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سة الحدائققسم    البستنة وھند

  ) يناويحلا جاتن�ا تايداصتقامحاضرات (  رطاخ جرف نودعس م.م

       
            

  

  

  مبادىء رئيسة يف االقتصاد/ م 
   

ا�تية ميتم شرح ال         :فردات 

علم اقتصاد الزراعي بعلم ا	قتصاد الزراعي ، ع�قة علم ا	قتصاد مفھوم علم ا	قتصاد ، - ١
 .العام 

  اقتصاديات ا	نتاج الزراعي ،: شرح  بأختصار لفروع علم ا	قتصاد الزراعي وھي  - ٢
سة  ادارة المزارع ، اقتصاديات ا	رض ، التمويل الزراعي ، التسويق الزراعي ، السيا

  .التنمية الزراعية الزراعية ،ا	سعار الزراعية ، التعاون الزراعي ، 

  .ماھيتھا ، خصائصھا ، حلولھا : المشكلة ا	قتصادية  - ٣
ا الرئيسة : المشكلة ا	قتصادية الزراعية  - ٤  .ماھيتھا ، اسبابھا ، حلولھ

، الحاجة ، السلع ، السلع ا	قتصادية : تعريف 	ھم المصطلحات ا	ساسية في ا	قتصاد وھي  - ٥
  .النظرية ا	قتصادية 

  

  

  االنتاج اقتصاديات/ م 

  

الشكلية ، المنفعة المنفعة ( نتاج تعريف ا	نتاج ، المنافع التي يخلقھا ا	 :مفھوم ا�نتاج  - ١
فعة الخدمة    .المكانية ، المنفعة الزمانية ، المنفعة التملكية ، من

  ، مفھوم علم اقتصاديات ا	نتاج الحيواني ،   تصاديات ا�نتاج الزراعيقمفھوم علم ا - ٢
  .ا	نتاج الحيواني قتصادياتاھداف ا

اء الضوء على طبيعة الموارد ا	قتصادية الزراعية وھي  :المواردا�نتاجية الزراعية - ٣ : الق
	دارة المزرعية    ) .التنظيم ( ا	رض ، العمل ، راس المال ، ا

  شرح لعوائد عناصرا	نتاج نظير اسھامھا في عملية ا	نتاج :اسعار عناصر ا�نتاج  - ٤
  .الفائدة  ،ا	رباح  وھي الريع ، ا	جر ،
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  العالقات بني املوارد واالنتاج/ م 

  
لة ا	نتاجية بجدول         االتعبيرعن الدف الدالة ا	نتاجية ، يتعر :مفھوم الدالة ا�نتاجية  - ١

  .حسابي وشكل بياني وصيغة رياضية 
لة ا�نتاج  - ٢ توسط ، ا	نتاج الم:تعريف واشتقاق واھمية كل من  :المشتقات ا�قتصادية لدا

  .ا	نتاج الحدي ، المرونة ا	نتاجية 
مرحلة (تعريفه ،قانون الغلة المتناقصة ومراحل الدالة ا	نتاجية  :قانون الغلة المتناقصة  - ٣

  مع توضيح) حلة تناقص الغلة ، مرحلة تناقص الغلة المطلق رتزايد الغلة ، م
ك بجدول حسابي ورسم بياني    .ذل

لسعرية ومؤشرات ا�خ - ٤ المتغير  يبين فيه كيفبة تحديد كمية العنصر ا	نتاجي:تيارالع+قات ا
  .اقصى ا	رباح الممكنة من العملية ا	نتاجية  الذي يمزج مع العناصر الثابتة لتحقيق

  

  العالقات االستبدالية بني العناصر االنتاجية/ م 
  

	نتاجية في حالة    ان شرح للدالة ا: الع+قات ا�ستبدالية بين العناصر ا�ستبدالية الزراعية  -١
ثابتة مع توضيح ذلك با	مثلة     ثم تعريف ھناك موردين انتاجين متغيرين مع بقاء الموارد ا	خرى 

  .والمتناقصة  بالع�قات ا	ستبدالية الثابتة

  تعريفھا  ، رسمھا بيانيا ، مميزات منحنيات الناتج المتساوي : منحنيات الناتج المتساوي  -٢

توضيح للعناصرالمحددة ل�نتاج والخطوط : ل+نتاج وخطوط تحديد الناتج ة ددالمح العناصر -٣

  .سم البياني رذلك بال المحددة للناتج ومنطقة ا	نتاج ا	قتصادية مع توضيح

لمثلى : توليفة العناصرالمثلى وخفض التكاليف  -٤ شرح لكيفية الحصول على التوليفة الموردية    ا

ثلة با	م     ززاعند مستوى انتاج معين وباستخدام موردين انتاجيين مع) المحققة	دنى تكلفة (
  .والرسم البياني 
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عظيم ا	ر: المسارالتوسعي وتعظيم ا�رباح  -٥  بالعملية اح ومسار التوسعببيان الع�قة بين ت
  ة من ا	نفاق مع دين انتاجيين وتوفرمستويات مختلفروا	نتاجية عندما يكون ھناك م

    .يح ذلك بالشكل البياني توض    

  

   توزيع املوارد بني املشروعات االنتاجية املختلفة/ م           

  

تمھيد ، التنوع والتخصص في ا	نتاج الزراعي ،توزيع الموارد ا	نتاجية وا	ختيار بين   - ١
  .المنتجات الزراعية 

يتم شرح كل نوع     من : زراعية اھم الع�قات الموجودة بين السلع او المشاريع ا	نتاجية ال -٢ 
انية مع بيان كيفية تحقيق ا	يرادات      القصوى ھذه الع�قات مدعومة با	مثلة والرسوم من  البي

	نتاج اتي والحيواني ( الزراعي  مشاريع ا واھم ھذ) النب الع�قات ه باستخدام دليل اختيارمناسب     
  :ھي 

  .السلع المتصلة بنسب ثابتة   -  أ
 .ابتة او متزايدة ثتنافسة بمعد	ت استبدال السلع الم  -  ب

  .السلع ا	ضافية  -ج

  .السلع المتكاملة  -د              

تكون          بيان الع�قة بين سلعتين زراعيتين باستخدام معدل ا	ستبدال الحدي بينھما عندما - ٣    
من صفر       .قيمته مساوية او اكبر او اصغر 

        

  

  



 

4 

 

سة الحدائققسم    البستنة وھند

  ) يناويحلا جاتن�ا تايداصتقامحاضرات (  رطاخ جرف نودعس م.م

       
            

  

تكاليف ا/ م    النتاجية الزراعيةال
  

  صنيف التكاليف من حيث المدى تمقدمة ، طبيعة التكاليف الزراعية ، تعريف التكاليف ،  - ١

  بياني ،رسم ) تعريفھا ، بنودھا ،امثلة عليھا ( الزمني ، اقسام التكاليف في المدى القصير     

  .يوضح التكاليف الكلية والثابتة والمتغيرة     

تكاليف المشتقات ا	قت -٢     اھمية ھذه المشتقات ، تعريفھا ، كيفية اشتقاقھا ،  : صادية لدوال ال
  .طريقة احتسابھا ووضعھا في جدول ، رسمھا بشكل بياني 

شرح مع توضيح بالرسم البياني الع�قة بين     : الع�قة بين دوال ا	نتاج ودوال التكاليف  - ٣
  .شتقات ا	قتصادية لكل منھما منحنيات الناتج ومنحنيات التكاليف وبين الم

  

  نتاج احليوانيااليرادات واالرباح ملشاريع اال/ م 

  
توضيح المفاھيم والع�قات ا	قتصادية الخاصة با	يرادات المتحققة من مشروعات انتاج  - ١

  :وھي  الحيواني
لكاملة : السوق   -  أ   .تعريفه ، انواع ا	سواق  ، شروط سوط سوق النافسة ا

الحدي   -  ب ، اشتقاقھا ، تمثيلھا برسم تعريفھا : ا	يراد الكلي وا	يراد المتوسط وا	يراد 
 .بياني ، طريقة حسابھا ووضعھا في جدول حسابي 

شرح لكيفية تحقيق مشروع : الحيواني  دوال التكالف وا	رباح القصوى لمشروعات ا	نتاج - ٢
الحدية مع ا	يراد الحدي للوحدة  وذلك بمساوات الكلفة ا	نتاج الحيواني 	قصى ا	رباح

  .نتجة به معززا با	مثلة والمعاد	ت الرياضية والرسوم البيانية مال
  شرح كيفية اتخاذ مشروع: دوال التكاليف واقل خسارة بمشروعات ا	نتاج الحيواني  - ٣

ا	نتاج الحيواني قرارا با	ستمرار او عدم ا	ستمرار في ا	نتاج في حالة تعرض المشروع 
التكاليف المتغيرة مع توضيح ذلك بالرسم البياني  خسائرل   .استنادا على سعر البيع و
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  االمثل ملشروعات االنتاج احليوانيلة واحلجم غعوائد ال/ م 
  

اجية متغيرةدراسة الدالة ا	نتاجية  - ١ عندما تكون جميع الموارد ا	نت بالنسبة نفسھا  الحيوانية 
  . نسبة تغير الموارد ج يتغير بنسبة اكبر او اقل اوبنفس بينما ا	نتا

الغلة الثابتة  با	شكال البيانية لحا	ت عوائدمعزز شرح : ع�قات الغلة وحجم المشروع  - ٢
  .والمتزايدة والمتناقصة 

  :الع�قات بين تكاليف المدى الطويل والمدى القصير وحجم مشروع ا	نتاج الحيواني  - ٣
شرح كيفية اختيار مشروع من عدة مشاريع   ل�نتاج :لمدى القصير منحنيات تكاليف ا - أ

تكلفة في المدى القصير مع متوسطات  استنادا الى منحنيات  الحيواني  توضيح ذلك  ال
  .الرسم البياني ب

تكوين  شرح مع تمثيل بالرسم البياني كيفية: منحنيات التكلفة في المدى الطويل  - ب
مدى الطويل من مجموعة منحنيات متوسطات التكلفة في حنى متوسط التكلفة في المن

  .المدى القصير لمشروع انتاج حيواني معين 

  

  تقييم مشاريع االنتاج احليواني/ م 
  .تمھيد ، تعريف مشروع ا	نتاج الحيواني  - ١
واني : مراحل دراسة وتحليل مشاريع ا	نتاج الحيواني  - ٢ ض مشاريع ا	نتاج الحي الى قد تتعر

ر  راستخدام غي ء دراسات تحليلية تسبق اتخاذ القرا رشيد لمواردھا ويستدعي ذلك اجرا
 :بتنفيذھا على شكل مراحل كا	تي 

  .مرحلة التعرف على المشروع   -  أ
 .مرحلة اختيار المشروع   -  ب

  .مرحلة تقييم المشروع  -ج

  الفني وتتضمن ھذه المراحل العديد من اساليب التحليل كالتحليل المالي وا	قتصادي و          

لمذكورة             .تقدير العديد من المتعيرات  وا	داري ، كما تشمل المراحل ا
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لحيواني للخطأ لمتغيرات المؤدية لتعرض مشروعات اا - ٣   ويعود ذلك 	سباب:	نتاج ا
  :ھي 

م الدقة في اختيار التكنول  -  أ   .جي الم�ئم وعد
م كفاية اوم�  -  ب الھيكلية  ئمةعد  .البنى 

ت ا	جتماعية ميف العدم الدقة في توص -ج   .تغيرا

  .السياسات ا	دارية والحكومية  - د

  :وفي مقدمتھا مايأتي : اولويات ا	ختيار لمشاريع ا	نتاج الحيواني  - ٤    

سم بالطلب عليھا  -أ           .......ان منتجات المشروع تت

  .........خرى بالتكامل مع انشطة انتاجية اان يتسم النشاط ا	نتاجي للمشروع  -ب        

  .........محفزة من حيث جدواھا ا	قتصادية  اختيار المشاريع التي تعد مؤشراتھا  -ج        

         ...........ان تكون في المناطق التي يتسم فيھا الدخل الفردي با	نخفاض  - د         

  

  حتليل مشروعات االنتاج احليواني/  م 

  

حليل - ١   .رق بينھما فالمالي وا	قتصادي وال مقدمة ،الت
المتعلقة به: التحليل الفني للمشروع  - ٢  :مثل  اھميته ، شرح الدراسات 

 .تحديد حجم ا	نتاج الحيواني  - أ

 .تحديد حجم المشروع  - ب         

  .موقع المشروع  -ج         

  .اختيار اسلوب ا	نتاج  - د         

ئد :ع ا	نتاج الحيواني الدراسة ا	قتصادية لمشرو - ٣   :يستھدف مقارنة التكاليف بالعوا
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التكاليف ا	ستثمارية ،            :تعريفھا ، تقسم الى : تكاليف مشاريع ا	نتاج الحيواني   -  أ
  .نكاليف التشغيل والصيانة ، التكاليف ا	نتاجية 

               	ولا: بواسطة مصدرين اساسيين ھما  تتحدد: عوائد مشاريع ا	نتاج الحيواني    -  ب
ة قيمة ا	نتاج الحيواني  لمتأتية من خفض               العوائد المتأتية من زياد ئد ا والثاني العوا

  .......التكاليف ا	نتاجية او التسويقية 
ئد  - ٤ ئد    ييتطلب تعر: موازنة التكاليف بالعوا ف مبدأ الخصم أي القيمة الحاضرة للعوا

لمبدأ  والتكاليف ، توضيح ھذا   .في جدول فية حساب القيمة الحاضرة  ووضعھا مع ا	مثلة وكيا

  

  املؤشرات واملعايري لتقييم مشاريع االنتاج احليواني/  م 

  
  .المقدمة ، التعرف على كل من اجمالي التكاليف والعوائد لمشاريع ا	نتاج الحيواني  - ١
ا	نتاج  تصادية لمشاريعشرح المؤشرات ا	قتصادية المستخدمة في تقدير الس�مة ا	ق - ٢

 :وھي الحيواني 

  .معادلته الرياضية ، تفسير نتائجه ،مثال تطبيقيتعريفه ، :صافي القيمة الحاضرة  - أ

تكاليف  - ب   .مثال تطبيقي ،تعريفه ، طريقة حسابه ، تفسيرنتائجه : نسبة العائد الى ال

  .، مثال تطبيقي  نتائجه ب حسابه ، تفسيرواسلتعريفه ، :معدل العائد الداخلي  -ج

  .مثال تطبيقي  تعريفه ، اسلوب حسابه ، تفسير نتائجه ،: فترة ا	سترداد  - د

، صافي الدخل ،: معايير اخرى  -ه   احمالي القيمة المضافة ، صافي القيمة المضافة 

	قتصادي       .تعريفھا وطرق حسابھا : الربح ا

ا يقصد به ،: تحليل الحساسية  -٣       .تخدامه ، مثال تطبيقي اسباب اس ماذ

  


