
والبٌئةالموارداقتصادٌات

عبدالواحدعبدهللاآالء.أ

االقتصادقسم
١٤٣٩/١٤٣٨



فًمقدمة :األولالفصل

الموارداقتصادٌات

١٤٣٩\١٤٣٨ عبدالواحدآالء.أ



:علىالفصلهذافًسنتعرف

.األخرىبالعلوماالقتصادٌةالمواردعالقة•

.االقتصادٌةالمواردتعرٌف•

.أنواعها•

.وإدارتهاباستخداماتهاالمتعلقةخصائصها•

.االقتصادعلمفروعمنكفرعودراستهابهااالهتمامإلىأدتالتًاألسباب•
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العلوممنبعددعالقةاالقتصادٌةللموارد

:األخرى
.والكٌمٌاءالفٌزٌاء•

.الجٌلوجٌا•

.الجغرافٌا•

.االقتصادعلم•

تطبٌقإالماهوالموارداقتصادٌاتعلمإذا  •

لوضعالموارد؛علىاالقتصادٌةالنظرٌة

استخدامهاحسنإلىتؤديالتًالسٌاسات

.علٌهاوالمحافظة،وإدارتها
النظرٌة؟تنشأكٌف
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االقتصاديالموردتعرٌف

المتاحةالوسائل :هًاالقتصادٌةالمورادفإنLeftwichلفتوتشحسب•

،الخامالمواد،كالعملالناسرغباتإلشباعتستخدمالتًالسلعإلنتاج

.الخاآلالت

اإلنسانذلكفًبما-اإلنسانٌستخدمهماكلهواالقتصاديالموردإذا  •

غٌرأومباشرةبطرٌقةمعٌنةرغبةإلشباعأومامنفعة  لتحقٌق-نفسه

.محددةتكلفةومعٌنةقٌمةبدائما  وٌرتبط،مباشرة

ومجانًوفٌروكل،معروفا  كانوإنحتىمنهنفعوماالٌُستخدمماالفكل

.اقتصادٌا  موردا  الٌعد
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وهل،الحٌوٌةمواردهاالنامٌةالدولتستغلأوتستخرجلملم  :س

اقتصادٌا ؟موردا  اعتبارهاٌمكن

تكالٌفتحملتستطٌعال:أسبابلعدةاستخراجهامنتتمكنلم:ج•

أو،حالٌا  أخرىأولوٌاتلدٌهاألنأو،استغاللهاأواستخراجها

.مستقبال  استخدامهاتود

ٌمكنولذا،فعال  استخدامهابعدإالاقتصادٌةمواردتعتبرال•

.كامنةاقتصادٌةمواردتسمٌتها

كانإذاإالاقتصاديموردبأنهالموردتسمٌةالٌمكن

-الدولمستوىعلى-القومًبالناتجفعلٌا  ٌساهم•

-الفردمستوىعلى-والدخلالثروةتحقٌقفًٌساهم•
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؟لماذا،تكلفةاالقتصادٌةللموارد•

موردا  لتصبحالطبٌعًوضعهامنالطبٌعٌةالموارداستخراجعملٌةألن•

.تكلفتهمنهمالكلوتقنٌةعملإلىتحتاجاقتصادٌا  

أنالبدمجدٌا  اقتصاديموردإلىالطبٌعًالموردتحوٌلٌكونحتى•

لقٌمة-األقلعلى-مساوٌةأوأقل MCللتحوٌلالحدٌةالتكلفةتكون

MP.الحدٌةمنفعته
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وأبعادهاالمواردمفهوم

.وطبٌعٌةوزمانٌةومكانٌةنوعٌةأبعاداالقتصادٌةالمواردلمفهوم•

قدالنسبٌةالندرةأو،والتقنٌةالمعرفةمستوىكالتغٌرالتغٌراتبعض•

علىمنهالحصولٌمكناقتصاديموردإلىالطبٌعًالموردتحول

.النفط،النقٌةالمٌاة،النقًالهواء:مثل .وثمنقٌمةلهوتصبحمنفعة

.ساكنا  ولٌسحركًمفهومٌعتبراالقتصادٌةالمواردمفهوم•
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المواردأنواع
:علىباالعتمادأنواععدةإلىالمواردتنقسم•

المواردأصل
وجودهاأماكن

الزمنًالعمر

الموردطبٌعة

الطبٌعٌةالموارد

البشرٌةالموارد

المالرأس

والتقنٌة

متجددةموارد

قابلةموارد

للنضوب

موجودةموارد

مكانبكل

موجودةموارد

كثٌرةأماكنفً

موجودةموارد

قلٌلةأماكنفً

الملموسةالموارد

غٌرالموارد

الملموسة
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المواردأصل

؟بسبباألصلحٌثمنالمواردتقسٌماتاستبدلت•

؟والقدٌمةالحدٌثةالتقسٌماتبٌنالفرق•

المواردضمنالبٌوتورباتوالمتدربٌنالطلبةمنكلٌعتبرهل•

؟ولماذاالبشرٌة

لم  ٌشتمل مورد رأس المال والتقنٌة على رأس المال االجتماعً والبنٌة •

التحتٌة وماهً اسهاماتهم المقدمة لبقٌة الموارد؟
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وجودهاأماكنحسبالمواردتقسٌم

أمثلة :نمكاكلفًالموجودةالموارد•

؟اقتصادٌا  موردا  الحرةالسلعتعتبرمتى•

أمثلة:كثٌرةأماكنفًالموجودةالموارد•

؟علٌهاالطلبٌتزاٌدمتى•

؟ولماذا،سوقهاٌخضعاألسواقنماذجمننموذجأيإلى•

أمثلة :قلٌلةأماكنفًالموجودةالموارد•

؟ٌتحددوكٌف،المواردمنغٌرهاعنسعرهافًمالفرق•

؟ولماذا،سوقهاٌخضعاألسواقنماذجمننموذجأيإلى•
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وجودهاأماكنحسبالمواردتقسٌم

 :أننستنتجهذامن•

قلتوكلما،التامةالمنافسةمنسوقهاقتربالموردوجودأماكنتعددتكلما•

.القلةاحتكاروخاصة،االحتكارمنسوقهاقتربوجودهأماكن

علٌهالطلبٌكونأنبشرط،وجودهأماكنقلتكلماالمواردأسعارتتزاٌد•

نسبٌا  قلٌلوسعرهفقطواحدمكانفًموردٌوجدقدولكن .نسبٌا  مرتفعا  

لماذا؟
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الزمنًعمرهاحسبالمواردتقسٌم

للنضوبقابلةمواردمتجددةموارد

ٌمكنوالللنضوبقابلةاألحٌائٌةالمواردالمتدفقةالموارد

استخدامهاإعادة

؟بٌنهمامالفرق

وٌمكنللنضوبقابلة

استخدامهاإعادة

؟للمورداالقتصاديالنضوبٌعنًماذا

؟الموارداستخدامإعادةمنمالفائدة

؟االستنزافتكلفةماهً
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الزمنًعمرهاحسبالمواردتقسٌماتتداخل

والعكس؟للنضوبقابلةالمتجددةالمواردتصبحكٌف•

.جائرةبطرٌقةاستخدمإذاالمتجددالموردٌنضب•

تأخذ-وكٌمٌائٌةفٌزٌائٌةتفاعالتبفعلللنضوبالقابلالموردٌتجدد•

.الجدٌدةاالكتشافاتأواالستخدامبإعادةأو-طوٌلةمدة

فقدالمتجددةالمواردعلىبالمحافظةالكفٌلةاألسسروعٌتإذا•

.الطبٌعًحجمهاعلىتحافظ

الموردٌنضبالتكاثرمعدالت >االستهالكمعدالت

حجمهالموردعلىٌحافظالتعوٌضأوالتكاثرمعدالت =االستهالكمعدالت

الموردحجمٌزٌدالتكاثرمعدالت<االستهالكمعدالت
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الموردطبٌعة

البشرٌةكالموارد•

الطبٌعٌةالموارد•

والتقنٌةالمالرأس•

الملموسةغٌرالمواردالملموسةالموارد

والسٌاساتكالموقع•

الحكومٌة

واإلدارةالتنظٌم•

والصحةالتعلٌممستوى•

والمعرفة

والموهبةالذكاء•

الملموسة؟المواردقٌمةعلىالموقعتأثٌرماهو
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الموردطبٌعة

الملموسةالموارداستخداموفاعلٌةإنتاجٌةعلىالملموسةغٌرالمواردتؤثر•

منفعةتزٌدفهًإٌجابٌةبصورةتوافرتفإن .طبٌعٌةأوبشرٌةكانتسواء  

بداٌة،والمراحلالجوانبجمٌعمنملحوظةبدرجةالملموسةالموارد

ٌجعلهابما،والخدماتللسلعالنهائًاالستهالكمرحلةوحتىاإلنتاجبمرحلة

استخدامهافًالرشدإلىوتؤدي .بهاٌستهانالمنفعةذاتاقتصادٌةموارد

.النهائٌةمنتجاتهاواستهالك

هـ1439/1438                                                                        آالء عبدالواحد                                                                                                               .أ



االقتصادٌةالمواردخصائص

اقتصادي؟موردأنهالموردنسمًمتى•

:التالٌةالثالثةالخصائصفٌهتوافرتإذا•

.نادرةاالقتصادٌةالموارد1.

.سلععدةإنتاجفًٌسهمالواحداالقتصاديالمورد2.

.إلنتاجهامواردعدةالستخدامتحتاجالواحدةالسلعة3.
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المواردندرة :أوال  
:الندرةتعرٌف•

وأنواعوأعدادبكمٌاتمقارنةالكمٌةمحدودةاالقتصادٌةالمواردغالبٌةأن

معدالتالسكانوتزاٌدأعدادبتزاٌدتتزاٌدوالتً،منهاإنتاجهاالمتوقعالسلع

.الزمنبمرورالفرداستهالك

،تلبٌتهاٌمكنالتًالرغباتبٌناالختٌارتحتماالقتصادٌةالمواردندرة•

الذيالمعٌشًالمستوىعلىالحصولوالمجتمعاتلألفرادٌمكنوبدونها

.ٌرغبه

منهاتستخدمالتًوالكمٌاتوتكالٌفهاالمواردأسعارتتحددالندرةخاللمن•

سوقفًاألسعارتتحددكٌف،علٌهاالطلبعلىباالعتمادوقتأيفً

؟الموارد

؟االختٌاربعلماالقتصادسمًلم  •
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سلععدةإنتاجفًٌسهمالواحداالقتصاديالمورد :ثانٌا  

.والعملالمالورأساألرضمثل•

،االقتصادٌةالقطاعاتتستخدمهاالتًالمواردونوعٌةكمٌاتتتفاوت•

كٌف؟

هً؟فما،المواردتخصٌصنظرٌةجاءتالخاصٌةلهذهنتٌجة•

تتنافسالتًالمختلفةاالقتصادٌةاألنشطةعلىالمواردتوزٌع

.واألجٌالالزمنعبرتوزٌعهاأوحالٌا  علٌها
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مواردعدةالستخدامتحتاجالواحدةالسلعة :ثالثا  

.إلنتاجها

كٌف؟،المواردإحاللنظرٌةجاءتالخاصٌةهذهمن•

عبرتكالٌفهتقلٌلللمنتجٌمكنعلٌه،لالنتاجالمواردنفسإلىتحتاجالسلعجمٌع

.محدودبشكلولكناآلخرمحلموردإحالل

هـ1439/1438                                                                        آالء عبدالواحد                                                                                                               .أ



تحدداالقتصادٌةللمواردالثالثالخصائصهذه

.بهالمتعلقةوالنظرٌاتاالقتصادعلمهٌكل

ونظرٌاتاالقتصادلعلمحاجةهناككانلماالمواردندرةلوال•

علٌهاتعتمدوالطلبالعرض

أوجدتوالخدماتالسلعمنالعدٌدإنتاجفًموردكلاستخدامإمكانٌة•

كلمنقدرأكبرعلىللحصولالمختلفةالسلعبٌنالمنافسةمننوعا  

استخداماتهابٌنالمواردتخصٌصنظرٌةجاءتهناومن،مورد

.المختلفة

نظرٌةجاءتواحدةسلعةإلنتاجمواردعدةاستخدامخاصٌةمن•

.المواردإحالل
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الموارد؟بدراسةاالهتماملماذا

:عامةبصفةاألسباب•

 :السكانٌةالمشكلة1.

.؟تحققتوهل،السكانمبدأحولمالتستوماسرؤٌةأ-

.النامٌةالدولفًالسكانٌةالزٌادةمشكلةب-
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الموارد؟بدراسةاالهتماملماذا

:عامةبصفةاألسبابتابع•

:الفرداستهالكمعدالتتزاٌد.٢

أدت؟وإالم  االستهالكٌةالمرحلةماهًأ-

:التقنًالتقدم.٣

حدٌن؟ذوسالحٌعتبرلماذاأ-

االقتصادٌة؟المواردندرةعلىٌؤثركٌفب-
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الموارد؟بدراسةاالهتماملماذا

:عامةبصفةاألسبابتابع•

:والتنمٌةالتخطٌط .٤

االقتصادٌة؟المواردوبٌنبٌنهماالعالقةماهًأ-

:الدولٌةالتجارة.٥

الدولٌة؟التجارةتعتمدماذاعلىأ-

لها؟مستوردةواألخرى،مالسلعةمصدرةأالدولةتصبحأساسأيعلىب-
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بالوقتالمواردباقتصادٌاتاالهتمامأسباب

الراهن

أسبابها؟ماهً :والمعادنالطاقةأزمة1.

الغذاء؟إنتاجنقصأسبابما:الغذاءأزمة2.

علىأثروكٌفاالقتصادفًالحكومًالتدخلبدأمتى :الحكومٌةالسٌاسات3.

وتخصٌصها؟الموارد

وتخصٌصها؟المواردعلىالبٌئًالتلوثماعالقة :البٌئةتلوث4.

ووضعحدةعلىاألقالٌمموارددراسةإلىمالداعً :اإلقلٌمٌةالمشكالت5.

لها؟المالئمةالتنموٌةالخطط
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..األولالفصلنهاٌة

منهللدراسةللكتابالرجوعٌجب: للتذكٌر

بالتوفٌق
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