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  (رسـو              )ما يحصؿ عمى عقد ممكيو                                - 2 
 (ضرائب            )ما يحصؿ مف أصحاب الميف الحره                       - 4 

: َاايٓصٝش٘ ايتى تٛدٗٗا هلؤالء األغداص أٚ إىل أى املؤضطات املايٝ٘ ٜتذ٘: 2ع
  :مستثمر يريد إستصالح أراضى زراعيو أو صحراويو  -1

               يذىب لبنؾ زراعى متخصص
  .إستثمارىا مع مف يتعامؿ ويريد (أوراؽ ماليو ) يمتمؾ أسيـ وسنداترجؿ -2

            يذىب إلى البورصو
 مدير بنؾ يتعمؿ مع عمالئو بالطرؽ التقميديو القديمو حتى األف -3

           أنصحو بالتعامؿ بالنظـ الحديثو لممدفوعات ألتيا توفر الجيد وتيسر التعامالت
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  . أو السرقومستثمر يخشى عمى مصنعو مف الحريؽ -4

                        يذىب إحدى شركات التأميف
 .شخص يريد أف يبنى مصنع أو عقار  -5

 يذىب الحدى البتوؾ العقاريو

 .شقيقؾ األصغر يريد إدخار بعض مصروفو -6

 (الريد  )يذىي إحدى صناديؽ االدخار 

 : بعض موظفى الدولو يستغموف مناصبيـ لخدمة أغراضيـ الشخصيو  -7

        ىذا موقؼ سمبى يؤدى الىدار الماؿ العاـ 

: ٌٖ تٛافل عًى ايعبازات ايتايٝ٘ ٚملاذا: 3ع 
   ال أٚافل                                                            .     ظٗٛز املدفٛعات االيهرتْٚٝ٘ أيػى ايتعاٌَ بايٓكٛد ايٛزقٝ٘- 1

 عف طريؽ النقود الورقيو                       . ألنيا غير نيائيو وغير إلزاميو والتسويو النيائيو لمف يستخدـ الوسائؿ االلكترونيو لممدفوعات

ال أٚافل                                                                   .                                 ايبطاقات ايبالضتٝهٝ٘ هلا خصائص ايٓكٛد ايٛزقٝ٘- 2
تتـ عف . وغير نيائيو وغير إلزاميو والتسويو النيائيو لمف يستخدـ الوسائؿ االلكترونيو لممدفوعات يٝطت ْكٛد ألنيا

طريؽ النقود الورقيو   
                   1ال أٚافل  ْفظ إدابة زقِ .                                                 ايٓكٛد االيهرتْٚٝ٘ ْكٛد ْٗائٝ٘ ٚإيصاَٝ٘- 3
ال أٚافل   .                                  ايٓكٛد االئتُاْٝ٘ ٚصًت ملسسًة ايٓكٛد اإليصاَٝ٘- 4

  ألنيا غير نيائيو وغير إلزاميو ومف حؽ صاحبيا المطالبو بتحويميا لنقود ورقيو                  
                                                  ال أٚافل.               اخلصدص٘ تعٓى تسادع دٚز ايدٚي٘ فى إدزاة غئٕٛ اجملتُع- 5

بؿ إعادة ىيكمة دور الدولو فى إدارة شئوف المجتمع  
                 بترؾ ميمة االنتاج والتوزيع لمقطاع الحاص وتتفرغ لوضع السياسات الالزمو لقياـ القطاع الخاص بيذا الدور 

                                                 ال أٚافل.                                                        ايعٛمل٘ تكتصسعًى اجلاْب االقتصادى- 6
                                                إلى جانب النواحى العمميو والتكنولوجيو والثقافيو واالجتماعيو

اٚافل                                   .               ايعالق٘ بني ايٓكٛد ايٛزقٝ٘ ٚايرٖبٝ٘ تػب٘ ايعالق٘ بني ايٓكٛد االئتُاْٝ٘ ٚايٛزقٝ٘- 7
  فى كمتا الحالتيف تصدر البنوؾ نقود جديده بناء عمى االحتفاظ بالنقود القديمو فى خزائنيا

 ألنو خدمو غير ماديو ويقاس بالتكمفو الفعميو     اٚافلميهٔ إخطاع األَٔ يًكٝاع االقتصادى           - 8
 أٚافل عًى ٖرٙ ايعبازٙ                   (ايعربٙ بايدخٌ احلكٝكى ـ ألٕ ايدخٌ ايٓكدى ميهٔ إٔ ٜهٕٛ َطًاًل )- 9

إرتفاع األسعار ألنو مع والدخؿ النقدى مضمؿ  ألف الدخؿ الحقيقى ىو المعبر عف مستوى المعيشو لمفرد والمجتمع:
. تنعدـ قيمة الدخؿ النقدى

                                                                      اٚافلاالدخاز ٚاالضتجُاز ٚدٗإ يعًُ٘ ٚاسدٙ              - 10
إنفاؽ فى الحاضر مف  ىواإلستثمار أما إذا كاف اإلدخار ىو إحتجاز جزء مف دخؿ الفرد ليزيد مف دخمو فى المستقبؿ 

أجؿ زيادة ثروة البمد االنتاجيو فى المستقبؿ                                                                              
                                                                                                                                                                                   اٚافل                يًٓاتر ايكَٛى؟ أٚ ايصٛزٙ املكاًٜ٘ ايدخٌ ايكَٛى ٖٛ ايٛد٘ األخس- 11

عمى عناصر  واإلنتاج يؤدى أيضًا لتوزيع الدخوؿ . ألف اإلنتاج يؤدى لظيور الناتج الذى نقدره بالقيمو المضافو
  .اإلنتاج األوليو التى أدت لظيور الناتج ومف ىنا نحصؿ عمى الدخؿ القومى
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 .َا ايٛظٝف٘ االقتصادٜ٘ ايتى ٜؤدٜٗا نٌ َٔ : 4ع 

الورقيو نيابو عف الحكومو  النقودألنو يصدر بٓو احلهَٛ٘- 1           ايبٓو املسنصى
دارة السياسو و ألنو يقـو باإلشراؼ عمى البنوؾ بٓو ايبٓٛىػ 2                              يقـو بوضع وا 

 (كميو ونوعيو)النقديو فى الدولو بما لديو مف وسائؿ الرقابو 
  لمدولو عف سنو ماليو سابقويقـو بإعداد تقارير الحسابات الختاميو.         اجلٗاش املسنصى يًُشاضبات -1

 تنظيـ مؤسسى يشرؼ عمى تنفيذ اتفاقيات النظاـ العالمى الجديد لمتجاره          .َٓعُة ايتذازٙ ايعاملٝ٘ -2

صدار األوراؽ الماليو     تكدّ خدَات عدٜدٙ                          بٓٛى ايتذاز مثؿ قبوؿ الكمبياالت وا 
دارتيا وتقديـ االستشارات لممشروعات والمصارؼ فى المجاؿ النقدى واالقتصادى  .وا 

. نٝف تتشكل نٌ َٔ األٖداف األتٝ٘: 5ع -3
 .إنتُاٍ ايسقاب٘ ايػعبٝ٘ عًى املٛاشْ٘ ايعاَ٘ -1

 لممحاسبات                      المركزى الجياز قبؿ مف اعدادىا الشعب بعد مجمس عمى الختامية الحسابات تقارير بعرض
                                                 . ايتطٜٛ٘ ايٓٗائٝ٘ ملٔ ٜطتددّ ايٛضائٌ االيهرتْٚٝ٘ يًُدفٛعات -2

 عف طريؽ النقود الورقيو 
 (  عًُٝة ايػساء )استخداـ النقود لمحصوؿ عمى السمع والخدمات التى يحتاجيا الفرد  :  َفّٗٛ 

 
 

: أَاَو غهٌ ٜٛضح تٓاقص املٓفع٘ احلدٜ٘ :ع
: إدزض٘ دٝدًا ثِ أدب عٔ األضئً٘ االتٝ٘

 أى الوحدات تحمك إشباع كامل للفرد؟- 1

أى الوحدات عديمة الفائده؟ - 2

 َا املكصٛد بتٓاقص املٓفع٘ احلدٜ٘؟ - 3
                                                              شٜادة تدريجيًا مع تتٓاقصالمنفعو التى يحققيا الفرد   

  .الوحدات المستخدمو
  (                                                                        ْدزة املٛازد بايٓطب٘ يًشادات )                                                     تتُجٌ املػهً٘ االقتصادٜ٘ فى*  :ترنس إٔ

 (                                                                                    األنجس ْدزة )                                                                      ٜٗتِ عًِ االقتصاد باملٛازد .                * 
        (اقتصاد ايسفاٖٝ٘ )                   ٜٗتِ بكطاٜا ايهفاءٙ االقتصادٜ٘ فسع َٔ فسٚع االقتصاد ٖٛ.                * 

ألنيا توجد بكميات أقؿ مف إسباع الحاجات     .(خطأ )     (×)     بايطسٚزٙ قًًٝ٘نٕٛياملٛزد ايٓادز *           .        
                        َاذا حيدخ إذا أصبشت َطئٛاًل عٔ اقتصاد ٚطٓو فى ظٌ املػهالت االقتصادٜ٘ ايسآٖ٘

التشغيؿ األمثؿ لمموارد                     - 2أبدأ بجمع المعمومات التى تواجو المجتمع والعمؿ عمى حميا       - 1
 توفير فرص العمؿ لمشباب- 4تشجيع الصناعو الوطنيو وزيادة االنتاج                           - 3
 قُٝة االضتٗالى أٚ االضتٗالى ايٛضٝطىو      :الفرؽ بيف االنتاج القومى والناتج القومى     
  مف الناتج القومىأنرباالنتاج القومى       (   )    االستيالؾ الوسيط–االنتاج القومى =    ألف الناتج  

 ايٓاتر ايكَٛى  ىو          : األكثر داللو عمى مستوى النشاط االقتصادى 

 تػري َطتٛى األضعاز      يتمثؿ الفرؽ بيف الدخؿ النقدى والدخؿ الحقيقى فى التأثر ب 
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  ايكُٝ٘ املطاف٘   الناتج القومى يساوى  (   )   ألنو يجعؿ الناتج مساوى لحجـ االسياـ االنتاجى 

 ٘ٝايٓاتر ايكَٛى ٜطاٚى االضٗاّ االْتادى ايرى تكدَ٘ عٓاصس االْتاز األٚي    (   )           (  َُ٘ٗ)                                         
 مما يجعؿ النتاج القومى مساويًا لالسياـ االنتاجى  . االستيالؾ الوسيط–االنتاج القومى = ألف الناتج 

  ايٓاتر ايكَٛى  او الصوره المقابمو ؿ          الدخؿ القومى ىو الوجو األخر
( × ٚ  أٚ (إْتب٘ ممهٔ تأتى إختاز)   َا ٖى أبٛاب ايٓفكات ايعاَ٘ يًدٚي٘ ٚعٌُ نٌ َٓٗا؟:ع

  (دعـ  ) تحويالت جاريو :ايباب ايجاْى                       لألجو والمرتبات  :ايباب األٍٚ
 (أقساط الديف العاـ ) تحويالت رأسماليو :ايباب ايسابع.                    خدمات استثماريو: ايباب ايجايح

 سل ايٛطٔالتيرب مف الضرائب جريمو فى  َاذا تكٍٛ يف زضاية ملٔ ٜتٗسبٕٛ َٔ دفع ايطسائب؟: 4ع
الضرائب أىـ مصادر إيرادات الدولو التى تموؿ أكبر جانب مف النفقات العامو وىى إسياـ منكـ فى تحمؿ النفقات ألف 

جتماعيو  .العامو وليست عقوبو وتعود عميكـ فى صورة خدمات عامو وا 
 دفعيا عهى انقادرين من انضرائب تحصيم فى االستمرار انذًنة تستطيع نكى َاأضباب تطٛز فهسة ايعداي٘ ايطسٜبٝ٘؟

        بالقدره عمى الدفع الضرائب ترتبط  تٛشٜعالعدالو فى : ترنس إٔ
 بالدخؿ الضرائب يسبط         تتجو معظـ الدوؿ حاليًا 

َاذا حيدخ إذا مت زبط ايطسائب باملٓفع٘؟ : ع
لف تتحقؽ العدالو الضريبيو - 2سوؼ يضار محدود الدخؿ          - 1

  ممهٔ اختاز أٚ َفّٗٛ  ـ  ملاذا؟ (أٚيٜٛة ايٓفكات   )َٔ أِٖ املبادئ األضاضٝ٘ يًُايٝ٘ ايعاَ٘ َبدأ : ع
. حيث تحدد الدولو أواًل حجـ اإلنفاؽ الذى ترغب فيو وبناء عميو تحدد حجـ االيرادات التى ستحصميا

 (ممهٔ إخرت  )       ؟ايطسائبإزتباط ظٗٛز ايدميكساطٝ٘ ٚتطٛزٖا فى ايعامل مبٛضٛع مب تفطس: ع
             أٚ ايعالق٘ بني تطٛز ايدميكساطٝ٘ فى ايعامل ٚايطسائب؟ 

لذلؾ تقرر معظـ دساتير العالـ .نتيجو إلصرار الشعوب بأال  تفرض الضرائب إال بموافقة ممثمى الشعب بدأت 
 .أف الضرائب التفرض إال بقانوف والتعدؿ إال بقانوف يوافؽ عميو ممثمى الشعب

المشاركو الشعبيو فى الحياه السياسيو  : ايدميكساطٝ٘ ايطاضٝ٘ ٖى
َاذا حيدخ إذا غابت ايدميكساطٝة ايطٝاضٝة عٔ املايٝة ايعاَة؟                 

 تصبح الماليو العامو غطاء لتحقيؽ مصالح الفئات الحاكمو عمى حساب الشعوب باسـ المصمحو العامو
 .مجموعو مف األجيزه والمؤسسات التى تجمع أفراد عادييف: ايدٚي٘ 

َا َكرتساتو يتكًٌٝ ايٓفكات ٚشٜادة اإلٜسادات؟  : ع
 زيادة الصادرات والحد مف الواردات - 2زيادة االنتاج وترشيد االستيالؾ                 - 1 
ضغط اإلنفاؽ الحكومى - 4                    االعتماد عمى الصناعو المحميو- 3 

 إعادة تٛشٜع األدٚاز بني ايدٚي٘ ٚايكطاع اخلاص فى ًَهٝة ٚإدازة ٚضائٌ االْتاز فى اجملتُع :اخلصدص٘
         (×)  تكتصس اخلصدص٘ عًى ًَهٝة ٚضائٌ االْتاز : 1ع

 خصخصة الممكيو واالداره إىل داْب          
                                                         2010جتسٜبى         (   )أزقاّ املٛاشْ٘ عٔ االٜسادات َاٖى إال تٛقعات                                   : ع

وىى الوثيقو القانونيو والمحاسبيو التى تبيف النفقات التى ستقـو  (تفرض لسنو قادمو  )ألف الموازنو العامو 
 بيا الدولو وااليرادات العامو التى تتوقع الدولو تحصيميا خالؿ السنو

ايطسائب ٚضٝادة ايدٚي٘ عًى َٛاطٓٝٗا                                         : َا ايعالق٘ بني 
  ألف الضرائب توضح قدرة الدولو عمى فرضيا جبرًا باستخداـ سمطتيا أو القير القانونى  :   تٛدد عالق٘ 
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:  ترنس إ 
 المصمحو الذاتيو يعجز السوؽ عف توفير الخدمات العامو واالجتماعيو ألنو يتبع ميدأ      *
َ  لرغبات المستيمؾ *  مكاناتتقـو السوؽ وفقًا  المنتجيف                       وا 
                                           ضرائب غير مباشرهالرسـو التى يدفعيا الفرد                                           * 
(                                               أولوية النفقات )  مف أىـ المبادئ األساسيو لمماليو العامو مبدأ                       * 
                ألية األثماف أو قوى السوؽيتـ إتخاذ قرارات االنتاج واالستيالؾ فى النظاـ الرأسمالى عمى أساس       *  
                       خدَات ادتُاعٝ٘خدمات فرديو فى مظيرىا بجانب كونيا خدمات عامو                        * 

:                                                                      َا أٚد٘ ايػب٘ ٚاالختالف بني ايٓكٛد االئتُاْٝ٘ ٚايػٝو : ع
 (ضع المفاىيـ  ) االختالفكالىما نقود إئتمانيو وغير نيائيو وغير إلزاميو    أما  :  ايػب٘

     حسابات البنوؾ المسجمو فى دفاترىا وترتبط بفكرة الديف وااللتزاـ عمى البنوؾ : ايٓكٛد االئتُاْٝ٘  ٖى
( وىو وسيمة تداوؿ النقود االئتمانيو )          وسيمة انتقاؿ المديونيو مف عميؿ ألخر  :ايػٝو

: َا أٚد٘ ايػب٘ ٚاالختالف بني ايٓكٛد ايٛزقٝ٘ ٚايػٝو : ع
  كالىما ضرورى لتسوية حقوؽ الفرد :  ايػب٘  

(                                                                 ْكٛد غري ْٗائٝ٘ ٚغري إيصاَٝ٘  )أما الشيؾ           (ْٗائٝ٘ ٚإيصاَٝ٘  )  الورقيوالنقود : االختالف

 :     َا أٚد٘ ايػب٘ ٚاالختالف بني ايطِٗ ٚايطٓد : ع
ايطٓد ايطِٗ  

 للتداولكالهما أوراق ماليه لابله                                 ايػب٘ 
 ايػسن٘ صو أٚ ٚزق٘ َايٝ٘ متجٌ سصة ايػسٜو فى االختالف

      فى إدارة الشركو أو الرقابو عمييا ألف لو الحؽ*
 يحصؿ عمى أرباحأ فى حالة تحقيؽ الشركة أرباحًا أما    *

      .       إذا لـ تحقؽ الشركو أرباحًا فال يحصؿ عمى شئ
اليحؽ لو استرداد قيمة السيـ طالما الشركو باقيو     *
اليحؽ لصاحب السيـ استرداد قيمة السيـ إذا تـ حؿ أو * 

تصفية الشركة إال بعد حصوؿ حممة السندات عمى قيمة 
 .                                          السندات والفوائد 

 ميجٌ دٜٔ يصاسب٘ جتاٙ ايػسن٘ 
 ليس لحامؿ السند ىذا الحؽ* 
   سنويًا بصرؼ يحصؿ عمى فائده ثابتة* 

   عدموالنظر عف تحقيؽ األرباح مف
يحؽ لحامؿ السند استرداد قيمة السند فى  * 

. الميعاد المحدد وبعدىا تنقطع صمتو بالشركو
 يحؽ لحامؿ السند استرداد قيمة السندات*

 .  والفوائد فى حالة حؿ أو تصفية الشركو

 االنتتاب قرض طويؿ األجؿ تحصؿ عميو الشركو مف خالؿ عممية :        ايطٓد  
          َُٗ٘    ٖٛ طسح األٚزام املايٝ٘ يًبٝع ٚعسضٗا عًى ايساغبني فى ايػساء :االنتتاب

 (تٓكطِ إىل قطُني ) أقطاّ ضٛم األٚزام املايٝ٘
 (ايبٛزص٘ )  ضٛم ايتداٍٚ - 2 (ايطٛم األٚيٝ٘ )ضٛم اإلصداز - 1

ىى السوؽ التى يتـ فييا إصدار األوراؽ الماليو 
 ألوؿ مره مف خالؿ عممية االكتتاب

 ايعازضٕٛ ٚايطايبٕٛىى السوؽ المنظمو التى يتجمع فييا 
لألوراؽ الماليو التى سبؽ إصدارىا فى سوؽ اإلصدار 

                                  (داخٌ ايبٛزص٘ ) فى البورصو لشروط القيد المستوفاهيتـ فييا تداوؿ األوراؽ الماليو  :ايطٛم ايٓعاَٝ٘
  ٚضطاء ايطٛم                            عًىفى ايبٛزص٘ ٜكتصس ايتعاٌَ :   ترنس إ   

 يتـ فييا تداوؿ األوراؽ الماليو غير المستوفاه بشروط القيد فى البورصو لحيف إتماـ :ايطٛم غري ايٓعاَٝ٘
 ( خارج البورصوتكوف) إجراءات قيدىا
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؟ أَٚا ايعالق٘ بني ايبٛزص٘ ٚاالقتصادٜات املعاصسٙ ؟أُٖٝة ايدٚز ايرى تًعب٘ ايبٛزص٘ املصسٜ٘

    َُ٘ٗ 
  اتتعبئة المدخرات وتوجيييا لإلستثمار- 1
توفير سوؽ دائمو ومستقره ومفتوحو لمتعامؿ بيف المدخريف والمستثمريف - 2
توفير السيولو الماديو لحائزى األوراؽ الماليو - 3
توفير الضمانات الالزمو إلتماـ الصفقات - 4
 مف خالؿ حركة أسعار أسيـ الوحدات االنتاجو (   )توفير مؤشرات عف حجـ النشاط وأداء االقتصاد القومى- 5

أغًكت احلهَٛ٘ ايبٛزص٘ املصسٜ٘ ؟         عهظ االداب٘ ايطابك٘  :َاذا حيدخ إذا : ع
                                            أٚقٝاّ ايبٓٛى بايٛضاط٘ املايٝ٘؟ٚدٛد َؤضطات َايٝ٘ ٚضٝط٘؟ َا ايٓتائر املرتتب٘ عًى  

زيادة قدرة البمد االنتاجيو وفرص العمؿ  - 2    .      زيادة المدخرات واإلستثمارات- 1أٚ دٚزٖا فى االضتجُاز   
   (خطر اإلدخار) تخفيؼ أعباء ومخاطر اإلقراض واإلقتراض- 4          الربط بيف المدخريف والمستثمريف - 3

عهظ َاضبل    ؟     بايٛضاط٘ املايٝ٘ أٚ املؤضطات املايٝ٘مل تكِ ايبٓٛى:   َاذا حيدخ إذا :    ع
       )×(   تصٜد خماطس املدخسٜٔ فى ساية ٚدٛد َؤضطات َايٝ٘ ٚضٝط٘: ع
  أٚمب تفطس   (   ) صٛز اْتكاٍ زؤٚع األَٛاٍ بني ايدٍٚ أِٖاالضتجُازات املباغسٙ ٖٚى :  ع

فعندما يقوـ الشخص . وتتضمف مشاركو فى اإلداره واألرباح والخساره. ألنيا تمثؿ حقوؽ ممكيو
. باالستثمار مباشرة فى مشروع ما فى دولة أخرى فإنو يتحمؿ مخاطره ويكوف مالكًا وليس دائناً 

 يتشكٝل خطة ايتُٓٝ٘؟ (املٓح)أُٜٗا أنجس أُٖٝ٘ اإلضتجُازات املباغسٙ أّ املطاعدات االقتصادٜ٘ :ع
ًانخساره  ًاألرباح االستثمارات انمباشره أكثر أىميو نتحقيق انتنميو نهذًنو ألنيا تتضمن مشاركو فى اإلداره

 . مساعذتيا اقتصاديًاأًنمٌاجية كٌارث طبيعيو لغنيو نذًل فقيره  أما انمساعذات فيي مساعذه من دًل

 َاذا تكٍٛ فى زضاي٘ يسداٍ األعُاٍ املصسٜني ايرٜٔ ٜطتجُسٕٚ أَٛاهلِ خازز بالدِٖ؟: ع
أقوؿ أف ىذه اإلستثمارات تمثؿ .فى الخارج  أما فى حالة استثمار أمواليـ.  بإستثمار األمواؿ داخؿ مصراْصشِٗ

                            حقوؽ ممكيو وبالتالى تتضمف مشاركو فى اإلداره واألرباحوالخساره  وعميو تحمؿ مخاطره 
َاَكرتساتو يصٜادة االضتجُاز ٚمحاٜة زأع املاٍ ؟ : ع
 اإلىتماـ بتشجيع اإلدخار -2     تسييؿ إنتقاؿ رؤوس األمواؿ والقروض بيف الدوؿ- 1   
  إقامة المشروعات االستثماريو ىحماية حقوؽ المستثمريف وتشجيعيـ عؿ- 3  

                                                                                                         ؟َا املكصٛد بايعٛمل٘: ع
 مجموع اقتصادى مف الكؿ  األخرى ليتكوف كياناتكؿ كياف اقتصادى يتكامؿ ويندمج مع غيره مف اؿ

  .دٍٚ ايعاملعمى مستوى 
)×(                                                    االقتصادى          اجلاْب عًى تكتصس ايعٛملة: ع

إلى جانب النواحى العمميو والتكنولوجيو والثقافيو واالجتماعيو 
 
 

  ترنس إٔ
 (أٚ َاٖى أِٖ َعاٖس ايعٛمل٘؟) ايتى غٗدٖا ايعامل؟  ايتشٛالتٚضح أِٖ : ع
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 .      الجغرافيو بيف الدوؿ غرياإلزالة التدريجية لمحدود  (1)

.      لتوحيد القوانيف التى تحكـ الكثير مف األنشطو االقتصاديو واالجتماعية
. المناداة  بنشر الديمقراطيو واحتراـ حقوؽ اإلنساف عمى مستوى دوؿ العالـ  (2)
. متابعة المواطف ألى حدث فى أى مكاف فى العالـ عف طريؽ محطات البث التميفزيونى (3)
.   االعالنات التجاريو العابره لمحدودبطببتقارب أنماط االستيالؾ  (4)

 4زادع زقِ      (   )        أمناط االضتٗالى تتكازب عًى حنٛ تدزجيى فى ايعامل فى األْٚ٘ األخريٙ : ع
 1 زادع زقِ     (   )تٗدف ايعٛمل٘ يإلشاي٘ ايتدزجيٝ٘ يًشدٚد غري اجلػسافٝ٘ بني ايدٍٚ؟                       : ع

 مب تفطس ضٛء تٛشٜع ايدخٌ عًى َطتٛى ايعامل ؟: ع
 .  األخيرهاألربعيف سنو دولو تضاعؼ فى 20 دولو وأفقر 20الفرؽ بيف متوسط الدخؿ فى أغنى ألف 
 . مثؿ متوسط الدخوؿ فى الدوؿ األفقر 37صؿ متوسط الدخوؿ األف فى الدوؿ الغنيو حوالى يو

 )×( ٚايدٍٚ ايفكريٙ ضاقت ظاٖسة عدّ املطاٚاٙ فى تٛشٜع ايدخٍٛ عًى َطتٛى ايعامل بني ايدٍٚ ايػٓٝ٘: ع

                            مثؿ متوسط الدخوؿ فى الدوؿ األفقر 37 متوسط الدخوؿ األف فى الدوؿ الغنيو حوالى تطاعفت ألٕ  

  )×(. متٓح ايتطٛزات اييت زافكت ايعٛملة ايدٍٚ ايٓاَٝة ايعدٜد َٔ ايفسص دٕٚ   فسض أي حتدٜات :  ع

منحت الدوؿ الناميو العديد مف الفرص مثؿ إعطائيا فرصة النفاذ إلي أسواؽ الدوؿ األخرى  كما فرضت العديد مف 
التحديات عمي الدوؿ النامية مثؿ التعرض لمنافسو شديده مع الدوؿ التى تعمؿ فى ظروؼ إنتاجيو افضؿ 

و نظرًا الختالؼ األسعار بيف الدوؿ فإنو بحساب .  دوالر سنوياً 1390حوالى :َتٛضط دخٌ ايفسد فى َصس؟
وبالتالى )                  دوالر سنويًا 3490القوه الشرائيو الحقيقيو لمدخؿ فى مصر يرتفع متوسط دخؿ الفرد  إلى 

( وليس حسب الدخؿ المتوسط ايدخٌ احلكٝكىأو ايكٛٙ ايػسائٝ٘ حسب ايدخٌ املتٛضطتقع ضمف دوؿ 
:  َا املكصٛد بايدٍٚ ذات ايدخٌ املتٛضط

  3035إلى  766مابيف    سكاف العالـ  متوسط الدخؿ السنوىْصفتضـ تقريبًا                                                    
  ( مميار نسمو1و3سكانيا عدد  )دوالر 1100 متوسط دخؿ الفرد السنوى ايصني (مثاؿ )
 : املستفعة ايدخٌَاٖى ايدٍٚ  * 
  ثالثة أرباع التجاره العالميو و مف دخوؿ العالـ%80 تحتكر و مف إجمالى سكاف العالـ  %15.5تضـ * 

 1995بدأت عمميا أوؿ يناير :  َٓعُة ايتذازٙ ايعاملٝ٘***
 ..تنظيـ مؤسسى يشرؼ عمى تنفيذ اتفاقيات النظاـ العالمى الجديد لمتجاره: ٚظٝفتٗا 
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