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  الباب األول

  
  مع ذكر السبب ىف احلالتنيصح أو خطأ

   یعتبر الغذاء والملبس والمأوى من الحاجات األولیة   
  .ألن نفعھا یقتصر على فرد واحد وال یستفید منھا آخرون

  الغذاء والملبس والمأوى.. مثل . كما أنھا الزمة لحفظ وجود االنسان واستمرار حیاتھ 
  

  ًة تدریجیا مع تناقص الوحدات المستخدمة  تتناقص المنفعة الحدی
  . الوحدات المستخدمةزیادةًتتناقص تدریجیا مع ) المنفعة الحدیة ( ألن 

  ًالكوب األول من الماء للصائم أو الظمآن یحقق إشباعا أكثر من األكواب التالیة) مثال(
   

  من خصائص الحاجات الثبات وعدم التنوع   
  ز بتنوعھا وقابلیتھا للزیادة المستمرة فالحاجات في مجموعھا تتمی

دة  ن الحاجات تظھر حاجات جدی ین م دد مع ي إشباع ع ع ف رد أوالمجتم فكلما نجح الف
اج لإلشباع  ة .... ( تحت ھ ، األجھزة المنزلی ستمر ) الموض ى سعى م سان ف ذلك فاالن ل

  نحو ھدف متحرك یبعد عنھ باستمرار 
  

لنسبة إلى الحاجات المؤثرة فى النشاط االقتصادى  تختلف النظم االقتصادیة فیما بینھا با
     

  ففى الدول التي تأخذ بنظام السوق) ١ 
حاجات المستھلك المزودة  بقوة شرائیة ھي المؤثرة في توجیھ النشاط ..تكون 

ًاالقتصادي بمعنى أن یكون المستھلك قادرا على الدفع وراغبا فیھ    ویسمى ذلك..... ً
  )المستھلكسیادة ....  (   بــ 

   )التخطیط المركزي (فى الدول التي تأخذ بنظام ) ٢
  ..............  فإن الحاجات المؤثرة ھي 

      تلك التي توافق علیھا السلطة والممثلة في أھداف الخطة 
  ).أما الحاجات البعیدة عن الخطة التؤثر في النشاط االقتصادي(
  

  یھتم علم االقتصاد بكل أنواع الموارد  

  حتى بأھمھا وأكثرھا ضرورة فالھواء رغم أھمیتة القصوى الیھم علم االقتصاد وال

تخرج من مجال ) الحرة ( فاالقتصاد یھتم فقط بالموارد النادرة أما الموارد الغیر نادرة 
   علم االقتصاد

  



 خالد شاھین. أ /           إعداد                          المراجعھ النھائیة فى االقتصاد            

 ٢

  الموارد الحرة تخرج من مجال علم االقتصاد   
لذلك ال . التالى ال تثیر مشكلة اقتصادیةألنھا توجد بكمیات أكبر من اشباع الحاجات وب

  .یھتم بھا علم االقتصاد
  

  المورد النادر یكون بالضرورة قلیل الكمیة    
فالمقصود بالندرة ھنا الندرة النسبیة .... ً فالمورد النادر ال یكون بالضرورة قلیال -

  .شباعھا أن یوجد المورد بكمیات أقل مما یشبع كل الحاجات التي یصلح إل...بمعنى 
  

  یتم اشباع الحاجات عن طریق استخدام مورد أو عنصر واحد من عناصر االنتاج  
ألنھ عادة ال یتم إشباع الحاجات باستخدام مورد واحد أو عنصر واحد من عناصر 

  اإلنتاج وإنما یحتاج األمر إلى التألیف بین العدید من العناصر
  

  یفة التى خصصت لھا   تصنف السلع استھالكیة أو انتاجیة حسب الوظ
  أصبح سلعة إنتاجیة ....... إذا استخدم كوقود لتشغیل اآلالت فى المصنع .... فالبترول 

  أصبح سلعة استھالكیة.......... ....كوقود للتدفئة في المنزل                 إذا استخدم 
  

   یتناول االقتصاد الكلى سلوك الوحدات االقتصادیة كمستھلكین ومنتجین  
سلوك أما الذى یتناول ... یتناول المستویات العامة للنشاط االقتصادي فاالقتصاد الكلى 

  الوحدات االقتصادیة كمستھلكین ومنتجین االقتصاد الجزئى 
  

  مب تفسر
  .دراسة علم االقتصاد 

 ألن المشكالت االقتصادیة تتصدر اھتمام الرأي العام سواء في الدول المتقدمة أو النامیة 
  .ابعة األحداث والتطورات العامة والمشاركة فیھا مشاركة فعالة لمت

 .لمواجھة وحل المشكالت االقتصادیة 
  

  قابلیة الحاجات لإلشباع
أى إشباع .. ًألن استخدام الوسائل المناسبة یؤدي تدریجیا إلى زوال الشعور بالحرمان  

   حدیةظاھرة تناقص المنفعة الویرتبط بھذه الخاصیة  ..... الحاجات 
ھ  فالمنفعة التي یحققھا الفرد باستھالك وحدة إضافیة من الوسیلة المناسبة إلشباع حاجت

  .ًتتناقص تدریجیا مع زیادة الوحدات المستخدمة) المنفعة الحدیة ( وتسمى 
  

   وتقدمھا قلت نسبة الحاجات األولیة إلى مجموع الحاجات ؟الدولةكلما زاد غنى 
  اجات جدیدة تتزاید أھمیتھا بالنسبة إلى الحاجات األولیةألنھ مع تقدم الدولة تظھر ح
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  الحاجات البشریة ھى المحرك األساسى لكل نشاط اقتصادى ؟
  ألن التفسیر النھائي ألى نشاط اقتصادي ھو إشباع الحاجات اإلنسانیة  
  

  حاجات االنسان فى تزاید مستمر ؟
دة ألنھ كلما نجح الفرد أوالمجتمع في إشباع عدد معین من  الحاجات تظھر حاجات جدی

  ) الموضھ ، األجھزة المنزلیة .... ( تحتاج لإلشباع 
  لذلك فاالنسان فى سعى مستمر نحو ھدف متحرك یبعد عنھ باستمرار

  
  األھمیة االقتصادیة للمعلومات ؟

ات  م المعلوم ألن تحدید حجم المشكلة االقتصادیة والنجاح في عالجھا یتوقف على حج
  .احة عن الحاجات والمواردوالبیانات المت

كلما زاد حجم .... ) حل المشكلة االقتصادیة( تزید قدرة النظام االقتصادي على 
  المعلومات المتاحة عن الحاجات والموارد 

  
  المشكلة االقتصادیة مشكلة ندرة واختیار 

شكلة - ي م ام ھ المعنى الع صادیة ب شكلة االقت درة فالم ستدعى ن ذا ی    وھ
  . لبعض األھداف دون البعض اآلخراراختی  بالضرورة 

   في كل مشكلة اقتصادیةالتضحیة مما یؤدى إلى ظھور عنصر -
دف بالوسائل المتاحة -  ن یعني  فاختیار تحقیق ھ ان یمك داف أخرى ك  التضحیة بأھ

  .تحقیقھا بنفس الوسائل
  حیة   ونطلق على ھذه التض... ً والتخلي عن األھداف یعد ثمنا لتحقیق الھدف المنشود -

  ).تكلفة االختیار أو تكلفة الفرصة الضائعة(    اسم 
  

  مانتائج
  

  ظھور علم االقتصاد حدیثا ؟
  ساعد على حل المشكلة االقتصادیة 

  .ساعد األفراد على متابعة األحداث والتطورات والمشاركة فیھا مشاركة فعالة 
  

  قابلیة الحاجات البشریة لإلشباع ؟
ة یترتب على ذلك زوال الشعور اقص المنفع  بالحرمان تدریجیا ویرتبط بذلك ظاھرة تن

ات  دات المناسبة إلشباع الحاج ن الوح دات إضافیة م رد وح اول الف ا تن ة أي كلم الحدی
  .كلما انخفض الشعور بالحرمان تدریجیا حتى یزول ھذا الشعور تماما 
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  عنصر التضحیة أو تكلفة االختیار ؟
  .قھا بنفس الوسائلالتضحیة بأھداف أخرى كان یمكن تحقی

  ... ًوالتخلي عن ھذه األھداف یعد ثمنا لتحقیق الھدف المنشود 
  ).تكلفة االختیار أو تكلفة الفرصة الضائعة( ونطلق على ھذه التضحیة اسم 

  
  توافر البیانات الكافیة عن الموارد والحاجات ؟

  .تغالل األمثل استغالل الموارد االس-                           إشباع الحاجات -
  . یتخذ النظام االقتصادي قرارات سلیمة-

  ـ تحدید حجم المشكلة االقتصادیة والنجاح فى حلھا 
  

  ماذا حيدث إذا
  

  استھلك االنسان وحدات اضافیة من الوسیلة المناسبة إلشباع حاجتھ
  .یزول الشعور بالحرمان ...  سوف تتناقص المنفعة الحدیة 

  
  االنتاجلم یتم التآلف بین عناصر 

  لن تظھر سلع جدیدة ولن یتم اشباع الحاجات البشریة  
  

  لم تتوافر معلومات كافیة عن الحاجات والموارد
  . لن یتخذ النظام االقتصادي قرارات اقتصادیة سلیمة-

  ـ یفشل فى حل المشكلة االقتصادیة
  . یغفل عن إشباع حاجات قائمة بالفعل-
  .خدام األمثل تھدر الموارد واإلمكانیات عن االست-
  

  إذا قلت الموارد فى الدولة بالنسبة لزیادة عدد السكان
  :یترك للطالب حریة التعبیر في حدود ما یلي 

  .                         انخفاض مستوي دخل الفرد -            وجود مشكلة اقتصادیة       -
  . انخفاض مستوي المعیشة –
یؤدي إلي زیادة المدیونیة وخلل میزان االقتراض من الخارج لسد العجز مما  -

  المدفوعات
  

  .لم تتوافر الموارد بالقدر الكافي إلشباع الحاجات 
  ظھور المشكلة االقتصادیة 
  لن یتم إشباع كل الحاجات  

  .ظھور عنصر التضحیة 
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  .كانت جمیع الموارد حرة 
  لن تظھر مشكالت اقتصادیة                لن یظھر علم االقتصاد 

  .ظھر عنصر التضحیة                  سیتم إشباع كل الحاجات لن ی
   

  ما العالقة بني 
  نظام السوق وسیادة المستھلك 

  المشكلة االقتصادیة وحجم المعلومات 
  

  أكتب بأسلوبك الشخصى عن مدى استفادتك من دراسة علم االقتصاد فى حیاتك
  .باالدخار   االھتمام –.               ضبط عملیة االستھالك -
   فھم المشكلة االقتصادیة وأبعادھا ووضع حلول لھا - 

  .  مراعاة حاجات األفراد وحاجات المجتمع –
 

 
  الفصل الثانى

  
  ضع عالمة صح أو خطأ مع ذكر السبب ىف احلالتني

  
    ـ العمل عنصر ثانوى فى العملیة االنتاجیة١

  ال باالنسان ولإلنسان ایقم عنصر ایجابى فاالقتصاد مثل كافة العلوم األخرى لم 
  
     ـ یتمیز العمل كعنصر من عناصر االنتاج بأنھ نشاط واع وغیر ارادى٢

  نشاط واع : أوال 
  .فاإلنسان ال یتالءم فقط مع الطبیعھ ولكنھ یغیرھا ویطورھا

  نشاط ارادى : ًثانیا  
  العمل وتكلفتھ عائد قتصادي ویقارن بین حیث یقوم اإلنسان بالحساب اال

  
    ـ العمل الیخلق اال الشعور باأللم٣

لمتعة والسعادة عندما یرى العامل نجاحھ وما ینجزه من ًفھو أیضا مصدرل
  تحقیق للذات

  
    ـ جمیع األعمال الیدویة تعتمد على الجھد العضلى٤

  ال تخلو من الجھد الذھنيلكن و تعتمد على الجھد العضلي إلى حد كبیر
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  .ل الیدوي والعمل الذھني  الیمكن الفصل بین العم-
ألنھ الیوجد عمل یدوى یعتمد على الجھد العضلى دون استخدام الملكات الذھنیة 
  ًوبالمثل الیوجد عمل ذھنى تماما الیتطلب أى جھد بدنى

  
     لكنھا محدودة الكمیة صرا دائما تمثل الطبیعة عن-
   عة مصدر تفاؤل ومصدر تشاؤمی  الطب- 

وبذلك تعتبر مصدر للتفاؤل محدودة  ... معطاة دون جھد من اإلنسانألنھا ھبة من هللا 
 وبذلك تعتبر مصدر للتشاؤم.... الكمیة ومایفرضھ ذلك من قید على اإلنسان 

                 
    یندر استخدام الطبیعة في اإلنتاج بحالتھا األولیة

  بل البد من تدخل اإلنسان لإلستفادة منھا 
  ال تعطي ما في باطنھا مباشرة إال بعد حفر األنفاق وإنارتھا وتھویتھا  ........ فالمناجم 

    التعطى إنتاجھا إال بعد تسویتھا وحرثھا واستخدام المخصبات.. .واألرض الزراعیة 
  
      الطبیعة ھبة من هللا غیر قابلة للھالك- 

تم ع ا ی ن لم ى ولك ادة التفن ا أن الم ًفالطبیعة أیضا قابلة للھالك ، حق ن تحویالت ً ا م لیھ
  وتغیرات قد تصبح أقل صالحیة لإلنسان وحاجاتھ 

ك  ة ذل ن أمثل وث.... وم اف والتل صحر والجف اطر الت ن مخ ة م ھ البیئ اتتعرض ل .... م
  ماھو إال نتیجة إلھالك الطبیعة وإھدارھا 

  
  .    یمثل رأس المال عنصر قابل للدوام-

   غیر دائم وقابل لالستھالك   
ذلك یجب صیانتھ فرأس المال عنص ھ ل ى ھالك رة استخدامھ إل ؤدى كث م وی ر دائ ر غی

  مشكلة استھالك رأس المال .... وھذا مایعرف بــ .... باستمرار 
                                   

  .   یتعرض رأس المال الثابت لنوعین من االستھالك-
  : استھالك مادي 

ؤ اج ی ي اإلنت ال ف تخدام رأس الم ى اس ع إل دریجي یرج شكل ت ا ب ھ مادی ى ھالك ًدي إل
رة االستخدام  فاآلالت واألدوات یصیبھا التلف والتآكل بمرور الزمن نتیجة لكث

ًلذلك فإن لرأس المال عمرا محدودا...  ً  
  : استھالك اقتصادى

  ..  نتیجة لــ ... حیث یفقد رأس المال قدرتھ على اإلنتاج 
  .ت جدیدة قادرة على اإلنتاج بتكالیف أقلالذى یؤدى إلى ظھور آال..... التقدم الفني 

   وبالتالى تقلص الطلب على السلعة مما یجعل اإلنتاج غیر اقتصادي...  تغیر األذواق 
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  . التنمیة االقتصادیة تتوقف على حجم رأس المال فقط -
  ال تتوقف فقط على حجم رأس المال المتاح لالقتصاد القومي   

ًمد أیضا وبدرجة كبیرة على تطور العنصر البشري والنظم القانونیة  بل تعت
  والمؤسسات التى یعمل من خاللھا 

  
  . یمكن استخدام رأس المال المتداول عدة مرات فى اإلنتاج -

سلعة  ي ال ي ف كلھ األول ویختف دھا ش د بع اج یفق ة اإلنت ي عملی دة ف رة واح ستخدم م ـ ی
  )المواد األولیة والوسیطة والوقود( مثل  ......المنتجة كجزء منھا 

  
                  .   یدخل رأس المال معني الزمن في النشاط اإلنتاجي -

  ألن رأس المال یستمد قیمتھ من قدرتھ على المساعدة على اإلنتاج فى المستقبل
  

  مب تفسر
  العمل نشاط لھ غایھ ؟

  لع والخدماتباإلسھام في إنتاج الس... ألنھ یھدف إلى خلق المنافع 
  

  أھمیة التخصص االقتصادیة ؟
 .......... ساعد على زیادة الكفاءة االقتصادیة من خالل ی -
 .خلق مزایا جدیدة وخبرات عمیقة لدى األفراد -
 یزید من اتقان األفراد للعمل  -
 تنمیة القدرة على االبداع واالبتكار -

  
   ؟ارتباط استغالل الطبیعة بفكرة المكان فى النشاط االقتصادى

شاط  ة الن دد طبیع اجم تح ي أو من ن أراض ة م وارد المتاح ان و الم ع والمك ألن الموق
ان ....االقتصادي إلى حد بعید ع أو المك ود الموق ى قی ب عل ولكن اإلنسان استطاع التغل

  .عن طریق التجارة الدولیة
  

  وجود وزارة فى الحكومة المصریة تختص بشئون البیئة ؟
  لوث ـ للحفاظ على البیئة من الت

  ـ لنشر الوعى البیئى والمحافظة على صحة اإلنسان 
  

  ًاالستھالك االقتصادى لرأس المال أشد خطرا من االستھالك المادى لھ ؟
  ًولكنھا تعتبر استھلكت اقتصادیا .. فھنا تحتفظ اآللة بقدرتھا المادیة على اإلنتاج 

  . أو األذواق المتغیرةًألن استغاللھا لم یعد مجزیا في ضوء تطورات اإلنتاج الجدیدة
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  ماذا حيدث اذا
  
  ـ كان الجھد الذى یبذلھ االنسان الیھدف إلى االنتاج ١

  .ًولیس عمال بالمعنى االقتصادي...     فإنھ یعتبر عقوبة 
  
  ى العمل ؟فـ لم یكن ھناك تخصص ٢

  عدم اتقان األفراد للعمل .............. مزایا وخبرات جدیدة لن یكتسب األفراد 
  لن تتحقق الكفاءة االقتصادیة  ..................  فى القدرة على االبداع واالبتكارتخت

  
  ـ لم یتم تقسیم العمل ؟٣

  ...تفقد العملیة االنتاجیة مزایا تقسیم العمل وبالتالى 
  ـ قلة المھارة فى أداء العمل٢                      ـ تقل الكفاءة االنتاجیة ١
  لى نحو أكفأ من حیث التوقیت والتتابع واالشرافـ عدم تنظیم العمل ع٣
  ـ صعوبة اسخدام اآللة فى عملیات االنتاج ٥        ـ زیادة الوقت والفاقد ٤

  ...........وتختفى عیوب تقسیم العمل وبالتالى 
  ـ لن یفقد صلتھ بناتج عملھ ٢ـ لن یشعر العامل بالملل                        ١
  
   من هللا غیر محدودة ؟ـ كانت األرض ھبھ٤

عنصر ـ لن یظھر          ـ لن تثیر مشكلة اقتصادیة    ـ لن یھتم بھا علم االقتصاد
  ـ تكون مصدر للتفاؤل                  ـ تصلح إلشباع جمیع الحاجات       التضحیة    

  
  ـ لم توجد سلطة قانونیة على الموارد الطبیعیة ؟٥

  ًیة سیكون معرضا لالھتزاز وعدم االستقرارفإن استخدام الموارد الطبیع
  
  ـ تعرض رأس المال الثابت لإلستھالك المادى ؟٦

  ... فاآلالت واألدوات یصیبھا التلف والتآكل بمرور الزمن نتیجة لكثرة االستخدام 
ًیصبح لرأس المال عمرا محدودا   قلة الكفاءة االنتاجیة   ....  ً

  
  ماالنتائج

  ـ تقسیم العمل ؟١
  دة الكفاءة اإلنتاجیة ــ زیا

  .ًنظرا لتبسیط األعمال المطلوب من العامل إجراؤھا... ــ زیادة المھارة في أداء العمل 
  ــ تنظیم العمل على نحو أفضل من حیث التوقیت والتتابع واإلشراف

  .نتیجة االنتقال من عملیة ألخرى.... ــ توفیر الوقت وتقلیل الفاقد 
  لعملیة االنتاجیةــ سھولة ادخال اآللة فى ا
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  ـ المبالغة فى تقسیم العمل ؟٢
  .نتیجة الملل من تكرار نفس العملیة.... سوء الحالة النفسیة للعامل 

  یفقد العامل صلتھ بناتج عملھ
سلعة  ن ال د م زء واح اج ج وم بإنت ھ یق سلعة .. ألن اج ال وم بإنت ذي یق ي ال س الحرف عك

  .بأكملھا
  
   ـ االستغالل السئ للطبیعة ؟٣
  ) ثار االقتصادیة الرتفاع نسبة التلوث فى الطبیعھ اآل( 

  ھالك الطبیعة وإھدارھا
  تحول الموارد الحرة إلى موارد نادرة 

  إنشاء وزارات للبیئة للحفاظ علیھا 
  التأثیر على صحة االنسان وقدرتھ اإلنتاجیة

   
  
  

  الفصل الثالث
  

  
  ضع عالمة صح أو خطأ مع ذكر السبب ىف احلالتني

  
  فرق بین االنتاج القومى والناتج القومى فى متوسط الدخل یتمثل ال

  فى االستھالك الوسیط
   

   الناتج القومى یساوى االسھام االنتاجى الذى تقدمھ عناصر اإلنتاج األولیة 
 ألن الناتج القومي یساوي القیمة المضافة أي  -

  ستھالك الوسیط قیمة االًمطروحا منھ                      قیمة اإلنتاج اإلجمالي 
  

   یدخل االستھالك الوسیط فى حساب الناتج القومى 
الي  اج اإلجم ة اإلنت ة المضافة أي قیم ًمطروحا الیدخل ألن الناتج القومي یساوي القیم

   قیمة االستھالك الوسیط وذلك لتجنب الوقوع فى خطأ االزدواج الحسابى منھ
  

   اج القومى التدخل خدمات التعلیم والصحة والدفاع فى االنت
  حسب التكلفة التي تحملتھا الحكومة في سبیل تقدیمھا إلى الشعب   علىتدخل وذلك

  فى شكل أجور ومرتبات 
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   كل مایحصل علیھ الفرد من نقود یعتبر دخل قومى 
ألن العبرة بالدخول المكتسبة الناتجة عن المشاركة في العملیة اإلنتاجیة أما 

التدخل فى حساب الدخل ... رتبط باالسھام فى اإلنتاج المتحصالت األخرى والتى الت
  مثل مدفوعات التحویالت وعملیة الكسب والخسارة الرأسمالیة .... القومى 

  
   تدخل مدفوعات التحویالت فى تقدیر الدخل القومى 

 اإلعانات – التبرعات –الھبات ( كـ ألنھا لیست مقابل خدمات اجتماعیة ... التدخل 
  ) إعانات البطالة -االجتماعیة 

  
    سھم فى الدخل القومىعملیة الكسب والخسارة الرأسمالیة ت

نتج عن اإلسھام في اإلنتاج ولكنھا عملیة تبادل بین األصول القائمة في تألنھ لم  
بثمن أعلى )  منزل أو سیارة ( فإذا باع  أحد األفراد بعض أصولة ( االقتصاد القومي 

  ا الكسب ال ینظر إلیھ كنوع من الدخلفھذ... من الذي اشتراه بھ 
  

استھالك السیارة قد تم بمجرد    السلع المعمرة تعتبر استھالكیة بمجرد الشراء
   الشراء 

افع  ى المن صول عل ي للح دى الحقیق اس الم تحالة  قی را الس صادیون.... ًفنظ در االقت  ق
   . بھا في الحال  لم یتم االنتفاع  بمجرد شراء السلع والخدمات حتى ولواالستھالك

  
   االدخار ھو االنفاق من أجل االضافة إلى ثروة البلد االنتاجیة 

ھو عملیة سلبیة تمثل الجزء من الدخل الذي لم ینفق للحصول على السلع : االدخار
  االنفاق من أجل االضافة إلى ثروة البلد االنتاجیة ھو االستثمار أما .. االستھالكیة 

  
ًل الحقیقى تناسبا عكسیا تتناسب األسعار والدخ ً    

  توجد ھمزة وصل بین الدخل النقدى والدخل الحقیقى 
ًفإن الدخل الحقیقي یظل ثابتا فى حالة ثبات الدخل النقدي عند مستوى معین فمع ثبات 

  األسعار
  .انخفض الدخل الحقیقي...... أما إذا ارتفعت األسعار 
 .الحقیقيارتفع الدخل ....... و إذا انخفضت األسعار 

  مب تفسر
  

  لیس كل مایحصل علیھ الفرد یعتبر دخال
ألن العبرة بالدخول المكتسبة الناتجة عن المشاركة في العملیة اإلنتاجیة أما 

التدخل فى حساب الدخل ... المتحصالت األخرى والتى الترتبط باالسھام فى اإلنتاج 
  رة الرأسمالیةمثل مدفوعات التحویالت وعملیة الكسب والخسا.... القومى 
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  االستثمار واالدخار وجھان لعملة واحده 
   : االدخار

  .ھو عملیة سلبیة تمثل الجزء من الدخل الذي لم ینفق للحصول على السلع االستھالكیة
  : االستثمار

رات  ي الفت ستخدم ف ة لكي ت د اإلنتاجی روة البل ى ث یقصد بھ اإلنفاق من أجل اإلضافة إل
  القادمة، 

  
  حقیقى عن الدخل النقدى أھمیة الدخل ال

ا  .. ألن الدخل الحقیقى ن الحصول علیھ ي یمك دمات الت سلع والخ دار ال ھو مق
ود  ن النق ة م رد في السوق مقابل كمی شة الف ن مستوى معی ر ع د المعب ذلك یع ل

  والمجتمع 
ي ..أما الدخل النقدى   ھو كمیة النقود التي یتم الحصول علیھا مقابل اإلسھام ف

  ًوبالتالى یمكن أن یكون مضلال... جیة خالل مدة ما العملیة اإلنتا
  

  ماذا حيدث إذا
  

  أسرف أفراد الشعب فى تبدید مدخراتھم ؟
وبالتالى لن یكون ھناك إضافة ... ولن تزید ثروة البلد اإلنتاجیة ... تقل االستثمارات 

  تتوقف التنمیة االقتصادیة... إلى رأس المال الثابت والمتداول 
  

  نخفضت أسعار السلع والخدمات مع ثبات الدخل النقدى ارتفعت أو ا
  ثبت الدخل النقدى عند مستوى معین 

  ًفإن الدخل الحقیقي یظل ثابتا فى حالة ثبات األسعار
  .انخفض الدخل الحقیقي...... أما إذا ارتفعت األسعار 
  ارتفع الدخل الحقیقي....... و إذا انخفضت األسعار 

  لدخل النقدى زاد عدد السكان مع ثبات ا
  تنخفض مستویات المعیشة .... یقل متوسط الدخل 

  
  هل توافق على العبارات اآلتية ؟ وملاذا ؟

  أوافق على ھذه العبارة  .... ـ یقاس مستوى تقدم الدول أحیانا بمتوسط الدخل١
ى المتوسط خالل  ألن متوسط الدخل ھو  ما حصل علیھ كل فرد في الدولة من دخل ف

  عام ما 
 . عدد السكان في نفس العامعلىبقسمة الدخل القومي للدولة في عام ....  علیھ ونحصل

زاد مقدار متوسط ...  عدد األفراد في الدولة إلىوكلما زاد الدخل القومي بالنسبة 
  الدخل
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أوافق على  ... ًـ العبرة بالدخل الحقیقى ألن الدخل النقدى یمكن أن یكون مضلال٢
  ھذه العبارة 

  
  ابعالباب الر

  
  ضع عالمة صح أو خطأ مع ذكر السبب ىف احلالتني

  
   یرتبط مبدأ القصر أو االستئثار بالحاجات الفردیة 

مثل منھا ألنھا حاجات یقتصر نفعھا على الفرد ذاتھ ویستطیع أن یحرم اآلخرین 
  المآكل والملبس والمأوى كما أن مد نفعھا للغیر یتطلب تحمل أعباء إضافیة

  
     االجتماعیة لمبدأ القصر أو االستئثار التخضع الحاجات

ھي خدمات في ظاھرھا فردیة تخضع لمبدأ القصر أو االستئثار وعند التوسع فیھا 
ولكنھا تتضمن نفع عام یعود على اآلخرین مثل الصحة ..... تتطلب أعباء اضافیة

  .والتعلیم 
  

  تعنى الخصخصة تراجع دور الدولة فى ادارة شئون المجتمع 
خصخصة ال تعنى تراجع دور الدولة في إدارة شئون المجتمع وإنما تعنى إعادة ألن ال

............ ھیكلة ھذا الدور بحیث تترك الدولة عملیة اإلنتاج والتوزیع للقطاع الخاص 
  .بینما تقوم الدولة بتوفیر المناخ المالئم لقیام القطاع الخاص بھذا الدور ورقابتھ 

  
  ى الباب الثانى من النفقات العامة تدخل األجور والمرتبات ف

  األجور والمرتبات تدخل  فى الباب األول 
  )مثل الدعم ( للنفقات والتحویالت الجاریة ... أما الباب الثانى 

  
  یوجد تناسب بین قیمة الرسم والخدمة المقدمھ

ر من  الرسم أقل أو أكبأحیانا تكون قیمةف الیوجد تناسب بین تكلفة الخدمة وقیمة الرسم
   تكلفة الخدمة

  
  العدالة فى توزیع الضرائب ترتبط بفكرة المنفعة 

  ًتتجھ معظم الدول حالیا إلى ربط الضرائب بالمنفعة 
ألن العدالة في توزیع الضرائب ال ترتبط بفكرة المنفعة وإنما بالقدرة على الدفع 

لیس لتحقیقھ منفعة فالغنى یدفع ضرائب أكثر من الفقیر لقدرتھ على الدفع و........... 
و تقاس القدرة على الدفع بما یحققھ الممول من دخل سنوى .أكبر من خدمات الدولة 

   بالدخلًلذلك تتجھ معظم الدول حالیا إلى ربط الضرائب .... 
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  یضع مجلس الوزراء سیاسة تدبیر األموال العامة للدولة 
تنفیذیة ممثلة في مجلس ألن تدبیر األموال العامة للدولة من صلب عمل السلطة ال

  الوزراء
  

  الضریبة العامة على المبیعات من الضرائب المباشرة 
  . من الضرائب الغیر مباشرة  ألنھا  تفرض على الدخل عند انفاقھ-
  

الحساب الختامى یشمل االنفاق الفعلى واالیرادات التى ستحصلھا الدولة فى سنھ 
  مالیة قادمة 

االیرادات التى حصلت علیھا الدولة فى سنة مالیة ألنھ یشمل االنفاق الفعلى و
  سابقة 

  
  مب تفسر

  عجز السوق عن توفیر الخدمات العامھ و االجتماعیة
المصلحة الذاتیة واالختیار الحر للمستھلكین و ( ألن تنظیم السوق یعتمد علي مبدأ 

لذلك كان وھذا األسلوب الینجح فى توفیر الحاجات العامة واالجتماعیة و) . المنتجین 
  . البد من تدخل الدولة لتوفیر ھذه الخدمات باستخدام أسلوب السلطة أو القھر القانوني 

  
  اشباع الحاجات العامة الیتم عن طریق الرضا الطوعى لألفراد 

  . ً تردد كل فرد في طلب الخدمة اعتمادا علي غیره من األفراد – ١
  . لمستفید الوحید منھا رفض الفرد تحمل تكالیف إنتاج الخدمة النھ لیس ا -١
 . معرفة األفراد انھ یمكنھم االستفادة من الخدمة متي قدمت دون تحمل تكالیف -٢
 . ال تعود بالربح علي منتجیھا  -٣
 عدم قدرة الفرد على استعادة جزء من تكالیف الخدمة من المستفیدین اآلخرین   -٤

  ) . ن الوطن النظافة العامة للطرق أو الحي أو الدفاع ع: (           مثال 
  وھكذا فإن السوق واالختیار الحر یفشالن فى توفیر الخدمات العامة

  
  عدالة توزیع الدخل القومى مسئولیة الدولة 

ال یقتصر دور الدولة على توفیر الخدمات العامة واالجتماعیة وتحقیق االستقرار 
مي بین األفراد ُوالنمو االقتصادى بل یمتد أیضا لتحقیق العدالة في توزیع الدخل القو

   :عن طریق
     تقریب ..   التأثیر في توزیع المزایا واألعباء على المواطنین بشكل یساعد على ــ 
  الفوارق بین الطبقات ویزیل اإلحساس بالظلم بینھم    
 . مراعاة اختالف اإلسھام في اإلنتاج  فلیس من یعمل كمن ال یعمل ــ 
  واطنین دون تمییز توفیر فرص عمل متساویة لجمیع المــ 
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  ارتباط تطور الدیمقراطیة السیاسیة فى العالم بموضوع الضرائب 
ألن المشاركة الشعبیة فى الحیاة السیاسیة بدأت عندما أصرت الشعوب على عدم 

  علیھا دون موافقة ممثلى الشعب   فرض ضرائب
لذلك أقرت معظم الدساتیر أن الضرائب ال تفرض وال تعدل إال بقانون 

  . ق علیھ ممثلي الشعبیواف
والشعوب  تختار الوجوه التي تنفق علیھا ھذه الضرائب حتى ال تھدر أموالھم في 

  استخدامات ال فائدة  من ورائھا
  

  اعتقاد البعض أن ھناك مبدأ لتزاید النفقات العامة 
ما عرفھ العالم من تزاید مستمر في حجم النفقات العامة للحكومات 

ظھرت في السنوات األخیرة دعوة لتحجیم لكن  التساع مجاالت نشاطھا
 دور الدولة أو الحد من التزاید من النفقات العامة  

  لتخفیف أضرار البیروقراطیة ومظـاھرعدم الكفاءة في األجھزة 
  . الحكومیة

  
  ًیمثل الدین العام نوعا من الضرائب المؤجلة

   في المستقبل ًألن الدین العام یسدد غالبا من عائد الضرائب التي تفرض 
  

  التھرب من الضرائب جریمة فى حق الوطن 
  ألنھ عن طریقھا یتم تمویل الجانب األكبر من النفقات العامة 

  اسھام من األفراد فى تحمل النفقات العامة للدولة ولیست عقوبھ  كما أنھا 
  

ت تعد الضرائب ایرادا... الضرائب من أھم صور االیرادات العامة السیادیة للدولة 
  سیادیة 

... ألن الدولة تفرضھا بشكل جبرى على المواطنین دون مقابل لدافعھا 
 وتستخدم للحصول علیھا أسلوب السلطة والقھر القانونى 

  
  ضرورة مراقبة السلطة التشریعیة للنشاط المالى للدولة 

  . حتى ال تفرض ضرائب على الشعب دون موافقة ممثلى الشعب
  .زنة قد انفق في المكان المخصص لھللتأكد أن كل بند في الموا

  
  ضرورة عرض الحساب الختامى على ممثلى الشعب

   تكتمل الرقابة الشعبیة على الموازنة العامة العتمادھا وبالتالى
  لمعرفة مدى اتفاق أو انحراف الحساب الختامى عن الموازنھ العامة 

  .للتأكد أن كل بند في الموازنة قد انفق في المكان المخصص لھ
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  مبدأ سنویة الموازنة 
  عكس االجابھ) لم تتبع الدولة مبدأ سنویة الموازنھ : ماذا یحدث إذا ( 

  ــ لیسھل التنبؤ بالنفقات واإلیرادات العامة 
  . ــ اتاحة فرصة الرقابة المستمرة على الموازنة للمجالس الشعبیة

  
  ضرورة توازن الموازنة العامة للدولة 

 زنھ العامة للدولةحتى الیحدث عجز فى الموا
  مما أدى إلى...... فتلجأ الحكومة لمعالجة ھذا العجز بإصـدار النقود الورقیة 

           ــ اختالل مستویات المعیشة          ــ ارتفاع معدالت التضخم 
   ــ اختالل العالقات الخارجیة للدول

ریق تخفیض العجز ــ ظھور اتجاه عكسى ینادى باحترام مبدأ توازن الموازنة عن ط
  فیھا 

  
  ماذا حيدث إذا

  
  لم تتدخل الدولة الشباع الحاجات العامة واالجتماعیة 

  لم تتحقق العدالة فى توزیع الدخل القومى 
  شعور األفراد  بالظلم وتتسع الفوارق بین الطبقات 

 لن یتم مراعاة اختالف اإلسھام في اإلنتاج  ویصبح من یعمل كمن الیعمل  
  رص عمل متساویة لجمیع المواطنین عدم توفیر ف

  
  غابت الدیمقراطیة السیاسیة عن النشاط المالى للدولة 

سوف تتحول السلطة فى أیدى األجھزة والمؤسسات إلي وسیلة لخدمة مصالحھم 
  .الخاصة باسم المصلحة العامة

ًسوف تصبح المالیة العامة غطاء لتحقیق مصالح الفئات الحاكمة على حساب .. 
  الشعوب 

  سوء العالقة بین الدولة والمواطنین .. 
  
  لم یتحقق االستقرار والنمو االقتصادى فى الدول  

  ارتفاع نسبة البطالة والتضخم
 عدم تحقیق مستوى معقول من النشاط االقتصادى  -١
  عدم استقرار األسعار ، العملة الوطنیة  -٢
 لن یتم توفیر الظروف المناسبة للتنمیة االقتصادیة  -٣
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... لم یحترم مبدأ توازن الموازنھ .... قات العامة أكبر من االیرادات العامة كانت النف
  االسراف فى عجز الموازنات 

  زیادة العجز فى الموازنات العامة 
 مما أدى إلى ...... فتلجأ الحكومة لمعالجة ھذا العجز بإصـدار النقود الورقیة 

ویات المعیشة             ــ اختالل ــ ارتفاع معدالت التضخم            ــ اختالل مست
  العالقات الخارجیة للدول 

  ــ ظھور اتجاه عكسى ینادى باحترام مبدأ توازن الموازنة 
  

  مانتائج
  

  عدم صالحیة السوق إلشباع جمیع الحاجات 
سوف تصبح الدولة ھي السبیل الوحید لتوفیر الخدمات العامة واالجتماعیة باستخدام 

ر القانونى كفرض الضرائب وغیرھا وذلك إلشباع الحاجات اسلوب السلطة والقھ
  العامة واالجتماعیة

  
  ظھور الخصخصة فى العصر الحدیث

  أصبحت غالبیة وسائل اإلنتاج مملوكة ملكیة خاصة ألفراد أو جماعات  
  . تراجع ملكیة الدولة لوسائل اإلنتاج إلي أقل حد ممكن

أو آلیھ ( راتھم على آلیة قوى السوق اعتماد المنتجون والمستھلكون في اتخاذ قرا
  )االثمان 

إعادة توزیع األدوار بین الدولة والقطـاع الخاص في ملكیة وإدارة وسائل اإلنتاج في 
  تحقیق الدول لطموحاتھا واستغالل موارد المجتمع االستغالل األمثل ....... .المجتمع

  
  سة الضریبیة تحقیق مبادئ كفاءة السیا

  یترتب على ذلك 
ي ت درتھم عل وزیع أعباء الضرائب علي االفراد مع مراعاة ظروفھم النسبیة من حیث ق

  الدفع 
 .توفیر حصیلة كافیة لمواجھة النفقات العامة 

 .تحصیل الضرائب باألسلوب وفي المواعید المناسبة للممولین دون إرھاق أو تھاون 
  .اضح وسھلتحدید القواعد الخاصة بفرض الضریبة وحسابھا وتحصیلھا بشكل و

 
  وحدة الموازنة العامة

  . اعطاء  فكرة متكاملة عن نشاط الدولة -



 خالد شاھین. أ /           إعداد                          المراجعھ النھائیة فى االقتصاد            

 ١٧

  
  أسئلة عامة على الباب الرابع

  أكتب بأسلوبك عن دور الدولة فى النشاط االقتصادى 
  مادور الدولة فى تحقیق االستقرار والنمو االقتصادى 

  مارأیك فى خصخصة التعلیم فى مصر 
  ئب أھم المبادئ القانونیة للضرا

كیف تتحقق كفاءة السیاسة الضریبیة فى ( وضح أھم مبادئ كفاءة السیاسة الضریبیة 
  ) مصر 

  كیف یمكن تحسین األداء الضریبى .. من وجھة نظرك 
  

  للنظام االقتصادى الرأسمالىماأسباب تبنى معظم دول العالم 
  ألنھ النظام األمثل على تحقیق طموحات ھذه الدول 

  ن القطاع الخاص أكثر كفاءة من الدولة فى ادارة موارد المجتمعكما أن ھناك یقین بأ
  

  ما العالقة بین تطور الدیمقراطیة وفرض الضرائب
فالمشاركة الشعبیة فى الحیاة السیاسیة بدأت عندما أصرت ...... عالقة ارتباط 

.............  الشعوب على عدم فرض ضرائب علیھا إال بعد موافقة ممثلى الشعب 
أقرت معظم الدساتیر أن الضرائب ال تفرض وال تعدل إال بقانون یوافق علیھ لذلك 

  . ممثلي الشعب
   

  اذكر أھم مصادر االیرادات العامة للدولة
   ) ایرادات الدولة من ممتلكاتھاالضرائب ، الرسوم ، ( ادیة وتشمل ایرادات سی

   االقتراض العام 
  اذكر أبواب النفقات العامة فى مصر 

  لألجور والمرتبات ... ول الباب األ
  )مثل الدعم ( للنفقات والتحویالت الجاریة ... الباب الثانى 
  لالستخدامات االستثماریة... الباب الثالث 
  )ط الدین العاممثل أقسا( للتحویالت الرأسمالیة ... الباب الرابع 

  
  ما العالقة بني

  ـ الضرائب وسیادة الدولة على مواطنیھا١
  . من أبرز مظاھر سیادة الدولة على مواطنیھا فالضرائب عالقة ارتباط  

وتستخدم الدولة للحصول . ًحیث تفرض جبرا على األفراد دون فائدة أو نفع مباشر
  علیھا أسلوب السلطة والقھر القانونى
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  ـ السلطة التشریعیة والحساب الختامى ٢
مدى اتفاق او انحراف فحتى تكتمل الرقابة الشعبیة على الموازنة العامة والتأكد من 

  الحساب الختامى عن الموازنة العامة
  یلزم القانون السلطة التنفیذیة بعرض الحسابات الختامیة على مجلس الشعب العتمادھا

  
  ـ االیرادات العامة والنفقات العامة ٣

فالدولة تحتاج إلى مبالغ نقدیة لتغطیة نفقاتھا مثل اشباع الحاجات ... عالقة ارتباط 
   واالجتماعیة العامة

  
تقول فى رسالة توجھھا إلى أصحاب المھن الحرة الذین یتھربون من دفع ماذا 

  الضرائب 
   فھى من أھم اإلیرادات السیادیة للدولة أن التھرب من الضریبة جریمة فى حق الوطن

كما أنھا اسھام منكم فى  .... وعن طریقھا یتم تمویل الجانب األكبر من النفقات العامة
  النفقات ولیست عقوبھ تحمل 

  
  أھمیة موافقة ممثلى الشعب على قانون الضرائب

فإن وإذا كان تدخل الدولة فى الحیاة االقتصادیة عن طریق السلطة والقھر القانونى  
   المقابل لذلك الوجھ

  ھو توفیر الدیمقراطیة حتى التستخدم السلطة إال فیما یعود بالخیر على المواطنین 
  

  ئب بصفة عامة أھمیة فرض الضرا
  من أھم اإلیرادات السیادیة للدولة 

  وعن طریقھا یتم تمویل الجانب األكبر من النفقات العامة 
  .  كما أنھا من أبرز مظاھر سیادة الدولة على مواطنیھا 

  
  

  الفصل الخامس
  

  
  ضع عالمة صح أو خطأ مع ذكر السبب ىف احلالتني

  
        ت البدائیةدة ونافعة في المجتمعاكانت المقایضة مفی

ألن السلع في المجتمعات البدائیة كانت قلیلة محدودة وحاجات األفراد بسیطة وغیر 
  معقدة
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     قود السلعیة باختالف المجتمعات  تختلف الن
فبعض المجتمعات اختارت أنواعا من الماشیة وجماعات أخري اختارت   

  لع من قیمة مقدسةبعض السلع كوحدات للقیاس نظرا إلي ما تتمتع بھ ھذه الس
  

    الختزان القیم تقدم المقایضة وسیلة صالحة 
ألنھ إذا زاد إنتاج الفرد عن حاجتھ الیومیة یضطر إلى اختزان ثروتھ في شكل سلعة 

  وإذا كانت قابلة للتلف یضطر إلى إتباع أسلوب غیر رشید  اما 
  .ھا دون مقابل مناسبالتنازل عن - ٢ دون حاجة إلیھا        استھالكھا اإلسراع في - ١ 
  

    ت الخصم الفوري لحاملھا ائتماناتمنح بطاقا
ألن بطاقات الخصم الفوري ال تمنح حاملھا ائتمانا بل یتم خصم قیمة الصفقة من  

        حساب العمیل في البنك علي الفور
  

   یمة مقدما نقود نھائیة وإلزامیة تعتبر البطاقات المدفوعة الق
 القیمة مقدما لیست نقودا وإنما ھي وسائل الكترونیة للتعامل ألن البطاقات المدفوعة

في النقود و التسویة النھائیة للتعامالت تعتمد علي النقود الورقیة ومن ثم فھي ال تتمتع 
    .بخاصیتي النھائیة واإللزام 

  
  تستخدم بطاقات االئتمان فى شراء سلع وخدمات فى داخل الدولة 

ل  ستعمب ل ان ی ستطیع العمی تی ا كان ة أی واق الخارجی ي األس شراء ف ي ال ة  لھا ف العمل
ى  درت عل ي ص ة الت ة الوطنی ة بالعمل ي النھای ھ ف ة معامالت سوى قیم ستخدمة وی الم

  اى ال یلتزم بان یسدد بالنقد االجنبى ، أساسھا البطاقة 
  

    م النقود بوظیفتھا كمخزن للقیمةیؤدى ثبات األسعار إلى قیا
عنى استقرار قیمة النقود وھو شرط ضروري لقیام النقود ألن استقرار األسعار ی

بوظیفتھا كمخزن للقیمة وبدون ھذا االستقرار یتعرض االقتصاد القومي والمبادالت 
     .واالدخار لالھتزاز والتدھور

  
     تزید مخاطر المدخرین فى حالة وجود مؤسسات مالیة وسیطھ 

ل المخاطر التي یتعرض المدخرون ألن وجود مؤسسات مالیة وسیطة یساعد علي تقلی
  نتیجة إلقراض أموالھم 

  
    البنوك التجاریة مؤسسات مالیة متخصصة 

 بنوك عامة النشاط وغیر متخصصھ 
  ألنھا تتلقى اإلیداعات  وتمنح القروض لكافة األفراد والمؤسسات مختلفة األنشطة 
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            بنك الزراعي من البنوك المتخصصة ال 
ي ألنھ بنك متخصص ف ھ عل ي منح االئتمان لنوع محدود من النشاط بحیث یقتصر عمل
  ھذا النشاط دون غیره

  
   تقوم البنوك التجاریة بتمویل األنشطة االقتصادیة بقروض طویلة األجل 

  .تقوم علي التمویل قصیر األجل 
  

    تقتصر وظیفة البنك المركزى فى الوقت الحاضر على اصدار النقود الورقیة 
   اصدار النقود الورقیة یقوم بوظائف حیویة  مثل     فإلى جانب

   بنك البنوك       –    بنك الحكومة -
ة  - ة الكمی ائل الرقاب ن وس ھ م ا لدی ة لم ي الدول ة ف سیاسة النقدی ع وإدارة ال وم بوض یق

  .والنوعیة
  

    یجتمع العارضین والمشترین لألسھم والسندات فى سوق األوراق المالیة األولیة 
سوق األوراق المالیة األولیة یتم فیھا إصدار األوراق ألول مرة من خالل عملیة ألن 

السوق التي یتجمع فیھا العارضون والطالبون لألوراق المالیة التي أما .... .االكتتاب 
  ھى سوق التداول أو البورصة سبق إصدارھا فى سوق اإلصدار

  
    ة لحامل السھم الحق فى الحصول على فائدة ثابتة سنوی

 ت الشركة أرباحا فإذا لم  تحقق الیحق لحامل السھم الحصول علي أرباح اذا حقق
حامل .... ة ثابتة سنویة  لھ الحق فى الحصول على فائدمنأما ..... یحصل علي شيء

   السند
  

  مب تفسر
  

  اختفاء نظام المقایضة بین معظم شعوب العالم
ع وتعقدت حاجات األفراد وتنوعت ألن عیوب المقایضة بدأت تظھر حین تعددت السل 

  أذواقھم وتطورت المجتمعات وساد التخصص وتقسیم العمل وھى 
  

  .تعتبر النقود أحسن وسیلة الختزان القیمة انتظارا للشراء في المستقبل * 
طرة التي تربط الحاضر النقود ھي القن *  . النقود تصل الحاضر بالمستقبل* 

  .وسیلة الختزان القیمة تعتبر النقود أفضل * بالمستقبل 
ا الحق  م  تعطى حائزھ ألن النقود لھا قوة شرائیة عامة في الحال وفى المستقبل ومن ث
ن  ت الحاضر ولك ى الوق ط ف یس فق دمات ل سلع والخ ن ال شاء م ا ی في الحصول على م

  .ًأیضا فى المستقبل  وبالتالى أصبحت الرابطة التي تصل الحاضر بالمستقبل 
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  نا عن القیام بوظیفتھا كمخزن للقیمةعجز النقود أحیا
  تغیر قیمة النقود عبر الزمن

شترط ) التضخم ( بسبب التدھور السریع فى قیمتھا الناتج عن ارتفاع األسعار   ث ی حی
  .لكي تقوم النقود بھذه الوظیفة التمتع باالستقرار النسبي في قیمتھا 

  
  البنوك مؤسسات مالیة وسیطة 

  .امل في األموال أي تقوم باإلقراض واالقتراضألنھا تتع: مالیةمؤسسات 
  ألنھا تقوم بالوساطة بین المدخرین والمستثمرین: وسیطةمؤسسات 

  
  نشأة شركات التأمین كمؤسسات مالیة وسیطة 

ائض وتضعھا تحت ...ألنھا تقوم   بتجمیع المدخرات من الوحدات االقتصادیة ذات الف
ز  دات ذات الحج صرف الوح ى و ت ل عل دخرات ... تعم م الم ادة حج یع .... زی وتوس

  قترض تقلیل تكالیف االقراض واال ...فرص االستثمار 
  

  البنك المركزى بنك البنوك
  ألنھ بنك الحكومة  

  واالشراف على البنوك .... یقوم بوظائف مركزیة حیویة مثل  إصدار النقود 
  . الكمیة والنوعیة وضع وإدارة السیاسة النقدیة في الدولة بما لدیھ من وسائل الرقابة

  
  ... ظھور البورصة كسوق لتداول األوراق المالیة 

  ) البورصة ( نمو السوق المالیة .... افتتاح البورصة المصریة : مانتائج 
  . تعبئة المدخرات وتوجیھھا إلي االستثمار-
   توفیر سوق دائمة ومستقرة تیسیرا علي المدخرین والمستثمرین-
  .لنقد السائلل األوراق المالیة إذا رغبوا في بیعھا الحتیاجھم  توفیر السیولة لحائزي-
   توفیر الضمانات الالزمة إلتمام الصفقات وفقا لقواعد محددة -
 توفیر مؤشرات عن حقیقة حجم النشاط ومستوي أداء االقتصاد القومي وذلك من -

  خالل أسعار أسھم الوحدات اإلنتاجیة المتداولة في البورصة
  
  

   اذاماذا حيدث
  

  .لم تظھر بطاقات الصرف اآللي 
یفقد العمیل میزة صرف النقود من شبابیك الكترونیة حیث تتمیز بطاقات الصرف 
اآللي أن حاملھا یستطیع أن یحصل على مقدار النقدیة المتفق علیھ من البنك الذي 

  .یصدرھا في أي وقت حتى بعد إغالق البنوك ألبوابھا 



 خالد شاھین. أ /           إعداد                          المراجعھ النھائیة فى االقتصاد            

 ٢٢

  لعام من أفراد المجتمع لم تتمتع النقود بالقبول ا
  كوسیط للتبادل ومقیاس للقیمة ومخزن للقیمة .... لن تقوم النقود بوظائفھا 

  .ولن یتعامل األفراد بھا لعدم وجود ثقة في قبول اآلخرین لھا 
  

  لم تقم البنوك بدور الوساطة المالیة 
  الربط بین المدخر والمستثمر صعوبة 
   حجم االدخار واالستثمارانخفاض

  على االقتصاد القومي  فرصة استثمار األموال المعطلةیعتض
  زیادة المخاطر التى یتعرض لھا المدخرون نتیجھ القراض أموالھم 

  
  غابت الرقابة المحكمة على أنشطة البنوك 

  . ترك البنك المركزي الحریة لحریة البنوك في إصدار العمالت الورقة * 
قود الورقیة و االئتمانیة مما یؤدى إلى سوف تقوم البنوك باإلسراف في إصدار الن

..  البنوك لإلفالس تعرض....  وتفقد النقود قیمتھا .... التضخم وارتفاع األسعار 
  ضیاع حقوق األفراد 

  
  مانتائج

  
  ظھور عیوب المقایضة كوسیلة للتبادل 

ترتب علي ذلك ظھور النقود تلك األداة التي قدمت خدمات للمتعاملین عجزت 
  .عن تقدیمھا المقایضة 

  
  قیام النقود بوظیفة الوسیط فى التبادل 

ود  كل النق ور ش ك تط ي ذل ب عل ا ...... ترت ادالت وتنوعھ م المب ساع حج ا ..... وات مم
  .وتقدم النشاط االقتصادى  ........ ساعد علي انتشار مبدئي التخصص وتقسیم العمل

  .ظھور بطاقات الصرف اآللي 
د ترتب علي ذلك ظھور میزة صرف  ى بع النقود من شبابیك الكترونیة في أي وقت حت

  .إغالق البنوك ألبوابھا 
  

  ظھور النقود المعدنیة
  : منھا ...شاكل التي واجھت النقود السلعیة التغلب علي الم.... ترتب علي ذلك  
  . القابلیة للتلف أو الحریق –.                                     القابلیة للسرقة -
   ضعف القابلیة للتخزین مدة طویلة –.                  بلیة للموت مثل الحیوانات  القا-

أصبح الذھب والفضة أھم أنواع النقود المعدنیة المعروفة لما لھما من خصائص * 
  .ممیزة في االحتفاظ بالقیمة وعدم التعرض للتلف والقابلیة للتجزئة 
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  تدھور قیمة النقود.  ...ارتفاع األسعار وأثره على وظیفة النقود
  تفقد النقود وظیفتھا كمقیاس للقیمة ومخزن للقیمة ، 

  .قد یتعرض االقتصاد القومي والمبادالت واالدخار للتدھور واالھتزاز 
یلجأ األفراد إلى استخدام عناصر أخرى تقوم بوظیفة مخزن للقیمة كالتحف 

   النقودتقرار في قیمةلذلك البد أن تحرص الدول علي تحقیق االس.... والمجوھرات 
  

  اختفاء البنوك التجاریة 
لن یكون ھناك مجاال للتعامل في القروض قصیرة اآلجل لعدم الربط بین المدخر 

والمستثمر ، ولن یكون ھناك مجال إلصدار األوراق التجاریة مثل الشیكات 
  .والكمبیاالت 

  
  .اختفاء البنوك المتخصصة في دولة ما 

  . ئات أو قطاعات معینة مثل المزارعین أو المھندسین لن یكون ھناك إقراض لف
  

 
  .ظھور البنوك الشاملة 

تم  ا ی ترتب علي ذلك عدم التقید بالتعامل في نشاط معین أو في منطقة أو إقلیم معین كم
  .الحصول علي األموال من مصادر متعددة 

  
  

  .ظھور األسھم والسندات كأوراق مالیة 
  .مة للجھات المحتاجة للتمویل توفیر الموارد المالیة الالز

  زیادة حجم االستثمارات الجدیدة و
  

  أسئلة عامه
  

ًلماذا یفضل بعض األفراد والجماعات تخزین قیمة النقود فى الذھب بدال من أوراق 
  البنكنوت 

  ما الوظائف الرئیسیة التى تقوم بھا النقود 
  وضح الدور الذى تلعبھ البنوك فى مجال االستثمار

الرقابة المحكمة على أنشطة البنوك أم اعطائھا الحریة كاملة فى .. ل أیھما أفض
  مزاولة نشاطھا ؟ ولماذا ؟

  اكتب نوع النشاط الذى یقوم بھ كل بنك 
  : ........................البنك المركزى       : .....................البنوك التجاریة 

  : ...........................البنوك المتخصصة     : ...................البنوك االستثماریة 
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 ما العالقة بین المدفوعات االلكترونیة والمعامالت االقتصادیة
فظھور المدفوعات االلكترونیة ساعد على تسویة المدفوعات المترتبة على التعامالت 

ة التي تتم بین األفراد أنفسھم أو بینھم وبین المؤسسات االقتصادی، االقتصادیة  
  والتجاریة بشكل یوفر الوقت والجھد 

   
  ؟ ولماذا ؟إلى أى البنوك تذھب للحصول على قرض فى الحاالت اآلتیة 

   ألنھ یتعامل فى القروض قصیرة األجل .. الى احد البنوك التجاریة .... شراء كمبیوتر
  ...  استصالح قطعة أرض لزراعتھا

  نك متخصص فى ھذا النوع من النشاط ألنھ ب... إلى بنك التنمیة واالئتمان الزراعى 
  

ما النصیحة التى توجھھا إلى شقیقك األصغر الذى یرغب فى توفیر جزء من 
  فتح دفتر توفیر فى أحد مكاتب البرید أو أحد البنوك .......... مصروفھ 

   
  إلى أى المؤسسات المالیة تنتمى شركات توظیف األموال ؟ ومارأیك فیھا ؟

  ة الوسیطة غیر المصرفیة إلى المؤسسات المالی
  ..................... تحقق فائدة كبیرة لإلقتصاد القومى حیث تقوم بــــ : الرأى 

  
  ماالعالقة بني

  
  المؤسسات المالیة الوسیطة غیر المصرفیة واقتصاد الدولة

توظیف صنادیق االدخار والمعاشات وعالقة وثیقة فھذه المؤسسات كشركات التأمین و
  ..................... قق فائدة كبیرة لإلقتصاد القومى حیث تقوم بــــ األموال تح

   
  ) عالقة وثیقة ( سوق االصدار وسوق التداول 

   نشطة بورصة فوجود
 یشجع المستثمرین علي طرح أسھم جدیدة لالكتتاب للحصول على التمویل

  .خاللإلنشاء شركات جدیدة او التوسع في شركاتھم القائمة على الالزم من 
  
   اإلصدار سوق نشاط كذلك 

یؤدى الى ضخ مزید من األوراق المالیة فى البورصة وبالتالى اعطاء فرصة 
  .للمدخرین باستثمار أموالھم  فى شراء األوراق المالیة 
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  الفصل السادس

 

  
  ضع عالمة صح أو خطأ مع ذكر السبب ىف احلالتني

  
   اد داخل الدولة الواحدة تقتصر العالقات االقتصادیة على عالقات األفر

  ال تقتصر العالقات االقتصادیة الدولیة علي األفراد المقیمین داخل الدولة 
  وإنما تقوم عالقات اقتصادیھ بین أفراد ینتمون إلى دول مختلفة

  
   یعتبر میزان العملیات الجاریة أھم قسمى میزان المدفوعات 

لخدمات التي تؤثر تأثیرا بالغا علي ألنھ یتعلق بالصادرات والواردات من السلع وا
  مستوي االقتصاد في الدولة 

  
  ترتبط المشروعات االستثماریة بالقروض قصیرة األجل 

الن تمویل ھذه المشروعات یحتاج فترة زمنیة   ... بالقروض متوسطة وطویلة األجل
  طویلة قبل أن تبدأ في اإلنتاج وبالتالي توفیر القدر علي السداد

  
 االقتصادیة التى تقدمھا الدول المتقدمة للدول النامیة تختلف عن المساعدات

   القروض والتسھیالت االئتمانیة
ال تتضمن التزاما علي الدولة المستفیدة برد المبالغ التي فالمساعدات االقتصادیة 

تتضمن التزاما علي الدولة  االئتمانیة أما القروض والتسھیالت ..... حصلت علیھا
  رد المبالغ التي حصلت علیھالمستفیدة ب

 
  رافق العولمة حدوث تحوالت عدیدة فى ھیكل االنتاج العالمى 

   حدوث تحوالت عدیدة في ھیكل اإلنتاج العالمي ذاتھ -

   أھم مدخالت االنتاج المعرفة والمعلوماتحیث تغیرت دوال االنتاج فأصبحت 

صناعامحل مواد وحلت مواد أولیة جدیدة  لتقلیدیة فى بعض ال دائن ..... ت مث احالل ل

صلب  تخدام ال ض اس ى خف ا أدى إل سیارات مم ناعة ال ى ص صلب ف ل ال تیك مح البالس

  %  ٣٠بنسبة 
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تمنح التطورات التي رافقت العولمة الدول النامیة العدید من الفرص دون   فرض أي 
                  تحدیات  

ا ألن ھذه التطورات تؤدي إلي فرض العدید من التحدیات علي الدو ع منحھ ة م ل النامی
ا طورت  دول األخرى إذا م العدید من الفرص مثل إعطائھا فرصة النفاذ إلي أسواق ال

سیة  زه تناف ا می اجي وأنتجت سلع لھ سھ تتعرض ....جھازھا اإلنت ت نف ى الوق ھ ف إال أن
ة  ى ظروف انتاجی ى تعمل ف دول األخرى الت ع سلع ال ة م ر متكافئ لمنافسة شدیدة وغی

  أفضل
  

      تقتصر على الجانب االقتصادي   العولمة
: ألنھا لیست قاصرة على الجانب االقتصادي فقط وإنما تشمل جوانب متعددة مثل 

القوانین و السیاسات الخاصة بالمجال االقتصادي وكذلك الجانب االجتماعي و الثقافي 
   وغیرھا.... و العلمي و التكنولوجي 

  
         في العالم في اآلونة األخیرة جيأنماط االستھالك تتقارب على نحو تدری

تقارب أنماط االستھالك بسبب اإلعالنات التجاریة العابرة للحدود و التي أصبحت من 
   أھم التحوالت النوعیة و كیفیة التي یشھدھا  العالم في شتى المجاالت

  
  مب تفسر

  
  

  العالقات االقتصادیة عالقة انتقال
   العنصر البشرى وانتقال السلع والخدمات انتقالألن العالقات االقتصادیة تشمل  

استثمارات ، قروض ، منح (  رؤوس األموال فى شكل وانتقال..... ) سیاحة ، ( 
  )ومساعدات 

  
  تختلف صور رؤوس األموال حسب دوافعھا 

ات فالقروض قصیرة األجل ى العالق  تنتقل من دولة ألخرى لتسویة العجز أو الفائض ف
االستیراد فى الحال والدفع المؤجل (  على شكل تسھیالت للموردین التجاریة وقد تكون

  بھدف تشجیع الدولة لصادراتھا  )  
  ترتبط بالمشروعات االستثماریة  ............. القروض متوسطة وطویلة األجل

  أھم صور انتقاالت رؤوس األموال  ........................... االستثمارات المباشرة
نح والم  ةالم صادیة للتنمی دول  ....... ساعدات االقت صناعیة لل دول ال ض ال دمھا بع تق

  النامیة لمساعدتھا فى التنمیة ومواجھة الكوارث 
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  االستثمارات المباشرة أھم صور انتقاالت رؤوس األموال
ي اإلدارة  شاركة ف ضمن م الي تت ة وبالت وق ملكی ل حق رة تمث تثمارات المباش ألن االس

ا واألرباح أو الخسار ي مشروع م ة فعندما یقوم شخص باستثمار أموالھ بشكل مباشر ف
  .في إحدى الدول فإنھ یكون مالكا ولیس دائنا 

  
  تحتل العولمة االقتصادیة مكانھ بارزه فى عالمنا المعاصر 

ة  واحي العلمی ي الن ة ف ة ونوعی والت كیفی ن تح الم م شھده الع ھده وی ا ش سبب م ب
ورة المو ي ث سدت ف ة تج ة والتكنولوجی اق الھوائی ور األطب صاالت وظھ الت واالت اص

  .واإلنترنت والتجارة االلكترونیة والنقود االلكترونیة 
  

  تھدف العولمة إلى االزالة التدریجیة للحدود غیر الجغرافیة بین الدول 
 نحو توحید القوانین التي تحكم كثیرا من األنشطة االقتصادیة السائد االتجاه بسبب

خروج صیحات عالمیة تنادى بضرورة نشر الدیمقراطیة واحترام  ......واالجتماعیة 
تقارب أنماط االستھالك على مستوى  ...........  دول العالم فى جمیعحقوق اإلنسان

  العالم بسبب االعالنات التجاریة العابرة للحدود 
  

  ًحمایة حقوق الملكیة الفكریة تضع قیودا على القادمین الجدد إلى سوق االنتاج 
ر ث حی ة لیجعل األمر أكث ة الفكری وق الملكی ة حق ة لحمای ب التجاری اق الجوان جاء اتف

  اطالة مدة الحمایة ... صعوبھ من حیث 
  وتوسیع نطاقھا لتشمل المنتجات ولیس فقط وسائل االنتاج                

 . من یخالف أحكامھافرض عقوبات اقتصادیة شدیدة علي                
  
  السلع الداخلة فى التجارة الدولیة ؟ارتفاع قیمة  

  ألنھا تتم عبر مسافات طویلة وبالتالى ترتفع تكلفة النقل والشحن والتأمین
    
  زیادة حركة رؤوس األموال بین الدول ؟ 

الرغبة فى المضاربة مستغلة مناخ ... بسبب التقدم فى وسائل االتصال من جھھ 
  التحریر فى السیاسات واالقتصادیات

    
   حيدث اذاماذا
  زادت متحصالت الدولة عن مدفوعاتھا

زیادة .... ارتفاع مستوى المعیشة .... یكون المیزان التجارى للدولة فى حالة فائض 
   ازدھار االقتصاد ... الدخل القومى 
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   قام أحد األفراد باالستثمار المباشر
 لكا ولیس دائنا وبالتالى یكون ما..... یشارك فى اإلدارة واألرباح وكذلك الخسارة 

  
  ما النتائج

  نمو العالقات االقتصادیة بین الدول
ترتب علي ذلك زیادة تبادل السلع والخدمات بین الدول وبالتالي سوف تزید انتقاالت  

  العمل ورؤس األموال
  
  

  وجود الحدود السیاسیة بین الدول
 النقدي وقوانین یترتب علي ذلك اختالف النظم االقتصادیة والقوانین المتعلقة بالنظام

مما یؤدي في النھایة إلي صعوبات فى .... الضرائب أو الجمارك واختالف نظم العمل 
  .العالقات االقتصادیة بین الدول

  
  وجود مسافات طویلة بین الدول 

  ارتفاع تكالیف النقل والشحن والتأمین فى التجارة الدولیة 
  

  انتقاالت رؤوس األموال بین الدول
ز أ  سویة العج دول ت اري لل زان التج ي المی ائض ف صیرة ... و الف روض ق ال الق بانتق

  األجل 
  عن طریق التسھیالت االئتمانیة ... تشجیع الدولة لصادراتھا وزیادة التبادل التجارى 

 بانتقال القروض متوسطة وطویلة األجل ... إقامة مشروعات استثماریة
   لمساعدتھا في مجال التنمیةتقدیم مساعدات من الدول الغنیة إلي الدول الفقیرة

  
  

  ظھور العولمة فى العصر الحدیث 
   حدوث تحوالت عدیدة في ھیكل اإلنتاج العالمي ذاتھ -

   أھم مدخالت االنتاج المعرفة والمعلوماتحیث تغیرت دوال االنتاج فأصبحت 
لوحلت مواد أولیة جدیدة محل مواد  صناعات مث دائن ..... تقلیدیة فى بعض ال احالل ل

صلب ال تخدام ال ض اس ى خف ا أدى إل سیارات مم ناعة ال ى ص صلب ف ل ال تیك مح بالس
  %  ٣٠بنسبة 

  . ظھور ثورات علمیة عدیدة خاصة في مجال الزراعة -
    كما ظھرت ثورات فى   كالھندسة الوراثیة ، سالالت جدیدة من النباتات والحیوانات ،

  ) ، تكنولوجیا المعلومات  االلكترونیات الدقیقھ ، الطیران المدنى ، الروبوت ( 
  )  التبادل التجارى ذاتھ أضعافلتصبح (  زیادة حركات رءوس األموال بین الدول -
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  . التحرر  التدریجى من العقبات داخل االقتصادیات الوطنیة -
  . فتح آفاق واسعة للقادمین الجدد إلي سوق اإلنتاج واالستھالك -
  . أسواق الدول األخرى  إعطاء الدول النامیة فرصة النفاذ إلي-
  
  

   التربس اتفاقیة
ت وًوضعت قیودا على القادمین الجدد إلى سوق االنتاج  ن  جعل ر صعوبھ م األمر أكث

  اطالة مدة الحمایة وتوسیع نطاقھا لتشمل المنتجات ولیس فقط وسائل االنتاج  حیث
  فرض عقوبات اقتصادیة شدیدة علي من یخالف أحكامھا 

 
  أسئلة عامة

  خصائص العالقات االقتصادیة بین الدول ما أھم 
  االستثمارات المباشرة أم المساعدات االقتصادیة للتنمیة ... أیھما أكثر أھمیة 

  كیف تحقق الدول الساعیة إلى للتقدم أھدافھا
  وضح أھم الثورات العلمیة التى صاحبت العولمة 

  
  

  بني ما العالقة
  اختالف العمالت والتجارة الدولیة 

فاختالف العمالت یؤدى إلى صعوبات فى التجارة الدولیة حیث أن كل ... بیة عالقة سل
  من البائع والمشترى یتعامل فى غیر النقود السائدة فى بلده 

  
  العالقات االقتصادیة الدولیة وانتقاالت عناصر االنتاج 

فمع نمو ھذه العالقات بین الدول یزید انتقال عنصر العمل ورأس .... عالقة وثیقة 
  المال بین الدول وبدونھا لن تنتقل عناصر االنتاج 

 
  أثر العولمة على الدول النامیة 

  العولمة فرص وتحدیات 
ن الفرص  د م ا العدی ع منحھ ة م دول النامی ي ال دیات عل العولمة تفرض العدید من التح

  مثل ..... 
ا  ةإعطائھ رى فرص دول األخ واق ال ي أس اذ إل اجإذا النف ا اإلنت ورت جھازھ ا ط ي  م

ر إال أنھ فى الوقت نفسھ....وأنتجت سلع لھا میزه تنافسیة   تتعرض لمنافسة شدیدة وغی
ضل ة أف روف انتاجی ى ظ ل ف ى تعم رى الت دول األخ لع ال ع س ة م ثمتكافئ ن حی   م

  التكنولوجیا المتطورة وتوافر المھارات
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ا ً آفاقا واسعة للقادمین الجدد إلى سوق االنتاج واالستھالك واالستفاتفتحــ  ن المزای دة م

سابقین  دى ال ة ل ة...... التكنولوجیة والعلمی ب التجاری اق الجوان ھ جاء اتف ة اال أن  لحمای
ة وتوسیع حقوق الملكیة الفكریة لیجعل األمر أكثر صعوبھ دة الحمای ة م ث اطال  من حی

  نطاقھا لتشمل المنتجات ولیس فقط وسائل االنتاج 
  ف أحكامھافرض عقوبات اقتصادیة شدیدة علي من یخال

  
  حىت السادساألولاكتب املفهوم من الباب 

  أكتب المفھوم 
    شعور بالحرمان مع معرفة بالوسیلة المناسبة إلشباع ھذا الحرمان                -
   یتناول المستویات العامة للنشاط االقتصادي                                         -
  لموارد النادرة  علم اجتماعى یبحث فى ادارة ا-
باع - بة إلش یلة المناس ن الوس افیة م دة إض تھالك وح رد باس ا الف ي یحققھ ة الت  المنفع

  .    حاجاتھ
   كل ما یصلح إلشباع الحاجات بطریق مباشر أو غیر مباشر             -
  .                      الوسائل التي تصلح إلشباع الحاجات ولكن بطریق غیر مباشر-
  ندرة وھذا یستدعي اختیار بعض األھداف دون البعض اآلخر              مشكلة -
  .                 یتناول سلوك الوحدات االقتصادیة كمنتجین أو مستھلكین-
  یتناول تقییم السلوك االقتصادي في ضوء معاییر الكفاءة                          -

  ًا فیھًـ أن یكون المستھلك قادرا على الدفع وراغب
   إجراء تحویالت علي المستخدمات مما یؤدي إلي ظھور الناتج -
  .  االقتصار علي حرفة او مھنة إلنتاج سلعة معینة او خدمة معینة -
  . كل الموارد والقوي التي یجدھا االنسان دون جھد من جانبة -
  .  سلطة قانونبة تمكن صاحبھا من التصرف في الموارد -
  .                       تفقد خصائصھا عند االستخداملتي تستھلك وال األصول اإلنتاجیة ا-
   یستخدم مرة واحدة في عملیة اإلنتاج ثم یفقد شكلة األول و یختفي في السلعة          -
 .  مجموع ما انتج في االقتصاد القومي من سلع وخدمات خالل فترة معینة - 
  .قتصاد معین خالل فترة معینة مجموع االسھام االنتاجي للمشروعات في ا -
اتج   - ق الن ي تحقی ھام ف ل االس اج مقاب ر االنت ي عناص ود عل ي تع دخول الت وع ال مجم

  . القومي 
  .تتكون من االجور والمرتبات وما شابھ ذلك من مكافأت وغیرھا  -
 .تتكون من االرباح والفؤائد والریع  -
 لقومي كاالعانات والھبات والتبرعات المتحصالت التي ال ترتبط باالسھام في النتاج ا-
  . االضافة الي ثروة البلد االنتاجیة بما یدعم قدرتھا في الفترات القادمة -
  .  الجزء من الدخل الذي ینفق علي السلع والخدمات التي تشبع الحاجات مباشرة -
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 .  االنفاق علي السلع والخدمات بقصد اشباع الحاجات مباشرة -
  لذي لم ینفق للحصول على السلع االستھالكیة  الجزء من الدخل ا-
 .ناتج قسمة الدخل القومي للدولة في العام علي عدد سكانھا  -
ة خالل    - ة االنتاجی ي العملی ل االسھام ف ي مقاب ا ف تم الحصول علیھ كمیة النقود التي ی

  .سنة 
     مؤشر رئیسي یحدد مستوي المعیشة الذي یتمتع بھ الفرد والمجتمع ككل-
   فرع علم االقتصاد الذى یدرس دور الدولة فى تقدیم الخدمات العامة واالجتماعیة          - 
   خدمات فردیة فى ظاھرھا بجانب انھا خدمات عامة تخضع لمبدا القصر- 
   ھى مجموعة من االجھزة والموسسات التى تجمع افراد عادین        -
  ادر متعددة لتغطیة نفقاتھاما تحصل علیة الدولة من مبالغ نقدیة من مص - 
   ما یتم فرضة مقابل خدمة یحصل علیھا الفرد                  -
ي اقتصادیات ـ  راراتھم ف ي اتخاذ ق ستھلكون ف ا المنتجون و الم اآللیة التي یعتمد علیھ

  السوق
   كل ما یتم تحصیلة من نقود مقابل خدمة یحصل علیھا االفراد           -
ة القانون- ا  الوثیق ر ان تحققھ ى ینتظ ة الت وارد المالی ة والم ات العام ین النفق ى تب ة الت ی

  الدولة لسنة مالیة قادمة
   الوثیقة القانونیة والمحاسبیة التى تبین النفقات واالیرادات لفترة قادمة        -
   سجل لمقدار االنفاق الفعلى واالیرادات التى حصلت فى سنة مالیة ماضیة-
ة  البرنامج المالى - ى اطار الخطة العام ددة ف للخطة عن سنة مقبلة لتحقیق اھداف مح

  للتنمیة 
   تحویل جزء من ملكیة وسائل االنتاج التى تخضع لملكیة القطاع الخاص-
  . التنازل عن السلعة التي ال یحتاجھا الفرد مقابل الحصول علي النقود -
  .د  التنازل عن النقود للحصول علي السلعة التي یحتاجھا الفر-
  . نقود استخدمت في البدایة كمقیاس للقیمة دون أن تستخدم في عملیات المقایضة -
الق - د إغ ى بع ا حت ق علیھ ة المتف ي النقدی صول عل ن الح احبھا م ن ص ات تمك  بطاق

  .البنوك 
  . ً بطاقات تختلف عن البطاقات االئتمانیة من حیث أنھا ال تعطى صاحبھا ائتمانا -
  .ُددة ُتدفع قیمتھا عند شرائھا وتخزن فیھا قیمتھا  بطاقات ذات فئات متع-
ً بطاقات ذات شریط ممغنط علي شریحة الكترونیة تمثل حاسبا صغیرا - ً.  
  . بطاقات تأخذ شكل نبضات كھرومغناطیسیة یحملھا ھارد درایف -
راد والمؤسسات وتعطى قروضا قصیرة - ً بنوك غیر متخصصة تتعامل مع كافة األف

  .األجل 
  . تقدم الكثیر من الخدمات واالستثمارات للمشروعات النقدیة واالندماجیة  بنوك-
  . صك أو ورقة مالیة تمثل دینا لصاحبھا تجاه الشركة المصدرة لھا -
  . السوق التي یتم فیھا عملیة إصدار األسھم والسندات ألول مرة -
  . ورقة مالیة تمثل حصة مشاركة في رأس مال الشركة المساھمة -
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  .یة یتم من خاللھا إصدار األوراق المالیة ألول مرة ثم طرحھا بعد ذلك البیع  عمل-
  . أوراق مالیة تعطى ألصحابھا حق االشتراك في إدارة الشركة المصدرة لھا -
  سجل لجمیع العملیات االقتصادیة بین الدولة وغیرھا من الدول -
  صادرات وواردات الدولة من السلع المادیة -
  اج للكیانات االقتصادیة المختلفة لتكون كیانا موحداتكامل واندم -
سدید  - م الت ى الحال ث ة ف ستوردة لالستیراد من ما یقدمة المصدر لعمالئة فى الدول الم

  باالجل 
  صادرات وواردات الدول من الخدمات غیر المادیة -

  مقارنات الباب األول
  

  لتخطیط المركزىمحرك النشاط فى ا  محرك النشاط االقتصادى فى نظام السوق
حاجات المستھلك المزودة بقوة شرائیة 

ًبمعنى أن یكون المستھلك قادرا على 
... ًالدفع وراغبا فیھ وھذا مایعرف بــ 

  سیادة المستھلك 

الحاجات التى توافق علیھا السلطة العامة 
  والممثلة فى أھداف الخطة 

  )غیر اقتصادیةال(الموارد الحرة      )االقتصادیة( الموارد النادرة   
  ضرورة ون بال ادر ال یك ورد الن الم

ا  درة ھن صود بالن یال      فالمق قل
سبیة درة الن وارد الن ود الم ي وج  وھ

 . من إشباع الحاجاتأقلبكمیة 
 
 تثیر مشكلة اقتصادیة       
  یھتم بھا علم االقتصاد 
  مثل البترول والمعادن 
  

ھ  ضرورة ان ي بال رة ال یعن ورد الح والم
  ت غیر محدودةموجود بكمیا
 مما یشبع  كل الحاجات اكبرتوجد بكمیة 

  التي یصلح إلشباعھا
  
 ال تثیر مشكلة اقتصادیة   .    
 تخرج من مجال علم االقتصاد 

   الشمس- ٢               الھواء -١   مثال

  السلع اإلنتاجیة  السلع االستھالكیة
ات  باع الحاج صالحة إلش ائل ال الوس

  بطریق مباشر  
  بة الغذاء في المنزل  وج-: مثال

  ....الحذاء الذي نشتریھ من المتجر -  
  

ات  باع الحاج صالحة إلش ائل ال الوس
   بطریق غیر مباشر

ى  ا ك ات علیھ دة عملی راء ع د إج أي بع
  تصبح صالحھ لالستخدام  

ي والخضروات -:مثال أدوات المطبخ الت
  ساھمت فى اعداد وجبة الغذاء
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  ياالقتصاد الجزئ  االقتصاد الكلي
اول شاط  : یتن ة للن ستویات العام الم

  .االقتصادي
  

ساءل ثیت وارد -: ویبح ع الم ن جمی  ع
وارد  اك م ستغلة أم ھن صادیة م االقت

  .      معطلة
ـ    سمى ب ي  ی صادیات  أو     التجمیع اقت

  التوظیف والدخل القومي

اول صادیة : یتن دات االقت لوك الوح س
  .كمستھلكین أو منتجین

  
تج -: ویبحث اج ؟ماذا ین تم اإلنت ف ی    ؟ كی

  وكیف یتم التوزیع؟  
    یسمى بـ  
  اقتصاد القیمة والتوزیع  أو الوحدي 

  اقتصادیات النمو والتنمیة  اقتصادیات الرفاھیة
اول ي -:یتن صادي ف سلوك االقت یم ال  تقی

  ضوء معاییر الكفاءة 
ھل الموارد االقتصادیة :  یتساءل ویبحث

  لتحقق الكفاءة واالستخدام األمث

ائم  ع الق ة الوض ي دراس صر عل  ال یقت
دولكن ا نع ن   ینظر إلي المستقبل وم ھ م  ل

  إمكانیات للنمو والتنمیة
  و مدي تحقیق التشغیل الشامل للموارد     

  مقارنات الباب الثاىن
  األعمال الیدویة  األعمال الذھنیة

ھي األعمال التي تعتمد  على المعرفة 
  .لعضلي وإن كانت ال تخلو من الجھد ا،

تعتمد إلى حد كبیر على الجھد العضلي 
  .وإن كانت ال تخلو من الجھد الذھني 

  رأس المال المتداول  رأس المال الثابت
اج دون أن  ي اإلنت دة ف ستخدم مرات عدی ی

  یفقد خصائصھ األساسیة 
  " األصول اإلنتاجیة " ویطلق علیھ 

  اآلالت واألدوات والتجھیزات الفنیة. مثل

د یستخدم مرة اج یفق  واحدة في عملیة اإلنت
سلعة  ي ال ي ف كلھ األول ویختف دھا ش بع

  المنتجة كجزء منھا 
  " .رأس المال الجاري " ویطلق علیھ 

  المواد األولیة والوسیطة والوقود.... مثل 
  االستھالك االقتصادي  االستھالك المادي

 فاآلالت یصیبھا التلف والتآكل بمرور
   كثرة االستخدامیرجع ذلك إلى.....  الزمن 

دودا  را مح ونتیجة لذلك فإن لرأس المال عم
ى  صادي عل ام االقت ل النظ ي أن یعم وینبغ
ة  م وقیم ة لحج ل حمای ذا التآك ویض ھ تع

  .رأس المال 
  یحدث بشكل تدریجي

اءة نتیجة  یفقد رأس المال قدرتھ اإلنتاجیة بكف
اج .... ى اإلنت ادرة عل دة ق ور آالت جدی لظھ

ل  الیف أق ص أو ... بتك ر األذواق وتقل لتغی
ر  اج غی ل اإلنت ا یجع سلعة مم ى ال ب عل الطل

  اقتصادي
ى  ة عل درتھا المادی تفظ اآلالت بق ا تح  فھن
صادیا  تھلكت اقت د اس ر ق ا تعتب اج ولكنھ اإلنت

  ألن استغاللھا لم یعد مجزیا 
  یحدث فجأة 
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  خصائص الطبیعة  خصائص العمل

  نشاط واع وإرادي.  
  والمتعة نشاط مؤلم ومصدر للسعادة 
 نشاط غائي.  

  ھبة من هللا.  
  غیر قابلة للھالك. 
  خاضعة للحقوق القانونیة.  

  تقسیم العمل  التخصص
االقتصار علي مھنة معینة إلنتاج سلعة أو خدمة 

            محددة 
  أھمیة التخصص 

  زیادة الكفاءة االقتصادیة  
  خلق مزایا وخبرات عمیقة لدي األفراد  
  یزید من إتقان العمل  

  خلق القدرة علي اإلبداع واالبتكارـ ٤     

ھو تقسیم عملیة إنتاج السلعة أو 
عدید من الالخدمة الواحدة إلي 

 كل حیث یقومالعملیات الجزئیة 
  عامل بعملیة جزئیة واحدة

 مزایا تقسیم العمل
 .زیادة الكفاءة اإلنتاجیة .١
  زیادة المھارة في أداء األعمال  .٢
  ْسھل استخدام اآللة .٣
  . وتقلیل الفاقدلوقتتوفیر ا .٤
ن تنظیم العمل علي نحو أكفأ .٥  م

ابع  ت والتت ث التوقی حی
 .واإلشراف

  عیوب تقسیم العمل
تظھر عند المبالغة في تقسیم العمل     

وء الح- ١ ل  س سیة للعام ة النف ال
  الملل من تكرار نفس العملیةنتیجھ 

  یفقد العامل صلتھ بنتاج عملة - ٢
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  مقارنات الباب الثالث
  الناتج القومي  إلنتاج القوميا

ن *  ي االقتصاد م تج ف ا أن ھو مجموع م
  . سلع وخدمات نھائیة خالل فترة معینة 

  
  

ي  *  ومي ھ اج الق اس اإلنت دة قی وح
  .األسعار السائدة في السوق 

  

اجي *  ھام اإلنت وع اإلس و مجم ھ
رة  للمشروعات في اقتصاد معین خالل فت

ة  نة (معین ادى االزدواج ) س ع تف م
  .لمحاسبي ا

ة *  ن خالل القیم ومي م اتج الق یحسب الن
تھالك  ة االس رح قیم ضافة أي ط الم

  .الوسیط من اإلنتاج اإلجمالي 
  اإلنفاق القومي  الناتج القومي

اجي  ھام اإلنت وع اإلس و مجم ھ
رة  للمشروعات في اقتصاد معین خالل فت

ة  نة (معین ادى االزدواج ) س ع تف م
  المحاسبي

ال ق خ ا ینف وع م و مجم ة ھ رة معین ل فت
ي االقتصاد  على االستھالك واالستثمار ف

  القومي 

  دخول العمل  دخول الملكیة
  تتكون من األرباح والفوائد والریع 

  .تدخل في حساب الدخل القومي 
  

آت  ات والمكاف ن األجور والمرتب تتكون م
ا  ومي ألنھ دخل الق ساب ال ي ح دخل ف و ت

  ناتجة عن االسھام في العملیة اإلنتاجیة
  االستھالك الخاص  االستھالك العام

باع  صد إش ة بق سلطات العام اق ال و إنف ھ
  الحاجات الجماعیة 

  .مثل التعلیم والصحة واألمن 

دمات بقصد  ھو اإلنفاق على السلع والخ
  إشباع الحاجات الفردیة 

  .مثل الملبس والمسكن 
  االدخار  االستثمار

روة  ى ث ھو اإلنفاق من أجل اإلضافة إل
إلنتاجیة لكي تستخدم في المستقبل البلد ا

.  
  

دخل  ن ال ل جزءا م لبیة تمث ھو عملیھ س
سلع  ى ال صول عل ق للح م ینف ل

  .االستھالكیة 

  
  الدخل النقدي  متوسط الدخل

ن  ة م ي الدول ھو ما حصل علیھ كل فرد ف
  دخل في المتوسط خالل عام ما ، 

ة بقسمةونحصل علیة   الدخل القومي للدول
سكان الدولة في نفس في عام ما على عدد 

  .العام 

ا  صول علیھ تم الح ي ی ود الت ة النق ھو كمی
ة خالل  ة اإلنتاجی ي العملی مقابل اإلسھام ف

  ). سنة(مدة معینة 
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  الدخل الحقیقي  الدخل النقدي
ا  تم الحصول علیھ ي ی ود الت ة النق ھو كمی
ة خالل  ة اإلنتاجی ي العملی مقابل اإلسھام ف

  ). سنة(مدة معینة 

دار  و مق ن ھ ي یمك دمات الت سلع والخ ال
ن  الحصول علیھا في السوق مقابل كمیة م

  .النقود 
  

  الخدمات االجتماعیة  الخدمات العامة
صر أو  دأ الق رف مب دمات ال تع ي خ ھ
االستئثار فمتي توافرت فإن النفع المترتب 
ل  علیھا یشیع بین عدد كبیر من األفراد مث

  .الحاجة إلى األمن والعدالة 
ات اك حاج ھوھن ق  عام ن تطبی ن الممك  م

ى  ا إل اع بھ د االنتف صر إال أن م دأ الق مب
ل  افیة مث اء اض ھ أعب ب علی ر الیترت الغی

  اقامة جسر على نھر  

ضع  ة تخ ا فردی ي ظاھرھ دمات ف ي خ ھ
اق  یع نط ن توس صر وال یمك دأ الق لمب

  اإلفادة منھا دون تكلفة إضافیة 
  

ود  ا یع ا عام ضمن نفع ك تت ع ذل ا م ولكنھ
  . مثل التعلیم والصحة على اآلخرین

  
 مبدأ تزاید النفقات مبدأ أولویة النفقات

ة  یة للمالی ادئ األساس ن المب  م
  العامة  

ات  م النفق حیث تحدد الدولة حج
م أوال رادات ث م اإلی دد حج  تح

 .التي یجب أن تحصل علیھا 

اعتقد البعض أن ھناك مبدأ لتزاید 
علل ؟ ...... النفقات العامة 

   ..........بسبب
ما عرفھ العالم من تزاید مستمر في 

حجم النفقات العامة للحكومات التساع 
 . مجاالت نشاطھا

ولكن بدأت تظھر دعوة للحد من تزاید 
 النفقات

    لتخفیف أضرار البیروقراطیة 
  ومظـاھر عدم الكفاءة في األجھزة الحكومیة

 
  

 النفقات المحلیة )المركزیة(النفقات الحكومیة 
وم  ات تق ة نفق ا الحكوم بھ

 المركزیة
ل مجالس المحافظات  ة مث نفقات تقوم بھا المجالس المحلی

 أو المدن أو القرى
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  خصخصة اإلدارة  خصخصة الملكیة

اج  ائل اإلنت ن وس زء م ل ج ي تحوی ھ
ة ) القطاع العام (المملوكة للدولة  إلى ملكی

اص  اع الخ ات ( القط راد أو جماع ) أف
  .وطنیا كان أم أجنبیا 

   عن طریقتتم
ة  ة بالملكی اظ الدول ع احتف د م  و التعاق

   أوالقطاع الخاص إلدارة المشروع 
ا ة واإلدارة مع ة بالملكی اظ الدول ع ًاحتف  م

ي اإلدارة  األخذ بأسالیب القطاع الخاص ف
ة  اب وإمكانی واب والعق الیب الث ل أس مث

  .إنھاء الخدمة 
  

  الرسوم  الضرائب
راد *  ى األف را عل ضرائب جب رض ال تف

صلون  ة یح ة خاص اط بخدم دون االرتب
  .علیھا 

ضرائب *  دخل وال ى ال ل الضرائب عل مث
  على المبیعات 

  تفرض بنسبھ محدده* 
  تشبع حاجات عامة* 

ھ *  ة خاص ل خدم وم مقاب رض الرس تف
  یحصل علیھا الفرد

ة أو  * دمات التعلیمی ض الخ ل بع مث
  استخراج جواز سفر أو رخصة قیاده 

ة الرس* ر وأحیانا تكون قیم ل أو أكب وم أق
  .من تكلفة الخدمة 

  تشبع حاجات خاصة* 
  

  مصادرة األموال  فرض الضرائب
ة إسھام  من األفراد في تحمل النفقات العام

  ولیست عقوبة علیھم .......... 
ن عقوبة  تفرضھا الدولة على الخارجین ع

  القانون وتدخل خزانة الدولة 
  

  الضرائب غیر المباشرة  الضرائب المباشرة 
صول  بة الح دخل بمناس ى ال رض عل تف

   مثلعلیھ 
  الضریبة الموحدة على دخل األشخاص 
  .والضریبة على أرباح شركات األموال 

  تفرض على الدخل عند إنفاقھ
   مثل 

  الضریبة العامة على المبیعات 
  .والضریبة الجمركیة 

   
  مبدأ وحدة الموازنة  مبدأ سنویة الموازنة

ة الع ة ھو أن توضع الموازن سنة مالی ة ل ام
  ..................قادمة ال أكثر 

ة  رادات العام ات واإلی ؤ بالنفق سھولة التنب ل
ستمرة للمجالس  ة الم وتوفیر فرصة الرقاب

  .الشعبیة 

رادات  ات وإی ع نفق درج جمی و أن ت ھ
  ............ الدولة في وثیقة واحدة 

شاط  ن ن ة ع ورة متكامل ي ص ا یعط مم
  ھویسھل الحكم علی.الدولة 
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  مبدأ توازن الموازنة  مبدأ عمومیة الموازنھ

ھو أن تظھر الموازنة العامة جمیع 
النفقات واإلیرادات بشكل مفصل دون 
إجراء مقاصة بین إیرادات أي مرفق 

  . ونفقاتھ
وال یخصص إیراد معین لتمویل نفقة 

 . معینھ
ي  ة ف رادات العام ول اإلی رد دخ بمج

ة  ة العام د ذاتی....... الخزان ر تفق ا وتعتب تھ
ط أو  ات دون رب ل النفق ا لتموی رادا عام ًإی ً

  .تمییز 

ة  ة لتغطی رادات العام ي اإلی و أن تكف ھ
ة  وازن الموازن الي تت ة وبالت ات العام النفق

  .العامة 

  
  الضرائب التصاعدیة  الضرائب النسبیة

اء  ن الوع ة م سبة معین عرھا بن دد س یتح
ذه  ر ھ ضریبة دون أن تتغی ع لل الخاض

  .ما زاد أو قل ھذا الوعاء النسبة  مھ

ة  ادة قیم ع زی صاعدة م سب مت رض بن تف
ضریبي  اء ال كل .الوع ى ش رض عل أى تف

ا  ضریبة كلم عر ال د س ث یزی رائح بحی ش
  انتقلنا من شریحھ إلى شریحة أعلى  

   
    

  بطاقة الخصم الفوري  البطاقات الذكیة
   من النقود االلكترونیة

نط  ریط ممغ ا ش ت علیھ ات مثب ي بطاق ھ
ر مث ة أو أكث ریحة الكترونی ھ ش ت علی ب

ذاكرة ،  زود ب غیرا م سابا ص ل ح تمث
ترجاع  زین واس ى تخ ادرا عل ون ق ویك

  البیانات 
ـ ة ب ساب  ... محمل ن ح ة م ة معین قیم

  العمیل و كافة بیاناتھ الشخصیة 
  وتتمیز بأنھا

ة  تعمال النقدی ى اس ھ إل ي حاج ست ف  لی
  وتوفر الجھد و تیسر التعامالت ، 

  ا المحفظة الرقمیة ویطلق علیھ
ام  ا أرق ر عنھ حیث تحمل قیما رمزیة تعب

  .معینة 

   من الوسائل االلكترونیة للمدفوعات
ة  تم خصم قیم ال تمنح حاملھا ائتمانا بل ی
ى  ك عل الصفقة من حساب العمیل في البن
ات  سبة لبطاق دث بالن ا یح ور كم الف

  .الصرف اآللي 
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  النقود مخزن للقیمة  النقود مقیاس للقیمة
د  ة للعدی اس للقیم ة مقی ود بوظیف وم النق تق
سة  ر متجان دمات الغی سلع والخ ن ال م

  والمعروضة للبیع فى السوق 
  ولكى تقوم بھذه الوظیفة البد وأن 

  تتمتع بالقبول العام 
  وباالستقرار النسبى فى قیمتھا 

   واال
دیل  ن ب وا ع املون وبحث ا المتع تخلى عنھ

  آخر  

رائیة عام وة ش ا ق ود لھ ال النق ي الح ة ف
ستقبل  ى الم ى ..... وف م تعط ن ث وم

شاء  لحائزھا الحق في الحصول على ما ی
ي  ة ف دمات المعروض سلع والخ ن ال م

  المستقبل 
  

ة  ذه الوظیف ود ھ ؤدى النق ي ت شترط لك وی
  . أن تتمتع  باالستقرار النسبي في قیمتھا 

  
ة  ى حال ة ف ذه الوظیف وتعجز عن القیام بھ

عار  اع األس ا .... ارتف رض مم یع
زاز  ادالت لالھت ومى والمب صاد الق االقت
ى  راد إل وء األف تقرار ولج دم االس وع

ة  ذه الوظیف وم بھ رى لتق ر أخ ( عناص
  ...... )التحف 

  النقود مقیاس للقیمة  النقود كوسیط للمبادلة  
  الوظیفة األساسیة للنقود 

  ....وتقوم بھذه الوظیفة 
  لتمتعھا بالقبول العام فى المبادالت 

ىوأدى ة إل ذه الوظیف ود بھ ام النق   قی
  اتساع حجم المبادالت وتنوعھا 

  وتقدم النشاط االقتصادى
سیم  صص وتق دئى التخ شار مب  وانت

  العمل

تقوم النقود بوظیفة مقیاس للقیمة للعدید من 
سة  ر متجان دمات الغی سلع والخ ال

  والمعروضة للبیع فى السوق 
د وأن  ة الب ذه الوظیف ود بھ وم النق ى تق ولك

ى تتم تع بالقبول العام وباالستقرار النسبى ف
  قیمتھا 

ن  وا ع املون وبحث ا المتع ى عنھ واال تخل
  بدیل آخر  

  البطاقات المدفوعة القیمة مقدما   بطاقات الصرف اآللي 
زة  صاحبھا می ى ل ات تعط ي بطاق ھ

  صرف النقود من شبابیك الكترونیة 
  ...........وتتمیز بــ

صل  ستطیع أن یح ا ی ى  أن حاملھ عل
ذي  ك ال ن البن مقدار النقدیة المتفق علیھ م
الق  د إغ ى بع ت حت ي أي وق صدرھا ف ی

  .البنوك ألبوابھا 
ة  ن األسواق المركزی القرب م شارھا ب انت

  مما یسھل التعامالت

د  دما عن ا مق ع قیمتھ تم دف ات ی ي بطاق ھ
ن  ون م ا و تك ا قیمتھ زن فیھ شرائھا وتخ

  فئات مختلفة 
  مثل

  .ئل النقل  بطاقات التلیفون ووسا
ستخدمو رات ت دة م دة أو ع ره واح  م

ن  ا والغرض م حسب القیمة المخزنھ فیھ
  االستخدام ومدتھ
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  البنوك المتخصصة  البنوك التجاریة 
  ......... عامة النشاط وغیر متخصصة 

روض  نح الق داعات وتم ى اإلی ث تتلق حی
ة  سات مختلف راد والمؤس ة األف لكاف

  األنشطة االقتصادیة والتجاریة 
   .قصیر اآلجلتعامل فى التمویل ت

ھ ز بالمرون ا تتمی صر وظیفتھ ث التقت  حی
ث  ة حی ة أو التمویلی ائف النقدی ى الوظ عل
ھ  در علی ى ت شطة الت ن األن تقوم بالعدید م

ًربحا كثیرا  ً  

ان  نح االئتم ي م صص ف وك تتخ ي بن ھ
صر  ث یقت شاط بحی ن الن دود م وع مح لن

  عملھا على ھذا النشاط دون غیره 
  .ك العقاریة والزراعیة مثل البنو

ل  ي التموی ل ف ل تتعام ط وطوی متوس
 االجل

رة سنوات األخی ي ال عا ف ھدت توس  ش
وك  شبھ البن بحت ت ث أص صر حی بم

  .التجاریة إلي حد كبیر
   
  
  
  
  
  
  
  

  البنك المركزي  البنك العقاري
ھو أحد البنوك المتخصصة في 
ن  دد م وع مح ان لن نح االئتم م

  )العقارات (النشاط 
  

وم ھو قمة  الجھاز المصرفي وھو بنك الحكومة ویق
ي  ة ف سیاسة النقدی ع وإدارة ال ود ووض دار النق بإص

  .الدولة بما لدیھ من وسائل الرقابة الكمیة والنوعیة 

  البنوك االستثماریة  البنوك الشاملة 
ین أو التتقیدبنوك  شاط مع ي ن  بالتعامل ف

  منطقة معینھ أو إقلیم معین ، 
ددة  األموال منتحصل على  مصادر متع

ق  شطة لتحقی ف األن ى مختل ا إل وتوجھھ
  التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة 

  ....... :وتتمیز بــ 
  . الشمول مقابل التخصص المحدود -
   الدینامیكیة -.             التنوع -
 التكامل والتواصل - .           االبتكار -
 .  

ع  وم بتجمی یطة تق ة وس سات مالی مؤس
   .......من تتوافر لدیھا األموال التي

  المساھمین *
ة *  سوق المالی ي ال سندات ف رح ال ط

  ووضعھا تحت تصرف المستثمرین 
ى  اس عل ي األس ك ف شاط البن وم ن ویق

   التمویل طویل األجل
  وتنتشر ھذه البنوك في الدول المتقدمة 

  ) انجلترا ، الوالیات المتحدة ( 
ى  سا الت ى فرن ال ف وك األعم شبھ بن وت

  .ى بعض المشروعات مباشرة تشارك ف
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  السند  السھم
یحق لحامل السند االشتراك في إدارة * 

  .الشركة أو الرقابة علیھا 
ى *  صول عل سھم الح ل ال ق لحام یح

م  إذا ل ا ف شركة أرباح ت ال اح إذا حقق أرب
  .تحقق ال یحصل على شيء 

ة *  ترداد قیم سھم اس ل ال ق لحام ال یح
ة ویظ شركة باقی ت ال ا ظل ھمھ طالم ل أس

  .شریكا فیھا 
ل *  ة ح ي حال ھم ف ة األس ق لحمل ال یح

د  ا إال بع الشركة وتصفیتھا استرداد قیمتھ
حصول حملة السندات على قیمة سنداتھم 

  .والفوائد

ي االشتراك *  سند الحق ف لیس لحامل ال
  .في إدارة الشركة أو المراقبة علیھا 

دة *  ى فائ یحق لحامل السند الحصول عل
صرف ا نویا ب ة س ق ثابت ن تحقی ر ع لنظ

  .الشركة أرباح ام ال 
نده *  ة س تیفاء قیم سند اس ل ال ق لحام یح

لتھ  ع ص دھا تنقط دد وبع اد المح ي المیع ف
  .بالشركة

  

    
  سوق تداول األوراق المالیة  سوق إصدار األوراق المالیة 

ة  دار األوراق المالی ھي سوق یتم فیھا إص
ة  الل عملی ن خ رة م اب " ألول م " االكتت

ي ت ة والت رح األوراق المالی ي ط ل ف تمث
شراء  ي ال راغبین ف للبیع وعرضھا على ال

  .وفقا إلجراءات حددھا القانون 

ا العارضون  ع فیھ ة یتجم ھي سوق منظم
بق  ي س ة الت ألوراق المالی البون ل والط
ي  ك ف دار ، وذل ي سوق اإلص دارھا ف إص

  أماكن وأوقات محددة 
ى  داولھا ف تم ت ى ی ة الت واألوراق المالی

د البو روط القی توفت ش ى اس ى الت رصة ھ
  فى البورصة

ون  داول یك ة الت ل قاع ل داخ والتعام
ى  صورا عل سوقًمق طاء ال ت وس  وتح

  اشراف ھیئة ادارة البورصھ 
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  مقارنات الباب السادس
   

  العالقات االقتصادیة الخارجیة  العالقات االقتصادیة الداخلیة
راد *  ین األف صادیة ب ات االقت ي العالق ھ

  .ین داخل الدولة المقیم
   -:تتمیز بما یلي * 
  . عدم وجود الحدود السیاسیة -
  . وحدة العملة -
  . تشابھ اللغة والعادات والقیم السائدة -
  . انخفاض تكالیف النقل -

راد *  ین أف صادیة ب ات االقت ي العالق ھ
  .ینتمون إلى دول مختلفة 

   -:تتمیز بما یلي * 
  . وجود الحدود السیاسیة -
  .ف العمالت  اختال-
  . اختالف اللغة والعادات والقیم السائدة -
  . ارتفاع تكالیف النقل -

   
  

  میزان التجارة غیر المنظورة  میزان التجارة المنظورة  
سلع  ن ال یشمل الصادرات والواردات م

  )القمح ، السیارات ( المادیة  
ن  واردات م صادرات وال شمل ال ی
سیاحة ل ال ة مث ر المادی دمات غی  الخ

ل  أمین والنق صاریف الت اة ( وم قن
  )السویس 

  المنح   القروض
راض *  اإلقراض أو االقت دول ب وم ال تق

ائض  ود ف د وج راض عن ون اإلق فیك
  .واالقتراض عند العجز 

  أشكال القروض ھي * 
   ومدتھا عام أو أقلقروض قصیرة األجل

ز أو  سویة العج ري لت ة ألخ ن دول ل م تنتق
  الفائض في میزان المدفوعات

ل  ة األج طة وطویل روض متوس د وق  تزی
ام  ن ع شروعات . ع رتبط بالم وت

  االستثماریة 
 التزاما على الدولة المستفیدة برد تتضمن* 

  .المبالغ التي حصلت علیھا في زمن محدد 

ا رب عرفھ د الح دولى بع ع ال  المجتم
  العالمیة الثانیة

صناعیة *  ة وال دول الغنی دمھا ال تق
  .....للدول الفقیرة 

  دتھا في تحقیق التنمیة لمساع
  .لمواجھة الكوارث الطبیعیة 

  
ضمن*  ة ال تت ى الدول ا عل  التزام

صلت  ي ح الغ الت رد المب ستفیدة ب الم
  .علیھا 
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  میزان أو حساب العملیات الرأسمالیة  میزان أو حساب العملیات الجاریة

 یتضمن    
ارة  ي التج ارج ف ع الخ ة م ة الدول عالق

 الخارجیة 
  
 رق ین یف ر  اب ورة وغی ارة المنظ لتج

 المنظورة
یعتبر میزان العملیات الجاریة أھم قسمي 

  ؟..................میزان المدفوعات 
ن  واردات م صادرات وال ق بال ھ یتعل ألن
أثیرا مباشرا  ؤثر ت ًالسلع والخدمات التي ت
ي  صادي ف شاط االقت ستوي الن ي م عل

  .الدولة
  
  )     أسلوب القید (  

  فى جانب الدائن ...... ..تقید المتحصالت 
فى جانب .............. والمدفوعات 

 المدین 
  أوضاع المیزان 

 إذا زادت المتحصالت عن المدفوعات
    یكون في حالة فائض

إذا زادت المدفوعات عن المتحصالت 
    یكون في حالة عجز

انبین  ساوي الج ة إذا ت ي حال ون ف یك
  توازن

 یتضمن   
 الدول حركات رؤوس األموال بین      

 
 بین  یفرق     
ر -١ ل أكث ة األج وال طویل  رؤوس األم

  من عام وعادة تزید عن خمس سنوات
  
ل -٢ ل أق صیرة األج وال ق  رؤوس األم

  من عام

  
  
  
 أسلوب القید 

األثر  یس ب دفوعات ول اه الم رتبط باتج  ی

   القانوني

ارج   ن الخ ة م رض الدول دما تقت فعن
  تحصل على ایرادات نقدیة 

ة الق د قیم دائن أو فتقی ب ال ي جان رض ف
ة  ن الناحی ة م م أن الدول رادات رغ اإلی

  . القانونیة مدینة بمبلغ القرض 
 

  
  


