
  ٢٠٠٩ لسنة ٣١ جملد ٩٤ تنمية الرافدين العدد                            جامعة املوصل-كلية اإلدارة واالقتصاد
  ]٩٠-٥٥[                                                                      ص ص  

 

  
 ٢/٣/٢٠٠٨              تأريخ قبول النشر                                  ١٢/٣/٢٠٠٧تأريخ استالم البحث  

   الدخل القوميإحتساب قرط
  ياإلسالم قتصاداإلفي 

  - مقارنبحث-
  

تور يل كا  ئبدهللا محمد قادر  ربا  ع
 ق صادقسم اإل -مدرس

    امعة صالح ا  ن-ق صاداإل واإلدارةية لك
  

  
  المستخلص

  ألن ھ یحق ق مجموع ة كبی رة     ،قت صاد  الدخل القومي أحد أھم مواض یع عل م اإل         إحتسابیشكل  
 مثل الك شف ع ن ش بكة االت صال     ،ات البلدان المختلفةقتصاد  إلاالستراتیجیةھمة ومن االھداف الم 

، وت  سھیلھ لعملی  ات  األخ  رى البل  د وعالقتھ  ا بالبل  دان   إقت  صادب  ین مختل  ف الخالی  ا المنتج  ة ف  ى     
، والك  شف ع  ن العالق  ة ب  ین القط  اع النق  دي والحقیق  ي  یة المختلف  ةقت  صادالتخط  یط وال  سیاسات اإل

 ،یة خصبة للنقاب ات العمالی ة ف ى م ساوماتھم م ع أرب اب العم ل         أرضلقومي، وخلق    ا قتصادداخل اإل 
واخی رًا ف ى     ، الطبق ة وغیرھ ا م ن طبق ات المجتم ع          لرفع أجور العمال والمستویات المعی شیة لھ ذه       

  . البلدقتصادتحقیق التطور والنمو المتوازن إل
 إحت ساب  ط رق  ك شف ع ن      ھذه االھداف المھمة كانت دوافع رئیسة النجاز ھ ذا البح ث ال ذى            

ھ وتق  دیره وماھی  ة إحت  ساب اإلس  المي م  ن خ  الل التع  رف عل  ى كیفی  ة  قت  صادال  دخل الق  ومي ف  ى اإل
ولقد استنتج الباحث وجود خم س    واالشتراكي،الرأسمالي قتصاداختالفھ عما یماثلھ فى كل من اإل  

تقلة محاس بیا ع ن    الدخل القومي فیھ وبرھن بأن كال منھا یشكل طریقة مس حتساب مختلفة إل  طرق
  .   ومتوافقة معھا فى إعطاء النتیجة الحسابیة النھائیة نفسھا للدخل القومي األخرى طرقال
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Abstract 

 
The calculation of national income is forming one of the important subjects in 

economics، because it fulfills a large number of important and strategic goals for the 
economy of different countries، such as uncovering the communication nets among the 
different producer cells in the economy of the country، and its relationships with other 
countries. Also، it facilitates the operation of several plans and political economics، and to 
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uncover the relationship between the monetary and real sectors in the countries economic. 
As well as making a fertile ground for labors syndicates to the negotiation forward labors 
chiefs to increasing the labor wages and increasing the level of life ness for this and the 
other classes in the society. Lastly، it helps to fulfill the advancement and balance 
developments for the country's economy. These important goals was the chief 
encouragement for writing this research، which uncover number of methods of calculating 
the national income in Islamic economy، between knowing - how to calculate and estimate 
it، and its differentiation with its similar methods in capital and social economics. Besides، 
the researcher explained that there are five different methods to calculate the national 
income of it. Each one has been improved in calculation than the other methods and agreed 
with it by supplying the same end of accounting for the national income. 

  
  المقدمة

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على رسول اهللا محمد وعلـى آلـه              
  : وصحبه أجمعين وبعد

 قـد وضـع     ىاألولة  ياإلسالم ومنذ العصور    يماإلسالي  قتصاداإلن الفكر   إ
 موضع  -األمة الكلي لثروات ومداخيل     حتسابأي اإل -مسألة حسابات الدخل القومي   

اهتمام بارز وخصص لها حيزاً ومكانات غير قليلة في كتـب الفقـه والدراسـات               
 للضمان والتكافـل     أساساً د يع ياإلسالم، ألن المال في المنظور      األخرىة  ياإلسالم

وآتَى الْماَل علَى حبِه ذَِوي الْقُربـى والْيتَـامى         : (الىتع  اهللا يين حسب قول  قتصادإلا
           وفُونالْمكَاةَ وآتَى الزالةَ والص َأقَامقَاِب وِفي الرو آِئِلينالسِبيِل والس نابو اِكينسالْمو

ن ِفي الْبْأساء والضراء وِحين الْبْأِس ُأولَــِئك الَّـِذين          ِبعهِدِهم ِإذَا عاهدواْ والصاِبِري   
   تَّقُونالْم مه ُأولَـِئكقُوا ودويمثـل مكانـة مهمـة فـي         )١٧٧-سورة البقرة ( )ص ،

 سـورة ( )وتُِحبون الْماَل حباً جماً   : (الىتعبقوله   -السايكولوجية –الحاجات النفسية 
انِْفرواْ ِخفَافـاً   : (عز وجلَّ  للجهاد في سبيل اهللا بقوله        قوياً  مادياً وأساساً) ٢٠-الفجر

              ـونلَمتَع ِإن كُنـتُم لَّكُم رخَي ِبيِل اللِّه ذَِلكُمِفي س َأنفُِسكُمو اِلكُموواْ ِبَأماِهدجِثقَاالً وو( 
ية دقتــصااإل وجتماعيــةعتبــارات اإل وغيرهــا مــن اال،)٤١-ســورة التوبــة(

 نفاقه وضع أحكامـاً   ألجل ضبطه وتحديد مجاالت وروده وإ     ، ولهذا و  ...والعسكرية
ه وضبطه ضـمن المعـايير      إحتساب عملية   َله عريضة س  وضوابط عديدة وخطوطاً  

 ضمن قوالب معينة وصيغ     حتسابنه مع هذا لم يضع هذا اإل       أ الّإ،  دةتعدالشرعية الم 
جـراء هـذه    االستفادة منها وإ  وحاٍل  ن   كل زمان ومكا    في األمة لتستطيع   ،محدودة

تم  e  كل حسب تطوره وقدرة استيعابه، ففي عصر النبي        ،هائالحسابات على ضو  
 مع اًإحتساب ونفاقاً وإوضع هيكلة عامة وخطوط عريضة لكل ما يتعلق بالمال وروداً

ية المتعلقة به، وفـي عـصر       قتصاداإلتفاصيل جزئية لبعض الظواهر والمتغيرات      
ية عديدة شـملت كافـة جوانـب النظـام          إقتصادلراشدين جرت تطورات    الخلفاء ا 

 ،دارات وبيوتات خاصة بالمـال    ي تشكلت آنذاك؛ من ضمنها تشكيل إ      تي ال قتصاداإل
، وفـي   األمـة ية والمحاسبية لثروات    قتصاداإلكانت تقوم بتنظيم الشؤون المالية و     

طور معـه الفكـر      وت ياإلسالمي  قتصاداإل والعباسي تطورالفكر    األمويالعصرين  
ية وعلـى   قتصاداإل في مختلف القطاعات     األمة دخول وثروات    حتسابالمحاسبي إل 
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 وبيـان العالقـة بـين       ،القطاعات المنتجة وغير المنتجة   بين  يز  ي التم ىساسها جر أ
يه، ثم بعدها أخذت     وكيفية دوران الدخول ف    قتصاداإلالقطاعين النقدي والحقيقي في     

ضارية التي كانـت    ية والح قتصاداإلفة حسب التطورات     مختل شكاالًهذه الحسابات أ  
ي الكبير والهائـل    قتصاداإل للتطور   ما في الظرف المعاصر ونظراً    ، أ األمةتمر بها   

 قسط كبير مـن     أيضاً العالمي نجد أن هذه الحسابات قد نالها         قتصاداإلالذي يشهده   
ها طرقن معالمها و  أ، االّ   األخرىية والعلوم   قتصاداإلغيرها من المواد    مثل  التطور  

 قتصاداإلوخطوات اتباعها ظلت مجهولة وغير واضحة لدى الكتاب والباحثين في           
 حيث كانت واضحة وجلية لدى      ،ة السابقة ياإلسالمعلى عكس العصور     ؛ياإلسالم

 وكذلك  ،عها بأهمية بالغة ودقة المتناهية    يضا مو إلىالعلماء والفقهاء بسبب نظرتهم     
 كانوا على علم يقين     ؛ إذ األموالع المتعلقة بالدخول و   مواضيهمية ال دراكهم أل بسبب إ 

  .  وتحافظ على كرامتها واستقالليتهااألمةبأنها تخص كيان 
  

  مشكلة البحث
  :ا يْأتيم تكمن مشكلة هذا البحث في

 الدخل القـومي    إحتساب طرقو دراسات تتضمن بيان عدد      أ طرقجود  عدم و  .١
  :، بسببياإلسالم قتصاداإلفي 

قبـل    مـن ياإلسالم قتصاداإل في نتاجاإللتحديد النهائي لعدد عناصر     دم ا ع. أ
 االخـتالف فـي ماهيـة       حثين في هذا المجال، هذا فضالً عن      الكتاب والبا 

التي تـستحقها لقـاء     -حقاتتالمس-وكينونة هذه العناصر؛ وكذلك المكافآت    
ها ية المادية والخدمية فيه؛ وهي ما خاض في       نتاجاإلمشاركاتها في العمليات    

  .الباحث ووضع حداً لهذا الغموض
ومي بسبب عـدم بلـورة هـذا        عدم تحديد تعريف شامل وكامل للدخل الق      . ب

 عند جميع هؤالء الكتاب، وهو الذي حدده        المفهوم أو تشتته أو عدم نضجه     
 طـرق ه وفقـا لل   إحتـساب الباحث ووضع صيغة نهائية لهذه المسألة عنـد         

  .المحاسبية المختلفة لذلك
  :دم وضوح الخطوات الواجبة اتباعها ألجل ذلك بسببغموض وع. ٢

عنـد  كامـل    بشكل   ياإلسالم قتصاداإلنماط الملكية في    عدم وضوح عدد أ    .أ
ية التي  قتصاداإل الغموض في عدد القطاعات      الكتاب؛ هذا فضالً عن   هؤالء  

 ما حدده الباحث بشكل ملخص جـداً ليتناسـب          تمثل كل واحدة منها؛ وهو    
  .وحجم هذا البحث

 عدم وضوح المكان الذي يوضع فيه كل من مستوى المعيشة المـضمون           . ب
 في الـصيغ    ياإلسالم المجتمع   أفرادلكافة  ) حد الكفاف وحد الكفاية   (: مجاناً

 اسـباً  منالمحاسبية لهذه الحسابات؛ وهو ما وضحه الباحث باكتشافه مكانـاً       
 قتـصاد لإلالدخل القـومي     حسابات    في ساسياًلهما واعتبار كونهما جزءاً أ    

   .ياإلسالم
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 في  لمباحات العامة التي تشمل ا  (الملكية المشاعية   وفلسفة  عدم بلورة مفهوم    . ج
وتمييزهـا   ياإلسالم قتصاداإل عند الكتاب في مجال      )ياإلسالمكتب الفقه   

ـ   ومـستقالً   اساسياً وضع مكاناً هنا  الباحث  و الملكية العامة عندهم،     عن  ا له
كتشف ، وهو بذلك ا   هذه الحسابات ل  المحاسبية  في الصيغ  ها المْأخوذة لثرواتو

 الدخل القـومي   إحتسابو نسيانها في عمليات     فقرة مهمة ال يمكن تجاهلها أ     
        . ياإلسالم قتصاداإلفي 

  
  هدف البحث

 ياإلسالم قتصاداإل الدخل القومي في     إحتساب طرقاكتشاف  ستهدف البحث   ا
ستخراج وتقدير الدخل القـومي      ال  محاسبي  خطواتها بشكل كمي   إلىوكيفية الولوج   

ب المجتمـع  ي ولتجن؛مجال، ولملء الفراغ الموجود في هذا ال     ياإلسالم قتصاداإلفي  
ية، والتـي  قتصاداإلهم موضوع من مواضيعه  مضار عدم إطالعه على أ   ياإلسالم

  . وكيانها وتطورهااألمة إقتصادها عتمد عليي
  

  فرضية البحث
 ياإلسـالم  قتصاداإل الدخل القومي في     إلىمكانية الوصول   إافترض الباحث   

 ونابعة من منظوره وفلـسفته       وأدوات ووسائل خاصة به؛     محاسبية طرقمن خالل   
 األنظمـة ي عـن    اإلسالم قتصاداإلالخاصة به، ليعكس بذلك استقاللية       يةقتصاداإل
  .وضعيةية القتصاداإل
  

  أهمية البحث
راسات وبحـوث    د مام خصبة أ  يةأرض أنه أسس    همية هذا البحث في   أ تركزت

ـ    إحتساب وخطوات   طرقخرى عن   أ  إذ،  ياإلسـالم  قتـصاد اإلي   الدخل القومي ف
مام الباحثين للخوض في هذا الموضوع       الطريق أ  مهد و ؛هافيوضح مبهمات عديدة    

  :هيالمتشعب والمعتمد على عناصر عديدة 
  .ياإلسالم قتصاداإل في أنواع الملكية .١
 .ه في ومكافآتها المتعددةنتاجاإلعناصر  .٢
  والذي يكون مجاناً   ي للدخل القومي  األولفي التوزيع   ية  قتصاداإل اإلسالمفلسفة   .٣

 بغض النظر عـن اختالفـاتهم الجنـسية والعرقيـة           األمة أفرادويشمل كافة   
: الىتع  اهللاِ  وفق قولِ  اً مقدس اًلهيإ اًكرامإ و اًحق بوصفه   جتماعيةواإل والبايولوجية

)    و مِني آدنَا بمكَر لَقَدـاِت           وبالطَّي ـنم مقْنَـاهزرـِر وحالْبو رِفي الْب ملْنَاهمح
 بحد والمسمى   )٧٠- اإلسراء سورة)( وفَضلْنَاهم علَى كَِثيٍر ممن خَلَقْنَا تَفِْضيالً     

 .في الظروف االعتيادية الكفاية وحد ؛نائية الطارئةث في الظروف االستالكفاف
والتـي   ؛هاب ياإلسالم قتصاداإل التي ينفرد    )لمباحات العامة ا( ةالملكية المشاعي  .٤

  . التي تنتهج النهج الوضعياألخرىية قتصاداإل األنظمةن تميزه ع
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  منهجية البحث
 ياإلسالم قتصاداإل الدخل القومي في     ات حساب التساع وتشعب مواضيع  ظراً  ن

 إلىستنباط للوصول  االستقراء وااليكل من منهجاالعتماد على  إلىاضطر الباحث 
  الثابتـة  في ذلك من النصوص الـشرعية  مستفيداًه؛إحتسابساليب  الصيغ النهائية أل  

ية قتـصاد اإلية المختلفة في الكتب الفقهية و     قتصاداإلفكار  األو  المتغيرة واالجتهادية
 الحـسابية وفكـار الماليـة     عن األ  التعبير هو    ذلك  من كل  فكان الهد ة، و ياإلسالم
  . معاصرةرياضية واليب محاسبية بأسيةاإلسالم

  
   البحثةخط

  :لى مبحثين متكاملين هماعلتحقيق هدف البحث قسم الباحث خطوات بحثه 
 قتصاداإلية في   قتصاداإل ومكافآتها والقطاعات    نتاجاإلعناصر   :األولالمبحث  

  .ياإلسالم
علـى  مل  ت ويش ؛ياإلسالم قتصاداإل الدخل القومي في     إحتساب : الثاني مبحثال

  :تية اآلرقطال
  .نتاجاإل طريقة المدخوالت الثانية لعناصر -والًأ

  .اإلنفاق طريقة -ثانياً
  .نتاجاإل طريقة -ثالثاً

  .القيمة المضافة طريقة -رابعاً
  . للسلع والخدمات المنتجةاألخير اإلستهالك واإلستثمار طريقة -خامساً

ليها إي توصل  التبحث بمجموعة من االستنتاجات والتوصياتالهي ت ينوأخيراً
  . هذا البحثفيالباحث 

  
  ياإلسالم قتصاداإلية في قتصاداإل  ومكافآتها والقطاعاتنتاجاإلعناصر 

 ياإلسـالم  قتصاداإل الدخل القومي في     إحتساب طرق بيان   إلى طرققبل الت 
ساسية المستخدمة فيهـا حتـى       األ األدواتالمواضيع و يتوجب علينا توضيح بعض     
  :وعلى النحو اآلتيكل طريقة منها نتجنب تكرارها عند شرح 

  
 يةقتصاداإلهمية الحسابات القومية في الدراسات أ .١

ية قتـصاد اإل الحسابات القومية أحد أهم المواد التي تدرس ضمن العلوم           تعد
 الكلي بسبب األهمية الكبيرة والحساسة التي تشكلها على قتصاداإل منها مادة سيماوال

ليات التنمية والتطور للبلدان المختلفة، فهي تظهـر         الكلي في عم   قتصاداإلمستوى  
 القومي ومدى اعتماد بعـضها      قتصاداإلية في   نتاجاإلالعالقة بين مختلف األنشطة     

ية في العالم الخارجي، وتقوم بقياس نتاجاإل وعلى األنشطة على البعض اآلخر محلياً
ى الفئات المختلفة الدخول القومية وتحليل مصادر الحصول عليها وكيفية توزيعها عل

ية ومدى فاعليتها   قتصاداإلفي المجتمع، وترشد السلطات العامة في رسم السياسات         
عمال في رسـم سياسـاتهم      هداف المرجوة منها، وتساعد رجاالت األ     في تحقيق األ  
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ية المختلفة، وترشد   قتصاداإل القطاعات   إلىة  الرأسماليية وتوجيه استثماراتهم    نتاجاإل
لتحسين ظروف العمـل وتـسهيل      رباب العمل   ية في مساوماتهم مع أ    قابات العمال الن

؛ ومقارنـة   األجـور لمطالبة بازديـاد    ية للعمال وا  نتاجاإلشروطه وضمان السالمة    
، وتـساعد   بعضهم بـبعض  من الدخل القومي    فئات المختلفة من المجتمع     نصيب ال 

ية وتحقيـق   صادقتاإلمثل للموارد   ي وكيفية االستغالل األ   قتصاداإلعمليات التخطيط   
ية، وكذلك قياس مدى فاعلية تنفيـذ هـذه   قتصاداإلهدافها المختلفة المتعلقة بالتنمية    أ

قل التكـاليف    زمنية وأ  مدةالخطط مع ما هو مستهدف فيها بهدف تطوير البلد بأقل           
الممكنة، واالستفادة من بياناتها في رسم السياسات المالية والنقدية وتأثيرهـا علـى    

يـة  نتاجاإل وكذلك قياس الطاقات     ،ي بين القطاعين النقدي والحقيقي    الترابط العضو 
  .المتوفرة في البلد والتطورات التي تطرأ عليها

  
  ؟ ياإلسالم قتصاداإل الدخل القومي في حتساب محاسبية إلطرقلماذا خمسة  .٢

القومي  الدخل   حتساب إل  الخمس طرقالرغم من التشابه الظاهري بين ال     على  
طريقـة  ،  نتاجاإلطريقة المدخوالت الثانية لعناصر     : ( وهي يإلسالما قتصاداإلفي  

 اإلسـتهالك  و اإلسـتثمار طريقـة   القيمة المضافة،   طريقة  ،  نتاجاإلطريقة  ،  اإلنفاق
الطريقة الثالثة مـع الطريقـة       كان يمكن دمج     ؛ إذ ) للسلع والخدمات المنتجة   األخير

وتمييـز  دراج  إن الباحث فضل    أ إالّالرابعة والطريقة الخامسة مع الطريقة الثانية؛       
  :سباب اآلتيةمستقل لألمنها بشكل طريقة كل 
مجـاالت  ال  هذهمام الباحثين والكتاب في مادة خام أولية أ وضع الباحث استهدف. ١

هـذه  كون   ولت ؛؛ ليخوضوا في مواضيعها تنقيةً وتطويراً     ياإلسالم قتصاداإل من
  .في هذا المجالم  للشروع في دراساتهخطاً بهذه التفاصيل طرقال

 قتصادتفيد في التطوير المنظوري والفلسفي لإل طرقالن تحديد االستقاللية لهذه   إ. ٢
كتـاب  بـين    تعاني كثير من مواضيعه من االختالفات المنظورية          إذ ياإلسالم

-ية وما يستحقها من استحقاقات    نتاجاإل العناصر   ت في مجاال  ياإلسالم قتصاداإل
القطاعـات   تمجـاال فـي   و ية السلعية والخدمية  نتاجاإل لقاء خدماتها    -مكافآت

 إحتساب طرق وكذلك في عدد نواعها وكيفية ظهورها ونشاطاتها،؛ وأيةقتصاداإل
  . خطواتها المختلفةإلى وفي كيفية الولوج الدقيق والصحيح ؛الدخل القومي

الـذي   و ياإلسـالم  قتصاداإلتهيمن على   ة التي   ياإلسالمن اإللتزام بالشريعة    إ. ٣
 طـرق هذه ال ل  الدقيقة تفاصيلال جميع   إلىالنزول   مناتطلب  ي أحكامه منها    يستمد
 الرفاهية الشاملة التي    إلىلوصول  تحديد الخطوات التفصيلية والضرورية ل    ألجل  

  الباحـث  فـضل سـباب والعوامـل     ه األ ولهذ تحقيقها؛   ياإلسالم قتصاداإلريد  ي
  .خمسة الطرقلكل طريقة من هذه ال فراد واألاالستقاللية

  
  ) او المباحات العامة( ثروات القطاع المشاعي. ٣

 التـي    الملكية المـشاعية    المباحات العامة تدخل ضمن     ومنتجات ثرواتن  إ
 الملكيـة   تعـد ، وهذه الملكيـة     ياإلسالم قتصاداإلتكون تابعة للقطاع المشاعي في      
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؛ وهـي   ياإلسـالم  قتصاداإل في   األخرى منها كافة الملكيات     ت التي نشأ  يةاألساس
الملكية العامة ثم الملكية الخاصة ثم الملكية المجموعية ثم الملكية المختلطـة علـى       

المباحات العامـة   وتشتمل  ،   الشرعية المختلفة  حكام واأل حسب األدلة  ؛ وذلك التوالي
الكأل  (:هيوفي توزيعها  مجانيةو مشاعيةالتي تكون ثروات ال نماط من أربعةأ على

: eرسـول اهللا    قـول   مثـل    ؛دلة الحديث المختلفة   أ حسب )والماء والنار والملح  
 ،)٣٤٧٧،دؤبـى دا  أسـنن   ( )الكأل والماء والنار  فى   :المسلمون شركاء في ثالث   (

 وقولـه   )١٠٩،  ت.ب،  لقرشيا( )الماء ال يحل منعه والملح ال يحل منعه       (: وقوله
ع للمقوين وقـوة    نه متا إ وال ماءاً وال ناراً، ف     ألًًال تمنعوا كَ  ( :عليه الصالة والسالم  

بيض ابن حمال أنـه  أعن .…(وما ورد ،  )٩٦،  ت. ب،  بو يوسف أ( )للمستضعفين
ياه فقال رجل إنه كالماء العد      إد أن يقطعه    ارأ الملح الذي بمأرب ف    eستقطع النبي   ا

عن بيـع    eنهى رسول اهللا     -( نهوأ  ،)١١٠،  ت. ب،  القرشي( )فأبى أن يقطعه  
وتفسيره عندنا أنه نهى عن بيعه قبـل أن         : بو يوسف ي أ اإلسالمالفقيه  قال   و -الماء

، فهذه  )٩٧،  ت.ب،  بو يوسف أ( )وعية واآلنية أل في ا  حراز ال يكون إالّ   يحرز، واإل 
ن الثروات التي تسميها الكتب الشرعية بالمباحات العامة ونـسميها          الدلة تثبت لنا أ   ا

 تخضع لحكمـين    و منتجات الملكية المشاعية   أي بثروات   اإلسالم قتصاداإلنحن في   
  : هما شرعيينيينإقتصاد

 تكـون عامـة     ملكية رقبتها ومنفعتها  ن  ، بمعنى أ  األمة أفرادإنها تخص كافة     .١
 جتماعيـة ي بغض النظـر عـن اختالفـاتهم اإل        اإلسالم المجتمع   أفرادلكافة  

 .والبايولوجية والدينية وغيرها
 مشاعة بين   ن األخذ واإلحراز واإلستيالء الشرعي عليها وعلى ثرواتها تكون        إ .٢

القاعـدة  ن   أل ،شرط األسبقية وتطبق فيها    ،أحد على أحد   فيها   يفضل الالجميع  
قضى في شـرب   (نه  إ  إذ e عن رسول اهللا   ورد ما   إلىها تستند   العامة لتوزيع 

 إلـى سفل، ويترك المـاء     على يشرب قبل األ   على فاأل أن األ : النخل من السيل  
ه وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو      سفل الذي يلي   األ إلى ءالكعبين ثم يرسل الما   

  :ما يأتيهذه  وتتضمن الثروات األربع، )٢٤٨٣، سنن ابن ماجه( )يفنى الماء
شجار والمراعي وما تتضمن من حيوانات أليفـة        شمل الغابات واأل   وي :الكأل -أوالً

  .نسان برعايتها وتربيتها ببذل جهود معينة فيهاوغير أليفة، مما لم يقم اإل
  :ويتضمن ما يأتي :الماء -ثانياً

نهار والينابيع وغيرها، مـن لؤلـؤ       الثروات المائية في البحار والمحيطات واأل     . ١
  . ومرجان وأحجار كريمة ُأخرى، والثروات الحيوانية فيها من أسماك وغيرها

 نفسها في المصادر الطبيعية المذكورة وفي اآلبار واألنهار والثلـوج         ثروة الماء . ٢
والبد وغيرهار.   

التي ومناظر وحدائق وأشجار وشالالت وينابيع طبيعية؛       من  الثروات السياحية   . ٣
  . السياحيقتصاداإلتدخل ضمن 
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هم عنـصر   أبوصفها    وتتضمن الثروات التي تقاس على عنصر النار       :النار -ثالثاً
نبعث منها الحضارة الحديثة المتطورة؛ كالطاقة الكهربائية والطاقـة         أساسي ت 

ة التـي   ة والنووية وغيرها من الطاقات الحرارية والشمـسي       النفطية والبخاري 
  . من مخلوقات اهللا المشاعية من هذا العنصر، والتي تكون أساساًساساًتتولد أ

نـسان علـى الكـرة      وما يقاس على هذا العنصر الحيوي لعيش اإل       : الملح -رابعاً
 العنصر الخامس من العناصـر      ، فهنا يقوم عنصر الشورى بوصفه     يةرضاأل
بعمل هذا القياس وفقـا      )العمل واالرض والرأسمال والتنظيم   : بعد (يةنتاجإلا

 الـضرورات والمتطلبـات     إلـى  ة واستناداً ياإلسالملمبادئ وأحكام الشريعة    
والَّـِذين  : (الىتع ومستمداً وجودها وقوتها من قوله اهللا        صرةاية المع قتصاداإل

   وا الصَأقَامو ِهمبوا ِلرابتَجالَاس          مقْنَـاهزـا رِممو مـنَهيى بشُـور مهرَأمةَ و
نِفقُون٣٨: اآلية،  الشورىسورة  )(ي( ثـروات  ر ماهية وكمية وعـدد ال     ، فتقر

 إصدار كيفية وشروط االنتفاع من هذه الثـروات،         المشاعية، هذا فضالً عن   
 ة من خالل القطاع العام وغيـره مـن الـصالحيات          ياإلسالموتْأمر الدولة   

 فترة اإلبقاء عليها أطولسبل  تنميته وطرقتحدد  بالحفاظ على هذه الثروات و    
      .أجل األجيال الحاضرة والمستقبلية على حد سواءكنة من زمنية مم

  
   نتاجاإلعناصر . ٤

 قتصاداإل في   نتاجاإلعدد ونوعية عناصر    في  يين  قتصاداإل بينهناك اختالف   
 )الجهـد البـشري   ،  الطبيعـة  (:ن همـا  ، فهناك من يحـددها بعنـصري      ياإلسالم

 ،)١٧،ـھ   ١٤٠٣ ،الفنجـري ( )العمل ورأس المـال  (و  أ )١٧،  م١٩٦١،العشماوي(
 )رأس المـال  ،  العمـل المـنظم   ،  الطبيعة (:وهناك من يحددها بثالثة عناصر هي     

، ھ ـ  ١٤٠٤ ،الشفيع( )، رأس المال، العمل   رضاأل( أو )١٠٠،ھ ـ  ١٤٠٦ ،الجمال(
 قتـصاد اإل فـي    يةإنتاجخمسة عناصر   ن هناك   حث يرى أ  إالّ أن البا  ،  )٥٦٣،٥٦٤

، وسـبب هـذا     )، العمل، الرأسمال، التنظـيم، الـشورى      رضاأل: ( هي ياإلسالم
للنشاطات  غير متحركة  صور جامدةيْأمر بإيجاد لم اإلسالمن أ إلىاالختالف يرجع 

مـع  نما اكتفى بتحديد قواعد كلية عامة لهـا         إ و ،يقتصاداإل في نظامه    يةقتصاداإل
الـشركات  ية مثـل    قتصاداإلالنشاطات  بعض التفاصيل الجزئية ألنواع معينة من       

 المفاوضة، العنان، المساقاة، المزارعة، ،-القراض- ية كشركة المضاربة  قتصاداإل
 ، وغيرهـا   شروط معينة لعمليات البيع والـشراء      االبدان، هذا فضالً عن    الوجوه،

طـار  إلتنظيم وترتيب معامالتهم في     ة  يقتصاداإلوالقطاعات   فرادوفسح المجال لأل  
  .)١٦٢،م١٩٧٠، طعيمة( )١١٥، ھـ ١٣٩٧، الجمال( تلك القواعد

  
  نتاجاإل مكافآت عناصر .٥

 المختلفة فـي    نتاجاإل التي تستحقها عناصر     -و المدخوالت أ-تتكون المكافآت 
  :ْأتيي  مماياإلسالم قتصاداإل
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 من المحصوالت الزراعية، اج وجزء بين الخررضاأل مكافآتتتراوح  : رضاأل. ١
، وعلى  نتاجاإل غراضي استحقاقات عينية ونقدية، حسب نوعية استخدامها أل       أ

  :آلتيالتفصيل ا
حكام األ( ) من حقوق تؤدى عنهارضاألما يوضع على رقاب ( وهو: الخراج.أ

 من مال   رضاألما يضرب على رقاب     (وه وأ ،)١٣١،  السلطانية للماوردي 
ن الخراج  جناد أل مام فيضرب منه عطاء األ    يراه اإل و غلة على ما     أو عين أ  

و هو أ ،)١٢٠، م١٩٨٣، الحموي) (همهاأجناد لمصالح المسلمين وعطاء األ
جرة تؤخذ مقابل استخدام واستثمار االراضي الزراعية التابعـة للملكيـة           ُأ

الخراج ختلف يو ،قتصاداإلويشبه الريع في   ،)٢٥٤،  م١٩٨٢،  خليل( العامة
وتقدير الخراج  ( :آلتياتبين من النص الفقهي     يل عديدة كما    ختالف عوام اب

نـواع  أ إلىتها وبالنسبة ء جودتها ورداإلى  بالنسبة رضاألمعتبر بما تحمله    
ها أرض سقي   إلىسعار مغلها وقلته وكثرته وبالنسبة      أ إلىزروعها وبالنسبة   

 نإهله وبين رب المال ف    أ بين   ث يكون الخراج المضروب عدالً    وموته بحي 
 )هله ونقصانه عنه حيف على بيـت المـال        أزيادة على العدل حيف على      

  .)١٢٣، م١٩٨٣، الحموي(
  .جور نقدية معينةأراضي الملكية العامة بأك بايجار  استحقاقات نقدية وذل.ب
جـراء  إي استحقاقات عينية وذلك عند      أ : جزء من المحصوالت الزراعية    .ج

ان تعـد ، وكالهمـا    ةالزراعي يضارعمليات المزارعة والمخابرة على األ    
ن فـإ ، ومن الناحيـة الفقهيـة       هاراضيأشركات زراعية تستهدف استثمار     

مـا  أما يخرج عنها والبذر من المالك، عمل العامل ببعض    (:المزارعة هي 
  .)٥٠،ت.ب، الغزي( )نها تسمى حينئذ بالمخابرةإذا كان البذر من العامل فإ

، م١٩٨٢،  خليل( والرواتب النقدية والعينية     األجوروتتراوح مكافآته بين    : العمل. ٢
  :يتوكالهما في آن واحد وكاآل )١٩١،١٩٢،٨٦

وهي تعطى للعمل المـأجور بـأجور معلومـة         :  والرواتب النقدية  األجور .أ
مضمونة في العقود التي تتم بموجبها تمليك المنافع المقدمة من قبل العامل            

  .الرباب العمل
ية قتـصاد اإل له فـي العقـود       اًاستحقاق للعمل   وهي تعطى :  العينية األجور .ب

  .الشرعية كعقود المزارعة والمخابرة والمساقاة
وهي تحدث في بعض عقود العمل التي بموجبهـا         :  النقدية والعينية  األجور .ج

 عينية محددة وجور نقدية   أ العمل مقابل    ألربابيقدم العامل جهوده المبذولة     
  .سلَفاً

 سؤورن  االرباح والخـسائر فـي آن واحـد، أل        فآته ب  مكا مثل وتت :رأس المال . ٣
التابعة للملكية   -عندما تقترض من المؤسسات المصرفية الخاصة      ة النقدي األموال
التابعـة للملكيـة     -المجموعيـة  و أ -عامةالتابعة للملكية ال  -و العامة أ -الخاصة

 جـل أل - المختلطـة  التابعة للملكيـة   -و المختلطة  أ - لفردين فأكثر  المجموعية
 إلـى تـدخل   ثـم    ؛وغيرهـا أ ةالتجاري وأ ةالصناعي وأ ةالزراعي اتاإلستثمار
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هـذه  للجهـات المالكـة ل    الّ تتبعها الفوائد والمنافع     أية يجب   قتصاداإلالنشاطات  
كـل   (: اآلتية  حسب القاعدة الفقهية    باب الربا  فينها تدخل    أل ،األموالالرؤوس  

ـ آمـا مكاف  أ،  )٢/٢٢ ،م١٩٨٤،  عاشور( ) للمقرض فهو ربا   قرض جر نفعاً    اته
 األموالو )المضاربة الشرعية ( ية كالقراض قتصاداإلالشركات   إلىدخل  تعندما  

ـ   ت ف ،)٣/٢٦٩،  ھ ـ ١٤٠٣،  سابق( والمفاوضة) العنان( فـي   اتهشاركتكون من م
سمال  الثابتة كالرأْ  األموال أما رؤوس    و خسارة، أ كانت   نتائج هذه الشركات ربحاً   

 إلـى لزراعية والبذور واألشجار عنـدما تـدخل        الزراعي المتمثل باألراضي ا   
ن مالكها يستحقون جزءاً معينـاً مـن         المزارعة والمخابرة والمساقاة فإ    شركات

ناتجها الزراعي حسب العقد المبرم بينهم وبين العمال الزراعيين، أما الرأسمال           
 جتماعيـة وجاهـة والمكانـة اإل    ذا اعتبرنـا ال   إ(االجتماعي في شركات الوجوه     

جرون اويت؛ وذلك عندما يقترضون سلعهم التجارية بالقرض        ها رأسماالً ئألعضا
ها يستحقون كامل نتائج    ئن أعضا إ، ف )عتماد عليها بها، أي يؤسسون شركتهم باإل    

  . وخسارةً حسب نسبة اشتراك كل عضو فيها كانت أشركاتهم ربحاً
-سبة معينة   ي ن ق الربح فقط أ   ح يست الرأسماليهذا العنصر في النظام      :التنظيم. ٤

دون المشاركة فـي حـصص مـن        ي من   قتصاداإل من ربح المشروع     -محددة
ما ة خسارة في حالة خسارة المشروع، أ      يال يتحمل أ  رأسمال المشروع، ومن ثم     

 األجوروتتراوح بين    ، عن هذا  مكافآته تختلف جذرياً  ن   فإ ياإلسالم قتصاداإلفي  
ن ن منفـصال  ا  ويحكمه عنصر   والرواتب النقدية والعينية وكالهما في آن واحد،      

، فعندما يكون هناك ارتبـاط      نتاجاإلملكية وسائل   : الثانيو،  نتاجاإلدارة  إ: األول
 بـدان  واأل  والمفاوضة والوجـوه   األموال كما في شركات      والملكية اإلدارةبين  

 ،نتاجاإل ات هو المالك والمدير والمشرف على فعالي       يكون ن المنظم إ ف ،الشرعية
مـا عنـد    أو خسارة،   أكان   ي ربحاً قتصاداإلمل نتائج نشاطه    ومن ثم يستحق كا   

ـ   كما في شركات المزارعة والمساقاة والمضاربة       عن الملكية  اإلدارةفصل   ن إ ف
ارع والمـساقي    يشمل العامل المز   األول قسمين؛ القسم    إلىالتنظيم حينئذ ينقسم    
عقـود  وفق   على  يبذل جهوده لصالح هذه الشركات      منطماً والمضارب الذي يعد  

 رضاألهم وبين مالك هذه الشركات، والقسم الثاني يشمل مالك          عمل مبرمة بين  
شـركة  شـجار فـي      واأل  والمخابرة المزارعة -شركتي -عقدي في   ةالزراعي

 منظمين الستثمار المضاربة؛ فهؤالء يعدونشركة المساقاة والرأسمال النقدي في 
 من نتـائج    حقان جزءاً معيناً  ن هذين القسمين من التنظيم يست     إ. ملكياتهم الفردية 

جزءاً  شركاتال  هذه يستحق كال طرفي  في حالة الربح    ف ؛يةقتصاداإلمشاريعهما  
 علـى    فتكـون  ما عند الخسارة  ، أ ها القيام بعقود   عند بدء  سلفاًًحدد  من أرباحها ت  
  :التفصيل اآلتي

س  ومالك رأ؛ بضياع جهوده المبذولةفي عقد المضاربة يخسر العامل المضارب  -
  .المال يخسر في أمواله المستثمرة

 ألنـه   ،إذا أتلف الزرع بآفة فال شيء للعامـل       (عقدي المزارعة والمخابرة     في    -
إذا ( نهفي عقد المساقاة فإ   و،  )٣٢٥ ،ھ ـ ١٣٧٧ ،الخطيب( )اليحصل للمالك شيء  
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 فعلى العامل إتمام العمـل وإن       ،و غصب وتلفت كلها بجائحة أ   لم تثمر األشجار    
 ،الـدميري ( )ا أن عامل القراض يكلف التنضيض مع الخـسران        تضرر به، كم  

 المزارعـة   تيفـي شـرك    عند الخسارة   ، وهذا يعني    )٣١٤-٣١٣ ،ھ ـ ١٤٢٥
مـا مالـك    ؛ أ -أي في عمله  - جهوده المبذولة يخسر في   ن العامل    فإ ؛والمساقاة

عة وفي ثمـار الـشجر فـي    ه وبذوره في المزار   أرض فيخسر في ريع     رضاأل
 في  رضاألن العامل يخسر في بذوره وعمله ومالك         المخابرة فإ  المساقاة، أما في  

      .هأرضريع 
كالهما في  وأ والرواتب النقدية والعينية األجور بين ا وتتراوح مكافآته : الشورى .٥

  :                                        آن واحد
ي شـوري   إقتصادات بأنه نظام    قتصاداإل عن بقية    ياإلسالم قتصاداإليتميز  

ية نتاجاإلن عناصره إ و؛ية على مبدأ الشورىنتاجاإليعتمد في كل نشاطاته وعملياته 
ية قتصاداإلتستمد شرعيتها   )  وعمل ورأسمال وتنظيم   أرض (: من األخرى األربعة

ويقـود   ؛نحو النمو والتطور  ية  قتصاداإلالعمليات  كافة  منه، وهو عنصر رائد يقود      
 بها  ية مشروعة ومسموح  إقتصادمجاالت ونشاطات    نحو   هذه نتاجاإل عناصر   أيضاً
من المرونـة   في ذلك   ية معاصرة مستفيدة    إقتصادة ومجاالت   ياإلسالم لشريعةفي ا 

نحو اإلرتقـاء   ية  نتاجاإل مما يعني ريادة العمليات      ،الشريعةبها  الواسعة التي تتميز    
ـ   آفاق وتطورات عديدة وجديدة أخرى     إلىالذهاب بها   و ؛والعصرنة ا مـن    وإنقاذه

 بالدرجـة   يعتمدياإلسالم قتصاداإل في نتاجاإلن  إلهذا ف ،  الجمود والتحجيم والتخلف  
صنْع اللَِّه الَِّذي َأتْقَن كُلَّ شَيٍء ِإنَّه       : (الىتعقول اهللا   ل اًوفق  على العمل المتقن   ىاألول

  لُونا تَفْعِبم ٨٨،النملسورة  ( )خَِبير( قول رسول اهللا    ، وe) :  ب إذا عمل   إن اهللا يح
ـ إن اهللا   : (وقوله) ٢/٤٠٨الطبراني، االوسط، ( ) أن يتقنه  أحدكم عمالً   يحـب  الىتع
ثم على عنصر التنظيم ثم على       ،)١٢/٣٠٨،أخرجه الطبراني في الكبير   ( )المحترف

 ثـم   يـة نتاجاإلعمليات  ال الذي يقود    األخيرعنصر الشورى ليكون في النهاية الرائد       
 ويعـرف ،   جتماعيـة ية واإل قتصاداإللرفاه والطمأنينة   التنموية ويوجه البالد نحو ا    

يـة  نتاجاإلعمليـات    ال ريـادة يستهدف   لشرعي مبذو -أو جهد - عمل انه بأ الشورى
 هـذه   تـصفية ، ويستهدف تمثيل و   ياإلسالم قتصاداإل السلعية والخدمية في     بشقيها

 ية المـستوعبة  قتـصاد اإلفكـار   ترويض األ كذلك  والنشاطات بالمعايير الشرعية؛    
 النشاطاتو.  بها األمة إقتصادعالمي من خاللها؛ وإغناء      ال قتصاداإلالمعاصرة في   و

 شـأن بقيـة   اية شأنهإقتصاد تآستحق مكافي أن  إلى هؤدي ب ت المختلفة لهذا العنصر  
 الكبيرة  يةقتصاداإل في المؤسسات    امكافآته، ولهذا نقول إن     األخرى نتاجاإلعناصر  

كالهما في   وأ والرواتب النقدية والعينية     األجوروالمتوسطة والصغيرة تتراوح بين     
 قياساً علـى عنـصري      هذه يةنتاجاإلجهات  ال معآن واحد حسب العقود التي تبرم       

  .العمل والتنظيم
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  يةقتصاداإلالقطاعات . ٦

: نواع من الملكيـات هـي     أ بأن هناك خمسة     ياإلسالم قتصاداإلأثبت علماء   
 والملكية الفرديـة  ) ١٣٩،  ١٤٠٦،  الجمال( )١٤٠٤،١٧،  التركماني(الملكية العامة   

 )٣٦٤،٣٦٥، ھ ـ ١٤١٠،  محمـد ( والملكية المختلطـة     )١٨٦،  ھ ـ ١٤٠٦،  الجمال(
للمباحـات   ، والملكية المـشاعية   )٢٢،٢٦، ھ ـ ١٤٠٨،  الهيتي( والملكية المجموعية 

 قتـصاد اإلن هذا يعني أ  و .)٤٢، ھـ١٤٠١،  الحسب( )١٧، ھـ ١٣٩٩،عفر( ،العامة
 هذه الملكيـات    نابعة من ية  قتصاداإلنواع من القطاعات    أ ةخمسمن   يتض ياإلسالم
 النـابع مـن     والقطاع الخـاص  النابع من الملكية العامة      القطاع العام    :هي الخمس

 والقطاع المجمـوعي   النابع من الملكية المختلطة      القطاع المختلط الملكية الخاصة و  
 النـابع   )مباحات العامة الاع  ي قط أ(والقطاع المشاعي   النابع من الملكية المجموعية     

 قطاعات فعالة تستطيع الدخول     تعد ىاألول األربعة، فالقطاعات   من الملكية المشاعية  
 واستثمار واستهالك وغيرهـا وتـدخل       إنتاجية من   قتصاداإل مختلف النشاطات    إلى

ي أ(ما القطـاع الخـامس      أ الدخل القومي،    إحتساب عمليات   إلىية  نتاجاإلفعالياتها  
ثرواتـه  لكون   ،يةقتصاداإل النشاطات   إلىنه اليستطيع الدخول    إف) المشاعيالقطاع  
ـ إلىزراعتها وتنميتها؛ مما يؤدي  في   يةجهود البشر ال تدخل   الطبيعية   ى  اإلبقاء عل

عكـس   المجتمـع    أفراد ها على  مشاعية؛ ومن ثم مجانية توزيع     منتجاتها وثرواتها 
 إلـى تـدخل   التي  الجهد البشري و   التي انتجها    األخرى األربعةمنتجات القطاعات   

 الكلي للبلد   قتصاداإلفي  لتيار النقدي   على شكل تيار سلعي مواٍز ل     ية  قتصاداإلالدورة  
  ضمانة ورصـيداً   تعدن منتجات وثروات القطاع المشاعي      وعلى هذا فإ  ،  ياإلسالم

خـذ   لهم حقوق متساوية في األ     األمة أفرادن جميع   إ و ي؛اإلسالم  للدخل القومي  قوياً
.                                                                                     الدخل القوميإحتساب عمليات إلى تدخل هذه المأخوذات وحدها إذ ؛نتفاع منهاإلاو

  
  ياإلسالم قتصاداإل الدخل القومي في إحتساب
ة نظره الخاصة   ي له وجه  اإلسالم واالشتراكي و  الرأسمالي من النظام    ن كالً إ

 إلـى وت التي تستحقها كل واحدة منهـا        آماهية المكاف  و نتاجاإلحول عدد عناصر    
النظـام  ففي   الواجب اتباعها لهذا الغرض،      طرقواله  إحتسابالدخل القومي وكيفية    

طريقة الـدخل،   ( : الدخل القومي هي   حتسابمختلفة إل  طرق هناك ثالث    الرأسمالي
 تمثـل   طرق وهذه ال  ،)-و طريقة القيمة المضافة   أ- نتاجاإل، طريقة   اإلنفاقطريقة  
ـ  مراحل مختلفة لتداول الدخل القومي هي مرحلة   ثالث ه ومرحلـة اسـتالمه   إنتاج

 االشتراكيةفي أما . )٣٦-٣٥، ت.، بعزيز والطعمة( ومرحلة استهالكه واستعماله
 ،نتـاج اإلطريقـة  : ( الدخل القومي هـي حتساب مختلفة إلطرق ثالث  أيضاًهناك  ف

ة للسلع  األخيرطريقة االستعماالت   ،  ية للسكان والمشروعات  األوليقة المدخوالت   طر
 فـي هـذا     تهااخطوُأول  تبدأ  إذ   ،)٧١،  ت.ب،  عزيز والطعمة ) (والخدمات المادية 

ية في البلد المعني بين مجموعتين من المناطق أو قتصاداإلتوزيع النشاطات بالمجال 
منطقـة  . ٢ .) الـسلعي  نتـاج اإلأو منطقة    ( المادي نتاجاإلمنطقة  . ١: الدوائر هي 

وتـشمل  ،  )٦٩،  ت.ب،  عزيز والطعمة  ()أو منطقة الخدمات  ( غير المادي    نتاجاإل
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نـشاء   اإل .٢الـصناعة   . ١(:  القـومي  قتصاداإلتية من    الفروع اآل  ىاألول المنطقة
حرف توزيع السلع    . ٧المواصالت  . ٦النقل  . ٥الغابات  . ٤ الزراعة   .٣ )التشييد(
 :تيـة آلالفروع ا  ما المنطقة الثانية فتشمل   ، أ ) المادي نتاجاإل من   األخرىلفروع   ا .٨
الثقافة والفـن   . ٤ة  ـ التربي .٣ الخدمات البلدية والمرافق العامة      .٢ان  ـاالسك. ١(
 العلـم  .٧لعـاب الرياضـية   الـضمان االجتمـاعي واأل    . ٦الخدمات الصحية   . ٥

 فـروع   .١١  العامة اإلدارة .١٠والتأمين   االئتمان   .٩ المالية   .٨والخدمات العلمية   
 الجهة الوحيدة التـي تـدخل    تعد ىاألولوالمنطقة  ،  )خرى من المنطقة غير المادية    أ

 المادي، أما   نتاجاإل لكونها تشارك في عمليات      ،نشاطاتها في حسابات الدخل القومي    
 الدخل  ال تسهم في  تكوين      منطقة خدمات  تعدالمنطقة الثانية فهي بجميع عناصرها      

  . )٧٠-٦٧، ت.ب، عزيز والطعمة( القومي
 الـدخل   حتـساب  مختلفـة إل   طرق خمس فهناك   ياإلسالم قتصاداإلما في   أ

طريقة الدخول الثانية   . ١ (: هي طرق، وهذه ال  هانفس النتائج   إلىالقومي، كلها تؤدي    
 .٥.  القيمة المضافة   طريقة .٤ نتاجاإل طريقة   .٣ اإلنفاق طريقة   .٢ نتاجاإللعناصر  
 تمثل  طرقوهذه ال ،   ) للسلع والخدمات المنتجة   األخير اإلستهالك و اإلستثمارطريقة  
تبدأ بخلـق   ؛  لتداول الناتج القومي  ) طرقحسب توالي هذه ال   ( مراحل متتالية    خمس

نفاقه وخلق القيم المضافة فـي القطاعـات المختلفـة          إالمدخوالت في المجتمع ثم     
  .  النهائي لها واستهالكها استثمارهها، وأخيراً الناتج من خالل خلق المنافع لجماليإل

 هـذه   بينفيما  الرغم من وجود تشابه وتقارب كبير       وعلى  نه  يرى الباحث أ  و
  وإجرائياً  حسابياً هالتتميزمنها  واحدة   استقاللية تامة لكل     ه يجب إعطاء  نأ الّ إ طرقال

لك من المثال  في ذاً مستفيدواحدة منها توضيح لكل أتي، وفيما ي األخرى طرقعن ال 
  : تيالحسابي التوضيحي اآل

 –راد وتـصدير     خال من التجارة الخارجية من اسـتي       – مغلق   إقتصادفي  (
مشروع استخراج خامات    .١( :ية صناعية هي  إقتصادمشاريع  نفترض وجود ثالثة    

 األثـاث  و األدواتمشروع صـنع    .٣ . الحديدية األلواحمشروع صنع    .٢ .الحديد
   .)المنزلي

 إنتـاج  تقوم ب  ىاألول سلعة معينة ف   إنتاجاعات تقوم ب  ن هذه الصن  كل صناعة م  
 وسـيطة    والثانية تقوم بتصنيعها وجعلها سلعاً     - أي خامات الحديد   –ية  األولالمواد  

 سلع نهائية منتجة على     إلى والثالثة تقوم بتحويل السلع الوسيطة       ،) الحديدية األلواح(
  ).  المجتمعأفراد من قبل ستهالكاإلستخدام ودوات منزلية قابلة لالأثاث وأشكل 

  : خمس الطرق تفصيل لهذه الْأتييوفيما 

  
  



  ]٦٨[                                                                             ...   احتساب الدخل القوميطرق
 
   )١(نتاجاإللعناصر   طريقة الدخول الثانية-والًأ

 بالمـصطلح   المكافـآت أي  - االستحقاقات    كافة تتكون هذه الطريقة من جمع    
 وعمـل   أرضية المختلفة مـن     نتاجاإلالتي تستحقها العناصر     - الوضعي قتصاداإل

ية خالل سنة واحدة    نتاجاإل في العمليات    اال وتنظيم وشورى، لقاء مساهماته    ورأسم
التي تأخـذها    المكافآت ، والدخل القومي حسب هذه الطريقة هو جميع       غلبعلى األ 
 وعمل ورأسمال وتنظيم وشورى لقاء مـشاركاتها فـي          أرض من   نتاجاإلعناصر  

موع الـسلع والخـدمات     ، والذي بدوره يتكون من مج     جماليصنع الناتج القومي اإل   
  . غلبالصافية المنتجة في الدولة خالل سنة واحدة على األ

تبـاع  إ الدخل القومي حسب هذه الطريقة يتوجـب         إحتسابجراء عملية   وإل
  :آلتيةالخطوات ا

والعينية أو كالهما فـي آن      كافة الدخول النقدية    وكذلك تقدير وتخمين     إحتساب .١
العمـل، الرْأسـمال،    :  مـن  ةخمسية ال نتاجاإلحصل عليها العناصر    تالتي  واحد  

ية من القطاع العـام     قتصاداإلفي مختلف القطاعات    ، التنظيم، الشورى؛    رضاأل
  . و غيرها إن وجدت أوالخاص والمجموعي والمختلط

عن طريق التقـدير     األربعةوتحصل عليه هذه القطاعات     أخذه  ت كل ما  إحتساب .٢
ن إ  إذ ،من القطاع المـشاعي   ت المْأخوذة   و التخمين للمنتجات والثروا   المباشر أ 

                                           
 أن أفراد المجتمع اإلسالمي بشكل عام وأصحاب إلىن سبب تسمية هذه الطريقة بالدخول الثانية يرجع إ )١(

أولي مجاني من الدولة اإلسالمية يـسمى بـالتوزيع      بشكل خاص يحصلون على دخل       اإلنتاجعناصر  
و الكفاية في الجداول التابعة لكل طريقة مـن        أليه بعبارة حد الكفاف     إاألولي او المذهبي، والذي نشير      

 احتساب الدخل القومي في اإلقتصاد اإلسالمي، وهذا يعني أن توزيع الدخول علـى العناصـر                طرق
ما هو موجود في النظـامين الوضـعيين الرأسـمالي واالشـتراكي            ية فيه ال يبدأ من الصفر ك      اإلنتاج

 عنصر الشورى في اإلقتصاد اإلسالمي؛ وتتأثر كميتهـا         وغيرهما، بل يبدأ بأرقام معينة يحددها سنوياً      
بكمية الدخل والثروات القومية التي تحصل عليها الدولة اإلسالمية من منابع اقتصادية مختلفة، وعندما              

ية يكون لديها دخـل     اإلنتاج العمليات   إلىو قبل الدخول    أر على ما تستحقها بدون      حصلت هذه العناص  
 هذه العمليات وتحصل علـى      إلىولى، ثم في المرحلة الثانية تقرر الدخول        بدائي معين في المرحلة األ    

دخول ثانية من خالل تقديم خدماتها النتاج السلع والخدمات في البلد، وبـذلك يكـون لـديها دخـالن        
 من خالل عقود عمل مبرمة فيمـا        اإلنتاجلفان األول دخل مجاني والثاني غير مجاني تْأخذه عند          مخت

ية التابعة للقطاع العام أو المجموعي أو المختلط أو من خالل عملها فـي       اإلنتاجبينها وبين المؤسسات    
 هـذه   إلـى خول  ستطيع بعض أفراد المجتمع اإلسالمي الد     يية الخاصة، أما عندما ال      اإلنتاجمؤسستها  

العمليات السباب مرضية أو بايولوجية أو أسباب شرعية ُأخرى فإن اإلقتصاد اإلسالمي في المرحلـة               
الثالثة يقوم بتوزيع مجاني ثالث للدخل القومي عليهم بسبب إخفاقهم في االستفادة من التوزيع الوظيفي               

واجتماعياً وبايولوجياً، وهذا التوزيع    الثاني للدخل القومي، لتتوافق دخولهم مع دخول السالمين جسمياً          
يتكون من الصدقات الواجبة من الزكاة والفطر والكفارات والنذور وغيرها من صدقات التطوع، واذا              
لم يستطع هذا التوزيع المجاني من تحقيق الرفاهية المنشودة في هذه المرحلة؛ فإن التوزيـع الرابـع                 

ول عند تـوفيره    األ( ويشمل تدخل الدولة للمرة الثانية       ،رابعةالمجاني للدخل القومي يبدأ في المرحلة ال      
؛ لرفـع   )لحد الكفاف والكفاية والثانية عند إخفاق التوزيع الثالث المجاني في تحقيق أهدافه المطلوبـة             

سباب قاهرة خارجـة عـن نطـاق        فراد الذين لم يستفيدوا من المراحل السابقة أل       مستويات معيشة األ  
تقـارب رفـاهيتهم    ترتفع مستويات معيشة جميع أفراد المجتمع اإلسالمي و       ذلك ت فردية، وب سيطرتهم ال 

بـدأ مـن    ت الحتساب الدخل القومي اإلسـالمي       اإلنتاجلعناصر    طريقة الدخول الثانية   بذلك، وهنا فإن  
         ).الباحث( والثروات القومية للبلد اإلسالميالمرحلة الثانية لتوزيع الدخل 
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 منها بالمعروف حـسب  نتفاعخذ واالللجميع األ  يجوز ةمباحات عام  تعدمنتجاته  
و القيـام    أ ؛فـراط وال تفـريط    إدون  من  ية  قتصاداإلشباع حاجاته   ما يحتاجه إل  

التي يبذلها عنصر العمل لألخذ من الثروات المـشاعية         الجهود   -تخمين-بتقدير
 دخـول نقديـة يـستطيع       إلـى بالوحدات النقديـة لتتحـول      ليها؛  والحصول ع 

ية فـي بقيـة   نتاجاإلها وجمعها مع الدخول النقدية للعناصر      إحتسابيون  قتصاداإل
   .يةقتصاداإلالقطاعات 

ويقصد بالدخول الثانية في هذه الطريقة تلك الدخول التي تأخـذها عناصـر             
لقاء ية المذكورة   قتصاداإلطاعات  لدى الق  نتاجاإل بشكل مباشر من مؤسسات      نتاجاإل

  : يأتما ي
 فحـسب   نتاجاإل غراضإخضاع جهودهم المبذولة لتلك الجهات لالنتفاع منها أل        .أ

 المبذولة وكذلك الزمن الذي تحدد فيها نوعية وكمية الجهودية تإقتصادعقود ل اًفقو
ود يجب أن تكون حسب عقالجهود المبذولة هذه و .بذل فيه هذه الجهود ن ت يجب أ 

 وفق قاعدة االيجـاب      على يةنتاجاإلعمل مبرمة بين الطبقة العاملة والمؤسسات       
  . )٣/٢٠٠، ھـ ١٤٠٣ ،سابق سيدال( الشرعية والقبول

 والشكل  نتاجاإل غراضبيع قوة عملهم لهذه الجهات بشكل مؤقت الستخدامها أل         .ب
باعتبار (ات   والتقاليد في تلك المجتمع    عراف األ هالمباع من قوة العمل هذه تحدد     

 )٢٤٩-٢٤٨، ھ ـ ١٣٧٩ ،الـسباعي ( ) من المصادر الـشرعية    العرف مصدراً 
  .حددها قانون العمل في الدولةيأو ) ٣٣٢ ، ھـ١٤٠٣ ،الفنجري(

 قتـصاد اإلوالدخول الثانية هذه تشمل التوزيع الثاني للـدخل القـومي فـي             
ـ  أما التوزيع    ، والذي يسمى بالتوزيع الوظيفي    ياإلسالم ـ    األول ا يـسمى   ي فهـو م

وى معيـشي الئـق     للدخل القومي ويتضمن ضمان مست     -ياألول-المذهبيبالتوزيع  
النظر عن الجنس والدين     بغض    مجاناً ياإلسالم المجتمع   أفرادوكريم لكل فرد من     

ـ و ،)٢٥٦-١٤١٨-الهيتي( اً مقدس اًلهيإ اًحقبوصفه  والقومية   شمل نـوعين مـن     ي
والحاالت االستثنائية التي يمر بها     مستوى حد الكفاف في الظروف      : المستويات هما 

 ،الهيتـي ( في الظروف والحـاالت االعتياديـة       ومستوى حد الكفاية   ،األمة إقتصاد
عـادة توزيـع الـدخل      إناك توزيع ثالث للدخل القومي هو       ، وه )٣٣٢  ، ھ ـ ١٤١٨
) الـوظيفي ( التوزيع الثاني    ينتفعون بالشكل المطلوب من    ويشمل الذين ال     ،القومي

سـباب   أل نتاجاإلالعمل في مؤسسات    و بشكل كامل؛     أ مطلقاًتطاعتهم  بسبب عدم اس  
الزكـاة  ك  الواجبة  فهؤالء يستفيدون من الصدقات    ؛و غيرها أو الشيخوخة   أمرضية  

حكـام  فطر والنذور والكفارات والصدقات التطوعية في سـبيل اهللا وكـذلك األ           الو
 ،ھ ـ ١٤١٨ ،الهيتـي (  وغيرهـا  عاناتاإل مثل الهدايا والهبات والجعاالت و     األخرى
ية قتـصاد اإلشباع جميع حاجـاتهم     إ، لخلق طلب كلي فعال لديهم قادر على         )٣٣٢
ية والرخاء المـادي    قتصاداإل من الرفاهية     مرتفعاً  ويضمن لهم مستواً   ،جتماعيةواإل

  . )٨٧٦-٢/٨٧٢ ، ھـ ١٤٠٩ ،القرضاوي(  المجتمعأفرادشأنهم في ذلك شأن بقية 
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ـ ع في التوزيمجاناً  المجتمع أفرادلمها  سيت الدخول التي    إحتساب .٣  حـسب  ياألول

 ويمكن اال يحتـسب     ،و الكفاية في حسابات الدخل القومي     أمستويات حد الكفاف    
العنصر الخـامس مـن     ( الشورى   ىذا رأ إألن هذا يعتمد على رأي الشورى، ف      

ية الذي يمتلك الريـادة فـي العمليـات التنمويـة والقـرارات             نتاجاإلالعناصر  
 هـذا الجـزء     إحتـساب حكام الشريعة    أ إلىباالستناد   ) في الدولة  تيجيةاالسترا

 المجتمـع   أفراد من قبل    يةإنتاجوالمستلم من دون تقديم خدمات      الموزع مجانا   (
 للجميـع بغـض النظـر عـن االختالفـات           اً مقدس اً إلهي اًحق بوصفه   ياإلسالم

ن الباحثين يتوجب   إمن الدخل القومي ف   ) البايولوجية والدينية والجنسية والقومية   
 طـرق ها وجمعها مع الدخل القومي المستخرج من خالل ال        إحتسابعليهم حينئذ   

ها إحتـساب  عـدم  ىذا رأإما أ في جميعها،    اً يكون رقمها ثابت   إذالمختلفة،   الخمس
 ،يون بسهولة قتصاداإل يتعرف عليها     معروفاً ها رقماً وصفها ب إحتسابفحينئذ اليتم   

  وهي معلومة رقميـاً    ، المجتمع أفراد على كافة    جاناًنها دخول نقدية موزعة م    أل
نها دخول   أل وأ ،)ذا وزع على الشكل النقدي    إهذا  (لدى كافة االوساط المحاسبية     

في حالة توزيعها على الشكل العيني بعد تقديرها بالوحدات          (أيضاًعينية معلومة   
، وهنا فـي    )ةاذا احتسب الدخل القومي لمدة سنة واحد      (في نهاية السنة    ) النقدية

وحدة ) ٢٠٠٠( افتراضياً يساوي  رقماًاها ونضع له إحتسابهذا البحث نحن نقوم ب    
  . نقدية

عـادة  إأي عنـد  (ل القـومي  من خالل التوزيع الثالث للدخ ن الدخول المنقولة    إ .٤
الفطـر،   ،لزكاةا: حكام الشرعية مثل  األمن خالل بعض    و) توزيع الدخل القومي  

كالرواتب التـي   و ،الهدايا، الهبات، صدقات التطوع   ،  اإلرث الكفارات، النذور، 
 عاناتتعطى للعاطلين عن العمل وللمعوقين وللشيخوخة وللمتقاعدين وكذلك اإل         

 الدخل القومي ألنها دخـول      إحتسابن جميعها ال تدخل في عمليات       إ ف ،وغيرها
ن  عديدة م  إجتماعيةية و إقتصاد اًأغراض وتستهدف   نتاجاإلمنقولة التعطى مقابل    

 التي التستطيع الدخول    جتماعيةضمنها خلق طلب كلي فعال لدى كافة الفئات اإل        
  .وال تستفيد من التوزيع الوظيفىية نتاجاإل النشاطات إلى

 قتصاداإل بين طريقة الدخول في  الشبه واالختالفأوجه يوضح  الجدول اآلتي 
  : ياإلسالم واالشتراكي والرأسمالي
  
  ياإلسالم قتصاداإل   االشتراكيدقتصااإل  الرأسمالي قتصاداإل

جمع كافـة الـدخول التـي    على  تعتمد  .١
 المختلفة  نتاجاإلحصلت عليها عناصر    

ــن  ــمال رضاأل(م ــل والرأس  والعم
شــتراكها ال مكافــآت) والتنظــيم

  . يةنتاجاإلواستخدامها في النشاطات 

 تعتمد على جمع كافة الدخول التي       .١
ــسكان  ــا الـ ــصل عليهـ حـ

في   ساهماتهموالمشروعات لقاء م  
 الـــسلع والخـــدمات إنتـــاج
-ب،عزيــز والطعمــة(الماديــة

  .)٧٢،ت

تعتمد على جمع كافة الدخول التي      . ١
 من  نتاجاإلحصلت عليها عناصر    

ــمال  رضاأل( ــل والراس  والعم
 فـي مقابـل   ) والتنظيم والشورى 

  .  نتاجاإلمشاركاتها في عمليات 

 التـي   نتاجاإلعناصر  على كافة   مل  تتش. ٢
 جميـع الـسلع     إنتـاج اشتركت فـي    

  والخدمات 

تلك التي اشتركت فقط    على  مل  تتش. ٢
  .  السلع والخدمات الماديةإنتاجفي 

التي اشتركت في   على تلك   مل  تتش. ٢
 السلع والخدمات المسموحة    إنتاج

   .ةياإلسالمشريعة بها في ال
 نتـاج اإل عناصر   آت تتراوح مكاف  .٣ والرواتـب   األجـور  تتضمن فقط    .٣ التـي   نتاجاإل عناصر   مكافآت تتراوح   .٣
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  ياإلسالم قتصاداإل   االشتراكيدقتصااإل  الرأسمالي قتصاداإل
 القــومي فــي هــذه تــشكل الــدخل

ـ   الطريقةبين    األجـور -١: أتيمـا ي
ــستخدمين   ــال والم ــب للعم والروات

ــوظفين ــاني -٢ .والم ــار للمب االيج
الفائدة القتراض النقود   -٣ .راضيواأل

  .الربح للمنظمين.٤ .او رْأس المال
 مـن   نتاجاإلوتقسم مدخوالت عناصر    

دخل العمـل   -١:إلىحيث طبيعة مصدرها    
دخل الملكية  -٢ . والرواتب األجورويشمل  

عزيـز  (ة وااليجـار والـربح    ويشمل الفائد 
   .)٣٦،ت-ب،والطعمة

بين الخـراج   حسب هذه الطريقة      .والربح 
عند ايجار أراضي الملكية العامة     

 وملكية  ،ةياإلسالممن قبل الدولة    
هـا،  االراضي الميتة عنـد احيائ    

والمشاركة في جزء من النـاتج       
لزراعي عند المزارعة والمساقاة    ا

ــصر  ــد عن ــين  و،رضاألعن ب
 والرواتب النقدية والعينية    األجور

لعنـصر  ن واحـد    آوكالهما في   
ــشورى،   ــيم وال ــل والتنظ  العم

ن واحـد  آالربح والخسارة فـي    و
  . لعنصر رأس المال

 إلـى عطاء أي دخل مجـاني  إ ال يسبقه   .٤
مقدمة للشروع منه   ية  نتاجاإلالعناصر  

   .توزيع الوظيفي الإلى

 اليوجد دخول تسبق العمـل فـي        .٤
 مثـل    المـادي  نتـاج اإلمجاالت  
اك قاعدة معمولة    بل هن  ةالرأسمالي

العنـاد  ()كـل أمن اليعمـل ال ي    (
ــصور   ھ      ـ١٤٠١،والمنــــ

،٥٧،١٥٧(.  

ــع .٤ ــ ان التوزي ــاني األول ي المج
يين قتصاداإلوالمسمى عند بعض    (

 ياإلسـالم  قتـصاد اإلفي مجال   
 بكال مـستوييه    )يالمذهببالتوزيع  

مستوى حد الكفاف والكفاية يسبق     
 ١٤١٨،الهيتي(التوزيع الوظيفي   

  .)٢٦٢،هـ
ن تقدير الدخل القومي بموجـب هـذه        إ .٥

واجــه بمــشكلة الــسلع يالطريقـة ال  
ية المستخدمة في   األولالوسيطة والمواد   

 النهــا تتــألف مــن تلــك ،نتــاجاإل
التي حصلت عليها عناصر    المدخوالت  

 رضاألالعمــل و(ن  مــنتــاجاإل
لقاء مـساهماتها   ) والرْأسمال والتنظيم 

التي تـستهدف   ية  نتاجاإلفي العمليات   
لخـدمات فـي شـكلها      ا السلع و  إنتاج
ـ       األول ك ي فقط، أما عندما تـستخدم تل

اً وسـيطة أو    سـلع المنتجات بوصفها   
 سلع وخدمات   نتاجإلمدخالت  بوصفها  

فإنها حينئذ ال تحتـسب مـرة       خرى  أ
ها للمرة الثانيـة    تسابإحأخرى ألن في    

و الثالثة حدوث نتائج غيـر واقعيـة        أ
وغير حقيقية للدخل القـومي بـسبب       
 ،التكرار الذي يحدث في تلك الحسابات     

 تضخم نتائجه الرقميـة     إلىمما يؤدي   
  .بعاده عن الدقة وإ

هذه  إلىن المدخوالت التي تدخل     إ .٥
الحسابات تشمل فقـط الـدخول      

ت  فـي المجـاال   فـراد ية لأل األول
 والرواتب  األجورالمادية متمثلة ب  

 إلـى ضافة  إ ،األخرى المكافآتو
ــات  ــول التعاوني ــة نتاجاإلدخ ي

ودخول الحـرفيين والمـزارعين     
ــات الخاصــةأ  ،صــحاب الملكي

رباح المؤسـسات   أ أيضاًويشمل  
والمنظمات المنتجـة المملوكـة     
للدولة والـضريبة علـى رقـم       
ــول    ــافي دخ ــال وص االعم

قــساط أيــة ونتاجاإلالتعاونيــات 
ــطة   ــة بواس ــأمين المدفوع الت

ــة ــسات المنتج ــز(المؤس  عزي
-ب،مرعي)(٣٧،ت-ب،والطعمة

ما في حالـة ادخـال      أ ،)١٦١،ت
المجاالت غير الماديـة كـانواع      
كثيرة من الخـدمات فـي هـذه        

 حدوث  إلىالحسابات فانها تؤدي    
  . التكرار والخطأ فيها

تواجه هـذه الطريقـة مـشكلة         ال .٥
ن جميـع   التكرار لكونها تتكون م   

المدخوالت التي تحـصل عليهـا      
ية الخمسة نتيجة   نتاجاإلالعناصر  

 الــسلع إنتــاجلمــشاركتها فــي 
   .والخدمات النهائية

  
  :  الدخل القوميحتساب مبسط مغلق إلنموذج مثال أليأتوفيما ي *
بوصـفها  وحدة نقدية ) ٢٢٥٠(يد وزع مقدار ن مشروع استخراج خامات الحد   إ .١

  . نتاجاإل المشاركة في هذا نتاجاإل على عناصر مكافآت
 للسلع الوسيطة وزع مقـدار      إنتاج الحديدية كمؤسسة    األلواحن مشروع صنع    إ .٢

  . ه نفسلغرضلوحدة نقدية ) ١٩٥٠(
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  . وحدة نقدية) ١٨٠٠( المنزلي وزع مقدار األثاث واألدواتن مشروع صنع إ .٣
ت الطبيعية للمباحات العامـة     خذ من الثروا   العمل المبذول لأل   –خمن  أو   – ردقُ .٤

  . وحدة نقدية) ٥٠٠( بـ) أي القطاع المشاعي(
 أفـراد  للدخل القومي على اً مذهبي اًوليأ اًوحدة نقدية توزيع  ) ٢٠٠٠(وزع مقدار    .٥

  .و الكفايةأعلى شكل مستوى حد الكفاف كافة المجتمع 
  علـى  تاجناإلالصيغة المحاسبية لطريقة الدخول الثانية لعناصر       ي  وفيما يأت 

  :وفق المعطيات المذكورة
  

  
 ،حدة نقدية و )٦٠٠٠( نتاجاإل عناصر   آت كان مجموع مكاف   األنموذجفى هذا   

خذ من ثروات وموارد ليها العمل المقدر المبذول في القطاع المشاعي لأل   إثم أضيف   
وحدة نقدية،  ) ٥٠٠( من المباحات العامة والتي قدرت بمبلغ        تعدنها   أل ،هذا القطاع 

و أ حسب توزيعات مـستوى الكفـاف        ليها المبالغ الموزعة مجاناً   إوكذلك أضيفت   
ن الدخل القومي يـساوي     إوحدة نقدية، وعليه ف   ) ٢٠٠٠(مبلغ  الكفاية والتي قدرت ب   

ل مكن أن نـستخرج الـدخ      وي ،) وحدة نقدية  ٨٥٠٠ = ٢٠٠٠ + ٥٠٠ + ٦٠٠٠(
خرى من خـالل تقـسيم      أ وفق صيغة محاسبية      على  المذكور األنموذجالقومي في   

 التي يستلمها كل    المكافآت ثم بيان    ،يةإقتصاد خمسة قطاعات    لىع الوطني   قتصاداإل
 وكذلك درج كل من القيمة المقدرة للعمل المبذول         ،ه فيها نتاجعنصر من العناصر إل   
مـع مـن خـالل       المجت أفرادزعة على    الدخول المو  إجماليفي القطاع المشاعي و   

  : يتالشكل اآلبالتوزيع المذهبي و
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  : آلتي  تكون كااألنموذجونتيجة هذا 
  

  
  
  نفسها  النتيجة يأخذن الدخل القومي المستخرج بكال الصيغتين المذكورتين        إ

 ىاألولغة  تبدأ الصيإذلبدء بتلك العمليات الحسابية، واالختالف يكمن فقط في كيفية ا    
التـي  عليهـا و  ثم جمع المكافآت     إحتساب، وذلك ب   بشكل مباشر  نتاجاإلمن عناصر   

و كالهما في آن  ية المادية أو الخدمية أ    نتاجاإلت  ايها كل عنصر في العملي    لحصل ع ي
 وذلـك بأخـذ     ،يةقتـصاد اإلما الصيغة الثانية فتبدأ مباشرة من القطاعات        أ واحد،

 لـدى قطاعـات العـام والخـاص         نتـاج اإل البيانات عن كل عنصر من عناصر     
ضافة كل من العمل المقـدر فـي القطـاع المـشاعي            ثم إ  ،والمجموعي والمختلط 

  . ليها واستخراج الدخل القوميإومستويات حد الكفاف والكفاية 
 ياإلسـالم  قتصاداإل بين هذه الطريقة في       كبيراً ن هناك اختالفاً  أهذا ونرى   

ية لتلك الطريقـة    ن الصيغة المحاسب  إ  إذ ،شتراكي واال الرأسمالي قتصاداإلوكل من   
  :ة واالشتراكيةالرأسماليي في كل من تتتخذ الشكل اآل
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  الرأسماليالصيغة المحاسبية لطريقة الدخول في النظام 
 الصيغة المحاسبية   ة نجد الرأسماليفي   السابق   -المثال -األنموذجتطبيق  عند  

 ،مجموع المـدخوالت  ها من   قومي بموجب الدخل ال تكون  ياآلتية لطريقة الدخل والتي     
 لقاء مساهماتها في نتاجاإلالتي تْأخذها عناصر )  والريع والفائدة والربح األجور( أي

 ،الحـسناوي  (قتـصاد اإل السلع والخدمات المختلفة فـي       نتاجية إل نتاجاإلالعمليات  
 ن مجموع هـذه المكافـآت     ، وهنا فإ  )٢/٢٠،٣٠ ،م١٩٨٤ ،علي( )٢٤١، م١٩٩٢
  . وحدة نقدية٦٠٠٠ الجاري يساوي نتاجاإلة من المساهمة في المتولد

  
  مجموع المدخوالت  ربحال  فائدةال  الريع  األجور  الصناعة

  ٢٢٥٠  ٥٠٠  ٧٥٠  ٥٠٠  ٥٠٠  استخراج خامات الحديد . ١
  ١٩٥٠  ٥٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠  ٤٥٠   الحديدية األلواحصنع . ٢
  ١٨٠٠  ٥٠٠  ٤٥٠  ٤٥٠  ٤٠٠   ي المنزلاألثاث واألدواتصنع . ٣

  ٦٠٠٠  ١٥٠٠  ١٧٠٠  ١٤٥٠  ١٣٥٠  المجموع 

  
ـ  تتضمن أسعار الفائـدة ال     الرأسماليالنظام  ن هذه الطريقة في     أويالحظ   ي ت

نها ال تتـضمن الـدخول      أ فضالً عن  ،ياإلسالم قتصاداإلم في   سمى بالربا المحر  ت
 االختالف فـي    إلىضافة  إ ،ياإلسالم قتصاداإل المجتمع ك  أفراد لكافة   )*(المضمونة

ة في حين اليـستحقونه     الرأسمالينسب مئوية للمنظمين في     بوصفها   تعطى   إذح  الرب
  وحينئـذٍ  ،ملكية هذه المشاريع  مساهماتهم في    من خالل    الّإ ،ياإلسالم قتصاداإلفي  

  . ن واحد وليس في الربح فقطآن يشاركوا في الربح والخسارة في أيجب 
ونتيجـة للتفكـك    (ثانيـة   ة بعد الحرب العالمية ال    الرأسمالي األنظمةن  يذكر أ 

 والخوف من المستقبل والسـيما فـي        ؛سري في مجتمعاتها والشعور بعدم األمن     األ
ها مـن عـدم اسـتقرار       ية وانتشار البطالة وما ترتب علي     قتصاداإلوقات األزمات   أ

  :)١٣٢ ،٢٠٠٠ ،الطاهر وآخرون( يما يأتقامت ب) سياسي واجتماعي
  . العاماإلنفاقالتوسع في . ١
 الدخول المنخفـضة مثـل التعلـيم        تسلع العامة وشبه العامة للفئات ذا      ال تقديم. ٢

  .و بأسعار رمزيةوالصحة والمواصالت العامة مجاناً أ
  .هاأفرادسر عند ازدياد عدد زيادة دخول ورواتب األ. ٣
  .نظام تقاعد الموظفين. ٤
  . للعمال العاطلين عن العملإعانات. ٥

ل الضرائب التصاعدية علـى الفئـات       ن تمويل هذه النفقات يكون من خال      إ
 وهذا الضمان يختلف عن الضمان المجاني في مستويات         ، من هذه المجتمعات   الغنية

   :ي بما يأتياإلسالم قتصاداإلحد الكفاف والكفاية في 
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  ياإلسالم قتصاداإل  الرأسمالي قتصاداإل

دنى من المعيـشة    د أ ضمان ح . ١
يرة وذوي الـدخول  للفئات الفق 

  .المحدودة فقط

ية مجتمع بغض النظرعن أ    ال أفرادو الكفاية لكافة    ضمان حد الكفاف أ   . ١
 و فيمـا    أو بايولوجية أو إنسانية أخرى فيما بينهم أ        إجتماعيةختالفات  ا

 .غنيهموفقيرهم أبين 
هــذا الــضمان ذوي  يــشمل. ٢

محدودة والفقيرة فقط   لالدخول ا 
  .وال يشمل االغنياء

  وفقاً ور التكريمي لإلسالم حول اإلنسان     المنظ إلىاستناد هذا التوزيع     .٢
ولَقَد كَرمنَا بِني آدم وحملْنَاهم ِفـي الْبـر والْبحـِر           : (الىتع  اهللا لقول

ورزقْنَاهم مـن الطَّيبـاِت وفَـضلْنَاهم علَـى كَِثيـٍر ممـن خَلَقْنَـا               
ن ضمان مستوى معيشي الئق     ومن ثم فإ  )٧٠،اإلسراءورة  س)(تَفِْضيالً

وليس فئة  ؛األمة أفراد يخص جميع    اً مقدس اًلهيإ Wا حق يكونوكريم له   
 من له أل فيها    كال من الفقراء واألغنياء يأخذ حقه      فان لهذا   ،امعينة منه 

  . معينة فيهاحصة
ــذه  إ. ٣ ــاء ه ــاليف واعب ن تك

الضمانات تقـع علـى فئـة       
مـن خـالل    االغنياء فقـط و   

الضرائب التصاعدية علـيهم،    
ـ     دم التـساوي   مما يعنـي ع

كلف  ي  أذ ،المطلق بين الجميع  
 -تكـاليف -االغنياء بطاقـات  

  .كثر من حقوقهمأ

 على الدخل القـومي    انتقع) الكفاف والكفاية (عباء هذين الضمانين  إن أ . ٣
 مثل فئة االغنياء كما     ياإلسالم على فئة محدودة من المجتمع       توليس

 األمة أفرادتوزعان بمساواة وعدالة على جميع  ، وهماةلرأسمالياتفعله 
 يعنـي تـساوي   وهذاولي مجاني وشمولي،     أ دون استثتاء كتوزيع  من  

الجميع من ناحية التكاليف والواجبات حيث يشترك الجميع في األخـذ           
 .     في آن واحد والعطاء

حداث هذه   إل إن السبب الرئيس  . ٤
 خـوف   إلىالضمانات يرجع   

 من السقوط   الرأسماليلنظام  ا
واالنهيار، والسيما بعد أزمة     

-عـوام الكساد الكبير بـين أ    
 وكذلك بعدما   ،١٩٢٩/١٩٣٣
وروبـا مـن اآلثـار      أعانته  

لحـرب  لية الـسلبية    قتصاداإل
   .العالمية الثانية

  في كثير من األدلة مثل قـول      اإلسالمي يأمر بها    تن تحقيق العدالة ال   إ. ٤
 وِإذَا قُلْـتُم    ()٨،المائـدة سورة  )(واْ هو َأقْرب ِللتَّقْوى    اعِدلُ :(الىتع اهللا

              لَّكُـماكُم ِبـِه لَعصو فُواْ ذَِلكُمِد اللِّه َأوهِبعى وبذَا قُر كَان لَوِدلُواْ وفَاع
ونِإيتَا     )(١٥٢ ،األنعامسورة  )(تَذَكَّراِن وساِإلحِل ودِبالْع رْأمي اللّه ء ِإن

             لَّكُـملَع ِعظُكُـمغْـِي يالْبنكَـِر والْمشَاء وِن الْفَحى عنْهيى وبِذي الْقُر
ونلتحقيق  ياإلسالم قتصاداإلهي التي تدفع    )٩٠،النحلسورة  ( )تَذَكَّر

   . المستويات المضمونة من المعيشةهذه

  
   يةاألولالصيغة المحاسبية لطريقة المدخوالت 

  ات في النظام االشتراكيللسكان والمشروع
 من الحسابات القومية كان في الماضي يطبق في كل مـن            األنموذجن هذا   إ

 ،مرعـي ( )٢١٩ ،ت.ب ،عزيز والطعمة  (الشرقية واالتحاد السوفيتي   دول أوروبا 
اللتان كانتا تطبقان النظام االشتراكي قبل التراجـع عنهـا وانهيـار             )١٦٠ ،ت.ب

يعتمـد  ) أي الدخل القومي  (الدخل االجتماعي الصافي     كان   ااالتحاد السوفيتي، وفيه  
 ،مرعـي (  المادي وكان يتكون من عنصرين همـا       نتاجاإلفقط على مايتحقق من     

  : )١٦٠ ت،.ب
والـذي   Prımary Income of the Population-  - لمجموع السكانالدخل الرئيس .١

ماعي، ويشتمل   الناتج االجت  إنتاج تحصل عليه قوة العمل االجتماعي مقابل        تكان
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 ،عزيز والطعمـة  (صحاب الحرف الصغيرة والمزارعين   أ على دخل    أيضاًذلك  
  . )١٦١ ،ت.ب ،مرعي( )٢١٩ ،ت.ب

عزيـز  ( االجتمـاعي  نتاجاإلعمال المنظمة في مجال      لوحدات األ  الدخل الرئيس . ٢
  . رباح المتحققة والذي يعادل فائض القيمة واأل)٢١٩ ت،.ب ،والطعمة

يـة  األول االشتراكي حسب طريقة المـدخوالت       نموذجألتصوير ل ي  يأتوفيما  
  :)٢٢١ ت،.ب ،عزيز والطعمة( للسكان والمشروعات

  
  

  ي األولالتوزيع 
  :ي للسكان األول التوزيع .١
  منتجين العمال الجور أ_ 
  فرديين المزارعين ال إنتاج يصاف_ 
  عضاء التعاونيات أدخل _ 
  نتجة غير الزراعية  المؤسسات الممنصافى دخل القطاع الخاص _ 
   :)يةنتاجاإلالقطاعات (ي للمشروعات األول الدخل .٢
  رباح المؤسسات المنتجة العامة أ_ 
  عمال على المنتجات ضريبة رقم األ_ 
  صافي دخل التعاونيات _ 
   جتماعيةإلتأمينات االاشتراكات _ 

  
*********  

.......  

.......  

.......  

.......  
*********  

.......  
.......  

.......  

.......  
  .......  ) يةاألولالدخول (الدخل القومي 

  
لتوزيع في االشتراكية   ن ا أ نجد   الرأسمالي األنموذج كما في    ألنموذجفي هذا ا  

ظيفي للدخل   التوزيع الو  إلىتضمن التوزيع المجاني كحدود أولية للشروع منها        يال  
  غير العمـل   األخرىية  نتاجاإل عدم اعتماده على العناصر      فضالً عن هذا   لقومي،ا
  . ، وعدم تضمنه لمنتجات القطاع المشاعى)٥٧ ،ھـ١٤٠١ ،العناد والمنصور(

  
  اإلنفاق طريقة -ثانياً

 وطريقة المدخوالت الثانية المار     هناك عالقة وثيقة بين كل من هذه الطريقة       
ثة يتكون من ثال  ي  اإلسالم قتصاداإلفي  وضحنا فيها بأن الدخل القومي      أ إذذكرها،  

 المجتمع خالل   أفراد لي المدخوالت التي تحصل عليها ك     ه ىاألولعناصر مختلفة   
، والثانية  -المذهبي-ياألولفترة زمنية عادة ما تكون سنة واحدة من خالل التوزيع           

 إنتاج المختلفة لقاء مساهماتها في نتاجاإلالمدخوالت التي تحصل عليها عناصر هي  
خـذ  المدخوالت المقدرة للجهود المبذولة لأل    الثة هي   لثوا،  السلع والخدمات المختلفة  

 ة طريقة المدخوالت الثانية   عالقن  من ثم فإ   و ،واالنتقاع من ثروات المباحات العامة    
نفاق هذه المدخوالت على السلع والخدمات النهائية       إ تكمن في كيفية     اإلنفاقبطريقة  

 إحتـساب  بكيفية   ىاألول الطريقة    تتمثل ذنإالمنتجة في المجتمع خالل هذه الفترة،       
  . الدخول والطريقة الثانية تتمثل بكيفية إنفاقها
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 جميع المدخوالت المنفقة على كل مـن        إحتسابفحسب هذه الطريقة يتوجب     
ن أمـا  إية خالل الـسنة، فالـدخل     اإلستثمارية و اإلستهالكالسلع والخدمات النهائية    

ما الجزء  أ ،اإلستثمار إلىعد   الذي يوجه فيما ب    اإلدخار إلىو  أ اإلستهالك إلىيذهب  
قبل تقدير الناتج   المخزون السلعي    الذي يشبه    اإلدخارنه يعد من قبيل     إالمتبقي منها ف  

 نتـاج اإلوالذي يعد في نهاية عمليـة   الصافي بالقوة الشرائية للبلد     جماليالقومي اإل 
  .)٢٣٦ ،م١٩٩٢ ،الحسناوي (يضاًأ استثماراً

اشباع الحاجات  بهدف  جل ذاتها   لسلع التي تنتج أل   هي تلك ا  : يةاإلستهالكالسلع  ** 
 : نوعين إلى وتنقسم   األخرى السلع   إنتاجنسانية بشكل مباشر وال تستخدم في       اإل

 هي تلك التي تستهلك وتستنفذ في فترة ال تزيد على ثالثة سنوات             األولالنوع  
، وتشمل السلع غير المعمرة كالمأكل والملبس وغيرهـا        )٧٨ ،ت.ب ،مرعي(
هي التي قد تعمر لمدة تزيد عن ثالثة سنوات وهـي الـسلع             فالنوع الثاني   ما  أ

  . األخرى المنزلية األدوات والسيارات واألثاثالمعمرة كالثالجات والغساالت و
جـل  أ وال تنتج من     اإلستهالكهي السلع التي تبقى من سلة       : يةاإلستثمارالسلع  ** 

 إنتاجنما تستخدم في    إ و ؛يةهالكاإلستذاتها وال تنتهي بمجرد استخدامها كالسلع       
ية للبلـد، ولتطبيـق هـذه       نتاجاإل وتزيد من الطاقة     ؛األخرىالسلع والخدمات   

 نـوع   إحتـساب الطريقة يجب تجنب عملية التكرار في هذه الحسابات وذلك ب         
 على السلع والخدمات النهائية فقط، أي اسـتبعاد         اإلنفاقواحد من النفقات هي     

 شراء السلع والخدمات الوسيطة التي تشترى لكـي         جميع الدخول المنفقة على   
خـرى  أما الزيادة في المخزون بين فترة و    أ الجاري   نتاجاإلعاد استخدامها في    ي

لـذلك    الثروة خالل تلك الفترة    إلىضافة  إ تعدخر فهي   آأي بين جرد حسابي و    
٤٣ ،ت.ب ،عزيز والطعمة(  النهائياإلنفاق من قبيل تعد(.  

  : اآلتية تباع الخطوات إقومي حسب هذه الطريقة يتوجب  الدخل الحتسابوإل
 قتـصاد اإلية فـي    اإلستهالكات على السلع والخدمات     اإلنفاق جميع   إحتساب -أوالً

  : وتشمل كال من
  . ي للقطاع الخاصاإلستهالك اإلنفاق. ١
على قضايا الدفاع والعدل والصحة والتعلـيم       (ي للقطاع العام    اإلستهالك اإلنفاق. ٢

  ). ا من الخدماتوغيره
ي للشركات ذي الملكية المجموعية من      أ(ي للقطاع المجموعي  اإلستهالك اإلنفاق. ٣

  . )فردين فما فوق
  . ي للقطاع المختلطاإلستهالك اإلنفاق. ٤

ية والتي تشمل مـا     اإلستثمارات على السلع والخدمات     اإلنفاق جميع   إحتساب -ثانياً
  : يأتي

  . الخاصي للقطاعاإلستثمار اإلنفاق .١ 
   .ي للقطاع العاماإلستثمار اإلنفاق .٢ 
   .ي للقطاع المجموعياإلستثمار اإلنفاق .٣ 
   .ي للقطاع المختلطاإلستثمار اإلنفاق .٤ 
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 تقدير قيمة العمل المبذول لألخذ مـن ثـروات قطـاع المباحـات العامـة                -ثالثاً
ـ عمال المبذولة فـي القطاعـات       من خالل مقارنته باأل   ) المشاعي(  سةالخم

، أي تقدير قيمة الثروات المأخوذة بما كان يمكن الحـصول عليـه             األخرى
ن هـذه الثـروات     أ ، فهنا نقدر     األخرىية  قتصاداإلات في القطاعات    اإلنفاقب

  . وحدة نقدية للحصول عليها) ٥٠٠( مبلغ إلىكانت تحتاج 
 أفراد من    على كل فرد   للدخل القومي مجاناً  ) ياألول( تقدير التوزيع المذهبي     -ًرابعا

للضمان ية  إقتصادفلسفية   توطئة   بوصفهوحدة نقدية،   ) ٢٠٠٠(المجتمع بمبلغ   
 أفـراد  لجميـع  يـة دنى من الرفاهأ لضمان حدّ -جتماعيو اال أ -يقتصاداإل

 ياإلسالم قتصاداإلفي  طريقة  هذه ال الصيغة المحاسبية ل  ، و ياإلسالم المجتمع
  :شكل اآلتيلاتكون على 

  
  اإلنفاق الدخل القومي وفق طريقة حتسابالصيغة المحاسبية إل

  )الدخل القومي(المجموع   المبالغ المنفقة  األخرى على الصناعات والمجاالت اإلنفاق   ت
  ال يحتسب  ٢٢٥٠  مشروع استخراج خامات الحديد   ١
  ال يحتسب  ١٩٥٠   الحديدية األلواحمشروع صنع   ٢
  ٦٠٠٠  ٦٠٠٠   المنزلي األثاث واألدواتمشروع صنع   ٣
  ٢٠٠٠  ٢٠٠٠  مستوى حد الكفاف او الكفاية  ٤
  ٥٠٠  ٥٠٠  النفقات المقدرة على القطاع المشاعي   ٥

  ٨٥٠٠    )الدخل القومي(المجموع   

  
  : يأت نجد ما ياألنموذجفي هذا 

  . األول المواد الخام في المشروع إنتاج المبالغ المنفقة على إحتسابعدم _ 
   سلعا وسيطة يعده إنتاجن ثاني أل على المشروع الاإلنفاق إحتسابعدم _ 

 تجنب حدوث التكرار لـبعض بنـود        إلىين يرجع   توالسبب في هاتين النقتط   
 ، نوع واحد فقط من النفقات هي النفقات       إحتسابب  ج الكثر من مرة، ألنه ي     اإلنفاق

  . الجارية على السلع والخدمات المنتجة النهائية
 نفاقـاً إ يعـد  ألنه   ؛ المجتمع أفراد مستوى المضمون من المعيشة لكافة     ال إحتساب_ 

  . المجتمع أفرادمن د شامال يجب تحقيقه لكل فر
 للجهود المبذولة لألخذ من ثروات القطـاع        – المخمن   – المقدر   اإلنفاق إحتساب_  

  .   –المباحات العامة -المشاعي
  :أيضاًتية  السابق بالطريقة اآلاألنموذجيمكن حل 
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مشروع استخراج    ١
  خامات الحديد 

٢٢٥٠  ٢٢٥٠  -  -  ٧٥٠  ٥٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠  

ــنع   ٢ ــشروع ص م
   الحديدية األلواح

١٩٥٠   ١٩٥٠  -  -  ٤٥٠  ٥٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠  

ــوع   ــالغ مجم  المب
  غير المحتسبة

٤٢٠٠  ٤٢٠٠  -  -  ١٢٠٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠  

ــنع   ٣ ــشروع ص م
ــاث واألدوات  األث
  المنزلي 

٦٠٠٠  ٦٠٠٠  -  -  ٧٥٠  ٧٥٠  ٣٠٠٠  ١٥٠٠  

مستوى حد الكفاف     -
  و الكفاية أ

-  -  -  -  ٢٠٠٠  ٢٠٠٠  -  ٢٠٠٠  

ــاق   - ــدر اإلنف  المق
علــى القطــاع  

  المشاعي 
-  -  -  -  -  ٥٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠  

  ٨٥٠٠  ٨٥٠٠  ٥٠٠  ٢٠٠٠  ٧٥٠  ٧٥٠  ٣٠٠٠  ١٥٠٠  المجموع   -
  ٨٥٠٠  ٨٥٠٠  ٥٠٠  ٢٠٠٠  ٧٥٠  ٧٥٠  ٣٠٠٠  ١٥٠٠  الدخل القومي   -

  
  

 وحـدة   ٨٥٠٠غ   يساوي مبل  يضاًأن الدخل القومي    أحسب هذه الطريقة نجد     
 القومي حسب هذه الطريقة وطريقـة المـدخوالت         ن الدخل أ وجدير بالذكر    ،نقدية

ن أ إلى أي متساويان والسبب في هذا يرجع        ، وحدة نقدية  ٨٥٠٠الثانية يساوي مبلغ    
ية لقاء مساهماتها فـي     نتاجاإل الممثلة بالدخول التي تعطى للعناصر       نتاجاإلتكاليف  

والخدمات السلع   على   اإلنفاققوم هؤالء ب  ي التي    نفسها  المبالغ ساويت القومي   نتاجاإل
كل من المبالغ المقدرة في القطاع المشاعي       ) تساوي( ثبات   فضالً عن النهائية، هذا   

و أد الكفاف    في التوزيع المذهبي الممثلة بضمان مستوى ح       والمبالغ الموزعة مجاناً  
  . ياإلسالم المجتمع أفرادالكفاية لكل فرد من 

 في  )٦٠ ،ت.ب ،والطعمةعزيز  ( اإلنفاقولو قارنا هذه الطريقة مع طريقة       
 الـدخل   حتساب إل اآلتيتخذ الحل   ي الي الرأسم األنموذجن  أ لوجدنا   الرأسماليالنظام  
  : القومي
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  اإلنفاق لطريقة الرأسمالي األنموذج

   عليهاةالسلع المنفق  اإلنفاقرقم  
مجموع 

لغ امبال
  المنفقة

   القوميخلالد

  ٢٢٥٠  ٢٢٥٠  خامات الحديد  المستخرجة  األول 
  ١٩٥٠  ١٩٥٠   الحديديةاأللواح  الثاني

مجموع النفقات غير : ثالثال
  المحتسبة

**********  ٢٤٠٠  ٢٤٠٠  

  ٦٠٠٠  ٦٠٠٠   المنزلي المصنوعاألثاث واألدوات  ) النهائي (رابعال
  ٦٠٠٠  ٦٠٠٠  **********  ) القوميخلالد( المجموع

  
اكي هـي طريقـة      هذه في النظام االشتر    اإلنفاقوالطريقة المشابهة لطريقة    

 الدخل القومي   إلىة للسلع والخدمات المادية، والتي يتم التوصل        األخيراالستعماالت  
 وتكـوين الرأسـمال     األخير اإلستهالك من خالل الحصول على مجموع       ابموجبه

في الموجودات الثابتة وموجودات التداول الماديـة والمخـزون   ( الصافي والخسائر 
، وهـذه   األخـرى الحريق والفيضان والكـوارث     وبصفة خاصة التلف الناجم عن      

وزيادة الصادرات على االستيرادات، ويمكن تصور      ) الخسائر تكون بمثابة االندثار   
  :هذه الطريقة بالمعادلة اآلتية

فضلة الصادرات  +  الخسائر   –الصافي   تكوين رْأس المال   + األخير اإلستهالك= الدخل القومي   
  على االستيرادات 

وروبـا  أالتي كانت تطبق في دولة السوفيت المنهار وبلـدان          -وهذه الطريقة 
 تشبه  -لقرن العشرين من ا  عن تطبيقها في بداية التسعينيات       الشرقية قبل أن تتراجع   

 الشبه واالختالف فيمـا بـين       أوجهو. ةالرأسمالي  المتبعة في البلدان   اإلنفاقطريقة  
 يناألنموذج يكمن في خلو   واالشتراكي   الرأسماليين  األنموذجو ياإلسالم األنموذج
 مما  ؛ياإلسالم األنموذج من التوزيع المذهبي الذي يتمتع به         واالشتراكي الرأسمالي

توزيـع  ب بالـشروع    ماي واالجتماعي عند بدئه   قتصاداإل من الضمان    مايعني خلوه 
 قتـصاد اإل من القطاع المشاعي واعتماد      ماخر هو خلوه   القومي، والفرق اآل   مادخله

 وهناك اختالف جوهري ،فقرة مهمة من منابع الدخل القوميبوصفه  عليه ياإلسالم
بشكل  األخرىة  ياإلسالمالنماذج  كذلك   و  هذا ياإلسالم األنموذجآخر هو استهداف    

مجتمع الرفاهية  أجل تأسيس   زن بين الجانبين المادي والروحي من       عام تحقيق التوا  
الكفايـة   وأيات حد الكفاف    تضمن مستو ت فهي، لذلك   األمة أفرادالمتوازنة بين كافة    
ان ماديـان   أنموذج واالشتراكي فهما    الرأسمالين  ااألنموذجما  والقطاع المشاعي، أ  

بحتان ال يستهدفان غير الناحية المادية البحتة، لهذا يتضمنان فقط الناحية المادية من 
  .هذه الحسابات

يين ين الوضـع  األنمـوذج  و ياإلسـالم  األنموذج  التشابه فيما بين   أوجهما  أ
 النهائي على السلع والخدمات المنتجـة فـي    اإلنفاقكل على   الفهو اعتماد   اآلخرين  

  .  القوميقتصاداإل
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  نتاجاإل طريقة -ثالثاَ
ية نتاجاإلتعتمد هذه الطريقة على كمية السلع والخدمات التي تنتجها العناصر           

 النـاتج   يإجمالن الدخل القومي هنا يساوي      إ إذ الوطني،   قتصاداإلالمختلفة لصالح   
 الوطني، فهذه الطريقة ال     قتصاداإلالقومي الصافي من السلع والخدمات المنتجة في        

 وعلى التفصيل    والنظام االشتراكي  الرأسمالي في كل من النظام      نتاجاإلتشبه طريقة   
  :اآلتي

ة تشتمل على جميع السلع والخدمات النهائية المنتجـة بغـض           الرأسمالي في   -والًأ
القـيم   و الصحة أو  أخالق  ذا كانت تتفق مع األ    إ  وفيما (*)االنظر عن ماهيتهم  

  . تتناقض مع هذه االعتباراتالّإ حيث يجب ياإلسالم قتصاداإلالعامة عكس 

                                           
:  والمنفعـة هـي    )١١٠م،١٩٨٠عباوي،( )و زيادتها أخلق المنفعة   ( :نه هو أ نتاجاإلجاء في تعريف    *) (

ما ماهية السلع والخـدمات التـي تقـوم         أ )٨٧م،١٩٩٠الحسناوي،( )قدرة الشئ على اشباع الحاجة    (
ن تكـون  أيكفي لقيـام المنفعـة   ( إذسمالية  أبإشباع هذه الحاجات فهي ال تؤخذ بنظر االعتبار في الر         

و القـيم   أو الـصحة    أ بها بصرف النظر عن كونها متفقة او غير متفقة مع االخالق             السلعة مرغوباً 
ن اإلقتصاديين حـين يتكلمـون عـن المنفعـة يتجـاهلون            أو… العامة والمفاهيم الشخصية األخرى   

االعتبارات غير اإلقتصادية فالشئ بالنسبة لهم يكون نافعاً مادامت صفة السلعة تتحقق فيه حتى ولـو                
 فـي   اإلنتـاج امـا تعريـف      .)٨٧م،١٩٩٠الحسناوي،( ) من الناحية الصحية واألخالقية    كان ضاراً 

  :اإلقتصاد اإلسالمي فيمتلك معالم واسعة جداً تختلف عما هو موجود في االنظمة الوضعية وكاآلتي
 من خالل إيجاد أشكال وأنواع-هو خلق المنفعة وازديادها بشرط توافق صفة المنفعة هذه وعملية خلقها  . ١

جديدة من السلع والخدمات؛ أو ازدياد تلك المنفعة من خالل تحويل شكلها وتطويرهـا واسـتخراجها                
  .بالضوابط الشرعية -وغيرها

يجب إلتزام كل من المنتجين ومنتجاتهم من السلع والخدمات باالعتبارات الدينية واالخالقية والـصحية          . ٢
  . الوضعيةوغيرها حتى تستقال بخصائص تميزهما عن اإلقتصادات

وفضالً عن التعريف المذكور لالنتاج من السلع والخدمات االعتيادية هناك تعاريف عديدة أخرى حسب        . ٣
  :نوعية السلع والخدمات المنتجة وكاآلتي

هي خلق المنفعة الحية عند إحياء أراضي الموات التي ال منفعة مباشرة لهـا فـي إنتـاج المنتجـات                    . أ
الحية تمييزاً لها عن المنفعة االعتيادية للسلع والخدمات المنتجة؛ ولكونهـا           الزراعية؛ وتسمى بالمنفعة    

  .تنتج بإحياء منافع ميتة كامنة فيها
 إن ثروات ومنتجات المباحات العامة التابعـة        :ستيالء الشرعي على منافع مشاعية    هو االحراز أو اال   . ب

 االنتفاع واشباع الحاجات منها بقدر الحاجة       للملكية المشاعية تعد منافع مشاعية يحق لكافة أفراد االمة        
بشرط االلتزام فيها باالحكام الشرعية والضوابط التي يصدرها الشورى فـي اإلقتـصاد             ، والضرورة

اإلسالمي بشْأن كيفية ونوعية وكمية وزمن هذا االنتفاع؛ مثل تحديد تحديد كمية ونوعية وزمن صـيد                
بلد او خارجها في المحيطات؛ وكذلك صيد الحيوانات البريـة          االسماك في الثروات المائية المختلفة لل     

واحتشاش الحشيش وقطع االشجار من الغابات الطبيعية؛ وكيفية االنتفاع اإلقتصادي من ثروة المـاء              
نفسها بتصنيعها او استثمارها أو االتجار بها داخليا وخارجيا، وكذلك االنتفاع اإلقتصادي مـن الكـأل                

ا ومن الطاقات الطبيعية المتأتية من الشالالت واالمواج والرياح؛ ومن الطاقات           ومن الملح في منابعهم   

الكـأل والمـاء    فـى    :المسلمون شركاء في ثالث   : (e قول رسول اهللا     على وفق ) النار(المتأتية من   
 هو الجهد الشرعي الذي يبذل فـي        اإلنتاجإذن فإن أساس هذا     ‘،  )٢،٣/٣٤٧٧سنن ابى داود،  ( )والنار

 والثروات المشاعية والذي يخلق الملكية لباذل ذلك الجهد في الثروات المْأخوة أو المنقولـة               المنتجات
؛ أما الثروات المتبقية فتبقى على اباحتها العامة، ومن هنا نقول إن الملكية المحدثَـةَ مـن قبـل              )فقط(

وات تساوي أو تمثل    القطاع العام أو الخاص أو المجموعي أو المختلط في الجزء المْأخوذ من هذه اثر             
 في هذا التعريف، وجدير بالذكر أن الفقهاء وفقا لألدلة الـشرعية اليجيـزون االسـتئجار أو                 اإلنتاج
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 مـن الـسلع     جمـالي تقدير لمجموع النـاتج اإل    (تتكون من   : في االشتراكية  -ثانياً
اديـة   الوسيط من السلع والخدمات الم     اإلستهالكوالخدمات المادية بعد طرح     

  .)٧١ ،ت.ب ،عزيز والطعمة( )وبضمنها استهالك الموجودات الثابتة
 الناتج القومي الصافي من     إجمالينها تتكون من    إ ف ياإلسالم قتصاداإلما في   أ -ثالثاً

 اشتمالها على كل    فضالً عن ادية وغير المادية، هذا     كافة السلع والخدمات الم   
ن تعترضـها   أدون  مـن   طني   الو قتصاداإلو خدمة نهائية منتجة في      أسلعة  

ها مت التي تستل  آساسي لها هي المكاف   ن المعيار األ  مشكلة التكرار الحسابي، أل   
 إنتاجها، فمادام هناك استالم للدخول يعني هناك        إنتاجية لقاء   نتاجاإلالعناصر  

 التشابه بين هذه الطريقـة والطـريقتين        أوجهن  إ ف من هنا للسلع والخدمات،   
  ثـم النـاتج    القوميالناتج   إجماليالطريقة تعتمد على    ن هذه   أ هو   ،السابقتين

 تعتمد علـى    ي فه ىاألولالطريقة    أما ،الصافي من السلع والخدمات المختلفة    
 والطريقة الثانيـة تعتمـد علـى        ؛نتاجاإل المدخوالت المستلمة مقابل     إجمالي
  .نفاق هذه المدخوالت على السلع والخدمات النهائيةإ إجمالي

  
 نتاجاإل الدخل القومي حسب طريقة      حتسابيغة المحاسبية إل  ي الص وفيما يأت 

   :ياإلسالم قتصاداإلفي 
  
  

تج الصافي االقيمة المقدرة للن  ية قتصاداإلمشاريع الج الصافي عند ناتال  ت
  النهائي 

  ٢٢٥٠  مشروع استخراج خامات الحديد   ١
  ١٩٥٠   الحديدية األلواحمشروع صناعة   ٢
  ١٨٠٠   المنزلي األثاثو األدوات مشروع صناعة   ٣
  ٢٠٠٠  و الكفاية أمستوى حد الكفاف   ٤
  ٥٠٠  ) المباحات العامة(القطاع المشاعي  المقدر من الناتج  ٥
  ٨٥٠٠  ) الدخل القومي(المجموع   -

  
  :أيضاًويمكن استخراجها بالصيغة المحاسبية اآلتية 

  
  

                                                                                                           
التوكيل لألخذ من الثروات المباحة، ألن صاحب الجهد المبذول هو الـذي يـصبح مالكـاً للثـروات                  

اإلقتصادية من عنـصر  -الفتوى-مشورة المْأخوذة وليس المَؤجر او الموكِّل، ولهذا السبب يجب أخذ ال      
الشورى لكيفية انتفاع القطاع العام والمجموعي والمختلط من هذه الثروات وخلق ملكيات خاصة لهـم               

  .    منها
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مشروع اسـتخراج خامـات       ١
  الحديد 

٢٢٥٠  -  -  ٢٠٠  ٦٠٠  ٧٥٠  ٧٠٠  =  

ــنع   ٢ ــشروع ص ــوام  حاألل
  الحديدية 

١٩٥٠  -  -  ٤٠٠  ٤٠٠  ٥٠٠  ٦٠٠  =  

 األدواتمـــشروع صـــنع   ٣
   المنزلي األثاثو

١٨٠٠  -  -  ٥٠٠  ٣٥٠  ٥٥٠  ٤٠٠  =  

ــاف    ٤ ــد الكف ــستوى ح و أم
  الكفاية 

-  -  -  -  ٢٠٠٠  -  ٢٠٠٠  =  

لـدى    المقدر الناتج الصافي   ٥
  القطاع المشاعي 

-  -  -  -  -  ٥٠٠  ٥٠٠  =  

  =  ٨٥٠٠  ٥٠٠  ٢٠٠٠  ١٥٠٠  ١٥٠٠  ١٥٠٠  ١٥٠٠  المجموع   
  ٨٥٠٠  =  =  =  =  =  =  =  الدخل القومي   

  
  

ين قتـصاد اإل و ياإلسـالم  قتـصاد اإل التشابه بين هذه الطريقة في       أوجهإن  
 الصافي السـتخراج     واالشتراكي الوضعيين هو اعتماد الكل على الناتج       الرأسمالي

 ياإلسالم قتصاداإل االختالف فيما بينهما فيكمن في اشتمال     أوجهالدخل القومي؛ أما    
 والناتج الصافي المقدر لدى القطـاع       )و الكفاية أ(على كل من مستويات حد الكفاف       

 منهماكال النظامين الوضعيين حسابات المشاعي؛ وخلو    .  
  
  قيمة المضافة  طريقة ال-رابعاًَ 

خرى هي قاعدة أق قاعدة يطببت  نفسهانتاجاإل نتائج طريقة   إلى التوصل   يمكننا
 إلـى   الوطني قطاعياً  قتصاداإل، فعند تطبيق هذه القاعدة يجب تقسيم        القيم المضافة 

الـخ،  ...ية كالقطاع الزراعي، الصناعي، التشييد، النقل     قتصاداإلعدد من القطاعات    
 المواد  إلىية المختلفة ضمن القطاع الواحد      نتاجاإلثم جمع كل ما تضيفه المجاالت       

 قبل نقل   األخرىية  قتصاداإلالمشاريع  و السلع والخدمات التي يشتريها من       أية  األول
م ية، ثم القيام بجمع القي    نتاجاإل من سلسلة العمليات     ي تليها  المراحل الت  إلىالمنتجات  

 المضافة لدى القطاعات المختلفة للحصول على الدخل القومي، وتختلف هذه القاعدة          
ـ       أعن طريقة المدخوالت الثانية في       ي قـد   نها تجنب مشكلة التكرار الحـسابي الت

 تتـشابه    نفسه  الوقت كثر من مرة وفي   ر من الدخول أل    كثي إحتسابتواجهها بسبب   
التـي تحـصل عليهـا      ) المـدخوالت  (المكافآت، في أن    اإلنفاقمعها ومع طريقة    

 المنفقة لديها على السلع والخدمات       نفسها  المبالغ ية المختلفة تساوي  نتاجاإلالعناصر  
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ضافية التي تقوم كل وحدة ثم كل نشاط م اإلي الق جميعأيضاًالنهائية المنتجة وتساوي    
 النهائي مـن الـسلع والخـدمات        نتاجاإل قيمة   إلىي باضافتها   إقتصادثم كل قطاع    

وهذا يعني وجود ترابط وتكامـل وعـدم        . يةنتاجاإلالنهائية عبر مختلف المراحل     
لقيمة  الدخل القومي، ولتطبيق قاعدة ا     حتساب المذكورة إل   الثالث طرقتناقض بين ال  
  : اآلتية طرق مفتوح يتوجب اتباع الإقتصاد لهذه الطريقة في المضافة وفقاً

  . يةنتاجاإل في كافة المراحل نتاجاإل ومستلزمات نتاجاإل إحتساب .١
  : اآلتيةاستخراج القيمة المضافة في كل قطاع حسب المعادلة   .٢

  )١.......(...نتاجاإل مستلزمات - نتاجاإل= القيمة المضاقة في القطاع 
 للحصول على القيمة المـضافة      قتصاداإلجمع كافة القيم المضافة لدى قطاعات        .٣

   : ومن ثم فإنةجمالياإل
  )٢..........(جماليالناتج المحلي اإل= ة جماليالقيمة المضافة اإل

جنبية في  األنتاجاإل صافي عوائد عناصر ±جماليالناتج المحلي اإل = جماليالناتج القومي اإل
  )٣..........(لداخل والوطنية في الخارجا

صات يتخص(االندثار   سعار السوقأ بجماليالناتج القومي اإل= لسوق سعار اأالدخل القومي ب
  )٤..........(الناتج القومي الصافي) =  الثابتةاألموالاستهالك رؤوس 

 الصيغة المحاسـبية ن فإي مغلق، وعليه   إقتصاد أنموذجنا هنا فهو    أنموذجما  أ
   :تكون كاآلتي وفقا للمثال السابق  لطريقة القيمة المضافة

  
   
  االقيام المضافة  الصناعات  ت
  ٢٢٥٠  القيمة المضافة في مشروع استخراج خامات الحديد  ١
  ١٩٥٠   الحديديةاأللواحالقيمة المضافة في مشروع صناعة   ٢
  ١٨٠٠   المنزلياألثاث واألدواتالقيمة المضافة في مشروع صناعة   ٣
  ٢٠٠٠  مستوى حد الكفاف او الكفاية  ٤
  ٥٠٠  )المباحات العامة(القيمة المضافة المقدرة في القطاع المشاعي   ٥
  ٨٥٠٠  )الدخل القومي(المجموع   -

  
القيمـة المـضافة     طريقة   حسبن نستخرج الدخل القومي     أ أيضاًنستطيع  و

  : تيةسبية اآلاحمالوفقا للصيغة 
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  =  ٢٢٥  -  -  ٢٠٠  ٦٠٠  ٧٥٠  ٧٠٠  مشروع استخراج خامات الحديد   ١
  =  ١٩٥٠  -  -  ٤٠٠  ٤٠٠  ٥٠٠  ٦٠٠   الحديدية األلواحمشروع صنع   ٢

 األثـاث  و األدواتمشروع صنع     ٣
  المنزلي 

١٨٠٠  -  -  ٥٠٠  ٣٥٠  ٥٥٠  ٤٠٠  =  

  =  ٢٠٠٠  -  ٢٠٠٠  -  -  -  -  مستوى حد الكفاف او الكفاية   -
 المقـدرة لـدى      المضافة القيمة  -

  القطاع المشاعي 
-  -  -  -  -  ٥٠٠  ٥٠٠  =  

  =  ٨٥٠٠  ٥٠٠  ٢٠٠٠  ١٥٠٠  ١٥٠٠  ١٥٠٠  ١٥٠٠  المجموع   
  ٨٥٠٠  =  =  =  =  =  =  =  الدخل القومي   

  

  
يكمن في   الرأسمالي األنموذج و ياإلسالم األنموذج بينفيما   التشابه   أوجه نإ

م  القـي  إجمـالي عتمدان على   ي الرأسمالي األنموذج و ياإلسالم األنموذج من   كالًن  أ
االشتراكية على النـاتج    أما   ؛ الوطني قتصاداإلة من جميع قطاعات     تيَأالمضافة المت 

 االختالف بين هذه الـصيغة      أوجه أما. ليكون هو الدخل القومي    الصافي   جمالياإل
 وكـذلك فـي     الرأسـمالي  قتصاداإلالمحاسبية لطريقة القيمة المضافة ومثيلتها في       

شتراكي الالصافي للنظام ا   نتاجاإلحيث هناك تشابه بين طريقة      ( االشتراكي قتصاداإل
 )٧٢ ،ت.ب ،عزيز والطعمة (الرأسمالي للنظام   نتاجاإلو  مع طريقة القيمة المضافة أ    

 وفق طريقة القيمة المضافة مثلـه مثـل    على هذاياإلسالم األنموذجن  أكمن في   فت
بي متمثل بضمان مستوى حد الكفاف  يتميز بوجود توزيع مذهةالسابق  الثالثطرقال
 وكذلك وجـود قطـاع للمباحـات العامـة          ؛ المجتمع أفرادكل فرد من    و الكفاية ل  أ
 ين الوضـعيين  األنمـوذج  فـي     وعـدم وجودهـا    لالنتفاع من ثرواتها  ) المشاعي(

  . المذكورين 
  

  )١( للسلع والخدمات المنتجةاألخير اإلستهالك واإلستثمار طريقة -اًخامس
ـ             اإلسـتثمار ا  تتكون هذه الطريقة من جانبين متكاملين للـدخل القـومي هم

 يـشمل   األولن الدخل القومي يساوي الجمع بينهما، فالجانب        أ باعتبار   اإلستهالكو
 ، السلع والخدمات النهائية المختلفةإنتاج القومي على  قتصاداإلات في   اإلستثماركافة  

ذن إجارية للسلع والخدمات النهائيـة،      ات ال اإلستهالكما الجانب الثاني فيشمل كافة      أ
 الـصافي   جمـالي ج القـومي اإل   قومي حسب هذه الطريقة يساوي النات     ن الدخل ال  إف

                                           
 إالّ أن الباحث يفضل اإلبقاء علـى        ،على الرغم من التشابه الظاهري بين هذه الطريقة وطريقة اإلنفاق          )١(

 .كون لها مكاناً خاصاً يفصلها عن طريقة اإلنفاقاستقاللية هذه الطريقة لي
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ات على السلع والخـدمات النهائيـة       اإلستهالكات و اإلستثمار من جمع كافة     يالمتأت
  . غلب القومي خالل سنة واحدة على األقتصاداإلالمنتجة لصالح 

 تقول بتساوي الدخل القومي بجميـع المـدخوالت         ىاألولذا كانت الطريقة    إف
ـ ية والطريقة الثانية بجميـع      نتاجاإلثانية للعناصر   ال  اإلسـتهالك ات علـى    اإلنفاق
بجمع كافة السلع والخدمات النهائيـة المنتجـة         النهائي والطريقة الثالثة     اإلستثمارو

الكليـة  ية  قتـصاد اإلفي القطاعات   المنتجة  قيام المضافة   بجمع األ والطريقة الرابعة   
ات اإلسـتثمار ن الدخل القومي يـساوي بجميـع        أب، فهذه الطريقة تأتي لتؤكد      للبلد

 الوطني، وفي هذا   قتصاداإلات على السلع والخدمات النهائية المنتجة في        اإلستهالكو
  .  في استخراج نفس القيمة المقدرة للدخل القومياألخرى طرقتتفق مع جميع ال

ة ة وطريق الرأسمالي في   اإلنفاقهناك تشابه ظاهري بين هذه الطريقة وطريقة        
ـ أدمات المادية في االشتراكية اال      ة للسلع والخ  األخيراالستعماالت   ف عـن  نها تختل

زيع المذهبي من    التو األخرى طرقنها تتضمن كباقي ال   أة واالشتراكية في    الرأسمالي
 وتتفق  ،و الكفاية ومنتجات القطاع المشاعي وعدم وجوده فيهما       أمستوى حد الكفاف    

نهـا تختلـف مـع      أ الّإخدمات النهائية   السلع وال ة في اعتمادها على     الرأسماليمع  
االشتراكية في اعتمادها على كل من السلع والخدمات النهائية المادية وغير المادية            

  : ولتطبيق هذه الطريقة يجب ،الشتراكية على الجانب المادي فقطواعتماد ا
  . لقومي اقتصاداإلع والخدمات المنتجة في ل للس النهائيستهالكاالتقدير جميع  -
ويشتمل هذا الجانب على : لنهائيةات على السلع والخدمات ااإلستثمارتقدير جميع  -

ة وقيمة ما يـضاف     الرأسمالي الجاري من السلع     نتاجاإل أي   ،نتاجاإلدوات  أ إنتاج
 أي الزيادة الصافية فـي الرأسـمال الحقيقـي          ، المخزون من السلع النهائية    إلى

 وهذه الزيادة الـصافية تـأتي   ،مخزون من السلعللمجتمع كالمعدات والمباني وال  
ن جـزءاً مـن     ة في هذا الجانب، أل    جماليات اإل اإلستثماربطرح االندثارات من    

 مما يتطلب تخصيصات معينة مـن رؤوس        ، الثابتة تندثر سنوياً   األموالرؤوس  
 فـي المثـال     اإلسـتثمار ن التعبير عن    إية لتعويضها، لهذا ف   اإلستثمار األموال

  . يكون على نوعين هما الرأسمال الصافي والمخزون السلعيالحسابي 
  : الصيغة المحاسبية الستخراج الدخل القومي حسب هذه الطريقةوفيما يأتي 
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  المجموع
الدخل 
  القومي

  =  ١٥٠٠  -  -  ٣٠٠  ٨٠٠  ٤٠٠  القطاع العام   ١
  =  ٢٠٠٠  -  -  ٦٠٠  ٦٠٠  ٨٠٠  القطاع الخاص  ٢
  =  ٥٠٠  -  -  ٥٠  ١٥٠  ٣٠٠  القطاع المجموعي   .٣
  =  ٢٠٠٠  -  -  ١٠٠٠  ٣٠٠  ٧٠٠  ع المختلط القطا  ٤
و أمستوى حد الكفـاف       -

  الكفاية 
-  -  -  ٢٠٠٠  -  ٢٠٠٠  =  

المقادير المأخوذة مـن      -
  القطاع المشاعي 

-  -  -  -  ٥٠٠  ٥٠٠  =  

  =  ٨٥٠٠  ٥٠٠  ٢٠٠٠  ١٩٥٠  ١٨٥٠  ٢٢٠٠  المجموع   
  ٨٥٠٠  =  =  =  =  =  =  الدخل القومي   

  
 وهو ، وحدة نقدية٨٥٠٠القومي يساوي في هذه الطريقة نجد أن تقدير الدخل 

ن النقطة المهمة هنا    أ الّإ،  األخرى الثالث   طرقمتطابق مع التقديرات السابقة في ال     
ننا نقصد بـه هنـا      أال  إ واسع   ى له معن  ستثماراالن  أ، فمع   اإلستثمارهو ما يتعلق ب   

 علـى  راإلستثما الدولة هذا مع إقتصادية في نتاجاإل األموال على رؤوس   اإلستثمار
مال الصافي ليتبين الفـرق      لذلك وجب استخراج الرأس    ،المجاالت الخدمية المختلفة  

 هـذا   ؛ فعالً  سابقاً  الوطنية وبين ما كان موجوداً     األموالرؤوس   إلىضيف  أبين ما   
تلـك   إلى الوطني من السلع النهائية والتي دخلت        قتصادمع االضافات الحاصلة لإل   

 علـى   اإلسـتثمار ة هنـاك    الرأسمالي ع وبعد السل  ،يالحسابات باسم المخزون السلع   
 التنمويـة   غـراض  اسـتثماراً لأل   تعـد  الدولة والتي    إقتصادالمجاالت الخدمية في    

  . المستقبلية في البلد
  
  ستنتاجات والتوصيات إلا

 مختلفـة   طـرق  خمـس ن هناك   أ إلىتوصل الباحث من خالل هذا البحث       
 كل طريقة منها مستقلة ومنفـصلة       ،يماإلسال قتصاداإل الدخل القومي في     حتسابإل

ـ  ومتوافقة معها في النتيجة والتقـدير، فالطريقـة          األخرىعن   طريقـة   (:ىاألول
سبقها توزيـع   ي للدخل القومي    توزيع ثانٍ ب تبدأُّ ؛)نتاجاإلالمدخوالت الثانية لعناصر    

المذهبي الذي يتخذ شكلين مختلفين من التوزيع حسب        ي  األول يسمى بالتوزيع    ،وليأ
 األولكل  ، فالـش  األمـة  إقتصادالظروف االعتيادية وغير االعتيادية التي يمر بها        

 يعدما الثاني فهو مستوى حد الكفاية، فحد الكفاف هذا          أ ،يسمى بمستوى حد الكفاف   
 ويستمر  ؛األمة إقتصاد  بالظرف الطارئ الذي يمر به     رتبطاً م  استثنائياً ولياًأ توزيعاً

ية الذي يمثل القاعـدة      مستوى حد الكفا   إلى له ليتحول     رجوع الحالة االعتيادية   إلى
ل بـضمان    يتمث ، مجاني يولَأالذي هو توزيع    ؛  صل في التوزيع المذهبي   العامة واأل 
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االختالفـات  بغض النظر عن     ياإلسالم المجتمع   أفرادمستوى معيشي معين لكافة     
ـ  اًلهيإ اًحقبوصفه    فيما بينها  وغيرهاوالقومية  واللونية   يةالجنسالبايولوجية و   اً مقدس

، فعند تطبيق هذا التوزيع يأتي التوزيع الثاني الـذي يبـدأ بـدخول العناصـر                لهم
 إنتـاج  لقاء المساهمة في   المكافآتخذ  أية المختلفة ثم    نتاجاإل المجاالت   إلىية  نتاجاإل

 مع  والثانيياألولذه المدخوالت في التوزيعين  هإجماليالسلع والخدمات المختلفة، ف
مـا  أ.  المقدرة للقطاع المشاعي تشكل الدخل القومي حسب هـذه الطريقـة           الدخول

ي اإلسـتهالك  اإلنفـاق  إجمـالي فهي تتكون من    ) اإلنفاقطريقة   (:الطريقة الثانية 
التوزيـع المـذهبي     فضالً عن دمات النهائية المنتجة    ي على السلع والخ   اإلستثمارو
والطريقـة  ). المباحات العامة ( المقدر لألخذ من منتجات القطاع المشاعي        اإلنفاقو

بعـد طـرح     القـومي الـصافي      ناتج ال إجماليتتكون من   ) نتاجاإلطريقة   (:الثالثة
 التوزيع المذهبي والمنتجـات المقـدرة لـدى القطـاع           فضالً عن االندثارات منه   

م  القـي  إجمـالي  تتكون من و) طريقة القيمة المضافة  ( :والطريقة الرابعة . المشاعي
 ) والخاصة والمجموعية والمختلطة   العامة( ةس الرئي األربعةعات  المضافة لدى القطا  

 بعد طرح مستلزمات ومخصـصات اسـتهالك الـرؤوس          ياإلسالم قتصاداإلفي  
و القـيم    أ  والمنتجـات  -المـذهبي -ياألول التوزيع   فضالً عن  ، الثابتة منها  األموال

 سـتهالك اإلطريقـة   ( :لخامسةاوالطريقة   .المضافة المقدرة لدى القطاع المشاعي    
ات الـصافية   اإلسـتثمار  إجماليفهي تتكون من    ) والخدمات المنتجة  للسلع   األخير

 التوزيـع المـذهبي     فضالً عـن   ،لسلع والخدمات المنتجة  لة  األخيرات  اإلستهالكو
  .  المقدر لألخذ من منتجات القطاع المشاعياإلنفاقو

المـأخوذ   تشترك وتتساوى في تقديرها للتوزيع المذهبي و       طرقن كل هذه ال   إ
ؤدي ي مما ،األخرى العناصر  نتائج تساويها فيفضالً عن  هذا   ،من القطاع المشاعي  

وعلى ضوء مـا    . خمس ال طرق تساوي القيم المقدرة للدخل القومي عبر هذه ال        إلى
  : مر من االستنتاجات يوصي الباحث

 لى ع الدخل القوميإحتسابعند  الخمس طرقكافة الباحثين باالستفادة من هذه ال   .١
 وذلك بدراسـتها وتطبيقهـا كـل حـسب الظـروف            ،ياإلسالمالمنظور  وفق  

 من المرونـة والقابليـة      طرقلما لهذه ال   بلده،ب الخاصة   جتماعيةية واإل قتصاداإل
 من القواعد العامة والخطـوط العريـضة        ةنها مستنتج إ إذ ،العالية على التغيير  

 وظروف بلده بشرط عدم ة ثم الكل يستمد منها حسب احتياجاته    ياإلسالمللشريعة  
  . طر العامةن هذه القواعد واألعخروجه 

 تقع ضـمن    نهاإ إذ ،قالم الخيرة تصحيح وتطوير هذه المواضيع     مطالبة كل األ   .٢
ن االجتهـاد   أة، والشـك    ياإلسالم سمحت بها الشريعة     ياالجتهادات البشرية الت  
خطأ فلـه   أذا  إهد  ن المجت ألزمانية والمكانية المختلفتين، و   يتغير حسب الظروف ا   

  .الىتعجران عند اهللا أصاب فله أذا إجر واحد وأ
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