
السلعھ والقیمھ والحاجات والرغبات

.الشیاء التي یحتاجھا االنسان الشباع حاجاتھ لھو مصطلح استخدمھ االقتصادیون : السلعھ

ھي التي ، واالشیاء المفیده من وجھة نظر االقتصادیین ، وتتضمن السلعھ جمیع االشیاء المفیده 
. تحقق المنفعھ 

. ویمكن تقسیم السلع الى مجموعتین

.سلع حره - ١
.سلع اقتصادیھ-٢

اي بدون جھد وھي متوفره مجانامن الطبیعة ھي السلع التي یمكن الحصول علیھا والسلع الحره
. )الشمس والھواء ( في كل مكان وزمان مثل 

وتكون ، فھي تكون نادره ومحدوده والبد من بذل جھد للحصول علیھا اما السلع االقتصادیھ
او انھا متوفره ولكن تحتاج الى وسائل فنیھ او ، أصالفي الطبیعھ نادره اما النھا محدوده

. منھا تكنلوجیھ لتحویلھا من حالھ الخرى لیتم االستفاده  السلع االقتصادیھ تتصف بالندره والقابلیھ على التحول والمنفعھ ∴

:  وتقسم السلع المنتجھ الى نوعین 

وتستھلك .الشباع حاجات ورغبات الجیل الحاضر والتي ینتفع بھا: السلع االستھالكیھ: اوال 
.بمجرد أستعمالھا

نعھ وھي تضاف الى مایملكھ المجتمع من الموارد المص: السلع الراسمالیھ او االستثماریھ: ثانیا 
سلع ومواد أخرى كالمكائن ،وھذه تستخدم ألنتاج .لیستفید منھا في الحاضر والمستقبل

.مرات عدیده ولفترات زمنیة طویلھواآلالت،ویمكن أستخدامھا

.والخدمھھالفرق بین السلع

المتوفره في الطبیعھ مثل النفط ومواد اقتصادیھ مادیھ طبیعیھ مثل الثروهبالنسبھ للسلع ھنالك سلع 
) السیاحھ والصحھ والتعلیم ك( خدمات الوھنالك سلع اقتصادیھ غیر مادیھ مثل . الطاقھ 



عمل المدرس والمعلم ( منفعھ ویمكن تحویلھا ولكنھا غیر مادیھ مثل اما الخدمات فھي ذات 
) . والخدمات الطبیھ والھندسیھ 

:الحاجات والرغبات 

.زمھ لوجود االنسان والمحافظھ علیھ وتقدمھ الرغبھ في الحصول على الوسائل الالھي : الحاجھ

: تقسم الحاجات والرغبات الىو

.االستغناء عنھا ضروریھ الیمكن- ١
واال فیمكن االستغناء عنھا ، كمالیھ ان توفرت كان بھ - ٢

:كمایمكن تقسیم الحاجات الى

).االكل والشرب والسكن ( اي تاتي وتبقى مع االنسان طیلھ حیاتھ مثل : غریزیھ - ١
مثال من خالل عیشھ في مجمع (اي یضیفھا االنسان لحاجاتھ ورغباتھ مع االیام : مكتسبھ - ٢

.)جدید

:خصائص الحاجات والرغبات االنسانیھ 

.انھامتغیره عبر الزمان والمكان - ١
.انھا متنوعھ ومتعدده ومتطوره عبر الزمن - ٢
) .غیر محدوده ( وقیاسھا الیمن حصرھا- ٣
.او القدره على اشباعھا ، شباعھا تتالشى اذا لم تتوفر وسائل ا- ٤

:عناصر الحاجھ 

) .مثل الجوع والعطش ( حساس بااللمأ- ١
.زمھ الطفاء ھذا االلم الالمعرفھ الوسیلھ - ٢
.االلم ي استخدام ھذه الوسیلھ الزالھ ذلكالرغبھ ف- ٣

فبعض الحاجات تخرج عن الدراسات ، ولكن لیست كل الحاجات تدخل في موضوع االقتصاد 
) .الحاجھ الى النوم والراحھ ( االقتصادیھ مثل 



لذلك فان النوم او ، بل یھتمون بنتائجھا االقتصادیھ ، الیھتمون بالحاجات في ذاتھا فاالقتصادیون 
.الراحھ لیست لھا نتائج اقتصادیھ مادیھ 

: كما یمكن تقسیم الحاجات الى

) .مثل الحاجھ الى الغذاء والمسكن والملبس ( حاجات مادیھ - ١
) .عنایھ الصحیھ مثل الحاجھ الى التعلیم والثقافھ وال(حاجات غیر مادیھ - ٢

:الموارد االقتصادیھ 

:تتمثل الموارد االقتصادیھ في 

.وتعني اي جھد جسدي او ذھني : الموارد البشریھ - ١
.وتعني االرض وماعلیھا ومافي داخلھا من ثروات : الموارد الطبیعیھ - ٢
عین بھ في انتاج السلع والخدمات وتعني كل ماصنعھ االنسان لیست: المواد المصنعھ - ٣

:خصائص الموارد االقتصادیھ

.متغیر عبر الزمان والمكان - ١
.لھا استخدامات بدیلھ - ٢
.یمكن احالل بعضھا محل البعض االخر - ٣
) .اي انھا محدوده ( یمكن حصرھا وقیاسھا - ٤


