


. المجال المفاھیمي االول
النشاط االقتصادي

.1الوحدة رقم

المبادئ االساسیة للنشاط االقتصادي
المشكلة االقتصادیة

ماھي اال عدم التوفیق بین الحاجات المتزایدة من جھة والندرة 
النسبیة للخبرات من جھة اخرى

*الحاجات
ھي الشعور او االحساس بالحرمان او بفقدان شیئ ما

*خصائص الحاجات
تعدد الحاجات

قابلیة الحاجات لالشباع
قابلیة الحاجات لالستبدال

امكانیة تكامل الحاجات
*تصنیف الحاجات

الحاجات االساسیة والحاجات الثانویة
الحاجات الحاضرة والحاجات المستقبلیة



:تعریف الخیرات
نسان ھي كل االموال او الوسائل التي تستعمل الشباع حاجات اال

المتنوعة
: تصنیف الخیرات

: الخیرات الحرة
ھي التي تتوفر في الطبیعة باكثر من حاجة االنسان الیھا مثل 

.الھواء
: الخیرات االقتصادیة

ھي خیرات نادرة نسبیا یتطلب االمر بذل جھد ما او تكلفة لتحویلھا 
وتعتبر الخیرات خیرات .حتى تصبح صالحة الشباع حاجة ما 

: اذا ما توفر فیھا مایلياقتصادیة 
وجود حاجة االنسان الیھا-
الندرة النسبیة للخیرات-

: انواع الخیرات االقتصادیة
السلع االستھالكیة والسلع االنتاجیة
السلع المعمرة والسلع الغیر معمرة

السلع الضروریة والسلع الكمالیة
السلع المتنافسة والسلع المتكاملة

:االقتصاديتعریف النشاط 
ھو سعي الفرد او مجموعة من االفراد الشباع حاجاتھم المختلفة 

او ھو مجموعة االعمال المنجزة من قبل االعوان االقتصادیین 
بھدف ضمان اشباع حاجاتھم



:مضمون النشاط االقتصادي
عملیة االنتاج

عملیة المبادلة
عملیة االستھالك

:تعریف االعوان االقتصادیین
ھو كل شخص طبیعي او معنوییزاول نشاطا اقتصادیا

----------------:فئات االعوان االقتصادیین---------------------
--------

: وتنقسم الىالعائالت-1
العائالت العادیة

العائالت الغیر العادیة مجموعة االشخاص الذین یعیشون تحت 
الصداقة مثل الجنود في الثكناتسقف واحد وال تربطھم اواصر

/یتمثل نشاط العائالت
السلع ( استعمال جزء من دخلھا في االنفاق االستھالكي -

(والخدمات
تدخر الجزء المتبقي من دخلھا-
تستثمر مدخراتھا-
(الدولة(تدفع الضرائب والرسوم لالدارات -

(الشركات(المؤسسات االقتصادیة -2
/ االقتصادیةیتمثل نشاط المؤسسات 



انتاج السلع والخدمات من خالل مزج الوسائل المادیة والبشریة -
وبیعھا في السوق

تقوم باالستثمار من اجل تجدید وسائل االنتاج او توسیع نشاطھا-
تدفع الضرائب والرسوم للدولة-

عبارة عن مؤسسات تقوم بجمع مدخرات :المؤسسات المالیة-3
ھا في شكل قروض لالعوان االعوان االقتصادیین وتقدم

االقتصادیین االخریین مقابل فوائد وتحقق من وراء عملیاتھا 
.المالیة ارباحا

/ یتمثل نشاطھا في
تجمیع مدخرات االعوان االقتصادیین االخریین-
تقدم قروضا لالعوان االقتصادیین مقابل فوائد-
تدفع الضرائب والرسوم لخزینة الدولة-
والخدماتتستھلك السلع -

عبارة عن ھیئات تقوم بتقدیم خدمات عامة : االدارات العمومیة-4
مجانا للعائالت مثل التعلیم) غیر سوقیة(

/ یتمثل نشاطھا في
تقدیم خدمات الفراد المجتمع-
تتحصل على االیرادات في شكل ضرائب ورسوم من االعوان -

االقتصادیین االخریین
المشتراة من المؤسسات االقتصادیةتستھلك السلع والخدمات -



تقوم باالستثمار في مجاالت مختلفة-

( یتمثل في االعوان االقتصادیین :(العالم الخارجي(الخارج -5
المتواجدین خارج الوطن الذین تربطھم عالقات ) غیرالمتجانسین 

. اقتصادیة مع االعوان االقتصادیین المقیمین في الدولة المعنیة
/ ا فيیتمثل نشاطھ

تصدیر واستیراد السلع والخدمات-
.انتقال رؤوس االموال من والى العالم الخارجي-

--------النشاط االقتصادي--------
:تعریف التدفقات االقتصادیة

ھي التیارات السلعیة والنقدیة التي تتم بین مختلف االعوان 
االقتصادیین

التدفق االقتصادي عبارة عن حركة مجموعة السلع او الخدمات او 
.النقود التي تنتقل من عون اقتصادي الى عون اخر

: انواع التدفقات
: التدفقات الحقیقیة-1

ینالسلع والخدمات بین االعوان االقتصادی) او انتقال( ھي حركة 
: التدفقات النقدیة-2

تصادیین في اتجاه معاكس ھي حركة النقود بین االعوان االق
للتدفق الحقیقي

:تعریف الدورة االقتصادیة



ھي عبارة عن حركة في شكل دائري تمثل التدفقات الحقیقیة 
والنقدیة التي تنشا بین مختلف االعوان االقتصادیین

: تعریف االنتاج
ھو محور كل نشاط اقتصادي فھو عملیة مركبة یتم فیھا استخدام 

بھدف خلق منفعة او اضافة منفعة جدیدةعوامل االنتاج
ھي القیمة التي تضیفھا المؤسسة االقتصادیة الى :القیمة المضافة

قیمة ما تم استخدلمھ من مستلزمات وسیطة لالنتاج داخل العمیلة 
االنتاجیة

قیمة -) الخام(قیمة االنتاج الجمالي : اجمالي القیمة المضافة
االستھالكات الوسیطیة

: حیث ان
سعر البیع للوحدة*كمیة االنتاج : قیمة االنتاج الخام 

الدخل للجھد االنساني (ھو كل الموارد الطبیعیة : العامل الطبیعي
التي خلقھا الللھ سبحانھ وتعالى وسخرھا لخدمة ) في ایجادھا

االنسان
: مكونات العامل الطبیعي

االرض
التضاریس

الموقع الجغرافي
المناخ
المیاه
العامل الطبیعيتقییم



یقیم العامل الطبیعي بواسطة معیار االنتاجیة
یشیر معیار االنتاجیة الى كفاءة العامل الطبیعي المستخدم في 

العملیة االنتاجیة ویتم حساب االنتاجیة وفقا للعالقة التالیة
مساحة االرض /كمیة االنتاج الزراعي : انتاجیة االرض مثال 

المزروعة

العملتعریف 
ھو كل جھد عضلي وذھني یبذلھ االنسان عن قصد ووعي بھدف 

خلق المنافع االقتصادیة
تعریف انتاجیة العمل

یشیر معیار انتاجیة العمل الى كفاءة عنصر العمل المستخدم في 
العملیة االنتاجیة ویتم حساب االنتاجیة وفقا للعالقة التالیة

عنصر العمل خالل فترة معینة
عدد العمال/ نتاج في نفس الفترة كمیة اال

ضرورة العمل
بالنسبة للعامل

لكي یتحصل العامل على دخل یمكنھ من الحصول على متطلباتھ 
.المختلفة یجب ان یقدم العمل المناسب



بالنسبة للمؤسسة
لكي تحقق المؤسسة ھدفھا االساسي المتمثل في الربح یجب علیھا 

ال یمكن القیام بھا دون توفر عنصر ان تقوم بعملیة االنتاج والتي
العمل

بالنسة للمجتمع
ان درجة تقدم ورقي المجتمع تتوقف اساسا على العمل سواءا من 

الناحیة الكمیة او النوعیة

تقسیم العمل
تقسیم العمل الفني

المھني//////////
القطاعي//////////
الدولي//////////

المظھر الدیموغرافي
ھو العلم الذي یعنى بدراسة السكان / علم السكان/فیا الدیموغرا

من خالل الزواج الموالید الوفیات الھجرة بنوعیھا الداخلیة 
والخارجیة وتوزیع السكان حسب السن والجنس والنشاط 

الخ.....االقتصادي
وان مصطلح السكان یطلق على مجموعة من االفراد یعیشون في 



القات اجتماعیةزمان ومكان معین وترتبط بینھم ع

الدراسة الكمیة للسكان
الھرم السكاني

یوضح الھرم السكاني طریقة التركیبة العمریة الي مجتمع والھرم 
یتكون من عدد من المستطیالت یساوي لعدد الفئات العمریة حیث 

--5//4--- 0/سنوات 5ان عرض المستطیل یمثل فئة عمریة من 
سكان الفئة العمریة المعنیة الخ ویمثل طول المستطیل عدد /....9-

المستطیالت التي على الیسار لالناث اما التي على الیمین للذكور

المؤشرات الدیموغرافیة

معدل الوالدات
ھو عبارة عن النسبة بین عدد الموالید في سنة معینة لمنطقة 

معینة ومتوسط عدد السكان في المنطقة خالل نفس السنة ویتم 
العالقة التالیةحسابھا وفق 

معدل الوالدات یساوي
متوسط عدد السكان) / 1000* عدد الموالید )

متوسط عدد السكان یساوي
2) /عدد السكان في نھایة السنة+ عدد السكان في بدایة السنة )



معدل الوفیات یساوي
متوسط عدد السكان)/ 1000* عدد الوفیات )

معدل النمو السكاني یساوي
متوسط عدد السكان)/ 1000*یادة السكانیة الز)

الزیادة السكانیة تساوي
عدد الوفیات- عدد الموالید 

الكثافة السكانیة تساوي
مساحة المنطقة/ عدد سكان المنطقة

2كم/ووحدة قیاس الكثافة السكانیة ھي عدد السكان 

تابع للدرس

الدراسة النوعیة للسكان



عند تقسیم السكان من وجھة نظر االنتاج نمیز بین
الفئة النشیطة*

الفئة الغیر نشیطة*
الفئة المنتجة*
حركة السكان.

یقصد بھا انتقال السكان من منطقة الى اخرى یوجد ھناك تیاران 
لتنقالت السكان

االول داخلي
الثاني خارجي

ة واالجتماعیة على الصعیدین الوطني ولكل منھما اثاره االقتصادی
والعالمي

اوال حركة السكان الداخلیة
ویعبر عنھا بالھجرة الداخلیة اي االنتقال من منطقة الى اخرى 

داخل الوطن وھي بصفة عامة تتمثل في النزوح الریفي

ثانیا حركة السكان الخارجیة
لد الى اخر ویعبر عنھا بالھجرة الخارجیة اي انتقال السكان من ب

بغرض االقامة فیھ لمدة التقل عن السنة

تعریف راسمال



بصفة عامة یمكن تعریف راس المال بانھ المال الناتج عن عمل 
سابق والذي یساھم في انتاج اموال اخرى

اھمیة راس المال

لھ اھمیة اقتصادیة بالغة
یحافظ على راس المال الحالي وعلى تجدیده بشكل مستمر

م في زیادة االنتاج واالنتاجیةیساھ
یساھم في زیادة الثروة مما یؤدي الى زیادة قوة ورفاھیة المجتمع

اشكال راس المال
......الثابت والمتداول

راس المال الثابت-1
ھو عبارة عن االموال التي یتم استخدامھا خالل عملیة االنتاج 

ر الى تغییر طفیف للعدید من المرات ویؤدي ھذا االستخدام المتكر
علیھا ویطلق علیھا ایضا مصطلح وسائل االنتاج مثل االالت 

والتجھیزات

راس المال المتداول-2
ھو عبارة عن االموال التي یتم استخدامھا خالل عملیة االنتاج 

لمرة واحدة وبصفة نھائیة ویؤدي استخدامھا الى تغییر عمیق في 



لعة المنتجة مثل المواد االولیةمادتھا وتنتقل قیمتھا الكلیة الى الس

راس المال القانوني-3
ھي مجموعة الحقوق التي تدر دخال على صاحبھا دون قیامھ 
بعمل مباشر وتتمثل في حقوق الملكیة المادیة والفكریة وحق 

الدائنیة على المدنیین

راس المال المالي-4
االوراق ھو مجموعة االموال التي تستخدم في المضاربة في 

(شراء وبیع االسھم والسندات( المالیة 

راس المال المحاسبي-5
ویتمثل في القیمة النقدیة الجماالي اموال المؤسسة بما فیھا قیمة 

االھتالكات

انتاجیة راس المال خالل فترة معینة
راس المال المستخدم في نفس / كمیة االنتاج في فترة معینة 

الفترة

النتاجتنسیق عوامل ا
مفھومھ



التنسیق او التنظیم ھو عملیة تجمیع ومزج عوامل او عناصر 
االنتاج المختلفة الالزمة للقیام فعلیا بالعملیة االنتاجیة النتاج 

منتجات بھدف تحیق الربح وھذه العملیة یقوم بھا المنظم
فالمنظم قد یكون شخصا طبیعیا فردا اوجماعة او شخصا اعتباریا 

ون معرضا للربح او الخسارة ویكون لھ القرار ھیئة بحیث یك
النھائي في كل مایتعلق بالمؤسسة


