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 اإلنتاج البضاعً

هو إنتاج الخٌرات المادٌة والسلع التً ال تخصص الستهالك المنتج بل ٌتم تخصٌصها ألجل 

 طرٌق البٌع والشراء فً السوق. التبادل عن

 ولدٌنا نوعٌن من االقتصاد:

 االقتصاد الطبٌعً: – 1

هو الشكل السائد فً التشكٌالت االجتماعٌة االقتصادٌة التً ٌتكون فٌها المجتمع من وحدات 

اقتصادٌة متجانسة كل منها تنتج جمٌع السلع والخٌرات األساسٌة التً تحتاج إلٌها وتستهلكها 

 الٌوجد تبادل(.بنفسها )

مثال : فالح لدٌه مزرعة تفاح ٌقوم هو وأسرته باستهالك هذا التفاح دون القٌام بؤي عملٌة تبادل 

 فً السوق ففً هذه الحالة درجة اشباعه أقل ألنه ٌستهلك سلعة واحدة مثال .

 االقتصاد الطبٌعً ٌسمى أٌضاً ب: االنتاج البضاعً البسٌط.

 الثانً وهو: ثم تحول االقتصاد إلى النوع

 االقتصاد التبادلً: – 2

توفر فٌه الشرطان عندما  إنتاجاً بضاعٌاً نشؤ التبادل عندما ظهر فائض اإلنتاج وأصبح اإلنتاج 

 األساسٌان اآلتٌان:

عندما بلغ التقسٌم االجتماعً للعمل درجة كافٌة من التطور أخذ فٌها األفراد والجماعات  –أ 

ادٌة معٌنة، )بعضهم ٌعمل فً الزراعة وبعضهم فً تربٌة ٌتخصصون بإنتاج سلع وخٌرات م

 الحٌوان وهكذا...(.

نشوء الملكٌة الخاصة لوسائل اإلنتاج وانعزال المنتجٌن فً هذه األحوال أصبحت العالقة  –ب 

 تتم إال عن طرٌق السوق، وتبادل المنتجات بوساطة البٌع والشراء. بٌن المنتج والمستهلك ال

 اال على وجود فائض.ٌقوم  التبادل ال 

العالقات االقتصادٌة فً كلتا الحالتٌن )االقتصاد المعقد واالقتصاد التبادلً( تقوم على  مالحظة:
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 العفوٌة وعدم التخطٌط  للمستقبل.

 

 أنواع اإلنتاج البضاعً

 اإلنتاج البضاعً البسٌط. – 1

 اإلنتاج البضاعً الرأسمالً. – 2

البسٌط واإلنتاج البضاعً الرأسمالً هما من طراز واحد حٌث تكون الملكٌة  واإلنتاج البضاعً

الخاصة لوسائل اإلنتاج هً األساس االقتصادي لكل منهما وكالهما ٌتطور بصورة عفوٌة 

 وغٌر منهجٌة.

 هو األساس االقتصادي لكل من اإلنتاج البضاعً البسٌط والرأسمالً؟ ما :سؤال

 سائل اإلنتاج.الملكٌة الخاصة لو :الجواب

 واآلن سنعرف كل منهما:

 اإلنتاج البضاعً البسٌط:  – 1

وهو عملٌة إنتاج السلع والخٌرات المادٌة بوساطة العمل الشخصً للمنتجٌن الخصوصٌٌن 

الصغار والهدف النهائً من اإلنتاج البضاعً البسٌط هو تلبٌة الحاجات الشخصٌة لمنتجً 

 البضائع.

 سلعة ←نقد ← البسٌط له هذه العالقة: سلعة  االنتاج البضاعً

 أهم مٌزاته:

 ٌمتلك وسٌلة االنتاج. -1

 لٌس لدٌنا استغالل لقوة عمل الغٌر. -2

 السلعة هً بداٌة الدورة ونهاٌتها. -3

 )الرأسمالً المعقد أو التبادلً(: اإلنتاج البضاعً الرأسمالً – 2

هو اإلنتاج الذي ٌجري فً ظله استغالل عمل العمال األجراء وهو ٌجري عادة على نطاق 

 واسع والهدف النهائً من اإلنتاج البضاعً الرأسمالً هو تحقٌق الربح.
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 نقد زائد  ←سلعة ← له العالقة : نقد 

 أهم مٌزاته:

 ال ٌمتلك وسٌلة االنتاج. -1

 ٌوجد استغالل لقوة عمل الغٌر. -2

 بداٌة الدورة ونهاٌتها.النقد هو  -3

  المنفعة:

 هً قدرة السلعة على إشباع حاجات الناس بشكل مباشر أو غٌر مباشر.

 ولكل سلعة أو بضاعة قٌمتٌن أو صفتٌن أساسٌٌن هما:

قدرة البضاعة على تلبٌة الحاجات اإلنسانٌة حٌن ٌتم استهالكها  القٌمة االستعمالٌة: – 1

 .لحمواستعمالها كالخبز و الملبس وال

 تعتبر المنفعة نتاج للقٌمة: :سؤال

 غٌر ذلك. –د  اجتماعٌة. –ج  استعمالٌة. –ب  تبادلٌة. –أ 

 استعمالٌة. –ب  :الجواب

 وتحدد القٌمة االستعمالٌة باستخدامها بؤفضل أوجه االستخدام.

 الحقٌبة هً مخصصة لوضع األغراض الشخصٌة فإذا قمنا مثالً باستخدامها لشًء آخر :فمثالا 

كتسنٌد الباب بها عندما ٌفتح نتٌجة الهواء فهذا ٌعنً بؤن الحقٌبة حتى لو استخدمت لشًء آخر 

 وهً بالنهاٌة ال تستخدم إال لوضع األغراض الشخصٌة بها.

 : هً قدرة البضاعة على مبادلتها ببضائع أخرى .القٌمة التبادلٌة -2 

 البضاعة هً: والدقة فٌقول: ٌقدم لنا لٌنٌن تعرٌفاا للبضاعة على غاٌة من االٌجاز -

 شًء ٌلبً حاجة ما من حاجات اإلنسان )قٌمة استعمالٌة(. ـ1

 شًء نبادل به شٌئاً آخر )قٌمة تبادلٌة(. ـ 2

 وبهذا تصبح القٌمة االستعمالٌة فً ظل االنتاج البضاعً حاملة للقٌمة التبادلٌة .

فالقٌمة التبادلٌة هً الشكل اذا كانت القٌمة االستعمالٌة هً خاصة داخلٌة فً البضاعة  -
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 الخارجً لظهور القٌمة عن طرٌق معادلة البضائع بعضها مع بعض .

 مالحظات :

 .المجتمعات قبل الرأسمالٌة لم ٌكن لدٌها منتج فائض  -1

 .المنتج الفائض كان ٌتم تبادله مع سلعة أخرى  -2

 التبادل ٌحقق منفعة زمانٌة ومكانٌة  . -3

 شكل مقاٌضة .كان التبادل منذ زمن بعٌد على  -4

 المقاٌضة : هً الحصول على السلعة والخدمات دون استخدام المال . -5

 معلومة هامة:

 هً: انتاج لعملٌة االنتاج الخاضع للتبادل. السلعة:

 كل سلعة هً منتج حتما.

 ولكن لٌس كل منتج هو سلعة.

شرط السلعة أن  ٌعنً أنه اذا كان اإلنتاج بقصد االستهالك الذاتً فهنا ٌسمى منتج ولٌس سلعة،

 ٌتم تداولها فً السوق وتبادلها أي أن تكون قابلة للتبادل.

هً نظام اقتصادي اجتماعً قائم على الملكٌة الخاصة لوسائل اإلنتاج ٌكون  ماهً الرأسمالٌة؟

 فٌه األفراد أحرار فً مزاولة األنشطة االقتصادٌة والهدف هو تحقٌق أكبر قدر ممكن من الربح

 نتاج الرأسمالًمراحل تطور اإل

قبل الرأسمالٌة فً اإلنتاج الزراعً وبقٌة  كان تطور القوى المنتجة فً األنظمة االقتصادٌة ما

فروع االقتصاد الوطنً ٌتم بشكل بطًء ولكن بصورة مستمرة، وأخذت سرعة التطور تتزاٌد 

لالهتمام وخاصة فً اإلنتاج الزراعً منذ ظهور الرٌع النقدي االقطاعً، الذي دفع الفالح 

بنتائج عمله أكثر مما كان علٌه فً أنظمة الرٌع السابق )نظام الرٌع بالسخرة ونظام الرٌع 

 العٌنً(.

 ولدٌنا طبقتان متناقضتان هما:

 الذٌن ٌملكون وسائل اإلنتاج. الرأسمالٌون: – 1
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 الذٌن ٌملكون قدرتهم على العمل فقط. العمال المأجورون: – 2

 نتاج الرأسمالً؟على ماذا ٌعتمد اإل :سؤال

 .ةٌعتمد على قوة العمل المؤجور :لجوابا

لم ٌظهر اإلنتاج الرأسمالً هكذا فجؤة كما نراه الٌوم فً الدول الرأسمالٌة األكثر تقدماً )أمرٌكا 

ومر فً ثالث مراحل أساسٌة، تتفاوت شدة وضوحها من بلد ... وبرٌطانٌا( بل ظهر تدرٌجٌاً 

 وهً: آلخر

 اإلنتاج البسٌط )التعاون البسٌط(. – 1

 اإلنتاج )المانفكتوري(. – 2

 اإلنتاج الصناعً الكبٌر )اإلنتاج اآللً(. – 3

 تفكٌر الشخص الرأسمالً :

توفٌر أكبر عرض ممكن من السلع والمنتجات بشكل دائم وبؤقل سعر ممكن وأحسن  -1

  .جودة

 .بٌع البضاعة بؤعلى سعر و أكثر ضمان للبٌع  -2

 الحرة والرأسمالٌة االحتكارٌة المنافسة

ولد أسلوب اإلنتاج الرأسمالً الذي ٌقوم على الملكٌة الرأسمالٌة الخاصة لوسائل اإلنتاج 

 واستثمار العمل المؤجور، وحرٌة النشاط االقتصادي فً قلب النظام االقطاعً.

 * تمر الرأسمالٌة كنظام اقتصادي اجتماعً بمرحلتٌن:

 :االحتكارقبل  الرأسمالٌة ما – 1

 حٌث تسود المزاحمة الحرة وتتطور القوى المنتجة فً خط متصاعد وقد سادت الرأسمالٌة ما 

قبل االحتكار فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وبرٌطانٌا وفرنسا وألمانٌا وغٌرها من البلدان 

 المتطورة حتى الثلث األخٌر من القرن التاسع عشر.

 الرأسمالٌة االحتكارٌة: – 2
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تً سادت فً الثلث األخٌر من القرن التاسع عشر حٌث بدأت سٌادة االحتكارات التً شرعت ال 

تظهر بالدور الحاسم فً الحٌاة االقتصادٌة فً البلدان الرأسمالٌة لتحل محل المزاحمة الحرة 

ومع بداٌة القرن العشرٌن تحولت الرأسمالٌة إلى )إمبرٌالٌة( وفً أعلى مراحل تطور 

 الرأسمالٌة.

 ماذا ٌعنً االحتكار؟ :ؤالس

هو عبارة عن السٌطرة الكاملة على منتج ما أو بائع ما على بٌع سلعة معٌنه تمكنه هذه  :الجواب

 السٌطرة من البٌع بالسعر االحتكاري )الغٌر عادي( وتحقٌق الربح االحتكاري.

  :إضاءة

 الرأسمالٌة تبدأ بالمنافسة وبعدها باالحتكار لماذا؟

 ٌوجد احتكار. هو ولٌد المنافسة ٌعنً نتٌجة المنافسة هو االحتكار فلوال المنافسة الألن االحتكار 

تشترك الرأسمالٌة ما قبل االحتكارٌة والرأسمالٌة االحتكارٌة فً عدد من الخصائص البارزة، 

 :أهمها

 .الملكٌة الرأسمالٌة لوسائل االنتاج -

 .استغالل العمل المؤجور -

كقانون القٌمة والقٌمة الزائدة وقانون التراكم  الرأسمالٌة،سٌادة القوانٌن االقتصادٌة  -

وتتمٌز الرأسمالٌة االحتكارٌة ، الرأسمالً وقانون تجدٌد االنتاج الرأسمالً البسٌط والموسع

 بعدد من الخصائص من الرأسمالٌة ما قبل االحتكارٌة منها:)االمبرٌالٌة( 

 سٌادة االحتكار بدالً من المنافسة الحرة . - أ

 س األموال.وسٌطرة عدد قلٌل من المصارف على القسم األعظم من رإ - ب

  س األموال.وظهور االحتكارات الدولٌة، وتصدٌر البضائع ورإ - ت

 ظهور الشركات متعددة الجنسٌة وتعاظم دورها فً االقتصاد العالمً. - ث

 قبل االحتكارٌة )المنافسة الحرة(: الرأسمالٌة ما
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العاملة وإمكان اختٌارها ألي مجال أو فرع من فروع  إن حرٌة انتقال رأس المال والقوة

اإلنتاج، أدى إلى حصول بعض أصحاب الشركات على أرباح وفقاً لقاعدة "من كمٌات متساوٌة 

 من رأس المال ٌمكن الحصول على كمٌات متساوٌة من األرباح".

ون أن ٌكون وٌتم تحدٌد أسعار البضائع ذات النوعٌة المحدودة فً السوق بصورة مستقلة، د

 للشركات أي أثر فً تحدٌد السعر.

فإذا ارتفعت األسعار ٌرتفع أٌضاً العرض )أي كمٌة البضائع المعروضة فً السوق للبٌع( 

 وٌنخفض العرض فً حال انخفاض األسعار.

ٌتم تنظٌمها من خالل شركات محددة بل ٌكون  وهذا ٌعنً أن األسعار القائمة فً السوق ال

 .كمٌة اإلنتاج للسوقتحدٌد األسعار هو العامل المقرر فً 

 ماهً المنافسة الكاملة وماهً شروطها؟ -

المنافسة الكاملة هً حالة السوق الرأسمالٌة تتم بٌن البائعٌن وبٌن المشترٌن، كل سلعة لها * 

 تكلفة إنتاج ولها قٌمة فردٌة.

شخص فٌنا  مثلما ٌوجد منافسة من جانب العرض هناك منافسة من جانب الطلب حٌث كل

 ٌرغب بالحصول على السلعة بؤقل سعر وأعلى جودة.

 * شروط المنافسة الكاملة:

ٌمكن أن  أن تكون كمٌات البضاعة التً ٌرغب فً شرائها شخص معٌن صغٌرة بحٌث ال – 1

 ٌإثر فً زٌادة هذه الكمٌات أو إنقاصها فً العرض فً السوق.

 أن ٌإثر فً تحدٌد األسعار لهذه البضائع. ٌستطٌع أي مشتٍر لنوع معٌن من البضائع ال – 2

 تجانس البضاعة التً تبٌعها الشركات بحٌث تكون هذه البضاعة بدائل كاملة لبعضها. – 3

ٌملك أحد من المشترٌن أٌة مٌزات من قبل بعض البائعٌن أو أحد البائعٌن تجاه بعض  ال – 4

 المشترٌن.

 المعرفة التامة بؤحوال السوق لبضاعة ما. – 5
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حرٌة الدخول والخروج من السوق بدون أٌة عوائق مصطنعة توضع فً وجه من ٌرغب  – 6

 ذلك.

 ماهً السمة األساسٌة للمنافسة الكاملة؟ -

تستطٌع أن تإثر  هً عدم األهمٌة النسبٌة لكل مإسسة فً السوق لدرجة أن أي واحدة منها ال

 فً السعر تؤثٌراً محسوساً.

 مالحظة:

وفقاً لتعرٌفها أعاله فً نظرٌة غٌر ممكنة التطبٌق فً الواقع حتى فً مرحلة  إن المنافسة الكاملة

 الرأسمالٌة المنافسة الحرة.

 ٌعتبر قانون االحتكار من القوانٌن االقتصادٌة: :سؤال

 مرحلً - 4 مشتركة - 3 أساسٌة – 2 عامة - 1

 مرحلً. :الجواب

 الرأسمالٌة االحتكارٌة:

تتصف هذه المرحلة باتحاد عدة فروع صناعٌة فً مشروع واحد، مع نهاٌة القرن التاسع عشر 

وبداٌة القرن العشرٌن بدأت االحتكارات تظهر بشكل واضح فً أسلوب اإلنتاج الرأسمالً 

أصبحت أحد األسس المهمة فً الحٌاة االقتصادٌة والنشاط االقتصادي متمثلة بالكارتل والسندٌكات التً 

 الرأسمالٌة حٌنذاك تحولت الرأسمالٌة إلى إمبرٌالٌة. فً

 قبل االحتكار هً )المنافسة الحرة(. كانت السمة األساسٌة للرأسمالٌة ما

ومهما تنوعت المإسسات االحتكارٌة فإن هدفها واحد هو السٌطرة على اإلنتاج واقتسام األسواق 

بالطاقة االقتصادٌة وبوزن نسبً هائل فً من أجل تحقٌق أعلى ربح ممكن وتتمٌز االحتكارات 

 الفرع اإلنتاجً المعٌن.

ماهً الممٌزات التً تحصل علٌها المشروعات الكبٌرة االحتكارٌة التً تزاٌد دورها  :سؤال

 أكثر فؤكثر فً اإلنتاج الرأسمالً والسوق الرأسمالٌة؟
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 :الجواب

 التفوق التقانً واستخدام التقدم العلمً والتكنولوجً. – 1

 التنظٌم األفضل لعناصر اإلنتاج وتخفٌض نسبة الهدر. – 2

 تحقٌق الوفورات فً التكالٌف اإلدارٌة. – 3

 ارتفاع إنتاجٌة العمل. – 4

 توفر فرص أكبر للمإسسة االحتكارٌة للحصول على قرض من مإسسات االقراض. – 5

 ٌتمثل جوهر االحتكار فً ثالث مظاهر أساسٌة وهً:

تركٌز رإوس أموال ضخمة فً أٌدي االحتكار بحٌث ٌتمتع بفضلها بقدرة اقتصادٌة هائلة  – 1

 وتفوق ساحق على عدد كبٌر من االقتصادٌٌن األصغر حجماً مجتمعٌن.

 إمكان فرض أسعار فً السوق والتدخل فً آلٌة تشكلها. – 2

 تحقٌق أرباح احتكارٌة عالٌة نتٌجة للسٌطرة االقتصادٌة. – 3

نشوء الرأسمال المالً أحد العالئم المتمٌزة لإلمبرٌالٌة لذلك ٌسمونه عصر الرأسمال ٌعد  *

 المالً.

تحقق االحتكارت فً القطاع المصرفً والمالً، قبل كل شًء نتٌجة إفالس المصارف  *

 الصغٌرة واندماج المصارف.

االحتكارات  األمر الذي أدى إلى تمركز رأس المال المالً وثمة وسٌلة توسعٌة أخرى تقوم

 المالٌة على استغاللها وهً تؤسٌس شبكة واسعة من الفروع قد تتجاوز حدود الدولة الواحدة.

وتزاٌدت عملٌات مإسسات التسلٌف والتوفٌر وشركات التؤمٌن وصنادٌق المعاشات  *

وتروستات التوظٌفات وتمثل الدور الرئٌس لهذه المإسسات فً تجمٌع مدخرات الفئات الشعبٌة 

 ٌضة وتقدٌم هذه المدخرات إلى االحتكارت المالٌة الستخدامها فً توسٌع التراكم الرأسمالً.العر

 ٌحتل الرأسمال المالً مكان السٌطرة والسٌادة فً اقتصادٌات الدولة الرأسمالٌة. *

قبل االحتكارٌة )المنافسة الحرة( إلى  ماهً األسباب التً هٌأت لالنتقال من الرأسمالٌة ما -

هً هٌكل :المنافسة تعرٌف 

السوق الذي ٌتبارى فٌها عدد 
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 الرأسمالٌة االحتكارٌة؟

 تطور القوى المنتجة. – 1

 تركز اإلنتاج. – 2

 تركز رإوس األموال. – 3

 سٌادة االحتكارات الرأسمالٌة. – 4

 التقسٌم اإلقلٌمً للعالم بٌن الدول الرأسمالٌة. – 5

 زٌادة حدة التناقض بٌن الدول النامٌة والدول المتقدمة. – 6

 ماهً السمات األساسٌة لإلمبرٌالٌة؟ -

تركٌز اإلنتاج و الرأسمال إلى درجة عالٌة أدت إلى نشوء االحتكارات التً تقوم بدور  – 1

 حاسم فً الحٌاة االقتصادٌة.

اندماج رأس المال الصناعً ورأس المال المصرفً ونشوء الطغمة المالٌة )تكوٌن رأس  – 2

 المال المالً(.

 تصدٌر رأس المال إلى جانب تصدٌر المنتجات. – 3

 تحادات الرأسمالٌٌن االحتكارٌة الدولٌة واقتسام العالم اقتصادٌاً فٌما بٌنها.اإقامة  – 4

 فٌما بٌن الدول الرأسمالٌة الكبرى. إنجاز التقسٌم الجغرافً للعالم – 5

ن قٌام االحتكارات على أساس الملكٌة الخاصة ٌجعل من المحتم وجود منافسة رأسمالٌة * إ

 داخل إطار االحتكارات وخارجها.

 وٌقسم رأس المال :

: والذي ٌمثل عناصر اإلنتاج المادٌة )األشٌاء( كاآلالت حٌث )ٌمثل العمل رأس المال الثابت - 

 الحً( وال ٌخلق قٌمة زائدة .غٌر 

: وهو المال المخصص لشراء قوة العمل وٌمثل العمل الحً ألنه عبارة رأس المال المتغٌر -

 عن العمل الذي ٌقدمه العمال  وتتغٌر قٌمتها أثناء عملٌة اإلنتاج وٌخلق قٌمة زائدة )أجور(.



 

11 
 

 المتغٌر.هذا التقسٌم ٌظهر لنا أن القٌمة الزائدة ناتجة عن رأس المال و

  معدل القٌمة الزائدة =كما ٌقسم رأس المال إلى قسمٌن:                    
م

ر
   111 

رأس المال الدائم.                                 حٌث م: القٌمة الزائدة ، ر: رأس المال  – 1

 المتغٌر                

 رأس المال المتداول. – 2

 رأس المال الدائم:  – 1

ٌحول دون  ٌنالها فً كل مرة تستعمل فٌها إال تغٌٌر مادي ٌسٌر ال أموال اإلنتاج التً الهً 

تفقد صالحٌتها لالستعمال إال بعد مدة طوٌلة  تكرار استعمالها فً عملٌة اإلنتاج مرة ثانٌة، أي ال

وٌمكن استخدامها فً عملٌة اإلنتاج مئات المرات وهً أدوات العمل )آالت المنزل، آالت 

 النسٌج(.

 رأس المال المتداول:  – 2

فهو ٌشمل األموال التً ٌإدي استخدامها فً عملٌة اإلنتاج إلى تغٌٌر فً خواصها ومواصفاتها 

ٌمكن استخدامها مرة ثانٌة فً عملٌة اإلنتاج )المواد األولٌة، قوة العمل( وٌكون أساس  بحٌث ال

اساً زمنٌاً حٌث أن أي جزء من رأس المال التفرٌق بٌن نوعً رأس المال "الدائم والمتداول" أس

البد أن ٌصبح ٌوماً ما غٌر صالح لالستعمال المخصص له ولكن بعض رأس المال ٌتم 

استخدامها لمرة واحدة فً عملٌة اإلنتاج أما بعضه اآلخر فٌتم استخدامه فً عملٌة اإلنتاج 

  عشرات بل مئات المرات.

الح الطبقة العاملة من جهة والطبقة الرأسمالٌة من وٌظهر مما تقدم التناقض الواضح بٌن مص

جهة ثانٌة وخٌر ما ٌعبر عن هذا التناقض رغبة الطبقة العاملة وطموحها فً زٌادة أجورها 

 لتصبح الجزء األكبر فً القٌمة المنتجة )اإلنسان لٌس بآلة فهو لدٌه طاقة سوف تنتهً(.

 


