
للثانوية العامة





:تعجز السوق عن تقديم الخدمات العامه لألسباب اآلتية-

بتلك فراد تعلن مسئوليتها عن القياميجعل األيال يوجد دافع ذات-

الخدمات

تحمل يال يشاركه أحد ف ,اطالب الخدمة هو الذى يتحمل تكلفته-

كما .رتيمكنه منع اآلخرين من االستفادة منها متى توفوالنفقاتها

.تكلفة متى توافرت من غيرهأي يمكنه االستفادة منها بدون 



علم االقتصاد



المال المتحرك رأس المال الثابت رأس 
وهو الجزء (: Fixed Capital)رأس المال الثابت 

من رأس المال الذي يوجد على شكل وسائل 
إنتاج تشمل األبنية والمنشآت واآلالت، 

واألجهزة، والطاقة المحركة، والتجهيزات، 
.والمواد األولية، والمواد المساعدة

لسلع حيث تنتقل قيمة رأس المال الثابت إلى ا
إنتاجية الُمنتجة بصورة متفاوتة من خالل دورات

مال متعددة على شكل أجزاء، وُيستهلك رأس ال
ليًا في الثابت كالمواد األولية والطاقة الحركية ك

َشكاًل عملية اإلنتاج وتنتقل قيمته للسلع ُم 
.قسمًا من رأس المال الدائر

رأس المال المتحول أو المتحرك 
(Transference Capital :) وهو الجزء من رأس

كل المال الذي ُيدفع مقابل قوة العمل على ش
أجر، ويأتي النمو الرأسمالي عن طريق رأس 

.المال المتحرك



خاطئةالجملة -

صيلي ُتعرف على أنها بيان تقديري تف" الموازنة العامة للدولة"حيث 

ة، معتمد يحتوي على اإليرادات العامة التي يتوقع أن تحصلها الدول

وازنة والنفقات العامة التي يلزم إنفاقها خالل سنة مالية قادمة؛ فالم

أجل تحقيق تعتبر بمثابة البرنامج المالي للخطة عن سنة مالية مقبلة من

ية أهداف محددة في إطار الخطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماع

 .للدول

سنة مالية قادمة وليست سابقة :والتعليل



: أواًل لماذا ظهرت فكرة األسهم والسندات 
ة بعد أن ظهرت فكرة الشركات المساهمة بعد أن امتّد نفوذ الدول االستعمارّية، وخاص

ول بحاجة بسطت نفوذها على الدول الفقيرة واستولت على خيراتها، فأصبحت هذه الد

ألموال ضخمة حتى تتمكن من إقامة مشاريعها وتنميتها في استغالل الثروات

شركة والخيرات في الدول المستعمرة، وبدأت الفكرة بأن يساهم األفراد ببناء هذه ال

ن وإقامتها من خالل جمع األموال منهم حتى تتمكن هذه الشركات المنوي إقامتها م

ادي كبير القيام فعاًل وأداء األعمال التجارية المنوطة بها، فكانت فكرة ذات مردود اقتص

الضخمة لذلك انتشر استخدام هذه الفكرة في دول العالم كلها، لذلك تقوم المشاريع

.على هذا المبدأ

تها في فإذا لم تظهر األسهم والسندات فلن تتمكن الدول من إقامة المشاريع وتنمي
.استغالل الثروات والخيرات





:االستثمارات المباشرة أفضل صور انتقال رؤوس األموال-

دارة ألنها تمثل حقوق ملكية وبالتالي تتضمن مشاركة فى اإل

ار فى واألرباح أو الخسائر وأيضًاعندما يقوم الشخص باالستثم

اركة مشروع ما فى دولة أخري فإنه يتحمل مخاطرة فضاًل عن المش

.فى اإلدارة وبالتالي يكون مالكًا وليس دائناً 



المنفعة الحدية



المنفعة الحدية



الجملة صحيحة

اإلنسان ألن االقتصاد شأنه مثل العلوم األخري لم يقم إال ب: السبب

ذي يدير ولإلنسان واليتم اإلنتاج إال عن طريق الجهد اإلنساني فهو ال

فالعمل هو الجهد اإلنساني المبذول من خالل .  باقي العناصر

.  العملية اإلنتاجية بقصد إنتاج السلع والخدمات



:يؤدي ارتفاع األسعار في دولة ما إلى-

يمة عدم قيام النقود بوظائف الوسيط فى التبادل وكمقياس للق•

.وكمخزن للقيمة

.يلجأ األفراد إلى اختزان ثرواتهم فى صورة مجوهرات وعقارات•

الدولة ظهور نقود يتعامل بها األفراد تختلف عن النقود التى وضعتها•

(مثل الدوالر)





ألنه يتعلق بحركة التجارة الخارجية من صادرات وواردات من سلع

تصادي فى وخدمات والتى تؤثر تأثيرًا بالغًا على مستوى النشاط االق

دى الدولة ويوضح ما إذا كانت الدولة مدينة أو غير مدينة ويوضح م

قوة إقتصاد الدولة ويشمل ميزان التجارة المنظورة وهو الصادرات

مل والواردات من السلع المادية وميزان التجارة غير المنظورة الذي يش

ين الصادرات والواردات من الخدمات غير المادية مثل السياحة و التأم

.والنقل مثل قناة السويس



الحق



:العبارة خاطئة

ان ألن الطبيعة هبه من الله ُمعطاه دون جهد من اإلنس: السبب 

صدرًا ولكنها من ناحية أخري محدودة الكمية والطبيعة عنصر كرم وم

ف للتفاؤل بما تتضمنه من معاني الهبه ولكنها أيضًا تتص

ها ليست بالمحدودية لما تفرضه من قيد على االنسان وبالتالي فإن

.غير قابلة للهالك بصفة مطلقة



:يؤدي ارتفاع األسعار في دولة ما إلى-

عدم قيام النقود بوظائف الوسيط فى التبادل وكمقياس•

.للقيمة وكمخزن للقيمة

.يلجأ األفراد إلى اختزان ثرواتهم فى صورة مجوهرات وعقارات•

عتها ظهور نقود يتعامل بها األفراد تختلف عن النقود التى وض•

(مثل الدوالر)الدولة 





بالتالي ألنه يجب أن تكون االيرادات العامة للدولة كافية لتغطية النفقات العامة و

النفقات ولكن قد يحدث عجز فى الموازنة بسبب اإلسراف فى. تتوازن الموازنة العامة

ية مما مما يؤدي إلى عجز الموازنة فتلجأ الحكومة لمعالجة العجز بإصدار النقود الورق

:يسبب 

.ارتفاع معدالت التضخم •

.انخفاض مستوي المعيشة وارتفاع األسعار •

اختالف العالقات الخارجية للدولة •

ضاء المطالبة بالعودة إلى احترام مبدأ توازن الموازنة وتخفيض العجز والق•

.عليه تماماً 



الموارد



االستثمار االدخار 
االدخار هو الجزء من الدخل الغير ُمخصص 

ات لالستهالك و الذي ُيودع عادة في حساب
قصير بنكية جارية أو ُيستخدم على المدى ال

و ...(. األدوات المالية و الحسابات ألجل،)
االدخار هو أيضًا حفظ السيولة ألغراض 

غير مصاريف)االستخدام على المدى القصير 
(.متوقعة، السفر، شراء األثاث، الخ

ها من التضحية بمنفعة حاليه يمكن تحقيق
ى إشباع استهالك حالي من اجل الحصول عل

ها من منفعة مستقبليه يمكن الحصول علي
:  عرفه بـاستهالك مستقبلي اكبر ، والبعض يُ 

منية التخلي عن استخدام أموال حاليه لفترة ز
معينه من اجل الحصول على مزيد من 

ون بمثابة التدفقات النقدية في المستقبل تك
التعويض عن الفرصة البديلة لألموال 

المستثمرة وذلك تعويض عن االنخفاض
المتوقع في القوه الشرائية ألن القيمة
نخفاض الحالية للعملة ال تساوي المستقبل ال

.القوة الشرائية





العبارة صحيحة -

للتنمية التراكم الرأسمالي شرطًا ضرورياً « سميث»حيث يعتبر :  السبب

.االقتصادية ويجب أن يسبق تقسيم العمل



:يترتب على عدم وجود رقابة ُمحكمة على أنشطة البنوك اآلتي

.إسراف البنوك التجارية فى منح النقود االئتمانية لألفراد •

حدوث تضخم •

تعرض البنوك لإلفالس •

ُيعرض الدولة ألزمات اقتصادية •

ُيفقد األفراد الثقة فى البنوك •

ضياع حقوق األفراد•



نتهت األسئلة ا








