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مورد رأس المال :لرابعاالفصل

والتقنٌة

١٤٣٩\١٤٣٨ عبدالواحدآالء.أ



مورد رأس المال والتقنٌة
.تعرٌف مورد رأس المال والتقنٌة•

:تسمٌات رأس المال•

.مورد اإلنتاج المنتج1.

.المورد الوسٌط2.

.الفرق بٌن مورد رأس المال والموارد الطبٌعٌة والبشرٌة•

ماذا ٌشمل مورد رأس المال والتقنٌة؟•

.تصنٌف مورد رأس المال إلى الموارد غٌر البشرٌة•
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:استخدامات رأس المال

.زٌادة اإلنتاج1.

.تخفٌض تكالٌف اإلنتاج2.

.تحسٌن نوعٌته مظهراً وجوهراً 3.

ماهً فائدة التقدم التقنً؟•

كٌف تم تطوٌر وسائل اإلنتاج مع الوقت؟•
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أقسام مورد رأس المال والتقنٌة

.مدخل إنتاج.                             . منتج نهائً•

.رأس مال اجتماعً.                       . رأس مال خاص•

.رأس مال غٌر معمر.                        . رأس مال معمر•

:فً حال كانت اآللة منتج نهائً•

MC= P:  شرط التوازن

:فً حال كانت اآللة مدخل إنتاج•

MP= P:  شرط التوازن
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:أسباب عدم استثمار القطاع الخاص فً رأس المال االجتماعً•

تكالٌف رأس المال االجتماعً عالٌة جدا  1.

.معدل الربح المتوقع من هذه االستثمارات بطًء2.

.قد ٌقلل المستهلكون طلبهم على الخدمات والسلع العامة التً ٌتنجها رأس المال االجتماع3ً.

بعض أنواع رأس المال االجتماعً ٌصعب فٌها منع المستهلكٌن الذٌن ال ٌدفعون ثمن استخدام 4.

.لها

.ال ٌمكن تجزئة منافع االستثمارات االجتماعٌة5.

.قابلٌة رأس المال االجتماعً لالحتكار الطبٌع6ً.
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.كلما ازداد استخدام رأس المال غٌر المعمر زادت كمٌة اإلنتاج والعكس•

.رأس المال المعمر ٌحدد حجم المنشؤة وحجم اإلنتاج وطاقته القصوى•

كٌف ٌحدث االدخار من أجل االستثمار؟•

. سعر الفائدة من أهم المحددات لحجم االستثمار•
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: عائد رأس المال•

.تكالٌف موارد اإلنتاج–إجمالً عائدات اإلنتاج •

:  ٌتكون إجمالً عائد رأس المال من•

الربح + رسوم المخاطرة+ صافً عائد رأس المال+ اإلهالك•

.االقتصادي
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:أهم محددات صافً عائد رأس المال

:  الكفاءة الحدٌة لرأس المال•

.العالقة بٌن حجم رأس المال والكفاءة الحدٌة له عكسٌة

:القٌمة الحالٌة لإلٌرادات•

اإلٌرادات :      القٌمة الحالٌة لإلٌرادات
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القٌمة الحالٌة = السعر التوازنً •

القٌمة الرأسمالٌة = إلٌرادات االستثمار

لالستثمار

ٌتحدد الحجم األمثل لرأس المال عندما •

ٌتساوى معدل الفائدة السائد مع الكفاءة 

.الحدٌة لرأس المال

العالقة بٌن معدل الفائدة وحجم االستثمار •

.عالقة عكسٌة

كٌف ٌكون الوضع فً الدول التً ال •

تتعامل بسعر الفائدة؟



التغٌر فً مستوى التقنٌة

:ٌقصد به•

.رفع مستوى أداء اآلالت1.

.ابتكارآالت وأجهزة جدٌدة2.

.الطرق المبتكرة التً تإدي لزٌادة اإلنتاج3.

.تخفٌض تكالٌف إنتاجها وتحسٌن نوعٌتها4.

.إنتاج سلع جدٌدة5.

:أنواع الطرق المبتكرة•

.تكنولوج1ً.

.وسائل التنظٌم2.

.اإلدارة3.

.التسوٌق4.

هـ1439/1438                                                                        آالء عبدالواحد                                                                                                               .أ



:العالقة بٌن التقٌة والكفاءة الحدٌة•

:العالقة بٌن التقنٌة والناتج الكلً•

.قانون تناقص الغلة والتقدم التقنً•
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:العالقة بٌن التقٌة وإنتاجٌة العمل•

:العالقة بٌن ارتفاع المستوى التقنً وعرض السلعة•

.هذه التؤثٌرات تإدي إلى ارتفاع النمو االقتصادي•



:التغٌر فً مستوى التقنٌة•

.تخفٌض العمل أو تخفٌض رأس المال•

.تغٌر تقنً موفراً للعمل•

.تغٌر تقنً موفراً لرأس المال•

:عوامل التغٌر فً مستوى التقنٌة•

.الربح المتوقع من ذلك التغٌر•

.اإلنفاق على البحوث والتطوٌر•

ال ٌعتبر االختراع مورداً اقتصادٌاً إال بعد أن تصبح له منفعة •

اقتصادٌة،لماذا؟
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:سلبٌات التقنٌة الحدٌثة•

:البطالة1.

.البطالة الهٌكلٌة وعالجها•

:التسلح. 2

.نتائج إحصاءات السالح•

.مبرر التسلح ومشكالته•

:تلوث البٌئة. 3

.عالقة التلوث بالتطور التقنً والنمو االقتصادي•

.سبب تفاقم مشكالت التلوث•

.حاالت التلوث•

:الحوادث. 4

.الحوادث المختلفة بسبب التقدم التقنً•

.زٌادة معدالت استهالك الجٌل الحالً للموارد•

.التقنٌة لٌست كلها فوائد وإنما لها سلبٌات وتكالٌف•
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والتقنٌةالمالرأساستخدامات
.والصناعةالزراعةقطاعلهاستخدامأهم•

.العملفرصوتوفٌرالسلعإنتاجفًالقطاعاتأهممنوالصناعةالزراعة•

:الزراعًالقطاع :أوال•

.الزراعةفًالتقنًالتقدممساهمة•

:علىالمساهمةتأثٌرهذه•

.العاملةاألٌديتوفٌر1.

.المالٌةالفوائضاستخدام2.

الخامالموادزٌادة3.
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والتقنٌةالمالرأساستخدامات
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:التجارياإلنتاجإلىالتحولبعدالزراعٌةالمشكالتتعقدأسباب•

.األخرىالقطاعاتمعالمنافسة1.

.اإلنتاجتكالٌفارتفاع2.

.القطاعهذافًواإلدارةاالقتصادأسساستخدام3.

كمستثمرالمزارعواعتباركمنشؤةالمزرعةاعتبارٌمكن•



والتقنٌةالمالرأساستخدامات
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:ٌلًفٌمالإلنتاجالفنٌةالعالقاتتلكحصرٌمكن•

.باإلنتاجاإلنتاجمواردعالقات1.

.ببعضهااإلنتاجمواردعالقة2.

.ببعضهاالمنتجاتعالقة3.

.النامٌةالدولفًاالقتصادٌةالقطاعاتأهممنالزراعًالقطاع•

 :شولزاعتقاد•

هوالنامٌةالدولفًوخاصةالزراعٌةالتنمٌةمعوقاتأهممن

.اإلنتاجفًالمستخدمةالتقنٌةمستوىانخفاض
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:الزراعًالقطاعفًوالتقنٌةالمالرأسعلىالطلبعوامل•

:المزرعةدخلصافً -1•

.اإلنتاجتكالٌف–اإلٌرادات =المزرعةدخلصافً

:األسعار -2•

رأسعلىالطلبفًتإثروالتقنٌةالمالرأسوموردالزراعٌةالمنتجاتأسعار

.ومباشرإٌجابًتؤثٌرالمال

.المالرأسموردعلىالطلبوٌحددالمزرعةدخللصافًاألساسًالمحدداألسعار

:المعجل -3•

.لإلنتاجالمالرأسنسبة
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:الطلبعواملتابع•

 :والتقنٌةالمالرأسعائدات-٤•

.للمزارعباانسبةالفائدةسعرمنأهمالمالرأسعائدات

 :والنقدٌةالمالٌةالسٌاسات-٥

.الزراعٌةالسلعأسعارتخفٌضإلىمباشرغٌرأومباشربشكلتإديالمالٌةالسٌاسة•

.والتقنٌةالمالرأسمنالمزارعطلبعلىتإثرالنقدٌةالسٌاسة•

 :المزرعةحجم-٦

.للمزرعةأمثلحجمهناك
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:الطلبعواملتابع•

 :الزراعًاإلنتاجنوع-٧

.آلخرإنتاجمنالزراعًالقطاعفًالمستخدمةاآلالتتختلف

 :المزارعأهداف-٨

.الربحبهدفاالقتناء

.الوجاهةبهدفاالقتناء



والتقنٌةالمالرأساستخدامات
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 :الزراعةفًالحدٌثةالتقنٌةتبنً

.الحدٌثةالتقنٌةمستخدمٌنبزٌادةاااقتصادٌةاألرباحتقل

:الحدٌثةالتقنٌةواستخدامتبنًتحددالتًالعواملأهم

.االقتصادٌةالمٌزة1.

.الجدٌدباالختراعتحٌطالتًالمخاطرةمدى2.

بٌعهقبلتجربتهعلىلالختراعالمنتجةالمنشآتوحرصالتزاممدى3.

.وتسوٌقه

.الزمنمرورمعالجدٌدباالختراعالمحٌطةالمخاطرةدرجةانخفاض4.

.وبساطتهاالختراعاستخدامسهولة5.



والتقنٌةالمالرأساستخدامات
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.التقنًالقائد•

.التقنًالتابع•

:الحدٌثةللتقنٌةتبنٌهمحسبالمزارعٌنتقسٌم•

.المبتكرون1.

.المبكرونالمتبنون2.

.المبكرةاألغلبٌة3.

.المتؤخرةاألغلبٌة4.

.األواخرالمتبنون5.

ٌحدثوماذا،المزارعأهدافتحقٌقفًاالبتكارنجاححالفًٌحدثماذا•

؟ذلكفًفشلهحالفً



والتقنٌةالمالرأساستخدامات
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:الخمسالمجموعاتبٌناالختالفتحددالتًالمعاٌٌر

.التعلٌممستوى1.

.الخبرة2.

.الدخل3.

.المزرعةحجم4.

.الزراعٌةوالمجالتالجمعٌاتفًاالشتراك5.

واالستعدادالزراعًواإلرشاداألبحاثبمراكزاالستعانةفًالرغبة6.

.منهالالستفادة



االقتصادٌةالتنمٌةفًالزراعةدور
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مناالقتصاديالنموفًأهمٌةاألكثرهًالصناعةأنالسائداالعتقادكان•

.الصناعة

 :لوٌسآرثر

”.الزراعًاإلنتاجزٌادةمعٌتزامنأندونالتصنٌعٌتزاٌدأنمجدٌالٌس “

:ٌلًبمامباشرةبصورةاالقتصادٌةالتنمٌةفًالزراعٌةتسهم•

.الطعامإنتاجزٌادة1.

.األخرىللقطاعاتالعمالةتوفٌر2.

.الصناعةفًتستخدمالتًالخامالموادإنتاج3.

.المالرأستكوٌنزٌادة4.

.السوقتوسٌع5.

.األجنبٌةالعمالتحصٌلةٌزٌدمماالصادراتزٌادة6.



والتقنٌةالمالرأساستخدامات
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تبنٌهاعلىالمزارعٌنلتشجٌعالحدٌثةالتقنٌةاستخدامتكالٌفدعمأسباب

:واستخدامها

.الكاملةالمنافسةبسبباالقتصادٌةاألرباحقلة1.

.اإلٌرادالكلًٌقللممامنهاوالتخلصالمنتجاتتلفسرعة2.

.الزراعٌةللسلعوالسعرٌةالدخلٌةالطلبمرونةقلة3.



القطاع الصناعً
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القطاع الصناعً ٌنتج رأس المال والتقنٌة كسلعة نهائٌة وٌستخدمه كمدخل •

.انتاج

:ممٌزات القطاع الصناعً عن الزراعً فً استخدام رأس المال•

.سهولة االستخدام -1

.قلة المشكالت فً االستخدام -2

تام أو )سوق الصناعة ٌتسم بالمنافسة غٌر الكاملة أو االحتكار بنوعٌه  -3

مما ٌساعد الصناعٌٌن على تكوٌن رأس المال و زٌادته و بالتالً تحقٌق , (قلة

.أرباح كبٌرة مقارنة بالزراعٌٌن

الفوائد الخاصة فً تبنً التقنٌة كبٌرة جداً مما ٌجعل الصناعٌون ال  -4

.ٌحتاجون للدعم الحكومً إال فً بعض الدول النامٌة

.زٌادة اإلنتاجٌة بشكل سرٌع -5

من الحاالت التً تحتاج فٌها الصناعات دعما حكومٌا هً حماٌة الصناعات •

.الولٌدة
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:تحقق الصناعة فوائد اجتماعٌة أقل من الزراعة وهً•

.زٌادة فرص العمالة1.

تخفٌض االستٌراد وزٌادة الصادرات عندما ٌفٌض اإلنتاج عن الطلب 2.

.المحلً

.تحسٌن مٌزان المدفوعات 3.

الطلب على مورد رأس المال والتقنٌة فً القطاع الصناعً ٌتؤثر بنفس •

..العوامل التً تإثر على الطلب فً القطاع الزراعً، ولكن
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.حال األبحاث الصناعٌة سابقا واآلن•

ٌعتقد االقتصادي قالبرٌث أن الصناعة المكونة من عدد قلٌل من المنشآت •

الكبٌرة  هً األكثر تؤهٌال للقٌام بالبحث والتطوٌر من تلك الصناعة 

المكونة من عدد كبٌر من المنشآت الصغٌرة و تعمل فً ظل المنافسة 

ما سبب ذلك؟الكاملة، 

لكن كثٌراً من االقتصادٌٌن ٌختلفون معه فً ذلك ألن تكالٌف  -•

:االختراع تعتبر أهم من نوع الصناعة و تعتمد هذه التكالٌف على

.حجم و مدى تعقٌد االختراع -1

.مدى التقدم التقنً الذي ٌحدثه االختراع -2

.الوقت الذي ٌحتاجه إنتاج االختراع و تطوٌره -3

المعرفة و المعلومات السابقة المتاحة للقٌام باختراع معٌن و توافر  -4

.المعدات و الموارد الالزمة

.فكلما ارتفعت تكالٌف االختراع، كلما احتاج لتموٌل أكبر •

(R&D)البحث والتطوٌر فً الصناعة 



هـ1439/1438                                                                        آالء عبدالواحد                                                                                                               .أ

ساهمت الصناعة فً إنتاج التقنٌة الحدٌثة وتراكم رأس المال الحقٌقً •

.كمدخل إنتاجً للصناعة نفسها ولبقٌة القطاعات

تمكنت الصناعة من صناعة موارد بدٌلة أو إضافٌة لكثٌر من الموارد •

.ذات األصل الطبٌعً غٌر الكافٌة لسكان العالم، وتلبٌة الطلب المتزاٌد

تمكنت الصناعة من زٌادة فعالٌة الموارد وتخفٌض تكالٌف اإلنتاج •

.وتوفٌر الوقت والجهد

ساهمت الصناعة فً إنتاج سلع وخدمات بكمٌات كبٌرة باستخدام موارد •

محددة، وهذا ٌسمى 

الصناعة والموارد البدٌلة

.بكفاءة استخدام الموارد
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:تنقسم الدول فً العالم إلى قسمٌن رئٌسٌٌن من حٌث درجة التصنٌع•
.هً الدول التً تعتمد فً أغلب دخلها على الصناعة: الدول الصناعٌة( 1

.هً الدول التً تعتمد فً أغلب دخلها على الزراعة: الدول النامٌة( 2

ساد االعتقاد لدى الدول النامٌة بؤن التصنٌع هو مفتاح التنمٌة   •

إال أن , االقتصادٌة للحاق بالدول الصناعٌة و بلوغ مستواها المعٌشً

:هذا التفكٌر خاطئ

:السبب

أن النمو االقتصادي ال ٌكون بمحاكاة الدول األكثر نمواً و ال ٌتحقق 1.

.بإهمال القطاع الزراعً و التركٌز على الصناعة

.التصنٌع وحده لم ٌكن سبباً فً ازدهار اقتصادٌات الدول الصناعٌة2.

التصنٌع
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:فوائد التصنٌع•

.زٌادة فرص العمالة( 1

زٌادة الدخل القومً و الفردي بسرعة أكثر من غٌره من ( 2

.القطاعات

.زٌادة الوعً فً المجتمع( 3

زٌادة إٌرادات الدولة من العمالت األجنبٌة إذا استهدفت ما ٌسمى ( 4

.بـ إحالل الواردات

العالقة بٌن القطاعٌن الزراعً والصناعً البد أن تكون عالقة تكامل •

.ولٌس عالقة تنافس

التصنٌع


