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 هحبظراد االقتصبد الجزئً

 هفبهٍن اسبسٍخ فً علن االقتصبد

  (Economic)  هفهىم علن االقتصبد

٠ٙضُ ػٍُ ثاللضظجد دجٌغٍٛن ثاللضظجدٞ ٌألفشثد ٚثٌّؾضّؼجس وجإلٔضجػ ٚثالعضٙالن ٚثالدخجس ٚصذجدي ثٌغٍغ 

دجٔٗ ثفذ ثٌؼٍَٛ ثالؽضّجػ١ز ثٌضٟ  ٌؼٍُ ثاللضظجد ػذر صؼجس٠ف فؼشف,  ٚثٌخذِجس ٌز فٙٛ ٠ٙضُ دىجفز ٔٛثفٟ ثٌق١جر 

ثٌفشدٞ ثٚ ثٌؾّجػٟ فٟ صخظ١ض ثٌّٛثسد ثٌّضجفز د١ٓ ثالفض١جؽجس ثالٔغج١ٔز  صٙضُ دذسثعز ثٌغٍٛن ثالٔغجٟٔ

ثٌّضؼذدر , ٚػشف ث٠ؼج دجٔٗ دسثعز ثٌى١ف١ز ثٌضٟ ٠خضجس ثالفشثد ٚثٌّؾضّغ ٚصٛظ١ف ثٌّٛثسد ثٌٕجدسر إلٔضجػ عٍغ 

. ٠ضفشع ػٍُ ٌغٍغ ػٍٝ ثالعضٙالن ثٌقجٌٟ ٚ ثٌّغضمذٍٟ ٚد١ٓ ثالفشثد ٚثٌّؾّٛػجس ِخضٍفز ٚو١ف١ز صٛص٠غ ٘زٖ ث

 ثلضظجد ثٌٝ فشػ١ٓ ّ٘ج ثاللضظجد ثٌؾضةٟ ٚثاللضظجد ثٌىٍٟ .

 االقتصبد الجزئً واالقتصبد الكلً

٠ٙضُ دذسثعز ثٌٕشجؽ ثاللضظجدٞ ٌٍٛفذثس ثاللضظجد٠ز ثٌفشد٠ز (  Microeconomicsاالقتصبد الجزئً ) 

ثٌٛفذثس , ٟ صضؼٍك دغٍٛن ثٌفشد )ثٌّغضٍٙه( ثٚ ثٌّٕشجر ثٌفشد٠ز ) ثٌّٕضؼ( ٚثٌؼٛثًِ ثٌّؤعشر فٟ عٍٛن ٘زٖ ٚثٌض

ثرْ ٠ٙضُ ثاللضظجد ثٌؾضةٟ دغٍٛو١جس ثالفشثد وجالعضٙالن ٚثالدخجس ٚو١ف١ز صظشف ثٌفشد دذخٍٗ ثٌّضجؿ, ٚوزٌه 

ضجؽٙج ٚو١ف١ز صقذ٠ذ ثعؼجس ثٌغٍغ ثٌّٕضؾز ِٓ ثؽً ٠ٙضُ دذسثعز عٍٛن ثٌّٕضؼ فٟ صقذ٠ذ و١ّز ثٌغٍغ ثٌضٟ ٠مَٛ دئٔ

 صذجدٌٙج فٟ ثالعٛثق.

 ِّج عذك ٔغضٕضؼ ثْ ثٌٕشجؽ ثاللضظجدٞ ٠ضىْٛ ِٓ عالط ػ١ٍّجس ثعجع١ز ٟ٘:

ثالٔضجػ ثٌزٞ ٠ّغً ػ١ٍّز صق٠ًٛ ٌٍّٛثسد ثاللضظجد٠ز ثٌّضجفز ٚؽؼٍٙج ثوغش ثشذجػج ِٓ ثؽً صقم١ك سغذجس  -

 ثالفشثد.

ِٓ ثؽً ثشذجع  دظٛسصٙج ثٌؾذ٠ذرثٌّٕضؾز ثالعضخذثَ ثٌّذجشش ٌٍّٛثسد ثاللضظجد٠ز  ثالعضٙالن ثٌزٞ ٠ؼٕٟ -

 ثٌقجؽجس.

ثٌضذجدي ٠ؼٕٟ ثٔضمجي ثٌّٛثسد د١ٓ ثٌٛفذثس ثاللضظجد٠ز ٚلذ صىْٛ ٘زٖ ثٌٛفذثس ثعضٙالو١ز ثٚ ثٔضجؽ١ز ثٚ  -

 .ٚصضقمك ٘زٖ ثٌؼ١ٍّز فٟ ثالعٛثق صىْٛ ثعضٙالو١ز ٚثٔضجؽ١ز فٟ ثْ ٚثفذ

٠ٙضُ دذسثعز ثٌٕشجؽجس ػٍٝ ثٌّغضٜٛ ثٌىٍٟ ِغً ثٌذخً ثٌمِٟٛ  Macroeconomicsاالقتصبد الكلً 

ٌىٍٟ ِٚغضٜٛ ثٌذطجٌز ٚثٌضؼخُ فٟ ثاللضظجد ثٞ ثٚثالٔضجػ ثٌمِٟٛ ٚثالعضٙالن ثٌىٍٟ ٚثالعضغّجس ثٌىٍٟ ٚثالدخجس 
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عجس ثاللضظجد٠ز ِٓ ثؽً صقم١ك ثٌشفج١٘ز ٠ٙضُ دذسثعز ثٌّضغ١شثس ثاللضظجد٠ز ثٌى١ٍز ٚثٌّشىالس ثاللضظجد٠ز ٚثٌغ١ج

 ثاللضظجد٠ز ػٓ ؽش٠ك ثصثٌز فجٌز ػذَ ثالعضمشثس ٚصقم١ك ثٌّٕٛ ثاللضظجدٞ.

 النظرٌخ االقتصبدٌخ

صؼشف ثٌٕظش٠ز دجٔٙج ِؾّٛػز ِٓ ثٌفشػ١جس صُ ثخضذجس٘ج دٕؾجؿ ٚثطذقش طجٌقز ٌٍضم١١ُ ٚثعضخذثِٙج ٌٍضٕذؤ  

ثٌّغضمذٍٟ  ٚػٍُ ثاللضظجد ٠قضٛٞ ػٍٝ ِؾّٛػز ِٓ ثٌٕظش٠جس ِٕٙج ٔظش٠ز ثٌطٍخ ٚثٌؼشع ٚٔظش٠ز ثالٔضجػ 

ن , ٠ٚفشق ثٌذؼغ د١ٓ ثٌٕظش٠ز ٚثٌضىج١ٌف ٕٚ٘جن ٔظش٠جس صفغش عٍٛن ثالعٛثق ثٌّج١ٌز ٚثالعضغّجس ٚثالعضٙال

ثِج ثٌمجْٔٛ فٙٛ , ٚثٌفشػ١ز فجٌفشػ١ز ٟ٘ لذس ِٓ ثٌّؼشفز ال ٠ٛؽذ د١ًٌ ػٍٝ طقضٙج فأِج ٠ضُ ثعذجصٙج ثٚ سفؼٙج 

 صأوذ طقضٗ دشىً لطؼٟ ِٓ خالي ثٌضؾشدز .ِؾّٛػز ِٓ ثٌّؼشفز 

 ثعط الوصطلحبد االقتصبدٌخ

 السلع االقتصبدٌخ والسلع الحرح

ٟ٘ صٍه ثٌغٍغ ثٌضٟ ال صضٛفش فٟ ثٌطذ١ؼز ثال دى١ّجس ِقذٚدر ِمجسٔز دجٌشغذز ف١ٙج ٠ٚذزي السلع االقتصبدٌخ  -

 فٟ ثٔضجؽٗ لذس ِؼ١ٓ ِٓ ثٌّٛثسد ثٌّجد٠ز ٚثٌذشش٠ز ٚثٌّج١ٌز.

ٟ٘ صٍه ثٌغٍغ ثٌضٟ صٛؽذ دى١ّجس وذ١شر فٟ ثٌطذ١ؼز ٚال ٠ذزي ثالٔغجْ ثٞ ؽٙذ فٟ عذ١ً السلع الحرح  -

 ١ٙج ٚال ٠خظض إلٔضجؽٙج ثٞ لذس ِٓ ثٌّٛثسد وجٌٙٛثء ِغال.ثٌقظٛي ػٍ

 السلع الفبنٍخ والسلع الوعورح

ذثِٙج ِشر ٚثفذر ثٌضٟ صّغً ثٌغٍغ صغضٍٙه ِذجششر ثر صغضٕفز لذسصٙج ثالشذجػ١ز دّؾشد ثعضخالسلع الفبنٍخ  -

 وجٌّٛثد ثٌغزثة١ز.

س دْٚ ثْ صفمذ لذسصٙج ثالشذجػ١ز دفؼز صّغً ثٌغٍغ ثٌضٟ صؼطٟ عٍغٍز ِغضّشر ِٓ ثإلشجػجالسلع الوعورح  -

 ٚثفذر ثّٔج صذس٠ؾ١ج ػذش ثٌضِٓ وجٌّالدظ ٚثالالس ٚثالعجط ٚغ١ش٘ج.

 السلع االستهالكٍخ والسلع االستثوبرٌخ

صّغً ثٌغٍغ ثٌضٟ  صٕضؼ ٌغشع ثالعضٙالن ثٌٕٙجةٟ ٚثٌضٟ صشذغ ثٌشغذز ثالٔغج١ٔز دْٚ السلع االستهالكٍخ  -

 وجٌغزثء ٚثٌّالدظ. ثؽشثء ػ١ٍّجس صق١ٍ٠ٛز ػ١ٍٙج

ٟ٘ ثٌغٍغ ثٌضٟ ال ٠ّىٓ ثعضخذثِٙج ِذجششر فٟ ثشذجع ثٌشغذجس ثالٔغج١ٔز ٚثّٔج صغضخذَ السلع االستثوبرٌخ  -

 فٟ ػ١ٍّز ثالٔضجػ وجالالس ٚثٌّؼذثس.
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 تصبدٌخقالوشكلخ اال

صؼضذش ثٌّشىٍز ثاللضظجد٠ز ؽٛ٘ش ػٍُ ثاللضظجد ثٞ ثْ ثٌٙذف ثالعجعٟ ٌؼٍُ ثاللضظجد ٘ٛ دسثعز ثٌّشجوً 

ِٚؼجٌؾضٙج  ثاللضظجد٠ز ثٌضٟ صٛثؽٗ ثٌفشد ثٚ ثٌّششٚع ثٚ ثاللضظجد ثٌمِٟٛ ثٚ ثٌؼجٌّٟ ٚث٠ؾجد ثٌقٍٛي ثٌّٕجعذز ٌٙج 

ثٌّضجفز ػٍٝ ثخضالف ثٔٛثػٙج ثٌّٛثسد ثاللضظجد٠ز ٔذسر دجٌٕذسر ثٌٕغذ١ز ثٚ شىٍز ثاللضظجد٠ز ٠ضّغً ّٚؽٛ٘ش ثٌ

ٚو١ّجصٙج فٟٙ ِقذٚدر ِمجسٔز دجٌقجؽجس ثالٔغج١ٔز ثٌّضؼذدر ٚثٌّضؾذدر دجعضّشثس ٚدزٌه صذمٝ ثٌّشىٍز ثاللضظجد٠ز 

 ِؾّٛػز ِٓ ثٌخظجةض ٟ٘:ٍز ثاللضظجد٠ز ىلجةّز دجٌٕظشر ٌّقذٚد٠ز ثٌّٛثسد. ٌٍّٚش

ظجةض ثٌّشىٍز ثاللضظجد٠ز فٍٛال ٔذسر ثٌّٛثسد ثاللضظجد٠ز ثٌالصِز ثٌضٟ صؼذ ِٓ ثُ٘ خ النذرح النسجٍخ -1

الشذجع ثٌقجؽجس ثالٔغج١ٔز ٌّج وجْ ٕ٘جن ِشىٍز ثلضظجد٠ز, ٠ٚؼٕٟ ِفَٙٛ ثٌٕذسر ثٌٕغذ١ز ػذَ وفج٠ز ثٌّٛثسد 

 ثاللضظجد٠ز ٌالفض١جؽجس ثٌذشش٠ز

س ثٌّضؼذدر ٚثعضخذثِٙج فٟ ثفغٓ ٠ؼٕٟ ثالخض١جس ثٌضٛف١ك د١ٓ ثٌّٛثسد ثٌّضجفز رثس ثالعضؼّجال االختٍبر  -2

شىً ِٓ ثؽً صقم١ك ثلظٝ ثٌغج٠جس ٚصقم١ك ثلظٝ ثشذغ ِّىٓ , فشغذجس ثالفشثد ِضؼذدر فؼٍٝ ثٌفشد ثْ 

 ٠مَٛ دؼ١ٍّز ثالخض١جس ثٞ ثٌقجؽجس ٠مَٛ دئشذجػٙج ٚث٠ٙج ٠ؼقٟ دٙج.

ؾخ ثٌٍؾٛء ثٌٝ ثعٍٛح صض١ّض ثٌّٛسد دجٔٙج رثس ثعضؼّجالس ِضؼذدر ٌٚقً ثٌّشىٍز ثاللضظجد٠ز ٠ التعحٍخ -3

ثٌّفجػٍز ٚثالخض١جس د١ٓ ثالعضؼّجالس ثٌذذ٠ٍز ٌٍّٛثسد ٚثْ ثعضخذثَ ثٌّٛثسد فٟ ِؾجي ِؼ١ٓ ٠ؼٕٟ ثٌضؼق١ز 

 .دٙج ػٓ ثالعضخذثِجس ثالخشٜ 

 االسئلخ الرئٍسٍخ فً االقتصبد والوشكلخ االقتصبدٌخ

ثالعتٍز ِٓ ثؽً صخظ١ض ثٌّٛثسد ٌقً ثٚ صخف١ف ثٞ ِشىٍز ثلضظجد٠ز الدذ ِٓ ثالؽجدز ػٍٝ ِؾّٛػز ِٓ 

 ثاللضظجد٠ز ثٌٕجدسر د١ٓ ثالعضؼّجالس ثٌذذ٠ٍز ٚ٘زٖ ثالعتٍز ٟ٘:

 ِجرث ٕٔضؼ ثٚ ِج ٟ٘ ثٌغٍغ ٚثٌخذِجس ثٌضٟ عضٕضؼ؟ -

 و١ف ٕٔضؼ ثٚ و١ف ٠ضُ ثٔضجػ ٘زٖ ثٌغٍغ؟ -

 ٌّٓ ٕٔضؼ ٘زٖ ثٌغٍغ؟ -

 ٚعٕؾ١خ ػٍٝ ٘زٖ ثالعتٍز دشىً ِٛؽض

ٌغٍغ ثٌضٟ ٠ىْٛ ثٌّغضٍٙىْٛ سثغذ١ٓ ٚلجدس٠ٓ ػٍٝ ششثةٙج ٚوزٌه ثٔضجػ ثْ ثٌغٍغ ثٌضٟ ع١ضُ ثٔضجؽٙج ٟ٘ ث -

 ثٌغٍغ ثٌٛع١طز ثٌضٟ صذخً فٟ ثٔضجػ ثٌغٍغ ثٌّطٍٛدز.

ثِج ثالؽجدز ػٍٝ ثٌغؤثي ثٌغجٟٔ فضضؼّٓ ثعضخذثَ ثالعج١ٌخ ثالٔضجؽ١ز ثٌّخضٍفز ِٓ ثؽً ثٔضجػ ثوذش لذس  -

ش ِٓ ثعٍٛح ٌإلٔضجػ فمذ ٔغضخذَ ثعٍٛح وغ١ف ِّىٓ ِٓ ثٌغٍغ ٚثٌخذِجس دجلً ثٌضىج١ٌف , فٕٙجن ثوغ

 ثٌؼًّ ثٚ وغ١ف سثط ثٌّجي ثٚ ِض٠ؼ د١ٓ ثالع١ٕٓ.
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٠شوض ثٌغؤثي ثٌغجٌظ ػٍٝ ػشٚسر ثشذجع ثوذش لذس ِّىٓ ِٓ ثٌقجؽجس ألوذش شش٠قز فٟ ثاللضظجد ٌىٓ  -

ثٌز٠ٓ دظٛسر ػجٍِز ثْ ثٌز٠ٓ ٠قظٍْٛ ػٍٝ ثٌغٍغ ٚثٌخذِجس ُ٘ ثٌٍز٠ٓ ٌُٙ ثٌمذسر ػٍٝ ششثةٙج ثٚ 

 عجّ٘ٛث فٟ ثٌؼ١ٍّز ثالٔضجؽ١ز.

 التذفق الذائري للذخل 

( ثٌزٞ ٠ٛػـ طٛسر ِٓ ثٌضذفك ثٌذثةشٞ ٌٍذخً فٟ ثلضظجد ِغٍك ِىْٛ ِٓ عالعز لطجػجس 1ِٓ خالي ثٌشىً )

٘خ ثٌمطجع ثٌؼجةٍٟ ٚثٌمطجع ثالٔضجؽٟ ٚثٌمطجع ثٌقىِٟٛ ٚٔالفع ِٓ خال ثٌشىً ثْ ٕ٘جن ػ١ٍّجس ِشضشوز د١ٓ 

ٚثٌضٟ صّغً ) ثٌؼًّ طجع ثٌؼجةٍٟ ٘زٖ ثٌمطجػجس ثر ٠مَٛ لطجع ثالػّجي دششثء خذِجس ػٕجطش ثالٔضجػ ِٓ ثٌم

ٚسثط ثٌّجي ٚثالسع ٚثٌضٕظ١ُ( ٚثٌّٛػـ دجٌؾضء ثالػٍٝ ِٓ ثٌشىً ثر ٠ىْٛ ثصؾجٖ ثٌغُٙ ِٓ ثٌمطجع ثٌؼجةٍٟ 

ثٌٝ لطجع ثالٔضجػ ِٚمجدً ٘زٖ ثٌخذِجس فجْ لطجع ثالػّجي ٠مذَ ِىجفتجس ٌؼٕجطش ثالٔضجػ ٟٚ٘ ) ثٌذخً ٚ ثٌفجةذر 

ٌٟ ٚ٘زث ٘ٛ ص١جس ٔمذٞ ٠مذِٗ لطجع ثالػّجي ثٌٝ ثٌمطجع ثٌؼجةٍٟ ٌمجع ثعضخذثَ ػٕجطش ٚثٌش٠غ ٚثٌشدـ ( ػٍٝ ثٌضٛث

 ثالٔضجػ.

ثٌؾضء ثالعفً ِٓ ثٌشىً ٠ٛػـ و١ف١ز صظشف ثٌمطجع ثٌؼجةٍٟ دجٌٕمٛد ثٌضٟ فظً ػ١ٍٙج فٟ ششثء ثٌغٍغ 

مطجع ثٌؼجةٍٟ ٠ّغً صذفمجس ٚثٌخذِجس ثٌضٟ ٠مَٛ دئٔضجؽٙج لطجع ثالػّجي , فجٌغُٙ ثٌٛثطً ِٓ لطجع ثالػّجي ثٌٝ ثٌ

ثٌغٍغ ٚثٌخذِجس ثٌّٕضؾز فٟ ٘زث ثٌمطجع ثٌٝ ثٌمطجع ثٌؼجةٍٟ ) صذفك عٍؼٟ( ٚدجٌّمجدً فجْ ثالفشثد ٠مِْٛٛ دذف 

)ص١جس ٔمذٞ( ثِج ػاللز  ل١ّز ٘زٖ ثٌغٍغ ٚثٌخذِجس ٚثٌّّغٍز دجٌغُٙ ثٌٛثطً ِٓ ثٌمطجع ثٌؼجةٍٟ ثٌٝ لطجع ثالػّجي

( ٠ٛػـ ػاللز ثٌمطجع ثٌقىِٟٛ 1ىِٟٛ فجْ ٕ٘جن ػ١ٍّجس ِضذجدٌز ف١ّج د١ُٕٙ فجٌغُٙ )٘ز٠ٓ ثٌمطجػ١ٓ دجٌمطجع ثٌق

دمطجع ثالػّجي ثر ٠مَٛ ثٌمطجع ثٌقىِٟٛ دجالعضؼجٔز دمطجع ثالػّجي فٟ صٛف١ش ثٌغٍغ ٚثٌخذِجس ثٌالصِز ٌضغ١١ش 

ثٌىٙشدجء ٚغ١ش٘ج ِٓ ثػّجٌٙج ٚدجٌّمجدً فجْ لطجع ثالػّجي ٠غضخذَ ثٌخذِجس ثٌضٟ صٛفش٘ج ثٌقىِٛز وجٌٕمً ٚ

( ثٌزٞ ٠ٛػـ ثٌضذفمجس ثٌٕمذ٠ز ثٌّمذِز ِٓ لذً ثٌقىِٛز ثٌٝ لطجع ثالػّجي ٌمجء ثٌغٍغ 2ثٌخذِجس ثِج ثٌغُٙ  )

ثٌّشضشثر ثٚ وذػُ ِٕٙج ٚوزٌه ٠ٛػـ ثٌضذفمجس ثٌّذفٛػز ِٓ لذً لطجع ثالػّجي ثٌٝ ثٌقىِٛز وؼشثةخ ثٚ سعَٛ 

 ثٚ ثؽٛس ػٓ ثٌخذِجس ثٌضٟ صمذِٙج.

( ٠ٛػـ ثٌخذِجس ثٌّضذجدٌز د١ٓ ٘ز٠ٓ ثٌمطجػ١ٓ ثِج 3لز ثٌمطجع ثٌقىِٟٛ دجٌمطجع ثٌؼجةٍٟ , ف١ّغً ثٌغُٙ )ثِج ػال

( ف١ّغً ثٌضذفمجس ثٌٕمذ٠ز ثٌّضذجدٌز د١ٓ ثٌمطجػ١ٓ فجٌقىِٛز صمذَ ثالؽٛس ٚثٌشٚثصخ ٚثالػجٔجس ثٌٝ ثٌمطجع 4ثٌغُٙ )

شثةخ ٚثٌشعَٛ ٚثؽٛس ثٌخذِجس ثٌؼجِز ) ثٌىٙشدجء ٚثٌّجء ثٌؼجةٍٟ دجٌّمجدً فجْ ثالفشثد ٠ذفؼْٛ ثٌٝ ثٌقىِٛز ثٌؼ

 ٚغ١ش٘ج(.

 

 



5 

 قلصىرح للتذفق الذائري فً اقتصبد هغ (1شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االنظوخ االقتصبدٌخ

ثٌضٟ ٠ضُ دٛثعطضٙج ثصخجر ثٌمشثسثس ثٌّضؼٍمز  ا٠ؼشف ثٌٕظجَ ثاللضظجدٞ دجٔٗ ِؾّٛػز ِٓ ثٌٛعجةً ثٚ ثٌّذجد

دجٌّضغ١شثس ثاللضظجد٠ز فٟ ثٌّؾضّغ ٚدجٌضجٌٟ فجْ ؽذ١ؼز ثٌٕظجَ ثاللضظجدٞ فٟ ثٞ ِؾضّغ ٘ٛ ثٌزٞ ٠قذد و١ف١ز فً 

 -ثٌّشىٍز ثاللضظجد٠ز , ٕ٘جن ثسدؼز ثٔظّز ثلضظجد٠ز ٟ٘:

٠مَٛ ٘زث ثٌٕظجَ ػٍٝ ِؾّٛػز ِٓ ثٌمٛثػذ ثالعجع١ز صضّغً  دجٌٍّى١ز ثٌخجطز  النظبم الرأسوبلً -1

  رثس ٍِى١ز خجطز, ٌٛعجةً ثالٔضجػ ٚثٌضٟ صؼذ ِٓ ثُ٘ ِظج٘ش ٘زث ثٌٕظجَ ثر صىْٛ ِؼظُ ٚعجةً ثالٔضجػ 

فٟ ثٌٕشجؽ ثاللضظجدٞ ٚصشن ثدثسر شؤُٚٔٙ ٚػذَ صذخً ثٌذٌٚز  ثٌؼًّ ٚثالٔضجػ ٚ ٚفش٠ز ثالفشثد فٟ

شجؽ ثاللضظجدٞ د١ذ ثٌمطجع ثٌخجص, ٚوزٌه ع١جدر ِذذأ ثٌّٕجف١ز ثٌىجٍِز ٌٚىٓ ٘زٖ ثٌقجٌز فٟ ثالؽجس ثٌٕ

 

 

 القطاع العائلي

 

 يالحكومالقطاع 

 

 االعمال قطاع

 (االنتاجي)

 (, االرض , التنظيم تدفق عناصر االنتاج ) عمل , راس المال 

 .(ريع , الربحمكافئات عناصر االنتاج) دخل , فائدة, تدفق 

 تدفقات الناتج ) السلع والخدمات(

 تدفقات نقدية )قيمة السلع والخدمات(

1 

2 

3 

4 
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ثٌٕظشٞ فمؾ ٚثٌضشو١ض ػٍٝ ث١ٌز ثٌغٛق فٟ صقذ٠ذ ثعؼجس ثٌغٍغ ٚثٌخذِجس فؼال ػٓ ثْ ٘ذف ثالٔضجػ 

 ثٌشة١غٟ ٘ٛ ثٌشدـ.

ثٌمٛثػذ ثالعجع١ز ِٕٙج ع١جدر ٠مَٛ ٘زث ثٌٕظجَ ػٍٝ ِؾّٛػز ِٓ  االشتراكًاالقتصبدي  النظبم  -2

ثٌٍّى١ز ثٌؼجِز ٌٛعجةً ثالٔضجػ ثٞ ثْ ؽ١ّغ ٚعجةً ثالٔضجػ ٟ٘ ٍِه ثٌذٌٚز ثٞ صذخً ثٌذٌٚز فٟ وً ِفجطً 

ثاللضظجد ِٕٚٙج ثالٔضجػ ٚثْ ثٌٙذف ثالعجعٟ ِٓ ثالٔضجػ ٘ٛ صقم١ك ثٌّٕفؼز ثٌؼجِز  ٚوزٌه ثعضخذثَ 

وٛٔٗ ٠ّغً ثٌٛع١ٍز ثٌؼ١ٍّز ثٌفؼجٌز ٌضقم١ك ثالعضخذثَ ٠ز ثٌضخط١ؾ ثٌّشوضٞ فٟ ثدثسر ثٌّٛثسد ثاللضظجد

ثالِغً ٌٍّٛثسد ٚصىْٛ ثٌذٌٚز ِغؤٌٚز ػٓ سعُ ثٌغ١جعجس ثاللضظجد٠ز ٚصقم١ك ثٌض١ّٕز ثاللضظجد٠ز 

 ٚثالؽضّجػ١ز.

٠ؼضّذ ٘زث ثٌٕظجَ فٟ ثٌؾّغ د١ٓ خظجةض ثٌٕظجَ ثٌشأعّجٌٟ ٚدؼغ الوختلػ االقتصبدي النظبم  -3

خظجةض ثٌٕظجَ ثالشضشثوٟ ٚصى٠ٛٓ فٍغفز خجطز ٌٍذٌٚز فٟ فً ثٌّشىٍز ثاللضظجد٠ز ثر ٠مَٛ ٘زث ثٌٕظجَ 

ػٍٝ ثعجط ثٌقش٠ز ثاللضظجد٠ز ٚصذخً ثٌذٌٚز ٚثْ ثٌّشىٍز ثاللضظجد٠ز صقً دجالػضّجد ػٍٝ ث١ٌز ثالعؼجس 

لضظجدٞ ٚثْ ػ١ٍّز ثالٔضجػ ال صضشن ٌٍمطجع ثٌخجص فمؾ دْٚ صٛؽذٗ ٚثّٔج صضذخً ثٌذٌٚز فٟ ٚثٌضخط١ؾ ثال

ِٓ صٕظ١ُ ثالٔضجػ ِٓ ثؽً صقم١ك ِظٍقز ثٌّؾضّغ ٚثػضّذس ثٌؼذ٠ذ ِٓ دٚي ثٌٕجِٟ  صطذ١ك ٘زث ثٌٕظجَ 

ثس ثٌٕظجَ ثؽً صٛؽ١ٗ ٔشجؽٙج ثاللضظجدٞ ٚصقم١ك ثٌض١ّٕز ثاللضظجد٠ز, ٚثْ ٘زث ثٌٕظجَ ٠ؼضذش ثفذ صطٛس

ثٌّٛؽٗ )ثٌّشوضٞ( ٌضالفٟ ثٌؼذ٠ذ ِٓ ثالٔضمجدثس ٚثٌّشجوً ثٌّٛؽٗ ٌٙزث ثٌٕظجَ ِٕٚٙج ػذَ ثٌىفجءر ٚوزٌه 

 ثٌضخٍض ِٓ ػ١ٛح ثٌٕظجَ ثٌشأعّجٌٟ ِٕٙج ثالعضغالي ٚعٛء ثعضخذثَ ثٌّٛثسد.

ٗ ال ٠ؼضّذ ٠ؼضذش ٘زث ثٌٕظجَ ِض١ّضث ِٚغضمال ػٓ ثالٔظّز ثٌغجدمز وٛٔ النظبم االقتصبدي االسالهً -4

ذ٠ٛز فٟ ٚثّٔج ٠ؼضّذ ػٍٝ ثٌمشثْ ثٌىش٠ُ ٚثٌغٕز ثٌٕػٍٝ ثٌّظجدس ثٌٛػؼ١ز فٟ صٕظ١ُ ثٌٕشجؽ ثاللضظجدٞ 

 ػ١ٍٙج ثٌٕظجَ ثالعالِٟ: ثسصىضِٓ ثُ٘ ثٌمٛثػذ ثٌضٟ فً ثٌّشىٍز ثاللضظجد٠ز, 

a) ٚوً فمً ٌٗ   ِذذث ثٌٍّى١ز ثٌّضدٚؽز ٠ؤِٓ ثٌٕظجَ ثالعالِٟ دجٌٍّى١ز ثٌخجطز ٚوزٌه ثٌٍّى١ز ثٌؼجِز

ِؾجي ػًّ خجص دٗ, ٘زث ثٌؾّغ د١ٓ ثٌٕٛػ١ٓ ٌٍٍّى١ز ال ٠ؼٕٟ ثْ ثالعالَ ٠ّضػ د١ٓ ثٌٕظجَ ثٌشأعّجٌٟ 

 ٚثٌٕظجَ ثالشضشثوٟ دً ثْ ثٌٕظجَ ثالعالِٟ ظٙش لذٍّٙج

b)  ِّٓذذأ ثٌقش٠ز ثاللضظجد٠ز ثٌّقذٚدر ثر عّـ دئػطجء فش٠ز ٌألفشثد دّّجسعز ثٌٕشجؽ ثاللضظجدٞ ػ

 .فذٚد ثٌذ٠ٓ ٚثٌم١ُ ثالخالل١ز 

c)  ِذذأ ثٌؼذثٌز ثالؽضّجػ١ز ثر ٠ضؾغذ ٘زث ثٌّذذأ ِٓ خالي ٔظجَ صٛص٠غ ثٌغشٚر د١ٓ ثفشثد ثٌّؾضّغ دّج

ٌّشىٍز ثاللضظجد٠ز فجٔٗ ثٔىش ِذذث ثٌٕذسر ثٌٕغذ١ز ٚثْ ٠ؼّٓ ثٌؼذثٌز فٟ ثٌضٛص٠غ. ثِج ِٛلف ثالعالَ ِٓ ث

فذعش فٟٙ دغذخ عٛء ثدثسر ثٌّٛثسد فجٌّٛثسد صىفٟ ٌؾ١ّغ ثٌٕجط ِغ ثٌقجؽجس ثٌّضؾذدر ٚد١ًٌ رٌه لٌٛٗ 

 صؼجٌٝ ) ثْ صؼذٚث ٔؼّش هللا ال صقظٛ٘ج(
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 والطلت العرض

 ,فٟ ثٌغٛق ثٌّضؼج١ٍِٓ د١ٓ ٌٍضذجدي لجدً شب ٚؽٛد فٝ صضّغً ثٌؼٕجطش ِٓ ِؾّٛػز إٌٝ ثٌغٛق ِفَٙٛ ٠ٕظشف

 ِٓ ثطً ثٌّج١ٌز أٚ ثالطٛي ِٓ ثطً أٚ ثلضظجدٜ، ِٛسد أٚ ،(خذِز أٚ عٍؼز) ِٕضؼ ثٌشب ٘زث ٠ىْٛ ٚلذ

 ثٌغٛق فٝ ِؾّٛػز ثٌّغضٍٙى١ٓ فٝ ٠ٚضّغً ثٌطٍخ ؽجٔخ د١ٓ ِج ثٌغٛق فٝ ثٌّضؼج١ٍِٓ ٠ٕٚمغُ .ثٌٕمذ٠ز ثألطٛي

 .عٍٛوُٙ ِٚقذدثس ثٌغٛق ثٌؼجسػ١ٓ فٝ أٚ ثٌّٕضؾ١ٓ ِؾّٛػز فٝ ٠ٚضّغً ثٌؼشع ٚؽجٔخ عٍٛوُٙ، ِٚقذدثس

 ثٌغؼش ثعشٖ ػٍٝ ٠ضقذد ثٌؼشع ثٌطٍخ ٚؽجٔخ ؽجٔخ د١ٓ ِج ثٌغٛق فٝ ثٌضفجػً ِٓ ٔٛػج ع١قذط فئٔٗ عُ ِٚٓ

 ٘زث إٌٝ ثٌغٛق صظً ٚػٕذِج ،(ثٌذجةؼ١ٓ) ٚؽجٔخ ثٌؼشع (ثٌّشضش٠ٓ) ثٌطٍخ ؽجٔخ ٠ٚمذٍٗ ,ثٌغٛق ٠غٛد ثٌزٜ

 صٛثصْ ٚػغ فٝ ثٌغٛق ثْ ٠مجي ثٌغؼش

 

  الطلت نظرٌخ اوال:

  ثٌطٍخ ِفَٙٛ -1

 ٚثٌضٟ ِؼ١ٕز ص١ِٕز فضشر فٟ ِؼ١ٕز خذِز أٚ ٌذؼجػز ثٌّغضٍٙى١ٓ ِٓ ثٌّطٍٛدز ثٌى١ّز ِؾّٛع دجٌطٍخ ٠مظذ

 ٠غضٙذف ِج أٚ ثٌّشضش٠ٓ خطؾ ػٓ ثٌطٍخ ؽذٚي ٠ٚؼذش ششثةٙج ػٍٟ ثٌمذسر ٌُٚٙ ششثةٙج فٟ ثٌّغضٍٙىْٛ ٠شغخ

 .ثٌغٛق فٟ ثٌخذِٗ أٚ ثٌغٍؼٗ ِٓ ششثةٗ ثٌّغضٍٙىْٛ

 ثٌطٍخ صق١ًٍ  -2

 سغذجس ١ٌٚذر صىْٛ ٚثٌضٟ ثٌششثة١ز لشثسثصُٙ ػٓ صؼذش ٚثٌضٟ ثٌّغضٍٙى١ٓ عٍٛن ػٓ ثٌغٛق فٟ ثٌطٍخ ؽجٔخ ٠ؼذش

 ؽجٔخ ػٍٟ ثٌطٍخ صق١ًٍ ٠ؼضذش ٌزٌه ؽٍخ دذْٚ ثٔضجػ ٕ٘جن ١ٌٚظ ثٌششثة١ز، ٚلذسثصُٙ ثٌّغضٍٙى١ٓ ٚثصؾج٘جس

 .ثاللضظجد٠ز ثٌٕجف١ز ِٓ ثأل١ّ٘ز ِٓ وذ١ش

  ثٌطٍخ لجْٔٛ  -3

 عٍؼز عؼش ص٠جدر ٠شصفغ ػٕذِج أٔٗ أٞ دجٌغؼش ػىغ١ًج ِشصذطز ثٌطٍخ و١ّز أْ ػٍٝ ٠ٕض لجْٔٛ ٚ٘ٛ

 فٝ ِٕٙج ثٌّطٍٛدز ثٌى١ّز صضدثد عٍؼز عؼش ٠ٕخفغ ٚػٕذِج ,ثٌغٛق فٝ ِٕٙج ثٌّطٍٛدز ثٌى١ّز صٕخفغ

 إ١ٌٙج ٠ضؾٗ دق١ظ ثٌغٍغ ٌٙزٖ ثخشٜ دذثةً ٚؽٛد ٟ٘ ثٌمجْٔٛ ٌٙزث ثٌّؤد٠ز ثٌشة١غ١ز ثالعذجح أفذ ثٌغٛق،

 ثٌطٍخ دّٕقٕٝ ثٌمجْٔٛ ٘زث صّغ١ً ٠ّٚىٓ .ثٌغؼش ص٠جدر فجٌز فٝ ثٌّشضشْٚ (Demand Curve) ٚثٌزٜ

 ٘ٛ ٚثٌّٕقٕٝ ثٌمجْٔٛ صى٠ٛٓ ػٍٝ ثٌّغجػذر ثالِٛس ِٚٓ .ثٌّطٍٛدز ٚثٌى١ّز ثٌغؼش د١ٓ ثٌؼاللز ٠ّغً

 .ٚثفذ آْ فٟ ِٚشضش٠ٓ دجةؼ١ٓ ػذر ٚؽٛد

  ثٌطٍخ ؽذٚي  -4

 ثٌى١ّجس ؽ١ّغ ػٍٟ ٠شًّ ؽذٚي طٛسر فٟ ثٌّطٍٛدز ٚثٌى١ّز ثٌغؼش د١ٓ ثٌؼىغ١ز ثٌؼاللز صٛػ١ـ ٠ّىٓ

ٚثٌضٟ  ٠ّىٓ  ثٌغٛق فٟ ثٌّّىٕٗ ثٌّخضٍفز ثالعؼجس ؽ١ّغ ػٕذ ششثةٙج ػٍٟ ٚلجدس٠ٓ سثغذ١ٓ ثٌّغضٍٙى١ٓ ٠ىْٛ ثٌضٟ

 صٛػ١قٙج دجٌؾذٚي ثٌضجٌٟ
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 ثٌى١ّز ثٌّطٍٛدز ثٌغؼش

11 5 

9 8 

8 11 

7 15 

6 21 

5 25 

 

  ثٌطٍخ ِٕقٕٟ -5

 ثٌّقٛس ثٌؼّٛدٞ ػٍٟ ثٌغؼش صّغ١ً ػٍٟ ثٌؼشف ؽشٞ ٚلذ ثٌطٍخ ٌمجْٔٛ ثٌذ١ج١ٔز ثٌظٛسر ثٌطٍخ ِٕقٕٟ ٠ؼذ

 ِٕقٕٟ إٔٗ أٞ ث١ّ١ٌٓ ؽٙز أعفً إٌٝ أػٍٟ ِٓ ثٌطٍخ ِٕقٕٟ ٠ٕقذس ٚػجدر ثالفمٟ ثٌّقٛس ػٍٟ ثٌّطٍٛدز ٚثٌى١ّز

 دجٌشىً ثٌضجٌٟ ِٛػـ ٘ٛ وّج ث١ًٌّ عجٌخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الطلب دالة  -6
 شكلى عم بسيطة خطية دالة صوره تاخذ أن ويمكن الطمب لقانون الرياضية الصيغة عن الطمب دالة تعبر

 :ةالتالي الصورة عمي وتكون سالب ميل ذات عام اتجاه معادلة
Qd = a – b P 

 :حيث
Qd  =الطمب دالة في التابع المتغير تمثل وهي ةالمطموب الكمية 

a = يكون عندما المستهمكين يطمبها كمية أقصى تمثل وهى الطمب دالة في االفقي المحور من المقطوع الجزء 
 صفر = السمعة سعر

 

D 

Q 

P 
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b  =الطمب منحني ميل 
P  =الطمب دالة في المستقل المتغير يمثل وهو السعر 

 

  الطلت( هحذداد(الطلت على الوؤثرح العىاهل -7

 أٚ ث١ّ١ٌٓ إٌٝ ِىجٔٗ ِٓ ع١ٕضمً ثَ ٚػؼٗ ػٍٝ عجدضج ع١ظً وجْ ف١ّج ثٌطٍخ، ِٕقٕٝ ِٛلغ صقذد ػٛثًِ ػذر صٛؽذ

 ثٌّطٍٛدز ثٌى١ّجس ؽ١ّغ أْ ٞأ ثٌطٍخ، ص٠جدر ٠ؼٕٝ ٘زث فئْ ث١ّ١ٌٓ ؽٙز ثٌطٍخ ِٕقٕٝ ٠ٕضمً ٚػٕذِج ث١ٌغجس، إٌٝ

 :ٟ٘ ثٌّقذدثس أٚ ثٌؼٛثًِ صٍه ٚأُ٘ ثٌغٛق ٟف ثٌغجةذر ثألعؼجس ػٕذ صٕخفغ

 .ثٌغٍؼز عؼش -١

 .ٌٍفشد ثٌذخً -٢

 .ثٌّطٍٛدز ٌٍذؼجػز ِىّالس أٚ دذثةً ٚؽٛد -٣

 ثٌغىجْ ػذد -٤

 .ثٌشجٞ ِٓ ِؼ١ٓ ٔٛع إٌٝ ث١ًٌّ ِغجي،) ٚثٌخجص ثٌؼجَ ثٌزٚق -٥

 .ثٌغىجْ د١ٓ ثٌذخً صٛص٠غ -٦

 

 نظرٌخ العرض  ثبنٍب:

 ثٌؼشع ِفَٙٛ -1

 ػٕذ دٙذف ثٌذ١غ ثٔضجؽٙج ػٍٟ ٚلجدسْٚ سثغذْٛ ثٌّٕضؾْٛ ٠ىْٛ ثٌضٟ ثٌّٕضؼ ِٓ ثٌّخضٍفز ثٌى١ّجس ثٌؼشع ٠ّغً

 الٔضجػ خطؾ ثٌّٕضؾ١ٓ ػٓ ثٌؼشع ؽذٚي ٠ٚؼذش ِؼ١ٕز ص١ِٕز فضشر خالي ثٌغٛق فٟ ثٌّخضٍفز ثالعؼجس ِغض٠ٛجس

 .ثٌغٛق فٟ ثٌّٕضؼ

  ثٌؼشع لجْٔٛ -2

 ِٛؽذٗ ؽشد٠ز ػاللٗ ػجدٖ ٟٚ٘ ِٓ ثٌّٕضؼ ثٌّؼشٚػز ٚثٌى١ّز ثٌغؼش د١ٓ ثٌؼاللز ػجدر ثٌؼشع لجْٔٛ ٠ّغً

 طٛسر فٟ ثٌؼاللز ٘زٖ ػٓ ثٌضؼذ١ش ٠ّٚىٓ .فٟ ثٌغٛق ثٌّؼشٚػز ثٌى١ّز صٕخفغ ثٌّٕضؼ عؼش ٠ٕخفغ فؼٕذِج

 ثٌطٍخ فٟ لجْٔٛ صُ ِغٍّج س٠جػ١ز ِؼجدٌز أٚ ِٕقٕٝ أٚ ؽذٚي

  ثٌؼشع ؽذٚي  -3

 ثٌضٟ ؽ١ّغ ثٌى١ّجس ػٍٟ ٠شضًّ ؽذٚي طٛسر فٟ ثٌّؼشٚػز ٚثٌى١ّز ثٌغؼش د١ٓ ثٌطشد٠ز ثٌؼاللٗ صٛػ١ـ ٠ّىٓ

 ِٓ رٌه صٛػ١ـ ٠ّٚىٓ ثٌغٛق فٟ ثٌّّىٕٗ ثالعؼجس ثٌّخضٍفز ؽ١ّغ ػٕذ ثٔضجؽٙج ػٍٟ لجدس٠ٓ ثٌّٕضؾْٛ ٠ىْٛ

 ثٌضجٌٟ  ؽذٚي خالي
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 ثٌى١ّز ثٌّؼشٚػز ثٌغؼش

5 11 

6 15 

7 21 

8 25 

9 31 

11 35 

 ثٌؼشع ِٕقٕٟ  -4

ثٌشأعٟ  ثٌّقٛس ٠ىْٛ أْ ػٍٟ ثٌؼشف ؽشٞ ٚلذ ثٌؼشع ٌمجْٔٛ ثٌذ١ج١ٔز ثٌظٛسر ثٌؼشع ِٕقٕٟ ٠ؼذ

 أػٍٟ ؽٙز إٌٝ أعفً ِٓ ثٌّٕقٕٟ ٠ضظجػذ ِج ٚػجدر ثٌّؼشٚػز ثٌى١ّز ٠ّغً ثالفمٟ ٚثٌّقٛس ثٌغؼش ٠ّغً

 وّج ثٌّؼشٚػز، ٚثٌى١ّز ثٌغؼش د١ٓ ثٌّؼضجدر زثٌطشد٠ ثٌؼاللز ٌٛؽٛد ٚرٌه ِٛؽخ ِٕقٕٟ أٔٗ أٞ ث١ّ١ٌٓ

 ثٌضجٌٟ دجٌشىً ِٛػـ ٘ٛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ثٌؼشع دثٌٗ  -5

 س٠جػ١ز طٛسر ثٌؼشع دثٌز صجخز أْ ٠ّٚىٓ ثٌؼشع ٌمجْٔٛ ثٌش٠جػ١ز ثٌظ١غز ػٓ ثٌؼشع دثٌز صؼذش

 :ثٌضج١ٌز ثٌظٛسر ػٍٟ ٚصىْٛ ِٛؽخ ١ًِ رثس ػجَ ثصؾجٖ ِؼجدٌز شىً ػٍٟ دغ١طز خط١ز

Qs= a + bP 

 :ف١ظ

QS  = ثٌؼشع دثٌز فٟ ثٌضجدغ ثٌّضغ١ش صّغً ٟٚ٘ ثٌّؼشٚػز ثٌى١ّز 

 = a ٠ٕضؾٙج أْ ٠ّىٓ و١ّز أدٔٝ صّغً ٚ٘ٝ ثٌؼشع دثٌز فٟ ثالفمٟ ثٌّقٛس ِٓ ثٌّمطٛع ٌؾضء 

 طفش ثٌغؼش ٠ىْٛ ػٕذِج ثٌّٕضؾْٛ

B   ًثٌغؼش ٌضغ١ش دجٌٕغذز ثٌّؼشٚػز ثٌى١ّز فٝ ثٌضغ١ش ِؼذي أٜ ثٌؼشع، ِٕقٕٟ = ١ِ. 

 

Q

  

P 

S 
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P ثٌؼشع دثٌز فٟ ثٌّغضمً ثٌّضغ١ش ٠ّغً ٚ٘ٛ = ثٌغؼش 

 

 )العرض العرض)هحذداد على الوؤثرح العىاهل  -6

 ١ّ٠ٓ ِىجٔٗ إٌٝ ِٓ ع١ٕضمً أٚ ِىجٔٗ فٟ عجدضج ع١ظً وجْ إرث ف١ّج ثٌؼشع ِٕقٕٟ ِٛلغ صقذد ػٛثًِ ػذر ٕ٘جن

 :ٚ٘ٝ (ٔمظجْ ثٌؼشع) ثالطٍٟ ثٌّٕقٕٟ ٠غجس إٌٝ ع١ٕضمً أٚ (ثٌؼشع ص٠جدر دّؼٕٟ) ثالطٍٟ ثٌّٕقٕٟ

 .ثٌّٕضؾ١ٓ ػذد -١

 .ثالٔضجػ أعج١ٌخ أٚ ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج -٢

 .ثالٔضجػ ِذخالس ثعؼجس -٣

 .ثٌّٛثسد ٔفظ ػٍٟ ثٌّٕجفغز ثالخشٞ ثٌغٍغ ثعؼجس -٤

 .ثٌّغضمذً فٟ ثالعؼجس إٌٝ دجٌٕغذٗ ثٌّٕضؾ١ٓ صٛلؼجس -٥

 

 والطلت العرض هرونخ

 - ثٌّشٚٔز ِفَٙٛ

 ٔض ػ١ٍٗ وّج ثٌغٍؼز ِٓ (ثٌّؼشٚػز ثٌّطٍٛدز ٚثٌى١ّز ثٌى١ّز صغ١ش إٌٝ ع١ؤدٞ ثٌغٍؼز، عؼش فٟ ثٌضغ١ش إْ

 أٚ ثٌّطٍٛدز فٟ ثٌى١ّز ثٌضغ١ش ِمذثس ٠ٛػـ ال ثٌؼشع، أٚ ثٌطٍخ لجْٔٛ أْ إال .(ثٌؼشع ٚلجْٔٛ) ثٌطٍخ لجْٔٛ

 ِمذثس ػٍٝ ثٌضؼشف ِٓ خالٌٙج ٔغضط١غ ِؼ١ٕز ٚع١ٍز إٌٝ ٔقضجػ إٕٔج .ثٌغٍؼز( عؼش فٟ ثٌضغ١ش ٔض١ؾز ثٌّؼشٚػز

 دسؽز ػٍٝ ثٌضؼشف ٔش٠ذ أٞ عؼش ثٌغٍؼز، صغ١ش ػٓ ثٌٕجصؼ ثٌّؼشٚػز، أٚ ثٌّطٍٛدز عٛثء ثٌى١ّز، فٟ ثٌضغ١ش

 دّفَٙٛ ٠ؼشف ِج ٚ٘زث .ثٌغؼش (Elasticity).فٟ  ٌٍضغ١ش ثٌّؼشٚػز ٚثٌى١ّز ثٌّطٍٛدز ثٌى١ّز ِٓ وً ثعضؾجدز

 ثٌّشٚٔز

 ِٕٙج ثٌّؼشٚػز ثٌى١ّز أْ دجٌؼشٚسر ٠ؼٕٟ ال ِغال، وجٌّالدظ ِؼ١ٕز عٍؼز عؼش ثسصفجع أْ ِالفظز ٠ٚؾخ

 ال ؽٙجص ثٌقجعخ عؼش فئْ ِؼ١ٕز، ع١جسر عؼش ثٔخفغ إرث ٚوزٌه .ثٌغؼش فٟ ثالسصفجع ٔغذز دٕفظ عضضدثد

 ٚدٕفظ صشصفغ ثٌغٍؼض١ٓ عٛف ِٓ ثٌّطٍٛدز ثٌى١ّز أْ ثٌمٛي ٠ّىٓ ٚال ثٌٕغذز، دٕفظ أٚ ثٌّذٍغ دٕفظ ٠ٕخفغ

 صشٍّٙج ال أخشٜ عًٍؼج صٛؽذ ٕ٘جن د١ّٕج (ثٌغٍغ وجٌّالدظ دؼغ أعؼجس ػٍٝ صخف١ؼجس ٔشٜ ِج ٚوغ١شث .ثٌّمذثس

 .(ثٌضخف١ؼجس

 - ثٌغؼش٠ز ثٌطٍخ ِشٚٔز -1

 ثٌغؼش٠ز ٌٍضغ١ش ثٌطٍخ ِشٚٔز صؼشف (Price Elasticity of Demand)، ثٌّطٍٛدز ثٌى١ّز ثعضؾجدز ِذٜ دأٔٙج

 ثٌؼاللز ثٌطٍخ، ٚ٘زٖ ػٍٝ ثٌّؤعشر ثألخشٜ ثٌّقذدثس أٚ ثٌؼٛثًِ عذجس ثفضشثع ظً فٝ ٚرٌه ثٌغٍؼز عؼش فٟ

 ثٌى١ّز فٝ ٔغذز ثٌضغ١ش دأٔٙج ل١جعٙج ٠ّٚىٓ ػىغ١ز ػاللز ٟ٘ ثٌغؼش فٟ ثٌضغ١ش ٔض١ؾز ثٌطٍخ فٝ ثٌضغ١ش د١ٓ

 :وجٌضجٌٟ ٚػؼٙج ٠ّىٓ طٛسر س٠جػ١ز ٚفٝ ،%١ دٕغذز عّٕٙج فٟ ٌٍضغ١ش ٔض١ؾز ثٌخذِز أٚ ثٌغٍؼز ِٓ ثٌّطٍٛدز
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 سلعخ هن الوطلىثخ الكوٍخ فً النسجً التغٍر                              

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= السعرٌخ الطلت هرونخ

 سعرهب النسجً فً التغٍر                                    

 

  السعرٌخ الطلت هرونخ درجبد

 ثٌضغ١ش ِمذثس ػٍٝ صؼضّذ ثٌّشٚٔز دسؽز أْ أٞ ثٌغٍؼز، ٔٛع فغخ ٚرٌه ثٌغؼش٠ز ثٌطٍخ ِشٚٔز صخضٍف

 .ثٌغٍؼز عؼش فٟ ثٌٕغذٟ ثٌضغ١ش ِمذثس ِغ ِمجسٔز ثٌّطٍٛدز ثٌى١ّز فٟ ثٌٕغذٟ

 ِشْ ؽٍخ -أ

 ٘زٖ فٟ ثٌّشٚٔز ِؼجًِ ٚدجٌضجٌٟ ٠ىْٛ ثٌغؼش، فٟ ثٌٕغذٟ ثٌضغ١ش ِٓ أوذش ثٌّطٍٛدز ثٌى١ّز ثعضؾجدز دسؽز ٚصىْٛ

 صٕخفغ ثٌّطٍٛدز ثٌى١ّز فئْ ِغال،  ١١  دٕغذز ثٌغؼش ثسصفجع ػٕذ أٔٗ ٠ؼٕٟ ٚ٘زث .طق١ـ ٚثفذ ِٓ أوذش ثٌقجٌز

 %. ١١ ِٓ أوذش دٕغذز

 ِشْ غ١ش ؽٍخ -ح

 ٘زٖ ثٌّشٚٔز فٟ ِؼجًِ ٠ىْٛ ٚدجٌضجٌٟ ثٌغؼش، فٟ ثٌٕغذٟ ثٌضغ١ش ِٓ ألً ثٌّطٍٛدز ثٌى١ّز ثعضؾجدز دسؽز ٚصىْٛ

 صٕخفغ ثٌّطٍٛدز ثٌى١ّز فئْ ِغال، % ١١ دٕغذز ثٌغؼش ثسصفجع ػٕذ أٔٗ ٠ؼٕٟ ٚ٘زث .طق١ـ ٚثفذ ِٓ ألً ثٌقجٌز

 %.١١ ِٓ ألً دٕغذز

 ثٌّشٚٔز أفجدٞ ؽٍخ -ػ 

 ٘زٖ فٟثٌّشٚٔز  ِؼجًِ ٠ىْٛ ٚدجٌضجٌٟ ثٌغؼش، فٟ ثٌٕغذٟ ٌٍضغ١ش ِغج٠ٚز ثٌّطٍٛدز ثٌى١ّز ثعضؾجدز دسؽز ٚصىْٛ

 صٕخفغ ثٌّطٍٛدز  ثٌى١ّز فئْ ِغال،  % ١١ دٕغذز ثٌغؼش ثسصفجع ػٕذ أٔٗ ٠ؼٕٟ ٚ٘زث .طق١ـ ٌٛثفذ ِغج٠ًٚج ثٌقجٌز

 %.١١ ثٌٕغذز دٕفظ

 :أخشٜ فجالس

 ثٌّشٚٔز ػذ٠ُ ؽٍخ -د

 ثٌّشٚٔزِؼجًِ  ٠ىْٛ ٚدجٌضجٌٟ ثٌغؼش، فٟ ٌٍضغ١ش صغضؾ١خ ال ثٌغٍؼز ِٓ ثٌّطٍٛدز ثٌى١ّز فئْ ثٌقجٌز، ٘زٖ فٟ

 .ٌٍظفش ِغج٠ًٚج

 ثٌّشٚٔز ٔٙجةٟ ال ؽٍخ -ٖ

 ٚدجٌضجٌٟ ٠ىْٛ ؽًذث، وذ١شر دذسؽز ثٌغؼش فٟ ٌٍضغ١ش صغضؾ١خ ثٌغٍؼز ِٓ ثٌّطٍٛدز ثٌى١ّز فئْ ثٌقجٌز، ٘زٖ فٟ

 .ٔٙج٠ز ال ٌّج ِغج٠ًٚج ثٌّشٚٔز ِؼجًِ

 

 الطلت هنحنى وهٍل الورونخ

 ِٕقٕٝ ثٌطٍخ دأٔٗ ١ًِ صؼش٠ف ٠ّٚىٓ .ثٌطٍخ ِٕقٕٝ د١ًّ ٚع١مًج ثسصذجؽًج ثٌغؼش٠ز ثٌطٍخ ِشٚٔز ِفَٙٛ ٠شصذؾ

ج ثٌغؼش فٟ ثٌضغ١ش ِمذثس ًِ  ثٌّطٍٛدز ثٌى١ّز فٟ ثٌضغ١ش ِمذثس ػٍٝ ِمغٛ
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 ثٌضغ١ش فٟ ثٌى١ّز ثٌّطٍٛدز             

 ث١ًٌّ = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌضغ١ش فٟ ثٌغؼش               

 

 ثبلورونخ الكلً اإلٌراد عالقخ

 فضشر ص١ِٕز خالي ٚرٌه ثٌغٍؼز د١غ ِٓ ثٌذجةغ ػ١ٍٗ ٠قظً ثٌزٞ ثٌّذٍغ إؽّجٌٟ دأٔٗ ثٌىٍٟ ثإل٠شثد صؼش٠ف ٠ّىٓ

 ثٌىٍٟ ثإل٠شثد ثفضغجح ٠ٚضُ .ِؼ١ٕز

 ثٌى١ّز * ثٌغؼش = ثٌىٍٝ ٠شثدثال

 عؼش ػٕذ ثٔخفجع أٔٗ ثٌطٍخ لجْٔٛ ِٓ ٌٕج ٠ضؼـ فّغال، .ثٌىٍٟ دجإل٠شثد ثٌغؼش٠ز ثٌطٍخ ِشٚٔز ِفَٙٛ ٠ٚشصذؾ

 ٔمَٛ ثٌضٟ ثٌغٍغ ٚثٌخذِجس ؽ١ّغ ػٍٝ رٌه ٠ٕطذك فًٙ .صشصفغ عٛف ثٌغٍؼز ِٓ ثٌّطٍٛدز ثٌى١ّز فئْ ثٌغٍؼز،

 ً٘ ِٕٗ؟ ثٌّطٍٛدز ثٌى١ّز ٔمَٛ دض٠جدر عٛف ثٌٍّـ و١ظ عؼش ثٔخفجع ػٕذ أٔٗ ثٌمٛي ٔغضط١غ ً٘ دجعضٙالوٙج؟

 ثٌذٚثء ِٓ ثٌّطٍٛدز ثٌى١ّجس ثٔخفجع ثألد٠ٚز أعؼجس ثسصفجع ٠ؼٕٟ

 

 

 ثٌؼاللز  ثٌغؼش ثٔخفجع  ثٌغؼش ثسصفجع  ِشٚٔز ٔٛع

ثٌغؼش ٠ؤدٞ ثٌٝ  ثسصفجع  ِشْ ؽٍخ

 ثٔخفجع ثإل٠شثد

٠ؤدٞ  ثٌغؼش ثٔخفجع

 ثسصفجع ثإل٠شثد ثٌٝ 

 ػىغ١ز ػاللز

ثسصفجع  ش ٠ؤدٞ ثٌٝثٌغؼ ثسصفجع ِشْ غ١ش ؽٍخ

 ثإل٠شثد

ثٌغؼش ٠ؤدٞ ثٌٝ  ثٔخفجع

 ثٔخفجع ثإل٠شثد

 ؽشد٠ز ػاللز

 أفجدٞ ؽٍخ

 ثٌّشٚٔز

ثٔخفجع  ثٌغؼش ٠ؤدٞ  ثسصفجع

 ثٌٕغذز دٕفظ ثإل٠شثد

٠ؤدٞ ثٌٝ  ثٌغؼش ثٔخفجع

 دٕفظ ثسصفجع ثإل٠شثد

 ثٌٕغذز

 صٛؽذ ال

 

 ثإل٠شثد أٞ أْ أوذش، دٕغذز ٌٚىٓ ثٌّطٍٛدز ثٌى١ّز ثٔخفجع إٌٝ ع١ؤدٞ ثٌغؼش ثسصفجع فئْ ثٌّشْ، ثٌطٍخ فجٌز فٟ

 ِٓ ِّٙز غ١ش ثٌضٟ صؼضذش ثٌغٍغ صٍه أٚ ثٌذذثةً، ِضؼذدر ثٌغٍغ ػٍٝ ػجَ دشىً ٘زث ٠ٕٚطذك .٠ٕخفغ عٛف ثٌىٍٟ

 ثٌّطٍٛدز ثٌى١ّز ثٔخفجع ع١ؤدٞ إٌٝ ثٌغؼش ثسصفجع فئْ ثٌّشْ، غ١ش ثٌطٍخ فجٌز فٟ أِج .ثٌّغضٍٙه ٔظش ٚؽٙز

 ِقذٚدر أٚ ثٌٕجدسر، ثٌغٍغ ػٍٝ دشىً ػجَ ٘زث ٠ٕٚطذك .٠شصفغ عٛف ثٌىٍٟ ثإل٠شثد أْ أٞ ألً، دٕغذز ٌٚىٓ

 ثسصفجع فئْ ثٌّشٚٔز، أفجدٞ ثٌطٍخ ففٟ فجٌز ٚأخ١ًشث، .ٌٍّغضٍٙه دجٌٕغذز ٚأعجع١ز ِّٙز صؼضذش ٚثٌضٟ ثٌذذثةً،

 عجدضًج  ٠ظً عٛف ثٌىٍٟ ثإل٠شثد أْ أٞ دٕفظ ثٌٕغذز، ٌٚىٓ ثٌّطٍٛدز ثٌى١ّز ثٔخفجع إٌٝ ع١ؤدٞ ثٌغؼش
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 السعرٌخ الطلت هرونخ هحذداد

 :ثٌغٍؼز دذثةً -١

 ٘زٖ ثسصفجع عؼش ػٕذ ِٕٙج ثٌّطٍٛدز ثٌى١ّز صخف١غ ػٍٝ لجدًسث ثٌّغضٍٙه أطذـ وٍّج ثٌغٍؼز، دذثةً صؼذدس وٍّج

 أوغش(، دٕغذز ثٌى١ّز ثٌّطٍٛدز ثٔخفجع إٌٝ ع١ؤدٞ ،(ِغال % ١١  دٕغذز ثٌغٍؼز عؼش ثسصفجع فئْ ٚدجٌضجٌٟ .ثٌغٍؼز

 ِشٚٔز ثسصفجع إٌٝ ٠ؤدٞ ٌغٍؼز ِؼ١ٕز ثٌذذثةً ػذد ثسصفجع أْ دّؼٕٝ .أخشٜ دذ٠ٍز عٍغ إٌٝ ثٌّغضٍٙه ٠ضٛؽٗ ف١ظ

 عؼش ثسصفجع فئْ لش٠ذز، دذثةً ٌٙج ال ٠ضٛفش ثٌضٟ أٚ ثٌذذثةً ػذ٠ّز ثٌغٍغ فجٌز فٟ أِج .ثٌغٍؼز ٌٙزٖ ثٌغؼش٠ز ثٌطٍخ

 إْ .ٌٍغٍؼز ثٌّٕجعذز ثٌذذثةً صضٛفش ال ف١ظ ؽًذث، دٕغذز ل١ٍٍز ٌٚىٓ ِٕٙج، ثٌّطٍٛدز ثٌى١ّز ثٔخفجع إٌٝ ٠ؤدٞ ثٌغٍؼز

 ف١ظ ،(ِغال ،%٢  ألً دٕغذز ِٕٙج ثٌّطٍٛدز ثٌى١ّز ثٔخفجع ع١ؤدٞ إٌٝ ( ِغال % ١١ دٕغذز ثٌغٍؼز عؼش ثسصفجع

 ثٌطٍخ ِشٚٔز ثٔخفجع إٌٝ صؤدٞ ِؼ١ٕز ٌغٍؼز ثٌّضٛفشر ثٌذذثةً لٍز أْ أٞ.أخشٜ دذ٠ٍز عٍغ ٌٍّغضٍٙه ٠ضٛفش ال

 .ثٌغٍؼز( ٌٙزٖ ثٌغؼش٠ز

 :ثٌّخظض ثٌذخً -٢

ج ٠شىً ثٌغٍؼز ػٍٝ ثإلٔفجق وجْ وٍّج ًّ  ثسصفؼش ثٌغؼش وٍّج ِشصفؼز ثٌىّج١ٌز وجٌغٍغ ثٌّغضٍٙه ١ِضث١ٔز ِٓ وذ١ًشث فؾ

 ِشٚٔز رثس فئٔٙج  ِغال ثٌّغضٍٙه وجٌٍّـ ١ِضث١ٔز ِٓ ػت١ٍز ٔغذز صشىً ثٌضٟ ٌٍغٍغ دجٌٕغذز أِج .ثٌغٍؼز ٘زٖ ِشٚٔز

 .ثٌّطٍٛدز ِٕٙج ثٌى١ّز ػٍٝ ثٌغٍؼز عؼش فٟ ثٌضغ١شثس صؤعش ال ف١ظ ِٕخفؼز

 

 :ثٌض١ِٕز ثٌفضشر -٣

 فذعش ثٌضغ١شثس ثٌضٟ ِغ ثٌضألٍُ أؽً ِٓ ِؼ١ٕز ص١ِٕز فضشر إٌٝ ٠قضجػ ثٌّغضٍٙه فئْ ِؼ١ٕز، عٍؼز عؼش ثسصفجع ػٕذ

 رثس دذ٠ٍز عٍغ ػٓثٌذقظ  أؽً ِٓ ثٌٛلش ِٓ ِضغغ ٕ٘جن ٠ىْٛ ال لذ ثٌمظ١ش، ثٌّذٜ فؼٍٝ .ثٌغٍؼز عؼش فٟ

 إٌٝ ثٌغٍؼز ٘زٖ ٌششثء ٠ىْٛ ِؼطًشث لذ ثٌّغضٍٙه فئْ ٚدجٌضجٌٟ ثٌؾذ٠ذ، ثٌغؼش ِغ ثٌضألٍُ عُ ِٚٓ أفؼً، أعؼجس

 ػٓ ثٌذقظ أؽً ِٓ ٚثٌّٕجعخ ثٌىجفٟ ٌذ٠ٗ ثٌٛلش ثٌّغضٍٙه فئْ ثٌط٠ًٛ، ثٌّذٜ فٟ أِج .ٌٙج آخش دذ٠ً صٛف١ش ٠ضُ أْ

 أوغش ثٌغٍؼز ػٍٝ ثٌطٍخ أطذـ وٍّج ثٌض١ِٕز ؽجٌش ثٌفضشر فىٍّج .ثٌؾذ٠ذ ثٌغؼش ِغ ثٌضألٍُ أٚ أخشٜ، دذ٠ٍز عٍغ

 .ِشٚٔز

 :ثٌغٍؼز ٔٛػ١ز -٤

 .ٚثٌؼىظ طق١ـ ِشٚٔضٙج، ثٔخفؼش وٍّج ػشٚس٠ز، عٍؼز دجعضٙالوٙج ثٌّغضٍٙه ٠مَٛ ثٌضٟ ثٌغٍؼز وجٔش وٍّج

ثٌىّج١ٌز  ثٌغٍغ أِج .ِشٚٔز ِٕخفؼز دسؽز فٍٙج ٚدجٌضجٌٟ ػشٚس٠ز، عٍؼز صؼضذش ثٌّش٠غ ٌٍشخض دجٌٕغذز فجألد٠ٚز

 ثٌّغضٍٙىز ثٌى١ّز ٚصخف١غ ػٕٙج ثٌّغضٍٙه ثالعضغٕجء ٠غضط١غ ف١ظ ِشصفؼز، ِشٚٔز دسؽز فٍٙج (ثٌؼشٚس٠ز غ١ش

 ( عؼش٘ج ثسصفجع ػٕذ عٌٙٛز دىً ِٕٙج
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  الذخلٍخ الطلت هرونخ -2

 .ثٌّغضٍٙه دخً فٟ ٌٍضغ١شثس ثٌغٍؼز ِٓ ثٌّطٍٛدز  ثٌى١ّز ثعضؾجدز ِذٜ ٌم١جط  ثٌذخ١ٍز ثٌطٍخ ِشٚٔز ثعضخذثَ ٠ضُ

 ثٌى١ّز عذجس أٚ ثٔخفجع أٚ ص٠جدر إٌٝ ٠ؤدٞ لذ ثٌّغضٍٙه دخً صغ١ش فئْ ِقذدثس ثٌطٍخ، ِٓ ٠ؼضذش ثٌذخً أْ ٚدّج

 :٠ٍٟ وّج ٌٍطٍخ ثٌذخ١ٍز ثٌّشٚٔز فغجح ٠ّٚىٓ .ثٌغٍؼز ٔٛع فغخ ثٌغٍؼز، ٚرٌه ِٓ ثٌّطٍٛدز

 ثٌضغ١ش ثٌٕغذٟ فٟ ثٌى١ّز ثٌّطٍٛدز                               

 ِشٚٔز ثٌطٍخ ثٌذخ١ٍز =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌضغ١ش ثٌٕغذٟ فٟ ثٌذخً                                

 :ثٌغٍغ ِٓ ٔٛػ١ٓ د١ٓ ثٌض١١ّض ٠ّٚىٓ

 ثٌؼجد٠ز ثٌغٍغ  -أ

 دخً ثٌّغضٍٙه ثٔخفجع فئْ ٚوزٌه ثٌّغضٍٙه، دخً ثسصفجع ػٕذ ِٕٙج ثٌّطٍٛدز ثٌى١ّز صض٠ذ ثٌضٟ ثٌغٍغ ٟٚ٘

 .ِٛؽذًج ثٌطٍخ ثٌذخ١ٍز ِشٚٔز ِؼجًِ ٠ىْٛ ثٌقجٌز، ٘زٖ ٚفٟ .ِٕٙج ثٌّطٍٛدز ثٌى١ّز ثٔخفجع إٌٝ ع١ؤدٞ

 ثٌشد٠تز ثٌغٍغ -ح

 دخً ثٌّغضٍٙه ثٔخفجع فئْ ٚوزٌه ثٌّغضٍٙه، دخً ثسصفجع ػٕذ ِٕٙج ثٌّطٍٛدز ثٌى١ّز صٕخفغ ثٌضٟ ثٌغٍغ ٟٚ٘

 ثٌذخ١ٍز عجٌذج. ثٌطٍخ ِشٚٔز ِؼجًِ ٠ىْٛ ثٌقجٌز، ٘زٖ ٚفٟ .ِٕٙج ثٌّطٍٛدز ثٌى١ّز ثسصفجع إٌٝ ع١ؤدٞ

 

 ٣- تقبغعخوال الطلت هرونخ  -3

 ػٍٝ ثٌى١ّز ٠ؤعش ثألخشٜ ثٌغٍغ أعؼجس صغ١ش فئْ ٌٚزٌه ثٌطٍخ، ِقذدثس ِٓ ثألخشٜ ثٌغٍغ أعؼجس صؼضذش

 صظً أٚ صٕخفغ أٚ صشصفغ  لذ ثٌغٍؼز ح ِٓ ثٌّطٍٛدز ثٌى١ّز فئْ ثٌغٍؼز أ عؼش صغ١ش فؼٕذ .ثٌغٍؼز ِٓ ثٌّغضٍٙىز

 ٠ٍٟ  أ وّج زثٌّضمجؽؼز ٌٍغٍؼ ثٌطٍخ ِشٚٔز ثفضغجح ٠ّٚىٓ .عجدضز

 

 التغٍر النسجً فً الكوٍخ الوطلىثخ هن السلعخ ة                                

 هرونخ الطلت الوتقبغعخ =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التغٍر النسجً فً سعر السلعخ أ                                  

 

 :ثٌغٍغ ِٓ أٔٛثع عالط د١ٓ ثٌقجٌز ٘زٖ فٟ ثٌض١١ّض ٠ّىٓ

 ثٌّىٍّز ثٌغٍغ -أ

 ِضالصِض١ٓ فٟ ثٌغٍؼض١ٓ فٙجص١ٓ .ثألخشٜ عؼش ثسصفجع ػٕذ أفذ٘ج ِٓ ثٌّطٍٛدز ثٌى١ّز صمً ثٌضٟ ثٌغٍغ ٟٚ٘

 فجسصفجع .ثٌشجٞ ٚثٌغىش أٚ ٚثٌذٕض٠ٓ وجٌغ١جسر ثألخشٜ، ثعضٙالن دذْٚ ثألٌٚٝ ثعضٙالن ٠ّىٓ ال ف١ظ ثالعضٙالن،

 ثٌّضمجؽؼز ثٌطٍخ ِشٚٔز ٠ىْٛ ِؼجًِ ثٌقجٌز، ٘زٖ ٚفٟ .ثٌغىش ػٍٝ ثٌطٍخ ثٔخفجع إٌٝ ٠ؤدٞ ِغال ثٌشجٞ عؼش

 .عجٌذًج

 ثٌذذ٠ٍز ثٌغٍغ -ح
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 ػٍٝ ثٌمٙٛر ع١ؼًّ عؼش ثسصفجع إْ .ِغال ٚثٌمٙٛر وجٌشجٞ ثألخشٜ ِقً صقً أْ ألفذ٘ج ٠ّىٓ ثٌضٟ ثٌغٍغ ٟٚ٘

 ِّج ٌٍمٙٛر ِٕجعخ ػٓ دذ٠ً ثٌذقظ إٌٝ ثٌّغضٍٙه ثالسصفجع ٘زث ع١ذفغ ٌٚىٓ، ثٌمٙٛر ِٓ ثٌّطٍٛدز ثٌى١ّز ثٔخفجع

 .ِٛؽذج ثٌّضمجؽؼز ِشٚٔز ثٌطٍخ ِؼجًِ ٠ىْٛ ثٌقجٌز، ٘زٖ ٚفٟ .ثٌشجٞ ػٍٝ ثٌطٍخ ص٠جدر ػٍٝ ع١ؼًّ

 ثٌّغضمٍز ثٌغٍغ -ػ

 ثٌطٍخ ػٍٝ صغ١ش إٌٝ ٠ؤدٞ ال أفذ٘ج عؼش فٟ ثٌضغ١ش أْ ف١ظ ثٌذؼغ دؼؼٙج ِغ صشصذؾ ال ثٌضٟ ثٌغٍغ ٟٚ٘

 .ٌٍظفش ِغج٠ًٚج ثٌّضمجؽؼز ثٌطٍخ ِشٚٔز ِؼجًِ ٠ٚىْٛ ثألخشٜ ثٌغٍؼز

 ثٌؼشع ِشٚٔز

  ثٌغٍؼز، عؼش فٟ ٌٍضغ١ش ثٌى١ّز ثٌّؼشٚػز ثعضؾجدز ِذٜ صؼشف ِشٚٔز ثٌؼشع دأٔٙج

 ثٌّؼشٚػز ثٌى١ّز فٟ ثٌٕغذٟ ثٌضغ١ش                                    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ثٌغؼش٠ز ثٌؼشع ِشٚٔز

 ثٌضغ١ش ثٌٕغذٟ فٟ ثٌغؼش                                         

 

  ثٌؼشع ِشٚٔز دسؽجس

 ثٌى١ّز فٟ ثٌٕغذٟ ثٌضغ١ش ِمذثس ػٍٝ صؼضّذ ثٌّشٚٔز دسؽز أْ أٞ ثٌغٍؼز، ٔٛع فغخ ٚرٌه ثٌؼشع ِشٚٔز صخضٍف

 .ثٌغٍؼز عؼش فٟ ثٌٕغذٟ ثٌضغ١ش ِمذثس ِغ ِمجسٔز ثٌّؼشٚػز

 ِشْ ػشع -أ

 فٟ ِؼجًِ ثٌّشٚٔز ٠ىْٛ ٟٚدجٌضجٌ ثٌغؼش، فٟ ثٌٕغذٟ ثٌضغ١ش ِٓ أوذش ثٌّؼشٚػز ثٌى١ّز ثعضؾجدز دسؽز ٚصىْٛ

 ثٌّؼشٚػز ثٌى١ّز ِغال فئْ % ١١ دٕغذز ثٌغؼش ثسصفجع ػٕذ أٔٗ ٠ؼٕٟ ٚ٘زث .طق١ـ ٚثفذ ِٓ أوذش ثٌقجٌز ٘زٖ

 % ١٥  دٕغذز صشصفغ

 ِشْ غ١ش ػشع -ح

 ٘زٖ فٟ ِؼجًِ ثٌّشٚٔز ٠ىْٟٛ ٚدجٌضجٌ ثٌغؼش، فٟ ثٌٕغذٟ ثٌضغ١ش ِٓ ألً ثٌّؼشٚػز ثٌى١ّز ثعضؾجدز دسؽز ٚصىْٛ

 صشصفغ ثٌّؼشٚػز ثٌى١ّز ِغال،فئْ % ١١  دٕغذز ثٌغؼش ثسصفجع ػٕذ أٔٗ ٠ؼٕٟ ٚ٘زث .طق١ـ ٚثفذ ِٓ ألً ثٌقجٌز

 %٥  دٕغذز

 

 ثٌّشٚٔز أفجدٞ ػشع -ػ

 ٘زٖ فٟ ِؼجًِ ثٌّشٚٔز ٠ىْٛ ٚدجٌضجٌٟ ثٌغؼش، فٟ ثٌٕغذٟ ٌٍضغ١ش ِغج٠ٚز ثٌّؼشٚػز ثٌى١ّز ثعضؾجدز دسؽز ٚصىْٛ

 صشصفغ ثٌّؼشٚػز ثٌى١ّز فئْ ِغال، % ١١  دٕغذز ثٌغؼش ثسصفجع ػٕذ أٔٗ ٠ؼٕٟ ٚ٘زث .طق١ـ ٌٛثفذ ِغج٠ًٚج ثٌقجٌز

 %١١ دٕغذز

 :أخشٜ فجالس
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 ِؼجًِ ثٌّشٚٔز ٚدجٌضجٌٟ ٠ىْٛ ثٌغؼش، فٟ ٌٍضغ١ش صغضؾ١خ ال ثٌغٍؼز ِٓ ثٌّؼشٚػز ثٌى١ّز فئْ ثٌقجٌز، ٘زٖ فٟ

 .ٌٍظفش ِغج٠ًٚج

 ثٌّشٚٔز ٔٙجةٟ ال ػشع -ٖ

 ٚدجٌضجٌٟ ٠ىْٛ ؽًذث، وذ١شر دذسؽز ثٌغؼش فٟ ٌٍضغ١ش صغضؾ١خ ثٌغٍؼز ِٓ ثٌّؼشٚػز ثٌى١ّز فئْ ثٌقجٌز، ٘زٖ فٟ

 .ٔٙج٠ز ال ٌّج ِغج٠ًٚج ثٌّشٚٔز ِؼجًِ

 

  ثٌط٠ًٛ ٚثٌّذٜ ثٌمظ١ش ثٌّذٜ فٟ ثٌؼشع ِشٚٔز

 ٠ىْٛ ثٌٛػغ ثٌزٞ دأٔٗ ثٌمظ١ش ثٌّذٜ صؼش٠ف ٠ّٚىٓ ثٌط٠ًٛ، ٚثٌّذٜ ثٌمظ١ش ثٌّذٜ ػٍٝ ثٌؼشع ِشٚٔز صؼضّذ

 غ١ش أوغش أٚ ثإلٔضجػ ثألسدؼز ػٕجطش أفذ ٠ىْٛ ثٌمظ١ش ثٌّذٜ ففٟ .عجدضًج ثإلٔضجؽ١ز ثٌؼٕجطش أفذ ثأللً ػٍٝ ف١ٗ

 صغ١١ش صغضط١غ ال ثٌّٕشأر فئْ ثإلٔضجؽٟ ثٌغجدش، ثٌؼٕظش ٘ٛ ثٌؼًّ ػٕظش وجْ إرث ثٌّغجي، عذ١ً فؼٍٝ .ٌٍضغ١١ش لجدً

 فٟ ثٌى١ّجس دٕفظ ثإلٔضجػ فٟ صغضّش ٚدجٌضجٌٟ فجٌّٕشأر ثٌغجدش، ثإلٔضجؽٟ ثٌؼٕظش ٘زث ِٓ ثٌّغضخذِز ثٌى١ّجس

 فمؾ، ثٌط٠ًٛ ثٌّذٜ فٟ ثإلٔضجؽ١ز ؽجلضٙج أٚ خفغ ص٠جدر صغضط١غ ثٌّٕشأر دأْ ثٌمٛي ٠ّٚىٓ .ثٌمظ١ش ثٌّذٜ

 ٌمذسصٙج ٚرٌه ثٌط٠ًٛ، ثٌّذٜ فٟ ٚثٌضىج١ٌف ثإلٔضجػ فٟ ظشٚف ٌٍضغ١شثس أوذش دقش٠ز ثٌضألٍُ ٌٍّٕشأر ٠ّىٓ ٚدجٌضجٌٟ

 ثٌّذٜ فٟ ثٌؼشع ِشٚٔز فئْ إرْ، .ثٌضىج١ٌف ٚدألً ثإلٔضجػ ؽ١ّغ ػٕجطش ِٓ ثٌّٕجعذز ثٌى١ّجس ثخض١جس ػٍٝ

 .ثٌط٠ًٛ ثٌّذٜ فٟ ثإلٔضجػ ػٕجطش ؽ١ّغ صغ١١ش لجد١ٍز دغذخ ٚرٌه ثٌّذٜ ثٌمظ١ش، فٟ ِٕٙج أوذش صىْٛ ثٌط٠ًٛ


