموارد
 في ظل الضوابط اإلسالمية الشرعية

 

في ظل  لألفراددراسة السلوك االقتصاد 
 :الضوابط اإلسالمية الشرعية

 ..المستهلكين،.المنتجين؛ المستثمرين؛ 
 

 علم
 االقتصاد

 علم
 اجتماعي

احتياجات االستهالك  دراسة
 في الحاضر والمستقبل

في ظل الضوابط اإلسالمية 
 الشرعية

 

 علم
 اإلنتاج
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 الثاني: مفاهيم حول علم االقتصاد في ظل القوانين الوضعية المطلب
 فكرين وضعين، نعرف ما هو القانون الوضعي؟بعض المفاهيم لم إلىقبل التطرق 

ي القانون أو القوانين الوضعية هي مختلف األفكار التي تنتج مجموعة من النظريات والسياسات الت
مختلف على تفسيرات مادية محضة لل عتمدأفكار بشرية ت بذلكوهي  ،السماويةات الديانتحكم الظواهر بعيدا عن 

ضوع ذا المو تركز هذه المفاهيم الوضعية على تنمية المادة دون الروح؛ لدينا في هاالهتمامات البشرية المتنوعة؛ 
ظواهر لمختلف ال تحديد مفهوم االقتصاد بناءا على المالحظات والتفسيرات إلىمفكرين وفالسفة كثيرين توصلوا 

 الفرد والمجتمع والدولة. عل كل منالسابقة والمؤثرة 
 

 مفهوم علم االقتصاد حسب آدم سميث: األولالفرع 
العلم الذي  لكد :ادم سميث بالثروة، حيث يعرفه بأنه األسكتلندي مفهوم علم االقتصاد عند المفكرارتبط 

 المعنون:كتابه الشهير  1776عام في  ادم سميث نشر حيث ؛اغتناء األمم إلىوالدي يؤدي  يهتم بالثروة )المال(
وعرف االقتصاد بأنه العلم الذي  ،بين فيه كيفية اغتناء األمة ونمو ثروتها ،بحث في طبيعة وأسباب ثروة األمم

على اإلنتاج المادي فقط مع مركزا  يدرس الكيفية التي تمكن األمة من الحصول على الثروة ووسائل تنميتها
 1إهمال إنتاج الخدمات في المجتمع.

 
 الفريد مارشال حسب مفهوم علم االقتصادالفرع الثاني: 

في تضمن مفهوم علم االقتصاد  في القرن العشرين؛ من رواد الفكر االقتصادي يعتبر الفريد مارشال
 عمالمختلف األعّرف علم االقتصاد على أنه: دراسة حيث  ،1890المنشور سنة  االقتصاد مبادئ كتابه

بأنه علم كذلك  يعرف علم االقتصادو مع دراسة المورد البشري،  دراسة الثروةاإلنسانية، من خالل  العادية للحياة
الفرد مارشال اهتم  ،لكذ إلى اواستناد؛ الفيزياء أو الكيمياءكعلم  ،األخرى باقي العلوم يختلف عن  اجتماعي

للحصول على دخل لتلبية حاجات الفرد اليومية،  كآليةبدراسة االقتصاد وتحليل عناصره من خالل فهم االقتصاد 
تحديد مفهوم الطلب والعرض وعناصر كل منهما، وصوال إلى تحديد العالقة بينهما؛ ركز الفريد  انطالقا من

                                                           
 .4، ص 2008مجيد خليل حسين، عبد الغفور إبراهيم احمد، مبادئ علم االقتصاد، دار زهران للنشر، عمان،   1

 for Alfred Marshall see:  David Reisman, Alfred Marshall’s mission, Roueledge editions, USA, 2011, P 3-6. 

   يحتويكامبريدج.  أصبح أستاذًا لالقتصاد في جامعة عندما 1903وأتّمه مارشال في عام  1890 سنةفي أول طبعة له  نشر كناب مبادئ االقتصاد 

لينتقل في قتصاد، علم االالمفاهيم ل على  الكتاب منوالثاني  األول الجزءز في رك. ص 870، المكون من مالحق ستة أجزاء ضخمة وعشرة  علىالكتاب 

تحديد السعر، غرض بوالطلب  العرض في تحليل ودراسة خصصه الخامس أما الجزء العرض، و الطلب على التوالي من الكتاب إلى  والرابع الثالث الجزء
 ر، للمزيد أنظاالقتصاد معدد من المالحق تغطي نظرية ريكاردو للقيمة، والمنهج المطبق في عل إلىوالسادس حول الدخل القومي والتوزيع. ذلك باإلضافة 

مارشال على الموقع االتي:  أللفردني الكتاب االلكترو 

https://books.google.dz/books?id=kgBrDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=alfred+marshall+Principles+of+Economi
cs&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjvpba8upLxAhVBOhoKHVmfD04Q6AEwA3oECAYQAg#v=onepage&q=alfred%20marsha
ll%20Principles%20of%20Economics&f=false                                                                                                                                     
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هو علم االقتصاد بمعنى أن ياتهم العادية، ح مارشال على اجتماعية علم االقتصاد، ألنه يدرس البشر في أعمال
لك وبذ ها،المادية للرفاهية وطرق استخدام عناصرال توفير ضمن مجتمعوال دافر نشاط األ ويحْلليبحث الذي  العلم

 .1هو دراسة للثروة من جهة ودراسة لإلنسان من جهة أخرى مارشال  حسب علم االقتصاد
 

عامل في علم االقتصاد  اال  أهم إلى  ا األخيرنجد تجاهل هذاالقتصاد عند مارشال، من خالل مفهوم 
االقتصاد كموضوع لتحليل الجوانب المادية على مارشال حيث ركز  ،متزايدة حاجات مع دالموار ندرة  مشكلةهو و 

أنه من  لالقتصاد مارشال مفهومأكد منتقدو  ة، حيثالجوانب غير المادية للرفاهيدون  لرفاهية اإلنسان فقط
بين اكتساب الثروة  العالقةمارشال  مفهوم حددي مل اككذة؛ نب المادية وغير المادية للرفاهيالصعب فصل الجوا

الكثير من األنشطة التي قد تولد الثروة ولكن يمكن أن تقلل من الرفاهية  ، وبرروا هدا النقد بوجودوالرفاهية
 2.البشرية

 
 كارل ماركس حسبمفهوم علم االقتصاد  :ثالثالفرع ال

اهتم بدراسة وتحليل قضايا اجتماعية، قدم تفسيرات  ،**راديكالي فيلسوف اجتماعي *يعد كارل ماركس
، انتقد معظم التعاريف السابقة وبين بان علم االقتصاد هو ذلك 1932للظواهر االقتصادية المختلفة في عام 

، قدم المتعددة والوسائل النادرة التي لها استعماالت بديلةالعلم الذي يدرس السلوك اإلنساني كعالقة بين الحاجات 
أثر ماركس باالقتصاديين السياسيين الكالسيكيين كآدم نظريات اقتصادية من خالل تحليل القيمة والعمل، ت

يومنا هذا،  إلىسميث ودافيد ريكاردو، وال تزال أفكار ماركس مؤثر ة في علم االجتماع وعلم االقتصاد السياسي 
لمحاربة الرأسمالية، من خالل ربط علم االقتصاد وتطوره بعامل الملكية الجماعية  األفكارحيث جاءت هذه 

؛ انتقد الرأسمالية من خالل تقسيم ماركس المجتمع لألفرادتحقيق المنفعة  إلىالتي تؤدي  اإلنتاجلعوامل 
)المصانع واألدوات  اإلنتاجأسماليين؛ وهم مالك عوامل الطبقة األولى هم الر  :طبقتين رئيسيتين إلىالرأسمالي 

في طبقة العمال، حيث أطلق  تمثلتالطبقة الثانية  أماأرباح (؛  والمواد الخام (، التي تحقق تدفقات مالية  )
عليهم مصطلح البروليتاريا، حيث ال يملكون عوامل اإلنتاج وال السلع المنتجة، وليس لهم نصيب في األرباٍح 

وتحقق غايات مالك  اإلنتاجالتي تسهم في مزج عوامل  األداة ققة من مبيعات هذه المنتجات، فهم بمثابة المح

                                                           
1  Alfred Marshall, principles of economics, EIGHTH editions, London, 1920, P12 – 14. 
2 Sanket Suman,Economics: Definition, Criticisms, Scope and Problems, 
https://www.economicsdiscussion.net/economics-2/economics-definition-criticisms-scope-and-problems/12254. 

 ، أسهمت نظرياته في تأسيسوصحفي ،ومؤرخ ي،واجتماع اقتصادي اشتراكي ثوري، مفكر نيألما فيلسوف (، 1883 - 1818كارل هانريك ماركس)  * 

بيان الحزب  هاوفي تطوير الحركات االشتراكية. واعتبر ماركس أحد أهم المفكرين االقتصاديين في التاريخ.، حيث نشر العديد من الكتب أهم   علم االجتماع

 .1867سنة  رأس المالكناب في االقتصاد  و  1848سنة  الشيوعي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_(%D8%B9%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_(%D8%B9%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_(%D8%B9%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
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هذا، كان اعتراض ماركس على استغالل  إلى) الرأسماليين (، لهم مقابل مالي ) اجر (، واستنادا  اإلنتاجعوامل 
  1الرأسماليين للعمالة بسبب هذه الترتيبات غير العادلة.

 
 مفهوم علم االقتصاد حسب جون مينارد كينز: الرابعالفرع 

علم االقتصاد بأنه العلم الذي يهتم بالعمالة والفائدة  ، عرفاقتصاد إنجليزي  مفكر *جون مينارد كينز 
 ،وعلى السياسات النقدية للحكومات كان ألفكاره تأثير كبير على االقتصاد المعاصر والنظريات السياسيةوالنقود، 

يرى  ،العام والخاص في االقتصاد على دور كل من القطاعحيث ركزت هذه األخيرة ، ةالنظرية االقتصادي أسس
دافع عن ؛ حيث تدخل الدولة في بعض المجاالتفي ظل  تحرير االقتصاد لصالح المجتمع يكون  أن نجاح

مالية ونقدية لتخفيف اآلثار العكسية للركود  سياساتفي االقتصاد، عن طريق  سياسات التدخل الحكومي
بر سياسة الضرائب ومن أهم ما تقوم عليه نظريته أن الدولة تستطيع ع ،والوفرة االقتصادية والكساداالقتصادي 

التشغيل قد يكون أقل في حالة  عامل أن، و كم بما تسمى الدورات االقتصاديةوالسياسة المالية والنقدية أن تتح
توازن االقتصاد وأنه يتعين على الحكومة تشجيع اإلنفاق عبر تمويل العجز لضمان العمل للجميع، وقد كان لهذه 

 حيث اكتسبت؛ األفرادلجميع العمل توفير العمل على ب آنذاكالحكومات  التزمتكبير حيث الالنظرية األثر 
ألف كتابه "النظرية العامة في التشغيل والفائدة والنقود" حيث اسم االقتصاد الكينزي،   كينز االقتصادية أفكار
 1936.2سنة 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

لى التفكير العقالنّي غير اّتجاه سياسّي يهتم باإلصالح الجذرّي التاّم في إطار المجتمع القائم، ويقوم على إطالق الحرّية في االقتصاد وعيقصد براديكالي ** 
ية لإلصالح      aany.com/ar/dict/arhttps://www.alm-            ، للمزيد حول الراديكالية انظر موقع المعاني:المتسرِّع قبل اتِّّخاذ الخطوات المؤدِّ

                                                          ar/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9 / 

طابع ماركس سكويسين، ترجمة مجدي عبد الهادي، الثالثة الكبار في علم االقتصاد، أدم سميث، كارل ماركس، جون كينز، الهيئة العامة لشؤون الم  1  

 .90، ص 2018، القاهرة، 1الطبعة االميرية، 

وألف كتابا عن اإلصالح فيها  الهند حياته في اشتغل في بداية (1946-1883، اقتصادي انجليزي ) John Maynard Keynes جون مينارد كينز *  
اشتغل في الصحافة وفي النشاط المالي،  ، وذاعت شهرته في العالم، حيثاالقتصاد ، أحدث ثورة في علمالحرب العالمية األولى واشترك في مؤتمر السالم بعد

 .اآلثار االقتصادية للسالم، له عدة مؤلفات اقتصادية أهمها كتاب باالقتصاد الكينزي  أحدث ثورة فكرية في علم االقتصاد بما عرف الحقا  
 .187ماركس سكويسين، ترجمة مجدي عبد الهادي، الثالثة الكبار في علم االقتصاد، أدم سميث، كارل ماركس، جون كينز، مرجع سابق، ص  2

https://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/5cca176b-f329-42da-9126-07dbe15c0ee7
https://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/5cca176b-f329-42da-9126-07dbe15c0ee7
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B2%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B2%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
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 المبحث الثاني: فروع علم االقتصاد 
ت الحتياجاحل مشكلة الموارد النادرة نسبة ل إلىمن المفاهيم النظرية لعلم االقتصاد، والهادفة انطالقا 

 راساتديرتكز علم االقتصاد على االقتصادية،  االستراتيجيةوالرغبات المتزايدة في ظل الدراسات والتحليالت 
ث ؛ حياالقتصاد الكلي() كليال المستوى وعلى (، )االقتصاد الجزئي جزئيللنشاط االقتصادي على المستوى ال

بيئة الموجودة في ال المتغيراتكل من خالل تحديد العالقات بين  حصر الظواهر والمشاكل الدراساتسمح هذا ت
 نتطرق إلى فروع علم االقتصاد بالتفصيل فيما يلي: ؛الداخلية والبيئة الخارجية

 
 Macroeconomics  االقتصاد الكلي: األولالمطلب 

 إلى إضافةالنظريات االقتصادية الكلية تعريف االقتصاد الكلي و إلىنتطرق في هذا المطلب 
   .الكلية االقتصاديةالدراسات 

 
 : تعريف االقتصاد الكلياألولالفرع 

" "الكلي مصطلحومن خالل  ككل، لدولةااقتصاد ب يهتم؛ االقتصاد علم هو أحد فروع االقتصاد الكلي 
دراسة ب االقتصاد الكلي يهتم المتغيرات االقتصادية المتعلقة باقتصاد الدولة مباشرة، حيثهي داللة عن كل ف

مستوى كمستوى الناتج الكلي و  ،بينها االرتباطتحديد معامالت العالقات بين المتغيرات االقتصادية الكلية و 
لي اإلنتاج المحو  ةخارجيلالتجارة ا، النمو، البطالة، ى العام لألسعار والتضخم والكسادف والمستو يالتوظ

  .للدولة في ظل هذه المتغيرات السياسات االقتصادية والمالية والنقدية تحديد إلى إضافة، اإلجمالي
نماذج  بناءب ،االقتصاد الكلي اسات الناتجة من الدراسات والتحليالت على مستوى يتسمح هذه الس

 1.اقتصادية سلوكيات عن المعبرة ،الرياضيات واإلحصاء علم مساعدةاقتصادية ب
 

 الفرع الثاني: النظريات االقتصادية الكلية
التي  عواملقياس أداء االقتصاد، وفهم ال إلى ترقية النشاط االقتصادي من خالل االقتصاد الكلي يهدف

تسمح هذه الدراسة  ؛زمنية محددةلفترة المتغيرات والبيانات على المستوى الوطني،  دراسة باالعتماد على، تحركه
اإلجمالية، مثل الدخل القومي، واإلنتاج القومي، ومعدالت البطالة والتضخم، وتقلبات دورة  عاييرل الميحلبت

 :2...؛ تعتمد عملية التحليل على نظريات اقتصادية كلية هياألعمال

                                                           
 .23- 21، ص 2012، 1، األمين للنشر والتوزيع، صنعاء، الطبعة والممارسة السياسة الكلية االقتصادية النظرية، األفندي أحمد محمد  1
 ، العراق:ة بابلشبكة جامعموقع    كلية االدارة واالقتصاد، هات أبوعبد الكريم كامل عبد الكاظم   2

http://business.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?depid=1&lcid=20247 

http://business.uobabylon.edu.iq/Default.aspx?fid=9
http://business.uobabylon.edu.iq/Default.aspx?fid=9
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دخل من حيث ال بلد ما،تقييم حالة اقتصاد تسمح هذه النظرية ب :النمو االقتصادي والتنميةنظرية  .1
 .في إطار االقتصاد الكليحيث تتم عملية الدراسة والتحليل الحقيقي للفرد، 

 
النفقات تقييم الدخل القومي بما في ذلك الدخل و للالموضوعات المختلفة تتعلق ب: نظرية الدخل القومي .2

 .العامة للدولة والموازنة
 

لداخل ااالحتياطي في االقتصاد، وتدفق األموال إلى يحلل االقتصاد الكلي وظائف البنك  :نظرية المال .3
 .والخارج، إلى جانب تأثيرها على مستوى التوظيف

 
ه الغرض من هذ ،(السلع أو الخدمات)ستيراد الاتصدير المجال نخص وهي : نظرية التجارة الدولية .4

 .د تأثير التجارة عبر الحدود والرسوم المفروضة على االقتصاديحدالنظرية هو ت
 

 هذا التيار من االقتصاد الكلي يساعد على معرفة مستوى البطالة وظروف العمل :نظرية التوظيف .5
السائدة في البالد. أيضا، لمعرفة كيف يؤثر على العرض والطلب والمدخرات واالستهالك وسلوك 

 .اإلنفاق
تتقلب مستويات حليل سعر المنتج وكيف تعد هذه النظرية جد هامة لت: نظرية مستوى السعر العام .6

 .1األسعار هذه بسبب التضخم أو االنكماش

 قتصادية على المستوى الكليالا : الدراساتالثالثالفرع 
 المشاكل التي يواجهها االقتصاد الوطنيدراسة مجموعة من الظواهر و إلى هدف االقتصادي الكلي ي

قواعد المجموعة ب االقتصادية العامةالسياسة ويقصد بعامة؛  اقتصادية اتوضع سياسمن خالل  ،العالمي
من أجل تحقيق أهداف  في السوق، مختلف الممارسات التي تحكم ،(الدولةسلطات  )تشرعها ةالتنظيمي يةالسلوك

عامة من األهداف ال رحص ، يمكنتي تسعى السياسة العامة لتحقيقهاالاقتصادية عامة على المستوى الكلي؛ 
 :2والتشخيصية لالقتصاد الوطني، حيث تتمثل هذه الدراسات االقتصادية الكلية فيخالل الدراسات التحليلية 

 
 
 

                                                           
 entrepreneur.com-arabic-https://theموقع رائد األعمال العربي، االقتصاد الكلي:   1
 .45، مرجع سابق، ص والممارسة السياسة الكلية االقتصادية النظرية، األفندي أحمد محمد  2
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 الكاملة.لعمالة دراسات ل .1
  .استقرار المستوى العام ألسعاردراسات  .2
  .النمو االقتصادي دراسات .3
   .التوازن الخارجي دراسات .4
 .توزيع الدخل الكليطرق  دراسات .5
 دراسات الموازانة العامة للدولة.  .6
 دراسات التنمية. .7

 
  Microeconomics االقتصاد الجزئي  المطلب الثاني: 

 تطورالفرع الثاني لعلم االقتصاد وهو االقتصاد الجزئي، من مفاهيم و  إلىنتطرق في هذا المطلب 
 مع التركيز على الدراسات االقتصادية على المستوى الجزئي فيما يلي:، وأهمية

 
 الجزئي: تعريف االقتصاد األولالفرع 

وتأثير قرارات األفراد، ويدرس  يهتمُّ بمتابعة العوامل الفردّية ،القتصاد الجزئّي هو جزء من علم االقتصادا
بدراسة السلوكّيات كذلك يهتمُّ  ،سعر والتكلفة على الشركة المنتجةالعالقة بين ال كدراسة قتصادّية،االمكونات ال

 بعتيتو االقتصادّية الخاصة بكّل وحدة من وحدات االقتصاد، مثل األفراد أو الشركات أو القطاعات الصناعّية، 
 ؛العوامل المؤثرة في خيارات األفراد، وتأثير التغيرات االقتصادّية في صناعة القرار في األسواق االقتصاد الجزئي

المترتبة  اآلثاردرس ، يباعتبار علم االقتصاد هو علم اجتماعي اجتماعي علمه وُيعرَّف االقتصاد الجزئّي بأنّ 
 كذلك ُيعرف ؛على أعمال األفراد؛ وخصوصا  المرتبطة بطبيعة التأثير في قرارات استخدام الموارد وتوزيعها

القرارات المتعلقة يدرس سلوك األفراد والشركات في اتخاذ بأنه ذلك العلم االقتصادي الذي االقتصاد الجزئي 
 1.بتخصيص الموارد النادرة والتفاعالت بين هؤالء األفراد والشركات

 
احدة، و يختص االقتصاد الجزئي بدراسة السلوك االقتصادي للمستهلك كفرد، أو المنتج كوحدة إنتاجية باختصار، 

 راسة ها بالدوقد ُسمِّّي بالتحليل االقتصادي الجزئي ألنَّ كل وحدٍة يتناول، أو سوق سلعٍة معينة أو خدمٍة معينة

                                                           
1 Bandana Kamari (SRF), Micro & Macro Economics, Course No-S.C.3, P2: https://www.patnauniversity.ac.in/e-content/education/Med73.pdf 
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وحدة واحدة تكون جزء ا من إجمالي الوحدات المكونة لمجموعٍة معينة؛ فمثال  المستهلك ما هو إال فرد واحد  وكل
ا من طلب جميع المستهلكي األمر بالنسبة إلى ن، كذلك من إجمالي عدد المستهلكين، ومن ثمَّ يكون طلبه جزء 

  1ج.المنت
 

 نظريات االقتصاد الجزئي الفرع الثاني:
 تعتمد سبق أن االقتصاد الجزئي يهتم بالدراسات الجزئية لمختلف العناصر الفاعلة في السوق، حيث ذكرنا فيما

 :وهي فيما يلي ها،على نظريات اقتصادية رياضية لتحليل هذه الدراسات
 

ي فالنظرية سلوك المستهلك من حيث الدخل المتاح لدبهم وكيفية توجيهه تدرس هذه  :نفعةنظرية الم .1
 اإلنفاق على السلع والخدمات.

 اإلنتاج( إلى )عوامل عملية تحويل المدخالتبمعنى تحليل دراسة اإلنتاج تختص ب نظرية اإلنتاج: .2
ا التي يسعى المنتجون إلى اختيار مجموعة المدخالت وطرق دمجهحيث  وخدمات(، )سلع مخرجات

 وتقليل التكاليف. أرباحهم تعظيمتقلل التكلفة من أجل 
 .سوق الد األسعار في يتحد تهدف هذه النظرية إلى نظرية السعر: .3

 يمكن تلخيص نظريات االقتصاد الجزئي في الشكل االتي: 
 

 

 نظريات االقتصاد الجزئي وأدوات تحليلها (1-3) الشكل رقم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصدر: 
 من اعداد األستاذة باالعتماد على مراجع في االقتصاد الكلي.المصدر: 

                                                           
محمد قيس، االقتصاد الجزئي، مقال الكتروني، موقع مقاالت:   1

https://mqalaat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%
    .A7.D9.84.D8.A7.D9.82.D8.AA.D8.B5.D8.A7.D8.AF_.D8.A7.D9.84.D8.AC.D8.B2.D8.A6.D9.8AD8%B2%D8%A6%D9%8A#.D8

                                                                                                                                                                                                                  

 نظرية
 السعر

 نظرية
 اإلنتاج

 نظرية
 نفعةالم

 المنفعة وتفضيالت المستهلك. تحليل 
 .تعظيم المنفعة واالختيار 
  اإلحالل وأثرأثر الدخل. 
 .تحليل دوال الطلب والمرونة 
 

 

 
 .تحليل دوال اإلنتاج 
 .تقليل التكاليف 
 تعظيم األرباح واشتقاق دوال العرض. 

 

 .نموذج المنافسة 
 .نموذج االحتكار 

https://mqalaat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%8A#.D8.A7.D9.84.D8.A7.D9.82.D8.AA.D8.B5.D8.A7.D8.AF_.D8.A7.D9.84.D8.AC.D8.B2.D8.A6.D9.8A
https://mqalaat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%8A#.D8.A7.D9.84.D8.A7.D9.82.D8.AA.D8.B5.D8.A7.D8.AF_.D8.A7.D9.84.D8.AC.D8.B2.D8.A6.D9.8A
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 االقتصاد الجزئي أهمية :الفرع الثالث
نتاج تعزيز كفاءة اإلفي  سهم يُ  حيث ،إعداد السياسات االقتصادّيةإلى  االقتصاد الجزئيّ  يهدف

عد ُيسا، و يّ القرارات االقتصادّية بشكل فرد تتخذ فيه الوحدات الفردّية ؛المجتمعألفراد وزيادة الرفاهّية 
 حيث يسمح، وصف طبيعة االقتصادب ،وذوي القرارات في الدولة يينالمتخصصين والمفكرين االقتصاد

يدا  في تحد، عدة لالقتصاديين في قطاع األعماليقّدم االقتصاد الجزئّي المساكما  ،لمواردلتوظيف أفضل ب
دون ، توازن ميزان المدفوعاتحالة عدم معالجة المكاسب التجارّية و  روتفسي ،مجال التنبؤات التجارّية

 :االتي؛ يمكن تلخيص هذه األهمية في الشكل تحديد سعر صرف العمالت دولّيا  الهام  في  هدور إهمال 
 

 أهمية االقتصاد الجزئي (1-4) الشكل رقم

 
 
 

 عناصر االقتصاد الجزئي: الفرع الرابع
 تتمثل في العرض والطلب والمرونة وتكلفةيتكّون االقتصاد الجزئّي من مجموعة عناصر أساسّية،  

ه الفرصة البديلة، هذه العناصر التي تسهل الدراسات االقتصادية على المستوى الجزئي؛ نتطرق إلى كل هذ
 العناصر فيما يلي:

 
أو البائع  المنتج يهدفمن خدمٍة أو سلعٍة  (كميةالعدد الوحدات ) بالعرض يقصد  Supply:العرض .1

 .، خالل فترة زمنية محددةسعر ُمحددمقابل  ،عرضها في السوق 
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شخاص األ رغبي التي ،أو سلعة من خدمة عدد الوحدات )الكمية(بالطلب  يقصد  Demand:الطلب  .2
 مبلغ من المال، خالل فترة زمنّية معينة. شرائها مقابل ،والمعنويين الطبيعيين

 

 تحديد طبيعة التغّيرات على الطلب فيساعد ي معيار تحليليهي  المرونة  Elasticity: المرونة .3
أّن  بسبب التغير في أسعارها، فعندما تكون السلع مرنة ُيشير ذلك إلى ،الخاص بالسلع االستهالكّية

 الطلب عليها يتأثر بتغير السعر، أّما في حال لم تكن مرنة فإّنها ال تتأثر بتغير األسعار.
 

 

ألفراد ل الخدماتللسلع و الخيارات البديلة  بها يقصد  Opportunity Cost:البديلةتكلفة الفرصة   .4
 .1 ةماليالتكلف من حيث ال ،والشركات
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 المبحث الثالث: عالقة علم االقتصاد بالعلوم األخرى 
 كل من حيث الش ،والكون والحياة اإلنسانالمتعلقة بتحليل وتشخيص العلوم بكل  األخرى نقصد بالعلوم 

في مختلف  ،وحل المشاكل الظواهرمختلف تختص بدراسة حيث  فعل وردة الفعل (،ال)  السلوكمضمون و الو 
لوم العو العالقة بين علم االقتصاد  ،في هذا المطلبنوضح  ؛الفترات الزمنية ) الماضي، الحاضر والمستقبل(

ن في يضطر المتخصصو  ؛علم استقالال  تاما  تكامل العلوم فيما بينها واستحالة استقالل أي  ظهارإل ،األخرى 
حياة األخرى للمعرفة اإلنسانية لتفسير ظاهرة ما من ظواهر ال لومعبال االستعانةإلى  االقتصاددراسة علم 

عية ؛ نتطرق في هذا المطلب بالتفصيل إلى تحديد عالقة علم االقتصاد بالعلوم االجتماالمعقدة االقتصادية
 والعلوم الطبيعية والتقنية، فيما يلي:

 
 العلوم االجتماعيةبعالقة علم االقتصاد : األولالمطلب 

اد مع مصطلح العلوم االجتماعية إلى التخصصات األكاديمية التي تهتم بالمجتمع وعالقات األفر قصد بيُ 
 سةعلم السيا ؛ نتطرق في هذا المطلب إلى عالقة علم االقتصاد بكل من: علم االجتماع،بعضهم داخل المجتمع

 .علم الجغرافيا، علم األخالق، علم القانون ، علم النفس، علم التاريخو 
 

 

       عالقة علم االقتصاد بعلم االجتماع: األولالفرع 

 المتعلقة بالجانباالجتماعية و  والمشاكل من الظواهر بعض ه وحلسر يداعلم االقتصاد يهتم  
ى كل والهدف من هذه الدراسات والتحليالت حل مشكلة الندرة وما يترتب منها من اثار جانبية عل، االقتصادي

وتحقيق  ،لنمو االقتصاديمخططات وسياسات وبرامج منظمة تصب في تحقيق التنمية وامجاالت الحياة وفق 
حيحة ص وتحليالتحتى يتسنى اعداد دراسات و  ؛على أفراد المجتمعالعدالة االجتماعية في توزيع الدخل والثروة 

ي لسائدة فوالتقاليد ا العادات)التركيب السكاني  معرفة كل العوامل المؤثرة في علم االقتصاد من حيث ال بد من 
العالقة  بين شومبيوترحيث يتحصل علم االقتصاد على هذه المعلومات من علم االجتماع، حيث  المجتمع

وما هي  يهتم بمعرفة كيفية تصرف البشر االقتصاديالتحليل  أن” ، فقال  االجتماععلم القائمة بين االقتصاد و 
ى تصرف علبمعرفة السبب الذي يدفع األفراد إلى ال االجتماعاآلثار المترتبة على تصرفهم هذا، بينما يهتم علم 

راسة دمثل  فعلم االجتماع يقدم لالقتصادي المعلومات الضرورية عن المناخ االجتماعي.” الشكل الذي اختاروه.
لك ي تفالسائد  االجتماعيالجو من توافر المعلومات عن المناخ و  الريف في أي بلد. فال بد حالة الفقر لمناطق

 .حل مشاكلهمالمناطق من أجل رفع مستواهم و 
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واالستهالك واالدخار واالستثمار، بناءا على وظائف علم االقتصاد والمتمثلة في دراسة اإلنتاج والتوزيع 
تسوق وال تستهلك نفسها بنفسها، وانما لها ال تنتج و لسلع والخدمات ال الن ا ،ائف مستمدة من المجتمعوهي وظ

التي ترتبط بعلم االجتماع الذي يهتم بدراسة الجوانب االجتماعية  ،مجاالت اجتماعية لتكريس الحياة االقتصادية
لهذه الحياة االقتصادية، حيث يعطى صورة واضحة للعالقات المتبادلة بين الجوانب االقتصادية والجوانب 

 .1االجتماعية التي تؤثر وترتبط معها في الفهم الخاص للحياة االقتصادية
 

       اد بعلم السياسةعالقة علم االقتصالفرع الثاني: 

هناك عالقة بين الظواهر االقتصادية والظواهر السياسية، فاالقتصاد في حاالت كثيرة هو الذي يحدد   
 .االتجاهات السياسية لصانع القرار، كما أن السياسة في حاالت أخرى هي التي تحدد السياسة االقتصادية

يعمل في  اقتصاديوثيق، وذلك ألن أي نظام  ارتباطبعلم السياسة هو  االقتصادعلم  ارتباطفمما الشك فيه أن 
ظل ظروف سياسية معينة يكون متأثرا  بها ومؤثرا  فيها في نفس الوقت، ولقد كان ذلك أحد األسباب التي جعلت 

 كما أن صانعي القرارات السياسية ال يغفلون األمور، ”السياسي باالقتصاد“علم االقتصاد يعرف طويال  
. كما أن اإلدارة السياسية في أي اقتصاديةعندما يتخذون قرارات معينة، فهناك ثورات قامت بدوافع  االقتصادية

 .2االقتصاديةبلد تتأثر تأثرا  واضحا  باألوضاع 
 

  عالقة علم االقتصاد بعلم التاريخالفرع الثالث: 
 ظواهر من بينها األخيرة احداث تاريخيةتتضمن هذه حيث  ،علم التاريخ الظواهر التاريخيةيدرس        

حيث تسمح عملية سرد االحداث الوقائع االقتصادية، والتي تتلخص في مصطلح اقتصادية  ومشاكل وازمات
التي عرفتها البشرية والمجتمعات من اجل  والمشاكل االقتصادية  ظواهرمن دراسة وتحليل ال االقتصادية السابقة

مختلف فهم وتشخيص  تسهم في ونظريات قواعدن جهة أخرى يستمد منها تجنب الوقوع فيها من جهة وم
لدراسة  االقتصاديين احتياجله عالقة بعلم التاريخ وذلك بقدر  االقتصادعلم  ؛قد تحدثالظواهر االقتصادية التي 

 ومفكري  لماءإن ع؛ كل من هذه النظمعلماء المختلفة و  االقتصاديةاألفكار التاريخ للتعرف على تطور النظم و 
حيث ، االقتصادي جانبفي ال السابقة، وتجارب األمم تاريخ االقتصاد االستغناء عن ون ال يستطيع االقتصادعلم 

، ومن القتصاديلمفكر الهامة المعلومات الضرورية والتقدم لألحداث السابقة التاريخية والدراسات  األبحاث أن
، فمعرفة أسبابها واثارها تسمح للدول بتجنب هذه االزمات، 1929امثلة ذلك  دراسة االزمة االقتصادية العالمية 

 ؤالتنبعملية تعتمد دولة أو في العلم،  في ةاقتصادي او أزمات التنبؤات باحتمال حدوث ركوداو التنبؤ بها؛ كذلك 
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على تحليل المؤشرات الرئيسية التي تسبق حدوث ظاهرة الركود بفترة مناسبة تسمح لصاحب القرار بتغيير 
، كذلك من امثلة عالقة علم االقتصاد السياسة االقتصادية لتجنب االنتقال من حالة االنتعاش إلى حالة الركود

بعلم التاريخ ودور هذا األخير في تطور الفكر االقتصادي، دراسة ظاهرة انخفاض أسعار البترول وتداعياتها 
ائع االقتصادية السابقة من بينها ازمة الخليج على األنشطة االقتصادية، هذه الدراسة تتطلب الرجوع الى الوق

وتاريخ منظمة األوبك، وغيرها من االحداث السابقة التي تسهم في فهم هذا  1986وأزمة النفط  1990
االنخفاض إليجاد الحلول الالزمة لتجنب الوقوع فيها او معالجة االنخفاض باتباع استراتيجيات جديدة تغطي 

 .1لاالنخفاض في أسعار البترو 
 

 عالقة علم االقتصاد بعلم النفسالفرع الرابع: 
االقتصاد هو ذلك العلم الذي يهتم بدراسة سلوك االفراد وتصرفاتهم من حيث الدوافع واألسباب  علم

 ،؛ واستنادا الى هذه الدراسات التي تنتج معلومات كافية وضروريةعلى مختلف األنشطة االقتصادية واالثار
بالتالي تساعد ، ات والتصرفات اتجاه الحاجات والرغباتيتسمح للباحث وللمفكر االقتصادي بفهم هذه السلوك

تسمح ؛ ؟الالزم لسلعة المنتج في اإلجابة عن مختلف األسئلة التالية: ماذا ينتج؟ ولمن ينتج؟ وما هو سعر البيع
بمعرفة ، ع التي تدفعهم لتصرف معين دون آخرالخصائص النفسية والتصرفات الشخصية لألفراد والدواف دراسة

بعلم النفس لفهم اإلنسان  عانةستتم االي لهذا من الضروري اإلنفاق واالدخار واالختيار،  اتجاهسلوك األفراد 
السياسات  اعداد من الدولة والشركاء االقتصاديين تمكنحتى ت ،وتحليل سلوكه والتنبؤ بمستقبل هذا السلوك

كثيرا   االقتصاديالباحث يهتم من جهة أخرى و  ،من جهة واالستهالك والتبادلاالقتصادية في مجال اإلنتاج 
لذلك فهو  ضمن حاجاته ورغباته، بين السلع والتفاضل فيما بينها االختياربمعرفة سلوك الفرد في اإلنفاق و 

؛ من امثلة عالقة علم كه والتنبؤ بمستقبل هذا السلوككي يستطيع فهم اإلنسان وتحليل سلو ليستعين بعلم النفس 
وحدوث سلوكيات فردية المجتمع، في  االقتصاديةتأثير الشائعة على الحياة االقتصاد بعلم النفس ما يلي: 

انخفاض مادة الدقيق من السوق، حيث تؤدي هذه الشائعة الى اقبال االفراد شائعة وجماعية اتجاه الشائعة، مثل 
مالية تتسبب في نقص السيولة االمر الذي و  اقتصاديةأزمة  وتحزين هذه المادة الغذائية، او قد تحدثعلى شراء 

 .2االزمة االقتصادية العالمية( 1929سنة  في ما حصل)شراء الذهب ل البنوكاألموال من  يؤدي الى سحب
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 عالقة علم االقتصاد بعلم القانون الفرع الخامس: 
؟ علم القانون هو القانون تحديد العالقة بين علم االقتصاد وعلم القانون ال بد من تحديد ما هو علم قبل 

ذلك العلم الذي ينظم العالقات بين االفراد، وينظم العالقة بين االفراد والدولة ومختلف الشركاء في يتعلق بكل 
التشريعات واللوائح التي تقرها السلطات  السياسية، من خالل مجموعة منو االجتماعية و األنشطة االقتصادية 

ال يمكن القيام بالنشاطات االقتصادية التشريعية، هذه القوانين تحدد الواجبات والحقوق لكل األطراف المذكورة؛ 
الذي يسمح بهذه قانوني الطار اإلمن خالل  اإلنتاج، االستثمار، االدخار، االستهالك، الخدمات،...( اال)

لالستثمار  ةالقانوني، ويحدد الكيفية القانون ينظم العالقات بالعقود التجارية، ويفض المنازعاتالممارسات، ف
المحلي واالجنبي للقرض واالقتراض، كذلك فتح المصارف والبنوك والشركات والمؤسسات المختلفة الصيغ، 

 االقتصاديةعكس الظروف هو األداة الرئيسية التي ت القانون  كما ان؛ الشراكة االقتصادية وتنظيم السوق 
الظروف والعالقات ب القانونية واللوائحالمبادئ في عملية اعداد  المشرع حيث يلتزم واالجتماعية في المجتمع، 

الذي ينظم النشاط  ر؛ من مثلة عالقة علم االقتصاد بعلم القانون ما يلي: قانون االستثمااالقتصادية السائدة
تلف األنشطة التجارية كفتح سجل تجاري، فتح شركة، عقود قانون ينظم مخ وهو ، القانون التجاري ي االستثمار 

 .1وقانون الضرائب قانون التأمين، االيجار، اصدار الصكوك بين االفراد وبين الهيئات، قانون البنوك والمصارف
 

 عالقة علم االقتصاد بعلم األخالقالفرع السادس: 
يهتم بدارسة اخالق الفرد والجماعة، الذي يسمح بتوجيه الحياة على  ذلك العلم الذيبيقصد بعلم االخالق 

بغرض القضاء  ،سطح األرض الى مسارها الصحيح، من خالل تصحيح وتعديل التصرفات الصادرة من االفراد
على اآلفات والتصرفات السيئة التي تعيق الحياة واألنشطة المختلفة، حيث تتسبب هذه التصرفات في احداث 

وازمات اجتماعية واقتصادية وسياسية تعيق استمرار الدولة؛ وال نجد االهتمام بعلم االخالق من طرف مشاكل 
التفكير الوضعي باعتبار ان هذا األخير يركز على الجانب المادي فقط وعلى تحقيق الثروة والسلطة في الدولة 

، باعتبار ان هذا األخير ما علم األخالقأنه ال عالقة لعلم االقتصاد ب الكالسيكي الفكر يرى حيث  وفي العالم،
في حين أن  )ما يتحلى به االفراد من سلوك أخالقي(، بمعنى الجانب المعنوي  يكون  دراسة ما يجب أن هو اال

علم في إهمال دور األخالق  ال يمكن ه، والحقيقة أنمادي وبشري() دراسة ما هو كائن هوعلم االقتصاد 
 حيث ،توجيه سلوك اإلنسان المؤثر في الموارد والحاجات واإلنتاج والتوزيع واالستهالك من خاللاالقتصاد 

علم االخالق بالتفكير الديني الذي يركز على تنمية الروح والمادة، وتنمية الروح ال تتحقق اال باتباع منهج ارتبط 
الخالق اال انه ظهر بصورة بتحقيق الجانب المادي؛ ورغم قصور التفكير الوضعي على علم اأخالقي يسمح 

يدة غير مباشرة من خالل مصطلحات جديدة ضرورية لالستمرار الحياة واستمرار الدول، وهي ادخال موارد جد
                                                           

 .30، ص2020، عمان، 1رواء زكي الطويل، محاضرات في االقتصاد السياسي، دار زهران للنشر والتوزيع، الطبعة    1



 

: مفهومه، فروعه وعالقاته بالعلوم األخرى االقتصاد علمى األول المحاضرة  

 

 
31 

وعلى الطبيعة، كذلك ظهر مصطلح االستدامة والذي يركز على االستهالك  حافظ على البيئةالتي تفي اإلنتاج، 
، فاتباع النظم األخالقية في وظائف النشاط االقتصادي من الالحقةالرشيد ضمن المحافظة على ثروات األجيال 

وتحقيق التوزيع  العادل  المستدامة، اإلنتاج والبيع واالستهالك، يسهم في تحقيق التنمية والرفاهية االقتصادية
عالقة علم االقتصاد بعلم االخالق ما يلي: هيئات محاربة الفساد،  ومثال على؛ د المجتمعللثروات بين افرا

 .1محاربة الرشوة، التنظيمات المحلية واإلقليمية والدولية لألخالقيات في مختلف األنشطة االقتصادية 
 

        عالقة علم االقتصاد بعلم الجغرافياالفرع السابع: 

حيث يبحث عن مواقع  ،الطبيعية والبشرية والموارد االقتصاديةالبيئة بكل ما يتعلق بم الجغرافيا لع هتمي  
تواجد الثروة، واكتشاف موارد جديدة، إضافة الى دراسة المناطق واالقاليم الجغرافية وتصنيفها علميا بناء عوامل 

 الحجم، النمو، كذلك يتم تصنيفها حسب نوع الثروات والمعادن ونوعفعالة مثل عامل الكثافة السكانية، و 
من األبحاث الجغرافية التي تتيح للمفكر االقتصادي  الجغرافياعلم من علم االقتصاد  وبهذا يستفيد الزراعة...،

االقتصادية )تركيز الصناعات حسب المناطق الجغرافية، استخراج  لألنشطةاعداد السياسات واالستراتيجية 
علم وانتجت عالقة علم االقتصاد ب؛ (لجغرافيالمواقع الجغرافية اقتصاديا في ظل الخصائص ا تأهيلالثروات، 

 .2الجغرافيا علم الجغرافية االقتصادية
 

 والتقنية الطبيعيةعالقة علم االقتصاد بالعلوم المطلب الثاني: 
 ، حيث ال يمكن تحقيق اهداف علمالهدف منهتطرقنا في بداية المحاضرة الى ما هو علم االقتصاد و 

على االنشطة  وتأثيرهااالقتصاد والمتمثلة في دراسة وتحليل الظواهر وتشخيصها، من اجل فهم الطبيعة 
جتماعية م االالعلو االقتصادية، اال باالستعانة بمجموعة من العلوم األخرى، من بينها العلوم الطبيعية والتقنية، و 

وم بالعل مطلب األول من المبحث الثالث؛ وفيما يلي نتطرق الى عالقة علم االقتصادالتي تم التطرق اليها في ال
 الطبيعية والتقنية:

 
       عالقة علم االقتصاد بعلم اإلحصاء: الفرع االول

معرفة صورة  فيتحليلها ع البيانات وتبويبها و جملساليب الطرق واألحصاء هو العلم الذي يبحث في اال 
سهل علم اإلحصاء للباحثين في العلوم االقتصادية التي تتطلب بيانات رقمية واحصاءات ويُ القرارات،  اتخاذأو 

والتبويب لهذه البيانات المجمعة، وتحليل المتغيرات وتحديد معامالت  والترتيباو معلومات نوعية، عملية الجمع 
                                                           

ون، القيم في الظاهرة االجتماعية: اعمال الدورة للمزيد حول عالقة علم االقتصاد بعلم القانون انظر: نادية محمود مصطفى، سيف الدين عبد الفتاح واخر  1

 .312، ص2010المنهجية في كيفية تفعيل القيم في البحوث والدراسات االجتماعية، دار النشر للثقافة والعلوم، القاهرة، 
 .30رواء زكي الطويل، محاضرات في االقتصاد السياسي، مرجع سابق، ص  2
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من خالل تحديد السبب  ،الظواهر االقتصادية االرتباط فيما بينها، االمر الذي يحل المشاكل االقتصادية ويفهم
دراسة  حتاجت ا ان علم اإلحصاء هو األداة التي تسهم في تحديد التنبؤات االقتصادية، ولهذاوالمسبب، كم

 الستخالصتحليل هذه البيانات من األحيان إلى بيانات إحصائية و في كثير  االقتصاديةالمشاكل الظواهر و 
االقتصادية  اتالسياسالهيئات المكلفة بإعداد الباحث االقتصادي أو  ان يقوم المستحيل من انه حيث ؛النتائج منها

هي بعلم اإلحصاء  االقتصادعلم عالقة  هو انخالصة القول ف ،دون االستعانة باإلحصائيات والبيانات الرقمية
، رقميا  االقتصادية  قياس وتحليل الظواهرالجمع للمعلومات و  طرق ، ألن علم اإلحصاء يوفر عالقة تكاملية

؛ مثال على ذلك: تحليل االستبيان حول سلعة معينة، تحليل تذبذب أسعار النفط الشكل المبسط عرضها فيلي
 .1لفترة معينة، التضخم واثرها على االقتصاد، ...

 
 عالقة علم االقتصاد بعلم الرياضيات: الفرع الثاني

م لعلو في اواهميتها  ، نحدد مفهوم الرياضياتالرياضياتقة علم االقتصاد بعلم قبل التطرق الى عال
هو قلب  علم الرياضيات هو علم التحديد والقياس وعلم تحديد الكم، والعدد علم االقتصاد؛وباألخص االجتماعية 

 ل تقسيمياس؛ نشأ علم الرياضيات لحاجة االنسان الطبيعية له مثومحوره، وبالعدد يتم التحديد والقهذا العلم 
ائم غنتقسيم ل الزراعية، تقسيم األراضي، يالفصول والمحاصتحليل الطعام بين افراد العائلة، قياس الوقت، 

 ستبيانوعلم االقتصاد هو علم اجتماعي يرتكز على االتجارة، القياسات لتشييد المدن؛ في  الحروب، المحاسبة 
عرض ود، الالجداول اإلحصائية والخطوط البيانية لدراسة ظواهر اقتصادية )البطالة، الفقر، مستوى األسعار، النق

 ...(.، النمو االقتصادي، اإلنتاج، التوزيع، االستهالك،والطلب
 

ات نجد العالقة الواضحة بين علم االقتصاد وعلم الرياضيات من خالل استعمال الدوال للربط بين المتغير 
االقتصادية، بتحديد المتغيرات التابعة والمتغيرات المستقلة، حيث توصل العلماء الى تحديد العالقة بين الطلب 
والعرض في السوق من خالل الدوال، فيتم االستعانة بدوال اإلنتاج ودوال الطلب والعرض، وتأثير المحددات 

 المفكرينتمكن  هي األداة العلمية األساسية التي الرياضيات؛ 2االقتصادية، للتحكم في األنشطة االقتصادية
عبارات بمعنى تفسير الاالقتصاديين على المستوى الفردي او الجماعي بتحليل مختلف الطواهر االقتصادية كميا، 

 والتحليل للبرهنةرياضية الى مساعدات  االقتصاديحتاج و  رياضية.اقتصادية بارات االقتصادية بعلفظية ال
 لألثباتالمعادالت الرياضية ب عينفانه يستللمشاريع، والربح  وسعر البيع تكاليفالثال عند حساب ، فموالتأكيد

                                                           
مركز الكتاب ، االحصاء الوصفي واالستدالليمحمد مفيد القوصي، : لعلوم االجتماعية وباألخص علم االقتصاد انظرللمزيد حول عالقة علم االقتصاد با  1

 .22، ص2015، عمان، 1للنشر، الطبعة  األكاديمي
 .83، ص2015عبد العزيز الشرقاوي، الذكاء بين النوعية والشمولية، دار المعارف للنشر والتوزيع، القاهرة،   2

https://books.google.dz/books?id=ZzroDwAAQBAJ&printsec=frontcover
https://books.google.dz/books?id=ZzroDwAAQBAJ&printsec=frontcover
https://www.google.dz/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%22
https://www.google.dz/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%22
https://www.google.dz/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%22
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االقتصاد و  األساليب الرياضية في االقتصاد ظهر االقتصاد الرياضي استخدامومع تزايد  والتفاضل بين العروض،
 .1ءاإلحصاالذي يجمع كال من الرياضة و  القياسي

 
 علم االقتصاد بعلم المنطقعالقة الفرع الثالث: 

وقد تحتمل  ،التي تكون قيد الدراسة ،عدد من الفرضيات االقتصادية ألثبات يتم االستعانة بعلم المنطق
مسلمات منطقية تبنى على أفكار محددة،  إلظهارق طالخطأ والصواب، لهذا ال بد من االعتماد على علم المن

النظريات بما فيها لنظريات العلمية ا؛ ال تؤسس 2يمكن من خاللها استخالص العديد من النتائج الموضوعية
الن الدراسات االقتصادية  ،إلى نتائج خاطئة تصلمنطقية  غيرالفرضيات  ؛منطقي على تفكيرإاّل  ،االقتصادية

يقوم الباحث والمفكر االقتصادي ببناء أفكاره حول مشكلة او ظاهرة ما على أسس تعتمد على ما هو منطقي، 
علمي، الذي  منهجمن خالل علم المنطق بالباحث االقتصادي  ستعينويعن الميول الشخصي؛  امنطقي بعيد

ق ما التي تدور في ذهنه حول موضوع ما؛ مثال على عالقة علم االقتصاد بعلم المنطيسهم في اخراج األفكار 
ترتفع أسعار المواد الغذائية بسبب التكتالت االقتصادية للشركات المصنعة للمواد الغذائية؛ الفرضية األولى يلي: 

هذه الفرضية يدرسها الباحث االقتصادي ويختبرها اذا كانت صحيحة  ام خاطئة، بناءا على معطيات علمية، اذا 
ر رقمنة البريد والمواصالت في الجزائر باإليجاب من خالل ؛ الفرضية الثانية تؤثسوف يقوم بالتحليل المنطقي

 .3 مراكز الدفعتخفيف الضغط على 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1For more on the relationship between economics and mathematics, see:  E.ROY Weintraub, how economics became 
a mathematical science, London, 2002. 

  فصم عراه، هو علم ال تنوه تعلق، بنفتراني: علم المنطق هو ميزان األفكار وقانونها، وهو سيد العلوم ورئيسها، وهو خادم العلوم ودليلها، ولكل علم قال ال
ا من ه يظهر صحيحهة قوانينمن المتغيرات فيها، اما كونه ميزانا فالنه يزن األفكار، ومع رعاي لكونها قضايا عقلية قطرية بحتة ال مدخل للغة او سواها

 أ في مسائلهامن الخط اليه في عصمة الناظرسقيمها، وغثها من سمنها، وألنه باستصحابه يعرف العقل من الوهم، واما كونه سيد العلوم فالنها تفتقر 
ول أهمية وم، للمزيد حار العلالنه يستعان به على تحصيل التصديق بمسائلها، لذلك يسمى علم المنطق بعلم العلوم ومعيوقضاياها، واما كونه خادم العلوم، ف

 .12-11ص، 2020دار الكتب العلمية، بيروت،  خل لدراسة علم المنطق واالستداللعلم المنطق في العلوم انظر:  عبد الغتني العمومري، مد
 .34ألساس في علم االقتصاد، مرجع سبق ذكره، صضرار العتيبي واخرون، ا  2
 .34ضرار العتيبي واخرون، األساس في علم االقتصاد، مرجع سابق ص  3



 

: مفهومه، فروعه وعالقاته بالعلوم األخرى االقتصاد علمى األول المحاضرة  

 

 
34 

 أسئلة حول المحاضرة
 

 ؟عرف باختصار علم االقتصاد .1
 ما الفرق بين المصطلحات اآلتية: .2

 ؛علم االقتصاد 
 ؛االقتصاد 
 ؛االقتصاد الكلي 
 ؛االقتصاد الجزئي 

 والنظريات اإلسالمية لعلم االقتصاد، مع نقد هذه النظريات؟قارن بين النظريات الوضعية  .3
 هل للنظريات االقتصادية دور في النشاط االقتصادي في ظل التحوالت الدولية الراهنة؟ .4
 لماذا يعتبر علم االقتصاد علم اجتماعي؟ .5
 كيف يسهم كل من علم اإلحصاء وعلم الرياضيات في دراسة الظواهر والمشاكل االقتصادية؟ .6
 ر التطورات التاريخية لعلم االقتصاد؟اذك .7
 ؟العلوم االجتماعية االخرى ما هو الفرق بين علم االقتصاد الوضعي و  .8
 ما هي أسس علم االقتصاد عند العالمة عبد الرحمان بن خلدون؟ .9
     اشرح العبارة االتية: علم االقتصاد هو فكر وتفكير؟ .10
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اهج علمية وأدوات أساسية منماعية والطبيعية والتقنية، تحكمه قوانين و علم االقتصاد كباقي العلوم االجت  
بين  لعالقاتالتي تفسر افالقوانين هي ، المرتبطة بالتنمية والنمو االقتصادي واالجتماعي لتفعيله، فتحقيق أهدافه

 ال مية،والنظريات العل مختلف المتغيرات االقتصادية، وحتى يصل الباحث والمفكر االقتصادي الى هذه القوانين
بد له من االعتماد على مناهج علمية وأدوات تسهل عليه قراءة واستنباط هذه العالقات؛ نتطرق في هذه 

 وأدوات علم االقتصاد فيما يلي: المحاضرة الى القوانين االقتصادية ومناهج

 القوانين االقتصادية: األولالمبحث 
هداف في هذا المبحث الى مفهوم القوانين االقتصادية، وأهميتها في علم االقتصاد مع تحديد األ نتطرق 

 التي تحققها هذه القوانين وهذا فيما يلي:
 

 المطلب األول: مفهوم القوانين االقتصادية
العيش فيها، هذا الصراع نمط لتحسين  ،بداية الحياة على سطح األرض الطبيعة ذمنيصارع االنسان 

الذي تحول مع الزمن الى صراع منظم علمي مستمر، انتج قوانين ونظريات علمية في كل المجاالت، من بينه 
للظواهر والمشاكل ر العالقات واالرتباطات يتفساالقتصادية كنتيجة منطقية لالقوانين المجال االقتصادي، وجاءت 

تتكون هذه القوانين بعد الدراسات واألبحاث التي يقوم بها المفكر  ؛د السبب والمسبب فيهاياالقتصادية، وتحد
بغرض فهمها وفهم أسباب حدوثها، يصل في نهاية البحث الى نتيجة  ،والباحث االقتصادي حول ظاهرة ما

 والشركاء االقتصاديين نا اقتصاديا، يلتزم بها باقي المفكرينتتعمم على الظواهر المشابهة لها، والتي تصبح قانو 
 لعالقات الثابتةاو  رتباطاتاال لتحديد عملية البحث في الظواهر االقتصادية ستمرتحيث  المجال،في هذا 
فيها التحكم ، من اجل ، للكشف اكثر عن خبايا هذه الظواهر والمشاكل االقتصاديةفيما بينهاوالمتشابهة والمتغيرة 

من خالل توفير  ،) انتاج الثروة وطرق استغاللها وتوزيعها( وتوجيهها بما يسمح تحقيق التنمية والنمو االقتصادي
؛ ان القوانين االقتصادية هي حسب كل الظروف المحلية والعالمية ،رغبات لألفراد وللمجتمع وللدولةالحاجات وال

نماط النشاط االقتصادي، حيث تنقسم الى: قوانين قوانين موضوعية حقيقية وواقعية حسب كل نمط من أ
 .1اقتصادية عامة، قوانين اقتصادية مشتركة، قوانين اقتصادية أساسية، وأخيرا قوانين اقتصادية مرحلية

 
 
 
 
 

                                                           
 .38، ص2017محمد عبد هللا شاهين، أصول علم االقتصاد والحل األمثل للمشكلة االقتصادية من منظور إسالمي، الرمال للنصر والتوزيع، عمان  1



 

االقتصاد علمأدوات و  مناهج االقتصادية، القوانين :المحاضــــــــــــرة الثانية  

 

 

39 

 عامةقوانين اقتصادية الفرع األول: 
دون تمييز من حيث التطور او  القوانين االقتصادية العامة هي قوانين شاملة تخص كل المجتمعات

فهي قوانين لحل مشكلة الندرة وتوفيق بين الموارد المتاحة وكل األزمنة، النظام السياسي او االقتصادي المطبق، 
والحاجات المتنامية، ومثال على ذلك قانون إنتاجية العمل، وقانون زيادة الحاجات والرغبات اإلنسانية، يسعى 

انين العامة التي تحكم النشاط االقتصادي الى ممارسة العمل من اجل زيادة الوحدات االنسان من خالل هذه القو 
مثال انتاج كمية من المالبس خالل ساعة(، حيث ال تتوقف هذه الحاجات والرغبات المنتجة خالل فترة معينة )

لحياة والعيش، من عند مستوى معين، وانما تزداد كميا ونوعيا، بمعنى ان االنسان يطمح الى تطوير أساليب ا
 .1خالل تجديد السلع حسب الظروف المادية والطبيعية المعاصرة

 
 الفرع الثاني: قوانين اقتصادية مشتركة

التبادل التجاري ضمن اقتصادية مشتركة بين بعض من المجتمعات االقتصادية، من حيث  هي قوانين
تشابه نمط العيش او الدين والعرف، فمثال انتاج سلع لممارسة العبادات االتفاقيات الدولية، او من حيث 

تفعيل األنشطة لمجتمعات عن غيرها،  تميزالتي ، المجتمعاتخصائص اإلسالمية، كذلك هذه القوانين تفرضها 
ال  هانمن مجتمع بصفة نسبية، اال  أكثر؛ بالرغم من وجود هذه القوانين االقتصادية المشتركة بين االقتصادية

  .2في تفعيل النشاط االقتصادي ،في االقتصاد المغلق )ال تبادل(حاجة لهذا القانون 
 

 الفرع الثالث: قوانين اقتصادية أساسية
صادية هي قوانين اقتصادية أساسية بالنسبة للقوانين االقتصادية بشكل عام، حيث يبين العالقات االقت

 ي. السائدة في األنظمة االقتصادية المختلفة، ومثال على ذلك قانون اإلنتاج والربح في النظام الرأسمال
 

 الفرع الرابع: قوانين اقتصادية مرحلية
مرحلية، قوانين تخص مرحلة من مراحل تطور األنظمة االقتصادية، فمثال القوانين االقتصادية ال تعتبر

وقانون االحتكار في مرحلة االحتكار نجد قانون المنافسة في مرحلة المنافسة الرأسمالية، في األنظمة الرأسمالية، 
 .3في مرحلة رأسمالية أخرى 
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 أهمية القوانين االقتصادية المطلب الثاني:
ن المحاضرة ان القوانين االقتصادية هي نتيجة لدراسات وابحاث لتفسير ما يدور مذكرنا في بداية 

صادية االقت ظواهر اقتصادية من اجل التحكم فيها بما يخدم الفرد والمجتمع والدولة، من هنا تظهر أهمية القوانين
 في النقاط االتية:

 

 فهم الظواهر االقتصادية وتفسيرها. .1
 تفعيل األنظمة االقتصادية. .2
 التحكم في االحداث االقتصادية في ظل هذه القوانين. .3
 حل المشاكل االقتصادية. .4
 تجنب االزمات االقتصادية والمالية. .5
 تحديد المزايا والضروريات في النشاط االقتصاد بين كل الشركاء االقتصادي على المستوى المحلي .6

 والدولي.
 ستمر.مالتنمية االقتصادية الذي يحقق نمو اقتصادي توجيه الموارد المادية والطبيعية والمعنوية ضمن  .7
 لطارئةفهم القوانين االقتصادية وتفعيلها، يقلل من المدة لحل مختلف الظواهر والمشاكل االقتصادية ا .8

 والجديدة.
 تنظيم الممارسات في مختلف األنشطة االقتصادية. .9

، من خالل توضيح العالقات تسهم القوانين االقتصادية في ترقية البحوث العلمية االقتصادية .10
 .1، والتنبؤ بالظواهر واالزمات االقتصاديةمسبقا بين المتغيرات االقتصادية المختلفة

 

 

 

 

 

                                                           
ويليام ستانلي جيفونس، االقتصاد السياسي، وكالة الصحافة العربية للنشر، مصر، للمزيد حول أهمية ودور القوانين االقتصادية في علم االقتصاد انظر:  1

2018. 
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 قتصاداالعلم  البحث العلمي فيمناهج : المبحث الثاني
لمية عتنتج النظريات والقوانين االقتصادية من التفكير العلمي، هذا التفكير الذي يعتمد على مناهج 

 قتصاد هوقلنا سابقا ان اال؛ نتناول في هذا المبحث المناهج العلمية المعتمدة في علم االقتصادضرورية لذلك؛ 
ل بها والتفسير، وفن يتطلب مهارات علمية، يصعلم وفن، فالعلم يتطلب قواعد وشروط علمية للدراسة والتحليل 

الباحث والمفكر االقتصادي الى نظريات وقوانين تحكم النشاط االقتصادي، وكذلك حلول لمختلف الظواهر 
 والمشاكل االقتصادية التي يعرفها المجتمع.

نعرف ما هو المنهج العلمي؟  ،التي يعتمد عليها علم االقتصاد البحث العلمي مناهجالتطرق الى قبل 
هو الطريقة العلمية لتنفيذ البحوث العلمية المختلفة، يساعد في اخراج ما يدور في ذهن الباحث  فالمنهج العلمي

اال باتباع خطوات علمية يقرها  ،القيام باي بحث علمييمكن والمفكر من أفكار حول موضوع او ظاهرة ما؛ ال 
 وانين ونظريات وحلول ألحداث ووقائع مختلفة )اقتصادية، طبيعية، إنسانية،المنهج، يصل بها المفكر الى ق

 .1اجتماعية، صحية...(

المنهج هو فن، ألنه يعمل بدقة في اخراج وتنظيم األفكار الذهنية، يكشف من خالله عن حقائق مجهولة حول 
لمجمعة لدراسة ما؛ إذا المنهج هو ظاهرة او مشكلة ما، وهو كذلك أداة للبرهنة على صحة المعلومات والبيانات ا

 .2االلتزام بمراحل وخطوات علمية الستخالص المعرفة واثرائها

ية هي ينقسم المنهج العلمي الى مناهج اصلية )مناهج عامة(، ومناهج إجرائية )مناهج خاصة(؛ فالمناهج االصل
ب الى بنوع البحث ومجاله؛ نتطرق في هذا المطل نتعلقمناهج لكل أنواع البحوث، اما المناهج اإلجرائية فهي 

  المناهج العلمية التي يعتمدها علم االقتصاد في مختلف المواضيع والدراسات.

 األول: المناهج العلمية االصلية المطلب
جين تتمثل المناهج العلمية االصلية في المنهج االستنباطي والمنهج االستقرائي، ويعتبر هذين المنه

د المرا علم االقتصاد وتطوره، حيث يسمح األول باستنباط القواعد والنظريات العامة على المواضيع ضروريين في
لى الوصول دراستها، اما المنهج الثاني فهو المنهج العلمي الذي يسمح باستقراء االحداث والوقائع االقتصادية ل

 العلمية االصلية واهميتها في علمالى المناهج بالتفصيل  في هذا المطلب نظريات وقوانين عامة؛ نتطرق 
 االقتصاد فيما يلي: 
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 قرائياالستالمنهج الفرع األول: 
منهج االستقرائي هو المنهج الذي يسمح بقراءة االحداث والظواهر االقتصادية من منظور علمي دقيق، ال

وانما يواصل الباحث ال تتوقف هذه القراءة عند تحديد العالقات واالرتباطات بين متغيرات الظاهرة فحسب، 
والمفكر االقتصادي في عملية التحليل والتشخيص والتفسير، الهدف من هذه المراحل الوصول الى نظرية او 
قانون او حل يعمم على باقي الظواهر المشابهة للظاهرة المدروسة، بمعنى ان عملية استقراء االحداث والظواهر 

لمنهج االستقرائي هو المنهج الذي يبدأ من دراسة حالة او جزء، تنتج نظريات وقوانين تحكم الظواهر؛ ومنه فا
مثال على ذلك قانون الطلب  ؛نتائج خاصة تعمم على الكلفي نهاية البحث والتنقيب عن الحقائق الى  ايصل به

االقتصاديين من خالل دراسة سلعة واحدة واستقرائها، تم  المفكرينوالعرض على سلعة ما، الذي توصل اليه 
سهل فهم يم الدراسة على باقي السلع، والذي جاءت في هذا القانون، فدراسة سلوك الفرد اتجاه سلعة ما تعم

، وينطلق المنهج االستقرائي من فرضيات مسبقة حول ظاهرة والتفاعل بين الطلب والعرض في السوق  العالقات
 .1ما يتم التأكد منها خالل عملية التحليل

 
 

 ي في علم االقتصاداالستقرائ( المنهج 2-1رقم )الشكل 

 
 المصدر: من اعداد االستاذة

                                                           
الستقرائي في علم االقتصاد انظر: رضا صاحب أبو حمد، الخطوط الكبرى في االقتصاد الوضعي، دار مجدالوي للنشر والتوزيع، حول المنهج اللمزيد  1

 .34، ص2006عمان، 
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 الفرع الثاني: المنهج االستنباطي 
من خالل االعتماد على مقدمات عامة والمتمثلة في  ،يقصد بالمنهج االستنباطي الطريقة العلمية للتفكير

النظريات والقوانين في دراسة الظاهرة او المشكلة، والتفكير االستنباطي هو عكس التفكير االستقرائي اذ انه 
اختبار لما توصل له هذا األخير؛ وعلم االقتصاد كباقي العلوم في حاجة الى طريقة علمية منطقية تساعد في 

ر وتفسيرها من خالل المراحل والخطوات التي يلزمها المنهج االستنباطي؛ تظهر من حين الى اخر فهم الظواه
تختلف فقط من حيث زمن حدوثها او ظروفها، هنا يكون ظواهر سابقة،  قد تكون مشابهة ل ظواهر اقتصادية

ق من أفكار عامة معلومة الباحث االقتصادي امام امر التأكد من حقائقها من خالل المنهج االستنباط باالنطال
في شكل قوانين ونظريات، للتحقق من صدقها او بطالنها على الظاهرة محل البحث والكشف عليها، وتسمى 

 .1هذه المقدمات العامة ) النظريات والقوانين( بالمسلمات

 ( المنهج االستنباطي في علم االقتصاد2-2رقم ) الشكل

 
 المصدر: من اعداد االستاذة

 الثاني: المناهج اإلجرائية )الخاصة( في علم االقتصادالمطلب 
ع يقصد بالمناهج اإلجرائية الطرق العلمية إلجراء بحث او دراسة مشكلة او ظاهرة، فهي تتعلق بنو 

 هل علىالبحث؛ وبما ان مقياس الدراسة هو علم االقتصاد، نحدد المناهج اإلجرائية في علم االقتصاد، التي تس
قية االقتصادي عملية اختيار المنهج الالزم إلجراء البحث العلمي، للوصول الى نتائج منطالباحث والمفكر 

 ودقيقة، نتطرق بالتفصيل الى المناهج اإلجرائية في علم االقتصاد فيما يلي:
 

                                                           
 .74، ص2019ج البحث العلمي، الطبعة الثالثة، دار الكتب للنشر، صنعاء، محمد سرحان علي قاسم، مناه 1
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 الفرع األول: المنهج التاريخي
هو الطريقة العلمية لسرد حقائق ووقائع اقتصادية مضى عليها السنين، المنهج التاريخي في االقتصاد 

فقد يكون الباحث االقتصادي في دراسة ما في حاجة الى استرجاع الماضي حول موضوعه من اجل الكشف 
بها مستقبال من اجل تفادي الوقوع فيها او معالجتها، واذا تحدثنا عن علم  التنبؤعن حقائق او من اجل 

فهو العلم الذي تتطور بمفاهيم كثيرة واحداث اقتصادية سلبية او إيجابية عبر التاريخ، وعلى هذا  االقتصاد
األساس فالبحوث العلمية الجديدة في حاجة الى المنهج التاريخي من اجل االستفادة اكثر من هذه الوقائع 

 .1الت اإلقليميةام الرسمالي واثره على التكتظاالقتصادية السابقة، مثال على ذلك تطور الن
 

 الثاني: المنهج الوصفيالفرع 
المنهج الوصفي هو المنهج الذي يتيح للباحث االقتصادي بوصف الظواهر والمشاكل االقتصادية في 

التي تدور  لألفكاربحثه، ووصف النتائج المتوصل اليها لفظيا، الن البحوث االقتصادية تتطلب تحديد مفاهيم 
 .2ووصفها وصفا لفظيا في ذهن الباحث

 الفرع الثالث: المنهج االحصائي
يعتمد علم االقتصاد في دراسة الظواهر والمشاكل على المنهج االحصائي، الذي يبين الطرق العلمية 
لجمع االحصائيات والبيانات ودراستها وتحليلها وإظهار العالقات واالرتباطات بين متغيرات الظاهرة، وباعتبار 

يبحث عن التوفيق بين الموارد والحاجات فهو في حاجة الى المنهج االحصائي في كل حاالت علم االقتصاد 
الظواهر الرقمي والكمي لمختلف  للقياس بمثابة األداة الصحيحة والدقيقة اإلحصاءاتتعد الدراسة العلمية؛ 

ال القوانين االقتصادية؛  بفضله يستخلص الباحث والمفكر االقتصادي ، المراد دراستها والبحث فيها االقتصادية
هو  انما من االهداف المنطقية لعلم االقتصاد، فقط دخلال عند مستوى مستوى استهالك المجتمع  تحديديكفي 

ثر التضخم على التنمية أل وكذلك التحديد الكميمثال،  االستهالك علىالدخل  ارتفاعثر أل الكمي تحديدال
 .3االقتصادية
 
 
 
 
 

                                                           
 .36محمد سرحان علي قاسم، مناهج البحث العلمي، مرجع سابق، ص 1
 .46حمد سرحان علي قاسم، مناهج البحث العلمي، مرجع سابق، صم 2
 .360ن ص2009الوراق للنشر والتوزيع، عمان،  ، مؤسسة1مؤيد عبد الحسين الفضل، اإلحصاء المتقدم في دعم القرار، الطبعة  3
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 التحليل في علم االقتصادالمبحث الثالث: أدوات 
يقة لعلم االقتصاد أدوات علمية للتحليل الظواهر االقتصادية، تتمثل في الطرق المنطقية، وهي الطر 

 الوصفية، الطريقة الرياضية والطريقة القياسية؛ نتطرق الى هذه األدوات التحليلية فيما يلي:

 المطلب األول: الطريقة الوصفية
عملية ، فيحتاج في عند القيام بدراسة اقتصادية، بوصف الظاهرة ومتغيراتهايقوم الباحث االقتصادي 

المالحظة( نحو الظاهرة قيد الدراسة واثناء الدراسة ونحو النتائج المتوصل لها، تكون التحليل الى توجيه حواسه )
بيم متغيرات  ، هذه الطريقة الوصفية تسهم في تفسير العالقات واالرتباطاتالدراسة الى حاجة الوصف لها

 ؛ ومن أدوات المساعدة لتحليل الظاهرة ووصفها علميا ما يلي:1الظاهرة االقتصادية لفظيا
 

 الفرع األول: المالحظة العلمية
جل امن من خالل المالحظات العلمية المستمرة، يتتبع الباحث االقتصادي عناصر الظاهرة او المشكلة، 

ها تسهم هذه التحليل الوصفي في حل المشاكل االقتصادية التي يعرفالكشف عن حقائق او التأكد منها، حيث 
هذه المالحظات يدونها الباحث في دفتر من خالل عملية  المجتمع من اجل الحد منها او القضاء عليها،

 اللفظي؛ مثال على ذلك دراسة اقبال المستهلكين على مادة الدقيق في حالة الحروب.الوصف 
 

 حالةالفرع الثاني: دراسة 
، فيقوم حاالتالتتطلب بعض الظواهر والمشاكل االقتصادية تسليط الضوء على دراسة حالة من قد 

ى الة علالباحث االقتصادي اختيار الحالة من الجانب الجغرافي او الدولي او الجهوي او الزمني، او دراسة الح
مات حثه من خالل الحصول على المعلو أساس النشاط االقتصادي، هذه األداة تسهل للباحث االقتصادي، تنفيذ ب

ي طالة فالكافية للدراسة، ويقوم بوصف الحالة قيد الدراسة وصفا لفظيا؛ مثال على ذلك: تحليل موضوع واقع الب
وصل تالجزائر، فالجزائر هي حالة من الحاالت في العالم، اذ يختار عينة للدراسة وفي نهاية البحث يصف ما 

 له من نتائج وصفا لفظيا.
 

 الفرع الثالث: االستبيان
تتطلب دراسات وأفكار جديدة لحلها، فتعدد المشاكل  مستمرة هر ومشاكل اقتصاديةالعالم ظوا يعرف 

اهر و االقتصادية وتنوعها مع تجددها، يجعل المهتمين بعلم االقتصاد اختيار الطريقة المساعدة لوصف هده الظ
االستعانة بأداة االستبيان للحصول على المعلومات الكافية او المشاكل، فيكون الباحث االقتصادي امام امر 

                                                           
 .34رضا صاحب أبو حمد، الخطوط الكبرى في االقتصاد الوضعي، مرجع سبق ذكره، ص 1
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حتى يستطيع وصفها وصفا علميا؛ االستبيان هو أداة منهجية علمية لجمع المعلومات  للبحث قيد الدراسة،
والبيانات، تتلخص في استمارة اما ورقية او الكترونية تتضمن األسئلة التي تدور في ذهن الباحث االقتصادي، 

ورائها إجابات تسهل عملية الدراسة والتحليل، وتكون هذه الوثيقة االستباينية في شكل أسئلة مغلقة  يريد من
واسئلة مفتوحة، في بداية اعدادها يقوم بوصف الدراسة او البحث من خالل وضع هذه  واسئلة شبه مغلقة

دراسة تاثير ارتفاع أسعار ى ذلك: األسئلة، وفي نهاية البحث يقوم بوصف النتائج المتوصل اليها لفظيا؛ مثال عل
 المواد الغذائية في إقليم ما.

 
  الفرع الرابع: المقابلة العلمية

ية مع هذه األداة المنهجية العلمية تسمح بجمع المعلومات والبيانات لدراسة ما، من خالل مقابلة علم
أجراء يقوم الباحث االقتصادي ب العناصر الفاعلة في الظاهرة بطريقة مباشرة او غير مباشرة، في هذه الحالة

مثال على ذلك: دراسة المقابلة قد تكون فردية او جماعية، يصف من خاللها معطيات الدراسة ونتائجها؛ 
 ، يقابل صاحب البحث االقتصادي هذاالسياسات االقتصادية على التنمية الصناعية في الجزائر أثر موضوع

 .االقتصاد والشركاء االقتصادين مسؤولي السياسات في وزارة المالية ووزارة
 

 المطلب الثاني: الطريقة الرياضية
الى الطريقة الرياضية لتسهيل  لتحليالت االقتصادية لبعض الظواهر،عتمد علم االقتصاد في الدراسات واي

جانب تحديد العالقات الرياضية التي من عملية البحث والكشف على حقائق الظاهرة او المشكلة االقتصادية، 
اذا ما تم استخدامه لوحدة في حاالت تعدد المتغيرات  ،فشل التحليل اللفظي اتجنب، المتغيرات االقتصادية تربط

االقتصادية المستخدمة؛ ال يعني استخدام الطريقة الرياضية لتفسير التحليالت النوعية عدم قدرة تفسير النتائج 
النتائج  تحقيقالمتوصل اليها في الصورة اللفظية، لكن في حقيقة االمر ان المنطق اللفظي غير قادر على 

التي هي تحليل دالي عددي بين المتغيرات، تبين العالقات الدالية  ،الطريقة الرياضيةكوتفسيرها بدقة  المرجوة
ويطلق على علم ومن أدوات الطريقة الرياضية الدوال والمعدالت واالشتقاق وغيرها، بين عناصر الظاهرة، 

ال على ذلك دوال الطلب واإلنتاج االقتصاد الذي يعتمد على الطريقة الرياضية بعلم االقتصاد الرياضي؛ مث
 . 1والعرض

 
 المطلب الثالث: الطريقة القياسية 

ضيع االقتصادية لعلم االقتصاد التحليل الدالي للمتغيرات عملية الدراسة والتحليل في المواقد تتعدى 
ط هذه المتغيرات االقتصادية كما هو موجود في الطريقة الرياضية، بل هو محاولة معرفة العالقة الكمية التي ترب

                                                           
 .35رضا صاحب أبو حمد، الخطوط الكبرى في االقتصاد الوضعي، مرجع سبق ذكره، ص 1
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ببعضها البعض، وحتى يتمكن الباحث االقتصادي من اهداف بحثه في صياغة النظرية االقتصادية، ال بد له 
من االستعانة باإلحصاء والرياضيات معا، حيث يطلق على هذا النوع من التحليل االقتصادي ضمن الطريقة 

كبير في تفعيله نتيجة تطور البرامج اإلحصائية  حيث شهد هذا األخير تطورالقياسية، باالقتصاد القياسي، 
 .1االلكترونية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .35ذكره، صرضا صاحب أبو حمد، الخطوط الكبرى في االقتصاد الوضعي، مرجع سبق  1
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 أسئلة حول المحاضرة

 القوانين االقتصادية وبين عالقتها بعلم االقتصاد؟بالتفصيل اشرح   .1
 ما هي المناهج العلمية التي تعتمدها دراسة النمو االقتصادي؟ .2
 والمنهج االستقرائي؟ما الفرق بين المنهج االستنباطي  .3
 ف يسهم االستنباط واالستقراء في علم االقتصاد مع إعطاء امثلة عن ذلك؟يبين ك .4
 ما هي عالقة القوانين االقتصادية بالمناهج العلمية؟ .5
 ما هي طرق التحليل االقتصادي؟ .6
 بين دور المناهج اإلجرائية في علم االقتصاد؟ .7
مع  ها؟لدراستها وتحليل ،كل المناهج االصلية واالجرائية ،هل تتطلب كل الظواهر والمشاكل االقتصادية .8

 اعطاء امثلة في كلتا الحالتين في حالة اإلجابة بنعم او ال.
 ما الفرق بين الطريقة الرياضية واالحصائية في علم االقتصاد؟ .9
 ما هي األبحاث االقتصادية التي تعتمد فقط على المنهج الوصفي؟ .10
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 نتطرق في هذه المحاضرة الى المشكلة االقتصادية كمصطلح وظاهرة في االقتصاد وفي كل مجاالت الحياة، نحدد
 ن هناكال، والفرق بينها وبين االزمة االقتصادية، تصف بها المشكلة عن باقي الظواهرمن خاللها المفهوم والخصائص التي ت

لدول كير العلمي على امعرفة المشكلة االقتصادية ضمن التفيسهل من ال يفرق بين االزمة والمشكلة او يعكس تعريفهما؛ 
محلي، ى التخفيف منها، وإيجاد حلول بديلة لها في ظل الظروف والتغيرات التي تعرفها المجتمعات على المستو لوالمجتمع ا

 .اإلقليمي والعالمي

 وخصائصهاالمبحث األول: مفهوم المشكلة االقتصادية 
المشكلة االقتصادية هي أساس التفكير في علم االقتصاد، وكما ذكرنا في الفصل األول ان علم 

كلة للمشل االقتصاد هو علم الثروة والرفاهية، انطالقا من هذا المبدأ عمل التفكير االقتصادي في إيجاد حلو 
كلة االقتصادية عبر المراحل التطورية التي عرفتها المجتمعات، ولم يقف عند هذا الحد في معالجة المش

ت متغيرااالقتصادية التي كانت ترتبط فقط بإيجاد الموارد لتلبية الحاجات، وانما تجاوزه نظرا للظروف وال
فهم  اعين،واالجتم نن االقتصادين وحتى السياسييالجديدة في الساحة العالمية من فترة األخرى؛ يساهم المفكري

ع مالمشكلة االقتصادية ومعالجتها، من خالل تكوين نظريات وقوانين موضوعية، اين أصبحت هذه األخيرة 
فهوم ملتحديد مرور الوقت مرجع ُيستند عليه لفهم الظواهر االقتصادية والمشاكل التي يقع فيها المجتمع؛ 

عصر من العصر البدائي الى ال بد من سرد التطور التاريخي للمشكلة االقتصادية المشكلة االقتصادية ال
 واالقتصاد اإلسالمي. االقتصاد الوضعي ، وكذلك مفهوم المشكلة االقتصادية فيالحالي

 
 لمشكلة االقتصاديةا مفهوماألول: مطلب ال

حيث بشكل فردي  حيث كان االهتمام بها هور االنسان على األرض،كلة االقتصادية بظظهرت المش
عن األدوات التي يشبع بها حاجاته المعدودة، كالشرب واالكل واللباس، مع توفير بحث العمل االنسان على 

الى  تووصل ؛للبقاء من خالل تسخير الطبيعة لتحقيق ذلك لمحاربة الحيوانات المفترسة الكافية كذلك الوسائل
إيجاد سلع وخدمات متطورة وجديدة لتسهيل اكثر للحياة للتعاون في مرحلة التفكير الجماعي والمنظم 

البحث عن الموارد التي توفر كل  عملية فيوالشقاء العناء  فيتبلورت المشكلة االقتصادية  ؛وظروفها
معطيات  لتغيرلم تتوقف المشكلة عند حد معين من الحاجات ولكن تزايدت من فترة الى أخرى  ،الحاجات

نقص الموارد لتلبية الحاجات  لنمو السكاني، الكوارث الطبيعية،عديدة من فترة الى اخرى، من زيادة ا
مختلف ميادين  والرغبات، الحروب، تنوع الحاجات والرغبات، التطور الفكري اإلنساني، ظهور االزمات في

امام مشكلة ندرة انتجت هذه المعطيات االختالل بين الموارد والحاجات، االمر الذي جعل العالم  ؛الحياة
في الهيئات االهتمام بالحاجات اإلنسانية  ارتقى، حيث الموارد التي ال تتوافق مع الحاجات المتزايدة والمتنوعة

 .1المتعددةلحاجات والرغبات اكثر لتوفير لاكبر وة الذي يعطى قالعمل تنسيق من خالل  والمنظمات،
                                                           

 .54، 2018، دار من المحيط الى الخليج للنشر والتوزيع، عمان، 1التنمية المستدامة، الطبعة  وأثراحمد جالل، االبعاد االقتصادية للمشاكل البيئية  1
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، حيث الزم بين الموارد الحاجاتالموجود والمعايش  لالختاللجاء مصطلح مشكلة اقتصادية، 
عى يسارد؛ اإلنسانية ضمن ندرة المو تلبية الحاجات الطرق الكيفية والكمية ل تالل من خالل ايجادمعالجة االخ

 .وفك لغز محدودية الموارديجاد حلول لها إل المجتمع

 الفرع األول: المشكلة االقتصادية في العصر البدائي
كان اهتمام االنسان في العصر البدائي هو توفير الحاجات الضرورية من اجل البقاء، فكان يصارع 

تفكيره الطبيعة ويكتشف ثرواتها النتفاع منها، لم يكن تفكيره عقالني في البحث عن هذه الموارد بقدر ما كان 
بدني فقط للحصول عليها، الن اهتمامه هو تلبية الحاجات في وقتها دون التفكير في المستقبل، فكانت 

، وتزايدت الرغبة في حاجات أخرى للقساوة الحياة ضمن موارد موجودة ومعروفة الحاجات بسيطة وغير معقدة
ت المشكلة في الموارد صعبة من حيث ؛ استنادا الى هذا الواقع السائد آنذاك كانوالطبيعة في هذا العصر

تحويل الموارد الى منتجات نهائية، وصعوبة الحصول عليها، لنقص األدوات السريعة الكتشافها وتحويلها الى 
لم يكن موجود  حيث لجهل تواجدها، منتجات وتوزيعها، في هذا العصر كانت ندرة الموارد حقيقة موجودة

قد يفهم البعض ان المشكلة . للموارد الضرورة القصوة هي سبب االكتشافالتفكير العقالني للبحث عليها، بل 
االقتصادية ال تتعلق بالعصور القديمة، في نظرهم ان في هذه العصور كان الهدف هو اشباع حاجات 
معروفة ومحدودة، باعتبار ان الرغبات اإلنسانية هي بسيطة ضمن واقع الطبيعة، لكن حقيقة االمر ان عملية 

عن هذه الرغبات البسيطة تتطلب الجهد للوصول الى الموارد التي تسمح بتحقيقها، من هنا ولدت البحث 
المشكلة في األسئلة التالية: ماذا نحتاج؟ أين توجد الموارد لإلنتاج الحاجات؟ ما هي هذه الموارد التي تحقق 

تساؤالت هي محور المشكلة اشباع الحاجات؟ كيف ننتفع من الطبيعة ونحول عناصرها الى موارد؟، هذه ال
والتي ال بد من اإلجابة عليها، من خالل الفعل المتمثل في البحث عن الموارد وتوجيهها حسب الحاجة، 

 .1حقق المنفعة اإلنسانيةتحيث ت
 

 الثورة الصناعية لثاني: المشكلة االقتصادية في عهدالفرع ا
التفكير العلمي وظهور علماء المجتمعات األوروبية تطور ملحوظ في االقتصاد نتيجة تطور  شهدت

يهدف كل نظام الى التفوق على األنظمة  ،، حيث عرفت الدول االوربية نزاعات حربيةفي مختلف الميادين
هدف الرئيسي هو الحاق الهزيمة بالعدو، االمر الذي جعل قادة هذه الدول في البحث عن ، وكان الاألخرى 

األدوات الحربية التي تحقق ذلك، فاتضحت امامهم مشكلة الموارد الالزمة إلنتاج هذه األدوات، فكانوا امام 
؛ زيادة رواتهازاف ثناست خالل غزو المجتمعات الضعيفة لغرض من ،إيجاد حلول لندرة المواردإشكالية 

الحاجات في الميدان العسكري، االجتماعي واالقتصادي، مع زيادة الرغبات مع التطور الصناعي 

                                                           
 .186، ص2003دمشق، رضوان زيادة، صدى الحداثة، المركز الثقافي العربي، في العصر البدائي انظر:  االقتصادية للمزيد حول المشكلة  1
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والتكنولوجي الذي غير طرق اإلنتاج، نتج عن الحاجة الكبيرة المتعددة والمتنوعة مشكل نقص الموارد لتلبيتها، 
وسياسات ي حلها، من خالل استراتيجيات تنموية تزداد حدة المشكلة االقتصادية وبات التفكير ف بدأتمن هنا 

 طموحات االفراد والمجتمعات والسلطات.حاجات و ق يتحقتنسيقية بين الدول ل
 

 : مفهوم المشكلة االقتصادية في األنظمة االقتصاديةالفرع الثالث
االقتصادية نواصل درسنا في المشكلة االقتصادية في هذا المطلب من جانب مفهومها في األنظمة 

 المختلفة، لتحديد أوجه التشابه واالختالف حول المشكلة في هذه االنظمة وهذا فيما يلي:
 

يرى الفكر الرأسمالي ان وجود المشكلة : فكر الرأسماليالمشكلة االقتصادية في ال تطور-1
لزيادة المستمرة االقتصادية والمتمثلة في ندرة الموارد مقارنة بالحاجات اإلنسانية ما هو اال نتيجة ل

مشكلة بعد حل ، والذي أنتج هذا االختالل بين الموارد والحاجات، واست1لألفراد من فترة الى أخرى 
في ظل التطور العلمي والتكنولوجي الكبير اال من خالل خفض السكان باتباع سياسات  الندرة

 .2السكانحكومية لخفض حجم 
 

 الفكر الرأسماليالمشكلة االقتصادية في ( 3-1)الشكل رقم 

 
 المصدر: من اعداد األستاذة

 
يرى الفكر االشتراكي ان المشكلة االقتصادية : تطور المشكلة االقتصادية في الفكر االشتراكي  -2

هي نتيجة الطبقية التي انتجها الفكر الرسمالي من خالل الملكية الخاصة لعوامل اإلنتاج، فهدف 
الرأسمالين هو تحقيق الربح فقط وليس حل مشكلة ندرة الموارد، الن ال يوجد في السياسات 
                                                           

سكان ...( اما ال6، 5، 4، 3، 2، أي )  بشكل متتالية عددية مواردزيادة الانها تظهر نتيجة الى المشكلة االقتصادية مالتوس المفكر البريطاني تطرق   1

خلدون للتنمية والتي تبين ان زيادة  ....(، هذه النظرية تم نقدها من نظرية ابن32، 16، 8، 4، 2، 1زايدون على شكل متتالية هندسية بمعنى )فيت

 .، للمزيد حول هذا الموضوع انظر مقدمة ابن خلدونلألقرادالسكان يؤدي الى زيادة اليد العاملة وبالتالي زيادة السلع المنتجة الالزمة 
 .173، ص2012عيد علي كاظم المعموري، تاريخ األفكار االقتصادية، دار الحامد للنشر والتوزيع،   2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

الزمن الموارد السكان
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باستغالل العمال في  لألرباحوانما تحقيق اكبر  االقتصادية الرأسمالية هدف اشباع اكبر لألفراد
ويرى الفكر االشتراكي ان المشكلة االقتصادية موجودة لندرة الموارد وسوء توزيعها انتاج السلع؛ 

بين االفراد، فالمشكلة تظهر في الكيفية الخاطئة للتوزيع، حيث تتجاوز الدولة المشكلة 
 .1مل اإلنتاج والتوزيع العادل للثرواتاالقتصادية من خالل الملكية الجماعية لعوا

 
 االقتصاد اإلسالميمفهوم المشكلة االقتصادية في  الفرع الرابع:

ادية في كل جوانب الحياة االقتصالفراد لتنظيم العالقات المختلفة بين ا إلظهارجاء اإلسالم  
هو  والسياسية واالجتماعية واإلنسانية لتحقيق العدالة في المجتمعات، ففي الجانب االقتصادي

وجود مشكلة الحاجات المادية والروحية، حيث يرى أن سبب  لإلشباعالكيفية الشرعية تبيين 
، ما ذكرنا في اول المحاضرةهو الكيان البشري، وليس ندرة الموارد كاقتصادية او من عدمها 

حاجاته ورغباته ضمن  تلبيةيستطيع  بتصوره وتفكيره الصحيح المعتمد على العمل فاإلنسان
ية المنفعة )ال منتجات مضرة بالصحة والبيئة والمجتمع(، حيث تتحدد عناصر المشكلة االقتصاد

 :في اإلسالم في النقاط االتية
 

، وبالتالي فهي مشكلة سلوكية من خالل تصرفات وتعامل المشكلة االقتصادية هي مشكلة سلوكية .1
ضارة مع الموارد والثروات الموجودة، من حيث االفراط في االستهالك والتبذير في األمور ال البشر

 .غير نافعة
 

 .في المجتمعالحروب واالستيالء على ثروات الدول، االمر الذي يتسبب في احداث مشكلة اقتصادية  .2
 

جمع وتوزيع للقيام بوظائف تنظيم و  ى وجودهعلالشريعة اإلسالمية  الذي تحث غياب دور الدولة .3
 .2شرعية في االقتصاد والعملالفرض القوانين للممارسات و الموارد بطريقة عادلة، 

 ظل التغيرات الجديدةالمشكلة االقتصادية في  :لخامساالفرع 
التطور السكاني المتزايد في مع في البيئة االقتصادية والبيئة الطبيعية، جديدة ظهور مشاكل اجبر 

إعادة صياغة مفهوم المشكلة االقتصادية، فلم يعد يقتصر مفهومها على  المفكرين االقتصاديين الىالمعمورة، 
فهنا لطبيعية، وانما تجاوزه من حيث نوع الموارد المحافظة على العوامل التي تحكم البيئة ا فقط ندرة الموارد

                                                           
 .174مرجع سابق، صتاريخ األفكار االقتصادية،  عيد علي كاظم المعموري،  1
معتز عبد هللا مسالمة، المشكلة االقتصادية بين االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي، بحث مشروع ماجستير، كلية الس=شريعة والدراسات   2

 .26، ص2009ردن، اإلسالمية، قسم االقتصاد والمصارف اإلسالمية، جامعة اليرموك، األ
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يطرح االشكال االقتصادي التالي: ما هي الموارد المصالحة للبيئة؟ أين تتواجد؟ كيف يتم تحويلها الى سلع 
االستغالل عملية ر وخدمات إلشباع الحاجات والرغبات؟، كذلك الزيادة الملحوظة في تعداد سكان العالم، غي  

جاء هذا االهتمام الحتمي نتيجة االستغالل الكبير في  ؛حقةالتفكير في ثروات األجيال الال خاللللموارد، من 
الموارد النادرة لحل المشكلة االقتصادية في القرن الماضي؛ كانت المشكلة االقتصادية تتعلق بندرة الموارد 

إضافة الى الندرة و في العصر الحالي لكن  غير متوفرة بالكم الهائل مقابل الحاجات اإلنسانية الالمحدودة،
في  فالكم يتعلق بالنمو السكاني الذي يسهمالكمية أصبح المشكلة االقتصادية تتعلق بكم ونوع الموارد النادرة، 

على  المحافظةمشكلة نقص الموارد ب رة الى اخرة، اما نوع الموارد فيتعلقزيادة الحاجات والرغبات من فت
وارتبط حل المشكلة االقتصادية  ،طبيعية، وكيفية الحصول عليهامقارنة بالموارد العوامل البيئة الطبيعية 

بتحقيق التنمية المستدامة في كل األنشطة االقتصادية، فاالستدامة التي تسمح بتوفير السلع والخدمات لكل 
  .1األجيال، الحاضرة والمستقبلة

 المشكلة االقتصاديةتطور ( 3-2لشكل رقم )ا

 
 المصدر: من اعداد االستاذة

 : خصائص المشكلة االقتصاديةنيالثا طلبالم
 ة بينتكونت المشكلة االقتصادية من عناصر وعوامل وجدت لندرة الموارد، التي تفسر العالقة النسبي

ة دة نسب، ونقصد بالعالقة النسبية بمعنى الموارد تمثل كمية محدو ةالموارد المحدودة والحاجات الالمتناهي
وجاء علم االقتصاد لغرض حل المشكلة والتخفيف منها من خالل البحث  للحاجات الكثيرة والمتنوعة،

قتصاد اال فعلم، ومحاولة التوفيق بينها وبين الحاجات؛ ولتلبية هذه الحاجات المواردمزيد من عن المستمر 
دية امام امرين االختيار والتضحية بين الحاجات في ظل هذه الندرة، نتطرق الى خصائص المشكلة االقتصا

 التفصيل فيما يلي:ب
 
 
 

                                                           
 .2000صادية في العصر الحالي، انظر: مالك بن نبي، المسلم في علم االقتصاد، دار الفكر المعاصر للنشر، للمزيد حول تطور المشكلة االقت  1
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 : المشكلة االقتصادية هي مشكلة عامة ودائمةفرع االولال
ان االنس منذ وجودوانما هي موجودة في المعمورة  ،ال تخص المشكلة االقتصادية مجتمع او دولة ما

 في األرض، كذلك ال يمكن ان تختفي وتظهر من فترة الى أخرى وانما هي مشكلة ابدية كون الحاجات في
ن ملحاجة اتزايد وتنوع، فمثال لدينا مشكلة مياه في منطقة ما في دولة ما، فيتم تخصيص الموارد لتلبية هذه 

ير طلب حلها، او مشكلة البطالة يتم توفالمياه، ومع مرور الوقت تظهر نفس المشكلة في منطقة أخرى تت
مناصب شغل للمتخرجين من مختلف مدارس التكوين مثال لخمس دفعات أي صياغة سياسات اقتصادية 

لالحقة اتخرج األجيال يوجد مزيد مستمر لسنوات، فالمشكلة لم تحل نهائيا الن  5لتوفير هذه المنصب لفترة 
لة وال ال بد من تحديد الفرق بين االزمة االقتصادية والمشكوالمرتبطة بالنمو السكاني؛ في هذا المن

 االقتصادية، يظهر الفرق  في الجدول االتي:
 

 الفرق بين االزمة االقتصادية والمشكلة االقتصادية( 3-1) رقمالجدول 
 االزمة االقتصادية المشكلة االقتصادية 

 دائمة مؤقتة الزمن 
 الندرة الممارسات في األنشطة االقتصاديةتفاعل عوامل اإلنتاج،  العوامل
 معروفة مفاجئة  الشكل
 سلبية ودائمة سلبية ولفترة زمنية محددة االثار

 وال يمكن حلها نهائيا فقط، التخفيف منها معالجة االثار خالل فترة زمنية محددة الحلول
 المصدر: من اعداد االستاذة

 
 ندرةالمشكلة االقتصادية هي مشكلة : الفرع الثاني

ولو ال الندرة لما كانت هناك مشكلة اقتصادية، فوجود  ،من خصائص المشكلة االقتصادية هو الندرة
ح االشكال في طرق الحصول عليها وتكثيفها ر  طُ الموارد والثروات بكميات محدودة مع تزايد الحاجات واالفراد، 

التي بالموارد جميع الموارد المتاحة يقصد الحياة؛  مجاالت، في كل ةوالدول لتلبية ما يحتاجه االفراد والمجتمع
موارد حرة حسب نوع  اتاحتها، فقد تكون مباشرة، المباشرة أو غير اللحاجات اإلنسانية ل شباعتمكن عملية اإل

حيث وغيرها، فالموارد الحرة فهي سهلة الحصول عليها وموجودة بدون مقابل كالهواء، والشمس  ؛أو اقتصادية
، حيث ال يؤدي الى هامن إشباع كامل حاجات أفراد المجتمع الالمحدودة وهي قادرة على تتميز بوفرتها 

، وهي تتأثر 1االفرادكافية إلشباع جميع حاجات غير و الموارد االقتصادية المحدودة  عكس ،نقصانها

                                                           
 .12، ص2008حسين مجيد، مبادئ علم االقتصاد، دار زهران للنشر، عمان،  1
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واإلنتاج لهذه السلع الالزمة إلشباع حاجات باالستهالك من خالل النقصان للموارد جراء عملية االستغالل 
 ورغبات االفراد، مثل توفير المحاصيل الزراعية، وتوفير وسائل النقل، بناء مستشفيات، توفير الدواء.

 
 اختيارالمشكلة االقتصادية هي مشكلة : الفرع الثالث 

الموارد تجعل ترتيب  انتجت مشكلة ندرة الموارد مشكلة االختيار بين الحاجات لتلبيتها، فمحدودية
الحاجات حسب الضرورة، وهنا تقف الدولة امام معضلة الكيفية لعملية االختيار، االمر الذي يحتم عليها 

وهي: ماذا ننتج؟ ولمن ننتج؟ ما هي الحاجات الضرورية وكيفية ترتيبها فيما  هامةتحديد إجابات ألسئلة 
 أكثر؛ تزداد مشكلة االختيار 1فاضل بين الحاجات؟لتبينها؟ وما هي الحاجات غير ضرورية؟ وكيف يتم ا

بعض الحاجات  تلبيةمقابل من الحاجات،  أكثرتضحية  االمر الذي يلزم كلما كانت الموارد قليلة جدا،
ملية ؛ ال تقف حل المشكلة عند المفاضلة بين الحاجات وانما تتجاوزها من خالل عاألكثر أهميةاألخرى 

حتمية االختيار والمفاضلة اال ان علم  أنتجلها، بالرغم من محدودية الموارد الذي صيص الموارد المتاحة تخ
االقتصاد يبقى العلم الذي يبحث عن الثروة والموارد لتلبية كل الحاجات من السلع والخدمات، كذلك يعتمد 

 .2على الطرق العلمية لالختيار
 

 توضيح االختيار في المشكلة االقتصادية (3-3) الشكل رقم

 

 األستاذةالمصدر: من اعداد 
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 التضحية المشكلة االقتصادية هي مشكلة: الفرع الرابع
ت تفرض مشكلة ندرة الموارد، على الدول التضحية ببعض الحاجات لتحقيق التوزان بين االستخداما

ة في ترتيب الحاجات حسب المنفع للمشكلة االقتصادية حل االليس ات مع الموارد(، والموجودات )الحاج
 مثال على حالة حاجةتحقيق اشباع حاجة على حساب حاجة أخرى،  لتلبية األولويات من الحاجات، يكون 

نفيذ لتكفي المجتمع الى صناعة السيارات، وهو ال يمتلك صناعة المواد الغذائية وااللبسة، والمورد قليل ال ي
و قد التضحية بصناعة السيارات مقابل بناء صناعات لأللبسة والغذاء، ا امر امام هو ، بالتاليالحاجتين

ن ع عندما نتحدث التضحية بمشروع انشاء مساحات للترفيه والترويج؛  بناء مساكن مقابليكون امام واقع 
 عواقفهو ليس امر اختياري وانما  مصطلح التضحية في علم االقتصاد وباألخص في المشكلة االقتصادية، 

سب لالقتصاد الموارد حسب الضروريات؛ يقوم علم االقتصاد باالختيار األمثل للحاجات ح ره الطبيعةتجب
، األولويات ضمن التضحية بحاجات أخرى مع التفكير في إيجاد موارد أخرى لتحقيق الحاجات المضحى بها

اضرة رقنا لها في المحالعلمية بمساعدة العلوم األخرى التي تط بمعنى ان االقتصاد هو الفلسفة الفكرية
  لتعظيم الموارد  بهدف تحقيق اكبر منفعة لألفراد. األولى،

 
 ( التضحية في علم االقتصاد3-4الشكل رقم )

 

 
 المصدر: من اعداد االستاذة

 
 
 



 

؛ الحاجة والسلعة؛ استخدام وتطبيق علم االقتصاداالقتصادية المشكلة: الثالثة المحاضرة  

 

 

59 

 : الحاجة والسلعةالمبحث الثاني
ذا بالتفصيل في هناول بعد ما تطرقنا الى خصائص المشكلة االقتصادية والتي أساسها الحاجات، نت

 ؟الحاجةوالفرق بينها وبين  ؟، وماذا يقصد بالسلعة؟الى ما هي الحاجات وما أنواعها حثبالم
 

 المطلب األول: مدخل الى الحاجات
واالحتياج هو الضرورة تبلور مصطلح الحاجة او الحاجات في علم االقتصاد من كلمة االحتياج، 

ظروف الطبيعة والحياة فرضت من اجل تحقيق منفعة تسهم في االستمرار والتطور؛  ،ما القصوى لشيء
ي االكل فكان في بداية الحياة الحاجة منحصرة ألجل توفير مستلزمات الحياة، اإلنسانية على االفراد العمل 

من مرور الز لتتطور الى حاجات جديدة ضمن الظواهر والمشاكل التي تعترض الحياة، ومع والشرب واللباس، 
  هامة في تسهيل أمور الحياة لألفراد. أصبحت بعض الحاجات التي كانت غير ضرورية

 
 الفرع األول: مفهوم الحاجات

لتامين وتحقيق االشباع الذي ينتج عنه منفعة تضمن  أكثرشيء( او وسيلة )هي الرغبة في اقتناء 
سعره يدفعه المحافظة على االنسان، وضمان تقدمه وتطوره، يكون االحتياج الى سلع او خدمات، مقابل 

بالنسبة للحاجات غير االقتصادية  ؛الفرد؛ وتنقسم الحاجات الى حاجات اقتصادية وحاجات غير االقتصادية
ألنها ال تتطلب جهد فكري او بدني القتنائها مثل الهواء، ضوء الشمس،  عليها،وجد مشكلة في الحصول ال ي

اما الحاجات االقتصادية فهي الحاجات التي ال يمكن اشباعها اال من خالل مقابل مادي، مثل  ،1النوم...
لية التعدد ويقصد بها ان الحاجات لمواد الغذائية والدواء وغيرهما؛ تتميز الحاجات االقتصادية  بخاصية قابا

تتنوع مع التطور والتقدم الذي تعرفه المجتمعات من حضارات وزيادة الدخل، تسهم في تطوير السلع الالزمة 
إلشباع هذه الحاجات المتعددة؛ كذلك من خصائص الحاجات االقتصادية خاصية قابلية االشباع بمعنى ان 

، وأخيرا من خصائص الحاجات ة، وانما يتم االشباع في مرات عديدةعملية االشباع ال تتوقف عند مرة واحد
االقتصادية ان وسائل االشباع تتعدد حيث يكون الفرد امام اختيارات القتناء السلعة الالزمة لتحقيق منفعة 

 .2االشباع ضمن دخلها المتاح وذوقه
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 الحاجات الفرع الثاني: أنواع
وحاجات فردية وحاجات  )أولية( وحاجات كمالية )ثانوية(الى حاجات ضرورية تنقسم الحاجات 

 : 1نتطرق بالتفصيل الى هذه االشكال من الحاجات فيما يلي، كمالية

مكن  يالالتي لكل االفراد و الضرورية و  االجبارية الحاجات تتمثل في: (وليةاأل الضرورية ) اتاجحال .1
 لباسلوا كالغذاءته تحفظ حياو  اإلنسان بقاءفي فيها، وهي حاجات أساسية لها دخل  فريطالت ألي فرد

 . المأوى، الدواءو 
 

 ة، يطلبهااالختيارية وتكون بعد تحقيق الحاجات األوليحاجات الهي : (ثانويةالالكمالية ) حاجاتال .2
تعة وهي تزيد من ماالخر،  ويستغني عليها البعض بعض االفراد حسب االستطاعة المادية القتنائها،

 مثل السيارة، التلفزيون.الحياة ولذتها 
 

لى هي الحاجات التي تتصل مباشرة بشخصية االنسان وحياته الخاصة كالحاجة االحاجات الفردية:  .3
 والمسكن والعالج. المأوى 

 
ل هي الحاجات التي تولد بوجود الجماعة وحياة الفرد وسط هذه الجماعة مثالحاجات الجماعية:  .4

ة بواسطة أجهز ض وغيرها من الحاجات التي تباشرها الدولة والدفاع ومكافحة االمرا لألمنالحاجة 
 المصلحة العامة.

 
توفير لهي تلك الحاجات التي يتوقع ظهورها في المستقبل، مثل بناء السدود الحاجات المستقبلية،  .5

 المياه مستقبال، استصالح األراضي.

 خصائص الحاجاتالفرع الثالث: 
 :2تتميز الحاجات بخصائص هي

الشباع ويقصد باإلشباع القضاء على الحرمان من خصائص الحاجات ا: إلشباعالحاجة لقابلية  .1
 اجة الح إلشباعاستخدام السلعة المادي او المعنوي الذي يحس به االنسان اتجاه رغبة ملحة، بمجرد 
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 رائد محمد عبد ربه، االقتصاد السياسي، مرجع سابق، ص2.32 
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اجات ئما  ححيث إن هناك دا ،حاجات الفرد وتكون قابلة للزيادة المستمرة :حاجات متزايدة وال نهائية .2
 جديدة له فكما نجح في إشباع عدد معين من الحاجات ظهرت حاجات جديدة.

 
 ،تهاتتطور حاجات اإلنسان بصورة مستمرة ويرجع ذلك إلى أن كل مرحلة عمرية لها احتياجا :التنوع .3

ب وكما أن العادات والتقاليد تلع ،تختلف عنها في المدينة حاجات في الريف اإلنسان حيث يتطلب
 دورا  في تحديد الحاجات.

 
حاجات ال توجد حاجات مطلقة من حيث النوع والذوق والطلب عليها، وانما تتميز النسبية الحاجات:  .4

بالنسبية بمعنى قد تكون حاجات في الماضي هي غير مطلوبة في يومنا هذا، هذه الخاصية هي 
او تطورية بقدر ما هي اال تعبير عن أوضاع اجتماعية تحكمها انعكاس لظروف حيوية او نفسية 

الزمن والمكان التي يشعر بها االنسان في مجتمع متمدن، بمعنى ان الحاجات هي حاجات متغيرة 
 حسب تغير الذوق والطبع.

 
 والمنتوجالسلعة الثاني:  المطلب

تناء هي اإلحساس بالرغبة الى اقفالحاجة تكلمنا سابقا عن الحاجة وانواعها، اضافة الى خصائصها؛ 
ك، شيء من اجل تحقيق منفعة واشباع، حيث ال تحقق هذه األخيرة اال بوجود سلع نهائية قابلة لالستهال

 بالتفصيل فيما يلي: كل هذافماذا ُيقصد بالسلعة وما هي أنواع السلع؛ نتطرق الى 
 

 :مفهوم السلعةالفرع األول: 
الصفات الملموسة وغير من تتصف بمجموعة  تلبية الحاجة،ب التي تسمحالمناسبة  داة األهي  
م انتاج ؛ يتوقابلة للتبادل محددبيع  لها سعرو ، تحقيق رغبة االشباع واالنتفاعذات القدرة على  ،الملموسة

 ، ثم كيفية التوزيع.السلعة انطالقا من تحديد الحاجات واختيار طرق اإلنتاج
 

 جو المنتمفهوم الفرع الثاني: 
الناتج من العملية اإلنتاجية المعتمدة على عناصر الملموس أو غير الملموس، هو ذلك الشيء  

نتاج عناصر اإلمزج اإلنتاج )المواد، األرض، العمل، راس المال، التنظيم، التكنولوجيا(، تبدأ من مرحلة 
 ة.وله سعر التكلف وتنتهي بمرحلة خروج المنتوج في شكله النهائي، يتميز المنتوج بقابلية االستهالك
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 الفرق بين السلعة والمنتوجالفرع الثالث: 
تضح الفرق في ان كل سلعة منتوج وليس كل منتوج سلعة، من خالل المفاهيم للسلعة والمنتوج، ي

لسوق، ا، ويكون المنتوج سلعة اال في حالة طرحه في امنتوجبذلك بمعنى السلعة ال تكون اال بإنتاجها فهي 
ر تأخي ألزمتاو ظروف ربح،  أكبربعد فترة لتحقيق  ترويجه لغرضفقد ننتج ونتوقف عند مرحلة اإلنتاج، 

 بمجرد طرحه سلعة   أصبح، ثم ا، كان في األول منتوج19في السوق، مثل انتاج لقاح فيروس كوفيد  طرحه
 .له سعر التكلفةالمنتوج عة لها سعر البيع، السل ،في السوق العالمية

 
 أنواع السلع الفرع الرابع:

لعالقات فيما بينها؛ نجد أنواع السلع ا حسب وكذلك الوفرة،و العمر و  الستخداما حسبتنقسم السلع 
 معمرة؛فنجد سلع فانية وسلع عمرها  حسبأنواع السلع ما أسلع استهالكية وسلع إنتاجية،  :االستخدامحسب 

: العالقة فيما بينها حسبنجد السلع االقتصادية والسلع الحرة، وأخيرا أنواع السلع  ،الوفرةحسب  أنواع السلع
 .1السلع البديلة والسلع المكملة

 
 ( أنواع السلع3-5الشكل رقم )

 
 

او  حسب طريقة االستخدام، قد تكون سلع استهالكيةهي سلع : أنواع السلع من حيث االستخدام -1
ن مفي اول مرة  فقط لالستهالك الموجهةتتمثل السلع االستهالكية في كل السلع إنتاجية؛ سلع 

ي فتسهم  اقتنائها كالمنتجات الغذائية والمالبس والسيارات، أما السلع اإلنتاجية فهي السلع التي
 الحليب.نتاج عملية االتجهيزات واالدوات ل الحاجات والرغبات مثلانتاج 

 
، تكون سلعة قابلة لالستهالكحتى الحاجات حسب نوعها  تنتجيث عمرها: أنواع السلع من ح -2

على هذه السلع بالسلع يطلق الحاجة، حيث  من اول استخدامها إلشباع منفعة السلعةنتهي وت
الفانية، فهي سلع ال يمكن استخدامها مرة أخرى، مثل اقتناء الخبز او الفواكه او الغاز؛ أما اذا 
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اشباع الحاجة لعدة مرات فيطلق عليها السلع المعمرة مثل السيارة  كان استخدام سلعة في
 والهاتف النقال والسكن. روالكمبيوت

 
الحصول عليها، فهل  طرق  حسبيقصد بالسلع من حيث وفرتها أنواع السلع من حيث وفرتها: -3

كان الحصول عليها يتطلب مقابل مادي فهي سلعا  إذا؟ القتنائها ،تتطلب مقابل مادي او ال
االمر الذي يحدد سعرها  إلنتاجهاأي انها في حاجة الى عوامل مادية وبشرية ومالية  ،اقتصادية
ال يتطلب انتاجها وال مقابل  كان االمر اما إذا مثل المنتجات الزراعية، الصناعية؛ القتنائها،

 .1ع حرة مثل الهواء وضوء الشمسدون جهد، فهي سل ة، وهي موجودلها مادي
 

حيث  منبالسلع األخرى عالقة  السلع التي لها هي أنواع السلع من حيث العالقة فيما بينها:-4
 السلع المكملة والسلع البديلة. وهي ،في اإلنتاج واالستهالكالتأثير 

 
 :ال تكتمل عملية حيث ، لالستهالك سلعة اخرى  )المكملة(مساعدة السلع ال هي السلع المكملة

 تكون العالقة ،فهما بذلك يكمالن بعضهما البعض، اال بوجود سلعة اخرى من سلعة أخرى االشباع 
ملة كلما زادت الحاجة في استهالك سلعة ما زادت الحاجة من السلعة المك طردية، أيعالقة  بينهما
في  لسلعبين ا التكامليةعالقة ال كذلك نجد؛ السيارة ستهالكسلعة مكملة الهي مثل سلعة البنزين لها، 

صف )سلع نة سلع وسيط يطلق عليهانهائية اال بسلع أخرى  إلنتاج، عندما ال يمكن انتاج سلعحالة ا
 ، مصنعة(

 

  :خرى،ألالسلع لها نفس المنفعة في اشباع الحاجة من االسلع الموجودة في السوق  هيالسلع البديلة 
و أ الجودةوعناصر العرض) عناصر الطلب )الدخل والذوق(للتأثير السلع هذه عالقة بين ال وتظهر

 اختيار السلع التي يشبع بها حاجاته حسبحرية لمستهلك ل ؛على الطلب عليها (الندرة او السعر
وفي حالة ارتفاع سعرها  ،ض سعرهاافخان في حالة جودةيتجه الى السلع ذات حيث  ه،ذوقه و دخل

ر سع، فكلما ارتفع عالقة عكسيةوتكون العالقة بين السلع البديلة ، األقل جودةالى السلع يتجه 
 .انخفض سعرها إذاوالعكس  األقل جودةازداد الطلب على السلع  مثال ذات جودةالسلعة 

 
 
 

                                                           
 .14مجيد خليل حسين، مبادئ علم االقتصاد، مرجع سابق، ص  1
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 استخدام وتطبيق علم االقتصادالمبحث الثالث: 
 ألخرى،العلوم والعالقة بينه وبين ابعد ما تناولنا المفاهيم المعرفية لعلم االقتصاد واهميته في الحياة 

يفية التركيز على المشكلة االقتصادية التي هي سبب وجود علم االقتصاد، نتطرق في هذا المبحث الى كمع 
في  اختيار الطرق المثلىحيث يتم ، هتطبيقه و ستخداما مجاالتمن خالل  ،تفعيل علم االقتصاد في الواقع

 ها،و نمرفع ة و التنمي فعيلت وثانياتوازن بين الموارد والحاجات، أوال تحقيق ل االستخدام لعلم االقتصاد وتطبيقه
اهر حل المشاكل والظ ،لألفراد والمجتمع مستلزمات الحياةكمية من كبر مع التنويع أل االمر الذي ينتج

 .تكفل االستمراريةالتي  االقتصادية
 

 علم االقتصاد ماستخدامجاالت المطلب األول: 
ث عن االقتصاد في كافة مجاالت الحياة، فهو علم اقتصاد الموارد وتوجيهها، وعلم البحم علم يستخد

 مجاالت استخدام علم االقتصاد فيما يلي:تتمثل الموارد الجديدة لتفعيل التنمية المستدامة، و 
 

 الفرع األول: استخدام علم االقتصاد في االنشطة اإلنتاجية
ضيح موارد واالستخدامات في األنشطة اإلنتاجية، من خالل تو علم االقتصاد كأداة توجيه اليستخدم 

لظروف الصورة لالختيار األمثل لطرق اإلنتاج، في ظل الظروف االقتصادية الماضية )التجارب السابقة(، وا
 تاجية:االقتصادية الحاضرة والمستقبلية، من اجل تعظيم األرباح ضمن المنافسة القوية، ومن األنشطة اإلن

 الصناعة االستخراجية، الصناعة التحويلية. الفالحة،
 

 الفرع الثاني: استخدام علم االقتصاد في األنشطة الخدماتية
األنشطة الخدماتية هي أنشطة تقدم سلع معنوية مثل نشاط النقل البحري والجوي والبري، حيث 

 ح.األربا بترقية النشاط وتعظيميستخدم علم االقتصاد في األنشطة الخدماتية من خالل انتهاج الطرق الكفيلة 
 

 الفرع الثالث: استخدام علم االقتصاد في األنشطة العسكرية
 اع، منعلم االقتصاد في المنظمات العسكرية لتفعيل أهدافها المتمثلة في تحقيق االمن والدفيستخدم 

من  يةالمؤسسة العسكر ذلك، ضمن الموارد المتاحة، وقد انتقلت حقق خالل البحث عن السلع واألدوات التي ت
 .كريةالى مرحلة جديدة وهي اإلنتاج العسكري لتحقيق تدفقات مالية من بيع المنتوجات العس مرحلة الدفاع
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 الفرع الرابع: استخدام علم االقتصاد في األنشطة السياسية
 تحديد من اجل تسهيل عملية، (سلطات الدولة )وظائفيستخدم علم االقتصاد في األنشطة السياسية 

اد قانون مثال على ذلك اعد ؛تبين ذلكواقتصادية قوانين مالية  ضمن ،جمعها وتوزيعها بين االفرادو الموارد 
 ، اعداد قانون االستثمار، مخططات تنموية.2020مالية لسنة 

 
 الفرع الخامس: استخدام علم االقتصاد في الهيئات التعليمية والتكوينية

جل ، من أتعليمية في مختلف المدارس والجامعات وهيئات التكوينيستخدم علم االقتصاد كمواد 
جديد قة مع تونقل هذا العلم الى األجيال الالح، التعليم وفهم قوانين وظواهر اقتصادية، وكيفية التعامل معها

 مفاهيمه من فترة الى أخرى.
 

 المطلب الثاني: تطبيق علم االقتصاد
من خالل مجموعة من السياسات  ،المجاالت المذكورةيتم تطبيق علم االقتصاد في مختلف 

ة او اف المنظمات )دولة، شركة، مؤسسة، تكتل إقليمي او دولي، اشخاص طبيعي، لتنفيذ اهدواالستراتيجيات
كذلك تطبق الحلول والدراسات التي هي نتاج علم االقتصاد في فهم الظواهر والمشاكل معنوية...(، 

لم جل تجنبها، ويمكن حصر تطبيقات ع، من أهر المشابهة او التنبؤ بمثلهاعلى باقي الظوا  ،االقتصادية
 االقتصاد فيما يلي:

 
 )التطبيق غير الملموس( فكري التطبيق ال الفرع األول:

لمثلى االكيفية التي تبين  ،من خالل السياسات والبرامج واالستراتيجيات ،كأفكاريطبق علم االقتصاد 
الل خمن التطبيق الفكري  ظهر، كذلك يفي مختلف األنشطة ،معنويةالبشرية و المادية و ال المواردفي توجيه 

 طريقة التعامل مع الموارد المختلفة، للمحافظة عليها وتفعيلها ضمن األهداف المحددة.
  

 )التطبيق الملموس( ماديالثاني: التطبيق الالفرع 
ا، يدانيتنفيذ السياسات واالستراتيجيات والحلول لمختلف األنشطة الممارسة م يقصد بالتطبيق المادي،

 محافظةمثال على ذلك من شروط التنمية االقتصادية المستدامة هو االستغالل الرشيد للثروات الطبيعية بال
فعيل ية لتتصاد، بناء بنية تحتية اقرعلى ثروات األجيال القادمة، او مثال تفعيل استراتيجية االقتصاد األخض

 .األنشطة االقتصادية
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 أسئلة حول المحاضرة
 

 عرف المشكلة االقتصادية في علم االقتصاد؟ -1
 ما الفرق بين المشكلة االقتصادية واالزمة االقتصادية؟ -2
لة ما هي أوجه التشابه واالختالف بين الفكر الرأسمالي واالشتراكي واإلسالمي حول مفهوم المشك -3

 ؟االقتصادية
 تجاوز المشكلة االقتصادية في حالة وفرة الموارد؟هل ممكن  -4
 ما هو الحل األمثل للمشكلة االقتصادية؟ -5
 نعم او ال برهن ذلك؟ إذاهل تختلف المشكلة االقتصادية من زمن الى اخر؟  -6
 ما الفرق بين الحاجة والسلعة؟ -7
 ماذا يقصد بالنسبية في المشكلة االقتصادية؟ -8
 التضحية في علم االقتصاد؟اشرح بالتفصيل الندرة واالختيار و  -9

 ما هي االستخدامات العلمية لحل المشكلة االقتصادية في علم االقتصاد؟-10
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سهم الذي ياإلنتاج، لمشكلة ل ول الرئيسةحلومن ال، المشكلة االقتصاديةأساس علم االقتصاد هو 
 ة ندرةمن السلع والخدمات، لتلبية الحاجات والرغبات المتزايدة، وحل مشكل يةتوفير أكبر كمية ونوعفي 

تم تاج يكذلك بفضل اإلن ،من خالل صناعة الثروة )البحث عن الثروات وتحويلها الى سلعة نهائية( لمواردا
ذه هوتنتهي بمرحلة االستهالك؛ نتناول في التي تنطلق بمرحلة اإلنتاج  ،تفعيل باقي أنشطة االقتصاد

 تاج.المحاضرة الى المفاهيم النظرية لنشاط اإلنتاج وتحديد عناصره، ودالة اإلن
 

 مفهوم اإلنتاج :األولالمبحث 
 اعطت مختلفة، مزج عواملما بعد  مشتق من فعل نتج، ونتج أي ظهور شيءاإلنتاج مصطلح 

من تحقيق أشياء لم تكن موجودة ية التي تسمح بشيء ملموس او غير ملموس، بذلك يكون اإلنتاج العمل
كل محاولة كذلك اإلنتاج هو  الخاص والعام؛بعوامل مادية وبشرية، تتصف هذه االشياء بالقابلية لدى قبل 

لتحويل او تكييف الموارد الطبيعية في الكون )بما في ذلك الخبرة  1الشخص الطبيعي او المعنوي يقوم بها 
 ، نستمد منه المفهومإلنتاجاالصطالحي ل ومن المفهوم، 2الحاجات اإلنسانية مكن من اشباعوالمعرفة( ت  

  ذلك النشاط الذي ي َولد السلع والخدمات بفضل مزج عناصر اإلنتاج. ، حيث يعتبرفي علم االقتصاد
 

  فكر االقتصاديالمطلب األول: مفهوم اإلنتاج في ال
دأ وقد ب، إلنتاجأنتجت الظروف االقتصادية والتطورات الصناعية والتكنولوجية مفاهيم جديدة ل

في هذا المطلب الى  ؛ نتطرق المعقدة لإلنتاج طرق الى ال اإلنتاج بطرق بسيطة وتطور الى ان وصل
 هذا فيما يلي:و ، والجديد ، الحديثمفهوم اإلنتاج في الفكر االقتصادي القديم

 
 الفرع األول: مفهوم اإلنتاج في الفكر االقتصادي القديم

نه ذلك حيث تعرف اإلنتاج با، المدرسة الطبيعية القديمالفكر االقتصادي من المدارس الفكرية في 
ادي فالفكر االقتص، واي نشاط اخر ال يعد انتاج، ةالنشاط الزراعي الذي ينتج عنه المحاصيل الزراعي

شطة ي انتاج غير مادي فال يعد من أنة واعتبرها سلعا مادية ملموسة، وأالقديم ربط اإلنتاج بالزراع

 .اإلنتاج
 

                                                           
 يقصد بالشخص الطبيعي االنسان )كائن حي( له الحقوق وواجبات ضمن قوانين الدولة، يمارس بجهده الفكري او البدني في اإلنتاج؛ اما الشخص   1

نشاط كنشاط لممارسة أي من مجموعة من االفراد  تتشكل المعنوي فهو المنظمات والمؤسسات والشركات التي تنشط ضمن قانونها التأسيسي،

 باسم الشركة او المؤسسة او غيرها.نشاط خدمات  او اإلنتاج
 .39، ص2008، عمان، دار يافا للنشر والتوزيع، 1الطبعة يحي نبهان، معجم مصطلحات التاريخ،   2
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 الثاني: مفهوم اإلنتاج في الفكر الحديثالفرع 
الذي عرف اإلنتاج من خالل كتابه ثروة  'ادم سميث'من رواد الفكر االقتصادي الحديث المفكر 

جان بنت 'سواء نشاط زراعي او صناعي؛ اما المفكر  كل نشاط انساني يؤدي الى خلق الثروة انه، األمم
 و الى تكثيفهامنفعة خاصة وعامة أادي يؤدي الى خلق فاعتبر كل نشاط انساني مادي او غير م 'ساي

  .1 إنتاج فهو بغرض اشباع الحاجات
 

 ( اإلنتاج في الفكر االقتصادي الحديث4-1الشكل رقم )
 

 
 

 

 

 

 
 محسن حسن العموري، مبادئ علم االقتصاد،المصدر: من اعداد األستاذة باالعتماد على: 

 .154، ص2014دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان،  
 

 الفرع الثالث: مفهوم اإلنتاج في الفكر الجديد
 ،نا هذاومازالت مستمرة الى يوم نتيجة للثورات الصناعية التي عرفها العالمتطور مفهوم اإلنتاج 

م يعد ؛ لالمتنوعة والمتزايدةالحاجات والرغبات لتلبية العملية اإلنتاجية عناصر جديدة في  حيث ادخلت
 يقتصر اإلنتاج على اشباع الحاجات وصناعة الثروة وانما تجاوزها من خالل اإلنتاج الجديد في ظل

 خدماتالو سلع اليرتكز اإلنتاج في المفهوم الجديد على حيث ، المتغيرات االقتصادية واالجتماعية والبيئية
 الوليةاعنصر المواد  على؛ يعتمد اإلنتاج في الفكر الجديد من الموارد التي تفرضها التنمية المستدامة

 لعمل،االنظيفة والتكنولوجيا لتحقيق اإلنتاج زيادة على عناصر اإلنتاج الضرورية )األرض، راس المال، 
 .التنظيم(

 
                                                           

 د الدراسات ، معه1لطبعة ثروة األمم هو كتاب للمفكر ادم سميث تطرق فيه الى طرق اغتناء األمم للمزيد انظر: ادم سميث، ترجمة حسني زينة، ا

 .2007االستراتيجية، بغداد، 
 .154، ص2014محسن حسن العموري، مبادئ علم االقتصاد، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان،  1

 االنتاج

اإلنتاج 
غير 
 المادي

اإلنتاج 
 المادي

 اإلنتاج
 الزراعي

اإلنتاج 
 الصناعي

 

 الخدمات
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 المطلب الثاني: عناصر االنتاج
ت مدخال وهيعناصر اإلنتاج، رئيسة، يطلق عليها للقيام بنشاط اإلنتاج ال بد من وجود عناصر 

نشاط ، كذلك نعنبر ركائز المخرجات من السلع والخدمات تكوينالموارد التي يحتاجها المنتجون من أجل 
 ،نظيم()األرض، العمل، الموارد راس المال مادي ومالي، التأربعة  االقتصادي؛ تتمثل عناصر اإلنتاج في

 نتطرق الى هذه العناصر بالتفصيل فيما يلي:
 

 Labour العملالفرع األول: 
 كالمحر  بذلك بوجود االنسان، هوال يكون اال العمل الن العمل هو العنصر الرئيسي لإلنتاج، 

 اجعناصر اإلنتتحويل الفكري والبدني اإلنساني لالجهد  العمل من خالل ويظهرباقي عناصر اإلنتاج، ل
 جاوزهالم يتوقف عنصر العمل عند خطوة توفير اليد العاملة فقط، وانما ت قابلة لالستهالك؛ إلى منتجات

جديد من خالل تطويرها وتنميتها لزيادة الكميات المنتجة وتجديدها؛ يسهم عنصر العمل في ظل الفكر ال
 كم فيه. لإلنتاج في زيادته والتح

 
  Landرض: األ الفرع الثاني

في تعتبر األرض اهم عنصر في اإلنتاج باعتبار انها تحتوي على الثروات سواء على سطحها او 
يمارس  يمارس اإلنتاج من خالل الزراعة والخدمات كالنقل، وفي باطنهااألرض سطح باطنها؛ على 

وعنصر األرض هو  الثروات الطبيعية المختلفة كالحديد والفوسفات والذهب وغيرها، اإلنتاج في استخراج
، حيث كان اإلنتاج في الماضي يتطلب فقط الجهد البدني للحصول على سلع لتلبية دائم عنصر

الحاجات، اما في العصر الحالي فهو يحتاج كذلك الى الجهد الفكري للبحث عن مزيد من الثروات 
 . 1الالمحدودةلتلبية الحاجات والرغبات ألرض الموجودة في ا

 
  Capital المالالفرع الثالث: راس 

، المواد ، أسهم)النقود، اآلالت، التجهيزات والمتداولةالثابتة يقصد براس المال كل األموال   
في راس المال كذلك  كون ؛ ي(، لها دور في تفعيل نشاط اإلنتاج بمساعدة باقي عناصر اإلنتاجاألولية...

وض قصيرة ومتوسطة وطويلة والقروض المختلفة )قر  (،وبنكية...)أسهم، أموال نقدية  األموال الذاتية شكل
ويستهلك مع مرور  للعمل، حيث ال يتسم بالديمومة، اإلنسان نتيجة ممارساترأس المال ويعتبر  االجل(،

من خالل األنشطة االقتصادية  ،وتنميته الالمحافظة على راس الم إلىعلم االقتصاد  يهدف ؛الزمن
 لتغطية؛ ويسهم راس المال في نشاط اإلنتاج بتوفير األموال االدخار، االستثماراألخرى كنشاط التجارة، 

                                                           
1 https://www.economicsdiscussion.net/production/factors-of-production-land-labour-capital-and-entrepreneur-

national-income/541 



 

)اإلنـــــــــــــــــــــــــــتاج( ةاالقتصادي االنشطة :عةرابال المحاضرة  

 

 

73 

لمختلف مراحل اإلنتاج من بدايتها الى نهايتها )شراء اآلالت والتجهيزات اإلنتاجية، دفع النفقات والتكاليف 
 .1المواد األولية...(أجور العمال، شراء 

 الجدول االتي يبين الفرق بين راس المال الثابت وراس المال المتداول
 

 ( راس المال4-1رقم ) جدولال
 راس المال المتداول راس المال الثابت 

 قصير المدى  طويل المدى  حالة االستخدام
 مرة واحدة عدة مرات لفترة طويلة  عدد مرات االستخدام

ال تدخل قيمته في تكلفة اإلنتاج وانما توزع  حساب تكلفة اإلنتاج 
 قيمته على عدة فترات اإلنتاج المختلفة

تدخل قيمته كليا في تكلفة إنتاج 
 السلعة

يستهلك بنسب حسب عمره، من فترة  االستهالك
 استغالل الى فترة أخرى الى نهاية صالحيته

يستهلك بمجرد دخوله في اول 
 ة عملية انتاجي

 المصدر: من اعداد األستاذة باالعتماد على مفهوم راس المال
 

  Organization الفرع الرابع: التنظيم
مات االستخداو وارد المادية والبشرية والفنية( الموارد )المبين يقصد بالتنظيم الطرق الكفيلة لتوفيق 

ات ف وحد، التخزين، التصنيع...(؛ التنظيم هو كذلك األفكار العلمية اإلدارية والتسييرية لمختلشراء)ال
 والهدف من التنظيم ه األنشطة،في واليات تنفيذها اإلنتاج، يحدد به مسؤوليات العمل والممارسات 

 .اهداف اإلنتاج في ظلاإلنتاج عناصر ل المستمر ستغاللالتوجيه الصحيح الذي يضمن اال
 
 الفرع الخامس: عامل البيئة 

إضافة الى عناصر اإلنتاج المذكورة سابقا، البيئة هي عنصر مهم في األنشطة االقتصادية، 
تأثر دة، تويقصد بالبيئة العوامل المتغيرة التي تحدث في السوق تؤثر على اإلنتاج، مثل ارتفاع سعر الفائ

 تثمار،ظهور منافسين في السوق، تعديالت لقانون االسبه اإلنتاج من خالل القروض التي ترتفع فوائدها، 
 .والمعلوماتي ، التطور الصناعي والتكنولوجيحدوث أزمات اقتصادية وماليةالضرائب، 
 
 
 

                                                           
1 https://www.economicsdiscussion.net/production/factors-of-production-land-labour-capital-and-entrepreneur-

national-income/541 
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 اإلنتاج عناصرخصائص  المطلب الثالث:
التكامل  ،تتسم عناصر اإلنتاج من خالل تفعيلها في العملية اإلنتاج بخصائص هي االحالل

 :1والخصوصية؛ نتطرق الى هده الخصائص بالتفصيل فيما يلي
 

 القابلية لإلحاللالفرع األول: 
يقصد بقابلية االحالل انه يمكن زيادة عنصر من عناصر اإلنتاج على حساب عنصر اخر دون 

 مما ،عضبدائل لبعضها الب (المدخالت)اإلنتاج  عناصر اهماله في العملية اإلنتاجية، وبناء على ذلك فان
ا ، بينمأحد عناصر اإلنتاج او بعضهاعن طريق تغيير كمية  )المخرجات( ن تغيير الناتج اإلجمالييمك

 اإلنتاج إلى عناصر التغير في وحداتقابلية تؤدي ، حيث تبقى كميات جميع المدخالت األخرى ثابتة
عض بعنصر او  كمية تغيير المنتج امام اختياربين عناصر اإلنتاج، يكون  ظهور قوانين النسب المتغيرة

 .االنتاج عناصر
 

 الفرع الثاني: التكامل
 عناصر اإلنتاج هي مكملة لبعضها البعض، أي يجب استخدام مدخلين أو أكثر إلنتاج أي سلعة،

ادة حيث تكون المخرجات )الناتج االجمالي( اال من خالل تكامل المدخالت، ألنها تلزم على المنتج زي
 .كمية جميع المدخالت في وقت واحد من أجل تحقيق مستوى أعلى من إجمالي الناتج

  
 الفرع الثالث: الخصوصية

م تبين عناصر اإلنتاج لمنتج معين، من اآلالت والمعدات والعاملين المتخصصين والمواد الخا
 أخرى. مدى خصوصية االنتاج، فتكون هذه العناصر او البعض منها غير مالئمة إلنتاج سلعة

 
 الفرع الرابع: مدة اإلنتاج 

اإلنتاج إال يحدث تطور كبير في ال يمكن أن حيث  محدد، وقت سلعإنتاج أي نوع من اليتطلب 
، اما في المدخالتكل في كمية  غيرالت ضمنفي إجمالي اإلنتاج  غيرالت يظهرو على المدى الطويل، 

 .المدخالتالعناصر المتغيرة من  أحد كميةزيادة واضحا من خالل  غيرالت كون يالمدى القصير 
 
 

                                                           
1Mano.J.Kumar, Production Function: Meaning, Definitions and Features, 

https://www.economicsdiscussion.net/production-function/production-function-meaning-definitions-and-

features/6892. 
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 اإلنتاجأهمية  المطلب الرابع:
اإلنتاج هو النشاط الرئيسي لتلبية الحاجات المختلفة والمتعددة، وهو مفتاح تنفيذ باقي األنشطة 

حيث يحقق التنمية والنمو في كل مجاالت  ستثمار،االدخار و االستهالك و االتوزيع و الاالقتصادية من 
ينتج تدفقات مالية و ويجدد مستلزمات الحياة، كما يخلق مناصب عمل لألفراد )تخفيض البطالة(،  الحياة،

 ؛ نتطرق الى دور اإلنتاج في المجتمع والدولة والعالم1للدولة من الضرائب المفروضة على نشاط اإلنتاج
 فيما يلي:
 

 الفرع األول: دور اإلنتاج في المجتمع
االثار التي تظهر بعد تفعيل نشاط اإلنتاج في مختلف يظهر دور اإلنتاج في المجتمع من 

 المجاالت، نلخصها في النقاط االتي:
 

 بتوفير حاجات ورغبات االفراد.يسمح اإلنتاج  .1
 توفير مناصب عمل. .2
 حل مشكلة الندرة. .3
 تنوع السلع وتجديدها. .4
 المتنوعة.اتاحة فرص االختيار لالستهالك للمنتوجات  .5

 
 الفرع الثاني: دور اإلنتاج في الدولة

 لإلنتاج دور كبير في الدولة، حيث يظهر إيجابيات في النقاط االتية:
 

 ينتج تدفقات مالية من خالل فرض الضرائب على األنشطة اإلنتاجية. .1
 يساعد الدولة في تنفيذ باقي األنشطة االقتصادية من توزيع واستهالك وادخار واستثمار .2
 تحقيق االكتفاء الذاتي. .3
 استغالل الموارد المتاحة للدولة كاستغالل المناجم والصناعة التعدينية والزراعة. .4
 .بدائل من السلع والخدمات من خالل إنتاج أكثرستهالك تمكين ا .5
 يعزز العالقات الدولية من خالل التبادل التجاري. .6
 ازدهار التجارة بما فيها التجارة الخارجية. .7

                                                           
 .156، ص2014محسن حسن العموري، مبادئ علم االقتصاد، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان،  1
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 و أحد العوامل الهامة في تحقيق التنمية االقتصادية ورفع النمو.اإلنتاج ه .8
 تطوير وترقية مختلف الصناعات. .9
 احداث ثورات صناعية في اإلنتاج. .10
 تنمية راس المال من خالل تحقيق األرباح. .11
 تنفيذ الصناعات االستراتيجية والتحويلية واالستخراجية. .12
 .بنى تحتية اقتصادية واجتماعيةانشاء  .13

 
 الثالث: دور اإلنتاج في العالمالفرع 

ر طو حيث تتؤدي زيادة المشاريع اإلنتاجية في دول العالم الى زيادة المنافسة بين المنتجين، ت .1
 السلع والخدمات في السوق العالمية.وتتنوع 

 التخصص في نوع من السلع والخدمات. .2
 يعزز العالقات الدولية. .3
 قدرات فنية وتكنولوجية.يوفر السلع المختلفة، خاصة المنتجات ذات  .4
 ا.تفتقده بعض الدولحل مشكلة الندرة بين الدول، من خالل استخراج الثروات والتي تكون  .5
 .الشراكة بين الدول في انتاج سلع ما .6
هر إنتاج سلع جديدة لتجاوز هذه الظوا  ، تفرض على دول العالمعالمية حل مشاكل عديدة وظواهر .7

 .ات وادوية لألمراض جديدةمستقبال، مثال على ذلك انتاج لقاح
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 اإلنتاجدالة المبحث الثاني: 
ين العالقة ب تحديد االن الى الى مفهوم اإلنتاج وعناصره، نتناولتطرقنا في بداية المحاضرة 

ب من تتكون دالة الطل ؛مدخالت اإلنتاج )عناصر اإلنتاج( ومخرجاته )حجم اإلنتاج من السلع والخدمات(
ناصر متغيرات، متغير تابع ومتغيرات مستقلة، حيث تعتبر الكمية المنتجة من سلعة المتغير التابع، وع

أو  في جدول حسابي اإلنتاجدالة يمكن صياغة اإلنتاج المستخدمة إلنتاج السلعة هي متغيرات مستقلة؛ 
ى ناصر اإلنتاج في المدى القصير وفي المد؛ نتطرق الى تأثير عصيغة رياضية في أو اتبيان من خالل

 وهذا فيما يلي:من خالل الصياغة الدالية  البعيد 
 

 في المدى القصير اإلنتاج ومراحلدالة المطلب األول: 
اج وهذا إلنتال مراحدالة اإلنتاج في المدى القصير و فسرنتطرق في هذا المطلب الى الصيغ التي ت

 فيما يلي:

 

 دالة اإلنتاج في المدى القصير الفرع األول:
تعبر دالة اإلنتاج في المدى القصير عن التغير في المخرجات بالتغير في بعض المدخالت،  

وانما تقتصر فقط  تغيير كل عناصر االنتاج بهدف تغيير االنتاج،حيث ال تسمح الفترة الزمنية القصيرة ب
 من بعضالر يغيتبينما يستطيع  اآلالت،مثال ال يمكن للمنتج خالل شهر ان يغير فبعض العوامل، على 

ن دالة االنتاج في فإ بناء على ذلك او زيادة ساعات العمل، العناصر االخرى مثل تشغيل عمال جدد
مع ثبات المتداولة  العوامل أحداالجل القصير توضح التغير في الكمية المنتجة من السلعة عند تغير 

عناصر اإلنتاج المتداولة هي عناصر متغيرة في الفترة القصيرة، وأي تغيير  ؛1عوامل االخرى لإلنتاجال
نتطرق في فيها سوف ٌيؤثر على الكمية المنتجة، حيث ي فترض مورد متغير واحد مع ثبات باقي الموارد؛ 

بين الدالية ، وندرج مثال توضيحي لفهم العالقة في المدى القصيردالة اإلنتاج  صيغهذا المطلب الى 
من خالل الحاالت الثالث للصياغة )الصيغة الحسابية، الصيغة مع الكمية المنتجة  المدخالتمتغير من 

 وهذا فيما يلي:البيانية، الصيغة الرياضية(، 
 

العالقة بين مدخالت  يتم صياغة دالة اإلنتاج حسابيا من خالل تحديد: دالة اإلنتاج الحسابية .1
يبين تأثير تغير  فقط، جدول حسابي في شكلاإلنتاج )الموارد( ومخرجاته )كمية السلع المنتجة( 

اإلنتاجية )الكمية من العملية  على المخرجات ،مورد واحد من المدخالت مع ثبات الباقي

                                                           
كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بابل، العراق، الموقع اإللكتروني:  عبد الخالق دبي ال واوي، محاضرة دالة اإلنتاج، 1

http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=9&lcid=32723 
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زداد تعقيدا كلما كان المتغير من تحديد العالقة سهلة ولكن تهذه الحالة وتكون في ، المنتجة(
 من واحد.  أكثرالموارد 

 

 دالة اإلنتاج الحسابية (4-2) الشكل رقم
 

   
 

 
 
 
 
 

 المصدر: من اعداد األستاذة 
 

 لدالة اإلنتاج الحسابية مثال توضحي
نبين العالقات بين مدخالت العملية اإلنتاجية ) الموارد(  الزراعي، ندرج مثال من القطاع

بات باقي مع ثعامل متغير أحد الموارد ة الحسابية، نجعل الصيغ والمخرجات )كمية السلع المنتجة( ضمن
تصادية ومخرجات الموجودة بين الموارد االقتبسيط شرح العالقات ل ،ية اإلنتاجلعمالموارد المستخدمة في 

اختيار األسمدة كمورد من خالل  اج كمية ما من البطاطاإنت السهل تمثيل حسابيامن  ؛ية اإلنتاجلعم
صياغة العالقة الدالية حسابيا  ،...(، لكن تصبحالبذور والعمل)متغير مع بقاء الموارد األخرى ثابتة 

الجدول االتي يبين العالقة بين  ؛متغير مورد إنتاجي واحداكثر من  جعلحالة  في ،عملية اإلنتاج معقدةل
 المدخالت لمنتوج البطاطا حسب الصيغة الحسابية:

 باألسمدة البطاطامنتوج  عالقة( 4-2الجدول رقم )

كمية مورد 

 االسمدة

 وحدة القياس

 كيلو غرام

0 50 100 150 

كمية اإلنتاج 

 من البطاطا

 132 125 110 100 طن

 

 
 
 

الكمية 
 ثابت A المورد المنتجة

 ثابت E المورد

 ثابت B المورد

 متغير С المورد
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كال ي االشتتمثل الصيغة الثانية لتحديد العالقات بين عناصر اإلنتاج ف: البيانية نتاجدالة اال   .2
لبيانية ايتم تمثيل العالقات بين عناصر اإلنتاج باألشكال البيانية، تبين الصيغة حيث البيانية، 

 ، يتمبياني رسممن خالل  مدى تأثر الكمية المنتجة )المخرجات( بمدخالت اإلنتاج )الموارد(
 لرسم البيانات حسب الشكل المختار.االستعانة ببرنامج اإلكسل 

 
 مثال توضيحي لدالة اإلنتاج البيانية

عناصر اإلنتاج: العمل، راس المال ثابت، راس المال المتداول، لصناعة كمية من السيارات يتطلب 
 :االعمال(التنظيم )نركز على فتح أسواق جديدة كعنصر لريادة  ورشات التصنيع.

  
 ( دالة اإلنتاج البيانية4-3الشكل رقم )

 
 

بين مدخالت  العالقةعن تعبر  دالة اإلنتاج الرياضية هي الدالة التي: الرياضية دالة االنتاج  .3
اإلنتاج ومخرجاته رياضيا، ويتم بناء الدالة الرياضية في المدى القصير على أساس التغير 

ت في صياغة هذه دور علم الرياضيا الموارد المتداولة )القصيرة االجل(، حيث يظهر أحدفي 
  :1كاآلتي اإلنتاج دالة عن التعبير ويمكن ؛العالقة

Q = f (Ld, L, K, M, T, t) 
  Quantityويقصد بها باإلنجليزية  حجم اإلنتاجعن  Qحيث تعبر 

Ld  land and building 
L ويقصد بها باإلنجليزية  لعنصر العمLabour 

                                                           
 .22، ص2020عمان، للنشر،  األكاديميمركز الكتاب محمد االفندي، النظرية االقتصادية الجزئية المتوسطة، الجزء الثاني،   1
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K ويقصد بها باإلنجليزية  رأس المالCapital ز راس المال بيرم؛ وK  بدل منC ه وبينحتي يفرق بين 
بشكل شائع لتمثيل راس المال في مختلف  Cولهذا يستخدم الحرف  ؛Consummationاالستهالك 

هو مستمد من اول حرف لكلمة راس المال  الحرف الترميزي  ي فترض أن هذاالنماذج االقتصادية، كما 
  .1Kapitalباللغة األلمانية والذي يطلق عليه 

M  أولية موادMaterials 

 

T التكنولوجيا Technology 

t  الوقتTimes  

 
 تثبيت كل من راس المال واألرض والتكنولوجيامن خالل تصبح دالة اإلنتاج في المدى القصير 

 كما يلي:وجعل العمل عنصر متغير وهذا 
Q = f (L) 

 
 مثال توضيحي لدالة اإلنتاج الرياضية في المدى القصير:

لمال، مدخالت كل من العمل وراس الدنبا الدالة الرياضية التي تفسر العالقة بين كمية اإلنتاج و 
 حيث تتمثل الدالة فيما يلي:

 
K +6LK2+ 3L 3(L)-=  Q = f (L, K) 

 
Q  هي الكمية المنتجة باستعمال عناصر اإلنتاج في المدى القصير، حيث يعتبرL عنصر العمل متغير 

 0K=K=1راس المال ثابت أي  Kعلى الكمية المنتجة مع بقاء  تأثيرهونبين كيفية 
 

  = L6+ 2L3+  3(L)-Q = f (L)دالة اإلنتاج في المدى القصير هي: 

 
 المدى القصيرالفرع الثاني: مراحل اإلنتاج في 

لك ذنبين  المدخالت المتداولة على المخرجات أحدمراحل اإلنتاج في المدى القصير وتأثير  لتوضح
 من خالل الجدول االتي: مثال في
 
 
  

                                                           
1 Deardorffs’Glossary of International Economics: http://www-personal.umich.edu/~alandear/glossary/k.html 
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 إلنتاج الكلي من القمح( 4-3)الجدول رقم ا
 األرض
 هكتار

 عنصر العمل
L 

 كمية اإلنتاج
  Q قنطار

 الناتج الحدي
MP 

 الناتج المتوسط
mp 5 0 0 0 0 

5 1 100 100 100 
5 2 220 120 110 
5 3 270 150 90 
5 4 440 170 110 
5 6 588 148 98 
5 7 588 0 84 
5 8 560 -30 70 
5 9 531 -35 59 
5 10 500 -40 50 

 
 :مبينة في الجدول االتي يمر الناتج الكلي بثالث مراحل( 4-3)من خالل الجدول 

 

من ة جديد ةوحد تم اضافةكلما متزايد مستمر و يزداد الناتج الكلي بمعدل : مرحلة تزايد الغلة .1
جعلنا عنصر العمل متغير وباقي العناصر في الجدول حيث حسب المثال عمل و عنصر ال

 اإلنتاج أكثر من الوحدةزيادة كمية  في الوحدة الجديدة حيث تسهم ،(األرض)األخرى ثابتة 
ف من توظيف اول عامل الى توظي تغير الكمية المنتجة من القمح بزيادات بدءا ويظهرالسابقة 

 .عامل سادس
 
 588 العمل يستقر اإلنتاج عند الكمية عنصر ة منالوحدة السابععند إضافة  :مرحلة ثبات الغلة .2

 .قنطار
 

 اقصة أييبدأ عندها اإلنتاج بالزيادة ولكن بصورة متن السابعة الوحدةبعد  :مرحلة تناقص الغلة .3
لمتوسط يكون أعلى من الناتج ا ناي السابقةأن الوحدة الجديدة تضيف إلى اإلنتاج أقل من الوحدة 

 .ويصل ألقصى قيمة له في هذه الناتج الحدي
 

حدات و هذا التزايد ثم الثبات ثم التناقص في الغلة هو نتيجة ثبات العوامل األخرى مع تغير  مالحظة:
رار المورد المتداول )عنصر العمل(، حيث يؤثر على الكمية المنتجة، والتناقص الذي يحدث بعد االستق

افة ابتة فأي إضعند نقطة من الوحدة المضافة نتيجة الحد األقصى الذي تعطيه باقي عناصر اإلنتاج الث
لعنصر العمل في مرحلة ما دون تغيير في العناصر األخرى يعطي كميات متناقصة مقارنة بوحدات 

 العمل المضافة سابقا وهذا في المدى القصير.
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 المطلب الثاني: دالة اإلنتاج في المدى البعيد
 مدخالتكل يير في ظل تغالكمية المنتجة في  لتغيرتعبر دالة اإلنتاج في المدى البعيد عن ا

 يتم يثبح بالكامل المشروع حجم زيادة من خالل اإلنتاج في التوسع أو بزيادة المنتج يقوم حيث ،اإلنتاج
 ة الكفيلةالطويل الزمنية ، حيث تعتبر الفترةالنسبة بنفسفي اإلنتاج  المستخدم اإلنتاج عناصر جميع زيادة

 تاجيةاإلن الطاقة تغيير وبالتالي المشروع في المستخدمة اإلنتاج عناصرجميع المدخالت، بمعنى  تغييرب
ني، راء مبايا، ش؛ مثال شراء اآلالت جديدة، زيادة راس المال الثابت، اقتناء تكنولوجبالكامل المشروع وحجم

 .فتح أسواق جديدة
 

 الفرع األول: تفعيل دالة اإلنتاج في المدى البعيد
ملين دالة اإلنتاج من عا ما تتكون العديد من المدخالت متغيرة، عادة  تكون على المدى الطويل 

  Lو K التوليفات التقنية المثلى لعوامل اإلنتاجيتم تحديد   (L)، والعمالة (K) لإلنتاج: رأس المال
يبة التركيتم اختيار  في مجموعة اإلنتاج المحددة تقنًيا ، وكذلكللحصول على مستوى معين من اإلنتاج

 ، قبلبعبارة أخرى  ،، أي المجموعة التي تزيد الربح إلى أقصى حد لمستوى إنتاج معينالفعالة اقتصادًيا
نتاج إ، يسعى المنتج  في دالة ب على الشركة إنتاجه بشكل عقالنيالحجم األمثل لإلنتاج الذي يج تحديد
 .إلى التركيبة المثلى لعوامل اإلنتاج لكل مستوى إنتاج معينة

 
منحنيات السواء: ثانيلفرع الا  

المخرجات من التغيرات  في المدى البعيد عن التغيرات التي تحدث علىالبيانية تعبر دالة اإلنتاج 
منحنيات ) سواءالباستخدام منحنيات من خالل التمثيل البياني  ت )التغير في أكثر من مورد(في المدخال

ضمن التغيرات في  المخرجات) اإلنتاج (موعة من كمية كل منحنى مجيمثل ، حيث (الناتج المتساوي 
لتي تمكن من الحصول على ا L و K مجموعة من التركيبات التقنية لـ (4-4) الشكل ويبين، المدخالت

 امامن ناحية أخرى،  0Q توليفتين تقنيتين مكافئتين إلنتاج B و A النقطتانمثل ت، و 0Qاالنتاج كمية 
 نحدريو  0Q >1Q حيث  Q1االنتاجمزيًجا تقنًيا أكثر إنتاجية ألنها تسمح بالحصول على فهي  C النقطة

ا (. إذالمنتج في مراحل اإلنتاج الفعال أن اإلنتاجية الحدية للعاملين موجبة )نفترض أن باعتبارالمنحنى 
ثابًتا  االنتاج، فإن تقليل عامل واحد يميل إلى تقليل اإلنتاج؛ يمكن أن يظل كانت اإلنتاجية الحدية إيجابية

عادة ما ، إذا لم يتم تعويض االنخفاض في هذا العامل بالزيادة في العامل اآلخر على طول المنحنى فقط
يل إلى أن القيمة المطلقة لمنحدره في كل نقطة تم ذلك يعنيو ، رياضًيا منحنيات المتساوية محدبةكون الت

 على المنحنى األول B إلى A من االنخفاض عند التحرك من اليسار إلى اليمين على طول المنحنى
إال )رأس المال(  K نه ال يمكن تعويض انخفاض معين فيفإمن الناحية االقتصادية  ، أما لشكلحسب ا
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تغيير ن المنتج العقالني يستخدم فقط وبناءا على ذلك فإ L عنصر العمل أكبر في إضافة كميةمن خالل 
 .1إنتاجيته الحدية انخفاض حالةاإلنتاج في  ناصرعجميع 

 
 

 ( منحنيات السواء لدالة اإلنتاج في المدى البعيد4-4الشكل البياني رقم )

 
Source: file:///C:/Users/Admin/Desktop/Dossier-Fonction-de-production-2013-2014-CR.pdf 

 
يتم التطرق بالتفصيل الى دالة اإلنتاج في محاضرات االقتصاد الجزئي، حيت يحلل  مالحظة:

ويفسر التغيرات التي تؤثر على اإلنتاج الكلي والمتوسط والحدي، وكذلك دوال اإلنتاج في ظل الطلب 
 .2والعرض، وكيفية تحقيق كمية اإلنتاج األمثل في ظل الموارد المتاحة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Christophe Rodrigues, la fonction de la production à long terme, document cours annexe, 2013/2014: 

file:///C:/Users/Admin/Desktop/Dossier-Fonction-de-production-2013-2014-CR.pdf 
 .102-91، ص2017دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، للمزيد حول دالة اإلنتاج انظر: محمود عبد الرازق، االقتصاد الجزئي،   2
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 المحاضرةأسئلة حول 
 عرف اإلنتاج؟ -1
 ما هي مراحل تطور نشاط اإلنتاج؟ -2
 اشرح بالتفصيل دور العمل في اإلنتاج؟ -3
 الجديد؟ فكر القديم والفكرهل هناك فرق في عناصر اإلنتاج في ال -4
 بين كيف يسهم علم االقتصاد في اإلنتاج؟ -5
 ما هي إيجابيات اإلنتاج؟ -6
 هل يمكن اعتبار الخدمات انتاج؟ -7
 اإلنتاج باألنشطة االقتصادية األخرى؟ما هي عالقة  -8
 بين الدور الذي يقوم يه اإلنتاج في التنمية االقتصادية واالجتماعية؟ -9

 حدد العناصر التي تحكم دالة اإلنتاج مع الشرح بالتفصيل؟ -10
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جل الحصول على حاجاته صعوبات من أعلى وجه األرض  صارع االنسان في بداية الحياة
تخصص في انتاج حاجة واحدة و ، في الزراعة لتامين هذه الحاجات هعمل اقتصرالبسيطة والمحدودة، 

 بائلبين القفي العصور القديمة التبادل  ظهرو يستهلك جزء منها والباقي يتبادل به مقابل منتوج أخر، 
الفراد ايادة ز ؛ أدت تستهلك ما تنتجه لقلة حاجاتها التي تريد إشباعها، كانت القبيلة لتحقيق االكتفاء الذاتي

ه تقاسممن فترة الى أخرى الى زيادة الحاجات وتنوعها، االمر الذي أدى الى ظهور التعاون في اإلنتاج و 
ت لإلشباع اكبر لألفراد، كذلك عرف العالم تطورات كبيرة في اإلنتاج وفي الحاجات من خالل الثورا

ين ببادل والمتنوعة، حيث الزم اليات لتجسيد الت الصناعية التي أسهمت في انتاج مزيد من السلع المتطورة
اط ثاني نش التبادل الذي يعد نتطرق في هذه المحاضرة الى؛ لألفرادالدول وتسريعها لتحقيق المنفعة 

نواع أوما هي اقتصادي بعد نشاط اإلنتاج، فماذا يقصد بالتبادل في االقتصاد؟ وكيف تطور عبر التاريخ؟ 
 كل هذا نتناوله بالتفصيل فيما يلي: وما هي أنواعها والياتها؟  تجارةوماذا يقصد بال  النقود؟

 
 مدخل نظري حول التبادل التجاري  المبحث األول:

ات، الحاجات والرغب الحصول علىلألفراد من خالل  العامة جاء التبادل كضرورة لتحقيق المنفعة
 سهم في تسريع الحصول علىت التياالليات و من حيث المفاهيم حيث عرف التبادل التجاري تطور كبير 

 .السلع والخدمات والحفاظ عليها
 

 المطلب األول: مفهوم التبادل التجاري 
 فاإلنسانالتبادل التجاري هو مصطلح اقتصادي وجد لوجود الحاجة اإلنسانية للسلع والخدمات، 

، فهو يعمل إلنتاج سلعة او سلع حصول على جميع السلع اال بالتعاون بين االفرادبطبيعته ال يستطيع ال
لتحقيق االشباع واالكتفاء الذاتي، يكون امام امر مبادلة الفائض من اإلنتاج بإنتاج اخر يسد معدودة، 

 .1حاجاته األخرى؛ مفهوم مصطلح التبادل ليس جديد وانما تطور حسب االستخدامات اإلنسانية
 

 والقيمةالفرع األول: اهم المفاهيم النظرية للتبادل 
 لي:ينبين في الجدول االتي باختصار مفهوم التبادل عند بعض المفكرين االقتصاديين وهذا فيما 

 
 
 

                                                           
 .135، ص2017للمزيد حول تطور التبادل انظر: فريديريك انجلز، اصل نظام االسرة والدولة والملكية، مؤسسة هنداوي للنشر، القاهرة،   1
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 المفاهيم النظرية للتبادلتطور ( 5-1الجدول رقم )
 المفهوم المفكر

 عبد الرحمان ابن خلدون 
(1332-1406) 

 رسومالضرائب وال حيث يعتبر تحرير التجارةالفعال ال يكون اال بالتبادل التجاري 
أحد مرتكزات منظمة لتبادل التجاري وتعتبر نظريته في مجال عائق لالجمركية 

 .1ةالعالمي ةالتجار 
 أدم سميث

(1723-1790) 
أن كل أمة أو شعب يملك القدرة على انتاج التبادل هو خاصية إنسانية، حيث 

ما تبادلت الدول سلعة أو مادة خام بكلفة أقل بكثير من باقي الدول األخرى، فإذا 
ويكون التبادل حسب قيمة السلعة وقيمة ، هذه السلع عم الرخاء بين الجميع

 .2السلعة هي قيمة العمل فالعمل هو مقياس القيمة التبادلية الحقيقي لجميع السلع
 جون ستيورات ميل

(1806-1873)  
ة )نسب يقوم التبادل التجاري بين سلعتين على اإلنتاجية النسبية بين الدولتين

 الكميتين المنتجة من السلعتين الى وحدة العمل المستخدمة في اإلنتاج(.
 ماركسكارل 

(1818-1883) 
ة ي قيمالتبادل هو مبادلة القيمة االستعمالية بالقيمة التبادلية للسلع، فالسلع ه
ن ماتجة استعمالية وقيمة تبادلية، فاألولى ناتجة من االستهالك، اما الثانية فهي ن

 .التبادل
 دافيد ريكاردو

(1872-1923) 
التبادل هو وسيلة القتناء السلع المختلفة، يرتكز التبادل على اساس القيمة 
التبادلية للسلع وليس حسب المنفعة، وتتناسب طرديا مع كمية العمل الداخل في 

 .3انتاجها
 بيتر بالو

(1918-2002) 
عليه الحياة االجتماعية، والحياة التبادل هو القوة والمبدأ الرئيسي الذي تنهض 

االجتماعية هي سوق تفاوض تتيح لإلنسان االختيار من بين البدائل لسد 
 .4حاجاته

 
 ظاهرة اإلنتاج والتبادلالفرع الثاني: 

 ائض منيرتبط التبادل ارتباط وثيق باإلنتاج، فال يكون تبادل اال بوجود اإلنتاج، حيث يسمح الف
 تاج منمرحلة التبادل للحصول على سلع أخرى، حيث تطور مفهوم التبادل الى اإلناإلنتاج باالنتقال الى 

 :لاجل التبادل وليس فقط تحقيق االكتفاء الذاتي، الشكل االتي يبين العالقة بين اإلنتاج والتباد
                                                           
1 https://islamonline.net/إضاءات-على-تراث-ابن-خلدون-االقتصادي/ 

 .65، ص2017محمد علي زكي، نقد االقتصاد السياسي، مؤسسة هنداوي للطباعة والنشر، القاهرة،   2  
 .293، ص2009، دار الكتب العلمية، بيروت، 2عزيزة فواك بابتي، موسوعة االعالم، الجزء  3
 . .52، ص2008، عمان، االجتماع، دار مجدالوي للنشر والتوزيعلنظرية المعاصرة في علم ا محمد عبد الكريم الحوراني،4
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 لتبادلااإلنتاج و  (5-1الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

يقة يكون التبادل في هذه الحالة اشباع الفرد حاجاته الضرورية بطر اإلنتاج بقصد االشباع:  .1
ث حد إذامباشرة، حيث كان الهدف النشاط االقتصادي في العصور القديمة هو االشباع فقط، اما 

 فائض في اإلنتاج يتعدى الكمية الالزمة لإلشباع، يصبح هذا الفائض من مصلحة الجماعة بدال
 بين االفراد. من تضييعه من خالل التبادل

 

حقيق : في هذه الحالة يصبح الفائض من اإلنتاج قاعدة عامة ومقصودة لتاإلنتاج بقصد التبادل .2
، االمر الذي يفرض التخصص في اإلنتاج من خالل التبادل أكبر اشباع للحاجات اإلنسانية

 لتحقيق حيث تعدى الهدف من وراء اإلنتاج الى طرح السلع في السوق لتحقيق التبادل السلعي، 
 مراحل هي: أربعتطور التخصص في الربح؛ و 

 

 .مرحلة تخصص المزارعين والرعاة 
 .مرحلة تخصص المزارعين والرعاة والصناع 
 .مرحلة التخصص داخل الفرع اإلنتاجي الواحد 
 د.مرحلة التخصص الفني الدقيق على مستوى العملية اإلنتاجية الواحدة وأجزاء المنتوج الواح 

 

بقصد االشباع إلنتاج ا
اتجالمباشر للحا  

بقصد التبادل اإلنتاج 
التبادل( )الفائض هو أساس  

التبادل بقصد التبادل 
 ()الهدف هو التبادل
 لتحقيق الربح(
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في هذه الحالة يصبح التبادل هدفا في ذاته باعتباره وسيلة الحصول على  التبادل:التبادل بقصد  .3
في  متداولةال يقتصر على السلع المادية وانما يشمل كل النقود التي أصبحت سلع أرباح، حيث 

  1.السوق 
 التبادل التجاري  الثاني: تطور لمطلبا

ن التبادل بين االفراد الى التبادل بيعرفت البشرية مراحل تطورية في التبادل التجاري من 
 الجماعات، وتتمثل هذه المراحل فيما يلي:

 

 الفرع األول: مرحلة المقايضة
نشأت  المقايضة هي وسيلة تبادل مباشرة، حيث يقصد بها تبادل السلع بين االفراد او الجماعات، 

 هورهاعة عامة، ومن اهم عوامل ظالمقايضة لزيادة حاجات اإلنسان وتنوعها، من اجل التعاون لتحقيق منف
سب هو التخصيص وتقسيم العمل الذي ظهر في العصور القديمة وكان تقسيم العمل مبدأ لتوزيع المهام ح

القدرات وحسب السن والجنس، حيث سهلت المقايضة على االفراد الحصول على ما يحتاجه من منتجات 
من  ك من خالل قدرة الفرد في التخلي عن الفائضأخرى مقابل الفائض من انتاجه؛ وتتجسد المقايضة بذل

 السلعة التي ينتجها مقابل الحصول على سلعة أخرى يحتاجها هي موجودة لدى الغير ، حيث كانت تتم
 :المقايضة وفق توفر شروط المبادلة االتية

 

حتى تكون هناك مقايضة ال بد من وجود فائض في اإلنتاج بعد تحقيق  :المنتوجفائض في  .1
 .االكتفاء الذاتي من المنتوج

ة دون بمعنى ان عملية التبادل في ظل المقايضة هي عينية أي تبادل سلعة بسلع :عينيةالمبادلة  .2
 .استخدام قيمة

لحاجة اين المنتجين دون كانت بالمقايضة في نشأتها مباشرة بمعنى انها تتم ب :مباشرةالمبادلة  .3
  .الى وسيط

من  تفترض المقايضة للتبادل ان السلعتين محل التبادل متناسبتين فيما بينهما السلع:تناسب  .4
 .حيث قيمتهما واهميته بالنسبة لطرفي التبادل

 
، تميزت إلشباع الحاجات وتحقيق المنفعة العامة وحيد كحل في العصور القديمة لمقايضةاكانت 

 :2الجدول االتي إيجابيات وعيوب نذكرها فيب

                                                           
 .65، ص2019، دار الفتح للطباعة والنشر، اإلسكندرية، 6محمد عادل زكي، نقد االقتصاد السياسي، الطبعة   1

2 https://sotor.com/عيوب-وإيجابيات-نظام-المقايضة/ 
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  ( إيجابيات وعيوب المقايضة5-2الجدول رقم )
 العيوب االيجابيات

 عدم القدرة على تقدير القيمة الحقيقية للسلع محل التبادل على السلع المرغوبةاالفراد حصول 
  المنفعة نسبية نظرا لتكرار المقايضة بنفس السلع المبادلة سابقا تحقيق منفعة عامة لألفراد

 نتيجة التنقل الى مناطق بعيدة لمبادلتهاالى التلف تعرض السلع  التخصص في اإلنتاج 
زيادة اإلنتاج من اجل الحصول على سلع 

 أخرى بالمقايضة
 غير قابلة للتخزين 

 
 ترقية اإلنتاج واالستهالك

ب حملها للحصول على للتبادل هي ثقيلة وصعكعملة المقايضة 
 سلع اخرى 

 أكبرالتعاون بين االفراد من اجل تحقيق 
 اشباع

 محدودية السلع محل المبادلة

 مقياس موحد للقيمة صعوبة وجودو صعوبة التجزئة 
 

 مرحلة االقتصاد النقديالفرع الثاني: 
 أدت عيوب المقايضة في المبادالت السلعية بين االفراد، الى البحث عن الية سهلة وبسيطة 

ور تكون وسيط لمختلف المبادالت التجارية، فكانت النقود حل لكل هذه العيوب، حيث عرفت البشرية تط
د تعداادة الوتجديد في األنظمة النقدية التي تكفل تسهيل التجارة بين االفراد والجماعات والدول، فزي

 بشريةالسكاني مع تزايد اإلنتاج وتعدده دون اهمال التطور الفكري والصناعي هي العوامل التي جعلت ال
 ف تستغني عن المقايضة القديمة واستبدلها بنظام نقدي مبني على كل العناصر الفاعلة في السوق؛ سو 

 . الثاني بحثفي الموالبنوك  النقودالى  بالتفصيل نتطرق 
 

 والبنوك النقودمدخل الى  الثاني: بحثالم
تفعيل ل كألياتبعدما تطرقنا الى مفهوم التبادل وتطوره، نتناول في هذا المبحث النقود والبنوك 

 التبادل بين االفراد والجماعات والدول وهذا فيما يلي:نشاط 
 

 

 المطلب األول: النقود
تطور اإلنتاج والتجارة مع صعوبة تفعيل المقايضة كألية للتبادل )دكرنا عيوب المقايضة في 
المبحث السابق(، جعل التفكير في وسيلة سهلة الحمل ومقياس دقيق للقيمة وقابلة للتخزين، تكون وسيط 



 

(التبادل التجاري، النقود والبنوكاالنشطة االقتصادية ) خامسة:المحاضرة ال  

 

 
92 

مفاهيم حول  بين مختلف السلع، فتم ابتكار النقود التي تطورت عبر التاريخ، نتناول في هذا المطلب
 .النقود وانواعها

 
 

 الفرع األول: مفاهيم حول النقود
 نشأتمختلف التبادالت التجارية للسلع المادية والمعنوية،  إلجراءتعتبر النقود وسيلة سهلة 

، تؤدي أدوار مختلفة في كل األنشطة االقتصادي على المستوى المحلي والدوليللحاجة الماسة لها حيث 
 تتميز ،السلع كل فوق  سلعة النقود ا؛ؤديهتن خالل الوظائف االقتصادية التي م نقوداالقتصاديون اليعرف و

 وسيط بأنها نعرفها أن فيمكننا عليه وبناء ،الشرائية القوة حيث من وبخاصة ،األمور من بكثير عنها
 القيم جميع إليها تنتسب التي العاملة الشرائية القوة بأنها أو ،المتعاملين جمهور من عام قبول ذات للتبادل

 تعريف النقود هو تعريف وظيفي وليس وصفي؛، اذا 1العادية األوقاتفي  سيولة األصول أكثر بأنها أو
 االتي يبين اهم المفاهيم النظرية للنقود: الجدول

 
 
 

 ( المفاهيم النظرية للنقود5-3الجدول رقم )
 المفهوم المفكر السنة
حون  1885

ستيوارت 
 ميل

 ،الوقت والجهد بتوفير المتعلقة خاصيتها في إال النقود مثل عديم األهمية االقتصاد في شيئا   هناك ليس
 أنواع ها مثلمثل والدقة السرعة هذه توفرت ما وبدقة، وبدونها بسرعة عمله يجب ما بأداء تقوم آلة فالنقود
 .2طورها عن تخرج عندما فقط بذاتها ومستقلة خاصة آثارا   تسبب فإنها ،اآلالتمن  عديدة

 سيط فيافترض فيشر أن النقود ال تطلب لذاتها وإنما إلجراء المبادالت االقتصادية )وظيفة واحدة هي و  فيشر  1911
 المبادالت(

الفريد  1923
 مارشال

ود ن النقجزء من ثروة األفراد وأنه سيحتفظون ببعضها لغايات االحتياط )وظيفة االحتياط(، وألالنقود هي 
  .ن أن تكتنز لفترة طويلة أو قصيرةتختزن قوة شرائية فال خوف م

ن ليومية وأااستخدام النقود كوسيط للمبادالت التبادل واالحتياط والمضاربة، هو بدافع  النقوداللجوء الى  كينز 1936
ياط ود كاحتبالنقأن األفراد يحتفظون ف، اما دافع االحتياط هذا الدافع يتأثر بحجم المبادالت بين األفراد

)الحصول  زيادتهاتنشيطها في السوق بغرض من خالل وأخيرا دافع المضاربة  للحاجات غير المتوقعة
 .على فوائد(

 
 
 

                                                           
 .25، ص2009ميراندا زغلول رزق، النقود والبنوك، مصر،  1
 .24والبنوك، مرجع سابق، صميراندا زغلول رزق، النقود  2
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 تصنيف للنظريات النقدية( 5-4الجدول رقم )
 

نوع 
 النقود

 النقودقيمة 
 القيم الحقيقية ) النشطة( القيم االسمية )المعيارية(

 
النقود 
 األجنبية

 تاثيرات طويلة مؤقتةتأثيرات  الكمية للنقود  تعدد المفاهيم النظرية

 جان بودان، ديفيد هيوم()
 (1911مدرسة العمالت فيشر )

 االقتصاد الكلي الكالسيكي الجديد

 (ميلتون فريدمان ،ريتشارد كانتيلون ) 
 الكالسيكي الجديد االقتصاد

 (جاك روف، ايكه كفريدري)

نقود ال
 المحلية

كارل ماركس المصرفية مدرسة  
شومبيتر كينز، اقتصاديون في كامبريدج اقتصاديون ما بعد  ،(1933كنوت ويكسل ، جونار ميردال فيشر )

 كينيز )بول ديفيدسون ، سيدني وينتراوب(
Alain beitone, cgreistophe rodrigues, introduction a l ecinomie monitare, 2eme edition, dunod 

editions, paris, 2021, P04. 
 تعسفي 

 الفرع الثاني: أنواع النقود  
ما حيث تتمثل هذه االشكالي فياالقتصادية،  حاجةتكون النقود في اشكال عديدة وتتطور حسب ال

 يلي:
دة ة واحدة كوحسلع تعبر النقود السلعية اول نقود، حيث كان االعتماد على: النقود السلعية .1

، نقدية كقيمةسلع المن  كثيرة أنواع المبادالت السلعية، حيث عرفت البشريةقياسية للقيمة لتسهيل 
عتمدوا فقد ا  اما الهنود الحمر، واالفيال كقيم نقدية للتبادلالماشية يعتمدون على اإلغريق  كان

ي اس باقلقيالنقود  الكبيرة هي السكاكين ، بينما كانت نقود أهل الصينمنتوج التبغ كوسيط للتبادل
 .السلع
 

يفكرون في وسيلة سهلة المتعاملون  واستمراره جعل تجاري ال تبادلازدياد حجم ال :لنقود المعدنيةا .2
وبسيطة وقادرة سد عيوب المقايضة والنقود السلعية، وتكون مقياس ووسيط لهذه المبادالت 

باعتبارها غير لتبادل بينهم من لهي أفضل وسيط والتي المعادن التجارية، حيث ابتكروا نقود من 
، تجزئتها وتشكيلها بالحجم والشكل المطلوبين امكانية ة علىزياد، قابلة للتلف ودائمة االستخدام

الذهب والفضة عن باقي  في التبادل هو معدن اإلنسان هااستخدام وكان اول المعادن التي
مسكوكات ذهبية أو فضية هي النقود التي  والتي تتمثل فيالنقود المعدنية الكاملة ؛ المعادن

ويؤدي ، لها )القيمة الحقيقية(القيمة السوقية  ةمع قيم (االسمية)القيمة القانونية  تتعادل قيمتها
القيمة السوقية للنقود المعدنية الكاملة عن القيمة القانونية إلى صهر الجنيهات الذهبية  ارتفاع
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عرض السبائك الذهبية في السوق فتنخفض القيمة  يرفع  مماوتحويلها إلى سبائك لدى االفراد 
العكس يحدث عند و السوقية للذهب حتى تتعادل مرة أخرى مع القيمة النقدية أو القانونية، 

قبل استعمال ؛ يتجه االفراد الى الطلب على النقود المعدنية النفيسة انخفاض القيمة السوقية،
دد بالمعروض منها والطلب عليها لألغراض الصناعية المعادن النفيسة كنقود كانت قيمتها تتح

الزينة وغيرها، ولكن اختيار هذه المعادن لالستعمال النقدي خلق طلبا  جديدا  عليها هو  ضوأغرا
 ؛ الطلب النقدي وبالطبع ذلك أدى إلى ارتفاع قيمة هذه المعادن وبالتالي زيادة القوة الشرائية لها

 بها هي:ايجابية تتميز  خصائصنقود لل
 

 الدولاالفراد و  القبول العام باعتبارهما رمزا  للثراء والرخاء بين. 
 سهولة الحمل والنقل. 
  رهمااستحالة تزويكمية النقود المصنعة تمثل القيمة الحقيقة للسلعة مع ثبات القيمة نسبيا، و. 
 المتانة وعدم التآكل. 
 وارتفاع قيمتها عبر الزمن. القابلية لالدخار 

لتجارية دالت اتبازيادة الللم تستطع النقود المعدنية النفسية من تلبية الطلب عليها النقود الورقية:  .3
نادرة الن كمية الذهب والمعدن قليلة و اجات وتنوعها وزيادة التعداد السكاني، في ظل زيادة الح

من النقود النفيسة كان من  أكثرمقارنة باإلنتاج محل التبادل، في ظل الحاجة الى كميات 
قط، الضروري التفكير في وسيلة نقدية كوسيط للمبادالت تتوفر بكميات كبيرة وتكلفتها رمزية ف

 حيث تم اعتماد النقود الورقية من

وثائق متداولة تصدر لحاملها وتمثل دينا  معينا  في ذمة  :النقود الورقية بأنها وتعرفطرف الدول،  
عادة تصدرها البنوك المركزية أو أي سلطة نقدية أخرى مسئولة في البلد ، ي أصدرتهاالسلطات النقدية الت

مبينة في الجدول  هيمراحل رئيسية عبر ثالث تطورت هذه الوثائق المتداولة  ، حيثالذي تتداول فيه
 :1االتي

 
 
 

 

                                                           
1 https://slideplayer.ae/slide/17107617/ 
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 ( مراحل تطور النقود الورقية5-5الجدول رقم )
 

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية األولىالمرحلة  
ورقية النقود نسبة ال

 من الذهب
 

100٪ 
 

50٪ 
 

0٪ 

الشهادات الذهبية التي كانت تصدرها  المميزات
خزانة الواليات المتحدة األمريكية تميزت 
بتعادل كمية من الذهب قيمة هذه 

 الشهادات ويطلق عليها شهادات الذهب

أوراق البنكنوت، التي 
كانت متداولة حتى أوائل 

 الحرب العالمية األولى

النقود المتداولة المصنوعة من 
 المعادن الحديد والبرونز

 الرخيصةوغيرها من المعادن 
 .فقطالعادية األوراق  ومن

 

لهامة في اأحد الوسائل  وهي، نقود الودائع او النقود الكتابيةطلق عليها ويالنقود االئتمانية:  .4
كتسب من ي، بنوكال فيأموالهم  ايداع االفراد تنشأ بفضل تسوية المعامالت التجارية والمالية، حيث

 .اتجاه الغير للوفاء بالتزاماتهبنكي بمثابة قناة مالية  حسابخالل عملية اإليداع 

ووسائل  نظرا للتطور المستمر في التجارة الخارجية وفي التكنولوجيا الرقمية :االلكترونيةالنقود  .2
الضروري اعتماد نقود جديدة تسهل المعامالت التجارية والمالية ، أصبح من المتطورة االتصاالت

الوسائل  ضمن د االلكترونية من تطورات العصر تعتبر النقو  حيث، في الداخل والخارج
التي انتجت ما يسمى بالتجارة االلكترونية، حيث سمحت هذه ( واالنترنت االلكترونية )الحاسوب

م نظام هة الى أخرى ويتم وفق نظام الكتروني عرف باسمن ج االموالتحويل النقود بإمكانية 
األشخاص ، ويستخدم بشكل واسع هذه االيام لتحويل المبالغ من تحويل االموال االلكتروني

 للمستخدمتتيح ، المعنويين )المؤسسات، الشركات، البنوك...(واألشخاص )االفراد(   نالطبيعيي
وتحويل االموال الكترونيا، تتمتع هذه الطريقة سحب وايداع من القيام بمختلف العمليات من 

ها بدال من بالسرعة الفائقة في تحويل االموال وفي نفس الوقت الكلفة المنخفضة باستخدام
؛ وعرفها البنك المركزي األوروبي بانها مخزن الكتروني بقيمة نقدية على وسيلة الشيكات وغيرها

لدفع لمتعهدين غير من أصدرها دون الحاجة الى تقنية متطورة، تستخدم بصورة شائعة للقيام با
وتتميز النقود وجود حساب بنكي عند اجراء أي معاملة، وهي أداة محمولة مدفوعة مسبقا، 

 :1االلكترونية بخصائص هي

 
 

                                                           
 .18، ص2011مصطفى يوسف كافي، النقود والبنوك االلكترونية، دار رسالن للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق،  1
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 .قيمة نقدية غير ملموسة 
 .مخزنة على وسيلة الكترونية 
 .غير مرتبطة بحساب بنكي او بريدي 
  التجارية والمالية عن بعد.وسيلة إلجراء المعامالت 
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 : البنوكالثانيطلب الم
، وهي كلمة مشتقة من كلمة بإيطالياظهرت كلمة البنك أول مرة في مدينة البندقية 

 ماكنبانكو، االيطالية والتي تعني الطاولة أو المنضدة والتي كان يستخدمها التجار في األ
 البنوك لتفعيل األنشطة تجاءوقد ؛ العامة ليقوموا بالتعامالت المالية من بيع وشراء

دي الى العمل الفر  انتقال ؛(االدخار واالستثمارستهالك، االتوزيع، ال اإلنتاج،االقتصادية )
بلور ، والذي تالحاجات والرغباتتلبية العمل الجماعي الزم التعاون من اجل صناعة الثروة و 

، فالبنوك هي مجتمعفي انشاء اليات تسهم في تسهيل مختلف العمليات والمعامالت في ال
الى  المطلبنتطرق في هذا  ؛األموال وتنظيم وتسيير إدارةالحاجة الى الية مالية ناتجة من 

 :نشأة البنوك وتطورها وأنواع البنوك وهذا فيما يلي
 

 الفرع األول: نشأة البنوك وتطورها
من  قبل الميالدسنة  2000  حوالي قبلأصول معظم الخدمات المصرفية الحالية إلى  يرجع

وفينيسيا واليونان ليديا  في كل منواإلنتاج،  التطور الديناميكي للتجارة انتجتالحضارات التي خالل 
قرض رهبان معبد أور في الكلدية بابل المال بفضل الثروة التي كانوا كان ي   ، حيثوالصين وروما

بين جميع ، ت عتبر األكثر أمان ا من كانت قصور الملوك ومعابدهمو ، في بالد ما بين النهرين يمتلكونها
كان  ؛ع األولى في شكل حبوب وسلع أخرى قبل الودائحيث كان ي، لتخزين األموال بكل اشكالها األماكن

المعابد والمؤسسات هي  النظام المصرفي لليونان القديمة يتألف من ثالثة أقسام العصور القديمةفي 
في ، و بمثابة مؤسسات ائتمانية تمنح القروض وتقبل الودائع تعتبر المعابد، الخاصة والبنوك البلدية العامة

تطورت ؛ 1وظائفهم وفقظهرت مجموعة جديدة من المصرفيين الخاصين  القرن الخامس قبل الميالد
، حيث لتوسع الصناعة والتجارة القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الخدمات المصرفية بسرعة خالل

كان الذهب مخازن للنقود ، و االقتصادية واالجتماعية باألنشطة طورت كل دولة األشكال المميزة الخاصة
 1171بإيطاليا في  بنك البندقية ، وتم تفعيلبفوائد لألفراد تعرض ،كودائع في البنوك الثمينةواألشياء 

، لتلقي 1609نشا في بنك أمستردام ، اما فيما يتعلق بالقروض المقدمة للحكومة 1694في وبنك إنجلترا 
طرق  تطويرفرض عشر بوتيرة سريعة سابع القرن الفي التجارة في إنجلترا  تطور، ودائع الذهب والفضة

                                                           
1 Lukasz kurylowicz, short history of banking and prosperts for its development in poland, 2004, P2. 
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، كانت البنوك ماضيتم إلغاؤها في القرن الاين ، حظر إقراض األموال مقابل الفائدةكانت تحيث ، تمويل
 .1في وضع يسمح لها بالتطور في إنجلترا

ل ماير كار و كالمان  كل عائلة روتشيلد المصرفية في نابولوهي بنوك اسستها البنوك في إيطاليا:  .1
ة أبنائه إلى مدن أوروبية مختلف ( الذي أرسل إلى مملكة الصقليتين1855-1788) فون روتشيلد

 .إلنشاء مؤسسة مالية لالستثمار في األعمال التجارية وتقديم الخدمات المصرفية
 
، امريكافي معظم واليات  1832- 1791 ما بينكان منظمو البنوك : في امريكاك بناول  .2

حيث فرضت ، مؤقتةلفترة  مصارف الوالية لفتحها وتشغيلبحاجة إلى إذن خاص من حكومة 
 منبمبادرة  1791، وهو بنك مركزي تأسس عام ابة من قبل بنك الواليات المتحدةالرقالحكومة 

عارض توماس جيفرسون وجيمس ماديسون ، ألكسندر هاملتون  وزير الخزانة األول في البالد
ا للمضاربة وال رفض الكونجرس ، حيث تالعب المالي والفسادالبنك بشدة، حيث اعتبروه محرك 

ونتيجة لذلك واجهت حكومة ماديسون صعوبة كبيرة في تمويل  ،1811تمديد ميثاقه في عام 
 .1812حرب عام 

 
واستمر تشغيله حتى  1816بنك للواليات المتحدة في عام  نيثاتم إنشاء  ثاني بنك في امريكا: .3

 ، مع وجود فروع في جميع أنحاء البالداالولالبنك  كان في األساس نسخة من ،1832عام 
صفه محرك للفساد استفاد و ب، 1828أصبح رئيسا عام  البنك حين أندرو جاكسون  انتقد حيث 
 ون توخبنوك آنذاك يال تكان، عارض الديمقراطيون في الواليات البنوك ودعمهم اليمينيون و منه 

عادة  ما (، و ثالثين إلى ستين يوم امن ) ضمن مدة قانونيةالحذر الشديد بشأن من يقرضون 
للدفع لموّرديهم وعمالهم حتى يتمكنوا من بيع البضائع  القروضهذه  والتجار صناعيون يستخدم ال

 .2روضثم تسديد الق للعمالء
 

ظهرت تكتالت اقتصادية وسياسية بين الدول من بينها  تطور البنوك في ظل العولمة االقتصادية: .4
مثل منظمة األمم المتحدة والبنك العالمي والصندوق النقد الدولي، اثرت  هيئات اقليمية وعالمية،

المنظمات اإلقليمية والعالمية على سير أداء البنوك التجارية من خالل السياسات التي تعتمدها 
أصبحت تأخذ بعين االعتبار ليس فقط الودائع  تفي معاملتها معها، فالبنوك في ظل هذه التطورا

                                                           
1JUNE terpsta, banks, P10: https://www.academia.edu/25366066/A_Short_History_of_Banking. 
2 JUNE terpsta, banks, P10: https://www.academia.edu/25366066/A_Short_History_of_Banking. 
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الفاعلة في النشاط االقتصادي من سعر الصرف واالحتياط من العملة النفيسة بقدر العناصر 
 .التضخم واألزمات االقتصادية والمالية والسياسية

 
 الفرع الثاني: أنواع البنوك

ى حسب مصدر األموال، نتطرق الو  ،للبنوك أنواع حسب الشكل القانوني وطبيعة النشاط الممارس
 : في الجدول االتيكل هذه األنواع بالتفصيل وهذا 

 
 ( أنواع البنوك5-6الجدول رقم )

 حسب الدين حسب المصدر حسب النشاط حسب القانون 
 مركزية بنوك بنوك تجارية بنوك عمومية

 
 تقليدية

 الودائع بنوك بنوك صناعية  بنوك خاصة

 
 اسالمية

 األعمال أو االستثمار بنوك بنوك زراعية بنوك مختلطة

 بنوك عقارية 
 

 ميةالعمو وبنوك خاصة وبنوك مختلطة، البنوك   موميةبنوك ع وهيأنواع البنوك حسب القانون:  .1
مثلة اومن ، نشاطها بإدارةوهي الوحيدة المخولة تمتلك رأس مالها حكومية حيث الدولة هي البنوك 

 طنيالو  البنك( CPAالقرض الشعبي الوطني ))البنك الجزائري(،  المركزي البنك  البنوك العمومية
يين البنوك التي يملكها أشخاص طبيعوهي  خاصةالبنوك ال  النوع الثاني حسب القانون الفالحي؛ 

ثلة في الدولة ) مماتجاه القانونية والمالية  ةمسؤوليضمن ال يديرون انشطتها هم منأو معنويين و 
 ذات الملكية الحكومية والخاصة بمعنى تشتركهي البنوك  مختلطةالبنوك لا؛ (البنك المركزي 

مال رأس الل هاامتالك من خاللعلى هذه البنوك  الدولةالدولة والخواص في ادارتها، حيث تسيطر 
 .ةيسمح لها باإلشراف عليها وتوجيهها بما ينسجم والسياسة المالية واالقتصادية للدول الذي

 
المصرفية  االنشطة تمارسهي البنوك التي و ةتجاريالبنوك اوال ال الممارس:حسب النشاط . 2

كذلك تقوم هذه البنوك ، والماليةم األوراق التجارية حسللودائع وتقديم القروض و  فتح حساباتمن 
المختصة في دعم هي البنوك و  صناعيةالبنوك الثانيا  ؛المشاركة في المشاريع االقتصاديةب
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تقديم القروض ومنحها  بفضل لتنمية الصناعية لدفع اتوفير الوعاء المالي ل ةالصناعي االنشطة
هي البنوك التي تتعامل مع و زراعيةالبنوك ال؛ ثالثا (للتسهيالت المصرفية )البنكية والمصرفية

تقديم كافة التسهيالت والخدمات مختلف هيئات القطاع الفالحي، حيث تسهم هذه النوك ب
المختصة في هي البنوك  عقاريةالبنوك ال؛ وأخيرا لتفعيل نشاطها الهيئات،المصرفية لمساعدة هذه 

التسهيالت والخدمات المصرفية لألفراد أو العقارية، حيث تعمل على مد  األقشطةتمويل 
 .العقارات مختلف الجمعيات التعاونية السكنية لمساعدتها في إنشاء المؤسسات أو

 
هي و مركزيةالبنوك ول نوع حسب المصدر نجد الاألموال:  اأنواع البنوك حسب مصدر  . 3

الرقابة على الجهاز إلشراف والتوجيه و من لالتنظيم ا الدولة لتتولى عملية البنوك التي تنشئه
الخاصة بالدولة السائلة االحتفاظ باألصول إصدار العملة و وهي الوحيدة المكلفة ب ،المصرفي
كذلك من المركزية ما تخصصه الدولة لها و  العمالت األجنبية، ويكون رأس مال البنوككالذهب و 

هي البنوك التي ، و )البنك التجاري( بنوك الودائع هو ؛ ثاني نوع ودائع البنوك التجارية لديها
التي يقدمها األفراد ن الودائع كذلك ممن رأس المال المملوك للشركاء و  تتكون أموالها الخاصة

بنوك األعمال  ، وأخيرا ثالث نوع ويتمثل في المؤسسات لغرض االستثمار أو الحسابات الجاريةو 
هي البنوك التي تعتمد بشكل رئيسي على أموالها الخاصة باإلضافة إلى الودائع ، و أو االستثمار

تقديم القروض طويلة  من أهم هذه األعمالباألعمال التي أنشأت من أجلها و  ألجل في قيامها
بإنشاء القانون سمح لهذه البنوك مساهمة فيها ألغراض االستثمار، و األجل للمشروعات أو ال

 .شركات استثمارية
 
 عاملتها في م عتمدال تالتي بنوك الوهي  تقليدية البنوك ال  أوالن: . أنواع البنوك حسب الدي4

االقتصاد الوضعي الذي يعتمد فقط على الفكر في ظل القواعد الشرعية وانما هي تنشط على 
قواعد أحكام و عمل وفق ما تفرضه وهي ت بنوك إسالمية؛ ثانيا البشري دون الرجوع الى الدين

، مودعين()للمقترضين والقد تميزت هذه البنوك بعدم التعامل بالفائدة أخذا  و  ،الشريعة اإلسالمية
 للقرض او اإليداع  الذي يكون اما ماختياراتهيكون االتفاق مع عمالئها مسبقا وحسب  حيث 

لمختلفة االخدمات المصرفية على البنوك اإلسالمية  تتوفرو ، المشاركةبالمضاربة أو بالمرابحة أو ب
 .مقابل عموالتغير الربوية التقليدية 
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 التوزيع الدخل،بعد ما تطرقنا الى اإلنتاج والتبادل والنقود والبنوك، ننتقل في هذه المحاضرة الى 
 في االقتصاد، وهذا فيما يلي: واالستهالك
 

 الدخلمدخل نظري حول المبحث األول: 
 :المبحث الى المفاهيم النظرية حول الدخل وأنواع وطرق قياسه وهذا فيما يلينتطرق في هذا 

 األول: مفهوم الدخل وأنواعه طلبالم
قيمة عوائد عناصر اإلنتاج المستخدمة في مختلف األنشطة االقتصادية، حيث عن بر الدخل يع

تنتج عملية مزج هذه العناصر في ظل الموارد االقتصادية المتاحة كميات من السلع والخدمات، تقدر بكمية 
ية، من النقود، وتتمثل عوائد عناصر اإلنتاج في المقابل المادي لكل عنصر لمساهمته في العملية اإلنتاج

الدخل  ؛حيث يحصل كل من العمل واألرض وراس المال والتنظيم على التوالي االجر، الريع، العائد، األرباح
الدخل ويمثل من سلع وخدمات،  كل ما ينتج، فالناتج هو عن شيء واحد هما يعبرانألنالناتج نفسه  هو
من القياس الكمي لإلنتاج، من خالل مفهوم الدخل والناتج حيث يشتق خدمات، السلع و ال النقدية لهذهقيمة ال

مجموع  فيالدخل أو الناتج تلخيص مفهوم  ، ويمكنوحدة القياس الموحدة للتبادل المتمثلة في القيمة النقدية
خالل فترة زمنية  ما ،من السلع والخدمات االقتصادية النهائية المتحصلة في دولة إلنتاجل ة النقديةقيمال

 .1ما تكون سنةغالبا 
 

 مفاهيم حول الدخل األول:الفرع 
، من عدة زوايا المفهومويستمد  في نهاية سنة االستغالل، عوائد عوامل االنتاجيعرف الدخل بأنه 

 ذا فيما يلي: ، وهللدخل ةاالقتصاديوأخيرا الزاوية للدخل  ةالضريبي زاويةللدخل، وال والمالية ةالمحاسبي زاويةال
 

المالي،  يستمد هذا المفهوم للدخل من القوانين التي تقرها الدولة للنشاط: القانوني للدخلالمفهوم  .1
حيث تبين ما لها من مداخل وكيفية الحصول عليها في ظل القوانين االقتصادية والمالية الذي 

 من خالل توضيح وشرح قنوات الدخل وكيفية توزيعه. يحدد اإليرادات والنفقات
 

                                                           
 .42-40، ص2006/2007محاضرات كلية االقتصاد، جامعة حلب، سوريا،  حسن احمد حزوري، المحاسبة الوطنية، 1
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ة يعرف الدخل اقتصاديا على أساس الثروة المضافة وتكلمنا في بداي: للدخل االقتصاديالمفهوم  .2
ابي على التغير اإليجالمحاضرة األولى ان علم االقتصاد هو علم الثروة، ولهذا يرتكز مفهوم الدخل 

 الذي حصل بين فترتين على عوامل اإلنتاج.
 

 سنةل ةالمحاسبيرباح صافي األ المحاسبييمثل الدخل حسب المفهوم : المفهوم المحاسبي للدخل .3
 .1الوطنية ةلمحاسبوفق ا تكاليفواليرادات اإل الفرق بينعلى أساس الدخل  يحسبحيث ، مالية

 

ل المتحصالتدفقات النقدية كمية المقارنة بين يعرف الدخل انطالقا من  المفهوم المالي للدخل: .4
أساس القيمة  الممارس، ويتم حساب الدخل علىنشاط التدفقات النقدية المستخدمة في الو  عليها

 سعر الفائدة.بناءا على  )األسعار الجارية( الحالية للنقود
 

ن حيث يختلف م القوانين الضريبية،يرتكز المفهوم الضريبي للدخل من : المفهوم الضريبي للدخل .5
يبي هو كل دولة الى أخرى حسب قوانين الضريبة التي تقره، ويقصد بالدخل في القانون الضر 

 المداخيل التي يحققها الشخص الطبيعي او المعنوي خالل سنة استغالل.
 

 الدخل نواعأالفرع الثاني: 
 للدخل أنواع هي:

المحققة داخل الدولة  والخدمات السلع: يتمثل في كل قيم )GNI(  اإلجمالي وطنيلدخل الا .1
نفقات االستهالك الشخصي وإجمالي االستثمارات الخاصة ونفقات استهالك  وهو يشمل وخارجها، 

األصول في الخارج )اإليرادات الصافية( وإجمالي عوائد صافي الدخل من إضافة الى ، الحكومة
، بعد حسم اجمالي الواردات من السلع والخدمات، وضريبة األعمال والخدمات السلعالصادرات من 
، إال أنه في قياس (GNP) اإلجمالي وطنياإلجمالي شبيه بالناتج الالوطني الدخل ؛ .غير المباشرة

 .2ةغير المباشر  التجاريةخصم الضرائب اإلجمالي ال ت وطنيالناتج ال
 

اجمالي القيم النقدية للسلع والخدمات النهائية المنتجة داخل  :(GNPلناتج الوطني اإلجمالي )ا .2
الناتج اإلجمالي النقدي و  بين الناتج المحلي الدولة، بسعر السوق لكل سلعة وخدمة؛ ال بد من التفرقة

 )باألسعار الجارية(، فالناتج المحلي النقدي او ما يطلق عليه االسمي المحلي اإلجمالي الحقيقي
                                                           

1  
 GNI : Gross National Income.  
2 https://ar.wikipedia.org/wiki/الدخل_القومي_اإلجمالي 
 GNP : Gross National Product. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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يعكس التغير  ال، حيث في األسواق باألسعار العاديةالمقدرة الخدمات النهائية و قيمة السلع  هو
ي اإلجمالي بسبب زيادة المحل الحقيقي في الناتج، فعند ارتفاع األسعار من سنة ألخرى يرتفع الناتج

 قيمة فهو  الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي )باألسعار الثابتة(  اما ،المنتجة ليس الكميةاألسعار و 
)سعر سنة األساس(  واحد بسعر الخدمات النهائية المنتجة خالل سنوات مختلفة المقاسةو  السلع

 ، ويحسب كما يلي:الحقيقية المنتجة فقط دون التغير في األسعار الكمية هذا الناتج يعكس
 

 إنتاجهاوالخدمات النهائية التي تم  السلع قيم يشمل جميع :( GDP) الناتج المحلي اإلجمالي .5
مبيعات السلع والخدمات التي ، داخل الدولة، حيث ال تدخل قيمة غيرها دون  سنة محددة فقط خالل

 الناتج المحلي اإلجماليالن  ،حساب الناتج المحلي اإلجمالي تم إنتاجها في األعوام السابقة في
 هاألنال تدخل في عملية الحساب السلع الوسيطة  ،فقطالخدمات النهائية السلع و  يشمل فقط قيم

الناتج  الفرق بين او الخدمات النهائية؛ في سعر السلع تم حسابهاحسابي باعتبارها قد  ازدواجتنتج 
 السلع قيمة يعبر عن  اإلجمالي الناتج المحلي أهو أن اإلجماليوطني ال والناتج اإلجمالي المحلي

 وطنيال الناتج ينماب   خالل سنة معينة للدولة الجغرافية الحدود في المنتجة النهائية والخدمات
بواسطة مواطني بلد ما سواء كانوا  السلع والخدمات النهائية المنتجة قيمة فهو يعبر عن اإلجمالي
  .خالل سنة معينة داخل البلد أو خارجه مقيمين

 

 الدخل الوطني: طرق قياس المطلب الثاني
؛ نتطرق بالتفصيل زاوياحيث تعتمد عملية القياس من ثالث ، الوطنيالدخل يوجد عدة طرق لقياس 

 الى كل هذه الطرق وهذا فيما يلي:
 

 قياس الدخل الوطني من زاوية اإلنتاج الفرع األول:
 لدينا ثالث طرق لقياس الدخل الوطني من زاوية اإلنتاج وهي:

تم التي قيم السلع والخدمات  على أساس جمع كل وطنيالدخل ال قاسيطريقة الناتج الوطني:  .1
، االهالكات والضرائب غير المباشرةوتخفيض منها  لالمدفوعات التحويلية لقطاع األعماو  انتاجها
 الوطني من هذه الزاوية في العناصر االتية:الدخل  صعوبات قياس وتتمثل

 

   التي تحدد القيم الحقيقية للسلع والخدمات.فر االحصاءات الدقيقةعدم تو ، 
  دةمن االنتاج وهذه الكمية غير محدفقط خالل السنة ويستهلك المنتجين جزء  سلع يتم انتاجهايوجد. 

                                                           
 GDP : Gross domestic product 
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  وطني، في حينضمن الدخل ال العقارات ايجارتدخل قيمة حساب عوائد العقارات، حيث مشكلة 
د عوائتحسب لها  ال ،بها وال يدفعون مقابل ذلك ايجاراالمملوكة والمستغلة من قبل أصحا عقاراتال

 .أقل من قيمته الحقيقية وطنيوهذا يجعل الدخل ال وطنيضمن الدخل ال
 

 دائما بكميات من المواد الخام ومخزون من السلع  تحتفظ المنشآت، األصول التغير في قيمة بعض
أسعارها فتكون سببا في أرباح استثنائيا هذه األرباح ال تمثل  تامة الصنع وقد يحدث ارتفاع في

 .1الدخل الوطنيالثروة القومية وبالتالي يجب استبعاد هذه األرباح عند حساب  الىاضافة جديدة 
 

 الطريقة قد تحسب قيمة السلعة  وفقا لهذهوطني ال أو التكرار في حساب الدخل يةمشكلة االزدواج
الحقيقية. ولكي نتجنب هذه المشكلة نستخدم  أكثر من مرة ويكون الدخل القومي أكبر من قيمته

 .الناتج النهائي أو القيمة المضافةطريقة 
 

لسلع ا) قيمة المنتجات النهائيةوطني حسب الناتج النهائي الدخل اليمثل : طريقة الناتج النهائي  .2
 .(في انتاج سلع وخدمات أخرى  أو الخدمات التي لم تدخل

 
ر ل عناصتحويمن الناتجة يتم حساب الدخل الوطني بجمع القيم المضافة : طريقة القيمة المضافة  .3

قسط االهالك ة االجمالي من القيمة المضافة باستبعادالقيمة المضافة الصافية  حيث تحسب ،اإلنتاج
  للفترة المعتمدة في حساب الدخل الوطني.

 
 قياس الدخل الوطني من زاوية التوزيع الفرع الثاني:

 ،والخدمات عناصر االنتاج المشتركة في انتاج السلع فيلاتك بجمع وطنيالدخل ال يتم حساب 
أس المال لألرض والفائدة بالنسبة لر  االنتاج في األجور بالنسبة للعمال والريع بالنسبة عناصرتكلفة تتمثل و 

  .والربح بالنسبة للتنظيم
 

 من زاوية االنفاق وطنيلدخل الا: قياس الثالثالفرع 
االجمالي وفقا لمجموع ما أنفقه المجتمع على شراء السلع  وطنيالدخل ال تقيس هذه الطريقة

 :في اآلتي وطنيويتمثل االنفاق ال ،وطنيمجموع االنفاق ال والخدمات أي
 

                                                           
 post_5436.html-https://roshdyebrahim.blogspot.com/2014/04/blog: 2014سات قانونية واقتصادية، افريل رشدي إبراهيم، طرق قياس الدخل القومي، درا 1
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 .الشخصي االنفاق االستهالكي .1
أن االستثمار الصافي = اجمالي االنفاق  ويالحظ ،المحلي الخاص اجمالي االنفاق االستثماري  .2

 .العام قيمة االهالك خاللاالستثماري مطروحا منه 
 .االنفاق الحكومي على السلع والخدمات .3
 .المعامالت الخارجية صافي الصادرات أو صافي .4
اط الطريقة تعتبر األكثر مالئمة من حيث امكانية تطبيقها اال أنه يجب أن نحت وبالرغم من أن هذه .5

 :عند استخدام هذا األسلوب حيث ال يجب أن يشمل القياس اآلتي كثيرا
 
 انتاجها خالل فترات سابقة االنفاق على سلع تم. 
 تعتبر سلعا أو خدمات االنفاق على أشياء ال. 
 التحويلي االنفاق الحكومي. 
 1السلع الوسيطة المجتمع على إنفاق. 

 أهمية دراسة الدخل الوطني: لثالمطلب الثا
السياسة االقتصادية  للدراسة الدخل الوطنية في الدولة أهمية كبيرة حيث تسمح الدراسة بتقدير

على  المنتهجة، وتحديد المكونات الهيكلية لالقتصاد الوطني، واثار السياسة االقتصادية من جانب الضرائب
 االفراد والجماعات، نشرح بالتفصيل هذه األهمية فيما يلي:

 
 تقدير السياسة االقتصاديةالفرع األول: 

 لنشاط االنتاجي وتوجيههلتنظيم ا االليات مختلفتتمثل السياسة االقتصادية للحكومة في 
الدخل  تقديرالسابقة ل للسنوات وطنيالدخل القيمة الحكومة  (، وتعتمدءات القانونية والمالية والنقديةاالجرا )

حيث تبين الزيادات المحققة في الدخل الوطني من سنة الى ، التنبؤ الالحقة، من خاللللسنوات الوطني 
أخرى مدى نجاح السياسة االقتصادية والعكس اذا اظهر انخفاض في الدخل فهذا يجعل الحكومة مراجعة 

)أي ان تكون أن تكون السلسلة الزمنية متجانسة   بين دخول السنوات يشترط إلجراء المقارنةهذه السياسة؛ 
 وطنيلدخل اللقدير ، كذلك يجب ان تكون عملية التكلها تمت بالطريقة نفسها( وطنيتقديرات الدخل ال

 .2لسنوات المتتالية باألسعار الثابتة )أي بوحدات نقدية ذات قوة شرائية واحدة(ل
 

                                                           
: 2014رشدي إبراهيم، طرق قياس الدخل القومي، دراسات قانونية واقتصادية، افريل  1

https://roshdyebrahim.blogspot.com/2014/04/blog-post_5436.html 
 .63المحاسبة الوطنية، محاضرات كلية االقتصاد، مرجع سابق ذكره، صحسن احمد حزوري،  2
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 المكونات الهيكلية لالقتصاد الفرع الثاني:
 تسمح دراسة وتحليل الدخل الوطني من معرفة المكونات الهيكلية لالقتصاد الوطني من خالل تقسيم

 ي في كلاالولالقطاع النشاط اإلنتاجي الى ثالثة قطاعات والتي تمثل قنوات الدخل الوطني، حيث يتمثل 
يع المختلفة وجم داتييشتالويشمل  الثانوي  االستخراجية؛ القطاع، الصيد والغابات والصناعة من الزراعة

والنشاط  من التجارةيضم كل و  قطاع الخدماتخرى ماعدا الصناعات االستخراجية، وأخيرا الصناعات األ
 وغيرها.لخدمات التعليمية والصحية المصرفي والسياحي والترفيهي وا

 

 اثار السياسة االقتصادية من جانب الضرائب على االفراد والجماعاتالفرع الثالث: 
بين السيييياسيييات التي تعتمدها الحكومة لرفع دخلها الوطني السيييياسيييية الضيييريبية، ولمعرفة اثار من 
األفراد على دفع الضرائب ومدى قدرة ألغراض أخرى كقياس  وطنيتستخدم تقديرات الدخل ال هذه السياسة

والذي  ييلجأ االقتصييييياديون الى تقدير ما يسيييييمى بالضيييييغط الضيييييريبحيث تحمل المجتمع للقروض العامة. 
؛ كذلك يسييهم دراسيية الدخل في مجموع دخل الفردعلى مجموع الضييرائب التي يتحملها الفرد يحسييب بقسييمة 

نسييييييييييييييبية القروض العيامية الى مقيدار  اليذي يمثيلالمجتمع أعبياء القروض العيامية تحميل ميدى تحميل يياس ق
 . 1الدخل. وتستخدم هذه الطريقة في حالة استدانة الدولة من الخارج )ديون خارجية(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
: 2014رشدي إبراهيم، طرق قياس الدخل القومي، دراسات قانونية واقتصادية، افريل  1

https://roshdyebrahim.blogspot.com/2014/04/blog-post_5436.html 
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 التوزيعنظرية المبحث الثاني: 
 عناصربين مالكي  وطنيتقاسم الدخل الالطريقة العلمية ل في علم االقتصاد هي نظرية التوزيع

درس الدخل انه يمثل عوائد عناصر اإلنتاج من ربح وريع وفوائد؛ حتى يكون تكلمنا في ، حيث اإلنتاج
تنظيم وتوزان في التوزيع تعتمد الحكومة سياسات التوزيع في ظل القوانين االقتصادية والمالية؛ نتطرق في 

لمتعلقة االمفاهيم النظرية مختلف من الزاوية االقتصادية الكلية من خالل تحديد الى التوزيع  هذا المبحث
 بنظرية التوزيع.

 
 وزيعالمفاهيم النظرية للت المطلب األول:

تأتي النظرية  ؛نتاج السلع والخدمات، إلاإلنتاج ناصرعالمحققة من مزج التوزيع تقاسم الثروة يقصد ب
 كذلك توضح نظرية التوزيعالفكرية لنشاط التوزيع كألية لتحديد نصيب كل عنصر من عناصر اإلنتاج، 

وجاءت وظيفة التوزيع كضرورة  لفترة زمنية محددة عادة تكون سنة،على االفراد، الثروة المحققة كيفية توزيع 
لتقسيم الدخل نتيجة لوجود الجماعة المنظمة من قبل الدولة وتعمل في إطار تحقيق المصالح العامة، هذا 

وتشريعات تبين ما هي الواجبات  العمل الجماعي التي تنظمه السلطات الوصية من خالل قوانين ولوائح
، لتلبية مختلف الحاجات والرغبات؛ عًرف مفكرين اد ممارسة نشاطهم مقابل عائدوالحقوق التي تسمح لألفر 

اقتصاديين واجتماعيين عبر التاريخ التوزيع حسب وجهة نظرهم لإلنتاج والدخل والنظام االقتصادي المعتمد؛ 
وعلى عناصر  على األشخاص وطنيكيف يتم توزيع الدخل ال هي: ةمجموع انطالقا من اإلجابة على

مع  وطنيكيف يتناسب الدخل ال معدل األجور لنوع معين من العمل؟؟ ما هي التأثيرات التي تحكم االنتاج
 لب بعض المفاهيم النظرية للتوزيع فيما يلي:نتناول في هذا المطاإلنتاج؟  ناصرع

 
 الكالسيكي الفكرمفهوم التوزيع في الفرع األول: 

 اإلنتاج؛ مننظرية الكالسيكي على نظرية القيمة واألسعار وعلى  الفكرتعتمد نظرية التوزيع في 
التي تحدد لتوزيع والقيمة للتوزيع ادم سميث المستمدة من نظريته حول ابين المفكرين الذين قدموا نظرية 

  .سعار الحقيقيةضمن األ كل من األجور واالرباح والريوع،توزيع الدخل الوطني على 
 

 مفهوم التوزيع في الفكر الجديد: الفرع الثاني
تمثل تقاسم الثروة التي ينتجها المجتمع بين الوكالء  حيثالتوزيع اقتصاديات على وظيفة التوزيع بق يطل

مثل كذلك عرف البعض التوزيع بانه: ظاهرة اجتماعية  .أو مالكي الوكالء الذين كانوا نشطين في إنتاجه
 .ياألخرى عائًدا وطن ناتًجا وطنًيا وفي الحالة الدخل عتبرحيث يتوزيعه كيفية درس ياإلنتاج، 
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تجد طريقها إلى التصرف النهائي لالثروة التي يتم إنشاؤها في المجتمع  وجاء الحاجة لوظيفة التوزيع نتيجة
 الوطني من خالل لدخللنظرية التوزيع ل فعيتيتم  حيث، ن خالل قنوات أو مصادر دخل معينةللفرد، م

، اإليجار واألجور والفوائد واألرباحو  مثل المكافآتعوائد عناصر اإلنتاج، شرح المبادئ التي تحكم تحديد 
نظرية التوزيع على كيفية توزيع المنتج وظيفًيا  رتكزت، حيث اإلنتاج ناصرتحديد أسعار ع بمعنى كيفية

1التعاون في عملية اإلنتاج ناصربين ع
. 

 المطلب الثاني: أشكال التوزيع
ع للتوزيع اشكال حسب الجهة التي تعتمد التوزيع، نجد التوزيع الشخصي او بمعنى الفردي، والتوزي

 الوظيفي بمعنى توزيع الدخل الوطني على الفئات النشطة في اإلنتاج.
 

 التوزيع الشخصي الفرع األول:
الذي  (الدخل)مقدار الثروة توزيع  ويقصد به المفهوم الضيق لنشاط التوزيعهو التوزيع الشخصي 

يتحصل على ؛ للفردوالدائم  المنتظم االجر بمعنى، ممارسة العمل مقابلاألفراد في المجتمع  ايتحصل عليه
العمال  اجور حساب وانظمة القيمة الصافية لألجر بعد اقتطاع الضرائب واالشتراكية وفق القوانين
ملزمون اتجاه الدولة تسديد وهم والموظفين، بالنسبة لذوي المهن الحرة والتجار فيتحصلون على مداخيل 

، حيث يقوم بتوزيع دخله على الحاجات والرغبات حسب المستحقات الضريبية المختلفة واشتراكات أخرى 
الشخصي ال يتم اال  التوزيع، حيث اغيره او األهمية، والباقي يتم  ادخاره )الفائض( للحاجات المستقبلية

 .2بعد التوزيع الوظيفي
 

 الوظيفيالتوزيع الفرع الثاني: 
االقتصادية بعد تحقيق الدخل الوطني، يتمثل في تقسيم  هو احد وظائف الدولة التوزيع الوظيفي

 صفتهمب محددة، وحدة زمنيةل (معنويينطبعيين و  أشخاص)على افراد المجتمع  الى حصص وطنيالدخل ال
يعني تحديد ، أجور وإيجارات وفوائد وأرباحيتقاضون  ،)األرض، راس المال، العمل، التنظيم( إنتاج عناصر

 للدخللتوزيع  ظيفيالو الجانب  تتناول نظرية التوزيع؛ العواملعناصر من لفئة من الفئات  عنصر كل سعر
إلى شرح المبادئ التي تحكم النظرية سعى ، حيث توليس التوزيع الشخصي على مستوى االقتصاد الكلي
 .3وتقسيمها على المجتمع تحديد أسعار عوامل اإلنتاج

                                                           
1 https://www.economicsdiscussion.net/theories-of-distribution/distribution-and-theories-of-distribution-with-

diagram/13897 
2 https://www.economicsdiscussion.net/theories-of-distribution/distribution-and-theories-of-distribution-with-

diagram/13897. 
3 https://www.economicsdiscussion.net/theories-of-distribution/distribution-and-theories-of-distribution-with-

diagram/13897 
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 عأهمية التوزيالمطلب الثالث: 
طرق وأنظمة التوزيع ، من خالل اظهار علم االقتصادفي مكانة مهمة  التوزيعوظيفة  دراسة لتحت
فإن قنوات التوزيع العادل، التوزيع  تحقيق عند، فاالقتصاديةستمرارية األنشطة لها تأثير على االفعالة التي 

اما في  (،يزيدون من كفاءتهم ويزيدون من جودة وكمية اإلنتاج )العمال راضية عن أعمالهاتكون المختلفة 
، على حساب فئة اخرى  تم استغالل فئة معينةوغير العادل فانه  مناسبالالتوزيع غير عكس ذلك  حالة 

ُيمكن الدولة من كنشاط اقتصادي وظيفي دراسة التوزيع  االفراد، وعليه فان يظهر شعور بعدم الرضا بينو 
 الدخل وتحقيق العدالة االقتصادية.توزيع  فيالعلمية  ق الطر  تنفيذ 
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 المبحث الثالث: االستهالك
كومية وليس ح زيع، ونتناول االستهالك كوظيفةاالستهالك هو نشاط اقتصادي يتم بعد اإلنتاج والتو 

فردية التي تسمح باستهالك اإليرادات حسب القوانين المالية الرامية الى تحقيق التوزان بين اإليرادات 
 والنفقات.
 

  مفهوم االستهالكالمطلب األول: 
نتطرق في هذا المطلب الى مفهوم االستهالك من عدة زوايا، زاوية االنفاق وزاويا الدخل ومن زاوية 

 واالستثمار وهذا فيما يلي:االدخار 
 

 الفرع األول: االستهالك هو عملية االنفاق
االستهالك في االقتصاد هو عملية االنفاق لشراء السلع والخدمات النهائية إلشباع الحاجات 

حيث يختلف االستهالك باختالف الحاجات والرغبات واولوياتها حسب اختالف والرغبات اإلنسانية، 
لنفقات مفهوم االستهالك من عملية انفاق الدخل الوطني  باعتباره التوجيه العقالني لويحدد المجتمعات؛ 

سنة ميالدية في كل المجتمعات(، حيث  قاعدة العامة هيالالمنتظمة ) ات الزمنيةفتر لل الدولةعلى احتياجات 
المواد ية باإلضافة إلى استهالك الدولة للبضائع االستهالكية كالملبس والمأكل واألدوات المنزلاالنفاق شمل ي

في شراء أو  الممارس من طرف االفرادفعل ، واالستهالك هو كذلك الوالمعادن والوقود كمواد البناء الخام
عالقة  حيث له االقتصادية االنشطةلكل  هدفااالستهالك ؛ يبقى فاع من منتج أو خدمةدام أو االنتاستخ

 الن االستهالك هو الذي سوف يحدد، االقتصادالذي يوليه في دفع واستمرار دور ال من خالل، اإلنتاجب
 قيمة االدخار ومنه االستثمار واعادة االستثمار في اإلنتاج.

 
 الفرع الثاني: االستهالك هو أحد مكونات الدخل الوطني 

حيث ، المجتمعمؤشر قياس الرفاهية في  وهو بذلك، يوطنالدخل اليعتبر االستهالك أحد مكونات 
زيادة االستهالك عن اإلنتاج يوحي بوجود خلل في السياسات االقتصادية االمر الذي يؤدي الى االستدانة 

توجيه االستهالك حسب الدخل الوطني المتاح يسمح بزيادة الدخل في الفترات الالحقة الخارجية لسد العجز؛ 
جديدة وتزيد من  ي يصنع تدفقات ماليةمن خالل توجيه جزء من الدخل في المشاريع اإلنتاجية االمر الذ

 في زيادة كل مع ويزداد الدخل مستوى  على يتوقف االستهالك حجم فإن كينز حسبقيمة االستهالك؛ 
 التعبير ويمكن الفرق، دخارال الدخل، في الزيادة من أقل االستهالكي االنفاق في الزيادة حيث تكون  الدخل،

 كما يلي:  والدخل االستهالك بين العالقة عن

Ce = Ć + a Ye 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%AE%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%AE%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%AE%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
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Ć  التلقائي االستهالكيمثل. 
Y الضريبة( داستبعا)الدخل بعد  يمثل الدخل المتاح. 
 

 فيتغير  حيث اي ،والدخل لالستهالك المتوسط الميل اساسين هما عاملين على االستهالك يتوقف
 ك، حالةلالستهال الميل ثبات )حالة لالستهالك الحدي الميلوفق  الدخل يكون بسبب التغير في االستهالك

 والعوامل (العادات الفرد، طبيعة (الذاتية العوامل االستهالك إلى الميل ؛ ينتج التغير في(الدخل ثبات
 العوامل لكون  ونظرا ،) للدولة والنقدية المالية السياسات الفائدة، أسعار الثروة، الفردي، الدخل (الموضوعية

 .1لالستهالك الميل على تؤثر التي هي الموضوعية العوامل فإن القصير، المدى في تتغير ال الذاتية

 
 الفرع الثالث: مفهوم االستهالك من زاوية االدخار

 مفهوم االستهالك من زاوية االدخار هو دراسة سلوك المستهلك لمعرفة محددات االستهالك، وتوازن 
مصطلحا منافساً لمصطلح االدخار؛ فالدخار هو تأجيل بعض من عمليات  يعد االستهالكالمستهلك، حيث 

االستهالك الى وقت الحق )قصير المدى او متوسط او بعيد المدى( حسب الضرورة االقتصادية، كذلك 
 يقصد به على مستوى االقتصاد الكلي تنازل الجيل الحالي عن جزء من االستهالك الحالي لصالح األجيال

 ب.المطلو يقسم الدخل الى استهالك وادخار في ظل تحقيق توازن بينهما الذي يسمح باإلشباع  القادمة؛ حيث
 

 االستهالك أنواعالمطلب الثاني: 
 :2االقتصادية وهيينقسم االستهالك حسب معايير وضعها المفكرين 

 
  واالستهالك المرتبط االستهالك المستقلالفرع األول:     

 ، حيث يقوم بعملية االستهالكالدخل الشخصي للفردالمستقل عن االستهالك  يتمثل في الجزء من
ستدانة، حيث يمثل االستهالك البااو  مدخراتهخالل السحب من  من صفر،هذه حتى ولو كان دخله يساوي 

 المستقل فقط الحد األدنى نت االستهالك لتلبية ضروريات الحياة.
 

                                                           
 .110-109، ص2019قطر، افريل  10االقتصادي، مجلة بيت المشورة في االقتصاد والتمويل، العدد  الفكر في االستهالك عبد الكريم احمد قندوز، نظريات 1

2 https://ar.wikipedia.org/wiki/استهالك 
2  
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ا الذي يرتبط بوجود الدخل، ويتغير بتغير الدخل، حيث كلماما االستهالك المرتبط فهو ذلك الجزء 
 .السلع والخدمات كميا ونوعيا، ومنه تتضح العالقة الطردية بين االستهالك والدخل الدخل تزداد ارتفع

  
 االستهالك النهائي واالستهالك الوسيطي: الثانيالفرع 

والخدمات حيث يعنبر  للسلع والنهائيالمباشر  باالستخدامالمجتمع فئات  قياماالستهالك النهائي هو 
السلع والخدمات في  استخدام بعضالوسيطي هو االستهالك  ؛هذا النوع من االستهالك استهالك غير منتج

 .1العملية اإلنتاجية أخرى تعطي سلع وخدمات جديدة لالستهالك النهائي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .14، ص2014هبة إسحاق علي، محددات االنفاق والتمويل، رسالة ماجستير في االقتصاد التطبيقي، السودان،  1
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 أسئلة حول المحاضرة
 

 النظريات العلمية الجديدة؟حدد مفهوم الدخل حسب  .1
 ما هي محددات الدخل مع الشرح بالتفصيل لكل محدد؟ .2
 ما هي األهمية االقتصادية من دراسة الدخل؟ .3
 يعتبر التوزيع نشاط اقتصادي حلل وناقش؟ .4
 ما هي عالقة التوزيع بالدخل؟ .5
 كيف يتم توزيع الدخل الوطني؟ .6
 ماذا يقصد بوظيفة االستهالك في علم االقتصاد؟  .7
 توجد فرق بين وظيفة االستهالك واالستهالك؟هل  .8
 تطرق الى االستهالك في ظل التغيرات االقتصادية التي يعرفها العالم؟ .9

 كيف يمكن توجيه االستهالك في ظل تراجع الدخل الوطني؟ .10
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استثمار، الن و ادخار االقتصادية من توزيع واستهالك و باقي األنشطة  سبب وجودبر اإلنتاج تيع
االكتفاء الذاتي ويحقق الفائض منه قيم نقدية كودائع ائتمانية لدى الحسابات  دمات يحققوالخانتاج السلع 

، تكلمنا في المحاضرات االستثمار في القطاعات االقتصادية نفذالمصرفية الحكومية والخاصة، االمر الذي ي
هو االدخار  التوزيع واالستهالك، في هذه المحاضرة نتناول بالتفصيل الى ماالدخل و السابقة حول اإلنتاج و 

شاط االقتصادي من خالل االستثمار، كذلك نركز في هذه المحاضرة دون اهمال دور االدخار في الن ؟وانواعه
 على االستثمار الذي يعد االلية لدفع عجلة التنمية االقتصادية.

 
 المبحث األول: االدخار

سى وانواعه واهمته دون ان نن نتناول في هذا المبحث االدخار كنشاط اقتصادي حيث نحدد مفومه
 محدداته وهذا فيما يلي:

 
 وانواعه االدخار مفهومالمطلب األول: 

 ثيرتأت والدول لما له ايعد االدخار محرك األنشطة االقتصادية مستقبال، وتهتم به االفراد والجماع
وات على التنمية االقتصادية والمساهمة في توجيه بعض من الدخل الستهالك القادم، وتظهر كيفية انشاء قن

ية لتحصيل مزيد من االحتياطات النقدية، نتطرق في هذا المطلب الى مفهوم االدخار من الزاوية االقتصاد
 وكذلك أنواع االدخار.

 
 الفرع األول: مفهوم االدخار

 ،فائض الدخل عن االستهالك ة اقتصادية وجدت بوجود اإلنتاج واالستهالك، يمثلاالدخار هو ظاهر 
ها ، وينشأ االدخار بفضل اقتطاعات تقر ع االستهالك والخدماتالفرق بين الدخل وما ينفق على سل بمعنى

التي تبين كيفية تكوين احتياطي نقدي لالستغالل في المستقبل )االستثمار  الدولة حسب القوانين المالية،
الحاضر، والغرض من  في الذي لم يتم استهالكه الدخل من الجزء يعرف االدخار بذلكواالستهالك(؛ كما 

ناتج النشاط االقتصادي االدخار هو االستغناء عن استهالكه هو زيادة الدخل او المحافظة على قيمته؛ 
؛ يعتبر كل اشباع للحاجات في المستقبل أكبرذي لم يستهلك من اجل توجيهه بطريقة اقتصادية تحقق ال

من ادم سميث وجون ستيورات ميل االدخار القيمة المستبعدة من االستهالك الحالي لالستهالك المستقبلي، 
ر ادخار في المفهوم ؛ ليس كل تخلي عن االستهالك يعتبحيث يرتكز على الذمة المالية ومجموع األصول

االقتصادي، الن التخلي عن جزء من الدخل بعد اقتطاع االستهالك هو بهدف تحقيق اهداف اقتصادية تولد 
تدفقات مالية جديدة، او بغرض تامين حاجات ورغبات االفراد مستقبال، اما االدخار بهدف االكتناز فهو ال 
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المدخرات ؛ تعد 1هو تعظيم الثروة بهدف االكتناز فقطيصب في المصلحة االقتصادية لتحقيق المنافع وانما 
عرًضا لألموال القابلة للقرض التي  حيث تشكل، النمو ألنها تسمح باالستثمارالتنمية و  املمن عو  عاملاهم 

 لذلك فإن االدخار هو شرط أساسي لالستثمار.، تلبي طلب الشركات الراغبة في االستثمار
 

 الفرع الثاني: أنواع االدخار
بما ان االدخار هو التخلي عن جزء من االستهالك، وهو بذلك الباقي من الدخل المتاح بعد 

وتكون  االستهالك، فان عملية التخلي قد تكون اختيارية او اجبارية من طرف االفراد )طبيعيين او معنويين(،
اعي، ي فردي وادخاري جمفردية او جماعية، إذا لدينا أنواع الدخل ادخار اختياري وادخاري اجباري، وادخار 

 :نتطرف الى أنواع االدخار بالتفصيل فيما يلي
 

يله يقصد باالدخار االختياري ادخار االفراد جزء من دخلهم، لتوظيفه او تحو االدخار االختياري:  .1
 الى عملة نفيسة كالذهب والفضة لالستخدام في المستقبل، ويطلق عليه كذلك باالدخار الحر، ألنه

ية وانما بمحض إرادة االفراد دون تدخل من أحد او من الدولة؛ لالدخار االختياري أهمغير الزامي 
ع في التنمية االقتصادية حيث يساهم في زيادة رأس المال والكتلة النقدي لدى الدولة، بفضل اقنا
 ي الدولة لألفراد بأهمية االدخار حيث تقدم لهم مجموعة من المزايا التي تشجع االدخار االختيار 

منها رفع معدالت الفائدة، تقديم قروض بمعدالت منخفضة للمدخرين في مختلف البنوك وغيرها من 
ت المزايا؛ يتم االدخار االختياري عبر قنوات مستقبلة لألموال هي: الودائع االدخارية، الحسابا

 . الجارية، التأمينات واألسهم والسندات
 

باالقتطاعات المالية من الدخل المفروضة على االفراد يقصد باالدخار االجباري  االدخار االجباري: .2
نشاط  أليفرد طبيعي او معنوي بمجرد ممارسته  فأيلدولة، القوانين المالية لوالشركات، تقرها 

حكومي او خاص ملزم بدفع هذه المستحقات اتجاه الدولة، العرض منها مساهمتهم في تكوين أموال 
بكل اصنافها، اقتطاع الضريبة على  التأمينات تاشتراكاتكون تحت تصرف الدولة، ونذكر منها، 

عات الضمان الدخل، الضرائب العادية والبترولية، اقتطاعات نسب من الدخل االفراد للتقاعد، اقتطا
بعض ، وتكون على بيع الممتلكاتالرسم االجتماعي، مختلف الرسوم التي تفرضها الدولة ك

؛ الغرض من هذا االدخار المالية للدولة الظروفالحاجة و مؤقتة حسب  واالخرى  ،االقتطاعات دائمة
                                                           

، 2015، مكتبة حسن العصرية للنشر، بيروت، 1النظام المالي واقتصاديات األسواق المالية، الطبعة  تمحمد بن بوزيان، السياسا 1

 .128ص
 



 
)االدخار واالستثمار(المحاضرة السابعة: األنشطة االقتصادية   

 

 

121 

ات هو الحصول على أموال مستمرة ومنتظمة ومضمونة، تسهم في حل مختلف المشاكل واالهتمام
 . 1، وتحقيق التنميةالمستقبلية

 
 المطلب الثاني: أهمية االدخار

ك تتضح أهمية االدخار من خالل الدور والتأثير على حياة االفراد وعلى الدولة، فتأجيل االستهال
 .يسهم في استغالل الموارد المتاحة ينتج ثروة جديدة تحل بعض من المشاكل االقتصادية

 
 االدخار بالنسبة للفردالفرع األول: أهمية 

 االدخار هو أحد العناصر الفاعلة في تامين حاجيات المستقبل، قد يكون الفرد في ظروف اقتصادية
ة وشراء واجتماعية مستقبال امام امر زيادة مزيد من االستهالك وتحسينه وتنويعه، كالرغبة في اقتناء السيار 

ي فبعد ادخار لفترات عديدة أجزاء من الدخل او توظيفه تجهيزات، ال يسمح الدخل المتاح باقتنائها اال 
مدخرين ، وتظهر أهمية االدخار من خالل قدرة االفراد الالبنوك للحصول على فوائد تزيد من األموال الذاتية

على تكوين احتياط من األموال التي تسمح بتغطية نفقات في المستقبل، وتحقيق الرغبات، دون ان ننسى 
 يكون المدخر د يتعرض لها نتيجة فقدان مصدر الدخل )الوظيفة او النشاط الحر الممارس(الحاالت التي ق

لى كذلك من خالل االدخار يتعود االفراد على توجيه دخولهم ا، امامه حل لسد احتياجاته من هذا االدخار
عطي ثمارها االستهالك الضروري والمنظم، والتضحية من جزء من االستهالك الذي هو البذرة التي سوف ت

 .او مشاريع تجارية او صناعيةفي المستقبل من خالل التوظيف في البنوك 
 

 بالنسبة للدولةأهمية االدخار الفرع الثاني: 
، التي تسهل عليها ألموالل أكبريعد االدخار الية ضرورية بالنسبة للدولة، حيث يسمح لها بجمع 

اإلنتاجية وغير اإلنتاجية، حيث تدر تدفقات مالية مستمرة؛ رامج تنموية في كل القطاعات، تنفيذ مشاريع وب
كذلك باالدخار توفر الدولة مناصب عمل من خالل هذه المشاريع التنموية، زيادة اإلنتاج من فترة الى أخرى 

تقلل من وارداتها وزيادة صادراتها، كما ان االدخار يسمح بقدرة الدولة على تقديم  ةوالذي يجعل الدول
من األدوات التي تساعد  كذلك ألفراد وحتى للدول بفوائد سنوية تزيد من الكمية النقدية، ويعتبرالقروض ل

االستثمار سواء على المستوى المحلي او الخارجي، دون اهمال دور أهمية االدخار في احتواء االزمات او 

                                                           
 .268، ص2014والتوزيع، عمان، ، دار المعتز للنشر 1محمد سلمان سالمة، االدارة المالية، الطبعة  1



 
)االدخار واالستثمار(المحاضرة السابعة: األنشطة االقتصادية   

 

 

122 

جاوز الظروف الصعبة؛ اذا كفيلة بتالمشاكل او الكوارث الطبيعية وغيرها، فاالحتياط من مدخرات األموال 
 .1االدخار هو بمثابة أداة التكافل والتعاون االقتصادي بين االفراد والدولة

 

 : محددات االدخارالمطلب الثالث
القوانين  للمشكلة االقتصادية، حيث تكون كمية االدخار حسب المتاحة االدخار هو من الحلول

، االستهالك، سعر الدخل)االدخار او ما يطلق عليها محددات  االقتصادي، العناصر التي تفعل النشاطو 
 :2أداءه، وهي فيما يلي علىتؤثر التي  (، مستوى األسعار...الفائدة

 
 واالستهالك الوطني الفرع األول: الدخل

 كاالستهالفترة الى أخرى هو نتيجة لزيادة الدخل الوطني حيث يزيد من قيمة  منالثروة  يؤدي تنمية
العالقة  واالدخار، تكون بذلكنقص االستهالك  الدخل فينتج عنهأما في حالة نقص األموال،  ادخارومن 

 .بين الدخل واالستهالك واالدخار عالقة طردية
  

 الفرع الثاني: سعر الفائدة
المدخرات التي يودعها األفراد وائد التي تقرها البنوك والمصارف على الف نسبالمقصود بها  

ما في وانخفاض االستهالك، ااالدخار  الى زيادة كمية وائدأسعار الف ارتفاعحيث يؤدي ، المختلفةالحسابات 
حالة انخفاض أسعار الفوائد فسوف يؤثر بالعكس على االدخار وباإليجاب على االستهالك، ينخفض من 

فائدة والعالقة بين سعر التكون العالقة بين سعر الفائدة واالدخار عالقة طردية، و خاللها كمية االدخار، 
 واالستهالك عالقة عكسية.

 
 الفرع الثالث: مستوى األسعار للسلع والخدمات

الفراد مستوى األسعار هو مؤشر القدرة الشرائية لألفراد، فعند ارتفاع األسعار ينخفض االدخار الن ا 
 ل حاجياتهم، اما في حالةفي هذه الحالة ال يستطيعون االستغناء عن جزء من مداخيلهم من اجل تامين ك

ر انخفاض األسعار سوف يلجأ االفراد الى ادخار الباقي من مداخيلهم بعد االستهالك، في صناديق التوفي
 بنكيةـ وتتضح العالقة العكسية بين مستوى األسعار واالدخار. تاو حسابا
 
 

                                                           
 .2012احمد سالمي، اهم مؤشرات كفاءة االدخار المحلي في تمويل التنمية، مجلة الباحث، الجزائر، للمزيد انظر:  1
 .123، ص2017روبرت ميرفي، ترجم رحاب صالح الدين، دروس مبسطة في االقتصاد، هنداوي للنشر والتوزيع، مصر،  2
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 المبحث الثاني: االستثمار
بعد ما تطرقنا الى االدخار نتناول في هذا المبحث االستثمار الذي يعتبر ركيزة لتفعيل مختلف 

مد المشاريع االقتصادية، تكون الدولة بحاجة اليها تسهم في حل مشاكل مختلفة وتفعيل التنمية، حيث تعت
اجة ن سنة، وقد تكون بحعلى مدخرتها التي تم اقتطاعها من الدخل الوطني كل فترة زمنية منتظمة عادة تكو 

بية؛ قد تكون محلية او اجنالى المزيد من األموال لتنفيذ مشاريع استثمارية أخرى، تلجا الى مصادر أخرى 
اعه نشرح بالتفصيل ما هو االستثمار وما هي العالقة بينه وبين الدخل واالستهالك واالدخار، وما هي انو 

 واهميته في االقتصاد وهذا فيما يلي:
 

االستثمار. ماألول: مفهوالمطلب           

ر الستغالل عناص الفكري والبدني والمادي النشاط ، تعبر عنكلمة اقتصادية االستثمارمصطلح 
خدمات توفير السلع وال ضمن مشاريع صناعية او تجارية او خدماتية، الهدف من ورائهااإلنتاج المتاحة، 

 .ناء قنوات مستدامة لصناعة الثروةب مع
 

 ثسميآدم  األول: مفهوم االستثمار عندالفرع 
الهتمام بعنصر العمل، حيث يؤدي تقسيم العمل الى يرى ادم سميث االستثمارات كنتيجة ل  

التخصيص والذي بدوره يزيد من اإلنتاج )زيادة السلع والخدمات(، يحقق االكتفاء الذاتي والفائض يسهم في 
 ،استثمارات مستقبلية جديدةانشاء ائض الى االدخار، ومنه ، حيث يوجه الفتكثيف رأس المالزيادة الدخل و 

واكد فقات المالية ويرفع من راس المال؛ لتدضرورة سوف ينتج االوبناء على ذلك فاالهتمام بعنصر العمل ب
على دور تراكم راس المال في يد المستثمرين االكفاء الذين يوجهون اإلنتاج من خالل االستثمارات  ادم سميث

 .1زيادة ثروة المجتمعاتالذي يؤدي الى  التي يقومون بها االمر
 

 ردويكار دفيدا : مفهوم االستثمار عندالثانيالفرع 
لدافيد ريكاردو، وهي النظرية التي تبين توزيع الدخل الوطني  يعرف االستثمار من نظرية التوزيع  

على عناصر اإلنتاج، حيث افترض ان بعد التوزيع سوف يتم استهالك كل من الريع واألجور، في حين يتم 
والفوائد  األرباحاألرباح والفوائد إلعادة اإلنتاج وتوسعه؛ ويركز ريكاردو على عنصري  كبيرة منتوجيه نسبة 

لتغطية  فقط كانت عوائد عناصر اإلنتاج محدودة وتكفي إذارهما أساس االستثمار وتكثيفه، الن باعتبا

                                                           
 .76، ص2018لى علم االقتصاد، الجامعة االفتراضية السورية، دمشق، ثناء أال زيد، مدخل ا 1
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ال تكفي لزيادة اإلنتاج وانشاء استثمارات فإنها  ،قليلة()حالة تحقيق أرباح ضئيلة  نسبة األرباح مع النفقات،
 .1جديدة

 المطلب الثاني: أنواع االستثمار
 يقة، وحسب هدف النشاط،أنواع حسب المصدر المالي، وحسب الطر يمكن تقسيم االستثمار الى 

 نتطرق الى هذه األنواع بالتفصيل فيما يلي:
 

 الفرع األول: أنواع االستثمار حسب المصدر 
، نتطرق اليهما بالتفصيل استثمار محلي واستثمار أجنبي ،قسم أنواع االستثمار حسب المصدرتن
 فيما يلي:
 
تماد بمباشرة االستثمار باالع ةيقصد باالستثمار المحلي هو ان تقوم الدول :االستثمار المحلي .1

 على مدخراتها، وتحتكر الدولة كل المشاريع السيادية وبعض المشاريع؛ وكذلك تسمح للمواطنين
الخواص سواء في شكل شخص طبيعي او معنوي باالستثمار في مشاريع مختلفة تقرها الدولة 

 ، وقد تكون مشاريع استثمارية مختلطة أي بين الدولة والخواصماليةفي قوانين االستثمار وال
 المحليين.

 
في حاجة الى أموال لتنفيذ مشاريع في  في بعض الحاالت تكون الدولة :االستثمار األجنبي .2

لتنفيذها، او انها بحاجة الى  ةمصادر أجنبيقطاعتها، االمر الذي يلزم عليها االعتماد على 
سلع وخدمات ذات ميزة تنافسية وهي ال تمتلك هذه التكنولوجيا حيث  إلنتاجتكنولوجيا عالية 

لتحقيق  تقوم بعقد شراكة مع شركات اجنبية سواء باالستثمار المباشر او االستثمار غير المباشر
 .2هذه المشاريع االستثمارية

 
 االستثمار طريقةحسب  ع الثاني: أنواع االستثمارالفر 
، فقط حسب طريقة االستثمار في هذه الحالة على االستثمارات األجنبيةأنواع االستثمار ترتكز 

لمباشرة خيارين في االستثمار األجنبي فإما باالستثمارات المباشرة او االستثمارات غير ا مفتكون الدول اما
 او تعتمدهما معا حسب حاجتها االقتصادية.

                                                           
 .77، ص2018ثناء أال زيد، مدخل الى علم االقتصاد، مرجع سابق،  1
ر للمزيد حول االستثمار األجنبي وتطوره انظر: االستثمار األجنبي المباشر، تعاريف وقضايا، سلسلة دورية تعني بقضايا التنمية في األقطا 2

 .2004، المعهد الوطني للتخطيط، الكويت، 3العربية، العدد 
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دودها خارج ح يةستثمار مشاريع االشركات األجنبية تنفيذ االستثمار المباشر هو  :االستثمار المباشر .1
حيث  ،من خالل الشراكة )في الدول التي تطلب مساهمة الدول او الشركات في عملية التنمية(

يت يخول لها ح ،الشركات وفق قانون االستثمار للدولة أسهمنسبة من الشركات المستثمرة تمتلك 
 وتتحمل الربح والخسارة. ،ستثماريةوالتسيير للمشاريع اال اإلدارةفي المشاركة 

 
 هيئات أو من طرفهو االستثمار عن طريق تمويل مشاريع الدولة  :االستثمار غير المباشر .2

 عائدحيث تتحصل على ، شكل سندات او في شكل قروضيكون غالبا في  ،او دول شركات دولية
 ريةولة للمشاريع االستثمام  لهذه الهيئات او الشركات او الدول الم   ان ليس مع العلم، مالي مؤكد

 تتحمل الخسارة. الحق في اإلدارة والتسيير للمشاريع المنفذة، وال
 

 هدفالفرع الثالث: أنواع االستثمار حسب ال
القيام بمشاريع  هو ستثمارمن اال الغرضهل  ،من االستثمار غرضهو تحديد الهدف يقصد بال

تاج ية تتمثل في بناء مصانع لإلنجحاجة الى مشاريع إنتاتكون الدولة في حيث ، ؟إنتاجية ام غير إنتاجية
ادة وكذلك االستثمار هدفا لزي، من جهة اخرى  السلع، تحقق االكتفاء الذاتي من جهة وتخفف الصادرات منها

مار ؛ اما النوع الثاني من االستثمار حسب الهدف هو االستثلمجتمعاثروات  عمل على تكثيفالدخل الوطني ي
مدارس، ويتعلق بالمشاريع غير اإلنتاجية، التي تكون الدولة في حاجة اليها كبناء مستشفيات و  غير االنتاجي

 وطرق وغيرها.
 

 المطلب الثالث: أهمية االستثمار 
كونه النشاط االقتصادي الذي يحقق التنمية من خالل مفاهيم االستثمار وانواعه، تتضح أهميته في 

 :1في النقاط االتية يمكن تلخيص األهميةوالنمو للمجتمع و 
 

 دة دخل الدولة.يعمل على زيا .1
 يحل المشكلة االقتصادية. .2
 فتح مناصب جديدة للعمل حيث تخفف من معدل البطالة. .3
 انشاء بنى تحتية اقتصادية واجتماعية. .4
 كذلك اكتساب تكنولوجيا جديدة من خالل االستثمار األجنبي. .5

                                                           
 .2006كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، العراق، حاتم فارس الطعان، االستثمار أهدافه ودوافعه،  أنظر:للمزيد حول أهمية االستثمار  1
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 زيادة اإلنتاج وتنوعيه. .6
 الى المستوى العالمي.ترقية اإلنتاج المحلي  .7
 ضمان تدفقات مالية منتظمة من المشاريع االستثمارية. .8
 تحقيق االمن واالستقرار االقتصادي. .9

 االستغالل األمثل للموارد المتاحة وتكثيفها. .10
 تحقيق االكتفاء الذاتي من السلع والخدمات وضمان توفرها، دون الحاجة الى استيرادها. .11
 الصادرات. تخفيض نفقات االستيراد وزيادة .12
 تخفيض معدل التضخم من حالل زيادة اإلنتاج. .13
 .لألفرادرفع المستوى المعيشي  .14
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 أسئلة حول المحاضرة
 عرف االدخار في االقتصاد؟ .1
 هل يمكن االستغناء عن االدخار االختياري؟ .2
 ما هو الفرق بين كل من االدخار االستهالك واإلنتاج. .3
 الفائدة على االدخار؟كيف يؤثر ارتفاع أسعار  .4
 ؟ألخرهل تختلف سياسات االدخار من بلد  .5
 ما هي وظيفة االستثمار في مختلف األنشطة االقتصادية؟ .6
 هل يمكن القول ان اإلنتاج هو االستثمار؟ اد كانت اإلجابة نعم وال حلل وناقش؟ .7
 ؟التنمية االقتصادية المستدامة تكون في صالحكيف يمكن تنفيذ استثمارات اجنبية  .8
 كيف يسهم االستثمار في حل المشاكل االقتصادية؟ .9
 ما هي اوليات االستثمار في الدولة؟ .10
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عن المشكلة االقتصادية، وقلنا انها وجدت لندرة الموارد، هذه المشكلة الثالثة تكلمنا في محاضرة 
اءت األنظمة ؛ جدولةفي ال عتمدم نظام اقتصادي ضمن التي ال يمكن القضاء عليها وانما التخفيف
وعبر التاريخ كانت سائدة أنظمة وانته ، والتنسيق فيما بينها االقتصادية كألية لتنظيم النشاط االقتصادي

العمل بها لتطور الظروف االقتصادية واالجتماعية، منها النظام االقطاعي؛ بعد ظهور الثورة الصناعية 
من الرأسمالي  االقتصادي النظام اضرة في هذه المح ولتناتلتها االشتراكية، ن تشكل ما يعرف بالرأسمالية ثم

   .النظام االقتصادي الرأسمالي ، إضافة الى مزاياه وعيوبه مفاهيم وتطور وخصائصتحديد 
 
 االقتصادي الرأسمالي النظام مدخل الى االول:المبحث  

 البورجوازية الطبقة انتصار بسببأوروبا، في دول  في القرن التاسع عشر ة كنظامالرأسمالي تظهر 
في  أسهم ،عناصر اإلنتاج فئة قليلةفامتالك النظام االقطاعي الذي كان سائدا قبل الثورة الصناعية، على 
ن في تسيير شؤو  سياسي كحلالتي اعتبرت  ليبراليةال ديمقراطيةالضمن  ،النظام الرأسمالي وتطوره تكوين

 .لنقلها الى حالة تنمية وتطور ،المجتمعات
 
 تطور ومفهوم النظام االقتصادي الرأسمالي المطلب األول:  

النظام االقتصادي الرأسمالي ليس حديث النشأة، وانما تشكل في ظل ظروف اجتماعية وسياسية 
واقتصادية، كان المحرك لها العقل البشري في استحداث طرق واليات لتسيير وتنظيم العالقات االقتصادية 

المطلب الى تطور النظام االقتصادي الرأسمالي باختصار، الن لدينا مقياس  واالجتماعية؛ نركز في هذا
الوقائع االقتصادية الذي يتناول مراحل تطوره بالتفصيل، لهذا سوف نكتفي بالتعريف الطالب بالنظام 

 :1يةالرأسمالي والمفاهيم النظرية المتعلقة بالنظام االقتصادي الرأسمالي وتطورها وهذا في العنوانين االت
 

  الفرع األول: تطور النظام االقتصادي الرأسمالي
القرن السادس  من ابتداءشكل بسيط ومحتشم، بالتقليدية،  المجتمعاتفي  ي التجار  ظهر التبادل

المبادالت  زيادةت تظهر طرق جديدة في توجيهه والمتمثلة في تحسين أدوات اإلنتاج و وبدأ تطورعشر، 
 األموالاالمر الذي كثف  ،المنتجة السلع مع تنامي كمية اليد العاملة زيادةفي  تالتجارية، حيث اسهم

األنشطة المعروفة بها وهي  ،وغيرهاصناعة السكر والتبغ والقطن مثل  ؛جديدة أنشطة اقتصاديةلممارسة 
حيث كان لها دور  ،قارة أوروبا انتشرت بشكل تدريجي فيو  الشرق وجزر الهند الغربية وما وراءها مجتمعات

                                                           
، 2009 الجزائر، االقتصاد، دار أسامة للطباعة والنشر والتوزيع،على خالفي، المدخل الى علم للمزيد حول تطور النظام الرأسمالي انظر: 1

 .71ض
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تطور الفكر العلمي في فهم الطبيعة وخباياها وظهور ؛ في ترقية المبادالت السلعية بين االفراد والمجتمعات
علماء كان لهم الفضل في حل مشاكل كثيرة منها مشكلة الطاقة والنقل، من خالل االختراعات لوسائل النقل 

في اسرع هائلة من السلع والخدمات  اتكميالصناعية التي تنتج  اآلالتووسائل الحياة الجديدة، تمثلت في 
الذي حل مشكلة نقل الموارد والسلع المختلفة من منطقة  المخترع، دور القطار البخاري  اهمال دون  ،وقت

على  اقتصادي واجتماعي المرتكزنظام ك الرأسمالية نشوء هذه التطورات كان لها دور في ؛الى منطقة
من محدودة تركز األموال وعناصر اإلنتاج في يدي وكان ل ،والخدماتفي إنتاج السلع  الخاصةاالستثمارات 

 لتفعيلتنظيم مختلف العالقات التجارية والصناعية وفق مبادئ مالك عناصر اإلنتاج دور  في  ،الفئة
 .1األنشطة االقتصادية

 
 الرأسمالي النظام االقتصادي مفهوم :فرع الثانيال 

س على أسا النشاط االقتصادي للدولة لفع  بذلك النظام الذي ي   الرأسمالييقصد بالنظام االقتصادي 
 هو اال تعبير مشتق من كلمتين هما راس ومال ما الرأسماليةالملكية الخاصة لعناصر اإلنتاج، فمصطلح 

راد عالقة االقتصاد براس المال من حيث تنظيم العالقات بين االفح لتوضيح في هذا المصطل اختزالهماوتم 
 صةعلى الملكية الخا الرأسماليوبناء على ذلك يرتكز النظام االقتصادي  ،األنشطة االقتصاديةفي مختلف 

  للمشاريع وحرية النشاط االقتصادي، دون تدخل الدولة في ذلك. 
 

 المطلب الثاني: أسباب تطور النظام الرأسمالي وتوسعه
وانما كانت من ورائه أسباب أسهمت في وجوده وتطوره وتوسعه في  فجأةلم يظهر النظام الرسمالي 

ور التط زيادة الثروة لدى مالك عناصر اإلنتاج عبر الزمن، تشكل الدول واألمم وتنظيمها، العالم، أهمها
إدارة  ، كذلك مساهمة التطور الفكري فيالملحوظ في التجارة وظهور النقود النفسية كحل للمبادالت التجارية

 مجتمعات وتطويرها، نتطرق الى هذه العوامل بالتفصيل فيما يلي:ال
 

 واالكتشافات الجغرافية تطور التجارةالفرع األول: 
 بسبب ،ينولوجالتطور الصناعي والتك لفي ظ وتنوعه والخدماتالسلع  العرض منزيادة اسهم 

في ازدهار التجارة  ،وامريكا الالتينيةالى دول أوروبا وانتقلت  إنجلترا  ظهرت فيالتي  الثورة الصناعية،
ناتجة ، حيث سيطر الخواص على النشاط االقتصادي المتالكهم الثروة الوتوسعهابشقيها المحلي والخارجي 

                                                           
، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر، 1للمزيد حول تطور الرأسمالية انظر: جويس ابلبي، ترجمة رحاب صالح الدين، الرأسمالية، الطبعة  1

 . 11ص، 2014
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فية الجديدة، افات الجغر ااالكتش ،النظام االقتصادي تطورمن أسباب  كذلكناعة، من ممارستهم التجارة والص
، حيث أمريكاتشاف اكالرجاء الصالح و منعطف رأس  طريقحو الهند عن البحري ن الطريقتشاف اكوخاصة 

أدى إلى دخول  ، االمر الذياألوربية البضائعسواق أمام األوانفتاح  التجارةطور تفي اسهم هذين االكتشافين 
الدول  ، قامت، ولتنفيذ المشاريع الصناعية التي تتطلب موارد طبيعيةالواسعة التجاريةمرحلة المبادالت 

في اطار االستعمار المباشر الذي  ،واألمريكية واألسيوية اإلفريقية باالستيالء على ثروات الدولاألوربية 
  للحصول على مواد أولية بدون مقابل من هذه المستعمرات. عرفته هذه الدول، 

 

 النفيسة  ودالنق ظهورالفرع الثاني: 
اغتناء في  في القرن السادس عشر والسابع عشر،الذهب في أمريكا والمكسيك والبيرو  اكتشاف أدى

، وبحكم صناعيةوالتجارية زيادة االستثمار في األنشطة المن  هاالطبقة البرجوازية الصاعدة والذي مكن
ساعد في ترسيخ امتالك الطبقة البرجوازية للثروة وسيطرتهم على النشاط االقتصادي والسياسي للدولة، 

 النظام الرأسمالي وتطوره.
 

 األمم والدول العصرية تشكلالفرع الثالث: 
الل من خ الة تطور المجتمعاتالتحوالت الكبرى التي عرفتها أوربا في القرن السادس عشر  تأد

التضامن الذي يجمع سكانها وأقاليمها وظهور األمة في تكتالت تنظيمية في شكل األمم والدول من اجل 
التي أسكتت تحديات اإلقطاعيين المحليين واعتمدت على الطبقة  المركزيةوقت تدعم فيه الملكية والسلطة 

البرجوازية الحديثة العهد بالوجود ومن هنا أصبح الملك يجسد المصلحة العامة وظهرت قوته االقتصادية 
قيامه بالحروب  واذافي توحيده النقود وبرفع الضرائب وإنشاء المشاريع الفالحية والصناعية والتجارية 

ألنه اخرج كبيرا  دثاوالبحث عن أسواق ومستعمرات فميالد األمة يعتبر من الناحية االقتصادية حالخارجية 
 .االنفتاح االجتماعيلى اتساع رقعة األسواق الوطنية و األقاليم من عزلتها وأزال الحدود فادى ذلك إ
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  الرأسمالي االقتصادي : خصائص النظامنيالمبحث الثا
لتفعيل النشاط االقتصادي ضمن النظام االقتصادي الرأسمالي، ال بد من توفر الخصائص التي 

 تميزه عن باقي األنظمة وهي مبينة في المبادئ االتية: 
 

 والمصلحة الذاتيةالملكية الخاصة  مبدأ المطلب االول:
تركز في تفعيل  التيالرأسمالي للنظام االقتصادي  وخاصيهفي هذا المطلب نتطرق الى اهم مبدا 

، نتناول من خالله المصلحة الذاتية المبنية الثروةالنشاط االقتصادي على فئة قليلة وهي الفئة التي بحوزتها 
 الملكية الخاصة لعناصر اإلنتاج، وهذا فيما يلي:على 

 
 الفرع األول: مبدا الملكية الخاصة

دفع االفراد ذوي الثروة في المشاركة في بناء االقتصاد يقصد بمبدأ الملكية الخاصة في علم االقتصاد، 
، عناصر اإلنتاج، والمتمثلة في رأس المال العمل األرض التنظيمبامتالك  لهمالسماح الوطني، من خالل 

حيث تكون حرية الملكية وانتقالها من قرد  ؛اجل ممارسة مختلف األنشطة االقتصادية في كل القطاعات من
، وفي اي وقت (أكثربين فردين او  االمتالك المشارك)االمتالك الفردي او  او صيغة شكلاي الى اخر في 

في ظل القوانين االقتصادية والمالية التي تنظم العالقات  فيهاتدخل الحكومة  دون حرة عملية  فهي بذلك
 .االقتصادية بين االفراد

 
 خاصةالمصلحة ال الفرع الثاني:

يركز النظام االقتصادي الرأسمالي على مبدأ المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة،  
باعتبار ان الفئة الغنية هي التي لها الفضل في النشاط االقتصادي وبذلك فهي تزيد من اإلنتاج وتعمل على 

باقي الفئات دون اعتبار  على تحقيق أهدافها بما يتماشى مع مصالحها الذاتية،عمل تالتي زيادة الثروة، حيث 
، ولكن برغم هذا المبدأ في النظام الرأسمالي، اال االجتماعية والسياسيةمن المجتمع، ومع تجاهل الظروف 

انه يعمل على استغالل ثروات االفراد في تفعيل النشاط االقتصادي وتحقيق تنمية وازدهار في كل القطاعات، 
 ، لتحقيق اكبر ربح.للمنافسة القوية بين مالك عناصر اإلنتاج
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 المطلب الثاني: تقليل دور الدولة في النشاط االقتصادي
هو رفع يد الدولة عن توجيه النشاط االقتصادي، ويلمس  الرأسماليمن خصائص النظام االقتصادي 

 الرأسمالييتم تفعيل النظام االقتصادي  حتى ،عدم تدخل الدولة من خالل مجموعة من األفعال تقوم بها
 وهي ملخصة فيما يلي:

 
 الفرع األول: تحرير األسعار

يعمل النشاط االقتصادي حسب العرض والطلب للسلع والخدمات، حيث تتحدد األسعار في ظل 
قانون الطلب والعرض، وال يحق للدولة تحديد األسعار او تسقيفها، الن ذلك سوف يحد من حرية المنتجين 

 ربح. والتجار، فهم يهدفون الى تحقيق أكبر
 

 حرية اإلنتاجالفرع الثاني: 
حيث تسمح حرية اإلنتاج بتوسع تترك الدولة الحرية لألفراد المنتجين بإنتاج أي سلعة واي خدمة، 

يقصد بحرية  هألناستبعاد المنتجات الضارة والخطيرة كالمدخرات، السوق وزيادة السلع كما ونوعا، مع 
ان الدولة ال تتدخل ال في الكمية وال نوع السلع لإلنتاج، بمعنى ادق ال تعطي توجيهات وقوائم  ،اإلنتاج

، والمنتجات المصنفة في قائمة الفساد فهي ال تعتبر للسلع المسموح بها والتي يستطيع المنتجين انتاجها
 .سلعا الن ليس لها سوق محددة

 
 الفرع الثالث: تنظيم النشاط االقتصادي

النظام االقتصادي الرأسمالي على تقليل دور الدولة في النشاط االقتصادي، حيث تعمل على  يعتمد
 ةتنظيم العالقات بين االفراد، في مختلف المجاالت بما فيها المجال االقتصادي، حيث يظهر تدخل الدول

والمستهلك، كذلك واجبات  من خالل القوانين التي تقرها لتحديد الحقوق والواجبات للمنتج والموزع والتاجر
 كل منهم اتجاه الدولة من خالل دفع الضرائب والرسوم.
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 النظام االقتصادي الرأسمالي نقدالثاني: المبحث  
 يتميز النظام االقتصادي بمزايا وعيوب، وهي ملخصة فيما يلي:

 
 المطلب األول: مزايا النظام االقتصادي الرأسمالي

االقتصادي الرأسمالي، وخصائصه، نحدد اهم اإليجابيات التي يتميز بها من خالل مفهوم النظام 
 :1عن غيره من األنظمة االقتصادية األخرى، حيث نلخصها في العناوين االتية

 
 

 الفرع األول: زيادة اإلنتاج وتنوعه
الكة الميهدف النظام االقتصادي الرأسمالي الى زيادة اإلنتاج وتنوعه من خالل اقحام الفئة الغنية و 

 لعناصر اإلنتاج في النشاط االقتصادي، حيث يسمح بتوفير السلع والخدمات بكمية كبيرة مع تنوعها.
 

 الفرع الثاني: جودة السلع والخدمات
تؤدي المنافسة القوية بين المنتجين من اجل االستحواذ على السوق، الى انتاج سلع ذات جودة 
وميزة تنافسية وتجديدها، لتعظيم األرباح؛ حيث يسهم النظام االقتصادي الراس مالي في ترقية السلع 

 والخدمات في ظل العناصر الفاعلة في السوق. 
 

 الفرع الثالث: االبتكار واالختراع
التي كانت  ،ات صناعية بفضل مالك عناصر اإلنتاج او بما يعرف الطبقة الغنيةالم ثور الع عرف

في انتاج سلع جديدة بفضل التطور الفكري  فعال لها دور االقتصادية، حيث كان تنشط في كل القطاعات
فكما ، ةاالستهالكيوالسلع واألدوات اإلنتاجية  اآلالتفي االبتكارات واالختراعات لمختلف  أسهمالعلمي الذي 

 واالختراع  تكلمنا على المنافسة الحرة في السوق فإنها تؤدي بالمنتجين الى تحديث اإلنتاج من الخالل االبتكار
 
 الرأسماليالنظام االقتصادي  عيوب: الثاني لبمطال

عيوب نتيجة لتمركز الثروة في يدي قليلة من فئات المجتمع، فتقليل  الرأسماليللنظام االقتصادي 
دور الدولة في النشاط االقتصادي، سوف يؤدي الى اختراقات من طرف الفئة المنتجة، االمر الذي يؤثر 

                                                           
  )sotor.com(سطور -خصائص النظام الرأسمالي  1
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من خالل الصراعات التي تحدث بين المنتجين، ويمكن تلخيص هذه االثار السلبية على  ،مجتمععلى ال
 :1يلي المجتمع فيما

 
 الفرع األول: االحتكار

وهو أن تقوم جهة واحده فقط بإنتاج سلعه معينه بحيث ال يسمح ألي جهة أخرى أن تدخل منافسه 
ذه بنفس المنتج بحيث يسهل السيطرة على هذا المنتج لهذه الجهة ويفقد مما يفقد جهاز الثمن قيمته في ه

 النقطة مما يجعل المستهلك تحت رحمة هذه الفئة.
 

 وحدوث الطبقية توزيع الدخل في اختاللالفرع الثاني: 
الملكية الخاصة وتحرير النشاط االقتصادي، في حدوث خلل في توزيع الثروة بين افراد يسهم 

 المجتمع، فالفئة المنتجة تهدف فقط الى تعظيم الربح على حساب الفئة غير المنتجة )المستهلكة(، حيث
ن هناك فجوة كبيرة بينها، يصبح المجتمع من خالل هذا النظام مكون م تنشا الطبقية في المجتمع، ويكون 

 (.طبقيتين الطبقة الغنية )المالكة لعناصر االنتا( والطبقة الفقيرة الكادحة )العمال
 

 

 الفرع الثالث: حدوث أزمات اقتصادية ومالية
قد يتسبب النظام االقتصادي الرأسمالي في حدوث أزمات اقتصادية ومالية بسبب الملكية الخاصة 

تسيطر على سير النشاط االقتصادي، سوف يؤثر بالسلب  التيلعناصر اإلنتاج، فالثروة في يد فئة قليلة 
االمر  ،ية في الدولةعلى الحياة االجتماعية والسياسية للدولة، خاصة في حالة الحروب او المشاكل السياس

، او نقل مشاريعهم سحب أموالهم من البنوك والمصارف لتجنب المخاطرالثروة من الذي يجعل أصحاب 
 .2يجعل الدولة اما نقص دخلها الذي يسهم في تنظيم وتسيير البالدحيث ، الى دول أخرى 
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 مدخل نظري حول النظام االقتصادي االشتراكياالول:  المبحث
ة بعد ما تطرقنا في المحاضرة الثامنة الى النظام االقتصادي الرأسمالي، نتناول في هذه المحاضر 

تصادية، كنظام في تسيير وإدارة األنشطة االق االشتراكيةالنظام االقتصادي االشتراكي، حيث نحدد فيه مفهوم 
مع نقد النظام االقتصادي وكذلك نتعرف على مراحل نشأتها وتطورها في العالم، وخصائص هذا النظام، 

 االشتراكي من خالل تحديد اإليجابيات والسلبيات )المزايا والعيوب(.
 

 المطلب األول: مفهوم النظام االقتصادي االشتراكي وتطوره
نظام االقتصادي االشتراكي، والمراحل التطورية الذي في هذا المطلب الى مفاهيم حول النتطرق 

 :1يليعرفه عبر التاريخ وهذا فيما 
 

 الفرع األول: مفهوم النظام االقتصادي االشتراكي
دولة يعرف النظام االقتصادي االشتراكي بانه ذلك النظام المستمد أفكار تسيير النشاط االقتصادي لل

لدولة؛ امن مبادئ وقواعد االشتراكية، حيث تعتبر االشتراكية نوٍع من أنواع السياسات الفكرية لتنظيم شؤون 
ماعية ناء مجموعة من القوانين والسياسات التي تحكم العالقات االقتصادية، في ظل الملكية الجمن مهاهما ب

لعناصر اإلنتاج والمشاريع، حيث تحتكر الدولة اغلب األنشطة االقتصادية، من حيث االنشاء والملكية 
مصلحة بما تقتاضيه ال واإلدارة والتسيير، زيادة على ذلك فالدولة لها السلطة المطلقة في توجيه االقتصاد

لذي العامة، وبناء على مفهوم النظام االقتصادي االشتراكي، فان هذا األخير هو عكس النظام الرأسمالي ا
 يركز على الملكية الفردية وحرية اإلنتاج.

 
 الفرع الثاني: تطور النظام االقتصادي االشتراكي

 1827وتطورها، ويعود نشأتها إلى سنة ظهر النظام االقتصادي االشتراكي بعد ميالد االشتراكية 
' بصياغِة مجموعٍة من األفكار العلمية التي تنظم ميالدي، حيث قام المفكر االجتماعي 'روبرت أوين

 المجتمع تحت مصطلح االشتراكية، وتوسع استخدام هذا المصطلح من طرف العديد من العلماء والمفكرين
ّم اإلعالن عن تأسيس أول جمعيٍة قائمٍة على األفكار ت ،1864 واالجتماعيين؛ في سنة نالسياسيي

التي كانت  االتحاد السوفييتي،في  1917، تلتها قيام الثورة البلشفية في سنة االشتراكّية األولى في إنجلترا
 ،1918 سنةفي تم اعتماد االشتراكية  بعد نجاح الثورةو  تنادي بتطبيق االشتراكية لضمان المصلحة العامة،

                                                           
للمزيد حول النظام االشتراكي انظر: فؤاد زكريا، الجوانب الفكرية في مختلف النظم االجتماعية، مؤسسة هنداوي للنشر والتوزيغ، مصر،   1
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تطورت االشتراكية بتطور األفكار  ؛سياسي واقتصادي لتنظيم شؤون البالد في االتحاد السوفييتيكنظام 
في حيث أصبحت مع الوقت مبادئ النظام االشتراكي؛ ارل ماركس، كالعلمية بقيادة المفكر االشتراكي 

، وتحديدًا بعد انتهاء الحرب العالمّية الثانية أصبح النظاُم االشتراكي من األنظمة منتصِف القرن العشرين
الرسمّية في العديِد من دول العالم، وخصوصًا األوروبّية منها التي انتشرْت فيها االشتراكّية بشكٍل كبيٍر؛ 

 اسيون في تلِك الدول، ومن ألّنها ساهمت في تحقيِق العديد من األهداف السياسّية التي كان يطمُح لها السي
 الشمالّية.االتحاُد السوفيتّي، والصين، وكوريا  أهمها: ُدولُ 
 

 المطلب الثاني: خصائص النظام االقتصادي االشتراكي        
والمتمثلة في الملكية الجماعية من تعريف النظام االقتصادي االشتراكي نستخلص خصائصه 

 توجيه النشاط االقتصادي، والتوزيع العادل للثروة.لعناصر اإلنتاج، تدخل الدولة في 
 

 الفرع األول: الملكية الجماعية لعناصر اإلنتاج
مبدأ الملكية الجماعية لعناصر اإلنتاج، حيث تحتكر  النظام االقتصادي االشتراكي علىيعتمد 

؛ ة على ثروات المجتمعاغلب المشاريع اإلنتاجية والتجارية، بحجة حماية االقتصاد الوطني والمحافظ ةالدول
تعود ملكيتها لكافة الشعب، حيث يطلق مصطلح حيث للدولة الحق في انشاء المشاريع والشركات اإلنتاجية، 

 العمومية نسبة الى عامة الشعب.
 

 لالقتصاد الوطني الدولة توجيه الفرع الثاني: 
بالنظام الرأسمالي، حيث تعمل في النظام االقتصادي االشتراكي، يتضح دور الدولة أكثر مقارنة 

على توجيه النشاط االقتصادي في ظل تحقيق المصلحة العامة، وهذا من خالل القوانين والتشريعات التي 
تسير بها المؤسسات العمومية وتنظيمها، كذلك تتدخل الدولة في تحديد األسعار لبعض السلع لحماية القدرة 

 ي كل األنشطة االقتصادية من التبادل واإلنتاج واالستهالك.، بذلك تتدخل الدولة فالشرائية ألفرادها
 

  اشباع الحاجات لكافة االفرادالفرع الثالث: 
يهدف النظام االقتصادي االشتراكي الى تحقيق المنفعة العامة، من خالل اشباع الحاجات لكافة 

جة من السلع والخدمات، كمية منت أكبرافراد المجتمع؛ تهدف المؤسسات والشركات العمومية الى تحقيق 
 ،سعر بيع ممكن، قد تقوم الدولة بدعم بعض المواد الضرورية لالستهالك على حساب خزينة الدولة بأقل
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قتصادي اذ ان النظام االشتراكي ال يهدف الى تعظيم الربح، وانما ينظر اليه كحافز لتفعيل النشاط اال
 وزيادة ثرواته فقط. 

 
 التخطيط المركزي  الفرع الرابع:

ويقصد به قيام الدولة بإعداد  ،من خصائص النظام االقتصادي االشتراكي التخطيط المركزي 
وكيفية توجيه الموارد المتاحة وتوزيعها حسب قصيرة ومتوسطة االجل، للنشاط االقتصادي  تخطيطات تنموية

كمدة لتنفيذ السياسات والبرامج في  ،سنوات مسوخ ثالثاألولويات، وعادة تأخذ هذه التخطيطات ما بين 
يتم وفق قرارات مركزية والتي تمثلها السلطات  ،ان عملية توجيه االقتصاد الوطني نستمد ومنهكل القطاعات، 
 1.الوصية للدولة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  )alukah.net(شبكة األلوكة 1

https://www.alukah.net/sharia/0/105878/
https://www.alukah.net/sharia/0/105878/
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 مزايا وعيوب النظام االقتصادي االشتراكي: المبحث الثاني
توجيه التي تعتمدها الدول ل ،االقتصادي االشتراكي أحد األنظمة االقتصادية الوضعيةباعتبار النظام 

ة اثار إيجابية وسلبي له انطالقا من الخصائص المذكورة سالفا، فالنظام هذا وكذلك ،نشاطها االقتصادي
 نلخصها فيما يلي:

 
 : مزايا النظام االقتصادي االشتراكياألولالمطلب 

تحقيق المنفعة العامة، التوزيع العادل للثروات، تجنب  االقتصادي االشتراكي،من مزايا النظام 
 : 1حدوث أزمات مالية، تخفيف من المشكلة االقتصادية؛ نتطرق الى كل هذه المزايا بالتفصيل فيما يلي

 
 الفرع األول: تحقيق المنفعة العامة  

بناء ، حيث يسمح بافة االفرادالعامة لك يعتبر النظام االقتصادي الرأسمالي فعال في تحقيق المنفعة
 والخدمات لكل شرائح المجتمع، فهو يطمح الى عمنشئات وقواعد صناعية عمومية، الهدف منها توفير السل

 نين. تنفيذ السياسات والبرامج التي تحقق التنمية االقتصادية واالجتماعية ورفع القدرة الشرائية للمواط
 

 الفرع الثاني: توزيع العادل للثروة 
يخول لها توزيع المداخيل والثروات بالتساوي على افراد تمركز عناصر اإلنتاج في يد الدولة 

 اشباع لكل الفئات دون تمييز.  أكبرالمجتمع، وهذا ما يحقق 
 

 الطبقي في المجتمعالتوزان  الفرع الثالث:
المستوى المعيشي بين االفراد، هذا يجعل  قاربت وه يمن اهم خاصية لنظام االقتصادي االشتراك

ي ف، الن الملكية الجامعية لعناصر اإلنتاج وتدخل الدولة الرأسماليةغير طبقي مثل المجتمعات لمجتمع ا
ن الشرعيين عتبارهم الممثلييعزز االهتمام بكل الفئات با ،مع التوزيع العادل للثروة ،توجيه النشاط االقتصادي

 امة، هذا ما يسمح بتقليل الفجوة المعيشية بين المواطنين.للملكية الع
 
 

                                                           
على خالفي، المدخل الى علم االقتصاد، دار أسامة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، اكي انظر: لمزيد حول النظام االقتصادي االشترل  1

2009. 
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 المطلب الثاني: عيوب النظام االقتصادي االشتراكي
 :لالشتراكية عيوب عديدة نذكر أهمها فيما يلي

 
 الفرع األول: محدودية التحفيز

يعتمد النظام االقتصادي االشتراكي على الحوافز المادية والمعنوية المحدودة، في تشجيع العمال 
على اإلنتاج، إال أن هذه الحوافز ال ترتقي الى المستوى المطلوب، مقارنة مع عنصر العمل، الن النظام 

الذي يجعل المؤسسات االشتراكي ال يركز على تعظيم األرباح بقدر ما يركز على اإلنتاج فقط، االمر 
والشركات العمومية غير قادرة على تقديم مكافئات أكبر للعمال، وهذا ال يشجع العمال على تقديم أكبر 

 .أداء
 
 لفرع الثاني: ضعف اإلنتاجية والمنافسةا

تركيز الدولة على الملكية العامة لعناصر اإلنتاج واستحواذها على اغلب المشاريع خاصة 
ل من اإلنتاجية ضعيفة مقارنة باإلنتاجية في الرأسمالية، الن هذه األخيرة تتميز بالمنافسة االستراتيجية، يجع

القوية بين المنتجين، االمر الذي يرفع من الميزة التنافسية وجودة السلع والخدمات المطروحة في السوق، 
الجودة، الن ال توجد  حيث يكتفي النظام االقتصادي االشتراكي بتوفير السلع والخدمات فقط دون مراعاة

المنافسة بين الشركات العمومية، فكل شركة مكلفة بإنتاج سلعة ما، وهي بذلك مستحوذة على السوق الن 
 .ال يوجد منافسين لها

 
 الفرع الثالث: مساوئ مركزية التسيير

دية ينتج عن التخطيط المركزي، أخطاء فادحة تؤثر على النشاط االقتصادي بالسلب، فالقرارات الفر 
التي ال تأخذ في الحسبان اراء االخرين قد ال تعبر عن واقع االقتصاد الوطني، حيث يهمل التخطيط المركزي 
عناصر فاعلة في السوق، تؤثر على التنمية والنمو، وتؤثر القرارات الخاطئة بالسلب على الدولة والمجتمع 

يص البيئة الداخلية والخارجية لتعظيم األرباح، واالفراد، بينما تبنى قرارات المنتجين الخواص من دراسة وتشخ
 في حالة ما كانت القرارات خاطئة، فان المنتج وحده يتحمل االثار السلبية وليس المجتمع.

 
  كثرة الفساد وتنوعهالفرع الرابع: 

مصالحهم في األنظمة االشتراكية الفساد بشكل كبير، نتيجة استغالل المسؤولين مناصبهم ليظهر 
الذي  ،الشخصية، حيث تنشأ البيروقراطية في التسيير واإلدارة، سواء في التوظيف العشوائي والبيروقراطي
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ال يصب في المصلحة العامة التي تنادي بها االشتراكية، مع اهمال الكفاءات العتبارات محسوبية، او في 
 النتقاء اليد العاملة، تالكفاءاعلى  يالرأسمالالنظام يركز للمصلحة الخاصة، في حين  الموارد المتاحة توجبه

؛ كذلك من اثار النظام االشتراكي مع االستغالل األمثل للموارد االموال الخاصة لمحافظة علىمن اجل ا
في منح الصفقات  تجاوزاتسوء استغالل الموارد المتاحة، فمثال انشاء مشاريع غير هامة وضرورية، 

 فقط من اجل الحصول على مقابل مادي ومعنوي من طرفهم ،او معنويين غير اكفاء نطبيعيي ألشخاص
  .على حساب االقتصاد الوطني

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
(ياالشتراكصادية )النظام االقتصادي ة: األنظمة االقتتاسعالمحاضرة ال  

 

 
147 

 المحاضرة حول أسئلة

 

 النشاط على االشتراكية تؤثر كيف بين الدولة؛ شؤون  إلدارة السياسية االنظمة أحد االشتراكية تعتبر .1
 االقتصادي؟

 والرأسمالي؟ االشتراكي االقتصادي النظام بين واالختالف التشابه أوجه هو ما .2
 بالتفصيل؟ الشرح مع اذكرها تطورية، مراحل االشتراكي االقتصادي النظام عرف .3
 االشتراكي؟ االقتصادي والنظام االشتراكي النظام بين الفرق  هو ما .4
 االشتراكية؟ األنظمة على والعالمية اإلقليمية االقتصادية التكتالت تؤثر ان يمكن هل .5
 السوق؟ اقتصاد ظل في الوطني االقتصاد تفعيل االشتراكية الدول تستطيع كيف .6
 الخاص؟ الملكية تمنع االشتراكي االقتصادي النظام في اإلنتاج لعناصر الجماعية الملكية هل .7
 االشتراكي؟ االقتصادي النظام ومساوئ  إيجابيات هي ما .8
 االشتراكية؟ األنظمة في التنموية السياسات اعداد في نالمسؤولي هم من .9

    االشتراكية؟ االقتصاديات في المتاحة الموارد توجيه يتم كيف .10
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جاء اإلسالم لتنظيم الحياة لألفراد والمجتمع في كل المجاالت، لم يهمل أي جانب، حيث بين الطرق 
 القواعدالتي تكفل تحقيق السعادة، من خالل تحديد الواجبات والحقوق ضمن  ،الموضوعية والمنطقية

في ظل  االقتصاد كيفية تنظيمالشرعية؛ نركز في هذه المحاضرة على الجانب االقتصادي، حيث نبين 
 .الشريعة االسالمية

 
 االقتصاد اإلسالمي األول: مدخل نظري حولالمبحث 

واالشتراكي(،  الرأسمالياالقتصاد اإلسالمي هو اقتصاد يختلف نوعا ما عن االقتصاد الوضعي )
لحالل والحرام في كل احيث يرتكز في تفعيله على مبادئ مستمدة من الشريعة اإلسالمية، التي تبين 

 وتطوره، واسسه مع تحديدالممارسات البشرية؛ نتطرق في هذا المبحث الى التعريف باالقتصاد اإلسالمي 
 الخصائص التي يتميز بها.

 
 سالمي وتطورهالمطلب األول: التعريف باالقتصاد اإل

الى تعريف االقتصاد اإلسالمي وكيف تطور في المجتمعات في ظل  نتطرق في هذا المبحث
 التغيرات الدولية وهذا فيما يلي:

 
 الفرع األول: التعريف باالقتصاد اإلسالمي

، ولكن يعتبر اول منهج لتنظيم األنشطة االقتصادية وقبل النشأةاالقتصاد اإلسالمي ليس حديث 
 لألفرادالتي جاءت لتنظيم الحياة  ،، تشكل من الشريعة اإلسالميةبقرون من السنين األنظمة الوضعية

الناس من الظلمات  إلخراج، الذي اختاره هللا على يد سيدنا محمد رسول هللا وخاتم األنبياء ،وللمجتمع والدولة
 الوضعيةسالمي عن غيره من االقتصاديات ويختلف االقتصاد إوعبادة االصنام الى االعتقاد باهلل وعبادته، 

من حيث انه يهتم بتنمية الروح والمادة عكس االقتصاد الوضعي الذي يهمل الجانب الروحي في النشاط 
الكيفية الشرعية لتنظيم العالقات  ،القتصادي، يبين االقتصاد اإلسالمي من خالل القران واالحاديث الشريفةا

 التي تحفظ الحقوق وتبين الواجبات، حتى ال يكون  بين االفراد، ية والتجاريةوالمعامالت االقتصادية والمال
ظلم بين افراد المجتمع، وكذلك يعمل االقتصاد اإلسالمي على تحقيق العدالة في المجتمع؛ يمكن  هناك

 حالل ل في ظل قواعد الشريعة اإلسالمية )الفع  تعريف االقتصاد اإلسالمي بانه ذلك االقتصاد الذي يقوم وي  

                                                           
  ل األزمنة، ألنه نظم كجاء رسول هللا في المرتبة األولى وباعتراف من مفكرين غير مسلمين، بعظمة تفكير الرسول عليه الصالة والسالم غبر

ي الحياة من طرف المفكر والدينية ضمن القواعد اإلسالمية، حيث اختير أعظم شخصية فالحياة من كل جوانبها السياسية واالجتماعية واالقتصادية 
لمنطقية والموضوعية التي اوهي نسخة باللغة اإلنجليزية، وهذه الحقيقة  هللا،مائة أعظمهم محمد رسول  مايكل هارت، في كتابه الخالدون ياألمريك

 ال يمكن تجاهلها حتى من أعداء اإلسالم. 
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والحرام(، هدفه هو االعمار في األرض، من اجل تلبية الحاجات والرغبات النافعة، التي تحفظ  
 .حياة االنسان عقال وجسدا، دون ضرر االخرين، والعمل على تحقيق المنافع الخاصة والعامة

 
 الفرع الثاني: تطور االقتصاد اإلسالمي

تصادية، والمادية، والحياة السياسية واالجتماعية واالقاإلسالم عقيدًة دينية لتنظيم الحياة الروحية 
  حيث ركز الدين اإلسالمي على تنمية الروح باعتبارها المحرك لكل األنشطة الممارسة من طرف االنسان،

باده عفهو خليفة هللا تعالى في األرض، يتكاثر ويعمل ويعبد هللا، في اطار الشريعة اإلسالمية، وحث هللا 
 األرض ) التنمية(، حيث يمس االعمار كل األنشطة من الفالحة والصناعة والتجارة؛ بين هللاباألعمار في 

ى الكيفية الشرعية التي تحفظ الحقوق وتبين الواجبات بين االفراد، في األنشطة االقتصادية، ويطلق عل
مدة من القران االقتصاد الذي يتم وفق الشريعة اإلسالمية، باالقتصاد اإلسالمي نسبة لمبادئه المست

واالحاديث؛ عرف االقتصاد في بداية الدعوة اإلسالمية انشطة الزراعة والتجارة والرعي وبعض الحرف 
اليدوية، وتوسعت الممارسات االقتصادية وتطورت أثناء الفتوحات اإلسالمية، من خالل نشأة العالقات 

مت به شكاله وطرق تمويله، االمر الذي اهتاالقتصادية الجديدة التي تهدف الى زيادة وتنويع اإلنتاج بكل ا
ي  الدراسات الفقهية لمعالجة العالقات االقتصادية في ظل الضوابط الشرعية؛ كانت للحضارة اإلسالمية ف

القرون األربعة األولى دور فعال في زيادة االهتمام بالنشاط االقتصادي حيث ظهرت دراسات اقتصادية 
شخصيات فكرية معروفة بالتوجه الديني، من بين هذه الدراسات كتاب  ومالية وتجارية إسالمية، من طرف

هـجري، وكتاب االكتساب في الرزق المستطاب لمحمد بن الحسن الشيباني 183الخراج ألبي يوسف سنة
هجري وكتاب األحكام السلطانية للماوردي سنة  203هجري، وكتاب الخراج ليحيى بن آدم سنة 189سنة

 الدراسات؛ تطورت الدراسات االقتصادية اإلسالمية في بداية القرن العشرين، حيثهجري وغيرها من  405
ض انتقلت الى مرحلة التحليل االقتصادي الجزئي لمختلف المعامالت االقتصادية بين االفراد،  كاالقترا

فكرين ن الموالتسديد المؤجل وإظهار المعامالت الربوية لتفاديها، والتأمين، والمضاربة، كذلك ركز البعض م
 لكيفيةااإلسالميين على الدراسات االقتصادية الكلية، الهدف منها هو صياغة قوانين اقتصادية إسالمية تبين 

حيث قسم بعض المفكرين  االقتصادية،الشرعية في المعامالت االقتصادية والمالية والتجارية، والسياسة 
 :1تطور االقتصاد اإلسالمي إلى أربع مراحل وهي

 
 

                                                           
د د حول تطور االقتصاد اإلسالمي انظر: فؤاد عبد هللا العمر، مقدمة في تاريخ االقتصاد اإلسالمي وتطوره، البنك اإلسالمي للتنمية، العهللمزي 1

 .105-99، ص2003إسالمي للبحوث والتدريب، جدة، السعودية، 
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التي  مرحلة التكوين وهي الفترة التي نشا فيها المعامالت االقتصادية في الفترة األولى:المرحلة  .1
 .بعث الرسول محمد عليه الصالة والسالم وخالفة علي بن أبي طالب رضي هللا عنه

 
 مرحلة نضج االقتصاد اإلسالمي، في العصر األموي والعصر العباسي األول،  الثانية:المرحلة  .2

 .مع بداية العصر العباسي الثاني وانتهت
 
 هذه المرحلة تتعلق بفترتين هما فترة تطور االقتصاد وتخص العصر العباسي الثالثة:المرحلة  .3

 .الثاني وفترة االحتالل األوروبي للعالم اإلسالمي
 
 الىوهي مرحلة التبعية لالقتصادية، نتيجة تعرض اغلب الدول اإلسالمية  الرابعة:المرحلة  .4

 .1وبقي بعد تحقيق االستقالل تابع اقتصاديا للدول األوروبية االستعمار
 

 المطلب الثاني: مصادر االقتصاد اإلسالمي
يقصد بمصادر االقتصاد اإلسالمي المراجع التي يستند عليها في بناء القوانين االقتصادية 

 قسمي، مصادر أصلية ومصادرالشرعية التي تحكم األنشطة االقتصادية والمالية، وتنقسم المصادر إلى 
 :تبعية، نتطرق الى هذه المصادر بالتفصيل فيما يلي

 
 الفرع األول: المصادر األصلية        

القرآن  وهي مية،الاالقتصادية االسوالعالقات وانين يد القالمرجع األول في تحد المصادر االصلية تعتبر
 .2الكريم، والسنة النبوية، واإلجماع، والقياس

 
الكريم المصدر الرئيسي لتنظيم العالقات والمعامالت واألنشطة االقتصادية،  لقرآنايعد  القرآن الكريم: .1

حيث تتسم بالعمومية ، الشرعية القتصاديةا لقواعد والمبادئا التي تبين القرآنيةصوص النمن خالل 
 جتهاداب ، أواهتمت السنة النبوية على تفسيرها بالتفصيل حسب الحاالت كما والثبات واالستمرارية، 

، كقوله سبحانه وتعالى: الفقهاء في حالة عدم وجود نص قراني واضح لحالة من الحاالت االقتصادية
َم الر َِّبا﴾ ]البقرة: ية في المعامالت وتوضح اآلية الكريمة مباشرة الحدود الشرع ،[275﴿ َوَأَحلَّ هللا  اْلَبْيَع َوَحرَّ

                                                           
 .100-99صفؤاد عبد هللا العمر، مقدمة في تاريخ االقتصاد اإلسالمي وتطوره، مرجع سابق،  1
  )islam.net-dar(مقدمات هامة | مصادر االقتصاد اإلسالميصالح العلي،   2

http://www.dar-islam.net/Detail.aspx?ArticleID=1585
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وهذا بالعبارة العامة دون ، االقتصادية، فالبيع او التجارة هي حالل بينما المعامالت الربوية فهي حرام
لِّ  ،أنواع البيوع أو الربا تحديد يَن آَمن وْا اَل َتْأك ل وْا َأْمَواَلك ْم َبْيَنك ْم بِّاْلَباطِّ وقوله سبحانه وتعالى:﴿َيا َأيَُّها الَّذِّ
نك ْم﴾ ]النساء:إالَّ أَ  أكل أموال الناس تحريم على  الكريمة اآليةتنص ، [29ن َتك وَن تَِّجاَرًة َعن َتَراٍض م ِّ

وقوله سبحانه ، بدون وجه حق، وأجازت أكلها عن طريق التجارة المشروعة المبنية على التراضي
﴾ ]المائد يَن آَمن وْا َأْوف وْا بِّاْلع ق ودِّ الوفاء  الكريمة على المسلمين اآليةفرضت  ،[1ة:وتعالى:﴿َيا َأيَُّها الَّذِّ

ووضع القرآن الكريم ، للسنة واالجتهاد التفصيل تركتبالعقود والعهود بشكل عام ولم تبين أنواعها، إنما 
آيات المواريث التي ية، ال يجوز االجتهاد فيها، مثل بعض القواعد التفصيلية ألحكام اقتصادية جزئ

م  فصلت أنصبة الورثة  يك  تفصياًل دقيقًا، ولم تترك ذلك لتفصيل المجتهدين، قال سبحانه وتعالى:﴿ي وصِّ
نَّ نَِّساء َفْوَق اْثَنَتْينِّ َفَله نَّ ث ل َثا َما َترَ  ْثل  َحظ ِّ األ نَثَيْينِّ َفإِّن ك  ْم لِّلذََّكرِّ مِّ ك  َدًة َفَلَها هللا  فِّي َأْواَلدِّ َك َوإِّن َكاَنْت َواحِّ

...﴾ ]الن  1.[11ساء:الن ِّْصف 
 
الشريفة للرسول سيجنا محمد صلى هللا عليه وسلم، التي تبين شرعية  األحاديثوهي : السنة النبوية .2

بالشرح والتفصيل، كذلك تكون ، األفعال التجارية والمالية، لتأكيد ما امر به هللا تعالى في القران الكريم
مثل: البيع، والرهن،  ؛القرآن الكريم جديدة لم ينص عليهاشرعية أحكام النبوية في صيغة  األحاديث

 .2والشركات، واإلجارة، اإلنتاج، والتبادل، واالستهالك
 

 )االجتهادية( الفرع الثاني: المصادر التبعية
المعامالت او المشاكل  أحدفي حالة عدم وجود احكام من القران الكريم والسنة النبوية حول 

االقتصادية، نتيجة للتطور البيئة االقتصادية وظروفها مع الزمن، وانتشار ظواهر جديدة في الساحة 
 ديدة،الج ستنباط األحكام الفقهية المتعلقة بالفروع االقتصاديةال، الفقهاء حول امرها االقتصادية، يجتهد

األبحاث التي يقوم بها بعض المفكرين  تتضمن ميةالكتب اإلسال، وهي المصادر األصلية المؤسسة على
المسلمين حول القضايا االقتصادية، لتفسير وشرح وتوضيح للعناصر الفاعلة في السوق، مستمدة من 

 وتنقسم الكتب اإلسالمية الى نوعين هما: الشريعة اإلسالمية والسنة النبوية،
 
انية اإلنستفسر كل القضايا أبواب الفقه التي كل  على تتمثل في الكتب الشاملة :كتب إسالمية عامة .1

 بما فيها القضايا االقتصادية.

                                                           
  )islam.net-dar(اإلسالمي مقدمات هامة | مصادر االقتصادصالح العلي،  1
  )islam.net-dar(مقدمات هامة | مصادر االقتصاد اإلسالميصالح العلي،  2

http://www.dar-islam.net/Detail.aspx?ArticleID=1585
http://www.dar-islam.net/Detail.aspx?ArticleID=1585
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، حيث القضايا اإلنسانية أحد تتناول موضوع واحد، حولكتب الفقه التي هي : كتب إسالمية خاصة .2
 .1يقدم المفكر اإلسالمي شرح وتفسير للقضية االقتصادية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، مكتبة 7للمزيد حول مصادر االقتصاد اإلسالمي انظر: على احمد السالوس، موسوعة القضايا الفقهية العاصرة واالقتصاد اإلسالمي، الطبعة   1

 .2002دار القران، مصر، 
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 ومحرماته اإلسالميالمبحث الثاني: خصائص االقتصاد 
ما تطرقنا الى ما هو االقتصاد اإلسالمي ومصادره، نتناول في هذا المبحث خصائص االقتصاد  بعد

 اإلسالمي فيما يلي:
 اإلسالميخصائص االقتصاد المطلب األول: 

 يتميز االقتصاد اإلسالمي بخصائص ملخصة فيما يلي:
 

 الملكية المزدوجةالفرع األول: 
من خصائص االقتصاد اإلسالمي الملكية المزدوجة، حيث تبيح الملكية الفردية والجماعية لعناصر 

 اإلنتاج.
 

، حيث يحق الملكية الخاصة لألفرادتبيح الشريعة اإلسالمية : فردية )الملكية الخاصة(الملكية ال .1
حسب الرغبة والقدرة المالية المختلفة  اتاألرض والعقار  مختلف عناصر اإلنتاج، مثل لهم امتالك

وكذلك ، الفرد والمجتمعاإلضرار بمصالح  االمتالك إلىيؤدي  أي ال في حدود الحالل والحرام،
حيث يؤثر االحتكار  ،لسلعة يحتاجها العامة خالية من الممارسات االحتكاريةالملكية الخاصة تكون 

 على تقليل المنافع العامة.
 
العامة من خالل  ملكيةالالشريعة اإلسالمية، على االقتصاد اإلسالمي ضمن حث ي: الملكية العامة .2

والمشاريع المختلفة التي تدخل في سيطرتها على الدولة لعناصر اإلنتاج، منها المرافق العامة،  تملك
فلها الحق في إقامة شركات ومؤسسات صناعية وتجارية، وبنوك إدارة وتسيير االفراد والمجتمع، 

 األنشطة تتوافق مع الحالل.وغيرها من  ومصارف
  

 لمشاركة في المخاطرا الفرع الثاني:
أساس االقتصاد اإلسالمي  الخاصية المفقودة في األنظمة االقتصادية الوضعية، وهي أحد وهي 
 لثروة بين رأس المالمن اجل التوزيع العادل لالربح والخسارة،  المشاركة في المخاطر بتقاسم ويقصدوعماده، 

 .والعمل
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  موارد الدولة أحدالزكاة الفرع الثالث: 
 ى االفراد الذين يمتلكون ثروة بكلتعتبر الزكاة الركن الثالث من اركان اإلسالم، وهي فرض عل

ب أنواعها وحققت النصاب او تجاوزته خالل حول والجول هو العام، وباعتبارها ركن من العبادات، فهي تص
 حيث ،المجمعة من طرف الدولة الزكاة حقهم من بإعطائهممن خالل االهتمام بالفقراء  في مصلحة الجماعة

 يتحقق التكافل االجتماعي.
 

 االقتصادي اإلسالميحدود المطلب الثاني: 
لالقتصاد اإلسالمي حدود شرعية لممارسة األنشطة التجارية واالقتصادي والمالية من طرف االفراد 

والمتمثلة في الربا واالحتكار وكذلك تحريم  األفعال غير الشرعية الشريعة اإلسالميةوالجماعات، حيث بينت 
 :1نتطرق الى هذه العناصر بالتفصيل فيما يلي ؛بعض المتاجرات

 
 واالحتكار تحريم الرباالفرع األول: 
َبا..." "... َوَأَحلَّ َّللاَّ  الَبْيَع َوحَ تعالى: في كل اشكاله، حيث يقول هللاالربا حرم اإلسالم  البقرة رََّم الرِّ 

حيث حرمت الشريعة  ،فالقروض هي عبارة على أموال ،االتجار في القروضوالربا هو نتيجة  ،275
ر م في االقتصاد االسالمي االسالمية ، االحتكار بيع وشراء األموال مقابل فوائد نتيجة تأخير التسديد؛ كذلك ح 

ع، ممكن، على حساب االفراد والمجتم ربح أكبرالى تحقيق  لمحتكريهدف ا ،حاديث النبوية الشريفةاألوفق 
 ، ينلمحتاجايتسبب في قهر و  مصالح العامةال تمس ،اثار سلبية لالحتكار حيث

 
 متاجراتالفرع الثاني: تحريم بعض ال

ما ال  تحريم بيعحرم اإلسالم بعض البيوع لتداعيتها السلبية على االفراد والمجتمع، وتتمثل في 
بيع الغرر هو بيع غير المعلوم، مثل ويقصد بتحريم بيع الغرر، و ، لمنع المخاطرة أو المقامرة، يمتلكه الفرد

التجارة في  من بينهاالمحرمات، االتجار في  اإلسالمم حر كذلك ، بيع السمك في الماء، أو أنواع المقامرة
الخمور أو المخدرات أو الدعارة أو المواد اإلباحية المختلفة، وغيرها من المحرمات، ألنها ال تعتبر مااًل 

 .2متقومًا في اإلسالم
 
 
 

                                                           
  )wikipedia.org(ويكيبيديا -اد إسالمي اقتص  1
 .2010، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان، 1للمزيد انظر: احمد محمد نصار، مبادئ االقتصاد اإلسالمي، الطبعة  2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A#%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
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 أسئلة حول المحاضرة

 عرف االقتصاد اإلسالمي؟ .1
 الوضعي؟ ما هي أوجه التشابه واالختالف بين االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد .2
 تطرق بالتفصيل الى مراحل نشأة االقتصاد اإلسالمي وتطوره؟ .3
 هل يوجد نظام اقتصادي إسالمي في العالم؛ مع تبرير اجابتك؟ .4
 لالقتصاد اإلسالمي مصادر يعتمد عليها في المعامالت االقتصادية، ما هي هذه المصادر؟ .5
 هل لالقتصاد اإلسالمي عالقة بالعلوم األخرى؟ .6
 ن بأعداد السياسات االقتصادية في ظل احكام الشريعة؟من هم المكلفو  .7
 ما الفرق بين خصائص االقتصاد الوضعي وخصائص االقتصاد اإلسالمي؟ .8
 تطرق بالتفصيل الى الطرق الشرعية في االقتراض؟ .9
   لماذا تعتبر الفوائد مكسب غير شرعي؟ .10
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 المراجع

، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان، 1اإلسالمي، الطبعة احمد محمد نصار، مبادئ االقتصاد  .1
2010. 

، مكتبة دار 7على احمد السالوس، موسوعة القضايا الفقهية العاصرة واالقتصاد اإلسالمي، الطبعة  .2
 .2002القران، مصر، 

عهد فؤاد عبد هللا العمر، مقدمة في تاريخ االقتصاد اإلسالمي وتطوره، البنك اإلسالمي للتنمية، ال .3
 .2003إسالمي للبحوث والتدريب، جدة، السعودية، 

 (wikipedia.orgويكيبيديا ) -قتصاد إسالمي ا .4
  )islam.net-dar(مقدمات هامة | مصادر االقتصاد اإلسالمي .5
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English عربي English عربي 
Money نقود Globalization العولمة 
Banks بنوك Economic Problem المشكلة االقتصادية 
Barter مقايضة Economics علم االقتصاد 
Commodity money نقود سلعية Scarcity الندرة 
Paper money نقود ورقية Scarce Resources الموارد النادرة 
Check شيك Economic Resources الموارد االقتصادية 
Credit money  ائتمانيةنقود Recourses Allocation تخصيص الموارد 
Credit cards  ائتمانيةبطاقات Wants or Needs حاجات 
Medium of exchange  للمبادلةوسيط Free Resources الموارد غير االقتصادية "الحرة" 
Unit of account وحدة للقياس Human Resources الموارد البشرية 
Store of value مخزن للقيم Natural Resources الموارد الطبيعية 
Money supply عرض النقود Labor العمل 
Money in circulation نقود متداولة Land األرض 
Demand deposits ودائع تحت الطلب Capital رأس المال 
Time deposits ودائع ألجل Organization التنظيم 
Saving accounts ( االدخارحسابات التوفير) Factors of Production عناصر اإلنتاج 
Assets )موجودات )أصول Macroeconomics االقتصاد الكلي 
Liabilities  خصوم(مطلوبات( Microeconomics االقتصاد الجزئي 
Central bank  البنك المركزي Positive Economics االقتصاد الموضوعي 
Reserves policy  االحتياطاتسياسة Normative Economics  االقتصاد المعياري 
Money multiplier مضاعف النقود Mathematical 

Economics 
 االقتصاد الرياضي

Banking system الجهاز المصرفي Econometrics االقتصاد القياسي 
Monetary policy السياسة النقدية Income الدخل 
Central bank of Jordan البنك المركزي األردني Wealth الثروة 
Monetary instruments األدوات النقدية Economic Systems النظم االقتصادية 
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English عربي English عربي 
General instruments أدوات تقليدية Capitalism الرأسمالية 
Selective instruments أدوات نوعية Socialism االشتراكية 
Open market operations 

(OMO) 
 المشكلة االقتصادية Economic Problem عمليات السوق المفتوحة

Discount mechanism آلية إعادة الخصم Scarcity الندرة 
Reserves policy  االحتياطاتسياسة Optimal Choice األمثل االختيار 
Contractionary policy  انكماشيةسياسة Opportunity Cost تكلفة الفرصة البديلة "الضائعة" 
Expansionary policy سياسة توسعية Alternative بديل 
Treasury bills أذونات خزينة Trade-Off المعاوضة 
Excess reserves فائضة احتياطات Benefits منافع 
Credit control  االئتمانالرقابة على Allocation of 

Resources 
 تخصيص الموارد

Credit ceilings  االئتمانيةالسقوف Production 

Possibilities Curve 

“PPC” 

 منحنى إمكانيات اإلنتاج

Foreign assets control  الموجودات الرقابة على
 األجنبية

Full Employment التشغيل الكامل 

Fiscal policy السياسة المالية Efficiency الفعالية 
Public finance المالية العامة Unemployed 

Resources 
 موارد معطلة

Full employment التشغيل الكامل Consumption Goods  استهالكيةسلع 
Sustainable growth  مضطردنمر Capital Goods سلع رأسمالية 
Prices stability أسعار استقرار Law of Increasing 

Cost 
 قانون تزايد التكلفة

Economic welfare  االقتصاديالرفاة Homogeneous Goods سلع متجانسة 
Government budget )الموازنة الحكومية )العامة Division of Labor تقسيم العمل 
Fiscal deficit العجز المالي Comparative 

Advantage 
 الميزة النسبية

Fiscal surplus الفائض المالي Market  السوق 
Balanced budget توازن الموازنة Demand الطب 
Public debt الدين العام Supply العرض 



 

 

ات اقتصـــــــــــــــــــــــــــــادية ومالــــــــــــــــــيةحمـصطـل  

168 

English عربي English عربي 
Government revenues اإليرادات الحكومية Market Price  سعر السوق 
Direct taxes ضرائب مباشرة Seller بائع 
Current expenditures نفقات جارية Buyer  مشتري 
Capital expenditures نفقات رأسمالية Quantity Demanded الكمية المطلوبة 
Automatic instruments أدوات تلقائية The Law of Demand قانون الطلب 
Discretionary 

instruments 
 جدول الطلب Demand Schedule أدوات مقصودة

Transfer payments مدفوعات تحويلية Demand curve منحنى الطلب 
Subsidy policies سياسات الدعم Tastes & Preferences الميول واألذواق 
Great depression الكساد الكبير Size of the Market  حجم السوق 
International trade التجارة الدولية Income الدخل 
Specialization التخصصية Expectations التوقعات 
Foreign trade التجارة الخارجية Normal Goods سلع عادية 
Economies of scale وفورات الحجم الكبير Inferior Goods سلع رديئة 
The law of comparative 

advantage 
 سلع بديلة / إحاللية Substitute Goods الميزة النسبيةمبدأ 

Absolute advantage الميزة المطلقة Complementary 

Goods 
 سلع مكملة

Internal terms of trade معدل التبادل الداخلي Derived Demand طلب مشتق 
International terms of 

trade 
 العرضمنحنى  Supply Curve معدل التبادل الدولي

Free trade تجارة حرة The Law of Supply قانون العرض 
Tariffs التعرفة الجمركية Costs of Production تكاليف اإلنتاج 
Quotas الحصص Taxes الضرائب 
Exports subsidies دعم الصادرات Government 

Regulations 
 القيود الحكومية

Protection الحماية Subsidy الدعم 
Consumer surplus فائق المستهلك Market Equilibrium  توازن السوق 
Producer surplus فائض المنتج Excess Supply فائض عرض 
Import licenses  االستيرادنظام رخص Excess Demand فائض طلب 



 

 

ات اقتصـــــــــــــــــــــــــــــادية ومالــــــــــــــــــيةحمـصطـل  

169 

English عربي English عربي 
Exchange rate سعر الصرف Market Forces قوى السقف 
Balance of payments ميزان المدفوعات Black Market السوق السوداء 
Appreciation ارتفاع قيمة العملة Equilibrium Price السعر التوازني 
Devaluation  تخفيض سعر الصرف

 بتدخل الحكومة
Equilibrium quantity الكمية التوازنية 

Depreciation انخفاض قيمة العملة Price floor األرضية السعرية 
Black market السوق السوداء Price ceiling  السقف السعري 
Flexible exchange  سعر الصرف المرن

م(  )الُمَعوَّ
Unemployment البطالة 

Current account  الحساب الجاري Consumption 

rationing 
 ترشيد االستهالك

Trade balance  الميزان الجاري Gross domestic 

product 
 الناتج المحلي اإلجمالي

Capital account حساب رأس المال Aggregate demand الطلب الكلي 
Services balance ميزان الخدمات Aggregate supply العرض الكلي 
Current transfers التحويالت الجارية General price level المستوى العام لألسعار 
Economic development  االقتصاديةالتنمية Inter mediate goods سلع وسيطة 
Economic growth  االقتصاديالنمو Final goods سلع نهائية 
Per capita income معدل الدخل الفردي Gross national product الناتج القومي اإلجمالي 
Poverty الفقر Value added القيمة المضافة 
Classical theory  الكالسيكية النظرية

 )التقليدية(
Real GDP الناتج الحقيقي 

Infant mortality وفيات األطفال الرضع GDP Deflator مثبط الناتج المحلي اإلجمالي 
Health الصحة Households القطاع العائلي 
Absolute advantage ميزة مطلقة Depreciation )اإلهتالك )إهتالك رأس المال 
Aggregate demand الطلب الكلي Indirect taxes ضرائب غير مباشرة 
Aggregate supply العرض الكلي Direct taxes ضرائب مباشرة 
Aggregate spending اإلنفاق اإلجمالي Income taxes ضرائب الدخل 
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English عربي English عربي 
Appreciation سعر الصرف ارتفاع Retained profits أرباح محتجزة 
Autonomous 

consumption 
اإلستهالك المستقل أو 

 الذاتي
Aggregate Demand الطلب الكلي 

Balanced budget توازن الموازنة Aggregate supply العرض الكلي 
Balance of payments ميزان المدفوعات Relative price األسعار النسبية 
Barter مقايضة Policy variables متغيرات سياسية 
Breakeven point نقطة التعادل External shocks صدمات خارجية 
Budget موازنة Monetary policy سياسة نقدية 
Budget deficit عجز الموازنة Fiscal policy سياسة مالية 
Budget surplus فائض الموازنة Full employment اإلنتاج الكامل 
Capital account الحساب الرأسمالي Say’s law قانون ساي 
Capital goods سلع رأسمالية Potential output اإلنتاج الكامن 
Central bank  البنك المركزي Consumption اإلستهالك 
Choices خيارات Saving االدخار 
Commodity money نقود سلعية Private consumption اإلستهالك الخاص 
Comparative advantage  نسبيةميزة Public consumption اإلستهالك العام 
Complementary goods سلع مكملة Durable goods سلع معمرة 
Consumption استهالك Non-durable goods سلع غير معمرة 
Contraction policy سياسة انكماشية Services خدمات 
Cost تكلفة Autonomous 

consumption 
 اإلستهالك الذاتي

Creeping inflation تضخم زاحف Dissaving سال ادخار 
Cyclical unemployment بطالة دورية Break – even point نقطة تعادل 
Depreciation تخفيض قيمة Induced consumption اإلستهالك المستحدث 
Depression كساد Consumption function دالة اإلستهالك 
Direct taxes  مباشرةضرائب Saving function  االدخاردالة 
Discount rate سعر اعادة الخصم Marginal propensity 

to consume 
 الميل الحدي لإلستهالك
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English عربي English عربي 
Disguised 

unemployment 
 Marginal propensity بطالة مقنعة

to save 
 لالدخارالميل الحدي 

Dividends عوائد Average propensity to 

consume 
 متوسط الميل لإلستهالك

Durable goods سلع معمرة Average propensity to 

save 
 لالدخارمتوسط الميل 

Economic development تنمية اقتصادية Investment االستثمار 
Efficiency فعالية Fixed capital 

formation 
 التكوين الرأسمالي الثابت

Equilibrium  توازن Change in stock  التغير في المخزون 
Excess reserves احتياطي فائض Financial investment المالي االستثمار 
Exchange rate سعر الصرف Revenues  / اإليراداتالعوائد 
Expectations توقعات Economic recovery االقتصادي االنتعاش 
Exports صادرات Costs التكاليف 
Export subsidies دعم الصادرات Technology التكنولوجيا / التقنية 
External shocks صدمات خارجية Innovation اإلبداع 
Fiscal policy سياسة مالية Incentives الحوافز 
Fixed capital رأسمال ثابت Nominal interest rate سعر الفائدة اإلسمي 
Fixed exchange rate الثابت سعر الصرف Real interest rate سعر الفائدة الحقيقي 
Flexible exchange rate  سعر الصرف المرن Fisher equation معادلة فيشر 
Foreign reserves احتياطي أجنبي Equilibrium income الدخل التوازني 
Frictional 

unemployment 
 الكلي فاقاالن Aggregate expenditure بطالة احتكاكية

Full employment تشغيل كامل Potential output اإلنتاج الكامن 
Galloping inflation تضخم متسارع Sectors قطاعات 
Government spending إنفاق حكومي MPC الميل الحدي لإلستهالك 
Gross domestic product الناتج المحلي اإلجمالي Multiplier المضاعف 
Gross national product الناتج القومي اإلجمالي Macroeconomic 

distortions 
 الكلية االختالالت

Growth rate معدل النمو Reversionary gap  ركوديةفجوة 
Imports الواردات Stagnation ركود 
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English عربي English عربي 
Import substitution إحالل المستوردات Inflationary gap فجوة تضخمية 
Income الدخل Simple multiplier المضاعف البسيط 
Inflation تضخم Aggregate expenditure اإلنفاق اإلجمالي 
Innovation ابداع Autonomous 

investment 
 الذاتي )المستقل( االستثمار

Interest rate سعر الفائدة Recessionary gap فجوة ركودية 
Investment استثمار Potential output اإلنتاج الكامن 
Macroeconomics االقتصاد الكلي leakages التسربات 
Marginal propensity الميل الحدي Government role دور الحكومة 
Microeconomics االقتصاد الجزئي Taxes الضرائب 
Minimum wages حد أدنى لألجور Revenues إيرادات 
Monetary base القاعدة النقدية Disposable income الدخل المتاح 
Monetary policy السياسة النقدية Fiscal policy السياسة المالية 
Money supply عرض النقد Spending multiplier مضاعف اإلنفاق 
multiplier المضاعف Balanced budget موازنة متوازنة 
Net exports صافي الصادرات Balanced budget 

multiplier 
 مضاعف الموازنة المتوازنة

Nominal interest rate سعر الفائدة اإلسمي Open economy اقتصاد مفتوح 
Nominal wages األجر اإلسمي Price taker متلق للسعر 
Normative economics  اقتصاد معياري Foreign trade التجارة الخارجية 
Open market operations  السوق المفتوحةعمليات Net exports صافي الصادرات 
Positive economics اقتصاد موضوعي Current account  الميزان الجاري 
Potential output االنتاج الكامن Balance of payments ميزان المدفوعات 
Poverty فقر Relative prices األسعار النسبية 
Precaution احتياط Exchange rate الصرف سعر 
Price ceiling تحديد سقف لألسعار Foreign trade 

multiplier 
 مضاعف التجارة الخارجية

Price floor تحيد حد أدنى لألسعار Open economy 

multiplier 
 المفتوح االقتصادمضاعف 
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English عربي English عربي 
Price level مستوى األسعار Marginal propensity 

to import 
 لالستيرادالميل الحدي 

Production possibility 

frontier / curve 
 التضخم Inflation منحنى إمكانات اإلنتاج

Quotas نظام الحصص Unemployment البطالة 
Real income الدخل الحقيقي General price level المستوى العام لألسعار 
Real wage األجر الحقيقي Purchasing power القوة الشرائية 
Recessionary gap فجوة ركودية Real income الدخل الحقيقي 
Regulations تعليمات / قيود Family budget survey مسح ميزانية األسرة 
Required reserve احتياطي الزامي Cost of living index الرقم القياسي لتكاليف المعيشة 
Reserves احتياطات Moderate inflation تضخم معتدل 
Resources موارد Creeping inflation تضخم زاحف 
Revenues عوائد Galloping inflation تضخم متسارع 
Savings ادخارات Hype – inflation تضخم جامع 
scarcity ندرة Demand pull inflation تضخم سحب الطلب 
Seasonal 

unemployment 
 تضخم دفع النفقة )الكلفة( Cost push inflation بطالة موسمية

Services خدمات Imported inflation تضخم مستورد 
Specialization تخصصية Fiscal deficit العجز المالي 
Structural 

unemployment 
 معدل البطالة Unemployment rate بطالة هيكلية

Substitute goods سلع بديلة أو إحاللية Okun’s law قانون أكان 
Tariffs تعرفة جمركية Frictional 

unemployment 
 احتكاكيةبطالة 

Taxes ضرائب Structural 

unemployment 
 بطالة هيكلية

Terms of trade اسعار التبادل Cyclical 

unemployment 
 بطالة دورية

Trade account  الحساب الجاري Seasonal 

unemployment 
 بطالة موسمية

Trade deficit  عجز تجاري Disguised 

unemployment 
 بطالة مقنعة

Trade policy سياسة تجارية Open unemployment بطالة سافرة 
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English عربي English عربي 
Trade surplus  فائض تجاري Behavioral 

unemployment 
 بطالة سلوكية

Unemployment بطالة Imported 

unemployment 
 مستوردةبطالة 

Voluntary exchange تبادل طوعي Trade – off معاوضة 
Voluntary 

unemployment 
 منحنى فيلبس Philips curve بطالة طوعية

Wants الحاجات Stagflation ركود تضخم 
Wealth الثروة 

economic terms  قاموس المصطلحات -مصطلحات اقتصادية  (google.com)   المصدر:

https://sites.google.com/site/terminologyguide/economy

