
نظرية االستثمار 



مقدمة

. يلعب االستثمار دوراً مهماً في كل من جانب الطلب والعرض الكلي

.  القومي في جانب الطلب الكلي فإن مستوى االستثمار يحدد مستوى الدخل•

األعمال يعتبر االستثمار قطاعاً غير مستقر الرتباطه بقرارات لرجالو

مصدراً والتي تتصف بعدم التأكد هذه الطبيعة الغير مستقرة تجعل منه

لمحددة لتوليد التقلبات في الدخل والناتج ولذلك فإن تحليل العوامل ا

.  لإلستثمار يعتبر بالغ األهمية 



التوظف األهمية لتحقيق االستقرار االقتصادي واالستثمار عامل بالغ يعتبر •

.الكامل خاصة في االقتصاديات المتقدمة 

والذي جانب العرض الكلي فإن االستثمار يحدد حجم التكوين الرأسماليوفي •

.يعتبر أهم عناصر دالة اإلنتاج 

دمة ولذلك يمثل رأس المال المحدد للنمو االقتصادي في كل من الدول المتق•

الي بالنسبة الدول النامية من نقص كبير في حجم التكوين الرأسمتعاني والنامية 

.لية إلى حجم كل من التكوين الرأسمالي في الدول المتقدمة وحجم العمالة المح



التي تركز ال تزال نظرية االستثمار في المنظزر االسالمي مصطبغة بإطار النظرية الكالسيكية•

النظريات التي على دور رأس المال في استراتيجية التنمية االقتصادية الحديثة للتنمية على خالف

اإلجتماعية تتناول االستثمار كعامل اقتصادي من بين مختلف العوامل االقتصادية والسياسية و

.والثقافية والفلسفية للمجتمع 

من عدة نواح وتختلف طبيعة االستثمار والتنظير القائم حوله في كل من االقتصاديات اإلسالمية•

.مثل الفرق بين االستثمار الخاص والعام والدوافع وطرق التمويل 



اإلطار النظري لدالة االستثمار في اإلسالم : أوالً 

م التدخل في تتميز الشريعة اإلسالمية بالتركيز على الحرية االقتصادية لألفراد وعد: القواعد الشرعية –1

: النشاطات االستثمارية وفق بعض األسس والمبادئ العامة مثل 

.من الضروري أال تخرج االستثمارات عن إطار القواعد والقيم الشرعية –أ 

طة وتستخدم في إنتاج أال يتم اختيار المشاريع االستثمارية التي تنتج مباشرة سلعاً محرمة أو تنتج سلعاً وسي–ب 

.التصنيع وكذلك أن يتم تجنب المشاريع االستثمارية التي تستخدم مواد أو سلعاً محرمة في, السلع المحرمة 

ي في مشروع تجنب أشكال الوسائل المالية والمادية المحرمة مثل الربا في عملية التمويل أو الصعق الكهربائ–ج 

.لتربية الدواجن 



: والدوافع األهداف \2

اإلسالمية فيهدف تتميز أهداف المستثمر المسلم بأنه يسعى لتحقيق أقصى درجات االنضباط بالقيم

الدولة المستثمر المسلم إلى تعظيم األجر والربح في قيامه بالمشاريع اإلستثمارية ، وتهدف

ح اتجاه اإلسالمية من ناحية إلى المساهمة في تحفيز نمو االستثمار في القطاع الخاص وتصحي

حقيق ونوعية هذه االستثمارات كما تهدف الدولة من وراء اختيار نوعية االستثمارات العامة إلى ت

.أولويات التطور والقوة التي تمكنها من نشر وتطبيق الشريعة 

المتوقع يتشابه االقتصاد اإلسالمي مع االقتصاديات غير اإلسالمية في دور وأهمية معدل الربح

.االستثماركدافع وحافز محرك على 



لمادية االقتصاد اإلسالمي بوجود مجموعة إضافية من العوامل المادية وغير ايتميز 
:  المحركة لإلستثمار مثل 

وجود الدوافع غير المادية لإلستثمار –أ 

توقع يرجو المسلم األجر والثواب على مايقوم به من استثمار باإلضافة إلى–1
تنتج من ذلك أن ويس. زيادة منافعه المستقبلية الدنيوية الخاصة كنتيجة الرتفاع دخله 

لي تكون أكبر للربح المستقب( المنفعة غير المادية + المنفعة المادية ) المنفعة الحدية 
تثمر المسلم ويترتب على ذلك أن يقتنع المس. عند الفرد المسلم منها عند غير المسلم 

.  بمعدل ربح متواضع 

ن دافع يؤدي مبدأ األجر والثواب إلى زيادة القرارات اإلستثمارية المستقلة ع–2
لخيرية التي تحقيق الربح فيزيد إنشاء المدارس والمستشفيات والمصانع واألسواق ا

ذات الدخل تكون مجانية أو تبيع بما ال يزيد على سعر التكلفة خاصة في األقاليم
.المنخفض والظروف الخاصة 



ونحو ينصرف الفرد المسلم عن االستثمار في المحرمات وعن الميل الكبير نحو التسلية–3

المشاريع استهالك السلع والخدمات الكمالية بكميات كبيرة وهذا يؤدي به إما إلى زيادة اإلنفاق على

اإلنفاق الخيرية واإلستهالك الضروري للفقراء والمحتاجين بما يؤدي إلى زيادة االستثمار لغرض

.واإلستهالك المستقبلي 

ربة ويشمل ذلك المقامرة المباشرة وغير المباشرة وتشمل ممارسات المضا: تحريم المقامرة -ب 

استثمارا المالية والعقارية والتي ال تؤدي إلى أي زيادة مباشرة أو غير مباشرة لإلنتاجية وال تولد

المنتجة أي التقليل من حجم السيولة المعطلة والمعدة للمقامرة أو المضاربة غير. فعلياً ثابتاً 

.وتوجيهها إلى مجال االستثمار الفعلي 

يؤدي وجود ف. الزكاة تنظيم ثابت غير قابلة للتعديل أو التبديل أو اإللغاء أو الزيادة : الزكاة –ج 

صادي الزكاة مع عدم اصطحابها بقوانين ضرائبية أخرى ، إلى التقليل من عدم االستقرار االقت

قوانين الضرائبية والمترتب بشكل جزئي على عدم المقدرة على توقع اآلثار االقتصادية للتغيير في ال

. الوضعية 



.الزكاة على الثروة واألموال المعدة للتجارة والزكاة على الدخل •

عدية والتي أي أنها نسبة ثابتة على جميع المستويات وشرائح الدخل على خالف الضرائب التصا•

ذات مستوى يةدخلتثبط كثير من المستثمرين عن القيام بمشاريع استثمارية تنقلهم إلى شرائح 

. أعلى من الضرائب بحيث ال تتغير أو تقل مستويات دخولهم 

ي دالة منفعته الزكاة ال تشكل عبئاً على المستثمر بل تعتبر إضافة ، في إطار األجر والثواب ، ف•

ل واالستثمار على خالف الضرائب في زيادة دوافع المستهلك الفقير لإلنتاج وبالتالي زيادة الدخ

. فالفرد المسلم ال يسأل الزكاة وال يلتفت إليها إال عند الحاجة والضرورة 



:  تحريم أسعار الفائدة –د 

المي وينتج عن ويؤدي ذلك إلى التقليل من التكلفة التي يتحملها قطاع االستثمار في االقتصاد اإلس

.ذلك زيادة إمكانيات االستثمار ورأس المال واإلنتاج والعرض الكلي 

إللىوال يؤدي ذلك إلى التقليل من حجم األموال السائلة والمضاربة المالية واالكتناز واتجاه هذه األم

.ويترتب على ذلك انخفاض دور وحجم الوسطاء الماليين . االستثمار الحقيقي 

.اإلنتاجية بالتالي يتحول كثير من الوسطاء الماليين إلى القطاعات االستثمارية 



: مجاالت ودينامية االستثمار \3

ية كالقطاع النشاطات االستثمارية في االقتصاد االسالمي توزع حسب القطاعات الرئيسية التقليد•

. الزراعي والصناعي وقطاع الخدمات 

لة تستثمر والبد أن تعكس توزيع االستثمارات األولويات والمزايا النسبية للعالم اإلسالمي فكل دو•

.الموارد االقتصادية المادية والبشرية المتوفرة لديها 

م االستثمار وتختلف االستثمارات من حيث الهدف الرئيسي من بناء األصول الرأسمالية ويمكن تقسي•

. االستثمار الخاص واالستثمار الحكومي : في االقتصاد االسالمي إلى 

•



وله حافزين هما الربح واألجر : االستثمار الخاص 

:ويتكون االستثمار الخاص من 

.النشاط االستثماري الذي يحفزه الربح فقط دون النظر إلى األجر –1

. النشاط االستثماري الذي يحفزه الربح كهدف وسيط واألجر كهدف أعلى –2

. النشاط االستثماري الذي يحفزه األجر فقط دون نظر إلى الربح –3



:وينقسم إلى مجموعتين رئيسيتين حسب مصادر التمويل : االستثمار الحكومي •

فيذ اإلنفاق االستثماري الحكومي الممول من موارد مالية خاصة بحافز األجر والموجه إلى تن–1

.مشاريع في قطاعات معينة 

مس كالفيء ، خ) اإلنفاق االستثماري الحكومي الممول من الموارد المالية العامة لبيت المال –2

( . الغنائم ، الجزية ودخول بعض السلع والموارد العامة 

تثماري وفي االقتصاد االسالمي أن يكون االنفاق االستثماري الحكومي أقل مقارنة باإلنفاق االس

سباب الخاص وأن يكون االنفاق االستثماري الحكومي المجموع الكلي لالستثمار وبعود ذلك لأل

:  الجوهرية التالية 

.ات واإلرث الطبيعة المميزة لوسائل إعادة التوزيع في االقتصاد االسالمي والتي تشمل الصدق–1

ة في المجتمع انخفاض االنفاق االستثماري المتعلق باألجهزة األمنية بسبب وجود الدوافع اإليماني–2

. اإلسالمي 



يالً إلى انخفاض االنفاق الحكومي ألغراض االستقرار االقتصادي فاالقتصاد االسالمي أقل م–3
. لمالية التذبذبات والدورات االقتصادية لعدم وجود الفائدة وانخفاض دور المضاربة في اأٍلواق ا

ات ضمنية هناك مجموعتان رئيسيتان من المتغيرات التي تحتويات هذه الدينامية تتكون من متغير
منبثقة من وأهمها التقدم اإليماني المتضمن مباشرة في النشاط اإلنتاجي والقواعد واآلداب الشرعية ال

يماني والربح التقدم اإل: اإليمان والمؤثرة في انخفاض التكاليف وتتمثل بمتغيرين رئيسيين هما 

األخرى فتحتوي المتغيرات الخارجية ممثلة في الحوافز من القطاع الحكومي والطلب من القطاعات
.



:  دالة األرباح 

سلعة واحدة نفترض أن منشأة ما تعمل في بيئة إسالمية وتستخدم العمل ورأس المال كعناصر إنتاجية إلنتاج

.  كاليف وفي األجل القصير هدف المنشأة اإلسالمية هو تعظيم الربح ويتحدد الربح بعاملي اإليرادات والت

∏ = R j - Cj

: اإليرادات ودالة اإلنتاج 

تقدم اإليماني إلى يلعب اإليمان دوراً مؤثراً في تحديد العالقات بين عناصر اإلنتاج ويتمثل ذلك في إضافة ال

.صر العمل دالة اإلنتاج باإلضافة إلى التقدم التكنلوجي المستخدم في الدالة المعتادة لإلنتاج عن طريق عن

ه وجودة أداء فتؤدي زيادة اإليمان إلى زيادة اخالص وكفاءة الفرد والذي ينعكس بالتالي على ارتفاع إنتاجيت

.الفرد 



لزيادة الوالء بين اإلنتاج نتيجة التعاون التلقائي بين العمال وبين العمال وأرباب العمل كنتيجةيزداد •

. المؤمنين من ناحية وزيادة دور حافز الربح في المنشأة اإلسالمية من ناحية أخرى 

ما زاد رأس ويفترض أن دالة اإلنتاج دالة تزايدية بالنسبة للعمل ورأس المال بمعدل متناقص فكل•

تنتقل دالة اإلنتاج إلى 1iإلى 0iعندما يرتفع اإليمان من مستوى . المال زاد اإلنتاج بمعدل متناقص 

( .L0،K0) عند مستوى y1إلى y0أعلى وبالتالي سيزداد اإلنتاج من 

R= PY

Y  = f  ( il, k )

مستةى االسعار  Pاالنتاج،  Yالعمل، Lالتقدم االيماني ، iراس المال ،   Kااليرادات، Rحيث ان 





ختالف طرق بسبب اختالف هيكل التكاليف للمنشأة في البيئة االسالمية نظراً ال: دالة  التكاليف 

,  ستختلف صياغة دالة التكاليفالتمويل كالمضاربة والمشاركة ودور الرقابة والضرائب 

تم على طريقة المضاربة بين المنظمين والعمال ت: بين المنظمين والعمال وتكلفة العمل العالقة 

. عاملين أساس األجر الثابت واشتراك المنظمين في جز من الربح حسب المستويات التنظيمية لل

جره المتحدد له ارتفع المستوى اإلشرافي للعامل كلما زاد نصيبه من الربح من ناحية وانخفض أفكلما 

ن تكاليف وفي ظل هذه الطريقة التنظيمية بين الممول والمنظم تكو. في سوق العمل من ناحية أخرى 

.العمل أقل من تكاليف العمل في االقتصاديات السائدة 





تتكون من جزئين هما عائد الممول واهتالك رأس المال : رأس المال تكلفة 

تالك المضاربة وأما اهيتحدد عائد الممول في سوق بافتراض عدم وجود التضخم 

رأس المال يساوي قيمة رأس المال مضروبة في معدل اهتالك رأس المال 

ي ويحافظ أن يكون أقل في االقتصاد االسالمي حيث أن العامل المسلم يعتنويتوقع 

.أكثر على رأس المال اما لمشاركته في الربح أو لوعيه االيماني أو كالهما 



:  ويمكن صياغة دالة التكاليف •

•C= W*L . (0+S) qK

C التكاليف

W الجزء الثابت المدفوع من األجر التنافسي للعامل

معدل عائد الممول 0

S معدل اهتالك رأس المال

qk وحدة رأس المال ويعبر عن القيمة السوقية للمنتجات الرأسمالية سعر

L عدد العمال



.رباح االيراد ودالة التكاليف في دالة األرباح نحصل على دالة األبتعويض دالة 

صام بين يمثل الربح غير العادي في االقتصاديات الرأسمالية القائمة على االنف

ويل إلى الممولين والمنظمين وفي ظل المنافسة الكاملة البد أن يؤدي في األجل الط

ربح العادي الصفر ولكن يصل إلى ثابت في االقتصاد اإلسالمي يمثل الجزء من ال

الممثل لجزء من تكلفة الفرصة البديلة للمنظمتين 



االدخار 

دي لمواجهة هو وسيلة من وسائل سد حاجة االفراد و االسرة و المجتمع و توفير السيولة المطلوبة للمصارف و احتياطي نقاالدخار

االزمات المالية 

هو حبس الشئ انتظارا لغالءه و يدخل في ذلك الطعام االحتكار

ق مضاعف االقتصاد و بالتالي عدم اتاحة الفرصة لخلتعطيلها عن عجلة االقتصادي و عزل النقود عن دائرة النشاط هو االكتناز

.  االستثمار

.  هو التعويض الذي يحصل عليه المدخرو يدفعة الشخص المقترضسعر الفائدة 

ناز غير منتج اي ان االكت. يحرم االكتناز شرعا على خالف االقتصاد الوضعي و الذي يعد ان االكتناز هو الطريقة البدائية لالدخار

.  اما االدخار فهو منتج نظرا لوجود سعر الفائدة

.  الفائدة محرمة شرعا على قيمة االدخار في المنظور االسالمي


