
 االقرصاداساسٞاٌخ ػيٌ 



ذط٘س اىحٞاٌج االقرصادٝحٌ ٗاالخرَاػٞح ٌ ٍغ  -:هفهوم علن االقتصاد 

ٖا اىٚ ٌٝسؼٚ حسة اىفنشج اىد ماُ اىرؼاسٌٝف ٗذغٌٞشخ ذؼذدخ  ٌَ ذقذٝ

ٌٜ ىرفسش اىَؼْٚ  ىؼيٌ االقرصاد، فٌَْٖ ٍِ ػشفٔ تأّ ػيٌ اىثشٗج اىحقٞق

ٌٝصو اُ اىشفإٞح االقرصادٝحٌ اىرٜ ٌٝدة ٗاىثؼط االخش ػشفٔ تأّ ػيٌ 

ٌَنِ اىثيذ، ٗ اىٌٖٞا  اُ ّؼشف ػيٌ االقرصاد ذؼشٝفٌا شاٍال ػيٚ أّ رىل ٝ

ىالسرخذاً االٍثو ىَ٘اسدٓ فٜ سؼٌٞٔ سي٘ك االّساُ ٌٝذسط اىؼيٌ اىزٛ 

ٌذج ٍِ اىسيغ ٝاىْادسج ىسذ حاخاذٔ اىَرؼذدج ٗاىَرضااالقرصادٝحٌ 

 .ٗاىخذٍاخ

 :ّٗسرَذ ٍِ ٕزا اىرؼشٌٝف ٍا ٝيٌٜ 

 .اُ ػيٌ االقرصاد ٕ٘ ػيٌ اخرَاع  -1

 االقرصادٝحٌ ّذسج اىَ٘اسد - 2 

 .  االّراجػَيٞحٌ - 3

  .اىحاخاخ اىَرؼذدج- 4



اىفشد حٞاٌج مو ّ٘ع دساسح قسٌ ٍِ ٝرٌْاٗه ْٕاك اّ٘اع ىؼيٌ االقرصاد 

 : االّ٘اػٍِٞٔٗ ٕزٓ اىخاصح ٗاىؼاٍح ىحو ٍشامئ ٌٝسؼٚ ٗاىَدرَغ 

 .اىدضئٜ االقرصاد  -اٗال 

 .اىنيٜ االقرصاد  -ثاّٞا 

 -:ػيٌ االقرصادإذاف  

 -:ْٕاك ٕذفاُ اساط اٌُ ىؼيٌ االقرصاد

فٜ اىٖذف االساط ى٘خ٘د ػيٌ االقرصاد ٌٝنَِ  -:اىٖذف االساط  1-

ػْاصش اىَشنيح ٝرٌٌ رىل ػِ غشٌٝق ذحذٌٝذ ٗ االقرصادٝحٌ ػالج اىَشنيح 

 االّراجٗمَٞحٌ حاخاخ االفشاد ٍِ اىسيغ ٗاىخذٍاخ ترحذٌٝذ ٗاىَرَثيح 

 .اىَْر٘ج ٗاىدٖح اىَْردحّٗ٘ػٞحٌ 

اىٖذف االساط ماىقعاء ػيٚ اى٘سٞيٌح ىرحقٌٞق ٕ٘  -:اىٖذف اىثاّ٘ٛ  2-

ٌِ اسي٘ب اىفقش ٗاىحذ ٍِ اىثطاىح  اىَؼٌٞشح االّراج ٍٗسر٘ٙ ٗذحسٞ

 .  ىرحقٞق  ٌ اىشفإٞح ٌ االقرصادٝحٌ 



 -:الوشكلة االقتصاديةٌ 

ذؼذ اىَشنيح االقرصادٝحٌ ٍِ اسثاب ظٖ٘س ػيٌ االقرصاد ، ٗذرٌَٞض ٕزٓ 

 -:اىَشنيح ب

 .ّذسج اىَ٘اسد اىطثٌٞؼٞح ج 1-

 .ذؼذد ٍداالخ اسرخذاً اىَ٘اسد ٗٗخ٘د تذائو السرخذاٍٖا 2-

 .ذؼذد اىحاخاخ االّساُ جٌ ٗذضاٌٝذٕا 3-

 -:النظن االقتصاد ةٌ الوعاصرة 

اُ اىرط٘س االقرصادٛ ٗاالخرَاع اىزٛ ٌشٖذٓ افشاد اىَدرَغ ٗذؼذد 

ٌِ ٌىرْظٌٞ  ٗذ٘خٌٞٔ اىسيغ ٗاىحاخاخ ادٙ اىٚ  صٝاٌدج اىحاخح ألسي٘ب ٍؼٞ

 -:ٗاىَرَثيحاالقرصادٝحٌ ٗٗظغ حو ىيَشنالخ اىحٞاٌج االقرصادٝحٌ 

االفشاد ٌٕٗ ٍِ تٌٞذ اىثشٗج ٍينٞحٌ ذنُ٘ : ّظاً اىَششٗع اىحش 1

االّراج ذغٌٞشاخ فٜ اىٚ ذؤدٛ االسؼاس ذغٌٞشاخ فٜ (االسؼاس حٌٞذدُٗ

 .  اىَسرٖيلسٞاٌدج ّظاً ٌٝذػٚ ، ٗ )اىؼشض



ذقً٘ ٗاىرٜ اىذٗىح اىَينٞحٌ تٌٞذ ٗاىزٛ ذنُ٘ : االقرصاد اىَخطػ ّظاً - 2

تاسرخذاً اىَ٘اسد اىرٜ ٌٝدة اُ ذْرح اىسيغ ٕٜ ؟ تَا  -اساطػيٚ 

ذٌٌٞ اىرشمٞض ٌ ٕو؟  -.  اّراج ٕزٓ اىسيغ ٗاىخذٍاخسٞرٌٌ ؟ مٞفٌ  -. اىَحذٗدج

).  اىسيغ اىشأسَاه جٌ (ػيٚ اىؼْصش اىثششٛ اً تاسرخذاً اىَنائِ ٗاٟالخ 

 .اىَسرٖينِٞ ُٕزٓ اىَْرداخ ػيٚ مٌٞف سٞرٌٌ ذ٘صٌٝغ ذ٘ص ٌع ؟  -

اىقطاع اىذٗىح تٌٞذ اُ تؼط اىقشاساخ ذنُ٘ : ّظاً االقرصاد اىَخريػ -3

 اىخاص اىقطاع قثو ٍِ ٌٝنُ٘ ٗتؼعٖا االخش اىؼاً 

اىْشاغ االّراخٜ اىزٛ ٝقً٘ تٔ االفشاد اٗ ٕٜٗ :الفعاليات االقتصادية 

اىرٜ إلّراج اىسيغ ٗاىخذٍاخ اىششماخ س٘اء اىقطاع اىؼاً اٗ اىخاص 

حاخاذٌٖ اىَرؼذدج ، ٕٗزٓ اىؼَيٞح ذقً٘ فٜ إلشثاع ٝحراخٖا افشاد اىَدرَغ 

)  اىؼاٍيُ٘(اى٘احذج ذي٘ االخشٙ ٝقً٘ تٖا االفشاد فؼاىٞاخ ٍرسيسيح استؼح 

 :  ٕٜ ٗاىفؼاىٞاخ 

 

 

 



 :- -االّراج 
 .ٕ٘ خيق اىَْفؼح اٗ صٝادذٖا، فاُ اٛ ػَيٞح ذحقق ّفؼا ٍا ذؼذ اّراخا

  –اىرثاده  2
اىؼَيٞح اىثاّٞح تؼذ االّراج ار ٝرٌ فٖٞا ذثاده اىَْرداخ تِٞ ٕٜٗ 

 .اىَسرٖينِٞ ٗاسرخذٍد اىْق٘د م٘سٞيح ىيَثادىح

  –اىر٘صٝغ  3
تِٞ ػ٘اٍو االّراج اىزِٝ سإَ٘ا ) اىذخو(ذقسٌٞ اىقذسج اىششائٞح ٕ٘ 

 ).،  ستحاخ٘س، سٝغ ،فائذج (ػيٚ شنو  تاالّراج

  –االسرٖالك  4
اىٖذف اىْٖائٜ ىيْشاغ االقرصادٛ ٗٝرَثو تاالسرفادج ٍِ اىسيغ ٕ٘ 

ػْذٍا ٝطيثُ٘ اىسيغ االّساّٞح ٗاىَسرٖينُ٘ اىحاخاخ إلشثاع ٗاىخذٍاخ 

 .ٗاىخذٍاخ ٝسَٚ تطية اىَسرٖيل ٍؼثشا ػْٔ تاىْق٘د

َٗٝنِ ذَثٞو اىفؼاىٞاخ االقرصادٝح تَْ٘رج ٍثسػ ٝثِٞ اىرذفق اىذٗسٛ 

 .ىٖا 





 المحاضرة الثالثة 

 نظرٌات سلوك المستهلك 



عندما نتكلم عن نظرٌة سلوك المستهلك لدٌنا افتراض مهم وهو أن المستهلك 

 .وأنه ٌسعى إلى تعظٌم منفعته( رشٌد)نفترض دائماً 

 :عند الحدٌث عن توازن المستهلك فهناك أسلوبٌن وطرٌقتٌن للمنفعة وهما

 

 (: (Cardinal Utility Methodطرٌقة المنفعة العددٌة : الطرٌقة األولى
وتستخدم فكرة المنفعة الحدٌة، ألن . وٌقصد بها أن المنفعة قابلة للقٌاس الكمً

المنفعة الحدٌة سٌكون لها معنى ومدلول عند افتراضنا أن المنفعة قابلة للقٌاس، 

أما إذا قلنا المنفعة غٌر قابلة للقٌاس فالمنفعة الحدٌة لٌس لها مدلول أو معنى 

 .بذاتها

 

 (: Utility MethodOrdinal( طرٌقة المنفعة الترتٌبٌة : الطرٌقة الثانٌة
 Indifference Curvesوهذه الطرٌقة تستخدم فكرة المنحنٌات السواء 

Method) (،  وٌقصد بها ترتٌب تفضٌالت المستهلك حٌث أن المنفعة غٌر قابلة

 .وفكرة منحنٌات السواء تستخدم كوسٌلة الستخدام المنفعة الترتٌبٌة. للقٌاس

 



 :  توازن المستهلك باستخدام فكرة المنفعة الحدٌة

 
هً إجمالً وحدات المنفعة التً ٌحصل   Total Utility ( TU):لمنفعة الكلٌة 1ا

 .علٌها المستهلك الفرد من استهالكه لوحدات معٌنة من السلعة

هً مقدار المنفعة التً تضٌفها (: MU ) Marginal Utilityالمنفعة الحدٌة 2

أو بعبارة اخرى هً مقدار التغٌر فً المنفعة . الوحدة األخٌرة المستهلكة من سلعة

 .الكلٌة نتٌجة لتغٌر عدد الوحدات المستهلكة من السلعة بمقدار وحدة واحدة
 Law of Diminishing Marginal" " "قانون تناقص المنفعة الحدٌة

Utility ، الذي ٌنص على 

عندما تزداد الكمٌة المستهلكة من سلعة ما فإن المنفعة التً تعود على الفرد 

 .  المستهلك منها تمٌل إلى التناقص

 .نقاط توضح العالقة بٌن المنفعة الكلٌة والمنفعة الحدٌة وهً نقاط مهمة

تصل المنفعة الكلٌة أعلى مستوى لها عندما تكون المنفعة الحدٌة : النقطة األولى

 .تساوي الصفر

 .تتزاٌد المنفعة الكلٌة عندما تكون المنفعة الحدٌة موجبة: النقطة الثانٌة

 تتناقص المنفعة الكلٌة عندما تكون المنفعة الحدٌة سالبة: النقطة الثالثة



 :الشرط الضروري لتوازن المستهلك

هو أن المستهلك سٌستمر فً استهالكه مادامت منفعة السلعة أكبر من منفعة الثمن 

 الذي ٌدفعه من أجلها

 :عند شراء المستهلك للسلعة ودفعه ثمناً لها فإنه سٌواجه قٌدٌن مهمٌن هما

 .أن لهذا المستهلك دخل محدد ال ٌستطٌع أن ٌشتري بأعلى من دخله. 

 .األسعار فال ٌستطٌع هذا المستهلك أن ٌغٌر باألسعار. 

 كٌف نحدد نقطة التوازن بالنسبة لهذا المستهلك ؟

نجد أن المستهلك سوف ٌستمر فً استهالكه لوحدات إضافٌة من السلعة وذلك 

طالما أن المنفعة التً تعود من الوحدة اإلضافٌة تزٌد عن منفعة وحدة النقد الواحد 

 .المضحى به نتٌجة لدفعه ثمن السلعة

أن تكون المنفعة الحدٌة أي أن الشرط الضروري للتوازن وتعظٌم المنفعة هو 

 . للسلعة مساوًٌة لمنفعة المبلغ المنفق على الوحدة الواحدة
 



أن ٌكون إنفاق المستهلك وتتحقق منفعة المستهلك مع شرط تحقق الشرط الثانً 

ألنه كما قلنا أن المستهلك ال ٌستطٌع أن ٌنفق أكثر من دخله الن مساوٌاً لدخله، 

 .دخله محدود وهو مقٌد بهذا الدخل

 معادلة قٌد المٌزانٌة أو معادلة خط الدخل

الكمٌة المستهلكة منها  Y× ثمن + الكمٌة المستهلكة منها  Xثمن = دخل المستهلك 

 :(  الكمٌة المستهلكة منها وبصورة عامة  Z× ثمن + 

 (Pz Z  +I = Px X + Py Y ) 

 
   Indifference curve( منحنٌات السواء أو ما نسمٌه 

 

 عرف منحنى السواء ؟
والتً تعطً  Yو  Xهو المنحنى الذي ٌربط بٌن المزٌج المختلف من السلعتٌن  

 .نفس المستوى من المنفعة

 



 :مٌز منحنٌات السواء بعدد من الخصائص، وهًتت

عندما نرسم منحنٌات سواء نجد أن عندنا أكثر من منحنى سواء : الخاصٌة األولى

كل منحنى ٌعطً مستوى .  للمستهلكٌن، نسمٌها أحٌاناً خرٌطة سواء المستهلك

 .معٌن من المنفعة واألعلى أفضل من األدنى

ماذا ال تتقاطع منحنٌات أن منحنٌات السواء ال تتقاطع أبداً ل: الخاصٌة الثانٌة

 .ألننا قلنا أن كل منحنى سواء ٌعطً مستوى منفعة ٌختلف عن اآلخر) ؟السواء 

أو نقول أنها محدبة . منحنٌات السواء تنحدر من أعلى إلى أسفل: الخاصٌة الثالثة

، فماذا فكونها تنحدر من أعلى إلى أسفل ٌعنً أن مٌلها سالب. جهة نقطة األصل

 ٌعنً كونها سالب ؟

طبعاً ألن مستوى المنفعة ثابت، إذا كان مستوى المنفعة على منحنٌات السواء 

ثابت، فمعنى ذلك أن زٌادة استهالك سلعة ٌجب أن ٌكون مصحوباً بالتخفٌض فً 

االستهالك فً السلعة األخرى حتى ُنبقً على مستوى المنفعة ثابت، هذا معنى 

 .كون مٌلها سالب

أو نقول . وهً أن منحنٌات السواء محدبة تجاه نقطة األصل: الخاصٌة الرابعة

وكون منحنٌات السواء محدبة تجاه نقطة األصل، الشك أن . أنها مقعرة من أعلى

 هذا ٌعنً أن القٌمة المطلقة للمٌل تتناقص كلما اتجهنا من أعلى إلى أسفل



ذلك الخط الذي تمثل كل نقطة علٌه تولٌفة معٌنة من : خط الدخل أو خط المٌزانٌة

السلعتٌن، والتً ٌمكن شراؤها بالثمن السائد فً السوق وفً حدود دخل ثابت أو 

 مٌزانٌة ثابتة

 شكل خارطة السواء                                       شكل خط الدخل 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.  سوف نوظف منحنى السواء وقٌد المٌزانٌة ألجل تحدٌد توازن المستهلك

والتوازن سٌحدث من خالل الرسم البٌانً عندما ٌكون قٌد المٌزانٌة مماساً ألعلى 

 والشكل التالً ٌوضح ذلك . منحنى سواء ممكن

 

 
هذه تعتبر نقطه  U1نجد أن عندنا قٌد المٌزانٌة األول وهو مماس لمنحنى السواء 

واحدة هً نقطة توازن المستهلك فهذه النقطة التً ٌكون عندها قٌد المٌزانٌة 

مماسا أو مالمسا لمنحنى السواء هذه هً نقطة توازن المستهلك، لو أخذنا القٌد 

المٌزانٌة األول معنى ذلك أن المستهلك ال ٌستطٌع الحصول على النقطة األخرى 

 .التً فً األعلى إال إذا زاد دخله 

فلو افترضا زٌادة الدخل سٌكون عندنا قٌد مٌزانٌة جدٌد، وكذلك منحنى سواء 
 .U2هً . جدٌد، ونقطة تالمسهما ستكون نقطة توازن جدٌدة للمستهلك

 

 

 





 ٌكون وخدمات سلع إلى اإلنتاج عناصر مختلف تحوٌل عملٌة هو اإلنتاج مفهوم

 .لها ثمن لدفع استعداد على المستهلك

 بٌنها فٌما تتضافر التً العوامل مجموعة اإلنتاج بعناصر ٌقصد : اإلنتاج عناصر

 من تجعل التً االقتصادٌة الموارد هً أو .االقتصادٌة األموال إنتاج فً لإلسهام

 وتشمل .اإلنتاج بهذا القٌام ٌستحٌل وبدونها ممكناً  أمراً  الخدمة أو السلعة إنتاج

 : أساسٌه عناصر أربع

 الموارد جمٌع بها وٌقصد الطبٌعٌة، للموارد مختصر تعبٌر هً :األرض عنصر

  .اإلنتاج فً تستخدم والتً الطبٌعة من المستمدة

 بصرف اإلنتاج نحو الموجه اإلنسانً النشاط أو الجهد هوذلك :العمل عنصر

 .ذهنٌاً  أو جسمٌاً  كونه عن النظر

 اإلنتاجٌة، العملٌة فً لٌساعده اإلنسان ٌنتجه الذي العنصر هو:المال رأس عنصر

 ٌصنعها التً والسلع والتسهٌالت والمعدات واآلالت العدد أنواع جمٌع فً متمثالً 

   .ٌستعمل ال وبعضها رأسمالً كأصل ٌستعمل الثروة فبعض العرض لهذا اإلنسان

 بٌن للتالٌف األفراد من مجموعة أو فرد به ٌقوم ما هو فالتنظٌم .التنظٌم عنصر

 واستخدامها معٌنة، ونوعٌة محددة ونسب منظمة عالقة شكل فً اإلنتاج عناصر

  .اإلنتاج مخاطر ذلك سبٌل فً وٌتحملوا اإلنتاجٌة العملٌة فً كمدخالت



إذا كان هناك عنصرٌن من عناصر اإلنتاج، أحدهم ثابت : قانون تناقص الغلة 

واألخر متغٌر، فإن زٌادة العنصر المتغٌر بوحدات متتالٌة ٌؤدي بعد حد معٌن 

 .إلى تناقص فً الناتج الحدي

 

أو بعبارة . هو مقدار ما ٌضٌفه العامل األخٌر لإلنتاج: تعرٌف الناتج الحدي هو

أخرى هو مقدار التغٌر فً اإلنتاج الكلً نتٌجة لتغٌر الوحدات المستخدمة من 

 . بمقدار وحدة واحدة) العمل(العنصر اإلنتاجً 

 

إجمالً الكمٌات التً ُتنتج باستخدام كمٌه معٌنه من عناصر : اإلنتاج الكلً هو

 .اإلنتاج

 

 )  العمل(هو مقدار متوسط ما ٌنتجه العنصر اإلنتاجً الواحد : الناتج المتوسط هو

 



 :العالقة بٌن الناتج الحدي والناتج المتوسط ٌمكن تلخٌصها بأربع حاالت

أنه إذا كان اإلنتاج الحدي أكبر من اإلنتاج المتوسط فإن اإلنتاج : الحالة األولى

 المتوسط ٌتزاٌد، 

 الحدي ٌبدأ بالتناقص قبل اإلنتاج المتوسط اإلنتاج فان : الحالة الثانٌة

ٌصل اإلنتاج المتوسط أعلى مستوى له عندما ٌتساوى مع اإلنتاج : الحالة الثالثة

 .الحدي، ونقطة تقاطعهما تعنً أن اإلنتاج المتوسط وصل أعلى مستوى له

أن اإلنتاج الحدي ٌكون أقل من اإلنتاج المتوسط، فإذا كان كذلك : الحالة الرابعة

 .  فالبد أن ٌكون اإلنتاج المتوسط ٌتناقص

 وٌمكن توضٌحها بالشكل 

 

 

 

 

 

 

 



 اٌطٍة 



٠ٚؼشف اٌطٍة تأٗ ِدّٛع اٌى١ّاخ ِٓ اٌغٍغ ٚاٌخذِاخ اٌّخرٍفح : يفهىو انطهب

اٌّغرٍٙه ششائٙا ػٕذ االعؼاس اٌّخرٍفح ٚخالي فرشج ص١ِٕح  -اٌرٟ ٠شغة ٠ٚغرط١غ 

ِحذدج ، اٚ ٘ٛ اٌشغثح اٌّصحٛتح تاٌمذسج اٌششائ١ح ٌٍى١ّاخ اٌّخرٍفح ِٓ اٌغٍغ 

 .ٚاٌخذِاخ ػٕذ االعؼاس اٌّخرٍفح ٚفٟ فرشج ص١ِٕح ِؼ١ٕح

 

 -:ِٚٓ ٘زا اٌرؼش٠ف االخ١ش ٔغرٕرح اْ اٌطٍة ٠رىْٛ ِٓ ػٕصش٠ٓ ّ٘ا

 -. اٌؼٕصش اٌزاذٟ ٚاٌّرّثً تاٌشغثح 1

 -. اٌؼٕصش اٌّٛظٛػٟ ٚاٌّرّثً تاٌمذسج اٌششائ١ح 2

 -:اٞ اْ ٕ٘ان ٔٛػ١ٓ ِٓ اٌطٍة ّ٘ا

 

٘ٛ اٌشغثح اٌّذػِٛح تاٌمذسج  The effective demandاٌطٍة اٌفؼاي  -

 .اٌششائ١ح

٘ٛ اٌشغثح فمػ فٟ  The demand is not effectiveاٌطٍة غ١ش اٌفؼاي -

 .الرٕاء عٍؼح ِا

 



 -:ِٚٓ اخً اٌرؼشف اوثش ػٍٝ اٌطٍة ٚػاللرٗ تاٌغؼش التذ ِٓ دساعح وً ِّا ٠أذٟ

٠ّثً لأْٛ اٌطٍة اٌؼاللح ت١ٓ  The law of Demand -قاَىٌ انطهب  1

اٌى١ّح اٌّطٍٛتح ٚاٌغؼش اٌخاص تٙا فمػ ِغ تماء اٌّرغ١شاخ االخشٜ ػٍٝ حاٌٙا، 

٠ٚىْٛ اٌغؼش ِرغ١شا ِغرمال ت١ّٕا ذىْٛ اٌى١ّح اٌّطٍٛتح ِرغ١شا ذاتؼا، ف١ؤثش اٌغؼش 

ػٍٝ اٌى١ّح اٌّطٍٛتح ٚذىْٛ اٌؼاللح ت١ُٕٙ ػاللح ػىغ١ح ٚ٘زٖ اٌؼاللح ٟ٘ ِا ذغّٝ 

 .تمأْٛ اٌطٍة

 

٠ّثً خذٚي اٌطٍة ذفغ١شا تاألسلاَ  Demand Schedule -جدول انطهب  2

ٌمأْٛ اٌطٍة ، ف١ظٙش ِٓ خالي االسلاَ اٌؼاللح اٌؼىغ١ح ت١ٓ اٌى١ّح اٌّطٍٛتح 

 ٚاٌغؼش ، ٚاٌدذٚي اٌث١أٟ اٌراٌٟ ٠ٛظح رٌه

 

 

 

 

 



 (1500)فاْ اٌى١ّح ذشذفغ اٌٝ(1)ِٚٓ اٌدذٚي اػالٖ ٔالحظ أٗ ػٕذِا اٌغؼش 

(  1000)فاْ اٌى١ّح اٌّطٍٛتح ذٕخفط اٌٝ( 2)ٚحذج ، ت١ّٕا ارا اسذفغ اٌغؼش اٌٝ  

 .ٚحذج ٠ؼٕٟ ٘زا اْ اٌّغرٍٙه ٠مًٍ ششائٗ ِٓ ٘زٖ اٌغٍؼح تغثة اسذفاع عؼش٘ا

 

 )The Demand Curve -يُحًُ انطهب  -3

٘ٛ تٕاء افرشاظٟ ٠ث١ٓ ػذد اٌٛحذاخ ِٓ عٍؼح ِؼ١ٕح اٌرٟ ٠شغة اٌّغرٍٙه 

تششائٙا خالي فرشج ص١ِٕح ِؼ١ٕح تىً االعؼاس ِغ تماء االعؼاس االخشٜ ٚاٌذخً 

 إٌمذٞ ػٍٝ حاٌٙا، ٚاٌشىً اٌث١أٟ ٠ّثً ِٕحٕٝ اٌطٍة

 

 

 

 

 

 

 

 



 -:انعىايم انًحددة نهطهب

١ٌظ فمػ اعؼاس اٌغٍؼح ٔفغٙا ٟ٘ اٌرٟ ذرأثش ف١ٙا اٌى١ّح اٌّطٍٛتح تً ٕ٘ان ػٛاًِ 

 -:اخشٜ

عؼش اٌغٍؼح ٔفغٙا، اعؼاس اٌغٍؼح اٌّىٍّح، اعؼاس اٌغٍؼح ) االعؼاس ٚذعُ 1-

 (.اٌثذ٠ٍح، اٌرٛلؼاخ فٟ االعؼاس

 .اٌذخً 2-

 ذغ١ش رٚق اٌّغرٍٙه 3-

   Price:سعز انسهعت / أوال 

ٚ٘ٛ اٌغؼش اٌرٟ ذثاع تٗ اٌغٍؼح فىٍّا اسذفغ ثّٓ اٌغٍؼح، ذٕخفط اٌى١ّح اٌرٟ 

٠شغة اٌّغرٍٙه فٟ ششائٙا ِٕٙا، ٚوٍّا أخفط اٌثّٓ صادخ اٌى١ّح اٌّطٍٛتح 

 :ٚذعُ االعؼاس . ِٕٙا

ٟٚ٘ اٌرٟ ذىًّ تؼعا٘ا اٌثؼط فٟ االعرٙالن، فاٌؼاللح ت١ٓ : انسهع انًكًهت

 .اٌى١ّح اٌّطٍٛتح ِٓ اٌغٍؼح ٚثّٓ اٌغؼٍح اٌّىٍّح ٌٙا، ػاللح ػىغ١ح عاٌثح

 

ٟٚ٘ ذٍه اٌرٟ ٠ّىٓ إحالي إحذا٘ا ِحً األخشٜ، فآِ أحذ٘ا : انسهع انبدَهت

 .ٚاٌى١ّح اٌّطٍٛتح ِٓ األخشٜ ػٍٝ ػاللح غشد٠ح ِٛخثح



 

اٌرٛلؼاخ ِثالً تاسذفاع عؼش عٍؼح ِؼ١ٕح ٔدذ إرا واْ ٕ٘ان إشاػح :ىقعاث االسعار ت

 .  ٠شذفغ ذدذ أْ إٌاط ٠رٙافرْٛ ػٍٝ ششاء ٘زٖ:ػاِح تأْ عؼش عٍؼح ِؼ١ٕح عاٚف 

  Incomeدخم انًستههك\ثاَُا 
 فئرا صاد دخً اٌّغرٍٙه فئٔٗ ع١ض٠ذ غٍثٗ ػٍٝ خ١ّغ اٌغٍغ اٌؼاد٠ح،  

  

    )Consumer Taste انتفضُالث)انذوق / ثانثا 

عٍؼح :٘زا اٌؼاًِ أ٠عاً ٌٗ ذأث١ش ػٍٝ اٌطٍة، فىٍّا صاد أٚ ِاي رٚق اٌّغرٍٙه إٌٝ  

 .  ِؼ١ٕح فئْ ِٕحٕٝ اٌطٍة عٛف ٠ض٠ذ ٚاٌطٍة ػٍٝ ٘زٖ اٌغٍؼح عٛف ٠ض٠ذ

 

 \\يالحظت يهًت 

 ؟...ً٘ ٕ٘ان فشق ت١ّٕٙا: اٌرغ١ش فٟ اٌطٍة ٚاٌرغ١ش اٌى١ّح اٌّطٍٛتح

٠ؼٕٟ االٔرماي ِٓ ٔمطح إٌٝ ٔمطح أخشٜ ػٍٝ ٔفظ : اٌرغ١ش فٟ اٌى١ّح اٌّطٍٛتح 

 .ِٕحٕٝ اٌطٍة

 .٠ؼٕٟ أرماي ِٕحٕٝ اٌطٍة تأوٍّٗ إِا ٌدٙح ا١ّ١ٌٓ أٚ إٌٝ خٙح: اٌرغ١ش فٟ اٌطٍة 



ذؼشف تأٙا دسخح اعرداتح اٌى١ّح اٌّطٍٛتح ِٓ عٍؼح ِؼ١ٕح : ويزوَت انطهب 

اٌغؼش اٚ اٌذخً اٚ اعؼاس اٌغٍغ )اٌّغرمٍح ٚاٌّرّثٍح ب  -ٌٍرغ١ش فٟ اٌّرغ١شاخ 

 (.االخشٜ

 :ٕ٘ان ثالثح أٛاع ٌّشٚٔح اٌطٍة ٟ٘

 . Price elasticity of demand -يزوَت انطهب انسعزَت  1

ٟ٘ دسخح االعرداتح إٌغث١ح ٌٍى١ّح اٌّطٍٛتح ِٓ اٌغٍؼح ٌٍرغ١شاخ إٌغث١ح اٌرٟ 

 ذحذز فٟ ثّٓ اٌغٍؼح
 . Income elasticity of demand - اندخهُتيزوَت انطهب  2

ساخ إٌغث١ح اٌرٟ  ٌٍرغٟٟ٘ دسخح االعرداتح إٌغث١ح ٌٍى١ّح اٌّطٍٛتح ِٓ اٌغٍؼح 

  ذحذز فٟ دخً اٌّغرٍٙه
 Cross elasticity of -) او  انتبادنُت انتقاطعُتيزوَت انطهب  3

demand  
٠ؼٕٟ ذم١ظ ٔغثح اعرداتح اٌى١ّح اٌّطٍٛتح ِٓ عٍؼح ٔر١دح ٌٍرغ١ش إٌغثٟ فٟ عؼش 

 اٌغٍؼح األخشٜ
 
 



 -:درجاث يزوَت انطهب انسعزَت

 

٠ٚىْٛ اٌطٍة ِشْ ارا واْ اٌرغ١ش  Elastic demand -انطهب انًزٌ  1

 .إٌغثٟ فٟ اٌى١ّح اٌّطٍٛب  اوثش ِٓ اوثش ِٓ اٌرغ١ش إٌغثٟ فٟ اٌغؼش

 

٠ٚىْٛ اٌرغ١ش إٌغثٟ فٟ اٌى١ّح  Inelastic demand -انطهب غُز انًزٌ  2

 اٌّطٍٛتح الً ِٓ اٌرغ١ش إٌغثٟ فٟ اٌغؼش 

 

٠ىْٛ اٌطٍة احادٞ   - Unit elasticity demandانطهب أحادٌ انًزوَت3

 اٌّشٚٔح ارا واْ اٌرغ١ش إٌغثٟ ٌٍى١ّح اٌّطٍٛتح ِغا٠ٚا ٌٍرغ١ش إٌغثٟ فٟ اٌغؼش

 

ٚرٌه ٠ؼٕٟ اْ اٌرغ١ش )Perfectly Inelastic -  انطهب عدَى انًزوَت 4

 0إٌغثٟ فٟ اٌغؼش ٌٓ ٠ؤدٞ اٌٝ اٞ ذغ١ش فٟ اٌى١ّح اٌّطٍٛتح 

 

اْ اٌرغ١ش فٟ اٌغؼش ٠ىْٛ   -   Perfectly elasticانطهب الَهائٍ انًزوَت 5

 .ذغ١شا غف١فا ٠ٚؤدٞ اٌٝ ذغ١ش الٔٙائٟ فٟ اٌى١ّح اٌّطٍٛتح 



 -:اٌؼٛاًِ اٌّؤثشج فٟ ِشٚٔح اٌطٍة 

وٍّا واْ ٕ٘ان تذائً أوثش ٌٍغٍؼح ذّىٓ اٌّغرٍٙه . وجىد انبدائم ودرجت احالنها  1-

ِٓ االعرغٕاء ػٓ و١ّح أوثش ِٕٙا ػٕذ اسذفاع ثّٕٙا، ٚاالعرؼاظح ػٕٙا تغٍؼح أخشٜ 

 وٍّا واْ ٕ٘ان تذائً وٍّا واْ اٌطٍة أوثش ِشٚٔح. تذ٠ٍح

 

فىٍّا وأد اٌغٍؼح ِّٙح ٚوأد اٌغٍؼح ظشٚس٠ح وٍّا صاس . أهًُت انسهعت 2-

اٌطٍة ألً ِشٚٔح، ٠ؼٕٟ اعرداتح اٌى١ّح اٌّطٍٛتح ٌٍرغ١ش فٟ اٌغؼش ظؼ١فح ٠ؼٕٟ 

 .  اٌّغرٍٙه ٠حراج إٌٝ ٘زٖ اٌغٍؼح فٟٙ ِّٙح ٌٗ

 

إرا وأد اٌغٍؼح تا٘ظح اٌثّٓ ٠ٚشىً ِا ٠ٕفك ػ١ٍٙا . َسبت االَفاق عهً انسهعت 3-

ٔغثح وث١شج ِٓ دخً اٌّغرٍٙه، فاْ أٞ ذغ١ش فٟ ثّٕٙا عٛف ٠ؤثش ػٍٝ اٌى١ّح 

 اٌّطٍٛتح ِٕٙا تشىً وث١ش 

وٍّا غاٌد اٌفرشج اٌض١ِٕح وٍّا واْ اٌطٍة أوثش ِشٚٔح، ٚوٍّا لٍد اٌفرشج . انشيٍ 4-

 .  اٌض١ِٕح وٍّا واْ اٌطٍة ألً ِشٚٔح



ًً فٟ :  Supplyانعزض   ٘ٛ اٌى١ّاخ اٌرٟ ٠ىْٛ إٌّردْٛ ِغرؼذْٚ ٌث١ؼٙا فؼ١

اٌطٍة ٠ّثً . ) اٌغٛق ِٓ اٌغٍؼح أٚ اٌخذِح ػٕذ ِخرٍف األثّاْ اٌّفرشظح ٌٙا

 )عٍٛن اٌّشرش٠ٓ، ٚاٌؼشض ٠ّثً عٍٛن إٌّرد١ٓ

 

 :انقاَىٌ  نهعزض

 ٕٚ٘ا ٕٔظش إٌٝ اٌشعُ. ٘ٛ أْ ٕ٘ان ػاللح غشد٠ح تاْ اٌغؼش ٚاٌى١ّح اٌّؼشٚظح

 ٔدذ وّا ٘ٛ ِالحظ فٟ اٌّحٛس اٌشأعٟ ٠ّثً اٌغؼش ٚفٟ اٌّحٛس األفمٟ ٠ّثً

 .اٌى١ّح ٚإٌّحٕٝ اٌزٞ فٟ اٌؼشض ٠ّثً اٌؼاللح اٌطشد٠ح ت١ٓ اٌغؼش ٚاٌى١ّح

 

 

 

 

 

 

 

 



ٕاَج فٟ ٕ٘اان ُّ  اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌؼٛاًِ اٌّؤثشج اٌرٟ ذؤثش فٟ اٌى١ّح اٌرٟ ٠شغة اٌ

 :ػشظٙا ِٓ اٌغٍؼح أٚ اٌخذِح، ِٚٓ أّ٘ٙا

 . ذشذثػ اٌى١ّح اٌّؼشٚظح تؼاللح غش٠ذج ِغ ثّٕٙا: ثًٍ انسهعت

ٌؼًّ، األسض، سأط )وٍّا صادخ أثّاْ ػٕاصش اإلٔراج : أثًاٌ عُاصز اإلَتاج

إٔراج اٌغٍؼح وٍّا أدٜ رٌه إٌٝ ص٠ادج ذىا١ٌف  فاٞاٌرٟ ذغرخذَ ( اٌّاي، اٌرٕظ١ُ

 إٔراج اٌغٍؼح، ٚتاٌراٌٟ أخفعد اٌى١ّح اٌّؼشٚظح ِٓ اٌغٍؼح

ذشذثػ اٌى١ّح اٌّؼشٚظح ِٓ اٌغٍؼح تؼاللح ػىغ١ح ِغ ثّٓ : أثًاٌ انسهع األخزي

 .اٌغٍؼح اٌثذ٠ٍح ٌٙا فٟ اإلٔراج، ٚػاللح غشد٠ح ِغ اٌغٍؼح اٌّىٍّح ٌٙا فٟ اإلٔراج

وٍّا ذحغٓ األعٍٛب اٌفٕٟ ٚاإلٔراخٟ اٌّغرخذَ وٍّا صادخ : حانت انفٍ اإلَتاجٍ

 .اٌى١ّح اٌّؼشٚظح ِٓ اٌغٍؼح ٚاٌؼىظ تاٌؼىظ

ذٛلؼاخ األعؼاس ٌذٜ إٌّرد١ٓ ٠ؼرثش ػاًِ ُِٙ : تىقعاث األسعار ندي انًُتجٍُ

وّحذد أٚ وّؤثش فٟ اٌؼشض فئرا واْ إٌّرد١ٓ ٠رٛلؼْٛ أْ عؼش اٌغٍؼح ع١شذفغ 

 ذدذُ٘ ٠ثادسْٚ إٌٝ ذخض٠ٓ ٘زٖ اٌغٍغ حرٝ ٠شذفغ ثّٕٙا ٚتاٌراٌٟ عٕدذ أْ ِٕحٕٝ

 .اٌؼشض ع١شذفغ إٌٝ أػٍٝ ِش١شاً إٌٝ اسذفاع األعؼاس

فاإلػأاخ ذؤدٞ اٌٝ ص٠ادج فٟ . ٌٙا ذأث١ش فٟ اٌؼشض: اإلعاَاث وانضزائب

 .اٌؼشاض اِا اٌعشائة فأٔٙا ذؤدٞ اٌٝ أخفاض اٌؼشض 



 :تىاسٌ انسىق

٘ٛ اٌٛظغ اٌزٞ ذُ اٌرٛصً إ١ٌٗ فال ٠ٛخذ ِا ٠ذػٛ إٌٝ ذغ١١شٖ ِا ٌُ ذحذز ذغ١شاخ 

خاسخ١ح ذؤدٞ إٌٝ رٌه، ٚثّٓ اٌرٛاصْ ٘ٛ اٌثّٓ اٌّرحمك فؼالً فٟ اٌغٛق، ترغاٚٞ 

اٌى١ّح اٌرٟ ٠ىْٛ اٌّغرٍٙىْٛ ِغرؼذْٚ ٌششائٙا ِٓ اٌغٍؼح أٚ اٌخذِح، ِغ اٌى١ّح 

 .اٌرٟ ٠ىْٛ إٌّردْٛ ِغرؼذ٠ٓ ٌؼشظٙا ِٕٙا

 :ٚوّا فٟ اٌشىً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ٔالحظ  سعُ اْ ِٕحٝ اٌؼشض وّا ٘ٛ اٌّؼراد تشىٍٗ اٌّٛخة ٚاٌطٍة تشىٍٗ 

(  6) اٌرٛاص١ٔحاٌغاٌة ػٕذ ٔمطح اٌرماغغ اَ ذحذ٠ذ ٔمطر١ٓ فمػ ٟ٘ أْ اٌى١ّح 

 اٞ أْ سغثاخ اٌثائؼ١ٓ ٚسغثاخ اٌّشرش١٠ٓ( 3)ٚاٌغؼش اٌرٛاصٟٔ ٘ٛ 

 .ذراللٝ ػٕذ ٘زٖ إٌمطح فمػ ٌٚزا عّٟ ٔمطح اٌرٛاصْ ذٛاصْ اٌغٛق 





ً:النقودًًنشاة:ًأولاً

ً

لقد عرف االنسان النقود و تعامل بها منذ القدم السٌما عندما تعدد حاجاته وتعدد 

رغباته ولقد أخذت النقود عند االنسان اشكاال عدة منها القماش و الحبوب 

ٌعتبر .والحٌوانات وجلودها واٌرها واستخدمها كنقود عن طرٌق التبادل المقاٌضة 

مجتمع وسواء كان هذا  اليتبادل السلع والخدمات ما أهم االنشطة االقتصادٌة 

التبادل ٌتم بصورة مباشرة بحٌث ٌتم تبادل الزائد من المنتجات عن االستهالك 

لإلشباع الحاجات وقد كان المقاٌضة هً الوسٌلة االولً للتبادل وذلك قبل اختراع 

النقود ولكن لوجود عٌوب فً المقاٌضة ظهر لدٌنا نضم جدٌدة للتبادل تعتمد على 

 .النقود 

ً:ًًتعريفًالنقود:ًثانيا

ً

هً الوسٌلة التً تلقى قبول عاما فً التداول و تستخدم وسٌطا للتبادل و مقٌاسا 

 .   االجلةللقٌمة و مستودعا لها كما تستخدم وسٌلة للمدفوعات 

















{ 
 اٌّؽاظشج اٌشاتؼح 

 اٌرىا١ٌف ٚاالعٛاق 



ٟ٘ ذىا١ٌف ػٕاصش اإلٔراض اٌرٟ عاّ٘د فٟ اإلٔراض، فىً ػٕصش . تكاليف اإلنتاج

إٔراظٟ التا أْ ٠ىْٛ ٌٗ ١ِضا١ٔح أٚ دخالً، فّصالً األ٠ذٞ اٌؼاٍِح ذؽراض إٌٝ سٚاذة، 

، ٚإٌّظُ ٠ؽراض إٌٝ "ِا١ٌح"ٚسأط اٌّاي إرا واْ ِمرشظاً ٠ؽراض إٌٝ فٛائذ ست٠ٛح 

 ...ؼصح ِٓ اٌشتػ اٌخ

٘زا ِشذثػ تاإلٔراض، ألٕٔا لٍٕا فٟ اإلٔراض فٟ األظً اٌمص١ش . تكاليف األجل القصير

ٔفظ اٌشٟء فٟ . ٠ىْٛ ػٕذٔا فمػ ػٍٝ األلً ػٕصش شاتد ٚػٕاصش ِرغ١شج

 .اٌرىا١ٌف فٟ األظً اٌمص١ش فرىْٛ رٚ شم١ٓ

 ".اٌرىا١ٌف اٌصاترح"ذىٍفح اٌؼٕصش اٌصاتد  1.

 ".اٌرىا١ٌف اٌّرغ١شج"ذىٍفح اٌؼٕصش اٌّرغ١ش  2.

٠ىْٛ اٌخ١اس أِاَ إٌّشؤج ِفرٛؼاً فٟ اخر١اس ػٕاصش اإلٔراض . تكاليف األجل الطىيل

ٌٚزٌه ذىْٛ ظ١ّغ ػٕاصش اإلٔراض ِرغ١شج، ٚتاٌراٌٟ ٠غرط١غ إٌّظُ أْ ٠خراس 

 .اٌّض٠ط األٔغة ِٓ ػٕاصش اإلٔراض

 .أنىاع التكاليف

ٟٚ٘ ذىٍفح االعرخذاِاخ اٌثذ٠ٍح ٌؼٕاصش اإلٔراض ( ذىٍفح اٌفشصح اٌثذ٠ٍح  1.

 .اٌّغرخذِح فٟ اٌّششٚع

 



ٟٚ٘ ذٍه اٌّذفٛػاخ اٌرٟ . ٚاٌرىا١ٌف اٌع١ّٕح( اٌصش٠ؽح)اٌرىا١ٌف إٌمذ٠ح  2

أِا اٌرىا١ٌف اٌع١ّٕح . ذرؽٍّٙا إٌّشاج ٚذشد صشاؼح ٚتٛظٛغ فٟ دفاس اٌؽغاتاخ

فٟٙ اٌرىا١ٌف اٌرٟ ٠رؽٍّٙا اٌّششٚع ٌٚىٕٙا ال ذشد صشاؼح فٟ دفاذش اٌؽغاتاخ، 

 .  إّٔا ذذخً ظّٓ صافٟ األستاغ

 ٠ىْٛ شىً اٌرىٍفح اٌصاترح ػثاسج ػٓ خػ ِغرم١ُ ِٛاصٞ ٌٍّؽٛس األفمٟ؟

 ألْ اٌرىا١ٌف اٌصاترح ال ذرغ١ش ِّٙا ذغ١ش ؼعُ اإلٔراض 

إْ ذىا١ٌف اإلٔراض فٟ األظً اٌط٠ًٛ ذخرٍف : تكاليف اإلنتاج في األجل الطىيل

ػٕٙا فٟ األظً اٌمص١ش، ِٓ ؼ١س إِىا١ٔح ذغ١ش ؼعُ ظ١ّغ ػٕاصش اإلٔراض أٚ 

.  اٌطالح اإلٔراظ١ح تىاٍِٙا فٟ اٌّذٜ اٌط٠ًٛ، ت١ّٕا ال ٠رغٕٝ رٌه فٟ اٌّذٜ اٌمص١ش

ٕرط فٟ ٘زٖ اٌؽاٌح ِشىٍح  ُّ ظ١ّغ ػٕاصش اإلٔراض ٕ٘ا ذصثػ ِرغ١شج، ال ٠ٛاظٗ اٌ

. اٌمشاساخ اٌخاصح ترؽذ٠ذ و١ّح اإلٔراض فمػ ٚإّٔا أ٠عا اٌؽعُ األِصً ٌٍّششٚع

 .  فاٌؽعُ األِصً ٌٍّششٚع ٠ؼرثش ُِٙ فٟ األظً اٌط٠ًٛ

ٟ٘ اٌّثاٌغ  اٌرٟ ٠ؽصً ػ١ٍٙا اٌّششٚع ٔر١عح ت١غ ِٕرعاذٗ فٟ اٌغٛق  : اإليرادات 

تأٗ  إظّاٌٟ اٌّثاٌغ اٌرٟ ٠ؽصً ػ١ٍٙا اٌّششٚع ٔر١عح ٌث١ؼٗ وبعرف االيراد الكلي 

 .ٌؼذد ِؼاْ ِٓ اٌٛؼذاخ ِٓ اٌغٍؼح 



أٞ ػثاسج ػٓ . ٘ٛ ٔص١ة اٌٛؼذج إٌّرعح ِٓ اإل٠شاداخ:االيراد الوتىسظ 

 ػذد اٌٛؼذاخ اٌّثاػح ÷ اإل٠شاداخ اٌى١ٍح 

 

 :االسىاق وانىاعها 

 

 :الونافسة الكاهلة خصائصه   -1

ذٛافش اٌّؼٍِٛاخ اٌىاٍِح ٌع١ّغ األغشاف، اٌثائؼ١ٓ ٚاٌّشرش٠ٓ ١ٌظ ٕ٘ان أٞ . 1

 .ظًٙ فٟ  إٌّرط ٚال تاٌغؼش

ٚظٛد ػذد وث١ش ِٓ إٌّشآخ، تؽ١س ال ذىْٛ إٌّشاج ٌٛؼذ٘ا ٌٙا أٞ لذسج فٟ . 2

 .تاٌغؼش، ذاش١ش

ذعأظ اٌغٍؼح، ٠ؼٕٟ ظ١ّغ إٌّشآخ ذث١غ عٍؼح ِرعأغح ال ٠شٜ اٌّغرٍٙه أٞ . 3

 فشق ت١ٓ ِٕرعاخ ٘زٖ اٌششواخ أٚ إٌّشآخ

 خاص١ح األظً اٌط٠ًٛ ؼش٠ح اٌذخٛي ٚاٌخشٚض أٞ ١ٌظ ٕ٘ان أٞ ل١ٛد فٟ اٌغٛق 4

 

 



 :سىق االحتكار -2

ٕرط فٟ إٔراض عٍؼح ال تذ٠ً ٌٙا لش٠ة: ِفَٙٛ االؼرىاس ُِ  .٘ٛ ذفشد 

 .ٕ٘ان أعثاب ػذ٠ذج ِٕٙا ِصالً : أعثاب ؼذٚز االؼرىاس اٌّطٍك

 :خصائصٗ

 ٕ٘ان ِٕشاج ٚؼ١ذج ذمَٛ تاإلٔراض  -1

 ذٕرط عٍؼح ال تذ٠ً ٌٙا  -2

 صؼٛتح اٌذخٛي اٌٝ اٌغٛق تغثة ل١ٛد االؼرىاس  -3

 ٠رؽىُ اٌّؽرىش فٟ االعؼاس ٚاالٔراض  -4

 :خصائصٗ سىق الونافسة االحتكارية  -3

 .ٚظٛد اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌششواخ.  -1

 .ؼش٠ح اٌذخٛي ٚاٌخشٚض. 2

 .ِٕرعاخ اٌششواخ ِخرٍفح ػٓ تؼعٙا. 3

اٌطٍة غ١ش ِشْ فال ٠رغ١ش اٌطٍة تغثة ذغ١ش اٌغؼش؛ اٌششواخ صأؼٛ . 4

 . األعؼاس تغثة ذثا٠ٓ اٌغٍغ ت١ٓ اٌششواخ



 خصائصٗ : سىق احتكار القلة  -4 

 .لٍح ػذد اٌثائؼ١ٓ ذرغُ ٘زا اٌغٛق تمٍح ػذد اٌششواخ ٚوصشج اٌؼّالء - 1

 عٍٛن اٌعّاػح  ... اٌرشاتػ ت١ٓ اٌششواخ  - 2

 ...  إٌّافغح ... ذىص١ف اإلػالٔاخ  - 3

 ٔمص اٌرعأظ  ... ػٛائك دخٛي اٌغٛق  -4

 :الذخل القىهي 

. ٘ٛ  إظّاٌٟ اٌذخً اٌّرشاوُ ٌثٍذ ِا ِٓ األٔشطح االلرصاد٠ح فٟ غعْٛ ػاَ

٠ٚشًّ اٌّذفٛػاخ اٌرٟ ذرُ ٌع١ّغ اٌّٛاسد فٟ شىً األظٛس ٚاٌفائذج ٚاإل٠عاس 

 ٚاألستاغ

 :ٕ٘ان شالز غشق ِخرٍفح ٌم١اط اٌذخً اٌمِٟٛ 

 

 .غش٠مح اإلٔفاق -3غش٠مح اٌذخً   -2غش٠مح إٌّرط   -1

 

٘زٖ األعا١ٌة اٌصالشح ٌؽغاب إٌاذط اٌّؽٍٟ اإلظّاٌٟ ذغفش ػٓ ٔفظ إٌر١عح ألْ 

 .  اإلٔفاق اٌٛغٕٟ= اٌذخً اٌمِٟٛ = إٌاذط اٌمِٟٛ 

 



ًٍّ ِٓ اٌخذِاخ :طريقة الُونتج  ٟ٘ غش٠مح ذؼرّذ ػٍٝ ؼغاب اٌم١ّح اٌُى١ٍّح ٌى

ّٟ فٟ دٌٍٚح ِا تٕاًء ػٍٝ األعؼاس اٌخاّصح فٟ اٌغٛق،  ًٍ ٔٙائ ٕرعح تشى ُّ ٚاٌّغٍغ اٌ

ّٟ ِٓ خالي ػّذج ت١أاخ ذشًّ وافح ٔشاغاخ اإلٔراض،  ّٟ اإلظّاٌ ٠ُٚؽّذد إٌاذط اٌمِٛ

ُّغرخشظح ِٓ اٌغاتاخ، ٚاٌّؼادْ إٌاذعح ػٓ  ِصً اٌضساػح، ٚاألخشاب اٌ

ُِغاّ٘ح ِعّٛػح ِٓ اٌششواخ اٌرٟ ذؼًّ فٟ ِعاالخ اٌرؤ١ِٓ،  اٌصٕاػاخ، ٚ

ُُ ٚفماً  ، ٚغ١ش٘ا ِٓ إٌشاغاخ اإلٔراظ١ّح األُخشٜ اٌرٟ ذُم١ّ ًّ ٚاالذصاالخ، ٚإٌم

 ألعؼاِس اٌغٛق

 

ُِعرّغ : طريقة اإلنفاق ٟ٘ غش٠مح ذؼرّذ ػٍٝ إظافح ظ١ّغ إٌفماخ اٌرٟ ٠صشفٙا 

 ّٟ ، ٚإظّاٌ ّٟ ِؼ١ّٓ خالي ػاَ ٚاؼذ، ٚذشًّ إٌفماخ ا٢ذ١ح االعرٙالن اٌشخص

ٕرعاخ، ٚإظّاٌٟ االعرصّاساخ  ُّ االعرصّاساخ اٌّؽ١ٍّح، ٚإٌفماخ اٌؽى١ِّٛح ػٍٝ اٌ

ّٟ ِغ إٌفماخ  األظٕث١ّح، ٚذؼرّذ ٘زٖ اٌطش٠مح ػٍٝ فشظ١ح ذغاٚٞ اٌذخً اٌمِٛ

 .اٌٛغ١ّٕح

  



؛ ِٓ خالي : طريقة القيوة الُوضافة ّٟ ٟ٘ غش٠مح ذُغرخذَ فٟ ؼغاب اٌذخً اٌمِٛ

ُّعافح ػٍٝ اٌصٕاػاخ، ٚذُش١ش ٘زٖ اٌم١ّح إٌٝ اٌفشق  االػرّاد ػٍٝ اٌم١ّح اٌ

ُّخشظاخ اٌّاد٠ّح فٟ ِشاؼً اٌؼ١ٍّّح اإلٔراظ١ّح، ٚػٕذ  ُّذخالخ ٚاٌ اٌظا٘ش ت١ٓ ل١ّح اٌ

، ٠ُصثػ  ّٞ راؼح فٟ اٌمطاع االلرصاد ُّ إظافح وافّح ٘زٖ اٌفشٚلاخ إٌٝ اٌصٕاػاخ اٌ

 ّٟ ّٟ اإلظّاٌ  .ِٓ اٌّّىٓ اٌٛصٛي إٌٝ ل١ّح إٌاذط اٌّؽٍ

 :أهوية الذخل القىهي

ّٟ ؼغاتاخ : األ١ّ٘ح االلرصاد٠ّح -1 ذُؼّذ اٌؽغاتاخ اٌخاّصح فٟ اٌّذخً اٌمِٛ

ّٟ ٚإٌفماخ اٌٛغ١ّٕح وّا ذُخثُش  اظرّاػ١ّح، ٚذؽرٛٞ ػٍٝ إظّاٌٟ ل١ّح اٌذخً اٌمِٛ

٘زٖ اٌؽغاتاخ ػٓ ل١ُ اٌّذخً فٟ اٌذٚي، ٚإٌاذط ػٓ دخً األفشاد، ٚاٌصٕاػاخ، 

 .ٚػ١ٍّاخ اٌرعاسج اٌذ١ٌّٚح

2-  ّٞ ّٟ تؤ١ٍّ٘ح ٌؼ١ٍّح : األ١ّ٘ح ٌٍرخط١ػ االلرصاد ٟ٘ ذ١ّّض ت١أاخ اٌذخً اٌمِٛ

ّٟ ٌٍذٌٚح،  ، ف١عة أْ ذؽرٛٞ ٘زٖ اٌث١أاخ ػٍٝ اٌذخً اٌُىٍ ّٞ اٌرخط١ػ االلرصاد

راؼح ُّ  ٚل١ّح االعرٙالن، ٚل١ّح االّدخاس ِٓ اٌّصادس اٌ

ٟ٘ ِؼشفح غث١ؼح ٚو١ف١ح ذٛص٠غ اٌذخً داخً : األ١ّ٘ح فٟ ذٛص٠غ اإل٠شاداخ -3

؛ ٚخصٛصاً  ّٟ اٌذٚي؛ ػٓ غش٠ك االعرؼأح تئؼصاءاخ ٚت١أاخ اٌذخً اٌمِٛ

رؼٍّمح تاألستاغ ٚاألظٛس ُّ  .  اٌ



 .تؤّٔٗ االسذفاع اٌّغرّش ٚاٌؼاَ ٌألعؼاسهفهىم التضخن 

 :أنىاع التضخن

 

٘ٛ ص٠ادج اٌرىا١ٌف اٌخاصح تاٌؼٛاًِ اإلٔراظ١ّح تّؼّذٍي ٠فٛق ٔغثح : ذعخُ اٌرىا١ٌف

ا ٠ؤدٞ إٌٝ اسذفاع ِغرٜٛ األعؼاس اٌؼاَ، ّّ  اٌض٠ادج فٟ اإلٔراض؛ ِ

٘ٛ ؼاٌح الرصاد٠ّح ذىْٛ ف١ٙا األعؼاس شاترح، ِغ ذؼشظٙا : اٌرعخُ اٌّىثٛخ

ٌعغػ اٌرعخُ؛ تغثة ذع١ّذ اٌغٍطح اٌؼاِح األعؼاس؛ فٟ اذخار ذشش٠ؼاخ أٚ 

 .لشاساخ إداس٠ّح خاصح تٙزا إٌٛع ِٓ اٌرعخُ

٘ٛ ص٠ادج ِغر٠ٛاخ األعؼاس اٌّؽ١ٍّح؛ تغثة ذؤش١ش ِعّٛػح ِٓ : اٌرعخُ اٌّغرٛسد

ًٍ ٚاظػ  .اٌؼٛاًِ اٌخاسظ١ّح تشى

٘ٛ ظٙٛس اسذفاػاخ ِررا١ٌح ٚشذ٠ذج فٟ األعؼاس؛ ؼ١س ذؤدٞ إٌٝ : اٌرعخُ اٌعاِػ

ّْ ذؽّذ ِٕٙا اٌغٍطح اٌؽى١ِّٛح أٚ ذغرط١غ  ظٙٛس آشاس وث١شج ٚظاسج، ِٓ اٌصؼة أ

ا ٠ذفغ  ّّ ِؼاٌعرٙا، وّا ٠ؤدٞ رٌه إٌٝ فمذاْ إٌمٛد ٌم١ّرٙا ٚلٛذٙا اٌششائ١ّح؛ ِ

 األفشاد إٌٝ اٌرخٍص ِٓ األِٛاي اٌرٟ ِؼُٙ 



ٙا: اسباب التضخن  ّّ  :٠ؼرّذ ظٙٛس ظا٘شج اٌرعخُ ػٍٝ اٌؼذ٠ذ ِٓ األعثاب ِٓ أ٘

ٟ٘ اٌض٠ادج اٌرٟ ذظٙش فٟ إٌفماخ : اسذفاع إٌفماخ االعرصّاس٠ّح ٚاالعرٙالو١ّح -1

ّٟ ػٍٝ  اٌى١ٍّح ػٓ اٌّغرٜٛ اٌىاًِ ٌالعرخذاَ، ٚذؼىظ اٌض٠ادج فٟ اٌطٍة اٌىٍ

ّٟ ػٕذ ِغرٜٛ اٌرشغ١ً، ف١ٕرط اٌرعخُ ػٓ ذٍه اٌض٠ادج؛ تغثة اسذفاع  اٌؼشض اٌىٍ

ّٞ ٠ٛظذ فائط فٟ اٌطٍة ٠ماتٍٗ  إٌفماخ اٌى١ٍّح ِغ ػذَ ص٠ادج اٌغٍغ اٌّؼشٚظح؛ أ

 .ػشض شاتد ِٓ إٌّرعاخ ٚاٌخذِاخ

ٟ٘ ص٠ادج إٌفماخ اٌؼاِح ِماسٔح تاإل٠شاداخ اٌؼاِح، : ػعض اٌّٛاصٔح اٌّا١ٌّح -2 

ٚذُؼذُّ ِٓ األعا١ٌة اٌرٟ ذؼرّذ ػ١ٍٙا اٌؽىِٛاخ فٟ ذ٠ًّٛ اٌّششٚػاخ اإلٔراظ١ّح ل١ذ 

ًٍ ػاَ فٟ األٚظاع االلرصاد٠ّح ٌٍذٚي  .اٌرٕف١ز، ٠ٚؤشش ػعض اٌّٛاصٔح اٌّا١ٌّح تشى

  3-  ّٟ ٘ٛ ظٙٛس ٔمص فٟ سأط اٌّاي اٌّغرخذَ فٟ : أخفاض سأط اٌّاي اٌؼ١ٕ

ا ٠ٕرط ػٕٗ اذغاع اٌٙٛج ت١ٓ  ّّ ِغرٜٛ اٌرشغ١ً، ٠ٚؤدٞ إٌٝ ػذَ ِشٚٔح اإلٔراض؛ ِ

إٌمٛد اٌّؼشٚظح ٚاٌّرذاٌٚح ِٓ إٌّرعاخ ٚاٌخذِاخ، ف١ؤدٞ رٌه إٌٝ اسذفاع 

 .األعؼاس ٚظٙٛس اٌرعخُ



 كيفية هعالجة التضخن 

 السياسة الوالية: وال

ذرُ ِؼاٌعح ِشىٍح اٌرعخُ ِٓ خالي اعرخذاَ أدٚاخ اٌغ١اعح اٌّا١ٌح ٚاٌرٟ          

ٟ٘ األٔفاق اٌؽىِٟٛ ٚاٌعشائة، فؼٕذِا ٠ؽصً اٌرعخُ ٠ّىٓ ٌٍذٌٚح ِؼاٌعرٗ 

تٛاعطح ص٠ادج ؼعُ اٌعشائة تصشف إٌظش ػٓ ذفاص١ٍٙا، إر إْ ص٠ادج اٌعشائة 

عرؤدٞ إٌٝ الرطاع ظضء ِٓ دخٛي األفشاد ٚ٘زا ِا ٠ٕؼىظ ػٍٝ أخفاض اٌطٍة 

 .ػٍٝ اٌغٍغ ٚاٌخذِاخ فرٕخفط األعؼاس ٠ٕٚخفط اٌرعخُ ٘زا ِٓ ٔاؼ١ح

ِٚٓ ٔاؼ١ح أخشٜ ٠ّىٓ اٌٍعٛء إٌٝ اإلٔفاق اٌؽىِٟٛ ٌّؼاٌعح اٌرعخُ إر ٠ّىٓ أْ 

ذمَٛ اٌؽىِٛح تعغػ اإلٔفاق اٌؽىِٟٛ ٚ٘زا ِا ٠ؼٕٟ ذخف١ط ؼعُ اإلٔفاق 

 ٚخصٛصاً اإلٔفاق االعرٙالوٟ ألٔٗ ٠ؤدٞ إٌٝ ص٠ادج اٌطٍة ِٚٓ شُ اٌرعخُ 

 السياسة النقذية: ثانيا  

ٚأدٚاذٙا اٌّرّصٍح عؼش اٌفائذج ٚٔغثح االؼر١اغٟ إٌمذٞ ٚػ١ٍّاخ اٌغٛق اٌّفرٛؼح، 

 .ٌّؼاٌعح ِشىٍح اٌرعخُ

 روشٔا عاتماً إْ اٌرعخُ ٠ّىٓ أْ ٠ؽصً وٕر١عح ٌض٠ادج اٌغ١ٌٛح إٌمذ٠ح فرٍعا اٌذٌٚح



ِصالً ػٍٝ سفغ عؼش اٌفائذج ٘زا ٠ؤدٞ إٌٝ عؽة اٌغ١ٌٛح إٌمذ٠ح ِٓ األعٛاق الْ 

اٌع١ّغ ٠ثؽس ػٓ األستاغ ٚتّا إْ اسذفاع عؼش اٌفائذج ٠ؽمك األستاغ ِغ ػذَ اٌرؤوذ 

تظشٚف اٌغٛق ِغرمثالً، ػٕذ٘ا ع١ٍعؤ اٌّغرصّشْٚ إٌٝ إ٠ذاع أِٛاٌُٙ فٟ 

 .  اٌّصاسف ٌٍؽصٛي ػٍٝ عؼش اٌفائذج، فرٕخفط اٌغ١ٌٛح إٌمذ٠ح ٚاٌطٍة ٚاٌرعخُ

وّا ٠ّىٓ أْ ٠ٍعؤ اٌثٕه اٌّشوضٞ إٌٝ ع١اعح ٔغثح االؼر١اغٟ إٌمذٞ اٌزٞ ٠ؼٕٟ  

و١ّح األِٛاي اٌرٟ ٠عة أْ ذؽرفع تٙا اٌثٕٛن ٌذٜ اٌثٕه اٌّشوضٞ  فئرا ؼصً 

اٌرعخُ ٠شفغ اٌثٕه اٌّشوضٞ ٘زٖ إٌغثح فرٕخفط لذسج اٌثٕٛن ػٍٝ ِٕػ االئرّاْ 

ِٚٓ شُ أخفاض اٌطٍة فرٕخفط األعؼاس ِٚٓ شُ اٌرعخُ، ٚاٌؼىظ صؽ١ػ فٟ 

 ؼاٌح ؼصٛي االٔىّاػ 

وزٌه ٠ّىٓ أْ ٠ٍعؤ اٌثٕه اٌّشوضٞ إٌٝ ع١اعح ػ١ٍّاخ اٌغٛق اٌّفرٛؼح ٌّؼاٌعح 

اٌرعخُ، فؼٕذ ؼصٛي اٌرعخُ ٠ذخً اٌثٕه اٌّشوضٞ إٌٝ عٛق األٚساق اٌّا١ٌح 

وثائغ ٌألٚساق اٌّا١ٌح، إر إْ ت١غ األٚساق اٌّا١ٌح ِماتً إٌمٛد اٌرٟ ٠ؽصً ػ١ٍٙا 

 ٠ؼٕٟ عؽة اٌغ١ٌٛح إٌمذ٠ح ِٓ األعٛاق ِٚٓ شُ أخفاض اٌطٍة ٚاٌرعخُ 



خ  ٛ ج س ب خ ن ا ح  س ب ج ز ن  ا

 المحاضرة السابعة 



 ماهية التجارة الخارجية
رؼزجش انزجبسح انخبسجٛخ يٍ أْى االَشطخ االلزظبدٚخ انزٙ رشركض ػهٛٓب 
انذٔل، َظشا نًب رمزؼٙ انحبجخ االلزظبدٚخ يٍ رجبدل انغهغ ٔانخذيبد 

ٔاَزمبل ػُبطش االَزبط، ٔخبطخ ٔأَٓب كبَذ انحم انٕحٛذ نجًٛغ انذٔل 
نهخشٔط يٍ حبنخ انؼضنخ ، ٔ سغى اخزالف انُظى انغٛبعٛخ ٔااللزظبدٚخ 

 ٔانمبََٕٛخ نٓزِ انذٔل
 أساس قيام التجارة الخارجية بيه الذول، 

ٚمٕو انزجبدل أعبعب ػهٗ يجذأ انزخظٛض ٔرمغٛى انؼًم حٛش رزخظض 
كم دٔنخ يٍ انذٔل فٙ ئَزبط عهؼخ أٔ يجًٕػخ يٍ انغهغ ٔرزجبدنٓب يغ 

 غٛشْب يٍ انذٔل، 
رخزهف دٔل انؼبنى اخزالفب شبعؼب فًٛب رًزهكّ يٍ يٕاسد ؽجٛؼٛخ، ْٔزا -1

 .يب ٚإد٘ ئنٗ اخزالف انزخظض يٍ دٔنخ ئنٗ أخشٖ حغت ْزِ انًٕاسد
ٔفشح االٚذ٘ انؼبيهخ فٙ ثؼغ انذٔل انًكزظخ ثبنغكبٌ لذ رإد٘ انٗ -2

صٚبدح ػشع انؼًبنخ ٔثبنزبنٙ اَخفبع االجٕس، ْٔزا يب ٚإد٘ ئنٗ رفٕق 
 .  ْزِ انذٔل فٙ ئَزبط ثؼغ انغهغ راد انكضبفخ انؼبنٛخ نؼُظش انؼًم

ٚإد٘ رًزغ ثؼغ انذٔل ثشطٛذ ػخى يٍ سؤٔط االيٕال ئنٗ رخظظٓب -3
فٙ اَزبط انغهغ راد انكضبفخ انشأعًبنٛخ ؽبنًب أٌ انًمٕيبد انظُبػبد 

 يزٕفشح 



 :مفهىم السياسة التجارية 
" ًٚكٍ رؼشٚف انغٛبعخ انزجبسٚخ فٙ ا٘ دٔنخ ػهٗ آَب 

يجًٕػخ انمٕاػذ ٔاالعبنٛت ٔاالدٔاد ٔاالجشاءاد ٔانزذاثٛش انزٙ 
 رمٕو ثٓب انذٔنخ فٙ يجبل انزجبسح انذٔنٛخ

ٔرمغى انغٛبعبد انزجبسٚخ انذٔنٛخ يٍ ؽشف االلزظبدٍٚٛ انٗ 
 َٕػٍٛ سئٛغٍٛٛ ًْٔب

 سياسة حرية التجارة  -1

ٚمظذ ثٓب  رخفٛغ انمٕٛد انًجبششح أٔ غٛش انًجبششح انكًٛخ 
ٔغٛش انكًٛخ، انزؼشٚفٛخ ٔغٛش انزؼشٚفٛخ، نزؼًم ػهٗ رذفك 

انزجبسح انذٔنٛخ ػجش حذٔد انذٔنخ نزحمٛك ْذاف الزظبدٚخ يؼُٛخ 
 " 
 التجارة  ( تقييذ )سياسة حماية  -2

يجًٕػخ يٍ انمٕاػذ ٔاالجشاءاد ٔانزذاثٛش انزٙ " ثبَٓب ػجبسح ػٍ
رمغ رؼغ لٕٛدا يجبششح أ غٛش يجبششح كًٛخ أ غٛش كًٛخ ، 

رؼشٚفٛخ أ غٛش رؼشٚفٛخ ػًٗ رذفك انزجبسح انذٔنٛخ ػجش حذٔد 
 انذٔنخ ، نزحمٛك اْذاف الزظبدٚخ يؼُٛخ 



 تقسم ادوات السياسات التجارية الى 
 :  انكًشكٛخانشعٕو -1

ْٕٔ سعى رٔ لًٛخ َمذٚخ صبثزخ أ َغجخ ػهٗ انٕحذح انٕاحذح 
 (  انًغزٕسدح )يٍ انغهغ انٕاسدح 

 :    َظبو انحظض-2
ٔٚمظذ ثٓب لٛبو انذٔنخ ثزحذٚذ انكًٛخ انًظذسح يٍ عهؼخ يب أ  

انكًٛخ انًغزٕسدح ، ٔانشبئغ ْٕ رحذٚذ انكًٛخ انًغزٕسدح، 
ٔٚزى رنك يٍ خالل لٛبو انذٔنخ ثجٛغ رشاخٛض االعزٛشاد ػٍ 

ؽشٚك انًضاد انٗ انًغزٕسدٍٚ، ٔركٌٕ ْزِ انزشاخٛض يمغًخ 
 ػهٗ  اعبط اجًبنٙ انحظخ   

 :َظبو اإلغشاق-3
ثٛغ انغهؼخ انًُزجخ يحهٛب فٙ : ٚزًضم َظبو اإلغشاق فٙ 

األعٕاق انخبسجٛخ ثضًٍ ٚمم ػٍ َفمخ ئَزبجٓب أٔ ٚمم ػٍ أصًبٌ 
انغهغ انًًبصهخ أٔ انجذٚهخ فٙ رهك األعٕاق أٔ ٚمم ػٍ انضًٍ 

 انز٘ رجبع ثّ فٙ انغٕق انذاخهٛخ 



ْٕ ثًضبثخ انحغبة انز٘ ٚغجم لًٛخ :  ميزان المذفىعات 
انحمٕق ٔ انذٌٕٚ انُبشئخ ثٍٛ ثهذ يؼٍٛ ٔ انؼبنى انخبسجٙ ٔ 

دنك َزٛجخ انًجبدالد ٔ انًؼبيالد انزٙ رُشأ ثٍٛ انًمًٍٛٛ فٙ 
ْزا انجهذ ٔ َظشائٓى ثبنخبسط خالل فزشح صيُٛخ ػبدح يب ركٌٕ 

 .عُخ
ٔ نًٛضاٌ انًذفٕػبد أًْٛخ كجٛشح ار يٍ خالل دساعخ يفشدارّ 
ٚؼكظ نُب دسجخ انزمذو االلزظبد٘ فٙ ْزا انجهذ ٔ ًٚكُُب يٍ 

رحذٚذ يشكضِ انًبنٙ ثبنُغجخ نهؼبنى انخبسجٙ ، نزنك فاَّ غبنجب 
يب ٚطهت طُذٔق انُمذ انذٔنٙ يٍ جًٛغ أػؼبئّ رمذٚى لف 

عُٕٚب نكٌٕ ْزا انًٛضاٌ يٍ أْى انًإصشاد  يذفٕػبرٓبيٕاصٍٚ 
 .دلخ فٙ انحكى انًشكض انخبسجٙ نهؼؼٕ

 :ٔٚؼشف  اٚؼب ثبَّ
انغجم األعبعٙ انًُظى ٔ انًٕجض انز٘ رذٌٔ فّٛ جًٛغ 
انًؼبيالد االلزظبدٚخ انزٙ رزى ثٍٛ حكٕيبد ٔ يٕاؽٍُٛ ٔ 

يإعغبد يحهٛخ نجهذ يب يغ يضٛالرٓب نجهذ أجُجٙ خالل فزشح 
 .يؼُٛخ ػبدح عُخ ٔاحذح



 :ٔيٍ ْزا انزؼشٚف ًٚكٍ رغجٛم انًالحظبد انزبنٛخ 
o  اٌ يٛضاٌ انًذفٕػبد ٚٓزى ثبنًؼبيالد االلزظبدٚخ انخبسجٛخ حظشا عٕاء

 .رٕنذ ػُٓب حمٕلب نهًمًٍٛٛ نذٖ غٛش انًمًٍٛٛ أ انؼكظ 
o  ٚؼزجش فٙ يفٕٓو انًمًٍٛٛ االلبيخ انذائًخ فٙ انذٔنخ ٔنٛظ االلبيخ

 .انطبسئخ 
o  ٍٛٚٚشًم يفٕٓو انًمًٍٛٛ جًٛغ االشخبص انطجٛؼٍٛٛ أ االػزجبس. 
o  رشًم انشلؼخ انجغشافٛخ نهًمًٍٛٛ االسع انطجٛؼٛخ ٔانًٛبِ االلهًٛٛخ

 ٔانًجبل انجٕ٘
o  ٌال رٕجذ لبػذح يحذدح نزؼٍٛٛ انًذح انزٙ ٚحزغت ثًٕججٓب يٛضا

 .انًذفٕػبد 
ٔ ٚكٌٕ اػذاد يٛضاٌ انًذفٕػبد ػهٗ يجذأ انمٛذ انًضدٔط ، يًب ٚجؼهّ يٍ 

رُذسط رحزّ كبفخ ( ئٚجبثٙ)انُبحٛخ انًحبعجٛخ يزٕاصَب أ٘ جبَت دائٍ 
انًؼبيالد انزٙ رحظم انذٔنخ يٍ خالنٓب ػهٗ ئٚشاداد يٍ انؼبنى انخبسجٙ 

رُطٕ٘ رحزّ جًٛغ انًؼبيالد انزٙ رإد٘ انذٔنخ ( عهجٙ)، ٔ جبَت يذٍٚ 
يٍ خالنٓب يذفٕػبد انؼبنى انخبسجٙ ٔ رٕاجّ ػًهٛخ رغجٛم انؼًهٛبد 

االلزظبدٚخ ػهٗ يٛضاٌ انًذفٕػبد طؼٕثبد يضم يشكهخ انزفشٚك ثٍٛ 
انًمٛى ٔ انغٛش يمٛى ، ٔ اخزالف أعظ حغبة انمٛى انذٔنٛخ ٔ يشكهخ 

 .  ئنخ.....انزٕلٛذ



 : ٚبرٙٔرحذس ػًهٛخ انمٛذ انًضدٔط كًب 
ػُذيب رظذس انذٔنخ ثؼبػخ يب ثمًٛخ ػششح يالٍٚٛ دُٚبس يضال ، فبٌ لًٛخ  

ْزِ انجؼبػخ عٕف رغجم فٙ انجبَت انذائٍ ثمًٛخ ػششح يالٍٚٛ دُٚبس 
رؼجش ػٍ لًٛخ ثؼبػخ يظذسح نهخبسط ، غٛش اٌ لًٛخ ْزِ انجؼبػخ  الَٓب

عٕف رؼٕد يشح اخشٖ انٗ انجهذ ايب ػهٗ شكم ايٕال عبئهخ فزغجم فٙ 
انحغبة انًذٍٚ نشؤٔط االيٕال لظٛشح االجم ، أ ٚزى اعزٛشاد ثؼبػخ 
ثمًٛزٓب يٍ انخبسط فزغجم فٙ انجبَت انًذٍٚ فٙ ثُذ انٕاسداد يٍ 

انغهغ أ انخذيبد حغت َٕع انجؼبػخ انًغزٕسدح ، أ لذ رُمغى لًٛخ 
كبالعزٛشاداد ٔحغبثبد )انجؼبػخ انًظذسح ػهٗ ػذح إَاع يٍ انُشبؽبد 

، ايب ارا لبيذ ( انخ.... ساط انًبل لظٛش االجم ٔانمشٔع ٔانًغبػذاد 
عٕف  فبَٓبانذٔنخ ثبعزٛشاد ثؼبػخ يب ثمًٛخ ػششح يالٍٚٛ دُٚبس يضال 

 رغجم ثشكم يؼبكظ رًبيب 
 :نزنك فاٌ يٛضاٌ انًذفٕػبد ٚزشكت يٍ خًغخ حغبثبد ْٙ 

o ٘انحغبة انجبس 
o حغبة انزحٕٚالد يٍ جبَت ٔاحذ 
  o  حغبثبد سؤٔط االيٕال 



o ٙحشكبد انزْت ٔانُمذ االجُج 
o فمشح انغٕٓ ٔانخطأ 

كًب لهُب أٌ رغجٛم انؼًهٛبد فٙ يٛضاٌ انًذفٕػبد ٚكٌٕ ؽجمب نطشٚمخ 
انمٛذ انًضدٔط ، أ٘ اٌ كم ػًهٛخ رغجم يشرٍٛ فٙ انجبَت انذائٍ يشح ٔ 

 .فٙ انجبَت انًذٍٚ يشح اخشٖ 
 :  سعر الصرف 

انغؼش انُغجٙ نؼًهخ ثهذ يب يمبسَخ ثؼًهخ ثهذ آخش، ْٕٔ ٚؼجش ػٍ ػذد 
انٕحذاد انزٙ ًٚكٍ انحظٕل ػهٛٓب يٍ ػًهخ أجُجٛخ يمبثم ٔحذح يٍ 

 .  انؼًهخ انٕؽُٛخ
 

 أوظمة الصرف 
ٔٚؼزًذ ْزا انُظبو ػهٗ جؼم عؼش طشف ػًهخ : أَظًخ انظشف انضبثزخ

يؼُٛخ صبثزبً ثبنُغجخ نؼًهخ ٔاحذح لٕٚخ ٔيغزمشّح، أٔ ثبنُغجخ نؼذد يٍ 
 .  انؼًالد انخبطخ ثبنجٓبد انزٙ ٚزؼبيم يؼب انًغزخذو

ٔاشزك ْزا انُظبو اعًّ يٍ يذٖ لبثهّٛخ عؼش : أَظًخ انظشف انًشَخ
طشف انؼًم نهزؼذٚم ثبالػزًبد ػهٗ يإششاد الزظبدّٚخ، ٔلذ رهجأ انذٔنخ 

 ئنٗ االػزًبد ػهٗ َظبو انزؼٕٚى انًذاس



أْذاف عؼش انظشف ٚغبْى عؼش انظشف فٙ يُغ انزؼخى 
ٚهؼت دٔساً ْبيبً فٙ رخظٛض انًٕاسد ٔرغخٛشْب . ٔيمبٔيزّ

نالعزفبدح يُٓب يٍ خالل رحٕٚهٓب ئنٗ عهغ دٔنٛخ لبثهخ 
ٚحّفض . ٚغبػذ فٙ رٕصٚغ انذخم ثٍٛ انطجمبد انًحهّٛخ. نهزظذٚش

ًّٛٓب انؼٕايم انًإصّشح فٙ عؼش انظشف . انظُبػبد انًحهٛخ ُٔٚ
ّٙ نألعؼبس َغجخ انؼشائت ٔانزؼشٚفبد . انًغزٕٖ انُغج

اسرفبع . انجًشكّٛخ انًفشٔػخ ػهٗ انغهغ انًغزٕسدح أٔ انظبدسح
يغزٕٖ انطهت ػهٗ انغهغ األجُجّٛخ ٔاَخفبػّ ػهٗ انغهغ 

سفغ يغزٕٚبد اإلَزبجّٛخ، ٔثبنزبنٙ صٚبدح انطهت ػهٗ . انًحهّٛخ
 انغهغ انًحهٛخ

 
 





 مفهوم البنوك التجارية

تعد المصارف احدى اهم وأقدم المؤسسات المالٌة الوسٌطة، وظٌفتها األساسٌة 

قبول الودائع الجارٌة والتوفٌر وألجل من االفراد والمشروعات واالدارات 

العامة، واعادة استخدامها لحسابها الخاص فً منح االئتمان والخصم وبقٌة 

 .العملٌات المالٌة للوحدات االقتصادٌة غٌر المصرفٌة

 

 :وٌمكن أن نستنتج من التعرٌف السابق للمصارف التجارٌة ما ٌأتً

أن المصارف التجارٌة تقبل جمٌع انواع الودائع، وبالتالً فهً تتٌح للمدخرٌن  -1

فرص متنوعة الستثمار مدخراتهم، فهناك الودائع الجارٌة، والتوفٌر، وألجل، 

 .وشهادات االٌداع التً تمثل فرص استثمارٌة قصٌرة األجل

 

أن المصارف التجارٌة تقوم بتقدٌم خدماتها المصرفٌة لجمٌع الزبائن، أي أنها   -2

ال تقتصر على خدمة قطاع معٌن دون القطاعات االخرى وال على فئة معٌنة من 

 .االفراد دون األخرى



تمنح المصارف التجارٌة انواع مختلفة من القروض سواء قصٌرة أو متوسطة  -3

 .أو طوٌلة األجل، وهو ما ٌتٌح فرص متنوعة للمقترضٌن

تتمتع المصارف التجارٌة بحرٌة فً تموٌل عدد متنوع من المشروعات  -4

 .الصناعٌة والزراعٌة والتجارٌة والخدمٌة

 .ٌمكن للمصارف التجارٌة أن تقدم خدمات مصرفٌة متنوعة -5

 

ٌمكنها ( قبول اإلٌداعات ومنح القروض)فبجانب الخدمات المصرفٌة التقلٌدٌة 

تقدٌم عدد آخر من الخدمات غٌر التقلٌدٌة مثل الخدمات اإللكترونٌة، ودراسات 

 .الجدوى واالستشارات المالٌة، والخدمات الشخصٌة للزبائن، وغٌرها
 

 أهداف البنوك التجارية

الربحٌة والسٌولة : تسعى المصارف التجارٌة إلى تحقٌق ثالثة أهداف رئٌسٌة هً

 .]واألمان

 :الربحية -1

ربح ممكن ألصحاب المصرف، اذ  اکبرتسعى ادارة المصارف دائما إلى تحقٌق 

 ،أن المعٌار األساسً لمدى كفاءة االدارة، هو حجم األرباح التً تحققها

  



 :السيولة -2

سٌولة أي أصل من االصول، تعنً مدى سهولة تحوٌله إلى نقد بأقصى سرعة 

ممكنة وباقل خسارة فً المصارف فتعنً قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته 

 المتمثلة فً القدرة على مجابهة طلبات سحب المودعٌن، ومقابلة طلبات االئتمان 

 : االمان -3

تسعى المصارف التجارٌة بشدة إلى توفٌر أكبر قدر من األمان للمودعٌن من  

 خالل تجنب المشروعات ذات الدرجة العالٌة من المخاطرة، 

 

ٌُعد البنك المركزي السلطة المسؤولة عن وضع السٌاسات التً البنك المركزي 

تؤثر على عرض الدولة للنقود واالئتمان، وذلك باستخدام أدوات خاصة 

 بالسٌاسات النقدٌة،

وكالة حكومٌة تقوم مسؤولٌتها فً مراقبة المعروض النقدي للدولة ووضع شرط 

االئتمان واإلشراف على النظام المالً للبنوك التجارٌة ومؤسسات اإلٌداع 

 األخرى،



 :أهم خصائص البنك المركزي

ٌُعد البنك المركزي بمثابة مصرفً للحكومة وٌعمل كوكٌل : مصرفي للحكومة

مالً لها، اذ ُتحافظ الحكومة على موازٌنها دون فائدة كما تتلقى المدفوعات وتقوم 

 .  على صرفها نٌابًة عن الحكومة وتعمل على تقدٌم السلف لها

الخصائص األخرى للبنك المركزي أنه ٌقوم على العمل  من: مصرفي للبنوك

كمصرفً للبنوك األخرى، حٌث ٌعمل على حفظ االحتٌاطات النقدٌة للمصارف 

التجارٌة، وٌقوم كذلك بالطلب من المصارف التجارٌة باالحتفاظ بما ال ٌقل عن 

من إجمالً الطلب، وبالمقابل تحصل البنوك المجدولة على القروض وإعادة % 5

 . الخصومات من البنك

حٌث ٌعمل البنك المركزي على تحمل مسؤولٌة تلبٌة جمٌع : المقرض األخير

طلبات البنوك التجارٌة والمؤسسات االئتمانٌة األخرى ُمقابل شروط أحكام معٌنة 

 .سواء أكان بشكٍل مباشر أو غٌر مباشر

وٌقوم البنك المركزي على مراقبة االئتمان من خالل مراقبة : مراقب االئتمان

سٌاسة سعر البنك وعملٌات السوق المفتوحة، حٌث ٌمكنها القٌام بتخفٌض أو 

ٌُمكنها السٌطرة على سٌاسة السلف للبنوك   التجارٌة زٌادة نسبة االحتٌاطً وكذلك 
 



 وظائف البنك المركزي 

 ٌقوم البنك المركزي بدور مهم فً النظام النقدي والمصرفً للُدول، 

ٌقوم بالحفاظ على السٌاسة المالٌة واالستقرار االقتصادي فً الُدول والتنمٌة  -1

 االقتصادٌة لها، 

ٌقوم على تنظٌم حجم العملة واالئتمان فً الُدول، وٌقوم كذلك على تنظٌم  -2

 المعروض النقدي والتحكم فً أسعار الفائدة المختلفة، 

ٌُنظم جمٌع أنشطة البنوك التجارٌة فالبنك المركزي ال ٌتعامل مع األفراد  -3

 بشكٍل مباشر، 

ٌعمل على تجنب التقلّبات الدورٌة فً السوق للحفاظ على استقرار المعٌار  -4

 النقدي فهو الوظٌفة األساسٌة للبنك المركزي، 

القٌام على تأدٌة وظائف . إصدار األوراق النقدٌة فً كل دولة من ُدول العالم -5

االهتمام . مختلفة للحكومة فهو ٌعمل كمصرفً ووكٌل ومستشار للحكومة

االحتفاظ بالحد األدنى من احتٌاطً العملة . باالحتٌاطات النقدٌة للبنوك التجارٌة

 .الدولٌة


