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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

 

 إسالمية  منوذج سلوكي ملنشأة

 

(1)د. مختار محمد متولي 
  

 

 نقله إلى العربية

  (2)عبدهللا محمد القسام 

 

ا من األقطار اإلسالمية يعبر عن الرغبة الجدية في العودة إلى ا متزايد  إن عدد  

لتشكيل طريقتها في الحياة وتحديد سلوكها  تطبيق التشريعات والتعاليم اإلسالمية

 .االقتصادي

وهدف هذا البحث تفحص املضامين االقتصادية للتشريعات املبنية على 

تعاليم القرآن الكريم وأحاديث الرسول الكريم محمد عليه الصالة والسالم وأعمال 

 املسلمين األوائل في سلوك املنشأة اإلسالمية.

التوضيح أن األقطار اإلسالمية املعاصرة متباينة في مدى . البد من . في البدء

 
 
ا أبعد في تطبيقها للتشريعات والتعاليم اإلسالمية. فمن هذه األقطار من قطع شوط

 تطبيقه لهذه التعاليم. ومنها من هو في بداية الطريق.

                                                                    

 .أستراليا –جامعة كوينزالند  -د. مختار محمد متولي  :املؤلف( 1)

باحث إحصاء  -مساعد باحث في االقتصاد اإلسالمي سابقا  -أ. عبدهللا محمد القسام  :املترجم( 2)

 امللك عبدالعزيز باململكة العربية السعودية.ا بجامعة حالي  

 :)*( يشكر املؤلف كال من السادة

جامعة  -من جامعة كوينزالند والدكتور محمد أنس الزرقا الباحث بمركز االقتصاد اإلسالمي 

 القيمة. على مالحظاتهم واقتراحاتهم. السعودية –امللك عبدالعزيز 
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إسالمي  ا نستطيع تسمية اقتصاده بأنهلكن ال يوجد قطر إسالمي واحد حالي  

هذا يعني أن االقتصاد املتبع للتعاليم اإلسالمية يكون فيه ) .الذي نقصدهباملعنى 

 .(اإللزامية ا بدافع اإليمان بالنظمر  سي  تطبيق الشريعة م  

ا قابلة للتطبيق كذلك فإن تجارب االقتصاديات اإلسالمية األولى ليست دائم  

 اإلسالمية املعاصرة.من االقتصاديات  -ا بكثير مباشرة اآلن لكونها أقل تعقيد  

وعالوة على ذلك في الكتابات املتوافرة في هذا املجال لم تفلح بعد في تزويدنا 

 دية للمجتمعات اإلسالمية األولى.بصورة صادقة عن الخصائص االقتصا

على أن نظرة فاحصة آليات القرآن الكريم وأحاديث الرسول محمد صلى هللا 

توحي بأن السلوك  (خالل الخالفة الراشدة) عليه وسلم وأعمال املسلمين األوائل

ا عن سلوك املنشآت العاملة االقتصادي للمنشأة اإلسالمية سيكون بالتأكيد مختلف  

 غير إسالمية. في اقتصاديات

 ه  أنواعها بمثابة  اختالفإن املسلم امللتزم يعتبر املوارد على 
من هللا تعالى  ات  ب 

 ، له
 
 ت  س  جعلها أمانة في يديه لت

 
  دم  خ

 
 بالطريقة األكثر ك
 
 ف

 
لتحقيق األهداف اإللهية في  اءة

 في اآلخرة. والفوز إقامة الرخاء على األرض 

ا إلى حد ما بحافز غير فإن املسلم امللتزم ينشغل بعمله مدفوع   ..ا لذلكتبع  

  شخص ي أداء  لألمانة.

الذاتية األنانية  ا مع مبدأإن مبدأ األمانة في االقتصاد اإلسالمي يتعارض جذري  

الذي يعتبر حجر الزاوية في اقتصاديات السوق الحر في املجتمعات غير اإلسالمية. 

 وهذا يدل بوضوح على أن هدف املنشأة اإلسالمية لن يكون تحقيق الربح األعظم.

وجدير بالذكر أن املنشاة ربما تكون مقتنعة بتحقيق مستوى "مقبول" أو 

تحقيق هدف أسمى هو "العمل الصالح الذي " من الربح إذا ساعدها ذلك على ي"مرض 

 :يرض ي هللا تعالى" واملسلم الحقيقي يؤمن بقوله تعالى
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 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ٱُّٱ
 ىب نب مب ربزب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
 َّ مت زت رت يب

 .(46/15، األحقاف سورة)

 ى العظم األرباح ورجل األعمال املسلم ال يتحرى 
 
الثروة ألنه  ا تكديسمستهدف

 : يعلم أن

 مم خم جمحم يل ىل مل خل ُّٱ

  َّ ىن من خن حن جن يم ىم

 .(18/46، الكهف)

  وتأخذ
 
  األعمال الصالحة أشكاال

 
الصدقة ا حول محور ولكنها تدور أساس   كثيرة

(Charity) ا ون املوارد املالية إجراء  حاسم  كويعتبر إخراج الصدقة من قبل الذين يمل

 -:يقول في نظام اإلسالم فاهلل تعالى 

 جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب ُّٱ
 خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح
 َّ حض جض مص

 .(63/10، املنافقون )

سورة من  (36)في  مرة (62)عمل الصالحات" في القرآن الكريم "لقد ورد ذكر 

(3)الكريمسورة في القرآن  (114) أصل
. 

  

                                                                    

  سورة البقرة اآليات:انظر على سبيل املثال ال الحصر  (3)

  (5۷) وسورة آل عمران اآلية (۲۷۷، ۸۲)
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إلخ في املنشأة اإلسالمية يجب أن   ..مما يوحي بوضوح أن املالكين واملديرين

وال نظير لهذا الهدف في ، الصدقة أو عمل الصالحاتيجعلوا هدفهم األساس ي إخراج 

لكن هذا ال يعني أنه يفتقر إلى معنى ، منشآت اقتصاديات السوق الحر غير اإلسالمية

في املجتمع الذي يؤمن بها كطرق ، اقتصادي ذلك أن إخراج الصدقة وعمل الصالحات

مما يساعد ، املنشأةا ملنتجات ا طيب  ا تجاري  يتوقع أن تحقق اسم  ، موصلة لرض ى هللا

 .(4)معينبدوره على زيادة الطلب عليها مقابل أي سعر 

ولسعر  G بالرمزفإذا رمزنا لقيمة الصدقة أو اإلنفاق على عمل الصالحات 

 :سنتوقع فإننا Pالسلعة بـ 

𝜕𝑃

𝜕𝐺
> 0 

 اإلنفاق، ومعنى ذلك أن اإلنفاق على األعمال الصالحة يشابه في أثره على الطلب

لكن الفرق في ذلك هو أن املنشأة غير اإلسالمية تحاول أن تصل  "."الدعاية للسلععلى 

اإلسالمية فيكاد  في املنشأة أمااألكبر. لى مستوى الربح إعن طريق نفقات الدعاية 

ق سواء بلغت األرباح ق  ح  يكون اإلنفاق على عمل الصالحات الهدف الذي يجب أن ي  

 ..مستواها األعظم أم ال

إيجابي  بالتزامبعبارة أخرى يمكن ملنشأة إسالمية أن تعبر عن هذا الهدف 

. كما أن بمقدورها أن تعبر (من دخلها في الصدقة%( 5)عليها أن تنفق )محدد. مثال 

ترغب املنشأة أن تكون املنشأة الرائدة في الصناعة أو حتى )مثال  :عنه بشكل غير محدد

 ش  ر  . وسيكون هذا االلتزام م  (األعمال الصالحةفي املجتمع من ناحية اإلنفاق على 
ا في د 

 ارات املؤثرة على توزيع املوارد.اتخاذ القر 

أعاله ال يعني أن إنفاق الصدقة أو عمل الصالحات من قبل املنشأة  إن ما ذكر

  إذ اإلسالمية سيكون بديال كليا لإلعالن.
 
 م".ل  ع  ستبقى هناك حاجة لإلعالن "امل

                                                                    

فق على الصدقة. نسيكون دالة للمبلغ امل -املتولد  (Goodwill)تحسين االسم التجاري  إن( 4)

 في االسم التجاري. وهكذا فاملنشآت التي تنفق أكثر ستستفيد أكثر من جراء هذا التحسين
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فق على نوباملبلغ امل املتعلق بالقيام باإلعالن أو عدم القيام بهبيد أن القرار 

 سيكون قرار  ، اإلعالن
 
  .ا عن قرار اإلنفاق على الصدقةتمام   ا منفصال

أنه لن يكون هناك مجال ملا يسمى "باإلعالن  -كما سنرى الحقا  -ومن الطبيعي 

 .. املخادع" في املنشأة اإلسالمية

 :هو –والسؤال الذي يطرح نفسه هنا 

 ؟ .؟. الصالحاتسيأخذه اإلنفاق على الصدقة أو عمل  ما الشكل الذي

  :أنه من املمكن أن يأخذ أشكاال عديدة :والجواب هو

أو التوسع في توظيف ، املساعدة املباشرة للفقير واملحتاج في املجتمع -منها 

وذلك للمساهمة في حل ، يحقق أكبر ربح العاملين من قبل املنشأة فوق املستوى الذي

 .مشكلة البطالة إن وجدت والتخفيف عن العاطلين عن العمل

وكثيرا ما نجد أن األعمال الصالحة يمكن أن تأخذ شكل بناء املشافي أو املدارس 

أو بناء املساجد لتعزيز الدعوة ، لخدمة القطاعات الفقيرة نسبيا في املجتمع اإلسالمي

 .ثبيت العقيدة اإلسالميةاإلسالمية ولت

جميع املبالغ  -.. يمكن القول أن األعمال الصالحة تتضمن عادة  وبصورة عامة

املنفقة ملساعدة الفقراء واملحتاجين وللجهاد في سبيل هللا ولنشر اإلسالم وتعاليمه 

 ودعم تطبيقها.

األرباح .. البد للمنشأة اإلسالمية من تحقيق مستوى "مقبول" من  على أية حال

شركة عامة فينبغي أن تكون قادرة على توزيع  كانت املنشأة وإذا. للمحافظة على بقائها

 من األرباح على مساهميها سنويا.  (مقبول )مستوى 

يدركون ويتوقعون من إدارة ، لكونهم مسلمين، وطبيعي أن هؤالء املساهمين

مية ستتحرى القيمة وهكذا فاملنشأة اإلسال  .املنشأة أن تنفق على عمل الصالحات

وللمبالغ املنفقة في الصدقة  العظمى لدالة املنفعة التي ستكون دالة لكمية األرباح

بشرط التقيد بأال تقل كمية األرباح بعد دفع املستحقات الواجبة ، وعمل الصالحات
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عن حد أدنى يعتبر "الضمان" أو "حد األمان"  -( املفروضةكالزكاة وجميع الضرائب )

 بقاء املنشأة واستمرار عملها. منالذي يض

ويمكننا وضع نموذج رياض ي بسيط يعبر عن األفكار السابقة في حالة منشأة 

  تنتج نوعا واحدا من املنتجات كاآلتي:

 :بالعالقة التالية، على فرض أن دالة املنفعة للمسلم امللتزم تتمثل

(1)     (F, G) Y = y  

 حيث:

 (F): األرباح الصافية بعد دفع املستحقات الواجبة على املنشأة  مستوى  تمثل

 .(كالزكاة والضرائب)

(G)  الصالحة األعمال: اإلنفاق على الصدقة أو. 

  :وبافتراض أن

(M)  تمثل مستوى الربح الفعلي أو الفرق بين إيراد املنشأة من جهة وبين تكاليفها :

  ونفقات الصدقة من جهة أخرى.

 تصبح: 

(2)     M = R – C – G 

  :حيث

: (R) الكلي اإليراد. 

(C): الكلية التكاليف.  

  :فإذا عبرنا بـ

(P) : سعر بيع الوحدة الواحدة من اإلنتاج عن. 

(q) : املنتجة الكمية. 
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 :عندها يكون اإليراد الكلي للمنشأة

(3)     R = P . q 

 :وتعطى بالعالقة اآلتية، املنتجةالكمية  أي qــــ التكاليف الكلية فتكون دالة لما أ

(4)     C = C (q) 

 :يفترض في ميل منحنى الطلب في هذا النموذج أن يكون سالبا أي أن

(5 )    
𝜕𝑃

𝜕𝑞
> 0 

  :أي .املنشأة لكن نفقات الصدقة تساعد على زيادة الطلب على إنتاج

(6 )    
𝜕𝑃

𝜕𝐺
> 0 

مستوى األرباح  ( M )و ، مستوى األرباح الصافية ( F )أما العالقة بين 

  :فتوضحها العالقة التالية، الفعلية

(۷)    F = M - Z - U 

 :حيث

( Z )  :مقدار الزكاة املدفوعة على األرباح.  

( U )  :مقدار الضرائب اإلضافية املدفوعة على األرباح. 

  :إذا فرضنا أن

( 𝛼 )  :معدل الزكاة. 

( 𝛽 )  : معدل الضرائب األخرى. 

  :يعطى بالعالقة( Z)فإن مقدار الزكاة 

(۸)     Z = 𝜶M = 𝜶(R - C - G) 



 عبدهللا محمد القسامترجمة:                                                          9

 

 (5).للمنشأة أن مقدار الزكاة ليس إال جزءا من األرباح الفعلي أي

. وهذا ما (5)للمنشأةكذلك فإن مقدار الضرائب يعتبر جزءا من األرباح الفعلي 

  :توضحه العالقة التالية

(9)    U = 𝜷M = 𝜷(R - C - G) 

  Uو  Z و M فإذا قمنا اآلن بتعويض قيم

نحصل بعد  (۷)على الترتيب بما يعادلها في العالقة  (۹، ۸، ۲)من العالقات 

  :االختصار على

(10 )   F = (𝟏 − 𝜶 − 𝜷)(𝑹 − 𝑪 − 𝑮) 

 .كبر قيمة الدالة املنفعة املعطاةإن هدف املنشأة هو تحقيق أ

بشرط توزيع حد أدنى "مقبول" من األرباح إلرضاء مالكيها وللمحافظة  (۱)بالعالقة 

  :على بقائها واستمرار أعماله ويمكن التعبير عن ذلك بما يلي

Maximise Y = Y (F, G) 

  :تحت الشرط

(11)                                                  𝝍 = 𝝅 − 𝑭 ≤ 𝟎 

 :  qو  G واملطلوب تحديد قيم كل من

إن املسألة املذكورة أعاله والتي نبحث فيها عن القيم الكبرى لدالة الهدف مع 

لنكتب  .(Kuhn-Tucker)التقيد بشرط جانبي يمكن حلها باستعمال شروط كون توكر 

  :فيكون لدينا (للبرمجة غير الخطية) رانجغعالقة ال 

(12)                                               𝑳 = 𝒀 (𝑭, 𝑮) −  𝝀 (𝝅 − 𝑭) 

                                                                    

 .املترجم( 5)
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 : (6)وشروط التعظيم الضرورية تصبح

(13)                                
𝜕𝐿

𝜕𝑞
= (

𝜕𝑌

𝜕𝐹
+  𝜆)(1 − 𝛼 − 𝛽)(

𝜕𝑅

𝜕𝑞
−

𝜕𝑐

𝜕𝑞
) ≤ 0 

(14)                               
𝜕𝐿

𝜕𝐺
=

𝜕𝑌

𝜕𝐺
+  𝜆 (1 − 𝛼 − 𝛽) (

𝜕𝑅

𝜕𝐺
− 1) ≤ 0 

 :نجد (14)و  (۱۳)ومن العالقتين 

(15) 
𝜕𝐿

𝜕𝑞
. 𝑞 +

𝜕𝐿

𝜕𝐺
. 𝐺 = [{

{
(

𝜕𝑌

𝜕𝐹
+  𝜆)(1 − 𝛼 − 𝛽)(

𝜕𝑅

𝜕𝑞
−

𝜕𝑐

𝜕𝑞
)]. 𝑞 

+ [
𝜕𝑌

𝜕𝐺
+ 𝜆(1 − 𝛼 − 𝛽) (

𝜕𝑌

𝜕𝐺
− 1)] . 𝐺 = 0}

}
 

  :كذلك لدينا

(16)                                       q ≥ 0 

(17 )                                      G ≥ 0 

ال يمكن   Gواإلنفاق على الصدقة أو األعمال الصالحة qأي أن الكمية املنتجة 

 .أن تكون مقادير سالبة فهي إما أن تكون موجبة أو مساوية للصفر

(1۸)                                  
𝜕𝐿

𝜕𝜆
= (𝐹 − 𝜋) ≥ 0 

(19)                             
𝜕𝐿

𝜕𝜆
. 𝜆 = (𝐹 − 𝜋)𝜆 = 0 

(20)                                               𝝀 ≥ 𝟎  

 .بالفرضيات املنطقية وإذا أخذنا

G > 0  ،q > 0  (7):ما يليعندها نحصل على 

                                                                    

 .( انظر امللحق األول الذي أعده مراجع الترجمة۱۲( من )14( و)۱۳استنتاج املعادلتين )لتفصيل كيفية ( 6)

وما يليها  15 من املعادالت السابقة ذوات األرقام ۲۳-۲۱لتفصيل كيفية استنتاج املعادالت ( 7)

 .انظر امللحق الثاني " الذي أعده مراجع الترجمة"
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(21)                        (
𝜕𝑅

𝜕𝑞
−

𝜕𝑐

𝜕𝑞
) = 0 (i)   (  ۲انظر امللحق)  

  MR = MC                                    أو 

 أي أن اإليراد الحدي يساوي النفقة الحدية 

 :وكذلك

(22)                         
𝜕𝑅

𝜕𝐺
= 1 +

𝑌𝐺

𝑌𝐹
 

1

(1−𝛼−𝛽)
 (ii )(۲ انظر امللحق)  

 أو

(23)                         
𝜕𝑅

𝜕𝐺
= 1 +  

𝑟𝐺,𝐹

(1−𝛼−𝛽)
 

 :حيث

 MR : (الهامش ي)اإليراد الحدي. 

 MC : (الهامشية)الحدية  (النفقة)الكلفة.  

r
G,F  : املعدل الحدي لإلبدال بين اإلنفاق على الصدقة أو األعمال الصالحة

  :أو .واألرباح املوزعة

𝑟𝐺,𝐹 =
𝑌𝐺

𝑌𝐹
 

 (Kuhn-Tucker)أما شروط املرتبة الثانية التي ينبغي تحقيقها حسب طريقة كون توكر 

 :ةبالتالي موج فهي أن تكون قيمة املحدد

|

|

𝜕2𝐿

𝜕𝑞2

𝜕2𝐿

𝜕𝑞𝜕𝐺

𝜕𝜓

𝜕𝑞

𝜕2𝐿

𝜕𝐺𝜕𝑞

𝜕2𝐿

𝜕𝐺2

𝜕𝜓

𝜕𝐺
𝜕𝜓

𝜕𝑞

𝜕𝜓

𝜕𝐺
0

|

|

> 0 

إضافة ملا سبق ذكره من شروط فإن التعاليم اإلسالمية تتطلب بوضوح تناقص 

 .املعدل الحدي لإلبدال بين أي هدفين وكذلك تناقص املنفعة الحدية لكل هدف على حدة
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تدل على أن توازن املنشأة اإلسالمية يتطلب تساوي اإليراد  (۲۱)إن املعادلة 

وهذا كما هو معلوم هو نفسه شرط املنشأة غير اإلسالمية )الحدي مع الكلفة الحدية 

. وهذا ال يعني بالنتيجة أن اإلنتاج األمثل سيكون (التي تبحث فقط عن أقص ى ربح

ية التي تبحث عن أكبر ربح ألن في حالة املنشأة غير اإلسالم يمساويا لنظيره التوازن

لة ضمنية لإلنفاق على الصدقة أو األعمال دافي حالتنا يكون   𝑅/𝜕𝑞��اإليراد الحدي 

 (. G ) الصالحة

ومن هنا فإن املستوى األمثل لإلنتاج سيكون مختلفا في الحالتين ألن املنشأة 

أعلى منهما في حالة املنشأة  والسعر فيهااإلسالمية في وضعية التوازن سيكون اإلنتاج 

 .غير اإلسالمية تحت نفس ظروف التكاليف

 :حيث (۱)وهذا يمكن مشاهدته في الشكل رقم 

 DD: ة.منحنى الطلب املنشأة غير إسالمي يمثل  

′D′D  :يمثل منحنى الطلب ملنشأة إسالمية. 

فرضيتنا بأن اإلنفاق على الصدقة سيزيد الطلب على  يعبر عن D′D′إن 

  .منتجات املنشأة

< 𝑃/𝜕𝐺�� أي  0  

″P ″P وتمثل توازن املنشأة اإلسالمية في حالة الربح األعظمي. 

′P′ P .وتمثل توازن املنشأة غير اإلسالمية 
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 يوضح توازن املنشأة اإلسالمية وتوازن املنشأة غير اإلسالمية .(۱)شكل 

تفيد أن النسبة املخصصة من الدخل للصدقة في اقتصاد  (۲۳)واملعادلة 

" إسالمي ستعتمد على املعدل الحدي لإلبدال بين األرباح املوزعة و "األعمال الصالحة

( 
(r

GF
فكلما كان معدل الضرائب على  .باإلضافة إلى معدالت الزكاة والضرائب ( (

األرباح غير املوزعة مرتفعا فإن نسبة الدخل املخصصة للصدقة ستكون أقل وهذا 

منطقي ألنه يفترض أن الضرائب املرتفعة إنما تجبى لتحقيق مستويات أعلى من 

  األعمال الصالحة من قبل السلطات اإلسالمية.

r  املنشأة غير اإلسالمية فإن: أما في
G, F = 0  

 ن:نشأة لتحقيق اإلنتاج األمثل يكو وهكذا نجد أن الشرط الضروري في هذه امل

 الكلفة الحدية = اإليراد الحدي

هذا وإن املنشأة اإلسالمية ستكون مختلفة عن املنشآت غير اإلسالمية ليس 

 :وخططها التسويقية أيضا وبشكل خاص االقتصاديةفقط بأهدافها ولكن في سياساتها 

 

q 

 كمية اإلنتاج

MC 

D′ 

D 

D′ 

MR′ MR 

q″ q′ 

D 

P″ 

P′ 

P, C 

التكاليف 

الكلية وسعر 

 بيع الوحدة
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  ال تمارس املنشأة اإلسالمية أي نشاط حرمه اإلسالم. (أ)

ال وجود ملنشأة في املجتمع اإلسالمي تعمل على إنتاج أو بيع  :ومثال على ذلك

املشروبات الروحية أو إنتاج أو بيع لحوم الخنازير أو القمار أو املضاربة املحرمة أو 

 إقراض أو اقتراض املال بمعدالت فائدة ثابتة. 

يجب أن تتجنب املنشأة اإلسالمية خطط السوق التي تؤدي إلى خلق  (ب)

(8)لالحتكاريدا العوائق تمه
. 

، أعمالها في جميع (أخالقيات اإلسالم)يجب أن تتبع املنشاة اإلسالمية  (ج)

 .(9)ومشترية للبضائع والخدمات بائعة

يجب أن تحجم املنشأة اإلسالمية عن استعمال "اإلعالن املخادع" وخطط )د( 

تستعمل تستعمل لتوسيع حصتها في السوق أو قد  السوق املخادعة التي يمكن أن

 .لرفع سعر إنتاجها

يجب أن تتجنب املنشأة اإلسالمية جميع أعمال االستغالل والتمييز  )ه(

 شجبها اإلسالم. واألعمال التجارية املقيدة التي

  

                                                                    

  إال خاطئ( )ال يحتكر  :وهذا ما قرره قوله صلى هللا عليه وسلم( 8)

 -املجلس األعلى للشئون اإلسالمية  -رسول اإلسالم محمد وبعض أحاديثه  -انظر كشميري 

 .م1967ه/۱۳۸۷  -القاهرة  - 16مقالة رقم 

ا إذا اشترى، ا إذا باع، سمح  سمح   امر  ا"رحم هللا  :وهذا ما أعلنه صلى هللا عليه وسلم حيث قال( 9)

 انظر املرجع السابق.ا إذا اقتض ى". سمح  
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  نتائج البحث

 

مجتمع يتبع القوانين  فيتعمل  التيتظهر الدراسة أن دالة الهدف للمنشأة )أ( 

اإلسالمية التي تتفق وتعاليم القرآن الكريم وأحاديث الرسول محمد صلى هللا عليه 

وسلم وأعمال املسلمين األوائل ستكون مختلفة جوهريا عن تلك املنشآت التي تعمل في 

 مجتمعات غير إسالمية.

أة إن النموذج الرياض ي البسيط الذي استخدمناه لدراسة توازن منش)ب( 

إسالمية تنتج نوعا واحدا من السلع يبين أن مستوى اإلنتاج في حالة التوازن هو 

يراده الحدي. وهذا املستوى سيكون إل املستوى الذي تكون كلفته الحدية مساوية 

 مختلفا عن ذلك الذي يتحقق في املنشأة التي تستهدف فقط أقص ى ربح صاف.

ي حالة التوازن على مستوى من من املرجح أن املنشاة اإلسالمية تحرز ف)ج( 

 .اإلنتاج والسعر أعلى من ذلك الذي تحصل عليه املنشأة التي تستهدف أقص ى ربح صاف

الدراسة أيضا أن السياسات االقتصادية وخطط السوق للمنشأة  تظهر( د)

 .اإلسالم من أعمال مع مبادئ اإلسالمية يجب أن تختار بعناية لتجنب ما يتعارض

أن هناك العديد من نقاط االختالف بين املنشأة اإلسالمية وهكذا نرى )ه( 

 واملنشأة غير اإلسالمية.
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)امللحق األول
*

) 
(12                                   )𝐿 = 𝑌 (𝐹, 𝐺) −  𝜆 (𝜋 − 𝐹) 

𝜕𝐿

𝜕𝑞
=

𝜕𝑌

𝜕𝐹
 
𝜕𝐹

𝜕𝑞
+ 𝜆

𝜕𝐹

𝜕𝑞
 

 

= (
𝜕𝑌

𝜕𝐹
+ 𝜆)

𝜕𝐹

𝜕𝑞
                                         a) 

𝜕𝐿

𝜕𝐺
=

𝜕𝑌

𝜕𝐺
+ 𝜆

𝜕𝐹

𝜕𝐺
                                        b) 

 وحيث أن 

F = (1 − 𝛼 − 𝛽) (R - C - G) 

 نحصل على 

𝜕𝐹

𝜕𝑞
= (1 − 𝛼 − 𝛽) (

𝜕𝑅

𝜕𝑞
−

𝜕𝐶

𝜕𝑞
) 

𝜕′𝐹

𝜕𝐺
= (1 − 𝛼 − 𝛽) (

𝜕𝑅

𝜕𝐺
− 1) 

 نحصل على: (b), a وبالتعويض

(13                            )
𝜕𝐿

𝜕𝑞
= (

𝜕𝑌

𝜕𝐹
+ 𝜆) (1 − 𝛼 − 𝛽) (

𝜕𝑅

𝜕𝑞
−

𝜕𝐶

𝜕𝑞
) 

𝜕𝐿

𝜕𝐺
=

𝜕𝑌

𝜕𝐺
+ 𝜆 (1 − 𝛼 − 𝛽) (

𝜕𝑅

𝜕𝐺
− 1)  

 

  

                                                                    

 ( أعده املراجع.*)
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)الثانيامللحق 
*

) 
 أي: 11( ص15فإن الشرط ) G > 0وكذلك  q > 0حيث أن 

[(
𝜕𝑌

𝜕𝐹
+  𝜆) (1 − 𝛼 − 𝛽) (

𝜕𝑅

𝜕𝑞
−

𝜕𝐶

𝜕𝑞
)] . 𝑞 + [

𝜕𝑌

𝜕𝐺
+  𝜆(1 − 𝛼 − 𝛽) (

𝜕𝑅

𝜕𝐺
− 1)] 𝐺 = 0 

  :ب التاليان، أإذا تحقق الشرطان  ال يمكن أن يتحقق إال

)     )أ(
𝜕𝑌

𝜕𝐹
+  𝜆) (1 − 𝛼 − 𝛽) (

𝜕𝑅

𝜕𝑞
−

𝜕𝐶

𝜕𝑞
) = 0 

  :بدوره إلى وهذا يؤدي

(21)             
𝜕𝑅

𝜕𝑞
−

𝜕𝐶

𝜕𝑞
= 0,

𝜕𝑅

𝜕𝑞
=  

𝜕𝐶

𝜕𝑞
 

(21 
 
     (ا

𝜕𝑌

𝜕𝐹
+  𝜆 = 0, 𝜆 =  −

𝜕𝑌

𝜕𝐹
   

                   (ب)
𝜕𝑌

𝜕𝐺
+  𝜆(1 − 𝛼 − 𝛽) (

𝜕𝑅

𝜕𝐺
− 1) = 0 

  :وهذا يؤدي بدوره إلى

𝜆(1 − 𝛼 − 𝛽) (
𝜕𝑅

𝜕𝐺
− 1) =  −

𝜕𝑌

𝜕𝐺
 

𝜕𝑅

𝜕𝐺
− 1 = −

𝜕𝑌
𝜕𝐺

 𝜆(1 − 𝛼 − 𝛽)
 

𝜕𝑅

𝜕𝐺
= 1 −

𝜕𝑌
𝜕𝐺

 𝜆(1 − 𝛼 − 𝛽)
 

 21)وبالتعويض من 
 
  :دلة األخيرة نحصل علىعافي امل (ا

(22)     
𝜕𝑅

𝜕𝐺
= 1 +

(𝜕𝑌/𝜕𝐺)

 (𝜕𝑌/𝜕𝐹)(1−𝛼−𝛽)
 

 

 

                                                                    

 ( أعده املراجع.*)
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