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الفصل االول
علم االقتصاد  ,المشكلة االقتصادٌة  ,مالمح من الفكر االقتصادي
المبحث االول
علم االقتصاد والمشكلة االقتصادٌة (الندرة واالختٌار).
المطلب االول  :علم االقتصاد وعالقته بالعلوم االخرى :
اال :اهمٌة علم االقتصاد :
لعلم االقتصاد اهمٌة باعتباره ان كل ٌوم تتخذ مالٌٌن القرارات االقتصادٌة من قبل االفراد او الحكومات معا  ,فً
عالم باتت القوة االقتصادٌة معٌارا للقوة والمنعة  ,حٌث ان جوهر علم االقتصاد هو تدبٌر كٌفٌة تنظٌم المجتمع
بشكل ٌسمح له تحقٌق اعلى درجات الكفاٌة فً استؽالل الموارد المتاحة له  ,لذلك لم تعد القوة البشرٌة (عدد
السكان) وال اعداد (الجٌش) هو المعٌار لمكانة الدولة وقوتها بل هً القوة االقتصادٌة لذلك تحرص معظم الدول
على جعل السٌاسة فً خدمة االقتصاد .
س /ما االسباب التً تؤدي الى دراسة علم االقتصاد ؟
الجواب/
 /1فً كل ٌوم تتخذ مالٌٌن القرارات االقتصادٌة من قبل االفراد والحكومات معا وفً عالم باتت القوة االقتصادٌة
معٌارا للقوة والمنعة .
 /2ان جوهر علم االقتصاد هو تدبر كٌفٌة تنظٌم المجتمع بشكل ٌسمح له بتحقٌق اعلى درجات الكفاٌة فً
استؽالل الموارد المتاحة له .
 /3لم تعد القوة البشرٌة (عدد السكان) وال اعداد (الجٌش) هو المعٌار لمكانة الدولة وقوتها بل هً القوة
االقتصادٌة.
س /ما االسهام الفرٌد الذي ٌقدمه علم االقتصاد لمنظومة الحضارة البشرٌة ؟
الجواب /هو تدبر كٌفٌة تنظٌم المجتمع بشكل ٌسمح له بتحقٌق اعلى درجات الكفاٌة فً استؽالل الموارد المتاحة
له .
تعلٌل  /تحرص اؼلب دول العالم على جعل السٌاسة فً خدمة االقتصاد ؟
الجواب /وذلك من اجل الحصول على المكاسب االقتصادٌة المتمثلة باالستثمارات لشركاتها وتصدٌر سلعها الى
هذه االسواق .
علم االقتصاد :ــ وهو ذلك العلم الذي ٌبحث فً كٌفٌة استعمال الموارد النادرة (المحدودة) إلشباع الحاجات
االنسانٌة المتعددة و (ؼٌر المحددة) .
س /ماذا عرؾ االقتصادٌون الكالسٌكٌون (التقلٌدٌون) علم االقتصاد ؟
الجواب /االقتصاد :ــ بانه علم الثروة  :اي العلم الذي ٌدرس الوسابل التً تمكن االمة من ان تؽتنً مادٌا .
س /ما هو التعرٌؾ االكثر قبوال لعلم االقتصاد ومن هو (سامٌلسون) ؟
الجواب/التعرٌؾ االكثر قبوال لعلم االقتصاد هو :
عرؾ سامٌلسون علم االقتصاد :ــ دراسة الكٌفٌة التً ٌختار فٌها افراد المجتمع الطرٌقة التً ٌمكن بواسطتها
تستخدم الموارد االنتاجٌة ( النادرة) إلنتاج السلع المختلفة وتوزٌعها لؽرض االستهالك حاضرا ومستقبال .
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ساملسون :ــ وهو عالم االقتصاد االمرٌكً الذي درس علم االقتصاد وٌعد تعرٌفه لعلم االقتصاد من اكثر
التعارٌؾ قبوال فً العالم .
ثانٌا  :عالقة علم االقتصاد بالعلوم االخرى :
تعلٌل ٌ /رتبط علم االقتصاد بالعدٌد من العلوم االخرى ؟
الجواب /وذلك بسبب ارتباطه بسلوك االنسان وبٌبته لذلك فهو ٌنحو منحى اجتماعً هنا .
فراغ ٌ /رتبط علم االقتصاد بالعدٌد من العلوم االخرى وهذا ٌأتً من ارتباطه بسلوك االنسان وبٌبته .
تعلٌل ٌ /رتبط علم االقتصاد ارتباط وثٌق بعلوم الرٌاضٌات واالحصاء؟
الجواب /كونها تقدم معطٌات وحلوال للكثٌر من المشكالت التطبٌقٌة وهنا ٌأخذ طابعا علمٌا صرفا .
 /1علم االقتصاد والعلوم السٌاسٌة :
ٌشكل االقتصاد احد اهم جوانب القوة فً الحٌاة السٌاسٌة المعاصرة  ,وبات ٌؤدي دورا كبٌرا فً تحدٌد مكانة
الدولة ودورها على الصعٌدٌن االقلٌمً والدولً  ,وتوصؾ العالقة بٌن السٌاسة واالقتصاد بأنهما طرفا مقص اذ
ال ٌجوز االستؽناء عن احداهما  ,وكلما تطورت الدولة اهتمت بنشاطها االقتصادي  ,وان تقدم الحٌاة االقتصادٌة
لألى دولة ٌظل رهنا باالستقرار السٌاسً ونجاح االدارة الحكومٌة والسٌاسٌات المعتمدة .
فراغ  /بات علم االقتصاد ٌؤدي دورا كبٌرا فً تحدٌد مكانة الدولة ودورها على الصعٌدٌن االقلٌمً والدولً.
تعلٌل  /توصؾ العالقات بٌن السٌاسة واالقتصاد بأنهما طرفا مقص ؟
الجواب /اذ الٌجوز االستؽناء عن احدهما وكلما تقدمت الدولة وبلؽت مبلؽا مهما من التقدم نلحض اهتمامها
بالنشاط االقتصادي .
 /2علم االقتصاد وعلم االجتماع :
علم االجتماع هو العلم الذي ٌدرس عالقة االنسان بالبٌبة والمجتمع والثقافة  ,بٌنما ٌهتم علم االقتصاد بمعرفة
كٌفٌة تصرؾ االنسان واالثار المترتبة على تصرفاتهم لذلك تبدو عالقة االقتصاد باالجتماع قوٌة النها قابمة على
اساس التأثٌر المتبادل بٌنهما .
تعلٌل  /تبدو عالقة االقتصاد باالجتماع قوٌة ؟
الجواب /النها قابمة على اساس التأثٌر المتبادل بٌنهما .
 /3علم االقتصاد والقانون :
ٌرتبط االقتصاد بالقانون بقوة لما لهذا من تأثٌر فً ضبط العالقات الملكٌة والعقود وفرض الضرابب  ,وهذه من
شأنها تسهٌل عمل االقتصاد ومؤسساته  ,كونها توفر بٌبة تشرٌعٌة وقانونٌة داعمه له  ,وحتى الموازنة العامة
تصدر بقانون وٌتم التصوٌت علٌها من قبل السلطة التشرٌعٌة  ,حتى تكتسب صفتها االلزامٌة التً تحتم على
السلطة التنفٌذٌة تنفٌذها .
تعلٌل ٌ /رتبط علم االقتصاد بالقانون بقوة ؟
الجواب /وذلك لما له من تأثٌر فً ضبط العالقات الملكٌة والعقود وفرض ضرابب  ,وهذا من شأنه تسهٌل عمل
االقتصاد ومؤسساته .
تعلٌل /تصدر الموازنة العامة للدولة بقانون وٌتم التصوٌت علٌها من قبل السلطة التشرٌعٌة ؟
الجواب /وذلك من اجل ان تكتسب صفتها االلزامٌة التً تحتم على السلطة التنفٌذٌة تنفٌذها .
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 /4علم االقتصاد وعلم النفس :
ٌرى علم االقتصاد ان الجوانب النفسٌة والسلوكٌة للمستهلك تؤثر فً اختٌاراته  ,اال انه ال ٌهتم باألحاسٌس
الداخلٌة كما ٌفعل علم النفس  ,بل ٌركز فً السلوك الخارجً لألفراد وٌبحث فٌما وراء هذا السلوك من دوافع .
تعلٌل  /لعلم االقتصاد عالقة وثٌقة بعلم النفس ؟
الجواب /الن علم االقتصاد ٌرى ان الجوانب النفسٌة والسلوكٌة للمستهلك تؤثر فً اختٌاراته .
 /5العالقة بالرٌاضٌات واالحصاء :
ارتبط علم االقتصاد بالرٌاضٌات واالحصاء والحقا بالحسابات فً اطار البحث عن امكانٌة التعبٌر عن العالقات
بٌن المتؽٌرات االقتصادٌة واختزال العدد الكبٌر منها بصٌػ رٌاضٌة  ,وهو ما اتاح للمتخصصٌن تقدٌر العالقات
بٌن هذه المتؽٌرات االقتصادٌة .
القٌاس االقتصادي :ــ هو البحث عن امكانٌة التعبٌر عن العالقات بٌن المتؽٌرات االقتصادٌة واختزال العدد الكبٌر
منها بصٌػ رٌاضٌة.
 /6علم االقتصاد والتارٌخ :
ٌعد التارٌخ االقتصادي مرتكزا لتفسٌر الظواهر االقتصادٌة فً ضوء الخبرة التارٌخٌة المكتسبة مما ٌتطلب تحلٌل
سلوك المؤشرات االقتصادٌة من اجل التنبؤ بمسارات االقتصاد فً المستقبل .
 /7علم االقتصاد والجؽرافٌة :
الجؽرافٌة هو علم دراسة المكان وتتقارب مع علم االقتصاد من خالل الجؽرافٌة االقتصادٌة التً تدرس العالقات
بٌن العوامل الطبٌعٌة والظروؾ االقتصادٌة  ,ودراسة انتاج الحرؾ والنشاط االقتصادي لتشمل الزراعة
والصناعة والنقل والتجارة  ,وتذهب النظرٌة الحتمٌة الى االعتقاد بأن الظروؾ الطبٌعٌة هً من تصوغ مجمل
الحٌاة االقتصادٌة والسٌاسٌة والثقافٌة للمجتمعات البشرٌة .
الجؽرافٌة االقتصادٌة :ــ وهو العلم الذي ٌدرس العالقة بٌن العوامل الطبٌعٌة والظروؾ االقتصادٌة ودراسة
الحرؾ والنشاط االقتصادي .
فراغ  /تذهب النظرٌة الحتمٌة الجؽرافٌة الى االعتقاد بأن الظروؾ الطبٌعٌة هً من تصوغ مجمل الحٌاة
االقتصادٌة والسٌاسٌة والثقافٌة للمجتمعات البشرٌة .
المطلب الثانً  :المشكلة االقتصادٌة (الندرة واالختٌار) :
كل علم ٌبحث عن مشكلة اقتصادٌة معٌنة من اجل حلها وعلم االقتصاد ٌختص بالمشكالت االقتصادٌة ومحاولة
اٌجاد الحل لها وهً مشكلة عامة تعانٌها كل المجتمعات بؽض النظر عن طبٌعة نظامها السٌاسً او االقتصادي
وال تختلؾ اسبابها وال عناصرها من مجتمع ألخر بل االختالؾ ٌكمن فً طرٌقة حلها التً تتمثل فً اشكالٌة
توزٌع الموارد المحدودة ( القلٌلة) بٌن استعماالت المجتمع الكثٌرة والمختلفة .
تعلٌل  /وجود مشكلة اقتصادٌة فً توزٌع الموارد المحدودة بسبب استعماالت المجتمع الكثٌرة والمختلفة ؟
الجواب /بسبب ان الموارد المتاحة ألي مجتمع لن تكفً باستمرار لتلبٌة واشباع الحاجات البشرٌة المتعددة .
س /عدد العوامل المؤثرة على الحاجات العامة والتً تؤدي الى زٌادة الحاجات وتنوعها ؟
الجواب/
 /1زٌادة عدد السكان .
 /2ارتفاع درجة التطور والتحضر .
 /3ظهور سلع جدٌدة باستمرار لتلبٌة حاجات االفراد .
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تعلٌل  /بات من ؼٌر الممكن ألٌة دولة مهما بلؽت من التقدم العلمً والصناعً توفٌر جمٌع السلع والخدمات
لمواطنٌها ؟
الجواب /الختالؾ توزٌع الموارد على االرض وما بٌن الدول  ,لذلك تتباٌن المواقؾ من حلها .

تعلٌل  /تتباٌن المواقؾ بٌن دولة واخرى فً حل المشكالت االقتصادٌة ؟
الجواب /وذلك تبعا لفلسفة النظام االقتصادي المتبع .
اوال :العناصر االساسٌة للمشكلة االقتصادٌة :
س /ما ابرز العناصر االساسٌة للمشكلة االقتصادٌة ؟
الجواب/
 /1الندرة النسبٌة للموارد االقتصادٌة .
 /2تعدد الحاجات البشرٌة وتجددها .
 /3االختٌار .
 /1الندرة النسبٌة للموارد االقتصادٌة :
أ  /الندرة : scarcity :
 ما المقصود بالندرة :
الندرة هً حالة نسبٌة ولٌس مطلقة وهً من ٌعطً للمورد صفته االقتصادٌة والموارد النادرة هً موارد اقتصادٌة
لها سعر ٌنبؽً دفعه مقابل الحصول علٌها مثل (االخشاب والمعادن والنفط وخدمات الطبٌب والمالبس ) ,اما
الموارد ؼٌر النادرة فهً موارد ؼٌر اقتصادٌة ال ٌتطلب االمر اي مبلػ لقاء الحصول علٌها فهً متاحة بالمجان
لجمٌع البشر مثل (الهواء واشعة الشمس)  ,وٌعد السعر معٌارا لمستوى ندرة الموارد .
تعلٌل  /ال تعتبر الموارد ؼٌر النادرة مثل الهواء موارد اقتصادٌة ؟
الجواب /النه ال ٌتطلب االمر اي مبلػ لقاء الحصول علٌها فهً متاحة بالمجان لجمٌع البشر مثل (الهواء واشعة
الشمس).
الندرة :ــ وهً مصطلح اقتصادي ٌطلق على الموارد االقتصادٌة التً ٌتطلب الحصول علٌها بمقابل اي ( سعر)
وهً حالة نسبٌة ولٌس مطلقة وتتسم بها جمٌع المجتمعات .
الموارد النادرة :ــ هً موارد اقتصادٌة لها سعر ٌنبؽً دفعه مقابل الحصول علٌها مثل االخشاب والمعادن والنفط
وخدمات الطبٌب والمالبس .
الموارد ؼٌر النادرة :ــ وهً عبارة عن موارد ؼٌر اقتصادٌة ال ٌتطلب االمر دفع اي مبلػ لقاء الحصول علٌها
وهً متاحة وبالمجان لجمٌع البشر مثل الهواء واشعة الشمس .
فراغ ٌ /عد السعر معٌارا لمستوى ندرة الموارد .
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ب /خصابص الندرة :
س /ما الخصابص التً تتمٌز بها ظاهرة الندرة ؟
الجواب/
 /1انها ظاهر نسبٌة فكثٌر من السلع مثل النفط على سبٌل المثال ٌنتج بكمٌات كبٌرة اال انه ٌبقى سلعة نادرة .
 /2انها ظاهرة مستمرة الٌمكن التؽلب علٌها او القضاء علٌها بشكل نهابً .
 /3انها تمثل عالقة بٌن متؽٌرٌن هما االنتاج والرؼبات البشرٌة .
 /4انها ال تعنً الفقر  ,الن الفقر هو عدم الحصول على الدخل المادي إلشباع الحاجات االنسانٌة الضرورٌة لحٌاة
الناس .اال انه ٌبقى سلعة نادرة ؟
تعلٌل ٌ /نتج النفط بكمٌات كبٌرة اال انه ٌبقى سلعة نادرة ؟
الجواب /الن الحاجة الٌه تفوق ما ٌنتج منه وكذلك الحال للذهب والماس .
تعلٌل  /الندرة التعنً الفقر ؟
الجواب /الن الفقر هو عدم الحصول على الدخل المادي إلشباع الحاجات االنسانٌة الضرورٌة لحٌاة االنسان .
 /2تعدد الحاجات البشرٌة وتجددها :
الحاجات االنسانٌة :ــ هً الرؼبة التً ٌسعها البشر الشباعها .
 وتقسم الحاجات الى ثالث اقسام :
 /1من حٌث انواعها  :حاجات خاصة فردٌة ـــ وحاجات عامة جماعٌة .
 /2من حٌث اهمٌتها  :حاجات ضرورٌة ــ حاجات ثانوٌة (كمالٌات).
 /3من حٌث دٌمومتها  :حاجات متكررة ــ حاجات متجددة (متطورة) مع التقدم الفنً والتكنلوجً .
 /3االختٌار : Choice
ٌواجه الفرد والمجتمع حالة عدم كفاٌة الموارد المتاحة لتلبٌة الحاجات المتعددة والمتجددة باستمرار  ,فأن هذا
ٌترتب علٌه التضحٌة ببعض الحاجات من اجل اشباع حاجات اخرى  ,اي ان قرار الفرد والمجتمع سٌذهب الى
وضع اولوٌة للحاجات من اجل تلبٌتها وتأجٌل الحاجات التً لٌس لها االولوٌة القصوى هذا التصرؾ جزء من
حلول االزمة االقتصادٌة  ,اي انه ٌتم التضحٌة ببعض الحاجات مقابل تأمٌن بعضها االخر تبعا لدرجة اهمٌتها
لدى الفرد او المجتمع .
مثال على ذلك  /مثال العراق وعلى مستوى المجتمع  ,هل االولوٌة الى تأمٌن الكهرباء او االنترنٌت الضوبً ؟
وعلى مستوى الفرد والعابلة هل االولوٌة لتوفٌر الؽداء او حضور حفل ؼنابً  ,لذا على المجتمع ان ٌتخذ
الوسابل المناسبة التً تضمن اشباع الحاجات االكثر اهمٌة اوال ,ثم االقل منها ثانٌا .
سٌ /واجه الفرد والمجتمع حالة عدم كفاٌة الموارد المتاحة لتلبٌة الحاجات المتعددة والمتجددة باستمرار؟
الجواب  /السابق .
تعلٌل ٌ /قوم االفراد بالتضحٌة ببعض الحاجات مقابل تأمٌن بعضها االخر ؟
الجواب /تبعا لدرجة اهمٌتها لدى الفرد او المجتمع .
الكفاءة االقتصادٌة :ــ تعنً اشباع اكبر ما ٌمكن من الحاجات بأقل ما ٌمكن من الموارد .
س /ما محددات االختٌار لحل المشكلة االقتصادٌة ؟
الجواب/
أ  /ان عملٌة االختٌار ٌجب ان تهدؾ للحصول على اعلى منفعة  /اشباع بأقل موارد .
ب /ان عمٌلة االختٌار هذه ٌجب ان تأخذ بنظر االعتبار مشكالت عدم تلبٌة الحاجات االخرى التً ٌحتاج الٌها
الفرد او المجتمع .
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ثالثا  :حدود امكانٌة االنتاج :
ان اي مجتمع لٌس بمقدورة ان ٌلبً جمٌع الحاجات فً وقت واحد لعدم توفر الموارد االقتصادٌة لذلك ٌمٌل العمل
الى حدود المتاح من الموارد  ,وتختلؾ داخل االقتصاد الواحد من زمن الى اخر وٌختلؾ من اقتصاد الى اخر
وٌتأثر حدود امكانٌة االنتاج بما ٌحصل من تطور فً الدخل القومً .
تعلٌل /ان اي مجتمع لٌس بمقدوره ان ٌلبً جمٌع احتٌاجاته فً وقت واحد ؟
الجواب /وذلك لعدم توفر الموارد المتاحة  ,لذلك ٌمٌل العمل فً حدود الموارد المتاحة .
س /توضح امكانٌة االنتاج لثالث قرارات واسبلة جوهرٌة  ,ماهً بٌنها؟
الجواب/
 /1ماذا ( )Whatننتج وما مقدار السلعة التً تنتج .
 /2كٌؾ (  ) Howننتج السلعة ؟ ما طرابق انتاج هذ السلعة .
 /3لمن ( ) For Whomتنتج السلع ؟ وما مستوى العدالة فً التوزٌع ؟
فراغ  /تتأثر حدود امكانٌة االنتاج بما ٌحصل من تطور فً الدخل القومً .
تعلٌل  /ان تطور الدخل القومً ٌؤدي الى انتقال منحنى امكانٌة االنتاج باتجاه لزٌادة من الٌمٌن ؟
الجواب /نتٌجة زٌادة الناتج المحلً االجمالً .
س /بٌن مع الرسم منحنى امكانٌة االنتاج ؟
الجواب /االختٌار على مستوى المجتمع ٌتم من خالل تخصٌص الموارد فً المفاضلة بٌن هذه السلعة او تلك او
انتاج كمٌات منهما بحسب حاجة المجتمع  ,ولؽرض التبسٌط سٌتم التعبٌر عن انتاج سلعتٌن فقط هما  :المواد
الؽذابٌة التً تعبر عن السلع ذات الطابع المدنً بٌنما انتاج البنادق ٌمثل االنفاق العسكري فأما ان تتوجه الموارد
كلها إلنتاج المواد الؽذابٌة او انتاج البنادق .
المبحث الثانً :
مالمح من تارٌخ االفكار االقتصادٌة
المطلب االول  :التنظٌم االقتصادي فً حضارة وادي الرافدٌن :
 /1ظهور السلطة  /الدولة :
 ان دراسة حضارة بالد الرافدٌن ٌكشؾ عن وجود تنظٌمات واجراءات وقوانٌن اعتمدت فً حقبة تارٌخٌة
طوٌلة ولما كان المجتمع مرتب على هٌبة طبقات البد من وجود سلطة  /دولة لهذا تفردت هذه الحضارة
بكونها احتضنت اول ظهور للسلطة او الدولة فً التارٌخ وهً دولة المدٌنة فً ( الوركاء  ,اور  ,نفر ,
بابل  ,الحضر ) وهً اول شكل من اشكال الحكم فً التارٌخ البشري .
 طبقا للفكر السٌاسً القدٌم فً بالد واي الرافدٌن  ,فأن اله االعلى هو الذي ٌمسك بكل السلطات وكان
ٌعٌن الحكم  /الملك الذي ٌكون بدٌلة فً االرض والذي ٌودع له قوته وٌكون منفذ لإلرادتة هذا من شأنه
ان ٌحمل الناس على االلتزام وطاعة الملوك خوفا من طلب االله وثورتها هذه السلطة لها تنظٌما وقوانٌنها
فهً تمارس التدخل فً كل شًء اجتماعٌا واقتصادٌا وسٌاسٌا .
س /كٌؾ كان الفكر االقتصادي فً بالد الرافدٌن ؟
الجواب /السابق الفقرة الثانٌة .
س /اٌن ظهرت اولى اشكال الحكم فً التارٌخ البشري القدٌم ؟
الجواب /الوركاء ــ اور ــ نفر ــ بابل ــ الحضر .
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فراغ  /تفردت حضارة بالد الرافدٌن بكونها احتضنت اول ظهور للسلطة  /او الدولة فً التارٌخ .
تعلٌل  /ان فكرة وجود االله فً بالد الرافدٌن من شانه ان ٌحمل الناس على االلتزام وطاعة الملوك ؟
الجواب /خوفا من ؼضب االله وثورتها .
س /ما الوظابؾ التً تقوم بها السلطة او الدولة فً بالد وادي الرافدٌن قدٌما ؟
الجواب/
أ /وظٌفة تنظٌم مٌاه الري وشق االقنٌة وتنظٌؾ االنهار .
ب /حماٌة خطوط التجارة الخارجٌة مع االقالٌم المجاورة .
ت /وضع التشرٌعات والقوانٌن الالزمة لضمان سٌر عمل النظام العبودي .
ث /حماٌة السكان من المجاعة عند حصول االزمات او الخطأ .
 /2الملكٌة :
تعلٌل /شهدت مدن وادي الرافدٌن اشكاال عدة من الملكٌة الزراعٌة ؟
الجواب /كون السمة الؽالبة للنشاط االقتصادي هو الطابع الزراعً .
س /عدد انواع الملكٌات الزراعٌة فً بالد وادي الرافدٌن ؟
الجواب/
 /1ملكٌة المعبد  :مزارع تدار وتخضع ألشراؾ كاهن المعبد (سانؽا)
 / 2ملكٌة الحكام المستقلة  :التً كان هدفها تلبٌة حاجات الحاكم وحاشٌته .
 /3ملكٌة المزارع العامة  :ظهرت عن اندماج مزارع الحكام المحلٌٌن مع مزارع المعابد فً مزرعة ملكٌة
موحدة تشمل المنطقة برمتها .
 /4الملكٌة الفردٌة  :ظهرت نتٌجة تدهور نظم الملكٌة االخرى .
تعلٌل /شهد النشاط االقتصادي الفردي تطورا كبٌرا فً بالد وادي الرافدٌن ؟
الجواب /نتٌجة النمو التدرٌجً لملكٌة االرض والعبٌد .
 /3الضرابب:
كان للملك الحق باسم االله فرض الضرابب ومصادرة العبٌد والحٌوانات والعربات وله حق االعفاء او االستثناء
وكان هناك عمال مختصون بجمع الضرابب وٌذهب جزء من الضرابب الى المعابد واالخر الى الملك .
س /ما السلع ( المواد) التً كانت تفرض علٌها الضرابب فً بالد وادي الرافدٌن ؟
الجواب/
أ  /التمور واالسماك والماشٌة واالراضً الزراعٌة .
ب /القنوات المابٌة .
ت /ضرٌبة (الرأس) وهً تفرض على كل مواطن من ضمن القرى والمدن البابلٌة والسومرٌة واالشورٌة  ,وتدفع
فً اؼلب االحوال بشكل محاصٌل زراعٌة وخاصة (الشعٌر) .
ضرٌبة الرأس:ــ وهً احد انواع الضرابب التً تفرض على كل مواطن من ضمن القرى والمدن البابلٌة
والسومرٌة واالشورٌة  ,وتدفع فً اؼلب االحوال بشكل محاصٌل زراعٌة وخاصة (الشعٌر) .
 /4القروض والفابدة :
عرفت بالد الرافدٌن اشكاال مختلفة من القروض  ,وشهدت مدٌنة بابل اول ظهور للمصارؾ التً تقوم باالقراض
مقابل الفابدة  ,وكان ٌمارس االقراض هم االثرٌاء والتجار البابلٌٌن مثل (بٌت اٌكٌبً) فً مدٌنة بابل كذلك
(موراشو) واوالده الذٌن كانوا ٌمتلكون مصرفا فً مدٌنة نفر .
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فراغ  /شهدت مدٌنة بابل اول ظهور للمصارؾ التً تقوم باإلقراض مقابل الفابدة .
بٌت اٌكٌبً :ــ وهو احد التجار واالثرٌاء البابلٌٌن الذٌن كانوا ٌقومون بإقراض االموال الى الناس مقابل الفابدة فً
مدٌنة بابل القدٌمة .
موراشو :ــ وهو احد التجار واالثرٌاء البابلٌٌن الذٌن كانوا ٌمارسون االقراض مقابل الفابدة فً بابل فً بالد
الرافدٌن وكانوا ٌملكون مصرفا فً مدٌنة نفر .
 /5النقود :
س /كٌؾ ظهرت وتطورت النقود فً بالد وادي الرافدٌن ؟
الجواب /استعمل البابلٌٌن الشعٌر مقام النقود فً تسهٌل المبادالت التجارٌة  ,ومن ثم ادخلت الفضة مع الشعٌر فً
تحدٌد قٌم السلع المتبادلة  ,وتشٌر المصادر الى ان سنحارٌب امر بضرب النقود من قطع صؽٌرة من الفضة ,
وكانت العمالت البابلٌة مختومة ببعض الشعارات مثل (رأس عشتار او رأس الشمس) .
سنحارٌب :ــ وهو احد الملوك البابلٌٌن الذي ٌعود الى فترته ضرب النقود من الفضة .
فراغ  /استعمل البابلٌٌن الشعٌر مقام النقود فً تسهٌل المبادالت التجارٌة .
فراغ  /كانت العمالت البابلٌة مختومة ببعض الشعارات مثل رأس عشتار او رأس الشمس .
 /6التجارة :
فرضت قلة المواد االولٌة على سكان وادي الرافدٌن انشاء عالقات تجارٌة مع معظم الدول ومنها (عٌالم او بالد
فارس  ,واسٌا الصؽرى  ,ودلمون (البحرٌن ومصر ) وكان عصرها الذهبً فً زمن سرجون االكدي ومعظم
التجارة تجري لحساب المعبد والملوك لتأمٌن احتٌاجاتهم وتتركز فً االخشاب للمعابد واالحجار لنحت التماثٌل .
تعلٌل  /قٌام سكان بالد الرافدٌن بعالقات تجارٌة مع مختلؾ الدول ؟
الجواب /بسبب قلة المواد االولٌة على سكان بالد الرافدٌن .
سرجون الكدي :ــ وهو احد الملوك البابلٌٌن واشهرهم وٌعتبر عصره عصر ذهبً بالنسبة للتجارة فً بالد
الرافدٌن و التً كانت تجري للمعبد والملك .
تعلٌل  /معظم التجارة فً بالد وادي الرافدٌن كانت تجري لحساب المعابد والملوك ؟
الجواب /لتأمٌن احتٌاجاتهم .
المطلب الثانً  :الفكر االقتصادي عند االؼرٌق :
اول بوادر الحدٌث عن االقتصاد عند االؼرٌق فً القرن الخامس (ق.م) حتى ان كلمة (اقتصادي) هً كلمة ٌونانٌة
استعملها (كسٌنافون) ألول مرة عنوانا للكتابة الذي خصصه لدراسة اسس(ادارة المنزل) .
س /ما المقصود بمصطلح (اقتصادي) عند االؼرٌق القدماء ؟
الجواب /ان كلمة (اقتصادي) هً كلمة ٌونانٌة استعملها (كسٌنافون) ألول مرة عنوانا للكتابة الذي خصصه لدراسة
اسس(ادارة المنزل).
كسٌنافون :ــ وهو احد علماء االقتصادٌٌن والفالسفة االؼرٌق الذي ٌعد اول من استخدم مصطلح اقتصادي فً
كتابة الذي خصصه لدراسة ادارة المنزل .
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 /4الزراعة والملكٌة .

 /5النقود والفابدة .

 /1العبودٌة :
تمثل اثٌنا انموذجا تقلٌدٌا للعبودٌة التً سادت اوربا بسبب الحروب والفقر وتفاقم النزاعات بٌن المدن االؼرٌقٌة
آنذاك ومن ثم مابٌن فبات المجتمع الٌونانً وبخاصة الطبقة التجارٌة ومالك العبٌد فكانت الفلسفة والفكر تعبٌر
لذلك ,ولما كان المجتمع الٌونانً عبودٌا فقد انحازت الدولة بما تملكه من امكانٌات لحماٌة التجار ومالك العبٌد
مسوؼة فً اطار فلسفً وفكري وسٌاسً .
تعلٌل  /تمثل اثٌنا انموذجا تقلٌدٌا للعبودٌة التً سادت اوربا ؟
الجواب /بسبب الحروب وتفاقم النزاعات بٌن المدن االؼرٌقٌة انذاك  ,وبٌن فبات المجتمع الٌونانً وخاصة الطبقة
البرجوازٌة مالك العبٌد.
فراغ  /لما كان المجتمع الٌونانً عبودٌا فقد انحازت الدولة بما تملكه من امكانٌات لحماٌة التجار ومالك العبٌد.
س /عدد اهم ابرز االسباب التً دفعت الٌونان الدفاع عن التجار ومالك العبٌد ؟
الجواب/
أ  /ان الٌونانٌٌن ولدوا احرارا وال ٌمكن ان ٌكونوا عبٌدا مثل االخرٌن .
ب /ان الٌونانٌٌن لن ٌنشؽلوا بأمور االقتصاد والسعً المادي  ,بل ٌتفرؼوا للتأمل الفلسفً واالهتمامات السٌاسٌة .
ت /ارساء دعابم حكم سٌاسً ٌضمن للمجتمع االؼرٌقً القوة والمنعة ازاء العدوان الخارجً (اسبارطة وبالد
فارس) .
 /2الدولة :
ٌنطلق افالطون من افتراض ثبات الطبٌعة البشرٌة كون االنسان بطبٌعته مخلوق سٌاسً وهذا ما ٌدفع الناس
جمٌعا الى ان ٌساعد بعضهم البعض بشكل ؼرٌزي فً محاولة لإلنشاء حٌاة مشتركة  ,هذا الدافع الطبٌعً للناس
نحو التقارب ادى الى تشكٌل العابلة والتجمعات البشرٌة ومن ثم الدولة  ,وٌشترط افالطون ان تكون الدولة
متداخلة فً شؤون الحٌاة العامة لكً توطد االمن واالستقرار .
افالطون :ــ وهو احد الفالسفة الٌونان واحد اكبر علماء االجتماع الذي بحث فً انظمة الحكم وعالقات الناس فً
ما بٌنهم من اجل تكوٌن الشكل البدابً للدولة .
تعلٌل ٌ /شترط افالطون ان تكون الدولة متداخلة فً شؤون الحٌاة العامة ؟
الجواب /لكً توطد االمن واالستقرار .
 /3طبقات المجتمع :
 قسم افالطون المجتمع الى ثالث طبقات هً :
أ  /الحكام ومثلهم (الرأس الذي ٌمثل الذكاء) وٌحرم علٌهم الملكٌة وتكوٌن االسرة .
ب /الجند ومثلهم (بالقلب الذي ٌمتاز بالقوة ).
ت /المزارعون والصناع ومثلهم (بالسواعد التً تعمل وتنتج ) .
 /4الزراعة والملكٌة :
عد االؼرٌق الزراعة المهنة الربٌسٌة فً النشاط االقتصادي ومصدر عٌش الشعب  ,ونظر بنظرة اقل الى
الحرؾ (الصنابع) واختلفوا بشأن الملكٌة فقد شجع افالطون الملكٌة المشاعٌة فً حٌن عارضه تلمٌذه ارسطو
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العتقاده ان الملكٌة العامة ؼٌر عملٌة والتلبً مٌول النفس البشرٌة وطبٌعتها  ,لذلك وجدت نوعان من الملكٌة
وهً :
 /1ملكٌة الدولة (ملكٌة عامة).
 /2ملكٌة االفراد (ملكٌة خاصة) .
فراغ  /عد االؼرٌق الزراعة المهنة الربٌسٌة فً النشاط االقتصادي .
تعلٌل /شجع افالطون الملكٌة المشاعٌة فً حٌن عارضه تلمٌذه ارسطو ؟
الجواب /العتقاده ان الملكٌة العامة ؼٌر عملٌة  ,وال تلبً طموح النفس البشرٌة .
الملكٌة المشاعٌة :ــ وهً المرحلة البدابٌة التً كان ٌعٌشها االنسان حٌث كان البشر ٌعٌشون كالقطعان واالرض
مشاعة للجمٌع .
 /5النقود والفابدة :
اعتقد االؼرٌق ان النقود ماهً اال وسٌلة لتبادل السلع وتسهٌل التجارة وان النقود تحظى بقبول عام بسبب المادة
التً تصنع منها (الذهب والفضة) وعارضوا بشدة اقراض النقود من اجل الحصول على الفابدة العتقادهم ان
النقود نفسها عقٌمة وؼٌر منتجة (فالنقود التلد نقودا) وعلٌة فالفابدة تخلق من النقود نقودا جدٌدة وهذا ٌتناقض مع
طبٌعة االشٌاء .
فراغ  /اعتقد االؼرٌق ان النقود ماهً اال وسٌلة لتبادل السلع وتسهٌل التجارة .
تعلٌل  /عارض الٌونان بشدة اقراض النقود من اجل الحصول على الفابدة ؟
الجواب /العتقادهم ان النقود نفسها عقٌمة وؼٌر منتجة (النقود التلد نقودا) وعلٌة فان الفابدة تخلق من النقود نقودا
جدٌدة .
س /ما المقصود بفابدة النقود عند الٌونان القدماء ؟
الجواب /العتقادهم ان النقود نفسها عقٌمة وؼٌر منتجة (فالنقود التلد نقودا) وعلٌة فالفابدة تخلق من النقود نقودا
جدٌدة وهذا ٌتناقض مع طبٌعة االشٌاء .
المطلب الثالث  :الفكر االقتصادي للرأسمالٌة التجارٌة :
اوال :االوضاع التً سهلت نشوء الرأسمالٌة التجارٌة :
تعلٌل  /تحالؾ االقطاع مع الكنٌسة من اجل اضعاؾ المرحلة االقطاعٌة فً اوربا ؟
الجواب /لتالقً مصالحهم فً السٌطرة على مقدرات الدول االوربٌة .
جباٌة العشر :ــ وهً ضرٌبة كانت تفرض على كل فالح لصالح الكنٌسة فً عصر االقطاع فً اوربا والتً كانت
تبلػ عشر المحاصٌل المنتجة .
االقنان :ــ مصطلح كان ٌطلق على عبٌد االرض اي الناس الذٌن كانوا مملوكٌن من اجل العمل فً المزارع التً
كانت تابعة للكنٌسة .
تعلٌل  /ان المعاناة التً تعرض لها الناس فً الفترة االقطاعٌة فً اوربا دفعتهم الى الهرب صوب المدن ؟
الجواب /للتخلص من قسوة االقطاعٌٌن علٌهم وهذا جاء لصالح نشوء الدولة القومٌة .
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س /عدد العوامل التً شاركت فً انهٌار االقطاع فً اوربا ؟
الجواب/
 /1طابع االستؽالل الذي مارسه االقطاعٌون ازاء الفالحٌن (االقنان عبٌد االرض).
 /2تراخً سلطة الكنٌسة وظهور دعوات االصالح الدٌنً .
 /3االستكشافات الجؽرافٌة التً جلبت الذهب والفضة من الدول المكتشفة والتً تحولت الى مستعمرات تابعة
السبانٌا والبرتؽال وهولندا وانكلترا .
 /4ظهور الدول القومٌة فً ؼرب اوربا نتٌجة معاهدة وستفالٌا عام1641م فً فرنسا وهو ما اطاح بسلطة
االقطاع والكنٌسة معا .
 /5استعمال البارود الذي جلب من الصٌن لدك حصون النبالء (االقطاعٌٌن) وقالعهم .
معاهدة وستفالٌا :ــ وهً المعاهدة التً عقدت فً اوربا عام 1641م فً فرنسا والتً عملت على اضعاؾ
االقطاع فً اوربا وسلطة الكنٌسة معا .
ثانٌا  :الفكر االقتصادي للرأسمالٌة التجارٌة (الماركنتٌلٌة) :
الرأسمالٌة التجارٌة (الماركنتٌلٌة) :ــ هً تسمٌة تطلق على الحقبة التً تمتد فً اوربا من عهد النهضة حتى
ظهور الفكر الكالسٌكً اي مابٌن عامً ( 1511ــ 1776م) وهً مرحلة انتقالٌة مهدت الى ظهور الرأسمالٌة
الصناعٌة التً تمثل الشكل المكتمل للرأسمالٌة .
س /بماذا اتسم الفكر االقتصادي فً اوربا فً الفترة مابٌن ( 1511ــ 1776م) ,ناقش؟
الجواب /اتسم الفكر االقتصادي لهذه المرحلة بأنه تعبٌر عن حاجة التجار اي (مصالحهم وحماٌتهم) لذلك نالحظ
االهتمام باألمور التالٌة :
 الحماٌة الجمركٌة .
 فرض الرسوم على السلع المستوردة من الخارج .
 تشجٌع الصادرات .
 حماٌة التجار فً الخارج من منافسٌهم االوربٌٌن .
س /ماهو اهم ما ٌمٌز المرحلة التجارٌة فً الفكر الرأسمالً االقتصادي التجاري؟
الجواب/
 /1عد الثروة فً اي دولة محصورة بمقدار ما متوفر له من ذهب وفضة .
 /2ظهور الدولة القومٌة االوربٌة التً سعت الى امتالك الجٌوش ومصادر القوة االخرى .
 /3الدعوة الى استؽالل المستعمرات واحتكار التجارة معها  ,واخضاع اقتصادها كلٌا الى الدول االوربٌة
المستعمرة .
 /4ادت حاجة الرأسمالٌة التجارٌة الى والدة المؤسسة الرأسمالٌة االولى  ,وهً المشؽل الٌدوي الصؽٌر
(المانٌفكتورة) التً اصبحت نظاما ساندا فً الصناعة االوربٌة .
 /5انحسار دور االقطاع والكنسٌة مع اتساع مساحة النشاط الرأسمالً وقوة الدولة .
 /6ازدٌاد التعامالت الربوٌة (اسعار الفابدة) فنشأة طبقة المرابٌن جمعت ثروات كبٌرة .
الماركنتٌلٌة :ــ وهً مذهب سٌاسً ــ اقتصادي ساد اوربا بداٌة القرن السادس عشر  ,لتعزٌز ثروة الدولة من
الذهب والفضة عن طرٌق هٌمنة الدولة .
المانٌفكتورة :ــ وهً تسمٌة او مصطلح اقتصادي اطلق على الورشة او المعمل الصؽٌر الٌدوي الذي ظهر فً
اوربا وهو اول خطورة نحو ظهور النظام الرأسمالً فً الدول االوربٌة .
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المطلب الرابع  :الفكر االقتصادي للرأسمالٌة الصناعٌة :
اوال :العوامل التً مهدت لظهور الرأسمالٌة الصناعٌة :
 /1التطورات الفكرٌة  /2 .التطورات المادٌة .
 /1التطورات الفكرٌة :
شكل الفكر االقتصادي على ٌد االب الروحً للرأسمالٌة (ادم سمث) انتقاله كبٌرة وخطوة نحو ظهوره كعلم شانه
شان العلوم االخرى ,استنادا الى ما جاء فً كتابة (بحث فً اسباب ثروة االمم عام  )1776الذي اشار فٌه الى ان
(االقتصاد تحكمه قوانٌن تفعل فعلها بعٌدا من التدخل فٌها ) وعلى خلفٌة عصر النهضة والتنوٌر فً اوربا فقد وجد
هذا الفكر االرضٌة المناسبة لقبوله وانتشاره .
س /ما الخصابص الفكرٌة التً ساعدت على شٌوع الفكر الرأسمالً الصناعً فً اوربا ؟
الجواب/
أ  /ظهور المنهج التجرٌبً وصعود الحقابق العلمً على حساب المٌتافٌزٌقٌا.
ب /ظهور اطروحات عدٌدة تدعوا الى اعادة التفكٌر السٌاسً وتقٌٌد صالحٌات الدولة والحاكم مثل (جان جاك
روسو  ,مونتسكٌو  ,هوبز ... ,الخ).
ت /احترام الملكٌة الخاصة والمصلحة الفردٌة وعدهما القاعدة االساسٌة للمصلحة العامة .
ث /قٌام الثورة الفرنسٌة .
ادم سمث :ــ وهو عالم االقتصاد االسكتلندي الذي ٌعد له الفضل الكبٌر فً ظهور وتطور الرأسمالٌة الصناعٌة فً
اوربا وظهورها كعلم فً اوربا شأنه شأن العلوم االخرى .
 /2التطورات المادٌة :
س /ما التطورات المادٌة واالختراعات والصناعات التً ساعدت على تطور الرأسمالٌة الصناعٌة ؟
أ  /توالً االختراعات فً مجال النسٌج  ,مما ادى الى ظهور صناعة النسٌج القوٌة فً برٌطانٌا
الجواب/
مكنتها فً السٌطرة على صناعة المنسوجات فً العالم .
ب /االختراعات فً مجال الحدٌد والصلب  ,السٌما طرٌقة اذابة الحدٌد وتأسٌس اول معمل تعدٌن فً العالم .
ت /اختراع االله البخارٌة عام 1764م من قبل (جٌمس وات) الذي عد اهم حدث صناعً  ,وكان له االثر فً
احالل االله محل الٌد العاملة وزٌادة االنتاج .
جٌمس وات:ــ وهو احد اشهر المخترعٌن البرٌطانٌٌن الذي ٌعود له الفضل فً اختراع االله البخارٌة 1776التً
عدت اهم حدث صناعً وكان له االثر الكبٌر فً احالل االله بدل الٌد العاملة وزٌادة االنتاج .
ثانٌا  :اآلراء االقتصادٌة للفكر الكالسٌكً :
 /5التجارة الخارجٌة .
 /1المصلحة الفردٌة  /2 .تدخل الدولة  /3 .الثروة  /4 .االجور.
 /1المصلحة الفردٌة :
تشكل المصلحة الذاتٌة للفرد مكمن القوة فً النظام الرأسمالً النها كما ٌقول ادم سمث (هً المصدر االكبر للخٌر
العام) ولكن تصرفات االفراد ترتكز على معطٌات نفسٌة  ,تتلخص فً تعلقهم بصفة عفوٌة بمصالحهم الخاصة ,
نتٌجة لدوافع الؽرٌزة البشرٌة الصرؾ .
تعلٌل  /تشكل المصلحة الذاتٌة للفرد مكمن القوة فً النظام الرأسمالً ؟
الجواب /النها كما ٌقول ادم سمث (هً المصدر االكبر للخٌر العام) لكون تصرفات االفراد ترتكز على معطٌات
نفسٌة .
تعلٌلٌ /رى ادم سمث ضرورة حماٌة العفوٌة والحفاظ على الحرٌة الشخصٌة ؟
الجواب /الن ذلك من مصلحة المجتمع .
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المٌتافٌزٌقٌا  :وهو مصطلح واول تسمٌه تطلق على علم ما وراء الطبٌعة .
 /2تدخل الدولة :
ٌعارض ادم سمث تدخل الدولة فً النشاط االقتصادي وٌدعو الى تحدٌد دورها وهذا التعبٌر عن مصالح الطبقة
الرأسمالٌة .
س /هناك عدة اسباب حددها ادم سمث لعدم تدخل الدولة فً النشاط االقتصادي ؟
الجواب/
أ /ان تدخل الدولة ٌقٌد الحرٌات بما فٌها الحرٌة االقتصادٌة .
ب /تعتمد الدولة فً نشاطها على (االٌرادات) المتأتٌة من الضرابب على االفراد والمؤسسات  ,فكلما زاد دور
الدولة ازدادت الضرابب .
ت /ان مجمل انشطة الدولة هً استهالكٌة  ,فالدولة مبذرة لالموال وادارتها سٌبة للموارد االقتصادٌة المتاحة .
س /ما القٌود والوظابؾ التً حددها ادم سمث للدولة ؟
الجواب/
الوظٌفة االولى  :حماٌة الحدود الخارجٌة للدولة من االعتداء الخارجً (جندي حدود ).
الوظٌفة الثانٌة  :ضبط االمن والنظام وحماٌة مصالح وممتلكات الطبقة الرأسمالٌة (شرطً امن).
الوظٌفة الثالثة  :المحافظة على تطبٌق القوانٌن واالنظمة التً شرعتها الدولة (قاض) .
س /ما موقؾ ادم سمث من تدخل الدولة فً النشاط االقتصادي ؟
الجواب /السابق.
 /3الثروة :
قدم ادم سمث فهما مختلفا للثروة انطالقا من كتابة الذي سماه (دراسة فً اسباب ثروة االمم) منتقدا مبدا التجارٌٌن
( الماركنتٌلٌٌن) من ان التجارة هً مكمن الثروة فحسب اعتقاده ان الثروة هً فً االنتاج وباألخص (االنتاج
المادي) وان االنتاج كمصدر للثروة ٌعتمد على رأس المال والتخصص وتقسٌم العمل لزٌادته وتطوره .
س /كٌؾ كان ٌنظر ادم سمث للثروة او (ما معنى الثروة من منظور ادم سمث) ؟
الجواب /السابق .
دراسة اسباب ثروة االمم :ــ وهو الكتاب االقتصادي الذي الفه ادم سمث والذي كان ٌختص بالثروة وبٌانها بشكل
مختلؾ واكد فٌه على ان مكمن الثروة هً فً االنتاج .
فراغ  /اكد ادم سمث ان االنتاج كمصدر للثروة ٌعتمد على رأس المال والتخصص وتقسٌم العمل .
تعلٌل /اكد ادم سمث ان االنتاج كمصدر للثروة ٌعتمد على رأس المال والتخصص وتقسٌم العمل؟
الجواب /لكً ٌشارك فً اشباع الحاجات االنسانٌة  ,والتً ٌحصل علٌها االفراد نتٌجة عملهم بصورة مباشرة او
ؼٌر مباشرة .
 /4االجور :
ٌرى ادم سمث ان االجر المدفوع الى العامل هو تعبٌر عن تكلفة الحفاض واالبقاء على حٌاته وحٌات اسرته ,
ولكً ٌستمر فً تقدٌم عمله الى المنتج الرأسمالً وهو بذلك ٌقر نظرٌة (اجر الكفاؾ) تعوٌضا عن جهد العامل .
س /ما المقصود باألجور من وجهة نظر ادم سمث؟
الجواب /السابق .
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تعلٌل  /انتقاد اسلوب االنتاج الرأسمالً الذي كان ٌدعوا له ادم سمث من قبل المدارس االشتراكٌة عن حقوق
العمال ؟
الجواب /الن هذا االسلوب ذا طبٌعة استؽاللٌة للعمال من خالل احتجاز جزء من اجر العامل (اجور ؼٌر مدفوعة)
لصالح الرأسمالً.
اصل الكفاؾ:ــ وهو االجر الذي ٌتقاضاه العامل والذي ٌلبً ادنى المتطلبات ألبقاء العامل حٌا وهو ما اكد علٌه
ادم سمث فً نظرٌته اصل الكفاؾ .
 /5التجارة الخارجٌة:
تعود الى ادم سمث او محاولة جادة لتفسٌر التجارة الدولٌة تفسٌرا علمٌا من خالل تركٌزه فً (التخصص) وتقسٌم
العمل على مستوى العالقات االقتصادٌة بٌن الدول اذ ٌجبر تقسٌم العمل الدولة على التخصص فً انتاج السلع التً
تكنها احوالها الطبٌعٌة من انتاجها  ,ومبادلة ما ٌفٌض عن حاجتها مع الدول االخرى عن طرٌق التجارة .
س /ما المقصود بالتجارة الدولٌة من منظور ادم سمث ؟
الجواب /السابق .
فراغ  /تعود الى ادم سمث او محاولة جادة لتفسٌر التجارة الدولٌة تفسٌرا علمٌا .
التخصص :ــ وهو مصطلح اقتصادي ٌعنً تخصص بعض الدولة فً انتاج سلعة معٌنة تمكنها احوالها الطبٌعٌة
من انتاجها .
ثالثا  :االراء االقتصادٌة للرأسمالٌة الحدٌثة :
 /2المدارس النٌوكالسٌكٌة .
 /1الفكر االقتصادي للمدرسة الكٌنزٌة .
 /1الفكر االقتصادي للمدرسة الكٌنزٌة :
جاءت افكار هذه المدرسة فً ظل دخول النظام الرأسمالً ازمة اقتصادٌة خانقة مابٌن ( 1121ــ  )1133ولم
تستطٌع الٌة السوق التً ٌستند الٌها النظام الرأسمالً من اٌجاد حلول ناجحة لالزمة لذلك جاءت االفكار (جون
مٌنارد كٌنز) للخروج من االزمة .
جون مٌنارد كٌنز :ــ وهو احد علماء االقتصاد البرٌطانٌٌن وصاحب النظرٌة الكٌنزٌة التً جاءت بأفكار جدٌدة من
اجل الخروج من االزمة االقتصادٌة التً اصابت اوربا عام  1121ــ .1133
سٌاسة االشؽال العامة :ــ وهً السٌاسة التً تتبعها الدولة من اجل تشؽٌل جمٌع عناصر وعوامل االنتاج اي
ٌصل نشاط الدولة الى اقصى حد من تشؽٌل الموارد من اجل تخلٌص البالد من مشكلة البطالة .
س /ما االفكار التً ارتكزت علٌها نظرٌة كٌنز ؟
الجواب/
أ  /ان الٌة السوق (التفاعل بٌن العرض والطلب ) ؼٌر قادر على اعادة التوازن الى االقتصاد .
ب /البد للدولة ان تتدخل لدعم االقتصاد عن طرٌق االنفاق الحكومً .
ت /ان البطالة هً المشكلة الربٌسٌة التً تواجه النظام الرأسمالً  ,والبد من قٌام الدولة بزٌادة (االستخدام) عن
طرٌق سٌاسة االشؽال العامة .
ث /ان النقود لٌس حٌادٌة كما كان ٌعتقد وال ٌقتصر دورها على المبادلة فقط بل هً مخزن للقٌمة ومقٌاس لقٌم
االشٌاء .
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المدرسة الكٌنزٌة :ــ وهً احدى المدارس االقتصادٌة فً اوربا والتً ٌعود اسمها الى مؤسسها جون مٌنارد كٌنز
صاحب النظرٌة الذي قدم حلول من خاللها للخروج من االزمة االقتصادٌة فً اوربا .
 /2المدارس النٌو كالسٌكٌة :
ظهرت افكار تنتقد التدخل الحكومً والقطاع العام وتمجد القطاع الخاص  ,ودعت الى رفع ٌد الدولة عن النشاط
االقتصادي  ,النه تسبب من خالل تدخله الى اعاقة عمل السوق والبد من اطالق الحرٌة االقتصادٌة على
مصراعٌها للقطاع الخاص  ,وابرز هذه المدارس هً المدرس النقودٌة واالب الروحً لها هو االقتصادي
االمرٌكً (مٌلتون فرٌدمان) .
س /ماهً وجهة النظر االقتصادٌة للمدرسة النٌو كالسٌكٌة لالقتصاد الرأسمالً الحدٌث ؟
الجواب /السابق .
تعلٌل  /دعت المدرسة النٌو كالسٌكٌة الى رفع ٌد الدولة عن النشاط االقتصادي ؟
الجواب /النها تتسبب من خالل تدخلها بإعاقة عمل الٌة السوق ( مٌكانٌكٌة السوق) والبد من اطالق الحرٌة
االقتصادٌة على مصراعٌها للقطاع الخاص .
المدرسة النقودٌة :ــ وهً احدى المدارس االقتصادٌة التً كانت تؤمن بمبدأ اطالق الحرٌات للقطاع الخاص
وعدم التدخل فً الشؤون االقتصادٌة واالب الروحً لها هو االقتصادي االمرٌكً (ملتون فرٌدمان) وشكلت
افكارها اساس االقتصادي للعدٌد من االدارات االمرٌكٌة .
ملتون فرٌدمان:ــ وهو االقتصادي االمرٌكً وصاحب المدرسة النقودٌة والذي ٌعتبر االب الروحً له والتً
شكلت افكارها االساس االقتصادي للعدٌد من االدارات االمرٌكٌة منذ عام 1112م.
فراغ  /عملت المنظمات االقتصادٌة الدولٌة بالمدرسة النقودٌة مثل صندوق النقد الدولً والبنك الدولً.
س /ما ابرز نتابج افكار المدرسة النٌو كالسٌكٌة او النقودٌة ؟
الجواب/
أ /اضعاؾ دور الدولة فً النشاط االقتصادي فً اؼلب دول العالم .
ب /القبول بالبطالة والفقر عند تطبٌق السٌاسات االقتصادٌة لهذه المدرسة واقتراح اجراءات تخفٌفها .
ت /تسهٌل انفتاح االقتصادات بعضها على البعض من خالل تحرٌر التجارة وانتقال رأس المال.
ث /النقود هً محور االقتصاد والبد من ضبط كمٌة النقود فً التداول  ,وان زٌادتها عما هو متناسب مع حاجة
االقتصاد من شأنه ان ٌؤدي الى حدوث ازمات والمشكالت .
المطلب الخامس :الفكر االشتراكً وفكر العالم الثالث :
اوال :الفكر االشتراكً :
اسس هذا الفكر (كارل ماركس) الذي ٌعد مؤسس االشتراكٌة العلمٌة ولٌست االشتراكٌة المثالٌة  ,والعامل
االساسً الذي دفع ماركس لبناء منظومته الفكرٌة هو الطابع االستؽاللً للرأسمالٌة ضد الطبقة العاملة .
فراغ  /الٌمكن الحدٌث عن الفكر االشتراكً من دون تناول الفكر الماركسً وكارل ماركس .
فراغ  /العامل االساسً الذي دفع ماركس لبناء منظومته الفكرٌة هو الطابع االستؽاللً للرأسمالٌة ضد الطبقة
العاملة .
س /الى ماذا كرس ماركس جهده اقتصادٌا ؟
الجواب /كرس جهده لتحلٌل القوانٌن االقتصادٌة للحٌاة االجتماعٌة  ,والشروط الموضوعٌة لإلنتاج التً تعد
االساس لنشاط االنسان تارٌخٌا وبهذا االسلوب وجه الفكر الماركسً ضربة لنظرٌات المثالٌة الساندة .
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كارل ماركس :ــ وهو احد العلماء االقتصادٌٌن والمفكرٌن االجتماعٌٌن ومؤسس الفكر االشتراكً العلمً وٌعد
(التفسٌر االقتصادي للتارٌخ) من اعظم االنجازات الفردٌة التً حققها علم االجتماع.
التفسٌر االقتصادي للتارٌخ:ــ وهو اهم ابرز انجازات كارل ماركس المفكر االقتصادي والباحث االجتماعً
وٌعتبر من اعظم االنجازات الفردٌة التً حققها علم االجتماع .
س /اعتمد ماركس منهج منطقى تارٌخً فً تحلٌل الظواهر االقتصادٌة  ,ناقش ذلك؟
الجواب /من خالل تحلٌل اسلوب االنتاج الرأسمالً وقوانٌنه الحاكمة بدء من تحلٌل االهمٌة الربٌسٌة للسلعة فً
النظام الرأسمالً التً سماها (وثنٌة السلعة ) وانتهاء بتحلٌل عالقات االنتاج الرأسمالً التً تشكل مرحلة علٌا فً
تطور العالقات السلعٌة .
تعلٌل /اعتمد ماركس منهج منطقً تارٌخً فً تحلٌل الظواهر االقتصادٌة؟
الجواب /وذلك من خالل تحلٌل اسلوب االنتاج الرأسمالً وقوانٌنه الحاكمة بدء من تحلٌل االهمٌة الربٌسٌة للسلعة
فً النظام الرأسمالً التً سماها (وثنٌة السلعة ) وانتهاء بتحلٌل عالقات االنتاج الرأسمالً التً تشكل مرحلة علٌا
فً تطور العالقات السلعٌة .
س /الى ماذا توصل مارك ساٌكس مع رفٌقة فردرٌك انجلز بخصوص االقتصاد الرأسمالً ؟
الجواب /توصل الى ان الرأسمالٌة فً سعٌه للحصول على االرباح من خالل زٌادة االنتاج ٌ ,خلق فٌضا كبٌرا من
السلع فً االسواق ٌصعب تصرٌفها  ,وهو ما ٌقود النظام الرأسمالً نحو المزٌد من االزمات المتتالٌة .
تعلٌلٌ /ؤمن كارل ماركس ان النظام الرأسمالً فً سعٌه لزٌادة االنتاج ٌخلق المزٌد من االزمات؟
الجواب /وذلك بسبب االسلوب الذي ٌعتمده الرأسمالٌون فً انتزاع فابض القٌمة (الذي هو الفرق بٌن االجر
المستحق واالجر المدفوع ) من العمال.
فردرٌك انجلز :ــ وهو احد العلماء والباحثٌن االقتصادٌٌن الذي اثبت مع رفٌقه ماركس ان النظام الرأسمالً ٌخلق
فٌضا فً االنتاج ٌصعب تصرٌفها مما ٌأدي الى حدوث العدٌد من االزمات االقتصادٌة .
قٌمة الفابض:ــ وهو الفرق بٌن االجر المستحق واالجر المدفوع من العمال .

ن ضاط مطهىت

ن ضاط  :ط: 72

صكهت المارك ضبى ثباقصا قكزثا مع اٌاقكار الزاسمانبى  :ثكبت الطانت في اي ثباقظ قكزي تزجخى.

ل

 ا خم /االنتبج:
اكدت االشتراكٌة بزعامة (كارل ماركس) ان النظام الرأسمالً ذا طابع استؽاللً ضد الطبقة العاملة واكد ذلك من
خالل ما تناوله ماركس فً كتابة (التفسٌر االقتصادي للتارٌخ) الذي وجه من خالله ضربة قوٌة ال النظرٌات
المثالٌة الرأسمالٌة السابدة آنذاك  ,والذي فسر من خالله تحلٌل االهمٌة الربٌسٌة للسلعة فً النظام الرأسمالً التً
اسماها (وثنٌة السلعة ) وانتهاء بتحلٌل عالقات االنتاج الرأسمالً التً تشكل مرحلة علٌا فً التطور العالقات
السلعٌة ,
واكد ماركس مع زمٌله فرٌدرٌك انجلز ان النظام الرأسمالً فً سعٌه للحصول على االرباح من خالل زٌادة
االنتاج ٌ ,خلق فٌضا كبٌرا فً السلع فً االسواق ٌصعب تصرٌفها  ,وهو ما ٌقود النظام الرأسمالً نحو المزٌد
من االزمات المتتالٌة .
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 اىطجقخ اىعبميخ :
واعتمد كارل ماركس منهج منطقً تارٌخً فً تحلٌل الظواهر االقتصادٌة  ,من خالل تحلٌل اسلوب االنتاج
الرأسمالً والقوانٌن الحاكمة ,
واضح ان الفكر الرأسمالً ٌعمل على استؽالل العمال استؽالل بشع من خالل االحتفاظ بجزء من اجوره لدى رب
العمل من خالل ما ٌعرؾ بـ (اجر الكفاؾ) وهو االجر الذي ٌلبً ادنى المتطلبات ألبقاء العامل حٌا ,
واكدت االشتراكٌة على ان االسلوب الذي تتبعه الرأسمالٌة فً االنتاج ٌقود الى انتزاع (فابض القٌمة) هو الفرق
بٌن االجر المستحق واالجر المدفوع .
ثانٌا  :الفكر االقتصادي فً العالم الثالث :
باختصار ان الدول الرأسمالٌة اخضعت الدول فً اسٌا وافرٌقٌا وامرٌكا الالتٌنٌة لسٌطرتها وسخرت كل مواردها
االقتصادٌة لمصلحة الدول الرأسمالٌة واستنزفت خٌراتها ونظمت العالقة بٌن هذه الدول على اساس القوي
والضعٌؾ فأصبحت الدول االوربٌة هً المركز والدول النامٌة هً التابعة فنشأت التبعٌة  ,ووفقا لهذا ظهر
(مدرسة التبعٌة ).
مدرسة التبعٌة :ــ وهً احدى المدارس الفكرٌة التً نمت فً الدول النامٌة على خلفٌة استعمار الدول االوربٌة
لدولها واكد المدرسة على ان الدول الرأسمالٌة خلقت الٌات وسٌاسات من شأنها ان تؤدي الى استمرار تبعٌة الدول
النامٌة الى الدول المتقدمة فً المجاالت كافة .
س /على ماذا اكدت مدرسة التبعٌة الفكرٌة التً نشأت فً البلدان النامٌة ؟
الجواب /اكدت المدرسة ان الدول الرأسمالٌة المتقدمة كانت متقصدة فً خلق الٌات وسٌاسات من شأنها ان تؤدي
الى استمرار تبعٌة الدول النامٌة الى الدول المتقدمة فً المجاالت كافة ومنها التكنولوجٌة والثقافٌة والمالٌة ...الخ,
وان ما تدعٌه الدول المتقدمة من ان زٌادة العالقات االقتصادٌة بٌنها وبٌن الدول النامٌة (دول العالم الثالث) سوؾ
ٌؤدي الى تحوٌل مجتمعاتها التقلٌدٌة الى مجتمعات حدٌثة .
تعلٌل /باتت الدول النامٌة اكثر اعتمادٌة على الدول المتقدمة فً كل شًء؟
الجواب /وذلك بسب طبٌعة السٌاسات التً اعتمدتها الدول المتقدمة وشركاتها .
س /ما السٌاسات التً اعتمدتها الدول المتقدمة اتجاه الدول النامٌة (دول العالم الثالث) والتً جعلت اعتمادها
فً كل شًء على الدول المتقدمة ؟
الجواب/
 /1فرضت على الدول النامٌة التخصص بإنتاج المواد االولٌة واالنشطة الزراعٌة والرعوٌة .
 /2اعتمدت الدول المتقدمة سٌاسات تجارٌة منحازة لصالح منتجاتها وشركاتها وهً معٌقة لدخول سلع الدول
النامٌة ألسواقها .
 /3اعتمدت اسلوب التبادل الالمتكافا وٌمثل هذا باستٌراد المواد االولٌة من البلدان النامٌة بأثمان بخسة (رخٌصة)
وتصنٌعها وتصدٌرها الى اسواق الدول النامٌة بأسعار مرتفعة .
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ن ضاط مطهىت

انن ضاط :ط 77
ثكبت الطانت ورقى بخببى عه طببعى العٍاقات ا ا
ٌقتصادنى نيه انبلذان المتقذمى والذول انبامبى؟
ل
ا خم  /اىتجعيخ االقتصبديخ :

قامت الدول الكبرى الرأسمالٌة بإخضاع الدول فً اسٌا وامرٌكا الالتٌنٌة وافرٌقٌا لسٌطرتها السٌاسٌة واالقتصادٌة
 ,وسخرت كل امكانٌاتها واستنزفت مواردها لصالح تلك الدول الرأسمالٌة  ,ونظمت العالقة فٌما بٌنهم على اساس
القوي والضعٌؾ  ,فأصبحت الدول االوربٌة هً المركز والدول النامٌة هً الدول التابعة ,
فظهرت على اساس ذلك التبعٌة االقتصادٌة والسٌاسٌة وافرزت تلك االجراءات الى ظهور ( مدرسة التبعٌة)
كإحدى المدارس الفكرٌة التً ظهرت فً الدول النامٌة  ,فأصبحت بذلك تعتمد النامٌة اعتماد كبٌر على الدول
الرأسمالٌة واقتصر نشاط تلك الدول على تصنٌع المواد االولٌة فقط وتصدٌرها الى الدول الرأسمالٌة ومنع تجارة
تلك الدول من الدخول الى البلدان المتقدمة وعلى العكس  ,وادعت الدول النامٌة ان تلك االجراءات تؤدي الى
تطوٌر الدول النامٌة فً جمٌع المجاالت وتطوٌر مجتمعاتها الى مجتمعات حدٌثة ولكن ذلك محض افتراء وحدث
العكس حٌث اصبحت الدول النامٌة اكثر اعتمادا على الدول المتقدمة .
المبحث الثالث  :المفاهٌم االقتصادٌة المعاصرة
 /1السٌاسة االقتصادٌة :
تعرٌفها  :وهً استعمال مجموعة من االدوات (المالٌة  ,النقدٌة  ,السعرٌة ...الخ) بصورة مباشرة او ؼٌر مباشرة
لتحقٌق اهداؾ اقتصادٌة معٌنة .

س /ماهً ادوات السٌاسة المالٌة والسٌاسة النقدٌة ؟
الجواب/
السٌاسة المالٌة  :السٌاسة الضرٌبٌة ــ السٌاسة االٌرادٌة ــ السٌاسة االنفاقٌة ــ السٌاسة االبتمانٌة .
السٌاسة النقدٌة  :سعر الصرؾ ــ سعر الخصم ــ سعر الفابدة ــ االحتٌاطً النقدي القانونً .
س /ما االهداؾ التً تسعى الى تحقٌقها السٌاسة االقتصادٌة ؟
الجواب/
أ /تحقٌق االستخدام (التشؽٌل) الكامل للموارد المادٌة البشرٌة المتاحة .
ب /تحقٌق االستقرار االقتصادي .
ت /تحفٌز النمو االقتصادي .
ث /تحقٌق التوازن فً مٌزان المدفوعات (اي المعامالت االقتصادٌة الدولٌة مع العالم الخارجً ).
 /2النظرٌة االقتصادٌة :
تعرٌفها  :هً مجموعة قواعد ومبادئ اقتصادٌة تكون مرشد او دلٌل فً اتخاذ القرارات فً ظل مجوعة من
الظروؾ .
 /3الفعالٌات االقتصادٌة :
ب /التبادل .
أ /االنتاج .

ت /التوزٌع .

ث /االستهالك .

أ  /االنتاج :
تعرٌفه  :هو خلق القٌم المادٌة النافعة او زٌادتها والتً تشارك بصورة مباشرة او ؼٌر مباشرة فً اشباع حاجات
االنسان التً تعد انتاجا .
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مثال على ذلك :
ما ٌستهلكه االنسان البد ان ٌمر بمراحل متعددة :
الخبزٌ :أتً من زراعة الحنطة والشعٌر  ,ثم ٌطحن  ,ومن الدقٌق ٌصنع الخبز  ,ثم ٌسوق الى منافذ التوزٌع
للمستهلك وهذه جمٌعا تعد انتاجا .
فراغ ٌ /توقؾ حجم االنتاج على الكٌفٌة التً ٌستطٌع فٌها المجتمع توظٌؾ الموارد المتاحة لدٌه .
ب /التبادل :
تعرٌفة  :وهً مبادلة السلعة الفابضة عن الحاجة بسلعة اخرى بحاجة الٌها .
المقاٌضة :ــ هً مبادلة سلعة بسلعة اخرى دون ان تكون هناك واسطة للتبادل.
تعلٌل  /جرى االهتداء الى النقود بعد مرحلة المقاٌضة ؟
الجواب /للتخلص من قٌود المقاٌضة .
ت /التوزٌع :
تعرٌفة  :وٌقصد به توزٌه الدخل الناتج عن عملٌة االنتاج على المشاركٌن فً عملٌة االنتاج او توزٌع الدخل
القومً على عوامل االنتاج التً شاركت فً خلق الدخل القومً .
س /ما هً عوابد عناصر االنتاج وضحها مع الرسم او مكافأة عناصر االنتاج ؟
الجواب /عناصر االنتاج هً (االرض  ,الموارد الطبٌعٌة  ,العمل  ,رأس المال).
عنصر االنتاج
نوع المكافأة

الموارد الطبٌعٌة واالرض
الرٌع

العمل
االجر

رأس المال
الفابدة

التنظٌم
الربح

ث /االستهالك :
تعرٌفه  :وهو ؼاٌة النشاط االقتصادي وهو الهدؾ النهابً من العملٌة االنتاجٌة لؽرض انتفاع الناس من السلع
والخدمات إلشباع حاجاته .
تعلٌل  /االستهالك وهو ؼاٌة النشاط االقتصادي وهو اهدؾ النهابً من العملٌة االنتاجٌة؟
الجواب /لؽرض انتفاع االنسان من السلع والخدمات إلشباع حاجاته .
فراغ ٌ /توقؾ الطلب على السلع والخدمات ألؼراض االستهالك على القدرة الشرابٌة التً ٌتمتع بها
المستهلكون.
 /4طرابق التحلٌل االقتصادي :
هناك عدة طرابق للتحلٌل االقتصادي :
س /ما هً الطرابق المستخدمة فً عملٌة التحلٌل االقتصادي ؟
الجواب/
أ /الطرٌقة الوصفٌة  :استعمال المنطق والتحلٌل االقتصادي .
ب /الطرٌقة البٌانٌة  :استعمال الرسوم البٌانٌة .
ت /الطرٌقة الرٌاضٌة  :وضع المتؽٌرات االقتصادٌة فً شكل معادالت رٌاضٌة .
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 /5الرفاهٌة االقتصادٌة :
تعرٌفها  :نعنً بها زٌادة دخل الفرد وارتفاع مستوى المعٌشة فً المجتمع وٌقاس ذلك من خالل النقود وتؤدي
بالنهاٌة ارتفاع الدخل القومً .
 /6العدالة االقتصادٌة :
تعرٌفها  :وهً اتاحة الفرصة الكاملة ألفراد المجتمع كافة وبشكل متساو للمشاركة فً النشاط االقتصادي وازاحة
كل العوابق التً تحول دون اؼتنام الفرصة المتاحة .
 /7العدالة االجتماعٌة :
تعرٌفها  :وهً تلك الحالة التً ٌنعدم فٌها الظلم واالستؽالل والقهر والحرمان من الثروة والسلطة او كلٌهما ,
والتً ٌؽٌب فٌها الفقر والتهمٌش واالقصاء االجتماعً  ,وتنعدم فٌها الفروق ؼٌر المقبولة اجتماعٌا بٌن االفراد
والجماعات واالقالٌم داخل الدولة .
 /1التوازن الكلً :
تعرٌفه  :مصطلح اقتصادي ٌطلق على الحالة االقتصادٌة التً ٌتساوى عندها الطلب الكلً مع العرض الكلً .
فراغ ٌ /تحقق التوازن فً االقتصاد بتساوي الطلب الكلً مع العرض الكلً .
فجوة تضخمٌة :ــ وهً الحالة االقتصادٌة التً ٌزداد بها الطلب الكلً على العرض عند مستوى التوظٌؾ الكامل.
فجوة انكماشٌة :ــ وهً الحالة االقتصادٌة التً ٌنخفض فٌها الطلب الكلً عن العرض عند مستوى التشؽٌل
الكامل.
 /9التٌار (التدفق):
تعرٌفة  :وهً كمٌة مستمرة من السلع المادٌة او المتحصالت النقدٌة ٌجري قٌاس حجمها او تؽٌٌرها خالل مدة
زمنٌة معٌنة مثل (ساعة ٌ ,وم  ,اسبوع  ,شهر  ,سنة) مثل دخل االجر والرواتب.
 /11الرصٌد :
تعرٌفة  :هً كمٌة ثابتة ٌمكن قٌاسها فً لحظة زمنٌة معٌنة مثل اآلالت  ,المخزون السلعً  ,رأس المال  ,الثروة
(كمٌة ذهب  ,الرصٌد فً البنك  ,االسهم) .
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حو اعئيخ اىفصو االوه
س /1عالؾ خمسا مما ٌأتً:
 /1النظرٌة االقتصادٌة  :هً مجموعة قواعد ومبادئ اقتصادٌة تكون مرشد او دلٌل فً اتخاذ القرارات فً ظل
مجوعة من الظروؾ .
 /2االستهالك  :وهو ؼاٌة النشاط االقتصادي وهو الهدؾ النهابً من العملٌة االنتاجٌة لؽرض انتفاع الناس من
السلع والخدمات إلشباع حاجاته .
 /3كسٌنافون :ــ وهو احد العلماء االقتصادٌٌن والفالسفة االؼرٌق الذي ٌعد اول من استخدم مصطلح اقتصادي
فً كتابة الذي خصصه لدراسة ادارة المنزل .
 /4ضرٌبة الرأس  :وهً احد انواع الضرابب التً تفرض على كل مواطن من ضمن القرى والمدن البابلٌة
والسومرٌة واالشورٌة  ,وتدفع فً اؼلب االحوال بشكل محاصٌل زراعٌة وخاصة (الشعٌر) .
 /5علم االقتصاد  :وهو ذلك العلم الذي ٌبحث فً كٌفٌة استعمال الموارد النادرة (المحدودة) لإلشباع الحاجات
االنسانٌة المتعددة و (ؼٌر المحددة) .
 /6الحاجة االنسانٌة  :هً الرؼبة التً ٌسعى البشر إلشباعها .
/7التٌار (التدفق) :ــ وهً كمٌة مستمرة من السلع المادٌة او المتحصالت النقدٌة ٌجري قٌاس حجمها او تؽٌٌرها
خالل مدة زمنٌة معٌنة مثل (ساعة ٌ ,وم  ,اسبوع  ,شهر  ,سنة) مثل دخل االجر والرواتب.
س /2ماهً وظابؾ كل من :
أ  /السلطة  /الدولة فً حضارة بالد الرافدٌن .
الجواب/
أ /وظٌفة تنظٌم مٌاه الري وشق االقنٌة وتنظٌؾ االنهار .
ب /حماٌة خطوط التجارة الخارجٌة مع االقالٌم المجاورة .
ت /وضع التشرٌعات والقوانٌن الالزمة لضمان سٌر عمل النظام العبودي .
ث /حماٌة السكان من المجاعة عند حصول االزمات او الخطأ .
ب /الدولة عند اب الفكر الرأسمالً (ادم سمث) :
الجوابٌ /عارض ادم سمث تدخل الدولة فً النشاط االقتصادي وٌدعو الى تحدٌد دورها وهذا التعبٌر عن مصالح
الطبقة الرأسمالٌة .
 حدد ادم سمث اسباب عدم تدخل الدولة فً النشاط االقتصادي:
أ /ان تدخل الدولة ٌقٌد الحرٌات بما فٌها الحرٌة االقتصادٌة .
ب /تعتمد الدولة فً نشاطها على (االٌرادات) المتأتٌة من الضرابب على االفراد والمؤسسات  ,فكلما زاد دور
الدولة ازدادت الضرابب .
ت /ان مجمل انشطة الدولة هً استهالكٌة  ,فالدولة مبذرة لألموال وادارتها سٌبة للموارد االقتصادٌة المتاحة .
س /3قارن بٌن افكار المدرسة الكٌنزٌة والمدرسة النٌو كالسٌكٌة .
الجواب /المدرسة الكٌنزٌة:
أ  /ان الٌة السوق (التفاعل بٌن العرض والطلب ) ؼٌر قادر على اعادة التوازن الى االقتصاد .
ب /البد للدولة ان تتدخل لدعم االقتصاد عن طرٌق االنفاق الحكومً .
ت /ان البطالة هً المشكلة الربٌسٌة التً تواجه النظام الرأسمالً  ,والبد من قٌام الدولة بزٌادة (االستخدام) عن
طرٌق سٌاسة االشؽال العامة .
ث /ان النقود لٌس حٌادٌة كما كان ٌعتقد وال ٌقتصر دورها على المبادلة فقط بل هً مخزن للقٌمة ومقٌاس لقٌم
االشٌاء .

الصف ان ضادس اٌادبي

23

اٌاقتصاد

 المدرسة النٌو كالسٌكٌة :
الجواب/
أ /اضعاؾ دور الدولة فً النشاط االقتصادي فً اؼلب دول العالم .
ب /القبول بالبطالة والفقر عند تطبٌق السٌاسات االقتصادٌة لهذه المدرسة واقتراح اجراءات تخفٌفها .
ت /تسهٌل انفتاح االقتصادات بعضها على البعض من خالل تحرٌر التجارة وانتقال رأس المال.
ث /النقود هً محور االقتصاد والبد من ضبط كمٌة النقود فً التداول  ,وان زٌادتها عما هو متناسب مع حاجة
االقتصاد من شأنه ان ٌؤدي الى حدوث ازمات والمشكالت .
س /4علل ما ٌأتً :
ٌ /1ختلؾ منحى امكانٌة االنتاج من دولة الى اخرى ؟
الجواب /نتٌجة زٌادة الناتج المحلً االجمالً .
 /2التعتبر الموارد ؼٌر النادرة مثل الهواء موارد اقتصادٌة ؟
الجواب /النه ال ٌتطلب االمر اي مبلػ لقاء الحصول علٌها فهً متاحة بالمجان لجمٌع البشر مثل (الهواء واشعة
الشمس).
 /3توجد عالقة وثٌقة بٌن علم االقتصاد وعلم النفس ؟
الجواب /الن علم االقتصاد ٌرى ان الجوانب النفسٌة والسلوكٌة للمستهلك تؤثر فً اختٌاراته .
 /4لماذا عارض ارسطو استاذه (افالطون) فً مجال الملكٌة العامة .
الجواب /العتقاده ان الملكٌة العامة ؼٌر عملٌة  ,وال تلبً طموح النفس البشرٌة .
ٌ /5ؤمن كارل ماركس ان النظام الرأسمالً فً سعٌه لزٌادة االنتاج ٌخلق المزٌد من االزمات؟
الجواب /وذلك بسبب االسلوب الذي ٌعتمده الرأسمالٌون فً انتزاع فابض القٌمة (الذي هو الفرق بٌن االجر
المستحق واالجر المدفوع ) من العمال.
ٌ /6عارض ادم سمث بشدة تدخل الدولة فً النشاط االقتصادي ؟
الجواب /أ /ان تدخل الدولة ٌقٌد الحرٌات بما فٌها الحرٌة االقتصادٌة .
ب /تعتمد الدولة فً نشاطها على (االٌرادات) المتأتٌة من الضرابب على االفراد والمؤسسات  ,فكلما زاد دور
الدولة ازدادت الضرابب .
ت /ان مجمل انشطة الدولة هً استهالكٌة  ,فالدولة مبذرة لألموال وادارتها سٌبة للموارد االقتصادٌة المتاحة .
 /7تؤدي السٌاسات االقتصادٌة التً تعتمدها البلدان المتقدمة الى المزٌد من اعتمادٌة البلدان النامٌة علٌها .
الجواب /وذلك بسبب طبٌعة السٌاسات التً اعتمدتها الدول المتقدمة وشركاتها .
س /5اجب عن فرعٌن :
أ /عدد خصابص التً تتسم بها ظاهرة الندرة :
الجواب/
 /1انها ظاهر نسبٌة فكثٌر من السلع مثل النفط على سبٌل المثال ٌنتج بكمٌات كبٌرة اال انه ٌبقى سلعة نادرة .
 /2انها ظاهرة مستمرة الٌمكن التؽلب علٌها او القضاء علٌها بشكل نهابً .
 /3انها تمثل عالقة بٌن متؽٌرٌن هما االنتاج والرؼبات البشرٌة .
 /4انها ال تعنً الفقر  ,الن الفقر هو عدم الحصول على الدخل المادي إلشباع الحاجات االنسانٌة الضرورٌة لحٌاة
الناس .اال انه ٌبقى سلعة نادرة ؟
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ب /عدد االسباب التً ساهمت فً انهٌار االقطاع ؟
الجواب/
 /1طابع االستؽالل الذي مارسه االقطاعٌون ازاء الفالحٌن (االقنان عبٌد االرض).
 /2تراخً سلطة الكنٌسة وظهور دعوات االصالح الدٌنً .
 /3االستكشافات الجؽرافٌة التً جلبت الذهب والفضة من الدول المكتشفة والتً تحولت الى مستعمرات تابعة
السبانٌا والبرتؽال وهولندا وانكلترا .
 /4ظهور الدول القومٌة فً ؼرب اوربا نتٌجة معاهدة وستفالٌا عام1641م فً فرنسا وهو ما اطاح بسلطة
االقطاع والكنٌسة معا .
 /5استعمال البارود الذي جلب من الصٌن لدك حصون النبالء (االقطاعٌٌن) وقالعهم .
ت /عدد االهداؾ االساسٌة التً تعمل السٌاسة االقتصادٌة على تحقٌقها :
الجواب/
أ /تحقٌق االستخدام (التشؽٌل) الكامل للموارد المادٌة البشرٌة المتاحة .
ب /تحقٌق االستقرار االقتصادي .
ت /تحفٌز النمو االقتصادي .
ث /تحقٌق التوازن فً مٌزان المدفوعات (اي المعامالت االقتصادٌة الدولٌة مع العالم الخارجً ).
س /6هناك عوامل ادت الى ظهور الرأسمالٌة الصناعٌة فً اوربا  ,وضحها بالتفصٌل.
الجواب/
أ  /ظهور المنهج التجرٌبً وصعود الحقابق العلمٌة على حساب المٌتافٌزٌقٌا.
ب /ظهور اطروحات عدٌدة تدعوا الى اعادة التفكٌر السٌاسً وتقٌٌد صالحٌات الدولة والحاكم مثل (جان جاك
روسو  ,مونتسكٌو  ,هوبز ... ,الخ).
ت /احترام الملكٌة الخاصة والمصلحة الفردٌة وعدهما القاعدة االساسٌة للمصلحة العامة .
ث /قٌام الثورة الفرنسٌة .
س /7امأل الفراؼات التالٌة بما ٌناسبها :
 /1وجدت فً بالد وادي الرافدٌن عوامل تقوم باإلقراض مقابل الفابدة هً عابلة بٌت اكٌبً فً بابل وعابلة
موراشو فً مدٌنة نفر.
 /2تتوزع طرق التحلٌل االقتصادي الى ثالث طرق هً :
أ /الطرٌقة الوصفٌة ب /الطرٌقة البٌانٌة ت /الطرٌقة الرٌاضٌة .
 /3تقسم الحاجات من حٌث انواعها الى حاجات خاصة واخرى عامة ومن حٌث اهمٌتها الى حاجة ضرورٌة
واخرى ثانوٌة .
 /4تشمل عوابد (مكافبات) عناصر االنتاج الرٌع  ,االجر  ,الفابدة  ,الربح .
ٌ /5قسم افالطون المجتمع الى ثالث طبقات هً الحكام  ,الجند  ,المزارعٌن .
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اا
ٌصبهى انىرارنى انىاردو بخصىط الفصم اٌاول

التعارٌؾ:
 /1ضرٌبة الرأس (التمهٌدي)2119 /

 /2القٌاس االقتصادي ()2119 /1

التعالٌل:
 /1تشكل المصلحة الذاتٌة للفرد مكمن القوة فً النظام الرأسمالً؟ (التمهٌدي.)2119 /

الفراؼات واختر من بٌن االقواس:
 /1االب الروحً للمدرسة النقودٌة هو االقتصادي (جون مٌنارد كٌنز ــ كارل ماركس ــ مٌلتون فٌردمان)؟ (التمهٌدي.)2119 /
 /2الندرة تمثل عالقة بٌن متؽٌرٌن هما ــــــــــــ و ــــــــــــ ؟ (.)2119 /1
 / 3استخدمت المجتمعات القدٌمة النقود السلعٌة مثل ـــــــــــــ عند البابلٌٌن و ــــــــــ عند المصرٌٌن ؟ (التمهٌدي.)2119 /

اجب عن ما ٌأتً:
 /1ما العالقة بٌن علم االقتصاد والقانون ؟ (التمهٌدي. )2119 /
 /2ما السٌاسات التً اتبعتها الدول المتقدمة وشركاتها ضد الدول النامٌة حتى باتت اكثر اعتمادٌة علٌها ؟ (.)2119 /1
 /3مٌز بٌن التٌار والرصٌد ؟ (.)2119 /1
 /4ما وظابؾ السلطة ( الدولة) فً حضارة وادي الرافدٌن ؟ (. )2119 /1
 /5وضح دور النقود والفابدة عند االؼرٌق ؟ (. )2119 /1
 /6ما االسباب التً شاركت فً انهٌار االقطاع ؟ (التمهٌدي. )2119 /
 /7ما مفهوم العدالة االجتماعٌة ؟ (التمهٌدي. )2119 /
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اىفصو اىثبني

اىعشض واىطيت وعيىك ادلغتهيل
المبحث االول  :الطلب والتؽٌرات فً الطلب
المطلب االول  :الطلب شروطه ومحدداته :
اوال :تعرٌؾ الطلب :
بأنه الكمٌات من السلعة المعٌنة او خدمة معٌنة التً ٌكون المستهلكون راؼبٌن وقادرٌن على شرابها باألسعار
السابدة فً السوق خالل مدة زمنٌة معٌنة .
ثانٌا  :شروط الطلب:
س /ما الشروط التً ٌمكن توفرها فً الطلب لكً ٌكون وٌدعى طلبا ؟
الجواب/
 /1الرؼبة فً الشراء ٌ :نبؽً ان ٌملك المستهلك رؼبة فً اقتناء السلعة او الخدمة التً ٌرٌد شراءها .
 /2القدرة على الشراء ٌ :نبؽً ان ٌملك المستهلك القدرة المادٌة على شراء السلعة التً ٌرؼب فً شراءها .
 /3وجود محددات للسلعة او الخدمة  :التً ٌروم المستهلك لشرابها .
 /4وجود سوق ٌتم فٌه تبادل السلع والخدمات بنقود .
ٌ /5كون الطلب خالل مدة زمنٌة محددة  :اي ان الطلب فً مدة محددة ٌختلؾ عنه فً مدة اخرى مثل ( ان
الطلب على المالبس المدرسٌة ٌزداد خالل شهر اٌلول ) .
تعلٌل  /ترتفع اسعار المالبس المدرسٌة خالل شهر اٌلول ؟
الجواب /نتٌجة لتؽٌٌر محددات الطلب بٌن مدة واخرى .
ثالثا  :محددات الطلب :
تعرٌفها  :هً العوامل المؤثرة فً الطلب على سلعة او خدمة ما  ,وهً العوامل التً تؤدي الى زٌادة وانخفاض
الكمٌة المطلوبة من سلعة ما .
تعلٌل ٌ /ختلؾ الطلب فً مدة محددة عنه فً مدة اخرى ؟
الجواب /نتٌجة تؽٌر محددات الطلب .
س /عدد محددات الطلب او العوامل المؤثرة على الطلب؟
الجواب/
 /1سعر السلعة  :كلما زاد سعر السلعة انخفض طلب المستهلك علٌها  ,والعكس صحٌح .
 /2دخل المستهلك  :كلما ارتفع دخل المستهلك ازداد طلبه على السلع والخدمات  ,والعكس صحٌح .
 /3اسعار السلع االخرى (البدٌلة او المكملة )  :البدٌلة :هً التً ٌمكن ان تحل بعضها محل بعض والتً ٌقتنٌها
المستهلك عندما ترتفع اسعار السلع االخرى مثل ( الشاي والقهوة ) فزٌادة سعر السلعة االولى ٌزٌد الطلب على
الثانٌة .
اما المكملة فهً السلع التً تكمل بعضها البعض فهً السلع المرتبطة ببعضها وتستهلك معا (الشاي والسكر) فإذا
ازداد سعر السكر ٌقل الطلب على الشاي.
 /4ذوق المستهلك  :ان ذوق المستهلك وتفضٌالته ال تبقى ثابتة بل تتؽٌر على الدوام ألسباب عدٌدة منها زٌاد
رؼبة المستهلك بسلعة معٌنة تؤدي الى زٌادة الطلب على تلك السلعة  ,والعكس صحٌح .
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تعلٌل  /ال تمثل الرؼبة لوحدها طلبا فعلٌا ؟
الجواب /النها ال تبقى ثابته بل تتؽٌر على الدوام لألسباب عدٌدة .
السلع البدٌلة :ــ وهً السلع التً ٌمكن ان تحل بعضها محل البعض االخر  ,والتً ٌهتم المستهلك باقتناء احدها
عندما ترتفع اسعار االخرى .
السلع المكملة :ــ وهً السلع التً تمثل بعضها البعض االخر  ,فهً سلع مرتبطة ببعضها وتستهلك معا  ,فاذا زاد
سعر احدها ٌنخفض الطلب على السلعة االخرى .
س /ما االسباب التً تؤدي الى تؽٌر ذوق المستهلك وتفضٌالته للسلع ؟
الجواب/
 /1زٌادة رؼبة المستهلك فً اقتناء سلعة محددة تؤدي الى زٌادة طلبة على تلك السلعة  ,وٌحدث العكس اٌضا .
 /2التروٌج واالعالن من اهم العوامل المؤثرة فً ظل وسابل االتصال المتاحة (تلفزٌون  ,انترنٌت ...الخ).
المطلب الثانً  :قانون الطلب والتؽٌرات فً الطلب :
اوال :قانون الطلب :
ٌقصد به العالقة بٌن سعر السلعة والكمٌة المطلوبة منها حٌث تتؽٌر الكمٌة المطلوبة بتؽٌر سعر تلك السلعة .
وبمعنى اخر  :ان قانون الطلب ٌنص على ان المستهلك ٌطلب كمٌة اكبر من السلعة عند سعر منخفض  ,وعلى
العكس اٌضا صحٌح .
مثال تطبٌقً :لدٌنا الجدول االتً الذي ٌمثل اسعار مختلفة لمحصول البرتقال والكمٌات المطلوبة منه :
سعر كٌلوا الواحد من البرتقال
(دٌنار)
511
751
1111
1251
1511
1751
2111

الكمٌة المطلوبة(كؽم)
11
9
8
7
6
5
4

تعلٌل  /انخفاض وارتفاع الطلب على السلع حسب قانون الطلب ؟
الجواب /وذلك بسبب ارتفاع وانخفاض اسعارها بٌن فترة واخرى .
س /ما النتابج التً ٌمكن ان نستنتجها من خالل اطالعنا على قانون الطلب والتؽٌر فً الطلب ؟
الجواب/
 /1كلما ارتفع سعر السلعة انخفضت الكمٌة المطلوبة منه .
 /2ان هناك عالقة عكسٌة بٌن الكمٌة المطلوبة من السلعة وسعرها .
فراغ  /العالقة العكسٌة بٌن الكمٌة المطلوبة من السلعة وسعرها ٌطلق علٌها قانون الطلب .
ثانٌا  :منحنى الطلب :
وٌعنً العالقة بٌن سعر السلعة والكمٌة المطلوبة منها بٌانٌا  ,وهو منحنى ٌنحدر من االعلى الى االسفل وٌعكس
مٌل المنحنى السالب قانون الطلب .
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س /وضح مع الرسم منحنى الطلب ؟
الجوابٌ /مثل من خالل العالقة العكسٌة القابمة بٌن سعر السلعة والكمٌة المطلوبة منها ٌ ,الحظ ان منحنى الطلب
(باللون االحمر) سالب المٌل اي ٌنحدر من االعلى الى االسفل ومن الٌسار الى الٌمٌن  ,وٌعكس شكل المنحنى
منطق قانون الطلب  ,الذي ٌؤكد وجود عالقة عكسٌة بٌن سعر السلعة والكمٌة المطلوبة منها .
ثالثا  :التؽٌر فً الطلب والتؽٌر فً الكمٌة المطلوبة :
س /ما العوامل واالسباب التً تؤدي الى تؽٌٌر منحنى الطلب الى الٌمٌن والى الٌسار او ( الى االعلى واالسفل)؟
الجواب/
 /1ارتفاع دخول المستهلكٌن .
 /2زٌادة عدد المشترٌن او مستهلكً السلعة .
 /3تؽٌٌر اذواق المستهلكٌن لصالح السلعة .
 /4زٌادة اسعار السلع البدٌلة .
 /5انخفاض اسعار السلع المكملة .
تعلٌل  /تؽٌر الكمٌة المطلوبة من السلع بٌن فترة واخرى ؟
الجواب /نتٌجة تؽٌر سعرها .
س /ما الفرق بٌن التؽٌر فً الطلب والتؽٌر فً الكمٌة المعروضة ؟
الجواب/
التؽٌر فً الطلب  :هو ان ٌنتقل منحنى الطلب الى االعلى او الى االسفل بسبب ارتفاع دخول المستهلكٌن او تؽٌر
اذواق المستهلكٌن او زٌادة اسعار السلع البدٌلة.
التؽٌر فً الكمٌة المطلوبة  :وٌحصل نتٌجة تؽٌر السعر  ,فٌكون االنتقال من نقطة الى اخرى على المنحنى نفسة.
رابعا  :الفرق بٌن التؽٌر فً الطلب والتؽٌر فً الكمٌة المطلوبة:
 /1التؽٌر فً الطلب :ــ وهو التؽٌر الذي ٌتم نتٌجة تؽٌر احد العوامل االخرى المؤثرة فً الطلب ؼٌر سعر السلعة.
 /2التؽٌر فً الكمٌة :ــ وهو التؽٌر الذي ٌتم نتٌجة لتؽٌر سعر السلعة مع بقاء العوامل االخرى ثابتة .
س  /وضح التؽٌر فً الطلب والتؽٌر فً الكمٌة المعروضة ؟
الجواب/
ٌ حصل التؽٌر فً الطلب نتٌجة تؽٌر احد العوامل المؤثرة فً الطلب ؼٌر سعر السلعة  ,فٌترتب على ذلك
انتقال منحنى الطلب الى الٌمٌن فً حالة الزٌادة او الى الٌسار فً حالة االنخفاض .
ٌ حصل التؽٌر فً الكمٌة المطلوبة نتٌجة تؽٌر سعر السلعة مع بقاء العوامل االخرى ثابتة.
س /قارن بٌن او مٌز بٌن ( التؽٌٌر فً الطلب والتؽٌر فً العرض) .
الجواب /السابق.
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ادلجحث اىثبني  :اىعشض واىتغرياد يف اىعشض
المطلب االول  :العرض  :شروطه ومحدداته :
فراغ ٌ /مثل العرض الجانب االخر من السوق فبٌنما كان الطلب ٌخص المستهلك فأن العرض ٌخص المنتج .
اوال :تعرٌؾ العرض وشرطه :
 /1تعرٌؾ العرض :
وهو رؼبة المنتج وقدرته على انتاج كمٌات معٌنة من السلعة او الخدمة  ,لبٌعها فً السوق فً السعر السابد خالل
مدة زمنٌة معٌنة .
 /2شروط العرض :
س /ماهً الشروط التً ٌجب توفرها فً العرض ؟
الجواب/
أ  /الرؼبة فً االنتاج  :اي ان لدى المنتج رؼبة فً انتاج سلعة او خدمة ٌتطلبها السوق لتقدٌمه للمجتمع .
ب /القدرة على االنتاج ٌ :نبؽً ان ٌمتلك المنتج القدرة المادٌة على انتاج سلعه التً ٌتطلبها السوق .
ت /وجود سعر محدد للسلعة او الخدمة  :التً ٌروم المنتج انتاجها وبٌعها .
ث /وجود سوق ٌتم فٌه تبادل السلع والخدمات والنقود .
جٌ /كون العرض خالل مدة زمنٌة محددة  :اي ان العرض فً مدة محددة ٌختلؾ عنه فً مدة اخرى نتٌجة لتؽٌر
محددات الطلب .
تعلٌل  /ان عرض سلعة معٌنة فً مدة محددة ٌختلؾ عنه فً مدة اخرى ؟
الجواب /نتٌجة لتؽٌر محددات العرض .
ثانٌا  :محددات العرض :
نعنً به العوامل المؤثرة فً عرض السلعة او خدمة ما  ,وبمعنى اخر هً العوامل التً تؤدي الى زٌادة او
انخفاض العرض (ولٌس الكمٌة المعروضة) من سلعة ما .
س /ما العوامل والمحددات التً تؤثر فً العرض ؟
الجواب/
 /1اسعار عناصر االنتاج ٌ :ؤدي ارتفاع اسعار عناصر االنتاج المستعملة فً عملٌة انتاج سلعة او خدمة على
رفع تكلفة االنتاج مما ٌؤدي الى انتاج كمٌات اقل منها مما ٌدفع العرض لالنخفاض .
 /2عدد المنتجٌن  :كلما ارتفع عدد منتجً السلعة ارتفع العرض من هذه السلعة  ,وعلى العكس .
 /3التكنولوجٌا المستخدمة  :ان تطور مستوى التكنولوجٌا المستخدمة فً عملٌة انتاج السلعة ٌعمل على تخفٌض
تكلفة االنتاج ومن ثم ارتفاع العرض منها  ,وعلى العكس اٌضا صحٌح .
 /4الضرابب والمعونات الحكومٌة  :عند قٌام الحكومة بفرض ضرٌبة على االنتاج  ,فأن ذلك ٌعنً ارتفاع تكلفة
االنتاج  ,ومن ثم قٌام المنتج بإنتاج كمٌات اقل من السلعة وهو ما ٌؤدي الى تخفٌض عرض السلعة  ,والعكس
اٌضا صحٌح .
تعلٌل  /تؤدي المعونات الحكومٌة المقدمة للمنتجٌن فً زٌادة العرض ؟
الجواب /الن المعونات الحكومٌة تؤدي الى تخفٌض تكلفة االنتاج مما ٌساعد المنتج على انتاج كمٌات اكبر من
السلعة .
فراغ  /أن انخفاض اسعار عناصر االنتاج ٌعنً انخفاض تكلفة انتاج هذه السلعة .
فراغ  /كلما ارتفع عدد منتجً السلعة ارتفع العرض من هذه السلعة .

الصف ان ضادس اٌادبي

اٌاقتصاد

31

فراغ  /ان تطور مستوى التكنولوجٌا المستخدم فً عملٌة انتاج السلعة ٌعمل على تخفٌض تكلفة االنتاج ومن ثم
ارتفاع العرض منها .

ن ضاط مطهىت

ن ضاط  :ط: 43

عبذ انهى طانت في الصف ان ضادس اٌادبي طهت مبى مذرس مادو اٌاقتصاد جهت دقتز لغزط تذوثه المٍاحطات جىل
م
ب
ج
م
م
م
ت
المادو  ,فذيت عبذ انهى الي المكببى ن شزاء الذقتز  ,كان خىرنى خم ضى اٌاف دثبار  ,وجذ ىعى خبلكى ه الذقا ز
ل
لكم دقتز سغز مخبلف  ,اعخبى دقتز ن سغز صبى اٌاف دثبار ورعت في شزانى ونكه امبلع الذي يمبهكى ٌا ثكفً  ,يم
يعذ دنك طهبا او ا
ٌ؟
الحل  /ال ٌعد ذلك طلبا  ,الن احد شروط الطلب هو القدرة على الشراء  ,ولم ٌتوفر ذلك  ,الن عبد هللا لٌس له
القدرة على الشراء.
المطلب الثانً  :قانون العرض والتؽٌرات فً العرض :
اوال :قانون العرض :
تعرٌفه  :وهو العالقة بٌن سعر سلعة ما والكمٌة المعروضة منها .
س /هناك عالقة طردٌة بٌن السعر والكمٌة المعروضة من السلعة المحددة  ,ناقش ذلك؟
الجواب /تزداد الكمٌة المعروضة من سلعة ما بارتفاع سعرها وتنخفض بانخفاضه فً مدة زمنٌة معٌنة  ,بشرط
ثبات العوامل المؤثرة فً العرض عدا سعر السلعة نفسها .
مثال  /الجدول االتً ٌمثل اسعار مختلفة لمحصول البرتقال والكمٌات المعروضة منه.
سعر كؽم من البرتقال (دٌنار)
511
751
1111
1251
1511
1751
2111

الكمٌة المعروضة (كؽم)
11
11
12
13
14
15
16

س /ماذا ٌتضمن قانون العرض ؟
الجواب /تزداد الكمٌة المعروضة من سلعة ما بارتفاع سعرها تنخفض بانخفاضه فً مدة زمنٌة معٌنة  ,بشرط
ثبات العوامل المؤثرة فً العرض عدا سعر السلعة نفسها .
جدول العرض :ــ وهً عبارة عن جدول ٌعبر عن الكمٌات المعروضة من سلعة ما عند اسعار مختلفة خالل مدة
زمنٌة معٌنة مع بقاء العوامل االخرى .
س /ما النتابج التً ٌمكن ان نحصل علٌها من خالل اطالعنا على قانون العرض ؟
الجواب/
 /1كلما ارتفع سعر السلعة ارتفعت الكمٌات المعروضة منه .
 /2هناك عالقة طردٌة بٌن الكمٌة المعروضة من السلعة وسعرها وهذه العالقة ٌطلق علٌه (قانون العرض) .
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ثانٌا  :منحنى العرض :
تعرٌفة  :وهو عبارة عن العالقة بٌن سعر السلعة والكمٌة المعروضة منها بٌانٌا .
س /وضح مع الرسم البٌانً منحنى العرض ؟
الجواب /تمثٌل بٌانً للعالقة بٌن سعر السلعة والكمٌة المعروضة منه وٌالحظ ان منحنى العرض (باللون االحمر)
موجب المٌل  ,وٌعكس شكل المنحنى منطق قانون العرض  ,الذي ٌؤكد وجود عالقة طردٌة بٌن سعر السلعة
والكمٌة المعروضة منها .
ثالثا  :التؽٌرات فً العرض والتؽٌر فً الكمٌة المعروضة :
 /1التؽٌر فً العرض :
من الممكن ان ٌنتقل منحنى العرض بكامله نحو الٌمٌن (اي زٌادة العرض).
س /ما الحاالت التً ٌتؽٌر عندها العرض ومنحنى العرض نحو الٌمٌن ؟
الجواب/
أ /زٌادة عدد البابعٌن (المنتجٌن) للسلعة .
ب /تحسن فً مستوٌات التقنٌة (التكنولوجٌا) المستعملة فً االنتاج .
ت /انخفاض اسعار عناصر االنتاج المستعملة .
ث /انخفاض الضرابب او زٌادة المعونات الحكومٌة .
 /2الفرق بٌن التؽٌر فً العرض والتؽٌر فً الكمٌة المعروضة :
أ /التؽٌر فً العرض  :وهو ناتج عن التؽٌر فً العوامل االخرى ؼٌر سعر السلعة نفسها .
ب /التؽٌر فً الكمٌة المعروضة  :وهو عبارة عن تؽٌر سعر السلعة نفسها مع بقاء العوامل االخرى ثابتة .
مالحظة  :منحنى العرض االصلً قبل حدوث التؽٌٌر ( )Sاما منحنى ( )S1فٌمثل منحنى العرض بعد زٌادة
عرض السلعة  ,بٌنما ٌمثل المنحنى ( )S2منحنى العرض بعد نقص عرض السلعة  ,نتٌجة للتؽٌرات فً محددات
العرض .
العرض
الطلب
طلب مرتفع
عرض منخفض
طلب منخفض
عرض مرتفع

نشاط اثرابً
مقدار ما ٌتوفر من سلعة ما .
مقدار ما ٌطلب من المستهلك من سلعة ما .
عدد كبٌر من الناس ٌرؼبون فً الحصول على السلع .
الكمٌة متوفرة قلٌلة  ,مما ٌؤدي الى ارتفاع السعر .
عدد قلٌل من الناس ٌرؼب فً الحصول على السلع .
الكمٌة المتوفرة كبٌرة  ,مما ٌؤدي الى انخفاض السعر .

ن ضاط  :ط: 46
ل
م
م
ج
ن
ن
ت
ت
ف
ف
م
ا
م
ع
م
ع
امٍا الفزاعات ثاصبعمال ا م اٌثبى  (:زط جفظ _ طهت ز ع _ زط ز ع _ طهت جفظ)
 /1عندما ٌرؼب عدد كبٌر من الناس فً الحصول على سلعة ما فأن هذا ٌؤدي الى طلب مرتفع .
 /2عندما ٌرؼب عدد قلٌل من الناس فً الحصول على سلعة ما فأن هذا ٌؤدي الى طلب منخفض .
 /3عندما تكون الكمٌة المتوفرة لسلعة ما قلٌلة فأن هذا ٌؤدي الى ارتفاع السعر وهذا ما ٌسمى عرض منخفض.
 /4عندما تكون الكمٌة متوفرة لسلعة ما كبٌرة فان هذا ٌؤدي الى ارتفاع السعر وهذا ما ٌسمى عرض مرتفع .
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ادلجحث اىثبىث  :تىاصن اىغىق وعيىك ادلغتهيل :
المطلب االول  :توازن السوق :
فً االقتصاد ٌحدث توازن السوق عند تساوي الطلب مع العرض ومن المعروؾ ان جانب الطلب ٌأتً من
المستهلكٌن للسلعة المنتجة فً االقتصاد  ,وجانب العرض ٌأتً من المنتجٌن لجمٌع السلع والخدمات الموجودة فً
االقتصاد .
فراغ  /فً االقتصاد ٌحدث التوازن عند تساوي الطلب مع العرض .
فراغ  /من المعروؾ ان جانب الطلب ٌأتً من المستهلكٌن وجانب العرض ٌأتً من المنتجٌن لجمٌع السلع
والخدمات .
التوازن :ــ وهو عبارة عن تساوي طلب السوق لسلعة واحدة مع عرض هذه السلعة خالل مدة زمنٌة معٌنة .
وٌحدث التوازن بٌانٌا  :عند تقاطع منحنى الطلب مع منحنى العرض.
فراغ  /ان تقاطع منحنى الطلب مع منحنى العرض ٌنتج عن هذا التوازن ما ٌسمى بالسعر التوازنً .
فراغ ٌ /تحقق سعر التوازن عند نقطة التقاطع منحنى الطلب مع منحنى العرض .
سعر التوازن :ــ وهو السعر الذي ٌتحقق عند تساوي الكمٌة المعروضة مع الكمٌة المطلوبة فً السوق  ,لسلعة
معٌنة فً زمن معٌن فهو الذي ٌعكس رؼبة البابعٌن ورؼبة المشترٌن .
نقطة التقاطع :ــ وهً النقطة التً ٌتقاطع عندها منحنى الطلب مع منحنى العرض بٌانٌا عند نقطة  Eوٌمثل توازن
جانبً العرض والطلب فً نقطة تعرؾ بنقطة التوازن .

المطلب الثانً  :سلوك المستهلك :
فراغ  /ان اهم النظرٌات التً تحلل سلوك المستهلك نظرٌتان ربٌسٌتان هم نظرٌة المنفعة ونظرٌة منحنٌات
السواء.
اوال :تحدٌد سلوك المستهلك باستعمال نظرٌة المنفعة :
ان المنفعة هً االداة التً تفسر طلب المستهلك على السلع وتفسر العالقة العكسٌة بٌن ثمن السلعة والكمٌة
المطلوبة منها .
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 /1مفهوم المنفعة :
تعرٌفها :هً االشباع الذي ٌحصل علٌه الفرد من استهالكه للسلعة او الخدمة .
تعلٌل  /تختلؾ المنفعة من شخص الى اخر ؟
الجواب /نظرا الختالؾ االذواق واالعمار والدخول النقدٌة .
 /2المنفعة الكلٌة :
تعرٌفها  :وهً تعبٌر عن اجمالً ما ٌحصل علٌه المستهلك جراء استهالكه لكمٌة معٌنة من سلعة معٌنة فً زمن
معٌن .
المنفعة الكلٌة بمعنى اخر  :وهً االشباع الذي ٌحصل علٌه المستهلك من استهالكه الكمٌة الكاملة من سلعة
معٌنة .
 /3المنفعة الحدٌة:
تعرٌفها  :وهً مقدار الزٌادة فً المنفعة الكلٌة نتٌجة لزٌادة الكمٌة المستهلكة من السلعة بوحدة واحدة .
بمعنى اخر :انها مقدار التؽٌر فً المنفعة الكلٌة نتٌجة لتؽٌر عدد الوحدات المستهلكة من السلعة بوحدة واحدة .
ٌ مكن قٌاس المنفعة الحدٌة بالطرٌقة االتٌة :
مقدار التؽٌر فً المنفعة الكلٌة
المنفعة الحدٌة = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقدار التؽٌر فً الكمٌة المستهلكة من السلعة
اذ ان :
 : MUالمنفعة الحدٌة .
 : TUالمنفعة الكلٌة .
 : Qالكمٌة المستهلكة من السلعة .
∆  :مقدار التؽٌر .
س /مٌز او ما الفرق بٌن المنفعة الكلٌة والمنفعة الحدٌة .
الجواب /السابق .
مثال  /الجدول (ٌ )3تضمن الكمٌات المستهلكة من سلعة معٌنة والمنفعة الكلٌة والحدٌة التً ٌحصل علٌها
المستهلك .
المنفعة الحدٌة
المنفعة الكلٌة
الكمٌة المستهلكة من السلعة
MU
TU
Q
11
11
1
8
18
2
6
24
3
4
28
4
2
31
5
1
31
6
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تعلٌل  /من المالحظ ان المنفعة الكلٌة تتزاٌد مع زٌادة الكمٌة المستهلكة من السلعة ولكنها تتزاٌد بمعدل متناقص
او بكمٌات متناقصة ؟
الجواب /الن المنفعة الحدٌة اي منفعة كل وحدة اضافٌة من السلعة تتناقص مع زٌادة كمٌة االستهالك .
فراغ  /المنفعة الحدٌة اي منفعة كل وحدة اضافٌة من السلعة تتناقص مع زٌادة كمٌة االستهالك ٌعرؾ هذا
بمبدأ او قانون تناقص المنفعة الحدٌة .
 /2قانون تناقص المنفعة الحدٌة :
تعرٌفه او مضمونه  :هو االشباع الذي ٌحصل علٌه المستهلك ٌتناقص مع كل وحدة اضافٌة ٌستهلكها  ,او انه مع
زٌادة الكمٌة المستهلكة من السلعة تتناقص المنفعة الحدٌة .
س /كٌؾ ٌمكن تفسٌر قانون تناقص المنفعة الحدٌة  ,كٌؾ ٌمكن اشتقاق منحنى المنفعة الحدٌة من منحنى
المنفعة الكلٌة ؟
الجوابٌ /رجع القانون الى ان الحاجات االنسانٌة بطبٌعتها قابلة لإلشباع  ,ومن ثم مع استهالك المستهلك لوحدات
متتالٌة من السلعة تبدأ حاجته بالتشبع تدرٌجٌا  ,وعلٌه تتناقص منفعة كل وحدة اضافٌة ٌقوم المستهلك باستهالكها
من السلعة خالل مدة معٌنة  ,ومن المالحظ ان المنفعة الحدٌة تكون قٌمتها (صفر) عندما تكون المنفعة الكلٌة فً
اعلى قٌمة لها  ,ونجد انه عندما وصلت المنفعة الحدٌة ( )31فً اقصى قٌمة لها فأن المنفعة الحدٌة بلؽت الصفر .
س /ماذا ٌتضح من خالل اطالعك على قانون المنفعة الحدٌة ؟
الجوابٌ /تضح من قانون تناقص المنفعة الحدٌة ان هناك عالقة عكسٌة بٌن كمٌة االستهالك والمنفعة الحدٌة ,
فكلما زادت كمٌة االستهالك من السلعة تناقصت المنفعة الحدٌة  ,واذا قلت كمٌة االستهالك تزداد المنفعة الحدٌة.
ثانٌا  :تحلٌل سلوك المستهلك باستعمال نظرٌة منحنٌات السواء :
اعتمدت نظرٌة المنفعة على افتراض ؼٌر واقعً  ,وهو قابلٌة المنفعة للقٌاس الكمً  ,اي امكانٌة التعبٌر نها بشكل
ارقام عددٌة  ,لذلك وجهت انتقادات عدٌدة الى نظرٌة المنفعة  ,وبدأ فرٌق من االقتصادٌٌن ٌعتمد على نظرٌة
حدٌثة فً تحلٌل سلوك المستهلك  ,تقوم على اساس مقارنة درجة المنفعة التً ٌحصل علٌها المستهلك من
استهالكه للسلع وهً نظرٌة منحنٌات السواء .
تعلٌل  /وجه فرٌق من االقتصادٌٌن االنتقادات الى نظرٌة المنفعة ؟
الجواب /وذلك بسبب قٌام فرٌق من االقتصادٌٌن باالعتماد على نظرٌة حدٌثة فً تحلٌل سلوك المستهلك تقوم على
اساس مقارنة درجة المنفعة التً ٌحصل علٌها المستهلك من استهالكه للسلع.
ٌ /1مثل منحنى السواء :
تعرٌفه  :تولٌفات مختلفة من سلعتٌن تحقق للمستهلك المستوى نفسة من االشباع والمنفعة .
بمعنى اخر  :اٌة نقطة واقعة على منحنى السواء تشمل على تولٌفة سلعتٌن تعد على السواء فً نظر المستهلك ,
اي تعطً االشباع نفسة .
قطعة من الخبز
التولٌفات
8
التولٌفة االولى
5
التولٌفة الثانٌة
3
التولٌفة الثالثة
2
التولٌفة الرابعة
جدول ( )4جدول سواء (جدول تولٌفات)

 111ؼرام من اللحم
1
2
3
4
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تعلٌل  /تختلؾ هذه التولٌفات لنظرٌة السواء من شخص الى اخر ؟
الجواب /تبعا الختالؾ اذواق المستهلكٌن وتفضٌالتهم .
تعلٌل ٌ /سمى المنحنى الذي ٌحتوي على تولٌفات المستهلك بـ (منحنى السواء) ؟
الجواب /الن اي نقطة واقعة على منحنى السواء (  )D , C , B , Aتعد سواء فً نظر المستهلك .
س /كٌؾ فسرت النظرٌة االقتصادٌة (السواء) سلوك المستهلك؟
الجواب /فسرت النظرٌة وبٌنت من خالل جدول التولٌفات السابق ومنحنى السواء مجموعات مختلفة من سلعتٌن
(الخبز واللحم) تحقق كل منهم المنفعة نفسها ,اي ان اٌة نقطة واقعة على منحنى السواء تعد سواء فً نظر
المستهلك  ,اي ان حصول المستهلك على التولٌفة االولى تحقق له االشباع نفسة الذي تحقق له اٌة تولٌفة اخرى
وكلها تعد سواء فً نظره .
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حو اعئيخ اىفصو اىثبني
س /1عرؾ خمسا مما ٌأتً :
 /1السلعة المكملة  :وهً السلع التً تمثل بعضها البعض االخر  ,فهً سلع مرتبطة ببعضها وتستهلك معا  ,فاذا
زاد سعر احدها ٌنخفض الطلب على السلعة االخرى .
 /2منحنى الطلب  :وٌعنً العالقة بٌن سعر السلعة والكمٌة المطلوبة منها بٌانٌا  ,وهو منحنى ٌنحدر من االعلى
الى االسفل وٌعكس مٌل المنحنى السالب قانون الطلب .
 /3العرض  :وهو رؼبة المنتج وقدرته على انتاج كمٌات معٌنة من السلعة او الخدمة  ,لبٌعها فً السوق فً
السعر السابد خالل مدة زمنٌة معٌنة .
 /4السعر التوازنً  :وهو السعر الذي ٌتحقق عند تساوي الكمٌة المعروضة مع الكمٌة المطلوبة فً السوق ,
لسلعة معٌنة فً زمن معٌن فهو الذي ٌعكس رؼبة البابعٌن ورؼبة المشترٌن .
 /5المنفعة الحدٌة  :وهً مقدار الزٌادة فً المنفعة الكلٌة نتٌجة لزٌادة الكمٌة المستهلكة من السلعة بوحدة واحدة.
 /6منحنى السواء  :تولٌفات مختلفة من سلعتٌن تحقق للمستهلك المستوى نفسة من االشباع والمنفعة .
 /7المنفعة  :هً االشباع الذي ٌحصل علٌه الفرد من استهالكه للسلعة او الخدمة .
س /2بٌن بالرسم مع التأشٌر فقط االتً :
أ  /منحنى الطلب والتؽٌرات التً تطرأ على منحنى الطلب .
ب /منحنى العرض  ,والتؽٌرات التً تؤدي الى انتقال منحنى العرض .
ت /منحنى المنفعة الكلٌة والحدٌة .
ث /توازن السوق .
ج /منحنى السواء .
س /3علل ما ٌأتً :
 /1ال تمثل الرؼبة لوحدها طلبا فعلٌا ؟
الجواب /النها ال تبقى ثابته بل تتؽٌر على الدوام ألسباب عدٌدة .
 /2تؤدي المعونات الحكومٌة المقدمة للمنتجٌن الى زٌادة العرض؟
الجواب /الن المعونات الحكومٌة تؤدي الى تخفٌض تكلفة االنتاج مما ٌساعد المنتج على انتاج كمٌات اكبر من
السلعة .
 /3تتسبب العوامل االخرى المؤثرة على الطلب (ؼٌر السعر) الى انتقاله الى االعلى او الى االسفل .
الجواب /نتٌجة تؽٌر محددات العرض .
 /4لماذا ترتفع اسعار المالبس المدرسٌة فً شهر اٌلول من كل عام ؟
الجواب /نتٌجة لتؽٌٌر محددات الطلب بٌن مدة واخرى .
 /5لماذا تنخفض منفعة المستهلك كلما ازدادت عدد وحدات السلعة المستهلكة ؟
الجواب/الن المنفعة الحدٌة اي منفعة كل وحدة اضافٌة من السلعة تتناقص مع زٌادة كمٌة االستهالك .
س /4اجب عن فرعٌن :
أ  /بٌن الفرق بٌن التؽٌر فً الطلب والتؽٌر فً الكمٌة المطلوبة .
الجواب /التؽٌر فً الطلب  :هو ان ٌنتقل منحنى الطلب الى االعلى او الى االسفل بسبب ارتفاع دخول المستهلكٌن
او تؽٌر اذواق المستهلكٌن او زٌادة اسعار السلع البدٌلة.
التؽٌر فً الكمٌة المطلوبة  :وٌحصل نتٌجة تؽٌر السعر  ,فٌكون االنتقال من نقطة الى اخرى على المنحنى نفسة.
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ب /وضح المحددات االساسٌة (العوامل المؤثرة) للطلب  ,وضحها.
الجواب/
 /1سعر السلعة  :كلما زاد سعر السلعة انخفض طلب المستهلك علٌها  ,والعكس صحٌح .
 /2دخل المستهلك  :كلما ارتفع دخل المستهلك ازداد طلبه على السلع والخدمات  ,والعكس صحٌح .
 /3اسعار السلع االخرى (البدٌلة او المكملة )  :البدٌلة :هً التً ٌمكن ان تحل بعضها محل بعض والتً ٌقتنٌها
المستهلك عندما ترتفع اسعار السلع االخرى مثل ( الشاي والقهوة ) فزٌادة سعر السلعة االولى ٌزٌد الطلب على
الثانٌة .
اما المكملة :فهً السلع التً تكمل بعضها البعض فهً السلع المرتبطة ببعضها وتستهلك معا (الشاي والسكر) فإذا
ازداد سعر السكر ٌقل الطلب على الشاي.
 /4ذوق المستهلك  :ان ذوق المستهلك وتفضٌالته ال تبقى ثابتة بل تتؽٌر على الدوام ألسباب عدٌدة منها زٌاد
رؼبة المستهلك بسلعة معٌنة تؤدي الى زٌادة الطلب على تلك السلعة  ,والعكس صحٌح .
ت /ما هو الفرق بٌن التؽٌر فً العرض والتؽٌر فً الكمٌة المعروضة ؟
الجواب/
 /التؽٌر فً العرض  :وهو ناتج عن التؽٌر فً العوامل االخرى ؼٌر سعر السلعة نفسها .
ب /التؽٌر فً الكمٌة المعروضة  :وهو عبارة عن تؽٌر سعر السلعة نفسها مع بقاء العوامل االخرى ثابتة .
س /5امأل الفراؼات االتٌة بما ٌناسبها :
أ  /تكون العالقة بٌن السلعة المعروضة والسعر عالقة عكسٌة .
ب /تؤدي الضرابب الحكومٌة على المنتجٌن الى ارتفاع تكلفة االنتاج وبالتالً المعروض من السلع .
تٌ /ؤدي زٌادة طلب االفراد (المستهلكٌن) على سلعة معٌنة الى ارتفاع سعرها .
ثٌ /ؤدي امتناع عدد من المنتجٌن من انتاج سلعة ما الى انخفاض عرضها فً االسواق .
جٌ /ترتب على زٌادة دخل الفرد (المستهلك)ارتفاع طلبه على السلع .
حٌ /تسبب تؽٌر الكمٌة المعروضة نتٌجة تؽٌر السعر الى االنتقال من نقطة الى اخرى على منحنى العرض نفسه.
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اٌاصبهى انىرارنى انىاردو بخصىط الفصم انبابي

التعارٌؾ:
 /1قانون الطلب (.)2119 /1

التعالٌل:
 /1ال تمثل الرؼبة وحدها طلبا فعلٌا ؟ (التمهٌدي. )2119 /

الفراؼات ــ اختر من بٌن االقواس:
 / 1عندما ٌرؼب عدد قلٌل من الناس فً الحصول على سلعة ما هذا ٌؤدي الى ( :طلب منخفض ــ طلب مرتفع ــ عرض منخفض)؟
(التمهٌدي. )2119 /
 /2قانون العرض هو العالقة بٌن ــــــــــــــــ و ـــــــــــــــــــ ؟ (التمهٌدي .)2119 /

اجب عن ما ٌأتً:
 /1عدد فقط شروط العرض ؟ (. )2119 /1
 /2ماذا ٌمثل منحنى السواء ؟ (. )2119 /1
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اىفصو اىثبىث

اىذخو واالعتهالك واالدخبس
المبحث االول  :الدخل القومً التدفق الدوري
المطلب االول :مفهوم الدخل واهمٌته
اوال :تعرٌؾ الدخل القومً :
تعرٌفه  :هو مجموعة الدخول النقدٌة ألصحاب عناصر االنتاج  ,لقاء مشاركتهم فً انتاج السلع والخدمات التً
تكون الناتج القومً  ,خالل مدة زمنٌة امدها سنة واحدة .
سٌ /عد الناتج القومً والدخل القومً وجهٌن لعملة واحدة  ,وضح ذلك؟
الجواب/
الوجه االول  :هو الناتج القومً المتمثل بالسلع والخدمات المنتجة خالل سنة واحدة وهً متنوعة ومختلفة
(سٌارات ,اآلت  ,البسة  ,واقمشة  ,والبان  ,اللحوم  ,الخضروات  ,الخدمات المختلفة  ... ,الخ) وهو الناتج
القومً  ,وهذه جمٌعا سلع ؼٌر متجانسة لذلك تستعمل النقود كوحدة قٌاس للتعبٌر عن قٌم السلع والخدمات التً
انتجها المجتمع خالل مدة زمنٌة عادة سنة .
الوجه االخرٌ :تمثل بعوابد عناصر االنتاج التً شاركت فً عملٌة االنتاج وهً االجور التً ٌحصل علٌها العمال
 ,واالٌجارات التً ٌحصل علٌها اصحاب االراضً والعقارات  ,والفوابد التً ٌحصل علٌها اصحاب رؤوس
االموال ,واالرباح تكون من حصة المنظمٌن .
تعلٌل  /تستعمل النقود لحساب الناتج القومً ؟
الجواب /تستعمل كوحدة قٌاس للتعبٌر عن قٌم السلع والخدمات التً انتجها المجتمع خالل مدة زمنٌة عادة سنة .
فراغ  /الناتج القومً هو سلع ؼٌر متجانسة لذلك تستعمل النقود كوحدة قٌاس للتعبٌر عن قٌم السلع والخدمات.
ثانٌا  :اهمٌة دراسة الدخل القومً :
أ ٌ /عد الدخل القومً احد اهم المؤشرات المعتمدة دولٌا فً تتبع تطور النشاط االقتصادي ألي مجتمع .
ب /ان حسابات الدخل القومً ادوات اقتصادٌة تحلٌلٌة لبناء الخطة االقتصادٌة .
ت /توفر حسابات الدخل القومً فرضة إلمكانٌة التنبؤ بمعدالت نمو االقتصاد مستقبال .
ث /توفر حساب الدخل القومً على احتساب متوسط دخل الفرد السنوي  ,والذي ٌعد احد المؤشرات الدالة على
مستوى الرفاهٌة فً المجتمع .
ج /التعرؾ الى نمط توزٌع الدخل القومً من خالل توزٌع حصص عوامل االنتاج مثل االجور والرواتب وعوابد
رأس المال واالٌجارات  ...الخ.
تعلٌل ٌ /عد الدخل القومً احد اهم المؤشرات المعتمدة دولٌا؟
الجواب /وذلك النه ٌستخدم فً تتبع تطور النشاط االقتصادي ألي مجتمع .
فراغ ٌ /ساعد حساب الدخل القومً على احتساب متوسط دخل الفرد السنوي  ,والذي ٌعد احد المؤشرات الدالة
على مستوى الرفاهٌة فً المجتمع .
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س /كٌؾ ٌتم التعرؾ على نمط توزٌع الدخل القومً ؟
الجواب /من خالل توزٌع حصص عوامل االنتاج مثل االجور والرواتب وعوابد رأس المال واالٌجارات  ...الخ.
المطلب الثانً  :التدفق الدوري للدخل :
 /1التدفق الدوري للدخل فً اقتصاد مؽلق :
س /كٌؾ ٌحصل التدفق الدوري للدخل واالنفاق فً اقتصاد مؽلق ذي قطاعٌن  ,وضح ذلك مع الرسم؟
الجواب/
 نفترض ان هناك اقتصادا مؽلقا مكون من قطاعٌن فقط االول  :هو قطاع االعمال  ,والثانً القطاع العابلً
 ,وفً مثل هذا االقتصاد االفتراضً فأن قطاع االعمال هو القطاع االنتاجً الوحٌد للسلع والخدمات ,
واالنتاج ٌتم عن طرٌق تأجٌر عناصر االنتاج ( االرض  ,العمل  ,رأس المال ,التنظٌم ) التً ٌمتلكها
القطاع العابلً الى قطاع االعمال  ,لٌحصل منها على دخول وهً على التوالً (الرٌع  ,االجر  ,الفابدة ,
الربح ) .
 ونفترض اٌضا ان القطاع العابلً هو القطاع الوحٌد الذي ٌشتري السلع والخدمات  ,وانه ٌنفق كل الدخول
التً حصل علٌها  ,من خالل عوابد عناصر االنتاج التً ٌقدمها لقطاع االعمال  ,لؽرض شراء السلع
والخدمات .

س /ما المكافأة التً ٌحصل علٌها اصحاب عوامل االنتاج  ,لقاء بٌعها للمنتجٌن ؟
الجواب/
الرٌع .
 /1االرض
االجر .
 /2العمل
الفابدة .
 /3رأس المال
الربح.
 /4التنظٌم
س /ما المقصود بمتطابقة التدفق الدوري للدخل  ,وضحها مع الرسم ؟
الجواب /الدخل النقدي الذي ٌحصل علٌة القطاع العابلً ٌساوي قٌمة انتاج قطاع االعمال  ,واٌرادات قطاع
االعمال تساوي انفاق القطاع العابلً .
اي ان القطاع العابلً ٌحصل على الدخول النقدٌة جراء بٌع خدمات عناصر االنتاج لقطاع االعمال  ,وٌستعمل
القطاع العابلً كل الدخول النقدٌة التً ٌحصل علٌها لشراء انتاج قطاع االعمال (السلع والخدمات) .
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س /متى ٌستمر قطاع االعمال باإلنتاج بمعدالته الجارٌة ؟
الجواب /اذا كانت اٌرادات قطاع االعمال تعادل مصروفات القطاع العابلً فسٌستمر قطاع االعمال باالنتاج
بمعدالته الجارٌة  ,والعكس بالعكس .
فراغ  /اذا قلت اٌرادات قطاعات االعمال عن مصروفات القطاع العابلً فهذا ٌؤدي الى تخفٌض االنتاج .
 /2التدفق الدوري للدخل فً اقتصاد مفتوح مكون من اربعة قطاعات :
س /كٌؾ ٌجري التدفق الدوري للدخل واالنفاق فً اقتصاد مفتوح ذي اربع قطاعات  ,بٌن ذلك مع الرسم ؟
الجواب /اضافة الى قطاعات (العابلً واالعمال) سٌضاؾ قطاع اخر لالقتصاد لكً ٌكون اقتصادا واقعٌا وهو
القطاع الخارجً  ,وهو القطاع المسؤول عن الصادرات والواردات والذي فٌه ٌمكن لالقتصاد المحلً بٌع بعض
السلع والخدمات التً انتجت محلٌا الى دول اخرى على هٌبة صادرات  ,وٌقوم فً الوقت نفسة بشراء بعض السلع
والخدمات من دول اخرى فً صورة واردات .
والقطاعات االربعة تمثل (قطاع االعمال  ,والقطاع العابلً  ,والقطاع الخارجً  ,والقطاع الحكومً ) .

العالم الخارجً :ــ وهو القطاع المسؤول عن الصادرات والواردات والذي فٌه ٌمكن لالقتصاد المحلً
بٌع بعض السلع والخدمات التً انتجت محلٌا الى دول اخرى على هٌبة صادرات  ,وٌقوم فً الوقت نفسة بشراء
بعض السلع والخدمات من دول اخرى فً صورة واردات .
صافً الصادرات :ــ وهو الفرق بٌن قٌمة الصادرات وقٌمة الواردات .
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ٌ ستخرج صافً الصادرات من القانون التالً :
اذا ان :
 : Tnصافً التجارة الخارجٌة .
 : Xالصادرات .
 : Mالواردات .

Tn= X – m

س /ممن ٌتكون االقتصاد المفتوح (القطاعات) بٌنها؟
الجواب /قطاع االعمال  ,والقطاع العابلً  ,والقطاع الخارجً  ,والقطاع الحكومً .
س /ما الوظابؾ التً ٌقوم بها القطاع (الخارجً ,الحكومً) فً االقتصاد ؟
الجواب/
ٌ دفع قطاع االعمال جزء من اٌراداته على شكل ضرابب الى القطاع الحكومً .
ٌ نفق القطاع الحكومً جزء مما ٌحصل من ضرابب من قطاع االعمال اما فً شراء السلع والخدمات
وٌقدمها للقطاع العابلٌة و بهٌبة (مدفوعات) اجتماعٌة ورواتب الرعاٌة االجتماعٌة  ,ودور رعاٌة االٌتام ,
ودور المسنٌن  ...الخ.
ٌ صدر قطاع االعمال جزء من انتاجه الى دول اخرى عبر القطاع الخارجً وٌستورد سلع وخدمات الى
القطاع العابلً .
المطلب الثالث  :التسرٌب والحقن :
اوال :التسرٌب :
طبقا الفتراضات االقتصاد البسٌط  ,فأن عناصر االنتاج تقوم بإنفاق كامل الدخل لشراء السلع والخدمات المنتجة
محلٌا  ,ولكن هناك عناصر انتاج تقوم باالدخار  ,وعناصر انتاج تدفع الضرابب للدولة  ,وعناصر انتاج تشتري
سلعا منتجة فً الخارج  ,لذلك ٌمكن القول ان الضرابب واالدخار والواردات انفقت من خارج هذه الحلقة.
التسرٌب :ــ هو الجزء ؼٌر المنفق من الدخل على االنتاج المحلً  ,وٌخرج من دابرة االنتاج وٌكون على شكل
اموال تدفع الى االستٌرادات من الخارج واالدخارات خارج المصارؾ والضرابب .
س /ما اشكال االموال المسربة فً االقتصاد  ,بٌنها ؟
الجواب/
 االموال التً تدفع الى االستٌرادات من الخارج .
 االدخارات خارج المصارؾ .
 الضرابب .
ثانٌا  :الحقن :
ان من ٌقوم باإلنفاق هو لٌس القطاع العابلً فقط فهناك القطاع الحكومً الذي ٌقوم باإلنفاق فً االقتصاد لتموٌل
االنشطة عن طرٌق الضرابب المحصلة  ,وٌسمى هذا االنفاق باإلنفاق الحكومً وهناك اٌضا قطاع االنتاج الذي
ٌقوم باإلنفاق فً االقتصاد باستعمال مدخراته ومدخالت القطاع العابلً الستثمارها  ,وٌسمى هذا االنفاق باإلنفاق
االستثماري  ,وكذلك هناك طلب خارجً على السلع والخدمات المحلٌة فً الخارج وتسمى (الصادرات) .
الحقن :ــ هو اضافة تأتً من االنفاق من مصدر اخر ؼٌر الدخل المحلً لعناصر االنتاج ومصادر الحقن هً
االنفاق الحكومً واالنفاق االستثماري والصادرات .
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تعلٌل  /ان من ٌقوم باإلنفاق هو لٌس القطاع العابلً فقط فهناك القطاع الحكومً الذي ٌقوم باإلنفاق فً
االقتصاد؟
الجواب /وذلك لتموٌل االنشطة عن طرٌق الضرابب المحصلة  ,وٌسمى هذا االنفاق باإلنفاق الحكومً.
االنفاق الحكومً :ــ وهو االنفاق الذي ٌقوم باإلنفاق فً االقتصاد لتموٌل االنشطة عن طرٌق الضرابب المحصلة.
االنفاق االستثماري :ــ وهو قطاع االنتاج الذي ٌقوم باإلنفاق فً االقتصاد باستعمال مدخراته ومدخرات القطاع
العابلً الستثمارها .
س /هناك عدة اشكال ومصادر للحقن فً االقتصاد  ,بٌنها؟
الجواب/
 االنفاق الحكومً .
 االنفاق االستثماري .
 الصادرات .
س /هناك اثر لكل من القطاع الحكومً والقطاع العام الخارجً فً االقتصاد وتسمى هذه االثار بـ (التسرٌب
والحقن) بٌن تلك االثار؟
الجواب/
 اثر الحكومة فً االقتصاد  ( :الضرابب ــ االنفاق الحكومً) .
 اثر التجارة الخارجٌة فً االقتصاد (قطاع العالم الخارجً)  ( :الواردات ــ الصادرات ) .
ادلجحث اىثبني  :االعتهالك وادليو ىالعتهالك :
المطلب االول  :االستهالك والعوامل المؤثرة فٌه :
اوال :االستهالك وانواعه :
 /1تعرٌؾ االستهالك :
هو استعمال السلع والخدمات من اجل اشباع حاجات ورؼبات معٌنة .
ٌعرفه اخرون  :انه ذلك الجزء من الدخل الذي ٌنفقه المستهلكون على شراء السلع والخدمات النهابٌة .
االستهالك:ــ وهو الهدؾ او الؽاٌة االساسٌة لكل النشاطات االقتصادٌة .
س /االستهالك عالقة عضوٌة باإلنتاج  ,ناقش ذلك؟
الجواب /فاالستهالك ٌواجه دابما اما بالسلع التً تنتج فً ذلك الوقت واما بالسلع التً انتجت من قبل  ,ولالستهالك
دور اساسً فً تركٌب البنٌان االقتصادي وفً تحرٌك العجلة االقتصادٌة  ,اذا ان االستثمارات وفرص العمل هما
امران متعلقان بحجم الطلب الكلً على السلع والخدمات  ,وهو متعلق باالستهالك اٌضا .
تعلٌل  /لالستهالك دور اساسً فً تركٌب البنٌان االقتصادي وفً تحرٌك العجلة االقتصادٌة ؟
الجواب /وذلك الن االستثمارات وفرص العمل هما امران متعلقات بحجم الطلب الكلً على السلع والخدمات وهو
متعلق باالستهالك اٌضا .
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 /2انواع االستهالك :
أ  /من حٌث الجهة المستهلكة :
االستهالك الخاص  :وهو احد انواع االستهالك الذي ٌكون فٌه المستهلك شخصا اعتٌادٌا او هٌبة ذات شخصٌة
اعتبارٌة او مؤسسة خاصة ٌعد االستهالك استهالكا خاصا .
االستهالك العام  :وهو احد انواع االستهالك الذي ٌكون فٌه المستهلك دابرة حكومٌة او مؤسسة من مؤسسات
الدولة المختلفة ٌعد االستهالك حٌنها استهالكا عاما .
س /مٌز او قارن بٌن (االستهالك الخاص  ,واالستهالك العام )؟
الجواب /السابق .
ب /من حٌث طبٌعة االستهالك :
االستهالك النهابً  :وهو احد انواع االستهالك الذي ٌؤدي الى فناء السلع المستهلكة باستعمالها مرة واحدة .
االستهالك الوسٌط  :وهو احد انواع االستهالك الذي ٌتم بمقتضاه استعمال السلعة مرة اخرى كسلعة وسٌطة
لؽرض انتاج سلعة نهابٌة .
تعلٌل  /من الممكن ان تكون السلعة نفسها ذات استهالك نهابً وسٌط ؟
الجواب /الن بعض السلع من الممكن ان تكون استهالك نهابً لفرد ومتوسط لفرد اخر  ,مثل البرتقال .
س /ان بعض السلع من الممكن ان تمثل استهالكا نهابٌا لشخص واستهالكا وسٌطا لشخص اخر ,وضح ذلك
بمثال؟
الجواب /البرتقال الذي تشترٌه العابلة ٌعد استهالكا نهابٌا بٌنما البرتقال الذي ٌشترٌه صاحب محل لبٌع العصٌر
ٌعد استهالكا وسٌطا  ,فً حٌن ان العصٌر الذي ٌقوم ببٌعه الى المستهلك ٌعد استهالكا نهابٌا .
سٌ /تم استعمال السلعة مرة اخرى كسلعة وسٌطة لؽرض انتاج سلعة نهابٌة فً االستهالك الوسٌط ,اثبت ذلك
بمثال ؟
الجواب /شركات صناعة السٌارات تقوم بشراء االطارات لٌس لؽرض اعتبارها سلعة نهابٌة  ,بل كسلعة وسٌطة
تستعمل فً صناعة السٌارات التً تعد هً السلعة النهابٌة .
ج /من حٌث عالقته بالدخل :
االستهالك التابع  :وهو احد انواع االستهالك الذي ٌعتمد على الدخل  ,فٌرتفع بارتفاع الدخل وٌنخفض بانخفاض
الدخل .
االستهالك الذاتً (المستقل)  :وهو االستهالك الذي ال ٌعتمد على الدخل فهو قابم حتى لوكان الدخل صفرا .
تعلٌل  /عادة ما ٌستخدم المستهلك مدخراته السابقة او االقتراض عند االستهالك الذاتً ؟
الجواب /لتلبٌة حاجاته االساسٌة فً حالة كون دخله صفرا .
ثانٌا  :العوامل المؤثرة فً االستهالك :
 /1مستوى االسعار  /2 .توقعات االسعار  /3 .التقلٌد والمحاكاة  /4 .النظرة الى االدخار .
 /5العوامل االجتماعٌة  /6 .االذواق والتفضٌالت  /7 .نمط توزٌع الدخل بٌن افراد المجتمع .
 /1الضرابب .
 /1الثروة .
 /1مستوى االسعار :
ٌعد مستوى االسعار من العوامل المهمة فً التأثٌر فً حجم االستهالك اذ ان زٌادة االسعار تؤدي الى تخفٌض
الفرد الستهالكه  ,وانخفاضها ٌؤدي الى زٌادة االستهالك .
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فراغ  /ان زٌادة االسعار تؤدي الى تخفٌض الفرد الستهالكه  ,وانخفاضها ٌؤدي الى زٌادة االستهالك .
تعلٌل ٌ /عد مستوى االسعار من العوامل المهمة فً التأثٌر فً حجم االستهالك؟
الجواب /ان زٌادة االسعار تؤدي الى تخفٌض الفرد الستهالكه  ,وانخفاضها ٌؤدي الى زٌادة االستهالك .
 /2توقعات االسعار :
تعد التوقعات من العوامل المهمة فً علم االقتصاد وفً تأثٌرها فً االستهالك  ,فاذا توقع االفراد ارتفاع االسعار
فً المستقبل فأنهم سٌزٌدون من استهالكهم الحاضر على حساب االستهالك المستقبلً  ,والعكس بالعكس .
تعلٌل  /تعد التوقعات من العوامل المهمة فً علم االقتصاد وفً تأثٌرها فً االستهالك؟
الجواب /الن توقع االفراد ارتفاع االسعار فً المستقبل فأنهم سٌزٌدون من استهالكهم الحاضر على حساب
االستهالك المستقبلً.
 /3التقلٌد والمحاكات :
س /ان عامل التقلٌد والمحاكات من العوامل المهمة التً تؤثر فً انماط االستهالك  ,ناقش ذلك ؟
الجواب /اذ ٌتأثر افراد المجتمع فً سلوكهم االستهالكً :
ٌ تأثر بمن حولهم من االقارب واالصدقاء والجٌران  ,ومحاولة تقلٌدهم فً انماطهم االستهالكٌة .
ٌ لجأ بعضهم الى شراء سلع ال ٌحتاج الٌها او لم ٌعتد استعمالها .
 محاولة افراد المجتمع محاكاة مستوٌات المعٌشة السابدة فً الدول الؽربٌة والمتقدمة تؤثر كثٌرا فً نمط
استهالكهم .
تعلٌل ٌ /لجأ بعض االفراد الى شراء سلع ال ٌحتاج الٌها او لم ٌعتد على استعمالها ؟
الجواب /رؼبة فً محاكاة االصدقاء او الجٌران ولو اضطر الى انفاق معظم دخلة فً سبٌل ذلك .
 /4النظرة الى االدخار :
س /ان نظرة المجتمع الى االدخار ووعٌهم ألهمٌة تؤثر وبشكل واضح فً حجم االستهالك ومن ثم االدخار ؟
الجواب /الن هذه النظرة تحكمها عوامل اجتماعٌة ونفسٌة واقتصادٌة  ,فلو كان المجتمع ٌنظر الى االدخار على
انه شًء مهم فأنه سٌدخر اكثر وٌستهلك اقل كما فً معظم المجتمعات المتحضرة  ,اما اذا كان افراد المجتمع ال
ٌولون اهتمام ٌذكر لالدخار او انهم محبون لالستهالك بطبعهم  ,فأن هذا المجتمع ٌزٌد فٌه االستهالك وٌنخفض فٌه
االدخار .
تعلٌل  /ان نظرة المجتمع الى االدخار ووعٌهم ألهمٌته تؤثر وبشكل واضح فً حجم االستهالك ومن ثم االدخار؟
الجواب /الن هذه النظرة الى االدخار تحكمها عوامل اجتماعٌة ونفسٌة واقتصادٌة فلو كان المجتمع ٌنظر الى
االدخار على انه شًء مهم فأنه سٌدخر اكثر وٌستهلك اقل كما فً معظم المجتمعات المتحضرة.
 /5العوامل االجتماعٌة :
هناك عوامل اجتماعٌة كالعمر والحالة االجتماعٌة والمستوى التعلٌمً والثقافً والبٌبة التً ٌعٌش فٌها االنسان ,
كلها عوامل تؤثر فً حجم االستهالك  ,فبالنسبة للعمر نجد ان الدخل الفردي ودخل االسرة ٌأخذان فً النمو منذ
الشباب حتى منتصؾ العمر ,ثم ٌبدا بالتناقص فً سن الشٌخوخة  ,وتأخذ نسبة الدخل المدخرة نفس النمط  ,اذ
ٌزداد االدخار فً سن الشباب وٌصل الى قمته فً منتصؾ العمر ثم ٌتناقص وهذا ٌدل على ان الجز االكبر من
االستهالك ٌكون فً سن الشاب وسن الشٌخوخة والجزء االقل منه ٌكون فً منتصؾ العمر .
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س /ما العوامل االجتماعٌة التً تؤثر فً االستهالك ؟
الجواب/
 العمر .
 الحالة االجتماعٌة .
 المستوى التعلٌمً والثقافً .
 البٌبة التً ٌعٌش فٌها االنسان .
س /ما تأثٌر العمر بالنسبة لإلنسان على الدخل واالدخار ؟
الجواب /فبالنسبة للعمر نجد ان الدخل الفردي ودخل االسرة ٌأخذان فً النمو منذ الشباب حتى منتصؾ العمر ,ثم
ٌبدا بالتناقص فً سن الشٌخوخة  ,وتأخذ نسبة الدخل المدخرة نفس النمط  ,اذ ٌزداد االدخار فً سن الشباب
وٌصل الى قمته فً منتصؾ العمر ثم ٌتناقص وهذا ٌدل على ان الجز االكبر من االستهالك ٌكون فً سن الشابب
وسن الشٌخوخة والجزء االقل منه ٌكون فً منتصؾ العمر .
فراغ  /ان الجز االكبر من االستهالك ٌكون فً سن الشباب وسن الشٌخوخة والجزء االقل منه ٌكون فً منتؾ
العمر .
 /6االذواق والتفضٌالت :
تختلؾ اذواق االفراد اختالفا متباٌنا فمن الناحٌة االقتصادٌة هناك من ٌستهلك اكثر وهناك من ٌستهلك اقل ,
وٌعزى ذلك الى اختالؾ السن والتركٌب االسري واالحوال االجتماعٌة فضال عن التؽٌرات المستمرة التً تحصل
فً نوعٌة السلع وجاذبٌتها والتؽٌرات التً تطرأ على طرق الدعاٌة واالعالن  ,وكلها امور من شأنها تؽٌٌر اذواق
المستهلكٌن من حقٌقة الى اخرى .
تعلٌل  /تختلؾ اذواق االفراد اختالفا متباٌنا فمن الناحٌة االقتصادٌة هناك من ٌستهلك اكثر وهناك من ٌستهلك
اقل؟
الجواب /ذلك بسبب اختالؾ السن والتركٌب االسري واالحوال االجتماعٌة فضال عن التؽٌرات المستمرة التً
تحصل فً نوعٌة السلع وجاذبٌتها والتؽٌرات التً تطرأ على طرق الدعاٌة واالعالن.
س /ما االمور والعوامل التً من شأنها تؽٌٌر اذواق المستهلكٌن من حقٌقة الى اخرى ؟
الجواب/
 اختالؾ السن والتركٌب االسري واالحوال االجتماعٌة .
 التؽٌرات المستمرة التً تحدث فً نوعٌة السلع وجاذبٌتها .
 التؽٌرات التً تطرأ على طرق الدعاٌة واالعالن .
 /7نمط توزٌع الدخل بٌن افراد المجتمع :
تستهلك الطبقات الفقٌرة الجزء االكبر من دخلها وادخارها ؼالبا ما ٌكون منخفضا نسبٌا بسبب انخفاض مستوٌات
دخلها  ,اما الطبقات الؽنٌة فارتفاع دخولها ٌسمح لها باستهالك نسبة اقل من دخلها وادخار نسبة اكبر منه  ,فالمٌل
الحدي لالستهالك ٌرتفع لدى الفقراء عنه لدى االؼنٌاء  ,لذلك كلما كان توزٌع الدخل فً صالح الطبقات الفقٌرة
زادت نسبة ما ٌوجه لالستهالك  ,وانخفضت نسبة ما ٌوجه لالدخار من الدخل والعكس بالعكس .
تعلٌل  /تستهلك الطبقات الفقٌرة الجزء االكبر من دخلها وادخارها ؼالبا ما ٌكون منخفضا نسبٌا؟
الجواب /بسبب انخفاض مستوٌات دخلها.
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تعلٌل  /ارتفاع دخول الطبقات الؽنٌة ٌسمح لهم باستهالك نسبة اقل من دخلها وادخار نسبة اكبر منه ؟
الجواب /الن المٌل الحدي لالستهالك ٌرتفع لدى الفقراء عنه لدى االؼنٌاء .
فراغ  /كلما كان توزٌع الدخل فً صالح الطبقات الفقٌرة زادت نسبة ما ٌوجه لالستهالك  ,وانخفضت نسبة ما
ٌوجه لالدخار من الدخل والعكس بالعكس .
 /8الثروة :
ان حصول الفرد على ثروة مفاجبة كاإلرث مثال  ,من شأنه زٌادة استهالكه محاوال اشباع سلع كان ٌتطلع الى
استهالكها من قبل  ,ثم بعد مدة ٌعتاد نمطا استهالكٌا معٌنا فٌثبت االستهالك نوعا ما وقد ٌبدأ فً زٌادة مدخراته .
 /9الضرابب :
تؤثر الضرابب التً تفرضها الدولة فً مدخرات االفراد واستهالكهم  ,ومن ثم فً تخفٌض مستوٌات الطلب
وخاصة السلع ؼٌر الضرورٌة (الكمالٌة والترفٌهٌة) وعندما تسعى الدولة الى تشجٌع االدخارات فأنها تقوم بخفض
مستوٌات الضرابب على االفراد والشركات .
س /كٌؾ تؤثر الضرابب فً االستهالك واالدخار اقتصادٌا ؟
الجواب/
 تؤثر الضرابب فً مدخرات االفراد واستهالكهم .
 تخفٌض مستوٌات الطلب وخاصة السلع الؽٌر ضرورٌة .
 عندما تسعى الدولة الى تشجٌع االدخارات فانها تقوم بخفض مستوٌات الضرابب على االفراد والشركات.
المطلب الثانً  :دوال االستهالك والمٌل لالستهالك :
اوال :دالة االستهالك:
وهً عالقة طردٌة موجبة بٌن االستهالك والدخل وبمعنى ان زٌادة الدخل ٌصحبها زٌادة فً االستهالك  ,كما ان
انخفاض الدخل ٌصاحبه انخفاض االستهالك .
C = f (Y).
 وٌمكن التعبٌر عن دالة االستهالك :
اذ ان :
 : Fدالة .
 : Cاالستهالك .
 : Yالدخل .
اي ان االستهالك دالة فً الدخل  ,ومن الممكن التعبٌر عنها اٌضا بصورة دالة خطٌة كاالتً C = a + by :
 : aاالستهالك التلقابً:ــ وهو احد انواع االستهالك للفرد لكً ٌبقى فً قٌد الحٌاة حتى وان كان دخلة صفرا .
المسافة (: )aــ وهً مسافة بٌانٌة تقع على المحور العمودي والذي ٌمثل ادنى مستوى لالستهالك فً حالة ان
الدخل المتاح لألنفاق ٌساوي صفرا .
 : bالمٌل الحدي لالستهالك .
 : byاالستهالك التابع .
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منحنى االستهالك :ــ وهً العالقة الطردٌة بٌن االستهالك التابع والدخل .
ثانٌا  :المٌل لالستهالك:
 /1المٌل الحدي لالستهالك :
تعرٌفة  :هو نسبة التؽٌر فً االستهالك نتٌجة تؽٌر الدخل وهو مقدار موجب اقل من الواحد الصحٌح .
 /2المٌل المتوسط لالستهالك :
تعرٌفة  :هو نسبة ما ٌوجه لالستهالك من الدخل وهو مقدار موجب اقل
من الواحد الصحٌح .

∆C
ــــــــــــــــ = MpC
∆y

فراغ ٌ /ستفاد من المٌل المتوسط لالستهالك معرفة نسبة االستهالك الى الدخل .
مثال تطبٌقً على دالة االستهالك :من خالل الجدول ()6
نجد انه عندما ٌكون الدخل صفرا فأن االستهالك ( )11اذ ٌقوم
الفرد باالستهالك حتى لوكان صفرا النه سٌستعمل مدخراته
السابقة او االقتراض لؽرض االستمرار باالستهالك الضروري
الذي ٌبقٌه على قٌد الحٌاة .
 وكلما زاد الدخل زاد معه االستهالك وانخفضت الحاجة
الستعمال المدخرات السابقة او االقتراض الى ان ٌصل الفرد الى

قانون المٌل لالستهالك
C
ــــــــــــــــ = ApC
y

للحالة التً ٌستعمل فٌها كل دخلة لالستهالك  ,وٌكون ادخاره صفرا  ,وبعد ذلك ٌبدا االدخار بالتزاٌد
مع تزاٌد الدخل .
االدخار
االستهالك
الدخل
ــ 11
11
صفر
ــ 61
161
111
ــ 41
241
211
ـــ21
321
311
صفر
411
411
21
411
511
41
561
611
61
641
711
11
721
111
وهذا فان المٌل الحدي لالستهالك هو :
 81ــ 161
81
=1881ـــــــــــــــــــ =ــــــــــــــــــــــــــــــ =mpc
 1ــ 111
111
 161 81ـــ 241
= 1881ـــــــــــ =ـــــــــــــــــــــــــــــــ = mpc
 111ــ 211
111
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وهكذا بالنسبة لجمٌع مراحل الدخل فأن المٌل الحدي لالستهالك ٌكون ثابتا ومقداره ( )1, 81
الدخل
صفر
111
211
311
411
511
611
711
111

االستهالك
11
161
241
321
411
411
561
641
721

االدخار
ــ 11
ــ61
ــ 41
ــ 21
صفر
21
41
61
11

المٌل الحدي لالستهالك
ــ
1811
1811
1811
1811
1811
1811
1811
1811

ادلجحث اىثبىث  :االدخبس اهميته وعالقته ثبالعتهالك :
المطلب االول  :مفهوم االدخار واهمٌته :
اوال :تعرٌؾ االدخار وانواعه:
 /1تعرٌؾ االدخار:
وهو ذلك الجزء من الدخل ؼٌر المخصص لالستهالك وٌسمى (فابض الدخل) اي انه الفرق بٌن الدخل وما ٌنفق
من االستهالك .
وٌعد االدخار تنازال من قبل المستهلك عن جزء من دخلة واٌداعه لدى المؤسسات المالٌة لالستفادة من الفابدة التً
تمنحها تلك المؤسسات  ,ومن ثم المشاركة فً النشاط االقتصادي .
فابض الدخل :ــ وهو ذلك الجزء الؽٌر مخصص لالستهالك  ,اي انه الفرق بٌن الدخل وما ٌنفق على االستهالك.
االكتناز :ــ هو احتفاظ االشخاص بالنقود دون وضعها لدى المؤسسات المالٌة ومشاركتا فً النشاط االقتصادي .
س /ما االسباب التً تدفع الفرد الى االكتناز بدل االدخار ؟
الجواب/
 انعدام الثقة بالنظام المصرفً .
 عدم شٌوع ثقافة االستثمار .
 الوازع الدٌنً (اي الدافع الدٌنً).
 العادات والتقالٌد .
ٌ عد االكتناز ظاهرة مرضٌة فً االقتصاد اما االدخار فٌعد ظاهرة صحٌة .
س /قارن او مٌز بٌن االدخار واالكتناز ؟
الجواب /السابق .
فراغ ٌ /عد االكتناز ظاهرة مرضٌة فً االقتصاد اما االدخار فٌعد ظاهرة صحٌة .
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 /2انواع االدخار :
أ  /االدخار االختٌاري  :وهو االدخار الذي ٌقوم به االفراد من دون اٌه ضؽوط من اي طرؾ وبحرٌة تامة .
ب /االدخار االجباري  :وهو احد انواع االدخار اذ تنعدم فٌه حرٌة الفرد فٌفرض على االفراد او المشارٌع
بمقتضى قوانٌن ولوابح ال ٌستطٌعون مخالفتها فٌحتجز جزء من دخلهم
فراغ  /تحفز الحكومة االدخار االختٌاري من خالل رفع سعر الفابدة من اجل دفعهم الى االدخار ومن ثم توجٌه
المدخرات الى القطاع االنتاجً .
فراغ ٌ /تم االدخار االجباري من قبل الدولة من خالل قوانٌن وقرارات حكومٌة مثل الضمان االجتماعً
والتأمٌنات .
ثانٌا  :اهمٌة االدخار:
س /عدد بنقاط اهمٌة االدخار االقتصادٌة ؟
الجواب/
 /1من خالل االستفادة التً تمنحها البنوك على المدخرات  ,ان االدخار ٌنمً رؤوس االموال .
 /2توفر االموال الالزمة لمن هم بحاجة الٌها بدال من تجمٌدها  ,ولذلك فأن االدخار ٌؤدي الى زٌادة االدخارات
فً االقتصاد الوطنً وزٌادة االنتاج .
 /3تحسٌن المستوى المعٌشً لألفراد وتقلٌل معدالت البطالة .
 /4زٌادة معدالت نمو االقتصاد الوطنً وازدهار المجتمع .
 /5زٌادة حصٌلة المدخرات ٌؤدي الى فتح افاق ومجاالت اقتصادٌة جدٌدة وذات نفع عام كأستصالح االراضً
وبناء المدن .
ٌ /6ؤدي تشؽٌل االموال المدخرة الى زٌادة االستثمارات بما ٌحقق فابضا فً الدخل القومً .
ٌ /7ؤدي االدخار الى اكتفاء الدولة تدرٌجٌا مما ٌمنعها من الحاجة لطلب المعونه او االقتراض من اي دولة
اجنبٌة.
تعلٌل ٌ /عمل االدخار على تنمٌة رؤوس االموال ؟
الجواب /وذلك من خالل االستفادة من الفوابد التً تمنحها البنوك على المدخرات.
تعلٌل ٌ /ؤدي االدخار الى زٌادة االستثمار فً االقتصاد الوطنً وزٌادة االنتاج؟
الجواب /النه ٌوفر االموال الالزمة لمن هم بحاجه الٌها بدال من تجمٌدها .
فراغ  /زٌادة حصٌلة المدخرات ٌؤدي الى فتح افاق ومجاالت اقتصادٌة جدٌدة وذات نفع عام كاستصالح
االراضً وبناء المدن .
المطلب الثانً  :المٌل لالدخار وعالقته باالستهالك :
اوال :المٌل لالدخار :
 /1المٌل الحدي لالدخار :
وهو قٌام الفرد بتوفٌر جزء من دخلة وٌمثل نسبة التؽٌر فً االدخار نتٌجة التؽٌر فً الدخل  ,وهو مقدار موجب
اقل من الواحد الصحٌح .
∆S
ـــــــــــ =Mpc
∆Y
فراغ  /المٌل الحدي لالدخار هو مقدار موجب اقل من الواحد الصحٌح .
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 /2المٌل المتوسط لالدخار:
تعرٌفة  :وهو نسبة ما ٌوجه لالدخار من الدخل  ,وهو مقدار موجب اقل من الواحد الصحٌح وٌستفاد منه لمعرفة
نسبة االدخار الى الدخل .
فراغ ٌ /ستفاد من المٌل المتوسط لالدخار نسبة االدخار الى الدخل و المٌل المتوسط لالدخار ٌتزاٌد مع كل زٌادة
فً الدخل .
s
ـــــــــــــــ = Aps
Y
مثال تطبٌقً على دالة االدخار :
بالعودة الى مثالنا السابق الذي طبق فً دالة االستهالك  ,فٌمكننا الحصول على كل من المٌل الحدي لالدخار
والمٌل المتوسط لالدخار.
∆s
ـــــــــــــــــ = Mps
∆y
(ــ )81ــ  61ــ
21
 =1, 21ــــــــــــــــــــــ =ــــــــــــــــــــــــــــــ = Mps
 111ــ 211
111
(ــ  )61ــ 41ــ
21
= 1, 21ـــــــــــــــ =ــــــــــــــــــــــــــــ = Mps
 111ـــ 211
111
وهكذا بالنسبة لجمٌع مراحل الدخل فأن المٌل الحدي لالدخار ثابت فً مدة زمنٌة معٌنة كما ٌتضح من الجول
االتً :
المٌل الحدي
المٌل الحدي
االدخار
االستهالك
الدخل
لالدخار
لالستهالك
ــ
ــ
ــ 11
11
صفر
1821
1811
ــ61
161
111
1821
1811
ــ 41
241
211
1821
1811
ــ 21
321
311
1821
1811
صفر
411
411
1821
1811
21
411
511
1821
1811
41
561
611
1821
1811
61
641
711
1821
1811
11
721
111
ثانٌا  :العالقة بٌن االستهالك واالدخار :
فراغ  /ان العالقة بٌن االستهالك واالدخار تتحدد بالدخل الذي ٌتوزع بٌنهما.
وٌمكن استخراج الدخل:
الدخل = االستهالك  +االدخار .
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 = Sاالدخار .

س /توجد عالقة بٌن الدخل واالستهالك  ,وضح ذلك (فسر ذلك)؟
الجواب/
الدخل = االستهالك  +االدخار .
هذه المعادلة تسمى بمعادلة الدخل فالدخل (ٌ )Yقسم عادة بٌن االستهالك (  )Cواالدخار (  )Sوهذا ٌعنً انه توجد
عالقة مباشرة بٌن الدخل واالدخار من جهة اخرى  ,اي ان االستهالك هو دالة فً الدخل  ,وكذلك االدخار هو
دالة فً الدخل  ,ومن ناحٌة اخرى فأن مجموع المٌل الحدي لالستهالك والمٌل الحدي لالدخار ٌساوي الواحد
الصحٌح وعلٌه ال ٌمكن ألحداهما ان ٌكون الواحد الصحٌح .Mpc + Mps =1 .
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حو اعئيخ اىفصو اىثبىث
س /1عرؾ خمسا مما ٌأتً :
 /1الدخل القومً  :هو مجموعة الدخول النقدٌة ألصحاب عناصر االنتاج  ,لقاء مشاركتهم فً انتاج السلع
والخدمات التً تكون الناتج القومً  ,خالل مدة زمنٌة امدها سنة واحدة .
 /2التسرٌب :هو الجزء ؼٌر المنفق من الدخل على االنتاج المحلً  ,وٌخرج من دابرة االنتاج وٌكون على شكل
اموال تدفع الى االستٌرادات من الخارج واالدخارات خارج المصارؾ والضرابب .
 /3االستهالك الذاتً  : :وهو االستهالك الذي ٌعتمد على الدخل فهو قابم حتى لوكان الدخل صفرا .
 /4االدخار االجباري  :وهو احد انواع االدخار اذ تنعدم فٌه حرٌة الفرد فٌفرض على االفراد او المشارٌع بمقتضى
قوانٌن ولوابح ال ٌستطٌعون مخالفتها فٌحتجز جزء من دخلهم .
 /5المٌل لالدخار  :وهو قٌام الفرد بتوفٌر جزء من دخلة وٌمثل نسبة التؽٌر فً االدخار نتٌجة التؽٌر فً الدخل ,
وهو مقدار موجب اقل من الواحد الصحٌح .
س /2بٌن بالرسم مع التأشٌر فقط االتً :
أ  /التدفق الدوري للدخل فً اقتصاد مؽلق ذو قطاعٌن .
ب /دالة االستهالك .
ت /التدفق الدوري للدخل فً اقتصاد مفتوح ذو اربعة قطاعات .
س /3علل ما ٌأتً :
أ  /لماذا نستعمل النقود فً حساب الناتج القومً ؟
الجواب /تستعمل كوحدة قٌاس للتعبٌر عن قٌم السلع والخدمات التً انتجها المجتمع خالل مدة زمنٌة عادة سنة .
ب /تعد التوقعات من العوامل المهمة فً االقتصاد ولها تأثٌر على مستوٌات االستهالك ؟
الجواب /الن توقع االفراد ارتفاع االسعار فً المستقبل فأنهم سٌزٌدون من استهالكهم الحاضر على حساب
االستهالك المستقبلً.
تٌ /ستمر الفرد باالستهالك حتى لو كان دخله صفرا ؟
الجواب /من اجل البقاء على قٌد الحٌاة  ,فٌستخدم مدخراته او اللجوء الى االقتراض .
ث /تتسم الطبقات الفقٌرة بانخفاض مستوى االدخارات على العكس من الطبقات الؽنٌة ؟
الجواب /بسبب انخفاض مستوٌات دخلها.
جٌ /مكن ان تكون السلعة نفسها ذات استهالك نهابً وسٌط ؟
الجواب /الن بعض السلع من الممكن ان تكون استهالك نهابً لفرد ومتوسط لفرد اخر  ,مثل البرتقال .
س /4اجب عن فرعٌن :
أ  /ما اهمٌة االدخار للفرد والمجتمع ؟
الجواب /1 /من خالل االستفادة التً تمنحها البنوك على المدخرات  ,ان االدخار ٌنمً رؤوس االموال .
 /2توفر االموال الالزمة لمن هم بحاجة الٌها بدال من تجمٌدها  ,ولذلك فأن االدخار ٌؤدي الى زٌادة االدخارات
فً االقتصاد الوطنً وزٌادة االنتاج .
 /3تحسٌن المستوى المعٌشً لألفراد وتقلٌل معدالت البطالة .
 /4زٌادة معدالت نمو االقتصاد الوطنً وازدهار المجتمع .
 /5زٌادة حصٌلة المدخرات ٌؤدي الى فتح افاق ومجاالت اقتصادٌة جدٌدة وذات نفع عام كأستصالح االراضً
وبناء المدن .
ٌ /6ؤدي تشؽٌل االموال المدخرة الى زٌادة االستثمارات بما ٌحقق فابضا فً الدخل القومً .
ٌ /7ؤدي االدخار الى اكتفاء الدولة تدرٌجٌا مما ٌمنعها من الحاجة لطلب المعونه او االقتراض من اي دولة
اجنبٌة.
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ب /عدد خمس من العوامل المؤثرة فً االستهالك واشرح واحدة منها ؟
الجواب /1 /مستوى االسعار  /2 .توقعات االسعار  /3 .التقلٌد والمحاكاة  /4 .النظرة الى االدخار .
 /5العوامل االجتماعٌة  /6 .االذواق والتفضٌالت  /7 .نمط توزٌع الدخل بٌنن افراد المجتمع .
 /1الضرابب .
 /1الثروة .
ت /ما االهمٌة التً تترتب على دراسة الدخل القومً .
الجواب /أ ٌ /عد الدخل القومً احد اهم المؤشرات المعتمدة دولٌا فً تتبع تطور النشاط االقتصادي ألي مجتمع .
ب /ان حسابات الدخل القومً ادوات اقتصادٌة تحلٌلٌة لبناء الخطة االقتصادٌة .
ت /توفر حسابات الدخل القومً فرضة إلمكانٌة التنبؤ بمعدالت نمو االقتصاد مستقبال .
ث /توفر حساب الدخل القومً على احتساب متوسط دخل الفرد السنوي  ,والذي ٌعد احد المؤشرات الدالة على
مستوى الرفاهٌة فً المجتمع .
ج /التعرؾ الى نمط توزٌع الدخل القومً من خالل توزٌع حصص عوامل االنتاج من مثل االجور والرواتب
وعوابد رأس المال واالٌجارات  ...الخ.
س /5امأل الفراؼات االتٌة بما ٌناسبها ؟
ٌ /1حصل القطاع العابلً على الدخول النقدٌة جراء بٌع خدمات عناصر االنتاج لقطاع االعمال ؟
ٌ /2تكون االقتصاد من اربعة قطاعات هً القطاع العابلً وقطاع االعمال والقطاع الحكومً والقطاع الخارجً.
 /3مصادر الحقن فً االقتصاد تأتً من االنفاق الحكومً واالنفاق االستثماري والصادرات .
 /4اذا كان افراد المجتمع محبون بطبعهم لالستهالك  ,فأن هذا المجتمع ٌزٌد فٌه االستهالك وٌنخفض االدخار .
ٌ /5قسم الدخل عادة مابٌن االستهالك واالدخار.
 /6االكتناز هو احتفاظ االفراد بالنقود دون وضعها فً المؤسسات المالٌة مما ٌحرم النشاط االقتصادي منها .
س /6اذا كان لدٌك الجدول االتً لكل من الدخل واالستهالك والمطلوب اٌجاد ؟
أ /االدخار .
الدخل االستهالك االدخار
ٌستخرج كاالتً (الدخل – االستهالك) = االدخار
الجواب/
111111
صفر
75175
111
51251
211
25325
311
ب /المٌل الحدي لالستهالك :
وهكذا بالنسبة لبقٌة االرقام
∆s
175
= 1875ـــــــــــــــــــــــــ =ـــــــــــــــــ Mps
∆Y
111
وهكذا بالنسبة للباقً .
ت /المٌل الحدي لالدخار.
س∆
75
 = 1825ـــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــ = Mps
∆y
251
وهكذا بالنسبة للباقً .
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س /7وضح الفرق بٌن انواع االستهالك االتٌة ؟
 /1االستهالك الخاص واالستهالك العام ؟
الجواب/
االستهالك الخاص  :وهو احد انواع االستهالك الذي ٌكون فٌه المستهلك شخصا اعتٌادٌا او هٌبة ذات شخصٌة
اعتبارٌة او مؤسسة خاصة ٌعد االستهالك استهالكا خاصا .
االستهالك العام  :وهو احد انواع االستهالك الذي ٌكون فٌه المستهلك دابرة حكومٌة او مؤسسة من مؤسسات
الدولة المختلفة ٌعد االستهالك حٌنها استهالكا عاما .
 /2االستهالك النهابً واالستهالك البسٌط ؟
الجواب/
االستهالك النهابً  :وهو احد انواع االستهالك الذي ٌؤدي الى فناء السلع المستهلكة باستعمالها مرة واحدة .
االستهالك الوسٌط  :وهو احد انواع االستهالك الذي ٌتم بمقتضاه استعمال السلعة مرة اخرى كسلعة وسٌطة
لؽرض انتاج سلعة نهابٌة .
 /3االستهالك التابع واالستهالك المستقل ؟
الجواب/
االستهالك التابع  :وهو احد انواع االستهالك الذي ٌعتمد على الدخل  ,فٌرتفع بارتفاع الدخل وٌنخفض بانخفاض
الدخل .
االستهالك الذاتً (المستقل)  :وهو االستهالك الذي ٌعتمد على الدخل فهو قابم حتى لوكان الدخل صفرا .
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اٌاصبهى انىرارنى انىاردو بخصىط الفصم انبانت

التعارٌؾ :
 /1االستهالك الوسٌط (التمهٌدي. )2119 /

التعالٌل:
 /1تسعى الدول الى تعببة جمٌع المدخرات المحلٌة عن طرٌق الجهاز المالً؟ (التمهٌدي.)2119 /

الفراؼات ــ اختر من بٌن االقواس:
ٌ /1قسم الدخل عادة ما بٌن ـــــــــــــــ و ــــــــــــــــــــ ؟ (. )2119 /1
 /2هناك نوعان من االدخار هما ــــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــــ ؟ (التمهٌدي. )2119 /

اجب عن ما ٌأتً:
 /1الثروة من اهم العوامل المؤثرة فً االستهالك  ,بٌن ذلك ؟ (التمهٌدي.)2119 /
 /2عدد مع الشرح انواع االستهالك من حٌث الجهة المستهلكة ؟ (. )2119 /1
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اىفصو اىشاثع

ادلبىيخ اىعبمخ واىغيبعخ اىنقذيخ
ادلجحث االوه  :عنبصش ادلبىيخ اىعبمخ ودوس احلنىمخ .
المطلب االول  :المالٌة العامة والحاجات العامة .
اوال :علم المالٌة العامة :
تعرٌفه ( :النشاط المالً الحكومً)  :وهو العلم الذي ٌدرس طبٌعة الحاجات العامة (حاجات المجتمع المختلفة)
وكٌفٌة اشباعها من قبل الحكومة  ,وهً تتضمن نفقات الحكومة ومصادر تموٌلها .
ثانٌا  :اهداؾ المالٌة العامة :
تعرٌفها  :وهً االهداؾ التً ترؼب فً تحقٌقها الحكومة للمجتمع من خالل نشاطها المالً  ,وهً اهداؾ
اجتماعٌة واقتصادٌة بالدرجة االساسٌة والتً تنعكس فً تحقٌق رفاهٌة المجتمع .
س /ما االهداؾ االقتصادٌة واالجتماعٌة التً تحققها المالٌة العامة (اهداؾ المالٌة العام) ؟
الجواب/
 /1حماٌة المجتمع من العدوان الخارجً .
 /2الحفاظ على االمن والنظام وحماٌة الملكٌة الخاصة .
 /3اعادة توزٌع الدخل لتخفٌؾ الفوارق االجتماعٌة .
 /4ضمان االستقرار االقتصادي بالشكل الذي ٌساعد على زٌادة استعمال الموارد المادٌة والبشرٌة .
 /5تحقٌق توزٌع امثل للموارد  ,ودعم النمو االقتصادي .
ثالثا  :الحاجات االنسانٌة :
 تقسم الحاجات االنسانٌة بشكل عام الى قسمٌن هما :
 /1الحاجات الخاصة (الفردٌة)  :هً تلك الحاجات التً ٌستطٌع الفرد اشباعها بمفرده مثل الؽذاء والسكن والملبس
 ....الخ.
 /2الحاجات العامة (الجماعٌة)  :وهً الحاجات التً تقدمها الحكومة او احدى هٌباتها من خالل قٌامها باالنفاق
العام(النفقات الحكومٌة) التً تستطٌع تأمٌنها عن طرٌق االٌرادات العامة .
س /عدد ابرز المجاالت (الحاجات الجماعٌة) والتً تعمل الدولة على اشباعها؟
الجواب/
أ  /حاجات االمن والدفاع (القوات المسلحة ,وقوات االمن) .
ب /حفظ النظام العام (القضاء والشرطة ...الخ) .
ت  /العالقات الخارجٌة .
ث /الصحة والتعلٌم .
ج /المرافق العامة (الجسور  ,الطرق ,الصحة  ,البٌبة  ...الخ) .
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رابعا  :دور الحكومة فً اشباع الحاجات العامة :
س /1ما الجهود التً تبذلها الدولة من اجل اشباع الحاجات العامة  ,موضحا اجابتك بالرسم؟
س /2كٌؾ تعمل الدولة على اشباع الحاجات العامة  ,ناقش ذلك مع الرسم؟
الجواب /تقدم الحكومة من خالل نشاطها المالً الخدمات العامة ألفراد المجتمع كافة  ,بهدؾ اشباع الحاجات
العام ة  ,اذ على سبٌل المثال (تقدم خدمات الشرطة وخدمات حماٌة المجتمع ) من اجل اشباع حاجة االمن وتوفٌر
االطمبنان للمجتمع  ,كما تقدم عن طرٌق الهٌبات العامة التابعة لها خدمات تدعى الخدمات العامة وهً على
نوعٌن  :االولى  :خدمات عامة ؼٌر قابلة للتجزبة تقدم لجمٌع افراد المجتمع مثل الدفاع عن الوطن  ,ومكافحة
االمراض السارٌة  ,درء مخاطر الفٌضان  ...الخ  ,والثانٌة  :خدمات عامة قابلة للتجزبة مثل الخدمات الطبٌة فً
المستشفٌات العامة والمقدمة بشكل فردي مما ٌستوجب على الفرد دفع تكالٌفها كاملة او جزء منها او االعفاء من
دفعها .

ن ضاط  :ط: 80
ل
ثاق ش مع ثٍامبذك ا لخاجى العامى انتً ثكىن اصباعها ضمه م ضىونبى ا خكىمى؟
ل
ا خم/
تقوم الدولة من خالل نشاطاها المالً بإشباع الحاجات العامة مثل خدمات (الشرطة وحماٌة المجتمع) من اجل
اشباع حاجة االمن وتوفً االطمبنان للمجتمع وتكون الخدمات التً تقدمها الدولة على نوعٌن هما :
 /1خدمات عامة ؼٌر قابلة للتجزبة  :تقدم لجمٌع افراد المجتمع مثل الدفاع عن الوطن  ,ومكافحة االمراض
السارٌة  ,ودرء مخاطر الفٌضانات  ....الخ .
 /2خدمات عامة قابلة للتجزبة  :مثل الخدمات الطبٌة فً المستشفٌات العامة والمقدمة بشكل فردي ومما ٌستوجب
على الفرد دفع تكالٌفها كاملة او جزء منها او االعفاء من دفعها .
اذن فأن الدولة تقوم بتقدٌم خدمات عامة لجمٌع افراد المجتمع ولٌس لفرد دون اخر وال ٌمكن للفرد اشباعها بنفسة
مثل الدفاع واالمن فالبد من تدخل الدولة لالشباعها .
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تعلٌل  /تقدم الحكومة من خالل نشاطها المالً الخدمات العامة ألفراد المجتمع كافة ؟
الجواب /وذلك من بهدؾ اشباع الحاجات العامة .
تعلٌل  /تقوم الدولة بتقدٌم خدمات عامة مثل الشرطة وخدمات حماٌة المجتمع ؟
الجواب /وذلك من اجل اشباع حاجة االمن وتوفٌر االطمبنان للمجتمع .
س /تقوم الدولة بتقدٌم خدامات تدعى (خدمات عامة)  ,وهً على انواع  ,بٌنها؟
الجواب/
االولى  :خدمات عامة ؼٌر قابلة للتجزبة تقدم لجمٌع افراد المجتمع مثل الدفاع عن الوطن  ,ومكافحة االمراض
السارٌة  ,درء مخاطر الفٌضان  ...الخ .
الثانٌة  :خدمات عامة قابلة للتجزبة مثل الخدمات الطبٌة فً المستشفٌات العامة والمقدمة بشكل فردي مما
ٌستوجب على الفرد دفع تكالٌفها كاملة او جزء منها او اعفاء من دفعها .
س /كٌؾ ٌمكن الحصول على المٌزانٌة العامة  ,حسابٌا ؟
الجوابٌ /مكن الحصول على المٌزانٌة العامة للدولة من خالل جمع النفقات العامة واالٌرادات العامة التً تعد من
قبل الحكومة فً بداٌة كل سنة .
تعلٌل  /تعد الموازنة العامة من قبل الحكومة فً بداٌة كل سنة ؟
الجواب /وذلك لتحدٌد طبٌعة انفاقها واوجهه  ,الذي ٌهدؾ الى اشباع الحاجات العامة وتحدٌد مصادر الدخول على
االموال الالزمة لتؽطٌة تلك النفقات التً تصنؾ تحت بند االٌرادات العامة .
س /ماهو الهدؾ من النفقات التً تقوم بها المالٌة العامة (الدولة)او الموازنة العامة ؟
الجواب /تهدؾ الى اشباع الحاجات العامة وتحدٌد مصادر الدخول على االموال الالزمة لتؽطٌة تلك النفقات التً
تصنؾ تحت بند االٌرادات العامة .
خامسا  :عناصر المالٌة العامة :
 ممن تتكون عناصر المالٌة العامة :
 /2االٌرادات العامة .
 /1النفقات العامة .

 /3الموازنة العامة .

 /1النفقات العامة :
ان الحكومة من اجل القٌام بوظابفها التً تهدؾ الى اشباع الحاجات العامة  ,البد من انفاق قدر من االموال سواء
كان ذلك بشكل انتاج سلع وخدمات من اجل اشباع الحاجات العامة  ,او بشكل توزٌع دخول تحوٌلٌة كمساعدة
االسر محدودة الدخل (الطبقة الفقٌرة) فأن ذلك ٌدعى بالنفقات العامة التً تهدؾ الحكومة من خاللها الى تحقٌق
اهداؾ اجتماعٌة او اقتصادٌة .
تعلٌل  /ترتبط النفقات العامة بتحقٌق نفع عام للمجتمع وبدونه التعد نفقات عامة ؟
الجواب /النها تهدؾ الى تحقٌق نفع عام للمجتمع او لجمٌع االفراد وتهدؾ الحكومة من خاللها الى تحقٌق اهداؾ
اجتماعٌة او اقتصادٌة .
س /تنفق الدولة من اجل اشباع الحاجات العامة من االموال بأشكال متعددة  ,وضحها ؟
الجواب/
االول  :بشكل انتاج سلع وخدمات من اجل اشباع الحاجات العامة,
الثانً  :او بشكل توزٌع دخول تحوٌلٌة كمساعدة االسر محدودة الدخل (الطبقة الفقٌرة).
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 /2االٌرادات العامة :
ٌلزم القٌام بالنفقات العامة التً تقوم بها الحكومة تدبٌر االموال والموارد المالٌة الالزمة لتؽطٌتها  ,وتحصل
الحكومة على هذه االٌرادات اساسا من الدخل القومً  ,ولقد تعدد انواع االٌرادات العامة اال ان الجانب االعظم
منها ٌستمد من ثالث مصادر اساسٌة على التوالً الضرابب ــ االٌرادات الحكومٌة من امالكها باإلضافة الى ما
تحصل علٌة من رسوم نظٌر قٌامها بتقدٌم خدمات عامة .
س /لقد تعدد االٌرادات العامة التً تحصل الدولة من خاللها على االموال من اجل تؽطٌة النفقات العامة  ,بٌنها؟
الجواب /الضرابب ــ االٌرادات الحكومٌة من امالكها باإلضافة الى ما تحصل علٌة من رسوم نظٌر قٌامها بتقدٌم
خدمات عامة .
 /3الموازنة العامة :
تعرٌفها (السنة المالٌة)  :هً خطة مالٌة تتضمن ارقاما تقدٌرٌة لكل من النفقات العامة واالٌرادات العامة لمدة
مقبلة هً سنة ,
مع استحصال موافقة السلطة التشرٌعٌة ( البرلمان) بؽٌة توفٌر فرصة االلزام فً تحقٌق االهداؾ االقتصادٌة
واالجتماعٌة للحكومة  ,وتسعى وزارة المالٌة الى ان تكون الموازنة متوازنة  ,اي ان تتساوى النفقات مع
االٌرادات  ,اما اذا كانت النفقات العامة (اكبر) من االٌرادات العامة فتكون فً حالة (عجز) فً حٌن اذا كانت
النفقات العامة (اقل) من االٌرادات العامة فأن الموازنة تكون فً حالة (فابض) .
تعلٌل ٌ /جب استحصال موافقة السلطة التشرٌعٌة (البرلمان) من اجل اقرار الموازنة العامة ؟
الجواب /وذلك بؽٌة توفٌر فرصة االلزام فً تحقٌق االهداؾ االجتماعٌة واالقتصادٌة للحكومة .
س /ما المقصود (بتوازن الموازنة ) ,وما الحاالت التً تمر بها الموازنة العامة ؟
الجواب/
توزان الموازنة ٌ :عنً ان تتساوى النفقات العامة مع االٌرادات العامة .
الحاالت :
 اذ كانت النفقات العامة (اكبر) من االٌرادات العامة فتكون المٌزانٌة فً حالة (عجز).
 اذا كانت النفقات العامة (اقل) من االٌرادات العامة فأن الموازنة تكون فً حالة (فابض) .
 اما اذا كانت االٌرادات العامة (تساوي) مع النفقات العامة فتكون الموازنة فً حالة (توازن) .

ن ضاط  :ط: 88
اعمم مكارنى نيه اٌاتزادات اٌاقتصادنى وا ا
ٌثنماثبى وان ضبادنى ؟

االيشاداد االقتصبديخ :
وهً االٌرادات التً تحصل علٌها الدولة من ممتلكاتها وثرواتها الطبٌعٌة واراضٌها الزراعٌة وكذلك مشروعاتها
الصناعٌة والتجارٌة التً تدٌرها واٌضا من اوراقها المالٌة كاألسهم والسندات المملوكة للحكومة  ,اي بمعنى (
الدومٌن العقاري  ,والدومٌن الصناعً والتجاري  ,والدومٌن المالً) .

االيشاداد اىغيبديخ :
وهً تلك االٌرادات التً تحصل علٌها الحكومة جبرا من االفراد بما تملكه من حق السٌادة مثل ( الرسم ,
الضرابب).
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االيشاداد االئتمبنيخ :
هً االٌرادات التً تحصل علٌها الدولة من السوق المالٌة المحلٌة  ,او الدولٌة و تتعهد بسدادها مع الفابدة المترتبة
علٌها ودفع فابدة عنه  ,وفقا لشروط معٌنة وخالل مدة معٌنة  ,مثل (القروض الداخلٌة (المحلٌة)  ,والقروض
الخارجٌة (الدولٌة) .
المطلب الثانً  :النفقات العامة قواعدها والرقابة علٌها :
اوال :ماهٌة النفقات العامة :
النفقات العامة :ــ هً مبلػ من المال تقوم بأنفاقه الحكومة او احدى هٌاتها بقصد تحقٌق نفع عام (المنفعة العامة
للمجتمع) واشباع الحاجات العامة .
 تشمل النفقات العامة ثالث عناصر وهً :
 /1ان النفقة العامة عبارة عن مبلػ من المال تقوم الحكومة بإنفاقه لتسٌٌر المرافق العامة  ,وتقدٌم الخدمات لعموم
المجتمع من اجل اشباع الحاجات العامة .
 /2النفقات العامة تقوم بها (هٌبة عامة) اي الحكومة او احدى هٌباتها العامة  ,وذلك الن عمل الحكومة ٌكون عاما
ولجمٌع افراد المجتمع دون تمٌٌز .
 /3النفقة العامة ٌقصد بها تحقٌق نفع عام  :اذ ٌنبؽً ان تتوجه النفقات العامة بشكل اساسً إلشباع الحاجات العامة
وتحقٌق الصالح العام ,ومن دون ذلك ال ٌمكن عدها نفقات عامة .
تعلٌل  /ان النفقة العامة عبارة عن مبلػ من المال تقوم الحكومة بإنفاقه ؟
الجواب /وذلك لتسٌٌر المرافق العامة وتقدٌم الخدمات لعموم المجتمع من اجل اشباع الحاجات العامة .
تعلٌل /النفقات العامة تقوم بها (هٌبة عامة) اي الحكومة او احدى هٌباتها العامة؟
الجواب /وذلك الن عمل الحكومة ٌكون عاما ولجمٌع افراد المجتمع دون تمٌٌز .
تعلٌل ٌ /كون عمل الحكومة عاما ولجمٌع افراد المجتمع دون تمٌٌز ؟
الجواب /كون االموال التً تنفقها الحكومة هً اموال للمجتمع كله وال تعد نفقات المشروعات الخاصة واالفراد
نفقة عامة حتى ان كان الهدؾ منها خدمة عامة .
تعلٌل ٌ /نبؽً ان تتوجه النفقات العامة بشكل اساسً إلشباع الحاجات العامة وتحقٌق الصالح العام ,ومن دون
ذلك ال ٌمكن عدها نفقات عامة ؟
الجواب /الن االفراد جمٌعا متساوون بإزاء الخضوع للضرٌبة لذلك ٌجب ان ٌتساووا باالنتفاع من النفقات العامة.
فراغ ٌ /نبؽً ان تتوجه النفقات العامة بشكل اساسً إلشباع الحاجات العامة وتحقٌق الصالح العام ,ومن دون
ذلك ال ٌمكن عدها نفقات عامة ؟
ثانٌا  :قواعد النفقات العامة :
 هناك عدة قواعد للموازنة وهً:
 /2قاعدة االقتصاد فً االنفاق .
 /1قاعدة المنفعة .

 /3قاعدة الترخٌص .

 /1قاعدة المنفعة :
تعرٌفها  :تعنً ان ال توجه المنفعة العامة لتحقٌق المصالح الخاصة لبعض االفراد او الجهات او الفبات  ,بل
لتحقٌق مصالح عامة او جماعٌة  ,كما هو الحال للشرابح الفقٌرة لتحقٌق اكبر قدر من المنفعة االجتماعٌة .
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 /2قاعدة االقتصاد فً االنفاق :
االقتصاد فً االنفاق  :تعنً ان تتحقق المنفعة العامة اقصى منفعة (اشباع) للمجتمع بأقل نفقات ممكنه وٌنبؽً
للهٌبات العامة تجنب االسراؾ والتبذٌر .
فراغ ٌ /نبؽً للهٌبات العامة وفق قاعدة االقتصاد فً االنفاق ان تتجنب التبذٌر واالسراؾ .
 /3قاعدة الترخٌص :
ٌجب ان تستند عملٌة االنفاق الى القوانٌن النافذة والسٌما (قانون الموازنة السنوي) وان تأذن (تجٌز) السلطة
التشرٌعٌة والرقابة (البرلمان) للحكومة القٌام باإلنفاق العام .
قانون الموازنة السنوي :ــ وهو القانون الذي ٌصدر من السلطة التشرٌعٌة (البرلمان) حٌث تصبح الموازنة
بموجبها واجبة التنفٌذ اي تحصل على شرعٌة تنفٌذها .
ثالثا :الرقابة على االنفاق العام :
س /تتضمن عملٌة الرقابة على االنفاق العام ثالث اشكال  ,عددها ؟
س /ما اشكال الرقابة على االنفاق العام .
الجواب/
 /1الرقابة االدارٌة  :وهً رقابة تقوم بها وزارة المالٌة على مختلؾ الوزارات والهٌبات العامة  ,اذا ال تسمح
بصرؾ اي مبلػ  ,اذا كان واردا بالمٌزانٌة وبالمقدار المقرر له .
 /2رقابة محاسبٌة مستقلة  :وهً الرقابة التً تكون مهمتها التأكٌد من ان جمٌع عملٌات االنفاق قد تمت على
الوجه القانونً والقواعد المالٌة والمحاسبٌة المعتمدة .
 /3رقابة برلمانٌة  :وهً الرقابة التً تتوالها السلطة التشرٌعٌة (البرلمان) التً لها الحق فً التحقٌق
واالستجواب للوزٌر او الحكومة ممثلة بربٌس الوزراء عند مراجعة الحسابات الختامٌة .
تعلٌل  /ال تسمح الدولة فً ظل الرقابة بصرؾ اي مبلػ من المال العام ؟
الجواب /وذلك بسبب الرقابة على االموال اال اذا كان واردا فً الموازنة وبالمدة المقرر له .
المطلب الثالث  :تقسٌمات النفقات العامة :
س /تقسم النفقات العامة على اقسام عدٌدة ,ما هً ؟
الجواب/
اوال :بحسب الوظابؾ االساسٌة التً تقوم بها الحكومة وتشمل :
 /1النفقات االدارٌة  :وهً النفقات المتعلقة بسٌر المرافق العامة والالزمة لقٌام الحكومة بواجباتها  ,وتشمل نفقات
(االدارة العامة  ,الدفاع  ,االمن  ,العدالة  ,التمثٌل السٌاسً (السفارات) .
 /2النفقات االجتماعٌة  :وهً النفقات التً تصرؾ من اجل تحقٌق اثار اجتماعٌة معٌنة بٌن االفراد مثل (نشر
الثقافة  ,اشاعة التعلٌم  ,توفٌر الرعاٌة الصحٌة) ,
 /3النفقات االقتصادٌة  :وهً النفقات التً تقوم بها الحكومة لتحفٌز النشاط االقتصادي مثل (انشاء الطرق
والجسور  ,محطات تولٌد الكهرباء  ,مشروعات الري والصرؾ الصحً  ,تقدٌم االعانات االقتصادٌة
للمشروعات العامة والخاصة ).
س /ما انواع النفقات االدارٌة التً تقوم الدولة بأنفاقها ؟
الجواب /االدارة العامة  ,الدفاع  ,االمن  ,العدالة  ,التمثٌل السٌاسً (السفارات).
س /ما انواع النفقات االجتماعٌة التً تقوم الدولة بأنفاقها؟
الجواب /نشر الثقافة  ,اشاعة التعلٌم  ,توفٌر الرعاٌة الصحٌة .
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س /ما انواع النفقات االقتصادٌة التً تقوم الدولة بأنفاقها  ,وما الهدؾ منها ؟
الجواب /انشاء الطرق والجسور  ,محطات تولٌد الكهرباء  ,مشروعات الري والصرؾ الصحً  ,تقدٌم االعانات
االقتصادٌة للمشروعات العامة والخاصة  ,بهدؾ حماٌة المنتوج الوطنً ودعم الشرابح الضعٌفة .
تعلٌل  /تقوم الدولة باإلنفاق االقتصادي لتحفٌز النشاط االقتصادي مثل انشاء الطرق والجسور  ,محطات تولٌد
الكهرباء  ,مشروعات الري والصرؾ الصحً  ,تقدٌم االعانات االقتصادٌة للمشروعات العامة والخاصة؟
الجواب /بهدؾ حماٌة المنتوج الوطنً ودعم الشرابح الضعٌفة.
ثانٌا  :التقسٌم االقتصادي للنفقات العامة :
 وتشمل نوعٌن من النفقات وهً :
 /1النفقات الحقٌقٌة او الفعلٌة  :وهً النفقات التً تنفقها الحكومة للحصول على سلع وخدمات او رؤوس اموال
انتاجٌة (اجهزة ومكابن) لتحقٌق االهداؾ االقتصادٌة واالجتماعٌة .
تعلٌل  /تقوم الدولة بأنفاق حقٌقً او فعلً من اجل الحصول على خدمات ورؤوس اموال انتاجٌة ؟
الجواب /وذلك من اجل تحقٌق اهداؾ اقتصادٌة واجتماعٌة .
 /2النفقات التحوٌلٌة او الناقلة  :وهً النفقات التً تقوم الدولة بتحوٌل جزء من الدخل القومً من فبات اجتماعٌة
(االؼنٌاء) الى بعض الفبات االخرى محدودة الدخل (الفقراء) .
س /ما الفرق بٌن النفقات الحقٌقٌة الفعلٌة والنفقات الناقلة التحوٌلٌة ؟
الجواب /السابق .
ثالثا  :تقسٌم النفقات العامة بحسب مدى انتظامها فً الموازنة العامة :
 /1النفقات االعتٌادٌة والنفقات ؼٌر االعتٌادٌة :
النفقات االعتٌادٌة:ــ هً النفقات التً تتكرر كل سنة بصفة منظمة فً الموازنة العامة مثل (رواتب الموظفٌن ,
تكالٌؾ صٌانة المبانً والجسور والمدارس والمستشفٌات و الطرق  ...الخ).
النفقات ؼٌر االعتٌادٌة :ــ هً النفقات التً ال تتكرر كل سنة فً الموازنة العامة  ,وتظهر عند الحاجة الٌها فً
ظروؾ الحرب والكوارث الطبٌعٌة (الزالزل واالعاصٌر) .
س /مٌز او قارن بٌن (النفقات االعتٌادٌة والنفقات الؽٌر اعتٌادٌة ) ؟
الجواب /السابق .
 /2تقسٌم النفقات العامة بحسب معٌار نطاق سرٌان النفقات العامة :
النفقات القومٌة  :وهً النفقات التً تكون على مستوى الدولة مثل نفقة الدفاع والعدالة واالمن .
نفقات محلٌة  :وهً النفقات التً تكون على مستوى المحافظات وتخدم باألساس االنفاق على توصٌل مٌاه الشرب
والكهرباء والطرق  ........الخ.
ادلجحث اىثبني  :االيشاداد اىعبمخ :
المطلب االول  :مفهوم االٌرادات وتقسٌمها:
اوال :مفهوم االٌرادات العامة :
تعرٌفها :وهً مجموعة من االموال التً تجبٌها الحكومة من مختلؾ المصادر والجهات لتموٌل النفقات العامة
واالٌفاء بالحاجات العامة .
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ثانٌا :تقسٌم االٌرادات لعامة :
 تقسم النفقات العامة الى انواع بحسب :
 /1من حٌث مصدر االٌرادات .
 /2من حٌث سلطة الحكومة فً الحصول على االٌرادات.
 /3من حٌث دورٌة االٌرادات العامة واستثنابٌتها .
 /1من حٌث مصدر االٌرادات:
أ /االٌرادات االصلٌة  :وٌقصد بها االٌرادات التً تحصل علٌها الحكومة من ممتلكاتها .
ب /اٌرادات مشتقة :وهً االٌرادات التً تحصل علٌها الحكومة عن طرٌق اقتطاع جزء من ثروة االخرٌن مثل
الضرابب .
 /2من حٌث سلطة الحكومة فً الحصول على االٌرادات :
أ  /االٌرادات المستندة الى االكراه (االجبار)  :وهً االٌرادات التً تحصل علٌها الحكومة استنادا لسٌادتها وتشمل
( الضرابب  ,الؽرامات  ,الرسوم ,التعوٌضات ,والقروض االجبارٌة) .
ب /االٌرادات التً ال تستند الى االجبار :وهً االٌرادات التً تحصل علٌها الحكومة من تأجٌر االراضً
الزراعٌة التً تملكها او من سلعة او خدمة تبٌعها او االقتراض من الجمهور (المواطنٌن) .
س /ما انواع االٌرادات التً تحصل علٌها الدولة باإلجبار؟
الجواب /الضرابب  ,الؽرامات  ,الرسوم ,التعوٌضات ,والقروض االجبارٌة.
س /عدد اهم اشكال االٌرادات التً تحصل علٌها الدولة بشكل اعتٌادي بدون االجبار؟
الجواب /تأجٌر االراضً الزراعٌة التً تملكها ــــ من سلعة او خدمة تبٌعها ـــ االقتراض من الجمهور
(المواطنٌن) .
 /3من حٌث دورٌة االٌرادات العامة التً تشملها:
االٌرادات االعتٌادٌة  :وهً االٌرادات التً تحصل علٌها الدولة بشكل اعتٌادي ذات طابع دوري (سنوي) منتظم
مثل ( اٌجار ممتلكات الحكومة ــ الضرابب ــ الرسوم) .
االٌرادات الؽٌر اعتٌادٌة (االستثنابٌة)  :وهً االٌرادات التً تحصل علٌها الدولة عندما تلجأ الى االقتراض او بٌع
جزء من ممتلكاتها .
المطلب الثانً  :االٌرادات االقتصادٌة :
اوال :اٌرادات امالك الحكومة (الدومٌن) :
 /1الدومٌن العقاري :وٌشمل ممتلكات الحكومة من ثروة طبٌعٌة (النفط  ,الكبرٌت  ..الخ) واالراضً الزراعٌة
والؽابات والمناجم .
 /2الدومٌن الصناعً والتجاري  :وٌضم المشروعات الصناعٌة والتجارٌة التً تدٌرها الحكومة  ,وتحصل على
االٌرادات المالٌة .
 /3الدومٌن المالً :وٌقصد به االوراق المالٌة كاألسهم والسندات المملوكة للحكومة التً تحصل منها على االٌراد
المالً (ارباح وفوابد) .
ثانٌا  :االٌرادات السٌادٌة :
تعرٌفها  :وهً تلك االٌرادات التً تحصل علٌها الحكومة جبرا من االفراد بما تملكه من حق السٌادة .
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س /ما انواع االٌرادات السٌادٌة التً تحصل علٌها الحكومة جبرا من االفراد بقوة القانون والسٌادة؟
الجواب/
 /1الرسوم  :وهً احد انواع االٌرادات التً تأخذ شكال دورٌا ومنتظما تحصل علٌها الحكومة مقابل الخدمات التً
تؤدٌها مرافقها العامة لألفراد .
 /2الضرابب  :هً فرٌضة نقدٌة ٌدفعها الفرد جبرا الى الحكومة بصفة نهابٌة  ,وهً تمثل مشاركة الفرد فً تحمل
تكالٌؾ اعباء النفقات العامة التً توجه الى اشباع الحاجات العامة .
س /ما الفرق بٌن الضرٌبة والرسم ؟
الجواب /من الممكن ان تكون االجابة على شكل التعارٌؾ السابقة او على الشكل االتً :
الضرٌبة
ٌ /1دفعها الفرد جبرا الى الحكومة
بصفة نهابٌة .
 /2تدفع بدون مقابل .

الرسم
 /1تأخذ من االفراد بشكل دوري
ومنتظم
 /2تحصل علٌها الحكومة مقابل
خدمة تؤدٌها .

ثالث  :القروض العامة :
تعرٌفها  :وهً االموال التً تحصل علٌها الحكومة من السوق المالٌة المحلٌة او الدولٌة وتتعهد بسدادها مع الفابدة
المترتبة علٌها ودفع فابدة عنه وفقا لشروط معٌنة وخالل مدة معٌنة .
س /عدد انواع القروض العامة ؟
الجواب/
 /1القروض الداخلٌة (المحلٌة)  :وهً القروض التً تحصل علٌها الحكومة من االفراد او المؤسسات المالٌة
المحلٌة (المصارؾ التجارٌة او الحكومٌة) .
 /2القروض الخارجٌة(الدولٌة) :وهً القروض التً تحصل علٌها الدولة من المؤسسات المالٌة خارج الدولة
(خاصة وحكومٌة) او تقترض من المؤسسات المالٌة الدولٌة (صندوق النقد الدولً  ,البك الدولً ,البنك االوربً).
فراغ  /تحصل الدولة على القروض الداخلٌة من المؤسسات المالٌة المحلٌة وهً المصارؾ التجارٌة والمحلٌة ,
والقروض الخارجٌة من مؤسسات دولٌة مثل صندوق النقد الدولً  ,البنك الدولً  ,البنك االوربً.
س/قارن بٌن او مٌز بٌن القروض الداخلٌة (المحلٌة )والقروض االجبارٌة (الدولٌة) ؟
الجواب /السابق .
المطلب الثالث  :الموازنة العامة :
 /1مفهوم الموازنة العامة :
تعرٌفها  :وهً خطة تتضمن تقدٌرا لنفقات الحكومة واٌراداتها خالل فترة قادمة ؼالبا ما تكون سنة واحدة .
فراغ ٌ /تم تقدٌر الموازنة فً ضواء االهداؾ السٌاسٌة التً تسعى الٌها السلطة السٌاسٌة وتصدر بقانون ٌسمى
قانون الموازنة .
قانون الموازنة :ــ وهو القانون النهابً الذي ٌصدر من قبل الحكومة والتً تصبح بموجبه الموازنة قانون واجب
التنفٌذ من قبل السلطة التنفٌذٌة .
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 /2مبادئ الموازنة العامة :
س /هناك عدة مبادئ اتفق علٌها ما بٌن الكتاب و الباحثٌن والتً ٌجب ان تتصؾ بها الموازنة العامة للدولة
لكً تأدي الؽرض المطلوب منها  ,ما تلك المبادئ بٌنها ؟
الجواب/
أ  /سنوٌة الموازنة :
عادة ما ٌتم اعداد الموازنة العامة للدولة على اساس مدة سنة واحدة ولكن هذا ال ٌمنع من امكانٌة اعداد الموازنة
العامة لزمن اقل من سنة واحدة  ,او ألكثر من سنة واحدة  ,كما فً الخطط الخمسٌة والخطط طوٌلة االجل .
فراغ ٌ /مكن اعداد الموازنة العامة ألقل من سنة و اكثر من سنة كما هو الحال فً الخطط الخمسٌة والخطط
طوٌلة االجل .
ب /شمول الموازنة :
اي ان الموازنة العامة ٌجب ان تشمل جمٌع اٌرادات الحكومة ونفقاتها  ,فالٌتم مصروؾ للحكومة خارج الموازنة
العامة  ,وال ٌتحقق اي اٌراد لها اال وٌدرج ضمن الموازنة  ,وٌتطلب ذلك االفصاح والشفافٌة من قبل االجهزة
الحكومٌة .
ت /عمومٌة الموازنة :
اي ال ٌجوز تخصٌص اي اٌراد معٌن لألنفاق على خدمة معٌنة او لنشاط بالذات  ,وٌجب ان تدرج جمٌع
االٌرادات العامة فً جانب المصروفات العامة فً جانب اخر .
ث /وحدة الموازنة :
اي ان تكون للدولة موازنة واحدة تحتوي على النفقات كافة واالٌرادات كافة وهذا ال ٌعنً عدم وجود موازنات
متعددة ضمن الدولة الواحدة  ,اال انه ٌعنً وجوب وجود موازنة واحدة تجمع كل الموازنات المتعددة ان وجدت .
س /ماذا تعنً (وحدة الموازنة )؟
الجواب /السابق .
ج /وضوح الموازنة :
اي ان تتسم الموازنة بالوضوح الكافً الذي ٌمكن من فهم محتوٌاتها  ,سواء بالنسبة لممثلً الشعب او للقابمٌن
بتنفٌذها او ؼٌرهم من المهتمٌن بدراستها .
تعلٌل ٌ /جب ان تتسم الموازنة العامة بالوضوح الكافً ؟
الجواب /وذلك لتمكن من فهم محتوٌاتها سواء بالنسبة لممثلً الشعب او للقابمٌن بتنفٌذها او ؼٌرهم من المهتمٌن
بدراستها .
ح /دقة الموازنة :
اي ان تتسم تقدٌرات الموارد واالستعماالت بالدقة الكبٌرة والواقعٌة من المجاالت كافة .
خ /مرونة الموازنة :
اي السهولة فً تنفٌذها ومراعاة االحتماالت خالل السنة المالٌة وامكانٌة مواجهة الظروؾ الطاربة .
تعلٌل ٌ /جب ان تتصؾ الموازنة العامة للدولة بالمرونة ؟
الجواب /وذلك لسهولة تنفٌذها ومراعاة االحتماالت خالل السنة المالٌة وامكانٌة مواجهة الظروؾ الطاربة.
د  /توازن الموازنة :
ٌعنً ان االساس هو ان تكون نفقات الحكومة مساوٌة تماما إلٌراداتها  ,اال انه من الصعب جدا االلتزام بهذا المبد أ
 ,اذ انه ؼالبا ما كون هناك اما عجز فً الموازنة ناتج عن زٌادة النفقات على االٌرادات او فابض ناتج عن زٌادة
االٌرادات على النفقات .
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س /ما المقصود بتوازن الموازنة  ,وما الحاالت التً تمر بها الموازنة العامة السنوٌة خالل فترة االعداد ؟
الجواب/
توازن الموازنة  :تعنً ان تكون االٌرادات العامة تساوي النفقات العامة .
وتمر بحاالت العجز اي النفقات العامة اكثر من االٌرادات العامة  ,وفً حالة فابض اي النفقات العامة اقل من
االٌرادات العامة ,
ادلجحث اىثبىث  :اىنقىد واىغيبعخ اىنقذيخ :
المطلب االول  :النقود انواعها وجهة اصدارها :
اوال :النقود ووظٌفتها :
تعرٌفها  :وهً شًء ٌلقى قبوال عاما بٌن افراد المجتمع  ,بوصفة اداة لسداد اثمان السلع والخدمات التً ٌقوم
االفراد بشرابها ولسداد الدٌون وااللتزامات و تسوٌة المعامالت االقتصادٌة .
س /ما الوظابؾ التً تؤدٌها النقود  ,عددها ؟
الجواب/
أ  /النقود وسٌط للتبادل (المعامالت) .
ب /النقود مقٌاس لقٌمة السلع والخدمات .
ت /النقود مخزن للقٌم  :اذ تستعمل النقود كأداة لخزن القٌم ووسٌلة لالدخار .
ث /النقود اداة لتسوٌة الدٌون والمدفوعات اآلجلة .
س /ما المقصود (النقود مخزن للقٌم)  ,بٌن ذلك؟
الجواب /تستعمل النقود كأداة لخزن القٌم ووسٌلة لالدخار.
ثانٌا  :انواع النقود :
س /تطورت النقود عبر الزمن حٌث مرت بمراحل متعدد  ,وضح كٌؾ نمت وتطورت النقود؟
س /عدد انواع النقود ؟
الجواب/
 /1النقود السلعٌة :
تعرٌفها  :وهً وسٌلة للتبادل استعملتها المجتمعات البشرٌة فً الماضً لتسهٌل عملٌة تبادل السلع ,حٌث استعمل
االؼرٌق الماشٌة وعند الصٌنٌٌن والهنود الحمر استخدموا الشاي والسكاكٌن والتبػ وعند البابلٌٌن الشعٌر وفً
مصر القمح ثم بعد ذلك اكتشفوا الذهب والمعادن لتكون اداة للتبادل .
س /عدد انواع النقود السلعٌة التً استعملت فً المجتمعات البشرٌة الماضٌة ؟
الجواب/
 استعمل االؼرٌق الماشٌة .
 الصٌنٌٌن والهنود الحمر استخدموا الشاي والسكاكٌن والتبػ.
 البابلٌٌن استخدموا الشعٌر.
 فً مصر استخدموا القمح.
 بعد ذلك اكتشفوا الذهب والمعادن لتكون اداة للتبادل.
تعلٌل  /استعمل المجتمعات البشرٌة النقود السلعٌة فً الماضً ؟
الجواب /لتسهٌل عملٌة تبادل السلع .
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 /2النقود الورقٌة :
وهً مرحلة متقدمة من انواع العملة  ,وٌصدرها البنك المركزي بقوة القانون لتكون اساس فً التبادل التجاري
واالقتصادي وهو المسؤول عن الحفاظ على قٌمتها  ,لذلك تأتً ثقة االفراد فً قبولها وتداولها من ثقة البنك
المركزي (جهة االصدار) .
تعلٌل ٌ /قوم البنك المركزي بإصدار النقود الورقٌة بقوة القانون ؟
الجواب /لتكون اساسا فً التبادل التجاري واالقتصادي .
تعلٌل  /تتصؾ النقود الورقٌة التً ٌصدرها البنك المركزي بقبولها وتداولها ؟
الجواب /وذلك الن البنك المركزي هو المسؤول عن الحفاظ على قٌمتها  ,والثقة بالبنك التً هً (جهة االصدار).
 /3النقود المصرفٌة او نقود الودابع:
وهً النقود التً تتمثل بالحسابات التً ٌحتفظ بها االفراد لدى المصارؾ  ,التً باتت تحتل اهمٌة كبٌرة فً
المجتمعات المتقدمة نتٌجة ارتفاع الوعً المصرفً بٌن االفراد .
تعلٌل  /سمٌت النقود التً ٌملكها االفراد فً المؤسسات المالٌة الحكومٌة بــ (النقود المصرفٌة او نقود الودابع)؟
الجواب /وذلك النها توجد على شكل حسابات ٌحتفظ بها االفراد لدى المصارؾ .
تعلٌل  /باتت النقود المصرفٌة ونقود الودابع تحتل اهمٌة كبٌرة فً المجتمعات المتقدمة ؟
الجواب /وذلك الرتفاع الوعً المصرفً بٌن االفراد .

ن ضاط  :ط: 77
اكبت تفزتزا عه تطىر انتكىد ؟
ل
ا خم/
مرت النقود بمراحل متعددة عبر الزمن عندما كانت الوسٌلة للتبادل هً (سلعة ) واستخدمت لتسهٌل التبادل بٌن
المجتمعات فأستخدم (االؼرٌق الماشٌة ــ والصٌنٌٌن الشاي والسكاكٌن ــ الهنود الحمر التبػ ــ البابلٌٌن الشعٌرــ
ومصر القمح) ثم بعد ذلك اكتشؾ المعادن والذهب لتكون اداة لتبادل ,
بعد ذلك بدأت مرحلة جدٌدة متقدمة هً مرحلة (النقود الورقٌة) لتً ٌصدرها البنك المركزي وبقوة القانون لتكون
اساسا فً التبادل التجاري واالقتصادي وهو المسؤول عن الحفاظ عن قٌمتها,
بعد ذلك بدأت مرحلة اخرى وهً النقود المصرفٌة والودابع التً تتمثل فً الحسابات التً ٌحتفظ بها االفراد لدى
المصارؾ ,
بعد ذلك تطورت النقود واصبحت بشكل الكترونً من خالل بطاقة االبتمان بأنواعها المختلفة مثل بطاقات الصرؾ
االلً والفٌزا كارد .
 /4النقود االلكترونٌة :
ومن امثلتها بطاقة االبتمان بأنواعها المختلفة مثل (بطاقة المصرؾ االلً  ,بطاقات الفٌزا كارد) اذ تطورت
التقنٌات الرقمٌة ونظم المعلومات مكنت االفراد فً مختلؾ بقاع االرض من تسدٌد المبالػ بشكل الكترونً مثل
التحوٌالت المالٌة والشٌكات .
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بطاقة االبتمان :ــ وهً بطاقات تقوم بإصدارها المصارؾ بأنواع مختلفة حٌث مكنت االفراد فً مختلؾ بقاع
االرض من تسدٌد المبالػ بشكل الكترونً كالتحوٌالت المالٌة والشٌكات مثل بطاقات(الصرؾ االلً وبطاقات
الفٌزا كارد).
فراغ  /النقود االلكترونٌة مثل الصراؾ االلً والفٌزا كارد  ,مكنت االفراد فً كل بقاع االرض من تسدٌد المبالػ
بشكل الكترونً مثل التحوٌالت المالٌة والشٌكات .
بطاقة الصراؾ االلً :
تعرٌفها  :هً بطاقة صادرة من مؤسسة مالٌة ٌمكن استعمالها فً ماكنة الصراؾ االلً للمعامالت مثل االٌداعات
 ,والسحوبات النقدٌة  ,والحصول على معلومات الحساب  ,وؼٌرها من انواع المعامالت .
س /هناك عدة مجاالت ومعامالت اقتصادٌة ٌمكن استخدام بطاقة الصراؾ االلً للقٌام بها  ,ما هً بٌنها ؟
الجواب /االٌداعات  ,والسحوبات النقدٌة  ,والحصول على معلومات الحساب  ,وؼٌرها من انواع المعامالت .
المطلب الثانً  :البنك المركزي والسٌاسة النقدٌة :
اوال :البنك المركزي :
 /1تعرٌؾ البنك المركزي :
تعرٌفه  :وهً مؤسسة حكومٌة تعنً بإدارة السٌاسة النقدٌة  ,وتنظٌم عمل الجهاز المصرفً من اجل تحقٌق
اهداؾ اقتصادٌة عدة منها االستقرار االقتصادي  ,الحفاظ على مستوى االسعار (التضخم)  ,سعر صرؾ العملة ,
ادارة المدفوعات الدولٌة  ,مراقبة التطورات المالٌة الدولٌة .
س /ما االهداؾ االقتصادٌة التً ٌسعى الى تحقٌقها البنك المركزي ؟
الجواب/
 االستقرار االقتصادي.
 الحفاظ على مستوى االسعار (التضخم).
 المحافظة على سعر صرؾ العملة.
 ادارة المدفوعات الدولٌة.
 مراقبة التطورات المالٌة الدولٌة.
 /2وظابؾ البنك المركزي :
 /1اصدار العملة  /2 .بنك البنوك .

 /3الوكٌل المالً للحكومة .

 /1اصدار العملة :
الوجهة الوحٌدة التً لها الحق فً اصدار العملة المحلٌة هو البنك المركزي  ,وهو المسؤول الوحٌد عن توفٌر
الؽطاء النقدي لها من الذهب والعمالت االجنبٌة والسندات االجنبٌة والمحلٌة .
س /ما المقصود بالؽطاء النقدي ؟
الجواب /الؽطاء النقدي  :وهو الؽطاء الذي ٌقوم بتوفٌره البنك المركزي من الذهب والعمالت االجنبٌة والسندات
االجنبٌة والمحلٌة من اجل المحافظة على قٌمة العمل .
 /2بنك البنوك :
تعرٌفة  :وهو الملجأ االخٌر الذي تلجأ الٌه المصارؾ عندما تواجه انخفاضا بنسبة الودابع وزٌادة عملٌات السحب
ؼٌر المتوقعة لٌقؾ فً جانبها بتوفٌر السٌولة الالزمة لعملٌاتها الجارٌة .
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س /ما الوظابؾ التً ٌقوم بها بنك البنوك ؟
الجواب/
ٌ قؾ بجانب المصارؾ بتوفٌر السٌولة الالزمة لعملٌاتها الجارٌة .
ٌ مارس الرقابة على المصارؾ .
ٌ تحكم باالحتٌاطات النقدٌة للمصارؾ .
ت /الوكٌل المالً للحكومة :
ٌعمل البنك المركزي كوكٌل مالً للحكومة  ,وذلك كونه ٌحتفظ بالودابع الحكومٌة وٌنقل االموال الحكومٌة داخل
الدولة وخارجها  ,وتسوٌق السندات الحكومٌة ودفعها عند االستحقاق  ,وادارة الدٌن العام .
تعلٌل ٌ /عمل البنك المركزي كوكٌل مالً للحكومة ؟
الجواب , /وذلك كونه ٌحتفظ بالودابع الحكومٌة وٌنقل االموال الحكومٌة داخل الدولة وخارجها  ,وتسوٌق
السندات الحكومٌة ودفعها عند االستحقاق  ,وادارة الدٌن العام.
س /كٌؾ ٌعمل البنك المركزي كوكٌل مالً للحكومة ؟
الجواب /السابق .
ثانٌا  :السٌاسة النقدٌة :
تعرٌفها  :هً مجموعة من االجراءات والتدابٌر التً ٌتخذها البنك المركزي للتأثٌر فً نسبة السٌولة النقدٌة فً
التداول (عرض النقد) وبما ٌتناسب مع حالة النشاط االقتصادي.
س /على ماذا تعبر (السٌاسة النقدٌة) فً البنك المركزي؟
الجواب /تعبر السٌاسة النقدٌة عن مدى قدرة البنك المركزي على التأثٌر فً عرض النقد ( السٌولة النقدٌة وكمٌة
النقود المعروضة)فً االقتصاد الوطنً  ,من خالل مجموعة ادوات السٌاسة النقدٌة .
س /للسٌاسة النقدٌة عدة ادوات تساعدها من اجل القٌام بمهامها الربٌسٌة  ,بٌنها؟
الجواب/
 /1سعر الفابدة :
البنك المركزي هو السلطة الوحٌدة القادرة على تحدٌد سعر الفابدة فً االقتصاد  ,والزام الجهاز المصرفً بالعمل
بها .
 /2سعر الخصم :
وهو السعر الذي ٌحكم العالقة بٌن البنك المركزي والمصارؾ التجارٌة فً مجال خصم الودابع .
 /3نسبة االحتٌاطً القانونً :
وهً نسبة ٌحددها البنك المركزي والتً ٌجب ان ٌحتفظ بها المصرؾ التجاري من الودابع على شكل سٌولة نقدٌة
وٌقوم بإٌداعها لدى البنك المركزي كاحتٌاطً قانونً .
 /4عملٌات السوق المفتوحة :
وهً االداة التً ٌعتمدها البنك المركزي عن طرٌق شراء السندات الحكومٌة من المصارؾ التجارٌة  ,وهو ما
ٌؤدي الى زٌادة السٌولة النقدٌة (عرض النقد) لدٌها  ,ومن ثم تزداد قدرتها على قراض االفراد والمؤسسات وفً
حالة بٌع البنك للسندات ٌحدث العكس تماما .
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ن ضاط  :ط : 70
ص
ل
ضع عبارو (صح) اماو العبارو ا خنخى وعبارو (حطا) اما العبارو ا لخاطبى في كم مما ثابي ؟
ٌ /1ستطٌع اي بنك فً وطننا العراق اصدار أوراق النقد والمسكوكات  .خطأ .
ٌ /2عد البنك المركزي الملجأ االخٌر الذي تلجا الٌه المصارؾ االخرى عنما تواجه انخفاضا بنسبة الودابع  .صح.
 /3من وظابؾ البنك المركزي مراقب البنوك االخرى  .صح .
المطلب الثالث  :المصارؾ التجارٌة واالسواق المالٌة :
اوال :معنى (المصرؾ) التجاري:
وهً مؤسسة مالٌة تقبل الودابع وتمنح القروض والسلؾ وتقدم مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفٌة .
 /1وظٌفة المصرؾ التجاري :
 تمارس المصارؾ التجارٌة الوظابؾ االتٌة :
أ /قبول الودابع .
ب /خصم االوراق التجارٌة (الكمبٌاالت) .
ت /االستثمار فً االوراق المالٌة االسهم والسندات .
ث /اقراض االموال للؽٌر ومنح التسهٌالت االبتمانٌة .
ج /خلق النقود المصرفٌة (نقود الودابع).
 /2مصادر اموال المصارؾ التجارٌة :
تشكل الودابع بأنواعها (الودابع الجارٌة  ,الودابع الثابتة ودابع التوفٌر) اهم مصادر تموٌل البنوك والمصارؾ
التجارٌة .
الودابع:ــ وهً عبارة عن ودابع جارٌة وثابتة وودابع توفٌر وتمثل اهم مصادر تموٌل البنوك والمصارؾ
التجارٌة.
ثانٌا  :االسواق المالٌة :
تعرٌفها  :هً السوق التً تنظم تدفق االوراق المالٌة بٌن المدخرٌن والمستثمرٌن  ,من خالل عملٌات تداول
االوراق المالٌة  ,وهً منظمة تنظٌما دقٌقا لتداول االسهم والسندات .
 /1خصابص االسواق المالٌة :
أ  /تعد احدى االسواق الربٌسٌة التً ٌقوم علٌها اي نشاط اقتصادي فً المجتمع .
ب /تعد احدى مكونات القطاع المالً الحدٌث.
ت /تمثل وسابل لتموٌل االستثمارات من خالل طرح االسهم وسندات المشروعات .
 /2وظابؾ االسواق المالٌة :
أ /تعمل االسواق المالٌة على توفٌر التكالٌؾ للمقترض والمقرض  ,بشكل منظم ومتسم بدرجة عالٌة من االمانة
والثقة فً التعامل .
ب /تقدم االسواق المالٌة معلومات دقٌقة وصحٌحة للمستثمرٌن عن الوضع المالً للشركات صاحبة االسهم
والسندات مما ٌسهل معرفة العابد والمخاطرة .
ت /ضمان سٌولة عالٌة لألصول المالٌة .
ثٌ /تم تحدٌد سعر االوراق المالٌة من خالل الٌة عرض االسهم والسندات والطلب علٌها .
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 /3انواع االسواق المالٌة :
 /1من حٌث المعنى :
أ  /االسواق االولٌة (الربٌسٌة)  :هً االسواق التً تطرح فٌها جمٌع الصادرات الجدٌدة من االسهم والسندات .
ب /االسواق الثانوٌة  :هً االسواق التً ٌتم فٌها بٌع وشراء االدوات المالٌة التً تطرحها .
 /2من حٌث المكان :
أ  /االسواق المنظمة (البورصة)  :وهً هٌبة رسمٌة ٌتم فٌها بٌع وشراء االسهم والسندات  ,وتوجد قوانٌن تحكم
عمل هذا السوق .
ب /االسواق الؽٌر منظمة  :وهً ال تمثل مكانا معٌنا  ,وٌقوم المتعاملون مع السوق المنظمة (البورصة ) بتداول
االسهم والسندات خارجها .
البورصة :ــ وهً عبارة عن سوق منظمة لها قوانٌن تحكمها ٌتم فٌها بٌع وشراء االسهم والسندات المالٌة .

ل
ا خم/

ن ضاط  :ط:77
ثكلف الطٍات يمباق ضى دور صىل يعذاد نٍاورال المانبى .

هو المكان الذي ٌتم فٌه تداول االوراق المالٌة واالسهم والسندات اي بٌعها وشراءها :
وتعمل تلك االسواق المالٌة على توفٌر تكالٌؾ للمقترض والمقرض بشكل منظم ومتسم بدرجة عالٌة من االمانة
والثقة والتعامل  ,تقدم االسواق المالٌة معلومات دقٌقة وصحٌحة للمستثمرٌن عن الوضع المالً للشركات صاحبة
االسهم والسندات مما ٌسهل العابد والمخاطرة  ,ضمان سٌولة عالٌة لألوراق المالٌة  ,وتحدٌد سعر االوراق المالٌة
من خالل الٌة عرض االسهم والسندات والطلب علٌها  ,وتكون على نوعٌن اسواق اولٌة منظمة واسواق ؼٌر
منظمة وٌقوم المتعاملون مع السوق بتداول االسهم والسندات خارجها .
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حو اعئيخ اىفصو اىشاثع
س /1عرؾ خمسا مما ٌأتً :
 /1الحاجات الخاصة الفردٌة  :هً تلك الحاجات التً ٌستطٌع الفرد اشباعها بمفرده مثل الؽذاء والسكن والملبس
 ....الخ.
 /2الموازنة العامة  :هً خطة مالٌة تتضمن ارقاما تقدٌرٌة لكل من النفقات العامة واالٌرادات العامة لمدة مقبلة
هً سنة ,
 /3النفقة العامة  :هً مبلػ من المال تقوم بأنفاقه الحكومة او احدى هٌاتها بقصد تحقٌق نفع عام (المنفعة العامة
للمجتمع) واشباع الحاجات العامة .
 /4البنك  :وهً مؤسسة حكومٌة تعنً بإدارة السٌاسة النقدٌة  ,وتنظٌم عمل الجهاز المصرفً من اجل تحقٌق
اهداؾ اقتصادٌة عدة منها االستقرار االقتصادي  ,الحفاظ على مستوى االسعار (التضخم)  ,سعر صرؾ العملة ,
ادارة المدفوعات الدولٌة  ,مراقبة التطورات المالٌة الدولٌة .
 /5الضرٌبة  :هً فرٌضة نقدٌة ٌدفعها الفرد جبرا الى الحكومة بصفة نهابٌة  ,وهً تمثل مشاركة الفرد فً تحمل
تكالٌؾ اعباء النفقات العامة التً توجه الى اشباع الحاجات العامة .
 /6النقود  :وهً شًء ٌلقى قبوال عاما بٌن افراد المجتمع  ,بوصفة اداة لسداد اثمان السلع والخدمات التً ٌقوم
االفراد بشرابها ولسداد الدٌون وااللتزامات و تسوٌة المعامالت االقتصادٌة .
 /7السوق المالٌة  :هً السوق التً تنظم تدفق االوراق المالٌة بٌن المدخرٌن والمستثمرٌن  ,من خالل عملٌات
تداول االوراق المالٌة  ,وهً منظمة تنظٌما دقٌقا لتداول االسهم والسندات .
 /8االسواق المالٌة المنظمة (البورصة)  :وهً هٌبة رسمٌة ٌتم فٌها بٌع وشراء االسهم والسندات  ,وتوجد قوانٌن
تحكم عمل هذا السوق .
س /2ماهً وضابؾ اربعة من االتً :
أ  /البنك المركزي :
الجواب /1 /اصدار العملة  /2 .بنك البنوك .

 /3الوكٌل المالً للحكومة .

ب /النقود :
الجواب/
أ  /النقود وسٌط للتبادل (المعامالت) .
ب /النقود مقٌاس لقٌمة السلع والخدمات .
ت /النقود مخزن للقٌم  :اذ تستعمل النقود كأداة لخزن القٌم ووسٌلة لالدخار .
ث /النقود اداة لتسوٌة الدٌون والمدفوعات اآلجلة .
ت  /الحكومة باستخدام النفقات العامة :
ت /الحكومة باستخدام النفقات العامة :
الجواب/
النفقات الحقٌقٌة او الفعلٌة  :وهً النفقات التً تنفقها الحكومة للحصول على سلع وخدمات او رؤوس اموال
انتاجٌة (اجهزة ومكابن) لتحقٌق االهداؾ االقتصادٌة واالجتماعٌة .
النفقات التحوٌلٌة او الناقلة  :وهً النفقات التً تقوم الدولة بتحوٌل جزء من الدخل القومً من فبات اجتماعٌة
(االؼنٌاء) الى بعض الفبات االخرى محدودة الدخل (الفقراء) .

الصف ان ضادس اٌادبي

74

اٌاقتصاد

ث /المصرؾ التجاري :
الجواب:
أ /قبول الودابع .
ب /خصم االوراق التجارٌة (الكمبٌاالت) .
ت /االستثمار فً االوراق المالٌة االسهم والسندات .
ث /اقراض االموال للؽٌر ومنح التسهٌالت االبتمانٌة .
ج /خلق النقود المصرفٌة (نقود الودابع).
ج  /االسواق المالٌة :
الجواب/
أ  /تعمل االسواق المالٌة على توفٌر التكالٌؾ للمقترض والمقرض  ,بشكل منظم ومتسم بدرجة عالٌة من االمانة
والثقة فً التعامل .
ب /تقدم االسواق المالٌة معلومات دقٌقة وصحٌحة للمستثمرٌن عن الوضع المالً للشركات صاحبة االسهم
والسندات مما ٌسهل معرفة العابد والمخاطرة .
ت /ضمان سٌولة عالٌة لألصول المالٌة .
ثٌ /تم تحدٌد سعر االوراق المالٌة من خالل الٌة عرض االسهم والسندات والطلب علٌها .
س /4اجب عن فرعٌن :
أ /ما اهمٌة االٌرادات االقتصادٌة للحكومة من اجل القٌام بدورها :
الجواب /من خاللها تستطٌع الدولة من الحصول على االموال (االٌرادات) التً تستعمل من قبل الدولة لسد نفقاتها
المتعدة خالل السنة .
ب /هناك مبادئ اساسٌة متفق علٌها فً اعداد الموازنة العامة للحكومة  ,عدد خمس منها واشرح واحدة .
الجواب/
أ  /سنوٌة الموازنة :
عادة ما ٌتم اعداد الموازنة العامة للدولة على اساس مدة سنة واحدة ولكن هذا ال ٌمنع من امكانٌة اعداد الموازنة
العامة لزمن اقل من سنة واحدة  ,او ألكثر من سنة واحدة  ,كما فً الخطط الخمسٌة والخطط طوٌلة االجل .
ب /شمول الموازنة :
اي ان الموازنة العامة ٌجب ان تشمل جمٌع اٌرادات الحكومة ونفقاتها  ,فال ٌتم مصروؾ للحكومة خارج الموازنة
العامة  ,وال ٌتحقق اي اٌراد لها اال وٌدرج ضمن الموازنة  ,وٌتطلب ذلك االفصاح والشفافٌة من قبل االجهزة
الحكومٌة .
ت /عمومٌة الموازنة :
اي ال ٌجوز تخصٌص اي اٌراد معٌن لألنفاق على خدمة معٌنة او لنشاط بالذات  ,وٌجب ان تدرج جمٌع
االٌرادات العامة فً جانب والمصروفات العامة فً جانب اخر .
ث /وحدة الموازنة :
اي ان تكون للدولة موازنة واحدة تحتوي على النفقات كافة واالٌرادات كافة وهذا ال ٌعنً عدم وجود موازنات
متعددة ضمن الدولة الواحدة  ,اال انه ٌعنً وجوب وجود موازنة واحدة تجمع كل الموازنات المتعددة ان وجدت .
ج /وضوح الموازنة :
اي ان تتسم الموازنة بالوضوح الكافً الذي ٌمكن من فهم محتوٌاتها  ,سواء بالنسبة لممثلً الشعب او للقابمٌن
بتنفٌذها او ؼٌرهم من المهتمٌن بدراستها .
ح /دقة الموازنة :
اي ان تتسم تقدٌرات الموارد واالستعماالت بالدقة الكبٌرة والواقعٌة من المجاالت كافة .
خ /مرونة الموازنة :
اي السهولة فً تنفٌذها ومراعاة االحتماالت خالل السنة المالٌة وامكانٌة مواجهة الظروؾ الطاربة .
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د  /توازن الموازنة :
ٌعنً ان االساس هو ان تكون نفقات الحكومة مساوٌة تماما إلٌراداتها  ,اال انه من الصعب جدا االلتزام بهذا المبد أ
 ,اذ انه ؼالبا ما تكون هناك اما عجز فً الموازنة ناتج عن زٌادة النفقات على االٌرادات او فابض ناتج عن زٌادة
االٌرادات على النفقات .
ت /هناك ادوات ربٌسٌة تعتمدها السٌاسة النقدٌة للتأثٌر فً عرض النقد (السٌولة النقدٌة) وضحها.
الجواب/
 /1سعر الفابدة :
البنك المركزي هو السلطة الوحٌدة القادرة على تحدٌد سعر الفابدة فً االقتصاد  ,والزام الجهاز المصرفً بالعمل
بها .
 /2سعر الخصم :
وهو السعر الذي ٌحكم العالقة بٌن البنك المركزي والمصارؾ التجارٌة فً مجال خصم الوادابع .
 /3نسبة االحتٌاطً القانونً :
وهً نسبة ٌحددها البنك المركزي والتً ٌجب ان ٌحتفظ بها المصرؾ التجاري من الودابع على شكل سٌولة نقدٌة
وٌقوم بإٌداعها لدى البنك المركزي كاحتٌاطً قانونً .
س /5امأل الفراؼات االتٌة بما ٌناسبها :
أ /الرقابة البرلمانٌة التشرٌعٌة لها الحق فً التحقٌق واستجواب الوزٌر او الحكومة المتمثلة بربٌس الوزراء عند
مراجعة الحسابات الختامٌة .
ب /اذا كانت االٌرادات العامة اكبر من النفقات العامة فان الموازنة تكون فً حالة فابض .
ت /ال ٌسمح للحكومة بتنفٌذ الموازنة اال بعد اجازتها من قبل السلطة التشرٌعٌة (البرلمان) .
ث  /بطاقة الصراؾ االلً هً بطاقة صادرة عن مؤسسة مالٌة ٌمكن استعمالها فً ماكنة الصراؾ االلً .ATM
ج /استخدمت المجتمعات القدٌمة النقود مثل (الشعٌر) عند البابلٌٌن و القمح عند المصرٌٌن .
س /6علل ما ٌأتً :
ٌ /1عد البنك المركزي وكٌال مالٌا للحكومة ؟
الجواب /وذلك كونه ٌحتفظ بودابع الحكومة  ,وٌنقل االموال الحكومٌة داخل وخارج الدولة  ,وتسوٌق السندات
الحكومٌة عند االستحقاق وادارة الدٌن لعام .
ٌ /2صعب على وزارة المالٌة اعداد موازنة متوازنة ؟
الجواب /النه ؼالبا ما ٌكون هناك اما عجز فً الموازنة ناتج عن زٌادة نفقاتها على االٌرادات او فابض ناتج عن
زٌادة االٌرادات على النفقات .
 /3ترتبط النفقات العامة بتحقٌق نفع عام للمجتمع وبدونه التعد نفقات عامة ؟
الجواب /النها تهدؾ الى تحقٌق نفع عام للمجتمع او لجمٌع االفراد وتهدؾ الحكومة من خاللها الى تحقٌق اهادؾ
اجتماعٌة او اقتصادٌة .
ٌ /4توافر الهدؾ االجتماعً ضمن اهداؾ المالٌة العامة ؟
الجواب /من اجل اعادة توزٌع الدخل وتقلٌل الفوارق االجتماعٌة بٌن افراد المجتمع  ,وبذلك تتوفر العدالة
االجتماعٌة .
 /5الٌمكن االستؽناء عن المصارؾ التجارٌة فً عالمنا المعاصر ؟
الجواب /النها من المؤسسات المهمة التً تقوم بتوفٌر خدمات متعددة ومتنوعة من خالل القٌام بتقدٌم القروض
والسلؾ والخدمات المصرفٌة .

الصف ان ضادس اٌادبي

76

اٌاقتصاد

اا
ٌصبهى انىرارنى انىاردو بخصىط الفصم الزايع

التعارٌؾ :
 /1االسواق المنظمة البورصة (التمهٌدي. )2119 /

 /2الرقابة البرلمانٌة ()2119/1

 /3القروض الدولٌة(.)2119 /1

التعالٌل:
ٌ /1عمل البنك المركزي كوكٌل مالً للحكومة ؟ (التمهٌدي. )2119 /
 /2تستعمل النقود كوحدة قٌاس للتعبٌرعن قٌم السلع والخدمات التً انتجها المجتمع خالل مدة زمنٌةعادة سنه؟(التمهٌد.)2119 /
 / 3احتفاظ االشخاص بالنقود دون وضعها لدى المؤسسات المالٌة ومشاركتها فً النشاط االقتصادي ؟ (.)2119 /1
ٌ /4صعب على وزارة المالٌة اعداد موازنه متوازنة؟ (. )2119 /1

الفراؼات ــ اجب عن ما ٌأتً:
 /1الرقابة التً تتولها السلطة التشرٌعٌة هً رقابة ( :ادارٌة ــ محاسبٌة مستقلة ــ برلمانٌة) ؟ (التمهٌدي. )2119 /
 / 2تقسم الحاجات من حٌث اهمٌتها الى ـــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــــ ؟ (التمهٌدي.)2119 /
 / 3تقسم االٌرادات العامة من حٌث المصدر الى اٌرادات ــــــــــــــــــ واٌرادات ــــــــــــــــــ ؟ (. )2119 /1
 / 4بطاقة الصراؾ االلً الصادرة عن مؤسسة ـــــــــــــــــ ٌمكن استعمالها فً ماكنة الصراؾ االلً ــــــــــــــــ ؟ (. )2119 /1

اجب عن ماٌأتً:
 /1مٌز بٌن القروض الداخلٌة (المحلٌة) والقروض الخارجٌة (الدولٌة) ؟ (التمهٌدي. )2119 /
 /2مادور الحكومة فً اشباع الحاجات العامة ؟ (التمهٌدي. )2119 /
 /3ما مفهوم السٌاسة النقدٌة  ,وما اهم ادواتها  ,عددها فقط؟ (. )2119 /1
 /4مادور الحكومة فً اشباع الحاجات العامة ؟ (. )2119 /1
 /5ما وظابق االسواق المالٌة ؟ (. )2119 /1
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اىفصو اخلبمظ

اىتخيف اىتنميخ االقتصبديخ  ,واىتنميخ اىجششيخ
ادلجحث االوه  :اىتخيف واىتنميخ االقتصبديخ :
المطلب االول  :مفهوم التخلؾ ومؤشراته.
اوال :مفهوم التخلؾ :
 تنتشر ظاهرة التخلؾ فً دول عدة فً العالم وفً قارات مختلفة  ,وتختلؾ ظروؾ تطورها واوضاعها
االقتصادٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة وكذلك امكانٌاتها المادٌة والطبٌعٌة .
 تعد مشكلة التخلؾ مشكلة معقدة ومركبة وذات بعد تارٌخً وتتصل بعوامل تشابكت فٌما بٌنها من
اقتصادٌة واجتماعٌة وسٌاسٌة وثقافٌة .
 تعانً المجتمعات البشرٌة من عوامل واسباب ادت الى التخلؾ منها عدم االستؽالل االمثل للموارد
االقتصادٌة المتاحة  ,ضعؾ انتاجٌة الفرد  ,انخفاض متوسط دخل الفرد الحقٌقً  ,البطالة المقنعة  ,هذه
العوامل بشكل دابري ٌسمٌها البعض بالحلقة المفرؼة للتخلؾ .
 التخلؾ مرحلة تارٌخٌة البد المرور بها  ,كما تزعم بعض اآلراء واالفكار بل هً حالة تعبر عن ظروؾ
تارٌخٌة معٌنة وهً حالة نسبٌة ولٌست مطلقة .
س /ما السمات العامة لظاهرة التخلؾ فً العالم ؟
الجواب /السابق.
تعلٌل  /تنتشر ظاهرة التخلؾ فً دول عدة وفً قارات مختلفة ؟
الجواب /وذلك بسبب اختالؾ ظروؾ تطورها واوضاعها االقتصادٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة  ,وكذلك إمكانٌاتها
الطبٌعٌة والمادٌة .
تعلٌل ٌ /صعب اعطاء تعرٌؾ واضح للتخلؾ ٌحظى بالقبول العام ؟
الجواب /وذلك بسبب اختالؾ التفسٌرات واآلراء التً تناولت ظاهرة التخلؾ ولتعدد التعارٌؾ وكال منها ٌنظر الى
المشكلة من زاوٌة االهتمام.
التخلؾ :ــ هً حالة المجتمع الذي تتمازج فٌه مظاهر عدة تتوزع ما بٌن اقتصادٌة وسٌاسٌة واجتماعٌة وثقافٌة ,
من شأنها ان تعمل على اعاقة وكبح فرص تطوره االقتصادي واالجتماعً .
س /كٌؾ ٌمكن وصؾ المجتمع المتخلؾ اقتصادٌا ؟
س /ما الصفات التً ٌتمٌز بها المجتمع المتخلؾ اقتصادٌا ؟
الجواب/
 عدم االستخدام االمثل للموارد االقتصادٌة المتاحة .
 ضعؾ انتاجٌة الفرد .
 انخفاض متوسط دخل الفرد الحقٌقً .
 البطالة المقنعة .

الصف ان ضادس اٌادبي

78

اٌاقتصاد

الحلقة المفرؼة للتخلؾ :ــ وهً عبارة عن عدة عوامل تتوالى على المجتمعات المتخلفة بشكل دابري حٌث
تؤثر الواحدة منها على االخرى مما تؤدي الى كبح جماح التطور فً البلد وصوال الى التخلؾ .

فراغ  /هناك العدٌد من البلدان التً استطاعت من تجاوز ظاهرة التخلؾ منها الصٌن ومالٌزٌا والبرازٌل وتركٌا
واٌران وكورٌا الجنوبٌة .
تعلٌل ٌ /عد التخلؾ ظاهرة نسبٌة وؼٌر حتمٌة ؟
الجواب  /النها نتجت عن ظروؾ تارٌخٌة معٌنة  ,ترافقت مع ظاهرة االستعمار وعلٌة ٌمكن تجاوز ظاهرة
التخلؾ كما هو الحاصل فً العدٌد من الدول (الصٌن  ,مالٌزٌا  ,البرازٌل  ,تركٌا  ,اٌران ,كورٌا الجنوبٌة) .
س /التخلؾ لٌست حالة دابمة او حتمٌة  ,او هً مرحلة تارٌخٌة البد من المرور بها  ,ناقش ذلك؟
الجواب /النها كما تزعم بعض اآلراء واالفكار هً حلة تعبر عن ظروؾ تارٌخٌة معٌنة  ,وهً حالة نسبٌة ولم
تكن حلة مطلقة  ,نتجت عن ظروؾ تارٌخٌة ترافقت مع ظاهرة االستعمار  ,وعلٌه ٌمكن تجاوز ظاهرة التخلؾ ,
كما هو الحاصل فً العدٌد من الدول من مثل ( الصٌن  ,مالٌزٌا  ,البرازٌل  ,تركٌا  ,اٌران  ,كورٌا الجنوبٌة .....
الخ).
ثانٌا  :مؤشرات التخلؾ :
س /ما المؤشرات المعتمدة لوصؾ المجتمع بالتخلؾ  ,عددها ؟
الجواب/
 /1قلة رؤوس االموال وانخفاض التكوٌن الرأس مالً .
 /2ؼلبة طرق االنتاج البدابٌة .
 /3انتشار البطالة .
 /4ارتفاع معدالت نمو السكان .
 /5نقص المهارات الفنٌة واالدارٌة .
 /6الفقر .
 /1قلة رؤوس االموال وانخفاض التكوٌن الرأسمالً :
تعانً الدول النامٌة من قلة فً رؤوس االموال الالزمة لتموٌل التنمٌة  ,نتٌجة لضعؾ االدخارات او نتٌجة لؽٌاب
السٌاسات التً توطن رؤوس االموال المحلٌة لالستثمار فً قطاعات االقتصاد  ,لهذا ظل التكوٌن الرأسمالً فً
الدول المتخلفة ٌتسم باالنخفاض الشدٌد  ,وٌتضح ذلك من خالل حجم القطاع الصناعً والبنى التحتٌة فً
االقتصاد.
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تعلٌل  /تعانً الدول النامٌة من قلة فً رؤوس االموال الالزمة لتموٌل التنمٌة؟
تعلٌل  /ظل التكوٌن الرأسمالً فً الدول المتخلفة ٌتسم باالنخفاض الشدٌد؟
الجواب /وذلك نتٌجة لضعؾ االدخارات او نتٌجة لؽٌاب السٌاسات التً توطن رؤوس االموال المحلٌة لالستثمار
فً قطاعات االقتصاد.
فراغ ٌ /تضح انخفاض مستوى التكوٌن الرأسمالً فً الدول المتخلفة من خالل حجم القطاع الصناعً والبنى
التحتٌة فً االقتصاد .
 /2ؼلبة طرق االنتاج البدابٌة :
ٌالحظ عن الكثٌر من الدول المتخلفة استعمالها ألسالٌب انتاج بسٌطة وبدابٌة  ,مما ادى الى عدم امكانٌة النهوض
بقطاعتها  ,واحداث زٌادة ملموسة فً الناتج القومً  ,ورفع مستوٌات دخول األفراد  ,باتجاه تحسٌن مستوٌات
معٌشتهم .
س /ماهو تأثٌر طرق االنتاج البدابٌة على البلدان المتخلفة (نتابج استخدام طرق االنتاج البدابٌة) ؟
الجواب /عدم امكانٌة النهوض بقطاعاتها ـــ الفشل فً احداث زٌادة ملموسة فً الناتج القومً ــ انخفاض مستوى
دخول االفراد باتجاه تحسٌن مستوى معٌشتهم .
 /3انتشار البطالة :
تشهد الدول المتخلفة شٌوع ظاهرة البطالة  ,التً تنتج عن ضعؾ االقتصاد المحلً فً توفٌر فرص عمل بصورة
مستمرة ومتناسقة مع النمو السكانً فضال عن مستوٌات البطالة المقنعة  ,وخاصة فً القطاعات الرسمٌة والقطاع
الزراعً  ,واجماال تعد البطالة فً الدول المتخلفة مشكلة هٌكلٌة (بنٌوٌة) .
تعلٌل  /تشهد الدول المتخلفة شٌوع ظاهرة البطالة ؟
تعلٌل /تعد البطالة فً الدول المتخلفة مشكلة هٌكلٌة ( بنٌوٌة)؟
الجواب /وذلك بسبب ضعؾ االقتصاد المحلً فً توفٌر فرص عمل بصورة مستمرة ومتناسبة مع النمو السكانً
فضال عن مستوٌات البطالة المقنعة وخاصة فً القطاع الزراعً.
س /ما االسباب التً ادت الى انتشار ظاهرة البطلة فً البلدان المتخلفة ؟
الجواب/
 ضعؾ االقتصاد المحلً فً توفٌر فرص العمل بصورة مستمرة ومتناسقة مع النمو السكانً .
 انتشار وارتفاع مستوٌات البطالة المقنعة فً القطاعات الرسمٌة والقطاع الزراعً .
 /4ارتفاع معدالت نمو السكان :
ٌعد ارتفاع معدل الموالٌد المؤدي الى تزاٌد اعداد السكان  ,احد خصابص البلدان المتخلفة بحٌث ٌصبح معدل نمو
السكان السنوي اكبر من نمو الناتج المحلً االجمالً  ,وقد شارك التحسن فً مستوى الخدمات الصحٌة وانخفاض
معدل الوفٌات الى ان ٌكون معدل النمو السكانً فً اؼلب البلدان المتخلفة مابٌن ( 2ـــ )%3سنوٌا  ,بٌنما
الٌتجاوز فً البلدان المتقدمة ( )%1وهو ما ٌنعكس فً ارتفاع االسر فً البلدان المتخلفة .
سٌ /عد ارتفاع معدالت نمو السكان احد خصابص التخلؾ والمؤثرة على البلدان المتخلفة  ,ناقش ذلك؟
الجواب /السابق .
تعلٌل  /ان معدل نمو السكان فً البلدان فً اؼلب البلدان المتخلفة مابٌن ( 2ـــ )%3سنوٌا  ,بٌنما الٌتجاوز فً
البلدان المتقدمة ()%1؟
الجواب /وذلك بسبب التحسن فً مستوى الخدمات الصحٌة وانخفاض معدل الوفٌات .
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فراغ ٌ /بلػ معدل نمو السكان فً البلدان المتخلفة مابٌن ( 2ـــ )%3سنوٌا  ,بٌنما الٌتجاوز فً البلدان المتقدمة
( )%1وهو ما ٌنعكس فً ارتفاع االسر فً البلدان المتخلفة .
س /عدد االسباب التً ادت الى زٌادة اعداد السكان فً العالم بصورة عامة ؟
الجواب/
 التحسن فً مستوى الخدمات الصحٌة .
 انخفاض معدل الوفٌات .
 ارتفاع عدد الموالٌد .
 سٌاسة البلدان اتجاه الزٌادة فً عدد السكان .
تعلٌل ٌ /شكل نمو السكان خاصٌة للدول المتخلفة وقٌدا على تنمٌتها ؟
الجواب /وذلك بسبب تزاٌد عدد السكان بحٌث ٌصبح معدل نمو السكان السنوي اكبر من معدل نمو الناتج المحلً
االجمالً .
 /5نقص المهارات الفنٌة واالدارٌة :
نتٌجة انخفاض مستوٌات التعلٌم بكل اشكاله  ,فأن البلدان المتخلفة تعانً نقصا فً المالكات الفنٌة والعلمٌة
واالدارٌة وبخاصة فً طبقة (المنظمٌن) والتً تعد اخطر العوامل المعٌقة للتطور  ,مما ٌتطلب كسر حدة هذه
الحلقة عن طرٌق توسٌع قاعدة التعلٌم وتنوٌعة  ,مع ذكر التركٌز فً بناء القدرات الفنٌة واالدارٌة .
تعلٌل  /تعانً البلدان المتخلفة نقصا فً المالكات الفنٌة والعلمٌة واالدارٌة وخاصة فً طبقة المنظمٌن؟
الجواب /نتٌجة انخفاض مستوى التعلٌم بكل اشكاله .
س /كٌؾ ٌمكن معالجة نقص القدرات الفنٌة للبلدان المتخلفة ؟
الجواب /وذلك عن طرٌق ( توسٌع قاعدة التعلٌم وتنوٌعه ـــ التركٌز فً بناء القدرات الفنٌة واالدارٌة ).
 /6الفقر:
تتصؾ البلدان المتخلفة بارتفاع مستوٌات الفقر  ,وهً االعلى عالمٌا  ,وابرز مناطق العالم التً تسجل نسب
مرتفعة للفقر هً عدد من الدول االسٌوٌة  ,ودول افرٌقٌا جنوب الصحراء  ,وؼالبا ما تتركز نسب الفقر فً
االرٌاؾ نتٌجة ارتفاع مستوٌات البطالة وانخفاض الدخول  ,وهو ما ٌترك اثاره بوضوح فً تدنً عدد المتعلمٌن
وتدهور مستوٌات الصحة العامة  ,اصبح الفقر ظاهرة عالمٌة تهتم بها دول العالم كافة وتعقد المؤتمرات للتخفٌؾ
من حدتها .
فراغ  /اؼلب مناطق العالم التً تسجل نسب مرتفعة للفقر هً عدد من الدول االسٌوٌة  ,ودول افرٌقٌا جنوب
الصحراء .
تعلٌل  /تتصؾ البلدان المتخلفة بارتفاع مستوى الفقر ؟
الجواب /وذلك بسبب انخفاض دخل الفرد وانتشار البطالة وتخلؾ طرابق االنتاج وقلة الموار واستؽاللها ادت الى
انتشار الفقر فً العالم .
تعلٌل  /ؼالبا ما تتركز نسب الفقر فً االرٌاؾ ؟
الجواب /نتٌجة ارتفاع مستوٌات البطالة وانخفاض الدخول .
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س /ما االثار االقتصادٌة واالجتماعٌة التً تخلفها ارتفاع مستوٌات الفقر فً االرٌاؾ ؟
الجواب/
 تدنً عدد المتعلمٌن .
 تدهور مستوٌات الصحة العامة .
تعلٌل  /اصبح الفقر ظاهرة عالمٌة تهتم بها دول العالم كافة ؟
الجواب /وذلك النها مشكلة عالمٌة تشمل معظم بلدان العالم وظاهرة تعانً منها البلدان المتخلفة بشكل كبٌر ,
فأصبحت تعقد المؤتمرات للتخفٌؾ من حدتها .
المطلب الثانً  :مفهوم التنمٌة االقتصادٌة ومقوماتها :
تعلٌل  /طرحت قضٌة التنمٌة نفسها على العالم المتخلؾ منذ حصولها على استقاللها السٌاسً؟
الجواب /وذلك فً اطار مهمة بناء اقتصاداتها التً كانت ترزح تحت ظل االستعمار السٌاسً واالقتصادي والذي
ٌستمر لسنٌن طوٌلة .
تعلٌل  /ان معظم الدول المتخلفة كانت ترزح تحت سٌطرة االستعمار السٌاسً واالقتصادي ؟
الجواب /وذلك من اجل استنزاؾ مواردها لصالح اقتصادات الدول االستعمارٌة  ,وجعلها سوقا لتصرٌؾ منتجاته
ونهب خٌراته .
فراغ  /ضلت قضٌة التنمٌة االقتصادٌة احدى اهم الخٌارات للتحرر من التخلؾ االقتصادي .
اوال :مفهوم التنمٌة االقتصادٌة :
التنمٌة االقتصادٌة  :هً مجموع السٌاسات التً ٌتخذها مجتمع معٌن ألحداث تؽٌرات شاملة فً مختلؾ المجاالت
منها (االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة والسٌاسٌة والبٌبٌة ...الخ) بما ٌؤدي الى االرتقاء بمستوى رفاهٌة المجتمع
وتحقٌق قدر من العدالة االجتماعٌة .
ثانٌا  :النمو االقتصادي :
تعرٌفها  :هو معٌار كمً ٌعبر عن الزٌادة الكمٌة المستمرة فً االنتاج سنوٌا  ,بما ٌفوق معدل النمو السكانً ,
ومتضمنا حصول زٌادة فً معدل متوسط الدخل الفردي السنوي .
س /ما الفرق بٌن النمو االقتصادي والتنمٌة االقتصادٌة ؟
الجواب/
ت
1
2
3
4

التنمٌة االقتصادٌة
فعل مقصود ألحداث التؽٌر
االقتصادي واالجتماعً والبٌبً .
تعتمد تدخل الدولة فً حشد
اإلمكانٌات والموارد .
ٌحدث التؽٌر خالل مدة زمنٌة طوٌلة
نسبٌا .
الهدؾ من التنمٌة االقتصادٌة (هدؾ
كلً) ٌشمل قطاعات االقتصاد كافة .

النمو االقتصادي
فعل تلقابً لحدوث التؽٌر وٌأتً طبٌعٌا  ,وال
ٌكون شامال .
تعتمد على جهد القطاع الخاص وال تحتاج الى
التدخل .
ٌحدث التؽٌٌر على مدد زمنٌة قصٌرة نسبٌا .
ٌحدث النمو جزبٌا فً قطاعات او صناعات
معٌنة .
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ثالثا  :مقومات التنمٌة االقتصادٌة :
 /1االرادة  :وتشمل االرادة السٌاسٌة والمجتمعٌة للنهوض بأوضاع المجتمع وفً مقدمتها االوضاع االقتصادٌة
واالجتماعٌة .
 /2الرؤٌة التنموٌة الواضحة :
ضرورة توافر الرؤٌة الواضحة ألداره عملٌة التنمٌة وكٌفٌة الوصول الى اهدافها .
 /3التخطٌط :
ٌعد التخطٌط ركنا مهما فً عملٌة التنمٌة السٌما فً حشد الموارد المادٌة والبشرٌة صوب مجاالت التنمٌة المختلفة
وان ال تترك قضاٌا االقتصاد للمصادفة .
 /4األطر الداعمة للتنمٌة :
تحتاج التنمٌة الى اطر تنظٌمٌة وبٌبٌة مساندة تتصل بالسٌطرة الوطنٌة على القرار السٌاسً  ,وكذلك االقتصادي
الذي ٌترتب علٌه السٌطرة على الموارد المتاحة للمجتمع  ,وتوجٌه الفابض االقتصادي المتحقق نحو القطاعات
االقتصادٌة  ,بدال من تسربه الى خارج البلد .
 /5معالجة االختالالت :
ٌعانً االقتصاد المتخلؾ من ؼلبة االقطاعات االولٌة (الزراعة ــ الرعً  ..الخ) وهو ما ٌمثل اختالال هٌكلٌا ,
لذلك البد من رفع درجة التصنٌع عن طرٌق اقامة المشروعات الصناعٌة  ,الذي من شأنه ٌنعكس على ارتفاع
االنتاجٌة وزٌادة الدخول  ,وعلى باقً مفاصل االقتصاد القومً .
 /6زٌادة مستوى االستثمارات :
لكً ٌتم انطالق االقتصاد فً مسار التنمٌة ٌ ,تطلب االمر فً زٌادة حجم االستثمارات فً القطاعات المنتجة وفً
البنى التحتٌة (الطرق والجسور  ,محطات الكهرباء ,مشروعات المٌاه و المدارس ...الخ) والتً من شأنها تدعٌم
نجاح وتحفٌز التنمٌة .
 /7شمولٌة االهتمام بالقطاعات :
ٌجب ان ٌتوزع الجهد التنموي وٌشمل كل القطاعات االقتصادٌة (قطاع الزراعً  ,الصناعً  ,التجاري  ,المالً ,
الخدمً ) وهو ما ٌجعل القطاعات تؽذي بعضها البعض كما ٌجب ان تشمل التنمٌة المناطق الحضرٌة والرٌفٌة
كافة لضمان تنمٌة متوازنة .
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تعلٌل ٌ /عد التخطٌط ركنا مهما فً عملٌة التنمٌة ؟
الجواب /وذلك لألهمٌة فً حشد الموارد المادٌة والبشرٌة صوب مجاالت التنمٌة المختلفة وان ال تترك قضاٌا
االقتصاد للمصادفة .
س /ما االطر الداعمة لعملٌة التنمٌة ؟
الجواب/
 تحتاج التنمٌة الى اطر تنظٌمٌة وبٌبٌة داعمة مساندة تتصل بالسٌطرة الوطنٌة على القرار السٌاسً .
 التخطٌط االقتصادي الذي ٌترتب علٌه السٌطرة على الموارد المتاحة للمجتمع .
 توجٌه الفابض االقتصادي المتحقق نحو القطاعات االقتصادٌة  ,بدال من تسربه الى الخارج .
س /كٌؾ ٌمكن معالجة االختالالت الهٌكلٌة التً تعانً منها بعض البلدان المتخلفة مثل القطاع الزراعً ,
والرعً) ؟
الجواب /وذلك من خالل رفع درجة التصنٌع عن طرٌق اقامة المشروعات الصناعٌة والذي من شأنه ٌنعكس على
ارتفاع االنتاجٌة وزٌادة الدخول  ,وعلى باقً مفاصل االقتصاد القومً .
تعلٌل ٌ /تطلب االمر زٌادة حجم االستثمارات فً القطاعات المنتجة والبنى التحتٌة من اجل انطالق االستثمار فً
مسار التنمٌة ؟
الجواب /الن ذلك من شأنه تدعٌم عملٌة نجاح وتحفٌز التنمٌة .
تعلٌل ٌ /جب ان ٌتوزع الجهد التنموي لٌشمل كل القطاعات االقتصادٌة ؟
الجواب /وذلك من اجل ان تؽذي القطاعات بعضها البعض االخر من اجل احداث عملٌة التنمٌة .
تعلٌل ٌ /جب ان تشمل عملٌة التنمٌة المناطق الحضرٌة والرٌفٌة كافة ؟
الجواب /وذلك من اجل ضمان تنمٌة متوازنة .
المطلب الثالث  :نظرٌات التنمٌة االقتصادٌة ومصادر التموٌل :
اوال :نماذج من نظرٌات التنمٌة االقتصادٌة :
تعلٌل  /اختلفت البلدان النامٌة فً اعتمادها نموذج تنموي واحد ؟
الجواب /وذلك تبعا لظروفها واوضاعها االقتصادٌة واالجتماعٌة .
 /1نظرٌة الدفعة القوٌة :
تعرٌفها  :وهً احدى النظرٌات االقتصادٌة التً تضمنت تخلٌص المجتمع التقلٌدي من مشكلة التخلؾ عن طرٌق
الدفعة القوٌة لرفع مستوى االقتصاد القومً فوق مستوى الكفاؾ بدرجة تسمح باالنطالق فً مسار النمو الذاتً .
س /ما الوسابل والطرق التً تدفع عملٌة التنمٌة االقتصادٌة فً ظل نظرٌة الدفعة القوٌة ؟
الجواب/
 استٌراد رأس المال والمعرفة التكنولوجٌة من الخارج .
 االستعانة بالقروض والمساعدات االجنبٌة .
 العمل على الحد من الزٌادة السكانٌة .
 /2نظرٌة النمو المتوازن :
تعرٌفها  :وهً احدى النظرٌات االقتصادٌة التنموٌة التً اكدت على االستثمار فً احداث التنمٌة وان ٌتوفر حد
ادنى من الموارد الرأسمالٌة ألؼراض التنمٌة .
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فراغ  /تؤكد نظرٌة النمو المتوازن على اهمٌة االستثمارات فً احداث التنمٌة .
س /ما مقومات عملٌة التنمٌة االقتصادٌة التً اكدت علٌها نظرٌة النمو المتوازن ؟
ما السبٌل امام البلدان النامٌة فً احداث التنمٌة االقتصادٌة التً اكدت علٌها نظرٌة النمو المتوازن ؟
الجواب/
 اقامة العدٌد من االنشطة االقتصادٌة .
 اقامة مشروعات صناعٌة متعددة .
 توفٌر موارد مالٌة كبٌرة .
 /3نظرٌة النمو ؼٌر المتوازن :
تعرٌفها  :وهً احدى نظرٌات عملٌة التنمٌة االقتصادٌة التً اكدت على ان التنمٌة تقوم بوساطة تركٌز الموارد
فً عدد محدود من االنشطة والقطاعات  ,بحٌث ٌؤدي التقدم فٌها الى تحفٌز القطاعات االقتصادٌة االخرى على
الن مو والتطور وال تؤمن هذه النظرٌة بنمو قطاعات االقتصاد بشكل متدرج  ,بل تعتمد النمو بقفزات عن طرٌق
اختٌار قطاع معٌن سمته (القطاع القابد).
القطاع القابد :ــ وهً تسمٌة تطلق على احد القطاعات االقتصادٌة الذي تشمله عملٌة التنمٌة االقتصادٌة فً نظرٌة
النمو ؼٌر المتوازن والذي ٌتم تركٌز االمكانات المتاحة له لكً ٌكون هو القاطرة التً تجر عربات القطار
(القطاعات االقتصادٌة االخرى) .
 /4نظرٌة مراحل النمو :
تعرٌفها  :وهً احدى النظرٌات االقتصادٌة التً تناولت عملٌة التنمٌة االقتصادٌة والتً ترى ان عملٌة التنمٌة هً
عبارة عن مسار تارٌخً حتمً  ,على المجتمعات المرور بمراحلها لتحقٌق التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة ,وهً
على مراحل .
 /1مرحلة المجتمع التقلٌدي  /2 .مرحلة المجتمع االنتقالً (الشرط المسبق لالنطالق).
 /5مرحلة االستهالك الواسع .
 /3مرحلة االنطالق  /4 .مرحلة السٌر نحو النضوج .
وتركز هذه النظرٌة على جانبٌن مهمٌن هو وجود (الدفعة القوٌة) ,للخروج من االقتصاد التقلٌدي (المتخلؾ)
بجانب ان هذا النمو ٌجب ان ٌكون متوازنا فٌما بٌن القطاعات  ,وتستند الى ثالثة فروض اساسٌة هً :
 /1ان مشكلة النمو مشكلة تارٌخٌة  ,وٌمكن التعامل معها على اساس تعاقب زمنً .
 /2ان عملٌة النمو االقتصادي ال تسٌر سٌرا سلسا ومتدرجا  ,بل ٌقفز قفزات متتابعة .
 /3ان عملٌة النمو ال تتم على اساس نمو متوازن  ,بل على اساس نمو ؼٌر متوازن  ,وان توفر القطاع القابد ٌقوم
بالدور القٌادي فً تنمٌة بقٌة القطاعات .
س /تمر التنمٌة االقتصادٌة بعدة مراحل فً ظل رؤٌا نظرٌة مراحل النمو ؟
الجواب/
 /1مرحلة المجتمع التقلٌدي .
 /2مرحلة المجتمع االنتقالً (الشرط المسبق لالنطالق).
 /3مرحلة االنطالق .
 /4مرحلة السٌر نحو النضوج .
 /5مرحلة االستهالك الواسع .
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س /تستند عملٌة التنمٌة االقتصادٌة فً نظرٌة مراحل النمو الى ثالثة فروض  ,ماهً ؟
الجواب/
 /1ان مشكلة النمو مشكلة تارٌخٌة  ,وٌمكن التعامل معها على اساس تعاقب زمنً .
 /2ان عملٌة النمو االقتصادي ال تسٌر سٌرا سلسا ومتدرجا  ,بل ٌقفز قفزات متتابعة .
 /3ان عملٌة النمو ال تتم على اساس نمو متوازن  ,بل على اساس نمو ؼٌر متوازن  ,وان توفر القطاع القابد ٌقوم
بالدور القٌادي فً تنمٌة بقٌة القطاعات .
س /تركز نظرٌة (مراحل النمو ) فً عملٌة التنمٌة االقتصادٌة على جانبٌن مهمٌن  ,ماهما ؟
الجواب/
 الجانب االول  :وجود (دفعة قوٌة ) للخروج من االقتصاد التقلٌدي المتخلؾ .
 الجانب الثانً ٌ :جب ان ٌكون هذا النمو متوازنا فٌما بٌن القطاعات .
ثانٌا  :مصادر تموٌل التنمٌة االقتصادٌة :
فراغ  /تعد قضٌة تموٌل التنمٌة قضٌة مجتمعٌة  ,وهً شؽل شاؼل للحكومات فً البلدان المتخلفة .
تعلٌل ٌ /قع النصٌب االكبر فً تحمل عبا التنمٌة على الدول نفسها ؟
الجواب /نظرا لطبٌعة اقتصاداتها من جهة  ,ولكون القطاع الخاص فً هذه البلدان ٌوصؾ بأنه قطاع ضعٌؾ
ومتخلؾ .
تعلٌل  /ان مجتمعات الدول المتخلفة تتسم بضعؾ االدخارات الوطنٌة ؟
تعلٌل  /البد من توفر مستوى معٌن من االدخارات الوطنٌة للقٌام بعملٌة التنمٌة االقتصادٌة ؟
الجواب /نظرا لضعؾ مستوٌات الدخول فٌها  ,مما ٌجعل مسألة تموٌل الجهود التنموٌة  ,امرا فً ؼاٌة الصعوبة .
س /هناك عدة مصادر لتموٌل التنمٌة االقتصادٌة  ,عددها ؟
 /1المصادر الوطنٌة (المحلٌة)
الجواب/
 /2المصادر الخارجٌة (االجنبٌة)  ( :أ  /الدٌن ( :االقتراض)

ـــ

ب /المنح والهبات ).

 /1المصادر الوطنٌة (المحلٌة) ٌ :تفق معظم االقتصادٌٌن على ان االدخارات المحلٌة (عامة وخاصة) هً
المصدر االساسً لتوسٌع االستثمارات فً االقتصادات المتخلفة  ,لذا تسعى الدول الى تعببة جمٌع المدخرات
المحلٌة عن طرٌق الجهاز المالً  ,لكً تجد طرٌقها نحو االستثمار  ,اذ ال ٌمكن القٌام بتنمٌة حقٌقٌة وشاملة من
دون حشد االدخارات المحلٌة  ,وٌتطلب هذا االمر توفر وسابل اهمها :
أ /تطوٌر الجهاز المالً واالسواق المالٌة لكً تكون قادرة على تعببة مدخرات المجتمع وتعزٌز الثقة بالجهاز
المصرفً .
ب /تشجٌع السكان على الحد من االستهالك ؼٌر الضروري .
ت /رفع اسعار الفابدة لؽرض جذب المدخرٌن والحد من ظاهرة االحتفاظ بالنقود (االكتناز) خارج المصارؾ .
ث /دعم القطاع الخاص المحلً عن طرٌق التشرٌعات والقوانٌن .
س /ما الوسابل التً ٌمكن من خاللها حشد االدخارات المحلٌة لعملٌة التنمٌة االقتصادٌة ؟
الجواب /السابق .
تعلٌل  /تسعى الدول الى تعببة جمٌع المدخرات المحلٌة عن طرٌق الجهاز المالً ؟
الجواب /لكً تجد طرٌقها نحو االستثمار  ,اذ ال ٌمكن القٌام بتنمٌة حقٌقٌة وشاملة من دون حشد االدخارات
المحلٌة.
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تعلٌل  /تمثل تطوٌر الجهاز المالً واالسواق المالٌة احدى وسابل حشد االدخارات المحلٌة لعملٌة التنمٌة
االقتصادٌة؟
الجواب /وذلك لكً تكون قادرة على تعببة مدخرات المجتمع وتعزٌز الثقة بالجهاز المصرفً .
تعلٌل  /تقبل البلدان المتخلفة على رفع سعر الفابدة من اجل حشد االدخارات المحلٌة لعملٌة التنمٌة االقتصادٌة ؟
الجواب /وذلك لؽرض جذب المدخرٌن والحد من ظاهرة االحتفاظ بالنقود (االكتناز) خارج المصارؾ .
 /2المصادر الخارجٌة (االجنبٌة) :
أ  /الدٌن ( :االقتراض)  :وٌحدث بسبب عدم كفاٌة الموارد المحلٌة لسداد التزامات الحكومة  ,او إلقامة مشروعات
ال تتوفر موارد مالٌة لدى الحكومة ألقامتها  ,مثل (مشروعات البنى التحتٌة االن فً العراق ) وهو اخر الحلول
لمعالجة نقص الموارد المحلٌة ,وٌتم من جهات مختلفة وهً :
 االقتراض من الحكومات االجنبٌة .
 االقتراض من مؤسسات دولٌة (صندوق النقد الدولً والبنك الدولً) .
 االقتراض من بنوك ومصارؾ اجنبٌة .
 االقتراض من صنادٌق تنموٌة اجنبٌة .
ب /المنح والهبات  :تستطٌع اي دولة تبعا لنشاط السٌاسة الخارجٌة لها  ,الحصول على المنح والهبات الدولٌة ,
لتموٌل جزء من مشروعاتها التنموٌة  ,سواء كانت مشروعات انتاجٌة ام تدرٌبٌة او استشارٌة  ,وهناك دول عدٌدة
تتلقى هبات ومنحا منها (االردن  ,مصر  ,لبنان ,الٌمن ) .
تعلٌل  /لجوء الدولة الى تموٌل عملٌة التنمٌة االقتصادٌة عن طرٌق الدٌن او االقتراض ؟
الجواب /بسبب عدم كفاٌة الموارد المحلٌة لسداد االلتزامات الحكومة  ,او إلقامة مشروعات ال تتوفر موارد مالٌة
لدى الحكومة ألقامتها .
س /هناك عدة جهات تلجأ الٌها الدولة الى (الدٌن او االقتراض) منها خارجٌا لعملٌة التنمٌة االقتصادٌة ؟
الجواب/
 االقتراض من الحكومات االجنبٌة .
 االقتراض من مؤسسات دولٌة (صندوق النقد الدولً والبنك الدولً) .
 االقتراض من بنوك ومصارؾ اجنبٌة .
 االقتراض من صنادٌق تنموٌة اجنبٌة .
تعلٌل  /تستطٌع الدولة تبعا لنشاط السٌاسة الخارجٌة لها الحصول على المنح والهبات الدولٌة ؟
الجواب /لتموٌل جزء من مشروعاتها التنموٌة سواء كانت مشروعات انتاجٌة ام تدرٌبٌة او استشارٌة .
فراغ  /هناك دوال عدٌدة تتلقى منحا وهبات منها االردن ومصر ولبنان والٌمن ؟
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ادلجحث اىثبني  :اىتنميخ اىجششيخ واىتنميخ ادلغتذامخ واقتصبد ادلعشفخ .
المطلب االول  :التنمٌة البشرٌة  :معاٌٌر وقٌم
فراغ  /فً مطلع التسعٌنات طرح مفهوم جدٌد للتنمٌة هو ( التنمٌة المستدامة).
س/ى هناك ثالث معاٌٌر لعملٌة التنمٌة البشرٌة  ,عددها ؟
الجواب/
 /1دخل الفرد .
 /2العمر المتوقع للشخص عند الوالدة .
 /3المستوى التعلٌمً .
تعلٌل  /تهتم التنمٌة البشرٌة بالتعلٌم والتدرٌب والتأهٌل للفرد (االنسان) بالدرجة االولى ؟
الجواب /الن هذا النوع من التنمٌة ٌهتم بشكل كبٌر بالبشر ورأس المال البشري والذي ٌمكن بناءه من خالل
التدرٌب والتعلٌم والتأهٌل والصحة .
التنمٌة البشرٌة :ــ وهً صناعة الفرد المنتج القادر على تحقٌق مستوٌات متقدمة من الرفاه االقتصادي
واالجتماعً من خالل توفٌر الملبس والمأكل والمسكن والتعلٌم والصحة وخلق فرص العمل .
س /ما المؤشرات التً تحكم التنمٌة البشرٌة جرى التعبٌر عنها بمجموعة مؤشرات  ,بٌنها ؟
الجواب/
 نسب االمٌة بٌن افراد المجتمع .
 سوء توزٌع الدخل .
 مستوٌات البطالة بٌن القوى العاملة .
لهذا طرحت التنمٌة قٌما جوهرٌة تتمثل باالتً  ,وهً :
 /1القدرة على العٌش .
 /2تقدٌر الذات االنسانٌة واحترامها وجعل االفراد ٌمتلكون الثقة بأنفسهم .
 /3توفٌر الحرٌة لألفراد بما ٌكفل حقهم فً االختٌار .
 /4ضمان االستدامة واالمتداد الزمنً .
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المطلب الثانً  :مفهوم التنمٌة المستدامة وابعادها :
اوال :مفهوم التنمٌة المستدامة :
تعرٌفها  :وهو مفهوم ذو بعد اقتصادي اجتماعً واٌكولوجً (بٌبً) ٌعنً باالستعمال االمثل للموارد الطبٌعٌة
والبٌبٌة  ,من خالل تطوٌر اسالٌب االنتاج والتكنولوجٌات  ,من شأنها ان ال تؤدي الى استنزاؾ الموارد او احداث
المزٌد من التلوث فً بٌبة االرض .
تعلٌل  /تتضمن التنمٌة البشرٌة بعدا بٌبا(اٌكولوجٌا) اصبح موضع اهتمام العالم ؟
الجواب /وذلك النه ٌعتنً باالستعمال االمثل للموارد الطبٌعٌة والبٌبٌة من خالل تطوٌر اسالٌب االنتاج
والتكنولوجٌات  ,من شأنها ان ال تؤدي الى استنزاؾ الموارد او احداث المزٌد من التلوث فً بٌبة االرض .
ثانٌا  :ابعاد التنمٌة المستدامة :
 هناك عدة ابعاد للتنمٌة المستدامة :
 /1البعد االقتصادي  /2 .البعد البشري .
 /5البعد البٌبً .

 /3البعد االجتماعً .

 /4البعد التكنولوجً .

 /1البعد االقتصادي :
س /الى ماذا تهدؾ االجراءات والسٌاسات التً تتخذها عملٌة التنمٌة االقتصادٌة (المستدامة) ؟
الجواب/
أ  /تؽٌر بنٌة االقتصاد  ,مثال خفض اعتمادٌة االقتصاد العراقً على النفط .
ب /تحقٌق زٌادة سرٌعة ودابمة فً متوسط دخل الفرد .
ت /تقلٌل التفاوت فً الدخول بٌن السكان .
ث /تحسٌن فرص الحصول على الرعاٌة الصحٌة والتعلٌم وؼٌرها من الخدمات .
 /2البعد البشري :
الحد من النمو المطرد للسكان  ,اذ ان النمو السرٌع للسكان ٌفرض ضؽوطا حادة على الموارد الطبٌعٌة  ,وعلى
قدرة الحكومات على توفٌر الخدمات وهو ما ٌؤثر فً جهود التنمٌة .
تعلٌل ٌ /عد الحد من النمو المطرد للسكان احد ابعاد التنمٌة البشرٌة ؟
الجواب /وذلك الن نمو السكان ٌفرض ضؽوطا حادة على الموارد الطبٌعٌة  ,وعلى قدرة الحكومات على توفٌر
الخدمات وهو ما ٌؤثر فً جهود التنمٌة.
 /3البعد االجتماعً :
س /عدد ابرز اهتمامات البعد االجتماعً فً عملٌة التنمٌة المستدامة ؟
الجواب/
أ  /تحقٌق مبدأ العدالة االجتماعٌة والمشاركة الشعبٌة الواسعة .
ب /تنمٌة الجوانب الثقافٌة والحضارٌة واحٌاء روح التفاؤل والثقة بٌن ابناء المجتمع .
 /4البعد التكنولوجً :
ٌهدؾ هذا البعد للتحول نحو تكنولوجٌات انظؾ واكفأ  ,تقلل من استهالك الطاقة والموارد الطبٌعٌة حتى ٌمكن
ضمان حق االجٌال القادمة منها .
تعلٌل ٌ /هدؾ البعد التكنولوجً فً عملٌة التنمٌة المستدامة نحو تكنولوجٌات انظؾ واكفأ ؟
الجواب /من اجل تقلٌل استهالك الطاقة والموارد الطبٌعٌة .
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تعلٌل ٌ /هدؾ البعد التكنولوجً فً عملٌة التنمٌة المستدامة الى تقلٌل استهالك الطاقة والموارد الطبٌعٌة ؟
الجواب /وذلك من اجل ضمان حق االجٌال القادمة منها .
 /5البعد البٌبً :
ٌتمثل فً حماٌة البٌبة والمحافظة علٌها  ,وعلى مواردها من اخطار التلوث من خالل خفض االنبعاثات الملوثة
للبٌبة ومعالجتها .

المطلب الثالث  :طبٌعة اقتصاد المعرفة وخصابصه :
فراغ ٌ /عد تحقٌق التنمٌة البشرٌة واالهتمام فً استثمار رأس المال البشري  ,محطة اساسٌة لبلوغ اقتصاد
المعرفة.
المعرفة :ــ وهو خلٌط من التعلٌم والخبرة المتراكمة والفهم واالدراك البشري.
تعلٌل  /المعرفة هً التً ستحدد موقع كل بلد فً المستقبل ؟
الجواب /كونها باتت مكونا ترتكز علٌه اقتصادات البلدان المتقدمة من االن وتحضٌرا للمستقبل وسٌصبح النمو
رهنا بزٌادة مكون المعرفة فً كل مجتمع .
فراغ ٌ /نطلق اقتصاد المعرفة من منصة تكنولوجٌا المعلومات واالتصال  ,ومعتمدا على برامج تطوٌر التعلٌم
الى جانب البحث والتطوٌر واالبداع والتطور التكنولوجً والتدرٌب .
اقتصاد المعرفة :ــ هو نمط جدٌد ٌختلؾ فً الكثٌر من سماته عن االقتصاد التقلٌدي وهو ٌعنً فً جوهرة تحول
المعلومات الى اهم سلعة فً المجتمع بحٌث ٌتم تحوٌل المعارؾ العلمٌة الى الشكل الرقمً  ,وٌصبح تنظٌم
المعلومات وخدمات المعلومات من اهم العناصر االساسٌة فً اقتصاد المعرفة .
تعلٌل ٌ /صبح تنظٌم المعلومات وخدمات المعلومات من اهم العناصر االساسٌة فً االقتصاد المعرفً ؟
الجواب /لكً تتحول المعرفة الى مورد اساسً من الموارد االقتصادٌة .
فراغ  /ان االقتصاد الجدٌد ٌتطلب التركٌز فً التعلٌم و التدرٌب على الصناعات المعرفٌة والخدمات الجدٌدة .
تعلٌل  /ان االقتصاد الجدٌد ٌتطلب التركٌز فً التعلٌم و التدرٌب على الصناعات المعرفٌة والخدمات الجدٌدة ؟
الجواب /لكون هذه الصناعات تشكل مصدرا لخلق الوظابؾ وتوسٌع النشاطات االقتصادٌة بنحو هابل .
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تعلٌل ٌ /عد االستثمار فً رأس المال البشري من اهم المرتكزات التً ٌقوم علٌها اقتصاد المعرفة ؟
الجواب /وذلك لكون الموارد البشرٌة عالٌة التأهٌل والكفاٌة والخبرة القادرة على التطوٌر واالبتكار ,اهم مقومات
االقتصاد مستقبال ولٌس الموارد الطبٌعٌة او الصناعٌة التقلٌدٌة .
س /عدد ابرز سمات وخصابص اقتصاد المعرفة ؟
الجواب/
ٌ /1تسم اقتصاد المعرفة بأنه اقتصاد وفرة اكثر من كونه اقتصاد ندرة .
 /2هو اقتصاد ال ٌنضب مثلما هو النفط او الؽاز او الكبرٌت او اي معدن طبٌعً اخر .
ٌ /3وصؾ اقتصاد المعرفة بأن سلعته الربٌسٌة هً المعرفة  ,ولٌست سلع حالٌة .
 /4ال ٌمكن نقل ملكٌة المعرفة من طرؾ الى اخر على عكس عناصر االنتاج االخرى .
 /5سمحت التطورات فً تكنولوجٌا االتصال من خلق اسواق ومنشأة افتراضٌة تلؽً قٌود الزمان والمكان من
خالل التجارة االلكترونٌة  ,مما ٌساعد على خفض التكالٌؾ وزٌادة الكفاٌة .
 /6فً اقتصاد المعرفة ٌصعب تطبٌق القوانٌن والقٌود والضرابب على اساس قومً لذلك تصبح مساحة اقتصاد
المعرفة العالم كله .
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حو اعئيخ اىفصو اخلبمظ
س /1عرؾ خمسا مما ٌاتً :
 /1التخلؾ  :هً حالة المجتمع الذي تتمازج فٌه مظاهر عدة تتوزع ما بٌن اقتصادٌة وسٌاسٌة واجتماعٌة وثقافٌة ,
من شأنها ان تعمل على اعاقة وكبح فرص تطوره االقتصادي واالجتماعً .
 /2التنمٌة االقتصادٌة  :هً مجموع السٌاسات التً ٌتخذها مجتمع معٌن ألحداث تؽٌرات شاملة فً مختلؾ
المجاالت منها (االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة والسٌاسٌة والبٌبٌة ...الخ) بما ٌؤدي الى االرتقاء بمستوى رفاهٌة
المجتمع وتحقٌق قدر من العدالة االجتماعٌة .
 /3القطاع القابد  :وهً تسمٌة تطلق على احد القطاعات االقتصادٌة الذي تشمله عملٌة التنمٌة االقتصادٌة فً
نظرٌة النمو ؼٌر المتوازن والذي ٌتم تركٌز االمكانات المتاحة له لكً ٌكون هو القاطرة التً تجر عربات القطار
(القطاعات االقتصادٌة االخرى) .
 /4التنمٌة المستدامة  :وهو مفهوم ذو بعد اقتصادي اجتماعً واٌكولوجً (بٌبً) ٌعنً باالستعمال االمثل للموارد
الطبٌعٌة والبٌبٌة  ,من خالل تطوٌر اسالٌب االنتاج والتكنولوجٌات  ,من شأنها ان ال تؤدي الى استنزاؾ الموارد
او احداث المزٌد من التلوث فً بٌبة االرض .
 /5النمو االقتصادي  :هو معٌار كمً ٌعبر عن الزٌادة الكمٌة المستمرة فً االنتاج سنوٌا  ,بما ٌفوق معدل النمو
السكانً  ,ومتضمنا حصول زٌادة فً معدل متوسط الدخل الفردي السنوي .
 /6اقتصاد المعرفة  :هو نمط جدٌد ٌختلؾ فً الكثٌر من سماته عن االقتصاد التقلٌدي وهو ٌعنً فً جوهرة
تحول المعلومات الى اهم سلعة فً المجتمع بحٌث ٌتم تحوٌل المعارؾ العلمٌة الى الشكل الرقمً  ,وٌصبح تنظٌم
المعلومات وخدمات المعلومات من اهم العناصر االساسٌة فً اقتصاد المعرفة .
س /2اجب عن فرعٌن مما ٌأتً :
 /1ماهً ابعاد التنمٌة المستدامة عددها مع مخطط لها واشرح احد ابعادها ؟
 /4البعد التكنولوجً .
الجواب / /البعد االقتصادي  /2 .البعد البشري  /3 .البعد االجتماعً .
 /5البعد البٌبً .
مالحظة  :الشرح والمخطط موجود ال داعً إلعادة كتابته مرة اخرى .
ب /عدد مقومات التنمٌة االقتصادٌة ووضحها بمخطط مع شرح واحدة منها ؟
الجواب /1 /االرادة  :وتشمل االرادة السٌاسٌة والمجتمعٌة للنهوض بأوضاع المجتمع وفً مقدمتها االوضاع
االقتصادٌة واالجتماعٌة .
 /2الرؤٌة التنموٌة الواضحة :
ضرورة توافر الرؤٌة الواضحة ألداره عملٌة التنمٌة وكٌفٌة الوصول الى اهدافها .
 /3التخطٌط :
ٌعد التخطٌط ركنا مهما فً عملٌة التنمٌة السٌما فً حشد الموارد المادٌة والبشرٌة صوب مجاالت التنمٌة المختلفة
وان ال تترك قضاٌا االقتصاد للمصادفة .
 /4األطر الداعمة للتنمٌة :
تحتاج التنمٌة الى اطر تنظٌمٌة وبٌبٌة مساندة تتصل بالسٌطرة الوطنٌة على القرار السٌاسً  ,وكذلك االقتصادي
الذي ٌترتب علٌه السٌطرة على الموارد المتاحة للمجتمع  ,وتوجٌه الفابض االقتصادي المتحقق نحو القطاعات
االقتصادٌة  ,بدال من تسربه الى خارج البلد .
 /5معالجة االختالالت :
ٌعانً االقتصاد المتخلؾ من ؼلبة االقطاعات االولٌة (الزراعة ــ الرعً  ..الخ) وهو ما ٌمثل اختالال هٌكلٌا ,
لذلك البد من رفع درجة التصنٌع عن طرٌق اقامة المشروعات الصناعٌة  ,الذي من شأنه ٌنعكس على ارتفاع
االنتاجٌة وزٌادة الدخول  ,وعلى باقً مفاصل االقتصاد القومً .
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 /6زٌادة مستوى االستثمارات :
لكً ٌتم انطالق االقتصاد فً مسار التنمٌة ٌ ,تطلب االمر فً زٌادة حجم االستثمارات فً القطاعات المنتجة وفً
البنى التحتٌة (الطرق والجسور  ,محطات الكهرباء ,مشروعات المٌاه والمدارس ...الخ) والتً من شأنها تدعٌم
نجاح وتحفٌز التنمٌة .
 /7شمولٌة االهتمام بالقطاعات :
ٌجب ان ٌتوزع الجهد التنموي وٌشمل كل القطاعات االقتصادٌة (قطاع الزراعً  ,الصناعً  ,التجاري  ,المالً ,
الخدمً ) وهو ما ٌجعل القطاعات تؽذي بعضها البعض كما ٌجب ان تشمل التنمٌة المناطق الحضرٌة والرٌفٌة
كافة لضمان تنمٌة متوازنة .
تٌ /تسم اقتصاد المعرفة بخصابص عدة اذكر خمسا منها مع رسم المخطط؟
الجوابٌ /1 /تسم اقتصاد المعرفة بأنه اقتصاد وفرة اكثر من كونه اقتصاد ندرة .
 /2هو اقتصاد ال ٌنضب مثلما هو النفط او الؽاز او الكبرٌت او اي معدن طبٌعً اخر .
ٌ /3وصؾ اقتصاد المعرفة بأن سلعته الربٌسٌة هً المعرفة  ,ولٌست سلع حالٌة .
 /4ال ٌمكن نقل ملكٌة المعرفة من طرؾ الى اخر على عكس عناصر االنتاج االخرى .
 /5سمحت التطورات فً تكنولوجٌا االتصال من خلق اسواق ومنشأة افتراضٌة تلؽً قٌود الزمان والمكان من
خالل التجارة االلكترونٌة  ,مما ٌساعد على خفض التكالٌؾ وزٌادة الكفاٌة .
 /6فً اقتصاد المعرفة ٌصعب تطبٌق القوانٌن والقٌود والضرابب على اساس قومً لذلك تصبح مساحة اقتصاد
المعرفة العالم كله .
س /3اجب عن فرعٌن من االتً :
أ /قارن بٌن النمو والتنمٌة ؟
الجواب/
النمو االقتصادي
التنمٌة االقتصادٌة
ت
فعل تلقابً لحدوث التؽٌر وٌأتً طبٌعٌا  ,وال
فعل مقصود ألحداث التؽٌر
1
ٌكون شامال .
االقتصادي واالجتماعً والبٌبً .
تعتمد على جهد القطاع الخاص وال تحتاج الى
تعتمد تدخل الدولة فً حشد
2
التدخل .
اإلمكانٌات والموارد .
ٌ 3حدث التؽٌر خالل مدة زمنٌة طوٌلة ٌحدث التؽٌٌر على مدد زمنٌة قصٌرة نسبٌا .
نسبٌا .
ٌحدث النمو جزبٌا فً قطاعات او صناعات
 4الهدؾ من التنمٌة االقتصادٌة (هدؾ
معٌنة .
كلً) ٌشمل قطاعات االقتصاد كافة .
ب /عدد خمسا من مؤشرات التخلؾ ؟
الجواب /1 /قلة رؤوس االموال وانخفاض التكوٌن الرأس مالً .
 /2ؼلبة طرق االنتاج البدابٌة .
 /3انتشار البطالة .
 /4ارتفاع معدالت نمو السكان .
 /5نقص المهارات الفنٌة واالدارٌة .
 /6الفقر .
ت /ما هً المراحل التً تفرضها نظرٌة مراحل النمو  ,وماهً فرضٌتها االساسٌة ؟
الجواب /1 /مرحلة المجتمع التقلٌدي .
 /2مرحلة المجتمع االنتقالً (الشرط المسبق لالنطالق).
 /3مرحلة االنطالق .
 /4مرحلة السٌر نحو النضوج .
 /5مرحلة االستهالك الواسع .
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س /4عدد نظرٌات التنمٌة االقتصادٌة واشرح واحدة منها ؟
الجواب /1 /نظرٌة الدفعة القوٌة :
 /4نظرٌة مراحل النمو .
 /3نظرٌة النمو ؼٌر المتوازن .
 /2نظرٌة النمو المتوازن .
مالحظة :الشرح موجود ال ٌحتاج الى اعادة كتابته مرة اخرى .
س /5امأل الفراؼات التالٌة بما ٌناسبها :
 /1تتضمن معاٌٌر التنمٌة البشرٌة ثالثة معاٌٌر اساسٌة هو دخل الفرد و العمر المتوقع للشخص عند الوالدة
والمستوى التعلٌمً .
 /2تتطلب التنمٌة رفع اسعار الفابدة للحد من ظاهرة االحتفاظ بالنقود االكتناز خارج المؤسسات المالٌة .
 /3تشترط التنمٌة االقتصادٌة ان ٌتوزع الجهد التنموي وٌشمل القطاعات الصناعً الزراعً التجاري .
ث /تؽٌٌر بنٌة االقتصاد ٌتطلب خفض اعتمادٌة االقتصاد العراقً على النفط .
جٌ /عد اقتصاد المعرفة بأنه اقتصاد وفرة ال اقتصاد ندرة .
س /6علل ما ٌأتً :
 /1تتضمن التنمٌة بعدا بٌبٌا (اٌكولوجٌا) اصبح موضع اهتمام العالم ؟
الجواب /وذلك من اجل حماٌة البٌبة والمحافظة علٌها وعلى مواردها من اخطار التلوث  ,من خالل خفض
االنبعاثات الملوثة للبٌبة ومعالجتها .
 /2البد من توفر مستوى معٌن من االدخارات الوطنٌة للقٌام بعملٌة التنمٌة االقتصادٌة ؟
الجواب /لكً تجد طرٌقها نحو االستثمار اذ ال ٌمكن القٌام بتنمٌة حقٌقٌة وشاملة من دون حشد االدخارات
المحلٌة..
ٌ /3عد التخلؾ ظاهرة نسبٌة وؼٌر حتمٌة ؟
الجواب /النها نتجت عن ظروؾ تارٌخٌة معٌنة  ,ترافقت مع ظاهرة االستعمار وعلٌة ٌمكن تجاوز ظاهرة التخلؾ
كما هو الحاصل فً العدٌد من الدول (الصٌن  ,مالٌزٌا  ,البرازٌل  ,تركٌا  ,اٌران ,كورٌا الجنوبٌة) .
ٌ /4زداد النمو السكانً خاصٌة للدول المتخلفة وقٌدا على تنمٌتها ؟
الجواب /وذلك بسبب تزاٌد عدد السكان بحٌث ٌصبح معدل نمو السكان السنوي اكبر من معدل نمو الناتج المحلً
االجمالً .
 /5تهتم التنمٌة البشرٌة بالتعلٌم والتدرٌب والتأهٌل للفرد (االنسان) بالدرجة االولى؟
الجواب /الن هذا النوع من التنمٌة ٌهتم بشكل كبٌر بالبشر ورأس المال البشري والذي ٌمكن بناءه من خالل
التدرٌب والتعلٌم والتأهٌل والصحة .
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اٌاصبهى انىرارنى انىاردو بخصىط الفصم ا لخام ش

التعارٌؾ :
 /1التنمٌة البشرٌة (التمهٌدي. )2119 /

 /2التنمٌة المستدامة (. )2119 /1

التعالٌل :
 /1البلدان المتخلفة تعانً نقصا فً المالكات الفنٌة والعلمٌة واالدارٌة خاصة فً طبقة (المنظمٌن) ؟ (. )2119 /1

الفراؼات ــ اختر من بٌن االقواس:
ٌ / 1تسم اقتصاد المعرفة بأنه اقتصاد ـــــــــــــــــ اكثر من كونه اقتصاد ـــــــــــــــــــ ؟ (التمهٌدي. )2119 /

اجب عن ما ٌأتً:
 /1الفقر احد مؤشرات التخلؾ ,وضح ذلك ؟ (التمهٌدي.)2119 /
 /2ارسم مخططا ٌوضح الحلقة الدابرٌة المفرؼة للتخلؾ ؟ (. )2119 /1
 /3عدد فقط مراحل نظرٌة (مراحل النمو) ؟ (. )2119 /1
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اىفصو اىغبدط

اىتدبسح اخلبسخيخ وادلنظمبد االقتصبديخ اىذوىيخ
ادلجحث االوه  :اهميخ اىتدبسح اخلبسخيخ واىنظشيبد ادلفغشح ذلب .
المطلب االول  :اهمٌة التجارة الدولٌة واسباب قٌامها :
اوال :اهمٌة التجارة (الخارجٌة) الدولٌة :
تعلٌل  /عرؾ االنسان التجارة منذ زمن بعٌد وبمرور الوقت اصبحت من اهم االنشطة االقتصادٌة فً سابر
المجتمعات ؟
الجواب /وذلك النه ٌعتمد علٌها فً رفع المستوى االقتصادي وتوفٌر فرص العمل  ,من خالل تصدٌر الفابض من
السلع والخدمات المنتجة محلٌا .
تعلٌل  /تعد التجارة ذو اهمٌة فً رفع المستوى االقتصادي وتوفٌر فرص العمل ؟
الجواب /وذلك من خالل تصدٌر الفابض من السلع والخدمات المنتجة محلٌا .
فراغ  /فً الؽالب ٌتم التبادل التجاري بٌن دولتٌن كل واحدة منها تمتلك من السلع والخدمات ما تفتقر الٌه
االخرى  ,مما ٌجعلها تلجأ الستٌرادها من دول الفابض .
التجارة الخارجٌة :ــ وهً عملٌة تبادل السلع والخدمات بٌن دولتٌن كل واحدة منها تمتلك السلع والخدمات ما تفتقر
الٌه الدولة االخرى مما ٌجعلها تلجأ الستٌرادها من دول الفابض .
فراغ /ومما ساعد على انتشار مفهوم التجارة الدولٌة هو الثورة الصناعٌة والتطور الكبٌر الذي حدث فً وسابل
النقل والمواصالت وفً ظل عصر العولمة وثورة االتصاالت  ,اخذت التجارة الدولٌة بعدا اكبر للمجتمعات كافة
التً انتظمت فً منظمة التجارة الدولٌة ( )WTOالتً باتت مسؤولة عن تنظٌم العمل التجاري العالمً .
س /عدد بنقاط اهمٌة التجارة الخارجٌة بالنسبة للمجتمعات ؟
الجواب/
 /1ربط الدول والمجتمعات بعضها ببعض  ,لزٌادة تصرٌؾ فابض االنتاج عن حاجة السوق المحلٌة .
 /2المساهمة فً تعدٌل الموازٌن التجارٌة للدول باالعتماد على رفع القدرة التنافسٌة للمنتجات المحلٌة .
 /3تحقٌق المكاسب على اساس الحصول على سلع تكلفتها اقل مما لو انتجت محلٌا .
 /4التخصص والتقسٌم الدولً للعمل .
 /5نقل التكنولوجٌات والمعارؾ وفنون االنتاج التً تشارك فً تعزٌز عملٌة التنمٌة الشاملة .
 /6اقامة العالقات الودٌة وعالقات الصداقة مع الدول االخرى على اساس المصالح المشتركة .
تعلٌل  /تعمل التجارة الدولٌة على ربط المجتمعات بعضها بالبعض االخر ؟
الجواب /وذلك من خالل تصرٌؾ فابض االنتاج عن حاجة السوق المحلٌة .
تعلٌل  /تساهم التجارة الدولٌة فً تعدٌل الموازٌن التجارٌة للدول ؟
الجواب /وذلك باالعتماد على رفع القدرة التنافسٌة للمنتجات المحلٌة .
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ثانٌا  :الفرق بٌن التجارة الداخلٌة والخارجٌة :
س /مٌز بٌن التجارة الداخلٌة والخارجٌة او ( قارن بٌن التجارة الداخلٌة والخارجٌة ) ؟
س /عدد مبررات التمٌز بٌن التجارة الداخلٌة والخارجٌة ؟
الجواب/
 /1التجارة الداخلٌة تتم داخل حدود الدولة الجؽرافٌة او السٌاسٌة فً حٌن تكون مساحة التجارة الخارجٌة على
مستوى العالم .
 / 2التجارة الخارجٌة تتم مع نظم اقتصادٌة وسٌاسٌة مختلفة  ,فً حٌن التجارة الداخلٌة تقوم فً ظل نظام اقتصادي
وسٌاسً واحد .
 /3تتم التجارة الداخلٌة بالعملة المحلٌة الواحدة  ,فً حٌن تتعامل التجارة الخارجٌة بعمالت دولٌة .
 /4اختالؾ ظروؾ السوق والعوامل المؤثرة فٌه فً حالة التجارة الخارجٌة عنها فً حالة التجارة الداخلٌة .
 /5سهولة انتقال عوامل االنتاج داخل الدولة الواحدة  ,فً حٌن ٌصعب ذلك على المستوى الخارجً .
 /6اختالؾ االذواق ومتطلبات السوق المحلٌة عما هو مطلوب فً االسواق الخارجٌة .
ثالثا  :اسباب قٌام التجارة الخارجٌة :
فراغ ٌ /رجع تفسٌر اسباب قٌام التجارة الخارجٌة بٌن الدول الى جذور المشكلة االقتصادٌة  ,او ما ٌسمٌه
االقتصادٌون بمشكلة الندرة النسبٌة  ,ومدى توافر الموارد االقتصادٌة والطبٌعٌة للدولة .
س /هناك عدة اسباب ادت الى قٌام التجارة الخارجٌة (الدولٌة)  ,ما تلك االسباب عددها؟
الجواب/
 /1لٌس لكل الدول االمكانٌات نفسها التً تكفً إلنتاج كل السلع والخدمات التً ٌحتاج الٌها افرادها  ,مما ٌتطلب
استٌرادها من دول اخرى .
 /2اختالؾ تكالٌؾ انتاج السلع بٌن الدول مختلفة  ,نظرا الختالؾ درجة توافر عناصر االنتاج فٌما بٌنها .
 /3اختالؾ مستوى التكنولوجٌا من دولة الى اخرى .
 /4عدم امكانٌة تحقٌق االكتفاء الذاتً ألي دولة نتٌجة وجود نقص فً انتاج بعض السلع وفابض فً االخرى .
 /5الحصول على االرباح من التجارة الخارجٌة وهو ما ٌعزز النمو االقتصادي  ,وٌزٌد فً الدخل القومً ,
وٌجعل المٌزان التجاري موافقا .
تعلٌل  /ان اختالؾ تكالٌؾ انتاج السلع بٌن الدول مختلفة ؟
الجواب /نظرا الختالؾ درجة توفر عناصر االنتاج .
تعلٌل  /عدم امكانٌة تحقٌق االكتفاء الذاتً ألي دولة ؟
الجواب /وذلك نتٌجة وجود نقص فً انتاج بعض السلع وفابض فً االخرى .
س /هناك فوابد عدٌدة لألرباح التً تحصل علٌها الدول من التجارة الخارجٌة  ,بٌنها ؟
الجواب/
ٌ عزز النمو االقتصادي .
ٌ زٌد فً الدخل القومً .
ٌ جعل المٌزان التجاري موافقا .
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ن ضاط  :ط: 77
اكبت مكانى جىل اننمبتز نيه اننخارو الذاجهبى واننخارو ا لخارجبى ؟

تختلؾ التجارة الداخلٌة عن التجارة الخارجٌة بعدة اختالفات من خالل االتً :
تتم التجارة الداخلٌة داخل حدود الدولة الجؽرافٌة او السٌاسٌة  ,فً حٌن تتم التجارة الخارجٌة على مستوى العالم
اي بٌن الداخل والخارج  ,تتم التجارة الخارجٌة مع نظم اقتصادٌة وسٌاسٌة مختلفة  ,فً حٌن ان التجارة الداخلٌة
تتم فً ظل نظام اقتصادي وسٌاسً واحد ٌ ,تم التعامل التجاري بالعملة المحلٌة فً حٌن ٌكون التعامل فً التجارة
الخارجٌة بعمالت دولٌة  ,تختلؾ عوامل السوق والعوامل المؤثرة فً حالة التجارة الخارجٌة عن التجارة الداخلٌة
ٌ ,سهل داخل حدود الدولة انتقال عوامل االنتاج داخل حدود الدولة فً حٌن ٌصعب ذلك على المستوى الدولً ,
وتختلؾ المتطلبات بٌن الداخل والخارج .
المطلب الثانً  :نظرٌات التجارة الخارجٌة :
س /هناك عدة اسباب ودوافع ادت الى نشوء النظرٌات التً تفسر سبب نشوء التجارة الدولٌة فً العالم
(الخارجٌة)؟
الجواب/
 قٌام الدول الرأسمالٌة بالبحث عن االسواق لتصرٌؾ المنتجات والبضابع .
 نشأة النظرٌات كردة فعل على االفكار الرأسمالٌة التجارٌة التً كانت تشجع الصادرات وتضع قٌود على
الواردات.
 الحصول على اكبر كمٌة من المعادن النفسٌة (الذهب والفضة) التً تعد احدى مؤشرات قوة الدولة آنذاك .
 سعت النظرٌات جمٌعها الى توضٌح السبب االساسً لقٌام التجارة الدولٌة .
اوال :نظرٌة التكالٌؾ المطلقة ألدم سمث :
ٌعد ادم سمث اقتصادي كالسٌكً حاول تفسٌر اسباب قٌام التجارة الخارجٌة بٌن الدول فً كتابة (ثروة االمم) الذي
اصدر عام ,1776مستعمال الفرق المطلق فً تكالٌؾ االنتاج بٌن الدول  ,وما اصبح ٌعرؾ بالمٌزة المطلقة,
 افترض ادم سمث ان كل دولة ٌمكن ان تنتج سلعة واحدة فً االقل او مجموعة من السلع بكلفة حقٌقٌة اقل
مما تستطٌع بقٌة الدول  ,ومن ثم فأن كل دولة ستكسب اكثر  ,فٌما لو تخصصت فً تلك السلعة (التً
تتمتع فٌها بمٌزة مطلقة) ومن ثم تقوم بتصدٌر الفابض منها وتستورد لعة اخرى معتبرا ان كلفة السلعة
تقاس بمقدار الوقت والعمل الالزم إلنتاجها .
مثال  /نفترض ان دولتٌن مثل (انجلترا ــ البرتؽال) ٌنتجان سلعتٌن هما (القماش ــ القمح) وان ثمن هاتٌن
السلعتٌن قبل قٌام التجارة الخارجٌة بٌنهما هو :
القمح
القماش
الدولة
 4دوالرات للوحدة
 3دوالر للوحدة
انجلترا
 2دوالر للوحدة
 6دوالر للوحدة
البرتؽال
ٌبدو من هذا المثال ان ثمن القماش فً انجلترا اقل من منه فً البرتؽال  ,االمر الذي ٌجعل من مصلحة البرتؽال
استٌراده من انكلترا بدال من انتاجه  ,فٌما تنتج البرتؽال القمح بتكالٌؾ اقل من منتجٌه فً انكلترا  ,مما ٌعنً ان
من مصلحة انكلترا استٌراد القمح من البرتؽال بدال من انتاجه محلٌا  ,والشًء المهم هو ان تتخلى انكلترا عن
انتاج القمح وتتخصص فً القماش  ,وبالمقابل تتخلى البرتؽال عن انتاج القماش وتتخصص فً انتاج القمح ,ومن
خالل التخصص بإنتاج السلعة التً ٌتمٌز فٌها سٌستفٌد الجمٌع .
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س /ما المقصود (بنظرٌة التكالٌؾ المطلقة) ألدم سمث  ,عزز اجابتك بمثال ؟
الجواب /السابق.
ثروة االمم :ــ وهو احد الكتب االقتصادٌة لالقتصادي الكالسٌكً ادم سمث الذي اصدره عام  1776والذي حاول
فٌه تفسٌر اسباب قٌام التجارة الخارجٌة بٌن الدول مستعمال فٌه مفهوم المطلق فً تكالٌؾ االنتاج بٌن الدول او ما
ٌعرؾ (بالمٌزة بالمطلقة) .
المٌزة المطلقة :ـــ وهً مصطلح اقتصادي ٌطلق على الدول التً لها مٌزة مطلقة فً انتاج سلعة معٌنة تجعلها
اقل ثمنا من مثٌلتها فً الخارج عند استٌرادها  ,وهً ما اكده العالم االقتصادي فً نظرٌته (التكالٌؾ المطلقة) ألدم
سمث).
فراغ  /تقاس قٌمة السلعة فً نظرٌة المٌزة المطلقة بمقدار وقت العمل الالزم إلنتاجها .
التخصص :ــ هو مصطلح اقتصادي ٌطلق على الدول التً تتخصص فً انتاج سلعة معٌنة مكنتها ظروفها
الطبٌعٌة والمناخٌة واالقتصادٌة من انتاجها بثمن اقل من مثٌلتها فً الخارج.
س /ماهو موقؾ الدولة التً لٌس لها مٌزة مطلقة فً انتاج سلعة ما ؟ هل ال تشترك بالعالقات الدولٌة وال تقوم
لها تجارة مع دولة اخرى ام تشترك ؟
الجواب /هذا مالم تجٌب علٌه نظرٌة المٌزة المطلقة ألدم سمث  ,وجابت ذلك نظرٌة دٌفٌد رٌكاردو  ,حٌث اكدت
ان الدول ال تً لٌس لها مٌزة مطلقة فً انتاج سلعة معٌنة تستطٌع ان تشترك فً التجارة والعالقات الدولٌة الن كل
دولة لها مٌزة نسبٌة فً انتاج السلع .
ثانٌا  :نظرٌة التكالٌؾ النسبٌة لرٌكاردو:
استطاع دٌفٌد رٌكاردو ان ٌنسؾ نظرٌة المٌزة المطلقة وبشكل بسٌط ٌمكن نفترض ان ٌؤجر مدرس بستانٌا
لرعاٌة حدٌقته المنزلٌة  ,مع ان هذا المدرس افضل من البستانً بأمور الفالحة  ,اال انه ال ٌملك الوقت الكافً
للقٌام بذلك  ,فالسؤال  :لماذا استعمل المدرس ذلك البستانً ؟ السبب هو ان عمل المدرس ذا قٌمة عندما ٌحصل
على دخله من خالل مهنة التدرٌس  ,وٌستعمل شخصا اخر فً حدٌقته  ,وهذا هو جوهر نظرٌة المٌزة النسبٌة .
مثال  /بافتراض وجود دولتٌن فقط هما (انكلترا والبرتؽال) ٌقومان بأنتاج سلعتٌن فقط هما (المنسوجات
واالخشاب) كما هو فً الجدول :
وحدة اخشاب (ص)
وحدة المنسوجات(س)
الدولة
121
111
أ ـ انجلترا
81
91
ب ــ البرتؽال
ٌتضح من الجدول السابق ان البرتؽال لدٌها مٌزة مطلقة فً انتاج السلعتٌن اذ ٌمكنها انتاج السلعتٌن بتكلفة مطلقة
اقل  ,نظرا الن تكلفة الوحدة المنتجة من السلعتٌن (مقدرة بساعات العمل) فً البرتؽال اقل  ,وانجلترا اسوأ فً
انتاج السلعتٌن ولكً تقوم التجارة بٌنهما على وفق المٌزة النسبٌة  ,بافتراض وجود دولتٌن هما (أ ,ب) وسلعتٌن
هما (س  ,ص) فأنه ٌمكننا حساب التكلفة النسبٌة وفقا للصٌؽة االتٌة :
(تكلفة انتاج السلعة س فً الدولة أ)
التكلفة النسبٌة إلنتاج السلعة س فً الدولة أ = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(تكلفة انتاج السلعة ص فً الدولة ب )

الصف ان ضادس اٌادبي

99

اٌاقتصاد

وبحساب المٌزة النسبٌة إلنتاج المنسوجات مقارنة باألخشاب فً انجلترا نلحظ :
111
تكلفة انتاج وحدة المنسوجات فً انكلترا
التكلفة النسبٌة إلنتاج المنسوجات فً انكلترا = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ــــــــــــــــــــ = 1 , 83
121
تكلفة انتاج وحدة االخشاب فً انكلترا

وٌالحظ ان تكلفة وحدة المنسوجات فً انكلترا تعادل ( )%13من تكلفة الوحدة .
وبحسب المٌزة النسبٌة إلنتاج المنسوجات مقارنتا باألخشاب فً البرتؽال نلحظ :
91
تكلفة انتاج وحدة المنسوجات فً البرتؽال
التكلفة النسبٌة إلنتاج المنسوجات فً البرتؽال = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ــــــــــــــــــــ = 1, 12
81
تكلفة انتاج وحدة االخشاب فً البرتؽال

ٌظهر ان التكلفة النسبٌة إلنتاج المنسوجات كانت فً انجلترا ( )1, 13من تكلفة انتاج الوحدة المنتجة من االخشاب
 ,بٌنما تكلفة الوحدة المنتجة من المنسوجات فً البرتؽال تعادل ( )% 1, 12من تكلفة الوحدة من االخشاب  ,وهذا
ٌعنً ان المنسوجات ارخص نسبٌا فً انكلترا  ,اي انها تنتجها بتكلفة اقل نسبٌا من البرتؽال  ,لذا فأن انكلترا تتمتع
بمٌزة نسبٌة فً انتاج المنسوجات  ,اذ تنتجها بتكلفة اقل نسبٌا  ,ولحساب المٌزة النسبٌة لألخشاب فً انجلترا
ٌتضح :
121
تكلفة انتاج وحدة االخشاب فً انجلترا
التكلفة النسبٌة إلنتاج االخشاب فً انجلترا = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ـــــــــــــــــــــ = 182
111
تكلفة انتاج وحدة المنسوجات فً انكلترا

فٌما ٌمكن حساب التكلفة النسبٌة إلنتاج االخشاب فً البرتؽال على وفق االتً :
81
تكلفة انتاج وحدة االخشاب فً البرتؽال
التكلفة النسبٌة إلنتاج االخشاب فً البرتؽال = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ـــــــــــــــــــــ = 1, 89
91
تكلفة انتاج وحدة المنسوجات فً البرتؽال

نالحظ من المعادالت اعاله ان تكلفة الوحدة المنتجة من االخشاب فً انكلترا تعادل ( )%121من تكلفة الوحدة
المنتجة من المنسوجات ,بٌنما تكلفة الوحدة المنتجة من االخشاب فً البرتؽال تعادل ( )%11من مثٌلتها من
المنسوجات  ,وهذا ٌعنً ان االخشاب تنتج فً البرتؽال بتكلفة اقل مما جعل اسعارها ارخص نسبٌا فً البرتؽال ,
وهو ما ٌجعلها تتمتع بمٌزة نسبٌة فً انتاج االخشاب .
س /تستطٌع الدولة التً ال تمتلك مٌزة مطلقة فً انتاج سلعة معٌنة المشاركة فً التجارة الدولٌة والعالقات
الدولٌة  ,وضح ذلك معززا اجابتك بمثال ؟
الجواب /السابق ( .نظرٌة المٌزة النسبٌة) .
االقتصاد السٌاسً والضرابب :ــ وهو الكتاب المشهور لالقتصادي االنكلٌزي دٌفٌد رٌكاردو والذي تناول فٌه
التجارة الدولٌة واهمٌتها والنظرٌات التً تفسر التجارة الخارجٌة وخاصة (نظرٌة المٌزة النسبٌة ) التً جاءت ردا
على نظرٌة المٌزة المطلقة وفندتها .
دٌفٌد رٌكاردو :ــ وهو االقتصادي االنكلٌزي وصاحب نظرٌة المٌزة النسبٌة التً جاءت تفنٌدا لنظرٌة المٌزة
المطلقة فً تفسٌر قٌام التجارة الدولٌة .
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س /ماهو جوهر نظرٌة المٌزة النسبٌة  ,بٌن ذلك بمثال؟
الجوابٌ /مكن نفترض ان ٌؤجر مدرس بستانٌا لرعاٌة حدٌقته المنزلٌة  ,مع ان هذا المدرس افضل من البستانً
بأمور الفالحة  ,اال انه ال ٌملك الوقت الكافً للقٌام بذلك  ,فالسؤال  :لماذا استعمل المدرس ذلك البستانً ؟ السبب
هو ان عمل المدرس ذا قٌمة عندما ٌحصل على دخله من خالل مهنة التدرٌس  ,وٌستعمل شخصا اخر فً حدٌقته
 ,وهذا هو جوهر نظرٌة المٌزة النسبٌة.
تعلٌل  /تقوم انكلترا بأنتاج المنسوجات بتكالٌؾ اقل من تكالٌؾ انتاجها فً البرتؽال ؟
الجواب /وذلك الن انكلترا تتمتع بمٌزة نسبٌة فً انتاج المنسوجات اذ تنتجها بتكالٌؾ اقل نسبٌا .
تعلٌل  /من الواضح ان البرتؽال لدٌها مٌزة مطلقة فً انتاج السلعتٌن  ,ذا ٌمكنها انتاج السلعتٌن بتكلفة مطلقة
اقل ؟
الجواب /وذلك نظرا ألن تكلفة الوحدة المنتجة من السلعتٌن (مقدرة بساعات العمل) فً البرتؽال اقل.
ثالثا  :نظرٌة القٌم الدولٌة (لجون ستوارت مٌل):
حاول جون ستٌوارت مٌل تطوٌر نظرٌة دٌفٌد رٌكاردو المٌزة النسبٌة مبٌنا ان سبب قٌام التجارة الدولٌة هو
(اختالؾ معدالت التبادل الداخلٌة) وهو ما ٌنعكس على معدالت التبادل الدولً ,
مثال  /بافتراض ان كمٌات انتاج العنب والذرة فً كل من بلجٌكا وبرٌطانٌا كانت كما فً الجدول االتً :
الدولة
بلجٌكا
برٌطانٌا

العنب
11
11

الذرة
15
21

وهنا معدل التبادل الداخلً للعنب فً بلجٌكا ( )185 :1بٌنما معدل التبادل الداخلً للعنب فً برٌطانٌا ( )2:1اي
ان انتاج وحدة واحدة من العنب فً برٌطانٌا سٌكلؾ ( )2وحدة من الذرة ,وبذلك فأن العنب فً بلجٌكا ارخص منه
فً برٌطانٌا لذلك فأن على بلجٌكا ان تتخصص فً تصدٌر العنب  ,بٌنما برٌطانٌا تتخصص بتصدٌر الذرة .
س /فسر نظرٌة القٌم الدولٌة  ,ووضح اجابتك بمثال توضٌحً ؟
الجواب /السابق .
جون استورات مٌل :ــ وهو احد علماء االقتصاد وصاحب نظرٌة القٌم الدولٌة فً سبب قٌام التجارة الخارجٌة
والتً جاء بها تطوٌرا لنظرٌة المٌزة النسبٌة .
نظرٌة القٌم الدولٌة:ــ وهً احدى النظرٌات االقتصادٌة التً فسر سبب قٌام التجارة الخارجٌة الدولٌة لالقتصادي
جون ستٌوارت مٌل والتً اكدت على ان لتجارة الدولٌة تقوم على اساس اختالؾ معدالت التبادل .
رابعا  :النظرٌة النٌوكالسٌكٌة للتجارة الدولٌة (نظرٌة  :هكشر ــ اولٌن) :
قامت النظرٌة النٌوكالسٌكٌة على اساس ان نظرٌات التجارة الكالسٌكٌة وضحت قٌام التجارة الدولٌة  ,ولكنها لم
تفسر لماذا تختلؾ التكالٌؾ النسبٌة ألنتاج السلع بٌن مختلؾ البلدان  ,قدم كل من االقتصادٌٌن (هكشر ــ اولٌن)
من السوٌد تفسٌرا لهذا االختالؾ  ,لذا سمٌت النظرٌة السوٌدٌة او نظرٌة هكشر ـــ اولٌن ,
 ترجع هذه النظرٌة سبب اختالؾ النفقات النسبٌة الى اختالؾ الوفرة والندرة النسبٌة لعناصر االنتاج ,
نظرا الن عناصر االنتاج ال تتوفر بالدرجة نفسها فً جمٌع الدول  ,على تفاوت درجة توافر عناصر
االنتاج بٌن الدول  ,اختالؾ اسعارها من دولة الى اخرى  ,وهو ما ٌوجد اختالؾ فً التكالٌؾ النسبٌة لها
 ,وتقاس درجة الوفرة او الندرة النسبٌة لعنصر انتاجً ما بالمعادلة التالٌة :
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عرض هذا العنصر
الوفرة او الندرة النسبٌة لعنصر االنتاج = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عرض عناصر االنتاج

وبهذا فان كل بلد ٌتمتع بمٌزة نسبٌة عندما ٌنتج وٌصدر السلعة التً تحتاج الى عامل االنتاج االكثر وفرة نسبٌة
فٌها وبالمقابل لن ٌقدم على االنتاج السلعة التً ال تتمتع بوفرة عناصر انتاجها  ,فٌقوم باستٌرادها من الدول
االخرى التً فٌها وفرة  ,وهو ما ٌؤدي الى قٌام التجارة الدولٌة  ,للحصول على سلعة من الخارج بتكلفة اقل مما
لو تم انتاجها محلٌا .

ن ضاط  :ط :207
اعمم جذول نلمكارنى نيه تظزثات اننخارو الذونبى ؟
نظرٌة التكالٌؾ المطلقة نظرٌة التكالٌؾ النسبٌة
 /1مؤسس النظرٌة هو  /1مؤسس هذه النظرٌة
دٌفٌد رٌكاردو .
ادم سمث .
 /2اكد على ان التجارة  /2اكد على ان التجارة
الدولٌة من الممكن ان
الخارجٌة تقوم على
اساس التكالٌؾ المطلقة تشارك فٌها جمٌع الدول
فً انتاج سلعة معٌنة  .التً تمتلك مٌزة نسبٌة
فً انتاج سلعة معٌة
اي ان ( كل دولة لها
ولٌس مٌزة مطلقة فً
مٌزة مطلقة فً انتاج
انتاج السلعة .
سلعة معٌنة ال تستطٌع
ؼٌرها انتاجها بنفس
التكالٌؾ ) .

نظرٌة القٌم الدولٌة
 /1مؤسسها جون
ستٌوارت .
 /2طور نظرٌة المٌزة
النسبٌة ( مبٌنا ان سبب
قٌام التجارة الدولٌة هو
اختالؾ معدالت التبادل
الداخلٌة وهو ما ٌنعكس
على معدالت التبادل
الدولً ) .

النظرٌة النٌو كالسٌكٌة
 /1مؤسسها (هكشر و
اولٌن ).
 /2ترجع هذه النظرٌة
ان قٌام التجارة بسبب
اختالؾ التكالٌؾ النسبٌة
وان اختالؾ التكالٌؾ
النسبٌة بسبب اختالؾ
النفقات النسبٌة بسبب
اختالؾ الوفرة او الندرة
النسبٌة لعناصر االنتاج.

س /تكلم عن النظرٌة النٌوكالسٌكٌة  ,وبٌن ما هً اهم االفكار التً جاءت بها ؟
الجواب /السابق .
هكشر ــ اولٌن :ــ وهو احد العلماء االقتصادٌٌن السوٌدي الذي اضاؾ وفسر سبب قٌام التجارة الخارجٌة على من
سبقه فً ذلك والذي اكد على ان التجارة الدولٌة تقوم بسبب اختالؾ النفقات النسبٌة وهذا االختالؾ بسبب اختالؾ
الوفرة والندرة النسبٌة لعناصر االنتاج .
النظرٌة السوٌدٌة ( النظرٌة النٌو كالسٌكٌة) :ــ وهً احدى النظرٌات االقتصادٌة التً فسرت سبب قٌام التجارة
الدولٌة والتً اكدت على ان التجارة تقوم بسبب اختالؾ النفقات النسبٌة وهذا االختالؾ بسبب اختالؾ الوفرة
والندرة النسبٌة لعناصر االنتاج وسمٌت بالسوٌدٌة نسبة الى دولة السوٌد .
تعلٌل  /اكدت النظرٌة النٌوكالسٌكٌة ان سبب قٌام التجارة الخارجٌة ٌرجع الى اختالؾ النفقات النسبٌة الى
اختالؾ الوفرة والندرة النسبٌة لعناصر االنتاج ؟
الجواب /الن عناصر االنتاج ال تتوفر فً الدرجة نفسها فً جمٌع الدول .
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تعلٌل  /تتفاوت عناصر االنتاج بٌن دولة واخرى ؟
الجواب /وذلك بسبب اختالؾ اسعارها بٌن دولة واخرى  ,وهو ما ٌوجد االختالؾ فً التكالٌؾ النسبٌة لها .
فراغ  /تقاس درجة الوفرة والندرة النسبٌة لعنصر االنتاج بــ ــــــــــــــــــــ ؟
س /كٌؾ تقوم التجارة الدولٌة حسب مفهوم النظرٌة النٌوكالسٌكٌة ؟
الجواب /فان كل بلد ٌتمتع بمٌزة نسبٌة عندما ٌنتج وٌصدر السلعة التً تحتاج الى عامل االنتاج االكثر وفرة نسبٌة
فٌها وبالمقابل لن ٌقدم على االنتاج السلعة التً ال تتمتع بوفرة عناصر انتاجها  ,فٌقوم باستٌرادها من الدول
االخرى التً فٌها وفرة  ,وهو ما ٌؤدي الى قٌام التجارة الدولٌة.
ادلجحث اىثبني  :ادلنظمبد واىتنتالد االقتصبديخ اىذوىيخ :
النظام التجاري الدولً :ــ وهو مجموعة من المبادئ واالحكام والمعاٌٌر والنظم التً تحكم العالقات التجارٌة بٌن
الدول المختلفة من تبادل تجاري للسلع والخدمات وحركة عوامل االنتاج من عمل ورأس مال والتً تعد اساسا
لتسٌٌر التجارة الدولٌة بٌن الدول الداخلة فً هذه التنظٌمات .
المطلب االول  :المنظمات االقتصادٌة الدولٌة .
اوال :منظمة التجارة العالمٌة :
نشأت منظمة التجارة العالمٌة على انقاض اتفاقٌة الجات ( )CATTفً 1كانون الثانً من عام  1995بعد توقٌع
اكثر من مابة دولة على نتابج جولة (االوروؼواي) اتفاقٌة الجات ( االتفاقٌة العامة للتجارة والتعرٌفة الكمركٌة )
عام  , 1947والتً كانت مقتصرة على وضع مجموعة من المبادئ والتدابٌر المتعلقة بتجارة بعض السلع فٌما
جاءت (منظمة التجارة العالمٌة (  )WTOلتعمل فً نطاق اكثر شمولٌة لتؽطً مجمل التجارة العالمٌة من سلع
وخدمات وحقوق ملكٌة فكرٌة  ,عدا النفط .
منظمة التجارة العالمٌة :ــ وهً منظمة تجارٌة عالمٌة انشأت على انقاض (اتفاقٌة الجات) فً  1كانون الثانً من
عام 1115والتً كانت اكثر شمولٌة من ؼٌرها من المنظمات لتؽطً مجمل التجارة العالمٌة من سلع وخدمات
وحقوق ملكٌة وفكرٌة عدا النفط .
االتفاقٌة العامة للتجارة والتعرٌفة الكمركٌة :ــ وهً اتفاقٌة دولٌة تجارٌة انشأت عام  1147والتً كانت مقتصرة
على وضع مجموعة من المبادئ والتدابٌر المتعلقة بتجارة بعض السلع .
س /ما االهداؾ التً جاءت بها منظمة التجارة العالمٌة ؟
الجواب/
 /1اقامة عالم اقتصادي قابم على الرخاء والسالم لتحقٌق االعتماد المتبادل بٌن مختلؾ البلدان .
 /2ضمان ان تظل االسواق الدولٌة مفتوحة بشكل دابم من دون عوابق  ,لضمان مصالح المنتجٌن المصدرٌن .
 /3خفض الخالفات والنزاعات السٌاسٌة والعسكرٌة مابٌن مختلؾ البلدان .
 /4ضمان حل المنازعات التجارٌة بٌن الدول  ,وفقا اللٌة فض النزاعات الخاصة بمنظمة التجارة العالمٌة .
 /5اٌجاد وضع تنافسً دولً للتجارة ٌعتمد على الكفاٌة االقتصادٌة فً تخصٌص الموارد .
 /6منح الدول المنضوٌة مدة سماح لترتٌب اوضاعها بهدؾ الؽاء القٌود والسٌاسات كافة التً تحد من تحرٌر
التجارة .
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سٌ /رى الكثٌر من االقتصادٌٌن فً البلدان النامٌة ان تحرٌر التجارة العالمٌة هو لمصلحة االقتصادات المتقدمة
وشركاتها متعدد الجنسٌة  ,ناقش ذلك ؟
الجواب /برؼم التروٌج الكبٌر لدور منظمة التجارة العالمٌة  ,فً اتاحة فرصة وصول سلع البلدان النامٌة الى
االسواق العالمٌة  ,وهو ماٌرفع مستوٌات الدخل القومً وحفز اقتصاداتها  ,لذلك ٌرى الباحثٌن االقتصادٌٌن فً
البلدان النامٌة ان تحرٌر التجارة العالمٌة هو لمصلحة االقتصادات المتقدمة وشركاتها متعددة الجنسٌة  ,وتعد
المستفٌد االول من منافعها  ,فٌما تعد منافع البلدان النامٌة وما حصل علٌة هامشٌا وقلٌال مقارنة بالدول المتقدمة .
تعلٌل  /تمثل استمرار االسواق الدولٌة مفتوحة بشكل دابم ومن دون عوابق احد اهداؾ التجارة العالمٌة ؟
الجواب /وذلك لضمان مصالح المنتجٌن المصدرٌن .
تعلٌل  /تمنح منظمة التجارة العالمٌة الدول المنضوٌة مدة سماح لترتٌب اوضاعها ؟
الجواب  /وذلك بهدؾ الؽاء القٌود والسٌاسات كافة التً تحد من تحرٌر التجارة .
ثانٌا  /البنك الدولً (: )WB
بسبب النتابج التً ترتبت على الحرب العالمٌة الثانٌة وما الت الٌه االوضاع االقتصادٌة فً اوربا  ,وما لحق بها
من تدمٌر وانهٌار للقاعدة الصناعٌة وتدهور قٌمة عمالتها الوطنٌة  ,وفً المقابل خرجت الوالٌات المتحدة
االمرٌكٌة من الحرب كأكبر قوة اقتصادٌة وعسكرٌة فً العالم لرسم مالمح النظام الدولً  ,من حٌث االنتاج
الصناعً والناتج المحلً االجمالً  ,فقد دعت الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة مجموعة الدول االوربٌة الى اجتماع
للتباحث حول اعادة النظر بتأسٌس النظم النقدٌة والمالٌة والدولٌة  ,وانشاء منظمات دولٌة تتولى االشراؾ
ومساعدة ا لبلدان التً تحتاج الى اعادة اعمار ما دمرته الحرب العالمٌة الثانٌة  ,لذلك اسس البنك الدولً لألنشاء
والتعمٌر بموجب اتفاقٌة (برٌتون وودز) التً جرى التوقٌع علٌها فً واشنطن من قبل ممثلً ( )44دولة عام
 , 1144وبدء ممارسة أعماله عام . 1146
البنك الدولً:ــ وهو مؤسسة مالٌة عالمٌة تم التوقٌع علٌها من قبل  44دولة فً واشنطن عام  1144وبدء ممارسة
اعماله عام  1146الهدؾ منها عادة اعمار ما دمرته الحرب العالمٌة الثانٌة وما الت الٌه االوضاع االقتصادٌة فً
اوربا وانهٌار القاعدة الصناعٌة .
س /ما االسباب التً ادت الى تأسٌس البنك الدولً ؟
الجواب/
 النتابج التً ترتبت على الحرب العالمٌة الثانٌة وما الت الٌه االوضاع االقتصادٌة فً اوربا .
 التدمٌر وانهٌار القاعدة الصناعٌة وتدهور قٌمة العمالت الوطنٌة.
 خروج الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة من الحرب كأكبر قوة اقتصادٌة وعسكرٌة فً العالم .
 الدعوة الى انشاء مؤسسات دولٌة تتولى االشراؾ ومساعدة البلدان التً تحتاج الى اعادة االعمار مادمرته
الحرب .
تعلٌل  /دعت الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة مجموعة الدول االوربٌة الى اجتماع للتباحث حول اعادة النظر بأسس
النظم النقدٌة والمالٌة والدولٌة ؟
الجواب /وذلك من اجل انشاء مؤسسات دولٌة تتولى االشراؾ ومساعدة البلدان التً تحتاج الى اعادة اعمار ما
دمرته الحرب العالمٌة الثانٌة .
برٌتون وودز :ــ وهً االتفاقٌة الدولٌة التً جرى التوقٌع علٌها من قبل ممثلً  44دولة فً عام  1144فً
واشنطن من اجل تأسٌس البنك الدولً لإلنشاء والتعمٌر ومساعدة الدول المتضررة من الحرب العالمٌة الثانٌة .
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س /ما االهداؾ التً جاء بها البنك الدولً؟
الجواب/
 /1تشجٌع استثمار رؤوس اموال الدول االعضاء فٌه فً المشروعات ألؼراض التعمٌر والتنمٌة .
 /2المساعدة فً انشاء المشروعات االقتصادٌة الكبٌرة  ,التً لٌس بمقدور الدول توفٌر الموارد لها .
 / 3مساعدة البلدان التً تواجه عجزا دابما فً موازٌن مدفوعاتها  ,اما عن طرٌق االقراض المباشر او عن طرٌق
طرح سندات قروض االكتتاب العام .
 /4تقدٌم الضمانات فً ما ٌخص حاجة الدول الى االقراض من دول اخرى او من السوق الدولٌة .
ثالثا  :صندوق النقد الدولً ( : )IMF
جرى التوافق على انشاء صندوق النقد الدولً فً اتفاقٌة برٌتون وودز فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة فً المدة
من  1ــ  22تموز عام  , 1944وباشرت اعماله فً اذار عام  1947بعدما وقعت  29دولة على مٌثاق
الصندوق واختٌرت واشنطن مقرا له والهدؾ المعلن للصندوق بوصفه المؤسسة المركزٌة فً النظام النقدي
الدولً  ,هو السعً لبناء نظام اقتصادي اكثر استقرارا  ,وتجاوز النظام النقدي السابق الذي ترتب على اداءه
الكثٌر من المشكالت واالزمات  ,لهذا ارٌد لصندوق النقد الدولً االتٌان بنظام مدفوعات دولٌة جدٌدة  ,وبنظام
اسعار لصرؾ العمالت بؽٌة تٌسٌر وتسهٌل اجراء المعامالت الدولٌة المختلفة  ,ومن الطبٌعً ان ٌكون (الدوالر)
االمرٌكً هو العملة الدولٌة  ,استنادا الى القوة االقتصادٌة للوالٌات المتحدة االمرٌكٌة  ,لٌزٌح عملة التسوٌات
الدولٌة (الجنٌه االسترلٌنً) وٌنقل المركز االقتصادي العالمً من لندن الى واشنطن .
صندوق النقد الدولً :ــ وهو مؤسسة مالٌة دولٌة تمت الموافقة علٌها فً اتفاقٌة برٌتون وودز بالوالٌات المتحدة
االمرٌكٌة فً تموز 1144وباشر اعماله فً عام  1147ووقعت علٌه  21دولة وكان هدفه المعلن  ,هو السعً
لبناء نظام اقتصادي اكثر استقرارا  ,وتجاوز النظام النقدي السابق الذي ترتب على اداءه الكثٌر من المشكالت
واالزمات.
تعلٌل  /ارٌد لصندوق النقد الدولً االتٌان بنظام مدفوعات دولٌة جدٌد ؟
الجواب /وذلك من اجل تجاوز النظام النقدي السابق الذي ترتب على اداءه الكثٌر من المشكالت واالزمات ,
وبوصفة المؤسسة المركزٌة فً النظام النقدي الدولً .
تعلٌل /من الطبٌعً ان ٌكون الدوالر االمرٌكً هو العملة الدولٌة بدال من الجنٌة االسترلٌنً ؟
الجواب /وذلك استنادا الى القوة االقتصادٌة للوالٌات المتحدة االمرٌكٌة  ,ولٌزٌح عملة التسوٌات الدولٌة السابقة
(الجنٌه االسترلٌنً) .
س /ما هو الهدؾ المعلن لصندوق النقد الدولً  ,بوصفة المؤسسة المركزٌة فً النظام النقدي الدولً ؟
الجواب /هو السعً لبناء نظام اقتصادي اكثر استقرارا  ,وتجاوز النظام النقدي السابق الذي ترتب على اداءه
الكثٌر من المشكالت واالزمات.
س /ما الذي ارٌد من صندوق النقد الدولً عند تأسٌسه من قبل الدول االوربٌة تعدٌال لألوضاع االقتصادٌة
االوربٌة المتردٌة ؟
الجواب/
 االتٌان بنظام مدفوعات دولٌة جدٌد .
 المجٌا بنظام لتنظٌم اسعار صرؾ العمالت .
 تٌسٌر وتسهٌل اجراء المعامالت الدولٌة المختلفة .
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فراغ ٌ /هدؾ صندوق النقد الدولً الى تشجٌع البلدان المتخلفة على اعتماد سٌاسات اقتصادٌة تقوم على الحرٌة
االقتصادٌة وتشجٌع القطاع الخاص  ,واجراء التصحٌح المنظم الختالالت موازٌن المدفوعات التً تتعرض لها
مختلؾ البلدان .
سٌ /سعى صندوق النقد الدولً الى تحقٌق عدة اهداؾ اقتصادٌة  ,عددها ؟
الجواب/
 / 1تحقٌق التعاون الدولً فٌما ٌخص القٌود على الصرؾ فٌما تستقر اسعار الصرؾ من خالل قبول عمالت الدول
االعضاء للقٌام بالمدفوعات فٌما بٌنها .
 /2التزام كل دولة من الدول االعضاء بسعر صرؾ محدد لعملتها .
 /3لن ٌكون سعر الصرؾ لعمالت الدولة محددا بالدوالر االمرٌكً .
ٌ /4جب على كل دولة عضوا فً الصندوق ان تأخذ موافقة الصندوق قبل خفض او رفع قٌمة عملتها .
 /5ان تتوزع حصة كل عضوا فً اموال الصندوق بواقع ( )%25وذهب و ( )%75فً صورة نقد من عملة
الدولة نفسها .
 /6تحدد امكانٌة االقتراض وحقوق التصوٌت تبعا الى حصة الدولة فً اموال الصندوق .
تعلٌل  /وضع صندوق النقد الدولً حدا لالقتراض وحقوق التصوٌت ؟
الجواب /وذلك تبعا الى حصة الدولة من اموال الصندوق .
المطلب الثانً  :التكتالت االقتصادٌة الدولٌة .
اوال :االتحاد االوربً :
تعود المبادرة االولى لنشأة االتحاد االوربً بعد انتهاء الحرب العالمٌة الثانٌة الى افكار بعض االوربٌٌن حول
وضع اطار انشاء منظمات اقلٌمٌة تؤمن للشعوب االوربٌة التعاون والتكامل فٌما بٌنها  ,بما ٌكفل لها االمن
والسالم والتعاون وٌحقق لشعوب القارة االوربٌة قدرا افضل من الرفاهٌة  ,واسس االتحاد االوربً بناءا على
معاهدة معروفة باسم (معاهدة ماسترخت) الموقع علٌها فً  7شباط  1112من قبل  12دولة اوربٌة  ,ثم اصبحت
 27دولة والتً تنص على اقامة وحدة اوربٌة (قبل انسحاب برٌطانٌا).
وٌعد االتحاد االوربً قوة اقتصادٌة وسٌاسٌة مهمة فً االقتصاد العالمً  ,اذ ٌشكل سوقا كبٌرة ٌبلػ عدد سكانها
اكثر من ( )511ملٌون نسمة  ,وٌبلػ الناتج القومً االجمالً لدول االتحاد االوربً ( )11ترلٌون دوالر بحسب
تقدٌرات عام  ,1116ونصٌبه من التجارة العالمٌة بلػ نسبة (. )%21
س /وٌعد االتحاد االوربً قوة اقتصادٌة وسٌاسٌة مهمة فً االقتصاد العالمً  ,ناقش ذلك ؟
الجواب /السابق .
فراغ  /تعود المبادرة االولى لنشأة االتحاد االوربً بعد انتهاء الحرب العالمٌة الثانٌة الى افكار بعض االوربٌٌن
حول وضع اطار انشاء منظمات اقلٌمٌة تؤمن للشعوب االوربٌة التعاون والتكامل فٌما بٌنها.
تعلٌل  /وٌعد االتحاد االوربً قوة اقتصادٌة وسٌاسٌة مهمة فً االقتصاد العالمً؟
الجواب /اذ ٌشكل سوقا كبٌرة ٌبلػ عدد سكانها اكثر من ( )511ملٌون نسمة  ,وٌبلػ الناتج القومً االجمالً لدول
االتحاد االوربً ( )11ترلٌون دوالر بحسب تقدٌرات عام  ,1116ونصٌبه من التجارة العالمٌة بلػ نسبة (.)%21
االتحاد االوربً :ــ وهو االتحاد الذي تم تأسٌسه من قبل بعض الدول االوربٌة التً كانت تطمح إلنشاء منظمات
اقلٌمٌة تؤمن للشعوب االوربٌة قدرا افضل من الرفاهٌة  ,واسس بناءا على ما جاء فً معاهدة ماسترخت التً تم
التوقٌع علٌها فً  7شباط  1112من قبل  12دولة واصبحت  17دولة ونص على اقامة وحدة اوربٌة قبل انسحاب
برٌطانٌا .
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معاهدة ماسترخت :ــ وهً المعاهدة التً وقعت فً  7شباط  1112من قبل  12دولة اوربٌة واصبحت  17دولة
نصت على اقامة وحدة اوربٌة قبل االنسحاب البرٌطانً .
س /ما االسباب والدوافع التً ادت الى انشاء االتحاد االوربً ؟
الجواب/
 رؼبة الدول االوربٌة حول وضع اطار انشاء منظمات اقلٌمٌة تؤمن للشعوب االوربٌة التعاون والتكامل
فٌما بٌنها .
 انشاء اتحاد ٌكفل للدول االوربٌة االمن والسالم والتعاون وٌحقق لشعوب القارة االوربٌة قدرا افضل من
الرفاهٌة .
س /عدد ابرز االهداؾ التً ٌسعى االتحاد االوربً الى تحقٌقها ؟
الجواب/
 /1تحقٌق وحدة اقتصادٌة ٌتم فٌها انتقال السلع والخدمات بحرٌة فٌما بٌن الدول .
 /2تحقٌق وحدة نقدٌة عن طرٌق اعتماد عملة موحدة (الٌورو) ٌتم التعامل فٌها فً كل بلدان االتحاد االوربً ,
فضال عن التعامالت الدولٌة بجانب الدوالر االمرٌكً .
 /3العمل على تأسٌس مواطنة اوربٌة .
 /4اعتماد سٌاسة خارجٌة موحدة و دفاع مشترك عن كل بلدان االتحاد والقارة .
 /5التعاون االمنً والقضابً .
 /6تأسٌس برلمان اوربً موحدة .
ثانٌا  :اتفاقٌة التجارة الحرة لدول امرٌكا الشمالٌة (نافتا) (: )NAFTA
وقعت الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وكندا والمكسٌك فً عام  , 1992اتفاقٌة تهدؾ الى اقامة منطقة للتجارة الحرة
فٌما بٌنها لتشمل قارة امرٌكا الشمالٌة بكاملها  ,وبناءا على هذه االتفاقٌة تزال الحواجز كافة امام التجارة
واالستثمار بٌن الدول الثالثة  ,خالل امد زمنً ٌمتد نحو  15عاما من تارٌخ سرٌان االتفاقٌة  ,والذي ٌبدأ فً
االول من كانون الثانً عام  1944مما ٌؤدي الى تكوٌن اكبر منطقة استهالكٌة فً العالم تتمتع بحرٌة التجارة
الداخلٌة.
تكتسب هذه االتفاقٌة اهمٌة خاصة وال ٌقتصر السبب فً ذلك كونها تشمل فً عضوٌتها دولتٌن صناعٌتٌن
ربٌسٌتٌن هما الوالٌات المتحدة وكندا والمكسٌك الدولة النامٌة  ,بل كونها تعد اكبر تكتل تجاري فً العالم ٌ ,وازي
االتحاد االوربً .
اتفاقٌة التجارة الحرة لدول امرٌكا الشمالٌة (نافتا) :ــ وهً االتفاقٌة التً وقعتها الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وكندا
والبرازٌل عام  1112والتً تهدؾ الى اقامة منطقة للتجارة الحرة فٌما بٌنها لتشمل قارة امرٌكا الشمالٌة بكاملها
وازاله جمٌع الحواجز الكمركٌة امام التجارة واالستثمار بٌن الدول الثالثة خالل مدة زمنٌة تمتد  15عاما والتً
تؤدي الى تكوٌن اكبر منطقة استهالكٌة فً العالم .
تعلٌل  /وقعت الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة و كندا والمكسٌك اتفاقٌة تجارٌة عام 1992؟
الجواب /وذلك من اجل اقامة منطقة تجارٌة حرة فٌما بٌنهما لتشمل قارة امرٌكا بالكامل  ,والتً تزال فٌها جمٌع
الحواجز التجارٌة واالستثمارٌة بٌن الدول الثالث .
س /بٌن اهم االهداؾ التً كانت تسعى الى تحقٌقها االتفاقٌة التجارٌة لدول امرٌكا الشمالٌة (نافتا)؟
الجواب/
 /1الؽاء الرسوم الجمركٌة وؼٌر الجمركٌة بٌن الدول الثالث لنحو تسعة االؾ سلة سلعٌة خالل  15عام .
 /2زٌادة التبادل التجاري عبر الحدود وتسهٌل االستثمارات المختلفة .
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 /3الؽاء معظم التعرٌفات الجمركٌة بشكل تدرٌجً ووضع نظام تخلص من العوابق االجرابٌة اما حركة التبادل
التجارٌة بٌن الدول الثالث .
 /4مساعدة اصحاب المشارٌع التجارٌة الصؽٌرة  ,وذلك بتخفٌض التكالٌؾ وتسهٌل عملٌات البٌع والشراء .
تعلٌل  /تعمل اتفاقٌة التجارة لدول امرٌكا (نافتا) الى مساعدة اصحاب المشارٌع التجارٌة الصؽٌرة ؟
الجواب /وذلك بتخفٌض التكالٌؾ وتسهٌل عملٌات البٌع والشراء.
تعلٌل  /تكتسب االتفاقٌة التجارٌة لدول امرٌكا الشمالٌة (نافتا) اهمٌة خاصة ؟
الجواب /وذلك كونها تشمل فً عضوٌتها دولتٌن صناعٌتٌن ربٌسٌتٌن هما الوالٌات المتحدة وكندا والمكسٌك
الدولة النامٌة  ,بل كونها تعد اكبر تكتل تجاري فً العالم ٌ ,وازي االتحاد االوربً .

ن ضاط  :ط: 207
يم اثت مع اقامى انبكبٍات الذونبى ؟ ويم نذو انبكبٍات تزاعً ظزوف الذول ؟
الحل /نعم مع اقامة التكتالت الدولٌة :
نعم تراعً ظروؾ الدول الفقٌرة  ,من خالل الؽاء الرسوم الجمركٌة بٌن الدول وزٌادة التبادل التجاري عبر
الحدود وتسهٌل االستثمارات والؽاء التعرٌفات الجمركٌة بشكل تدرٌجً .
ثالثا  :رابطة دول جنوب شرق اسٌا (اسٌان) : ASEAN
تعرٌفها :
وهً منظمة اقتصادٌة تظم  11دول فً جنوب شرق اسٌا  ,اسست عام  1167فً بانكوك وترتكز هذه الرابطة
على النجاحات التً حققها ما ٌسمى (النمور االسٌوٌة) (تاٌوان  ,هونػ كونػ  ,كورٌا الجنوبٌة  ,سنؽافورة) تهدؾ
الى تحقٌق تكامل اقتصادي ٌتناسب مع متطلبات وتحدٌات القرن الواحد والعشرٌن .
س /تسعى رابطة دول جنوب شرق اسٌا (اسٌان) الى تحقٌق عدة اهداؾ  ,بٌنها ؟
الجواب/
 /1تجنب الصراعات االقلٌمٌة واشاعة السالم عن طرٌق اعتماد العدل وسٌادة القانون فً العالقات بٌن دول
االقلٌم.
 /2تشرٌع النمو االقتصادي والتقدم االجتماعً والثقافً فً جنوب شرق اسٌا  ,من خالل التعاون والتكافؤ
ومشاركة جمٌع دول الرابطة .
 /3تشجٌع التعاون النشط والمعونة المتبادلة فً التعلٌم والبحث والتدرٌب .
 /4توسٌع التجارة السلعٌة بٌن اقتصادات رابطة دول اسٌان  ,وتحسن النقل واالتصاالت .
 /5اقامة عالقات وثٌقة ونافعة مع المؤسسات الدولٌة واالقلٌمٌة ذات االهداؾ المماثلة .
تعلٌل  /تعمل رابطة دول جنوب شرق اسٌا الى اشاعة السالم بٌن الدول؟
الجواب  /وذلك عن طرٌق اعتماد العدل وسٌادة القانون فً العالقات بٌن الدول .
تعلٌل  /تهدؾ رابطة جنوب شرق اسٌا (اسٌان) الى تسرٌع النمو االقتصادي والتقدم االجتماعً والثقافً فً
جنوب شرق اسٌا ؟
الجواب /وذلك من خالل التعاون والتكافؤ ومشاركة جمٌع دول الرابطة .
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رابعا  :مجموعة برٌكس (: )BRICS
هً مجموعة دولٌة تعمل على تشجٌع التعاون السٌاسً والتجاري والثقافً بٌن الدول المنضوٌة تحت لوابه  ,اذ بدأ
التفاوض لتشكٌل المجموعة عام  2116وكانت تسمى مجموعة ( برٌك ) قبل انظمام جنوب افرٌقٌا لها عام
 , 2111ثم اصبح اسمها (برٌكس) وهو اختصار الحروؾ االولى من اسماء الدول صاحبة اسرع نمو اقتصادي
بالعالم  ,وهً (البرازٌل  ,روسٌا  ,الهند  ,الصٌن  ,جنوب افرٌقٌا )  ,وٌشكل سكان دول البرٌكس ما نسبته
( )%43من اجمالً سكان العالم  ,وتشكل اقتصادات الدول الخمس نحو ( )%21من اجمالً الناتج المحلً
العالمً  ,اما مساحة دول البرٌكس فتشكل (ربع مساحة العالم تقرٌبا)  ,ومن المتوقع ان تنافس اقتصادات هذه
الدول اقتصادات اؼنى دول فً العالم  ,وتعد مجموعة برٌكس واحدة من اسرع االقتصادات نمو فً العالم ,
وتؤلؾ سوقا كبٌرة  ,استنادا الى عدد سكانها وقوتها الشرابٌة .
مجموعة برٌكس :ــ هً مجموعة دولٌة تعمل على تشجٌع التعاون السٌاسً والتجاري والثقافً بٌن الدول
المنضوٌة تحت لوابه  ,اذ بدأ التفاوض لتشكٌل المجموعة عام  2116وكانت تسمى مجموعة (برٌك ) قبل انظام
جنوب افرٌقٌا لها عام  , 2111ثم اصبح اسمها (برٌكس) وهو اختصار الحروؾ االولى من اسماء الدول صاحبة
اسرع نمو اقتصادي بالعالم  ,وهً (البرازٌل  ,روسٌا  ,الهند  ,الصٌن  ,جنوب افرٌقٌا ).
تعلٌل  /سمٌت مجموعة الدول االفرٌقٌة التً تعمل على تشجٌع التعاون التجاري والسٌاسً والثقافً بـ
(برٌكس) ؟
الجواب /وذلك نسبتا الى اختصار الحروؾ االولى من اسماء الدول صاحبة اسرع نمو اقتصادي بالعالم  ,وهً
(البرازٌل  ,روسٌا  ,الهند  ,الصٌن  ,جنوب افرٌقٌا ).
تعلٌل  /وتعد مجموعة برٌكس واحدة من اسرع االقتصادات نمو فً العالم؟
الجواب /وذلك النها تؤلؾ سوقا كبٌرة  ,استنادا الى عدد سكانها وقوتها الشرابٌة .
س /عدد االهداؾ التً تسعى الى تحقٌقها مجموعة برٌكس ؟
الجواب/
 /1المشاركة فً ادارة االقتصاد العالمً بجانب المجموعات االقتصادٌة االخرى .
 /2ادخال اصالحات جوهرٌة على المنظمات الدولٌة (البنك الدولً  ,صندوق النقد الدولً ) فضال عن االمم
المتحدة.
 /3تأسٌس مصرؾ انمابً برأسمال قدره ( )111ملٌار دوالر لالستثمار فً المشارٌع البنٌة التحتٌة فً الدول
النامٌة .
 /4اعتماد نظام عالمً متعدد االطراؾ  ,على النقٌض من االنفراد االمرٌكً فً الهٌمنة على شؤون العالم .
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حو اعئيخ اىفصو اىغبدط
س /1عرؾ خمسا مما ٌأتً :
 /1المٌزة المطلقة :ــ وهً مصطلح اقتصادي ٌطلق على الدول التً لها مٌزة مطلقة فً انتاج سلعة معٌنة تجعلها
اقل ثمنا من مثٌلتها فً الخارج عند استٌرادها  ,وهو ما اكده العالم االقتصادي فً نظرٌته (التكالٌؾ المطلقة) ألدم
سمث).
 /2برٌكس :ــ هً مجموعة دولٌة تعمل على تشجٌع التعاون السٌاسً والتجاري والثقافً بٌن الدول المنضوٌة
تحت لوابه  ,اذ بدأ التفاوض لتشكٌل المجموعة عام  2116وكانت تسمى مجموعة (برٌك ) قبل انظمام جنوب
افرٌقٌا لها عام  , 2111ثم اصبح اسمها (برٌكس) وهو اختصار الحروؾ االولى من اسماء الدول صاحبة اسرع
نمو اقتصادي بالعالم  ,وهً (البرازٌل  ,روسٌا  ,الهند  ,الصٌن  ,جنوب افرٌقٌا ).
 /3نافتا :ــ وهً االتفاقٌة التً وقعتها الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وكندا والبرازٌل عام  1112والتً تهدؾ الى
اقامة منطقة للتجارة الحرة فٌما بٌنها لتشمل قارة امرٌكا الشمالٌة بكاملها وازاله جمٌع الحواجز الكمركٌة امام
التجارة واالستثمار بٌن الدول الثالثة خالل مدة زمنٌة تمتد  15عاما والتً تؤدي الى تكوٌن اكبر منطقة استهالكٌة
فً العالم .
 /4معاهدة ماسترخت :ــ وهً المعاهدة التً وقعت فً  7شباط  1112من قبل  12دولة اوربٌة واصبحت 17
دولة نصت على اقامة وحدة اوربٌة قبل االنسحاب البرٌطانً .
 /5برٌتون وودز :ــ وهً االتفاقٌة الدولٌة التً جرى التوقٌع علٌها من قبل ممثلً  44دولة فً عام  1144فً
واشنطن من اجل تأسٌس البنك الدولً لإلنشاء والتعمٌر ومساعدة الدول المتضررة من الحرب العالمٌة الثانٌة .
 /6النظام التجاري الدولً :ــ وهو مجموعة من المبادئ واالحكام والمعاٌٌر والنظم التً تحكم العالقات التجارٌة
بٌن الدول المختلفة من تبادل تجاري للسلع والخدمات وحركة عوامل االنتاج من عمل ورأس مال والتً تعد اساسا
لتسٌٌر التجارة الدولٌة بٌن الدول الداخلة فً هذه التنظٌمات .
س /2بٌن الفروق االساسٌة بٌن كل من :
أ /التجارة الداخلٌة والخارجٌة :
الجواب/
 / 1التجارة الداخلٌة تتم داخل الحدود الدولة الجؽرافٌة او السٌاسٌة فً حٌن تكون مساحة التجارة الخارجٌة على
مستوى العالم .
 /2التجارة الخارجٌة تتم مع نظم اقتصادٌة وسٌاسٌة مختلفة  ,فً حٌن التجارة الداخلٌة تقوم فً ظل نظام اقتصادي
وسٌاسً واحد .
 /3تتم التجارة الداخلٌة بالعملة المحلٌة الواحدة  ,فً حٌن تتعامل التجارة الخارجٌة بعمالت دولٌة .
 /4اختالؾ ظروؾ السوق والعوامل المؤثرة فٌه فً حالة التجارة الخارجٌة عنها فً حالة التجارة الداخلٌة .
 /5سهولة انتقال عوامل االنتاج داخل الدولة الواحدة  ,فً حٌن ٌصعب ذلك على المستوى الخارجً .
 /6اختالؾ االذواق ومتطلبات السوق المحلٌة عما هو مطلوب فً االسواق الخارجٌة .
ب /نظرٌة المٌزة النسبٌة والمٌزة المطلقة :
المٌزة المطلقة
 /1اسسها ادم سمث
 /2تفسٌر التجارة الخارجٌة
 /3تقوم على مبدأ التخصص وان
كل دولة لها مٌزة مطلقة فً انتاج
السلعة .

المٌزة النسبٌة
 /1اسسها دٌفٌد رٌكاردو
 /2تفسٌر التجارة الخارجٌة
 /3تعتمد على التكالٌؾ النسبٌة
وان كل دولة لها مٌزة نسبٌة فً
انتاج سعلة معٌنة .

الصف ان ضادس اٌادبي

111

اٌاقتصاد

ت /مجموعة برٌكس عن رابطة دول جنوب شرق اسٌا :
الجواب /
اسٌان
برٌكس
 /1أنشأتها الدول (البرازٌل  ,روسٌا  ,الهند  /1انشأتها (تاٌوان ,هونػ كونػ  ,كورٌا
الجنوبٌة  ,سنؽافورة ) عام 1967
الصٌن  ,جنوب افرٌقٌا ) صاحبة اسرع نمو
فً العالم  ,عام .2116
 /2تهدؾ الى تحقٌق التكامل االقتصادي
 /2تهدؾ الى تشجٌع التعاون السٌاسً
ٌتناسب مع متطلبات وتحدٌات القرن
والتجاري و الثقافً بٌن الدول .
الواحد والعشرٌن.
س /3جب فرعٌن مما ٌأتً:
 /1عدد نظرٌات التجارة الدولٌة  ,واشرح نظرٌة القٌم الدولٌة (لجون استٌوارت مٌل)
الجواب( /التكالٌؾ المطلقة  ,التكالٌؾ النسبٌة  ,القٌم الدولٌة  ,النظرٌة النٌو كالسٌكٌة )
نظرٌة القٌم الدولٌة (لجون ستوارت مٌل):
حاول جون ستٌوارت مٌل تطوٌر نظرٌة دٌفٌد رٌكاردو المٌزة النسبٌة مبٌنا ان سبب قٌام التجارة الدولٌة هو
(اختالؾ معدالت التبادل الداخلٌة) وهو ما ٌنعكس على معدالت التبادل الدولً ,
مثال  /بافتراض ان كمٌات انتاج العنب والذرة فً كل من بلجٌكا وبرٌطانٌا كانت كما فً الجدول االتً :
الدولة
بلجٌكا
برٌطانٌا

العنب
11
11

الذرة
15
21

وهنا معدل التبادل الداخلً للعنب فً بلجٌكا ( )185 :1بٌنما معدل التبادل الداخلً للعنب فً برٌطانٌا ( )2:1اي
ان انتاج وحدة واحدة من العنب فً برٌطانٌا سٌكلؾ ( )2وحدة من الذرة ,وبذلك فأن العنب فً بلجٌكا ارخص منه
فً برٌطانٌا لذلك فأن على بلجٌكا ان تتخصص فً تصدٌر العنب  ,بٌنما برٌطانٌا تتخصص بتصدٌر الذرة .
ٌ /2تسم االتحاد االوربً بمكانة متمٌزة ما بٌن التكتالت االقتصادٌة الدولٌة  ,تبعا لألهداؾ التً حققها؟
الجواب/
 /1تحقٌق وحدة اقتصادٌة ٌتم فٌها انتقال السلع والخدمات بحرٌة فٌما بٌن الدول .
 /2تحقٌق وحدة نقدٌة عن طرٌق اعتماد عملة موحدة (الٌورو) ٌتم التعامل فٌها فً كل بلدان االتحاد االوربً ,
فضال عن التعامالت الدولٌة بجانب الدوالر االمرٌكً .
 /3العمل على تأسٌس مواطنة اوربٌة .
 /4اعتماد سٌاسة خارجٌة موحدة و دفاع مشترك عن كل بلدان االتحاد والقارة .
 /5التعاون االمنً والقضابً .
 /6تأسٌس برلمان اوربً موحدة .
س /4امأل الفراؼات االتٌة بما ٌناسبها :
أ ٌ /هدؾ صندوق النقد الدولً الى تشجٌع الدول المختلفة االعتماد على سٌاسات االقتصاد تقوم على الحرٌة
االقتصادٌة  ,وتشجٌع القطاع الخاص .
ب /تعد اقتصادات مجموعة دول برٌكس من اسرع االقتصادات نموا فً العلم .
ت /نشاة منظمة التجارة العالمٌة على انقاض اتفاقٌة الجات (.)CATT
ث /نجح االقتصادي االنكلٌزي دٌفٌد رٌكاردو فً نسؾ نظرٌة المٌزة المطلقة الدم سمث .
جٌ /رجع تفسٌر اسباب قٌام التجارة الخارجٌة بٌن الدول الى جذور المشكلة االقتصادٌة .
ح /حاول جون ستٌوارت مٌل فً نظرٌة القٌم الدولٌة تطوٌر نظرٌة رٌكاردو المٌزة النسبٌة .
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س /5بٌن ابرز اهداؾ لكل من المنظمات الدولٌة االتٌة :
 /1البنك الدولً :
الجواب/
 /1تشجٌع استثمار رؤوس اموال الدول االعضاء فٌه فً المشروعات ألؼراض التعمٌر والتنمٌة .
 /2المساعدة فً انشاء المشروعات االقتصادٌة الكبٌرة  ,التً لٌس بمقدور الدول توفٌر الموارد لها .
 / 3مساعدة البلدان التً تواجه عجزا دابما فً موازٌن مدفوعاتها  ,اما عن طرٌق االقراض المباشر او عن طرٌق
طرح سندات قروض االكتتاب العام .
 /4تقدٌم الضمانات فً ما ٌخص حاجة الدول الى االقراض من دول اخرى او من السوق الدولٌة .
ب /صندوق النقد الدولً :
الجواب /
 / 1تحقٌق التعاون الدولً فٌما ٌخص القٌود على الصرؾ فٌما تستقر اسعار الصرؾ من خالل قبول عمالت الدول
االعضاء للقٌام بالمدفوعات فٌما بٌنها .
 /2التزام كل دولة من الدول االعضاء بسعر صرؾ محدد لعملتها .
 /3لن ٌكون سعر الصرؾ لعمالت الدولة محددا بالدوالر االمرٌكً .
ٌ /4جب على كل دولة عضوا فً الصندوق ان تأخذ موافقة الصندوق قبل خفض او رفع قٌمة عملتها .
 /5ان تتوزع حصة كل عضوا فً اموال الصندوق بواقع ( )%25وذهب و ( )%75فً صورة نقد من عملة
الدولة نفسها .
 /6تحدد امكانٌة االقتراض وحقوق التصوٌت تبعا الى حصة الدولة فً اموال الصندوق .
س /6بافتراض وجود دولتٌن فقط هما العراق ومصر  ,كل منهما ٌقوم بإنتاج سلعتٌن فقط هما التمور والقطن
وبحسب الجدول االتً :
الدولة
العراق
مصر

وحدة قطن
151
111

وحدة تمور
161
121

 /1احسب المٌزة النسبٌة للتمور فً كلتا الدولتٌن .
 /2احسب المٌزة النسبٌة للقطن فً كلتا الدولتٌن .
 /3بماذا تتخصص كل دولة من الدولتٌن وفقا لنظرٌة المٌزة النسبٌة .
الجواب ٌ /حل حسب قانون المٌزة النسبٌة :
الحل  /أ /
تكلفة انتاج وحدة التمور فً مصر
التكالٌؾ النسبٌة للتمور فً مصر  = :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =
تكلفة انتاج وحدة القطن فً مصر

121
ــــــــــــ =  182وحدة
111

161
تكلفة انتاج وحدة التمور فً العراق
التكالٌؾ النسبٌة للتمور فً العراق = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ـــــــــــــ =  181وحدة
151
تكلفة انتاج وحدة القطن فً العراق
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112

اٌاقتصاد

ب  /الحل /
151
تكلفة انتاج وحدة القطن فً العراق
التكالٌؾ النسبٌة للقطن فً العراق = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ـــــــــــــــ =  1, 1وحدة
161
تكلفة انتاج وحدة التمور فً العراق
111
تكلفة انتاج وحدة القطن فً مصر
التكالٌؾ النسبٌة للقطن فً مصر = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ــــــــــــــــ =  1, 1وحدة .
121
تكلفة انتاج وحدة التمر فً مصر
ج /الحل /
من خالل نظرٌة المٌزة النسبٌة نرى ان العراق ٌتخصص فً انتاج التمور ومصر تتخصص فً انتاج القطن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اا
ٌصبهى انىرارنى انىاردو بخصىط الفصم ان ضادس
التعارٌؾ :
 /1النظرٌة السوٌدٌة (التمهٌدي. )2119 /

التعالٌل
 /1من الطبٌعً ان ٌكون الدوالر االمرٌكً هو العملة الدولٌة لصندوق النقد الدولً؟ (التمهٌدي .)2119/
 /2اختالؾ انتاج تكالٌؾ السلع بٌن الدول المختلفة ؟ (. )2119 /1

الفراؼات ــ اختر من بٌن االقواس:
 /1نظرٌة التكالٌؾ النسبٌة للعالم االقتصادي ( :جون ستٌوارت ــ رٌكاردو ـــ (هكشر ــ اولٌن) ؟ (التمهٌدي.)2119 /

اجب عن ما ٌأتً:
 /1بافتراض وجود دولتٌن فقط هما مصر والعراق كل منهما ٌقوم بإنتاج سلعتٌن فقط هما الفطن والتمور (.)2119 /1
وبحسب الجدول االتً:
وحدة تمور
121
81

وحدة قطن
الدولة
111
مصر
91
العراق
 /2ما اسباب قٌام التجارة الخارجٌة ؟ (التمهٌدي. )2119 /
 /3عدد اهداؾ رابطة دول جنوب شرق اسٌا (اسٌان) ؟ (التمهٌدي.)2119 /
 /4ما مفهوم مجموعة برٌكس ( , )BRICSوما اهم اهدافها ؟ وضح ذلك ؟ (. )2119 /1
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