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 التاسعةالمحاضرة -الرابعالقسم 

 الناتج االجتماعً

 ً ٌتم إنتاجها فً مجتمع محدد خالل فترة زمنٌة محددة عادة تكون سنة.هو كتلة السلع الت

 قٌمة الناتج االجتماعً: هً قٌمة جمٌع السلع التً تم إنتاجها فً مجتمع محدد خالل سنة كاملة.و

 أنتجت ما ٌعادل ملٌون قطعة من المالبس القطنٌة خالل العام "أي الناتج ةن سورٌإعندما نقول  :بمعنى

 هو ملٌون". ةاالجتماعً لسورٌ

 ملٌون ل. س خالل العام. 022من هذه المالبس القطنٌة هو  ةدما أقول أن قٌمة ما أنتجته سورٌوعن

 ملٌون ل. س حصلت علٌها من هذه المالبس. 022هو  ة: قٌمة الناتج االجتماعً لسورٌأي

 ونعبر عن قٌمة الناتج االجتماعً كقٌمة أي سلعة وفق المعادلة:

 م + ر + ث = ق

 حٌث أن:

 ق = قٌمة الناتج االجتماعً )قٌمة اإلنتاج(.

 ث = رأس المال الثابت مثل: )اآلالت، معدات... إلخ(.

 ر = رأس المال المتغٌر )أجور العمال(.

 م = القٌمة الزائدة )التً حصل علٌها الرأسمالً من استغالل العمال(.

 شكله الطبٌعً:أقسام الناتج االجتماعً اإلجمالً حسب  – 3

 ٌقسم الناتج االجتماعً اإلجمالً بتركٌبه الطبٌعً إلى:

 قطاع أول إلنتاج وسائل اإلنتاج )أموال اإلنتاج(. –أ 

 قطاع ثانً: إلنتاج السلع والمواد االستهالكٌة )أموال االستهالك(. –ب 

 والعدد والتجهٌزات...ٌختص هذا القطاع بإنتاج كل وسائل اإلنتاج كإنتاج اآلالت  القطاع األول: – 1

تستهلك دفعة واحدة حٌث أنا ال استهلك اآللة دفعة واحدة وإنما  ٌنتج هذا القطاع األشٌاء التً ال أي:

 استخدمها مالٌٌن المرات إلنتاج سلعة محددة.

  بالعالقة: هٌنتج وٌعبر عن قٌمة ما
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 1م + 1ر + 1ث = 1ق

ٌختص هذا القطاع بإنتاج السلع االستهالكٌة من خالل استخدامه لما أنتجه القطاع  القطاع الثانً: – 2

 األول )أي ٌستخدم اآلالت والتجهٌزات( لٌنتج السلع االستهالكٌة.

فأنا عندما أنتج الخبز سوف استهلكه مرة واحدة  تستهلك دفعة واحدةٌنتج هذا القطاع األشٌاء التً  أي:

 فقط.

 تجه هذا القطاع بالعالقة:ٌن وٌعبر عن قٌمة ما

 2م + 2ر + 2ث = 2ق

 

 ماهً الفائدة من تقسٌم النشاط االجتماعً إلى فرعٌن؟ سؤال:

 لتقسٌم النشاط االجتماعً أهمٌة كبٌرة فً عملٌة تجدٌد اإلنتاج وذلك ألن تجدٌد اإلنتاج ٌجب أن ٌؤمن:

 وسائل العٌش الضرورٌة الستمرار حٌاة العمال والرأسمالٌٌن. – 1

 وسائل اإلنتاج الضرورٌة للبدء بعملٌة اإلنتاج. – 2

 وسائل اإلنتاج الالزمة لزٌادة وتوسٌع حجم اإلنتاج. – 3

فً ظل النظام الرأسمالً ٌأخذ الناتج االجتماعً شكالً سلعٌاً أي ٌنقسم الناتج االجتماعً اإلجمالً  معلومة:

 حسب القٌمة إلى ثالثة اقسام:

 رأس المال الثابت = ث. *

 رأس المال المتغٌر = ر. *

 القٌمة الزائدة = م. *

 ٌنقسم الناتج االجتماعً اإلجمالً حسب القٌمة لقسمٌن: :أٌضا  

 القٌمة المنقولة )تمثل رأس المال الثابت ث(. *

والقٌمة الزائدة(  -رأس المال المتغٌر -القٌمة المضافة )تمثل القٌم التً ٌخلقها العمال أثناء عملٌة اإلنتاج *

 ر + م = القٌمة المضافة
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  أي:

 تجدٌد اإلنتاج

 هو عملٌة تكرار وإعادة اإلنتاج الذي قمنا به سابقاً. ماذا نقصد بتجدٌد اإلنتاج: – 1

 أنواع )أسالٌب( تجدٌد اإلنتاج: – 2

 اإلنتاج وفق طرٌقتٌن:                           تجدٌد اإلنتاج الموسع.ٌتم تجدٌد 

 تجدٌد اإلنتاج البسٌط.                                                              

 * تجدٌد اإلنتاج البسٌط:

هو عملٌة تكرار اإلنتاج بنفس الحجوم والمقاٌٌس التً كانت فً الدورات  تعرٌف تجدٌد اإلنتاج البسٌط:

 اإلنتاجٌة السابقة دون تحقٌق توسٌع باإلنتاج.

ٌستطٌع الرأسمالً استهالك كامل القٌمة الزائدة التً حصل علٌها من اإلنتاج السابق فً تأمٌن  :وبالتالً

 اله ورأسماله.أن ٌخصص قسم منها فً توسٌع أعم دونأغراضه الشخصٌة 

أنا بكل دورة إنتاجٌة استخدم نفس الكمٌة من رأس المال الثابت ونفس الكمٌة من رأس المال المتغٌر  أي:

 )العمال( فأحصل على نفس الكمٌة من القٌمة الزائدة.

سلعة  022سنوات وتعمل اآللة  02وكان العمر اإلنتاجً لهذه اآللة  0222اشترٌت آلة بقٌمة  مثال بسٌط:

 السنة.فً 

 هو قسط استهالك اآللة؟ ما - المطلوب:

 هو عدد الوحدات التً أنتجتها اآللة؟ ما -

  الحل: 

 = قسط االستهالك
0222 

= 022 
02 

 

 وحدات 0 = 022 = عدد الوحدات التً تنتجها اآللة فً السنة
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022 

 

 إذا كان لدٌنا قطاعٌن وكانت بٌانات القطاع األول كالتالً: مثال:

 .0222رأس المال الثابت )ث( = 

 .0222رأس المال المتغٌر )ر( = 

 .0222قٌمة زائدة = 

 (.1سوف نرمز للقطاع األول بـ )ق

 وكانت بٌانات القطاع الثانً كالتالً:

 .0222رأس المال الثابت = 

 .022رأس المال المتغٌر = 

 .022قٌمة زائدة = 

 (.2سوف نرمز للقطاع الثانً بـ )ق

 ؟0وق 0ماهً قٌمة اإلنتاج فً كال القطاعٌن ق والمطلوب:

 (.0فً القطاع األول )ق -الحل:

 1+    م    1+    ر    1=  ث 1ق

 0222+ 0222+ 0222=  0ق

 0222=  0ق

 (.0فً القطاع الثانً )ق -

  2م   +      2ر    +   2= ث  2ق

 .022+022+ 0222=  0ق

 .0222= 0ق

 تذكر: 



5 
 

 اإلنتاج والقطاع الثانً ٌنتج السلع االستهالكٌة.أن القطاع األول ٌنتج وسائل 

 

 فكرة الحل فً تجدٌد اإلنتاج البسٌط:

 أنه ٌجب أن تكون القٌم التً ضمن مثلث تستهلك داخل القطاع. *

 والقٌم التً ضمن مربع تستهلك خارج القطاع )متبادلة مع القطاع اآلخر(. *

 أنه ضمن القطاع األول: :ومعنى ذلك

( استهلكه ضمن القطاع األول بٌنما رأس المال المتغٌر والقٌمة 0رأس المال الثابت للقطاع األول )ث – 1

 الزائدة فً القطاع األول ٌتم مبادلتها مع القطاع الثانً.

( ٌستهلك ضمن القطاع 0( والقٌمة الزائدة للقطاع الثانً )م0رأس المال المتغٌر للقطاع الثانً )ر – 2

 مال الثابت ٌتم مبادلته مع القطاع األول.الثانً ورأس ال

 وحتى نستطٌع أن نطبق تلك القاعدة ٌجب تحقٌق بعض الشروط:

 * شروط تجدٌد اإلنتاج البسٌط:

 أن تكون قٌمة اإلنتاج فً القطاع األول تعادل قٌم رأس المال الثابت بالقطاعٌن األول والثانً: – 1

 2ث + 1ث = 1ق أي:

 حسب المثال:

 .0222=  0وث 0222=  0وث 0222=  0ق

 الشرط محقق. 0222+  0222=  0222             

ٌنتجه القطاع الثانً تعادل قٌم رأس المال المتغٌر للقطاعٌن مع القٌم الزائدة  أن تكون قٌمة ما – 2

 للقطاعٌن.

 (2م + 2)ر + (1م + 1)ر = 2ق أي:
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 :وحسب المثال أٌضا  

 .0222=  0ق

 .0222=  0ر

 .022=  0ر

 .0222=  0م

  022=  0م

 الشرط محقق. 0222=  022+  0222+  022+  0222=  0ق

قٌمة الناتج اإلجمالً ق هو عبارة عن قٌمة الناتج االجتماعً فً القطاع األول مع قٌمة الناتج فً  – 3

 القطاع الثانً.

 2ق + 1ق = ق أي:

 

 قٌمة الناتج اإلجمالً؟أما 

 ٌكون:
   2ق + 1ق = ق

 0222 = 0222 + 0222 = ق

 :مالحظة

 التبادل هو شرط أساسً لتجدٌد اإلنتاج. – 1

 دائماً فً تجدٌد اإلنتاج البسٌط ٌجب تكرار العملٌة اإلنتاجٌة باألحجام السابقة نفسها وبالتالً كل ما – 2

لتوسٌع ٌضعوا شًء منها  ٌنتج عن عملٌة اإلنتاج من قٌمة زائدة ٌجب استهالكها ألغراض شخصٌة وال

 اإلنتاج.

 وقٌمة زائدة فً القطاع الثانً 0222=  0ما حصلنا علٌه من قٌمة زائدة فً القطاع األول م :إذا  
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ٌجب استهالكه لألغراض الشخصٌة وذلك لتكرار عملٌة اإلنتاج بنفس األحجام التً كانت  022=  0م 

 موجودة من رؤوس األموال الثابتة والمتغٌرة فً القطاعٌن.

 ٌتم التبادل بٌن اإلقطاعٌن؟ كٌف :سؤال

 هو موجود بالمربع تتم مبادلته مع القطاع اآلخر. ن ماإقلنا 

ٌحصل علٌه من رأس المال المتغٌر والقٌمة الزائدة الموجودٌن  0القطاع الثانً بحاجة لرأس ثابت ث :نالحظ

 بالقطاع األول.

 0222=  0وم 0222=  0هو سوف ٌنفق ر 0222=  0أي مقابل أن ٌحصل القطاع الثانً على ث

 )ٌنفقها القطاع األول على شراء سلع استهالكٌة من القطاع الثانً(.

 ماذا ٌعنً هذا الكالم؟

القطاع الثانً ٌنتج سلع استهالكٌة ٌشترٌها من القطاع األول من خالل العمال الموجودٌن لدٌه والذٌن هم 

 بحاجة لهذه السلع.

 )ٌعطً سلع استهالكٌة( وٌأخذ رأس المال الثابت من القطاع الثانً. 0وم 0القطاع األول: لح ٌعطً ر :إذا  

 :ملحوظة

 بالتبادل ألن كل قطاع ٌستهلكه ضمن قطاعه والٌحصل علٌه من اآلخر.ال عالقه له هو موجود بالمثلث  ما

 خالصة لما مر معنا اآلن:

 ن نكرر عملٌة اإلنتاج بنفس الحجوم السابقة.عندما نقول تجدٌد إنتاج بسٌط ٌعنً أ – 1

نضع  القٌم الزائدة الناتجة عن عملٌة اإلنتاج تستهلك لألغراض الشخصٌة لصاحب رأس المال وال – 2

 شًء منها لتوسع وتطوٌر اإلنتاج.

 ما هً قٌمة اإلنتاج فً القطاع األول بتحدٌد اإلنتاج البسٌط؟ـ  1

 2ث + 1ث = 1ق

 اإلنتاج فً القطاع الثانً بتحدٌد اإلنتاج البسٌط؟ما هً قٌمة ـ  2

 2م + 1م + 2ر + 1ر = 2ق

 ما هً قٌمة الناتج االجتماعً اإلجمالً )بالقطاعٌن(؟ـ  3

 2ق + 1ق = ق

 هناك فرق شاسع بٌن: : مالحظات هامة
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 تقع الملكٌة على أشٌاء ٌستخدمها اإلنسان )لالحتٌاجات الشخصٌة(. الملكٌة الشخصٌة: – 1

 .: تقع الملكٌة على )وسائل اإلنتاج(الملكٌة الخاصة – 2

 

 أنواع القٌمة الزائدة:

 قٌمة زائدة مطلقة: قٌمة الكتلة الزائدة التً ٌحصل علٌها الرأسمالً من إنتاج العامل. –أ 

 قٌمة زائدة نسبٌة: عندما ننسب القٌمة الزائدة المطلقة على رأس المال المتغٌر. –ب 

 القٌمة الزائدة: هً المبلغ الذي ٌأخذه الرأسمالً لقاء بٌعه لما انتجه العامل.            

القٌمة المضافة: وهً كل إضافة أضٌفت إلى اإلنتاج من عمل ورأس المال وأراضً أي استطعت أن 

 أعطٌهم قٌمة أكبر.

 * تجدٌد اإلنتاج الموسع:

اإلنتاج بحجوم أكبر من حجم اإلنتاج فً عملٌة اإلنتاج  هو تكرار عملٌة: تعرٌف تجدٌد اإلنتاج الموسع

 السابقة من خالل زٌادة رأس المال الثابت ورأس المال المتغٌر.

 كٌف ٌتم زٌادة رأس المال الثابت ورأس المال المتغٌر؟ سؤال:

استهالك ٌتم ذلك من خالل استثمار جزء من القٌمة الزائدة التً حصلت علٌها من عملٌة اإلنتاج السابقة و

 الجزء اآلخر.

 تحوٌل جزء من القٌمة الزائدة إلى رأس المال.بمعنى: 

 نعبر عن عملٌة تحوٌل جزء من القٌمة الزائدة إلى الرأسمال بمصطلح ٌسمى الرسملة.: إضاءة

 الرسملة ٌعنً أن تظهر فً المٌزانٌة.و

 ما هو الهدف من رسملة القٌمة الزائدة؟: سؤال

القٌمة الزائدة على رأس المال وبالتالً سٌزداد رأس المال المنشأة فسوف ٌزداد عندما نحول جزء من 

 الربح )ألن الربح ٌرتبط بحجم رأس المال(.

من خالل زٌادة رأس المال نستطٌع شراء آالت أكثر ونأتً بعمال أكثر من ذلك ٌساهم فً زٌادة القوة 
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 التنافسٌة وزٌادة اإلنتاج 

 وسع:* عملٌة تجدٌد اإلنتاج الم

 عندما نسمع تجدٌد اإلنتاج الموسع نتذكر ما ٌلً:

 اإلنتاج بالدورة الجدٌدة أكبر من اإلنتاج بالدورة السابقة.ـ  1

 القٌمة الزائدة: التً حصلت علٌها فً عملٌة اإلنتاج السابقة نحول جزء منها إلى رأسمال.ـ  2

 توزع بٌن رأس المال الثابت والمتغٌر بنسب توافقٌة. القٌمة الزائدة المرسملةـ  3

 مثال:

 022=  0نفرض كان لدٌنا فً القطاع األول ناتج إجمالً ق

 ورأس المال. 0222رأس المال الثابت لهذا القطاع هو 

  0222والقٌمة الزائدة تبلغ  0222المتغٌر هو 

 أي:

 1م + 1ر + 1ث = 1ق

0222 = 0222 + 0222 + 0222 

 0222رأس المال الثابت  0222اإلنتاج فً القطاع الثانً: وكان 

  022والقٌمة الزائدة هً  022ورأس المال متغٌر 

 أي:

 2م + 2ر + 2ث = 2ق

0222 = 0222 + 022 + 022 

 السابقة. ةمسألالبفرض: بالعودة إلى بٌانات 

المتغٌر )أي ما ٌحققه من % من رأس المال 022صاحب رأس المال ٌحقق قٌمة زائدة بمعدل قدره ـ   1

 قٌمة زائدة ٌزٌد به رأس المال المتغٌر(.

 ..0: 0أي:  0إلى  0كان التركٌب العضوي لرأس المال هو ـ  2

 مع افتراض أن صاحب رأس المال ٌعدل نصف القٌمة الزائدة إلى رأس المال.ـ  3
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  المطلوب:

 حساب قٌم المنتجات فً الدورة الثانٌة.

 نبدأ بالحل:قبل أن   مالحظة:

 هو نسبة رأس المال الثابت الى رأس المال المتغٌر  ما معنى التركٌب العضوي لرأس المال؟

 هو نسبة خلط أو مزج عنصري رأس المال الثابت والمتغٌر إلى بعضهما.

 رأس المال المتغٌر ٌدفع أجور .أما الثابت ٌحوي كل العناصر المادٌة رأس المال 

فـً المـؤسسـة التـً ننتـج فٌهـا وخـالل مستـوى تكنـولـوجـً حٌـث ٌكـون لدٌنـا كمٌـة معٌنـة مـن  :يأ

رأس الـمـال الثابت ٌقابلهـا كـمٌـة مـعٌنـة مــن رأس المـال المتـغٌـر وهـذه النسـب تكـون بما ٌـوافـق 

 مصلحـة عمـل الشركة.

 :ةمسألالواآلن سنبدأ بحل 

 % من رأس المال المتغٌر سوف ٌكون لدٌنا022دائماً إذا كان بنص المسألة معدل القٌمة الزائدة  ـ 1

 أي رأس المال المتغٌر ٌساوي القٌمة الزائدة. م = ر  

 )فً القطاع األول(. 022القٌمة الزائدة هنا: م = ر = 

 )فً القطاع الثانً(. 022أو م = ر =                  

المسألة ذكر صاحب رأس المال ٌرسمل نصف القٌمة الزائدة أي: ونصفها ٌستثمرها بنص  ذاإ ـ  2

 والنصف اآلخر ٌستهلكه.

 : حسب القطاع األول:أي

 استهالك شخصً. 022                  0222م = 

بتهمنً ٌلً  022استثمار )تحوٌل لرأس مال ثابت ومتغٌر وهً الـ  022                                 

 ولح نشتغل معاً(.

 0: 0ومن نص المسألة قالوا نسب التركٌب العضوي ـ  3

 0ٌلً رح استخرجها                       ث 022الـ  أي
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 0ر                                                          

 رأس المال المتغٌر .النسبة االولى والكبٌرة غالباً لرأس المال الثابت بٌنما النسبة األقل ل

 

 ولكن السؤال الذي ٌهمنا: 

 بٌن ث و ر؟ 055كٌف احسب توزٌع الـ 

 0=  0+  0: أي 0: 0نسب التركٌب  ـ 1

 022القٌمة الزائدة المرسملة هً  ـ 2

 = 022 ٌعنً:
022 

0 

 0:  0بما أن النسبة بٌن الثابت والمتغٌر 

 022 = 022 × 0 = رأس المال الثابت
 

022 

 022 = 022 × 0 = المال المتغٌر رأس

  كما فعلنانسـب التركٌـب بجمعهـا لبعـض أعرف خـذ القٌمـة الزائـدة التـً رسملتهـا وأأول شـًء 

( ونعود لحساب رأس 0( ونقسم القٌمـة الزائـدة المرسملـة علـى المجموع ٌلـً حسبته ٌعنـً )0+  0=  0)

 المـال الثابت والمتغٌر.

 (.022لدٌنا زٌادة فً رأس المال الثابت بقٌمة )أصبح : الحل

 (.022وأصبح لدٌنا زٌادة فً رأس المال المتغٌر بقٌمة )

 أ ـ اإلنتاجٌة فً الدورة الجدٌدة للقطاع األول:

= رأس المال الثابت الموجود باألصل + اإلضافة على رأس المال الثابت + رأس المال المتغٌر  1ق

 ل المتغٌر الذي ضفته + القٌمة الزائدة.الموجود باألصل + رأس الما

 0022=  0022( + 0222+  022( + )0222+  022= ) 0حٌث ق
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 وهً قٌمة اإلنتاج الجدٌدة فً القطاع األول.

 ؟1155أما كٌف جاءت * 

وعندي أنا رأس المال  من رأس المال المتغٌر رح ٌكون م = ر  022لما قلنا أنو معدل القٌمة الزائدة 

 0022ٌلً أضفناها =  022الموجود باألصل إلى  0222المتغٌر هو 

  0022وأصبح  0222كان اإلنتاج فً الدورة السابقة إذا : 

 022=  0222 – 0022القٌمة الزٌادة الحاصلة 

 اإلنتاجٌة الجدٌدة فً القطاع الثانً:ب ـ 

 كانت: 0ق

 2م + 2ر + 2ث = 2ق

0222 = 0222 + 022 + 022 

 تحوٌل لرأس المال. 002واستهالك  002نصفها  0م

 0:  0أٌضاً نسب التركٌب العضوي لرأس المال: 

 = 02حٌث: 
002 

0 

 022 = 02 × 0 = رأس المال الثابت
 

002 

 02 = 02 × 0 = رأس المال المتغٌر

 اإلنتاجٌة فً الدورة الجدٌدة للقطاع الثانً: 

= رأس المال الثابت الموجود باألصل + اإلضافة التً تمت علٌه + رأس المال المتغٌر الموجود  2ق

 باألصل + اإلضافة التً تمت علٌه + القٌمة الزائدة. 

 0022=  002( + 022+  02( + )0222+ 022= ) 0ق

 وهً قٌمة اإلنتاج فً الدورة الجدٌدة للقطاع الثانً.
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  002حسبنا القٌمة الزائدة  نفس الحكً من أٌن مالحظة:

 002=  02+ 022=  ر = م % 022بما أن معدل القٌمة الزائدة = 

 022=  0222 – 0022الزٌادة الحاصلة فً القطاع الثانً = إذا : 

 كٌف أتأكد أن حلً صحٌح؟؟!! :سؤال

 من خالل شروط تجدٌد اإلنتاج الموسع

 1م + 1ر = 2ث

 التً حسبناها(.كان لدٌنا بالحل )القٌم الجدٌدة 

 1م + 1ر + 1ث = 1ق

0022 = 0022 + 0022 + 0022 

 2م + 2ر + 2ث = 2ق

0022 = 0022 + 002 + 002 

 نالحظ أن:

 1م + 1ر = 2ث

 

 إذاً الشرط محقق. 0022+  0022=  0022                  0022=  0022

 اآلخر. داخل المربع هو الذي تتم مبادلته مع القطاع قلنا أن ما تذكروا:

 2م + 1م + 2ر + 1ر = 2ق

 أٌضاً كان لدٌنا من المسألة:

 0222=  0م              0222=  0ر

 022=  0م               022=  0ر

 0222=  0وكانت ق
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0222  =0222  +0222 +022  +022 

0222  =0222 

 إذا  الشرط محقق 2م + 1م + 2ر + 1ر = 2ق

 


