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األسبوع األول  :مفهوم علم االقتصاد،الحاجات البشرٌة ووسائل إشباعها،عالقة
علم االقتصاد بالعلوم األخرى.
الفئة المستهدفة  :طالب المرحلة األولى لقسم المحاسبة.
األهداف  :تعرٌف الطالب للمفاهٌم التالٌة :
مفهوم علم االقتصاد .
الحاجات البشرٌة ووسائل إشباعها.
االختبار القبلً  :تكلٌف الطالب من خالل طرح أسئلة حول المفاهٌم أعاله .

• علم االقتصاد من العلوم االجتماعٌة التً تهتم بدراسة نشاط اإلنسان الذي ٌتعلق
بكٌفٌة حصوله على المال وإنفاقه وفً كٌفٌة إنتاج الثروة وتوزٌعها .
• هناك عدة تعارٌف لعلم االقتصاد من قبل علماء االقتصاد وفالسفته حٌث أن كل
عالم اقتصادي وضع تعرٌفا ً ٌنسجم مع األوضاع االقتصادٌة السائدة فً عصره .
حٌث عرفه العالم االقتصادي االنكلٌزي (آدم سمٌث) مإسس االقتصاد الحدٌث
بكتابه ثروة األمم سنة  1776بؤنه :
• "علم الثروة ألنه ٌدرس الثروة من ناحٌة إنتاجها وتبادلها".

• كما عرفه العالم االقتصادي االنكلٌزي (الفرٌد مارشال) بكتابه مبادئ
االقتصاد بؤنه :
• "العلم الذي ٌدرس اإلنسان فً نشاطه الحٌاتً الٌومً االعتٌادي فهو
ٌبحث بذلك الجزء من النشاط الفردي واالجتماعً المتعلق بالحصول
على المتطلبات المادٌة وباستخدامها"".
• أما العالم االقتصادي (روبنز) فقد عرفه بؤنه :
• " العلم الذي ٌدرس السلوك اإلنسانً كعالقة بٌن األهداف والعناصر
النادرة التً لها استعماالت بدٌلة" .
• وقد عرفه االقتصادي االشتراكً(اوسكار النكة) بؤنه ٌ:عنً بالقوانٌن
االجتماعٌة لإلنتاج والتوزٌع،فهو ٌعالج القوانٌن االجتماعٌة إلنتاج السلع
وتوزٌعها على المستهلكٌن ،أولئك الذٌن ٌستهلكون السلع إلشباع حاجاتهم
الفردٌة أو الجماعٌة.

• االقتصاد الجزئً :
• هو فرع االقتصاد الذي ٌهتم بسلوكٌات الكٌانات الفردٌة مثل االسواق ،
الشركات  ،كٌفٌة تحدٌد االسعار الفردٌة  ،أثمان عوامل اإلنتاج  ،العوامل
المإثرة على سعر سلعة معٌنة  ،أدوات التحلٌل الجزئً كالعرض
والطلب … الخ" .
• االقتصاد الكلً :
• هو فرع االقتصاد الذي ٌهتم بمجمل األداء االقتصادي ومتغٌراته ككل
مثل ( :دراسة الدخل القومً  ،االستهالك  ،االستثمار  ،البطالة … الخ) .
• السعر :هو مبلغ من النقود الالزم دفعه للحصول على وحدة منها.
• القٌمة :تستخدم كلمة القٌمة كمرادف للسعر،بالرغم من للقٌمة مفاهٌم
مختلفة باختالف المدارس االقتصادٌة الفكرٌة.

• وهناك نوعان من القٌمة:
• القٌمة االستعمالٌة:هً عبارة عن مقدار المنفعة التً ٌحصل
علٌها المستهلك من استهالك أو استعمال
سلعة أو خدمة معٌنة.
• ب-القٌمة االستبدالٌة:مقدار السلع والخدمات التً تستطٌع أن
تحصل علٌها وحدة واحدة من سلعة ما
(أو خدمة معٌنة) فً أثناء عملٌة التبادل مثال
التفاحة الواحدة تبادل ببرتقالتٌن.
• السوق:هو المكان الجغرافً أو الوسٌلة أو مجموعة من
الظروف التً تإدي الى اتصال البائعٌن بالمشترٌن
وٌتحدد فٌها أسعار السلع والخدمات وعامل اإلنتاج.

• الحاجات البشرٌة
• الحاجة هً تلك الرغبة التً تتولد فً اإلنسان للحصول على سلعة أو خدمة معٌنة
سواء أكانت هذه الرغبة متفقة مع القانون والعادات والتقالٌد أو غٌر متفقة ،
ورغبة اإلنسان فً تناول قدح من الشاي أو الحصول على سٌارة أو تلفزٌون أو
الذهاب إلى مكان تعتبر من الحاجات البشرٌة .
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خصائص الحاجات البشرٌة :
 -1قابلٌتها للتعدد  :إن حاجات اإلنسان متعددة ومتزاٌدة طبقا ً للتطور الحضاري فً
المجتمع وتحسن المستوى المعٌشً  ،إن التطور التكنولوجً والتقدم العلمً ووسائل
المواصالت المتنوعة كلها وفرت سلعا ً وخدمات بٌن أٌدي المستهلكٌن وأدت إلى
ظهور رغبة لدٌهم للحصول علٌها وإشباع حاجتهم المستجدة .
 -2قابلٌتها لإلشباع  :إن حاجة الفرد ٌمكن إشباعها  ،فالجائع ٌؤكل الطعام حتى
ٌصل إلى درجة اإلشباع والتً بعدها ال ٌمكن االستمرار باألكل والضمان ٌشرب
حتى ٌرتوي.
 -3قابلٌتها لإلحالل واالستبدال  :إن الحاجة إلى سلعة أو خدمة معٌنة ٌمكن أن تشبع
بالبدائل فالحاجة إلى شرب الشاي ٌمكن إشباعها بشرب القهوة  ،والحاجة الى
المالبس ٌمكن ان تشبع بالمالبس القطنٌة او الصوفٌة .
 -4الحاجات متكاملة  :إن إشباع حاجة معٌنة قد ٌستلزم استعمال أكثر من سلعة
فالحاجة إلى شرب الشاي تصاحبها الحاجة إلى السكر  ،والحاجة إلى استخدام
السٌارة تبعث الحاجة إلى البنزٌن .
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االختبار ألبعدي
عرف ما ٌلً  :علم االقتصاد ،االقتصاد الجزئً ،االقتصاد الكلً .
ما هو عالقة علم االقتصاد بالعلوم االخرى؟
عرف الحاجة البشرٌة ،ثم اشرح خصائصها  ،معززا إجابتك باألمثلة .
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األسبوع الثانً والثالث  :المشكلة االقتصادٌة،طبٌعة المشكلة االقتصادٌة فً النظم
االقتصادٌة المختلفة،أركان
المشكلة االقتصادٌة ،أنماط حل المشكلة االقتصادٌة.
الفئة المستهدفة  :طالب المرحلة األولى لقسم المحاسبة.
األهداف  :تعرٌف الطالب للمفاهٌم التالٌة :
مفهوم المشكلة االقتصادٌة .
أركان المشكلة االقتصادٌة.
أنماط حل المشكلة االقتصادٌة.
االختبار القبلً  :تكلٌف الطالب من خالل طرح أسئلة حول المفاهٌم أعاله.

• المشكلة إال قتصادٌة
• ٌرتبط جوهر المشكلة االقتصادٌة بالندرة فً الموارد االقتصادٌة الالزمة إلشباع حاجات
اإلنسان المتعددة (الحاجات متعددة والموارد محدودة) .ولذلك نجد أن معظم دول العالم
تواجه ثالثة أسئلة ( :ماذا ننتج  ،كٌف ننتج  ،لمن ننتج).والتً تعتبر العناصر الرئٌسٌة
التً ترتبط بالمشكلة االقتصادٌة
• والبد من اإلشارة من أن المهام الرئٌسٌة لعلماء االقتصاد هً دراسة وتفسٌر الطرق
المختلفة التً ٌمكن لمجتمع ما أن ٌجٌب فٌها عن هذه األسئلة .

•
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•
•

•
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 -1ما هً السلع والخدمات التً سٌنتجها المجتمع ؟
بسبب ندرة الموارد البد من اختٌار بعض الحاجات والتضحٌة بؤخرى والبد من إعطاء األولٌات
باختٌار الحاجات حسب األهمٌة وان ٌقرر أي السلع التً تنتج وباي الكمٌات ومتى ٌتم انتاجها.
 -2كٌف سٌتم إنتاج هذه السلع والخدمات ؟
هناك عدة طرق فنٌة لمزج عناصر اإلنتاج مع بعضها للحصول على سلعة معٌنة فقد ٌكون اإلنتاج
كثٌف العمل أو كثٌف رأس المال  .ففً صناعة األلبسة الجاهزة مثالً ٌمكن استخدام عدد كبٌر من
العمال ونسبة قلٌلة من رأس المال  ،أو الطرٌقة البدٌلة استخدام عدد قلٌل من العمال ونسبة كبٌرة
من رأس المال أي اآلالت والمكائن  ،فالطرٌقة األولى تسمى بالتكنٌك الكثٌف العمال والثانٌة
تسمى بالتكنٌك كثٌف رأس المال  ،لذلك ٌجب ان ٌقرر بؤي التقنٌات وبؤي الموارد سوف ٌتم
اإلنتاج.
 -3لمن ٌتم اإلنتاج ؟
أي كٌفٌة توزٌع الناتج القومً بٌن األفراد والمجموعات وهذا ٌعتمد على النظام االقتصادي الذي
تعتمده الدول  ،حٌث أن هناك عدة أنظمة اقتصادٌة فً دول العالم  ،فهناك النظام االقتصادي
الموجه  ،أي أن الدولة هً التً تخطط وتقرر اإلجابة عن هذه األسئلة وتتخذ القرارات الخاصة
بذلك لمعالجة مشكالتها االقتصادٌة وهناك االقتصاد الحر (اقتصاد السوق)  ،فهذا النظام ٌعتمد فً
حل معظم المشاكل االقتصادٌة واإلجابة على هذه األسئلة عن طرٌق آلٌة السوق أي أن األفراد
والشركات هً التً تتخذ القرارات حول اإلنتاج واالستهالك ونظام األسعار وغٌرها من األمور
االقتصادٌة .وهناك أٌضا ً النظام االقتصادي المختلط الذي ٌجمع بٌن النظامٌن السابقٌن لحل
المشكالت االقتصادٌة.
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أنماط حل المشكلة االقتصادٌة-:
أوال:النمط الرأسمالً:
الملكٌة الخاصة لوسائل اإلنتاج
دافع الربح
آلٌة السوق(تفاعل رغبات المستهلكٌن والمنتجٌن).
المنافسة الحرةٌ:تنافس األفراد فً أثناء مزاولتهم بقصد زٌادة رفاهٌتهم ودخولهم وإشباع حاجاتهم
المتنوعة.
الحرٌة االقتصادٌة:الفرد حر فً مزاولة المهنة التً ٌختارها وفً تحدٌد نوع الناتج وفً التنقل
وفً اختٌار نوع السلعة التً ٌرٌد استهالكها.
الدور المحدود للدولة فً النشاط االقتصادي وٌقتصر دورها على حفظ األمن والنظام وتحقٌق
العدالة.
ثانٌا:النمط االشتراكً:
ملكٌة وسائل اإلنتاج ملكٌة عامة.
الهدف األساسً من اإلنتاج هو تحقٌق منفعة عامة.
الٌة السوق تقوم على الٌة التخطٌط المركزي (أي تدخل الدولة فً النشاط االقتصادي).

• االختبار ألبعدي
• ما هو مفهوم المشكلة االقتصادٌة وماهً األسئلة التً تواجه الدول المختلفة
والتً ٌجب علٌها وضع الحلول الالزمة لها عند مجابهة هذه المشكلة ؟
• ماهً أنماط حل المشكلة االقتصادٌة فً األنظمة االقتصادٌة المختلفة؟

• األسبوع الرابع  :الطلب،مفهوم الطلب،قانون الطلب،جدول
الطلب،منفذي الطلب،العوامل المؤثرة فً الطلب.
• الفئة المستهدفة  :طالب المرحلة األولى لقسم المحاسبة.
• األهداف  :تعرٌف الطالب للمفاهٌم التالٌة :
• مفهوم الطلب.
• قانون الطلب.
• جدول الطلب.
• العوامل المإثرة فً الطلب.
• االختبار القبلً  :تكلٌف الطالب من خالل طرح أسئلة حول
المفاهٌم أعاله .

• الطلب  -:هو الكمٌات المختلفة من سلعة ما التً ٌكون المستهلكون قادرٌن
المتاحة فً السوق وخالل فترة زمنٌة
وراغبٌن فً شراءها باألسعار
معٌنة ،وللطلب ركنان هما الرغبة فً الشراء والقدرة على الشراء.

•
•
•
•
•
•
•
•

العوامل المؤثرة فً الطلب:
سعر السلعة:
أذواق المستهلكٌن.:
دخول المستهلكٌن:
عدد المستهلكٌن:
أسعار السلع البدٌلة والمكملة:
توقعات المستهلكٌن حول أسعار السلعة المعنٌة فً المستقبل:
الظروف المناخٌة والجغرافٌة:

• قانون الطلب  -:مع بقاء األشٌاء األخرى على حالها فؤن المستهلك ٌشتري كمٌة
اكبر من سلعة ما أذا انخفض ثمنها وكمٌة اقل إذا ارتفع ثمنها ((العالقة عكسٌة ))
هناك بعض االستثناءات الطلب كما هو الحال بالنسبة للسلع الثانوٌة الردٌئة أو
سلع من اجل التفاخر والتباهً ومحاكاة اآلخرٌن بالنسبة لألغنٌاء .

• جدول الطلب:هو سلسلة من الكمٌات التً ٌكون المستهلكون راغبٌن وقادرٌن على
شرائها باألسعار البدٌلة الممكنة وخالل فترة زمنٌة معٌنة مع بقاء العوامل األخرى
على حاله.وتكون الكمٌة المطلوبة دالة للسعر بمعنى أن السعر هو الذي ٌتغٌر أوال
وعلى ضوء ذلك تتغٌر الكمٌة المطلوبة.
ك ط= د(س).

•  -منحنى الطلب:هو عبارة عن جدول ٌوضح الطلب فً شكل بٌانً ٌمثل الثمن
(السعر)على المحور العمودي والكمٌات المطلوبة من السلعة على المحور األفقً.
• ٌنحدر منحنى الطلب من األعلى الى األسفل ومن الٌسار نحو الٌمٌن وتفسٌر ذلك ٌعود
للعالقة العكسٌة بٌن الثمن والكمٌات المطلوبة وبسبب تناقص المنفعة للوحدات اإلضافٌة
المشتراة والمستهلكة ،وبالتالً فان المستهلك سوف ٌرغب بشراء وحدات إضافٌة عندما
ٌنخفض سعر السلعة موازنا بذلك مع المنفعة المتؤتٌة منها ،كما أن لتفاوت الدخول أثرا
مباشرا على هذه العالقة العكسٌة .

• انتقال منحنى الطلب مقابل التحرك على منحنى الطلب نفسه:
• أوال :التحرك على نفس منحنى الطلب :إن التحرك على نفس
منحنى الطلب ٌمثل تغٌرا فً الكمٌة المطلوبة ناتجا عن
تغٌر السعر(سعر السلعة)نفسها حٌنما تكون كل العوامل
األخرى المإثرة فً الطلب على حالها

• ثانٌا :انتقال منحنى الطلب:
• أما انتقال منحنى الطلب نحو الٌسار أو الٌمٌن من المنحنى األصلً فٌعود سببه الى
التغٌر الحاصل فً احد العوامل التً اعتبرت ثابتة،بمعنى أخر إن منحنى الطلب
ٌتحول نحو
الٌمٌن أو الٌسار نتٌجة لتغٌر احد العوامل(رغبات المستهلكٌن أو دخل المستهلك أو
أسعار السلع البدٌلة أو عدد السكان أو توقعات المستهلكٌن حول أسعار السلع فً
المستقبل).

•  -طلب الفرد وطلب السوق:
إن طلب السوق على سلعة معٌنة فً وقت معٌن ٌتكون من
مجموع ماٌطلبه كل المستهلكٌن لهذه السلعة فً ذلك السوق
وباألثمان المختلفة المتاحة.

• مرونة الطلب السعرٌة Price Elasticity of Demand -:
• هً مدى التغٌرات النسبٌة فً الكمٌة المطلوبة على سلعة ما كاستجابة للتغٌرات
النسبٌة فً ثمن السلعة نفسها وٌمكن قٌاسها بمعرفة معامل المرونة عن طرٌق
القانون التالً -:
• معامل مرونة الطلب (م) = التغٌر النسبً بالكمٌات المطلوبة \ التغٌر النسبً فً
السعر

•
•
•
•
•
•

وهناك عده حاالت لمرونة الطلب
طلب متكافئ المرونة  -:عندما ٌكون التغٌر النسبً فً الكمٌة
المطلوبة لسلعة ما مساوي للتغٌر النسبً فً ثمن تلك السلعة وٌكون
معامل المرونة مساوٌا =1
طلب ذو مرونة عالٌة  -:عندما ٌكون التغٌر النسبً فً الكمٌة
المطلوبة لسلعة ما اكبر من التغٌر النسبً فً ثمن تلك السلعة وٌكون
معامل المرونة >  ( 1اكبر)
طلب ذو مرونة واطئة  -:عندما ٌكون التغٌر النسبً فً الكمٌة
المطلوبة اقل من التغٌر النسبً فً ثمنها وٌكون معامل المرونة < 1
(اصغر)
طلب خالً من المرونة تماما  -:ال ٌوجد تغٌر فً الكمٌة المطلوبة
لسلعة ما مهما تغٌر ثمنها اي ان الطلب ٌبقى ثابت فهً ضرورٌة ال
بدٌل لها مثل (الدواء  ،الملح ) وٌكون معامل المرونة (صفر).
طلب تام المرونة  -:عندما ٌبقى السعر ثابت ولكن الكمٌة المطلوبة
تتغٌر وتظهر هذه الحالة عندما ٌكون هناك بدائل.

•
•
•
•
•
•
•

العوامل المؤثرة فً مرونة الطلب -:
مدى اهمٌة وضرورة السلعة للمستهلك :
مدى وجود بدٌل للسلعة -:
درجة تكامل السلعة :
إمكانٌة تأجٌل االستهالك :
مقدار نصٌب السلعة من دخل المستهلك :
حجم دخل المستهلك :

•
•
•
•
•
•
•
•

 لماذا ندرس مرونة الطلب: -1أهمٌتها بالنسبة للمنتج:
 -2أهمٌتها بالنسبة للدولة:
أ-اإلٌرادات من الضرائب:
ب -منافسة السلع األجنبٌة:
ج -معالجة العجز فً مٌزان المدفوعات:
د -خدمات المنافع العامة:
 -3أهمٌتها للمستهلك:

•
•
•

•

 مرونة الطلب الدخلٌة:Elasticity of Demand Income
هً مدى التغٌرات النسبٌة فً الكمٌة المطلوبة على سلعة ما كاستجابة للتغٌرات
النسبٌة فً الدخل وٌمكن قٌاسها بمعرفة معامل المرونة عن طرٌق القانون التالً
-:
معامل مرونة الطلب الدخلٌة (م) = التغٌر النسبً بالكمٌات المطلوبة \ التغٌر
النسبً فً الدخل

•  -مرونة الطلب المتقاطعة:
• Cross Elasticity of Demand
• توضح مدى العالقة بٌن السلع المختلفة،فإذا كانت لدٌنا سلعتان أ،ب فالمرونة
المتقاطعة للسلعة أ بالنسبة للسلعة ب تعرف بؤنها النسبة المئوٌة للتغٌر فً الكمٌة
المطلوبة من السلعة أ مقسومة على النسبة المئوٌة للتغٌر فً سعر السلعة ب

•
•
•
•

االختبار ألبعدي
عرف ما ٌلً  :مرونة الطلب السعرٌة  ،مرونة الطلب الدخلٌة،مرونة الطلب
المتقاطعة.
ماهً العوامل المؤثرة على مرونة الطلب السعرٌة ؟
عدد حاالت مرونة الطلب.

• األسبوع السابع  :مفهوم العرض،قانون العرض،جدول
العرض،منفذي العرض،العوامل المؤثرة فً العرض.
• الفئة المستهدفة  :طالب المرحلة األولى لقسم المحاسبة.
• األهداف  :تعرٌف الطالب للمفاهٌم التالٌة :
• مفهوم العرض.
• قانون العرض.
• جدول العرض.
• العوامل المإثرة فً العرض.
• االختبار القبلً  :تكلٌف الطالب من خالل طرح أسئلة حول
المفاهٌم أعاله .

• العرض  -:هو الكمٌات المختلفة من سلعة ما التً ٌكون البائعون راغبٌن
ومستعدٌن لبٌعها باألسعار البدٌلة المختلفة وفً فترة زمنٌة معٌنة مع بقاء األشٌاء
وتكون الكمٌة المعروضة دالة فً
األخرى على حالها
السعر،بمعنى أن السعر ٌتغٌر أوال وعلى ضوء ذلك تتغٌر الكمٌات المعروضة.
ك ع= د(س)

•
•
•
•
•
•
•
•

العوامل المحددة للعرض:
سعر السلعة المعنٌة:
الظروف الطبٌعٌة:
الفن اإلنتاجً السائد:
تكالٌف اإلنتاج:
توقعات المنتجٌن حول األسعار فً المستقبل:
عدد المنتجٌن والطاقة اإلنتاجٌة:
الفترة الزمنٌة:

• قانون العرض  -:مع بقاء األشٌاء األخرى على حالها فؤن البائعون ٌعرضون
كمٌة اكبر من سلعة ما أذا ارتفع ثمنها وكمٌة اقل إذا انخفض ثمنها ((العالقة
طردٌة )) مع بقاء العوامل األخرى على حالها.

• جدول العرض:هو سلسلة من الكمٌات التً ٌكون البائعون مستعدٌن لعرضها مقابل
األسعار المختلفة المتاحة فً فترة زمنٌة معٌنة مع بقاء العوامل األخرى على
حاله.وتكون الكمٌة المعروضة دالة للسعر بمعنى أن السعر هو الذي ٌتغٌر أوال
وعلى ضوء ذلك تتغٌر الكمٌة المعروضة.
ك ع= د(س).

• منحنى العرض:هو عبارة عن جدول ٌوضح العرض فً شكل بٌانً ٌمثل الثمن
(السعر)على المحور العمودي والكمٌات المعروضة من السلعة على المحور
األفقً.
• ٌنحدر منحنى العرض من األسفل الى األعلى نحو الٌمٌن وتفسٌر ذلك ٌعود
للعالقة الطردٌة بٌن الثمن والكمٌات المعروضة كما ان ارتفاع السعر ٌحفز
البائعٌن الحالٌٌن على زٌادة عرض السلعة كما انه ٌحفز بائعٌن جدد على دخول
السوق ولذلك ٌزداد العرض .

• انتقال منحنى العرض مقابل التحرك على منحنى العرض نفسه:
• أوال :التحرك على نفس منحنى العرض:
إن التحرك على نفس منحنى العرض نفسه ناتجا عن تغٌر الكمٌات المعروضة من
سلعة معٌنة ٌنتج تغٌر فً سعر السلعة نفسها ،فكلما ارتفع سعر السلعة المعنٌة زاد
عرضها والعكس صحٌح

• ثانٌا :انتقال منحنى العرض:
أما انتقال منحنى العرض نحو الٌسار أو الٌمٌن من المنحنى األصلً فٌعود سببه
الى التغٌر الحاصل فً احد العوامل التً اعتبرت ثابتة،بمعنى أخر إن منحنى
العرض ٌتحول نحو
الٌمٌن أو الٌسار نتٌجة لتغٌر احد العوامل (تغٌر الظروف الطبٌعٌة وتكالٌف
اإلنتاج واألسلوب اإلنتاجً السائد وتوقعات المنتجٌن حول أسعار السلع فً
المستقبل ).

•
•
•
•

االختبار ألبعدي
ما هو مفهوم العرض وماهً العوامل المؤثرة فٌه؟
قانون العرض؟
لماذا ٌنحدر منحى العرض من األسفل الى األعلى نحو الٌمٌن؟

• األسبوع السابع  :مرونة العرض السعرٌة وكٌفٌة
احتسابها،السعر التوازنً
• الفئة المستهدفة  :طالب المرحلة األولى لقسم المحاسبة.
• األهداف  :تعرٌف الطالب للمفاهٌم التالٌة :
•
•
•
•
•

مفهوم مرونة العرض السعرٌة.
حاالت مرونة العرض السعرٌة.
العوامل المإثرة فً العرض السعرٌة.
لماذا ندرس مرونة العرض السعرٌة.
ماهو السعر التوازنً وماهً أهم العوامل المإثرة فٌه.

• االختبار القبلً  :تكلٌف الطالب من خالل طرح أسئلة حول
المفاهٌم أعاله .

• مرونة العرض السعرٌة Price Elasticity of Supply
• هً مدى التغٌرات النسبٌة فً الكمٌات المعروضة لسلعة ما كاستجابة للتغٌرات
النسبٌة فً ثمن السلعة نفسها وٌمكن قٌاسها بمعرفة معامل المرونة عن طرٌق
القانون التالً -:
• معامل مرونة العرض (م) = التغٌر النسبً فً الكمٌات المعروضة \ التغٌر
النسبً فً السعر

•
•
•

•
•
•
•
•

وهناك عدة حاالت لمرونة العرض -:
عرض ذو مرونة متكافئة  -:عندما ٌكون التغٌر النسبً فً الكمٌة المعروضة
لسلعة ما مساوٌا للتغٌر النسبً فً الثمن وٌكون معامل المرونة مساوٌا = 1
عرض مرن  -:عندما ٌكون التغٌر النسبً فً الكمٌة المعروضة لسلعة ما اكبر
من التغٌر النسبً فً الثمن وٌكون معامل المرونة > . 1
عرض غٌر مرن  -:عندما ٌكون التغٌر النسبً فً الكمٌة المعروضة لسلعة ما
اصغر من التغٌر النسبً فً ثمن السلعة وٌكون معامل المرونة < . 1
عرض عدٌم المرونة -:
عندما ال تتغٌر الكمٌة المعروضة مهما تغٌر الثمن وٌكون معامل المرونة
مساوي = صفر مثل بعض المنتجات الزراعٌة التً تنتج فً فصول معٌنة
وٌصعب خزنها .
عرض تام المرونة -:
تتوفر كمٌات غٌر محدودة للبٌع من سلعة معٌنة وبسعر معٌن وال تعرض أي
كمٌة مهما كانت قلٌلة بسعر اقل من السعر السائد وٌكون معامل المرونة (&) مثل
المٌاه المعدنٌة من الٌنابٌع

•
•
•
•
•
•

العوامل المؤثرة على مرونة العرض -:
العوامل الطبٌعٌة :
قابلٌة السلعة على الخزن :
سهوله نقل عوامل اإلنتاج أو إحاللها :
ضخامة رؤوس األموال الثابتة ونسبتها الى مجموع التكالٌف:
عنصر الوقت :

•
•
•
•

•

 لماذا ندرس مرونة العرض:إذا كانت السلعة سرٌعة التلف كبعض المواد الغذائٌة سٌدفع المنتج الى تخزٌن
هذه السلعة فً األوقات التً تنخفض أثمانها وإعادة عرضها لبٌعها فً األوقات
التً ٌرتفع فٌها الثمن بسبب زٌادة الطلب من قبل المستهلكٌن.
كمإشر للدولة لتنظٌم سٌاستها الضرٌبٌة اتجاه السلع،فإذا كانت السلعة ضرورٌة
فان السلطات الضرٌبٌة قد تنخفض أو تلغً الضرٌبة على تلك المواد األساسٌة
حتى ٌعرضها البائعون بؤسعار مناسبة للمستهلكٌن.
إن استخدام الوسائل العلمٌة والتكنولوجٌة فً اإلنتاج وإنشاء مشروعات بطاقات
إنتاجٌة كبٌرة
نسبٌاٌ،إدي الى زٌادة اإلنتاج وزٌادة العرض بما ٌجعل مرونة عرض هذه
السلع عالٌة نسبٌا فٌستفٌد المستهلك من وفرة السلعة وانخفاض ثمنها نسبٌا.
رسم سٌاسة تصدٌرٌة من قبل الدولة وتهٌئة مستلزمات التصدٌر بالنسبة للسلع
التً ٌفٌض عرضها عن الطلب علٌها فً السوق المحلً.وبذلك ٌستفٌد المنتج
والدولة أٌضا ،إذ ٌساهم ذلك فً دعم مٌزان المدفوعات.

• السعر التوازنً -:
هو ذلك السعر الذي ٌتحدد فً السوق بتساوي الكمٌات المطلوبة والمعروضة من
سلعة معٌنة وفً وقت معٌن وال ٌتغٌر هذا السعر اال اذا تغٌر العرض او الطلب
او كالهما بنسب متفاوتة .

•
•
•
•
•

االختبار ألبعدي
عرف ما ٌلً  :مرونة العرض السعرٌة  ،السعر التوازنً.
ماهً العوامل المؤثرة على مرونة العرض السعرٌة ؟
عدد حاالت مرونة العرض السعرٌة.
ما هو السعر التوازنً؟

• األسبوع التاسع والعاشر  :اإلنتاج،مفهوم اإلنتاج،أشكال
اإلنتاج،عناصر اإلنتاج(األرض ،العمل،التخصص وتقسٌم
العمل،رأس المال،التنظٌم).
• الفئة المستهدفة  :طالب المرحلة األولى لقسم المحاسبة
• األهداف  :تعرٌف الطالب للمفاهٌم التالٌة :
• مفهوم اإلنتاج.
• أشكال عناصر اإلنتاج.
• عناصر اإلنتاج.

• االختبار القبلً  :تكلٌف الطالب من خالل طرح أسئلة حول
المفاهٌم أعاله .

• اإلنتاج وعناصره:
• مفهوم اإلنتاج :هو النشاطات التً ٌتم فٌها تحوٌل الموارد االقتصادٌة الى خدمات
وسلع،كما ٌعرف بؤنه عملٌة تحوٌل اثنٌن أو أكثر من المصادر األولٌة الى واحد
أو أكثر من المنتجات.
• وٌعرف أٌضا بؤنه عملٌة خلق المنفعة أو زٌادتها.

• أشكال اإلنتاجٌ:قسم الى خمسة أقسام:
• المنفعة الشكلٌة أي تغٌر فً شكل عوامل اإلنتاج للحصول على سلعة أو خدمة ٌحتاجها

المستهلكون.
• المنفعة المكانٌة أي تغٌر مكان المادة وذلك عند نقل السلعة من مكان الى أخر تكون فٌه

السلعة أكثر نفعا للمستهلك.
• المنفعة الزمانٌة(خزن المادة)وٌجري استخدام هذه الصٌغة كثٌرا فً الزراعة،حٌث ٌجري
خزن المحاصٌل الزراعٌة(كالحنطة) فً موسم وفرتها بعد الحصاد ثم االستفادة منها فً مواسم
أخرى.
• المنفعة الحٌازٌة وهً عملٌة حٌازة السلعة من قبل شخص ٌنتفع بها كثٌرا مثل نقل ملكٌة
العقارات واألراضً التً ٌقوم بها الوسطاء بٌن البائعٌن والمشترٌن،وهذه الصٌغة مشروطة
بزٌادة منفعة احد الطرفٌن.
• الخدمات الشخصٌة المباشرة:وٌقصد بها خدمات الطبٌب والمحامً والمدرس وربة البٌت
وغٌرها،وكان االقتصادٌون األوائل ٌرفضون اعتبار هذه الخدمات من ضمن عملٌة اإلنتاج
لكونها التعطً إنتاجا مادٌا مباشرا باعتبار أن اإلنتاج هو خلق المنفعة.

• عناصر اإلنتاج:
• األرض:وٌقصد بهذا المفهوم وما فٌها من معادن،مٌاه جوفٌة ،متحجرات
وما علٌها من البحار،المحٌطات،األشجار،أشعة الشمس.
• خصائص األرض:
•
•
•
•
•

األرض هبة مجانٌة والٌمكن تحدٌد قٌمها إال بعد أن تستغل فً مشارٌع صناعٌة أو
زراعٌة.
األرض التفنى وتفند باقٌة على عكس السلع اإلنتاجٌة األخرى.
األرض محدودة الكمٌة (ثابتة)الٌمكن زٌادتها.
األرض تتجانس فً نوعٌتها وتجانسها.
خضوع األرض لقانون تناقص الغلة.

• قانون تناقص الغلةٌ:شرح العالقة بٌن عنصر إنتاجً متغٌر وإنتاجه وله تؤثٌر
على اإلنتاج الزراعً والصناعً(.إذا أضٌفت كمٌات متساوٌة من عنصر إنتاجً
متغٌر الى عنصر إنتاجً ثابت أو أكثر فان اإلنتاج الكلً سوف ٌزداد بصورة
مطردة فً البداٌة وكلما أضفنا وحدات أضافٌة جدٌدة من عنصر اإلنتاج المتغٌر
الى أن ٌصل الى حد معٌن ٌبدأ بعدها اإلنتاج الكلً باالزدٌاد ولن بصورة متناقصة
مع كل وحدة أضافٌة من عنصر اإلنتاج المتغٌر ثم ٌبدأ بعدها اإلنتاج الكلً
بالتناقص المطلق).

•
•
•

•

شروط قانون الغلة المتناقصة:
أوال:المرحلة األولى:تزاٌد الغلة المطلق:اإلنتاج الكلً ،اإلنتاج المتوسط،اإلنتاج
الحدي ٌزداد.
ثانٌا:المرحلة الثانٌة:تناقص الغلة (أفضل مرحلة لإلنتاج)ألنها توفر المستوى
األمثل من عنصر
اإلنتاج المتغٌر للحصول على أعلى مستوى من اإلنتاج.
ثالثا:المرحلة الثالثة:تناقص الغلة المطلق :اإلنتاج الكلً ،اإلنتاج المتوسط،اإلنتاج
الحدي ٌنخفض.

•  -2العمل:المجهود اإلداري الذي ٌقوم به اإلنسان فً سبٌل إنتاج السلع والخدمات.
• ٌعتمد حجم العمالة وقوة العمل على عدد سكان الدولة فً سن العمل.
• تتحدد قوة العمل بعد استبعاد األطفال والمرضى والمقعدٌن.

•
•
•
•
•
•
•

كفاءة العمل:مقدرة العامل على إنتاج السلع والخدمات
بوقت اقل دون أن ٌإثر ذلك على نوعٌة السلعة المنتجة.
 العوامل المؤثرة فً كفاءة العمل: -1مستوى التعلٌم والتدرٌب العملً.
 -2الظروف الحٌاتٌة.
 -3الرغبة فً المهنة.
 -4عوامل إنتاج أخرى.
 -5ظروف العمل.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

تقسٌم العمل:هو تقسٌم عملٌة إنتاج السلع الى مهمات متخصصة بشكل
دقٌق .
مزاٌا تقسٌم العمل:
زٌادة براعة كل عامل .
توفٌر الزمن الضائع.
اختراع عدد كبٌر من االالت.
 مساؤى تقسٌم العمل: -1تلوث الجو وزٌادة الضجٌج فً المناطق الصناعٌة.
 -2شدة التخصص تإدي الى البطالة فً انخفاض الطلب على السلعة.
 -3إن القٌام بعملٌة إنتاجٌة طٌلة الوقت ٌإدي الى ملل العامل وٌإثر
فً
القابلٌة الذهنٌة للعامل.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 -3رأس المال:األموال المادٌة التً سبق إنتاجها التً تستخدم إلشباع الحاجات بصورة مباشرة بل
إلنتاج
أموال أخرى تشبع حاجات المستهلكٌن.
رأس المال الثابت( :المكائن،المبانً)التً تستخدم عدة مرات فً العملٌة اإلنتاجٌة دون الحاجة
الى تغٌٌرها مرة أخرى.
رأس المال المتداول:األموال التً تستخدم لمرة واحدة فً اإلنتاج(كالمواد األولٌة).
رأس المال المنتج:األموال التً تستخدم إلنتاج أموال تشبع حاجات المستهلكٌن بشكل مباشر.
رأس المال المستهلك:هً األموال التً ٌستخدمها المستهلك إلشباع حاجاتهم المباشرة
(الملبس،المسكن،األغذٌة).
رأس المال المتخصص :السلع والموجودات التً تستخدم فً عملٌة إنتاجٌة محددة مثل المكائن
اإلنتاجٌة المتخصصة.
رأس المال غٌر المتخصص:الذي ٌمكن استخدامه أكثر من عملٌة إنتاجٌة (كاألبنٌة ووسائط
النقل).
رأس المال النقدي:األموال الالزمة لتموٌل وإلتمام العملٌة اإلنتاجٌة ،كتسدٌد أجور العمال وشراء
المواد األولٌة وتسدٌد تكالٌف النقل.
رأس المال العٌنً :فهو السلع التً تستخدم فً العملٌة اإلنتاجٌة والتً التستهلك بسرعة كاألبنٌة
واآلالت.

•
•
•
•
•

 -4التنظٌم :هو عملٌة جمع عناصر اإلنتاج (األرض ،العمل،رأس المال)بالنسب المعنوٌة
للحصول على إنتاج معٌن بهدف الحصول على الربح وٌمتاز بكونه عامل مكمل لتلك
العناصر األخرى.
 دور المنظم:ٌتحدد فً تنظٌم العملٌة اإلنتاجٌة من خالل اتخاذ القرارات وتحمل المخاطر وتحدٌد
كمٌة وأسلوب اإلنتاج والتوجٌه اإلداري للمشروع وتطوٌره.
التوجٌه اإلداري:القدرة على تحدٌد المسإولٌات اإلدارٌة فً المشروع وتعٌٌن األشخاص
المسإولٌن عن تنفٌذ سٌاسة المشروع.
تحمل المخاطر :من خالل استخدام أسلوب التنبوء استنادا الى أسس علمٌة وهذا ٌإدي الى
تحدٌد
اإلنتاج واألسعار والتسوٌق.
تطوٌر المشروع:تطوٌر المكائن والمعدات المستخدمة فٌه وتحسٌن أبنٌته ونوعٌة إنتاجه
مع تقلٌل
الكلفة.

•
•
•
•
•
•
•

االختبار ألبعدي
عرف ما ٌلً  :اإلنتاج  ،العمل،كفاءة العمل.
ماهً مزاٌا ومساؤى تقسٌم العمل ؟
ماهً أنواع رأس المال؟
ماهً أشكال اإلنتاج؟
ما هو قانون تناقص الغلة؟
ماهً واجبات المنظم؟

• األسبوع الحادي عشر والثانً عشر والثالث عشر  :سوق
المنافسة الكاملة،سوق االحتكار العام،سوق المنافسة
االحتكارٌة ،توازن األسواق واشتراطاته.
الفئة المستهدفة  :طالب المرحلة األولى لقسم المحاسبة
•
األهداف  :تعرٌف الطالب للمفاهٌم التالٌة :
•
• مفهوم سوق المنافسة الكاملة.
• مفهوم سوق االحتكار العام.
• مفهوم سوق المنافسة االحتكارٌة.

• االختبار القبلً  :تكلٌف الطالب من خالل طرح أسئلة حول
المفاهٌم أعاله .

• نموذج المنافسة الكاملةٌ :تحقق التوازن فً سوق المنافسة
الكاملة بالنسبة للمنشاة أو الصناعة عندما ٌتساوى منحنى التكلفة
الحدٌة مع منحنى اإلٌراد الحدي والتكلفة الحدٌة هً التغٌر فً
التكالٌف الكلٌة نتٌجة لتغٌر الوحدات المنتجة من السلعة بوحدة
واحدة ،أما اإلٌراد
الحدي فهو التغٌر فً اإلٌراد الكلً نتٌجة تغٌر الوحدات المباعة
بوحدة واحدة،وٌمتاز نموذج المنافسة هذا عن غٌره فً كون
السعر ٌساوي اإلٌراد الحدي وٌساوي اإلٌراد المتوسط،أما سعر
السوق فهو السعر الذي ٌتقاطع فٌه منحنى الطلب لسلعة معٌنة
مع منحنى العرض.

• نموذج االحتكار العام:هو حالة من حاالت السوق تتمٌز بوجود بائع واحد  ،كما
ٌقوم المحتكر بإنتاجه وان المحتكر ٌتحكم
تتمٌز بعدم وجود بدٌل لما
فً السعر وٌكون شكل خط اإلٌراد المتوسط أو الثمن أو الطلب فً حالة نموذج
اإلٌراد
االحتكار متجها من أعلى الى أسفل وهو ٌمثل إن
المتوسط أو الثمن ٌنخفض بزٌادة عدد الوحدات المباعة.

•
•
•
•
•

نموذج المنافسة االحتكارٌة :ممٌزاته:
وجود عدد كبٌر من المشترٌن وقلة عدد البائعٌن.
عدم تماثل وحدات السلعة المباعة.
حرٌة الدخول والخروج من السوق فً األجل الطوٌل.
ٌعتمد هذا النموذج فً تروٌج بضاعته على اإلعالن.

• االختبار ألبعدي
• عرف ما ٌلً  :سوق المنافسة الكاملة،سوق المنافسة االحتكارٌة،سوق االحتكار
التام.

• األسبوع الرابع عشر :الدخل القومً والناتج القومً
الفئة المستهدفة  :طالب المرحلة األولى لقسم المحاسبة
•
األهداف  :تعرٌف الطالب للمفاهٌم التالٌة :
•
•
•
•
•
•

مفهوم الدخل القومً.
دورة الدخل القومً.
طرق احتساب الدخل القومً
أهمٌة حسابات الدخل القومً
المشكالت التً تواجه احتساب الدخل القومً.

• االختبار القبلً  :تكلٌف الطالب من خالل طرح أسئلة حول
المفاهٌم أعاله .

•
•
•
•
•
•
•
•

الدخل القومً والناتج القومً:تهتم الدول بإحصاءات الدخل القومً لمعرفة :
مدى التطور الذي حققته عبر السنٌن.
درجة الرخاء االقتصادي.
مساهمة القطاعات المختلفة فً الناتج القومً.
توزٌع الدخل بٌن عناصر اإلنتاج التً ساهمت فً تكوٌنه.
أوجه إنفاق الدخل.
تستخدم هذه اإلحصاءات فً التخطٌط واالستقصاء عن مسٌرة
هذه المتغٌرات فً المستقبل.

•  -تعرٌف الدخل القومً :صافً قٌم السلع والخدمات المنتجة من قبل مواطنً
قطر معٌن وخالل سنة.
•  -الدخل القومً فً البلدان االشتراكٌةٌ:تضمن قٌم السلع المادٌة المنتجة زائدا تلك
مباشرة مثل خدمات النقل.
الخدمات التً لها عالقة
•  -الدخل القومً فً البلدان الرأسمالٌةٌ:تضمن قٌم السلع المادٌة زائدا قٌم كل
الخدمات وعلى اختالف أنواعها.

• -اإلنتاج النهائً واإلنتاج الوسٌط:
• اإلنتاج النهائً:السلع والخدمات التً ٌحصل علٌها إلشباع حاجاتهم بصورة
مباشرة مثل الخبز والمالبس واألدوٌة ولٌس لدمجها أو إضافتها أو تحوٌلها الى
سلع وخدمات أخرى.
• اإلنتاج الوسٌط:هً تلك المنتجات التً تدخل فً إنتاج منتجات أخرى فمثال
الغزول تشترٌها معامل النسٌج
لتحوٌلها الى أقمشة والطحٌن تشترٌه المخابز لتحوٌله
الى خبز.

•
•
•
•

 الناتج المحلً اإلجمالً:مجموع السلع والخدمات النهائٌةالمنتجة داخل الحدود السٌاسٌة لبلد معٌن قام بإنتاجها مواطنو
البلد واألجانب المقٌمٌن فٌه(متضمنا االندثار)خالل سنة.
 الناتج القومً اإلجمالً= الناتج المحلً اإلجمالً -عوائدعناصر اإلنتاج األجنبٌة العاملة فً القطر+عوائد مواطنً القطر
المعنً(العاملٌن فً الخارج ورإوس أموالهم).
أو هو عبارة عن القٌمة النقدٌة لمجموع السلع والخدمات النهائٌة
التً أنتجها اقتصاد معٌن خالل سنة.
 الناتج القومً الصافً= الناتج القومً اإلجمالً –االندثار(استهالك رأس المال).

•  -هناك نوعان من الثمن ٌدخالن فً احتساب الناتج القومً هما:
•  -1ثمن السوق= الناتج القومً بثمن عوامل اإلنتاج +الضرائب غٌر المباشرة –
اإلعانات
•  -2ثمن عوامل اإلنتاج=الناتج القومً بثمن السوق – الضرائب غٌر المباشرة +
اإلعانات

•

•
•

•

 هل ٌتطابق حجم المعامالت الجارٌة فً قطر معٌن عادة مع اإلنتاج الحقٌقًله،فقد ٌكون هناك زٌادة أو نقص فٌجب أن نتخذ بعض اإلجراءات االتٌة:
 -1إن حجم المعامالت تكون من المنتجات الوسٌطة والمنتجات النهائٌة فً حٌن
ٌشتمل الناتج القومً على المنتجات النهائٌة،وعلٌه عند احتساب الدخل القومً
البد من طرح قٌمة المنتجات الوسٌطة من حجم المعامالت تجنبا لتكرار الحساب.
 -2االستهالك المباشر للمنتجات وٌعنً ذلك أن جزاءا من الناتج القومً ٌستهلك
مباشرة دون أن ٌكون موضوعا للمبادلة فً السوق ،ففً البلدان النامٌة مثال
ٌخصص المزارعون جزاء من منتجاتهم لالستهالك العائلً وما ٌفٌض ٌكون
موضوعا للمبادلة فً السوق،وعلٌه فان نفقات االستهالك المباشر البد أن تضاف
الى الناتج القومً،وكذلك خدمات ربات البٌوت ٌجب أن تضاف الى حساب الناتج
القومً اإلجمالً.
 -3الخزٌن:تغٌرات الخزٌن زٌادة أو نقصانا،ال نضٌف الى الناتج القومً فً حالة
زٌادة الخزٌن وان نخصم من المخزون فً حالة النقص.

•  -طرق احتساب الدخل القومً:
•  -1طرٌقة المدخوالت(المقبوضات):أي مكافآت عناصر اإلنتاج التً
ٌحصل علٌها مالكو عناصر اإلنتاج(األجور،الفوائد،األرباح) وتقسم
هذه العوائد الى قسمٌن بحسب المصادر التً كونتها:
• أوال :مصدر العمل:األجور والرواتب المدفوعة للعمال والمستخدمٌن
والموظفٌن فً القطاع العام والخاص والمختلط.
• ثانٌا:مصدر الملكٌة:ماٌحصل علٌه المالكون من ربح(إٌجار)وفوائد
وأرباح وهناك نوع من المدخوالت ٌنشؤ عن التملك والعمل.
•  -ثانٌا:طرٌقة النفقات:مجموع النفقات على السلع والخدمات المنتجة
فً قطر معٌن خالل سنة وتقسم هذه الى انفاق استهالكً وانفاق
استثماري.

• ثالثا:طرٌقة اإلنتاج أو (القٌمة المضافة):عبارة عن قٌمة المخرجات مطروحا
منها قٌمة المدخالت.
• كل مرحلة تضاف الٌها قٌمة جدٌدة ،وعلٌه فان احتساب مجموع القٌم المضافة
ٌعطٌنا الناتج القومً بدون أن تقع فً خطا احتساب لبعض القٌم الوسٌطة أكثر من
مرة واحدة أي لتجنب(االزدواجٌة والتكرار فً احتساب بعض القٌم).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 أهمٌة حسابات الدخل القومً: -1إن إحصاءات الدخل القومً لبلد معٌن تعطً صورة واضحة لمدى التقدم الذي حققه ذلك البلد
،فارتفاع دخل الفرد الحقٌقً عبر السنٌن ٌعنً ان البلد المعنً قد حقق تقدما وتطورا على
المستوٌٌن االقتصادي واالجتماعً.
 -2إن مقارنة إحصاءات الدخل القومً لدولة معٌنة ولسنة مع إحصاءات الدخل القومً لبلدان العالم
األخرى ٌعطٌنا صورة واضحة عن مكانة ذلك البلد من الناحٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة بالقٌاس
الى الدول األخرى.
ٌ -3عد توافر إحصاءات الدخل القومً عامال أساسٌا فً وضع السٌاسات االقتصادٌة وخصوصا فً
البلدان االشتراكٌة (أسلوب التخطٌط االقتصادي).أما الدول الرأسمالٌة فتعتبر أهمٌته حسب تدخل
الدولة فً النشاط االقتصادي.
 -4تعطً حسابات الدخل القومً صورة واضحة عن الهٌكل االقتصادي للبلد المعنً واألهمٌة
النسبٌة لكل قطاع إنتاجً فً مجموع الناتج القومً ،وٌساعد الدولة على معرفة نقاط الضعف
والقوة فً اقتصاد البلد وٌسهل وضع السٌاسات المالئمة.
 -5تساعد حسابات الدخل القومً بحسب عوائد عناصر اإلنتاج على إعطاء فكرة عن كٌفٌة توزٌع
الدخل القومً بٌن أفراد المجتمع ،فإذا كانت األرباح والفوائد والربح الى مجموع الدخل القومً
عالٌة فً حٌن تشكل الفئة المالكة لعناصر اإلنتاج نسبة قلٌلة من المجتمع فذلك ٌعنً هناك تركزا
للثروة وهذا ٌعطً مإشرا للدولة فً وضع سٌاستها الضرٌبٌة والمالٌة.
 -6تلقى حسابات الدخل القومً بطرٌقة النفقات أهمٌة بالنسبة التً ٌخصمها أفراد المجتمع لإلنفاق
على االستهالك وعلى االدخار واالستثمار وهذا مإشر للدولة فً وضع سٌاسات مالٌة ونقدٌة.

•  -أهم المشكالت التً تواجه حسابات الدخل القومً:
•  -1مشكلة تقوٌم اإلنتاج:
• -2االستهالك الذاتً للمنتجات:
•  -3صعوبة الحصول على البٌانات والمعلومات والبٌانات الدقٌقة
•  -4خدمات ربات البٌوت:
•  -5االزدواجٌة فً تكرار أو احتساب بعض القٌم ألكثر من مرة
.

•
•
•
•
•
•
•

االختبار ألبعدي
عرف ما ٌلً  :الدخل القومً،اإلنتاج النهائً،اإلنتاج
الوسٌط،الناتج المحلً اإلجمالً،الناتج
القومً اإلجمالً،الناتج القومً بثمن
السوق،الناتج القومً بثمن عوامل اإلنتاج.
وضح دورة الدخل القومً ؟
ماهً طرق احتساب الدخل القومً؟
ماهً أهمٌة حسابات الدخل القومً؟
ماهً المشكالت التً تواجه حسابات الدخل القومً؟

•
•
•
•
•
•
•
•
•

األسبوع الخامس عشر  :النقود
الفئة المستهدفة  :طالب المرحلة األولى لقسم المحاسبة
األهداف  :تعرٌف الطالب للمفاهٌم التالٌة :
مفهوم النقود.
أهمٌة النقود ووظائفها.
مفهوم عرض النقود.
مفهوم الطلب على النقود.
نظرٌات الطلب على النقود.
االختبار القبلً  :تكلٌف الطالب من خالل طرح أسئلة حول المفاهٌم أعاله
.

•
•
•

•
•
•

Money
النقــــــــــود
النقود هً أي شًء ٌقبل قبوال عاما من قبل أفراد المجتمع كوسٌلة للتبادل والوفاء بالدٌون
.
من خالل التعرٌف أعاله تظهر الصفة العامة للنقود هً القبول من قبل األفراد وقد
ظهرت النقود للقضاء على نظام المقاٌضة الن لهذه النظام عٌوب كثٌرة أهمها -:
 -1صعوبة توافق رغبات األطراف المتبادلة .
 -2عدم توفر مقٌاس دقٌق ٌتحدد بموجبه قٌاس قٌم السلع المختلفة المعدة للتبادل .
 -3عدم قابلٌة بعض السلع على التجزئة .

•
•
•
•
•
•
•

•
•

وظائف النقود -:
 -1النقود كوسٌلة للتبادل .
ٌتم التبادل بالنقود على أساس بٌع سلعة ثم الحصول على النقود ثم شراء سلعة اخرى
 -2النقود مقٌاس للقٌمة .
تستخدم النقود لقٌاس قٌم كافة السلع والخدمات ومن خالل ذلك ٌمكن مقارنة هذه القٌم بعضها
بالبعض اآلخرأي ان النقود تحدد القٌمة التبادلٌة لكل منهما
 -3النقود مخزن للقٌمة
إن ما ٌمٌز النقود عن غٌرها من السلع هو ان بعض السلع ٌصعب تخزٌنها لفترة طوٌلة بٌنما
النقود ٌمكن تخزٌنها لفترة طوٌلة دون ان تتلف لذلك نجد ان كثٌر من األفراد ال ٌنقون دخولهم
مباشرة بل ٌحتفظون بجزء منها مستقبال وهذا ٌعنً ان وجود النقود جعل هناك فاصل زمنً بٌن
عملٌات البٌع والشراء كذلك تتمٌز النقود بسهولة حفظها وانعدام تكالٌف تخزٌنها .
 -4النقود كوسٌلة للوفاء بالدٌون .
ان النقود تستعمل فً تسدٌد الدٌون وتتطلب نجاح هذه الوظٌفة ثبات القٌمة الحقٌقٌة فً المستقبل
وإال تعرض الدائن للخسارة كلما انخفضت قٌمة النقود كما هو الحال فً أوقات التضخم

• انواع النقود -:
•  -1النقود المعدنٌة
استخدم االنسان النقود المعدنٌة منذ القدم وقد سكها من المعادن
النفٌسة كالذهب والفضة وكانت قٌمة النقود مستمدة من قٌمة هذه
المعادن إال ان التطور الحضاري ادى الى استخدام نقود من معادن
اخرى كالنحاس واأللمنٌوم والتً تستمد قٌمتها من التشرٌع القانونً
لها
•  -2النقود الورقٌة
• وهً نقود رمزٌة تقوم بإصدارها المصارف المركزٌة وبموجب
قانون ،ان انتشار النقود الورقٌة جاءت نتٌجة انخفاض تكالٌف طبعها
بالمقارنة مع سك النقود المعدنٌة فضال عن سهولة حملها وصغر
حجمها
•  -3نقود الودائع (( -:وهً ودائع تحت الطلب فً المصارف
التجارٌة )) وٌتم التبادل بها بواسطة الشٌكات .

•
•
•
•

•
•

التضخم النقدي  -:هو ارتفاع فً المستوى العام لألسعار ناجم عن زٌادة
فً عرض النقود الٌتناسب مع الزٌادة فً حجم المبادالت االقتصادٌة.
انواع التضخم -:
التضخم المكشوف:الذي ٌتصف بارتفاع معدل األسعار فوق معدل زٌادة
عرض النقود.
التضخم الخفً :الذي ٌتصف بارتفاع معدل األسعار بنسبة اقل من نسبة
زٌادة عرض النقود.
التضخم الدوري:وهو الذي ٌحصل بصفة دورٌة والناجم عن النمو
االقتصادي .
التضخم العرضً:وهو التضخم الناجم عن ظروف غٌر طبٌعٌة كظروف
الحرب مثال.

• أثار التضخم -:
• أوال:االثار الرئٌسٌة -:
• االرتفاع المستمر والمتالحق لألسعار.
• وكنتٌجة لهذا األثر ٌحدث ارتباك فً كل من االستهالك واإلنتاج
والتجارة أي انه ٌخلق أثارا فرعٌة.
• ثانٌا:االثار الفرعٌة -:
• -1اضطراب التجارة الدولٌة:
• -2ارتفاع األسعار فً الدخل
• -3انكماش االدخار:
• -4اضطراب اإلنتاج
• -5اإلضرار ببعض الدخول:
• -6خسارة الدائنٌن

• معالجة التضخم:
أوال :تدابٌر تنصب على تقلٌل عرض النقد من خالل سحب السٌولة النقدٌة الفائضة عن حاجة
•
السوق بؤخذ السبل االتٌة:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

زٌادة الضرائب المباشرة على الدخول.
بٌع السندات الحكومٌة للجمهور.
رفع سعر إعادة الخصم.
رفع نسبة االحتٌاطً القانونً للمصارف التجارٌة.
تقلٌل اإلنفاق الحكومً وتحقٌق وفر فً المٌزانٌة العامة للدولة.
فرض االدخار اإلجباري.
تجسٌد األجور والرواتب.
بٌع الذهب وبعض ممتلكات الدولة للجمهور.

ثانٌا :تدابٌر تنصب على زٌادة المعروض من السلع والخدمات وذلك من خالل ماٌاتً:
تقٌٌد االستهالك وإتباع نظام البطاقات للقضاء على االستهالك التبذٌري وخلق زٌادة فً
عرض السلع والخدمات.
تشجٌع االستثمار فً المشارٌع اإلنتاجٌة لزٌادة العرض السلعً.
زٌادة استٌراد السلع من الخارج فً حالة امتالك الدول رصٌد كاف من النقد األجنبً.

• االنكماش النقدي :هو انخفاض فً عرض النقود دون مستوى حجم المبادالت
االقتصادٌة ٌإدي الى ماٌسمى باالنكماش النقدي.
• أهم مظاهره :انخفاض المستوى العام لألسعار وهذا ٌإدي الى انخفاض فً اإلنتاج
واالستهالك واالستخدام واالستثمار(البطالة).

• إجراءات مكافحة االنكماش النقدي:
•  -1زٌادة اإلنفاق الحكومً وهذا ٌإدي الى خلق طلب فعال ٌإدي عن
طرٌق المضاعفة الى تحرٌك االقتصاد وعودته الى حالته الطبٌعٌة.
• زٌادة عرض النقود بالوسائل االتٌة:
• تخفٌض سعر المادة لغرض تشجٌع خصم األوراق المالٌة وزٌادة كمٌة
النقد المتداول.
• شراء السندات الحكومٌة من الجمهور لنفس الغرض فً الفقرة أعاله.
• تخفٌض نسبة االحتٌاطً القانونً للمصارف التجارٌة بغٌة زٌادة
قدرتها على منح االئتمان ومن ثم
• زٌادة عرض نقود الودائع وبالتالً زٌادة عرض النقود.
• تخفٌض الضرائب المباشرة وغٌر المباشرة.
• تشجٌع االستثمار لغرض خلق فرص عمل جدٌدة.

• االختبار ألبعدي
• ماهو مفهوم السٌاسة النقدٌة  ،وماهً الوسائل الكمٌة لهذه السٌاسة
من اجل التأثٌر على حجم النقد ؟ عددها فقط
• ما هً الوسائل النوعٌة للسٌاسة النقدٌة للتأثٌر على اتجاه االئتمان
• ماهو مفهوم كل من التضخم النقدي  ،االنكماش االنكماش
النقدي؟وماهً إجراءات معالجتهما؟

• ما هً أهم الصعوبات التً واجهت نظام المقاٌضة قبل نشوء
النقود.
• .....عرف النقود ثم اشرح أهم وظائفها .
• 0000اشرح باختصار أنواع النقود ؟
• 0000ما هً أهم العوامل المؤثرة على عرض النقود

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

األسبوع السادس عشر  :تعرٌف المالٌة العامة،الحاجات العامة،النفقات العامة،االٌرادات
العامة،المٌزانٌة العامة،تطور السٌاسة المالٌة(السٌاسة المالٌة المحاٌدة،السٌاسة المالٌة
المتدخلة،السٌاسة المالٌة االشتراكٌة).
الفئة المستهدفة  :طالب المرحلة األولى لقسم المحاسبة
األهداف  :تعرٌف الطالب للمفاهٌم التالٌة :
مفهوم المالٌة العامة.
مفهوم الحاجات العامة.
مفهوم النفقات العامة.
مفهوم االٌرادات العامة.
مفهوم المٌزانٌة العامة.
تطور السٌاسة المالٌة.
االختبار القبلً  :تكلٌف الطالب من خالل طرح أسئلة حول المفاهٌم أعاله .

• علم المالٌة العامة :هو العلم الذي ٌدرس النفقات العامة واإلٌرادات العامة
وتوجٌهها بغرض تحقٌق اغراض الدولة االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة.

•
•
•
•
•
•

معاٌٌر التمٌٌز بٌن الحاجات العامة والحاجات الخاصة:
-1معٌار من ٌقوم بإشباع الحاجة
معٌار طبٌعة الحاجة
معٌار اقتصادي(قانون اقل مجهود)
معٌار تارٌخً
معٌار المنفعة الجماعٌة

• وٌتم إشباع الحاجات العامة من قبل الدولة وهٌئاتها عن طرٌق الخدمات العامة
وهذه الخدمات تقسم الى قسمٌن:
• خدمات عامة غٌر قابلة للتجزئة :مثل خدمات األمن الداخلً والدفاع وتتصف:
• الشمول لجمٌع أفراد الدولة.
• دائمة أي مستمرة.

 عدم خضوعها لجهاز السوق. الٌدفع ثمن محدد عنها.التتاثر بظروف العرض والطلب. ٌتم تموٌل هذه الخدمات عن طرٌق فرض الضرائب على األفراد جبراوٌستمد عنصر اإلجبار فً دفع الضرٌبة من عنصر اإلجبار على التمتع
بالخدمة.
• خدمات عامة قابلة للتجزئة :مثل الخدمات الصحٌة والتعلٌمٌة وتتصف بـ:
• ٌتم تحدٌد ثمنها تبعا لجهاز السوق.
• ٌدفع ثمن رمزي عنها.

• النفقات العامة:لكً تقوم الدولة بإشباع الحاجات العامة عن طرٌق
الخدمات العامة ٌلزمها أن تقوم بإنفاق مبالغ معٌنة على نوع النشاط
الذي تقوم به،فمرفق الدفاع الخارجً ٌستلزم اإلنفاق على أفراد الجٌش
وشراء المعدات واألجهزة المختلفة إلشباع هذه الحاجة.
• اإلٌرادات العامة:لكً تقوم الدولة باإلنفاق العام على الحاجات العامة
البد لها ان تهٌئً المبالغ الالزمة لهذا اإلنفاق ،وقد أصبحت مصادر
تغطٌة النفقات العامة فً المالٌة الحدٌثة تعتمد على:
•
•
•
•
•

إٌراد أمالك الدولة(الدومٌن).
الضرائب.
الرسوم.
القروض.
اإلصدار النقدي.

• وتسمى هذه المصادر لتموٌل النفقات العامة(اإلٌرادات العامة).

•

•
•
•
•
•
•
•
•

 المٌزانٌة العامة:تلجا الدولة الى وضع برنامج محدد وأسس واضحة للعالقة بٌن النفقات العامةواإلٌرادات العامة ٌراعى فٌها الفلسفة السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة السائدة فً الدولة فً
فترة معٌنة وٌتضمن هذا البرنامج تقدٌرا ألرقام المبالغ التً ٌتوقع الحصول علٌها من مصادر
اإلٌرادات العامة وكذلك تقدٌرا للمبالغ المتوقع(إنفاقها)خالل فترة مستقبلٌة غالبا ماتكون سنة
وقد أطلق على الوثٌقة التً تضم البرنامج اسم(المٌزانٌة).
 السٌاسة المالٌة:السلوك الذي ٌصدر تبعا لخطة موضوعة مقدما وٌهدف الى توجٌه النفقات العامةواإلٌرادات العامة نحو غرض معٌن ٌكٌف تلك السٌاسة.
اتجاهات السٌاسة المالٌة التً تقابل كل منها مرحلة من مراحل الدولة وهً:أ -السٌاسة المالٌة المحاٌدة وتقابل ((مرحلة الدولة الحارسة)).
ب -السٌاسة المالٌة المتدخلة وتقابل((مرحلة الدولة المتدخلة)).
جـ-السٌاسة المالٌة االشتراكٌة وتقابل(( مرحلة الدولة االشتراكٌة)).
السٌاسة المالٌة المحاٌدة:
دعت هذه الفلسفة الى عدم تدخل الدولة فً الحٌاة االقتصادٌة واالجتماعٌة ،وإنما دور الدولة هو

• االختبار ألبعدي
•
•
•
•
•

ماهو مفهوم علم المالٌة العامة.
ما هً معاٌٌر التمٌٌز بٌن الحاجات العامة والحاجات الخاصة.
ماهً النفقات العامة.
ماهً االٌردات العامة.
ماهً المٌزانٌة العامة.

• ماهً مراحل تطور السٌاسة المالٌة.

• الفصل السابع عشر والثامن عشر:التغٌرات االقتصادٌة الجدٌدة
فً العالم ،العولمة وتدوٌل التبادل واالنتاج.
• الفئة المستهدفة  :طالب المرحلة األولى لقسم المحاسبة
• األهداف  :تعرٌف الطالب للمفاهٌم التالٌة :
• مفهوم العولمة وعوامل نشوءها.
• الٌات العولمة.
• االثار االقتصادٌة لها وخاصة فً بلدان الجنوب.
• االختبار القبلً  :تكلٌف الطالب من خالل طرح أسئلة حول
المفاهٌم أعاله .

• األسبوع التاسع عشر والعشرون :النفقة
العامة،عناصرها،تقسٌماتها
• الفئة المستهدفة  :طالب المرحلة األولى لقسم المحاسبة
• األهداف  :تعرٌف الطالب للمفاهٌم التالٌة :
•
•
•
•

مفهوم النفقة العامة.
عناصر النفقة العامة.
تقسٌمات النفقات العامة
ماهً االسباب الحقٌقٌة والظاهرٌة لتزاٌد النفقات العامة.

• االختبار القبلً  :تكلٌف الطالب من خالل طرح أسئلة حول
المفاهٌم أعاله .

• النفقة العامة :هً مبلغ نقدي ٌقوك بإنفاقه شخص عام بقصد تحقٌق نفع عام ،وٌرتكز هذا
التعرٌف على ثالثة عناصر:
• النفقة العامة مبلغ نقدي
• النفقة العامة ٌقوم بها شخص عام وهذا ٌعتمد على معٌارٌن:
• المعٌار القانونً.
• المعٌار الوظٌفً.

•
•
•
•
•
•

•
•

التقسٌمات العلمٌة للنفقات العامة:
أوال :تقسٌم النفقات العامة من حٌث األغراض المباشرة لها
نفقات الدفاع واألمن والعدالة والجهاز السٌاسً.
نفقات الخدمات العامة فً مجاالت التعلٌم والصحة والنقل والمواصالت.
النفقات االجتماعٌة كاإلعانات والمساعدات المالٌة.
النفقات االستثمارٌة،وهً النفقات التً تسعى الدولة من ورائها الى خلق رؤوس أموال جدٌدة
وزٌادة اإلنتاج .ثانٌا:تقسٌم النفقات العامة الى نفقات عادٌة وغٌر عادٌة.
ثالثا :تقسٌم النفقات العامة الى حقٌقٌة وتحوٌلٌة.
رابعا:تقسٌم النفقات العامة الى نفقات قومٌة ونفقات محلٌة.

•  -ظاهرة تزاٌد النفقات العامة:
• أوال :األسباب الظاهرٌة لزٌادة النفقات العامة:
• انخفاض قٌمة النقود.
• اختالف طرٌقة إعداد المٌزانٌة.
• زٌادة مساحة الدولة وعدد السكان.
• تعمٌم استعمال النقود.
• ثانٌا :األسباب الحقٌقٌة لزٌادة النفقات العامة:
• أسباب اجتماعٌة.
• أسباب اقتصادٌة
• أسباب إدارٌة
• أسباب مالٌة

•
•
•
•
•

االختبار ألبعدي
عرف ما ٌلً  :النفقة العامة.
ماهً اهم عناصرها ؟
ماهً تقسٌماتها
ماهً االسباب الظاهرٌة والحقٌقٌة لنزاٌد النفقات العامة.

• األسبوع الحادي والعشرون :االثار االقتصادٌة للنفقات العامة
• الفئة المستهدفة  :طالب المرحلة األولى لقسم المحاسبة
• األهداف  :تعرٌف الطالب للمفاهٌم التالٌة :
•
•
•
•
•
•

اثر النفقات العامة على االنتاج.
اثر النفقات العامة على الدخل وتوزٌعه.
اثر النفقات العامة على االستثمار.
اثر النفقات العامة على االستهالك
ماهً ضوابط االنفاق العام
ماهً حدود االنفاق العام..

• االختبار القبلً  :تكلٌف الطالب من خالل طرح أسئلة حول المفاهٌم
أعاله .

•
•
•
•
•
•

أوال:اثر النفقات العامة فً اإلنتاج:
اثر اإلنفاق العام فً القدرة على العمل واالدخار واالستثمار.
اثر اإلنفاق العام فً الرغبة فً العمل واالدخار واالستثمار.
اثر اإلنفاق العام فً تحوٌل عناصر اإلنتاج.
ثانٌا:اثر النفقات العامة فً مستوى الدخل القومً:
ثالثا :اثر النفقات العامة فً اعادة توزٌع الدخل القومً:

•
•
•
•
•

ضوابط اإلنفاق العام:
تحقٌق اكبر قدر من المنفعة.
االقتصاد فً النفقة.
اإلجراءات التً تتضمن صرف النفقة العامة:
الخطوات اإلدارٌة:
• االرتباط بالنفقة.
• تحدٌد مبلغ النفقة.
• األمر بالصرف.

• الخطوات الحسابٌة:
•  -الصرف.

•
•
•
•

 حدود اإلنفاق العام:أوال:الفكر السٌاسً للدولة
ثانٌا  :العوامل االقتصادٌة.
ثالثا :العوامل المالٌة.

•
•
•
•

االختبار ألبعدي
ماهً االثار االقتصادٌة للنفقات العامة.
ماهً اهم ضوابط االنفاق العام ؟
ماهً حدود االنفاق العام.

•
•
•
•
•
•
•

االسبوع الثانً والعشرون  :االٌرادات العامة،انواعها،اٌرادات
الدولة من امالكها،الضرائب،تعرٌف الضرٌبة ،عناصر
الضرٌبة.
الفئة المستهدفة  :طالب المرحلة األولى لقسم المحاسبة
األهداف  :تعرٌف الطالب للمفاهٌم التالٌة :
مفهوم االٌرادات العامة وأنواعها.
مفهوم الضرٌبة.
عناصر الضرٌبة.
االختبار القبلً  :تكلٌف الطالب من خالل طرح أسئلة حول
المفاهٌم أعاله .

•
•
•
•
•
•
•

اإلٌرادات العامة :هً تلك اإلٌرادات الالزمة لتغطٌة النفقات العامة.
 أنواع اإلٌرادات العامة: -1دخل الدولة من أمالكها(الدومٌن).
 -2الضرائب.
 -3الرسوم.
 -4القروض.
 -5اإلصدار النقدي الجدٌد.
• اإلٌرادات األصلٌة واإلٌرادات المشتقة.
• اإلٌرادات الجبرٌة واإلٌرادات غٌر الجبرٌة.
• إٌرادات االقتصاد العام واإلٌرادات الشبٌهة بإٌرادات االقتصاد الخاص.

•
•
•
•

•

 الضرٌبة: -1فرٌضة مالٌة :أي مبلغ من المال ولٌست بصورة عٌنٌة مثل الضرائب الزراعٌة.
 -2تستادى جبرا(الجبر القانونً) وهذا ٌعنً ان الفرٌضة سٌادٌة تفرضها الدولة بحكم
سٌادتها على اقلٌم معٌن،وعندما تحدد الدولة اسعار الضرٌبة التتفق مع االفراد وإنما
تحددها من طرف واحد وتراعً الظروف االقتصادٌة.
دون مقابل :أي الٌحصل الفرد على مقابل لما ٌدفعه من ضرائب وباعتبار ان النفع العام
الذي ٌعود للجماعة ٌنعكس على الفرد.
فرٌضة ذات اهداف اقتصادٌة واجتماعٌة.

• التكٌٌف القانونً للضرٌبة:
 -1نظرٌة العقد االجتماعً.
• الضرٌبة عقد اٌجارة اعمال.
• الضرٌبة عقد تامٌن.
• الضرٌبة عقد شركة انتاج.

 -2نظرٌة التضامن االجتماعً.

• قواعد الضرٌبة:
•
•
•
•

قاعدة العدالة
قاعدة الٌقٌن
قاعدة المالئمة
قاعدة االقتصاد

•
•
•
•

التنظٌم الفنً للضرٌبة:
وعاء الضرٌبة :هو الشً الذي تفرض علٌه ضرٌبة.
مصدر الضرٌبة :هو الشً الذي ٌدفع منه الضرٌبة.
انواع الضرائب:
 -1الضرائب على راس المال
 -2الضرائب على الدخل
 -3الضرائب على االنفاق

•
•
•
•

معاٌٌر التمٌٌز بٌن الضرائب المباشرة والضرائب غٌر المباشرة:
المعٌار االداري
معٌار راجعٌة الضرٌبة
معٌار مدى استمرار المادة موضوع الضرٌبة

•
•
•
•
•
•
•
•

الضرائب المباشرة -:هً الضرائب التً تإخذ من المكلف مباشرة ودون تدخل وسطاء
.
مزاٌا الضرائب المباشرة -:
أ -تكون ثابتة ومستقرة .
ب -وضوح وعائها .
جـ -تكون مالئمة للمكلف بها بسبب معرفته بها مسبقا ومواعٌد تسدٌدها .
د -اكثر قدرة على تحقٌق العدالة الضرٌبٌة .
هـ -تعتبر اداة لتوزٌع الدخل
وٌ -خلق وعاء ضرٌبً لدى المكلف بها

• عٌوب الضرائب المباشرة:
• أ-التتمتع بالمرونة الكافٌة بالنسبة للتقلبات االقتصادٌة.
• ب -التالئم البلدان النامٌة نظرا لحاجة هذه البلدان الى
اٌرادات كبٌرة لتغطٌة نفقاتها المتزاٌدة.
جـ -انها تدفع دفعة واحدة فً السنة مما ٌكون عبئها ثقٌال على
االفراد.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الضرائب غٌر المباشرة  -:وهً الضرائب التً تإخذ من المكلف بصورة غٌر
مباشرة ومن خالل وسطاء .
مزاٌا الضرائب غٌر المباشرة -:
 -1سهولة دفعها من قبل المكلف بها .
 -2وفرة حصٌلتها اثناء الرخاء االقتصادي .
 -3عدم امكانٌة التهرب منها .
جـ -تكون اختٌارٌة فً بعض االحٌان وخاصة اذا فرضت على السلع الكمالٌة الن
المستهلك قد ٌمتنع عن شراء هذه السلع .
د -حصتها مستمرة طٌلة السنة .
هـ -امكانٌة استخدامها لحماٌة الصناعة الوطنٌة .
عٌوب الضرائب غٌر المباشرة -:
 -1تؤثٌر حصٌلتها بشكل سلبً اثناء االنكماش االقتصادي .
 -2ال تحقق العدالة الضرٌبٌة لعدم مراعاتها الظروف الشخصٌة للمكلف بها .
 -3تعتبر اداة إلعادة توزٌع الدخل لصالح الطبقات ذات الدخل المرتفع .

•
•

•
•

العدالة الضرٌبٌة -:
هً توزٌع االعباء الضرٌبٌة بشكل عادل على المواطنٌن ولكً تحقق ذلك ال بد من توفر
الشروط التالٌة -:
 -1عمومٌة الضرٌبة  -:اي انه ٌساهم بها جمٌع افراد المجتمع ماداموا قادرٌن علٌها .
 -2شخصٌة الضرٌبة  -:اي ٌجب اخذ بنظر االعتبار االعباء العائلٌة والشخصٌة للمكلف
بها

• تقدٌر وعاء الضرٌبة
• طرق التقدٌر المباشر لوعاء الضرٌبة
أ -طرٌقة االقرار.
ب -طرٌقة التقدٌر االداري المباشر.
طرق التقدٌر غٌر المباشر لوعاء الضرٌبة
أ -طرٌقة المظاهر الخارجٌة.
ب -طرٌقة التقدٌر الجزافً.

•
•
•
•
•
•

سعر الضرٌبة  :وهً نسبة الضرٌبة الى وعائها.
الضرائب التوزٌعٌة
الضرائب التحدٌدٌة(القٌاسٌة).
الضرٌبة القٌمٌة.
الضرائب النسبٌة.
الضرائب التصاعدٌة.

• انواع التصاعد فً سعر الضرٌبة:
 -1التصاعد الظاهر.
أ -التصاعد بالشرائح
ب -التصاعد بالطبقات
جـ -التصاعد التنازلً
 -2التصاعد المستتر

•
•
•
•
•

االختبار ألبعدي
ماهً عناصر الضرٌبة.
ماهً اهم قواعد الضرٌبة ؟
ماهو انواع التصاعد فً سعر الضرٌبة
ماهو الفرق بٌن الضرائب المباشرة والضرائب غٌر المباشرة.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

االسبوع الثالث والعشرون  :الرسوم ،القروض.
الفئة المستهدفة  :طالب المرحلة األولى لقسم المحاسبة
األهداف  :تعرٌف الطالب للمفاهٌم التالٌة :
مفهوم الرسم.
مفهوم القروض.
انواع القروض.
شروط القروض
االثار االقتصادٌة القروض.
االختبار القبلً  :تكلٌف الطالب من خالل طرح أسئلة حول المفاهٌم
أعاله .

• الرسم :مبلغ نقدي تستادٌه الدولة جبرا من
بعض
االشخاص مقابل ماتقدمه لهم من خدمة
خاصة.

• القروض العامة :هً مبالغ نقدٌة تقترضها الدولة من االشخاص او الدول
االخرى او المنظمات والهٌئات الدولٌة مع التعهد بردها بعد فترة محددة مع
تسدٌد فوائدها.

•
•
•

•
•
•

اسباب لجوء الدول الى القروض العامة:
لمواجهة حاالت الحروب وحاجة الدولة الى موارد لتغطٌة هذه الحالة العاجلة وما
تقتضٌها من نفقات كبٌرة.
رغبة الدولة فً اقامة مشارٌع انتاجٌة اساسٌة ضخمة وعدم توفر االموال الكافٌة
لدٌها من مواردها السنوٌة.
لوجود حالة طارئة او كارثة طبٌعٌة او استثنائٌة مإثرة على موارد الدولة
االعتٌادٌة.
لمحاربة االكتناز عندما تشعر بخطره فتلجا الى القروض العامة الخراج هذه
المكتنزات بما تقدمه لها من مزاٌا
تلجا الدولة الى القروض العامة عندما تشعر بخطر التضخم فتعمل على
امتصاص القوة الشرائٌة المتزاٌدة لدى الجماهٌر لمنع الطلب الكلً من تجاوز
العرض الكلً.

• التنظٌم الفنً للقروض:
• تحدٌد مبلغ القرض سلفا فً ضوء حاجتها الى المال وفً ضوء امكانٌات
االقتراض.
• شكل سندات القرض:
 سندات لحاملها. -سندات اسمٌة.

• انواع القروض العامة:
• القروض االختٌارٌة والقروض االجبارٌة.
• القروض المإقتة والقروض المإبدة.

•
•
•
•

شروط القروض العامة:
ان القروض العامة تغترف من االدخار القومً،لذلك فان من شروط القروض
العامة ان ٌكون االدخار القومً بالقدر الكافً لتموٌل القروض العامة.
ان ٌكون هدف الدولة من القروض العامة تغطٌة نفقات عامة،لذلك ٌنبغً ان ٌكون
االقتصاد القومً قادرا على استٌعاب هذه النفقات.
البد من توقع رد اصل القروض العامة وفوائدها فً المستقبل،لذلك نتوقع فرض
اعباء ضرٌبٌة جدٌدة لمقابلة ذلك.

•
•
•
•
•

االختبار ألبعدي
ماهو الرسم.
ماهً القروض ؟
ماهً انواع القروض؟
لماذا تلجا الدول الى االقتراض العام؟

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

االسبوع الرابع والعشرون  :مفهوم العولمة وعوامل نشإها
الفئة المستهدفة  :طالب المرحلة األولى لقسم المحاسبة
األهداف  :تعرٌف الطالب للمفاهٌم التالٌة :
مفهوم العولمة.
عوامل ظهور العولمة االقتصادٌة.
اهداف العولمة االقتصادٌة.
خصائص العولمة االقتصادٌة.
مجاالت العولمة.
نتائج العولمة االقتصادٌة.
االختبار القبلً  :تكلٌف الطالب من خالل طرح أسئلة حول المفاهٌم
أعاله .

• العولمة:تعود لفظة عولمة فً اصلها الى الكلمة االنكلٌزٌة()Global
والتً تعنً عالمً او دولً او كروي وٌصبح معنى المصطلح(القرٌة
العالمٌة)أي ام العالم عبارة عن قرٌة كونٌة واحدة ،اما المصطلح
االنكلٌزي(.)Globalizationفٌترجم الى الكوكبة او الكونٌة او
العولمة.
• والعولمة فً مفهومها العام هً اتجاه متنامً ٌصبح معه العالم دائرة
اجتماعٌة وسٌاسٌة واقتصادٌة وثقافٌة واحدة تتالشى فً داخلها الحدود
بٌن الدول.
• وٌعرفها د.مصطفى محمود على انها مصطلح بدا لٌنتهً بتفرٌغ
المواطن من وطنٌته وقومٌته وانتمائه الدٌنً واالجتماعً والسٌاسً
بحٌث الٌبقى منه إال خادم للقوى الكبرى.

•
•
•

•

•

وهناك عدة مفاهٌم للعولمة:
المفهوم التارٌخً للعولمة :ترجع بداٌتها الى نهاٌة القرن السادس عشر مع بدء عملٌة االستعمار
الغربً ألسٌا وأفرٌقٌا واألمرٌكٌتٌن ثم اقترنت بتطور النظام التجاري الحدٌث فً اوربا.
المفهوم السٌاسً للعولمة :وتعنً ان الدولة التكون هً الفاعل الوحٌد على المسرح السٌاسً
العالمً ولكن توجد الى جانبها هٌئات متعددة الجنسٌات ومنظمات عالمٌة وجماعات دولٌة وغٌرها
من التنظٌمات الفاعلة التً تسعى الى تحقٌق مزٌد من الترابط والتداخل والتعاون واالندماج
الدولً.
المفهوم االقتصادي للعولمةٌ:شٌر هذا المفهوم الى تحول العالم الى منظومة من العالقات
االقتصادٌة المتشابكة التً تزداد تعقٌدا لتحقٌق سٌادة نظام اقتصادي واحد(فٌه ٌتبادل العالم
االعتماد بعضه على بعضه االخر) فً كل من الخامات والسلع والمنتجات واألسواق ورإوس
االموال والعمالة والخبرة حٌث القٌمة لرإوس االموال من دون استثمارات وال قٌمة للسلع دون
اسواق تستهلكها.
المفهوم الثقافً للعولمة:ارتبط المفهوم الثقافً للعولمة بفكرة التوحٌد الثقافً للعالم على احد
التعبٌرات التً استخدمتها لجنة الٌونسكو العالمٌة لإلعداد لمإتمر السٌاسات الثقافٌة من اجل التنمٌة
التً عقدت فً مدٌنة استكهولم عام  1998برئاسة االمٌن العام االسبق لألمم المتحدة (خافٌٌر دي
كوٌالر)فقد رأت اللجنة ان التوحٌد الثقافً ٌتم باستغالل ثورة وشبكة االتصاالت العالمٌة وهٌكلها
االقتصادي االنتاجً والمتمثل فً شبكات نقل المعلومات والسلع وتحرٌك رإوس االموال.

•
•
•
•
•
•

عوامل ظهور العولمة االقتصادٌة:
انخفاض القٌود على التجارة واالستثمار.
التطور فً الدول النامٌة وزٌادة تكاملها مع السوق العالمٌة.
تكامل اسواق المال الدولٌة.
زٌادة اهمٌة تدفقات رأس المال الخاص.واالستثمار االجنبً المباشر.
التقدم التكنولوجً وانخفاض تكالٌف النقل واالتصاالت.

•
•

•
•
•
•
•
•
•

اهداف العولمة االقتصادٌة (كما ٌراها المتفائلون):
زٌادة حدة المنافسة بٌن الدول والشركات فً االسواق الخارجٌة وسٌطرة
المإسسات الكبٌرة .
اتساع االسواق وانفتاحها وزٌادة االنتاج واالستثمار والتصدٌر ونقل التكنولوجٌا.
المرونة والكفاءة والقدرة على التجاوب مع متطلبات العولمة بالنسبة للشركات
والمإسسات واغتنام الفرص التً تتٌحها العولمة.
االنحسار التدرٌجً لدور القطاع العام وإبعاد الدولة عن ادارة االقتصاد الوطنً.
تدفقات كبٌرة لرأس المال الخاص للداخل وكذلك تسرٌع دوران رأس المال حول
العالم.
تحقٌق فائض اقتصادي لدول االطراف من خالل االستثمار واإلنتاج.
تقرٌب االتجاهات العالمٌة نحو تحرٌر االسواق ورأس المال.
نشر التقنٌة وتسهٌل الحصول على المعلومات العالمٌة المهمة من خالل االفادة من
ثورة المعلومات.

•
•
•
•
•

اهداف العولمة االقتصادٌة(كما ٌراها المتشائمون):
سٌادة النظام الرأسمالً وهٌمنة االفكار الغربٌة وسٌطرة الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة على
اقتصادٌات العالم العمالقة وفرض السٌاسات االقتصادٌة.
مضاعفة فرص المجموعات القوٌة التً كانت تسٌطر فً االصل على عناصر القوة
االقتصادٌة والعالمٌة والتقنٌة وغٌرها.
زٌادة التفاوت بٌن الدول الغنٌة والفقٌرة فتزداد الدول الغنٌة غنى وتزداد الدول الفقٌرة
فقرا.
زٌادة حدة البطالة والحد من انتقال القوى العاملة.

• خصائص العولمة االقتصادٌة :
• ازدٌاد دور الشركات متعددة الجنسٌات فً االقتصاد العالمً.
• ازدٌاد دور وأهمٌة مإسسات العولمة الثالثة صندوق النقد الدولً
والبنك الدولً ومنظمة التجارة العالمٌة.
• تحوٌل وتغٌٌر هٌكلٌة وسٌاسات التنمٌة لالقتصاد العالمً.
• عولمة النشاط الصناعً والتجاري.
• عولمة النشاط المالً واندماج االسواق.
• تراجع اهمٌة دور مصادر الطاقة التقلٌدٌة والمواد االولٌة فً السوق
العالمٌة.
• تدفق التبادالت التجارٌة بكونها محركات للنمو.
• انفجار وتدفق التبادالت المالٌة واالستثمارات فً الخارج.

•
•
•
•
•

مجاالت العولمة:
عولمة االقتصاد.
عولمة السٌاسة.
عولمة المعلوماتٌة واالتصال ونظم المعلومات.
عولمة الثقافة.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

نتائج العولمة االقتصادٌة:
مشاركة دول اكثر فً التجارة والتموٌل واإلنتاج.
التنافس للحصول على االستثمارات واألسواق والمعلومات والتكنولوجٌا.
زٌادة االعتماد االقتصادي المتبادل بٌن الدول.
توثٌق الترابط بٌن الدول سواء كانت متقدمة ام نامٌة عن طرٌق المإسسات
االقتصادٌة واالتفاقٌات والمعاهدات الدولٌة.
اسواق عالمٌة ومحلٌة موجهة للعمٌل.
زٌادة قدرة المإسسات وزٌادة كفاءتها وأداءها للتنافس على اساس المعرفة
واإلبداع.
حرٌة انتقال السلع عن طرٌق ازالة الحواجز والحدود امام حرٌة التجارة العالمٌة
التً تسٌطر علٌها الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة.
تعمٌم وتوسٌع الخصخصة على جمٌع القطاعات الصناعٌة والزراعٌة والنقل
والمواصالت والبنٌة التحتٌة وتقلٌص دور القطاع العام.
حرٌة انتقال العمالة وفرص العمل الضائعة وشراء العقول من الدول النامٌة.

•
•
•
•
•
•

االختبار ألبعدي
ماهً العولمة.
ماهً اهداف العولمة االقتصادٌة ؟
ماهً عوامل ظهور العولمة؟
ماهً خصائص ومجاالت العولمة االقتصادٌة؟
ماهً اهم نتائج العولمة االقتصادٌة؟

• المصادر:
• االقتصاد والمالٌة العامة
• د.سالم توفٌق النجفً“،مقدمة فً علم االقتصاد“وزارة التعلٌم
العالً والبحث العلمً/جامعة الموصل،دار الكتب للطباعة
والنشر.
• د.مصطفى رشدي شٌحة“علم االقتصاد من خالل التحلٌل
الجزئً/دار المعرفة الجامعٌة/االسكندرٌة1989/؟
• د.محمد محمود النصر،د.محمد عبد هللا محمد“مبادئ االقتصاد
الجزئً“.1996/
• د.موفق على الخلٌل“مبادئ االقتصاد“.1992
• د.مصطفى حسٌن سلمان“ المالٌة العامة“دار المستقبل للنشر
والتوزٌع1990

