
مدخل في علم االقتصاد و التدبیر

السداسي االول علوم قانونیة
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تعریف علم االقتصاد

ذلك الفرع من العلوم االجتماعیة الذي یدرس 
السلوك الفردي أو الجماعي من ناحیة محاولة 

تخصیص الموارد المتاحة النادرة وذات 
انیة االستعماالت البدیلة بین االحتیاجات اإلنس

ن المتعددة والالنھائیة وكیفیة تحقیق ذلك ع
  السوق فىطریق اجراء عملیات التبادل 
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عوامل اإلنتاج
facteurs de production

ل اإلنت��اج ھ��و خل��ق المنفع��ة أو زیادتھ��ا، ویتطل��ب اش��تراك أربع��ة عوام��
العم��ل و األرض ورأس الم��ال و (یطل��ق علیھ��ا عوام��ل اإلنت��اج وھ��ي 

الجھد  ي أو العمل یعد عامل اإلنتاجي، ویضافبشر، فالجھد ال)التنظیم
ت�اجي ال الطبیعیة كاألرض والتي تعتبر عامل ان مواردالبشري لبعض ال

دات یمكن االستغناء عنھ، وفي معظم الحاالت یحت�اج الع�املون إل�ى مع�
، ھ��ذه المع��دات تس��مى ب��رأس الم��ال، وعلی��ھ ف��أن اش��تراك ھ��ذه آلی��اتو

  .العوامل الثالثة في اإلنتاج
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Le travail العمل : أوال 

 

العم���ل ف���ي المعن���ى االقتص���ادي ھ���و الجھ���د العقل���ي أو 
ات، العضلي اإلرادي الذي یبذل ف�ي أنت�اج الس�لع والخ�دم

:ومن ھذا التعریف نالحظ ما یلي
أو  أنھ یستبعد كل مجھود أنساني حتى وأن كان مرھق. 

.شاقا إذ لم یؤدي إلى أنتاج السلع والخدمات
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الت��زام اإلنس��ان ف��ي إش��باع حاجات��ھ و الحص��ول عل��ى دخ��ل العم��ل ھ��و 
، فض��ال ع��ن أن العم��ل ھ��و مص��در اس��واء ك��ان ع��امال مس��تقال أو أجی��ر

المنتج��ة  نش��طةوق��د دارت مناقش��ات طویل��ة ح��ول اال. أنت��اج المجتم��ع
.وغیر المنتجة

ي ھ��و یع��د العم��ل الزراع��) الفیزوق��راط( ةلطبیعی��ا للمدرس��ة بنس��بةالف 
ج العمل الوحید المن�تج وذل�ك ألن�ھ ی�تم الحص�ول م�ن الزراع�ة عل�ى ن�ات

لم�ادة عل�ى تغی�ر ش�كل ا فق�ط أما الصناعة والتجارة فھ�ي تعم�ل .صافي
.لذا فھي عقیمة في رأیھم
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تج فیرى أن العمل الزراعي لیس ھو العمل الوحید المن�ث یادم سمأما 
ل�ق أنما العمل الصناعي أیضا یعد عم�ال منتج�ا الن اإلنت�اج ھ�و ل�یس خ

.انتاجإالمنفعة فقط أنما تغیر شكلھا یعد 
 دخل��وا الخ��دمات، كعم��لأوبالنس��بة لمجموع��ة أخ��رى م��ن االقتص��ادیین  

الت��اجر والناق��ل ض��من األعم��ال المنتج��ة فل��یس ھن��اك ف��رق ب��ین م��ن 
 J.B.sayساي.ب.جأما . یستخرج الفحم وبین من یقدمھ للمستھلك

ش�رة بصورة مباشرة أو غیر مبا خلقفیرى أن العمل المنتج ھو عمل ی
.منفعة جدیدة,
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:)الموارد الطبیعة(األرض : ثانیا 

ة، األرض ب��المعنى الواس��ع ترم��ز إل��ى جمی��ع الم��وارد الطبیعی��
ام�ل و مقص�ود ب�األرض كع. والموارد المعدنیة والغابات المیاهك

.إنتاجي
 فأن عوامل اإلنتاج س�تكون م�زیج م�ن األرض و العم�ل ورأس 

.المال
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: Capitalرأسمال الثالثا 

 لق��د اس��تخدم مص��طلح رأس��مال بمع��ان مختلف��ة، فق��د عرف��ھ كثی��ر م��ن
ي، أي االقتص��ادیین بأن��ھ الس��لع المنتج��ة المس��تخدمة ف��ي أنت��اج أض��اف

اج اآلالت الت��ي ص��نعھا اإلنس��ان لمس��اعدتھ ف��ي اإلنت��(وس��ائل اإلنت��اج 
. )و البنایات و الطرق الخ آلیاتك
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 قس�میمك�ن أن نمن زاویة النفقات التي یتحملھا المش�روع اإلنت�اجي . 

: الرأسمال إلى

 fixecapital رأسمال ثابت . أ 
كالیفھ�ا ویضم كافة التجھی�زات واآلالت والمب�اني الت�ي یتحم�ل المن�تج ت

.كاملة و التي البد من دفعھا سواء أنتج المشروع أم لم ینتج

 capital variableرأسمال متداول . ب
ام�ة ویشمل المواد الخام والسلع نصف مصنعة والمخزون من الس�لع ت

ن ویمك��� .وھذه الم���وارد ی���رتبط تكالیفھ���ا بك���ل عملی���ة إنتاجی���ةالص���نع،
. ت�اجللمنتج أن یغیر مقدار ھذا النوع من رأس المال تبعا لمس�توى اإلن

ف���إذا ك���ان مس���توى اإلنت���اج ص���فر ف���ال یك���ون ھن���اك حاج���ة للرأس���مال 
.المتداول عكس رأس المال الثابت
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التنظیم: رابعاً 

وھ��و یش��یر إل��ى مھم��ة تجمی��ع عناص��ر اإلنت��اج العم��ل واألرض      
 وكیفی���ة اس���تخدامھا ف���ي العملی���ة اإلنتاجی���ة وتحم���ل) ورأس الم���ال

 مخ��اطر تنفی��ذھا، والم��نظم ھ��و ل��یس مس��ئول ادارة المش��روع فق��ط،
وإنم���ا ھ���و الرائ���د ال���ذي یض���ع ك���ل مواھب���ھ ومھارت���ھ ف���ي خدم���ة 

ق المشروع وتنمیتھ عن طری�ق أنت�اج س�لع جدی�دة أو اس�تخدام ط�ر
.التوزیع و التسویق,  فنیة جدیدة في اإلنتاج
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أركان المشكلة االقتصادیة

 ان المجتمع على یجب التى والخدمات السلع ھى ما أى ؟ ننتج ماذا - 1
 ؟ احتیاجاتھ إلشباع ینتجھا

 الموارد ھى وما ؟ لإلنتاج المثلى الطریقة ھىما أى ؟ ننتج كیف - 2
 ؟ مورد كل یستخدم مقدار وبأى ؟ االنتاج فى ستستخدم التى

 علیھ الحصول تم الذى الناتج توزیع سیتم كیف أى ؟ ننتج لمن - 3
. المجتمع أفراد بین

وخدمة سلعة كل من المنتجة الكمیات تحدید أي ؟ ننتج كم – 4
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أنواع السلع

الطریقة األولى
مھاتعتمد في تقسیمھا للسلع علي الھدف من استخدا

إنتاجیة سلع -2                 .استھالكیة سلع -1
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 لرغباتا تشبع التي السلع ھي : اإلستھالكیة السلع
 .مباشرة  بصورة اإلنسانیة واإلحتیاجات

 غباتالر تشبع التي السلع ھي : اإلنتاجیة السلع  

. مباشرة غیر بصورة اإلنسانیة واإلحتیاجات
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تانیةالطریقة ال
سبة تعتمد في تقسیمھا للسلع علي مدى وفرتھا بالن

  للحاجات اإلنسانیة
. حرة سلع -2                      .اقتصادیة سلع -1
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:تتصف بما یلي : السلع اإلقتصادیة 
.نادرة بالنسبة إلحتیاجات اإلنسان  -1   
.البد من تخصیص موارد من أجل إنتاجھا  -2   
.لھا ثمن  -3   

:تتصف بما یلي : السلع الحرة 
.اإلنسان  إلحتیاجاتلیست نادرة بالنسبة  -1
.ال تتطلب تخصیص موارد من أجل إنتاجھا  -2
.لیس ثمن  -3
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أنواع السلع

الرابعةالطریقة  

ضھا تعتمد في تقسیمھا للسلع علي عالقاتھا ببع
البعض

. مكملة سلع -2                  . بدیلة سلع -1

                                   

...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر



 یتطلب التىھي السلع : السلع المكملة ـ  1

 استخدامھا استخدام سلعة أخرى إلشباع حاجة أو
.رغبة معینة 

 لتىاوھي عبارة عن السلع : السلع البدیلة ـ  2

یمكن إحالل أو استبدال إحداھا مكان األخرى 
.إلشباع نفس الرغبة أو الحاجة 
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المشكلة االقتصادیة

إنسانیة متعددة  احتیاجات
والنھائیة

 موارد نادرة ذات استعماالت
بدیلة

...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر



مشكلة االختیار

غذاء                 

مالبس

سكن

عالج

تعلیم

مواصالت 

وسائل ترفیھ 

...سلع وخدمات كمالیة 
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مشكلة االختیار وسلم التفضیل 
الجماعي

غذاء                                 

مالبس                       

سكن              

            
عالج

    

                         مواصالت

                          

 

...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر



اإلحتیاجات والموارد المتاحة لمجتمع 
افتراضى

: االحتیاجات

 والمالبس والماء الغذاء
 التواالتصا والتعلیم والسكن
 والى الترفیھ الى وحاجتھ

. آخر

: والتفصیالت االختیارات

 والماء الغذاء -1

. المالبس - 2   

:الموارد 

  ركلیومت: ـ الموارد الطبیعیة 1
مربع من االرض صالحة 

  .للزراعة 

عمال )  10: ( ـ العمالة  2

.  آالت )  3: ( ـ رأس المال  3
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الفكر االقتصادي

ھج قد اعتمد الفكر االقتصادي في تطوره إلى المدارس االقتصادیة وكان لكل مدرسة ن
ظر إلى وأسلوب یمیزھا عن غیرھا وبرغم االختالفات بین المدارس لكن كل مدرسة كانت تن

:تصادياالقومن أبرز مدارس الفكر  والمجتعیؤثر على حیاة الفرد ما االقتصاد على أنھ أھم 

  ،Adam Smith آدم سمیث  المدرسة الكالسیكیة  ومن أبرز مفكري  :الكالسیكیةالمدرسة 
David  دیفید ریكاردو Ricardo مالتیس   وتوماس روبرتT.R.MALTHUS, 

.االقتصاديالفكر لھم دور فعال في تطور وكان 

Karlوقد سمیت نسبًة إلى المفكر االقتصادي كارل ماركس   :الماركسیةالمدرسة  Marx،  
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تطور الفكر االقتصادي

 إن لالقتصاد أھمیة كبیرة في المجتمع وتطور المجتمعات
یر عبر والدول وقد تغیرت االفتراضات االقتصادیة بشكل كب

طور الفكر مفكرین مؤثرین بشكل بارز في ت ھنلكالتاریخ وكان 
:االقتصادي عبر التاریخ ومنھم ما یأتي
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:فكر ذو طابع وطني و اعتدائي  - 2  

كسبھ دولة ینظر التجاریون الى الثروة الكلیة في العالم على أنھا ثابتة الحجم ، و أن ما ت •
 و من ھنا كانت.من الدول من ھذه الثروة انما یكون على حساب ما تفقده دولة أخرى منھا

نظریتھم ذات طابع وطني و اعتدائي 

لى الطرق في ھذا السیاق یتعین على الدولة رسم سیاسة دفاعیة تعتمد على السیطرة ع •
.ووسائل النقل البحریة الن ذلك یعتبر أنجح وسیلة لضمان تحقیق الثروة 

:السیاسة االقتصادیة  - 3

تیراد السلع تكمن الوسائل التدخلیة للدولة في الحمائیة و منع تصدیر المواد األولیة و اس •
.الصناعیة و السلع الكمالیة

ائض ضرورة تدخل الدولة لجعل میزانھا التجاري مع الخارج في مصلحتھا بتحقیق ف •
.إیجابي 
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:الكشف عن سبب ارتفاع األسعار  – 4
ة على إثر اسباب ارتفاع األسعار یعود الى زیادة كمیة النقود التي دخلت الدول االوربی •

.تدفق الذھب و الفضة إلیھا من العالم الجدید
.ارتفاع و انخفاض األسعار مرتبط بزیادة أو نقصان كمیة النقود •

 :تنوع أسالیب تطبیق المركانتیلیة في أوروبا  – 5

" variante Bullioniste ")  المعدنیة (المركانتیلیة اإلسبانیة  -    

كمیة من  سمیت ھذه السیاسة بالمركانتیلیة المعدنیة لكونھا سعت إلى جلب أكبر •
.المعادن النفیسة و عملت على منع تسربھا خارج اسبانیا

توى أظھر التاریخ االقتصادي أن ھذه السیاسة انتھت إلى نتائج ھزیلة على مس •
ى تفشي و عدم تمكنھا من بناء جھاز إنتاجي، الشيء الذي أدى إل. التنمیة االقتصادیة

ة من العالم الفقر الناتج عن ارتفاع األسعار المتولد عن التوافد الھائل للذھب و الفض
.الخارجي
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La variante Commercialiste) : التجاریة (المركانتیلیة األنجلیزیة    -

یق تنمیة كانت السیاسة التجاریة االنجلیزیة تھدف إلى تنمیة مخزون انجلترا من المعادن النفیسة عن طر -
ار تنمیة االسطول البحري ، تأسیس الشركات الخاصة ، إصد( التجارة الخارجیة معتمدة في ذلك على 

.)تشریعات لحمایة التجارة االنجلیزیة 

 : variante Industrialiste) الصناعیة (الماركانتیلیة الفرنسیة  -

لیة و عملت على إقامة جھاز إنتاجي صناعي و دعمھ من خالل تدابیر متعددة كإمداد الصناعة بالمعونات الما -
.تطویر جودة المنتوجات و تشجیع تصدیرھا ، و سن سیاسة حمائیة جمركیة 

ى الرفع من فائض المیزان التجاري عن طریق ترجیح كافة الصادرات من المنتوجات الصناعیة عل -
.الواردات
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les physiocrates) الطبیعیة (المدرسة الفزیوقراطیة -

    18.ق.ظھرت المدرسة الفزیوقراطیة في فرنسا في منتصف  

 ى شكل عھد ھذه المدرسة ، مرحلة التأسیس الحقیقي لعلم االقتصاد حیث عمد رواد ھذه المدرسة إل
.خلي للمركانتیلینإخضاع االقتصاد للقوانین الطبیعیة ، و تبنت مبادئ الحریة االقتصادیة خالفا للنھج التد

-MIRABEAUفرانسوا كیناي (أھم رواد ھذه المدرسة  -     TURGOT- F.Quesnay  . (

.المالمح األساسیة لفكر الطبیعیین  – 1

 وانین النظام یتموضع فكر المدرسة الطبیعیة في إطار نظریة عامة في التحلیل تستمد قوتھا من ق
Lois Naturelles. الطبیعي ، و ذلك على غرار الظواھر الطبیعیة و البیولوجیة 

  قیمة مضافة ”األرض ھي المصدر الوحید للثروة ، فالزراعة ھي القطاع الوحید الذي یمكنھ انتاج
“ valeur ajoutée  او ناتج صافيproduit net “ “   ، أما الصناعة و التجارة فھي في نظرھم

.قطاعات عقیمة  ألنھا ال تنتج شیئا إضافیا

  قوانین النظام الطبیعي:  

ما یحقق یعني أن كل شخص یھتدي في كل أنشطتھ االقتصادیة ب: مبدأ المنفعة الشخصیة  -
.منفعتھ الذاتیة

عندما یسعى الفرد لتحقیق منافعھ: مبدأ المنافسة  -

...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر



Ecole Classique: المدرسة الكالسیكیة 

.تعد المدرسة الكالسیكیة بدایة نشأة علم االقتصاد الحدیث -   

– David Ricardoرواد المدرسة الكالسیكیة   -    Adam 
Smith – Thomas Malthus 

في ابریطانیا      J.S.Millو     

– Frederic Bastias: في فرنسا      J.Baptiste Say 

    یعتبرK. Marx أول من نعت ھذه المدرسة بالكالسیكیة.

:خصائص المدرسة الكالسیكیة  – 1

   اللیبرالیة ھي الركیزة األساسیة في التنظیم االقتصادي

  الظواھر االقتصادیة ظواھر تحكمھا قوانین مستقلة

  االھتمام باإلنتاج ، التبادل و األسعار
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:رواد المدرسة الكالسیكیة 
)  1790 – 1723(   Adam Smithادم سمیث   –1)

ثروة االمم -     

.األب الروحي لالتجاه الكالسیكي في االقتصاد السیاسي •

ع و االقتصاد السیاسي ھو مجموع المعارف و الوسائل التي یمتلكھا المشر•
:رجل الدولة و التي من خاللھا یسعى إلى تحقیق ھدفین 

 تمكین الشعب من تحقیق مدا خیل و موارد كافیة

في  إعطاء الدولة الموارد المالیة الالزمة إلنشاء و تسییر المصالح العامة
.  خدمة الشعب

   La nature des richesses:  طبیعة الخیرات االقتصادیة       

:سبل  3ھذه الخیرات یمكن حسب سمیث تنمیتھا باالعتماد على  - 
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 La division de: تقسیم العمل ) 1
travail 

الید الخفیة  والسوق  دینامیة) 2

: التنمیة   وتراكم الرأسمال  –) 3
L’accumulation et la 

croissance 
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ازدیاد تراكم  ارتفاع النمو الدموغرافي 
ارتفاع  تعمیق تقسیم العمل  الرأسمال 

.فرد/مستوى االنتاج

: التبادل الحر -) 4

                                                                                                                             

:دور الدولة  -) 5
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 David Ricardo)  1772-1823(دافید ریكاردو 

تاجر في االوراق البنكیة  -

وسیط في البورصة -

عضو في البرلمان البریطاني -

>>مبادئ االقتصاد السیاسي و الضریبة <<   -

نظریة القیمة •

نظریة التوزیع •

نظریة المزایا النسبیة في التجارة •

Théorie de la valeurنظریة القیمة  -1)
)مباشر العمل المباشر و العمل غیر(القیمة التبادلیة للسلع تتحدد بكمیة العمل الالزمة لإلنتاج •

 كلفة اإلنتاج  –ثمن البیع   =الربح  •

.االقتصاد السیاسي ال یھتم إال بقیمة تبادل االشیاء غیر الناذرة-
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نظریة التوزیع –) 2
  مداخیل الطبقات االجتماعیة

– salaireاألجور   =العمال  •

- Profitالربح   =الرأسمالیون  •

- Renteالریع  =المالك العقاریون  •

La lois des rendements décroissantقانون الغلة المتناقضة   -

تزاید الطلب علىالنمو الدیمغرافي
المواد الغذائیة

استغالل االراضي
الفقیرة

تناقص االنتاجیة
أو الغلل

 ما عالقة التوزیع بقانون تناقص الغلل ؟

استغالل أراضي
غیر خصبة

رتفاعا
األجور

 ارتفاع

األسعار
الزیادة في كمیة

و مدة العمل
ى ارتفاع الریع عل

حساب الربح

توقف النمو االقتصادي  توقف اإلنتاجیة عن النمو 
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ما ھو الحل ؟

 وضع حد للزیادة
في األجور

إلغاء الضرائب الجمركیة
(corn laws)

 استیراد القمح
و المواد الغذائیة

 وضع حد للزیادة
في األسعار

االعتماد على التبادل الحر

:نظریة المزایا النسبیة  -) 3

منح برر ضرورة االعتماد على التجارة الخارجیة بناء على تقسیم العمل الذي ی   A.Smithإذا كان   •
.  مزایا عامة وفقا لتكالیف االنتاج 

  .وسع ھذا التحلیل لیشمل البلدان التي ال تتوفر على أي مزایا نسبیة Ricardoفإن •
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  Robert Malthus) 1766-1834(مالتیس 

« Essai sur la principe de population »دراسة السكان   -

...الثورة الصناعیة ، نمو الطبقة البرولیتاریة ، الفقر : الظروف االقتصادیة  -

« Revenu minimum »وضع قانون مساعدة الدولة للعاطلین بمنحھم عوائد مادیة بسیطة للعیش   -

 اعتراض مالتیس-

رفض اإلعانات االجتماعیة التي تقدمھا الدولة للفقراء -    

انتقاد سیاسة تشجیع الوالدات -    

النمو الدیمغرافي عائق للنمو االقتصادي -    

:  نظریة  السكان  -

   (Malthus)قانون السكان لمالتوس   -

  ینتج عن ھذا  و. إن تزاید السكان یتم وفق متتالیة ھندسیة ، أما إنتاج الغذاء فیتزاید حسب متتالیة عددیة
) .األزمة االقتصادیة (التفاوت اختالل بین حجم الموارد و عدد السكان 

  موانع و ال...) األوبئة،الحروب،المجاعات( یتم تصحیح ھذا االختالل عن طریق مفعول الموانع االیجابیة
)ارتفاع المستوى الثقافي و تحسین نمط العیش(و الموانع الوقائیة ) تأخر سن الزواج(السلبیة 
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 Lois des débouchés (J.B.SAY)قانون المنافذ   - )6

 ”العرض یخلق الطلب علیھ ”یركز ھذا القانون على التوازن العام و یتلخص في صیغة  •
تؤدى عن  ...)ربح،ریع،أجر،فوائد(فكل عملیة إنتاجیة تنتھي إلى توزیع مداخیل مختلفة 

.طریق انفاقھا الى امتصاص االنتاج المذكور

أن یزید العرض الكلي عن الطلب الكلي أي أنھ ال  ”ساي”و من ثم ال یمكن في رأي  •
كون إال یمكن أن تحدث أزمة فائض في االنتاج و حتى إن حدث اختالل في التوازن فلن ی

الیات  اختالال جزئیا و عابرا، إذ سرعان ما یتم تصحیحھ و العودة الى التوازن عن طریق
.  السوق
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المدرسة االشتراكیة

 ماركس و میالد االشتراكیة

 النظریة الماركسیة

                         نقد النظام الرأسمالي
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:نظریة قیمة العمل 

  تعتبر قوة العمل، من منظور ماركسي ،العامل الوحید القادر على إنتاج فائض القیمة  .(La plus value)  

  قیمة قوة العمل:

قیمة  :بما أن قوة العمل في النظام الرأسمالي ھي عبارة عن سلعة فإن لھا مثل ما للسلع األخرى قیمتین 
.استعمالیة و أخرى تبادلیة

La valeur d’usage:  القیمة االستعمالیة  •

الرأسمالي یشتري قوة العمل لیستعملھا في العملیة االنتاجیة -   

.علیھ القیمة االستعمالیة لقوة العمل تكمن في قدرتھا على إنتاج فائض القیمة أي قیمة أعلى مما ھي -    

La valeur d’échange:  القیمة التبادلیة  •

لى الصعید      حسب التحلیل الماركسي ، إن قیمة أھمیة سلعة تتحدد بكمیة العمل الضروریة إلعادة إنتاجھا ع -   
.االجتماعي 

"باألجر"قوة العمل تعتبر كسلعة یتم مبادلتھا  -    
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:قوة العمل كمنتج لفائض القیمة  •

:تعریف فائض القیمة  -

ة عملھ یشتري الرأسمالي قوة العمل ، لكنھ یجعل العامل یعمل لمدة تجعلھ یخلق قیمة أكبر من قو -     
 La plus value  ”فائض القیمة”و الفرق     بین القیمتین یمثل ) األجر(

:  مثال  

ساعات 9  =یوم عمل 

ساعات 5 =العمل الزائد  

ساعات 4 =) األجر(العمل الضروري 

استحوذ (س  5 =فائض القیمة  
)علیھا  الرأسمالي بدون أجر

ن طریق استغالل و یتم ذلك ع. یتبین إذن أن الربح یتم خلقھ في مرحلة اإلنتاج ، و لیس في مرحلتي التبادل •
.قوة العمل

ضاعة إلى و الثانیة فال تخلقان ایة قیمة على اإلطالق ألنھا مجرد وسیلة لتحویل الب) 1(أما مرحلتي التبادل  •
.نقود أو النقود إلى بضاعة

.إلى الشكل النقدي أو العكس) السلع( ”البضاعي”یقتصر دور التجارة على عملیة تحویل القیمة من شكلھا  •
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:  التراكم الرأسمالي 

لیھ في إن المصدر األساسي للتراكم ھو ذلك الجزء الذي یوفره الرأسمالي من فائض القیمة الذي حصل ع •
.دورة إنتاجیة موالیة

فائض القیمة  •

ياالستھالك الشخصي للرأسمال

)ب(تراكم الرأسمال في الدورة 

.االستھالك الشخصي  –فائض القیمة  =تراكم الرأسمال       

 ائض القیمة، إن نقطة البدایة قي التراكم الرأسمالي تتجلى في كون الرأسمالیین عوض استھالكھم الكامل لف
.یقومون بإعادة استثمار جزء منھ عن طریق شراء الرأسمال الثابت و الرأسمال المتغیر

 القیمة  و ھذا یعني أن الكمیة التي یتزاید بھا الرأسمال في دورة ما تتوقف بصورة كاملة عن حجم فائض
.الذي تحقق في الدورة التي قبلھا
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 Loi de l’accumulation du capital »:   قانون التراكم الرأسمالي 
»  

ى أن یعود یتعلق األمر بالمراحل التي یمر بھا الرأسمال منذ أن یغادر جیب صاحبھ على شكل مبلغ نقدي ال •
.  الیھ على شكل مبلغ نقذي أكبر

):التداول(المرحلة األولى  •

    بضاعة ) 1ن(نقود       

وسائل العمل

موضوع العمل

قوة العمل

) :االنتاج(المرحلة الثانیة  •

)  1ب(بضاعة          

وسائل العمل

موضوع العمل

قوة العمل

)  2ب(بضاعة  عملیة االنتاج 

:  مرحلة التداول الثانیة  •

فائض القیمة+  1ب = 2ب:مع العلم أن )          * 2ن(نقود  2بضاعة ب 
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:و یمكن تصویر دورة إعادة إنتاج الرأسمال بشكل عام كما یلي 

) ب(بضاعة  ) ن(نقود 

وسائل العمل

موضوع العمل

قوة العمل

  عملیة االنتاج  2’ب(بضاعة (  نقود
)2ن(

دائرة التداول الثانیةدائرة االنتاجدائرة التداول االولى

  La plus value Absolue  :فائض القیمة المطلق 

یحصل الرأسمالي على فائض القیمة المطلق و ذلك بإطالة یوم العمل 

:مثال 

ساعة 12 =یوم عمل 

س 8 =العمل الزائد س 4 =) األجر(العمل الضروري 

س 8 =فائض القیمة 
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).relative )  v. P  :فائض القیمة النسبي 

.ینقص الرأسمالي من وقت العمل الضروري الشيء الذي یرفع من وقت العمل الزائد  •

: مثال 

ساعات  9 =یوم عمل 

س  7 =العمل الزائد س 2 =) األجر(العمل الضروري 

س 7 =فائض القیمة 

  Métamorphose du régime d’accumulation:   تغییر أسلوب التراكم 

یم العمل استغالل التقنیات الجدیدة الناتجة عن الثورة الصناعیة الثانیة و كذلك االشكال الجدیدة لتنظ
. للنقص من وقت العمل) التایلورزم و الفوردیزم(

اإلنتاج الفعلي                                       

عدد ساعات العمل الفعلیة                              
=إنتاجیة العمل   

:  ساعات فإن إنتاجیتھ في الساعة تساوي  10قطعة في  3000إذا كان العامل ینتج :  مثال

     =إنتاجیة ساعة من العمل  
قطعة   3000

س  10
قطعة        300 =    
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و االتجاھات الحدیثة في االقتصاد  Keynesنظریة كینز 

بمحاولة تجاوز الركود الرأسمالي بناءا على انتقاد النظریة   (Keynes)یتمیز الفكر الكینزي  
قدیمھ بدیال لھده الكالسیكیة في مقاربة األزمات االقتصادیة السیما فرضیاتھا حول البطالة و النقود، ثم بت

اد بالتركیز على تدخل الدولة في االقتص  (plein emploi)النظریة یتمثل في تحقیق العمالة الكاملة 
.  (Demande effective)و تشجیع الطب الكلي الفعلي 

السیاق التاریخي لنظریة كینز -1

 اندالع الحرب العالمیة األولى
 األزمات و الركود االقتصادي
 تنامي ظاھرة البطالة في صفوف الطبقة العاملة.

والتي سمیت بأزمة الكساد الكبیر ، وأعطت  1929ظھرت النظریة الكینزیة على اثر االزمة العالمیة 
كار المدرسة العالج بعد ان عجزت المدرسة الكالسیكیة والنیوكالسیكیة في حل المشكلة ، فقد بنیت اف

كتابھ  كینز التي اوردھا في. م.ج الحدیة على تحلیل ما ورد في كتاب المفكراالقتصادي االنكلیزي
) .النظریة العامة في التوظیف والنقود(
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:مرحلتین بالمجال النقدي في  كینز أعمالتمیزت 

كانت افكاره النقدیة  1923نبذة عن االصالح النقدي عام  : اآلولى
ى العام المستولتقلبات وا،الكالسیكي  للفكراالقتصاديبمثابة امتداد 

ند الى لألسعار او قیمة النقود في اطار بعید عن التحلیل الكمي المست
.نظریة النقود 

 من  مقدالتي لالستخدام والفائدة والنقود عامة الالنظریة  :الثانیـة
یة وفي االقتصاد نشطةاالتحلیالً اصیالً عن دور النقود في  خاللھا
  ,خلالد,المباشر على متغیرات اقتصادیة عدیدة كالفائدة ھا تأثیر

.واالسعار االستخدام ,االنتاج ,

 اھیم قد استخدمت كثیراً من المف الكینزیةوبالرغم من ان المدرسة
 رد خاصا تمیزت بتفولكنھ) الحدیة(الكالسیكیة الحدیثة  والنظریات 

افي طروحاتھ
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نظریة التشغیل–2
(plein emploi) 

فاض األجور النظریة الكالسیكیة التي تفید أن انخ كینزانتقد  •
قد  یؤدي حتما إلى القضاء على البطالة ألن انخفاض األجر

.یؤدي إلى زیادة البطالة بدل القضاء علیھا
لع إن أجر العمال یعكس الدخل الذي ینفقونھ على شراء الس
ض وإن ھدا الدخل یمثل نسبة من الدخل القومي، فعندما ینخف
ع، و األجر، ینخفض دخل العمال و من ثم یقل طلبھم على السل
 عندما یقل الطلب على السلع ینقص المنظمون من اإلنتاج

.   الةفیخفضون لھدا السبب مستوى التشغیل فتزداد البط
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فرضیات كینز في دور الطلب العام في إیجاد حل لمشكلة البطالة 

  تتوزع مدا خیل األفراد التي تشكل مجموع الدخل القومي على استعمالین:
نفقات االستھالك) 1      
.االدخار الذي یوجھ إلى شراء مواد التجھیز و دلك ما یسمیھ كینز باالستثمار ) 2      

إنتاج السلع 
)الشركات(

وأسواق السلع 
الخدمات

االستھالك
)العمال-األسر(

األجور
اإلنفاق

االستثمار

االدخار
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االستثمار+ االستھالك = الدخل  •
االستثمار+ االدخار  –الدخل = الدخل  •
0= االستثمار  –االدخار + الدخل  –الدخل  •
االستثمار= إذن التوفیر  •

:نظریة التوازن العام ) 3

  تتحدد األسعار) العرض و الطلب(بناءا على آلیات األسواق.
  یع السلع و لجم(األسواق تتجھ منطقیا نحو تحقیق التوازن العام بین العرض و الطلب

).الخدمات
 تحقیق  على الدولة أن تتدخل لتحقیق شروط المنافسة بین المنتجین و العمل على

.العدالة االجتماعیة

 « L’Etat Interventionniste »:  نظریة الدولة التدخلیة ) 4
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مؤسسات التجارة الدولیة
G.A.T.T / OMC

”  االتفاقیة العامة حول الرسوم الجمركیة و التجارة “تعد  -
General Agreement on Tarifs and Trade (G.A.T.T) 

إطار مؤسساتي لتحریر  (OMC)و كذا المنظمة العالمیة للتجارة 
.بھافض النزاعات المتعلقة  والتجارة الدولیة 

I   (لیةالظروف االقتصادیة لتأسیس مؤسسات التجارة الدو

  الحمائیةالتي أدت إلى تنامي السیاسات  1929األزمة االقتصادیة  -
(protectionnisme) .

ز تزاید انحصار أسواق التجارة الدولیة على اثر تصاعد الحواج-
.الجمركیة
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عاون لتفادي تفاقم األزمة ، دول الحلفاء تجتمع لعقد اتفاق ت -
عاش بخصوص تقلیص الحواجز الجمركیة و خلق متنفس النت

.التجارة الدولیة

أسیس اتفاقیة انتعاش التبادل التجاري في الثالثینیات على اثر ت -
G.A.T.T  )1947سنة ) الجات .

انزالق االقتصاد العالمي نحو االنكماش وعودة  - 1947 -
.السیاسات الحمائیة 

  (OMC)تأسیس المنظمة العالمیة للتجارة  – 1995 -
.  G.AT.T) الجات(بمراكش كإطار لتفعیل اتفاقیة 

...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر



II    الجات “ أھداف اتفاقیة  ”G.A.T.T   

 إلغاء تحدید كمیات السلع أثناء عملیات التسویق و 
.التصدیر خالل مدة زمنیة محددة 

  تقلیص الحواجز الجمركیة(droits de douane 
.الموقعة على االتفاق  23بین الدول  (

 اريحل النزاعات و المشاكل المترتبة عن التبادل التج.

  “ منظومة و إطار لعقد الصفقات التجاریة ” الجات
.الثنائیة بین الدول
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 في األطراف متعددة ضابطة قواعد إقامة 
 نظامل إطارا تكون ألن تصلح السلع تبادل مجال

. تحررا و انفتاحا أكثر تجاري
 الجمركیة التعریفات إزالة أو تخفیف.
 جمركیة غیر الحواجز من التخفیف.
 بھ تقوم  اختیاري أمر ھو التجارة تحریر 

 لیھع تحصل ما مقابل لمصالحھا تحقیقا الدولة
. األخرى األطراف من مزایا من
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  )(Accords multifibres اتفاقیة األلیاف المتعددة

 كإجراء قصیر األجل  یطبق مدة سنة لكن 1961تم إبرامھا سنة  -
. 2004استمر تطبیقھ إلى حدود 

س من المالب وھذه االتفاقیة تھدف إلى تقیید صادرات المنسوجات 
.الدول النامیة إلى أسواق الدول الصناعیة بحصص كمیة 

اتفاقیة لومي 

) دة فرنسا ، انجلترا ، الوالیات المتح( رفض الدول الصناعیة  
لسلع تطبیق مبدأ الدولة األولى بالرعایة فیما یخص وارداتھا من ا

.الزراعیة اآلتیة من البلدان النامیة
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أھم النتائج المتفق علیھا عدد األطراف 
المشاركة

الجولة مدة  جولة
المفاوضات

من التجارة  50% لتخفیض التعریفات 
الدولیة

دولة 23 1947 )سویسرا(جنیف 
Genève

تخفیض في التعریفات 5000 13 1949 )فرنسا(أنسي 
Annecy

منتج 55000لجوالي   %25تخفیض -
ملیار  2,5 ب تخفیضات للتعریفات تقدر -

دوالر

38 1650 - 1951 )أنجلترا( توركاي
Torquay

منتوج 60000تخفیضات لتعریفات حوالي  26 1956 Genèveجنیف

تعریفة جمركیة موحدة لالتحاد األوروبي-
بدأ المفاوضات الزراعیة منتج تلو منتج -

26 1961- 1962 )  جنیف( دیلون
Dillon

 % 3,5تخفیض الرسوم الجمركیة بنسبة -
الصناعیة  على المنتجات

اتفاقیة حول التعامالت ضد سیاسات  -
األعراف

48 1964-1967 )جنییف(كنیدي 
kennedy

) 1993 – 1947(جوالت مفاوضات الجات 
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فیةتسع اتفاقیات خاصة بالقیود غیر التعری-
اتفاقیة الدعم - 1
ارةاتفاقیة إجراءات القیود الفنیة على التج - 2
اتفاقیة إجراءات تراخیص االستیراد  - 3
اتفاق المشتریات الحكومیة - 4
اتفاقیة احتساب قیمة الجمارك - 5
اتفاقیة اللحوم و الثروة الحیوانیة - 6
اتفاقیة األلبان - 7
اتفاقیة التجارة في الطائرات المدنیة - 8
اتفاقیة مكافحة اإلغراق  - 9
متوسط الحقوق الجمركیة بین البلدان  -  

  % 6,3الصناعیة یصل إلى 
أربع ترتیبات خاصة -  

104 1973 - 1979 Toطوكیو
kyo 

اتفاقیة تأسیس المنظمة العالمیة للتجارة-
 ومجموعة من االتفاقیات المتعلقة بالزراعة  -

حقوق  واالستثمارات المرتبطة بالتجارة  والنسیج 
 وتسویة المنازعات  و الملكیة الفكریة ،

.تخفیضات الحقوق الجمركیة

115 1986- 1993 األرجواي
Uruguay
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III  الجات“ المبادئ األساسیة التفاقیة   ”

غیر  ومبدأ تحریر التجارة من القیود التعریفیة  -
.التعریفیة

مبدأ الشفافیة -
التجاریة المعامالت في التمییز عدم مبدأ -

  ایةبالرع األولى الدولة مبدأ بتعمیم االلتزام •
 مع ةالمتساوی القومیة المعاملة بمبدأ االلتزام•

  : التالیة االستثناءات االعتبار بعین أخذ
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 ادیةاقتص التحادات فقط تمنح التي االمتیازات -
جھویة

جمركیة اتحادات -
القومي باألمن و باآلداب المتعلقة اإلجراءات -
 اإلنسان، صحة بحمایة الخاصة اإلجراءات -

النبات و الحیوان
 الثقافي التراث لحمایة اإلجراءات -
 طبیعیةال الموارد على للحفاظ الضروریة التدابیر -

.البیئة حمایة و الناضبة

...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر



III( االرجواي“أھم االتفاقیات المبرمة في جولة”Uruguay)(
 

 ارةالتج مباحثات من الثامنة الجولة ” االرجواي “ جولة تعتبر 
. GATT الجات اتفاقیة إطار في المبرمة األطراف متعددة

 أخرى بلدان إلیھا انضمت و ، دولة 87 البدایة في علیھا وقع 
.دولة 125 الدول عدد لیصل

 1986 بدایتھا منذ تأزما و تعقیدا الدورات أكثر االرجواي جولة 
 8 المفاوضات استغرقت – 1993 نصوصھا على التوقیع حتى و

  .سنوات

...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر



: من بین أھم االتفاقیات المبرمة  - 1

: االتفاق حول السلع الصناعیة  1.1   

 الدول واردات على الجمركیة التعریفات في تخفیض •
. % 38 بنسبة الصناعیة السلع من المتقدمة

 الرسوم من الصناعیة السلع من مجموعة إعفاء •
.الجمركیة

 % 6,3 متوسط من المصنعة السلع تعریفات خفض •
. % 3,8 متوسط إلى
 نالبلدا أسواق تدخل التي الواردات حجم تقلیص •

   بتعریفة الصناعیة
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و  االتفاق حول تحریر القطاع الزراعي من الدعم 1.2
:  اإلجراءات الحمائیة 

تحویل القیود غیر التعریفیة إلى رسوم جمركیة  •
تخفیض الدعم المحلي للزراعة  •
.حمایة سالمة المنتوج الزراعي و الحیواني و صحة الغذاء •

 
:اتفاق المنسوجات و المالبس  1.3

ة تحریر قطاع المنسوجات و المالبس تدریجیا عبر أربع •
مراحل 

الزیادة في الحصص الكمیة المفروضة على واردات ھذا  •
)  2005 - 1996مراحل   4القطاع عبر 

.إلغاء اتفاقیة األلیاف المتعددة األطراف •
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:اتفاق اإلجراءات الوقائیة  1.4

 حكومیة إجراءات اتخاذ للدول یحق ، االتفاق ھذا بموجب •
 نةمعی سلعة من الواردات زیادة عند المحلیة الصناعة لحمایة
 ھذهل بالغ ضرر إحداث في سببا یكون متوقع غیر بشكل

.الصناعة
 4 لمدة للتمدید قابلة سنوات 4 لمدة وقائیة إجراءات تطبیق •

.الضرر استمرار ثبوت حالة في أخرى سنوات

 Dumping: االتفاق حول مكافحة اإلغراق  1.5 
 یقل بسعر للتصدیر موجھة منتوجات بیع ھو السوق إغراق •

 متحطی و السوق على الھیمنة بغیة الحقیقیة قیمتھا عن
.المنافسة المؤسسات

 متقدی خالل من الضرر إثبات یستوجب اإلغراق مناھضة •
.النازلة حول مفصلة دراسة و تقریر
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:  االتفاق حول الدعم و اإلجراءات المضادة لھ  1.6

 و المالیة اإلجراءات تعني الدعم سیاسة -
 ھدفب الحكومات بعض تعتمدھا التي الضریبیة

 نافسیةت فرص لخلق تأھیلھ و معین قطاع تشجیع
.بیةاألجن المنتوجات مع بالمقارنة متكافئة غیر
 دعم السلع الزراعیة
  دعم السلع الصناعیة
  دعم التصدیر
 دعم تفضیل المنتج المحلي عن المنتج المستورد 
  الدعم المحظور
  مثال الدعم الفرنسي للمنتوجات الزراعیة
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:االتفاق حول الملكیة الفكریة  1.7
 و ریةالفك الملكیة لحمایة مقاییس و قواعد إرساء إلى االتفاق ھذا یھدف

  لمزیفةا السلع من الدولیة التجارة لوقایة الضوابط وتفعیل الصناعیة
 قلن و التكنولوجي االبتكار روح تشجیع ھو االتفاق ھذا من المغزى-

 و وقالحق بین التوازن و المشتركة المنفعة یحقق بما التكنولوجیا
. الواجبات

:میادین حقوق الملكیة الفكریة و الصناعیة  -
حقوق المؤلف •
العالمات التجاریة الممیزة للسلع و الخدمات  •
المؤشرات الجغرافیة التي تحدد منشأ السلع •
التصامیم الصناعیة  •
براءة االختراع •
 راألسرا و التقنیة بالمعارف المتعلقة و السریة المعلومات حمایة •

 علقةالمت التجاریة الممارسات من و بالثقة اإلخالل عملیات من التجاریة
.بالتزییف
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:االتفاق حول التقییم الجمركي  1.8

 تنظم التي العالقات من مجموعة یتضمن 
 دعن المستوردین و الجمارك سلطة بین العالقة
. ةالجمركی الرسوم فرض و السلعة قیمة تحدید

:اتفاق حول فحص البضائع قبل الشحن  1.9

 حنھا إجراءات فحص و تفتیش البضائع قبل ش
.من البلد المصدر
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:اتفاق حول قواعد المنشأ  1.10
 تطبق التي اآللیات و القوانین منظومة 

 التكثالت داخل تروج التي السلع بخصوص
 ال خاصة مزایا أعضاءھا تمنح التي االقتصادیة

 عاملةالم( بھا االنتفاع األعضاء غیر للدول تتاح
  . ) التفضیلیة

  ةاالقلیمی التجاریة التجمعات حول التفاھم 1.11
  GATS الخدمات حول االتفاق 1.12
 يف التأثیر ذات االستثمارات حول االتفاق 1.13
. TRIMS الدولیة التجارة
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:اآلثار المتوقعة التفاقات الكات 

 من لیصالتق نتیجة العالمیة التجارة في التشوھات إلغاء -   
.الحصص نظام و الجمركیة غیر القیود و الدعم أشكال

 إلى  %3,5 بنسبة عالمي اقتصادي نمو معدل تحقیق -   
. 2005 عام 8%

 745 إلى وصل العالمیة التجارة في النمو معدل زیادة -   
. دوالر ملیار

 تصاداتاق إلى التحول تبني على العالم دول تحفیز زیادة -   
. الحرة السوق

 التي ولالد في األسعار انخفاض من المستھلكین استفادة -   
. جمركیة حواجز تقیم كانت
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 يالخارج الطلب زیادة من المنتجین استفادة -
 ائقعو یواجھ إنتاجھا كان التي الدول إنتاج على
 . جمركیة و كمیة

 تكلفة زیادة و التضخم معدالت زیادة -
 رتفعةم سلعا تستورد التي البلدان في الواردات
.الدولیة األسواق في األسعار

 انك التي الدول في البطالة معدالت ارتفاع -
 فیھا الزراعیون و الصناعیون المنتجون
 الحواجز أو الحكومي الدعم على یعتمدون
. العالیة الجمركیة
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:آثار اتفاقیة الكات على الدول النامیة 

  اآلثار االیجابیة:
 النامیة الدول صادرات ولوج إمكانیة زیادة -

.المتقدمة الدول أسواق إلى
.القطاعات بعض انتعاش -
.الكفاءات مستوى زیادة -
 من ةالصناعی األنشطة ترحیل مستوى تزاید -

 .النامیة البلدان إلى المتقدمة البلدان
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  اآلثار السلبیة:
 دولال صادرات بعض على الكمیة التحدیدات فرض -

.المالبس و المنسوجات قطاع مثل النامیة
 یؤدي قد الجمركیة الرسوم في التدریجي االنخفاض -

 العامة الموازنة في عجز ازدیاد أو عجز خلق إلى
. النامیة للدول

 اعیینالزر للمنتجین المقدم للدعم التدریجي اإللغاء -
 أسعار ارتفاع إلى یؤدي قد الصناعیة الدول في

. النامیة الدول في الغذاء استیراد
 أجل من الكات مبادئ على الكبرى الصناعیة الدول تحایل -

  .مصالحھا على حفاظا المصدرین أمام عراقیل وضع
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المنظمة العالمیة للتجارة 
  أنشأت ھذه المنظمة بموجب اتفاق جولة االرجواي.
 بمراكش 1993بروتوكول إحداث المنظمة   التوقیع على.

:مھام المنظمة 
 بین اریةالتج للعالقات المنظمة االتفاقات تنفیذ على اإلشراف -

. األعضاء الدول
. العالقة التجاریة القضایا حول المفاوضات تنظیم -
. األعضاء الدول بین تنشأ قد التي المنازعات تسویة -
 توافق نیضم بما األعضاء للدول التجاریة السیاسات استعراض -

 نصوص في الواردة األسس و القواعد مع السیاسات ھذه
. االتفاقیات

. الدولي البنك و الدولي النقد صندوق مع التعاون -
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:نظام فض النزاعات 

 مجلسال یتولى االتفاقیات نصوص ضوء على -
. التجاریة المنازعات فض مھمة ، للمنظمة العام

 ىإل شكوى یرفع أن متضرر عضو ألي یحق -
 األحكام إصدار و فیھا البث أجل من المنظمة
. المناسبة

 یةالعالم المنظمة داخل العقوبات تنفیذ آلیة -
   .للتجارة
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الھیكل التنظیمي 
المدیر العام  

للمنظمة 
المؤتمر (المجلس 

)الوزاري

 ولجنة التجارة 
البیئة

 ولجنة التجارة 
التنمیة 

لجنة میزان 
المدفوعات

 ولجنة المیزانیة 
ة اإلدار

جھاز تسویة 
المنازعات 

 التجاریة

المجلس 
 العام

)  المؤتمر(المجلس 
الوزاري

األمانة العامة 
للمنظمة

الفرق الخاصة
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جھاز تسویة 
المنازعات التجاریة

لجنة 
النسیج

لجنة 
دخول 
األسواق

مجلس التجارة 
في السلع

مجلس حقوق 
 الملكیة

مجلس التجارة في 
الخدمات

)  المؤتمر(المجلس 
الوزاري

المجلس العام

لجنة 
مكافحة 
اإلغراق

لجنة 
االستثمارات

لجنة 
الدعم

لجنة 
الفالحة

فریق 
المفاوضات 

الخاص

فریق 
المفاوضات

لجنة 
المقاییس 
الصحیة 

فریق 
المفاوضات 
المتعلقة 
بالخدمات 

  المالیة

فریق 
المفاوضات 

الخاص 
باألشخاص

لجنة 
اإلجراءات 

 الوقائیة

جھاز االستئناف
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مراحل تسویة المنازعات

بدایة المشاورات

رفع شكوى من 
طرف المتضرر

مرحلة 
المشاورات 

المصالحة  و
المدة 

القصوى 
شھرین

مرحلة 
التعلیمات 
اإلجرائیة 

مدتھا ثالثة 
أشھر 

تشكیل 
الفریق 
الخاص

االستماع إلى 
الخبراء

مساعي 
الوساطة 

احتواء الخالف 
تسویتھ و

االستماع إلى 
األطراف

االستماع إلى 
طرفي النزاع

التقریر األولي
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التقریر األولي مرحلة اتخاذ 
القرارات 
المتعلقة 

بصدور   
الحكم ال 

 90تتجاوز 
یوما

إحالة التقریر إلى جھاز تسویة 
الخالفات 

اعتماد تقریر جھاز الطعن
الفریق الخاص

وضع قرار جھاز تسویة   
ذالمنازعات موضع التنفی

التنفیذ الطوعي من قبل 
العضو

مرحلة 
وضع قرار 

جھاز 
التسویة 
موضع 
التنفیذ

اعتماد تقریر 
جھاز الطعن

مفاوضات مع العضو 
المحكوم علیھ

إجراءات الحكم بعد فشل 
المفاوضات

مرحلة 
تثبیت الحكمالتطبیق

سحب االمتیازات 
التعریفیة
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الخصائص و الممیزات: الفیودالي / النظام اإلقطاعي 

)األقنان(بین السید و العبید  (vassalité)التبعیة المتبادلة  - 1

 قیة توجد األرض من الناحیة النظریة تابعة لإلمبراطور لكن ملكیتھا الحقی
)الحكام(في ید األسیاد اإلقطاعیین 

  زم الفالحون قسم یحتفظ بھ السید و یلت: تنقسم أرض كل سید إلى قسمین
 لزراعتھ) االقنان(بزراعتھ لھ بدون أجر، و قسم یوزع على الفالحین 

.ألنفسھم مع تقدیم جزء من المحصول الزراعي للسید

  یلتزم السید مقابل الخدمات التي یقدمھا لھ الفالحون(Les serfs) 
حمایة ھؤالء االقنان و القضاء بینھم

 ید إلى یظل االقنان على األرض ، ینتقلون معھا إذا انتقلت ملكیتھا من س
.اخر
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 : ھرمیة النظام اإلقطاعي - 2

اإلمبراطور   

            ↓  

الحكام من الطبقة العلیا -

            ↓

طبقة الحكام من درجة ثانیة -

           ↓  

) األقنان(طبقة العبید  -

 :الصفة العالمیة لإلقطاع  - 3

 الوظیفة  اعتبارا لغیاب فرضیة الدولة في ھذه الحقبة ، و استنادا إلى
، فإن ھذا  التنظیمیة و السیاسیة و األمنیة التي یلعبھا  النظام اإلقطاعي

.یسةالنظام اتخذ صفة كونیة في أوروبا ، دعامتھ اإلمبراطوریة و الكن
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نو بین اإلقطاعیی/ ضعف التجارة بین أروبا و الشرق  – 4

اإلنتاج الحرفي و التبادل النقدي متمیز بالضعف – 5

ھیمنة الكنیسة الكاثولیكیة  – 6

 دفاع الكنیسة عن النظام اإلقطاعي ألن مصالحھا ترتبط •
.بمصالحھ

ع لھا الفكر االقتصادي غیر مستقل عن الكنیسة بل تاب •
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  فرضیات الكنیسة  :

  مشروعیة الملكیة الفردیة + تمجید العمل و الحث علیھ

 رة التي عدم المغاالة في السعي على الثروة المادیة و التحذیر من التجا
رقل نمو تؤدي إلى تحصیل ربح كبیر ال یستحقھ التاجر الشيء الذي ع

.التجارة

  تحقیق الثمن العادل و تحریم القرض بالفائدة

 د عنھ إذا كانت الفائدة تدفع مقابل الزمن الذي یتنازل صاحب النقو
.خاللھ ، فإنھا غیر مشروعة من ھذه الناحیة ألن الزمن ملك � 

  � ال یجوز أن یحصل المقرضون على ثمن شيء ھو ملك

  توماس : أھم المفكرین الذین دافعوا على ھذه الفرضیات
      s.Thomas d’aquinاألكویني 
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 المیة الفكر االقتصادي في الحضارة العربیة االس

 ة للحیاة تتموضع األفكار االقتصادیة في اإلسالم ضمن فلسفة عام
.جاء اإلسالم لتوطیدھا و بلورتھا في إطار مشروع مجتمعي كامل

 فلالتكا إلى نادى باعتباره كبرى ثورة اإلسالم ظھور یعتبر 
 و قالر على القضاء إلى سعى و ، الناس بین المساواة و االجتماعي

 على الزكاة فرض و الربا، حرم و أشكالھ بكل االستغالل حارب
.المالكین
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    لعرب محتوى االفكار االقتصادیة في كتابات المفكرین ا•
)1332 –ابن خلدون، كنموذج ( 

:ابن خلدون  "مقدمة "من أھم األفكار االقتصادیة التي تناولتھا      

  البحث عن مصدر الثراء:

و ماركس "إذا كانت إشكالیة القیمة تحتل أھمیة قصوى في كتابة الكالسیكین   •
فإن ابن خلدون  ”الفرید مارشال ”و  ”جفنر ”و كذلك عند النیوكالسیكین مثل  "

.  یعتبر سباقا في االقرار بالعمل كأساس للقیمة

و عمل ) العمل الحي(عمل محسوس : ابن خلدون یقسم العمل إلى قسمین  •
)العمل المتراكم او العمل الماضي( مخزون 

.العمل الظاھر ھو الذي یخلق القیمة و ھو أساس الثراء •

Marxإذا كان ماركس  •   یعتبران أن ما زاد Ricardo" "و ریكاردو" "
الفائض  "القیمة فإن ابن خلدون یستعمل مصطلح  عن أجور العمال یعتبر فائض

.یعني ما زاد عن حد الكفاف أو عن حد الكفایة حسب تطور المجتمع "
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 تقسیم العملDivision de travail :

قسیم تقسیم العمل عند ابن خلدون أمر طبیعي ألنھ من طبیعة العمران فزیادة السكان تؤدي إلى ت - 
رف و العمل ، وھذا التقسیم یزید من االنتاج فیرتفع الدخل و یزداد الطلب على السلع، فتنشأ ح

.صناعات جدیدة

  التخصص الدولي للعمل  :Division International du Travail

 حول التخصص في االنتاج تمثل أساس التقسیم الدولي للعمل Ricardo" "إذا كانت نظریة  -
دل التجاري استنادا الى مبادئ التكالیف المقارنة و النسبیة ، فإن ابن خلدون یرى أن التعاون و التبا

.  بین الشعوب ھو من طبیعة األمور، فالتجارة عنصر مھم في التنمیة

ور ونمو الثروةابن خلدون یعتبر سابقا على المركانتیلین الذین اعتبروا التجارة الخارجیة أساس التط -

 تصنیف قطاعات النشاط االقتصادي  

  مصادر  3یصنف ابن خلدون النشاط االقتصادي الى:

)أي االدارة أو الدولة بلغة العصر(التجارة ویضیف إلیھا اإلمارة  –الصناعة  –الفالحة  -    

  یفرق ابن خلدون بین طریقتین في الكسب و الحصول على الثروة:

كل ما یحصل علیھ االنسان من ثروة نتیجة سعیھ و عملھ : الطرق الطبیعیة  -  
...)الفالحة،الصناعة،التجارة(

.تشمل الثروة المحصل علیھا باستعمال السلطة والجاه: الطرق غیر الطبیعیة  -  
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  نظریة الدولة المتدخلة :L’Etat interventionniste

ف من إذا كانت نظریة الدولة في االقتصاد السیاسي الغربي لم تتشكل إال بعد قرن و نص -
، فإن االطار االقتصادي و االجتماعي  A. Smith) ثروة األمم (الزمن أي بعد صدور كتاب 

.للدولة االسالمیة تحدد منذ ظھورھا 

  الوظائف االقتصادیة للدولة عند ابن خلدون:

إلى  تعني تدخل الدولة لضبط استعمال الموارد المتاحة قصد الوصول:  وظیفة التخصیص -
.أھداف محددة

رض ، عمارة اال( من أجل تحقیق التوازن االقتصادي و االجتماعي :  االستعمال الجید للفائض -
).مكافحة الفقر

: الحفاظ على التوازن االجتماعي و ترتكز على العناصر التالیة :  وظیفة التوزیع -

بة كضری) الخراج  -الزكاة (استقطاع جزء من الدخل و تخصیصھ للتكافل االجتماعي  -      
.على الرأسمال      

تفتیت الثروة و منع تركیزھا: نظام اإلرث  -     

.استقطاع جزء من الثروات الخاصة و إسنادھا لملكیة الدولة: نظام الوقف  -     

.ملكیة الدولة لمساحات ھامة من االراضي الزراعیة -     
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.ھذه المبادئ ساھمت في منع ظھور النظام االقطاعي في العالم االسالمي في تلك الحقبة •

ترجیح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة -

ضمان التأمیم باالستناد إلى مبدأ االستخالف في االرض  -

تقنین الموارد في حالة توفرھا -

.تدخل الدولة في األسعار و المراقبة -

:نظریة التضخم و االسعار 

. في عملیات االنتاج ، التبادل التجاري و في التضخم) الفضة و الذھب ( أھمیة النقود  -

) .المناخ(تفسیر ارتفاع و انخفاض االسعار بتكالیف االنتاج و بالعوامل الطبیعیة  -

) .قانون العرض و الطلب(وفرة االنتاج یدفع باألسعار لالنخفاض  -

  :شروط بقاء الدولة  -

ذا لم یشبھ ابن خلدون عمر الدولة بعمر األفراد فھي تولد و تكبر و تھرم و تموت إ     

یتم تجدیدھا     
قمة االزدھار

طور النشأةالزوال و الموت
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الرأسمالیة التجاریة و الفكر المركانتیلي

و                   انتشار فكر متمیز ، یطلق علیھ الفكر التجاري أ)  1750 – 1450( قرون  3عرفت أوروبا خالل  -   
المركانتیلي

أو تجاري لیعبر بھا عن أفكار ھذا التیار                    mercantilesأول من استعمل كلمة  A.Smithیعتبر      
.  الذي اعتبرھا سطحیة و مبثورة و ال تصلح لتحقیق ثروة األمم

خل الدولة في یمكن تعریف المركانتیلیة بالنظام االقتصادي الذي لعبت فیھ التجارة دورا مھما بواسطة تد •
.دائي للرأسمالیةالمرحلة االولى من نشأة الصناعة الرأسمالیة ، فھي سیاسة اقتصادیة تتعلق بمرحلة التراكم الب

خصائص المركانتیلیة -

:تبجیل أھمیة الدولة  -1

  و الثروة عند .البرجوازیة التجاریة كانت في أمس الحاجة الى قیام دولة قویة ، فقوة الدولة تختلط بثروتھا
.ھذا التیار تكمن في الذھب و الفضة و بقیة المعادن النفیسة 

 اولة في البلد ثم إعطاء أھمیة قصوى للمشاكل النقدیة ألنھ من وظائف الدولة القیام بتنمیة الكتلة النقدیة المتد
:تنمیة سرعة تداولھا و ذلك لعدة اعتبارات

ھي تشجع  النسبة المنخفضةألن أوال، ارتفاع الكتلة النقدیة ھو الذي یضمن نسبة فائدة منخفضة علما أن  -

اكل التشغیل و مواجھة وألنھا ثانیا ، تساعد على حل مش.التنمیة االقتصادیة  االستثمار و تساعد بالتالي على تحقیق التنمیة
.انخفاض األثمان الداخلیة 
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