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 مقدمة: -

مين ااييي  و لصيور   االقتصيادالهدف من دراستنا هذه هو التعرض و التطرق للمفاهيم األساسيي  لعليم  

العامي  ييإ اريار التصيور ال يامت لمجتليب  وااي   مبادئي ي و االقتصيادمتماسك  و واضية  المعيالم للنااي  

و تداخلي  ميب يةيي  األا يط  الةيا  ل ريعتنا السمة . و اظرا لت ع  هذا المنال من مناالت الن ار اإلاسيااإ 

للتراث اإلاسااإ المتمثت  استناداي االقتصادالمجتلف  ، يإانا سنةتصر يإذن هللا على تةديد المعالم الكلي  للن ار 

يإ ارار النظام اإلسالمإ. من هذا المنطلق و  ي  علينيا تةدييد موقيب هيذا العليم  ضوايط و  االقتصاديإ علم 

 يإ ارار و من منظور اسالمإ. استجدامات تةديد أهداي  و  لىاالاتةاإلبت من المعري  اإلاسااي  ككت ق

يتلبيي   اقتصياديااألرض ييدأت م يكل  الصيران مين أ يت البةيام أو يميا يعيرف  اليىمنذ ااياال سييداا مدم 

الةا ات الةيوي . مين اعيم هللا عليى اإلاسيان أن  وده يوعيام يصي  ييي  و يرتي  يي  معاريي  و خبراتي  و هيو 

معهييم الجبييرات و التنييارم و المعييارف و ييينفت الييوتير  تاايييدت  المعمييور  تاايييدتت. مييب تاايييد سييكان العةيي

 .االيتيا ات

 اإلنسانية:المعرفة  -1-1

لمييا تييداخلا معييارف اإلاسييان و ت ييعبا عبيير مرايييت تطييور اإلاسييااي ، خييالل ي يياراتها المجتلفيي ،  

ييرعين  اليىعليى تةسييمها  اصيطالياومةاول  للتةكم ييإ تليا المعريي  و تسيجيرها لجدمي  اإلاسيااي  تعيارف 

عليى مفهيوم لتصينيب معريي  معيني . و اركيا هنيا  ضيواي رئيسيين: هما الفنون و العليوم و تفيق عليى وضيب 

 العلم.

 مفهوم العلم : -1-2

در ي  العليم يكمين ييإ كواهيا تعيدت منيرد اإلدرا  الةسيإ لااسيان لميا ييدور  اليىالمعريي   ارتةامأن  

يوليي  ميين أيييداث و دييواهر دون ترتييي  منطةييإ يييين ذلييا أو دون مةاوليي  التفكييير يييإ األسييبام. يالمعرييي  

المنظم  تةاول ترتي  الظواهر و الةوادث و ريطها يبع ها البعض لتكون سلسل  متسة  منطةيا يعتمد عليها 

يالفرضييات النظريي . مين هيذا المنطليق  أو. هيذه الةةيائق تعيرف ييالةوااين اليى الةةيائقدرا  و التوصيت يإ ا

 لترتي  المعري  يإ خاا  العلم و   توير ال رور التالي .

 الموضوع:-1
كاايا  المدروس  سوامي كت عام يمثت الظاهر   البةث.و هو ماد  الفكر أو الم مون الذي يدور يول  

 ااسااي .ربيعي  أو 

 

 المنهج: -2
يةية  الظياهر   الىو هو عبار  عن اإل رامات الذهني  و اآلليات العةلي  التإ يتبعها البايث  للوصول  

أسيلوم  اليىالةوااين التإ تةكم داهر  معين . و هو مةسيم  الىقيد البةث. أي أا  الطرية  التإ يصت يها العلم 

الواقيب. يهيذا المسيلا  اليىياألول عبيار  عين عملييات ذهنيي  منالهيا العةيت دون اللنيوم  االستةرامو  االستنبار

المنطةيإ و التعلييت العةليإ  ياستجداماالسيتداللثيم  االيتراضياتيبدأالبايث يمةدمات تعرف عاد  يالبيديهيات و 

يهيو يةيوم  االسيتةرامما يمكن أن يترت  عن المةدمات األوليي  مين اتيائأ. أميا أسيلوم  استنبارالىيصت البايث 

أساسييا علييى الم يياهد  و الماليظيي  و التنرييي  ، أي أن المنطلييق هييو الميياد  و ليييت كمييا هييو علييي  الةييال يييإ 

قيوااين تةكيم و  الىأي العةت، يعن رريق هذه األست و التةليت المنظم لها يةاول البايث الوصول  االستنبار

 تفسر الظاهر  موضب الدراس .

 القوانين: -3
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بار  عن تراكمات الموضون و المينهأ معيا ت يكلا داخيت يلةيات المع يل  الكليي  التيإ توا ي  وهإ ع 

اإلاسييان كمييا سييبق و أن ألييراا اليهييا و هييإ تمثييت الييرواي  و العالقييات التييإ تةيييد الظييواهر يبع ييها الييبعض 

مةيدد  لظياهر  معري  الةوااين ال تكمن ية  يإ التعيرف عليى العواميت ال الىلذلا يالتوصت  لرري .يعالقات 

الةةيةي  و هيذا  اليىلمةاول  التنبؤ و توقب مسار الظاهر  مستةبليا يدر   أدق و أقيرم  استجدامهاما و ااما يإ 

 هو الغرض من العلم.

 االقتصادية:المعرفة  -2

 اإلاسان معارف متعدد  خالل تطوره الة اري يعن رريق المةاولي  و الجطي  اكتس كما علمنا سايةا 

يعندما يتيدير اإلاسيان هيذا العيالم  يتالعلم،ترتي  معاري  ي كت متناسق ال يلبث أن يعدل ييها كلما تةدم  استطان

 منها:تنول يجارره تساؤالت عديد  

ميا اليذي ينعيت عميرو أمنيى مين  ييد ذ ميا اليذي ينعيت الهيوام متاييا ييدون  الفردي:على المستوى  -أ

 لذي ينعت الجبا أقت ثمنا من السيار  ذمةايت يينما الطيبات األخرى لها ثمن ذما ا

 على المستوى الجماعي )الوطني(: -ب 

 -ميييييين الييييييذي ييييييينظم عمييييييت هييييييذه األعييييييداد الهائليييييي  ميييييين الب يييييير يييييييإ ا يييييياراتهم المجتلفيييييي   

و اليدوايب التيإ تيديعهم  مسيلوكا تهيما هيإ الةيوااين التيإ تةكيم  -ميرها  مصااب،ماارن،تنار ،اةت،خدمات و

 ذياستمرار

يإ هذا المستوى يبلغ التعةيد ذروت  ما الذي ينظم العالقات التناري  الدولي     الدولي:ى المستوعلى  -جـ

 التإ تةكمها ذ ال واي و ما هإ 

 كيب تتم تسوي  المبادالت التناري  يين الدولذ

 هت تستطيب دول  ما العيش يإ عال  عن يةي  الدول ذ
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 االقتصاداهية علم م -3

 ي يب علميا مت يعبا و متطيورا  ييينفت الوقيا، ااي  مين الصيعوي  يمكيان أن  االقتصاداظرا لكون علم 

 ألملها. ا خذسنةتصر على يعض التعريفات و  لذاتعريفا  امعا مااعا ل . 

 دراسي ي ييإ عنيوان أليهر مؤلفاتي  المعيروف يي    االقتصادلةد قدم مدم سميث أو تعريب يالمفهوم  -1

 An Enquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations  يإ كن  و أسبام ثرو  األمم  

 هو دراس  األا ط  التإ تنطوي على تبادل المعامالت يين األيراد. االقتصاد -2

هو العلم الذي يهتم يدراسي  ا يار اإلاسيان ييإ سيعي  المسيتمر إلليبان يا اتي  المتعيدد  و  االقتصاد -3

 موارده المتاي  والمةدود . ياستجدامالمتاايد  

 االقتصادية:المشكلة  -4

 ية : االقتصاد: أركان المشكلة  4-1
ي  يالركن األول االقتصاداألركان الرئيسي  للم كل   استنتاجيمكننا  االقتصادمن التعريب األخير لعلم  

يهيو اليذي   Choiceاالختيارهإ التإ تعلت و ود الم كل  من أصلها أما الركن الثااإ و هو  Scarcityالندر 

 يإ تو ي  ا ارات. يصغهايعطيها رايعا متمياا عن يةي  الم اكت التإ يوا هها اإلاسان و 

ياإلاسيان عنيدما  يعيااإ  الةا ي  و  النيدر .ي  هو أساسيا االقتصادالسب  يإ دهور الم كل   الندرة: -1

كلت  هيو ايدر  تليا الطيبيات، يلميا ييتمعن ييإ يفتةد يإ افت الوقا وسيل  الباعها يستنتأ مبالر  أن سيب  م ي

التييإ  اإلاتيياجد  تعييرف يعوامييت دالتفكييير يييدر  أن الطيبييات التييإ يبةييث عنهييا هييإ اتينيي  تييواير عوامييت مةيي

تكمين ييإ هيذه العواميت أساسيا سيوام ماكيان مسيجرا مين عنيد هللا  يالنيدر سنتطرق اليها اليةا ان ليام هللا اذن 

 مير ذلا... اسااإلىاإلكالثروات الطبيعي  أو عمت 

هيو  االختيياري  التيإ يةياهيا اإلاسيان و االقتصيادهإ سب  ا    الم كل   الندر علمنا أن  : االختيار -2

متميا  و ذلا من خالل قيام  يموا اات منفعي  يين يدائت مجتلف  و ممكن  و  اقتصادي الذي ينعت منها م كل  

 تلا الةا ات.  إللبانأي ت يديت ممكن  الىذلا قصد التوصت 

 ية :االقتصادعناصر المشكلة  4-2

 التالي :ي ن لها العناصر األساسي   االقتصادي ،يعد معري  أركان الم كل   الةول،يمكن 

أي التعرف على رمبات المنتمب و تةديدها تةديدا اوعييا مين السيلب و الجيدمات الميراد  ماذا ننتج: -1

و كميييا أي كمييي  كييت اييون منهييا. ي همييي  هييذا العنصيير تبيير  يييين اعلييم أن المنتمييب ال يسييتطيب تلبييي   ااتا هييا،

أهيم الرمباتيالممكن ااتا هيا و تسيمى هيذه العمليي   الختييارمنفعي   يموا ا رمبات كت أيراده لذلا و   الةيام 

 يترتي  سلم التف يت النماعإ. 

سلب و خيدمات يةييث تةتيوى  الىت و تف يالت األيراد يهذا العنصر يمثت تر م  رمبا كيف ننتج -2

 يإ كت قطان. اإلاتاجهذه العملي  على يصر و تعبئ  الموارد المتاي  و تجصيصها أي تنظيم عملي  

تةدييد   رمباتي ، اوعييا و كمييا و يةيوم يإاتياج  اليىاند أن المنتميب يتوصيت يطريةي  ميا  :ننتجلمن  -3

 ررية  ت من تو يعها على مجتلب أيراد المنتمب. الىين علي  التوصت السلب و الجدمات المةدد  و يتع

تظهيير أهمييي  هييذا العنصيير علييى المييدى البعيييد ييييث تتميييا الظيياهر  السييكااي   االسممتمرار:ضمممان  -4

الموارد المتاي  من  ه  البةث عن موارد  ديد  من  ه   استغاللالتجطي  يإ  مما يةت إيالتاايد المستمر 

 ستمرار عملي  تلبي  الةا ات.أخرى اظرا ال

 اإلنتاج – 5
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ي  منييذ الةييديم ميين منييرد   خلييق   السييلب المادييي  االقتصييادمييب تطييور الفكيير  اإلاتيياجتطييور مفهييوم  

يعنإ خليق المنيايب أييا كيان اوعهيا أو مصيدرها يالمنيايب هيإ  اقتصاديكمصطلح  ضبط أن تم  الىالملموس   

 تلا الجصائص الكامن  يإ السلب و الجدمات و التإ تمنح اإلاسان ال عور يالرضا.

 : عوامل اإلنتاج5-1
عوامييت معينيي  يتييى يكييون ي ييكل   ت ييايران ااتيياج السييلب و الجييدمات ال يتيي تى ميين العييدم يييت يتطليي   

تطيب أن يةةق منفع  معين  يهيذه التوليفي  مين العواميت تعيرف يعمليي  اإلاتياج ييالفكر النهائإ الذي يواسطت  يس

 هإ:االقتصادي المعاصر يصر هذه العوامت يإ أريع  

 و ي خذ يمفهوم  الواسب و ليت ية  سطح التري . األرض: -1

مييا . و  يهييو ذلييا المنهييود الييذي يبذليي  اإلاسييان عيين وعييإ يييإ سييبيت ااتيياج سييلع  أو خدميي  العمممل: -2

 المةصود ي  هنا هو النهد المادي النسمااإ.

يإ عمليي  ااتياج  استجدام المال ي ا  مال اتأ عن عملي  ااتاج ساية  و يتم  اعتباريمكن رأس المال: -3

الية  يهو ي خذ عد  ألكال منها عةارات أو مواد أولي  أو مواد اصب مصنع  أو يتى سيلب كمجياون وكيذلا 

 يإ الصور  النةدي .

يهييإ المةيير   عليهييا،ييي . و تييديرها و ت ييرف اإلاتا هييإ تلييا الةييوى الفعاليي  يييإ العملييي   التنظمميم: -4

 .اإلاتاجي يإ المنتمب يالمنظم هو الذي يةدد اس  ماج يةي  عوامت االقتصاداألساسإ للن ار 
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 : اإلنتاجمنحنى إمكانيات - 5-2

للاراعي  أو  اسيتعمالهايديلي  متعيدد  يياألرض ميثال يمكين  تاسيتجدماتتميا الموارد اإلاتا ي  ي ن لهيا  

لبنييام الم يياريب الصييناعي  أو السييكن و يييإ كييت منهييا رييرق متعييدد  و هكييذا يمكننييا تصييور العديييد ميين البييدائت 

من  ااذر  و مةدود . ياعتبارهاالمتاايم  لكت عنصر ااتا إ و تعرف هذه العملي  يم كل  تجصيص الموارد 

. ااي  ال يمكننيا اإلاتياجأي ت تجصييص قصيد الةصيول عليى أكبير قيدر مين  الىهنا يةاول المنتمب الوصول 

التإ يةوم يها المنتمب عند تجصيص  لموارده المتاي  و النيادر  إلاتياج  االختياراتتوقب عدد مير مةدود من 

يال رور  سييكون عليى يسيام ريبي  اختارتجصيص موارد ه إلاتاج ريب  ما ياا   يإذاما يةتا   من ريبات 

مةدوديي  الميوارد تعكيت  انمةرون دوما يالت ةي ، يالت ةي  هنيا تعيرف يتكلفي  الفرصي . ياالختيارأخرى. 

ييإ االختييار مةدودي  تجصيصها إلاتاج سلب و خدمات و لتةري  المفهوم افترض ي ن المنتمب يوا   م كل  

يإ  ايتراضايمكننا أن استجرج التركيبات الممكن  لهذه العملي  تجصيص موارده يإ ااتاج سلعتين  )أ و م ( ي

 الندول التالإ:

 

 

 

 

 

 

 

 

يسيييييييييياعداا علييييييييييى  اإلاتيييييييييياج ان منةنييييييييى امكاايييييييييات 

ميييييين المفيييييياهيم  راسييييييتيعايالكثي  االقتصييييييييياداألساسيييييييييي  ييييييييييإ 

يكلميا  اختييارهي  ( يالنةط  التإ يو د عليهيا المنتميب عليى المنةنيى تمثيت اوعيي    االقتصاد)عناصر الم كل  

أيد المةورين كلما دل ذلا على تف يل  للسلع  التإ تو د عليى المةيور) مياذا انيتأ ذ(  أميا اذا كيان  إلىاقتري

أمثت )كيب انتأ ( و ليو  استغاللارده المتاي  المنتمب يو د تةا خ  المنةنى يدل ذلا على أا  ال يستغت مو

على أيراد المنتمب و يالمةايت عدال  تو يب  اإلاتاجكااا السلعتين أ و م ضروري  و كمالي  ألت ح لنا تو يب 

أعليى اسيتنتأ أاي  ييث تطيور ييإ  اليىالمنةنيى  ااتةيتالدخت الورنإ. ) لمن انتأ ( و يإ يتر  من الفترات اذا 

 المتاي .   الموارد استغالل
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 يةاالقتصادالنظرية 

 التحليل االقتصادي الجزئي الفصل األول:

Economics-Micro 

 

 نظرية القيمة - 1 

 نظرية الطلب - 2 

 نظرية العرض - 3 

 نظرية توازن السوق - 4 
 



 10 

 : Theory of valueنظرية القيمة - 1

لمفهوم الةيم   و كلها تعتميد عليى أسيت يلسيفي  لهيذا المفهيوم اليذي ال يياال مةيت  تأرروياهنا  عد  

 دل  ياعتباره مفهوم اسبإ مرتب  ياألساس يالمدرس  الفكري  التإ ينتمإ اليها البايث. و مين ااييي  النظريي  

   لألليام.يالةيم  التبادل ي   يمكن تناو  هذا اإللكال ياعتماد مفهوماالقتصاد

تكون قيم  ال إم عبار  عن عدد الويدات التإ يمكن الةصول عليهيا مين ليإم ميا )سيلع  مما سبق   

النةيود كوسيي  للتبيادل ييين مجتليب  اعتبرايايويد  من ويدات  ال يإم األصيلإ. ييإذا  استبدالهاأو خدم ( عند 

 األليام اةول أن قيم  لإم ما هإ عبار  عن ثمن .

ييإ  االخيتالفلةد تسامل اإلاسان منذ الةديم عن السب  الذي ينعت لكت ليإم ثمنيا معينيا و عين سيب   

تةيب   موضيوعيأثمان األليام و يتى يإ افت األليام يإ أ مني  مجتلفي . يبيالتمعن اكت يب أن هنيا  أسيبام 

 (. اختاليهاورام هذه الظاهر  ) تكوين األثمان و 

 عليىاليذي يةياول التعيرف  االقتصياديد األثمان هإ ذلا النيام مين عليم ينظري  الةيم  أو اظري  تةد 

تلا العوامت و األسبام الموضوعي  التإ تةيدد أثميان السيلب و الجيدمات المجتلفي  و  اآللييات )الميكااياميات( 

 اليىمةدداتها أي  الىهذه العوامت ينتةت النةاش ينا من الةيم  يإ يد ذاتها  الىالتإ تةكمها. يإ سبيت التوصت 

 :ث ابس  تفسيرها ييمايلإيعاملإ العرض و الطل  على سلع  أو خدم  ما ية

المستهلكين مين  مجتلف ،عند تةديد قيم  سلع  أو خدم  ما اند رائفتين من األيراد تةكم ذلا، و يدوايب 

 أي الم ترين و البائعين.أخرى. ه  و المنتنين من  ه  

أو خدم  ما اال اذا كااا اايع  يالنسب  لو ه  اظره كفيل  يإليبان يا تي  و المستهلا لن يةدم على سلع  

على اال اذا توقب الةصول على منفع  أعليى و العكيت صيةيح.  ثمناأن هذا المستهلا رليد لن يديب  يايتراض

ميين هنييا اسييتنتأ أن المنفعيي  هييإ ايييدى العوامييت الموضييوعي  التييإ تةييدد الييثمن علييى األقييت ميين و هيي  اظيير 

مستهلا. يهذه الفكر  أي المنفع  تتبلور يإ السوق على لكت سلو  معين يتمثت يإ الطل . من اايي  أخيرى ال

للةصول عليى سيلع  أو خدمي  ميا و  اإلاتاجال يت تى من العدم يت ال يد من مساهم  كت عوامت  اإلاتاجاعلم أن 

يإاي  لين يةيدم السيلب أو الجيدمات ي قيت مين دائميا أن المنيتأ رلييد  يبيايتراضرالما أن هذه العوامت لها تكاليب 

الثمن من هنا استنتأ أن التكلفي   ارتفبالتكاليب كلما  ارتفعاالداخل  يإ تركيبتها. يكلما  اإلاتاجتكاليب عوامت 

هإ كذلا ايدى العوامت المةدد  للثمن. يمن خالل تفاعت عمليتإ العرض و الطل  يتةدد الثمن على مسيتوى 

 لطبيعي .السوق يإ الةاالت ا
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 :  Demand theoryنظرية الطلب - 2

ييإ المنتميب وقيد ت يكت هيذه الوييد  ييردا أو أسير   االسيتهالكإالمسيتهلا هيو وييد  اإلافياق مقدمة: -أ

رالما هنا  دخال معينا مجصصا لاافياق. و يفتيرض ييإ المسيتهلا الرليد يةييث أاي  يةياول دائميا الةصيول 

 ممكن لةا ات  من ورام أي سلو  يةوم ي . البانعلى أقصى 

يالكمي  من السيلب و الجيدمات التيإ يطلبهيا المسيتهلا  لذاو الطل  هو الرمب  المدعم  يالةدر  ال رائي   

ليسيا تليا  المطلويي هإ تلا الكمي  التإ يكون رامبا ييها و قادرا على ليرائها ييإ افيت الوقيا. اذن يالكميي  

 ها يعال و لكن هإ تلا التإ يرم  يإ لرائها و قادرا على ذلا.التإ قام المستهلا ي رائ

ييالر ون  خدمي .ينظري  الطل  تةاول التعرف على العوامت المةدد  لطل  المسيتهلا عليى سيلع  أو  

ينعت الكمي  التإ يطلبها عمرو تجتلب عين  الذيما  .ي  و من يين التساؤالت المطروي االقتصادالمعري   الى

 اليييىهيييا  ييييد و ميييا اليييذي ينعيييت  ييييد يغيييير الكميييي  التيييإ يطلبهيييا مييين سيييلع  ميييا مييين  مييين تليييا التيييإ يطلب

 مةددات الطل . الى...... مةاول  لا اي  عن هذه التساؤالت ينتةت ينا النةاش الخمخر..........

 الطلب:محددات  -ب 

األست التإ يعتمدها المستهلا يإ اتجاذ قرارات   اينادمن التساؤالت المطروي  أعاله اةاول 

 أي تةديد الكميات المطلوي . االستهالكي 

 ييهيا ترتيي يةيدد  –ميااايي   -ياعتبار أن المستهلا رلييد ييإن اافاقي  سييكون وييق  المستهلك:دخل -1

ويييد   100دخليي  المةييدر م  ميين % 10يلييو ايترضيينا أايي  خصييص  لدخليي  ينسييبمعين .السييلب و الجييدمات ويةييا 

وييد   110 اليىوييدات اةديي . اذا ارتفيب دخلي   10يكون المبلغ المجصص للفاكه  يسياوي  الستهال  الفاكه 

اإلليبان قيد ارتفعيا . و معهيا  يإمكاايي وييد  اةديي   11 اليىاةدي  مثال. يإن المبلغ المجصص للفاكهي  يتةيول 

 يعالق  رردي  مب الكمي  المطلوي . يرتفب الطل  على السلع  قيد الدراس . ينةول أن الدخت مرتب 

 سعر السلعة محل الطلب: -2

اعتمادا على يرضيي  رليد المسيتهلا ييإن قيراره ييإ تةدييد الكميي  سيوف يسيتند ياألسياس عليى السيعر 

. و يذلا تكون العالقي  عكسيي  ييين الكميي  المطلويي  االاجفاضالتاريجإ للسلع  ممال أن يتن  هذا األخير اةو 

 سعرها. من سلع  ما و

 : سعر السلعة البديلة -3

و السييلع  البديليي  هييإ تلييا السييلع  التييإ تةةييق افييت المنفعيي  التييإ تةةةهييا السييلع  األصييلي  ميين النايييي   

التغيرات التإ تطرأ على سيعر السيلع  البديلي   االعتباريد كبير. و يذلا يالمستهلا ي خذ يعين  الىاالستهالكي 

ن رريةها يستغلها. يمعنى اذا ااجفض سعر السلع  البديلي  يالمسيتهلا سيوف يرص  لاياد  المنفع  ع أي يةيث 

  مين أ يت الةصيول عليى منفعي  أعظيم. و لالسلع  البدي الىللسلع  األصلي   المجصصيةول  اما من المبلغ 

 يذلا تكون العالق  يين سعر السلع  البديل  و الكمي  المطلوي  من السلع  األصلي  عالق  رردي .

 سلعة المكملةسعر ال -3

و هإ التإ ال يمكن استهال  السلع  األصلي  اال يواسطتها. يمين ييام رليد المسيتهلا أن ييري  عالقي   

يين الكمي  المطلوي  من السلع  األصلي  و يين سعر السلع  المكمل  يةيث أا  يعلم ي ن ميا ينطبيق عليى السيلع  

ميي  المطلويي  مين السيلع  كيإن ال لذالع  المكمل  األصلي  من ييث السعر من  ياد  أو اةصان صةيح على الس

 األصلي  تتغير يتغير أسعار السلب المكمل  ييتةةق المستهلا ي ن هذه العالق  هإ عالق  رردي .

 الذوق: -1
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التإ تسيطر على كييان المسيتهلا و  اال تماعي و المةصود يالذوق يإ هذا المةام تلا الجلفي  الثةايي  و  

خاصيي  تلييا التييإ تتعلييق يالكميييات المطلوييي  ميين سييلع  أو خدميي  مييا  ييياد  أو  االسييتهالكي هقراراتيالتييالإ يييإ 

 اةصااا.

يالمطلوم هو أن يكون المستهلا واعيا ياختيارات  النوعي  التإ لها عالق  مبالير  يالمسيتوى الثةيايإ و 

تهدف يئات ا تماعيي  معيني  و الطبة  اال تماعي  التإ ينتمإ اليها. و يذلا يعاد  ما تكون السلب و الجدمات تس

اإلثيارات االسيتهالكي   الفئيات ميبمستويات ثةايي  معين  يةيث تعتمد دراسات التسويق عاد  عليى تفاعيت هيذه 

 المجتلف .

من هنا يمكن صيام  ملي  تساعد المستهلا على تةديد الكميات المطلوي  من سلع  أو خدم  ما عنيد كيت 

ت دال  يكون المتغير األساسإ ييها هو السعر و التايب هإ الكمييات ييإ مستوى من مستويات األسعار على لك

 أيس  صورها 

 

 تا)س( = اس +م

 يمكن تةديد الثوايا ا و م عن رريق  دول الطل  التاريجإ و الذي يمثت تاريجيا .

 2 1 6 8 10 الكمي  

 10 8 6 1 2 السعر

رسم مجط  ييااإ يسمح لنا يتتبب عالق  الكمي  المطلوي  مين سيلع  ميا  السايقيمكننا من خالل الندول  

 كالتالإ:يسعرها يياايا. 

 

 

 
 

 :نظرية العرض  -1
الكمي  المعروض  من السلب و الجدمات هإ تلا الكمي  التإ يكون البائب مستعد لبيعها عنيد  مقدمة:  -1

مستوى معين من األسعار و يإ يتر   مني  مةدد . من هنا ين  التمييا يين الكمي  المنتن  من  ه  و الكمي  

التميا يينها ويين الكميي  المبيعي  يعيال. يياختالف الكميي  المنتني  و الكميي   يتى. و أخرىمن  ه  المعروض  

اخيتالف الكميي   انالتلب و االستهال  اليذاتإ و التجياين. كيذلا  أهمهاعد  عوامت لعت  الىالمعروض  را ب 

البائب يينما يعرض  أوالمنتأ  أي نمستوى الطل   أهمهاعوامت  الىأي االمعروض  عن الكمي  المباع  را ب 

ع  يهإ مةةة  يعال. ايبيب الكمي  المعروض  و لكن الكمي  المب أناا  توقب  أيالسلع  يهذا التةدير هو ايتمالإ 



 13 

يكييون المنييتأ عارضييا الن دوايييب  أناميييا يييين المنييتأ و العييارض و اايي  ليييت يال ييرور   أنميين هنييا ال يييد 

ليسيا هيإ دواييب و مةيددات العيرض. ييالغرض مين موضيوعنا  اإلاتاج ا ارهما  مجتلف . يدوايب و مةددات

البائب الذي يمثت  ويد  اتجاذ الةرار ييما يتعلق يعرض السيلب  انهذا التعرف على دوايب و مةددات العرض. 

رييح ممكين. و ياعتبياره  أقصيىاليدايب المةيوري هيو تةةييق  أيي ني االقتصيادو الجدمات، يفترض يي  الرلد 

 يعين االعتبار عد  عوامت لتةديد الكمي  المتوقب ييعها.)الكمي  المعروض (. ي خذ رالدا سوف

 العرض:محددات  -2
علييى  أياإل اييي تةيياول اظرييي  العييرض التعييرف علييى العوامييت المةييدد  لعييرض السييلب و الجييدمات.  

تيإ يعرضيها عمير التساؤالت التإ قد تطرح منها: ما الذي ينعت الكمي  التإ يعرضها  ييد تجتليب عين تليا ال

 من افت السلع ذ 
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 ثمن السلعة : -1

من المتوقب أا  تو د عالق  ررديي  ييين الكميي  المعروضي  مين سيلع  ميا و ثمنهيا. يكلميا ارتفيب سيعر  

ريةي  من و ه  اظر البائب ييرم  يإ عرض كمي  اكبر منها و العكت صةيح. هذا  أكثرالسلع  كلما تصير 

 مب ايتراض يةي  العوامت األخرى ثايت .

 السلع األخرى : أسعار 2
السيلب األخيرى  أسيعاركذلا من المتوقب و ود عالق  عكسيي  ييين الكميي  المعروضي  مين سيلع  ميا و  

 اذيييي  ميين و هيي  اظيير البييائعين ييايييد  أكثييرت السييلع  األصييلي  السييلب األخييرى كلمييا يييد ااجف ت سييعاريكلمييا 

 العرض منها و العكت صةيح.

 ( :اإلنتاجتكاليف عوامل  أسعار)  اإلنتاجتكلفة  -3
المسيتجدم  ييإ  اإلاتياجعواميت  أسيعارتو د عالقي  عكسيي  ييين الكميي  المعروضي  ومين سيلع  ميا و  

 امكااييي و يالتييالإ  اإلاتيياجلتييإ تةييدد يييإ اهاييي  المطيياف تكلفيي  هييإ ا األسييعاريميين  هيي  المنتنييين هييذه  ااتا هييا

 كلما قت عرض تلا السلع  و العكت صةيح. اإلاتاجعرضها يإ السوق. يكلما ارتفعا تكاليب 

 الفني:المستوى  -4

النهائيي .  اإلاتياجكلما قلا تكلفي   اإلاتاجمن المتوقب منطةيا اا  كلما ارتةى المستوى الفنإ المطبق يإ  

لهيا عالقي  ررديي  ميب الكميي  المعروضي   اإلاتياجيهذه المعارف التكنولو يي  و التسيييري  المطبةي  ييإ عمليي  

 ي كت مير مبالر.

 هدف المشروع : -5
الهييدف ميين عييرض السييلب و الجييدمات هييو تةةيييق الييريح ميين ييعهييا مبييدئيا ،  يالمةصييود يهييدف  ان 

ريح ممكين ييإ اقيت يتير   أقصىكااا يدايب تةةيق  يإذاعملي  العرض  المطبة  يإ اإلستراتيني الم رون هو 

هإ ييب اكبر كمي  ممكن  يفيإ هيذه  اإلستراتيني كااا  أمااذا مني  ممكن  يهذا يتةدد يالعوامت الساية  الذكر ، 

يالريح مرتب  مبالر  يإ عيدد الصيفةات و سيرع  دورااهيا ضيمن منيال معيين مين  األولىالةال  تجتلب عن 

 لسعر.ا

 قانون العرض :-3
خدم  ميا  أومما سبق و يتطبيق الفرضي  الةائل   يو ود عالق  سببي  يين الكمي  المعروض  من سلع   

ت كت دروف العرض  يإ دايا الواقيب و ييإ ديت عيدم و يود دلييت  األخرىالعوامت  أنو يين سعرهاياعتبار 

اليذي يعيرف يةيااون  االقتصيادمين قيوااين عليم  اأساسييت كت قااواا  أاهاأصبةامعارض لهذه الفرضي  اةول 

هيذا الةيااون ي يكت رياضيإ يسيمح لنيا يتةريي  الفكير  و اليتةكم ييهيا يةييث تكيون  صييام العر ض و يمكننيا 

 الكمي  المعروض  تايب تا)س( لسعرها د)س( على ال كت التالإ : تا)س( = ا + م س. 

 
 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 سعر السلع  ا

الكمي  

 المعروض  أ
12 14 16 18 21 22 24 26 28 31 

 

 منحنى العرض : -4
يايتراض الندول التالإ و المعروف يندول العرض اةالو تمثت هذا الةااون يياايا لتةري  الصيور  و  

 توضيةها.

 :نظرية توازن السوق  -4
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 االقتصياد، و لةد اسيتعارها عليم يةث رياضي    ييايائيان يكر  التوا ن هإ ياألساس يكر   مقدمة : -1

الةوى الجار يي  عليى  سيم  ت ثيري يمن يكر  االقتصادليوعا يإ مناالت التةليت  أكثراأليكارو صارت من 

وضب التيوا ن الميؤثر عليى السيوق مين قيوتإ  إلينادهذا المنهأ مةاول   االقتصادما و مةصلتها تبنى علمام 

ينظري  توا ن السوق تبةث عن   ،األ ساملكت  األمثتتةراري و هو الوضب االس نيالتوا العرض و الطل . 

ي  االقتصياديكير  التعظييم هميا مةيور الدراسيات  الىياإلضياي للعيرض و الطلي . هيذه الفكير   األمثيتالوضب 

ي  مةاولي  لليتةكم ييهيا و االقتصياداالسيتةراري  لمجتليب المتغييرات  األوضيانالةديث . يمعظمهيا ييدور ييول 

اةيوم يتبسيي   اآلليي هذه  إلدرا هذا التطبيةات هإ يكر  توا ن ال وق. و  ألهرتةليت مسارها و سلوكها يمن 

 -التةليت لهذه الظاهر  على النةو التالإ:

 أوالغاي  من تةليت هذه اآللي  هإ معري  الطريةي  التيإ يتةيدد يهيا سيعر السيلع   السوق:تحليل آلية  -2

سيييوق يييير  ) و يييود تنيييايت( و قبيييت ذليييا انطليييق مييين الفرضييييات  أاهييياييييايتراض الجدمييي  ييييإ سيييوق ميييا. 

 األساسي التالي :

 السلع  مةت الدراس  ويداتها متنااس  و قايل  للتنائ . ان-1

 كت يائب على علم يما يةوم ي  يةي  البائعين و كذلا الةال يالنسب  للم ترين. أي نهذه السوق تام   ان-2

 قيد. أييدون  أخرىهنا  تنايت يين البائعين من  ه  و يين الم ترين من  ه   -3

يإ يتر   مني   األسواقاألخرىيما قد يةدث يإ  تت ثريةيث ال  األسواقهذه السوق مستةل  عن يةي   -4

 مةدد .

 يإ دت هذه الفرضيات اةوم يتمثيت منةنيى يييااإ ينميب منةنيى العيرض و منةنيى الطلي  معيا. يكميا 

كيت مسيتوى مين مسيتويات  ل يرائها عنيدمنةنى الطلي  يمثيت الكمييات التيإ يكيون المسيتهلا مسيتعد  أنعلمنا 

يالنسب  لمنةنى العرض الذي يمثت الكميات التيإ يكيون البيائب مسيتعد للتنيا ل عنهيا عنيد  األمر. كذلا األسعار

. ينظرا لطبيع  دوايب كت من البائعين و الم ترين سوف تتعارض رمبياتهم األسعاركت مستوى من مستويات 

سعر ممكن و  ي علىييب كت ما يعرضوا  من سلب  الى.يالبائعون يطمةون األخرىو يرارات كت منها تعاكت 

سيعر ممكين )  ي قتالمستهلكون يتنايسون يإ تةةيق رمباتهم  أنسوف يتنايسون من ا ت ذلا. و يالمةايت تند 

رمبيات الطيريين.  تتفيقةدودي  الكمي  المعروض (، يفيإ ديت هيذا الوضيب ميا هيإ الطريةي  التيإ يواسيطتها م

المةةيق مالبيا و  األميرتما العملي  يننياح )و هيو  يإذاالمساوم .  أوتنعكت هذه العملي  ييما يعرف يالتفاوض 

 وضعي  التوا ن.  الىلو يتنا الت من الطريين( يصت السوق 

يسي   -و كم هيو واضيح سيعر مينجفض  1تةديد السعر عند المستوى س إلىأدتفاوض  الم انافترض 

يعند هذا الةد يان الكمي  المطلويي  اكبير  2و الكمي  المعروض  هإ   1الكمي  المطلوي  هإ   -اةط  التوا ن

ال يرمبيون  البيائعين أنمن الكمي  المعروض . و الفرق يينهما يعرف يفائض الطل . الداللي  العمليي  لي  تعنيإ 

يالمسيتهلكون ال يسيتطيعون  - األسيعاريإ ييب الكمي  التإ يتمناها و يريدها الم ترون عنيد هيذا المسيتوى مين 

 أنتيوا ن السيوق. يسيب   إعياد الىتيؤدي  اآلليي يهذه  -كلهم الةصول على يا ياتهم من السلع  تةا الدراس  

 - يياد  الكميي  المعروضي  اتيني  ارتفيان السيعر  الىالمستهلكون سيتنايسون على ال رام مما يؤدي يالبائعين 

ييظهير يييائض ييإ العييرض يتنيايت البييائعون يييإ  2المسييتوى س الييىيتيى يصييت السيعر  -تنيايت المسييتهلكين 

تلةائيا يإ ديت  اآللي . وتستمر هذه ذا السعر اقت من الكمي  المعروض التجلص من  الن الكمي  المطلوي  عند ه

تتالقييى رمبييات البييائعين مييب رمبييات  أييسييتةر السييعر عنييد مسييتوى تييوا اإ   نالىييال ييرور السيياية  الييذكر 

 وضب التوا ن. الىالسوق قد وصت  يينئذأنالم ترين و يةال 
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 الفصل الثالث :

 Economics -Macroنظرية االقتصاد الكلي 

 

 :مقدمة - 3-1
و  -المنمع   -ي  الكلي  االقتصادأساسا يالعالقات يين المتغيرات  االقتصاديهتم هذا النام من علم  

الدخت الورنإ و اإلافاق الكلإ و االستهال  الكلإ و االدخار الكلإ و االستثمار الكلإ  :أهم هذه المفردات هإ

ي  و االقتصادو كذلا التوديب الكلإ و كمي  النةود المتداول  و التنار  الدولي   و مياان المديوعات و التنمي  

التإ تةدد قيم كت هذه  السكان ي كت عام. و الهدف من دراس  هذه النظري  هو مةاول  تفسير العوامت

أخرى. كذلا التعرف على دور الدول  يإ الن ار  الىالمتغيرات و أسبام التغير ييها من يتر   مني  

يمسار هذه المتغيرات و التدخت يإ تصةيح مسارها يس   التبومي العام. كت ذلا من ا ت مةاول  االقتصاد

ت موضوعي  ( سوف اةتصر على دراس البعض من لعد  اعتبارا)أاناي  المسطر . مير االقتصادالسياس  

 االقتصادي .المفردات سالف  الذكر كالدخت الورنإ وموضون النةود و التنار  الدولي  و التنمي  

 :الدخل الوطني -3-2

يائد   أو ر كمةايت لعمت يؤدي  أ -ان المت مت يإ مصادر الدخت الفردي يستطيب أن يةصرها ييما يلإ:

يمتلكها وهنا   أوأسهمااتن  من مال يةرض  أو ريب مةايت ارض يؤ رها أو ريح اا م عن تنار  يديرها 

اون مخر من الدخول كاإلعااات الةكومي  التإ تجصصها الدول  لفئات معين  من المنتمب و كذلا منح التةاعد 

ا ار اقتصادي يإ يتر   مني  ماضي  أو  ي  عبار  عن عائد مدخر اا م عناالقتصادالتإ تعتبر من النايي  

يقابله  أنكل دخل ال بد  -قد يكون عن رريق ارث أو هب . لكن الةاعد  يالنسب  لتعريب الدخت الورنإ هإ 

كما سبق و ألراا يإ المةدم  ال يمكننا تعريب الدخت الورنإ على أساس اا  تنميب يسي  لكت  اذن  - إنتاج

التعبير  أيالناتأ الورنإ.  الىلةاعد  السالف  الذكر. لذلا يةت إ  األمر، التطرق هذه المداخيت ، يناما على ا

، أي ما هإ كمي  المنتنات و أاواعها التإ يتم اإلاتاجالنوعإ و الكمإ للدخت الورنإ. كما ألراا يإ موضون 

دي  على مستوى ن الدخت الورنإ ل  صل  مبالر  يموضون الم كل  االقتصاإيالمنتمب.ااتا ها على مستوى 

 ت المتبع  لموا ه  هذه الم كل  و يالسياس  االقتصادي  للدول .ئالمنتمب ككت و يالوسا

 يالغ  يمكننا تلجيصها ييما يلإ: أهمي الرئيسي  التإ تنعت لهذا الموضون  األسباملو ياولنا يصر 

على  اإلاتا إيد المؤلرات االقتصادي  الرئيسي  لمعاين  تطور الن ار أيعتبر الدخت الورنإ  -1

الورنإ يإ تلا  االقتصادر كود  أويعكت  مدى امو   خرىالىيتغير الدخت الورنإ من سن   المستوى الورنإ.

 يد المعايير لتةييم التنمي  االقتصادي  يإ يلد ما.أمن هذا البام يعتبر الفتر . 

 

مليار دينار و يإ هذه السن  يلغ  1سيإذا ايترضنا أا  يإ السن  الماضي  كان الدخت الورنإ يساوي  

 الممكن  هإ : االيتماالتمليار دينار يإن  2س

 يإ الدخت الورنإ يمةدار ااجفاضهنا   اةوإلا  2سأكبر من  1اذا كااا س -1

 ( 2س - 1)س

 .100(/2س-1)سأو ينسب 

( أو امو ينسب      1س - 2الدخت الورنإ يمةدار )س امو يإهنا   اةوإلا  2س أقت من 1اذا كااا س -2

 .100(/1س-2)س

 الورنإ. امو الدختهنا  استةرار يإ  اةوإلا  2تساوي س 1ساذا كااا  -3
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المةاييت المستعمل  يإ  أيدالمنتمب  أيراديعتبر مستوى الدخت الورنإ الةةيةإ و لكت تو يع  يين  -2

ي  لمنتمب ما. يةيث من النايي  النظري     ) يايتراض عدال  التو يب ( لو االقتصادتةدير مستوى الرياهي  

سب  تاايد السكان خالل يتر   مني  معين  الرتفب متوس  اارتفب الدخت الورنإ الةةيةإ يمعدل اكبر من معدل 

يستطيب ،  أصبحهذا يعنإ اا   -المادي   -ي  االقتصادإ تايد رياهيت  اصي  الفرد من الدخت الورنإ و يالتال

يا ات   البانقدرت  على  ارتفعا، الةصول على كميات اابر من السلب و الجدمات و يالتالإ المتوس يإ 

 اكبر من ذي قبت.يةيث ن متوس  اصي  الفرد من الدخت الورنإ

 = ) الدخت الورنإ ( / ) عدد السكان ( م ن ف  

اةول أا  ي كت عام  اد اصي  الفرد من  السكان،يةينما يكون امو الدخت الورنإ أكبر من امو عدد  

 الدخت الورنإ و يالتالإ  ادت قدرت  ال رائي  التإ يعبر عنها يالرياهي .

يةيث ال يد أن ا خذ يعين االعتبار عد  عوامت  اال تماعإان هذا المؤلر يمكن أن ال يعبر عن الواقب 

 من اايي  مدى تمركا الثرو  عند يئ  ما. كذلا اسب  البطال  . اال تماعي ها العدال  أهم

 الدخل الوطني و الناتج الوطني-3-2-1
صيام  تعريب  اعاد ينا  األمرالدخت الورنإ هو التعبير النةدي للناتأ الورنإ ييندر  أنيتسليم  

التإ تعرضنا لها سايةا و ذلا  اإلاتاجعوامت  ت ايرتةت إ  ي اإلاتا العملي   اناةول  اذن. ي اإلاتا العملي  

يال  تصبح قادر  على  الىالةا ات  إللبانعن رريق تةويت الموارد من يال  تكون ييها مير صالة  

ي  على مستوى االقتصاداألا ط ي الورنإ يمكننا تمثيل  كتنميب لمنمت االقتصادتلا الةا ات. يالن ار الباع

التإ يةوم يها  ي اإلاتا عبار  عن منمون العمليات  أي  للسلب و الجدمات يإ المنتمب الويدات المنتن

يةت إ   اذهو افس   ي اإلاتا يان  وهر العملي   وجنتالمالمنتمب يإ يتر   مني  معين . يمهما اختلب اون 

من السلب و الجدمات . يالصيام  النديد   لااتاجينس  معين  لتةةيق التديق المستمر  اإلاتاجعوامت  ت اير

المنايب الكامن  يإ الموارد المتاي  و ليت خلق للموارد يإ يد ذاتها يالمنفع   -خلق  -تعنإ استجراج لااتاج

اوعي . و لتةري  هذه المفاهيم افترض ماد  الةديد يان استجرا   كماد   أومكااي   أو مني   أوقد تكون لكلي  

معدن الةديد يعتبر تةةيق منفع  و  الىيعتبر تةةيق منفع  و تةويل  من ماد  خام  األرض من يارن أولي 

مةت البيب يعتبر تةةيةا  الىو اةت تلا اآلل  من المصنب  -لكلي   -يعتبر تةةيةا لمنفع  كذلا  آل الىتةويل  

كما يةوم  - مااي  -مستةبلي   و تجاين تلا اآلل  للبيب المستةبلإ هو تةةيق لمنفع   -مكااي  - أخرىلمنفع  

ال تظهر على لكت سلب و خدمات قايل  للتبادل الفردي  يت عبار  عن  أخرىاقتصادي   أي اي ا ط المنتمب 

 المنتمب كالجدمات الثةايي  و اال تماعي  و العلمي  و الديني . أيرادذات منفع  ا تماعي  يةوم يها يعض  أا ط 

 

 :نظرية النقود -3-3

 مقدمة:  -3-3-1

كما سبق و الراا يإ موضون الةيم  دهرت النةود مب يداي  المبادالت التإ يات على لكت المةاي    

 -و هإ عبار  عن مبادل  السلب يع ها يبعض مبالر . يالمتجصص يإ الصيد يإ المنتمعات البدائي  

يرام يما هو يإ يا    أو لود  أو يستبدل ما هو يائض علي  من لةم أنيمكن   -ياالقتصادمةدود  الن ار 

مب الم تغت يإ الاراع  مثال. يلكون السلب عند هذه المنتمعات مةدود   أخرىمواد  راعي   أومن قمح  الي 

ي  القا االقتصاداألا ط تفإ يالغاي . لكن مب تاايد السلب و الجدمات و تعدد  -المةاي    -كااا هذه الطرية  

 ظيم عملي  التبادل الجصها ييما يلإ:هذه الممارس  صعويات يإ تن

 صعوبة تحقيق التوافق المتبادل:-1



 19 

 الىيند صعوي  يإ االهتدام  اليهايإ يا    ي خرىمن يريد مبادل  سلعت   أصبحيإ مريل  متطور    

 .أخرىمن يبادل ، اظرا لعدم توايق الرمبات من  ه  و تعدد السلب من  ه  

يةي  السلب يكلما كبر عدد  الىالمةاي   تطل  تةديد اسب  كت سلع   مقياس النسب: ضبطصعوبة -2

من المتعذر  ألصبحذلا  الىمفهوم الجدمات  إدخالالى ياإلضايالنس  يينها  اينادالسلب كلما تعةدت عملي  

 اس  معين  لجدمات معين . ايناد

مفهوم النس  و الةدر المةدد من الةا   يان اليمكن  أساسعلى للتجزئة:عدم قابلية بعض السلع  -3

خريان لكت  أريع تنائ  يعض السلب . يلو ايترضنا مبادل  يصان يجروف مثال و كااا النسب  هإ  أييااا

خروف وايد ية  ياا  من المتعذر علي  استبدال ريب الةصان  الىيصان و كان صاي  الةصان يإ يا   

 ية .

 الىيتن   الةا    اآلاإ يادت  عن االستهال   الىتؤدي  اإلاتاجوير   انصعوبة التخزين : -4

تجاين  و االيتفاد ي  لوقا اليق. هنا اليمكن للمةاي   تلبي  هذا الغرض يالسلب قد التتةمت  الىال رور   

 التجاين و تتعرض للتلب يال يد من يديت ل مان قيمتها مستةبال.

يايس   يات الساية  الذكر دهرت النةود كبديت عملإ لتناو ها.اتين  للصعوالنقود:تعريف  - 3-3-2

لإم يإ هذا  أي  يكلم  شيء يلقى قبوال عاما كوسيط للتبادل و مقياس للقيمة" أيتعريب لها هو :  

على مر المرايت  األلياماستعملا الكثير من  اذالتعريب تدل على التطور التاريجإ للنةود يإ يد ذاتها 

لإم. يصف  الةبول تنعت من  أيي مت كلم   أنو ليت هنا  تةديد لمفهومها يةيث يمكن   لااسانالتاريجي  

كالذه  و  -تكون ل  قيم  ذاتي   أنو ليت يال رور   األليامال إم المجتار يتمتب يجاصي  تمياه عن يةي  

قايال للتنائ  و سهال للةمت  يتمتب يتناات ويدات  و انعاما اليد  لو لكإ يكون هذا ال إم يلةى قبو -الف   

 و مير قايت للتلب يسهول .

 تتلجص ودائب النةود ييما يلإ : : وظائف النقود : 3-3-3

 وسيط للتبادل -1
كما سبق يإ تعريفها و اظرا لةصور عملي  المةاي   لتناو  عةب  توايق الرمبات عند تبادل السلب و 

الجدمات يإ الواقب العملإ تصبح النةود تؤدي هذه الوديف  يمروا  واضة  يةث تكون اةط  العبور يإ 

 وسي  يين تلا السلب و الجدمات. أاهاعملي  تبادل السلب و الجدمات ينةول 

األليام ) السلب و الجدمات ( يغض النظر عن  تةييمو هإ الوسيل  التإ يواسطتها  للقيمة:ياس مق -2

ييث أن تلا األهمي  تنعكت يإ الطل  على السلع  أو الجدم  يينما يبةى السعر أو  آخر.الىأهميتها من لجص 

 ي .االقتصادالثمن هو قيم  تلا السلع  أو الجدم  من النايي  
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 :التجارة الدولية وميزان المدفوعات -3-4

 

 مقدمة:-1

ما  اراريإ  ألخرىاتدخت كت دول  من دول العلم يإ معامالت تناري  مت ايك  مب يةي  دول العالم  

 ام كبير من يا اتها على يةي  الدول.  البانكت دول  تعتمد يإ  أنيعرف ياالستيراد و التصدير. معنى ذلا 

يكر  االكتفام الذاتإ ق ي  مير مطروي  ي كت كلإ.  أصبةاو هذا ما يميا اقتصاديات العالم الةديث يةيث 

هذه الظاهر  تنعلنا اطرح عد  تساؤالت منها لماذا التنار  الدولي  ذ ما هإ المنايب من ورائها ذ كيب يتم قيم 

يستةسن رقاي  على  أمالسلب و الجدمات ذ ما هإ النتين  النهائي  لذلا و ما معناها ذ هت يتر  التعامت يرا 

 على هذه التساؤالت ي كت مبس  . اإل اي لن ار ذ لتةري  التصور ال امت للتنار  الدولي  اةاول هذا ا

 ما هية التجارة الدولية: -2

مفهوم التنار  الدولي  يعنإ دراس  يرك  السلب و الجدمات يين الدول المجتلف . يالمنطق الذي  ان 

تنار  الدولي  كنتين  لظاهر  التجصص و تةسيم العمت الذي ال الىتةوم علي  التنار  الداخلي  هو افس  يالنسب  

اا  تو د عوامت يستند عليها يإ التفرق  يين التنار   االالةا ات.  إللبانقيام التبادل  الىيؤدي يال رور  

 -:أهمهاالداخلي  و التنار  الدولي . 

ي قائم االقتصادالن ار  أنم كما اهو معلو  :أخرىإلىية من دولة االقتصاداختالف طبيعة المشاكل  -ا

لها رايب داخلإ و  األسعار. يعملي  تةديد  خرىالىهذه الم كل  تجتلب من دول   االأنالةا ات  البانيهدف 

المناورات  اراريإ  االمنتناتها مهما يلغا قوتها  أسعارعلى تةديد  أخرىدول   ا بارالتستطيب دول  

 التناري .

الظاهر  التإ تنل  اهتمام البايثين يإ هذا المنال هإ الةدر   على االنتقال: اإلنتاجقدرة عوامل  -ب

كان  اذاالتوا ن. يعلى سبيت المثال  ايداثيإ يركتها داخت الدول  الوايد  يإ  اإلاتاجالتإ تتمتب يها عوامت 

 األ رة  ذات اليد العامل  يين منطةتين داخت الورن يان التو   يكون اةو المنط أ ورهنا  اختالف يإ 

يفعت المنايس  و قوى  -يإ المنطةتين  األ ورالتوا ن يين مستوى  إعاد الىاألمرالعالإ مما يؤدي يإ اهاي  

يهذا االاتةال على سبيت المثال يكون مةيدا و صع  على المستوى الدولإ يالعمت الينتةت -العرض و الطل  

 .اإل راماتاإلداري ، و العادات و  كاللغيسهول  عبر الةدود السياسي  يسب  اختاليات  وهري  

الورن الوايد يتمتعون ياستجدام عمل  واي  يإ عمليات التبادل ياا   اا يراداختالف النظم النقدية : -جـ

داخت الورن الوايد يينما قد التلةى العمل   أخرىتو د رقاي  على ااتةال النةود من منطة  الى  أناليعةت 

 المةلي  قبول يإ التعامت مب الجارج اتين  عدم اعتمادها كعمل  قوي  يمكن اعتمادها يإ المبادالت الجار ي .

التةويت  ااإيةافيات يت االقتصادكالدينار الناائري مثال. يالتةويت النةدي للعمل  المةلي  ليت واردا يإ كت 

 إ دول  من الدول.هو الوارد ي

النظم الةااواي  و الت ريعات ال ريبي  و اال تماعي  تجتلب من دول   اناختالف النظم السياسية:-د

التعامت مب الجارج يجتلب يس  ربيع   أو  و  أسالي من هنا تفرض كت دول  اظاما خاص يةدد   خرىالى

ميرها  الىاظام الةصص و الرقاي  على النةد و الرسوم النمركي   الىالذي قد يؤدي  األمرسياس   كت دول  

 من ق ايا التطرح على المستوى الداخلإ.

التإ تؤيد التنار  الدولي  يإ لكت اظري  متكامل   أهماألسبامتتلجص  سبب قيام التجارة الدولية: -3

ول. يهذا االختالف هو الذي ينعت التإ تعرف ينظري  التكاليب النسبي  التإ رريها داييد ريكاردو يين الد

 األساستةديم خدمات معين و قيام التبادل على هذا  أوسلب معين   ااتاجيإ  األخرىتفوقا من  أكثريعض الدول 

يس  ريكاردو  :و لتوضيح هذا اطرح هذه النظري  ملجص  ييما يلإتةةيق المنفع  يالنسب  للنميب.  الىيؤدي 
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اسبيا  منجف  يتكاليب  ااتا هاالسلب التإ تستطيب  ااتاجن كت دول  تتجصص يإ ساد  يري  التنار  يا اذااا  

يدايب تةةيق اكبر  اسبيايتكلف  اقت منها  األخرىو تستورد السلب التإ تنتنها الدول  األخرىعن يةي  الدول 

 -تةوم التنار  الدولي . و تعتمد هذه النظري  على الفرضيات التالي : األساستكلف  و على هذا  ي قتمنفع  

 تواير المنايس  الكامل  داخليا وخار يا.-1

 .-اإلاتاجتوديب عوامت  -االستغالل الكامت للموارد المتاي  -2

 على التةر  داخليا. اإلاتاجقدر  عوامت -3

 المستهلكين يإ مجتلب الدول. أذواقت اي   -1

 

 المدفوعات:ن ميزا -4
التإ يكتسيها هذا المؤلر يإ  ايرا األهمي الغاي  من التعرض لمياان المديوعات الجار ي  هو  ان 

تةديد قيم  العمل  المةلي  يإ السوق الدولي  ، لذلا يان تعريف  المبس  هو عبار  عن سنت ييااإ لمنمون 

خالل يتر   األخرىهيئات الدول  أيرادأوو يةي   ي  لدول  ما يين المةيمين يإ تلا الدول االقتصادالمعامالت 

المةيمين يإ دول  ما من خالل عمليات التصدير  األيرادتكون سن . من هنا يعتبر ت ار  أن مني  تعارف على 

يةي  الدول من سلب و خدمات المن   الرئيسإ لالستةةاقات المالي  التإ ين  تسويتها  الىو االستيراد من و 

ا علمنا يإ موضون النةود يان تسوي  هذه الةةوق المالي  تتم عن رريق النةود مو يةي  الدول ك يين تلا الدول 

المطروح هو كيب يتم تةديد قيم  عمل  يالنسب  لباقإ العمالت و هو ما يعرف يسعر الصرف. و  الم كتو 

المنطق المطبق يإ مفهوم المةاي   يتم تعريب سعر الصرف على اا  عدد الويدات من العمل  مةت  ينفت

دوالرا وايدا يساوي ثالثين دينارا  انةولنا كالمبادل  التإ يمكن استبدال  يويد  وايد  من العمل  الجار ي . 

عين  و ليسا مكااا يعين . عن م ملي مثال. ييتم تةديد سعر الصرف يإ يما يعرف يسوق الصرف يةيث تمثت 

عن الكيفي  التإ يتةدد يها سعر الصرف يتتم عن رريق مبدأ العرض و الطل  و ذلا  أمارريق البنو . 

ن مياان المديوعات هو الذي يعكت هذا العملي  إي. األ نبي يايتراض عدم و ود رقاي  على صرف العمالت 

و دلا عن رريق  األ نبي مستوردين يطلبون العمالت ال المةلي  والمصدرين يعرضون العمل   أنيةيث 

 مياان المديوعات.
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 :التنمية االقتصادية -3-5

 مقدمة: -1

يعد دهور دول  ديد  اتين  لتعديت خريط  العالم يعد الةرم العالمي  الثااي  و دهور دوليات  ديد   

و  ال عوميين مجتلب  ايساسدهر الالتيني . أمريكاو  ايريةياو  مسيااتين  يركات التةرر عبر قارات 

و من خالل الجريط  النديد  يت ح يان الدول  أخرىمتجلف .ن العالم مةسم الى دول متةدم  و  الةكومات ي

ي. من هنا االقتصادو البةي  معظمها دول متجلف  يالمفهوم  أمريكاال مالي و  أوروياالمتةدم  تنةصر يإ دول 

ي  تبنإ هذه الةصي  من االقتصاداألديياتمن  أصبةا رى العرف على التمييا يين ال مال و الننوم و 

متوس  الدخت الفردي  اذاأخذااالمتةد  ي كت متوس  ياا   ايصائياتاألممو يس  ررف دول العالم المتجلب. 

و كما عرينا سايةا  ا هذا المستوى.من سكان العالم يعي ون تة % 75دوالر سنويا ياا   1000يد أعند 

. و لما كان اهتمام األيراداا  يعتبر دليال على مستوى معي    االهذا المؤلر من اايي  الرياهي  و قيوده  أهمي 

هذه  أمامالدول النالئ  ية ي  تةسين مستوى معي   لعويهم دهر االهتمام يعملي  التنمي  كة ي  مطروي  

 الةكومات.

 االقتصادية:مية ماهية التن -2

ي  تستعمت كلمات امو و تنمي  اقتصادي  للدالل  على مةتوى وا د، و هو الاياد  االقتصاداألديياتيإ 

 ي اهاي  االقتصادالدخت الورنإ الةةيةإ. من هذا المنطلق يمكن تعليت التنمي   يالمةايتالورنإ  اإلاتاجيإ 

عملي  يتم عن رريةها  ياد  الدخت الورنإ الةةيةإ لدول  ما على مرايت  مني  مةدد . يةيث يترت  عن ذلا 

مدلول كلم  عملي  يةصد يها تفاعت منموع  من الةوى  انارتفان متوس  اصي  الفرد من الدخت الورنإ. 

تغيرات  وهري  يإ التركيب  يجتلب ياختالف الظروف المكااي  و الامااي  لدول  ما. يننم عنها يدوث 

تغيير  أهمهاالمؤسساتي  لالقتصاد الورنإ الذي يؤثر يدوره يإ الصيرور  اال تماعي  و الثةايي  للمنتمب. من 

ييتمثت هذا  اإلاتاجييما يتعلق يعوامت  أماو الطل  على السلب و الجدمات.  اإلاتاجتركيب  عرض عوامت 

 ديد  و كذلا تنمي   أساليبإاتاج ديد  و استةداث  أمواليير رؤوس التغيير يإ اكت اف موارد  ديد  و تو

ييما  أماالتنمي .  أهدافي  تتناس  و االقتصادذلا تعديت يإ الت ريعات  يرايقمهارات الةدرات الب ري  كما 

على تغيير هيكت الطل  على المنتنات و ذلا عن رريق  أساسايجص يتغيير و تو ي  الطل  يهو يرتكا 

على ينم السلب و يس  التركيب  العمري  للسكان و مستوى الدخت  أيعلى تركيب  السلب كميا و كيفيا  يرالت ث

 .األذواقتو يع  و يتى على  اعاد و 

ن ألن مةور عملي  التنمي  ينص  على هذا المفهوم.إسايةا يإ مفهوم اإلاتاج الةةيةإ ي أوضةناو كما 

 .األسعارالمنتمب من السلب و الجدمات يعد استبعاد اثر التغيرات يإ  ااتاجالتغيرات التإ تةدث يي  تعكت 

 معوقات التنمية :  -3

ق ي  مرتبط  يالظروف التإ يعي ها يلد ما يعااإ  أاهاي  على االقتصادكما الراا يإ ماهي  التنمي   

قات يين مجتلب المنتن  و اختالل التوا ن يإ العال األموالو عدم كفاي  رؤوس  اإلاتاجمن تجلب ررق 

هذا  أساسو على    خرىالىتجتلب من دول   يإاهاو التبعي  العمية  لالقتصاديات الجار ي .  اإلاتاجعوامت 

الطرق لتناو  هذه العةبات التإ توا   عملي  التنمي   أي تاالختالف تنص  الدراسات النائي  على دراس  

 لكت دول  و التإ يمكننا تلجيصها ييما يلإ :

 الداخلية:عقبات ال -1

كليهما معا. و التإ يعبر  أوالنوعي   أومن النايي  الكمي   اإلاتاجتتمثت هذه الةيود يإ تطور عوامت  

الثةايإ  اإلرارالىي  و كذلا يإ ربيع  النظام السياسإ و اال تماعإ الةائم يت تتعدى االقتصادعنها يالعةبات 

ي  يهإ يإ االقتصادييما يتعلق يالعةبات  أماو المعتةدات و التةاليد السائد .  األخالقياتالمتمثت يإ الةيم و 
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ي  و الذي يعنإ اا  االقتصادالعةبات  أولوياتةلةات المفرم  كمفهوم ال يندد يالي  تعرف االقتصاداألدييات

 ك اهاداهر  و  سب  و اتين  يإ من و ايد و تتفاعت ييما يينها ي كت دائري. يإاهامهما كان اون العةبات 

هذه الةلةات هإ الةلة  المفرم  للفةر و التإ تري   أهمتنعت من التجلب قدر مةتوم على هذه الدول. و 

ي  ليؤثر يإ مستوى الدخت من  ديد اإلاتا مستوى الدخت الفردي يالتغذي  و الصة  و من تم مستوى الكفاي  

المعوقات اال تماعي  يهإ ذات  أماعلى يالها. و  هذه الدول ايةامي كت دائري. و تعمت هذه الةلةات على 

 الىياإلضاي م كل  معدل امو السكان و تو يعهم النغرايإ و كذلا الهرمإ  أهمهارايب ثةايإ للمنتمب من 

 األخالقي يهإييما يتعلق يالةيم  أما. الصةإو سوم الوضب السكنإ و ااجفاض المستوى  األمي ذلا م كل  

يرت  السلم اال تماعإ لكت الفئات. و  أنلديني  و التاريخ الة اري الذي من لاا  تتمثت يإ المعتةدات ا

 الذي يورث المهن و العالقات الةبلي  و العائلي  التإ تو   عملي  التوديب و تولي  المناص . الطبةإالنظام 

ي  الدولي  االقتصادالسائد يإ يةوى العالقات  اإلرارعلى  أساساو ترتكا  العقبات الخارجية : -2

الدول  ايةاميعض التكتالت  تعمت على  أنالسائد . يكما عرينا سايةا يإ موضون التنار  الدولي  على 

الداخلي  لتلا البلدان . و من مظاهر التبعي   األ ماتعلى تعميق  أيياااالمتجلف  يإ يال  تبعي  اقتصادي  يت 

مةدودي  هذه المواد  الىياإلضاي ي كلها الجام  األولي ي  اعتماد الدخت الورنإ على تصدير المواد االقتصاد

الموارد النةدي   تتستعمهذه الدول  انق ي  ير   ياعتبار  األسعارالذي ينعت من  األمريإ يد ذاتها. 

 تت ثرمن السلب ال روري . و من هنا  األساسي المةصت عليها من هذه العملي  يإ تمويت يا ياتها من المواد 

يالعمال  و مستوى  األمرالعالمي  .   كذلا ييما يتعلق  األسواقيإ  األسعارمبالرا يتةلبات   ثيراتهذه الدول 

المدخرات المةلي  مير قادر  على تبنإ م اريب  ان. ياعتبار األ نبي مرتبط  ياالستثمارات  يإاهاالمعي   

مديواي  الجار ي  التإ صارت استثماري   ديد . ياالعتماد على التمويت الجار إ يتمجض عن  ارتفان ال

يمعدالت النمو الذي  اإلسرانتنجر اقتصاديات الدول المتجلف . و ذلا لعدم الكفام  يإ استغالل يإ عمليات 

 الندول  ي رور قاسي  و تنا الت عمية . إعاد الىالذي يديعها عاد   األمرهو مصدر تسديد تلا الديون 

 ية:االقتصادحدود النظرية  -3-6

ي  و تسجيرها لرياهي  اإلاسان يكت االقتصادياألساس لتدليت الظواهر  االقتصادلةد تم ايتكار علم 

األمر يةدر ما صارت الةرارات أكثر عةالاي  و األدام اناع .  االقتصادأيعاده، لكن يةدر ما تطور البةث يإ 

ي  ساهما يإ االقتصادو ك ن النظري   الذي دعم المنتنون يإ تةةيق أكبر األرياح و المستهلك  أكبر المنايب.

عالمي  تتةكم يإ مصير ال عوم من خالل التمكن  لوييات ييق يرص المنايس  و العمت و ااةصر األمر يإ 

ي االقتصادي و استجدام  لتعظيم افوذها يتى صارت دول داخت دول هإ صايب  الةرار االقتصادمن الةرار 

ي  النا م  عن هذا االيتكار. االقتصادت الدول يإ تصةيح األوضان يإ أي يلد يإ العالم مما قلص يرص تدخ

يلم تعرف الب ري  لراس  يإ التناير يةدر ما عريت  خالل قرن وايد من الامن )الةرن الع رين(، كت ذلا 

ي  يتى يين الدول التإ تنهأ افت النهأ الرأسمالإ. ورمم المةاول  لتفادي االقتصاديسب  اصطدام المصالح 

ذلا اال عن رريق األمم المتةد  التإ ترى ي ن النااعات اذا وقعا يين الدول ين  أن تفا يالطرق  مثت

السلمي  و التفاوض يإ ارار هيئات اخترعتها هذه األخير  لةصر األمور يإ ارارها.  و يالتالإ التةكم ييها 

م العالمي  الثااي  و لكن اذا لم تةصت صراعات يالةدر الذي وقب خالل الةر 1915يس  مااج الفيتو . منذ 

تم تنميب يؤر التوتر النا م  عن اصطدام المصالح لكن األمر مرعبا. خاص  على مستوى الةار  السمرام. 

يد  الىيالظلم و االستبداد و التعسب كان و ال ياال السب  الرئيت يإ مثت هذه الصراعات يت تعدى األمر 

 ائت على الثروات. الةروم األهلي  يسب  استةواذ يئات و قب

ي  أن األمر يتعلق أساسا يو ود عدد هائت من الفةرام يإ العالم يإ االقتصادالذي خلصا الي  النظري  

يين لم تبلغ اإلاسااي  مستوى من التةدم و الرياهي  يإ تاريجها كما هإ عليها اآلن. هذا من  ه  و يو د عدد 
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يكان على اإلاسااي  ايناد يدائت يكري   قرار.إ اتجاذ اي هائت على مستوى كت الدول مةروم من الم ارك  ي

 –الفقر و اإلقصاء–للةد من هاتين الظاهرتين 

الةيم  الىيإ هذا االتناه. يةيث تةترح العود   تأرروياي  تو د عد  االقتصاديعلى مستوى األدييات  

منظوم   ارارتفاوت ترتي  الةيم يإ  الىي. األمر الذي أدى االقتصادو األخالق و ادرا ها يإ الةرار 

 منسنم  مب ثةاي  المنتمب و خلفيت  الة اري . مما يعنإ أن األمر قد أصبح اسبإ يين المنتمعات.

 

 
 

 

 

 

 

 محاضرات

 في

 اإلسالمي االقتصاد
 

 رفعت السيد العوضي - الدكتور

 

 مرتكزات في االقتصاد اإلسالمي
 يين علم الفة  وعلم االقتصاد اإلسالمإ المبةث األول: 

الثبات والتطور يإ علم الفة  ، وعلم االقتصاد  المبةث الثااإ: 

 اإلسالمإ ، وعلم االقتصاد الوضعإ

 االقتصاد اإلسالمإ يديت لالقتصاد الوضعإ المبةث الثالث: 
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 مقدمــــــــــة:
 المبةث األول: يين علم الفة ، وعلم االقتصاد اإلسالمإ

والسب  الذي  علنإ أقدم هذا الموضون ضمن األصول النظري ، التإ يةوم عليها االقتصاد اإلسالمإ، 

من أن االقتصاد اإلسالمإ هو ترتي  تال ، وتفريب على علم الفة . وأضيب  اعتةدهيهماً ويةثاً وتدريساً، ما 

ما يبدو أيياااً، من أن موضون علم الى هذا السب  أمراً مخر، هو أن يعض اللبت أو الغموض قد يكّون ي  ا  

 الفة  )االقتصادي والمالإ (، وموضون علم االقتصاد اإلسالمإ أمر وايد. وليت هذا ما أراه.

ياولا يإ يةث هذا الموضون، يعد أن عرضا يكرت  الرئيس ، اعطام أمثل  يينا يها أن لعلم 

هبا الى كت  التراث يايثاً عن هذا المعنى، االقتصاد اإلسالمإ موضوع ، كما أن لعلم الفة  موضوع . ثم ذ

 مؤكداً ل  .

وعلم االقتصاد  المبةث الثااإ: الثبات والتطور، وربيعتهما يإ علم الفة ، وعلم االقتصاد اإلسالمإ، 

 )الوضعإ(

ان الثبات والتطور مس ل  دقية  يين علم الفة ، وعلم االقتصاد اإلسالمإ، كما أاها مس ل  مثار  يين علم  

القتصاد اإلسالمإ، وعلم االقتصاد الوضعإ. ان أيكام الفة  لها خاصيّ  الثبات ، وهذا ال يصادر أن الفة  ا

يسب ما يستند من معامالت ، والظاهر  االقتصادي  التإ هإ موضون علم االقتصاد )اإلسالمإ ( يعتةد أا  

 كن النمب يين الثبات والتطورذمتغير ، وعلم الفة ، وعلم االقتصاد اإلسالمإ يإ وعام وايد يكيب يم

ثم ان الثبات والتطور مس ل  مثار  أي ا يين علم االقتصاد اإلسالمإ، وعلم االقتصاد الوضعإ. 

االقتصاد الوضعإ يج ب لةاعد  اإللغام واإليالل المستمرين ، ويعتةد أن هذا يجدم التةدم يإ هذا العلم، كما 

 يجدم تةدم الواقب االقتصادي.

االقتصاد اإلسالمإ مؤست على أيكام اإلسالم التإ يعتةد أن لها خاصيّ  الثبات، أمام هذا،  وياعتبار أن

 يتوقب يع هم عند الةول يعلم االقتصاد اإلسالمإ.

هذه الة ي  ي ةيها: الثبات والتطور يين علم الفة  ، وعلم االقتصاد اإلسالمإ، والثبات والتطور يين 

 قتصاد الوضعإ، خصصا لها المبةث الثااإ يإ الةسم األول.علم االقتصاد اإلسالمإ، وعلم اال

 المبةث الثالث: االقتصاد اإلسالمإ يديت لالقتصاد الوضعإ

عندما ادعو الى االقتصاد اإلسالمإ، يإن هذا ينإم يإ عالم ل  اقتصاده، لهذا ياالقتصاد اإلسالمإ 

 يطرح يديال عن االقتصاد الوضعإ.

معتبراً  موضوعات وم كالت كثير ، وقد اخترت منها ثالث  موضوعات وهذا الطرح البديلإ، يثير 

 اياها تدخت يإ األصول النظري  التإ يةوم عليها يهم االقتصاد اإلسالمإ.
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 الموضوع األول:

هو يمثاي  ق ي  ضد االقتصاد الوضعإ. ان االقتصاد الوضعإ على النةو الذي يدرس ي  اآلن هو يإ 

األورويإ وتاريج . وقد ااق ا هذه الفكر  لارياً لها، ثم ااطالقاً منها يينا  يةية  األمر يكر اإلاسان

 م روعي  أن يكون للمسلمين الةق يإ ييان وتعليم يكرهم االقتصادي وتاريج .

 الموضوع الثاني:
يعض ق ايا األساس يين االقتصاد اإلسالمإ واالقتصاد الوضعإ. االقتصاد الوضعإ ل  أسس  

رس ااطالقاً منها، وعندما اةول ياالقتصاد اإلسالمإ، يمن الم كالت التإ توا هنا أن ويروض ، التإ يد

العةلي  االقتصادي  التإ تتعامت معها اعطاًم أو تلةياً، قد تو د ييها يعض مثار لهذه األست، لذلا يةثا هذا 

 الموضون، وقد ااق ا األست التالي :

تصاد، والفردي  والنماعي ، واإلعمار، والتبادل، وال مصدر المعري ، والعالقات والةوااين يإ االق

أدعإ مناق   كت أست ويروض االقتصاد الوضعإ ، كما ال أدعإ أن ما ذكرت  يي  تفصيت، وااما ما يعلت  

 هو اثار  االهتمام يهذا الموضون كل  عند يةث االقتصاد اإلسالمإ، مب اعطام يكر  عن يعض هذه األست.

 الموضوع الثالث:

االقتصاد الوضعإ ليسا مةبول  من كت األمم: االقتصاد الوضعإ يعرض وك ا  مةبول من كت  أست

األمم، وهذا اللبت ينإم يتى من المتجصصين. لذلا ااق ا هذا المعنى مثبتاً أن األمر ليت على هذا النةو، 

 القتصاد اإلسالمإ.ولهذا الموضون أهمي  الى الةد الذي ااق ت  ضمن األصول النظري  التإ يةوم عليها ا
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 :المبحث األول

 بين علم الفقه وعلم االقتصاد اإلسالمي
ال لا أا  يو د ارتبار يين علم الفة ، وعلم االقتصاد اإلسالمإ، هذه يةية . لكن علم االقتصاد 

 اإلسالمإ ليت هو علم الفة . وهذا ما أراه يمثت الةةية  الثااي .

م االقتصاد اإلسالمإ، مةاراا يموضون علم الفة . وما س ياول يإ هذا المبةث تةديد موضون عل

أعرض  هو رأي، ولعلإ يهذا الرأي أثير الةوار يول هذا الموضون، وهذا الةوار   ان يدث   يثري هذه 

 الفكر ، ولعل  يصت ينا الى اتفاق، أو على األقت الى اون اتفاق يول هذا الموضون.

 ها مرحلتان، أو تمر بمرحلتين:أوال: الكتابة عن االقتصاد اإلسالمي في
 الفةهإ.هإ المريل  التإ يتم ييها التعرف على الةكم  المرحلة األولى:

هإ المريل  التإ يتم ييها التعرف على الواقع  أو الظاهر  االقتصادي  التإ ين ئها  المرحلة الثانية:

 الةكم الفةهإ.

هذه المريل  يبةث ييها عن الةكم الفةهإ )المتعلق ياالقتصاد والمال (. ومادام أن  المرحلة األولى:

ألا  العلم الذي يبةث يي  عن األيكام  الةكم هنا هو المطلوم، يإن هذه المريل  تةب يإ اطاق علم الفة  

أو هو منموع  من  الفةهي  ويعّرف ي ا : العلم ياأليكام ال رعي  العملي  المكتسب  من أدلتها التفصيلي ،

  . ( 1)األيكام ال رعي  العملي  المستفاد  من أدلتها التفصيلي  
التإ يعطيها علم الفة ، لذلا تسمى هذه المريل  ياسم وياعتبار أن هذه المريل ، موضوعها األيكام 

 مريل  الفة  االقتصادي والمالإ.

واقع ، أو داهر  اقتصادي . تةديد هذه  ين ئالةكم الفةهإ المتعلق ياالقتصاد والمال  المرحلة الثانية:

 الظاهر  االقتصادي ، والتعرف عليها، وتةليلها )اقتصادياً ( والعمت عليها

 اقتصادي  (، كت هذا وميره يكون المريل  الثااي  يإ االقتصاد اإلسالمإ.)يسياسات 

وياعتبار أن هذه المريل  موضوعها الظاهر  االقتصادي  )التإ ين ئها الةكم الفةهإ (، أي دراس  

اقتصادي  وليسا دراس  يةهي ، لذلا أقترح أن تسمى هذه المريل  ياسم مريل  علم االقتصاد اإلسالمإ. يهذه 

ريل  علم اقتصاد، ألاها تبةث يإ الواقع  أو الظاهر  االقتصادي  )تةليال (، وعلم اقتصاد اسالمإ ألن م

 الواقع  أو الظاهر  االقتصادي ، موضون البةث، أا  ها الفة  اإلسالمإ.

سالمإ ما تةدم تبنى علي  اتائأ، اا  يعنإ أن علم الفة  )االقتصادي والمالإ (، وعلم االقتصاد اإل ثانياً:

ليسا مصطلةين يمعنى وايد ، وااما هما مريلتان تكواان االقتصاد اإلسالمإ، المريل  الفةهي  والمريل  

 االقتصادي .

وللتميا على اةو أوضح يين هذين العلمين اإلسالميين . علم الفة  )االقتصادي ( وعلم االقتصاد 

 اإلسالمإ أقترح المعيار اآلتإ:

ي (: هو اعمال العةت يإ الدليت الستنبار الةكم الذي يةكم الظاهر  موضون علم الفة  )االقتصاد

 االقتصادي .

وموضون علم االقتصاد اإلسالمإ: هو اعمال العةت يإ الةكم الذي يصلنا علي  لتةديد الظاهر  

 االقتصادي ، التإ ين ئها الةكم ، وتةليلها، والت ثير ييها، والتنبؤ يها.

ن من هو يةي  ل  الصاليي  يإ أن يبةث عن الةكم الفةهإ، ومن هو ويترت  على هذا، التمييا يي

اقتصادي ل  الصاليي  يإ أن يبةث يإ الظاهر  االقتصادي ، التإ ين ئها الةكم الفةهإ. ان من ل  الصاليي  

يإ البةث عن الةكم الفةهإ يج ب لل رور التإ ذكرها علمام أصول الفة ، يإ من ل  يق اال تهاد، وأما 
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الصاليي  يإ أن يبةث الظاهر  االقتصادي  التإ ين ئها الةكم الفةهإ، يي ترر يي  أن يكون قادراً    من ل 

 كةد أداى   على قرام  ويهم الفة  الذي يكت  عن اقتصاده، وي اف الى هذا المعري  االقتصادي .

يإ االقتصاد اإلسالمإ أو النماذج وأياول من خاللها لرح هاتين المريلتين  أقدم يعد األمثل   ثالثاً:

 والتمييا يينهما.

تعريب الريا ويكم ، ودليت الةكم، وتةديد المعامالت الريوي  ،وكت ما يناق   الفةهام عندما  الربا: -1

يكون الريا موضون البةث، هذه العناصر كلها هإ مريل  الفة  لهذا الموضون االقتصادي، أي مريل  الفة  

 االقتصادي .

قتصادي تعطإ يكماً، وهذا الةكم ين ئ واقع  اقتصادي  أو يكون ل  مثاره على الواقب مريل  الفة  اال

والمتغيرات االقتصادي ، من أمثل  ذلا أن تةريم الريا ل  أثره على عرض النةود، ألا  يإعمال تةريم الريا 

يةهاً، وااما هو أثر  يإن المصارف التناري  ال تصدر اةوداً، وهكذا البعد يإ دراس  الريا ال يمكن اعتباره

 اقتصادي للفة . لذلا يإا  يدخت ييما أسمي  مريل  علم االقتصاد اإلسالمإ.

تكلم الفةهام عن استهال  المسلم للسلب والجدمات سوام ياستجدام هذا المصطلح، أو  االستهالك: -2

 يمصطلةات أخرى .

  يبااإ: ))المس ل  ((وأذكر مثاال مما قال  الفةهام عن هذا الموضون. يةول اإلمام ال

)أي اإللبان ( على أريع  أو  : يفإ مةدار ما يسد ي  رمة ، ويتةوى على الطاع ، هو مثام مير 

معاق ؛ وييما  اد على ذلا الى يد ال بب هو مباح ل  مةاس  على ذلا يساياً يسيراً يالعرض؛ ويإ ق ام 

ا ، مطال  ي كر النعم ، ويق النائعين؛ ال هوات وايت اللذات من الةالل هو مرخص ل ، مةاس  على ذل

 .( 1)وييما  اد على ال بب يإن األكت يوق ال بب يرام 
ن ية  االستهال  يإ اإلسالم، وهو يهذا يدخت يإ االقتصاد هذا الذي قال  اإلمام ال يبااإ هو م

اإلسالمإ يإ مريل  الفة  )االقتصادي والمالإ (، أي يإ المريل  التإ ابةث ييها عن الةكم، أو األيكام 

 )المنظم  لتصريات المسلم االستهالكي  (.

المتغيرات والظواهر  هذه األيكام المنظم  لالستهال  تن ئ واقع  اقتصادي ، أو تعكت افسها يإ

االقتصادي . دراس  هذه الوقائب والمتغيرات االقتصادي  التإ أا  ها الةكم الفةهإ، أو ت ثرت ي ، تدخت يإ 

المريل  التإ اةترح تسميتها ياسم علم االقتصاد اإلسالمإ. ويإ هذه المريل  تكون اللغ  التإ اتكلم يها هإ 

اضإ أو استجدم أسلوم الرسوم البيااي ، أو استجدم الفروض اللغ  االقتصادي ، استجدم األسلوم الري

 للوصول الى تكوين اظري  اقتصادي .

 يهم االقتصاد اإلسالمإ على هذا النةو، أي على أن يي  مريلتين: مريل  الفة  رابعاً:

ياالقتصاد )االقتصادي والمالإ (، ومريل  علم االقتصاد اإلسالمإ، ينعلنا اصت الى رأي ييما يتعلق 

 اإلسالمإ. مةارااً يعلم الفة  .

ان علم االقتصاد )الوضعإ ( يج ب للتطور اإللغائإ اإلياللإ المستمر. يمعنى أا  يإ  من معين 

يصت االقتصاديون الى اظري  اقتصادي  يعتةدون يإ صةتها، ويعد يتر   مني  معين ، ويسب  التغيرات يإ 

عارف االقتصادي ، يكت ب االقتصاديون أن النظري  التإ سبق أن سلم الةيا  االقتصادي ، ويسب  تراكم الم

يصةتها منتةد ، ويهذا يجر ون عليها ويةلون اظري  أخرى مةلها . واالقتصاد )الوضعإ ( يهذا يج ب 

 لةاعد  اإللغام واإليالل، ويسب  أا  يعتةد أن النظري  الةديث  أرقى من النظري  الةديم  ، يهذا يكون االقتصاد

 )الوضعإ ( يج ب للتطور اإللغائإ اإلياللإ االرتةائإ.

ان تةديد ربيع  التطور التإ يمكن تصورها، أو قبولها يإ االقتصاد اإلسالمإ من الة ايا المثار ، 

 والتإ تتعدد اآلرام ييها، يت قد تتباين.
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د اإلسالمإ ودون الدخول يإ تفصيالت هذه الة ي ، يإن ما ذكرت  من و ود مريلتين يإ االقتصا

ينعلنا اصت الى رأى يإ هذه الة ي . ان مريل  الفة  االقتصادي والمالإ ال تج ب لةاعد  التطور اإللغائإ 

الفة  على أن يسب المستندات ، يةيث يعطإ لها يكماً، كما ال يصادر قاعد   اإلياللإ. وهذا ال يصادر قدر  

 المروا  التإ اتكلم عنها يإ ية  المعامالت .

مريل  علم االقتصاد اإلسالمإ، يبسب  أاها تصور عةلإ، أو استنبار عةلإ، لما يمكن أن يترت  أما 

على هذا الةكم يإ الظواهر والمتغيرات االقتصادي  ويسب  أن هذا التصور العةلإ االقتصادي يت ثر يالتطور 

ي  وتراكمها عند اإلاسان، يإ الةيا  االقتصادي ، ويسب  أن هذا التصور العةلإ يت ثر يالمعارف االقتصاد

يسب  كت ذلا يإن ما يةال يإ هذه المريل  يةبت يي  اعمال التطور اإللغائإ اإلياللإ واالرتةائإ وهذا ال 

 يصادر ثبات األيكام الفةهي .

الكت  التإ اعتبرها ممثل  للتراث االقتصادي اإلسالمإ تثبا الرأي الذي سبق ، وهو أن  خامساً:

يتكون من مريلتين هما مريل  الفة  )االقتصادي والمالإ ( ومريل  علم االقتصاد. ذلا  االقتصاد اإلسالمإ

 أا  وصت الينا من التراث كت  تدخت يإ مريل  الفة  ، وكت  تدخت يإ مريل  علم االقتصاد .

من الكت  التإ تدخت يإ مريل  الفة  )االقتصاد والمالإ ( كتام الجراج أليإ يوسب، وكتام األموال 

 يإ عبيد، والكس  لل يبااإ.أل

 وهذا النون من الكت  معروف وم هور ولهذا ال اتوقب عنده رويالً.

ومن كت  التراث التإ تدخت يإ مريل  علم االقتصاد اإلسالمإ كتام اإللار  الى مةاسن التنار  

 للدم ةإ، وكتام الفالك  والمفلكون للدلنإ، وكتام المةدم  الين خلدون.

يإ االقتصاد  اإ من الكت  ليسا ل  لهر  النون األول. كما أن ربيع  مساهمت  هذا النون الثا

الكت  أوضح من خالل  كيفي  دخول ما  ام يإ هذه  اإلسالمإ ليسا واضة . لهذا أعطإ مثاال من هذه 

 الكت  الى االقتصاد اإلسالمإ، أو يعبار  أدق الى علم االقتصاد اإلسالمإ.

وهو يصدد الةديث عن ودائب النةود  ( 1)إللار  الى مةاسن التنار  (( كت  الدم ةإ يإ كتاي  ))ا

لي تري اإلاسان يا ت  يإ  صطلةوا على ذلا ما يلإ: )) عت الناس الذه  والف   ثمناً لسائر األليام ، يا

وليكون من يصت ل  هذان النوهران أن كت األاوان التإ يةتاج اليها ياصل  يإ يده منموع   وقا ارادت  

 (. 23متى لام (( )ص 

هذا أاموذج مما كتب  الدم ةإ. وهذا النون من الكتاي  ال استطيب أن اعتبره كتاي  يةهي  ، أي يإ علم 

يليسا هذه لغ  الكتاي  يإ علم الفة ، وال هذا هو منهأ علم الفة ، ولهذا ال ادخت ما قال  الدم ةإ يإ الفة ، 

 اإلسالمإ على أا  يإ مريل  الفة . االقتصاد 

لكن ما قال الدم ةإ ال يعارض يكماً يةهياً، والدم ةإ كت  عن موضون اقتصادي مما يدخت يإ علم 

 دم ةإ يدخت يإ االقتصاد اإلسالمإ يإ مريل  علم االقتصاد اإلسالمإ.االقتصاد، لهذا يإن ما قال  ال

وكذا  الي ،ما قال  الدم ةإ يإ كتاي  الم ار  ما قلت  عما كتب  الدم ةإ عن ودائب النةود يعمم على كت 

 على الكت  التإ تماثل .
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 المبحث الثاني
 اإلسالمإ وعلم االقتصاد )الوضعإ(الثبات والتطور وربيعتهما يإ علم الفة  وعلم االقتصاد 

على الرمم من أهمي  موضون ما هو ثايا وما هو متطور يإ االقتصاد اإلسالمإ اال أا  لم يصبح 

 يةث واسب يةيث يتفق على اون وربيع  التطور الممكن قبول  يإ هذا االقتصاد.

صاد ، وينام على ما قلت  ولةد قدما يإ الصفةات الساية  يعض األيكار التإ تتصت يموضون علم االقت

 أياول اعطام يكر  عن الثبات والتطور يإ هذا االقتصاد .

 الفرع األول: الثبات والتطور في علم الفقه وعلم االقتصاد اإلسالمي
أعتةد أن يإ االقتصاد اإلسالمإ ما ل  خاصي  الثبات. وهو ما أسمي  اقتصاديات الفة  المالإ أوال: 

ثايتاً. واذا كنا أقول: ان الفة  لذلا ثايا يإن  نظم لذلا ثايا ، ييكون اقتصاده أي اً واالقتصادي ، يالفة  الم

هذا ال يعنإ أن الفة  ال يسب ما يستند، وما يتطور، وااما الفة  ثايا يإ أيكام  لما عرف من معامالت، أما 

ثم اذا كنا أقول أي اً: ان ما يستند أو يتطور يستكون ل  أيكام  التإ ستدخت أي ا يإ هذا النام الثايا . 

اقتصاد الفة  المالإ واالقتصادي ثايا يإانإ يهذا ال أصادر امكااي  أن تو د تصورات متعدد  لهذا العنصر 

من االقتصاد اإلسالمإ، وااما هذه اإلمكااي  ال يعد و ودها من قبيت التطور، وااما هو من قبيت تعدد اآلرام 

 الفة  المالإ واالقتصادي. يإ اون االقتصاد، الذي يترت  على

 قلت .أذكر يعض األمثل  التإ توضح وتثبا ما 

من الكت   تةدم.أياول ي  أن أوضح وأثبا هذا المعنى الذي  اإلسالمإ،أعطإ مثاالً من التراث  -1

التإ تصنب ضمن كت  التراث يإ االقتصاد اإلسالمإ، كتام )) االكتسام يإ الر ق المستطام (( لامام 

 (2)وكتام ))البرك  يإ ي ت السعإ والةرك  ((  ( 1)إ ال يباا
ةاضإ عبد هللا مةمد ين عبد الريمن ين عمر. يعالأ الكتايان موضوعات كثير  مت ايه  مما لل -2

تدخت يإ االقتصاد اإلسالمإ، ويالرمم من التباعد الامنإ يين ت ليب الكتايين، يوالإ ست  قرون، اال أانا اند  

الكتايين؛ يال يبااإ كت  مؤلف   تطايةاً يإ الةكم. و ام هذا التطايق يالرمم من اختالف ياعث الكتاي  لكت من

، (3)للرد على الةرك  التإ تسللا الى المنتمعات اإلسالمي ، والى الفكر اإلسالمإ ممثل   ماع  المااوي 
يينما كت  الةاضإ اين عبد الريمن مؤلف  لتسلي  قوم ، ألا  رمهم يإ الكد منتهدين وعلى الةرف معتمدي. 

 وهذا التطايق هو ما ألير الي  يثبات الفكر  ، أو المعلوم  االقتصادي  المبني  على األيكام الفةهي .

ا خذه من تةريم الريا. ان تةريم الريا ل  ومثال مخر على هذا النام الثايا يإ االقتصاد اإلسالمإ  -2

معطيات اقتصادي  كثير  ، ومنها أثر ذلا على العرض النةدي يإ المنتمب. ما استنتن  اقتصادياً عن أثر 

الثبات ، ويتى يفرض و ود اختالف يين الذين  تةريم الريا على العرض النةدي يإ المنتمب ل  خاصي  

ل ربيع  ودر   ت ثير تةريم الريا على العرض النةدي اال أا  يتفق على يكتبون يإ االقتصاد اإلسالمإ يو

 أن ل  أثراً وهذا النام المتفق علي  هو ما أعتبره ثايتاً يإ االقتصاد اإلسالمإ.

ومثال ثالث على هذا النام الثايا يإ االقتصاد اإلسالمإ ا خذه من أثر الاكا  على لكت وربيع   -3

دول  اإلسالمي . ان اعداد مياااي  للدول  اإلسالمي  مب األخذ يإ االعتبار الاكا  ، وودائب المياااي  يإ ال

والاكا  يطبيعتها ايراد مالإ مجصص يإ التةصيت ، ويإ اإلافاق، مثت ذلا ينعت التنظير االقتصادي 

ر االقتصادي للمياااي ، تبويباً وربيع  ووديف  ، يجتلب عن تنظير لمياااي  ليسا ييها الاكا ، وهذا األث

 للاكا  على المياااي  هو مما يدخت يإ النام الثايا من االقتصاد اإلسالمإ.

ومثال رايب على هذا النام الثايا يإ االقتصاد اإلسالمإ ا خذه من اظري  تجصيص الموارد. ان  -4

ذا النون من و ود الملكي  العام  يإ األرض الاراعي  ويإ المنا م يإ اإلسالم على سبيت المثال، وري  ه

الملكي  يودائب معين  وي لكال معين  لالستغالل، كت هذا يةدد أيعاداً معين  تنعت اظري  تجصيص الموارد 
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يما ي خذه اإلسالم من أاوان الملكي  التإ  يإ دت اقتصاد اسالمإ تتميا عن مثيلتها يإ اقتصاد مخر، ال ي خذ 

، يتى وان تنوعا اآلرام يول ربيع  هذا النام ذلا أن ذكرتها. وهذا النام من االقتصاد ل  خاصي  الثبات

 التنون ال يصت الى يد عدم اعتبار هذا األثر.

ومثال خامت عن الميكاايكي  الكلي  التإ يعمت يها االقتصاد اإلسالمإ. ان ما يتفق علي  أن الدول   -5

عن االقتصاد الرأسمالإ، ويتفق لها دور يإ االقتصاد اإلسالمإ، ويإ هذا النام يجتلب االقتصاد اإلسالمإ 

أي اً يإ االقتصاد اإلسالمإ على أن الفرد ي خذ قرارات اقتصادي ، ويإ هذا النام يجتلب االقتصاد 

اإلسالمإ عن االقتصاد االلتراكإ. لهذا يان الميكاايكي  الكلي  التإ يعمت يها االقتصاد اإلسالمإ تنظر على 

ذا النام من االقتصاد اإلسالمإ ل  خاصي  الثبات، يتى وان يروض و ود دور للفرد ودور للدول . وه

تنوعا اآلرام يول . ألن تنون اآلرام ال يصت الى يد و ود رأي يةول: ان الميكاايكي  التإ يعمت يها 

 االقتصاد اإلسالمإ تةوم على يرض أن الةرار االقتصادي ي خذه األيراد ويدهم، أو ت خذه الدول  ويدها .

أي اً أن يإ االقتصاد اإلسالمإ عنصراً ل  خاصي  التطور، وموضون هذا العنصر يي   أعتةد ثانيا:

 عناصر يرعي  متعدد .

يفي  ما يتعلق يالميكاايكي  التإ يمكن أن يعمت يها اقتصاد يسير ويق المنهأ اإلسالمإ، وهذه  -1

وما داما هذه الميكاايكي  على هذا الميكاايكي  تج ب أي اً لطبيع  االقتصاد، أي ربيع  تطوره يإ التطبيق. 

النةو يإاها تكون متطور، ويمكن أن تجتلب من لجص آلخر يس  يهم  ومعاري  االقتصادي ، ويس  

 الوعام االقتصادي الذي يتعامت مع .

ويدخت يإ هذا العنصر أي اً كت ما يتعلق يالمؤسسات والمرايق التإ يمكن أن تو د يإ ارار  -2

لمنهأ اإلسالمإ. ذلا أن المؤسسات، والمرايق التإ تةبت يإ اقتصاد ما تتوقب على يسير ويق ا اقتصاد 

الهيكت االقتصادي وربيعت  يةدر ما تتوقب على األصول النظري  للفكر االقتصادي. وما دام أمر المؤسسات 

يسير ويق  اإلسالمإ يج ب للتطور الهيكلإ القتصاد منها ليجدم االقتصاد  على هذا النةو، يإن ما يو د 

 المنهأ اإلسالمإ. أي أن هذا العنصر يإ االقتصاد اإلسالمإ يكون متطوراً.

ويدخت يإ هذا العنصر المتطور الةوااين التإ تفسر الظواهر والمتغيرات االقتصادي  التإ يمكن أن  -3

دواهره اك فها من عمت اقتصاد يسير ويق المنهأ اإلسالمإ. ذلا أن كت اقتصاد تو د يي  عالقات يين 

 ومتغيرات  االقتصادي  .

واستطيب من خالل البةث أن اك ب ربيع  العالقات المو ود  يإ االقتصاد. ويعد التعرف علي  

واكت ايها اصومها يإ قوااين أو مير ذلا من أسالي  الصيام . ومما اللا يي  أن العالقات التإ تو د يإ 

 ي  لهذا االقتصاد .أي اقتصاد تكون متطور  يةس  تطور الهياكت األساس

وينطبق هذا على االقتصاد اإلسالمإ كما ينطبق على ميره من االقتصاديات، اال أن هنا ما يلام 

التةفظ علي . ذلا أن ربيع  تطور الظواهر والمتغيرات االقتصادي  يإ االقتصاد اإلسالمإ تكون مةكوم  

ر والمتغيرات االقتصادي  يإ منتمب يسير ي صول وأست االقتصاد اإلسالمإ. لهذا يإن ربيع  تطور الظواه

 ويق المنهأ اإلسالمإ تجتلب عن اظيرتها يإ االقتصاديات األخرى .

ويدخت يإ هذا العنصر المتطور يإ االقتصاد اإلسالمإ امكااي  أن تعمت يي  أدوات التةليت، التإ  -4

استجدام  يإ لرح المعلومات   تفسر وت رح المعلوم  االقتصادي . ان أي تطور يإ أدوات التةليت، يةبت

االقتصادي  اإلسالمي . ويعنإ هذا أانا استجدم يإ االقتصاد اإلسالمإ ما هو معروف من أدوات التةليت، وما 

يستند منها، أي ما يةود الي  التطور المعريإ. وهكذا يكون هذا العنصر المعريإ التةليلإ يإ االقتصاد 

 اإلسالمإ ل  ربيع  متطور .

 ما يلإ، أن أعطإ يعض األمثل  ، التإ ت رح هذا العنصر المتطور يإ االقتصاد اإلسالمإ.أياول يي
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ا خذ تةريم الريا، واياي  الم ارك ، واةاول التعرف على وايد أو أكثر من العناصر  المثال األول:

معين ، وذلا  المتطور  ، مةارااً يالعنصر الثايا. يستتبب تةريم الريا واياي  الم ارك  خصائص اقتصادي 

ً وكيفيّاً، وأعتبر هذا العنصر مما يدخت يإ  مثت األثر على العرض النةدي، واألثر على االستثمار كميّا

العنصر الثايا يإ االقتصاد اإلسالمإ. ويناا  هذا العنصر الثايا يإن يإ اقتصاديات تةريم الريا واياي  

تإ يمكن أن تو د يإ اقتصاد مير ريوي . الم ارك  عناصر متطور ، ومن هذه العناصر المؤسسات ال

وقديماً اقتصرت هذه المؤسسات على ألكال مةدد  لل ركات ، أما يديثاً يإن هذه المؤسسات يمكن أن تكون 

يإ صور  كثير  ومنها المصارف. مثت هذه الجاصي  يإ االقتصاد اإلسالمإ المتعلة  يتطور المؤسسات، 

يإ العناصر المتطور . وأي اً يإن لالقتصاد مير الريوي ميكاايكي  التإ يكن أن تعمت يي ، هإ ما يدخت 

 اقتصادي  تجتلب عن الميكاايكي  التإ يعمت يها االقتصاد الريوي. وهذا عنصر مخر من العناصر المتطور .

تةديد الثمن يإ االقتصاد اإلسالمإ يت من أي اً ما هو ثايا وما هو متطور. ان ية   المثال الثاني:

موضون يت ست على أن األصت هو يري  تةديد الثمن، ثم ذكر الفةهام ياالت مةدد  أو بوا ييها تدخت هذا ال

الدول  يإ الثمن. ان العنصر االقتصادي الثايا يإ هذا الموضون يتمثت يإ أن الثمن يعمت علي  كت من قوى 

ه العناصر المتطور  كيفي  السوق وقرارات الدول . ينإم يعد هذا العنصر الثايا عناصر متطور . ومن هذ

تدخت الدول  يإ العمت على الثمن، واألسالي  التإ تتبعها، والمؤسسات التإ تؤدي هذه الوديف  وأي اً منها 

 التإ يعمت يها سوق السلب، والجدمات، يإ دت يري  السوق ودور الدول  التدخلإ. اكت اف الميكاايكي  
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 ن علم االقتصاد اإلسالمي وعلم االقتصاد الوضعيالفرع الثاني: طبيعة التطور التاريخي بي

ما قلت   كان موضون الفرن السايق هو البةث يإ الثبات والتطور يإ االقتصاد اإلسالمإ. وترتيباعلى 

 عن هذا الموضون، أياول تةديد ربيع  التطور يإ هذا االقتصاد.

ر ت من ارتةاًم تدرينياً يإ اعرف التطور وربيعت  يإ الفكر االقتصادي الوضعإ، وهو تطو أوالً:

األيكار ويإ المنهأ، يت ت من أي ا ارتةام من اون الغام أيكار لم تعد مالئم ، أو لم تعد صةية ، وايالل 

أيكار أخرى اعتةد يإ صةتها، أو مالممتها للواقب، وهذا اإللغام واإليالل هو السم  المميا  للتطور، 

 وربيعت  يإ الفكر االقتصادي الوضعإ.

هور مدارس متعدد  يإ االقتصاد الوضعإ يعتبر التر م  العملي  لهذا اإللغام واإليالل. واستطيب ود

أن استنتأ اآلتإ: ان التطور وربيعت  يإ االقتصاد الوضعإ هو تطور الغائإ اياللإ ارتةائإ، واةول أي ا: 

 اا  ليت هنا  ما هو ثايا يإ االقتصاد الوضعإ.

يإ الفرن السايق أستطيب أن أقول: ان التطور وربيعت  يإ االقتصاد اإلسالمإ ينام على ما قدمت   ثانياً:

يجتلب  ذريّاً عن اظيره يإ االقتصاد الوضعإ. ذلا أا  وكما رأينا، يإن يإ االقتصاد اإلسالمإ ما هو ثايا، 

ت ان العنصر ثم يي  ما هو متطور. واالقتصاد اإلسالمإ يتميا عن االقتصاد الوضعإ يهذا العنصر الثايا. ي

المتطور يإ االقتصاد اإلسالمإ ل  ربيع  تطوري  تنعل  مجتلفاً عن الطبي  التطوري  يإ االقتصاد الوضعإ. 

ان العنصر المتطور يإ االقتصاد اإلسالمإ مةكوم ومريور يالثوايا يإ هذا االقتصاد، يينما االقتصاد 

 الوضعإ ليت يي  ثوايا تةكم التطور.

مر، ان البةث يإ ق ي  التطور والثبات يإ االقتصاد ليسا منفصل  عن البةث يإ يإ يةية  األ ثالثاً:

 مصدر المعري  يإ االقتصاد.

يإ التعرف على المعلوم  االقتصادي ، و عت  الويإيالفكر االقتصادي عندما اافصت عن عنصر 

اإلاسان هو مصدر المعري  كلها يإن ذلا قاده الى أا  لم يصبح هنا  ما هو ثايا يإ هذا االقتصاد يسب  أن 

اإلاسان أصبح مصدر المعري . واإلاسان متطور يإ معريت  ليت يسب  المكتسبات المعريي  النديد  التإ 

 يإ اإلدرا .  مةدود يتب  قصوره ويةصت عليها، لكن أي اً يس

ا يإ االقتصاد اإلسالمإ، يإن مصدر المعري  يإ النام الثايا هو الت ريب، لذلا يإن البةث يإ  أمَّ

 االقتصاد اإلسالمإ من ييث هذا النام مةكوم يذلا.

ذلا ال يكما ذكرت يإن التطور هنا مةكوم يالثوايا، ل وييما يتعلق يالنام المتطور من هذا االقتصاد 

يصح أن يةال عن النام المتطور اا  يج ب كل  لااسان، اذ ليت اإلاسان هو مصدر المعري  ياستةالل، 

وااما دوره هو أن يعمت عةل  يإ الظاهر  االقتصادي  مةكوماً يالثوايا من الويإ، لذلا اقترح أن اسمإ 

هأ الوضعإ المغاير. يهو وضعإ ألن منهأ البةث يإ هذا النام المتطور من االقتصاد اإلسالمإ ياسم المن

اإلاسان أعمت عةل  على هذا النون من المعري ، ولكن  وهو يعمت عةل  مةكوم يالت ريب الذي يةدد ل  ما هو 

أكثر من الةواعد األخالقي  يإ هذه المعري  االقتصادي ، ولذلا يكون مغايراً. يكون االقتصاد اإلسالمإ يهذا 

وايد منها على عنصر من عناصره، يالمنهأ المعياري يعمت يإ العنصر الثايا يي  منهنان للبةث يعمت كت 

 ، والمنهأ الوضعإ المغاير يعمت على النام المتطور.

أرى أن هذا المنهأ على هذا النةو ل  اسةارات  على االقتصاد اإلسالمإ تمياه عن االقتصاد  رابعاً:

 سةارات.الوضعإ، وأياول ييما يلإ أن أعطإ أمثل  لهذه اإل

ان النام الثايا يإ االقتصاد اإلسالمإ ليت موضوعاً للتطور، وقد ذكرت يعض المعلومات عن  -1

هذا النام عندما ، يةثا العنصر الثايا يإ االقتصاد اإلسالمإ. ومما ينبغإ ذكره أن الفة  المالإ 
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والثبات هو عندما اعرف  واالقتصادي يسب المعامالت المستند  ، والمتطور  يإ االقتصاد، كما ثبا ذلا.

 الةكم ييها.

النام الثايا يإ االقتصاد اإلسالمإ ل  أهميت . ذلا أانا ارى يعض  وهذا الذي قررت  عن هذا 

األيةاث يإ االقتصاد اإلسالمإ تةاول أن تعمت التطور يإ هذا الثايا. وهذا خط  قاد الى اتائأ مجطئ . ومن 

امالت المةرم  يةصد اخراج صور منها من الةرم ، وادخالها يإ أمثل  هذه األيةاث ما قيت عن يعض المع

الةلي ، على سبيت المثال يدخت يإ هذا يعض أو كثير مما قيت عن تعويض التغير يإ قيم  النةود. والذين 

 يعلوا ذلا أخط وا، ذلا أاهم أعملوا التطور ييما هو ليت قايالً أو موضوعاً للتطور.

 ود هذين العنصرين يي ، وهما الثايا والمتطور، يملا خاصي  تمياه عن االقتصاد اإلسالمإ ، يو -2

اقتصاد يكون كت ما يي  متطوراً. ذلا أن العنصر الثايا هو يمثاي  الةواعد الثايت  يةيث تنعت العنصر 

المتطور يدور يإ يلكها وعلى مةورها. ومةارا  العنصر الثايا يالعنصر المتطور تك ب عن أن العنصر 

ا يعمت يإ األصت على ضب  السلو  االقتصادي لااسان من ييث أخالقيات  اال تماعي  ، يينما العنصر الثاي

المتغير يعمت يإ األصت على يهم وتةليت ميكاايكي  عمت االقتصاد. ولهذا يكون االقتصاد اإلسالمإ يو ود 

ي  االقتصادي ، يينما االقتصاد الذي العنصرين يي  ينظم األخالقيات والعالقات اال تماعي ، ثم يةلت الميكاايك

يكون كل  متطوراً يعمت يإ منال وايد، وهو يهم وتةليت الميكاايكي  االقتصادي  وهذا ما اعري  يعالً عن 

عمت االقتصاد المعاصر، الذي لغت يي  االقتصاديون ي ب  معادل  ت رح الميكاايكي  االقتصادي ، وااصريوا 

 تماعي ، التإ تعمت على أخالقيات المنتمب. وقد سار االقتصاديون يإ هذا عن البةث يإ ضب  العالقات اال

ويكون اإلاسان يهذا   اقتصادياً (  1)المنال الى يده األقصى يةيث  علوا موضون علم االقتصاد هو التبادل 

 . ( 2)  هو ال جص الذي يعمت التبادل 
يةبت أن تعمت يي  كت أسالي  التنظير والتةليت  ينام على ما سبق يإن االقتصاد اإلسالمإ -3

 االقتصادي، يهو قايت أن اصوم  يإ اظريات، وأن اتر م ذلا يإ ألكال ييااي  أو صيغ رياضي .

واذا كنا أقرر وأقر اعمال أدوات التةليت يإ االقتصاد اإلسالمإ، يإانإ أسنت تةفظاً على اوعي  

هو أن يعض أدوات التةليت المستجدم  يإ  اعتةدهلوضعإ. ان ما أدوات التةليت المستجدم  يإ االقتصاد ا

االقتصاد يإ مال تةمت م امين عةيدي  ويلسفي  ومنهني ، ويعض الم امين ليسا اسالمي ، يت اا  يظهر 

يإ يع ها التناقض مب اإلسالميات التإ اعتةدها يإ االقتصاد اإلسالمإ، أو هإ، على األقت قاصر  عن 

اإلسالمي  ، التإ تةكم الموضون مةت البةث. وأعطإ أمثل : دال  االستهال  المعروي  يإ  استيعام العناصر

االقتصاد، وسوام عبراا عنها ييااياً أو رياضيّاً، يإن ييها م امين ليسا اسالمي ، ومن ذلا ما يعرف ياسم 

مي ، ومن ذلا ريطها معظم  اإللبان المادي. ودالتإ االدخار االستثمار أي اً، ييهما م امين ليسا اسال

 دالياً يالفائد  )الريا (. ودال  الطل  على النةود، ييها أي اً م امين ليسا اسالمي .

ولهذا، يإا  يإ الوقا الذي اةرر واةر يي  استجدام أدوات وصيغ التةليت يإ االقتصاد اإلسالمإ، يإا  

الظواهر والمتغيرات االقتصادي   يلام أن يصاي  ويال م ذلا العمت على اكت اف صيغ اسالمي  لتفسير

تفسيراً يعبرعن الم امين والمفاهيم اإلسالمي . وأهم وأولى ما ينبغإ أن اةرص علي ، هو أال ت غلنا أو 

تنسينا أو تصرينا األدوات والصيغ التةليلي  عن األيعاد العةيدي  واال تماعي ، التإ يةوم عليها ويتميا يها 

يإ تةةيق هذا الهدف ي من أال يسير االقتصاد اإلسالمإ يإ رريق استجدام االقتصاد اإلسالمإ. واناينا 

 أدوات وصيغ التةليت الى الةد الذي يغيّ  البعد العةيدي واال تماعإ يإ االقتصاد .
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 المبحث الثالث

 االقتصاد اإلسالمي بديل لالقتصاد الوضعي
 الفرع األول: االقتصاد )الوضعي( تاريخ للعالم الغربي

االقتصاد على النةو الذي يعّرف ي  يإ الكت  المن ور  تكّون على مرايت تاريجي  رويل . وقبت 

عرٍض تةويم  يإا  من ال رور  اإللار  الى: أين ا  ذ. وهذا ما أعتبره مدخالً تاريجياً، وما أذكره اللا أا  

 س  كت عناصره ويي  تةددت مالمة .يدخت يإ تةويم هذا االقتصاد، ألا  يبين الوعام الذي ا   يي ، ومن  اكت

يكت مرايت تاريج ، ويكت أسس ، ويكت عناصره، يت  ( 1)االقتصاد المعاصر مةول  أورويي  

   يإ التطبيق.ويتنريت

وهذا الذي أقرره يثير ق ي  معروي  وهإ: ألم يكن لألمم األخرى مير األوريي  اظم اقتصادي ، أو اذا 

 كااا هذه األمم رأسمالي ، ألم تكن لها مساهمات يإ الرأسمالي ذ.

 هذه الة ي  ال تةتصر على االقتصاد ويده، وااما تعمم على كت يرون المعري ، يعندما يعرض تاريخ

 أي يرن من يرون المعري ، يإن ما يعرض يكون تاريج  يإ أوريا.

يالنسب  لالقتصاد وهو موضوعنا يإن تفسير هذه الة ي  معروف. ان الذين كتبوا التاريخ االقتصادي 

من ييث الفكر، ومن ييث التطبيق، هم األوروييو، وتاريخ هذا العلم هو تاريخ كت يرون المعري  االقتصادي  

ا ما يجتص ياالقتصاد. واألوروييون عندما كتبوا تاريخ هذا العلم كتبوه من منظور رؤياهم أليداث ويدخت ييه

التاريخ، ومن منظور مساهم  مفكريهم، ومن منظور تطورهم االقتصادي . لذلا يإن األم االقتصادي كل  

 يةمت هذه البصم  .

 سنلت .وأعطى المثت من تاريخ الفكر االقتصادي ألدلت على هذا الذي 

تاريخ الفكر االقتصادي الوضعإ على النةو الذي يعري  االقتصاديون، وعلى النةو الذي يعرف ي  يإ 

كت النامعات، ومنها  امعاتنا، هو تاريخ للفكر االقتصادي لااسان األوريإ وال يةمت   من قري  أو يعيد   

متيةن لذلا أييت الى  ميب الكت  التإ أي  عناصر أو مساهمات ألمم أخرى مير األمم األورويي ، وإلثبات 

كتبا عن تاريخ ))الفكر االقتصادي ((، سوام ياللغ  العريي  أو يغيرها، من لغات األرض قارب ، وسوف 

 اكت ب أن كت هذه الكت  ال تؤرخ اال لفكر الر ت األورويإ.

 يما سنلا: اإلقنانوأختار أريع  أمثل  مما تةول  كت  االقتصاد أل يد 

 ميب كت  تاريخ الفكر االقتصادي تنعت يداي  هذا الفكر مب الة ار  اإلمريةي  الةديم ،  األول: المثال

واألوروييون هم الذين يدأوا هذا التةليد وسار على أثرهم كت من كت  عن تاريخ الفكر االقتصادي، يلغات 

 أخرى مير اللغات األورويي .

و أن األوروييين لم يروا من الة ارات الةديم  اال والمعنى الذي أريد أن أقول  من هذا المثال: ه

 ينعلوا تاريخ الفكر االقتصادي يبدأ يها، واألوروييون اليواااي ،الة ار  

  من خالل ذلا   قد أذاعوا على العالم كل  رسال  م مواها أن الفكر االقتصادي يدأت  ي ار  

 أورويي .

ادي يتفةون على أن هنا  يترات يإ هذا التاريخ، ولهذا  ميب كتام تاريخ الفكر االقتص المثال الثاني:

العلم مدارس  ومفكروه، تك ب مرا ع  كت ما قيت عن ذلا ي ن تةسيم الفترات يدد على أساس أيداث 

ومتغيرات أورويي ، كما تك ب المرا ع  عن أن تةديد المدارس االقتصادي  وربيعتها أست كل  على أساس 

يون، أو االقتصاديون األوروييون. والرسال  الواضة  التإ يثتها أورويا يواسط  ما قال  المفكرون األوروي

ذلا هإ أاهم قالوا للعالم: ان الفكر االقتصادي كل ، يكت مةوالت ، ويكت أيداث ، ويكت مفكري  هو صناع  

 أورويي .

javascript:HHCTRL.TextPopup(ref10,myfont,9,9,-1,-1)
javascript:HHCTRL.TextPopup(ref10,myfont,9,9,-1,-1)
javascript:HHCTRL.TextPopup(ref10,myfont,9,9,-1,-1)


 36 

م  1511الى  511ما قال األوروييون عن تاريخ الفكر االقتصادي يإ الفتر  من سن   المثال الثالث:

يعطإ دليت اصرارهم على أن ميرهم ليسا ل  مساهم  يإ الفكر االقتصادي. ااهم يسمون هذه الفتر  ياسم 

))العصور الوسطى (( وهإ يإ اظرهم يتر  دالم ويريري  وهمني ، ويعممون ذلا على الفكر اإلاسااإ ، 

 وكذا السلو  اإلاسااإ، أورويإ أو مير أورويإ.

هذا التعميم يغالطون، ياألوصاف التإ وصفا يها الفتر  المذكور  صادق  على  واألوروييون يإ

أورويا ولكنها ليسا كذلا يالنسب  للمسلمين، اذ أن هذه الفتر  هإ التإ لهدت الة ار  اإلسالمي ، وكان لها 

الفتر ، مثت معطياتها يإ االقتصاد، ويإ ميره. األوروييون أافسهم يعريون يعض الريادات اإلسالمي  لهذه 

اين خلدون، ولكن وان اعترف يع هم يمساهمت  يإ االقتصاد اال أاهم ال ينعلون ذلا على اةو يؤثر يإ 

تةسيمهم لفترات تاريخ الفكر االقتصادي، أي أن مثت هذه المساهم  لإم هام إ ال يؤثر يإ التيار الفكري 

 العام.

مةوالت  التراث الدينإ والفكري لألوروييين. وهكذا، اةن يإ الفكر االقتصادي أمام علم ، تعكت كت 

 تاريخ هذا العلم يتةسيمات  من منظور رؤياهم أليداثهم الديني  والفكري  واال تماعي . وهم قدموا 

وقد تكون هذه األيداث م ترك  مب ميرهم، لكنهم ييث استندوا اليها، أيالوا اليها من و ه  اظر 

 التفسير الذي أعطوه لها.

ايب: ما قال  األوروييون عن مرايت الفكر االقتصادي ومدارس  التإ اعتمدوها. ااهم يةسمون المثال الر

 هذا العلم الى هذه التصنيفات المريلي :

 ق . م ( . 311الة ار  اليواااي  )  -1

 (.م   511الرومااي  )  اإلمبراروري  -2

 م ( . 1511   511العصور الوسطى )   -3

 (.م 1811   1511الرأسمالي  التناري  )  -4

 (.م 1821  1776المدرس  الكالسيكي  )  -5

 م ( .1861   1821المدرس  الرومااسي  والمدرس  التاريجي  )   -6

 م ( . 1881   1821المدرس  االلتراكي  )  -7

 م ( . 1871مدرس  الكالسيا الندد )  -8

 م ( .1836المدرس  الكيناي  )  -9

 اقتصاديات ما يعد الةرم العالمي  الثااي . -11

هذه هإ المرايت والمدارس التإ اعتمدها األوروييون يإ الفكر االقتصادي. وااليظ أاها كلها   

 يلةمتها وسداها   تعكت أيداث ويكر األورويإ .

وهكذا يثبا ويت كد أن االقتصاد )الوضعإ ( المعاصر يكت  ائيات  يمثت تاريخ ويكر اإلاسان 

األورويإ. واذا كان ما ذكرت يتر م االقتصاد الوضعإ من ييث الرأسمالي ، يإن األمر مب االلتراكي  

 تاريجاً ويكراً يسير على المنهأ افس  .

يإا  يثبا ويت كد يإ الوقا افس  الةق لغير  عندما يثبا ويت كد أن االقتصاد الوضعإ مةول  أورويي  

دهم تاريجاً ويكراً وتفريعاً ، على هذا الةق يصبح للمسلمين الةق يإ األوروييين أن يةاولوا ادهار اقتصا

 ادهار اقتصادهم تاريجياً ويكراً .

 الفرع الثاني: بعض قضايا األساس بين االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي

ا التإ يبنى عليها، ول  يروض  التإ يةوم عليه  ،االقتصاد الوضعإ ل  أسس  الفلسفي  واالقتصادي 

 التةليت يي ، وييث تةكم سلو  ويدات  االقتصادي .
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وعندما يدرس االقتصاد الوضعإ يإا  يكون مةكوماً يهذه األست، سواًم أعلن هذا، أو لم يعلن. وال 

لا أن لالقتصاد اإلسالمإ أسس  ويروض ، سوام تناق ا كلي  مب أست االقتصاد الوضعإ، أو  ام اتفاق 

 يإ يعض النائيات.

ييما يلإ التعريب يبعض أست االقتصاد الوضعإ، ليت يةصد يةثها تفصيالً وااما يةصد أن أياول 

 اعرف الرأي اإلسالمإ ييها:

االقتصاد الوضعإ مؤست على أن مصدر المعري  هو اإلاسان، يهو قادر يإمكاايات  الذاتي  أن  -1

  قادر على هذا االكت اف يعةل ، وليت يكت ب الةوااين التإ تةكم الظواهر، ومنها الظاهر  االقتصادي ، وأا

يمساعد  قوى خار ي  ميبي ، ثم قادر أن يسيطر على الظواهر، ومنها الظاهر  االقتصادي  يواسط  الةوااين 

 التإ تةكم يركتها.

مصدر المعري  على هذا النةو الذي يؤمن ي  االقتصاد الوضعإ ليت مةبوالً اسالمياً. ان مصدر 

اإلسالمإ ييما هو مةكوم يفة  هو هللا ، وييما دون ذلا ياإلاسان يعمت عةل  ويق  المعري  يإ االقتصاد

 ضواي  لرعي  .

يت ان   ،يإ االقتصاد الوضعإ يإن المستهدف هو اكت اف الةوااين، التإ تةكم الظواهر االقتصادي  -2

والً يتةديد ربيع  ولكت ذلا يعتبر هو موضون علم االقتصاد، يإ مةايت ذلا يإن االقتصاد اإلسالمإ يهتم أ

 كما يهتم ياستهداف تةةيق مايات معين . العالقات يين أيراد ويئات المنتمب 

 والمةايل  يين االقتصاد اإلسالمإ، واالقتصاد الوضعإ، تعطإ اآلتإ:

ان االقتصاد اإلسالمإ يبدأ يتةديد الغايات المستهدي ، وي كت العالقات، وال يبدأ ياكت اف الةوااين ، 

 ها يإ يةية  األمر معطا  لما سبق تةريره من مايات وعالقات.ألا

االقتصاد الوضعإ من ييث مةر  االقتصاد تتنا ع  يلسفتان. الفلسف  الفردي ، والفلسف  النماعي ،  -3

يإ الفلسف  الفردي  ياعث االقتصاد المصلة  الجاص ، ولذلا يإن الةري  االقتصادي  هإ الوعام المالئم 

ان أكف  دور اقتصادي للدول  هو أال يكون لها دور. يينما الفلسف  النماعي  تةوم على النةيض من لالقتصاد، و

ذلا يإ االقتصاد اإلسالمإ يإن الفرد أيد ألجاص االقتصاد، ولذلا يإن المصلة  الجاص  معتبرٍ ، والدول  

 أي ا أيد األلجاص، ولذا يإن المصلة  العام  معتبر  اعتباراً مبالراً.

الفكر الوضعإ قائم على أن أيسن اسم لعلم االقتصاد هو أن ادعوه علم التبادل، ولذلا يإن السوق،  -4

 الي  االقتصاد . وينتهإهو ما يبدأ ي  

السوق، وكيب يصت الى التوا ن، وكيب يمكن أن يةدث االختالل، وما الذي يسبب ، وكيب يمكن 

 تصادي الوضعإ.العود  الى التوا ن. ان هذا هو لامت الفكر االق

يإ مةايت ذلا، يإا  قد يمكن الةول: ان من أيسن ما يسمى ي  االقتصاد يإ اإلسالم هو أن ادعوه علم 

اإلعمار، كيب يةةق اإلاسان اإلعمار، واإلعمار المةبول، وما الذي يعمت علي ، ان هذا كل  هو لامت الفكر 

 االقتصادي اإلسالمإ.
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تبين مما سبق أن أست االقتصاد الوضعإ ، هإ يإ يةية  األمر معتةدات ابتا يإ أورويا، وممن يها 

اإلاسان األورويإ ، ولكلها ويق مصالة  ومايات  . ولن خذ الرأسمالي  ك يد  نايإ االقتصاد المعاصر. 

كما ال يةت  ييها،من ييث أسسها، اا  ال يةت يجلجل   اإلاسان األورويإ يإ تالؤم مب الرأسمالي  

ولو قصراا الكالم على المنتمعات اإلسالمي ،  يجتلب.ياضطرام افسإ معها، أما مير األورويإ يإن األمر 

 يإن الفلسف  الرأسمالي ، دخيل  على هذه المنتمعات، ومتناق   مب الفلسف  اإلسالمي .

ب يإ المنتمعات اإلسالمي  وهذا يفسر قلق المسلم مب الفلسف  الرأسمالي ، ويفسر االضطرام الواق

 المفروض عليها النظام الرأسمالإ.

أعطإ مثاالً لوايد من أست الرأسمالي  المعاصر  ، أليين من  ريض المسلم للرأسمالي ، وهو أساس 

مصدر المعري  ، يكت  اإلمام عبد الةليم مةمود: يإ يتر  من الفترات كااا الكنيس  مسيطر  على العالم 

يةام أو يهدم وما كان ااسان  لإمتام : ما كان لإم يفعت ، أو لإم ينتهإ يي  األمر، وال األورويإ سيطر  

يةدم على أمر، وما كان ااسان يةنم عن أمر، اال ياستئذان الكنيس  ، وياستئذان ر ال الدين، ولكن الكنيس  

األوروييون والمسيةيون  وقد كت  ور ال الدين تعسفوا يإ استعمال سلطتهم يتى لةد أا  وا مةاكم التفتيش.

عن مةاكم التفتيش كثيراً، وصوروها يإ أي ب مظاهرها، ويإ أسوأ صورها، كت  الكاثوليا ، وكت  

البروتستااا، وكت  الفراسيون وكت  اإلانليا كت  كت هؤالم   وهم ر ال المسيةي    ييما يتعلق يهذا األمر. 

ا يإ ذلا العصر ولد االافنار، واتجذ االافنار اتناهاً ولةد وضةوا ويينوا أن الكبا الذي كان يغمر أوروي

معيناً ، اتجذ االتناه اإلاسااإ وأخذ قاد  الة ار  يتةدثون عن اإلاسان، يما يويإ ياافصال اإلاسااي  عن 

األلوهي ، أو اافصال اإلاسااي  عن الكنيس  ، أو اافصال اإلاسان عن الدين ، أو يالتعبير الةديث اافصال الدين 

 .( 1)ن الدول  ، ياإلاسان ل  عةل  ، ل  منطة  وين  أن يسير يهذا العةت ، ويهذا التفكير ويهذا المنطق ع
ذلا، هذا هو التفسير لنعت مصدر المعري  االقتصادي  يإ الرأسمالي  هو اإلاسان وايعاد الدين كلي  عن 

 األساس على هذا النةو أورويإ يةا. اوهذ

ثم هذا األساس من ييث  اإلسالم،وهذا األساس على هذا النةو من ييث موضوع  يإ تناقض مب 

 سالمي . ذوره التاريجي ، هو مري  على المنتمعات اإل

 وما قيت عن هذا األساس يةال عن األست األخرى للرأسمالي .

لهذا أقرر ي ن الرأسمالي  من ييث أسسها العةيدي  والفلسفي  واألخالقي  ليسا صالة  ألن تةكم األمم 

 كلها ، وعلى األخص أمتنا اإلسالمي ، وما قيت عن الرأسمالي  يةال عن االلتراكي .

 

 قائمة المراجع على مستوى مكتبة

جامعة األمير عبد القادر للعلوم 

 اإلسالمية

 -أحمد عروة  -
 

350/181 

 141 اإلداري:أينديات التفوق 

 سؤال و وام

216/9/2/104 

أيةاث يةهي  يإ ق ايا الاكا  

 المعاصر 

337/8 

العريإ  االادما االقتصاديأيعاد 

 المستةبت وايتماالت

338/40 

يإ البةوث ويإ تطبيق  اتناهات

العلم والتكنولو يا لتنمي  المنارق 

 الناي 

 الةرارات اإلداري  اتجاذ 350/203

338/100 

أثر اإلصالح اإلداري يإ التنمي  

 التنري  األرداي 

216/9/2/45 

أثر التنظيم اإلسالمإ للملكي  يإ 

 للدول  اإلسالمي الموارد المالي  

337/11 

يي  الم ترك  روأثر السوق األو

 مهوري  مصر  اقتصادياتعلى 

 العريي 

أ رؤكم على الفتيا أ رؤكم على  216/9/2/63
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 النار

216/9/2/129 

األسهم المالي :أيكام األسواق 

 والسندات

 أيكام األمنيام 216/9/3/92

 إأيكام التسعير يإ الفة  اإلسالم 216/9/2/174

216/9/2/185 

أيكام التعامت يإ األسواق المالي  

 المعاصر 

216/9/2/65 

أيكام الاكا  وأثرها المالإ 

 واالقتصادي

216/9/3/65 

أيكام السوق يإ اإلسالم وأثرها 

 اإلسالمإ االقتصاديإ 

216/9/2/58 

أيكام المعامالت المالي  يإ 

 المذه  الةنبلإ

216/9/2/59 

المالي  يإ أيكام المعامالت 

 المذه  الةنفإ

 أيكام الوالي  على المال 216/9/2/71

216/9/2/112 

أخطام لائع  يإ البيون ويكم 

 يعض المعامالت الهام 

216/9/3/71 

أخالق العمت وسلو  العاملين يإ 

الجدم  العام  والرقاي  عليها من 

 منظور اسالمإ

350/176 

  ومسؤوليأخالقيات اإلدار  

 األعمال يإ لركات األعمال

 االيتكارادار   350/143

 اال تماعاتادار   350/174

 ادار  األ مات 350/166

350/167 

ادار  األ مات يإ المن آت 

 التناري 

 ادار  األعمال 350/42

 ادار  األعمال التناري  الصغير  336/69

 ادار  األعمال الدولي  350/197

 الدولي  ادار  األعمال 350/210

350/187 

ادار  األعمال ياللغ  اإلانلياي  

 وكتاي  الرسائت

350/46 

ادار  األعمال يإ البيئ  السعودي  

 يين النظريات والممارس 

 ادار  األيراد 350/139

 ادار  األيراد 350/73

 ادار  األيراد والعالقات اإلاسااي  350/129

 ادار  اإلاتاج 338/51

 اإلاتا ي ادار   338/59

 ادار  البنو  332/190

 ادار  البنو  332/28

 ادار  البنو  332/48

 ادار  البنو  332/71

 ادار  البنو  التناري  واإلسالمي  216/9/2/135

332/46 

ادار  البنو  ويورصات األوراق 

 النةدي 

 ادار  التسويق 332/15

332/186 

ادار  التسويق يإ ييئ  العولم  

 واالاتراا

350/185 

ادار  التغيير والتةديات العصري  

للمدير : رؤي  معاصر  لمدير 

 الةرن الةادي والع رون

350/168 

ادار  النمعيات الجيري  مير 

 الهادي  للريح

 ادار  النود  ال امل  350/116

350/202 

ادار  النود  ال امل  واإلاتا ي  

والتجطي  التكنولو إ للتميا 

 والرياد  والتفوق

350/186 

ادار  النود  ال امل  وخدم  

 العمالم

330/142 

ادار  النود  ال امل  ومتطلبات 

 اآلياو

 ادار  النود  وخدم  العمالم 350/192

 ادار  الروات  336/27

 ادار  السلو  التنظيمإ 350/58

 ادار  ال ةن والت مين 336/60

 ادار  ال رام والتجاين 332/13

 ال رام والتجاينادار   332/166

 ادار  العمليات 338/93

 ادار  العمليات 350/113

 ادار  الفنادق 338/96

 ادار  الةوى العامل  338/32

 ادار  المبيعات والبيب ال جصإ 332/92

 ادار  المجاون والمواد 332/98

 ادار  الم روعات اإلامائي  350/200

 ادار  الم روعات الصغير  338/76

 ادار  الم روعات الصغير  338/87

 ادار  الم روعات العام  350/201

 ادار  المصارف 332/123

216/9/2/100 

ادار  المصارف التةليدي  

 والمصارف اإلسالمي 

338/95 

ادار  المن آت السيايي  والفندقي  

 يين النظري  والتطبيق

 ادار  المنظمات 350/144

 لررإ اتناهادار  المنظمات  350/39

 ادار  المواد 332/100
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 الب ري ادار  الموارد  350/150

 ادار  الموارد الب ري  350/155

 ادار  الموارد الب ري  350/183

 ادار  الموارد الب ري  350/199

 ادار  الموارد الب ري  350/71

 ادار  الموارد الب ري  350/98

 ادار  الموارد الب ري  المعاصر  350/171

350/128 

ادار  الموارد الب ري  من منظور 

 استراتينإ

 ادار  الوقا 350/151

 ادار  الوقا 350/163

 ادار  الوقا 350/59

 ادار  أاظم  التو يب 332/178

350/212 

ادار  عملي  التدري  وضب المبادئ 

 موضب التنفيذ

 ادار  قنوات التو يب 332/93

332/116 

ادار  وتنمي  األا ط  والةوى 

 البيعي  يإ المنظمات المعاصر 

 مرام واظرات يإ اإلدار  350/7

332/31 

أ مات الذه  يإ العالقات النةدي  

 الدولي 

330/50 

 استغاللأ م  البطال  وسوم 

 الموارد العريي 

 أ م  العالم 337/18

336/43 

أ م  المالي  الجار ي  يإ الدول 

 العريي 

 الدولي أساسيات ادار  األعمال  350/65

 أساسيات اإلدار  اإلستراتيني  350/92

 أساسيات اإلدار  المالي  350/105

 أساسيات اإلدار  المالي  350/40

 العينإ والمالإ االستثمارأساسيات  332/62

 أساسيات األعمال يإ دت العولم  330/120

 الرياضإ االقتصادأساسيات  330/95

 السياسإ االقتصادأساسيات  330/105

 الةياسإ التةليلإ االقتصادأساسيات  330/141

332/173 

النةدي  االقتصادأساسيات 

 والمصريإ

332/167 

أساسيات التسعير يإ التسويق 

 المعاصر

216/9/2/154 

أساسيات العمت المصريإ 

 اإلسالمإ

 أساسيات المالي  العام  336/36

 أساسيات المةاسب  المالي  336/49

 المةاسب  المالي  الجاص أساسيات  336/93

 أساسيات علم اإلدار  350/161

 االقتصادأساسيات علم  330/83

 أساسيات يإ دراس  اإلدار  العام  350/13

216/9/2/19 

أسالي  التمويت الصناعإ المتاي  

 للبنو  اإلسالمي 

 النةود والعمالت استبدال 216/9/2/28

332/8 

الت مينات  استثمارايتياريات

مب التطبيق على  اال تماعي 

 المملك  العريي  السعودي 

216/9/2/190 

أموال الاكا  وما يإ  استثمار

يكمها من األموال الوا ب  يةا هلل 

 تعالى

 استراتني  اإلدار  اليايااي  350/101

216/9/3/26 

استراتني  وتكنيا التنمي  

 يإ اإلسالم االقتصادي 

 استراتينيات التسويق 332/105

350/95 

استراتينيات التطور اإلداري 

 واإلصالح ال امت

 استراتيني  األعمال 350/93

 استراتيني  التغيير 350/57

338/37 

أسرار يةب  العرم والنف  واأللب 

 مليار دوالر

 أست اإلدار  المعاصر  350/198

350/78 

أست التدري  اإلداري مب تطبيةات 

 عن المملك  العريي  السعودي 

 الدولي  االقتصادي أست العالقات  337/41

 أست المالي  العام  336/50

 أست المةاسب  المالي  336/77

 أست المةاسب  المالي  336/80

 االقتصادأست علم  330/78

 أسعار صرف العمالت 336/28

216/9/3/69 

أسواق األوراق المالي  ومثارها 

 اإلسالمإ االقتصاداإلامائي  يإ 

 أصول اإلدار  العام  350/21

 اإلسالمإ االقتصادأصول  216/9/3/90

 اإلسالمإ االقتصادأصول  216/9/3/99

 السياسإ االقتصادأصول  330/55

 السياسإ االقتصادأصول  330/63

 العام االقتصادأصول  336/82

 أصول المالي  العام  اإلسالمي  216/9/2/81

 أصول المةاسب  336/39

 المةاسب أصول  336/40

 أصول المةاسب  العام  336/88

أصول المياااي  العام  يإ الفكر  216/9/2/41
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 المالإ اإلسالمإ

 السياسإ االقتصادأصول علم  330/62

 أصول مةاسب  التكاليب 336/12

 اعاد  هندس  اإلدار  350/136

 أعمال البنو  وال ريع  اإلسالمي  216/9/2/31

332/165 

الموا اات  أعمال مو ه  يإ

 التةديري 

 مياق التنمي  يإ الورن العريإ 330/137

 العمت يإ الفة  اإلسالمإ اقتصاد 216/9/3/76

 المؤسس  اقتصاد 330/113

 الم ارك  اقتصاد 216/9/3/113

 المعري  اقتصاد 330/146

 المعري  اقتصاد 330/79

330/144 

المعري  يإ العالم العريإ  اقتصاد

 م كالت  ..وأيق تطوره

 وتسيير المؤسس  اقتصاد 350/121

 اقتصاداا 216/9/3/32

 يإ ضوم الةرمن والسن  اقتصاداا 216/9/3/37

 أسواق المال اقتصاديات 332/146

332/75 

البنو  مب النظام اةدي  اقتصاديات

 عالمإ  ديد واقتصادي

 النباي  وال رائ  اقتصاديات 336/71

 الاكا  اقتصاديات 216/9/2/177

 العالم اإلسالمإ اقتصاديات 330/90

216/9/3/58 

العالم اإلسالمإ الواقب  اقتصاديات

 والمرتنى

 العمت اقتصاديات 330/45

 المالي  العام  اقتصاديات 336/75

 المعلومات اقتصاديات 350/145

 النةود والبنو  اقتصاديات 332/148

 النةود والبنو  اقتصاديات 332/67

 النةود والبنو  اقتصاديات 332/68

 النةود والبنو  اقتصاديات 332/85

 النةود والتمويت اقتصاديات 332/156

332/50 

النةود والصيريي   اقتصاديات

 والتنار  الدولي 

 النةود والمال اقتصاديات 332/16

338/86 

الورن العريإ ودور  اقتصاديات

 مدخت اإلاتاج

350/170 

اإليدان يإ الم روعات ودور 

 الةر االرتنال

216/9/3/10 

النماعإ يإ الت ريب  االتناه

 اإلسالمإ االقتصادي

 اقتصادياتالةديث  يإ  االتناهات 330/116

 اإلدار 

 الةديث  يإ اإلدار  االتناهات 350/12

332/124 

الةديث  يإ التةليت  االتناهات

 واالئتمااإالمالإ 

 الةديث  يإ علم اإلدار  االتناهات 350/18

336/67 

الةديث  يإ مالي   االتناهات

 األعمال الدولي 

332/66 

المعاصر  يإ ادار   االتناهات

 البنو 

338/67 

المعاصر  يإ ادار   االتناهات

 الم روعات العام 

332/155 

المعاصر  يإ التةليت  االتناهات

 المالإ

 اإلداري  االتصاالت 350/158

 التسويةي  والترويأ االتصاالت 332/182

216/9/2/26 

اإلثرام على يسام الغير يال سب  

 يإ ال ريع  اإلسالمي 

 كيب تنعلها اا ة  اال تماعات 350/63

336/26 

والتوا ن  واالستجداماأل ر 

 االقتصادي

216/9/2/191 

يإ مياان ال ريع   االيتكار

 االقتصاداإلسالمي  وأثره على 

 والمنتمب

 ومثاره يإ الفة  اإلسالمإ االيتكار 216/9/2/80

216/9/2/171 

االيتكار وموقب ال ريع  

اإلسالمي  من  يإ ارار العالقات 

 المعاصر  االقتصادي 

 اإلدار  350/169

 اإلدار  350/5

 اإلدار  350/53

 اإلدار  اإلستراتيني  350/138

 اإلدار  اإلستراتيني  350/148

 اإلدار  اإلستراتيني  350/69

 اإلدار  الةديث  350/60

 اإلدار  الدولي  350/89

 اإلدار  العام  350/30

 اإلدار  العام  350/33

 اإلدار  العام  350/34

 اإلدار  العام  350/51

 اإلدار  العام  350/97

332/77 

اإلدار  العلمي  للمصارف التناري  

 ويلسف  العمت المصريإ المعاصر

 اإلدار  المالي  350/43

 اإلدار  المالي  350/44



 42 

332/130 

اإلدار  المالي  الةديث  ودراسات 

 االقتصادي الندوى 

350/157 

اإلدار  المالي  الدولي  والتعامت 

 يالعمالت األ نبي 

 عاصر اإلدار  المالي  الم 350/35

350/141 

اإلدار  المالي  يإ ال ركات متعدد  

 الننسيات

 اإلدار  المالي  يإ قطان األعمال 336/34

332/101 

اإلدار  المالي  والتعامت يالعمالت 

 األ نبي 

 اإلدار  المةلي  المةارا  350/10

350/19 

اإلدار  المركاي  يإ النمهوري  

 الناائري 

 اإلدار  المعاصر  350/156

 اإلدار  يالةوار 350/182

 اال تماعي اإلدار  يإ المؤسسات  350/76

 اإلدار  والتةليت المالإ 332/112

 اإلدار  والتةليت المالإ 332/127

 اإلدار  والمدير العصري 350/70

 األرض رعايتها يياتنا 333/10

339/21 

واألويئ  يإ  االقتصادي األ مات 

 مصر اإلسالمي 

337/5 

 1986العالمي   االقتصادي األ م  

- 1989 

 األ م  العالمي  للغدام 339/12

 االقتصاداألساس يإ علم  330/145

 األسالي  الكمي  يإ التسويق 332/149

216/9/2/184 

األ نبإ المبالر يإ  االستثمار

 االقتصادالدول اإلسالمي  يإ ضوم 

 اإلسالمإ

332/162 

األ نبإ المبالر يإ  االستثمار

 العالم العريإ

 ياألوراق المالي  االستثمار 332/147

 اإلسالمإ االقتصاديإ  االستثمار 216/9/3/66

 يإ البورص  االستثمار 332/180

332/60 

والتمويت يين النظري   االستثمار

 والتطبيق

 واألسواق المالي  االستثمارات 332/103

216/9/3/91 

 اال تماعإاالستجالف والتركي  

 يإ اإلسالم

337/10 

األست التاريجي  للتكامت 

 يين مصر والسودان االقتصادي

 األست العام  للعةود اإلداري  350/1

 األست العلمي  للتسويق الةديث 332/97

336/84 

األست العلمي  والعملي  لمةاسب  

 األلجاص واألموال

332/56 

 لالستثماراألست واألرر النديد  

 يإ الناائر

 اال تماعإاإلسالم والتكايت  216/9/2/15

 االقتصادي اإلسالم والتنمي   216/9/3/25

216/9/2/144 

الملا للمصلة   وااتااناإلسالم 

 العام 

216/9/3/29 

 االقتصادياإلسالم وتنظيم الن ار 

 وضمان العمت والعيش للناس

 االقتصادي اإلسالم واظريت   216/9/3/34

 اإلسالم يةود الةيا  216/9/3/46

216/9/2/182 

األسهم والسندات وأيكامها يإ 

 الفة  اإلسالمإ

337/16 

األسواق األوريي  الم ترك  

 والويد  األوريي 

 األسواق الدولي  337/40

 األسواق المالي  332/104

 األسواق المالي  332/126

 المالي  األسواق 332/168

 األسواق المالي  332/74

 األسواق المالي  يإ العالم 332/32

 األسواق النةدي  والمالي  332/83

 األسواق والمؤسسات المالي  332/131

216/9/3/47 

األصال  والمعاصر  يإ منهأ 

 التنمي  ال امل 

 اإلصالح الاراعإ وتنمي  المنتمب 333/5

 اإلصالح النةدي 216/9/2/55

 اإلسالمإ لالقتصاداألصول العام   216/9/3/45

 األصول العلمي  لل رام والتجاين 332/34

336/17 

األصول العلمي  والعملي  لتدقيق 

 الةسايات

 اإلرار األخالقإ لمالي  المسلم 216/9/2/40

 اإلداري االقتصاد 330/51

330/59 

اإلسرائيلإ يإ ارار  االقتصاد

 الم رون الصهيواإ

 اإلسالمإ االقتصاد 216/9/2/132

 اإلسالمإ االقتصاد 216/9/3/17

 اإلسالمإ االقتصاد 216/9/3/39

 اإلسالمإ االقتصاد 216/9/3/74

 اإلسالمإ االقتصاد 216/9/3/82

216/9/3/61 

اإلسالمإ يين ية  ال يع   االقتصاد

 وية  أهت السن 

اإلسالمإ والة ايا  االقتصاد 216/9/3/72
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 المعاصر  الفةهي 

216/9/3/110 

اإلسالمإ وتطبيةات  يإ  االقتصاد

 الوضعإ االقتصاد

330/58 

البةري مب الار  خاص   االقتصاد

 لم اكت الدول النامي 

 التةليلإ االقتصاد 330/87

 النائإ النظري  والتطبيق االقتصاد 330/89

 الدولإ االقتصاد 337/12

 الدولإ االقتصاد 337/24

 الدولإ االقتصاد 337/4

 الدولإ المعاصر االقتصاد 337/30

 السياسإ االقتصاد 330/110

 السياسإ االقتصاد 335/7

337/23 

العالمإ والبالد العريي   االقتصاد

 يإ عةد التسعينيات

337/34 

الفلسطينإ يإ المريل   االقتصاد

 االاتةالي 

 الةياسإ االقتصاد 330/13

330/117 

الةياسإ التةليلإ يين  االقتصاد

 النظري  والتطبيق

 الكلإ االقتصاد 339/16

 الكلإ االقتصاد 339/17

 الكلإ االقتصاد 339/29

339/35 

الكلإ يين النظري   االقتصاد

 والتطبيق

 النةدي االقتصاد 332/4

 النةدي االقتصاد 332/52

 النةدي والمصريإ االقتصاد 332/183

337/6 

 السوييتإالورنإ لاتةاد  االقتصاد

 1917-1937 االاتةاليإ يتر  

 يإ الةرمن والسن  االقتصاد 216/9/3/5

350/62 

 اتجاذواستراتيني   االلتاام

 الةرارات اإلداري 

216/9/2/196 

اإللاام يإ التصريات المالي  يإ 

 الفة  اإلسالمإ

 األموال 216/9/2/195

 اآلن أاا خبير 350/177

 اإلاتا ي  338/8

 اإلاسان والمصادر الطبيعي  333/3

216/9/2/93 

األا ط  المصريي  وكمالها يإ 

 السن  النبوي 

216/9/2/56 

األوراق التناري  يإ ال ريع  

 اإلسالمي 

 االقتصاداألوراق النةدي  يإ  216/9/2/131

 اإلسالمإ

216/9/2/3 

اإلي اح والتبيان يإ معري  

 المكيال والمياان

 االمتيا البةث عن  350/112

 الب ري  يإ مفترق الطرق 339/11

 البطاقات البنكي  332/117

216/9/3/7 

البطال  ودور الوقب والاكا  يإ 

 موا هتها

 البنا الالريوي يإ اإلسالم 216/9/2/50

 البنو  اإلسالمي  216/9/2/138

 البنو  اإلسالمي  216/9/2/194

 اإلسالمي البنو   216/9/2/30

 البنو  اإلسالمي  216/9/2/84

216/9/2/142 

البنو  اإلسالمي  التنري  يين الفة  

 والةااون والتطبيق

 البنو  اإلسالمي  مالها وما عليها 216/9/2/29

 البنو  اإللكترواي  332/150

 البنو  المركاي  والسياسات النةدي  332/191

 البنو  يإ العالم 332/36

 البنو  والنةود 332/58

 البني  النديد  للعالم 335/9

 البورصات 332/132

 البورص  332/51

 البيئ  واإلاسان 339/10

 البيئ  واإلاسان عبر العصور 339/4

 البيئ  وم كالتها 339/15

330/133 

البيروقراري  يإ التةليت 

 االقتصادي

350/194 

البيروقراري  والتمثيت 

يإ المملك  البيروقرارإ والتكايؤ 

 العريي  السعودي 

 البيب ال جصإ 332/91

 الت  ير التمويلإ ومدخل  336/47

 اإلسالمإ االقتصادالت مين يإ  216/9/3/87

 االقتصادي التبعي   339/13

 التةدي اليايااإ يإ التسعينيات 337/17

337/25 

للعالم العريإ  االقتصادي التةديات 

 يإ موا ه  التكتالت الدولي 

350/189 

التةليت اإلداري يإ المنظمات 

 العام 

 االقتصاديالتةليت  330/49

 اإلسالمإ االقتصاديالتةليت  216/9/3/41

 اإلسالمإ االقتصاديالتةليت  216/9/3/80

 النائإ االقتصاديالتةليت  330/69
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330/96 

النائإ يين  االقتصاديالتةليت 

 النظري  والتطبيق

 الكلإ االقتصاديالتةليت  330/112

 التةليت الكمإ يإ اإلدار  350/68

 التةليت المالإ 332/172

333/1 

 االقتصادي واال تماعي التةوالت 

-1981يإ الريب المصري

1952 
 االقتصاديالتجطي   338/13

 االقتصاديالتجطي   338/56

 االقتصاديالتجطي   338/72

338/18 

يإ دت يائض  االقتصاديالتجطي  

 استثماري

 التجطي  واإلدار  يإ المطاعم 338/97

338/11 

يإ  االقتصادي التجطي  والتنمي  

 المملك  العريي  السعودي 

 التجطي  ومراقب  اإلاتاج 338/55

 ...لم الوالتةدم..لماذاالتجلب. 339/5

 االقتصاديالتجلب  339/1

 التجلب والتنمي  338/21

350/24 

النظري  التدري  اإلداري يين 

 والتطبيق

 التدري  للةياد  350/193

216/9/2/7 

التراضإ يإ عةود المبادالت 

 المالي 

 اإلسالمي  االقتصادي التريي   216/9/3/107

 يإ اإلسالم االقتصادي التريي   216/9/3/38

 التسويق 332/107

 التسويق 332/159

 اال تماعإالتسويق  332/118

 اإللكترواإالتسويق  332/53

 التسويق الدولإ 332/158

 التسويق الاراعإ 332/95

 التسويق السيايإ 338/75

 التسويق الصناعإ 332/94

 التسويق المصريإ 332/122

 التسويق المصريإ 332/176

 التسويق المصريإ 332/64

 التسويق المعاصر 332/151

 التسويق المعاصر 332/185

332/184 

ياإلاتراا والتنار  التسويق 

 اإللكترواي 

 التسويق وادار  المبيعات 332/9

 التسيير المالإ 332/135

 التصريات والوقائب ال رعي  216/9/2/25

339/31 

ومعااا   اال تماعي التصورات 

 الفئات الدايا

216/9/3/11 

الت امن اإلسالمإ يإ المنال 

 االقتصادي

 الت جم المالإ 332/39

 الت جم يإ العالم العريإ 332/25

 التطبيق المعاصر للاكا  216/9/2/125

 التطبيق المعاصر للاكا  216/9/2/22

 التطبيق المعاصر للاكا  216/9/2/47

 االقتصاديالتطور  330/19

330/20 

يإ أورويا  االقتصاديالتطور 

 والورن العريإ

 التطوير التنظيمإ 350/140

330/150 

العريإ يين  االقتصاديالتعاون 

 الةطري  والعولم 

330/149 

العريإ ومياق  االقتصاديالتعاون 

 المستةبت

 االستةرارالتغيير من أ ت  330/44

330/68 

التفوق اليايااإ ومالمح التنري  

 العريي 

332/2 

يين السياس   االقتصادي التةلبات 

 المالي  والنةدي 

350/100 

والودائب التةنيات المكتبي  الةديث  

اإلداري  المعاوا  يإ األ ها  

 الةكومي 

338/98 

 االقتصاديواال تماعإالتةييم 

 للم روعات

 يإ اإلسالم اال تماعإالتكايت  216/9/2/49

338/2 

اإلقليمإ يين  واالادماجالتكتت 

 الدول المتطور 

337/32 

اإلقليمي  يإ  االقتصادي التكتالت 

 ارار العولم 

338/85 

 يا المستورد  و تنمي  التكنولو

 الثةاي  العالمي  يالمؤسس  الصناعي 

 التملا يإ اإلسالم 216/9/2/10

216/9/3/81 

التمويت اإلسالمإ ودور الةطان 

 الجاص

 التمويت الدولإ 332/153

332/140 

التمويت الدولإ والعمليات 

 المصريي  الدولي 

336/3 

التمويت المصريإ للتنمي  

 االقتصادي 

 التمويت يالت جم يإ البلدان النامي  332/41
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332/78 

التمويت واصالح خلت الهياكت 

 المالي 

336/30 

التمويت واإلدار  المالي  يإ 

 الم روعات التناري 

 التنظيم الصناعإ وادار  اإلاتاج 338/19

 التنظيم الصناعإ وادار  اإلاتاج 350/29

 التنظيم واإلدار  الةديث  350/32

 التنمي  338/10

 االقتصادي التنمي   338/53

 االقتصادي التنمي   338/65

 االقتصادي التنمي   338/70

 االقتصادي التنمي   338/90

338/29 

يين النظري   االقتصادي التنمي  

 وواقب الدول النامي 

338/7 

يإ الدول  االقتصادي التنمي  

 العريي 

 الناائرالتنمي  الصناعي  يإ  338/57

338/30 

التنمي  الصناعي  وتةويت 

 وتطويعها التكنولو يا

216/9/3/57 

الوضعي   اال تهاداتالتنمي  يين 

 والديني 

 التنمي  يإ الفكر اإلسالمإ 216/9/3/108

 التنمي  يإ الورن العريإ 338/62

 االقتصاديالتنمي  والتجطي   338/20

 االقتصاديالتنمي  والتجطي   338/9

 االقتصاديالتنمي  والتجطي   338/91

 التنمي  والتغيير الة اري 338/22

 التنمي  و ها لو   338/27

 التيسير يإ أيكام التسعير 216/9/2/5

 الثرو  المعداي  يإ العالم العريإ 333/11

 الثرو  يإ دت اإلسالم 216/9/2/48

 الثةاي  الثالث  337/19

 النات الهدف والغاي  337/35

 النامب يإ أصول الريا 216/9/2/179

 للم روعات االقتصادي الندوى  332/109

332/157 

للم روعات  االقتصادي الندوى 

وقياس الريةي   االستثماري 

 التناري  والةومي 

 الناي  واإلسالم 216/9/3/2

 االقتصادي النغراييا  330/21

 االقتصادي النغراييا  330/22

 االقتصادي النغراييا  330/23

 االقتصادي النغراييا  330/24

 االقتصادي النغراييا  330/25

 االقتصادي النغراييا  330/60

350/67 

النواا  الةااواي  يإ ادار  

 المفاوضات وايرام العةود

 النود  330/76

 النود  يال معااا  350/213

 االقتصادي النيولو يا  333/8

 الةا ات الب ري  216/9/3/84

338/84 

 االقتصادي الةداث  والهيمن  

 ومعوقات التنمي 

 الةرك  النةايي  يإ العالم 330/35

216/9/2/18 

الةسب  المذهبي  يإ يالد المغرم 

 العريإ

216/9/2/70 

الةسب  يإ اإلسالم أو وديف  

 الةكوم  اإلسالمي 

 الةسب  يإ الماضإ والةاضر 216/9/2/197

 لم كل  البطال  الةت اإلسالمإ 216/9/3/97

216/9/2/186 

الةوايا التناري  التسويةي  

 وأيكامها يإ الفة  اإلسالمإ

 الةيت الفةهي  يإ المعامالت المالي  216/9/2/6

216/9/2/181 

يإ  االستثماري الجدمات 

المصارف وأيكامها يإ الفة  

 اإلسالمإ

350/133 

الجدمات العام  ومليات السوق 

العةود واإلدار  المنايس  وايرام 

 العام  النديد 

 الجراج 216/9/2/180

216/9/2/98 

الجراج أيإ يوسب يعةوم . 

الجراج  يةيى ين مدم 

أليكام الجراج  الةرلإ.االستجراج

 ر   الةنبلإ اين

 الجروج من األ م  338/101

350/173 

الجروج من الم  ق ين ادار  

 األ مات

216/9/3/77 

الجصائص والةواعد األساسي  

 االقتصادالاراعإ يإ  لالقتصاد

 اإلسالمإ

 الجصجص  330/97

 التجصيص -الجصجص   330/72

330/123 

خالص  التنارم  الجصجص :

 العالمي 

350/204 

الجصجص  يإ اإلدار  العام  يين 

 النظري  والتطبيق

330/121 

الجصجص  وأثرها على التنمي  

 يالدول النامي 
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 الجلوي 330/128

 الجوصص  والتصةيةات الهيكلي  330/91

 الدرم اآلخر 338/66

216/9/3/101 

 االقتصادالدليت ال امت الى 

 اإلسالمإ

 الدليت ال امت يإ مرا ع  العمليات 350/134

350/61 

الدليت العلمإ يإ توديب وادار  

 األيراد

216/9/2/95 

الدوي  الم تبك  يإ ضواي  دار 

 السك 

 الريا 216/9/2/35

216/9/2/183 

الريا يإ المعامالت المصريي  

 المعاصر 

 الريا يإ اظر الةااون اإلسالمإ 216/9/2/67

 الريا وأثره عت المنتمب اإلاسااإ 216/9/2/34

216/9/2/178 

 االقتصادالريا والةسم الامنإ يإ 

 اإلسالمإ

 الريا والفائد  216/9/2/140

216/9/2/146 

والمعامالت المصريي  يإ الريا 

 اظر ال ريع  اإلسالمي 

 الريا وخرام الدايا 216/9/2/33

216/9/2/114 

الريا ويائد  رأس المال يين 

 ال ريع  اإلسالمي  والنظم الوضعي 

 الرقاي  اإليصائي  على العمليات 330/151

 الرقاي  المالي  يإ اإلسالم 216/9/2/192

 المالي  يإ الفة  اإلسالمإالرقاي   216/9/2/147

350/4 

الرقاي  على أعمال اإلدار  يإ 

 ال ريع  اإلسالمي  والنظم الوضعي 

 الرياد  وادار  األعمال الصغير  350/172

 الرياض  المالي  والتناري  332/1

 االقتصادي الرياضيات  330/130

 الاكا  216/9/2/66

 الاكا  216/9/2/69

 وال ريب الاكا   216/9/2/76

338/36 

السالم  واألمن يإ المؤسسات 

 والمن آت

350/3 

السلط  التةديري  لادار  يإ 

 النظامين اإلسالمإ والوضعإ

216/9/2/78 

السلم والم اري  من عوامت 

 التيسير يإ ال ريع  اإلسالمي 

 السلو  اإلداري 350/131

 السلو  التنظيمإ 332/108

350/94 

منظمات السلو  التنظيمإ يإ 

 األعمال

 السلو  التنظيمإ وادار  األيراد 350/79

 السوق اإلسالمي  الم ترك  216/9/3/35

 السوق العريي  الم ترك  337/36

 السياي  صناع  وعالقات عام  338/61

338/63 

السياسات الاراعي  يإ البلدان 

 العريي 

 االقتصادي االلتراكي السياس   335/5

216/9/3/105 

السياس  السعري  يإ المذه  

 اإلسالمإ االقتصادي

216/9/2/149 

السياس  النةدي  والمالي  يإ ارار 

 االقتصاداظام الم ارك  يإ 

 اإلسالمإ

216/9/2/99 

السياس  النةدي  والمصريي  يإ 

 اإلسالم

332/160 

وأسواق األوراق   السياس  المالي

 القتصادالمالي  خالل يتر  التةول 

 السوق

 ال ركات يإ الفة  اإلسالمإ 216/9/2/79

216/9/2/11 

ال ريع  اإلسالمي  تاريجها واظري  

 الملكي  والعةود

 الصة  والبيئ  339/32

336/32 

ال رائ  العةاري  والتنمي  

 االقتصادي 

 ال رائ  ومةاسبتها 336/52

330/140 

ال رورات التإ تفرضها سياس  

الجصجص  يإ منال عالقات 

 العمت

336/20 

الطرق المةاسبي  والدياتر 

 المساعد 

336/16 

الطرق المةاسبي  والمةاسبات 

 اإل مالي 

337/15 

العالم الثالث يإ التوا ن 

 العالمإاالقتصادي

 العالم الثالث وامو التجلب 339/2

 العبادات المالي  يإ اإلسالم 216/9/2/161

 العرم والتنري  األسيوي  338/64

337/29 

 االقتصادي العرم والتةديات 

 العالمي 

 العرض النا ح خطايا أو مناق   350/109

338/73 

الم اريب يإ  واستراتني العةد 

 البلدان النامي 

 العةود اإلداري  350/26

337/2 

الجار ي   االقتصادي العالقات 

 للدول النامي 
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 الدولي  االقتصادي العالقات  337/14

 الدولي  االقتصادي العالقات  337/27

 الدولي  االقتصادي العالقات  337/31

 الدولي  االقتصادي العالقات  337/39

337/37 

الدولي   االقتصادي العالقات 

 والتنمي 

 العالقات العام  350/36

 العالقات العام  يإ التطبيق 350/162

216/9/3/27 

العمت والعمال يين اإلسالم والنظم 

 المعاصر الوضعي  

 العمل  والنةود 332/163

 العمليات المصريي  336/42

 العمليات المصريي  الجار ي  332/121

 العملي  اإلداري  350/152

 العولم  المالي  وامكااات التةكم 332/125

332/87 

العولم  المالي  ومستةبت األسواق 

 العريي  لرأس المال

332/189 

المالإ العولم  وأثرها يإ الفكر 

 والنةدي

 السوق الةر  واقتصادالعولم   330/131

 البنو  واقتصادياتالعولم   332/72

 مير الرسمإ واالقتصادالعولم   330/129

 العولم  والنظام الدولإ النديد 330/127

 العولم  والنمو والفةر 330/99

 معاصر  اقتصادي العولم  وق ايا  330/80

338/34 

يين الةكم  الغا  الناائري 

 وال الل

216/9/3/70 

الفةرام واألمنيام يإ مياان 

 ال ريع  اإلسالمي 

216/9/3/79 

اإلسالمإ يإ  االقتصاديالفكر 

 ودائب النةد

330/26 

العريإ وق ايا  االقتصاديالفكر 

 التةرر والتنمي  والويد 

339/22 

الغريإ يإ النمو  االقتصاديالفكر 

 سالمإاظر  ااتةادي  عن العالم اإل

216/9/3/89 

عند اإلمام  االقتصاديالفكر 

 الغاالإ

216/9/3/83 

عند امام الةرمين  االقتصاديالفكر 

 النوينإ

330/8 

من التناقض الى  االقتصاديالفكر 

 الن وج

332/161 

الفكر الةديث يإ هيكت تمويت 

 ال ركات

 الفاليون والدول  333/2

350/126 

وتطبيةاتها يإ الةرارات اإلداري  

 المملك  العريي  السعودي 

 الةطان العام .. الى أين 330/124

 الةياد  اإليتكاري  واألدام المتميا 350/142

 الةياد  اإلداري  350/190

 الةياد  اإلداري  النا ة  350/87

 الةياد  المؤثر  350/99

216/9/3/36 

الةيم اإلسالمي  يإ السلو  

 اإلقتصادي

 الةيم التنظيمي  350/83

216/9/2/158 

الةيود الوارد  على الملكي  الفردي  

للمصلة  العام  يإ ال ريع  

 اإلسالمي 

332/21 

الكفاالت البنكي  يإ المملك  العريي  

 السعودي 

 اللغ  العريي  يإ البيئ  المصريي  332/17

335/3 

ذات الطايب  االلتراكي المؤسسات 

 يإ الناائر االقتصادي

 المائ  السن  الةادم  333/7

 المال يإ اإلسالم 216/9/2/53

 المالي  الدولي  332/154

 المالي  العام  336/1

 المالي  العام  336/2

 المالي  العام  336/44

 المالي  العام  336/62

 المالي  العام  336/74

 المالي  العام  336/89

 المالي  العام  اإلسالمي  216/9/2/82

336/45 

المالي  العام  الت ريب ال ريبإ 

 العام

336/66 

المالي  العام  والت ريب المالإ 

 وال ريبإ

 المالي  العام  والسياس  المالي  336/5

216/9/2/42 

المالي  العام  والنظام المالإ 

 اإلسالمإ

216/9/2/121 

المالي  العام  والنظام المالإ يإ 

 اإلسالم

336/85 

األساسي  للمةاسب  العام  المبادئ 

 والمجط  المةاسبإ الورنإ

 يإ اإلسالم المبادئاالقتصادي  216/9/3/22

216/9/2/64 

المنتمب اإلسالمإ ويلسفت  المالي  

 واالقتصادي 

 أمام العولم  واالقتصادالمنتمب  330/126

 المةاسب  اإلداري  350/207
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 المةاسب  اإلداري  350/31

350/196 

المةاسب  اإلداري  والسياسات 

 اإلداري  المعاصر 

 المةاسب  الةكومي  الفعال  336/38

336/72 

 النظري المةاسب  الةكومي  يين 

 والتطبيق

336/22 

المةاسب  الةكومي  وتطبيةاتها 

 النظري  والعملي 

 المةاسب  ال ريبي  336/10

 المةاسب  ال ريبي  336/65

 ال ريبي المةاسب   336/70

 المةاسب  ال ريبي  336/78

336/23 

المةاسب  ال ريبي  يإ المملك  

 العريي  السعودي 

 المةاسب  العام  336/100

 المةاسب  العام  للمؤسس  336/87

 المةاسب  الةومي  336/19

 المةاسب  المالي  الجاص  336/79

 المةاسب  يإ المنظمات المالي  336/81

 يإ لركات المةاوالت المةاسب  336/63

 المداخت األساسي  للعالقات العام  350/64

336/9 

المدخت المعاصر يإ مةاسب  

 التكاليب

 االقتصادالمدخت الى أست علم  330/119

330/132 

المدخت الى السياسات 

 الكلي االقتصادي 

216/9/3/48 

يإ  االقتصادي المدخت الى النظري  

 المنهأ اإلسالمإ

216/9/3/33 

المدخت الى دراسات  دوى التةني  

للم اريب الصناعي   االقتصادي 

 ومدخلها اإلسالمإ

 االقتصادي المدخت يإ النظري   330/101

 المدخت لفة  البنو  اإلسالمي  216/9/2/89

 االقتصادي المذاه   330/9

 اإلسالمإ االقتصاديالمذه   216/9/3/54

 يإ اإلسالم االقتصاديالمذه   216/9/3/24

216/9/2/167 

المرا ع  عن المسؤولي  

يإ المصارف  اال تماعي 

 اإلسالمي 

 المرا ع  والرقاي  المةاسبي  336/24

 المرا ع  وتدقيق الةسايات 336/91

336/90 

المرا ع  ومراقب  الةسايات من 

 النظري  الى التطبيق

 المراسل  العام  والتةرير اإلداري 350/209

 المرلد العملإ يإ اإلا ام اإلداري 350/20

 المريق العام يإ الناائر 350/123

350/184 

وأخالقيات  اال تماعي المسؤولي  

 األعمال

333/6 

المس ل  الاراعي  أو الوعد الراقد 

 يإ الريب الناائري

 الم رق العريإ والغرم 337/7

 االقتصادي الم رون العام والتنمي   338/23

330/29 

الم رون متعدد الةوميات وال رك  

 الةاي  

 المصارف اإلسالمي  216/9/2/150

 المصارف اإلسالمي  216/9/2/155

 المصارف اإلسالمي  216/9/2/193

216/9/2/120 

المصارف اإلسالمي  ضرور  

 عصري 

216/9/2/188 

المصارف اإلسالمي  والمؤسسات 

 النظري  والتطبيق االقتصادي :

 المصارف واألعمال المصريي  332/5

337/26 

 1991المصير العريإ من عام 

 2131الى عام 

333/4 

المعالم الرئيسي  إلستراتيني  التنمي  

 الاراعي  ي قطار الورن العريإ

216/9/2/119 

المعامالت المالي  المعاصر  يإ 

 الفة  اإلسالمإ

216/9/2/43 

المعامالت المالي  المعاصر  يإ 

مياان الفة  اإلسالمإ , أو , يإ 

 ضوم ال ريع  اإلسالمي 

216/9/2/103 

المعامالت المصريي  والريوي  

 وعال ها يإ اإلسالم

336/11 

المعااإ العلمي  لمصطلةات 

 مةاسب  التكاليب

350/164 

المهني  على  واالختباراتالمعايير 

 المستوى العريإ

350/14 

عالي  المعلومات وأثرها يإ  ياد  الف

 اإلداري 

 المفاهيم األساسي  يإ علم اإلدار  350/16

 المفاوضات يين ال مال والننوم 332/10

216/9/2/148 

المفهوم اإلسالمإ للتكايت 

 اال تماعإ

 المةاري  المستةبلي  لاامام العريإ 338/58

337/13 

 اقتصادياتالمالمح الرئيسي  يإ 

 البلدان العريي 

350/159 

الو يا لادار  والتةليت الملجص 

 المالإ
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 الملكي  يإ اإلسالم 216/9/2/72

 الملكي  يإ ال ريع  اإلسالمي  216/9/2/09

216/9/2/9 

الملكي  يإ ال ريع  اإلسالمي  

 وقيودها ووديفتهاربيعتها 

216/9/2/61 

الملكي  يإ ال ريع  اإلسالمي  مب 

 مةاراتها يالةوااين العريي 

216/9/2/97 

الملكي  يإ ال ريع  اإلسالمي  

 اإلسالمإ االقتصادودورها يإ 

216/9/2/2 

الملكي  واظري  العةد يإ ال ريع  

 اإلسالمي 

 المنظمات 350/119

 المنظمات 350/120

 المنظمات الةديث  350/124

 المنظمات الدولي  337/22

 االقتصادي الموارد  338/24

350/146 

المنتمب الموارد الب ري  وتنمي  

 المةلإ

216/9/2/166 

الموارد المالي  العام  يإ الفة  

اإلسالمإ ودورها يإ  االقتصادي

 االقتصادي التنمي  

216/9/2/92 

الموسوع  العلمي  والعملي  للبنو  

 اإلسالمي 

 المياااي  التةديري  350/41

216/9/2/4 

الناع  النماعي  يإ الفة  اإلسالمإ 

 وأثرها يإ يق الملكي 

216/9/3/13 

يإ المغرم  االقتصاديالن ار 

اإلسالمإ خالل الةرن السادس 

 الهنري

216/9/3/23 

يإ ضوم  االقتصاديالن ار 

 ال ريع  اإلسالمي 

337/28 

العالمإ  االقتصاديالنظام 

 الناتواتفاقي 

 يإ اإلسالم االقتصاديالنظام  216/9/3/43

 يإ اإلسالم االقتصاديالنظام  216/9/3/44

216/9/3/56 

يإ المنتمب  االقتصاديالنظام 

 اإلسالمإ

216/9/2/156 

النظام ال ريبإ يإ الفكر المالإ 

 اإلسالمإ

 النظام العالمإ للاكا  216/9/2/198

338/54 

البترولي   لالتفاقياتالنظام الةااواإ 

 يإ دول منلت التعاون الجلينإ

 النظام الةااواإ للبنو  اإلسالمي  216/9/2/169

 النظام المالإ اإلسالمإ 216/9/2/173

 النظام المالإ اإلسالمإ 216/9/2/44

 النظام المالإ يإ اإلسالم 216/9/2/74

216/9/2/39 

يإ  واالقتصاديالنظام المالإ 

 اإلسالم

 النظام المرايإ العالمإ 337/20

 النظام النةدي الدولإ 332/3

216/9/2/201 

عند اين  االقتصادي النظريات 

 خلدون

 االقتصادي النظري   330/11

 االقتصادي النظري   330/114

 النائي  االقتصادي النظري   330/94

 الكلي  االقتصادي النظري   330/100

216/9/3/49 

يين اإلسالم  االقتصادي النظري  

 المعاصر االقتصاديوالفكر 

330/1 

عند اين خلدون  االقتصادي النظري  

وأسسها من الفكر اإلسالمإ 

 والواقب المنتمعإ

 االقتصادالنظري  العام  يإ  330/71

350/9 

النظري  العام  ألمال  اإلدار  

 واأللغال العمومي 

216/9/2/21 

النظري  العام  للمو بات والعةود 

 يإ ال ريع  اإلسالمي 

 النظري  والسياسات النةدي  332/47

 المعاصر  االقتصادي النظم  330/57

330/36 

المعاصر   االقتصادي النظم 

 وتطبيةاتها

 النظم ال ريبي  336/51

216/9/2/57 

يإ الدول   واالقتصادي النظم المالي  

اإلسالمي  على ضوم كتام الجراج 

 أليإ يوسب

336/18 

النظم المةاسب  الجاص  يإ 

مةاسب  األقسام والفرون ومةاسب  

 الفنادق

332/99 

النظم المةاسبي  المتجصص  

 وتطبيةاتها العملي  يإ

350/38 

النظم والعمليات اإلداري  

 والتنظيمي 

 النف  والسياس  العريي  338/12

 النفةات العام  يإ اإلسالم 216/9/2/60

 االئتمااي النةود  216/9/2/110

 النةود اإللكترواي  332/152

 والةديثالنةود يين الةديم  216/9/2/83

 النةود والبنو  332/111

 النةود والبنو  332/69

 النةود والبنو  332/7
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 واالقتصادالنةود والبنو   332/128

 واالقتصادالنةود والبنو   332/20

 النةود والسياسات النةدي  الداخلي  332/79

 النةود والمصارف واألسواق المالي  332/106

 واألسواق المالي النةود والمصارف  332/144

 النةود والمصارف والنظري  النةدي  332/59

216/9/2/160 

النةود ودور ال رم يإ اإلسالم 

 يإ الةراين األولين

339/27 

النه   وصران البةام من م  ق 

 التجلب الى مياق التةدم

 الهنر  الريفي  يإ الناائر 333/9

 الو يا يإ أصول اإلدار  العام  350/75

216/9/2/134 

الملكي   اقتصادياتالو يا يإ 

 الجاص  يإ الفة  اإلسالمإ

 الو يا يإ اإلدار  العام  350/82

 اإلسالمإ االقتصادالو يا يإ  216/9/3/51

332/133 

الو يا يإ الةااون المصريإ 

 الناائري

336/14 

الو يا يإ مرا ع  وتدقيق 

 الةسايات

 الويدات النةدي  المملوكي  332/22

 الودائب المصريي  216/9/2/127

216/9/2/27 

الودائب المصريي  النةدي  

 يإ اإلسالم واستثمارها

 الورق النةدي 332/11

216/9/2/105 

الوسار  التناري  يإ المعامالت 

 المالي 

 الوديف  العام  350/11

350/2 

الوديف  العام  يإ النظامين 

 اإلسالمإ والوضعإ

350/28 

العام  وادار  لؤون الوديف  

 المودفين

 الوقائب النديد  330/75

216/9/2/143 

الوالي  على المال يإ ال ريع  

اإلسالمي  وتطبيةاتها يإ المذه  

 المالكإ

 اليورو 332/76

 أمريكا تغاو الجليأ 338/60

 أاوار الم كا  يإ أيكام الاكا  216/9/2/14

330/70 

أوريا والعرم من الةوار الى 

 ال راك 

339/28 

أي مستةبت للفةرام يإ البلدان 

 العريي 

 أيديولو ي  العولم  330/108

338/31 

يترول المسلمين ومجططات 

 الغاصبين

330/85 

السياسإ للتجلب  االقتصاديةث يإ 

 العالمإ االقتصاديوالتةدم والنظام 

 يةوث التسويق 332/55

 يةوث التسويق 332/96

 التسويق والتسويق الدولإيةوث  332/143

 يةوث العمليات 350/153

 يةوث العمليات 350/211

350/165 

األسالي   استجداميةوث العمليات 

 الكمي  يإ صنب الةرار

216/9/3/64 

 اقتصادي يةوث يةهي  يإ ق ايا 

 معاصر 

 اإلسالمإ االقتصاديةوث يإ  216/9/3/18

 اإلسالمإ االقتصاديةوث يإ  216/9/3/75

 يةوث يإ الريا 216/9/2/36

 يةوث يإ العالم العريإ 339/6

216/9/2/165 

يةوث يإ ية  المعامالت المالي  

 المعاصر 

350/45 

يةوث ادو  اإلدار  المةلي  يإ 

 المملك  العريي  السعودي 

 اإلداري االا باريداي   350/22

338/52 

يعض الم كالت المعاصر  يإ 

 االقتصادي التنمي  

338/26 

يعض تنارم التنمي  يإ الورن 

 العريإ

 يعض ق ايا للمستةبت 330/61

 يورصات األوراق المالي  332/90

 يورص  األوراق المالي  332/63

 يورص  األوراق المالي  332/86

332/142 

يورص  األوراق المالي  يين 

 النظري  والتطبيق

216/9/2/159 

يورص  األوراق المالي  من منظور 

 اسالمإ

 يورص  األوراق النةدي  332/57

 ييروقراري  اإلدار  الناائري  350/15

216/9/2/16 

ييب المراية  كما تنري  البنو  

 اإلسالمي 

216/9/2/189 

ييب المراية  وتطبيةات  المعاصر  

 يإ المصارف اإلسالمي 

330/39 

يإ الةرن  االقتصاديتاريخ العراق 

 الرايب الهنري

 االقتصاديتاريخ الفكر  330/77

من  االقتصاديتاريخ الفكر  330/6
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 التناريين الى اهاي  التةليديين

 تاريخ الملكي  332/30

 تاريخ النةود 332/54

336/55 

تةديد التكلف  على أساس الن ار يإ 

 المؤسسات المالي 

330/139 

اإلقليمإ  االقتصادتةليت 

 والة ري

 الكلإ االقتصادتةليت  330/138

 المجر ات -تةليت المدخالت  338/3

338/48 

تةويت الملكي  العام  الى الةطان 

 االقتصادي الجاص ...والتنمي  

 تجطي  المال العام 332/141

 تدري  الةيادات مر ب يإ األا ط  350/132

 االستثماراتترليد  332/12

216/9/3/88 

الفردي يإ  االستهال ترليد 

 اإلسالمإ االقتصاد

 تسيير المن    350/191

330/98 

تطبيةات تكنولو يا المعلومات يإ 

 األعمال

 اقتصادي تطلعات  330/30

216/9/3/112 

اإلسالمإ  االقتصاديتطور التاريخ 

 والوضعإ

 االقتصاديتطور الفكر  216/9/3/60

 تطور الفكر التنظيمإ 350/108

330/37 

مب اإللار   االقتصادي تطور النظم 

 الى مفهوم التنمي  ويعض م كالتها

216/9/2/163 

تطوير صيغ التمويت قصير األ ت 

 للبنو  اإلسالمي 

216/9/2/51 

تعري  النةود والدواوين يإ العصر 

 األموي

 تغير الةيم  ال رائي  للنةود الورقي  216/9/2/168

350/49 

تةدير كفاي  العاملين يالجدم  المداي  

اإلدار  العام  والةااون يإ علم 

 اإلداري

 تةنيات البنو  332/136

 تةنيات البيب النا ح 332/35

336/76 

تةنيات المةاسب  المعمة  ويةا للدليت 

 المةاسبإ الورنإ

350/122 

تةنيات تسيير ميااايات المؤسس  

 المستةل  االقتصادي 

 تةنيات وسياسات التسيير المصريإ 332/134

 األدامتةويم  350/66

350/86 

تةويم مدى موضوعي  أست 

وأسالي  الترقي  يإ الجدم  المداي  

 يالمملك  العريي  السعودي 

 تةييم مهارات اإلدار  350/125

 تكون التجلب يإ الناائر 330/2

 تمويت الم روعات يإ دت اإلسالم 216/9/3/1

332/29 

تنسيق النفةات العام  يين الدول 

 العريي 

338/99 

تنظيم الةوى العامل  يإ المؤسسات 

 الصناعي  الناائري 

 تنظيم المنظمات 350/149

 تنظيم وادار  البنو  332/129

 تنظيم وادار  السياي  والفندقي  338/81

216/9/2/8 

تنظيم ومةاسب  الاكا  يإ التطبيق 

 المعاصر

216/9/2/128 

األقوال يإ  اختالفتوضيح أو   

 مسائت من معامالت األموال

 توديب األموال 332/19

 توديب الوقا 350/111

 ثةاي  اداري  350/127

 ثور  أسعار النف  338/78

336/92 

دراس  تةليلي   المؤسسات: باي  

 يإ النظري  العام  لل ريب 

 االقتصادي غرايي  اإلاتاج  338/25

  غرايي  الصناع  338/35

  غرايي  الغذام يإ الناائر 339/9

339/7 

 واا  من م كل  الغدام يإ العالم 

 والورن العريإ

 ياالت دراسي  يإ اإلدار  العام  350/47

216/9/2/126 

يرم  المال العام يإ ضوم 

 ال ريع  اإلسالمي 

336/15 

يسايات الةكوم  يإ المملك  

 العريي  السعودي 

339/33 

 االقتصادي يق اإلاسان يإ التنمي  

 ويمايت  دوليا

 يكم اإلسالم يإ الرأسمالي  216/9/3/14

 يكم التسعير يإ اإلسالم 216/9/2/175

216/9/2/62 

يكم ودائب البنو  ولهادات 

 يإ الفة  اإلسالمإ االستثمار

216/9/2/176 

يلول لم كل  الريا  مةمد ين مةمد 

ومع  تنبيهات هام   أيو لهب  .

ويتاوى يإ يطالن المعامالت 

 وميرها عبدالريوي  المصريي  

 العايا ين يا 

216/9/2/151 

يماي  المال العام يإ الفة  

 اإلسالمإ
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216/9/3/103 

يماي  المستهلا يين ال ريع  

 والةااون

 يماي  المستهلا يإ الفة  اإلسالمإ 216/9/3/104

216/9/3/94 

يماي  المستهلا يإ الفة  

 اإلسالمإ االقتصادي

216/9/3/102 

يإ النظام  االستثماريوايا 

 اإلسالمإ االقتصادي

 يول المنهأ اإلسالمإ 216/9/3/67

 االقتصادخصائص اسالمي  يإ  216/9/3/50

216/9/2/137 

خطايات ال مان المصريي  

 وتكييفها الفةهإ

216/9/3/20 

 االقتصادخطور رئيسي  يإ 

 اإلسالمإ

 خالصات اداري  يإ يكر هؤالم 350/175

 خمس  عوامت لةيا  اا ة  350/107

216/9/2/73 

خيار ال رر يإ البيون وتطبية  يإ 

 معامالت المصارف اإلسالمي 

338/80 

وتةييم  االقتصادي دراسات الندوى 

 الم روعات

338/79 

دراسات الندوى وتةييم 

 الم روعات

338/5 

التجطي   تجطيطي :دراسات 

يإ دت ميام  االقتصادي

 اإليصامات األساسي 

337/9 

الورن  اقتصادياتدراسات يإ 

 العريإ

332/102 

دراسات يإ األسواق المالي  

 والنةدي 

 المالإ االقتصاددراسات يإ  332/45

 االقتصادي دراسات يإ التنمي   338/88

 دراسات يإ الم اكت المعاصر  336/59

216/9/3/62 

 االقتصادي دراسات يإ المفاهيم 

 لدى المفكرين اإلسالميين

216/9/3/93 

 االقتصاددراسات يإ علم 

 اإلسالمإ

336/56 

دراسات متةدم  يإ المةاسب  

 ال ريبي 

216/9/2/116 

دراسات اظري  وتطبيةي  يإ 

 مةاسب  الاكا 

 دراس  اسالمي  يإ العمت والعمال 216/9/3/28

 دراس  اإلدار  العام  350/27

 دراس  السوق 332/139

 دراس  تةليلي  مةارا  332/14

 دروس يإ اإلدار  العام  350/74

 السياسإ االقتصاددروس يإ  335/10

350/154 

دروس يإ المراسالت اإلداري  مب 

 اماذج تطبيةي 

330/10 

 االقتصادي دروس يإ المنهني  

 االقتصادي ومدخت الى العلوم 

332/82 

يإ األوراق المالي   االستثماردليت 

 واألسهم

 النا ح لال تماندليت التجطي   350/135

330/43 

دليت الر ت العادي الى التعبير 

 االقتصادي

330/47 

دليت الر ت العادي الى تاريخ الفكر 

 االقتصادي

 دليت العمت عن يعد 350/118

332/61 

 استثماردور البنو  التناري  يإ 

 أموال العمالم

332/40 

دور التمثيت المالإ يإ الرقاي  

 المالي 

 دور العلم والتكنولو يا يإ التنمي  338/39

339/26 

يإ الةد   الصغيردور الم اريب 

 من الفةر والبطال 

216/9/2/46 

 االقتصاددور الملكي  اإلسالمي  يإ 

 اإلسالمإ

 21رأسمالي  الةرن  330/84

216/9/2/115 

 االقتصادي رسائت اين انيم 

والمسما  الرسائت الايني  يإ 

 مذه  الةنفي 

350/88 

رسائت السير  الذاتي  : ال مان 

 للوديف  المناسب 

 رسال  يإ  وا  وقب النةود 216/9/2/107

338/102 

رقاي  تسيير المؤسس  يإ دت 

 السوق اقتصاد

216/9/2/32 

 كا  األموال وكيفي  أدائها يإ الفة  

 اإلسالمإ

  كا  النةود الورقي  المعاصر  216/9/2/20

216/9/2/13 

 كا  يلإ الذه  والف   

 والمنوهرات

  يار  لمعسكر اإلداريين 350/179

 ستار الفةر 339/8

 سلسل  التعريب يالبورص  332/174

 اإلسالمإ االقتصادسوسيولو يا  216/9/3/15

338/6 

سياسات النف  العريي  يإ 

 السبعينات

216/9/2/96 

سياس  اإلافاق العام يإ اإلسالم 

 ويإ الفكر المالإ الةديث
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 سياس  التجاصي  330/134

216/9/3/109 

سياس  التصنيب يإ ضوم مةاصد 

 ال ريع 

338/69 

سياس  تجطي  التنمي  واعاد  تنظيم 

 مسارها يإ الناائر

216/9/2/122 

لبه  الريا يإ معامالت البنو  

 التةليدي  واإلسالمي 

 لركام يإ ت وي  التنمي  338/15

 األموال استثمارلركات  216/9/2/187

216/9/2/117 

لركات األلجاص يين ال ريع  

 والةااون

 االستثمارصناديق  216/9/2/136

338/82 

صناع  السياي  يين النظري  

 والتطبيق

 صناع  الةرار للةاد  350/102

 النةد الدولإصندوق  332/119

 صور المستةبت العريإ 330/27

 ضةايا التنمي  338/71

 ضريب  الدخت 336/25

 ضغور العمت 350/90

216/9/3/42 

يإ السوق  االقتصادضواي  تنظيم 

 اإلسالمإ

350/50 

راع  الرؤسام ويدودها يإ 

 الوديف  العام 

 االقتصاديررق الةياس  330/92

350/160 

يإ رأس المال  االستثمارعائد 

 الب ري

216/9/2/113 

عنا الموا ا  وعال   يإ الفة  

 اإلسالمإ

338/49 

ع رون عاما من اانا ات 

 التجطي  التنموي

 عةد الت  ير التمويلإ 336/102

216/9/2/118 

عةد المراية  يين الفة  اإلسالمإ 

 والتعامت المصريإ

 عةود الجدمات المصريي  332/38

216/9/2/199 

عالق  البنو  اإلسالمي  يالبنو  

 المركاي 

350/77 

اإلداري وم كالت  اال تمانعلم 

التنظيم يإ المؤسسات 

  البيروقراري

 اال تماعاالقتصاديعلم  330/54

 االقتصادعلم  330/31

 العام االقتصادعلم  330/109

يإ النظم الوضعي   االقتصادعلم  216/9/3/106

 وال ريع  اإلسالمي 

330/67 

من خالل التةليت  االقتصادعلم 

 النائإ

 على أيوام الةرن الوايد والع رين 339/24

 على أيوام عصر  ديد 339/20

332/81 

عمليات البنو  من الوا ه  

 الةااواي 

 عمليات المصارف 332/49

 يائض العمال  يإ الدول النامي  330/34

332/26 

يائض رؤوس األموال العريي  

يإ تمويت  استجدام ومدى امكااي  

 يإ مصر االقتصادي التنمي  

350/104 

يعالي  التنظيم يإ المؤسسات 

 االقتصادي 

 ية  الاكا  المعاصر 216/9/2/12

 ية  ال ركات 216/9/3/8

 يكر ر ال األعمال 350/106

 يإ اإلسالم االقتصاديلسف   216/9/3/12

 يلسف  التنمي  216/9/3/52

 يلسف  الفكر المالإ 332/23

 ين اإلدار  اليايااي  350/25

 ين وعلم العالقات العام  350/72

 يإ التجطي  السيايإ 338/33

333/17 

النغراييا  االقتصادي :يإ النغراييا 

 الاراعي 

 اإلسالمإ االقتصادييإ الفكر  216/9/3/86

216/9/2/102 

قااون النةد يإ ضوم الفة  والة ام 

 االقتصادي والت ريعات 

 قدرات التدري  والتطوير 350/115

216/9/3/59 

قرامات يإ السلو  التنظيمإ مب 

 رؤي  اسالمي  لبعض الةرامات

330/52 

قرامات يإ اظري  التاريخ 

 االقتصادي

330/56 

قرامات يإ اظري  التاريخ 

 االقتصادي

216/9/2/162 

ق ايا اسالمي  معاصر  يإ النةود 

 والبنو  والتمويت

216/9/2/170 

ق ايا يةهي  معاصر  يإ المال 

 واالقتصاد

 اإلسالمإ االقتصادقواعد وأيكام  216/9/3/19

216/9/2/52 

كتام أصول اإلافاق العام يإ الفكر 

 المالإ اإلسالمإ

216/9/3/3 

الوديفإ للاكا  يإ  االستجدامكتام 

 اإلسالمإ االقتصاديالفكر 



 54 

 كتام األموال 216/9/2/1

 كتام الجراج 216/9/2/17

216/9/2/108 

مةمد ين الةسن  .كتام الكس  

ال يبااإ . يلي  رسال  الةالل 

والةرام ويعض قواعدهما يإ 

 أيمد ين تيمي  .المعامالت المالي  

 كتام يإ األموال 216/9/2/157

216/9/2/106 

 االستثماركم اإلسالم يإ لهادات 

 وصناديق التويير وودائب البنو 

 كوك  البياات 350/188

337/33 

 القتصادكيب تةولا روسيا 

 السوق

 كيب تةدر وتؤدي  كا  أموالا 216/9/2/68

 .كيب تننح يإ عالم يال ودائب  350/195

 كيفي  قياس ياعلي  التدري  350/117

 لعب  التسويق 332/73

216/9/3/6 

الملكي   اقتصادياتلمةات من 

 الجاص  يإ الفة  اإلسالمإ

 لنبدأ المسير  338/28

 مايعد الرأسمالي  330/12

330/125 

ماذا يعد اخفاق الرأسمالي  

 وال يوعي 

 م  ق العولم  332/179

 مالي  الدول  اإلسالمي  216/9/2/133

 االستثمارمبادئ  332/169

 المالإ والةةيةإ االستثمارمبادئ  332/114

 االقتصادمبادئ  330/106

 االقتصادمبادئ  330/107

 االقتصادمبادئ  330/15

 االقتصادمبادئ  330/16

 االقتصادمبادئ  330/88

 اإلسالمإ االقتصادمبادئ  216/9/3/55

 التةليلإ االقتصادمبادئ  330/17

 النائإ االقتصادمبادئ  330/118

 النائإ االقتصادمبادئ  330/135

 النائإ االقتصادمبادئ  330/148

 النائإ االقتصادمبادئ  330/81

 النائإ االقتصادمبادئ  330/82

 النائإ االقتصادمبادئ  330/93

 النائإ الويدوي االقتصادمبادئ  332/138

 السياسإ االقتصادمبادئ  335/1

 السياسإ االقتصادمبادئ  335/8

 السياسإ االقتصادمبادئ  337/42

السياسإ :  االقتصادمبادئ  332/187

 النةدي االقتصاد

 العام االقتصادمبادئ  330/53

 الكلإ االقتصادمبادئ  339/23

 الكلإ االقتصادمبادئ  339/25

 النةدي االقتصادمبادئ  332/89

 االقتصادالنةديمبادئ  332/84

216/9/3/98 

وعوامت التنمي  يإ  االقتصادمبادئ 

 اإلسالم

 مبادئ التسويق 332/113

 مبادئ التسويق 332/175

 مبادئ التسويق 332/18

 مبادئ التسويق الاراعإ 332/110

336/8 

 االقتصادي مبادئ الةسايات 

 الةومي 

 مبادئ المالي  العام  336/33

 مبادئ المالي  العام  336/37

 مبادئ المالي  العام  336/53

216/9/2/77 

مبادئ المالي  العام  يإ ال ريع  

 اإلسالمي 

 مبادئ المةاسب  المالي  336/54

 مبادئ المةاسب  وتطبيةاتها 336/41

350/81 

مبادئ الوديف  العام  وتطبيةها 

 على الت ريب الناائري

 االقتصادمبادئ علم  330/122

 االقتصادمبادئ علم  330/48

 االقتصادمبادئ علم  330/65

 االقتصادمبادئ علم  330/7

 مبادئ يإ اإلدار  العام  350/23

338/14 

مبادئ يإ التنظيم الصناعإ وادار  

 اإلاتاج واأل ور

350/208 

مبادئ يإ المراسالت اإلداري  مب 

 اماذج تطبيةي 

 اإلدار  والتنظيم مبادئ 350/85

 السيايي  مبادئاالستنمام 338/94

 السياسإ مبادئاالقتصاد 330/136

 التسويق مبادئ 332/170

 المةاسب  المالي  مبادئ 336/86

 مةاسب  البنو  336/21

 مةاسب  البنو  336/98

 مةاسب  التةليلي  336/99

 مةاسب  التكاليب 336/13

336/95 

مةاسب  التكاليب يين النظري  

 والتطبيق

 مةاسب  النمعيات التعاواي  336/58
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 مةاسب  ال ركات 336/6

 مةاسب  ال ركات 336/61

 مةاسب  ال ركات 336/64

 مةاسب  ال ركات 336/7

 مةاسب  ال ركات 336/94

 مةاسب  الفنادق 336/57

 مةاسب  المن آت الجاص  336/68

 مةاسب  النف  338/74

 مةاسب  لركات األلجاص 336/96

 مةاسب  لركات الت مين 336/4

 البترولإ االقتصادمةاضرات يإ  338/1

332/164 

مةاضرات يإ النظريات 

 والسياسات النةدي 

332/70 

مةاضرات يإ النةود والبنو  

 والنظري  النةدي 

332/80 

األ نبإ المبالر  االستثمارمةددات 

 يإ عصر العولم 

330/115 

 االقتصادي مة رات يإ النظري  

 الكلي 

 االقتصادواالقتصاديينمةن   339/19

216/9/2/111 

مجتارات من اصوص يديثي  يإ 

 ية  المعامالت المالي 

350/130 

مدخت استراتينإ لتجطي  وتنمي  

 الموارد الب ري 

350/137 

مدخت الى ادار  الجدمات 

 والمؤسسات الصةي 

 االقتصادمدخت الى  330/4

 اإلسالمإ االقتصادمدخت الى  216/9/3/9

 السياسإ االقتصادمدخت الى  335/2

 مدخت الى المةاسب  التةليلي  336/48

 االقتصادمدخت الى علم  330/64

 الةديث االقتصادمدخت يإ  330/111

 االقتصادمدخت يإ علم  330/73

 مدخت للتةليت النةدي 332/137

350/205 

مدخت للتنظيم اإلداري والمالي  

 العام 

 يإ اإلسالم االقتصاديمدخت للفكر  216/9/3/95

336/31 

مذكرات يإ األسواق والمؤسسات 

 المالي 

 االقتصادي مذكرات يإ التنمي   338/89

 مذكرات يإ التنمي  والتجطي  338/17

 مذكرات يإ النةود والبنو  332/27

 مرلد األذكيام الكامت 336/46

مسئولي  البنا عن أخطام الكمبيوتر  332/188

 للنةود إاإللكتروايإ النةت 

332/177 

مسؤولي  البنا يإ قبول المستندات 

المستندي يإ دت  االعتماديإ اظام 

األعراف المويد  لاعتمادات 

 المستندي 

 مستةبت التنمي  يإ الورن العريإ 338/68

 مستةبت الرأسمالي  330/74

 مستةبت النف  العريإ 333/16

 م اكت التغذي  يإ الدول النامي  339/34

338/92 

يإ البلدان العريي  م كالت التنمي  

 وأثر اليون الجار ي  يإ تفاقمها

338/4 

م كالت التنمي  ومعوقات التكامت 

 العريإ االقتصادي

216/9/2/91 

يإ البنو   االستثمارم كل  

 اإلسالمي  وكيب عالنها اإلسالم

216/9/3/78 

م كل  الديون الجار ي  للدول 

 اإلسالمي  وأثرها

 وكيب عالنها اإلسالمم كل  الفةر  216/9/3/73

216/9/2/101 

مصرف التنمي  اإلسالمإ أو 

مةاول   ديد  يإ الريا والفائد  

 والبنا

 مصطلةات يإ قاموس تجلب األم  330/143

 معنم مصطلةات العلوم اإلداري  350/6

 معرك  اإلسالم والرأسمالي  216/9/3/31

350/84 

معوقات السكرتاري  الفعال  يإ 

ومي  يالمملك  العريي  األ ها  الةك

 السعودي 

336/101 

مفاهيم أساسي  يإ قياس األصول 

 الثايت 

330/28 

مفهوم اإلعتمادات المستندي  يإ 

 والتصدير االستيراد

 يإ اإلسالم االقتصادمفهوم  216/9/3/16

 مةايالت العمت 350/110

 اقتصادي مةاييت  332/6

216/9/3/40 

 االقتصاديمةتطفات من الفكر 

 العريإ اإلسالمإ

 االقتصادمةدم  علم  330/3

 المالي  العام  اقتصادياتمةدم  يإ  336/35

 العام االقتصادمةدم  يإ  330/66

332/171 

النةدي  االقتصادمةدم  يإ 

 والمصريإ

 االقتصاديمةدم  يإ الةياس  330/5

332/88 

مةدم  يإ النةود وأعمال البنو  

 واألسواق المالي 
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 االقتصادمةدم  يإ علم  330/18

 مةدم  يإ اظم المعلومات اإلداري  350/80

 مةومات العمت يإ اإلسالم 216/9/3/30

 مالمح الةكم  يإ مسائت الةسب  216/9/2/153

350/206 

ممياات المراسالت والوثائق 

 اإلداري 

 دولإ  ديد اقتصاديمن أ ت اظام  337/1

 للمسلمين االقتصاديمن التراث  216/9/3/4

338/38 

من ق ايا التنمي  يإ المنتمب 

 العريإ

 من ق ايا العمت والمال يإ اإلسالم 216/9/2/75

216/9/3/68 

 االقتصادمناهأ البايثين يإ 

 اإلسالمإ

350/180 

مهارات اليد منها للصعود الى 

 الةم 

337/3 

 االقتصادي مو ا يإ العالقات 

 االقتصاديالدولي  وتاريخ الفكر 

332/44 

موسوع  أعمال البنو  من 

 الناييتين الةااواي  والعملي 

216/9/3/96 

موسوع  الة ايا الفةهي  المعاصر  

 اإلسالمإ واالقتصاد

216/9/2/124 

موسوع  الةواعد وال واي  الفةهي  

الةاكم  للمعامالت المالي  يإ الفة  

 اإلسالمإ

 االقتصادي موسوع  المصطلةات  330/14

 موسوع  النةود العريي  واإلسالمي  216/9/2/139

330/102 

ميا  التةالب ين تكوين الةيم  من 

 خالل ال راك 

216/9/2/130 

اتب المعارف يإ الرد على من 

 أ ا  يالمصارف

 اسالمإ اقتصاداةو  216/9/3/21

339/18 

 االقتصاداةو تفسير  ديد أل م  

 والمنتمب يإ مصر

 االقتصاداةو رريق ثالث يإ  339/3

 اةو اظام اةدي عادل 216/9/2/37

350/52 

ادو  واقب ادارات العالقات العام  

 يإ األ ها  الةكومي 

216/9/2/109 

ااه  النفوس يإ ييان يكم التعامت 

 يالفلوس

 اايب األدمغ  339/14

 اظام اإلسالم 216/9/3/63

 اظام الاكا  يين النص والتطبيق 216/9/2/152

 المعلومات التسويةي  اظام 332/115

اظام النةد الدولإ والتنار   332/24

 الجار ي  للبالد العريي 

332/33 

اظريات التدويت و دوى 

 األ نبي  االستثمارات

 اظريات التنمي  السياسي  المعاصر  216/9/3/53

 االقتصادياظريات التنمي  والنمو  338/16

336/29 

اظريات ومسائت يإ أصول 

 المةاسب 

330/32 

اظريات ومسائت يإ اإليصام 

 الةياسإ واالقتصاد

 الويد  اقتصادياتاظري   330/33

 اظري  األ ور يإ الفة  اإلسالمإ 216/9/2/141

 يإ األموال االستجالفاظري   216/9/2/200

 الكلإ االقتصاداظري   332/65

216/9/2/24 

اظري  الباعث يإ ال ريع  

 اإلسالمي  والةااون الوضعإ

 اظري  التنظيم 350/37

 اظري  التنظيم 350/8

 اظري  الذم  المالي  216/9/2/123

 واستجداماتهااظري  السعر  330/147

 اظري  العةود اإلداري  350/91

 اظري  المال العام 332/120

216/9/2/94 

اظري  المةاسب  المالي  يإ الفكر 

 اإلسالمإ

216/9/2/38 

من اظري  المةاسب  والمالي  

 منظور اسالمإ

332/37 

اظري  النةود والبنو  واألسواق 

 المالي 

350/103 

اظري  مايعد الةداث  لادار  العام  

 ين النةاش ياتناه

 اظم المعلومات المةاسبي  336/73

 اظم دعم الةرارات 350/96

 االقتصادياةد العةت  330/86

337/38 

اه   اليايان : ثور  الماينإ 

 اي ين

 هندس  التسويق 332/181

 وديف  المراق  المالإ 350/114

 


