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 : Priceالسعر 

يعتبر السعر مقياس لمقيمة بوحدات من النقود وقد انتشر استخدام النقود في العصر الحديث 
بحيث أصبحت جميع السمع تقيم بوحدات نقدية أي بأسعارىا ، واألسعار قابمة لمتغير أيضًا بحسب الزمان 

 والمكان ووفقًا لمندرة .

 : Investmentاالستثمار 

وكمما كان اإلنتاج أكبر من االستيالك كان ىناك استثمار  ،اج واالستيالكىو الفرق بين اإلنت
ويأخذ االستثمار صورًا متعددة منيا االستثمار الثابت الذي يتمثل في اآلالت والمباني والمنشآت  ،أكبر

وبصورة عامة يمكن القول بأن االستثمار ىو إضافات ، أو في استزراع األراضي الجديدة  ، المختمفة
يتصف بقابمية لمتآكل والتمف ، لذا يجب وبصورة مستمرة و  لى الرصيد الكمي من رأس الماليدة إجد

 صيانتو وتجديده بمزيد من االدخار واالستثمار .

ن حجم االستثمار وكميتو يستخدم كمقياس لمعدل النمو االقتصادي في أية دولة فكمما  ،ىذا وا 
 الثروة ومن ثم زيادة الدخل القومي .زادت نسبة االستثمار أدى ذلك لزيادة مصادر 

 : Economic Equilibriumالتوازن االقتصادي 

ي اتجاىات يتحقق التوازن لمجسم أو الحدث إذا كانت القوى المحيطة بالجسم أو الحدث تعمل ف
أما إذا اختمت أي من القوى المتعاكسة فإن ىذا يؤدي إلى تحريك الجسم لكي  متعاكسة وبنفس الدرجة ،

ويمكن االستفادة من ىذا المعنى عند تحميل الظواىر االقتصادية المختمفة  ،وضعًا جديدًا من التوازن يأخذ
ذا ما  فاألسعار مثاًل تتحدد وفق قوى الطمب والعرض ، فعندما تتساوى تمك القوى ينشأ السعر التوازني ، وا 

ي سيتحرك إلى سعر توازني تغيرت قوى الطمب مع افتراض بقاء قوى العرض ثابتة فإن السعر التوازن
 جديد ... وىكذا يأخذ التوازن االقتصادي صورًا متعددة حسب النظرة الجزئية أو الكمية أو الزمن .

التوازن الجزئي ىو ذلك الوضع الذي يشعر فيو الفرد أو المؤسسة بثبات وضعو من ناحية إنفاق ف
 الدخل وثبات األسعار والكميات المتاحة .

ي فيدل عمى توازن النظام االقتصادي في دولة معينة بحيث ترتبط كل الوحدات التوازن الكمأما 
 االقتصادية ببعضيا في إطار توازن األسعار والكميات المتاحة داخل كل نظام اقتصادي .
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التوازن حسب الزمن فيمكن تقسيمو إلى توازن قصير األجل وتوازن طويل األجل ، ويقصد وأخيرًا  
إحداث التوازن بين الكمية المطموبة والكمية المعروضة عمى أساس ثبات كمية  بالتوازن قصير األجل

اإلنتاج وعدم إمكانية زيادتيا ، أما التوازن طويل األجل فيو يشير إلى تمك الفترة الزمنية والتي تسمح 
رجة التي بإمكانية تغيير العوامل المؤثرة عمى اإلنتاج والعوامل المؤثرة عمى الكميات المطموبة إلى الد

 يحدث فييا التوازن الكمي .

 : Stander of living and Stander of costمستوى المعيشة وتكاليفها 

ن السمع والخدمات في وحدة يطمق اصطالح مستوى المعيشة عمى مقدار ما يستيمكو الفرد م
 يشة ستوى المعوكمما ارتفعت كمية السمع والخدمات ارتفع م ،التي قد تكون يوم أو شير أو سنةالزمن 

وعمى ىذا األساس يمكن القول بأن زيدًا يستيمك كمية من السمع والخدمات أكبر من التي يستيمكيا عمرو 
 ويمكن تطبيق ىذا المثال عمى مختمف المجتمعات وبنفس األسموب .

ومما يجدر ذكره في ىذا المجال بأنو لو فرض أن ارتفع دخل الفرد مع بقاء األسعار لمسمع 
  ت عمى ما ىي عميو فإن الفرد سوف يستطيع أن يحصل عمى مزيد من تمك السمع والخدماتوالخدما

وفي ىذه الحال يمكن أن يقال عن ىذا الفرد بأن مستوى معيشتو قد ارتفعت ، ولذا فإن التغييرات التي 
كمما ارتفع و رتفاع مستوى المعيشة أو انخفاضيا، تحدث في الدخول واألسعار ليا أىمية كبيرة لمحكم عمى ا

 الدخل بنسبة أكبر من ارتفاع األسعار فيذا مؤشر يعكس ارتفاع مستوى المعيشة والعكس صحيح .

 : Welfareالرفاهية 

 أنيم اتفقوا عمى أن الثروة تعد إال ،اختمف عمماء االقتصاد في وضع تعريف موحد لمرفاىية
ية ىي توفير أكبر قدر ممكن من الثروة الوسيمة األساسية لموصول إلى الرفاىية ، وفي رأينا أن الرفاى

واستخداميا استخدامًا أمثاًل بيدف تحقيق غايات الفرد وحاجاتو المتعددة ، وكمما استطاع الفرد أن يشبع 
مزيدًا من رغباتو المتعددة كمما كان ىذا دلياًل عمى السير في طريق الرفاىية، وفي ىذا المجال يجب أال 

ن الثروة قد ال تصمنا إلى مزيد من الرفاىية، وذلك فيما إذا انفقت عمى السمع يغيب عن ذىننا بأن المزيد م
التي قد تحدث ضررًا صحيًا أو نفسيًا مثل اإلسراف عمى الطعام بشتى أنواعو أو التدخين أو المشروبات 

 الروحية إلى الحد الذي يحدث ضررًا في الصحة العامة .
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 التوسع األفقي في الزراعة

ستوى التقنية وتكنولوجيا اإلنتاج عن طريق زيادة المساحة المزروعة عند ثبات م ىو زيادة حجم
 وتنظيم اإلنتاج .

 التوسع العمودي في الزراعة

ىو التوسع الزراعي عن طريق زيادة حجم اإلنتاج بتوظيف كل اإلمكانيات واستخدام أفضل 
 األساليب الزراعية لممساحة نفسيا من األراضي .

 ديةاألراضي فوق الح

ىي األراضي التي تحقق ريعًا ألصحابيا، حيث تزيد قيمة الناتج فييا عمى تكاليف الحصول عمى 
 ىذا الناتج .

 األراضي الحدية

 ىي األراضي التي يتساوى فييا قيمة الناتج مع تكاليف اإلنتاج .

 األراضي تحت الحدية

ر صالحة لمزراعة من الوجية تكون فييا قيمة الناتج أقل من تكاليف اإلنتاج، وىذه األراضي غي
 االقتصادية ألن مستثمرىا يخسر اقتصاديًا .

 محاصيل نقدية

محاصيل يتم إنتاجيا وجنييا أساسًا من أجل تسويقيا، وىي في العادة قابمة لمبيع بسيولة في 
 األسواق كالقطن والفواكو والخضار وغيرىا .

 عمم االقتصاد

وك اإلنسان كعضو في مجتمع تجاه استغالل الثروة أحد العموم االجتماعية الذي يبحث في سم
التي ليا صفة الندرة واالستعماالت البديمة، وذلك بيدف تحقيق أكبر قدر من اإلشباع لمرغبات المتعددة 

 والمتنافسة اإلنسانية .
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 االقتصاد الزراعيعمم 

النظريات والقوانين االقتصادية في  ىو أحد العموم التطبيقية لعمم االقتصاد، حيث ييتم بتطبيق
 مجال القطاع الزراعي لموصول إلى حمول مثمى لمشكالت ىذا القطاع .

 فروع عمم االقتصاد الزراعي

 اقتصاديات األرض -1

ييتم موضوع اقتصاديات األرض بدراسة كل ما لو عالقة بحقوق التصرف في األرض والموارد 
الوسائل التي تحقق الكفاية اإلنتاجية لألرض وصيانة التربة  الطبيعية وطرائق استغالليا، ويبحث في

وتصنيف األراضي وتممكيا، وفي جميع القوانين واألنظمة التي تحكم استعمال األرض الزراعية كعامل 
 إنتاجي ميم .

 إدارة المزارع -2

المزرعة  دراسة طرائق ووسائل تنظيم عناصر اإلنتاج وتطبيق المعرفة التقنية والخبرات لكي تنتج
 أكبر قدر ممكن من الدخل الصافي واألرباح .

 التسويق الزراعي -3

يعرف بأنو مجموعة من الوظائف المتصمة بنقل ممكية السمع والخدمات من المنتج إلى المستيمك 
 والمرتبطة بأي تغير في شكميا لزيادة منفعتيا االقتصادية .

 اإلصالح الزراعي -4

ة التي تقوم بيا الحكومة التي تؤدي إلى تغيير البنية الييكمية مجموعة من اإلجراءات المختمف
 لمنظام الزراعي ومعالجة عيوبو المختمفة .

 التمويل الزراعي -5

يبحث في الطرائق والوسائل التي تمكن المزارع من الحصول عمى األموال الالزمة لمقيام بعمميات 
 د الزراعية وتخزين ونقل وتصنيع المنتجات الزراعية .اإلنتاج الزراعي وما يرافقو من أنشطة كتنمية الموار 
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 اقتصاد اإلنتاج الزراعي -6

يتضمن الفعاليات التي تؤدي إلى خمق المنفعة الشكمية؛ أي تحويل شكل المادة إلى منفعة قابمة 
 إلشباع الحاجات .

 السياسة الزراعية -7

وقت ما لتحقيق أىداف اقتصادية  مجموعة اإلجراءات واألساليب والتدابير التي يتم اتخاذىا في
اجتماعية مستقبمية معينة تمبي الرغبات الغذائية والمعيشية ألبناء المجتمع، وتخمق بيئة االستقرار المناسبة 

 لنمو الجوانب االجتماعية األخرى .

 التنمية الزراعية

القتصادية ويتم ذلك كافة اإلجراءات التي من شأنيا زيادة اإلنتاج الزراعي المتاح لعممية التنمية ا
 بإعادة تنظيم العالقات الزراعية وزيادة الموارد الزراعية في الريف .

 التعاون الزراعي -9

ييدف إلى خدمة المزارع بشكل خاص والقطاع الزراعي بشكل عام من خالل توحيد الجيود في 
لك ضمن إطار التنظيمات سبيل تحقيق المنفعة التي ال يستطيع المزارع تحقيقيا بجيوده الفردية، ويتم ذ

 التعاونية .  

  Law of diminishing utilityقانون تناقص المنفعة 

المنفعة كما مر معنا تعبر عن صالحية الشيء لإلشباع، ومن المالحظ أن درجة المنفعة ألي 
إلى  سمعة تقل كمما ازداد استيالك الفرد منيا خالل فترة معينة من الزمن، ويستمر تناقص درجة المنفعة

ذا استمر الفرد باالستيالك فإن ذلك سوف ينعكس عميو سمبيًا  أن تصل إلى درجة العدم أو الصفر، وا 
فمثاًل لو أن زيدًا من الناس أكل عددًا من ثمار التفاح في وقت معين فإن المنفعة التي  ،ويشعر باأللم

، أما التفاحة الثانية فستكون  ( 15يحصل عمييا من التفاحة األولى تكون كبيرة ولنفرض قدر ليا رقم ) 
(، أما التفاحة الثالثة فستكون منفعتيا أقل من التفاحة  12منفعتيا أقل من األولى ولنفرض قدر ليا رقم ) 

(، وىكذا باستمرار أكل التفاح تتناقص درجة المنفعة حتى تصل إلى  11الثانية ولنفرض قدر ليا رقم ) 
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استيالك وحدات من التفاح أكثر من ذلك فإن درجة المنفعة تصبح  درجة الصفر أو العدم، فإذا استمر في
 عكسية وسوف يشعر باأللم .

من المالحظ أن الناس ال يستمرون في استيالك سمعة إلى أن تصبح منفعتيا سالبة، بل يتحولون  
ن إلى استيالك وحدة أولى من سمعة جديدة تشبع عندىم رغبة تزيد عمى ما كان منظر الحصول عميو م

 منفعة إذا استمر باستيالك وحدة تالية من السمعة األولى .

  Marginal utilityالمنفعة الحدية 

تشير المنفعة الحدية إلى الزيادة في المنفعة الكمية نتيجة استيالك وحدة جديدة من السمعة، ويمكن توضيح 
خصًا ما يستمر في أكل معنى المنفعة الكمية أو المنفعة الحدية بوضع الجدول اآلتي الذي يفترض ش

 وحدات من سمعة التفاح :

 جدول المنفعة

 المنفعة الحدية المنفعة الكمية عدد الوحدات المستيمكة من التفاح

1 15 15 

2 27 12 

3 37 11 

4 45 8 

5 51 6 

6 55 4 

7 57 2 

8 58 1 

9 58 1 

11 56 - 2 
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تجميع لدرجات المنفعة التي يحصل عمييا أن المنفعة الكمية تعبر عن  السابق يالحظ من الجدول
 ( . 58(، ولموحدة التاسعة ىو الرقم )  57المستيمك، فالمنفعة الكمية مثاًل لموحدة السابعة ىو الرقم ) 

أما المنفعة الحدية فيي تعبر عن منفعة آخر وحدة مستيمكة أو مقدار التغير في المنفعة الكمية  
(  8ذا األساس فإن المنفعة الحدية لموحدة الرابعة من التفاح كانت ) نتيجة استيالك وحدة جديدة، وعمى ى

( وىكذا ... ، ويمكن تصوير درجات المنفعة برسم بياني مكون من محورين أحدىما  1ولموحدة التاسعة ) 
 رأسي يعبر عن درجات المنفعة، واآلخر أفقي يعبر عن الوحدات المستيمكة من السمعة عمى النحو اآلتي:
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