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 .االقتصادتعريف * 

 التوسط وعدم اإلسراف والتقتير. لغة:

:طاص
ً
 االعتدال بين اإلسراف والتقتير، قال تعالى: )وال تجعل يدك مغلولة إلى عنقك وال تبسطها كل البسط(. الحا

 رتبة بين رتبتين ومنزلة بين منزلتين، األولى هي التفريط )أي التقصير بالش يء( والثانية اإلفراط )أي التبذير(. العز بن عبد السالم:

 ومعرفته وتفكيره.أي من وْضع اإلنسان  االصطالح الوضعي:

 * تعريفات االقتصاد الوضعي في القرن الثامن عشر.

.. هو العلم ال1
ً
 واستهالكا

ً
 وتوزيعا

ً
 ذي يهتم بدراسة الثروة إنتاجا

 . هو العلم الذي يهتم بدراسة سلوك اإلنسان.2

(. . هو علم اقتصادي يدرس املشكلة االقتصادية )وهي تعدد احتياجات املجتمع مع ندرة املوارد3
ً
 نسبيا

 . هو علم يوضح دراسة غايات ورغبات متعددة للفرد وفي املقابل تكون املوارد االقتصادية نادرة.4

 * هل االقتصاد اإلسالمي علم؟ أم مجرد توجيهات ومبادئ؟ هناك انقسام.

 أ( مجموعة ترى عدم صفة العلمية على االقتصاد اإلسالمي، ولها عدة تعريفات:

 فضل اإلسالم اتباعها في الحياة االقتصادية.. هو الطريقة التي ي1

 لسياسات اإلسالم ومبادئه.2
ً
 . هو كل ما يوجه النشاط االقتصادي وفقا

 العلمية على االقتصاد اإلسالمي رغم حاجته للتطوير، ولها عدة تعريفات: ب( مجموعة ترى إطالق صفة

 إسالمي.. هو العلم الذي يهتم بدراسة الظاهرة االقتصادية في مجتمع 1

، والتي يسعى اإلنسان الستخدامها إلشباع رغباته وتحقي. دراسة وتحليل سلوك الفرد تجاه املوارد اإلنتاجية واالقتصادية املحدودة أو 2
ً
ق النادرة نسبيا

 ولهذا التعريف ُبعَدين:ية، الرفاهية والسعادة في إطار تعاليم وضوابط الشريعة اإلسالم

 يمثل األلفاظ املتعلقة باالقتصاد كاملوارد واإلنتاج والسلوك االقتصادي. ُبعد اقتصادي أو تحليلي: -

 يمثل األلفاظ املتعلقة بالشريعة اإلسالمية وضوابطها وشروطها. ُبعد عقدي أو ديني: -

 * تعريف الظاهرة االقتصادية.

 ليم وضوابط الشريعة اإلسالمية.اي إطار تعهي دراسة سلوك اإلنسان وعالقته باملوارد في مجال اإلنتاج واإلستهالك والتوزيع ف

 * الجوانب التي يدرسها علم االقتصاد اإلسالمي.

 أي القيم والقواعد التي ترتكز عليها الظاهرة االقتصادية. . الجانب املذهبي:1

 يهتم بدراسة الظاهرة االقتصادية من حيث تفسيرها وتحليلها ومعرفة القوانين والنظريات. . الجانب النظري أو التحليلي:2

 يهتم بدراسة السياسات والتطبيقات التي تتفق مع القيم والقواعد الحاكمة للمجتمع املسلم. . الجانب التطبيقي أو العملي أو السياسات االقتصادية:3

 .العامالنظام االقتصادي  تعريف* 

 لتنظيم شؤونه االقتصادية.جموعة من القواعد واللوائح والتشريعات واألسس يختارها املجتمع و مه

 * أنواع األنظمة االقتصادية.

هو نظام قام على أنقاض النظام اإلقطاعي وجاء ليؤسس حريات كثيرة لإلنسان، ويواجه مشكلة اقتصادية ألنه يهدف إلى الربح  النظام االقتصادي الرأسمالي:. 1

 وأن تكون امللكية فيه فردية أو خاصة.

 .(نشأ على أنقاض النظام اإلقطاعي الذي قسم املجتمع إلى طبقتين، حيث يعمل الفالحين لإلقطاعيين# نشأته )

 .)امللكية فردية، حرية اقتصادية، الهدف هو الربح، آلية السوق تحدد األسعار واإلنتاج، املنافسة وسيادة املستهلك، التخطيط الالمركزي( # خصائصه

 ترويج أفضل لسلعه(.ب ك# سلبياته )تفاوت توزيع الدخول والثروات، االحتكار، التقلبات االقتصادية الحادة، ظهور آثار سلبية للمنافسة ألن الثري يخدع املستهل

هو نظام تمتلك فيه الدولة جميع عناصر اإلنتاج وجميع املوارد، أي أن امللكية عامة حكومية، وكل الناس موظفين  :وعي(. النظام االقتصادي االشتراكي )الشي2

 لدى الدولة، ويتم توجيه املوارد إلشباع الحاجات األساسية ال لتحقيق الربح، وهدفه املساواة بين أفراد املجتمع.

 (.لوجود عيوب في النظام الرأسمالي ى يد "ماركس"علظهر # نشأته )

 ي(.حسب ساعات العمل، التخطيط املركز # خصائصه )امللكية عامة لجميع عناصر اإلنتاج، الهدف هو إشباع حاجات املجتمع ال الربح، توزيع املوارد والرواتب 

 ادية(.ل الجوانب االجتماعية والدينية عن االقتصإهمال امللكية الفردية والحرية الفردية، إهمال آلية السوق، االعتماد على التخطيط املركزي، فص# سلبياته )

ونه لتنظيم شؤ  هو مجموعة من القواعد واللوائح والتشريعات واألسس املستمدة من الشريعة اإلسالمية التي يرتضيها :. النظام االقتصادي اإلسالمي3

 االقتصادية.
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 * مقارنة بين األنظمة الثالثة.

 النظام اإلسالمي النظام االشتراكي )الشيوعي( النظام الرأسمالي وجه املقارنة

مبدأ الدين 

 والعقيدة

نشأ ببيئة علمانية، تفصل الدين عن 

 الدولة، على يد )آدم سميث(.

اقترن باإللحاد )ال إله والحياة مادة(، وال 

 يتأثر الدين باالقتصاد، على يد )ماركس(.
 الدين يوجه االقتصاد.

مبدأ امللكية 

 الفردية
 تملك عناصر اإلنتاج. للفرد حق

امللكية عامة، وال يحق للفرد التملك، فهو 

 أجير لدى الدولة.

يحق للفرد  تملك عناصر اإلنتاج وفق 

 الضوابط الشرعية.

مبدأ الحرية 

االقتصادية 

 وتدخل الدولة

الحرية مطلقة، والدولة ال تتدخل في 

 الشئون االقتصادية.

ليس للفرد حرية، والدولة هي التي تدير 

 االقتصاد عبر التخطيط املركزي.

األصل عدم تدخل الدولة في االقتصاد إال 

 إذا دعت الحاجة.

 الربح هو الهدف الرئيس ي. مبدأ الربح
الربح ليس هدف، بل الهدف إقامة 

 املشاريع لسد احتياجات الناس.
 الربح هدف اقتصادي فقط وليس رئيس ي.

مبدأ آلية 

 السوق 

 )جهاز الثمن(

مرفوض، وقوى العرض و الطلب التسعير 

 تحدد األسعار، والسوق بال مبادئ.

الدولة تحدد األسعار وتنتج، وال وجود 

 لقوى العرض والطلب.

األصل أن قوى العرض والطلب تحدد 

ند الضرورة، األسعار، والدولة تسعر ع

 والسوق يعمل بمبادئ شرعية.

الهدف من 

 األنظمة
 وإشباع حاجات املجتمع. مادي، مادي، وإشباع حاجات املجتمع.

تأمين حاجات املجتمع، واالهتمام باألفراد، 

 تحقيق رضا هللا سبحانه وتعالى.

 * الشؤون االقتصادية التي ينظمها النظام اإلسالمي.

 للحد من الخالفات بين العامل وصاحب العمل بالضوابط والشروط اإلسالمية والعقود. . تنظيم العالقة االقتصادية بين أفراد املجتمع:1

،  أن بشرط)ينتفع الفرد من ملكيته الخاصة  . تنظيم عالقة األفراد باملوارد اإلنتاجية:2
ً
حة أن ال يوجد تعارض بين مصلحة الفرد واملصلو تكون مباحة شرعا

 العامة( ومن امللكية العامة كاملستشفيات.

 يقدم حلول بكفاءة. هألن القواعد واألسس مصدرها الشريعة اإلسالمية، فإن . تقديم الحلول االقتصادية املناسبة للمشكالت االقتصادية:3

 * خصائص النظام اإلسالمي.

 ، الجزاء اآلخروي(.في األرض لعمارتها االستخالف، واإليمان بأن هللا مالك كل ش يء قواعد )التوحيد 3يقوم على القرآن والسنة، ويعتمد على  عقدي: . اقتصاد1

 .(باالعتبار املصلحة اآلخرويةأخذ شروط )أن تكون املصلحة الخاصة مباحة، أن ال تتعارض املصلحتين،  3بتحقيق  . الجمع بين املصلحتين الخاصة والعامة:2

.بعكس  . التكامل بين إشباع الجوانب املادية واملعنوية )الروح واملادة(:3
ً
 االشتراكي والرأسمالي، بفرض الزكاة مثال

 تكار محرم(.، واالحونحن مستخلفون  اإلسالمي )املالك هو هللاأما في ، (أتاح العامة)واالشتراكي ( صةأتاح الخا)الرأسمالي ف . إقرار امللكيتين الخاصة والعامة:4

 حرية التصرف بشرط أن يكون وفق الشريعة اإلسالمية.للفرد  . إقرار الحرية االقتصادية املنضبطة بالشريعة اإلسالمية:5

 أي أنه يحرم الربا بجميع أنواعه، ومن فوائده )إخضاع املعامالت بقاعدة "الغنم بالغرم"، أنه يحرم ظلم الفوائد الربوية(. . اقتصاد ال ربوي:6

 وجود ترابط بين االقتصادي واألخالق. . اقتصاد أخالقي:7

 بخالف األنظمة االقتصادية الوضعية األخرى. :الذاتية والقضائية  واإلدارية ية. الجمع بين املسؤول8

 * أهداف النظام االقتصادي اإلسالمي.

 قبل كل ش يء، ابتغاء مرضاة هللا سبحانه وتعالى.

 . تحقيق مستوى معيش ي مناسب لكل أفراد املجتمع.1

 ية للمجتمع.االقتصاد)حيازة املصادر الذاتية التي تغني عن الوقوع تحت سيطرة الغير( والعزة ة لتحقيق املصالح( نك)حيازة كل الوسائل املم. تحقيق القوة 2

 التفاوت في توزيع الدخل والثروة، بتقليل الفجوة بين األغنياء والفقراء. . تخفيض3

 . عدم اإلفساد في األرض، بعدم العبث باملوارد.4

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 قتصادية تتكون من جانبين أو شقين.* املشكلة اال

 . الرغبات كثيرة في املجتمع.1

2.
ً
 . املوارد االقتصادية محدودة أو نادرة نسبيا

 * خلق هللا سبحانه وتعالى املوارد بشكلين.

 متوفرة ومطلقة كالهواء واملاء والشمس، وهي مجانية. حرة:. موارد 1

، وللحصول عليها ثمن، كاملالبس واألكل. . موارد مخلوقة بقدر محدود:2
ً
 وهي املوارد االقتصادية النادرة نسبيا
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 * عناصر املشكلة االقتصادية.

 . الحاجات والرغبات.1

 . املوارد االقتصادية.2

 أوجه. 3تتلخص في * أهمية املشكلة االقتصادية 

 أن املشكلة االقتصادية جوهر الدراسات االقتصادية.. 1

 . أن املشكلة االقتصادية هي سبب ظهور علم االقتصاد.2

 ا تجاه املشكلة االقتصادية.ه. أن املذاهب والنظم تنوعت فيما بين3

 * مثال على  املشكلة االقتصادية.

 الدول، وجميع األنظمة )اإلسالمية والرأسمالية واالشتراكية الشيوعية( تقر بوجود املشكلة االقتصادية.ودة في جميع األنظمة وجميع البطالة، موج

 * أدلة وآيات تدل على إقرار االقتصاد اإلسالمي بوجود مشكلة اقتصادية.

 . قوله تعالى )إنا كل ش يء خلقناه بقدر(.1

 إال بقدر معلوم(.. قوله تعالى )وإن من ش يء إال عندنا خزائنه وما ننزله 2

 ولو بسط هللا الرزق لعباده لبغوا في األرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء(.قوله تعالى ). 3

 أسئلة. 3* من أجل مواجهة أو حل املشكلة االقتصادية فإن األنظمة الثالثة تسأل 

 .  ماذا ننتج؟ ملعرفة املوارد املحدودة.1

 . كيف ننتج؟ ملعرفة طريقة اإلنتاج.2

 لخارج.للمستهلك املحلي أم نصدر ل . ملن ننتج؟ هل ننتج3

 .يراها مشكلة إنتاجية(الذي ) * طرق مواجهة أو حل املشكلة االقتصادية في النظام الرأسمالي

 االعتماد على آلية السوق وقوى الطلب والعرض.. 1

 . عدم تدخل الدولة في تحديد األسعار.2

 الحاجات التي عليها طلب.. توجيه املوارد إلنتاج 3

 عائد أو دخل. لكل من يشارك في اإلنتاج. 4

 * طرق مواجهة أو حل املشكلة االقتصادية في النظام االشتراكي أو الشيوعي )الذي يراها مشكلة توزيعية(. 

 االعتماد على جهاز التخطيط املركزي، بتحديد أسلوب إنتاج كل وحدة إنتاجية، باالعتماد على عنصرين:

 . مدى توفر العنصر اإلنتاجي.1

 مدى قرب العنصر اإلنتاجي من الوحدات اإلنتاجية.. 2

 * طرق مواجهة أو حل املشكلة االقتصادية في النظام اإلسالمي )الذي يراها مشكلة إنتاجية وتوزيعية وسلوكية(.

 ومن وسائل التنظيم: . تنظيم اإلنتاج،1

 أ( أن اإلنتاج عمل ُيثاب عليه املسلم.

 ب( النهي عن كنز أو حبس املال.

 تشجيع اإلنفاق االستثماري.ج( 

 د( تبني تقديم الحوافز للمنِتج.

 روة(. مرة في العام وال تقلل الثتكررها أموالهم، زكاة بهيمة األنعام،  الفاقدين، ومن آثارها )إغناء الفقراء، تعويض الغارمين نمي اإلنتاجهـ( الزكاة ت

 يق العدالة:ومن وسائل تحق خل والثروات،العدالة في توزيع الدتحقيق . 2

 أ( إنتاج السلع والخدمات النافعة واالبتعاد عن الضارة.

 :دعائم 3ب( نظام التوزيع يقوم على 

 ، وتدخل امللكية العامة والفردية على مصادر الثروة(.: بتخفيف الفجوة بين األفراد(لثروة)توزيع ملصادر االتوزيع الشخص ي  -

 بحصول كل مشاِرك في العملية اإلنتاجية على عائد. :اإلنتاج( )توزيع الدخول على عناصرالتوزيع الوظيفي  -

 بالزكاة والوقف والكفارات واألضاحي واإلرث والهبات. :)إعادة توزيع الدخل والثروة( إعادة التوزيع -

 وذلك بتنظيم عالقاته: نظيم سلوك اإلنسان،. ت3

 أ( عالقة اإلنسان بربه )باالستغفار(.

 أو بمجتمعه )بالعطف على الفقير واملشاركة في األعمال التطوعية وعدم اإلضرار باآلخرين والعدل وحماية األموال(.ب( عالقة اإلنسان بغيره 

 بعالقة التسخير أو استخالف األرض لعمارتها، وعالقة املسئولية وعدم إفساد املوارد(.ج( عالقة اإلنسان باملوارد االقتصادية )
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 * اإلنتاج بمفهومه العام.

 هو توليد املنافع وزيادتها سواء كانت سلع أو خدمات.

 * تعريف اإلنتاج في االقتصاد اإلسالمي.

 ها سواء كانت مادية أو معنوية.تزيادهو نشاط اقتصادي منظم يهدف إلى توليد منفعة أو 

 * أهداف أو أهمية اإلنتاج.

 . وسيلة إلشباع حاجات اإلنسان.1

 . االمتثال ألمر هللا بالعمل وعمارة األرض.2

 . مقدمة لقيام اإلنسان بأداء مسئولياته التعبدية.3

 . تحقيق فائض ملساعدة اآلخرين.4

 . تحقيق العدالة في توزيع الدخول.5

 اإلنتاج.أو شروط * مفهوم ضوابط 

جي ورفع مستوى اهي التوجيهات والقواعد والتشريعات املنظمة للنشاط اإلنتاجي اإلنساني وعالقته باملوارد الطبيعية من أجل تحقيق التوازن للنشاط اإلنت

 (.اإلنتاج انوإتقتنوع و  ،)كضبط أولويات اإلنتاجواملتغيرة ( الضرر  ، ومنع اإلسراف، ومنعاملشروعية)كضبط املعيشة في إطار الضوابط اإلسالمية الدائمة 

 أهمية ضوابط أو شروط اإلنتاج. * 

 . إزالة التعارض بين املصلحة العامة والخاصة.1

 . تحقيق نمو متوازي بين القطاعات اإلنتاجية.2

 . إبراز دور اإلنسان كموجه للعملية اإلنتاجية.3

 األرض.. تهيئة املناخ املالئم لعمارة 4

 . امتداد أهمية ضوابط أو شروط اإلنتاج على االستهالك والتوزيع.5

 * أنواع ضوابط اإلنتاج في االقتصاد اإلسالمي.

 مراعاة الحالل والحرام، ووجوب أن تكون السلع املنَتجة مباحة، لحماية حياة اإلنسان واملجتمع وموارده. . ضبط املشروعية:1

 من صور اإلسراف )إضاعة املال وعدم مراعاة األولويات وعدم اتباع أساليب سليمة وشراء السلع قبل وقت االستفادة منها(. . منع اإلسراف:2

 وفي حال وقوع ضررين فإنه يتم تجنب الضرر األكبر. ر:الضر . منع 3

 مستويات: 3حيث يتم ترتيب املصالح إلى  . أولويات اإلنتاج:4

 للبقاء على قيد الحياة.أ( املصالح الضرورية، 

 ب( املصالح الحاجية، يحتاجها بعض الناس.

 تكميلية، يحتاجها قليل من الناس.ج( املصالح التحسينية أو ال

 احد.، وال يعتمد االقتصاد على قطاع و ال يتم العمل بقانون تساوي املنفعة الحديةجامد، كما والغير رن امل فيتم ترتيب اإلنتاج وفق هذا الترتيب

 اآلثار السلبية املترتبة على االقتصاد في حال التركيز على قطاع واحد. #

 االعتماد املفرط على الخارج. -

 نقص الخبرة واقتصارها على ذلك القطاع. -

 إهدار املوارد وعدم االستفادة منها. -

 التعرض لتقلبات مع تقلب الطلب الخارجي. -

 السلع:إتقان إنتاج ومما يساعد على  تنوع وإتقان اإلنتاج:. 5 

 أ( االهتمام بمواصفات املنتج )بتأهيل العناصر البشرية، والبحث العلمي والتسويقي، والتخطيط املنظم والدقيق واملتقن(.

 ب( االهتمام باملتابعة والرقابة.

 ج( العناية باملظهر الخارجي.

 * عناصر اإلنتاج في االقتصادي اإلسالمي.

 . األرض.1

 . العمل.2

 رأس املال.. 3

 . التنظيم واإلدارة.4



 

 
 -   5الصفحة     - 

 

 
 لالقتصاد اإلسالميمدخل مراجعة 

 
 إعداد وتنسيق : صادق سعيد

 * يمكن تقسيم عناصر اإلنتاج في مجموعتين.

 . الجهد البشري.1

 . الجهد املالي.2

 * تعريف املضاربة.

 الغنم بالغرم.أن يقتسم الربح بينهما، وهو حالل ألن دفع مال ملن يتجر به أو يعمل به على 

 * الفرق بين اإلجارة واملضاربة.

 ) في اإلجارةالعائد أو األجر 
ً
 )املضاربة في و (محدد مسبقا

ً
 .(غير محدد مسبقا

 * الفرق بين املدير املنظم واملدير الشريك.

 املدير املنظم له أجر )يمثل عنصر العمل(، بينما املدير الشريك له راتب ألنه مضارب )يمثل عنصر التنظيم واإلدارة(.

 اإلسالمي.* االستهالك من منظور االقتصاد 

 يتأثر فقط بالعوامل املادية البحتة.القتصاد الغربي الرأسمالي ا بينمايتأثر بالعوامل الدينية واألخالقية، 

 * القواعد التي يعتمد عليها املستهلك الغربي.

 . الدخل.1

 . املنفعة الحدية.2

 . الرشد االقتصادي بمفهوم خاص فيه.3

 املستهلك في االقتصاد اإلسالمي.* القواعد التي يعتمد عليها 

 :يتحدد دخل الفرد بعنصرين . الدخل،1

 .ملكية عناصر اإلنتاج# 

 # أسعار عناصر اإلنتاج.

 :السلوك االستهالكي يتأثر باألبعاد الدينية من حيثكما أن  -

 .نوع السلع والخدمات املستهلكة# 

 .# كميات السلع والخدمات املستهلكة

 ضوابط وتوجيهات تسهم في تحقيق الرشد االقتصادي لدى املستهلك: . الرشد االقتصادي،2

 استهالك السلع والخدمات الضارة، لحماية الدخل وزيادة اإلدخار وحماية موارد املجتمع من الهدر.تحريم  #

 تحريم السلوك الترفي الذي يبدد املوارد ويدمر القيم واألخالق ويتوجه نحو اإلستهالك بدل اإلدخار. #

 #)
ً
(. النهي عن اإلسراف )تجاوز االعتدال في اإلنفاق على الحالل( والتبذير )اإلنفاق على محرم وإن كان يسيرا

ً
 والسفه )هو اإلسراف والتبذير معا

 # الحث على االعتدال والتوسط.

 اعتمد سلوك املستهلك الغربي على أداتين: صادية املنضبطة بالضوابط الشرعية،. الحرية االقت3

 .)سيادة املستهلك( الحرية االقتصادية للفرد# 

 # حرية السوق )املنافسة الكاملة(.

 حيث أن املنافع عند املستهلك املسلم تتصف بالشمولية وليست مادية بحتة، ويتميز املستهلك املسلم عن الغربي بعدة أمور: . تحقيق زيادة املنافع،4

 # نوع السلعة أو الخدمة يحدد حجم املنافع.

 نافع تشمل مساعدة الفقراء واملحتاجين.# امل

 # للمنفعة بعد ذاتي واجتماعي.

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 لسوق بنظر االقتصاد اإلسالمي.العام لتعريف ال* 

 يلتقي فيه البائعون باملشترين لتبادل السلع والخدمات. هو املكان الذي

 * تعريف السوق باملفهوم االقتصادي.

 إمكانية إلتقاء البائعين باملشترين لتبادل السلع والخدمات وعناصر اإلنتاج دون أن يشترط مكان معين.

 * وظائف السوق.

 . التمكين من تبادل السلع والخدمات.1

 البائعين باملشترين.. إمكانية إلتقاء 2
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 * أنواع أو أشكال السوق في االقتصاد الوضعي.

فة التامة بأسعار السلع والخدمات، وحرية انتقال املواد واألشخاص، وحرية دخول السوق والخروج منه، املعر خصائصه ) سوق املنافسة التامة أو الكاملة، أ(

 فهو نظري على الورق(. %100ر موجود هذا السوق غي البائعين واملشترين، قوى العرض والطلب تحدد األسعار، كثرة، تجانس الوحدات

ل السوق خو انخفاض قيود د في األسعار،أثر الدعاية  ،التمايز وعدم تجانس الوحدات البائعين واملشترين،كثرة ) خصائصه سوق املنافسة اإلحتكارية، ب(

 ي الواقع من سوق املنافسة التامة(.ار فأكثر انتش والخروج منه،

 كل بائع بتسعير اآلخرين(.تأثر  خصائصه )قلة البائعين واملشترين، سوق احتكار القلة، ج(

 وهو انفراد منِتج وحيد يفرض السعر الذي يريده. سوق االحتكار التام أو الكامل أو البحت، د(

 للسوق.* موقع االقتصاد اإلسالمي من األنواع األخرى 

 التامة أو الكاملة، ولكن ال يقر بعض الشروط.. يقر بسوق املنافسة 1

 . يقر بالحرية ولكن بضوابط.2

 . ترك األسعار تتحدد بواسطة قوى العرض والطلب.3

 . املكان للجميع.4

 . معرفة أحوال السوق.5

 . يقر باملنافسة املشروعة، وال يقر باإلحتكار.6

 اإلسالمي. * ضوابط السوق في االقتصاد

 . منع تداول السلع الضارة.1

 . منع الغش )إخفاء عيوب السلعة(.2

 ، كتحريم تلقي الركبان وتحريم البيع قبل حيازة السلعة.تحريم بيع الغرر والجهالة. 3

 .واإلخالل بمواصفات الجودة والوزن حريم تطفيف الكيل، كت. تطبيق معايير الجودة4

 وتحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وتحريم االحتكار.. تحريم التدخل غير املشروع، كتحريم النجش )زيادة السعر ملن ال يريد الشراء( 5

 . االلتزام بالضوابط األخالقية.6

 * آثار اقتصادية يعكسها االحتكار.

 . ارتفاع األسعار )التضخم(.1

 . اختفاء أو نقص السلع.2

 . انخفاض الدخل.3

 . إهدار واستنزاف موارد املجتمع.4

 . انخفاض مستوى الجودة.5

 . تقليل حوافز املنافسة.6

 . مفاسد اجتماعية كالرشوة واملحاباة.7

 * نظريات القيمة )أي سلعة في الوجود لها قيمتان(.

 هي قيمة السلعة بالنسبة لصاحبها، وتعكس مستوى املنفعة املتحققة، وتزيد كلما كانت السلعة ضرورية. . قيمة استعمال:1

 لتقدير قيمة االستبدال.النقود هي قيمة السلعة مقابل السلع األخرى، وتستخدم  . قيمة استبدال:2

 * النظريات االقتصادية الغربية.

 انتشرت في النظام االشتراكي، حيث تتوقف قيمة السلعة فيها على )كمية العمل املبذول إلنتاج السلعة، والوقت الالزم إلنتاج السلعة(. أ( نظرية العمل:

 تفسر القيمة االستبدالية للسلعة على أساس منفعتها الكلية املتحققة للفرد. ب( نظرية املنفعة الكلية:

 سلعة تعتمد على املنفعة الحدية )منفعة الوحدة( وليست الكلية.أن قيمة ال ج( نظرية املنفعة الحدية:

 هي امتداد لنظرية العمل، تم إدخال عناصر اإلنتاج األخرى بجانب عنصر العمل. د( نظرية تكلفة اإلنتاج:

 لوهي وهي النظرية التي وافق عليها االقتصاد اإلسالمي، ظهرت بعد انتقاد النظريات السابقة،  هـ( نظرية العرض والطلب:
ً
تكاليف أن قيمة السلعة تتحدد وفقا

 املنفعة املتحققة للفرد.اج ووفق اإلنت

 * تحديد األسعار في االقتصاد اإلسالمي.

 تتحدد األسعار حسب قوى العرض والطلب.

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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 * التسعير عند الفقهاء.

 أمتعتهم إال بسعر كذا، للمصلحة العامة. واق أال يبيعأن يأمر السلطان أو نائبه أو كل من ولي من أمور املسلمين أهل السو 

 * آراء الفقهاء حول حكم التسعير.

 حيث اتفقت املذاهب األربعة على أن التسعير في األصل محرم. في األحوال الطبيعية:. تحريم التسعير 1

 حتى تنتهي الحاجة، ويحقق العدل . جواز التسعير ولكن بشروط:2
ً
 (.لطرفينل حيث قال ابن تيمية وابن القيم أن )التسعير حل أخير عند الحاجة، ويكون مؤقتا

 .في حالته الطبيعيةالسوق بالتسعير و الحكومة أو الدولة الناتجة عن قيام * اآلثار السلبية 

 . نقص السلع.1

 . زيادة التكاليف املادية واإلدارية.2

 . التسعير في غير مصلحة املستهلك.3

 . ظهور السوق السوداء.4

 . انخفاض مستوى الجودة وانعدام الحوافز.5

 . إهدار املوارد وتعطيلها.6

 اد.. انخفاض وتدني كفاءة االقتص7

 * العدالة في التوزيع باالقتصاد اإلسالمي )مراحل ساهمت في تحقيق العدالة في توزيع الدخل والثروة واملوارد(.

حيث يهتم االقتصاد اإلسالمي بتوزيع مصادر الثروة على أفراد املجتمع وفق  ،)أو توزيع مصادر الثروة أو التوزيع الشخص ي( أ( مرحلة التوزيع ما قبل اإلنتاج

 الشريعة اإلسالمية من خالل امللكية الفردية وامللكية العامة.

 مصادر الثروة تنقسم في االقتصاد اإلسالمي إلى )قسم يجري عليه التملك الفردي كاملزرعة، وقسم ال يجري عليه التملك الفردي كالبترول(. -

 يات، والفقراء واملساكين واملحتاجين وإشباع الحاجات األساسية(.توزع الدولة عائد املوارد الطبيعية على )االحتياجات األساسية كاملستشف -

 يوزع االقتصاد اإلسالمي الدخل على كل مساِهم في عملية اإلنتاج بقدر جهده وماله. (،لوظيفي )أو توزيع الدخول على عناصر اإلنتاجب( مرحلة التوزيع ا

 املال العيني(.عناصر إنتاجية تستحق األجر كعائد )العمل، واألرض، ورأس  -

  عناصر إنتاجية تستحق الربح كعائد )رأس املال النقدي، ورأس املال العيني الثابت، واملنظم، واألرض(. -

 يساعد على تحقيق هدفين )توفير حوافز اإلنتاج، وتحقيق العدالة(. حيث  ج( مرحلة إعادة التوزيع،

 * أدوات إعادة التوزيع في االقتصاد اإلسالمي.

، وارتباطها بالدين، وتشمل األفراد املكلفين وغير  تكفل من مميزاتها التي الزكاة،. 1
ً
تحقيق األهداف في التوزيع أنها )فريضة، وتفرض على الدخل والثروة معا

ى للفقراء فيزيد إنتاجهم، ومستمرة وب
َ
عط

ُ
 بنفس البلد، وت

ًّ
ى، ومرنة، وماملكلفين، ومختلفة املقادير، ومحددة املصارف، وتنفق محليا

َ
لغ

ُ
(، ويشترط حصنةاقية ال ت

على الثمانية وهم الفقراء واملساكين والعاملين عليها واملؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي  لتحقيق أهداف التوزيع أن )يلتزم األغنياء بأدائها، ويتم صرفها

 (.سبيل هللا وابن السبيل

 الدولة مراقبة تنفيذه. هو واجب على الفرد، بينما على راث،. املي2

 تقوم بتوزيع الثروات وتداولها بتحويلها إلى الفقراء بحيث ترفع مستوى معيشتهم. والصدقات، . الكفارات3

 هي كفاية الحاجات الضرورية للمنَفق عليه، وهي واجبة على األغنياء وتختلف بحسب درجة القرابة. . النفقات،4

 مثل إحياء األراض ي امليتة. املعطلة،إعادة توزيع الثروات اإلنتاجية . 5

 أدوات أخرى كأموال الوقف والخراج.. 6

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 * نشأة النقود وتطورها.

 فائض.البحث عن وسيلة لتبادل ال مت، فتحمما أدى لوجود فائض لسلعالسلع بجهودهم، ثم اهتدى اإلنسان للتخصص في إنتاج اكان الفرد واألسرة ينتجون 

 * مراحل تطوير أشكال النقود وصورها.

وتعتمد على مبادلة السلعة بأخرى، ثم اختفى هذا األسلوب لصعوبات واجهها وهي )غياب معيار  أول أسلوب عرفه اإلنسان لتبادل فائض السلع، املقايضة: أ(

 تقدير أثمان السلع، وصعوبة التوافق بين رغبات املتبادلين، وعدم إمكانية تجزئة بعض السلع، صعوبة نقل وادخار بعض السلع(.

 مرت بعدة مراحل: النقود، ب(

هي سلع تعارف الناس على اتخاذها كوسيط للتبادل وتختلف من بيئة ألخرى، وحققت هدفين )استخدامها كوسيط، إشباع  . النقود السلعية:1

 حاجات إنسانية(، ولكن عيوبها )قابليتها للتلف، واختالف جودتها، وارتفاع تكاليف حفظها، وعدم إمكانية تجزئتها(.

 تفوقت على السلعية، ثم تم استخدام الذهب والفضة ألسباب )عدم تلفها، وندرتها النسبية، وقابليتهما للتجزئة(. . النقود املعدنية:2
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 * أنواع النقود في الوقت الحاضر.

 عنها.نبدأت في البداية بجانب النقود املعد أ( النقود الورقية:
ً
 ية وليست بديال

 .األفراد والدول+التطور االقتصادي+حاجة الناس للنقود بكميات كبيرة( أسباب ظهورها )نمو املبادالت واملعامالت بين -

+مرحلة لم تغطى فيها األوراق النقدية %100ورقية مغطاة بالذهب بالكامل النقود الفيها كانت  التيمرحلة األوراق النقدية النائبة مراحل مرت بها ) -

 وتستمد قوتها من ثقة املتعاملين 
ً
وضمان املصرف+مرحلة النقود الورقية اإللزامية التي استمدت قوتها من إلزام القانون وبدون بالكامل وإنما جزئيا

  املصرف(. ضمان

. ب( نقود الودائع:
ً
 وليست شيكا

ً
 ظهرت مع تطور املصارف وازدياد ثقة الناس بها، وتمثل ودائع الحسابات الجارية وبعض املعامالت املصرفية، وهي تعد نقودا

د بواسطتهاهي وسائط دفع إلكترونية  لكترونية:ج( النقود اإل َسدَّ
ُ
 هي منتشرة اآلن.، و إلكترونية )بطاقات مسبقة الدفع( أثمان السلع والخدمات بواسطة أدوات ت

 (.هاتزوير  الحد منو  األوراق النقدية مميزاتها )أمان لحاملها عند فقدها+خفة حملها+عدم تلفها مع الوقت واالستخدام+توفير الحكومة تكاليف طبع -

 * وظائف النقود.

 . وسيط للتبادل واملبادلة.2     . مقياس للقيم واألثمان.1

 . وسيلة للدفع العاجل أو اآلجل.4     . أداة لالدخار ومخزن للقيم.3

 * تعريف ربا النسيئة )ربا الدين(.

 األفراد واملؤسسات.هو الربا الذي تعتمد عليه املصارف التقليدية في وقتنا الحاضر في تمويل 

 لتعامل بالربا.بالتمويل الربوي واالسلبية واملساوئ االقتصادية * اآلثار 

 فإذا كانت فوائد ربوية فستظهر كنفقات ثابتة، وإذا كانت اقتراض فستلحق بالتكاليف املتغيرة. تفاع التكلفة اإلنتاجية واألسعار:. ار 1

 الذي يتحمل الخسارة طرف واحد فقط.ألن  م تحقيق العدالة:الظلم وعد. 2

 باألسواق. لبات والتغيرات في أسعار الفائدةبسبب التق . عدم االستقرار االقتصادي:3

 مع تكبد املنشأة تكاليف ثابتة مسبقة قبل بدء اإلنتاج، ومع تقلبات سعر الفائدة وتراكم املديونية والركود. . إفالس العديد من الشركات:4

 بسبب إفالس الشركات، حيث يؤدي ذلك إلى االستغناء عن الُعّمال. البطالة:. 5

 حيث أن سعر الفائدة وامليل الشديد لالقتراض أوجدا مديونيات ضخمة ومتزايدة مما أدى إلى خلق أزمة ديون عاملية. . املديونية:6

 برأس ماله مما يشجع االنتظار السلبي.فاإلقراض يزيد الربح بدون أن يعمل وينتج ويخاطر  رأس املال:. انخفاض إنتاجية 7

 تشجع األفراد على اإلنفاق فوق الدخل املتاح.الربوية ألن القروض  :والترف التوسع في اإلنفاق. 8

غ هو ارتفاع  . التضخم:9
َ
 .الحقيقية وال يعكس تكاليف اإلنتاج ،في أسعار السلع والخدمات خالل فترة زمنية طويلةوغير طبيعي ُمبال

 زيادة حجم الطلب+عدم قدرة العرض على مواجهة حجم الطلب+الربا(.) هأسباب -

 .(أكثر املتضررين منه )أصحاب الدخول الثابتة من املوظفين والعمال -

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 * مقارنة بين املصارف التقليدية الربوية واملصارف اإلسالمية.

 املصارف اإلسالمية املصارف التقليدية الربوية وجه املقارنة

 نشأته

ظهرت املصارف في أوروبا مع ظهور النقود وتوسع النشاط 

فقامت االقتصادي واحتياج أصحاب املشروعات لألموال، 

مودعو وجني عوائد الفوائد، فبدأ  املصارف بإقراض األموال

 باملطالبة بنصيب من تلك العوائد. األموال

نتيجة حب الناس ملحاربة الربا، فظهر في مصر بنك االدخار  تشأن

احه إلى انتشار البنوك اإلسالمية )وهي املحلي الذي أدى نج

مؤسسات استثمارية مصرفية اجتماعية تتعامل بإطار الشريعة 

 ، والفرق بينه وبين البنوك األخرى هو تحريمه للربا.اإلسالمية(

أهدافه 

 وأسبابه

استجابت املصارف لطلبات املودعين وقاسموهم الفوائد لضمان 

 ، ثم بدأت املصارفاملصارفبين  الذي والتنافسانسياب األموال 

 الفرق هو العائد.و بسعر ثم اقراضه بسعر أعلى  باقتراض املال

املوارد اإلسالمية املتاحة وتوجيهها نحو العمل على تعبئة 

 االستثمارات التي تخدم التنمية االقتصادية واالجتماعية.

 وظائف

 . تقديم تمويل بفائدة ربوية مباشرة.1

 . تقديم خدمات مصرفية يدخلها الربا.2

 . الوظائف املصرفية.1

 . الوظائف االستثمارية والتمويلية.2

 االجتماعية.. الوظائف 3

 * أهم الوظائف أو الخدمات التي تقدمها البنوك اإلسالمية.

 أ( الخدمات املصرفية التي تقدمها املصارف اإلسالمية.

 . إصدار الشيكات.3    . بيع وشراء العمالت.2   . فتح الحسابات الجارية.1

 . االعتمادات املستندية أو فتح االعتماد.6  . القيام بالوساطة املالية املشروعة.5   . قبول الودائع االستثمارية.4
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 لالقتصاد اإلسالميمدخل مراجعة 

 
 إعداد وتنسيق : صادق سعيد

 ب( الخدمات التمويلية واالستثمارية التي تقدمها املصارف اإلسالمية.

 حسب رأس املال.فالخسارة أما ان الربح حسب النسب املتفق عليها، يتقاسمو  ،حيث يساهم املصرف مع املستثمر بحصة في املشروع . املشاركة:1

 نك.سمان الربح حسب النسبة املتفق عليها، أما الخسارة فيتحملها البايساهم املصرف برأس املال مع مستثمر بجهده البدني أو الفكري، ويتقحيث  . املضاربة:2

 حيث يقوم البنك بتمويل عملية تجارية استيرادية ويحصل على نسبة معينة. . املرابحة )البيع باآلجل(:3

 للمصرف اإلسالمي أن يقدمها.ج( الخدمات االجتماعية التي يمكن 

 . تأمين الحاجات األساسية كالسلع الضرورية.3 . إقامة مشروعات اقتصادية نفعها اجتماعي.2    . توزيع الزكاة.1

 خصائص املصارف اإلسالمية.* 

 .)في اإلسكان واإلستيراد وتمويل صغار الحرفيين واملهنيين( . التنمية االقتصادية1

 .)بتوجيه األموال لالستثمارات الداخلية( لدولية. الحد من التبعية ا2

 . التكافل االجتماعي وإعادة توزيع الدخول والثروات.3

 . العمل ضمن إطار الشريعة اإلسالمية.4

 . وجود جهاز استشاري وفني.5

 . زيادة فرص العمل.6

 * تعريف النظام املالي لدولة ما في اإلسالم.

 تعنى بموارد الدولة وطرق جبايتها وأوجه إنفاقها. مجموعة من القواعد والقوانين التي

 * املسؤول عن حفظ أموال املسلمين.

 هو بيت املال.

 * تعريف السياسة املالية.

 هي استخدام الدولة لإليرادات والنفقات وفق منهج معين لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية.

 * ركنا السياسة املالية.

 والجانب الثاني )النفقات(.الجانب األول )اإليرادات( 

 إلى مصادر األموال وأوجه إنفاقها.
ً
 * أقسام بيت املال استنادا

 .(يضم الزكاة) . بيت مال الزكاة1

 .(يضم خمس الغنائم وخمس املعادن وخمس املستخرج من البحار) . بيت مال األخماس2

 .(يضم الخراج والجزية والعشور والضرائب) . بيت مال الفيء3

  .(ما ال مالك له أو وارث) مال الضوائع. بيت 4

 * مميزات إدارة بيت املال.

 . لكل بيت مال موارد ومصارف محددة في الشريعة.1

 . استقاللية أمواله عن أموال ولي األمر.2

 . املرونة واالجتهاد في الرأي.3

 * تشمل موارد بيت املال أو اإليرادات العامة للدولة اإلسالمية.

 لتجارة واألنعام والزروع والثمار، محددة األنصبة واملقادير.من ا . الزكاة:1

 دون قتال كالخراج والجزية والعشور( للرسول ولولي األمر، والغنيمة )كل ما آل إلى املسلمين من الك . الفيء والغنيمة:2
ً
ار فالفيء )كل ما أخذه املسلمون صلحا

 األرض والخمس.  بالقهر والغلبة كاألسرى والعتاد( للمقاتلين عدا

رأة ملمشتقة من الجزاء، وهي مبلغ يفرض على من دخل في ذمة املسلمين من غيرهم كأهل الكتاب، وال تجب على )الفقير والعبد واألعمى والكبير وا . الجزية:3

 والصغير واملتعطل واملجنون(.

 املنتفعين باألرض الزراعية.لغة )الكراء واألجر والغلة( ويعني ما تفرضه الدولة على  . الخراج:4

 هي ما تحصل عليه الدولة من التجار الذين يمرون بثغور اإلسالم )يؤخذ من املسلمين ربع العشر، أي الزكاة(. . العشور أو الرسوم الجمركية:5

 يمكن للدولة فرضها إذا لم تغطي اإليرادات السابقة حاجة املجتمع الحقيقية )وإذا كانت تغطي فالضرائب محرمة(. . الضرائب:6

 ضوابط فرض الضرائب )وجود عجز بموارد بيت املال+االتسام بالعدل في مقدارها+تكون بقدر الحاجة(. - 

 ألخرى.تكون عندما تعجز الدولة عن تغطية النفقات ا . القروض العامة:7

 * أهداف النظام املالي في الدولة اإلسالمية.

 . حسن توزيع الدخول والثروات.3  . حسن استغالل املوارد والطاقات.2   . حراسة الدين وحماية القيم.1
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 لالقتصاد اإلسالميمدخل مراجعة 

 
 إعداد وتنسيق : صادق سعيد

 * أوجه اإلنفاق في الدولة اإلسالمية.

 هي التي ال يجوز للدولة أو ولي األمر التصرف فيها خارج حدود الشرع، مثل )الزكاة+الوقف(.  أ( النفقات املخصصة من القرآن والسنة:

 هي التي لم يحدد الشارع مصادرها وليست لها مصارف محددة، بل متروكة للدولة وولي األمر، مثل: ب( النفقات الغير مخصصة:

 .للدفاع عن الدين، . توفير األمن الداخلي والخارجي1

 .، ملراقبة األسواق وتقديم القروض الحسنة وإقامة املشاريع االجتماعيةاملجاالت االقتصادية. 2

 .عانة الفئات الغير قادرة على العمل وتوفير الخدمات الححية والتعليميةإل ، املجاالت االجتماعية. 3

 ضوابط النفقات العامة.* 

 املالية.وبدونه تضعف كفاءة السياسة  . تحقيق العدل والرشد:1

 أن تولد النفقات مصلحة للمجتمع. . تحقيق املصلحة:2

 مستمدة من رقابة الخالق سبحانه وتعالى ثم رقابة ولي األمر. . الرقابة:3

 * النظام النقدي اإلسالمي  )األهداف األولية للنظام النقدي اإلسالمي(.

 أهداف النظام اإلسالمي واألهداف العامة. . الربط بين2   . عمل النظم املكونة للنظام على تحقيق األهداف.1

 . القدرة على تحقيق األهداف لعدم وجود قروض بفوائد.4  . االلتزام بالقيم الروحية والعدالة االقتصادية واالجتماعية.3

 * األهداف األولية للنظام النقدي اإلسالمي.

 ادية العادلة.والحد من املوارد البشرية واملوتأمين احتياجات األفراد تنمية اإلنتاج ب . تحقيق التنمية االقتصادية:1

 .بالتوزيع العادل في الثروة القائم على مبدأي املساواة في الكرامة اإلنسانية وكراهية تركز الثروة في أيدي قليلة :واالجتماعية. تحقيق العدالة االقتصادية 2

 .، واإلخالف فيها كاإلفساد في األرضألن النقود مقياس هام لقيم األشياء :مة الوحدة النقديةي. تحقيق االستقرار في ق3

 .وعدم اكتنازها باستثمار املدخرات :للفوائض املالية. تحقيق التخصيص األمثل 4

 * تعريف السياسة النقدية.

 هي اإلجراءات التي يتخذها املصرف املركزي بهدف ضبط كمية وسائل الدفع أو التأثير في اتجاهاتها لتحقيق أهداف املجتمع االقتصادي.

 املؤسسات القائمة أو املسؤولة عن تنفيذ السياسة النقدية.* 

 .تقرار()تدخل وزارات مالية سيخل باالس الدولةعلى السياسة النقدية ويتولى أعباء إدارة الشؤون النقدية نيابة عن يقوم املصرف املركزي  املصرف املركزي: أ(

ايدها مع نمو وقع تز القومية، ويتئة أقص ى قدر من املدخرات تقع عليها مسؤولية كبيرة في تعبمجموعة املصارف التجارية الخاصة والتي  ب( الجهاز املصرفي:

 .الدخل القومي، وتكون تعبئة املدخرات بالحث على االحتفاظ باالدخارات على شكل أصول مالية وودائع لدى املصارف وليس في شكل نقدي مكتنز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وهلل احلمد ،،،


