اإلْتاز
ثمسّخ اٌذخً اٌم ِٟٛف ٟػبَ ػٍ ٝػذد سىبْ اٌذٌٚخ
اٌّزٛسظ
ٖ ٛإدضا ٤حتٜٛالت عً ٢املغتدزَات مما ٜؤر ٟإىل
املصطلحات
ايٓاتر
ظٗٛص
ف٘ ٟزا اٌؼبَ ((وٍّب صاد اٌذخً اٌم ِٟٛثبٌٕسجخ إٌٝ
اذتاد١
ؽعٛص باذتضَإ ًٜح عً ٢ايفضر مما ٜزفع٘ إىل ايكٝاّ
ايعٌُ
ػذد األفشاد ف ٟاٌذٌٚخ صاد ِمذاس ِزٛسظ اٌذخً.
ٖ ٛأسز عٓاصض اإلْتاز  ٖٛٚادتٗز ايبؾض ٟعٛا ٤نإ
مبا ٜغاعز ٙعً ٢ايكطا ٤عًٖ ٢شا ايؾعٛص إلؽباع
عطً ٞأ ٚسٖين املبش َٔ ٍٚخالٍ ايعًُ ١ٝاإلْتاد١ٝ
اٌّبٌ١خ اٌؼبِخ
٘ ٟأزذ فشٚع ػٍُ االلزصبد اٌز٠ ٞذسط دٚس
سادت٘ .
بكصز إْتاز ايغًع ٚارتزَات
:
اٌذٌٚخ ف ٟرمذ ُ٠اٌخذِبد اٌؼبِخ ٚاالخزّبػ١خ ٚو١ف١خ
تٓاقص املٓفع١
 ٖٞٚتعين إٔ املٓفع ١اييت عتككٗا ايفضر باعتٗالى
ايطبٝع١
ٖ ٞنٌ املٛاصر ٚايك ٣ٛاييت ظتزٖا اإلْغإ ر ٕٚدٗز
رٍّٙ٠ٛب ػٓ عش٠ك اإل٠شاداد اٌؼبِخ ٚخبصخ
اذتز١ٜ
ٚسز ٠إضاف َٔ ١ٝايٛع ١ًٝاملٓاعب ١إلؽباع سادت٘
َٔ داْب٘ َجٌ املٓادِ ٚايبشاص ٚاألصض ٚاهلٛاٚ ٤ايػابات
اٌضشائت
تتٓاقص تزصظتٝا َع طٜار ٠ايٛسزات املغتدزَ.١
فهض ٠اذتل
ٖ ٞعًط ١قاْ ١ْٝٛمتهٔ صاسبٗا َٔ ايتصضف يف
الزصبد
٠ؼٕ ٝزش٠خ اٌٍّى١خ اٌخبصخ ٌٛسبئً االٔزبج ٠ٚزسىُ
املٛاصر اذتض٠
ٖ ٞاييت تٛدز بهُٝات أنرب مما ٜؾبع نٌ اذتادات
املٛاصر
اٌسٛق
ف ٝاألسؼبس اٌؼشض ٚاٌغٍت
اييت تصًح إلؽباعٗا َجٌ اهلٛا ٚ ٤أؽع ١ايؾُػ ( ٚ
صأؼ املاٍ
ٜطًل عً " ٘ٝصأؼ املاٍ ادتاصٜ ٖٛٚ " ٟغتدزّ َض٠
االلزصبد
٠ؼٍِٕ ٝى١خ اٌذٌٚخ ٌٍدضء األوجش ِٓ ٚسبئً االٔزبج
املتزاٍٚ
ختضز َٔ زتاٍ عًِ االقتصار ).
ٚاسز ٠يف عًُ ١ٝاإلْتاز ثِ ٜفكز بعزٖا ؽهً٘ أ ٚغتتف ٞاالشزشاوٝ
ف ٝاٌّدزّغ
املٛاصر ايٓارص٠
يف ايغًع ١املٓتذَ ١جٌ ايٛقٛر
ٖ ٞاييت تٛدز بهُٝات أقٌ مما ٜؾبع نٌ اذتادات
إٌفمبد اٌؼبِخ
٘ ٟاٌّجبٌغ اٌز ٟرٕفمٙب اٌذٌٚخ ثّب ف ٟرٌه اٌ١ٙئبد
املاٍ
صأؼ
اييت تصًح إلؽباعٗا  ٖٞٚقز ته ٕٛأؽٝاَ ٤ار ١ٜأٚ
األص ٍٛاإلْتادٜ ٖٛ ١ٝغتدزّ يف اإلْتاز عزَ ٠ضات
:
ٚاٌّؤسسبد اٌؼبِخ ثمصذ إشجبع اٌسبخبد اٌؼبِخ
ايجابت
خزَات غري َار ٖٞٚ ١ٜتجري َؾهً ١اقتصار١ٜ
ر ٕٚإٔ ٜفكز خصا٥ص٘ األعاع ( ١ٝاآلالت)
ٚااللزصبد٠خ
ايٓزص ٠ايٓغب١ٝ
ٖٚ ٞدٛر املٛاصر بٓغب ١أقٌ مما ٜؾبع نٌ اذتادات االرخاص
ٖ ٛايتدً ٞعٔ االعتٗالى املباؽض يف ايفرت ٠اذتاي ١ٝأ٠ٌٛٚخ إٌفمبد
 ٟ٘ٚأْ ٠سذد اٌفشد زدُ اإل٠شاداد اٌّزبزخ
ايبؾض١ٜ
:
َٔ أدٌ طٜار ٠االعتٗالى ٚاإلْتاز يف املغتكبٌ
اٌخبصخ
املـٛاصر
ٚثبٌزبٌ٠ ٟسذد زدُ إٌفمبد اٌالصِخ إلشجبع زبخبرٗ
ٖ ٞنٌ َا ٜصًح إلؽباع صغبات األفضار بصٛص٠
اإلْتاز ايكَٞٛ
ٖ ٛزتُٛع َا أْتر يف االقتصار ايك َٔ َٞٛعًع َار ١ٜاإل٠شاداد
َباؽض ٠أ ٚغري َباؽض٠
٘ ٟاٌّجبٌغ اٌز٠ ٟدت أْ رسصً ػٍٙ١ب اٌذٌٚخ
( اآلالت ) ٚخزَات غري َار ( ١ٜايتعً ) ِٝيف فرتَ ٠ع١ٓٝ
اٌؼبِخ
ٌزغغ١خ إٌفمبد  ٟ٘ٚاٌضشائت
اذتادات
إلؽباع
ٚايصاذت١
ٖ ٢ايٛعا ٌ٥ايكارص٠
ايٓاتر ايكَٞٛ
ٖ ٛزتُٛع اإلعٗاّ اإلْتاد ٞيًُؾضٚعات خالٍ فرت٠
ايغًع
اإل٠شاداد
٘ ٟاإل٠شاداد اٌز ٟرفشضٙب اٌذٌٚخ ػٍِٛ ٝاعٕٙ١ب
ٖ ٞايغًع ايصاذت ١اييت تغتدزّ َباؽض ٠إلؽباع
طََٓ ١ٝع ٚ ١ٓٝمت سغاب٘ بٛاعط ١ايك ١ُٝاملطاف١
االعتٗالن١ٝ
اٌس١بد٠خ
ٚاٌّم ٓ١ّ١ثٙب إلظٙبس سٍغزٙب اٌس١بس١خ ٚلٛح اٌمٙش
األسش١ٜ
َجٌ
اذتادات
يتذٓب خطض االطرٚاز احملاعيب
ايغًع
اٌمبٔ – ٟٔٛرفشض خجش٠بً ػٍ ٟاألفشاد.
االعتٗالى (
ٖ ٞايغًع ايصاذت ١اييت تغتدزّ إلؽباع اذتادات
ٖ ٛقٝاّ املؾضٚعات باعتٗالى عًع  ٚخزَات تؾرتٜٗا
اإلْتاد١ٝ
صٓاع١
يف
تغتدزّ
اييت
األرٚات
َجٌ
َباؽض
غري
بطضٜل
االلزشاض
٘ٛٔ ٛع ِٓ أٔٛاع اٌضشائت اٌّؤخٍخ ز١ث رسذد
ايٛعٝط )
َٔ املؾضٚعات األخض٣
ٖ ٛزتُٛع ايزخ ٍٛاملهتغب ١دتُٝع أفضار اجملتُع اٌؼبَ :
ألسبط اٌذ ٓ٠اٌؼبَ ف ٟاٌغبٌت ِٓ ػبئذ اٌضشائت
ايزخٌ ايكَٞٛ
اذتشا. ٤
املؾهً١
اٌز ٟرفشض ف ٟاٌّسزمجً.
َٚؾضٚعات٘ خالٍ عٓ٘ َكابٌ إعٗاَٗا يف ايعًُ١ٝ
دٖٛض املؾهً ١االقتصار ١ٜيف تعزر اذتادات ٚقً١
االقتصار١ٜ
االْتاد١ٝ
املٛاصر املتاس ١يشيو ٜك ّٛايفضر بايتطش ١ٝبأسز ايضغبات
ضشائت
٘ ٛرسذ٠ذ ٔسجخ ثبثزخ ِٓ اٌضشائت ال رزغ١ش ِّٙب
ايٓكزٟ
ايزخٌ
ٚإؽباع صغبات أنجض أُٖ ١ٝمما ٜطًل عً ٘ٝايٓزصٚ ٠
ٔسج١خ
ٖ ٛنُ ١ٝايٓكٛر اييت ٜتِ اذتص ٍٛعًٗٝا َكابٌ
صاد اٌٛػبء اٌضش٠جٟ
االختٝاص ٚايتطش ( ١ٝتهًف ١ايفضص ١ايطا٥ع)١
املؾاصن ١يف ايعًُ ١ٝاإلْتاد١ٝ
ضشائت
٘ ٛفشض ٔسجخ رصبػذ٠خ رضداد وٍّب صاد اٌٛػبء
ايزخٌ
تهًف ١االختٝاص ٖ ٞتطش ١ٝببعض األٖزاف يتشكٝل ٖزف أ ٚأٖزاف
َٖ ٛكزاص ايغًع ٚارتزَات اييت ميهٔ اذتص ٍٛعًٗٝا رصبػذ٠خ
اٌضش٠ج ٟاٌخبضغ ٌٍضش٠جخ
اذتكٝكٞ
َٔ ايغٛم َكابٌ ايزخٌ ايٓكزٟ
َع ١ٓٝر ٕٚايبعض اآلخض بايٛعا ٌ٥املتاس١
إٌمٛد
٘ ٟوً شٟء ٠زّزغ ثبٌمجٛي اٌؼبَ ِٓ أفشاد اٌّدزّغ
اقتصارٜات
األععاص
ُٖٖ ٞظ ٙايٛصٌ بني ايزخٌ ايٓكزٚ ٟايزخٌ
ٖ ٛيزصاعَ ١عاٜري ايهفا ٠٤االقتصار١ٜ
اٌجزٛن
ِ٘ ٟؤسسبد ِبٌ١خ رم َٛثدّغ ِذخشاد األفشاد
ايضفاٖ١ٝ
نًُا طارت األععاص قٌ ايزخٌ اذتكٝكٚ ٞايعهػ
ٚرسزخذِٙب ف ٟإلشاض اٌّششٚػبد .
ايهًٞ
االقتصار
ٖ ٛيزصاع ١املغتٜٛات ايعاَ ١يًٓؾاط االقتصارٟ
اٌّذفٛػبد
ِ٘ ٝذفٛػبد الرذخً ف ٝرمذ٠ش اٌذخً اٌم ِٝٛألٔٙب سٛق
٘ ٟاٌسٛق اٌز٠ ٟزُ فٙ١ب إصذاس األٚساق اٌّبٌ١خ
اقتصار ايُٓٛ
ٖ ٛيزصاعَ ١ا أعزرْا َٔ ٙإَهاْٝات يعًُ ١ٝايتُٓ١ٝ
اٌزس١ٍ٠ٛخ
ٌ١سذ ِمبثً خذِبد أزبخ١خ
اإلصذاس (
ٚايتُٓ١ٝ
ألٚي ِشٖ ِٓ خالي اٌؼٍّ١خ اٌّؼشٚفخ ثبسُ
ٚايُٓ ٛيف املغتكبٌ
اٌىست
اٌزغ١١ش ف ٝلّ١خ األصٛي ثبٌض٠بدح أٚإٌمصبْ ػٕذ اٌسٛق اال ( ٗ١ٌٚاالوززبة )
االقتصار
ٖ ٛيزصاع ١عًٛى ايٛسزات االقتصار ١ٜنُٓتذني
ٚاٌخسبسح
ث١ؼٙب
)
ادتظٞ٥
َٚغتًٗهني
اٌشأسّبٌ١خ
االوززبة
٘ ٛعشذ األٚساق اٌّبٌ١خ ٌٍج١غ ٚػشضٙب ػٍٝ
عًِ االقتصار
ٖ ٛايعًِ ايشٜ ٟزصؼ االعتدزاّ األَجٌ يًُٛاصر (
اٌذخً
ِ٘ ٛزٛسظ دخً اٌفشد خالي ػبَ ٔٚسصً ػٍٗ١
اٌشاغج ٓ١ف ٝاٌششاء
ايٓارص ) ٠يًٛص ٍٛإىل أقص ٢إؽباع ممهٔ يًشادات
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أحمد يحيي

سٛق اٌزذاٚي
( اٌجٛسصخ
ِ١ضاْ
اٌّذفٛػبد
اٌزدبسح
إٌّظٛسح
اٌزدبسح اٌغ١ش
ِٕظٛسح
االسزثّبس
غ١ش اٌّجبشش
االسزثّبس
اٌّجبشش
اٌؼٌّٛخ
اٌّٛاصٔٗ
اٌؼبِخ
اٌجٕٛن
ثٕٛن ردبس٠خ

ثٕٛن
ِزخصصخ
ثٕٛن ردبس
اٌجٕٛن
االٌىزش١ٔٚخ
اٌجٕه
اٌّشوضٞ

٘ ٟاٌسٛق إٌّظّخ اٌز٠ ٟزدّغ فٙ١ب اٌؼبسضْٛ
ٚاٌغبٌجٌ ْٛألٚساق اٌّبٌ١خ اٌز ٟسجك إصذاس٘ب فٝ
سٛق اإلصذاس ٚرٌه ِٓ خالي اٌٛسغبء
٘ ٛسدً ِسبسجٌ ٟدّ١غ اٌؼٍّ١بد اٌز ٟردشٙ٠ب
اٌذٌٚخ ِغ اٌؼبٌُ اٌخبسخ ٟف ٟصِٓ ِؼٓ١
ِ٘ ٟزؼٍمخ ثبٌصبدساد ٚاٌٛاسداد ِٓ اٌسٍغ
اٌّبد٠خ ( اٌّٛاد اٌغزائ١خ)
ِ٘ ٟزؼٍمخ ثبٌصبدساد ٚاٌٛاسداد ِٓ اٌخذِبد
اٌغ١ش ِبد٠خ ( ِثً اٌس١بزخ ٚسسِ َٛشٚس لٕبح اٌس٠ٛس
ٚف٠ ٗ١ى ْٛاٌفشد دائٕب ٌٍذٌٚخ ١ٌٚس ٌٗ زك اٌٍّى١خ
ٚاإلداسح ِمبثً ػذَ رسٍّٗ ِخبعش اٌشثر ٚاٌخسبسح.
ٚف٠ ٗ١م َٛاٌّسزثّش ثئٔشبء ِششٚع ٠ٚى ٌٗ ْٛزك
اٌٍّى١خ ٚاإلداسح ١ٌٚس دائٕب ِمبثً رسًّ اٌشثر
ٚاٌخسبسح.
٘ ٟأْ ٕ٠ذِح وً و١بْ الزصبدِ ٞغ غ١شٖ ِٓ
اٌى١بٔبد ٌ١زى ِٓ ْٛاٌىً ِدّٛع الزصبدٚ ٞازذ
ػٍِ ٝسز ٜٛاٌؼبٌُ ٠خضغ ٌٕفس اٌمٛاػذ ٚاٌمٛأٓ١
اٌٛث١مخ اٌمبٔ١ٔٛخ ٚاٌّسبسج١خ اٌز ٟرج ٓ١إٌفمبد اٌؼبِخ
اٌز ٟسزم َٛثٙب اٌذٌٚخ ٚاٌّٛاسد اٌّبٌ١خ اٌزٕ٠ ٟزظش
أْ رسممٙب ٌفزشح لبدِخ ( رمذس ثسٕخ ِ١الد٠خ )
ِ٘ ٟؤسسبد ِبٌ١خ رم َٛثدّغ ِذخشاد األفشاد
ٚرسزخذِٙب ف ٟإلشاض اٌّششٚػبد
٘ ٟثٕٛن غ١ش ِزخصصخ رزؼبًِ ِغ خّ١غ اٌفئبد
ٚرمجً ٚدائغ األفشاد ثُ رؼ١ذ إلشاضٙب ٌٍّششٚػبد
ػٍ١٘ ٟئخ لشٚض ( لص١شح األخً – ٌّذح سٕخ)
٘ ٟثٕٛن رمذَ لشٚض ٌفئبد ِؼٕ١خ أ ٚلغبػبد
ِؼٕ١خ ِثً اٌجٕٛن اٌضساػ١خ ٚاٌصٕبػ١خ ( ٔٛع
اٌمشض ِزٛسظ ٚع ً٠ٛاألخً)
٘ ٟاٌجٕٛن اٌز ٟرمذَ خذِبد ػذ٠ذح ِثً لجٛي
اٌىّج١بالد – إصذاس األٚساق اٌّبٌ١خ – رمذُ٠
االسزشبساد ٌٍّششٚػبد ٚاٌّصبسف
٘ ٟثٕٛن رزؼبًِ ثبٌىبًِ ِٓ خالي االٔزشٔذ ز١ث
٠زُ اٌزؼبًِ ٚاٌؼاللبد فٙ١ب ِٓ خالي اٌٛسبئً
االٌىزش١ٔٚخ ١ٌٚس ِٓ خالي اٌٍمبء اٌّجبشش
٘ ٛاٌجٕه اٌّسئٛي ػٓ اٌدٙبص اٌّصشف٠ٚ ٟششف
ػٍ ٟخّ١غ اإلخشاءاد ف ٟاٌجٕٛن ٠ٚم َٛثئصذاس
األٚساق إٌمذ٠خ
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٘ٚ ٟث١مخ لبٔ١ٔٛخ رج ٓ١زدُ إٌفمبد  ٚاإل٠شاداد
اٌسسبة
اٌفؼٍ١خ ٌٍذٌٚخ ٌسٕخ ِبٌ١خ سبثمخ
اٌخزبِٟ
٘ ٛاٌزٛسغ ف ٟإصذاس إٌمٛد ِّب ٠ؤد ٞإٌ ٝاسرفبع
اٌزضخُ:
األسؼبس ٚرذ٘ٛس لّ١خ إٌمٛد
٘ ٟأػبدٖ رٛص٠غ األدٚاس ث ٓ١اٌذٌٚخ ٚاٌمغبع
اٌخصخصٗ:
اٌخبص فٍِ ٝىٚ ٗ١أداسٖ ٚسبئً اإلٔزبج ف ٝاٌّدزّغ
٘ ٟاالٌ ٗ١اٌز٠ ٟؼزّذ إٌّزد ْٛا ٚاٌّسزٍٙى ْٛفٝ
أٌ ٗ١األثّبْ:
ارخبر لشاسار ( ُٙز١ث رزٛلف األسؼبس ػٍ ٝاٌؼشض
ٚاٌغٍت )
اٌزشثس
ارفبل ٗ١د ٗ١ٌٚرُ ٚضؼٙب ثغشض زّب٠خ اٌٍّى١خ
اٌفىش٠خ ٚاٌز ٟرُ رٛس١ؼٙب ٌزشًّ إٌّزدبد ٚٚسبئً
اإلٔزبج ٚفشض اٌؼمٛثبد االلزصبد٠خ ػٍ٠ ِٓ ٝخبٌف
أزىبِٙب
رٕظِ ُ١ؤسس ٟرُ إٔشبءٖ ِٓ اخً اإلششاف ػٍ ٝالضزائب والزسوو
ِٕظّٗ
اٌزدبسح
–
اٌؼبٌّ١خ
ثبٌزدبسح
اٌخبصخ
اٌذ١ٌٚخ
االرفبل١بد
رٕف١ز
الضزائب
اٌؼبٌّ١خ
ثذأد ػٍّٙب ف ٟاألٚي ِٓ ٕ٠ب٠ش َ 5991
 تفضض عً ٢رخٍٛ
أهم املقارنات
ٚثضٚات األؽداص
حتصٌ عًٗٝا ايزٚي ١رٕٚ
خصائص الطبيعة وخصائص رأس املال ؟
َكابٌ يزافعٗا

خصائص راس املال

 صٓع٘ اإلْغإ
 قابٌ يًٗالى
ٚع ١ًٝيالرخاص
ٜغاعز يف طٜار٠
إْتاد ١ٝايعٌُ
َضتبط بعٓصض
ايظَٔ

خصائص الطبيعة

؟
الزسوو

 تفضض َكابٌ خزَ٘ عتصٌ عًٗٝا
ايفضر َٔ ايزٚي١
َ جٌ اعتدضاز دٛاط عفض أ ٚصخص١
قٝار ٠أ ٚارتزَات ايصش١ٝ
 قابً٘ يًظٜارٚ ٠ايٓكصإ
نال َِٓٗ تفضض درب ٟألْٗا َصزص يإلٜضار ايعاّ

ٖ ب٘ َٔ اهلل ٚمل ٜصٓعٗا اإلْغإ (
عٓصض نضّ َٚصزص تفاؤٍ )
املبادئ الكاىوىية ومبادة كفاءة السياسة الضزيبية ؟
 غري قابً ١يًٗالى ( ٚيهٔ ع ٤ٛاعتدزاَٗا
املبادئ الكاىوىية لمضزائب
مبادئ كفاءة السياسة الضزيبية
ظتعًٗا أقٌ صالس ١ٝيإلؽباع – إٖالى
األصاض) ٞ

خطٛعٗا يًشكٛم ايكاْ( ١ْٝٛعًط١
اذتل) .
َضتبط ١بعٓصض املٛقع
ستزٚر ٠املغاسَ ( . ١صزص تؾاؤّ )

َ -1بزأ ايعزايٚ ١املغاٚا ٖٛ ٠تٛطٜع
 ال تفضض إال بكإْٛ
ٚال تعزٍ إال بكاْٜٛ ٕٛافل ايطضا٥ب عً ٢األفضار عً ٢سغب قزصتِٗ
عً ٢ايزفع ٚيٝػ عً ٢سغب املٓفع ١اييت
عً ٘ٝايربملإ
املغاٚا ٠بني املٛيني أَاّ عتصً ٕٛعًٗٝا
َ-2بزأ ايهفا ٖٛ  ١ٜإٔ ته ٕٛسص١ًٝ
ايطضا٥ب
ايطضا٥ب ناف ١ٝملٛادٗ ١ايٓفكات ايعاَ١
ايطضٜب ١إعٗاّ َٔ
األفضار يف حتٌُ ايٓفكات  -3املال ٖٛٚ ١َ٤حتزٜز ق ١ُٝايطضا٥ب
ٚٚقت رفعٗا ست ٢ال ٜؾعض املٍُٛ
ايعاَٚ ١يٝغت عكٛب١
بايتعب أ ٚاإلصٖام
نُا يف َصارص ٠األَٛاٍ
َ -4بزأ ايٝكني ٚف ٘ٝحتزر ايكٛاعز
ارتاص ١بفضض ايطضا٥ب ٚسغابٗا
ٚحتصًٗٝا بؾهٌ ٚاضح ٚعٌٗ ٚرقٝل
اليكود الورقية واألمتاىية

؟
أحمد يحيي

اليكود الو رقية

ْٗا١ٝ٥
إيظاَ١ٝ
تغتدزّ يف ْكٌ اذتغابات َٔ
عُ ٌٝإلخض
ايغٛم ايٓعاَ١ٝ
راخٌ ايبٛصصٜ ١تِ فٗٝا تزاٍٚ
األٚصام املاي ١ٝاييت اعتٛفت ؽضٚط
ايكٝز ف ٢ايبٛصص١

اليكود االئتناىية

 غري ْٗا١ٝ٥
غري إيظاَ١ٝ
َز ١ْٜٝٛعً ٞايبٓو ٚ
َغذً ١يف رفاتض٠
ايغٛم ايػري ْعاَ١ٝ
خاصز ايبٛصص١
ٜتِ فٗٝا تزا ٍٚاألٚصام املاي١ٝ
غري املغتٛفا ٠يؾضٚط ايكٝز ف٢
ايبٛصص١

البيوك االستثنارية والشاممة ؟
البيوك االستثنارية

البيوك الشاممة

ال عتل ذتاًَ٘ اعرترار قُٝت٘
طاملا ايؾضن ١قاٜٚ ُ٘٥عٌ ؽضٜها
فٗٝا
أىواع الكزوض :

قضٚض َتٛعط١
قضٚض قصري٠
األدٌ
األدٌ
 متٓشٗا ايبٓٛى
 متٓشٗا ايبٓٛى
ايتذاص ١ٜيألفضار ملز ٠املتدصص ١ملز ٠ترتاٚح
ال تظٜز عٔ عٓ َٔ  ١عٓ٘ إي ٞمخػ
َجٌ ايبٓو األًٖ ٞعٓٛات ( طصاعٚ ١ٝ
صٓاع)١ٝ

قضٚض ط ١ًٜٛاألدٌ
 متٓشٗا ايبٓٛى
املتدصص ١ملز ٠تظٜز
عٔ مخػ عٓٛات (
ايبٓٛى ايعكاص) ١ٜ

بطاقات احلسه الفوري وبطاقات الصزف االىل والبطاقات الذكية

دول الشنال واجليوب

واليكود الزقنية

ر ٍٚايؾُاٍ
 تٛدز يف ايٓصف ايؾُائَ ٞ
ايهض ٙاالصض٘ٝ
ٜ طًل عًٗٝا اعِ ايزٍٚ
ايصٓاع ١ٝايهرب ٣ايغبع ( ايٝابإ –
أَضٜها – نٓزا
 ممٝظات٘ :ايتكزّ ٚتطٛص
ٖٝانًٗا أالقتصارٜ٘
 حتكٝل َعزالت َضتفع٘ يًُٓٛ
 تٛفض رخَ ٍٛضتفع٘ ملٛاطٓٗٝا

بطاقات
 ٖٞ بٓٛى ال تتكٝز بايتعاٌَ يف
َ ٖٞ ؤعغات َايٚ ١ٝعٝط١
اذتغِ
تك ّٛظُع األَٛاٍ اييت تتٛفض عٓز ْؾاط أَٓ ٚطك٘ َعٚ ٘ٓٝحتصٌ
ايفٛصٟ
عً ٢األَٛاٍ َٔ عزَ ٙصارص
املغاُٖني ٚٚضعٗا حتت تصضف
املغتجُضٜٔ
ٚتٛدٗٗا إىل شتتًف االْؾط٘ ال متٓح
يتشكٝل ايتُٓ ١ٝاالقتصار١ٜ
يصاسبٗا
 تكزّ ايكضٚض ط ١ًٜٛاألدٌ
ٚاالدتُاع: ١ٝ
ا٥تُاْا
 تٛدز يف ايز ٍٚاملتكزَ( ١
 ممٝظاتٗا  -1االبتهاص
ٜتِ
أَضٜها – اصتًرتا – بٓٛى األعُاٍ
 -2ايتهاٌَ ٚايتٛاصٌ
خصِ قُ٘ٝ
ف ٢فضْغا )
 -4ايؾٍُٛ
 -3ايتٓٛع
ايصفك١
َكابٌ ايتدصص احملزٚر
فٛصا َٔ
سغاب
 األسهه والسيدات ؟
ايعُ ٌٝيف
السيدات
األسهه
ايبٓو َجًُا
 ٖٛ صو أ ٚأٚصام َاي ١ٝمتجٌ عتزخ
 ٖٛصو أ ٚأٚصام َاي ١ٝمتجٌ
يبطاقات
رٜٓا يصاسبٗا جتا ٙايؾضن١
سص ١ايؾضٜو يف صاؼ َاٍ
املصزص ٠هلا  ٢ٖٚبؾهٌ عاّ تعترب ايصضف
ايؾضن ١املغاُٖٚ ١تجبت سك٘
عًٗٝا
حتصٌ
األدٌ
ط١ًٜٛ
قضٚض
فٗٝا
االىل ATM
ايؾضن ١عٔ طضٜل االنتتاب
عتل ذتاًَ٘ االؽرتاى يف أراصٙ
يٝػ ذتاًَ٘ اذتل يف أراصٙ
ايؾضنٚ ١ايضقاب ١عًٗٝا
ايؾضن ١أ ٚايضقاب ١عًٗٝا
عتل ذتاًَ٘ اذتص ٍٛعً٢
عتل ي٘ اذتص ٍٛعً ٢فأ٥زٙ
األصباح ٚأٜطا حتٌُ ايضبح
ثابت ١بصضف ايٓعض عٔ حتكٝل
ٚارتغاص٠
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ايؾضن ١أصباح َٔ عزَ٘
عتل ذتاًَ٘ اذتص ٍٛعً٢
ق ُ٘ٝايغٓز يف املٝعار احملزر ٚتٓتٗٞ
عالقت٘ بايؾضن١

ايبٓو ف ٢ا٣
ٚقت

ايٓكزٜ٘
ٜ طًل
عًٗٝا اعِ
احملفع١
ايضقُ ٘ٝألْٗا
حتٌُ قِٝ
صَظ ٜ٘تعرب
عٓٗا اصقاّ
َع٘ٓٝ

بطاقات ايصضف
االىل

ايبطاقات
ايشن٘ٝ

 ٢ٖبطاق٘
 تعط٢
َجبت عًٗٝا
يصاسبٗا اذتل
ؽضٜط
يف :
صضف ايٓكٛر ممػٓط ب٘
ؽضعت٘
َٔ ايؾبابٝو
ايهرت ْ٘ٝٚاٚ
االيهرت١ْٝٚ
انجض َظٚرٙ
اعتدزاَٗا
بشانضٙ
بايكضب َٔ
يتدظٜٔ
األعٛام
َٚضادع٘
املضنظ ١ٜمما
ٜغٌٗ املعاَالت ايبٝاْات
املغذً٘ عًٗٝا
ايتذاص١ٜ
ايصضف َٔ  ممٝظاتٗا
تٛفري
ؽبابٝو خاصز
ايٛقت
ايزٚي ( ١نُا
عتزخ ف ٢ر ٍٚتٝغري
االحتار االٚصب ) ٢ايتعاَالت
عزّ
حتصٌٝ
ضضٚصٙ
ق ُ٘ٝايٓكز١ٜ
املتفل عًٗٝا َع اعتعُاٍ

ايٓكٛر ايضقُ١ٝ
 ٢ٖايٓكٛر ايت٢
تاخش ْبطات
نٗضَٚػٓاطٝغ٘ٝ
عتًُٗا ناصت
سن( ٢بطاق٘ سن٘ٝ
) عً ٢اهلاصر رصاٜف
يًشاعب ايؾدص٢
 تتطًب ٖشٙ
ايٓكٛر تٛافض ايٛعاٌ٥
االيهرت ْ٘ٝٚاجملٗظٙ
العتدزاَٗا ٚاْتؾاص
ٖش ٙايؾبهات ف٢
احملالت ايتذاصٜ٘
ٚايبٓٛى يغٗٛي٘
ايتعاٌَ فُٝا
بِٗٓٝ

ر ٍٚادتٓٛب
 تٛدز يف ايٓصف ادتٓٛبٞ
َٔ ايهض ٙاالصض٘ٝ
 ( ر ٍٚدٓٛب ٚؽضم أعٝا – قاص٠
أفضٜكٝا – أَضٜها ايالت) ١ٝٓٝ

 ممٝظاتٗا :
 ايتدًف ايٓغيب يف ٖٝانًٗا
االقتصار١ٜ
 حتكٝل َعزالت من ٛستزٚر
 تٛفض َغتٜٛات َٓدفطَٔ ١
ايزخ ٍٛملٛاطٓٗٝا

 نٌ َا عتصٌ عً ٘ٝاألفضار ٜعترب رخال َٔ ٚدْٗ ١عض ايزخٌ
ايك َٞٛايعباص ٠خطأ )  ،ألٕ ايزخٌ ايك َٞٛالبز إٔ ٜهَ ٕٛكابٌ اإلعٗاّ يف
ايعًُ ١ٝاإلْتاد ، ١ٝفٗٓاى بعض املتشصالت اييت ال تزخٌ يف سغاب
ايزخٌ ايكَ َٞٛجٌ َ :زفٛعات ايتشٜٛالت ٚاملهغب ٚارتغاص ٠ايضأمساي١ٝ
ايٓاجت ١عٔ بٝع أسز األفضار ألصٛي٘ .
عًُ ١ٝايهغب أ ٚارتغاص ٠ايضأمساي ١ٝتغِٗ يف ايزخٌ ايك ( َٞٛايعباص٠
خطأ )  ،ألْ٘ ال ٜزخٌ يف تكزٜض ايزخٌ ايك َٞٛايهغب أ ٚارتغاص٠
ايضأمسايٜٚ ١ٝكصز بشيو ايتػٝري يف ق ١ُٝاألص ٍٛبايظٜار ٠أ ٚايٓكص عٓز
بٝعٗا ٚيٝػ ْاتر اإلعٗاّ يف عًُ ١ٝاإلْتاز .
أحمد يحيي

ايطبٝع ١تهار تهَ ٕٛصٓٛع ( . ١ايعباص ٠صشٝش ، ) ١ألٕ ايطبٝعٖ ١ب١
َٔ اهلل ٚيهٔ حتتاز دتٗز ست ٢تعطَ ٞا بٗا أ ٟالبز َٔ تزخٌ اإلْغإ
يالعتفارَٗٓ ٠ا َجٌ املٓادِ اييت ال تعطَ ٞعارٕ إال بعز ؽل األْفام ٚعٌُ
األدٗظ ٠ايالطَ َٔ ١تٗٚ ١ٜٛإضا. ٠٤
 متجٌ ايطبٝع ١عٓصضا راُ٥ا يهٓٗا ستزٚر ٠ايهُ ( . ١ٝايعباص ٠صشٝش١
)  ،ألٕ ايطبٝعٖ ١ب َٔ ١اهلل َعطا ٠يإلْغإ ر ٕٚدٗز َٓ٘ يهٓٗا ستزٚر٠
ايهَُٚ ، ١ٝعين احملزٚرٖٓ ١ٜا أْٗا تفضض قٝز عً ٢اإلْغإ .
َٝظإ ايعًُٝات ايضأمساي ١ٝأِٖ قغَُٝ ٞظإ املزفٛعات  ( .ايعباص٠
خطأ )  ،ألٕ َٝظإ ايعًُٝات ادتاص َٔ ١ٜأِٖ قغَُٝ ٞظإ املزفٛعات ألْ٘
ٜتعًل بايصارصات ٚايٛاصرات َٔ ايغًع ٚارتزَات اييت تؤثض تأثريا بايػا
عًَ ٞغت ٟٛايٓؾاط االقتصار ٟيف ايزٚي١
(تتٛقف ايتُٓ ١ٝاالقتصار ١ٜعً ٢سذِ صأؼ املاٍ  ( .ايعباص ٠خطأ ) ،
ألٕ ايتُٓ ١ٝاالقتصار ١ٜال تتٛقف فكط عً ٢سذِ صأؼ املاٍ ٚيهٔ تعتُز
أٜطا ٚبزصد ١نبري ٠عًَ ٢ز ٣تطٛص ايعٓصض ايبؾضٚ ٟايٓعِ ٚاملؤعغات
ايكاْ ١ْٝٛاييت ٜعٌُ َٔ خالهلا .
تضتبط ايعزاي ١يف تٛطٜع ايطضا٥ب بفهض ٠املٓفع ( ١ايعباص ٠خطأ )  ،ألٕ
ايعزاي ١يف تٛطٜع ايطضا٥ب ال تضتبط بفهض ٠املٓفعٚ ١إمنا بايكزص ٠عً٢
ايزفع فايػٜٓ ٢زفع ضضا٥ب أنجض َٔ ايفكري يكزصت٘ عً ٢ايزفع ٚيٝػ
إىل حتكٝك٘ َٓفع ١أنرب َٔ خزَات ايزٚي. ١
 تعترب االعتجُاصات املباؽض ٠أِٖ صٛص اْتكاٍ صٚ٤ؼ األَٛاٍ  ( .ايعباص٠
صشٝش ، ) ١ألٕ االعتجُاصات املباؽض ٠متجٌ سكٛم ًَهٚ ١ٝبايتاي ٞفٗٞ
تتطُٔ املؾاصن ١يف اإلراصٚ ٠األصباح أ ٚارتغا٥ض ٚبايتايٜ ٞه ٕٛايؾدص
ايشٜ ٟك ّٛباالعتجُاص املباؽض َايها ٚيٝػ رآ٥ا .
قز ته ٕٛايغًع ١اعتٗالن ١ٝأ ٚإْتاد ١ٝسغب ايٛظٝف ١اييت
خصصت هلا  ( .ايعباص ٠صشٝش ، ) ١ألٕ ايغًع ١قز ته ٕٛاعتٗالن ١ٝأٚ
إْتاد ١ٝسغب ايػضض املدصص هلا َ .جاٍ سيو  - :ايبرت ٍٚنٛقٛر يف
ايتزف ( ١٦عًع ١اعتٗالن -) ١ٝايبرت ٍٚنٛقٛر يف إراص ٠اآلالت
( عًع ١إْتادٝـــــ) ١
ٜ )عترب ايزخـــــــٌ ايٓكـــــــــز ٟأِٖ نجٝـــــــــضا َٔ ايزخــــــــٌ اذتكٝكٞ
بايٓغب ١يًفضر ٚاجملتُعات ؟ ايعباص ٠خطأ )  ،ألٕ ايزخٌ اذتكٝك ٞأِٖ
بهجري دزا َٔ ايزخٌ ايٓكز ٟألْ٘ ٜعرب عٔ َغتَ ٣ٛعٝؾ ١ايفضر ٚاجملتُع
نهٌ ٚايزخٌ ايٓكز ٟيٝػ ي٘ ق ١ُٝيف ساي ١اصتفاع األععاص .
رصاع ١عًِ االقتصار .
َ تابع ١األسزاخ ٚايتطٛصات ايعاَٚ ١املؾالصن ١فٗٝا َؾاصن ١فعاي. ١
الصف الثالث –أقتصتد – 2017

 تتصزص املؾهالت االقتصار ١ٜاٖتُاّ ايضأ ٟايعاّ عٛا ٤يف ايزٍٚ
املتكزَ ١أ ٚايٓاَ. ١ٝ
ٜ بشح عًِ االقتصار بؾهٌ َٓعِ يف نٝفَٛ ١ٝادٗٚ ١سٌ املؾهالت
االقتصار١ٜ
اعتباص ايعٌُ ايعٓصض اإلظتاب ٞيف ايعًُ ١ٝاإلْتاد. ١ٝ
ال عٌُ بال إْتاز  ٚإال أصبح عكٛبٚ ١ال عتكل آَ ٣فع١
ال إْتاز بال عٌُ  -:ألْ٘ ال إْتاز ٜتِ إال باجملٗٛر ايبؾض ٟاملبش ٍٚيف
ايعًُ ١ٝاإلْتاد.١ٝ
قابً ١ٝاذتادات يإلؽباع
ألٕ إؽباع اذتادات ٜتِ عٔ طضٜل اعتدزاّ ايٛعا ٌ٥املٓاعب ١اييت تؤرٟ
تزصظتٝا إىل طٚاٍ ايؾعٛص باذتضَإ
ايعٌُ ْؾاط ٚاع ٚإصارٚ . ٟاع ٞسٝح اإلْغإ ٜعٝؿ يف ايطبٝع١
ٜعٗٝا ٜٚفُٗٗا ٜٚك ّٛبتػريٖا ٚتطٜٛضٖا مبا ٜتالَ ّ٤ع٘
إصار -: ٟسٝح ٜك ّٛب٘ ايفضر بإصارت٘ سٝح ٜكاصٕ بني ايعا٥ز َٔ ٖشا
ايعٌُ ٚبني ايتهايٝف اييت حتًُٗا أثٓا ٤قٝاَ ١بٗشا ايعٌُ اذتغاب
االقتصار) ٟ
سادات اإلْغإ يف تظاٜز َغتُض .
ألْ٘ نًُا صتح ايفضر ٚاجملتُع يف إؽباع عزر َعني َٔ اذتادات تعٗض
سادات دزٜز ٠حتتاز يإلؽباع ٖٚهشا َجٌ املٛض. ١
 َٔخصا٥ص ايعٌُ أْ٘ ٜصاسب٘ َتعٚ ١أمل .
أ ) َصزص أمل ْ ٖٛٚ اتر عٔ اإلصٖام ايبزْٚ ٞايعصيب املبش ٍٚأثٓا٤
ايعٌُ  خطٛع ايعاٌَ ألْٛاع َٔ ايكٗض  ٚايكٝز
ب) َصزص َتعٜ -: ١ظٖ ٍٚشا األمل عٓزَا ٜض ٣ايعاٌَ صتاح َا أصتظٙ
ٚحتكٝك٘ يشات٘
اصتباط اعتػالٍ ايطبٝع ١بفهض ٠املهإ يف ايٓؾاط االقتصار. ٟ
 بغبب اختالف املٓاذ ٚاملٛاصر ايطبٝعٚ ١ٝقٛٝر املٛقع عًْ ٢ؾاط األفضار
ٚميهٔ ايتػًب عً ٘ٝبايتذاص ٠ايزٚي. ١ٝ
أُٖ ١ٝاملعًَٛات ألْ ٟعاّ اقتصار . ٟألْ٘ نًُا طار سذِ
املعًَٛات املتاس ١عٓز اختاس ايكضاصات االقتصار ١ٜعٔ اذتادات ايكابً١
يإلؽباع ٚاملٛاصر املتاس ١طارت قزص ٠ايٓعاّ االقتصار ٟعً ٢سٌ املؾهً١
االقتصار. ١ٜ
خطٛع ايطبٝع ١يًشكٛم ايكاْ . ١ْٝٛألٕ املٛاصر ايطبٝعَٛ ١ٝاصر
ْارصٚ ٠البز َٔ ايغٝطض ٠عًٗٝا ست ٢ال تتعضض يإلٖزاص ٚعزّ االعتكضاص
ٚأنجض َٛصر ٜٓطل عً ٘ٝاملًه ٖٞ ١ٝاألصض ست ٢تغتػٌ االعتػالٍ
األَجٌ
املؾهً ١االقتصارَ ١ٜؾهًْ ١زصٚ ٠اختٝاص .دٖٛض املؾهً١

االقتصار ١ٜيف تعزر اذتادات ٚقً ١املٛاصر املتاس ١يشيو ٜك ّٛايفضر
بايتطش ١ٝبأسز ايضغبات ٚإؽباع صغبات أنجض أُٖ ١ٝمما ٜطًل عً٘ٝ
ايٓزص ٚ ٠االختٝاص ٚايتطش ( ١ٝتهًف ١ايفضص ١ايطا٥ع) ١
اعتٗالٍ صأؼ املاٍ ايجابت ٜ .تعضض صأؼ املاٍ ايجابت يٓٛعني َٔ
االعتٗالى .ألٕ صأؼ املاٍ ايجابت ٜتعضض يٓٛعني َٔ االعتٗالى ُٖا
 اعتٗالى َار ٖٛٚ ( ٟتًف اآلالت بغبب نجض ٠اعتدزاَٗا )
ٚ اعتٗالى اقتصار ٖٛٚ ( ٟظٗٛص آالت دزٜز ٠قارص ٠عً ٢اإلْتاز
بتهايٝف أقٌ بغبب ايتكزّ ايفين ٚتػري األسٚام ) .
اصتب ــاط صأؼ امل ــاٍ بعٓص ــض اي ــظَٔ   -:ألٕ صأؼ املـــاٍ ٜغـــاعز عً ــ٢
إطايــ ١ايعًُٝــ ١اإلْتادٝــ ١عــٔ طضٜــل ايتدًــ ٞعــٔ بعــض االع ــتٗالى يف
ايٛقت اذتاضض يظٜار ٠االعتٗالى ٚاإلْتاز يف املغتكٌٝ
 صأؼ املاٍ ٜعٌُ عً ٢إطاي ١ايعًُ ١ٝاإلْتاد-: ١ٝ
 ألْ٘ ٜك ّٛبإْتاز عًع ٚعٝط َٔ ١آالت ٚأرٚات تغتدزّ بعز سيو يف
إْتاز ايغًع اييت تؾبع اذتادات بصٛصَ ٠باؽض٠
 ق ١ُٝاإلْتاز ايك َٞٛأنرب َٔ ق ١ُٝايٓاتر ايك. َٞٛ
 بغبب خطأ االطرٚاح احملاعب ٢سٝح حتغب ق ١ُٝايغًع ١انجض َٔ
َض ٠اثٓا ٤ايعًُ ١ٝاالْتاد١ٝ
عذظ ايغٛم عٔ تٛفري ارتزَات ايعاَٚ ١االدتُاع. ١ٝ
اعتُار ايغٛم عًَ ٢بزأ املصًش ١ايشات١ٝ
 اعتُار األفضار عً ٢بعطِٗ ايبعض يف طًب ارتزَ١
قً ١ايعا٥ز املار َٔ ٟتكزٖ ِٜش ٙارتزَات طٜار ٠ايتهايٝف
 اهلضٚب َٔ حتٌُ املغٛ٦ي١ٝ
يًزٚي ١رٚص حتكٝل االعتكضاص ٚايُٓ ٛاالقتصارٟ؟عٔ طضٜل :
حتكٝل َغتَ ٣ٛعك َٔ ٍٛايٓؾاط االقتصار٣
 ايعٌُ عً ٢تٛفري فضص عٌُ
ايعٌُ عً ٢اعتكضاص األععاص  ،ايعًُ ١ايٛطٓ١ٝ
 تٛفري ايعضٚف املٓاعب ١يًتُٓ ١ٝاالقتصار١ٜ
 ايتأثري يف ظضٚف االعتجُاص  ٚؽضٚط اال٥تُإ
عزاي ١تٛطٜع ايزخٌ ايكَ َٞٛغٛ٦ي ١ٝايزٚي ٖٞٚ . ١تٛطٜع ايزخٌ
ايك َٞٛعً ٢األفضار تٛطٜعا عارال عٔ طضٜل تٛفري ايفضص املتغا١ٜٚ
يًُٛاطٓني ست ٢تتِ  :إطاي ١ايفٛاصم بني ايطبكات ٚايكطا ٤عً٢
ايؾعٛص بايعًِ
حتكٝل ايعزاي ١أالدتُاع ٘ٝعزّ َغاٚاٜ َٔ ٠عٌُ مبٔ ال ٜعٌُ
االرخاص ٚاالعتجُاص ٚدٗإ يعًُٚ ١اسز. ٠ألٕ االرخاص عًُ ١ٝعًب١ٝ
متجٌ دظ٤ا َٔ ايزخٌ ايش ٟمل ٜٓفل يًشص ٍٛعً ٢ايغًع االعتٗالن١ٝ
أَا االعتجُاص فٝكصز ب٘ اإلْفام َٔ ادٌ اإلضاف ١إىل ثض ٠ٚايبًز
اإلْتاد ، ١ٝيه ٞتغتدزّ يف ايفرتات ايكارَ. ١
أحمد يحيي

 اصتباط تطٛص ايزميكضاط ١ٝايغٝاع ١ٝيف ايعامل مبٛضٛع ايطضا٥ب .
سٝح قضصت َععِ رعاتري ايعامل إٕ ايطضا٥ب ال تفضض إال بكاْٚ ٕٛال
ٜعفَٗٓ ٢ا سز إال بكاْٜٛ ٕٛافل عً ٘ٝممجً ٞايؾعب ٚبشيو تتشكل
ايزميكضاط ١ٝايغٝاع ( ١ٝاملادٓاناصتا)
األععاص ُٖٖ ٞظ ٠ايٛصٌ بني ايزخٌ ايٓكزٚ ٟايزخٌ اذتكٝك. ٞ
ٜٛدز عالق ١عهغ ١ٝبٗٓٝا ٚبني ايزخٌ اذتكٝك (ٞفهًُا طارت األععاص
قٌ ايزخٌ اذتكٝك ٚ ٞنًُا قًت األععاص طار ايزخٌ اذتكٝك ٚ ٞسيو
بفضض ثبات ايزخٌ ايٓكز) ٟ
تعترب ر ٕٜٛايزٚيْٛ ١عا َٔ ايطضا٥ب املؤدً. ١ألٕ ايز ٕٜٛايعاَ١
غايبا َا تغزر َٔ عا٥ز ايطضا٥ب اييت تفضض يف املغتكبٌ
ايتٗضب َٔ ايطضا٥ب دضمي ١يف سل ايٛطٔ  .ايطضٜب ١إعٗاّ َٔ
األفضار يف حتٌُ ايٓفكات ايعاَٚ ١يٝغت عكٛب ١نُا يف َصارص ٠األَٛاٍ
ضضٚص ٠عضض املٛاطْ ١ايعاَ ١عً ٢ايربملإ ست ٢ال تصبح املاي١ٝ
ايعاَ ١غطا ٤يتشكٝل َصاحل ايف٦ات اذتانُ ١عً ٢سغاب ايؾعٛب باعِ
املصًش ١ايعاَ  ١يتشكٝل ايزميٛقضاط ١ٝايغٝاع١ٝ
 ملعضف٘ َز ٣اتفام أ ٚاضتضاف املٛاطْ ١عٔ اذتغاب ارتتاَٞ
َ بزأ عٓ ١ٜٛاملٛاطْٚ ٖٛ١ضع املٛاطْ ١يغَٓ ١اي ١ٝقارَ ١يغٗٛي١
ايتٓبؤ بايٓفكات ٚاإلٜضارات ٚ -عٗٛي ١املضاقب ١عٔ طضٜل اجملايػ ايؾعب١ٝ
َ بزأ ٚسز ٠املٛاطْٚ ٖٞ ١ضع مجٝع ْفكات ٚإٜضارات ايزٚي ١يف
ٚثٝكٚ ١اسز ٠ستٜ ٢غٌٗ اذتهِ عًٗٝا – تعط ٞصٛصَ ٠تهاًَ ١عٔ
ايٓؾاط االقتصارٟ
َ بزأ عُ ١َٝٛاإلٜضارات ايعاَٚ ٖٛ ١ضع مجٝع اإلٜضارات يتٌُٜٛ
مجٝع ايٓفكات ر ٕٚختفٝض أ ٚمتٝٝظ ( ألْ٘ مبذضر رخ ٍٛاإلٜضارات
خظاْ ١ايزٚي ١تفكز ساتٝتٗا  ٚتعترب إٜضارًا َايٝاً يتُ ٌٜٛايٓفكات ايعاَ)١
َ بزأ تٛاطٕ املٛاطْ ٖٛٚ ١إٔ تهف ٞاإلٜضارات ايعاَ ١يف تػط١ٝ
ايٓفكات ست ٢ال عتزخ  -1:عذظ املٛاطْ ١ايعاَ١
 - 2اصتفاع األععاص  ٚسزٚخ تطدِ
 -3إصزاص ايزٚيْ ١كٛر بز ٕٚغطاْ ٤كزٟ
 -4اإلعتزاْ٘ َٔ ارتاصز  ٚتضانِ ايزٕٜٛ
ٜفطٌ أٜٓ ٍٚاٜض يبزا ١ٜايغٓ ١املاي ١ٝ؟
يغٗٛي ١املكاصْ ١بني ايغٓٛات املاي١ٝ
يتٛضٝح تطٛص ايٓؾاط املاي ٞيًزٚي ١عرب ايغٓٛات املٝالر١ٜ
ال تصًح املكاٜط ١نٛع ١ًٝالختظإ ايك ١ُٝالٕ ايفضر قز ٜططض
إىل إتباع عًٛى غري صؽٝز ٚسيو عٔ طضٜل :
اإلعضاع باعتٗالنٗا ر ٕٚساد٘ سكٝك ١ٝإيٗٝا
الصف الثالث –أقتصتد – 2017

ايتٓاطٍ عٓٗا بزَ ٕٚكابٌ َٓاعب خٛفا عًٗٝا َٔ ايتًف
 متتع ايٓكٛر بايكب ٍٛايعاّ ؟ تٛفض ايجك ١بٗا .
اعرتاف ايزٚي ١بٗا ( رفع ايطضا٥ب ٚايضع) ّٛ
 ايٓكٛر ٚعٝط يف ايتبارٍ  سٝح ٜتِ ايتٓاطٍ عٔ ايغًع املعضٚض١
ٚارتزَات َكابٌ ايٓكٛر ٚبايتاي ٞأر ٟسيو إي ( -: ٞطٜار ٠سذِ ايتبارٍ
ايتذاص -ٟتطٛص ؽهٌ ايٓكٛر – تطٛص ايغًٛى االقتصار ٟيإلْغإ )
ايٓكٛر َكٝاؼ يًك ( ١ُٝاقتصار املعًَٛات ) ألْٗا تعٌُ عً ٞتٛفري
املعًَٛات عٔ ايغًع ٚارتزَات ايػري َتذاْغ ١يف ايغٛم ست ٢تغٌٗ َٔ
عًُ ١ٝاملكاصْ ١ب ِٗٓٝيشيو البز إٔ تتُٝظ ايٓكٛر بايجبات ايٓغيب عٔ طضٜل
اعتكضاص األععاص .
ايٓكٛر شتظٕ يًك ( ١ُٝايكٓطض ٠ايظَٓ ) ١ٝإٕ ايٓكٛر تعطٞ
يصاسبٗا اذتل يف اذتص ٍٛعًَ ٞا ٜؾا َٔ ٤ايغًع املعضٚض ١يف ايٛقت
اذتاضض يف املغتكبٌ ٚيه ٞتك ّٛبٗش ٙايٛظٝف ١البز َٔ اعتكضاص األععاص
يف ايغٛم .
ايبٓٛى َؤعغات َايٚ ١ٝعٝطَ -: ١ؤعغات َاي -: ١ٝألْٗا تكّٛ
بعًُ ١ٝاإلقضاض ٚاالقرتاض .
ٚ عٝط -: ١ألْٗا تك ّٛبايٛعاط ١بني املزخضٚ ٜٔاملغتجُضٚ ٜٔعًٗت
ال َٔ إٔ ٜبشح أسزُٖا عٔ اآلخض
االتصاٍ ب ِٗٓٝبز ً
ٜ -عترب ايبٓو املضنظ ٟبٓو ايبٓٛى ؟ إصزاص األٚصام ايٓكز١ٜ
ايتأثري عً ٞعٝاعات ايبٓٛى املاي. ١ٝ
قُ ١ادتٗاط املصضيف .
اإلؽضاف عً ٞأعُاٍ ايبٓٛى .
أُٖ ١ٝايبٛصص ١تعب ٘٦املزخضات ٚتٛدٗٗٝا إىل االعتجُاص
تٛفري عٛم راَٚ ١ُ٥غتكضٙ
تٛفري ايغٛٝي٘ ذتا٥ظ ٟاألٚصام املاي١ٝ
تٛفري ايطُاْات ايالطَ ١إلمتاّ ايصفكات ٚفكا يكٛاعز ستزرٙ
تٛفري َؤؽضات عٔ َغت ٣ٛاألرا ٤االقتصارٚ ٟسضن٘ األععاص
 ايعالقات االقتصار ١ٜعالق ١اْتكاٍ .ألٕ ايعالقات االقتصار ١ٜتؾٌُ
اْتكاالت ايغًع ٚارتزَات ٚاْتكاٍ عٓاصض اإلْتاز ٚاْتكاٍ صؤٚؼ األَٛاٍ
بني األفضار املكُٝني راخٌ ايزٚي ١أ ٚبني أفضار ٜٓتُ ٕٛإي ٞرٚي ١شتتًف. ١
االعتجُاصات املباؽض َٔ ٠أِٖ صٛص اْتكاٍ صؤٚؼ األَٛاٍ  .ألٕ
االعتجُاصات املباؽض ٠متجٌ سكٛم ًَهٚ ١ٝبايتاي ٞتتطُٔ َؾاصن ١يف
اإلراصٚ ٠األصباح أ ٚارتغاص ٠فعٓزَا ٜك ّٛؽدص باعتجُاص أَٛاي٘ بؾهٌ
َباؽض يف َؾضٚع َا يف إسز ٣ايز ٍٚفإْ٘ ٜهَ ٕٛايها ٚيٝػ رآ٥ا
ْؾأ ٠ؽضنات ايتأَني نُؤعغات َايٚ ١ٝعٝط. ١
ايضبط بني املزخضٚ ٜٔاملغتجُضٜٔ
 جتُٝع َزخضات
ايتٛعع ف ٢فضص االعتجُاص

ايٛسزات االقتصارٚٚ ١ٜضعٗا حتت تصضف املغتجُضٜٔ
 أُٖ ١ٝفضض ايطضا٥ب َ َٔعاٖض عٝار ٠ايزٚي ١عًَٛ ٢اطٓٗٝا
مت ٌٜٛايٓفكات ايعاَ ١طٜار ٠ايعالق ١بني ايفضر ٚايزٚي١
تغاعز عً ٢من ٛايزميكضاط ١ٝايغٝاع١ٝ
ٜ تِ قٝاؼ ايٓاتر ايك َٞٛبايك ١ُٝاملطاف١يتذٓب خطض االطرٚاز
احملاعيب ست ٢ال حتغب ق ١ُٝايغًع ١انجض َٔ َض ٠اثٓاَ ٤ضاسٌ االْتاز
ايعٌُ س ٚطبٝع ١خاص ( ١سَ ٚعاًَ ١خاص ) ١األدض ايش ٟعتصٌ
عً ٘ٝايعاٌَ عتزر َغتَ ٟٛعٝؾت٘.
ٜضاع ٞادتاْب اإلْغاْ َٔ ٞسٝح األداطات  ٚعزر عاعات ايعٌُ
ٚ .ضع ضٛابط يعٌُ األسزاخ  ٚايٓغا.٤
تعترب بعض ايغًع املعُض ٠اعتٗالن ١ٝمبذضر ؽضاٗ٥ا ؟
 فُٔ ٜؾرت ٟعٝاص ٠ال ٜغتًٗهٗا يف اذتاٍ بٌ متتز املٓفعَٗٓ ١ا يفرت٠
طَٚ . ًٜ٘ٛع سيو ْعترب إٔ اعتٗالى ايغٝاص ٠قز مت مبذضر ايؾضا.٤
 بزأت تتٓاقص أُٖ ١ٝايطضٜب ١ادتُضن ١ٝف ٢اآل ١ْٚاألخري....... ٠
 بغبب االطتفاض املغتُض ف ٢ايتعضٜفات ادتُضن ١ٝتٓفٝشاً
اليتظاّ َصض باتفاقٝات َٓعُ ١ايتذاص ٠ايعامل١ٝ
 ظٗٛص املزفٛعات اإليهرت ١ْٝٚ؟  تعزر اذتادات االْغاْٚ ٘ٝتٓٛعٗا
 ايتكزّ اييت صاسب ايجٛص ٠االيهرتْٞٚ
 تطٛص أعايٝب اال٥تُإ ٚاإلقضاض يف املعاَالت ايتذاص١ٜ
 تطٛص ايعالقات االقتصار َٔ ١ٜسٝح اذتذِ ٚايٓٛع
 ال تصًح املكاٜط ١نٛع ١ًٝالختظإ ايك١ُٝ
 الٕ ايفضر قز ٜططض إىل إتباع عًٛى غري صؽٝز ٚسيو عٔ طضٜل :
 اإلعضاع باعتٗالنٗا ر ٕٚساد٘ سكٝك ١ٝإيٗٝا
 ايتٓاطٍ عٓٗا بزَ ٕٚكابٌ َٓاعب خٛفا عًٗٝا َٔ ايتًف
ٜصًح ْعاّ املكاٜط ١يًُذتُعات ايبزاٚ ١ٝ٥ال ٜصًح يًُذتُعات اذتزٜج١
 يف اجملتُعات ايبزا :١ٝ٥يكً ١عزر ايغًع ٚأْٛاعٗا باإلضاف ١إىل إٔ
سادات األفضار بغٝطٚ ١غري َعكز.٠
يف اجملتُعات اذتزٜج -: ١بغبب تعزر ايغًع ٚتعكز سادات األفضار ٚتٓٛع
أسٚاقِٗ .
اذتادات ارتاص ١خاضع ١ملبزأ ايكصض ٚاالعت٦جاص
ايفضر ايش ٟعتصٌ عً ٢ايغًع ١أ ٚارتزَ ١اييت تؾبع سادت٘ ٜكتصض
ْفعٗا عًٜٚ ٘ٝغتطٝع إٔ عتضّ اآلخضٜٔ
 عٓز تٛعٝع االعتفارَٗٓ ٠ا حتتاز اىل أعبا ٤إضافَ ١ٝجٌ اذتاد ١إىل
املأنٌ ٚاملأ٣ٚ
اذتادات ايعاَ ١ال ختطع ملبز ايكصضَ : .يت تٛفضت ٜؾٝع ْفعٗا عً٢
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األفضار  الميهٔ َٓع اآلخض َٔ ٜٔاالعتفارَٗٓ ٠ا
ئ ٜه ٕٛهلا ق ٠ٛؽضا١ٝ٥
َ ز ارتزَ٘ ال ٜتطًب أعبا ٤إضافَ  . ١ٝجٌ ( األَٔ – ايعزاي ) ١ئ تك ّٛبٛظا٥فٗا نٛعٝط يًتبارٍ َٚكٝاؼ يًكٚ ١ُٝشتظٕ يًك١ُٝ
عً٢
 َٔأُٖٗا ضضٜب ١ايضؤٚؼ  ٖٛٚ ..ؽهٌ َٔ
ئ ٜتعاٌَ األفضار بٗا يعزّ ٚدٛر ثك ١يف قب ٍٛاآلخض ٜٔهلا .
اذتادات االدتُاع ١ٝختطع ملبزأ ايكصض ٚاالعت٦جاص؟
األؽداص ايطضا٥ب نإ َعضٚفاً يف املاض.ٞ
األَٛاٍ
عً٢
.
إضاف١ٝ
أعبا٤
ٜتطًب
َ ز ارتزَ٘
 يف ظاٖضٖا فضر١ٜ
عٛا ٤ناْت رخالً أَ ٚاالً َٓكٛالً ( ايغٝاص٠
َجالً ) أ ٚعكاصاً ( ناملٓظٍ
 ختطع ملبزأ ايكصض
 عً ٞانتؾاف ايٓكٛر ؟  ايتكزّ اذتطاصٚ ٟايصٓاعٞ
ضضا٥ب
 تفضض بٓغبَ ١تصاعزَ ٠ع طٜار ٠ق١ُٝ
 هلا ْفع ٜعٛر عً ٢اآلخضٚ ٜٔالميهٔ جتاٌٖ أثضٙ
 تضؽٝز ايغًٛى االقتصار ٟيإلْغإ
تصاعز ١ٜايٛعا ٤ارتاضع يًطضٜب ... ١أ ٣إٔ ٖشٙ
َ جٌ  ( :ايتعً ، ِٝايصش) ١
ايطضا٥ب تفضض عً ٢ؽهٌ ؽضا٥ح عٝح ٜظٜز
 اْكغاّ عًُ ١ٝاملكاٜط ١إي ٞبٝع ٚؽضا٤
ععض ايطضٜب ١باالصتفاع َٔ ؽضعت ١إيٞ
 عزّ ختصص ايبٓٛى املضنظ ١ٜيف إصزاص ايٓكٛر ؟  إعضاف ايبٓٛى
ؽضعت ١أعً٢
ايتذاص ١ٜيف إصزاصٖا مما ٜعضضٗا يإلفالؼ ٚضٝاع سكٛم األفضار
ضضا٥ب
 تفضض عً ٢ايزخٌ ( أ ٚايجض ) ٠ٚمبٓاعب١
َباؽض.٠
اذتص ٍٛعً٘ٝ
 إعضاف ايبٓٛى ايتذاص ١ٜيف إصزاص ايٓكٛر ايٛصق ١ٝ؟
  َٔٚأَجًتٗا يف َصض -1ايطضٜب ١املٛسز ٠عً٢ تعضضٗا يإلفالؼ   .تعضض سكٛم األفضار يًطٝاع
رخٌ األؽداص.
 اعتًٗو اإلْغإ ٚسزات إضاف َٔ ١ٝايٛعا ٌ٥املٓاعب ١إؽباع ساداتٚ  .١دٛر املؤعغات املاي ١ٝايٛعٝط( ١ايبٓٛى ايتذاص) ١ٜ؟
 -2ايطضٜب ١عً ٢أصباح ؽضنات األَٛاٍ:
 طٜار ٠سذِ املزخضات  طٜار ٠فضص االعتجُاص
 تكٌ املٓفع ١اييت عتصٌ عًٗٝا ايفضر تزصظتًٝا َجٌ َا عتزخ َع
(ايؾضنات املغاُٖ.)١
ايصا ِ٥تكٌ املٓفع ١بعز ايهٛب األ َٔ ٍٚاملا ٤طبكا يكاْ ٕٛتٓاقص املٓفع  ١عٗٛي٘ االتصاٍ بني املزخضٚ ٜٔاملغتجُضٜٔ
ضضا٥ب غري  ٖٞٚ تفضض عً ٢ايزخٌ عٓز اْفاق٘.
اذتز١ٜ
 إعضاف ايبٓٛى املضنظ ١ٜيف إصزاص ايبٓٛى ايٛصق١ٝ
َباؽض٠
  َٔٚأَجًتٗا  -1ايطضٜب ١ايعاَ ١عً ٢املبٝعات( . مل تتٛافض املعًَٛات ايهاف ١ٝعٔ اذتادات  ٚاملٛاصر
ٜ ؤر ٟسيو إي ٞاصتفاع ْغب ١ايٓكٛر يف أٜز ٟأفضار اجملتُع ٜ ٚكابً٘ قً٘
أُٖٗا )  -2ايطضٜب ١ادتُضن.١ٝ
االقتصارٚ ١ٜ
املؾهً١
طٜار٠
ز
سًٗا .ايتطدِ.
عزّسزٚخ
األععاص ٚ
إي ٞاصتفاع
ٜؤرٟ
اإلْتاز-مما
 أ -عزّ االعتدزاّ االَجٌ يًُٛاصر  ٚإٖزاصٖا ب -عزّ إؽباع اذتادات يف
التحديات اليت تواجه الدول الهامية
ٖـ  -عزّ خطٛع
 -ٚإؽباع مجٝع اذتادات
ايعاَ -١عزّ ظٗٛص عٓصض ايتطش١ٝ
املٛاطْ ١ر
اقتصار١ٜ
سزٚخ َؾهً١
ايٓفكاتز-مماعزّ
َصزصف٢تفاؤٍ
ناْت األصض ٖب َٔ ١اهلل غري ستزٚر . ٠أ -أصبشت َٛاصر سض ٠ب-
 عذظ
أر ٣إىل :
اإلعضاف
 املٓافغ ١غري َتهافَ ١٦ع ايزٍٚ
 ضضٚص ٠تطٜٛض دٗاطٖا
مل تٛدز عًط ١قاْ ١ْٝٛعً ٞاملٛاصر  -.تعضض اهلٛا ٤ادت ٟٛيًتًٛخ *  اصتفاع األععاص  ٚسزٚخ تطدِ
األخض ٣األنجض تكزَا
االْتاد٢
ْكزٟ
غطا٤
 إصزاص ايزٚيْ ١كٛر بزٕٚ
أٖزصت اسز ٟايزَ ٍٚصارصٖا اذتض٠أ -أصبشت َٛاصر ْارص٠
 تٛافض املٗاصات االراص ٜ٘ملٛانب٘  حتغني قزصات األفضار ٚ
حتغني ْٛع ٘ٝاإلْتاز
َتطًبات ايغٛم
 اإلعتزاْ٘ َٔ ارتاصز  ٚتضانِ ايزٕٜٛ
ز -سزٚخ َؾهً ١اقتصار١ٜ
بَ -صزص تؾاؤّ
 أْؾا ٤عٛم عضبَ ٘ٝؾرتن٘ –  تبٓ ٢ايغٝاعات ايٛاع١ٝ
ر -ظٗٛص عٓصض ايتطش -ٚ ١ٝعزّ إؽباع مجٝع اذتادات
 :اْتكاٍ صؤٚؼ األَٛاٍ بني ايز. ٍٚ؟
 عز ايعذظ أ ٚايفا٥ض يف َٝظإ املزفٛعات  رعِ ايعالقات ايتذاصَٓ ١ٜطك٘ جتاص ٙسض ٙعضب ٘ٝنرب٣
املؾذع ١عً ٢اإلْتاز
ٖـ  -خطٛعٗا يًشكٛم ايكاْ١ْٝٛ
طار ايزخٌ ايك َٞٛبايٓغب ١يعزر ايغهإ * .
 ايتٛعع يف إْؾا ٤املؾاصٜع
 طٜار ٠سذِ ايتبارٍ ايتذاصٟ
.
املعٝؾ١
َغتٟٛ
اصتفاع
طٜار ٠ايزخٌ املتٛعط يألفضار * .
 طٜار ٠فضص االعتجُاص
تتٓاقص املٓفع ١اذتز ١ٜتزصظتٝا َع  .طٜار ٠ايٛسزات املغتدزَ - ١تٓاقص ايٛسزات
* طٜار ٠اإلؽباع َٔ ايغًع  ٚارتزَات * .طٜار ٠ايُٓ ٛاالقتصارٟ
املغتدزَٚ – ١دٛر ايؾعٛص باذتضَإ – اْتٗا ٤ايؾعٛص باذتضَإ )
مل تتبع ايزٚيَ ١بزأ عٓ ١ٜٛاملٛاطْ  . ١صعٛب٘ ايتٓبؤ بايٓفكات
نظام االقتصاد الرأمسالي ( اقتصاد السوق ) نًُا طار غين ايزٚيٚ ١تكزَٗا قًت ْغب ١اذتادات  .....إي ٞزتُٛع اذتادات.
ٚاالٜضارات  صعٛب ١املضاقب٘ عٔ طضٜل اجملايػ ايؾعب٘ٝ
الهظام االشرتاكي
( ايعاَ -١األٚي -١ٝاألعض -١ٜاالدتُاع)١ٝ
مل تٛدز ايتذاص ٠ايزٚي ١ٝ؟  ئ ٜغتطٝع اإلْغإ ايتػًب عً ٢قٛٝر
 ال تعٗض املاي١ٝ
 تعٗض أُٖ ١ٝاملاي ١ٝايعاَ ١بؾهٌ ٚاضح  َٔسادات اإلْغإ األٚي ( .. ١ٝايرتف - ٘ٝايتعً - ِٝاملًبػ  -املٛاصالت )
املٛقع ٚاملهإ ٜ هٖٓ ٕٛاى ستُ ١ٝدػضاف ١ٝالَفض َٓٗا
اذتادات
مجٝع
الؽباع
الٜهف٢
ايغٛم
ألٕ
اطتفطت َزخضات األفضار ؟ أعضف أفضار ايؾعب ف ٢تبزٜز َزخضاتِٗ ؟ ايعاَ ١يًزٚي١
احملضى األعاع ٞيهٌ ْؾاط اقتصار( .. ٟاذتادات – املؾهً ١االقتصار -١ٜاملٛاصر -ايغًع)
يشيو تتزخٌ ايزٚي ١يتكز ِٜقزص َٔ ارتزَات
الٕ ايزٚي ٢ٖ ١ايت٢
اذتادات ايبؾض ٖٞ ١ٜاحملضى األعاع ٞيهٌ ْ ( ..ؾاط عُايْ -ٞؾاط اقتصار)-ٟ
 تكٌ االعتجُاصات
ايعاَٚ ١االدتُاع ١ٝايتٜ ٢عذظ ايغٛم عٔ
تتشهِ ف ٢االععاص
ايعٌُ ايش ٟال ٜٗزف إىل إْتاز ايغًع ٜصبح َ ( .تعَ –١كٝز -عكٛب) ١
إىل
إضاف١
ٖٓاى
ٜهٕٛ
ئ

.
اإلْتاد١ٝ
ايبًز
ئ تظٜز ثض٠ٚ
تكزميٗا ًٜعب ايغٛم رٚص صٝ٥غٞ
ٜتطاٍ٤
أٚ
غتتفٞ

االقتصار١ٜ
ايتُٓ١ٝ
تتٛقف

ٚاملتزاٍٚ
صأؼ املاٍ ايجابت
ٜ كزص ق ١ُٝاإلْتاز ايك َٞٛيًزٚي ١عً ٢أعاؼ  ( ..فا٥ض املٝظاْ– ١ٝ
رٚص ايغٛم
مل تتُتع ايٓكٛر بايكب ٍٛايعاّ َٔ أفضار اجملتُع ؟

تقسينات الضرائب
َٔ سٝح ايٛعـــا ٤ايطضٜبــ َٔ ٞسٝح ايطــضا٥ب َباؽـــض٠
أ ٚغٝـــض َباؽ ــض.٠
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مجً ١ايصارصات – مجً ١ايٛاصرات – ق ١ُٝارتزَات ٚايغًع يف ايغٛم )
خصدص ٖٞ..... ١حت ٌٜٛدظٚ َٔ ٤عا ٌ٥اإلْتاز املًُٛن ١يًزٚي ١إىل
ًَه ١ٝايكطاع ارتاص ( اإلراص – ٠املًه – ١ٝاإلْتاز – االعتٗالى )
( يًٓاتر ايك – َٞٛيإلْتاز
ٜعترب ايزخٌ ايك َٞٛايٛد٘ اآلخض ....
ايك – َٞٛيًزخٌ ايك – َٞٛيًزخٌ املتٛعط – يالعتجُاص ايك) َٞٛ
ايباب ايجاْ َٔ ٞأبٛاب ايٓفكات ايعاَ ١اييت تزخٌ يف املٛاطْ ١ايعاَ١
يًزٚي( . ٖٛ ١االعتدزاَات االعتجُاص – ١ٜايٓفكات ٚايتشٛالت ادتاص) ١ٜ
تبزأ ايغٓ ١املاي ١ٝيف َصض أ ٍٚؽٗض ( ٜٓاٜضَ -اٜٛ – ٜٛي – ٛٝرٜغُرب )
أٜٗا أنجض رالي ١عًَ ٢غت ٣ٛايٓؾاط االقتصار....... ٟ
( ايزخٌ ايك – َٞٛايٓاتر ايك – َٞٛاإلْتاز ايك – َٞٛايُٓ ٛاالقتصار) ٟ
تتؾاب٘ اذتادات االدتُاعٚ ١ٝاذتادات ايعاَ ١يف نْٗٛا تتشكل َٔ
خالٍ (.عزاي ١ايتٛطٜع – اعتدزاّ عًط ١ايزٚي)– ١
نٌ عباص ٠مما  ًٜٞتعرب عٔ رٚص ايزٚي ١يف ايٓؾاط االقتصار ٟعزا (
إؽباع اذتادات ايعاَ – ١حتكٝل االعتكضاص ٚايُٓ – ٛحتكٝل َبزأ املصًش١
ايشات ١ٝيًُغتًٗو ٚاملٓتر – حتكٝل عزاي ١ايتٛطٜع )
َفَٗ ٖٛ......... ّٛباري ١ؽَ ٤ٞكابٌ ؽ ٤ٞآخض ( ايٓكٛر – املكاٜط)– ١
َٔ خصا٥ص ايعالقات االقتصار ١ٜايزٚي١ٝ
( ايتدصص  -اختالف ايعُالت  -ايتكزّ ايفين  -ايهفا ٠٤االقتصار) ١ٜ
ٜعترب َٝظإ ايعًُٝات ادتاص ١ٜيف ساي ١فا٥ض إسا ( -طارت ايصارصات عًٞ
ايٛاصرات  -تغاٚت ايصارصات َع ايٛاصرات  -طار االعتٗالى)
بطاقات  ....تعط ٢يصاسبٗا َٝظ ٠صضف ايٓكٛر َٔ ؽبابٝو ايهرت. ١ْٝٚ
( اال٥تُإ – ارتصِ ايفٛص – ٟايصضف اآلي – ٞايفٝظا )
(خزَات ايتأَني –
 َٔأِٖ صٛص اْتكاٍ صؤٚؼ األَٛاٍ .....
حتٜٛالت ايغٝاس – ١االعتجُاصات املباؽضَ – ٠زفٛعات ايتذاص) ٠
ايبٓٛى  ٖٞ ...اييت تأت ٢عً ٢صأؼ ادتٗاط املصضيف ٚتك ّٛبإصزاص
( املتدصص – ١املضنظ – ١ٜااليهرت – ١ْٝٚايؾاًَ) ١
ايٓكٛر
( إصزاص ايٓكٛر – إراص٠
اآلت ٞميجٌ رٚص ايبٓو املضنظ ٟعزا .....
ايغٝاع ١ايٓكز – ١ٜايضقاب ١عً ٢ايبٓٛى – َٓح ايكضٚض يًُؾضٚعات )
( ايك١ُٝ
ختتًف بطاقات اال٥تُإ عٔ بطاقات اذتغِ يف ....
اذتكٝك – ١ٝارتصِ ايفٛص – ٟدٗ ١اإلصزاص – صضف ايٓكٛر ايهرتْٝٚا )
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