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على معخىي الاكخصاد الىػني، ملُاط الاكخصاد الىلي هى الزي يهخم بذساظت ظلىن املخغيراث الاكخصادًت اليلُت 

ت كادسة على دساظت وجحلُل وطع هزا الاكخصاد، وأهم العىامل املؤثشة فُه، بىاء على  وخاصت محذداتها، وبىاء همارج هظٍش

اث الاكخصادًت.  الىظٍش

الخعشف على ٌعخبر مً امللاًِغ ألاظاظُت واللاعذًت املهمت للؼالب في علم الاكخصاد والدعُير، ألهه ًمىً الؼالب مً  

املفاهُم واملصؼلحاث ألاظاظُت  املعخعملت في علم الاكخصاد،  والتي ٌعخعملها الؼالب في الخحلُل على معخىي ول امللاًِغ 

با، وجىملت ملا جم جىاوله على معخىي  الاكخصاد الجضئي ظابلا، هما ًمىح الؼالب أظلىب حذًذ في الخحلُل، وخاصت في  جلٍش

 الكاث املدشابىت، والىثير مً الافتراطاث امللُذة للذساظاث، وامللاسباث بين هزه الذساظاث.   ظل وحىد الىثير مً الع

   :[Pré requis] املكدضباث الضابقت الالزمت للمقياش  -4

ٌ ( بملاًِغ جم جىاوله2( والاكخصاد الىلي )1ًشجبؽ ملُاط الاكخصاد الىلي )   والثاوي  ا ظابلا على معخىي العذاس ي ألاو

اطُاث، حُث حعخبر هزه امللاًِغ اللبىت ألاظاظُت لِعاوغ خ الىكائع، والٍش لخمىً ل، وخاصت ملُاط الاكخصاد الجضئي، جاٍس

 مً هزا امللُاط.

اطُاث ظابلا، هما جشجبؽ بمعظم  املقاًيط ألاخري ذاث العالقت:  -5 خ الىكائع، والٍش ملُاط الاكخصاد الجضئي، جاٍس

 امللاًِغ الحلا.

 الىفاءاث التي وععى الى جىمُتها لذي الؼالب: باملقياش: الكفاءاث املضتهدفت -6

 الخعشف على املفاهُم واملصؼلحاث ألاظاظُت  املعخعملت في علم الاكخصاد. -



 

 

 جىملت للمعاسف العابلت على معخىي العذاس ي ألاٌو والثاوي. -
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 كيفيت جقدًم املادة:  -7

لت  11محاطشة الى  12جلذم خالٌ العذاس ي بين ) ج مً الؼٍش محاطشة(، جلذم املحاطشاث وألاعماٌ املىحهت بمٍض

 شض في بعع ألاحُان.  الخللُذًت للخذَسغ، مع اظخخذام الىظائل  الخىىىلىحُت الحذًثت في الع

 مخطلباث مً الطلبت:  -8

لت  ش املخعللت باإلحصائُاث املخعللت باالكخصاد الىلي، وػٍش ًخؼلب مً الؼالب على العمىم امخالهه لبعع الخلاٍس

 حعابها، باإلطافت الى الاػالع املعخمش على أهم املشاحع وامللاالث.  

 : صائل الالزمت للمقياشى ال -9

ش الذوسٍت للمىظماث الذولُت، وجىفير     ًخؼلب على الاداسة جىفير املشاحع الالصمت حٌى هزا امللُاط، باإلطافت الى الخلاٍس

 ألاحهضة الحذًثت التي حعاعذ في عشض املحاطشاث.
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  جمهُد:

والّمالت في  ؤلاهخاج١ان  برا، ٣ُ٘ىن لُّٙا في خالت ٠عاد خزبزبمً الدالت بفي ٘تراث ِذًذة الاٜخفاد  ًمش 

ا في خال ٣ىن ٍٜى ١ًان َزًً  برات الاصدَاس جذَىس، ٍو فل الاٜخفاد  ألاخحًر ْ، ٍو اث ؤداثه  ؤدوى بلىفي اسجٙاُ ظَش  برامعخٍى

ٞ الخخلق مً خالت ال٢عاد، والى ١ا ٝها للٍهىس، واإلاالخَ  مً خال٥  ؤِلىن في وٍش َزا ٜمت برا ١اهذ ٘ترة ال٢عاد في وٍش

ال٢عاد، الاصدَاس،  ٜخفاد ال٢لي مثل: ؤلاهخاج، الّمالت،هي لب الخدلُل الاِلى ِذة مفىلخاث َامت  الخمهُذ اهه ًدخىي 

اث. اث، ؤدوى اإلاعخٍى           الزي ًىشح هٙعه:  العاا٥في َزا اإلاُٝاط، ول٢ً  بليها..الخ، والتي ظٗى هخىٛش ؤِلى اإلاعخٍى

ً الخدلُل الجصئي أم أن الخدلُل الاكخصادي الىلي ًخخلف غ لالكخصادهل الخدلُل الاكخصادي الىلي هى جىملت 

 الاكخصادي الجصئي؟

 
 
 
 
 
 

 

ت الاكخصادًت اليلُت : مدخل للىظٍس  الفصل ألاٌو
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 :الىليوالخدلُل الاكخصادي  الجصئيالخدلُل الاكخصادي أوال/ 

حن سثِعُحن َما: الخدلُل الاٜخفادي الجضجي والخدلُل الاٜخفادي ال٢لي   .مً اإلاّشوٗ ؤن الخدلُل الاٜخفادي ًمم ِ٘ش

، الّاثلت، اإلااظعت  ما ج٣ىن الٙشد ٜخفاد، وهي ِادة اث الٙشدًت في الاحهخم بذساظت الىخذ :الجصئي يكخصادخدلُل الاال .1

 .١ىخذة مىٙشدة

لى  ِلى العلْ والخذماث باإلهٙاٛخُث ًشج٢ض ِلى ظلٟى اإلاعتهل٤ وبال٢ُُٙت التي جىصُ بها ألاظشة دخلها   وجدُٝٞ أِل

 .ا ؤو جذهُت ج٣الُٙهاباخهؤلاهخاج الزي ًم٢ً اإلااظعت مً حٍُّم ؤس جدذًذ معخىي ِلى اإلااظعت ٤ ٍشج٢ض ظل، و مىّٙت

ت ٠فاد الىوني الاٜخفادًت راث الدجم ال٢بحر، ُ٘خّامل مْ الاٜخ ًدىاو٥ اإلاىالُْ :الىلي يالاكخصادالخدلُل  .2 مجمِى

 .ذاث الٙشدًتالىخ مخجاَال مخ٣املت 

خممً    الخ،…ظّاس،ال٣امل، اإلاعخىي الّام لؤل  ال٢لي، الاظخخذام ؤلاهخاجاإلاىالُْ الخالُت: دساظت الاٜخفاد ال٢لي ٍو

ٙعش الخطخم اؤلاحشاءاث اإلاالُت والىٝذًت اإلاخخلٙت ١ىظاثل والذوساث الاٜخفادًت، و  ظخٝشاس معخىي اليؽاه الاٜخفادي، ٍو

دلل ؤزش حٕحراث الىمى الاٜخفادي  .ٍو

التي مىٍىمت جشبي بحن ِذد ال خفش له مً العُاظاث واإلاىاسد والخٝىُاث ِلى ؤهه  الاٜخفاد ال٢ليِٗش البى٤ الذولي 

س الخذ مً الٙٝش وجدُٝٞ الّذالت 
َّ
جدذر مً خاللها الخىمُت الاٜخفادًت. وبذون ؤلاداسة الصخُدت لالٜخفاد ال٢لي، ًخّز

 .الاحخماُِت

 مالخظت:

م مً اخخالٗ الاٜخفا الجضجي ًِ ال٢لي في حىاهب اَخماماث ١ل منهما، بال ؤن َىاٟ ِالٜت وزُٝت بُنهما،  دبالٔش

لي ًشج٢ض ِلى ٠ثحر مً مبادت وجدلُالث الاٜخفاد الجضجي في ِمله وفي دساظاث الىخذاث الاٜخفادًت خُث ؤن الاٜخفاد ال٢

اث ؤلاهخاج والاظتهالٟ ال٢لي هي هدُجت   ج٢مً الّالٜت بحن الاٜخفاد الجضجي والاٜخفاد ال٢لي في ؤن معخٍى
ً
ال٢بحرة، وؤًما

 .الخخُاساث ألاظش والؽش١اث الٙشدًت

جذس ؤلاؼاسة بلى ا ظخخذام الاٜخفاد الجضجي في دساظت ٠ُُٙت جإزحر الخٕحراث الاٜخفادًت ال٣لُت ِلى ظلٟى ٍو

ادة في  ، دساظت ٠ُُٙت جإزحر الٍض
ً

ادة مّذ٥ مّذالث الىخذاث الجضثُت. ٘مثال الخطخم ِلى بهخاج العلْ في دولت ما، خُث ؤن ٍص

ىاِاث مما ًادي بلى حُٕحر ج٣لٙت وبالخالي ظّش اإلاىخج النهاجي الخطخم في الذولت ًادي بلى الخُٕحر في ظّش اإلاىاد ألاولُت في الف

ىا هشي الخذاخل الىاضر بحن ٘شعي ِلم الاٜخفاد ٣٘ل منهما ٌّخمذ ِلى آلاخش ًخدملهالزي   .اإلاعتهل٤، َو

ت الجهت التي حّخمذ وحعخخذم ١ل منهما: ٞ بحن الاٜخفاد ال٢لي والاٜخفاد الجضجي مً خال٥ مّ٘ش  ًم٢ىىا الخٍٙش

ما٥٘  - ون بمّذ٥ ؤٜل ِلى الاٜخفاد ًش٠ضون ؤ٠ثر ِلى الاٜخفاد الجضجي بؽ٣ل ٠بحر، بِىما ًش٠ض  إصخاب اإلاا٥ وألِا

 ، وهٙغ ألامش  باليعبت للمعتهل٤.ال٢لي

ٍش٠ض ـاوعي الٝشاساث والعُاظاث الّامت في الذولت ِلى ٘شعي الاٜخفاد مّا: الاٜخفاد الجضجي والاٜخفاد ال٢لي، و  -

زا الٙٛش واضر وحلي ألن ـاوعي الٝشاساث والعُاظاث حهخمىن بؽإن الذولت ٣٠ل، ُ٘خم اظخخذام ١ل  َو

جخق والاٜخفاد ال٢لي بؽ٣ل جىا٘ٝي للخشوج بإ٘مل الٝشاساث والعُاظاث التي  الخدلُل الاٜخفادي الجضجي مً

 . الذولت ِامت

 

 

http://shamilaeconomy.blogspot.com/2017/08/blog-post_8.html
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 زاهُا/ مىطىغاث الاكخصاد الىلي: 

اث الاٜخفادًت ال٣لُت: ِليهاوألاظئلت التي ججُب ألاظاظُت  الُْظٗى وّشك ُ٘ما ًلي اإلاى   الىٍٍش

1. :  الىاجج الىوني/الذخل الىوني/الىمى الاٜخفادي. اإلاىطىع ألاٌو

 ؟Xاد والذخل الىوني في الاٜخف الىاجج الىونيمعخىي  مدذداث هيما  -

 ؟ما هي الّىامل اإلادذد للىمى الاٜخفادي -

 ؟ Xفي الاٜخفاد    ما هي الّىامل اإلادذدة الهخاحُت ِىامل الاهخاج  -

 .الخطخم اإلاىطىع الثاوي: .2

 ؟Xفي الاٜخفاد  مّذ٥ الخطخم  مدذداث هيما  -

 ٠ُٚ ًم٢ً ؼشح ؤزش الاسجٙاُ والاهخٙاك في اإلاعخىي الّام لؤلظّاس  ِلى الاٜخفاد الىوني؟ -

 ؟Xفي الاٜخفاد  ما َى مّذ٥ الخطخم اإلاعتهذٗ -

 البىالت. :الثالثاإلاىطىع  .3

 ؟  X الاٜخفاد في وعبت مّذ٥ البىالت هي مدذداثما  -

 ؟ X الاٜخفاد في ٠ُٚ ًم٢ً ؼشح ٘تراث البىالت الّالُت واإلاعخمشة -

 ؟تالىوىُ ًاثإلاارا ٌؽ٣ل مّذ٥ البىالت اإلاشجْٙ واإلاعخمش خىشا ِلى اظخٝشاس الاٜخفاد -

 .ظّش الٙاثذة إلاىطىع السابؼ:ا .4

 ؟ X الاٜخفاد في ما هي مدذداث ظّش الٙاثذة -

 ؟ X الاٜخفاد في إلاارا ج٣ىن ؤظّاس الٙاثذة مشجّٙت حذا في بّن الٙتراث، ومىخٙمت في ٘تراث ؤخشي  -

 ما َى ازش الخٕحراث في ظّش الٙاثذة ِلى الاٜخفاد الىوني؟ -

اث وؤظّاس الف اإلاىطىع الخامع: .5  .ٗش ألاحىبُتمحزان اإلاذِ٘ى

ُذ هيما  - اث الذولت مْ الّالم الخاسجي؟ مدذداث ـس  محزان مذِ٘ى

 ؟X الاٜخفاد في والخزبزباث في ظّش الفٗش ما هي خلُٙاث ودواْ٘ الخٕحراث -

 ؟X الاٜخفاد في٠ُٚ جازش جذ٘ٝاث سئوط ألامىا٥ مً والى الخاسج  -

 العابٝت ١الخالي:ًم٢ً وشح العاا٥ الخاؿ بالبدث ًِ مدذداث اإلاىالُْ    مالخظت:

 ...؟Xما هي مدذداث اإلاخٕحر  -

 ...؟X ما هي الّىامل اإلاازشة ِلى اإلاخٕحر  -

 ...؟Xما هي اإلاخٕحراث اإلادذدة للمخٕحر  -

 ...؟Xما هي ؤظباب الخٕحر  في اإلاخٕحر  -
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 زالثا/ الظُاطت الاكخصادًت وأهدافها:

ت الاٜخفادًت ؤن جٙعش ؤظباب ٌهىس اإلاؽ٢الث في الا ٜخفاد ال٢لي، و٠ُٚ ًخم الخّامل مْ َزٍ اإلاؽ٢الث، جداو٥ الىٍٍش

ت ؤَذاٗ الاٜخفاد ال٢لي، ألهه بذون ـُأت  ت وظُاظت الاٜخفاد ال٢لي، ًيبغي مّ٘ش لزل٤ ٜبل الخىٛش بلى دساظت هٍٍش

 ؤَذاٗ مدذدة جدذًذا دُٜٝا ال ًم٢ً ـُأت ظُاظت اٜخفادًت ظلُمت.

ش٠ض  ، الىمى الاٜخفادي، اظخٝشاس معخىي ألاظّاس، الّمالت ال٣املتهي:  الاٜخفادًىن ِادة ؤسبّت ؤَذاٗ ؤظاظُت ٍو

ا في مشبْ ١الذوس الخىاصن الخاسجي  ، ٠ما ًىضخه الؽ٣ل الخالي: 1، والتي ًم٢ً اخخفاَس

 
ت الٝشاساث التي جخخزَا الذولت )مخخزي الٝشاس( : 2الظُاطت الاكخصادًت في مُذان اٜخفادي داخل الاٜخفاد ؤو هي مجمِى

ورل٤ لبلٓى ؤَذاٗ اٜخفادًت واحخماُِت مدذدة، ِبر ِذد مً الىظاثل وألادواث، ومً ألاَذاٗ التي حععى بليها  مّحن،

ْ مّذالث الىمى الاٜخفادي، خلٞ ٘شؿ ِمل، اإلاداٍ٘ت ِلى اظخٝشاس اإلاعخىي الّام لؤلظّاس،  العُاظت الاٜخفادًت: ٘س

 الخىاصن الخاسجي.

 ى:جىٝعم العُاظت الاٜخفادًت ِمىما بل

 ظُاظت مالُت: ًٝىم بفُأتها وجىبُٝها ومشاٜبتها الخ٣ىمت. - أ

 ظُاظت هٝذًت: ًٝىم بفُأتها وجىبُٝها ومشاٜبتها البى٤ اإلاش٠ضي ِلى معخىي ١ل دولت. - ب

ت: ت الاكخصادًت اليلُت والثىزة الىُنًز  زابػا/ الىظٍس

ضجي ؤؼذ وؤٜىي ٠ثحرا مً اَخمامهم بالخدلُل ٜبل الثالزُيُاث مً الٝشن اإلااض ي، ١ان اَخمام الاٜخفادًحن بالخدلُل الج

ال٢لي، و١ان العبب وساء رل٤ ؤن الّمالت ال٣املت َى الىلْ الٕالب باظخثىاء بّن الٙتراث التي جدعم باالخخال٥، ووان 

ىن ظادث الّمالت ال٣املت ٘ان الىاجج الىوني ًٍل زابذ في ألاحل الٝفحر، وبا٘تراك زباث الىاجج ال٢لي، ٠شط الاٜخفادً

 لىخذاث العلْ. و٠مُاث الاهخاجآهزاٟ اَخمامهم بالخدلُل الجضجي الزي ًش٠ض ِلى جدذًذ ألاظّاس 

                                                           
دج في فترة ما بػد الحسب. ػّىز مػاًير  (، اإلاىلىد1986طبخمبر  30 - 1908ماًى  12) هُىىالض والدوز  1 ا بجامػت وامبًر ًً باطم والدوز مُيلىض، وان اكخصاد

ع» ٢ُبُذًا(.  (.1939إلالازهاث السغاًت الاحخماغُت )« والدوز هُىع»التي ًؼلم غليها هفاءة « الخػٍى ذ مً اإلاّلىماث اسحْ الى ٍو  )إلاٍض

تأثٌرها على االقتصاد بشكل مفصل الحقا.سوف نتناول السٌاسة االقتصادٌة وأهدافها وكٌفٌة  
2
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ش الاٜخفاد ال٢لي:  وفي الثالزُيُاث خٙضث خادزخحن جىٍى

ُه جدٝٞ الاٜخفادًىن ؤن مّذ٥ البىالت والىاجج ال٢لي مخٕحراث جخمحز بّذم الثباث، وسؤوا  - ؤصمت ال٢عاد الٍُّم: ٘و

 ظت الٝىي التي جدذدَما.لشوسة دسا

ىاوي  حىن مُىاس ٠ُجز  - ت الّامت للّمالت والٙاثذة والىٝىد  ظىت  3وؽش الاٜخفادي البًر ، وفي ٠1936خابه  الىٍٍش

لت مً الضمً ؤو ختى بلى ما ال جهاًت،  خه التي جىضر ؤن البىالت ًم٢ً ؤن جىحذ لٙتراث وٍى َزا ال٢خاب ٜذم ٠ُجز هٍٍش

ت الاٜخفادًت ال٣لُت.خُث ١ان ل٢خابه ألازش ا  لّمُٞ ِلى الىٍٍش

 :خامظا/ بػع اإلافاهُم ألاطاطُت في الخدلُل الاكخصادي الىلي

م٢ً الخّبحر ِنها في الىمىذج الاكخصادي:  -1 ت مً الّالٜاث جمثل الاٜخفاد ؤو ؤخذ ٜىاِاجه ؤو ؤخذ حىاهبه، ٍو هي مجمِى

الُت حؽش  ٙي ؤو حذاو٥ ؤو ؤؼ٣ا٥ بُاهُت ؤو مّادالث ٍس ً اٜخفادًحن ؤو ؤ٠ثر في ـىسة ؼ٣ل ـو ح الّالٜت بحن مخٕحًر

 خالُت مً الخٙاـُل والخُّٝذاث، ؤي ًم٢ً جٝعُم ؤهىاُ الىمارج بلى همارج اٜخفادًت ١لُت، وهمارج اٜخفادًت حضثُت: 

حراث : وهي الىمارج التي حعدىذ مّادالتها اله٣ُلُت ِلى الخدلُل الاٜخفادي ال٢لي إلاخٕالىماذج الاكخصادًت اليلُت -

 الاٜخفاد الىوني، مثا٥ رل٤ الىمىرج الاٜخفادي ال٢لي للذخل الىوني.

: هي الىمارج التي حّالج ظلى٠ُت ؼش٠ت، ؤو ماظعت ؤو حضء مً ٜىاُ مّحن في الىماذج الاكخصادًت الجصئُت -

 الاٜخفاد الىوني. 

ت مّادالث حعمى باإلاّادالث مػادالث الىمىذج: -2 اله٣ُلُت ألجها جىضر اله٣ُل  ًخ٣ىن الىمىرج الاٜخفادي مً مجمِى

ألاظاس ي للىمىرج اإلاشاد بىاثه، وجخخلٚ ِذد اإلاّادالث مً همىرج آلخش جبّا لىُى الىمىرج والهذٗ مً بىاءٍ، وجىٝعم 

 اإلاّادالث اله٣ُلُت بلى:

م٢ً ال اإلاػادالث الظلىهُت: - خّبحر ِنها بذالت هي اإلاّادالث التي حّبر ًِ الّالٜاث الذالُت بحن اإلاخٕحراث الاٜخفادًت، ٍو

 راث مخٕحر معخٝل واخذ ؤو ِذة مخٕحراث معخٝلت.

فُت أو اإلاخؼابلاث: - هي اإلاّادالث التي حّبر ًِ ِالٜت اٜخفادًت هاحمت ًِ حّاٍسٚ مخٙٞ ِليها ؤو هي  اإلاػادالث الخػٍس

 الّالٜت التي جدذد ُٜمت اإلاخٕحر الخابْ بخدذًذ حٍّشٚ له في ـىسة ِالٜت معاواة. 

 جخممً اإلاّادلت في الىمىرج اإلاخٕحراث الخالُت:  لىماذج الاكخصادًت:مخغيراث ا -3

ٞ الىمىرج وبهما جخدذد بّىامل خاسحت ًِ  اإلاخغيراث الخازحُت: - وهي اإلاخٕحراث التي ال جخدذد ُٜمها ًِ وٍش

لي، ولها معمُاث مخخل ٞ همىرج آخش مخخلٚ ًِ الىمىرج ألـا ٙت الىمىرج، وبّن ألاخُان جخدذد ُٜمها ًِ وٍش

ت والخاسحُت واإلاعخٝلت.  ١اإلاخٕحراث الخٙعحًر

ٞ الىمىرج، ؤي بىاظىت جٝذًش مّادالث الىمىرج، ؤي اإلاخغيراث الداخلُت - : وهي اإلاخٕحراث التي جخدذد ُٜمها ًِ وٍش

ُم اإلاخٕحراث الخاسحُت، ولها معمُاث ؤخشي ١اإلاخٕحراث الخابّت ومخٕحراث ٔحر مٙعشة. ت ُٜم اإلاّلماث ٜو  مّ٘ش

                                                           
ذج في 1883 ًىهُى  5، ُولذ فيحىن ماًىازد هُنز ت 9461 ؤبٍشل  21وجىفي في ١امبًر ُْ اإلاعخىي، و١اجباٜخفادي.  (Firle)٘حر٥  بٍٝش ٚ ٘س ىاوي ، مٌى رو ؼهشة  بٍش

ت الجذًذة ،الاٜخفاد ال٢ُجزي الجذًذ ،الاٜخفاد ال٢ُجزي  ومً ؤِماله اظُخخلق  .ال٢ُجزي  الاٜخفاد ال٢لي ِاإلاُت. ٘هى ماظغ ت ؤو وال٢ُجًز وهًٍشا  .ما بّذ ال٢ُجًز

ً الاٜخفادًحن جإزحًرا في ً لٍّم ؼإهه ٠إخذ ؤ٠ثر اإلاىٍٍش ٢ُبُذًا(.، الٝشن الّؽٍش ذ مً اإلاّلىماث اسحْ الى ٍو  )إلاٍض
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برا ١اهذ اإلاخٕحراث الذاخلُت راث ٘ترة ؤبىإ، ٘ةجها في َزٍ الخالت حّامل ٠ما حّامل  اث اإلاسجدة شمىُا:اإلاخغير  -

اض ي  ىلٞ ِليها اإلاخٕحراث اإلادذدة معبٝا، خُث ؤن الخدلُل الٍش اإلاخٕحراث الخاسحُت، ُ٘خم حمّها مّا، ٍو

جدذًذ ِذد مّادالث الىمىرج، وفي جدذًذ  الاٜخفادي للّالٜاث حهخم بخدذًذ هُى اإلاخٕحراث ألَمُخه الىاضخت في

ٝت جٝذًش مّلماث اإلاّادالث.  وٍش

 الخدلُل الظاهً والخدلُل الدًىامُيي:  -4

خباس ؤزش الخٕحر في الضمً، ؤما  الخدلُل العا٠ً َى الخدلُل الزي جٍهش خالت مُّىت في لخٍت مُّىت، دون ؤن جإخز في الِا

بفىسة واضخت، بمّنى ال ٢ًخٙي بمجشد بٌهاس ألازش النهاجي للخٕحر الزي ًم٢ً ؤن الخدلُل الذًىام٣ُي  ًٍهش ؤزش الضمً ٘يها 

ى٥ بلى َزا الخىاصن.  ًدذر ول٢ىه ؤًما ًبحن ٠ُُٙت الـى

ت  في الاكخصاد الىلي:  طادطا/ملخص خٌى اإلادازض الفىٍس

ت في الاٜخفاد ال٢لي ِبر حعلعلها الضم ني، وو٘ٝا لال٘ترالاث واإلابادت ًم٢ً جىلُذ ألاوشوخاث ألاظاظُت للمذاسط ال٢ٍٙش

 َى مىضر في الؽ٣ل الخالي: االتي حّخمذ ِليها، ٠م

 
 

ت  ت لل٢الظ٢ُُت، ؤو الىٍٍش مً خال٥ الؽ٣ل هالخَ ؤن مىىلٞ ؤي مذسظت ٌّخمذ ظىاء ِلى الا٘ترالاث ألاظاظُت للىٍٍش

ت،  ش الاخخالٗ الى مذي اظخٝشاس الاٜخفاال٢ُجًز ج بُنهما، ٠ما ٌّىد حَى د في ألاظاط، ٘االٜخفاد اإلاعخٝش في ألاظاط ؤو مٍض

ًخىلب ظُاظاث ظلبُت ٘ٝي، مْ جذخل الذولت مً خحن الى آخش للٝماء ِلى الفذماث الّؽىاثُت، ؤما ارا ١ان الاٜخفاد 

 ٔحر معخٝش  ٘العُاظت ًجب ؤن ج٣ىن وؽىت، ومىلُى الاظخٝشاس  ١ان وما ًضا٥ مدال  للجذ٥ بحن الاٜخفادًحن.  

 :والؼلب الىلي في الاكخصاد الىػنيىم الػسض الىلي طابػا/ مفه

 مٙهىمي الىلب ال٢لي والّشك ال٢لي مهم حذا ٜبل الىلىج الى الٙفى٥ الالخٝت. ٌّذ جىلُذ

المدارس الفكرية في االقتصاد 
 الكلي

 المدرسة الكينزية

 الكينزبون المحدثون

 ما بعد الكينزيون

الكينزيون 
 الجدد

 المدرسة الكالسيكية

 النقديون

 الكالسيكيون الجدد

 الراديكاليون
المدرسة 
 النمساوية

اقتصاد جانب 
 العرض
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ذ ال مفهىم الػسض الىلي:  -1 ب الباجّىن في بُّها، ٜو ٌؽحر الّشك ال٢لي الى ٠مُت العلْ والخذماث النهاثُت التي ًٔش

 مُت اإلاىحىدة في خىصتهم مً الىاجج ال٢لي.جخّاد٥ بالمشوسة مْ ال٢

بت لّشك ٠مُت مً ؤلاهخاج إلؼباُ الىلب ال٢لي، واظدىادا بلى َزا الا٘تراك  - ش لذحها الٔش اإلااظعاث ؤلاهخاحُت جخ٘ى

ب اإلااظعاث ؤلاهخاحُت  ًم٢ىىا ؤن وّٗش مىدنى الّشك ال٢لي ١الخالي:  ال٢مُاث اإلاخخلٙت مً الىاجج النهاجي التي جٔش

اث اإلام٢ىت مً الىلب ال٢لي في ب  هخاحها إلؼباُ اإلاعخٍى

مثل مىدنى  - جٝاط ٠مُاث العلْ والخذماث بالىاجج ال٢لي الخُٝٝي، وجٝاط ألاظّاس باإلاعخىي الّام لؤلظّاس، ٍو

.ً  الّشك ال٢لي الّالٜت بحن اإلاخٕحًر

ا بإن ال٢مُاث اإلاّشولت جتزاًذ مْ اسجٙاُ اإلاعخىي الّام لؤلظّ - اس، ألهه ًمثل خا٘ضا باليعبت الى ًم٢ً الٝى٥ هٍٍش

 اإلاىالي.اإلاىخجحن مً ؤحل حٍُّم ألاسباح، ارا ١اهذ ال٢مُاث دون الىاجج ال٣امً، ٠ما ًىضخه الؽ٣ل 

ا لخإزحر ألاظّاس ِلى ال٢مُاث اإلاّشولت في الخذود الٝفىي التي  - اث الاٜخفادًت في جٙعحَر مالخٍت: اخخلٙذ الىٍٍش

 ظِخم جىلُده الخٝا. ًٙشلها الىاجج ال٣امً، َزا ما

عخىُْ ؼشاءَا، بِىما ًمثل  مفهىم الؼلب الىلي: -2 ب ؤ٘شاد اإلاجخمْ في ؼشائها َو مجمُى ٠مُاث العلْ والخذماث التي ًٔش

مىدنى الىلب ال٢لي في ؼ٣ل ِالٜت دالُت بحن اإلاعخىي الّام لؤلظّاس وال٢مُاث مً العلْ والخذماث اإلاىلىبت، ٠ما 

 اإلاىالي.ًىضخه الؽ٣ل 

ىذا ًشجْٙ جىخٙن َزٍ مالخ ٍت: ِىذما ًىخٙن اإلاعخىي الّام لؤلظّاس جضداد ال٢مُاث اإلاىلىبت مً العلْ والخذماث، ِو

ا للىلب ال٢لي، ٠ما ظيبحن رل٤ الخٝا ت اخخلٙذ في جٙعحَر ت ال٢ُجًز اث وبالخدذًذ الىٍٍش  .ال٢مُاث، بال ؤن بّن الىٍٍش

 مىدنى الؼلب الىلي مىدنى الػسض الىلي
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 ً  :ملترختطلظلت جماٍز

 :  https://elearning.univ-msila.dz/moodle/course/view.php?id=1954الحلٌى
1-  

    :01الخمٍسً     

ت الاٜخفادًت ال٣لُت؟ -1 ت الاٜخفادًت الجضثُت والىٍٍش  ما هي ؤَم الٙشوٜاث بحن الىٍٍش

ما٥، ًجشي ِادة جفيُٚ اإلاخّاملحن الا -2 ٜخفادًحن بلى زالر ٜىاِاث سثِعُت جخمثل في: الٝىاُ الّاثلي، ٜىاُ ألِا

 ٜىاُ الخ٣ىمت باإللا٘ت بلى ٜىاُ مٙترك ًخمثل في الٝىاُ الخاسجي، ٘مارا ًخممً ١ل ٜىاُ؟

ت ُ٘ما بُنهم في ؤسبْ ؤظىاٛ ؤظاظُت،  ما هي؟ -3  ًجشي اإلاخّاملىن الاٜخفادًىن اإلاّامالث الخجاٍس

اث مً الخالُت خٕحراثاإلا مً ؤي خذد -4 ش: الجضجي ؤو الاٜخفاد ال٢لي  الاٜخفاد مىلِى  لؤلظّاس، الّام اإلاعخىي   مْ الخبًر

 حجم الاظدثماس، الاظتهالٟ، معخىي  والىاسداث، الٙٝش، الفادساث معخىي  اإلاعتهل٢حن، ؤخذ دخل ال٣لیت، اإلاىّٙت

لخ٣ىمي، الىلب ِلى ظلّت، الىلب ِلى العلْ ؤلاهٙاٛ ا معخىي  والشبذ، الخ٣الُٚ والخذماث، العلْ مً الىاجج

 .ظّش العلّت، والخذماث، الخطخم، البىالت
5-  

   ً     :02الخمٍس
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 مهُذ:ج

 الاهٙاٛ ال٢لي. -الذخل الىوني -ؤوال/ مٙهىم الىاجج الىوني

 زاهُا/ دوسة اليؽاه الاٜخفادي )الخذ٘ٞ الذاثشي في اليؽاه الاٜخفادي(.

 الىوني.زالثا/ وٛش ُٜاط الىاجج 

 سابّا/الّالٜت بحن الىاجج و الذخل الىوني وؤهىاُ الذخل ألاخشي.

 خامعا/الىاجج الاظمي والىاجج الخُٝٝي.

اَُت.  ظادظا/الىاجج اإلادلي وال٘ش

 

 تمهيد: 

حّذ اإلاداظبت الىوىُت وما ًيخج ِنها مً مّلىماث ماوشة لمً ما ٌعمى بـ  الخعاباث الاٜخفادًت الىوىُت : مً ؤَم 

البدث والخدلُل الاٜخفادي التي حعاِذ الباخث ِلى جٙهم ألاولاُ الاٜخفادًت والاحخماُِت ودساظت جىىسَا، ٘هزٍ  ؤدواث

الخعاباث  جضود اإلاهخم بؽاون الخدلُل الاٜخفادي والاحخماعي بةواس ِام ؼامل إلاخخلٚ اإلاجامُْ الاٜخفادًت واإلااؼشاث 

 .جٙاِالتها اإلاخخلٙت مً بهخاج واظتهالٟ وادخاس واظدثماس واظخحراد وجفذًشالشثِعُت التي جفىس الخُاة الاٜخفادًت وح٢ّغ 

ٚ
َّ
ت مً الىوىُت الخعاباث هٍام ًخإل عٝت مخماظ٢ت مجمِى

َّ
 والجذاو٥  واإلاحزاهُاث ال٢لي الاٜخفاد خعاباث مً ومخ٣املت ومد

عدِىذ التي
َ
ت بلى ح ٙٞ تاإلاداظبُ والٝىاِذ والخفيُٙاث والخّاٍسٚ اإلاٙاَُم مً مجمِى   ِليها اإلاخَّ

ً
ش، دولُا ِ

ّ
  ً٘ى

ً
  سجال

ً
  ؼامال

ً
 وجٙفُلُا

ذة الاٜخفادًت لؤلوؽىت َّٝ َّ مىلْ التي اإلا  ِىامل، بحن آخش، م٣ان   في ؤو ألاظىاٛ، في ًدذر الزي وللخٙاِل ما اٜخفاد   داخل بها ًُ

ت ومجم  .مخخلٙت اٜخفادًت ِىاملِى

بىاظىتها َزٍ ؤلاخفاءاث  بىٍمىن ؤو بواساث مداظبُت خاـت لهزا لجإ الاٜخفادًىن والاخفاثُىن بلى بًجاد ؤهٍمت 

ٝا لؤلظالُب اإلاداظبُت حاهبي اإلايؽإ )اإلاىاسد( والاظخّما٥  ،ِلى ؼ٣ل خعاباث ِلى معخىي الاٜخفاد الىوني جٍهش ٘و

ىٍام ، وب٤ ألاهٍمت ؤو ؤلاواساث و ألاؼ٣ا٥)الاظخخذام(  ل٣ل ِىفش مً الّىاـش الشثِعُت ٠ما هي مدذدة بمىحب جل

 اإلاداظبت الىوىُت ًجّل مً اإلام٢ً احشاء جدلُل مدلي ودولي مٝاسن.

اء الزي جىفب ُ٘ه حمُْ ؤلاخفاءاث الاٜخفادًت لخىفهش ُ٘ه  برن ًٝفذ بالخعاباث الىوىُت   البىاء ؤو اله٣ُل ؤو الِى

ىضر مخخلٚ الّال ّاد ِشلها بؽ٣ل مشجب ميسجم مخىاصن ًٍهش حمُْ الّٙالُاث الاٜخفادًت ٍو  ٜاث ُ٘ما بُنها .َو

 

 

 خظاباث الىاجج الىػني: الثاويالفصل 
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 الىػني : الدخل، الاهفاق الىاجج،أوال/ ماهُت 

 لُٝاط ألاداء الاٜخفادي ومٝذسة الاٜخفاد ِلى 
ً
 واظخخذاما

ً
ا ٌّذ الىاجج الىوني  ؤلاحمالي مً ؤ٠ثر اإلاٝاًِغ ؼُِى

ىذما هداو٥ بِىاء ُٜمت هٝذًت للعلْ والخذماث اإلاىخجت مً ٜبل اٜخفاد مّحن خال٥  بهخاج مخخلٚ العلْ والخذماث، ِو

 .٘ترة مُّىت، ٘ةن مجمُى جل٤ الُٝم َى ما ٌّبر ِىه بالىاجج الىوني

ُت لجمُْ العلْ النهاثُت و الخذماث التي الىاجج الىوني  :National Incomeالىاجج الىػني  مفهىم  -1 َى   الُٝمت العٜى

 ؤهخجها اإلاجخمْ خال٥ ٘ترة صمىُت مُّىت هي في الٕالب ظىت . 

 مجمُى دخى٥ ِىاـش ؤلاهخاج التي ظاَمذ في الّملُت  َىالذخل الىوني  :National Incomeل الىػني  الدخ مفهىم -2

 ؤلاهخاحُت خال٥ ٘ترة صمىُت مُّىت هي في الٕالب ظىت .

ِباسة ًِ   الىلب ال٢لي في اإلاجخمْ و اإلاخمثل في بهٙاٛ الاهٙاٛ الىوني  : Total Expenditureؤلاهفاق الىلي مفهىم  -3

 هي: و  اث ألاسبّت اإلا٣ىهت لالٜخفادالٝىاِ

 ( بهٙاٛ اظتهال١يالٝىاُ الّاثلي.) 

  ُ(.بهٙاٛ اظدثماسي ) اإلااظعاثٜىا 

 بهٙاٛ خ٣ىمي( الٝىاُ الخ٣ىمي(. 

 اهٙاٛ الّالم الخاسجي ِلى الفادساث اإلادلُت( ٜىاُ الّالم الخاسجي(. 

ت في اليؼاغ الاكخصادي:  ......................................................زاهُا/الخدفلاث الدائٍس

 ما ٌّٗش بىمىرج  خلٝت الخذ٘ٞ الذاثشي  مً ؤحل جىلُذ
ً
مٙهىم الذخل والىاجج الىوني  ًيبغي لىا ؤن وعخّشك ؤوال

        والزي ًىضر الّالٜاث اإلادؽاب٢ت بحن الٝىاِاث ألاسبّت اإلا٣ىهت لالٜخفاد الىوني Circular Flows of Incomeللذخل  

 الّالم الخاسجي(.ٜىاُ الخ٣ىمي و الٝىاُ ؤلاهخاجي، الٝىاُ الّاثلي، لٝىاُ ا)

 لصخق آخش، ولخىلُذ رل٤      
ً
ذ هٙعه دخال و ًش٠ض الىمىرج ِلى اِخباس ؤن ١ل دًىاس  ًىٙٞ مً ٜبل شخق ًمثل في الٜى

و ٜىاُ اإلاىخجحن  Households Sectorاٜخفاد بعُي مٕلٞ م٣ىن مً ٜىاِحن ٘ٝي َما ٜىاُ الّاثالث  وحىدهٙترك 

Producers Sector َزا مْ ا٘تراك ؤن الذخل الزي ًدفل ِلُه الٝىاُ الّاثلي ظٗى ًىٙٞ ِلى العلْ والخذماث التي ،

 بؽ٣ل ٠لي، ٠ما ًىضخه الؽ٣ل الخالي: ًيخجها الٝىاُ ؤلاهخاجي
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خلخق َزا الىمىرج في الخذ٘ٝاث الخالُت:  ٍو

 للٝىاُ ؤلاهخاجي. وجىٍُم ؤلاهخاج مً ِمل، ؤسك، سؤط ما٥ ًٝذم الٝىاُ الّاثلي خذماث ِىاـش   - أ

ًدفل الٝىاُ الّاثلي في مٝابل خذماجه مً الٝىاُ ؤلاهخاجي ِلى ِىاثذ ودخى٥ خذماث ِىاـش ؤلاهخاج واإلاخمثلت في   - ب

ْ، الٙىاثذ وألاسباح. ومجمُى َزٍ الذخى٥ هىلٞ ِليها الذخل الىوني .  ألاحىس، الَش

 ي ظلْ جهاثُت وخذماث للٝىاُ الّاثلي.ًٝذم الٝىاُ ؤلاهخاج  - ت

ىلٞ ِلى ُٜمت بحمالي العلْ   - ث ذْ٘ ُٜمتها للٝىاُ ؤلاهخاجي، ٍو ًٝىم الٝىاُ الّاثلي بؽشاء العلْ النهاثُت والخذماث ٍو

 والخذماث اإلاىخجت  الىاجج الىوني  .

بل ؤن َىاٟ حضء  ،ْ وخذماثالٝىاُ الّاثلي ال ًىٙٞ دخله بإ٠مله ِلى اظتهالٟ ما ًيخج مً ظل في الىاْٜول٢ً 

ىحه ،مذخشاث ؼ٣لمً الذخل ًدعشب في  ول٢ً الخُاس ٌّىد بألُاث مُّىت ظيخدذر ِنها الخٝا هدى الاظدثماس ، في اإلاٝابل  ٍو

ما٥ ، ٠ما ًىضخه الؽ٣ل بلى الدعاوي بحن الىاجج والذخل ل٣ىن ما ًذخش بىاظىت ألا٘شاد ظٗى ٌعدثمش بىاظىت سحا٥ ألِا

 الخالي:

 

ل  ٜىاُ الّاثالثالزي ًخلٝى المشاثب مً  خ٣ىمي،وحىد ٜىاُ  إللا٘ت الى ما ظبٞ جٝخط ي المشوسةبا   لخمٍى

الث احخماُِت هٙٝاجه اإلاخخلٙت  ٠ما ًىضخه الؽ٣ل الخالي: ،ظىاء في ؼ٣ل اهٙاٛ خ٣ىمي ؤو  جدٍى
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 َزا ما ًىضخه الؽ٣ل الخالي:، و بلى خخمُت الخّامل مْ الّالم الخاسجي مً خال٥ الخفذًش والاظخحراد لا٘تاَزا  

 

ت للذخل في خالت الٝىاِاث ألاسبّت، والزي ًخلخق ُ٘ما ًلي: العابًٞىضر الؽ٣ل      -الخذ٘ٝاث الذاثٍش

ًىٙٞ الٝىاُ الّاثلي حضء مً دخله الزي ًدفل ِلُه ِلى اظتهالٟ العلْ والخذماث اإلاىخجت، َزا الجضء ًزَب    - ؤ

 مباؼشة بلى ٜىاُ اإلاىخجحن.

ً بالٝشوك ًذخش    - ب ُٙتها بمذاد اإلاعدثمٍش ىحهه بلى العٛى اإلاالي ١البىٟى والتي مً ٌو الٝىاُ الّاثلي حضء مً دخله ٍو

ت مً الٝىاُ ؤلاهخاجي.  التي ٌعخخذمىجها في ؼشاء ظلْ اظدثماٍس

ل بهٙاٜه ِلى ما ٌؽت   - ث ه مً ًذْ٘ الٝىاُ الّاثلي ـافي المشاثب للٝىاُ الخ٣ىمي والزي ٌعخخذمها بذوسٍ في جمٍى ًر

ؤن ـافي المشاثب َى ِباسة ًِ بحمالي المشاثب التي ًذّ٘ها  مْ الّلمَزا  ،ظلْ جهاثُت وخذماث مً ٜىاُ اإلاىخجحن

 منها 
ً
الث الاحخماُِت.الٝىاُ الّاثلي مىشوخا  الخدٍى

 للّالم الخاسجي، و    - ر
ً
شة مدلُا مٝابل رل٤ هجذ ًٝىم الٝىاُ الّاثلي بذْ٘ ُٜمت واسداجه مً العلْ والخذماث الٕحر مخ٘ى

 مً ٜىاُ الّالم الخاسجي.
ً
 اإلاىخجحن ًدفلىن ِلى ُٜمت العلْ والخذماث اإلاىخجت مدلُا

 رحؽی ثیخ ال٢لي، والخىاصن  ال٢لي الذخل خعاباث ٘هم في حعاِذ التي میاإلاٙاَ ؤَم مً الذاثشي  الخذ٘ٞ مٙهىم ّخبرٌ - ج

لى. ال٢لي والذخل ال٢لي ؤلاهٙاٛ مً ١ل مْ ال٢لي ؤلاهخاج حعاوي  بلى اإلاٙهىم َزا م ِو ذسجه بعاوخه مً الٔش  ِشك ِلى ٜو
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 ٢ّغی وؤلاهخاج للذخل الذاثشي  الخذ٘ٞ ؤن الٝى٥  م٢ًی ؤهه بال ،الاٜخفادًت الٝىاِاث نحب جخم التي الخٙاِالث ١ا٘ت

 :الذاثشي  الخذ٘ٞ به ٝىمً ما ؤَم ومً. الاٜخفادي اليؽاه ؤؼ٣ا٥ ١ا٘ت

 .ألاظىاٛ ٘ت١ا في ججشي  التي الخّامالث ١ا٘ت نحبی -

 .والخذماث العلْ مً ال٢لي ؤلاهخاج متیٜ دذدی -

 .اإلافادس ْیحم مً ال٢لي الذخل دذدی -

 .ؤلاهخاج ِىاـش وؤظّاس والخذماث العلْ ألظّاس الّام اإلاعخىي  نحبی -

  ر٠ٍش ردحظ الزي ال٢لي الخىاصن  مٙهىم ىضری -
ً
 .الخٝا

 .لیالدؽٕ معخىي  دذدی -

 :الىػنيػسق كُاض الىاجج زالثا/ 

ٛ  جىبثٞ  ٜیمت ؤن الخذ٘ٞ الذاثشي  مٙهىم ویبحن ، وؤلاهخاج للذخل الذاثشي  الخذ٘ٞ مٙهىم مً الىوني الىاجج اخدعاب وش

حمیْ  ٜبل مً والخذماث َزٍ العلْ ِلى ؤلاهٙاٛ ٜیمت حعاوي ( ال٢لي ؤلاهخاج) مّیىت ظىت في وخذماث ظلْ مً یيخج ما

 ِىاـش ؤصخاب ِلیه خفل ما ٜیمت حعاوي  العلْ والخذماث ِلى هٙاٛؤلا  ٜیمت ؤن بلى ؤؼشها ٠ما ال٢لي(، ؤلاهٙاٛ) الٝىاِاث

 ، وهي: مّیىت  صمىیت ٘ترة الىوني في الىاجج لٝیاطزالر وٛش  ٌهشث َىا ومً ال٢لي،  الذخل ) ؤلاهخاج

ٝت الىاجج - ؤ   .Production  Method وٍش

  .Expenditure  method ووشیٝت ؤلاهٙاٛ  - ب

ٝت الذخل  - ث    . Income methodوٍش

ش ِلى ِىامل اهخاج مدلُت ٘ٝي  مالخظت: مً ؤحل جبعُي وٛش ُٜاط الىاجج الىوني، ظىٙترك ؤهىا وّمل في اٜخفاد ًخ٘ى

 حّمل داخل خذود الذولت ٘ٝي، مْ ِذم وحىد لشاثب ٔحر مباؼشة وال اِاهاث الاهخاج.

لت الىاجج:  -1 ٝت َزٍ خعب والخذماث العلْ مً الىوني الىاجج ُٜاط ًم٢ً ػٍس خمادبا الىٍش ، ؤلاهخاحُت الّملُت ِلى اِل

ٝخحن: ىاٟ وٍش  َو

ٙىا ِىذ  أطلىب اإلاىخج النهائي: - ؤ  اإلاىخجت النهاثُت والخذماث العلْ ُٜمت  ًِ ِباسة بإهه ٜلىا ظابٝا الىوني للىاجج حٍّش

لُه ، العىت ج٣ىن  ما ِادة مُّىت ٘ترة خال٥  هاثُتالن العلْ ُٜمت ججمُْ خال٥ مً ؤلاهخاج َزا ُٜمت خعاب ًم٢ً ِو

ٝت َزٍ في مؽ٣لت جفاد٘ىا ههؤ بال  اإلاىخجت، ت ًم٢ً ال بر الىٍش  في اإلاىحىدة النهاثُت والعلْ الىظُىت العلْ بحن الخٜٙش

 ؤخشي  إلااظعت ىُتُوظ حّخبر ول٢ً ؤهخجتها التي للماظعت باليعبت جهاثُت حّخبر اإلاىخجت العلْ بّن ٘هىاٟ دولت،ي ؤ

لُه ؤخشي، ظلّت بهخاج في حعخّملها ّىا الىوني الىاجج خعاب في ألاظلىب َزا اظخّما٥ ِو  في الخ٢شاس مؽ٣لت في ظُٜى

ٝت اِخمذث اإلاؽ٣ل َزا ولخل ممللت، الُٝمت وج٣ىن  الىاجج، ُٜمت جطخُم بلى ًادي مما العلْ ُٜم خعاب  ؤخشي  وٍش

ٝت مخّلٝت ٝت وهي الىاجج بىٍش ُى هخجىب خاللها مً والتي اإلاما٘ت، الُٝمت وٍش  ِملُت في الخ٢شاس مؽ٣لت في الٜى

 .الخعاب

، ؤي هي ِباسة ًِ الىونيهي  اإلاعاَمت الفاُ٘ت في الىاجج  Added Valueالُٝمت اإلاما٘ت   أطلىب اللُمت اإلاظافت: - ب

اث اإلاؽشوُ مً الٕحر، ؤو بّباسة ؤخشي:  مىه مؽتًر
ً
 ُٜمت بهخاج اإلاؽشوُ مىشوخا

 

 
 مستلزمات اإلنتاج.  –  قيمة اإلنتاج  =   المضافة لقيمةا
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 و: 

 

 

 مثاٌ:

ون  200 ما ُٜمخه الٙالح، ٘لى باُ الٝمذ اللحن، ٘ةن اإلاادة ألاولُت )الخام( هي ١الخبز مثال١ان لذًىا ظلّت جهاثُت  ارا

ىتبفىْ َزٍ ألاخحرة  ذٜامو ، مً الٝمذ اللحن للمىاخً  اإلاخابض ببُْ الخبز ذٜامو ، و ن 300بمبلٖ  وبُّها للمخابض  الٍٙش

ٝت اإلاىخج  500بما ُٜمخه  للمعتهل٤ النهاجي ٝت الُٝمت اإلاما٘ت:ون، اظخخشج الىاجج الىوني بىٍش  النهاجي زم وٍش

 الحل:

 مشادً اإلوخاج لُمت اٌبُع مسخٍضماث اإلوخاج اٌمُمت اٌمضافت

 مضسعت اٌممخ 200 -- 200

 مصىع اٌطذه 300 200 100

 اٌمخبضة 500 300 200

 إجماٌٍ اٌمُمت اٌمضافت   500

لت اإلاىخج النهائي: - ؤ  ون. 500نهاثُت=الىاجج الىوني= الُٝمت الىٝذًت للعلّت ال ػٍس

لت اللُمت اإلاظافت: - ب  ػٍس

 .الخبز اهجاصالُٝمت اإلاما٘ت إلاشخلت  +الىدً الُٝمت اإلاما٘ت إلاشخلت  +إلهخاج الٝمذ =الُٝمت اإلاما٘ت الىاجج الىوني

 ون. 522=  222+  122+  222= الىاجج الىوني

ي ؤلاحمالي، و جل٤ التي وعدبّذَا، البذ و ؤن للخّٗش ِلى العلْ و الخذماث التي ًخّحن خعابها لمً الىاجج اإلادلمالخظت: 

ُت  و هي  الّملُاث التي جخممً ظلْ و خذماث ال جشد بلى  Nonmarket Transactionهخىٛش بلى ما ٌّٗش بالّملُاث ٔحر ظٜى

ُت التي جدذد لها ُٜم في ألاظىاٛ َى ؤمش ال ٌؽ٣ل ؤي ـ ّىبت، و ألاظىاٛ و ال جخم مبادلتها بالىٝىد . ٘دعاب العلْ العٜى

ُت ٘هي ال جشد بلى ألاظىاٛ و ال جدذد لها ؤزمان ٘يها و بزل٤ ٜذ ال ًخممنها الىاجج اإلادلي   ل٢ً َىاٟ ؤًما ظلْ ٔحر ظٜى

ُت لئلهخاج، ٘هل جذمج ؤم حعدبّذ ِىذ خعاب الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي؟  باِخباٍس ًِٝغ الُٝمت العٜى

فل بلى ألاظىاٛ، ١الجضء الزي ٌعتهل٢ه اإلاضاُس مً مدفىله العلْ التي ًخم اظتهال٠ها بىاظىت مىخجيها و ال ج - ؤ

الضساعي، ؤو رل٤ الجضء الزي ٌعتهل٢ه الفُاد مً خفُلخه العم٢ُت، وما بلى رل٤، هي ظلْ جمثل حضء مً الىاجج 

ٞ بحماُ الاٜخفادًحن، ِلى ؤن جدعب ُٜمخه ِلى ؤظاط ؤظّاس مثُالث جل٤ العلْ في  الىوني  البذ مً بلا٘خه ٘و

.الع  ٛى

 خذماث ًجب ؤن جدعب لمً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي، و  - ب
ً
خذماث ؤلاظ٣ان ؤو اإلاعا٠ً التي ًٝىنها مال٠ها هي ؤًما

ا ؤصخابها.  ًخم جُُٝمها ٠إهما ًاحَش

الخذماث الخ٣ىمُت اإلاجاهُت ١الذ٘اُ وألامً والؽشوت والصخت والخّلُم ١لها خذماث البذ و ؤن جذخل في خعاب  - ث

٢ً َزٍ الخذماث ال ًم٢ً جُُٝمها ِلى ؤظاط ظّش مثُالتها في العٛى خاـت وؤن ٠ثحر مً ، و لالىونيالىاجج 

، ولزل٤ جدعب ِلى ؤظاط الخ٣الُٚ التي جخ٣لٙها الذولت في ظبُل  الخذماث الخ٣ىمُت ال ًىحذ لها مثُل في العٛى

الث  عدبّذ مً َزٍ الٝاِذة ما ٌّٗش بىٙٝاث الخدٍى وهي  هٙٝاث  Transfer Paymentsجٝذًم جل٤ الخذماث،  َو

 .القيم المضافة لجميع المشروعات أو المراحل اإلنتاجية مجموعإجمالي الناتج الوطني= 
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جخدملها الخ٣ىمت دون الخفى٥ ِلى مٝابل ؤو معاَمت مً الخاـلحن ِليها في الىاجج الىوني  )مثل مّىهاث 

ماث البىالت، مّىهاث العجض و الؽُخىخت، و مّىهاث ضخاًا الخشوب و ال٣ىاسر( ، ٘هي  الممان الاحخماعي، حٍّى

اث ال ح٢ّغ ؤي بهخاج حاسي بهما بمثابت ل لئلًشاداث الخ٣ىمُت بلى اإلاعخُٙذًً اإلاّىُحن منها، و لزل٤  مذِ٘ى جدٍى

 ٘مً الىاحب ِذم خعابها لمً الىاجج الىوني .

الخذماث الصخفُت اإلاجاهُت و التي ًٝذمها ألا٘شاد دون الخفى٥ ِلى مٝابل لها ٠خذماث سباث البُىث ؤو ٠خابت  - ر

ٙعه.. بلخ، ١لها خذماث مىخجت ًخّحن بدخالها لمً الىاجج ؤظخار إلاٝالت ِلمُت مجاهُت ؤو بـالح الشحل لعُاسجه بى

ٚ ِىذٍ خعاب مثل َزٍ الخذماث حّمل ِلى الىوني ا و حُّحن الخذ الزي ًم٢ً ؤن ًخٜى ، بال ؤن ـّىبت خفَش

)خُث ًم٢ً لهزٍ الخذماث ؤن جمخذ بلى خالٜت الشحل لزٜىه، ِىاًت ألام  لىونيِذم بدخالها بالّٙل في الىاجج ا

ىا٥ اإلاجزلُت ؤو الّىاًت بالخذًٝت(. بإوٙالها  و وهيها وّامهم، ؤو بـالح الشحل لبّن ألِا

لت ؤلاهفاق:  -2  ػٍس

ٝت بجمْ ١ا٘ت ؤهىاُ ؤلاهٙاٛ الالصم للخفى٥ ِلى العلْ و الخذماث النهاثُت ؤو جامت الفىْ،  و خُث       جٝخط ي َزٍ الىٍش

ا و التي جٝىم ١ل منها بىُى مّحن مً ؤلاهٙاٛ بدُث  ؤن الٝىاِاث ألاظاظُت في الاٜخفاد هي الٝىاِاث ألاسبّت العابٞ ر٠َش

ه بحمالي ؤلاهٙاٛ ال٢لي الّٙلي)ؤلاهٙاٛ الاظتهال١ي، ؤلاهٙاٛ الاظدثماسي، ؤلاهٙاٛ الخ٣ىمي، بهٙاٛ الّالم  ٌؽ٣ل في مجمِى

 حي:الىوني،  و ًخلخق َزا ؤلاهٙاٛ في آلا الىاججالخاسجي( و الزي البذ و ؤن ًدعاوي مْ بحمالي 

 ؤلاهفاق الاطتهالوي: - أ

ًخمثل ؤلاهٙاٛ الاظتهال١ي في  مجمُى الُٝم الىٝذًت للعلْ النهاثُت و الخذماث التي ٌعتهل٢ها ألا٘شاد ، و ٌؽخمل ِلى ما    

، و ظلْ ٔحر مّمشة ٠مخخلٚ العلْ الاظتهال٠ُت،  ًىٙٝه الٝىاُ الّاثلي مً ظلْ مّمشة ٠ؽشاء ظُاسة ؤو زالحت ؤو ؤزار و ٔحٍر

ا.َ  زا بلا٘ت بلى الخذماث اإلاخخلٙت ٠خذماث الىبِب و اإلاّلم و اإلاهىذط و ال٢هشباجي.. و ٔحَر

 :ؤلاهفاق الاطدثمازي  - ب

ت )الشؤظمالُت( التي حعخخذم في بهخاج العلْ و  ؤلاهٙاٛ الاظدثماسي َى  مجمُى الُٝم الىٝذًت للعلْ الاظدثماٍس

ادة الٝذسة الخذماث النهاثُت بىاظىت الٝىاُ الخاؿ . ؤي ؤهه ؤلا  ما٥ و الزي ًادي بلى ٍص هٙاٛ الزي ًخم بىاظىت سحا٥ ألِا

 ؤلاهخاحُت لالٜخفاد الىوني،  و ًخممً ؤلاهٙاٛ الاظدثماسي ما ًلي:

ما٥.  -  الؽشاء النهاجي للّذد و اإلاّذاث و آلاالث بىاظىت ميؽأث ألِا

ت.  -  حمُْ ؤلاوؽاءاث مً مباوي ظ٢ىُت و مفاوْ و مشا٠ض ججاٍس

  اإلاخضون، و الزي ًٝفذ به الخٕحر في اإلاخضون العلعي مً مىاد ؤولُت و وظُىت و ظلْ جهاثُت،  ٘اإللا٘ت بلى الخٕحر في

ؤن اإلاخضون حضء مً الىاجج البذ مً بلا٘خه ِىذ خعاب الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي، و السخب مً اإلاخضون حضء مً 

 بهخاج الٙترة العابٝت لزا ًجب وشخه. 

ى٥ اإلاالُت العاثلت و ألاوساٛ الىٝذًت مً ؤظهم و  و ججذس ؤلاؼاسة َىا     ل ألـا بلى ؤن ؤلاهٙاٛ الاظدثماسي ال ٌؽخمل ِلى جدٍى

 ِلى 
ً
ل مل٢ُتها مً شخق آلخش ال ٌّذ اظدثماسا ى٥ اإلالمىظت اإلاعخّملت. ٘ؽشاء ألاظهم و العىذاث و جدٍى خال٘ه، و٠زل٤ ألـا

اإلاعخّملت ١اآلالث واإلاّذاث واإلاباوي، ل٣ىجها ِملُاث ال حّذو ؤن ج٣ىن  اإلاعخىي الىوني و٠زل٤ بِادة بُْ العلْ الشؤظمالُت

 و لِغ بًجاد ؤـى٥ حذًذة.
ً
ى٥ مىحىدة ّ٘ال ل أـل  مجشد جدٍى
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ٝفذ باإلهٙاٛ الاظدثماسي بحمالي الاظدثماس ولِغ ـافي الاظدثماس و الٙاٛس بُنهما ًخمثل في ُٜمت سؤط اإلاا٥ الزي        ٍو

ى ما ٌّٗش باالظدثماس ؤلاخالليل٤ في ؤلاهخاج والخَا ت حذًذة َو  ؤو اَخالٟ سؤط اإلاا٥. زي ًدل مدله ظلْ اظدثماٍس

 :ؤلاهفاق الحىىمي - ث

ت التي حؽترحها الخ٣ىمت،       ًخمثل ؤلاهٙاٛ الخ٣ىمي في مجمُى الُٝم الىٝذًت للعلْ ؤو الخذماث الاظتهال٠ُت والاظدثماٍس

اث الخ٣ىمت مً ظلْ مخخلٙت وخذماث، بلا٘ت بلى هٙٝاتها ِلى بىاء اإلاذساط واإلاعدؽُٙاث والىٛش  وحؽمل حمُْ مؽتًر

ت و ألاحىس واإلاشجباث .. بلخ.   واإلاؽشوِاث الاظدثماٍس

 :إهفاق الػالم الخازجي   - ر

 منها ُٜمت الىاسداث . ٢٘ما 
ً
ى   ُٜمت الفادساث مىشوخا ًخمثل بهٙاٛ الّالم الخاسجي ُ٘ما ٌّٗش بفافي الفادساث َو

 ؤهما ًشظل حضء مىه بلى الخاسج في ـىسة ـادساث ًدفل ِليها وّلم ؤن ما ً
ً
يخج داخل الذولت ال ٌعتهل٤ بإ٠مله مدلُا

ألاحاهب مٝابل بهٙاٛ مً الخاسج ًمثل حضء ًماٗ للىاجج الىوني  للذولت،  مً هاخُت ؤخشي جدخاج الذولت بلى جخفُق حضء 

الخاسج.  و ِلى رل٤ ٘ةن ما حعخىسدٍ و جىٙٝه الذولت في  مً بهٙاٜها للخفى٥ ِلى واسداث مً ظلْ و خذماث مىخجت في

الخاسج َى حضء ًجب وشخه مً الىاجج الىوني  ل٣ىهه بهٙاٛ ال ًٝابله بهخاج مدلي، في خحن جماٗ ُٜمت الفادساث ِىذ 

 .الىاجج الىونيخعاب 

ٝت ؤلاهٙاٛ ًخم حم  إلاا جٝذم هٝى٥ بإهه بةجباُ وٍش
ً
 ل٣ُىن:ْ بهٙاٛ الٝىاِاث ألاسبّت وو٘ٝا

 

 

 

لت الدخل  -3  :ػٍس

ىا الذخل الىوني        بإهه ِباسة ًِ  مجمُى دخى٥ ِىاـش ؤلاهخاج التي ظاَمذ في الّملُت ؤلاهخاحُت  National Incomeِ٘ش

ٝت الذخل في بم٣اهُت الخفى٥ ِلى الىاجج  مً خال٥  الىونيخال٥ ٘ترة صمىُت مُّىت هي في الٕالب ظىت ،  و بزل٤ جخمثل وٍش

ا٘ش ِىامل ؤلاهخاج و معاَمتها في ؤلاهخاج، و الخفى٥ ٍالتي جىلذث مً الىاجج، ٘الُٝام بالّملُت ؤلاهخاحُت ًخىلب جالذخى٥ 

ْ و ٘ىاثذ و  ِلى خذماث َزٍ الّىامل ٌعخذعي دْ٘ ؤزمان لها، و ٠إن ُٜمت الىاجج الىوني  َىا جخجلى في ـىسة ؤحىس و َس

 :ذخل في خعاباث الذخل الىوني  هيالتي جدفل ِليها ِىاـش ؤلاهخاج و التي جؤسباح، و مً َزا اإلاىىلٞ هٝى٥ بإن الذخى٥ 

 ألاحىز و اإلاسجباث:  - أ

 حمُْ ما ًدفل ِلُه ِىفش الّمل مٝابل خذماجه الزَىُت ؤو البذهُت، بلا٘ت بلى ما ًدفل ِلُه   Wagesجمثل ألاحىس      

ماث الّاملحن بهما حؽمل مً خىا٘ض ؤلاهخاج واإلا٣ا٘أث الدصجُُّت والبذالث وخال٘ه . و  َىا وؽحر بلى ؤن ما ًىلٞ ِلُه حٍّى

بلا٘ت بلى ألاحىس و اإلاشجباث حمُْ اإلا٣ا٘أث و الّمىالث و الهباث و اإلاضاًا اإلاادًت و الُّيُت التي ًدفل ِليها الّامل،  ومً 

ما٥ ا ت مً ؤَم ملخٝاث ألاحىس و اإلاشجباث اإلاعاَمت في الخإمحن ؤلاحخماعي مً ٜبل ؤصخاب ألِا لزًً ًلتزمىن بذْ٘ وعبت مئٍى

اث الممان ؤلاحخماعي التي  اث ألاحش ال٢لي،  وبزل٤ ٘ةن مذِ٘ى ل هٍام الممان حّذ مً حاهبهم حضء مً مذِ٘ى ألاحش لخمٍى

 مً الذخل الزي  الىونيجذّ٘ها الخ٣ىمت للعجضة واإلاعىحن وروي الّاَاث ال جذخل لمً ُٜمت الىاجج 
ً
و ال حّخبر حضءا

.ٌعخلمه الّ
ً
 املحن ّ٘ال

 ـافي الفادساث. + الخ٣ىميالىاجج الىوني = ؤلاهـٙاٛ الاظتهال١ي+ ؤلاهـٙاٛ الاظدثماسي + ؤلاهـٙاٛ 
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 ألازباح:  - ب

ىٝعم حّبحر  Proffitsِاثذ ودخل ِىفش الخىٍُم وجخمثل ألاسباح       في ؤسباح الؽش١اث و اإلااظعاث والجمُّاث الخّاوهُت، ٍو

 -خعابحن ؤظاظُحن َما: الىوني بلىألاسباح في خعاباث الذخل 

ى ِباسة ًِ الذخل مً وؽاه اإلااظعاث الٙشدًت والبعُى دخل اإلاالن: -  ت.َو

 و هي ألاسباح التي جدٝٝها الؽش١اث اإلاعاَمت، والتي ًخم جىصَّها ِلى الىدى الخالي: أزباح الؼسواث: -

 . لشاثب دخل الؽش١اث: وجمثل  رل٤ الجضء مً ألاسباح الزي جذّ٘ه الؽش١اث للخ٣ىمت في ـىسة لشاثب 

 لُحن للؽش٠ت .ؤسباح ألاظهم: ِباسة ًِ  ألاسباح التي جىصُ ِلى اإلاعاَمحن في الؽش٠ت وال  زًً َم اإلاالٟ ألـا

  ألاسباح اإلادخجضة ؤو الٕحر مىصِت: وهي   الجضء مً ألاسباح الزي ال ًىصُ  بهما ًدخجض في خضاهت الؽش٠ت إلاىاحهت ؤي

 بلتزاماث. 

ؼ أو ؤلاًجاز:  - ث  الَس

     ْ اإلاعاَمت في الّلمُت ؤلاهخاحُت   ِباسة ًِ الّاثذ الزي ًدفل ِلُه مالٟ ألاساض ي ؤو اإلاىاسد اإلاملى٠ت هٍحر  Rent الَش

ت للمعا٠ً التي ًٝىنها  ت. َزا بلا٘ت بلى ُٜمت جٝذًٍش ى بزل٤ ٌؽمل بًجاس ألاساض ي ؤو اإلاضاُس ؤو اإلاعا٠ً واإلادالث الخجاٍس َو

 ؤصخابها، وما ًدفل ِلُه ؤصخاب بشاءة الاختراُ ؤو خٝٛى الخإلُٚ.

 الفىائد:  - ر

ما٥ ؤو البىٟى هدُجت ِملُاث  هي الّاثذ الزي  Interestالٙاثذة       ًدفل ِلُه ؤصخاب سؤط اإلاا٥ مً ميؽأث ألِا

ت بىاظىت اإلاعتهل٢حن.  ؤلاٜشاك ، و ال ًذخل لمنها الٙاثذة اإلاذِ٘ى

 و بجمْ الذخى٥ العابٝت هدفل ِلى الذخل الىوني ؤو ما ٌّٗش بفافي الىاجج بعّش الخ٣لٙت، ؤي ؤن:    

 

 
 

ش ِلى ِىامل اهخاج مدلُت ٘ٝي حّمل داخل  الىونيِىذ خعاب بحمالي الىاجج مالخظت:  ا٘ترلىا ؤهىا وّمل في اٜخفاد ًخ٘ى

خذود الذولت ٘ٝي، مْ ِذم وحىد لشاثب ٔحر مباؼشة وال اِاهاث الاهخاج، ول٢ً في خالت ؤن َزٍ اإلاخٕحراث لِعذ مّذومت 

ٝت حّىي هُى مً الىاججفي الاٜخفاد، ٘ان   :٠ما ًىضخه الجذو٥ الخالي ١ل وٍش

لت الحظابػ  هىع الىاجج ٍس

ٝت الذخل  ـافي الىاجج الىوني بعّش الخ٣لٙت. وٍش

ٝت ؤلاهٙاٛ . وٍش  بحمالي الىاجج اإلادلي بعّش العٛى

ٝت اإلاىخج النهاجي  وٍش

ٝت  الُٝمت اإلاما٘ت وٍش

، وبرا  ظّش البُْبرا ؤِىي  هخدفل ِلى بحمالي الىاجج اإلادلي بعّش العٛى

 ي الىاجج اإلادلي بعّش الخ٣لٙت.ؤِىُذ الخ٣لٙت هخدفل ِلى بحمال

 زابػا/الػالكت بين الىاجج والدخل الىػني  وأهىاع الدخل ألاخسي:

 الػالكت بين الىاجج اإلادلي والىاجج الىػني: -1

 ٜبل جىلُذ الّالٜاث بحن خعاباث الىاجج الىوني، ًيبغي حٍّشٚ ١ل مً: بحمالي الىاجج اإلادلي، وبحمالي الىاجج الىوني.

ؼ  + ألازباح. الىاجج الىػني =  ألاحىز   +  الفائدة  +  الَس
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لىاجج اإلاخىلذ مً حمُْ ِىامل ؤلاهخاج اإلادلُت وألاحىبُت اإلاخىاحذة داخل الُٝمت الىٝذًت لَى  اإلادلي: إحمالي الىاجج - أ

 الخذود الجٕشاُ٘ت لبلذ ما، خال٥ ٘ترة ِادة ما ج٣ىن ظىت.

د لىاجج اإلاخىلذ مً ِىامل ؤلاهخاج اإلادلُت ظىاء اإلاخىاحذة داخل الخذو الُٝمت الىٝذًت لَى  إحمالي الىاجج الىػني: - ب

 الجٕشاُ٘ت لبلذ ما ؤو خاسحها، خال٥ ٘ترة ِادة ما ج٣ىن ظىت، 

 وبالخالي:

 ـافي ِىاثذ ِىاـش ؤلاهخاج. –(GDP)بحمالي الىاجج اإلادلي  = (GNP)إحمالي الىاجج الىػني  - ث

ُت ِىاثذ ِىامل ؤلاهخاج ألاحىب - ِىاثذ ِىامل ؤلاهخاج اإلادلُت اإلاخىاحذة في الخاسج = صافي غىائد غىامل ؤلاهخاج - ر

  اإلاخىاحذة في الذاخل.

مثل اثمحزان  في الذخل خعاب ؤلاهخاج ِىاـش دخل ـافي ٍو خممًاإلاذِ٘ى  دخل ـافي مً ١ل ؤلاهخاج ِىاـش دخل ـافي ، ٍو

  الاظدثماس
ً
ماث ـافي بلُه مما٘ا ؽخمل ، الّاملحن حٍّى  :الخالُت البىىد ِلى ؤلاهخاج ِىاـش دخل ـافي َو

الث صافي دخل غىاصس الاهخاج = صافي  الاطدثماز دخل صافي + الػاملين جدٍى

الث صافي - الث = الػاملين جدٍى الث – )مٝبىلاث(  الّاملحن جدٍى اث(. جدٍى  الّاملحن )مذِ٘ى

 ظاث الػاملين )ملبىطاث : وجمثل ألاحىس واإلاضاًا  التي (Compensations of Employees –Inflowحػٍى

 دًتهم لّمل ما لفالر حهت ٔحر مُٝمت.یدفل ِليها الّاملىن اإلاُٝمىن في الخاسج لٝاء جإ

 ظاث  التي ألاحىس واإلاضاًا وجمثل :Compensation of Employees –Outflow)الػاملين )مدفىغاث  حػٍى

 مٝیمت. لجهت ما لّمل جإدًتهم لٝاء اإلاُٝمىن  ٔحر الّاملىن  ِليها یدفل

اث(الاظدثماس )مذ٘ دخل – )مٝبىلاث( الاظدثماس دخل = الاطدثماز دخل صافي -  ِى

  ملبىطاث( دخل الاطدثمازInvestment Income-Inflow:)  وجمم ألاسباح والٙىاثذ اإلاعخدٝت ًِ خُاصاث

ى٥ اإلاالُت ١الىداجْ البى٢ُت وظىذاث الٝشوك وألاوساٛ اإلاالُت وألاروهاث  اإلاُٝمحن لخفق اإلال٢ُت ؤو ألـا

ت والخ٣ىمت الّامت الفادسة ًِ ماظعاث ٔحر مُٝمت، وحٕىي ٘ىاثذ اظدثماساث البى٤ اإلاش  ٠ضي والبىٟى الخجاٍس

 والٝىاُ الخاؿ.

  مدفىغاث(  دخل الاطدثمازInvestment Income-Outflow) وجمم ألاسباح والٙىاثذ اإلاعخدٝت ًِ خُاصاث :

ى٥ اإلاالُت ١الىداجْ البى٢ُت وظىذاث الٝشوك وألاوساٛ اإلاالُت وألاروهاث  لٕحر اإلاُٝمحن لخفق اإلال٢ُت ؤو ألـا

 ًِ ماظعاث مُٝمت.الفادسة 

ذ مالخظت:   ؤلاحمالي اإلادلي الىاجج متیٜ مً ؤٜل ؤو مً ؤ٠بر ؤلاحمالي الىوني الىاجج متیٜ ج٣ىن  ٜو
ً
 دخل ـافي متیلٝ جبّا

  تیمعاو  ؤلاحمالي الىوني الىاجج متیٜ ج٣ىن  ،ؤلاهخاج ِىاـش
ً
 دخل ـافي متیٜ ١اهذ برا ؤلاحمالي اإلادلي الىاجج متیلٝ جماما

 .ـٙش حعاوي  ؤلاهخاج ِىاـش

 الخيلفت والظىق: ي جلُُم الىاجج بظػس  -2

بِاهاث  -ٔحر مباؼشة  لشاثب +بعّش الخ٣لٙت  (ووني/مدلي)الىاجج  بحمالي الظىق =بظػس  الىاجج )مدلي/وػني(إحمالي 

 بهخاج. 

  احمالي الىاجج/صافي الىاجج: -3
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 ٥.اَخالٟ سؤط اإلاا –بحمالي الىاجج الىوني  = (NNP)صافي الىاجج الىػني    - أ

 اَخالٟ سؤط اإلاا٥. – اإلادليبحمالي الىاجج  =(NDP)صافي الىاجج اإلادلي  - ب

 أهىاع الدخل الىػني والػالكت بُنها:  -4

 ِىاثذ ِىاـش ؤلاهخاج اإلاعاَمت في ؤلاهخاج بمّنى :ـافي الىاجج الىوني بعّش الخ٣لٙت  الدخل الىػني  = - أ
ً
 = ٌعاوي ؤًما

 ؼ أو ؤلاًجاز + الفىائد + ألازباح.الدخل الىػني  = ألاحىز و اإلاسجباث + الَس

 ًِ الذخل  :Personal Incomeالدخل الشخص ي   - ب
ً
 الىوني ؤو ًخخلٚ الذخل الصخص ي ؤو الذخل اإلاعخلم ّ٘ال

خفم الّىاثذ التي لم ٌعخلمها الّىفش  الىوني بّذاإلا٢دعب، خُث ؤن الذخل الصخص ي َى ِباسة ًِ  الذخل 

 ؤلاهخاجي .

الث. الاكخؼاغاث اللاهىهُت –ني= الدخل الىػ الدخل الشخص ي  + مدفىغاث الخدٍى

+  أكظاغ مػاػاث الخلاغد -ألازباح اإلادخجصة   –الؼسواث  طسائب أزباح –= الدخل الىػني دخل الشخص يال

الث.   مدفىغاث الخدٍى

م ؤن الذخل الىوني ًمثل ِىاثذ ِىامل الاهخاج اإلاخخلٙت مٝابل معاَمتها في جدُٝٞ الىاجج الىوني، الا  ؤن ِىاـش  الاهخاج  ٔس

 ال جدعلم ١ل الذخى٥ ؤو الّىاثذ التي ج٣ىن الذخل الىوني، ورل٤ لؤلظباب الخالُت:

ِادة ال جىصُ ١ل ألاسباح ِلى معخدٝيها مً ؤصخاب اإلاؽشوُ، بل جدخجض مً جل٤ ألاسباح حضء الظخخذامه في  -

زا جىظُْ حجم اإلاؽشوُ وصٍادة واٜخه الاهخاحُت، ؤو ١اخخُاوي في محزاهُت  اإلاؽشوُ إلاىاحهت ؤي خالت واسثت، َو

ت.  الجضء ٌّٗش باألسباح اإلادخجضة ؤو ٔحر اإلاِض

 َىاٟ حضء مً احمالي الاسباح التي جدٝٝها اإلاؽشوِاث ًزَب في ؼ٣ل لشاثب الى الذولت، وال ٌعخلمه ألا٘شاد. -

 ًٝط ي هٍامي الخإمُىاث الاحخماُِت والخٝاِذ اٜخىاُ حضء مً ألاحىس. -

الث ٠ما جدذزىا ِلى رل٤ ظابٝا، خُث ال حؽ٣ل ٠ما جٝذم الذول - ت  اِاهاث لبّن ٘ئاث اإلاجخمْ في ؼ٣ل جدٍى

الث حضء مً الذخل الىوني، ول٢نها جمثل حضءا ٌعخلمه ألا٘شاد، ًجب ؤن بماٗ الى الذخل  َزٍ الخدٍى

 الصخص ي. 

ظتهالٟ و الادخاس . َى  الذخل الزي ًم٢ً الخفٗش ُ٘ه بةهٙاٜه ِلى الا  :Disposable Incomeالدخل اإلاخاح  - ث

 Income Taxes٘الخ٣ىماث ِادة ما جٝىم بٙشك لشاثب ِلى دخى٥ ألا٘شاد حّٗش بالمشاثب اإلاباؼشة ؤو لشاثب الذخل 

 ، ٘ةرا خفمىا َزٍ المشاثب مً الذخل الصخص ي هدفل ِلى الذخل اإلاخاح، ؤي ؤن:

 الظسائب اإلاباػسة غلى الدخل. –الدخل اإلاخاح = الدخل الشخص ي 

٘ةن الادخاس ٣ًىن ِباسة وبالخالي ، ادخاسظتهال١ي و ا دخلهم اإلاخاح بحن بهٙاٛ ًىصُ ألا٘شاد:  Savingsخاز الشخص ي الاد - ر

ت بىاظىت اإلاعتهل٢حن .   الٙاثذة اإلاذِ٘ى
ً
 ًِ  ما ًدبٝى مً الذخل اإلاخاح بّذ خفم الاظتهالٟ مخممىا

 فىائد اإلاظتهلىين.الاطتهالوي مخظ ؤلاهفاق –اإلاخاح الادخاز الشخص ي =   الدخل 
ً
 مىا

 خامظا/الىاجج الحلُلي و الىاجج الىلدي: 

بما ؤن الىاجج الىوني َى ِباسة ًِ خاـل حمْ العلْ والخذماث النهاثُت اإلاىخجت في الاٜخفاد الىوني خال٥ ٘ترة صمىُت 

ٞ الّالٜت الخالُت: ا، ٘و  ممشوبا في ؤظّاَس
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اٌسىت 

اٌجامعُت:     

2018/2019 

   ∑     

 

   

 

 خُث:

 .t: ٠مُت العلّت والخذمت النهاثُت اإلاىخجت خال٥ الٙترة   

 .t: ظّش  العلّت والخذمت النهاثُت اإلاىخجت خال٥ الٙترة   

ت،        باألظّاس الجاٍس
ً
بن الُٝمت التي خفلىا ِليها ِىذ خعابىا للىاجج الىوني ؤلاحمالي هي الُٝمت الىٝذًت للىاجج الىوني مٝىما

ت لّام ٘لى ١اهذ ُٜمت الى  باألظّاس الجاٍس
ً
 ون  2500ؤـبدذ   2019، و في ِام  ون  2000هي   2010اجج الىوني  مٝىما

 الظؤاٌ اإلاؼسوح:  هل جدظً مظخىي الىاجج الىػني أم ال؟

ادة الى ألاظباب الخالُت:  في َزٍ الخالت وفي ٌل َزٍ اإلاّىُاث ال وّلم، ًم٢ً ؤن حّضي َزٍ الٍض

ادة حجم الاهخاج ٘ٝي. -  ٍص

ا -  دة ألاظّاس ٘ٝي.ٍص

ادة حجم الاهخاج وألاظّاس مّا. -  ٍص

ت في الّامحن.في َزا الاٜخفاد ٠مُت ما ؤهخج مً ظلْ و خذماث لىٙترك ؤن   لم جخخلٚ بل هي مدعاٍو

 ؟2010غما واهذ غلُه في  2019: إلااذا ازجفػذ كُمت الىاجج الىػني  في اإلاؼسوحالظؤاٌ 

ادة هٝذًت و لِعذ خُُٝٝت، و مً َىا جفبذ ِملُت اإلاٝاسهت بحن العبب َى اسجٙاُ ألاظّاس و الزي ِمل ِلى  ادة الىاجج ٍص  ٍص

٘الخطخم و الاه٢ماػ ٌّٝذان ُٜاط الىاجج الىوني  والزي ما َى بال ٠مُاث العلْ و  الٙترجحن الضمىِخحن ٔحر واُّٜت،

ا،  و الخطخم َى اسجٙاُ في اإلاعخىي الّام لؤل  ظّاس، في خحن ؤن الاه٢ماػ َى اهخٙاك الخذماث اإلاىخجت ممشوبت في ؤظّاَس

 في رل٤ اإلاعخىي.

الىاجج ِىذما جخجه ألاظّاس هدى الاسجٙاُ الظدبّاد ؤزش  Deflateواإلاخخففىن في خعاباث الذخل الىوني  ٢ًمؽىن     

ج الىوني  و٠إن وبزل٤ ٘هم ًٝذمىن ُٜمت الىاج، الىاجج ِىذما جخجه ألاظّاس هدى الاهخٙاك Inflateالاسجٙاُ،  بِىما ًطخمىن 

ُمت الىٝىد لم جخٕحر ِبر العىىاث ومً خال٥ ما جٝذم ًخطر لىا ؤهه ل٣ي هخٕلب ِلى مؽ٣لت حٕحراث ألاظّاس   ،ألاظّاس ٜو

ام الُٝاظُت لؤلظّاس   ا ِلى ُٜمت الىاجج الىوني  ٘ةهىا وّمذ بلى اظخخذام ما ٌّٗش بـ ألاٜس  ، مً خال٥ Price Indexوجإزحَر

ٞ الّالٜت الخالُت:ٜعمت الىاجج اإلادل م الُٝاس ي لؤلظّاس  ٘و ت ِلى الٜش  ي باألظّاس الجاٍس

    
   
  

     

 خُث:

 : الىاجج الخُٝٝي.   

 : الىاجج الاظمي.   

م الُٝاس ي لؤلظّاس.    : الٜش

 ما هي ألازكام اللُاطُت لألطػاز؟الظؤاٌ اإلاؼسوح: 
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اٌسىت 

اٌجامعُت:     
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ام الُٝاظُت  - ذ الخٕحراث في ؤظّاس لؤلظّاس: ألاٜس ام التي جِٝغ الخٕحرفي ألاظّاس خال٥ ٘ترة صمىُت مُّىت بهذٗ ـس  هي ألاٜس

 العلْ اإلاخخلٙت وجٝذًش جل٤ الخٕحراث في اإلاخىظي خال٥ ٘ترة صمىُت مُّىت .

م ًدعـــب - ُت الُٝمـــت بٝعـــمت اإلاعـــتهل٤ ألظـــّاس الُٝاســـ ي الـــٜش ـــت مـــً مُّىـــت ل٢مُـــاث العـــٜى  الخـــذماثو  العـــلْ مـــً مجمِى

ُت العـلت ِليهـا ًىلـٞ ـت، العــىت ؤو اإلاٝاسهـت ظـىت ِليهـا ًىلــٞ مُّىـت لعـىت العــٜى ُت الُٝمــت ِلـى الجاٍس  العــلت لـزاث العـٜى

ـــا ًـــخم باالظـــخٝشاس ٘يهـــا الاٜخفـــادًت الٍـــشوٗ جخفـــٚ ظـــىت وهـــي ألاظـــاط، ظـــىت فـــي والخـــذماث العـــلْ مـــً  ٠ىٝىـــت اخخُاَس

مشب مشحُّت،  .ماثت في الىاجج ٍو

ىلـــــٞ - ـــى ٍو ما ِلــ ـــ ي لـــــٜش ـــّاس الُٝاســ م اإلاعـــــتهل٤، ألظــ ـــ ي الـــــٜش ـــر اإلاِّؽـــــت، لخ٣ـــــالُٚ الُٝاســ ّخبــ   َو
ً
  ماؼـــــشا

ً
 وعـــــبت لُٝـــــاط َامـــــا

 .الىٝذي للذخل الؽشاثُت الٝىة ؤو الخُٝٝي الذخل جدذًذ وبالخالي الخطخم،

م - م الُٝاسـ ي لبـاػ، الـٜش م الُٝاس ي البعُي، الٜش م الُٝاس ي لؤلظّاس، وهي الٜش الُٝاسـ ي  حعخخذم ِذة وٛش لُٝاط الٜش

 الظبحر.

 
 

م الُٝاس ي لؤلظّاس  وبالخالي ٌعخخذمىن  - الىاجج الاظمي،  )م٢مؾ( مخٙنَىاٟ مً ٌُّب ِلى ٜفىس الٜش

مِباسة ًِ الَى و  ّخبر ،والخذماث العلْ ب٢مُاث شجختم لؤلظّاس ُٝاس يال ٜش   ؤ٠ثر َو
ً
م مً ؼمىال  الُٝاس ي الٜش

 ؤظّاس ِلى ٠زل٤ ٌؽمل بل الاظتهال٠ُت، والخذماث لْالع ؤظّاس ِلى ٘ٝي ٌؽمل ال ألهه اإلاعتهل٤، ألظّاس

ت، العلْ  .الخ٣ىمت حؽترحها التي والخذماث العلْ وؤظّاس الاظدثماٍس

ٞ ًِ الخُٝٝي الىاجج ًدعب - م وٍش  باألظّاس اإلادلي ججاللى اإلا٣ىهت والخذماث العلْ مً اإلاىخجت ال٢مُاث جٍٝى

 .ألاظاط لعىت الثابخت

م٢ً - ل ٍو  : الخالُت اإلاّادلت باظخخذام ظىت ألي الخُٝٝي اإلادلي الىاجج بلى الاظمي اإلادلي الىاجج جدٍى
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 خُث:

 : الىاجج الخُٝٝي.   

 : الىاجج الاظمي.   

 .م٢مؾ الىاجج الممني:      

لْ، ٠ما ؤهه ال جىحذ ـادساث، ؤو مذاخُل مدىلت الى الّالم هٙترك ؤن الاٜخفاد الىوني ًيخج ؤسبْ ؤهىاُ مً الع مثاٌ:

 الخاسجي، ورل٤ ما ًىضخه الجذو٥ الخالي:

                         أوىاع السلع

1 6 5 14 32 

2 12 10 10 18 

3 15 20 4 5 

4 20 24 8 9 

 خظاب السكم اللُاس ي لألطػاز: -1

م الُٝاس ي لؤلظّاس )الظبحر - ؤ  (:الٜش

    
∑          
∑          

 
   

   
              

م الُٝاس ي لؤلظّاس )باػ( - ب  الٜش

   

    
∑          
∑          

 
   

   
            

ادة اإلاظخىي الػام لألطػاز بـ   .2015و 2010بين طىتي  صُغت باغ خظب %48خظب صُغت الطبير، و %56.3ٍش

ت لظىت  الىاجج الىػنيخظاب  -2  :2015باألطػاز الجاٍز

   ∑           (    )  (     )  (    )  (    )         

 (:2010)طىت ألاطاض  2015الىػني باألطػاز الثابخت لظىت  الىاججخظاب  -3

   ∑           (    )  (     )  (    )  (    )         

 خظاب السكم اللُاس ي للىمُاث خظب صُغت الطبير وباغ: -4

م الُٝاس ي لل٢مُاث )الظبحر(:  - ؤ  الٜش

    
∑          
∑          

 
   

   
              

 

م الُٝاس ي لل٢مُاث )باػ(: - ب  الٜش

    
∑          
∑          
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اٌسىت 

اٌجامعُت:     

2018/2019 

و  2010بين طىتي  خظب صُغت باغ % 1.06، واهخفع بيظبت %4.2خظب صُغت الطبير بيظبت:  ىاجج الىػنيال ازجفاع

2015. 

 طادطا/ الىاجج اإلادلي والسفاهُت:

 اطخخدام الىاجج اإلادلي همؤػس  إلاظخىي السفاهُت: -1

ى  ؤال  ،الاحخماعيًِٝغ م٣ىها مهما مً م٣ىهاث الخٝذم  الاٜخفاديا٥ بإن الىمى ِلى َزا العا  الاٜخفادًىن ًجُب  َو

اَُت  ٝت اظخخذام  اإلاجخمْ، ؤو مذي اظخٙادة ؤ٘شاد الاٜخفادًتال٘ش الىٍش الى احمالي الىاجج ولّل  ،وجخفُفها اإلاىاسدمً وٍش

ل  اإلاذيللٙشد ِلى  اإلادلي اث  اإلاخمثل في جدعحن خ مالثىط٘مً  الابخ٣اس والا٘الثلىا خ٣اًت  جشويالىٍى الزي  اإلاِّؽتمعخٍى

ذٍ خخما الىمى  ُّ  الع٣اويًٝ

٢دس ي همى   اثٚ والذخل اللزًً  ،ؤَمُت ٠بحرة ٠زل٤ اإلادلي الىاجج بحماليٍو  في ًمثالن٘هى ًشجبي اسجباوا وزُٝا بخىا٘ش الٌى

حن  ُت  جدُٝٞ وجشج٢ض ِليهما ٜذستهم ِلى ،مِّؽت الع٣ان إلاعخىي خذ راتهما ِاملحن خٍُى  .التي ًّٝذسوجها الخُاةهِى

 

 مآخر غلى اطخخدام مػدٌ الىاجج اإلادلي همؤػس للسفاهُت: -2

ٝها، لزا ٘ةهه ال ٌؽمل ِلى العلْ والخذماث  - بن الىاجج اإلادلي ًمثل الُٝمت الىٝذًت للعلْ والخذماث التي ًخم حعٍى

 الضوحت وؤِما٥ الفُاهت التي ًادحها الضوج. التي جادحها زلُتجاإلاًخم جذاولها في ألاظىاٛ، ١الخذماث  التي ال

ذ الشاخت الزي ٌعخمخْ به ؤ٘شاد  - ٝت اإلاخبّت في جٝذًش الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي ُٜمت ٜو عهم في  اإلاجخمْجخجاَل الىٍش َو

ادة اَُتهم. ٍص  ٘س

اَُت الاحخماِ - اث ال٘ش ُت لع٣ان َزٍ ال ح٢ّغ مٝاسهت الىاجج اإلادلي لؤلٜىاس اإلاخخلٙت ـىسة دُٜٝت لخباًً معخٍى

 ألاٜىاس.

 .اإلاجخمْال ح٢ّغ الىاجج اإلادلي الفىسة الخُُٝٝت لىمي جىصَْ الذخل والثروة في  -

خباس آلازاس البُئُت الماسة الىاججت ًِ اليؽاواث الاٜخفادًت. - ٝت جٝذًش الىاجج اإلادلي بّحن الِا  ال جإخز وٍش

 ي جىاحهها.مً خُث وبُّت وخذة اإلاؽ٢الث الاحخماُِت الت اإلاجخمّاثجخخلٚ  -

 ال ٢ٌّغ جٝذًش الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي آلازاس العلبُت للعلْ التي جيخجها ألاوؽىت ٔحر الٝاهىهُت. -

شاك  -  أٔل
ً
 دُٜٝا

ً
ت لم ٌّذ ماؼشا اإلاٝاسهاث الذولُت ورل٤ الخخالٗ ؤن مّذ٥ الذخل الٙشدي اإلاٝىم باألظّاس الجاٍس

اث ج٣الُٚ اإلاِّؽت بحن الذو٥.  معخٍى

اَُت دُٝٞج ؤلحىمالخظت:  ا مدىًساخالُا  للمىاوىحن ال٘ش ًُّ  الّامت، العُاظاث ـاوعي ؤحىذة ِلى مخٝذمت مشجبت ًدل ؤظاظ

ٛ  لخدى٥  ظُما وال  مذي ُٜاط بلى ،الٙشد دخل معخىي  ؤو للذولت، ؤلاحمالي اإلادلي الىاجج في الخٝذم معخىي  مً ظُاٜها وش

اَُت جدُٝٞ ٠ُُٙت مىاٜؽت بلى البدثُت اظعاثاإلا دْ٘ الزي ألامش الصخفُت، خُاتهم ًِ اإلاىاوىحن سلاء  اإلاىاوىحن ٘س

 .والاحخماُِت الاٜخفادًت الّىامل مٝذمتها في ًإحي التي اإلاخخلٙت الّىامل مً حملت   بلى اظدىاًدا

: ش التي جىاولذ اإلاىلُى ذ مً اإلاّلىماث خى٥ َزا اإلاىلُى َىاٟ الّذًذ مً اإلاٝاالث والخٝاٍس  إلاٍض

- https://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/fandd/2017/03/pdf/coyle.pdf. 

- https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/4558. 

https://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/fandd/2017/03/pdf/coyle.pdf
https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/4558
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- https://www.noonpost.com/content/37444. 

- https://www.albayan.ae/knowledge/2019-06-26-1.3591723. 

 ً  :ملترختطلظلت جماٍز

ً غير مدلىلت في هرا الجصء:  الحلٌى للخماٍز

 https://elearning.univ-msila.dz/moodle/course/view.php?id=1954 
2-  

ً     :01الخمٍس

حر اإلاُٝمحن في هٍام اإلاداظبت الىوىُت؟ -1  ما مّنى ألاشخاؿ اإلاُٝمحن ٔو

 ج الىوني؟ما َى الٙٛش بحن احمالي الىاجج اإلادلي واحمالي الىاج -2

 مارا ًمثل ـافي دخل )ؤو ِىاثذ( ِىامل الاهخاج؟ -3

ٝت ألا٠ثر اظخخذاما في  -4 ؟، وما هي الىٍش َىاٟ زالر وٛش ًم٢ً اظخخذامها في جٝذًش احمالي الىاجج، ما هي َزٍ الىٛش

 جٝذًش الىاجج الاحمالي في الذو٥ الىامُت؟

افي الىاجج الىوني -5  ؟، و٠زل٤ الاظدثماس الخام والاظدثماس الفافي؟ما َى الٙٛش بحن احمالي الىاجج الىوني ـو

ادة ِلى  -6 ل الؽش١اث في ؤٔلب الاخُان الى جدُٝٞ مبُّاث اظمُت مشجّٙت، بحن الازاس اإلادخملت لهزٍ الٍض جخـى

 الاٜخفاد الىوني؟

 ِٗش ماؼش ؤظّاس الاظتهالٟ؟ -7

 إلاذة خمغ ظىىاث؟مارا ًدذر إلاّذ٥ البىالت ارا ١ان البذ ؤن ًبٝى احمالي الىاجج اإلادلي زابذ  -8
9-  

ً     :02الخمٍس

 ُٜمخه Xبا٘تراك ؤن الذولت )     
ً
له بلى دُٜٞ بلٕذ ُٜمخه  600( اهخجذ ٜمدا ؤلٚ،   ادخل  870ؤلٚ دًىاس، و ٜذ جم جدٍى

ؤلٚ بلى مفىْ لل٤ّ٢، ؤما الباقي ٘خم بُّه في ألاظىاٛ،  ٜام  400ؤلٚ مىه في ـىاِت الخبز، و بُْ ما ُٜمخه   300ما ُٜمخه 

ؤلٚ دًىاس،  اإلاىلىب خعاب  700ؤلٚ، بِىما باُ مفىْ ال٤ّ٢ بهخاحه بمبلٖ  680مفىْ الخبز ببُْ بهخاحه في العٛى بمبلٖ 

ٝت الىاجج مْ ألاخز بإظلىبي اإلاىخج النهاجي والُٝمت اإلاما٘ت.  الىاجج الىوني  ؤلاحمالي للذولت بىٍش
11-  

ً     :03الخمٍس

ملُىن دًىاس، ؤدخل في ـىاِت الخذًذ و الفلب ٘بلٖ ُٜمه بهخاج مفىْ َزا ألاخحر  3ؤهخج مجخمْ خذًذ خام بلٕذ ُٜمخه      

ملُىن إلافىْ ظُاساث ، و الباقي بُْ في ألاظىاٛ،  ٘ةرا ٜام   2ملُىن إلافىْ لآلالث، وما ُٜمخه  1.5ملُىن،  باُ ما ُٜمخه  4.5

ملُىن، ٘اخعب الىاجج الىوني  ؤلاحمالي  6ه بمبلٖ ملُىن، وباُ مفىْ العُاساث بهخاح 3مفىْ آلاالث ببُْ بهخاحه بمبلٖ 

 لهزا اإلاجخمْ معخخذمت ؤظلىبي الُٝمت اإلاما٘ت و اإلاىخج النهاجي.
11-  

ً     :04الخمٍس

وخذة هٝذًت، ٘إ٠مل بُاهاث الجذو٥ اإلاىضر للُٝم اإلاما٘ت التي ٌعاَم بها  1670برا بلٖ الىاجج الىوني ؤلاحمالي إلاجخمْ    

 اث في الىاجج الىوني .١ل مؽشوُ مً اإلاؽشوِ

 

https://www.noonpost.com/content/37444
https://www.albayan.ae/knowledge/2019-06-26-1.3591723
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 مساخل ؤلاهخاج كُمت البُؼ مظخلصماث ؤلاهخاج اللُمت اإلاظافت

 مضسِت جٙاح 600 0 ---

 مفىْ ٘ىاثش --- 200 550

 مفىْ الّفحر 500 --- ---

 مفىْ اإلاشبى 270 100 ---

 الُٝم اإلاما٘ت   ---
 

12-  

ً  :الخالُتبرا ١اهذ لذ٤ً اإلاّىُاث    :05الخمٍس

ٛ   الىاجج الىوني  ؤلاحمالي 1400 فادساثـافي ال 40  بعّش العى

 بحمالي الاظدثماس 380 الذخل اإلاخاح 900

 لشاثب مباؼشة 60 لشاثب ؤسباح الؽش١اث 110

 الادخاس الصخص ي 210 اَخالٟ سؤط اإلاا٥ 80

 اِاهاث ؤلاهخاج 60 لشاثب ٔحر مباؼشة 100

 ؤلاهٙاٛ الاظتهال١ي 600 واسداث 60

 ـافي الىاجج الىوني بعّش الخ٣لٙت -ؤلاهٙاٛ الخ٣ىمي                       ب -ؤ               ؤخعب:        

ت بىاظىت اإلاعتهل٢حن.الٙى  -الذخل الصخص ي                         د -ج                                  اثذ اإلاذِ٘ى
13-  

ً     :06الخمٍس

 -اهذ بُاهاث خعاباث الذخل الىوني  ِلى الىدى الخالي )باإلالُىن دًىاس (:في دولت جٝىم ِلى بهخاج ظلّت واخذة ٘ٝي ١

 ٠مُت ؤلاهخاج )ملُىن وخذة(  5 بِاهاث بهخاج 30 ـادساث 120

  ظّش الىخذة )دًىاس (  120 ؤسباح مدخجضة 50 واسداث 100

90 ْ  بهٙاٛ الّاثالث 200 لشاثب ؤسباح 20 َس

 و مشجباثؤحىس  170 ؤسباح ألاظهم 80 ٘اثذة 70

 اظدثماس بحمالي 180 هٙٝاث الخ٣ىمت 200 دخل مالٟ 90

 لشاثب ٔحر مباؼشة 40 اَالٟ سؤط اإلاا٥ 20  
 

:  -و اإلاىلىب خعاب الىاجج الىوني  ؤلاحمالي بعّش العٛى

ٝت الىاجج                                       ب –ؤ   ٝت ؤلاهٙاٛ                       -بىٍش ٝت الذخل. -ج               بىٍش  بىٍش

14-  

ً     :07الخمٍس

هٙترك ؤن الذخل ًخإلٚ مً ؤسبّت ؤهىاُ  مً العلْ جم بهخاحها مدلُا، ٠ما ؤهه ال ًىحذ ـادساث ؤو مذاخُل مدىلت مً والى 

 الّالم الخاسجي ورل٤ ِلى الىدى الخالي:
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 Q2000 Q2015 P2000 P2015 ؤهىاُ العلْ

1 6 5 14 32 

2 12 10 10 18 

3 20 20 4 5 

4 25 24 8 9 

 اإلاؼلىب:

ت. -1  خعاب الذخل الىوني باألظّاس الجاٍس

 خعاب الذخل الىوني باألظّاس الثابخت. -2

ٝا لفُٕت الظبحر وباػ. -3 م الُٝاس ي لل٢مُاث ٘و  خعاب الٜش

 ما هي وعب الاسجٙاُ ؤو الاهخٙاك في الذخل الىوني الىٝذي والذخل الىوني الخُٝٝي؟ -4
5-  

 ً ً، طلظلت الالوي، غبد غلبت ز للدهخى ): 08الخمٍس  (الىادي الجامعي، اإلاسهص جماٍز

    
6-  

 ً  : 09الخمٍس

 :2019 ِام خال٥ ما لبلذ الاٜخفادًت باإلاّامالث الخاـت البُاهاث لذ٤ً ١ان برا

-  :  45000. اَخالٟ سؤط اإلاا٥:  - .250000الىاجج اإلادلي ظّش العٛى

اث - 42500.: اإلاباؼشة ٔحر المشاثب - ل اإلاذِ٘ى  .3600: ُتالخدٍى

 .5000الٝاهىهُت:  الاٜخىاِاث مجمُى - 23500. : ؤلاهخاج بِاهاث -

بتال - 26000. : ألاحىبُت ؤلاهخاج لّىامل اإلال٢ُت ِىاثذ -  2500.الاحمالي:  الذخلِلى   مٍش

الث ألا٘شاد الى الّالم الخاسجي:  - 65000.: الىوىُت ؤلاهخاج لّىامل اإلال٢ُت ِىاثذ -  500جدٍى
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 :اإلاؼلىب

ٛ  بعّش ؤلاحمالي الىوني ىاججال خعاب -1  .العى

 .الخ٣لٙت بعّش ؤلاحمالي الىوني الىاجج خعاب -2

 .الىوني الذخل خعاب -3

  .الصخص ي الذخل خعاب -4

  .اإلاخاح الذخل خعاب -5
7-  

 ً  : 10الخمٍس

 :2019 ِام خال٥ ما لبلذ الاٜخفادًت باإلاّامالث الخاـت البُاهاث لذ٤ً ١ان برا

 .6000الاظتهال١اث الىظُىُت:  - .27000: الاهخاج الّٙلي للٝىاِاث الاٜخفادًت -

 2500الشظىم والخٝٛى الجمش٠ُت:  - .1000الشظم ِلى الُٝمت اإلاما٘ت:  -

 6500.: الىوىُت ؤلاهخاج لّىامل اإلال٢ُت ِىاثذ - .2600ت: ألاحىبُ ؤلاهخاج لّىامل اإلال٢ُت ِىاثذ -

اث - 4500. اَخالٟ سؤط اإلاا٥:  - لُت اإلاذِ٘ى  .360: الخدٍى

بتال -  .500الٝاهىهُت:  ِاثالاٜخىا مجمُى -  250.: الذخلِلى   مٍش

 50الٙاثذة ِلى الذًً الاظتهال١ي:  - .20000الاظتهالٟ الّاثلي:  -

  :اإلاؼلىب

 اإلادلي. الىاجج خعاب -1

 الىاجج الىوني. خعاب -2

  .الصخص ي الذخل خعاب -3

  .اإلاخاح الذخل خعاب -4

 خعاب الادخاس الخاؿ. -5

اللادز مدمىد زطىان، مبادئ الحظاباث الاكخصادًت اللىمُت، دًىان  )للدهخىز غبد :/خلٌى اإلاظائلمظائل ملترخت

 (1990اإلاؼبىغاث الجامػُت، الجصائس، 
15-  

 )الىخذة ملُىن دوالس(اإلاظؤلت ألاولى: 

 بلٖ خحن في ،300 ٘بلٖ اإلاُٝمحن ٔحر دخل ؤما ،2600 وباظتراد 3200 بُٝمت وخذماث ظلْ بخفذًش اإلاىخجىن  ٜام .1

 .500 جالخاس  ِلى اإلاُٝمحن دخل

 ِلى(  3،1) بيعبت والخ٣ىمي الخاؿ الٝىاُ بحن مىصِت 3200 ُٜمخه ما الثابذ اإلاا٥ سؤط ِلى اإلاىخجىن  ؤهٙٞ .2

 .الخىالي

 :١الخالي ؤلاهخاج ِىامل ِلى جىصَّه جم الذخل ؤن جبحن .3

ٙحن الّما٥ خفل -  .والخاؿ الّام الٝىاِحن مً( 6000) بُٝمت وسواجب ؤحىس  ِلى واإلاٌى

ْ ِلى ساثالّٝا ؤصخاب خفل -  ٘دفلىا ألامىا٥ سئوط ؤصخاب ؤما ،760 سبذ ِلى ألاظهم وؤصخاب ،500 ٜذٍس َس

 .الّام الذًً ِلى ٠ٙاثذة ألا٘شاد ِليها جدفل 20 مبلٖ ومنها ،540 ٘اثذة ِلى

 :الخالُت اإلاذاخُل ِلى واإلاهً الخٗش ؤصخاب جدفل -

 600الفىاعي الٝىاُ*                        1000 الضساعي الٝىاُ*
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 200 الٝىاِاث باقي*                         300 الخجاسي  الٝىاُ*

 .الخ٣ىمت بلى 1600 منها 9600 الاظتهال٠ُت والخذماث العلْ مً اإلاىخجحن مبُّاث ُٜمت بلٕذ .4

 .60 ؤولُت مىاد( 30-) مفىّت هفٚ مىاد ، 70 حاَضة ظلْ: ًلي ٠ما ١ان العلْ مً اإلاخضون .5

 :ًلي ٠ما مىصِت 400 ابذالث اإلاا٥ سؤط اَخالٟ بلٖ .6

 120 اإلاىٍم ٔحر الٝىاُ في*        40 الخ٣ىمي الٝىاُ في*        240 اإلاعاَمت ؼش١اث في*

 .1240 الؽش١اث في اإلادخجضة ألاسباح بلٕذ .7

 :الخالي الىدى ِلى للخ٣ىمت لشاثب بذْ٘ اإلاعاَمت ؼش١اث ٜامذ .8

     950 الذخل لشاثب -

 .200 بمبلٖ بهخاج بِاهاث جلٝىا ٠ما ألامالٟ ِلى اثبلش  80 منها 1280 مباؼشة ٔحر لشاثب -

ذ ألا٘شاد، ِلى مباؼشة لشاثب 540 مبلٖ الخ٣ىمت بلى الّاثلي الٝىاُ دْ٘ .9 الث ِلى الٝىاُ َزا خفل ٜو  جدٍى

ت ا الخ٣ىمت مً حاٍس  .100 ٜذَس

 :١الخالي مىصِت 380 الخاسجي للّالم الىوً بٜشاك ـافي بلٖ .10

 80 الخ٣ىمت مً*        100 الّاثلي لٝىاُا مً*      200 الؽش١اث مً*

ّها ؤمال٠ها مً دخل ِلى الخ٣ىمت خفلذ .11  الذًىن  ِلى ألا٘شاد مً اإلاخدفلت الٙىاثذ رل٤ في بما 160 ومؽاَس

 .10 بمبلٖ الاظتهال٠ُت

الث الّاثلي الٝىاُ خفل .12 ل ٜام ٠ما 120 الخاسجي الّالم مً جدٍى  .الخاسجي الّالم بلى 80 بخدٍى

لُت بِاهاث بذْ٘ تالخ٣ىم ٜامذ .13  بِاهاث الخاسجي الّالم مً جلٝذ ؤجها ٠ما الخاسجي، الّالم بلى 100 بمٝذاس جدٍى

ت  .20 بمٝذاس حاٍس

الث الخ٣ىمت مً اإلاعاَمت ؼش١اث حعلمذ .14 ا سؤظمالُت جدٍى لُت بةحشاءاث ٜامذ ؤجها ٠ما ،360 ٜذَس  سؤظمالُت جدٍى

ا الث ؤحشث ٘ٝذ الخ٣ىمت ؤما ّاثلي،ال الٝىاُ بلى 20و الخاسجي، الّالم بلى 290 ٜذَس  الٝىاُ بلى سؤظمالُت جدٍى

 .90 الخاسجي الّالم والى ،40 الّاثلي

 :اإلاؼلىب

ٝت اإلادلي الىاجج احمالي خعاب .1  الذخل بىٍش

ٝت اإلادلي الىاجج بحمالي خعاب .2  .الاهٙاٛ بىٍش

 .الخاؿ الادخاس. اإلاخاح الذخل الصخص ي، الذخل الىوني، الذخل خعاب .3
4.  

 اهُت: اإلاظؤلت الث

 :ًلي ما جبحن ما بلذ الٜخفاد دساظت في

ت ألاساض ي معاخت وجبلٖ الضساعي، باإلهخاج مخخفت ؤجها .1  :ًلي ما اإلاضسِو

 .ألامىاس ِلى سحها في حّخمذ ؤساض ي ٢َخاس 100000*        .مشوٍت ؤساض ي ٢َخاس 120000* 

 .البزوس  ؤلّاٗ 5 جيخج مىاسألا  ِلى اإلاّخمذة وألاساض ي البزوس، لّٚ 15 اإلاشوي اله٢خاس بهخاج ًبلٖ .2
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اٌسىت 

اٌجامعُت:     

2018/2019 

شام ظّش بزوس، ١لٖ 50 بلى اله٢خاس ًدخاج .3  .واخذة هٝذًت وخذٍ ال٢ُلٔى

 :الخالُت اإلافشو٘اث الضساِت َزٍ هدُجت الاٜخفاد َزا جدمل .4

ىث ون، 50000 مدشوٜاث ون، 300000 ظماد -  ؤلاهخاج، مً ١لٖ 100 ل٣ل ٘آس ٠ِغ بمّذ٥ ؤ٠ُاط ون، 60000 ٍص

 %. 10 وبخفم ون  2.5 ال٢ِغ وظّش

 ِادًحن% 80 مخخفحن،% 20: ١الخالي مىصِت ِامل 49000 بّذد ٜذسث ؤلاهخاج في اإلاعاَمت الّاملت الٝىة ؤن ٠ما -

ا، ون  2000 الّادي ألاحش مخىظي ؤن ِلما الخىالي، ِلى( 3 ،4) بيعبت ومهشة  ون  3000 اإلااَش الّامل وؤحش ظىٍى

ا، ا  ون  300 ٘إحٍش اإلاخخق ؤما ظىٍى  .ؼهٍش

 .ن و ملُىن  191.020 ألاسباح بلٕذ ٠ما ،%5 ٘اثذة بمّذ٥ ون  ملُىن  10 ؤلاهخاج في اإلاعخخذم اإلاا٥ سؤط لٖب .5

 .        ون  ملُىن  3 وألاساض ي الّٝاساث بًجاساث بلٕذ ٠ما ون، ملُىن  4 اإلاا٥ سؤط اَخالٟ بلٖ .6

ٝت ًلي ما خعاب :اإلاؼلىب   :اإلاما٘ت الُٝمت بىٍش

 ون، ملُىن  5 بلٕذ اإلاباؼشة المشاثب ؤن ٠ما ون، 3000 بمبلٖ بُْ اإلاىخج الىً ُمتٜ ؤن ِلمذ برا الىوني الذخل .1

 .ون  2.997.500 بلٕذ ؤلاهخاج بِاهاث وؤن

 .معاَمخه خعب ١ل ؤلاهخاج ِىامل ِلى الىوني الذخل وجىصَْ ألاحىس  مجمُى اخدعاب .2
3.  

 اإلاظؤلت الثالثت:

 )وخذة الُٝاط ملُىن دوالس(: لذًىا البُاهاث الخالُت الٜخفاد بلذ ما             

بماجْ بهخاحُت، وبمبلٖ  600بِىما باُ اإلاىخجىن للٝىاُ الخاؿ ما ُٜمخه  400ٜام ألا٘شاد باظتهالٟ بماجْ ُٜمتها  .1

 ظلْ بهخاحُت للخ٣ىمت. 200

 .200ٜامذ الخ٣ىمت بؽشاء ظلْ اظتهال٠ُت بمبلٖ  .2

 .85بلٖ الخٝذًش في اإلاخضون في الٝىاِحن الّام والخاؿ  .3

 .900ٕذ ألاحىس والشواجب بل .4

 .%6، و١اهذ الٙاثذة الٝاهىهُت العاثذة 6000ٜذس سؤط اإلاا٥ اإلاعدثمش بـ  .5

 .45ولشاثب ألامالٟ  275، ولشاثب دخل الؽش١اث 70بلٕذ المشاثب ٔحر اإلاباؼشة ِذا لشاثب ألامالٟ  .6

 .4800في خحن سجل الخفذًش مبلٖ  2700ٜذس الاظتراد بمبلٖ  .7

ت بلٖ دخل الخ٣ىمت مً ؤ .8  .250، بِىما الّىاثذ ِلى ألاسك والّٝاس في الاٜخفاد ٣٠ل 45مال٠ها الّٝاٍس

بِىما اظخدٞ اإلاُٝمحن ِلى الّالم الخاسجي مبلٖ ما ٌّاد٥ زالر ؤلّاٗ  80ٜذسث ِىاثذ ٔحر اإلاُٝمحن في الىوً  .9

باقي وصُ ِلى الؽ٣ل ١اخخُاواث وال %30اخخجض منها  1650المشاثب ٔحر اإلاباؼشة، ؤما دخل الخىٍُم ٘ٝذس بمبلٖ 

 ؼ٣ل دخل الٝىاُ الّام، وما جبٝى وصُ ِلى ألا٘شاد. %25الخالي:

 مً سؤط اإلاا٥ اإلاعدثمش في الاٜخفاد. %5بلٖ اَخالٟ سؤط اإلاا٥ الثابذ مبلٕا ٌّاد٥  .10

 اإلاؼلىب:     

ٝت ؤلاهٙاٛ. .1  جٝذًش الذخل الىوني بىٍش
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 30 ت وغلىم الدظُير     مؼترن حرع الثاهُت الظىت لؼلبت مىحهت                             ولُت الػلىم الاكخصادًت والخجاٍز

 

اٌسىت 

اٌجامعُت:     

2018/2019 

ٝت اإلاذاخُل. .2  جٝذًش الذخل الىوني بىٍش

 وني ِلى ِىامل ؤلاهخاج ١ل خعب معاَمخه.جىصَْ الذخل الى  .3
16-  

 ً  : 01خل الخمٍس

 الفسق بين الشخص اإلالُم وغير اإلالُم: -1

ذخل داثم، بؽ٣ل الذولت جل٤ في ٌِّؾ الزي الصخق َى : ىن اإلالُمص اشخألا - أ  ؤِماء الخٍّشٚ َزا لمً ٍو

 العل٤ ؤِماء و٠زل٤ م،ؤهىاِه اخخالٗ ِلى واإلاعا٘شون ىواإلاشض  البّثاث وولبت بالخاسج، اإلاعلخت الٝىاث

 .بالخاسج يالذبلىماس 

 مً ؤٜل إلاذة اإلاخىاحذة ألاحىبُت واإلااظعاث والجماِاث ألا٘شاد اإلاُٝمحن بٕحر ًٝفذ :ألاشخاص غير اإلالُمىن  - ب

شاك ظىت ت بإوؽىت الُٝام ؤو الّلمُت واإلااجمشاث مؤو الخّلُ جال الّ ؤو العُاخت أٔل  .ججاٍس

ً بالخازج ٌػِؼىن  الرًً اإلاىاػىين جخص مؼيلت هىان ولىً  :ًلي ما غلى ًخىكف بُنهم فالفصل همهاحٍس

 الاٜخفادي وؽاوهم مش٠ض -                     اإلاالي مىسدَم -                             ؤلاٜامت مذة -

 :ؤلاحمالي الىػني والىاجج الخام الداخلي الىاجج بين الفسق  -2

 )ظىت ِادة( مُّىت صمىُت ٘ترة في اإلاىخجت والخذماث العلْ إلاجمُى الىٝذًت الُٝمت َى :GDP الخام الداخلي الىاجج -أ

 .ما لبلذ الجٕشاُ٘ت الخذود داخل اإلاخىاحذة حىبُتألا و دلُتاإلا هخاجؤلا  ِىامل باظخخذام

 (ظىت ِادة) مُّىت صمىُت ٘ترة في اإلاىخجت والخذماث العلْ إلاجمُى الىٝذًت الُٝمت َى :GNP ؤلاحمالي الىػني الىاجج -ب

 .خاسحها ؤو ما لبلذ الجٕشاُ٘ت الخذود داخل ظىاء ٘ٝي اإلادلُت ؤلاهخاج ِىامل باظخخذام

 الذاخل في اإلاخىاحذة ألاحىبُت ؤلاهخاج ِىامل ِىاثذ :غً غبازة هى ؤلاهخاج غىامل غىائدصافي  أو دخل اإلالىُت صافي -3

 .الخاسج في اإلادلُت ؤلاهخاج ِىامل ِىاثذ هاٜق

ٛ  زالث َىاٟ -4  :ًلي ٠ما هي الىاجج، بحمالي جٝذًش في اظخخذامها ًم٢ً وش

ٝت - ؤ ٝت -ب      اإلاما٘ت الُٝمت/النهاجي اإلاىخج وٍش ٝت-ج                          الذخل وٍش  ؤلاهٙاٛ وٍش

ٝت ؤ٘مل ٝت هي الىامُت الذو٥  في الىاجج لخعاب وٍش ذم ٜلت بعبب النهاجي اإلاىخج وٍش  العلْ) اإلاىخجاث جىُى ِو

 (.والخذماث

ل: الىوني ؤلاٜخفاد ِلىإلابُّاث اظمُت  الؽش١اث جدُٝٞ شؤز -5  مبُّاث جدُٝٞ بلى ألاخُان ؤٔلب في الؽش١اث جخـى

ادة ًِ هاججت وهي مشجّٙت، بظمُت ادة ولِغألاظّاس  ٍص ادة ؤي جمُٚ ال وبالخالي ال٢مُاث، ٍص  وبهما الىوني، للىاجج ٍص

 .الخطخم مّذالث اسجٙاُ خال٥ مً ظلبُت ؤزاس بلى جادي

مالى  ٌؽحر ماؼش ؤظّاس الاظتهالٟ:  -6  خذود داخل الاظتهالٟ الىاظّت والخذماث العلْ مً ظلت ألظّاس الُٝاس ي الٜش

 ؤلاخفاثُت الهُئاث وٗش مً الاظتهالٟ ؤظّاس ماؼش خعاب في اإلاعخخذمت العلت وهي مُّىت، صمىُت ٘ترة خال٥ الذولت

ٛ  الجضاثش، بى٤ ،لئلخفاثُاث الىوني ١الذًىان والذولُت الىوىُت ادة بلخ،...  الذولي الىٝذ ـىذو  ماؼش ٌعخخذم ما ِو

زا خعابه في وباػ الظبحر  .َو
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 31 ت وغلىم الدظُير     مؼترن حرع الثاهُت الظىت لؼلبت مىحهت                             ولُت الػلىم الاكخصادًت والخجاٍز

 

اٌسىت 

اٌجامعُت:     

2018/2019 

 ٘ةن الّملي الىاْٜ في، ظىىاث؟ خمغ إلاذة زابذ اإلادلي الىاجج بحمالي ال بذ ؤن ًبٝى ١ان برا تالبىال إلاّذ٥ ًدذر مارا- -7

 ِشك) الّشك ِىامل ول٢ً زابذ، ًبٝى ظىىاث خمغ خال٥ الّمل ِلى الىلب ألن الاسجٙاُ هدى ًخجه البىالت مّذ٥

ذ( الّمل ٛ  بلى اإلاشؤة دخى٥  الع٣ان، ِذد ١اسجٙاُ جٍض ادة الّمل، ظى جي ٍص  .بلخ... الجامّاث خٍش
17-  

 ً  :02خل الخمٍس

 
18-  

 ً  ج٢ملت الجذو٥: :04خل الخمٍس

 
19-  
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اٌسىت 

اٌجامعُت:     

2018/2019 

 ً  :06خل الخمٍس

 
21-  

 ً  :09خل الخمٍس

 .الىػىُت ؤلاهخاج لػىامل اإلالىُت غىائد +ألاحىبُت ؤلاهخاج لػىامل اإلالىُت غىائد -لىاجج اإلادلي طػس الظىق االظىق=  بظػس ؤلاحمالي الىػني الىاجج -1

                                         =252222 - 26222 + 65222  

                                         =289222 

 الظسائب غير مباػسة+ اغاهاث الاهخاج. -الظىق  بظػس ؤلاحمالي الىػني اججالى =الخيلفت بظػس ؤلاحمالي الىػني الىاجج -2
                                         =289222 – 42522  +23522 

                                         =272222 

 = ـافي الىاجج الىوني بعّش الخ٣لٙت.الىوني الذخل -3

 اهخالن زأض اإلااٌ –الخيلفت  بظػس ؤلاحمالي الىػني الىاجج=            

              =272222- 45222 

              =225222 

لُت–= الذخل الىوني  الصخص ي الذخل -4 اث الخدٍى  الاٜخىاِاث الٝاهىهُت +اإلاذِ٘ى

                 =225222 – 5222 +3622 

                 =223622 

 تحىَالخ األفراد الً العالم الخارخٍ. -لضرَثح علً الذخلا –المتاذ= الذخل الشخصٍ الذخل  -5

         =223622-2522 - 522 

         =222622 
21-  
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 33 ت وغلىم الدظُير     مؼترن حرع الثاهُت الظىت لؼلبت مىحهت                             ولُت الػلىم الاكخصادًت والخجاٍز

 

اٌسىت 

اٌجامعُت:     

2018/2019 

 ً  :10خل الخمٍس

 الاظتهال١اث الىظُىُت + )الشظم ِلى الُٝمت اإلاما٘ت + الخٝٛى والشظىم الجمش٠ُت( -الاهخاج الّٙلي للٝىاِاث الاٜخفادًتالىاجج اإلادلي =  -1

                 =27222- 6222( +1222+2522) 

                =24522 

 الىوىُت ؤلاهخاج لّىامل اإلال٢ُت ِىاثذ+  األخىثُح اإلوتاج لعىامل الملكُح عىائذ –الىاتح المحلٍ اٌىاحج اٌىطىٍ=  -2

                 =24522- 2622+6522 

                 =28422 

 اعاث اٌماوىوُت + اٌخذىَالثااللخط –اٌذخً اٌشخصٍ = اٌذخً اٌىطىٍ  -3

 23922=  4522  - 28422اهخالن سأط اٌماي =  –ٌذَىا:  اٌذخً اٌىطىٍ= صافٍ اٌىاحج اٌىطىٍ = اٌىاحج اٌىطىٍ 

 362+  522 -23922وباٌخاٌٍ: اٌذخً اٌشخصٍ = 

                                  =23762 

 ً االجماٌٍ اٌضشَبت عًٍ اٌذخ –اٌذخً اٌمخاح = اٌذخً اٌشخصٍ  -4

                 =23762 – 252 

                 =23512 

 )االسخهالن اٌعائٍٍ + اٌفائذة عًٍ اٌذَه االسخهالوٍ( –االدخاس اٌخاص = اٌذخً اٌمخاح  -5

                    =23512- (22222+52) 

                    =3462  
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اٌسىت 

اٌجامعُت:     

2018/2019 

 

 

 

 

 جمهُذ:

ت ال٢الظ٢ُُت. ا٘ترالاثؤوال/  الىٍٍش

ت ال٢الظ٢ُُت.زاهُا/  ٠ُُٙت ِمل الىٍٍش

ت زالثا/ ٚ) الاظخخذام هٍٍش  .الخُُٝٝت وألاحىس ( الخٌى

ت/سابّا سابّا/  .الٙاثذة و الاظدثماس لالدخاس، ال٢الظ٢ُُت الىٍٍش

 خامعا/ٜاهىن ظاي للمىا٘ز.

ت ظادظا/ال  ىٝىد.ال٢مُت للىٍٍش

 .ِىذ ال٢الظ٤ُ الخىاصن ال٢ليظابّا/

 زامىا/ ؤزش اإلاخٕحراث الاظمُت والخُُٝٝت ِلى الخىاصن الاٜخفادي.

ت ال٢الظ٢ُُت.جاظّا/  ؤَم الاهخٝاداث اإلاىحهت للىٍٍش

 

 

لٝذ خاو٥ الاٜخفادًىن ال٢الظ٤ُ في ؤواخش الٝشن الثامً ِؽش وؤواثل الٝشن الخاظْ ِؽش ؤمثا٥ ادم ظمُث ودُ٘ذ  جمهُد:

٣اسدو وؤجباِهم في اهجلترا، وظاي  اث اإلاخّلٝت باالٜخفاد ال٢لي والخىاصن ال٢لي، وؼ٣لذ ٍس في ٘شوعا الخّشك بلى اإلاىلِى

مفىلر  اظخّما٥ في الٙمل َّىدو ٠خاباتهم و٠خاباث ؤجباِهم مذسظت مُّىت مً الخ٢ٙحر ًىلٞ ِليها اإلاذسظت ال٢الظ٢ُُت، 

 في الخاظْ ِؽش الٝشن  مً الثالزُيُاث في ٠ُجز مُىاسد حىن  ٜخفاديالى الا مشة ؤو٥ الىمىرج الاٜخفادي ال٢لي ال٢الظ٣ُي 

ت  الؽهحر ٠خابه ما٥ ١ا٘ت  ال٢الظ٣ُي الىمىرج  مفىلر في ٠ُجز حمْ  والىٝىد الٙاثذة للدؽُٕل، الّامت الىٍٍش  وألا٣٘اس ألِا

 .ال٢لي الاٜخفاد في اإلاعخّملت الاٜخفادًت

 
 
 
 
 

 

 

ت الىالطُىُت: الثالثالفصل   الىظٍس
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اٌسىت 

اٌجامعُت:     

2018/2019 

ت الىالطُىُت:  أوال/افتراطاث الىظٍس

ت لىِ ال٢الظ٣ُي الىمىرجبني  ت ؤظاط حؽ٣ل التي والا٘ترالاث اإلابادت مً مجمِى  ال٢لي، الخىاصن  في ال٢الظ٢ُُت الىٍٍش

 :وؤَمها

ت ال٢الظ٢ُُت جىا٘ش ؼشوه اإلاىا٘عت ال٣املت في  - ؤ خذماث ِىاـش ؤلاهخاج، وخاـت  ؤظىاٛ  ظىاٛ ١ل ألا جٙترك الىٍٍش

ترجب ًِ رل٤ ِذم ٜذسة باجعي العلْ والخذماث العُىشة ِلى ألاظّ ظىاء ؤظّاس العلْ والخذماث ؤو ؤظّاس  اس ٍو

ُٚ ِىامل الاهخاج ، وهٍشا لخىا٘ش َزٍ اإلاشوهت في ألاظّاس ٘هىاٟ اججاٍ جلٝاجي ل٣ي ٌّمل الاٜخفاد ِىذ معخىي الخٌى

 ال٣امل  الاظخخذام الخام .

داثما ًخلٞ الىلب  اظخدالت خذور خالت ِامت مً العجض في الىلب )ؤو بّباسة ؤخشي ٘اثن ؤلاهخاج( هٍشا ألن  الّشك - ب

زٍ الفُٕت اإلاخّاٗس ِليها بٝاهىن ظاي لؤلظىاٛ وعبت بلى الاٜخفادي الٙشوس ي  حان باجِعذ ظاي .  الخاؿ به ، َو

تراٗ بإن بّن   - ث م مً الِا الاٜخفاد الخش ًخممً ٜىي راجُت جذْ٘ بلى الخىاصن ِىذ معخىي الدؽُٕل الخام، وبالٔش

ُٚ الخام، بال ؤن الشؤي العاثذ ؤن َزٍ الاخخالالث لً ج٣ىن ملمىظت، الاخخالالث ٜذ جادي بلى الابخّاد ًِ  خالت الخٌى

خماد ِليها ل٣ي ٌّىد الىٍام الشؤظمالي بلى خالت الاظخخذام الخام  وختى في خالت خذوثها، َىاٟ ٜىي جلٝاثُت ًم٢ً الِا

ت.  بعِش

 (.ألاحل ٜفحر همىرج الظ٣ُيال٢ الىمىرج) ألاحل الٝفحرة الٙترة في الخدلُل بمّنى: الٝفحرة الٙترة - ر

 ٘ٝي جمغ بل الخُُٝٝت الاٜخفادًت اإلاخٕحراث في جازش ال ؤجها ؤي خُادًت الىٝىد ؤن ال٢الظ٤ُ ٌّخبر: الىٝىد خُادًت - ج

 .ٔحر ال للمبادالث ١ىظُي اظخّمالها في ٘ٝي ًىدفش الىٝىد ِلى الىلب ؤن ٌّني َزا لؤلظّاس، الّام اإلاعخىي 

 بما ألاظّاس ١ل ؤن ٌّخٝذون  خُث لؤلظّاس، ال٣املت اإلاشوهت ٘شلُت ِلى ال٢الظ٣ُي ال٢ٙش ًٝىم :لؤلظّاس ال٣املت اإلاشوهت - ح

ادة ٜابلت هي( الّمل ظّش)ألاحىس  ٘يها زٍ الىٝفان، ؤو للٍض  .الخىاصهاث وجدٝٞ الاخخال٥ جصدر التي هي اإلاشوهت َو

ت الىالطُىُت:  زاهُا/هُفُت غمل الىظٍس

ت الاطخخدام )الخىظف( وألا  - ؤ ت بإن  والتي تهخم بذساظت الىاججحىز الحلُلُت: هظٍس الىوني، والتي جٝط ي َزٍ الىٍٍش

معخىي ؤلاهخاج ٌّخمذ ِلى ِىامل خُُٝٝت، وهي ِشك الّمل والٍشوٗ الٙىُت لئلهخاج، وحّخمذ ١ل الخٕحراث 

شي في َزٍ الخالت َى ؤن ألاظّا ت )الخّذًالث( ِلى الخٕحر في ألاظّاس اليعبُت، والا٘تراك الجَى س وألاحىس جخمخْ بدٍش

.ٚ  ١املت في الخش٠ت، وبالؽ٣ل الزي ٌعاِذ ِلى جدُٝٞ الخٌى

ت الىمُت للىلىد: - ب ادة  الىظٍس ادة في ِشك الىٝىد بلى ٍص والتي تهخم بخدذًذ اإلاعخىي الّام لؤلظّاس خُث جادي الٍض

شي في َزٍ الخالت َى ؤن ١ل الىٝىد ًخم بهٙاٜها ظىاء  اإلاعخىي الّام لؤلظّاس، وال٢ّغ صخُذ، والا٘تراك الجَى

ت، مما ٌّني اظدبّاد الاخخٙاً بالىٝىد ٠علٟى سؼُذ )مخضن للُٝمت(.  ِلى العلْ الاظتهال٠ُت ؤو العلْ الاظدثماٍس

ت طػس الفائدة: - ث ٝت التي ًخم بها جٝعُم الىاجج الىوني بحن الاظتهالٟ والاظدثماس، والا٘تراك  هظٍس والتي تهخم بخدذًذ الىٍش

شي في َز ش اإلاشوهت في مىدنى الادخاس ؤو مىدنى الاظدثماس )ؤو ٠الَما لخٕحراث ظّش الٙاثذة(.الجَى  ٍ الخالت َى ج٘ى
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اٌسىت 

اٌجامعُت:     

2018/2019 

ت زالثا/  :الحلُلُت وألاحىز ( الخىظف) الاطخخدام هظٍس

 و حجم ؤلاهخاج:  الت ؤلاهخاجد .1

لذالت التي جمثل الّالٜت بحن وحّٗش الذالت بإجها ا بن هٝىت البذاًت في دساظت الخىاصن ال٢الظ٣ُي هي دالت ؤلاهخاج 

ىامل ؤلاهخاج  اإلاعخخذمت في بهخاج َزٍ ال٢مُت و ًم٢ً ٠خابتها ٠ما ًلي:  ال٢مُت اإلاىخجت ِو

Y = f (N,K,..) 

  .: ِىامل ؤلاهخاج..,N,Kجمثل ال٢مُت اإلاىخجت،             .: Y  -خُث  

حجم ؤلاهخاج ًفبذ مشجبي في اإلاذي الٝفحر  با٘تراك زباث و ٠زا معخىي اإلاّاٗس الّلمُت و الخ٢ىىلىحُت ٘ةن 

 ًلي: بذجم الُذ الّاملت و بزل٤ جفبذ دالت ؤلاهخاج ٠ما

)    (   ̅ 

با٘تراك زباث سؤط اإلاا٥ و ٠زا معخىي اإلاّاٗس الّلمُت و الخ٢ىىلىحُت ٘ةن حجم ؤلاهخاج ًفبذ مشجبي في اإلاذي  

 ًلي :  خاج ٠ماالٝفحر بذجم الُذ الّاملت و بزل٤ جفبذ دالت ؤلاه

Y = f(L) 

 جج الخذي للّمل ٣ًىن داثما مىحب و مخىاٜفا ؤي:او خُث ؤن الى

0
L

y
)L('y 






L(''y(0و                         

 بمّنى ؤن ؤلاهخاج ال٢لي ًتزاًذ بمّذالث مخىاٜفت ٠ما ًىضخه الؽ٣ل الخالي:

 
الىٝذًت اإلاٝذمت مً وٗش اإلااظعاث ؤما الىلب ِلى الّمل مً وٗش بن ِشك الّمل جابْ إلاعخىي ألاحشة  

ىا جٍهش الّالٜت بحن بهخاحُت الّمل واإلاّذ٥ الّٙلي لؤلحش.  اإلااظعاث ًخمْ لّىفش حٍُّم الشبذ َو

ت الػمل: .2  هظٍس

 الؼلب غلى الػمل: - أ

 :  الىلب ِلى الّمل في الىمىرج ال٢الظ٣ُي دالت مخىاٜفت لؤلحش الخُٝٝي

0      خُث :     
P

W
''D 







             ،









P

W
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اٌسىت 

اٌجامعُت:     

2018/2019 

 W    ألاحش الاظمي :.  

 P     .اإلاعخىي الّام لؤلظّاس  : 

شي ِلى خالها ٘ةن اإلااظعاث ال جٝىم بالىلب ِلى الّما٥ بال في خالت ما برا ١ان ألاحش خ ؤي مْ بٝاء ألاؼُاء ألا 

شج٢ض الؽشح ا ل٢الظ٣ُي في الىلب ِلى الّمل ِلى العلٟى الٙشدي للماظعاث داخل الاٜخفاد في الخُٝٝي مىخٙن،  ٍو

ى مبذؤ حٍُّم الشبذ . ْ مً حجم بهخاحها بلى ؤن جدعاوي  خالت اإلاىا٘عت ال٣املت،  َو وخعب َزا اإلابذؤ ٘ةن اإلااظعت ج٘ش

ُٚ ِذ ادة في ؤلاهخاج مْ ج٣لٙخه،  ؤما مً هاخُت الّمالت ٘هزا  ًترحم في جٌى د آخش مً الّما٥ مً وٗش اإلااظعت بلى الٍض

       MR = MC.ٔاًت حعاوي ؤلاهخاحُت الخذًت للّمل مْ الخ٣لٙت الخذًت :

 وبما ؤهه في اإلاذي الٝفحر ٣ًىن الّمل َى اإلاخٕحر الىخُذ وبالخالي جفبذ الخ٣لٙت الخذًت ٠ما ًلي:
MP

W
MC  

W   :  .جمثل مّذ٥ ألاحش الاظمي 

MP ثل ؤلاهخاحُت الخذًت. : جم 

وخُث ؤن اإلاىخجحن في خالت اإلاىا٘عت الخامت ال ٌعخىُّىن الخإزحر ِلى العّش وبهما ًخدذد َزا ألاخحر في العٛى 

زا ٌّني ؤن العّش     .MR لئلًشاد الخذي  زابذ ومعاو  (P)بخٙاِل ٜىي الّشك و الىلب َو

MR = P 

ؤو                  
MP

W
MCPMR 

 

ؤو                   
MP

W
P               ومىه:    

P

W
MP  

ومً الّالٜت العابٝت ًدبحن ؼشه حٍُّم الشبذ إلاىخج ما،  وبرا ِمم َزا الؽشه ٘عٗى ًفبذ َى هٙعه ؼشه 

 هخاحُت الخذًت ؤي: هي جمثل ُٜمت ؤلا  P. MP = Wحٍُّم الشبذ ِلى معخىي الاٜخفاد ٣٠ل،  وبما ؤن:  

VMP = MP.P = W 

وجمثل الّالٜت ألاخحرة مّادلت الىلب ِلى الّمل، وفي خالت حعاوي ؤلاهخاج الخذي مْ ألاحش الخُٝٝي ٘ةن اإلاىخج ال 

ادة ولب الّمالت لزا وعخىُْ ؤن هٝى٥ ؤن:  ، ًٝبل ِلى ٍص










P

W
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  هي دالت ٢ِعُت إلاّذ٥ ألاحش الخُٝٝي. 

 

 

                                                                                      

    

 

                                                               










P

W
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ًمثل اهخٙاك  W ِت وؤن ؤي اهخٙاك في٣ًىن زابذ مهما ١اهذ الُٝمت اإلابا Pوبما ؤن الخدلُل في خالت اإلاىا٘عت الخامت ٘ةن 

ادة ولب الُذ الّاملت. في   ألحش الخُٝٝي الزي جخدمله اإلااظعت وهي بزل٤ جدث ـاخب اإلااظعت ِلى ٍص

 الحقيقي األجر  

Ld 
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اٌسىت 

اٌجامعُت:     

2018/2019 

ت التي حّشك بليها ال٢الظ٤ُ حّخبر ؤن و    مىدنى الؼلب غلى ًىىبٞ ِلى  مىدنى الؼلب الىلي للػملمىه ٘الىٍٍش

 م الّمالت ِلى معخىي ال٢لي ًشجْٙ ١لما ؤهخٙن اإلاعخىي الخُٝٝي لؤلحىس. ؤي ؤن حج باليظبت للمؤطظاث الػمل

 غسض الػمل:  - ب

ِشك الّمل في الىمىرج ال٢الظ٣ُي َى دالت متزاًذة باليعبت إلاّذ٥ ألاحش الخُٝٝي ، خُث ًٝىم ألا٘شاد بّشك   

شآ واخذة وبالخالي برا حٕحر ظّش ؤلاهخاج ِملهم برا ١اهذ ُٜمت العلّت اإلام٢ً ؼشائها بإحش ظاِت واخذة جخجاوص ُٜمت ظاِت ٘

بىٙغ اليعبت التي حٕحر بها ألاحش ٘ةن ٜشاساث ألا٘شاد الخاـت بّشك ٜىة ِملهم جبٝى زابخت. وعخيخج مً رل٤ ؤن ِشك الّمل 

الٜاتها بإظّاس ؤلاهخاج.  ظٗى ٌّخمذ ِلى اإلاعخىي العاثذ لؤلحىس ِو

م٢ً مالخٍت خاـِخحن َامخحن في الىمىرج ال٢  الظ٣ُي لّشك الّمل:ٍو

ٌّخبر ألاحش الخُٝٝي اإلادذد الشثِس ي لدجم الّمل اإلاّشوك، والزي ًجّل الّامل في النهاًت ًخخز ٜشاٍس الخاؿ، بخىصَْ  -

خه بحن الشاخت والّمل مً مٝاسهخه إلاٝذاس العلْ والخذماث التي ٌعخىُْ الخفى٥ ِليها مٝابل وخذة مً ِمله.  ٜو

ِىذ ؤحىس خُُٝٝت ؤِلى، والزي ًجّل الّامل ًخخاس بحن ساخت ؤٜل، ؤي ؤن مىدنى ِشك ج٣ىن الّمالت اإلاّشولت ؤ٠بر  -

 الّمل له اهدذاس مىحب.  

                                                                                                                                    
P

W  ألاحش الخُٝٝي         

                                                                           (
 

 
) 

                                                                    

 

 

 

         

Ls                                                                                                               

 جىاشن طىق الػمل:   - ث

ٝت واخذة لخدُٝٞ الخىاصن في ظٛى الّمل ومّذ٥ ألاحش الخُٝٝي، ومً  مً خال٥ الٙشوك العابٝت ال جىحذ بال وٍش

 :الخالي خال٥ جٝاوْ مىدنى الىلب ِلى الّمل مْ مىدنى ِشك الّمل ٠ما َى مىضر في الؽ٣ل

                                                          ألاحس الحلُلي                                                                                                 

                                                                                                                                                   

        

                                                                 

                                                                                                           

 

                                   (Lالّمل )                                                                     
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اٌسىت 

اٌجامعُت:     

2018/2019 

* ِىذ مّذ٥ ألاحش الخُٝٝي -
 

 
+
3

الىلب ِلى الّمل ؤ٠بر مً ِشك الّمل ؤي ؤن ظٛى الّمل ٌّاوي مً هٝق ٠بحر في الُذ 

زا ًادي باإلاىخجحن الزًً ٌّملىن في ظٛى اإلاىا٘عت الخامت بلى الخىا٘غ مً ؤحل  ABذس باإلاعا٘ت الّاملت ومً الؽ٣ل ًٝ َو

ادة أحىزهم إلى الخفى٥ ِلى ِما٥، وبالخالي: *ًؤدي إلى ٍش
 

 
+
 
ددر جىاشن بين الػسض والؼلب غلى الػمل غىد    ٍو

 هرا ألاحس )زباث ألاطػاز( 

*  ؤما ِىذ مّذ٥ ألاحش الخُٝٝي -
 

 
+
 

٘ةن ِشك الّمل ؤ٠بر مً الىلب ِلُه، ؤي ؤن الّمل ٌّاوي مً ٘اثن ٠بحر في الُذ  

ُٚ َزا الٙاثن مً الُذ الّاملت  CDالّاملت )بىالت( ومً الؽ٣ل ًٝذس باإلاعا٘ت  ، ومً ؤحل الٝماء ِلى البىالت وجٌى

بلى اإلاعخىي الزي ًخم ُ٘ه الخىاصن خُث  ًجب ِلى الّما٥ الٝبى٥ بخخُٙن ؤحىسَم )زباث ألاظّاس وألاؼُاء ألاخشي(

*ًىخٙن ألاحش بلى اإلاعخىي 
 

 
+
 

ىذ َزا اإلاعخىي ًخدذد حجم الّمل الخىاصوي بـ:    .L2ِو

( ًمثل اإلاعخىي الزي ٣ًىن ُ٘ه الاٜخفاد في خالت Lخعب الىمىرج ال٢الظ٣ُي ٘ةن معخىي الخىاصن للّمل )

ذ مّذ٥ ألاحش الخُٝٝي في خالت الدؽُٕل الخام الدؽُٕل الخام ٠ما ؤن مّذ٥ ألاحش الخُٝٝ ي في الخىاصن ًمثل في هٙغ الٜى

زا ساحْ لعببحن:   وفي خالت الخىاصن ٘ةن البىالت التي ًم٢ً ؤن جٍهش ُ٘ما بّذ ما هي بىالت هاحمت ًِ بسادة الٙشد َو

: بىن في الّمل باألحىس برا وحذ ِىذ الخىاصن ِماال ال ٌؽخٕلىن ٘ةن َزا ًشحْ بلى ؤن َاالء  الظبب ألاٌو الّما٥ ال ًٔش

ْ َزٍ ألاحىس باليعبت لئلهخاحُت الخذًت للّمل بىن في ٘س    .العاثذة وبهما ًٔش

وبالخالي ٘ةن بىالتهم حّخبر بىالت بسادًت برا ٜبلىا ٘ٝي بخخُٙن بعُي في ؤحىسَم الاظمُت، ٘ةن مّذ٥ ألاحش 

ادة الىلب ِلى   الّمل.الخُٝٝي ظٗى ًىخٙن وبالخالي ٌعمذ بٍض

ت ال٢الظ٢ُُت ؤن ألاحىس الاظمُت جخدذد بّذ اإلاعاومت بحن الّما٥ بفٙت ِامت واإلااظعاث، وهي  الظبب الثاوي: حّخبر الىٍٍش

لُه ٘ةن  بذوسَا جدذد ألاحش الخُٝٝي، وبالخالي ٘ةن الّما٥ ظِعخىُّىن جدذًذ ؤحىسَم الخُُٝٝت وبالخالي حجم الّمالت، ِو

 الت بسادًت.ؤي بىالت ُ٘ما بّذ حّخبر بى

  :4جددًد حجم ؤلاهخاج الخىاشوي .3
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م٢ً بًجاد حجم ؤلاهخاج في الخىاصن   :الخالي بُاهُا ٠ما في الؽ٣ل ٍو

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ى ما جمثله الىٝىت    ًخدٝٞ مباؼشة  ye٘ةن حجم ؤلاهخاج   Eًالخَ مً الؽ٣ل ؤهه ِىذما ًخدٝٞ الخىاصن في ظٛى الّمل َو

 بؽ٣ل جلٝاجي.

 البؼالت وجىاشن طىق الػمل غىد الىالطًُ:  .4

ًخدٝٞ الخىاصن في ظٛى الّمل ِىذ مّذ٥ ألاحش الخُٝٝي الزي ِىذٍ ًدعاوي ِشك الّمل مْ الىلب ِلُه، ومْ 

 ؤن ال٢الظ٤ُ ًٝشون بدالت الدؽُٕل الخام بال ؤجهم حّشلىا لبّن ؤهىاُ البىالت.

 البؼالت ؤلاخخياهُت: -

ما٥ في ؤظىاٛ   حّٗش البىالت  ِلى ؤجها ه دُجت البدث ًِ ٘شؿ الّمل مً ٜبل ١ل مً الّما٥ وؤصخاب ألِا

ذ اإلامحى به  ت البذًلت في البدث ًِ ٘شؿ الّمل بالٜى حعىدَا مّلىماث ٔحر جامت    ٘باليعبت للّما٥ جخمثل الٙـش

ذ الّمل بلا٘ت بلى الخ٣الُٚ التي ًخدملها الّامل ؤزىاء  ذ الشاخت ؤو ٜو ِملُت البدث ًِ ِمل ظىاء ١ان رل٤ مً ٜو

بني الّامل الّاول ٜشاٍس ِلى ؤظاط ألاحش الىٝذي الزي ًخدفل ِلُه مٝاسهت باألحش الخُٝٝي،  ومىه ًٝبل الّمل  ٍو

 بإحش ؤٜل مىه، بال ؤهه ٜذ ًمىش بلى الٝبى٥ بهزا ألاحش برا والذ ٘ترة بٝاثه ِاوال ًِ الّمل.

 البؼالت الهُيلُت:  -

حٕحراث ٣َُلُت َى ؤن بّن الفىاِاث وبّن اإلاىاوٞ في الذولت جخّشك بلى    ًٝفذ بخّشك الاٜخفاد بلى 

ادة ِشك  ىا ًيخج اخخال٥ جىاصن بحن ٍص ىاِاث ؤخشي للخىظُْ،  َو ما٥ ـو ذ الزي جخّشك ُ٘ه مىاوٞ ِو الاجهُاس في الٜى

ظْ  ،   َىا ًخىحه الّما٥ مً الّمل في الٝىاِاث التي ؤـابها جٝلق وصٍادة ولب الّمل في الٝىاِاث التي جىاحه خالت الخى 
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خا مً هاخُت بِادة  الٝىاِاث راث العجض بلى ٜىاِاث  راث الٙاثذة اظخجابت لخٕحراث في ألاحش بال ؤن َزا ؤلاحشاء ًخىلب ٜو

 ِلى العلْ اإلاّشولت في ألاظىاٛ. جإَُل الُذ الّاملت خعب اإلاىاـب الجذًذة وؤًما خعب الىلب

ت الىالطُىُت لالدزابػا/   الفائدة:خاز، الاطدثماز و الىظٍس

اث مً العلْ الشؤظمالُت ؤو   الادخاس في هٍش ال٢الظ٤ُ ما َى بال ؼ٣ل مً ؤؼ٣ا٥ اإلافاٍسٚ، خُث ًمثل اإلاؽتًر

 الخجهحزاث، بمّنى ١ل ادخاس َى ِباسة ًِ اظدثماس وبالخالي ال ًم٢ً ؤن ًٝلل مً الىلب ال٢لي.

ٞ ظّش  ل الادخاس بلى اظدثماس ًِ وٍش ت ال٢الظ٢ُُت وبىاظىخه ًخم جدٍى ت في الىٍٍش الٙاثذة، والزي ٌّخبر حجش الضاٍو

مثل  ًبٝى ٜاهىن ظاي ـالخا باليعبت لالٜخفاد حعىد ُ٘ه الىٝىد، خُث ًمثل الاظدثماس الىلب ِلى اإلاىاسد اإلاالُت ٍو

مثل ظّش الٙاثذة مٝابل لهزٍ اإلاىاسد،   مثل الادخاس ِشك َزٍ اإلاىاسد، ٍو وبزل٤ هجذ ؤن الىلب ِلى اإلاىاسد اإلاالُت ٍو

م٢ً ٠خابت اإلاّادلخحن في  الاظدثماس َى دالت مخىاٜفت باليعبت لعّش الٙاثذة ودالت الادخاس دالت متزاًذة باليعبت له،  ٍو

 اإلاذي الٝفحر ِلى لؽ٣ل الخالي: 

  :دالت الادخاسS = s (I)       S '(i) > 0            

  :دالت الاظدثماسI = I (i)     I '(i) < 0                        

                                                                                                         

 

ي ًخدذد ِىذما وًدذر الخىاصن في خالت حعاوي الادخاس مْ الاظدثماس ِىذ معخىي مّحن مً ظّش الٙاثذة، ظّش الٙاثذة الخىاص 

 الىلب ِلى الاظدثماس مْ مىدنى ِشك الادخاس.  ًٝىْ مىدنى

ٚ ٘ٝي ِلى ظّش الٙاثذة وبهما ً  ٚ ِلى معخىي الذخل خوبؽ٣ل ِام ٘ةن حجم الادخاس والاظدثماس ال ًخٜى ٜى

ٚ ِلى الذخل  Yال٢لي  ت ًخٜى الزي ًدذدٍ اإلاعخىي الّام للدؽُٕل، وبزل٤ ٘ةن معخىي الادخاس والاظدثماس خعب الىٍٍش

 ل٤ بالشحُى بلى دالت الاظتهالٟ والاظدثماس.رالعاثذ و  الٙاثذةوظّش 

 الذخل الخُٝٝي ال ٌٕحر ؤظاظا الىمىرج ال٢الظ٣ُي وخعب َزا الا٘تراك ٘ةن:

I(y , i) = S(y , i) 

 y بن جدذًذ الخىاصي في ظٛى الّمل و٠زل٤ حجم الّمالت ِلى معخىي ٠لي لالٜخفاد ًدذد لىا معخىي الذخل 

ىذما ًفبذ لذًىا   ( ًدٝٞ الخىاصن بحن الادخاس والاظدثماس.iمّشوٗ ٘ةن ظّش الٙاثذة ) yِو

 : للمىافر طاي كاهىن خامظا/

ت م٣ىهاث ؤَم ؤخذ ظاي ٜاهىن  ٌّذ  ذ ال٢لي، الخدلُل في ال٢الظ٢ُُت الىٍٍش  ٘شوك ِلى ظاي ؤ٣٘اس بىِذ ٜو

 بلى ًخدى٥  ؤن لالدخاس بذ وال ماحل  تهالٟاظ ٘هى الادخاس وختى الاظتهالٟ، َى الاٜخفادي اليؽاه في اإلاعتهذٗ ؤن:  ِامت

 .٘ٝي جباد٥ وظُلت ٘الىٝىد وبالخالي اظدثماس،

ٙها ًخم ظٗى ؤظىاٛ َىاٟ  جيخج، ظٗى التي العلْ ؤن ٌّني   ولب ًخلٞ الّشك   ظاي ٜاهىن   .جلٝاثُا خاللها مً جفٍش

ذ  ل التي باالظخيخاحاث ؤساثه ال٢الظ٣ُي ال٢ٙش دِم ٜو  في عجض ؤو ٘اثن جدُٝٞ ـّىبت تهامٝذم وفي بليها جـى

خا الضمىُت الىاخُت مً ُّ٘ذ ؤلاهخاج في ٘اثن خذر وبن ؤلاهخاج،  ٘ةن العلّت مً الٙاثن َزا اظخمشاس خالت وفي مٜا

ذ والخمخْ العلّت لخل٤ بهخاج بخٝلُل بما بهخاحها ًِ ٌّذلىن  ظٗى اإلاىخجحن  بهخاج بلى وعبُا الخدى٥  ؤو الشاخت مً بٜى

S 

e
 

S.I 
S = I 

I 
i

* 

i 
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اٌسىت 
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 في بىالت َىاٟ لِغ وؤن الخام الاظخخذام خالت في بال باالظخٝشاس ًدعم ال الاٜخفاد ؤن اظخيخجىا ؤجهم ما٠ ؤخشي  ظلّت

 .اإلاىاسد َزٍ حؽُٕل

ت الىلىد: طادطا  /هظٍس

ت: -1  فسوض الىظٍس

ُٙت واخذة  - ت ؤن الىٝىد ال جادي ظىي ٌو وهي زباث حجم ؤلاهخاج الّٙلي ِىذ معخىي الدؽُٕل ال٣امل:  جشي َزٍ الىٍٍش

ذ اظدىذوا ِلى ٜاهىن ظاي  )ؤن الّشك ًخلٞ الىلب اإلاعاوي له( بمّنى : ؤن الاٜخفاد في خالت جىاصن  ؤجها وظُي للخباد٥ ٜو

ان ما ًضو٥ بٙمل ألاظّاس وبالخالي ٘ةن للىٝىد دوس خُادي ًخمثل في ١ىجها وظُلت إلابادلت العلْ  داثم وؤن ؤي اخخال٥ ُ٘ه ظِش

 ٘ٝي.

ىي ألاظّاس بخُٕحر ٠مُت الىٝىد اإلاّشولت بمّنى )ؤن ؤي حٕحر في ٠مُت الىٝىد اإلاّشولت جى٢ّغ اسجباه الخٕحر في معخ -

ادة الثاوي بىٙغ الٝذس وال٢ّغ صخُذ( ؤي بن َىاٟ  ادة ألاو٥ جادي بلى ٍص وبىٙغ اإلاٝذاس ِلى اإلاعخىي الّام لؤلظّاس ٍ٘ض

ي ًجّل اإلاعخىي الّام لؤلظّاس مخٕحر جابْ وظلبي ل٢مُت ِالٜت وشدًت جىاظبُت بحن ِشك الىٝىد وألاظّاس ٘ال٢ٙش ال٢الظ٣ُ

 الىٝىد اإلاّشولت ألهه حهمل الّىامل الخالُت :

 .ادة ج٣الُٚ ؤلاهخاج  اسجٙاُ ألاحىس وبالخالي ٍص

 . ا مً الّىامل حَر  ؤزش الخشوب ٔو

ت اإلاّام - ت جذاو٥ الىٝىد )ًٝفذ بها: ِذد اإلاشاث التي ًم ٘يها جباد٥ الىٝىد لدعٍى الث والخبادالث الاٜخفادًت زباث ظِش

ت جذاو٥ الىٝىد ِلى الّىامل الخالُت:  خال٥ ٘ترة صمىُت مُّىت(، وحّخمذ ظِش

 .دسحت ٠ثا٘ت الع٣ان 

 . جٝذم ؼب٣اث اإلاىاـالث والىٝل 

 . جىىس الّاداث في اإلاجخمْ ١االظتهالٟ والادخاس 

 . جٝذم الىٍام اإلافشفي وألاظىاٛ اإلاالُت 

 ُ٘ه َى اٜخفاد مٕلٞ ؤي ٌّخمذ ِلى الّىامل الذاخلُت ُ٘ه .الاٜخفاد الزي ًخم الخّامل  -

ت الىالطُىُت: -2  أػياٌ الىظٍس

ى٢ّغ : مػادلت اإلابادلت لفِؼس  -أ جٝىم ِلى ؤظاط ؤن الىٝىد ٠إي ظلّت جخدذد ُٜمتها بىاء ِلى الىلب والّشك منها ٍو

 رل٤ ِلى اإلاعخىي الّام لؤلظّاس بالؽ٣ل الخالي :

MV = PT 

 خُث: 

M٢مُت اإلاّشولت مً الىٝىد: ال Pاإلاعخىي الّام لؤلظّاس : 

Vت جذاو٥ )جباد٥( الىٝىد  : حجم الخبادالث الاٜخفادًتT : ظِش

ٚ ِلى الخٕحر في  Pزابخت وبالخالي ٘ةن حٕحر  Tو  Vمً الٙشوك العابٝت ؤن  هالخظ:  .Mجخٜى
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 صُغت طسغت دوزان الدخل:  -ب

لب ِلى الىٝىد لٕشك اإلابادالث مً مؽ٣لخحن ِىذ الخىبُٞ جخّلٞ ألاولى حّاوي ـُٕت  اإلابادالث ِىذ ِ٘ؽش في الى

ختى في خالت  Tاإلاخّلٝت باإلهخاج ؤو الىاحمت ًِ بُْ ألاوساٛ اإلاالُت وؤـبذ مً الفّب ا٘تراك زابذ ( Tبذجم اإلاّامالث )

ش معخىي الاظخخذام الخام، ؤما اإلاؽ٣لت الثاهُت جخّلٞ بمعخىي ألاظّاس ل ٠مُت الىٝىد التي ًخم جبادلها ِىذ ١ل والتي جمث Pج٘ى

 مّاملت.

بذال  Y وخعب ـُٕت دوسان الذخل ٘ٝذ س٠ض الاٜخفادًىن ِلى حجم ؤلاهخاج الجاسي بذال مً حجم اإلاّامالث ؤي

 اإلاعخىي الّام لؤلظّاس بذال مً ظّش اإلاّامالث وبالخالي ِذلذ ـُٕت ِ٘ؽش ٠ما ًلي :  اما آخزو  Tمً 

M.V = P.Y 

الخىاصن في ظٛى الىٝذ ًجب ؤن جدعاوي ال٢مُت اإلاّشولت في الىٝذ مْ ال٢مُت اإلاىلىبت، ؤي الىلب ِلى الىٝذ  وختى ًخدٝٞ

 مّىى بالؽ٣ل : 

YP
V

Md .
1

 

Yهدفل ِلى:   Pوبٝعمت وشفي اإلاّادلت ِلى
V

1
Md    .وهي مّادلت ِ٘ؽش لىلب الذخل ِلى الىٝىد الخُُٝٝت 

م  توبالٔش ٘اإلاؽ٣لت في ـُٕت  ، مً ؤن ـُٕت الذخل ٜللذ  ال٢ثحر مً اإلاؽا١ل الّملُت بال ؤجها ؤبشصث مؽا١ل هٍٍش

ت دوسان الذخل َى ؤجها ال  ِ٘ؽش للمّامالث جخممً ؤلاهجاص الّٙلي للمّامالث في خحن ؤن اإلاؽ٣لت في ـُٕت ِ٘ؽش لعِش

ـى٥ الشؤظمالُت و ألاوساٛ اإلاالُت ٔحر مىحىدة في خعاب جخممً حمُْ اإلاّامالث، ٘مثال اإلابادالث الخاـت بمبادالث ألا 

 الذخل، واإلاا ؤن َزٍ اإلابادالث ال جخلٞ دخال بدذ راتها. 

  بن اإلاّادلت   
T

V.M
P    جبرص دوس الىٝىد في ِملُت اإلابادلت في خحن ؤن اإلاّادلت

Y

V.M
P    جبرص دوس الىٝىد في بهخاج

ت دوسان الذخل و ًضداد َزا الاخخالٗ خذة في ـُٕت  الذخل الىوني و بالخالي ٘ةن ـُٕت اإلابادالث جخخلٚ ًِ ـُٕت ظِش

ذة الىٝذًت.  ١امبردج لؤلـس

 (:مػادلت همبردج) مػادلت ألازصدة الىلدًت  -ث

ت ٘ةن ٠مُت الىٝىد ال جشجبي بذجم اإلاّامالث الاٜخفادًت , بل جشجبي بمّذ٥  ٝا لهزٍ الىٍٍش الذخل الىٝذي بدُث  ٘و

ب ألا٘شاد الاخخٙاً بها ٠يعبت مً دخىلهم في ـىسة هٝذًت ظاثلت مخففت لئلهٙاٛ ظخازش ِلى  ذة الىٝذًت التي ًٔش ؤن ألاـس

ت ٜامذ بخٙعحر الخٕحراث التي جىشؤ ِلى اإلاعخىي  حجم ؤلاهخاج وبالخالي ِلى اإلاعخىي الّام لؤلظّاس، بمّنى ؤن َزٍ الىٍٍش

 ً حاهب الىلب ِلى الىٝىد ولِغ مً حاهب الّشك.الّام لؤلظّاس م

ذة الىٝذًت الخالشة ٌّىى بالؽ٣ل الخالي :  والىلب ال٢لي لؤلـس

Md = K.Y 

   Y: .الذخل الىوني الاظمي 

   Kمّامل الخٙمُل الىٝذي.:  مّامل الخىاظب ، 

 واإلاا ؤهه ًخم الخّبحر ًِ الذخل ال٢لي الخُٝٝي ٠أالحي:و  

Md = K.P.Y 

 هدفل ِلى:   Pوشفي اإلاّادلت ِلى  وبٝعمت  
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اٌسىت 
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Kydm
P

Md
 . 

ذة الىٝذًت    ذة  الىٝذًت الخُُٝٝت و ًىضر الؽ٣ل البُاوي مّادلت ١امبردج لؤلـس و اإلاّادلت ألاخحرة هي مّادلت ألاـس

    .  صاد الذخل الىوني الخُٝٝي اصداد الىلب ِلى ٠مُت الىٝىد الخُُٝٝت بىٙغ اليعبت بدُث ؤهه ١لما

Md 

 

md = k.y 

 

 

Y 

    

خين:  - ر  ملازهت بين الىظٍس

ت ٠مبردج س٠ضث ِلى حاهب الىلب. - ت اإلابادلت ِلى حاهب ِشك الىٝىد في خحن ؤن هٍٍش  س٠ضث هٍٍش

ت اإلابادلت وحىد ِالٜت وشدًت جىاظبُت بحن ٠مُت الىٝىد اإلاّشولت وبحن اإلاعخىي الّام لؤلظّاس. -  ٜشسث هٍٍش

ت اإلابادلت ِلى ؤ -  ن الىٝىد هي وظُلت للخباد٥ ٘ٝي بِىما ؤلا٘ه مّادلت ٠مبردج ِلى ؤجها مخضها للُٝمت ؤًما.س٠ضث هٍٍش

ٝت مباؼشة ٠ما ا٘ترك  خان اجٙٝخا ِلى ؤن اإلاعخىي الّام لؤلظّاس َى مخٕحر جابْ ل٢مُت الىٝىد ظىاء بىٍش بال ؤن الىٍٍش

ت ألاخشي. ٝت ٔحر مباؼشة ٠ما في الىٍٍش  ِ٘ؽش ؤو بىٍش

 ن آلاوي لللؼاغين الحلُلي والىلدي:الخىاش  /طابػا

ًم٢ً بًجاد خل للخىاصن ال٢لي باليعبت للٝىاُ الخُٝٝي ورل٤ بّذ دساظت ١ل مً ظٛى الّمل والخذماث، خُث 

ؤـبذ لذًىا همىرج لهزا الٝىاُ ًدخىي ِلى ١ل الّالٜاث ألاظاظُت الالصمت لخله، ؤي لخدذًذ ُٜم الخىاصن للمخٕحراث 

حجم الّمل، حجم الذخل الخُٝٝي، مّذ٥ ألاحش الخُٝٝي، مّذ٥ الٙاثذة، ؤحجام الادخاس  الخُُٝٝت الذاخلُت ؤي

 والاظدثماس و٠زل٤ الاظتهالٟ، ؤما الّالٜاث ألاظاظُت اإلا٣ىهت لهزا الىمىرج ٘هي :

)    ِشك الّمل               طىق الػمل: .1
 

 
 ؼشه جىاصن ظٛى الّمل      (

)    الىلب ِلى الّمل                                                       
 

 
)                                 

 ( )                     دالت الاهخاج: .2

 ؼشه جىاصن ظٛى العلْ والخذماث                ( )   الادخاس: طىق الظلؼ والخدماث:  .3

                               ( )    الاظدثماس:                                        
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اٌسىت 

اٌجامعُت:     

2018/2019 

 
خل حملت اإلاّادالث ًم٢ىىا مً جدذًذ ُٜم الخىاصن ١ل مً: ِشك الّمل/الىلب ِلى الّمل/ألاحش الخُٝٝي/ألاحش   

 لٙاثذة/ الىلب ِلى الىٝىد/الاظمي/اإلاعخىي الّام لؤلظّاس/ حجم الاهخاج/ الادخاس/الاظدثماس/الاظتهالٟ/مّذ٥ ا

 وآلان ًم٢ً جمثُل الخىاصن ال٢لي بُاهُا ًجمْ مخخلٚ البُاهاث في ؼ٣ل واخذ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمثُل بُاوي ًىضح الخىاشن الىلي غىد الىالطًُ

 :أزس الخغير في اإلاخغيراث الحلُلُت والىلدًت غلى الخىاشن الاكخصادي الىلي غىد الىالطًُ /زامىا

 في اإلاخغيراث الىلدًت:  أزس الخغير  -

ؤدي بلى حٕحر اإلاخٕحراث الىٝذًت ٘ٝي خُث  M01بلى   M0هالخَ مً الؽ٣ل العابٞ ؤن الخٕحر في الّشك الىٝذي مً

*Pبلى   *Pاسجْٙ العّش مً 
*Wبلى  *Wوألاحشة الاظمُت مً  1

وؤن مٝذاس الخُٕحر مخىاظب بحن اإلاخٕحراث في خحن ؤن اإلاخٕحراث  1

إحي َزا الخٙعحر ال٢الظ٣ُي ِلى ؤظاط ٘شلُت الاصدواحُت.الخُُٝٝت بُٝذ ِ  لى خالها ٍو

 أزس اإلاخغيراث الحلُلُت غلى الخىاشن الىلي الىالطُيي )هؤخر مخغير واخد فلؽ همثاٌ(: -

لىٙشك ؤن ِشك الّمل ٜذ صاد لعبب مً ألاظباب )ِذي ظبب ألاحشة الخُٝٝت( وباِخباس ؤهىا في خالت اظخخذام 

ٍادة في ِشك الّمل جادي بلى بخذار بىالت وللٝماء  ِليها ٘ةن مّذ٥ ألاحش الخُٝٝي ًىخٙن )الاظمي جام ٘ةن َزٍ الض 

ادة ؤلاهخاج والزي  ُٚ ومً زم ٍص ادة الخٌى زا ما ًادي بلى ٍص ًىخٙن ؤوال( ؤي اهخٙاك ج٣لٙت الّمل باليعبت للمىخجحن َو

ت دوسان V)٠مُت الىٝىد اإلاخذاولت( وMمُت للىٝىد خُث بذوسٍ ًادي بلى الاهخٙاك في ألاظّاس ورل٤ خعب اإلاّادلت ال٢ )ظِش
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اٌسىت 

اٌجامعُت:     

2018/2019 

ذ  ادة ألاحش الخُٝٝي ، ألامش الزي ًادي باإلاىخجحن بلى بهٝاؿ ولبهم ِلى الّمل ٘تًز الىخذة الىٝذًت( زابخت مما ًادي بلى ٍص

ىاٟ زالر خاالث لهزٍ اإلاؽ٣لت:  البىالت بذ٥ الٝماء ِليها، َو

ادة  - ّىد الاٜخفاد بلى ولْ الاظخخذام الخام البذ ؤن ٣ًىن  ختى ًٝذم اإلاىخجحن ِلى ٍص ولبهم ِلى الّمل وجضو٥ البىالت َو

 اهخٙاك اإلاعخىي الّام لؤلظّاس ؤٜل مً الاهخٙاك في مّذ٥ ألاحش الاظمي .

ذ ألن مّذ٥ ألاحش الخُٝٝي ٜذ اسجْٙ باليعبت لىلّه الخىاصوي الابخذاجي.  -  في خالت ال٢ّغ ٘ةن البىالت جٍض

١ان الخٕحر في ألاظّاس وألاحشة الاظمُت بىٙغ اليعبت ٘ةن مّذ٥ ألاحش الخُٝٝي ًبٝى هٙعه ومىه ٘ةن البىالت جبٝى ٠ما  برا -

 هي ِلُه.

ادة ِشك الّمل ا٘ترلىاَا ِلى ظٛى العلْ والخذماث ٘مً اإلاىخٍش ؤن جادي بلى اسجٙاُ ١ل مً الادخاس  ؤما ؤزش ٍص

ادة في اوالاظدثماس والاظتهالٟ ورل٤ المخفاؿ   لذخل الخُٝٝي )ؤلاهخاج الخُٝٝي(.الٍض

ت الىالطُىُت: /جاطػا  أهم الاهخلاداث اإلاىحهت للىظٍس

ٚ ال٣امل - فل معخىي ؤلاهخاج ًِ ٠مُت الىٝىد في اإلاجخمْ   . في خحن ؤن الىاْٜ مخخلٚ جماما   ا٘تراك خالت الخٌى ، ٘و

.  

ا وظُي في ِ الىٝىد لِعذ خُادًت - اثٚ ؤخشي ٠ما ؤن الخٕحراث في ٠مُت ال دوس لها ظىي اِخباَس ملُت الخباد٥ خُث لها ٌو

  الىٝىد جازش في ؤظّاس مخخلٙت العلْ وبالخالي حجم ؤلاهخاج و الدؽُٕل .

ت جذاو٥ الىٝىد  -   ورل٤ ألجها جخإزش بّىامل زابخت ِلى اإلاذي الٝفحر ، ل٢ً الىاْٜ ؤزبذ ٔحر رل٤ خُث ؤن   زباث ظِش

ت ج ل .الّىامل اإلاازشة في ظِش   ذاو٥ الىٝىد جخٕحر ِلى اإلاذي الٝفحر والىٍى

، ٘اإلاعخىي الّام لؤلظّاس مخٕحر جابْ للمخٕحر اإلاعخٝل الزي ٌّبر ًِ ٠مُت    ا٘ترك ظلبُت اإلاعخىي الّام لؤلظّاس   -

  الىٝىد ) ِالٜت وشدًت وجىاظبُت (.

 ٘الّالٜت لِعذ م٣ُاه٢ُُت ؤو وعبُت  -
ً
 ظبب ٠ما ؤن حٕحر ل٢ً الىاْٜ مخخلٚ جماما

ً
اث اإلاعخىي الّام لؤلظّاس ال ج٣ىن داثما

ذة الىٝذًت ِلى دواْ٘ الىلب  حٕحر ِشك الىٝىد ول٢ً ألظباب ؤخشي مثل حُٕحر هٙٝاث ؤلاهخاج ؤو اخخالٗ جىصَْ ألاـس

  ِلى الىٝىد اإلاخخلٙت.
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 ً  :ملترختطلظلت جماٍز
3-  

ً     :01الخمٍس

 ذ ال٢الظ٤ُ؟٠ُٚ ًخم اؼخٝاٛ مىدنى الىلب ِلى الّمل ِى  -1

 ٠ُٚ ًخم اؼخٝاٛ مىدنى ِشك الّمل ِىذ ال٢الظ٤ُ، وما هي ؤَم مدذداث ٜشاس الذخى٥ بلى ظٛى الّمل؟. -2

 ٠ُٚ ًخم جصخُذ الاخخالالث في ظٛى الّمل ِىذ ال٢الظ٤ُ في خالت وحىد ٘اثن ولب وفي وحىد ٘اثن ِشك؟. -3

 ُٝي( خىا ِمىدًا في ألاحل الٝفحر؟إلاارا ًٙترك ال٢الظ٤ُ ؤن مىدنى الّشك ال٢لي )الىاجج ال٢لي الخٝ -4

 ؤر٠ش ؤَم الاهخٝاداث اإلاىحهت للىمىرج ال٢الظ٣ُي؟ -5

 اؼشح ٜاهىن ظاي للمىا٘ز؟  -6

 مارا هٝفذ باالصدواحُت ِىذ ال٢الظ٤ُ؟ -7
4-  

 ً 02ًالخمٍس   )ازحؼ الى اإلاداطسة( :02/خل الخمٍس

 ال٢الظ٤ُ؟ ىذِ الّام الاٜخفادي الخىاصن  ِلى الىٝذًت اإلاخٕحراث في الخٕحر ؤزش بحن -1

 ال٢الظ٤ُ؟ ِىذ الّام الاٜخفادي الخىاصن  ِلى الخُُٝٝت اإلاخٕحراث في الخٕحر ؤزش بحن -2

 بُاهُا؟ العابٝخحن الخالخحن مثل -3
5-  

ً ً 03الخمٍس  (2004)صالح جىمي، مبادئ الخدلُل الاكخصادي الىلي، داز أطامت لليؼس، الجصائس،   :03/خل الخمٍس

ٙيها ؤحشا  20ْ مىخىحها في العٛى بعّش لىٙترك ؤن ماظعت ما حعخىُْ بُ دج للىخذة، والتي ًجب ِليها ؤن جذْ٘ إلاٌى

ت باإلاّىُاث الخالُت: 120ٌعاوي   دج، ولىٙترك ؤن دالت ؤلاهخاج في ألاحل الٝفحر لهزٍ اإلااظعت ج٣ىن مّ٘ش

ٙحن  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اإلاٌى

 58 57 55 51 46 41 35 27 18 8 ؤلاهخاج )وخذة(

           الخذي )وخذة (الىاجج 

 ؤخعب الىاجج الخذي ل٣ل وخذة ِمل بلاُ٘ت. -1

 مثل بُاهُا دالت ؤلاهخاج، وؤلاهخاحُت الخذًت للّمل في هٙغ الؽ٣ل. -2

 مارا ٣ًىن ألاحش الخُٝٝي اإلاذُ٘ى مً وٗش اإلااظعت، ومعخىي الدؽُٕل ألا٠ثر سبدُت؟ -3

 دج، ما َى معخىي الدؽُٕل؟ 15لىٙترك ؤن ظّش اإلاىخج اهخٙن في العٛى الى  -4
6-  

ً  اٜخفاد ما لذًه الخفاثق الخالُت:     :04الخمٍس

       (
 

 
)                           (

 

 
) 

 ؤخعب ألاحش الخُٝٝي الخىاصوي؟ -1

 ، ٘ما َى ألاحش الىٝذي؟P=2برا ١ان معخىي العّش العاثذ  -2

ٙحن؟)اإلاٝجن(، ٘م W=6برا ١ان الخذ ألادوى لؤلحش َى  -3 حر اإلاٌى ٙحن، ٔو  ا َى ِذد الّما٥ اإلاٌى

ل ًخٙٞ مْ الخدلُل ال٢الظ٣ُي؟ -4  مارا وعمي َزا الىُى مً البىالت؟، َو

 ، ؤخعب حجم ؤلاهخاج ِىذ الخىاصن؟     ، و  V=2برا ِلمذ ؤن:  -5
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اٌسىت 

اٌجامعُت:     

2018/2019 

 
7-  

ً ً 05الخمٍس   (2004لجصائس، )صالح جىمي، مبادئ الخدلُل الاكخصادي الىلي، داز أطامت لليؼس، ا  :05/خل الخمٍس

 لىٙترك ؤهه لذًىا ظٛى ِمل جخمحز بالخفاثق الخالُت:

                                                                 (
 

 
)  

                                                                                   

ت دوسان الىٝىد، ال٢خلت الىٝذًت، ألاحىس  :  -  -  -   - خُث ؤن:  هي ِلى الخىالي حجم ؤلاهخاج، ِشك الّمل، ظِش

 الاظمُت.

 اإلاؼلىب:

 بًجاد دالت الىلب ًِ الّمل. -2بًجاد دالت ؤلاهخاحُت الخذًت للّمل.                         -1

 بًجاد ألاحش الخُٝٝي، وحجم الّمالت الالصمت لخىاصن ظٛى الّمل. -3

 خعاب اإلاعخىي الّام لؤلظّاس. -5اب ُٜمت الىاجج                                       خع -4

 الخمثُل البُاوي. -7خعاب الىاجج الاظمي وألاحش الاظمي.                    -6

 العابٞ: -ؤ–ل٢ًُ لذًىا اٜخفاد ٠الظ٢ُُا ًخمحز بالخفاثق اإلاىحىدة في الجضء 

 ٘اإلاىلىب: %100ى الىٝذي بمٝذاس ؤوال/ برا حٕحر مّذ٥ الىم 

 بًجاد ؤزش رل٤ ِلى اإلاعخىي الّام لؤلظّاس. -1

ت دوسان الىٝىد، وإلاارا؟ -2  َل جخٕحر ظِش

 َل جخٕحر اإلاخٕحراث الخُُٝٝت )ال٢مُاث وألاظّاس اليعبُت(؟ وإلاارا؟ -3

ت دوسان الىٝىد ٜذ حٕحرث بيعبت  ٤ ِلى مخخلٚ اإلاخٕحراث باججاٍ الاسجٙاُ، ٘ما َى ؤزش رل %50زاهُا/ لىٙترك ؤن ظِش

 الاظمُت والخُُٝٝت؟

 ، مارا ًدذر؟%10زالثا/ لىٙترك ؤن ال٢خلت الىٝذًت اهخٙمذ بيعبت 

 ما هي الخٕحراث اإلام٢ً خذوثها؟ %15سابّا/ برا اسجْٙ مّذ٥ ؤلاهخاحُت الخذًت بيعبت 

 ، ٘هل جٍهش َىاٟ بىالت؟%20خامعا/ برا اسجْٙ ألاحش الاظمي بيعبت 
8-  

ًخل       :01الخمٍس

 ًخم اؼخٝاٛ مىدنى الىلب ِلى الّمل ِىذ ال٢الظ٤ُ اهىالٜا مً مىدنى ؤلاهخاحُت الخذًت للّمل. -1

خماد ِلى الّاملحن الخالُحن: الٝذسة الؽشاثُت لؤلحش الاظمي )ألاحش  -2 ًخم اؼخٝاٛ مىدنى ِشك الّمل ِىذ ال٢الظ٤ُ بااِل

 ٘شاد في ظٛى الّمل.الخُٝٝي(، واإلاٙاللت بحن ظاِت ِمل وظاِت ٘شآ مً وٗش ألا 

ٞ ٜىي العٛى دون جذخل ؤي وٗش في اليؽاه 4ًخم جصخُذ الاخخالالث خعب ال٢الظ٤ُ )الٙشلُت  -3 (، ًِ وٍش

ادة ألاحش الاظمي )الىٝذي( مما ًادي بلى اسجٙاُ ألاحش الخُٝٝي  الاٜخفادي، وفي خالت ٘اثن ولب حّمل اإلااظعاث ِلى ٍص

جُا مما ًادي بلى حٕىُت َزا الٙاثن، ؤما في خالت ٘اثن الّشك ٘ان وبالخالي دخى٥ ألا٘شاد بلى ظٛى الّمل ج ذٍس
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اٌسىت 

اٌجامعُت:     

2018/2019 

اإلااظعاث حّمل ِلى جخُٙن ألاحش مما ًادي ببّن ألا٘شاد بلى الخشوج مً ظٛى الّمل وبالخالي جخُٙن ٘اثن 

جُا، والشحُى بلى ولْ الخىاصن.   الّشك جذٍس

خىا ِمىدًا في ألاحل الٝفحر مً مىىلٞ ا٘تراك  (ُٝٝيالىاجج ال٢لي الخ)ًٙترك ال٢الظ٤ُ ؤن مىدنى الّشك ال٢لي   -4

 زباث الّىامل ألاخشي اإلاازشة ِلى حجم ؤلاهخاج في ألاحل الٝفحر مثل: سؤط اإلاا٥، والخىىس الخ٢ىىلىجي.

 ؤَم الاهخٝاداث اإلاىحهت للىمىرج ال٢الظ٣ُي هي:  -5

خٝاد بىحىد خالت الاظخخذام الخام.   ب - ؤ  -حىس لالهخٙاك والاسجٙاُ بفٙت معخمشة.  ثِذم ٜابلُت ألا  -مً  الخىإ الِا

 ِذم جذخل الذولت في اليؽاه الاٜخفادي.  -الخدلُل في ألاحل الٝفحر. ج -٢٘شة اإلاىا٘عت ال٣املت همىرج هٍشي ٘ٝي.  ر

ٜاهىن ظاي  ١ل ِشك ًخلٞ الىلب الخاؿ به  اهىالٜا مً مبذؤ ؤن ١ل ما جيخجه اإلااظعاث ٌعتهل٢ه الٝىاُ الّاثلي،  -6

زا مً خال٥ دوسة اليؽاه الاٜخفادي )ؤي اظتهالٟ ١ا٘ت الذخل(، وفي خالت ِذم اظتهالٟ ١ا٘ت الذخل ٘ان الجضء  َو

 ٔحر اإلاعتهل٤ ًىحه الى الادخاس، والادخاس َى اظتهالٟ ماحل ٘ٝي. 

 مثل  الخُُٝٝت ثاإلاخٕحرا بحن بالخمُحز ال٢الظ٤ُ لذي الاٜخفادًت الاصدواحُت وتهخم زىاجي، جدلُل َى ال٢الظ٣ُي الخدلُل -7

 الخطخم، مّذ٥ ،ألاظّاس معخىي   الىٝذًت الُٝم بذاللت ِنها اإلاّبر الاظمُت واإلاخٕحراث  اليعبُت وألاظّاس ال٢مُاث

ت اإلادىسٍت الش٠حزة الاصدواحُت وحّخبر ، الىٝذي ألاحش  دون  الخُُٝٝت اإلاخٕحراث بذساظت تهخم خُث ال٢الظ٢ُُت، للىٍٍش

 .الاظمُت خٕحراثباإلا الاظخّاهت ؤو ؤلاؼاسة
9-  

ًخل      :04الخمٍس

 ND=NSألاحش الخُٝٝي الخىاصوي، ِىذ الخىاصن   -1

4000-(W/P)=2999(W/P)-2000 

W/P=2 

 .W=4٘ان ألاحش الخٝذي:  P=2برا ١ان معخىي العّش  -2

ٙحن َى:  W=6برا ١ان الخذ ألادوى لؤلحش َى  -3 ، ؤما ِذد الّما٥ ND=4000-(6/2)=3997٘ان ِذد الّما٥ اإلاٌى

ٙحن:   NS=2999(6/2)-2000=6997اسلحن لٝىة ِملهم ٘هى: الّ  3000=3997-6997ومىه ٘ان الّما٥ ٔحر اإلاٌى

 ِامل.

زا ما ًدىافى مْ الخدلُل  -4 ت، بعبب جدذًذ ألاحش مً ٜبل الذولت، َو ٌعمى َزا الىُى مً البىالت بالبىالت ؤلاحباٍس

ت في الاٜخفا ت، وؤن ألاحىس العاثذة جخمْ للىلب ال٢الظ٣ُي، الزي ًٙترك ِذم وحىد بىالت بحباٍس د، بل بىالت اخخُاٍس

شك الّمل، وال جخدذد مً  . ؤيِو  وٗش

ت ال٢مُت للىٝىد:  -5   ٘ان       MV=PYاهىالٜا مً الىٍٍش
  

 
 .Y=50وبالخالي:   
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 جمهُذ.

ت. ت ال٢ُجًز  ؤوال/مٝىماث الىٍٍش

ت.زاهُا/ ت ال٢ُجًز  ا٘ترالاث الىٍٍش

ت.الىش زالثا/ ت ال٢ُجًز  ٍٝت التي حّمل بها الىٍٍش

 الذوا٥ ألاظاظُت في الٝىاُ الخُٝٝي.سابّا/ 

 /الخىاصن في ظٛى العلْ والخذماث. خامعا     

 الذوا٥ ألاظاظُت في الٝىاُ الىٝذي.ظادظا/

 ظابّا/الخىاصن في ظٛى الىٝذ.

 

 

 

 

 جمهُد: 

ت ال٢الظ٢ُُت للخٌى ،  و في ِام 1929ٚ بّذ خذور ال٢عاد الٍُّم ظىت ٜام ِذد مً الاٜخفادًحن باهخٝاد الىٍٍش

ٚ ورل٤ في  1936  لل٢ُُٙت التي ًخم بها جدذًذ معخىي الخٌى
ً
 حذًذا

ً
ٜذم الاٜخفادي ؤلاهجلحزي  حىن مُجرد ٠ُجز  جٙعحرا

ٚ، الٙاثذة والىٝىد   ت الّامت للخٌى ؤخذر به والزي  ٠General Theory of Employment,Interest, and Moneyخابه  الىٍٍش

ت  ٚ الخذًثت بؽذة مْ الىٍٍش ت الخٌى زىسة ٠بحرة في ال٢ٙش الاٜخفادي ُ٘ما ًخّلٞ بمؽ٣لت البىالت، وجخّاسك هٍٍش

ت الخذًثت ؤن الىٍام الاٜخفادي الشؤظمالي ال ًدخىي ِلى اإلا٣ُاه٢ُُت الٝادسة ِلى لمان  ال٢الظ٢ُُت، خُث جشي الىٍٍش

ٚ ال٣امل، وؤن الاٜخفاد الىون م وحىد بىالت ٠بحرة ؤو جطخم ؼذًذ، جدٝٞ الخٌى ي ٜذ ًفل بلى الخىاصن في الىاجج الىوني ٔس

ٞ ال٢ٙش ال٢جزي بهما هي خالت ِشلُت ولِعذ داثمت الخدٝٞ. ٚ ال٣امل واإلاصخىب باظخٝشاس وعبي في ألاظّاس ٘و  ٘دالت الخٌى

 

 

 

 

 ذج الىُنزي البظُؽ الىمى 
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ت: ت الىُنًز ت الخذًث أوال/ أهم ملىماث الىظٍس  ت ُ٘ما ًلي:وجخلخق ؤَم مٝىماث الىٍٍش

 غدم ازجباغ خؼؽ الادخاز بخؼؽ الاطدثماز: -أ

ت ٜاهىن ظاي بدؽ٢ُ٢ها في مٝذسة ظّش الٙاثذة ِلى جدُٝٞ التزامً بحن خىي الٝىاُ الّاثلُت ُ٘ما  ن الىٍٍش ج٘ش

ادة الا  ما٥ ُ٘ما ًخّلٞ باالظدثماس، ٘بِىما ١ان ال٢الظ٤ُ ٌّخٝذون بإن ٍص دخاس ًخّلٞ باالدخاس مْ خىي ٜىاُ سحا٥ ألِا

ت الخذًثت جٝى٥ بإن ادخاس ؤ٠ثر مّىاٍ اظتهالٟ ؤٜل  ما٥، ٘ةن الىٍٍش ادة في الاظدثماساث اإلاٝذمت مً سحا٥ ألِا ًترجب ِليها ٍص

ذ  ما٥ في اظدثماساتهم في الٜى ْ ؤن ًخىظْ سحا٥ ألِا وبالخالي ولب ؤٜل ِلى مخخلٚ العلْ والخذماث اإلاٝذمت، ٢ُ٘ٚ هخٜى

ت الخذًثت َزٍ ال٢ٙشة بٝىلها ؤن ٠ال مً ؤلادخاس والاظدثماس ًخمان الزي ًى٢مؾ ُ٘ه الىلب ِلى  اإلاىخجاث؟ ٠ما جا٠ذ الىٍٍش

ٝحن مخخلٙحن ولذواْ٘ مخخلٙت،  ٘ذواْ٘ الادخاس )ؼشاء ظلّت في اإلاعخٝبل، الاخخُاه ألي ٌشوٗ واسثت، لممان  بىاظىت ٍ٘ش

 في اإلاا٥.
ً
 ًِ دوا٘  . بلخ(.معخٝبل ألابىاء، خبا

ً
 ْ الاظدثماس )جدُٝٞ الشبذ(.جخخلٚ جماما

 طػس الفائدة: -ب

ً بال ؤهه لِغ  الّامل الىخُذ ؤو ألا٠ثر ؤَمُت، ٘الّامل الخاظم َىا  م جإزحٍر ِلى ٜشاساث اإلاعدثمٍش بن ظّش الٙاثذة ٔس

ما٥ خى٥ اإلابُّاث وألاسباح ج٣ى  ما٥، ٘ٙي خاالث الش١ىد وحؽائم سحا٥ ألِا ّه سحا٥ ألِا ن ؤظّاس َى مّذ٥ الشبذ الزي ًخٜى

ادة اظدثماساتهم.  ما٥ ِلى ٍص  الٙاثذة مىخٙمت، ول٢ً َزا الاهخٙاك ال ٌصجْ سحا٥ ألِا

 مػازطت فىسة مسوهت ألاحىز و ألاطػاز: -ث

ٚ ال٣امل  ت الخذًثت وحىد مشوهت في ألاظّاس و ألاحىس بالذسحت التي ًم٢ً مّها لمان الّىدة بلى الخٌى جى٢ش الىٍٍش

في الاهٙاٛ ال٢لي، ٘ىٍام ألاظّاس في ٌل الىٍام الاٜخفادي الشؤظمالي الخذًث لم ٌّذ هٍام ورل٤ ِلى ؤزش خذور اهخٙاك 

 بّٝباث ِملُت و ظُاظت حّمل ِلى ِذم جدُٝٞ مشوهت 
ً
 بّذم ٠ما٥ العٛى ومُٝذا

ً
ا  مؽَى

ً
مىا٘عت جامت بل ؤـبذ هٍاما

ت ِلى ؤظىاٛ ؤَم  العلْ و لً ٌعمدىا باهخٙاك ؤظّاس مىخجاتهم ألاظّاس وألاحىس، ٘هىاٟ مىخجىن ًخمخّىن بعُىشة اخخ٣اٍس

ت حّاسك الاججاٍ هدى جخُٙن ألاحىس، وختى وبن  ِىذ اهخٙاك الىلب، ٠ما ؤهه في ؤظىاٛ الّمل هجذ هٝاباث الّما٥ الٍٝى

٘شك وحىد مشوهت في ألاحىس وألاظّاس ِىذ اهخٙاك ؤلاهٙاٛ ال٢لي ٘ةهه مً اإلاؽ٣ٟى ُ٘ه ؤن ًادي َزا الاهخٙاك بلى 

 اك ألاظّاس وألاحىس هدُجت الهخٙاك الذخى٥ الىٝذًت.اهخٙ

ت: ت الىُنًز  زاهُا/افتراطاث الىظٍس

ى٥ للخىاصن ِلى اإلاعخىي  ت الاٜخفادًت ومجمُى الخىاصاهاث الجضثُت ٠ُٙل بالـى بن ؤ٣٘اس ٠ُجز حاءث مىاُ٘ت إلابذؤ الخٍش

 ال٢لي ومىه هجذ ؤن ٠ُجز اِخمذ ِلى اإلابادت والا٘ترالاث الخالُت : 

 لىلب َى الزي ًخلٞ الّشك. ا -

ٞ العُاظت اإلاالُت الىٝذًت. -  دوس الخ٣ىمت اإلاازشة في اليؽاه الاٜخفادي ًِ وٍش

خباس حٕحراث ظّش الٙاثذة. -  الخدلُل ٣ًىن في ألاحل الٝفحر وبالخالي ًإخز بّحن الِا

ن ٠ُجز ٢٘شة خُادًت ا - ّخبٍر وؽُىا ومازش ِلى الخش٠ت الاٜخفادًت وبالخالي ٘الخدلُل الاٜخفادي ً٘ش لىٝىد َو

ت بحن الٝىاِحن الىٝذي والخُٝٝي.  ال ًم٢ً ؤن ًخم ِلى ؤظاط الخٜٙش

لت. - ا لٙترة وٍى  بٜشاس ٠ُجز بةم٣اهُت خذور بىالت واظخمشاَس
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 ىٙغ ؤلام٣اهُاث وهٙغ الٍشوٗ.اإلاىا٘عت لِعذ ١املت ألن الىالبحن والّاسلحن ال ًفلىن بلى العٛى ب -

ت: ت الىُنًز لت غمل الىظٍس  زالثا/ػٍس

ولخىلُذ الىمىرج ال٢ُجزي ظيخىٛش بلى ظٛى العلْ والخذماث وخالت جىاصجها، زم هخّشك لعٛى الىٝذ ودوس الىٝذ 

،  مما (IS-LM)رج الّٙا٥ ِىذ ٠ُجز وجإزحٍر ِلى معخىي ؤلاهخاج، زم هدذد جىاصن ظٛى العلْ والخذماث والىٝذ باؼخٝاٛ همى 

م  ّالُتهما مْ جٍٝى ًم٢ىىا جدذًذ معخىي الّمالت ودساظت ظٛى الّمل وؤخحرا هخىٛش لذوس العُاظت اإلاالُت والىٝذًت ٘و

ت. ت ال٢ُجًز  بعُي للىٍٍش

 زابػا/الدواٌ ألاطاطُت في الاكخصاد الحلُلي:

 دالتي الاطتهالن والادخاز الػائلي: -1

  :مفهىم الاطتهالن -1-1

ؽخملالٝىاُ الّاثلي ٌعتهل٢ها التي النهاثُت والخذماث للعلْ الىٝذًت الُٝم مجمُى في الاظتهال١ي ؤلاهٙاٛ ًخمثل  ، َو

زا مّمشة، ٔحر وظلْ مّمشة، ظلْ مً الّاثلي الٝىاُ ًىٙٝه ما ِلى  .اإلاخخلٙت الخذماث ًِ ٘مال َو

ؤلاهٙاٛ الاظتهال١ي والذخل، ٘ز٠ش  ١ان ٠ُجز ؤ٠ثر دٜت في  جىلُذ وبُّت الّالٜت بحن  فسطُت الدخل اإلاؼلم لىُنز: -1-2

ادة مىلٝت في ؤلاهٙاٛ الاظتهال١ي ادة في الذخل ظٗى جادي بلى ٍص  .ؤن الٍض

ادة مىلٝت في ؤلاهٙاٛ الاظتهال١يخعب ٠ُجز ؤن  اللاهىن الظُىىلىجي لىُنز: -1-3 ادة في الذخل ظٗى جادي بلى ٍص  ،الٍض

ادة بال ؤن وعبت ما ٌعتهل٤ مً الذخل ظٗى جىخٙن مْ الضمً، م ادة الذخل لً جادي ٘ٝي بلى ٍص ّنى رل٤ ؤن ٍص

الذخل ظٗى الى الادخاس وعبت الاظتهالٟ الى الذخل ظٗى جىخٙن، ووعبت الصخص ي، وؤن  الاظتهالٟمىلٝت في 

 .جضداد

اثلخه  ت لئلوعان ِو زا ساحْ بلى ؤن بؼباُ الخاحاث المشوٍس ْ ٠ٝاِذة ِامت، َو وؤؼاس ٠ُجز بلى ؤن َزا َى اإلاخٜى

الادخاس، بال ؤن الذواْ٘ ألاخحرة ج٣ىن ؤؼذ  مثلج٣ىن داْ٘ ؤٜىي مً الذواْ٘ ألاخشي التي جادي بلى ججمُْ الثروة  ِادة ما

ت  .5وؤٜىي بّذ ؤن ٣ًىن ٜذ خٝٞ الٙشد دسحت مً بؼباُ الخاحاث المشوٍس

ل اإلاخىظي ؤن اإلاُو ( ؤ٠بر مً الفٙش وؤٜل مً الىاخذ الصخُذ، M.P.Cوا٘ترك ؤن اإلاُل الخذي لالظتهالٟ ) 

ذ الذخل،  زا ما ٌعمى لالظتهالٟ َى رل٤ الجضء اإلاعتهل٤ مً الذخل الزي ًدىاٜق ِىذما ًٍض باللاهىن الظُىىلىجي َو

 .ألاطاس ي

اث البُاهاث الخالُت اإلاخّلٝت ببل٤ُ   مثاٌ: ت مً ألاظش معخٍى  : في بلذ مّحن ؤلاهٙاٛ الاظتهال١ي والذخل خاـت بمجمِى

 الىخذة: دوالس

 (Sالادخاس ) (Cؤلاهٙاٛ الاظتهال١ي ) (Yل اإلاخاح )الذخ ألاظش

A 0 40 -40 

B 100 120 -20 

C 200 200 00 

D 300 280 20 

E 400 360 40 

                                                           
1
. الجزائر والنشر، للطباعة أسامة دار ،"الكلً االقتصادي التحلٌل مبادئ" ،(2004) تومً، صالح -   
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F 500 440 60 

G 600 520 80 

 هالخَ مً خال٥ اإلاثا٥ ما ًلي: 

اث الاظتهالٟ الّاثلي١لما صاد الذخل جضداد  -  .بُنهما ِالٜت وشدًت وحىد، ؤي معخٍى

ادة في الذخل بمٝذاس ال - ًادي الى  دوالس  100ّالٜت بحن الذخل والاظتهالٟ ِالٜت جىاظبُت، خُث ًالخَ في اإلاثا٥ ؤن ١ل ٍص

ادة الاظتهالٟ بـ   .دوالس 80ٍص

زا ًمثل الخذ ألادوى لالظتهالٟ الزي ال بذ مىه  إلاِّؽت دوالس 0بِىما الذخل  دوالس  40، ٣ًىن الاظتهالٟ Aفي الىٝىت  - ، َو

خدٝٞ َزا ؤلاهٙاٛ باظخخذام ِذة وٛش منها اظخخذام اإلاجخمْ مذخشاجهؤلا زا ما ًىىبٞ ِلى الىٝىت مثال وعان، ٍو  B، َو

ى ؤ٠بر مً الذخل الزي ٌعاوي دوالس 120خُث ٣ًىن ؤلاهٙاٛ الاظتهال١ي  ىلٞ ِلى الخالت في  دوالس  100، َو ٘ٝي، ٍو

 باالدخاز الظالب. A، Bالىٝىخحن 

(، ول٢ً باسجٙاُ الذخل ؤِلى مً رل٤ في الىٝاه Y=C=200$ؤن الذخل ٌعاوي ؤلاهٙاٛ الاظتهال١ي ) Cٍالخَ في الىٝىت و  -

D ،E ،F ،G  ىلٞ ِلى َزٍ الخالت ٣ًىن ؤلاهٙاٛ الاظتهال١ي ؤٜل مً الذخل، ؤي ؤن ألاظش جذخش حضء مً دخلها، ٍو

  باالدخاز اإلاىحب.

زا ما ٌّبر ِلُه مً خال٥ الّمىد الشابْ.الجضء الزي ال ًىٙٞ ِلى الاظتهالٟ مً الذخل ٌّخبر ا -  دخاسا، َو

زا ما ًىلٞ ِلُه دالت الادخاس، خُث ًالخَ ما ًلي: -  جىحذ ِالٜت اسجباه وشدًت بحن الذخل والادخاس، َو

  ٣٘لما اسجْٙ الذخل بـمٝذاس ،ً  دوالس. 20، ًضداد الادخاس بـ دوالس100وحىد ِالٜت وشدًت جىاظبُت بحن اإلاخٕحًر

  بثالر مشاخل: الىٝىخحن  ًمش الادخاسA ،B ( في الىٝىت 0ظالبا، زم ًفبذ ـٙش )C خدى٥ بلى ادخاس مىحب في ، ٍو

 D  ،E ،F ،.Gاإلاشخلت الثالثت في الىٝاه 

 الخمثُل البُاوي الخالي ًىضر دالتي الاظتهالٟ والادخاس: دالتي الاطتهالن والادخاز:الخمثُل البُاوي ل -1-4

 
اض ي لدالت الاطتهالن -1-5  :جخمثل الّالٜت بحن الاظتهالٟ والذخل في الفىسة الّامت لذالت الاظتهالٟ :الؼيل الٍس
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اٌسىت 

اٌجامعُت:     
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  : جمثل معخىي الاظتهالٟ الّاثلي.                        

c:  ،ٟاإلاُل الخذي لالظتهال 

Y: .اث الذخل  جمثل معخٍى

  لالظتهالٟ إلاِّؽت الّاثالث، والىاحم ًِ ِىامل ؤخشي ٔحر الذخل.جمثل الاظتهالٟ الخلٝاجي والزي ًمثل الخذ ألادوى :   

 اإلاُل الحدي لالطتهالن واإلاُل الىطؼي لالطتهالن: -1-6

في الاظتهالٟ هدُجت حٕحر الذخل َى مٝذاس مىحب ؤٜل مً الىاخذ الصخُذ، ؤي  الخٕحر  مٝذاس ًمثل  : اإلاُل الحدي لالطتهالن

دعب ١الخالي:      ؤن:   ، ٍو

MPC = 
  

  
   

اث الاظتهالٟ، اإلاُل الىطؼي لالطتهالن:  دعب ١الخالي:جمثل وعبت ما ٌعتهل٤ مً الذخل في ١ل معخىي مً معخٍى  ٍو

APC =
  

  
                    

 ؤخعب اإلاُل الخذي لالظتهالٟ واإلاُل الىظىي لالظتهالٟ في اإلاثا٥ العابٞ.مثاٌ: 

 MPCاإلاُل الخذي لالظتهالٟ  (C)هٙاٛ الاظتهال١ي ؤلا  (Y)الذخل اإلاخاح  ألاظش

 )زابذ(

 APCاإلاُل الىظىي لالظتهالٟ 

 )ًدىاٜق(

A 0 40 - - 

B 100 120 0.8 1.2 

C 200 200 0.8 1 

D 300 280 0.8 0.93 

E 400 360 0.8 0.90 

F 500 440 0.8 0.88 

G 600 520 0.8 0.86 

 دالت الادخاز:   -1-7

YccSخاس مً دالت الاظتهالٟ لخ٣ىن: ًم٢ً اؼخٝاٛ دالت الاد )1( 10  :باِخباس ؤن الذخل اإلاخاح ًىٝعم الى حضثحن ،

 (، ؤي ؤن:S(، والادخاس )Cالاظتهالٟ )

      

      

    (     ) 

      (   )  

بىخذة واخذة َى مٝذاس مىحب ؤٜل مً الىاخذ  في الادخاس هدُجت حٕحر الذخل  الخٕحر مٝذاس ًمثل   :اإلاُل الحدي لالدخاز

دعب ٠ما ًلي:       الصخُذ، ؤي:   ، ٍو

MPS = 
  

  
   (   ) 

اث  ًذخش جمثل وعبت ما : لالدخازاإلاُل الىطؼي  دعب ١الخالي:، الادخاسمً الذخل في ١ل معخىي مً معخٍى  ٍو

APS =
  

  
                   

 

 في اإلاثا٥ العابٞ. لالدخاس واإلاُل الىظىي  لالدخاس ُل الخذي ؤخعب اإلامثاٌ: 

 APSاإلاُل الىظىي لالدخاس  MPSاإلاُل الخذي لالدخاس  (Sالادخاس ) (Y)الذخل اإلاخاح  ألاظش
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اٌسىت 

اٌجامعُت:     
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 (ًتزاًذ) )زابذ(

A 0 -40 - - 

B 100 -20 0.2 -0.2 

C 200 00 0.2 0.00 

D 300 20 0.2 0.06 

E 400 40 0.2 0.10 

F 500 60 0.2 0.12 

G 600 80 0.2 0.13 

 مالخظت: 

 مجمُى اإلاُل الخذي لالظتهالٟ واإلاُل الخذي لالدخاس ٌعاوي الىاخذ الصخُذ، خُث ؤن:

1



















Y

Y

Y

SC

Y

S

Y

C
 

 اطخخساج دالتي الاطتهالن والادخاز بُاهُا: -1-8

 ظٗى وعخخذم مّىُاث اإلاثا٥ العابٞ في اظخيخاج دالت الاظتهالٟ والادخاس:مثاٌ: 

 
           مً الؽ٣ل هالخَ ؤن دالت الاظتهالٟ هي دالت خىُت، ؤي جمثل مّادلت خي معخُٝم مً الؽ٣ل: 

زا ًمثل  40ِىذ معخىي اظتهالٟ ٌعاوي  a  هالخَ ؤن خي دالت الاظتهالٟ ًٝىْ مدىس التراجِب ِىذ الىٝىت - دوالس، َو

 .[     ]الخذ الثابذ في دالت الخي اإلاعخُٝم.

ٝت الخالُت: والزي ًمثل في دالت الاظتهالٟ اإلاُل الخذي لالظتهالٟ، ،bخي الاظتهالٟ َى:   مُلبِىما  - ٞ الىٍش دعب ٘و  ٍو

        
  

  
 
       

       
 
   

   
     

          وبالخالي ًم٢ً حؽ٢ُل دالت الاظتهالٟ ١الخالي:         -

ٝت بم٢ً اظخخشاج دالت الاد -  خاس.بىٙغ الىٍش
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اٌسىت 

اٌجامعُت:     

2018/2019 

اث الحدًثت اإلافظسة لالطتهالن: -1-9  الىظٍس

ذ جدُٝٞ الخىا٘ٞ بحن دالتي الاظتهالٟ في ألاحل  َىاٟ ِذة ٘شوك جداو٥ ؼشح ظلٟى اإلاعتهل٤ وفي هٙغ الٜى

ل، وهي ؤسبْ ٘شوك: ٘شلُت الذخل اإلاىلٞ ٘شلُت دوسة الخُاة -(RIH)٘شلُت الذخل اليعبي -(AIH)الٝفحر وألاحل الىٍى

(LCH) -خل الذاثم ٘شلُت الذ(PIH). 

زا ٌّني ؤن فسطُت الدخل اإلاؼلم:  - أ في هىاٛ ٘شلُت الذخل اإلاىلٞ ًخدذد الاظتهالٟ باإلاعخىي اإلاىلٞ للذخل، َو

ذو َزٍ الٙشلُت ؤن  م مٍا ِض الّالٜت ألاظاظُت بحن الاظتهالٟ والذخل جخمثل في دالت الاظتهالٟ في ألاحل الٝفحر، ٍو

شحْ رل٤ بلى ِذة ؤظباب منها: هجشة  َزٍ الذالت ظٗى جشجْٙ مْ مشوس الضمً ل، ٍو يؽإ ِنها دالت اظتهالٟ ألاحل الىٍى ٍو

٘ٝذ اِخبر ؤن اهخٝا٥  (James Tobin)الّما٥ مً الٍشٚ بلى اإلاذًىت، بهخاج ؤهىاُ حذًذة مً العلْ، ؤما  حُمغ جىبً 

ادة زشوة ألامت، وجخ٣ىن  لى في ألاحل الٝفحر ٌّىد بلى ٍص ى٥ دالت الاظتهالٟ بلى ألِا الثروة خعب حُمغ جىبً مً ألـا

ُت والادخاس  .العاثلت، والىداجْ اإلاف٘ش

ت َزٍ ٜذمفسطُت الدخل اليظبي:  - ب ِلى  جٝىم والتي الاظتهال١ي، العلٟى لخٙعحر (Duesenberry) دًضهبحري  ألامحر١ي الىٍٍش

، ًخدذد لؤل٘شاد الاظتهال١ي ؤلاهٙاٛ ؤن
ً
 وجٝى٥  ُ٘ه، الزي ٌِّؽىن  الاحخماعي اإلادُي خعب مُّىت، صمىُت ٘ترة في ؤي مٝىُّا

ت ٚ ألاظشة بهٙاٛ ؤن اليعبي، ؤي الذخل ِلى بهما اإلاىلٞ الذخل ِلى ٌّخمذ ال الاظتهالٟ بإن ببعاوت الىٍٍش  بهٙاٛ ِلى ًخٜى

 .ألاظشة لخل٤ مجاوسة حِّؾ التي ألاخشي  ألاظش

ذمان ٘ان اظتهالٟ الّاثالث في ظىت ما ٌّفسطُت الدخل الدائم:   - ث خمذ ِلى الذخل الذاثم، واظدىادا بلى خعب ٍ٘ش

ّه  ّخمذ بؽ٣ل ٠بحر ِلى ما ًخٜى ذمان ٘ةن الذخل الذاثم َى الذخل الزي ٣ًىن اإلاعتهل٣ىن ظلى٠هم ِلُه، َو ٍ٘ش

خُادًت، وبىاء ِلى رل٤ ٘ان الذخل اإلاٝاط  اث دخىلهم خال٥ ٘ترة خُاتهم في ٌل الٍشوٗ الِا اإلاعتهل٣ىن باليعبت إلاعخٍى

ً َما: الذخل الذاثم، الذخل الّابش.للّاثلت ًخإلٚ   مً ِىفٍش

ذ ؤو الّابش سبما ٣ًىن ظالبا ؤو مىحبا، واظدىادا بلى ٘شلُت الذخل الذاثم ٘االدخاس َى جىصَْ  خُث ؤن الذخل اإلاٜا

الاظتهالٟ بؽ٣ل مدعاوي خال٥ خُاة الٙشد، خُث ؤهه برا اظخلم الٙشد دخال ِابشا خال٥ ظىت مُّىت ظٗى ًذخش 

فٗش بؽ٣ جي خال٥ ٘ترة خُاة رل٤ الٙشد، و٠زل٤ الخا٥ في خالت برا ١ان الذخل الّابش ظالبا ظٗى ًادي بلى ٍو ل جذٍس

 جخُٙن الاظتهالٟ خال٥ ظىىاث خُاة الٙشد.

 ٣ًىن ؤ٠بر َىا اوالدخاس ؤخشي، ٘ترة ؤي مً ؤ٠ثر ؼبابه في ًذخش ؤلاوعان ٘ةن الٙشلُت َزٍ وبدعبفسطُت دوزة الحُاة:   - ر

ل مفذس الٙشد لذي ٣ًىن  ٘ال رل٤ بّذ ؤما الاظتهالٟ، مً  ظٗى ؤي اث،ش اإلاذخ السخب مً وٍشٞ ًِ ظىي  اظتهال٠ه لخمٍى

 .الخٝاِذ بّذ الٙشد بهٙاٛ بعبب العالب الادخاس مشخلت ٌِّؾ

اث الاٜخفادًت اإلاٙعشة لالظتهالٟ، مددداث الاطتهالن الػائلي:  -1-12 الذساظاث الخىبُُٝت  وبّنخعب الىٍٍش

 تهالٟ الّاثلي ًخدذد بـ:الخذًثت ٘ان الاظ

ّاث ألاظّاس/ظّش الٙاثذة/ المشاثب/الخٝلُذ واإلادا١اة/ الّىامل الاحخماُِت  الذخل/الثروة/اإلاعخىي الّام لؤلظّاس وجٜى

 وهٍشة اإلاجخمْ لالدخاس/ألارواٛ وهمي جىصَْ الذخل بحن ألا٘شاد في اإلاجخمْ.
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اٌسىت 

اٌجامعُت:     

2018/2019 

 دالت الاطدثماز: -2

 مفهىم الاطدثماز: -2-1

ت  للعلْ الىٝذًت الُٝم مجمُى َى سي الاظدثما ؤلاهٙاٛ  والخذماث العلْ بهخاج في حعخخذم التي) الشؤظمالُت(الاظدثماٍس

ما٥ والزي بىاظىت ًخم الزي ؤلاهٙاٛ ؤهه ؤي الخاؿ، الٝىاُ بىاظىت النهاثُت ادة بلى ًادي سحا٥ ألِا  ؤلاهخاحُت الٝذسة ٍص

خممً الىوني، لالٜخفاد  :ًلي ما الاظدثماسي  ؤلاهٙاٛ ٍو

 ما٥ ميؽئاث بىاظىت وآلاالث للمّذاث النهاجي الؽشاء  .ألِا

 ُْت ومفاوْ ومشا٠ض ظ٢ىُت مباوي مً ؤلاوؽاءاث حم  .ججاٍس

 جهاثُت وظلْ ؤولُت مىاد مً العلعي اإلاخضون في الخٕحر به ًٝفذ والزي اإلاخضون، في الخٕحر. 

اث اإلافظسة لالطدثماز:  -2-2  الىظٍس

 مخإخشة ٘ترة في رل٤ ٘اهه ومْ الٙاثذة، ظّش في دالت الاظدثماس ؤن خاـت تبفٙ و٠ُجز ال٢الظ٤ُ الاٜخفادًىن  ا٘ترك

ذ وظّش الاظدثماس بحن بذساظت الّالٜت الاٜخفادًىن  اَخمام اصداد الثالزُيُاث مً ادة بلى رل٤ ؤدي الٙاثذة، ٜو  خى٥  الؽ٤ ٍص

لى لالظدثماس، سثِس ي ٠مدذد الٙاثذة ظّش ؤَمُت هش٠ض  ظٗى ؤلاواس َزا وفي الاظدثماس، دالت في ؤ٠ثر ؤَمُت مخٕحراثوحىد  ِو

ت ت، ِلى الىٍٍش ت ال٢ُجًز ت ٘ٝي. الىٍٍش  الىُى٠ُجًز

ت: - ؤ ت الىُنًز ت جشج٢ض الىظٍس ً، ظلٟى ِلى ٠ُجز خعب الاظدثماس هٍٍش  الاظدثماس،  ٜشاس مخخزي ِلى باألخشي  ؤو اإلاعدثمٍش

 .الاظدثماس مىلُى ّذاثواإلا آلالُاث إلاخخلٚ اإلاىخٍش باإلاشدود َزٍ الٝشاساث حّخمذ ِملُا

 ٜشاس الاظدثماس ٘ةن الاظدثماس، مىلُى ؤلاهخاج وظاثل خُاة الضمً: ٘ترة خال٥ بال ِلُه ًدفل ال اإلاشدود َزا ؤن باِخباس ول٢ً،

م، اإلاعخٝبل في ظُدفل بما اإلاعدثمٍشً جفىساث ؤو جٝذًشاث بمذي ًخّلٞ خالُا، اإلاخخز  مخٕحراث ِذة وحىد مً بالٔش

ُت  ... )ال٢لي الىلب معخىي  اإلاا٥، حٕحراث سؤط مخضون وجىصَّه، الذخل معخىي  الٙاثذة، مّذ٥(الاظدثماس ٜشاس ارالجخ مىلِى

ّاث جفىساث للمعخٝبل، باليعبت الدؽائم ؤو الخٙائ٥  :الع٣ُىلىحُت ؤو اإلاخٕحراث الزاجُت ًٙمل ٠ُجز ، ٘ةن مخخزي  وجٜى

زا الاظدثماس، ٜشاساث ت العلْ ِلى هٙاٛؤلا  معخىي  ًجّل ؤن ؼإهه مً َو  بمخٕحراث سبىه ًفّب بدُث مخزبزبا الاظدثماٍس

ُت،  .  الٝفحر اإلاذي في ألاٜل ِلى مىلِى

 :الؽ٣ل ِلى ٠خابخه ًم٢ً الخىاصن  ؼشه ٘ان لزا

I = S 

ٛ  جىاصن  ؤن جىلُذ في ًُٙذها َزا الخىاصن  وؼشه  الذخل مً اإلاعتهل٤ ٔحر الجضء ٣ًىن  ِىذما ًخم والخذماث العلْ ظى

ا ال٢لي خباس بّحن ألاخز بذون  ؤي الثابذ، اإلاا٥ سؤط في اظدثماٍس اإلاىخجىن  خىي ما بلى معاٍو ىب ٔحر لالظدثماس الِا  ُ٘ه اإلأش

 .اإلاباِت ٔحر العلْ مخضون ؼ٣ل في ٣ًىن  والزي

ت اإلاعجل:   -ب ت ألا٣٘اس بخُاء ِلى الخُاس َزا في الاٜخفادًحن بّن ِملهظٍس  ما َزا ولذ خُث ِليها، حّذًالث بةدخا٥ ال٢ُجًز

ت ٌعمى ت بالىٍٍش  الذخل، ِلى الاظدثماس جإزحر ؤي للذخل، دوس الاظدثماساث ٠مىخج خلل ٜذ ٠ُجز ١ان الخذًثت، وبرا ال٢ُجًز

زا الاظدثماس، ِلى الذخل وهي دساظت ؤزش ؤ٠بر هٝىت ِالجىا ؤجباِه ٘ةن اإلاماِٚ، ٢ٙ٠شة  ؤو اإلاعجل بمبذؤ ٌّٗش ما َو

 .اإلاعُش
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اٌسىت 
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ت ُذ مً مُّىت ٠مُت لذًه اٜخفاد ؤي ؤن ِلى حّخمذ ـُٕها ابعي يف اإلاعجل هٍٍش  هاجج لخلٞ الالصم اإلاا٥ سؤط ـس

زا مّحن، ُذ سؤط بحن زابخت ِالٜت وحىد بلى ٌؽحر َو  .  والىاجج اإلاا٥ ـس

الُا الّالٜت ًِ ٌّبر  :١الخالي ٍس

 
 :١الخالي واخذة ببىاء بٙترة العابٝت الّالٜت ٠خابت ًم٢ً

 
 ادلخحن العابٝخحن:وبالىشح اإلاّ

 
ٛ  بلى ٌعاوي  الفافي الاظدثماس ُذ بحن الٙش  ٘ان وبالخدذًذ ، t-1 الٙترة في سؤط اإلاا٥ وسـُذ t الٙترة في اإلاا٥ سؤط ـس

 اَخالٟ سؤط اإلاا٥. مخففاث هاٜق ؤلاحمالي الاظدثماس ٌعاوي  الفافي الاظدثماس

   − 𝐼 ٌعاوي  الاظدثماس ـافي ٘ان ،t الٙترة في اإلاا٥ اَخالٟ سؤط جمثل    و t الٙترة في ؤلاحمالي الاظدثماس جمثل  𝐼 ١اهذ ٘ةرا

 :ؤن ؤي ،

𝐼 −  =𝑣.Δ   

: vاإلاعجل مّامل. 

 .الىاجج دالت لخٕحراث ٣ًىن  الاظدثماس ؤن جٙعش العابٝت الّالٜت

 لخ٢ً لذًىا البُاهاث الخالُت واإلاخّلٝت ببلذ مّحن:  :جىطُحي مثاٌ

It Kt B ΔYt Yt t 

- 750 1.5 - 500 1 

75 825 1.5 50 550 2 

112.5 937.5 1.5 75 625 3 

150 1087.5 1.5 100 725 4 

112.5 1200 1.5 75 800 5 

75 1275 1.5 50 850 6 

37.5 1312.5 1.5 25 875 7 

37.5 1350 1.5 25 900 8 

0 1350 1.5 0 900 9 

خُث ًىضر اإلاٝذاس مٝذاس الخٕحر في الذخل ؤو  900تى ًفل بلى وخ 500ًتزاًذ الىاجج خال٥ العىىاث الدعّت مً 

 الىاجج في ١ل ٘ترة ؤو بحن الٙترة الضمىُت والتي ٜبلها.

ما حهمىا َىا َى ـافي الاظدثماس والزي ًتزاًذ مً الٙترة ألاولى وبلى الٙترة الخامعت لتزاًذ الىاجج بمّذ٥ متزاًذ، زم ًبذؤ 

لىاجج بمّذ٥ مخىاٜق، ؤما باليعبت للٙترة الخاظّت ٘ال ٣ًىن ٘يها ؤي حُٕحر بمّنى ؤن ـافي بّذ رل٤ بالخىاٜق بعبب جضاًذ ا

ُذ الشؤظمالي َى حٕحر مماِٚ الاظدثماس ٌعاوي الفٙش،  وهجذ ؤن ـافي الاظدثماس ؤو الخٕحر في  الاظدثماس ؤو الخٕحر في الـش

ُذ الشؤظمالي َى حٕحر مماِٚ للخٕحر الزي خذر في الىاجج خ  مشة. 1.5ُث ؤن اإلاعجل =الـش

ظمالي ؤي ؤن:  ُذ الشؤ  ىٍش بلى ـافي الاظدثماس ِلى ؤهه ًمثل الخٕحر في حجم الـش 1ٍو ttt KKI َى الٙٛش بحن 
ً
، وؤًما

 الاظدثماس ؤلاحمالي والاظدثماس ؤلاخاللي )بَخالٟ سؤط اإلاا٥(.
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اث اإلاٙعشة لال  بىاء مددداث الاطدثماز الخاص: -2-3 ظدثماس، وبّن الذساظاث العابٝت، بم٢ً ِشك ِلى الىٍٍش

 مدذداث الاظدثماس في الّىامل الخالُت:

الخاؿ/  للٝىاُ اإلاىحه الاٜخفاد/ الاثخمان في الُٝحن ِذم الخُٝٝي/ دسحت الٙاثذة مّذ٥ /الاٜخفادي اليؽاه معخىي 

 ي.الاٜخفاد الاهٙخاح الىلب/ دسحت الخُٝٝي/ حاهب الفٗش الخاسجي/ ظّش الذًً معخىي 

 والخدماث: الظلؼ طىق  في الخىاشن / خامظا  

ٛ  في الخىاصن  جم الاؼاسة الى  ال٢میت ج٣ىن  ِىذما الخىاصن  دذرً، خُث الجضجي الاٜخفادي الخدلُل لمً ما ظلّت ظى

  معاویت العلّت مً اإلاىلىبت
ً
 .الخىاصن  و٠میت الخىاصن  ظّش ِىذَا خدذدٍو  العلْ، هٙغ مً اإلاّشولت لل٢مُت جماما

 ؤي والخذماث العلْ حمیْ ِلى الىلب حعاوي ِلى  ٘ةهىا هخدذر الخىاصن  ًِ هخدذر ّ٘ىذما ال٢لي، اإلاعخىي  لىِ ؤما  

 Aggregate Supply(AS).والخذماث العلْ حمیْ مً ال٢لي الّشك مْAggregate Demand(AD) ال٢لي الىلب

 بهخاج مً اإلاخىلذ ال٢لي الذخل معخىي  ذٍِى ی٣ىن  الزي ؤلاهخاج مً اإلاعخىي  رل٤ بإهه الخىاصن  ؤلاهخاج معخىي  ویّٗش

ْ ِلى ٜادس والخذماث العلْ  ٣ىن ً ال بدیث والخذماث، العلْ مً ال٢لي الّشك إلجهاء ١افي بؽ٣ل ال٢لي ؤلاهٙاٛ معخىي  ٘س

حر لها مخىي حرٔ حٕحراث ؤیت َىاٟ ىبت ٔو  .اإلاخضون حجم في مٔش

 ، ورل٤ ِلى الؽ٣ل الخالي:ASال٢لي  الّشك یعاوي  ADال٢لي  الىلب ی٣ىن  ِىذما الخىاصن  دٝٞخوی

      

ت، ظيبذؤ بالتر٠حز ِلى اٜخفاد م٣ىن مً ٜىاِحن            ت ال٢ُجًز في دساظدىا للخىاصن في ظٛى العلْ والخذماث في الىٍٍش

ىاُ اإلااظعاث(، زم هىظْ جدلُلىا الى زالر ٜىاِاث  ُ الّالم الٝىاُ الخ٣ىمي، زم الا٘ت ٜىا بةلا٘ت)ٜىاُ الّاثالث ٜو

 الخاسجي لىدفل ِلى ـىسة ١املت لىاْٜ الاٜخفاد الىوني.

ٜبل بذاًت الخدلُل ًجب الخىٛش ؤوال الى ؤَم الشمىص اإلاعخخذمت في حٍّشٚ اإلاخٕحراث الاٜخفادًت اإلاعخخذمت في الىمىرج 

 ال٢ُجزي البعُي، ٠ما َى مىضر في الجذو٥ الخالي:

AD الىلب ال٢لي NX ـافي الفادساث 

AS ّشك ال٢ليال m اإلاُل الخذي للىاسداث 

Y الذخل الىوني S الادخاس 

 مٝذاس الخٕحر   الذخل اإلاخاح للخفٗش   

C ٟالاظتهال Tx المشاثب 

c ٟاإلاُل الخذي لالظتهال Tr الث  الخدٍى

I الاظدثماس t اإلاُل الخذي للمشاثب 

G الاهٙاٛ الخ٣ىمي i ظّش الٙاثذة 

X الفادساث Ms ٝذيالّشك الى 

M الىاسداث Md الىلب ِلى الىٝىد 

ُذ اإلاحزاهُت الّامت للذولت    ُذ اإلاحزان الخجاسي     ـس  ـس

  الخىاشن في اكخصاد مىىن مً كؼاغين: -1

 اإلاظخىي الخىاشوي للدخل )الىاجج(:  -1-1

ٝ ٝت الخّاد٥ بحن الىلب ال٢لي والّشك ال٢لي، وٍش ما: وٍش ٝخحن لخعاب الذخل الخىاصوي، َو ت ُٜمت الدعشباث َىاٟ وٍش

Leakages  تساوٌ قُمح الحقهInjections. 
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لت ألاولى: - ؤ  الىلب ال٢لي=الّشك ال٢لي الؼٍس

 لخ٢ً لذًىا اإلاّىُاث الخالُت، واإلاخّلٝت باٜخفاد بلذ ما:

                        𝐼  𝐼       

     𝐼 

       

 .لّذم وحىد واسداث     بما ؤهىا في همىرج م٣ىن مً ٜىاِحن ٘ان: 

                    ًدذر الخىاصن في ظٛى العلْ والخذماث إلاا:           

                                                                              وبالخالي:

           𝐼   

  (     )  𝐼  

(   )     𝐼       

    
   𝐼 
(   )

  

 

لت الثاهُت: ا - ب  ُٜمت الدعشباث =ُٜمت الخًٝ لؼٍس

 لخ٢ً لذًىا اإلاّىُاث الخالُت، واإلاخّلٝت الٜخفاد بلذ ما:

                                           (   )                                 𝐼  𝐼       

ٞفي ظٛى العلْ والخذماث ًدذر الخىاصن  ٝت إلاا:    ٘و  َزٍ الىٍش

(متغُر التسرب)        (متغُر الحقه)  

    (   )  𝐼                                     

(   )     𝐼                                   

   (
     

(   )
)                     

𝐶  𝐶  𝑐𝑌 

𝐼  𝐼  

𝐶  𝐼  

 0 + 𝐼0 
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 )كُمت( اإلاظاغف:صُغت  -1-2

خّلٞ بإخذ م٣ىهاث َزافي همىرج م٣ىن مً ٜىاِحن لذًىا مماِٚ وخُذ ًخمثل في مماِٚ الاهٙاٛ   اإلاعخٝل، ٍو

 .( 𝐼،  الاهٙاٛ )

 ل٢ًُ لذًىا: 

    
   𝐼 
(   )

    ( ) 

 ، وبالخالي: 𝐼 هٙترك حٕحر في الاظدثماس اإلاعخٝل باإلاٝذاس  

       
   𝐼   𝐼 

(   )
    ( ) 

 ( هجذ:2( مً اإلاّادلت )1بىشح اإلاّادلت )    

    
 

(   )
  𝐼  

)جمثل الُٝمت  -
 

(   )
شمض له بالشمض    (  .   ُٜمت مماِٚ الاهٙاٛ اإلاعخٝل، ٍو

 .     ألن:  وحبت KG0  ُٜمت اإلاماِٚ  -

وخذة هٝذًت ًادي الى حٕحر وشدي في الذخل بـ  1ؤهه ِىذما ًخٕحر الاظدثماس اإلاعخٝل بـ مً اإلاّادلت ألاخحرة هالخَ  -

(
 

(   )
 ، وهي ُٜمت اإلاماِٚ.وخذة هٝذًت (

 و ن. 1ًم٢ً ؼشح اإلاماِٚ ِلى ؤهه ُٜمت الخٕحر في الذخل الىاحم ًِ حٕحر في الاهٙاٛ اإلاعخٝل بـ  -

تهالٟ، ٣٘لما ١ان اإلاُل الخذي لالظتهالٟ ؤ٠بر ١لما ١اهذ ُٜمت جخإزش ُٜمت اإلاماِٚ بمٝذاس اإلاُل الخذي لالظ -

 اإلاماِٚ ؤ٠بر.

 الىطػُت التي ٌػمل فيها الاكخصاد: -1-3

𝑆   𝐶  (  𝑐)𝑌 

 𝐶  
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 مً ؤحل الخىلُذ الجُذ لىلُّت التي ٌّمل بها الاٜخفاد الاٜخفاد ظٗى وعخّحن بمثا٥ جىبُٝي:

 لخ٢ً لذًىا البُاهاث الخالُت واإلاخّلٝت باٜخفاد بلذ ما:مثاٌ: 

                                                                                 𝐼  𝐼          

اث لئلهخاج مبرمجت في الخىت الخمهُذًت، وهي:  هٙترك وحىد ِذة معخٍى

100/200/300/400/500/600/700. 

 

  اٌمطٍىب:

 دثماس/الىلب ال٢لي/حجم الٙجىة بحن الىلب ال٢لي اِذاد حذو٥ ًخممً: الىاجج الىوني/ الاظتهالٟ/الادخاس/الاظ

 والّشك ال٢لي.

 :ما هُى الٙجىاث الخىاصهُت ارا ١اهذ 

 =400الىاٜت الاهخاحُت الٝفىي لالٜخفاد 

 =300الىاٜت الاهخاحُت الٝفىي لالٜخفاد 

 =500الىاٜت الاهخاحُت الٝفىي لالٜخفاد 

 اٌذً:

اث  معخٍى

 الاهخاج 

الىاجج 

 (Y)الىوني

ؤلاهٙاٛ 

 (Cظتهال١ي )الا 

 الادخاس 

(S) 

 الاظدثماس

(I) 

الىلب ال٢لي 

(AD) 

الٙجىة بحن الىلب 

 ال٢لي والّشك ال٢لي
 اججاٍ الاٜخفاد

قىي وحى زَادج  60 160 40 20- 120 100 1

 40 240 40 00 200 200 2 حدم االوتاج

3 300 280 20 40. 320 20 

 وضعُح التىازن 0 400 42 42 360 400 4

قىي وحى تقلُص  20- 480 40 60 440 500 5

 40- 560 40 80 520 600 6 حدم االوتاج

7 700 600 100 40 640 -60 

 هىع الفجىاث الخىاشهُت:

 وطػُت جىاشن مثلى 00=400-400حجم الٙجىة:  400الطاقح االوتاخُح القصىي لالقتصاد=

 وطػُت جىاشن جضخمُت 100+=300-400حجم الٙجىة:  300الطاقح االوتاخُح القصىي لالقتصاد=

 وطػُت جىاشن اهىماػُت 100-=500-400حجم الٙجىة:  500الطاقح االوتاخُح القصىي لالقتصاد=

 الخىاشن في اكخصاد مىىن مً زالر كؼاغاث: -2

ىاُ اإلااظعاث(، وظٗى هٝىم   ىا ِلى معخىي الجضء العابٞ الى همىرج م٣ىن مً ٜىاِحن )ٜىاُ الّاثالث ٜو جىٜش

 اليؽاه في الذولت جذخل مىلُى جىىس َزا الجضء بةلا٘ت ٜىاُ زالث ًخمثل في الٝىاُ الخ٣ىمي، خُث ِلى معخىي 

هش الاٜخفادي ت ألا٣٘اس خال٥ مً حلُا ٌو ادة الاٜخفادًت الخُاة في الذولت جذخل لشوسة بلى دِذ التي ال٢جًز  الخىاصن  إِل

اتها بيذ التي ال٢الظ٢ُُت اإلاذسظت ٢ِغ ِلى والاظخٝشاس، ٛ  الخُٙت الُذ مٙهىم ِلى هٍٍش زا ما  الخلٝاجي والخىاصن  للعى َو

ت ال٢الظ٢ُُت ىا الُه ِلى معخىي الىٍٍش ُٙت جماسط التي الخاسظت الذولت مٙهىم جبيذ والتي ،جىٜش  ِلى جٝخفش جٝلُذًت ٌو

ماء...الخ. وؤمً د٘اُ مً ألاظاظُت الخذماث مجاالث  ٜو
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 للٍشوٗ جبّا ألخش خحن مً حعنها التي والٝىاهحن اإلاشاظُم جخذخل الذولت في اليؽاه الاٜخفادي مً خال٥ 

الث.بها جمش التي الاٜخفادًت ٞ زالر ؤدواث ؤظاظُت جخمثل في: الاهٙاٛ الخ٣ىمي، المشاثب، الخدٍى  ، ًِ وٍش

تالاهفاق الحىىمي:  - أ  ًخمثل ؤلاهٙاٛ الخ٣ىمي في مجمُى الُٝم الىٝذًت للعلْ ؤو الخذماث الاظتهال٠ُت والاظدثماٍس

اث الخ٣ىمت مً ظلْ مخخلٙت وخذماث، بلا٘ت بلى هٙٝاتها ِلى بىاء  التي حؽترحها الخ٣ىمت، وحؽمل حمُْ مؽتًر

ت و ألاحىس واإلاشجباث .. بلخ.  اإلاذساط واإلاعدؽُٙاث والىٛش واإلاؽشوِاث الاظدثماٍس

ل ه الظسائب: - ب  ٙٝاث اإلاحزاهُت الّامت.جخمثل في مجمُى اإلابالٖ التي جدفلها الذولت مً ألا٘شاد واإلااظعاث لخمٍى

الث: - ث  جخمثل في اإلابالٖ التي جمىذ الى لؤل٘شاد الزًً ال ٌعاَمىن في الّملُت الاهخاحُت وبذون مٝابل، مثل الخدٍى

ماث الاحخماعي، الممان مّىهاث)  و الخشوب ضخاًا مّىهاث و الؽُخىخت، و العجض مّىهاث البىالت، حٍّى

 .(ال٣ىاسر

 

 لىاجج(:اإلاظخىي الخىاشوي للدخل )ا -2-1

𝐼                                                                            الحالت ألاولى:  𝐼         

  

، وبالخالي في خالت وحىد ٜىاُ الخ٣ىمت ظٗى جٝخىْ ٜىاُ الّاثالث في الذخل اإلاخاح ٘ٝي ًخفٗش ألا٘شاد فيمالخظت: 

الث الى َزا الٝىاُ مً ؤحل دِم بّن الٙئاث الهؽت في الخ٣ ىمت حضء مً الذخل في ؼ٣ل لشاثب، وجٝىم بذْ٘ جدٍى

 اإلاجخمْ، وبالخالي: 

           

لت ألاولى:  - أ  الىلب ال٢لي=الّشك ال٢ليالؼٍس

    𝐼                                                                                                                                                 

  (      )  𝐼                                           

  (    [         ])  𝐼     

(   )     𝐼                 

   
   𝐼              

(   )
 

لت  - ب اث=ُٜمت الخًٝ :الثاهُتالؼٍس  ُٜمت الدعٍش

  (     )  𝐼                                                                                                                                 

    (   )   (       )  𝐼     

                             (   )[         ]  (       )  𝐼     

..                   

.. 

.. 

   
   𝐼              

(   )
 

𝐼                                                                               الحالت الثاهُت:  𝐼         

لت ألاولى:  - أ  الىلب ال٢لي=الّشك ال٢ليالؼٍس
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اٌسىت 

اٌجامعُت:     

2018/2019 

    𝐼                                                                                                                                                           

  (      )  𝐼                                                             

  (    [  (      )     ])  𝐼     

.. 

.. 

.. 

   
   𝐼              

(      )
 

 

لت  - ب اث=ُٜمت الخًٝ :الثاهُتالؼٍس  ُٜمت الدعٍش

  (     )  𝐼                                                                                                                                 

    (   )   ((      )     )  𝐼     

                             (   )[  (      )     ]  ((      )     )  𝐼     

..                   

.. 

.. 

   
   𝐼              

(      )
 

 :صُغت )كُمت( اإلاظاغف -2-2

𝐼                                                                            لى:الحالت ألاو   𝐼         

 مظاغف الاهفاق اإلاظخلل:  - أ

 (  ،  𝐼،   اإلاعخٝل ) الاهٙاٛ َزا م٣ىهاث ؤخذفي مٝذاس الخٕحر  في الذخل هدُجت حٕحر   اإلاعخٝل الاهٙاٛ مماًِٚخمثل 

 بىخذة واخذة.

 ل٢ًُ لذًىا:

   
   𝐼              

(   )
   ( ) 

 ، وبالخالي:   هٙترك حٕحر  في الاهٙاٛ الخ٣ىمي باإلاٝذاس  

      
   𝐼  (      )           

(   )
   ( ) 

 ( هجذ:2( مً اإلاّادلت )1لت )بىشح اإلاّاد

   
 

(   )
    

)جمثل الُٝمت  -
 

(   )
شمض له بالشمض    (  .   ُٜمت مماِٚ الاهٙاٛ اإلاعخٝل، ٍو

 .     مىحبت ألن:  KG0ُٜمت اإلاماِٚ  -
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اٌسىت 

اٌجامعُت:     

2018/2019 

الى حٕحر وشدي في  وخذة هٝذًت ًادي 1اإلاعخٝل بـ  ؤخذ م٣ىهاث الاهٙاٛمً اإلاّادلت ألاخحرة هالخَ ؤهه ِىذما ًخٕحر  -

)الذخل بـ 
 

(   )
 وخذة هٝذًت، وهي ُٜمت اإلاماِٚ. (

 و ن. 1ًم٢ً ؼشح اإلاماِٚ ِلى ؤهه ُٜمت الخٕحر في الذخل الىاحم ًِ حٕحر في الاهٙاٛ اإلاعخٝل بـ  -

ُٜمت جخإزش ُٜمت اإلاماِٚ بمٝذاس اإلاُل الخذي لالظتهالٟ، ٣٘لما ١ان اإلاُل الخذي لالظتهالٟ ؤ٠بر ١لما ١اهذ  -

 اإلاماِٚ ؤ٠بر.

 : الظس ائب اإلاظخللمظاغف  - ب

 بىخذة واخذة. اإلاعخٝلت في مٝذاس الخٕحر في الذخل هدُجت حٕحر المشاثب المشاثب اإلاعخٝلت ًخمثل مماِٚ

 ل٢ًُ لذًىا:

   
   𝐼              

(   )
   ( ) 

 ، وبالخالي:      باإلاٝذاس المشاثب اإلاعخٝلتهٙترك حٕحر  في 

      
   𝐼      (        )      

(   )
   ( ) 

 ( هجذ:2( مً اإلاّادلت )1بىشح اإلاّادلت )

   
  

(   )
     

)جمثل الُٝمت  -
  

(  )
شمض له بالشمض  المشاثب اإلاعخٝلتُٜمت مماِٚ   (  .   ، ٍو

 .     ألن:  ظالبتKTx   اإلاماِٚ ُٜمت -

في الذخل بـ  ٢ِس يوخذة هٝذًت ًادي الى حٕحر  1بـ ت ألاخحرة هالخَ ؤهه ِىذما جخٕحر المشاثب اإلاعخٝلت مً اإلاّادل -

(
 

(   )
 وخذة هٝذًت، وهي ُٜمت اإلاماِٚ. (

 و ن. 1بـ  إلاعخٝلتالمشاثب اًم٢ً ؼشح اإلاماِٚ ِلى ؤهه ُٜمت الخٕحر في الذخل الىاحم ًِ حٕحر في  -

 .جخإزش ُٜمت اإلاماِٚ بمٝذاس اإلاُل الخذي لالظتهالٟ -

الثمظاغف  - ث  : الخدٍى

الث ًخمثل مماِٚ الثفي مٝذاس الخٕحر في الذخل هدُجت حٕحر  الخدٍى  بىخذة واخذة. الخدٍى

 ل٢ًُ لذًىا:

   
   𝐼              

(   )
   ( ) 

الثي هٙترك حٕحر  ف  ، وبالخالي:    باإلاٝذاس   الخدٍى

      
   𝐼           (        )

(   )
   ( ) 

 ( هجذ:2( مً اإلاّادلت )1بىشح اإلاّادلت )

   
 

(   )
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اٌسىت 

اٌجامعُت:     

2018/2019 

)جمثل الُٝمت  -
 

(   )
الثُٜمت مماِٚ   ( شمض له بالشمض  الخدٍى  .   ، ٍو

 .     ألن:  مىحبت  Ktr  ُٜمت اإلاماِٚ  -

الث مً اإلاّادل - )في الذخل بـ  وشديوخذة هٝذًت ًادي الى حٕحر  1بـ ت ألاخحرة هالخَ ؤهه ِىذما جخٕحر الخدٍى
 

(   )
) 

 وخذة هٝذًت، وهي ُٜمت اإلاماِٚ.

الثاًم٢ً ؼشح اإلاماِٚ ِلى ؤهه ُٜمت الخٕحر في الذخل الىاحم ًِ حٕحر في  -  و ن. 1بـ  لخدٍى

 .جخإزش ُٜمت اإلاماِٚ بمٝذاس اإلاُل الخذي لالظتهالٟ -

 

𝐼                                                                               الحالت الثاهُت:  𝐼         

 مظاغف الاهفاق اإلاظخلل: - أ

 (  ،  𝐼،   اإلاعخٝل ) الاهٙاٛ َزا م٣ىهاث ؤخذفي مٝذاس الخٕحر  في الذخل هدُجت حٕحر   إلاعخٝلا الاهٙاٛ مماًِٚخمثل 

 بىخذة واخذة.

 ل٢ًُ لذًىا:

   
   𝐼              

(      )
   ( ) 

 ، وبالخالي:   هٙترك حٕحر  في الاهٙاٛ الخ٣ىمي باإلاٝذاس  

      
   𝐼  (      )           

(      )
   ( ) 

 ( هجذ:2( مً اإلاّادلت )1بىشح اإلاّادلت )

   
 

(      )
    

)جمثل الُٝمت  -
 

(      )
شمض له بالشمض    (  .   ُٜمت مماِٚ الاهٙاٛ اإلاعخٝل، ٍو

      و       حبت ألن: مى  KG0 ُٜمت اإلاماِٚ  -

وخذة هٝذًت ًادي الى حٕحر وشدي في  1اإلاعخٝل بـ  ؤخذ م٣ىهاث الاهٙاٛمً اإلاّادلت ألاخحرة هالخَ ؤهه ِىذما ًخٕحر  -

)الذخل بـ 
 

(      )
 وخذة هٝذًت، وهي ُٜمت اإلاماِٚ. (

 و ن. 1هٙاٛ اإلاعخٝل بـ ًم٢ً ؼشح اإلاماِٚ ِلى ؤهه ُٜمت الخٕحر في الذخل الىاحم ًِ حٕحر في الا  -

 واإلاُل الخذي للمشاثب. جخإزش ُٜمت اإلاماِٚ بمٝذاس اإلاُل الخذي لالظتهالٟ، -

 مظاغف الظس ائب اإلاظخلل:   - ث

 بىخذة واخذة. اإلاعخٝلت في مٝذاس الخٕحر في الذخل هدُجت حٕحر المشاثب المشاثب اإلاعخٝلت ًخمثل مماِٚ

 ل٢ًُ لذًىا:

   
   𝐼              

(      )
   ( ) 

 ، وبالخالي:    باإلاٝذاس   المشاثب اإلاعخٝلتهٙترك حٕحر  في 
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اٌسىت 

اٌجامعُت:     

2018/2019 

      
   𝐼      (        )      

(      )
   ( ) 

 ( هجذ:2( مً اإلاّادلت )1بىشح اإلاّادلت )

   
  

(      )
     

)جمثل الُٝمت  -
  

(    )
شمض له بالشمض  المشاثب اإلاعخٝلتُٜمت مماِٚ   (  .   ، ٍو

 .     ،      ألن:  ظالبت  Ktx   ُٜمت اإلاماِٚ -

في الذخل بـ  ٢ِس يوخذة هٝذًت ًادي الى حٕحر  1بـ ت ألاخحرة هالخَ ؤهه ِىذما جخٕحر المشاثب اإلاعخٝلت مً اإلاّادل -

(
 

(      )
 وخذة هٝذًت، وهي ُٜمت اإلاماِٚ. (

 و ن. 1بـ  المشاثب اإلاعخٝلتًم٢ً ؼشح اإلاماِٚ ِلى ؤهه ُٜمت الخٕحر في الذخل الىاحم ًِ حٕحر في  -

 ، واإلاُل الخذي للمشاثب.جخإزش ُٜمت اإلاماِٚ بمٝذاس اإلاُل الخذي لالظتهالٟ -

الثمظاغف  - ر  : الخدٍى

الث ًخمثل مماِٚ الثالذخل هدُجت حٕحر  في مٝذاس الخٕحر في الخدٍى  بىخذة واخذة. الخدٍى

 ل٢ًُ لذًىا:

   
   𝐼              

(      )
   ( ) 

الثهٙترك حٕحر  في   ، وبالخالي:    باإلاٝذاس   الخدٍى

      
   𝐼           (        )

(      )
   ( ) 

 ( هجذ:2( مً اإلاّادلت )1بىشح اإلاّادلت )

   
 

(      )
     

)جمثل الُٝمت  -
 

(      )
الثُٜمت مماِٚ   ( شمض له بالشمض  الخدٍى  .   ، ٍو

 .     ،       ألن:  مىحبت      ُٜمت اإلاماِٚ  -

الث ت ألاخحرة هالخَ ؤهه ِىذما جخٕحر المً اإلاّادل - في الذخل بـ  وشديوخذة هٝذًت ًادي الى حٕحر  1بـ خدٍى

(
 

(      )
 وخذة هٝذًت، وهي ُٜمت اإلاماِٚ. (

الثًم٢ً ؼشح اإلاماِٚ ِلى ؤهه ُٜمت الخٕحر في الذخل الىاحم ًِ حٕحر في  -  و ن. 1بـ  الخدٍى

 ب.، واإلاُل الخذي للمشاثجخإزش ُٜمت اإلاماِٚ بمٝذاس اإلاُل الخذي لالظتهالٟ -

بت: أزس الخغير في  - ج  اإلاُل الحدي للظٍس

بت بـ   ظٗى ًادي الى الخٕحر في الذخل باإلاٝذاس:  %1ِىذ الخٕحر في مّذ٥ المٍش

   
    

   (   ́́)
          ́    

 : الػامت للدولت زصُد اإلايزاهُت  -2-3
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اٌسىت 

اٌجامعُت:     

2018/2019 

𝐼                                                                            الحالت ألاولى:  𝐼         

ُذ اإلاحزاهُت ١الخالي:  ًدعب ـس

 الىفلاث. –زصُد اإلايزاهُت= الاًساداث 

الُا ١الخالي:  ًم٢ً الخّبحر ًِ رل٤ ٍس

       (    ) 

        (      ) 

 ظُاطت اإلاالُت غلى زصُد اإلايزاهُت الػامت للدولت:أزس أدواث ال

 :غلى زصُد اإلايزاهُت الػامت للدولت الاهفاق الػامأزس  - ؤ

 لذًىا:

        (      )   ( ) 

ُذ اإلاحزاهُت ١الخالي:   هٙترك حٕحر في الاهٙاٛ الّام باإلاٝذاس   ، ُ٘فبذ ـس

        ([      ]     )   ( ) 

ُذ اإلاحزاهُت:2( مً اإلاّادلت )1بىشح اإلاّادلت )  ( هجذ الخٕحر في ـس

                 

ادة الاهٙاٛ الّام  ظٗى     باإلاٝذاس حّني الّالٜت ألاخحرة وحىد ِالٜت ٢ِعُت بحن الاهٙاٛ الّام وسـُذ اإلاحزاهُت، ّ٘ىذ ٍص

ادة، وال٢ّغ صخُذ. في خالت جخُٙن الاهٙاٛ الّام باإلاٝذاس  عجض فيًادي رل٤ الى  ُذ اإلاحزاهُت بىٙغ مٝذاس الٍض     ـس

ُذ اإلاحزاهُت بىٙغ مٝذاس الخٝلُق.ظٗى ًادي رل٤ الى   جدعً في ـس

الثأزس  - ب  :غلى زصُد اإلايزاهُت الػامت للدولت الخدٍى

 لذًىا:

        (      )   ( ) 

الثحٕحر في  هٙترك ُذ اإلاحزاهُت ١الخالي:    باإلاٝذاس  الخدٍى  ، ُ٘فبذ ـس

        (   (        ))   ( ) 

ُذ اإلاحزاهُت:2( مً اإلاّادلت )1بىشح اإلاّادلت )  ( هجذ الخٕحر في ـس

                  

الثعُت بحن حّني الّالٜت ألاخحرة وحىد ِالٜت ٢ِ ادة  الخدٍى الثوسـُذ اإلاحزاهُت، ّ٘ىذ ٍص ظٗى ًادي      باإلاٝذاس  الخدٍى

الث باإلاٝذاس رل٤ الى  ادة، وال٢ّغ صخُذ. في خالت جخُٙن الخدٍى ُذ اإلاحزاهُت بىٙغ مٝذاس الٍض ظٗى      عجض في ـس

ُذ اإلاحزاهُت بىٙغ مٝذاس الخٝلُق.ًادي رل٤ الى   جدعً في ـس

 :غلى زصُد اإلايزاهُت الػامت للدولت ظسائبالأزس  - ث

 لذًىا:

        (      )   ( ) 

الثهٙترك حٕحر في  ُذ اإلاحزاهُت ١الخالي:    باإلاٝذاس  الخدٍى  ، ُ٘فبذ ـس

    (        )  (      )   ( ) 

ُذ اإلاحزاهُت:( هجذ ا2( مً اإلاّادلت )1بىشح اإلاّادلت )  لخٕحر في ـس
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اٌسىت 

اٌجامعُت:     

2018/2019 

ادة  المشاثببحن  وشدًتحّني الّالٜت ألاخحرة وحىد ِالٜت  ظٗى ًادي      باإلاٝذاس  المشاثبوسـُذ اإلاحزاهُت، ّ٘ىذ ٍص

ادة، وال٢ّغ صخُذ. في خالت جخُٙن المش رل٤ الى  ُذ اإلاحزاهُت بىٙغ مٝذاس الٍض ظٗى      اثب باإلاٝذاس جدعً في ـس

ُذ اإلاحزاهُت بىٙغ مٝذاس الخٝلُق.ًادي رل٤ الى   جشاحْ في ـس

𝐼                                                                               الحالت الثاهُت:  𝐼         

ُذ اإلاحزاهُت ١الخالي:  ًدعب ـس

 الىفلاث. –زصُد اإلايزاهُت= الاًساداث 

الُا ١الخالي:  ًم٢ً الخّبحر ًِ رل٤ ٍس

       (    )                                                                                                  

    (      )  (      ) 

    (          )                                                                                
ُذ اإلاحزاهُت في خالت اسجباه المشاثب بالذخل ال ٌّخمذ ِلى خُاساث هالخَ مً   خال٥ اإلاّادلت ألاخحرة ؤن ـس

الث(، واهما ٌّخمذ ِلى معخىي الذخل، وؤي ش يء آخش ٌعاَم في  العُاظت اإلاالُت ٘ٝي )المشاثب، الاهٙاٛ الخ٣ىمي، الخدٍى

ُذ اإلاحزاهُت  حُٕحر الذخل ١االظدثماس مثال، خُث ؤن اسجٙاُ الاظدثماس ظٗى ًادي الى اسجٙاُ الذخل، وبالخالي جدعً في ـس

م ؤن الخ٣ىمت لم جٝم بإي ش يء بهذٗ الٝماء ِلى العجض. بُت، بالٔش  هدُجت جدعً الاًشاداث المٍش

 واث الظُاطت اإلاالُت غلى زصُد اإلايزاهُت الػامت للدولت:أزس أد

 أزس الاهفاق الػام غلى زصُد اإلايزاهُت الػامت للدولت: - ؤ

 لذًىا:

    (          )        ( ) 

ُذ اإلاحزاهُت ١الخالي:   هٙترك حٕحر في الاهٙاٛ الّام باإلاٝذاس   ، ُ٘فبذ ـس

        ([      ]     )   (    )   ( ) 

ُذ اإلاحزاهُت:2( مً اإلاّادلت )1بىشح اإلاّادلت )  ( هجذ الخٕحر في ـس

                     

                                                                                                             

    (       )                                                                                                    

ادة في الاهفاق الحىىمي ًللص مً فائع اإلايزاهُت بىفع اإلالداز؟الظؤاٌ اإلاؼسوح:   هل الٍص

ادة في الاًشاداث ؤو٥ هٍشة ًخطر ؤن َزا مىىٝي، لمً  ادة في الاهٙاٛ الخ٣ىمي ًيخج ِنها ٍص ٢ً مْ الخّمٞ ؤ٠ثر  هجذ ؤن الٍض

بُت باإلاٝذاس:  ادة في الاهٙاٛ الخ٣ىمي، ؤي:       المٍش ُذ اإلاحزاهُت بمٝذاس ؤٜل مً الٍض  ، وبالخالي ٣ًىن الاهخٙاك في ـس

(     )    

الثأزس  - ب  الػامت للدولت:غلى زصُد اإلايزاهُت  الخدٍى

 لذًىا:

    (          )        ( ) 

ُذ اإلاحزاهُت ١الخالي:    هٙترك حٕحر في الاهٙاٛ الّام باإلاٝذاس   ، ُ٘فبذ ـس

        (           )   (    )   ( ) 

ُذ اإلاحزاهُت:( هجذ الخٕحر 2( مً اإلاّادلت )1بىشح اإلاّادلت )  في ـس
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    (       )                                                

 غلى زصُد اإلايزاهُت الػامت للدولت: الظس ائبأزس   - ث

 لذًىا:

    (          )        ( ) 

ُذ اإلاح    هٙترك حٕحر في الاهٙاٛ الّام باإلاٝذاس   زاهُت ١الخالي:، ُ٘فبذ ـس

             (      )   (    )   ( ) 

ُذ اإلاحزاهُت:2( مً اإلاّادلت )1بىشح اإلاّادلت )  ( هجذ الخٕحر في ـس

                                                                                            

                                                                                                               

    (       )                

  

 الىطػُت التي ٌػمل فيها الاكخصاد:   -2-4

 لجذو٥ الخالي:ًم٢ً اخخفاس الىلُّاث التي ٌّمل ٘يها الاٜخفاد في ا

 وطػُت جىاشن مثلى   00حجم الٙجىة:  الطاقح االوتاخُح القصىي لالقتصاد َساوٌ الىاتح التىازوٍ

 وطػُت جىاشن جضخمُت +   حجم الٙجىة: الطاقح االوتاخُح القصىي لالقتصاد أقل مه الىاتح التىازوٍ

 وطػُت جىاشن اهىماػُت -  الٙجىة:  حجم الطاقح االوتاخُح القصىي لالقتصاد أكثر مه الىاتح التىازوٍ

 الخىاشن في اكخصاد مىىن مً أزبؼ كؼاغاث: -3

الى الٝىاِاث الثالر العابٝت، وبالخالي ًفبذ ظٗى هٝىم ِلى معخىي َزا الجضء الا٘ت ٜىاُ الّالم الخاسجي  

ً ِملُت الخّامل مْ الّالم لذًىا: ٜىاُ الّاثالث، ٜىاُ اإلااظعاث، ٜىاُ الخ٣ىمت، ٜىاُ الّالم الخاسجي، خُث ًىجش ِ

 الخاسجي، الُٝام بدباد٥ العلْ والخذماث مً والى الخاسج، ؤي ِملُت اظتراد وجفذًش.

 الىاجج(:) للدخل الخىاشوي اإلاظخىي  -3-1

 :اإلاّادالث الخاـت باٜخفاد بلذ ما ٢ً لذًىاخل

                                                                                        𝐼  𝐼         

لت ألاولى  الىلب ال٢لي = الّشك ال٢لي : الؼٍس

      

      𝐼      

    𝐼    (   ) 

         𝐼     (   [     ]) 

      [            ]  𝐼     (   [     ]) 

              𝐼     (     ) 

   
   𝐼               (     )

        
 

لت الثاهُت  ُٜمت الخًٝ=  ُٜمت الدعٍشاث : الؼٍس

  (     )    𝐼                                                                                                                                   
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    (   )   (       )  [     ]  𝐼        

    (   )[            ]  (       )  [     ]  𝐼        

.. 

.. 

.. 

   
   𝐼               (     )

        
 

 

 صُغت )كُمت( اإلاظاغف: -3-2

اخخفاس اإلاماِٙاث الخاـت ب٣ل اإلاخٕحراث اإلاذسحت في الىمىرج الّام لعٛى العلْ والخذماث مً خال٥ الجذو٥ ًم٢ً 

 الي:الخ

 ُٜمت اإلاماِٚ اإلاماِٚ

 مماِٚ الاهٙاٛ اإلاعخٝل

   𝐼     
    

 

        
 

الث  مماِٚ الخدٍى
    

    
 

        
 

 مماِٚ المشاثب
    

    
  

        
 

 مماِٚ الفادساث 

   
   

 

        
 

 ِٚ الىاسداثمما

   
   

  

        
 

 :زصُد اإلايزان الخجازي  -3-3

ُذ اإلاحزان الخجاسي   ١الخالي:ًدعب ـس

       

                            لذًىا:          

 وبالخالي:

    (     )     

ُذ اإلاحزان الخجاسي ِلى ٌّخم مالخٍت: ذ ِلى مخٕحراث الخجاسة الخاسحُت )ـادساث، واسداث( ٘ٝي، واهما ٌّخمذ هالخَ ؤن ـس

 ِلى ؤي مخٕحر  ًم٢ً ؤن ًازش ِلى الذخل، مثل ؤدواث العُاظت اإلاالُت، ؤو الاظدثماس اإلاعخٝل.

ُذ اإلاحزاهُت:   هٙترك حٕحر في الاهٙاٛ اإلاعخٝل بـ مثا٥:   ، وبالخالي ًفبذ ـس

    (     )   (    ) 

    (     )   (        ) 

 وبالخالي: 

            

ُذ اإلاحزان الخجاسي ظِؽهذ عجض باإلاٝذاس:  ادة الاهٙاٛ اإلاعخٝل باإلاٝذاس: ،        هالخَ ؤن ـس  .   ِىذ ٍص
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 الىطػُت التي ٌػمل فيها الاكخصاد:   -3-4

 ُّاث التي ٌّمل ٘يها الاٜخفاد في الجذو٥ الخالي:ًم٢ً اخخفاس الىل

 وطػُت جىاشن مثلى   00حجم الٙجىة:  الطاقح االوتاخُح القصىي لالقتصاد َساوٌ الىاتح التىازوٍ

 وطػُت جىاشن جضخمُت +   حجم الٙجىة: الطاقح االوتاخُح القصىي لالقتصاد أقل مه الىاتح التىازوٍ

 وطػُت جىاشن اهىماػُت -  حجم الٙجىة:  قتصاد أكثر مه الىاتح التىازوٍالطاقح االوتاخُح القصىي لال

 

 :الىلدي/الدواٌ ألاطاطُت في الاكخصاد طادطا

 دالت الؼلب غلى الىلىد:  -1

 مفهىم الؼلب غلى الىلىد:  -1-1

ن الخاظْ ٌّذ مٙهىم الىلب ِلى الىٝىد خذًث الّهذ وعبُا، ار لم ًٍهش في ألادبُاث الاٜخفادًت بال في جهاًت الٝش 

ىب ُ٘ه  ، 1874 ِام، L.WALRAS ِؽش، وحّىد اإلابادسة ألاولى بلى لُىن ٘الشاط ُذ الىٝذي اإلأش ِىذما اظخخذم  الـش

ب شخق اٜخفادي في خُاصتها مهما ١اهذ ٔاًاث الخُاصة، هجذ رل٤ في ٠خابه الؽهحر  ٜاـذا ٠مُت الىٝىد التي ًٔش

(Eléments d’économie Politique Pure,1877) خال٥ الّالٜت الخالُت:م ً 

       ………(1-1) 

 خُث ًمثل:

) ظّش الىٝذ ؤي مٝلىب اإلاعخىي الّام لؤلظّاس     -
 

 
.) 

ُذ الىٝذي الّٙلي، ؤي ٠مُت الىٝذ الاظمُت اإلاخاخت، ؤو ِشك الىٝذ.   : -  الـش

- H :.ىب ُ٘ه بالُٝمت الخُُٝٝت ُذ الىٝذي اإلأش  جمثل الـش

شله ) Hؤن الّالٜت ال حؽ٣ل دالت الىلب ِلى الىٝىد، بهما ِالٜت جىاصن الىلب ِلى الىٝىد هالخَ   (      ِو

ت H.Guitton (1976بالُٝمت الخُُٝٝت، ول٢ً لهزٍ الّالٜت ؤَمُت ل٣ىجها ِضلذ ٠ما الخَ رل٤  خ الىٍٍش (، وألو٥ مشة في جاٍس

 مُت اإلاخذاولت مىه.الىٝذًت مٙهىم الىلب ِلى الىٝىد ًِ ِشله، ؤو ال٢

 الؼلب غلى الىلىد في الىمىذج الىُنزي: -1-2

ُٙخحن وهي  وظُلت جباد٥  و مخضن  ت بإَمُت الىٝىد في اليؽاه الاٜخفادي، وؤن للىٝىد ٌو ؤخزث َزٍ الىٍٍش

ادًت في للُٝمت ، و١ان  ٠ُجز  ؤ٠ثر دٜت مً الاٜخفادًحن ال٢الظ٤ُ في جدلُل الّىامل اإلاازشة ِلى ٜشاساث الىخذاث الاٜخف

 خُاصة الىٝىد.

 ؤهه َىاٟ زالر ِىامل جذْ٘ الىخذاث الاٜخفادًت للىلب ِلى الىٝىد وهي:  ا٘ترك ٠ُجز

ت خال٥ ٘ترة   - ؤ بت ألا٘شاد في الاخخٙاً بالىٝىد ظاثلت للُٝام بالىٙٝاث الجاٍس داْ٘ اإلاّامالث:  ًٝفذ بذاْ٘ اإلاّامالث ٔس

اث، وسٔبت اإلاؽشوِاث في الاخخٙاً بالىٝ ىد ظاثلت لذْ٘ هٙٝاث الدؽُٕل مً زمً اإلاىاد ألاولُت وألاحىس اإلاذِ٘ى

ت لعحر اإلاؽشوِاث، واِخبر ٠ُجز الىلب ِلى الىٝىد بذاْ٘ اإلاّامالث دالت وشدًت في الذخل للىٝذي  والىٙٝاث المشوٍس

 مثله مثل الاٜخفادًىن ال٢الظ٤ُ.
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ت، ٘ةجهم سؤي ٠ُجز ؤن الىخذاث الاٜخفادًت بجاهب خُاصتهم   داْ٘ الاخخُاه: - ب ذة هٝذًت إلجمام اإلاّامالث الجاٍس ألـس

ذة الىٝذًت  ّت، ولهزا ا٘ترك ٠ُجز ؤن ألاـس ًدىصون هٝىدا بلاُ٘ت بٕشك الخزس والاختراط لذ الخاحت ٔحر اإلاخٜى

 لٕشك الاخخُاه ًشجبي وشدًا بالذخل الىٝذي. 

ى٥ التي ًم٢ً ؤن  ؤَم ما حاء به *داْ٘ اإلاماسبت: ٌّخبر الىلب ِلى الىٝىد بذاْ٘ اإلاماسبت  - ث ٠ُجز، خُث ٜعم ٠ُجز ألـا

حن: الىٝىد، والعىذاث، خُث ؤن الىٝذ ٠إـل ظاثل ١امل العُىلت ال ٌّىي ؤي ِاثذ مً  حعخخذم ٠مخضن للثروة بلى هِى

 وساء خُاصجه، ؤي الّاثذ اإلاادي ِلى الىٝذ ٌعاوي الفٙش، ؤما العىذ ُ٘ذس ِاثذ مً وساء خُاصجه.

ْ الخفى٥ ِلى ِاثذ مً العىذ)ِاثذ العىذ: خامل العىذ  - ت eًخٜى اث الٙاثذة العىٍى ً، مً مذِ٘ى ( ًإحي مً مفذٍس

 واإلا٣اظب الشؤظمالُت اإلادخملت ًِ بُْ العىذ.

الُا ٠ما ًلي:  ًم٢ً الخّبحر ِنها ٍس

     …….….……(1) 

 خُث:

- i :.ت اث الٙاثذة العىٍى  جمثل مذِ٘ى

- g:اإلا٣اظب الشؤظمالُت اإلادخملت والتي حعاوي : 

  
      

  
……….….(2) 

 خُث :     

- Pb.ظّش العىذ : 

- Pbe.ظّش العىذ اإلادخمل : 

 ( ًمثل وعبت زابخت مً ُٜمت العىذ ٘ان:Sوواإلاا ؤن الّاثذ اإلادٝٞ هدُجت خُاصة العىذاث )

      ……………..(3) 

:ْ  ـُٕت الّاثذ اإلاخٜى

         ……….(4) 

ت مً الاخخفاساث هدفل ِلى الّالٜت ا  لخالُت: وبّذ مجمِى

  
 

  
  ………….(5) 

ذة هٝذًت ظاثلت بٕشك الاظخٙادة ( 5) اإلاّادلت 6مً جدلُل الؼلب غلى الىلىد بدافؼ اإلاظازبت:  -ب ًدخَٙ اإلاماسب بإـس

ّت في ؤظىاٛ ألاوساٛ اإلاالُت ختى ًخم٢ً مً جدُٝٞ ؤسباح سؤظمالُت في الٙترة الٝفحرة، وجدىاظب ؤظّاس  مً الخٕحراث اإلاخٜى

ْ اإلاماسب اسجٙاُ ظّش الٙاثذة ) العىذاث ( ؤي اهخٙاك ؤظّاس العىذاث، ِىذثز ieجىاظبا ٢ِعُا مْ ظّش الٙاثذة، ٘ةرا جٜى

ْ اهخٙاك ؤظّاس  دفل ال٢ّغ جماما برا جٜى ظُداو٥ الخخلق مً ألاوساٛ اإلاالُت والاخخٙاً بالىٝىد بذ٥ العىذاث، ٍو

ذة خالشة.( ؤي اسجٙاُ ؤظّاس العىذاث، بر في َزٍ اieالٙاثذة )  لخالت ظُداو٥ ؼشاء العىذاث بما لذًه مً ؤـس
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 مىدنى الؼلب الىلي غلى الىلىد: -1-3

 ولْ ٠ُجز دالت الىلب ال٢لي ِلى الىٝىد مً الؽ٣ل الخالي: 

     ( )    ( )….(1-7) 

L1 :ّخبر الىلب ِلى الىٝىد د  الت وشدًت للذخل الىٝذي.جمثل دالت الىلب ِلى الىٝىد بذاْ٘ اإلاّامالث والاخخُاه، َو

L2 :.ّخبر الىلب ِلى الىٝىد دالت ٢ِعُت لعّش الٙاثذة  جمثل دالت الىلب ِلى الىٝىد بذاْ٘ اإلاماسبت، َو

 

 ؤما الخمثُل البُاوي للىلب ِلى الىٝىد ٍُ٘هش في الؽ٣ل الخالي:

 

 
 

 
ى ِ ذًم اإلاشوهت للخٕحراث في ظّش الٙاثذة، ًبحن الؽ٣ل العابٞ الىلب ِلى الىٝىد لٕشك اإلاّامالث والاخخُاه ، َو

( ًىّذم الخٙمُل الىٝذي 3i( ِ٘ؽحر بلى الىلب ِلى الىٝىد بٕشك اإلاماسبت خُث ِىذ معخىي ظّش الٙاثذة)2بِىما الؽ٣ل )

جي في الخٙمُل ا جي في ظّش الٙاثذة بلى الاسجٙاُ الخذٍس بت ألا٘شاد في الاخخٙاً بالعىذاث، زم ًبحن الاهخٙاك الخذٍس لىٝذي لٔش

 ختى ًفل بلى ؤن ًفبذ الجهاجي اإلاشوهت ِىذ ؤدوى معخىي لعّش الٙاثذة الزي ؤظماٍ ٠ُجز مفُذة العُىلت.

لى 1( هدفل ِلى الؽ٣ل النهاجي)3(،)2وبذمج الؽ٣لحن ) (، الزي ٌّبر ًِ الىلب ال٢لي ًِ الىٝىد، خُث ِىذ اإلاعخىي ألِا

ماسبت مىّذما، ؤما الىلب ِلى الىٝىد لٕشك اإلاّامالث والاخخُاه ( ٣ًىن الىلب ِلى الىٝىد لٕشك اإلاi3لعّش الٙاثذة )

ىذ اهخٙاك ظّش الٙاثذة بلى اإلاعخىي)٣ُ٘oaىن ممثل بالٝىّت اإلاعخُٝمت] ( ًشجْٙ الىلب ِلى الىٝىد لٕشك i2[، ِو

ى ألامش هٙعه ِىذ اهخٙاك ظّش الٙاثذة بلى) فبذ الىلب ِلى الىٝىد لٕشك اإلاماسبتi1اإلاماسبت، َو الجهاجي اإلاشوهت  (، ٍو

 [.oa[، ؤما الىلب ِلى الىٝىد لٕشك اإلاّامالث والاخخُاه ًبٝي زابذ وممثل بالٝىّت ]obواإلاّبر ِىه بالٝىّت]

مما ظبٞ وعخيخج ؤن ٠ُجز ٜذم جدلُال اٜخفادًا مخمحزا في جدلُل وجٙعحر الىلب ِلى الىٝىد،خُث ؤلاٗ ظّش 

ت مً الٙاثذة ٠ٍاَشة هٝذًت جازش ِلى الىلب ِلى ال لى الدؽُٕل والذخل، ٠ما حّشك ٠ُجز في جدلُله إلاجمِى ىٝىد، ِو

حن ٘ٝي مً اإلاىحىداث )الىٝىد والعىذاث(، دون بِىاء  الاهخٝاداث، مً بُنها اِخمادٍ في جدلُله للىلب ِلى الىٝىد ِلى هِى

اإلاضج بُنهما، ولم ًخم٢ً ٠ُجز مً ؤَمُت لبُٝت اإلاىحىداث، واِخبر ؤن الىخذاث الاٜخفادًت جدخَٙ بىاخذة منها دون بم٣اهُت 

ّىن حٕحراث مخخلٙت في ظّش الٙاثذة وجشجِب َزٍ  ولْ دالت مخىاٜفت ِادًت )ؤي باهخٍام(، بال با٘تراك ؤن ألا٘شاد ًخٜى

ّاث حّىي مىدنى الىلب ِلى الىٝىد.  الخٜى

 

: ٌبٌن الطلب الكلً (1)الشكل 

 على النقود

: الطلب على النقود (2)الشكل 

 ضاربةبدافع الم

: الطلب على النقود (3)الشكل 

 تٌاطحبدافع المعامالت واال
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 الظُىلت:  بمصُدة اإلالصىد

 ؤ٘مل اثلظ ؼ٣ل في بإمىالهم ًٙملىن الاخخٙاً ألا٘شاد ٘ةن مخذوي معخىي  بلى الٙاثذة ظّش ًىخٙن ِىذما ؤهه ٠ُجز ًشي 

ُٙها مً  ًخؽىن  وبالخالي الخذ َزا مً ؤ٠ثر ًىخٙن لً الٙاثذة ظّش ؤن ٌّخٝذون  ألا٘شاد ؤن لُّٚ، ٠ما ِاثذ مٝابل جٌى

ا العىذاث ؼشاء  خخٙاًالا  بزل٤ ُ٘ٙملىن  العىذاث، ُٜمت جىخٙن ظٗى الٙاثذة ظّش اسجْٙ ألهه برا الخعاسة مً خ٘ى

 .ظاثل ؼ٣ل في بالىٝىد

ت، وولْ جٙعحر ؤ٠ثر دٜت لذواْ٘  :مالخظت ت الىلب ِلى الىٝىد ال٢ُجًز ٌهشث الّذًذ مً ال٢خاباث التي خاولذ بزشاء هٍٍش

، وهمىرج 1952 ، ظىت William Baumolالىلب ِلى الىٝىد، ومً ؤَم َزٍ ال٢خاباث هجذ همىرج اإلاخضون لـ  ولُام بىمى٥   

 .1956  ظىت James Tobinالىٝىد لٕشك اإلاماسبت لـ  حمغ جىبً    الىلب ِلى

 مددداث الؼلب غلى الىلىد:  -1-4

اث اإلاٙعشة للىلب ِلى الىٝىد وبّن الذساظاث العابٝت َىاٟ ِذة مخٕحراث جٙعش  اهىالٜا ٠زل٤ مً الىٍٍش

 الىلب ِلى الىٝىد:

إللا٘ت بلى الّاثذ ِلى الىٝىد والبذاثل اإلاىاظبت جخممً دوا٥ الىلب ِلى الىٝىد مخٕحر ٢ٌّغ الذخل ؤو الثروة، با

ش بُاهاث  للىلب ِلى الىٝىد، وحشث الّادة في الذساظاث العابٝت ِلى اظخخذام بحمالي الىاجج اإلادلي ٠بذًل للثروة لّذم ج٘ى

ت البذًلت ٘ان ظّش الٙاثذة ومّذ٥ الخطخ م ًمثالن اإلااؼشاث خى٥ َزا اإلاخٕحر ألاخحر، ؤما ُ٘ما ًخّلٞ بمخٕحراث ج٣لٙت الٙـش

ى٥ الُّيُت،  ألا٠ثر اظخخذاما في َزا ؤلاواس، خُث ًمثل ألاو٥ الّاثذ ِلى الىٝىد هٙعها بِىما ًمثل الثاوي الّاثذ ِلى ألـا

ت ٠ما َى الخا٥  عخخذم مّذ٥ الخطخم في مّادلت الىلب ِلى الىٝىد في خالت ِذم وحىد ٘اثذة ِلى الىداجْ الجاٍس َو

 ت. باليعبت للذو٥ الىامُ

ش بال الٝلُل مً ؤلاسؼاد خى٥ ظّش الٙاثذة الزي ًيبغي اظخخذامه، ٘حري  اث الىلب ِلى الىٝىد ال ج٘ى ٠ما ؤن هٍٍش

بّن الاٜخفادًحن ؤن ظّش الٙاثذة ٜفحر ألاحل َى ؤوعب مخٕحر ألهه ًِٝغ ال٣لٙت البذًلت لخُاصة الىٝذ، وهجذ في َزٍ الٙئت 

 الادخاس وؤلاٜشاك ؤو ؤروهاث الفىذٛو ٜفحرة ألاحل ٜذ ج٣ىن ألاوعب.ؤن ظّش الٙاثذة ِلى الىداجْ في ؼش١اث 

امذ بّن الذساظاث الخىبُُٝت بةدخا٥ مخٕحراث بلاُ٘ت في دالت الىلب ِلى الىٝىد ٠إظّاس الفٗش الخُُٝٝت  ٜو

 .ؤو الاظمُت

الىعي اإلافشفي وجىىس  وؤخحرا جلّب الخٕحراث اإلااظعُت دوسا َاما في الخإزحر ِلى ظلٟى الىلب ِلى الىٝىد، ٘خىىس 

ذة جادي بلى حُٕحر  ل الال٢ترووي لؤلـس الٝىاُ اإلاالي والابخ٣اساث اإلاالُت ٠بىاٜاث الاثخمان وبىاٜت السخب آلالي والخدٍى

 الخىصَْ اليعبي إلا٣ىهاث الىلب ِلى الىٝىد.

 دالت غسض الىلىد: -2

 مفهىم الىخلت الىلدًت ومىىهاتها: -2-1

ا مً بلذ بلى آخش، باخخالٗ العُاظاث الىٝذًت اإلاىبٝت في جخخلٚ م٣ىهاث ال٢خلت الىٝذًت وبحش  اءاث بـذاَس

 الاٜخفاد و٠زا جىىس الجهاص اإلافشفي.

ىت الّمىمُت في  ت، الخٍض حّخبر ال٢خلت الىٝذًت دًىا ِلى ِاجٞ اإلااظعاث التي جفذٍس )البى٤ اإلاش٠ضي، البىٟى الخجاٍس

ه مً الٝىاُ ٔحر اإلاف  )الّاثالث، اإلاؽشوِاث(، وباإلاٝابل َى خٞ لهاالء ِلى الذولت.  شفيبّن الذو٥(، ورل٤ اججاٍ خاثٍض
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 مىىهاث الىخلت الىلدًت: - أ

حن مً م٣ىهاث ال٢خلت الىٝذًت ورل٤ خعب دسحت العُىلت:  ًم٢ً ؤن همحز بحن هِى

  :جدىلها وهي ِباسة ًِ وظاثل الذْ٘ العاثلت التي ولّذ جدذ جفٗش ألا٘شاد واإلااظعاث، وال ًم٢ً  اإلاخاخاث الىلدًت

ىىبٞ َزا اإلاٙهىم ِلى:   بلى ؤـل آخش ؤ٠ثر ظُىلت، ٍو

  الٝىْ اإلاّذهُت: وهي الٝىْ التي ٌع٢ها البى٤ اإلاش٠ضي والتي ٌعخخذمها الىاط في الذْ٘، وج٣ىن ُٜمتها ـٕحرة ومهمتها

 حعهُل ِملُت الذْ٘ الُىمُت.

 ا البى٤ اإلاش٠ضي ولها ُٜم ت: وهي ألاوساٛ التي ًفذَس ّذ منها في ال٢خلت الىٝذًت ١ل ما ألاوساٛ اإلاش٠ٍض ت مٙشولت، َو

 ًىحذ خاسج البى٤ اإلاش٠ضي ظىاء ِىذ ألا٘شاد ؤو اإلايؽأث ؤو البىٟى ؤو ؤلاداساث ؤو الخاسج.

 :ذة الذاثىت إلاخخلٚ الخعاباث ّذ منها ألاـس  الىٝىد ال٢خابُت: َو

 ؛  الخعاباث لالواُل ِلى البىٟى

 ذًت؛  الخعاباث البًر

 ؛وداجْ ألاشخاؿ واإلاي  ؽأث لذي البىٟى

 .ىت الّمىمُت  الىداجْ لذي الخٍض

  :ىت التي ال ًم٢ً بدماحها  اإلاخاخاث ػبه الىلدًت ُت وخعاباث الخٍض حؽمل ألامىا٥ ؼبه الىٝذًت ومجمُى الىداجْ اإلاف٘ش

ىسي بىاظىت ١ل ؤؼ٣ا٥ الخّامل ١الؽ٤ُ ؤو  الخىالاث وجخممً الىداجْ الخالُت: في الخذاو٥ بؽ٣ل مباؼش ٘و

 جدذ الىلب ِلى الذ٘تر: جخمثل في:الىداج ْ 

 الخعاباث ِلى الذ٘تر في البىٟى والتي جذس ٘اثذة ألصخاب الىداجْ، وهي مخففت لالدخاس. -

حر والاخخُاه وخعاباث الادخاس الع٢ني التي حعخُٙذ مً الٙىاثذ اإلاىخجت، وحعمذ ُ٘ما بّذ بالخفى٥  - خعاب الخ٘ى

ت، َزٍ الىدا ذ وبإي ِلى ٜشوك للع٢ً بٙىاثذ جمُحًز جْ مثل الىداجْ جدذ الىلب ًجىص لفاخبها سخبها في ؤي ٜو

ت ال ٌعخىُْ الفٗش منها بؽ٣ُاث، ٘ةهه مً الىاحب ِلُه ؤن ًخٝذم  مبلٖ، ول٢ً ِلى ٢ِغ وداجْ الخعاباث الجاٍس

حر.  للبى٤ بىٙعه ومّه د٘تر للخ٘ى

  :الىداجْ ألحل 

تراوح َزا ألاحل وهي هُى آخش مً ألامىا٥ الجاَضة ؼبه الىٝذًت وج٣ى      ىت ألحل مدذد، ٍو ن بما في البىٟى ؤوفي الخٍض

 ؤ٠ثر.مً ؼهش بلى ظىت ؤو 

 اإلاجامُؼ الىلدًت:   - ب

ختى جخم٢ً العلىاث الىٝذًت مً مماسظت العُاظت الىٝذًت، ٘ةجها بداحت بلى جدذًذ ٠مُت الىٝىد اإلاخذاولت في 

ّاث الشظمُت لخىىس ال ىاجج الىوني ؤلاحمالي، وبالخالي ال بذ مً خفش مخخلٚ ؤؼ٣ا٥ الاٜخفاد لمً خذود مخىا٘ٝت مْ الخٜى

ال٢خلت الىٝذًت في مجامُْ هٝذًت، ولخفيُٚ ال٢خلت الىٝذًت في مجامُْ مخجاوعت ٘ةهىا وّخمذ ِلى مُّاس العُىلت وجٝعم في 

 الذو٥ اإلاخٝذمت ٠ٙشوعا بلى ؤسبّت ؤٜعام:
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 ( مجمْ اإلاخاخاث الىٝذًتM1ٌؽمل وظاثل الذْ٘ ال٣ا :) ا البى٤ اإلاش٠ضي ملت العُىلت )مثل ألاوساٛ الىٝذًت التي ًفذَس

ىت الّمىمُت، واإلاذمجت في الخذاو٥ مً ٜبل  ىان ٔحر اإلاالُحن، وهٝىد الخجضثت الفادسة ًِ الخٍض والتي جخذاو٥ بحن ألِا

 البى٤ اإلاش٠ضي( والىداجْ جدذ الىلب بالّملت الىوىُت.

 ( مجمْ ال٢خلت الىٝذًتM2ٌؽمل :)M1 ُٙاث جدذ الىلب بالّملت الىوىُت التي ٌعخدٞ ِليها ٘ىاثذ داثىت، َزٍ والخ ٌى

٢ها ًِ  ٤ بىاظىت الؽ٤ُ ول٢ً ًخم جدٍش ىت، وهي ٔحر ٜابلت للخدٍش ُٙاث جىدُ لذي ماظعاث ؤلاٜشاك والخٍض الخٌى

ُت الّادًت( وهي ظاثش د٘اجش الادخاس لذي ١ا٘ت اإلااظعاث ٞ جٝذًم الذ٘تر)د٘اجش الادخاس اإلاف٘ش ُت، خعاباث  وٍش اإلاف٘ش

 بلخ.…الخىمُت الفىاُِت خعب الىٍام الٙشوس ي وخعاباث الادخاس الع٢ني

 (مجمْ العُىلت الاٜخفادًتM3 ٌْؽمل باإللا٘ت بلى اإلاجم :)M2  ١ل الىداجْ وظىذاث الذًً الٝابلت للخذاو٥ بالّمالث

ُٙاث ألحل ٔحر الٝابلت للخذاو٥. ألاحىبُت،  والخٌى

 ( ْاإلاجمM4ًخممً با :)إللا٘ت بلىM3  ىان ٔحر اإلاالُحن الفادسة ًِ اإلااظعاث، ظىذاث ىت التي بدىصة ألِا ؤوساٛ الخٍض

ىان ٔحر اإلاالُحن. ىت الٝابلت للخذاو٥ الفادسة ًِ الذولت واإلاىحىدة بُذ ألِا  الخٍض

مثل ًدذد البى٤ اإلاش٠ضي ال٢خلت الىٝذًت اإلاخذاولت في الاٜخفاد، وبالخالي ٌّخبر الّشك الىٝذي مخٕحر  خاسجي، ٍو

 بُاهُا، ١الخالي:

 

 

 

 

 :الظىق الىلدًتطادطا/ الخىاشن في 

       .ًدذر الخىاصن في ظٛى الىٝذ ِىذما ًدعاوي الىلب ِلى الىٝىد مْ الّشك الىٝذي -

 .جٝاوْ مىدنى الىلب ِلى الىٝىد مْ مىدنى ِشك الىٝىدِىذ ؤي  -

.ِىذ الخىاصن في العٛى الىٝذًت ًخدذد ظّش الٙا -  ثذة الخىاصوي في َزٍ العٛى

 

i 

M 

MS 
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، وهي: -  َىاٟ زالر ِىامل جازش ِلى ظّش الٙاثذة الخىاصوي في َزا العٛى

 .الخٕحر في الّشك الىٝذي 

 .الخٕحر في معخىي الذخل الخىاصوي في ظٛى العلْ والخذماث 

 .الخٕحر في الىلب ِلى الىٝىد بذاْ٘ اإلاماسبت 

 أزس الخغير في الػسض الىلدي:  -1

ادة  جادي الى جخُٙن مّذ٥ الٙاثذة الخُٝٝي واإلاا ؤن بّن    الى اإلاعخىي     اإلاعخىي الىٝذًت مً  ال٢خلتٍص

ادة ؼشاء العىذاث، ما لم ٢ًً الاٜخفاد الىوني في ولْ مفُذة العُىلت، ٘ٙي خالت  الىٝىد الجذًذة جىحه الى ٍص

ٔحر  Mوال٢خلت الىٝذًت  iالّالٜت بحن ظّش الٙاثذة مفُذة العُىلت ٘ان ألا٘شاد ال ٌؽترون العىذاث، وبالخالي جفبذ 

صخُدت، وهالخَ ؤن ِىذما ًٝترب الاٜخفاد الىوني مً خالت ال٢عاد الؽذًذ ٘اهه ًٝترب ؤًما مً مفُذة العُىلت، 

ّني رل٤ ؤن اظخجابت ظّش الٙاثذة الى للخٕحراث في ال٢خلت الىٝذًت جفبذ مىخٙمت خال٥ ٘ترة الاه٢ماػ الؽذًذ، ٠ما  َو

 ًىضخه الؽ٣ل اإلاىالي:

 
 غلى طػس الفائدة الخىاشوي: والؼلب غلى الىلىد بدافؼ اإلاظازبت أزس الخغير في الدخل  -2

ْ مّذ٥ الٙاثذة، والعاا٥ اإلاىشوح:  لى، وج٘ش هُف الضبادة في الذخل ظٗى جادي الى اهخٝا٥ الىلب ِلى الىٝىد الى ألِا

 ذ؟للدخل ان ًصداد غلى السغم مً أن غسض الىلىد زاب

ذة ِاولت )داْ٘ اإلاماسبت( ٜذ اظخخذمذ في  الذخل ظٗى ًضداد في خالت لى ؤن الىٝىد اإلادخَٙ بها في ؼ٣ل ؤـس

لُه ٘دتى  زا ما ٌّضم ألا٘شاد ِلى ّ٘له ِىذما ًشجْٙ ظّش الٙاثذة، بدث ٣ًىن ؼشاء العىذاث حزابا، ِو اإلاّامالث، َو

ل معخىي دخل  ؤِلى، ٘ان ظّش الٙاثذة ًجب ؤن ًشجْٙ بٝذس ١اٗ، ورل٤ ٌعخىُْ ٜذس زابذ مً مً ِشك الىٝىد جمٍى

 لخخُٙن الىلب ِلى الىٝىد بٕشك اإلاماسبت، ٠ما ًىضخه الؽ٣ل الخالي:

𝑖  

𝑖3 

𝑖 
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 ً  :ملترختطلظلت جماٍز

:  الحلٌى

https://elearning.univ-msila.dz/moodle/course/view.php?id=1954 

 
 الخىاشن في طىق الظلؼ والخدماث

 )همىذج مىىن مً كؼاغين(
 

 
 

 

 
 
 
 
 

ً   :10الخمٍس

  ت؟ما هي ؤَم الا٘ترالاث التي بىِذ ِليها الىٍش  ٍت ال٢ُجًز

 مارا هٝفذ بالٝاهىن الع٣ُىلىجي ل٢ُجز؟، مْ اِىاء ؤمثلت جىضر رل٤؟ 

  مثل دسوة اليؽاه الاٜخفادي في همىرج م٣ىن مً ٜىاِحن بخمثُل بُاوي، مىضخا الخذ٘ٝاث بحن ٜىاُ الّاثالث

ىاُ اإلااظعاث؟  ٜو
 
 
 
 

 

 
 
 

ً   :20الخمٍس

 لخ٢ً لذًىا البُاهاث الخالُت خى٥ اٜخفاد ما:

Y 0 100 200 300 400 500 600 700 800 

C 160 220 280 340 400 460 520 580 640 

 اإلاؼلىب:

 ؤخعب اإلاُل الخذي لالظتهالٟ؟ ، مارا جالخَ؟ -1

 ؤخعب اإلاُل الىظىي لالظتهالٟ،  مارا جالخَ؟ -2

 ؤخعب حجم الادخاس؟، زم ؤخعب اإلاُل الخذي لالدخاس واإلاُل الىظىي لالدخاس؟، مارا جالخَ؟ -3
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 دالتي الاظتهالٟ، والادخاس؟اظخخشاج  -4

 مثل الذالخحن بُاهُا. -5
 

 

                                               :30الخمٍسً  

اث الذخل اإلاخاح: A،Bلخ٢ً لذًىا دالت الاظتهالٟ اإلاخففت لّاثلخحن   خعب مخخلٚ معخٍى

 4000 3000 2000 1000 0 الذخل المتاذ

 االستهالك
A 2800 3600 4400 5200 6000 

B 3200 4000 4800 5600 6400 

 اإلاؼلىب:

 ١ىن دالتي الاظتهالٟ للّاثلخحن؟ -1

 ١ىن دالت الاظتهالٟ ال٣لُت؟ -2

 في خالت ِذم حعاوي اإلاُل الخذي لالظتهالٟ للّاثلخحن، ٠ُٚ وعخخشج دالت الاظتهالٟ ال٣لُت للّاثلخحن؟ -3
 

ً  :40الخمٍس

 لخ٢ً لذ٤ً اإلاّىُاث الخالُت:

 600 500 400 300 200 100 الذخل الىطىٍ

 180 160 140 120 100 80 االستهالك 

 100 100 100 100 100 100 االستثمار

 اإلاؼلىب:

 ؤخعب حجم الىلب ال٢لي؟ -1

اث الادخاس؟ -2  ؤخعب معخٍى

 بحن معخىي الذخل الخىاصوي؟، ومثل الخالت بُاهُا؟ -3

الُا -4  ؟اظخخشج دالتي الاظتهالٟ والادخاس، وؤخعب الذخل الخىاصوي ٍس
5-  

 ً                                               :50الخمٍس
 لخ٢ً لذ٤ً البُاهاث الخالُت اإلاخّلٝت باٜخفاد بلذ ما م٣ىن مً ٜىاِحن:

AD I S C Y 

....... 60 -40 40 0 

....... 60 -20 100 80 

....... 60 0 160 160 

....... 60 20 220 240 

....... 60 40 280 320 

....... 60 60 340 400 

....... 60 80 400 480 

....... 60 100 460 560 

 اإلاؼلىب:

 مً خال٥ البُاهاث في الجذو٥ العابٞ: 

ٝخحن مً الجذو٥. 5-  اظخخشج دالت الاظتهالٟ .-1 .(AD) ؤخعب مٝذاس الىلب ال٢لي -3 اظخخشج الذخل الخىاصوي بىٍش

ٝخحن.6-  اظخخشج دالت الادخاس.  -2 .اظخخشج دالت الىلب ال٢لي -4 مثل بُاهُا خالت الخىاصن بىٍش
6-  

ً                                               :60الخمٍس

 ال٤ُ اإلاّىُاث الخالُت:
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                        𝐼    . 
 اإلاؼلىب:

 ؤخعب ُٜمت الذخل الخىاصوي؟ -1

 الخىاصن؟ؤخعب ُٜمت ١ل مً: الاظتهالٟ، الادخاس، الىلب ال٢لي ِىذ  -2

 مثل بُاهُا خالت الخىاصن؟ -3

ٝخحن؟ 20ارا صادث ُٜمت الاظدثماس اإلاعخٝل بـ  -4  ون، ما َى مٝذاس الخٕحر في الذخل الخىاصوي  بىٍش

 مثل بُاهُا َزٍ الخالت؟ -5

 :0.5ارا حٕحر اإلاُل الخذي لالظتهالٟ الى  -6

 ؤخعب معخىي الذخل الخىاصوي؟ -

 ال٢لي ِىذ الخىاصن؟ؤخعب ُٜم ١ل مً: الاظتهالٟ، الادخاس، الىلب  -

 ون، ما َى مٝذاس الخٕحر في الذخل الخىاصوي؟ 20ارا صادث ُٜمت الاظدثماس اإلاعخٝل بـ  -

 ٜاسن بحن خعاظُت الذخل للخٕحر في الاظدثماس اإلاعخٝل في الخالت ألاولى، والخالت الثاهُت، مارا حعخيخج؟ -7
 

8-  

 ً                                               :70الخمٍس

 ال٤ُ اإلاّلىماث الخالُت:

                دالت الاظتهالٟ:
𝐼       دالت الاظدثماس:          

 اإلاؼلىب:

ٝخحن. -22  .3ؤخعب الذخل الخىاصوي بىٍش

 ؤخعب ُٜم ١ل مً: الاظتهالٟ، الادخاس، الاظدثماس، الىلب ال٢لي ِىذ الخىاصن. -23

 مثل خالت الخىاصن بُاهُا. -24

 اإلاعخٝل، والاظدثماس اإلاعخٝل. ؤخعب مماِٚ ١ل مً الاظتهالٟ -25

ُم اإلاخٕحراث الخىاصهُت الجذًذة. 10ارا صادث ُٜمت الاظتهالٟ اإلاعخٝل بـ  -26  ون، ؤخعب مٝذاس الخٕحر في الذخل، ٜو

ُم اإلاخٕحراث الخىاصهُت الجذًذة. 10ارا صادث ُٜمت الاظدثماس اإلاعخٝل بـ  -27  ون، ؤخعب مٝذاس الخٕحر في الذخل، ٜو
28-  

    :80الخمٍسً  

 ل٢ًُ لذًىا اٜخفادا ووىُا بٝىاِحن:

                             C=100+0.6Y                                        I = I0 =200   

 اإلاؼلىب:

 مثل بُاهُا َزٍ اإلاّلىماث، زم خذد ِباسة الىلب ال٢لي ومثله بُاهُا. -1

 ُٜم ١ل مً: الاظتهالٟ، الادخاس، الاظدثماس، الىلب ال٢لي ِىذ الخىاصن. خذد معخىي الذخل الخىاصوي، زم ؤخعب -2

 اظخخشج دالت الادخاس ومثلها بُاهُا، زم وضر مارا جمثل هٝىت جٝاوْ دالت الادخاس مْ دالت الاظدثماس. -3

اس، ون، ٘ما هي ُٜمت ١ل مً الاظتهالٟ، الادخاس، الاظدثم 600ارا ٜشسث اإلااظعاث جدذًذ ظٝٚ اهخاحها ِىذ  -4

 الىلب ال٢لي، َل ًمثل َزا اإلاعخىي ولْ جىاصن؟

ْ ظٝٚ اهخاحها الى  -5  ون، ٘ما َى معخىي الاظدثماس اإلاشا٘ٞ؟ 900ارا ؤسادث اإلااظعاث ٘س
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 الخىاشن في طىق الظلؼ والخدماث

 (زالر كؼاغاث)همىذج مىىن مً 
 

 ً     :90الخمٍس

 والٙجىة الخطخمُت، مذِما ؤلاحابت بالخمثُل البُاوي؟ما َى اإلاٝفىد بالىاجج ال٣امً، بالٙجىة الاه٢ماؼُت  -1

؟ مْ بِىاء مٙهىم ١ل حعخىُْ الخ٣ىمت الخإزحر ِلى معخىي اليؽاه الاٜخفادي ما هي ؤدواث العُاظت اإلاالُت -2

 ؤداة؟

اؼشح ٠ُٚ ًُٙذ جدذًذ اإلاماِٚ في ـُأت العُاظت اإلاالُت، ؤو بفُٕت ؤخشي: برا ؤسادث الخ٣ىمت جخُٙن  -3

، َل العُاظت ؤ٠ثر ّ٘الُت في خالت اإلاُل الخذي لالظتهالٟ %20ىالت، ٘ٝامذ بخخُٙن المشاثب بـ مّذالث الب

 .0.8، ؤم في خالت اإلاُل الخذي لالظتهالٟ ٌعاوي 0.5ٌعاوي 

 َل بةم٣ان الخ٣ىمت مً خال٥ العُاظت اإلاالُت ؤن جدٝٞ الّمالت ال٣املت، في الىاْٜ؟ -4

ت اإلاحزاهُت اإلاخىاصهت؟  -5  اؼشح هٍٍش
29-  

    :10الخمٍسً     

 :لخ٢ً لذ٤ً اإلاّلىماث الخالُت الخاـت باٜخفاد م٣ىن مً زالر ٜىاِاث
I0=20        G0=80      C=0.7Y+200 

 :اإلاؼلىب
 خعاب الذخل الخىاصوي ، والاظتهالٟ في الخىاصن. -1

 .% 150مارا ًدذر للخىاصن برا اسجْٙ الاظدثماس بـ   -2

 ؤخعب مماِٚ الاظدثماس. -3

 ون؟. 30خل برا اهخٙن ؤلاهٙاٛ  الخ٣ىمي بـ مارا ًدذر للذ  -4

 ؤخعب الذخل الجذًذ. 260برا اسجْٙ الاظتهالٟ اإلاعخٝل بلى   -5
31-  

     ً     :11الخمٍس

 لخ٢ً لذًىا اإلاّىُاث الخالُت الٜخفاد بلذ ما:

I0=200    Tx0=600      C=0.6Yd+1000     G0=500    Tr0=100 

 ؤ٠خب ؼشه الخىاصن لهزا الاٜخفاد. -1

 الذخل الخىاصوي، والاظتهالٟ والادخاس ِىذ الخىاصن.ؤخعب  -2

لٞ ِلى الىخاثج. -3 ُذ اإلاحزاهُت، ِو  ؤخعب ـس

 ،  ما هي خالت الاٜخفاد، خذد وبُّت الٙجىة وؤخعبها.2800برا ١ان الذخل في الدؽُٕل الخام  -4

ُٚ ال٣امل، مخبّا العُاظت اإلاالُت؟ -5  ٠ُٚ ٌعخىُْ الاٜخفاد جدُٝٞ معخىي الخٌى

بت=برا ِلمذ ؤن  -6 بت ؤـبدذ مشجبىت بالذخل، )اإلاُل الخذي للمٍش  (.1/6المٍش

 ؤخعب الذخل الخىاصوي الجذًذ، ما هي خالت الاٜخفاد واإلاحزاهُت.  -
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 ؤخعب الخّٕحر في الاظتهالٟ والادخاس. -
31-  

    :12الخمٍسً     

 في اٜخفاد له الخفاثق آلاجُت:

C=0.75Yd+200   Tx=0.2Y+100    Tr0=100    G0=300        I0=200 

 ؤ٠خب ِباسة الخىاصن اهىالٜا مً ؼشه الخىاصن. -1

 ؤوحذ ُٜمت الذخل الخىاصوي، والاظتهالٟ في الخىاصن. -2

3- . عٍش ُذ اإلاحزاهُت الّامت للذولت ٘و  ؤخعب ـس

 مثل اإلاحزاهُت بُاهُا. -4

ى٥ باإلاحزاهُت بلى خالت الخىاصن، ما هي العُاظت التي ًجب ؤن جيخهجها الذولت لخدُٝٞ رل٤؟ -5  للـى

 زش رل٤ ِلى الذخل في الخىاصن.ما ا -6

لى اإلاحزاهُت؟0.25بلى  0.2برا اسجّٙذ وعبت المشاثب اإلاخّلٝت بالذخل مً  -7  ، ما جإزحر رل٤ ِلى الذخل الخىاصوي؟ ِو
32-  

    :13الخمٍسً     

  ل٢ًُ لذًىا اٜخفاد مٕلٞ وله الخفاثق الخالُت:
     𝐼    
         

           
                  𝐼  𝐼                                         

 اهىالٜا مً َزٍ اإلاّادالث، خذد الّالٜت التي حعمذ بدعاب الذخل الخىاصوي. -1

 ارا ١اهذ لذًىا الُٝم الخالُت: -2

𝐼                                                                                   

 ؤوحذ ُٜمت الذخل الخىاصوي؟ -

ادة في الذخل الىوني، مً  -3 ارا ١ان الاٜخفاد ًمش بىلُّت ج٣ىن جدذ معخىي الدؽُٕل الخام، وؤساد الخ٣ىمت الٍض

الجباًت، خال٥ الخإزحر ِلى ِىامل ؤخشي مً ظُاظت اإلاحزاهُت، ٔحر ؤلاهٙاٛ الّام، ٘ان ؤو٥ مخٕحر ًاخز بالخعبان َى 

 ون. 80وبرا ؤسادث الخ٣ىمت جخُٙن المشاثب بمٝذاس 

بت؟ - ؤ ُمت مماِٚ المٍش  ٘ما هي ـُٕت، ٜو

ُذ اإلاحزاهُت؟ - ب لى ـس  ما ؤزش رل٤ ِلى الذخل، ِو

ادة خذزذ في ؤلاهٙاٛ الخ٣ىمي بمٝذاس  -4 بت بمٝذاس  80لى ١اهذ الٍض  80ون، َل ٣ًىن ألازش هٙعه مثل جخُٙن المٍش

 ون.

الث بـ ارا ؤسادث الذولت ا -5 ادة الخدٍى  وخذة، ٘ما ؤزش رل٤ ِلى الذخل؟ 80لخإزحر ِلى اليؽاه الاٜخفادي مً خال٥ ٍص

 ٜاسن ألازش ِلى الذخل الىوني، وسـُذ اإلاحزاهُت للخاالث الثالزت: -6

بت بمٝذاس  -  ون. 80جخُٙن المٍش
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ادة ؤلاهٙاٛ الخ٣ىمي بمٝذاس  -  ون. 80ٍص

الث بمٝذاس  - ادة الخدٍى   ون. 80ٍص

 
 طىق الظلؼ والخدماثالخىاشن في 

 (أزبؼ كؼاغاث)همىذج مىىن مً 
 

 

 ً     :14الخمٍس

 ما هي اإلاضاًا الىاحمت ًِ الخجاسة الخاسحُت؟ -1

 ؟ِٗش ١ل مً: الفادساث، الىاسداث، اإلاحزان الخجاسي  -2

 ما َى ؤزش حٕحر محزان الّالٜاث الذولُت الٜخفاد دولت ما ِلى اٜخفادًاث دو٥ ؤخشي؟ -3

 و وبُّت ألازش الخبادلي للخجاسة الخاسحُت؟ما الزي ًدذد حجم ؤ -4

اث؟  -5  ما َى الٙٛش بحن اإلاحزان الخجاسي ومحزان اإلاذِ٘ى

 ما َى اإلاٝفىد بإزش الخٕزًت ال٢ّعُت في همىرج ججاسي لذولخحن؟ -6

𝐼           بحن ؤن:  -7 𝐼           ، وؤن:          

    

 ي؟إلاارا جفىٚ الىاسداث ٠دعشب ادخاس   -8
33-  

 ً     :15الخمٍس

 جمثل اإلاّىُاث الخالُت مّىُاث اٜخفاد بلذ ما: 

C0=200 , I0=75,m0=200, X0=400, Tx0=200, G0=500, Tr0=100, c=0.75, t=0.2, m=0.1 

 اإلاؼلىب: 

 ؼ٣ل الّالٜاث العلى٠ُت للّىاـش الاٜخفادًت لهزا الىمىرج. -1

 ِىذ الخىاصن. ؤخعب الذخل الخىصوي، و١ل مً الاظتهالٟ والادخاس  -2

ُذ اإلاحزاهُت وسـُذ اإلاحزان الخجاسي. -3  ؤخعب ـس

 مثل اإلاحزاهُت بُاهُا. -4

ُذ اإلاحزاهُت: -5  برا ١ان الذخل اإلام٢ً ِىذ الدؽُٕل الخام ًمثل خالت الخىاصن في ـس

 خذد وبُّت الىلْ الاٜخفادي العاثذ في َزا الىمىرج. - ؤ

ًم٢ً الّمل ِلى جدُٝٞ اإلاىا٘ٝت بحن معخىي باظخخذام آلُاث العُاظت الاٜخفادًت الخاسحُت، بحن ٠ُٚ  - ب

 الذخل الخىاصوي اإلادٝٞ ومعخىي الدؽُٕل الخام.

. - ث  ؤوحذ مٝذاس الخٕحراث الالصمت إلصالت الاخخال٥ اإلالخًى
34-  

ً     :16الخمٍس

 في اٜخفاد مٙخىح لذولت لذ٤ً اإلاّىُاث آلاجُت:

C=0.75Yd+3000, X0=6000, M=01Y+600, Tr0=3000, G0=3500, I0=1525, Tx=0.2Y+900 
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اٌسىت 
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 اإلاؼلىب:

 .30000ؤخعب الذخل في الخىاصن، ما هي خالت الاٜخفاد برا ١ان معخىي الدؽُٕل الخام  -1

 ؤخعب الاظتهالٟ والادخاس ِىذ الخىاصن. -2

ُذ اإلاحزاهُت، ومثلها بُاهُا. -3  ِلٞ ِلى ـس

ُذ اإلاحزان الخجاسي، ومثله بُاهُا. -4  ِلٞ ِلى ـس

 .0.2ي في مشخلت الاجداد الجمش١ي، مما ؤدي بلى حٕحر اإلاُل الخذي لالظخحراد بلى بلى ج٢خل بٜلُم Aاهممذ الذولت  -5

 ما َى ازش رل٤ ِلى الذخل الخىاصوي. - ؤ

 ما ألازش ِلى ـافي الخّامل مْ الّالم الخاسجي. - ب

ً، ما َى معخىي الفادساث الزي  -6 اهخهجذ الذولت ظُاظت جىظُّت خُث مىدذ الذولت بِاهاث الخفذًش للمفذٍس

ُذ اإلاحزان الخجاسي؟ًدٝٞ ال  دؽُٕل الخام؟ ما ؤزش رل٤ ِلى ـس

 اخعب مماِٚ الفادساث. -7

ُذ اإلاحزاهُت؟ 0Trما َى الخٕحر الالصم في  -8 ى٥ بلى خالت الدؽُٕل الخام، ما ؤزش رل٤ ِلى ـس  للـى
35-  

 ً     :17الخمٍس

 لذًىا اإلاّىُاث آلاجُت لذولت ما في ٘ترة صمىُت:
C=cYd+850, I0=400, X0=700, Tx=0.2Y+200, G0=600, M=mY+400 

ش لذًىا اإلاّلىماث ؤلالاُ٘ت الخالُت: مجمُى اإلاُل الخذي لالظتهالٟ واإلاُل الخذي لالظخحراد ٌعاوي  الخَ  ٠0.85ما جخ٘ى ، ٍو

ٝذس دخل الّمالت ال٣املت بـ 100وحىد ٘جىة اه٢ماؼُت جٝذس بـ  ون ٘ةن الذخل 250ون، برا اسجّٙذ الفادساث بـ 4200ون ٍو

 ون.4500ني ًفل بلى الىو

  اإلاؼلىب:

 Y*,Ke,m,cخذد ١ل مً  -1

 ما هي الخالت التي ِليها الاٜخفاد في َزٍ الٙترة؟ -2

ذ الخ٣ىمت جدُٝٞ الّمالت ال٣املت ول٢ً ال حّٗش ؤي مً العُاظاث الخالُت جخخاس: )ظُاظت الخفذًش، ظُاظت ؤلاهٙاٛ  -3 جٍش

 الخ٣ىمي، ظُاظت المشاثب(. 

ذ او ًىخٙن وب٢م اليعبت ل٣ل ظُاظت.خعاب الخٕحراث اإلاىلىبت ل٣ - ؤ  ل مخٕحر، مْ جدذًذ َل ًجب ؤن ًٍض

 جدذًذ ولُّت اإلاحزاهُت واإلاحزان الخجاسي باليعبت ل٣ل ظُاظت. - ب

 جدذًذ ؤخعً ظُاظت البذ مً بجباِها.  - ث

 لجر٠ض ِلى الفادساث ٘ٝي في َزا العاا٥. مارا ًدذر للمحزان الخجاسي لى ؤهه ِىك حٕحر الفادساث حٕحر اخذي - ر

 م٣ىهاث الىلب ال٢لي؟ َل هدفل ِلى هٙغ الىخاثج؟ ِلل احابخ٤.

 ل٣ي ًفل الذخل الىوني الى دخل الّمالت ال٣املت؟ ٠PMCم ًجب ؤن ج٣ىن ُٜمت  - ج
36-  

  ً   :18 الخمٍس

 : ما بلذ اٜخفاد ًِ آلاجُت اإلاّلىماث لذ٤ً ل٢ًُ
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G0 = 250 :ٍالمُل الحذٌ لالدخار االوفاق الحكىم :s=0.25 

  C0 = 300 االستهالك التلقائٍ:  X0=550 الصادراخ:

  I0=600:  االستثمار ( Tr =Tr0=2Tx0التحىَالخ تساوٌ ثالث مراخ الضرائة )

ST = -0.1y +  400: التدارٌ المُسانمعادلح  SB = 0.2y –  500:  المُساوُح العامح للذولحمعادلح  

 :اإلاؼلىب

الث ُٜمت و٠زا والىاسداث المشاثب مّادلت اظخخشج -1  .الخدٍى

 .الخىاصن  ِىذ والادخاس والاظتهالٟ الخىاصوي الذخل اخعب -2

ُذ َى ما -3  .بُاهُا مثلهما زم لالٜخفاد،  الخجاسي  واإلاحزان للذولت الّامت اإلاحزاهُت ـس

 :4000 معخىي  ِىذ ٣ًىن  الاٜخفاد في ال٣امل الدؽُٕل دخل -4

ى٥  الثالر الُتاإلا العُاظت ؤدواث في الالصم الخٕحر مٝذاس َى ما - ؤ  ال٣امل؟ الدؽُٕل ولْ الى للـى

ُذ َى ما - ب  الثالر؟ اإلاالُت العُاظت ؤدواث مً ؤداة ١ل في  الخٕحر ِىذ اإلاحزاهُت ـس

بُت العُاظت جىبُٞ ًم٢ً َل - ث     للخ٣ىمت؟ باليعبت الخالت َزٍ في المٍش
37-  

  ً   :19 الخمٍس

 ن مً زالر ٜىاِاث:م٣ى  ل٢ًُ لذ٤ً اإلاّلىماث آلاجُت ًِ اٜخفاد بلذ ما

بت          c=0.75اإلاُل الخذي لالظتهالٟ  t=0.2اإلاُل الخذي للمٍش

ُذ محزاهُت مخىاصهت. -1 ى٥ الى ـس  ؤخعب مٝذاس الخٕحر في الاهٙاٛ الّام للـى

ُذ محزاهُت ٌعاوي  -2 ى٥ الى ـس الث للـى  .300ؤخعب مٝذاس الخٕحر في الخدٍى

ى٥ الى س  -3 بت للـى  .250ـُذ محزاهُت ٌعاوي ؤخعب مٝذاس الخٕحر في المٍش
4-  

ً خل     :10الخمٍس

 اإلاٝفىد بالىاجج ال٣امً، بالٙجىة الاه٢ماؼُت والٙجىة الخطخمُت: -1

َى رل٤ اإلاعخىي مً الىاجج اإلاٝذس ِلى ؤظاط ؤن حمُْ ِىامل ؤلاهخاج )ألاسك، الّمل، سؤط  الىاجج اليامً: -

ُٚ ١امل.  اإلاا٥( في خالت جٌى

الٙٛش بحن الىاجج اإلام٢ً وبحمالي الىاجج الىوني، ول٢ً الىاجج اإلام٢ً ؤ٠بر  هي ِباسة ًِ الفجىة الاهىماػُت: -

 مً بحمالي الىاجج الىوني، وهي الخالت التي جمحز مٍّم الذو٥ ظىاء اإلاخٝذمت ؤو الىامُت.

 هي ِباسة ًِ الٙٛش بحن بحمالي الىاجج الىوني والىاجج ال٣امً، ول٢ً بحمالي الىاجج الىوني الفجىة الخضخمُت: -

ادة جدذر مثل َزٍ الخالت في ٘تر   .اث الخىظْ في الذوساث الاٜخفادًتؤ٠بر الىاجج ال٣امً، ِو
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 الخمثُل البُاوي: -

 الفجىة الخضخمُت الفجىة الاهىماػُت

  

 
 

الاٜخفادي مً خال٥ العُاظت اإلاالُت، باظخخذام ألادواث الخالُت: ًم٢ً الخ٣ىمت الخإزحر ِلى معخىي اليؽاه  -2

الث، المشاثب، خُث:  الاهٙاٛ الخ٣ىمي، الخدٍى

ادة ما ًشمض لها بالشمض: -  .Gؤلاهٙاٛ الخ٣ىمي: ًمثل ما جىٙٝه الخ٣ىمت لٝاء الخفى٥ ِلى العلْ والخذماث، ِو

الث: ًمثل ما جذّ٘ه الخ٣ىمت لؤل٘شاد واإلااظعاث، بذ - شمض لها بالشمض الخدٍى  .TRون ؤي مٝابل، ٍو

شمض لها بالشمض  -  .Txالمشاثب: ًمثل ما حعخلمه الخ٣ىمت مً ألا٘شاد واإلااظعاث بذون مٝابل مباؼش، ٍو

ًُٙذ جدذًذ اإلاماِٚ، في اإلاٙاللت بحن ؤدواة العُاظت اإلاالُت اإلاخخلٙت، مً خال٥ جىلُذ ّ٘الُت ١ل ؤداة لخدُٝٞ  -3

٣ًىن ؤ٠ثر ّ٘الُت في جخُٙن مّذ٥ البىالت ِىذما ٣ًىن اإلاُل الخذي لالظتهالٟ الهذٗ اإلاعىش، ؤي ؤن جخُٙن 

 (. 0.5(، وؤٜل ّ٘الُت في خالت اإلاُل الخذي لالظتهالٟ )0.8)
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شحْ رل٤ بلى ِذم مشوهت لِغ بةم٣ان الخ٣ىمت مً خال٥ العُاظت اإلاالُت ؤن جدٝٞ الّمالت ال٣املت في الىاْٜ -4 ، ٍو

اـت الىامُت منها، باإللا٘ت بلى اهخٙاك الىلب ال٢لي،  )ؤي ِذم الٝذسة ِلى الاظخخذام الجهاص ؤلاهخاجي للذو٥، وخ

زا ما ًمحز الاٜخفادًاث مىز ؤواخش العخِىاث، وؤواثل العبُّىاث،  ادة ؤلاهخاج(، َو ال٣امل لّىامل ؤلاهخاج وبالخالي ٍص

زا ما خذر   خال٥ الخشب الّاإلاُت الثاهُت.ختى وان خذزذ في اٜخفاد بلذ ما ٘هي اظخثىاثُت ٘ٝي، مثل َو

ت اإلاحزاهُت اإلاخىاصهت -5 ادة ؤلاهٙاٛ الخ٣ىمي والمشاثب بىٙغ اإلاٝذاس، خُث هجذ ؤن هٍٍش : جدذر َزٍ الخالت في خالت ٍص

ادة الذخل بىٙغ  ادة في ؤلاهٙاٛ الخ٣ىمي، والمشاثب بىٙغ اإلاٝذاس ًادي الى ٍص اإلاماِٚ ٌعاوي الىاخذ، ؤي ؤن الٍض

 اإلاحزاهُت ِلى خالها ؤي: اإلاٝذاس، مْ بٝاء

ت                                      .          زا ما ٌّٗش بىٍٍش   . HAAVELMOَو

5-  

ً خل     :81الخمٍس

 الحل:

             مػادلت الظسائب:

            مػادلت الىازداث:

الث:         كُمت الخدٍى

        الدخل الخىاشوي:

            الاطتهالن غىد الخىاشن:

           الادخاز غىد الخىاشن:

        زصُد اإلايزاهُت الػاهت للدولت:

         زصُد اإلايزان الخجازي:

                                   ملداز الخغير في الاهفاق الػام:

الث:ملداز                                    الخغير  في الخدٍى

بت:                                 ملداز الخغير في الظٍس
 250وهرا غير ممىً ألن الظسائب اإلاظخللت ٌظاوي 

          1زصُد اإلايزاهُت في الحالت 

         2الحالت  زصُد اإلايزاهُت في

 / 3زصُد اإلايزاهُت في الحالت 

بت بملداز  بت اإلاظخلل ٌظاوي  350ال ًمىً جخفُع الظٍس ، وبالخالي طىف جلجؤ الدولت في هره 250ألن حجم الظٍس

بت غلى الدخل الاحمالي )  ( اذا أزادث اجباع هره الظُاطت.tالحالت الى جللُص مػدٌ الظٍس

 
6-  

ً خل     :91الخمٍس

    (       )                             *   (
 

      
  +                       

    

    
                                 

                                

    (       )                                   *   (
 

      
  +                     
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    (       )                                 (    
  

      
)                             

   

      
    

 

 
 الىلدالخىاشن في طىق 

 (الؼلب غلى الىلىد وغسض الىلىد)
 

 ً     :18الخمٍس

بت في الاخخٙاً بالىٝىد بٕشك اإلاماسبت في ِالٜت ٢ِعُت مْ ظّش الٙاثذة؟ -  إلاارا ج٣ىن الٔش

 ٠ُٚ ًم٢ً ؤن جدذر خعاسة لذي اإلاماسب ِىذ الاخخٙاً بالعىذاث؟ -

احابخ٤ اؼشح ٠ُٚ ًازش الخٕحر في الّشك الىٝذي ِلى ظّش الٙاثذة الخىاصوي في خالت اهخٙاك الّشك الىٝذي، مذِما  -

 بخمثُل بُاوي؟

 اؼشح ٠ُٚ ًازش الذخل ِلى ظّش الٙاثذة الخىاصوي في خالت اهخٙاك الذخل، مذِما احابخ٤ بخمثُل بُاوي؟ -
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 جمهُذ:

 .ISالخىاصن في ظٛى العلْ والخذماث ومىدنى  ؤوال/

 .LMزاهُا/الخىاصن في ظٛى الىٝذ ومىدنى 

 زالثا/ الخىاصن آلاوي لؤلظىاٛ.

 ّا/الخٕحراث في الخىاصن ال٢لي.ساب

 .IS-LMخامعا/العُاظت الىٝذًت واإلاالُت في اواس همىرج 

 جمهُد: 

ّذم
ُ
 ١ّل  ٜذم. 1936 ِام ظبخمبر ؼهش خال٥ ؤ٠عٙىسد في ِٝذ الُٝاس ي الاٜخفاد لجمُّت ماجمش في مشة ألو٥  IS-LM همىرج ٜ

ا مُذ وحُمغ ٢َُغ. س وحىن  َاسود سوي مً
ً
الُتا الىمارج جفٚ ؤوساٜ ت جلخُق جداو٥  التي لٍش  ٠ُىحز ماًىاسد حىن  هٍٍش

ُٚ، الّامت  .والىٝذ والٙاثذة للخٌى

ش ٝت IS-LM همىرج ً٘ى  اإلادلي الىاجج) الٝفحر اإلاذي في الخُٝٝي ؤلاحمالي اإلادلي الىاجج معخىي  جدذًذ في للىٍش ؤخشي  وٍش

مخٕحر  الٙاثذة مّذ٥ وؤن زابذ ؤهه ِلى العّش ىي معخ ًإخز ال٢لي ؤلاهٙاٛ همىرج ٘ٙي ،الاٜخفاد في( الخُٝٝي ؤلاحمالي

 ظّش في الخُٕحر ًادي، خُث داخلي ٠مخٕحر الٙاثذة مّذ٥ مْ IS-LM همىرج ًخّامل، بِىما الخدذًذ وحه ِلى - خاسجي

 ، اإلاعخٝل ؤلاهٙاٛ في حُٕحر بلى الٙاثذة

ٛ  جدلُل َى IS-LM همىرج ؤظاط ٛ  وجدلُل العلْ والخذماث لعى ا جدذد تيوال ،الىٝذ لعى ًّ اثوآهُا  م  الخىاصن  معخٍى

  .ألاظّاس جدذًذ معخىي  مْ الاٜخفاد، في وؤلاهخاج الٙاثذة ألظّاس

اث الىمىرج ًجذ - ٛ  ٣ًىن  بدُث وؤلاهخاج الٙاثذة ؤظّاس مً مجمِى  .IS مىدنى ًخلٞ َزا. جىاصن  خالت في العلْ ظى

اث الىمىرج ًجذ - ٛ  ٣ًىن  بدُث( ؤلاحمالي ياإلادل الىاجج) وؤلاهخاج الٙاثذة ؤظّاس مً مجمِى . جىاصن  خالت في الىٝذ ظى

 . LM مىدنى ًخلٞ َزا

 .LM و IS مىدىيي هاحم ًِ جٝاوْ والاهخاج الٙاثذة مّذ٥ جش٠ُبت َى الخىاصن  -

 

 -(IS-LM) همىذج -  الػام الاكخصادي الخىاشن : الخامعالفصل 
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اٌسىت 

اٌجامعُت:     

2018/2019 

ل خلٝت ٌؽ٣ل :الفائدة لظػس اإلادىزي الدوز  ٛ  في الٙاثذة ظّش ًخدذد خُث والىٝىد، العلْ ظىقي بحن ـو  الىٝىد ظى

ٛ  بلى جإزحٍر ًيخٝل زم الخُُٝٝت، الىٝىد ِلى والىلب الّشك ٜىي  بىاظىت   ًازش خُث العلْ ظى
ً
 في الاظدثماس حجم ِلى ظلبا

ٛ  رل٤  .العى

 :ISأوال/ الخىاشن في طىق الظلؼ والخدماث ومىدنى 

زا بخٝاوْ مىدنى ا ٠ُجز ؤِىى ، زم يلّشك ال٢لي مْ مىدنى الىلب ال٢لاإلاٙهىم الّام للخىاصن في ظٛى العلْ والخذماث، َو

ى  ت الجذًذة َو ش ؤدواث ؤ٠ثر حُّٝذا لخىلُذ الّالٜت اإلاخبادلت بحن   Hans حاء ؤخذ ؤهفاس اإلاذسظت ال٢ُجًز الزي ٜام بخىٍى

ى ما ٌعمى بمىدنى  . ". IS" الذخل وظّش الٙاثذة َو

مثل مىدنى  وبالخالي ، والاظدثماسالتي ًخدٝٞ ِىذَا الدعاوي بحن الادخاس  والذخل  ةمجمُى الخىلُٙاث إلاّذ٥ الٙاثذ IS ٍو

خدذد الخىاصن في ظٛى العلْ والخذماث،  مّذ٥ لخىاصن بحن الىلب ال٢لي والّشك ال٢لي في ظٛى العلْ والخذماث، ؤما  Yٍو

 .ُ٘خدذد في ظٛى الىٝذالٙاثذة 

ادة مْ، الاظدثماس مً. الخُُٝٝت الٙاثذة ؤظّاس ِلى ؤلاهٙاٛ ٌّخمذ  ِلى الؽش١اث بهٙاٛ ًىخٙن الخُٝٝي الٙاثذة ظّش ٍص

ادة مْ اإلاّمشة العلْ ِلى ألاظش بهٙاٛ ًىخٙن الاظتهالٟ، مً الجذًذة اإلاعا٠ً ِلى ألاظش وبهٙاٛ الجذًذ اإلاا٥ سؤط  ٍص

𝐼، وبالخالي:  الخُٝٝي الٙاثذة ظّش  𝐼        :خُث   . 

 : بُاهُا ISاػخلاق مىدنى  -1

 مً ↑(AD)  ال٢لي الىلب ًشجْٙ وبالخالي I2 بلى I 1 مً  (↑I)ًشجْٙ  ثماسالاظد ٘ةن i2 بلى i1 مً  (↓i) الٙاثذة ظّش اهخٙن برا

AD1   بلى AD2 جىاصوي دخل معخىي  ِىذ حذًذ جىاصن  لخذور ًادي مما م٣ىهاجه، ؤخذ الاظدثماس ألن Y2 العابٞ مً ؤِلىY1 

(↑Y1)  ألن Y = AD .، الجذًذة الخىاصن  هٝىتي بةظٝاه (Y2 , i2)  والٝذًمتY1 , i1)،) ٘ماء في هٝىخحن ِلى هدفل ٘ةهىا 

اث ؤخشي مً الذخل  الٙاثذة، ظّش -الذخل ٢زا ِىذ جخُٙن مّذ٥ الٙاثذة الى معخىي ؤٜل، ظيخدفل ِلى معخٍى َو

ُل، ISمؽ٣لت بزل٤ مىدنى   بحن ٢ِعُت ِالٜت وحىد ِلى ًذ٥ الزي اإلاُل العالب IS  مىدنى ِلى هدفل ٘ةهىا الىٝىخحن وبخـى

ٛ  في  Y  الذخل ي ومعخى   iالٙاثذة ظّش  ٠ما ًىضخه الؽ٣ل الخالي: والخذماث، العلْ ظى
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اٌسىت 

اٌجامعُت:     

2018/2019 

 
اطُا:  ISاػخلاق مىدنى  -2  ٍز

  هٙترك اٜخفاد مٕلٞ له الخفاثق الخالُت:

                                                                                  𝐼  𝐼                

  

           

    𝐼                                                                                                                                                 

  (      )  (𝐼    )                                           

  (    [         ])  (𝐼    )     

(   )     (𝐼    )                 

  
   𝐼              

(   )
  

 

(   )
            

 ًم٢ً ٠خابت اإلاّادلت ِلى الؽ٣ل الخالي: 

                      
 

   
     

م٢ً ٠خابت اإلاّادلت ِلى  هالخَ مً اإلاّادلت ألاخحرة وحىد ِالٜت ٢ِعُت بحن معخىي الذخل و ظّش الٙاثذة الخىاصوي، ٍو

 الؽ٣ل الخالي:  

     
 

  
                 

 

   
        

 والخالي:  ISفي الحالت الػامت ًمىً هخابت مػادلت مىدنى 

  
   𝐼               (     )

        
  

 

(        )
  

 : ISدزحت مُل مىدنى  -3
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اٌسىت 

اٌجامعُت:     

2018/2019 

ُمت اإلاماِٚباإللا٘ت الى ، βِلى دسحت اظخجابت الاظدثماس لخٕحراث ظّش الٙاثذة، ؤي  اإلاُل ISٌّخمذ مُل مىدنى   :مٝذاس ٜو

بت/اإلاُل الخذي للىاسداث،والزي ٌّخ،    ٠ما ًىضخه الؽ٣ل الخالي: مذ ِلى اإلاُل الخذي لالظتهالٟ/اإلاُل الخذي للمٍش

 
 :ISاهخلاٌ مىدنى  -4

 بن الخٕحر في الاهٙاٛ الخ٣ىمي اإلاعخٝل والخٕحر في الاظدثماس اإلاعخٝل، والخٕحر في المشاثب الجضاُ٘ت، و٠زا الاظتهالٟ ؤو الادخاس

ذ ٣ًىن بلى الُمحن ؤو  IS) ) اإلاعخٝلت والفادساث، جادي بلى جدٟش مىدنى إللا٘ت بلى الىاسداث  بؽ٣ل ًىاصي اإلاىدنى ألاو٥، ٜو

لىهدى بلى الُمحن  IS) ) بلى الِعاس، ٘اسجٙاُ اإلاخٕحراث ًادي بلى اهخٝا٥ مىدنى المشاثب والىاسداث التي ًادي  ظخثىاءبا ألِا

 ألاظٙل.هدى اسجٙاِها بلى اهخٝا٥ اإلاىدنى بلى الِعاس 

 

 :LMزاهُا: الخىاشن في طىق الىلد ومىدنى 

اث LM مىدنى ًمثل  حن الىٝىد ِلى والىلب الىٝىد ِشك ٣ًىن  ِىذما والذخل الٙاثذة ظّش مجمِى  ٍإحيو  ، مدعاٍو

 ٜاهىن  ًىىبٞ ،للُٝمت ومخضن  للخباد٥ ١ىظُلت اإلاا٥ حعخخذم التي والخ٣ىماث والؽش١اث ألاظش مً الىٝىد ِلى الىلب
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اٌسىت 

اٌجامعُت:     

2018/2019 

ادة مْ: بالىل ت ج٣لٙت ًمثل الٙاثذة مّذ٥ ألن اإلاىلىبت ألامىا٥ ٠مُت جٝل ، الٙاثذة ظّش ٍص . باإلاا٥ لالخخٙاً البذًلت الٙـش

زا ما جم ؼشخه ظابٝا.للُٝمت ٠مخضن  ٘اِلُت ؤٜل اإلاا٥ ٣ًىن  ؤِلى، الٙاثذة ؤظّاس ج٣ىن  ِىذما : ؤخشي  بّباسة  ، َو

٣ىن  الاٜخفاد في ؤلاهخاج معخىي  ًخٕحر ِىذما لٙاثذةا لعّش ًدذر ما بلى هىٍش ، LM مىدنى لخدبْ  الىٝىد مً اإلاّشوك ٍو

 . زابًخا

 بُاهُا:  LMاػخلاق مىدنى  -1

ٛ  جىاصن ِىذ Y2  إلى Y1 من (↑Y)  هدى الاسجٙاُ الذخل في الخٕحر  حن ِىذو  الىٝذ، ظى  معخىي  ِىذ. مخخلٙحن معخٍى

لى، الذخل  ِشك ٌعاوي  الىٝىد ِلى الىلب ؤن مً خإ٠ذلُ الٙاثذة مّذ٥ ٍشجْٙو  ، الُمحن بلى الىٝىد ِلى الىلب ًخدى٥  ألِا

لى بلى ماثل LM مىدنى ٘ةن وبالخالي. الىٝىد   .ألِا

 الٙاثذة ظّش - الذخل ٘ماء في هٝىخحن ِلى هدفل ٘ةهىا (،Y1 , i1) والٝذًمت (Y2 , i2)  الجذًذة الخىاصن  هٝىتي بةظٝاه

ُل   i  الٙاثذة ظّش بحن وشدًت ِالٜت وحىد ِلى ًذ٥ الزي اإلاُل اإلاىحب  LM  مىدنى ِلى هدفل ٘ةهىا الىٝىخحن وبخـى

ٛ  في  Y  الذخل ومعخىي   ، ٠ما ًىضخه الؽ٣ل الخالي:الىٝىد ظى

 

  الىاْٜ في. الخُُٝٝت الٙاثذة ؤظّاس ؤو الاظمُت الٙاثذة ؤظّاس ًِ هخدذر ٠ىا برا ما بؽإن بّذ مدذدًً ه٢ً لم مالخظت:

ت ج٣لٙت ظميالا  الٙاثذة مّذ٥ ًمثل  الٙاثذة ظّش همْ ٘ةهىا  LM مىدنى هشظم ِىذما. ألامىا٥ لخُاصة البذًلت الٙـش

ٝت ؤبعي بنالعابٞ،  الؽ٣ل في مىضر َى ٠ما ، اإلادىس  ِلى الخُٝٝي  اٜخفاد في ه٢ٙش ؤهىا ا٘تراك َى َزا في للخ٢ٙحر وٍش

ا ، الخالت َزٍ في. ـًٙشا الخطخم مّذ٥ ُ٘ه ٣ًىن  ًٝ . هٙعها هي والخُُٝٝت الاظمُت الٙاثذة ؤظّاس ج٣ىن  ، ِ٘ؽش إلاّادلت ٘و
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اٌسىت 

اٌجامعُت:     

2018/2019 

 مىدنى حُٕحر بلى ظخادي الخطخم مّذ٥ في الخُٕحراث ؤن مالخٍت خال٥ مً الخطخم دمج ًم٢ىىا ، ا٠خماال ؤ٠ثر جدلُل في

LM . مىدنى بصاخت بلى ؤًًما الىٝىد ِشك في الخُٕحراث جاديو LM. 

اطُا LM مىدنى اػخلاق  -2  :ٍز

)          لى ألازصدة الىلدًت الحلُلُت:مػادلت الؼلب غ -
 

 
)
 
   ( )    ( ) 

                                                       مػادلت غسض ألازصدة الىلدًت الحلُلُت:   -
  

 
  

  

  
 

 .    مْ ا٘تراك :    -

ع اإلاػادالث في ػسغ الخىاشن ف - )ي الظىق الىلدًت:  بخػٍى
 

 
)
 
  

  

  
 

 

       
  

  
                    

 بالخالي: 

   
 

 
 
  

  

  
 

 
                          

 

 عابٝت ١الخالي:هالخَ مً خال٥ الؽ٣ل وحىد ِالٜت وشدًت بحن الذخل وظّش الٙاثذة، ٠ما ًم٢ً ٠خابت اإلاّادلت ال

   
 

 
 
  

  

  
 

 
                          

 :LM مىدنى مُل دزحت -3

٢ِعُا ِلى مذي اظخجابت الىلب ِلى الىٝىد لخٕحراث مّذ٥ الٙاثذة، ووشدًا إلاذي  LMٌّخمذ مُل خي مىدنى 

 اظخجابت الىلب ِلى الىٝىد لخٕحراث الذخل.

 
 

 : LMاهلاٌ مىدنى  -4

 الخٕحر في الّشك الىٝذي ؤو الاهخٝا٥ في مىدنى الىلب ِلى الىٝىد. هدُجت: LMمىدنى ًيخٝل 

 َىاٟ خالخحن: الخغير في الػسض الىلدي:  - ؤ
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اٌسىت 

اٌجامعُت:     
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ادة الّشك الىٝذي جادي الى اهخٝا٥ مىدنى  -  .الى ألاظٙل اججاٍ الُمحن LM0ٍص

لى اججاٍ الِعاس. LM0اهخٙاك الّشك الىٝذي ًادي الى اهخٝا٥ مىدنى  -  الى ألِا

)    مٝذاس الاهخٝا٥ ِىذ هٙغ ؤظّاس الٙاثذة ٣ًىن باإلاٝذاس:   -
 

 
)ًمثل        (

 

 
 اإلاماِٚ الىٝذي.  (

 ًم٢ً جىلُذ الخالت ألاولى بُاهُا ١الخالي:  -

 
 الىلىد:   الؼلب غلىالخغير في  - ب

الى الِعاس   LMظٗى جىٝل مىدنى  في الىلب ِلى الىٝىد  في ٌل زباث الذخل وهٙغ معخىي ظّش الٙاثذة، ٘ان الضبادة

لى )َزٍ الخالت هاحمت  ًِ ٘ٝذان الثٝت في العىذاث(. اججاٍ ألِا

 

 
 

 زالثا/ الخىاشن آلاوي لألطىاق:

جمثل معخىي مُّىا مً الذخل وظّش الٙاثذة ِىذما ًخدٝٞ الخىاصن في ظٛى الىٝذ، وؤي  LMان ؤي هٝىت ِلى مىدنى          

معخىي مّحن مً الذخل وظّش الٙاثذة ًىاٌشان الخىاصن في الٝىاُ الخُٝٝي ِلى معخىي  جمثل ISهٝىت ِلى مىدنى 
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اٌسىت 

اٌجامعُت:     

2018/2019 

خدٝٞ الخىاصن ال٢لي في الاٜخفاد الىوني ِىذما ًدذر الخىاصن في ٠ال الٝىاِحن في ان واخذ، وبالخالي  الاٜخفاد الىوني، ٍو

 ي ًخدٝٞ ِىذَا الخىاصن في ٠ال الٝىاِحن.، والتIS ،LMًجب ِلُىا البدث ًِ الىٝىت التي ًخّاد٥ ٘يها اإلاىدىُحن 

 في ؼ٣ل واخذ: LMو ISًم٢ً جىلُذ رل٤ بُاهُا مً خال٥ اًجاد الخىاصن ال٢لي بخٝاوْ اإلاىدىُحن 

  
 زابػا/ الخغيراث في الخىاشن الىلي:

يخج الاهخٝا٥ في اإلاىدنى  IS-LMن ًدذر َزا الخٕحر في الخىاصن ال٢لي اظخجابت ألي اهخٝا٥ في ؤخذ ؤو ٠ال اإلاىدىُح هدُجت  IS، ٍو

  الادخاس ؤو الاظتهالٟ و٠زا الجضاُ٘ت، المشاثب في والخٕحر اإلاعخٝل، الاظدثماس في والخٕحر اإلاعخٝل الخ٣ىمي الاهٙاٛ الخٕحر  في

ك الىٝىد ودوا٥ الىلب ٣ُ٘ىن هدُجت الخٕحر في ِش  LMوالفادساث ، ؤما الاهخٝا٥ في مىدنى  اإلاعخٝلت الىاسداث بلى إللا٘ت

 ِلى الىٝىد.

ً، ؤخذَما مخّلٞ باهخٝا٥ مىدنى  خمثل في الخٕحر في الاهٙاٛ  ISالخخباس ؤزش الخٕحراث في الخىاصن ال٢لي ظىّخمذ ِلى مخٕحًر ٍو

 :ISًثمثل في مىدنى  LMالاظدثماسي، والاخش  باهخٝا٥ مىدنى 

  غلى الخىاشن الىلي: الاطدثمازي أزس الخغير في الاهفاق  -1

ادة  الى الُمحن مما ًادي الى صبادة معخىي الذخل:  ISفي مّذ٥ الاظدثماس  اإلاعخٝل الى اهخٝا٥ مىدنى  جادي الٍض

 ؤُ٘ٝا، ألن ظّش الٙاثذة ال ًخٕحر. LMارا ١ان  ( 𝐼    )باإلاٝذاس   -

مٝذاس ؤٜل ارا ١ان مىدنى  - م٢ً جٙعحر رل٤ الى ؤن اسجٙاُ الذخل الىاح LMٍو م ًِ صبادة الاظدثماس اإلاعخٝل رو مُل، ٍو

ادة الىلب ِلى الىٝىد بذاْ٘ اإلاّامالث، ومْ ِشك هٝذي زابذ ّ٘لى ظّش الٙاثذة ؤن ًشجْٙ لممان  ظٗى ًادي الى ٍص

ىذما ًشجْٙ ظّش الٙاثذة ًىخٙن الىلب الاظدثماسي ألن الاظدثماس  بٝاء الىلب ِلى الىٝىد معاو  للّشك الىٝذي، ِو

، ٠ما ISْ ظّش الٙاثذة، ومىه الخٕحر  في الذخل الخىاصوي ٣ًىن ؤٜل مً الاهخٝا٥ ألا٘ٝي في مىدنى مشجبي بّالٜت ٢ِعُت م

 ًىضخه الؽ٣ل اإلاىالي.

  :الىلي الخىاشن  غلى الػسض الىلدي في الخغير أزس -2
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ادة في الّشك الىٝذي الى اهخٝا٥ مىدنى  ادة  مما ًادي الى الُمحن، وبالخالي جيخٝل هٝىت الخىاصن  LMجادي الٍض الى ٍص

 الذخل:

)  باإلاٝذاس  -
 

 
 ؤ٘ٝي.  Isارا ١ان ظّش الٙاثذة زابذ،     (

ادة في الذخل واهخٙاك في ظّش الٙاثذة مما ًادي الى صبادة الاهٙاٛ الاظدثماس  - هدُجت لزل٤،   ي في َزٍ الخالت ًدذر ٍص

ضداد الىلب ِلى الىٝىد ادة ًجب ؤن جشاٜب بىاظىت ؤظّاس ٍو  الٙاثذة.  ، وألن َزٍ الٍض

 ٠ما ًىضخه الؽ٣ل الخالي:

 

 :IS-LMخامظا/الظُاطت الىلدًت واإلاالُت في اػاز همىذج 

ما العُاظخان ألاظاظِخان اللخان حعخىُْ بهما َزا الجضء ظٗى  ِلى معخىي  هبحن ٠ُُٙت ِمل العُاظت اإلاالُت والىٝذًت، َو

ىا الُه ظابٝا،  وهٍشا الى ؤن َزا الجضء مهم في الخدلُل الاٜخفادي  وجخّذد الذولت الخد٢م في اليؽاه الاٜخفادي ٠ما جىٜش

ت لخدلُله بؽ٣ل مٙفل.  ُ٘ه ألا٣٘اس وألاوشوخاث ظٗى هشحْ الُه ِلى معخىي الجضء الثاوي مً اإلاىبِى

 ً  :ملترختطلظلت جماٍز
38-  

 ً     :01الخمٍس

 ؟ISما هي الّىامل التي جادي الى اهخٝا٥ مىدنى  -1

 ؟ISدنى ما الزي ًدذد دسحت اهدذاس مى -2

 ؟LMما هي الّىامل التي جادي  الى اهخٝا٥ مىدنى  -3

 ؟LMما الزي ًدذد دسحت اهدذاس مىدنى  -4
39-  

ً     :02الخمٍس

 لخ٢ً لذًىا اإلاّىُاث الخالُت واإلاخّلٝت باٜخفاد بلذ ما:

                      𝐼                                                     
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 اإلاؼلىب:

 ؟ISمّادلت اظخخشج  -1

 ؟LMاظخخشج مّادلت  -2

 ؤخعب معخىي الذخل وظّش الٙاثذة ِىذ الخىاصن؟ -3

 مثل ولْ الخىاصن بُاهُا؟ -4

ْ الاهٙاٛ الخ٣ىمي باإلاٝذاس  -5 في الذخل وظّش وخذة هٝذًت، ؤخعب مٝذاس الخٕحر  50هٙترك ؤن الذولت ٜامذ ب٘ش

 الٙاثذة، زم مثل الخالت بُاهُا؟
41-  

    :03الخمٍسً

ادة في الذخل:  في اٜخفاد مٙخىح جبحن ؤن ؤزش اإلاضاخمت ؤٜل مً الٍض

 اؼشح ٢٘شة اإلاضاخمت باخخفاس، مْ ابشاص وبُّت العُاظت الاٜخفادًت اإلاخبّت. -

 لت.خلل مذي ّ٘الُت َزٍ العُاظت، مذِما احابخ٤ بخمثُل بُاوي لهزٍ الخا -

اض ي لهزٍ  - ان ٍس خلل مذي ّ٘الُت َزٍ العُاظت في خالت مفُذة العُىلت، مذِما احابخ٤ بخمثُل بُاوي وبَش

 الخالت.
41-  

    :04الخمٍسً

C=0.75Yd+200      Tx=0.2Y+200      G0=1000      I=100-1000i        Md=0.5Y-2000i        Ms= 1177.5 

Cٍالمتاذ : الذخل   : االوفاق االستهالك 

𝐼 ٌسعر الفائذج   : االوفاق االستثمار : 

 : التحىَالخ    : االوفاق الحكىمٍ 

 عرض النقود:    : الضرائة   

  : الطلب على النقود  

 اإلاؼلىب: 

 .LMو   ISخذد مّادلتي  -1

 ؤخعب الذخل الخىاصوي، وظّش الٙاثذة الخىاصوي. -2

ادة -3  : ون 52في الاهٙاٛ الخ٣ىمي بـ  لىٙترك ؤن الخ٣ىمت ٜشسث الٍض

  ما َى او٣ّاط رل٤ ِلى مّادلت.IS 

 .ؤخعب الذخل الخىاصوي الجذًذ، وظّش الٙاثذة الخىاصوي الجذًذ 

 . خذد ؤزش اإلاضاخمت وهاٜؾ ّ٘الُت ظُاظت الخ٣ىمت بالىٍش الى الخىاصن الجذًذ 

 .ادة في الذخل في َزٍ الخالت ُمت الٍض  ٜاسن بحن ؤزش اإلاضاخمت ٜو

ذاس الىٝذي اإلاممىن مً وٗش البى٤ اإلاش٠ضي: ارا -4 ل اهٙاٜها الّام باإـل  ٜشسث الخ٣ىمت جمٍى

 مّادلت خذد LM الجذًذة. 

   الخىاصهُحن والذخل الٙاثذة ظّش ؤخعب. 
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  ُذ وؤخعب للذولت؟، الّامت اإلاحزاهُت خي مّادلت اظخخشج      ؤزـــش ٜاسن  الثالر؟، الىلُّاث في اإلاحزاهُت ـس

 اإلاحزاهُت؟ ىِل  العُاظخحن
42-  

ً  :05الخمٍس

ش ١اهذ برا     )ملُىن و ن(: الخالُت اإلاّلىماث ل٤ جخ٘ى

 0.4لالظخحراد  الخذي اإلاُل -                               0.8 لالظتهالٟ الخذي اإلاُل- 

بت مّذ٥-   400 الىٝىد ِشك -                          0.2الخىاظبُت  المٍش

  12%   الخىاصوي الٙاثذة ظّش -                                     2000الخىاصوي  الذخل- 

 اإلاؼلىب:  

 :الخالُت الخاالث مً خالت ١ل في   LMو IS مىدني في الاهخٝا٥ ومٝذاس اججاٍ ِحن

 .100 بـمٝذاس ًىخٙن الخ٣ىمي ؤلاهٙاٛ -ؤ 

ذ الىٝىد ِشك -ب   .80 بـمٝذاس ًٍض

ذ -ج   .80 اسبـمٝذ والمشاثب الخ٣ىمي ؤلاهٙاٛ مً ١ل ًٍض

 .50 بمٝذاسـ والمشاثب الخ٣ىمي ؤلاهٙاٛ مً ١ل ًىخٙن -د 

 .70 بـمٝذاس ًىخٙن للمماسبت الىٝىد ِلى الىلب مّادلت في الثابذ -ٌ 

ذ الاظتهالٟ -و  ذ والفادساث ،50 بمٝذاس ًٍض  .40 بمٝذاس جٍض

 .100 بمٝذاس ًىخٙن الىٝىد ِشك -ص 

ذ -ح   .50بمٝذاس الىاسداث وجىخٙن ، 40 بمٝذاس الاظدثماس ًٍض

ذ بمٝذاس  لىٝىدا ِشك -ه   .100بمٝذاسـ للمماسبت الىٝىد ِلى الىلب مّادلت في الثابذ اهخٙاك مْ 100ًٍض
43-  

ًخل    :03الخمٍس

 االستثمار قرارات على يؤثر دما االقتصادي النشاط لدعم انفاقها بزيادة احلكومة فيها تقوم ظاهرة هي :االقتصادالمزاحمةفى -أ
 نيل اجل من البنوك لدى اخلاص القطاع تزاحم ان إىل التمويل على احلصول اجل من احلكومة اخلاص، حيث تلجأ القطاع يف

 اقراض خماطر من هربا البنوك تفضلها اليت ادلرتفعة الفائدة ذات ادلركزي البنك يصدرها اليت اخلزانة أذون اصدار مقابل يف القروض
االقتصاديةالسياسة .خاص اقتصادي نشاط حمل عام اقتصادي نشاط إحالل مبعىن ادلزامحة عليه يطلق ما هذا اخلاص القطاع
 : سياسة االنفاق العام.المتبعة

السياسة:هذهفعالية -ب
 أكثر أفقية كلما ازداد الدخل أكثر ويزداد سعر الفائدة بنسبة أقل. LMكلما كان منحىن  -

 ة أقل.أكثر أفقية كلما ازداد الدخل بنسبة أقل ويزداد سعر الفائدة بنسب ISكلما كان منحىن  -

 أكرب ، وبالتايل زيادة الدخل وسعر الفائدة أكثر. ISكلما كان مضاعف االنفاق ادلستقل كبريا، كلما انتقل منحىن  -



 د/بىجُازة  غىتر.. ......................................مدـــاطساث فـي الاكخصاد الىليمؼبىغت 
 

 101 ت وغلىم الدظُير     مؼترن حرع الثاهُت الظىت لؼلبت مىحهت                             ولُت الػلىم الاكخصادًت والخجاٍز

 

اٌسىت 

اٌجامعُت:     

2018/2019 

 
44-  

ًخل    :04الخمٍس

 :IS/LMاستخراجمعادلة -1

Equation IS : Y=2875-2500i 

Equation LM: Y=2355+4000i  

 دساب اٌذخً اٌخىاصوٍ، وسعش اٌفائذة عىذ اٌخىاصن: -2

Y=2675                     i=0.08 

 :52ارا سفعج اٌذىىمت وفماحها ب   -3

  : 'ISدذد معادٌت  - أ

Y=3005-2500i 

 

  عىذ مسخىي اٌخىاصن اٌجذَذ:اٌذخً وسعش اٌفائذة  وً مه دساب  - ب

Y’=  2755                                 i’=   10% 

االشاسة  أًَضا إًٌ  مع.IS'-LM باٌىظش اًٌ اٌخىاصن اٌجذَذ  فعاٌُت سُاست هزي اٌذىىمت تىالشمأثش اٌمضادمت وحذذَذ  - ث

 :مصذس هزي اٌسُاست

 وتالتالٍ:   Y’=   2755ولذَىا      2805 = اٌىمىداٌذخً اٌجذَذ بذون سىق  -

 : ثش اٌمضادمت هىأ -

2805-2675 = 130 

 ون فهٍ: 52اٌىاجمت عه صَادة االوفاق اٌذىىمٍ بـ اٌذخً فٍ ضَادة أما اٌ -

   2755-2675 = 80 



 د/بىجُازة  غىتر.. ......................................مدـــاطساث فـي الاكخصاد الىليمؼبىغت 
 

 102 ت وغلىم الدظُير     مؼترن حرع الثاهُت الظىت لؼلبت مىحهت                             ولُت الػلىم الاكخصادًت والخجاٍز

 

اٌسىت 

اٌجامعُت:     

2018/2019 

ادة في و َزا في  ، ًم٢ىىا رل٤ اظخيخاج ؤن َزٍ العُاظت اإلاالُت ّ٘الت بلى خذ ما Y هًٍشا ألن جإزحر اإلاضاخمت ؤـٕش مً الٍض

 .بواس   الخدلُل ال٢ُجزي، خُث ؤن اسجٙاُ ظّش الٙاثذة لذًه جإزحر لُّٚ  ِلى الاظدثماس

 : اٌىمذٌ اٌمضمىن مه اٌبىه اٌمشوضٌ باإلصذاسارا لشسث اٌذىىمت حمىًَ  وفماحها اٌعمىمُت  -4

 :   'LM خذد مّادلت  -أ 

Equation LM’ : Y=2455+4000i  

  جدذًذ الذخل وظّش الٙاثذة الجذًذًً ِىذ الخىاصن: -ب 

Y’’= 2793.46154                        I’’=8.461538% 

 

ُذ اإلاحزاهُت: -5  مّادلـــت ـس

   (      )              

ُذ اإلا - لي: ـس  265-حزاهُت في الىلْ ألـا

ُذ اإلاحزاهُت في الىلْ الثاوي: -  301- ـس

لي: - ُذ اإلاحزاهُت في الىلْ ألـا  293.3-ـس

ُذ اإلاحزاهُت، والعُاظت الىٝذًت لها ؤزش اًجابي. -  العُاظت اإلاالُت لها ؤزش ظلبي ِلى ـس

45-  

ًخل    :05الخمٍس

اإلا٣ىن   الاٜخفاد مماِٙاث هدعب الخاالث، مً خالت ١ل في LMو ISمىدني  في الاهخٝاالث مٝذاس حّحن ٜبل

    مً ؤسبْ ٜىاِاث:
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 خاجمت:

ً، ٠ما خاولىا  خاولىا مً خال٥ َزا الّمل الاخاوت بٝذس الام٣ان بمدخىي اإلاُٝاط ٠ما َى مبرمج في ِشوك الخ٣ٍى

خماد ِلى اإلاىدىُاث البُاهُت واإلاّادالث ال الُت، مْ الخّذًم ببّن حعهُل ٘هم اإلاُٝاط بإظلىب بعُي بااِل ٍش

ما٥ اإلاىحهت،  ً والتي حّخبر ظالظل في خفت ألِا ت ١لما اٜخمذ المشوسة، زم ولْ بّن الخماٍس ألامثلت المشوٍس

ما٥ اإلاىحهت مً وٗش ألاظاجزة اإلاىبٝحنٝىم بدلها ِلى معخىي خوالتي ظ ً ، خفق ألِا مْ الا٘ت بّن الخماٍس

 ً في اإلاعابٝاث الىوىُت ١الذ٠خىساٍ.الالاُ٘ت مْ خلها، وهي في الٕالب جماٍس

 

 األعضاء ٌطٍبخىا اٌخىفُك وخمىً
 

 اإلاساحؼ:

ىسٟ، الّذد 2005ألامم اإلاخدذة، ) -1  .85(، الخعاباث الٝىمُت: مٝذمت ِملُت، ميؽىساث ألامم اإلاخدذة، هٍُى

ل، اإلاجمْ الّشبي للمداظبحن الٝاهىهُحن، 2013احهاب مٝابلت وآخشون، ) -2  ألاسدن.(، الاٜخفاد والخمٍى

 مفش. والخىصَْ، لليؽش ال٢خاب داس الذًً، ؼمغ ببشاَُم ألامحر ِبذ جشحمت ال٢لي، الاٜخفاد ؤـى٥  ، (1989) ظُمىن، وا بشهُه ب  -3

اث في مدالشاث"(، 2006، ) ِلي بً بلّضوص -4 اث دًىان ،"الىٝذًت والعُاظاث الىٍٍش  الثاهُت. الىبّت الجضاثش، الجامُّت، اإلاىبِى

لىم 1(، الاٜخفاد ٠لي 2018اظحن، )بً الخاج حلى٥ ً -5 ت ِو ت دسوط، ١لُت الّلىم الاٜخفادًت والخجاٍس ً، مىبِى : دسوط وجماٍس

 الدعُحر، حامّت جُاسث.

 (، مدالشاث في اإلاداظبت الىوىُت، حامّت خلب، ظىسٍا.2007خعً ؤخمذ خضوسي، ) -6

 ت العّىدًت.(، الاٜخفاد ال٢لي، حامّت اإلال٤ ُ٘فل، اإلامل٢ت الّشب2015ُخعً هجهىج، ) -7

اٍ -8 ت" (، 2015، )الخمذاوي ؼهاب ٘س  ألاسدن، لليؽش، واثل داس ،"ال٢لي الاٜخفاد هٍٍش

ت" (، 1991، )خلُل ظامي -9 اث مٙاَُم :ال٢لي الاٜخفاد هٍٍش  ال٣ىٍذ. مىبّت ألاَشام، ،"ألاظاظُت والىٍٍش

ت دسوط، ١ل2017ُظامُت ِمش ِبذة، ) -12 ً، مىبِى لىم (، الاٜخفاد ال٢لي: مدالشاث وجماٍس ت ِو ت الّلىم الاٜخفادًت والخجاٍس

 الدعُحر، حامّت ٜاإلات.

 (،  مبادت الخدلُل الاٜخفادي ال٢لي ، داس ؤظامت للىباِت واليؽش، الجضاثش. 2004ـالر جىمي، ) -11

 (،  الىٝىد والعُاظت الىٝذًت ، داس الٙجش لليؽش والخىصَْ، مفش.2005ـالر مٙخاح، ) -12

 دة الخ٢ٙحر في احمالي الىاجج اإلادلي، ظلعلت الخمىبل والخىمُت.(، اِا2017ـىذٛو الىٝذ الذولي،  ) -13

لىم الدعُحر، 1(، مدالشاث في الاٜخفاد ال٢لي2018لُٚ ؤخمذ، )  -14 ت ِو ، مىبىِت دسوط، ١لُت الّلىم الاٜخفادًت والخجاٍس

شة.  حامّت البٍى
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