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 جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية

 : األنشطة االقتصادية )تابع(00المحاضرة رقم 

التوزيع كيفية تقسيم عوائد عوامل االنتاج على العوامل ادلسامهة يف  يقصد بعمليةنشاط التوزيع:  -3
 عملية اإلنتاج، وللتوزيع نوعان أساسيان مها:

 ويتمثل يف توزيع الدخل على أصحاب عوامل االنتاج )العمل، رأس ادلال، التوزيع الوظيفي :
والتنظيم( لكل حسب مسامهتو يف العملية اإلنتاجية. حبيث يقابل كل عامل انتاجي  األرض

 عائد معُت على النحو التايل:

 العمل               األجر

 إذا كان يف شكل أسهم                   الربح رأس ادلال

 رأس ادلال إذا كان يف شكل سندات                  الفائدة

الريع) وىو الثمن أو ادلقابل الذي حيصل عليو مالك ادلوارد الطبيعية وخاصة           األرض        
 .األرض مقابل اخلدمات اليت تقدمها ىذه ادلوارد(

 التنظيم                  الربح

 ويتمثل يف مقدار ما حيصل عليو األفراد أو القطاع العائلي من دخل، التوزيع الشخصي :
 االعتبار مصدر الدخل.حبيث ال يؤخذ بعُت 
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 أنشطة االستهالك، االستثمار واالدخار: -4

   :االستهالك ىو جزء مستقطع من الدخل خيصص لإلنفاق على السلع نشاط االستهالك
 واخلدمات إلشباع حاجات ادلستهلك.

  :جزء من الدخل غَت سلصص لالستهالك، والذي يودع عادة يف االدخار ىو نشاط االدخار
جارية، كما ديكن تعريفو على أنو حفظ السيولة ألغراض االستخدام على  حسابات بنكية

 ادلدى القصَت )مصاريف غَت متوقعة، سفر،...(.
  :االستثمار بادلعٌت االقتصادي ىو التضحية مبنفعة حالية ديكن حتقيقها من نشاط االستثمار

عليها من  إشباع استهالكي حايل من أجل احلصول على منفعة مستقبلية ديكن احلصول
 استهالك مستقبلي أفضل.

 (1)جزء: التحليل االقتصادي الجزئي والتحليل االقتصادي الكلي 00المحاضرة رقم 
يقوم هبا الباحث  يقصد بالتحليل االقتصادي عملية االستدالل ادلنطقي اليت       

االقتصادي يف زلاولة الكتشاف العالقات بُت سلتلف ادلتغَتات والظواىر االقتصادية. 
ويستخدم الباحث االقتصادي نوعُت من التحليل االقتصادي مها التحليل االقتصادي اجلزئي 

  والتحليل االقتصادي الكلي.
البطالة، ميزان ادلدفوعات،   التحليل االقتصادي الكلي )النظرية االقتصادية الكية(: -1

وعليو ديكن القول بأن ىذا النوع من التحليل يهتم بدراسة اجملاميع التجارة اخلارجية،....، 
 االقتصادية الكربى هبدف حتقيق التوازن العام.

   :مفاىيم خاصة باالقتصاد الكلي 
 االقتصادية احلياة على تأثَت ذلم معنويون أو طبيعيون أشخاص : ىماألعوان االقتصاديون 

 .مبادلة أو استهالكية أو إنتاجية بطبيعة االقتصادي النشاط ديارسون حيث
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 وىي:القطاعات االقتصادية  : 
 

 قطاع العائالت

 
 

 قطاع المؤسسات
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 قطاع الحكومة

 
 قطاع العالم الخارجي

 
 :و شيوعا ادلؤشرات أكثر من القومي الناتج و الدخل يعترب الدخل القومي والناتج القومي 

 يف تساعد متقدمة حتليلية أداة فهو االقتصادي، األداء منو و كفاءة مدى لقياس استخداما
 . االقتصادية السياسات رسم و التخطيط

 مع للدخل الدائري التدفق منوذج نستعرض القومي الناتج و الدخل دلفهوم نتوصل وحىت 
 ادلؤسسات قطاع و العائالت قطاع من مكون  مغلق بسيط اقتصاد نواجو أننا افًتاض

 .(ادلنتجُت)
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 :من خالل الطرح السابق نخلص إلى أن
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 المجتمع أنتجها التي النهائية الخدمات و السلع لجميع السوقية القيمة ىوالناتج القومي: 
 .سنة الغالب في معينة زمنية فترة خالل

 خالل اإلنتاجية العملية في ساىمت التي اإلنتاج عناصر دخول مجموع ىوالدخل القومي: 
 .سنة الغالب في معينة زمنية فترة

 مستوى تقدير يف ادلستعملة ادلقاييس أحد اجملتمع أفراد بُت توزيعو وشكل الوطٍت الدخل مستوى يعترب
 الدخل ارتفع لو( التوزيع عدالة بافًتاض) النظريـــة الناحية من حبيث. ما جملتمع االقتصادية الرفاىية
 الفرد نصيب متوسط الرتفع معينة زمنية فًتة خالل السكان تزايد نسبة معدل من أكرب مبعدل الوطٍت

 يف يستطيع، أصبح أنو يعٍت ىذا - ادلادية - االقتصادية رفاىيتو تزيد وبالتايل الوطٍت الدخل من
 حاجاتو اشباع على قدرتو ارتفت وبالتايل واخلدمات السلع من أكرب كميات على احلصول ادلتوسط،

 :إىل يساوي الوطٍت الدخل من الفرد نصيب متوسط فان وعليو .قبل ذي من أكرب

 السكان( عدد( / )  الوطني الدخل= )  ف ن م

 الفرد نصيب زاد عام بشكل أنو نقول السكان، عدد منو من أكرب الوطٍت الدخل منو يكون فحينما
 .بالرفاىية عنها يعرب اليت الشرائية قدرتو زادت وبالتايل الوطٍت الدخل من

 عوامل عدة االعتبار بعُت نأخذ أن بد ال حبيث االجتماعي الواقع عن يعرب أال ديكن ادلؤشر ىذا إن
 نسبة وكذلك أخرى ناحية من ما فئة عند الثروة دتركز ومدى ناحية من االجتماعية العدالة أمهها

 .البطالة

 :يف يقيمون معنويُت و طبيعيُت أشخاص بُت اخلدمات و السلع مبادلة وتعٍت التجارة الدولية 
 يلي:ومن أبرز أسباب قيام التجارة الدولية نذكر ما  .سلتلفة دول

 .اخلدمات و السلع رتيع من الذايت االكتفاء حتقيقعلى   دولة أيقدرة  عدم -
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 أسواق عن البحث إىل أدى الذي األمر اإلنتاج حجم زاد ادلؤسسات نشاط بتوسع -
 .التصدير طريق عن ادلنتوجات لتصريف جديدة

 ودول اليابان مثل الصناعي إنتاج يف متخصصة دول ظهرت: الدويل العمل تقسيم -
 ... اسًتاليا اذلند،: مثل الزراعي اإلنتاج يف متخصصة

 إنتاج يف تتخصص أن دولة أي مصلحة من(  النسبية ادليزة: )النسبية التكاليف نظرية -
 استَتاد عن والبحث منها الفائض وتصدير األقل النسبية التكاليف ذات ادلنتجات
 . (ريكاردو دافيد.)ادلرتفعة النسبية التكاليف ذات ادلنتجات

 : تربز أمهية التجارة الدولية يف النقاط التالية:أىمية التجارة الدولية

 :اقتصاديا 
 .تصريف فائض اإلنتاج  -
 .احلصول على سلع وخدمات بأقل تكلفة -
 .العمالت األجنبيةزيادة رصيد الدولة من  -
 .مؤشر على قدرة الدول اإلنتاجية و التنافسية يف السوق الدولية  -
 .نقل التكنولوجيا وادلعلومات ادلفيدة يف بناء االقتصاديات   -

 :اجتماعيا 
 .زيادة رفاىية األفراد  -
 .حتقيق كافة الرغبات وإشباع احلاجات  -
 .سعار رخيصةاحلصول على أفضل ما توصلت إليو العلوم والتقنيات بأ  -

 سياسيا: 
 .إقامة عالقات ودية مع الدول ادلتعامل معها  -
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تعزيز بنية الدفاع األساسية يف الدول من خالل استَتاد أحسن ما                             -
 .توصلت إليو العلوم يف رلال الصناعة احلربية

 :تتم اليت االقتصادية ادلعامالت دلختلف النقدية القيم يتضمن سجل ىو ميزان المدفوعات 
 .سنة تكون ما عادة معينة فًتة خالل فيها مقيمُت الغَت و ما دولة يف ادلقيمُت األعوان بُت

  ادليزان ىذا يتكون احملاسبية الناحية من متوازنا جيعلو شلا ادلزدوج القيد مبدأ على ادلدفوعات ميزان يقوم
 فيو تسجل مدين وآخر اخلارجي العامل على الدولة حقوق  فيو تسجل دائن أحدمها جانبُت من

 والشكل ادلوايل يوضح مكونات ميزان ادلدفوعات. .اخلارجي العامل اجتاه الدولة التزامات

 

 
 (2: التحليل االقتصادي الجزئي والتحليل االقتصادي الكلي )جزء10المحاضرة رقم 

ىو التحليل الذي يتخذ من التحليل االقتصادي الجزئي)النظرية االقتصادية الجزئية(:  -2
الوحدات الصغَتة والفردية موضوعا للدراسة والبحث، مثل ادلستهلك، ادلنتج، سوق سلعة 
معينة، وىو يدرس ادلشكالت االقتصادية اخلاصة بسلوك ىذه الوحدات، وحتليلها هبدف 
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ن الوصول إىل التوازن على مستوى كل وحدة منهم: توازن ادلستهلك، توازن ادلنتج وتواز 
 سوق سلعة ما.

 :مفاىيم خاصة باالقتصاد الجزئي 
  :قادرا و راغبا ادلستهلك يكون اليت اخلدمة أو السلعة من الكميات الطلب ىونظرية الطلب 

 ادلدعمة الرغبة ىو الطلب إذن زلددة زمنية فًتة خالل ادلختلفة األسعار عند شرائها على
 .الشراء على بالقدرة
 :خدمة أو معينة سلعة على الطلب يف ادلؤثرة العوامل هبا يقصد محددات الطلب 

وىي تنقسم إىل زلددات كمية ديكن قياسها نقديا أو عدديا وزلددات نوعية  .معينة
 ال ديكن قياسها عدديا أو نقديا أو بأي شكل آخر.

 األخرى السلع أسعار ،ادلستهلك دخل نفسها، السلعة سعر :تشملالمحددات الكمية 
 .ادلستهلكُت عددو  ادلستهلك توقعات(، البديلة و ادلكملة)

 يتأثر السلع بعض على الطلب أن صلد السابقة للعوامل باإلضافة: المحددات النوعية        
 على تؤثر كيفية عوامل تعترب اليت والدينية السياسية االجتماعية، ادلناخية، العوامل مثل خاصة بعوامل
 .الدين و التقاليد و العاداتو  ادلستهلكُت أذواق ومن أمثلة ىذه احملددات: الطلب

 :نفسها السلعة سعر و ادلطلوبة الكمية بُت العكسية العالقة ىو قانون الطلب 
 :فإنو حاذلا على األخرى العوامل ثبات بافًتاض و

 .تزيد منها ادلطلوبة الكمية فإن السلعة سعر اخنفض إذا -
 .تنخفض منها ادلطلوبة الكمية فإن السلعة سعر ارتفع إذا  -

 والكمية السوق يف سلعة سعر بُت واضحة عالقة ة: ذتجدول ومنحنى الطلب 
:  اسم عليها يطلق ادلشًتات والكمية السعر بُت ما العالقة وىذه منها ادلطلوبة
 .الطلب جدول أو الطلب منحٌت
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 قادرا و راغبا ادلنتج يكون اليت اخلدمة أو السلعة من الكميات : العرض ىونظرية العرض 
 تلك إنتاج يف الرغبة ىو العرض إذن زلددة فًتة خالل ادلختلفة األسعار عند إنتاجها على

 .عرضها و إنتاجها على القدرة و السلعة من الوحدات
 أو بالزيادة معينة خدمة أو سلعة عرض على ادلؤثرة العوامل ىي: العرض محددات 

 التقدم، اإلنتاج عوامل أسعار ،األخرى السلع أسعار ،السلعة سعروتشمل:  النقصان
 .ادلستقبل يف األسعار عن التنبؤاتو  احلكومة سياسات، التكنولوجي و التقٍت

  :نفسها السلعة سعر و ادلطلوبة الكمية بُت الطردية العالقة ىوقانون العرض 
 :فإنو حاذلا على األخرى العوامل ثبات وبافًتاض

 .تنخفض منها  ادلعروضة الكمية فإن السلعة سعر اخنفض إذا   -
 .ترتفع منها ادلطلوبة الكمية فإن السلعة سعر ارتفع إذا  -

 والكمية السوق يف سلعة سعر بُت واضحة عالقة : ذتةجدول ومنحنى العرض 
: اسم عليها يطلق ادلعروضة والكمية السعر بُت ما العالقة وىذه منها ادلعروضة

 .العرض جدول أو العرض منحٌت
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 :فسعر الطلب و العرض قوى خالل من يتحدد السعر أو الثمن إن آلية توازن السوق 

 مع السوق، طلب ديثلها اليت و ادلستهلكُت قرارات تفاعل خالل من يتحدد اخلدمة أو السلعة
 .السوق عرض ديثلها اليت و ادلنتجُت قرارات

 الكمية مع ادلطلوبة الكمية تتساوى عندما اخلدمة أو السلعة سوق يف التوازن يتحقق إذن
 العرض منحٌت مع الطلب منحٌت فيها يتقاطع اليت النقطة عند التوازن يتحدد وبيانيا، ادلعروضة

 سعر يكون ادلعروضة الكمية مع ادلطلوبة الكمية فيها تتساوى اليت التقاطع نقطة وعند
 .التوازن
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 : األنظمة االقتصادية وحل المشكلة االقتصادية11المحاضرة رقم 

 .العملية مشاكلها حل و االقتصادية حياتو تنظيم يف اجملتمع يتبعها اليت الطريقةالنظام االقتصادي ىو 

 نشاطو يف اجملتمع يراعيها اليت القيم و القواعد من رلموعة على يرتكز االقتصادي فالنظام إذن
 .هبا يلتزم و االقتصادي

 ماذا تساؤالت عن لإلجابة مناىج وضع إىل سعت اقتصادية أنظمة عدة التاريخ مر على ظهرت قدو 
 .ننتج؟ دلن ننتج؟ كيف ننتج؟

 احملافظةو  اإلنتاج لعناصر الفردية ادللكية على يقوم اقتصادي نظامىو  النظام الرأسمالي:  -1
 بُت ادلنافسة السوق يفتح حيث النادرة ادلوارد يف الفردية ادللكية مفهوم يزدادو ، عليها
 .بكفاءة الستغالذلا األفراد

 أصول وضعو  الكالسيكية ادلدرسة أسس الذي مسيث آدم يد على الرأمسالية ظهرت قدو 
 .1771 األمم ثروة كتابو يف الرأمسايل ادلذىب

 :الملكية يل على رلموعة من ادلبادئ أبرزىا: يقوم النظام الرأمسا مبادئ النظام الرأسمالي
 .الفردية، الحرية االقتصادية، المنافسة وحافز الربح
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  :مسايل رلموعة من ادلزايا أبرزىاصلم عن انتهاج النظام الرأمزايا النظام الرأسمالي: 
 تطور العملية اإلنتاجية. -
 حتسن مستوى ادلعيشة نسبيا. -
 .ة استغالل ادلوارد االقتصاديةكفاء -

  :إن ادلزايا ادلتعددة للنظام الرأمسايل مل حتل دون بروز عدة عيوب عيوب النظام الرأسمالي
 أبرزىا:
 استفحال ظاىرة االحتكار. -
 سوء توزيع الدخل والثروة. -
 احلرية الومهية. -
 انتشار البطالة وتكرر األزمات االقتصادية. -

 الرأسمالي النظام في االقتصادية المشكلة حل: 
 حتديد يتم حيث( الطلب و العرض) السوق آلية طريق عن االقتصادية ادلشكلة حل يتم

 .ادلستهلك بسيادة يسمى ما ىذا و ادلستهلك طلب على بناءا اإلنتاج
 اليت اإلنتاج رلاالت حتدد اليت ىي ادلستهلكُت رغبات منو و ربح أقصى لتحقيق يسعى ادلنتج
 ادلستهلك رغبة درجة حسب تتحدد معينة سلعة إنتاج نوعية و كمية أن أي أكرب، ربح فيها
 .فيها

 النظام االشتراكي )التخطيط المركزي(: -2

 آالت، أراضي،( اجلماعية ادللكية) اإلنتاج لعوامل الدولة بتملك يتميز نظام ىو النظام االشًتاكي
 بنظام تسميتو جاءت ىنا من و التخطيط جهاز خالل من فيو القرارات رتيع تتخذو  ،...مصانع

 .ادلركزي التخطيط

 .االشًتاكي النظام لنشأة البداية نقطة 1617 سنة  ماركس لكارل ادلال رأس  كتاب كان لقد
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 يقوم النظام االشًتاكي على رلموعة من ادلبادئ أبرزىا:مبادئ النظام االشتراكي : 
 ادللكية اجلماعية لوسائل االنتاج. -
 التخطيط. -
 إشباع احلاجات العامة وليس الربح. -

  من أبرز مزايا ىذا النظام نذكر ما يلي:: االشتراكيمزايا النظام 
 توزيع متكافئ للدخل. -
 االختفاء النسيب لألزمات االقتصادية. -
 غياب ظاىرة االحتكار. -

 :زتل النظام االشًتاكي يف طياتو رلموعة من العيوب من أبرزىا: عيوب النظام االشتراكي 
 ضعف احلافز لإلنتاج. -
 اخنفاض انتاجية العمال. -
 لة الكفاءة االقتصادية واالنتاجية.ق -
 سيادة التعقيد والبَتوقراطية. -
 عدم حتقيق الكفاية والعدل. -

 االشتراكي النظام في االقتصادية المشكلة حل 
 القطاعات على ادلوارد توزيعو  االقتصادية احلياة بتنظيم يتكفل من ىو ادلركزي التخطيط جهاز

 .بتنفيذىا اإلنتاجية الوحدات كافة تلزمو  ادلركزية، طةالسل تضعها عامة خلطة طبقا ادلختلفة
 النظام االقتصادي المختلط: -3

 يف تتحدد مل و اقتصادية أنظمة عدة مسات بُت جيمع الذي النظامالنظام االقتصادي ادلختلط ىو 
 بُت خليط اقتصادي نظام وعليو ىو .بصفاتو معينا اقتصاديا نظاما منو جتعل معينة مسات إطاره
 .االشًتاكي النظام و الرأمسايل النظام
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 يعمل ىذا النظام يف ظل ادلبادئ التالية:مبادئ النظام االقتصادي المختلط : 
 .ادللكية و الفردية كاحلرية الرأمسايل للنظام األساسية ادلبادئ على احملافظة -
 .االقتصادية ادلشكالت لعالج زلددة خطط ضمن االقتصاد توجيو يف الدولة تدخل -
  .العمال حقوق على احملافظة -
 .لالقتصاد التحتية البنية توفَت -

 المختلط االقتصادي النظام في االقتصادية المشكلة حل: 

 اإلنتاج بُت التوازن حالة إلجياد الدولة تدخل أساس على ادلركزي التخطيط جهاز بُت اجلمع
 .االقتصادية ادلشاكل حلل رلراىا تأخذ السوق آليات ترك أيضاو  االستهالكو 

 : االقتصاد اإلسالمي12المحاضرة 

 ربطو حيث وماىيتو طبيعتو حول اإلسالمي االقتصاد رلال يف الباحثُت بُت اختالف ىناك     
 يف واحلرام احلالل جلانب عرضا الدراسات ىذه كانت وبذلك ادلعامالت يف الفقهي باجلانب البعض

 يبحث وأن بذاتو قائما علما يكون أن جيب اإلسالمي االقتصاد ان يرى من وىناك ادلالية ادلعامالت
 االقتصاد أن يرى من ،وىناك واجملتمعات لألفراد االقتصادي السلوك على الفقهية األحكام آثار يف

 جهة من التحليلية االقتصادية القوانُت وكذا الشرعية واألحكام الفقو األمرين بُت جيمع اإلسالمي
 .أخرى

 ماىية علم االقتصاد اإلسالمي:  -1

 القرآن من نستخرجها اليت االقتصادية العامة األصول رلموعة» : بأنو العريب زلمد الدكتور عرفو      
، «عصر و بيئة كل حبسب األصول تلك أساس على نقيمو الذي االقتصادي البناء و السنة، و
 للموارد االنسان استخدام كيفية بدراسة يهتم علم» :أنو على عفر ادلنعم عبد زلمد الدكتور عرفوو 

 عرفو كما،  «الزمن مر على والدينية ادلعيشية ورتاعاتو اإلسالمي اجملتمع أفراد حاجات لسد ادلختلفة
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 خالل من اجملتمع رفاىة حتقيق على يساعد الذي ادلعرفة من الفرع ذلك» أنو على شابرا زلمد الدكتور
 إىل بالضرورة ذلك يؤذي أن وبدون اإلسالمية التعاليم مع ينسجم مبا النادرة ادلوارد وتوزيع ختصيص

 .«البيئة أو الكلي االقتصاد يف سواء مستمرة اختالالت خلق أو األفراد حرية تكبيل

 و العقيدة ادلعامالت فقو كعلم أخرى بعلوم متصل بذاتو قائم علم اإلسالمي االقتصاد فإن وعليو
 من مستنبطة وىي االقتصادي النشاط حتكم اليت العامة األصول رلموعة يضم فهو واحلديث التفسَت
 ضمن تندرج أن إمكانية ومدى ادلالية والظواىر السلوكيات ويدرس الفقهية واألحكام والسنة الكتاب

 .اإلسالمية الشريعة وفق احملددة األصول تلك

 :الوضعية األنظمة و االسالمي النظام بين مقارنة -2

 من األنظمة تلك عرفتو فما الوضعية االقتصادية لألنظمة كبديل اإلسالمي االقتصاد طرح 
 دولية أزمات إىل وماتزال أدت خاطئة مبادئ األنظمة تلك عليها تقوم اليت ادلبادئ أن بُت أزمات
 ما االختالالت بعض تصحيح ومع ذلك من وبالرغم فادحة مالية خسائر واألفراد الدول كبدت

 . أنظمتو على يدافع الدويل اجملتمع يزال

 :حسب مبدأ الدين والعقيدة 
 نشأ النظام ىذا الدولة عن الدين تفصل علمانية بيئة يف نشأ : الرأسمالي النظام 

  .األمم ثروة كتابو خالل من( مسيث ادم) يد على
 للدين تأثَت فال مادة واحلياة إلو ال أي اإلحلاد بعقيدة اقًتن: االشتراكي النظام 

 ويعارض ينتقد( ماركس لكارل) ادلال رأس كتاب و االقتصاد على مطلقا
 .الشعوب أفيون الدين ويعتربون الرأمسالية

 بالدين يرتبط واالقتصاد االقتصاد يوجو الدين: اإلسالمي االقتصادي النظام 
 .عنو ينفصل ال فهو وشريعة عقيدة

   :حسب مبدأ الملكية الفردية 
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 شروط أو قيود دون اإلنتاج وسائل دتلك يف احلق للفرد :الرأسمالي النظام 
 .اإلنتاج عناصر يتملكون واألفراد

 بو خاصة ملكية يتملك أن للفرد حيق وال عامة ادللكية: االشتراكي النظام 
 .الدولة لدى أجَت رلرد الفرد ويعترب

 والقيود الضوابط وفق اإلنتاج وسائل يتملك أن للفرد حيق :اإلسالمي النظام 
 .اجلماعة مبصلحة االضرار عدم مع الشرعية

  :حسب مبدأ الحرية االقتصادية 
 الشؤون يف تتدخل ال والدولة مطلقة احلرية تعترب: الرأسمالي النظام 

 سنة العادلي الكساد أزمة بعد ولكن احلرية مطلق وللفرد االقتصادية
 بعض يف االقتصادي النشاط يف تتدخل الدولة صارت م1121
 .اجلوانب

 عليو وتشرف االقتصاد وتوجو تدير اليت ىي الدولة: االشتراكي النظام 
 .احلرية للفرد وليس ادلركزي التخطيط جهاز عرب
 إال االقتصادي النشاط يف الدولة تدخل عدم األصل: اإلسالمي النظام 

 النيب يقول وذلذا ادلصلحة ذلذه يكون والتدخل لذلك احلاجة دعت إذا
 (.بعض من بعضهم يرزق الناس دعوا) وسلم عليو اهلل صلى

  :حسب مبدأ الربح  
 ادلشروع لبقاء وادلهم الرئيس اذلدف الربح يعترب: الرأسمالي النظام 

 .لالستثمار الدافع وىو واستمراره
 اجتماعي ىدف ادلشاريع وإلقامة ىدف، ليس الربح: االشتراكي النظام 

 تكون وقد حاجتهم لسد الناس حيتاجها اليت السلع تأمُت يف متمثل
 .تستمر ذلك ومع خاسره ادلشاريع
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 اذلدف ليس ولكنو اقتصادي ىدف الربح: اإلسالمي االقتصادي النظام 
 .الرئيسي

  :حسب مبدأ آلية السوق  
  :األسعار تتحدد من خالل قوى العرض والطلب النظام الرأسمالي

والتسعَت مرفوض مطلقا وللسوق شروط لتحقيق ادلنافسة التامة وال يوجد 
 قيم ومبادئ حتكم السوق يف ىذا النظام.

  :األسعار الدولة ىي اليت تنتج ودتتلك ادلشاريع وحتدد النظام االشتراكي
 وال وجود لقوى العرض والطلب فيو.

  :األصل أن األسعار حتدد من خالل النظام االقتصادي اإلسالمي
تفاعل قوى الطلب والعرض والدولة ال تسعر إال عند الضرورة واحلاجة 
والسوق يعمل من خالل ضوابط شرعية ومبادئ أخالقية ومن األمثلة 

إذا وجد فإن الدولة ذلا احلق يف على ذلك حترمي الربا والغش واالحتكار و 
 التسعَت والتدخل.

  :حسب الهدف من ىذه األنظمة 
 السعي وراء حاجات اجملتمع وإشباع رغباتو  وىمادي لنظام الرأسمالي: ا

 بأي وسيلة.
  :تأمُت حاجات اجملتمع. وىاذلدف مادي النظام االشتراكي 
  :اىتم بتأمُت حاجات اجملتمع اقتصاديا  النظام االقتصادي اإلسالمي

كما اىتم باألفراد واإلسالم جعل من أىداف االقتصاد حتقيق رضا اهلل 
سبحانو وتعاىل وىو ذلذا يسعى لتحقيق ىدفُت دنيوي وأخروي وىذان 

 اذلدفان ال تعارض بينهما بل مكمالن لبعضهما البعض....
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م على استثمار ادلوارد سواء تلك اليت حيث اإلسالترشيد استخدام الموارد االنتاجية  :  -
إساءة أو فال جيوز تعطيل ادلوارد أو حبسها وعدم االنتفاع هبا يف صورة أموال أو أمالك 

ولذلك صلد مثال الزكاة كوسيلة حلث االفراد على استثمار أمواذلم وعدم  استخدامها.
 اكتنازىا فباستثمارىا تنمو األموال والعوائد .

يتميز ىذا النظام  :الحلول االقتصادية المناسبة للمشكالت االقتصادية تقديم -
بقواعده وأسسو اليت مصدرىا الشريعة اإلسالمية ما جيعلها مصدرا مهما إلجياد أو تقدمي 
احللول ادلناسبة دلواجهة ادلشكالت االقتصادية بكفاءة ألن مصدر تلك القواعد ىو الرب 

 وعال. جل
 العديد يف وىذا: اجملتمع أفراد بُت االقتصادية العالقات : تنظيمميمهام االقتصاد اإلسال -3

 النظام ىذا يقوم حيث والتوزيع واالستهالك اإلنتاج مثل االقتصادي النشاط جوانب من
 الشراكة عقود البيع، صحة شروط االسالم يف البيع كعقود) العقود وضبط بتوضيح
 .اإلسالمية الشريعة قواعد ضوء يف وادلعامالت...( االموال رؤوس استثمار وكيفية

 جزء بأنو اإلسالمي االقتصادي النظام يتميز خصائص النظام االقتصادي اإلسالمي: -4
 خصائص على يرتكز النظام وىذا الفرد واجملتمع حياة لتنظيم جاءت كاملة شريعة من

 :أبرزىا من ودعائم

 العقيدة على قائم اقتصاد: األولى الخاصية

 حتقيق إىل واجملتمع الفرد يسعى حيث عقدي اقتصاد أنو اإلسالمي لالقتصاد األساسية اخلاصية
 . وعال جل هلل اخلالصة العبودية

 والعامة الخاصة المصلحتين بين الجمع: الثانية الخاصية

 يقوم خاصا دورا منهما لكل جيعل حيث واخلاصة العامة ادلصلحة بُت اإلسالمي االقتصاد نظام يوفق 
 .تصادم او تعارض دون بو
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 يكون ان يراعي فهو باجملتمع ارتباط ذات اقتصادية كوحدة الفرد اىل اإلسالمي االقتصاد ينظرحيث  
 ثالثة ألىداف زلققا تصرفو

 .لو مباحة ذاتية مصلحة حتقيق: أوال

 .اجملتمع مصلحة مع أو الغَت مصلحة مع ادلصلحة تلك حتقيق يتعارض أال :ثانيا

 .وأسرتو للفرد االقتصادية الكفاية وحتقيق الدنيوية ادلصلحة جبانب األخروية ادلصلحة اعتبار :ثالثا

 والمعنوية المادية الجوانب اشباع بين التكامل: الثالثة الخاصية

 يف تتفق اليت الوضعية االقتصادية النظم عكس وىذا وادلادة الروح حاجات اشباع بُت اجلمع أي
 .الروحية للقيم كبَت اعتبار دون االنسان حلاجات ادلادي االشباع لتحقيق العناية توجيو

 :والعامة الخاصة الملكيتين إقرار: الرابعة الخاصية

 من ادللكية من موقفو يف  الوضعية االقتصادية األنظمة من غَته عن اإلسالمي االقتصاد خيتلف
 :رئيسيتُت ناحيتُت

 ىذا لعمارة استخالف ملكية البشر ملكية وأن اهلل ىو لألشياء احلقيقي ادلالك أن: األولى الناحية
 .الشرعية بالضوابط الكون

 أصال منهما كال وأن واخلاصة العامة ادللكية بُت باجلمع أي بازدواجية يأخذ أنو: الثانية الناحية
 .الواقع يفرضو استثناء وليس

 المنضبطة االقتصادية الحرية إقرار: الخامسة الخاصية

 اىل تكفل بقيود ويضبطها واالستهالك االستثمار يف للفرد االقتصادية احلرية يقر اإلسالمي االقتصاد
 .استخدامها إساءة عدم كبَت حد
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 بادلشروعات التعامل أو سبحانو اهلل حرم شلا غَته او اخلمر انتاج يف ملكيتو يستثمر ان للفرد جيوز ال
 .مشروع الغَت واالكتساب الضرر على تقوم اليت أو الربوية

 ادلبادئ تغرسو ما خالل من ادلضار وتقليل ادلنافع حجم زيادة إىل يهدف للحرية الضابط ادلوقف ىذا
 .الفرد نفس يف وأخالقية تربوية أسس من الدينية

 ربوي ال اقتصاد: السادسة الخاصية

 ظلم من فيو دلا الربوية ادلؤسسات بوجود يسمح وال الربوية ادلعامالت يقر ال اإلسالمي االقتصاد
 وأثبتوا واالجتماعية االقتصادية مفاسده بعض عن العلماء وتكلم بالباطل، الناس ألموال وأكل واضرار

 استثمار وعدم التكاسل إىل يؤدي كما الغَت حقوق وأخذ األزمات، حصول: اىل يؤدي الربا أن
 .كبَتة استفادة منها االستفادة وعدم ادلوارد

 األخالق على قائم اقتصاد: السابعة الخاصية

 أن اعتبار على االقتصادية بالدراسات ربطو أو األخالقي العنصر الوضعية االقتصادية النظم تستبعد
 ال حبيث الطبيعية ادلادية وعالقتو باإلنسان اىتمامو بقدر باألخالق يهتم ال مادي علم االقتصاد

 .األنظمة تلك ظل يف يزعمون ما حسب واألخالق االقتصاد بُت مباشرة صلة توجد

 طرفُت بُت سلوك معامالتو غالبية يف ديثل الذي واالقتصاد األخالق بُت يفصل ال اإلسالمي االقتصاد
 والشهداء والصديقُت النبيُت مع األمُت الصدوق التاجر) وسلم عليو اهلل صلى قال أكثر، أو

 (.القيامة يوم والصاحلُت


