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مقدمة: 

عرب مسرية اإلنسان و تطوره خالل أزمنة خمتلفة؛ كانت من أهم اهتماماته الفكرية و العملية كيفية تنظيم السلوك 
الفردي و اجلماعي فيما يتعلق باستغالل املوارد املتاحة لديه مبختلف أنواعها على النحو الذي ميكنه من حتقيق أقصى 

 فاعلية ممكنة و رفع مستوى املعيشة و الرفاهية و بعث التنمية بكل أبعادها مبا يصب يف ازدهار الفرد و اجملتمع.

غري أن حماوالت اإلنسان يف هذا الصدد و عرب تارخيه الطويل كانت دوما تصطدم بقلة الوسائل أمام كثرة الغايات و 

 املطالب.

و من خالل تطور الفكر اإلنساين وجدت العديد من املقاربات و األطروحات؛ اليت تبلورت شيئا فشيئا لتؤلف ما 

 صار يعرف بـــ "علم اإلقتصاد".

يعترب علم اإلقتصاد أحد العلوم اهلامة اليت تسعى إىل اإلجابة على تساؤالت يف غاية األمهية لإلنسان و هي البحث 

 عن أمثل طريقة لتنظيم النشاط االقتصادي للمجتمع و استغالل اإلمكانات املتاحة بكل فاعلية و كفاءة.

و مع تقدم الفكر اإلنساين املعاصر و تطور العديد من حقول املعرفة متكن علم االقتصاد من تسخري العديد من 
األدوات املعرفية لشىت العلوم كأدوات التحليل الرياضي و اإلحصائي و النظريات اإلجتماعية و النفسية كروافد تعزز 

 من قدرته على حتليل الظواهر و استنتاج القوانني اليت حتكمها.

لقد أصبح هذا العلم يغطي جوانب عديدة متشعبة كالبحث يف األنشطة االقتصادية املختلفة من انتاج و استهالك و 

توزيع و استثمار و ادخار؛ و بعض القضايا اليت متس حياة االنسان و رفاهيته بشكل مباشر كالتنمية و البطالة و 
 التضخم.

يأيت هذا الكتاب البيداغوجي املوجه إىل طلبة سنة أوىل ليسانس متوافقا مع مقرر مقياس "مدخل لإلقتصاد" ليسلط 
 الضوء على احملاور األساسية للمقياس راجيا أن يفي بالغرض املقصود.
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 مدخل لالقتصاد محاضرات

 مخطط یبین محتویات الكتاب:

 

 

 

 

 

 

 

 

.مدخل 
إق . ع

اإلطار المفاھیمي
لعلم االقتصاد 

المشكلة (المفھوم، الموضوع
، المنھج، عالقتھ )اإلقتصادیة

...بالعلوم األخرى، األھمیة

تطور  ونشأة 
علم االقتصاد

الفكر االقتصادي في الحضارات 
:  أبر ز المدارس -القدیمة

التجاریة، الطبیعیة، الكالسیكیة

األنظمة 
اإلقتصادیة

النظام الرأسمالي، النظام 
:  اإلشتراكي، النظام المختلط
المبادئ ، المزایا و العیوب

األنشطة 
االقتصادیة

اإلنتاج، التوزیع، اإلستھالك، 
 ومفاھیم : اإلدخار، االستثمار
محددات
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الفصل األول: اإلطار المفاهيمي لعلم اإلقتصاد 

 تعريف علم اإلقتصاد: -1

 من الكلمة اليونانية "Economy"يف اللغات الالتينية من الناحية اللغوية أشتق لفظ اقتصاد 

"Oikonomia" املركبة من كلمتني "Oikos" و تعين "املنزل"؛ و "Nomos و تعين "تدبري"؛ ليدل "

اللفظ يف جممله على املعىن "تدبري املنزل"؛ أي البحث يف الكيفية اليت يدير هبا رب األسرة دخله من أجل 

الوصول إىل أفضل إشباع ممكن ملختلف حاجاهتا؛ غري أن املصطلح توسع الحقا ليدل على املعىن " تدبري شؤون 

 املدينة" أي "تسيري املدينة".

يف اللغة العربية يعين اللفظ "اقتصاد" التوسط يف األمر دون إفراط و ال تفريط؛ و يقال "اقتصد يف النفقة" مبعىن 

 أنفق باعتدال؛ مل يسرف و مل يقرت (ال إسراف و ال تقتري).

أما اصطالحا فإن علم اإلقتصاد عرف عدة تعاريف تدل على تعدد وجهات نظر املتخصصني؛ فيما يلي جانب 

 منها:

 يفحص فهو العادية، حياهتا شؤون يف البشرية سةابدر يهتم الذي العلم االقتصاد هو علم الرفاهية؛ أي "  -

 للرفاهية املادية املقومات على باحلصول يتعلق الذي واالجتماعي، الفردي النشاط جانب من اجلزء ذلك

 ظروف يف التحسني من اإلنسان متكن اليت الطرق بتحليل يقوم؛حيث "1"املقومات هذه استخدام وطرق

 2"له إنفاقه وكيفية دخله على حصوله أساليب على بالرتكيز معيشته،

 14، ص 1993 محمد دویدار، مبادئ افقتصاد السیاسي، منشأة المعارف، اإلسكندریة،  1
 19، ص2004 حسین علي و سعید عبد الجبار عفاف، مقدمة في التحلیل االقتصادي الكلي، دار وائل، األردن،  2
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 ومل هبا، يتصل ما وكل الثروة طبيعة يف البحثاالقتصاد هو علم الثروة؛ و طبقا هلذا املفهوم فإنه يتضمن "  -

 ضمنها تدخل الشخصية اخلدمات أن اعترب منهم الثروة،ففريق معىن حتديد حول التوجه هذا أصحاب يتفق

 بأنه االقتصاد علم بذلك وعرفوا رفضها ىلإ انتهى آخر وفريق املادية، غري الثروة بوجود اعرتفوا عليه وبناءا

 ؛1"املادية ةالرفاهی علم

 إال باستمرار، واملتزايدة املتعددة حباجاته اإلنسان ميتازاالقتصاد هو علم التعامل مع مشكلة الندرة؛ حيث " -

 اليت االقتصادية املشكلة تنشأ هنا ومن نادرة أو حمدودة هيف وجدت نإ إلشباعها الضرورية الوسائل أن

 .2"والنادرة احملدودة املوارد مع الالحمدودة اإلنسانية احلاجات بني التوفيق كيفية على أساسا تتمحور

 حبوزته ما عن الفرد مبوجبها يتخلى واليت التبادل عمليات سةادرعلم االقتصاد يهتم بنشاط التبادل؛ أي "  -

 شباع إو اإلنتاج بني الصلة بقيام يسمح املبادلة فنشاط إليه جحيتا ام على آخر فرد من ليتحصل

؛ كما يتوسع مفهوم التبادل ليشمل التبادل بني الدول أي التجارة الدولية أين يساعد علم 3"احلاجات

 حدود بينها تفصل واليت املختلفة، الدول بني التبادل عمليات تضبط اليت القوانني فهماالقتصاد على "

 معينة وخدمات سلع فيها تتوفر اليت الدول بني التجاري التبادل هذا ويتم دولية، وأنظمة وسياسية جغرافية

 للموارد النسبية الندرة لظ يف جمتمعهم أفراد حاجات إشباع أجل من وهذا لوجودها، تفتقر أخرى ودول

 ؛4"الالزمة

 االقتصادي للنشاط املكونة الظواهر مبجموع املتعلقة املعرفةاالقتصاد هو علم طرق اإلنتاج؛ فهو يتضمن " -

 أفراد حاجات لتلبية الالزمة واخلدمات املنتجات وتوزيع بإنتاج اخلاص النشاط أي اجملتمع، يف لإلنسان

 22، ص 2005 محمد حربي عریقات، مبادئ اإلقتصاد: التحلیل الجزئي، دار وائل، األردن،  1
 21، ص2010 رواء زكي الطویل، محاضرات في اإلقتصاد السیاسي، دار زھران، األردن،  2
 17، ص 1977 رفعت المحجوب، اإلقتصاد السیاسي، دار النھضة العربیة، القاھرة،  3
 5، ص 2007 عبد العزیز فتحي الرواشي، االقتصاد و السوق، طیبة، مصر،  4
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 اإلنسان عالقة يف تكمن والثانية بالطبيعة اإلنسان تربط األوىل مزدوجة، عالقة شكل يف ويكون اجملتمع،

 والعالقات االقتصادية العالقات حتكم اليت القوانني جمموع عن يعرب االقتصاد فعلم ،اإلنسان بأخيه

 ؛1"االقتصادي طللنشا املكونة الظواهر جمموع إطار يف اجملتمع أفراد بني تنشأ اليت االجتماعية

ميكننا أن نقول إمجاال: علم االقتصاد هو علم البحث عن أفضل توفيق بني الوسائل و املوارد املتميزة باحملدودية 

 و بني الغايات و احلاجات اإلنسانية املتميزة بالالحمدودية؛ مبا يؤدي يف النهاية إىل رفع مستوى رفاهية اجملتمع.

 نشأة و تطور علم اإلقتصاد: -2

 جانب إىل االقتصادي البحث ختلل حيث بالسياسة، خمتلطة بدايتها يف االقتصادية الكتابات ظهرت

 االقتصاد مصطلح يستخدم كان لذا السلطة، قوة ودعم الصاحل للحكم املتطلبة املبادئ الثروة منو مبادئ

 كتابه 1615 عام نشر الذي" مونكريستان دي انطوان "الفرنسي الكاتب يد على حتقق ما وهو السياسي،

 تتبعها أن جيب اليت السياسة معامل حتديد اىل مبؤلفه وهدف" السياسي االقتصاد يف مطول  شرح "بعنوان

 إىل خصصه الذي" األمم ثروة "الشهري كتابه" مسيث آدم" قدم 1776 عام ويف ثروهتا، لزيادة الدولة

 أصبحت التاريخ ذلك منذ ألنه احلديث، االقتصاد علم بواضع مسي وبذلك الثروة، و إدارة تنمية كيفية

 والنظريات األفكار بقية عن انفصاهلا وهي العلم، زن ا متی أساسيتني بسمتني تتسم االقتصادية الكتابات

 مستقل كعلم االقتصاد علم نشأ وبذلك وعلمي، موضوعي بشكل تناوهلا وكذلك الصلة، ذات العلوم من

 أصدرحني  19 القرن من الثاين النصف يف اجملرد التحليل نشأة مع إال االقتصاد علم مصطلح يظهر ومل

 يف االصطالح هذا بعد فيما ليشيع 1890 سنة "االقتصاد علم مبادئ" بعنوان مؤلفه"مارشال الفريد"

 .األجنلوسكسونية البلدان

 16 محمد دویدار، مرجع سابق، ص 1
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 الفلسفة من كجزء والفالسفة املفكرين قدامى كتابات ضمن أشرنا كما االقتصاد علم ظهر فقد

 كتابات يف اليوناين االقتصادي الفكر يف ورد املعرفة، فروع من مستقل فرع يكن فلم واألخالق السياسية

 ضمن وكان الفاضلة، املدينة أو الدولة موضوع فيه حبث والذي باجلمهورية، املعروف كتابه يف أفالطون

 اجملتمع توزيع هو اليوم، االقتصاد علم وجماالت قضايا من جزء يعترب والذي الكتاب ذلك يف ورد ما

 تناول حيث أرسطو كتابات يف االقتصاد علم أيضاً  وورد واملنتجني، واجلنود احلكام طبقة هي لطبقات

 أو اجلماعية امللكية نظام وبإنشاء اخلاصة امللكية بإلغاء تنادي كانت اليت اآلراء وانتقد األموال، ملكية

 املوضوعات أهم ومن عدالتها، عدم ورأى وهامجها الرق قضية كذلك الكتاب ذلك يف جاء الشيوعية،

 وقيمة االستعمال قيمة منها القيمة من نوعني بني فيها وميز القيمة هو أرسطو تناوهلا اليت االقتصادية

 .املبادلة

 شيشرون له تعرض فمما سنيكا شيشرون و هؤالء أمثلة ومن االقتصاد لعلم ونيالرومان الكتاب أيضا وتطرق 

 صناعة من األخرى املهن عيوب ”Seneca“، وبني األول املقام يف الزراعة فوضع واحلرف، للمهن تفضيله

 النقود أن بني فقد سنيكا أما بالقتل، شبهها الذي للحد ووصل للفائدة كبرية انتقادات وجه كذلك وجتارة،

 القرون شهدت وقد الظلم عنها ينبع قد واليت والكراهية واحلسد احلقد من واآلثام، الشرور غالبية أصل هي

 الناحية من فاألرض والفالحني، ديالس بني متبادلة عالقات وجود على يقوم والذي اإلقطاع نظام الوسطى

 الفرتة هذه أيضا متيزت كما احلكام، وهم اإلقطاعيني لألسياد احلقيقية ملكيتها ولكن طور،الإلمرب تابعة النظرية

 .االقتصادية احلياة على الكنيسة حكم بسيطرة

 القضايا يف كبرية طفرة أحدث والذي العربية اجلزيرة يف اإلسالم ظهور مع أوربا يف اإلقطاع عهد تزامن 

 جمد قد الصدد هذا ويف السوق، عمل وآلية القروض على والفوائد املوارد، ملكية بالعمل، املتصلة االقتصادية
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 عن و�ى القروض على الفائدة حرم أصوهلا، ووضع وأقرها الفردية بامللكية وأخذ عليه، وحث العمل اإلسالم

 تسميته ميكن ملا املختلفة اجلوانب هي هذه األسعار، حتديد يف والطلب العرض وآلية املنافسة وأقر االحتكار

 أمثال من املسلمني الفالسفة أن جند اجلوانب هلذه باإلضافة اإلسالمي، الدين مبادئ يف االقتصادية باألفكار

 االقتصادية، القضايا بعض وحتليل ومناقشة طرح يف كبرية إسهامات أسهموا قد خلدون بناو سينا بناو الفارايب

 عند املعاصر مبفهومها االقتصادية للمشكلة شرحاً  املقدمة كتابه يف خلدون أبن أورد املثال سبيل على

 على يتوقف إمنا السلع هذه طلب أن وبني وكمالية، ضرورية سلع إىل السلع بتقسيم قام كما االقتصاديني،

 السلع أسعار حتديد يف املختلفة وظروفهما والطلب العرض وتأثري دور أوضح كذلك والتقدم، ناالعمر درجة

 العمل وتقسيم العمل، لتقسيم تؤدي السكان زيادة أن خلدون بنا بني كما أسعارها، تقلبات ويف واخلدمات

 أخرى زيادة وحتصل جديدة، صناعات فتنشأ السلع على الطلب يزيد مث ومن الدخل، فيزيد اإلنتاج، يزيد

  .للدخل

 احلياة لتنظيم جديدة أفكار لظهور الفرصة إلتاحة عشر، اخلامس القرن خالل اإلقطاع النظام ا�يار أدى وقد

 والطبيعية، التجارية املدرسة أفكار يف وجتسدت االقتصادية، األفكار من أخرى تيارات برزت فقد االقتصادية،

 نادت فقد عشر، الثامن القرن منتصف حىت عشر اخلامس القرن من الفرتة خالل التجاريني أفكار سادت فقد

 تعمل أن جيب لذلك النفيسة، املعادن خمتلف يف األخرية هذه وتكمن بثرواهتا، قوية الدولة تكون أن جيب بأنه

 فكرهتم على وترتب احلجم، ثابتة العامل يف الكلية الثروة أن كذلك التجاريون عترباو ثرواهتا، تنمية على الدول

 .أخرى دولة حساب على يكون إمنا الثروة هذه من الدول من دولة تكسبه ما اعتربوا أن هذه
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 بالعامل وعالقاته اإلنسان دراسة على مبنية نظرية "كيناي" الفرنسي سهمأر  وعلى نوطیارقويالفيز أسس حني يف

 طريق عن الصايف الناتج توزيع لكيفية وتعرضوا املنتج، الوحيد النشاط هي الزراعة أن على وأكدوا الطبيعي،

 بنظرية ليس وهو اجملتمع، طبقات بني الصايف توزيع كيفية "كيناي" يبني وفيه االقتصادي، اجلدول استخدام

 إىل طبقة من الدخول بانتقال ذلك و الصايف الناتج دورة بعرض يكتفي ولكنه حديثا املفهوم باملعىن للتوزيع

 .أخرى

 جاءت الصناعية، الثورة عن متخضت اليت التحوالت مع تزامن والذي األورويب اجملتمع عرفه الذي التطور وبعد 

 قوية دفعة االقتصادي الفكر دفعت وبظهورها ملقتضياته، واستجابة التطور هلذا انعكاسا الكالسيكية املدرسة

 اىل يعود احلايل مبفهومه  االقتصادعلم فظهور ونظرياته، قوانينه له ذاته حبد مستقل كعلم االقتصاد به أخرجت

 املعروف الشهري كتابه ) والذي أصدر1790-1723 ( مسيث آدم رأسهم  و على الكالسيك االقتصاديني

)، 1823-1772ديفيد ريكاردو ( مشلت أخرى جملموعة باإلضافة هذا ، )1776 ( العام يف األمم بثروة

-1767)، جون باتيست ساي (1873-1806)، جون ستيوارت ميل (1834-1766مالتوس (

 العسري من جيعل الكالسيكية، املدرسة منهم تكونت الذين املؤلفني يف التعدد هذا أن الواضح ومن)، 1832

 واليت اإلنتاج نظرية املدرسة هذه أفكار ضمن جاء ما أهم ولعل مجيعاً، أفكارهم لتلخيص عامة مبادئ وضع

 أفكارهم ضمن جاءت املتناقصة،كما املنفعة لقانون باإلضافة هذا العمل، وتقسيم التخصيص ظاهرة تتضمن

 .للدخل الوظيفي التوزيع لنظرية باإلضافة هذا العمل، قيمة ونظرية القيمة، ونظرية السكان، يف مالتس نظرية

 مسوا العشرين القرن وبدايات عشر التاسع القرن أواخر يف االقتصاديني من جمموعة الكالسيكة املدرسة بعد وجاء

 احلدية القيم املدرسة هذه أصحاب به جاء ما وأهم هكس، و بيقو، مارشال، الفريد أشهرهم اجلدد بالكالسيك
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 املدرسة كذلك جاءت واألرباح كما التكاليف اإلنتاج، املستهلك، سلوك نظريات تفسري يف واستخدامها

 العام القطاعني من كال دور على النظرية هذه وتركز ،"كينز مينارد جون" الربيطاين  أسسها واليت الكينزية

 .1اجملاالت بعض يف الدولة تدخل مع انه أي االقتصاد، يف واخلاص

 و فيما يلي حوصلة عامة ألبرز املدارس األوىل اليت تضمنها التطور التارخيي للفكر اإلقتصادي:

 املدرسة التجارية: •

) قوة الدولة تكمن مبقدار ثروهتا و الثروة هي املعادن 18-منتصف ق15اعتربت املدرسة التجارية (منتصف ق

النفيسة و اليت هي بدورها ثابتة احلجم يف العامل و هو ما يستلزم أن زيادة ثروة دولة يتضمن نقصان ثروة دولة 

أخرى، و بقوة الدولة (املستندة إىل الثروة) ميكن أن تتدخل يف النشاط االقتصادي فتحقق مصاحل اجملتمع 

مبجمله و حتميه من تضارب املصاحل الفردية... 

 و بناء عليه فقد قامت هذه املدرسة على أسس أبرزها:

التجارة اخلارجية هي أهم نشاط اقتصادي حبكم أ�ا تؤدي إىل جذب املعادن النفيسة مث تليها الصناعة أل�ا  -

 أساس التصدير؛

 الرتكيز على منع العجز يف امليزان التجاري عرب تدخل الدولة لتشجيع الصادرات و كبح الواردات؛ -

 املناداة بتدخل الدولة يف النشاط االقتصادي لتمنع املشاكل النامجة عن تضارب املصاحل الفردية؛ -

املناداة بالتوسع و االستعمار يف سبيل االستحواذ على املعادن النفيسة؛ و بالنتيجة تشجيع النمو السكاين  -

 إلمداد تلك احلمالت باألفراد الالزمني.

  بتصرف10-7، ص ص 2018، كلیة العلوم االقتصادیة، 3 شطیبي حنان، مطبوعة محاضرات في مقیاس مدخل لإلقتصاد، جامعة الجزائر 1
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 املدرسة الطبيعية: •

يطلق على رواد املدرسة الطبيعية "الفيزيوقراط" و أشهرهم االقتصادي الفرنسي "كيين"، اعتربت هذه املدرسة 

 الزراعة بأ�ا القطاع املنتج الوحيد يف النشاط االقتصادي؛ و أبرز مبادئ هذه املدرسة:

 اعتبار الزراعة أهم قطاع اقتصادي؛ -

 املناداة بعدم تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي و تركه حرا؛ حبكم أن تلك احلرية تؤدي إىل أفضل كفاءة؛ -

تتكفل الدولة باألنشطة الساندة و املدعمة للنشاط االقتصادي كحفظ األمن و املمتلكات و توفري البنية  -

 التحتية الضرورية كالطرق و السدود و التعليم...

 املدرسة الكالسيكية: •

 أحدثت أشكاال جديدة من اإلنتاج و التنظيم و 18الثورة الصناعية اليت شهدهتا أوربا يف �اية القرنإن 

أعادت هيكلة السلوك اإلقتصادي يف بعديه عالقة االنسان بالطبيعة و عالقة االنسان باالنسان...ما أدى 

عن تفسري و تنظيم الواقع االقتصادي (املدارس السابقة) إىل قصور األفكار و االستنتاجات اليت سبقت 

 و هو ما أدى إىل ظهور مدارس الفكر اإلقتصادي احلديث و على رأسها املدرسة الكالسيكية. اجلديد

؛ و الذي 1776يعترب االقتصادي "آدم مسيث" رائد هذه املدرسة بكتابه الشهري "ثروة األمم" الصادر عام 

دفيد ريكاردو، مالتيس،   اعترب أول انطالقة لعلم االقتصاد كعلم مستقل؛ إضافة إىل اقتصاديني آخرين (

 سامهت أفكارهم يف صياغة احملاور الكربى للفكر االقتصادي الكالسيكي؛ و جون باتيست ساي...)

 أبرزها:
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 : أنانية الفرد و سعيه لتحقيق املصلحة الشخصية يصب يف حتقيق املصلحة العامةأ-مفهوم اليد الخفية

 يهدف به إىل الربح (منفعة فردية) لكنه يتضمن إشباع حاجة من حاجات اجملتمع (منفعة تصاديفنشاطه االق

عامة) و عند حصول خلل يف التوازن (توزيع غري عقالين يؤدي إىل فجوة فائض أو عجز يف سلعة مثال) تتدخل 

ظاهرة تلقائية يطلقون عليها ”اليد اخلفية“ تعيد التوازن جمددا يف العرض، تلك اليد هي ”نظام األسعار“ و هي 

  النظام الذي يتوىل توزيع املوارد املتاحة ضمن اقتصاد ما توزيعا عقالنيا:

احلالة املرغوبة هي حالة التوازن أي الكمية املنتجة من سلعة معينة هي بقدر احتياج اجملتمع، فإذا اختل التوازن 

(عرض ال يساوي الطلب) نكون أمام إحدى حالتني: إما (عرض أقل من الطلب) و هو ما يعين وجود حاجات 

غري مشبعة و إما (عرض أكرب من الطلب) و هو ما يعين تضييع موارد اقتصادية يف منتجات ال داعي هلا؛ فكيف 

 حسب الكالسيك- اإلختالل احلاصل يف احلالتني؟–تصحح "اليد اخلفية" 

بارتفاع السعر يرتفع الربح و بالتايل يف حالة عرض أقل من الطلب يؤدي الطلب املرتفع إىل رفع سعر السلعة و 

ترتفع املكافأة اليت حيصل عليها أصحاب عوامل اإلنتاج:  (األرض، املال و اآلالت...) املشاركني يف عملية 

اإلنتاج ...ماذا بعد؟ 

مدفوعني بالرغبة يف حتقيق أقصى ربح (منفعة خاصة) سيوجه أصحاب عوامل اإلنتاج تلك العوامل إلنتاج تلك 

 السلعة...ماذا بعد؟

 نكون أمام ،)، فإذا جتاوز العرض الطلب عرض = الطلبترتفع الكمية املنتجة حىت يعود الوضع إىل التوازن (

كمية فائضة (استهالك موارد كان يفرتض توجيهها إىل حاجات أخرى أي حصل سحب كمية من املوارد من 

نصيب سلع أخرى...كيف تصلح اليد اخلفية هذا الوضع؟ 
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باخنفاض السعر تقل جاذبية القطاع يؤدي فائض العرض إىل اخنفاض األسعار حسب قانون العرض و الطلب و 

و هو ما يؤدي إىل سحب جزء من املوارد من ذلك القطاع و توجيهها إىل قطاع  الخنفاض عوائد عوامل اإلنتاج

أكثر جاذبية (زيادة اجلاذبية تتضمن وجود عجز...) و بالتايل تقل الكمية املنتجة مرة أخرى ...و هكذا تستمر 

اليد اخلفية يف سحب املوارد من قطاع إىل قطاع: تسحب من القطاع الذي يعاين الفائض و تضخ يف القطاع 

 .الذي يعاين العجز...بالنتيجة يستمر التوازن بني العرض و الطلب يف كل السلع و يتحقق أفضل توزيع للموارد

  ب- اإلقتصاد احلر:

 تأسيسا على احملور األول السابق شرحه تبىن الفكر االق الكالسيكي مبدأ احلرية الكاملة للتملك و األنشطة 

 …اإلقتصادية (االنتاج، التبادل، االستهالك) و حرية األسعار بصفتها احملرك الذي يوجه املوارد بعقالنية

 ج- دور الدولة: 

لألفراد جيعل األسواق ذات فعالية يف توزيع املوارد و حتقيق املنفعة العامة ...فعلى تصادية مبا أن إعطاء احلرية االق

توفر البيئة املناسبة لألنشطة ؛ إذ عليها أن الدولة أن تكتفي بدور احلارس و الساند لإلقتصاد ال أن تتدخل فيه

 و على مستوى احلدود اخلارجية، تقدمي خدمات أساسية اإلقليم ، تتوىل األمن و الدفاع داخل تصاديةاالق

 يفسد عمل اليد اخلفية... تصادتدخلها يف االقألن كالشرطة و القضاء و التعليم و تنظيم التملك 

 د- قانون املنافذ (جون باتيست ساي):

 ملخصه ”العرض خيلق الطلب اخلاص به“  ملاذا؟

 يبحثون عن تعظيم  و هماألفراد يعرضون خدماهتم (عمالة، عناصر إنتاج..) هبدف احلصول على أعلى دخل

و بالتايل كلما فإ�م سيبحثون تلقائيا عن مبادلة النقود باملنتجات لنقود معدومة لاملنفعة املباشرة  و مبا أن املنفعة
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كثرت املنتجات زادت املداخيل و بالتايل زيادة إمكانيات التصريف و باجململ  املنتجات تتبادل مع املنتجات: 

 األفراد يشرتون ما يرغبون فيه مبا ينتجونه.

 (أسواق السلع و اخلدمات أو  أسواق األسواقكل ؛ فهـ- املنافسة الكاملة: تبىن الكالسيك مبدأ حرية األسواق

عوامل اإلنتاج كالعمل) حتكمها املنافسة الكاملة و هو ما يؤدي إىل ختفيض التكاليف و بالتايل حسن استغالل 

 املوارد...

 هامة، لكن يف مراحل الحقة و بسبب أزمات تصاديمسامهة الكالسيك يف تنظيم و تطوير الفكر االقكانت 

  ميكن التطرق إليها يف مواضيع الحقةأخرى شهرية ظهرت مدارس تصادية اق

 المشكلة اإلقتصادية: -3

يعرب مصطلح "املشكلة اإلقتصادية" عن إشكالية إشباع احلاجات اإلنسانية املتزايدة و الالحمدودة مبوارد نادرة و 

 حمدودة؛ و هو ما حيتم ضرورة استغالل تلك املوارد بأمثل طريقة ممكنة.

 يتضمن املفهوم إذن تقابال بني طرفني "موارد" يف مواجهة "حاجات"؛ لذلك سنفصل هذه املكونات:

. املوارد: هي جممل الوسائل و املستلزمات املستخدمة يف إنتاج السلع و اخلدمات اليت تشبع احلاجات؛ 3-1

 و تنقسم إىل قسمني:

موارد حرة (غري اقتصادية): و هي موارد غري نادرة؛ تتوفر بكميات كبرية و كافية لذلك ال نبذل مثنا  -أ

 للحصول عليها؛ من أمثتلها: اهلواء، أشعة الشمس، ماء البحر، طاقة الرياح...

موارد نادرة: تتوفر بكميات حمدودة ال تكفي كل االحتياجات لذلك يتطلب احلصول عليها دفع مثن مقابل  -ب

 ذلك؛ و مبكن تصنيفها بدورها إىل ثالثة أنواع:
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موارد طبيعية: تتمثل يف األرض؛ و ما حتتها (النفط، اخلامات...)؛ و ما عليها (الغابات، األ�ار،  -

 النبات...)؛

موارد بشرية: يعرب املورد البشري عن اجلهد اإلنساين الواعي املبذول يف سبيل حتويل املوارد املختلفة إىل  -

 سلع و خدمات تشبع احلاجات؛ سواء أكان العمل ذهنيا (ختطيط،تنظيم، تسيري...) أو عضليا يدويا؛

موارد رأمسالية: و تعرب عن الوسائل و اإلمكانيات املستخدمة يف إنتاج السلع و اخلدمات؛ حيث تتضمن  -

 هذه املوارد املوجودات النقدية (املال) و املوجودات العينية ( اآلالت، املعدات، املباين و األدوات...).

 . احلاجات:3-2

احلاجة هي حالة نفسية تتضمن الشعور بنقص مادي أو معنوي يقتضي اإلشباع؛ و ميكن تقسيم احلاجات 

 حسب عدة معايري:

حسب طبيعة اإلشباع: تقسم إىل حاجات مادية ( كاحلاجة إىل امللبس، املسكن...) و حاجات معنوية  -

 تتضمن استهالك شيء غري ملموس (احلاجة إىل الصداقة، التعليم، العالج...)

حسب درجة إحلاح احلاجة: تقسم احلاجات إىل حاجات ضرورية و حاجات كمالية؛ فاألوىل تتوقف عليها  -

حياة اإلنسان و ال ميكن االستغناء عنها (احلاجة إىل الغذاء مثال)؛ أما الثانية فهي تسهم يف إثراء حياة 

 اإلنسان مع إمكانية اإلستغناء عنها كالسياحة مثال؛

حسب اجلهة اليت تتوىل اإلشباع: تقسم احلاجات إىل حاجات فردية و حاجات مجاعية؛ أما معيار التفرقة  -

بينهما فهو مدى تدخل الدولة يف إشباع احلاجة؛ حيث يزيد تدخلها يف احلاجات اجلماعية (كاألمن، 

الدفاع، العدالة، التعليم)، يف الوقت الذي يتوىل األفراد إشباع حاجاهتم الفردية، و تكمن أمهية هذا املعيار 
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يف معرفة وجوب تدخل الدولة من عدمه يف عملية اإلشباع و هو ما يرتتب عليه حتديد اخلطوط الفاصلة بني 

 القطاع العام و القطاع اخلاص.

   تتميز احلاجات بعدة خصائص أبرزها:

و يتزايد الشعور باإلشباع بتزايد استعمال وحدات إضافية من السلعة أو اخلدمة فتقل القابلية للتجزئة:   -

درجة إحلاح احلاجة و هو ما يعين أن كل وحدة قادرة على إشباع جزء من احلاجة،و ينجر عن ذلك تناقص 

 و ذلك بسبب تناقص الشعور باحلرمان املتعلق حباجة ما مع تزايد املنفعة بتزايد الوحدات املستهلكة

 ؛ستهالك السلعة أو اخلدمة اليت تشبعهاا

 أن ختضع للرتتيب التنازيل حسب درجة إحلاحها، و يعترب سلم الرتتيب  للحاجات:ميكنالقابلية للرتتيب -

 ؛ذاتيا خيتلف من فرد إىل آخر و من ظرف إىل آخر للفرد نفسه

الال�ائية و التباين: حاجات اإلنسان متباينة و متزايدة و متنامية؛ فهي خمتلفة حبسب البيئة (حاجات  -

إنسان املناطق الباردة ختتلف عن نظريهتا إلنسان املناطق احلارة...) و حبسب الفئة العمرية (حاجات 

األطفال خمتلفة عن حاجات الشباب...) و حبسب العصر (حاجات اإلنسان قبل قرن ختتلف عن نظريهتا 

 يف الوقت املعاصر كظهور احلاجة إىل حاسوب مثال...).

 يرجع تزايد احلاجات و تناميها إىل عدة عوامل أبرزها:

 إىل زيادة كمية  النمو السكاينالنمو السكاين: مع افرتاض الثبات النوعي للحاجات يؤدي 

 ؛احلاجات الواجب إشباعها
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 كمعاودة ظهور دورية احلاجة: حىت إشباعها يف حلظة ما ال يعين عدم معاودة الشعور هبا جمددا 

 اإلحساس باجلوع بعد فرتة من إشباعها (تناول الطعام)؛

  :فرض حاجات مل تكن من قبل (اهلاتف، يؤدي التقدم إىل حركية التقدم و الرقي اإلجتماعي

 احلاسوب...)

  :خلق احلاجة) و انتشار ظاهرة التقليد و احملاكاة (تقليد يف (الدعاية حيث تسهم تأثري اإلعالم

 يؤدي إىل اتساع و تنوع نطاق األفراد ألمناط استهالكية لدى أفراد و مجاعات أخرى...)

 احلاجات.

قابلية اإلحالل: ميكن يف حدود معينة أن حيل إشباع حاجة ما حمل إشباع أخرى و تعتمد درجة هذه  -

تكتسي ظاهرة اإلحالل أمهية كبرية يف حل و القابلية على مدى التقارب بني احلاجات املراد إشباعها...

 بتوفري فرصة إحالل سلعة أو خدمة مكان أخرى و هذا يوسع دائرة البدائل للفرد و تصاديةاملشكلة االق

 إحالل خدمة النقل باحلافلة مكان النقل بالقطار...مثال ملتخذ القرار: 

و هو ما يف ندرة املوارد اليت تواجهها الحمدودية احلاجات "املشكلة االقتصادية" تتمثل و كما أشرنا آنفا؛ 

ة البحث عن أفضل خطة ختصيص (توزيع) لتلك املوارد احملدودة من أجل إشباع احلاجات يستدعي ضرور

 و عامة (مطروحة يف كل اجملتمعات و األنظمة االق بغض اإلنسان قدمية قدم املشكلة االقتصاديةالالحمدودة..و 

  ميكن التعبري عن اإلختالل احلاصل بني الطرفني بالشكل التايل:النظر عن مدى تقدمها) و متجددة.
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 )01شكل رقم(

 

 

 إشكالية اإلختالل بني ندرة املوارد و الحمدودية احلاجات

 ترى ماذا يرتتب على هذه الظاهرة (املشكلة االقتصادية)؟

من الواضح أن الفرد و اجملتمع ال ميكن أن يشبع كل القائمة اهلائلة من احلاجات؛ لذلك فهو يلجأ إىل ترتيبها حسب 

 األمهية (سلم تفضيل) و خيتار إشباع احلاجات األكثر أمهية مع التضحية حباجات أخرى يتخلى عن إشباعها:
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 مثال:

 اإلحتياجات و املوارد املتوفرة جملتمع ما كما يلي:

  الموارد  الحاجات
القمح،السكن، المالبس، 

   حدائق تسلیة...المستشفیات،
 كلم8طبیعیة: 

2
 من 

األرض
 

 

   عامال20بشریة: 
 رأسمالیة:

  ملیار دج2مال:    -
   آالت04-  

 
 مبا أنه علم أن املوارد املتوفرة غري كافية إلشباع مجيع احلاجات يف القائمة قام برتتيبها حسب األمهية: 

 

 و بالنتيجة قام بإعداد (سلم تفضيل) أي احلاجات اليت سيوجه موارده إلشباعها:
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 و ميكن تصوير إشكالية توزيع املوارد املتوفرة على احلاجات املختارة باملخطط التايل:

 )02شكل رقم (

 

 املصدر: إعداد املؤلف

  يوزع هذا املقدار الكلي باملقادير اجلزئية التالية:)² كلمXيف املخطط أعاله رمزنا ملقدار األرض املتوفرة بــ (

{ }1 2 3, , ,...X x x x→ 

}حيث تعرب املقادير  }1 2 3, , ,...x x x ،(إنتاج القمح) على التوايل عن: مقدار األرض املخصصة إلشباع احلاجة األوىل 

مقدار األرض املخصصة إلشباع احلاجة الثانية (إنتاج األلبسة)، مقدار األرض املخصصة إلشباع احلاجة الثالثة (إجناز 

 السكنات)، و هكذا...

  عامالً ) على احلاجات املختلفة:Yو كذلك يوزع املورد الثاين (العمال) و مقداره (
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{ }1 2 3, , ,...Y y y y→ 

 ) على اإلستخدامات املختلفة: مليار من املالZو يوزع املورد الثالث (

{ }1 2 3, , ,...Z z z z→ 

إن كل حاجة تضاف إىل قائمة التفضيل تؤدي إىل التضحية اجلزئية أو الكلية حباجة أخرى نظرا لثبات املوارد؛ كما 
 يبينه املثال التايل:

  الموارد  الحاجات

القمح،السكن، 
المالبس، 

 المستشفیات،
حدائق 

  تسلیة...

 كلم8طبیعیة: 
2

 
من األرض
 

 

 

 20بشریة: 
  عامال

 رأسمالیة:
 2  -مال: 

 ملیار دج
   آالت04-  

  سلم األولویة

 -القمح1
  -اللباس2

 مت توزيعها كما يلي:

حجم 
  اإلنتاج

 آالت
)04(  

 مال
  )د.م 2(

 عمال
)20(  

 أرض
)08 

كلم
2

(  

 الموارد المستخدمة
   المختارةالسلع

  القمح  06  12  1.5  03  600

  اللباس  02  08  0.5  01  450
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 و بإضافة استخدام ثالث سيتغري التوزيع؛ مثال كما يلي:

حجم 
  اإلنتاج

 آالت
)04(  

 مال
  )د.م 2(

 عمال
)20(  

 أرض
)08 

كلم
2

(  

 الموارد المستخدمة
   المختارةالسلع

  القمح  04  10  01  02  500

  اللباس  02  06  0.5  01  300

  السكنات  02  04  0.5  01  20

 هذا املثال يؤدي إىل استنتاج مفهوم اقتصادي هو "تكلفة الفرصة البديلة"؛ اليت تعرف بأ�ا: 

بالنسبة إىل سلعة أو خدمة ما هي قيمة التضحية النامجة عن التخلي عن إنتاج سلعة أو خدمة تكلفة الفرصة البديلة 

أخرى من أجل إنتاج السلعة املختارة.   

منحىن ميثل و مما يساعد على إدراك مفهوم تكلفة الفرصة البديلة ما يسمى "منحىن إمكانات اإلنتاج"؛ الذي هو 

النقاط املعربة عن التوليفات السلعية و اخلدمية املختلفة املمكن إنتاجها يف جمتمع ما بافرتاض اإلستخدام الكامل و 

 .األمثل للموارد املتاحة
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 مثال:

 ت.فرصة.بدیلة 
  للقمح

 ملبس
(y)  

  قمح
(x)  

  التولیفات

/  50  0  A  

03  47  01  B  

04  43  02  C  

03  40  03  D  

10  30  04  E  

30  0  05  F  

 و بتمثيل التوليفات املختلفة بيانيا حنصل على منحىن إمكانات اإلنتاج:

   

) بفعل حمدودية املوارد Y) يتضمن التضحية بوحدات معينة من سلعة أخرى (xإنتاج وحدة من سلعة ما (الحظ أن 

y  اليت تساوي    و هو معىن تكلفة الفرصة البديلة 
x

∆ 
 ∆ 
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بتغري كمية املوارد املتاحة ارتفاعا أو اخنفاضا ميكن أن ينتقل منحىن إمكانيات اإلنتاج ميينا أو يسارا:و   

)03شكل رقم (  

 

 املصدر: إعداد املؤلف

 القرار اإلقتصادي في مواجهة المشكلة اإلقتصادية: -4

إن ظاهرة املشكلة اإلقتصادية السابق شرحها تستوجب من متخذ القرار اختاذ مجلة من القرارات تتمثل يف اإلجابة 

 على أسئلة أساسية هي:

 ماذا ننتج؟    كيف ننتج؟    ملن ننتج؟

و حتديدها نوعا و كما:  مزيد من الغذاء على ماذا ننتج؟ (عملية ختصيص املوارد): إعداد سلم تفضيالت اجملتمع ←

حساب املالبس و الصحة ...مزيد من الصحة على حساب اللباس...(تنافس احلاجيات على املوارد) و حتديد 

 ؛الكميات اليت ينبغي إنتاجها من كل سلعة و خدمة
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اإلنتاج  قو املفاضلة بني طركيف ننتج؟ (تنظيم اإلنتاج): يتضمن هذا السؤال حتديد أمثل الطرق لإلنتاج ←

ل؛ و تسهم أداة رياضية شهرية هي "دوال  اإلنتاج كثيفة رأس املاق كثيفة العمل و طراملختلفة حيث هناك طرق إنتاج

  اإلنتاج" يف تسهيل حتليل التوليفات املختلفة من العمل و رأس املال املستخدمة إلنتاج كمية معينة من سلعة ما؛  

الذي يعرب عنه الدخل القومي بني خمتلف أفراد اجملتمع و  ملن ننتج؟ (توزيع اإلنتاج): دراسة طريقة توزيع اإلنتاج ←

طبقاته  

 موضوع و منهج علم اإلقتصاد: -5

إن موضوع علم اإلقتصاد هو مواجهة املشكلة اإلقتصادية السابق شرحها؛ أي كيف توزع املوارد املتاحة على 

اإلستخدامات املختلفة بالكيفية اليت حتقق أقصى منفعة جمتمعية ممكنة و أعلى قدر من الرفاهية؛ لذلك يدرس علم 

اإلقتصاد األنشطة االقتصادية املختلفة اليت تدور يف فلك تلك الفكرة و هي (اإلنتاج، التوزيع، اإلستهالك، 

 اإلستثمار، اإلدخار...).

 و للتحليل اإلقتصادي مستويان حتليل اقتصادي جزئي، و حتليل اقتصادي كلي:

 -التحليل اإلقتصادي اجلزئي: يدرس سلوك الوحدات االقتصادية بصفتها منتجة أو مستهلكة مثل -

املؤسسات فمثال نظرية االنتاج يف إطار التحليل اجلزئي تدرس طريقة مزج عوامل االنتاج بالنسبة اىل مؤسسة 

 من اجل تعظيم االنتاج مثال...

: االنتاج  (الوطين) - التحليل االق الكلي: يدرس اجملاميع االق الكلية و الظواهر االق على املستوى الكلي -

 ، التضخم...الكلي، البطالة
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 أما منهج علم االقتصاد فيقوم على التكامل بني املنهجني اإلستنباط و اإلستقراء:

املنهج اإلستنباطي: عملية ذهنية جتري يف الذهن (دون استناد إىل جتربة): ننطلق من قضية تعترب مقدمة  -

 مسلما بصحتها إىل قضية تعترب نتيجة مرتتبة عنها...

املنهج اإلستقرائي: عملية منطقية تنطلق من الوقائع الفعلية املشاهدة باملالحظة أو التجربة حملاولة استخالص  -

 القوانني العامة اليت حتكم الظاهرة املدروسة... 

 عالقة علم اإلقتصاد بالعلوم األخرى: -6

يتأثر علم اإلقتصاد بالعلوم األخرى فيستفيد منها يف بناء نظرياته و حتليالته للظواهر اإلقتصادية؛ كما يؤثر بدوره يف 

 1العلوم األخرى و تستمد منه الكثري من املعارف اليت تستند إليها؛ و فيما يلي تبيني ذلك:

 :االجتماع بعلم االقتصاد علم عالقة 1-6

 االجتماع لعلم األخرى الفروع أما الكلية، حركتها يف االجتماعية الظواهر بوصف يتعلق االجتماع علم موضوع إن

 من جزء ذلك بعد متثل ولكنها اجتماعية أوال هي بظواهر يتعلق فموضوعها منها واحد إال االقتصاد علم وما

 وهو االجتماعية الظواهر مستويات من واحد مبستوى يهتم االقتصاد فعلم ،) .55 ،ص 1993 دويدار،(األوىل

 تعرب واليت االقتصادية السوسيولوجية لدراسة االقتصاديني بعض انصرف ولقد املادية، باالرتباطات املتعلق املستوى

 حتديد يف االقتصادي األساس يؤثر إذ االقتصادي، التصرف على املؤثرة االجتماعية والدوافع االعتبارات جممل عن

 طبيعة على االجتماعية البىن يف التحوالت أمهية تظهر كما االجتماعية، العالقات وبنية التفاعالت طبيعة

  بتصرف15-12 أخذت العناصر نقال عن: حنان شطیبي، مرجع سابق، ص ص.  1
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 1981 ولعلو،(االخري هلذا االقتصادي النشاط حتول على اجملتمع جمموع حركة بأثر وذلك االقتصادية، التفاعالت

 علم إطار يف سواء الفرعية التخصصات تلك ظهور يف أيضا العلمني بني العالقة تتجلى كما .) .38 ،ص

 وواقع االجتماعية الظواهر على اعتمادا االقتصادية الظواهر تفسري إىل متيل فاألوىل االجتماع، علم أو االقتصاد

 النشاط ظله يف ميارس الذي اإلجتماعيباإلطار  اخلاصة الضرورية باملعرفة تزودنا والثانية االجتماعية، البنية

 )؛56.،ص 1993 دويدار،(االقتصادي

 :القانون بعلم االقتصاد علم عالقة  2-6

 املنظمة القانونية والضوابط القواعد تلك خالل من االقتصاد وعلم القانون علم بني الوثيق بطاالرت جليا لنا يتضح

 العالقات ينظم فالقانون بذلك يسمح قانوين إطار يف إال اقتصادي نشاط بأي القيام ميكن فال معني، ملشروع

 االقتصادية اجلوانب عيار يفهو قوانينه يسن أن قبل فاملشرع الدول، وحىت واجلماعات دااألفر بني االقتصادية

 جراء اقتصادية انعكاسات يوجد أنه يبني التارخيي فاملسار القانون، هذا تطبيق جراء تنعكس قد اليت واملخلفات

 االنتاج بوسائل اخلاصة امللكية حتديد أو السلع، بعض على مرتفعة ئباالضر كفرض التشريعية التطبيقات

 )..48 ،ص 2014 السيد،(وغريها

 :السياسة بعلم االقتصاد علم عالقة 3-6

 يطلق كان االقتصاد أن بطتراال هذا عن يعرب ما وأكثر االقتصاد، بعلم ارتباطا العلوم أكثر من السياسة علم يعترب

 يف و السياسة، علم هبا يهتم اليت الرئيسية املوضوعات من الدولة فدراسة األمر، بادئ يف السياسي االقتصاد عليه

 أن كما .االقتصاديني لدى والدراسة البحث مواضيع أهم من االقتصادي واستقرارها الدولة قوة تعترب ذاته الوقت

 و السياسية الظواهر بني االرتباط هذا حجم من تزيد هذا يومنا إىل واالقتصادية السياسية األحداث تطور
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 السياسة، علم حقل يف إليه التوصل يتم ما يتجاهل أن االقتصاد يف الباحث على يستحيل لذلك االقتصادية،

 أن كما االقتصادية، العوامل اىل تفسريها يرجع السياسة األزمات من فالکثري السياسي، للباحث الشأن وكذلك

 جهة من االقتصادي والرخاء جهة من السياسي االستقرار بني الرتابط على يؤكدون املعاصرة السياسية النظم يدارس

 جدا، وثيق واالجتماعية االقتصادية الظواهر بني االرتباط أنفاألكيد  .).48 ،ص 2014 السيد،(أخرى

 حاالت يف السياسة أن كما ر،االقر لصانعي السياسية االجتاهات حيدد الذي هو كثرية حاالت يف فاالقتصاد

 ).18.،ص 2009 حممود، بن (االقتصادية السياسة حتدد اليت هي أخرى متعددة

 :النفس بعلم االقتصاد علم عالقة 4-6

 كوامن و دوافع عن ناتج األفراد فسلوك لألفراد، الشخصية والتصرفات النفسية اخلصائص يف النفس علم يبحث

 االستهالك يف سواء اقتصادي تصرف أي يف ودوافعه الفرد سلوك وحتليل بدراسة معين االقتصادي والباحث نفسية،

 حممود، بن(السلوك هذا مبستقبل والتنبؤ دالألفر االقتصادي السلوك فهم أجل من وهذا وغريها، واالختيار واالدخار

 يف تذبذبات حدوث حالة يف حلول  و إجياداالقتصادية السياسات بوضع يسمح األمر فهذا ،) .18،ص 2009

 .االقتصادية الدورة

 :التاريخ بعلم االقتصاد علم عالقة 5-6

 عن التارخيي السجل فصل ميكن فال خمتلفة، زمنية مراحل عرب اإلنسانية تطور وقائعل رصد هو التاريخ علم إن

 الوقائع من فجزء التاريخ، بعلم وثيقا ارتباطا االقتصاد علم فريتبط ،)50 ،ص 2014 السيد،( االقتصادية الوقائع

 .احلالية االقتصادية الظواهر بعض وتشخيص فهم يف نتائجها من االستفادة ميكن اقتصادي طابع ذات التارخيية
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 :المنطق بعلم االقتصاد علم عالقة  6-6 

 أفكار إىل للوصول واملقدمات املسلمات استخدام على مبين حبث مبنهج االقتصادي الباحث املنطق علم يزود

 استخالص يف عليها البناء مت منطقية مسلمات على مبنية االقتصاد بعلم خاصة وفرضيات نظريات فهناك جديدة،

 أقصى لتحقيق يسعى الذي الرشيد اإلنسان فرضية على االقتصادية ساتاالدر من العديد وتعتمد جديدة، أفكار

 ).1 ،ص 1974 الدين، وحمي الرمحان عبد(ممكنة تكاليف بأقل منفعة

 :فيااوالجغر فياابالديموغر االقتصاد علم عالقة 7-6

 وكذلك وحركتهم حالتهم حيث من للسكان والكيفية الكمية سةابالدر هتتم اليت املعرفة تلك هي فيااالدميوغر

 حتدد اليت فهي االقتصادي النشاط على تؤثر الدميوغرافية فالعوامل والسلوكية، والذهنية اجلسمانية خصائصهم

 للنشاط الرئيسي اهلدف إشباعها ميثل اليت احلاجات مدى وكذلك وكيفا كما العاملة كالقوة األساسية، شروطه

 ).58-56 ص ،ص 1993 دويدار،(االقتصادي

 املعرفة من ناالفرع ناهذ فيها يلتقي اليت والنقطة ،اإلنسان فيه يعيش كوسط العامل دراسة هي اجلغرافيا حني يف

 هنا ومن للمكان، االقتصادي التحليل يسمى مبا هنا يتعلق فاألمر االقتصادي، النشاط بتوطن اخلاصة تلك هي

 يعرف ما ضمن العالقة هذه تتأكد كما االقتصادي، للنشاط الطبيعي بالوسط االقتصاديني اجلغرافيا علم يزود

 ،ص 1993 دويدار،(معني بلد يف واالقتصادية الطبيعية واملوارد احملركة القوى يف تبحث فهي االقتصادية، فيااباجلغر

 ).60-59 ص
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 :الرياضيات بعلم االقتصاد علم عالقة 8-6

 والتحليل، هنياالرب يف الرياضية باألساليب االستعانة إىل االقتصادي يلجأ دقيقة كمية نتائج إىل الوصول أجل من

 جتمعهم اليت العالقة طبيعة ومعرفة تااملتغري من كبري عدد مع التعامل من االقتصاديني مكن الرياضيات فاستخدام

 االجتماعي الطابع ذات االقتصادية الظواهر سةادر من مكنت فالرياضيات ،)18 ،ص 2009 حممود، بن(

 .االقتصادية للمشاكل دقيقة كمية حلوال وقدمت رياضي، بأسلوب

 :اإلحصاء بعلم االقتصاد علم عالقة 9-6

 قابلة دقيقة معلومات إىل وحتويلها ومعاجلتها البيانات مجع أساليب يف يبحث الذي العلم اإلحصاء يعترب

 لالقتصادي اجليدة املعلومة يوفر فاإلحصاء واالقتصاد، اإلحصاء علم بني الرتابط ذلك يربز هنا ومن لالستخدام،

 ملعاجلة  اإلحصائيةباألساليب يستعني فاالقتصادي )49،ص 2014 السيد، (القرار اختاذ عملية عليه ليسهل

 التنبؤ أجل من  اإلحصاءيستخدم أنه كما لألسعار، القياسية األرقام كمعرفة االقتصادية واملشاكل الظواهر

  ).2،ص 1974 الدين، وحمي عبدالرمحان (مستقبال وقياسها االقتصادية بالظواهر
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 الفصل الثاني: األنشطة اإلقتصادية

 :اإلنتاج -أ
 مفهوم النشاط اإلنتاجي: -1

 

 

 

 1    مستمر حبيث "تسبب التغريات اجلذرية و الواسعة يف اهليكل اإلقتصادي و اإلجتماعي هلذا اجملتمع"

  كما يأخذ املفهوم اإلجتماعي صورة أخرى أين يتسم بالطابع السياسي؛ و تصبح حينها العمليات اإلنتاجية حتدث بطريقة 

مقصودة ذات أهداف مسطرة مسبقا كالتنويع يف التنمية و "التنسيق بني عناصرها اإلجتماعية و اإلقتصادية و السياسية و 
 .2كذلك رسم موقع لوسائل اإلنتاج داخل اجملتمع و توجيهها لتحقيق النمو و التقدم"

 

فهو إذن "النشاط الذي يكون الغرض منه حتويل املواد األولية إىل سلع قابلة لإلستهالك؛ و ذلك بإخضاعها لعدة عمليات 
 .3صناعية يدوية أو كيميائية أو جمرد جتميع األجزاء املصنوعة مع بعضها البعض مث عرضها للبيع"

 10، ص2000 علي الشرقاوي، إدارة النشاط اإلنتاجي، الدار الجامعیة ، اإلسكندریة،  1
 11 السابق، ص 2
 08، ص 1992 سعید أوكیل، وظائف و نشاطات المؤسسة الصناعیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  3
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 أمناط اإلنتاج: -ب

 هناك عدة أمناط من عملية اإلنتاج ميكن إمجاهلا فيما يلي:

 

 

 .1عالية"

 و يتميز هذا النمط باخلصائص التالية:

 

 251، ص 1999 أحمد سید مصطفى، إدارة اإلنتاج و العملیات، كلیة التجارة جامعة بنھا، مصر،  1
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 ج- إدارة اإلنتاج كوظيفة يف املؤسسة:

 مفهوم إدارة اإلنتاج •
 

 

 

 .1      -إدارة و تشغيل هذا النظام"

 

 

 

 

 

 19، ص 1983 محمد نور برھان، البرمجة الخطیة في إدارة و تخطیط اإلنتاج، المنظمة العربیة للعلوم اإلداریة، عمان،  1
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 ): الصورة العامة للنظام اإلنتاجي04شكل رقم (

 

 

 قرارات إدارة اإلنتاج: •
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 .1إجراءات و نظم الرقابة، الطرق الصناعية و مناذج أوامر اإلنتاج"

 

 

  بتصرف202 علي الشرقاوي، مرجع سابق، ص  1
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 ): العمليات الصناعية املستخدمة يف عدد من الصناعات01جدول رقم (

 

 املصدر: إبراهيم مهيمي،
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 1أما على الصعيد التشغيلي داخل املصنع فيمكن أن نذكر العمليات التالية مرفقة برموزها:

1 J.L Brissard et M.Polizzi,  
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اخلريطة البسيطة: " و هي أبسط أنواع اإلنتاج إذ يتم تشغيل نوع واحد من اخلامات مير بعمليات متتالية حىت اإلنتهاء  -
 ،1من السلعة أو اجلزء"

و  
 الصناعات اهلندسية،

 مثل الصناعة النفطية اليت تبدأ 2اخلريطة املتسعة: و هي تتعلق "باإلنتاج الذي يبدأ خبامة واحدة و ينتهي بعدة منتجات" -

 بالنفط و تنتهي بالبنزين و الكريوسني و النفتالني و غريها، و األشكال التالية تقدم أمثلة عن تلك اخلرائط:

 

 

 

 

 169 علي الشرقاوي، مرجع سابق، ص  1
  السابق، نفس الصفحة 2
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 ): أمثلة عن خرائط التسلسل التشغيلي05شكل رقم (

 

 املصدر: من إعداد املؤلف
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 .1 زمنية معينة هي عموما السنة املالية"

 

 ، و رمبا كان أكثر أهــــــمية من تــــدنـــــــــــيــــة2  اإلنتاج يف كل فرتة؛ و الذي يضمن تقليل التكاليف مع الوفاء بالطلب املتوقع"

   

 .3 العناصر"

 

 120، ص 1995 نجم عبود نجم، نظام الوقت المحدد، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، القاھرة،  1
  صالح الحناوي و توفیق ماضي،  2
  156، ص 2001 سونیا محمد البكري، إدارة اإلنتاج و العملیات، الدار الجامعیة، اإلسكندریة،  3
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- التوزيع: ثانيا

ماهية التوزيع  -1

      ميكننا أن نعرف التوزيع بأنه " عملية إيصال املنتجات (السلع و اخلدمات) إىل املستهلك النهائي أو املشرتي الصناعي، 

. 1و ذلك عن طريق جمموعات األفراد و املؤسسات اليت يتم عن طريقها خلق مجلة من املنافع"

     إن التطرق إىل مفهوم التوزيع حييل إىل بعض املصطلحات األساسية املرتبطة باملوضوع؛ و خاصة مفهوم 'قناة توزيع' ، 
فمنذ اللحظة اليت يغادر فيها املنتج قطاع اإلنتاج مير مبجموعة من احملطات ليصل إىل املستهلك النهائي ؛ و "تعرب قناة التوزيع 

، و تؤلف جمموعة القنوات اليت ينساب عربها منتج ما إىل مصبه 2عن املسار الذي يسلكه املنتج من املنتج إىل املستهلك"
النهائي ما يعرف بــ 'دارة توزيع'. 

 3    ينطوي نشاط التوزيع على عدة وظائف تتمحور بشكل عام حول تسع:

مجع املعلومات حول الزبائن احلاليني و احملتملني و كذلك حول املنافسني و باقي الفاعلني يف البيئة التسويقية؛  -1

 اإلتصال و الرتويج : إعداد و نشر املعلومات الكفيلة بتحفيز الشراء؛ -2

 التفاوض: أي البحث عن صيغة توافق حول شروط التبادل؛ -3

 إستالم الطلبيات احملولة إىل املنتج بناء على نوايا الشراء لدى الزبائن؛ -4

 التمويل: بشكل أساسي متويل املخزونات الالزمة على طول سلسلة التوزيع؛ -5

 حتمل املخاطر: النامجة عن خمتلف العمليات املمارسة يف إطار التوزيع؛ -6

 التوزيع املادي: النقل، التخزين و املناولة؛ -7

 الفوترة و حتصيل املبالغ املالية؛ -8

 نقل امللكية من البائع إىل املشرتي. -9

 ، بتصرف 241، ص:2005، دار وائل، عمان، 3 ناجي معال و رائف توفیق، أصول التسویق مدخل تحلیلي، ط 1
2  Gérard Cliquet et autres, Management de le Distribution, Dunod, Paris, 2003, p :92  
3 Philip Kotler et autres, Marketing Management, 12eme édition,Pearson education, France, 2006,p : 539 بتصرف  
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     إضافة إىل الوظائف األساسية سالفة الذكر " يضيف الفاعلون يف نشاط التوزيع إىل املنتجات اليت يبيعو�ا خدمات 
، كما أ�م يقومون " بتشكيل و 1أخرى من خالل قرهبم ، توقيت فتح حماهلم، سرعة التسليم، الصيانة ، الضمان...إخل"

. 2مواءمة املنتجات مبا يناسب حاجات املستهلكني و ذلك من خالل بعض النشاطات مثل التصنيف، التجميع و التغليف"

    يتولد عن ممارسة جممل تلك الوظائف جمموعة من التدفقات التجارية على طول سلسلة التوزيع؛ بعضها يتجه أماميا 
(التوزيع املادي، عقود امللكية)، و بعضها خلفيا (الطلبيات، املبالغ املسددة)،  

و أخرى تتحرك يف اإلجتاهني (املعلومات)، ميكن أن منيز مخسة أنواع من التدفقات يف القناة التوزيعية: 

تدفق امللكية: يتمثل يف انتقال ملكية املنتج من مستوى إىل آخر على طول قناة التوزيع؛  •

 التدفق املادي: يعرب عن التنقل املادي للسلعة من املنتج إىل املستهلك النهائي عرب مرورها املتتابع باملخازن الوسيطة؛ •

 تدفق الطلبيات: الذي ينطلق من العمالء و الوسطاء صاعدا إىل املنتجني؛ •

 التدفق املايل: يتمثل يف تدفق النقود من املستهلك النهائي إىل املنتجني و الوسطاء؛ •

 تدفق املعلومات: يتحرك هذا التدفق يف اجتاهني: معلومات صاعدة من السوق باجتاه املنتج؛  •

 و أخرى موجهة إىل السوق من طرف املنتج و الوسطاء للتعريف اجليد بالعروض املقرتحة.

 أهمية التوزيع  -2

       يتضح إذن أن التوزيع مبا يؤمنه من انسياب املنتجات و اخلدمات من املنتج إىل املستهلك النهائي أو املشرتي الصناعي 

يكتسي دورا كبريا و أمهية بارزة تتمحور بشكل عام حول تقليص الفجوة احلاصلة بني مكان اإلنتاج و زمانه و شكله من 
جهة؛ و بني اإلستهالك و ما يطرحه من متطلبات من جهة أخرى. 

     ميكن جتلية أمهية التوزيع من خالل زاويتني أساسيتني: احلاجات الداعية إليه ؛ و املنافع املتولدة عنه : 

       

1  Jean Jacques Lambin et autres, Marketing Stratégique et Opérationnel, 6eme édition Dunod, Paris, 2005, p : 508 
 127، ص: 2000، دار الفكر، عمان، 1 فھد سلیم الخطیب- محمد سلیمان عواد، مبادئ التسویق، ط 2
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-  الحاجة إلى التوزيع 1.2   

        تــنبع احلاجة إىل نشاط التوزيع من مفهوم أساسي يتمثل يف 'الفجوة' الفاصلة بني اإلنتاج  

 1و اإلستهالك؛ و اليت تتخذ الصور التالية:

الفجوة اجلغرافية أو املكانية: ففي الظروف املعاصرة مييل إنتاج كثري من السلع إىل التمركز يف مواقع حمدودة (فكرة  -1
الرتكز اجلغرايف للمنتجني)؛ بينما ينتشر املستهلكون و املشرتون هلذه السلع يف مناطق واسعة؛ 

الفجوة الزمنية: و تظهر بوضوح يف حالة السلع اليت تنتج مومسيا و يرغب املستهلكون يف احلصول عليها على مدار  -2
العام( املنتجات الزراعية بشكل خاص)، أو السلع اليت تتسم باملومسية يف استهالكها أو شرائها و ليس يف إنتاجها؛ 

كاملدافئ، املراوح، املكيفات، املالبس الشتوية أو الصيفية...؛و بصورة عامة حتدث الفجوة الزمنية بني اإلنتاج و 

اإلستهالك بالنسبة ملعظم السلع اليت يقتضي حتقيق اقتصاديات احلجم إنتاجها وفق منط 'اإلنتاج املستمر' بينما 
 حيدث استهالكها يف آجال الحقة ؛

فجوة الكمية: و تتمثل يف أن املنتج ال بد من أن يقوم بإنتاج كميات معتربة، بينما يستهلك األفراد كميات حمدودة  -3

 من كل نوع؛

فجوة التشكيلة أو األنواع: فحىت املنشآت الكبرية تعترب متخصصة من حيث عدد األصناف أو األنواع اليت تنتجها  -4
 إذا قورنت باألصناف و النوعيات املتعددة اليت يشرتيها املستهلكون؛

فجوة املنفعة: و تشري إىل أن املنتجني ميلكون السلع اليت يرغبون يف تبادهلا مقابل النقود؛ بينما ميلك املستهلكون  -5

النقود اليت يرغبون يف تبادهلا مقابل السلع؛ و ميكن اعتبار ذلك نوعا من فجوة املنفعة أو فجوة امللكية، إذ ليس من 
 وظيفة اإلنتاج يف حد ذاته أو اإلستهالك يف حد ذاته القيام هبذا التبادل؛

فجوة املعلومات و اإلتصاالت: فاملستهلكون ال يعرفون مصادر إنتاج السلع اليت يريدو�ا؛ كما أن املنتجني  -6

 (بصفتهم منتجني و ليس كموزعني) ال يعرفون َمْن و أين املشرتون احملتملون ملنتجاهتم. 

، 355-354، ص.ص: 2002 عصام الدین أمین أبو علفة، التسویق (المفاھیم- اإلستراتیجیات) النظریة و التطبیق، مؤسسة حورس، اإلسكندریة،  1
 بتصرف
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     يف احلقيقة يعرب مفهوم الفجوة عن ذلك التباين بني مصاحل املنتج و مصاحل املستهلك فاألول على سبيل املثال مييل إىل 
إنتاج كميات كبرية من سلعة واحدة لتحقيق اإلستفادة مما يعرف بـ "اقتصاديات احلجم" أي توزيع التكاليف على عدد كبري 

من الوحدات، و يف املقابل جند املستهلك يسعى إىل احلصول على كمية حمدودة  

و صغرية من كل سلعة ؛ و بذلك تنشأ الفجوة و اليت يتدخل نشاط التوزيع لردمها بني الطرفني ألن املوزع حيصل على 
تشكيلة من كميات كبرية من السلع و هو بالتايل قادر على استيعاب كميات املنتج من جهة و على تلبية احتياجات 

 املستهلك من جهة أخرى.  

-  المنافع التي يولدها التوزيع 2.2 

     تؤدي ممارسة األنشطة السالفة الذكر يف إطار وظيفة التوزيع إىل خلق مجلة منافع تشكل ما يسمى القيمة املضافة لنشاط 
. 1التوزيع؛ على خالف ما كان يعتقد سابقا ِمْن " أن القيمة املضافة ال تنجم إال عن املنتجات املادية "

  ميكن عرض هذه املنافع فيما يلي: 

 ، 2املنفعة الشكلية: و" هي القيمة اليت يدركها املستهلك يف السلعة أو اخلدمة عندما تأخذ شكال أو وضعا معينا " •
فاملنتجون يغريون من شكل املادة األولية الداخلة يف اإلنتاج إىل مادة أخرى هي السلعة ، غري أن املنفعة الشكلية – 

على خالف ما يعتقد البعض- ال تقتصر على وظيفة اإلنتاج فقط، إذ أن نشاط التوزيع يضيف هذه املنفعة إىل السلعة 
" عن طريق جتزئتها و بيعها يف عبوات صغرية تناسب حاجات العمالء و عرضها يف أماكن تساعدهم على رؤيتها؛ و 

 ؛ 3مثال ذلك املنفعة اليت تتولد يف النب بعد طحنه و حتويل شكله "

 4املنفعة الزمانية: و تعين " القيمة اليت يدركها املستهلك يف السلعة و اخلدمة نتيجة توفرها يف الوقت الذي يطلبها فيه " •
، فالفاعلون يف نشاط التوزيع كتجار اجلملة يضيفون هذه املنفعة يف السلعة بتخزينها ليجدها املشرتي وقتما حيتاجها؛ 

 مع ما يكلفه التخزين نقديا و ما حيمله من خماطر التلف و الضياع؛

 299 رضوان المحمود العمر، مرجع سابق، ص:  1
 244 ناجي معال و آخرون، مرجع سابق، ص:  2
  السابق، نفس الصفحة 3
  السابق، نفس الصفحة 4
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املنفعة املكانية: يقصد هبا " القيمة اليت يدركها املستهلك يف السلعة أو اخلدمة نتيجة توفرها يف املكان املالئم الذي  •
 ، فالفاعلون يف نشاط التوزيع يضيفون هذه القيمة يف السلعة أو اخلدمة بتوفريها يف أماكن مرحية للمشرتي تتيح 1يريده "

 له احلصول عليها بيسر و دون حتمل عناء التنقل و السفر؛
 املنفعة احليازية: يقصد هبا " القيمة اليت يدركها املستهلك نتيجة متلكه للسلعة أو اخلدمة أو حيازته هلا؛  •

 و هذا النوع من املنافع يدل على انتهاء الصفقة و امتالك السلعة 

، إذ أن الفاعلني يف نشاط التوزيع يسهلون نقل امللكية فيما 2و حرية استخدامها (أو استهالكها) قانونيا من قبل املالك "
 بينهم و نقلها إىل املشرتي؛

املنفعة التشكيلية: و تعرب عن القيمة اليت يدركها املستهلك نتيجة متكنه من اإلطالع على تشكيلة واسعة من املنتجات؛  •

 فالفاعلون يف نشاط التوزيع يوفرون عادة جمموعة متنوعة من املنتجات لعدد من املنتجني يف مكان واحد.
 

 أهداف وظيفة التوزيع  -3

 3     تسعى املؤسسات املنتجة بشكل عام إىل بلوغ مجلة من األهداف لدى تسطري سياستها التوزيعية جنملها عموما يف:

التغطية الكمية للسوق: ينبغي على املؤسسات- يف املقام األول- أن تسعى إىل اعتماد نظام توزيع يتيح وضع  -1

منتجاهتا حتت تصرف أكرب عدد ممكن من الزبائن املنتظرين. 

البعد النوعي لنظام التوزيع: ميكن أن تعرف نوعية نظام توزيع بأ�ا قدرته على تسهيل و حتفيز شراء منتجات  -2
 املؤسسة من طرف زبائنها احملتملني؛ و تتجلى املظاهر النوعية لنظام توزيع يف:

- مالءمة قنوات التوزيع لصورة املنتج يف الذهن و مسعة عالمته التجارية؛ فمثال قد يضر توزيع املنتجات الفاخرة يف احملالت 

الشعبية بصورة العالمة التجارية للمؤسسة؛ 

  السابق، نفس الصفحة 1
 245 السابق، ص:  2

3  Denis Lindon et Frédéric Jallat, le Marketing Etudes Moyens d’action Stratégie, 5e éd, Dunod,Paris, 2005, p.p : 
  بتصرف  158-160
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- كفاءة و حيوية أعوان التوزيع: إذ ينبغي مثال على مؤسسة تبيع جتهيزات مكتبية متطورة أن تستعني بإطارات جتارية مكونة 
جيدا؛ 

- هيئة عرض منتجات املؤسسة يف نقاط البيع: من الضروري للمنتج أن يكون له تصفيف جيد يف احملالت التجارية و تنظيم 
مناسب؛ و بالتايل عليه أن يتأكد من أن موزعيه حيرتمون هذه الشروط  

و يعرضون السلع يف هيئة جيدة؛ 

- نوعية خدمات ما بعد البيع املقدمة للزبائن: إذ ليس من املناسب للمنتج بالنسبة لبعض السلع بيعها يف قنوات أو لدى 

وسطاء ال يتوفرون على خدمة الصيانة و اإلصالح جتنبا إلزعاج بعض 

 زبائنه و اإلضرار شيئا فشيئا بسمعته؛ 

- مستوى السعر النهائي: إن نظام التوزيع ملؤسسة ما لديه آثار مباشرة على سعر البيع النهائي الذي يباع به منتجها (أي 
الثمن املطلوب من الزبون النهائي)؛ وعليه ينبغي أن تتناغم هيكلة و تسيري هذا النظام مع سياسة التسعري املتبعة من طرف 

املؤسسة، فمثال يتعني على مؤسسة ما تنتج مشروبا معينا  

و ترغب يف أن يباع بسعر أقل من سعر مشروب منافس أن ختتار موزعيها و باألخص تتفاوض معهم لضمان عدم طلبهم 
لسعر يفوق حدا معينا. 

 تدنية التكاليف: كل نظام توزيع ينطوي طبعا على تكاليف تتعلق باهلياكل و تكاليف تسيري؛ وعلى غرار بقية  •
التكاليف التسويقية ينبغي أن ختفض إىل أدىن حد ممكن؛ مبا يتماشى مع األهداف الكمية و النوعية السالفة الذكر.    

 أهمية القرارات المتعلقة بالتوزيع  -3

    إن القرارات املتعلقة بالتوزيع من أخطر ما يواجه إدارة التسويق يف املؤسسة املعاصرة؛ حبكم "تأثريها املباشر والكبري على 
مجيع القرارات التسويقية األخرى، فتحديد األسعار اليت تباع هبا منتجات املنشأة أصبح يتوقف على أسلوب التوزيع و 

. 1طريقته؛ و هكذا احلال فيما خيص قرارات الرتويج أو القرارات اخلاصة باملزيج السلعي "

   و تنبع أمهية القرارات املتعلقة باملزيج التوزيعي من مجلة عوامل: 

 385، ص: 2002، 1 محمد صالح المؤذن، مبادئ التسویق، دار الثقافة و الدار العلمیة الدولیة، عمان،ط 1
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    - على قدر كفاءة سياسات التوزيع و قنواته املعتمدة تكون درجة انسياب املنتجات إىل مواقع مشرتيها  

و سهولة احلصول عليها يف املكان و الزمان املناسبني و بالكمية املالئمة؛ و هو ما حيفز استمرار املشرتين يف شرائها و جينب 

حتوهلم عنها نتيجة اإلنقطاع أو التذبذب و ما ميثله ذلك من انعكاس سيئ على مستوى املبيعات و على املؤسسة بالنتيجة؛ 

  - بناء على العامل السابق يتبني أن القصور يف هذا النشاط يضر بسمعة املؤسسة لدى الوسطاء و املشرتين؛ 

- إن اخللل يف سياسات التوزيع ينعكس على تكاليف هذا النشاط؛ و من مث على تكاليف وظيفة التسويق؛  

و بالنتيجة على تنافسية املؤسسة؛ 

- ال شك أن الوسطاء الفاعلني ضمن قناة التوزيع ميكن اإلستفادة منهم لتحسني صورة السلعة و مسعتها و مسعة منتجها. 

   كما ينبغي أن يؤخذ بعني اإلعتبار و بشكل خاص أن " نظام التوزيع من حيث بناؤه قد يستلزم سنوات طويلة  

 . 1و من مث فليس من السهل على املنظمة تغيريه "

     لقد رأينا سابقا مجلة من األنشطة و التدفقات احلاصلة ضمن قناة التوزيع ؛ و هو ما يستدعي التفكري يف كيفية اقتسام 

تسيري تلك املهام بني الفاعلني يف القناة ؛ إذ أن السؤال األساسي – لدى تنظيم شبكة توزيع- ال يدور " حول معرفة ما إذا 
كان وجود تلك األنشطة و التدفقات الزما؛ و لكن بشكل أهم حول معرفة من هو األقدر ضمن الشبكة على ممارسة تلك 
املهام و إدارة تلك التدفقات بأعلى كفاءة؛ هل هو املنتج، الوسيط أم الزبون؟  ميكن أن نلحظ يف هذا الصدد تنوعا كبريا يف 

 .2تقسيم املهام داخل الشبكة ليس بني القطاعات فحسب؛ و لكن داخل القطاع الواحد "

    مما سبق يتضح حجم املسؤولية امللقاة على عاتق متخذ قرارات التوزيع، و هو ما يقودنا إىل تسليط الضوء على بعض 
اجلوانب املفصلية يف إدارة التوزيع. 

 إنشاء شبكة التوزيع  المبحث الثاني:

إن إدارة التوزيع تسعى إىل تشكيل مزيج توزيعي خيتار بني سياستني: التوزيع املباشر و التوزيع غري املباشر؛ و هو ما حيدد طول 

أو قصر قناة التوزيع، و خيتار مستوى تغطية السوق؛ و هو ما حيدد كثافة التوزيع. 

 621، ص: 1992 عبد السالم أبو قحف، أساسیات التسویق الجزء األول، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة،  1
2  Jean-Jacques Lambin et autres, Marketing Stratégique et Opérationnel,6eme édition, Dunod, Paris,2005,p :510 
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يشكالن املؤشرين األساسيني الذين على أساسهما تتمايز قنوات التوزيع.     إن البعدين السابقني ( الكثافة و درجة املباشرة)

المطلب األول: تحديد طول قناة التوزيع       

 :الفرع األول: التوزيع المباشر       

        يف إطار سياسة التوزيع املباشر؛ يتوىل املنتج بنفسه بيع منتجاته إىل املستهلك النهائي أو املشرتي الصناعي دومنا 
استعانة بالوسطاء، و هي أقصر قناة توزيع. 

     تقوم سياسة التوزيع املباشر على بعض املربرات أمهها: 

رغبة املنتج يف الرقابة على اجلهود البيعية و عدم ثقته يف فاعلية جهود الوسطاء؛  •

التخلص من أرباح الوسطاء؛ خاصة عندما يكون سعر بيع السلعة منخفضا و تكلفتها مرتفعة؛ أي أن هامش الربح  •
 ؛1فيها حمدود، و حيدث ذلك خصوصا يف فرتة الكساد

قد يرغب املنتج يف استغالل املتاجر اليت ميلكها كمراكز للتجارب و البحوث و استقصاء ردود أفعال املستهلكني و  •

جتميع مالحظاهتم على السلع اجلديدة هبدف إجراء التحسينات و التعديالت الضرورية عليها قبل إنتاجها بشكل 
 .2أوسع

و يتخذ التوزيع املباشر عدة طرق أبرزها: 

- البيع عن طريق متاجر ميلكها املنتج: 1

    يتوىل بعض املنتجني بيع منتجاهتم مباشرة إىل املستهلكني يف متاجر و معارض يفتتحو�ا؛  

و تناسب هذه الطريقة جمموعة حاالت أمهها: 

يف حالة السلع سريعة التلف  •

 حمدودية كمية اإلنتاج •

 244،ص:2001 خالد الراوي- حمود السند،مبادئ التسویق الحدیث،الطبعة األولى،دار المسیرة للنشر و التوزیع،عمان،األردن، 1
  السابق، نفس الصفحة، بتصرف 2
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 حمدودية النطاق اجلغرايف املستهدف •

 السلع اليت يتطلب بيعها مهارات خاصة قد ال تتوفر لدى الوسطاء؛ مثل خدمات ما قبل البيع و ما بعده •

 السلع املتصفة بالتغري املستمر و السريع. •

    و يلحق هبذه الطريقة املعارض املتخصصة اليت يقيمها املنتجون الصناعيون بصورة دائمة أو دورية- و اليت تضم مناذج عن 

السلع املقرتحة- الستهداف املشرتين الصناعيني و إبرام الصفقات. 

- مندوبو البيع : 2

    و تقوم على أساس استعمال فريق من الباعة املتجولني تابعني للمنتج؛ يطوفون على مواقع املستهلكني احملتملني بالسلع أو 
بعينات منها، أو على " مكاتب و شركات املشرتين الصناعيني بالنسبة للسلع الصناعية  

و معهم العينات و الكتالوجات و األدوات و املعدات و النماذج الكافية اليت تسهل هلم مهمتهم يف تقدمي  

 ، حبكم أن " معظم املؤسسات تشعر باحلاجة إىل تأمني اتصال مباشر 1و عرض السلع و شرح خصائصها و اإلقناع هبا "
 ، و تناسب 2مع املشرتين و الزبائن النهائيني؛ أين يقوم هيكلها التجاري على قوة بيع مهمتها توطيد و إثراء تيار العالقات "

هذه الطريقة –بشكل خاص- السلع اخلاصة و السلع امليسرة و السلع اجلديدة متعددة اإلستعمال أين يتعني على مندوب 

البيع أن يتقن فن البيع و اإلقناع. 

    كما يلجأ املنتجون إىل ممارسة هذا النوع من البيع عادة استجابة لتطورات معينة يف البيئة اإلقتصادية؛ كحالة الكساد اليت 
تستدعي التخلص من السلع املنتجة أو حالة البطالة اليت تدفع األفراد إىل البحث عن فرص عمل مما يسهل احلصول على 

الباعة بشروط مالئمة. 

    و رغم كو�ا من أقدم طرق التوزيع املباشر؛ إال أن أمهيتها تراجعت كثريا يف الوقت احلاضر لعدة عوامل أمهها:    

  - خلو املنازل لقسط معترب من النهار بفعل ارتفاع العمالة يف صفوف النساء؛ 

 - خشية املستهلكني من الوقوع يف الغش و التدليس؛ و هو ما جيعل إقناعهم صعبا و من مث تدين إنتاجية رجل البيع؛ 

 508:ص، 1995، ر الفكر العربي، مصر األولى، داة الفعال (مبادئ و تخطیط)، الطبعق محیي الدین األزھري، التسوي 1
2  Jean-Pierre Bernadet- Antoine Bouchez- Stéphane Pihier, Précis de Marketing,Nathan,France,1996,p :90 
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- حمدودية النطاق املمكن تغطيته هبذا األسلوب؛ إذ تتطلب توسعته عددا ضخما من مندويب البيع و هو ما يرفع التكاليف 
خاصة إذا كانت مكافأة املندوب بطريقة املرتب الثابت و ليس بطريقة العمولة على أساس الصفقات املربمة؛ 

- بالنسبة لكثري من السلع الصناعية؛ يدور التفاوض مع املشرتين " على الكثري من اجلوانب عدا السعر مثل شروط اإلستالم 
و التسليم و الرتكيب و التشغيل التجرييب و تدريب العمال و الصيانة...قد ال يكون مناسبا ختويل مندوب البيع صالحية 

   1التفاوض على كل هذه اجلوانب "

البيع بالربيد:  -4

تستند هذه الطريقة إىل وجود نظام بريدي متطور؛ لذلك فهي أكثر انتشارا يف الواليات املتحدة األمريكية و أوربا منها يف 
الدول النامية؛ حيث يستعمل املنتج الكتالوجات اخلاصة بالسلع املراد بيعها و يرسلها عرب الربيد إىل املشرتين احملتملني؛ و 

الذين بدورهم يطلبون السلعة عن طريق ملء قسيمة خمصصة هلذا الغرض  

     و إعادهتا إىل املنتج عرب الربيد فيقوم األخري مرة أخرى بإرسال السلعة. 

 من مزاياها توفري اجلهد على املستهلك و إمكانية اخنفاض سعر السلعة عن سعر مثيلتها يف السوق،  

      و من جهة املنتج قد تتيح له توسيع نطاق السوق بأعباء منخفضة نسبيا عما لو استعان بالوسطاء. 

     و من أبرز عيوهبا وقت انتظار مرتفع نسبيا وارتفاع تكاليف الشحن و النقل و ارتفاع تكاليف الكتالوجات املوزعة اليت 
ليس من املضمون أن يقابلها مجيعا عمليات شراء، كما أن " هناك الكثري من السلع اليت حيتاج املستهلك أن جيرهبا أو 

. 2يكشف عنها قبل الشراء "

    لقد أدت املشكالت السالفة إىل حمدودية انتشار هذه الطريقة ؛ و من " املالحظ أن بعض متاجر التجزئة الكبرية هي اليت 
. 3تقدم عليها كواحدة من طرق التوزيع اليت تتبعها جبانب البيع إىل املستهلكني عن طريق متاجرها "

 

 

 247 خالد الراوي- حمود السند، مرجع سابق،ص: 1
 122،ص:2000 محمد الباشا و آخرون، مبادئ التسویق الحدیث، الطبعة األولى،دار صفاء للنشر و التوزیع،عمان، األردن، 2
 510 محیي الدین األزھري، مرجع سابق، ص:  3
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متاجر 
یملكھا 
 المنتج

الطواف على 
منازل 

 المستھلكین

البیع 
 بالبرید

البیع 
المعارض  اآللي

 المتخصصة
 مندوبو البیع

البيع اآليل:  -5

تقوم هذه الطريقة على أساس وضع آالت خاصة يف أماكن جتمع املستهلكني احملتملني مثل الساحات العامة، مواقف 

املواصالت و املؤسسات ، حيث يعبئ املنتج اآللة بالسلعة املراد بيعها، و ما على الزبون إال وضع القطع النقدية يف املكان 
املخصص و كبس الزر املناسب للحصول على السلعة املرغوبة. 

      ال تناسب هذه الطريقة إال عددا حمدودا من السلع اإلستهالكية كالقهوة و خمتلف املشروبات؛ كما أن العديد من 
املشكالت سامهت يف احلد من انتشارها أمهها: 

وجوب استخدام قطع معدنية قد ال تكون متوفرة دوما؛  •

 ال تتناسب تلك اآلالت إال مع السلع صغرية احلجم؛ •

 كثرة أعطال اآلالت الذي قد يرجع لسوء اإلستخدام. •

و الشكل املوايل يظهر طرق التوزيع املباشر: 

): طرق التوزيع املباشر للسلع اإلستهالكية و الصناعية 6شكل رقم (

 

 

 

 

 

 

 

 510 ، ص:2001املصدر: خالد الراوي و محود السند، التسويق احلديث، دار املسرية، عمان، 

منتجو السلع الصناعية منتجو السلع اإلستهالكية 
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    يعترب التوزيع املباشر عرب واحدة أو أكثر من الطرق السالفة الذكر أقصر قنوات التوزيع؛ و هو ما جيعل البعض يعتقد أ�ا 

قناة التوزيع األقل تكلفة أو األكثر رحبية نتيجة توفري هامش الربح الذي كان سيحصل عليه الوسطاء، غري أن هذا اإلعتقاد –
من الناحية العملية- ليس صحيحا بالكامل و قد ال ميكن حتقيقه؛ إذ أن إسقاط وسيط أو أكثر ينقل يف الكثري من األحيان 
عبء القيام خبدماته و وظائفه إىل بقية حلقات القناة، و تصبح العربة حينها مبن سيكون األقدر ضمن احللقات املتبقية على 

القيام بتلك الوظائف بتكلفة أقل أو بكفاءة أكرب، و من مث فقد ترتفع كفاءة النشاط التوزيعي جلهة وفر لصاحل املنتج أو 
املستهلك أو كليهما ، و قد ال حيدث أي وفر؛ بل قد تعود القناة املباشرة بنتائج عكسية على كفاءة التوزيع مبا يؤثر يف مسعة 

املنتج و مبيعاته. 

    لقد أدت التطورات املعاصرة و بشكل خاص " التقدم الصناعي و اإلنتاج الكبري و املنافسة القوية و ازدياد عدد 
املستهلكني و انتشار األسواق و تباعدها و ازدياد عدد السلع البديلة و املنافسة و ما ينتج عن ذلك أيضا من احلاجة إىل 

وظائف النقل و التخزين و التجميع و التمويل و زيادة جهود البيع و زيادة عدد وحدات البيع  

؛ أدت تلك التطورات إىل صعوبة حتمل املنتج مسؤولية القناة 1و أمهية كفاءة أداء هذه الوظائف ملواجهة تلك الظروف "
املباشرة؛ و هو ما جعل سياسة التوزيع املباشر حمدودة اإلستخدام، و كشف أمهية الوسطاء يف ملء الفراغ بني املنتج و 

املستهلك بكفاءة و فاعلية.    

: الفرع الثاني: التوزيع غير المباشر   

      تقوم سياسة التوزيع غري املباشر على أساس إيصال املنتجات إىل املشرتين باإلعتماد على الوسطاء الذين ينقسمون إىل 

نوعني: " النوع األول هم الوسطاء الذين ميتلكون السلعة؛ و هم التجار بأنواعهم، و النوع الثاين هم الوسطاء الذين ال 
. 2ميتلكون السلعة و لكنهم يبيعو�ا حلساب املنتج و هم الوكالء بأنواعهم و السماسرة "

    لقد " ظهرت أمهية استخدام الوسطاء يف تصريف منتجات الشركات نتيجة التساع األسواق اليت خيدمها املنتجون مبا ال 

. 3يتمكنون معها من تغطية هذه األسواق من خالل اتصاهلم املباشر مع املستهلك"

 516 محیي الدین األزھري، مرجع سابق، ص: 1
  168،ص:2002 قحطان العبدلي- بشیر العالق، التسویق أساسیات و مبادئ، دار زھران،عمان، 2
 203، ص:1999 محمد فرید الصحن، التسویق، الدار الجامعیة ، مصر،  3
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وإذا كان البعض يعتقد بإمكانية ختفيض األسعار عن طريق استبعاد الوسطاء؛ فإن ذلك ال يكون صحيحا يف كل احلاالت؛ 
"نظرا للحقيقة البديهية للتسويق اليت تقول بأنه ميكن استبعاد الوسطاء، و لكن ال ميكن استبعاد أنشطة التوزيع األساسية اليت 

. 1يقومون هبا"

     ترجع مربرات اإلستعانة بالوسطاء إىل الفوائد املرتتبة عنها؛ جنملها فيما يلي: 

تقليل خطوط اإلتصال:  -1

يتزايد تعقيد عملية التبادل بشكل معترب مع تزايد العناصر الفاعلة فيها؛ كما يظهره الشكل التايل:  

): دور الوسطاء يف تقليل املعامالت 07شكل رقم (

أ- التوزيع بدون وساطة 

إمجايل خطوط اإلتصال:  )                                                      Nمنتجون (عددهم:

  N.K = 4 x 4 = 16مستهلكون                                                                       

 ) K(عددهم: 

ب- التوزيع بوساطة 

)                                                    إمجايل خطوط اإلتصال: Nمنتجون (عددهم:

وسيط 

                       = N+K 8 = 4 + 4                                                                         مستهلكون
) K   (عددهم:  

ملصدر: من إعداد الباحث باإلعتماد على: عصام الدين أبو علفة، التسويق النظرية و التطبيق، حورس، ا 

 360، ص:2002اإلسكندرية،

 385، ص:2006مایكل إیتزل- بروس ووكر-ویلیام ستانتون، التسویق،الطبعة األولى،مكتبة لبنان ناشرون،  1
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) 16يف املثال الذي يوضحه الشكل السابق؛ نالحظ أن توُجه أربعة منتجني إىل أربعة مستهلكني مباشرة يستدعي وجود (

) يف حالة وجود وسيط؛ و هو ما يظهر أن األسلوب الثاين أكثر فاعلية من األول 8خط اتصال؛ بينما ينخفض العدد إىل (
لكونه يسمح بتخفيض عدد املعامالت الالزمة لتأمني اللقاء بني العرض و الطلب. 

إقتصاديات احلجم:  -2

ميارس الوسيط األنشطة املوكلة إليه من أجل عرض يتعلق مبجموعة من املنتجني ؛ أي من أجل كمية أكرب من تلك اليت 

ميارس كل منتج على حدة تلك األنشطة ألجلها، فتكلفة رجل البيع عند بائع مجلة مثال ُحتَمل على عدة منتجني؛ و عليه 
تكون تكاليف وظيفة البيع أقل مما لو اختار كل منتج أن تكون له قوة بيعية خاصة به؛ فلقد "أكدت الدراسات املنجزة أنه 
كلما قصرت القناة بني املؤسسة املنتجة و املستهلك؛ أي وجود عالقة مباشرة بينهما؛ كلما ازدادت نفقات التوزيع؛ و هذا 

. 1راجع ألن مثل هذه القناة املباشرة يف التوزيع تتطلب عددا هاما من رجال البيع و ما حيتاجونه من تدريب و..."

كما تتجلى اقتصاديات احلجم يف النقل؛ حيث يقوم الوسطاء "بنقل السلع من املنتج إىل املستهلك بكميات اقتصادية مما 
. 2يقلل من تكاليف النقل للوحدة و هذا يلعب دورا كبريا يف إمكانية تقدمي السلعة للمستهلك بأسعار مناسبة"

تقليص فجوة الكمية:  -3

عن طريق الشراء بكميات كبرية و من مث تأمني ختزينها و جتزئتها إىل كميات أصغر؛ يسمح جتار اجلملة و التجزئة للمنتجني و 
كذا للمستهلكني بالتصرف على حنو أمثل، إذ أن غياب الوسيط سيدفع املنتج إىل اإلنتاج بكميات صغرية للتكيف مع 

طلبات الزبائن و من جهة أخرى حيتم على الزبائن اإلحتفاظ مبخزونات معتربة. 

أما إذا أخذت مؤسسة ما على عاتقها القيام بنشاطني مستقلني كوظيفيت اإلنتاج و التوزيع؛ و حبكم تباين مستوى التشغيل 

األمثل بينهما فإ�ا جتد نفسها جمربة على تشغيل إحدامها أو كليهما عند مستوى أعلى أو أقل من املستوى األمثل، و هو ما 
جيعل التكاليف أعلى مما لو مورست كل وظيفة بشكل مستقل و عند مستواها األمثل. 

 

 56،ص:2001 فرید كورتل- ناجي بن حسین،التسویق: المبادئ و السیاسات،منشورات جامعة منتوري،قسنطینة،ماي  1
 249 خالد الراوي و آخرون، مرجع سابق،ص:  2

55 
 

                                                             



عرض أفضل تشكيلة:  -4

إن التشكيلة اليت يعرضها املنتج كثريا ما تتقيد بقيود التجانس يف تقنيات التصنيع أو يف استعمال املواد األولية...إخل ، بينما 

يبحث الزبون عن تشكيلة متليها حالة اإلستهالك أو اإلستعمال و ظاهرة التكامل بني املنتجات املبحوث عنها. 

إن الزبون – واملستهلك بشكل خاص- يبحث عموما عن كمية صغرية بالغة التنوع من املنتجات بينما ينتج املنتج بكمية 
كبرية تشكيلة حمدودة من املنتجات. 

  من هنا كان دور الوسطاء عرض تشكيلة متنوعة تتيح للزبائن اإلتصال بعدد كبري من أنواع املنتجات يف جولة واحدة رحبا 

للوقت و اجلهد املستغرقني للحصول على احتياجاهتم، فاملنتج ال ميكنه فتح حمالت توزيع منتشرة يفرتض فيها أن توفر تشكيلة 
واسعة من السلع يف كل حمل  منها "من أجل جذب املشرتين و تقليل تكلفة إدارة حمل التوزيع ؛ حيث وجد أن معدل تكلفة 

، وعليه يتضح أن املوزع هو األقدر على عرض التشكيلة 1الوحدة املباعة يقل مع زيادة تنويع السلع املوجودة يف حمل التوزيع"

املطلوبة. 

تسهيل اإلتصال و تقدمي اخلدمات:  -5

يتواجد الوسيط عموما يف أماكن هي أقرب إىل الزبون؛ و هو ما يؤهله ألن يكون أعرف حباجياته  

و أقدر على تقليص زمن التسليم و تقدمي خدمة ما بعد البيع بشكل أفضل. 

إن قرب املوزعني من الزبائن و انتشارهم يف السوق يسهل اإلتصال و مجع املعلومات عن سلوك املستهلكني و املنافسني مبا 

خيدم املنتج يف رسم السياسات و اختاذ القرارات،"و يف حالة عدم وجود وسطاء منتشرين يف السوق فقد يضطر املنتج إىل 
. 2القيام بنفسه جبمع املعلومات عن طريق القيام بالبحوث التسويقية و هذا حبد ذاته مكلف وغري مستمر أو منتظم"

     إنه ملن اخلطأ اإلعتقاد بأن اإلستغناء عن الوسطاء  يؤدي إىل توفري هوامش الربح املمنوحة هلم؛بل إن ذلك اإلستغناء 

  3سيلقي عبء األنشطة اليت يؤدو�ا على كاهل املنتج؛ و اليت هي:

 251،ص:2005 ناجي معال- رائف توفیق، أصول التسویق،مدخل تحلیلي، الطبعة الثالثة،دار وائل للنشر،عمان،األردن، 1
 252 ناجي معال و آخرون، مرجع سابق،ص: 2

3  Mohamed Seghir Djitli, Comprendre le Marketing, Berti éditions, Algérie,1990,p :68  بتصرف 
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التخزين: ميثل التخزين قيمة هامة من وجهة نظر املنتج؛ الذي سيكون مطالبا يف حال اإلستغناء عن الوسيط ليس  •
باإلستثمار يف املخزون و حسب؛ و لكن يف اهلياكل الالزمة للتخزين و طاقم العمال الالزم. 

و بالنسبة لتجار التجزئة؛ ميثل التخزين الذي يقوم به جتار اجلملة قيمة هامة؛ ألن صغار جتار التجزئة الذين ميثلون معظم 

نقاط بيع السلع ذات اإلستهالك الواسع ال ميكنهم إال نادرا اإلحتفاظ مبخزونات كبرية ؛ ألسباب تتعلق باملكان و املوارد 
املالية. 

-  نشاط التقسيم: تنتج السلع عادة بكميات كبرية؛ غري أن تاجر التجزئة ال يشرتي إال كميات صغرية يف  املرة الواحدة، و 

عليه يسمح وجود الوسيط لتاجر التجزئة بالتزود بكميات صغرية يف كل مرة؛ و شراء تشكيلة واسعة من املنتجات يف الوقت 
نفسه. 

- إختيار التشكيلة من أجل جتار التجزئة: إستنادا إىل معرفته حباجات جتار التجزئة و أذواق زبائنهم؛ ميكن لتاجر اجلملة أن 

خيتار املنتجات اليت تناسبهم أكثر و اعتمادها ضمن تشكيلة املنتجات اليت يبيعها. 

- نقل املنتجات: عموما ال تكون الكميات الصغرية من سلعة واحدة اليتُ ميون هبا تاجر التجزئة ذات مردودية يف حالة 
التسليم املباشر من طرف الوحدة املنتجة، على عكس ذلك ميكن لتاجر اجلملة أن يوفق النقل املتعلق بتشكيلة كاملة من 

السلع القادمة من عدة منتجني و يف الوقت نفسه خيفض تكاليف النقل املرتبطة بكل سلعة على حدة. 

و باإلضافة إىل هذه اخلدمات األربع األساسية؛ يستطيع الوسطاء أن يقدموا ثالث خدمات أخرى لتجار التجزئة ميكن 
اعتبارها خدمات دعم لوجسيت: القرض، ترقية املبيعات و النصائح التقنية.   

ينتج عن استعمال الوسطاء عدة أشكال من قنوات التوزيع؛ تتفاوت فيما بينها من حيث الطول، يوضح أبرزها الشكل 

املوايل: 
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): قنوات التوزيع غري املباشر 08شكل رقم (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و ما بعدها. 245، ص:2001املصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على: خالد الراوي و محود السند، التسويق احلديث، دار املسرية، عمان، 

 

؛  1    إن "طول قناة توزيع هو عدد الوسطاء الفاعلني بني املنتج أو املستورد و املستهلك النهائي"

و يتفاوت الطول من قناة إىل أخرى، غري أن القنوات تقسم على هذا األساس إىل ثالثة أمناط رئيسية: 

- قناة مباشرة:    (منتج،مستهلك)   

 - قناة قصرية (وجود وسيط واحد):  (منتج، موزع، مستهلك) 

- قناة طويلة (وجود أكثر من وسيط):   (منتج، تاجر مجلة، تاجر جتزئة، مستهلك) 

1 Marie Camille Debourg et autres, Pratique du Marketing, Berti éditions, Alger,2004, p :256 
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      إن اختاذ القرار بشأن اختيار قناة التوزيع املناسبة من ضمن القناة املباشرة و مجلة القنوات غري املباشرة حتكمه عدة 
عوامل ينبغي أن تؤخذ بعني اإلعتبار: 

عوامل متعلقة بالسوق:  -1

   تتمثل هذه العوامل أساسا يف حجم السوق، متركزه اجلغرايف و حجم الشراء، فكلما كان حجم السوق- والذي حيدده عدد 
الزبائن املرتقبني- حمدودا؛ أمكن للمؤسسة القيام بتوزيع منتجها بنفسها، غري أن ضخامة عدد املشرتين جيعل اإلعتماد على 

الوسطاء أنسب. 

   من جهة أخرى؛ كلما اتسم السوق بالتشتت اجلغرايف و كان الزبائن متوزعني على عدة مناطق كثرية متباعدة؛ كلما زادت 
احلاجة إىل اإلستعانة بالوسطاء، و بالعكس كلما كان السوق متمركزا؛ أمكن اعتماد التوزيع املباشر. 

    و كذلك كلما مال الزبائن إىل الشراء بكميات صغرية و كان الطلب يتسم باملومسية؛ كان اعتماد القنوات غري املباشرة 

أفضل، فإذا كان حجم طلبياهتم كبريا كان التوزيع املباشر مناسبا. 

- عوامل خاصة باملنَتج: 2

      تتمثل هذه العوامل أساسا يف اخلصائص الفيزيائية و التقنية للمنتج وطبيعته و قيمته؛ فالسلع سريعة التلف تستدعي 
أقصر قناة توزيع ممكنة، و يستحسن أن تكون قناة السلع الكبرية احلجم و الثقيلة الوزن قصرية نظرا ألن حتريكها و نقلها 

يتطلب جهدا و تكلفة معتربين؛ ما جيعل من األنسب أن يكون عدد وجهاهتا حمدودا، و يفضل للسلع اليت تستهلك مومسيا 
اعتماد قناة غري مباشرة طويلة نسبيا؛ "و ذلك من أجل اإلستفادة من طاقة اخلزن املتوفرة لدى هؤالء الوسطاء و توزيع خماطر 

. 1التقادم و اخنفاض األسعار و تغري أذواق املستهلكني على أكرب عدد ممكن من الوسطاء"

    كذلك يناسب التوزيع غري املباشر السلع اإلستهالكية على حنو أفضل من السلع اإلنتاجية؛ اليت كثريا ما يوائمها التوزيع 

املباشر؛ هذا األخري يناسب أيضا السلع ذات التعقيد التقين الكبري لتطلبها خدمات ما قبل و بعد البيع؛ و السلع اجلديدة 
اليت هي يف مرحلة اإلنطالق لتطلبها جهودا بيعية معتربة من أجل جعل السوق يتقبلها. 

    من ناحية أخرى كلما كانت السلعة أكثر تنميطا و سعرها منخفضا؛ كانت القناة الطويلة أنسب لتوزيعها؛  

 253 خالد الراوي و آخرون، مرجع سابق، ص: 1
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و ذلك ألجل اقتسام تكاليف التوزيع مع غريها من السلع املتداولة لدى الوسطاء. 

   من وجهة النظر التسويقية؛ تصنف السلع إىل عدة أصناف أبرزها: 

السلع امليسرة: هي سلع تشرتى بشكل متكرر و كميات صغرية، سعر الوحدة منخفض، درجة منطية املواصفات عالية،  •
إمكانية اإلحالل كبرية لوفرة البدائل، ال يكون الزبون مستعدا لتكريس وقت أو جهد كبري لشرائها؛ كما أن إمكانية 

تأجيل عملية الشراء منخفضة لكون درجة إحلاح احلاجة عالية، و من أمثلتها: املشروبات الغازية، األدوات املكتبية، 
املنظفات الصناعية...إخل؛ 

سلع التسوق: تتصف سلع التسوق- على خالف السلع امليسرة- بأ�ا تشرتى على فرتات متباعدة ، سعر الوحدة  •
مرتفع نسبيا، درجة منطية املواصفات منخفضة، إمكانية اإلحالل حمدودة، يكون الزبون مستعدا لتكريس وقت و جهد 

للحصول عليها و املقارنة بني البدائل املختلفة املتاحة؛ كما أن إمكانية تأجيل الشراء مرتفعة نسبيا، و من أمثلتها: 
 املالبس،األجهزة الكهربائية،األثاث...إخل

السلع اخلاصة: و هي سلع تكون خصائصها متميزة؛ "مثل األنواع اجلديدة من السيارات و بعض أنواع املالبس و  •
، حيث ال 1اجملوهرات؛ و غريها من السلع اليت يكون املستهلك على استعداد لبذل جمهود كبري للبحث عنها و اقتنائها"

يقوم الزبون باملقارنة بني العالمات التجارية؛ و لكن يبحث بنشاط عن نقطة البيع أين تتوفر العالمة التجارية املرغوبة؛ 
 منجذبا بالوالء خلاصية أو أخرى متيزها عن غريها من العالمات.

     إن التصنيف السابق يلعب دورا هاما يف حتديد السياسة التوزيعية؛ و لقد ذهب البعض إىل تبسيطه وفق ما يظهره اجلدول 

املوايل: 

 

 

 

 

 448، ص:2008 محمد عبد العظیم، إدارة التسویق مدخل معاصر، الدار الجامعیة، اإلسكندریة،  1
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): تصنيف السلع حسب اخلصائص التسويقية 03جدول رقم(

                               تصنيف السلع 

اخلصائص التسويقية 

سلع صفراء سلع برتقالية سلع محراء 

منخفض متوسط مرتفع -معدل اإلحالل (عدد البدائل) 1

مرتفع متوسط منخفض -هامش الربح 2

مرتفع متوسط منخفض -اخلدمات اليت يطلبها املستهلكون 3

مرتفع متوسط منخفض -الوقت الذي يستغرقه اإلستهالك 4

مرتفع متوسط منخفض -وقت البحث من جانب املستهلكني 5

، 2002املصدر: عصام الدين أمني أبو علفة، التسويق (املفاهيم-اإلسرتاتيجيات،النظرية و التطبيق)، اجلزء األول،مؤسسة حورس،اإلسكندرية، 
، بتصرف  364ص:

    و بناء على التقسيم السابق؛ يبىن قرار املفاضلة بني سياسيت التوزيع املباشر و التوزيع غري املباشر وفق ما يظهره الشكل 
املوايل: 
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): العالقة بني خصائص السلعة و خصائص قنوات توزيعها 09شكل رقم (

  توزيع و ترويج مباشر                                               توزيع و ترويج غري مباشر                 

 

 

 

 

 

 

    سلع صفراء                       سلع برتقالية                      سلع محراء                 

، بتصرف 365،ص:2002املصدر: عصام الدين أمني أبو علفة، التسويق، مؤسسة حورس،اإلسكندرية، 

 

 مثال)؛ %80     وفق الشكل السابق؛ توزع السلع اليت متيل إىل أن تكون من فئة السلع الصفراء توزيعا مباشرا بنسبة كبرية (
) ، أما السلع اليت متيل إىل أن تكون محراء فيستحسن أن توزع توزيعا غري مباشر %20و توزع توزيعا غري مباشر بنسبة (

). %20 مثال )؛ و توزع بطريقة مباشرة بنسبة (%80بنسبة كبرية (

-عوامل خاصة باملؤسسة:  3

    ميكن للمؤسسات ذات احلجم الكبري و املوارد املالية الكافية أن تتوىل بنفسها العديد من األنشطة التوزيعية؛ خمفضة بذلك 
درجة اعتمادها على الوسطاء على عكس املؤسسات الصغرية. 

و يلعب مدى توفر املهارات التسويقية دورا يف اختيار القناة املناسبة؛ فكلما قلت تلك املهارات استدعى األمر االستعانة 

بالوسطاء؛ وهو املالحظ بشكل خاص لدى املؤسسات اليت تقتحم سوقا جديدا أو أجنبيا. 
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يعتمد اختيار قناة التوزيع كذلك على "مدى اتساع تشكيلة منتجات املؤسسة؛ فاملنتج املتخصص يف منتج واحد (مضارب 
التنس مثال) عليه أن يستعني بتجار اجلملة من أجل الوصول إىل نقاط البيع املناسبة ( حمالت أدوات الرياضة)، أما إذا كان 

على عكس ذلك ينتج جمموعة متنوعة من املنتجات تباع يف نقطة بيع واحدة ؛ فيمكنه أن يتوجه مباشرة إىل جتار التجزئة 
دون املرور بتجار اجلملة، إن تاجر التجزئة يصعب عليه أن يشرتي دفعة واحدة حاوية كاملة من غساالت األطباق، لكنه 

. 1يستطيع بسهولة شراء حاوية حتتوي منتجات كهرومنزلية متنوعة"

    كما قد ترغب املؤسسة يف إحكام الرقابة على توزيع منتجاهتا فتختار قناة التوزيع املباشر؛ متحملة بذلك تكلفة تفوق 
تكلفة التوزيع غري املباشر.  

عوامل تتعلق بالوسطاء:  -4

    كلما وثـق املنتج يف أن الوسيط يؤدي األنشطة التوزيعية بكفاءة أكرب منه أو بتكلفة أقل؛ كلما مال لتفضيل التوزيع غري 

املباشر، و قد ال يوافق املوزعون على سياسات املنتج عندما يبيع سلعته أيضا إىل منافسيهم يف نفس املنطقة؛ كما قد ال يوافق 
املنتج على سلوك املوزع لتعامله مع املنتجات املنافسة؛ أو يعترب أن هامش الربح الذي يطلبه لقاء وساطته غري مقبول لعدم 

إمكانية رفع سعر البيع بفعل املنافسة أو ارتفاع مرونة الطلب السعرية.. 

    و قد ال يرضى املنتج عن اخلدمات اليت يقدمها الوسطاء؛ إذ مييل عادة إىل " استخدام الوسطاء الذين يؤدون مجلة من 
، كل ذلك يدفع املنتج باجتاه اإلعتماد على نفسه يف توزيع 2اخلدمات: التمويل، التخزين، الرتويج، و خدمات ما بعد البيع"

منتجه. 

- إمكانية التطور: 5

     من املعلوم أن اختيار قناة البيع يلزم املؤسسة لفرتة زمنية قد تكون طويلة، و بعض القنوات متكن من التكيف عند احلاجة 
أكثر من البعض اآلخر؛ و على املؤسسة أن تبحث ليس فقط عن القناة اليت تناسب الوضع احلايل للسوق، و إمنا عن القناة 

. 3اليت - حسب التطورات احملتملة- تكون قادرة على اإلستجابة للحاجيات على املدى املتوسط و الطويل

1  Jean jacques Lambin et autres, Marketing Stratégique et Opérationnelle :du Marketing à l’orientation Marché,6eme  
édition,Dunod,Paris,2005,p :520  بتصرف 
2  Subhanjali Chopra, Channels of distribution, http://www.du.ac.in/course/material/ug/ba/esb/Lesson_18.pdf, date 
de consultation : 01/04/2009 

 ، بتصرف یسیر215، ص: 2006 نصیب رجم، إدارة أنظمة التوزیع، دار العلوم للنشر و التوزیع، عنابة، الجزائر،  3
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 .1البيئة القانونية:فاألدوية مثال ال ميكن توزيعها دون ترخيص من الدولة -6

       جيدر بالذكر أن املنتج الواحد قد خيتار – و بالنسبة لنفس السلعة- مزجيا من التوزيع املباشر و غري املباشر؛  

فـــ "يوزع كمية من إنتاجه مباشرة إىل سوق أو مناطق معينة أو إىل كبار املشرتين الصناعيني أو إىل املؤسسات  

، و بالنسبة لقنوات التوزيع 2و الشركات الكبرية مث يوزع باقي إنتاجه عن طريق جتار اجلملة أو التجزئة أو الوسطاء الوظيفيني"

غري املباشر؛ قد يصرف جزءا كبريا من إنتاجه عن طريق جتار اجلملة باملوازاة مع تعامله مع بعض جتار التجزئة الذين يشكل 
قرهبم منه أو حجم مشرتياهتم مربرا كافيا للتعامل معهم...إن ذلك املزيج هو يف اجململ حمكوم بالسعي إىل أكرب تغطية للسوق 

بأعلى كفاءة. 

الفرع الرابع: قناة التوزيع الجديدة: اإلنترنت 

    يف عامل يتزايد فيه استخدام شبكة اإلنرتنت؛ و تتسع رقعة اخلدمات اليت تقدمها؛ صار البعض يعتقد أن "على كل موزع 

. 3أن ميلك موقعا على شبكة اإلنرتنت ليتمكن من إعالم زبائنه و يتيح هلم الدخول معه يف اتصال و حوار"

      لقد أفرزت الثورة احلاصلة يف تكنولوجيا املعلومات و اإلتصال مفاهيم جديدة من أبرزها ما يعرف بــ'الواقع اإلفرتاضي'
الذي أغىن املستهلك عن اجلهد املبذول يف اإلنتقال إىل املتاجر و املقارنة بني املعروضات و محلها و دفع مثنها مث الرجوع هبا 

إىل املنزل؛ إذ صار املستهلكون "يستطيعون أن خيتاروا األصناف اليت يريدو�ا و يدفعوا مثنها إلكرتونيا و يتسلموا السلع؛ كل 
 ، كما أن "التطورات التقنية يف قطاع اإلتصاالت 4ذلك و هو أمام شاشة احلاسب اآليل يف العمل أو يف املنزل أو الفندق"

 .5مسحت بإنشاء أساليب اتصال بديلة أكثر فعالية و أقل تكلفة بني املنتجني و املوزعني"

     أدى ازدهار التجارة اإللكرتونية إىل جعل مستقبل الدور الذي يؤديه الوسطاء السابق ذكرهم حمل تساؤل؛ بل صار 
البعض يتكلم عن مفهوم جديد هو إلغاء الوساطة ؛ غري أن الدراسات اليت أجريت يف هذا اجملال كشفت عن نتائج متضاربة 

1 Patricia Coutelle- Brillet-Véronique des garets, Marketing : de l’analyse à l’action, e-node & Pearson 
education,France,2004, P :220  

 517: ص محیي الدین األزھري، مرجع سابق،  2
3 Philip Kotler, Les Clés du Marketing, Traduit de l’anglais par Marie-France Pavillet, Pearson Education, 
Paris,2005, p :45  

 المعلومات و دورھا في التسویق التقلیدي و اإللكتروني، الطبعة األولى، إیتراك للنشر و التوزیع، مصر، ا عبد هللا فرغلي علي موسى، تكنولوجي 4
   91، ص: 2007

5 Aline le Boèdec,Organisation des reseaux de distribution et impact des nouvelles technologies de l’information le 
cas français,http://www.univ-lr.fr/gestion/communication/colloque2002/leboedec.pdf, p :02, date de consultation 
 :01/04/2009 
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؛ فبعضها يشري إىل أن دورهم يف ظلها سيتعاظم ؛ و مرجع ذلك التضارب أساسا هو غياب اإلدراك الكايف للوظائف املؤداة 
من طرف الوسطاء و "غياب التفكري املتكامل الذي يأخذ بعني اإلعتبار التكاليف املتحملة و األسعار املقدمة  من طرف 

. 1الوسيط من جهة و القيمة املدركة للخدمات املقدمة للزبائن من جهة أخرى"

     و رغم اإلزدهار الكبري الذي عرفته التجارة اإللكرتونية؛ إال أن كالم املتخصصني فيها عن مفهوم 'إلغاء الوساطة' ال يعين 
الشطب الكامل للفاعلني يف التوزيع؛ و لكن يعين إجياد أمناط جديدة من التوزيع،و عليه ميكن أن تقود إعادة صياغة بعض 

األنشطة إلكرتونيا إىل استبدال الوسطاء التقليديني بوسطاء جدد أو إىل رفع عدد املتعاملني يف القطاع. 

    يف مجيع األحوال "هناك ثالثة أسباب أساسية حتمي املوزعني و تشكل عائقا مينع اختفاء الوسطاء املعهودين: 

- دوام احلاجة املاسة إىل األنشطة اللوجستية كالنقل و التخزين ؛ 

- اإلستخدام املتعاظم  لتكنولوجيا املعلومات من طرف الوسطاء التقليديني و إمكانية استفادهتم هم أيضا من مزايا اإلنرتنت؛ 

. 2- عدم قابلية الزبائن للتعاطي الكامل و الدائم مع ما هو افرتاضي"

  المطلب الثاني: تحديد كثافة التوزيع

    بعد اختاذ القرار بشأن البعد األول لقناة التوزيع ( الطول أو درجة املباشرة) و حسم مسألة اإلختيار بني سياسة التوزيع 

املباشر وسياسة التوزيع غري املباشر؛ يدور السؤال – فيما خيص السياسة الثانية- حول عدد الوسطاء املناسب عند كل 
مستوى من مستويات القناة؛ و هو ما حيدد درجة التغطية السوقية أو ما يعرف بـ "كثافة التوزيع". 

     تتضمن اسرتاتيجيات التغطية السوقية حتديد املدى األفقي لقناة التوزيع؛ أي عدد الوسطاء من كل نوع،و هو قرار على 
. 3مستوى كبري من األمهية؛ إذ أن "عرض املنَتج بأكثر مما تتطلبه عملية التغطية املناسبة يؤدي إىل زيادة تكاليف التوزيع"

    ميكن يف هذا الصدد أن منيز بني ثالث اسرتاتيجيات أساسية: التوزيع الكثيف، التوزيع اإلنتقائي و التوزيع احلصري. 

 

 

1 Denis Lindon- Frédéric Jallat, le Marketing,5eme édition, Dunod, Paris, 2005, p : 183  
2  Dennis  Lindon- Frédéric Jallat, Op.Cit,p : 195 

 246، ص:2004 محمود جاسم محمد الصمیدعي، استراتیجیات التسویق مدخل كمي و تحلیلي، دار الحامد للنشر و التوزیع، األردن،  3
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: الفرع األول: التوزيع الكثيف

     تقوم هذه اإلسرتاتيجية على أساس توفري املنتج يف أقصى عدد ممكن من نقاط البيع املتاحة و مضاعفة مراكز التخزين من 
أجل ضمان أقصى تغطية جغرافية ممكنة و رفع املبيعات. 

      تناسب هذه اإلسرتاتيجية السلع امليسرة كالسلع اإلستهالكية؛ إذ ال يرغب املستهلك يف بذل جهد كبري للحصول 

عليها، و من أبرز مزاياها تعظيم احلصة السوقية بفعل العرض الكثيف للمنتج؛ غري أ�ا ال ختلو من عيوب أبرزها ارتفاع 
تكاليف التوزيع مبا قد يهدد مردوديته و صعوبة فرض السياسة التسويقية  املسطرة نتيجة صعوبة الرقابة على عدد ضخم من 

الوسطاء يف جمال األسعار و نوعية اخلدمات و غريها، كما أن التوزيع الكثيف كثريا ما ال يتالءم مع السعي إىل فرض صورة 
قوية للعالمة التجارية... 

    لقد أدت السلبيات السابقة إىل تفكري كثري من املؤسسات إىل عرض منتجها بشكل يكفل له حضورا واسعا و لكن 

بطريقة انتقائية. 

:  الفرع الثاني: التوزيع اإلنتقائي 

       تقوم هذه اإلسرتاتيجية على أساس انتقاء عدد من الوسطاء ضمن العدد املتاح عند مستوى معني من القناة؛ و تصلح 
بشكل عام لسلع التسوق أين يكون املشرتي مستعدا لبذل جهد يف املقارنة بني أسعار البدائل املتاحة و خصائصها. 

      تتم عملية اإلنتقاء على أساس عدة معايري أمهها حجم املوزع مقاسا برقم أعماله، مدى قدرته على خدمة السلعة، و 
كذا مهارته التقنية؛ خاصة فيما يتعلق بالسلع غري املنمطة اليت  تكون خدمات ما بعد البيع اخلاصة هبا على قدر كبري من 

األمهية. 

      تتضمن اسرتاتيجية التوزيع اإلنتقائي الرضا مبحدودية انتشار املنتج من حيث نقاط العرض مقابل احلد من تكاليف 
التوزيع؛ و رفع مستوى تعاون املوزعني من خالل قبوهلم مثال باملسامهة يف تكاليف اإلشهار و الرتويج، اإلحتفاظ مبستوى عال 

من املخزون، حتويل املعلومات إىل املنتج و تقدمي خدمات أكثر جودة. 

     غري أن اجملازفة األساسية املرتبطة هبذه اإلسرتاتيجية تتمثل يف احتمال عدم احلصول على تغطية كافية للسوق مع ما يعنيه 
من ضياع فرص بيع معتربة يف حال عجز الزبون عن حتديد املوزعني املعنيني.  

66 
 



: الفرع الثالث: التوزيع الحصري أو الوحيد

     و هو الشكل احلاد من التوزيع اإلنتقائي؛ أين يعتمد املنتج و بالنسبة ملنطقة جغرافية معينة على موزع أو وكيل وحيد 
لتوزيع منتجه. 

     تناسب هذه اإلسرتاتيجية بشكل عام السلع اخلاصة؛ و أحيانا سلع التسوق؛ حيث يرغب املنتج يف متييز منتجه عرب 

سياسة تقوم على اجلودة و الرفاهية و جودة اخلدمات، و هي اسرتاتيجية "تنجح عادة بشكل أفضل للعالمات املسجلة اليت 
، و يف الواقع؛ 1هي إما ذات مسعة عالية كاملارسيدس؛ و إما اليت هلا كمية حمددة كالقطع الفنية و البضائع املصنوعة يدويا"

ميكن إسقاط مزايا و عيوب التوزيع اإلنتقائي على التوزيع احلصري؛ و لكن بشكل أكثر حدة. 

   و الشكل املوايل يوضح مستويات كثافة التوزيع اليت تعرب عنها اإلسرتاتيجيات السابق شرحها: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، بتصرف یسیر126 إیریك شولتز،لعبة التسویق، مكتبة الشقري، الریاض و دار الراتب الجامعیة بیروت ، دون سنة نشر، ص: 1
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): إسرتاتيجيات التغطية السوقية 7شكل رقم(

التوزيع الكثيف (الشامل)                                            مثال: املشروبات الغازية، 

( التعامل مع كافة نقاط البيع                                           احللويات، معجون األسنان، 

املمكنة يف منطقة معينة)                                              املنظفات الصناعية... 

التوزيع اإلنتقائي                                                       مثال: األجهزة الكهرومنزلية، 

( التعامل مع عدد حمدود من                                           األثاث...  

 الوسطاء يف منطقة معينة) 

التوزيع احلصري (الوحيد)                                           مثال: السيارات، معدات     

                                                                             املشرتي     

(التعامل مع موزع أو وكيل                                                 الصناعي... 

واحد يف منطقة معينة) 

 و ما 376، ص: 2002املصدر: من إعداد الباحث باإلعتماد على: عصام الدين أبو علفة،التسويق النظرية و التطبيق، حورس، اإلسكندرية، 
بعدها 

 

ميكن املقارنة بني اإلسرتاجتيات الثالث على أساس مجلة من املعايري كما يظهره اجلدول املوايل: 
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): خصائص اسرتاتيجيات التوزيع 04جدول رقم(

          إسرتاتيجية التوزيع 

معيار املقارنة 

الشامل 

 

اإلنتقائي 

 

الوحيد 

 

وحيد حمدودة أعلى تغطية التغطية 

إختيار أفضل من ميكن التعامل  -توجد املنتجات يف كل مكان عوامل القوة 
معهم 

جتنب احتكار الوكيل الوحيد  -

التعامل مع منفذ توزيع حمدد  -

 تكلفة أقل -

حتدد السوق املرتقب بوضوح  -

تكلفة عالية  -عوامل الضعف 

عدم دعم املتاجر للمنشأة  -

- خماطر اإلعتماد على موزع واحد - صعوبة يف تتبع املنافسة 

- كافة املتاجر يف منطقة جغرافية عدد املنافذ 

واحدة 

- عدد حمدود من األشخاص يف 

منطقة جغرافية واحدة 

- شخص واحد يف منطقة جغرافية 

واحدة 

املياه الغازية  -ماذا يناسب من املستهلكني 

مواد البقالة  -

األدوات الكهربائية املنزلية  -

سلع التسوق املنتشرة  -

الساعات  -

 السيارات -

السلع اخلاصة  -

- مكيفات هواء مركزية - مهمات صنع - أدوات مكتبية ماذا يناسب من السلع املصنعة 

- آالت و معدات 

، بتصرف 379 ص: 2002املصدر: عصام الدين أمني أبو علفة، التسويق النظرية و التطبيق، مؤسسة حورس، اإلسكندرية، 

 

     باجململ؛ ميكن أن ينطوي تقييم اإلسرتاتيجيات الثالثة من وجهة نظر طريف القناة (الزبون و املنتج) على النتائج اليت 

يظهرها اجلدول املوايل: 
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): تقييم اسرتاتيجيات التغطية (الكثافة) بالنسبة للزبون و املنتج 4جدول رقم (

التوزيع الشامل التوزيع اإلنتقائي التوزيع احلصري  

متابعة فردية  -القيمة املضافة للزبون 

 كفاءة البائع -

إمكانية التدريب، خدمات  -
أخرى 

اإلختيار بني عدة نقاط بيع  -

عدة خدمات متاحة  -

نقاط بيع كثرية تسهل الوصول  -
إىل املنتج 

منافسة بني نقاط البيع من  -

املمكن أن تؤدي إىل ختفيض 
السعر 

تدعيم مكانة السلعة الغالية أو  -القيمة املضافة للمنتج 
املعقدة تكنولوجيا 

تعاون أوثق و تبادل أفضل  -
 للمعلومات

حتكم أفضل يف نوعية  -

اخلدمة،..... 

- القدرة على تغطية نصيب أكرب من 

السوق 

- قلة التبعية للوسطاء مقارنة مع 

التوزيع احلصري 

- مبيعات أكرب 

- القدرة على تغطية منطقة جتارية 

بكاملها 

-تكلفة وحدوية أقل 

تكلفة وحدوية عالية  -املشاكل اليت يسببها للمنتج 

عدد الزبائن املمكن الوصول  -

إليهم أقل 

- نوعية اخلدمة ال ميكن التحكم فيها - تكاليف وسطية، حتكم وسطي 

- اإلشراف أصعب 

- إمكانية الصراع بني أعضاء القناة 

Marian Burk wood, Marketing planning stratégie mise en œuvre et contrôle:املصدر , pearson 

education, France, 2005, p : 165 

المطلب الثالث: المفاضلة بين قنوات التوزيع 

: الفرع األول: معايير المفاضلة بين قنوات التوزيع   

      عندما ال تظهر أفضلية قناة حمددة استنادا إىل اإلعتبارات السابق شرحها يف املفاضلة بني سياسات التوزيع؛ فإنه ميكن 
استخدام عدة معايري للمفاضلة بني قنوات التوزيع املتاحة و اختيار األنسب؛ أمهها: 
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- حتليل التعادل:    1

   يقوم هذا املعيار على املقارنة بني التكاليف و مستويات املبيعات املرتبطة بكل قناة إذا أمكن حتديد التكاليف الثابتة 

للتوزيع و التكاليف املتغرية يف كل حالة؛ و يعرب عن هذا املعيار الشكل التايل: 

): إستخدام حتليل التعادل يف املفاضلة بني قنوات التوزيع 09شكل رقم(

 

                                          

 

 

 

 

 

 206، ص:2005املصدر: من إعداد الباحث باإلعتماد على: منري شاكر حممد و آخرون، التحليل املايل، دار وائل، عمان األردن، 

) V، عن ميني النقطة (2 مع تكاليف القناة1) تتعادل تكاليف القناةV     نالحظ من الشكل أنه عند مستوى املبيعات (

؛ بينما على يسار النقطة 2 ألن اخلط املعرب عن تكاليف األوىل يقع أسفل من نظريه بالنسبة للقناة1 على القناة2تفضل القناة
)Vألن تكاليفها أقل.1) تفضل القناة   

معدل املردودية:   -2

      إذا ما "تعذر تقدير التكاليف املتغرية للتوزيع بداللة تغري املبيعات فمن املمكن أن حناول تقدير التكلفة الكلية لكل قناة 
. 1حلجم متوقع من املبيعات؛ مث حنسب حالة حبالة معدل املردودية"

 1يعطى معدل املردودية باملعادلة التالية:

1  Jean pierre Helfer et Jacques Orsoni, Marketing,7eme édition, Vuibert, Paris,2001,P :330 
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Si CiRi
Ci
−

=
 

حيث: 

Ri معدل املردودية املرتبط بالقناة :i 

Si املبيعات املتوقعة للقناة :i 

Ci التكاليف املتوقعة للقناة :i 

و يتم اختيار القناة اليت تعطي أعلى معدل مردودية. 

 جدول ترجيح العوامل : -1

    يقوم هذا النموذج يف اختاذ قرار املفاضلة و اإلختيار على أساس مجلة من العوامل املؤثرة يف النجاح املستقبلي؛ مع إعطاء 

وزن لكل منها يناسب األمهية النسبية املرتبطة به؛ حيث يساوي جمموع األوزان الواحد الصحيح، مث يتم تنقيط كل قناة 
)،  10)  درجات أو من (05بالنسبة لكل عامل على سلم قد يتألف من (

و القناة احلاصلة على أعلى نقطة إمجالية هي األنسب، و لتوضيح منهجية هذا املعيار يف اختاذ قرار اإلختيار بني القنوات 

املتاحة نأخذ املثال التايل: 

   أمام منتج أن يوزع سلعته اجلديدة من خالل اإلختيار بني القنوات التالية: 

القناة األوىل: املرور عرب تاجر اجلملة مث تاجر التجزئة وصوال إىل املستهلك؛  -

 القناة الثانية: اإلتصال مباشرة بتجار التجزئة مع توفري خمزن مركزي تابع للمنتج؛ -

 القناة الثالثة: إنشاء مراكز متوين جهوية تتوىل البيع مباشرة لتجار التجزئة. -

   ميكننا املفاضلة بني القنوات السابقة عن طريق تنقيطها بالنسبة لكل عامل من العوامل احلامسة يف جناح القناة كما يلي: 

 

 ، بتصرف یسیر164، ص:2001 محمود جاسم الصمیدعي و ردینة عثمان یوسف، األسالیب الكمیة في التسویق، دار المناھج، الطبعة األولى،عمان، 1
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): جدول منوذجي للمفاضلة بني قنوات التوزيع باستخدام أسلوب ترجيح العوامل 5جدول رقم(

القناة الثالثة القناة الثانية القناة األوىل  

معامل املعيار 

الرتجيح 

نقطة املعيار 

 ) 10(من 

النقطة 

املرجحة 

نقطة 

املعيار 

النقطة 

املرجحة 

نقطة 

املعيار 

النقطة 

املرجحة 

 1.4 07 1.8 09 1.8 09 0.20-الفعالية يف الوصول إىل املستهلكني 1

 1.2 04 1.8 06 1.2 04 0.30-اهلامش املتوقع 2

 0.4 02 0.4 02 0.6 03 0.20-تكلفة اختيار القناة 3

 2.1 07 1.8 06 0.9 03 0.30-مستوى الرقابة على القناة 4

 5.1  5.8  4.5  1.00اجملموع 

املصدر: من إعداد املؤلف 

بالتأمل يف السطر األخري من اجلدول السابق؛ جند أن القناة الثانية تبدو أفضل من األخريني. 

    ينصح بشكل عام – لدى استخدام هذه الطريقة- باستكمال العمليات احلسابية السابقة عن طريق اعتماد معايري نوعية 
مكملة؛ فمثال يطرح التساؤل بعد حتديد القناة ذات التنقيط األعلى حول مدى استجابتها ملتطلبات املؤسسة؛ و مدى 

قابليتها لإلستمرار. 

:    الفرع الثاني: نظام التوزيع متعدد القنوات

     يقوم هذا النظام على أساس استخدام قناتني أو أكثر للوصول إىل قطاع سوقي حمدد أو عدة قطاعات؛ على خالف 
التوجه التقليدي القائم على استخدام قناة واحدة. 
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    يف بيئة تسويقية تتسم بالتسابق احملموم باجتاه املستهلك "يربح السباق األسرع، و الشركات األسرع اليوم هي تلك اليت ال 
، و هو النظام 1ترتاخى عن استكشاف أشكال جديدة من التوزيع و اكتشاف التآزر القوي لتوزيع يقوم على تعدد القنوات"

الذي تزايد استخدامه بشكل كبري يف الوقت احلايل، و الشكل املوايل يقدم منوذجا عنه: 

 شكل رقم(): نظام التوزيع متعدد القنوات

 

 

؛ من 1       يوضح الشكل السابق قيام الشركة املنتجة بالبيع املباشر إىل املستهلكني النهائيني املوجودين بالقطاع السوقي رقم

خالل استخدام الكتالوجات اليت يتم إرساهلا بالربيد املباشر إليهم؛ أو من خالل اإلعتماد على اهلاتف أو اإلنرتنت، كما تقوم 
  من خالل اإلعتماد على جتار التجزئة، و 2الشركة ذاهتا بالوصول إىل املستهلكني النهائيني املوجودين بالقطاع السوقي رقم

 من خالل استخدام املوزعني و 1تبيع الشركة منتجاهتا بشكل غري مباشر إىل مشرتي األعمال بقطاع األعمال السوقي رقم
 من خالل القوى البيعية اليت متلكها. 2الوكالء، كما جندها تتعامل مباشرة مع مشرتي األعمال بقطاع األعمال السوقي رقم

1  Stan Rapp- Thomas L Collins, Maxi Marketing, Traduction Française Philippe de Lavergne, Mc Graw-Hill, Paris, 
1988,p :320    
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     يرى البعض أن "عاملني أساسيني أديا إىل مضاعفة أشكال البيع و تعدد القنوات: من جهة تنوع تطلعات املستهلك؛ و 
. 1من جهة أخرى التطور احلاصل يف تكنولوجيات اإلتصال"

يؤدي النظام املتعدد القنوات إىل توسيع حجم التغطية و الوصول إىل قطاعات سوقية كثرية و متنوعة من املستهلكني؛ و هو 
ما جعل العديد من الشركات تنتهجه حاليا، غري أنه ال خيلو من مصاعب على رأسها إمكانية نشوب صراع بني القنوات 

 بعض املتاعب مع موزعيها من جتار التجزئة عندما IBMنتيجة التنافس على جذب املستهلكني؛ فمثال "واجهت شركة 

بدأت يف القيام بالبيع املباشر للمستهلكني من خالل الكتالوجات و اهلاتف  

و مواقع األنرتنت اليت متلكها؛ حيث اعترب جتار التجزئة ذلك نوعا من املنافسة غري العادلة و هددوا الشركة بإسقاط خط 
. 2منتجاهتا من متاجرهم"

المطلب الرابع: إختيار الوسطاء 

     بعد حتديد عدد املستويات يف قناة التوزيع؛ أي طوهلا، و حتديد عدد الوسطاء عند كل مستوى أي حتديد كثافة التوزيع؛ 

ينبغي أن يتم اختيار الوسطاء الذين سُيتعامل معهم من ضمن املتاحني، و من أبرز املعايري اليت حتكم هذا اإلختيار ما يلي: 

تغطية السوق: يلعب حجم السوق املستهدف دورا يف اختيار الوسطاء؛ و بالتايل فكلما زادت قدرة الوسيط  -1
على الوصول إىل أكرب عدد من املستهلكني املنتظرين حظي بعامل جاذبية جتاه املنتج. 

الرقابة: كلما طال طريق انسياب السلعة من وسيط إىل آخر قلت قدرة املنتج على الرقابة فيما يتعلق مثال بطريقة  -2

ختزينها و مدى مالئمة طريقة عرضها و إمكانية حجبها عن السوق، و كل ذلك قد يضر بصورة املنتج و سلعته 
 يف ذهن املستهلك؛ و هو ما يستدعي اختيار الوسطاء على أساس يتيح الرقابة على طريقة تعاملهم مع السلعة.

التكلفة: تعترب التكلفة عامال هاما يف اإلختيار بني الوسطاء؛ فإذا كان اإلستغناء عنهم يرفع تكاليف التوزيع  -3

بالنسبة للمنتج الضطراره إىل القيام باستثمارات تؤدي اخلدمات اليت يقدمو�ا؛ فإن الوسطاء أنفسهم يتفاوتون يف 
 قبول هوامش الربح.

1  Aurore Ingarao, Revue de Littérature d’une tendance en marketing : l’extension de circuit de distribution, 
http://cermat.iae.univ-tours.fr/IMG/pdf_05_122_AIngarao.pdf, p : 02  , date de consultation : 01/04/2009  

 ، بتصرف439، ص: 2008 محمد عبد العظیم، إدارة التسویق مدخل معاصر، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، 2
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املوقع و اخلدمات: يعد املوقع املناسب معيارا أساسيا للمفاضلة بني الوسطاء خاصة بالنسبة لسوق السلع امليسرة  -4
اليت يلعب فيها القرب من املستهلك عامال حامسا؛ كما أن قدرة الوسيط على تقدمي مستوى مرض من اخلدمات 

– خاصة بالنسبة للسلع اليت حتتاج إىل خدمات ما بعد البيع- جيعله أقدر على كسب مكانة جيدة لدى املنتج، 
 و مما تتضمنه خدمة املستهلك "املساعدة على تركيب السلعة و تشغيلها و صيانتها 

و إصالحها؛ و ينظر الكثري من الزبائن على أن اخلدمات اليت يقدمها البائع هي من عوامل اختيار العالمة التجارية من بني 

 .1األنواع الكثرية املعروضة يف السوق"

الكفاءة اإلدارية و التسويقية: نظرا لتحديات البيئة التسويقية؛ فإن املهارات اإلدارية و التسويقية و القدرة على  -5
 خلق طلب على السلعة من خالل اخلطط الرتوجيية و اإلعالنية املناسبة تلعب دورا يف جناح الوسيط؛ 

 و من مث على مدى قبوله من طرف املنتج.

املركز املايل: إذ تعترب املقدرة املالية "مؤشرا حلجم التعامل الذي سيقوم به؛ و من األمثلة على ذلك كمية املخزون  -6
اليت يستطيع اإلحتفاظ هبا ، قدرته على الوفاء بالتزاماته حنو املشروع، قدرته على تقدمي اخلدمات اإلئتمانية 

 .2للمنتفعني"

القدرة على التكيف: من الوارد أن جيد املنتج نفسه أمام تطورات مستقبلية متلي عليه تغيريات معينة يف قنوات  -7

التوزيع اخلاصة به؛ لذلك من املهم أن يؤخذ بعني اإلعتبار أن اإلرتباط ببعض أشكال الوسطاء مثل الوكالء يرتتب 
عليه التزام طويل األجل؛ ال ميكنه تغيريه يف األجل القصري؛ و هو ما حيد من مرونة املنتج يف اختاذ قرارات التعديل 

 اخلاصة بقنواته التوزيعية.

من الناحية العملية ميكن استخدام منهجية جدول التنقيط- املبينة سابقا يف املفاضلة بني القنوات- لتنقيط جمموعة من 
الوسطاء املتاحني وفق عدة معايري و من مث املفاضلة بينهم. 

 

 

 53، ص: 2009 علي فالح الزعبي، إدارة التسویق منظور تطبیقي استراتیجي، دار الیازوري، عمان،  1
 188 بشیر العالق و آخرون، استراتیجیات التسویق، مرجع سابق، ص:  2
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 ثالثا: اإلستهالك

اإلستهالك هو ذلك اجلزء من الدخل املوجه إىل اإلنفاق على السلع و اخلدمات بغرض إشباع حاجات املستهلك و رغباته، 
 حيث يتوزع الدخل بني استخدامني: استهالك و ادخار.

 ميكن تصنيف االستهالك حسب عدة معايري كما يلي:

 استهالك عام و استهالك خاص: يتمثل األول يف االنفاق الذي تقوم به الدولة ممثلة يف مؤسساهتا من أجل إشباع  •

احلاجات العامة، بينما يتمثل الثاين يف اإلنفاق على احلاجات الشخصية من طرف األشخاص طبيعيني كانوا أو 
 معنويني؛

استهالك �ائي و استهالك وسيط: يشري األول إىل استعمال السلعة بشكل �ائي يف إشباع حاجة معينة كاستهالك غذاء  •

الشباع احلاجة اىل الطعام، أما الثاين فيشري إىل استعمال سلعة بغرض انتاج سلعة أخرى أو خدمة مثل استهالك البنزين 
 لتقدمي خدمة نقل.

 يتأثر مستوى اإلستهالك بعدة عوامل يطلق عليها "حمددات اإلستهالك" و أبرزها:

 الدخل: يرتبط مع االستهالك طرديا فكلما زاد الدخل زاد االستهالك و العكس بالعكس؛ •

 السعر: يرتبط عكسيا مع االستهالك؛ فكلما زاد مستوى السعر نقصت الكمية املطلوبة من السلعة؛ •

 الضرائب: ترتبط الضريبة على الدخل و االستهالك عكسيا مع حجم االستهالك؛ •

األذواق و التقليد: يلعب الذوق و التقاليد دورا هاما يف حتديد مستوى االستهالك فكلما زاد ميل الفرد اىل منط معني  •
من السلع أدى ذلك إىل تفضيلها على غريها حىت مع ارتفاع سعرها؛ كما أن تقليد الفرد لفئة معينة يدفعه إىل طلب 

 سلع معينة.

التوقعات: يتأثر قرار األفراد الشرائي بالتوقعات املستقبلية حول إمكانية وفرة أو ندرة سلعة معينة و هو ما يؤثر يف  •
 الكميات املطلوبة من سلع معينة.
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 رابعا: اإلدخار:

االدخار هو ذلك اجلزء من الدخل الذي ال يوجه إىل اإلنفاق االستهالكي؛ فهو إذن حاصل الطرح بني الدخل و االنفاق 
 االستهالكي مع استبعاد االكتناز الذي يشري اىل حتييد أثر املوارد املالية من أي فعالية يف االقتصاد.

 و ميكن تصنيف االدخار حسب عدة معايري:

 إدخار فردي و ادخار مجاعي: يقوم بالنوع االول األفراد؛ بينما يقوم بالثاين الدولة من جممل الدخل القومي؛ •

إدخار اختياري و ادخار إجباري: يعرب األول عن ادخار طوعي يقوم به الفرد حبرية؛ أما الثاين فيتحقق بعدة أشكال  •
 أمهها:

 املدخرات النامجة عن فرض الدولة لضرائب موجهة لالستثمارات؛ -

 املدخرات من األرباح غري املوزعة اليت حتتفظ هبا املؤسسات لتأمني التمويل الذايت؛ -

 املدخرات النامجة عن التأمني اإلجباري و االقتطاع من رواتب املوظفني يف شكل ضرائب خمتلفة. -
 و مثة عدة عوامل تؤثر يف حجم اإلدخار أمهها:

مستوى الدخل و الثروة: يرتبط طرديا مع حجم اإلدخار فكلما زاد الدخل أو الثروة اليت ميلكها الفرد كان ميله إىل  -
 اإلدخار أكرب؛

 معدل الفائدة: مييل املتعاملون مع البنوك إىل رفع حجم ودائعهم فيها كلما زاد معدل الفائدة الذي حيصلون عليه؛ -

 معدل التضخم: يرتبط عكسيا مع حجم اإلدخار ألنه يؤدي إىل تناقص القدرة الشرائية للنقود؛ -

 املستوى الثقايف و التعليمي: كلما زاد هذا املستوى أدى إىل وعي أكرب بأمهية اإلدخار؛ -

 القيم: تؤثر منظومة القيم يف عملية االدخار؛ فامللتزم بتعاليم االسالم مثال يفضل البنوك االسالمية على التقليدية. -
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 خامسا: اإلستثمار

 أ- مفهوم اإلستثمار

ميكن تعريف اإلستثمار على أنه التضحية باستهالك حايل من أجل استهالك أفضل يف املستقبل، و يكتسي هذا النشاط 
 أمهية كبرية ميكن إمجال أبرز عناصرها فيما يلي:

 رفع مستوى التنمية و من مث رفع مستوى معيشة اجملتمع مبا يؤدي إليه من توفري احلاجات املختلفة؛ -

 إمتصاص اليد العاملة و بالتايل احلد من البطالة؛ -

 توفري مداخيل للدولة عن طريق اجلباية و الضرائب املختلفة؛ -

 املسامهة يف التقدم التقين عن طريق تطوير التكنولوجيات أو نقلها. -

 و ميكن تصنيف االستثمار حسب عدة معايري كما يلي:

إستثمار مباشر و استثمار غري مباشر: يتضمن األول إجناز مشاريع حقيقية مثل إنشاء مصنع (استثمار حقيقي)؛ أما  -
 الثاين فيتضمن شراء أصول مالية كاألسهم و السندات (إستثمار مايل)؛

إستثمار وطين و استثمار أجنيب: يتوىل النوع األول مستثمرون حمليون من الوطن خبالف الثاين الذي يتواله مستثمرون  -
 أجانب ؛

إستثمار حكومي و استثمار خاص: يتوىل النوع األول الدولة و مؤسساهتا؛ بينما يتوىل النوع الثاين اخلواص حمليني كانوا  -
 أو أجانب.

 و يتأثر حجم االستثمار بعدة عوامل أمهها:

 املناخ السياسي و االقتصادي و القانوين املالئم لتحفيز املستثمرين و طمأنتهم؛ -

 وجود بنية حتتية مالئمة للنشاط االستثماري كالطرقات و شبكات الكهرباء و السكك و االتصاالت...؛ -

 املنظومة اإلدارية الفعالة و اخلالية من الفساد؛ -

 منظومة مالية و بنكية فعالة؛ -
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 تقييم اإلستثمارات -ب

تتم عملية تقييم اإلستثمارات عموما على أساس املقارنة بني التكاليف اليت يتطلبها االستثمار و التدفقات النقدية  

(املداخيل) اليت يولدها و ذلك على مدار عمره اإلنتاجي مع مقارنة املؤشر احملصل عليه بقيمة مرجعية يطلق عليها "تكلفة 
 رأس املال" و هي تعرب عن احلد األدىن للعائد املطلوب احلصول عليه من االستثمار.

 

 األساليب اليت تتجاهل القيمة الزمنية للنقود: -أ
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  األساليب اليت تأخذ القيمة الزمنية للنقود باحلسبان: -ب

 

  و قيمة اإلستثمار:1يقارن بني التدفقات النقدية الـــــــــُمـــــحـــــــيـَـــنة (بالقيمة احلالية)

 

یحصل علیھا بعد خصم التدفقات النقدیة اإلسمیة  بما یعرف بمعدل الخصم أو معدل التحیین  و الذي یفید في إدخال تأثیر الزمن على قیمة النقود ،  1 
 یؤخذ بشكل عام كمعدل لتكلفة رأس المال
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 الفصل الثالث: األنظمة اإلقتصادية

حل املشاكل املتعلقة باقتصاده، و لقد سعت الدول إىل  ها اجملتمع لتنظيم وا هو الطريقة اليت يتنبتصاديالنظام االق

 أنظمة أشهرها: وفق عدة تصاديةمواجهة املشكلة االق

  النظام الرأسمالي: أوال:

 من أفراد و مؤسسات و فئة العمال الذين اإلنتاج يقوم على منط إنتاج يقسم اجملتمع إىل فئتني: فئة مالكي وسائل 

 و يرتكز على املبادئ التالية:األوىل؛  الفئة إىليبيعون قوة عملهم 

 -امللكية اخلاصة لوسائل اإلنتاج1

 من الثروة الفرد يف متلك السلع و الوسائل  سواء أكانت سلعا استهالكية أم إنتاجية بينما متتلك الدولة جزءاحق 

  تصاديالقومية الذي ال ميكن تركه مللكية الفرد  كاملباين احلكومية، املناجم، الغابات  و البنية التحتية للنشاط االق
 ؛ ال تضر امللكية اخلاصة بالصاحل العامأنكالطرق و اجلسور... مع مراعاة 

 - حرية التعاقد و العمل:2

 األفراد؛العمل سلعة كأي سلعة خيضع لقانون العرض و الطلب لذلك فالتعاقد حر فيما بني 

 :تصاديعدم تدخل الدولة يف النشاط االق -3

 ؛ املشاريعإلقامة و الدفاع و العدالة و توفري البيئة و املناخ املناسب كاألمن األساسيةحتقيق الوظائف بتكتفي حيث 

؛ فمثال  و تؤدي إىل ختفيض التكلفة و بالتايل ترشيد استعمال املواردتصادية حتقق الكفاءة االقأل�ا- املنافسة احلرة: 4
،  و ظاهرة املنافسةتصاديالسعر يتحدد يف السوق بفعل حرية النشاط االقلو افرتضنا جنارا يصنع منتجا هو "النافذة"؛ 

 ماذا يرتتب على هذا الوضع؟

  C    التكلفة:  ،P  السعر : ،  Wالربح:  لنأخذ الرموز التالية:

 الربح ما هو إال الفرق بني السعر و التكلفة:
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W = P-C 

  (ارتفاع السعر) و إما (اخنفاض التكلفة):بــ إما  يكونتعظيم الربح (احلافز األساسي ملالك وسائل اإلنتاج)

W↗   → P↗ /  C↘ 

  سيرتتب على ذلك أن يلجأ املنتج إىل حماولة السيطرة على التكلفةالسعر حيدده السوق بقوى التنافسو مبا أن 

و ينظم عملية اإلنتاج بأقصى كفاءة ممكنة (اختيار الوسائل و اآلالت ، تنظيم خيطط  و هو ما يؤدي به إىل أن

؛ و ينطبق الكالم نفسه على بقية املنتجات و القطاعات؛ العمل...حبيث خيفض اهلدر يف اخلشب و املستلزمات...)
 و هو ما يؤدي إىل استغالل أمثل و عقالين ملوارد اجملتمع.

 -مبدأ سيادة املستهلك:5

 يوجه املنتج  الذي حافز الربح املغري ؛ فيتشكل  زيادة الطلب عليه يؤدي إىلتوجه رغبات املستهلكني إىل منتج معني
 .ي من يقرر أي املنتجات تنتج و بأي كمية؛ و هو ما يعين أن رغبات املستهلكني هإىل إنتاج تلك السلعة 

 -قانون العرض و الطلب:6

 املنتجون قوى العرض و بتفاعل القوتني يف األسواق يتحدد السعر و تتحدد و ميثل ميثل املستهلكون قوى الطلب، 
 زيادة الطلب ترفع سعر املنتج و العكس، كما أن زيادة العرض ختفض السعر و ؛ حيثكمية كل سلعة يف السوق

 .العكس

 تقييم النظام الرأمسايل:  •

  و تصاديبعض األسس املالئمة لطبيعة اإلنسان كحرية التملك الفردي و حرية النشاط االقالنظام الرأمسايل تبىن 

احرتام حافز الربح، و حسبه فإن ما يعرف ب ”جهاز الثمن“ أو ما مساه آدم مسيث ”اليد اخلفية“  قادر على 
 اإلنتاجية اإلمكاناتتوجيه القوى املختلفة و توزيعها و إعادة توزيعها بالكيفية اليت حتقق رغبات اجملتمع و توظف 

 : إىلبأفضل طريقة   لذلك أدى
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 ؛-ازدهار عملية اإلنتاج:من حيث الكم و النوع نتيجة حترير املبادرة

  اإلنتاج و عملية اإلنتاج-حتسن نسيب ملستوى املعيشة: بفعل التطور الكبري يف وسائل 

  السابق شرحها يتم توظيف موارد اجملتمع بكفاءة.األسس: حبكم تصادية-االستغالل العقالين للموارد االق

: أمههاال خيلو ممن عيوب غري أن هذا النظام 

 - مشكلة االحتكار:

باستفحال ظاهرة استحواذ مشروع أو منتج معني على منتج ما و انتفاء منافس له   يتحكم احملتكر يف الكميات و 

األسعار فيعطل جهاز الثمن عن أداء دوره يف حتقيق التخصيص الكفء للموارد (كثريا ما يلجأ احملتكر إىل تعطيل 
 . لتقليل املعروض و رفع السعر و استغالل املستهلكني)اآلالت و كاألرض اإلنتاجالوسائل عن 

 التفاوت الطبقي: -

 قياسا إىل عدد السكان فإن حرية التملك تؤدي إىل تركز تلك الوسائل يف يد فئة اإلنتاجنظرا للندرة النسبية لوسائل 

 يف أيديهم و لعدم اإلنتاج استثمارها و زيادة تراكم وسائل إعادةقليلة كما يؤدي ادخار جزء من مداخيل املنتجني إىل 
   حيصل تفاوت طبقي.اإلنتاجقدرة طبقة واسعة على متلك وسائل 

  و التقلبات:تصاديةالدورات االق -

 على أرض الواقع كثريا لكن بفعالية؛ جهاز الثمن حيقق الكفاءة و يوزع املوارديرى النظام الرأمسايل أن ما يسمى نظريا 
 حصول  و يؤدي إىل يرفع الطاقة اإلنتاجية ما تصادي يؤدي إىل زيادة أرباح املنتجنيتوسع النشاط االقما لوحظ أن 

الزيادة مع التزايد يف القدرة الشرائية للطبقة العاملة من أجل استيعاب كمية أكرب من املنتجات قد ال تتناسب هذه 
و إنقاص  فيؤدي ذلك إىل أزمة كساد و ينتج عن األزمة البحث عن ختفيض الكمية املنتجة الزيادة يف الكمية املنتجة 

  و يف النهاية حتصل أزمة بطالة.العمالة
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زيادة على ذلك إشكالية التنبؤ و تقدير الطلب على املنتجات ليست دوما بذات الدقة خاصة يف املدى الطويل نظرا 

إختالل التوازن بني اإلنتاج و  و هو ما يؤدي إىللعوامل و تغريات سياسية و اجتماعية مستمرة يصعب تقديرها بدقة 
التقلب هو من مسات هذا النظام تارة انتعاش و رواج و تارة كساد و ركود. ... و بالنتيجة فإن اإلستهالك

 -احلرية االفرتاضية:  

 ... بني العمال و أصحاب املشاريع و املؤسساتتعاقدالستهالك، حرية االرية ينادي النظام الرأمسايل بح نظريا:

 األجري ال حيصل دوما على العمل املرغوب و ؛ حيث أن( املالك) هي فئة فئة حمدودة تتمتع باحلريةجند فعليا لكن 

 إىل االخنفاض و بدخل منخفض ال يتمتع العامل حبرية االستهالك إذ األجوربفعل التنافس يف عرض اليد العاملة متيل 
 .تبقى لديه حاجات غري مشبعة

  اإلشتراكي تصاديالنظام اإلقثانيا: 

مذهب يناقض املذهب الفردي احلر ، يكرس النظرية اجلماعية بدال من الفردية لذلك ينادي بتدخل الدولة يف هو 
 مع متايز األطروحات حول شكل و حدود هذا التدخل: بني من حيصره يف غرض حتسني أوضاع تصاديالنشاط اإلق

املصلحة العامة حمل و حيل حافز  الدولة حمل الفرد،  حبيث حتلالطبقات العاملة و مناد بإاللغاء الكلي للملكية الفردية
 من تصاديةاإلنتاج (األراضي، املصانع...) و تتخذ القرارات االق و عليه فإن الدولة هي مالك عوامل حافز الربح

 .خالل ”جهاز التخطيط املركزي“

  على املبادئ التالية: النظام اإلشرتاكييقوم

 - امللكية اجلماعية لوسائل اإلنتاج:1  

و املختلفة يف اجملتمع متتلك الدولة وسائل اإلنتاج ما يؤدي إىل اختفاء طبقة الرأمساليني و تقليص الفجوة بني الطبقات 
يتقاضى العامل األجر نظري اجلهد و ليس بتفاعل قوى العرض و الطلب يف سوق العمل. 
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 - اهلدف األساسي من النشاط اإلنتاجي إشباع احلاجات اجلماعية:2

دافعية السلوك ال تتأسس على حافز الربح باعتباره يؤدي إىل االستغالل و من مث اإلجحاف يف توزيع الثروة؛ و لكن 

يعوض حافز الربح حبافز الشعور الوطين و روح املسؤولية، و مقابل استبعاد الربح تغطى حاجات اجملتمع جمانا كالتعليم 
و الرعاية الصحية؛ إن تعميم ملكية وسائل اإلنتاج و تبين الطريقة اجلماعية يف إشباع احلاجات يكفل العدالة يف إنتاج 

.   و النزعة الفردية اليت تأسس عليها النظام الرأمسايلالثروة و توزيعها و مينع اإلستئثار الشخصي

 مبدأ التخطيط املركزي -3

 تتصرف الدولة كممثل عن اجملتمع، توجه وسائل اإلنتاج (اليت هي حتت ملكيتها) إلشباع احلاجات اجلماعية لعموم 
اجملتمع، تتوىل القيام بعمليات اإلنتاج و التوزيع من خالل جهاز التخطيط املركزي و عرب اخلطط املركزية الشاملة تسطر 

تصاد كيفية توزيع الناتج...لذلك ينعت االق حتدد أهداف النشاط االستهالكي و اإلنتاجي و توزيع املوارد و 
 . املوجه“تصاد ”االقـــاالشرتاكي ب

 تقييم النظام اإلشتراكي: 

 :املرتبطة بالنظام اإلشرتاكي و أبرزهاميكن تسجيل بعض االجيابيات 

 ؛ سلطة املال و حصر السلطة يف جهة وحيدة هي الدولةانتفاء -

 ؛انتفاء التفاوت الطبقي بفعل التوزيع املتكافئ للدخل -

 . نسبياتصاديةانتفاء ظاهرة اإلحتكار و ظاهرة التقلبات االق -

لكن من حيث التطبيق لوحظ وجود فجوة بني ما نظري و بني التطبيق على الواقع؛ حيث ميكن تسجيل أبرز 
 عيوب هذا النظام كما يلي:

 أضعف من قوة حافز الربح ما أدى إىل تعطيل اإلنتاج-قوة احلوافز املادية و املعنوية املقدمة لألفراد لتشجيع 
 ؛املبادرات و زرع نوع من الكسل يف إدارة املشاريع و املؤسسات
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قوة الردع أضعف من نظريهتا يف النظام الرأمسايل الذي قد يؤدي فيه اإلمهال إىل اخلسائر و حىت فقدان  -

  خبالف النظام االشرتاكي أين يؤدي عدم شعور الفرد بالتملك إىل نوع من اإلمهال و التسيب؛ املمتلكات

اجتماع سلطة القرار يف يد فئة قليلة من املخططني جيعل عواقب القرارات اخلاطئة كبرية على اجملتمع، بينما  -
القرار اخلاطئ من طرف منتج ما يف النظام الرأمسايل ال ميس عموما إال املنتج نفسه أو ال تكون تداعياته 

 ؛باالتساع نفسه

 ضخم وجهاز إداري ضرورة وجود  فإن ذلك حيتم مبا أن الدولة هي املشرف على إدارة املشاريع و مراقبتها  -

 .هو يف الكثري من األحيان يرفع تكاليف اإلنتاج

 أدت العيوب السابقة إىل تفكري بعض املنظرين يف نظام خمتلط ميزج بني النظامني الرأمسايل و اإلشرتاكي:

النظام اإلقتصادي المختلط  ثالثا: 

 اجلمع بني إجيابيات النظامني السابقني (الرأمسايل و اإلشرتاكي) و جتنب  النظام االقتصادي املختلطحياول
النظام عيوهبما، غري أن الرتكيبة املنتهجة قد تكون أميل إىل واحد منهما (رأمسايل أساسا مطعم ببعض مسات 

؛ و ...) لتجنب عيوب األخري إشرتاكي أساسا مطعم بسمات الرأمسايل أواإلشرتاكي لتفادي بعض النقائص،
 الشكل التايل يعرب عن طبيعة هذا املزج:
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 شكل رقم():النظام اإلقتصادي املختلط

 

 املصدر: إعداد املؤلف

و لكن بأي عامل تتحدد عملية إزاحة اخلط ميينا و يسارا (أي إعطاء مساتٍ اشرتاكية للنظام أكثر من السمات 

 الرأمسالية؛ أو العكس) ؟ 

إن ما يؤدي إىل إزاحة اخلط باجتاه هيمنة السمات الرأمسالية ضمن النظام املختلط أو هيمنة السمات اإلشرتاكية 

 هو عامالن أساسيان:

دور الدولة و مدى اخنراطها يف النشاط اإلقتصادي؛ فكلما تضاءل هذا الدور مال النظام إىل الرأمسالية و  -
 العكس بالعكس؛

اجلهاز الذي يتوىل توزيع املوارد اإلقتصادية؛ (جهاز األسعار أم جهاز التخطيط املركزي)؛ حيث تعترب درجة  -

هيمنة أحد اجلهازين مؤشرا على ميل النظام إىل الرأمسالية (القائم على جهاز األسعار) أو اإلشرتاكية (القائم 
 على جهاز التخطيط املركزي).

 من أبرز مسات النظام اإلقتصادي املختلط:
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 ؛ قطاع عمومي إىل جانب قطاع خاصط فيهنشاقتصاد ي -

اجلمع بني التخطيط احلكومي و آلية السوق؛ تتضمن اآللية األوىل اختاذ الدولة لقرارات اإلستثمار و اإلنتاج  -

 ؛و التسعري بالنسبة للقطاع العمومي و ينشط القطاع اخلاص على أساس اآللية الثانية (األسعار)

متارس الدولة الرقابة على نشاط القطاع اخلاص عرب أدوات أمهها نظام الرتاخيص اليت متنح للقطاع اخلاص من  -

أجل إنشاء املشاريع...فعرب هذه العملية تتحكم يف اإلستثمار و اإلنتاج يف خمتلف القطاعات و بالنتيجة 
 ؛تستطيع التحكم يف كمية اإلنتاج

احلد من سيطرة احملتكرين حبكم أن االحتكار يؤدي إىل اإلستغالل عرب رفع األسعار ما يضر مبستوى الرفاه  -
 ؛للمجتمع

تأمني الدولة ملصاحل الطبقة العاملة بتشريع قوانني دعم لفئة البطالني و حتديد ساعات العمل و حد أدىن  -

  جتنبا لكل املمارسات املخلة حبقوق هذه الطبقة أو املؤدية إىل إخضاعها لإلستغالل؛لألجر

تكريس سيادة املستهلك: حرية اختيار السلع اليت يستهلكها و على أساس تفضيالته يسطر املنتجون  -

 سياساهتم...

 : كما يليمن خالل ما سبق ميكن أن نستشف دور الدولة يف النظام املختلط

إرساء البيئة القانونية املناسبة لعمل جهاز األسعار: بتوفري اخلدمات األساسية املشجعة على ازدهار املبادالت  -

 و اتساع األسواق و ضمان أمنها و تنظيمها...

 محاية نظام املنافسة: باحلد من نشوء و تأثري االحتكار -

احلد من اآلثار السلبية جلهاز األسعار: بالتدخل لضمان حدود دنيا من املستوى املعيشي عرب آليات خمتلفة  -

 منها تعويضات البطالة، الضمان اإلجتماعي، برامج دعم بعض الفئات احملتاجة إىل مساعدة كاملسنني ... 

 

94 
 



 1رابعا: النظام اإلقتصادي اإلسالمي

يقوم اهليكل العام لالقتصاد اإلسالمي على ثالثة مبادئ رئيسة متيزه عن سائر املذاهب االقتصادية 

األخرى وهذه املبادئ األساسية الثالثة هي مبدأ امللكية املزدوجة ومبدأ احلرية االقتصادية ضمن نطاق 
 الشرع و العقل ومبدأ العدالة االجتماعية..

 ) مبدأ امللكية املزدوجة:1

إن املذهب اإلسالمي ال يتفق مع الشكل الرأمسايل للملكية، بأن امللكية االجتماعية مبدأ عاماً، 
ولكن يُقر مبدأ امللكية املزدوجة، أي امللكية ذات األشكال املتنوعة، فهو يؤمن بامللكية اخلاصة 

 لألفراد و امللكية العامة للدولة يف حدود ضيقة وخيصص لكل منها حقًال خاصاً تعمل فيه.

وهلذا كان من اخلطأ أن يسمى اجملتمع اإلسالمي جمتمعاً رأمسالياً وان مسح بامللكية اخلاصة، لعدة من 

رؤوس األموال ووسائل اإلنتاج، و إن كانت امللكية اخلاصة عنده هي القاعدة العامة، كما و أن من 

اخلطأ أن يطلق على اجملتمع اإلسالمي اسم اجملتمع االشرتاكي وإن أخذ مببدأ امللكية العامة أو ملكية 
الدولة يف بعض الثروات ، ألن الشكل االشرتاكي للملكية ليس هو القاعدة العامة يف رأيه، وكذلك 

من اخلطأ أيضا أن يُعد مزاجاً مركباً من هذا وذاك، ألن تنوع األشكال الرئيسة للملكية يف اجملتمع 
اإلسالمي ال يعين أن اإلسالم مزيج بني املذهبني الرأمسايل واالشرتاكي.. و إمنا يعرب ذلك التنوع عن 

أشكال امللكية عن تصميم مذهيب أصيل قائم على أسس وقواعد فكرية معينة وموضوع ضمن إطار 
خاص من القيم واملفاهيم تناقض األسس والقواعد والقيم واملفاهيم اليت قامت عليها الرأمسالية احلرة و 

 االشرتاكية املاركسية.

 

 

، على الرابط: 2000، كانون الثاني، 41 ریاض حمودة، الفكر اإلقتصادي اإلسالمي، مجلة النبأ، عدد  1
https://annabaa.org/nba41/fikr.htm :19.45 ساعة: 31/12/2021 تاریخ اإلطالع 
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 ) مبدأ احلرية االقتصادية:2

مسح النظام االقتصادي اإلسالمي لألفراد حبرية ممارسة النشاط االقتصادي، حبدود من القيم املعنوية 

اخللقية اليت جاء هبا اإلسالم ويأيت التحديد اإلسالمي حلرية األفراد يف النشاط االقتصادي من 
 مصدرين أساسيني:

أ – التحديد الذايت: الذي ينبع من أعماق النفس، ويستمد قوته من احملتوى اخللقي والفكري 
للشخصية اإلسالمية ويتكون هذا التحديد الذايت طبيعياً يف ظل الرتبية اخلاصة اليت ينشئ اإلسالم 

عليها الفرد يف اجملتمع اإلسالمي حيث يتحكم اإلسالم يف كل مرافق هذا اجملتمع.. ويتم هنا توجيه 
 األفراد توجيهاً مهذباً وصاحلاً، دون أن يشعر األفراد بسلب شيء من حريتهم.

ب – التحديد املوضوعي: الذي يتمثل يف القوة اخلارجية اليت حتدد السلوك االجتماعي وتضبطه. 
وهو التحديد الذي يفرض على الفرد يف اجملتمع اإلسالمي بقوة الشرع ويقوم التحديد املوضوعي 

حلرية ممارسة النشاط االقتصادي يف اإلسالم على املبدأ القائل: (انه ال حدود للشخص فيما نصت 

عليه الشريعة املقدسة، من ألوان النشاط اليت تتعارض مع املثل والغايات اليت يؤمن اإلسالم بضرورهتا 
فقد منعت الشريعة بعض.. النشاطات كالربا واالحتكار أل�ا تعارض املثل والقيم اليت يتبناها 

 اإلسالم).

 ) املبدأ الثالث يف االقتصاد اإلسالمي وهو العدالة االجتماعية:3 

مل يتنب اإلسالم العدالة االجتماعية مبفهومها التجريدي العام، ومل يناد هبا بشكل مفتوح لكل تفسري، 

وال أوكلها إىل اجملتمعات اإلنسانية اليت ختتلف يف نظرهتا للعدالة، االجتماعية، باختالف أفكارها 
احلضارية ومفاهيمها عن احلياة، وإمنا حدد اإلسالم هذا املفهوم وبلوره، يف خمطط اجتماعي معني – 

واستطاع – بعد ذلك أن جيسد هذا التصميم يف واقع اجتماعي حني تنبض مجيع شرايينه و أوردته 

 باملفهوم اإلسالمي للعدالة.
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وتقدم العدالة االجتماعية من وجهة نظر النظام االقتصادي اإلسالمي على مبدأين عامني، األول 

مبدأ التكافل العام، والثاين مبدأ التوازن االجتماعي، يف التكافل االجتماعي والتوازن يف توزيع الثروة 
يف اجملتمع يتم حتقيق العدالة االجتماعية – إن هذه األركان األساسية يف االقتصاد اإلسالمي اليت 

تتمثل يف ملكية وسائل انتاج ذات اشكال متنوعة، يتحدد التوزيع خالهلا – مث حرية يف النشاط 
االقتصادي حمدودة بالقيم اإلسالمية والعدالة االجتماعية اليت تكفل للمجتمع سعادته وقوامها 

 التكافل االجتماعي والتوازن.

 وللمذهب االقتصادي يف اإلسالم صفتان اساسيتان مها الواقعية واالخالقية:

فأما الواقعية فاالقتصاد واقعي يف غايته ألنه يستهدف يف انظمته وقوانينه الغايات اليت تنسجم مع 

واقع اإلنسانية بطبيعتها وخصائصها العامة... ويقيم خمططه االقتصادي دائماً على اساس النظرة 

الواقعية لالنسان، ويتوخى الغايات الواقعية اليت تتفق مع تلك النظرة – االخالقية حني جند ان 
اإلسالم ال يهتم باجلانب املوضوعي فقط وهو حتقيق الغايات، وامنا يهتم ايضاً بالعامل النفسي. 

 والطوعية..

التباع الطرق اليت تتحقق بواسطتها االهداف وبذلك يزج النظام اإلسالمي العامل النفسي والذايت 

بالطرق اليت حتقق الغايات املرجوة، لذلك جعل اإلسالم من الفرائض املالية (اخلمس والزكاة مثالً ) 
عبادات شرعية، جيب ان تتبع عن دافع نفسي نّري، يدفع اإلنسان إىل املسامهة يف حتقيق غايات 

 االقتصاد االسالمي، بشكل واع ومقصود، طلباً لرضا اهللا تعاىل والقرب منه.

ان االخالق االقتصادية مل تكن يف العامل اإلسالمي اال جمموعة مثالية واذا ما رجع املفكر أو القضية 

الثباهتا كأصول ملنظومة التفكري االقتصادي فان هذا ال يعين مطلقاً ا�ا اخالق اقتصادية معمول هبا، 
وال ننسى أن الفقه يف هذا امليدان االقتصادي على اخلصوص، سلك يف تشريعاته املوقف الوسط بني 

املثالية املتجلية يف االصول، والواقع احلي الذي يتجلى يف املعامالت الكثرية التطور يف خمتلف االزمنة 
 واجملتمعات:
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  – النشاط االقتصادي يف اإلسالم :1  

  يقوم االقتصاد اإلسالمي على اساس معتدل فال يتعصب للفرد على حساب اجلماعة وال يتحمس 

للجماعة على حساب الفرد فهو حياول ان يوفق بني مصلحة الفرد ومصلحة اجلماعة وهذا الرأي 
التوفيقي ال يبتعد كثرياً عن رأي بعض االقتصاديني اجلدد يف املدرسة الكالسيكية اجلديدة يف كل من 

انكلرتا والدول االسكندنافية، فالفرد هو حمور النشاط االقتصادي كله اال ان الدولة قد ترسم للفرد 

االطار الذي يتحرك داخله والذي ال جيوز ان يتعدى حدوده حرصاً منها على مصلحة اجملتمع يف 
جمموعه حىت ال خيتل التوازن بني مصلحة الفرد يف فرديته وحريته ومصلحة اجملموع. كما يوفق 

االقتصاد اإلسالمي بني الشطرين الذين يتكون منهما اإلنسان ومها املادة والروح – والتعاليم 
اإلسالمية تعطي املادة حقها من الرعاية واالهتمام وتدعو إىل العمل واالنتاج وحتقيق الكسب، كما 

تعطي الروح ما تستحقه من الرعاية والعناية. فيدعو إىل مكارم االخالق وبذلك جند ا�ا توفق بني 

 مطالب احلياة ومطالب اآلخرة.

  – عوامل اإلنتاج يف اإلسالم :2

من املعروف ان عوامل االنتاج يف الفكر االقتصادي الرأمسايل هي رأس املال والطبيعة والعمل 

والتنظيم. اما يف الفكر االقتصادي االسالمي، فقد أكد فقهاء املسلمني بأن االنتاج يقوم على 
دعامتني اساسيتني مها العمل واملال. أي ان عوامل االنتاج يف الفكر االقتصادي اإلسالمي مها العمل 

 واملال.

أ – العمل: يرى اإلسالم ان العمل ضرب من العبادة، فأختصه بالتمجيد ودعا للعمل والنشاط 

االقتصادي دعوة صرحية: فقال تعاىل (وقل اعملوا فسريى اهللا عملكم ورسوله واملؤمنون) وقال (هو 
الذي جعل لكم األرض ذلوًال فامشوا يف مناكبها وكلوا من رزقه) وقال (فإذا قضيت الصالة فانتشروا 

 يف األرض وابتغوا من فضله) ويقول النيب?: (ان اشرف الكسب كسب الرجل من يده).

ومل يفرق اإلسالم بني انواع العمل فكلها تتمتع باحرتام اجملتمع، امنا عيش املرء عالة على سعي غريه 
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هو الذي يستوجب وحده االحتقار ومن أدلة متجيد اإلسالم للعمل ان الرسول نفسه اشتغل يف بدء 

حياته بالرعي، كما اشتغل بالتجارة. فالعمل واالنتاج يرتقيان يف نظر االسالم إىل مستوى التعبد بل 
مستوى اجلهاد يف سبيل اهللا حىت أن النيب? فضل العمل و السعي يف طلب الرزق على االنقطاع إىل 

العبادة فقد امتدح قوم رجالً إىل رسول اهللا باالجتهاد يف العبادة والغىن عن العمل.. وقالوا صحبناه 
يف سفر فما رأينا بعدك يا رسول اهللا اعبد منه، كان ال ينتقل من صالة وال يفطر من صيام، فقال 

هلم فمن كان ميونه ويقوم به؟ فقالوا كلنا يا رسول اهللا. قال كلكم اعبد منه . كما اعترب اإلسالم ان 

العمل نعمة تقتضي الشكر عليها ومن مث احلفاظ عليها فيقول تعاىل (ليأكلوا من مثره وما عملته 
 ايديهم افال يشكرون) هذه هي منزلة العمل يف الفكر االقتصادي اإلسالمي.

ب – املال: يشمل هذا اللفظ رأس املال املعروف يف الفكر االقتصادي. وكذلك املوارد الطبيعية 

الالزمة لالنتاج إذ يعرف البعض املال بصفة عامة بأنه كل ما ميكن حيازته واالنتفاع به، وال يقع اسم 

املال اال على ماله قيمة يباع هبا، فالشيء ال يعد ماالً يف نظر البعض اال إذا حتقق فيه امران ـ وعلى 
 هذا الرأي:

احدمها إمكان حيازته واحرازه وثانيهما إمكان االنتفاع به. على ذلك ال تعد األشياء النافعة واليت ال 

ميكن حيازهتا امواالً كاهلواء الطلق وحرارة الشمس وضوء القمر كذلك ال تعد ماًال تلك االشياء اليت 

ميكن حيازهتا ولكن ال ينتفع هبا اصًال كلحم امليتة والطعام الفاسد. وبذلك جند ان عوامل االنتاج يف 
اإلسالم مها عامالن اساسيان األول هو العمل والثاين هو املال الذي يشمل املوارد الطبيعية الألزمة 

 لالنتاج وكل ما ميكن حيازته واالنتفاع به.

  – نظرة اإلسالم للتجارة والثمن العادل :3

يُعد اإلسالم التجارة طريقاً حالًال للكسب. واساس الكسب عند الفقهاء هو املخاطرة بنقل البضائع 

من مكان إىل مكان وخباصة نقل االشياء من إقليم ينتجها وال حيتاج اليها إىل إقليم ال ينتجها وحيتاج 
اليها مث توسع جمال التجارة حىت صارت تشمل البيع والشراء يف االقليم الواحد أو يف املدينة الواحدة 
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- بل يف القرية احياناً – وبذلك تزداد امهية التجارة مبقدار حجم املخاطرة فيهما والتجارة يف اإلسالم 

 نوعان:

التجارة اخلارجية (بني إقليم وآخر) حيث يتعرض نقل البضاعة من إقليم إىل إقليم إىل خطر الطريق 
وخطر النقل بالبحر والتعرض للخسارة تبعا لذلك مث التعرض لعطب البضائع ونقصها لبعد املسافة 

 وطول مدة النقل.

اما التجارة الداخلية فيتم من خالهلا نقل البضائع من مدينة إىل مدينة أو نقلها داخل املدن، وتكون 

درجة املخاطر فيها اقل ألن االمن اكثر والتعرض للتلف واخلسارة اقل. لقد ورد يف القرآن الكرمي نص 
يبيح التجارة قال تعاىل: (يا ايها الذين آمنوا ال تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل اال ان تكون جتارة عن 

تراض منكم) والتجارة كانت عمل النيب? وكان دورها نقل البضائع من اليمن إىل الشام ومن الشام 

 إىل اليمن ومن اهم عناصر التجارة يف نظر اإلسالم (الرتاضي) والرتاضي يقتضي ثالثة شروط.

 * أن يكون املشرتي خمتاراً يف الشراء

 * أن يكون البائع خمتاراً يف البيع

 * أن يكون كالمها (البائع واملشرتي) خمتاراً يف تقدير الثمن الذي يشرتي به ويبيع به ـ يف اجلملة ـ.

فإذا كان البائع واملشرتي مضطراً إىل البيع والشراء بأي مثن فان التجارة تفتقد اهم عناصرها وهو 
 الرتاضي، وعندما ال يعتمد البيع أو الشراء على الرضا، بل يعتمد على االضطرار حيدث االحتكار.

والكسب عن طريق االحتكار وحبس املواد حلني ارتفاع سعرها باالضطرار اليها غري شرعي وال يبيحه 
اإلسالم وبذلك أباح اإلسالم التجارة وحرم االحتكار و�ى عنه كطريق كسب فيقول الرسول?: (من 

احتكر فهو خاطئ) والغاية من منع االحتكار هو منع الضرر عن الناس – وحيث ان للناس 
حاجات خمتلفة واالحتكار فيها جيعل الناس يف ضيق ويلحق هبم الضرر لذلك جند ان االحتكار 

 ميكن ان يشمل كل االحوال.

100 
 



وال ترتك الشريعة اإلسالمية احملتكرين يستفيـــدون من احتكارهم، بل توجب على احلاكم الشرعي، ان 

يقدم على بيع األشياء احملتكرة جرباً على حمتكريها بثمن املثل. وهلذا كان للحاكم الشرعي ان يكره 
احملتكرين على بيع ما عندهم بقيمة املثل عند ضرورة الناس إليه مثل من عنده طعام ال حيتاج إليه 

والناس يف خممصة (أزمة) أو سالح ال حيتاج إليه للجهاد أو غري ذلك فان من اضطر إىل طعام غريه 
اخذه منه بغري اختياره بقيمة املثل ولو أمتنع من بيعه اال باكثر من سعره فأخذه منه مبا طلب مل جتب 

عليه اال قيمة مثله. مما تقدم نعرف ان اإلسالم يدعو إىل وجوب مراعاة العدالة يف املبادالت التجارية 

وحيرم احلاق الضرر واالذى والظلم باالخرين. حيث ورد يف احلديث الشريف (الضرر وال ضرار يف 
اإلسالم)، كما نادى االمام علي ابن أيب طالب? بفكرة الثمن العادل الذي ال يلحق الضرر بالبائع 

أو املشرتي إذ يقول:(جيب ان يكون البيع باسعار ال جتحف بالفريقني يف البائع واملبتاع) أي ان الثمن 
العادل للسلعة جيب ان يكون غري جمحف بأي من طريف عقد البيع املتعارضني البائع واملشرتي 

(العارض) والطالب، واملنتج و(املستهلك) فالثمن العادل يف اإلسالم هو الثمن الذي ال يظلم ايا من 

 املتعاملني. وال يظلم املنتج أو البائع وال يظلم املستهلك أو املشرتي...

  – النقود يف اإلسالم :4

كان العرب عند جميء اإلسالم يتعاملون بالذهب والفضة يف مبادالهتم التجارية وكانت دنانري الفرس 

ودرامههم بني ايديهم يتبادلو�ا يف معاملتهم ويتصارفون هبا بينهم، إىل ان تفاحش الغش يف الدنانري 
والدراهم الفضية لغفلة عن ذلك فأمر عبد امللك.. بضرب الدراهم ومتييز املغشوش من اخلالص 

وذلك سنة اربع وسبعني.. مث امر بصرفها يف سائر النواحي سنة ست وسبعني وكتب عليها (اهللا احد 
اهللا الصمد) وبذلك تكون النقود (العملة) اإلسالمية قد ضربت الول مرة يف عهد عبد امللك بن 

مروان بتوجيه من االمام علي بن احلسني? يف قصة معروفة وحددت قيمة وحدة النقد (الدرهم أو 

الدينار). وحيدثنا املؤرخون عن حرص الدولة اإلسالمية الشديد على االحتفاظ بسالمة العملة 
وجودهتا فالدينار كان يضرب بكل دقة على وزن املثقال، وملا صدرت النقود اإلسالمية وكثر تداوهلا، 

مع التعامل بالنقود الفارسية والرومية وغريها وصارت العملة الرمسية املعرتف هبا منذ ذلك احلني هي 
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العملة اإلسالمية حبيث مل تكن ختلو عاصمة من دار لضرب العملة يف بغداد، والقاهرة ودمشق، 

البصرة، قرطبة وكان لدار الضرب هذه ضريبة على ما يضرب فيها من نقود، ومقدار ذلك درهم عن 
 كل مئة درهم أي واحد يف املئة، فكان للدولة من ذلك دخل حسن.

  – اإلسالم وحترمي الربا :5

حاول النظام اإلسالمي ان يبين احلياة االقتصادية على اسس حتفظ لإلنسان كرامته وتنسجم مع 
التعاليم اإلسالمية واألخالق واملثل اإلنسانية. ومل يهمل اإلسالم  (الربا) ولو قليًال فيقول اهللا تعاىل: 

. وهذا 278(يا ايها الذين امنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنني) سورة البقرة اية 
يعين ان اإلسالم منع الربا و وضع بدالً عنه مبدأ املشاركة يف الربح واخلسارة بني رأس املال والعمل يف 

املشروعات االقتصادية املختلفة. وعن جابر قال رسول اهللا?: (أكل  الربا وموكله وكاتبه وشاهديه) 

قال هم سواء. ويشمل منع الربا وتقاضي الفائدة على رأس املال وكل انواع القروض ايا كان نوعها 
استهالكية ام انتاجية فقد حرم اإلسالم الربا حترمياً اكيداً، كما جاء يف القرآن الكرمي واحلديث 

الشريف أعاله. ولكن اإلسالم ال يكتفي هبذا التحرمي بل يطالب احلاكم الشرعي لردع املرابني 
والطلب إليهم بالتوبة واإلقالع عن هذا العمل فان مل ميتنع املرايب عن ذلك يتخذ معه بعض 

 االجراءات اليت حددها الفقهاء.

  – توزيع الدخل على الضعفاء:6

يتجسد الظلم االقتصادي لالنسان يف سوء التوزيع و يف كفران النعمة بامهال االستثمارات الطبيعية ، 
و حني ارتفاع الظلم من العالقات االجتماعية للتوزيع ، و جتنيد الطاقات لالستفادة من استثمار 

الطبيعة ، حينها تزول املشكلة احلقيقية على الصعيد االقتصادي . لقد عمل اإلسالم على كفالة احلد 
االدىن والالئق يف مستوى املعيشة لسائر افراد اجملتمع الضعفاء من خالل حتقيق عدالة توزيع الدخل 

والثروة بينهم ووفقاً للقواعد يتم حتديد مستوى املعيشة الالئق حبسب االحتياجات االقتصادية 
واالجتماعية (املأكل و امللبس و املسكن و وسائل النقل و االتصال و تكوين االسرة و التعليم و 
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 الضمان الصحي لكل افراد اجملتمع).

وقد جعل اإلسالم هلذا التكافل االجتماعي والعدالة التوزيعية موارد منها ما هو حمدد املقادير 

كاخلمس والزكاة والعشور واخلراج والكفارات والفيء والغنائم واجلزية وغريها من مسامهات املسلمني، 
ومنها ما هو عام تتغري قيمته تبعاً لتطوع االفراد واحتياجات اجملتمع: ومثاله الصدقات واالنفاق يف 

مجيع املنافع املطلوبة للمجتمع، وما تفرضه احتياجات اجملتمع من موارد اضافية تقوم الدولة 

 باستثمارها وقروض تقرتضها من املواطنني عند الضرورة بال فوائد.

إن العمل يف نظر اإلسالم احد أسباب ملكية العامل نتيجة عمله وبذلك تكون امللكية القائمة على 
 اساس العمل حقا لإلنسان نابعاً من رغبته ومشاعره االصيلة.

فالعمل اذاً اساس متلك العامل يف نظر االسالم، وعلى هذا االساس فهو اداة رئيسة يف جهاز التوزيع 
اإلسالمي الن كل عامل حيظى بالثروات الطبيعية اليت حيصل عليها بالعمل، وميتلكها وفقاً لقاعدة: 

 ان العمل سبب امللكية.

واالداة االخرى اليت تساهم يف التوزيع وفقاً للنظام اإلسالمي هي احلاجة خاصة بالنسبة لفئة من 

األفراد يف اجملتمع والعاجزة عن العمل، حيث البد هلا من احلصول على نصيب من التوزيع لتلبية 
حاجتها، وفقا ملبادئ التكافل االجتماعي يف اجملتمع االسالمي، كما ان هناك فئة ثالثة يف اجملتمع 

تعمل ولكن عملها ال حيقق هلا اال احلد االدىن من املعيشة، فهي تعتمد يف دخلها على االداتني معاً 

 (العمل واحلاجة) ويف هذه الصورة فان بيت املال مسؤول عن تسديد هذه النواقص املالية .

كما ميكن ان تكون امللكية اداة ثانوية يف التوزيع عن طريق النشاطات االقتصادية اليت مسح هبا النظام 
 اإلسالمي مبا ال يتعارض مع العدالة االجتماعية.
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  – الوظيفة االقتصادية للدولة يف اإلسالم :7

متنح تعاليم الدين اإلسالمي لكل فرد احلرية الكاملة يف ان يتصرف مباله، وميارس نشاطه االقتصادي 

يف التجارة والزارعة والصناعة لتنمية هذا املال وزيادته ولكنها تشرتط ملنح هذه احلرية ومحايتها احرتام 
احكام الشريعة اإلسالمية. (فاذا ما حاول فرد ان ينمي ملكيتة بالطرق اليت ال حترتم هذه االحكام 

سقط حقه يف محاية الدولة له وجاز للدولة شرعاً ان تتدخل يف هذا اجملال لتمنع التعدي، ولتعيد 

 احلق إىل نصابه، وان تضرب على ايدي العابثني محاية ملصلحة املشروع).

وبذلك تكون وظيفة الدولة وفقاً للتشريع اإلسالمي هي حفظ االمن واالستقرار يف الداخل والدفاع 
 عن الوطن ضد االعداء من اخلارج،

لقد استطاعت الدولة اإلسالمية ان تقوم بالوظائف االقتصادية عن طريق نظام احلسبة: وهي االمر 
 باملعروف إذا ظهر تركه والنهي عن املنكر إذا ظهر فعله.

واستطاع اجملتمع املسلم من خالل نظام احلسبة (مراقبة االسواق، والكشف عن الغشاشني واحملتكرين 
واملرابني، وغريهم من الذين يتالعبون مبصاحل الناس، طمعا يف الربح دون رادع من ضمري أو دين، 

فكانت احلسبة هي السلطة اليت تقوم بدور املراقب وهي متثل سلطة الدولة يف الدفاع عن مصاحل 
 اجملتمع).

والبد من تعاون االفراد واحلكومة اإلسالمية الجناح وظيفة احلماية وحتقيق الصاحل العام. ومن أهم 
الوسائل اليت تستخدمها الدولة للقيام بدورها، املشروعات العامة ومراقبة النشاط االقتصادي وتنظيم 

عرض النقود واتباع سياسات مالية ونقدية مناسبة كما أن مسؤولية الدولة يف اإلسالم حتقيق الضمان 
 االجتماعي يف اجملتمع.

فاجملتمع ال خيلو من فقراء واغنياء، وقد حاول التشريع اإلسالمي ان يسد حاجة الفقراء جبميع 
انواعهم، فشرع لذلك النظم الكفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة املرضية يف اجملتمع وهي الفقر. 
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فالدولة اإلسالمية مسؤولة مسؤولية كلية عن الفقراء واألرامل والعجزة وغريهم ممن ال يقدرون على 

كفاية أنفسهم، وحيق لكل فقري ان يطالب الدولة باالنفاق عليه إذا مل يكن هناك من ينفق عليه وال 
 جيد عمل يكفيه

وهذه املسؤولية جتعل الدولة مسؤولة عن مجيع افراد اجملتمع ألن اإلسالم ال يعرتف مبشكلة الفقر كأمر 

 واقع.

لذلك اوجد هلا احللول الكفيلة بالقضاء عليها، والتاريخ اإلسالمي يؤكد ان الدولة اإلسالمية كانت 

 تنفق من بيت مال املسلمني على الفقراء والعجزة واألرامل وغريهم.

مما تقدم نالحظ ان العالقة يف اجملتمع اإلسالمي بني الفرد والدولة واحلاكم تتم من خالل كون الفرد 

 هو املالك جلميع االموال وهو صاحب احلق فيها.

والدولة هي اليت تسهر على سعادة هذا الفرد وأمنه واستقراره واحلاكم هو الشخص الذي يقوم حبماية 

الفرد وخدمته، دون ان تكون له اية ميزة مادية أو معنوية عن بقية الناس. اننا عندما نتعرض لدراسة 
 الفكر االقتصادي االسالمي، امنا نتعرض له من وجهني اثنني.

الوجه األول: اكتشاف خمتلف االفكار االقتصادية من خالل ما ورد يف القرآن الكرمي واحلديث 

الشريف وآراء الفقهاء والفالسفة املسلمني – سواء ما كان منها شرعياً او اخالقياً أو علمياً، وال نريد 

ان يقتصر البحث هنا على االفكار والنظريات العلمية، خصوصاً بعد ان اصبح هلذه االفكار 
والنظريات اليوم أمهية تارخيية اكثر منها علمية مع العلم اننا ال نريد االستخفاف هبا إذا نظرنا اليها 

من هذا املنظار التارخيي أل�ا قد تؤدي وظيفتها عندما حيتاج اليها املؤرخ االقتصادي مثًال،غري ان 
االمهية العلمية املطلقة هلذه االفكار  قد اصبحت حمدودة جداً . بسبب تطور األحباث االقتصادية 

 وقطعها مراحل حامسة يف طريق العلمنة.

الوجه الثاين: حتليل وتدقيق املفاهيم االساسية اليت يدور حوهلا الفكر االقتصادي اإلسالمي. فنحصل 
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من هذا التحليل على عرض هذا الفكر وحتديده كما هو باحلقيقة، وليس كما حيلو لبعضهم ان يراه. 

لقد وردت بعض املفاهيم غامضة إىل درجة ما فنجدها احياناً مزجياً من العواطف  واالخالق 
 والتفكري العلمي.

 وهل ميكن االستفادة من هذه املفاهيم وتطبيقها على وضعيات اجتماعية معاصرة؟

 مما تقدم نستطيع تلخيص اهم اخلصائص املميزة لالقتصاد اإلسالمي وفقاً ملا يلي:

 ــ املال مبختلف انواعه ملك هللا، واإلنسان مستخلف على هذه النعم بتسخريها له وخدمته.

ــ اإلنسان جيب ان يتصرف باملال وفق ارادة املالك احلقيقي (اهللا) والبد من تنفيذ ما أمر به لتحقيق 

 النظام.

 ــ ان اهللا سبحانه وتعاىل يطلب من عباده انفاق املال يف منفعة تعود على خلقه واقتصادهم.

ــ يوفق االقتصاد اإلسالمي بني املادة والروح، من خالل ارتباط االقتصاد باالخالق والثقة واالطمئنان 

 والتعاون يف التعامل ويف التبادل.

 ــ التوازن يف رعاية املصلحة االقتصادية للفرد واجلماعة.

 ــ االعتدال والتوسط يف االنفاق والنهي عن االسراف والتبذير.  
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