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الفصل السابع

كيف تكون مواطًنا 
ذكًيا اقتصاديًا

يجب أن نعلم جيًدا أن لنا دورا مهًما فى النظام االقتصادى حتى نستطيع القيام به. ولذا ينبغى أن 

نفهم طبيعة هذا الدور ومدى تأثيره على النظام االقتصادى وكيفية تأثير هذا النظام علينا.

فيه  يعتمد  الذى  النظام  وهو  الســوق،  اقتصــاد  الى  أقرب  اقتصاد  مصـر   فى  اآلن  لدينا  أصبح 

الناس على  اعتبارات العرض والطلب واألسعــار التخاذ قرار الشراء وتخصيص املوارد. وغالًبا ما تأتى 

القرارات االقتصادية التى يتخذها األفراد لتخدم مصاحلهم ومصالح ذويهم. واقتصاد السوق هو جزء 

من كل؛ ألن اختياراتك كمستهلك تؤثر على األسعار التى تنعكس بطبيعة احلال على التجار، وباملثل 

فإن املنتجات املعروضة واألسعار تؤثر على اختياراتك، وحينما يدرك األفراد أنهم جزء من كيان أكبر 

تزداد ثقتهم فى أنفسهم وقدرتهم على التأثير فيه.

وقد يوصف اقتصاد السوق أحيانـًا باعتماده على الرأسمالية - ويقصد به النظـام االقتصـادى الذى 

ميتلك فيه أصحاب رأس املال من األفراد معظم أو جميع  وسائل اإلنتاج. كما يعتمد اقتصاد السوق 

على املشاريع احلرة؛ حيث تتنافس الشركات لتحقيق املكاسب مع أقل قدر من التدخل احلكومي. 

النظـام السيــاسى، له حقوق وعليه واجبات.  املواطن فى  النظام االقتصادى مثل  املستهلك فى 

ولنتعرف عن قرب على تلك احلقوق والواجبات.
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حقوق املستهلك وواجباته

النظـام السيــاسى، له حقوق وعليه واجبات.  املواطن فى  النظام االقتصادى مثل  املستهلك فى 

ولنتعرف عن قرب على تلك احلقوق والواجبات.

حقــوق املستهلك

1. املنتجـات اآلمنــة 

البد أن يكون املنتج أو اخلدمة املقدمة آمنة على صحة املستهلك وحياته، والبد أن يكون مسجاًل على 

السلعة تاريخ انتهاء الصالحية وما حتتويه السلعة من مواد حافظة أو ضارة بالصحة، ومواصفات 

االستخدام اآلمن للسلعة.

2. املعلومات الصحيحة 

حق املستهلك فى احلصول على احلقائق املطلوبة بأمانة، ليكون لديه الوعى املطلوب لعملية االختيار. 

مثل مكونات السلع الغذائية من سكر ودهون وسعرات حرارية.. أو مواصفات السلع من حيث أفضل 

طرق للتعامل معها أو الظروف اخملتلفة .. إلخ

3. االختيــار

حق املستهلك فى توفير منتجات متنوعة بأسعـار مناسبة.

4. االستماع إليه

حق املستهلك فى عرض اقتراحاته واالستماع إليها عند 

سن القوانني.

5. التعويــض

حق املستهلك فى احلصـول على تعويـض مــادى مناسب 

إحداث  فى  املنتـج  تسبب  ما  إذا  املصانع  أصحـاب  من 

خسـائر مالية أو جسديـة. 
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واجبــات املستهلك

1. الــوعـي

وذلك  النظام.  هذا  بخصائص  معرفتنا  فى صقل  نستمر  أن  علينا  االقتصادى  الوعى  يتحقق  لكى 

من خالل قراءة األخبار واالستماع إلى التقارير ،وجمع املعلومات عن األنشطة االقتصادية للشركات 

وللحكومة.

الهدف األساسى من تكوين الوعى االقتصادى للفرد هو أن يصبح قادرًا على االختيار السليم.

فحينما تأخذ قرارك كمستهلك بشراء سلعة ما، فإنك فى احلقيقة تدخل نفسك فى عملية االختيار 

املنتجات  قيمتها  فى  تفوق  التى  البدائل  أحد  انتقاء  هو  العقالنى  باالختيار  واملقصود  العقالني. 

األخرى املتاحة.

إذا كان لديك قدر كاٍف من الوعى االقتصادى، ستتمكن من استخدام املوارد القليلة بأسلوب حكيم؛ 

ألنه إذا كانت تلك املوارد قليلة اليوم فستصبح غًدا أكثر ندرة. 

تتشابه قراراتنا االقتصادية مع القرارات السياسية، فالنظام الدميقراطى الناجح يعتمد فى األساس 

على انتخابات واعية. قبل إعطاء صوتك االنتخابى ألحد املرشحني دون اآلخر، من املفترض أن يكون لديك 

فكرة واضحة عن القضايا املطروحة حتى تقوم باختيار األصلح. وكذلك األمر حينما تذهب"لإلدالء" 

بالنقود - التى متثل الصوت االنتخابي- مقابل السلع أو اخلدمات. فالوعى االقتصادى أو السياسى هو 

أفضل وسيلة التخاذ القرار األمثل. 

 2. املشاركة الفعالة

وتأتي من خــالل االشتـراك فى جمعيــات حمايـة 

االحتكـار،  ومنـع  الفساد،  ومحاربـة  املستهلك، 

بحقــوق  التوعية  حمـالت  فى  واملشاركـة 

سلعـة  مقاطعــة  حمــالت  أو  املستهلك، 

معينـة ال يراعـى مـوردوها حقــوق املستهلك.

3. معرفـة النظــام

إذا تبني - مثاًل - أن هناك عيبـًا ما فى أحد املنتجات، 
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فالواجب عليك أن تبدأ فى السعى حلل تلك املشكلة من خالل اإلبالغ عنها وال حتاول أن تصلح العيب 

بنفسـك، وإال قد يسقط حقك فى الضمان. واملقصود بالضمان هو ذلك االلتزام من جانب الصانع أو 

البائع بإصالح أو تغيير املنتج إذا ظهر به عيب خالل فترة زمنية محددة.

4. السلوك األخالقي

املنتج  بإعـادة  املسئـول  املستهلك  يقـوم  ال  فمثاًل،  والبائعني.  املنتجني  احترام حقوق  به  واملقصود 

االستخدام،  لسوء  نتيجة  أتلفه  أن  بعد  للبائـع 

ويطالب باستبداله في إطار الضمان بحجة أن به 

عيب في الصنع. 

5. استيعاب احملفزات

أن  عليك  االقتصـادي"  "الذكــاء  تكتسب  حتى 

السلـوك  على  تؤثـر  التى  احملفـزات  على  تتعرف 

املكافآت  هى  باحملفزات  واملقصود  االقتصـادي. 

التى متنح لألفراد بهدف إقناعهم بالقيام بتصرف 

اقتصـادى معني. وأحد هذه احملفزات هو السعـر. تقدم الشركات عالوات لرجال املبيعات الذين يحققون 

معدل مبيعات أكثر من املتوقع. كما تلجأ شركات بطاقات االئتمان إلى تقليل معدالت الفائدة جلذب 

عدد أكبر من العمالء. فحينما يعرف املستهلك كيف يتم توظيف مثل هذه احملفزات يكون أكثر قدرة 

على اتخاذ القرار احلكيم عند شراء أى سلعة.

فهم الدور الذى تقوم به احلكومة
إذا فهمنا كيف يعمل النظــام االقتصــادى فى البلد، سيصبح من السهل استيعاب الدور املنتظر 

من احلكومة فى العملية االقتصادية، وبالتالي ميكننا االستفادة من هذا الدور. فعلى سبيل املثال، إذا 

فهمنا أن احلكومة في حاجة إلى خلق فرص عمل وبالتالي هي تشجع قيام املشروعات، نستطيع أن 

نستفيد من اإلعفاءات واحلوافز االستثمارية. 
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أ( تقدمي اخلدمات:

تلعب احلكومــة دورًا غاية فى األهمية؛ حيث تنفرد - دون القطـاع اخلـاص - بتقدمي خدمات عديدة، 

منها: التعليم احلكومى، ومهمة الدفاع عن الوطن، والقضاء، واإلعانات االجتماعية. 

ب( تشجيع املنافسة:

تتضح أهمية دور احلكومة فى االقتصاد، بصفة عامة، من خالل تشجيع املنافسني فى السوق، حيث 

ما  إلنتاج  احمللية  املوارد  استخدام  حسن  على  األعمال  ورجال  املصانع  أصحاب  املنافسة  تلك  ترغم 

يحتاجه اجملتمع، مع مراعاة اجلودة العالية والتكلفة األقل. مما يصب فى النهاية لصالح املستهلك 

الذى يشترى املنتج اجليد بسعر مناسب.

ج( إعطاء املنح أو فرض العقوبات:

تلجأ احلكومة إلى سياسة إعطاء املنح أو فرض العقوبات على تصرفات معينة؛ وذلك بهدف التأثير 

على قرارات األفراد ورجال األعمال. فإذا أرادت احلكومة أن زيــادة اإلقبال على التعليم - مثال - جندها 

تقدم املنح التعليمية للطالب املتميزين. 

د( تسهيالت إدارية وضريبية / دعم:

تشجع احلكومة إنتاج بعض السلع واخلدمات من خالل تقدمي اإلعانات املالية، والتسهيالت اإلدارية 
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والضريبية، وهناك العديد من احلكومــات حول العــالم تساعد الفالحني عن طريـق دعم السلع 

التى يحتاجونها فى الزراعة.

هـ( إعفاء ضريبي:

وتستغل احلكومة اإلعفـاء الضريبـي كأحد احملفـزات. فعلى سبيل املثال، ألغيت الضرائب املفروضة 

العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر ملدة عشر  املدن اجلديدة؛ مثل  التى تقام فى  على املصانع 

أن  التعليمية كاملدارس مثال، ميكنها  املؤسسات  إنشاء  احلكومة تشجيع  أرادت  إذا  وباملثل  سنوات. 

تعفى أصحابها من دفع الضرائب، أو تفرض عليهم ضريبة أقل.
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أنشطــة: 

اسم اجملموعةالتاريخ

النشاط 7 - 1 

أسماء الطالب

اذكر أنواع احملفزات التى ميكن أن تقدمها احلكومة لزيادة بناء املساكن االقتصادية للشباب.
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أنشطــة: 

اسم اجملموعةالتاريخ

النشاط 7 - 2 

أسماء الطالب

التي ميكن للحكومة أن تقدمها لتقليل الطلب على سلعة ضارة مثل  أنواع احملفزات  أذكر 

السجائر.
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اسم اجملموعةالتاريخ

النشاط 7 - 3 

أسماء الطالب

قام جتار اللحوم في منطقتك باتفاق بينهم لزيادة أسعار اللحوم وزيادة أرباحهم، ماذا ميكن أن 

تفعل   للحصول على اللحوم بسعر عادل.
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أنشطــة: 
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اسم اجملموعةالتاريخ

النشاط 7 - 4 

أسماء الطالب

قم بكتابة قصة أو مسرحية تعبر عن أحد احلقوق أو الواجبات للمواطن الذكي اقتصاديًا، ثم 

اقرأ القصة أو مثِّل املسرحية لبقية الطالب ليتعرفوا على احلق أو الواجب الذي أخذته

أنشطــة: 






