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 مقدمة
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 :مق�مة

 

ال��ا� االق��اد� واح� م� أه� ج�ان� ال�ل�ك اإلن�اني العام، و�ل�أ �ع���         

و��ل� ال�ول �اخ�الف أن���ها إلى ات�اذ ق�ارات اق��اد�ة ) ال���عي وال�ع��� ( ال��� 

  .م���عة م� اجل إش�اع حاجاتها ور��اتها ال��ع�دة في �ل ن�رة ال��ارد االق��اد�ة

م� ه�ا ت�ه� أه��ة عل� االق��اد في اس�غالل ال��ارد ال��احة إلن�اج اك�� ق�ر        

  .ال�ي ت����م في تل��ة ال�اجات اإلن�ان�ة م��� م� ال��ائل االق��اد�ة

و�غ�ي ال��ا� االق��اد� م���عة م� األع�ال ال��ت��ة �االس���ار، اإلن�اج       

ال��ز�ع، ال��ادل، االس�هالك واالدخار، و�ل ه�ه األع�ال ت���ها ق�ان�� وق�اع� مع��ة 

  .و���قف ح��ها على أساس ���ة رأس ال�ال ال��ّجه لها

ه�ف ه�ه ال����عة إلى إع�اء ال�ال� مفا��� أساس�ة ح�ل عل� االق��اد، والى وت      

ز�ادة  إلىتع��فه ����لف الع�ل�ات االق��اد�ة ب�ءا �ال��ا� االس���ار� ال�� یه�ف 

ع�ل�ات  إلىاإلی�ادات م� خالل إن�اج اك�� ق�ر م��� م� ال�لع وال��مات، وص�ال 

لى ت�ض�ح ����ة تق��� ال�خل الق�مي ب�� األش�اص ك�ا ته�ف إ... االس�هالك واالدخار،

  .ال�ی� شار��ا في إن�اجه، و����ة إعادة ت�ز�ع ال��اخ�ل م� ��ف ال�ولة

ون�ج�ا في األخ�� أن ت�اه� ه�ه ال����عة في ت���ة الف�� االق��اد� لل�ال� ال��      

  .ه� مف�اح ال���ر واالزدهار لل�ل�

  

  

   

  �ا�ة وق��ني    . د                                                                     
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 املدخل املفاهيمي لعلم االقتصاد: احملور األول
�ع� عل� االق��اد م� ال�عارف ال�ه�ة، ل�ا شه�ت دراس�ه اه��اما ����ا م� ق�ل الفالسفة     

  .وال�ف���� ال�ی� وضع�ا الق�اع� األساس�ة له وأس��ا ما صار �ع�ف �عل� االق��اد

�أم�ر  له صلة ما و�ل ال���لفة، االق��اد�ة ال��اه� في �ال��� و�ه�� عل� االق��اد     

 االق��اد�ة والق�رة ال��ائ�ة، والع�ل�ة اإلن�اج�ة واالس�هالك�ة وما م� ال��ارد اناإلن� م���ة

  .ذل� إلى

ولعل� االق��اد تعار�� وأه�اف م��لفة، وم�اهج م�ع�دة، وعالقة م��ا��ة مع العل�م      

األخ��، وت��لف ��ق ال��ل�ل االق��اد� �اخ�الف العالقة ب�� ال��غ��ات االق��اد�ة  

  .  ال���ر س��ع�ض إلى �ل ه�ه ال�قا� وفي ه�ا
              

  ماهية علم االقتصاد - أوال

ف�اذا نق�� �عل�  �ع��� عل� االق��اد واح�ا م� أهِ� العل�م وأب�زها على اإل�الق،    

  االق��اد؟ وماهي أص�له ال�ار���ة؟ و���ا ت���ل أه�افه وأه� ال�قا� ال�ي ت��� أه���ه؟ 

 :االق��ادن�أة ومفه�م عل�   - أ

 مع�� ���د تار�خ ی�ج� ال ح�� ال�ق��، وجهة على م��ده غ�� اإلق��اد عل� ن�أة إن     

 ق���ة ك�ا�ات �ه�ت في م�ف�قة ع�ی�ة أف�ار ول�� جاء إنه بل العل�، ه�ا �ه�ر ب�ء ب�قة

 .إق��اد�ة م��الت م� اإلن�ان ی�اجه ما تعالج

 الق�ن ال�ام� في  )س��� آدم( اإلق��اد� قام ع��ما ال��ی� اإلق��اد عل� ن�أ ول��     

 .1776وذل� س�ة  "األم� ��� في ���عة وأس�اب ث�وة" ع�� ب��� ��اب 

اس�قامة ال���� والق��  و�ع�ى إلى الق��، الع���ة اللغة في اق��اد كل�ة أصل و��جع     

� والق�� في ه� الع�ل والق�� في ال�يء ه� خالف اإلف�ا�، وه� ماب�� اإلس�اف وال�ق��"

 . 1"ال����ة أن ال ���ف وال �ق�� 

                                                 
1 ع�� هللا ب� ع�� ال���� ال���قي: االق��اد اإلسالمي ( أس�، م�اد� وأه�اف)، م�س�ة ال����ي لل��ز�ع واإلعالن، ال��اض، ال��ل�ة الع���ة 

.18، ص 2009ال�ع�د�ة،   
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 Okiosم� �ل���� ه�ا  أرس�� أش�قها ح�� اإلغ����ة اللغة إلى ف��جع اورو�ا في أما     

القان�ن، و��ل� �ان� �ل�ة اق��اد تع�ي  أو وتع�ي ال��� Nomos " "و  ال���ل وتع�ي ""

  .قان�ن ت�ب�� ال���ل

وفي اللغة االن�ل���ة "  Economie" وتقابل �ل�ة اق��اد في اللغة الف�ن��ة �ل�ة      

 ."  Economy"كل�ة 

اإلق��اد  ه� 19 و 18 الق�ن�� خالل اإلق��اد لعل� ال�ائع االص�الح �انوق�       

 ع�� ال��اس�ة واإلج��ا��ة �الع�امل اإلق��ادی�� إه��ام إلى ذل� في ال��� و��جع ال��اسي

 .عاص�وها والى ����ة دع� ق�ة ال�ل�ة ال�ي اإلق��اد�ة ال��اكل ��ه��

ال��  "اإلق��اد م�ادئ" ك�اب �ه� شائعا ح�ى ال��اسي اإلق��اد م��لح �ل وق�     

 ع� اإلق��اد�ة ال��اه� ��ه ع�ل حاول ، وال��1890مارشال س�ة  ألف��� ال�اح�  أص�ره

  .1ال��� اإلق��اد ی�مها م� عل�ه ��ل� وأص�ح ال��اس�ة واإلج��ا��ة، ال��ون 

 ال�او�ة �اخ�الف آراؤه� واخ�لف� االق��اد، عل� ل�ع��� ال��اب م� ال���� وتع�ض     

  :وم� ه�ه ال�ع��فات مایلى العل� له�ا م�ها ی��� ال�ي

 2"ت���ة األمة  ك���ة ی�رس ال�� العل� " أنه على اإلق��اد عل� س��� ع�ف آدم     

  .ز�ادة ث�وتهاو����ة 

دراسة ب�ي اإلن�ان في أع�ال ح�اته� ال��م�ة " وع�فه االن�ل���  الف��� مارشال على انه     

  .، أ� دراسة ����ة ح��ل اإلن�ان على دخله و����ة ت��فه في ه�ا ال�خل 3" العاد�ة 

�ها ع� دراسة ع�ل�ات ال��ادل ال�ي ی��لى الف�د ���ج" و�ع�ف االق��اد أ��ا على انه      

ما ه� في ح�زته ل���ل �ال�قابل وم� ف�د أخ� على ما ���اجه، وان ع�ل�ات ال��ادل ه�ه 

  .4" هي ال�ي ت��ح ���ام صلة ب�� إن�اج األم�ال وال�لع و�ش�اع ال�اجات

العل� ال�� ی�رس سل�ك اإلن�ان ���ا ی�عل� �العالقات " و��� رو��� أن االق��اد ه�      

  .5" ل ال���ودة ذات االس���امات ال��ع�دة ب�� األه�اف وال�سائ

                                                 
 .03، ص 2015ال��وق، القاه�ة، م��،  أكاد���ة، م�اد� االق��اد: دمحم على أم��ة ی�ن�، دمحم إیهاب 1

 .15، ص 2009، دار أسامة لل��اعة و ال���، ال�و��ة، ال��ائ�، ال��خل إلى عل� االق��اد: علي خالفي 2

 2007، ال���� الع��ي ال��ی�، اإلس���ر�ة، م�� عل� االق��ادمق�مة في : م���د ی�ن�، اح�� رم�ان نع�ة هللا 3

 .31ص ، 2004، دار ال�امعة ال��ی�ة، اإلس���ر�ة، م��، م�اد� عل� االق��اد: ، س�ز� ع�لي ناش�ز��� س�� ع�ض هللا 4

 .نف� ال��ان 5
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إن�اج  ت��� ال�ي االج��ا��ة الق�ان�� ب�راسة �ع�ى ال�� العل� " ه� االق��اد وعل�    

  .1" اإلن�ان�ة  ال�اجات إش�اع في ت����م ال�ي ال�اد�ة ال�سائل وت�ز�ع

و���� تع��� شامل لعل� االق��اد وه� انه ذل� الف�ع م� العل�م االج��ا��ة ال��      

ی��� ع� ����ة اس���ام ال��ارد ال���ودة، م� اجل إن�اج سلع وخ�مات ی�� ت�ز�عها على 

ال����ع االس�هالكي في ال�اض� أو ال���ق�ل، م� اجل إش�اع ال�اجات اإلن�ان�ة ال��ع�دة 

  .وغ�� ال���ودة

  :أه�اف وأه��ة عل� االق��اد -ب 

 :2ه�ا �رئ��������� ت���� أه�اف عل� االق��اد في م���ع��� 

 وت���ل أه�ها في  :أه�اف اق��اد�ة: 

اس���ام الق�ان�� االق��اد�ة م� ق�ل أص�اب الق�ار لل���� �ال���ق�ل ورس�   - 

  .ال��اسات

، وع�م وج�د تقل�ات غ�� )ث�ات األسعار( ت�ق�� االس�ق�ار االق��اد� وال�ق�� -

  .�����ة على ال����� العام لألسعار

  .ز�ادة ال�اتج الق�مي وت�ق�� مع�ل م�تفع لل��� اإلق��اد�  -

ال�فاءة وتع�ي االس�غالل األم�ل لل��ارد االق��اد�ة م� اجل إن�اج أك�� ���ة م�   -

 .�ال���ات ال��ل��ة ال�لع وال��مات �أقل ت�لفة و�ن�اج ال�لع وال��مات

 . ال��� ع� ال���قة ال��لى ال�ي ی�ف� ف�ها الف�د  - 

 .إ��اد ال��اف� ب�� أه�اف ال���هل��� وال������ -

 م�ها: أه�اف إج��ا��ة: 

 .الق�اء على الفق� وال��ض وال�هل  -

 . ال�� م� ال��الة ورفع ال����� ال����ي وت�ق�� ال�فا��ة اإلق��اد�ة لألف�اد  -

  .ال�فا� على ب��ة سل��ة -

                                                 
األول  ال�ولي لل�ل�قى مق�مة ��� ورقة، اإلسالمي االق��اد في ال��� وم�االت وم�ض�عه، االق��اد عل� ن�اق: قانة ال�اه� 1

�غ�دا�ة،  ال�امعي ال���� /ال����� وعل�م ال��ار�ة االق��اد�ة، العل�م ال���ق�ل، معه� ورهانات ...ال�اقع اإلسالمي، ح�ل االق��اد

 .06، ص ��2011ف��  24و  23غ�دا�ة، ی�مي 
science.com/2015/02/blog-http://www.ar-: ، م�اح على ال�ا��أه�اف وأه��ة عل� االق��اد: م�س�عة العل�م 2

post_48.html 0/10/2018، ب�ار�خ.  
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عالج ال���لة االق��اد�ة، اك��اف ال�قائ� ال��ی�ة : وم� األه�اف أ��ا ن��     

به�ف ز�ادة ال�ع�فة االق��اد�ة و�ث�ائها، ال�ص�ل إلى الق�ان�� االق��اد�ة وال����ات 

 وال�ع���ات ال�ي ت��� ال��اه� االق��اد�ة، ت���� م���� ال����ة و ت�ق�� ال�فا��ة

ألف�اد ال����ع و ال�ولة،  ت�ق�� ال��� االق��اد� م� خالل ز�ادة ���ة  1*اإلق��اد�ة

ال�لع وال��مات ال�ي ���� إن�اجها مع م�ور ال�م� وت�ق�� األم� االق��اد� للف�د 

  .معا** وال�ولة

فهي ت��لف م� الف�د إلى ال�ولة، و���� إب�ازها في  أه��ة عل� االق��ادأما ع�      

  :األتي

 :ت���� ال�ع�فة االق��اد�ة ت���ه م�: �ال���ة للف�د

 فه� ال���� االق��اد� وما ی�ور م� ح�ل�ا في وسائل اإلعالم ال���لفة. 

   ل�اذا ن�فع ال��ائ�، ل�اذا ی�ج� الفق� : إ��اد أج��ة ل��اؤالت ����ة في ح�ات�ا �ـ

 ل�اذا ال ت�ج� ف�ص ع�ل �ا��ة في م���ع�ا؟وال��الة و 

  ��� عة ال��ام االق��اد� ال���ي وال�ولي، واك��اب ال���ة والق�رة في م�اجهة فه�

 .األزمات وال�قل�ات االق��اد�ة

  فه� ال�ضع االق��اد� لل�ل� ومقارن�ه �اق��اد�ات ال�ول األخ��. 

 مع�فة ��ق ��� ال�ال وت��ی� ال���الت ال����ة لألف�اد. 

  ال����� ال��� واالس��ات���ات ال��اف��ة إدارة األع�ال ال�اصة للف�د وتعل� أسال��

 .م� اجل ال�قاء واالس���ار�ة وال��سع في ح�� ال��ار�ع

 تعل� ����ة معال�ة ال��اكل االق��اد�ة ال��علقة �ال��رة واالخ��ار. 

 ت��� ال��اكل ال��ت��ة �ال�غ��ات وال�قل�ات االق��اد�ة . 

 :�2ولة ن��م� ف�ائ� عل� االق��اد على ال:  �ال���ة لل�ولة

                                                 

في �ل� ) ٔاو ال�ع�(ال��� ی��ف ف�ها الف�د ٔاو ال��اعة �ال�ل� م� اله�  حالة م� ال��� ال�اسع هية االق��اد� ل�فا��ةا * 1

  .ض�ور�ات ال��اة م� غ�� م�قة ، وت�ت�� ال�فا��ة ب��ف��ال�عاش

 األدنى ال�� وض�ان األساس�ة حاجاته على لل���ل اإلن�ان ت�هل ال�ي وال��ان ال��ا�ة ت�اب�� االق��اد�  األم����ل ** 

ال�ق�م وال�فا��ة لل��ا��، وت����ه على ام�الك ال�سائل  ، وه� أ��ا ح�ا�ة ال��الح االق��اد�ة لل�ولة وت�ف�� س�لال����ة ل����� 

 .ال�اد�ة م� اجل أن ���ا ح�اة م��ق�ة
  .05، م�جع س�� ذ��ه، ص دمحم على أم��ة ی�ن�، دمحم إیهاب 2
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 ت���قها ال�ولة ت��� ال�ي الق�م�ة مع األه�اف ی��اف� ال�� اإلق��اد� ال��ام إخ��ار

 .����ة أو ماد�ة س�اء ال�ولة ال�ي ت��ل�ها ال��ارد خالل م�

 مال�ة نق��ة أو س�اسة كان� س�اء ال��اس�ة وت�ج�هها، اإلق��اد�ة ال��اسات إخ��ار 

 . ال�ارج�ة �ال��ارة م�علقة أو

 م��لة ال��الة ال����، ع�� م�ل ال�ولة اق��اد لها ی�ع�ض ال�ي ال��اكل م�اجهة

  الخ .... ال��ف�عات م��ان

و��اع� عل� االق��اد على مع�فة الع�امل ال�ي ت�ّث� في الع�ض وال�ل�، م�ا �ع�ل      

ل�ولة على ت���� وت���� الع�ی� م� ال��احي ال��علقة �العل��ات ال��ار�ة وال��ا��ة في ا

ك�ا انه ���ح ب�راسة ات�اهات األسعار و اإلن�اج واالس�هالك ووضع ال�ل�ل ال����ة 

  .ل����ح م�ار االق��اد
  

 :مناهج علم االقتصاد: �نيا

 :لعل� االق��اد ع�ة م�اهج ن�ج� أه�ها في األتي 

�ع��� ال��هج االس���ا�ي على وضع ف�وض ُتق�ل ص��ها  :ال��هج االس���ا�ي  - أ

���ل م���، و����ل� م�ها ق�ان�� وأح�ام ت�عل� ���االت مع��ة، وت��ن ه�ه 

ت����م ل�ف��� العالقة ب�� ال��اه�   1الف�وض �ل�ة عامة ������ م�ها ق�اع� ج�ی�ة

 .ال���لفة

وه� ال��هج ال�� �ق�م على أساس اس�ق�اء واس��الص ن�ائج  :ال��هج االس�ق�ائي  - ب

عامة وأح�ام �ل�ة م� ج�ئ�ات، فإذا �ان ال��� على ال�ل ��ا ی�ج� في ج�ئ�اته ج��عا 

فه� اس�ق�اء تام، و�ذا �ان ال��� على ال�ل ��ا ی�ج� في �ع� أج�ائه فه� اس�ق�اء 

 .ناق�

اسة ال�اه�ة ��ا ت�ج� في ال�اقع ه� ال��هج ال�� �ع��� على در  :ال��هج ال�صفي  - ت

و�ه�� ب�صفها وصفا د��قا و�عّ�� ع�ها ����ا ب�صفها و��ان خ�ائ�ها، و���ا 

�إع�ائها وصفا رق��ا م� خالل أرقام وج�اول ت�ضح مق�ار ه�ه ال�اه�ة أو ح��ها 

                                                                                                                                                         
 

  ، دار صفاء لل��� وال��ز�ع، ع�ان ، األردنم�اد� عل� االق��اد: كامل عالو� �ا�� الف�الو�، ح�� ل��� �ا�� ال����� 1

 .40، ص2009
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 أو درجة ارت�ا�ها مع ال��اه� األخ��، و���اول ال��هج ال�صفي ال��اكل وال��اه�

د�ة م� ناح�ة ت�ص�� م�اه�ها وتأص�ل أس�ابها دون اق��اح حل�ل االق��ا

 .1ل�عال��ها

�����م ل��ل�ل ال��اه� االق��اد�ة مع���ا على ال�ق� ال��اء  :ال��هج ال��ل�لي  - ث

وال�الئل ال��اض�ة وال��اه�� العل��ة ووجهات ن�� م��لفة ت�اول تف��� ال�اه�ة 

 .وت�ل�لها
 

 : التحليل االقتصادي - �لثا

 :مفه�م وم�افع ال��ل�ل االق��اد� -أ 

�ق�� �ال��ل�ل االق��اد� ع�ل�ة االس��الل ال���قي ال�ي �ق�م بها ال�اح� االق��اد�      

في م�اولة اك��اف  و��ق ر�اض�ة إح�ائ�ة ووص��ة، م��ع��ا �ال���� واإلدراك ال�ل��

 .2" ن�� العامة ال�ي ت���هاالعالقات ال�ي ت��� ب�� ال��غ��ات وال��اه� االق��اد�ة والق�ا

  :ولل��ل�ل االق��اد� ع�ة م�افع ���� ذ�� أه�ها في األتي    

  .مع�فة ال�ضع االق��اد� ال���قي لل�ل�ان -

  .��اع� ال��ل�ل االق��اد� في ال��� على �فاءة وفعال�ة ال��ام االق��اد� -

 .��اه� في ال���� �ال�غ��ات االق��اد�ة ال����لة -

 .ل��اجهة ال���ق�لاالس�ع�اد  -

ال����ة في �افة ال�����ات ل��ادة  ال��اسات االق��اد�ة  ج�ه��اه� في رس� وت�  -

 .ال��اعة االق��اد�ة لل��ار�ع

 .��اه� في إ��اد ال�ل�ل لل���الت االق��اد�ة مع اقل خ�أ م��� -

  .�ع��� أساسي لالخ��ار ب�� ال��ائل االق��اد�ة -

 :وم����اته��ق ال��ل�ل االق��اد�  -ب 

  :ه�اك على الع��م ثالثة ��ق لل��ل�ل االق��اد� هي

                                                 
 .13م���د ی�ن�، اح�� رم�ان نع�ة هللا، م�جع س�� ذ��ه، ص 1
 .15ال��جع أعاله، ص  2
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ت���� ه�ه ال���قة ت�ل�ل ال��اه� االق��اد�ة ����قة وص��ة : ال���قة ال�ص��ة .1

دون أن ���ن ه�اك ت�ل�ل دق�� ب�� ال��اه� ال���لفة، إال انه ���� االس�فادة م� ) لف��ة(

 .1ت االق��اد�ة ���ل ر�اضيه�ه ال���قة في �ل الع�� ع� ص�اغة العالقا

ت����م ال���قة ال��اض�ة في ال��ل�ل االق��اد� م� اجل مع�فة : ال���قة ال��اض�ة .2

العالقات ال�ال�ة لل��غ��ات االق��اد�ة، وت��� وق�ع األخ�اء ق�ر اإلم�ان، وت��ر اإلشارة 

� ی�رس إلى أن االق��اد� ��� أن ال ��ه� في اس���ام ال��اض�ات، و���ى العل� ال�

 . االق��اد و�����م ال��اض�ات �االق��اد ال��اضي

ت����م ه�ه ال���قة ال��اض�ات واإلح�اء معا م� اجل مع�فة العالقة  :ال���قة ال��اس�ة .3

  .ال���ة ب�� ال�ي ت��� ب�� ال��غ��ات االق��اد�ة

  :و���� ال����� ب�� أر�عة م����ات أو أن�اع م� ال��ل�ل االق��اد� هي

وفي ه�ا ال��ع ی�� ت�اول ق�ارات ال�ح�ات االق��اد�ة الف�د�ة : ال��ئي  االق��اد�ال��ل�ل  .4

وال�ي ت���ع �اس�قالل�ة تامة، وسل�ك األف�اد في ال��اض�ع ال��علقة �ع�ل�ة اإلن�اج أو  

��� م���ة ما واالس���ار أو االدخار، ��ا یه�� ب���ی� م���� اإلن�اج ال�� �ُ  االس�هالك 

 . 2ح، وق� ی�عامل مع وح�ات ص�ا��ة ���� م� تع��� ال��

ی�عامل االق��اد ال�لي مع الق��اد ال���ي أو الق�مي في  :ال��ل�ل االق��اد� ال�لي .5

م���عة و���اهل ال�ح�ات الف�د�ة، وله�ا فه� یه�� �ال�اتج ال�لى لالق��اد وال����� العام 

، ��ا انه یه�� ���اض�ع 3لألسعار ول�� �ال�اتج وم���� األسعار في �ل م���ة على ح�ة

 .ك���ة �ال����، ال��الة، اإلن�اج ال���ي، م��ان ال��ف�عات وما إلى ذل�

ه� أسل�ب ت�ل�ل وس�ي ب�� ال��ل�ل االق��اد� ال�لي :  ال��ل�ل االق��اد� الق�اعي .6

ال��ئي، و��ه� ه�ا األسل�ب خ��ص�ة ت�ل�ل أوضاع ال����عات  وال��ل�ل االق��اد� 

ال��ا��ة ال���� ال�ي ت��ل م��ر اه��ام ال��ل�ل االق��اد�، و���� ه�ا ال��ع م� 

) ��مات،ال��ارة ال��اعة، لا، الفالحة( ال��ل�ل على اح� ق�اعات األن��ة االق��اد�ة 

                                                 
 .42كامل عالو� �ا�� الف�الو�، ح�� ل��� �ا�� ال�����، م�جع س�� ذ��ه، ص  1
 .44ال��جع ال�اب�، ص  2
 .نف� ال��ان 3
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ص�اعة ال�ل� أو ال��اعة ال���او� ال��احة، ال�قل، �أو ف�ع م� ال��ا� الق�اعي 

 .1وه��ا

ی��� ه�ا ال��ع م� ال��ل�ل إلى االق��اد�ات الق�م�ة �أج�اء : ال��ل�ل االق��اد� العال�ي .7

غالى ات�اع ال���ات م��املة ���ا ب��ها ل����ل اق��اد عال�ي م�ح�، و����� ه�ا ال��ل�ل 

 . 2ال��ع�دة ال����ات وت�ای� االع��اد ال���ادل ب�� م��لف ال�ل�ان
 

  : عالقة علم االقتصاد �لعلوم األخرى-رابعا

ی��اخل عل� االق��اد مع ف�وع ����ة م� العل�م األخ��، وس��اول في األتي ت�ض�ح    

  :ه�ا ال��اخل

 :عل� االق��اد وعل� االج��اع  - أ

االق��اد ه� اح� العل�م اإلن�ان�ة واالج��ا��ة  ألنه ���� ب�راسة ن�ع مع�� م� عل� 

العالقات ال�ي ت��ا ب�� أف�اد ال����ع، ��ا انه یه�� ب�راسة ال�ل�ك ال�اد� لإلن�ان في 

ح�اته م� اجل إش�اع حاجاته ال���لفة، وت�د� �ع� ال��اكل االق��اد�ة �ان�فاض 

 )الخ...ج��ا��ة م��لفة �ال��الة، ال��قة، ال���راتم���� ال����ة إلى م�اكل ا

 :عل� االق��اد وعل� ال��اسة- ب

ال���،  وم�اد� ال�ل�ة و����عة ال��اس�ة �األف�ار ی�عل� ما ع��ما ال��اسة عل� ی��اول

 تفاعالت أ� ال��اس�ة وغ��ها و�الع�ل�ات وأح�اب وح��مات دوال ال��اس�ة و�ال��س�ات

 عل� �ل فق� االق��اد �عل� ك��� ارت�ا� له ، وه� عل� وخارج�ا داخل�ا ال��اس�ة ال�ل�ة

 أن االع��ارات ذل�3* ال��اسي االق��اد �اس� �ع�ف ال�م� م� ���لة ل��ة االق��اد

االق��اد�ة، و��ت�� اق��اد أ� بل� ���اس�ها ال�اخل�ة  ال��اة في ك��� أث� لها ال��اس�ة

إح�اث االس�ق�ار أو االن��اش االق��اد�، االس�قالل وال�ارج�ة ال�ي ق� ت��ن س��ا في 

أو ال����ة االق��اد�ة، إح�اث أو معال�ة ال���الت االق��اد�ة، ون�ام ال��� ال��اسي 

 .ق� ���ن س��ا في ن�� االق��اد أو ��اده

                                                 
، األكاد����ن لل��� وال��ز�ع، ع�ان، ن���ا وت�����ا: في ال��� الع��يأساس�ات ال����ة اإلدار�ة واإلق��اد�ة :  أح�� ی�سف دودی�1

 .159، ص 2011األردن، 
 .159ال��جع ال�اب�، ص  2
عل� االق��اد �ف�� و��لل ال��اه� االق��اد�ة، و��رس ال���لة االق��اد�ة، ب���ا ته�ف ال��اسة االق��اد�ة إلى تق��� ال��ح *  3

 .ال�ضع االق��اد� و����ة تفاد� ال��اكل االق��اد�ة م����ال، وه�اك عالقة ت�امل ب��ه�ا���ا ��� أن ���ن عل�ه 
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 :عل� االق��اد وعل� القان�ن - ت

 ال�ولة ال�ي ت�عها لق�اع�ا ب�راسة القان�ن�ة العل�م ته�� ح�� �القان�ن، عالقة لالق��اد

 ت�ضع أن ���� ال وه�ه الق�ان�� �ال���مة، وعالقاته� ب��ه� ���ا ال�اس عالقات ل�����

 �ال��اة ال�لة وث�قة ق�ان�� أن ه�اك ك�ا لل��اعة، االق��اد� �ال�اقع اع��اد دون 

  .1 االس���ارات وق�ان�� ال�ال�ة وال�����ة، والق�ان�� ال��ار�، كالقان�ن  االق��اد�ة

وت�ث� ال���رات االق��اد�ة تأث��ا ����ا على ال����عات القائ�ة ح�ى ت��اس� مع 

 ال��اةال��غ��ات واألوضاع ال��ی�ة، وال����عات القان�ن�ة ت�ث� إلى ح� ���� على 

 .االق��اد�ة

 :عل� االق��اد وعل� ال�ف�- ث

األش�اص وت�ل�لها و�ع�اء عل� ال�ف� ه� ذل� العل� ال�� یه�� ب���فات وسل��ات 

ال�ف���ات وال�وافع ال����ة لها، ��ا انه یه�� ب�راسة ر��ات واح��اجات األف�اد وت�قعاته� 

واع�قاداته� وعاداته� وأذواقه� وغ�ائ�ه� وم��الته�، و�ل ه�ه ال�ع��ات تف�� عل� االق��اد 

  .2ملة وغ��هافي إع�اد وت���� ال����ات وأسال�� ال����� وف� إدارة الق�� العا

 :عل� االق��اد وعل� ال�ار�خ-ج

ل�راسة ال�ار�خ االق��اد� أه��ة ����ة، ذل� أنها تف�� ال��اه� االق��اد�ة وتق��ح 

ال��اسة االق��اد�ة ال��اس�ة في ض�ء ال���ة ال�ار���ة ال�����ة م� ت�ارب سا�قة، 

إلى ال����ة ال�ار���ة،  وت��ل� ص�اغة ال��قعات �ال���ة إلى ال��اه� االق��اد�ة ال�ج�ع

فال���� الح��ال ح�وث أزمة اق��اد�ة في بل� ما ی��ل� ال��ل�ل ال�ار��ي ل�ل�ك 

  .3ال��ش�ات االق��اد�ة م� اجل ال���� ���ارات االق��اد في ال���ق�ل

 :عل� االق��اد وعل� ال�غ�ا��ا -ح

ال�اقة وال���عات ی�ود عل� ال�غ�ا��ا عل� االق��اد ���ادر ال��اد األول�ة وم�ادر 

الخ، ��ا أن ه�اك ...ال��ان�ة ال���� ال�ي هي م��ر للق�� العاملة، اإلنفاق االس�هالك

                                                 
 : على ال�ا�� م�اح، 20، ص 2007، ك�اب ال���وني �ع��ان مق�مة في ال���لة االق��اد�ة: م��ار ع�� ال���� �ل�ة 1

https://www.goodreads.com/ 31/01/2019، ب�ار�خ. 

 
 .13دار ال�ع�فة، ب�ل�غ��، ال��ائ�، ب�ون س�ة ن��، ص  ف�ائ� االق��اد،: ب�عالم ب�شاشي 2
 .09ص  ،2017م�اد� االق��اد ، ال��ی��ة العامة لل��اهج، �غ�اد، ج�ه�ر�ة الع�اق، : : ع�� على �ا�� ال�ع��ر� واخ�ون  3
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عالقات ت��� ب�� ال�ل�ك ال�اد� لإلن�ان وال��وف ال�����ة وال����ة ال����ة، وأ��ا 

ه�اك عالقة ب�� األن��ة االق��اد�ة وال��اخ وال��ار��، و���د ل�ا عل� ال�غ�ا��ا 

�ات ال��ق وال�قل وال��اخ ال��� وال����ات �ال�الة ال���ة، و�ل ه�ا ���ف�� م�ه هل� ش�

 .االق��اد

 :عل� االق��اد وعل� ال��اض�ات واإلح�اء-خ

ت��ل ال��اض�ات واإلح�اء أدوات ال��ل�ل االق��اد� وت����مان في اخ��ار ص�ة 

ل�ة ال��اكل االق��اد�ة اآلراء وال����ات االق��اد�ة، ��ا أنه�ا �����مان في معا

ال���لفة، وت��ع�ل ال��اض�ات �أساس في ب�اء االق��اد ال��ئي وال�لي وال��اس�ة، 

وأص�ح ال�ع��� ع� العالقات ب�� ال��اه� االق��اد�ة ی���ل إلى ص�غ ر�اض�ة، ل�ا 

اس���ث ف�ع خاص ���ي �االق��اد ال��اضي، وق� ب�زت العالقة ���ل واضح ب�� 

  . ��1اض�ات واإلح�اء ع� ���� ما �ع�ف �االق��اد ال��اسياالق��اد، ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .32علي خالفي، م�جع س�� ذ��ه� ص  1
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طبيعة : حملور الثاينا

 املشكلة االقتصادية
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  طبيعة املشكلة االقتصادية: احملور الثاين
ت��ل ن�رة ال��ارد االق��اد�ة شقا هاما في ص�اع اإلن�ان ال�ائ� مع ال���عة إلش�اع      

حاجاته ال��ع�دة وال���ای�ة وال����دة، وعل�ه ال�عا�� مع م��لة االخ��ار �غ� ال��� ع� 

  .���عة ال��ام االق��اد� ال�� ��ارس م� خالله و�ائفه االق��اد�ة

ق��اد�ة على وج�د م��لة في ال��اة االق��اد�ة، و��ل� ت�ف� وت�ف� ج��ع ال��اه� اال     

على ض�ورة عالج ه�ه ال���لة، ول�� ه�ه ال��اه� ت��لف في ت��ی� ���عة ال���لة 

  . و��ل� ت��لف في ���قة عالجها
  

  :املشكلة االقتصادية يف الفكر الرأمسايل وطرق عالجها - أوال

م�ه� إلى أخ�، ف��� ی�� ال�أس�ال���  ���لف م���ن ال���لة االق��اد�ة م�    

  ال���لة االق��اد�ة؟

  :  مفه�م ال���لة االق��اد�ة وخ�ائ�ها -أ    

ت���ل ال���لة االق��اد�ة في الف�� ال�أس�الي ���ا ���� أن �ع�� ع�ه �ع�م ال��اس�      

وال�ي ی��ق اإلن�ان إلى  وال��ازن بـ�� ال��ارد ال���ودة وال�ادرة ن���ا و��� ال�اجات ال��ع�دة

  .إش�اعها

، وتع�ي الع��م�ـة عامةوه�اك ع�د م� ال��ائ� له�ه ال���لة أولها أنها م��لة       

أنهـا م�ج�دة ق���ا وح�ی�ا، ��ا تع�ي أنها ت��� إلى �ل األماك� وال ی�ف�د بها م�ان دون 

ی�ف� مع تف��� الع��م�ة  دائ�ة وه� ما أب��ةأخ�، وال�ان�ة أن ال���لة االق��اد�ة م��لة 

اخ��ار �أنها ت���� على �ـل الع��ر واألزم�ة، ��ا أن ال���لة االق��اد�ة هي مـ��لة 

، وت�ه� ه�ه ال�اص�ة ���� م��ود�ة ال��ارد وع�م م��ود�ة ال�اجات ���� وت����

��ـع الفـ�د أو ال�� تـ���ةت�ل ال�اجات دائ�ًا أك�� م� ال��ارد وه� ما ی��ت� عل�ه وج�ب 

ب�ع� ال�اجات مقابل إش�اعه ل�اجات أخ�� أك�� أه��ة، وع�ل�ـة ال�ـ���ة هـ�ه تـ���ج� 

ال�قارنة وال�فاضلة ب�� ال�اجات ال���لفة ل��ت�� أول���ها �ال���ة له، ث� �ق�م ب����� 



16 

ال��ارد ال��احة ، ل����� �ع� ذل� م� اس���ام �ع� ال��ارد ال�ي قام ب�����ها إلش�اع 

  . 1حـ�� أه���هاحاجاته 

، ���� اخ�الف ح�تها م� ن���ةوم� خ�ائ� ال���لة االق��اد�ة أ��ا أنها      

  .ش�� إلى أخ� وم� م���ع إلى أخ�

  :ع�اص� ال���لة االق��اد�ة  - ب

ال�اجات االق��اد�ة، ال��ارد االق��اد�ة : لل���لة االق��اد�ة ثالثة ع�اص� و أر�ان هي

  .واالخ��ار

  :االق��اد�ةال�اجات -1

 ی�فع والع�ز ال�ق� وه�ا مع��، ل�يء الع�ز أو �ال�ق� ال�ع�ر ع� ��ارة ال�اجة هي     

  .ال�اجة إش�اع أو ال�ق� ه�ا س� خالله م� ��اول م�ل�ا ��ل� ألن الف�د

 ال��ل في م�ض�ة أن�اع خ��ة إلى ال�اجات اإلن�ان�ة ب�ق��� ماسل� اب�اهام قام وق�

  :ال��الي

  األساس�ة لل�اجات ماسل� ه�م ):01(رق� ال��ل

  

  

  

  

  

  

  

 

  م� إع�اد ال�اح�ة  :ال���ر

 أن رأ�ه وفي األعلى، إلى األسفل م� أه���ها ح�� ال�اجات ب��ل�ل ماسل� اه�� وق�    

  .العل�ا ال�����ات في إش�اعها ق�ل ال�ن�ا ال�����ات في ال�اجات إش�اع ��ع�ن إلى األف�اد

                                                 
مجلة الجامعة اإلسالمیة للدراسات االقتصادیة واإلداریة، المجلد الحادي ،  نظریة التفضیل الشرعي في االقتصاد اإلسالمي: أحمد خالد عكاشة  1

  .355، ص 2013، الجامعة اإلسالمیة ، غزة، فلسطین، جانفي والعشرون ، العدد األول
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 وال��ور�ة األساس�ة ال�اجات وت��ل ال�اجات الف���ل�ج�ة قاع�ة اله�م وهي م���عة    

 ال��م، ال���، ال��ف� ال��اء، األك����، ال�اء، ال�عام، إلى ال�اجة اإلن�ان وت�� ل�قاء

  . ذل� وما شا�ه

 ح�ا�ة م�ل وال��ا�ة، األم� إلى الف�د حاجة في أما ال�اجة إلى األمان فهي ت���ل     

ال���ق�ل ومفاجأته  ض� واألمان وأس�ته، ه� م��ق�له أو ح�اته ته�د ال�ي م� األخ�ار نف�ه

  .الخ..وهي أ��ا ال�المة ال����ة، األم� ال��ي وال���في، ام� ال���ل�ات 

وت���ل  االج��اعي، ال�فاعل ل��ق�� الالزمة ال�اجات تل� وت�� ال�اجة إلى االن��اء      

وال�� وت����  وال�اجة لل��اقة ال���، أو ال��اعة أو األس�ة إلى ��اءلالن ال�اجة في

  .العالقات األس��ة

 وال��ارة �ال�فاءة �ال�ع�ر ال��علقة ال�اجات تل� أما ال�اجة إلى االح��ام ف���      

 ال��ائ� أو ال�فات له�ه ال���قي �ال�ف� وال�ق�ی�، واالع��اف وال�قة والق�ة واالس�قالل�ة

  .اآلخ��� ���� ع�

ح��  م� وذل� ال�ف��ة، ال�اجات أن�اع أصع� م� وتع��� ال�اجة إلى ت�ق�� ال�ات     

 وال�ع��� الف�د، وت���ة ق�رات ت���� في ال���ة ت�� ق� فهي بها، ال�ق��د وت��ی� تع�ف�ها

  .الع�لي ال�اقع في ذاته ت�ق� ال�ي �ال���قة وم�اع� الف�د مهارات ع� درجة أق�ى إلى

، ��ا ���� تق���ها 1*و���� تق��� ال�اجات أ��ا إلى حاجات ف�د�ة وأخ�� ج�ا��ة     

إلى حاجات ماد�ة وأخ�� غ�� ماد�ة، وه�اك أ��ا حاجات أول�ة ت��ل� مع اإلن�ان �ال�اجة 

إلى الغ�اء وال�ل�� وال���، وحاجات ح���ة ت��أ مع ت��ره �ال�عل��، و���� تق��� 

اس�ة وحاجات ثان��ة، وأ��ا ال�اجات ال�اض�ة وال�اجات ال�اجات إلى حاجات أس

  .ال���ق�ل�ة

فإذا �ان م�ض�ع  ال�اجة االق��اد�ة وال�اجة غ�� االق��اد�ة،و��� ال�ف�قة أ��ا ب�� 

ال�اجة ماال اق��اد�ا أو م�ردا نادرا اع���ت ال�اجة اق��اد�ة و�ذا ل� ��� ال��ض�ع ��ل� 

  .كان� ال�اجة غ�� اق��اد�ة

                                                 
هي حاجة اإلن�ان ��ف�ده و���� أن ت��ن حاجة ماد�ة �ال�َّعام وال��اب وال�ل�� وال����، وحاجٍة مع���ة �ال�واج وال��  الف�دّ�ةال�اجة *  1

� عل��ور�ة ل���ع أف�اد ال����ع معا �ال�فهي ال�اجة الَ� ال�اجة ال��ا��ة الخ، أما ...واألمان واألم�مة واألُب�ة وال����ه ولع� ال��اضة وال��احة

 .وال��ة وت�ف�� ُس�ل ال��اة ال����ة، وُف�ص الع�ل، والق�اء على ال����ة، ون�� الف��لة وال�اجة إلى ال�فاع واألم� والع�الة وغ��ها
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هي �ل ر��ة ت�� ما ���عها في م�رد م� ال��ارد " وال�اجة ��ع�اها االق��اد�       

، وه�اك م� ع�فها على أنها شع�ر الف�د �ال���ة في ال���ل على مال  1"االق��اد�ة

  .اق��اد� مع ت�ف� إم�ان�ة ت�ق�� ه�ه ال���ة

  :أه�ها ال�اجة االق��اد�ة �ع�ة خ�ائ�وت����     

 .ونق�� بها أن ال�اجة م�ع�دة وم���عة وم��ای�ة �اس���ار: �دالقابل�ة لل�ع

وذل� م� خالل اس���ام ال��رد ال��اس� مع ت���� االه��ام : قابل�ة ال�اجة لإلش�اع

 .على حاجة مع��ة

���� اس���ام ع�ة وسائل إلش�اع ال�اجة، ف��ال ی�� الق�اء : تع�د وسائل اإلش�اع

على ال��ع و�ش�اع حاجة األكل م� خالل ت�اول نع أو ع�ة أن�اع م� ال�أك�الت 

 .  وه��ا

وذل� م� خالل قابل�ة ال�اجة إلى اإلش�اع ال�لي أو : قابل�ة ال�اجة إلى االنق�ام

 .ق� ق�را م� اإلش�اعال��ئي وت��ل ح�ة ال�اجة إلى ال��اق� �ل�ا تل

وال�اجة ال تقاس إال ��اسا ش���ا، إذ �����ع األف�اد إج�اء : قابل�ة ال�اجة لل��اس

 . 2ت�ت�� وتف��ل ال�اجات ال���لفة 

فه�اك م� ال�اجات ما ��ل �ع�ها م�ل ال�ع� : قابل�ة ال�اجة لإلحالل وال��امل

، وق� ���ن  3خ�األخ� ��ا أن ه�اك م� ال�اجات ما ���ل �ع�ها ال�ع� األ

  .اإلحالل �امال أو ج�ئ�ا، و���قف ذل� على تق�ی� صاح� ال�اجة

 :ال��ارد االق��اد�ة-2

ال��رد ه� ی�د� �ه�ر ال�اجة إلى خل� ال�ل� على ال��ارد االق��اد�ة إلش�اعها، و       

� كل ما �����مه اإلن�ان ل��ق�� م�فعة ما، أو إلش�اع حاجة مع��ة ����قة م�اش�ة أو غ�

  .م�اش�ة، أ� ه� �ل ما ��لح إلش�اع ال�اجات اإلن�ان�ة

 :مفه�م ال��رد االق��اد�  -1-2

ال��ارد ال��ة وال��ارد االق��اد�ة و��ت�� : ت�ق�� ال��ارد �ال�ع�ي العام إلى ق���� ه�ا     

  .م��ار ال�ف�قة ب��ه�ا في ال��رة ال����ة وال���

                                                 
 .12ص ، م�جع س�� ذ��ه، ع�� علي �ا�� ال�ع��ر� وآخ�ون  1
 .20، صم�جع س�� ذ��ه: ز��� ح��� ع�ض هللا، س�ز� ع�لي ناش� 2
 .20ال��جع اعاله، ص 3
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نها ال��ارد ال�ي ت��ف� ���ل ���� ع� ال�اجة  و���� تع��� ال��ارد ال��ة على أ      

أ� ال��ارد ال�ي ت��اج� ����ات وف��ة ت�في إلش�اع حاجة �افة األف�اد م�ها، ��ا أنه ال 

  .ی��ل� ال���ل عل�ها ب�ل جه� أو مقابل وال ت��ل م��لة اق��اد�ة �ال���ة إلى اإلن�ان

�ة ونادرة �فعل إدخال عل�ها ت���الت غ�� أن ه�ه ال��ارد ال��ة ق� ت��ح ذات ���ة اق��اد

  .و�نفاق م�ار�� و��ل جه� ع�لي أو ف��� 

ف��ال ص�اعة وت�ل�ة م�اه ال��ار ��لف ال����ة جه�ا وم�ار�� �اه�ة، وله�ا ت���ل      

م� م�ارد ح�ة إلى م�ارد نادرة، ��ا أن ص�اعة األك���� ت�� �اس���ام اله�اء ال�� ه� في 

  . ��1 إدخال عل�ه تغ���ات أص�ح سلعة نادرة واألم�لة ع�ی�ة األصل م�رد ح�، ل�� ع

فهي تل� ال��ارد ال�ي ت��ن ل�یها م�فعة وت��ف� ����ات  ال��ارد االق��اد�ةأما       

م��ودة ولها ث�� في ال��ق، أ� أنها ت��ح �إش�اع ال�اجات اإلن�ان�ة ال���لفة، وت��ف� 

  . ���ل م��ود، وت��ل� م� اإلن�ان ب�ل جه� أو مقابل لل���ل عل�ها

���ة، ال����ة وال�أس�ال�ة وتع�ف ال��ارد االق��اد�ة أ��ا على أنها تل� ال���ات ال��     

  .ال�ي ت����م في إن�اج ال�لع وال��مات ل�ل��ة ال�اجات ال����ة

  :خ�ائ� ال��ارد االق��اد�ة -2-2

  :ت���� ال��ارد االق��اد�ة �����عة م� ال��ائ� أه�ها     

 ،أ�2*ال��لقة ال��رة ول��� ال����ة ال��رة االق��اد عل� في بها وال�ق��د: ال��رة  -

 ت��قف ال��رة ف���لة. إش�اعها في ت�اه� ال�ي لل�اجات اإلن�ان�ة �ال���ة ال��ارد ن�رة

 و�ن�ا قل�لة أو ك�نها ����ة ال��لقة ك��اتها على ال وال�اجات ال��ارد ب�� العالقة على

 م�ال فال���ول إلش�اعها، ت�لح ال�ي ال�اجات كل إلش�اع ت�في ال أنها ال�ق��د

 االق��اد�ة ال���لة ن�اق في ت�خل نادرة سلعة ی�قى ل�� هائلة ����ات ی��ج م�رد

 ال�ي وال�سائل م��ود�ة ال��ارد فال��رة وعل�ه. م�ه ی��ج ما تف�ق  إل�ه ال�اجة ك�ن 

 . واح� ن آ في ال���ای�ة ور��اته حاجاته م�اجهة في اإلن�ان ��ل�ها

                                                 
 .32ب�عالم ب�شاشي، م�جع س�� ذ��ه،  ص  1
هي ع�م وج�د ، اما ال��رة ال��لقة ف، أ� ع�م �فا�ة ال��اردال��رة ال����ة  هي ن�رة ال��ارد االق��اد�ة �ال���ة لل�اجات ال����ة*  2

 . ال��رد االق��اد� 
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ا لل�فاذ أو ال�لف أو و���� إرجاع ن�رة ال��ارد إلى ع�م اس�غاللها ج��ا، وقابل�ة �ع�ه

ال���ب، وز�ادة ع�د ال��ان ب��� تف�ق ال��ادة في اإلن�اج، وأ��ا إلى ع�م 

 . م��ود�ة ال�اجات

م�اش�ة أو غ��  ���ق  س�اء إن�ان�ة حاجات إلش�اع القابل�ة أ�: ت�ق�� ال��فعة -

 .م�اش�ة

ت���� ال��ارد االق��اد�ة �أنها م����ة وم�غ��ة م� وق� إلى : ال�ی�ام���ة وال����ة -

أخ� وم� م�ان إلى أخ�، ح�� أنها ���� أن ت�داد أو ت�ق� ���ادة ال��احات 

ال�را��ة ال�ال�ة لل�راعة �فعل ع�ل�ات االس��الح ال�راعي، أو ز�ادة ع��� الع�ل 

 . ه��اب��ادة ال��ان أو نق� رأس ال�ال ���� ت�اجع االق��اد و 

وت�ت�� ح���ة ودی�ام���ة ال��ارد االق��اد�ة �األه��ة االق��اد�ة لل��ارد ال�ي ت�غ�� 

 .�اخ�الف ال�مان وال��ان

��ع� إ��اد سلعة ت��ج ب�ون اس���ام ع�ة م�ارد اق��اد�ة  :اإلحالل أو االس���ال -

 ول�ل� فإنه ���� إحالل أ� م�رد م�ها م�ل م�رد آخ� ول�� إلى ح� ما، وذل�

به�ف تقل�ل ت�ال�� ال��ا� اإلن�اجي، ف��ال إذا الع�ل أقل ت�لفة م� رأس ال�ال في 

ال��ا� ال�راعي، فإنه ���� ز�ادة م�رد الع�ل و ت���� م�رد رأس ال�ال م�ا �ع�ي 

 .إحالل الع�ل م�ل رأس ال�ال

وخاص�ة اإلحالل نق�� بها إم�ان�ة تغ��� واس���ال م�ارد أخ�� مقابل ت���قها نف� 

 . 1اإلش�اع

ت���� ال��ارد االق��اد�ة ب�ع�د اس���اماتها و�دخالها في إن�اج : تع�د االس���امات -

ع�ة سلع، فال�اء عل س��ل ال��ال �����م في ال��ب واالس���امات ال���ل�ة وفي 

ال�� ال�راعي وت���ة ال���انات وفي ال��اعة ��س�لة لل�اقة والغلي وال����� وال����� 

 .وت����م األرض في  اإلن�اج ال�راعي و ال��اعي و ال��مي وه��اوال��افة، 

�ع� ال��ارد ال ت�د� ع�لها وال ت�ق� إش�اعا إال ب�ج�د خ��ات أخ��  :ال��امل -

ت�فاعل معها ل��ق�� ر��ات ج�ی�ة، ��ع�ي ����� في اس�هالكها وج�د مادة أخ�� 

                                                 
 .30ال��جع ال�اب�، ص  1
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ي اإلن�اج ال��اعي، و�ن�ا مالزمة وم��لة لها، ف��ال ال ���� اس���ام فق� الع�ل ف

 . الب� م� ت�ف� رأس ال�ال ل��اء ما یل�م ل�ل�

  :أن�اع ال��ارد االق��اد�ة - 3-2

���� إع�اء ع�ة تق���ات لل��ارد االق��اد�ة، وت��لف ه�ه ال�ق���ات �اخ�الف      

 .ال�عای��

 م��ار األصل:  

م�ارد �����ة، م�ارد ����ة وم�ارد : ت�ق�� ال��ارد االق��اد�ة م� ح�� أصلها إلى     

  .م���عة

 .وت��ل األرض وما ف�قها وما في �ا��ها م� م�ارد :ال��ارد ال�����ة -

وتق�� ال��ارد ال�����ة إلى م�ارد مائ�ة، م�ارد زرا��ة، م�ارد  مع�ن�ة وم�ارد �اق��ة 

  .1ى م�ارد م��اق�ة وم�ارد م���دة و���� تق���ها أ��ا إل

وت���� ال��ارد ال�����ة �أنها ت�ج� ���رة تلقائ�ة دون أن ���ن لإلن�ان دخل في 

  .إ��ادها، و��د� س�ء اس�غاللها إلى م�اكل لألج�ال القادمة

ت��لف اآلراء ح�ل ت��ی� ���عة ال��ارد ال����ة، فه�اك م� ی��  : ال��ارد ال����ة -

على أنها ت�ت�� ���� ون���ة الق�� ال����ة، وال��ان ال��ج�دی� على س�ح 

الع�ل ال��و� وال�ه�ي والف�ي (، وه�اك م� ی���ها �الق�� العاملة  2األرض

ي ��ر اإلع�اد وال��ارد ال����ة ال�ي هي ف) وال�����ي واإلدار� و�ل جه� ���� 

 .للع�ل �ال�الب وال���ر���

وت���د أه��ة ال��ارد ال����ة �ع�د الع�ال ودرجة ال�هارة ال���ف�ة ل�یها وال����� ال�عل��ي 

 .وال�ع�فة ال����ل�ج�ة وال��ر�� أو ال�����

هي تفاعل وت��ي أ��ا ب�أس ال�ال أو ال�ق��ة، و  :ال��ارد ال����عة أو ال�أس�ال�ة -

وهي م�ارد ی���ها اإلن�ان �اس���ام ال��ارد . د ال����ة وال��ارد ال�����ةب�� ال��ار 

 .ال�����ة ل���ح م�ارد اق��اد�ة

                                                 
 .14ال��جع أعاله، ص   1
 2001، جامعة اإلس���ر�ة، اإلس���ر�ة ، م��، مق�مة في ال��ارد االق��اد�ة: اح�� رم�ان نع�ة هللا، عفاف ع�� الع��� عای�  2

 .18ص 
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وت��ل ه�ه ال��ارد على ال�ع�ات واآلالت وال��قات وال��� ال��ی��ة وش��ات      

رد ال��اه وال��ود وغ��ها م� ال��ارد ال�اد�ة ال�ل��سة، و����ا ما تع�ض م�ل ه�ه ال��ا

  . ع� االف�قار في ال��ارد ال�����ة

 م��ار ال��ز�ع ال�غ�افي : 

ق� ت�ج� في وق� م� األوقات �ع� ال��ارد ال�ي ت�ج� في م�ان واح�، م�ا ���د م�� 

ن�رتها و���ل س�قها، و�ل�ا تع�دت أماك� ت�اج�ها ازداد ت�ف�ها م�ا �قلل سع�ها اع��ادا 

ف� ه�ا ال���ار ن��� ب�� ثالثة أن�اع م� على ح�� ال�ل� عل�ها والع�� �الع��، وو 

 :ال��ارد هي

كاله�اء وأشعة ال��� وهى ال ت�خل ض�� ال��ارد : م�ارد م�ج�دة في �ل م�ان -

م� ال�لع * االق��اد�ة إال أن تل�ث ال��اه واله�اء جعل ال��اه ال���ة واله�اء ال�قي

  1. ال�ادرة وأص�ح لها ث��

كاألراضي ال�ال�ة لل�راعة، فهي ذات سع� :  �ارد م�ج�دة في أماك� ����ةم -

وت�لفة وت��ع في س�قها لل��اف�ة ال�امة ل���ة مال���ها وصغ� ح�� ح�ازاته� م�ها 

  .�ال�قارنة مع ال���ة ال��احة م�ها

�ال�عادن وم�ادر ال�اقة وهي أك�� ن�رة وسع�ها  :م�ارد م�ج�دة في أماك� قل�لة -

  2**.ر القلةی���د �ال�ل� عل�ها وت��ع ل��ق اح��ا

ه�اك �ع� ال��ارد ال ت��اج� إال في م�ان واح� : م�ارد م�ج�دة في م�ان واح� -

 .على س�ح األرض �ال���ل ال�� ی��اج� في ���ا

 م��ار الع�� ال�م�ي: 

  .تق�� ال��ارد ح�� ع��ها ال�م�ي إلى م�ارد م���دة وم�ارد غ�� م���دة

تلقائ�ا وم� ذات نف�ها، وال �ف�ى رص��ها وهي ال��ارد ال�ي ت���د : ال��ارد ال����دة -

����د االس���ام، بل إن ه�ا ال�ص�� قابل لالن�فاع �ه م�ات وم�ات ول��ة زم��ة 

                                                 
���ن األك���� في �ع� األح�ان مع��ا في ص�رة خاصة ل��اجهة اح��اجات ���ة أو ص�ا��ة، وع��ئ� ���ن له ت�لفة وسع�ا *  1

���ل على األك���� ال�� م��ره اله�اء، أن ی�فع ت�ال�� ت���ة اله�اء م� ال�ل�ث ال��اح� لل�ق�م  وح�ی�ا أص�ح اإلن�ان ل�ي

 . ال��اعي
���� . ، وه� حالة ���ن ال��ق م���ما م� ق�ل ع�د قل�ل م� ال��ف��� لل��اعةاح��ار ال��ق  ه� أح� أش�ال اح��ار القّلة **  2

 .� ال��ق وج�د ع�د قل�ل م� ال��ار��� في م�ل ه�ا ال��ل م
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���لة إذا أح�� اس�غالل ه�ا ال���ر ال���عي ول� ی�ع�ض لإلف�ا� في االس���ام 

  .  �1ال��ل ال�� ی�د� إلى ت�ه�ره ت�ر���ا واالن�قاص م� صالح��ه لالس���ام

كأشعة ال��� واله�اء  وت���� ه�ه ال��ارد �أنها م�ج�دة ��فة م����ة و����ات ����ة

 .��اث� �ال��ال� �اإلن�ان وال���ان والغا�اتوم�ها ما ی

وهى م�ج�دة ����ات م��ودة م�ل : ال��ارد القابلة لل���ب أو غ�� ال����دة -

لة لل���ب ال ���� إعادة ال�عادن واس���امها �قلل الق�ر ال��اح م�ها، وهى إما قاب

       2 .���� إعادة اس���امها �ال��ی� وال��اس* اس���امها �ال���ول أو قابلة لل���ب

 م��ار ���عة ال��ارد : 

  :ت��ف ال��ارد وفقا له�ا ال���ار إلى

وهي ال��ارد ال�ي ���� رؤ��ها و��اسها، م�ل مع�ات اإلن�اج، : ال��ارد ال�ل��سة -

ال��ج�دات ال�اب�ة األخ�� ال��علقة �ال��� وال�����، وال��ارد وم�اني ال����ع، 

 .3ال�ال�ة ال���لفة

ق�ة " اخ�لف� ال�عار�� ح�لها، فه�اك م� ع�فها على أنها : ال��ارد غ�� ال�ل��سة -

ذه��ة م��املة ت�� ت���لة م� ال�ع�فة وال�عل�مات وال��ائ� الف���ة وال���ات 

�ن في ال����ة، وال�ي تع� ال��ارد ال�ئ��ة لالق��اد اإلب�ا��ة ال�ي ���ل�ها العامل

أنها ق�رات " ، وه�اك م� ع�ف ال��ارد غ�� ال�ل��سة على  4"العال�ي في ی�م�ا ه�ا 

م����ة ی���ع بها ع�د م��ود م� العامل�� في ال����ة ت���ه� م� تق��� اإلسهامات 

�ق�� م����ات أداء عال�ة الف���ة اإلب�ا��ة وت��� ال����ة م� ز�ادة إن�اج��ها وت

العالقات ، وم� أم�لة ه�ه ال��ارد ال��عة وال�ه�ة،  5" مقارنة �ال����ات ال��اثلة

، ال��قع ال���، ال��اسة وال�فاعالت ال���ادلة ال�ف��ة وال�اع�ة، مهارات ال��ی���

                                                 
 .89، ص 2007، ال�ار ال�ام��ة، اإلس���ر�ة، م��، اق��اد�ات ال��ارد وال���ة :ال���ة إب�ا��� م��في وآخ�ون   1
أما ال�ع�ى ال�اني . لل���ب مع��ان، أح�ه�ا ال�ع�ى ال�أل�ف، أ� ان�هاء ال��ج�د م� شيء ما، أو اس���اج  �ل اح��ا�ي ال��رد*  2

االق��اد� وتق�� �ه ال��قف ع� اإلن�اج ل�� ���� ان�هاء اح��ا�ي ال��رد و�ن�ا ���� ز�ادة ت�ال�� لل���ب، فه� ال���ب 

 .اإلن�اج أو االس���اج على اإلی�اد ال���قع على ال��رد
�م االق��اد�ة ، م�لة �ل�ة �غ�اد للعل دور ال��ارد غ�� ال�ل��سة في تع��� أداء م�ات� ال�ف����� العام��: سع� الع���، ح��� سال�  3

 . 132، ص 2013ال�امعة الع�د ال�ام� و ال�الث�ن، �غ�اد، ج�ه�ر�ة الع�اق، 
 .134ال��جع اعاله، ص   4
 .135ال��جع اعاله، ص   5
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ل�ل��سة الخ، وتع��� ه�ه ال��ارد مه�ة ألنها ت�ه� في ز�ادة إن�اج�ة ال��ارد ا...الفعالة

 . و ت��� م� م�فع�ها

 م��ار ال��ل�: 

ت�ت�� ه�ا ال��ع م� ال��ارد �ع�امل اإلن�اج ال����لة في الع�ل، رأس ال�ال، األرض 

 .وال�����

على ال��ارد ال�ي ���� ب�عها وش�اؤها مق�ل ث�� ی�� االتفاق  ال��ارد ال��ل��ةف����ل 

عل�ه، وم� ث� ان�قال مل���ها م� ف�د إلى آخ�، ت�ت�� ه�ه ال��ارد �األرض ورأس 

 . ال�ال

وال����� ألنه�ا م�ارد ) الع�ل ( ال��ارد ال����ة  ف���ل ال��ارد غ�� ال��ل��ةأما 

  .ل�الي ال ت��قل مل���ها م� ش�� ألخ�غ�� قابلة لل��ع وال��اء مقابل ث��، و�ا

  :االخ��ار -3

و�ق�� �ه االخ��ار ب�� ال�اجات ال�ي ��� على اإلن�ان أن �ق�م �إش�اعها، وأ�       

ت�ه� أه��ة االخ��ار ع��ما ��� اإلن�ان ال�اجات ال�ي ���ي بها و���لى ع� إش�اعها، و 

وه� ما نف�ه م���ا على إش�اع حاجاته غ�� ال���ودة في �ل ن�رة ال��ارد االق��اد�ة، 

ی��ت� عل�ه وج�ب ت���ة ب�ع� ال�اجات مقابل إش�اعه ل�ع� ال�اجات األخ�� ال�ي 

�اجات ال���لفة هي أك�� أه��ة، وع�ل�ة ال����ة ه�ه ت���ج� ال�قارنة وال�فاضلة ب�� ال

ل��ت�� أول���ه، و�ع� ت�ت�� ال�اجات �ق�م الف�د ب����� ال��ارد ال��احة ل����� �ع� ذل� 

  .م� اس���ام �ع� ال��ارد ال�ي قام ب�����ها إلش�اع �ع� ال�اجات ال�ي قام ب��ت��ها

ال�ة دائ�ا وال ی�اجه م��لة االخ��ار الف�د فق�، و�ن�ا أ��ا ال����ع وال�ولة ال�ي هي م�     

  .�ان تق��� في اس���ام م�اردها وان ت���� أ� ض�اع ف�ها

  :ال���الت االق��اد�ة األساس�ة - ت

ی�ف�ع م� م��لة ال��رة ال����ة لل��ارد االق��اد�ة وتع�د ال�اجات اإلن�ان�ة ت�اؤالت      

ل����ع إلن�اج ت�عل� �ع�ل�ة ال��ف�� ب�� ال��ارد ال��احة ذات االس�ع�االت ال��یلة وحاجات ا

ال�لع ال��ل��ة، وت��ل ه�ه ال��اؤالت ال���الت االق��اد�ة األساس�ة أل� م���ع مه�ا 

  :اخ�لف ن�امه االق��اد�، و���� ت�ض�ح ه�ه ال��اؤالت في األتي

  ماذا ن��ج؟ 
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هي  ما أ� ن�عا و��ا، وت��ی�ها ال����ع أف�اد وتف��الت ر��ات على ال�ع�ف �ه وال�ق��د

م�ها، وه�ا ما���ى ��ل� ال�ف��ل  ن�ع كل ك��ة هي ما و إن�اجها، ال��اد وال��مات ال�لع

 .ال��اعي

  ك�� ن��ج؟ 

�ع� أن ت���د اح��اجات ال����ع م� م��لف ال�لع وال��مات و��� ت�ت��ها وفقا 

أله���ها ال����ة، تأتي ال�اجة إلى مع�فة ال����ة ال�ي ت�� بها ع�ل�ة إن�اج ه�ه 

و��ل� ت��ی� ال���الت ال�ي ت��� به�ه الع�ل�ة م� ال��رة ال����ة االح��اجات 

 .لل��ارد االق��اد�ة، و��ع�ي أخ� الب� م� ت���� ع�ل�ة اإلن�اج

 ل�� ن��ج؟ 

�ع� أن ���د ال����ع ر��اته ن�عا و��ا، وت�� ع�ل�ة إن�اج م��لف ال�لع وال��مات 

���قة ل��ز�ع اإلن�اج على  األزمة إلش�اع ه�ه ال���ات، تأتي م��لة ال��صل إلى

اإلن�اج�ة، وق� شاع أن ی��ل� �ل ف�د ن���ه  الع�ل�ة في ساه��ا ال�ی� م��لف األف�اد

م� اإلن�اج على ش�ل نق�د ����ه اس���امها في تل��ة اح��اجاته م� م��لف ال�لع 

وال��مات، وح�� ی�ف� ج��ع األف�اد في ال����ع دخ�له� ال�ق��ة على ال�لع 

 .1ال�ي ت� إن�اجها ���ن ق� ت� ت�ز�ع اإلن�اج ���ا ب��ه� وال��مات

 ماه� ض�ان االس���ار؟ 

ل�ي ی�� االس���ار في تل��ة ال�اجات ال���ای�ة، الب� م� ز�ادة ���ات اإلن�اج وت���� 

وم� ث� إم�ان�ة ت�ز�ع  ��2ق اس���امها ل�ي ���� ت�ق�� ز�ادة في ال�اتج الق�مي

  .د ال�ی� ساه��ا في ت�����هال����ات على م��لف األف�ا

وت��لف اإلجا�ات على ه�ه األس�لة �اخ�الف ال����عات وفقا لألن��ة االق��اد�ة ال��ج�دة 

  .ف�ها

  :عالج ال���لة االق��اد�ة في ال��ام ال�أس�الي - ث

أه� ما ���� ال��ام ال�أس�الي ه� ال���ة الف�د�ة في م�ارسة ال��ا� االق��اد�   

و��ل� ال�ل��ة ال�اصة لع�اص� اإلن�اج على اخ�الف أن�اعها، وع�م ال��خل ال���مي 

                                                 
 .34م���د ی�ن�، اح�� رم�ان نع�ة هللا، م�جع س�� ذ��ه، ص   1
 .35ال��جع اعاله، ص   2
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ال��اش� م� جهة ودافع ال��ح ل�� األف�اد م� جهة ثان�ة، أما أه� الق�اع� ال�ي �����مها 

  :عالج ال���لة االق��اد�ة فهي االق��اد ال�أس�الي في

وهي تع��� أه� دعائ� ال��ام ال�أس�الي، وت�� ال���ة : ال���ة االق��اد�ة-1

االق��اد�ة ع�ة م�االت ����ة االم�الك، ح��ة اإلن�اج، ح��ة الع�ل وح��ة 

  . االس�هالك

حل ��اول ال��ام ال�أس�الي : ال�قا�ة على ال��ا� االق��اد� ب�اس�ة جهاز ال��� -2

تل� ال���ات  ��هاز ال���و�ق�� . ال���لة االق��اد�ة ع� ���� م��ان���ة جهاز ال���

، و��اءا على ه�ا ال�هاز ت���د )الع�ض وال�ل�( ال�لقائ�ة ال�ات�ة ع� تفاعل ق�� ال��ق 

 .أسعار ال����ات وم�ل�ة ال�ائع�� وال������

  :خالل ما یليو�ع��� جهاز ال��� وس�لة ل�ل ال���لة االق��اد�ة م� 

  .ت���� ال��ارد اإلن�اج�ة في إن�اج ال�لع وال��مات األك�� إل�احا  -

� اإلن�اج �أقل ال��ال�� اخ��ار ال��ق األك�� �فا�ة، أ� ال�ي ت��ج له� أك�� ���ة م  -

 .، م� اجل خف� األسعارال����ة

� ��� �ة، إذا �ان ال��� صغ�� أو ����ا���د جهاز ال��� ح�� ال�ح�ة اإلن�اج 

  .ر��ة ال���هل� م� اجل تل��ة حاجاته
 

   :يف الفكر االشرتاكياملشكلة االقتصادية  -  �نيا

�أنَّ ال���لة االق��اد�ة ت���ل في ال��اق� ال����� ب�� ال��ل  الف�� االش��اكي ی�م�    

ال��ام ��� االش��اك��ن أن ، و 1وال��ام ال�� ی�� �ه اإلن�اج في ال����ع، و��� ن�ام ال�َّ�ز�ع

ال�أس�الي ی�ع�ض لل��اكل االق��اد�ة ���� أن ش�ل اإلن�اج ج�اعي أ� أن ال���ع 

�ع�ل�ن و�����ن، ب���ا عالقات ال��ز�ع ف�د�ة، ح�� أن ال�� ی��لى ال��ز�ع ه� أص�اب 

ال�ل��ات ال�اصة م� مالك ال��وات وأر�اب األع�ال، و�ال�الي فإن الع�ال ال �أخ�ون 

اإلن�اج بل ���ل�ن فق� على ح� ال�فاف و�أخ� ال�أس�ال��ن فائ� ن���ه� ال���قي م� 

  .ال���ة 

                                                 
، ب�ار�خ /http://www.alukah.net/culture/0/106072: ال���لة االق��اد�ة، م�اح على ال�ا��: اح�� دمحم عاش�ر 1

27/10/2018. 
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وت�ول ال���لة االق��اد�ة إذا زال ال��اق� ب�� ش�ل اإلن�اج ال��اعي وعالقات      

ال��ز�ع الف�د�ة ع� ���� ت��ل ن�ام ال��ز�ع إلى ن�ام ج�اعي، و�حالل ال�ل��ة العامة م�ل 

  .هاز ال����� ال����� واس���ام ج ال�ل��ة ال�اصة،

وق� �أخ� جهاز ال����� في ال�اقع الع�لي ش�ل ه��ة أو ل��ة أو وزارة أو خل�� م� ه�ه     

األش�ال معا، و�ق�م جهاز ال����� ب�راسات م�����ة م��قة ق�ل أن �ق�م على اق��اح 

  . 1ال��اسات ال�ي ت��ر بها �ع� ذل� ق�ارات م����ة لل��ف�� 

ل����� ن�ع و���ة و���قة إن�اج ال�لع وال��مات ال��مع إن�اجها في ف��ة و���د جهاز ا     

زم��ة مع��ة، ��ا �ق�م ب���ی� األج�ر وال��اسات وال��� اإلن�ائ�ة ال���لة أو ال���س�ة أو 

  .ق���ة األجل، وال�ي ته�ف �لها إلى ت�ق�� ال��� االق��اد� لل����ع

ال�فاءة والع�الة، ونق�� �ال�فاءة ح��  وم� أه�اف جهاز ال����� أ��ا ن�� ت�ق�� 

اس�غالل ال��ارد االق��اد�ة ال�ادرة، أما الع�الة ف�ع�ي ع�الة ت�ز�ع ال�خ�ل وال��وات في 

  . 2ال����ع ب�� م��لف أف�اده
 

  :املشكلة االقتصادية يف الفكر اإلسالمي وحلوهلا -  �لثا

لق� اخ�لف� ن��ة االق��اد اإلسالمي إلى ال���لة االق��اد�ة ، ف�ـ�ه� مـ� یـ�� عـ�م       

خال� ال��ن، ق� ض�� تـ�ف�� الـ�زق لع�ـاده ول�افـة  -س��انه وتعالى -وأن هللا  وج�دها 

  .ال��ل�قات األخ��، وأن نع� هللا ال تع� وال ت�ـ�ى

إن وج�ت ف���ها اإلن�ان، و����� على ذل� إلى ق�ل أما ال�أ� ال�اني ف��� أن ال���لة      

وْا ِنْعَ�َ� ّ�ِ َال ُتْ�ُ��َها ِإنَّ اِإلنَ�اَن  "ال��لى ع�وجل  َوآَتاُك� ّمِ� ُ�ّلِ َما َسَأْلُ�ُ��ُه َوِ�ن َتُع�ُّ

ارٌ     . 3"  َلَ�ُل�ٌم َ�فَّ

  :وم� ه�ه اآل�ة ال����ة ن����ج أن     

لل����ة م� ال��وات ال�����ة ما یل�ي اح��اجاتها ج��ًعا دون أن هللا تعالى ق� خل� 

 .ق��ر ونفاد

                                                 
 .52م���د ی�ن�، اح�� رم�ان نع�ة هللا، م�جع س�� ذ��ه، ص  1
 .52ال��جع أعاله، ص  2
 .260، ص 34إب�ا���، الق�ان ال����، اآل�ة س�رة  3
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إن ال���لة ت��� في اإلن�ان ذاته ���� أنه �ل�م �فار، و�ع�د ذل� إلى ع�م 

اس�غالل واس���ار ال��وات ال�����ة ���ل ج��، والى ع�م م�ارسة الع�الة في ت�ز�ع 

  .ال��وات

الق��اد�ة م� خالل ال����� على ت�ق�� ال����ة االق��اد�ة و�عالج اإلسالم ال���لة ا      

م� اجل ز�ادة اإلن�اج وعلى ال��ز�ع العادل له�ه ال����ات، ح�ى ���ع الغ�ي والفق�� 

  .وال���� اح��اجاته� ال���لفة

  1*.وق� وضع اإلسالم أس�ا لإلن�اج وال��ل� واالس���ار وت�ز�ع ال��وة وال����ات 

وت��ر اإلشارة إلى أن ه�اك م�اكل اق��اد�ة أخ�� ����لة الفق� في ال����ع، م��لة     

ال��الة، م��لة ال����، م��لة اإلن�اج،  م��لة االس�هالك، م��لة ال��اسة ال�ال�ة 

 .الخ...وال�ق��ة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                 
لل�ولة دور ��اد� في ال����ة  خ��ع اإلن�اج ل���أ اإلش�اف ال�����، : ی�ق�� اإلن�اج في اإلسالم �ع�ة ش�و� أه�ها *  1

ر�ة إال �ع� ی�ف� اإلسالم إن�اج ال��ارد ال��ال�ة أو ن�ف ال��و  اإلن�اج یه�ف إلى إش�اع ج��ع حاجات األف�اد، االق��اد�ة،

  .ی�ف� ال����ع اإلسالمي إن�اج أدوات ال��ف وال���ن رفً�ا تاًما اس���ال إن�اج ال��ارد ال��ور�ة ت�اًما،

و�ع��� اإلسالم  الع�ل وال�اجة ه�ا أساسا ال��ز�ع ، ولق� ن�َّ� اإلسالم ال��ز�ع ���ل ���� م�ع وق�ع ال�ل� واالس�غالل ول�      

ل االس���ار� غ�� االح��ار�، وم�ع اإلسالم ال��ل� ع� ���� ال��ازة في ال��وات ال�����ة، و�الح� أن ���ح �ال��ل� إال �الع�

ال�اجة ت�خل في ال��ز�ع لع�م ق�رة �ع� ال��� أصًال على الع�ل �العاج��� م�ًال، ��ا أن �ع� ال�اس ی����ن أقل م�ا ���اج�ن 

 .� في إش�اع حاجاته�، وض�� له� ن��ً�ا م� ال��وة���� ضعفه�، وق� جعل اإلسالم له�الء وأول�� ال�



29 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

التطور : احملور الثالث

 التارخيي للنظم االقتصادية



30 

 التطور التارخيي للنظم االقتصادية: احملور الثالث
ت��لف ال����ة ال�ي ی�� بها اإلن�اج وال��ادل وال��ز�ع م� دولة إلى أخ��، وفى ال�ولة      

فإذا �ان� الغا�ة  ال�اح�ة م� وق� إلى وق� آخ� ح�� ال��ام االق��اد� ال�ائ� ف�ها،

حاجات اإلن�ان ع� ���� إن�اج ال�لع االس�هالك�ة  ال�هائ�ة لل��ا� االق��اد� هي إش�اع

الالزمة له�ا اإلش�اع، فإن ت���� اإلن�اج وت�ج�هه ���لف في ال��ان وفى ال�مان، ح�� 

  .ال��ام االق��اد� ال�� ی���اه ال����ع
  

  :تعريف النظام االقتصادي -أوال

ذل� ال�ل ال���� م� عالقات اق��اد�ة ت��� " �ع�ف ال��ام االق��اد� على انه      

مع�� م� خالل إت�اع ) أو أه�اف ( �ال��ا�� واالس���ار�ة ب�� ع�ة أج�اء، ت��م ت�ق�� ه�ف 

  .1" ق�اع� وأس� مع��ة ت�ف� و���عة ال����ع وال���ة ال�م��ة 

س� وال��اد� ال�ي تق�م عل�ها ح�اة األ" و���� ال��ام االق��اد� أ��ا إلى      

ال��اة في حل م��التها  ه�ه س��ة أسال�� ك�ل� ی����ال����عات االق��اد�ة، ��ا 

وأسال�� ت���� العالقات االق��اد�ة وأسال�� اإلدارة االق��اد�ة وال����� ت���قا ل�ل� 

  .2"األس� وال��اد� 

إلى ن�� اق��اد�ة ق�ل ال��حلة  وت��ف ال��� االق��اد�ة ح�� ت��رها ال�ار��ي     

  .ال�أس�ال�ة، ون�� اق��اد�ة �ع� ال�أس�ال�ة
  

  : النظم االقتصادية قبل املرحلة الرأمسالية -�نيا

  .وت��ل ال��ام االق��اد� ال��ائي، الع��د� واإلق�اعي    

  ):ال��ا��ة ال��ائ�ة(ال��ام االق��اد� ال��ائي  -أ   

تع� ال��ا��ة ال��ائ�ة أول ن�ام اق��اد� اج��اعي في ال�ار�خ، و�ان� وسائل اإلن�اج      

ال�ي اس���مها اإلن�ان ����ة و��ائ�ة، ��ا �ان� مهارات الع�ل وخ��ة األف�اد ومع�ف�ه� 

فال��اة االق��اد�ة في ه�ه ال��حلة �ان� ت��� اإلن�ان م�اش�ة �ال���عة، ����   قل�لة ج�ا،

                                                 
 .37كامل عالو� �ا�� الف�الو�، ح�� ل��� �ا�� ال�����، م�جع س�� ذ��ه، ص  1
 .23م��ار ع�� ال���� �ل�ة، م�جع س�� ذ��ه، ص  2
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جه� اإلن�ان و إن�اجه في ص�� ال���انات و اق��اف ال��ار وال���ات ال�ي ت��د بها  ت���

األرض، فل� ��� ��ل� آالت ورأس مال ل���ل إن�اجه، بل م��د أدوات ����ة �الع�ا أو 

ال��� ل����ل ق�ته ال��مي، و�ال��ر�ج ب�أ اإلن�ان ی�خل ت�ـ���ات عــلى أدوات إن�اجه 

لع���ة ل���ل ب�اس��ها على ���ات أك�� م� ال��اد الالزمة ل����� ال����ة وال����ة وا

  :، ���� إب�از أه� ال���رات ال�ي ع�فها ه�ا ال��ام في األتي1م����ه

 اع��ادا على اإلشارة وح��ات ال�� وال�أس وتغ��ات ال��ت والق�رة على  :ت��ر اللغة

ل�ل ج�اعة م� ال����عات ال�الم ، وم� ث� ال���ث مع اآلخ��� ون��ء لغة أو لغات 

 .ال����ة

 ال��ارة  ه�ا ح� ���� ع� وذل� ال��ام ه�ا في ال�ار اك��اف ت� :ال�ار اك��اف 

اإلن�ان في ال�قا�ة م� ال��د، وص�ع �ع� األواني ال���ل�ة �اس���ام  ساع� اإلك��اف

وم�اف�ة ال�ح�ش ال�ار�ة ال�ي  ال�ف� ع� لل�فاع ال���، واس�ع�ل� ال�ار أ��ا ��س�لة

 .ت��ى ال�ار وته�ب ع�� إشعالها، وم��� اإلن�ان ال��ائي م� ت���� وسائل إن�اجه

 وز�ادة االع��اد  اإلن�اج، ق��  ت��ر في ك���ة خ��ة االك��اف له�ا كان: الق�س إك��اف

 ال���اناتح��  اإلن�ان ف�عل� ال��م�ة، ال�اج�ات ع� ���� على ال��� ال�� أص�ح

ح��ان  أول و�ان ال���انات، ه�ه ت�و�� ذل� م� وتعل� أخ��  لف��ات خاصة أماك� في

 ال�اع� ث� الغ�اء، ع� ال��� في اإلن�ان راف� ال�� ال�ل� ه� ب��و��ه اإلن�ان قام

 الغ�ائ�ة، ال��ف ال����ات ع� ز�ادة ال���انات ت���ة وف�ت وق� فال�ق� وال��ان،

 .وال�ل�د

 زراعة  إلىواالن�قال م� ال�عامل ال��اش� مع ما م�اح في ال���عة  ال�راعة ال��صل إلى

�ع� أن�اع ال��اتات خاصة ال���ب وذل� �غ�سها واس���ام وسائل ����ة �الع�ا في 

 .ال�ف�

ات�� ال����� االج��اعي في ال��ام ال��ائي ش�ل ��ائل ت���ن م� ع�ة ع�ائ� و�ل  -

وفي إ�ار ه�ا ال����� ت� �ه�ر ن�ع ب�ائي م�  ع���ة ت���ن م� م���عة م� األس�،

، ح�� أن ال��ام�ع أو ال��ائل ب�� ال��ائل و��� ال�جل وال��أة  ال���� وتق��� الع�ل

ال�ي ت��ه� ال�راعة �ق�م رجالها �اس��الح األرض وزراع�ها في ح�� ت�د� ال��اء إع�اد 
                                                 

   /http://www.boulemkahel.yolasite.com: ، م�اح على ال�ا��مفه�م ال��� االق��اد�ة وت��رها ال�ار��ي: إب�ا��� ب�ل��احل 1

 02/11/2018ب�ار�خ 
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وان  ال��اع�ة في ال�راعة ة ال����ة والغ�اء لألس�ة و ال��ام ب�ع� األع�ال ال���ل�

ال��ام�ع أو ال��ائل ال�ي ام�ه�� ت���ة ال���ان ی��لى ال�جل ه�ه ال�ه�ة في ح�� أن 

ال��ام ب��ه�� ال�ل�د و ال���ج ���له ال��ائي واألع�ال ال���ل�ة و�ال�ات إع�اد ال�عام 

وت��لى ال��أة  ت��اله ال��أة، أما ال��ام�ع ال�ي ام�ه�� ال��� �ق�م رجالها ��ه�ة ال���

، وق� أد� ت��� ال��ام�ع ال����ة 1مه�ة ج�ع ال��ار و ال��اتات ال���ة و�ع�اد ال�عام

 في ال�راعة وال��� وت���ة ال��اشي إلى ز�ادة اإلن�اج و الفائ� و ال��ادالت ال�ي �ان�

 .ال�قا��ة تع��� على

 لق� ت��رت ال�سائل ال�ي اس���مها اإلن�ان في ت�ف��  :ال���ر في وسائل اإلن�اج

ه�ا  ف �ع� ال�عادن �ال��ون� وال��ی�اك��ام��ل�ات ���ه وح�ای�ه و�قاءه  خاصة �ع� 

ما أد� إلى ت���� ال�سائل ال����ة وال����ة إلى مع�ن�ة لها الق�رة على ز�ادة اإلن�اج�ة 

 في ج�ی� هام ال���� النق�ام ت�ه� و�ه�ا، والق�ة ال�فا��ة م� األخ�ار ال�ي ت��� �اإلف�اد

 ت�سع إلى ما أد� وه� نف�ها ال��ا��ة داخل ال�ه�ي أو ال��في ال���� وه� ال����ع

 .ال��ادالت ن�اق

 و���� الق�ل ع�� ال��ل� ع� ال��ل� ال�اص وال��قات : �ه�ر ال��ل� ال�اص وال��قات

ت�اد ت��ن ���ا�ة م�حلة ( ال��اعيأن�ا ���د ال��ل� ع� م�حلة ج� م�ق�مة م� ال��ام 

، ��ع� ال���ر ال�اصل على م���� أدوات )ان�قال�ة ب�� ال��ام ال��اعي و ن�ام ال�ق 

الع�ل أص�ح الع�ل أك�� إن�اج�ة وه� األم� ال�� ل� �ع� ����عي الع�ل ����قة ج�ا��ة 

�ة في على م���� الع���ة، وأص��� األس�ة ال�ح�ة االق��اد�ة واالج��ا��ة ال��ی

ال����ع، و به�ا ف�ح ال��ال للع�ل ال�اص على ن�اق األس�ة لل�ل�ل ت�ر���ا م�ل 

 .2الع�ل ال��اعي ال����ك و ه� ال�� أد� إلى �ه�ر ال�ل��ة ال�اصة ل�سائل اإلن�اج

ال��ا��ة ل�سائل  وال��ار�ة ت��� ال����ع ال��ائي �الع�ل ال��اعي و�ال�ل��ة     

م�ار�ة ال�جل و ال��أة ���ة، و�ال��اواة في ت�ز�ع ال����ات و اإلن�اج ال�ي �ان� ج� �

في الع�ل معا، ��ا ع�ف� ال����عات ال��ائ�ة �ه�ر ح�ف��� م����� في إن�اج 

                                                 
، بتاریخ /https://www.scribd.com: ، م�اح على ال�ا��ال��ام اإلق��اد� ال�أس�الي: ان�ار اسع� خل�ل  1

30/10/2018.  
: ، م�اح على ال�ا��تار�خ ال�قائع االق��اد�ة: ی�سف ��الن  2

https://app.box.com/s/u84mx7189g9l5sgbazds ، 27/10/2018بتاریخ.  
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ص�اعات مع��ة ���اعة ال�ع�ی� و ال��اكة و ال��ادة و ص�ع األسل�ة إلى جان� ق�� 

  .1آخ� ���� في ال�راعة

 ال����ك ال��اعي الع�ل م� ال��ل�  وال���ل ح�غ�� انه مع م�ور ال�ق� �ه�      

ال���او�، وه�ا  ال��ز�ع �ه�ر فائ� في ال����ج ونها�ة إلى أد� الف�د�  م�ا الع�ل إلى

 .ما مه� ل�ه�ر ال��ام الع��د�

  ):ال�ق ( ال��ام الع��د�  - ب

 ق�ل س�ة 4000 - 3000 ح�الي ال��اعي ال��ام انه�ار عق� �ال���ل ال�ق  ن�ام ب�أ     

 في وازده� وآس�ا إف����ا ش�ال في ال��الد� وال�ا�ع ال�ال� الق�ن�� غا�ة إلى واس��� ال��الد

  .ال��الد� ال�ام� الق�ن  غا�ة إلى وروماال��نان 

 انق�� وت��� ال��ام الع��د� �ال�ل��ة الف�د�ة ل�سائل اإلن�اج، األرض، واإلن�ان، ��ا      

  :وهي ��قات رئ���ة ثالث إلى

�الع�ف  الع�ل على وال���وه�� اإلن�اج وسائل مل��ة م� ال���وم�� وه� :الع��� ��قة .1

 .ال��اش�

 �ال����� و���ف��ن  اإلن�اج، ل�سائل األح�ار ال�ال��ن  وه�: ال�����ن  ��قة األح�ار .2

ال��ار���  وال�����، وت�� ه�ه ال��قة ح�ى وال��ار ال�غار والفالح�� كال��ف��� ال��اعي

 .ال�ی� ی��ل�ن مه�ة ال�فاع �اع��اره� ل��� ع���ا ول��� مالكا غ�� أنه� أح�ار

 ال��وب ���� ی�داد ع�ده� أص�ح ال�ی� الع��� مالك وه� ):ال�الك(األس�اد  ��قة.3

  .ال����ة العاملة الق�ة إلى ال�اجة ال�ق�� وازد�اد وت�ارة

 : 2م�احل وهي �ال�اليلق� م� ال��ام الع��د� نف�ه ب�الثة و 

  : ال��حلة األب��ة لل����ع ال��قي األول 

وهي ال��حلة االن�قال�ة ب�� ال����ع ال��ائي وال����ع الع��د� ال����ر،  ت��ّ�� ه�ه 

ال��حلة ��ه�ر تق��� الع�ل ���ل واضح و�ه�ر ال�ل��ة ال�اصة القائ�ة على 

ت��ن ال��قات االج��ا��ة  االس���ار، وت��ر ال��ای� االج��اعي و�ه�ر ب�ادر

                                                 
  .، م�قع س�� ذ��هإب�ا��� ب�ل��احل 1
http://sami740.blogspot.com/2012/10/blog-: ، م�اح على ال�ا��م�احل ال����ع الع��د�: سامي مل��ي 2

post_1912.html 01/11/2018، ب�ار�خ.  
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ل� ت��ح هي ال�ائ�ة ) أو ت�لُّ� واس���ار الع��� ( وال�ولة، إّال أن العالقات الع��د�ة 

  .�ع�

  :الع��د�ة ال����رة  

ت�ّ��ت ه�ه ال��حلة ���ادة العالقات االس���ار�ة الع��د�ة واح��ام ال��اق�ات 

ة م�اف�ة مال�ي الع���، ��ل� االج��ا��ة لل��ام، وخ�اب ال������ ال���قل�� ن���

�ه�ت ال��رات االج��ا��ة فق� قام فق�اء األح�ار و��ل� الع��� �ع�د م� ال��رات 

ق�ل ال��الد ال��ه�رة ب��رة  71ق�ع� �ق��ة م��ا��ة، أشه�ها ث�رة الع��� عام 

س�ارتاك�س، وع�� ال�����ن ال�غار ع� تق��� أ� ب�یل ع� ال��ام الع��د� 

 .ال�ائ�

 :م الع��د�ال��ا 

) ن�ام الع��د�ة(ال����ة داخل ال����ع ال��اعي، �ان ن�ام ال�ق �ع� أن ت��رت الق��      

ب�ائ�ة قائ�ة على اس���ار ق�ة  ق� ب�أ ی���ن فعًال ، و�ان في ال��ا�ة م��د م�س�ة م�ا��ة

ع�ل الع��� م� أس�� ال��وب، ل��ها تلع� دورًا ثان��ًا في االق��اد ال��اعي ال�� ���ه�ف 

تأم�� حاجات األس�ة األب��ة، خ��صًا �ع� أن ت��� األدوات ال����ة وال����ة م�انها 

ی���ل�ن إلى ق�� م���ة نهائ�ًا لألدوات ال�ع�ن�ة، وأص�ح أس�� ال��وب ب�� الق�� وال��ائل 

ت�� م���مة عالقات ج�ی�ة، و��أ ن�ام ال��ل� �أخ� ح��ًا في العالقات االج��ا��ة، ث� 

جاءت ض�ورة خل� م�س�ة ج�ی�ة ل��ا�ة م�الح ال�ال��� ال����ی� ف�ان أن وج�وا في 

  اخ��اع ال�ولة ه�فًا الب� م�ه

  :1لع��د� في ال�قا� ال�ال�ةو���� إج�ال خ�ائ� ال��ا� االق��اد� في �ل ال����ع ا

ش�ل� ��قة الع��� األساس االق��اد� لع�ل�ة اإلن�اج وال�س�لة األساس�ة لل��وات في  -

 .ال����ع الع��د�

ع�ف� وسائل اإلن�اج ت��را مل���ا في ه�ه ال��حلة، ���� اك��ف اإلن�ان ال���� م�  -

 .اآلالت و وسائل ال��اء و ال����� و ال�راعة

ت� تق��� الع�ل على أساس ��قي اج��اعي إلى ع�ل ج��� و آخ� ذه�ي، فالع�ل   -

ال���� ت��� له الع��� لإلن�اج ال�اد�، وق� اخ���ا في أع�ال ال��اء وال����� 

                                                 
  .م�قع س�� ذ��ه ،إب�ا��� ب�ل��احل 1



35 

الخ، في ح�� �ان الع�ل ال�ه�ي م� ن��� األس�اد ال�ی� ...وال��اج� وش� ال��قات

ل�فة وال�ع� واألدب والف�، إلى جان� الع�ل اخ���ا �اإلدارة ال���م�ة وال��اسة والف

  .ال��في ال�� اخ�� ��ه ال��ف��� و ��ل� ال��ا� ال��ار� لل����� و صغار الفالح�� 

�ه� في �ل ن�ام ال�ق ت�ادل ال��ائع ال�� ت�ّ�ل ت��ًال م��رجًا إلى ت�ارة م���ة  -

لة اإلن�اج ون�أت األس�اق ال�ي ت�اوزت ح�ود ال�ولة ال�اح�ة، و�ل� األرض وس�

ال�ئ��ة، واع��� ال��ا� االق��اد� على ال�راعة وت���ة ال�اش�ة مع �ه�ر اإلن�اج 

ال��في، ومع ت��ر ال��ارة ال����ة �ه�ت ال�ق�د ال�ي ب�أت ت��ل م�انة مه�ة في 

 .اق��اد�ات م���ع ال�ق 

 :1وم� خ�ائ� ال��ام الع��د� أ��ا ن��

 اس���اذ   -

��جع �ه�رها في ن�� ال�ع� إلى ما ���ي �الفائ� �ه�ر ال�ولة ������ س�اسي، و  -

 .االق��اد�، وه� ز�ادة اإلن�اج ع� االس�هالك ال��ور� 

 .ال��خل ال�اسع لل�ولة في ال��اة االق��اد�ة -

��ام عالقات اإلن�اج على أساس ال�ل��ة الف�د�ة لألرض، ألدوات اإلن�اج، ولألف�اد  -

 ). ال�ق��(

فائ� اإلن�اج و�ان االق��اد الع��د� اق��ادا ع���ا وق� اس���ذت ��قة األس�اد على 

  .��فة أساس�ة

  :ال��ام اإلق�اعي - ت

ام��ت ال��حلة اإلق�ا��ة م� الق�ن ال�ام� م�الد� إلى ب�ا�ة ال��حلة األولى م�       

أ�   2ال�أس�ال�ة، أ� الق�ن ال�ادس ع��، وته�ف اإلق�ا��ة إلى ت�ق�� االك�فاء ال�اتي

ل االس�هالك ول�� م� اجل ال��ارة ال�ارج�ة، وله�ا ضعف� ال��ارة مع ال�ول اإلن�اج م� اج

  .األج���ة إلى ح� �ع��، وت� ال����� على ال�راعة ���ا� أساسي

  :و�ه� في ه�ا ال��ام ع�ة ��قات ت��ل� في

                                                 
  .147-145ص  ، صم�جع س�� ذ��ه ،ز��� ح��� ع�ض هللا، س�ز� ع�لي ناش� 1
  .69خالفي، م�جع س�� ذ��ه، ص علي  2
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 و ال�ي م�لها ال�ادة اإلق�اع��� وه� ال�����ون الفعل��ن : ال��قات ال�ال�ة لألراضي .1

وأص�اب ال�ف�ذ الق�� في ه�ا ال��ام، وق� �ان اإلق�اعي ��ل� حق�قًا ال ح�� لها في 

ل�� عل�ه أ� واج�ات ح�� �ان م� حقه أن ���ب رق�� أرضه أو �ق�له في  ح��

 �ع� األماك� دون أن ���ى عقا�ًا، وأن ���ل� أك�� م� ض�عة واح�ة

، و�ق�م�ا 1له� ح� ام�الكها  وه� ال�ی� ی�ت�� وج�ده� �األرض  ول��: أق�ان األرض .2

) ال�ق ( االق�ان �الع�ل ال�راعي في اإلق�ا��ة، والق�انة هي ال�الة ب�� الع��د�ة 

وال���ة، ح�� أن العالقة ب�� الع�� ومال�ه هي عالقة مل��ة ��ل� ���ج�ه ال�ال� ع��ه 

�اعي ك�ل���ه أل� شيء أخ� ��ل�ه، في ح�� أن العالقة ب�� ق� األرض و ال��� اإلق

هي عالقة ت���ة اق��اد�ة وش���ة، أ� انه م�ت�� اق��اد�ا �ه م� خالل ع�له في 

األرض ال�ي ����ها ال��� اإلق�اعي وانه تا�ع لألرض، و���� أن نف�ق ب�� الع�� والق� 

الع�� في األصل إما أس�� مغل�ب، و�ما م�الف لل��� في ال�ی� أو ال��� أو في أن 

ه� أص�ل في اإلق�ا��ة، و����ي إلى ال�ی� وال��� الل�ی� ال��  الق��ع��  ال��ه�،

 .إل�ه�ا س��ه ی���ي

وه� األش�اص ال���قل�ن وغ�� ال�ا�ع�� لإلق�اع���، ول�� ع�ده� : ��قة الفالح�� األح�ار .3

قل�ل ج�ا ���� ت�ازل أغل���ه� ع� أراض�ه� إلى اإلق�اع��� وت��له� إلى أق�ان م� اجل 

 . تام�� ح�ای�ه�

ع�ل� ه�ه ال��قة على ت�ق�� ال��اس� و ال�عاون االج��اعي ب��  :ال��ف�����قة  .4

 . أع�ائها، ��ا أنها ت��ع في �ل ن�ا�اتها ل�عال�� ال����ة

ال�ی� ��ل��ه ال�وح�ة س��ًا إق�ا��ًا إلى ح� ما، و�ان ��ل�  �ان رجل : رجال ال�ی� .5

اإلق�اع���، وق� �ان ل�جال ال�ی� ، و��رث م�ت��ه ل�ر��ه، و��افع ع� م�الح اإلق�ا��ات

 .2ت���� �ف�ق ال��الء، وق� م��ه� ال����� م� اك��اب األراضي

وت��ر اإلشارة إلى أن ال��ام اإلق�اعي ل� ����ع� الع��� رغ� ال��اق� ال���� في ع�ده�     

أ�اح� ال����ة اس��قاق ال��ل��� واألورو���� ال�ی� ل�  مقارنة �ال��ام ال�اب�، وق�

و�ان القان�ن ال���ي �ق�ر ث�وة أراضي ال����ة في �ع� األح�ان  ال�ی� ال����ي، �ع��ق�ا

  .م� الع��� ال �ق�ر ما ت�او� م� ال�ال �ع�د م� ف�ها
                                                 

  .69ال��جع ال�اب�، ص  1
  .70ال��جع اعاله، ص  2
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 : و���ایلي ت�ض�ح ل���قة ت�ز�ع األراضي اإلق�ا��ة

 ال��او�  ال��ارع�� ب�� ی�زع ال�اني وال��ء ل�ف�ه ال��� �ه ���ف� األرض م� ج�ء� 

 م� ج�ء ب�فع ال��امه� مع ال�اص ل��ابه� األرض م� ح��ه� ب�راعة ح�� �ق�م�ن 

 . ولل����ة اإلق�ا��ة ل��� ع���ة أو نق��ة ر��ع في ش�ل ال����ل

 ال����  األرض م� ال��ء ذل� في الَ���ة ن�ام وف� �الع�ل ال��ارع�ن  یل��م

 الَ���ة ن�ام( أرضه على للع�ل األس��ع م� مع��ة أ�ام �����ن  لإلق�اعي ح��

 .)ب�ون مقابل الع�ل مع�اه

 م� ح��ه�( األرض زراعة ح� ت�ر��  )ال��ارع��( األرض ل�ق�� ��� كان 

 س�� ی�ث م� و�اعة الع�ل على م����� كان�ا ك�ا م�ته�، �ع� أب�ائه� إلى  )األرض

 ب��ه� والق�اء األرض رق�� ���ا�ة اإلق�ا��ة س�� م�ته، و�ل��م حالة في اإلق�ا��ة

 .األخ��  ال�اجات ال��ور�ة �ع� ض�ان مع )الع�الة (

وق� ع� في ه�ا ال��ام اس���ام ال���اث ال��ی�� واألدوات األخ�� لل�ارعة، ف�ال ع�      

ال��سع في اس���ام ق�� ال���ان في اإلن�اج واس���ام �ع� ق�� ال���عة ���اح�� اله�اء 

 .1وال�اء

، و�ه�ر 2*�ه�ر ال��ع ال���ة، ال��ع الع��ي وال��ع ال�ق��وم� ن�ائج ه�ا ال��ام      

ثالثة أو خ��ة ( االق�ان وال��اماته� ات�اه ال��� اإلق�اعي إما �الع�ل ال��اني في أراض�ه 

، أو �الع�ل اإلضافي م�ان�ا في األوقات ال�ي ت��ل� ع�ال ����ا في ارض )أ�ام في األس��ع

  .ي أو نق��ال��� اإلق�اعي، أو دفع مقابل ع��

 :ال��ام ال��في  -  ث

إلى * لق� أد� �ه�ر ال��ن و���ة ال��وب في ال��� ال�اني م� الق�ون ال�س�ى

  :3انه�ار ال��ام اإلق�اعي و�ه�ر ال��ام ال��في ال�� �ان ی���� بـ 

                                                 
  .149 ، صم�جع س�� ذ��ه ،ز��� ح��� ع�ض هللا، س�ز� ع�لي ناش� 1
 ال�اصة أدواته �اس�ع�ال األس��ع أ�ام م� ع�د خالل وعائل�ه وج�ده ل��ان ال��ور�  ال����ج الفالح �جی� الَ���ة �عر  �ل في*   2

 ال��ور�  ال����ج ی����ن  ال�ا�ع�ن  فالفالح�ن  الع��ي ال��ع، أما مقابل ب�ون  اإلق�اعي ی���عه ال�� الفائ� ال����ج ی��ج ب���ا

 الع��ي، لل��ع ال����ل ال��ل ه� ال�ق�� ال��عو ، ال����ات م� ن��ة ص�رة في اإلق�اعي إلى اإلضافي ال����ج ی�ه� ث� واإلضافي،

  .ال����ج ه�ا ث�� و�ن�ا الفائ�، ال����ج لإلق�اع��� �ق�م�ن  ال الفالح�� �أن ع�ه و�����
  .151-150ص  ، صس�� ذ��هم�جع  ،ز��� ح��� ع�ض هللا، س�ز� ع�لي ناش� 3
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ت���ع أر�اب ال��فة ال�اح�ة م� ص��ة وص�اع ومعل��� في �ائفة مه��ة واح�ة  -

ان��ا�ه، و�ان� ت�ج� ق�اع� ل��قي ال���ة إلى ص�اع وه�الء ی�أسها ش�خ أو رئ�� ی�� 

إلى معل���، وق�اع� أخ�� ت��د ب�قة ��ق ص�ع ال����ات، ���� �ان م� ال�����ل 

 .األخ� �اخ��اع ج�ی� ل� ت�اف� عل�ه ال�ائفة

ت��ع ع�اص� اإلن�اج م� ع�ل ورأس ال�ال وم�ارد �����ة في ی� ش�� واح� ه�  -

قل��، ول� ��� اإلن�اج ی�� إال إذا �ان ه�اك �ل� ساب� عل�ه وم�ه أر�اب ال��ف ال���

 .فان ال��ا��ة االق��اد�ة �ان� م��ودة

ت��� الف� اإلن�اجي �ال��ا�ة الق��اره على اس���ام األدوات ال��و�ة م�ا أد� إلى  -

 .ع�م ت��ره

 ال����ة ���اتال� وتع��� وت��� ال��ام ال��في أ��ا ��ه�ر األج�� ب�ال م� الع���،     

 �ه�ت ال����ة م�ال ال��اعات ففي ال��م، ال�ي ن�اها الع�ال�ة لل�قا�ات األولى ال��رة

 ال��ی�ة في ال��ا� ال��في على �اإلش�اف تق�م م، 12 الق�ن  م� اب��اءا نقاب�ة ت����ات

ال��في  ال��ا� ت���� مه��ها بها ال�اصة نقاب�ها ح�فة ل�ل ال�ائ��ة، ف�ان �ال�قا�ات ت��ى

 : ��ایلي ال�قا�ات ه�ه وتق�م

 ش�و� وضع مع ح�فة، كل في الع�ال ع�د ت��ی� عل�ها، وال��اف�ة األسعار ت��ی� 

 .ال�قا�ة للع���ة

 ج�دته وض�ان اإلن�اج على اإلش�اف.  

ورغ� ا��اب�ات ال��ام ال��في، إال انه وضع ق��دا ش�ی�ة على ازدهار ال��ارة      

  . م�ا �ان س��ا في زواله و�ه�ر ال��ام ال�أس�الي ،1*وال��اعة
  

وت��ل ال��ام االق��اد� ال�أس�الي، االش��اكي   :نظم اقتصادية بعد الرأمسالية - �لثا

  .وال���ل�

 : ال��ام ال�أس�الي  - أ

اس���م تع��� ال�أس�ال�ة ل�اللة على م�حلة تار���ة مع��ة، وهي تل� ال�ي تل� ال��ام      

ال��في اب��اءا م� الق�ن ال�ادس ع��، وق� �ان� ال�أس�ال�ة في م�حل�ها األولى رأس�ال�ة 

ت�ار�ة ن��ا ل����ة رأس ال�ال ال��ار� على م��ل ال��ا� االق��اد�، ث� ت��ل� إلى 

                                                 
  .�ل ال��ام ال��في قائ�ا ح�ى الق�ن ال�ام� ع��*  1
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ا��ة �ع� س���ت رأس ال�ال ال��اعي، وفي ال��ع األخ�� م� الق�ن ال�اسع رأس�ال�ة ص�

  .1ع�� �ه�ت ال�أس�ال�ة ال�ال�ة �ع� ت�اخل رأس ال�ال ال��اعي مع رأس ال�ال ال���في

و���� ال����� أ��ا ب�� ال�أس�ال�ة ال��اف��ة ال�ي سادت الق�ن�� ال�ا�ع ع�� وال�ام�       

اإلن�اج وع�م ق�رة ال���ات ال�غ��ة على ال����ة على ع�� ���� صغ� ح�� وح�ات 

، و��� ال�أس�ال�ة االح��ار�ة ال�ي سادت الق�ن ال�اسع ع��، الع���� و ال�اح� 2*ال��ق 

والع����، و����� ه�ا ال��ع �����ة ال�ح�ات اإلن�اج�ة ال���ة ال�ي ت���� األس�اق 

  .ال����ة وال�ول�ة

و�ع�ف ال��ام ال�أس�الي على انه ن�ام اق��اد� وس�اسي، ت�ل� ��ه ع�امل اإلن�اج      

م� ق�ل ش��ات خاصة وأف�اد ی���ع�ن �ال���ة في ت�ق�� أق�ي ما ����ع�ن ت���قه م� 

  .أر�اح، و�ع�ل ال��ام ال��اسي في خ�مة م�الح ه�الء ال�الك

  :�ج�ها في األتيو����� ال��ام ال�أس�الي �����عة م� ال��ائ� ن

لع�امل اإلن�اج ال����لة في األرض، الع�ل، رأس ال�ال ) ال�اصة(ال�ل��ة الف�د�ة  -

 .وال�����

ال���ة االق��اد�ة وال�ي ت��لى في ح��ة الع�ل وال�ل��ة واإلن�اج وال��اف�ة  -

 3**.واالس�هالك

 �ال���راتعام  ل��ر ال�ولة ت��عه ما إال واألسال�� ال��ق  ���ى ال��ح ع� ال��� -

 .م�ال

إن اآلل�ة ال�ي �ع�ل ���ج�ها ال��ام االق��اد� ال�أس�الي ت���ل �ال�ة ال��ق ال�ي  -

تق�م على أساس ال�فاعل ال�� ب�� ق�� ال��ق أ� ب�� ق�� الع�ض وق�� ال�ل� 

و���رة تلقائ�ة و�ع��ا ع� أ� ت�خل أو تق��� له�ه ال���ة، وت�اه� ه�ه اآلل�ة في 

ت�عل * س�ق�ار األسعار وع�م ارتفاعها، ألن ال��اف�ة داخل ال��ق ت�ـق�� ال��ازن وا

                                                 
  .152 ، صس�� ذ��هم�جع  ،ز��� ح��� ع�ض هللا، س�ز� ع�لي ناش� 1
  .ال�أس�ال�ة ال��اف��ة أ��ا في ال�ول ال�ام�ة ال�ي هي في ��ر ال�خ�ل إلى اق��اد ال��ق ت��اج� *  2
أ� أن ال���هل� ح�في اخ��ار ال�لع وال��مات، و��� على ال��س�ات الع�ل على ت�ف�� تل� ال�لع وال��مات ل�ع��� **  3

  . أر�احها
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ال��ار ی��ع�ن م���اته� �أسعار ت�اف��ة ل��و�ج م���اته� وت�ق�� األر�اح وفي ال�ق� 

      1. ذاته ت��ق� م�فعة ال��ا�� ال���هل� ال���ف�� م� ه�ه ال��اف�ة

ء األق��اء وانه�ار ال��س�ات األس�اق، وه�ا ما ی�د� إلى �قا في وال��اح�ة ال��اف�ة -

 .ال���فة

 .ح��ة ال�عاق� ب�� ال�ائع وال����� وح��ة الع�ل -

ع�م ت�خل ال�ولة في ال��ا� االق��اد� لألف�اد، وع�م وضعا أ� ح�اج� أو مع�قات  -

ت��ل أو ت���  إم�ان�ة الف�د ل��ارسة حقه ال���عي في الع�ل وال��ل� فل�� م� 

الي ال��خل في ت��ی� م�االت الع�ل أو ص�غ ال�ل��ة ح� ال�ولة في ال��ام ال�أس�

ال��ا��ة لل�ل��ة الف�د�ة، ودورها ی���ل في خل� ال���ة ال���ق�ة واآلم�ة ال�ي ت�فل 

لألف�اد و ت��� له� م�ارسة أع�اله� و ح�ا�ة م��ل�اته، وه�ا ما اص�لح عل�ه 

ال����ة لعالقات األف�اد ال�ي تق�م ��� ال����عات و الق�ان�� " ال�ولة ال�ام�ة"بـ

االق��اد�ة، وتق�م ال�ولة أ��ا ب�ضع ب�نامج ت����ي ت�ج�هي لل��ا� االق��اد� 

 .2غ�� أن ال����ات االق��اد�ة غ�� م���ة على االل��ام ب������ه

 قان�ن  واع��اد وال�ل�، الع�ض م��ل�ات وف� ال���ة ه�ه األسعار و��الق ح��ة ن�ام -

 ��ل�ه ���ا ی���ف  أن وللف�د ال��اعة و��عها، ت�و�ج س��ل في ال���ف� ال�ع�

 اإلن�اج وسائل م� ی�ه إل�ه ت�ل ما أن ����� ش��، وله أو ق�� دون  ��اء ما وف�

 .3 وت��ع� ك��ت مه�ا

واش��ل� ال�أس�ال�ة أ��ا على م���عة �املة م� ال�ق�ق الف�د�ة ��� ال�ع���      

  .الخ...والف�� والعق��ة وال����ل ال��ابي

ل�� ورغ� ال��اه�ات ال����ة لل��ام ال�أس�الي، إال انه اش��ل على الع�ی� م�      

  :الع��ب و���� إب�از أه� ال��اه�ات في األتي

                                                 
ال�� تق�م أو ت���� في ن�اقه ال�لع وال��مات وع�اص� اإلن�اج ال��ق ه� م��� تالقي وت�اف� ق�� الع�ض وال�ل�، وه� *  1

  .م�ض�ع ال��ادلة، وه� ال�� ت���د ��ه األث�ان ����اس لل��ادلة
  .81علي خالفي، م�جع س�� ذ��ه، ص  2
األول �ع��ان  ال�ولي ، ال�ل�قىال�ض��ة االق��اد�ة م� ال����ات وغ��ه اإلسالمي االق��اد ب�� ال��ازنة: أح�� هللا خلف ع�� ع�اد 3

، ال��ائ� �غ�اد�ة ال�امعي ال�����، ال���� وعل�م االق��اد�ة،ال��ار�ة العل�م ال���ق�ل، معه� ورهانات ال�اقع  اإلسالمي االق��اد

  .11،  ص ��2011ف��  24-23ی�مي 
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وت���ع ال����ات وه�ف ت�ق�� ال��ح م� ��ف  ن���ة ال��اف�ة األف�اد ر��ات تل��ة -

 .ال��س�ات ال���لفة

 ووسائله اإلن�اج في ت��ر م� أعق�ها وما ال��ا��ة ال��رة ل��ام ال��اس� ال��اخ ته��ة -

وال�ق��ة  وال�ال�ة وال��ار�ة اإلن�اج�ة ال���ات وال��س�ات م� ك���ة أع�اد و�ه�ر

 .دول�ة أم كان� م�ل�ة

  .ماد�ا وت�ف��ها الع�ال إن�اج�ة ز�ادة -

  .وضـع الـ�ـفـاءات فـي الـ�ـ�ـاصـ� الـ�ـ�ـاسـ�ـة  -

 . ال�قـة فـي الـ�ـ�ـاسـ�ـة والـ�ـقـ�یـ� والـ�ـ�ـ�ـ�ـ� -

 .تـ�ـقـ�ـ� الـعـ�الـة االجـ�ـ�ـاعـ�ـة والـ�ـ�اواة بـ�ـ� أفـ�اد الـ�ـ�ـ�ـ�ـع دون تـ�ـ�ـ�ـ� -

 .الـفـ�ص تـ�ـقـ�ـ� مـ�ـ�أ تـ�ـافـ�  -

 ن�ف ت��اوز ال ق� ق���ة لف��ة إال ی�م ل� ال��ال�ة ���رته ال�أس�الي ال��ام ت���� أن إال

 واالج��ا��ة االق��اد�ة اله�اكل في خلل م� ه�ا ال��ام أح�ثه ل�ا وذل� ال�مان، م� ق�ن 

 به�ف االق��اد� ال��ا� في لل��خل ه�ه ال�ول ����مات أد� م�ا ��ق�ه، ال�ي لل�ول

 .األم�ر م���ات على ال�أث��

  :ن��� ال��ام له�ا ال�ل��ة اآلثار وم�     

تـ��ـ� الـ�ـ�وة فـي یـ� جـ�ـاعـة قـلـ�ـلـة مـ� الـ�ـ�ـ�ـ�ـع مـع بـقـاء األغـل�ـ�ـة الـعـ�ـ�ـى تـعـانـي   -

 .الـفـقـ�

 األج�ر وان�فاض األر�اح ومع�الت األسعار وارتفاع ال����ة، اإلح��ارات �ه�ر -

 .ال�����ة للع�ال واس�غالله� أق�ي اس�غالل

 .تـ�خـل رجـال الـ�ـال واألعـ�ـال فـي الـ�ـلـ�ـة -

ان��ار  إلى أد� ال��ال�� م�ا ت���� مقابل اإلن�اج ز�ادة وراء ال�أس�ال��� سعي -

 .1929االق��اد�ة ال���لفة �أزمة  األزمات و�ه�ر ال��الة

  .لل����ع العامة ال��ل�ة مع األح�ان �ع� في ال�اصة ال��الح تعارض -

 .ح�وث فائ� في اإلن�اج مع نق� ال�خل واالس�هالك -

ومع ه�ه ال�ل��ات وغ��ها �ه� مع ب�ا�ة الق�ن ال�اسع ع�� ن�ام اق��اد� ج�ی� ���ي 

  .�ال��ام االش��اكي
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 :ال��ام االش��اكي  -  ب

�ع�ف ال��ام االش��اكي على انه ن�ام اق��اد� م�جه م� ��ف ال�ولة و���ج�ه �ق�ر      

  .م��ول� ال���مة ����ة اس�غالل م�ارد ال����ع إلن�اج سلع وخ�مات مع��ة

وت���� ال��� االق��اد�ة االش��اك�ة أس�ها الف���ة العامة م� االش��اك�ة ال�ار���ة     

( وف���ر�� ان�ل�) 1883- 1881(ولى إلى �ارل مار�� وال�ي ت�جع في ص�رتها األ

  :، و���� إج�ال أه� خ�ائ� ه�ا ال��ام في األتي)1895- 1820

ی�ت�� ال��ام االش��اكي على مل��ة ال����ع  :الـ�ـلـ�ـ�ـة الـعـامـة لـ�سـائـل اإلن�اج  -

ج��ا��ة ل�سائل اإلن�اج أو م� ���ل ال����ع قان�نا وه� ال�ولة، وت��� ال�ل��ة اال

 .1األول ه� مل��ة ال�ولة وال�اني ه� ال�ل��ة ال��ا��ة أو ال�عاون�ة: ش�ل�� 

�ق�م ال��ام االش��اكي على دعامة أساس�ة هي ال�����  :ال����� االق��اد� -

وال����� االش��اكي ه� م�اولة ج�ا��ة وق�م�ة ل�ع��ة ال��ارد ال�����ة وال����ة ال�ي 

ها ����قة عل��ة وم���ة ألجل ت�ق�� أه�اف ال����ع ���زها االق��اد، واس�غالل

، وم�ه فان ال��ام االش��اكي �ق�م على 2االش��اكي وت���� اإلن�اج و�عادة اإلن�اج

 .ال��خل ال�اسع م� ��ف ال�ولة ع� ���� ال����� ال����� 

 .إحالل ال�عاون وتالفي ال��اع في اس���ام وسائل اإلن�اج ال��ا��ة -

ل�ع���ة وال�اد�ة لألف�اد، وه�ا ع� ���� ز�ادة اإلن�اج وتغ��ة إش�اع ال�اجات ا -

 .ال��ان�ة وه��ال�عا�ة ال���ةحاجات ال����ع م�انا �ال�عل�� ال��اني وا

  :�ـ�ـ�ـح الـ�ـ�ـام االشـ�ـ�اكـي إلى تـ�ـقـ�ـ� جـ�ـلـة مـ� األهـ�اف أه�ها و 

  الـ�خـل ال���ي عـلـى األفـ�اد بـ�ـ��ـقـة تـ�ـقـ�ـ� الـعـ�الـة االج��ا��ة، وذلـ� بـ�ـ�ز�ـع

 .عـادیـة �ـل حـ�ــ� �ـاقـ�ـه ولـ�ـل حـ�ـ� عـ�ـلـه

 الـقـ�ـاء عـلـى اسـ�ـغـالل اإلن�ان لالم�ان. 

 تـ�ـقـ�ـ� مـ�ـ�أ تـ�ـافــ� الـفـ�ص. 

   الخ...تـعـلـ�ـ�، صـ�ـة: تـ�فـ�ـ� الـ�ـ�مـات الـ�ـ�ـانـ�ـة. 

 لـة، وتـ�فـ�ـ� مـ�اصـ� الـعـ�ـل عـ� �ـ��ـ� إحـ�اث مـ�ـار�ـع جـ�یـ�ةالـقـ�ـاء عـلـى الـ�ـ�ـا  

                                                 
  .87علي خالفي، م�جع س�� ذ��ه، ص  1
  .170 ، صذ��هس�� م�جع  ،ز��� ح��� ع�ض هللا، س�ز� ع�لي ناش� 2
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ورغ� ن�اح ه�ا ال��ام في �ع� ال�ل�ان �ال��� ال�ع��ة واالت�اد ال����اتي، إال انه      

  :1انهار في بل�ان أخ��، و���� إب�از أه� م�اوئه في األتي

  اخ��ار ال�لع الالزمة إلش�اع ت�ع�م في �ل ال��ام االش��اكي ح��ة ال���هل��� في

حاجاته� ��قا ل�عای��ه� ال�اصة في ال�ف��ل، وق� ���أ جهاز ال����� في تق�ی�اته 

 .وق�اراته و����ل ن���ة ه�ا ال��أ ج��ع ال��ا����

  ت��� ه��ة ال����� وهي تق�م ب��ج�ه م�ارد ال����ع إلى االس�عانة �ع�د ���� م�

 .رد، وه�ا ت��ی� ل�ع� م�ارد ال�ولة ال����ة وال�اد�ةاألف�اد، و���ة هائلة م� ال��ا

 ع�م االه��ام ���دة ال����ات في الغال�، وال����� على ال���ة أك��. 

 :وم� ع��ب ال��ام االش��اكي أ��ا ن��

  أدت ال�ل��ة العامة ل�سائل اإلن�اج إلى انع�ام ال��اف�ة وال���� و�ه�ر الالم�االة

 .وال���� وال��ل

 اذ ال�ولة على ال��ا� االق��اد� في اخ�الل ت�ز�ع االس���ارات ال�ي ساه� اس���

كان� ت�� في ال��اعات ال�ق�لة على ح�اب ال��اعات ال���فة وفي ال�راعة، ��ا 

 .اس���ذت ال��اعة ال����ة على ج�ء ���� م� رؤوس األم�ال

 ت الق�ارات لق� أدت ال�����ة إلى ت���ع سل�ة ات�اذ الق�ار في ف�ة م��دة، وق� أد

 .ال�ا��ة إلى أثار سل��ة على ال����عات

 أدت ض�امة ال�هاز اإلدار� إلى ع�ة م�اكل �ال�وت�� وال���وق�ا��ة.  

  إلغاء ش���ة الف�د والـقـ�ـاء عـلـى روح االبـ�ـ�ـار واإلب�اع والـ�ـ�ـادرة وال���ة، ألن

 .ال��ام االش��اكي ال �ع��ف إال �ال�اجات ال�اد�ة

 فياالش��اكي  ال��ام ب�أ ال�ول��� واالق��اد� ال��اسي ال�اقع تأث�� ت�� ل��       

 م� م� ال�ول و��ز الع��ى الغال��ة اق��اد�ات في ال����� م� االخ�فاء في بل االن��ار

 .ال�أس�الي ال��ام ج�ی�

 :ال��ام ال���ل�  -  ت

���� تع��� ال��ام االق��اد� ال���ل� على انه  ن�ام اق��اد� �ق�م �ال��ع ب��      

  . ن���� ون�ام�� اق��ادی�� م��لف�� ه�ا االق��اد ال���� واق��اد ال��ق 
                                                 

  .72-71ص  ، صم�جع س�� ذ��ه ،�ل�ةم��ار ع�� ال����  1
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وال�اقع أن ال��� االق��اد�ة ال�ائ�ة في العال� ال��م هي ن�� م��ل�ة، فال ی�ج�      

، و��ا ال ی�ج� ن�ام اش��اكي نقي ���ل % 100ن�ام رأس�الي ���ل س�اته ��فة 

، وعل�ه فان ال��ام االق��اد� ال���ل� ه� ذل� ال��ام ال�� % 100س�اته ب���ة 

  .1العال� ���ع س�ات ال��ام�� ال�ع�وف�� في

���� ال��ام االق��اد� ال���ل� �ع�د م� ال��ائ� أو ال��ات، وق� ت��لف م� و         

  :2زمان ألخ� وم� م�ان لغ��ه وم� حالة ألخ�� ت�عًا ل�غ�� ال��وف واألح�ال م�ها

تعا�� الق�اع العام مع الق�اع ال�اص، وه�ا ���� وج�د ال�ل��ة العامة  -

 .ال���وعات االق��اد�ة ال�اصةلل���وعات إلى جان� وج�د 

�ع�ل ال��ام االق��اد� ال���ل� م� خالل ال��ع ب�� آل��ي ال��ق وال��ج�ه  -

ال���مي، فه� ���از ب�رجة م� ال���ة االق��اد�ة م��وجة ب����� اق��اد� 

 .ت�ج�هي

إن دور ال���مة في ال��ام االق��اد� ال���ل� ���ن أساسا م���ًا على م�ا��ة س��  -

. االق��اد م� اجل سالمة س��ها �ال��ل ال�� ��ق� ال��ل�ة االج��ا��ةو�ائف 

ال�ي ) اإلجازات(وه�اك وسائل ع�ی�ة الن�از ه�ه ال�قا�ة وال��ج�ه م�ها ن�ام ال��اخ��

ی�� ���ج�ها إن�اء ال��انع في الق�اع ال�اص، وت����م ال�ولة ه�ه ال�س�لة ل����� 

ة اإلن�اج ون�ع��ه، ��ا في ه�ا ال���ل ت����ع اإلن�اج وض��ه وم� ث� ال���� في ���

ال�ولة اس���ام أدوات ال��اس��� ال�ال�ة وال�ق��ة لل�أث�� في م���� ال��ا� 

 .االق��اد�

إن ال��ام االق��اد� ال���ل� ��عى إلى تام�� ال��ل�ة العامة، ف��ال م� خالل  -

�اع�ة ال��قات الفق��ة اإلنفاق ال���مي على ال��مات االج��ا��ة یه�ف ال��ام إلى م

ك�ا ��عى م� خالل إج�اءات وق�ان��  على ش�ل إعانات في م�ال ال�عل�� وال��ة،

ال�ولة إلى تام�� م�الح الع�ال م� جهة ت�ف�� ��وف ع�ل م�اس�ة وأج�ر ت�� م� 

                                                 
ً : ج�اد �ا�� ح��� 1 العدد السادس مجلة العلوم االقتصادیة،  ،طبیعة النظام االقتصادي المختلط واتجاھاتھ الصین نموذجا

  .124ص ، 2014 ، جویلیة،جامعة البصرة، العراق التاسع،المجلد  والثالثون،
  .131-129أعاله، ص ص ال��جع  2
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اس�غالل الع�ال وال�عي إلى ت���� ساعات الع�ل �ل ه�ا ��� في م�ألة ت���� 

 .�قة العاملةاألح�ال ال�عاش�ة لل�

�ق�م ال��ام االق��اد� ال���ل� وم� خالل ال�ولة ب�ور مه� في ت�ف�� ال���ة ال����ة  -

 .لالق��اد

ت�ع ال�ولة في �ل ه�ا ال��ام الق�ان�� والق�اع� الالزمة إلدارة ال��ا� االق��اد�  -

وخل� ال���ة ال��ات�ة لالس���ار أمام الق�اع ال�اص، ��ا أن ال�ولة ت�سخ معای�� 

لل�ل�ك االج��اعي ل�عل الق�اع ال�اص م����ًا مع ال��الح العامة ف�ال ع� 

 .ت�ق�� م�ال�ه ال�اصة

ولل��ام االق��اد� ال���ل� م���ات ���� بها، ��ا له ج�لة م� ال�قائ� وعلى      

 : ن�� اإلج�ال فان ال��ا�ا هي

  ذل� ب�ق��� األدوار م�اوالته إل��اد ال��اف� ب�� ال��ل�ة العامة وال��ل�ة ال�اصة، و

ب�� ال�هات ال�اصة وال���مة، و�ل �ق�م ���ارسة ن�ا�ه االق��اد� في ح�ود 

 .اس��اع�ه، م�ا��ا لأله�اف ال�ي ��عى إلى ت���قها

   وج�د ال�قا�ة ال���م�ة على الق�اع ال�اص، م�ا ی�د� إلى ض�ان ال��دة وض��

 .األن��ة االق��اد�ة ل��ق�� ال��الح ال�����ة

  وال��اف�ة على حق�قه� وض�ان م��ق�له� �ع� " ال��ج�از���"ة الع�ال م� اس�غالل ح�ا�

 .ال�قاع�، وذل� م� خالل ال�أم�� االج��اعي وال��ان االج��اعي

  ت�ف�� ال���ة   ح�ا�ة ال������ ورعا�ة جهاز األسعار ون�ام ال��ق واألم� العام، و��ل�

 .اإلعانات له لل���هل�، ح�� ی�� اإلن�اج ح�� ذوقه وت�ف��

 :وم� ع��ب ال��ام االق��اد� ال���ل� ن��     

صع��ة وضع ح�ود واض�ة تف�ل ب�� دور ال�هات ال�اصة وما ت�د�ه م� أن��ة   -

 .و��� دور ال���مة وما تق�م �ه م� ن�ا� اق��اد�

صع��ة ال�ص�ل إلى اإلج�اءات واألسال�� ال�ي ���� إت�اعها م� أجل ت�ق�� ال�عاون  -

وال��اس�، و�لغاء ال�عارض وال��اق� ب�� ع�ل ال�هات ال�اصة وع�ل ال���مة، 

و��ل� صع��ة ال��صل إلى ال����ة ال�ي ���� أن ی�� م� خاللها ت�ق�� الع�الة في 
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ت�ز�ع ال�خ�ل في �ل اق��اد تع�ل ��ه ال�هات ال�اصة ل��ق�� أعلى دخل ل�ال�ي 

 .�هل� ض���هاه�ه ال���وعات مع أقل ت�لفة ق� ���ن ال��

صع��ة ت��ی� ات�اهات ت��ر االق��اد الالحقة، وم�� ه�ا ال���ر في ال��ام   -

  .االق��اد� ال���ل�

ل�� ورغ� �ل ه�ه الع��ب، ی�قى ال��ام االق��اد� ال���ل� حل ل���� م� ال�ول      

  .خاصة مع ت�ای� األزمات االق��اد�ة و�ه�ر ما ���ي �االش��اك�ة ال���ق�ا��ة

  و��ت�� ن�ام أ� بل� ب��ا�ه االق��اد�، ف�اهي م�ت��ات ال��ا� االق��اد�؟    
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  طبيعة االستثمار: احملور الرابع
 ال�ال رأس ت�ف�� و اإلن�اج�ة ال�اقات ز�ادة االق��اد�ة أل� دولة �ع�ل�ة ال����ة ت�ت��     

  . لالس���ار الالزم

وفي �ل ال�غ�� ال���ع لل����ل�ج�ا وأسال�� اإلن�اج، ون�ام االت�االت وأذواق      

في ت�دد ���� الخ��ار م�ال االس���ار ال�� ���ح  أنف�ه�ال���هل���، ��� ال������ون 

  .ال��ا��ة م� مع�� ض�� م����  عائ� أك�� ب��ق��له� 

م�ادر ال����ل  م� م��ر أنه ك�ا ال��ار�، ال��ا� أوجه أه� م� االس���ار و�ع�     

  .ونق�ة ان�الق الع�ل�ة اإلن�اج�ة، وس��رس في ه�ا ال���ر ���عة ودالة االس���ار
  

  :مفهوم االستثمار، أهدافه وأمهيته - أوال

لق� اخ� االس���ار ح�� ���� م� ال�راسة وااله��ام ل�� ال���� م� ال�اح��� في ال��ال      

  .االق��اد�، وفي ه�ا اإل�ار ق�م� له تعار�� وأه�اف م��لفة

  :ت��� االس���ار ب�عار�� م�ع�دة أب�زها: مفه�م االس���ار  - أ

ت���� األم�ال في م�ار�ع اق��اد�ة واج��ا��ة وثقا��ة، به�ف ت�ق�� " االس���ار ه�      

  .1" ت�اك� رأس�ال ج�ی�، ورفع الق�رة اإلن�اج�ة أو ت��ی� وتع��� ال�أس�ال الق��� 

وه� أ��ا ت���� ال�ال في أ� ن�ا� أو م��وع اق��اد� �ع�د �ال��فعة ال���وعة      

  .وعلى ال�ل� على صاح� االس���ار

ال�ع�ات، اآلالت، األرض ( ت�ار م� اإلنفاق على األص�ل اإلن�اج�ة " واالس���ار ه�      

، إضافة إلى ال�غ��ات في ال���ون ال�لعي م� م�اد وس���ة أو نهائ�ة، خالل )الخ...ال��اني

  .2"ف��ة زم��ة مع��ة 

اق��اء أص�ل ت��رج في إ�ار اس���اث " و�ع�ف القان�ن ال��ائ�� االس���ار على انه      

  .3"أو إعادة ال�أه�ل /ن�ا�ات ج�ی�ة، وت�س�ع ق�رات اإلن�اج و

                                                 
  .12، ص 2011، دار أسامة لل��� وال��ز�ع، ع�ان، األردن، إدارة االس���ار: ماج� اح�� ع�ا هللا 1
  .79، ص 2010، دار ال��هل الل��اني، ب��وت، ل��ان، عل� االق��اد وال��ل�ل االق��اد�: ��ام ال��ار 2
، ال����ة ال��عل� ب����ة االس���ار، 2016أوت  03ال��اف� لـ  1437ش�ال  29ال��رخ في  09-16م� القان�ن رق�  02ال�ادة   3

  .18، ص 2016آوت  03ال��اف� لـ  1437ش�ال  29، ال��ائ�، 46ال�س��ة لل��ه�ر�ة ال��ائ��ة، الع�د
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ش�اء ح�ة في رأس مال م��لة �اسه�، أو ح�ة " واالس���ار م� ال����ر ال�الي ه�      

اع، تع�ي ل�املها ح� ال��ال�ة �األر�اح أو في ق�ض م��لة في س��ات أو شهادات اإلی�

  .1" الف�ائ� أو ال�ق�ق األخ�� ال�ي تق�ها الق�ان�� ذات العالقة �االس���ار في األوراق ال�ال�ة 

وه� ا��ا اس���ار لألم�ال في أص�ل س�ف ی�� االح�فا� بها لف��ة زم��ة على أمل أن 

  .ی��ق� م� وراء ه�ه األص�ل عائ�ا في ال���ق�ل

و��عل� االس���ار �األص�ل ال�ي ی�� تق��� م�اخل�ها على ال��� ال���ل، واألص�ل هي      

مل��ة مل��سة أو غ�� مل��سة مالئ�ة ل��اد ال�ی�ن، وهي أ��ا ال��ارد ال�ا�عة لل����ة 

و ت�ل� على أ� شيء له ���ة و���ل م�ردا اق��اد�ا أو مل��ة ���� ت���لها  وال��ل��ة لها

  *.األص�ل ال�ل��سة واألص�ل غ�� ال�ل��سة: ، وتق�� إلى ن�عان���ةإلى شيء ذو 

 : أه�اف االس���ار  -  ب

 اله�ف ���ن  فق� االس���ار، �ع�ل�ة تق�م ال�ي ال�هة �اخ�الف االس���ار أه�اف ت��لف     

ال�ولة   بها تق�م ال�ي العامة ال��ار�ع في ك�ا العام ال�فع ت�ق�� ه� ع�ل�ة االس���ار م�

ال��ار�ع  في ال�ال ه� ك�ا ال��ح ت�ق�� ه� االس���ار ع�ل�ة م� اله�ف ���ن  وق�

 .ال�اصة

 ه�ا في ال������ أن إال �ه، ال����ة وال��ا�� ال�اص االس���ار ت��ع م� و�ال�غ�     

 :2أب�زها ع�ی�ة أه�اف ت�ق�� ��عى إلى ال�ان�

 ور���ة مالئ� عائ� ت�ق�� أم�اله ت���� م� ال������ فه�ف :ال�الئ� العائ� ت�ق�� -

 .ال���وع اس���ار على �ع�الن م�اس�ة

                                                 
  .79ماج� اح�� ع�ا هللا، م�جع س�� ذ��ه،  ص  1

  :�عان هياالص�ل ن*

 ن�ا� في ن���ا ���لة ل��ة اس���امها و��� ت���ها ���� ح�� ال�اد� ال�ج�د على ت��ف� أص�ل هي: ال�ل��سة األص�ل  -

 لل��ام ال����ة ال��اني، وال�ع�ات اآلالتأص�ل م��اولة م�ل ال��ائع ال��ج�دة ، وأص�ل ثاب�ة م�ل : ال����ة، وهي ن�عان

  .، األثاثاألراضي، كال��ارات ال�قل وسائل  ال����ة �ع�ل�ات

 و��� ،ال�ل��سة �األص�ل مقارنة ت����ها أو ت��ی�ها ��ع� م�ا ال�اد� لل�ج�د تف�ق� نق��ة غ�� أص�ل هي: �ل��سةالغ��  أص�ل -

حق�ق  االس� ال��ار�،: ، وم� أم�ل�هاال�ق� م�ور مع اك��ابها ���� ع� أو ال��اء ���� ع� ال����ة ��ف م� عل�ها ال���ل

  ).األسه� وال���ات(ال�أل�� وال���، العالمة ال��ار�ة، واألص�ل ال�ال�ة 
، م���ة مق�مة ض�� م��ل�ات ن�ل شهادة ال�اج���� في اث� االس���ار ال�اص على ال����ة االق��اد�ة في ال��ائ�: اع���� خال� 2

  .12-11، ص ص 2014/2015ال��ائ�،  اق��اد وت���ة، جامعة ال�اج ل���، �ات�ة،: العل�م االق��اد�ة، ت���
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 ب�� ال�فاضلة خالل م� ذل� و :لل���وع األصلي ال�ال رأس على ال��اف�ة -

 ول�� وال��ح، ی��قع ال��ارة ش�� أ� ألن م�ا��ة، أقلها على وال����� ال���وعات

األصلي  ماله على رأس ال��اف�ة إلى ال������ ف���عى ر��ا ال���وع ��ق� ل� إذا

 .ال��ارة ل����

 �ع��ا مع��ة ب�ت��ة م��ق� دخل ت�ق�� إلى ال������ یه�ف :وز�ادته ال�خل اس���ار�ة -

 االس���ار�  ال��ا� اس���ار�ة على �ل ال��ا��ة، حفا�ا في وال��اجع االض��اب ع�

 وس��لة ت���ل إلى ��اجة االس���ار�  ال��ا� أن الش� :الالزمة ال���لة ض�ان -

 ت���ا ال��م�ة ال����ة لل���وفات الع�ل، الس��ا ال��امات ل��اجهة جاه�ة وش�ه جاه�ة

  .ال�الي للع��

تام�� ال���ق�ل، وت�ق�� ت���ة م����ة في ال��وة :  وم� األه�اف األخ�� لالس���ار ن�� 

  .مع عائ� مق��ل

  : أه��ة االس���ار  -  ت

 ح�� االق��اد�ة ال����ة ن���ات في خاصة �أه��ةومازال  االس���ار م�ض�ع ح�ي لق�    

 .االق��اد�ة لل����ة األول وال���ك األساسي اع��� الع���

 ال�اقات ت��ی� إلي ی�د� فه� واح�، آن في واج��ا��ة اق��اد�ة عالقة فاالس���ار    

 كال�راعة االق��اد�ة الق�اعات م��لف في اإلن�اجي ال�هاز و��سع اإلن�اج�ة لل����ع

  :1وم� خالله ت���� ال�ولة م� وال��مات، وال��اعة

 .ت�ف�� ال��مات لل��ا���� وال�������� -

 .ت�ف�� ف�ص الع�ل وتقل�ل ن��ة ال��الة -

 .ز�ادة مع�الت ال����� أو ال��اك� ال�أس�الي لل�ولة -

 .ت�ف�� ال����ات ال���لفة م� الف���� واإلدار��� والع�الة ال�اه�ة -

ال�ي ت��ع حاجات ال��ا���� وت��ی� الفائ� م�ها لل�ارج  إن�اج ال�لع وال��مات -

 .م�ا ی�ف� الع�الت األج���ة الالزمة ل��اء اآلالت وال�ع�ات وز�ادة ال����� ال�أس�الي

ورغ� ال�ور ال���� لالس���ار في ت�ق�� ال��� االق��اد�، إال انه ث�ة م�ا��      

ت�اح�ه ن��ا لع�م تأك� ت�ق� العائ� في ال���ق�ل، وله�ا الب� م� إج�اء دراسات مع��ة 

                                                 
  .14-13ماج� اح�� ع�ا هللا، م�جع س�� ذ��ه،  ص ص  1
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ق�ل ال��أ في ع�ل�ة االس���ار م� اجل ال�قل�ل م� ع��� ال��ا��ة و�ضفاء ن�ع م� 

  .ت�اذ الق�ار االس���ار� ال�شادة والعقالن�ة ع�� ا
 

  عالقة االستثمار �الستهالك واالدخار - �نيا

، و���� م� االس�هالكاالس���ار م� ذل� ال��ء م� ال�خل ال�� ال ی�ف� على  ی�أتى     

االس���ار على انه ال����ة �االس�هالك ال�الي أمال في ال���ل على ه�ا ال���ل� تع��� 

  .ع�ائ� اك�� في ال���ق�ل

  :و���� ��ا�ة معادلة ال�خل على ال��ل ال�الي

Y=I+S 

  :ح�� 

Y : ال�خل ال��اح 

I :االس���ار 

S :االدخار  

�ة ال�� �ف��ض أن ی���ل م�اش( االدخارو�ما على  االس�هالكإما على فال�خل ی�ف�      

، فإن ما ال ی�� اس�هالكه م� ال�خل في م�ة زم��ة مع��ة ���ن مه�أ )إلى اس���ار

  . لالس���ار
   

  :العوامل املؤثرة على االستثمار - �لثا

  :ی�أث� الق�ار االس���ار� �����عة م� الع�امل أه�ها

���� الق�ل أن ه�اك عالقة ع���ة ب�� مع�ل سع� الفائ�ة ال�ائ� في : سع� الفائ�ة -

ال��ق وح�� االس���ارات، ح�� �ل�ا ارتفع سع� الفائ�ة �ل�ا قلل ال������ون مع�ل 

االق��اض م� ال���ك، وم� ث� ی��ف� مع�ل االس���ار الرتفاع ت�لفة ال����ل ال��علقة 

 .به�ه الق�وض

وهي ن��ة ال��ح ال�افي ال��ق� ن���ة إقامة م��وع : ال�فا�ة ال���ة ل�أس ال�ال  -

��ار ن��� على إنفاق م�الغ مال�ة في س��ل ال���ل على عائ� م� ، فاالس�1ج�ی�

                                                 
  .��83ام ال��ار، م�جع س�� ذ��ه، ص  1

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=634&vid=34
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=634&vid=34
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=290&vid=34
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ه�ا اإلنفاق في ال���ق�ل، وال ���� لل������ أن ی��� ق�اره ه�ا إال إذا ت�قع أن 

 .م���ع ال��فقات ال�ق��ة ال���ل�ة م�ه تف�ق ال���ة اإلج�ال�ة الس���ار

 واألن��ة الق�ان�� اس�ق�ار ىإل ی�د� ال��اسي ال��ام اس�ق�ار إن: ال��اسي االس�ق�ار -

 تلع� ال���مة وت��عها، و ی�د� إلى ت�س�ع االس���ارات م�ا على االس���ار، ال��ث�ة

 لالس���ار ال����عات ال��ف�ة خالل م� االس���ارات اس�ق�ار ون�� في ك���ا  دورا 

 . الع�لة ���ة اس�ق�ار وت�ق�� االق��اد� االنف�اح ودرجة

تع�ل ال��اسة االق��اد�ة لل�ولة على ت���� إج�اءات  :لل�ولةال��اسة االق��اد�ة  -

االس���ار وخل� ال��ف�ات لل�������� وم��ه� اإلعفاءات ال�����ة، ��ا ����ها 

ال�أث�� أ��ا على االس���ار �ات�اه ال���د أو ال�واج، ن��ا ل�ا ت���ع �ه ال�ولة م� 

وال�ق��ة وال�خ�ل ������� أو ����ع إم�ان�ات ����ة في ال�أث�� على ال��اسة ال�ال�ة 

 .لالس���ارات أو الع��

 ت�اه� ال��قعات ال���ق�ل�ة في ت��ی� ح�� الع�ل�ة االس���ار�ة :ال��قعات ال���ق�ل�ة -

فإذا �ان� ال��قعات �ازد�اد ال�ل� على ال����ات، �ق�م ال������ �االس���ار في 

  .الع�ل�ة االس���ار�ة وت����ها والع�� ص��ح

 ن�� زاد ف�ل�ا االس���ار، مع ��د�ة �عالقة الق�مي ال�خل ی�ت�� :الق�مي خلال� -

 االدخار ز�ادة إلى إضافة لل����ع، ال�لي ال�ل� وم�ونة ازداد ح�� الق�مي ال�خل

 .ب��ف�� االس���ارات ال��ام على ���ع وه�ا

 ال��اسة في اس�ق�ار ع�م حالة تع�� العال�ة ال���� مع�الت إن :ال���� مع�الت  -

 م���ة، و��ل� غ�� اس���ار�ة ب��ة ��ل� م�ا ك�ل، م���� االق��اد على االق��اد�ة

 االق��اد في لإلن�اج ال����ة ال��لفة ،الن االس���ار ال��ی� ���ع ال ال���� فان

 .�ال�قابل س��داد

ی�د� ازد�اد ع�د ال��ان إلى ز�ادة ال�ل� على ال�لع وال��مات : ال��� ال��اني -

 .األی�� العاملة ال�ي ���� اس���امها في االس���ار ووف�ة

��اع� ال�ق�م ال�ق�ي على ت���� أسال�� اإلن�اج وت���� ال��ال�� : ال�ق�م ال�ق�ي -

  .م�ا ی�د� إلى ارتفاع األر�اح ال�ي ���� أن ���ل عل�ها ال������
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ال�اب� ت�ال�� رأس ال�ال ���اج ال���وع االس���ار� إلى : ت�ال�� االس���ار -

وت�ال�� رأس ال�ال العامل وت�ال�� ال��اد األول�ة وال�لع ال�س���ة ) األص�ل ال�اب�ة(

إضافة إلى ت�لفة ال�قل واالت�االت وت�ال�� أخ�� ق� ت�خل في ت�ال�� األص�ل 

 .، وع��ما ع�اك عالقة ع���ة ب�� ح�� ال��ال�� وح�� االس���ار.غ�� ال�ل��سة

ال����ة ب����ل اس���ارها ب�ف�ها وق� تل�ا إلى االق��اض وما ق� تق�م   :��ق ال����ل -

 .1ی��عه م� ش�و� ق� ال ت����ع ال����ة ت�ف�ها

م�ل ت�ف� ال�عي االدخار� واالس���ار�، مع�الت االس�هالك، درجة : ع�امل أخ��  -

ال�اء، ال�ه��اء، ال��اصالت (ال��ا��ة، م�� ت�ف� ال���ة ال����ة الالزمة لالس���ار 

، ���عة ال���ة اإلدار�ة وال�ي �ل�ا �ان� �ع��ة ع� ال���وق�ا��ة �ل�ا زاد )الت�االتوا

  .االس���ار، ت�ف� ال��ارد ال����ة ال�����ة
  

  :أنواع االستثمار -رابعا

ت��لف أن�اع االس���ار �اخ�الف معای�� ال����� ال��ت��ة �ه، وع��ما ���� ال�����      

  :ب��

 :ون��� ب�� :وفقا للق�اعت���� االس���ارات   - أ

ال�راعة، اس��الح األراضي : و����� ع�ة أن��ة أه�ها: االس���ار الفالحي .1

 .ال��� ال����، ت���ة األح�اء ال�ائ�ة، ت���ة ال���انات

 .ش�اء و��ع ال�لع وال��مات ال����عةه� االس���ار في م�ال : االس���ار ال��ار�  .2

ال��اد ال�ام إلى م�اد نهائ�ة تل�ي اح��اجات �ق�م على ت���ل : االس���ار ال��اعي  .3

 .ال���هل���

وه� االس���ار في أ� شيء ���ل� ���عة غ�� م�ق�لة وثاب�ة  :االس���ار العقار�  .4

 . كاألراضي وال��اني ال���لفة م� ال��ازل وال��الت

���� تق��� أن�اع االس���ار م� خالل ه�ا : االس���ار على القائ� م��ار ح��    -  ب

  :ر إلىال���ا

 .م�ف�د ���ل جهة أو ش�� وه� االس���ار ال�� ��ل�ه :اس���ار ف�د� -1

                                                 
1 Mr DIEMER: L’INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES, IUFM AUVERGNE, p 318, sur le site  
www.oeconomia.net/private/cours/economiegenerale/, le 1801/2019. 
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 .�ق�م �ه ع�د م� األف�اد في إ�ار ش��ة م����ة ب��ه�: اس���ار ال���ات  -2

 .تق�م �ه ال���مة: اس���ار ال���مات  -3

ت���� أن�اع االس���ار م� ال�جهة ال�غ�ا��ة : ال����� على األساس ال�غ�افي   -  ت

  .اس���ارات م�ل�ة وأج���ةإلى 

ونع�ي بها ت���� األم�ال في م��لف ال��االت ال��احة : اس���ارات م�ل�ة  –1

لالس���ار في ال��ق ال��لي �غ� ال��� ع� األداة االس���ار�ة ال�ي ت� اخ��ارها 

لالس���ار، وه� االس���ار ال�� ی�� داخل ال��� م� ��ف اف�اد م�ا���� او 

  .م�س�ات و���ة

وه� ام�الك اح�� ال��س�ات او اح� االف�اد في ) : خارج�ة(اس���ارات أج���ة  -2

   .دولة ما الص�ل م�س�ات تع�ل في دولة اخ�� 

  :ون��� ب�� ن�ع�� لالس���ار ه�ا: ال����� على ح�� ال���ار ال��عي   -  ث

وه� االس���ار في األص�ل ال�����ة �العقار، ال�لع، ال�ه� : االس���ار ال���قي -1

 .خال...

و���ل االس���ار في س�ق األوراق ال�ال�ة ح�� ی��ت� على : االس���ار ال�الي  -2

ع�ل�ة االس���ار ف�ها ح�ازة ال������ أصل مالي غ�� ح��قي ی��� ش�ل أسه� 

 .الخ...1وس��ات أو شهادة اإلی�اع

��ارة ع� اس���ارات ل�� لها وج�د ماد� مل��س  وهي: االس���ار ال�ع���   -3

وت���ل على م��لف ال�فقات ال�ي ت�د� إلى ت��� ال��عة ال��ار�ة لل������ 

وال�فع م� ال���ة االق��اد�ة ل���ل�اته، وت���ل ب�جه ال���ص وفي شه�ة ال��ل 

 . و��اءات االخ��اع وم��لف األ��اث و��امج ال����� وغ��ها

 : �ةح�� م��ار ال�   - ج

وت��ن م�ة ال����� في ه�ا ال��ع م� االس���ارات ق� : االس���ار ق��� األجل -1

  .ال ن��� ع� س�ة

وت��ن م�ة ال����� في ه�ا ال��ع م� االس���ارات  :االس���ار م��س� األجل -2

 .ب�� س�ة وخ�� س��ات

                                                 
  .28ماج� اح�� ع�ا هللا، م�جع س�� ذ��ه، ص  1
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 15ق� ت�ل م�ة ال����� في ه�ه االس���ارات ع� : االس���ار ���ل األجل  -3

  .س�ة

 :س���ار ال�اص و العاماال   - ح

 أو ال���ات أو األف�اد �ه �ق�م ��ا ال�اص االس���ار ی���ل :االس���ار ال�اص -1

 زم��ة ف��ة ل خال أساًسا ال��ح ت�ق�� به�ف االس���ار، �ع�ل�ة ال�اصة اله��ات

  .م��ق�لة

 أو ال���مة تق�م �ه ال�� ال�ال ف����ل في رأس): ال���مي(االس���ار العام  -2

  .ت���له و ب�����ه ك�ان ع��مي ذات جهة أ�
  

 :دالة االستثمار -خامسا

ت��قف دالة االس���ار على ع�امل ����ة م�ها ال�خل وسع� الفائ�ة وت�لفة ت���ل      

االس���ار، ��ا أن ه�اك ن���ات م��لفة ت��اول االس���ار م� ناح�ة م��داته وتف�� ال�ل�ك 

االس���ار� م�ها ن���ة ����، ن���ة ال�ع�ل ال����، ن���ة ال�ع�ل ال��ن، وس�ع�ض 

  ).ال�فا�ة ال���ة ل�أس ال�الن���ة (���ار وفقا ل����ة ���� ���ایلي دالة االس

�أنها عالقة ارت�ا��ة ب�� ال��الغ ال�ي ی�غ� وفقا له�ه ال����ة  تع�ف دالة االس���ار

 ب�� ماال������ون في إنفاقها وأسعار الفائ�ة ال�ائ�ة في األس�اق، و�قارن ال������ ف�ها 

�ال ف��ة ح�اة األصل االس���ار� و��� سع� الفائ�ة ی��قع ال���ل عل�ه م� عائ� صافي �

 . ال�� �ق��ض على أساسه لُ��ِ�ل االس���ار ال��ل�ب

س�ف ���ع ال������ في االس���ار، إذا �ان سع� الفائ�ة أقل م� ال�فا�ة ال���ة ل�أس و 

، أما إذا �ان سع� الفائ�ة أك�� م�ها، فإن ال������ س�ف ����ع على )MEC(ال�ال 

 . ���اراالس

  :دالة االس���ار ح�� ه�ه ال����ة تأخ� ال��ل ال�الي

  

  

 :ح��

β  : ه� ال��ل ال�� �ع�� ع� م�� اس��ا�ة االس���ار لل�غ��ات في سع� الفائ�ة، وه� ال��ل

  .ال��� لالس���ار �ال���ة ل�ع� الفائ�ة

iII

ifI







)(
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I0  :ه� االس���ار ال���قل ع� سع� الفائ�ة.  

و��قًا لل�الة أعاله، ی�ج� عالقة ع���ة ب�� سع� الفائ�ة واالس���ار ��ا هي م�ض�ة      

  :في ال��ل األتي

  ���ى االس���ار �ال���ة ل�ع� الفائ�ةم): 02(ال��ل رق� 

  

  

  

  

  

 م� إع�اد ال�اح�ة: ال���ر

ی��ح م� ال��ل أعاله أن م���ى �ل� االس���ار سال� ال��ل، وس��� ال���ك م� نق�ة 

إلى أخ�� على نف� م���ى االس���ار إذا ارتفع أو ان�ف� سع� الفائ�ة، ب���ا ی��حف 

 .  MECو���حف إلى ال��ار إذا ان�ف�  MECرتفع م���ى االس���ار إلى ال���� إذا ا
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  اإلنتاج: احملور اخلامس
قائ�ة، �اع��اره م���ة إن�اج�ة ���ل إن�اج ال�لع وال��مات اله�ف األساسي أل�        

لل����ة م� خالل ال��ع وال��اء واالس�هالك وم��ر ال��� ال�ئ��ي في ت�ق�� ع�ائ� مادّ�ة 

   .ال��وات وال��اخ�ل ال�ي ت�ف� ���ا �ع� في اق��اء ال����ات

  .ولإلن�اج تعار�� وع�امل وت�ال�� م��لفة س��ض�ها في ه�ا ال���ر      
  

  :مفهوم اإلنتاج وتطوره التارخيي - أوال

�ع��� الف�ل��ف وعال� االق��اد ال��ه�ر أدم س��� أول م� اس���م �ل�ة إن�اج      

، وم� ث� ب�أ مفه�م اإلن�اج ی���� في اغل� 1776لإلشارة إلى الع�ل�ات اإلن�اج�ة في عام 

ر�� العال� وال�ف�� ف���ر�� تایل�ر ب�� اإلن�اج  1900الق�اعات االق��اد�ة، وفي عام 

�ف�ها ال�س�لة ال��اش�ة لل��ام �األع�ال ال�اصة �اإلن�اج، وفي عام وو��فة ال����� �

ت� ال��� ب�� اإلن�اج وال���ون ��ف�ه م� ال�سائل ال�ي ت�اه� في ال��اف�ة على  1915

، ت� الع�ل على 1935-1931ال����ات �ع� ت���� اإلن�اج ���ل ص��ح، و��� عامي 

   .ساه� في تع��� مفه�م اإلن�اج ���ل ����، م�ا 1تفع�ل دور ال�قا�ة على ج�دة اإلن�اج

و���لف مع�ى اإلن�اج في الف�� االق��اد� الق��� ع� مع�اه في الف�� االق��اد�      

  :ال��ی�، وس��اول ت�ض�ح ذل� في األتي

  :مع�ى اإلن�اج في الف�� االق��اد� الق���  - أ

 وت���ة ال�راعة ���� ع� ال����ة ال�اجات إش�اع في اإلغ��� ع�� اإلن�اج ت��ل     

 أما .الع�ال ب�ق��� ب�ل� واه���ا ال����ة، ال�اقة دور على وال���، ور��وا ال��اشي

 ن��لة ل��� فهي ال��ف م� عاداها وما ال���ج ال�ح�� الع�ل ال�راعة هي فاع���وا ال�ومان،

 وسل� عل�ه هللا صلى ال���� دمحم رس�ل�ا ف��ع اإلسالمي الف�� ��ه�ر ج�ی� عه� ب�غ �ع�ها

 م�لة خ��ة على  الع�ل وح� ال��و�ة، وال��اعات ال�راعة ال��ارة، م�ارسة على ال��ل���

 اإلن�اج ع�اص� م� ج�ی� ع��� �ه�ر العه� ه�ا في كان واآلخ�ة، ال�ن�ا في ال��ل�

                                                 
 مق�مة ا��وحة اس���ام ال��م�ة �االه�اف في ل���� االن�اج ل��س�ة و���ة ت�� ��وف ع�م ال�قة، : أم��ة س��� 1

ابي ��� بلقای�، جامعة ال����راه في العل�م ، ت��� ���ث الع�ل�ات وت��� ال��س�ة،  شهادة ن�ل م��ل�ات ض��

  .13، ص201/2018ال��ائ�، 
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 ال�لفاء ذل� �ع� وأی�ه ت����ه، و����ة ش�ع��ه على ی��قف ال�ال ال�� رأس في ت��ل

 ب�و�  إن�اج إلى اإلن�اج ق�� فق� خل�ون  اب� ال�ح�� ع�� وعل�اء ال�ی�، أما ال�اش�ون 

 في ت��ل� اإلن�اج في ت�ث� أخ��  ع�امل خل�ون إك��اف اب� م�� ما ك�ل� وح���،

 إال واألم�، الع�ل وان��ار ال�ولة األم�ر في اس�ق�ار إلى إضافة الف�ي وال�ق�م الف��ة ال�ع�فة

أما الف�� ال��ار� فق� أتى  ال���عة، وم�ارد ال�ال ورأس الع�ل على ر�� خل�ون  اب� أن

  .1ال���� ل�ل�ه ال�ع�ن ال�ل� ل��اء ال�ح�� ال���ل ال��ارة واع���وا لإلن�اج م�الفة ��فا���

 أن على ت�س� م��املة، ن���ة أول ف�اغ�ا اإلن�اج ����لة ال���ع��ن  �ع� ���ا واه��     

 ��ق� ال�� وح�ه ال�ح��، فه� ال���ج ال��ا� ه� عامة ��فة ال�راعي أو ال��ا� األرض

واألرض في رأیه� تع�ي ال���ات م� ب�ور قل�لة، وله�ا فهي م���ة، ب���ا ن��وا  الفائ�

  .2إلى ال��ارة وال��مات األخ�� على أنها أع�ال غ�� م���ة

  :مع�ى اإلن�اج في الف�� االق��اد� ال��ی�   -  ب

 ن�� وجهة م� اإلن�اج ل����ة ال�الس���ة لل��رسة آخ�ون  ورواد ادم س��� تع�ض    

 الع�ل م�االت كان� ول�ا األص�ل، اإلن�اجي الع��� ه� ع��ه� فالع�ل اإلن�اني م�الفة،

 ك�ا م���ة أن��ة ج��عها اع���ت فق� وال�قل، ال��ارة ال��اعة،: م�ل ك���ة أن��ة إلى ت���

الع�ل، وادخل ادم س��� في مع�ى اإلن�اج  وتق��� ال���� على اإلن�اجي ال��ام أس�

كل ن�ا� إن�اني ی�د� إلى خل� أم�ال ماد�ة س�اءا �ان� ه�ه األم�ال ال�اد�ة م���ات 

 ق�ان�� ب�� ال��اعي، �ال�ق�م ذل� في م�أث�ا "م�ل إس��ارت ج�ن " ف�ق  و زرا��ة أو ص�ا��ة،

 ال�اني أما ال���ای�ة الغلة لقان�ن  ���ع فاألول ال�راعي، اإلن�اج ال��اعي وق�ان�� اإلن�اج

 .ال���اق�ة الغلة لقان�ن  ����ع

 �الع�ل اه�� ك�ا اإلق��اد�، ال��ام ���عة �ع�� ألنه �اإلن�اج اه�� فق� مار�� أما     

 ق��ه فق� ال�ال ل�أس و�ال���ة م�اش�، غ�� ع�ل و�لى م�اش� إلى ع�ل ق��ه و اإلن�اني

 .وم�غ�� ثاب� إلى

                                                 
 العل�م ال�اج���� في شهادة ن�ل م��ل�ات ض�� مق�مة رسالة ،-حالة ال��ائ�–�ة اإلن�اج أه��ة العامل ال�ق�ي في ع�ل: أم ال��� ف�د 1

  .32، ص2005/2006ال��ي، ق�� العل�م االق��اد�ة، جامعة ال��ائ�،  االق��اد :ف�ع االق��اد�ة
  .136، ص 2008األردن،  ، دار إث�اء لل��� وال��ز�ع، ع�ان،أساس�ات عل� االق��اد ال��ئي وال�لي: دمحم ال���د وآخ�ون  2
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 خل� ق��ل م� اإلن�اج واع���وا ال�ار��ي، للف�� ال��ی�ن م�اق��� ذل� �ع� جاء     

 ال�لع جان� إلى ال��مات ل���ل اإلن�اجي ال��ا� ن�اق ت�س�ع ذل� و���ت� ع� ال��فعة،

 ل��ق�� اإلن�اج ع�اص� م��لف ب�� ال��ف�� ك���ة ل�یه� في ال���لة وان���ت ال�اد�ة

 .دالة اإلن�اج تع��� عل�ها أ�ل� العالقة ه�ه األم�ل ال�اتج

 ع�اص� ب�� اإلحالل إم�ان�ة على ه�ا اإلن�اج ن���ة واس���ت ال�����ة، �ه�ت �ع�ها و    

 �ه�ر أدت إلى ج�ی�ة �أف�ار ح�ی�ة م�ارس �ه�ت الع�امل، وأخ��ا ه�ه ت�عا ألسعار اإلن�اج

 .اإلن�اج ته� ج�ی�ة ����ل�ات اإلن�اج دوال

والف�� االق��اد� ال��ی� ذه� إلى اع��ار اإلن�اج ل�� خل� ال�ادة ��ا اع�ق� األول�ن،     

و�ن�ا خل� ال��فعة أو إضافة م�فعة ج�ی�ة، ��ع�ى أخ� إ��اد اس�ع�االت ج�ی�ة ل� ت�� 

  .1م�ج�دة م� ق�ل

ل����ة وعلى ه�ا ���� تع��� اإلن�اج على انه خل� ال��افع ال�ي ی���ع االح��اجات ا     

  .ال���لفة م� ال�لع وال��مات خالل ف��ة زم��ة مع��ة

 .2"ع�ل�ة إ��اد ال�لع وال��مات ال��جهة إلش�اع ال���� ال��اش� وغ�� ال��اش�" وه� أ��ا 

 الع�ل�ات خالل م� ) الع�ل و األول�ة ال��اد ( ال��خالت ت���ل ع�ل�ة و اإلن�اج ه�     

، ���ن ال���هل� على اس�ع�اد ل�فع )خ�مات و سل��ة م���ات ( م��جات إلى ال����ل�ة

  .ال��� لها
  

 :أمهية اإلنتاج - �نيا

  :���� تل���ها في ال�قا� ال�ال�ة ك���  أه��ة لإلن�اج     

 .اإلن�اج وس�لة إلش�اع ال�اجات اإلن�ان�ة -

 .اإلن�اج م��ر لل�خل وز�ادة مع�الت ال�فا��ة ع�� األف�اد -

إلى �ه�ر ال���ر ال��اعي العال�ي ال�� أد� إلى ن�� ساه�� الع�ل�ة اإلن�اج�ة  -

 .الع�ی� م� ال��اعات

                                                 
  .136، ص ال��جع ال�اب� 1
  18ص   2007لل��� وال��ز�ع، ع�ان، األردن،  زه�ان، دار م�خل في عل� االق��اد: نا�� دمحم ن�ر� ال����، دمحم م�سى ال��وف 2
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ی�ف� اإلن�اج ال�ع� ال��اس� لل����ة االق��اد�ة ع� ��ق ت�و�� ال�اتج ال��لي  -

 .اإلج�الي �����عة م� ال��ارد ال�ي ت�اع� على ت����ه

تع��� في ال�اب� ال��اع�ة في دع� الع�ی� م� الق�اعات ال�ه��ة وال�را��ة ال�ي �ان�  -

على مهارات األی�� العاملة فق�، وال�ي أص��� مع م�ور ال�ق� ت����م األجه�ة 

 .واآلالت في تع��� س�� الع�ل ال�اص بها

  .الع�ل على ت���� ال��ارة -

  :���ایلي وال����لة االق��اد�ة ال��افع م� ع�د وت�ق�� خل� في و��اه� اإلن�اج     

 إلى ش�ل أخ� وت���لها ال�ادة ج�ه� وش�ل ب�غ�� ذل� ):ال����ل�ة (ال��ل�ة ال��فعة 

  .���� أن ���ف�� م�ها ال���هل� نف��ة ومادة

 ن إن�اجها إلى م�ان اس�هالكها، وم� م�ا م� ال����ات نقل وهي : ال��ان�ة ال��فعة

  . م�ان ت��� ��ه إلى م�ان تقل ��ه وس� ال�ل� ال���ای� م� ق�ل ال���هل���

 ال�� ال��اس� ال�ق� واخ��ار وال����� االدخار ���� ع� وذل� : ال�مان�ة ال��فعة 

  .ال�اجة إل�ها ��ه ت�داد

 م� ال��مة أو ال�لعة مل��ة نقل ���� ع� وذل� : )ال�ل��ة (ل��فعة ال��از�ة ا 

 .آخ� ش�� إلى ش��
 

  ):Farceurs de production(عوامل اإلنتاج  -  �لثا

اإلن�اج�ة على أساس م�ج وت���� ع�امل اإلن�اج ال���لفة به�ف ال���ل تق�م الع�ل�ة      

  :على ال���ج ال�هائي م� ال�لع وال��مات، وت���ل ه�ه الع�امل في 

كل م�ه�د إن�اني ذه�ي أو ج��اني " ی���ل الع�ل في ال��ا� االق��اد� :  الع�ل   - أ

م�ل م�ارسة  .1"اج ألجل اإلن�اج، و����ع� �ل جه� غ�� اق��اد� غ�� م�جه لإلن�

  .األلعاب ال��اض�ة والعاب ال��ل�ة وغ��ها

  :ع����� ه�ا على ی��قف ما دولة في الع�ل ع��� و

 الع�الة ح�� ارتفع ال��ان ع�د ارتفع كل�ا إذ : ال��ان ع�د. 

  الرتفاع ��في ال وح�ه ال��ان ع�د ارتفاع ألن :ال�ه�ي و الف�ي ال��ر�� م���� 

 .والف��ة ال�ه��ة ال�فاءة م� عال�ة درجة على الع�ال ه�الء ���ن أن  ��� الع�الة، بل
                                                 

  18ال��جع ال�اب�، ص  1
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 : ناح���� ت���� الع�ل ع��� دراسة أن ك�ا

 الف�د ی�د�ه ال�� الع�ل كفاءة وتع�ي : )ال���( ال����ة ال�اح�ة. 

 الع�ال ع�د وتع�ي : ال��( ال���ة ال�اح�ة. 

ال�����ة، ��ا وج�ت عل�ه األرض ��ع�اها ال�اسع ت�م� إلى ج��ع ال��ارد : األرض  -  ب

في ال���عة، وه�ه ال��ارد ل�� فق� س�ح األرض، بل ت��ل األنهار وال����ات وال�ارد 

  .ال�ع�ن�ة وال��اتات ال�����ة �الغا�ات

 :1یلي ما األرض خ�ائ� م�

 ال األقل على أو ك���ها تغ��� ���� ال ��ع�ى :ال�����ة ال��ارد ل���ة ال���ي ال��ات -1

 .ال�ال رأس و الع�ل لع��� �ال���ة ال�ال ه� ك�ا الف��ة نف� ك���ها في تغ��� ����

 وألن هللا، م� ��ة ل��نها وه�ا : ال�����ة ��ال�ها األرض إلن�اج نفقة وج�د ع�م -2

 ه�ی� أن م� �ال�غ� ال�ال ل�أس إس���ام أو جه� أ� ب�ل ی�� دون  عل�ها ال���ل

 .اإلن�اج�ة الع�ل�ة �ال�الي و األرض لع����ال���ة  ع�ه�ا االس�غ�اء ���� ال العامل��

 ال�را��ة األرض أخ� ع�� ال�اص�ة ه�ه وت�ه�: ���عي ك��رد األرض ت�ان� ع�م -3

 ح�� م� وأخ��  ق�عة ب�� ال�فاوت ��ه� ح�� ال�راعي، اإلن�اج م� ع�اص� كع���

 ما ���� ت�ازل�ا ت�ت��ا األرض ت�ت�� إم�ان�ة ه�ا ع� و���ت� وال��قع ال����ة درجة

 الع�ل�ة في ال�����م�� ال�ال ورأس الع�ل نفقات خ�� �ع� فائ� م� ت�ققه

 .اإلن�اج�ة

ال��وة ال�ي ت��ف في ع�ل�ة اإلن�اج ��ا في ذل� ال��ارد " و���ل : رأس ال�ال   -  ت

، وه�اك م� ع�فه على انه  2" االق��اد�ة وال�ع�ات وال�لع ال�ي ت����م في اإلن�اج

إن�اجها ب�اس�ة اإلن�ان م� اجل اس�ع�الها في ع�ل�ات ج��ع الع�اص� ال�ي ی�� "

 . 3"الحقة

  :4و���� تق��� رأس ال�ال إلى ع�ة أن�اع م�ها

                                                 
  .23ص م�جع س�� ذ��ه،  ،أم ال��� ف�د  1
  .24، ص 2010، دار أسامة لل��� وال��ز�ع، ع�ان، األردن، والع�ل�اتإدارة اإلن�اج : س��� خل�ل 2
  .49، ص 2007، دار ال�ازور� لل��� وال��ز�ع، ع�ان، األردن، األساس في عل� االق��اد: م���د ال�اد� وآخ�ون  3
  .51-50ال��جع أعاله، ص ص  4



63 

 رأس ال�ال ال�اب� ه� ال�� ال ت��هي : رأس ال�ال ال�اب� ورأس ال�ال ال��غ��

م�فع�ه ����د اس���امه م�ة واح�ة و���� اس���امه ح�ى ��ل إلى م�حلة 

، أما رأس ال�ال ال��غ�� فه� )الخ...، اآلالت، األدوات، ال��اج�ال��اني(االه�الك 

 .ال�� �����م م�ة واح�ة فق� في الع�ل�ة اإلن�اج�ة م�ل ال��اد ال�ام وال�ق�د

 ل رأس ال�ال الع��ي اآلالت  :رأس ال�ال ال�ق�� ورأس ال�ال الع��ي���

�ات إلى تق��� وال�ع�ات ال�����مة في الع�ل�ة اإلن�اج�ة، و���� حاجة ال��س

رأس ال�ال ���رة نق��ة، ن�أ رأس ال�ال ال�ق�� ال�� ���ل ال�ق�د ال�ائلة 

 ).كاألسه� وال���ات(

 رأس ال�ال ال���ي ت��ل�ه ال�ولة : رأس ال�ال ال���ي ورأس ال�ال األج��ي

وم�ا���ها، ب���ا رأس ال�ال األج��ي ه� األتي م� م�ادر خارج�ة �ع�ل في 

 .ل���لةاق��اد�ات ال�ول ا

 �ق�م�ن  ال�ی� ال���وعات أص�اب أو ال������ �ال����� خ�مات �ق��: ال�����  -  ث

 ال�ئ���ة األخ��  اإلن�اج ع�اص� ب�� ال�أل�� �ع�ل�ة و�ق�م�ن  ال���وع وت���� �إدارة

 اإلن�اج م�ا�� و����ل�ن  وال��مات ال�لع إلن�اج ال�ال، ورأس األرض والع�ل وهي

 الخ�الف ون��ا خ�ارة، أو ر��ا ��قق�ن  وق� ال���وع، فيالق�ارات  ات�اذ وم���ل�ة

 ع��� ف�ل ت� فق� األج��ة، العاملة األی�� ���عة ع�ل ع� ال������ ع�ل ���عة

 .اإلن�اج ع�اص� م��قال م� ع���ا واع��� الع�ل ع��� ع� ال�����

وال����� ه� ت��ی� وت�ز�ع ال���ول�ات وال�هام على أف�اد ال����ة به�ف ر�ح ال�ق� 

  . وال�ه� وت�ق�� ال��دود�ة واالس�غالل األم�ل لل��ارد االق��اد�ة وال����ة

وت��ر اإلشارة إلى أن ه�اك م� ���� ال�ق�م ال�ق�ي �أح� ع�امل رأس ال�ال، ل�ا له      

 . ج ال�لي مع �قاء الع�اص� األخ�� ثاب�ةم� دور ���� في رفع اإلن�ا
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  :)Fonction de production(دالة اإلنتاج  -رابعا

تع�ف دالة اإلن�اج على أنها عالقة ف��ة ب�� ال��خالت ال�اد�ة ال�����مة م� ع�امل      

اإلن�اج ���غ��ات م��قلة، و��� اإلن�اج م� سلعة مع��ة ���غ�� تا�ع، و���� ال�ع��� ع� 

   :1دالة اإلن�اج ر�اض�ا �ال��غة اآلت�ة

Y= f( x1,x2,…) 

 :ح��

Y :ال���ة ال����ة م� سلعة مع��ة.  

X1 : عامل إن�اجي 

X2 :عامل إن�اجي 

دالة لل�قادی� ال�����مة م� ) Y(وت��� ال��غة ال��اض�ة أعاله إلى أن إن�اج ال�لعة      

، وتع��� ه�ه الع�اص� م�غ��ات م��قلة، ���ا تع��� ال���ة )…,x1,x2 (ع�اص� اإلن�اج 

  .ال��غ�� ال�ا�ع) Y(ال����ة م� ال�لعة 

وتع�ف دالة اإلن�اج أ��ا على أنها ��ارة ع� العالقة ال��ج�دة ب�� ���ة ع�امل      

اإلن�اج ال�����مة في ف��ة زم��ة مع��ة وح�� اإلن�اج ال����ل عل�ه في تل� الف��ة، و��اءا 

  :على ه�ا ال�ع��� ���� ��ا�ة دالة اإلن�اج على ه�ا ال��ل

Q = f(K, L, I ,T,…)  

  :ح��

Q :ن�اجك��ة اإل  

K :ع��� رأس ال�ال  

L :ع��� الع�ل  

I :ع��� األرض 

T :ع��� ال����ل�ج�ا م�ال.  

وت��لف العالقة ب�� ع�امل اإلن�اج، فق� ���ن �ع�ها ثاب�ا و�ع�ها م�غ��ا، وق� ت��ن       

والع�امل ال�اب�ة هي ال�ي ال ���� تغ��� ����ها ��ه�لة في ن�اق مع�� م� . ج��عها م�غ��ة

                                                 
 2009، دار صفاء لل��� وال��ز�ع، ع�ان، األردن، ق��ادم�اد� عل� اال: كامل عالو� �ا�� الف�الو�، ح�� ل��� �ا�� ال����� 1

  . 118ص 
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ال��اني، اآلالت، ال���ف�ن اإلدار��ن، و�ل ه�ه الع�امل ال ���� : ال�م�، وم� أم�لة ذل�

  .تها أو ت����ها ���عةز�اد

: أما الع�امل ال��غ��ة فهي تل� الع�امل ال�ي ت�غ�� ����ها مع تغ�� ال�اتج، وم� أم�ل�ها      

  . خ�مات الع�ل وال��اد األول�ة، وال��اد ن�ف ال���عة

 :����ق��� ال����ة أو ال���وع في اإلن�اج ح�� ز�ادة و����

 ���� ع� ال���وع ی���ها ال�ي ال�لعة م� اإلن�اج ح�� ز�ادة ی�� أن :األولى ال���قة -

 اإلن�اج ع�اص� ث�ات مع )�ع�ها أو ( اإلن�اج ع�اص� أح� م� ال�����م ك��ة ز�ادة

 ی���� ال ال�ي ال�م��ة الف��ة أو ال��� ، وه�الق��� ال���في  ذل� و���ث ،األخ�� 

 تغ��� م� ی���� و�ن�ا ال�����مة، اإلن�اج ع�اص� ج��ع تغ��� م� ال���وع ف�ها

 ك��ة ز�ادة إلى یل�أ فإنه ال�لعة م� ی��ج ما ح�� أراد ز�ادة إذا ���� فق�، �ع�ها

 ال��اد م� ال�����م ك��ة أو الع�ل م�ل ع��� اإلن�اج ع�اص� �ع� م� ال�����م

 ال�ال رأس م�ل األخ��  ع�اص� اإلن�اج وت�قى ثاب�ا ال���وع ح�� ی�قى ب���ا األول�ة،

 .ثاب�ة وم�اني مع�ات و آالت م� ال�اب�

 ���� �ال�امل ال���وع ح�� ز�ادة ���� ع� اإلن�اج ز�ادة ی�� أن :ال�ان�ة ال���قة -

 ال��� في ذل� ���ث و ال���ة، ب�ف� ال�����مة اإلن�اج ع�اص� ج��ع ز�ادة ی��

 اإلن�اج ع�اص� ج��ع ل�غ��� ت�في ال�ي ال�م��ة الف��ة أو ال��� وه�ال���ل 

  .�ال�امل ال���وع وح�� اإلن�اج�ة ال�اقة تغ��� ال���وع، و�ال�الي في ال�����مة
  

  :مؤشرات ومراحل اإلنتاج -خامسا

 ول��� ال�اح� اإلن�اجي للع��� ال���اصل ال����� ون���ة الق���ة الف��ة في دائ�ا     

  .ه�ه ال��ش�ات ع�ه م�ال ی��ج  L الع�ل

م���ع ال���ة ال����ة م� سلعة مع��ة ���� إلى  ):Total Product(ال�اتج ال�لي   - أ

 .خالل الع�ل�ة اإلن�اج�ة

ال�لع  م���ع إلى) TP(وفي حالة االع��اد على الع�ل، ���� ال�اتج ال�لي 

وم�ه ����  مع��ة زم��ة ف��ة في الع�ل اس���ام ���� ع� أن��� ال�ي وال��مات

  : ك�ا�ة ال�عادلة ال�ال�ة

Q = TP 
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ه� ��ارة ع� ال�اتج ال�لي مق��ما على  ):Average Product(ال�اتج ال���س�   -  ب

 .1ك��ة ال�����م م� ع��� اإلن�اج ال��غ��

�الع�ل ���ح ال�اتج ال���س� ��ارة ع� م��س� إن�اج العامل   األم� تعل� و�ذا

ال�اح�، وه� �ع�� ع� حاصل ق��ة اإلن�اج ال�لي على ع�د الع�ال، و�ع�� ع�ه 

  :ر�اض�ا بـ 

L

Q

L

TP
AP   

���ل مق�ار ال�غ�� في ال�اتج ال�لي ال�اج�  ):Marginal Product(ال�اتج ال���   -  ت

 .2ع� اس���ام وح�ة واح�ة إضافة إلى ع��� اإلن�اج ال��غ��

 ال�اتج في ال�غ�� وفي حالة ع��� الع�ل ���ح ال�اتج ال��� ��ارة ع� مق�ار

 في واح�ة ب�ح�ة الع�ل في ع��� ال�����مة ال���ة في ال�غ�� ع� ال�اشئ ال�لي

  :یلي ك�ا ر�اض�ا مع��ة، و���� زم��ة ف��ة

L

Q

L

TP
MP









  

و��ضح ال��ول ال�الي ح�� ال�اتج ال�لي وال�� ی�� ال���ل عل�ه ع� ���� اس���ام 

  :ثاب�ا) K(، مع �قاء ح�� رأس ال�ال )L(ك��ات م��ای�ة م� ع��� الع�ل 

  ال�اتج ال�لي، وال���س� و ال���): 01(��ول رق� ال

  ال�اتج ال�لي  ع�اص� اإلن�اج

TP = Q 

  ال�اتج ال���
MP = ∆ TP / ∆ L 

  ال�اتج ال���س�
AP = TP / L 

K  L  

6  0  0  --  0  

6 1  50  50  50  

6 2  120  70  60  

6 3  180  60  60  

6 4  220  40  55  

6 5  250  30  50  

6 6  270  20  45  

                                                 
  .142ص م�جع س�� ذ��ه،  ،دمحم ال���د وآخ�ون  1
  .نف� ال��ان 2
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6 7  280  10  40  

6 8  280  0  35  

6 9  270  -10  30  

6 10  250  -20  25  

  .م� إع�اد ال�اح�ة: ال���ر

ی���ن ال��ول ال��ضح أعاله م� أر�عة أع��ة رئ���ة، و�ق�� الع��د األول إلى      

ع��دی� ���الن ع�اص� اإلن�اج ال�����مة في ع�ل�ة إن�اج ال�لعة مع مالح�ة أن ���ة 

، ب���ا ت��ای� ���ة )K=6(رأس ال�ال ال�����مة ثاب�ة في ج��ع م����ات اإلن�اج ال���لفة 

  .�مة في اإلن�اج ت�ر���اع��� الع�ل ال����

أما الع��د ال�اص ���� ال�اتج ال�لي، ف�الح� انه في ت�ای� م���� إلى أن ��ل إلى      

       .1 .وح�ة م� وح�ات اإلن�اج، أی� ی��أ في ال��اق� 280

أما �ال���ة للع��د ال�اص �ال�اتج ال��� للع��� الع�ل، ��الح� أن اس���ام العامل      

وح�ة، ب���ا أد� اس���ام العامل ال�اني إلى ) 50(األول أد� إلى ز�ادة ال�اتج ال�لي ��ق�ار 

ل�� ����د اس���ام العامل ال�ال� ب�أ اإلن�اج *. وح�ة) 70(ارتفاع ال�اتج ال��� ��ق�ار 

�� ی��اق� رغ� ت�ای� اإلن�اج ال�لي، و�ل�ا أضف�ا ع�د اك�� م� الع�ال �ل�ا ت�اق� ال�

ال�اتج ال��� إلى أن ��ل إلى ال���ة ال�ال�ة، و��اع�نا ال�اتج ال��� لع��� الع�ل في 

  .ال�ع�ف على مق�ار اإلضافة ال�ي ��اه� بها العامل اإلضافي إلى ال�اتج ال�لي

و��ضح الع��د األخ�� ��� ال�اتج ال���س� ال�ي ت��ای� ب��ای� ع�د الع�ال إلى أن ��ل�ا      

  .، �ع�ها ی��أ في ال��اق� �ل�ا اس���م�ا أك�� لع�د الع�ال)06(إلى الع�د 

، )MPL(، ال�اتج ال��� لع��� الع�ل )TP(م����ات ال�اتج ال�لي  األتيو��ضح ال��ل 

  ).APL(الع�ل وال�اتج ال���س� لع��� 

  

 

  

  

                                                 
1  * 120-50/1=70  
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  م���ى ال�اتج ال�لي، ال���س� وال���): 03(ال��ل رق� 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  م� إع�اد ال�اح�ة: ال���ر

نالح� أن م���ى ال�اتج ال�لي ی��أ �ال��ادة إلى أن ��ل إلى أق�ى م���� له، وع��ما      

و���أ ال�اتج . ��ل ال�اتج ال�لي إلى أق�ى م����، ���ن ال�اتج ال��� م�او�ًا لل�ف�

  .  ال�لي �االن�فاض ع��ما ���ن ال�اتج ال��� سال�ا

وم� ال��ل ال�اب�، نالح� وج�د عالقة ب�� �ل م� ال�اتج ال��� لع��� الع�ل      

وال�اتج ال���س� لع��� الع�ل، فع��ما ���ن ال�اتج ال��� أك�� م� ال�اتج ال���س�، فإن 

أما ع��ما ���ن . ال�اتج ال���س� ی��ای�، أ� أن ه�اك ارتفاعًا في مع�ل إن�اج�ة العامل ال�اح�

�� أقل م� ال�اتج ال���س�، فإن ال�اتج ال���س� ی��اق�، أ� أن ه�اك ان�فاضا ال�اتج ال�

منحنى الناتج عدد العمال     
  الحدي

 

عدد العمال     

TP     

منحنى 
  الناتج الكلي

 

الناتج الحدي 
  والمتوسط

منحنى الناتج 
  المتوسط

 

المرحلة 
  األولى

 

المرحلة 
  الثانیة

 

المرحلة 
  الثالثة
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وأخ��ًا، فع��ما ���ن ال�اتج ال��� لع��� الع�ل م�او�ا . في مع�ل إن�اج�ة العامل ال�اح�

  .لل�اتج ال���س�، فإن ال�اتج ال���س� ���ن ع�� أعلى م���� له

  :اج إلى ثالثة م�احل وهيووفقا له�ه ال��ائج ���� تق��� م�احل اإلن�

 وهي م�حلة ت�ای� الغلة، أی� ی�داد ال�اتج ال�لى ��ع�الت م��ای�ة  : ال��حة األولى

 .وف�ها ی��ای� �ل م� ال�اتج ال��� وال�اتج ال���س�، و���ن ال��� اك�� م� ال���س�

 وهي ال��حلة ال�ي ��� أن ی�� ف�ها اإلن�اج، ح�� ��ل ال�اتج : ال��حلة ال�ان�ة

 .ال���س� إلى أق�اه، وال�اتج ال��� ���ن م�او�ا لل�ف�

 وت��ي أ��ا ���حلة ت�اق� الغلة، ح�� ���ن ال�اتج ال�لي : ال��حلة ال�ال�ة

م��اق�ا، و���ن ال�اتج ال��� سال�ا، وال�ح�ات اإلضا��ة م� الع��� ال��غ�� خالل 

ان ال��سع في اإلن�اج ه�ه ال��حلة م� اإلن�اج ت��� ان�فاضا في ال�اتج ال�لى، ل�ا ف

 .ی��غي أن ی�� م� خالل اس���ام وح�ات إضا��ة م� ال��خل ال�اب� ول�� ال��غ��
  

  : قوانني اإلنتاج - سادسا

  :م� أه� ق�ان�� اإلن�اج ن��

 القان�ن  ه�ا م���ن و و���ى أ��ا �قان�ن ال��دود ال���اق�،: الغلة ت�اق� قان�ن   - أ

 ك��ة أح�ه�ا و�ان� اإلن�اج ع�اص� م� أك�� أو ع���ان ه�اك كان أنه إذا ه�

 مع�� ح� �ع� عل�ها ی��ت� ال��غ�� الع��� ز�ادة فإن م�غ��ة اآلخ� و���ة ثاب�ة

ال���س� ��ا ه� م�ضح في ال��ول وال��ل  وال��احل  وال�اتج ال��� ت�اق� ال�اتج

 .ال�ا�قة

أو قان�ن ال��دود ال���ای�، و���� ه�ا القان�ن إلى أن ال�غ�� في  :قان�ن ت�ای� الغلة  -  ب

ج��ع ع�امل اإلن�اج ت�د� إلى ال��ادة في م�دود اإلن�اج م�ال ز�ادة رقعة األرض أو 

 .ح�� ال����ة
  

  :تكاليف اإلنتاج - سابعا

 هيأو  اإلن�اج ع�ل�ة في ال�����مة اإلن�اج ع�اص� ���ة م���ع هي اإلن�اج ت�ال��     

  .مع��ة م�ة خالل ال�لعة م� مع��ة ك��ة إلن�اج ال���وع ی��لفه ما م���ع

  :وت���ع ت�ال�� اإلن�اج ب���ع ال�عای�� م�ها
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 : ال��ال�� ال����ة وال��ال�� ال����ة  - أ

  ): ال�اه�ة أو ال��اس��ة(ال��ال�� ال����ة -1

اإلن�اج ال�����مة وهي ال��ال�� ال�ي ت���لها ال����ة مقابل ال���ل على خ�مات ع�امل 

، وت��ل ت�ال�� 1في الع�ل�ة اإلن�اج�ة وال�ي ال �����ع ال���ل عل�ها دون دفع مقابل لها

األج�ر وم�ت�ات الع�ال، ال��ائ�، أث�ان ال��اد ال�ام، وم�ار�� ال��انة وال�عا�ة 

  الخ...واإلعالن وأث�ان ال�اء وال�ه��اء وال�قل والهاتف 

   :ال��ال�� ال����ة-2

تل� ال��ال�� ال�ي ال ت���لها ال����ة ���ل ص��ح وواضح وم�اش�، ف��ال ب�اء  هي 

م��ع على ق�عة ارض م�ل��ة ل�اح�ه فإنه ض�ى �اس���امها في أم�ر أخ�� ��أج��ها 

أو ب�عها أو زراع�ها أو إذا ع�ل اح� أف�اد عائل�ه في ال���ع، أو إذا قام ه� �إدارة م��عه 

ل في األج�ر والف�ائ� ال�ي �ان �إم�انه ال���ل عل�ها ل� اس���مها كل ه�ا �ع��� ت�لفة ت���

  .خارج ن�اق ع�ل م��عه

 :ال��ال�� ال��اش�ة وغ�� ال��اش�ة -أ

ال��ال�� ال��اش�ة هي ال��ال�� ال�ي ت�خل م�اش�ة في الع�ل�ة اإلن�اج�ة م�ل األج�ر      

فهي ال��ال�� ال�ي ال ت�خل م�اش�ة في وت�ال�� ال��اد األول�ة، أما ال��ال�� غ�� ال��اش�ة 

 .الع�ل�ة اإلن�اج�ة م�ل ال��ائ�، ال�س�م، اإل��ار، ت�ال�� نقل الع�ال

  :ت�ال�� اإلن�اج على أساس ال�م� - ب

  .تق�� ت�ال�� اإلن�اج على ه�ا األساس إلى ال��ال�� في األجل الق��� واألجل ال���ل

ال��لفة ال�ل�ة، ال��لفة ال���ة : ثالثة أن�اعوهي  :ت�ال�� اإلن�اج في ال��� الق��� - 1

 .وال��لفة ال���س�ة

وهي م���ع ال��ال�� ال�اب�ة وال��ال��  : TC (tsTotal Cos(ال��لفة ال�ل�ة  -1-1

  TC = FC + VC:   أ� أن  ، ال��غ��ة

  ال��ال�� ال�اب�ة)FC (Fixed Costs:  وت��ل ج��ع ال��ال�� ال�ي ال ت�غ�� ب�غ��

ال����ة م� ال�لعة، ح�� ت�قى ثاب�ة ع�� م���� مع�� س�اءا ع�ل ال���وع ام ال���ة 

                                                 
  .162نف� ال��جع ال�اب�، ص  1
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اإل��ارات، ال��ائ� على العقارات، روات� ال���ف�� : ل� �ع�ل، وم� ه�ه ال��ال��

 .1ال�ائ���

  ال��ال�� ال��غ��ة)VC  ( Variable Costs : وهي ال��ال�� ال�ي ت�غ�� ب�غ�� ح��

 2ال���ة ال����ة م� ال�لعة م� دون أن ی�غ�� ح�� ال���وعاإلن�اج، ف���� مع ز�ادة 

فإذا �ان� ال���ة ال����ة ت�او� صف�ا، فإن ال��لفة ال�ل�ة ال��غ��ة ت�او� صف� 

 .أ��ا

و��ا أن ال��ال�� ال�اب�ة هي مق�ار ثاب�، فان ال��ال�� ال�ل�ة ت�غ�� مع تغ��  

  .ال��ال�� ال��غ��ة

وهي مق�ار ال�غ�� في ال��لفة ال�ل�ة  :MC (Marginal Costs(ال��ال�� ال���ة  - 2-1

ال�ات�ة ع� تغ�� ال���ة ال����ة ب�ح�ة واح�ة، و���� ��ا�ة معادل�ها على ال��ل 

 : األتي

 TC Δ    التغیر في التكلفة الكلیة                                 
  MC=             =          =                               التكلفة الحدیة

  QΔ         )اإلنتاج(  التغیر في الناتج                         

  

وهي ت�لفة ال�ح�ة ال�اح�ة م� : AC (Average Costs(ال��ال�� ال���س�ة  - 3-1

ال�لعة ال����ة، وهي أ��ا مق�ار ما ت���له �ل وح�ة م���ة م� أن�اع ال��ال�� 

  :ال�الثة وله�ا ن��� ب��

  FC        التكالیف الثابتة                                   
  AFC=             =                           = متوسط التكلفة الثابتة

    Qكمیة اإلنتاج                                                 
  

   VCالتكالیف المتغیرة                                        
  AVC=                       =             =    متوسط التكلفة المتغیرة
    Qكمیة اإلنتاج                                                 

  
   TCالتكالیف الكلیة                                           
  ATC=             =           =                   متوسط التكلفة الكلیة

   Qكمیة اإلنتاج                                                

2  

                                                 
  .135كامل عالو� �ا�� الف�الو�، م�جع س�� ذ��ه، ص  1
  .135نف� ال��جع ال�اب�، ص  2
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   ):Costs in the Long-Run(ت�ال�� اإلن�اج في ال��� ال���ل   -2

ال��ة ال�م��ة ال�ي ���� م� خاللها أن تغ�� ال�ح�ة " �ع�ف ال��� ال���ل �أنه      

اإلن�اج�ة م� ح��ها وتغ�� م���� إن�اجها، ��ع�ى أنها ال��ة ال�م��ة ال�ي ت��ح ب�غ�� 

  .1" م�خالت اإلن�اج و��ل� م�ج�داتها ال�اب�ة ���� ت��ح ع�اص� اإلن�اج م�غ��ة

، ح�� ال ی�ج� ه�اك )قابلة لل�غ���(��ع ع�اص� اإلن�اج م�غ��ة ج وفي ال��� ال���ل، ت��ن 

وم� ث�، فإن ال�اقة اإلن�اج�ة لل����ة ت��ن م�غ��ة . %100أ� ع��� إن�اجي ثاب� 

ك��ادة ح�� ال���ع، ز�ادة الع�الة ال�����مة (���� ت����ع ال����ة ال��سع في ح��ها 

م�ل لإلن�اج وال�� ���� ت���� ال��ال�� ، وت��ار ال��� األ)ش�اء آالت ج�ی�ة وه��ا

  . ال�ي ت���لها ال����ة

  :و���� خ�� ت�ال�� اإلن�اج في ال��� ال���ل ���ایلي

  ):Run Total Cost-Long(ال��لفة ال�ل�ة ال�اصة �ال��� ال���ل  -1-2

��ا أن ال����ة ت��ج في ال��� ال���ل، فال ی�ج� ع��� إن�اجي ثاب� في ه�ه ال�الة      

وم� ث� ال ت�ج� ه�اك ت�لفة ثاب�ة، و���� تع��� ال��لفة ال�ل�ة ال�اصة �ال��� ال���ل 

)LRTC( أنها إج�الي ال��لفة ال�ل�ة إلن�اج ���ة مع��ة م� ال�لعة أو ال��مة، وذل�� ،

  . ����ة قادرة على تغ��� ج��ع ع�اص� اإلن�اجع��ما ت��ن ال

  ):Run Average Cost-Long(ال��لفة ال���س�ة ال�اصة �ال��� ال���ل  - 2-2

، �أنها إج�الي )LRAC(و���� تع��� ال��لفة ال���س�ة ال�اصة �ال��� ال���ل      

  :ال��لفة ال�ل�ة في ال��� ال���ل مق��مة على ع�د ال�ح�ات ال����ة، أو

Q

LRTC
LRAC                           

  ):Run Marginal Cost-Long(ال��لفة ال���ة ال�اصة �ال��� ال���ل  - 3-2

وهي ��ارة ع� ح�� ال�غ�� في ال��لفة ال�ل�ة ال�اصة �ال��� ال���ل ال�اج� ع� تغ�� ح�� 

  :اإلن�اج ب�ح�ة واح�ة، أو

Q

LRTC
LRMC




  

  

  

  

                                                 
  .139ال�اب�، ص نف� ال��جع  1
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  : إيرادات اإلنتاج - �منا

 ع�ل�ة م� خالل م��� ر�ح أك��ت�عي ال��س�ات االق��اد�ة إلى ال���ل على     

 أ� ال�ل�ة لإلن�اج، وال��ال�� )ال���عات ���ة أو( ال�لي اإلی�اد ب�� الف�ق  ه� وال��ح اإلن�ا،ج

  :أن

  .ال�ل�ة ال��ال�� – ال�لي اإلی�اد = ال��ح               

  : 1وهي لإلی�اد مفا��� ع�ة ب�� ون���

�ل عل�ه ال�ائع ث��ا �ه� م���ع ما � : TR )( Total Revenue ال�لي  اإلی�اد  - أ

 :ال�ع�، أو X لل���ة ال�ي ی��عها و�ال�الي ه� حاصل ض�ب ال���ة ال��اعة

TR= Q X P 

  :ح�� أن

TR   :ل اإلی�اد ال�لي��� 

Q    :ت��ل ال���ة ال��اعة. 

P     :سع� ال�ح�ة ال�اح�ة. 

   AR ( :Average Revenue(اإلی�اد ال���س�   -  ب

ه� ن��� ال�ح�ة ال��اعة م� اإلی�اد ال�لي، و�ال�الي ه� خارج ق��ة اإلی�اد ال�لي على 

   :ال�ح�ات ال��اعة، أو

Q

TR
AR  

ال�لي  ه� مق�ار ال�غ�� في اإلی�اد: MR  (Marginal Revenue( اإلی�اد ال���  -  ت

ال�اج� م� تغ�� ال���ة ال��اعة ب�ح�ة واح�ة، أو ه� اإلی�اد ال�اج� ع� ب�ع وح�ة 

 .إضا��ة م� اإلن�اج

Q

TR
MR




  

  : ت���� ال����ات -تاسعا

یه�ف ال��ا� اإلن�اجي إلى إن�اج م���ات على ش�ل سلع وخ�مات م��لفة، و�ع�ف      

 ل�ل��ة ال��ق  في ع�ضه ���� ما �ل "أنه  على Vandercammen Marcال���ج ع��  

 .1 "أف�ار أو  أماك� أش�اص، خ�مة، ماد�ة، سلع ���ن  أن و���� مع��ة، حاجة

                                                 
  .183-182ص  ص م�جع س�� ذ��ه،  ،دمحم ال���د وآخ�ون  1
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 ألجل وت����ها ت����ها ی�� وال�ع���ة، ال�اد�ة ال��ائ� م� م���عة وه� أ��ا     

  .ور��ات ال���هل��� ل�اجات ال��ل�ب اإلش�اع ت�ق��

  :ولل���ج ����ان

 ت�ل على األه��ة أو ال��فعة ال�ي �علقها ال���هل� على ال���ج :���ة اس�ع�ال�ه.  

 وتع�ي ال��� أو ال�ع� ال�� ی�� �ه ت�اول ال���ج أو ت�ادله: ���ة ت�ادل�ة.  

ول�ي ���ن لل���ج ���ة ت�ادل�ة الب� أن ���ن نافعا، ل�� ���� أن ���ن ال���ج نافعا     

  . �ة م�ل اله�اءدون أن ت��ن له ���ة ت�ادل

 .األش�اص، ال��ان وغ��ه األف�ار،و ق� �أخ� ال���ج ع�ة أش�ال م�ها ال�لعة، ال��مة،     

  .وال��مات ال�لع على ن�ع�ف وس�ف

وهي ال�س�لة ال�اد�ة ال�ي ی�� م� خاللها إش�اع حاجات اإلن�ان، و���� : ال�لعة –أ

  :ت���فها إلى

 :ال�لع ال��ة وال�لع االق��اد�ة-1

تل� ال�ي ���ل عل�ها اإلن�ان في أ� أرض وت�� أ� س�اء �ال  فال�لع ال��ة هي    

وه�ه ال�لع ت��� �ال�ف�ة، وال ی��ل اإلن�ان في  مقابل �اله�اء وأشعة ال��� وما شا�ه ذل�،

   .س��ل ال���ل عل�ها أ� جه� أو ع�اء أو ���� إلن�اجها أ� ق�ر م� ال��ارد

ال�ي الب� لإلن�ان أن ���غل ق�راته ال�ه��ة والعل��ة  فهيأما ال�لع االق��اد�ة      

وال ت�ج� إال . وال����ة والف��ة ح�ى ی���� م� ال���ل عل�ها، وت��� ه�ه ال�لع �ال��رة

  .����ات م��ودة

ال�لع ال�ع��ة هي ال�لع ال�ي ال تف�ى ����د اس���امها : ال�لع ال�ع��ة وغ�� ال�ع��ة-2

غ�الة، أما ال�لع غ�� ال�ع��ة فهي ال�لع ال�ي تف�ى ن���ة ع�ة م�ات م�ل ال�الجة، ال

 .الخ...اس���امها م�ة أو ع�ة م�ات م�ل ال��ار، الف�اكه، ال�ال��

ال�لع ال��ور�ة هي سلع ال ���� االس�غ�اء ع�ها  :ال�لع ال��ور�ة، ال��ال�ة وال��یلة -3

ل��یلة في نف� ال��فعة ع�� ال�لع ال��ال�ة ال�ي ���� االس�غ�اء ع�ها، وت���ك ال�لع ا

                                                                                                                                                         
1 Vandercammen Marc et autres: Marketing (l'essentiel pour comprendre, décider, agir), DEBOECK, paris 

France, 2eme édition, 2006, P299. 
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مع سلع أخ�� أو م�فعة تق����ة، م�ل القه�ة وال�ا�، وهي ت��ل خ�� ت�اف�ي على 

 .ال�لع الق���ة م�ها

  :ال�لع االس�هالك�ة وال�لع ال��ا��ة-4

 : ال�لع االس�هالك�ة - 1-4

  :هي ال�لع ال�ي ی�� إن�اجها ث� اس���امها لالس�هالك ال��اش� وهي أر�عة أن�اع     

 وق� و�أقل وف�ر�ة م���رة ���رة ش�ائها ی�� ال�ي تل� بها و�ق��: ال����ة عال�ل  -

 ��ه�لة و���عة ال�لع م� ال��ع ه�ا ���اء ال���هل� و�ق�م وال���، ال�ل�� م��� م�ل

 ����د م��� وذل� أق�ب م� �اق��ائها �ق�م أنه ك�ا ت��ن روت���ة، ال��ائي ق�اره

 .ال��ال سهلة سلع بـ س��� ل�ل� �ال�اجة، ال�ع�ر

 ومقارنة و��� ب�راسة ال���هل� ��ام ش�ائها ی��ل� ال�ي ال�لع هي :ال���ق  سلع -

 وج�دتها م�اس��ها ح�� وغ��ها، م� ال�لفاز األثاث، ال�ع�وضة �ال�ال��، ال�لع

 ال����ة ال�لع م� ت�لفة أك�� �أنها ال���ق  سلع وسع�ها وت��از ش�لها وت����اتها،

 و��� ورو�ة تف��� �ع� إال ی�� وال ف��ات م�قار�ة، في ی���ر ال ال��اء ق�ار فان له�ا

 �ال�لع ال�لع ه�ه له�ا ت��ي وال����عة، ال�ع�وضة ال����الت ب�� م� ال�لعة ع�

 .االن�قائ�ة

 ال���هل� و���ل ف���ة، وخ�ائ� ���صفات ت���� ال�ي ال�لع هي :ال�اصة ال�لع -

 ال��ارات ال��اض�ة، كاألدوات ش�ائها، على رأ�ه ���ق� أن ك���ة ق�ل جه�دا

 .الخ...ال���ه�ات

 حال�ا ���ائها ال���هل� �ف�� ال سلعا ال��ل��ة غ�� ال�لع تع� :ال��ل��ة غ�� ال�لع -

 .ال�خان إن�ار أجه�ة العل��ة، ال��س�عات ال��اة، ال�أم�� على م�ل �ع�فها، ال ق� أو

  :ال��ا��ة ال�لع-2-4

هي ال�لع ال�ي ی�� ش�اؤها ألغ�اض إن�اج�ة، وم� �ق�م�ن �ع�ل�ة ال��اء م���ون      

 : ص�اع��ن أو ه��ات وم�س�ات إن�اج�ة، وم� أه� أن�اعها ن��

 إن�اج�ة ع�ل�ات في اس���امها ث� إن�اجها ی�� ال�ي ال�لع هي :ال�أس�ال�ة ال�لع -

 ال�لع إلن�اج ال��انع في اس���امها ی�� ال�ي وال�ع�ات اآلالت وت��ل الحقة،
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وت����م ه�ه ال�لع إما إلن�اج سلع أخ�� أو تق��� خ�مات ذات ن���ة  .ال���لفة

 .م����ة، وهي ال�لع ال�ي ت�خل في تأس�� ال���ع

��ارة ع� م���ات جاه�ة ال��ع ت����م في ع�ل�ة اإلن�اج  :ال��ع �امةال ال�لع -

 الخ...ال����وس��ب ال�هائي، م�ل إ�ارات ال��ارات، ع�سات

تل� ال��اد ال�ي ت����م في ع�ل�ات اإلن�اج وال ���� ال���ل  هي :األول�ة ال��اد -

ق�ل ال�عال�ة، ال�ام  ال�عادن :على ال���ج ال�هائي دون اس���امها، وم� أم�ل�ها

 .األش�ار، والق�� الغا�ات، م���ات

ال��مة هي ال�س�لة غ�� ال�اد�ة إلش�اع ال�اجات اإلن�ان�ة، وتع�ف أ��ا على : ال��مة- ب

ما إلى ��ف أخ� و���ن ج�ه�ه غ�� مل��س،  ��ف ��ققه أن ���� أداء أو فعل أ�" أنها

  .1" ���ن  ال ق� أو ماد� �إن�اج م�ت��ا ���ن  ق� و�ن�اجه لل�ل��ة نقل أ� ع�ه وال ی��ج

   :وت���� ال��مة ���ائ� مع��ة أه�ها     

 مل��سة غ�� م���ات.  

 ال��مة ع� مق�مها ف�ل إم�ان�ة أ� ع�م :ال�الزم.  

 آلخ� ش�� م� ال��مة تق��� ت��لف ���قة: ال��ان� وع�م اإلخ�الف.  

 نها غ�� مل��سة :ال��مات لل�قل وال����� قابل�ة غ����.  

 دون  مع��ة لف��ة ال��مة ال�� �إس�ع�ال له ال��مة م� ال���ف�� إن :ال�ل��ة إن�قال ع�م 

 ���ن  ال�ائ�ة فال�فع في مقع� أو ف��ق في غ�فة م� ال���ف�� ی�فع ف��� ���ل�ها، أن

 .إم�الكها ول�� فق� الغ�فة إس���ار أو ال�قع� إس�ع�ال به�ف

وت���ك ال��مة مع ال�لعة في خاص�ة إش�اع ال�اجات وال���ات اإلن�ان�ة، أما أوجه      

  :االخ�الف ����� ح��ها في األتي

  

  

  

  

  

                                                 
، جامعة قاص�� م��اح ورقلة، ال��ائ�، 11ع�د   ، ال�اح� م�لة ال���ة، ال��مات ج�دة تفع�ل في ال����� ال����� دور: القادر دب�ن  ع�� 1

 .216، ص 2012
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  الف�ق ب�� ال�لعة وال��مة): 02(ال��ول رق� 
  

  .م� إع�اد ال�اح�ة: ال���ر

  ی�ضح ال��ول أعاله أن ه�اك ف�وقا ����ة ب�� ال�لعة و ال��مة، وتق�م ال��س�ة     

  .االق��اد�ة ب��ج�ه ال�لع وال��مات ال����ة لع�ل�ة االس�هالك 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ال��مة  ال�لعة

  ال ���� ف�� ال��مة  ���� ف�� ال�لعة ق�ل ال��اء

  ت���� ونقل ال�لعةال ����   ���� ت���� ونقل ال�لعة

ال ت�اث� ج�دة ال�لعة ��ق�مها، وال ی�ج� 

ه�اك ض�ورة ل�قابلة ال���هل� مع 

  .ال�ائع

ت�أث� ج�دة ال�لعة ��ق�مها، ��ا أن ه�اك 

ض�ورة ل��اج� ال���هل� ومق�م ال��مة وجها 

  .ل�جه

  ت��هل� ف�ر اس���امها  ���� اس���امها ع�ة م�ات

  )�� مل��سةغ(غ�� ماد�ة   )مل��سة(ماد�ة 

 ح�� آلخ� وق� م� ال��مة ج�دة ت��ب�ب  ن���ا ثاب�ة فإنها ال�لعة ج�دة

  �ق�مها وق�رات م� ��وف
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االستهالك : احملور السادس

 واالدخار
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االستهالك واالدخار: احملور السادس  
 وذل� االق��اد�ة، ال�راسات في ك���ة أه��ة االس�هالك واالدخار م�ض�ع ���ل     

ال�ل�  ���� مه�ة لل���� تع��� أداة  األف�اد سل�ك دراسة أن ع� ف�ال �اإلن�ان، الرت�ا�ه

  .وال�����ة ال�ع��ة ال�ولة س�اسات ورس�

أول م� أشار إلى أن اإلنفاق االس�هالكي �ع��� ���رة " ك���"و�ع� العال� االق��اد�      

أساس�ة على م���� ال�خل، ��ا أشار إلى أن اإلنفاق االس�هالكي ی��ه لل��ادة مع �ل ز�ادة 

في ال�خل، ���� ت��ن ز�ادة االس�هالك أقل م� إج�الي ال��ادة في ال�خل �ال�ا أن ه�اك 

  .ال�خل ی�جه لالدخارج�ء م� 

  .وس��رس في ه�ا ال���ر �ل م� االس�هالك واالدخار والعالقة ال��ج�دة ب��ه�ا    
  

  :مفاهيم أساسية حول االستهالك و دالة االستهالك -أوال

  :مفه�م االس�هالك   - أ

إش�اعها ع� ����  ال�ي ی����عى اإلن�ان دوما إلى تل��ة حاجاته ال���لفة       

  ج�ئ�ة أو كل�ة ��فة ال����ات اس�ع�الاإلس�هالك، و���� تع��� االس�هالك على انه 

   .مع��ة ر��ة أو حاجة ل�ل��ة

 على ال����ع ق�ل م� إنفاقه ی�� وال�� ال�لي، ال�خل م� ال���ق�ع ال��ء وه� أ��ا    

  . م�اش�ة ����قة ر��اته ت��ع ال�ي وال��مات ال�لع

 .1" ال��م�� ال�اد� لل�لع " وه�اك م� ع�فه على انه      

ح�ـــ� أن  االس�هالك، تع��� وال��مات ال�لع على ال�ار�  العائلي اإلنفاق على و��ل�     

 ال�� ال��ء أما على ال�لع االس�هالك�ة م��ا�ق��،*مقـــ�ار االســـ�هالك واإلنفـــاق االس�هالكي 

  .2دخاراال عل�ه ���ل� ال �����م

                                                 
 .212كامل عالو� �ا�� الف�الو�، م�جع س�� ذ��ه، ص  1

 الق�اع ی�فقه ما على ����ل و ،�اداألف ���هل�ها ال�ي ال��مات و ال�هائ�ة لل�لع ال�ق��ة ال��� م���ع في االس�هالكي اإلنفاق ی���ل* 

 إلى إضافة ه�ا االس�هالك�ة، ال�لع ك���لف مع��ة غ�� سلع و وغ��ه، أثاث أو ثالجة أو س�ارة �اءك� مع��ة سلع م� العائلي

  .غ��ها و ..ال�ه��ائي و ال�ه��س و ال�عل� و ال���� ك��مات ال���لفة ال��مات
  :م�اح على ال�ا��، 03ص ج���ة العل�م االق��اد�ة ال��ر�ة،  إلى، ��� مق�م وال����ة االس�هالك: ك�عان علي 2

/www.mafhoum.com 07/02/2019، بتاریخ. 
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 م� ن�ف� أ� سل�ي ادخار أمام ن��ن  وح���� نف�ه، ال�خل م� أك�� اإلنفاق ���ن  وق�     

  .ال���ل�ات أو ال��خ�ات ال�ا�قة

  :وما س�� ���� ��ا�ة ال�عادلة ال�ال�ة

Y =  C+S 

  :ح��

Y :ال�خل ال��اح لإلنفاق  

C : االس�هالك(اإلنفاق االس�هالكي(  

S :االدخار  

أن معادلة ال�خل ت��لف �اخ�الف ن�ع ال�لعة، ف���� �ال��غة ال�ا�قة  وت��ر اإلشارة إلى

  :في حالة ال�لع ال�هائ�ة، وت��� �األتي في حالة ال�لع ال��ا��ة

Y =  I+S 

  .���ل ���ة االس���ار ال�� تق�م �ه ال��س�ات االق��اد�ة) I(ح�� 

  : أن�اع االس�هالك   -  ب

  :االس�هالك م�ها���� االع��اد على ع�ة معای�� ل�ق��� 

 :االس�هالك م� الغ�ض أساس على-1

  :ن�ع�� ه�ا االس�هالك وفقا له�ا ال���ار إلى �ق��

�ق�� �ه االس�ع�ال ال��اش� لل�لع وال��مات م�  ):ال���ي( ال�هائي االس�هالك -1-1 

 ال�لع ���اء �ق�م�ن  ال�ی� ال���لفة، واله��ات �األف�ادأجل إش�اع م��لف ال�اجات، ی�ت�� 

ال���لي، م�ل اس�هالك ال�ه��اء والغاز،ال���  أو العائلي أو ال���ي أجل االس���ام م�

  .الخ...والف�اكه

 ال�ح�ات �اس�هالك ال�س�� ی�ت�� االس�هالك ):اإلن�اجي( ال�س�� االس�هالك -2-1

وم� أم�لة االس�هالك ال�س��ي اس���ام اإلن�اج�ة،  الع�ل�ات في لل�لع وال��مات اإلن�اج�ة

  .ل��ی� في ص�ع ال��ارات واس���ام ال��ارات في ال��س�ات ال��ا��ةا

 :ه�ا ال���هل��� م� ن�ع�� ب�� نف�ق  أن وعلى ه�ا األساس، ����     

 ال��� �ق�م ال�� الف�د ذل� وه�  :ال�هائي �ال���هل� ���ي ما أو الف�د ال���هل�� 

 .العائلي أو ال�اص والس���امها ل��ائها خ�مة أو سلعة ع�
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 أو  ال��ع تامة ال�لع ت����  ق� ال�ي وال����ات األف�اد كل وه� : ال��اعي ال���هل�

 إعادة أجل م� أو ج�ی�ة، سلع إن�اج في اس���امها به�ف ال�ام وال��اد ال���عة ن�ف

 .األر�اح ل��ق�� ب�عها إعادة أجل م� أو أخ��، وفعال�ات أن��ة أداء في اس���امها

 خ�مات و أ سلع إن�اج في االس���ام �غ�ض إما �����  ال��اعي ال�����  فان ول�ل�

 إلى ب�عها أو ب�عها، إعادة في م������ ص�اع��� ل������ ب�عها م� أجل و�ما مع��ة،

  .م�اش�ة ال���هل�

 :الف�ر� واإلس�هالك ال��ر��ي االس�هالك-2

: واح�ة م�لالف�ر� �ق�� �ه الق�اء على ال�لع ����د اس���امها م�ة  االس�هالك    

�ق�� �ه اس���ام ال���ج  اس�هالك ال��� وال��اد الغ�ائ�ة ��فة عامة، واالس�هالك ال��ر��ي

  ..ع�ة م�ات م�ل ش�اء ثالجة لالس�ع�ال ال���لي واألدوات ال���ل�ة ��فة عامة

 الف�د� و اإلس�هالك ال��اعي االس�هالك-3

اس�هالك : م� ق�ل ش�� واح� م�لالف�د� ه� اس���ام ال����ات ال���لفة  االس�هالك     

األغ��ة، واالس�هالك ال��اعي ه� اس���ام ال����ات ال���لفة م� ق�ل م���عة م� األف�اد 

 .وم� أم�لة ذل� اس���ام س�ارات ال�قل ال��اعي، واس���ام ال��اف� العامة

 : ال���هل�ة وال��مات ال�لع م��ر ح�� -4

  .ال�اتي واالس�هالك ال��قي االس�هالك :إلى ال���ار ه�ا في االس�هالك �ق��     

 إلش�اع وال��مات ال�لع اس�ع�ال ع�ل�ة ت��ن  ه�ا ال�ق��� م� األول ال��ع في ح�� 

 في ب���ا نق��ة، م�الغ مقابل م� األس�اق وال��مات ال�لع ه�ه ش�اء ���� ع� ال�اجات

 ق�� ال���ال����ة م� ��ف  ال�ح�ة م� ج�ء اس�هالك ���� ع� ت��ن  ال�اني ال��ع

  .تهتل��ة حاجا

  : ال���هل� ال�يء ن���ة أساس على -5

 انه على ال�لعي االس�هالكق� ���هل� األف�اد ال�لع أو ال��مات ال����عة، و�ع�ف       

 وج�د له ل�� ما اس���ام �أنه ��ع�ف ال��ماتي االس�هالك ماد�، أما وج�د له ل�ا اس���ام

 .ماد�
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 : على أساس ����-6

) ذاتي (�ق�� ���� االس�هالك إلى اس�هالك تا�ع ی��قف على ال�خل، واس�هالك تلقائي      

  .م��قل ع� ال�خل

  :دالة االس�هالك   -  ت

��ل� ���� على العالقة ب�� االس�هالك وال�خل ت�� ال���ف ����لح دالة      

على ال�لع االس�هالك، وهي ��ارة ع� مق�ار اإلنفاق ال�� ی�غ� ال���هل��ن في إنفاقه 

وال��مات االس�هالك�ة ع�� �ل م���� م� م����ات ال�خل ت�� ال���ف، و���� ��ا�ة 

  :1دالة االس�هالك على ال��� ال�الي

C = f(Y) 

إلى ال�خل ال��اح ) Y(إلى االس�هالك ال�� �ع��� م�غ�� تا�ع، و���� ) C(ح�� ����

  .لل���ف و�ع��� م�غ�� م��قل

  :2االس�هالك على ش�ل معادلة �ال�اليو���� ال�ع��� ع� دالة 

C = a+by 

  :ح��

a :مق�ار ثاب� و���ى �االس�هالك ال�لقائي أو ال�اتي، وه� االس�هالك ال���قل ع� ال�خل.  

b :ال��ل ال��� لالس�هالك.  

by: ل االس�هالك ال�ا�ع ال�� ی��قف على ال�خل���.  

  y.ال�خل ال��اح لإلنفاق:  

 كان ح��ه مه�ا �ال�خل ی�أث� ال ثاب� االس�هالك م� ج�ء ه�اك أن ال�الة م� ی��ح     

 ال ال��اة، ح�� واقع مع ی���ى ش� ب�ون  وه�ا ال�ف�، م�او�ا ال�خل ذل� كان إن و ح�ى

 وأن بل الب� له، دخل ال و مع�ما كان إن و ح�ى اس�هالك ب�ون  ���� إن�ان ت��ر ����

  .ال�لقائي �االس�هالك �ع�ف ما ه� ���هل�ه ال�� ال��ء وه�ا ���هل�،

و��� ���� انه �ل�ا زاد ال�خل ال��اح لل���ف، فان ما ���� لالس�هالك س�ف      

ی���، ول�� ب���ة اقل م� ز�ادة ال�خل والع��، �ل�ا ان�ف� ال�خل ال��اح لل���ف، فان 

                                                 
 .306، ص 2011، دی�ان ال����عات ال�ام��ة، ال��ائ�، أس� عل� االق��اد: ض�اء م��� ال��س��  1
 .72،  ص هال��ار، م�جع س�� ذ�� ��ام  2
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ما ���� لالس�هالك س�ف �قل ول�� ب���ة اقل م� ان�فاض ال�خل ال��اح لل���ف، 

  .1لى ه�ه العالقة ب�الة االس�هالكو��ل� ع

  :و���� ال�ع��� ب�ان�ا ع� دالة االس�هالك �ال�الي

دالة االس�هالك): 04(ال��ل رق�   

 

 

 

 

 

 

  .م� إع�اد ال�اح�ة :ال���ر

 م����  ، فإن) Y =0(أ�  مع�وما ال�خل كان إذا أنه ال��ل خالل ل�ی�ا م� ی��ح     

  ).a(االس�هالك  م� األدنى ال�� ��او�  لل�ف�، و�ن�ا ی��ف� ال اإلنفاق

  :العالقة ب�� االس�هالك وال�خل  -  ث

  :���� إ�هار العالقة ب�� ال�خل واالس�هالك م� خالل اس���ام ال��ش��� ال�ال���

  ال��ل ال���س� لالس�هالك Average Propensity to Consume:  ه� ن��ة

ال�خل ال�ي ����ها األف�اد لالس�هالك ع�� م���� مع�� م� ال�خل، أ� ه� العالقة أو 

 : ال���ة ب�� االس�هالك وال�خل، و���� ال�ع��� ع�ه �العالقة ال�ال�ة

Y

C
APC   

  ال��ل ال��� لالس�هالك Marginal Propensity to Consume  : ل ال��ل���

ال��� لالس�هالك أه��ة في ال�راسات االق��اد�ة، وه� �ع�ي ال��ادة في االس�هالك 

 : ع��ما ی�داد ال�خل ب�ح�ة واح�ة أ�

Y

C
MPC




 

  :ح��

∆C :ال�غ�� في االس�هالك  

                                                 
 .225م���د ال�اد� وآخ�ون، م�جع س�� ذ��ه، ص  1

C = a+by  

C  

a  

y
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 Y∆ال�غ�� في ال�خل: 

وق� أوضح ���� أن االس�هالك ی�داد �ل�ا ارتفع ال�خل، ول�� ال��ادة في االس�هالك      

تقل م� ال��ادة في ال�خل، ل�ا فان ���� اف��ض أن ���ة ال��ل ال��� لالس�هالك ت��ن اك�� 

  :م� ال�ف� واصغ� م� ال�اح� أ�

1 ≤ PCM ≤0  

 :الع�امل ال��ث�ة على االس�هالك  - ج

ه�اك ع�امل أخ�� ت�ث� على االس�هالك إلى جان� ال�خل ال��اح لل���ف، وم� ه�ه       

 :الع�امل ن��

 ال�وافع، ال�اجات، :ال�ال�ة الع�اص� في ال�ف��ة الع�امل إ��از ����: ال�ف��ة الع�امل -1

 .ال�ع�ق�ات وال��اقف ال�عل�، اإلدراك،

 والع�ز ال�ق� وه�ا مع��، ل�يء الع�ز أو �ال�ق� ال�ع�ر ع� ��ارة هي: ال�اجة 

 .ال�اجة إش�اع أو ال�ق� ه�ا س� خالله م� ��اول م�ل�ا ��ل� الف�د ألن ی�فع

 لل�ل�ك ت�فعه� ال�ي األف�اد في ال�ام�ة ال����ة الق�ة " أنه على ال�افع �ع�ف :ال�افع 

 ی�ع�ض ال�ي ال���هات ان��ام أو تالقي ن���ة ال�افعة الق�ة ه�ه وت��ل� �ات�اه مع��،

 إلى ت�فعه� 1ال��ت� م� حاالت إلى ت�د� وال�ي ل�یه�، ال�اجات ال�ام�ة مع األف�اد لها

 ل�� ل�� و ال�اجات نف� لألف�اد ���ن  ق� العل� أنه مع ال�اجات، تل� إش�اع م�اولة

 .الق�ار ال��ائي في اخ�الف إلى ی�د� م�ا ال�وافع نف� ل�یه�

 ف م� ال����ة ال��ث�ات وتف��� ت���� ت���ة، اس���ال، ع�ل�ة اإلدراك ���ل :اإلدراك�� 

 .ال��� ال��اس ���� ع� ، 2ال���هل�

 لل��ارب ن���ة الف�د وسل�ك ال��اقف في ال�غ��ات ه� ��ارة ع� ال�عل�: ال�عل� 

 .ال�ا�قة

 مع�� م�ض�ع ات�اه الف�د ���ل�ها ف��ة االع�قاد ه�: ال�ع�ق�ات وال��ا��.  

  وفي االق��اد عل� في ال�ه�ة الع�امل م� ال��قعات تع��� :ال���ق�ل�ةال��قعات 

 س����ون  فإنه� ال���ق�ل في األسعار ارتفاع األف�اد ت�قع فإذا على االس�هالك، تأث��ها

                                                 
 .76، ص 2001، دار وائل لل��اعة وال���، ع�ان، األردن، �2 ، )م�خل اس��ات��ي(سل�ك ال���هل� : إب�ا��� ع���ات 1

2 Amine Abdelmadjid : Le comportement du consommateur face aux variable d’action marketing, édition 

management, paris, France, 1999, p 135. 
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 ت�قع إذا والع�� ال���ق�لي، االس�هالك ح�اب على م� اس�هالكه� في ال�اض�

 لل���ق�ل ال�الي اس�هالكه� س��جل�ن  فإنه� في ال���ق�ل ان�فاض األسعار األف�اد

االس�هالك، و��عا ه�ا �ع��� الى ح� ���� على ���عة ال�لع وم�� ق�رة  ف���ف�

 .األف�اد على ت����ها في ال�الة األولى واالس�غ�اء ع�ها في ال�الة ال�ان�ة

 على االس�هالك في الع��، ال��� ال��ث�ة ال����ة الع�امل ت���ل :ال����ة الع�امل -2

 م�ها ع�اص� ع�ة خالل االج��ا��ة ال�ي ت���د م� ال����ة، األذواق، وال�ض��ة

  .ال�واج وح�� األس�ة الع�و��ة،

االس�هالكي  أن�ا� ال�ه�ة ال��ث�ة في الع�امل م� وال��اكاة ال�قل�� عامل و�ع���     

ول� أد� فال��� ��اول دائ�ا ن �قل� اق�أنه وج��انه وال������ �ع في ن�� اس�هالكه�، 

  .1ذل� إلى إنفاق مع�� أو �ل دخله على االس�هالك

  :الع�امل االج��ا��ة  -3

  :أه�ها اج��ا��ة ع�امل �ع�ة ال���هل� سل�ك ی�أث�     

 لها ���ن  األف�اد م� أنها ج�اعات على ال��ج��ة ال��اعات تع�ف :ال��ج��ة ال��اعات 

: آخ���، وم� ه�ه ال��اعات ن�� أف�اد وق�ارات وم�اقف وسل�ك مع�ق�ات على تأث��

  .ال���هل� ح�ا�ة الع�ل، ج���ات ال���ان، زمالء األص�قاء، العائلة،

 األق�ام ل����عة م� ال���ي �ال�وام ی��ف تق��� ع� ��ارة هي :االج��ا��ة ال��قة 

وله�  ال��� نف� في ������ن  ال�ی� األس� أو األف�اد إل�ها ی���ي ال�ي ال���ان�ة

 .�ع�� ح� إلى م��ابهة ش�ائ�ة سل��ات

 ال��روثة ال��وة ال�خل، ال�ه�ة، ن�� االج��ا��ة لل��قة عل�ها ال��عارف ال���دات وم�

 .ال�عل��ي ال��� وال�����  م��قة

 ال�ل���ة واألن�ا� االج��ا��ة ال��قات ب�� و���ة عالقة ه�اك أن ال�راسات أك�ت وق�

 وال���ق  وال��ف ال��الت ق�اءة إلى ���ل�ن  العل�ا ال��قة فأف�اد ��ل م�ها، ال��ت��ة

 األسه� في أم�اله� ������ون  ما وغال�ا ال��ی�، م� االزدحام ت�ل� ال�ي األماك� في

 وت�ف�� واأل��اد، الع�ل أ�ام في ال�س�ى ال���ق  ال��قة أف�اد �ف�ل ب���ا وال���ات،

                                                 
 .77م�جع س�� ذ��ه، ص  ��ام ال��ار، 1
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 ال��قة أف�اد ع�� ب�عها،إعادة  أو لل��اء أرض ق�عة أو شقة ل��اء دخ�له� م� ج�ء

  .�ال��اء لل��ام ال����الت م�اس� ی����ون  ال�ی� ال�ن�ا

 ��� م� �ه ت�م� ما ت���ل على ال����عات ت�اع� عامة ��فة ال�قافة: الع�امل ال�قا��ة -4

  .ألخ� ج�ل وم�اقفها م� األش�اء ات�اه أن�ا�ها ال��ائ�ة ���ل مل��س واقع إلى

ت��ح سل��ه االس�هالكي، ف���عه م� ش�اء  ال�ي ال�اصة ومع�ق�اته وأكله ل�اسه له فال��ل� 

  .وه��ا م���ات مع��ة وت�فعه ل��اء أخ�� 

�ال��ی�، وله�ا ت�غ�� العادات  ال����عات وتأخ� ال�م�، ع�� ت�غ�� ال�قافات فان وع��ما    

 .وال�قال�� م� ج�ل إلى أخ�

 :الع�امل ال������ة -5

یه�� رجال ال����� ب����� م���ات ت��اشى مع ال���ات ال�ال�ة وال���ق�ل�ة لألف�اد      

ك�ا یه���ن ب�ضع أسعار ت�اس� ال���هل���، وت�ز�ع له� ال����ات في ال�ق� وال��ان 

  .ال��اس�

و�ق�م�ا رجال ال����� �إت�اع أسال�� ت�و���ة م��لفة لل�أث�� على الق�ار ال��ائي      

هل� ال�هائي وال��اعي، م� اجل ت�ق�� ال��ادالت ال����ة وت�س�ع أو ال�فا� على لل���

  .ال��ة ال����ة لل��س�ة االق��اد�ة

 :یلي ���ا ال��ق��ة الع�امل ت���ل:  ال��ق��ة الع�امل -6

  ال��اج� وم�اقع ال�لع ع�ض ���قة م� رؤ��ه ���� ما كل وت���� :ال�اد�ة ال���ة 

 .الخ...واألل�ان ود���ر ال��الت

 ال��م ساعات األس��ع، أ�ام م�ل ال�ق� �اخ�الف ال��اء ق�ار ���لف :ال�ق� عامل 

 .الف��ل األر�عة

  ال��ن  أو �ال�عادة ال�ع�ر م�ل للف�د ال��اج�ة ال�االت وت��ل :للف�د ال���قة ال�الة 

  .ال��اء ات�اذ ق�ار ق�ل

 : الع�امل االق��اد�ة-7

  :ی�أث� ال���هل� �ع�امل اق��اد�ة م��لفة أه�ها    

  اه� ال�خل في ال�أث�� على ن��ة االس�هالك ���ل : ال�خل ون�� ت�ز�عه في ال����ع��

م�اش�، ح�� �ل�ا ازداد ال�خل ازداد مع�ل اس�هالك األف�اد، و��ث� ن�� ت�ز�ع ال�خل 
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قات الفق��ة م�لها ال��� تأث��ا ����ا على ح�� االس�هالك، ف�� ال�ع�وف أن ال��

لالس�هالك م�تفع والع�� في حالة ال��قات الغ��ة، ل�ا �ل�ا ارتفع دخل ال��قات الفق��ة 

مع ث�ات الع�امل األخ��، �ان م� ال���قع أن ت�تفع ن��ة ال�خل ال���� لالس�هالك 

 .1وتقل ال���ة ال�ي ت��� لالدخار

 ل�ا ارتفع سع� ال����ات، �ل�ا نق� ال�ل�  :أسعار ال����ات وال��قعات ال�اصة بها�

 عل�ها، وت�د� ال��قعات �ال���ة لألسعار دورا ����ا في ال�أث�� على ح�� االس�هالك، فإذا

 على م� اس�هالكه� في ال�اض� س����ون  فإنه� ال���ق�ل في األسعار ارتفاع األف�اد ت�قع

 في ال���ق�ل ان�فاض األسعار األف�اد ت�قع إذا والع�� ال���ق�لي، االس�هالك ح�اب

االس�هالك، و��عا ه�ا �ع��� إلى  ف���ف� لل���ق�ل ال�الي اس�هالكه� س��جل�ن  فإنه�

ح� ���� على ���عة ال�لع وم�� ق�رة األف�اد على ت����ها في ال�الة األولى واالس�غ�اء 

 .ع�ها في ال�الة ال�ان�ة

 مفاج�ة �اإلرث م�ال م� شأنه ز�ادة إن ح��ل الف�د على ث�وة  :ال��وة ال�فاج�ة

اس�هالكه، م�اوال إش�اع سلع �ان ی��لع الس�هالكها م� ق�ل، ث� �ع� ف��ة �ع�اد على ن�� 

وت�ق�� ال��وة إلى . اس�هالكي مع�� ف���� االس�هالك ن�عا ما وق� ی��أ في ز�ادة م�خ�اته

���ل�ه الف�د م� أص�ل سائلة و رص�� م� ال�لع ال�ع��ة، وعلى ذل� فإن ز�ادة ما 

م�ادر ال��وة ال����لة في األص�ل ال�ال�ة ال�ائلة أو ع�ائ� االس���ارات أو األوراق 

، م� شأنه ز�ادة شع�ره �األمان ف���� االس�هالك، أما )ت���ع �ال���لة(ال�ال�ة ق���ة األجل

ن ع��ما ت���ل م�ادر ال��وة في ال�لع ال�ع��ة م� أثاث وت�ف وس�ارات وغ�� ذل� فإ

ذل� �ع�ي خ�وج مالكها م� س�ق ه�ه ال�لع �������، و�ال�الي ی��ف� االس�هالك له�ه 

  .ال�لع لف��ة م� ال�م�

 لألف�اد �ال�ورة ال��ائي الق�ار ی�أث�: ال�ائ�ة ال���� وم����ات االق��اد�ة ال�ورة 

 األج� ی�تفع االق��اد�، م�حلة ال�واج ال�ائ�ة، ففي ال���� وم����ات االق��اد�ة

 وت��اق� ال����، مع�الت ت�تفع ال��اد أی� م�حلة في ���ث ما ع�� لألف�اد ال���قي

 .م����اته� وتقل لألف�اد ال��ائ�ة الق�رة

                                                 
 .77ال��جع ال�اب�، ص  1
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 وم� ال������ة، لألم�ال عائ�ا الفائ�ة سع� �ع��� ال�ق��ض ن�� وجهة م�: سع� الفائ�ة 

 ه� الفائ�ة سع� فإن �األم�ال األف�اد اح�ف� ما و�ذا لها، ت�لفة ال�ق��ض ه� ن�� وجهة

 .ال����ة مق�ار أ� ال��یلة الف�صة ت�لفة

 االس�هالك و���ن  االدخار على ���ع س�ف ال��تفع الفائ�ة سع� فإن ال�ال و����عة     

 العائ� على وال���ل االدخار دفبه ال��اء ك��ات ال���هل� ��ف� ال���ة، ح�� ه�

 33 إلى ال��خ�ات ك�ر�ا، ووصل� في 15 % إلى الفائ�ة سع� وصل أنه ل�رجة ال��تفع،

 .1اإلج�الي ال��لي م� ال�اتج %

 االح�فا� �أن ��ع�ون  األف�اد ألن االس�هالك ی�داد الفائ�ة سع� ان�فاض ع�� و�ال�قابل     

 ت��د ع��ما ل�ل� ال�الي، االس�هالك ال���ق�ل و�ف�ل�ن  في نفعا له� ل� ��� �األم�ال

 س�ف االس�هالك ح�� ان�فاض ألن االع��ار، االس�هالك �ع�� تأخ� الفائ�ة سع� ال�ولة

  .ال�ولة ت��عه ال�� نف�ه اإلن�اج على ی�ث�

 وخ�مات سلع م� ��اه�ه ل�ا اس��ادا ب�خله ال���هل� ی���ف :وال��مات ال�لع ت���لة 

 ���� ،�أنه وال��مات ال�لع م� وف��ا ع�ضا ��� ال���هل� ول� ال�خل ازداد فإذا

 ال�ال ورأس �االس���ار ب�وره ی�أث� �الع�ض، والع�ض االس�هالك ی�أث� ل�ل� لالدخار

 ت���لة وت�ف�ت االس���ار كل�ا ازداد عام و���ل وغ��ها األول�ة ال��اد وت�ف� الع�ل وق�ة

 .ج�ی� الس�هالك واسعا اللمجا ���ح وال��مات ال�لع م� واسعة

 تع���  و االدخار، على ث� م� و االس�هالك على لل�ولة ال�����ة ال��اسة ت�ث� :ال��ائ�

 ز�ادة أن ال���مي، ح�� �االدخار إل�ها ���ار لل�خل إنفاقي غ�� اس���ام ال��ائ�

 ���ث ع��ما ال���مي والع��  االدخار وز�ادة االس�هالك ت���� على تع�ل ال��ائ�

 .ال��ائ� ت��ف�

االدخار، ح�� �ل�ا ازداد االدخار نق� وم� الع�امل ال��ث�ة على االس�هالك ه� مع�ل 

  االس�هالك
 

  :مفاهيم أساسية حول االدخار و دالة االدخار -�نيا

 :مفه�م االدخار  - أ

                                                 
 .09علي ��عان، م�جع س�� ذ��ه، ص  1
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 ���ل ح�� ال��ار��، أش�ال م� ش�ل إال ه� ما ال�الس�� ن�� في االدخار     

 اس���ار ع� ��ارة ه� ادخار كل ��ع�ى ال��ه��ات، أو ال�أس�ال�ة ال�لع م�ال�����ات 

  .ال�لي ال�ل� م� أن �قلل ���� ال و�ال�الي

 ج�ن م��ار ���� نافي ما قاله ال�الس�� واع��� اإلدخار اإلق��اد� غ�� أن ال�ف��     

 ���هل� الف�د أن ، أ�1على اإلس�هالك اإلنفاق �ع� ال�خل م� ف�لة م����ة ع� ��ارة

  .ی�خ�ه األخ�� ه�ا م� ت�قى ما و دخله ح��

 ألن ذل� ع�ل�ة االس���ار، في كله �����م ال األح�ان �ع� في االدخار غ�� أن     

  .ال�ام�ة ال�ول في ال�ال ه� ك�ا ����� ر��ا م�ه ج�ءا

 ذل� ال��ء" لل���ق�ل، وه� أ��ا   ال�خل م� ���ء و�ع�ف االدخار على انه االح�فا�     

 أو جار�ة ح�ا�ات ب���ة في عادة ی�دع ال�� و لالس�هالك ال���� غ�� ال�خل م�

  .2" الق��� ال��� على �����م

 ع� �ع��ا ال�خل م� ج�ء وم� خالل ما س�� ���� تع��� االدخار على انه اق��اع     

  .م����ال �ه االن�فاع ���ة االس�هالك،

و���� لالدخار أن ���ن م�ج�ا في حالة ما إذا �ان ال�خل اك�� م� االس�هالك، ��ا      

���� أن ���ن سال�ا في حالة ما إذا �ان اإلنفاق االس�هالكي اك�� م� ال�خل، وفي ه�ه 

 .ال�الة ی�ف� الف�د ج�ءا م� ���خ�اته ال�ا�قة

  :أه��ة االدخار- ب

وم� ی���ع االدخار �أه��ة وف�ائ� ع�ة ال ت��قف على الف�د فق� بل على ال����ع ��ل،     

 :ه�ه الف�ائ�

  ی��ي ق�رة اإلن�ان على ال����� ل���ق�له ول�ف�ه ع��ما، وه�ا ی�ع�� على ال����ع

 .ك�ل

 ل�ه لل��اع�ة أو  �ع��� االدخار م��ر أمان وت���� لإلن�ان م� اح��اجه أو�

 .م� اآلخ���االق��اض 

                                                 
، 06، م�لة ال�اح�، جامعة ال�اد�، الع�د 2005- 1970ال��ائ�  في العائلي اإلدخار دالة تق�ی� : ش��ي سالمي، دمحم أح�� 1

  .130، ص 2008
 .134 ص ، 2013 األردن، عمان،التوزیع، و للنشر وائل دار ،الكلي االقتصاد مبادئ :عباس نضال 2
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 ه� وس�لة ل����� م���� ال����ة وز�ادة ال��وات. 

  اه� في ت���� ال���� م� خالل ت���� االس�هالك، وم� ت� ان�فاض ال�ل���

 .ال�لي

  ی�س� لإلن�ان أه�اف ��ل� بها و�ع�ل و��عى إلى ت���قها، و�ال�الي ��اع�ه في ال�ص�ل

 .إل�ها فعل�ا �ع� ذل�

  حلة ما �ع� ال�قاع�، أی� �����ع ال��خ�ون اس���ام أم�اله� ت�ه� أه��ة االدخار في م�

 .ل��ف�� ح�اة ����ة

 االدخار ن�ام تأم��ي ق�� ��اع� في م�اجهة األزمات ال�فاج�ة غ�� ال���قعة واالح��ا� 

 .لل��ار� 

 ع��� وس�لة ل����ل ال���وعات االس���ار�ة�. 

  :ف�ائ� اإلدخار على ال����ع فهي ع�ی�ة م�ها  أما     

  ی�د� ت�غ�ل األم�ال ال��خ�ة إلى ز�ادة اإلس���ارات، وم� ث� ت�ق�� فائ� في ال�خل

الق�مى واك�فاء ال�ولة ت�ر���ا، م�ا ���عها م� ال�اجة ل�ل� مع�نة أو االق��اض م� أ� 

 .دولة أج���ة

  ز�ادة ح��لة ال��خ�ات ت�د� إلى ف�ح أفاق وم�االت إق��اد�ة ج�ی�ة، وذات نفع عام

�ع ق�م�ة �إس��الح أراضي و��اء م�ن وتع��� ص��اء، ��ا ت�د� إلى ت�ف�� م� م�ار 

 .الع�ی� م� ف�ص الع�ل الالزمة إلدارة ال��ار�ع ال��ی�ة ال����ة

  : أن�اع االدخار- ت

  :أه�ها م��لفة تق���ات ع�ة ح�� االدخار أن�اع تق��� ����     

رئ����  ق���� إلى ی�ق�� ت����ه، ���عة ح�� م� االدخار :ال����� ���عة ح�� -1

  :ه�ا

 أ�ة دون  األف�اد ع� ی��ج ال�� االدخار م� ال��ع ذل� ��ارة ه� :اخ��ار�  ادخار 

 .تامة و�ُ���ة ��ف أ� م� ضغ��

  رة ال�خل م� ج�ء �اق��اع ی��ق� ال�� ذل� االدخار �ه �ق��: ادخار إج�ار���� 

 ال��ار�ع االس���ار�ة ل����ل م��را ل��نه االدخار ه�ا ل��ل ال�ولة إل�ام�ة، وتل�أ

 نف�ه ال��خ� للف�د م�فعة ك�نه إلى إضافة الخ،....ال��ارس، و��اء ال��قات، ك��



91 

الخ، وتع��� ال��ائ� ....واش��اكات ال��ان وال�ام�� االج��اعي ك�عاشات ال�قاع�

 .وال�س�م وال���� أسال�� لالدخار اإلج�ار� ل�الح ال�ولة

  :1ون��� ب�� :ال�غ�ا��ة ال��ود ح��-2

 م���ع ح�ودها، أ� داخل دولة م�خ�ات م���ع ع� ��ارة ه� :ال��لي االدخار 

 وال��س�ات ال�ولة وم�خ�ات األع�ال ق�اع وم�خ�ات العائلي الق�اع م�خ�ات

 .لها ال�ا�عة وال���ات

 االق��اد� ال��ا� أ��اف جان� م� ال���ل� ال��لي االدخار ه� :ال���ي االدخار 

ی���ن في ال�ارج وه� صافي ال�عامالت  ج�ء إلى �اإلضافة ال�ولة ح�ود داخل

 ال�لع م� وال�اردات ال�ادرات ���ة ب�� الف�ق  األخ�� ال�ارج�ة، و�ق�� به�ا

 إل�ه م�افا اإلج�الي ال��لي االدخار م���ع أنه أ� ال�ع��ة، لل�ولة  وال��مات

  ال�ارج في العاملة اإلن�اج ع�اص� دخ�ل صافي

 :ی�ق�� االدخار ح�� اله�ف م�ه إلى: ح�� اله�ف م�ه  -3

 ه�فه ت��� مفاجآت ال���ق�ل: االدخار ال�قائي.  

 الخ...و��ه ی�� االدخار م� اجل ال����ه أو ش�اء أثاث، أو ال�ف�: االدخار ال��ف�هي. 

 یه�ف ال��خ� م� خالله إلى ال��ام �اس���ارات في : االدخار ال��جه لالس���ار

  .لفة، وق� ���ن ال��خ� ��ارة ع� ف�د أو م�س�ة أو ال�ولةم�ادی� م��

  : دالة االدخار- ث

ال�خل، و���� اش�قاق معادل�ه م� معادلة  في دالة أن االدخار ال�����ة ال��رسة ت��      

  :االس�هالك وفقا ل�ایلي

  Y =  C+S:                                ل�ی�ا

                              S =  Y – C: وم�ه

  : ت��ح معادلة االدخار �األتي) C(و��ع��� ���ة 

S =  Y – (a+by)  
S =  Y – a– by  

S =  Y(1 – b)– a  

                                                 
 ن�ل م��ل�ات ض�� مق�مة ، م���ة-ال��ائ� حالة - االق��اد�ة  ال����ة ت���ل في العائلي االدخار دور: إ��ان ال�ق�� خالد� ن�ر 1

 .65-64ص ص  ،2011/2012، 03ال��ائ�  االق��اد�، جامعة ال��ل�ل :االق��اد�ة، ف�ع العل�م في ال�اج���� شهادة
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S = – a+ Y(1 – b) 
                                                      :ومنھ 

S = – a+ (1 – b) Y  

تع�� ع� ذل� ال��ء م� ال��خ�ات ال�ي ت��ل االس�هالك ع��ما ���ن ) a –(ح��         

في   aال�خل صف�ا، و�شارتها �ال�ال� ألنها تع�� ع� نق� في االدخار، وهي ال�قابل لـ 

معادلة االس�هالك، ه�ا ال��ء م� االس�هالك ی�� ت���له م� م�خ�ات سا�قة أو ع� ���� 

                                                        .1االق��اض

  :و���� ال�ع��� ب�ان�ا ع� دالة االدخار �ال�الي

دالة االدخار): 05(ال��ل رق�   

  

  

  

  

  

  

  

  

  م� إع�اد ال�اح�ة :ال���ر

���ن االدخار سال�، و�ع�ها ���ن م�ج�ا    Bنالح� م� ال��ل أعاله أنه ق�ل ال�ق�ة      

���� ج�ع دال�ي ) 05(وال��ل رق� ) 04(وع��ها ���ن مع�وما، و��اءا على ال��ل رق� 

  :االس�هالك واالدخار في ال��ل األتي

  

  

  

  

  

                                                 
 .73م�جع س�� ذ��ه، ص  ��ام ال��ار، 1

 

ادخار 
 موجب

-a  

B   ادخار  

 سال�

 دالة االدخار

 Y ال�خل

 Sاالدخار 
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  دال�ي االس�هالك واالدخار): 06(ال��ل رق� 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  م� إع�اد ال�اح�ة: ال���ر

نالح� م� ال��ل ال�اب� أن م���ى االس�هالك ی�از� م���ى االدخار، وان ه�اك خ�      

 عل�ه و�ل نق�ة ، 450أخ� ���ى خ� ال�خل، و���ع� ه�ا ال�� ع� م��ر الف�اصل بـ 

  .ال�خل ��او�  االس�هالك ع��ها ���ن 

 ال�ي و ال�عادلنق�ة  ع�� ال�خل خ� تق�ع االس�هالك دالة أن ال��ل م� ی��ح ��ا    

 ع�� أنه أ� ��او� ال�ف�، ع��ها االدخار و���ن  ،B = االس�هالك = ال�خل ع��ها ���ن 

على االس�هالك  �أك�له ال�خل ی�ف�واألفقي،  ال���ر االدخار دالة تق�ع )B( ال�خل م���� 

 ���ن  وعل�ه ال�خل م� أك�� االس�هالك ال�عادل ���ن  نق�ة وق�ل صف�ا،  ���ن  واالدخار 

 .م�ج�ة ��� لالدخار و���ن  ال�خل م� االس�هالك أقل ����ح �ع�ها أما سال�ا، االدخار

  :وع��ما ���� اس���اج 

إن �ل م� االس�هالك واالدخار ی��قفان على ال�خل، والعالقة ب�� ال�خل و�ل م�  -

 . االس�هالك واالدخار عالقة ��د�ة

االس�هالك، و���ن االدخار إذا �ان ال�خل م��ف�ا، ���� أن ی�جه ��امله ن��  -

اال��ابي مع�وما، و�ذا ل� ��� ال�خل �ا��ا ل����ل نفقات االس�هالك، فانه ���� تغ��ة 

االق��اض أو ب�ع (الف�ق ب�� ال�خل واالس�هالك ع� ���� االدخار ال�ال� 

B  

ادخار 
 موجب

ادخار 
  y الدخل سالب

 cاالس�هالك 

 sاالدخار 

a  

-a  

 sدالة االدخار 

  دالة االستھالك

450 
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، له�ا ���� ل�الة االدخار أن ت��أ )ال��ج�دات، أو س�� األم�ال م� ال���ك ال��خ�ة

� ادني م� ال�ف�، في ح�� ال ���� ل�الة االس�هالك أن ت��ن ��ل�، والب� أن ����� 

  .ت��أ م� م���� أعلى م� ال�ف�

  :وال�خل االدخارالعالقة ب��  -ج

  :م� خالل اس���ام ال��ش��� ال�ال��� االدخار���� إ�هار العالقة ب�� ال�خل و 

  ال��ل ال���س� لالدخار Average Propensity to Save:  ه� ن��ة ال�خل ال�ي

����ها األف�اد لالدخار ع�� م���� مع�� م� ال�خل، أ� ه� العالقة أو ال���ة ب�� 

 : االدخار وال�خل، و���� ال�ع��� ع�ه �العالقة ال�ال�ة

Y

S
APS  

  ال��ل ال��� لالدخار Marginal Propensity to Save : ه� مق�ار ال�غ�� في

 :  غ�� ال�خل ب�ح�ة واح�ة أ�االدخار ن���ة ت

Y

S
MPS




 

  :ح��

∆S :ال�غ�� في االدخار  

∆Y :ال�غ�� في ال�خل 

  MPS =1 – b:   و�الع�دة إلى معادلة االدخار فان

  :و���ة ال��ل ال��� لالدخار ت��ن اك�� م� ال�ف� واصغ� م� ال�اح� أ�

1 ≤ SPM ≤0  

وت��ر اإلشارة إلى وج�د عالقة ب�� م��ل االدخار واالس�هالك ���� ت�ض��ها في      

  :األتي

  : م���ع ال��ل ال��� لالس�هالك وال��ل ال��� لالدخار ��او� إلى ال�اح� أ� -

MPC+ MPS =1  

  : الن

1



















Y

Y

Y

SC

Y

S

Y

C  

  MPS =1ل�ا و  ،ال�خل ��او� ال�غ�� في االس�هالك ال�غ�� في  فان  MPC =1 ل�ا -

  .االدخار ال�غ�� في ال�خل ��او�  ال�غ�� فيفان 
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 م���ع ال��ل ال���س� لالس�هالك وال��ل ال���س� لالدخار ��او� إلى ال�اح� أ� :  

APC+ APS =1  

  : الن

1



Y

Y

Y

SC

Y

S

Y

C  

فان ال�خل ��او�   APS =1ل�ا ،  وفان ال�خل ��او� االس�هالك  APC =1ل�ا  -

  .االدخار

 ال��ل ال���س� لالدخار اقل م� ال��ل ال��� لالدخار الن : 

Y

yba

Y

S
APS

)1( 
  

MPS
Y

a
b

Y

a
APS 





 1  

  PSM <  PSA  وم�ه                              

 ال��ل ال���س� لالس�هالك اك�� م� ال��ل ال��� لالس�هالك الن : 

Y

Bya

Y

C
APC


  

  

MPC
Y

a
b

Y

a
APC   

PCM > PCA  

 :الع�امل ال��ث�ة على االدخار-ح

تع��� م��دات االس�هالك نف�ها م��دات االدخار، ح�� أن االدخار ی�أث� ��د�ا      

�ال�خل ومع�الت الفائ�ة وال��وة ال���قعة واألر�اح، ب���ا ی�أث� ع���ا ������ات األسعار 

وال��ائ� ومع�الت االس�هالك وال��ائ�، ��ا أن االدخار ی�أث� �ال��ار�ع ال���ق�ل�ة س�ءا 

��ار� أو م� ال�ان� ال��ف�هي وال��ي، وق� ت�اه� عادات األش�اص م� ال�ان� االس�

  .  والعقائ� ال�ی��ة في االم��اع م� االدخار ال����ب �ف�ائ�

وع��ما ��اه� االدخار ال��جه لالس���ار في ت�ق�� ال����ة االق��اد�ة، وال�فع م�      

  .ال�خل الق�مي لل�ولة
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  املداخيل
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  توزيع املداخيل: احملور السابع
 ال�ول الل�اق ب��� ق�� لل���مات ال�اغل ال�غل ���ل االق��اد� ال��� كان إذا     

 م� ی�� ال�ي ال���، وال����ة ه�ا ع�ائ� وت�ز�ع تق��� في ال��اواة  ت�ق�� فان ال��ق�مة،

 في ال����ة االه��امات هي اح� ال����ة، ث��ات م� ن���ه� على األف�اد ح��ل خاللها

  .ال�����ة ال�راسات االق��اد�ة في ك���ا ح��ا أخ�ت ال�ي ال����ة ع�ل�ة

 األساس�ة الق�ا�ا إح�� الق��ة ه�ه ك�ن اع��ار م� ال�خل ت�ز�ع دراسة أه��ة وتأتي    

 ال����ع اس�ق�ار على ك��� تأث�� م� الق��ة له�ه ول�ا وت��ره، عالقات ال����ع ت��� ال�ي

 .االج��اعي وت�اس�ه
  

  : مفهوم الدخل وتصنيفاته - أوال

���ل مفه�م ال�خل األم�ال ال�ق��ة، وغ�� ال�ق��ة ال�ي ���ل عل�ها األش�اص أو      

 .ال��انات القان�ن�ة، ن���ة ال��ام �����عة م� األن��ة خالل ف��ة زم��ة م��دة

  :أه�هاولل�خل ت���فات م��لفة 

 :ون��� ب��: ح�� ال�ال�  - أ

 أو ی�لقاه ما م���ع إلى سام��ل��ن، �ع�فه ك�ا ال�خل الف�د� ����:  ال�خل الف�د�-1

 كل وت��ل واح�ة، س�ة ت��ن  العادة في ف��ة مع��ة خالل أس�ة أو ش�� ����ه

 .1أو ال����الت اإلعانات م� أو اإلن�اج ع�اص� م� ال�خل أش�ال

 .ال���ع���، وق� ���ن على ش�ل اج� أو رات�، ر�ح أو ر�عوه� دخل األش�اص 

ه� م���ع ال�خل ال�� ت��ل عل�ه ال���ات خالل ف��ة : دخل األع�ال ال��ار�ة-2

 .م��دة، وق� ���ن على ش�ل ر�ع، ر�ح أو فائ�ة

م� صادراتها وما  ه� �افة األم�ال ال�ي ت�خل إلى خ���ة ال�ولة: ال�خل ال���مي-3

  . � م�ا���هات��عه م� ض�ائ� م

 :ال�خل ال�افي واإلج�الي  -  ب

                                                 
 1980  للف��ة دول م���عة على ت�����ة دراسة( االق��اد� وال��� ال�خل ت�ز�ع في الالم�اواة  ب�� العالقة: ال���ان م��فى أح�� 1

 اإلدار�ة والعل�م االق��اد كل�ة م� االق��اد في ال�اج���� درجة على ال���ل ل���ل�ات اس���االً  ال�سالة ه�ه ق�م�، )2010-

   .13 ، ص2013األزه�، غ�ة، فل����،  ��امعة
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ه� دخل ال����ة أو دخل الف�د ق�ل خ�� ال��ائ� أو ال�فقات  :ال�خل اإلج�الي-1

 .األخ�� 

 .ه� ما ت�قي م� ال�خل اإلج�الي �ع� خ�� م��ل ال�فقات: ال�خل ال�افي-2

 : ال�خل ال���قي وال�ق��  -  ت

، ب���ا ال�خل )ع�لة ال�ل�( نق�� �ال�خل ال�ق�� مق�ار ال�خل مقاسا �ال�ح�ات ال�ق��ة      

  .1ال���قي ی���ل في ���ة ال�لع وال��مات ال�ي ���� ال���ل عل�ها مقابل ال�خل ال�ق��

  .و���� ال�خل ال���قي الق�رة ال��ائ�ة  لألش�اص 

ال�خل واح� أه� ال�قای�� ال�ع���ة ل��اس األداء �ع��� ال�خل الق�مي  اح� ت���فات و      

االق��اد� أل� دولة، وق� أص��� ال�ول ال�ام�ة وال��ق�مة على ح� س�اء ته�� ب�ق�ی�اته 

  .و����ة ت�ز�عه، ل�ا له م� دالالت اق��اد�ة واج��ا��ة م��لفة
 

  : مفهوم الدخل القومي وطرق حسابه - �نيا

  :م� ع�ة زوا�ا م�ها* و ���� أن نع�ف ال�خل الق�مي    

م���ع ال�فقات ال�اصلة في ال����ع " ه� ��ارة ع�  زاو�ة إنفاقهال�خل الق�مي م�      

  .2"س�اءا ت�� به�ف االس�هالك أو االس���ار، وه�ا ض�� ف��ة م��دة غال�ا س�ة 

م���ع صافي ��� ال�لع وال��مات  " على انه زاو�ة إن�اجه و�ع�ف ال�خل الق�مي م�      

  .3" ال�هائ�ة ال����ة في اق��اد ما خالل ف��ة زم��ة مع��ة عادة ت��ن س�ة

  .و�ه�ا فان ال�خل الق�مي م� زاو�ة إن�اجه ه� نف�ه ال�اتج الق�مي     

م���ع ع�ائ� ع�اص� اإلن�اج " ال�خل الق�مي على انه ��ع�ف  زاو�ة ت�ز�عه،أما م�      

ال��اه�ة في الع�ل�ة اإلن�اج�ة س�اءا داخل أو خارج ال�ل� خالل م�ة زم��ة مع��ة عادة ما 

  :وم�ه. 4" ت��ن س�ة

  

                                                 
  .130، ص 2009، دار ال�����ة العامة، ال��ائ�، م�خل لعل� االق��اد: ح��دس���ة ب�  1

.بالغة االنجلیزیة  National Income الدخل القومي ھو ترجمة *   
، أ��وحة مق�م� ل��ل شهادة ال����راه في العل�م االق��اد�ة، إعادة ت�ز�ع ال�خل ال���ي دور ال����ة في: �� ال���� ب���يع 2

  .136، ص 2013/2014ال��ل�ل االق��اد�، جامعة أب� ��� بلقای�، تل��ان، ال��ائ�، : ت���
  .�212امل عالو� �ا�� الف�الو�، م�جع س�� ذ��ه، ص  3
 .نف� ال��ان  4

 

  .ال��ح+الفائ�ة + ال��ع+ األج�= ال�خل الق�مي 
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  :ح�� أن

األج� ه� عائ� الع�ل، وال��ع ه� عائ� األرض، والفائ�ة هي عائ� رأس ال�ال وال��ح ه� 

  .عائ� ال�����

، فان ال�خل ال�� ���ل عل�ه أص�اب ع�اص� اإلن�اج إما ال�فه�م ال����� وح��      

  :أن �ق�م�ا �اس�هالك ج�ء م�ه في ش�اء ال�لع وال��مات أو ی�خ�وا ال��ء ال���قي، أ� أن

  

  

  :وفي حالة ما إذا ت� ت�ج�ه االدخار إلى االس���ار ���ح

  

  

  .أما ال��ء ال�� ی�ه� إلى االدخار وال ������ فه� ���ل ال���ون ال�لعي

وفي أح�ان ����ة تل�ا ال�ولة إلى االس���اد، و��ل� ت�ف� ج�ءا م� دخلها على اس��ادها  

ورة ال�خل وه�اك �ع� ال�لع تق�م ال�ولة �اس��ادها ف���ل ب�ل� على ع�ائ� ت�خل ض�� د

  :1ل�ا فان ال��اب ال�هائي وف� ه�ه ال���قة ���ن وف� لل�عادلة اآلت�ة

  

  

       

اح��اب ال��الغ ال��فقة م� ق�ل أص�اب ع�ائ� وق� ���� ال�خل الق�مي م� خالل فق� 

:ع�امل اإلن�اج ال��اه��� على الع�ل�ة اإلن�اج�ة على ال�لع و ال��مات ل���ح  

 

 

 

  :وم�ا س�� ن����ج أن

 .لل�اتج الق�مي ال�ق�� ال�ع��� ه� الق�مي ال�خل -

                                                 
 .201ال��جع ال�اب�، ص   1

 

  االدخار+ االس�هالك = ال�خل الق�مي
 

  اس���ار+ االس�هالك = ال�خل الق�مي

 

) ال�اص+العام(اإلنفاق االس���ار� )+ ال�اص+العام(اإلنفاق االس�هالكي = ال�خل الق�مي 

  .ف�ق ب�� ال�ادرات وال�ارداتلا+ ال���ون ال�لعي +

 

 � االس���ار  اإلنفاق +العام ياإلنفاق االس�هالك+ ال�اص ياإلنفاق االس�هالك= اإلنفاق الق�مي 

).ال���مي(العام  � االس���ار  اإلنفاق+ ال�اص  
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م���ع ما ی�ف� خالل ف��ة مع��ة على االس�هالك واالس���ار في اإلنفاق الق�مي ه�  -

  .االق��اد الق�مي

على انه ال���ة ال�ق��ة ل�ل ال�لع وال��مات ال�هائ�ة  ال�اتج الق�ميو���� أن نع�ف       

ال�ي ی���ها األع�ان االق��ادی�� ال�ی� ���ل�ن ج���ة ال�ل� خالل ف��ة مع��ة عادة ت��ن 

  .س�ة، مع اس��عاد ال��اد ال�ام وال�لع ال�س���ة

  .�ل�فه� ���ة ما ی��ج على ارض ال��� ���ف ال��� ع� ج���ة ال ال�اتج ال��ليأما     

  وال��مات ال�لع الق�مي م� االق��اد على انه م���ع ما أن�ج فيإلن�اج الق�مي او�ع�ف   

 :ال�اد�ة وغ�� ال�اد�ة في ف��ة مع��ة، وه� ���ل ن�ع�� م� اإلن�اج 

 ال�لع(ی���ل في ال����جات وال����عات وغ��ها : إن�اج ماد�( 

 ال��مات(وال�فاع واألم� وغ��ها م�ل ال�عل�� وال�عا�ة ال���ة : إن�اج غ�� ماد�( 
 

  :أمهية الدخل القومي  - �لثا

 ال��ا� اإلن�اجي ت��ر ل�عای�ة ال�ئ���ة االق��اد�ة ال��ش�ات أح� الق�مي ال�خل �ع���     

أو  ر��د أو ن�� م�� �ع�� أخ��  إلى س�ة م� الق�مي ال�خل ال���ي، ف�غ�� ال�����  على

 ال����ة ل�ق��� ال�عای�� أح� �ع��� ال�اب ه�ا م� ال���ي في تل� الف��ة،  اس�ق�ار االق��اد

  . یل� االق��اد�ة أل�

 ال�قای�� ال����ع اح� أف�اد ت�ز�عه ب�� الق�مي ال���قي وش�ل ال�خل م����  و�ع���     

 ل� ال����ة ���� م� ال�اح�ة ما، ال�فا��ة االق��اد�ة ل����ع م����  ال���ع�لة في تق�ی�

 ف��ة زم��ة خالل ال��ان ت�ای� ن��ة مع�ل م� اك�� �ع�لالق�مي ال���قي � ال�خل ارتفع

االق��اد�ة   �ال�الي ت��� رفاه��ه و الق�مي ال�خل م� الف�د م��س� ن��� الرتفع مع��ة،

 وال��مات ال�لع م� اك�� في ال���س� ال���ل على ���ات  �����ع أص�ح �ع�ي انه ه�ا

  :ق�ل، ���� أن ذ� م� إش�اع حاجاته اك�� على ق�رته �ال�الي ت�تفع و

 ع�د ال��ان/ال�خل الق�مي= الق�مي  ال�خل م� م��س� ن��� الف�د

نق�ل انه ���ل عام زاد  ال��ان، ف����ا ���ن ن�� ال�خل الق�مي اك�� م� ن�� ع�د     

 .ا �ال�فا��ةم� ال�خل الق�مي و�ال�الي زادت ق�رته ال��ائ�ة ال�ي �ع�� ع�ه ن��� الف�د

وت�ضح أرقام ال�خل الق�مي ����ة ت�ز�ع ال�خل ب�� �ل م� األج�ر والف�ائ� واألر�اح      

وال��ع، ��ا ���ح ل�ل م� ال���مة وق�اع ال��اعة م��ان�اته�ا آخ�ی� في ال���ان 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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
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م���� ال��ز�ع، ومع�ل ال�غ��� ال�� ���ث في ال�خل الق�مي، فإذا ت�اق� ال�خل الق�مي 

��ل ال��ال، ���� لل���مة أن ت�ف� م� ال��ائ�، وذل� به�ف إع�اء ال�اس على س

ال���� م� ال�خل ال��اح لل���ف ��ه �اإلنفاق، فإذا أنف� ال�اس ه�ه ال��ادة ال�ي ح�ث� في 

دخ�له� على ال�لع وال��مات ال��َ��ة م�ل��ا، فإن درجة ن�ا� األع�ال س���ای�، و��د� ذل� 

ال��ائف وف�ص الع�ل، األم� ال�� ق� �ق�د ب�وره إلى ت�ای� ال�خل  إلى إ��اد ال���� م�

  .الق�مي

  

  :طرق توزيع الدخل -رابعا

 م�اولة ال��ز�ع مفه�م و���ل ال�خل، ت�ز�ع إلى خاللها م� ی��� ال�ي ال��ق  ت��لف     

 أدق و���ل اإلن�اج، ع�اص� م� ع��� ل�ل ال�ح�ة م�افأة مع�ل ت��� الق�� ال�ي تف���

 ال����ع أف�اد ب�� وت�ز�عه الق�مي ال�خل دراسة خالل م� ال��افأة ال���ي له�ه ال��� ت��ی�

  .ال����ع ت��ن  ال���لفة ال�ي ال�خ�ل ف�ات على أو

وت�ز�ع ال�خل ه� ال���قة ال�ي �ق�� بها ال�خل الق�مي ب�� م��لف األش�اص      

  . ال���ع��� وال�ع����� ال�ی� ����ق�ن ن��� م�ه

لل�خل  ال���في ه�ا ال��ز�ع ال�خل ت�ز�ع إلى خالله�ا م� ه�اك ���ق��� ی��� ت�ج� وع��ما

  .لل�خل ال���ي و ال��ز�ع

  :لل�خل ال���في ال��ز�ع  - أ

و��ه ی�� ت�ز�ع ال�خل الق�مي على ال�ی� شار��ا في إن�اجه  و���ى أ��ا �ال��ز�ع األولي،

 .على ش�ل أج�ر، فائ�ة، أر�اح ور�ع

 :وال��ت�اتاألج�ر  -1

ال�ع��� ال��ف�ع للعامل األج�� ���� ل�ه�ه ال���غل " األج� �ال�ع�ى االق��اد� ه�     

 . 1 "خالل ف��ة زم��ة مع��ة ) م����ن (أو أش�اص آخ��� ) م��ج(م� ق�ل ش�� 

                                                 
 .181كامل عالو� �ا�� الف�الو�، م�جع س�� ذ��ه، ص   1

 



102 

ال��ن�ة  أو ال�ه��ة خ�ماته مقابل الع�ل ع��� عل�ه ���ل ما األج�ر ج��ع وت��ل     

 واله�ات الع��التو  ال������ة وال��افآت اإلن�اج ح�اف� م� عل�ه ���ل ما إلى إضافة

  .وخالفه وال��الت وال��ا�ا الع���ة

و���� تع��� األج� على انه ث�� الع�ل وه� ال�قابل ال�ق�� أو الع��ي ال��ف�ع       

  .ل��مات الع�ال، وه� أ��ا ن��� ع��� الع�ل م� ال�خل الق�مي

  :ف�ق ب�� ال�ات� واألج�، و���� ت�ض�ح ذل� في ال��ول األتي وت��ر اإلشارة أن ه�اك

  الف�ق ب�� ال�ات� واألج�): 03(ال��ول رق� 

  األج�  ال�ات�

  

  ی�� دفع ال�ات� على أساس ال�م�

ی�� دفع األج� على أساس ���ة اإلن�اج أو 

على أساس ال�م� أو على أساسه�ا معا، 

و��خل ��ه ال�ع���ات وال��افآت 

  .وال��ائ�

ی�زع على شاغلي األع�ال ال��ا��ة   ی�زع عادة على م��في األع�ال اإلدار�ة 

  .واإلن�اج�ة وال��ار�ة

  ���ل الع�اص� ال�ال�ة ال�ق��ة والع���ة  ���ل الع�اص� ال�ال�ة ال�ق��ة

���ل عل�ه الف�د خالل ف��ة زم��ة ثاب�ة 

  .عادة شه�

���ل عل�ه العامل ی�م�ا، أس����ا، شه��ا 

  .ال��ة ال��ف� عل�ها أو ح��

  .م� إع�اد ال�اح�ة: ال���ر

أما ع� ال�قا� ال�����ة ب��ه�ا ف�اله�ا ���الن تع���ا نق��ا م�اش�ا ���ل عل�ه الف�د      

  .لقاء م�اه��ه في الع�ل�ة اإلن�اج�ة

وت��لف األج�ر م� ناح�ة ���قة ال�فع، فع��ما ی�فع ���رة م����ة إلى العامل       

األج�� و���ل نق�، فانه �ع�ف �اس�  األج� ال�ق��، أما ع��ما ی�فع على ش�ل م�ف�عات 

  .1 "ماد�ة أو ع���ة فانه �ع�ف �اس� األج� الع��ي

ل في ال��لغ م� ال�ق�د ال�� وم� جهة أخ��، ���� أن ت��ن األج�ر اس��ة، وت���      

���ل عل�ه العامل مقابل ق�ة ع�له، أو أج�را ح����ة، وتعادل ���ة وسائل ال����ة م� 

                                                 
  .181ال��جع ال�اب�، ص   1
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سلع وخ�مات ال�ي �����ع العامل ش�اؤها فعل�ا مقابل األج� ال�ق�� ال�� ���ل عل�ه، 

أسعار ح�� األج�ر االس��ة  وم���� : و���قف م���� األج�ر ال�����ة على عامل�� ه�ا

  .1وسائل ال����ة ال��ور�ة للعامل

 : مفه�م ال��ع وأن�اعه -2

ه� ذل� ال��ء م� ناتج األرض "لل��ع معان ����ة في االق��اد، ف��� ر��اردو أن ال��ع      

  .2" ی�فع  لل�ال� ن��� اس���ام ق�� األرض األصل�ة ال�ي ال تهل�

 دخل �أنه ال��ع ع��، ال�ام� الق�ن  س��� في االق��اد آدم عل� م�ّس� وصف وق�      

 ال��ع مارشال أس�ى الف��� م�قة، وق� أو ت���ة أو ع�ل أو جه� ع� ناج� غ��

 – وال�ه� ال����ة ���ة على أ� – اإلن�اج نفقة على ی��� ال�� ال�خل" االق��اد� �أنه 

 م� األدنى ال�� و��� ال�ائع أو ال���ج عل�ه ���ل ما ب�� الف�ق  ه� ال��ع آخ� ��ع�ى

 .3" لق��له  م��ع�ا كان ال�� ال�خل

  :4أساس�ة هي ن�ائج ثالث ذل� م� ُ�����ج

 أغل� في ���ل�، أو ����ج بل ال�ه�، م� خال�ا أو صا��ا ���ن  ما نادرا ال�خل أن -

 غ�� دخل م� ه�اك ل�� إذ ال�ق��د، ال��ع ه� آخ� أ� ب�خل �الالجه�، األح�ان،

 ال����ة م� ����ا، كان مه�ا أو مق�ار، ج�ء ه�اك بل �ال��ل�، ت���ة ع� ناج�

 .ذاك أو ال�خل ه�ا في ی�خل ال�ه� أو

ی��ّ��  ال��ع وسع� – وال����ة ال�ه� – ال��لفة ب�� ك���ا فارقا ���ل دخل كل  -

 .م� ال��ع �ال��ورة ج�ءا

 .أخال��ا ال ك�نه في ال��هة ی��� فه� – وال����ة ال�ه� �قابل ال ب�صفه – ال��ع إن -

 .وال����ة الع�ل ع� ی��� أن ض�ورة في ی�ّ��ل األخالقي لل�خل ال���أ إذ

                                                 
 .95، م�جع س�� ذ��ه، ص ح��دس���ة ب�   1

 
  .101ل��جع ال�اب�، ص ا  2
 : ، م�احة على ال�ا��س�ر�ة في ال��عي لالق��اد االج��ا��ة األ�عاد: إب�ا���، ورقة ����ة �ع��ان غ�ان  3

www.parliament.gov.sy/SD08/msf/13/02/2019: ، ب�ار�خ. 

  
 .نف� ال��ان  4
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و���ل  األرض، مال� دخل م� ����� أوسع ال�عاص�، االق��اد ال��ع في ���ح ه��ا،

 ���ن  ال�ي وال�ال�ة العقار�ة ال��ار�ات وأسعار االح��ار�ة كل األسعار ذل�، ع� ف�ال

  .م�ّ�ر اق��اد�ا غ�� ال��لفة أسعار و��� ب��ها الفارق 

وم�ه ���� تع��� ال��ع على انه ال�خل غ�� ال�اتج ع� الع�ل، و���أ م� ف�وق       

األسعار ال�ات�ة ع� ن�رة ع�امل اإلن�اج ��فة عامة، وه�اك أن�اع ����ة م� ال��ع ���� 

  :ت���� �ع�ها في األتي

 إن�اج، ح�� ��� وه� ث�� م�فعة األرض �ع��� : ال��ع ال��ل� أو ر�ع األرض

 .1، وذل� الن األرض نادرة)ال��ع(دفع ث�� األرض 

 وه� ال��ع ال�اشئ ع� اخ�الف درجة خ���ة األراضي ال�را��ة: ال��ع ال�فاضلي . 

 ه� ر�ع ��ه� ن���ة للع�ائ� ال�ارج�ة ال�ي ت�ت�� مع ال��قع ال�اص في : ر�ع ال��قع

وسائل ال�قل �ال��� ال��ی��ة؛ وح�ات ال��ا� االق��اد�، م�ل ال�ج�د �الق�ب م� 

 .م�ا ��اه� في تقل�ل األج�ر ال���ت�ة على ال�قل

 ه� م� أن�اع ال��ع ال��ی�ة و��ه� ن���ة ل����ات ع���ة ی���� بها : ال��ع ال���في

ال���ف�ن، م�ل ال���ل على س�� م�اني، ووس�لة نقل �ال��ارة، وم���عة م� 

  .ال��مات وال�لع ذات األسعار الُ��ف�ة

 ه� ال�خل ال�� ی��ج دون تق��� ع�ل، ح�� أن ال��ارب ی�ع�ض : *ر�ع ال��ار�ة

لل��ائ� ال�الّ�ة، ول��ه ���ل على دخل م�تفع ج�ا في أغل� األوقات، م�ا ی�د� 

إلى ج�عه لل���� م� ال��وات ال�ي ت��ح م��را مه�ا لالنفاق، و��ه� ر�ع 

 .ال��ق العقار�  ال��ار�ة ���ل واضح في س�ق األوراق ال�ال�ة أو

  تع� ن��ة ال��ح االح��ار� م�تفعة مقارنة �ال��ح ال���س� ال�� : ال��ع االح��ار�

ت�ققه ال���وعات ال��ج�دة في س�ق ال��اف�ة ال�امة، ول�� �ال��ورة أن ت��ن 

ال��ادة في األر�اح االح��ار�ة نات�ة ع� أداء اق��اد� م�تفع، بل ت��ن غال�ا نات�ة 

في ال��ق ���د ال����� ال�اص �الع�ض، ح�� تع� أسعار  ع� �ه�ر اح��ار

ال����ات أعلى ����� م� ال��ال�� اإلن�اج�ة؛ مّ�ا ی�د� إلى ت�ف�� أر�اح مال�ة 

 .      إضا��ة لل������� ت��ل ر�عا اح��ار�ا

                                                 
 .�185ا�� الف�الو�، م�جع س�� ذ��ه، ص كامل عالو�   1

 .ھي المخاطرة بالبیع والشراء بناءا على توقع تقلبات األسعار بغیة الحصول على فارق األسعار المضاربة*
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 :ال��ح -3

 م� وجهة ن�� ال��اس�، ال��ح ه� الف�ق ب�� إج�الي إی�ادات ال���وع و�ج�الي نفقاته

أما م� وجهة ن�� االق��اد، فال��ح ه� ن�ع م� ال�خل الق�مي ���ل عل�ه ��قة مالك  

  .1ال���وعات ال�ي ی���� بها ال�ج�د ال�أس�الي

ال�����، و����� ال��ح االق��اد� ال��ال�� ال�اه�ة  ع��� وال��ح ه� عائ�     

صاح� ال���وع، وال��ال�� ال����ة ال�ي ت���ن م� ع�امل اإلن�اج ال�ي ���ل�ها 

كاس���امه ل��م�ه ال����ة في إدارة م��وعه أو اس���امه ألرضه ال�اصة أو رأس ماله 

ال�اص، وه� ما �ع�ي أن ال��ال�� م� وجهة ن�� االق��اد� هي اك�� م� ال��ال�� م� 

وجهة ن�� ال��اس�، ل�ا فان ال��ح االق��اد� ه� الف�ق ب�� اإلی�ادات ال�ل�ة وال��ال�� 

و�ه�ا ���ن ال��ح االق��اد� اقل م� ال��ح ال��اس�ي ) ال�اه�ة وال����ة(اد�ة االق��

      .2مادام� ال��ال�� االق��اد�ة أك�� م� ال��ال�� ال��اس��ة

و���لف ال��ح ع� �اقي ع�ائ� اإلن�اج في ��نه ق� ���ن سال�ا، وه�ا �ع�ي أن ال�ال�      

�ع�م ث�اتها وتع�ضها ل�قل�ات ����ة ت�جع إلى  ���� أن ���� �ع� رأس�اله، وت���� األر�اح

 .��وف إن�اج ال�لع وت�لف�ها و��وف الع�ض وال�ل� و��وف ال��اف�ة واألس�اق

 :    الفائ�ة -4

 ال���ك م� عل�ها ت��ل أنها ن��ة مل��ها الفائ�ة ل�ع� تع��� م� أك�� ی�ج�     

 .ف�ها أم�اله� إی�اع ع�� للع�الءال���ك  ت�فعها ون��ة له�، الق�وض تق��� الع�الء ع��

والفائ�ة وفقا لل�ع��� ال�اني هي ��ارة ع� ث�� ل�أس ال�ال ال�� ت� اق��اضه لف��ة      

م��دة على أن �ق�م ال�ق��ض ب�فع الفائ�ة ورد الق�ض �ع� ان�هاء ه�ه الف��ة، وهي أ��ا 

ب���ة م���ة م�  ث�� أو مقابل اس���ام ال�ق�د، وت��� عادة على م���� س��� وت��د

ال��لغ ال���قي م� الق�ض س���ا، و�ل�ا ازدادت م�ة الق�ض �ل�ا ازدادت ال��ا��ة على 

  .ال�ق�ض، و�ال����ة �ل�ا ازداد سع� الفائ�ة

على األم�ال القابلة لإلق�اض ) ال��ازن (و����د سع� الفائ�ة ب�قا�ع الع�ض وال�ل�      

�ف�� ال���ل على ال�لع في وق� م���، وتع�ل ال�ي ���ن ال�ل� عل�ها ���� تف��ل ال��

                                                 
  .107، م�جع س�� ذ��ه، ص ح��دس���ة ب�   1
  .190كامل عالو� �ا�� الف�الو�، م�جع س�� ذ��ه، ص   2
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سع� الفائ�ة على ال��ف�� ب�� خ�� ال�ق�ض�� وال�ق��ض��، وع�� ال��ازن ت��او� ���ة 

  .1 األم�ال ال��ل��ة م� ق�ل ال�ق��ض�� مع ���ة األم�ال ال�ع�وضة م� ق�ل ال�ق�ض��
  

  :لل�خل ال���ي ال��ز�ع  -  ب

 ال����ع أف�اد ج��ع على الق�مي ال�خل و��� ��ه ت�ز�عو���ى أ��ا �إعادة ال��ز�ع،      

 ���ل اإلن�اج�ة، فق� الع�ل�ة م�اه��ه� في ع�م أو م�اه��ه� ع� ال��� �غ� وذل�

 أ� أو اإلعانات أو ال�قاع��ة ال�عاشات م� أو الع�ل دخ�له� م� على األس� أو األف�اد

��ز�ع على درجة ال�فاوت في األخ��، و���� االه��ام في ه�ا ال أش�ال ال����الت م�

، و�ج�اءات إعادة ال��ز�عت�ز�ع ال��وة وال�خل ب�� أف�اد ال����ع، و�اه�ة الغ�ى والفق� 

أی� ت��خل ال�ولة ���ل م�اش� إلدخال ما ت�اه م�اس�ا م� ال�ع��الت على ال��ز�ع ال���في 

ال����ر�� لل�خل ل��ق�� الع�الة االج��ا��ة، وذل� ع� ���� ت�ز�ع ال��ائ� على 

وت�ز�ع اإلعانات على الفق�اء وم��ود� ال�خل، ��ا تق�م ال�ولة �إعادة ت�ز�ع ال�خل 

  .ال���مي على ش�ل نفقات عامة اله�ف م�ها إش�اع حاجة عامة، أو ت�ق�� ال�فع العام

 .وس�ع�ض في األتي �ل م� ال�فقات العامة، اإلعانات، وال��ائ�

 :مةمفه�م، ص�ر وتق���ات ال�فقات العا -1

 م�س�اتها إح�� أو ال�ولة ت����مه ال�ال م� م�لغ " ع� ��ارة هي العامة ال�فقة     

، ول��ن ه�ه األم�ال داخلة 2" عامة حاجة إش�اع �ق�� أم�الها م� لها ت���� وال�ي العامة

  .لل�ولة* في ال�مة ال�ال�ة

ك� قابل لل�ق��� ال�ق��، �أم� �إنفاقه ش�� م� أش�اص القان�ن " وتع�ف أ��ا �أنها      

  .3" إش�اعا ل�اجة عامة

  :و���� أن تأخ� ال�فقات العامة ع�ة ص�ر أه�ها

 .األج�ر وال��ت�ات ال�ي ت�فع إلى ال���ف�� والع�ال وال��قاع�ی� العامل�� في أجه�نها -

 .��ها ال�ولة، وته�ف م� ذل� إلى إش�اع ال�اجات العامة��� ال�لع وال��مات ال�ي ت�� -

                                                 
  .189ال��جع أعاله، ص   1
، م�لة العل�م االق��اد�ة واإلدار�ة، ال��ل� ال�فقات العامة ال����ل�ة ودورها في إعادة ت�ز�ع ال�خل:  جاب� جاس�، �ا�� علي دمحم  2

  .334،  ص 2015، الع�اق، ، جامعة �غ�اد82، الع�د21

  .ل�ال�ة ال�اض�ة و ال���ق�ل�ة ال�ي تع�د لل���ام���عة ال�ق�ق و االل��امات ال�مة ال�ال�ة هي *
  .378، ص 2000م��� اإلس���ر�ة لل��اب، اإلس���ر�ة، م��،  م�اد� ال�ال�ة العامة،: حام� ع�� ال���� دراز  3
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اإلعانات ال���لفة إلى تق�مها ال�ولة إلى م��لف الف�ات أو إلى ال�ول وال����ات  -

 .ال�ول�ة

 .ت��ی� أق�ا� وف�ائ� ال�ی� العام ال�� تف�ضه ال�ول -

  .ال�فقات ال��جهة لل���ة ال����ة و�ن�اء ال��ار�ع ال���لفة -

 �اخ�الف ت��لف تق���ات ع�ة على ال�ولة بها تق�م ال�ي العامة ال�فقات تق��� ����و      

 : 1م�ها إل�ها، وم� أه� ه�ه ال�ق���ات ن�� ت��� ال�ي ال�او�ة

 عامة نفقات إلى األساس ه�ا وف� العامة ال�فقات تق�� : وان��امها دور��ها ح�� م� 

 . عاد�ة غ�� عاد�ة وأخ�� 

 س�ة ال���ان�ة م�ة كان� ول�ا مع��ة، زم��ة م�ة كل ت���د ال�ي هي :العاد�ة ال�فقات -

 ال���ف�� ك�وات� س�ة، كل ت��رت إذا عاد�ة ال�فقة اع��ار على العادة ج�ت فق� واح�ة

 .اإلی�ادات وم�ار�� ت���ل

 أو ال��ائ� أو ال�ل�ال م����ي ك�فقات م��رة غ�� ت��ن  :العاد�ة غ�� ال�فقات -

 ت��� العامة ال�فقات ودور�ة وغ��ها، ال�ل�، على ُف�ض� ح�ب أو األو��ة أو ال���انات

 اإلی�ادات م� ل��ادها یل�م ما ال��ة، وت�ب�� م� �ق�ب تق�ی�ا تق�ی�ها ال���مة م�

  .وال��ائ� ال�س�م وأه�ها العاد�ة

 ���� أغ�اضها : 

 :على تق���ها ���� أغ�اضا م�ع�دة العامة ال�فقات ت��ه�ف

 وجعله اإلدار�  ال�هاز ته��ة على إنفاقها ی�� ال�ي األم�ال وت����: اإلدار�ة ال�فقات -

 .م����ة ���رة العامة ال��مة أداء على قادرا

 أه�اف ت�ق�� اجل م� إنفاقها ی�� ال�ي األم�ال وت����  :االق��اد�ة ال�فقات -

 .ال���لفة االق��اد�ة ال��ار�ع على اإلنفاق وم�الها اق��اد�ة

 اج��ا��ة ل��ق�� أه�اف إنفاقها ی�� ال�ي العامة ال�فقات وت���� :االج��ا��ة ال�فقات -

 .وغ��ها االج��اعي، ال��ة، ال��ان ال�عل��، على اإلنفاق وم�الها

 .العام ال�ی� وأق�ا� الف�ائ� ل��اد إنفاقها ی�� ال�ي ال�فقات وت����  :ال�ال�ة ال�فقات -

                                                 
  .336-335، م�جع س�� ذ��ه، ص ص  جاب� جاس�، �ا�� دمحم علي  1
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 لألم� مع�ة كان� س�اء ال��ل�ة والق�ات ال��لح ب�امج نفقات وت��ل : ال����ة ال�فقات -

  .أو األم� ال�ارجي ال�اخلي

  :وتق�� ال�فقات أ��ا إلى

 ال�فقات اإلن�اج�ة وغ�� اإلن�اج�ة:  

 .ت�د� إلى إن�اج ال�لع وال��مات وز�ادة اإلن�اج ال��لي لل�ل�: ال�فقات اإلن�اج�ة -

ز�ادة اإلن�اج ال��لى م� هي تل� ال�فقات ال�ي ال ت����م في : ال�فقات غ�� اإلن�اج�ة -

 .ال�لع وال��مات، بل ت����م في ال��اف�ة على ال��ام العام لل�ل�

 ال����ل�ةو ال�فقات الفعل�ة :  

هي ال�ي ت�فع م� ق�ل ال�ولة لقاء مقابل على ش�ل سلع وخ�مات،  :ال�فقات الفعل�ة -

 .م�ل ال��ت�ات واألج�ر، نفقات ال��ار�ع أو إن�اء م�ار�ع ووح�ات ج�ی�ة

هي نفقات ت�فقها ال�ولة ب�ون أن ���ن لها مقابل م�ل اإلعانات : ال�فقات ال����ل�ة -

  .واله�ات

 :مفه�م اإلعانات وأش�الها -2

 أنها" اإلعانات هي ش�ل م� أش�ال ال�فقات العامة ال����ل�ة، و���� تع��فها على       

 ت��ل أن دون  ح� س�اء، على واألف�اد وال�اصة العامة لله��ات دفعها ال�ولة تق�ر نفقات

  .1" األم�ال ل�ل� مقابل على م�ه�

  :وق� ت��ن اإلعانات نق��ة أو ع���ة، و���� تق���ها إلى

 أش�اص م� ش�� أل� ال�ولة دفع�ها إذا دول�ة ت��ن  اإلعانات: اإلعانات ال�ول�ة 

كان  ل� ح�ى ال�ول�ة ال����ات ال�ولة،(وصفه  ال��� ع� �غ� العام ال�ولي القان�ن 

 وأل� ،) ال�ولي أش�اص القان�ن  م� وغ��ها لإلعانة، ال�افعة ال�ولة نف� في مق�ها

  .  2اإلقل���ة ح�ودها خارج القا���� األجان� م� ال�اخلي القان�ن  أش�اص م� ش��

 وهي ال��الغ ال�ي ت�رجها ال�ولة في م��ان��ها العامة، وت�جه ألغ�اض : اإلعانات ال�اخل�ة

  :اج��ا��ة وس�اس�ة، وعلى ه�ا األساس تق�� اإلعانات ال�اخل�ة إلىإدار�ة، اق��اد�ة، 

                                                 
ال�ولي األول ح�ل رضا ،  ال��ت�� العل�ي ال���مات ش���ة ع�م على لل�غ��ة وس�لة ال�ول�ة اإلعانات: ال�خ�ل ح��� خلف اح��  1

  .04، ص 2017ال�اس ه� م��ر ش���ة ال���مة، ما� 
  .06نف� ال��جع، ص    2



109 

ت�جه إلى اله��ات العامة أو ال��ل�ة على أساس م�اع�ة لها م� : اإلعانات اإلدار�ة -

�اب ت��ل ال�ولة ج�ءا م� نفقاتها، وق� تق�م ن���ة ح�وث ��ارث �����ة أو حاالت 

 .�ارئة

م� ال�ولة إلى �ع� ال���وعات االق��اد�ة هي م�الغ ت�فع : اإلعانات االق��اد�ة -

به�ف م�ان�تها في ال�ق�ف أمام ال��اف�ة ) اإلن�اج�ة، الفالح�ة، ال��اعات ال�قل���ة(

 .األج���ة، وه�فها ح�ا�ة اإلن�اج ال���ي وم�ار�ة ارتفاع األسعار

ت ت�فع إلى األف�اد به�ف ت�ق�� أه�اف اج��ا��ة م�ل اإلعانا: اإلعانات االج��ا��ة -

 .ال�ي ت�فع للعا�ل�� ع� الع�ل، الع��ة، ض�ا�ا اإلرهاب، قفة رم�ان وه��ا

ت�فع إلى اله��ات وال����ات ال�ي ت���ها �ال�ولة را��ة س�اس�ة : اإلعانات ال��اس�ة -

 .على م���� الف�� والع�ل

 : ال��ائ� وال�س�م -3

  :تع��� ال��ائ� وأه�افها - 1-3   

اق��اعات نق��ة تق�م بها أن�اع ال��ا�ة ال�ي هي ��ارة ع� تع��� ال��ائ� وال�س�م ن�ع م�   

  .ال�ولة على األف�اد ل�غ��ة نفقاتها

فق� ع�ف� على أنها ما ���� دفعه ل�ع� �لفة ال���مة  وت���ت ال����ة �ع�ة تع��فات،    

وهي ب�ل� ت��لف ع� الغ�امة أو العق��ة ال�ي تف�ض م� ق�ل ال���مات، الن ال����ة ال 

   .1ردعا أو معا��ة سل�ك غ�� مق��لتع�ي 

اق��اع مالي تأخ�ه ال�ولة م� األف�اد ج��ا دون مقابل به�ف " وق� ع�ف� أ��ا �أنها      

  .2" ت�ق�� م�ل�ة عامة

و���� تع��� ال����ة على أنها اق��اع نق�� تف�ضه ال�ولة على األش�اص      

���ل نفقاتها، وذل� م� أجل ت�ق�� ال�فع ال���ع��� وال�ع����� القادر�� ب�ون مقابل، به�ف ت

العام، وتف�ض ال�ولة ن�� ض����ة م��لفة على ق�اعات اإلق��اد ل����ع وت�ج�ه 

  .اإلس���ار في ق�اع ع� ق�اع آخ�

  :ولل��ائ� ع�ة أه�اف م�ها     

                                                 
، م�اخلة مق�مة ض�� فعال�ات ال��ت�� ال�ع��ن ت���قها في اله��ة العامة لل��ائ� وأفاقشفا��ة ال����ة :  ال���� �اس� ع�ار ع��  1

  . 08، ص 2008ه��ة ال��اهة، �غ�اد الع�اق،  إلىو���ة شاملة ل��اجهة الف�اد وتع��� ثقافة ال��اهة ال�ق�م  ةإس��ات���ن�� " بـ
  .57، ص 2003، دار العل�م، ال��ائ�، ال�ال�ة العامة: دمحم ال�غ�� �علي، ���� أب� العال  2
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 .ت�ف�� األم�ال الالزمة ل�غ��ة ال�فقات العامة -

 . وات في ع�د قل�ل م� أف�اد ال����عت�ق�� الع�الة اإلج��ا��ة وم�ع ت��ل ال��   -

 .معال�ة ال���د اإلق��اد� -

 .ت���ع �ع� ال��ا�ات اإلن�اج�ة وم�ع ال����� في م�ار�ع إق��اد�ة مع��ة  -

ح�ا�ة ال����ات ال��ل�ة �ف�ض ض�ائ� أعلى على ال����ات ال����ردة    -

 .وت����ها أو إلغائها ع� ال����ات ال��ل�ة خاصة ال�را��ة م�ها

 : تع��� ال�س� وأه�افه -2-3

م�لغ نق�� ی�فعه األف�اد لل�ولة مقابل خ�مات  ت��لف ال����ة ع� ال�س�، وال�س� ه�     

ال�زارات واله��ات ال���م�ة، و���ن عادة م�لغا مق��عا  خاصة ی�� ال���ل عل�ها م� 

وم��دا ول�� ن��ة ��ا ه� ال�ال في ال��ائ�، وال تغ�ي ال�س�م في العادة إال ج�ءا 

����ا م� ال��لفة، ��ا أنها ال ت��ل أه��ة واض�ة في اإلی�ادات، غ�� أنها مه�ة، و�ل�ا 

  .��� ض���ةزادت ���ة ال�س� ع� ���ة أداء ال��مة، �ل�ا أص

رس� رخ�ة ال���، رس� ج�از ال�ف�، رس� ت��ی� االس��ارة، : و�أم�لة على ال�س�م     

  الخ...ال�س�م ال�ف�وضة على ال�الب مقابل خ�مة ال�عل��، ��ا�ع ال����

  :أه�ها أه�افولل�س�م ع�ة      

مقابل  ت�ق�� ال��الح ال�����ة ب�� الف�د وال�ولة ع� ���� أخ� ال�ولة ل�س�م ماد�ة -

 .ال��مات

ال����� م� أ��اء ال�فقات ال���م�ة، ��ا أنها تع��� أداة ل�ع��� ج�ء م� ال��ال��   -

 .وال�� م� إساءة اإلس�ع�ال

 .ُت�ضع لل�� م� إس�اف اإلس���ام وأداة لل�قا�ة واإلن��ا� -

 :أوجه ال��ه واالخ�الف ب�� ال�س� وال����ة - 3-3

  :ل االتي� ���� إب�ازها في ال��و ع�ة نقات��لف ال��ائ� ع� ال�س�م في      
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  الف�ق ب�� ال��ائ� وال�س�م): 04(ال��ول رق� 

  ال�س�م  ال��ائ�

ال����ة ت�فع ��فة نهائ�ة دون مقابل ���� 

  أن ���ل عل�ه ال��لف

�ع�د ال�س� على م� �ق�مه �ال�فع ال�اص 

  إضافة إلى ال�فع العام

اله�ف م� ف�ض ال����ة ه� ت�ق�� أه�اف 

  اق��اد�ة واج��ا��ة ومال�ة

یه�ف ال�س� إلى ت�ق�� اإلی�اد ال�الي لل�ولة 

.  

  تع��� ال�س�م ج�ءا صغ��ا م� إی�ادات ال�ولة  تع��� ال��ائ� ج�ءا ����ا م� إی�ادات ال�ولة

  ال ت�فع ال�س�م ���رة دور�ة  ت�فع ال��ائ� ���رة دور�ة و��فه نهائ�ة

  .ال�س�م �ع�م �ل� ال��مة���� ت���   ال ���� ت��� ال��ائ�

  سهلة ال����ل  ص��ة ال����ل

ت��د وف� لل�ق�رة ال�ال�ة ل�ل م�لف وت��ن 

  على ش�ل ن��ة م���ة

  .ت��د ���لغ ثاب� لل���ع

  .م� إع�اد ال�اح�ة: ال���ر 

ورغ� ه�ه االخ�الفات إال أن ال����ة ت��خل مع ال�س� في خ�ائ� ����ة، ف�اله�ا      

م� ال�ال، ی�فعان إلى ال�ولة، و�ه�فان إلى ت�ق�� ال�فع العام وتغ��ة ��ارة ع� م�لغ 

  .ال�فقات العامة، و�ف�ضان ���ج� قان�ن 

 : أن�اع ال��ائ� -4-3

  :ت��لف أن�اع ال��ائ� �اخ�الف ال�عای�� ال�ع���ة ل�ل�، وم� أه� ه�ه ال�عای��

  :تق�� ال��ائ� إلى: ح�� درجة ال�ع�د-1-4-3

�ق�� ب��ام ال����ة ال�ح��ة ذل� ال��ام ال����ي ال�� تع���   :ال����ة ال�ح��ة -

��ه ال�ولة على ض���ة واح�ة لل���ل على �ل ما ت��اجه م� ال��لف��، أو على 

  . ض���ة أساس�ة واح�ة مع وج�د �ع� ال��ائ� األخ�� قل�لة األه��ة

لع�د م�  ن�ام ال��ائ� ال��ع�دة �ق�م على أساس ف�ض ال�ولة :ال����ة ال��ع�دة -

ال��ائ� األساس�ة،  وال�ي ���ل �ع�ها �ع�ا �ف�ض ض�ائ� على ال�خل أو على 

  . ت�ل� األم�ال أو على ت�اولها

   :ون��� ب��: ح�� ال�ادة ال�اضعة -2-4-3



112 

 واإلن�اني اآلدمي ال�ج�د م� ت��� ال�ي ال��ائ� تل� هي: ال��ائ� على األش�اص -

 في ال��ائ� أق�م م� ال����ة ه�ه وتع��� ال����ة، لف�ض م�ال ال�ولة داخل للف�د

 الق�ن  أواخ� ح�ى م�� ع�ف�ها ك�ا ال�الغ��، ال���ر تق��� على ال�ار�خ و�ان�

 على تف�ض ل��نها ض���ة ال�ؤوس أو الف�دة �����ة ت��ى و�ان� ع�� ال�اسع

  .1رأسا �اع��اره ال���

  .ش�� وتف�ض ه�ه ال����ة على ال��ا���� أنف�ه� ��لغ مع�� على �ل

  .دخل أو مال األم�ال  س�اءا �ان� رأس هي ض���ة ت�فع على  :ال��ائ� على األم�ال

  : ح�� ���عة ال��ائ� -3-4-3

�ع��� ه�ا ال�ق��� لل��ائ� أك�� ال�ق���ات أه��ة وان��ارا، فال�ولة ق� ت��ق�ع ج�ءا      

م� ث�وات األف�اد ودخ�له� ���ل م�اش� على ن�� ���ح ب�ق�ی� ال�ال م�ل ال����ة ب�قة 

  .و���اعاة م��ره ومعامل�ه ض����ا �أسل�ب مالئ�

ل غ�� م�اش�، ف���ى �ال��ائ� غ�� وق� تق�م �اس�ق�اع ج�ء م� أم�ال ال��لف ���      

  . ال��اش�ة، و��ضح ال��ول األتي الف�ق ب��ه�ا

  الف�ق ب�� ال��ائ� ال��اش�ة وغ�� ال��اش�ة): 05(ال��ول رق� 

                

  األن�اع

  ال���ار

  

  ال��ائ� ال��اش�ة

  

  ال��ائ� غ�� ال��اش�ة

  

  ���قة ال����ل

واض�ة وم��د ف�ها ال��لف 

  وال�خل ال�اضع لل����ة 

ی�� ت���لها ع�� ح�وث واقعة 

مع��ة ی��ت� عل�ها إس��قاق 

ال����ة م�ل دخ�ل ال��ائع 

ال����ردة إلى ال���قة ال�����ة 

  .أو ع�� اإلن�اج 

ش�� آخ� إذا ت� نقل ع��ها إلى إذا �ان ال��لف قان�ن�ا ه� م��ار نقل ع�ء 

                                                 
 ض�� مق�مة م���ة ،2006 -����2000ة،الف��ة  ل�ل��ة م��ان�ة دراسة، ال�ل��ات ت���ل في ال�س�م و ال��ائ� دور: ق�اف ن��ل 1

- ����2007ة، ال��ائ�،  خ��� دمحم ت���ل،  جامعة و نق�د :االق��اد�ة، ت��� العل�م في ال�اج���� شهادة ن�ل م��ل�ات

 .15، ص 2008
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  .�ق�م ب�فعها   نف�ه دافعها   ال����ة

  ث�ات ال�ادة 

  ال�اضعة لل����ة

ی���� �ال��ات ال���ي وال���د 

ال����� �����ة ال�خل، 

و���� تق�ی�ها ق�ل ال���ل 

  .عل�ها 

ال ت���� �ال��ات، وتف�ض على 

أح�اث ال ت��ف �ال���ار 

واإلس���ار�ة، وهي ت�ت�� ���� 

  .األع�ال ول�� �ال�خل

  .ل�اح�ةم� إع�اد ا: ال���ر

وت��لف ���ة ال����ة م� دولة إلى أخ��، ورغ� أن لل�ولة أس�ابها في ف�ض ال����ة       

��� �ال����ة العامة و�قلل م� ال���لة إال أن ه�اك ال���� م� ی�ه�ب في دفعها، وه�ا ما 

  .ال�����ة، و�ال�الي ��� م� ق�رة ال�ولة على أداء خ�ماتها ���رة ج��ة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 اخلامتة
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 :ال�ات�ة

  

في �ل ال�غ��ات ال���عة ال�ي ��ه�ها العال� في ال��ال ال����ل�جي، االق��اد�      

واالج��اعي، ومع ال�غ��ات ال�����ة في أذواق ال���هل��� ورس�خ �اه�ة الع�ل�ة �أ�عادها 

 ی��ف�ن  ال�ی� اإلس���ار م�ال اخ��ار في ��ك� ت�دد في أنف�ه� ��������ال �وج ال���لفة،

لإلن�اج، وم� ث� ت�ز�ع ال�لع وال��مات ال����ة  �لى�ال ال���قة اخ��ار و��ا، �هأم�ال ه��

على ال���هل��� م� اجل تل��ة اح��اجاته� وت���� م�اكله� االق��اد�ة، وت�س�ع ال��ة 

   .ال����ة وأر�اح م���ات األع�ال

  :يوم� خالل ه�ا الع�ل، ت�صل�ا إلى ج�لة م� ال��ائج ���� إب�ازها في األت    

عل� االق��اد وه� انه ذل� الف�ع م� العل�م االج��ا��ة ال�� ی��� ع� ����ة اس���ام  -

ال��ارد ال���ودة، م� اجل إن�اج سلع وخ�مات ی�� ت�ز�عها على ال����ع االس�هالكي في 

 .ال�اض� أو ال���ق�ل، م� اجل إش�اع ال�اجات اإلن�ان�ة ال��ع�دة وغ�� ال���ودة

مع ف�وع ����ة م� العل�م األخ��، وعلى الع��م ه�اك  ثالثة ��ق  ی��اخل عل� االق��اد -

 .��اس�ةللل��ل�ل االق��اد� هي ال���قة ال�ص��ة، ال���قة ال��اض�ة وال���قة ا

�����م االق��اد ال�أس�الي م���عة م� ال�ل�ل في عالج ال���لة االق��اد�ة هي  -

 .ب�اس�ة جهاز ال��� ال���ة االق��اد�ة و ال�قا�ة على ال��ا� االق��اد�

ی�� االش��اك��ن أن ال��ام ال�أس�الي ی�ع�ض لل��اكل االق��اد�ة ���� أن ش�ل  -

 .اإلن�اج ج�اعي ب���ا عالقات ال��ز�ع ف�د�ة

ال��ام ال��ائي، ال��ام الع��د�، ال��ام : ع�ف� ال����ة ع�ة أن��ة اق��اد�ة أه�ها -

 .ال��ام االش��اكي وال��ام ال���ل�اإلق�اعي، ال��ام ال��في، ال��ام ال�أس�الي، 

اإلی�ادات ال���قعة ورأس مال ال����ة  :ی�أث� االس���ار �����عة م� الع�امل أه�ها -

ح�� ال��ال��، ال��اسة اإلق��اد�ة لل�ولة، ال��قعات ح�ل ال�ضع اإلق��اد� وح�ل 

ة، ال���ة الع�ض وال�ل�، م�� ت�ف� ال���ة ال����ة الالزمة لإلس���ار، أسعار الفائ�

 .اإلدار�ة، ال�ق�م ال����ل�جي

إلى أن ال�غ�� في ج��ع ع�امل اإلن�اج ت�د� إلى ال��ادة في  ���� قان�ن ال��دود ال���ای� -

قان�ن ال��دود ال���اق� إلى أن ال��ادة في إس���ام ع��� ، ب���ا ���� م�دود اإلن�اج
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�اج س��د� إلى إن�فاض إن�اجي واح� مع �قاء الع�اص� األخ�� ثاب�ة في دالة اإلن

 .اإلن�اج ال���

 .ال�اخل�ة وال�ارج�ة ی�أث� سل�ك ال���هل� �����عة م� الع�امل -

وق� ی�جه إلى االس���ار وم�  ،لالس�هالكاإلدخار ه� ج�ء م� ال�خل غ�� ال����  -

 .ث�ة إن�اج سلع وخ�مات ت�جه إلى ال����ع االس�هالكي

، و��� ت�ز�عه على ن�اج خالل م�ة مع��ةال�خل الق�مي ه� إج�الي ع�ائ� ع�امل اإل -

 .وال�ع����� ال�ی� ����ق�ن ن��� م�ه �م��لف األش�اص ال���ع��

ت�ز�ع ال�خل الق�مي على ال�ی� شار��ا في إن�اجه على ش�ل �ق�م ال��ز�ع ال���في على  -

 .أج�ر، فائ�ة، أر�اح ور�ع

 �غ� وذل� ،ال����ع أف�اد ج��ع على الق�مي ال�خل ��ز�عیه�� ال��ز�ع ال���ي ب -

 .اإلن�اج�ة الع�ل�ة م�اه��ه� في ع�م أو م�اه��ه� ع� ال���

ت��خل ال�ولة ���ل م�اش� إلدخال ما ت�اه م�اس�ا م� ال�ع��الت على ال��ز�ع ال���في  -

وذل� ع� ���� ت�ز�ع ال��ائ� على ال����ر��  ،لل�خل ل��ق�� الع�الة االج��ا��ة

م��ود� ال�خل، ��ا تق�م ال�ولة �إعادة ت�ز�ع ال�خل وت�ز�ع اإلعانات على الفق�اء و 

 .ال���مي على ش�ل نفقات عامة اله�ف م�ها إش�اع حاجة عامة، أو ت�ق�� ال�فع العام
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