
 حماضرات يف 
 مبادئ اإلقتصاد واملالية العامة

 املرحلة االوىل قسم احملاسبة لطلبة 

 إعداد 
 امحد الربيعي: املدرس املساعد
2020-2021 

 



 
1 

 احملاضشج االوىل
 يذخم إىل ػهى اإلقتظاد

 حماوس احملاضشج
 مفيوم عمم اإلقتصاد 
 الحاجات البشرية ووسائل إشباعيا 
 عالقة عمم اإلقتصاد بالعموم ااُلخرى 
 

 متهُذ
ىو دراسة كيفية تخصيص الناس لمموارد الشحيحة لإلنتاج والتوزيع واالستيالؾ  عمم اإلقتصاد

الذي يركز  اإلقتصاد الجزئييناؾ نوعاف رئيسياف مف عمـ اإلقتصاد ىما ف بشكؿ فردي وجماعي.
الذي يدرس اإلقتصادات الشاممة  واإلقتصاد الكميعمى سموؾ المستيمكيف والمنتجيف األفراد ، 

ييتـ اإلقتصاد بشكؿ خاص بالكفاءة في اإلنتاج إذ  قميمي أو الوطني أو الدولي.عمى المستوى اإل
والتبادؿ ويستخدـ النماذج واإلفتراضات لفيـ كيفية خمؽ الحوافز والسياسات التي مف شأنيا زيادة 

 الكفاءة.
 أوالً: يفهىو ػهى اإلقتظاد

ستيالؾ ال سمع والخدمات ، فيو بذلؾ عمـ اإلقتصاد ىو عمـ إجتماعي ييتـ بإنتاج وتوزيع وا 
يدرس كيفية إتخاذ األفراد والشركات والحكومات والدوؿ خيارات حوؿ كيفية تخصيص الموارد. 
يركز اإلقتصاد عمى تصرفات البشر بناًء عمى إفتراضات أف البشر يتصرفوف بسموؾ عقالني 

قتصاد ىي دراسات ويبحثوف عف المستوى األمثؿ لمفائدة أو المنفعة. إف المبنات األساسية لإل
العمؿ والتجارة ، ونظرًا لوجود العديد مف التطبيقات الممكنة لمعمؿ البشري والعديد مف الطرؽ 
المختمفة لمحصوؿ عمى الموارد ، فإف ميمة عمـ اإلقتصاد ىي تحديد األساليب التي تحقؽ أفضؿ 

مى سموؾ اإلقتصاد ككؿ النتائج. يمكف تقسيـ االقتصاد عمومًا إلى اإلقتصاد الكمي والذي يركز ع
 ، واإلقتصاد الجزئي الذي يركز عمى األفراد والشركات.

 فهى اإلقتظاد
يعد المزارع/الشاعر اليوناني )ىسيود( مف أوائؿ المفكريف اإلقتصادييف المسجميف في القرف الثامف 
قبؿ الميالد والذي كتب أف العمالة والمواد والوقت بحاجة إلى تخصيصيا بكفاءة لمتغمب عمى 
و الندرة. أما تأسيس عمـ اإلقتصاد الغربي الحديث فقد حدث بعد ذلؾ بوقت طويؿ وُينسب إلي

تحت عنواف "تحقيؽ  1776الفضؿ عموما في نشر كتاب الفيمسوؼ االسكتمندي آدـ سميث عاـ 
في طبيعة وأسباب ثروة األمـ". إف مبدأ )ومشكمة( عمـ اإلقتصاد يتجسد في أف البشر لدييـ 
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رغبات غير محدودة ويحتموف عالمًا مف الوسائؿ المحدودة. ليذا السبب فإف مفيومي الكفاءة 
ة يحتالف الصدارة مف قبؿ اإلقتصادييف والذيف يجادلوف بأف زيادة اإلنتاجية واإلستخداـ واإلنتاجي

 األكثر كفاءة لمموارد يمكف أف يؤدي إلى مستوى معيشة أعمى.
 أَىاع االقتظاد

 تنقسم دراسة اإلقتصاد عمومًا إلى تخصصين.
  يمكف لوحدات إتخاذ يركز اإلقتصاد الجزئي عمى كيفية إتخاذ األفراد والشركات لمقرارات ،

القرار الفردية ىذه أف تكوف فردًا أو ُاسرة أو شركة/منظمة أو وكالة حكومية. عند تحميؿ 
جوانب معينة مف السموؾ البشري يحاوؿ اإلقتصاد الجزئي شرح كيفية إستجابتيـ لمتغيرات في 

اد الجزئي األسعار ولماذا يطمبوف ما يفعمونو عند مستويات أسعار معينة. يحاوؿ اإلقتص
شرح كيؼ ولماذا يتـ تقييـ السمع المختمفة بشكؿ مختمؼ ، وكيؼ يتخذ األفراد القرارات 
المالية ، وكيؼ يتاجر األفراد وينسقوف ويتعاونوف بشكؿ أفضؿ مع بعضيـ البعض. تتراوح 
موضوعات اإلقتصاد الجزئي مف ديناميكيات العرض والطمب إلى الكفاءة والتكاليؼ المرتبطة 

اج السمع والخدمات ، وتشمؿ أيضًا كيفية تقسيـ العمؿ وتوزيعو ، كيؼ يتـ تنظيـ وعمؿ بإنت
الشركات التجارية ، وكيؼ يتعامؿ الناس مع عدـ اليقيف والمخاطر ونظرية المعبة 

 اإلستراتيجية.
  يدرس اإلقتصاد الكمي اإلقتصاد الكمي عمى المستوييف الوطني والدولي بإستخداـ بيانات

إقتصادية مجمعة لمغاية لنمذجة اإلقتصاد. يمكف أف يشمؿ تركيزىا منطقة جغرافية ومتغيرات 
مميزة أو بمد أو قارة أو حتى العالـ بأسره. المجاالت األساسية لدراستيا ىي الدورات 
اإلقتصادية المتكررة والنمو اإلقتصادي الواسع والتنمية. تشمؿ الموضوعات التي تمت 

ي كؿ مف التجارة الخارجية ، والسياسة المالية والنقدية لمحكومة ، دراستيا في اإلقتصاد الكم
ومعدالت البطالة ، ومستوى التضخـ وأسعار الفائدة ، ونمو إجمالي ناتج اإلنتاج كما تنعكس 
في التغيرات في الناتج المحمي اإلجمالي ، ودورات األعماؿ التي تؤدي إلى التوسعات ، 

 اإلزدىار والركود والكساد.
ًء عمى ما تقدـ إف اإلقتصاد الجزئي والكمي متشابكاف ، أي إف ظواىر اإلقتصاد الكمي بنا

اإلجمالية ىي بشكؿ واضح تكوف مجموع ظواىر اإلقتصاد الجزئي ، ومع ذلؾ فإف ىذيف الفرعيف 
مف اإلقتصاد يستخدماف نظريات ونماذج وطرؽ بحث مختمفة لمغاية ، والتي يبدو أحيانًا أنيا 

 بعضيا البعض.تتعارض مع 
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 أَىاع األَظًح اإلقتظادَح
نظمت المجتمعات مواردىا بعدة طرؽ مختمفة عبر التاريخ وقررت كيفية إستخداـ الوسائؿ 

 المتاحة لتحقيؽ األىداؼ الفردية والمشتركة فتمؾ األنظمة ىي عمى النحو اآلتي:.
  :ج الذاتي لجميع إحتياجاتيـ في المجتمعات الزراعية البدائية يميؿ الناس إلى اإلنتاالبدائية

ورغباتيـ عمى مستوى األسرة أو القبيمة. تبني العائالت والقبائؿ مساكنيا الخاصة ، وتزرع 
محاصيميا الخاصة ، وتبحث عف لعبتيا الخاصة ، وتصمـ مالبسيا الخاصة ، وتخبز خبزىا 

ئيؿ جدًا لمعمؿ بنفسيا ، وما إلى ذلؾ. يتـ تعريؼ ىذا النظاـ اإلقتصادي مف خالؿ تقسيـ ض
، مما ينتج عنو إنخفاض اإلنتاجية بدرجة عالية مف التكامؿ الرأسي لعمميات اإلنتاج داخؿ 
األسرة أو القرية مف أجؿ السمع المنتجة ، والتبادؿ المتبادؿ القائـ عمى العالقات داخؿ وبيف 

غالبًا ما يتـ  العائالت أو القبائؿ بداًل مف معامالت السوؽ. في مثؿ ىذا المجتمع البدائي
تخاذ القرار بشأف الموارد عمى مستوى أكثر جماعية لمممكية  تطبيؽ مفاىيـ الممكية الخاصة وا 

 العائمية أو القبمية لمموارد اإلنتاجية والثروة المشتركة.
  :في وقت الحؽ مع تطور الحضارات ظيرت إقتصادات قائمة عمى اإلنتاج مف اإلقطاعية

اإلقطاع والرؽ. تنطوي العبودية عمى إنتاج مف قبؿ أفراد  قبؿ الطبقة اإلجتماعية مثؿ
مستعبديف يفتقروف إلى الحرية الشخصية أو الحقوؽ ويعامموف عمى أنيـ ممؾ لمالكيـ. كاف 
اإلقطاع نظامًا إمتمكت فيو طبقة مف النبالء المعروفة باسـ الموردات ، جميع األراضي 

تسميـ الفالحيف الكثير مف إنتاجيـ إلى المورد.  وأجروا قطعًا صغيرة لمفالحيف لزراعتيا ، مع
في المقابؿ قدـ رب العمؿ أو المورد لمفالحيف السالمة واألمف النسبييف بما في ذلؾ مكاف 

 لمعيش والطعاـ لألكؿ.
  :عمى أنيا نظاـ إنتاج  الرأسماليةظيرت الرأسمالية مع ظيور التصنيع. تعرؼ الرأسمالية

)رواد األعماؿ أو الرأسماليوف( بتنظيـ الموارد اإلنتاجية بما  يقوـ بموجبو أصحاب األعماؿ
في ذلؾ األدوات والعماؿ والمواد الخاـ إلنتاج سمع لمبيع مف أجؿ تحقيؽ ربح وليس 
لإلستيالؾ الشخصي. في الرأسمالية يتـ تعييف العماؿ مقابؿ أجر ، ويتـ دفع إيجارات 

خداـ الموارد ، كذلؾ دفع فائدة ألصحاب الثروة لمالكي األراضي والموارد الطبيعية مقابؿ إست
التي تـ إنشاؤىا سابقًا لمتخمي عف إستخداـ بعض ثرواتيـ بحيث يمكف ألصحاب المشاريع 
إقتراضيا لدفع األجور واإليجارات وشراء األدوات الستخداـ العماؿ المعينيف. إف نظاـ أسعار 

ر لمف سيقرر كيفية تخصيص الموارد السوؽ والربح والخسارة ىذا بإعتباره آلية اإلختيا
لإلنتاج ىو ما يحدد اإلقتصاد الرأسمالي. تمثؿ ىذه األدوار )العماؿ وأصحاب الموارد 
والرأسماليوف ورجاؿ األعماؿ( وظائؼ في اإلقتصاد الرأسمالي وليست طبقات منفصمة أو 
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المعامالت اإلقتصادية متنافية مف الناس. عادًة ما يؤدي األفراد أدوارًا مختمفة فيما يتعمؽ ب
يمكف وصؼ الواليات المتحدة  المختمفة والعالقات والمنظمات والعقود التي ىـ طرؼ فييا.

 األمريكية وجزء كبير مف العالـ المتقدـ اليوـ بإقتصاديات السوؽ الرأسمالية عمى نطاؽ واسع.
  :قتصادية ىي نظاـ ىي شكؿ مف أشكاؿ إقتصاد اإلنتاج التعاوني. االشتراكية اإلاالشتراكية

إنتاج حيث توجد ممكية خاصة محدودة أو ىجينة لوسائؿ اإلنتاج )أو أنواع أخرى مف الممكية 
اإلنتاجية( ونظاـ األسعار واألرباح والخسائر ليس ىو المحدد الوحيد المستخدـ لتحديد مف 

ع معًا يشارؾ في اإلنتاج ، ماذا ننتج وكيؼ ننتجو. بؿ ىو تكتؿ تتجمع فيو شرائح المجتم
يتـ إتخاذ قرارات اإلنتاج مف خالؿ عممية صنع القرار الجماعية ،  لتقاسـ ىذه الوظائؼ.

وداخؿ اإلقتصاد يتـ مشاركة بعض الوظائؼ اإلقتصادية وليس كميا مف قبؿ الجميع. قد 
تشمؿ ىذه الوظائؼ اإلقتصادية اإلستراتيجية التي تؤثر عمى جميع المواطنيف. تحتوي 

ديثة عمى عناصر معينة مف الرأسمالية ، مثؿ آلية السوؽ ، وكذلؾ بعض اإلشتراكية الح
 السيطرة المركزية عمى بعض الموارد. 

 ثاَُا: احلاخاخ انثششَح ووسائم إشثاػها
يعد نظاـ الحاجات مف األنظمة المالزمة لموجود اإلنساني ، حيث أف اإلنساف في مختمؼ أطواره 

نظاـ الحاجات ، وذلؾ إلشباع رغباتو وسد حاجاتو ومتطمباتو. وأدواره ال يمكنو أف يستغني عف 
إذ ال يمكننا أف نتصور كائنًا بشريًا ال يتواصؿ مع ىذا النظاـ ، ولكف التمايز البشري يكمف في 
طبيعة التعامؿ مع ىذا النظاـ وسبؿ توفير الحاجيات والضروريات بالنسبة إلى اإلنساف الفرد 

قتصادي بعض والجماعة. إف اإلنساف ككائ ف حي، تتوفر لديو بشكؿ بيولوجي ومعاشي وا 
شباعيا ضمف األطر المشروعة والمعقولة سببًا  الحاجيات والضرورات الذي يعتبر توفيرىا وا 

عمى ىذا األساس إف الحاجة في المنظور  .أساسيًا لبقاء اإلنساف عمى وجو ىذه البسيطة
". فالحاجة وفؽ لذلؾ المفيوـ مف خالؿ انىي الرغبة إلشباع ما ىو ضروري لإلنساالقتصادي "

شعور بالحرمان يمح عمى الفرد مما يدفعو إلى القيام بما يساعده المنظور اإلقتصادي ىي "
عمى القضاء عمى ىذا الشعور ، ومن ثم يؤدي إلشباع حاجاتو بإستخدام بعض الموارد  

جة اإلقتصادية لدييـ مف " حيث أف المالييف مف سكاف العالـ يبحثوف عف سد الحااإلقتصادية
طعاـ وأدوات والتي يحتاجوىا في حياتيـ اليومية. ُتشير الكثير مف األبحاث التي تـ اجراؤىا في 
العقد األخير أف معظـ حاجات السكاف تكوف عبارة عف حاجات غذائية في المقاـ االوؿ وبعد 

مرتبطة ببعضيا فتوفر ذلؾ الرعاية الصحية ومف ثـ التعميـ وُيالحظ مف ىذه الحاجات أنيا 
 التعميـ يوفر رعاية طبية سميمة واألىـ مف ذلؾ ىو توفر اإلحتياجات الغذائية . 

 .:يقوؿ عمماء اإلقتصاد إف الحاجة تتميز بالخصائص التالية
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: حيث تنمو وتزداد كمما تطور اإلنساف وتنوعت طموحاتو ورغباتو وتقدمت قابميتيا لمتغير .1
 .أساليب معيشتو

: حيث تبرز ىذه الخاصية في حاجات اإلنساف الفطرية كالغذاء والماء إلشباعقابميتيا ل .2
وليذا تبقى الحاجة إلى النقود غير محددة لكنيا قوة شرائية تمكف اإلنساف مف  .والكساء

الحصوؿ عمى حاجات عديدة بواسطتيا وتزداد حاجتو إلييا كمما ترقت وتقدمت حضارتو 
 .وتنوعت واتسعت طموحاتو

: حيث يتمكف اإلنساف مف إستبداؿ سمعة بأخرى أو يستعيض عنيا بسمعة لالستبدال قابميتيا .3
 .بديمة تؤدي نفس الخدمة أو الغرض

: فالحاجة إلى شيء تقود إلى الحاجة إلى أشياء عالقة الحاجات ببعضيا بصورة متكاممة .4
جميع والحاجات اإلنسانية ىي جزء مف الشأف اإلنساني واإلجتماعي الذي يتناوؿ  .أخرى

وجوه النشاط المادي والنفسي ، ليذا فإنو ميما كاف نوع التنظيـ اإلقتصادي واإلجتماعي الذي 
يمارسو اإلنساف في أي مجتمع فإف ذلؾ ال يتنافى مع سعي اإلنساف الحثيث لمعمؿ واإلنتاج 

 .لتمبية حاجاتو بشتى الطرؽ واألساليب
جتماعي أف تنتفي حاجات اإلنساف تأسيسًا لما تقدـ فإننا ال نتصور في أي نظاـ إقتص ادي وا 

ألنيا مالزمة لوجوده وال تزوؿ إال بزوالو ، وأف دور التنظيمات اإلقتصادية واإلجتماعية ىو 
وبفعؿ  .تأطير ىذه الحاجات وتوفير األوعية الممكنة والمتاحة لتمبية حاجات اإلنساف المختمفة

يمة يتوجو اإلنساف إلى عممية المفاضمة بيف حالة التنافس بيف الحاجات األساسية والحاجات البد
عطاء األولوية لبعضيا وفقًا لمستوى رغبتو أو إمكانياتو. فيواجو بذلؾ  عدة حاجات ورغبات وا 
ستمرارىا مف  مشكمة اقتصادية دائمة ناجمة عف عممية اإلختيار والمفاضمة نظرًا لتعدد حاجاتو وا 

مكانياتو المحدودة مف جية أخرى التالي إضطراره إلى تكييؼ موارد ثروتو المحدودة وب،  جية ، وا 
لكي تتالءـ مع تعدد حاجاتو وتنوعيا وديمومتيا. إف مفيوـ السمع إقتصاديًا ىي األشياء التي 
رضاء متطمبات حياتو المادية والنفسية باستمرار ، فيناؾ السمع  تمبي حاجات اإلنساف ورغباتو، وا 

الفطرية المباشرة ، والسمع اإلنتاجية المستعممة في شتى  اإلستيالكية التي تمبي حاجات اإلنساف
مراحؿ اإلنتاج ، مرورًا بالسمع اإلستعمالية. ولعؿ حجر الزاوية في الرؤية السميمة لمفيوـ الحاجة 
ىو رفض النظرة األحادية لإلنساف ومتطمباتو ألنيا نظرة تؤدي إلى التركيز عمى إشباع بعض 

غفاؿ الحاجات المعنويةالحاجات العضوية والمعاشية م ليذا نرى أف حجر الزاوية في ىذه  .ثال وا 
المسألة ىو النظر إلى مفيوـ الحاجة بشكؿ متكامؿ فكما اإلنساف يحتاج إلى إشباع غرائزه 

وعمى ىذا األساس ال  .بالطرؽ المشروعة ىو كذلؾ بحاجة إلى إشباع حاجاتو المعنوية والعقمية
اف المادية وحاجاتو المعنوية ألنو يتقوـ بيما وال يمكنو أف يمكف المقايضة بيف حاجات اإلنس

يعيش حياة كريمة وسعيدة إال بيما. فاإلنساف ال يمكنو أف يعيش حياة سميمة إال برعاية وتمبية 
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حاجاتو المادية والمعنوية بدوف فصؿ بينيما ألف اإلنساف ال يمكنو أف يعيش كاًل عمى غيره ، 
ادة وحدىا ، فاإلنساف ال يحيا بالخبز وحده. مف ىنا ينبغي أف تتكامؿ كما ال يمكنو أف يعيش بالم

وفي إطار إشباع اإلنساف  .شخصية اإلنساف ويبذؿ الجيود إلشباع حاجاتو المادية كما المعنوية
 .:لحاجاتو المختمفة البد مف التأكيد عمى األمور التالية

 يبرر اإلشباع الضروري  ضرورة إنتخاب الوسائؿ المشروعة في إشباع الحاجات. فال
لمحاجات إتخاذ وسائؿ غير مشروعة. إف أماـ كؿ حاجة مادية ومعنوية لإلنساف ثمة طرؽ 
مشروعة لإلشباع ، وثمة طرؽ غير مشروعة ال يجوز المجوء إلييا إال في حاالت الضرورة 

 القصوى ضمف الضوابط الفقيية )الضرورات تبيح المحظورات(.
 كاؿ فصؿ حاجات اإلنساف المادية والمعنوية عف السياؽ الثقافي ال يمكف بأي شكؿ مف األش

والشروط الموضوعية حتى تكوف تمبية الحاجات منسجمة وأىداؼ البناء والتنمية ، وفي ىذا 
اإلطار ال معنى لمرغبات الحرة ، والدوافع االستيالكية التفاخرية التي ينساؽ إلييا الناس 

 .و ما أشبوتحت ضغط شيوات الشراىة أو الطمع أ
  االعتداؿ في االستيالؾ. في كؿ األحواؿ اإلنساف السوي مطالب بالتوازف في التعامؿ مع

النعـ والثروات ألف اإلشباع المجحؼ مف شأنو أف يؤدي إلى نتائج ضارة ليس فقط عمى 
نما عمى الصعيد االقتصادي العاـ. فالماء والكيرباء نعـ في متناوؿ يد  المستوى الشخصي وا 

ف اإلسراؼ فييما يؤدي بالضرر عمى اإلقتصاد الوطني برمتو وىكذا بقية األموراإلنس  .اف وا 
ومف ىنا ينبغي أف نيتـ بمسائؿ التنمية الذاتية ، إذ تضبط الحاجات في )الوسائؿ التنموية 

 .:اإلقتصادية لمتغيير( باألمور التالية
 وفؽ المعايير والضوابط الشرعية. 
 ية وما تقدره إدارة التنمية بحسب الظروؼ العامة وأولويات وفؽ مستوى الحياة اإلجتماع

 .الحاجة وأسبقياتيا
  وفؽ مقتضيات اإلستقالؿ والتحدي الحضاري وىكذا تتـ تمبية حاجات اإلنساف بطريقة تنسجـ

 .ومتطمبات اإلنساف البيولوجية والنفسية واإلقتصاد الوطني
بضرورة مشاركة كؿ مواطف ومف مواقعيـ إف ىذه العممية بطبيعة الحاؿ تتطمب وعيًا عميقا 

الطبيعية في دعـ اإلقتصاد الوطني ، كذلؾ المحافظة عمى ثروات الوطف والنعـ التي حبانا ا 
بيا. ىذا الوعي العميؽ ىو الذي يترجـ إلى خطوات تنفيذية وعممية توائـ بيف متطمبات اإلنساف 

ا يتحوؿ كؿ مواطف إلى طاقة متحركة وبيذ .الطبيعية لمحاجات ومقتضيات اإلقتصاد الوطني
لى حارس أميف عمى نعـ الوطف مف جية أخرى  .باتجاه تعظيـ ثروات الوطف ونعمو مف جية ، وا 

وبيذا تتحقؽ المعادلة المطموبة وىي اإلستفادة مف ثروات الوطف دوف تبديدىا والسعي الجاد 
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دمة االستفادة مف ىذه الخيرات لتنمية ىذه الثروات والنعـ وتعظيميا حتى يتسنى لألجياؿ القا
 .والثروات

 كُف تؤثش اإلحتُاخاخ ػهً حُاج األشخاص يف سأٌ "ياسهى"؟
يعد ىـر "ماسمو" نظرية أساسية في عمـ النفس ، إال أنيا ليست مجرد نظرية بعيدة عف التطبيؽ. 

قسـ  خاص.مفيدة في الحياة اليومية لألش 1943فيذه النظرية التي وضعيا "إبراىاـ ماسمو" عاـ 
إحتياجات أساسية مف خالؿ تسمسؿ ىرمي تشتمؿ قاعدتو  5ماسمو اإلحتياجات اإلنسانية إلى 

عمى الحاجات األساسية التي ال يمكف لإلنساف البقاء بدونيا مثؿ الطعاـ والماء والنوـ والتي إذا 

عمى رأسيا لـ يتـ تمبيتيا فمف الصعب الوصوؿ إلى اإلحتياجات األعمى في اليـر والتي يأتي 
الحاجة إلى تحقيؽ الذات. فعمى سبيؿ المثاؿ إذا كاف ىناؾ شخص يتضور جوعًا فمف الصعب 
بؿ مف المستحيؿ أف يفكر في اإلحتياجات األعمى مثؿ إحتراـ اآلخريف. ويجيب ىـر ماسمو عف 
التساؤؿ الخاص بأسباب عدـ شعور الشخص بالسعادة عندما يتوافر لديو كؿ شيء ، ذلؾ ألف 

خص قد يكوف لبى إحتياجاتو األساسية والضرورية لمحياة ولكنو لـ يقـ بتمبية إحتياجاتو الش
األعمى. وال يزاؿ ىـر ماسمو أداة مستخدمة وشائعة ليس فقد لدى األخصائييف النفسييف ، ولكف 

 أيضا في قطاع اإلدارة واإلقتصاد واإلعماؿ.
 تشتُة اإلحتُاخاخ اإلَساَُح وفقًا ذلشو ياسهى

: ىي اإلحتياجات اإلنسانية األساسية التي تأتي في قاعدة ىـر الحاجات الفسيولوجية .1
"ماسمو" والتي ال يمكف العيش بدونيا مثؿ )الماء واليواء والطعاـ والمأوى(. فمف الميـ تمبية 
جميع اإلحتياجات األساسية حتى يمكف اإلنتقاؿ إلى مستوى متقدـ مف اإلحتياجات في 
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. فعمى سبي ؿ المثاؿ يصعب الشعور باإلنتماء اإلجتماعي إذا كاف الشخص يعاني مف اليـر
 الجوع.

: تأتي الحاجة إلى الشعور باألماف مباشرة بعد الحاجات الفسيولوجية ألنيا الحاجة إلى األمان .2
تتعمؽ بالصحة والسالمة الجسدية بما في ذلؾ الحماية مف العنؼ واألمف المالي وتوافر 

شكؿ عاـ فإف تمبية ىذه الحاجة يعني أف الشخص ال يخاؼ بشكؿ دائـ الرعاية الصحية. وب
مف التعرض لحادث أو اإلصابة بمرض خطير أو مواجية صعوبات مالية. وال تتعمؽ تمبية 
ىذه الحاجة بالعيش في بمد آمف بمعايير إجتماعية جيدة فقط ، ولكنيا تتعمؽ بالشعور 

درسة ، فالتعرض لمتنمر في مثؿ ىذه األماكف باألماف في كؿ مكاف مثؿ مكاف العمؿ أو الم
 يعني أنو لـ يتـ تمبية ىذه الحاجة إلى األماف.

: يتـ وصؼ ىذه الحاجة في ىـر "ماسمو" باإلنتماء والحب والتي يمكف اإلنتماء االجتماعي .3
أف تكوف أكثر دقة ، فاإلنساف بحاجة إلى الصداقات والعالقات العائمية والعاطفية. ويمبي 

ص ىذه الحاجة بطرؽ مختمفة ، فبعضيـ يمبييا مف خالؿ التواجد مع عائمتو ، األشخا
والبعض اآلخر مف خالؿ القياـ باألنشطة المجتمعية ، بينما يمبييا آخروف مف خالؿ تكويف 

 صداقات عديدة.
: ذكر ماسمو أف الحاجة إلى التقدير تأتي في شكميف ، الشكؿ "األقؿ" ىو الحاجة إلى التقدير .4

إلى الشعور بالتقدير مف جانب اآلخريف ، فاإلنساف يحتاج إلى الشعور بأف أصدقاءه  الحاجة
وزمالءه يحترمونو ويقدروف العمؿ الذي يقوـ بو ، بينما يتمثؿ الشكؿ "األعمى" في تقدير 
حتراميا ، وىي حاجة أعمى ألف األشخاص الذيف لدييـ تقدير لمذات يمبوف ىذه  الذات وا 

 لظروؼ التي ال يتمقوف فييا تقديًرا ممف حوليـ.الحاجة حتى في تمؾ ا
مستويات فقط ، إال أنو قاـ بتطويره عمى مدى  5: تضمف ىـر ماسمو اإلحتياجات المعرفية .5

" 4سنوات وأضاؼ إليو مستوييف آخريف ، إال أنو تـ إدراج اإلحتياجات المعرفية تحت ترقيـ "
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حتياجات المعرفية أىمية كبيرة في ىـر حفاظًا عمى الترتيب األصمي ليـر ماسمو، وتمثؿ اإل
ماسمو فيي تعني الفضوؿ والرغبة في اإلستكشاؼ والتعمـ ، وال يعني ذلؾ قضاء ساعات 

 طويمة في المكتبة ولكف يعني السعي وراء المعرفة.
: يمكف تمبية ذلؾ مف خالؿ الذىاب إلى الحدائؽ لالستمتاع الحاجة إلى الجمال والفن .6

ؿ مشاىدة لوحة جميمة أو قراءة قصيدة أو رواية أو اإلستمتاع بالفف بالطبيعة أو مف خال
 واإلبداع بشكؿ عاـ.

: تأتي ىذه الحاجة عمى قمة ىـر ماسمو ، وىي األصعب مف حيث التعريؼ تحقيق الذات .7
ألنيا تعني أشياء مختمفة لألشخاص ، وبشكؿ عاـ فيي الحاجة إلى تعزيز إمكانات الشخص 

التي تيمو ، فيذه الحاجة ال تعتمد عمى اآلخريف ولكنيا تعتمد عمى أف وقدراتو في المجاالت 
يعرؼ الشخص أكثر األشياء أىمية بالنسبة لو ويحققيا ويشعر بالرضا نتيجة لذلؾ. وال يمكف 
تمبية ىذه الحاجة دوف تمبية اإلحتياجات األساسية في ىـر ماسمو ، وقد شعر ماسمو أف ىذه 

 تيا ألف أىداؼ األشخاص نادًرا ما تتوافؽ مع حياتيـ.الحاجة نادرًا ما يتـ تمبي
: تنتقد كتابات ماسمو األخيرة فكرتو األولى المتعمقة بأف تحقيؽ الذات ىو أعمى تجاوز الذات .8

مستوى في اإلحتياجات اإلنسانية ، وقد وجد أف أعمى مستوى يتمثؿ في السمو الذاتي أو 
 ف في تحقيؽ الذات.تجاوز الذات والذي ينطوي عمى مساعدة اآلخري
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 يا انزٌ ميكٍ تؼهًه وإستُتاخه يٍ هشو ياسهى؟
يمكف أف يكوف ىـر ماسمو مفيدًا لألشخاص عمى مستوى حياتيـ الشخصية ، فمف خالؿ التعرؼ 
عمى اإلحتياجات األساسية يستطيع الشخص أف يحدد ما ينقصو بالضبط في حياتو ، سواء كاف 

المعرفية أو غيرىما مف الحاجات. وعمى مستوى القيادة ما ينقصو ىو األصدقاء أو الحاجة 
واإلدارة يحتاج األشخاص الذيف يتولوف مناصب قيادية إلى التأكد مف أنيـ يمبوف كافة إحتياجات 
ىـر ماسمو لموظفييـ ، فعمى سبيؿ المثاؿ قد يمبي المدراء الحاجات المعرفية لمموظفيف مف خالؿ 

دت ىذه التدريبات في أماكف خطيرة ، فيـ في ىذه الحالة ال توفير فرص تدريبية ، لكف إذا عق
يمبوف الحاجة إلى األماف. كما ُيذكر ىـر ماسمو األشخاص بأىمية السعي لتحقيؽ الذات بداًل مف 
التورط بشدة مع تفاصيؿ الحياة اليومية  التي تعطؿ الكثيريف عف تحقيؽ أعمى مستويات 

 اإلحتياجات اإلنسانية.
 (أيثهح وحاالخ) احلاخاخ وانشغثاخانفشق تني 

( بيف نقرات ونقرات (Booking.comيقوؿ جاؾ إنيا التاسعة مساًء حيف بدأت تصفح موقع 
ساعات في رحمة البحث عف الغرفة المناسبة في  4نظرت لمساعة مجددًا إنيا الواحدة لياًل. مرت 

دوالرًا إضافيًا(. كؿ  250يمة مع أحد الجزر ، كنت مترددًا بيف غرفتيف الفارؽ بينيما )إطاللة جم
ذلؾ الوقت ويداي تتنقؿ سريعًا بيف خصالت شعر رأسي ، ثـ أفرش أصابعي عمى لحيتي 

طاللة جميمة أـ  250المنتفشة كحكيـ يوشؾ أف يفوه بأمر يقض مضجع العالميف. ) دوالر وا 
حدث نفسي والحماس أكتفي بالغرفة األرخص(. البد لي أف أجرب ، إنيا رحمة ، إستمتع يا جاؾ اُ 

يممؤني. أخيرًا وقع القرار عمى الغرفة ذات اإلطاللة ، وفعمتيا وألوؿ مرة في حياتي ، ومنذ ذلؾ 
اليوـ وأنا أختار الغرؼ المطمة عمى حديقة أو بحر أو أي شيء جميؿ ، أفعؿ ذلؾ مع كثير مف 

يحتاجو جاك ىو غرفة كم مرة حدث مثل ىذا التردد معك شخصيًا؟ كل ما كان ذكرياتي والقيوة. 
يستقر فييا في سفره ، لكن العرض المغري فتح لو رغبات جديدة ومع الوقت تحولت تمك 

 الرغبة األولى إلى حاجة مستمرة عند جاك.
يذكر مارؾ في ذات السياؽ عندما أىدتني زوجتي ساعة أبؿ لـ أكف في حاجة ليا فعميا. أستطيع 

في استخداميا ، كانت لدي رغبة كبيرة لتجربتيا عمى العيش بدونيا ولكف بالتأكيد كنت أرغب 
عتمادي عمييا في اإلطالع عمى اإلشعارات والوقت  األقؿ. بعد عدة أسابيع مف اإلستخداـ وا 
ومعدؿ النشاط اليومي بت ممتزمًا في إرتدائيا ، بؿ أشعر بأف شيئًا ينقصني بدونيا خاصة عند 

 ممارسة المشي.
عتقدت بأف ذلؾ سيؤثر في حياتؾ ، وأنؾ محتاج لو في المقابؿ كـ مرة رغبت بشر  اء شيء ما ، وا 

وبعد الشراء لـ تستخدمو حتى كؿ ما حدث ىو أنؾ توىمت الحاجة بفعؿ السحر التسويقي 
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وأشبعت رغبتؾ. ىكذا أمر وغيره يحدث مع أغمبنا ، ألننا بطبيعتنا نممؾ قموبًا تميؿ وترغب ، 
كنا نتخذ قرارات الشراء وفؽ منطؽ الحاجة لكسد السوؽ  ونممؾ عقواًل تفكر بمنطؽ الحاجة. لو

وقنع الكثيروف بالقميؿ ، لكنيا الرغبة تفعؿ األعاجيب في المتاجر المنتشرة حولنا حيث نشتري ما 
بعد كل نحتاجو وما ال نحتاجو ، وفي المواقع اإللكترونية إذ يسيؿ اإلقناع ويسيؿ الشراء أيضا. 

الحاجات األساسية حددىا ماسمو في  الفرق بين الحاجة والرغبة؟ما تقدم لعمك تسأل إذًا ما 
ىرمو فمديؾ حاجاتؾ الفسيولوجية )تجوع فتحتاج الطعاـ ، تظمأ فتحتاج الماء ، وتحتاج التنفس ، 
ونحتاج الجنس...الخ(. حاجتؾ إلى األماف )تخشى مف أي مكروه يصيب جسدؾ ، تخشى عمى 

ود ماؿ وموارد لديؾ لتعيش...الخ(. حاجاتؾ اإلجتماعية ممتمكاتؾ ، وتحتاج لمشعور بأماف وج
)تحتاج ألسرة ، تحتاج لحناف وحب ، تحتاج لصداقة ، تحتاج االنتماء لفئة مف الناس...الخ(. 
حاجتؾ لمتقدير )أف تقدر ذاتؾ ، أف يقدرؾ اآلخروف ، أف يحترمؾ اآلخروف ويقدروف 

جتؾ لمعب دور فاعؿ في االبتكار ، حؿ إنجازاتؾ...الخ(. حاجتؾ لتحقيؽ الذات )تشعر بحا
 المشاكؿ ، النمو بذاتؾ ، تحقيؽ أىميتؾ في الوجود...الخ(.

 
 إرٌ يا هٍ انشغثح؟

المفيوم األول لمرغبة ىي الخيارات الثرية والعاطفية فوق الحاجة يمكن اإلستغناء عنيا ولكننا 
؟ وقد نتمناىا . قد تحتاج لممطعـ ، ولكف مطعمًا مف فئة نجمة أـ ثالثة نجـو أـ خمسة نجـو

تحتاج لشراء سيارة فيؿ تشتري سيارة رخيصة تفي بالغرض أـ سيارة مرتفعة الثمف وخيارات 
واسعة مف الرفاىية. كثيرة تمؾ األشياء التي نرغب فييا لو كاف بإمكاننا الحصوؿ عمييا كوننا 

أكثر وتجارب تضفي لحياتنا معاٍف جميمة وممتعة ومفيدة. عادة ما ترتبط  نرغب بتفاصيؿ
الرغبات ىنا بالجوانب العاطفية ، فقد نفضؿ شراء منتج عمى آخر ألنو يشبع جانبًا عاطفيًا لدينا 

يقدـ لي شعورًا بالحيوية والتحدي مقارنة  Nikeأكثر مف المنتج اآلخر ، كمثاؿ حذاء رياضي مف 
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يحتوي عمى أي عاطفة. كثيرة تمؾ العالمات التجارية التي ترتبط بالعوطؼ  بحذاء آخر ال
اإلنسانية كالفخامة والحب واألماف والحيوية والصحة واألبوة. قد نجد أف ىذا المفيـو ىو األكثر 
تداواًل في التفريؽ بيف الحاجات والرغبات ، ولكف قد تسأؿ نفسؾ كثيرًا ىؿ يمكف أف تتحوؿ 

 الرغبة لحاجة؟.
المفيوم الثاني لمرغبة ىي التجربة الجديدة لمنتج )أو خدمة( لم تتبين حاجتو لدى الجميور 

إف الخيارات الثرية التي عرفناىا في المفيوـ األوؿ بأنيا رغبات ستبدو بأنيا حاجات . المستيدف
مًا نجـو ، وسيارة فارىة إنما يأتي إلشباع حاجات أخرى تتصؿ تما 7حقيقية ، فإختيارؾ لغرفة 

بالحاجات التي ذكرىا ماسمو، فسواء كاف شراؤؾ لمسيارة الثرية مف باب المباىاة فيي تأتي 
إلشباع حاجة الشعور بالتقدير ، ولو إشتريتيا لخيارات األماف المرتفعة فيذا يعني بأنؾ محتاج 

ختيارؾ الدرجة األولى دائما في رحالت الطيراف ألنؾ تخشى  مف لتشبع حاجة األماف لديؾ ، وا 
 ضياع الوقت في طوابير اإلنتظار وتركز عمى اإلنتاجية ويعني بأنؾ تشبع حاجة تحقيؽ الذات.

يبدو لنا بأف عمر الرغبة قصير جدًا في والسؤال يأتي ىنا أين ذىبت الرغبة؟ أين ىو موقعيا؟ 
وف حياة البشر فيي تتعمؽ بأشياء لـ يختبرىا الناس بشكؿ كاٍؼ )عمى إعتبار أف الكثيريف يرغب

بشراء أشياء حصمت عمى توصية كبيرة مف كثير مف الناس أو الخبراء( ، وعادة ما يتـ تجريب 
الرغبة ألوؿ مرة ، كمثاؿ عمى ذلؾ )الساعات الذكية وأجيزة الواقع االفتراضي( ، فيي تجربة 

ليا  جديدة لدى مجموع البشر، أولئؾ الذيف يشترونيا باكرًا غير متأكديف كفاية إف كانوا محتاجيف
في حياتيـ ، ولكنيـ يرغبوف بتجربتيا. مع الوقت أظيرت الساعات الذكية أىميتيا في الصحة 
والرياضة ، وبالتالي ظيرت الحاجات المتنوعة ليا. إننا نتكمـ عف التجربة الجماعية التي كانت 

صؿ رغبة ثـ تحولت لحاجة. مف يقرر اآلف شراء ساعة ذكية مف المؤكد بأف لديو خبرة كافية ح
عمييا مف مجموع تجارب اآلخريف ، حيف ذلؾ فشراءه لمساعة يعني حاجتو ليا )سواء كانت 
حاجة األماف الصحي )تطبيقات الصحة في الساعة( أو حاجة إجتماعية )تطبيقات المراسمة 

رساؿ المشاعر( أو حاجة التقدير )برستيج ، أناقة ، مظير(. باختصار الرغبة تتعمق بالخيارات  وا 
تتبين الحاجة فييا بعد فتقول أرغب بتجربة المنتج الفالني فإذا تبينت الحاجة تقول  التي لم

مف المؤكد بأنو ييـ أصحاب األعماؿ نعم أحتاجو. إذًا ىل قراراتنا مبنية عمى الحاجة أم الرغبة؟ 
غالبًا التجارية والمختصيف في التسويؽ والتأثير إذا أخذنا بالمفيوـ األوؿ ، فالناس تتخذ قراراتيا 

وفؽ رغباتيا ، مف يشتري شيئًا أكثر مف حاجاتو إنما يتطمع لخيارات أوسع تشبع رغباتو العاطفية 
وىذا الجانب تبدع فيو أكثر العالمات التجارية المرتبطة باألناقة ، لذا ركز عمى تسويؽ الرغبات 

تفي بالخيارات الثرية. تمؾ الخيارات التي تجعؿ جماىيرؾ يشعروف بثراء تجربة المنتج ال تك
لكف بالمفيوـ الثاني فالناس غالبًا تتخذ  األولية المتوقعة والتي يحتاجيا العميؿ فالكؿ يشترؾ فييا.

قراراتيا وفؽ منطؽ الحاجة حتى لو سممنا بأف المنتج يصدر ألوؿ مرة عالميا ، فشراء المنتج ال 
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نما بالعالمة التجارية أيضًا. المال ييف مف األشخاص الذيف إشتروا يرتبط فقط بالمنتج ذاتو وا 
ساعة آبؿ في األسابيع األولى مف صدورىا كانت لدييـ الثقة والتجربة القديمة مع العالمة 
التجارية "آبؿ" ، وبالمثؿ يحدث مع بقية العالمات التجارية في صعيد السيارات وغيرىا. لكف لو 

الوقت )مدة إختبار الرغبة( أصدرت عالمة تجارية ناشئة منتجًا جديدًا ، فسيتطمب ذلؾ بعض 
ليتبيف إف كاف الناس محتاجيف لو وحينيا سيحكـ عمى المنتج باإلستمرار أو التوقؼ. لذلؾ فمف 
يريد النجاح عميو أف يصنع رغبة جديدة )تجربة جديدة( ويقدميا عمى أنيا حاجة أساسية ومع 

 الوقت سيختبر الناس ىذه التجربة ويكتشفوف حاجتيـ فييا.
عمى ما تقدم يمكن بيان أىم الفروقات الجوىرية بين "الحاجات والرغبات" من وجية تأسيسًا 

 نظر عمم اإلقتصاد وكما مبين فيما يمي.
 تمؾ المتطمبات الضرورية لمغاية لكي يعيش اإلنساف حياة جيدة. فيي إحتياجات الحاجات :

جتماعية وغيرىا التي تعتبر ميمة لكائف حي م ففي . ف أجؿ البقاءشخصية ونفسية وثقافية وا 
العصور القديمة كانت اإلحتياجات األساسية الثالثة لمرجؿ تتمخص فى الغذاء والممبس 
والمأوى ولكف مع مرور الوقت أصبح التعميـ والرعاية الصحية جزء ال يتجزأ مف اإلحتياجات 

لتي ألنيا تعمؿ عمى تحسيف نوعية الحياة. فيي تمثؿ األولوية لمشخص كما أنيا األشياء ا
تبقى الفرد آمنًا. لذلؾ إذا لـ يتـ تمبية اإلحتياجات في الوقت المناسب قد يؤدي ذلؾ إلى 

 .المرض وعدـ القدرة عمى العمؿ بشكؿ صحيح أو يصؿ التدىور إلى الموت
 ىي الشيء الذى يرغب الشخص في إمتالكو إما عمى الفور أو في وقت الحؽ. الرغبات :

فى أف تنتج األنشطة التجارية المنتجات والخدمات التي  فالرغبات ىي الحاجة التي تتسبب
يطمبيا االقتصاد. فيي إختيارية أي أف الفرد سيبقى حتى و إف لـ يتـ تمبية ىذه الرغبات. 

ونحف نعمـ جميعًا . وعالوة عمى ذلؾ ، قد تختمؼ الرغبات مف شخص آلخر ومف وقت آلخر
تمبية تمؾ الرغبات محدودة وبالتالي ال يمكف أف رغبات البشر غير محدودة والوسائؿ الالزمة ل

  .تمبية جميع رغبات الفرد ويجب أف يسعوا إلى الحصوؿ عمى بدائؿ
الحاجات ىي المتطمبات األساسية لمفرد التي يجب تمبيتيا مف أجؿ البقاء. يتـ وصؼ  .1

 .الرغبات عمى أنيا السمع والخدمات التي يرغب الفرد فى الحصوؿ عمييا
 .الفردية محدودة بينما الرغبات غير محدودالحاجات  .2
الحاجات ىي شيء يجب أف تحصؿ عميو مف أجؿ العيش. وفى المقابؿ الرغبات ىي الشيء  .3

 .الذي ترغب في الحصوؿ عميو إلضافة المزيد مف وسائؿ الراحة لحياتؾ
 .تمثؿ الحاجات الضروريات ، بينما تمثؿ الرغبات األمنيات .4
المقابؿ ال تقؿ الرغبات أىمية عف االحتياجات ألف الشخص  الحاجات ميمة لمبقاء. وفي .5

 .يمكف أف يعيش بدوف الرغبات / األمنيات
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الحاجات ىي تمؾ البنود، التي تتطمبيا الحياة وال يتغير مع مرور الوقت. وفي المقابؿ  .6
غبة الرغبات ىى تمؾ العناصر التي يتمناىا الفرد إما اآلف أو في المستقبؿ. لذلؾ قد تتغير الر 

 .بمرور الوقت
الحاجات ضرورية لمحياة فإف عدـ تمبيتيا قد يؤدي إلى المرض أو حتى الموت. في المقابؿ  .7

الرغبات ليست ضرورية لمعيش وعدـ تمبيتيا ال يكوف لو تأثير كبير عمى حياة الشخص ولكف 
 .قد يكوف خيبة األمؿ بالنسبة لمفرد

منفصمة  تجبرؾ عمى إتخاذ إجراءات مف أجؿ  تأسيسًا لما تقدـ أف الحاجات والرغبات ىي قوى
تمبيتيـ. إذا لـ يتـ تمبية الحاجات في الوقت المحدد قد يتعرض الشخص إلى التيديد بالبقاء ، في 

لذلؾ  .حيف أف الرغبات ىي الشيء الذي يتمناه الفرد وليس ليا صمة ببقاء الفرد إف لـ يتـ تمبيتيا
عمى مستوى أىميتيا وبالتالي فمف الضروري التمييز بيف  يمكف تمييز الحاجات عف الرغبات بناءً 

 .ما ىو مطموب وما ىو مرغوب
 هم َسىق انشغثاخ أو احلاخاخ؟

إذا أخذنا بالمفيوـ األوؿ فإننا سندعـ بذلؾ تسويؽ الرغبات ، فالناس يدفعوف ألشياء فوؽ حاجتيـ 
كوف ضمف الفئات الراقية ، بمبالغ أعمى مقارنة بالحاجات األولية. ىذا ال يعني بأف منتجؾ ي

ولكف المقصود ىو إضافة مزايا ثرية تميز منتجؾ عف المنافسيف وتشبع رغبات عمالئؾ 
العاطفية. أما إذا أخذنا بالمفيوـ الثاني فينا يتطمب التركيز عمى اإلبتكار، إبتكار تجربة جديدة 

لحاجات الناس المتنوعة  كميًا تجعؿ مف منتجؾ فريدًا مف نوعو. تجربة غير متوقعة تضيؼ ثراءً 
ذا ما إكتشفوا أىميتو وحاجتيـ لو فسيكوف في قائمة  الذيف سيرغبوف بداية بإختبار منتجؾ وا 

ال فمنتجؾ سيبقى رغبة في طي النسياف.  إختياراتيـ ، وا 
 ثانثًا: ػالقح ػهى اإلقتظاد تانؼهىو االُخشي

العمـو اإلجتماعية ىي العموـ التي عمـ االقتصاد ىو أحد فروع العموـ اإلجتماعية كما تقدـ ، و 
تختص بدراسة الظواىر اإلجتماعية التي تتغير مف زماف إلى زماف. تتعدد فروع المعرفة التي 
تختص بدراسة الظواىر اإلجتماعية والعموـ الطبيعية وغيرىا ، ورغـ تمايز كؿ عمـ في طبيعتو 

ختصاصو عف غيره مف العموـ غير أننا ال يمكننا القوؿ بإ ستقالؿ كؿ عمـ استقالاًل تامًا عف وا 
غيره مف العموـ األخرى. إذ تترابط تمؾ العموـ فيما بينيا وتتالقى في نقاط معرفية ما ، األمر 
الذي يجعميا تتكامؿ فيما بينيا. إف سعي عمـ االقتصاد ىو حؿ المشكمة اإلقتصادية وفيـ 

لعموـ األخرى مف أجؿ فيـ وتفسير تمؾ الظواىر اإلقتصادية المرتبطة بيا فإنو يستخدـ غيره مف ا
 الظواىر. وفيما يمي نعرض عالقة عمـ اإلقتصاد بغيره مف فروع المعرفة األخرى:.
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إف ىدؼ عمـ اإلقتصاد ىو إستغالؿ الموارد البشرية والمادية  عالقة عمم اإلقتصاد باإلدارة: .1
بأقصى درجة إلشباع الحاجات اإلنسانية ، وىذا اليدؼ يمتقي مع اليدؼ المتمثؿ في 

يدرس عمـ اإلقتصاد المشكمة اإلقتصادية المتمثمة في مشكمة الندرة اإلستغالؿ األمثؿ لمموارد. 
اجات إنسانية واجتماعية متعددة ، ويدرس ىذا العمـ ، وىي ندرة الموارد المتاحة في مقابؿ ح

اإلجتماعي كيفية توزيع الموارد النادرة عمى الحاجات المتعددة بأقصى كفاية ، والسمة الغالبة 
ذا ما نظرنا إلى اإلدارة فنجد أف  عمى ىذا العمـ ىو تناوؿ الموضوع مف الناحية الكمية. وا 

عنو أو مناقضًا لو. فاإلقتصاد عندما يعمؿ عمى  دورىا مكمؿ لدور اإلقتصاد وليس مستقالً 
حؿ المشكمة اإلقتصادية فإف أداتو في ذلؾ ىي اإلدارة ، كما أف المفاىيـ اإلقتصادية تشكؿ 

 .أحد األسس في العمؿ اإلداري
عمـ يبحث في المفاىيـ الالزمة  يعرؼ عمـ المحاسبة بأنو عالقة عمم اإلقتصاد بالمحاسبة: .2

سجالت ، ممتمكات المشروع ، إلتزامات (لمالية الخاصة بالمشروع لخمؽ المعمومات ا
إف خمؽ المعمومات ىي عبارة عف عممية قياس وتسجيؿ  .)المشروع ، اإليرادات والنفقات

وتحميؿ وتمخيص ومف ثـ عرض ىذه النتائج عمى إدارة المشروع أو صاحب المشروع األمر 
فالبيانات والتقارير المحاسبية تساعد في إتخاذ  الذي يساعد عمى إتخاذ القرارات اإلقتصادية ،

القرارات اإلقتصادية الرشيدة ، كما أف النظريات اإلقتصادية والمتغيرات اإلقتصادية تنعكس 
عمى المتغيرات المحاسبية التي ترجع جذورىا لعمـ اإلقتصاد ومنيا الدخؿ واإليرادات 

 .والتكاليؼ واألرباح وغيرىا
لإلقتصاد عالقة وثيقة بالقانوف ، فأي نشاط إقتصادي يحتاج القانون: عالقة عمم اإلقتصاد ب .3

إنشائو ونجاحو إلى فيـ اإلطار القانوني والقواعد القانونية المنظمة لألنشطة اإلقتصادية لو ، 
وبالتالي فأي محاولة لمقياـ بدراسة إقتصادية لفيـ ودراسة تمؾ األنشطة اإلقتصادية تتطمب 

 منظـ ليا.اإللماـ بالقانوف ال
إف عالقة عمـ اإلقتصاد بعمـ السياسية ىي عالقة وثيقة عالقة عمم اإلقتصاد بعمم السياسة:  .4

الصمة ، حيث يؤثر كؿ منيما في اآلخر ، فاإلقتصاد كثير ما يؤثر في عممية إتخاذ القرار 
السياسي ، وكثير ما تكوف لمقرارات السياسية أثرىا عمى الوضع اإلقتصادي. مثاؿ ذلؾ 

ىور األوضاع اإلقتصادية في البالد يؤدي لمشكالت سياسية بالدولة قد ينتيي بإشتعاؿ تد
الثورات ، مف ناحية أخرى قد يؤدي التغير في عالـ السياسية بالتأثير عمى األحواؿ 
اإلقتصادية المحمية أو العالمية. مثاؿ ذلؾ تغير أسعار النفط نتيجة الحروب أو اإلضطرابات 

إلشارة أنو ونظرًا لمعالقة التداخمية بيف عمـ اإلقتصاد وعمـ السياسة والترابط السياسية. تجدر ا
الشديد بينيـ فقد ظير ما يعرؼ "اإلقتصاد السياسي" وىو المصطمح الذي ظؿ لصيقًا بعمـ 

 اإلقتصاد لفترة طويمة.
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 : يقدـ اإلحصاء إحصائيات وبيانات إحصائية تفيد عمـعالقة عمم اإلقتصاد بعمم اإلحصاء .5
اإلقتصاد في سبيؿ سعيو لتقديـ دراسة إقتصادية وافية عف ظاىرة إقتصادية ما. فال سبيؿ 
لدراسة إقتصادية ناجحة سوى بإستخداـ األساليب واألدوات اإلحصائية مف قياس وتحميؿ 
وبيانات رقمية. يستخدـ عمـ اإلقتصاد االساليب اإلحصائية لقياس معدؿ النمو أو تتبع نمو 

ؾ مف الظواىر اإلقتصادية ليتمكف مف تفسيرىا وعرضيا بصورة رقمية توضح الدخؿ وغير ذل
. عمى ىذا األساس ظير فرع متخصص مف فروع اإلقتصاد يسمى  درجتيا بشكؿ مفيـو
باإلقتصاد القياسي وىو أحد أشكاؿ المعرفة اإلقتصادية التي ُتعني بالدراسات اإلحصائية 

فسير الظاىرة االقتصادية. مف ىنا تتضح العالقة وتعمؿ عمى توظيفيا توظيفًا إقتصاديًا لت
 الوثيقة بيف عمـ اإلقتصاد واالحصاء.

عمـ اإلجتماع ىو العمـ الذي يختص بدراسة الظواىر عالقة عمم اإلقتصاد بعمم اإلجتماع:  .6
اإلجتماعية وتفسيرىا والتنبؤ بيا ، ال شؾ أف إعداد دراسة إقتصادية ما لدراسة مجاالت 

المختمفة مثؿ دراسة نمو الدخؿ أو الناتج القومي أو معدؿ التضخـ وغيرىا مف اإلقتصاد 
الدراسات اإلقتصادية يتطمب في حد ذاتو دراسة بعض الظواىر اإلجتماعية المرتبطة بمجاؿ 
الدراسة مثؿ دراسة )النمو السكاني ، التركيبة السكانية ، معدؿ البطالة ، درجة الفقر في 

ف أشكاؿ التقاء العموـ حيث يتقاطع عمـ اإلقتصاد مع عمـ اإلجتماع المجتمع( ، وىو شكؿ م
 في ىذا المجاؿ لتنتج دراسة إقتصادية معبرة عف المجتمع الذي يدرسو في زمف ما.

يقوـ عمـ النفس عمى دراسة سموؾ األفراد ومحاولة فيـ عالقة عمم االقتصاد بعمم النفس:  .7
تالي عند القياـ بدراسة إقتصادية ما لفيـ السموؾ وتفسير دوافعيـ لمقياـ بسموؾ معيف ، وبال

اإلستيالكي لمفرد مثاًل ، فإنو مف الضرورة بمكاف أف يستعيف الباحث اإلقتصادي بعمـ النفس 
حدث إنخفاض في بورصة نيويورؾ مما أدى  1929لفيـ وتفسير ىذا السموؾ. في العاـ 

نتشرت الشائعات عف األث ر السمبي لذلؾ عمى ودائعيـ ، مما لتخوؼ الناس عمى أمواليـ ، وا 
ستبداليا بشراء الذىب ، أدى ذلؾ إلنخفاض  أدى إلتجاه الناس لسحب ودائعيـ مف البنوؾ وا 

ال شؾ أف دراسة ىذه  .سعر الدوالر وبالتالي أثر سمبًا عمى الوضع اإلقتصادي األمريكي
وتفسير ذلؾ السموؾ  الحالة وما يشابييا إقتصاديًا تتطمب إستخداـ أدوات عمـ النفس لفيـ

 الجمعي لممودعيف ، وىكذا تظير العالقة بيف عمـ اإلقتصاد وعمـ النفس.
ال شؾ أف أي دراسة إقتصادية فعالة تحتاج إلستخداـ عالقة عمم اإلقتصاد بالتاريخ:  .8

األدوات المعرفية المختمفة ومنيا دراسة المنيج التاريخي والرجوع لمظواىر التاريخية وتتبعيا 
في الماضي. فال شؾ أف دراسة الظواىر التاريخية ألي ظاىرة إقتصادية قد يساعد كثيرًا 

ي ، بؿ والتنبؤ بما ستكوف عميو الظاىرة في عمى فيـ طبيعة تمؾ الظاىرة في الوقت الحال
المستقبؿ ، فالباحث في عمـ اإلقتصاد يحتاج لدراسة تاريخ اإلقتصاد وتطور األمـ في 



 
17 

المجاالت اإلقتصادية وتسميط الضوء عمى نقاط القوة والضعؼ في تمؾ الحقب التاريخية 
اؿ لف نفيـ أسباب نمو الماضية واإلستفادة منيا في فتح مجاالت جديدة. فعمى سبيؿ المث

التجارة في القرف السادس عشر سوى بدراسة الثورة الصناعية التي حدثت في أوربا آنذاؾ ، 
بؿ ولف نتفيـ نمو اإلتجاه اإلستعماري لمدوؿ األوربية تجاه العالـ سوى بالبحث تاريخيًا في 

، وكذلؾ لمبحث أسبابو مثؿ الحاجة لفتح أسواؽ جديدة لكي تستوعب ذلؾ النمو في اإلنتاج 
 عف موارد جديدة ، وبذلؾ يتالقى عمـ اإلقتصاد بالدراسات التاريخية اإلقتصادية.

يستفيد عمـ اإلقتصاد بما يقدمو المنطؽ مف مناىج بحث عالقة عمم اإلقتصاد بالمنطق:  .9
مختمفة لتفسير الظواىر اإلقتصادية ، فيستفيد اإلقتصاد بما يقدمو لو المنطؽ مف أدوات 

ستقراء لفيـ وتفسير الظاىرة والتنبؤ بما يمكف أف تكوف عميو ظاىرة إقتصادية ما.إستنباط   وا 
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 احملاضشج انثاَُح
 ادلشكهح اإلقتظادَح

 حماوس احملاضشج
 المشكمة اإلقتصادية 
 طبيعة المشكمة اإلقتصادية في النظم اإلقتصادية 
 أركان المشكمة اإلقتصادية 
  اإلقتصادية األساسيةالمشكالت 
 أنماط حل المشكمة اإلقتصادية 
 

 متهُذ
تعترض المشاكؿ طريقنا كنتيجة طبيعية لوجود تعارض أو إختالؼ بيف توجياتنا أو آراؤنا. تظير 
المشاكؿ أيضًا عندما ال نتوقع ظيورىا ، إما لتجعمنا نتمسؾ أكثر بإختياراتنا أو لتؤكد لنا أف 

البحث أو أف غفمنا عنو. فالمشكمة بشكميا العاـ ىي عبارة عف  ىناؾ أمر قد فقدناه في رحمة
عارض مفاجيء أو ظيور غير محسوب لنتيجة فعؿ ما أو تغافؿ عف إدراؾ ما قد يجعمنا نتوقؼ 
لفترة مف الزمف لحميا وفقًا لدرجة تعقيدىا. ىي كؿ موقؼ غير معيود ال يكفي لحمِو الخبرات 

مة بحد ذاتيا ىي عائؽ في سبيؿ ىدؼ منشود ، ويشعر الفرد السابقة والسموؾ المألوؼ ، والمشك
أزاؤىا بالحيرة والتردد والضيؽ مما يدفعو لمبحث عف حؿ لمتخمص مف ىذا الضيؽ وبموغ اليدؼ 
المنشود والمشكمة شيء نسبي فما يعده الصغير مشكمة قد ال يكوف مشكمة عند البالغ الكبير. 

فرد بعدـ التوازف وبعدـ توفر خبرة سابقة لديو تفيده في فالمشكمة ىي الحالة التي يشعر بيا ال
إعادة حالة التوازف. فيي بذلؾ تكوف عبارة عف موقؼ مثير يتعرض لو الفرد ولـ يكف قد تعرض 

من ذلك نستخمص عناصر أساسية تصف لو سابقًا وبالتالي ال يوجد لديو إستجابة جاىزة لو. 
 المفيوم العام لممشكمة منيا:

 د موقؼ يمثؿ عائقًا يحاوؿ الفرد التغمب عميو.: وجو أوالً 
 : تفرض المشكمة وجود ىدؼ يسعى الفرد لموصوؿ إليو وىو حؿ المشكمة.ثانياً 
 : وجود مشكمة يولد لدى الفرد نوعًا مف التوتر والقمؽ يدفعانو لموصوؿ إلى الحؿ.ثالثاً 
يو خبرة سابقة أو حؿ جاىز : تؤلؼ المشكمة موقفًا جديدًا يتعرض لو الفرد وال يكوف لدرابعاً 

 يمكنانو مف مواجية الموقؼ مباشرة.
وىنا البد مف اإلشارة أف أي مشكمة تنشأ نتيجة لوجود عناصر جديدة غير مألوفة تكتنفيا 
عالقات لـ يسبؽ لمفرد إف كاف عمى عمـ بيا. وكما يبدو فأف المشكالت التي يتعرض ليا 
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ف تختمؼ تبعًا لمطريقة التي تنظر بيا إلى المشكمة أو اإلنساف ليست واحدة بؿ متنوعة ، ويمكف أ
 الطريقة التي تصنؼ بيا المشكالت.
 أوالً: يفهىو ادلشكهح اإلقتظادَح

المشكمة اإلقتصادية عرفت بعدـ إمكانية الموارد اإلقتصادية المحدودة )المتناقصة عادة أو 
زايدة بإضطراد وفؽ قانوف تزايد المتزايد بعضيا بنسبة بسيطة( مف تمبية كافة اإلحتياجات المت

الحاجات. أي أف جوىر المشكمة اإلقتصادية ىو الندرة النسبية لمموارد ، فمو توفرت الموارد بالقدر 
الذي يحتاجو اإلنساف إلشباع حاجاتو لما كانت ىناؾ مشكمة إقتصادية ، إذ أف الحاجات التي 

ة بكميات يمكف لألفراد الحصوؿ عمييا يحسيا اإلنساف بعضيا تتوفر وسائؿ إلشباعيا في الطبيع
دوف جيد أو بدوف مقابؿ مادي مثؿ )اليواء والشمس(. إال أنو ىناؾ حاجات ليست كذلؾ ، أي 
أف الوسائؿ التي تقدميا الطبيعة ال تصمح بصورتيا األولية إلشباع مثؿ ىذه الحاجات ، والبد مف 

خرى( لكي يستطيع اإلنساف إستعماليا إجراء بعض العمميات عمييا )أي تحويميا مف حالو إلى اُ 
واإلستفادة منيا إلشباع حاجاتو. وبذلؾ تتمثؿ المشكمة اإلقتصادية في ندرة الموارد االقتصادية 

تتمركز أىـ أسباب المشكمة اإلقتصادية في الندرة النسبية لمموارد وتعدد الحاجات البشرية. 
بشرية ، كما أف المشكمة اإلقتصادية تختمؼ اإلقتصادية الموجودة في الطبيعة وتعدد الحاجات ال

عف المشكمة التكنولوجية ، فالمشكمة اإلقتصادية تنشأ مف تقابؿ حاجات بشرية غير محدودة مع 
موارد طبيعية نادره ومحدودة ، أما المشكمة التكنولوجية فإنيا تتعمؽ بطرؽ اإلنتاج وحميا )أي أف 

بناًء عمى ما تقدـ يمكف  تقدـ التكنولوجي أو التقني.حؿ المشكمة التكنموجية( يتوقؼ عمى درجو ال
 تعريؼ المشكمة اإلقتصادية بأنيا:.

  عدم قدرة المجتمع عمى إشباع جميع إحتياجاتو البشرية من السمع والخدمات في ظل ندرة
الموارد ووسائل اإلنتاج. أما الذي يختمف فيو طريقة حميا وعالجيا والتعامل معيا أو حدة 

 دون غيرىا وآثارىا السمبية. ىذه المشكمة
  كما تعرف عمى أنيا "محدودية الموارد وكثرة الحاجات التي تفرض عمى المجتمع اإلختيار

ووضع األولويات ومن َثم التضحية. فالموارد محدودة في المجتمع في وقت معين بالمقارنة 
 لزمن".بين حاجات ورغبات أفراد المجتمع المتعددة، والمتنوعة، والمتجددة عبر ا

فالمشكمة اإلقتصادية تتمثؿ ببساطة في الندرة النسبية لمموارد اإلقتصادية المتاحة عمى إختالؼ 
أنواعيا وميما بمغت أحجاميا فيي موارد محدودة في كِؿ دولة إذا ما قورنت بالحاجات اإلنسانية 

صادية المتعددة والمتجددة بإستمرار. ومف ىنا فإنو يمكف النظر إلى أف موضوع المشكمة اإلقت
وعالجيا ىو موضوع اإلقتصاد كمو ممثاًل في ضرورة "كفاية اإلنتاج ، وتكافؤ التبادؿ ، وسالمة 
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وبشكل عام إن المشكمة اإلقتصادية ىي مشكمة سموكية يتسبب  التوزيع ، وترشيد اإلستيالؾ".
 فييا اإلنسان وذلك من عدة وجيات منيا:.

رؽ في الترؼ واإلسراؼ والتبذير في األمور حيف يفرط في اإلستيالؾ بشكٍؿ ال قيود لو فيغ .1
 التي ال تضيؼ لو قيمة إغناء الحاجات الضرورية.

ستعمارىا  .2 حينما تسود األثرة والظمـ والطغياف فيحدث نيب الدوؿ واإلستيالء عمى خيراتيا وا 
 وقيرىا ومنع حدوث أي تنمية بيا.

 حيف يركف اإلنساف إلى الكسؿ والخضوع وترؾ العمؿ. .3
مى ما تقدم باإلمكان تحديد أىم نقطتين يمكن من خالليما تمخيص المشكمة تأسيسًا ع

 اإلقتصادية في عمم اإلقتصاد وىي عمى النحو اآلتي:.
  وجود حاجات متعددة لإلنساف تتصؼ بأنيا ال نيائية مع وجود ثروات محدودة مف الموارد

اكف تواجد اإلنساف وىو ما الالزمة إلشباع تمؾ الحاجات أي الندرة النسبية لمموارد في كؿ أم
 يؤدي إلى نشوء المشكمة االقتصادية.

  معظـ الموارد )المتوفرة والنادرة( ال تصمح في شكميا األولي إلشباع حاجات اإلنساف األمر
الذي يدعو لتدخؿ اإلنساف لمقياـ بالعمؿ والجيد اإلنساني مف أجؿ تعديؿ تمؾ الموارد وجعميا 

 ية.تصمح إلشباع الحاجات اإلنسان
 كما يمكن تحديد أىم خصائص المشكمة اإلقتصادية من خالل اآلتي:.

: مف أىـ خصائص المشكمة اإلقتصادية في عمـ اإلقتصاد ىي أنيا ذات مشكمة النسبية .1
طابع نسبي بسبب أف ندرة الموارد تعتبر نسبية وذلؾ ألنيا تتوقؼ عمى العالقة بيف مدى 

وليس عمى كميتيا المطمقة ، فالمياه الصالحة لمشرب توفر الموارد والحاجات الالـز إشباعيا 
قد تتوفر بكميات ىائمة في مجتمع ما ومع ذلؾ تظؿ سمعة نادرة وىو ما قد يخمؽ مشكمة 
إقتصادية في ىذا المجتمع ألف الحاجة لممياه تفوؽ الكميات المتوفرة عمى الرغـ مف 

وكيـ في إشباع حاجاتيـ. ضخامتيا. كما أف خاصية النسبية تتعمؽ أيضا باألفراد وسم
فالحاجة إلى الغذاء مثاًل تختمؼ مف شخص إلى آخر ، وبالتالي تختمؼ المشكمة اإلقتصادية 
مف شخص إلى آخر. ومف جانب آخر يمكف إعتبار المشكالت اإلقتصادية مشكالت نسبية 
تختمؼ مف فترة زمنية وأخرى ، فالمشكمة التي قد تكوف موجودة في فترة كساد في أحد 

 المجتمعات قد ال تكوف موجودة في فترات أخرى تتصؼ بالرواج.
: ومف الصفات ااُلخرى لممشكمة اإلقتصادية أنيا مشكمة إختيار ، وذلؾ حيث مشكمة اإلختيار .2

أف سبب نشوءىا ىو الندرة النسبية لمموارد ، وىو ما يؤثر عمى طرؽ اإلختيار لما يتـ إنتاجو 
مناسبة ، وكذلؾ إختيار كيفية إنتاج السمع والخدمات مف سمع وخدمات وتحديد كمياتيا ال

المختمفة وأخيرًا إختيار كيفية التوزيع وكميا تجعؿ المشكمة اإلقتصادية تأخذ طابع المشكالت 
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التي فييا تعدد لمخيارات والطرؽ المتاحة لوضع الحموؿ المناسبة لممشكمة اإلقتصادية وذلؾ 
تاحة مف مواد وثروات طبيعية وبشرية ورفع كفاءة مف خالؿ اإلستغالؿ األمثؿ لمموارد الم

 اإلنتاجية باإلضافة لمعمؿ عمى تنمية الموارد بشكؿ مستمر وبمعدالت مرتفعة.
 ثاًَُا: عثُؼح ادلشكهح اإلقتظادَح يف انُظى اإلقتظادَح

مف إف المشكمة اإلقتصادية تشكؿ جزًءا مف المشكمة اإلنسانية العامة ، إذ اإلقتصاد يمثؿ جانبًا 
شؤوف حياة اإلنساف ال كميا ، غير أف تحديد ىوية وحقيقة ىذه المشكمة كانت والزالت نقطة 

 إختالؼ بيف المذاىب والنظـ المختمفة.
: يرى أف سبب المشكمة اإلقتصادية ىـ الفقراء أنفسيـ سواًء لكسميـ أو اإلقتصاد الرأسمالي .1

الفقر في نظره ىي أساسًا قضية قمة لسوء حظيـ بشح الطبيعة أو قمة الموارد ، أي أف قضية 
إنتاج. وقد رتب الفكر اإلقتصادي الرأسمالي عمى ذلؾ أف عمى الدولة َأف تبيح الحرية 
المطمقة لمجميع لينتجوا ويكسبوا ويغتنوا دوف قيٍد أو شرط ، وأف عمى مف خانو الحظ َأف 

 يرضى بواقعو فيو نصيبو وقدر ا لو.
سبب المشكمة اإلقتصادية ىـ األغنياء أنفسيـ وذلؾ بإستئثارىـ  : يرى أفاإلقتصاد اإلشتراكي .2

بخيرات المجتمع دوف األغمبية الكادحة ، وبالتالي نشوء التناقض بيف قوى اإلنتاج وعالقات 
التوزيع. فقضية الفقر في نظره ىي أساسًا قضية سوء توزيع. وقد رتب عمى ذلؾ نظرياتو في 

عمى تغيير أشكاؿ ووسائؿ اإلنتاج بإلغاء الممكية الخاصة الصراع بيف الطبقات وفي التركيز 
 وتصفية الرأسمالييف البورجوازييف بحسب تعبيرىـ.

: يرى أف مرد المشكمة ليس ىـ الفقراء أو قمة الموارد كما ذىب إليو اإلقتصاد اإلسالمي .3
عالقات اإلقتصاد الرأسمالي ، كما أنو ليس سببيا األغنياء أو التناقض بيف قوى اإلنتاج و 

نما ىي:  التوزيع كما ذىب اإلقتصاد اإلشتراكي وا 
  مشكمة القصور في إستغالؿ الموارد الطبيعية ال قمة ىذه الموارد وىو ما عبرت عنو اآلية

ْنَساَف َلَظُموـٌ َكفَّ  ْف َتُعدُّوا ِنْعَمَت المَِّو اَل ُتْحُصوَىا ِإفَّ اإْلِ ـْ ِمْف ُكؿِّ َما َسَأْلُتُموُه َواِ   اٌر﴾.﴿َوآَتاُك
  ـُ المَُّو َقاَؿ ـْ َأْنِفُقوا ِممَّا َرَزَقُك َذا ِقيَؿ َلُي مشكمة أثرة األغنياء وسوء التوزيع قاؿ ا تعالى ﴿َواِ 

ـْ ِإالَّ ِفي َضاَلٍؿ ُمِبيفٍ  ـُ َمْف َلْو َيَشاُء المَُّو َأْطَعَمُو ِإْف َأْنُت  ﴾.الَِّذيَف َكَفُروا ِلمَِّذيَف آَمُنوا َأُنْطِع
القوؿ فإف ىناؾ إختالفًا جوىريًا بيف طبيعة المشكمة اإلقتصادية مف منظور اإلقتصاد  وخالصة

اإلسالمي واإلقتصاد الوضعي في توصيؼ المشكمة اإلقتصادية ، بينما ىناؾ إتفاؽ حوؿ وجود 
المشكمة اإلقتصادية عمى المستوى الكوني. فأىـ نقاط اإلختالؼ بيف طبيعة المشكمة اإلقتصادية 

ر اإلقتصاد اإلسالمي واإلقتصاد الوضعي ىو سبب ىذه المشكمة ، فبينما يرى مف منظو 



 
22 

اإلقتصاد الرأسمالي أف السبب ىو بخؿ الطبيعة وندرة الموارد ، يرى اإلقتصاد اإلسالمي أف 
 السبب ىو اإلنساف وذلؾ بإبتعاده عف الكفاءة في إستخداـ الموارد والعدالة في توزيعيا.

 اإلقتظادَح ثانثًا: أسكاٌ ادلشكهح
أشارت الكثير مف كتب اإلقتصاد إلى أف المشكمة اإلقتصادية مرتبطة بثالث مفاىيـ رئيسية سيتـ 

 عرضيا بالتفصيؿ تباعًا وىي )الندرة ، االختيار ، والتضحية(.
: تشير كافة تعريفات عمـ اإلقتصاد إلى أف الندرة ىي أحد الندرة النسبية لمموارد اإلقتصادية .1

يسية التي يدور حوليا عمـ االقتصاد ، فيو العمـ الذي ييتـ بكيفية تخصيص المحاور الرئ
ستغالؿ الموارد النادرة بيف الحاجات والرغبات غير المحدودة بشكؿ يؤدي إلى تحقيؽ  وا 
األىداؼ وتعظيـ اإلشباع لدى الفرد والمجتمع. ومف أسباب الندرة عدـ اإلستغالؿ األمثؿ 

عض الموارد لمنضوب ، والتزايد المستمر في الحاجات نظرًا لتزايد لمموارد المتاحة ، وقابمية ب
عدد السكاف. وفي ىذا المجاؿ ال بد مف توضيح خصائص ىذه الظاىرة. وأوؿ ىذه 
الخصائص أف الندرة فكرة نسبية يقصد بيا عدـ القدرة عمى إنتاج كافة السمع والخدمات التي 

كانت كمية الموارد كبيرة وىائمة فإنيا غير قادرة  تمبي كافة إحتياجات الفرد والمجتمع ، فميما
عمى إنتاج ما يمبي رغبات المجتمع الالمحدودة، وىذا ما يسمى بالندرة النسبية لمموارد. 
وثانييا أف الندرة ال تعني القمة أو الشح أو الفقر وىذا تأكيد عمى مفيـو الندرة النسبية أي ندرة 

وثالثيا أف ظاىرة الندرة ىي ظاىرة مستمرة متجددة ال  الموارد مقارنة بالرغبات والحاجات.
يمكف التغمب عمييا ميما إزدادت الموارد وذلؾ بسبب أف الرغبات ستزيد كذلؾ. وتشتمؿ 
بعض كتب االقتصاد عمى تقسيمات عديدة لمموارد باالعتماد عمى ممكيتيا أو نوعيا أو 

 استخداميا.
مية لندرة الموارد وتعدد الرغبات والحاجات : تعتبر عممية اإلختيار نتيجة حتاإلختيار .2

اإلنسانية ، حيث يجد الفرد أو المجتمع نفسو مجبرًا عمى تمبية بعض رغباتو وعدـ القدرة عمى 
تمبية البعض اآلخر ، مما يعني وجود شكؿ مف أشكاؿ الخسارة وىي خسارة بديؿ بسبب 

مة أو الضائعة وىذا ىو جوىر إختيار بديؿ آخر ، وىو ما يطمؽ عميو بتكمفة الفرصة البدي
 المشكمة االقتصادية.

: في ضوء ما سبؽ يجد الفرد أو المجتمع نفسو مجبرًا عمى المفاضمة بيف الحاجات التضحية .3
عطائيا األولوية ، وىنا تستخدـ الموارد  ختيار بعض ىذه الحاجات والرغبات وا  والرغبات وا 

تؤدي إلى تعظيـ اإلشباع وتحقيؽ المتاحة لتمبية ىذه الحاجات التي مف المفترض أف 
األىداؼ إذا ما كاف قرار عممية المفاضمة عقالنيا. وتعتبر ىذه العممية مشكمة بحد ذاتيا 
ألنيا تتطمب التضحية ببعض الرغبات. وتنتج عممية التضحية عف قياـ الفرد أو المجتمع 
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كاف يمكف أف  بإستخداـ مورد إنتاجي إلشباع حاجة ما مما يعني التضحية بحاجات أخرى
 يساىـ ىذا المورد في تمبيتيا. ويشار إلى البديؿ الذي يتـ التخمي عنو بتكمفة الفرصة البديمة. 
وتعرف تكمفة الفرصة البديمة أو الضائعة بأنيا "قيمة أفضل بديل يتم التخمي عنو عند 

معينة اتخاذ قرار معين". كما يمكن أن تعرف بأنيا "التكمفة الخاصة بالحصول عمى كمية 
 من سمعة ما مقاسة بحجم ما يجب التنازل عنو من السمع األخرى".

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مثال حول الندرة واإلختيار
دوالر ولديو أربعة حاجات ورغبات عمى النحو المبيف في  100يمتمؾ أحد األشخاص مبمغ 

 الجدوؿ.
 التكمفة / دوالر الحاجات

 دوالر 100 شراء الكتب المدرسية لألبناء
 دوالر 100 شراء ىدية

 دوالر 100 شراء ىاتؼ نقاؿ
 دوالر 100 غذائيةشراء مواد 

دوالر ،  400نستطيع القوؿ أف ىذا الشخص ال يستطيع تمبية الحاجات األربعة ألنيا تحتاج إلى 
نما يستطيع تمبية أحد ىذه البدائؿ فقط ، فإذا إشترى ىدية فإنو لف يستطيع شراء الكتب وال  وا 

ت لشراء اليدية. ولكف دوالر( إستخدم 100المواد الغذائية وال الياتؼ النقاؿ ألف ما يممكو )
دوالر لشراء ىدية؟ إف ما ضحى  100السؤاؿ، ما ىي الفرصة البديمة أو الضائعة نتيجة إنفاؽ 

بو ىذا المستيمؾ والذي يعبر عف تكمفة الفرصة البديمة وىو البديؿ الثاني الذي كاف سيختاره لو 
و لـ يشتري اليدية فإنو كاف لـ يختار شراء اليدية. فإذا كانت خيارات المستيمؾ تشير إلى أنو ل

سيشتري الكتب المدرسية لألبناء ، تكوف الكتب المدرسية ىي ما تـ التضحية بو. وتجدر اإلشارة 

 



 
24 

نما تتعمؽ بالمنتج وقراراتو  إلى أف تكمفة الفػرصة البديمة ال تقتصر عمى المستيمؾ وقراراتو ، وا 
عند إتخاذ قرار المفاضمة بيف البدائؿ والحكومة وقراراتيا ، وأنو كمما زاد مستوى العقالنية 

والحاجات والرغبات كمما كانت تكمفة الفرصة البديمة أقؿ ، وىذا ما تسعى النظريات اإلقتصادية 
 التي يتضمنيا عمـ اإلقتصاد إلى تحقيقو.

 ساتؼًا: ادلشكالخ اإلقتظادَح األساسُح
 يمكف حصر المشكالت اإلقتصادية األساسية باألسئمة اآلتية:.

السؤاؿ يتعمؽ بالمثاؿ  المشكمة ااُلولى: ما السمع التي تنتج وما كميتيا؟ )ماذا تنتج(: .1
السابؽ حوؿ مشكمة اإلختيار. بمعنى آخر أنيا مشكمة توزيع الموارد النادرة عمى 
اإلستخدامات المختمفة ، وتتطمب ىذه المشكمة معرفة معايير تخصيص الموارد. وكما سبؽ 

يعد األداة في توزيع الموارد بيف اإلستخدامات المختمفة في نظاـ القوؿ فاف جياز الثمف 
المنافسة التامة. في حيف توكؿ ىذه الميمة الى األجيزة التخطيطية في اإلقتصادات 

 اإلشتراكية.
يعكس ىذا السؤاؿ إف ىناؾ  المشكمة الثانية: ما ىي طرق انتاج ىذه السمع؟ )كيف تنتج(: .2

ا. فعمى سبيؿ المثاؿ ىؿ تنتج محصوؿ القطف بتكثيؼ رأس أكثر مف طريقة إلنتاج سمعة م
الماؿ في إستخداـ الماكنات واآلالت الزراعية أـ إنتاج نفس كمية المحصوؿ مف خالؿ 
تكثيؼ العمؿ بإستخداـ األيدي العاممة بالعمميات المزرعية المختمفة ، وىذا يتوقؼ عمى 

 ؿ؟.ماىية العناصر التي تتصؼ بالندرة رأس ماؿ أـ العم
إف  المشكمة الثالثة: كيف يتم توزيع السمع والخدمات المنتجة عمى أفراد المجتمع؟ )لمن(: .3

توزيع الناتج القومي بيف أفراد المجتمع يحظى بإىتماـ اإلقتصادييف وىذا الجانب مف المشكمة 
متعمؽ بمدى تدخؿ الدولة في الحياة اإلقتصادية في مجتمعات المنافسة التامة ونتائج ىذا 

لتدخؿ. وقد ينعكس ىذا التدخؿ في صورة الحد األدنى لألجور أو ضريبة الدخؿ. وتتعمؽ ا
 ىذه الجوانب بنظرية التوزيع.

المشكمة الرابعة: ىل الموارد اإلقتصادية لممجتمع موظفة بصورة كاممة أم أن بعضيا  .4
ذلؾ  إف عدـ تشغيؿ بعض الموارد يؤدي إلى ضياع الثروة عمى المجتمع. قد يبدو عاطل؟:

غريبًا بعض الشيء فكيؼ تكوف الموارد نادرة وكذلؾ تتسـ بعدـ التشغيؿ؟. إف إحدى 
خصائص إقتصاديات السوؽ أف مثؿ ىذا الضياع قد يحدث ، وليذا قد تسود في ىذه 

 اإلقتصاديات بطالة في العمؿ وأف ىناؾ عمااًل يرغبوف في العمؿ وال يجدونو.
ىذا يعني ىؿ اإلنتاج  إستخدام الموارد االقتصادية؟: المشكمة الخامسة: ما مدى الكفاية في .5

كاٍؼ؟ وىؿ التوزيع كاٍؼ؟ وىي المسألة مرتبطة بإمكانية إعادة تمخيص الموارد لمحصوؿ 
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عمى إنتاج أكبر مف سمعة معينة بالموارد السابؽ إستخداميا دوف التأثير في إنتاج السمع 
إلى ىؿ باإلمكاف إعادة توزيع اإلنتاج االخرى. كما أف اإلجابة عف مشكمة التوزيع تشير 

الحالي بيف أفراد المجتمع عمى نحو يؤدي إلى زيادة رفاىيتيـ أو تحسيف رفاىية بعض األفراد 
 ودوف اإلضرار أو التأثير عمى مستوى رفاىية بقية األفراد في المجتمع؟.

المقصود  ؟:المشكمة السادسة: ىل القوة الشرائية لمنقود ثابتة أم أنيا تتسم بالتضخم .6
رتفاع األسعار معناه إنخفاض القوة الشرائية لمنقود.  بالتضخـ اإلرتفاع المستمر في األسعار وا 
إف أحد أسباب التضخـ ىو زيادة كمية النقود في اإلقتصاد بمعدؿ أسرع مف زيادة الناتج 

 القومي.
بت عمى مر المشكمة السابعة: ىل يتزايد اإلنتاج القومي من السمع والخدمات أم أنو ثا .7

المقدرة اإلنتاجية تنمو بسرعة في بعض الدوؿ ااُلخرى مما يترتب عميو زيادة الفجوة  الزمن؟:
بيف مستويات المعيشة بيف المجموعتيف مف الدوؿ. يمكف القوؿ أف المشكالت اإلقتصادية 

مف  قائمة في المجتمعات كافة اال أف سيادتيا بصورة متفاوتة أو أف إحداىا أعمؽ في تأثيرىا
ااُلخرى في اإلقتصاد القومي ، فالمجتمعات التي تعتمد عمى ألية السوؽ تركز عمى مشكمة 
ندرة الموارد الطبيعية في حيف تركز المجتمعات اإلشتراكية عمى شكؿ عالقات اإلنتاج 

 ومشكمة التوزيع.
 خايسًا: أمناط حم ادلشكهح اإلقتظادَح
الرأسمالي عف طريؽ ما يعرؼ )بجياز الثمف( ، كما يتـ يتـ حؿ المشكمة اإلقتصادية في النظاـ 

حميا في النظاـ اإلشتراكي عف طريؽ )جياز التخطيط( أما في النظـ اإلقتصادية المختمطة فيتـ 
 حميا بشكؿ خميط عف طريؽ جياز الثمف وعف طريؽ جياز التخطيط.

إلقطاعي الذي ساد : بعد إنييار النظاـ احل المشكمة اإلقتصادية وفق النظام الرأسمالي .1
أوروبا في القروف الوسطى وتزايد إنتشار فكرة القومية عرؼ العالـ فكرة الدولة القومية كفمسفة 
سياسية كاف عمى الفكر اإلقتصادي أف يقوـ بتنظير فمسفة إقتصادية تتماشى مع ذات الفكر 

قـو النظاـ السياسي. وىكذا عرؼ العالـ الرأسمالية أو النظاـ الرأسمالي. وبشكؿ عاـ ي
 الرأسمالي عمى مجموعة مف الدعامات ىي:.

 نادى أنصار الرأسمالية بتقييد دور الدولة وحصره في رعاية العدالة تدني دور الدولة :
 واألمف. أما النشاط اإلقتصادي فيترؾ أمره لألفراد فيـ خير مف يقـو بو.

 في ىذا النظاـ. حر في  : وىي تعتبر مف أىـ دعائـ النظاـ الرأسمالي. فكؿ فرد حرالحرية
أف يتممؾ ما يشاء وقتما شاء وبأي قدر. حر في التعاقد والعمؿ في النشاط الذي يرغبو 
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وبالشروط الذي يرضى عنيا. حر في إنشاء المشروعات الخاصة ميما كاف حجميا أو 
 شكميا القانوني أو مجاؿ نشاطيا.

 مصمحة الفرد أواًل ومصمحة : ييدؼ النظاـ الرأسمالي أصال الى تحقيؽ الدافع الفردي
الجماعة أخيرًا حيث يسعى كؿ فرد نحو تحقيؽ مصمحتو الخاصة بصرؼ النظر عف 
مصمحة األخرييف. فالمستيمؾ يريد الحصوؿ عمى أقصى إشباع ممكف ، والمنتج ييدؼ الى 
تحقيؽ أقصى ربح ممكف. ولذلؾ فاف ما يحرؾ النظاـ الرأسمالي حقيقة ما ىو اال الدافع 

 خصوصًا دافع الربح. الفردي
 المنافسة الحرة كما تخيميا منظروا الرأسمالية ىي صورة مثالية لما يجب أف المنافسة الحرة :

يكوف عميو التعامؿ بيف الغرماء في السوؽ ، وفي صورتيا الصافية البريئة ىي أمر مرغوب 
ف كاف مستحياًل ففي الواقع وبصفة عامة نجد درجات متفاوتة مف المنافسة  المشوبة ببعض وا 

 النزعات اإلحتكارية والتي قد تصؿ إلى حد المنافسة الدموية.
في ظؿ ىذه الدعامات يقوـ النظاـ الرأسمالي ويحاوؿ حؿ المشكمة اإلقتصادية عف طريؽ 

(. ويقصد بجياز الثمف تمؾ الحركات التمقائية لألثماف الناتجة عف تفاعؿ )جياز الثمنميكانيكية 
ض والطمب(. ويتـ التعرؼ عمى )ماذا تنتج( عف طريؽ حركة أثماف السمع قوى السوؽ )قوى العر 

والخدمات اإلستيالكية. فالسمعة أو الخدمة األكثر أىمية يزيد الطمب عمييا. ومع بقاء العوامؿ 
االخرى عمى حاليا يرتفع ثمنيا األمر الذي يغري المنتجيف إلى إنتاج المزيد منيا والعكس 

الى )كيؼ تنتج( عف طريؽ مقارنة أثماف السمع والخدمات اإلستيالكية صحيح. كما يتـ التوصؿ 
)والتي تعكس إيرادات المنتجيف( بأثماف السمع والخدمات اإلنتاجية )والتي تعكس تكاليؼ اإلنتاج( 
وبيذا يتـ التعرؼ عمى معدالت الربحية لمختمؼ نواحي النشاط اإلنتاجي. وبالطبع سوؼ يتـ 

ية النادرة بيف اإلستخدامات البديمة األكثر كفاءة والتي سيتـ تطبيقيا في تخصيص الموارد اإلنتاج
داخؿ كؿ قطاع أو مشروع. أما بالنسبة لضماف اإلستمرار في النمو اإلقتصادي فاف جياز الثمف 
يمعب أيضا دورًا في ىذا الصدد. فالنمو اإلقتصادي يتطمب ضرورة وجود جبية عريضة مف 

التقدـ اإلقتصادي. غير أف ىذه اإلستثمارات تحتاج بدورىا إلى رصيد اإلستثمارات تقود عممية 
ضخـ مف رأسماؿ لتمويميا وتنفيذىا. وقد يمكف الحصوؿ عمى رأس الماؿ ىذا جزئيًا مف الداخؿ ، 
وجزئيا مف العالـ الخارجي. غير أنو ميما كاف حجـ المساعدات الخارجية فإنيا في النياية 

فر مف أف تعتمد الدولة عمى إمكاناتيا الذاتية. وىذا يعني ضرورة أف محدودة. وبذلؾ ليس ىناؾ م
تبحث الدولة بكافة الطرؽ عف مصادر تمويؿ داخمية جديدة. وىنا يمكف أف يمعب جياز الثمف 
دورًا في محاولة تعبئة المدخرات المحمية وزيادتيا عف طريؽ رفع سعر الفائدة الى الحد الذي 

 لمحمي.تستجيب لو طاقة اإلدخار ا
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: يقـو النظاـ اإلشتراكي عمى فمسفة إجتماعية حل المشكمة اإلقتصادية وفق النظام اإلشتراكي .2
ىدفيا األساسي ىو المصمحة العامة وليس المصمحة الخاصة ، حيث تسود ىذا النظاـ 
مجموعة مف المبادئ تتماشى مع فمسفتو الجماعية األساسية. فعوامؿ اإلنتاج ممموكة بالكامؿ 

ب عالية جدًا لمدولة كما أف الممكية الخاصة محصورة في أضيؽ نطاؽ وال تكاد أو بنس
تتعدى األشياء الشخصية. كذلؾ فالدولة ىي التي تقـو بحصر الموارد اإلقتصادية وتعبئتيا 
وتوجيييا نحو اإلستخدامات المختمفة المرغوبة فضاًل عف عممية تنميتيا. أي أنيا ببساطة 

(. قد جياز التخطيطشكمة اإلقتصادية عف طريؽ ما يعرؼ بإسـ )تقوـ بحؿ كؿ عناصر الم
يأخذ جياز التخطيط في الواقع العممي شكؿ ىيئة أو لجنة أو وزارة أو خميط مف ىذه 
األشكاؿ معا. ويقوـ جياز التخطيط بدراسات وأبحاث مستفيضة مسبقة قبؿ أف يقدـ عمى 

مركزية لمتنفيذ. إف جياز التخطيط ىو إقتراح السياسات التي تصدر بيا بعد ذلؾ قرارات 
الذي يحدد نوعيًا وكميًا تمؾ السمع والخدمات المزمع إنتاجيا في الفترة التالية إلشباع رغبات 
المستيمكيف. كما أنو يقوـ بتنظيـ عممية االنتاج مف حيث تعبئة الموارد اإلقتصادية الالزمة 

ة ، كذلؾ مف حيث توزيع وتخصيص لترجمة رغبات أفراد المجتمع إلى سمع وخدمات متاح
ىذه الموارد عمى مختمؼ إستخداماتيا البديمة. فضاًل عف أنو يقوـ بتحديد األجور والمكافآت 
التي يحصؿ عمييا العامموف في مختمؼ المجاالت. أخيرًا يقوـ جياز التخطيط برسـ 

األجؿ والتي السياسات والخطط اإلنمائية سواء طويمة األجؿ أو متوسطة األجؿ أو قصيرة 
تيدؼ كميا إلى ضماف النمو اإلقتصادي لممجتمع. كما أف ىذا النظاـ ييدؼ إلى تحقيؽ 
مجتمع )الكفاية والعدؿ(. الكفاية بمعنى حسف إستغالؿ الموارد اإلقتصادية النادرة المتاحة ، 

 والعدؿ بمعنى عدالة توزيع الدخوؿ والثروات في المجتمع بيف مختمؼ أفراده.
 ما تقدـ يمكف تمخيص طرؽ حؿ المشكمة اإلقتصادية مف خالؿ التوضيح اآلتي:. تأسيًا عمى

  في النظاـ الرأسمالي يتـ فيو حؿ المشكمة اإلقتصادية عف طريؽ ألية السوؽ أو العرض
 والطمب ، حيث يتـ تحديد اإلنتاج بناًء عمى طمب المستيمؾ وىذا ما يسمى بسيادة المستيمؾ.

  فيو حؿ المشكمة اإلقتصادية عف طريؽ التخطيط المركزي ، أي في النظاـ اإلشتراكي يتـ
نما يحدد  التخطيط الشامؿ لإلقتصاد وأف الدولة ال تحدد اإلنتاج بناًء عمى رغبة المستيمؾ وا 

 اإلنتاج حسب ما تراه الدولة مناسبًا.
  جاء في النظاـ اإلقتصادي المختمط يتـ فيو حؿ المشكمة اإلقتصادية مف خالؿ الجمع بيف ما

في النظاميف السابقيف إي بيف ألية السوؽ )قوى العرض والطمب( وبيف التدخؿ الحكومي 
 )التخطيط المركزي(.
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 احملاضشج انثانثح
 انغهة

 حماوس احملاضشج
 مفيوم الطمب 
 العوامل المؤثرة في الطمب 
 أنواع الطمب 
 جدول الطمب 
 قانون الطمب  
 

 متهُذ
مف الماؿ لتحديد مقدار الطمب لدى الجميور عمى منتجاتيا غالبًا ما تنفؽ الشركات مبالغ كبيرة 

وخدماتيا وما مقدار البضائع التي سيتمكنوف مف بيعيا بالفعؿ بأي سعر معيف؟ تؤدي التقديرات 
غير الصحيحة إما إلى ترؾ األمواؿ عمى الطاولة إذا تـ التقميؿ مف الطمب أو الخسائر إذا تـ 

ىو ما يساعد عمى تغذية اإلقتصاد وبدوف ذلؾ لف تنتج المبالغة في تقدير الطمب. الطمب 
الشركات أي شيء. إذًا فالطمب وثيؽ الصمة بالعرض. فبينما يحاوؿ المستيمكوف دفع أقؿ 
األسعار الممكنة لمسمع والخدمات ، يحاوؿ الموردوف تعظيـ األرباح. إذا فرض الموردوف رسومًا 

يبيع الموردوف منتجًا كافيًا لكسب أرباح كافية. إذا أكثر مف الالـز تنخفض الكمية المطموبة وال 
كاف الموردوف يتقاضوف رسومًا قميمة جدًا فإف الكمية المطموبة تزداد ولكف األسعار المنخفضة قد 
ال تغطي تكاليؼ المورديف أو تسمح بتحقيؽ أرباح معقولة. تشمؿ بعض العوامؿ التي تؤثر عمى 

وتوافر السمع المنافسة ، وتوافر التمويؿ ، والتوافر المتصور الطمب جاذبية السمعة أو الخدمة ، 
 لسمعة أو خدمة.

 أوالً: يفهىو انغهة
الطمب ىو مبدأ إقتصادي يشير إلى رغبة المستيمؾ في شراء السمع والخدمات واإلستعداد لدفع 
أو ثمف سمعة أو خدمة معينة. مع ثبات جميع العوامؿ األخرى ، فإف الزيادة في سعر السمعة 

الخدمة ستقمؿ مف الكمية المطموبة ، والعكس صحيح. كما أف طمب السوؽ ىو إجمالي الكمية 
المطموبة مف جميع المستيمكيف في السوؽ لسمعة معينة. إجمالي الطمب ىو إجمالي الطمب عمى 
جميع السمع والخدمات في اإلقتصاد. غالبًا ما تكوف ىناؾ حاجة إلى إستراتيجيات تخزيف متعددة 

تعامؿ مع الطمب. الطمب يمكف إعتباره ىو كمية السمع التي يمكف شراءىا مف قبؿ األفراد لم
)كمستيمكيف( أو المشاريع بأسعار معينة وفي وقت معيف بافتراض ثبات العوامؿ ااُلخرى 
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)كالدخؿ والذوؽ وأسعار السمع ااُلخرى(. إف الطمب وفقًا لما جاء في تعريفو فإنو يتكوف مف 
)الرغبة والحاجة ، القدرة عمى الشراء(. أي لكي يكوف ىنالؾ طمب يجب أف تكوف عنصريف ىما 

ىنالؾ رغبة وحاجة وىذه الرغبة والحاجة يجب أف تكوف مصحوبة بقدرة شرائية ، كما أف الرغبة 
غير المصحوبة بقدرة شرائية ال تعد طمبًا. كما أف العالقة عكسية بيف الكمية المطموبة مف سمعة 

الكمية التي يمكن أن بشكؿ عاـ وبناءًا عمى ما تـ ذكره يمكف تعريؼ الطمب بأنو " ما وسعرىا.
ُتشترى فعاًل من سمعة أو خدمة معينة في سوق معينة عند أثمان إفتراضية مختمفة وذلك 

  خالل فترة زمنية معينة بتأثر تفاعل مجموعة من العوامل المحددة".
 تعريفنا لمطمب من خالل النقاط اآلتية:.يمكن تحديد أىم المالحظات المستوحاة من 

عندما نقوؿ أنيا الكمية التي يمكف أف ُتشترى فعال فإف ىذا يعني وجوب التفرقة بيف مجرد  .1
ااُلمنية والرغبة المجردة وبيف الرغبة الحقيقية في الشراء التي يقؼ وراءىا قدرة عمى دفع ثمف 

 السمعة.
شترى فعاًل مف سمعة أو خدمة معينة فإف ىذا يعني وعندما نقوؿ أنيا الكمية التي يمكف أف تُ  .2

وجوب أف تكوف الوحدات مف ىذه السمعة أو الخدمة متجانسة أي تشتمؿ عمى نفس 
الخصائص والصفات التي تمكنيا مف إشباع حاجة بعينيا فعندما نتحدث عف السيارات مثاًل 

، وداخؿ الطائفة األولى نفرؽ  يمـز التفرقة بيف سيارات نقؿ األفراد وبيف سيارات نقؿ البضائع
بيف سيارات النقؿ الجماعي والسيارات الخاصة...الخ. ذلؾ ألنو عندما نتحدث عف الطمب 

 عمى السيارات يكوف مف غير المقبوؿ ترؾ ىذه الكممة السيارات عمى إطالقيا.
ؽ وعندما نتحدث عف كمية يمكف أف ُتشترى فعاًل مف سمعة معينة يجب أف يتعمؽ األمر بسو  .3

معينة وتكوف ىذا أماـ بعد مكاني لمسوؽ أي ىؿ ىذه السوؽ تقتصر عمى جزء مف إقميـ 
 الدولة أـ كؿ االقميـ.

يتحدث التعريؼ عف كميات يمكف أف ُتشترى مف سمعة أو خدمة معينة في سوؽ معينة عند  .4
 أثماف إفتراضية مختمفة وىذا يعني أننا أماـ كميات مختمفة يمكف أف ُتشترى عند أثماف

 مختمفة وىذا يصعب تحققو في ظؿ سوؽ المنافسة الكاممة.
يضاؼ إلى ما سبؽ أنو يجب أف تكوف الكمية التي يمكف أف ُتشترى فعاًل مف سمعة أو خدمة  .5

معينة في سوؽ معينة عند أثماف إفتراضية مختمفة يجب أف يحدث ذلؾ كمو خالؿ فترة زمنية 
ا الميـ أف تكوف ىناؾ فترة زمنية حتى نكوف معينة وليس مف الميـ طوؿ ىذه الفترة أو قصرى

أماـ تيار مستمر مف الطمب وليس أما طمب واحد منفرد وىو ما يتفؽ مع المنطؽ الذي 
يقضي بأف الكميات التي يمكف أف تطمب أو ُتشترى مف سمعة معينة تختمؼ مف حيث كثرتيا 

 أو قمتيا بإختالؼ طواؿ الفترة الزمنية أو قصرىا.
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ى العبارة األخيرة في التعريؼ ذات الداللة عمى اف الطمب باإلضافة إلى كؿ وصمنا اآلف إل .6
ما سبؽ ذكره مف ضوابط يتوقؼ في كمية عمى عدد مف العوامؿ المحددة وتثير ىذه العبارة 
فكرة العالقة الدالة والتي مقتضاىا أف التغير الذي يحدث في متغير ما يكوف نتيجة تغير 

رات أخرى وعميو نكوف أماـ متغيريف أحدىما تابع وىو الذي حدث في متغير أخر أو متغي
يحدث فيو التغير بتأثير التغيير الذي يحدث في متغير أخر ، واآلخر مستقؿ وىو الذي 
يحدث فيو التغير إبتداًء. وبتطبيؽ ذلؾ عمى ما نحف بصدده اآلف وىو موضع الطمب نجد 

معينة سبؽ ذكرىا بتأثير تفاعؿ  أننا نتحدث عف تغير ممكف أف يحدث في كمية بضوابط
مجموعة مف العوامؿ المحددة فالتغيير ىنا في الكمية بتأثير مجموعة مف العوامؿ ومجموعة 
العوامؿ ىنا ىي المتغير المستقؿ الذي يؤثر في الكمية وبعبارة أخرى يمكف القوؿ أف التغير 

حدث في العوامؿ الذي يمكف أف يحدث في الكمية يتوقؼ عمى التغير الذي يمكف أف ي
 األخرى.

 ثاًَُا: انؼىايم ادلؤثشج يف انغهة )حمذداخ انغهة(
مف خالؿ ما جاء ذكره في التعريؼ التي تناولت مفيـو الطمب مف الناحية اإلقتصادية يمكف لنا 
تحديد بعض المحددات اليامة لمطمب والتي يمكف ليا التأثير في زيادتو أو إنخفاضو وكما مبيف 

 في أدناه:.
: يستخدـ الناس السعر كمعامؿ إلتخاذ القرارات إذا ظمت جميع العوامؿ ااُلخرى سعر المنتج .1

ثابتة أو متساوية. وفقًا لقانوف الطمب فإف ىذا يعني أف الزيادة في الطمب تأتي بعد إنخفاض 
السعر ويتبع إنخفاض في الطمب زيادة في سعر السمع المماثمة. يساعد منحنى الطمب 

عمى تحديد كمية الطمب عند مستوى السعر. يشير الطمب المرف إلى كمية وجدوؿ الطمب 
تغيير قوية مصحوبة بتغير في السعر. وبالمثؿ فإف الطمب غير المرف يعني أف الحجـ ال 
يتغير كثيرًا حتى عندما يكوف ىناؾ تغيير في السعر. وبشكؿ عاـ يمكف تقسيـ أسعار السمع 

 أو المنتجات والخدمات إلى:.
  :)ىنالؾ الكثير مف السمع التي يمكف أف تحؿ أسعار السمع أو الخدمات البديمة )المنافسة

أحدىما محؿ ااُلخرى في إشباع الحاجو ، وليذا تؤثر أسعار بعض السمع عمى الكمية 
المطموبة مف سمعة أخرى. مثاًل إذا إرتفع سعر الشاي يزداد الطمب عمى القيوة إذا بقي 

كوف أرخص مف الشاي. أي أف العالقة بيف الكمية المطموبة مف سمعة سعرىا ثابت ألنيا ست
 ما وأسعار السمع البديمة أو المنافسة ليا ىي عالقة طردية.

 وىي السمع التي يجب شراءىا جنبًا الى جنب ، فمثاًل ال أسعار السمع أو الخدمات المكممة :
لمسيارة أو الشاي والسكر.  يمكف إستخداـ السيارة بدوف بانزيف ، فالبانزيف سمعة مكممة
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فالتغيرات التي تطرأ في إسعار البانزيف البد أف تنعكس عمى الكميات المطموبة مف السيارات 
، فإذا إرتفع سعر البانزيف ينخفض الطمب عمى السيارات وىو عكس السمع البديمة )أي أف 

 القة عكسية(.العالقة بيف الكمية المطموبة مف سمعة ما وأسعار السمع المكممة ليا ع
: يؤدي إرتفاع الدخؿ إلى إرتفاع عدد السمع التي يطمبيا المستيمكوف ، دخل المستيمكين .2

وبالمثؿ يصاحب إنخفاض الدخؿ إنخفاض مستويات اإلستيالؾ. )أي أف العالقة بيف الكمية 
 المطموبة مف سمعة ما ودخؿ المستيمؾ عالقة طردية(.

ف سعر سمعة معينة سوؼ يرتفع فإف ىذا التوقع : إذا توقع المستيمؾ اتوقعات المستيمك .3
سيدفعو إلى زيادة الطمب عمييا وخاصة إذا كانت السمع قابمة لمخزف ، بينما يحصؿ العكس 
إذا توقع أف سعر سمعة معينة سوؼ ينخفض فانو سيقمؿ طمبو عمييا وىنا تكوف العالقة 

 طردية.
عمى إجمالي أو صافي الطمب.  عدد المشتريف لو تأثير كبيرعدد المشترين في السوق:  .4

فمع زيادة عدد المشتريف يرتفع الطمب. عالوة عمى ذلؾ ىذا صحيح بغض النظر عف 
 التغيرات في أسعار السمع.

: تتأثر الكمية المطموبة مف سمعة ما بتغير ذوؽ أو رغبة المستيمؾ في ذوق المستيمك .5
بسبب تغير سعر السمعة أو الحصوؿ عمييا فقد يغير المستيمؾ طمبو عمى سمعة معينة ليس 

نما بسبب تغير ذوقو نتيجة لظيور سمعة جديدة مثاًل تحوؿ طمب  بسبب تغير دخمو ، وا 
المستيمؾ مف التمفزيوف العادي إلى التمفزيوف المموف وىذا التحوؿ في الذوؽ يؤدي إلى تقميؿ 

 الطمب عمى التمفزيوف العادي وزيادتو عمى التمفزيوف المموف.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لعوامل المؤثرة في الطمب )محددات الطمب(ا
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 ثانثًا: أَىاع انغهة
يمكف تحديد بعض مف أنواع الطمب والتي تختمؼ حسب الزاوية التي ينظر منيا إلى الطمب عمى 

 مستوى اإلقتصاد الجزئي أو مف زاويا ُاخرى وكما يمي:.
 : وىو يمثؿ طمب الفرد عمى سمعة معينة.الطمب الفردي .1
 ويتكوف أو يمثؿ مجموع طمبات األفراد عمى سمعة معينة. )طمب السوق(:الطمب الكمي  .2
: يطمؽ إسـ الطمب المشتؽ عمى سمعة معينة عندما يكوف نتيجة لمطمب عمى الطمب المشتق .3

سمعو ُاخرى. مثاؿ ذلؾ إف الطمب عمى الحنطة ىو طمب مشتؽ مف الطمب عمى الخبز )أي 
 إشباع الحاجو مف الخبز(.

ويطمؽ إسـ الطمب المشترؾ عندما تطمب سمعتاف أو أكثر معًا في نفس  :الطمب المشترك .4
 الوقت مثاؿ ذلؾ عندما تطمب اإلسمنت والرمؿ والحصى لعمؿ الخرسانة.

: ىو الطمب الكمي عمى سمعة معينة عندما تطمب ىذه السمعة لعدة أغراض الطمب المركب .5
ستخدامو في التدفئة وفي مثاؿ ذلؾ الطمب عمى الفحـ ىو طمب مركب الف الفحـ يمكف إ

 النقؿ وفي توليد الطاقة الكيربائية وغيرىا مف اإلستخدامات.
 رابعًا: جدول الطمب

ىو توضيح لقانوف الطمب بجدوؿ يسمى جدوؿ الطمب والذي يظير فيو أنو كمما إرتفع السعر 
 إنخفضت الكمية المطموبة مف سمعة ما كما في المثاؿ اآلتي:.

 / غم Aالكمية المطموبة من السمعة  / دينار Aسعر السمعة 
 غم 2500 دينار 1000
 غم 2000 دينار 2000
 غم 1500 دينار 3000
 غم 1000 دينار 4000

وىذا الجدوؿ يسمى بجدوؿ الطمب ويظير منو أنو كمما إرتفع السعر إنخفضت الكمية المطموبة 
غـ ،  2500دينار كانت الكمية المطموبة  1000مف سمعو ما . فعندما كاف سعر السمعة 

غـ ، وىكذا. ومف  2000دينار إنخفضت الكمية المطموبة إلى  2000وعندما أصبح السعر 
 ؤثر عمى الكمية المطموبة تأثيرًا عكسيًا. ذلؾ يتضح أف السعر ي

 خايسًا: قاَىٌ انغهة
ُيعتبر قانوف الطمب أحد المفاىيـ الرئيسية في عمـ اإلقتصاد. مف خالؿ العمؿ مع قانوف العرض 
يستطيع قانوف الطمب أف يشرح كيؼ تخصص إقتصاديات السوؽ الموارد وتحدد أسعار السمع 

نا اليومية. وينص قانوف الطمب عمى أف الكمية المشتراة والخدمات التي نستخدميا في حيات
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تتناسب عكسيًا مع األسعار ، بمعنى أنو عندما يكوف السعر مرتفعًا تكوف الكمية المطموبة 
منخفضة ، باإلضافة إلى أف المستيمكيف يستخدموف الوحدة األولى مف السمعة اإلقتصادية 

وتستخدـ كؿ وحدة إضافية مف السمعة إلشباع إلشباع حاجاتيـ أو رغباتيـ األكثر ضرورة ، 
 الحاجات أو الرغبات األقؿ ضرورة.

قانوف الطمب ىو العالقة العكسية بيف السعر والكمية المطموبة مف سمعة ما )بإفتراض ثبات 
العوامؿ ااُلخرى وىي كؿ مف )الدخؿ ، الذوؽ ، أسعار السمع ااُلخرى البديمة( وىذه العالقة يؤثر 

 كمتغير مستقؿ( عمى الكمية المطموبة مف سمعة ما )كمتغير تابع( وليس العكس.فييا السعر)
 فهى قاَىٌ انغهة 

ييتـ عمـ اإلقتصاد بدراسة كيؼ يستخدـ األفراد موارد محدودة لتمبية إحتياجاتيـ غير المحدودة. 
لرغباتيـ ُيركز قانوف الطمب عمى ىذه اإلحتياجات غير المحدودة. مف الطبيعي أف ُيعطي األفراد 

األكثر إحتياجًا األولوية عمى األقؿ إحتياجًا ، وبناًء عمى تصرفاتيـ التي تتـ وفقًا لتفضيالتيـ 
اإلقتصادية يختار األفراد مف بيف الموارد المحدودة أماميـ ، ووفقًا ألي سمعة إقتصادية ُتعتبر 

جًا. عمى سبيؿ المثاؿ ، الوحدة األولى مف السمعة ىي مف ُتستخدـ إلشباع الرغبات األكثر إحتيا
عمى إفتراض أف ىناؾ شخصًا وحيدًا عمى جزيرة ولديو ستة زجاجات مياه صالحة لمشرب. سوؼ 
يستخدـ الزجاجة ااُلولى إلشباع أكثر رغباتو إلحاحًا وضرورة وىي أف يروي ظمأه لكي يتجنب 

سو مف األمراض الموت عطشًا. أما الزجاجة الثانية سوؼ يستخدميا لإلغتساؿ لمحفاظ عمى نف
وذلؾ ُيعتبر شيئًا ضروريًا ولكف أقؿ ضرورة مف سابقتيا. ثـ تأتي الزجاجة الثالثة سوؼ ُتستخدـ 
إلشباع الحاجات األقؿ ضرورة مثؿ إستخداميا في طيو بعض األسماؾ لمحصوؿ عمى وجبة 

في  ساخنة. وبيذا نجد أنو سوؼ يستخدـ كؿ الزجاجات الباقية إلشباع حاجاتو األقؿ ضرورة
 األقؿ.

في مثالنا السابؽ كؿ زجاجة مياه إضافية تستخدـ إلشباع رغبة أقؿ ضرورة بالنسبة ليذا الشخص 
، لذلؾ يمكف القوؿ إف كؿ زجاجة إضافية تعتبر أقؿ قيمة عف التي تسبقيا. بالمثؿ نجد ىذا 

ية مف يحدث في األسواؽ عندما يقوـ المستيمكوف بعمميات الشراء ، يستخدموف كؿ وحدة إضاف
أي سمعة أو خدمة في إشباع إحتياجات أقؿ ضرورة عف اإلحتياج الذي يسبقو ، لذلؾ يمكف 
القوؿ أنيـ يعتبروف كؿ وحدة إضافية أقؿ في القيمة عف التي تسبقيا. لذلؾ ىـ يرغبوف في دفع 

 مبمغ أقؿ في كؿ وحدة إضافية ، ثـ دفع سعر أقؿ في الوحدة التي تمييا. 
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بعيف اإلعتبار مجموعة مف النقاط ، إذ إف كؿ نقطة توضح عدد الوحدات يأخذ منحنى الطمب 
مف السمعة التي يفضؿ المستيمكوف شرائيا عند سعر معيف. ويعتبر منحنى ىبوطيًا كما ىو 

( تشير إلى الكمية المطموبة A, B, Cموضح في الرسـ البياني أدناه. فكؿ نقطة عمى المنحنى )
Q  عند كؿ سعر معيفPيؿ المثاؿ عند النقطة . عمى سبA ( الكمية المطموبةQ1 تكوف )

( مرتفع. لذلؾ عند األسعار المرتفعة يطمب P1منخفضة ويكوف السعر لموحدة الواحدة )
المستيمكوف وحدات أقؿ مف السمعة ، أما عند األسعار المنخفضة يطمبوف مزيدًا مف الوحدات مف 

 السمعة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وفقًا لممعتقد اإلقتصادي مف الضروري التفرقة بيف )الكمية المطموبة( وظاىرة )الطمب( نفسيا. في 
( ، ويوضح (A, B, Cالرسـ البياني نجد أف مصطمح الطمب يشير إلى الخط األزرؽ المستقيـ 

دد الوحدات المتاحة لمسمعة اإلقتصادية. عندما يتغير الطمب العالقة بيف إحتياجات المستيمؾ وع
ينتقؿ منحنى الطمب بالكامؿ لُيعبر عف التغير في نمط تفضيالت المستيمكيف في ظؿ الموارد 
المتاحة. مف الناحية األخرى مصطمح أف الكمية المطموبة ُيشار لو بنقطة عمى المحور األفقي ، 

وبة التغيرات التي تحدث في األسعار، وذلؾ مع ثبات نمط وتعكس التغيرات في الكمية المطم
تفضيالت المستيمكيف كما ىي دوف تغيير. ويعبر عف التغير في الكمية المطموبة بسبب التغير 
في السعر بالتحرؾ عمى طوؿ منحنى الطمب. ولكف ىناؾ خطئًا شائعًا وىو اإلعتقاد السائد بأف 

قد يعنى زيادة أو إنخفاض في الطمب نفسو ، بمعنى أنو التغير في األسعار صعودًا أو نزواًل 
يؤدي إلى نقؿ منحنى الطمب بالكامؿ ، ولكف الحقيقة أف التغير في األسعار يغير الكمية 

 المطموبة صعودًا أو نزواًل فقط.
يظير مف الشكؿ العالقة العكسية بيف السعر والكمية المطموبة مف سمعة معينة )بشرط ثبات 

خرى( ، ويظير فيو منحنى الطمب ينحدر مف أعمى اليسار الى أسفؿ اليميف ، أي أف العوامؿ االُ 
إنحداره سالب. وىذا اإلنحدار يدؿ عمى أنو كمما إنخفض سعر سمعة معينة إزدادت الكمية 

منحنى الطمب إذ يتم من 
ح العالقة بين خاللو توضي

الكميات المطموبة وأسعار 
 السمع.
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المطموبة منيا ، والعكس صحيح. ىنالؾ سبباف لتفسير ىذه العالقة العكسية بيف السعر والكمية 
عة وىما )أثر الدخؿ أي دخؿ الفرد ، وأثر اإلحالؿ )السمعة البديمة( أي إحالؿ المطموبة مف السم

 سمعة بدؿ سمعة ُاخرى(.
  ففي حالة إرتفاع سعر السمعة )مع إفتراض ثبات الدخؿ النقدي( يجد المستيمؾ نفسو في

وضع ال يسمح لو اال بشراء كمية مف ىذه السمعة أقؿ مف السابؽ الف دخمو الحقيقي قد 
. وبالعكس في حالة إنخفاض سعر السمعة )مع إفتراض ثبات الدخؿ النقدي( فاف إنخفض

المستيمؾ يجد أف دخمو النقدي يسمح لو بشراء المزيد مف تمؾ السمعة ، الف إنخفاض السعر 
 يعني إرتفاع دخمو الحقيقي وىذا يطمؽ عميو )أثر الدخؿ(.

 ات السمع البديمة( ىذا يجعؿ السمع أما في حالة إرتفاع سعر السمعة األصمية )مع افتراض ثب
البديمة أرخص نسبيًا مف السمع التي إرتفع سعرىا مما يجعؿ المستيمؾ يقمؿ إستيالكو لمسمعة 
األصمية )التي إرتفع سعرىا( واإلتجاه لشراء السمع البديمة )كالشاي والقيوة(. أما في حالة 

مة ثابتة( فاف السمع البديمة تصبح إنخفاض سعر السمعة األصمية )مع بقاء أسعار السمع البدي
أغمى نسبيًا مف السمع التي إنخفض سعرىا مما يجعؿ المستيمؾ يسعى لمحصوؿ عمى المزيد 
مف السمعة األصمية التي إنخفض سعرىا والتقميؿ مف السمع البديمة وىذا ما يطمؽ عميو 

 مصطمح )أثر اإلحالؿ(.
 ندما يكوف التغير في الكمية مالحظة: يكوف منحنى الطمب عمى شكؿ خط مستقيـ ع

( وىكذا حيث كاف التغير 1500 – 2000 – 2500المطموبة مف سمعة ما متساويًا مثؿ )
وحدة في كؿ مرة وكذلؾ يكوف التغير في السعر بمقدار وحدة واحدة أيضًا في  500بمقدار 

 ( ، ويكوف عمى شكؿ كيرؼ إذا لـ تكف كذلؾ.3000 - 2000 – 1000كؿ مرة مثاًل )
 اإلستثُاءاخ يٍ قاَىٌ انغهة 
 :)وىي السمع التي يزداد الطمب عمييا  سمع المفاخرة والمباىات )مثل المجوىرات الثمينة

كمما إزداد سعرىا وتسمى بسمع المفاخرة أو المباىات ، والسبب في ذلؾ أف السعر المرتفع 
يعطي أىمية خاصة لمسمعة في نظر المستيمؾ وخاصة ذوي الطبقات الراقية او المترفة 

 معتقدًا أف السعر المرتفع داؿ عمى الجودة العالية لمسمعة.
 وىي السمع التي كمما إزداد سعرىا يزداد الطمب عمييا أيضًا ألنو  دنيا )مثل الخبز(:السمع ال

ال يمكف اإلستغناء عنيا وخاصة مف قبؿ العوائؿ الفقيرة أو ذات الدخؿ المحدود ، ولكف 
يكوف ذلؾ عمى حساب السمع ااُلخرى. مثاًل تقوـ ىذه العوائؿ بتقميؿ الشراء مف السمع غير 

 سمع الكمالية ، لتركز عمى السمعة الضرورية وىي الخبز.الضرورية أو ال
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 احملاضشج انشاتؼح
 يشوَح انغهة

 حماوس احملاضشج
 مرونات الطمب وكيفية إحتسابيا 
 مفيوم مرونة الطمب 
 مرونة الطمب السعرية 
 مرونة الطمب التقاطعية 
 مرونة الطمب الدخمية 
 

 أوالً: يفهىو يشوَح انغهة
التابع لمتغير في العوامؿ المستقمة والمؤثرة فيو. وتعبر مرونة الطمب ىي مدى إستجابة المتغير 

بوجو خاص عف مدى إستجابة الكمية المطموبة مف سمعة معينة لمتغير في أحد العوامؿ المؤثرة 
فييا والمتمثمة في المتغيرات المستقمة القابمة لمقياس )السعر ، الدخؿ ، أسعار السمع البديمة 

المستيمكيف(. مرونة الطمب تشير أيضًا إلى مدى حساسية الطمب عمى السمعة  والمكممة ، وأذواؽ
بالنسبة لممتغيرات اإلقتصادية االخرى مثؿ "السعر ودخؿ المستيمؾ" ، فإذا كاف التغير البسيط في 
السعر يصاحبو تغير كبير في كمية الطمب فذلؾ يشير إلى أف السمعة تستجيب لممتغيرات 

ثؿ األسعار وىنا سوؼ تظير مرونة المنتج أو السمعة. وخالفًا لذلؾ إذا اإلقتصادية االخرى م
كاف التغير الكبير في السعر لـ يرافقو تغير في الطمب فإف ذلؾ يشير إلى أف المنتج ال يستجيب 

 لممتغيرات الخارجية أي أف المنتج غير مرف.
حتمؿ في الطمب بسبب أف مرونة الطمب يمكف ليا أف تساعد الشركات عمى صياغة التغير الم

التغيرات في سعر السمعة وتأثير التغيرات في أسعار السمع االخرى والعديد مف عوامؿ السوؽ 
الميمة. فإذا كاف الطمب عمى السمعة أكثر مرونة في اإلستجابة لمتغيرات في العوامؿ اإلقتصادية 

 االخرى يجب عمى الشركات توخي الحذر عند رفع األسعار.
 لنا أف نحسب مرونة الطمب مف خالؿ الصيغة اآلتية:. بشكؿ عاـ يمكف

نسبة التغير في الكمية المطموبةمرونة الطمب= 
نسبة التغير في السعر

 

 .إذا كانت قيمة مرونة الطمب تساوي صفر فإف المنتج غير مرف إطالقًا 
 .إذا كانت قيمة مرونة الطمب بيف الصفر والواحد فإف الطمب قميؿ المرونة 
  .إذا كانت قيمة مرونة الطمب أكبر مف الواحد فإف الطمب مرف تمامًا 
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 ثاًَُا: أَىاع يشوَح انغهة
تشير مرونة الطمب السعرية إلى درجة إستجابة الكمية المطموبة مرونة الطمب السعرية:  .1

لمتغير في السعر ، وتحسب بقسمة نسبة التغير في الكمية المطموبة مف السمعة عمى نسبة 
في سعرىا. فيي تعني بذلؾ قابمية الطمب لمتغير عند تغير السعر ، وىي األكثر التغير 

شيوعًا بيف األنواع الثالثة يمكف التعبير عف مرونة الطمب السعرية بالصيغة الرياضية 
 التالية:.

نسبة التغير في الكمية المطموبةمرونة الطمب السعرية= 
نسبة التغير في السعر

 
 

 السعر األساسيمرونة الطمب السعرية= 
كمية الطمب األساسية

 
 التغير في الطمب
التغير في السعر

 

 الكمية القديمة لمسمعة المطموبة –= الكمية الجديدة لمسمعة المطموبة التغير في الطمب 
  =السعر القديـ لمسمعة –السعر الجديد لمسمعة التغير في السعر 
  =السعر القديـ لمسمعةالسعر األساسي 
  =الكمية القديمة لمسمعة المطموبةكمية الطمب األساسية 

تسمى ىذه النسبة بمعامؿ المرونة وتشير مرونة الطمب السعرية إلى قابمية تعديؿ المستيمكيف 
لرغباتيـ مف السمعة ، أي درجة إستجابتيـ لمتغير في سعر السمعة ، وبما أف العالقة بيف السعر 

ية فإف معامؿ المرونة يكوف سالبًا ليعكس قانوف الطمب ، والكمية المطموبة مف سمعة ما عكس
، وتتراوح قيمتيا  ولكي نتجنب التعامل مع القيمة السالبة نأخذ القيمة المطمقة لغرض تفسيرىا

 بيف الصفر وما ال نياية ، ويمكف توضيح درجات مرونة الطمب السعرية كما يأتي:.
 ير النسبي في السعر يؤدي إلى تغير نسبي : يعرؼ الطمب المرف إذا كاف التغالطمب المرن

( ، سمعة كماليةأكبر في الكمية المطموبة ، وُيطمؽ عمى السمعة ذات الطمب المرف بأنيا )
( دينار 100وتكوف قيمة  المرونة أكبر مف واحد. مثاؿ ذلؾ: إذا ارتفع سعر سمعة ما مف )

( وحدة الى 1000ف )( دينار ، وأدى ذلؾ إلى إنخفاض الكمية المطموبة م110إلى )
 ( وحدة. فإف مرونة الطمب السعرية تساوي.600)

      مرونة الطمب السعرية= 

     
 

    

    
 
         

       
 =4 

 يقاؿ اف الطمب غير مرف إذا كاف التغير النسبي في الكمية المطموبة أقؿ الطمب غير المرن :
مف التغير النسبي في السعر ، وتعرؼ السمعة بأنيا سمعة ضرورية ، وتكوف قيمة معامؿ 
المرونة أقؿ مف واحد وأكبر مف صفر بالقيمة المطمقة. مثاؿ ذلؾ: إذا إنخفض سعر سمعة 
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دينار ، وأدى ذلؾ إلى زيادة الكمية المطموبة مف  (150( دينار إلى )200معينة مف )
 ( وحدة ، فإف مرونة الطمب السعرية تساوي:1050( وحدة إلى )1000)

     مرونة الطمب السعرية= 

      
 

    

    
 
          

       
 =0.2 

 لتغير النسبي في السعر يؤدي : يعرؼ الطمب أحادي المرونة بأنو االطمب أحادي المرونة
 إلى تغير نسبي معادؿ في الكمية المطموبة.

 الطمب تاـ المرونة )عديـ المرونة( ىو أي تغير نسبي في السعر ال الطمب تام المرونة :
يؤدي إلى تغير في الكمية المطموبة مثؿ الطمب عمى الدواء وتكوف قيمة معامؿ المرونة 

 مساوية لمصفر.
 يقاؿ الطمب ال نيائي المرونة إذا كاف تغير طفيؼ جدًا في السعر لمرونةالطمب ال نيائي ا :

يؤدي إلى تغير ال نيائي في الكمية المطموبة ، ويكوف منحنى الطمب عمى شكؿ خط موازي 
 لممحور األفقي.

 يمكف توضيح درجات مرونة الطمب السعرية مف خالؿ الجدوؿ اآلتي:.
 المثال قيمة المرونة البيان نوع الطمب

 الطمب المرف
نسبة التغير في الكمية المطموبة )أكبر مف( نسبة 

 التغير في السعر
 األجيزة الكيربائية 1 >معامؿ المرونة 

 الطمب غير مرف
نسبة التغير في الكمية المطموبة )أصغر مف( 

 نسبة التغير في السعر
 1 <معامؿ المرونة 

السمع الضرورية 
 )الطحيف وما شابو(

أحادي الطمب 
 المرونة )متكافئ(

نسبة التغير في الكمية المطموبة )تساوي( نسبة 
 التغير في السعر

 القرطاسية وما شابو 1 =معامؿ المرونة 

الطمب عديـ 
 المرونة )تاـ(

نسبة التغير في الكمية المطموبة )يساوي صفر( 
 بينما يكوف التغير في السعر غير محدد النسبة

 0 =معامؿ المرونة 
يف مف دواء نوع مع

 ال بديؿ لو
الطمب ال نيائي 

 المرونة
الكمية المطموبة تتغير بينما التغير في السعر 

 )يساوي صفر(
 ∞ =معامؿ المرونة 

موسـ تنزيالت 
 المحالت
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: تشير مرونة الطمب التقاطعية إلى درجة إستجابة الكمية المطموبة مرونة الطمب التقاطعية .2
( xفي سعر سمعة أخرى ، فمو رمزنا لمسمعة األولى بالرمز ) مف سمعة معينة لمتغير الحاصؿ

 ( ، فإنو يمكف حساب معامؿ المرونة وفؽ الصيغة الرياضية اآلتية:.yوالثانية بالرمز )

 السعر األساس لمسمعة  مرونة الطمب التقاطعية= 
 الكمية األساس لمسمعة  

 
التغير في الكمية المطموبة مف السمعة  

التغير في سعر السمعة  
 

  التغير في الكمية المطموبة من السمعةx= 
 xالكمية القديمة المطموبة مف السمعة  – xالكمية الجديدة المطموبة مف السمعة 

  التغير في سعر السمعةy= 
 yالسعر القديـ لمسمعة  – yالسعر الجديد لمسمعة 

  السعر األساس لمسمعةy= 
 yالسعر القديـ لمسمعة 

  الكمية األساس لمسمعةx= 
 xالكمية القديمة المطموبة مف السمعة 

( مف x,yوفقًا لذلؾ يمكف تحديد شكؿ العالقة التي تفرزىا مرونة الطمب التقاطعية بيف السمعتيف )
 خالؿ النقاط اآلتية:.

 ( إذا كاف معامؿ المرونة التقاطعية سالبًا فالعالقة بيف السمعتيفx,y تظير عمى أنيما )
 سمعتيف مكممتيف.

 ( إذا كاف معامؿ المرونة التقاطعية موجبًا فالعالقة بيف السمعتيفx,y تظير عمى أنيما )
 سمعتيف بديمتاف.

 ( إذا كاف معامؿ المرونة التقاطعية صفرًا فالعالقة بيف السمعتيفx,y تظير عمى أنيما )
 سمعتيف ال عالقة بينيما.

( دينار ، وأدى ذلؾ إلى إرتفاع 130( إلى )100) ( مفy: إذا إرتفع سعر السمعة )مثال ذلك
( وحدة. فاف المرونة الطمب التقاطعية 350( إلى )250( مف )xالكمية المطموبة مف السمعة )

 تساوي.
     مرونة الطمب التقاطعية=  

    
 
   

   
 
        

       
 =1.3 

( تظير بأنيما سمعتيف x,yموجبًا فإف العالقة بيف السمعتيف )وبما أف معامؿ المرونة التقاطعية 
 بديمتاف.
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: تشير مرونة الطمب الدخمية الى أنو "كمما تزايد الدخؿ فاف الطمب مرونة الطمب الدخمية .3
عمى معظـ السمع سوؼ يتزايد ، وتبيف مرونة الدخؿ إستجابة الكمية المطموبة لمتغير في 

 الصيغة اآلتية:.الدخؿ" ، ويتـ تحديدىا وفؽ 

نسبة التغير في الكمية المطموبةمرونة الطمب الدخمية= 
نسبة التغير في الدخؿ

 
 

 الدخؿ األساسيمرونة الطمب الدخمية= 
كمية الطمب األساسية

 
 التغير في الطمب
التغير في الدخؿ

 

 السمعةالكمية القديمة المطموبة مف  – = الكمية الجديدة المطموبة مف السمعةالتغير في الطمب 
  =الدخؿ القديـ –الدخؿ الجديد التغير في الدخل 
  =الدخؿ القديـالدخل األساس 
  =الكمية القديمة المطموبة مف السمعةكمية الطمب األساسية 

وفقًا لذلؾ يمكف تحديد شكؿ العالقة التي تفرزىا مرونة الطمب الدخمية بيف كؿ مف الدخؿ وحجـو 
 اآلتية:.الكميات المطموبة مف خالؿ النقاط 

  السمع ذات المرونة الدخمية السالبة تسمى "بالسمع الدنيا" فكمما زاد الدخؿ فإف الطمب عمى
 السمع الدنيا سوؼ يتناقص.

  السمع التي يعتبرىا المستيمكوف كمالية تكوف بصفة عامة ذات مرونة دخمية مرتفعة )أكبر
 جات يتزايد بسرعة.مف واحد( وليذا فكمما تزايد الدخؿ فاف الطمب عمى ىذه المنت

( دينار ، وبالمقابؿ كاف 250( دينار إلى )200: اذا حصؿ إرتفاع في الدخؿ مف )مثال ذلك
( وحدة. فكـ سيكوف 30( وحدة إلى )20ىناؾ إرتفاعًا في الكمية المطموبة مف سمعة ما مف )

 معامؿ مرونة الطمب الدخمية.
    مرونة الطمب الدخمية= 

    
 
   

  
 
      

       
 =2 

وعمى األغمب تكوف مرونة الطمب الدخمية موجبة ولكف ىذا ال يمانع في بعض الحاالت النادرة 
أف تكوف ىذه المرونة سالبة ، كما ىو الحاؿ بالنسبة لبعض السمع التي تسمى بالسمع الدنيا )مثؿ 

 ييو لشراء الفواكو والمحوـ.....إلخ.الخبز( ألف إرتفاع الدخؿ يؤدي إلى تقميؿ الطمب عمييا وتوج
 انؼىايم ادلؤثشج يف يشوَح انغهةثانثًا: 

ف عوامؿ اإلختالؼ تمؾ ىي:.  إف مرونة الطمب عمى السمع تختمؼ مف سمعة إلى ُاخرى ، وا 
: فالسمعة التي يكوف ليا بدائؿ تكوف مرونة الطمب عمييا أكبر مف السمع وجود سمع بديمة .1

التي ال يوجد ليا بدائؿ ، والسبب في ذلؾ ىو سيولة إنتقاؿ المستيمؾ لمسمع البديمة في حاؿ 
إرتفاع أسعار السمع االولى )خاصة عندما تبقى أسعار السمع البديمة ثابتة( مثاًل مرونة 
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وف كبيره وذلؾ لوجود الكثير مف البدائؿ كمحـ البقر والطيور الطمب عمى لحـ الغنـ تك
 والماعز واألسماؾ وغيرىا. وىكذا الحاؿ بالنسبة لمخضروات مثال.

: فإذا كانت السمعة ضرورية وال يمكف اإلستغناء عنيا تكوف مرونة الطمب أىمية السمعة .2
ف الطمب عمييا غير مرف وذلؾ ألف المستيمؾ يطم بيا وال يمكنو عمييا منخفضة ، وا 

اإلستغناء عنيا بغض النظر عف سعرىا. اما السمع الكمالية فتكوف مرونة الطمب عمييا عالية 
ف الكمية المطموبة منيا تتأثر عند تغير أسعارىا ، ويمكف لممستيمؾ  ، والطمب عمييا مرف ، وا 

 اإلستغناء عنيا.
ؿ المستيمؾ ، فإذا كاف : أي نصيب السمعة مف ميزانية أو دخنسبة اإلنفاق عمى السمعة .3

نصيبيا أو يخصص ليا مف الدخؿ قميؿ وال يمكف اإلستغناء عنيا فيكوف الطمب عمييا غير 
مرف كالممح ، أما إذا كاف نصيب السمعة مف الدخؿ كبير ويمكف اإلستغناء عنيا فيكوف 

اء عنيا الطمب غير مرف كاألثاث والمواد المنزلية أو الكيربائية االخرى التي يمكف اإلستغن
 عند إرتفاع األسعار.

: كمما طالت الفترة الزمنية فانو مف المحتمؿ أف يتحوؿ الطمب غير مرف إلى طمب الزمن .4
مرف ، ألنو بمرور الزمف يمكف لممستيمؾ تغير نمط حياتو أو إستيالكو لمسمع خاصة إذا 

 كانت مرتفعة الثمف والبحث عف سمع بديمة ربما تكوف أرخص نسبيًا.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 العوامل المؤثرة في مرونة الطمب

 
 
 
 

العوامل المؤثرة 
في مرونة 
 الطمب

السمع 
 البديمة

أىمية 
 السمعة

نسبة 
 اإلنفاق

 الزمن
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 احملاضشج اخلايسح
 انؼشع

 حماوس احملاضشج
 مفيوم العرض 
 العوامل المؤثرة في العرض 
 جدول العرض 
 قانون العرض  
 

 متهُذ
ىؿ تساءلت يومًا عف السبب وراء إرتفاع أسعار بعض السمع كالسمع الكمالية الذىب والماس 

نخفاض أسعار سمع أخرى رغـ  كونيا أكثر حيوية كالطعاـ والمالبس والمياه؟ وىؿ تأممت يومًا وا 
ما تشيده األسواؽ مف إندثار سمع وظيور سمع أخرى؟ إف األمر كمو يتعمؽ بالندرة والوفرة ، 
العرض والطمب المذاف في ضوئيما يتـ تخصيص الموارد النادرة بيف األطراؼ المتنافسة في 

اؾ عرض وطمب ، ولو أف ىناؾ بائع واحد ومشتٍر واحد ، لما السوؽ.  فموال التنافس لما كاف ىن
وجد مفيوـ السوؽ. تقوـ األسواؽ التنافسية عمى مبدأ حرية اإلختيار والتبادؿ الطوعي. فالمستيمؾ 
يعرؼ أف أمامو أكثر مف ُمنتج لإلختيار مف بينيـ والُمنِتج يدرؾ أنو يقدـ ُمنتجًا مماثاًل لما يقدمو 

التالي فسعر وكمية أي ُمنتج ال يتحكـ فييا ُمنِتج أو مستيمؾ بعينو. فاألسعار منتجوف آخروف. وب
تتحدد وفقًا لمتفاعؿ بيف المنتجيف والمستيمكيف ، أي وفقًا لمطمب )ما يطمبو المستيمؾ( والعرض 

 )ما يعرضو الُمنِتج(.
 أوالً: يفهىو انؼشع

ة أو خدمة معينة متاحة العرض ىو مفيوـ إقتصادي أساسي يصؼ المبمغ اإلجمالي لسمع
لممستيمكيف. يمكف أف يرتبط العرض بالمبمغ المتاح بسعر محدد أو المبمغ المتاح عبر نطاؽ مف 
األسعار إذا تـ عرضو عمى الرسـ البياني ، إذ يرتبط ىذا المفيوـ إرتباطًا وثيقًا بالطمب عمى 

مو المنتجوف إذا إرتفع سمعة أو خدمة بسعر محدد مع تساوي كؿ شيء. يرتفع العرض الذي يقد
السعر ألف جميع الشركات تتطمع إلى تعظيـ األرباح. تشكؿ إتجاىات العرض والطمب أساس 
اإلقتصاد الحديث. سيكوف لكؿ سمعة أو خدمة محددة أنماط العرض والطمب الخاصة بيا بناًء 

لدفع المزيد  عمى السعر والمنفعة والتفضيؿ الشخصي. إذا طمب الناس سمعة وكانوا عمى إستعداد
مقابؿ ذلؾ ، فإف المنتجيف سيضيفوف إلى العرض. مع زيادة العرض سينخفض السعر عند نفس 
مستوى الطمب. مف الناحية المثالية  ستصؿ األسواؽ إلى نقطة التوازف حيث يكوف العرض 
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مساويًا لمطمب )ال يوجد فائض في العرض وال يوجد نقص( لنقطة سعر معينة في ىذه المرحمة 
ـ تعظيـ منفعة المستيمؾ وأرباح المنتج. مفيـو العرض في اإلقتصاد معقد مع العديد مف يت

الصيغ الرياضية والتطبيقات العممية والعوامؿ المساىمة. في حيف أف العرض يمكف أف يشير إلى 
أي شيء مطموب يتـ بيعو في سوؽ تنافسي ، فإف العرض يستخدـ في الغالب لإلشارة إلى السمع 

مات أو العمالة. أحد أىـ العوامؿ التي تؤثر عمى العرض ىو سعر السمعة. بشكؿ عاـ أو الخد
إذا إرتفع سعر السمعة فزداد ذلؾ العرض. يؤثر سعر السمع ذات الصمة وسعر المدخالت )الطاقة 
والمواد الخاـ والعمالة( أيضًا عمى العرض ألنيا تساىـ في زيادة السعر اإلجمالي لمسمعة 

يسًا لما تقدـ عندما يكوف سعر المنتج منخفضًا يكوف العرض منخفضًا. عندما يكوف تأسالمباعة. 
سعر المنتج مرتفعًا يكوف العرض مرتفعًا. ىذا األمر منطقي ألف الشركات تسعى لتحقيؽ األرباح 
حتماؿ تحقيؽ أرباح مف عدمو. وبيذا  في السوؽ. ىـ أكثر عرضة إلنتاج منتجات بسعر أعمى وا 

تمك الكمية من السمعة التي يكون المنتجون مستعدين عريؼ لمعرض عمى أنو "يمكف تقديـ ت
 ".لبيعيا في السوق بسعر معين وفي زمن معين )مع إفتراض ثبات العوامل المؤثرة االخرى(

)الذي يعتمد عمى األسعار والتكاليؼ والتكنولوجيا(  اإلنتاج الجاريىي كؿ مف مصادر العرض: 
 .جةوالخزين من السمع المنت

 ثاًَُا: انؼىايم ادلؤثشج يف انؼشع )حمذداخ انؼشع(
تتأثر الكمية المعروضة مف سمعة معينة بعوامؿ متعددة باإلضافة الى سعر السمعة المعروضة 

 وىذه العوامؿ ىي:.
: تعتبر الزيادة أو اإلرتفاع في سعر السمعة في السوؽ حافزًا لممنتجيف سعر السمعة نفسيا .1

 ألنو يحقؽ ليـ ربح أكبر.عمى زيادة إنتاجيا 
: إف إرتفاع أسعار السمع األخرى مع بقاء سعر السمعة ثابتًا يغري أسعار السمع األخرى .2

منتجي السمعة إلى التحوؿ نحو إنتاج تمؾ السمع ألنيا أكثر ربحًا مف السمعة التي ينتجونيا ، 
نيا قبؿ تحوليـ واألثر لذلؾ سيكوف إنخفاض عرض السمعة التي كاف ىؤالء المنتجوف ينتجو 

عنيا ، ويحصؿ العكس عند إنخفاض أسعار السمع األخرى مع ثبات سعر السمعة ، فاف 
ذلؾ يعني توافد منتجيف جدد لمسمعة األمر الذي سيزيد مف عرضيا ، وبالتالي فاف العالقة 

 بيف تغير أسعار السمع األخرى والكمية المعروضة مف سمعة معينة ىي عالقة عكسية.
: تتأثر تكاليؼ اإلنتاج بأسعار عوامؿ اإلنتاج ، فإرتفاع بعض أو كؿ ل االنتاجأسعار عوام .3

أسعار عوامؿ اإلنتاج يقود إلى إرتفاع تكاليؼ اإلنتاج. إف ذلؾ اإلرتفاع في ظؿ سيادة سعر 
معيف لمسمعة المنتجة يعني تقميؿ األرباح ، وىذا ما يدفع المنتجيف إلى تقميؿ عرض السمعة ، 
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ند إنخفاض أسعار عوامؿ اإلنتاج ، إذ تقؿ التكاليؼ عند السعر المعيف ويحصؿ العكس ع
 فتزداد األرباح ، ما يدفع المنتجيف الى زيادة عرض تمؾ السمعة.

: يؤثر المستوى الفني لإلنتاج مف خالؿ سرياف تأثيره إلى المعرفة والمستوى التكنموجي .4
كانت التكنولوجيا سببًا في زيادة تكاليؼ إنتاج السمعة ، ومنذ القدـ وحتى الوقت الحاضر 

 عرض السمع.
: إف زيادة رغبة المنتجيف في اإلحتفاظ بالسمعة يعني رغبة المنتجين في اإلحتفاظ بالسمعة .5

تقميؿ عرضيا ، وتبرز ىذه الرغبة في القطاع الزراعي ، في حالة السمع التي يود المزارعوف 
، لذا فاف عرض السمعة يتناسب تناسبًا  المنتجوف ليا في االحتفاظ بيا الستيالكيـ الذاتي

 عكسيًا مع رغبة المنتجيف في اإلحتفاظ بيا.
: إف رغبة الحكومة في التأثير عمى عرض سمعة معينة يدفعيا إلى اإلعانات والضرائب .6

التدخؿ مف خالؿ الضرائب واإلعانات التي تفرض أو تقدـ لمنتجييا ، فإذا رغبت الحكومة 
نيا تعمد إلى تقديـ إعانات لمنتجييا ، وبالتالي فالحكومة تتحمؿ بزيادة عرض السمعة ، فإ

جزء مف التكاليؼ التي تضاؼ الى األرباح التي يحصؿ عمييا منتجو تمؾ السمعة ، وىو ما 
يعني أف عرض السمعة سوؼ يزيد مع زيادة اإلعانات المقدمة لمنتجي سمعة معينة. أما إذا 

نة ، فإنيا تعمد الى زيادة الضرائب المفروضة رغبت الحكومة في تقميص عرض سمعة معي
عمى منتجي تمؾ السمعة ، وىو ما يعني زيادة التكاليؼ وتقميص األرباح المتحققة مف إنتاج 

 تمؾ السمعة ، وبالتالي فاف المنتجيف سػيقمموف مف عرضيـ عند عدـ إرتفاع سعرىا.
ا ، مثؿ معظـ المحاصيؿ : تحتاج بعض السمع إلى مرور مدة زمنية معينة إلنتاجيالزمن .7

 الزراعية ، لذا فاف عرض السمعة ال يستجيب مباشرًة في حالة إرتفاع سعرىا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

العوامل المؤثرة في 
 العرض

 )محددات العرض(
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 ثانثًا: خذول انؼشع
ىو العالقة بيف األسعار وكميات سمعة معينة في سوؽ معينة وفي مدة زمنية معينة ، وتكوف 
ف المتغيرات األخرى التي تؤثر عمى الكمية تبقى ثابتة ، ومف ىذه  الكمية معتمدة عمى السعر ، وا 
العوامؿ يجب أف تؤخذ في الحسباف أسعار السمع القريبة ذات العالقة بالسمعة التي نحف بصددىا 

لسمع ، فعرض المحوـ مثاًل يتأثر بأسعار العمؼ ، وعمومًا فاف عرض منتوج ما يتأثر بأسعار ا
األخرى ، كما يمكف لعرض السمعة أف يتأثر بواسطة توقعات البائعيف لألسعار المستقبمية ، 
وخالؿ األجؿ الطويؿ تسبب التغيرات التكنموجية تغيرات في التكاليؼ التي بدورىا تؤثر عمى 
ا العرض ، كما أف عرض الكثير مف السمع تتأثر بقوى مثؿ المناخ واألحداث العرضية المؤقتة كم

 في المنتجات الزراعية.
جدوؿ 
 العرض

 400 500 600 700 800 900 1000 السعر )دينار(
 1 2 3 4 5 6 7 الكمية )قطعة(

في جدوؿ العرض السابؽ ، نرى بأنو كمما كاف سعر السمعة منخفضًا كانت الكمية المعروضة 
تنعكس في الميؿ الموجب منيا مف قبؿ المنتج أقؿ ، إف ىذه العالقة مباشرة بيف السعر والكمية 

 لمنحنى العرض كما في الشكؿ البياني المعروض أدناه.
إف منحنى العرض يرتفع مف اليسار الى اليميف ليعبر عف العالقة الطردية بيف الكمية المعروضة 
مف السمعة كمتغير تابع وسعرىا كمتغير مستقؿ ، وعندىا يكوف العرض دالة متزايدة لمسعر ، 

العرض ىو ميؿ موجب ، ويطمؽ عمى العالقة الطردية بيف العرض والسعر ،  ويكوف ميؿ منحنى
والتي يجسدىا ىندسيًا منحنى العرض تعبير " قانوف العرض". ويوضح إرتفاع منحنى العرض 
الحد األدنى لمسعر الذي يقبؿ عنده المنتجوف عرض كمية معينة مف السمعة ، وتقويـ الموارد 

الحدية مف السمعة ، وىذا الحد األدنى لسعر العرض الذي يبدأ عنده المستخدمة في إنتاج الوحدة 
المنتجوف عرض منتجاتيـ يكوف مرتفعًا )أو منخفضًا( إذا كانت تكمفة الفرصة البديمة لعرض 
الوحدة الحدية مف السمعة مرتفعة )أو منخفضة(. وفي بعض الحاالت اإلستثنائية يأخذ منحنى 

عادي ، فينحدر مف أعمى اليسار الى أسفؿ اليميف ليعبر عف عالقة العرض شكاًل مخالفًا لشكمو ال
عكسية بيف الكمية المعروضة مف السمعة وسعرىا ، ويتحقؽ ىذا عمى األخص عندما يريد المنتج 
أو البائع أف يحصؿ عمى دخؿ معيف نتيجة لبيعو سمعتو في السوؽ ، فمو وجد أف السعر 

توقعو فأنو يعمد إلى زيادة الكمية التي يعرضيا لمبيع ، المتحقؽ فعاًل أقؿ مف ذلؾ الذي كاف ي
وذلؾ بالقدر الضروري كي يحصؿ عمى الدخؿ الذي يريده نفسو ، وكمما إزداد إنخفاض السعر 
كمما زادت الكمية التي يعرضيا مف السمعة ، وغالبًا ما تتحقؽ ىذه الحالة اإلستثنائية لمنحنى 
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ي المصدر الوحيد أو األساسي لحصوؿ المنتج أو العرض عندما تكوف السمعة المعروضة ى
 البائع عمى دخمو ، كما ىو الحاؿ بالنسبة الى العامؿ مثاًل.

 
 
 
 
 
 
 
 

 شكل منحنى العرض )الحالة الطبيعية(
 ساتؼًا: قاَىٌ انؼشع

ىو مبدأ أساسي لمنظرية اإلقتصادية ينص عمى أنو تؤدي الزيادة في السعر إلى زيادة الكمية 
مع الحفاظ عمى ثبات العوامؿ األخرى. بمعنى آخر ىناؾ عالقة مباشرة بيف السعر المعروضة 

 والكمية. أي تستجيب الكميات في نفس إتجاه تغيرات األسعار.
ىو قانوف اإلقتصاد الجزئي الذي ينص عمى أنو مع إرتفاع سعر السمعة أو الخدمة ، ستزداد 

لعكس صحيح ، مع إعتبار جميع العوامؿ كمية السمع أو الخدمات التي يقدميا الموردوف وا
األخرى متساوية. يقوؿ قانوف العرض أنو مع إرتفاع سعر السمعة سيحاوؿ الموردوف تعظيـ 
أرباحيـ عف طريؽ زيادة الكمية المعروضة لمبيع. إذ تشكؿ إتجاىات العرض والطمب أساس 

بيا ، وذلؾ اإلقتصاد الحديث ، حيث أف لكؿ سمعة أو خدمة أنماط عرض وطمب خاصة 
إعتمادًا عمى السعر والمنفعة والتفضيالت الشخصية. فإذا طمب عدد مف األشخاص سمعة معينة 
وكانوا مستعديف لدفع مبمغ أكبر مقابؿ ىذه السمعة فعندئذ يضيؼ المنتجوف قيمة إلى العرض. 
وعندما يرتفع العرض ينخفض السعر عند نفس مستوى الطمب. إذ تصؿ األسواؽ إلى نقطة 

ازف يكوف فييا العرض مساويًا لمطمب عند سعر محدد ، بحيث ال يكوف ىناؾ فائض وال نقص تو 
 في العرض وعند ىذه النقطة تزداد منفعة المستيمؾ ويحقؽ المنتجوف النسبة العميا مف األرباح.

 إفرتاضاخ قاَىٌ انؼشعخايسًا: 
سعر السمعة أو الخدمة إف قانوف العرض الذي ينص عمى أف كمية العرض تزداد عند زيادة 

 يفترض ثبات العوامؿ المؤثرة فيو لنجاحو ومف ىذه العوامؿ:.
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 يحب أف يبقى سعر مدخالت الصناعة ثابتًا ، مثؿ المواد الخاـ واآلالت سعر المدخالت :
ورأس الماؿ وتكاليؼ األيدي العاممة حتى ال يتأثر قانوف العرض. فإذا ارتفع سعر المدخالت 

 ض.ستنخفض كمية العر 
 حتى يتحقؽ قانوف العرض يجب أف يبقى المستوى التكنولوجي ثابتًا. الوسائل التكنولوجية :

 ففي حاؿ تقدـ مستوى التكنولوجيا المستخدمة ستزداد كمية العرض والعكس صحيح.
 يجب أف يبقى سعر السمع المنافسة ثابتًا حتى يتحقؽ قانوف العرض. السمع ذات العالقة :

 مف نفس النوع تنخفض قيمة السمع األخرى. فإذا إزداد سعر سمعة
 يفترض قانوف العرض ثبات سعر تكمفة نقؿ البضائع مف مكاف توريدىا إلى تكمفة النقل :

 األسواؽ. فإف إرتفاع تكمفة النقؿ بسبب إرتفاع سعر الوقود يؤثر في قانوف العرض.
 تفرضيا الحكومة : تتمثؿ السياسات الحكومية ىنا في الضرائب التي السياسات الحكومية

عمى السمعة ، فإذا إرتفعت قيمة الضريبة سوؼ تقؿ كمية العرض. أو قد تقـو الحكومة 
بإجبار المنتجيف عمى تقديـ السمع بالسعر السائد في األسواؽ ، وبالتالي لف يستطيعوا زيادة 

 السعر مما يؤدي إلى إنخفاض كمية العرض.
 في األسواؽ تمبي حاجة المستيمكيف فسيؤدي  : في حاؿ توفر سمعة بديمةالمنتجات البديمة

ذلؾ إلى إنخفاض سعر المنتج الموجود وبالتالي تقؿ كمية العرض. في ىذه الحالة يقوـ 
 المنتج بتحويؿ الموارد التي لديو إلنتاج السمعة البديمة.

 وذلؾ يشير إلى إستيراد وتصدير السمع ، فيجب أف يبقى مستوى التجارة التجارة الخارجية :
لخارجية ثابتًا حتى يتحقؽ قانوف العرض. مثاًل )في حاؿ إستيراد السمعة مف الخارج ستتأثر ا

 السمع المحمية وينخفض سعرىا مما يؤدي إلى إنخفاض كمية العرض(.
 يفترض قانوف العرض ثبات المناخ. إذ تقؿ كمية العرض في حاؿ حدوث ظروف المناخ :

غيرىا مف الظروؼ المناخية التي تؤثر في الموارد تغير في المناخ مثؿ الجفاؼ والفيضانات و 
 األساسية.

 احلاالخ ادلستثُاج يٍ قاَىٌ انؼشعسادسًا: 
 يحصؿ ذلؾ عندما يقع البائع في أزمة مالية ويريد الحصوؿ بيع السمع في المزاد العمني :

 عمى الماؿ ، فيبيع البضاعة بأي سعر. إف ىذه الحالة مستثناة مف قانوف العرض ألنو ال
 توجد عالقة بيف كمية العرض والسع.

 يقوـ البائع بالتخمص مف البضاعة القديمة مف أجؿ جمب سمع جديدة عف تصفية البضائع :
 طريؽ بيع البضاعة القديمة بسعر أقؿ.
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 إذا كاف البائع يظف أف بيع السمع سيقؿ قريبًا تأثر السمع بذوق الناس والموضة الدارجة :
 أو الموضة فالبد أنو سيقـو ببيع بضاعتو بسعر أقؿ.بسبب تغير ما يفضمو الناس 

 يستطيع الموردوف تقدير ما إذا كاف سعر السمعة سيزداد التوقعات المستقبمية ألسعار السمع :
في المستقبؿ مثاًل )يتوقع المنتجوف إرتفاع األسعار في شير رمضاف ، لذا بداًل مف عرض 

بسعر أعمى وبالتالي تزداد كمية عرض بضاعتيـ اآلف فيـ ينتظروف شير رمضاف لبيعيا 
 تمؾ البضائع(.

 قد يضطر البائع في ىذه الحالة إلى ببع بضاعتو بأسرع وقت ميما السمع سريعة التمف :
 كاف السعر.
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 انسادسحاحملاضشج 
 انؼشعيشوَح 

 حماوس احملاضشج
 العرض مفيوم مرونة 
 إحتساب مرونة العرض 
 السعر التوازني 
 

 أوالً: يفهىو يشوَح انؼشع
 وتقاس ، السمعة سعر في لمتغير المعروضة الكمية إستجابة درجة بأنيا العرض مرونة تعرؼ
 أيضاً  وتسمى .السعر في النسبي التغير عمى مقسوماً  المعروضة الكمية في النسبي بالتغير

 منتج مف المعروضة الكمية في التغير بيف لمعالقة مؤشر أو مقياس وىي( السعر عرض مرونة)
  .:التالية المعادلة حسب العرض مرونة حساب ويتـ. سعره في والتغير محدد

 انتغري انُسثٍ يف انكًُح ادلؼشوضح= يشوَح انؼشع
انتغري انُسثٍ يف انسؼش

 

 أف معنى ذلؾ ، مرف العرض أف عمى يدؿ فذلؾ (1) مف أكبر العرض مرونة قيمة كانت إذا 
 .المعروضة الكمية في أكبر تغير سيصاحبو السعر في تغير أي

 متكافئ المرونة ،  العرض أف عمى يدؿ فذلؾ (1) تساوي قيمة مرونة العرض كانت إذا 
 .المعروضة الكمية في المقدار بنفس تغير سيصاحبو السعر في الناتج التغير أف ذلؾ معنى

 تمامًا  مرف غير العرض أف عمى يدؿ فذلؾ (1) أصغر مف قيمة مرونة العرض كانت إذا ،
 .المعروضة الكمية قيمة يغير لف كاف ميما السعر في رتغي أيمعنى ذلؾ أف 

 ثاًَُا: إحتساب يشوَح انؼشع انسؼشَح
إستجابة الكمية المعروضة مف سمعة ما لمتغير الذي يحدث  درجةالسعرية تعني مرونة العرض 

المعروضة نتيجة التغير في في سعر تمؾ السمعة ، بمعنى آخر ىي التغير النسبي في الكمية 
 السعر. ويتـ حساب معامؿ المرونة السعرية رياضيًا كما يمي:.

َسثح انتغري يف انكًُح ادلؼشوضحانسؼشَح=  انؼشعيشوَح 
َسثح انتغري يف انسؼش

 
 

 انسؼش األساسٍ= يشوَح انؼشع انسؼشَح
كًُح انؼشع األساسُح

 
 انتغري يف انؼشع
انتغري يف انسؼش
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العرض السعرية إلى ثالث درجات ىي )عرض مرف ، عرض غير مرف ، عرض تنقسـ مرونة 
 متكافئ المرونة(. وفيما يمي عرض يوضح كؿ مف الدرجات الثالثة.

 زيادة السعر زيادة حالة في كبيرة زيادة العرض زاد )إذا مرناً  العرض يكوفالمرن:  العرض .1
 كمتا وفى .قمياًل( إنخفاضاً  السعر إنخفاض عند كبيراً  إنخفاضاً  العرض إنخفض إذا .قميمة

 السمع إحدى سعر أف بإفتراض: مثاؿ .الصحيح الواحد مف أكبر المرونة قيمة تكوف الحالتيف
 %.5 بنسبة الكمية زيادة إلى اإلرتفاع ىذا وأدى% 4 بمقدار إرتفع

 السعر(. في التغير نسبة÷  الكمية المعروضة في التغير )نسبة= المرونة معامل
 (الصحيح الواحد من أكبر المرونة معامل) مرن العرض 1.25= 4÷5

 تغير إلى يؤدى مما كبيرة بنسبة السعر في تغير حدوث حالة في يكوف: المرن غير العرض .2
 الواحد مف أقؿ المرونة قيمة تكوف الحالة ىذه وفى ، أقؿ بنسبة المعروضة الكمية في

 إلى اإلرتفاع ىذا وأدى% 5 بمقدار إرتفع السمع إحدى سعر أف بإفتراض: مثاؿ .الصحيح
 %.1 بنسبة الكمية المعروضة زيادة

 السعر(. في التغير نسبة÷  الكمية المعروضة في التغير )نسبةالمرونة=  معامل
 (الصحيح الواحد من أقل المرونة معامل) غير مرن العرض 0.2= 5÷1

 تغير يقابميا  محددة بنسبة السعر في تغير حدوث حالة في يكوف: متكافئ المرونة العرض .3
 .صحيح واحد تساوي المرونة قيمة تكوف الحالة ىذه وفي النسبة بنفس المعروضة الكمية في
الكمية  زيادة إلى اإلرتفاع ىذا وأدى% 4 بمقدار إرتفع السمع إحدى سعر أف بإفتراض: مثاؿ

 %.4 بنسبة المعروضة
 السعر(. في التغير نسبة÷  الكمية المعروضة في التغير )نسبةالمرونة=  معامل
 (الصحيح الواحد يساوي المرونة معامل) متكافئ المرونة العرض 1= 4÷4

 ثانثًا: انسؼش انتىاصٍَ وانكًُح انتىاصَُح
 المعروضة الكميات مع المطموبة الكميات فيو تتساوى الذي السعر ىو السوؽ في التوازف سعر
أو  .التوازف بنقطة تسمى النقطة وىذه العرض منحنى مع الطمب منحنى تقاطع نقطة عمى ويقع
 المعروضة الكمية مع السمعة مف المطموبة الكمية تتساوى عندما يتحقؽ الذي السمعة سعر ىو
 تقوـ التي لمكميات مساوية المستيمكيف قبؿ مف المطموبة المنتج كميات أف أي. السمعة نفس مف

 سعرىا عف السمعة سعر إرتفع العرض عف الطمب زاد فإذا. األسواؽ في بطرحيا المنتجة الشركة
ذا التوازني ويمكف  .التوازني السعر عف السمعة سعر إنخفض العرض عف الطمب إنخفض وا 

 توضيح بعض النقاط المتعمقة بسعر التوازف كما مبيف في أدناه
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 مع المعروضة الكميات تتقابؿ عندما أي الطمب مع العرض تقاطعنقطة  ىي: التوازن نقطة 
 .التوازف كمية وىي معينة كمية وعند التوازف بسعر ويسمى السعر عند المطموبة الكميات

 والطمب العرض منحنيا عنده يتقاطع الذي السعر ذلؾ ىو :التوازف سعر. 
 والطمب. العرض منحنيا عندىا يتقاطع التي الكمية التوازف: وىي كمية 
 العرض فى فائض لحدوث يؤدي التوازف سعر مف أعمى سعر أي أف االسعار: يالحظ زيادة 

 (.الطمب فى نقص)
 فى نقص لحدوث يؤدي التوازف سعر مف أقؿ سعر أي أف االسعار: يالحظ إنخفاض 

 (.الطمب فى فائض) العرض

 منحنى العرض والطمب )السعر التوازني والكمية المتوازنة(
 السوق توازن عمى والعرض الطمب فى التغير أثر

 :مثؿ العرض ومنحنى الطمب منحنى عمى تؤثر خارجية ومحددات عوامؿ ىناؾ
 اإلنتاج في المستخدمة اإلنتاج أساليب وتطور اإلنتاج عناصر أسعار في التغير. 
 وتوقعاتيـ المستيمكيف وتفضيالت أذواؽ وتغير والبائعيف المشتريف عدد تغير. 
 سقؼ تحديد طريؽ عف إما التوازف سعر غير آخر سعر وتحديد السوؽ فى الحكومة تدخؿ 

 .سعرية أرضية تحديد أو سعري
 العرض ومحددات الطمب محددات مف كؿ فى التغير. 
 .السوؽ فى التوازف وكمية سعر فى تغير عميو يترتب بعضيا وأ العوامؿ تمؾ فى التغير فإ

 .:ىي عمى النحو اآلتي والطمب العرض لتغيرات حتماالتإ ثالثة وىناؾ
 عدد مثؿ لمطمب المحددة العوامؿ فى تغير حدث أنو : بإفتراضالعرض ثبات مع الطمب تغير .1

 .الطمب في منحنى تغير عميو يترتب سوؼ الدخوؿ أو التوقعات أو األذواؽ أو المستيمكيف
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 ىذه الحالة يمكف ليا أف تتضمف إفتراضيف ىما: :الطمب ثبات مع العرض تغير .2
 مف المعروضة الكمية زيادة ألف السعر فى إنخفاض : سيحدثالطمب ثبات مع العرض زيادة 

 إلى البائعوف يمجأ الفائض ىذا مف ولمتخمص السمعة مف فائض وجود عمييا ترتب السمعة
 ينتقؿ وسوؼ السعر تخفيض خالؿ مف السمعة مف مشترياتيـ بزيادة المستيمكيف إغراء
 .اليميف الى العرض منحنى

 اإلنخفاض نحو يتجو السمعة مف العرض الحالة ىذه : فيالطمب ثبات مع العرض إنخفاض 
 السمعة عمى الطمب ظؿ بينما البائعيف عدد إنخفاض أو اإلنتاج عناصر أسعار إرتفاع بسبب
 .اليسار الى العرض منحنى وينتقؿ ثابت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اإلفتراض ىي عمى النحو اآلتي:. ىذا في حاالت أربعة : ىناؾوالطمب العرض من كل تغير .3
 المستيمكيف أي عدد زاد فإذا( ف)ىي  التوازف نقطة أف : إفترضالطمب وزيادة العرض زيادة 

 زاد ىذا البائعيف عدد أف أيضاً  أعمى. إفترض إلى الطمب منحنى ينتقؿ زاد عندئذ الطمب أف
 العرض مف كؿ زيادة أف سبؽ مما اليميف. يتضح إلى العرض منحنى بإنتقاؿ عنو يعبر

انتغري يف انغهة يغ 
 ثثاخ انؼشع

انتغري يف انؼشع يغ 
 ثثاخ انغهة
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 ينخفض أو يرتفع قد فإنو التوازني السعر أما .التوازنية الكمية زيادة إلى حتماً  يؤدي والطمب
 زيادة مف أكبر بنسبة العرض زاد والطمب. فإذا العرض في النسبي التغير حجـ بحسب
ذا السعر ينخفض بينما تزيد سوؼ التوازنية الكمية فإف الطمب  بنسبة الطمب زاد التوازني. وا 
 .يزيداف سوؼ التوازني والسعر التوازنية الكمية مف كال فإف العرض زيادة مف أكبر

 نخفاض العرض إنخفاض  العرض مف لكؿ المحددة العوامؿ أف : لو إفترضناالطمب وا 
 أدت بحيث( اإلنتاج ، ...الخ عناصر أسعار إرتفاع الدخؿ ، إنخفاض)تغيرت  قد والطمب

 إلى العرض منحنى عنو بإنتقاؿ يعبر النقص ىذا فإف معًا ، والطمب العرض نقص إلى
نتقاؿ  .أسفؿ إلى الطمب منحنى اليسار ، وا 

 نخفاض الطمب زيادة  حتماً  التوازني السعر فإف العرض ونقص الطمب : إذا زادالعرض وا 
 العرض منحنى في التغير حجـ عمى يتوقؼ األمر فإف التوازنية الكمية يرتفع ، أما سوؼ

 أكبر بنسبة الطمب زاد إذا ثابتة. فمثالً  تظؿ أو تنخفض أو الكمية تزيد الطمب فقد ومنحنى
 .تزيد سوؼ التوازنية الكمية فإف العرض نقص مف

 سوؼ التوازني السعر فإف الطمب ونقص العرض : إذا زادالعرض وزيادة الطمب إنخفاض 
النقص  أو الزيادة الثالثة إما االحتماالت أحد تأخذ فسوؼ التوازنية الكمية أما. حتماً  ينخفض

 العرض زاد إذا فمثالً  .والطمب العرض في النسبي التغير حجـ عمى األمر الثبات ويتوقؼ أو
 أقؿ بنسبة العرض زاد إذا تزيد أما سوؼ التوازنية الكمية فإف الطمب نقص مف أكبر بنسبة
 .تنخفض سوؼ التوازنية الكمية فإف الطمب نقص مف

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

انتغري يف انؼشع 
 وانغهة
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 انساتؼحاحملاضشج 
 اإلَتاج

 حماوس احملاضشج
 مفيوم اإلنتاج 
 عمميات اإلنتاج 
 أشكال اإلنتاج 
 عناصر اإلنتاج 
 

 متهُذ
 يشمؿ إذ،  وؿلمد المحمي قتصاداإل دعـ في تساىـ التي شاطاتالن أكثر مف اإلنتاج يعتبر

 مفيوـ أف كما. ةوالخدمي ، ةوالصناعي ، ةالزراعي مثؿالمنتجات  أنواع مف العديد عمى الحصوؿ
 فيدةم منافع إبتكار إلى ييؤد والذيالقديمة  ةواإلداري ةاإلقتصادي المفاىيـ مف يعتبر اإلنتاج

 والتياإلنتاجية  اتالعممي مف مجموعة وجود إلى ما منشأة في اإلنتاج تطبيؽ ويحتاج ، اسلمن
 ةأىمي مف التعزيز في ذلؾ ويساعد ُمناسبة بطريقة اإلنتاج مف المطموبة تائجالن تحقيؽ في تساىـ
 ممامسبقًا  إعداده يتـ نموذج وجود عمى اإلنتاج تنفيذ في البدء ويعتمد ، العمؿ بيئة في اإلنتاج
 .نجاحاً  وأكثرىا ؽالطر  بأفضؿ المطموبة تائجالن إلى الوصوؿ في يساىـ

 أوالً: يفهىو اإلَتاج
 ، 1776 عاـ سميث آدـ المشيور قتصاداإل وعالـ الفيمسوؼ إلى االنتاج كممة مفيوـ أصؿ يرجع
 العالـ ربط 1900 عاـ وفي. الصناعية القطاعات أغمب في ينتشر اإلنتاج مفيوـ بدأ ثـ ومف
 الخاصة باألعماؿ لمقياـ المباشرة الوسيمة بصفتيا التخطيط ووظيفة اإلنتاج بيف تايمور فكروالم
 في تساىـ التي الوسائؿ مف بصفتو والمخزوف اإلنتاج بيف الربط تـ 1915 عاـ وفي .اإلنتاج في

 تـ 1935-1931 عامي وبيف. صحيح بشكؿ اإلنتاج تطبيؽ بعد المنتجات عمى المحافظة
كبير  بشكؿ اإلنتاج مفيوـ تعزيز في ساىـ ممااإلنتاج  جودة عمى الرقابة دور تفعيؿ عمى العمؿ
 .والخدمية الصناعية المنشآت أنواع مف العديد في ميـ دور لإلنتاج أصبح وىكذا
 عمى لمحصوؿ وذلؾالموارد  ستغالؿإ حسف إلى تيدؼ التي العمميات مف مجموعة ىو نتاجاإل
 الخاـ المواد بتحويالت نتاجاإل تعريؼ الممكف فمف. والرغباتت الحاجا إلشباع منتجة مواد

. االنساف حاجات إشباع في تساىـ سمعة أو منتج عمى لمحصوؿ العمؿ مف مراحؿ بعدة ومرورىا
 عمى تعمؿ وموارد ، ومخرجات ، مدخالت ليا عممية كؿ أنو لإلنتاج خرىاال التعريفات ومف

 منيا يستفيد منتجات إلى الخاـ المواد تحويؿ في تساىـ التي الخطوات مف مجموعة تطبيؽ
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 مف مجموعة عف الناجـ المادي الناتج ذلؾ" بأنو اإلنتاج تعريؼ يمكننا أخيراً  .المجتمع في األفراد
 زيادة أو الوجود مسبوقة غير معنوية أـ مادية كانت سواء منفعة خمؽ لغايات تؤدي الممارسات

 ُيعرؼكذلؾ  ."األفراد حاجات إلشباع وذلؾ مسبقاً  موجودة منفعة إلى المنفعة مف معيف قدر
 والمتاحة الطبيعية الموارد باستغالؿ األفراد مف عدد يمارسو بشري نشاط أي محّصمة بأنو اإلنتاج
 ميزة إضفاء يكوف أف يمكف أو وجودىا، يسبؽ لـ معنوية أو مادية كانت سواء منفعة إليجاد
 وخدمات سمع ىيئة عمى دائماً  اإلنتاج ويكوف مسبقًا، موجود شيء عمى جديدة منفعة أو جديدة
 يمكف كما. مباشر غير أو مباشر بشكؿ وحاجاتو اإلنساف رغبات إشباع منيا الغاية وتكوف
 عتمادباإل العمؿ مف مراحؿ بعدة ما سمعة إلنتاج الالزمة الخاـ المواد مرور عف عباره بأنو تعريفو
 السمع وىي التحويمية العممية ىذه نتاج إلى بالنياية لموصوؿ تحويميا في البشرية القوة عمى

 .والخدمات
 يفهىو اإلَتاخُح

 إذ ، الواحدة اإلنتاجية العممية في والمخرجات المدخالت بيف ما تربط التي العالقة تمؾ ىي
. مستيمكيا أو ليا النيائي المستخدـ إلى وتدفقيا الموارد مف اإلنتاج مستويات رفع في تساىـ
 فتحفز ، االقتصادية الناحية مف والمجتمع األفراد حياة في بالغة أىمية اإلنتاجية الكفاءة تمعب
 ، مرتفع بمستوى العيش وبالتالي عاؿٍ  مادي مردود عمى لمحصوؿ سعياً  اإلنتاج زيادة عمى الفرد
 األخرى المنظمات بيف التنافس حمبة في مركزىا بتعزيز المنظـ عمى بالنفع ذلؾ يعود كما

 بالنفع فيعود المجتمعية الناحية مف يتعمؽ فيما أما ، المتوقعة واألرباح المردود إرتفاع وبالتالي
رتفاع األسعار بتراجع عميو  ألفراد ورفاىية كريمة حياة تحقيؽ وبالتالي اإلنتاجي المستوى وا 

 .المجتمع
 ثاًَُا: أَىاع اإلَتاج )األشكال(

 يقسـ اإلنتاج بشكؿ عاـ إلى شكميف أو نوعيف )المادي الممموس ، المعنوي( وعمى النحو اآلتي:
 اآلليات وصناعة ، الزراعي كاإلنتاج أشكاؿ عدة اإلنتاج مف النوع ىذا يتخذ: المادي اإلنتاج .1

 اإلستفادة يمكف ممموس شيء أي أنو عاـ بشكؿ أي. وغيرىا والقطف والطائرات والمالبس
 .منو

 كانت سواء المنتجة السمع كافة ويشمؿ المادي غير باإلنتاج المعروؼ أو: المعنوي اإلنتاج .2
 .والتجارة والعالج كالتعميـ ةالبحت اإلنسانية والحاجات الرغبات إلشباع إنتاجية أـ إستيالكية

 ثالثًا: أىمية اإلنتاج
 عمى تعتمد التي ركاتالش أو المجتمع في األفراد ستوىم عمى سواءً  كبيرة ةبأىمي اإلنتاج زيتمي
 .:اآلتية قاطالن في األىمية ىذه وتتمثؿ ، والخدمات نتجاتالم
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 األفراد عند الرفاىية معدالت زيادة إلى يؤدي العامة مما الحياتية المجاالت مف العديد تطوير .1
 األشياء مف مجموعة توفير عمى تساعد التي والخدمات المنتجات مف العديد إنتاج طريؽ عف

 .المحمولة ....الخ الحاسوب واليواتؼ أجيزة المفيدة مثؿ
 أنواع مف العديد نمو إلى أدى الذي العالمي الصناعي التطور ظيورِ  في المساىمة .2

 .منيا الُمستحَدثة وخصوصاً  الصناعات،
 بمجموعة اإلجمالي المحمي الناتج تزويد طريؽ عف اإلقتصادية لمتنمية المناسب الدعـ توفير .3

 .تنميتو عمى تساعد التي الموارد مف
 عمى السابؽ في تعتمد كانت التي والزراعية المينية القطاعات مف العديد دعـ في المساعدة .4

 في واآلالت األجيزة تستخدـ الوقت مرور مع أصبحت فقط والتي العاممة األيدي ميارات
 .بيا الخاص العمؿ سير تعزيز

 فقد ساعد تقميدية ، وسائؿ عمى تعتمد الماضي في كانت والتي التجارة تطوير عمى العمؿ .5
 .التجارية والجوية البحرية النقؿ بوسائؿ اإلستعانة خالؿ مف نمواً  أكثر جعميا في اإلنتاج

 ساتؼًا: منىرج اإلَتاج
 مف إنتاجية مؤسسة في تطبيقيا يتـُ  التي الخطة أو اإلستراتيجية عف عبارة ىو اإلنتاج نموذج
 مف مجموعة عمى إنتاجي نموذج كؿ ويشمؿ ، اإلنتاج تحقيؽ عمى العمؿ في المساىمة أجؿ

 :.وىي المراحؿ
 تحديد طريؽ عف أو المستيمكيف طمبات معرفة خالؿ مف المنتجات طبيعة وفيـ دراسة .1

 .باإلنتاج الخاصة الطبيعة في يتحكموف الذيف المورديف أماـ المتاحة الخيارات
 المباشرة أجؿ مف أحدىا إستخداـ في تساىـ والتي لإلنتاج المتنوعة المتغيرات بيف المقارنة .2

 .اإلنتاجية العممية تنفيذ في
 يتطمب والذي اإلنتاج لنموذج النيائي اإلختيار عمى اإلعتماد خالؿ مف اإلنتاجي النظاـ بناء .3

 .إنتاجيا تـ التي المواد نوعية عمى التركيز ضرورة في مسبؽ فيـ وجود
 التي التغيرات مف مجموعة أو تغيير أي تطبيؽ عمى القدرة وىي: النموذج تعديؿ قابمية .4

 العممية في حديثة تطورات أي مع يتوافؽ حتى اإلنتاج نموذج صياغة إعادة في تساىـ
 مف مجموعة إستخداـ أو لإلنتاج جديدة أفكار ظيور التطورات ىذه تشمؿ وقد ، اإلنتاجية
 .الحديثة واألجيزة األدوات
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 خايسًا: ػًهُاخ اإلَتاج
 .:وىي ةالميم اتالعممي مف بمجموعة يرتبط أف يجب صحيحة بطريقة اإلنتاج تطبيؽ يتـ ىحت
 كافة إستخداـ عمى تعتمد اإلنتاج والتي عمميات مف األولى العممية ىي: اإلنتاجية العممية .1

 والقيمة العاممة ، األيدي عمى وتشمؿ صحيحة ، بطريقة تطبيقو عمى تساعد التي الوسائؿ
الصناعية  اآلالت بالعماؿ أو المرتبطة سواءً  اإلنتاجية والوسائؿ لإلنتاج ، الُمخصصة المالية
 .النيائي المنتج عمى الحصوؿ في تساىـ والتي

 سواءً  المنتجة المواد عرض في التجاري المنشأة دور عمى اإلعتماد ىي: التجارية العممية .2
 يتـ خدمات أو بالمنشأة ، الخاصة الفروع في تباع التجار أو إلى توردييا يتـّ  سمعاً  أكانت
 إلى المنشأة إنتاج بيع في التجارية العممية وتساىـ وفروعيا ، المنشأة خالؿ مف تقديميا
 .منو المستيدفيف األفراد

 التشغيمية والعمميات اإلنتاج لتكمفة المالية القيمة تحديد في تساىـ التي ىي: النقدية العممية .3
 المنشأة في المالي القسـ العممية ىذه تساعد. المنتجات بيع قيمة معرفة ثـ المستخدمة ومف

 .اإلنتاجية العممية مف الخسارة أو األرباح تحقيؽ نتائج متابعة في
 المنتجات تسويؽ في تساىـ المتاحة والتي الوسائؿ كافة إستخداـ ىي: التسويقية العممية .4

 الزبائف جذب عمى قادرة التسويقية العممية كانت وكمما اإلنتاج ، مف عمييا الحصوؿ تـ التي
 الربح تحقيؽ إلى الوصوؿ في اإلنتاج دور نجاح في ذلؾ المنشأة ساىـ إلى والمستيمكيف
 .المطموب

 سادسًا: ػُاطش االَتاج
 ىذا يتحقؽ وحتى ، ورغباتيـ المجتمع في األفراد حاجات بإشباع األولى بالدرجة قتصاداإل ييتـ

 ال الرغبات إشباع أف أي ، ذلؾ يتـ حتى نشاطات بعدة والقياـ إجراءات تخاذإ مف البد اإلشباع
نما الطبيعة مف يأتي  التحويؿ خالؿ مف جديدة منفعة خمؽ أي ، باإلنتاج عميو الحصوؿ يمكف وا 
 .:عمى النحو اآلتي ىيأساسية  عناصر أربعة اإلنتاج ويضـما  مادة عمى التغيير أو
 أو ذىنياً  ذلؾ كاف سواء األفراد بيا يقوـ التي والعمميات واألنشطة الممارسات تمؾ ىوالعمل:  .1

 الموارد أحياناً  العمؿ عمى ويطمؽ ما ، خدمة أو سمعة إنتاج إلى النياية في لمتوصؿ يدوياً 
. اإلنتاجية العممية تتـ ال بدونو إذ أىمية اإلنتاج عناصر أكثر مف العمؿ ويعتبر البشرية ،
 الذي العمؿ ذلؾ اليدوي وىو وىما )العمؿ اإلنتاجية العممية في نوعيف إلى العمؿ يصنؼ
 الذىف عمى يعتمد الذي العمؿ ذلؾ الذىني وىو والعمؿ كبير ، عضمي مجيود بذؿ يتطمب

 بو وىي:. التالية الخصائص توفر مف البد اإلنتاج شروط العمؿ يحقؽ وحتى والمعرفة ( ،
 معو واالنسجاـ بو اإلبداع مف الفرد يتمكف حتى إرادياً  العمؿ يكوف أف يستمـز. 
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 المادي المردود عمى الحصوؿ خالؿ مف الرفاىية فتتحقؽ والسعادة ، لمرفاىية مصدر العمؿ 
 .ىادفاً  العمؿ يكوف أف يجبكما  .العمؿ خالؿ مف لجنيو الفرد يسعى الذي

 العممية حياتو في ويستخدميا اإلنساف ينتيجيا التي والوسائؿ العناصر تمؾ ىوالمال:  رأس .2
 ذلؾ يتمثؿ وقد والخدمات ، السمع إنتاج إلى لموصوؿ لتساعده اإلنتاجية العممية في ويدخميا
 بالسمع يتعمؽ فيما أما. الرأسمالية بالسمع إقتصادياً  عمييا يطمؽ والمعدات التي باآلالت

 شخصي بشكؿ إستيالكيا ليتـ اإلنساف ينتجيا التي تمؾ فيي النطاؽ بيذا اإلستيالكية
 في المستخدـ النقد أو الماؿ األغمب عمى فيو إقتصادياً  الماؿ رأس أما والممبس ، كالغذاء
 .عاممة وأيدٍ  خاـ مواد مف تحتاجو ما كؿ لتوفير ليا والمخصص اإلنتاجية العممية تسيير

 يشير إذ ، العامية في الشائع المفيـو عف اإلقتصاد في األرض مفيوـ يتبايف: األرض .3
 مف بيا يحيط ما وكؿ سطحيا أو جوفيا في األرض تحتويو ما كؿ أنو إلى إقتصادياً 
 ، اإلنتاجية لمعممية اإلفادة تقدـ أف ويمكف لمزراعة قابمة أراضٍ  أو غابات أو مائية مسطحات

 في عمييا العثور يتـ التي الطبيعية الموارد مسمى تحت األرض مفيوـ إدراج يمكف لذلؾ
 .إطالقاً  إيجادىا في اإلنساف يتدخؿ ولـ المحيطة البيئة

 بدونيا حيث ، كاممة اإلنتاجية لمعممية المدبر الرأس ىي التنظيمية العممية تعتبر: التنظيم .4
 األىداؼ تحقيؽ عمى قادرة وغير مشتتة وتصبح العاممة األيدي عمى األمور ستختمط
 دوره حسب كؿ السابقة اإلنتاج عناصر توظيؼ في ىاماً  دوراً  تمعب فبوجودىا ، المنشودة
 .والخدمات السمع وىي منيا اليدؼ تحقيؽ إلى بالنياية لمتوصؿ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلنتاجية(العممية عناصر عناصر اإلنتاج )
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 انثايُحاحملاضشج 
 تكانُف اإلَتاج

 حماوس احملاضشج
 مفيوم تكاليف اإلنتاج 
 التكاليف الضمنية والصريحة 
 التكاليف الثابتة والمتغيرة 
 متوسط التكاليف 
 الكمفة الحدية 
 صيغ اإلحتساب 
 

 متهُذ
 والربح ، أرباحيا لتعظيـ تسعى المشروعات أف اإلنتاج قرارات إتخاذ عند العرض نظرية تفترض
 اإليراد تمثؿ فيي المخرجات قيمة فأما ، المدخالت وقيمة المخرجات قيمة بيف الفرؽ مف يأتي
 يتحمميا التي التكمفة فيي المدخالت أما ، منتجاتو قيمة بيع مف المشروع عميو يحصؿ الذي

 خدمة تقديـ أو منتج تصنيع عند المؤسسة تتحمميا التي التكمفة ىيفتكاليؼ اإلنتاج  .المشروع
 الخاـ والمواد العمالة ذلؾ في بما النفقات مف متنوعة مجموعة اإلنتاج تكاليؼ وتشمؿ. لمعمالء
 .وغيرىا العامة اإلضافية والنفقات اإلستيالكية التصنيع ولواـز

 أوالً: يفهىو تكانُف اإلَتاج
 نوأ أي العرض بنظرية يرتبط التكاليؼ فتحميؿ لذا،  نتاجياإ بتكاليؼ ما سمعة عرض يتحدد
 يختمؼ قتصادييفاإل عند التكاليؼ مفيوـ فإف لذلؾ ونتيجة،  نتاجاإل بنظرية وثيقاً  رتباطاً إ يرتبط
 تتحمميا التي المختمفة النقدية التكاليف بأنيا" عندىـ تعرؼ فأنيا لذا المحاسبيف عند عنو

 ، جوراإل ، االولية المواد تكاليف وتشمل (سنة تكون ما عادة) ةمعين زمنية فترة خالل المنشأة
 بتكمفة عمييا فيطمؽ قتصادييفاإل عند ماأ" ، الخ ....الصيانة،  ندثاراتاإل ،  الفوائد،  يجاراتاإل

 التي الموارد تكمفة عن" عبارة وىي ختياراإل تكمفة وأ جتماعيةاإل التكمفة وأ البديمة الفرصة
 جتماعيةاإل بالتكمفة عمييا ويطمؽ" خرىاُ  سمعة حساب عمى ما سمعة إلنتاج المجتمع يخصصيا

 ىي اإلنتاج تكاليؼ إف .منيا بدالً  خرىاُ  سمعة إلنتاج الموارد لحولنا السمعة تمؾ ننتج لـ لو ألنو
 المبمغ إلى أيضاً  تشير. لمشركة الدخؿ تدر التي السمع شراء أو بتصنيع المتعمقة التكاليؼ
 تعظيـ ىو الشركات ىدؼ ألف نظراً . المنتج مف معينة كمية إلنتاج المطموب لمماؿ اإلجمالي
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 مقدار وىو دخالً  الشركات تمتمؾ أخرى ناحية مف. األرباح ىذه مكونات فيـ الميـ فمف ، األرباح
 .اإلنتاج تكاليؼ لدييا الشركات فإف أخرى ناحية مف. المبيعات مف تأتي التي األمواؿ

 ثاًَُا: أَىاع تكانُف اإلَتاج
 الخاصة باإلنتاج نذكر منيا اآلتي:. التكاليؼ مف نواعأ ىناؾ
 وىي المحاسبية بالتكاليؼ الظاىرة أو الصريحة بالتكاليؼ : نعنيالصريحة التكاليف .1

 إجور تكاليؼ مثؿ اإلنتاج عناصر عمى الحصوؿ مقابؿ المنشأة تتحمميا التي التكاليؼ)
الصيانة ، مصاريؼ  مصاريؼاألولية ،  المواد ثمف ، النثريات،  الضرائب ، العماؿ ومرتبات

 الخ. ...والياتؼ والنقؿ والكيرباء الماء ومصاريؼ الدعاية واإلعالف
 ومباشر وواضح صريح بشكؿ المنشأة ال تتحمميا التي التكاليؼ تمؾ : ىيالضمنية التكاليف .2

)عند  فمثالً  بيا التضحية تـ أنو الصريحة التكاليؼ الى تضاؼ اقتصادية مف وجية ولكنيا
 ُاخرى إمور في بإستخداميا ضحى فإنو لصاحبو ممموكة أرض قطعة عمى مصنع بناء

 ىو قاـ إذا أو المصنع في عائمتو أفراد أحد عمؿ زراعتيا( ، كذلؾ إذا أو أو بيعيا كتأجيرىا
 الحصوؿ بإمكانو كاف التي والفوائد اإلجور في تتمثؿ تكمفة يعتبر ىذا كؿ مصنعو بإدارة
 .مصنعو عمؿ نطاؽ خارج إستخدميا لو عمييا

 فالمنتج ، تنتج لـ أـ أنتجت سواء المنشأة تتحمميا التي التكاليؼ تمؾ : وىيالثابتة التكاليف .3
 ، المباني )إيجار مثؿ اإلنتاج بحجـ ال تتأثر فيي اإلنتاج توقؼ لو في حساباتو حتى يدخميا
 التكاليف منحنى إذ يكون .الخ( ...اآلالت إستيالؾ،  المباني ضريبة ، المباني أقساط
( 1000)مثاًل  تتحمؿ المنشأة أف أي .االفقي لممحور موازي مستقيم خط شكل عمى الثابتة

 ، الزمف مف قصيرة فترة خالؿ( طف 5) أو( طف 3)أو  قماش( طف 1) أنتجت دينار سواء
 .االفقي لممحور موازي مستقيـ يكوف خط المنحنى فإف لذا

 زيادة عند تزداد إذ اإلنتاج حجـ مع طردياً  ترتبط التي التكاليؼ تمؾ : ىيالمتغيرة التكاليف .4
 ، النقؿ تكاليؼ ، الخاـ المواد )تكاليؼ ذلؾ مثاؿ اإلنتاج. حجـ قؿ إذا وتقؿ اإلنتاج حجـ
 ومن أعمى إلى متجياً  األصل نقطة من المتغيرة التكاليف منحنى إذ يبدأالعماؿ(.  إجور
 .المتغيرات وحجم التكاليف بين الطردية العالقة عمى دليل اليمين الى اليسار

 والتكاليؼ الثابتة التكاليؼ مجموع عف عبارة اإلجمالية أو الكمية : التكاليؼالتكاليف الكمية .5
 سبيؿ في المشروع ينفقيا التي التكاليؼ عناصر جميع المنتج. فيي يتحمميا التي المتغيرة
 عناصر مجموع تعتبر أو. مباشرة غير أو مباشرة تكاليؼ كانت سواء السمع ، إنتاج

 اإلجمالية التكمفة تغير معدؿ اإلنتاج ، إذ يسمى عمى فعال حممت التي المختمفة المصاريؼ
 .اليامشية التكمفة أو الحدية بالتكمفة المنتجة الكمية حسب
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 ثانثًا: يتىسظ انتكانُف
 بسعر تتحدد المبيعات ألف ، نتاجياإ مف الواحدة الوحدة تكمفة بتحديد نتاجيةاإل المشروعات تيتـ

 منتجة وحدة كؿ تكمفة معرفة نتاجيةاإل المشروعات عمى يتعيف ولذلؾ ، منيا الواحدة الوحدة
 من الواحدة الوحدة تكمفة" . فمتوسط الكمفة يعنيوالثابتة والمتغيرة الكمية تكاليفيا عف فضال
 ، التكاليف عمى عدد الوحدات المنتجة"بتقسيم مجموع  عمييا الحصول ويمكن المنتجة السمعة

 :.اآلتي النحو عمى توضيحيا يتـ سوؼ التكاليؼ ىذه مف نوع لكؿ متوسطة تكمفة توجد إذ
 ، ثابتة تكاليؼ مف الواحدة الوحدة ما تتحممو مقدار بأنيا وتعرؼ: الثابتة التكمفة متوسط .1

 يتناقص المقدار ىذا إفاالنتاج ، كما  حجـ عمى الثابتة التكاليؼ قسمة حاصؿ وتساوي
 حجـ بتغير يتغير ال ثابت مقدار ىي الثابتة التكاليؼ ألف ، اإلنتاج حجـ زيادة مع بإستمرار
 مف أكبر عدد عمى الثابتة التكاليؼ نفس تتوزع اإلنتاج حجـ زيادة فمع لذلؾ ، االنتاج
 يمكف ال أنيا مالحظة مع ، منيا المنتجة الوحدة نصيب ينخفض وبالتالي ، المنتجة الوحدات

 عالقة الثابتة التكاليؼ ومتوسط اإلنتاج حجـ بيف العالقة تكوف .الصفر الى تصؿ أف
ذا،  سينخفض الثابتة التكاليؼ متوسط فأف اإلنتاج حجـ إزداد إذا بمعنى عكسية  إنخفض وا 
 في البسط ثبات إلى يعود ذلؾ في والسبب سيزداد الثابتة التكاليؼ متوسط فإف اإلنتاج حجـ

 تغيير الى يؤدي مما( اإلنتاج حجـ) المقاـ وتغيير( الثابتة التكاليؼ) الذكر اآلنفة المعادلة
 .الكسر قيمة

 عنصر عمى الحصوؿ تكمفة في المتغيرة التكمفة متوسط يتمثؿ: المتغيرة التكمفة متوسط .2
 عمى المتغيرة التكاليؼ قسمة حاصؿ انيا أي ، اإلنتاج مف واحدة وحدة لكؿ المتغير اإلنتاج
 التكاليؼ مف المنتجة الوحدة نصيبفي  تمثؿفمتوسط التكمفة المتغيرة ي. اإلنتاج حجـ

 .المتغيرة
 ، كمية تكاليؼ مف الواحدة اإلنتاج وحدة تتحممو ما مقدار بأنيا تعرؼ: الكمية التكمفة متوسط .3

 أيضا ويمكف. االنتاج حجـ عمى الكمية التكاليؼ قسمة بحاصؿ عمييا الحصوؿ ويتـ
 التكمفة ومتوسط الثابتة التكمفة متوسط جمع خالؿ مف الكمية التكمفة متوسط عمى الحصوؿ
 .المتغيرة

 التكاليؼ أو الكمية التكاليؼ في التغير مقدار بأنيا الحدية التكاليؼ تعرؼ: الحدية التكاليف .4
 مف األخيرة الوحدة تكمفة أنيا أي ، واحدة وحدة بمقدار اإلنتاج حجـ تغير عف الناتج المتغيرة
 الكمية التكاليؼ في التغير قسمة خالؿ مف عمى التكاليؼ الحدية الحصوؿ يمكف إذ. االنتاج
 .االنتاج حجـ في التغير عمى
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 اإلنتاج حجـ تغير مع تتغير ال الثابتة التكاليؼ أف معروؼ ىو كما: االنتاج حجم في التغير .5
 التكاليؼ في التغير تساوي الحدية التكاليؼ أف يعني مما صفر يساوي تغيرىا معدؿ أف أي ،

 في التغير أيضا تساوي أنيا وكما واحدة بوحدة االنتاج حجـ تغير عف الناتج المتغيرة
 .واحدة بوحدة اإلنتاج حجـ تغير عف الناتج الكمية التكاليؼ

 ساتؼًا: طُغ إحتساب انتكانُف
 اآلتية:.يمكف حساب متوسط التكاليؼ وفقًا لمصيغ 

 متوسط التكاليف الثابتة .1
إجمالي التكاليؼ الثابتة
إجمالي كمية اإلنتاج

 متوسط التكاليؼ الثابتة 

 متوسط التكاليف المتغيرة .2
إجمالي التكاليؼ المتغيرة
إجمالي كمية اإلنتاج

 متوسط التكاليؼ المتغيرة 

 متوسط التكاليف الكمية .3
إجمالي التكاليؼ الكمية
إجمالي كمية اإلنتاج

 متوسط التكاليؼ الكمية 

 التكمفة الحدية .4
التغير في التكمفة الكمية
التغير في اإلنتاج

 التكمفة الحدية 

أف التغير في التكمفة الكمية يعادؿ التغير في التكمفة المتغيرة لذا يمكف الحصوؿ عمى الكمفة وبما 
األخيرة( مف خالؿ الصيغة الحدية )أي اإلضافة إلى التكمفة الكمية أو تكمفة الوحدة اإلضافية 

 أدناه.
التغير في التكمفة المتغيرة

التغير في اإلنتاج
 التكمفة الحدية 
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 خذول َىضح أَىاع انتكانُف
اإلنتاج 
 طف

التكمفة 
 الثابتة

التكمفة 
 المتغيرة

التكمفة 
 الكمية

متوسط التكمفة 
 الثابتة

متوسط التكمفة 
 المتغيرة

متوسط التكمفة 
 الكمية

 الحديةالتكمفة 

1 60 30 90 60 30 90 -- 
2 60 40 100 30 20 50 10 
3 60 45 105 20 15 35 5 
4 60 55 115 15 13.75 28.75 10 
5 60 75 135 12 15 27 20 

 كيف نفيم التكمفة الحدية؟
 واحدة بوحدة المنتجة الكمية زيادة عف الناتجة الكمية التكمفة في التغير مقدار: ىي التكمفة الحدية

 .عدمو مف التوسع وجدوى اإلنتاج زيادة دراسة عند اإلنتاج وأرباح تكاليؼ تحميؿ في تستخدـ ،
 يتحمميا التي المتغيرة التكاليؼ تمثؿو  واحدة وحدة اإلنتاج زيادة عؿ المترتبة التكاليؼ فيي

 اإلنتاج مستويات مف مستوى كؿ في الحدية التكمفة ، الخدمات أو السمع إنتاج سبيؿ في المشروع
 .االضافية الوحدة إلنتاج مطموبة إضافية تكاليؼ أي تشمؿ
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 انتاسؼحاحملاضشج 

 اإلَشاداخ
 حماوس احملاضشج

 اإليرادات 
 اإليراد الكمي 
 اإليراد المتوسط 
 اإليراد الحدي 
 صيغ اإلحتساب 
 

 متهُذ
 نشاط مف التجارية المؤسسة أو المصنع أو الشركة تحققو الذي الدخؿ ىو االقتصاد في اإليراد
 المبمغ ُيعرؼإذ  .مشتريفال إلى خدمات أو سمع بيع إيراد العادة في وىو ، التجاري أعماليا
 في ُتساىـ والتي اإليرادات باسـ الشركات تُقدميا التي والخدمات السمع بيع عف الناتج اإلجمالي
 ىذه وتحقيؽ المبيعات توليد في الشركات فعالية مدى تبيف حيث ، لمشركة المالية القوة تحديد

  .اإليرادات
 أوالً: يفهىو اإلَشاداخ

 أف توقعي التي العقارات مثؿ،  معيف مصدر عف جينت الذي الدخؿ أنيا عمى لغة اإليرادات عرؼت
 ومفاإلستثمار ،  مف العائد الدخؿ إجمالي أنيا عمى عرؼت كما ، كبيرة سنوية عائدات ليا يكوف

 ؼتعر  كما .(الوارد ، العائدات ، الدخؿ ، المكاسب ، األرباح) اإليرادات صطمحم مرادفات
 عمميا مجاؿ مف تحصيميا عمى األعماؿمنشآت  تقوـ التي المالية المبالغ أنيا عمىلغة  اإليرادات
 ؿتحص التي المبالغ أنيا عمى صطالًحاإ اإليرادات ؼ. بينما تعر النفقات منيا ستثنىوي الرئيسي
 الشركة نفقات منيا اً مطروح ويكوف ، مالءلمع الخدمات تقديـ أو نتجاتالم بيع مف الشركة عمييا

أو أي رسوـ ُاخرى  القانونية خدماتو قابؿم عمييا يحصؿ التي المحاماة مكتب سـور  مثؿ ،
 بيا كوماتالح تمويؿ يتـ التي اإليرادات أنيا عمى كوميةالح اإليرادات عرؼت بينما .مشابية لذلؾ

 بيفت التي ىي اإليرادات. فالحكومات ىذه عمؿ لضماف ليا المالية الموارد بمثابة عدت حيث ،
 المصروفات كافة دفع بعد وذلؾ الخدمات أو لمسمع بيعيا مف الشركات حققوت الذي الربح مدى
 معرفة أجؿ مف بدقة والمصروفات اإليرادات تعريؼ معرفة الميـ مف وعميو ، عمييا ترتبةالم
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يمكف توضيح مفاىيـ اإليراد )الكمي ، المتوسط ، الحدي(  .والخدمات السمع بيع مف الناتج الربح
 مف خالؿ اآلتي:.

 التي لمكمية بيعو مقابؿ البائع عميو يحصؿ ما مجموع بأنو الكمي اإليراد : يعرؼاإليراد الكمي .1
 (.P) سعرىا في( Q) المباعة الكمية ضرب حاصؿ ىو الكمي فاإليراد ، منتجاتو مف يبيعيا
 المضافة القيمةمضافًا إلييا إجمالي  الكمية اإلنتاج عناصر تكمفةيساوي  الكمي فاإليراد

 إضافة السمعة إنتاج في المستخدمة اإلنتاج عناصر تكمفة مجموع عف عبارة ىي أي. (الربح)
 اإليرادات حساب وعند( الربحب) عنيا والمعبر ، التكمفة إلى تضاؼ التي االضافية القيمة إلى

 .اإلنتاجية العممية في المستخدمة اإلنتاج عناصر كافة مراعاة يجب الكمية
 ، الكمي اإليراد مف المباعة الوحدة نصيب أنو عمى المتوسط اإليراد يعرؼ :اإليراد المتوسط .2

 .المباعة الوحدات عدد عمى الكمي اإليراد قسمة ناتج إذاً  فيو
 تغير عف الناتج الكمي اإليراد في التغير مقدار بأنو الحدي اإليراد يعرؼ :اإليراد الحدي .3

 إضافية وحدة بيع نتيجة الكمي اإليراد في التغير فيو ، واحدة وحدة بمقدار المباعة الكمية
 .اإلنتاج مف واحدة

 ثاًَُا: خذول اإلَشاداخ
نقصد ىنا بجدوؿ اإليرادات ىو بياف اإليراد الكمي المتحقؽ عف بيع حجـ معيف مف الوحدات 

مضروبًا بسعر البيع ، كذلؾ بياف نصيب الوحدة الواحدة مف اإليراد المتوسط ، إضافة المنتجة 
لذلؾ التعرؼ عمى اإليراد الحدي والذي يكوف نتاج التغير الذي يحصؿ في اإليراد الكمي نتيجة 

 بيع وحدة إضافية واحدة.
 لنوع المنافسةفي جدول اإليرادات قد يختمف سعر البيع أو يكون ثابتًا طبقًا مالحظة: 

 : ثبات سعر البيع1الجدول رقم 
 اإليراد الحدي اإليراد المتوسط اإليراد الكمي سعر بيع الوحدة اإلنتاج المباع

1 10 10 10 -- 
2 10 20 10 10 
3 10 30 10 10 
4 10 40 10 10 
5 10 50 10 10 
6 10 60 10 10 
7 10 70 10 10 
8 10 80 10 10 
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9 10 90 10 10 
10 10 100 10 10 
 : إختالف سعر البيع2الجدول رقم

 اإليراد الحدي اإليراد المتوسط اإليراد الكمي سعر بيع الوحدة اإلنتاج المباع
1 16 16 16 -- 
2 15 30 15 14 
3 14 42 14 12 
4 13 52 13 10 
5 12 60 12 8 
6 11 66 11 6 
7 10 70 10 4 
8 9 72 9 2 
9 8 72 8 0 
10 7 70 7 -2 
11 6 66 6 -4 

 

 ثانثًا: طُغ إحتساب اإلَشاداخ
 وفقًا لمصيغ اآلتية:. 2و1يتـ حساب اإليرادات الواردة في الجدوليف 

 اإليراد الكمي .1
سعر بيع الوحدة الواحدة حجـ اإلنتاج المباع   اإليراد الكمي 

 اإليراد المتوسط .2
حجـ اإليراد الكمي

حجـ اإلنتاج المباع الكمي
 اإليراد المتوسط 

 اإليراد الحدي .3
مقدار التغير في اإليراد الكمي

مقدار التغير في حجـ اإلنتاج المباع الكمي
 اإليراد الحدي 

 

اإليراد الجديد اإليراد القديـ
حجـ اإلنتاج المباع الكمي الجديد حجـ اإلنتاج المباع الكمي القديـ

 اإليراد الحدي 
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 انؼاششجاحملاضشج 
 األسىاق

 حماوس احملاضشج
  :أشكاليا وخصائصيااألسواق 
 سوق المنافسة الكاممة وشروطو 
 سوق اإلحتكار التام وخصائصو 
 المنافسة اإلحتكارية 
 إحتكار القمة 
 

 متهُذ
واإلبتياع ، كذلؾ  لمبيع عوالسم المتاع إليو ُيجمب الذي الموضع بأنو بالسوؽ قصدي عاـ بشكؿ

 تقديـ أو نةمعي ومنتجات سمع ببيع معني أحدىماطرفاف  فيو يجتمع الذي المكاف وينظر لو بأن
 اإلقتصاد عمـ في السوؽ مفيوـ يختمؼ. كما والخدمات السمع ىذه شراء ديقص واآلخر ، ما خدمة
 مف مجموعة بأنو إقتصادياً  لو ينظر إذ ، والخدمات السمع بيع بمكاف المقترف العاـ المفيوـ عف

 حيث ، القرارات مف ُيحصى ال عدد عمى بناءً  سعرىا وتشكيؿ لمسمع والشراء البيع معامالت
 :.كاآلتي وىما معاً  يعمالف رئيسييف عامميف عمى القرارات ىذه تعتمد

 السوؽ في العرض بسعر ـيتحك الذي وىو: لمسمعة نتجالم الطرؼ. 
 السوؽ في الطمب بسعر ـيتحك بدوره والذي: لمسمعة المستيمؾ الطرؼ. 

 أو ، اً ريفي قتصاداإل كاف إذا تختمؼ حيث ، قتصاديةاإل السوؽ طبيعة الجغرافي النطاؽ ديحد
 مستوى عمى أو ، نةمعي لمنطقة قتصادياإل المستوى عمى أو ، ما دولة مستوى عمى قتصاداإل

 .الدولي االقتصاد
 أوالً: يفهىو انسىق

 يتـ التي العممية ىوأو  .السمع تبادؿ بشأف والمشتريف البائعيف قرارات فيو تمتقي الذي المكافىو 
 السوق ويتميز .المختمفة والخدمات السمع مف المتبادلة والكميات األسعار تحديد خالليا مف

 :.ىي خصائص بأربع
 والمشتريف البائعيف عدد كثرة. 
 تاماً  تجانسا السمعة تجانس. 
 السوؽ مف والخروج الدخوؿ حرية. 
 السوؽ بأحواؿ التاـ العمـ. 
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 .:تحديدىا عمى النحو اآلتيالسوق يمكن  ونوع المحددة لنطاق كما أن العوامل
 .الخدمة أو لمسمعة المنتجيف أو البائعيف عدد .1
 .لمسمعة المستيمكيف أو المشتريف عدد .2
 .المنتجة الخدمة أو السمعة تجانس درجة .3
 .ونوعيا السمعة طبيعة .4
 .بينيما تصاؿاإل وسيولة والمشتري البائع بيف رتباطاإل مدى .5

 انسىق أشكال: ثاَُاً 
 الكاممة وشروطو المنافسة سوق .1
 أو ، األخرى األسواؽ أشكاؿ سائر عف تميزىا خصائص أربع فييا تتوافر التي السوؽ تمؾ ىي

 أو تامة منافسة سوؽ ىي السوؽ تكوف أف إنتفى أحدىا تخمؼ إف توافرىا والتي مف البد شروط
 .:ىي الخصائص وىذه. كاممة

 أو لمسمعة البائعيف المنتجيف مف كبير عدد وجود مف بد فال :والمشترين البائعين عدد كثرة 
 كؿ نصيب ضآلة مع ، الخدمة أو لمسمعة المشتريف المستيمكيف مف كبير وعدد ، الخدمة
 في السائد لمسعر متمقياً  التامة المنافسة سوؽ حالة في المنتج أو المنشأة تعتبر وبذلؾ ، منيـ
 .لو صانعاً  وليس السوؽ

 أي إحالؿ يمكف بحيث ، تماماً  ومتجانسة متشابية ىنا فالسمعة :تاماً  تجانساً  السمعة تجانس 
 .المستيمؾ لدى الحاجة نفس إشباع في األخرى محؿ منيا سمعة

 أو كانت إدارية قيود أو حواجز أي وجود لعدـ : ولذلؾالسوق من والخروج الدخول حرية 
 .الخروج مف قائمة منشأة أو السوؽ في الدخوؿ مف جديدة منشأة تمنع إقتصادية أو قانونية

 البائعيف جميع لدى والمعمومات البيانات كامؿ توافر يشترط حيث :السوق بأحوال التام العمم 
 .السوؽ في السمعة وشراء ببيع تتعمؽ أخرى أمور أي أو السائد بالثمف سواء ، والمشتريف

  اإلحتكار التام وخصائصو سوق .2
 سواه دوف معينة صناعة مخرجات جميع عمى والسيطرة ستحواذباإل يقوـ الذي المنتج ىو المحتكر
 .:التالية بالشروط وذلؾ
 الخدمة أو لمسمعة واحد منتج ىناؾ يكوف أف. 
 السوؽ في مثيؿ ليا ليس سمعة ببيع المنتج ىذا يقوـ أف. 
 صانعاً  المحتكر المنتج يصبح وىنا السوؽ أو لمصناعة آخريف منتجيف دخوؿ إمكانية عدـ 

 .لمسعر
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 اإلحتكار:. من نوعين بين البعض ويفرقىذا 
 .السوؽ في مثيؿ ليا ليس سمعة بيع واحد منتج فيو يتولى الذي ىو السوؽ البيع إحتكار . أ
 .السوؽ في مثيؿ ليا ليس سمعة بشراء واحد مستيمؾ قياـ يعني الشراء إحتكار . ب
 االحتكارية المنافسة سوق .3

 :يمي فيمايمكف تحديدىا  خصائصوىو السوؽ الذي يمتاز بعدد مف ال
 البائعيف المنتجيف مف كبير عدد وجود. 
 بينيا التمييز مف شيء مع السمعة تماثؿ. 
 السوؽ مف والخروج الدخوؿ حرية. 
  القمة إحتكار سوق .4

 كؿ يستأثر متنوعة أو متماثمة خدمة أو سمعة بيع المنتجيف مف محدد عدد فييا يتولى سوؽ وىي
 التسويقية أو اإلنتاجية وبسياساتو بقراراتو ويؤثر ، الصناعة أو اإلنتاج مف كبيرة بنسبة منيـ

 .المنتجيف باقي في مباشراً  تأثيراً  السعرية
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 احلادَح ػششاحملاضشج 
 انُاتح انقىيٍ

 حماوس احملاضشج
  الناتج القومي 
 الدخل القومي 
 طرق حساب الدخل القومي 
 

 أوالً: انُاتح انقىيٍ
 فترة في المنتجة النيائية والخدمات المنتجات لجميع اإلجمالية لمقيمة تقدير ىو القومي الناتج
 ستيالؾاإل نفقات مجموع فيو بذلؾ يكوف .ما بمد مواطنو بو يقوـ الذي اإلنتاج طريؽ عف معينة

 دخؿ وأي الصادرات وصافي الحكومي واإلنفاؽ الخاص المحمي ستثمارواإل الخاص الشخصي
 طرؼ مف ؿالمحص الدخؿ منو اً الخارج مطروح في ستثماراتيـإ مف المواطنوف عميو يحصؿ
 منو اً مطروح ما بمد يصدره ما بيف الفرؽ الصادرات صافي يمثؿ. )الوطني قتصاداإل في األجانب
 (.والخدمات السمع مف الواردات
 الناتج يراعي. اإلجمالي المحمي الناتج سمىي آخر ىاـ قتصاديإ بمؤشر القومي اتجالن يرتبط
 الناتج يبدأ. اإلنتاج وسائؿ يممؾ عمف النظر بصرؼما  بمد حدود داخؿ اإلنتاج اإلجمالي المحمي
 المقيميف لممواطنيف ستثمارياإل الدخؿ إليو ويضاؼاإلجمالي  المحمي بالناتج اإلجمالي القومي
 المكتسب األجانب لممقيميف ستثمارياإل الدخؿ منو طرحوي الخارج في االستثمارات مف بالخارج

 .الوطف أرض في
 ما وىو ، اإلجمالي القومي الناتج تحت ما بمد مواطنو يكسبو الذي الفردي ستثماراإل دخؿ درجي
 اإلجمالي المحمي الناتج مع يتناقض وىذا. ما بمد حدود داخؿ األجنبي االستثمار عمى ينطبؽ ال

 .الجنسية أساس عمى وليس الموقع أساس عمى قتصادييفاإل والدخؿ الناتج يقيس الذي
 الفرؽ يشير أف يمكف إذ مختمفة ، قيـ اإلجمالي المحمي والناتج اإلجمالي القومي لمناتج يكوف قد

 في اإلندماج مف عالية درجة إلى اإلجمالي المحمي والناتج اإلجمالي القومي الناتج بيف الكبير
 .العالمي اإلقتصاد
 اإلجمالي القومي الناتج مفيوم
 ولذلؾ. ما بمد مواطنو ينتجو الذي لمناتج اإلجمالية النقدية القيمة اإلجمالي القومي اتجالن يقيس
 القومي الناتج حساب عند البمد حدود داخؿ األجانب المقيموف ينتجو ناتج أي ستبعدي أف يجب

 . البمد حدود خارج المواطنوف ينتجو ناتج أي حساب يجب حيف في ، اإلجمالي
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 القومي اإلجمالي والناتج المحمي اإلجمالي الفرق بين الناتج
، وتأتي المفاىيـ  اً جد اً وثيق اً رتباطإاتج القومي اإلجمالي والناتج المحمي اإلجمالي النيرتبط 

األساسية لمخالفات بينيما مف حقيقة أنو قد يكوف ىناؾ شركات ممموكة مف قبؿ األجانب 
، وشركات ممموكة مف قبؿ السكاف المحمييف تنتج السمع  المقيميف تنتج السمع في حدود البالد

 فيعود دخميا عمى السكاف المحمييف. العالـلبقية 
، يوجد عدد مف الشركات األجنبية التي تنتج السمع والخدمات في الواليات  عمى سبيؿ المثاؿ

 ات المتحدةبمداف خارج الواليالألجانب مف لخاصة بيا ال ياقؿ إيراداتتوتناألمريكية المتحدة 
. وبالمثؿ، توجد العديد مف الشركات األمريكية تنتج السمع والخدمات خارج حدود األمريكية

 الواليات المتحدة وتحوؿ األرباح لمواطني الواليات المتحدة.
ذا كاف الدخؿ الذي تدره الشركات الوطنية خارج الواليات المتحدة يتجاوز الدخؿ الذي تدره  وا 

اإلجمالي لمواليات  القومييكوف الناتج  المتحدةأجانب داخؿ الواليات  شركات يممكيا مقيموف
 المتحدة أعمى مف ناتجيا المحمي اإلجمالي. 

 عمى متابعة األكثر أنو لمجرد اإلجمالي القومي الناتج عف اإلجمالي المحمي الناتج يغني ال
 بيف الكبيرة اإلختالفات ألف أيضاً  المتابعة يستحؽ اإلجمالي القومي الناتج يزاؿ ما ، واسع نطاؽ
 إنخراطاً  أكثر أصبحت البالد أف إلى تشير قد اإلجمالي المحمي والناتج اإلجمالي القومي الناتج
 .الدولية التجارة في
 والنشاط الدخؿ درجة زادت ، اإلجمالي المحمي والناتج اإلجمالي القومي الناتج بيف الفرؽ زاد كمما

 .المباشر األجنبي اإلستثمار مثؿ لمحدود العابرة األنشطة ذلؾ في بما. البمد ذلؾ في اإلستثماري
 ثاًَُا: انذخم انقىيٍ

قتصادي لمحكـ عميو إي مجتمع يتطمب تطوير مقياس أقتصادي في اإلف قياس مستوى النشاط إ
قتصادي ومعرفة مستوى اإلستخدامًا لقياس األداء إ، ويعد الدخؿ القومي مف المقاييس األكثر 

 جراء المقارنات بيف الدوؿ.إالرفاىية التي وصؿ الييا البمد كما يساعدنا عمى 
قتصاد ما إمجموع صافي قيـ السمع والخدمات النيائية المنتجة في " يعرؼ الدخؿ القومي بأنو
اصر مجموع عوائد عن" ف نعرفو بأنوأما تكوف سنة" ، كما يمكف  عادةخالؿ مدة زمنية معينة 

نتاجية سواء كانت داخؿ أـ خارج البمد خالؿ مدة زمنية معينة اإلنتاج المساىمة في العممية اإل
نتاج تمثؿ القوة الشرائية في اإلف العوائد المستممة مف قبؿ عناصر أما تكوف سنة" ، وبما  عادة
 القومي عمى مختمؼ السمع والخدمات. لإلنفاؽقتصاد فيي ال بد اف تكوف مساوية اإل

 .وعند دراسة الدخؿ القومي يجري التأكيد عمى:
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البمد  مواطنومف خالؿ تعريؼ الدخؿ القومي فيو يتضمف جميع الدخوؿ التي يحصؿ عمييا  .1
ستبعاد الدخوؿ التي يحصؿ عمييا األجانب داخؿ إي يجب أو أـ خارجو ، مسواء كانوا داخ
 الخارج. بناء البمد فيأليو الدخوؿ التي يحصؿ عمييا إالبمد ، ويضاؼ 

قتصادية ، والمعيار الذي يستخدـ لتحديد إف يكوف ناتج مف خدمات أؿ القومي يجب خف الدإ .2
ذا ما مثؿ المبمغ المدفوع إذا كاف الدخؿ المستمـ يحتسب ضمف الدخؿ القومي أـ ال ىو إفيما 

ة عمى نتاجية ، ووفقًا لذلؾ فاف المساعدات واليبات واليدايا والفائدمساىمة أحد العوامؿ اإل
قتصادية ال تدخؿ ضمف حسابات إالقروض الحكومية والدخوؿ المتأتية مف نشاطات غير 

ف الخدمات العرضية مثؿ الحصوؿ عمى األرباح مف خالؿ شراء دار أالدخؿ القومي ، وكما 
األرباح "ال تدخؿ في الدخؿ القومي وانما تعد مف قبيؿ  فإنياأو سند وبيعو بسعر أعمى 

،  (التي يتم جنييا من دون جيد مبذول أو إنتاج فعمي ممموس األرباح وىي" )القدرية
رث ال يدخؿ ضمف حسابات الدخؿ القومي ألنو ال يعدو اف يكوف انتقاؿ كذلؾ فاف اإل

 ممكيػة. 
 ثانثًا: عشق حساب انذخم انقىيٍ

 ، والتخطيط والسياسية قتصاداإل عمماء بيا ييتـ التي اليامة المواضيع مف القومي الدخؿ يعتبر
 مجتمع في قتصادياإل والتقدـ والنمو التطور مدى لقياس ونموذجي ميـ مؤشر وأن ذلؾ سبب
 ألفراد والمعيشة الرفاىية مستوى عف صورة تكويف في الميـ دوره إلى باإلضافة ، معيف

 .المجتمع وجماعات
 المختمفة السمع مف المجتمع ينتجو ما كمية عف عبارة القومي الدخؿ إف 1"مارشاؿ ألفريديقوؿ "
 قيمة مجموع. فيو األخرى اإلنتاجية العناصر مع والعمؿ الماؿ رأس عنصري تفاعؿ نتيجة سنوياً 
 الصافي اإلنتاج مجموعأي  ، واحدة سنة خالؿ المجتمع سكاف ؿقب مف اإلنتاجية والخدمات السمع
 .والمادية البشريةو  اإلنتاجية العوامؿ مساىمة مف عاـ خالؿ المختمفة القطرية والخدمات لمسمع
 إنتاجيا تـ التي والبضائع الخدمات مقدار معرفة ىو القومي الدخؿ حساب مف األساسي اليدؼ

عمى  ىي القومي الدخؿ لقياس طرائؽ ثالث ويوجد ، عاـ مقدارىا فترة خالؿ الكمي قتصادلإل
 .:النحو اآلتي

 
 

                                                           
 في كامبريدج ، كاف مف أكثر 1924يوليو  13في لندف وتوفي في  1842يوليو  26ىو إقتصادي بريطاني ولد في  :"ألفرد مارشال" 1

اإلقتصادييف تأثيرا في عصره. إشتير بكتابو "مبادئ اإلقتصاد" حيث كاف الكتاب المييمف لتدريس اإلقتصاد لفترة طويمة في إنجمترا ، 
 شرح مف خاللو األفكار الرئيسة لإلقتصاد مثؿ العرض والطمب ، المنفعة الحدية ، كمفة اإلنتاج.
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 الخدمات مف مجموعة اإلنتاج عناصر تقدـ: مقبوضات بوصفو القومي الدخل حساب .1
 األرباح أو ، والريع ، والفوائد األجور، شكؿ عمى مقبوضات عمى تحصؿ يافإن ذلؾ ومقابؿ

 ةواحد سنة خالؿ قبضو تـ ما جميع اإلحصائي المركز وجمع أحصى ولو ، واإليجارات ،
 المقبوضات مجموع أف أي ، كميا المنطقة سكاف لدخؿ مساوياً  يكوف حجميا حاصؿ فإف

 .القومي الدخؿ ُيساوي
 والخدمات البضائع الحكومة أو األفراد يستيمؾ عندما: نفقات بوصفو القومي الدخل حساب .2

 حصوليـ مقابؿ نقدية مبالغ بدفع المستيمكيف مف كؿ ويقوـ اإلنتاجية الوحدات مف المختمفة
 ما بشراء قامت التي ستيالكيةاإل الوحدات حساب السيؿ مف وفإن ، والخدمات البضائع عمى
 اإلنتاج معرفة وبالتالي ، النفقات مجموع لمعرفة واحدة سنة خالؿ اإلنتاجية الوحدات أنتجتو
 .القومي الدخؿ ساويي النفقات مجموع السنوي ، ألف القومي

 ذكر يجب المضافة القيمة معنى لمعرفة: المضافة القيمة بطريقة القومي الدخل حساب .3
 غير قطف ىيئة عمى األسواؽ في القطف يبيع فالفالح ، القطنية المالبس ىو بسيط مثاؿ

 ذلؾ وبعد ، الغزؿ لمصنع يبيعو ثـ خاص مصنع في يحمجو القطف يشتري والذي ، محموج
. المستيمكيف إلى وبيعو قماش إلى تحويمو يتـ ثـ ، النسيج مصنع إلى المغزوؿ القطف بيع يتـ

 حالة مف المادة تحولت وكمما مصنعة مادة إلى خاـ مادة مف البضاعة تحوؿ العمميات وىذه
 القومي الدخؿ حساب فإف وبذلؾ ،" المضافة القيمة" سمىي بمقدار قيمتيا تزداد أخرى إلى

 النيائية البضاعة كمية مقدار ضرب خالؿ مف أي ، المضافة القيمة عمى كبير بشكؿ يعتمد
 .السوؽ في سعرىا معدؿ في
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 ػششاحملاضشج انثاَُح 
 انُقىد

 حماوس احملاضشج
 مفيوم النقود 
 وظائف النقود 
 أنواع النقود 
 

 أوالً: يفهىو انُقىد
 ذلؾ ويكوف تداوؿ ، عممية بأي القياـ عند عاـ قبوؿ عمى يحصؿ كؿ ما أنيا عمى النقود تعرؼ
 كوسيمة إستعماليا ويتـ المجتمع ، في يعيشوف الذيف األفراد جميع قبؿ مف قبوليا خالؿ مف

 واإلجتماعية اإلقتصادية العممية مف أساسي جزء وىي لمقيمة ، ومقياس والخدمات السمع لتبادؿ
 كوسيمة المجتمع أفراد كؿ بقبوؿ أي التداوؿ ، في عاـ بقبوؿ يتمتع ما كؿ ىيأو  .سواء حد عمى

 تمثؿ كونيا إجتماعية ظاىرة أيضاً  وىي ، ليا ومستودعاً  لمقيـ ومقياساً  والخدمات السمع لمبادلة
 تتمتع ال والنقود ، إجتماعي نشاط بطبيعتو ىو الذي اإلقتصادي النشاط مف يتجزأ ال جزءاً 

 تاريخية عممية خالؿ مف تحقؽ الذي القبوؿ ىذا ، ليا المجتمع أفراد بقبوؿ إال ىذه بصفتيا
 .طويمة

 نظام المقايضة
 مباشر بشكؿ والبضائع ماتالخد تبادؿ خاللو مف يتـ الذي الصرؼ نظاـ ىو المقايضة ظاـن

 ةثنائي المقايضة تكوف. كالماؿ ةنقدي تبادؿ وسيمة إستعماؿ دوف خرىاُ  خدمات أو خرىاُ  بسمعة
 عادة تتواجد ياأن إلى باإلضافة ، األحياف بعض في األطراؼ متعددة تكوف وقد ، األطراؼ

 .محدود نطاؽ عمى ولكف المتقدمة والبالد المناطؽ أغمب في النقدية األنظمة مع وازيبالت
 والحديثة القديمة العصور بين المقايضة نظام
 ، إليو يحتاج ال شيئاً  يمتمؾ فمف ، آخر بشيء شيءٍ  ةلمباد عمى يقوـ نظاـ ىو قايضةالم نظاـ
 القديمة العصور فيف ، يمتمؾ ما عمى الشخص ىذا بمقايضة يقوـ آخر شخص بحوزة شيئاً  ويريد
 جميع عمى العصور تمؾ خالؿ ذاتياً  يكتفي اإلنساف كاف حيثلمنقود ،  الحاجة تظير لـ

 مف جزءاً  يبادؿ شخص كؿ كاف حيث ، القبيمة مستوى عمى أو العائمية أو ةالفردي المستويات
 فاصؿ وجود دوف المقايضة طةبواس تتـ كانت المبادلة. اآلخروف ياينتج التي السمع مقابؿ إنتاجو
 أصبح ظاـالن ىذا أفَ  إال ، التبادؿ عممية في كوسيط النقود ستخداـإ دوف أي ، نوع أي مف
 الصورة ليست لمقايضةفا ، المجتمعات ساد الذي الحضاري ـوالتقد رالتطو  مجاراة عف راً قاص
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تماـ لمتبادؿ المثمى  مف ؿيتنق وأصبح اإلنسافِ  حاجات زادت إذواإلقتصادية ،  ةالمالي عامالتِ الم وا 
 .معو شيء كؿ حمؿ يستطيع وال خرىاً  إلى منطقة
 المقايضة نظام عيوب

 لمتبادؿ دمحد مقياس وجود نعداـإ. 
 واحد آف في والمشتري البائع رغبات توافؽ صعوبة. 
 السمع بعض تجزئة تعذر. 

 ناتج عمى يعيش ال المنتج بدأ أذ العمؿ وتقسيـ اإلنتاج زيادةإلى  المقايضة عممية نتشارإ أدى
نما فقط عممو  في( المقايضة) المبادلة لغرض السمع إلنتاج وجيو الذي عممو عائد عمى وا 

 تمعب النقود أخذت ىنا ومف ، الحقة مرحمة في بنقود السمع مبادلة بيدؼ ثـ األولى المرحمة
 السمع ينتجوف البدائية العصور في األفراد كاف حيث .جتماعيةواإل قتصاديةاإل الحياة في دورىا

 قتصاديةاإل الحياة تطور مع ولكف ، الذاتي كتفاءاإل تحقيؽ أجؿ مف البسيطة والخدمات
 يتبادلوف األفراد بدأ العمؿ وتقسيـ والخدمات السمع أنتاج في التخصص وظيور جتماعيةواإل

 تحتاج المقايضة أف وبما ، المقايضة طريؽ عف حتياجاتيـإ عف الزائدة المنتجة والخدمات السمع
 أو بعض تحقؽ لعدـ ونظراً  والطمب العرض لقانوف ستناداً إ المنتجيف رغبات فيو تتقابؿ سوؽ إلى
 توافؽ صعوبة في تمثمت التي الصعوبات بعض المقايضة عممية واجيتفقد  الرغبات تمؾ كؿ

 مف المقدمة السمع عمى الحصوؿ في طرؼ كؿ رغبة في أي ، المتبادليف المنتجيف رغبات
 ىذا تمثؿ ، المقايضة عممية تطور إلى أدى مما النوعية أو الكمية حيث مف سواء األخر الطرؼ
 لتالفي ظيرت النقود أف يعني وىذا المقايضة أشكاؿ مف أخر كشكؿ النقود بظيور التطور

 .أخرى جية مف المنتجة والخدمات السمع تبادؿ عمميات ولتسييؿ ، جية مف المقايضة صعوبات
 ثاًَُا: وظائف انُقىد

التبادؿ وذلؾ لصعوبة التعامؿ بنظاـ المقايضة ظيرت الحاجة إلى وجود النقود كوسيمة لعممية 
والناتجة عف التطورات  حتياجات، باإلضافة إلى التزايد الكبير في اإل الذي كاف سائدًا منذ القدـ

 .فيما يمي: ؿ، فالنقود تقوـ بالعديد مف الوظائؼ والتي تتمث الكبيرة الحاصمة في المجتمعات
،  األمور كجعميا وسيط ميـ لعمميات التبادؿ : تشمؿ عمى العديد مفالوظائف األساسية .1

 مقياس مشترؾ لمقيمة. اباإلضافة إلى أني
، ومعنى ذلؾ أنو بإمكاف الشخص  : تتمثؿ في كونيا تستخدـ كمستودع لمقيمةوظائف ثانوية .2

دوف تعرضيا  وينفقيا في الوقت المناسب لو القياـ بحفظ وخزف النقود ألي فترة زمنية يريدىا
، باإلضافة  فساد عمى عكس تخزيف السمع التي تتعرض لمتمؼ مع مرور الوقتلمتمؼ أو ال
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،  ستعماليا في العمميات المتعمقة بالمدفوعات اآلجمة كالشيكات والسنداتإإلى أنو يمكف 
 وتستعمؿ أيضًا في عممية التخزيف لمنح القروض مف خالؿ البنؾ.

يشتركوف في القياـ بذلؾ في جميع مجاالت ستعماؿ النقود مف قبؿ جميع األفراد و إيتـ بشكؿ عاـ 
والتضحية بجزء منيا لمحصوؿ  ، فيـ يعمموف مف أجؿ الحصوؿ عمى ىذه النقود حياتيـ المختمفة

، حيث ظيرت العديد مف األشكاؿ واألنواع الخاصة بيا  عمى السمع والخدمات التي يحتاجوف ليا
ـ تطورت إلى النقود الورقية ثـ إلى النقود ، فكانت بداياتيا بالنقود المعدنية ث مع مرور الوقت

قبوؿ مف جميع األفراد عند  تتمقى، وجميع ىذه األنواع  المصرفية والشيكات مف خالؿ البنوؾ
 قياميـ بعمميات التبادؿ.

 ثانثًا: أَىاع انُقىد
 وسيطة سمعة عف يبحثوف المجتمع أفراد خذأ المختمفة مراحمة في قتصادياإل التطور ضرورة  مع

 التي السمع تنوعت ولذلؾ ، المقايضة نظاـ عيوب عمى القضاء خالليا مف يتمكنوف حتى بديمة
 والتقاليد العادات ختالؼوا   جتماعيةواإل قتصاديةاإل الظروؼ ختالؼإل تبعاً  ختمفتوا   نقوداً  تخذتإ

 .:النقود مف تيةاآل نواعاأل النقدي التطور تاريخ في ظير وقد. المجتمعات حسب
 الوسيمة بيا وكانت وتعامؿ اإلنساف عرفيا التي النقود أنواع مف نوع أوؿ: السمعية النقود .1

 المختمفة األشكاؿ مف العديد البشرية وليا المجتمعات في التداوؿ لعممية المستعممة الوحيدة
 نتقاؿإ مراحؿ مف مرحمة أوؿ النقود ىذه تمثؿ .السمع مف وغيرىا والقمح والجمود ، كالماشية ،
 ساسأ عمى التبادؿ قتصادياتإ لىإ المباشرة المقايضة قتصادياتإ مف نسانيةاإل المجتمعات

 أطراؼ جميع قبؿ مف عاـ بقبوؿ وتحظى محددة بمواصفات تتميز معينة سمعة عتمادإ
 التي لمسمعة ستعماليةاإل القيمة ىي ذاتية قيمة ليا وسيمة ىي السمعية فالنقود ذاً إ .المبادالت

 التي القيمة عف ليا تمييزاً  تستعمؿ لـ وأ كنقود ستعممتاُ  سواء ، بيا تحتفظ والتي منيا تتكوف
 السمع مف العديد فأ رغـ. والخدمات السمع لمبادلة كوسيمة العاـ قبوليا نتيجة عمييا حصمت

 التي تمؾ كنقد مراأل نياية في سادت التي السمع فأ الإ مختمفة فترات في كنقود ستعممتاُ  قد
 .:ىي الخصائص وىذه التبادؿ عممية سيمت التي بالخصائص تصفتإ
 دوف نسبيا طويمة زمنية فترات مدى عمى بالسمعة حتفاظباإل لممستيمؾ تسمح صفة: الديمومة 

 .لمتخزيف وقابميتيا لميالؾ مقاومتيا أي ، تمفيا وأ التبادلية قيمتيا تأثر
 السمع لقيـ قياس كوحدة سمعة يأ في توافرىا يجب ميمة صفة وىي :لمتجزئة قابميتيا 

 .االخرى السمع مع وحداتيا تتوافؽ فأ ألجؿ خرىاالُ 
 الزمف وفي سواؽاأل في وفرىات جؿأ مف يضاأ ميمة صفة وىي: ونقميا حمميا مكانيةإ 

 .المناسب
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 خرىاالُ  بالسمع مقارنة التبادلية قيمتيا رتفاعوا   النسبية بالندرة السمعة تميز يأ: بالندرة تميزىا. 
 في كبيرة صعوبة األشخاص مف الكثير واجو عندما النقود ىذه ظيرت: المعدنية النقود .2

 الحياة ، في كبير وتطور نوعي إنتقاؿ النقود مف النوع ىذا ويعد السمعية ، النقود مع التعامؿ
 التعامؿ عمى مقتصرة األولى البدايات وكانت المعدنية ، النقود بمرحمة المرحمة ىذه وسميت
 المراحؿ في ولكف المعادف ، مف وغيرىا والحديد والزنؾ كالنحاس المختمفة المعادف بواسطة
 .والفضة كالذىب النفيسة بالمعادف إستبدلت المتقدمة

 لتطور نتيجة وظيرت المعدنية ، النقود مف بدؿ النقود ىذه إستعماؿ تـ: الورقية النقود .3
 التجارية ، لمبنوؾ الكبير اإلنتشار إلى باإلضافة والصرافة ، بالمصارؼ الخاص النظاـ
 .النائبة الورقية النقود عمييا وأطمؽ

 وىي النقود ، إستخداـ في المتطورة المراحؿ أكثر مف المرحمة ىذه تعد: الكتابية النقود .4
 السحب عممية في الحؽ حامميا وتمنح دفترية ، قيود شكؿ عمى التجارية البنوؾ في تستعمؿ
 .الشيكات دفاتر خالؿ مف الحاجة وتتـ عند النقدي
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 احملاضشج انثانثح ػشش
 انتضخى

 حماوس احملاضشج
 المشاكل النقدية 
  النتائج –األسباب  –التضخم: المفيوم 
  النتائج -األسباب  –اإلنكماش: المفيوم 
 

 متهُذ
 بال سفينة في سافر كمف نفقييا ال معقدة جانبية آثار واإلقتصاد الماؿ عف لمحديث يكوف ما كثيراً 

 يعرؼ ما وىو العممة ، قيمة إنخفاض أو األسعار غالء أسباب المواضيع تمؾ ومف رباف ،
دينار  1000الحمويات العاـ الماضي بسعر  مف عمبة )محمد( إشترى أف لنفترض .بالتضخـ

 دينار. 2000 أصبحت قيمتيا أف فوجد العمبة نفس يشتري أراد أف الحالية السنة في عراقي لكنو
 إضافية أمواالً  يكسب لـ إف ألنو لذاؾ الشخص ، بالنسبة سيئ والتضخـ .بالتضخـ يسمى ما ىذا
 السنة إقترض الذي )لجالؿ( بالنسبة جيد لكنو .الحمويات تمؾ عمبة شراء يستطيع لف فيي

أقؿ  بقيمة فعمياً  لكنيا المبمغ نفسو سيعيد السنة وىذه صديقو ، مف دينار 1000000 الماضية
محمد في  خسر كما خاسراً  صديؽ )جالؿ( وسيكوف ضعؼ قوة الدينار ىذه السنة ،بسبب 

 .موضوع عمبة الحمويات
 (10000الكرسي الواحد بسعر ) يبيع وكاف األثاث مصنع لصنع )خالد( في الجانب اآلخر عند

 سالنا مف لكثير المعيشية السعر ، فالحالة بيذا الكرسي يشتري أحد يعد لـ اآلف لكف دينار ،
 التخمي إلى خالد إضطر كذلؾ .دينار 9000 إلى الكرسي سعر تخفيض إلى إضطره سيئة ما

 بشكؿ وىـ العمؿ عف العاطميف عدد لزيادة ذلؾ وأدى األرباح ، نقص ليعوض عمالو بعض عف
 إنفاؽ التالي )ضعؼ وفؽ مغمقة حمقة في اإلقتصاد وأصبح اإلنفاؽ ، لعدـ يميموف فقراء طبيعي
 الفقر ، ضعؼ مف مزيد النفقات ، لخفض عماؿ تسريح األسعار ، إنخفاض الفقر ، بسبب
 وىذا يجسد تمامًا حالة اإلنكماش .إنفاؽ(

 انقسى األول: انتضخى
 أوالً: يفهىو انتضخى

 بمعالجاتو واإلىتماـ العالـ دوؿ جميع في إقتصادية ظاىرة ىو النقدي التضخـ موضوع أف يبدو
 ىذه ألىمية ونتيجة الحكومية المؤسسات داخؿ اإلقتصاد بعمـ اإلختصاصييف جيود الى يحتاج
 دوف دولة في وال تحصؿ عالمية ىي النقدي التضخـ ظاىرة أف الى اإلشارة مف البد الظاىرة
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 مختمفة ألسباب ونتيجة متفاوتة بنسب ولكف الفقيرة والدوؿ الغنية الدوؿ في تحصؿ بؿ اخرى
 زيادة أو اإلجور في زيادة أو األسعار في زيادة يعتبره مف فمنيـ التضخـ تعاريؼ تنوعت حيث
 النقدي التضخـ ظاىرة حوؿ اإلقتصادييف بيف اإلتفاؽ ال يتـ كما النقدية واألرصدة األرباح في

 ذات وفي لألسعار زيادة وبالتالي الطمب في زيادة الى ذلؾ في السبب رجحت إنما دقيؽ بشكؿ
 نظرية إعتماد الى نميؿ ما يجعمنا وىذا كامؿ بشكؿ وظائفيا أداء عف النقود عجز الوقت

 مواكبة دوف السوؽ في النقود كمية في الزيادة سببو يعتبر الذي التضخـ موضوع في التقميدييف
 .الخدمات أو السمع إنتاج في لزيادة

والسمع  الخدمات ألسعار العاـ المستوى زيادة إلى يؤدي الذي اإلقتصادي المعدؿ فالتضخـ ىو
 المستمر اإلرتفاع بالعممة. وُيعرؼ أيضًا بأنو الخاصة الشرائية القوة إنخفاض إلى يؤدي مما

 .الشراء عمى القدرة إنخفاض مع المتداولة بالنقود المفرطة الزيادة كذلؾ ىو .لألسعار والعاـ
 ثاًَُا: أَىاع انتضخى

أربعة أنواع رئيسية مف ف التضخـ ىو ظاىرة تحدث عندما ترتفع أسعار السمع والخدمات. فيناؾ إ
سيتـ تناوليا كما ىي )الزاحؼ ، المتسارع ، الجامح ، المفرط(.  التضخـ مصنفة حسب سرعتيا

 يمي:
 ٪ سنوياً 3يحدث التضخـ الزاحؼ أو المعتدؿ عندما ترتفع األسعار بنسبة التضخم الزاحف:  .1

قتصادي. ىذا النوع مف ٪ أو أقؿ فإنيا تفيد النمو اإل2أو أقؿ. فعندما ترتفع األسعار بنسبة 
رتفاع األسعار وىذا مف شأنو أف يعزز إستمرار إالتضخـ المعتدؿ يجعؿ المستيمكيف يتوقعوف 

الطمب. يشتري المستيمكوف اآلف لمتغمب عمى األسعار المستقبمية المرتفعة وىذه ىي الطريقة 
 قتصادي.التي يقود بيا التضخـ المعتدؿ التوسع اإل

نو ضار  ٪ في السنة10-3التضخـ القوي أو المدمر يتراوح بيف ىذا التضخم المتسارع:  .2 وا 
قتصاد ألنو يؤدي إلى تسخيف النمو االقتصادي بسرعة كبيرة. يبدأ الناس في شراء أكثر باإل

رتفاع األسعار في الغد. يؤدي ىذا الشراء المتزايد إلى زيادة الطمب إمما يحتاجوف لتجنب 
 ذلؾ.حتى ال يتمكف الموردوف مف مواكبة 

٪ أو أكثر فإنو يعيث فوضى مطمقة في 10عندما يرتفع التضخـ إلى التضخم الجامح:  .3
تفقد األمواؿ قيمتيا بسرعة كبيرة بحيث ال يمكف لدخؿ األعماؿ والموظفيف ، إذ  قتصاداإل

مواكبة التكاليؼ واألسعار. يتجنب المستثمروف األجانب البالد ويحرمونيا مف رأس الماؿ 
. يصبح ا يجب منع ، لذلؾ قتصاد غير مستقر ويفقد قادة الحكومة مصداقيتيـ إلالالـز

 التضخـ الجامح بأي ثمف.
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نو 50يحدث التضخـ المفرط عندما ترتفع األسعار أكثر مف التضخم المفرط:  .4 ٪ شيرًيا وا 
. في الواقع تحدث معظـ أمثمة التضخـ المفرط عندما تطبع الحكومات النقود لسد نادر جداً 
  التزاماتيا.

 ثانثًا: خظائض انتضخى
 .:منيا الخصائص مف بمجموعة اإلقتصادية الظواىر أىـ أحد مف بصفتو التضخـ يتميز
 يصنؼ معًا ، لذلؾ تتعارض قد التي اإلقتصادية العوامؿ مف لمعديد نتيجة التضخـ يظير .1

 .األبعاد ومتعددة ومعقدة مركبة ظاىرة بأنو التضخـ
 العناصر وأسعار والسمع ، الخدمات أسعار بيف العالقات في خمؿ وجود عف التضخـ ينتج .2

 .األرباح ومستويات واألجور ، المنتجات ، تكاليؼ مثؿ اإلنتاجية
 عف والمنتجات ويعبر الخدمات أسعار مع مقارنة العمالت قيمة إنخفاض إلى التضخـ يؤدي .3

 .الشرائية" "القوة إنخفاض باسـ ذلؾ
 ساتؼًا: أسثاب انتضخى

 .:أىميا مف األسباب مف العديد عمى التضخـ ظاىرة ظيور يعتمد
 عف الكمية النفقات في تظير التي الزيادة ىي: واإلستيالكية اإلستثمارية النفقات إرتفاع .1

 عند الكمي العرض عمى الكمي الطمب في الزيادة وتعكس لإلستخداـ ، الكامؿ المستوى
 زيادة عدـ مع الكمية النفقات إرتفاع الزيادة بسبب تمؾ عف التضخـ التشغيؿ فينتج مستوى
 .والخدمات المنتجات مف ثابت عرض يقابمو الطمب في فائض يوجد المعروضة ، أي السمع

 مف العامة ، وتعد باإليرادات مقارنة العامة النفقات زيادة ىي: المالية الموازنة عجز .2
 إذ يؤثر التنفيذ ، قيد اإلنتاجية المشروعات تمويؿ في الحكومات عمييا تعتمد التي األساليب

 .لمدوؿ االقتصادية األوضاع في عاـ بشكؿ المالية الموازنة عجز
 عناصر مف الخاـ وغيرىا المواد أو العماؿ عدد في إنخفاض ىي: اإلنتاجية العناصر قمة .3

 التضخـ نتيجة ظيور إلى عاـ وتؤدي بشكؿ اإلنتاجية العممية في تؤثر التي االخرى اإلنتاج
رتفاع العرض إلنخفاض  .األسعار وا 

التشغيؿ  مستوى في المستخدـ الماؿ رأس في نقص ظيور ىو: العيني المال رأس إنخفاض .4
 والمتداولة المعروضة النقود بيف اليوة إتساع عنو ينتج اإلنتاج مما مرونة عدـ إلى ويؤدي
 .التضخـ وظيور األسعار ارتفاع إلى ذلؾ والخدمات فيؤدي المنتجات مف

 آثاس انتضخىخايسًا: 
 اإلقتصاد تصيب مرضية ظاىرة التضخـ الف إجتماعية واخرى إقتصادية آثاراً  لمتضخـ إف

 الطبقات بيف القومية الثروة توزيع إعادة في خمال تحدث التي السمبية آثاره خالؿ مف والمجتمع
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 بسرعة تتميز التي القطاعات الى اإلستثمارات توجيو إعادة في يساىـ كما اإلجتماعية والفئات
 المنتجة اإلنتاجية المشاريع حساب عمى أكبر وبسرعة كبيرة أرباحاً  تعطي وبالتالي رأسماليا دوراف
 التضخـ:. آثار أىـ مف إف المادية. لمسمع

 كبيرة طبقة أو لشريحة الدخؿ إنخفاض الى يؤدي الذي األمر لمنقود الشرائية القوة إضعاؼ 
 اإلدخار موضوع عمى ما يؤثر وىذا المحدود الدخؿ أصحاب بطبقة تتمثؿ والتي المجتمع في

 اإلقتصادية. الخطط لتنفيذ الالـز
 ما يحدث وىذا اإلستيراد عمى بدوره يشجع والذي األسعار في مستمر إرتفاع الى سيؤدي كما 

نخفاضاً  المحمية اإلنتاجية القطاعات في شمالً   ميزاف في عجزاً  وبالمحصمة التصدير في وا 
 .التضخـ ظاىرة وضرر خطر يجسد ذكرناه الذي وىذا المدفوعات

 سادسًا: يؼاجلح انتضخى
 أف عمى إتفقوا الذيف النقدييف اإلقتصادييف لنظرية ووفقاً  الخاصة بالتضخـ طبقاً  المعالجة سبؿ
 لممحافظة الدولة بتدخؿ وينادوف المجتمعات في اإلقتصادي النمو تعيؽ النقدي التضخـ ظاىرة
 عمى يؤكدوف النقدييف اإلقتصادييف وألف القومي اإلقتصاد في والسعري النقدي اإلستقرار عمى

 األسواؽ في الورقية النقدية الكتمة زيادة نتيجة الطمب زيادة عف ناتج بحت نقدي جوىر الظاىرة
 إجراءات إتخاذ ما يتطمب وىذا فعاؿ بشكؿ دورىا أداء في وعجز الشرائية قدرتيا وضعؼ
 كمية تعود كي الطمب ضبط إلى تؤدي النقدية والمتغيرات الطمب إدارة إلعادة المالية لمسياسة
 خالؿ مف وذلؾ والخدمات لمسمع الحقيقي العرض مع تتناسب والتي المالئمة حالتيا إلى النقود
 .:أىميا وممموسة حقيقية متغيرات إحداث

 عممية امتصاص طريؽ عف قيد التداوؿ النقدية الكتمة حجـ تقميص عمى مستمر بشكؿ العمؿ .1
 .منظمة

 األجؿ طويمة الودائع عمى خصوصاً  التجارية المصارؼ قبؿ مف المدفوعة الفوائد أسعار رفع .2
 الكتمة دوراف سرعة إبطاء في يساىـ مما اإلدخار ، نحو ممكف عدد أكبر دفع أجؿ مف

 .النقدي التضخـ مظاىر مف الحد وبالتالي التداوؿ قيد النقدية
 فسح أجؿ مف حياليا صارمة ضوابط وضع وعدـ األجنبية ، بالعمالت التداوؿ حرية تسييؿ .3

 قوياً  ظييراً  كي تكوف الداخؿ بإتجاه البمد خارج مف األجنبية العمالت تدفؽ أماـ المجاؿ
 .التداوؿ قيد النقدية لمعممة الحقيقية القيمة تحسيف عمى يساعد مما المحمية النقدية لمعممة

 والسياحية ، والصناعية الزراعية المشاريع إقامة عمى التشجيع بقصد الالزمة التسييالت منح .4
 حجـ تقميص إلى إضافة النقدية الكتمة مف كبير حجـ إمتصاص عممية في المساعدة بيدؼ
 الوضع تحسيف في يساىـ مما المحمية العمالة مف كبير عدد تشغيؿ طريؽ عف البطالة

 .واالجتماعي االقتصادي
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 نقؿ ووسائؿ ومنشآت وضمانات قروض مف السياحة لقطاع الالزمة التسييالت تقديـ .5
تصاالت  .وا 

 عمى يساعد مما المالية األوراؽ أسواؽ في والسندات باألسيـ والتداوؿ بالتعامؿ الترغيب .6
 تجزئة في والمساعدة المالية األوراؽ أسواؽ تنشيط بإتجاه النقدية الكتمة مف جزء إمتصاص
 .النقدي التضخـ

 انقسى انثاٍَ: اإلَكًاش
 أوالً: يفهىو اإلَكًاش

، الدولة  إقتصاد جوانب كافة في والخدمات السمع أسعار في متواصؿ إنخفاض عف عبارة ىو
 اإلنكماش يحدث .الحدوث نادر أنو واآلثار إال النتائج ناحية مف منو التضخـ وأسوء عكس وىو

 النشاط ألوجو مؤقت تراجع إلى يؤدي مما ركود ، أو كساد مف الدولة إقتصاد يعاني عندما
 وذلؾ والخدمات السمع عمى الطمب قمة فيو اإلنكماش لحدوث الرئيسي السبب أما. اإلقتصادي

 عجز بسبب المتاحة النقدية السيولة تدني أو، لممستيمكيف  الشرائية القدرة تراجع بسبب إما
 المالي االنكماش يحدث وقد، لمتداوؿ  النقود مف المزيد ضخ عف لمدوؿ المركزية المصارؼ

 مبيعات لزيادة منيـ سعياً  والخدمات السمع ومنتجي المصنعيف بيف الحادة المنافسة بسبب
 .أسعارىا بتخفيض منتجاتيـ

 المعروض في بإنكماش يرتبط ما والخدمات وعادة السمع أسعار في عاـ إنخفاض اإلنكماش ىو
. الوقت مرور مع لمعممة الشرائية القوة االنكماش ترتفع أثناء. اإلقتصاد في واإلئتماف النقود مف

 كاف التكنولوجية سواء والتحسينات اإلنتاجية زيادة بسبب أيضاً  األسعار تنخفض أف يمكف ولكف
 اإلستثمار خيارات جاذبية يغيراف تضخيـ أو تراجع في النقدي والعرض السعر ومستوى اإلقتصاد
والخدمات  والسمع والعمالة الماؿ لرأس اإلسمية التكاليؼ إنخفاض إلى اإلنكماش يؤدي .المختمفة

 بيف شعبي قمؽ مصدر يعد اإلنكماش .تتغير ال قد النسبية أسعارىا أف مف الرغـ عمى
 مف المزيد شراء يمكنيـ المستيمكيف ألنو اإلنكماش ظاىره يفيد وفي. عقود منذ اإلقتصادييف

 .الوقت مرور مع ذاتو اإلسمي الدخؿ ذات والخدمات السمع
إقتصاد  أي فى أساسية مؤشرات ثالث خالل من اإلقتصادي اإلنكماش عمى اإلستدالل يمكن

 المدفوعات( ىي )األسعار ، العمالة ، ميزان
 ثاًَُا: أسثاب اإلَكًاش

 اإلنتاج وتراجع اإلقتصادي اإلنكماش إلى تؤدي أف الممكف مف التي األسباب مف العديد يوجد
 مجتمعة:. أو منفرده االسباب ىذه كانت سواء
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 المنتجات عمى الخارجي الطمب تراجع خالؿ مف اإلقتصاد يتمقاىا التي الخارجية الصدمات .1
 المقيميف العماؿ تحويالت إنخفاض أو السائحيف أعداد تقمص أو( التصدير تراجع)المحمية 
 ىذه تؤدي حيث النفط مثؿ المستوردة والطاقة األولية السمع أسعار إرتفاع أو بالخارج

 اإلنتاج. مستويات تنخفض وبالتالي اإلجمالي الطمب تراجع إلى الصدمات
 في تراجع ىذا عف ينتج حيث الميزانية عجز خفض في والرغبة اإلنفاؽ في الحكومي التقشؼ .2

 اإلنتاج. في إنخفاض يعقبو الذي الطمب إنخفاض إلى يؤدي بالتالي، واإلستثمار  اإلستيالؾ
التضخـ  ومواجية األسعار في التحكـ في رغبة إنكماشية نقدية لسياسة المركزي البنؾ إعتماد .3

 السيولة. وتناقص الفائدة سعر إرتفاع بسبب االئتماف عمى سمباً  ينعكس مما
 ثانثًا: َتائح وآثاس اإلَكًاش

 نتائج وآثار اإلنكماش عمى اإلقتصاد .1
متصاص اإلقتصادي النشاط في النقود دور تعطيؿ إلى اإلنكماش يؤدي  الرصيد في الزيادة وا 

نعداـ،  االئتماف وحجـ التجارية المشاريع ونشاط الحكومي النشاط النقدي وحصر  سواء اإلنفاؽ وا 
 وتعود النمو معدالت وتتجمد اإلنتاجي النشاط يقؿ ثـ ومف، خاص  أو إستثماري أو حكومي
 اإلحتياجات مع يتناسب ال السيولة مف ضئيؿ حجـ توافر يعنى اليبوط. فاإلنكماش إلى األسعار
لممبادلة  كوسيط وظيفتيا عف( اإلدخار) لمقيمة كمخزف النقود تفضيؿ إلى ذلؾ سيؤدي وبالتالي
 مصاريفيا مف األسر وتقمؿ الفردي اإلستيالؾ ينخفض النقود ، حيث إستخداـ يتعطؿ وبذلؾ
 ويتناقص المصرفي الجياز مش، وينك (نقود -سمع )التداوؿ  دورة وتبطئ المدفوعات حركة وتقؿ
 في أصوليا مف بكثير أيضاً  التجارية المشاريع وتحتفظ التمويؿ حركة وتنعدـ، االئتماف  حجـ
 إستبداؿ في تستخدميا أو جديدة حقيقية إستثمارات إلى تحوليا أف مف بدالً  ، مالي أو نقدي شكؿ
 والتوسع. اإلنفاؽ زيادة عف تكؼ وبالتالي المستيمكة اإلنتاجية الطاقة

 نتائج وآثار اإلنكماش عمى األسعار .2
 إنخفاض فيحدث،  لمتضخـ معاكسة بطريقة األسعار نظاـ عمى اإلختالؿ ينعكس اإلنكماش في
 لمسمع بالنسبية األىمية حسب ومتفاوتة متوازنة غير عشوائية بطريقة يتـ لكنو األسعار في

 تنخفض اخرى سمع يقابميا،  كبيرة إنخفاض معدالت تحقؽ السمع بعض فيناؾ، والخدمات 
 تكاليؼ كذلؾ السمع ، وتتغير ىذه بيف المبادلة معدالت تختؿ وبذلؾ،  أقؿ بدرجة أسعارىا
 أسعار إنخفاض مف أكبر بنسبة تكوف لكنيا والموظفيف العماؿ أجور وتنخفض ، اإلنتاج عناصر
 ينعدـ أو ويقؿ اإلنتاج فينخفض ، السمع عمى الطمب ويقؿ ، البطالة وتتفاقـ،  االستيالكية السمع
 النمو.
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 ساتؼًا: يؼاجلح اإلَكًاش
 زيادة وبالتالي اإلستثمار إلى المجتمع ودفع اإلقتصادية العجمة تحريؾ يجب اإلنكماش لعالج

 النمو وذلؾ عف طريؽ:.
 فعالة اقتصادية سياسة تطبيق .1

عفاء الضرائب معدالت بخفض الدولة فتقوـ اإلقتصادية لمسياسة بالنسبة  نيائيا منيا البعض وا 
 لسببيف ىما: وذلؾ المجتمع أفراد أيدي في النقود مف ممكف قدر أكبر إلبقاء وذلؾ
 المالية األعباء تخفيؼ عمى لمساعدتيـ خطوة 
 واإلستيالؾ اإلستثمار لزيادة تحفيزىـ 

 الحركة مف وتزيد البطالة مستوى تيبط وبالتالي لمعمؿ جديدة فرصاً  تخمؽ اإلستثمار زيادة ألف
 السمع عمى الطمب ترفع أف شأنيا مف اإلستيالؾ االقتصادي ، وزيادة النمو وترفع اإلقتصادية
 أف إلى إضافة .النمو زيادة إلى النياية في يؤدي وىذا اإلنتاج عمى المستثمريف تحفز وبالتالي
 إنفاقيا زيادة عمى تعمؿ الدولة أف كما .اإلستثمار لتحفيز تكوف الضرائب مف اإلعفاءات بعض
 اإلجتماعية المنفعة ذات العامة واألعماؿ والمؤسسات الطرؽ كبناء المنتجة العامة المشاريع عمى
 اإلقتصادية. الحركة مف تزيد بدورىا وىذه
 االقتصادية لمسياسة مكممة نقدية سياسة تطبيق .2
 مف الفائدة معدالت خفض إلى المركزي البنؾ يمجأ أف فيجب النقدية بالسياسة يتعمؽ فيما أما
، تجارية  مشاريع وبناء اإلستثمار إلى ييدؼ الذي اإلقراض خاصة، اإلقراض  حجـ زيادة أجؿ

 عمى الفائدة تكوف عندما اإلقتراض بغرض البنوؾ إلى أكبر بشكؿ والمستثمريف األفراد فسيتوجو
 في السيولة مستوى رفع إلى األوقات بعض فى المركزي البنؾ يمجأ منخفضة. وأيضا القروض
 التحفيز يسمى بما المصرفي القطاع في نقدية أمواؿ ضخ طريؽ عف مباشر بشكؿ المجتمع
 الكمي. التيسير او النقدي
 واحد شيء الى تيدؼ نقدية أو إقتصادية كانت سواء لإلنكماش المعالجة السياسة فاف النياية في
 مستوى ثـ رفع ومف اإلستثمار عمى محفزة ستكوف مرتفعة السيولة أف وبما السيولة رفع وىو

 اإلقتصادي. النمو وبالتالي اإلنتاج
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 احملاضشج انشاتؼح ػشش
 ادلانُح انؼايح

 حماوس احملاضشج
 المالية العامة 
 الحاجات العامة 
 خصائص الحاجات العامة 
 

 متهُذ
 انقسى األول: ادلانُح انؼايح

قتصادية تاريخية جوانب لو لمدولة العامة المالية مفيوـ إف  الفكر في وضيقة محدودة وسياسية وا 
 .آنذاؾ السائدة السياسية وبالفمسفة الدولة بدور وثيقاً  إرتباطاً  المفيوـ ىذا ارتبط التقميدي ، المالي
 الوطني باإلقتصاد وعالقتو ضيقاً  مفيوماً  كاف الحارسة الدولة ظؿ في العامة المالية ومفيوـ

 التوازف مفيوـ يتعد بحتًا ولـ مالياً  كاف وىدفيا ضعيفة ، كانت والسياسية اإلجتماعية وبالمجاالت
 الدولة وظائؼ بسبب العاـ باإلنفاؽ التوسع اإليرادات واستبعد وحجـ اإلنفاؽ حجـ بيف الحسابي

 تطبيؽ في الحاؿ لقد استمر .الضرورية الضرائب بعض عمى اإليرادات دور فاقتصر المحدودة ،
 مف صاحبيما وما والثانية األولى العالميتاف الحرباف جاءت حتى العامة لممالية التقميدي المفيوـ
 السياسية والمتطمبات يتماشى العامة لممالية آخر مفيوـ إيجاد ضرورة إلى دفعت وآثار تداعيات

 الدولة سواء الجديدة ، وأىدافيا دورىا مع ويتناسب لمدولة ، والمالية واإلجتماعية واإلقتصادية
 تتمايز وبدأت االشتراكي ، النظاـ ظؿ في المنتجة الدولة أـ الرأسمالي النظاـ ظؿ في التدخمية
 يمكف وىكذا .االشتراكية لممالية العامة المالمح مف الرأسمالية التدخمية لممالية العامة المالمح
 حيث السياسية ، ونظميا الحديثة الدولة ظيور إلى تعود الحديثة العامة المالية نشأة القوؿ إف

 ىنالؾ كاف وقد لمدولة ، العامة السياسة وتنفيذ الحكـ ووسيمة السياسية السمطة ركيزة الماؿ غدا
 ىي الضرائب كانت الحديثة ، إذ الديمقراطيات وتطور العامة المالية تطور بيف وثيقة صمة
قرار البرلمانات لتشكيؿ الرئيس السبب  عمى بعد فيما عممت لمشعوب التي السياسية الحقوؽ وا 
 المالية الظاىرة في يبحث بذاتو مستقالً  عمماً  غدا قواعده ، وبالتالي وتأصيؿ المالية عمـ ترسيخ
 المستوى في آثارىا في أكثر االىتماـ وبدأ واإلجتماعية ، واإلقتصادية السياسية النواحي مف

 المالية ، كالسياسة أخرى ، فروع العمـ ىذا مف يتفرع أف إلى أدى ما وىذا. والخارجي الداخمي
 مف أكثر العامة المالية جوانب مف جانب عمى يركز منيا كؿ وجعؿ العامة ، المالية واقتصاديات

 .األخرى جوانبيا
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 أوالً: يفهىو ادلانُح انؼايح
 تستخدميا التي المالية الوسائؿ جممة في يبحث الذي العمـ" بأنو العامة المالية عمـ تعريؼ يمكف
 القوؿ يمكف التعريؼ ىذا خالؿ . مف"واإلجتماعية واإلقتصادية السياسية أىدافيا لتحقيؽ الدولة
 :.جانبيف ىما بحث يتناوؿ المالية عمـ إف
 باألدوات المتعمقة القرارات لمختمؼ واإلجتماعية والقانونية اإلقتصادية األوجو يتضمف إنو 

 .لمدولة المالية
 جتماعية إقتصادية معينة أىداؼ تحقيؽ بقصد المالية األدوات باستخداـ يتعمؽ إنو  وسياسية وا 

 .األىداؼ تمؾ تحقيؽ في المالية األدوات دور وتحميؿ المالي ، ىدفيا إلى إضافة
 واإليرادات العامة النفقات ىي ثالثة عناصر مف يتكوف العمـ ىذا أف المجاؿ ىذا في التنويو يمكف
 بإشباعيا الدولة تقوـ عامة حاجات إشباع يستيدؼ إنساني نشاط فأي. العامة والموازنة العامة
ف. العامة النفقات ىي األمواؿ وىذه بذلؾ لمقياـ الالـز الماؿ يتطمب  يتطمب النفقات ىذه صرؼ وا 

 اإلقتطاعات ىذه وتسمى. القومي ناتجيا مف تقتطعو لتغطيتيا الالـز الماؿ تأميف الدولة مف
يراداتيا نفقاتيا في وسميـ واضح منياج عمى الدولة تسير ولكي. العامة اإليرادات  عمييا يجب وا 

 لمدولة" وعمى العامة التوازف "بالموازنة ىذا إلى ُيشار ما بينيما وعادة فيما إقتصادياً  توازناً  تقيـ أف
 .العامة( الموازنة العامة ، اإليرادات العامة ، ىي )النفقات العامة المالية عناصر فإف ذلؾ

 ادلايل انُظاو ثاًَُا: أهذاف
عادة الموارد تخصص تحقيؽ إلى مدعو مالي تشريع أي إف  اإلستقرار وتحقيؽ الدخؿ توزيع وا 

 .االقتصادي
 سمعة إنتاج زيادة فإف ثـ ومف ، ةمحدود المجتمعات موارد إف: الموارد تخصص وظيفة .1

 تغير يؤدي ما وغالباً  أخرى ، سمعة إنتاج مف المجتمع حرماف بالضرورة يعني معينة
 مكونات أف بمعنى. المجتمع في الموارد( تخصيص) توزيع إعادة إلى المالية السياسات
يراداتيا الحكومة إنفاؽ لتغير نتيجة لمتغير تتعرض قد وخدمات سمع مف القومي اإلنتاج . وا 
 أثر إلى الدقيؽ العامة التعرؼ المالية عمـ ليا يتعرض التي األساسية الموضوعات ومف

ف المختمفة ، اإلنتاج أوجو عمى المجتمع موارد توزيع إعادة في المالية األدوات استخداـ  وا 
 ىذه تتبع الحاالت بعض في يستحيؿ أو يصعب فقد سياًل ، أمراً  ليس بدقة اآلثار ىذه تحديد
 لذلؾ األولى ، بالدرجة األفراد بسموؾ ترتبط بدقة ألنيا وحسابيا إلييا التعرؼ حتى أو اآلثار
نفقة ، ) مالية أداة كؿ عمؿ كيفية إلى التعرؼ مف بد ال اآلثار ىذه إلى التعرؼ يمكف حتى
 بدأت العامة المالية ونظرية األفراد ، سموؾ في منيا واحدة كؿ تأثير مدى إلى والتعرؼ( إيراد
 .االقتصاد في الدولة دور تغير نتيجة اآلثار ىذه بدراسة مؤخراً  تيتـ
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 التي والخدمات السمع مكونات في فقط يؤثر ال المالية األدوات تغيير إف: التوزيعية الوظيفة .2
 عمى اإلنفاؽ في فالتوسع األفراد ، عمى توزيعيا طريقة في أيضاً  يؤثر بؿ الدولة ، تقدميا

 ىذه مف سيستفيد المجتمع أفراد مف فرد كؿ أف يعني ال والتعميمية الصحية الخدمات
 مف تحديد يمزمو مالية أداة ألي التوزيعية اآلثار تحديد فإف لذلؾ .نفسو بالقدر الخدمات
 مالية سياسة يوجد ال فإنو وبالتالي تمؾ ، أو األداة ىذه استخداـ مف الخاسر ومف المستفيد
 استخداـ طريقة تغير القوؿ إف يمكف المجتمع ، فئات لجميع مرضية أو األفراد لجميع مفيدة
 توزيع في والتغير اآلخر ، بعضيـ حساب عمى الناس بعض إفادة إلى سيؤدي المالية األداة
 يجعؿ ما وىذا. لمحكومة مالية سياسة ألي المالية اآلثار أىـ مف يعداف واتجاىاتو الدخؿ
 لمموازنة التوزيعية اآلثار تحديد في لمغاية ميماً  الدخؿ توزيع إعادة لظاىرة االقتصادي التحميؿ
 .العامة

 تحقيؽ المالية ألدواتيا استخداميا وراء مف الحكومات تنشد عادة: اإلستقرارية الوظيفة .3
 الظروؼ جميع في تحقيقو يجب ىدؼ أنو أبداً  ذلؾ يعني ال ولكف االقتصادي ، االستقرار

 ومف القريب ، المدى عمى ذلؾ تحدد التي ىي لمدولة االقتصادية فالحالة لمدوؿ ، االقتصادية
 إلى مدعوة لمحكومة المالية األجيزة االقتصادي فإف االستقرار حالة تحقيؽ عمى العمؿ أجؿ
االقتصادي  التضخـ مف حالة تسود وعندما الخاص ، لإلنفاؽ سمبية تغذية خمؽ عمى العمؿ
 طريؽ عف القومي الطمب لتخفيض عكسية تغذية خمؽ إلى مدعوة لمدولة المالية األدوات فإف

 االقتصادية بالحالة العودة أجؿ األفراد مف عمى الضرائب زيادة أو الحكومي اإلنفاؽ تخفيض
 .البعيد المدى عمى االستقرار إلى

 مف ليا بد واحد ال وقت في ذكرىا السابؽ األىداؼ تحقيؽ مف المالية السياسة تتمكف لكي
 األدوات عمؿ طبيعة لكف. المالية أدواتيا استخداـ عند واألدوات األىداؼ تمؾ بيف التنسيؽ
 فإف لذلؾ. أخرى جية مف أىدافيا بيف وفيما جية ، مف بينيا فيما تعارضاً  يظير قد المالية
 .:يتطمب العامة المالية أدوات بيف والتنسيؽ التوافؽ تحقيؽ

 أىدافو يحدد أف مالي نظاـ لكؿ بد فال :تحقيقيا في المرغوب األىداف بين العالقات دراسة . أ
 تحقيؽ ، أيبعضيا  عف تماماً  مستقمة األىداؼ ىذه ىؿ معرفة مف لو بد ال ثـ ومف أواًل ،
 أحد تحقيؽ أي) متعارضة ىي أـ مترابطة متكاممة ىي أـ اآلخر ، تحقيؽ في يؤثر ال أحدىا

ذا ؟(تحقيقو في السمبي التأثير أو  اآلخر اليدؼ تعطيؿ إلى يؤدي األىداؼ  كذلؾ كانت وا 
 أحياناً  األىداؼ ىذه أف الحقيقة تعارض؟. في أـ تكامؿ ىو ىؿ االرتباط؟ ىذا شكؿ ىو فما

 يعوا أف المالية األدوات مستخدمي عمى لذلؾ متعارضة ، تكوف أخرى وأحياناً  متكاممة تكوف
 والمالية االقتصادية لممشاكؿ حالً  تأتي أف يجب والتي ألىدافيا تحديدىـ عند أوالً  الحقيقة ىذه
 .دوليا تعانييا التي
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 األدوات أىداؼ مف أياً  أف المعموـ مف :المالية واألدوات األىداف بين العالقات دراسة . ب
 تمؾ بيف العالقة دراسة مف بد ال لذلؾ أداة ، مف بأكثر تحقيقو يمكف ذكرىا السابؽ المالية

 الموضوعة األىداؼ تحقؽ التي وأكفئيا األدوات أنسب اختيار أجؿ مف واألدوات األىداؼ
 السياسة مكونات بيف التنسيؽ أىمية تأتي ىنا ومف بينيا ، فيما ممكف تعارض بأقؿ ليا

 وحدة يبرز ما وىذا األخرى ، االقتصادية سياساتيا وبيف بينيا فيما والتنسيؽ لمدولة ، المالية
 أجؿ مف لمغاية ميـ الترابط ىذا ودراسة. أجزائيا مع وترابطيا لمدولة االقتصادية السياسة
 .لمدولة العامة السياسات نجاح

 في فكري نيج مف تقدمو وما وآثارىا ، أدواتيا لطبيعة تحميؿ مف تقدمو بما العامة المالية نظرية
 تمثؿ إنما المالية األدوات تمؾ الستخداـ واألحكاـ والمبادئ القواعد أفضؿ إلى الوصوؿ محاولة
 عند بيا األمر يقؼ فال. المالية سياستيا تصميـ في الدولة لنجاح الالزمة األساسية الخمفية
 ذلؾ يتعدى بؿ المالية ، سياستيا رسـ في الدولة تعيف التي والمبادئ القواعد باستخالص االىتماـ

 المتغيرات ظؿ في وخاصة أىدافيا لتحقيؽ الوسائؿ أنجح لدراسة والتحميؿ والمناقشة البحث إلى
 .األىداؼ تمؾ في تؤثر التي والسياسية واالجتماعية االقتصادية

 انؼايح انقسى انثاٍَ: احلاخاخ
 أوالً: يفهىو احلاخاخ انؼايح

 عمى ويترتب بإشباعيا العاـ النشاط يقوـ التي الجماعية الحاجة" بأنيا العامة الحاجة تعرؼ
 ".جماعية منفعة إشباعيا
 يعرؼ ما وىو الخاص النشاط بإشباعو يقوـ قسـ قسميف إلى إشباعيا حيث مف الحاجات وتقسـ

 بإشباعو يقوـ وقسـ ،الخ …والمأوى والكساء الغذاء إلى كالحاجة الفردية أو الخاصة بالحاجات
 واألمف العدالة إلى كالحاجة الجماعية أو العامة بالحاجات يعرؼ ما وىو العاـ النشاط
 جوىرية فروؽ توجد ال أنو مالحظة ويمكف مجتمعيف ، الناس ، والتي يشعر بيا الخ…والدفاع

 يمكف ال التي األساسية الجماعية الحاجات بعض باستثناء والعامة ، الخاصة الحاجات بيف
 ثابتة حدود وال موضوعية فوارؽ توجد ال أنو وبما .العامة الييئات غير بأدائيا يقوـ أف بطبيعتيا

 مف بو القياـ يسمح قد ما دولة في عامة حاجة يعتبر ما فإف والخاصة ، العامة الحاجات بيف
 عصر في عامة كاف حاجة اليوـ يعتبر ما الدولة نفس وفي أخرى ، دولة في األفراد طرؼ
 يتوقؼ معينة لحظة وفي معيف مجتمع في العامة الحاجات فحدود خاصة ، حاجة يعتبر مضى
 .واالقتصادي واالجتماعي السياسي الدولة دور طبيعة عمى
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 ثاًَُا: خظائض وعثُؼح احلاخاخ انؼايح
 وتجزئة إشباعيا تجزئة يمكف ال التي الحاجات وىي: لمتجزئة القابمة غير العامة الحاجات .1

 فإشباع اآلخر ، البعض دوف األفراد مف مجموعة أو لفرد بالنسبة عنيا المتولدة المنفعة
قامة الخارجي والدفاع الداخمي األمف إلى الحاجة  جميع إلى بالنسبة يتـ أف البد العدالة وا 
 :اآلتية بالسمات العامة الحاجات مف النوع ىذا ويتميز يتجزأ ، ال ككؿ األفراد

 األفراد جميع بيف متساوية تكوف تكاد الخدمات ىذه مف المستيمكة الكمية إف. 
 العامة الحاجات ىذه مثؿ في االستبعاد مبدأ تطبيؽ يمكف ال. 
 الخدمات ىذه بمنافع التمتع مف فرد أي استبعاد ويستحيؿ لمتجزئة قابمة غير الحاجات ىذه. 
 ويعني إشباعيا تجزئة أي تجزئتيا ، يمكف الحاجات مف آخر نوع ىناؾ: المستحقة الحاجات .2

 أو الخدمات ىذه حدود وتتوقؼ اآلخر ، البعض حاجة عف األفراد حاجة فصؿ إمكانية ىذا
 وىي تمع ،لمجا في الدولة لدور والسياسية واإلجتماعية اإلقتصادية الطبيعة عمى الحاجات
 إذا بيا تقوـ العامة الييئات أف غير الخاص لمنشاط بيا القياـ أمر يترؾ أف يمكف حاجات
 :منيا عدة عوامؿ إلى ذلؾ ويرجع تستدعييا ، عامة منفعة ىناؾ كانت

 الفردية المنفعة مف أكبر الحاجات ىذه إشباع مف تعود التي االجتماعية المنفعة إف. 
 الحاجات ليذه الجماعي اإلشباع تحتـ السائدة االجتماعية األولويات. 
 إلى المستحقة الحاجة الحاجات ىذه أمثمة ومف الخ ،…واالستراتيجية السياسية االعتبارات 

 .الخ…والغاز والكيرباء والمياه والمواصالت والنقؿ والصحة العاـ التعميـ
 أو الخاص النشاط بإمكاف السمع وىذه: بإشباعيا العام النشاط يقوم التي الفردية السمع .3

 مختمفة والعتبارات أنو إال إلشباعيا ، الضرورية الموارد بتوجيو يقوـ أف السوؽ جياز
جتماعية وسياسية استراتيجية قتصادية وا   والخدمات ، السمع ىذه بإنتاج العاـ النشاط يقـو وا 

 يقوـ التي األخرى الصناعات وكافة والصمب ، الحديد صناعة األسمحة ، صناعة مثؿ
 كمما السمع مف النوع ىذا نطاؽ ويتسع بإنتاجيا ، العامة المشروعات خالؿ مف العاـ النشاط

 .المتدخمة أو المنتجة بالدولة يسمى ما ظؿ في أو اإلقتصادية الحياة في الدولة تدخؿ زاد
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 ػشش اخلايسحاحملاضشج 
 انُفقاخ انؼايح

 حماوس احملاضشج
 العامة النفقات 
 العامة عناصر النفقات 
 العامة تقسيمات النفقات 
 

 متهُذ
 وتوسع الدولة دور تعاظـ مع األخيرة المدة في العامة النفقات نظرية دراسة أىمية إزدادتلقد 

 التي األداة كونيا إلى العامة النفقات ىميةأ وترجع اإلقتصادية الحياة في تدخميا وزيادة سمطتيا
 فيي إلييا تسعى التي النيائية أىدافيا تحقيؽ في اإلقتصادية سياستيا خالؿ مف الدولة تستخدميا
 شيدت قد العامة النفقات نظرية أف نرى ولذلؾ تمويميا وكيفية العامة االنشطة جوانب كافة تعكس
 .الدولة بدور لحؽ الذي التطور يساير تطوراً 

 انؼايح انُفقاخأوالً: يفهىو 
 شخص يدفعو الماؿ مف مبمغ عف عبارة أنيا ومنيا ، معافٍ  عدة العامة النفقات مصطمح يتخذ
 قياـ ىو آخر بمعنى أي ، عامة رغبة أو ، حاجة إشباع أو ، عاـ ىدؼ تحقيؽ لغايات عاـ

 نقدي مبمغ أو ىي .وتحقيقيا عامة منفعة لتقديـ ليا تابع شخص أو النقود مف مبمغ بدفع الدولة
 شباعإ وأ منفعة عامة تحقيؽ جؿأ مف العاـ القانوف شخاصأ مف لشخص المالية الذمة مف يخرج
 النفقةعامة. وتعرؼ  حاجات شباعإ جؿأ مف ةعام ىيئة تنفقو نقدي مبمغ ىي وأ عامة حاجو
  ".عامة حاجة إشباع أجؿ مف عاـ شخص يدفعو نقدي مبمغ عف عبارةكذلؾ بأنيا " العامة
 انؼايح انُفقاخ ػُاطش: ثاَُاً 
 عمى ترتكز العامة النفقة أف القوؿ يمكف ة التي تناولت مفيوـ النفقات العامةالسابق ريؼاالتع مف

 .:وىي رئيسية عناصر ثالثة
 .وممكنة عامة منفعة أقصى الحكومي اإلنفاؽ يحقؽ أف يعني: المنفعة عنصر .1
 في واإلسراؼ التبذير يمنع بشكؿ الحكومي اإلنفاؽ في قتصديُ  أف يعني: عنصر اإلقتصاد .2

 .العامة األمواؿ
 صرؼ أوجو عمى الدولة في التشريعية السمطة مف إذف أخذ يتطمب وىذا: الترخيص عنصر .3

 .العامة النفقات
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 انؼايح انُفقاخ يف تىفشها انىاخة انششوطثانثًا: 
 مف تحتاجو ما عمى لمحصوؿ العامة ىيئاتيا أو أحد الدولة تدفعو نقدي مبمغ :النقدية الصفة .1

 النقدية كوف طبيعة الصفة فالنفقات العامة تمتمؾ .العامة المرافؽ لتسيير الزمة وخدمات سمع
نقدية ،  ىي أنفسيـ األفراد ما بيف تحدث التي المعامالت وأف .نقدية طبيعة ىي اإلقتصاد

 .نقديو بعالقو تتعامؿ االفراد مع تعامميا عند والف الدولة
 مف شخص ألي المالية الذمة مف تخرج اف يجب العامة النفقة اف : أيالعمومية الصفة .2

 لشخص المالية الذمة مف تخرج أف وليس( ىيئاتيا أحدى أو الدولة)العاـ  القانوف أشخاص
 .الخاص القانوف اشخاص مف

 طالما عامة حاجات إلشباع العامة النفقة استيداؼ أو عاـ نفع تحقيؽ أو عامة حاجة إشباع .3
 ىو ةالعام النفقات تمويؿ مصدر ألف) الضريبية االعباء تحمؿ في متساويف األفراد أف

 النفع في يتساوى أف المنطقي فمف،  الخارج في أو الداخؿ في المقيميف سواء( الضرائب
 خاصة لمصمحة وليس عامة لحاجة سداد النفقة تكوف أف وذلؾ العاـ اإلنفاؽ عف الناتج العاـ
 الصالح تحقؽ أف يجب ألنيا لمشروعيتيا فاقدة الدولة يجعؿ الشرط ىذا توفر عدـ حاؿ وفي
 الشرط ىذا إستخداـ في لممسائمة تتعرض سوؼ الدولة فاف تحقؽ عدـ حاؿ وفي العاـ

 .العاـ لمصالح
 انؼايح انُفقاخ أَىاعساتؼًا: 
 تختمؼ التقسيمات وىذه ، العامة المالية عمماء يراىا كما العامة لمنفقات تقسيمات عدة ىناؾ
 التقسيمات عمى نركز وسوؼ. االقتصادية آثارىا ، تكرارىا ،ا ىدفي ، العامة النفقة طبيعة حسب
 النفقات ، التحويمية والنفقات الحقيقية النفقات،  العادية غير النفقاتالعادية و  النفقات) التالية
 يعكس التقسيـ ىذامنيا أف  ألسباب التقسيـ ىذا ختيارإ تـ قد(. لالرأسمالية والنفقات اإلدارية
 .العاـ لإلنفاؽ االقتصادية اآلثار االعتبار في يأخذو  الحديثة الدولة في اإلنفاؽ طبيعة

نتظاـ تكرار مدى عمى التقسيـ ىذا يرتكز: العادية غير والنفقات العادية النفقات .1  النفقة ، وا 
 سنة كؿ العامة الميزانية في تظير أي بالتكرار تتصؼ التي النفقات تمؾ ىي العادية فالنفقات
 أجور العادية ، النفقات عمى األمثمة ومف الحجـ بنفس تكرارىا بالضرورة وليس مالية

 غير النفقات أما. العامة المرافؽ لسير الالزمة النفقات الطرؽ ، صيانة نفقات العامميف ،
 مثؿ معينة ومواقؼ ظروؼ تقتضييا وطارئة استثنائية ىي بؿ بالتكرار تتصؼ ال العادية

 إف. الكبرى المشاريع عمى نفقات والمطارات ، السدود إنشاء الطبيعية ، الكوارث الحروب ،
 العادية النفقات تغطية يتـ حيث العامة لمنفقات التقميدي بالمفيوـ يرتبط التقسيـ ىذا
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 العادية غير النفقات تغطية ويتـ( الرسـو الضرائب ، الدولة ، أمالؾ) العادية باإليرادات
 .الحدود أضيؽ في يكوف لكف( النقدي واإلصدار القروض ،) العادية غير باإليرادات

 يتـ التي المبالغ تمؾ بيا يقصد الحقيقية النفقات: التحويمية والنفقات الحقيقية النفقات .2
 أما ، استيالكية أو إنتاجية كانت سواء وخدمات سمع عمى لمحصوؿ الدولة قبؿ مف صرفيا
 السابؽ النوع في كما وخدمات سمع عمى الدولة حصوؿ عمييا يترتب ال التحويمية النفقات
 المجتمع فئات بعض إلى العامة اإليرادات مصادر مف جزء تحويؿ يتـ النوع ليذا وفقا

 بيف الدخؿ توزيع إعادة عمى تعمؿ التحويمية النفقات فإف عميو وبناء والمحتاجيف كالفقراء
 .القومي الدخؿ في مباشرة زيادة إلى تؤدي أف دوف المجتمع فئات

 النفقات أو الجارية النفقات) عمييا يطمؽ اإلدارية النفقات: والرأسمالية اإلدارية النفقات .3
العامميف  رواتب مثؿ بالدولة العامة المرافؽ لتسيير الضرورية النفقات تمؾ وىي( اإلستغاللية

 في يسيـ ال النفقات مف النوع وىذا والخدمات السمع شراء والصيانة ، التشغيؿ مصاريؼ ،
شباع العامة المرافؽ إستمرار ضماف عمى دورىا ويقتصر الماؿ رأس تكويف  الحاجات وا 
 كنفقات الماؿ رأس تكويف زيادة في تساىـ االستثمارية أو الرأسمالية النفقات أما. العامة
 .العامة واالستثمارات والتعمير اإلنشاء
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 ػشش انسادسحاحملاضشج 
 اِثاس اإلقتظادَح نهُفقاخ انؼايح

 حماوس احملاضشج
 اآلثار اإلقتصادية لمنفقات العامة 
 أثرىا عمى اإلنتاج 
 أثرىا عمى اإلستثمار 
  الدخل وتوزيعوأثرىا عمى 
 أثرىا عمى اإلستيالك 
 

 انقىيٍ اإلَتاج يف انؼايح نهُفقاخ ادلثاششج اِثاسأوالً: 
 قدرة في تأثيرىا خالؿ مف ، القومي اإلنتاج في مباشرة قتصاديةإ اً آثار  العامة النفقات تحدث
 وفي ، اإلنتاج عناصر تحويؿ عمى وتأثيرىا ، ستثمارواإل دخارواإل العمؿ عمى ورغبتيـ األفراد
 النحو اآلتي:. عمى وذلؾ ، الفعمي الطمب وعمى لإلنتاج المادية القوى
 أف فيو شؾ ال مما: واإلستثمار واإلدخار العمل عمى األفراد قدرة في العامة النفقات أثر .1

 بالتالي وىي ، األفراد كفاءة مف تزيد أف شأنيا مف الدولة بيا تقوـ التي العامة النفقات طبيعة
 أو النقدي الشكؿ العامة النفقات ىذه وتأخذ ، العمؿ عمى ـتيقدر مف نفسو الوقت في تزيد

 الخارجي الدفاع) التقميدية العامة المرافؽ عمى العامة النفقات فإف كذلؾ .العيني الشكؿ
 يصعب التي الظروؼ يئتي المرافؽ فيذه ، لإلنتاج ضرورية تعتبر( والقضاء الداخمي واألمف
 وكذلؾ. اإلنتاجي بالنشاط لقياميـ لألفراد والطمأنينة األمف توفر فيي ، باإلنتاج القياـ دونيا
 مف وتزيد ، منيا المستفيديف األفراد عمى دخوؿ توزيع إلى تؤدي وىي ، العامة النفقات تزيد

 إذا االستثمار عمى األفراد قدرة العامة النفقات وتزيدكذلؾ  .االدخار عمى األفراد إمكانات
 في تعمؿ التي الخاصة أو العامة الييئات أيدي في لالستثمار القابمة المدخرات تمؾ وضعت
 وكذلؾ ، الخ...الطاقة توليد ومحطات الخزانات وبناء المصانع إنشاء مثؿ ، االستثمار ميداف
 .ليا المقدمة واإلعانات الخاصة اإلنتاجية لممشروعات الدولة تقرضيا التي المبالغ

 انتقال وفي (القومية اإلنتاجية المقدرة) لإلنتاج المادية القوى في العامة النفقات آثار .2
 الماؿ ورأس ، العاممة والقوة الطبيعية الموارد لإلنتاج المادية بالقوى يقصد: اإلنتاج عناصر
 ، اً كمي توافرىا لمدى اً القومية تبع اإلنتاجية المقدرة مجموعيا في تشكؿ وىي ، اإلنتاجي والفف

 المقدرة زيادة إلى مباشرة غير أو مباشرة بصورة العامة النفقات وتؤدي ، اً نوعي ومستواىا
 المقدرة رفع في العامة النفقات أثر ولدراسة .اً ونوع اً كم اإلنتاج عوامؿ خالؿ مفاإلنتاجية 
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 العامة النفقات وىما ، العامة النفقات مف نوعيف بيف نميز أف يجب وتحديده القومية اإلنتاجية
  .اإلستيالكية العامة والنفقات ، االستثمارية

 تراكـ زيادة إلى تؤدي اإلنتاجية التي العامة االستثمارية ىي النفقات العامة بالنفقات إذ يقصد 
 زيادة إلى تؤدي فإنيا ثـ جديدة ومف عينية أمواؿ رؤوس تكويف خالؿ القومي مف الماؿ رأس

 مباشرة زيادة مف تحدثو ما إلى إضافة ، الطويمة المدة في القومية وبخاصة اإلنتاجية المقدرة
 .الجاري القومي الدخؿ في

  المقدرة زيادة إلى تؤديالجارية  العامة بالنفقات تعرؼ ما وىياإلستيالكية  العامة النفقاتأما 
 تخصص التي االجتماعية واإلعانات النفقات ومثميامباشرة  غير بصورة القومية اإلنتاجية
 الفني التعميـ) والتعميمية والثقافية الطبية والخدمات ، واألبحاث العممية الخدمات إلنتاج

 ومثميا ، لألفراد اإلنتاجية المقدرة ورفع ، الجاري القومي الناتج زيادة إلى تؤدي( والتدريب
 .أرباحيا وتزيد لممشروعات تمنح التي اإلقتصادية اإلعانات ، كذلؾ

 مف كؿ مف يتكوف الفعمي الطمب أف المعروؼ مف:  الفعمي الطمب في العامة النفقات آثار .3
 الدخؿ حجـ ويتوقؼ ، االستيالؾ أمواؿ وعمى ستثماراإل أمواؿ عمى والعاـ الخاص الطمب
 اإلنفاؽ عمى أيالفعمي ،  الطمب عمى القومية اإلنتاجية المقدرة ثبات فرض عمى القومي
 الطمب مف اً ىام اً جزء العامة النفقات وتشكؿ ، واالستيالؾ االستثمار عمى المتوقع الكمي

 اً ىام اً دور  تؤدي العامة النفقات فإف ىنا ومف ، الدولة تدخؿ زديادإ مع أىمية يزدادالفعمي إذ 
 عمى تأثيرىا طريؽ عف ، الجاري القومي الناتج ومستوى ، الكمي التشغيؿ مستوى تحديد في

 عمى يتوقؼ القومي اإلنتاج في العامة النفقات أثر أف يعني ما وىو ، الفعمي الطمب مستوى
 .القومي اإلنتاج في الفعمي الطمب وأثر ، الفعمي الطمب في العامة النفقات أثر: ىما أمريف

 انقىيٍ االستهالك يف انؼايح نهُفقاخ ادلثاششج ثاًَُا: اِثاس
 االستيالكي الطمب في الزيادة تمؾالقومي  االستيالؾ في العامة لمنفقات المباشرة باآلثار يقصد
 النفقات وتباشر ، الدخؿ دورة خالؿ تتـ ال التي أي ، العامة النفقات عف مباشرة تترتب التي

 الخدمات أو السمع لبعض الدوؿ شراء أوليما :طريقيف عف القومي االستيالؾ في آثارىا العامة
 عمى وبناءً لالستيالؾ  اً كمي أو اً جزئي تخصص دخوؿ بتوزيع الدولة قياـ ثانييماو  .اإلستيالكية

 الغرض عمى أي ، النفقات ىذه طبيعة عمى يتوقؼ االستيالؾ في العامة النفقات أثر فإف ، ذلؾ
 .النفقات تمؾ لو تخصص الذي
 النفقات تشكؿ: اإلستيالكية والخدمات السمع عمى اً مباشر  اً طمب تشكل التي العامة النفقات .1

 في يؤثر مما اإلستيالكية والخدمات السمع بعض عمى اً طمب الدولة بيا تقوـ التي العامة
 .:التالي النحو عمى ، القومي االستيالؾ
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 والثقافية والطبية العممية الخدمات مثؿاإلستيالكية  الخدمات بعض بشراء الدولة تقوـ 
 ، العاـ أو الحكومي االستيالؾ عميو يطمؽ ما وىو ، والدفاع والقضاء واألمف والصحية
 .ستيالكيةإ نفقاتالخدمات  ىذه مثؿ عمى العامة النفقات وتعتبر

 الطبية والمواد الغذائية والمواد المالبس مثؿاإلستيالكية  السمع بعض بشراء الدولة تقـو ، 
 أف شأنو مف ذلؾ وكؿ ، المسمحة القوات وأفراد ، والموظفيف العماؿ بعض حاجة إلشباع
 .القومي االستيالؾ في مباشرة ويؤثر ، الدولة إلى األفراد مف االستيالؾ تحويؿ إلى يؤدي

 نقدية دخوؿ بتوزيع الدولة تقوـ: ستيالكلإل اً كمي أو اً جزئي تخصص لدخول الدولة توزيع .2
 وذلؾلإلستيالؾ  اً يكم أو اً جزئي الدخوؿ ىذه تخصص ، مقابؿ دوف أو بمقابؿ األفراد عمى
 .:التالي التفصيؿ حسب

 عمى النفقات ىذه تكوف أف فإما،  ألفرادىا الدولة تمنحيا التي العامة النفقات وتتنوع تتعدد 
 أو ، لمؤجرييا تمنحو ريع شكؿ عمى تكوف أو  والموظفيف لمعماؿ تمنحيا وأجور رواتب شكؿ
 تؤدي ألنيامنتجة  نفقات الدخوؿ ىذه وتعتبر ، لمقرضييا تمنحيا فوائد شكؿ عمى تكوف
 لالستيالؾ ميميـ الرتفاع اً األفراد ونظر  ىؤالء يقوـ حيث ، القومي الناتج زيادة إلى مباشرة
 .اإلستيالكية والخدمات السمع شراء عمى جميعيا أو الدخوؿ ىذه غالبية بإنفاؽ

 الفئات بعض عمى مقابؿ دوفواإلقتصادية  جتماعيةاإل اإلعانات بعض بتوزيع الدولة تقوـ 
 والطفولة والمرض والشيخوخة والعجز البطالة إعانات مثؿ السمع بعض ومنتجي االجتماعية

 زيادة أجؿ مف أسعارىا تخفيض دؼبي السمع بعض لمنتجي تمنح التي واإلعانات ،
إلى  بطبيعتيا توجوواإلقتصادية  جتماعيةاإل اإلعانات ىذه أف الواضح ومف ، ستيالكياإ

 .القومي االستيالؾ تزيد وبالتالياإلستيالكية  والخدمات السمع شراء
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 احملاضشج انساتؼح ػشش
 اإلَشاداخ انؼايح

 حماوس احملاضشج
 اإليرادات العامة 
 المفيوم 
 األقسام 
 

 متهُذ
 وتحتاج تمؾ مف األمواؿ تقوـ الدوؿ بتقديـ العديد مف الخدمات المحمية اليامة التي تتطمب كثيراً 

زىا يحفتجذبيا و وحتى يمكف  الخدمات والمشاريع إلى كفاءات بشرية مدربة ومؤىمة تقوـ بتحقيقيا
 اً بقاءىا البد مف توفير موارد مالية كافية ومف الميـ معرفة مصدرىا أيض وضمافعمى العمؿ 

ما المقصود باإليرادات العامة؟ وكيؼ يتـ تقسيميا؟ ومف أيف  ومف ىنا يتـ طرح اإلشكالية التالية
 يتـ الحصوؿ عمييا؟

 أوالً: يفهىو اإلَشاداخ انؼايح
مف المصادر  الحكوماتمجموعة الدخوؿ التي تحصؿ عمييا  العامة كأداة ماليةيقصد باإليرادات 

اإليرادات ، ف المختمفة مف أجؿ تغطية نفقاتيا العامة وتحقيؽ التوازف االقتصادي واالجتماعي
ؿ عمييا في شكؿ تدفقات نقدية مف أجؿ تغطية النفقات و حصـ التيقتصادية إالعامة ىي موارد 

أو  .الجزء المكمؿ والضروري لتمويؿ اإلنفاؽ العاـ، فيي الحاجات العامة العامة بيدؼ إشباع 
مف مختمؼ المصادر والجيات لتمويؿ النفقات العامة الحكومة  التي تجبييااالمواؿ  ىي مجموع

 .بالحاجات العامة واإليفاء
 ثاًَُا: تغىس اإلَشاداخ انؼايح

، إذ كاف القياـ بواجب  ت البدائية األولىكاف مفيـو اإليرادات العامة غير معروؼ لدى الجماعا
الحراسة والدفاع عف الجماعة ىو الوجو الوحيد لمحياة المشتركة بيف أفراد القبيمة الواحدة. فمـ تكف 
ثمة حاجة إلى اإليرادات العامة ولو لتمويؿ الحروب. ولكف ىذا الوضع تطور نتيجة تمركز 

عف إيجاد اإليرادات الالزمة لتمبية  الً ؤو حاكـ مسوفي األصؿ كاف ال،  بيد حاكـ قوياإليرادات 
،  الموجودة ضمف حدود بالدهباألمالؾ رغباتو وقيامو بواجباتو. ذلؾ ألنو السيد المطمؽ التصرؼ 

يراداتيا، ويحتفظ بيا عمومًا لإل يمنحيا حينًا لممقربيف والحاشية نتيجة  وكاف،  ستفادة مف ريعيا وا 
وتمبية الرعية  ينفقو عمى تصريؼ أمور الممكية إنما ىو إيراد التاجكؿ إيراد يأتي مف ىذه  لذلؾ

ممكية أميرية تعود لشخص األمير. وكاف ماؿ الحاكـ ىو ماؿ  ، فكانت الممكية العامة حاجاتيا
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. ولـ تساعد ىذه النظرة في إيجاد مفيوـ لإليرادات العامة يختمؼ عف إيرادات الحاكـ خاص
أّف األرض  " لبة حيف انتشر نظاـ اإلقطاع في القروف الوسطىفكانت النظرية الغا .الخاصة

،  عز وجؿ يستخمؼ عمييا أولياء األمر فتكوف ليـ ويوزعوف أقاليميا بيف أمراء األجناد عندىـ
كورتو بيف المختار ، ويوزع  ، والتابع يوزع مقاطعتو بيف مختاريو ويوزع األمير إقميمو بيف تابعيو

. فيدعى األعمى متبوعًا واألدنى تابعًا. "لسمسمة نزواًل حتى تنتيي بالزراعجماعتو وىكذا تجري ا
، ويفديو بمالو  وحقوؽ المتبوع عمى التابع أف يمبي دعوتو لمحرب بعدد معيف مف الجند المجيز

ومع مف المتحصؿ مف ريع تمؾ األراضي".  ، ويدفع لخزينتو مبالغ معينة وروحو عند الحاجة
، وعقد المواء لمممؾ صاحب السمطاف المطمؽ. لكف ىذا  حدت المقاطعاتضعؼ عيد اإلقطاع تو 

، حتى إف بعض المموؾ كانوا يّدعوف أف  التطور لـ يغير النظرة إلى مفيوـ اإليرادات العامة
جميعيا ممؾ ليـ يتصرفوف بيا وفؽ رغباتيـ. وبقيت اإليرادات العامة تعتمد أساسًا عمى  األراضي

ما كاف يعرؼ بأمالؾ الحاكـ الخاصة أو األمالؾ. وجد العرب المسمموف ، أو  األمالؾ العامة
، كما اقتبسوا ما كاف  في الكتاب والسنة قواعد أساسية تحدد أنواع اإليرادات العامة ومصادرىا

الدولة  ولما تطور مفيوـ. ، حتى توصموا إلى تنظيـ ديواف الخراج معمواًل بو في البالد المفتوحة
، لـ تعد إيرادات أمالؾ الحاكـ تكفي لتمبية الحاجات العامة  وازدادت نفقاتياوعظمت وظائفيا 

المتزايدة. فكاف يتوجو إلى الرعية يطمب العوف والمساعدة. وكاف ذلؾ في صورة تبرعات اختيارية 
ـّ بالبالد نائبة أو حيف يتعمؽ األمر بالدفاع عف األمة والذود عف كيانيا. ولـ تمبث ىذه  حيف تم

عات االختيارية االستثنائية أف صارت فرائض إجبارية ودائمة نتيجة تناقص اإليرادات التبر 
،  ، وعدـ استجابة الرعايا لطمبات الحاكـ المتزايدة بالتبرع مف جية أخرى اإلقطاعية مف جية

فظير مفيوـ االقتطاعات العامة موردًا أساسيًا لمدولة تغطي بو نفقاتيا وتحقؽ المنافع العامة. 
، فمـ تعد تمؾ اإليرادات تأتي مف أمالؾ  ف البد مف أف يقابؿ ذلؾ تبدؿ في مفيوـ اإليراداتوكا

نما صارت إيرادات مصدرىا الرعية توضع تحت تصرؼ جية عامة تستخدـ  خاصة لمحاكـ ، وا 
، فيي بالتالي إيرادات عامة. ويتـ توزيع العبء الناجـ عنيا بيف  امتيازاتيا القانونية في إدارتيا

المكمفيف توزيعًا عاداًل ووفؽ مبدأ المساواة. فظير مفيوـ الماؿ العاـ الذي يختمؼ عف ماؿ الحاكـ 
الخاص. ونشأت مجموعة مف القواعد القانونية تنظـ العالقة المالية لمدولة مع اآلخريف. فكاف 

 لحكوماتاأف تصبح اإليرادات العامة وسيمة مالية أساسية تستخدميا  نتيجة ىذا التطور لزاماً 
وأداة لمتأثير في الحياة االقتصادية واالجتماعية وتحقيؽ  لتوفير الماؿ الالـز لتغطية النفقات العامة

 ىداؼاأل
 ثانثًا: أقساو اإلَشاداخ انؼايح

الكتاب الماليوف اإليرادات العامة إلى أقساـ متعددة يضـ كؿ منيا اإليرادات المتشابية في قسـ 
 تي:.وىي عمى النحو اآل الخصائص
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يرادات مشتقةمن حيث مصدر اإليرادات .1 قصد باإليرادات ي،  : تقسـ إلى إيرادات أصمية وا 
، أما المشتقة فيي تمؾ اإليرادات التي  األصمية تمؾ التي تحصؿ عمييا الدولة مف ممتمكاتيا

 .تحصؿ عمييا الدولة عف طريؽ اقتطاع جزء مف ثروة اآلخريف
،  : ومثاليا إيرادات ممتمكات الدولة الخاصةالخاص من حيث التشابو مع إيرادات القطاع .2

يرادات متعمقة بالنشاط العاـ وليس ليا نظير في إيرادات األفراد ومثاليا الرسـو والضرائب  وا 
، ويعيب ىذا التقسيـ أف الدولة وىي بصدد إدارة ممتمكاتيا الخاصة تتمتع  والغرامات المالية

قد تستعمؿ الدولة ىذه السمطات لتضمف أثماف مبيعاتيا ،  بسمطات عامة ال يتمتع بيا األفراد
جزء منيا يعتبر ضريبة في الواقع ومف ثـ ال يمكف القوؿ بأف إيرادات ممتمكات الدولة تعتبر 

 .شبيية بإيرادات نشاط اإلفراد شبيا كامالً 
: قسمت إلى إيرادات تستند إلى اإلجبار من حيث سمطة الدولة في الحصول عمى اإليرادات .3

يرادات ال تستند إليوو  مف جانب الدولة في الحصوؿ عمى  اإليرادات المستندة عمى اإلكراه .ا 
،  ، التعويضات ، الرسوـ ، الغرامات الضرائب اإليرادات استنادا إلى سيادتيا وتشمؿ

إجبار األفراد عمى التنازؿ عف جزء مف دخوليـ لفترة بمعنى آخر ) القروض اإلجبارية
ىي التي تحصؿ عمييا الدولة مف ممكية  اإليرادات التي ال تستند إلى اإلجبار(. أما معينة

اإليرادات التي تحصؿ ،  تأجير األراضي الزراعية التي تممكيا الدولة ، مثاؿ ذلؾ خاصة بيا
القروض اإلجبارية التي تستند إلى اإلجبار ،  عمييا الدولة كمقابؿ لسمعة أو خدمة تبيعيا

ى األفراد إقراضيا مبالغ معينة لمواجية بعض اإلنفاؽ العاـ ولمدة حيث تعرض الدولة عم
 .تمتـز الدولة بعد انقضائيا بردىا باإلضافة إلى فائدة معينة في مواعيد مجددة معينة

 : ىناؾ تمييز بيف اإليرادات العادية واإليرادات غير العاديةمن حيث دورية اإليرادات العامة .4
يا الدولة سنويا وبصورة دورية كإيرادات ممتمكاتيا الخاصة ، فالعادية ىي التي تحصؿ عمي

، ودورية اإليراد قد ترجع إلى طبيعة إيرادات الممتمكات العامة أو  والضرائب و الرسوـ
أما غير العادية أو االستثنائية فيقصد بيا تمؾ التي تحصؿ عمييا . لمنصوص التشريعية

كالقروض  مجأ إلييا الدولة مف وقت آلخر، بؿ ت الدولة بصورة غير دورية وغير منتظمة
كبيرا  ، وبيع جزء مف ممتمكاتيا وبالرغـ مف أف ىذا التقسيـ قد لعب دوراً  واإلصدار النقدي

، فقد كاف  في الفكر المالي القديـ إال أنو قد فقد الكثير مف أىميتو في العصر الحالي
،  روؼ غير العادية كوسيمة تكميميةىو المجوء إلى الموارد غير العادية في الظ الغرض قديماً 

 فيوقصور اإليرادات العامة  ولكف مع تطور دور الدولة وزيادة النفقات العامة واتساعيا
 ، أصبح المجوء إلى ما يسمى باإليرادات غير العادية أمراً  مواجية تطور النفقات العامة

 .بالنسبة لمدوؿ المتقدمة والنامية عمى السواء ومتكرراً  عادياً 



 
99 

 يظادس اإلَشاداخ انؼايحساتؼًا: 
تعتبر إيرادات الدولة مف ممتمكاتيا أحد : مصادر اإليرادات العامة من ممتمكات الدولة .1

، وتختمؼ األىمية  عتماد عمييا لتمويؿ النفقات الحكوميةمصادر اإليرادات التي يمكف اإل
الختالؼ الفمسفة االقتصادية  النسبية التي يتمتع بيا ىذا العنصر مف دولة إلى أخرى وفقاً 

تنقسـ إيرادات الدولة مف أمالكيا إلى عدد مف إذ  .التي تؤمف بيا ودرجة تقدميا االقتصادي
 (الدومينأىميا ىو ) اإليرادات مف

معنى كممة الدوميف ممتمكات الدولة أي األمواؿ العقارية والمنقولة : إيرادات الدومينمفيوم  . أ
ومنيا ما يخضع  ات والييئات العامة ممكية عامة أو خاصةالتي تممكيا الدولة والمؤسس

ومنيا ما يخضع ألحكاـ القانوف الخاص ، ألحكاـ القانوف العاـ كالترع والشوارع والمياديف 
فالدوميف  .شأنو شأف الممتمكات الخاصة مثؿ األراضي التي تتولى الحكومة بيعيا أو تأجيرىا

منقولة أو  ية عامة أو خاصة وسواء كانت أمواالً تمتمكو الدولة سواء كانت ممك اىو كؿ م
 .لمعيار النفع إلى الدوميف العاـ والدوميف الخاص عقارية ويمكف تقسيـ الدوميف وفقاً 

كاف الدوميف ىو المصدر األساسي في إيرادات الدولة إال أنو قمت : الدومينإيراد أىمية  . ب
إف دوميف الدولة كاف في  .نشاط الدولةجتماعي واستتبعو تطور أىميتو النسبية مع التطور اإل

مف اإليرادات الكمية  ىاماً  بصفة أساسية وأف دخمو كاف يمثؿ جانباً  زراعياً  ما مضى دوميناً 
يراداتو بالنسبة لإليرادات الضريبية حتى مطمع  لمدولة. ثـ تناقصت أىمية الدوميف الزراعي وا 

الدوميف الصناعي والتجاري ، ثـ تطورت صورة أخرى مف الدوميف ىي  القرف الحالي
الزدياد تدخؿ الدولة في الحياة  والمالي. وأخذت أىميتيا تزداد في تغذية اإليرادات العامة تبعاً 

 ىاماً  االقتصادية واضطالعيا بجانب كبير مف النشاط اإلنتاجي حتى أصبحت تشكؿ جزءً 
ف بقيت الضرائب المصدر األوؿ في تكويف ىذه  ، السيما  اإليراداتمف اإليرادات العامة وا 

، وتعتمد أىمية الدوميف كمصدر لإليرادات العامة بيذه البمداف  في االقتصاديات الرأسمالية
، أما االقتصاديات  في المستقبؿ عمى سير تطور الدولة في مختمؼ مياديف اإلنتاج فييا

لصناعي االشتراكية فإف دائرة دوميف الدولة تغطي كؿ أو معظـ فروع اإلنتاج الزراعي وا
 .، وتسيـ إيراداتو بالجانب األكبر مف اإليرادات العامة والتجاري والمالي

 ينقسـ الدوميف إلى عاـ وخاص :تقسيمات الدومين . ت
،  الغابات،  الحدائؽ)وىي التي تممكيا الدولة أو األشخاص العامة مثؿ  :الدومين العام .1

، وعادة ال تحصؿ الدولة عمى مقابؿ االنتفاع بيا إال أنو في بعض الدوؿ تفرض ( األنيار
الرسوـ عمى زيارة الحدائؽ العامة والمتاحؼ العامة وغيرىا ويكوف اليدؼ مف ذلؾ الرغبة في 
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 تنظيـ استعماؿ األفراد ليا ، واإليرادات المحصمة مف ىذه األمالؾ ال تقؿ في الغالب إيراداً 
 .يو في االقتصاد القوميكبيرا يعوؿ عم

ويقصد بو األمواؿ التي تمتمكيا الدولة ممكية خاصة ومعدة لالستعماؿ  :الدومين الخاص .2
لمفئة التي تستخدميا وبطبيعة الحاؿ فإف استخداـ ىذه األمواؿ  عاماً  الخاص و تحقؽ نفعاً 

الدوميف ، وينقسـ  مف مصادر اإليرادات العامة يمثؿ مصدراً  يكوف بمقابؿ ويحقؽ دخالً 
 ثالثة أنواع ىي:. الخاص إلى

تدخؿ خزينتيا وتعتبر  تدر عمييا أرباحاً  عقارية تممؾ الدولة أمواالً : الدومين العقاري . أ
، وتشمؿ ىذه اإليرادات بصورة خاصة اإليرادات الناشئة عف ممكية الدولة  اإليرادات العامة

راعي المتعمؽ باستغالؿ األراضي ولقد كاف النشاط الز  .لألراضي ولألبنية والغابات والمناجـ
ويأتي دخؿ ىذا النوع مف الدوميف  مف أىـ أنواع الدوميف الخاص في العصور الوسطى ،

 .مف ثمف بيع المنتجات الزراعية ومف األجرة التي يدفعيا المستأجروف
ويضـ ىذا الدوميف مختمؼ المشروعات الصناعية والتجارية  :والتجاري الدومين الصناعي . ب

ـ بيا الدولة مثميا في ذلؾ مثؿ األفراد ، وتدر أغمب ىذه المشروعات إيرادات مالية قالتي ت
مف مصادر اإليرادات العامة وقد ازدادت أىمية الدوميف الصناعي والتجاري  تعتبر مصدراً 

لتداخمي ، والذي انتشر بعد الحرب العالمية األولى افي الدوؿ الرأسمالية تحت تأثير المذىب 
، والذي اقتضى تدخؿ  زمة النشاط الرأسمالي في الثالثينات مف القرف الماضيوخاصة بعد أ

الدولة في حياة المجتمعات االقتصادية واالجتماعية بعد أف كانت تحجـ عف ذلؾ مف قبؿ 
ويرجع اتساع تدخؿ الدولة أساسا إلى اإليديولوجية السائدة فييا  .تحت تأثير المذىب الحر

، كما يرجع إلى المقارنة بيف مزايا االستغالؿ  تصادي الفرديومدى تجسيدىا لمنشاط االق
الفردي مع فرض الضرائب عمى أرباحو وبيف مزايا االستغالؿ الحكومي والحصوؿ عمى كؿ 

إف إقامة الدولة لممشروعات . مع األخذ بعيف االعتبار الظروؼ األخرى بطبيعة الحاؿ أرباحو
أغراض مالية تتمثؿ في الحصوؿ عمى إيرادات الصناعية والتجارية قد يكوف بيدؼ تحقيؽ 

اجتماعية تتمثؿ في  أغراضلمخزانة العامة ، أو قد تستيدؼ الدولة مف وراء ذلؾ تحقيؽ 
توفير خدمة عامة لممواطنيف كالخدمات الصحية والتعميمية وخاصة لفئات معينة باإلضافة 

ف بعض المشروعات الصناعية إلى خدمة توريد المياه والكيرباء وأخيرا قد تستيدؼ الدولة م
تحقيؽ أىداؼ ليا عالقة باألمف القومي تتمثؿ في خدمة المجيود الحربي وضماف إنتاج 

 .أنواع معينة مف األسمحة والمعدات الحربية
ويقصد بالدوميف المالي محفظة  وىو أحدث أنواع الدوميف الخاص ظيوراً  :الدومين المالي . ت

والسندات الممموكة ليا والتي تحصؿ منيا عمى أرباح  الدولة مف األوراؽ المالية كاألسيـ
ولقد ازدادت أىمية الدوميف المالي  يدخؿ ضمف دخؿ أمالؾ الدولة ، مالياً  وفوائد تمثؿ إيراداً 
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عمى اإليرادات  فمـ يعد قاصراً  في الوقت الحاضر باإلضافة إلى حدوث تطور في مضمونو ،
األسيـ التي تمثؿ  أصبح يتضمف أساساً  الناتجة عف حؽ الدولة في إصدار النقود بؿ

مساىمة الدولة في مشروعات ذات االقتصاد المختمؼ )التي تجمع بيف الممكية العامة 
والممكية الخاصة( كما تسيطر الدولة عمى بعض المشروعات ذات النفع العاـ حتى تتمكف 

لة الستثمار أمواليا مف توجيييا إلى ما يحقؽ الصالح العاـ ، وقد يوجو النقد إلى توجو الدو 
في شراء األسيـ والسندات نظرا لمتقمبات االقتصادية الكبيرة التي تتعرض ليا سوؽ األوراؽ 

إال أف  .المالية في بعض األحياف مما يؤثر عمى إيراد الدولة ويصبح غير ثابت أو مضموف
سياسي أو الدولة قد تجد نفسيا مدفوعة إلى ممارسة مثؿ ىذا النشاط المالي لتحقيؽ ىدؼ 

مصمحة اقتصادية يكوف مف شأنو اطمئناف األفراد إلى شراء األسيـ والسندات الخاصة 
بالمشروعات التي تشارؾ فييا مما ينتج عميو إنجاح حركة التنمية االقتصادية التي تحتاج 
إلييا البالد ىذا فضال عف فوائد القروض التي تمنحيا الدولة إلى الييئات العامة المحمية 

 .سسات والمشروعات العامةولممؤ 
 مصادر اإليرادات األخرى .2

 مف المصادر االخرى لإليرادات ىي عمى النحو اآلتي:. 
تعددت التعاريؼ التي أعطاىا عمماء المالية والمفكروف االقتصاديوف لمضريبة غير : الضريبة . أ

يدفعو الضريبة ىي األداء المالي اإلجباري الذي " دأف ىذه التعاريؼ تنصب في معيف واح
 ".الممـز بيا بصفة نقدية ودوف مقابؿ لتحقيؽ تغطية النفقات العامة

إلى الدولة مقابؿ نفع خاص يحصؿ عميو  قدي يدفعو الفرد جبراً نوىو عبارة عف مبمغ : الرسم . ب
مف قبؿ إحدى الييئات العامة ويقترف ىذا النفع الخاص بالنفع العاـ الذي يعود عمى المجتمع 

ة بيف الييئات العامة واألفراد فيما يتعمؽ بأداء النشاط أو الخدمات كمو مف تنظيـ العالق
 .العامة

مبمغ مف الماؿ تحصؿ عميو الدولة أو أحد ىيأتيا العامة مف األفراد طبيعييف : القرض العام . ت
 .أو معنوييف سواء كانوا داخؿ البالد أو خارجيا
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 ػشش انثايُحاحملاضشج 
 انضشائة

 حماوس احملاضشج
  اسس فرض الضرائب( –األغراض  –العناصر  –القسم األول: الضرائب )المفيوم 
 )القسم الثاني: الوعاء الضريبي )أنواع الضريبة 
  التنازلي( –التصاعدي  –القسم الثالث: سعر الضريبة )النسبي 
 )العدالة الضريبية )القواعد األساسية لمضرائب 
 

 متهُذ
 ، الدولة نفقات تمويؿ بيدؼ والمؤسسات األشخاص مف الدولة تتقاضاه نقدي مبمغ ىي الضرائب

 وقطاعات سمع كدعـ أو وغيرىا كالتعميـ الدولة عمييا تصرؼ التي القطاعات كؿ تمويؿ أي
 في. البطالة عمى التأميف أو ، والسدود الطرقات كبناء التحتية البنية عمى الصرؼ أو ، معينة

 تعيد ما عادة. الشعب ممثمي مف عمييا يصادؽ بقوانيف الضريبة قيمة تحدد الديمقراطية األنظمة
 .الميزانيات تحديد بعد المالية وزارة إلى المختمفة القطاعات عمى وتوزيعيا الضرائب جمع وظيفة

 انقسى األول: انضشائة
 أوالً: يفهىو انضشائة

 بيف كبيرة ةأىمي نظريتيا تمتمؾ حيثلمدوؿ ،  العامة اإليرادات أشكاؿ أىـ مف الضرائب تعد
 بالوصوؿ المساىمة في الميـ بدورىا زتتمي كما ، العامة ةالمالي في ستخدمةالم اتالنظري

 المرتبطة والتعريفات المفاىيـ مف العديد ظيرت لذلؾالمالية ،  بالسياسة الخاصة لألىداؼ
 دوف قيمتيا بدفع األفراد ويمتـزالدوؿ  خالؿ مف دتحد ةإلزامي فروض يابأن ؼ، فتعر  بالضرائب
 ىي خرىاال تعريفاتيا ومفالمجتمعية.  األىداؼ تحقيؽ في لمدوؿ المساعدة تقديـ أجؿ مفمقابؿ 
 يحصموف أكانوا سواء فييا يعيشوف التي لمدوؿ األفراد مياعينية يقد أو ةنقدي طبيعة ذات مساىمة
 أىداؼ مع رتباطياإل الضرائب ىذه الدوؿ وتفرض ، ال أـ العامة الخدمات مف فائدة عمى

 ، والشركات األفراد عمى الدولة تفرضو نقدي مبمغ ىي فالضريبة .ةومالي ة،وسياسي ، ةإقتصادي
 رواتب ودفع ، اإلجتماعية الخدمات لتأمين الدولة عمى تترتب التي النفقات تمويل بيدف

 السمع ولدعم ، التحتية البنى وتأىيل وإلنشاء ، والوزارات الحكومية الدوائر في الموظفين
 .أقل بسعر لممواطن تأمينيا أجل من األساسية

 التي الخصائص مف العديد توجدمف خالؿ ما جاء في التعاريؼ التي تناولت مفيوـ الضريبة أنو 
 وىي عمى النحو اآلتي:. الضريبة تتميز بيا
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 .نقدي بشكؿ المفروضة المالية اإلقتطاعات أنواع مف نوعاً  الضريبة تعد .1
لزامي عف إجباري بشكؿ بالضريبة الخاصة القيمة تدفع .2  متطمبات تنفيذ عمى اإلعتماد طريؽ وا 

 واألدوات الوسائؿ تحديد عمى الدوؿ تحرص دولة ، إذ بكؿ الخاص الضرائب جباية قانوف
 .المفروضة بالضرائب خاصة نزاعات أي متابعة وتحصيؿ وحؿ في المستخدمة

 ضمف تصنؼ ال بيا ألنيا لممكمؼ ردىا يمكف ال نيائية ، أي الضريبة دفع قيمة تعتبر .3
 .الحؽ وقت في ألصحابيا الُمستردة المالية األمانات أو الودائع

 بؿ خاصة منافع تحقؽ ال عموماً  الضرائب أف مقابؿ ، أي عمى الضريبة دافع يحصؿ ال .4
 .عاـ بشكؿ النفع تحقيؽ إلى تسعى

 .العامة المنافع كافة عمى تنفؽ بؿ محددة أشياء عمى الضرائب قيمة تنفؽ ال .5
 ثاًَُا: ػُاطش انضشَثح

 القوانيف قواعد تنظميا التي والقواعد والشروط المبادئ مف مجموعةب الضريبة عناصر تمثؿ
 الدولة مف ليا المرخص الييئات تفرضيا مدفوعات عف عبارة ىي ذاتيا بحد الضريبة. التشريعية
 ال إذ. اإلداري الجياز عمى والحفاظ السكاف رفاىية لتحسيف الميزانية خارج مف واألمواؿ لمميزانية

 .بالدفع الممزميف لألشخاص الرئيسية والفئات العناصر تحديد بعد إال الكاممة الضريبة فرض يتـ
 ىذا وتشتمؿ الضريبة عمى مجموعة مف العناصر ىي عمى النحو اآلتي:.

 الضريبة مبمغ حساب أساسو عمى يتـ الذي األساس: األساس . 
 المحدد األساس عمى المستحقة الفائدة مقدار: المعدل. 
 سارياف الضريبية والقاعدة الثابت المعدؿ فيو يكوف الذي الوقت: الفترة. 
 منو الضريبة دفع يتـ أي: الكائن. 
 بدفعيا الممـز الشخص: الموضوع. 
 الدفع يتـ أف يجب التي الفترة: المصطمح.  

 : أغشاع انضشَثح )وظائف انضشَثح(ثانثاً 
 .جتماعيةإ وظيفة،  قتصاديةإ وظيفة ، مالية وظيفة تشمؿ رئيسية وظائؼ ثالث لمضريبة

  تغطية أجؿ مف الدولة لخزينة المالية اإليرادات تأميف إلى لمضريبة المالية الوظيفةتشير 
 .المترتبة النفقات

  لمدولة المالية السياسة أدوات مف كأداة الضريبة دور إلى لمضريبة قتصاديةاإل الوظيفةتشير 
 خالؿ أنو يعني ذلؾ .التضخـ مستويات مف الحد أو النمو تحفيز أجؿ مف تستخدميا والتي
 المعدالت رفع إلى الحكومات تمجأ عالية تضخـ بمستويات المقترنة المرتفعة النمو فترات

 التضخـ معدالت تزايد تفادي بيدؼالكبير  النقدي التوافر متصاصإ أجؿ مفالضريبية 
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 إلى المجوء حتى أوالضريبة  معدالت خفض يتـ ما عادةاالنكماش  فترات خالؿ أما .أكثر
 مف يتبعو وما اإلنتاج زيادة إلى بالتالي يؤدي مااإلنفاؽ  تحفيز أجؿ مفالضريبية  اإلعفاءات

 .األسواؽ إلى التوازف إعادة وبالتالي ، الطويؿ المدى عمى والتوظيؼ ستثماراإل في زيادة
 والصناعات المنتجات حماية في ىاماً  دوراً  الواردات عمى المفروضة الضرائب تمعب كذلؾ
 .وموظفييـ والمصانع الشركات نتاجإ حماية وبالتالي ، يةالمحم

 اإليرادات وظؼت حيث ، جتماعياإل ستقراراإل تحقيؽ في أيضاً  جتماعياً إ دوراً  الضريبة تمعب 
 بيف الدخؿ توزيع يعيد مامجانًا  حتى أو ، أقؿ بكمفة جتماعيةاإل الخدمات لتأميف الضريبية
 .المجتمع طبقات

 سس فشع انضشائة: اُ ساتؼاً 
: عف طريؽ مشاركة األفراد في تقديـ مبالغ مالية تتوافؽ مع المساىمة في دعم الحكومة .1

 ، وبالتالي رفع نسبة اإليرادات المالية الحكومية. قدرات كؿ منيـ
 تحديد قيمة الدفع الخاصة في الضرائب. : عمى الحكومةثبات قيمة كل ضريبة .2
ستيفاء مف الطرؽ : فيجب أف تكوف طريقة اإلختيار أفضل الوسائل لتحصيل الضريبةإ .3

 ، كما يجب تحديد وقت محدد لسداد قيمة الضرائب. المريحة التي تساىـ في الدفع بسيولة
ند األفراد مثؿ : أي يجب مراعاة القدرات المالية عتقدير الوضع المالي العام لممجتمع .4

 عمى دخؿ األفراد. لذلؾ يجب أف يكوف تأثير الضريبة بسيطاً ،  محدودي الدخؿ
 انضشائة( انقسى انثاٍَ: انىػاء انضشَثٍ )أَىاع

 .:األنواع ىذه أىـّ  ومففيو  خاص مجاؿ منيا ولكؿ لمضرائب ةعد أنواع توجد
الوسطى  العصور منذ المعروفة الضرائب أنواع أقدـ مف ىي: األشخاص عمى الضرائب .1

 .وفرضيا وتحصيميا حسابيا بسيولة زوتتمي األفراد كافة عمى ضتفر  حيث
 ، والوفرة بالعدالة زوتتمي ، ما فرد أمواؿ كافة عمى فرضت التي ىي: المال عمى الضرائب .2

 .الضريبي التيرب عمى تشجيعيـ إلى يؤدي ااألفراد مم أمالؾ كافة حصر مكفي ال ولكف
 ، الحديث العصر في والمنتشرة الشائعة الضرائب ىي: المباشرة وغير المباشرة الضرائب .3

 المعايير مف مجموعة ستخداـإ عمى عتماداإل يتـ لذلؾبينيا ،  التفريؽ الصعب مف ولكف
 .:وىي الضرائب ىذه بيف لممقارنة

 الضرائب عمييا فرضت التي المواد كافة ىي: لمضريبة الخاضع المنتج أو الخدمة ثبات ، 
 ثابتة تكف لـ حاؿ في اأم ، المباشرة الضرائب مف تعد مستمر بشكؿ ثابتة كانت حاؿ ففي

 .المباشرة غير الضرائب مف تعد عندىا
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 الوسيمة أو الضرائب ؿتحص التي ةاإلداري الجية طبيعة عمى ستناداإل وىو: التحصيل معيار 
 .العالـ دوؿ بيف المعيار ىذا ويختمؼ ، تحصيميا في المستخدمة

 عتمادباإل والمباشرة المباشرة غير الضرائب بيف التمييز وىو: بالضرائب الخاص العبء نقل 
 األخير المكمؼ يتحمميا عندما مباشرة الضريبة عتبرت حيثيتحممونيا ،  الذيف األفراد عمى
 شخص إلى بيا ؼالمكم مف قمتن حاؿ في مباشرة غير يابأن الضريبة ؼتصن بينما ، بيا
 .آخر

 مجتمعاتيا في يعيشوف الذيف األفراد عمى الدوؿ تفرضيا ضرائب ىي: الدخل عمى الضرائب .4
 بيف المختمفة والتعاريؼ المفاىيـ مف العديد ليا ظيرت لذلؾالميمة ،  الضرائب مف وتعد ،

 .:ىما نوعيف الضرائب ىذه وتشمؿ ، ابوالكت ريفالمفك
 لمفرد كانت ميما فقط واحدة ضريبة عمى الفرد دخوؿ كافة عتمادإ ىي: العامة الدخل ضريبة 

 .الدخؿ مف دةمتعد مصادر
 لنوع وفقاً  الضريبة فرضت النوعية أي الضرائب باسـ أيضاً  عرؼ: تالدخل فروع ضريبة 

 دخؿ يوجد حيثلمدخؿ  ةالرئيسي المصادر تقسيـ عمى ذلؾ ويعتمدبالفرد ،  الخاص الدخؿ
 لمضريبة ويتبعالماؿ  رأس عف ناتج دخؿ ويوجد ، األجور لضريبة ويتبع العمؿ عف ناتج

 .المنقولة باألمواؿ الخاصة
 انقسى انثانث: سؼش انضشَثح

 يترؾ وقد ، ليا الخاضعة المادة ومقدار الضريبة مبمغ مقدار بيف النسبة الضريبة بسعر يقصد
. كضريبة تحصيمو الواجب اإلجمالي المبمغ بتحديد مكتفياً  تحديد دوف الضريبة سعر المشرع
 الضريبة تؤثر. ونسبية وتنازلية تصاعدية رئيسية فئات ثالث إلى الضريبية األنظمة تنقسـ

 حيف في ، المرتفع الدخؿ أصحاب عمى تؤثر مما أكثر المنخفض الدخؿ أصحاب عمى التنازلية
 الضريبة نفس الجميع يدفع إذ ، سواء حد عمى الجميع عمى الثابتة أو النسبية الضريبة تؤثر

 مرتفعة والشركات األفراد عمى اً مالي فتؤثر التصاعدية الضريبة أما ، الدخؿ عف النظر بصرؼ
  .المنخفض الدخؿ ذوي عمى تؤثر مما أكثر الدخؿ

 وتكوف دخميـ ، مف مبمغاً  تمثؿ ضرائب المنخفض الدخؿ أصحاب : يدفعالتنازلية الضرائب .1
 مف مئوية نسبة الضريبة تطبؽ الحكومة ألف ذلؾ المرتفع ، الدخؿ بأصحاب مقارنة أعمى
 مستوى أو الفرد بأرباح إرتباط يمتمكيا دوف أو الضرائب دافع يشترييا التي األصوؿ قيمة
 المواد عمى اإلنتاج وضرائب العقارية الممتمكات ضرائب التنازلية الضرائب تشمؿ. دخمو

 إلى وتضاؼ ثابتة اإلنتاج ضريبة وتكوف جوًا ، السفر تكمفة أو البنزيف مثؿ االستيالكية
 .الخدمة أو المنتج سعر
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 عمى الضريبة معدؿ الثابتة نفس الضريبة النسبي أو الضرائب نظاـ : يطبؽالنسبية الضرائب .2
 معدالت بيف المساواة خمؽ إلى ييدؼ إذ الثروة ، أو الدخؿ عف النظر الجميع بصرؼ

 لمضرائب األخرى األمثمة ومف. المدفوعة الضرائب معدالت ومتوسط اليامشية الضرائب
 مؤيدو يعتقد .المينية والضرائب اإلجمالية اإليصاالت وضرائب الفرد ضرائب تشمؿ النسبية

 توجد ال العمؿ ألنو عمى الناس تشجيع طريؽ مف اإلقتصاد تحفز أنيا النسبية الضرائب
 في أكثر وتستثمر تنفؽ أف الشركات بوسع أنو ويروف المزيد ، كسب عمى ضريبية عقوبة
 .اإلقتصادي العائد زيادة عمى يساعد ثابت ما ضريبي نظاـ ظؿ

 الخاضع المبمغ عمى التصاعدي النظاـ في الضرائب تقدير : يعتمدالتصاعدية الضرائب .3
 أكثر المرتفع الدخؿ أصحاب يدفع لذلؾ متصاعدًا ، جدوالً  يتبع إذ الفرد ، دخؿ مف لمضريبة

 الضريبية مع االلتزامات ثـ ومف الضريبة معدؿ يزيد إذ المنخفض ، الدخؿ أصحاب مف
 ثـ ومف الضرائب ، مف أعمى مئوية نسبة المرتفعة األجور أصحاب فيدفع الفرد ، ثروة زيادة
 عمى التأثير إلى النظاـ ىذا ييدؼ .المنخفض الدخؿ أصحاب يدفعو بما مقارنة أكثر أمواالً 
 .المزيد دفع يستطيعوف أنيـ افتراض يعكس الطبقات ما سائر دوف العميا الطبقة أفراد

 (نهضشائة األساسُح انقىاػذانقسى انشاتغ: انؼذانح انضشَثُح )
 الدوؿ بيا تمتـز سساً اُ  تعد التي ةاألساسي القواعد مف مجموعة عمى الضرائب تطبيؽ يعتمد
 يأتي وفيما ، العامة والخزينة المموليف مصالح بيف ؽالتواف تعزيز إلى القواعد ىذه وتسعى
 .:القواعد ىذه ىـأل توضيح

 الضريبي لمنظاـ الميمة المبادئ مف الضريبية العدالة إعتبار تشير إلى: المساواة قاعدة .1
 بيف األعباء توزيع أثناء العدالة ىذه تطبيؽ إلى لمضريبة المشرعة السمطة تسعى الفعاؿ حيث

 عند بالعدالة فيقصد المجتمعات ، تطور مع المفيوـ ىذا تطور الضرائب ، حيث أصحاب
 التكمفة لمقدرة بالدولة وفقاً  الخاصة النفقات بتحمؿ المجتمع أفراد كافة مساىمة بأنيا التقميدييف
 .دخوليـ مع مساىمتيـ تتناسب أف أي منيـ لكؿ النسبية

 واضح ، بمعنى بشكؿ محددة تكوف التي الجيدة الضريبة إلى تشير قاعدة ىي: اليقين قاعدة .2
 واضح وسعرىا معروفاف ، تحصيميا وموعد فإسموب ومعينة ، صريحة ضريبة تكوف أف

 .الدولة مف بالضريبة المكمؼ الفرد عند مسبقة معرفة وجود إلى القاعدة ىذه وتشير ومحدد ،
 اإلقتصادية وتحديداً  لمتغيرات نتيجة تتغير ال الضرائب حصيمة تشير إلى أف: الثبات قاعدة .3

 والدخوؿ اإلنتاج زيادة عند غالباً  الضرائب حصيمة تزداد ولكف االقتصادي ، الكساد فترة في
 .العامة
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 بحصيمة تغير والزمانية المكانية الناحية مف بالدخؿ التغير يصحب أف ىي: المرونة قاعدة .4
 مع معدالتيا إرتفاع بقيمتيا بسبب زيادة تشيد التي ىي المرنة الضرائب أف الضرائب ، أي

 .بحصيمتيا إنخفاض ظيور ثـ الضريبي ومف وعائيا في إنكماش ظيور عدـ
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 ػشش انتاسؼحاحملاضشج 
 انشسىو

 حماوس احملاضشج
 الرسوم 
 المفيوم 
 األنواع 
 الخصائص 
 المقارنة بين الرسم والضريبة 
 

 أوالً: يفهىو انشسىو
 لقاء عامة سةلمؤس األفراد خالؿ مف مدفوع مالي مقابؿ عمى أنيا ةالمالي الرسوـيشار إلى 
 مف أقؿ المالي الرسـ قيمة تكوف ما وغالباً  يطمبيا الذي لمفرد ذتنف محددة خدمة عمى الحصوؿ

 .العامة الدولة خزينة مف التكمفتيف بيف الفرؽ قيمة دفعت حيثخاللو ،  مف قدمةالم الخدمة قيمة
 قبؿ مف عميو يحصؿ خاص نفع مقابؿ ، ما دولة في المواطف يدفعو مالي مبمغ ىي الرسوـ
 الفرد يريد عندما نقدية بصورة الرسـ ويدفع. عاـ نفع تحقيؽ إلى يؤدي العامة الييئات إحدى

 ، ما رخصة عمى الحصوؿ أو ، سفر جواز استصدار أو الوثائؽ كرسـ ، خدمات عمى الحصوؿ
 .الرسـ دفع الوثائؽ ىذه عمى الحصوؿ شرط ومف إجبارياً  األحياف أغمب في ويكوف
 أَىاع انشسىوثاًَُا: 

 .:ىما نوعيف إلىبطبيعتيا  الرسوـ قسـت
 .والبريد الياتؼ خدمات عمى المفروضة الرسوـ ىي: الصناعية الرسوم .1
 .:اآلتية الرسوـ : وتشمؿاإلدارية الرسوم .2
 بناء إنشاء رسـ مثؿ المدنية ، النشاطات عمى المفروضة الرسوـ. 
 العامة الحدائؽ دخوؿ رسـ مثؿ العممية ، الحياة عمى المفروضة الرسوـ. 
 العدؿ كاتب في الخاصة الرسوـ مثؿ القضائية ، الرسوـ. 

 انشسى خظائضثانثًا: 
، بيا زتتمي التي زاتالممي جميع ىي  .:عمى النحو اآلتي وىي الرسـو

 الرسوـ تتخذ أف المقبوؿ مف ليس إذنقدي ،  بشكؿ الرسـ قيمة دفع اشتراط ىي: النقدية الميزة
 الحديثة ةالمالي التطورات طبيعة مع النقدي الدفع شرط ويرتبط ، نقداً  دفعيا مف بدالً  ةعيني صورة
 .نقدي بشكؿ إيراداتيا عمى وحصوليا لمصروفاتيا دفعيا حيث مف الدوؿ عمى ؤثرةوالم
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 وجاءت ، ما خدمة عمى حصوليـ مقابؿ الرسوـ لقيمة األشخاص دفع لتزاـإ ىي: الجبرية الميزة
 .والدوؿ العامة ساتالمؤس ستقرارإ عمى حافظةلمم ةالجبري زةالمي ىذه

 الرسـو طبيعة تحديد في ساىـت التي ةاألساسي زاتالممي مف ىي: خاصة خدمات تقديمميزة 
 مف فيو خاصة خدمة عمى لمحصوؿ بطمب ما شخص يتقدـ عندما الرسـ طبؽي حيثالمالية ، 

 .الرسـ ثمف دفع عف الناتج المقابؿ عف عبارة الخدمة ىذه عتبروت ، الدولة ىيئات إحدى
 وانشسىو انضشائة تني ساتؼًا: ادلقاسَح

 ، العامة اإليرادات نسبة زيادة في ستخدـت ةحكومي ةمالي وسائؿ والرسـو الضرائب مف كؿ تعد
 عمى الحصوؿ أو الدفع ةإلزامي أو الطبيعة حيث مف سواء منيما كؿ بيف فروؽ توجد ولكف

 .:بينيما الفروؽ بياف أىـ وفيما ، الفرض مف اليدؼ أو المقابؿ في خدمات
 الضرائب تفرض والرسـ ، إذ الضريبة مف كؿ طبيعة بيف االختالؼ ىو: الطبيعة حيث من .1

 بتقديـ إرتباطيا عمى الرسوـ فرض يعتمد بينما اإليرادات ، رفع بيدؼ مئوية لنسب وفقاً 
 ليا. كمقابؿ خدمة

 األفراد خالؿ مف والرسـ الضريبة دفع بإلزامية المرتبط االختالؼ ىو: الدفع إلزامية حيث من .2
 غير طوعيًا ، أي الرسوـ دفع يكوف بينما الدفع ، إلزامية الضرائب تعد والمنشآت ، إذ

 إلزامي.
والرسـ ،  الضريبة مف كؿ عف الناتج لممقابؿ وفقاً  االختالؼ ىو: المقدمة الخدمات حيث من .3

 دفعيـ مقابؿ فوائد أو خدمات أي عمى عموماً  المنشآت أو األفراد يحصؿ أف يمكف ال إذ
 عدة عمى الحصوؿ الرسوـ لقيمة المباشر الدفع يوفر بينما عمييـ ، المترتبة الضرائب لقيمة

 .حكومية خدمات أو مميزات
 تفرض والرسـ ، إذ الضريبة مف كؿ فرض مف اليدؼ في االختالؼ ىو: اليدف حيث من .4

 فتفرض الضرائب أما النشاطات ، مف أنواع عدة تنظيـ أو التحكـ بيدؼ عموماً  الرسوـ
 .لمدولة العامة المصالح تحقيؽ بيدؼ
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 احملاضشج انؼششوٌ
 انقشوع انؼايح

 حماوس احملاضشج
 القروض العامة 
 المفيوم 
 األنواع 
 اآلثار اإلقتصادية لمقروض العامة 
 المقارنة بين القروض العامة والضرائب 
 

 أوالً: يفهىو انقشوع انؼايح
 األخرى مصادرىا إلى يضاؼ العامة اإليرادات مصادر مف آخر مصدراً  العاـ القرض يعد

يرادات بالضرائب المتمثمة  .الجديد النقدي واإلصدار والرسوـ واإلعانات اإلشتراكي القطاع وا 
 عف األخرى مواردىا تعجز وعندما اإلعتيادية غير الظروؼ في الدولة إليو تمجأ مصدر والقرض
 عميو تحصؿ الماؿ مف اإلستثمارية. فالقرض العاـ ىو مبمغ أو منيا الجارية سواء نفقاتيا تغطية
 المترتبة الفوائد مع برده وتتعيد( أفراد ، مصارؼ ، مؤسسات)الغير  إلى المجوء خالؿ مف الدولة
 مع أو الجميور مع العامة ىيئاتيا إحدى أو الدولة تبرمو أو ىو عقد. المحددة مدتو خالؿ عميو
 طبقاً  وذلؾ السداد موعد حموؿ عند وفوائده القرض أصؿ سداد عمى بموجبو تتعيد أخرى دولة
 فييا تمجأ التي الحاالت نوجز أف المختصة. وعمى أساس ذلؾ يمكف السمطة مف يصدر إلذف
 .:القروض إلى الدولة

 األقصى. حدىا إلى الضرائب تصؿ عندما .1
 التضخـ. كحالة معيف اقتصادي وضع لمعالجة .2
 عنيفة. أفعاؿ ردود لمضرائب تكوف عندما .3

ووفقًا لما جاء في التعاريف أعاله يتضح أن من خصائص القرض العام أو ما يسمى بعناصر 
 القرض ىي عمى النحو اآلتي:.

 عقد. العاـ القرض .1
 المختصة. السمطة مف إلذف طبقاً  يصدر العاـ القرض .2

 ثاًَُا: أَىاع انقشوع انؼايح
 إليو تستند الذي المعيار باختالؼ العامة القروض تقسيـ يختمؼ

 (الخارجية والقروض الداخمية القروض) المكاني القرض مصدر ناحية مف 
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 (اإلجبارية والقروض االختيارية القروض) فييا اإلكتتاب حرية ناحية مف 
 (المؤقتة والقروض المؤبدة القروض) القرض توقيت ناحية مف 
 الخارجي والقرض الداخمي القرض بيف التمييز : إفالخارجية والقروض الداخمية القروض .1

ذا داخمياً  القرض عد داخمياً  مصدره كف فإذا القرض مصدر أساس عمى يتـ إنما  كاف وا 
 القرض بيف وعمى أساس ذلؾ يمكف تحديد الفرؽ .خارجياً  القرض عد خارجياً  مصدره
 اآلتي:.الخارجي مف خالؿ اإلختالفات عمى النحو  والقرض الداخمي

 الشرائية القوة مف) األفراد مدخرات مف جزء عمى الحصوؿ لمدولة الداخمي القرض يحقؽ . أ
 شرائية قوة المقترضة لمدولة يحقؽ الخارجي القرض أف حيف في المحمية ، بالعممة( لألفراد

 مدفوعات ميزاف عجز حالة في سيما وال كبيرة أىمية لو الحالة ىذه وفي. األجنبية بالعمالت
 الالزمة الصعبة العمالت مف إحتياطييا في النقص مف معاناتيا حالة أو المقترضة الدولة
 .التنمية عممية لسير الالزمة اإلنتاجية المعدات مف حاجاتيا لتمويؿ

 في يؤدي أف دوف أخرى إلى فئة مف الشرائية لمقوة نقالً  الداخمي القرض يكوف أف يعدو ال . ب
نما التداوؿ ، في الشرائية القوة زيادة إلى النياية  أيدي مف القوة ىذه مف جزء نقؿ إلى وا 
 الشرائية القوة زيادة إلى يؤدي الخارجي القرض أف حيف في. الدولة إلى المكتتبيف األفراد
 تمويؿ عممية تسيؿ خارجية شرائية قوة مف القومي لإلقتصاد يعطيو بما المقترضة لمدولة
 بما االقتصادي النمو زيادة عمى تساعد أداة الحالة ىذه في ويكوف. االقتصادية التنمية
 الدولة. داخؿ والعمالة التشغيؿ معدالت في زيادة مف األخير يعكسو

 عبء أي يمثمو ، الذي االدخار عبء لمدولة القومي اإلقتصاد الداخمي القرض يحمؿ . ت
 أف نجد حيف في الحاضر الجيؿ عمى عينياً  عبئاً  يؤلؼ ما وىو اإلستيالؾ مف الحرماف
 .االدخار ىذا عبء مف الحاضر الجيؿ يعفي الخارجي القرض

 يعد إختياريا ، لذا يكوف أف القرض في األصؿ : إفاإلجبارية والقروض اإلختيارية القروض .2
 حاالت في الدولة تمجأ فقد ذلؾ ومع. والضريبة القرض بيف األساسي الفارؽ اإلختيار عنصر
 وشروط مقدارىا عف الدولة تعمف التي ىي اإلختيارية القروض .اإلجبارية القروض إلى معينة

 القروض أما. عدمو مف اإلقراض حرية لمجميور تترؾ ثـ سدادىا وموعد بيا اإلكتتاب
 عمى الجميور إجبار في سمطتيا الدولة فييا تستعمؿ التي القروض تمؾ فيي اإلجبارية
 باإلكتتاب مواطنييا الدولة ُتمـز حينما مباشرة بصورة القرض في اإلجبار يتحقؽ وقد .إقراضيا
 مباشر غير بشكؿ اإلجبار يتحقؽ وقد. القروض تمؾ برد منيا وعد أساس عمى بقروضيا

 وتوجيو تقيده الخاص بقصد االئتماف عمى شديدة رقابة فرض عمى الدولة تعمؿ حينما
 غالبية تكوف عندما ناجحة الوسيمة ىذه وتكوف. العامة القروض إلى الفائضة المدخرات
 التأمينات ، صناديؽ المؤممة البنوؾ التوفير ، صناديؽ) الدولة إلى تابعة اإلقراض ىيئات
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 عمى والييئات األفراد يجبر مباشر قانوني إلزاـ بصدد نكوف ال الحالة ىذه وفي( االجتماعية
نما ، االكتتاب  الستغالؿ آخر قرض وجود لعدـ اإلقراض عمى األطراؼ تمؾ تقبؿ وا 
اإلجبارية وىي عمى  القروض إلى الدولة ُتمجئ التي الظروؼ أىـ نرد أف ويمكف .مدخراتيـ

 النحو اآلتي:.
 المبالغ الدولة تعيد أف عمى المالي التضخـ أوقات في الشرائية القوة امتصاص في الرغبة . أ

 الظروؼ. انتياء بعد المقترضة
 صرؼ إلى الخاصة المشروعات بتأميـ أو الزراعي باإلصالح تقـو وىي كثيراً  الدولة تمجأ . ب

 .معينة زمنية مدة خالؿ تستحؽ سندات شكؿ عمى التعويض
 القرض كاف لو بحيث بالدولة األفراد ثقة ضعؼ حالة في اإلجباري القرض إلى الدولة تمجأ . ت

 االقتصادية. بالحالة ثقتيـ انعداـ بسبب عميو قدموا لما اختياريا
 األخرى. الطارئة والحاالت والحروب الكوارث حالة في . ث
 إجباري قرض نشوء ذلؾ ويعني األجؿ ذلؾ تأجيؿ إلى السداد أجؿ حموؿ عند الدولة تمجأ قد . ج

 لمدد أجميا حؿ التي المبالغ إقتراض المنفردة بإرادتيا تعيد الدولة أف ذلؾ ويعني. جديد
 .جديدة

 بتسديده الدولة تمتـز ال الذي القرض ىو المؤبد : القرضالمؤقتة والقروض المؤبدة القروض .3
 الميزانية في فائض تحقيؽ مثؿ لتسديده المواتية الفرصة الدولة وتنتيز محددة زمنية فترة في
 الغالب في تنشأ التي المشاكؿ ومف .الفائدة أسعار حيث مف مناسبة السوؽ أحواؿ إف ترى أو
 صعوبة ستواجو فأنيا متعاقبة حكومات مجيء عند حتى الفوائد تراكـ ىو المؤبد القرض مف
 بالنسبة أما .المطاؼ آخر في ثقيؿ عبئ الدولة يكمؼ مما المبالغ تتراكـ ولذلؾ سدادىا عند

 .:أقساـ ىي عمى النحو اآلتي ثالثة إلى تنقسـ فأنيا المؤقتة لمقروض
 وقد الواحدة السنة عف سدادىا موعد تتجاوز ال التي القروض : فيياألجل قصيرة القروض . أ

 بعد الديوف وتسدد اإليرادات تحصيؿ قبؿ لإلنفاؽ ضرورة ىناؾ يكوف عندما الدولة إلييا تمجأ
 لمحصوؿ العامة الخزينة اذونات إصدار الحالة ىذه في الدولة تتبع وقد .اإليرادات تحصيؿ
 كاف إذا أما .المالية والمؤسسات المصارؼ قبؿ مف تشترى أف يمكف التي القرض عمى
 غير الخزينة اذونات بإصدار الدولة تقـو ىنا اإليرادات عمى النفقات تفوؽ أي حقيقي العجز
 الدولة إلى ثمنيا بدفع وتقوـ المالية والمؤسسات المصارؼ أيضا تشترييا التي العادية

 .العجز ىذا تغطية في الستغالليا
 سنوات. السنة والخمس بيف تتراوح زمنية لفترة يكوف الذي : ىواألجل متوسطة القروض . ب
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عادة  سنوات. إف الدولة الخمس تتجاوز زمنية لفترة يكوف الذي : ىواألجل طويمة القروض . ت
 أو لممجيود الحربي دعماً  إما وذلؾ العامة القروض مف األخيريف النوعيف إلى تمجأ ما

 .اإلقتصادية لمتنمية تمويؿ في لإلسياـ
 أو متوسطة والقروض األجؿ قصيرة القروض بيف بناًء عمى ما تـ ذكره فيمكف تحديد الفرؽ

 األجؿ عمى النحو اآلتي:. طويمة
 أو متوسط القروض في ومرتفعاً  األجؿ قصيرة القروض في منخفضاً  الفائدة سعر يكوف .1

 األجؿ. طويمة
 التجارية والبنوؾ المركزية البنوؾ ىـ األجؿ قصيرة بالقروض المكتتبيف أف عمى العادة تجري .2

 األجؿ وطويمة األجؿ متوسطة بالقروض المكتتبيف أف حيف ، في األخرى المالية والمؤسسات
 مبالغ إرتفاع إلى يعود ذلؾ وأسباب آنفاً  إلييا المشار الجيات عف فضالً  ، الجميور ىـ

 .فائدتيا أسعار وانخفاض األذونات
 بالقروض لموفاء تاريخاف يحدد قد حيف في األجؿ قصيرة بالقروض لموفاء واحد تأريخ يحدد .3

 .أقصاىا في التسديد عمييا ويجب أقربيما في التسديد يمكنيا األجؿ وطويمة متوسطة
 ثانثًا: اِثاس اإلقتظادَح نهقشوع انؼايح

 عمى ممحوظ تأثير مف ليا لما المالية السياسة أدوات مف أساسية أداة ىي العامة القروض إف
 وىي ، توزيعو ونمط القومي الدخؿ مستوى وعمى المجتمع فئات بيف العاـ المالي العبء توزيع
 عمى الواضحة آلثارىا نتيجة والنقدية المالية السياسة بيف والربط التناسؽ لتحقيؽ ميمة أداة

 .الحكومي اإلنفاؽ تمويؿ في إسياميا عف ناىيؾ المتداوؿ النقد كمية وعمى الفعمي الطمب
 إقتصادية آثار ليا الخارجية العامة : القروضالخارجية العامة لمقروض اإلقتصادية اآلثار .1

 حصيمة إنفاؽ فييا يتـ التي بالكيفية اآلثار ىذه تتحدد ، المقترضة الدولة عمى باألخص ىامة
 المقترضة الدولة يد تحت شرائية قوة وضع عنيا يترتب الخارجية فالقروض .القروض ىذه

 الخارج مف سمع شراء في إلستخداميا أو األجنبية العمالت مف أرصدتيا لتقوية بيا تستعيف
 القروض تكوف قد. مدفوعاتيا ميزاف مركز تحسيف إلى القروض ىذه تؤدي الحالتيف وفي

 فإذا .المقترضة الدولة تصرؼ تحت توضع وخدمات سمع صورة عمى أو سائمة إما الخارجية
 اإلنكماشية العوامؿ مف النقدي السوؽ تخميص أمكف األولى الصورة في الدولة بيا إحتفظت
 وخدمات سمع شراء في القروض ىذه حصيمة استخدمت إذا أما النقدي ، التوسع إلى فيدفع
 كانت حاؿ ففي .إنتاجية أو كانت إستيالكية المستوردة السمع لنوع تبعا تختمؼ آثارىا فإف

 في األسعار إلرتفاع مقاومة أداة تكوف وبالتالي السمع ىذه عرض مف تزيد فإنيا إستيالكية
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 الدخؿ مستوى ورفع اإلستثمار في التوسع مف تمكف فإنيا إنتاجية كانت حاؿ وفي ، الداخؿ
 .المتخمفة الدوؿ في خصوصاً  اإلقتصادية التنمية وتحقيؽ

 الداخمية لمقروض االقتصادية اآلثار تحميؿ : يتطمبالداخمية لمقروض االقتصادية اآلثار .2
 تعني الحقيقية الداخمية فالقروض .صورية أـ حقيقة القروض ىذه كانت إذا فيما التمييز
 القطاع إلى إختياراً  أو إجباراً ( الدخؿ ، الفعمية الشرائية القوة) الحقيقية الموارد بعض تحويؿ

 الجياز وحدات مف باإلقتراض الدولة قياـ تعني الصورية الداخمية القروض أما .الحكومي
 كمية زيادة عمييا يترتب حقيقية غير جديدة شرائية لقوة مفتعؿ بخمؽ تقـو التي المصرفي

 .جديد نقدي بإصدار الدولة قياـ عف حقيقتيا في تختمؼ ال القروض وىذه النقود
 مف والتقميؿ اإلدخار زيادة إلى األفراد : يندفعواإلدخار اإلستيالك في العامة القروض آثار .3

 ىذه مف يحققونيا التي المزايا وحجـ العاـ الديف لسندات إمتالكيـ نتيجة لإلستيالؾ الميؿ
 قد بؿ اإلستيالؾ مف بالتقنيف الدولة تقوـ عندما أوضح بصورة ذلؾ يتحقؽ قد .السندات
 قرضا الدولة تصدر عندما اإللزاـ طريؽ عف بؿ األفراد رضا عف ليس لإلدخار الميؿ يزداد

. لالستيالؾ الميؿ يزيد قد العامة القروض بعد إصدار أف يالحظ اخرى ناحية ومف .إجباريا
 العامة القروض في إكتتابيـ أف األفراد يشعر حيث التضخـ أوقات في األمر ىذا ويحدث
 بدال اإلستيالكية السمع شراء إلى فيتجيوف بيا إكتتبوا التي لمنقود الشرائية القوة يخفض سوؼ
 .العامة السندات شراء مف

 توزيع إعادة عمى القروض أثر : يتوقؼالقومي الدخل توزيع إعادة في العامة القروض آثار .4
 .:التالية األمور عمى القومي الدخؿ

 غير الضرائب أو النسبية الضرائب ىو المصدر كاف إذا: العام القرض فوائد تمويل مصدر 
 مصدر كاف إذا أما ، األكبر العبء سيتحمؿ مف ىي الفقيرة الطبقات أف يعني فيذا المباشرة
 غالبية تتحمؿ التي ىي الغنية الطبقات أف يعني فيذا التصاعدية الضرائب ىو التمويؿ
 .العبء

 المستفيد فإف األغنياء قبؿ مف ممموكة السندات أغمب كانت إذا: الفوائد تقبض التي الجية 
 زيادة نحو يتجو القومي الدخؿ توزيع إعادة في القروض أثر يكوف وىنا الغنية الطبقة ىو

 .الفقراء قبؿ مف ممموكة السندات أغمبية كانت إذا صحيح والعكس ، الطبقات بيف التفاوت
 يكتتبوف مف ىـ األغنياء أف يعني مرتفعة بقيمة السندات إصدار إف: لمقرض الفني التنظيم 

 ، المجتمع طبقات بيف واالختالؼ التبايف زيادة إلى تتجو التوزيع إعادة فإف ثـ ومف بيا
 الضرائب عمى يقوـ ضريبي بنظاـ ذلؾ اقترف حاؿ في وخصوصا صحيح والعكس

 .أساسا التصاعدية
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 ساتؼًا: ادلقاسَح تني انقشوع انؼايح وانضشائة
 والضريبة ىي عمى النحو اآلتي:. العاـ القرض بيف واإلختالؼ التشابو إف مف أوجو

 التشابو: تتفق القروض العامة مع الضرائب في كونيما أوجو .1
 اإليرادات. مصادر مف كالىما والضريبة القرض 
 قانوف. صدور إلى يحتاج منيما كؿ في والضريبة القرض 
 األفراد. يتحمميا منيما كؿ في والضريبة القرض 
 االختالف: تختمف القروض العامة عن الضرائب من خالل أوجو .2
 محدد. إنفاقي وجو ليا ليس ، في حيف أف الضريبة محدد إنفاقي وجو لو القرض 
 إختياريا. العاـ القرض أف حيف ، في إجبارية مساىمة الضريبة 
 بالفوائد متمثؿ معيف مقابؿ لو القرض أف حيف ، في مقابؿ بال فريضة تعد عمى أنيا الضريبة 

 المكتتبيف. لألشخاص المدفوعة
 السداد. ميعاد حموؿ عند يسدد مؤقت إيراد فيو القرض ، أما لمدولة نيائي إيراد الضريبة 
 جانب عمى القرض يؤثر حيف ، في التحصيؿ عند فقط اإليراد جانب عمى الضريبة تؤثر 

 .السداد عند الميزانية في اإلنفاؽ وجانب التحصيؿ عند الميزانية في اإليراد
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