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 مفهوم المشاريع االستثمارية:  األولالدرس 
 

 (اٌىزبة اٌّذسعٟ)                                                                                          .اٌّششٚع االعزضّبسٞ  ػشف

ع حاجة أك رغبة معينة لدل أفراد منشأة تعمؿ عمى إنتاج السمع أك الخدمات أك تسكيقيما إلشبا:  االستثمارمالمشركع 
 مف خبلؿ استخداـ المكارد المادية كالبشرية المتاحة .المجتمع , بيدؼ تحقيؽ الربح , 

  

                       (8000) نظامي ( 8008)إكماؿ     ( )اذكر أىمية المشاريع االستثمارية  . كيؼ تسيـ المشاريع في ازدىار الدكؿ كتقدميا 
        ()الكتاب المدرسي                                                    ض نسبة البطالة .يكتخف العمؿ فرص ريتكف .1
 .ليـ االجتماعي كتحقيؽ الرفاه األفراد دخكؿ زيادة .2
 .العامة الخدمات عمى الحككمة إنفاؽ زيادة كبالتالي الضرائب مف الحككمة دخؿ زيادة .3
 . كاالجتماعية يريةكالخ التعميمية المؤسسات دعـ .4
 .ليا األخرل الدكؿ احتراـ ككسب كازدىارىا تطكرىا كبالتالي الدكلة, اقتصاد تطكير .5
 .اإلجمالي المحمي كالناتج القكمي الدخؿ زيادة .6

                                                                       

 ()الكتاب المدرسي                                                                      .                          عرؼ ريادم المشركع 
الفكرة  ىك الشخص الذم يبتكر فكرة المشركع , كيبدأ بجمع المصادر المالية كالبشرية كالمعمكمات حكؿ ىذه : الريادم

  .مف أجؿ تحكيميا إلى كاقع مف خبلؿ تأسيس المشركع كمتابعتو الحقان 
  

 ()الكتاب المدرسي (8008)إكماؿ                                                        .بيف دكافع الركاد في إنشاء المشاريع 
 االستثمارية.لعمؿ المشاريع   أكبر دافع كىك الربح:تحقيؽ  .0
 .ميوع تممى كال القرارات يتخذ نفسو رئيس يككف الحرية كاالستقاللية في العمؿ : بحيث .8
 حيث يرل الريادم في العمؿ الخاص متعة كبعدان عف الركتيف . الشخصي:تحقيؽ الرضا  .3
 ألنفسيـ . المشركع أرباح كحصد المغامرة حب .4

 

 ()الكتاب المدرسي                                        .غالبان ما ترتبط الريادة في المشاريع الصغيرة منيا  ، كضح ذلؾ 
 الكبيرة . بالمشاريع مقارنة كالمعمكمات كالبشرية المالية المصادر إلى حاجتيا لقمة .1
 .   اعميي كالسيطرة متابعتيا سيكلة  -3      .فييا المخاطرة حجـ النخفاض .2

 

  . صفات الكاجب تكافرىا في الريادمذكر ال
  يعمؿ لساعات طكيمة,  يكرس كقتو,  عصامي,  نشيط, مجتيد ,  صبكر, مغامر ,  مبدع 
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 (8000 اكماؿ) (8007)نظامي  ()الكتاب المدرسي                            جاح المشاريع    اذكر األسباب اإلدارية لن
 القدرة عمى تحديد أىداؼ المشركع , ككضع الخطط البلزمة . .1
 .الثقة بالمرؤكسيف , كتحفيزىـ عمى العمؿ , كتفكيضيـ السمطات البلزمة إلنجاز المياـ  .2
 . االعتماد عمى المعمكمات الدقيقة , كاستشارة أصحاب الخبرة .3
 أقؿ حد ممكف دكف التأثير عمى الجكدة . إلىالعمؿ عمى تقميؿ التكاليؼ  .4
 تقكيـ األخطاء بسرعة في حالة حدكثيا .ك الرقابة الصحيحة عمى العمؿ ,  .5

 

 

 (0222)إوّبي                                                                   اٌّزؼٍمخ ثبٌّٛظف١ٓ اروش اعجبة ٔغبػ اٌّشبس٠غ 

 . الرغبة في العمؿ .   2          الكفاءة كالخبرة في العمؿ . .1
 الكظيفة بأخبلقيات العمؿ  .4   المنشأة   مصمحة عمى .  الحرص 3

 

 . المتعمقة ببيئة العمؿاذكر اسباب نجاح المشاريع  
 ؽ , كعدـ كجكد خبلفات بيف العامميف .التعاكف كالعمؿ بركح الفري .1
جراءات العمؿ كالكصؼ الكظيفي . .2  تكفر األنظمة كالقكانيف كالمكائح الداخمية كالييكؿ التنظيمي كا 
 تكفر المناخ كالظركؼ المساعدة عمى نجاح المشركع , مثؿ : .3
 نخفاض سعر الفائدة البنكية كا .3كانخفاض نسبة البطالة  .2 كارتفاع متكسط دخؿ الفرد . 1 االقتصادية:الظركؼ  -
 . سيادة ركح القانكف  -2عدـ كجكد حركب كثكرات كصراعات داخمية  -1مثؿ   الظركؼ السياسية المستقرة : -
كااللتػػػػػزاـ بػػػػػاألخبلؽ كالعػػػػػادات كالتقاليػػػػػد  -2سػػػػػيادة ركح التعػػػػػاكف بػػػػػيف أفػػػػػراد المجتمػػػػػع  -1الظػػػػػركؼ االجتماعيػػػػػة:  -

 االجتماعية القيمة
 

 (8000نظامي ) )الكتاب المدرسي( ) فشؿ البقاء في السكؽ كالخركج منو (. مشاريعالفشؿ  إلىتؤدم  األسباب التيبيف 

 انخفاض دخؿ الفرد  الظركؼ االقتصادية غير المستقرة كالمرتبطة بكجكد البطالة , كارتفاع سعر الفائدة البنكية , أك .0
 عدـ كفاية رأس الماؿ .  ( ب      . القركضارتفاع سعر الفائدة عمى  ( أ   مثؿ  التمكيؿ : .8
 نقص الخبرات الفنية البلزمة في مجاؿ العمؿ . .3
 سكء التخطيط , كتنظيـ العمؿ كتكجيو العامميف كالرقابة عمى أداءىـ  مثؿضعؼ القدرة عمى إدارة المشركع :  .4
 .شركع كاىتماميـ بمصالحيـ الخاصة عدـ تعاكف المكظفيف في إنجاح الم .5
    لممشركع . سكء التخطيط االستراتيجي .6
 كاالحتياؿ مف اآلخريف .                      , كاإلىماؿ ,الككارث  .7

 

 (8ص الكتاب المدرسي)                  أجب ب )نعـ( أك )ال( عف كؿ عبارة مف العبارات اآلتية مع تصحيح الخطأ فييا :
    الضريبية الدكلة إيرادات زيادة كبالتالي أرباح الشركات تزيد . (  ال  ). 3    (نعـ  ). 2     (نعـ)  .1
        ألف استقرار الظركؼ السياسية مف أسباب نجاح المشركع المتعمقة ببيئة العمؿ (  ال ) .  5    (  ال  ). 4
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 أنواع المشاريع االستثمارية:  الثانيالدرس     
   

 ؟ معرفة أنكاع المشاريع  ما ىي أىـ األسس في
 ) مشاريع صغيرة , مشاريع متكسطة , مشاريع كبيرة ( .         : حجـ المشركع  حسب
 مشاريع مختمطة ( . , عػامة مشاريع  ) مشاريع خاصة ,          شكؿ الممكية  :  حسب
 (  , مشاريع خدماتيةمشاريع صناعية , مشاريع تجارية  ) مشاريع القطاع األكلي ,   نكع النشاط االقتصادم حسب

          

 (الكتاب المدرسي)   .المعايير المستخدمة في تعريؼ المشركع الصغير بيف
 تمكيؿ المشركع مف شخص كاحد أك عدد محدكد مف األشخاص . -2      . ال يزيد عدد العامميف عف عدد محدد .1
 ال يزيد رأس ماؿ المشركع عف حجـ معيف . -4   . غالبان  تسكيؽ منتجات المشركع في الدكلة نفسيا. 3
 قيمة أصكؿ المشركع ىي ) مجكداتو ( . -6   تزيد مبيعات المشركع السنكية عف حجـ معيف .ال . 5

 

 (الكتاب المدرسي)    كضح المقصكد بالمشركع الصغير في فمسطيف . 
  .الذم ال يزيد رأس مالو عف خمسيف ألؼ دينار كأالذم يكظؼ أقؿ مف عشرة عماؿ , المشركع ىك 

 

 (الكتاب المدرسي)                                            .   صغيرة في الدكؿ العربيةكيؼ يتـ تقسيـ الصناعات ال
 : يأتي كما العربية الدكؿ في الصغيرة الصناعات تقسيـ تـي
 دكالر . ( 5555 ) ( عماؿ , كتستثمر أقؿ مف 5ىي التي تكظؼ أقؿ مف ) : الصناعات الصغيرة جدان  .1
 دكالر . (15555  ) ( عامبلن , كتستثمر أقؿ مف 15 –5ي تكظؼ مف ) ىي الت: الصناعات الصغيرة  .2

 

     . الدكؿ المتقدمةك  فمسطيفكؿ مف المقصكد بالمشركع المتكسط في  ما
 ( دينار 555555 - 55555) التي يتراكح رأس ماليا بيف عامبل أك (19 -15) مفالمشاريع التي تكظؼ ىي  : في فمسطيف

  $مميكف (15 –3,5 )التي يتراكح رأس ماليا بيف كأعامؿ , (  555 -155) تكظؼ مف التي  ىي : في الدكؿ المتقدمة
 

 . كالدكؿ المتقدمة المقصكد بالمشاريع الكبيرة  في فمسطيف ما
 . (فأكثر 25)  عشريف عامبلن  : ىي تمؾ المشاريع التي تكظؼ أكثر مف في فمسطيف

 10عامؿ أك أكثر, كيصؿ رأس ماليا إلى  500د العامميف فييا إلى المشاريع التي يصؿ عد ىي : في الدكؿ المتقدمة
 مبلييف دكالر أك أكثر .   

 

 .في الكقت الحاضر  الييا كلماذا تتكجو دكؿ العالـ، بالخصخصة ما المقصكد 
 ىي تحكيؿ ممكية المشاريع العامة التي تمتمكيا الدكلة إلى ممكية القطاع الخاص . : الخصخصة

 

القطاع الخاص ىك األقدر كاألكفأ كاألكثر مركنة عمى إدارة ىذه المشاريع , حيث إف  ىدؼ    ألفيا الدكؿ كتمجأ إلي  -
 .المشاريع الخاصة ىك تحقيؽ الربح ألصحابيا , كبالتالي يككف لدييـ حافز أقكل إلنجاح المشركع 

 
 

 الىحذج االولً
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 . عرؼ كؿ مف : المشاريع الخاصة ، المشاريع العامة ، المشاريع المختمطة
 كتعكد األرباح,  : ىي المشاريع التي يمتمكيا أفراد المجتمع , كتشكؿ في مجمكعيا القطاع الخاصالمشاريع الخاصة 

 صحابيا ألتيدؼ إلى تحقيؽ الربح ك , كتشكؿ غالبية المشاريع في معظـ دكؿ العالـ , ياكالخسائر منيا عمى أصحاب
 ة بشكؿ كامؿ , كتكظؼ ليا األشخاص ليقكمكا بإدارتيا كالعمؿ فييا: ىي المشاريع التي تمتمكيا الدكل المشاريع العامة
 .األرباح كالخسائر مف ىذه المشاريع تعكد عمى الدكلة ك لحساب الدكلة , 
القطاع الخاص في  الدكلة أفراد شارؾ: ىي مشاريع تتطمب رأس ماؿ كبير كفييا مخاطرة عالية , فت المشاريع المختمطة

دارتيا , م   . المجتمع ألىمية كجكدىا في تحممة جزءان مف المخاطرة لتشجيع األفراد عمى االستثمار فييارأس ماليا كا 
 

 (الكتاب المدرسي)       فرؽ بيف المشاريع الخاصة ، كالعامة ، كالمختمطة .
 

 المشاريع المختمطة المشاريع العامة المشاريع الخاصة بند المقارنة
 الدكلةك يمتمكيا القطاع الخاص  مكيا الدكلة بشكؿ كامؿتمت يمتمكيا أفراد المجتمع الممكية

 يتقاسميا القطاع الخاص ك العاـ تعكد عمى الدكلة تعكد عمى أصحاب المشاريع األرباح كالخسائر

تحقؽ الربح ألصحابيا أك  اليدؼ
 المساىميف كتزيد ثركاتيـ

تحقؽ المنفعة العامة 
 لممجتمع

اريع عمى االستثمار في المش األفرادتشجيع 
 كالتي تصعب عمى الحككمةاليامة لمبمد 

 عددىا محدكد عددىا اقؿ لمشاريعا غالبيةتشكؿ  العدد
 

 (8007)إكماؿ  ( 8008) نظامي          يـك ، األمثمة (ف) الممف حيث قارف بيف المشاريع حسب النشاط االقتصادم
 المشاريع الخدماتية التجارية المشاريع المشاريع الصناعية مشاريع القطاع األكلي بند المقارنة

ىي المشاريع التي تستخرج  المفيـك
مكاد الخاـ مف مصادرىا 

 األكلية .

ىي المشاريع التي 
تعمؿ عمى تحكيؿ المكاد 

الخاـ أك الثركات 
الطبيعية مف حالة إلى  

أخرل بحيث تصبح 
صالحة لالستخداـ 

 البشرم

ىي المشاريع التي 
تعمؿ في مجاؿ بيع 

ة السمع المصنع
كتسكيقيا ، حيث يتـ 
عادة  شراء السمعة   كا 

بيعيا بسعر أعمى 
 لتحقيؽ ىامش ربح

ىي مشاريع ال تنتج 
 منتجات مممكسة ،
بؿ تقدـ الخدمات 
 مقابؿ عائد مادم

المشاريع الزراعية ،استخراج  االمثمة
المعادف مف األرض كالحديد 

كالبتركؿ ، بناء السدكد 
نشاء قنكات الرم في  ، ككا 

إف الزراعة تعد أىـ فمسطيف ف
الثركات الطبيعية ، كمشاريع 
استخراج الحجر كالرخاـ مف 

 االرض باطف

مصنع المرتديال الذم 
يحكؿ المحـك إلى  

 مرتديال

متاجر الجممة كمتاجر 
 التجزئة  

صيانة الساعات ،  
 تأجير السيارات ،

الشركات االستشارية 
اإلدارية كالمينية 

كشركات السياحة   
خدمات كالكيرباء ك 

 البنكؾ كالمستشفيات
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 بما تفسر : المشاريع الخاصة أصبحت تشكؿ الغالبية العظمى لممشاريع في معظـ دكؿ العالـ  .
 التممؾ    بحرية السماح -2                  االشتراكية الدكؿ انييار -1   : بسبب

 ى الربحألنيا تيدؼ إل -4  دكلة   أم في مشركع أم عمؿ إمكانية -3           
 

 ()الكتاب المدرسي                              .) التجزئة (  عرؼ كالن مما يمي :    التصنيع ، تجارة الجممة ، تجارة المفرؽ
 ىك عممية تحكيؿ المكاد الخاـ أك الثركات الطبيعية مف حالة إلى أخرل , بحيث تصبح صالحة لبلستخداـ البشرم : التصنيع

 التجارة التي تشترم بكميات كبيرة مف المنتجيف , كمف ثـ يتـ إعادة بيعيا إلى تجار المفرؽ : ىي تجارة الجممة
 ىي التجارة التي تشترم مف تجار الجممة أك المصانع لتبيع مباشرة إلى المستيمكيف . :  المفرؽ تجارة

 

 (05ي ص )الكتاب المدرس          :مع تصحيح الخطأ فييا  اآلتية( عف كؿ عبارة مف العبارات  ال ( أك ) نعـ أجب ب )
 بؿ تحقيؽ المنفعة العامة  ( ال ) . 5  ( نعـ ). 4   بؿ قطاع أكلي  ( ال). 3  (نعـ ). 2  % 90بؿ   (ال  ) .1

 

 
  

 

 الدرس الثالث : دكرة حياة المشركع
 

 (الكتاب المدرسي)   . ما مراحؿ دكرة حياة المشركع ؟ أكضحيا بالرسـ
 
 
 
 
 

 

 كؿ يكضح دكرة حياة المشركعش
 . المشركع فكرة تكليد مرحمة (0
  -العناصر التالية :  كتشمؿ : االقتصادية جدكل دراسة مرحمة (8
 لممشركع  المالية الدراسة  -د  السكؽ دراسة  -ج   لممشركع الفنية الدراسة -ب   المقترح المشركع لطبيعة ؼكص -أ  
 كتشمؿمية بعد أف يتـ التأكد مف جدكل المشركع المنكم تنفيذه , كذلؾ لدل الدكائر الرس   :تسجيؿ المشركع (3
 .كالصناعة التجارة غرفة لدل التسجيؿ  -2           لدل المجمس القركم أك البمدم التسجيؿ - 1  
      االقتصاد الكطني كزارة لدل التسجيؿ -4                لدل دائرة ضريبة األمبلؾ  التسجيؿ -3  
 .األخرل المؤسسات لدل التسجيؿ -6        المضافة كالقيمة الدخؿ ضريبة لدل يؿالتسج -5  
 .التنفيذك  العمؿ كتقسيـ اآلالت كشراء المكظفيف كتعييف كتأثيث إنشاء مف بالمشركع البدء :المشركع تنفيذ مرحمة (4
 .لو المرسكمة ىداؼاأل تحقيؽ مدل عمى لمكقكؼ التشغيؿ عمى فترة مركر بعد كتتـ   :المشركع تقييـ مرحمة (5
 
 

رغغ١ً 

 اٌّششٚع

3 

رٕف١ز 

 اٌّششٚع 

4 

دساعخ 

  اٌغذٜٚ

2 

 

رم١١ُ 

 اٌّششٚع 

5 

 ر١ٌٛذ اٌفىشح

 الىحذج االولً
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 (الكتاب المدرسي)                                                                  ما المقصكد بتكليد فكرة المشركع .
 بالبحث أك ما, لمشركع المجتمع بحاجة شعكر معيف أك مكقؼ نتيجة المبادريف مف كثير باؿ عمى خطرت فكرة ىي
 . كريادم بفكرة يبدأ مشركع فكؿ.مبلئمة لفكرة كصكال تنفيذه مف فترة قبؿ مشركع فكرة عف

 

 (8009) نظامي                                                                                            . ذكر متطمبات فكرة المشركعا
 تكفر الخبرات الفنية كاإلدارية  -4   ؽ األرباح إمكانية تحقي -3    القدرة عمى المنافسة -2    التكقيت المناسب  -1
 

 (الكتاب المدرسي)  (8007 نظامي )                                                                          . ما مصادر فكرة المشركع
  تنشأ بحكـ عمميـ في مجاؿ معيف فترة مف الزمف .:  الخبرة الشخصية -0
 , كالفناف الذم يفتح محؿ لبيع األدكات الفنية . كىي أساس تكلد فكرة المشركع : اليكاية  -2
 كالشخص الذم يبحث عف مخبز في منطقة معينة كال يجده إال بعد مسافة بعيدة فيفكر في أنشاء مخبز  : الصدفة  -3
   :: كيتـ ذلؾ مف خبلؿ البحث عف فكرة قابمة لمتنفيذ , مثؿ  البحث  -4
 ع استغبلؿ المكارد الطبيعية كالزراعية.  مشاري -أ    
 . ي األسكاؽ الخارجية كقادرة عمى المنافسة ف تعمؿ عمى إنتاج السمع بتميزىي مشاريع مشاريع لمتصدير :  -ب   
 بتكمفة أقؿ  كيمكف إنتاجيا محميان  ديمة لممنتجات المستكردة مشاريع تنتج سمعان بىي مشاريع إحبلؿ الكاردات:  -ج   

 

 ()الكتاب المدرسي                                                  دراسة الجدكل االقتصادية لممشركع عناصرأىـ  ما

 (8000نظامي  )                    ما االجراءات التي يقـك بيا الريادم بعد االستيداء إلى فكرة المشركع االستثمارم.

 : : كتتضمف كصؼ لطبيعة المشركع المقترح , مف ناحية دراسة بسيطة عف المشركع المنكم تنفيذه (0
 ممؾ ( ـ المكاف ) مستأجر أ .د  . المنتجات التي سيتـ إنتاجيا  .ج   حجـ المشركع .ب    ككيفية تنفيذىا الفكرةأ.   

 

 :: كفييا يتـ  الدراسة الفنية لممشركع (8
  زاتو .تحديد مكقع المشركع ك سبب اختيار ىذا المكقع , كبياف ميأ.   
  . ترتيب اآلالت كالماكينات داخؿ المشركع  . ج    ة البناء كارتفاعو كعدد الطكابؽتحديد مساح . ب  
 تحديد مكاصفات األجيزة كالمعدات البلزمة لممشركع . . ق        أماكف تخزيف البضاعة , كمكاقع المكاتب .د  

 

 , كتشمؿ العناصر التالية .بعد تنفيذه تجات المشركع : كتيدؼ إلى التأكد مف إمكانية تسكيؽ من دراسة السكؽ (3
 عمؿ مسح ميداني لتقديـ حجـ الطمب الحالي كالمتكقع عمى المنتجات أك الخدمات التي يقدميا المشركع . - أ
 . , كنكعية كمكاصفات السمع كالخدمات المتاحة دراسة حجـ العرض مف ىذه المنتجات  - ب
 ابؿ حصص المنافسيف .تحديد حصة المنتج الجديد في السكؽ مق  - ج

 

 : كتتضمف  الدراسة المالية (4
 كىي :      المشركع تكاليؼ تحديد- أ    
 التكاليؼ التأسيسية أك االستثمارية لممشركع : كىي المبمغ المطمكب استثماره في المشركع لشراء األرض كالمعدات , -

قامة البناء , باإلضافة إلى مبمغ مف الماؿ يدعى رأس الماؿ العامؿك   . ا 
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تحديد التكاليؼ التشغيمية : كىي المصركفات أك التكاليؼ الدكرية التي يتحمميا المشركع خبلؿ دكرة اإلنتاج لدفع  -
 ثمف المكاد الخاـ كأجكر العماؿ , كالصيانة , كفكاتير المياه كالكيرباء كالياتؼ كغيرىا .

    .أرباحو  كصافي لممشركع المتكقعة اإليرادات تحديد- ب 
   .معدؿ العائد عمى االستثمار  - 1  مف خبلؿ : لممشركع المالي التقييـ- ج 

 .الفترة البلزمة السترداد  قيمة االستثمار األصمي:  فترة االسترداد  -2                                         
 

 مالحظة : إليجاد معدؿ العائد كفترة االسترداد يجب معرفة القكانيف التالية .
 

 سعر بيع الكحدة الكاحدة .× يرادات   عدد الكحدات المباعة اإل -1
 التكاليؼ التشغيمية السنكية –   اإليرادات المشركع السنكية  صافي الربح قبؿ الضريبة  -2
 الدخؿ معدؿ الضريبة×  صافي الربح قبؿ الضريبة الضريبة    -3
 الضريبة –    صافي الربح قبؿ الضريبة   صافي الربح بعد الضريبة -4
 التكمفة االستثمارية÷ صافي الربح بعد الضريبة  عدؿ العائد عمى االستثمار   م -5
 صافي الربح بعد الضريبة ÷  التكمفة االستثمارية فترة االسترداد      -6
 

 

 مف( دينار , ككانت إيرادات المشركع  100,000كاف المبمغ المطمكب استثماره في المشركع يساكم )  إذامثاؿ : 
سنكات ) عمر المشركع ( , كما كانت مصاريؼ المشركع  5( دينار في السنة , كلمدة 60,000م ) المبيعات تساك 

 % مف صافي الربح قبؿ الضريبة .20( دينار , كضريبة الدخؿ  25000) التكاليؼ التشغيمية( تساكم )  السنكية
 رداد .حساب فترة االست -2    حساب العائد عمى االستثمار لممشركع . -1  المطمكب : 

     سنكات , أك إذا كاف معدؿ العائد عمى االستثمار  4إذا عممت أف المشركع يتـ رفضو إذا كانت فترة االسترداد  -3     
 % , فيؿ تكصي بقبكؿ المشركع بناء عمى معدؿ العائد عمى االستثمار كعمى فترة االسترداد ؟12أقؿ مف          

 

 اٌؾً : خطٛاد 
 ت السؤاؿ كنعالجيا .أكال : نستخرج معطيا

 ( دينار 25000التكاليؼ التشغيمية السنكية     )   -2      ( دينار 100,000)       التكاليؼ االستثمارية  -1 
   20%    20معدؿ ضريبة الدخؿ السنكية    -4         ( دينار60,000)          السنكية اإليرادات -3  

                       100   
                                                           ان : نستخرج قيمة صافي الربح قبؿ الضريبة حسب القانكف التالي : ثاني

 التكاليؼ التشغيمية  –صافي الربح قبؿ الضريبة   إيرادات المشركع 
 دينار   35000       25000- 60000                            

                                                                          رج قيمة ضريبة الدخؿ حسب القانكف التالي :: نستخثالثا 
 معدؿ الضريبة ×  صافي الربح قبؿ الضريبةضريبة الدخؿ    

 دينار  %7000        20× 35000             
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 حسب القانكف التالي :ثالثان : نستخرج قيمة صافي الربح بعد الضريبة 
 ضريبة الدخؿ – صافي الربح قبؿ الضريبة صافي الربح بعد الضريبة      

 دينار 28000    7000 –35000                            
 رابعان: نحؿ المطمكب مف السؤاؿ كالتالي :

 التكمفة االستثمارية÷ صافي الربح بعد الضريبة      معدؿ العائد عمى االستثمار (1
 % 28    10000÷  28000    معدؿ العائد عمى االستثمار     
  صافي الربح بعد الضريبة    ÷  التكمفة االستثمارية     فترة االسترداد ( 2
 سنة  3,57    28000÷  100000فترة االسترداد        
 سنكات . 4السترداد أقؿ مف % كفترة ا12نكصي بقبكؿ المشركع , حيث نسبة العائد أكثر مف  عمى ما سبؽ اءن نب (3
 

( دينار , كمف المتكقع أف تككف اإليرادات السنكية  120000تبمغ التكمفة االستثمارية لمشركع مخبز آلي ) مثاؿ : 
سنكيان % 15( دينار , كضريبة الدخؿ 20000( دينار , كمصاريفو التشغيمية قبؿ الضريبة  ) 48000لممشركع ) 

     احسب فترة االسترداد لممشركع . -2    لعائد السنكم عمى االستثمار لممشركع .احسب معدؿ ا -1المطمكب :   
 % أك أكثر .15ىؿ تكصي بتنفيذ المشركع إذا كاف معدؿ العائد المطمكب عمى ىذا االستثمار  -3              

 (اٌىزبة اٌّذسعٟ)  .سنكات  5د عف ة ال تزيىؿ تكصي بتنفيذ المشركع إذا كانت فترة االسترداد المقبكل -4              

 الحؿ : 
 ( دينار20000 التكاليؼ التشغيمية السنكية     )           ( دينار 120000   )  التكاليؼ االستثمارية 

 100 /  15%      15معدؿ ضريبة الدخؿ السنكية                  ( دينار48000)     السنكية   اإليرادات
 التكاليؼ التشغيمية –إيرادات المشركع  يبة   صافي الربح قبؿ الضر  -

 دينار  28000  48000 – 20000  =                                
 معدؿ الضريبة × صافي الربح قبؿ الضريبة  ضريبة الدخؿ    -

 دينار               =  28000 × 15÷ 100 = 4200
 ضريبة الدخؿ –بةصافي الربح قبؿ الضري      صافي الربح بعد الضريبة  -

 دينار    23800     4200 –  28000                              
 التكمفة االستثمارية÷ معدؿ العائد عمى االستثمار    صافي الربح بعد الضريبة ( 1

 %  19 أك  0,19     120000÷23800                                   
  صافي الربح بعد الضريبة    ÷  ستثمارية فترة االسترداد     التكمفة اال ( 2

 سنة  5,04    23800÷  120000                      
   15% أكبر مف    االستثمار عمى العائد كاف إذا المشركع بتنفيذ أكصي( 3
 سنكات  5ؿ , كىي فترة تزيد  عف الفترة المقبكلة السترداد رأس الما  5,04المشركع الف فترة االسترداد   يرفض ( 4
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 (8000) نظامي                     : إذا عممت أف التكاليؼ التشغيمية كاالستثمارية لمصنع إلنتاج البسككيت كالتالي
 5000المكاد الخاـ, دينار 35000شراء االرض ,دينار 15000راس الماؿ العامؿ, دينار 30000اآلالت كالمعدات

  دينار 4000فكاتير المياه كالكيرباء كالياتؼ كالصيانة   , دينار 6000اؿ أجكر عم ,دينار 10000البناء , دينار
 % . 15دنانير لكؿ كحدة ككانت الضريبة  3كحدة ) عمبة بسككيت ( بالسنة بسعر  15000ككانت المبيعات 

 . احسب معدؿ العائد عمى االستثمار .2. جد فترة االسترداد .     1المطمكب :         
 . ىؿ تكصي بقبكؿ المشركع إذا عممت أف المشركع يتـ رفضو إذا كانت فترة االسترداد أكثر مف 3                    

 % . 25أربع سنكات كمعدؿ العائد عمى االستثمار اقؿ مف                          
 معطيات السؤاؿ : : الحؿ
 اء + اآلالت كالمعداتالتكاليؼ االستثمارية     شراء االرض + راس الماؿ العامؿ + البن 

 دينار   90000     30000+  10000+  15000+   35000                 
  التكاليؼ التشغيمية      المكاد الخاـ + أجكر العماؿ + فكاتير المياه كالكيرباء 

 دينار  15000   4000 +  6000 +   5000                
 سعر  السمعة × عة   االيرادات السنكية    عدد الكحدات المبا 

 دينار .   45000  3 ×  15000               
       15معدؿ الضريبة  % 

 

 التكاليؼ التشغيمية السنكية  -صافي الربح قبؿ الضريبة    االيرادات السنكية   -
 دينار 30000       15000 -  45000                       

 معدؿ الضريبة × الضريبة      صافي الربح قبؿ الضريبة   -
 دينار  4500         0. 15×  30000            

 الضريبة –صافي الربح بعد الضريبة     صافي الربح قبؿ الضريبة   -
 دينار  25500        4500 – 30000                          

 صافي الربح بعد الضريبة ÷  فترة االسترداد      التكاليؼ االستثمارية    -1
 سنة  3.6      25500÷    90000                 

 % 100× التكاليؼ االستثمارية  ( ÷  معدؿ  العائد عمى االستثمار    ) صافي الربح بعد الضريبة   -2
                            25500)     ÷90000  × )100     %3 28.  % 

 نكصي بقبكؿ المشركع -3
 

 . رأس الماؿ العامؿما المقصكد بػ 
أس الماؿ العامؿ :" ىك مبمغ مف الماؿ يضاؼ إلى التكاليؼ التأسيسية يتـ تكفيره في بداية المشركع لدفع مصاريؼ ر 

المشركع  اليو يحتاجك  الخاـ , كأجكر العامميف كقطع الغيار البلزمة لتسيير المشركع حتى تبدأ إيراداتو بالتدفؽ"  المكاد
 .لمشركع  ابداية تنفيذ  فترة الثبلثة أك الستة شيكر األكلى مف في
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 األشكال القانونية للمشاريع:  رابعالالدرس 
 

 عمؿ  العمؿ في المشركع. الشكؿ القانكني لممشركع مف القرارات الميمة التي تكاجو المستثمريف قبؿ بدء اختيار
 ( 8008) نظامي                         .الرتباط ىذا القرار بأىداؼ المستثمريف كاحتياجاتيـ التكسعية في المستقبؿ -0
 المسئكؿمف أم "تحديد المسؤكلية القانكنية في مختمؼ المعامبلت سكاء بيف المبلؾ أك بيف اإلدارة كالعامميف   -2

    .الدائنيف أك العمبلء أك المكرديفمف ,  "عامبلت المشركع أماـ الغيرم قانكنيان عف      
 بناء عمى الظركؼ الخاصة المرتبطة بكؿ مشركع .      يككف كاختيار الشكؿ القانكني المناسب  -3
 

 ىناؾ عدد مف البدائؿ أماـ متخذ القرار الختيار الشكؿ القانكني لممشركع عدد خمس منيا .
 خ . ـ ( . ـ )ش.المحدكدةالشركات المساىمة الخاصة  -3  ( )الشركة العاديةشركة التضامف  -2 المشركع الفردم  -1
 الشركات القابضة . -5   ع . ـ (مساىمة العامة المحدكدة ) ش. ـ .كة الالشر  -4

 

 (اٌىزبة اٌّذسعٟ)      عرؼ المشركع الفردم
 : ىك المشركع الذم يمتمكو شخص كاحد يديره بنفسو . كمف األمثمة عميو في الكاقع الفمسطيني  لمشركع الفردما
 

                             (8000 اكماؿ) (8007)إكماؿ                                                           مزايا المشركعات الفردية عدد 
 . رأس ماؿ قميؿ  إلىيا , كبساطة تشكيميا لحاجتيا يسيكلة الدخكؿ ف .1
 سيكلة تسجيميا مف الناحية القانكنية . .2
 سيكلة ترؾ العمؿ , أك تحكيؿ النشاط في المشركع . .3
 ت فييا , لككنيا تصدر عف صاحب المشركع كال يشاركو فييا أحد .سيكلة اتخاذ القرارا .4
  األرباحكجكد حافز لمعمؿ لساعات طكيمة لزيادة ك حرية العمؿ في المشركع مف ناحية تحديد ساعات العمؿ  .5

 

 (8009مي ) نظا                                                                     عيكب المشركعات الفردية عدد 

 .تحجـ البنكؾ عف إقراضيا , لعدـ كجكد ضمانات كافية  حيث صعكبة الحصكؿ عمى التمكيؿ في حالة التكسع ,  .0
 . كتتعدل أمكالو الخاصةمسؤكلية صاحب المشركع تجاه  ديكف المشركع كالتزاماتو غير محدكدة ,  .8
 كفاتو قد ينتيي المشركع .فعند حياة المشركع مرتبطة بحياة صاحبو ,  .3
 .مصادر أخرل مف  دخكؿك أرباح ك ضريبة الدخؿ التي يدفعيا صاحب المشركع تككف عمى أرباح المشركع  .4
 

 (اٌىزبة اٌّذسعٟ)                                                                   ِب اٌّمظٛد ثششوخ اٌزؼبِٓ ) اٌششوخ اٌؼبد٠خ (

ءىا باتفاؽ شريكيف أك أكثر , بحيث ال يتجاكز عدد الشركاء فيا عشريف ىي الشركة التي يتـ إنشا ركة التضامف :ش
 شخصان, تككف مسؤكليتيـ جميعيـ بالتضامف كالتكافؿ أماـ الغير في حالة تصفية الشركة , أك مداينة الدائنيف بديكنيـ . 

 

 
 

 الىحذج االولً
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 (0222إوّبي )                       .                                                   مزايا شركات التضامف عدد 
 الجمع بيف المكاىب كالخبرات كالثركة بسبب كجكد عدد مف الشركاء . .1
 سيكلة تككيف الشركة , حيث تتطمب قدران محدكدان مف اإلجراءات القانكنية . .2
 الفردم ( . سيكلة الحصكؿ عمى التمكيؿ في حالة التكسع , نظران لكجكد عدد مف الشركاء ) مقارنة مع المشركع .3
 عف إدارة المشركع , باعتبارىـ أصحاب المشركع . المسئكليفكجكد حافز عمى العمؿ مف الشركاء  .4

 
 

 ػ١ٛة ششوبد اٌزؼبِٓ .ػذد 

 أهىالهن الخاصح . إلً, تحيث تتؼذي حصتهن في الشركح لشركاء ػي ديىى الشركح هحذودج لهسؤوليح غير  .1

 حاب أحذ الشركاء أو هىته .حياج الشركح ههذدج تاالًتهاء في حالح اًس .2

 صؼىتح ًقل الولكيح فيها , حيث يتطلة رلك هىافقح جويغ الشركاء . .3

 غ الؼةء العريثي لكل شريك رفيدر الذخل األخري , هوا ظريثح الذخل التي يذفؼها الشركاء تتن تؼذ جوغ هصا .4
 

  في شركة التضامف ما يتضمنو عقد الشراكةبيف 
الشركاء . كعناكيف أسماء  -2اسـ الشركة   -1  الذم يكضح : عقد الشراكةاء مف خبلؿ يتـ تنظيـ العبلقة بيف الشرك

كيفية تكزيع األرباح  -7اإلدارة .  -6طبيعة المشركع  -5رأس ماؿ الشركة .  -4مركز الشركة الرئيسي .  -3
 المعامبلت فييا . أسماء الشركاء المفكضيف بإدارة الشركة , كالتكقيع عمى  -8 كالخسائر بيف الشركاء .  

 

 لمقصكد بالشركة المساىمة الخاصة ، ما ا
: ىي شركة تجارية , ال يقؿ رأس ماليا عف ثبلثيف ألؼ دينار حسب القانكف المطبؽ في  الشركة المسامة الخاصة

بمة فمسطيف , كرأس ماليا مقسـ إلى حصص متساكية , تبمغ الحصة الكاحدة ديناران أردنيا عمى األقؿ , كىي غير قا
 يؾ إلى أم شخص آخر , كيديرىا لمتداكؿ أك لبلكتتاب العاـ , كال بد مف مكافقة المساىميف عمى نقؿ األسيـ مف شر 

 مدير أك مديركف مف بيف الشركاء أك مف غيرىـ . 
 

 .الشركة المساىمة الخاصة كيؼ تتـ عممية تسجيؿ
طني مف خبلؿ تقديـ عقد تأسيس , كنظاـ داخمي مف لدل مراقب الشركات في كزارة االقتصاد الك   كيتـ تسجيؿ الشركة

تسجيؿ يصدر قرار المكافقة , كيتـ استيفاء الرسكـ اللجنة تأسيسية مككنة مف شخصيف عمى األقؿ , كعند المكافقة عمى 
القانكنية , كيقكـ مراقب الشركات بتسجيؿ الشركة في سجؿ الشركات , كيصدر ليا شيادة تسجيؿ رسمية تستطيع 

 تجميع المساىميف لتغطية األسيـ كمباشرة أعماليا حسب غاياتيا .بعدىا 
  

 (8007)نظامي                                                          .خصائص الشركات المساىمة الخاصة اذكر 

ذا تكفي أحد الشركاء تنتقؿ حصتو إلى كرثتو . 55 - 2تتألؼ مف عدد مف الشركاء )  .1  شخصان ( , كا 
 .(بديكنيا  لـ تكفي الشركةإذا ال تتعدل أمكاليـ الخاصة )،مساىمتو في رأس ماؿ الشركة مسؤكلية الشريؾ محدكدة بمقدار .8
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مقسـ إلى حصص ) أسيـ ( متساكية القيمة , كال يمكف تجزئتيا , إال انو يجكز امتبلؾ الحصة مف أكثر  ماليارأس .3
 ـ كمالؾ منفرد ليذه الحصة في مكاجية الحصة .مف شخص , كلكف عمييـ أف يتفقكا عمى مف يمثمي

 .لشركاءانقؿ الحصص تتطمب مكافقة ك في السكؽ المالي  أسيمياال يجكز تداكؿ  .4
جانب االسـ لمداللة عمييا , مثؿ شركة  إلىتستمد اسميا مف غايتيا , مع إضافة ) عبارة المساىمة المحدكدة (  .5

  الصداقة لبلستيراد المساىمة المحدكدة .
 

 ف ما يتضمنو كؿ مف عقد التأسيس كالنظاـ الداخمي لمشركة المساىمة الخاصة .بي
       مسؤكلية األعضاء فييا محدكدة . -3      غايتيا . -2    اسـ الشركة .  -1   ما يمي : عقد التأسيس يتضمف 

 يمة .ر رأس الماؿ مقسـ إلى أسيـ متساكية القدامق - 4                                  
جراءات ذلؾ  . 2   قة إدارة الشركة كصبلحية المديرطري .1  يكضح :النظاـ الداخمي ك  شركط التنازؿ عف الحصص كا 
جراءات عقدىا اجتماعات الييئة ا. 4     ع األرباح كالخسائر بيف الشركاء كيفية تكزي. 3  لعامة لمشركاء , كا 
جراءات تصفية  . 5  الشركة قكاعد كا 
 

 لشركة المساىمة العامة المحدكدة ما المقصكد با
المحدكدة ) ش . ـ . ع . ـ ( : " ىي كياف قانكني , ليا اسـ محدد , كيمكف أف تقاضي  العامة الشركة المساىمة

  اآلخريف أك أف يتـ مقاضاتيا , كتستطيع الدخكؿ في عقكد كاتفاقات مع الغير " .
 

 في الشركة المساىمة العامة بيف ما يتضمنو كؿ مف عقد التأسيس كالنظاـ الداخمي
 يتضمف عقد التأسيس :

 عدد األسيـ المصرح بإصدارىا , كقيمة كؿ منيا ) أم تحديد رأس ماؿ الشركة ( . -3ىدفيا    -2اسـ الشركة    -0
 كما يتـ تحضير نظاـ داخمي يتضمف : 

دارة الشركة القكاعد التي سيتـ االلتزاـ بيا لتنظيـ كجكد الشركة فيما يتعمؽ بالمساىم -0  يف , كمجمس اإلدارة , كا 
 ينقسـ رأس ماؿ الشركة المساىمة إلى حصص صغيرة متساكية القيمة , كؿ حصة تسمى سيما ن  -2
 ـ فييا بمقدار استثماره برأس الماؿ ىتتحد مسؤكلية المسا -3
 ك بيعيا في أم كقت ألم شخص آخر لممساىـ الحؽ في االحتفاظ بأسيمو أ -4
 

 (8000) اكماؿ               لشركة المساىمة العامة المحدكدة.ا مزاياعدد 
 إمكانية تحكيؿ ممكية األسيـ مف شخص إلى آخر بالبيع , أك الشراء , أك بأم طريقة مف طرؽ الممكية األخرل . .1
 الكرثة . إلىف مكت أحد الشركاء ال ينيي الشركة , بؿ تنتقؿ ممكية أسيمو الشركة العامة أل ناؾ حد لحياةليس ى .2
 مسؤكلية الشركاء في الشركات المساىمة العامة تجاه الدائنيف محدكدة بحصتيـ مف الشركة . .3
راقبة المساىميف مف يفكض المساىمكف مجمس إدارة منتخبان ليقكـ بإدارة الشركة كتعييف المكظفيف األكفاء , كتككف م .4

 خبلؿ اجتماعات الييئة العامة التي تعقد في نياية كؿ سنة لبلطبلع عمى نتائج أعماؿ الشركة .
 . إمكانية التكسع المستقبمي مف خبلؿ طرح أسيـ إضافية, أك إعادة استثمار األرباح أك جزء منيا .5

 
 

 مساىمة تزيد أف يجكز مالحظة :  ال
 مف 10%  عف الكاحد المؤسس

 .الشركة ماؿ رأس مجمكع
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 عيكب الشركات المساىمة العامة المحدكدة .عدد 
 (8000) نظامي    ) بما تفسر (                                             مةشركات المساىمة العاة إنشاء الصعكب .0

  كجكد مجمكعة مف المؤسسيف يجمعيـ ىدؼ مشترؾ ,  يتطمب ذلؾالف 
 . إضافة إلى اإلجراءات القانكنية الطكيمة لمحصكؿ عمى الترخيص 

 اليمة كالنشاط كالغيرة عمى العمؿ  تقؿمف غير أصحاب المشركع رة جكد إدابك مشكمة الفصؿ بيف اإلدارة كالممكية ,  .0

   

 ما المقصكد بالشركات القابضة ؟ كما ىي أىدافيا . 
: ىي شركة مساىمة عامة , يتـ تأسيسيا مف مجمكعة مف األشخاص أك الشركات بيدؼ تأسيس  الشركة القابضة

 ك شراء شركات قائمة أك المساىمة فييا .شركات أخرل تابعة ليا , أك مساىمة في شركات أخرل , أ
 : أىدافيا

 السيطرة اإلدارية كالمالية عمى الشركات التي تصبح تابعة ليا بالكامؿ أك الجزء األكبر منيا .  .1
 تأسيس شركات أخرل تابعة ليا . .2
 شراء شركات قائمة أك المساىمة فييا . .3
 ميا بسعر زىيد كترتيب كضعيا اإلدارم كالمالي .تممؾ الشركات المتعثرة أك الصغيرة عف طريؽ الشراء ألسي  .4
 

 كالشركات المساىمة العامة  الشركات المساىمة الخاصة بيف قارف

 اٌّغبّ٘خ اٌؼبِخ اٌّغبّ٘خ اٌخبطخ بند المقارنة

 وج١ش عذاً ) ٌىبفخ أفشاد اٌّغزّغ ( ( شخظب  2 – 50 ِِٓؾذٚد )  الشركاء عدد

 ِزغب٠ٚخ  أعُٙ إٌٝ مغُِ د٠ٕبس32222ػٓ ال ٠مً  الماؿ رأس

 اٌم١ّخ

 وج١ش عذاً ثبٌّمبسٔخ ِغ اٌّغبّ٘خ اٌخبطخ

 داخٍٟ ٚٔظبَ رأع١ظ ػمذ ٌٙب داخٍٟ ٚٔظبَ رأع١ظ ػمذ ٌٙب التأسيس متطمبات

 اٌغٛق اٌّبٌٟ فٟ أعّٙٙب رذاٚي ٠زُ اٌّبٌٟ اٌغٛق فٟأعّٙٙب غ١ش لبثٍخ ٌٍزذاٚي  األسيـ تداكؿ

 شخض ٚألٞ ٚلذ أٞ فٟ األع٠ُّٙىٓ ث١غ  اٌششوبء ع١ّغ ِٛافمخ رزطٍت الممكية نقؿ

 ف١ٙب ؽظزّٗمذاس ث ِؾذٚدح ف١ٙب ؽظزّٗمذاس ث ِؾذٚدح األعضاء مسؤكلية

 شخض ِٓ أوضش ِٓ اٌؾظخ اِزالن ٠غٛص ال شخض ِٓ أوضش ِٓ اٌؾظخ اِزالن ٠غٛص االمتالؾ

 ٚسصزٗ إٌٝ ؽظزٗ رٕزمً إر ١ٕٙ٠ٙب ال الشركاء أحد مكت
 إٌٝ اٌّغبُ٘ أعُٙ ٍِى١خ رٕزمً ب ١ٕٙ٠ٚٙ ال

 ٚسصزٗ

 طؼجخ طؼٛثخ ألً التأسيس

 اٌششوخ ثئداسح مَٛزٌ خِٕزخج إداسح  فٛعر اٌششوبء ث١ٓ ِٓ ِذ٠شْٚ أٚ ِذ٠ش ٠ذ٠ش٘ب اإلدارة
 

 

 .سمية لمسيـ عرؼ القيمة اال
قد التأسيس, كىي في : ىي قيمة السيـ عند اإلصدار, كيشار إلى ىذه القيمة  كيتـ تحديدىا في عالقيمة االسمية لمسيـ

 العادة دينار أردني لكؿ سيـ 
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 لبسْ ث١ٓ اٌّششٚع اٌفشدٞ , ٚششوخ اٌزؼبِٓ , ٚاٌششوخ اٌّغبّ٘خ اٌؼبِخ .

 اٌؼبِخ اٌّغبّ٘خ اٌزؼبِٓ ششوخ اٌفشدٞ اٌّششٚع ثٕذ اٌّمبسٔخ

 ػذد وج١ش ِٓ األشخبص شخض ( 2 - 20 ) ِٓ رزىْٛ ٚاؽذ شخض ٠ّزٍىٗ ػذد اٌّغب١ّ٘ٓ

 طبؽجٗ ٠ذ٠شٖ ثٕفغٗ سحاإلدا
 أٚ أٚ ع١ّؼُٙ اٌششوبء أؽذ ٠ذ٠ش٘ب

 ؽغت االرفبق
 ِٕزخت إداسح ِغٍظ ٠ذ٠ش٘ب

 ِغؤ١ٌٚخ اٌششوبء
د٠ْٛ  ػٓ وبٍِخ ِغؤ١ٌٚزٗ

 اٌّششٚع ٚاٌزضاِبد

غ١ش ِؾذٚدح  رؼبِٓ  ِغؤ١ٌٚخ

 ٚرزؼذٜ أِٛاي اٌششوبء اٌخبطخ
 أعُٙ ِٓاٌشخض  ٠ّزٍه ِب ثّمذاس

 اٌزأع١ظ ٚاٌزى٠ٛٓ
ٚال رزطٍت  ٌزأع١ظا عٌٙٛخ

 ػمذ رأع١ظ ٚٔظبَ داخٍٟ

رغغ١ٍٙب لب١ٔٛٔبً ٚرزطٍت ػمذ  عٌٙٛخ

 ششاوخ

ٚرزطٍت ػمذ  اٌزأع١ظ طؼجخ

 رأع١ظ ٚٔظبَ داخٍٟ

 

 ؽ١بح اٌّششٚع
 

 طبؽجٗ ثؾ١بح ِشرجطخ
 االٔغؾبة أٚ ؽبٌخ فٟ ثبالٔزٙبء ِٙذدح

 اٌشش٠ه ِٛد

 اٌّغب١ّ٘ٓ ال أؽذ ِٚٛد ِغزّشح 

 ١ٕٙ٠ٙب

 اٌز٠ًّٛ
ؽبٌخ  فٟ اٌز٠ًّٛ  طؼٛثخ

 اٌزٛعغ

ٌزؼذد  اٌز٠ًّٛ ػٍٝ اٌؾظٛي عٌٙٛخ

 اٌششوبء

ِٓ  اٌز٠ًّٛ ػٍٝ اٌؾظٛي عٌٙٛخ

 ٌالوززبةخالي ؽشػ أعُٙ عذ٠ذح 

 وج١ش اٌّبي سأط اٌفشدٞ اٌّششٚع ِٓ أوجش اٌّبي سأط ِب ٔٛػب ل١ًٍ اٌّبي سأط سأط اٌّبي

 أعّٙٙب ٍِى١خ ٚرؾ٠ًٛ ٔمً ٌٙٛخع ف١ٙب اٌٍّى١خ ٔمً طؼٛثخ ٔمً اٌٍّى١خ عٌٙٛخ ٔمً اٌٍّى١خ

 اإلداسحاٌفظً ث١ٓ 

 ٚاٌٍّى١خ

 اإلداسحال ٠ٛعذ فظً ث١ٓ 

 ٚاٌٍّى١خ

ٚعٛد ؽبفض ث١ٓ اٌششوبء اٌّغئ١ٌٛٓ 

 ػٍٝ اٌؼًّ
 ٕ٘بن فظً ث١ٓ اإلداسح ٚاٌٍّى١خ

  

 (الكتاب المدرسي) " الشركات المساىمة العامة كالخاصة ىي شركات محدكدة المسؤكلية "    -0فسر العبارات اآلتية : 

 (8007)نظامي   الشركات المساىمة العامة تعد األقدر عمى اجتذاب مدخرات المستثمريف . - 8                      

 الحؿ :
محدكدة بمقدار مساىمتو في رأس ماؿ الشركة , كال تككف في ذلؾ النكع مف الشركات مسؤكلية الشريؾ ذلؾ ألف 

 مكاؿ الخاصة لمشركاء إذا عجزت الشركة عف الكفاء بديكنيا .يستطيع الدائنكف الرجكع إلى األ
 

 الشركات المساىمة العامة تعد األقدر عمى اجتذاب مدخرات المستثمريف كذلؾ لألتي : .0
 ب.  إمكانية شراءه مف عدد كبير مف أفراد المجتمع .   نظران لصغر قيمة سيـ الشركة        . أ
 د.  إمكانية بيع األسيـ في أم كقت .   ة االستثمار فييا               سيكل . ج

  
 (8008)إكماؿ                         بما تفسر : ال يجكز تداكؿ أسيـ الشركات المساىمة الخاصة في البكرصة . 

 شخص( كعدد أسيميا مقارنة مع ما يتـ طرحة في السكؽ المالي مف شركات 55-2صغر حجميا كعدد مبلكيا) ل .0
 كية فييا , كيتطمب ذلؾ مكافقة جميع الشركاء .  . صعكبة نقؿ المم2
 .ىناؾ عقد تأسيس كنظاـ داخمي يمنعاف مف تداكؿ أسيميا في السكؽ المالي .3
 

 (اٌىزبة اٌّذسعٟ)                                                       ضع خط تحت رمز اإلجابة الصحيحة لكؿ مما يأتي ؟

 5 4 3 2 1 السؤاؿ

 ب د ب د ج بالجكا
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 الوظيفة المالية:  األولالدرس 
 

 . ما المقصكد بأصكؿ المشركع
ىي ما يممكو المشركع مف أمكاؿ سائمة كاألمكاؿ النقدية أك تمؾ  التي في البنكؾ , أك ثابتة  : ألصكؿ ) المكجكدات (ا

 كاآلالت , كالمعدات , كاألراضي , كاألثاث , كاألبنية كغيرىا . 
 

 (0212ٔظبِٟ  )                   المشركع                                                              كظائؼعدد 
كىي إحدل كظائؼ المنشأة , تعنى بالتخطيط لؤلمكاؿ كالحصكؿ عمييا مف مصادرىا بأفضؿ  : الكظيفة المػػالية (1

 قؿ األخطار , كالرقابة عمى أكجو  صرفيا .الشركط كاستثماراىا بما يعكد عمى المشركع بأكبر العكائد كأ
كتعرؼ بأنيا ) عممية تخطيط , كتنظيـ , كرقابة عمميات اختيار كتعييف ,  كتنمية ,  : كظيفة شئكف األفراد (2

 كتعكيض ك كتكامؿ , كرعاية األفراد العامميف كالحفاظ عمييـ , بغرض اإلسياـ في تحقيؽ أىداؼ المنشأة ( .     
كىي إحدل كظائؼ المنشأة , مسئكلة عف إدارة العمميات اإلنتاجية مف خبلؿ الكظائؼ  : العممياتكظيفة اإلنتاج ك  (3

نتاج  اإلدارية التقميدية : التخطيط كالتنظيـ كالتكجيو كالرقابة , كالتي تيدؼ إلى تحكيؿ المدخبلت إلى مخرجات كا 
 المنتجات , بالكمية كالجكدة المطمكبتيف كبأقؿ تكمفة ممكنة "

مجمكعة مف األنشطة المتكاممة كالمخطط ليا مسبقا كالمكجو  مف قبؿ مؤسسة ما  ىكالتسكيؽ  : ة التسكيؽكظيف  (4
إلى مجمكعة مف المستيمكيف كيككف ليا مغزياف ميماف . اجتماعي كاقتصادم ,  بيدؼ إشباع حاجاتيـ كرغباتيـ 

 .رباح مادية كغير مادية لممؤسسة كتحقؽ أ
 

 .اإلدارة المالية  شركع كاإلنتاج كالتسكيؽ كاألفراد بأسمكب أداءكضح كيؼ تتأثر إدارات الم
ينسجـ مع تحقيؽ  بمايقع عمى عاتقيا ميمة الحصكؿ عمى األمكاؿ , كاستخداميا داخؿ المنشأة  : اإلدارة المالية

 المرجكة  لتحقيؽ األىداؼاألىداؼ . كلذلؾ تتأثر كفاءة إدارات المنشأة بأسمكب اإلدارة المالية 
 يو تبعات مالية تختص بو اإلدارة المالية كتبدم الرأم فيوفإف قرارىا يترتب عم ج جديدتعندما تقرر إنتاج من : ارة اإلنتاجإد

دارة التسكيؽ ضركرة التنسيؽ مع  ذلؾعندما تقرر إطبلؽ حممة تسكيقية لمنتجاتيا أك لمنتج جديد , يترتب عمى :  كا 
 مدركس . قرار ماليك ركيج بحاجة إلى دعـ مالي , المالية ألف جيكد التسكيؽ كالت الدائرة
دارة يمزميا التنسيؽ مع الدائرة المالية عندما ترغب في تعييف مكظؼ جديد أك تقديـ الحكافز المالية لممكظفيف :  األفراد كا 

 ار مالي .  كبالتالي قر  لدكرات التدريبية كغيرىا ألف التعييف كالتدريب كتقديـ الحكافز بحاجة إلى أمكاؿ أك إقامة
 

 بيف مف أيف تنبع أىمية اإلدارة المالية .
 -: تنبع أىمية اإلدارة المالية مف اآلتي

 ككنيا تتداخؿ مع اإلدارات األخرل في المنشأة .  -0 
 ككف القرار المالي قد يككف لو آثار ايجابية ترفع مف شاف المؤسسة , أك آثار سمبية قد تككف مدمرة لممؤسسة .  -2 
 

 الىحذج الثاًيح
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 )الكتاب المدرسي(                 .كجكدىا (  ميةأىك أمبررات يجب أف يككف ىناؾ إدارة مالية في المؤسسات ) لماذا 

 تحصؿ عمى الماؿ كتستخدمو بالمؤسسة لتحقيؽ األىداؼ . .1
 تتداخؿ مع اإلدارات األخرل في المؤسسة . .2
 .فييا رةاإلدا كبأسمكب المالية اإلدارة بكفاءة األخرل اإلدارات كفاءة تتأثر .3
  المؤسسة انتياء عميو يترتب أك سمبيا شأنيا برفع ايجابيا أما المؤسسة, حياة عمى يؤثر مدركس غير مالي قرار أم .4

 

 (8007)إكماؿ                                                                         .   اإلدارة المالية أىداؼ اشرح
 المشركع .زيادة األرباح كثركة أصحاب  .1
 بحيث ال يككف ىناؾ فائض أك عجز .  المؤسسة في المطمكبة النقدية السيكلة مف معقكلة درجة تحقيؽ .2
االستغبلؿ األمثؿ لممكارد البشرية  -2ترشيد النفقات   -1تساعد في ضبط التكاليؼ في المؤسسة مف خبلؿ:  .3

 .كالمادية المتاحة 
 

 .لممؤسسة  أىميتيا كبيف.  عرؼ السيكلة 
   .خسارة كبدكف بسرعة إمكانية تحكيؿ األصؿ إلى نقدية : ىي سيكلةلا

 : أىميتيا لممؤسسة
 قدرة المنشأة عمى القياـ بالتزاماتيا , كدفع الركاتب كاألجكر , كالفكاتير المستحقة كمقابمة النفقات اليكمية األخرل  -0
 مما يؤدم إلى زيادة الربحية . القدرة عمى اقتناص الفرص التي تمكح لممؤسسة كزيادة االستثمار -2
 مكرد إذا دفعت قيمة المشتريات نقدان كفي المكعد المحدد . لمادة مف الخصـ النقدم الذم يسمح االستف -3

 

 ()الكتاب المدرسي                                           .في المؤسسة  ما نتائج عدـ االحتفاظ بمستكل معقكؿ مف السيكلة

 لمؤسسة عمى الكفاء بالتزاماتيا تجاه الغير , كالركاتب كاألجكر كالفكاتير المستحقة كالنفقات األخرل .عدـ قدرة ا -1
 عدـ القدرة عمى اقتناص الفرص . -2
 عدـ االستفادة مف الخصكمات النقدية . -3
 .المقترضة األمكاؿ عمى عالية فكائد كدفع لبلقتراض المؤسسة حاجو زيادة -4

 

 ()الكتاب المدرسي (8007نظامي  )) مخاطر العجز كالفائض (    تؤدم دكر سيؼ ذك حديف .عمؿ . السيكلة في المنشأة 

  : يؤدم إلى ) العجز (   نقص السيكلةإف 
 عدـ قدرة المؤسسة عمى الكفاء بالتزاماتيا .  -0
 عدـ القدرة عمى اقتناص الفرص . -2
 عدـ االستفادة مف الخصكمات النقدية . -3
 . المقترضة األمكاؿ عمى عالية فكائد كدفع لبلقتراض سةالمؤس حاجو زيادة -4
 تراجع معدالت الربحية . -2.          تراجع االستثمار  -1    : إلىيؤدم  ) الفائض (  السيكلة كزيادة -

 

 (8000)اكماؿ بما تفسر : فائض السيكلة ييدد عممية االستثمار                                                  
 كذلؾ ألف السيكلة الزائدة يعني عدـ استثمار االمكاؿ كبالتالي عدـ كجكد عائد عمى األمكاؿ
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 عدد الكظائؼ التي تقـك بيا اإلدارة المالية .
 الرقابة المالية .  -4     استثمار األمكاؿ .   -3       الحصكؿ عمى األمكاؿ .  -2      التخطيط المالي  -ا
 

     . عرؼ التخطيط المالي
 لكظيفة األكلى مف كظائؼ اإلدارة كعنصران ميما مف عناصرىا , كيقصد بو اتخاذ قرار مسبؽ لما يراد عممو ,ىك ا

 كيشمؿ التنبؤ بالمستقبؿ كاإلعداد بما يناسبو .  
 

 ()الكتاب المدرسي             .                           دير المالي لغرض التخطيط المالي ما ىي األدكات التي يستخدميا الم

 المكازنات التقديرية   -2.     دراسات الجدكل االقتصادية   -1 
 

 عرؼ المكازنة التقديرية .
  .عادة تككف سنة  شاممة تحدد بشكؿ رقمي اإليرادات كالمصاريؼ المتكقعة خبلؿ فترة زمنية محددة خطة مستقبمية  ىي

 

 (8009) نظامي     ذلؾ. )عمؿ : حاجة االدارة المالية إلى التخطيط(  مف كظائؼ اإلدارة المالية التخطيط المالي كضح

 (8000) نظامي                                         : ألف االدارة المالية تعالج مشاكؿ كمكضكعات مالية مستقبمية مف حيث

 تقدير معدؿ العائد المتكقع عمى األمكاؿ المستثمرة . -
 البلزمة . األمكاؿ عمى الحصكؿ خبلليا مف يمكف التي المصادر دراسة -
 المقبمة. الزمنية الفترة خبلؿ المالية االلتزامات لسداد أك كالتخزيف لمشراء أك لمتمكيؿ البلزمة المالية االحتياجات تقدير -
 

 .المشاريع االستثمارية  تمكيؿعف مصادر تحدث 
 ( 8008أشرح مصادر التمكيؿ قصيرة األجؿ (  ) نظامي  )                                            . ىناؾ نكعيف مف مصادر التمكيؿ

 - كتشمؿ:. المؤسسة لفترة قصيرة قد تككف اقؿ مف سنة مشاريع ؿ يتمك ل:  مصادر التمكيؿ قصيرة األجؿ -
فع المشترم ثمف كىك عممية الشراء بالدفع اآلجؿ التي يتـ بيف البائع كالمشترم , حيث ال يد : االئتماف التجارم .1

 البضاعة نقدان , بؿ تترؾ لو فترة زمنية يسمح لو مف خبلليا  بتسديد القيمة المستحقة عميو .
: قركض قصيرة األجؿ تقدميا البنكؾ التجارية مقابؿ فائدة محددة يدفعيا المقترض لقاء القرض  االئتماف المصرفي .2

 الذم حصؿ عميو
فترة طكيمة تمتد إلى أكثر مف تمكؿ المؤسسة مشاريعيا مف خبلليا ل ىي مصادرك  : مصادر التمكيؿ طكيمة األجؿ -

 كتشمؿ : سنة
 كتقسـ إلى قسميف  -: األسيـ .1

 العادية : يتـ تقسيـ رأس ماؿ الشركة إلى حصص ككؿ حصة تسمى سيـ عادم كأصحاب األسيـ  األسيـ
 العادية ىـ مبلؾ الشركة الحقيقيكف .

 لتي تعطي لحامميا نسبة ثابتة مف األرباح في نياية كؿ سنة بصرؼ النظر األسيـ الممتازة : كىي تمؾ األسيـ ا
عف ككف الشركة ربحت أـ خسرت كلحممتيا حؽ األكلكية عمى األسيـ العادية في الحصكؿ عمى تكزيعات 

 التصفية .  عنداألرباح , كعمى حصتيـ 
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, كبفائدة عمى القرض بغض النظر عف  : يتـ اقتراض األمكاؿ مف البنكؾ التجارية لفترة طكيمة األجؿالقركض  .2
 الربح كالخسارة , كتسدد القركض عمى فترات زمنية محددة .

: كىي صككؾ ليا صفة القركض , يتقاضى حامميا فائدة ثابتة كمحددة عمى قيمة السند الذم اكتتب فيو السندات  .3
 . بغض النظر عف الربح كالخسارة .

تي اقتطعتيا الشركة مف إرباحيا كاحتجزتيا في الشركة , بيدؼ التكسع : كىي تمؾ األمكاؿ ال األرباح المحتجزة .4
 كزيادة حجـ أعماليا , حيث تعد مف مصادر التمكيؿ الداخمي الذاتي .

 

      (الكتاب المدرسي)  (8007)إكماؿ                         ما الفرؽ بيف األسيـ العادية ، كاألسيـ الممتازة ، كالسندات  ؟

 السندات الممتازة األسيـ العادية األسيـ قارنةبند الم 

 خسارة ربحا أك حامميا يتقاضى العائد
 عائد ربحا حامميا يتقاضى
 أـ ربحا الشركة حققت ثابت
 ال

 كمحددة ثابتة فكائد حامميا يتقاضى
 حققت بو المكتتب السند عمى قيمة
 ال أرباحا أـ الشركة

 الممكية
 فيي لمشركة حقيقي مالؾ حامميا

 الماؿ رأس صة فيح
 فيي المالؾ مف يعد حامميا

 لممؤسسة مقرض حامميا الماؿ رأس حصة في

أكلكية تكزيع 
كالتصفية  األرباح
 لمشركة

 
 
 

 
 

 األرباح تكزيعات عمى يحصؿ حامميا
عمى المساىميف  األرباح تكزيع عند

أك تصفية الشركة ليا بعد القركض 
 كالسندات كاألسيـ الممتازة

 

 باح أكتحصؿ عمى األر 
ليا بعد السند  تصفية الشركة

 كقبؿ األسيـ العادية
 

ليا األكلكية بالحصكؿ عمى 
المستحقات أك تصفية الشركة عمى 

 األسيـ الممتازة كالعادية
 
 

 

  ثن األسهن الؼاديحالووتازج  األسهنتاح حولح ذفغ الفىائذ الوستحقح للوقرظيي وحولح السٌذاخ ثن أرل تكىى األولىيح  ,في ًهايح السٌح للشركح   األرتاحتؼذ تحقيق  هالحظح :
 

 ()الكتاب المدرسي                                                             ما كجو الشبو بيف القركض كالسندات ؟

 . األجؿ طكيمة التمكيؿ مصادر مف كبلىما  -0
 ال. أـ ربحا الشركة حققت سكاء , القرض أك السند  عمى ثابتة كمحددة فائدة نسبة البنؾ أك حامؿ السند يتقاضى -2
 . محددة زمنية فترة في السداد يستمـز كبلىما -3
 . حممة األسيـ قبؿ المؤسسة تحققيا التي األرباح مف مستحقاتيما عمى الحصكؿ أكلكية كبلىما لحممة -4

 

 بالنسبة لممؤسسة . استثمار األمكاؿ ىي إحدل كظائؼ اإلدارة المالية بيف أىمية ىذه الكظيفة
تحقؽ  لممؤسسة مجاالت  ار ىذه األمكاؿ فيبعد حصكؿ المؤسسة عمى األمكاؿ مف مصادر التمكيؿ يجب استثم -

اكبر عائد ممكف ,  كاالستثمار في شراء معدات كآالت جديدة أك زيادة خطكط اإلنتاج القائمة أك شراء مشركع  
  . قاتـ ذات جدكل اقتصادية

األمكاؿ ضمف مشاريع ذات عائد يقؿ عف تكمفتيا أك مشاريع ذات مخاطرة عالية أك استثمار  كعمى المؤسسة تجنب -
  بيع بضاعة لعمبلء بطئي الدفع حيث يعتبر ذلؾ استثمار غير اقتصادم يعكد عمى المشركع باليبلؾ كالزكاؿ .
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 اٌجٕٛن , اٌمشع , اٌغٕذ , األعُٙ  ِبرا ٔغّٟ اٌؼبئذ ػٍٝ: سأط اٌّبي , األسع , اٌؼًّ , اٌّضاسع , اٌٛدائغ فٟ

 األعُٙ اٌمشع أٚ اٌغٕذ اٌٛدائغ فٟ اٌجٕٛن اٌّضاسع اٌؼًّ األسع سأط اٌّبي

 سثؼ فبئذح فبئذح اٌّؾظٛي/اٌغٍخ  / سارتأعش س٠غ فبئذح

 

 بيف أىمية ىذه الكظيفة . عرؼ الرقابة المالية ك مف كظائؼ اإلدارة المالية كظيفة الرقابة المالية .
 : ىي مقارنة اإلنجاز الفعمي عما ىك مخطط لو مسبقان كاكتشاؼ االنحرافات كتصحيحيا . قابة الماليةالر 

 :  أىميتيا
 . مراجعة التنفيذ الفعمي لمتخطيط المالي كمقارنتو مع الخطط المالية المكضكعة  -0
 اكتشاؼ االنحرافات المكجكدة بكاسطة تقارير األداء المتعمقة باإلدارات -2
 .خبلؿ الرقابة عمى اإلنفاؽ كاإليرادات يمكف تقميؿ اليدر في المكارد كتعظيـ العائد  مف -3
 ت الجدكل لمعمميات االستثمارية .تعمؿ الرقابة عمى التأكد مف تحقيؽ العائد المتكقع مف خبلؿ دراسا  -4

 

 .   شافبداالٔؾٚاوزشبف  إٌّشأح داخً  اٌشلبثخ  ثؼ١ٍّخ  اٌّب١ٌخ  اإلداسح  رمَٛ  و١ف  ٚػؼ

 ككذلؾ بكاسطة .المكضكعة المالية الخطط مع كمقارنتو الفعمي التنفيذ مراجعة مف يّمكف لمرقابة نظاـ تصميـ مف خبلؿ
 .كمعالجتيا االنحرافات ىذه أسباب في البحث  يستمـزمما  ,االنحرافات اكتشاؼ يمكف باإلدارات المتعمقة األداء تقارير

 

 (36ٟ ص اٌىزبة اٌّذسع)                          ف العبارات اآلتية ، ثـ صحح الخطأ فييا .اجب بنعـ أك ال عف كؿ عبارة م

 العادم . السيـ ثـ الممتاز ـث السند لحامؿ األكلكية تككف ( ال )  .4  بؿ االئتماف المصرفي . (  ال)  .3  (نعـ ) .2  (نعـ)  .1
   ) نعـ( .6(    ) نعـ .5

                     
 

 

 

 وظيفة شؤون األفراد:  الثانيالدرس 
 

 عرؼ إدارة شؤكف األفراد .
"عممية تخطيط , كتنظيـ , كتكجيو , كرقابة عمميات اختيار , كتعييف ,  عف المسئكلة اإلدارة ىي:  إدارة شؤكف األفراد

 حقيؽ أىداؼ المنشأة ".كتنمية , كتعكيض , كتكامؿ , كرعاية األفراد العامميف كالحفاظ عمييـ , بغرض اإلسياـ في ت
 

 بيف مف أيف تنبع أىمية إدارة القكل البشرية في المنشأة .
 :  تنبع أىمية إدارة القكل البشرية في المنشأة مف األتي

 إف العنصر البشرم في العمؿ يعد المحرؾ لكافة عناصر اإلنتاج األخرل . .1
 ىذا كمو.ؤسسة إلدارة القكل البشرية لتتعامؿ مع مشاكميـ كحاجة المسات كازدياد أعداد العامميف ك كبر حجـ المؤس .2
 كعمؿ اتفاقيات ترضي الطرفيف .ظيكر النقابات العمالية كحاجة المؤسسات إلدارة القكل البشرية لتتفاكض معيا  .3

 

 

 الىحذج الثاًيح
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 رسي()الكتاب المد                              ما الكظائؼ األساسية التي تقـك بيا إدارة شؤكف األفراد في المؤسسة .
  كتحفيزىـ العامميف تعكيض. 4    كالتعييف االختيار. 3     البشرية لمقكل التخطيط. 2  .   العمؿ تحميؿ .0
  العمالية النقابات مع العبلقة تحسيف. 7   عمييـ كالحفاظ العامميف األفراد رعاية. 6   العامميف أداء تقييـ. 5

 

  . كلماذا نحتاج ليذه الكظيفة ،تحميؿ العمؿعرؼ 
ىك " عممية الحصكؿ عمى معمكمات تفصيمية عف متطمبات الكظائؼ , مف حيث الكاجبات , :  تحميؿ العمؿ

كالمسؤكليات , كالصبلحيات  كأنماط االتصاؿ كالعبلقات بيف الكظائؼ , مف أجؿ مطابقة مكاصفات األفراد كمياراتيـ 
 .كخبراتيـ مع ىذه المتطمبات 

بيف متطمبات الكظيفة كمؤىبلت الشخص الذم سيشغميا مف التكازف كالتكافؽ  د قدرمف أجؿ إيجا : نحتاج ليذه الكظيفة
. 

 (8007) نظامي ما الفرؽ بيف الكصؼ الكظيفي كالتكصيؼ الكظيفي (  ) تحميؿ العمؿالذيف يشير إلييما ما لمخرجيف 

  تحميؿ العمؿ إلى مخرجيف ميميف , كىما : يشير
منظـ , يصؼ الكاجبات , كالمسؤكليات , كظركؼ العمؿ , كاألدكات , كىك " بياف مفصؿ ك :  الكصؼ الكظيفي  .1

 كالكسائؿ المستخدمة في الكظيفة , ) فيك بذلؾ مرتبط بالعمؿ كمحتكاه ( .
عبارة عف عرض لكؿ المكاصفات , كالمؤىبلت , كالخبرات , ىك "  : ) المكاصفات الكظيفية ( التكصيؼ الكظيفي .2

تكافرىا في الشخص , لكي يتمكف مف أداء العمؿ بشكؿ ناجح , ) كىك بذلؾ كالميارات , كالقدرات المطمكب 
 ( .  كانسجاـالعبلقة بينيما عبلقة تكامؿ كتطابؽ  إذا)  ........ ......كليس بالكظيفة ( . يرتبط بشاغؿ الكظيفة

 

كبيف  كظيفي () الكصؼ الماذا يتكجب عمى المؤسسة في حالة عدـ كجكد تطابؽ بيف خصائص كمتطمبات الكظيفة 
 ) التكصيؼ الكظيفي (مكاصفات كمؤىالت األفراد 

ف تعذر  عمى المؤسسة أف تقكـ بتدريب األفراد العامميف لدييا كتأىيميـ كي تتطابؽ مكاصفاتيـ مع متطمبات الكظيفة . كا 
 . فيمكف لممؤسسة استقطاب أفراد مف خارج المؤسسة بمكاصفات كمؤىبلت تتناسب كمتطمبات الكظيفة . ذلؾ

 

 بيف في رسـ تكضيحي ما ىي مخرجات تحميؿ العمؿ .

 

 ِخشعبد رؾ١ًٍ اٌؼًّ

 

 

 رؾ١ًٍ اٌؼًّ

 أغغبَ

 رطبثك      

 رٛافك      

 اٌزٛط١ف اٌٛظ١فٟ

o اد اٌّطٍٛثخاٌّٙبس 

 ِٙبساد ػم١ٍخ      

 ِٙبساد ػؼ١ٍخ      

o  اٌخجشاد 

o اٌمذساد 

o اٌّؤ٘الد 

 اٌٛطف اٌٛظ١فٟ

o اٌٛاعجبد ٚاٌّغؤ١ٌٚبد 

o اٌظالؽ١بد 

o ًّظشٚف اٌؼ 

o ٜػاللخ اٌٛظ١فخ ثبٌٛظبئف األخش 

o اإلخطبس اٌّظبؽجخ ٌٍٛظ١فخ 

o  ًٚاألدٚاد اٌالصِخ ألداء اٌٛظ١فخ اٌٛعبئ 
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 .  االعماؿ منشأةأىميتو ل كبيفعرؼ تخطيط القكل البشرية ، 
ؿ في كؿ ىك " أسمكب عممي منظـ يتضمف التنبؤ بعدد كنكعية األفراد العامميف البلزميف لمعم:  تخطيط القكل البشرية

إدارات كأقساـ المؤسسة , كالرقابة عمى تمبية ىذه الحاجة في المكاف كالتكقيت الزمني المناسبيف , لضماف أداء المؤسسة 
 لكاجباتيا كمياميا بكفاءة كفعالية "

 : أىميتو لمنشأة االعماؿ
 تكفير احتياجاتيا مف العامميف بالكـ , كالمكاصفات , كالكقت المناسب .  -1
مف المؤسسات تكاجو مشاكؿ تتعمؽ بحصكؿ فائض أك عجز في بعض األكقات في الككادر البشرية ألنو كثير  -2

الذم يمكف , , تقـك بعممية التخطيط لمقكل البشرية مف خبلؿ تحميؿ العمؿ  ذلؾالمطمكبة . كلكي تتبلفى المؤسسة 
 بالعمؿ كمكاصفاتيـ  المؤسسة مف التعرؼ عمى أعداد العامميف المطمكبيف لمقياـ بالكاجبات المناطة

 

 . التي تستخدميا  إدارة األفراد في التعييف السياسة ىي ما
تعتمد إدارة األفراد عمى سياسة اختيار كتعييف مبنية عمى أسس مكضكعية كعممية , كحسب الحاجة , كمف خبلؿ 

 . المنافسة الشريفة , كاجتياز االختبارات البلزمة
 

 أذكر مصادر التكظيؼ
 : أساسياف لمتكظيؼ ىماكىناؾ مصدراف 

 إلى الكظائؼ الشاغرة . العامميف نقؿ – ب   ترقية العامميف   -أ    . المصادر الداخمية :1
 . المصادر الخارجية : مف خبلؿ سكؽ العمؿ .2
 

 (8007)إكماؿ                        .تقـك بيا المؤسسات عند اختيار العامميف التي رئيسيةالخطكات ال عدد بالترتيب

              اإلعبلف في الصحؼ .   - 1
  تعبئة طمب التكظيؼ .       - 2
   الفحص كالتدقيؽ األكلي لمطمبات . -3
 إجراء اختبار التكظيؼ كالميكؿ , كالقدرات , كالذكاء كغيرىا .     -4
       إجراء المقاببلت .    - 5
 اتخاذ قرار التكظيؼ . - 6
 

 ( 8000) اكماؿ  ( 8008) نظامي     أكضح ذلؾ  ميميا في تحديد الركاتب كاألجكر لمعامميف . يساعد تقييـ الكظائؼ كتح

 (8000) نظامي  ()الكتاب المدرسي                كيض العامميف كتحفيزىـ ، كضح ذلؾمف كظائؼ إدارة شؤكف األفراد تع

 عمى تعرؼتستطيع المف خبلؿ ىذا التحميؿ ك . بلؿ أسمكب تحميؿ العمؿ تقـك إدارة األفراد بتقييـ الكظائؼ مف خ
 كمف ثـ مطابقتيا مع مكاصفات األفراد  يا لمكظائؼ كالحصكؿ عمى معمكمات تفصيمية عن النسبية األىمية

 فكمما كاف التطابؽ كبيران بيف متطمبات الكظيفة كمكاصفات األفراد كمما كاف األجر أكبر  -أ  
 كأجكر أكبر ركاتب ليا يحدد أكثر كمسؤكليات كقدرات إلى ميارات تحتاج يالت كاألصعب األىـ كذلؾ الكظائؼ -ب  
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 غيرىا. مف اكبر كأجكر ركاتب يحدد ليا كأمنية مخاطر صحية تحمؿ تتطمب التي األعماؿك  -ج   
كمف خبلؿ ذلؾ تكضع خطة لتعكيض العامميف مف خبلؿ كادر متخصص يحقؽ العدالة بيف المكظفيف,كلكي تحقؽ 

نظـ لتحفيز العامميف مف خبلليا تجد الدافعية االيجابية  بكضع مف العامميف لدييا, تقكـ األفراد أىدافياإدارة شؤكف 
 . المرتفعة اإلنتاجية كبالتالي السميـالعمؿ الجاد , كالسمكؾ ك لمعامميف , كركح معنكية عالية , 

 

 تقييـ أداء المكظفيفما المقصكد ب
, يا قياس أداء العامميف طبقان لمياـ ككاجبات الكظيفة , في ضكء االنجاز الفعمي يتـ مف خبللعممية  " ىي تقيـ األداء

 بيدؼ التعرؼ عمى مكاطف القكة كالضعؼ في األداء , كاتخاذ اإلجراءات التصحيحية البلزمة عند الضركرة " .
 

 . كيؼ تعمؿ إدارة األفراد عمى تقييـ أداء العامميف
 قد أنجزكا أعماليـ حسب ما خطط أف العامميفعممية كمكضكعية بيدؼ التحقؽ مف تقـك إدارة األفراد باستخداـ طرؽ 

 مف خبلؿ تزكيدىـ ببرنامج تدريبي يساعدىـ عمى تحسيف أعماليـ .ئة المبدعيف كمساعدة المخفقيف , مف أجؿ مكافليـ
 

 آخر إلدارة اإلفراد  ، كلماذا تعتبر ىمان  رعاية األفراد العامميف كالحفاظ عمييـلماذا نشأت الحاجة لكظيفة 
نشأت الحاجة ليذه الكظيفة  بسبب ارتفاع حكادث العمؿ كاإلصابات بيف العامميف كالتي أحدثتيا عممية انتشار استخداـ 
اآلالت كالماكينات في منشآت األعماؿ كبشكؿ خاص الصناعية منيا , ىذا ما أضاؼ ىمان آخر إلدارة األفراد يتمثؿ 

 .األعماؿ التي يقكمكف بيا  المينية لمعامميف , لمتخفيؼ مف مخاطرسائؿ الصحة كالسبلمة في كاجبيا في تكفير كؿ ك 
 

 (8008)إكماؿ                                       لخص إجراءات المؤسسة مف أجؿ رعاية العامميف كالحفاظ عمييـ
 األعماؿ التي يقكمكف بيا ر مخاط المينية لمعامميف , لمتخفيؼ مفتكفير كؿ كسائؿ الصحة كالسبلمة  -1
 تكفير التأمينات الصحية البلزمة , كالضماف االجتماعي , كالتأميف ضد إصابات العمؿ  -2
 مف األنشطةرحبلت كغيرىا التكفير الخدمات الترفييية كالنكادم الرياضية , كاالجتماعية , كتنظيـ  -3
 

 .في المؤسسة لية تحسيف العالقة مع النقابات العماكظيفة لكضح ما الحاجة 
لقد فرضت التطكرات األخيرة التي حصمت في بيئة العمؿ في المؤسسات , نشكء نقابات عمالية تتكلى مسؤكلية الدفاع 

أصبح مف مياـ إدارة األفراد تحسيف العبلقة مع ىذه النقابات كمد جسكر التعاكف ك عف حقكؽ العامميف كمصالحيـ , 
 حد سكاء . معيا لصالح العامميف كالمؤسسة عمى

 

 ضع دائرة حكؿ رمز اإلجابة الصحيحة لمجمؿ اآلتية .اجابة 
 5 4 3 8 0 السؤاؿ

 ب ب د ب ج الجكاب
 

 (48)الكتاب المدرسي ص           أجب ب ) نعـ ( أك ) ال ( عف كؿ عبارة مف العبارات اآلتية ، ثـ صحح الخطأ فييا .
 ال بد مف التطابؽ كي ينجز العمؿ بكفاءة كفعالية (  ال) . 3      الكظيفيألنيا مف التكصيؼ   ( ال)  .2     ( نعـ ) . 1 
   ( نعـ) . 6     مف مصادر التكظيؼ الخارجية  ( ال) . 5      الكظيفة بشاغؿ عبلقة ليا الف ( ال) . 4 
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 وظيفة االنتاج والعمليات:  الثالثالدرس   
 

 اإلنتاجيةعممية العرؼ اإلنتاج ، إدارة اإلنتاج كالعمميات ، 
 .إلى مخرجات  تالمرتبطة بعممية تكفير السمع كالخدمات , مف خبلؿ تحكيؿ المدخبل األنشطة: ىك تمؾ  اإلنتاج

: التخطيط خبلؿ الكظائؼ اإلدارية عف إدارة العمميات اإلنتاجية مف  مسئكلةكحدة إدارية : إدارة اإلنتاج كالعمميات 
نتاج المنتجات , بالكمية كالجكدة كالتنظيـ كالتكجيو كالرقابة , كال تي تيدؼ إلى تحكيؿ المدخبلت إلى مخرجات كا 

 المطمكبتيف كبأقؿ تكمفة ممكنة " .
 التغذية الراجعة  رجات إضافة إلىالمدخبلت كالعمميات كالمخ.مية تتككف مف نظاـ مف ثبلث مراحؿ:عم العممية اإلنتاجية

          

 حؿ ثالث ، تكمـ عف ىذه المراحؿ ، كأعط مثاالن يكضح ىذه المراحؿ .بمراتمر العممية اإلنتاجية كنظاـ 
 : المراحؿ الثبلث التي تمر بيا العممية اإلنتاجية ىي

ة اإلنتاجية , : كتشمؿ المكاد المادية كالغير المادية المتكافرة في المنشأة كالمستخدمة في العممي المدخبلتمرحمة  .1
 المعمكمات -ق    . اآلالت كالمعدات -د  .  المكاد الخاـ -ج رأس الماؿ .  -ب  راد األف -أكىذه المكارد ىي : 

 كتختمؼ تكليفة ىذه المكارد مف منشأة إلى أخرل حسب نكع النشاط اإلنتاجي .   
منتجات نيائية )مخرجات ( مف خبلؿ القياـ بعمميات  إلى ت: " ىي عممية تحكيؿ تكليفة المدخبل العممية التحكيمية .2

 . رائية , كاستخداـ الكسائؿ التكنكلكجية كالعمميات التصنيعية البلزمة "كخطكات إج
) التعبئة كالتغميؼ التشريح ,  مثاؿ: تقـك مصانع المحـك المعمبة بخطكات تصنيعية مثؿ : الغسيؿ , الخمط , الغمي ,

 المستيمؾ النيائي . مف يمؾ مباشرةتست ()مخرجات نيائيةإلى معمبات  (اـكمادة خ), بيدؼ تحكيؿ المحـك (العممية التحكيمية
تككف عمى شكؿ سمع مممكسة ك مف خبلؿ العممية اإلنتاجية  ىي النتائج النيائية التي يتـ الحصكؿ عمييا" المخرجات .3

     أك مكاصفات خاصة كالشكؿ كالمكف كالحجـ كغيرىا تقدـ حسب نظاـ  عة النيائية أك خدمات غير مممكسة " كالسم
 لمراحؿ العممية اإلنتاجية لمصنع أغذية لمحيكانات .كىذا مثاؿ تكضيحي 

 

, أمكاؿ , عبكات , مباني  ماكيناتالمدخبلت : حبكب , ماء ,                                        
 العمميات التحكيمية : تحكيؿ الخامات إلى منتجات نيائية .                                       
 المخرجات : أغذية حيكانات كالحبكب .                                       

 

 مثاؿ تكضيحي آخر لمراحؿ العممية اإلنتاجية لمجامعات كالكميات .
 المدخبلت : طبلب , ىيئة تدريسية , ىيئة إدارية . أمكاؿ .                                                     
 العمميات التحكيمية : نقؿ المعمكمات كتطكير المعمكمات .                                                     
 المخرجات :   خريجكف متعممكف بميارات متطكرة .                                                     

 
 
 

 إٌشبؽ اإلٔزبعٟ

 ِظبٔغ أغز٠خ اٌؾ١ٛأبد

 إٌشبؽ اإلٔزبعٟ

 عبِؼبد ٚو١ٍبد

 الىحذج الثاًيح
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 (8009نظامي ) ()الكتاب المدرسي   الصناعية التي تقـك بيا إدارة اإلنتاج كالعمميات في المؤسسة  المسؤكليات()بيف المياـ 

                                       .. كاليندسة التنظيـ دائرة مع بالتنسيؽالمساعدة في اختيار مكقع المشركع  .0
 .اتمخرج إلى المدخبلت تحكيؿ بيا يتـ التي بالطريقة الخاصة القرارات مجمكعة : تحديد. تصميـ العممية اإلنتاجية 2
   تحديد الطاقة اإلنتاجية بالتنسيؽ مع إدارة التسكيؽ . .3
 كاألفراد اإلنتاجية العمميات كجدكلة عممياتيا لتسيير البلزمة المكاد لتأميف الجيكد مف المزيد ببذؿ كذلؾ :إدارة المكاد .4
  إشباع مف العالية لتتمكف ةكالجكد مكاصفاتالب ياكخدمات يامنتجات تقديـ عمى المؤسسة :مراقبة جكدة المنتجات  .5

 . العمؿ سكؽ في المنافسة تستطيع حتى كذلؾ , كالمرتقبة الحالية االستيبلؾ حاجات
     المختمفة بمراحميا التصنيعية العممية عمى اإلشراؼ .6
 .النيائية كمخرجاتيا اإلنتاجية األنشطة عمى الرقابة .7

 

 ()الكتاب المدرسي  (8008)إكماؿ                  اختيار مكقع المشركع .قد تؤخذ بعيف االعتبار عند  التي عكامؿالاذكر 

 قريب مف المشركع الحالي .   - 3        قريب مف األسكاؽ             -2   قريب مف مصادر المكاد الخاـ .  -0
 صحي .         ة صرؼيتكفر شبك -6ب مف مصادر المياه كالكيرباء    قري  -5    قريب مف طرؽ المكاصبلت .    -4
 يتكفر في المنطقة أيدم عاممة . -7
 

 .تصميـ العممية اإلنتاجية كضح المقصكد ب
: ىك مجمكعة مف القرارات الخاصة بالطريقة التي يتـ بيا تحكيؿ المدخبلت إلى مخرجات  تصميـ العممية اإلنتاجية

 محددة , كابتكار طرؽ كأساليب تستخدـ في عممية التحكؿ ذاتيا .
 

 (8008) نظامي                                       أىـ القرارات التي تتخذ في مجاؿ تصميـ العممية اإلنتاجيةأذكر 

 تحديد المكاد الداخمة في المنتج كمكاصفاتيا .   -2    اختيار التكنكلكجيا المبلئمة .  -0
  تصميـ طريقة األداء   -5  . تحديد حجـ كشكؿ المنتج  -4      الترتيب الداخمي لممصنع .  -3
 

 . إدارة اإلنتاج بتحديد الطاقة اإلنتاجية كيؼ تقـك 
تحديد الطاقة اإلنتاجية لممصنع . فمف خبلؿ دراسات السكؽ , تقكـ باج كبالتنسيؽ مع إدارة التسكيؽ دارة اإلنتإتقـك 

إدارة اإلنتاج بتحديد الطاقة اإلنتاجية بالشكؿ إدارة التسكيؽ بتحديد حجـ السكؽ مف السمع كالخدمات , كبناءن عميو تقكـ 
 الذم يغطي احتياجات السكؽ .

 

  (8007) نظامي  ()الكتاب المدرسي          بيف التساؤالت الكاجب مناقشتيا عند إدارة المكاد في المؤسسات الصناعية ؟
 سنكم  يا مف المكاد بمعدؿ شيرم أكياجاتعمى المنشأة شراء احتمقدار كؿ منيا ؟ كىؿ ك ما المكاد المراد شراؤىا ؟  .1
 ىؿ ترغب الشركة في زيادة كميات الشراء مف المكرديف لبلستفادة مف الخصكمات المتاحة ؟ .2
 ىؿ يتكجب تكريد المكاد مف خبلؿ مكرد كاحد أـ أكثر ؟ .3
 ما مقدار المخزكف السمعي الكاجب االحتفاظ بو سكاء مف المكاد الخاـ أك المنتجات التامة الصنع ؟ .4
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  كجكدة المنتجات الرقابة عمى اإلنتاجتكمـ عف أىمية 
دائمان عمى السمع كالخدمات ذات المكاصفات الجيدة كالجكدة العالية التي تمبي حاجات غير المشبعة المستيمؾ يبحث 

التصميمات  كضع. كىذا يتطمب مف إدارة اإلنتاج كبالتنسيؽ مع اإلدارات ذات العبلقة ) دائرة البحث كالتطكير مثبلن ( 
الكفيمة بإنتاج منتج عالي الجكدة , كحسب المكاصفات كالمقاييس التي يتطمبيا السكؽ , كىذا يتطمب كجكد نظاـ تحميؿ 

 كفحص المنتج كالرقابة عميو لمتحقؽ مف مدل تطابقو مع المكاصفات المطمكبة . 
 

 ()الكتاب المدرسي                                            كضح ذلؾ بالرسـ .أكضح المقصكد بالتغذية الراجعة ؟ أ

المنشأة عمى معرفة ردكد فعؿ  تساعدك ىي تقييـ المجتمع لمسمعة أك الخدمة التي تقدميا المنشأة , :  التغذية الراجعة
يف تجاه ما تقدمو مف سمع كخدمات , مف اجؿ تحسيف جكدة ىذه المنتجات لضماف المنافسة الدائمة مع المستيمك

يدؿ عمى كجكد خطأ ما في المدخبلت أك في ية لممستيمكيف عمى المنتج , سمبالفعؿ الردكد )  .تيا مف المنتجات مثيبل
 العممية التحكيمة (

 
 

 

 .   المؤسسات الفمسطينية كضح المقصكد بالجكدة،  كماذا تتكقع أف يككف سبب انخفاضيا في
 قدرة المنتج أك الخدمة عمى الكفاء بتكقعات المستيمؾ أك حتى تفكؽ تكقعات المستيمؾ   : الجكدة

 حصكؿ المستيمؾ عمى أقصى منفعة ممكنة لقاء ما دفعو مف جراء شراء المنتج .  كالجكدة تعني :
صر التكمفة كقد تككف احد األسباب الرئيسية النخفاض الجكدة في معظـ مؤسساتنا راجع إلى تركيز معظما عمى عن

 كاإلنتاجية ) تخفيؼ التكاليؼ ( أكثر مف اىتماميا بالجكدة .
 

 (47ص  )الكتاب المدرسي          أجب ب ) نعـ ( أك ) ال ( عف كؿ عبارة مف العبارات اآلتية ، ثـ صحح الخطأ فييا .
 ي كمخرجات النظاـ الجامعيبؿ مف مدخبلت النظاـ  المدرس ( ال ) .3     ( نعـ)  .2      بؿ مف المخرجات ( ال ) .0
 بؿ بالتنسيؽ مع اإلدارات األخرل لتتمكف مف القياـ بمياميا بكفاءة كفعالية ( ال .  )4
 كتمبية حاجات المستيمكيف  األسكاؽال بد أف يككف المنتج بالجكدة المطمكبة كبأقؿ تكمفة ممكنة لممنافسة في  ( ال ) .5
 ت إلى مخرجات.بؿ يتـ تحكيؿ المدخبل ال (. ) 7    ) نعـ ( .6
 

 

 

 

 اٌّذخالد
 األفشاد 

 األِٛاي 

 ٌّٛاد اٌخبَا 

  ٟٔا٢الد ٚاٌّجااااااااب

 ٚاٌّؼذاد

 اٌّؼٍِٛبد 

 اٌؼ١ٍّخ اٌزؾ١ٍ٠ٛخ

 اإلداسح

 اٌّخشعبد
 اٌغٍغ 

 اٌخذِبد 

 اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ
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 وظيفة التسويق:  الرابعالدرس 
   

 التسكيؽ  عرؼ
مجمكعة مف األنشطة المتكاممة كالمخطط ليا مسبقان كالمكجو مف قبؿ مؤسسة ما إلى مجمكعة مف  : التسكيؽ

ح مادية المستيمكيف كيككف ليا مغزياف ميماف , اجتماعي كاقتصادم , بيدؼ إشباع حاجاتيـ كرغباتيـ كتحقيؽ أربا
 .كغير مادية لممؤسسة 

 

 .عدد خصائص ) سمات( التسكيؽ
  عممية اجتماعية   -4   عممية شاممة  . -3   عممية مخطط ليا . -2    نشاطان متكامبلن .  -1
 المستيمؾ محكر العممية التسكيقية  . -6  عممية اقتصادية .   - 5
 

 نشاطان متكامالن  التسكيؽ يمثؿ بما تفسر:
 : تضمف أيضان أنشطة أخرل مثؿت) إنتاج المنتج ( , بؿ فقط النشاط اإلنتاجي  ال تتضمف ة التسكيقيةالعممي أم أف

 . المستيمؾ إلى كتكصيميا تكزيعيا يتـ كيؼ : التكزيع -2.            كالخدمة السمعة نسعر : كيؼالتسعير  -1
 ه األنشطة متكاممة كمعتمدة عمى بعضيا البعض ىذ.التركيج ليعمـ بيا المستيمؾ كبمكاصفاتيا , كأماكف تكافرىا  -3
 

  (أىمية التخطيط بالنسبة لعممية التسكيؽ ) بيفعممية مخطط ليا بما تفسر: التسكيؽ 
 لف تنجح العممية التسكيقية إال إذا أحضرنا ليا بشكؿ مسبؽ , مف خبلؿ إعداد الخطط كالدراسات البلزمة . 

إنتاج المنتج , كذلؾ مف خبلؿ دراسات الجدكل التسكيقية , بيدؼ التحقؽ مف فالمؤسسة تبدأ بالتفكير تسكيقيان قبؿ  .1
 .إمكانية تسكيؽ المنتج قبؿ إنتاجو 

كما تقـك المؤسسات كمف خبلؿ دراسات السكؽ , بتحديد الزبائف المحتمميف , كخصائصيـ , كاحتياجاتيـ , لكي   .2
 جاتيـ .يتـ إنتاج المنتجات التي تتناسب مع ىؤالء الزبائف كاحتيا

 

 (8008)إكماؿ                                                                       بما تفسر التسكيؽ عممية شاممة

 كغيرىا مات كالخدمات المصرفية أيضان الخد التسكيؽ ليس حكران عمى المنتجات المادية المممكسة بؿ يطاؿ أفذلؾ  .1
 ألعماؿ , بؿ يعنى أيضان بكؿ أنكاع المؤسسات, حككمية كانت أك شبو حككمية التسكيؽ ليس حكران عمى مؤسسات ا -2
 . ويسكؽ استشارات الذم الجامعي كاألستاذ , بؿ يطاؿ أيضان األفرادالمؤسسات فقط التسكيؽ ليس حكران عمى  -3
 

        (8009) نظامي                                                                     اشرح البعد االجتماعي لمتسكيؽ 
 عمى الطمب فيزداد المؤسسة نحك المجتمع أفراد لدل حسف كايجابي انطباع طيعلت المجتمع, لصالح مشاريع إنشاء -

 إنشاء المدارس لصالح المجتمع . المحتاجيف, إلى الدراسية المنح البنكؾ تقديـ : مثؿ المستقبؿ كخدماتيا في سمعيا
مشاريع أك تنتج أك تسكؽ منتجات تضر بصحة المستيمؾ  المؤسسات يا االجتماعية , ال تقيـتأكيدان لمسؤكليت -

 .الكسارات قرب األماكف السكنية , أك إلقاء مخمفات الصناعة في البحار  إقامةك ,كالبيئة
 
 

 الىحذج الثاًيح
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 (8000) نظامي  (8009ي ) نظام                .                                     اشرح البعد االقتصادم لمتسكيؽ 

  لمبيعات , كبالتالي حجـ اإلنتاجمف حجـ ايزيد التسكيؽ الناجح 
  المنتجات يؤدم إلى انخفاض كمفة الكحدة الكاحدة مف 
  انخفاض سعرىا كزيادة الطمب عمييا 
 اإلنتاج يتطمب زيادة االستثمار  كزيادة حجـ 
 زيادة إنتاجيتيا  اىرة, كتدريب المكجكد منيا , بيدؼتكظيؼ ككادر بشرية م 
  ص االستيبلؾ كاالدخار بزيادتيا االستثمار الناجح يحقؽ األرباح التي تزداد فر 
 يعزز الفرص االستثمارية في الدكلة . بدكره  االدخار  

 

 (8000) نظامي                           ذلؾكضح  .مف سمات التسكيؽ أف المستيمؾ ىك محكر العممية التسكيقية 
لنشاط التسكيقي بكجو خاص كالنشاط المؤسسي بكجو عاـ يتمحكر حكؿ المستيمؾ عمى اعتبار أنو ىك الذم إف محكر ا

المنتجات  تنتجينجح العممية التسكيقية كيفشميا , فالمؤسسات تنتج المنتجات كتقدـ الخدمات لصالح المستيمؾ , لذا 
 ض المستيمؾ المنتجات التي ال تبلءـ حاجاتو .التي تناسب حاجات كرغبات المستيمؾ كتسكيقيا . كغالبان ما يرف

 

 التكزيع  -4التركيج        -3التسعير        -2ج      المنت   -0        عناصر المزيج التسكيقي . عدد
 

 . جعرؼ المنت  
عينية " . " أم شيء يمكف تقديمو لتمبية حاجة أك رغبة معينة لدل المستيمؾ مف خبلؿ عممية مبادلة نقدية أك :  جالمنت  

 كغيرىا , أك غير مممكس " خدمة " , كالخدمات التي تقدميا البنكؾ مممكسان  " سمعة "كالخبز كالمنتج إما أف يككف 
 

 (8007)إكماؿ                 (         األساسية) اذكر أبعاد المنتج   ج .قارف بيف البعد المادم كالبعد الرمزم لممنتن 
كافة العناصر المكضكعية كالشكمية لممنتج كالحجـ , كالشكؿ , كالتصميـ , كالغبلؼ , : كيتمثؿ في  البعد المادم .1

 كالمكف , كالطعـ , كالرائحة , ككميا عناصر مممكسة .
شراء السمعة ال ك يبحث عنو المستيمؾ نتيجة دكافع نفسية أك اجتماعية , ىك جانب غير مممكس , :  البعد الرمزم .2

 معينةتضعيـ في مكانة اجتماعية  ف السمعةأل أك التفاخرك ؼ التباىي لمبعد المادم بؿ بيديككف 
 

 ر يسعتعرؼ ال
 كقيمتيا السمعة أىمية حسب كذلؾالخدمة  القيمة التي يككف المستيمؾ عمى استعداد لدفعيا لقاء السمعة أكىك : لسعرا

  لو بالنسبة
 

 أسعار منتجاتيا .  بيف ما ىي االعتبارات التي يجب أف تأخذ بيا المؤسسة عند تحديد
 . باإلنتاجىامش مف الربح , حتى تستطيع االستمرار مع أف يغطي السعر كؿ تكاليؼ إنتاج المنتج ,  .1
 أف يككف السعر مشجعان لمشراء , مف خبلؿ األخذ باالعتبار القدرات الشرائية لممستيمؾ . .2
إنتاج  و يمكفما يرفع سعر المنتج , إال أنمرتفعة مكمفة إىماؿ جكدة المنتج , رغـ أف الجكدة كالنكعية ليما  عدـ .3

 حسف اإلدارة كالمتابعة  .3 النفقات ترشيد .2  ضبط النفقات. 1 :منتجات عالية الجكدة كمعقكلة السعر, مف خبلؿ
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 (8000) نظامي                                             كيؼ يمكف انتاج منتجات عالية الجكدة كمعقكلة السعر
   حسف اإلدارة كالمتابعة .3ترشيد النفقات  .2  ضبط النفقات. 1 :ؿمف خبل

 .استخداـ التكنكلكجيا الحديثة 5     االستخداـ االمثؿ لممكارد .4              
 

 ()الكتاب المدرسي (8000) اكماؿ                                                            . عرؼ التركيج مبينان أىدافو

 .المؤسسات بالمستيمؾ  ـ بيا: ىك عممية اتصاؿ تقك  التركيج
 

 (8000) نظامي  (8007) نظامي          اذكر أىداؼ التركيج ()        .الخدمات أك المنتجات لتركيج الرئيسية األىداؼ

 ىا , كأماكف تكاجدىا , كأسعار كالمكاصفاتتعريؼ المستيمؾ بالسمعة أك الخدمة كتزكيده بالمعمكمات البلزمة عنيا ,  -أ
قناعو بشراء السمعة . -ب  التأثير عمى المستيمؾ كا 
 تككيف صكرة كاتجاىات ايجابية نحك السمعة , كبالتالي تكجو الطمب عمييا مف قبؿ المستيمؾ . -ج
 تعزيز المكانة التنافسية لمسمعة كتميزىا بيف مثيبلتيا في السكؽ . -د
 

 يا تتمكف المؤسسة مف التركيج لمنتجاتيا.ما الكسائؿ كاألساليب التي مف خالل
 اإلعبلف في الكسائؿ المطبكعة , كالصحؼ كالمجبلت , أك المسمكعة أك المرئية كاإلذاعة كالتمفزيكف , -0
 البيع المباشر بكاسطة مندكبي البيع , -2
 ائز كالمعارض التجارية جك كسائؿ الترغيب بالمنتج مف خبلؿ اليدايا , كالتخفيضات في األسعار , كالخصكمات كال -3
 

  "Place "" كضح لماذا أعطي  المصطمح  Distributionالمصطمح االنجميزم لمتكزيع ىك في الحقيقة " 
) المصنع (   ككف الكظيفة التكزيعية تتضمف النقؿ المكاني لممنتج ماديان مف مكاف إنتاجو "Place "أعطي المصطمح 

طاء , مثؿ تجار الجممة , كتجار التجزئة , كالككبلء كالسماسرة فبدكف إلى مكاف استيبلكو عبر مجمكعة مف الكس
 التكزيع ال يمكف المستيمؾ أف يستيمؾ السمعة في المكاف كالزماف المطمكبيف .

 

 (المدرسي )الكتاب                                              .                        كضح العالقة التبادلية بيف عناصر التسكيؽ 

 : السعر يجب أف يأخذ بعيف االعتبار جكدة المنتج كتكاليؼ إنتاجو .عبلقة التسعير بالمنتج 
: ال يكفي إنتاج منتجات عالية الجكدة كسعر معقكؿ بؿ يجب التركيج ليا عبر كسائؿ التركيج  عبلقة  التركيج بالمنتج

عبلـ المستيمؾ بيا كأماكف كجكدىا .  المختمفة كا 
: تختار قناة التكزيع حسب طبيعة المنتج فإذا كاف المنتج سمعة صناعية  يناسبيا قناة تكزيع  كزيع كالمنتجعبلقة الت

 . مباشرة ) منتج ...ككيؿ ...مستيمؾ ( لحاجتيا لخدمة الصيانة كالعكس صحيح إذا كانت السمعة استيبلكية
 ع  سعرىا , ألف كؿ حمقة تحتاج ىامش ربح .: طكؿ قناة تكزيع السمعة أك الخدمة سيرف عبلقة التكزيع كالتسعير
 : خفض سعر المنتج أسمكب مف أساليب تركيج السمعة . عبلقة التركيج كالتسعير
 .صحيحكالعكس لسمعة أطراؼ محددة ااـ تركيج قصرت قناة تكزيع المنتج كمما تحمؿ ميكمما  : عبلقة التركيج كالتكزيع
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 .عناصره مكضحاعرؼ السكؽ 
الفضاء الذم يتـ  فيو تسكيؽ منتجات المؤسسات , كيضـ مجمكعة مف ىك "  :ية نظر تسكيقيةالسكؽ مف كج

 المستيمكيف لدييـ حاجات مشتركة , كقدرة عمى الشراء , كرغبة في الشراء , كسمطة في تنفيذ قرار الشراء " 
 مطة في تنفيذ قرار الشراء س -4رغبة في الشراء    -3قدرة عمى الشراء   -2حاجات مشتركة    -1 :السكؽ عناصر 

 

 أحد عناصره. بيف ىؿ يمكف أف نعتبر مجمكعة مف المستيمكيف سكقان اذا ما فقدكا
ىناؾ كثير مف  فمثبلن مجتمعة حتى نعتبر مجمكعة مف المستيمكيف سكقان لسمعة ما . عناصر السكؽ يجب أف تتكافر 

 كذلؾ الك د الرغبة في شراء السمعة ألسباب دينية المنتجات األجنبية فشمت في األسكاؽ الشرؽ أكسطية لعدـ كجك 
 .نستطيع اعتبار تجمع مستيمكيف سكقان لسمعة ما إذا لـ يكف لدييـ السمطة كالصبلحية في أخذ قرار الشراء 

 

 ()الكتاب المدرسي (8009) نظامي                            .  الصناعي ك السكؽ  االستيالكي  السكؽ بيف قارف

 السكؽ الصناعي السكؽ االستيالكي قارنةبند الم
 المكاد الخاـ، المكتبية التجييزات كمعدات، آالت  خصكصي سيارة مالبس، ممح، رز، سكر، لمسمع األمثمة

 العائمية أك الشرائية المستيمؾ حاجات سد الشراء ىدؼ
 إعادة أك لتشغيميا أك اإلنتاج في استخداميا

 .البيع
 كصناعية تجارية شركات ...ىك أنت، أنا، عادم، شخص المستيمؾ

 ة لمقياـ بالعممية اإلنتاجيةكبير  ة لسد حاجاتو الشخصية ، أك العائمية .صغير  المشتريات حجـ
 بالشراء خاصة أقساـ أك لجاف كبير، عدد العائمة أك نفسو الفرد الشراء قرار متخذ

 متاجر المنتج نفسو، قصيرة قنكات عبر تكزع .ئةالتجز  بمتاجر طكيمة تنتيي قنكات في تكزع السمع  تكزيعطريقة 
 .كالسماسرة الككالء الجممة،

 

 ،منشار الخشب ،الحميب ،األصباغ كاأللكاف ،السرير ،القمـ ،البيض  صنؼ المنتجات اآلتية إلى استيالكية أك صناعية .
 ماكينة قص الحجر كالرخاـ ،ماكينة التصكير،المكاد الحافظة

 

                                         

 

 

      (54ص الكتاب المدرسي)      .      أجب ب ) نعـ ( أك ) ال ( عف كؿ عبارة مف العبارات اآلتية ، ثـ صحح الخطأ فييا
   ( نعـ ).2     بؿ يشمؿ أنكاع المؤسسات بصرؼ النظر عف مجاؿ كطبيعة عمميا , حككمية أك غير حككمية  . ( ال). 1
  ( نعـ ). 4    المادم البعد يمثؿ لمسمعة الشكمي الجانبحيث  ( ال). 3
 ستيبلكوىك نقؿ المنتج مف مكاف إنتاجو إلى مكاف االتكزيع : (  ال). 5
   بؿ يحتاج كؿ سكؽ مف السكقيف إلى مزيج تسكيقي مختمؼ عف األخر كيتبلءـ مع طبيعة كؿ سكؽ ( ال). 6
 ة مف المستيمكيف سكقان لسمعة ما القدرة عمى الشراء ىي إحدل العناصر األربعة التي يجب أف تتكافر مجتمعة حتى نعتبر مجمكع ( ال). 7
 عند المشترم الصناعي . الشراء اتخاذ قرار كرشدانية لمسمعة السعر ارتفاع بيف عبلقة كجكد بسبب ,ان كرشد عقبلنية اقؿ بؿ ( ال). 8

 الصناعية االستيالكية
 القمـ البيض ,

 السرير , الحميب
 ماكينة قص الحجر كالرخاـ . , ماكينة التصكير

 األصباغ كاأللكاف , منشار الخشب المكاد الحافظة .
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 المكتب, مفهومه ووظائفه وأنواعه:  األولالدرس            
 

 عرؼ المكتب 
 . ( فييا االتصاؿ مركز ( معمكماتيا كبنؾ المؤسسة, في كالرقابي اإلدارم الجياز مركزىك  : المكتب

 بمياميػا لمقيػاـ تتفػرغ لكػي المؤسسػة  إدارات لكػؿ المكتبيػة األعمػاؿ تنظػيـ ميمتيػا إداريػة كحػدة أك قسػـ ىػك  :المكتػب 
 .الصادر البريد يخرج كمنيا الكارد البريد استبلـ يتـ طريقو كعف المؤسسة ممفاتك  سجبلت فيو تحفظ األصمية,

 

 بيف أىميتو بالنسبة لممؤسسات .
 .المؤسسة في اإلدارم الجياز مركز يعد1- 
 . المؤسسة في الرقابة جياز يعد2- 
 )كصادر كارد بريد)(االتصاؿ مركز( المؤسسة في المعمكمات بنؾ يعد3- 
 .لممؤسسة المباشر الكجو يعد4- 
 ) عامة عبلقات( فييا المختمفة اإلدارات كبيف كجميكرىا المؤسسة بيف الكصؿ ىمزة يعد 5-
 األخرل المؤسسات كبيف كبينيا المؤسسة إدارات بيف كحسنو المعمكمات انسياب تسييؿ عمى العمؿ 6-
 بيا لمقياـ لممكتب المكتبية األعماؿ كتترؾ األصمية ميماتيا إلى تتفرغ لكي اإلدارات لكؿ المكتبية األعماؿ تنظيـ7- 
 .اإلدارة ذاكرة تعد كالتي بالمؤسسة الخاصة كالممفات السجبلت لحفظ مكاف 8-
  

 المكتب  .عدد أشكاؿ 
 دائرة لمشؤكف اإلدارية .   -2     دائرة منفصمة ليا ككادرىا , كىيكميا التنظيمي الخاص .   -0
 كيمكف أف يككف مكاتب مستقمة لكؿ إدارة أك قسـ في المؤسسة . -4                عمى شكؿ ديكاف لممؤسسة -3 
  

 بيف عالقة المكتب باإلدارات األخرل .
انسػياب  تنظػيـ حسػف عمػى يتكقػؼ المؤسسػة فنجػاح فييػا, المختمفػة اإلدارات كبػيف المؤسسػة يفبػ الكصػؿ ىمػزة يمثؿ (0

 .األخرل المؤسسات كبيف كبينيا المختمفة إداراتيا بيف المعمكمات
 األصمية لمياميا لتفريغيا األخرل اإلدارات لكؿ المكتبية األعماؿ تنظيـ (8
 . كالتكييؼ كالكثائؽ كالحاسكب اإلضاءة كاألجيزة, كاآلالت , المؤسسة أقساـ في كالممتمكات األصكؿ عمى يحافظ (3
 .منيا المناسب عمى كالحصكؿ المكتبية األدكات شراء في يساعد (4
 .المؤسسة في كاألقساـ لئلدارات المختمفة النماذج تصميـ (5
دارات أقسػاـ مػع المتعػامميف لجميػكر خػدمات تقػديـ (6  الكثػائؽ إصػدار المعػامبلت, نمػاذج تعبئػة : مثػؿ المؤسسػة كا 

  الخ..الرسمية 
 
 
 

 الىحذج الثالثح
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 (8009) نظامي  (8007)كماؿ                         تكمـ عف الكظائؼ األساسية التي يؤدييا المكتب في المؤسسة  .

.  ..الخ (ء ، منافسكف ، السكؽ )عمالأك مف خارجيا  ()اإلدارات كاألقساـخؿ المؤسسة دا مف : استقباؿ البيانات كجمعيا. 1
 ) الياتؼ ، الطمبات ، التقارير ، الفكاتير ، األبحاث ، البريد االلكتركني ، الرسائؿ  (  :  ىيجمع ىذه المعمكمات ؿ كأىـ كسائ

 القرارات . كاتخاذفي سجبلت خاصة لبلستفادة منيا عند الحاجة كبالتحديد عند رسـ السياسات  : تكثيؽ البيانات .2
نات التي جمعت بالشكؿ الصحيح لبلستفادة منيا , كيككف التبكيب يتـ تبكيب البيا   : تبكيب البيانات كتحميميا .3

أك تقارير , كمف ثـ تحميؿ ىذه البيانات  -4أك إحصاءات  -3   أك ميزانيات -2  قكائـ -1 عمى شكؿ :
  كاتخاذ القرارات . -3رسـ السياسات  -2التخطيط  -1 لبلستفادة منيا في :

كافرة لديو إلى الجيات التي تستفيد منيا داخمية كانت أك خارجية , كتأخذ ىذه المعمكمات المتيزكد :  تزكيد البيانات .4
  تحتاجيا الدكائر الرسميةكالغياب , أك تعميمات خاصة الحضكر  تالبيانات شكؿ تقارير حكؿ سير العمؿ أك كشكفا

 

 (8007)إكماؿ                  تكمـ عف الكظائؼ الثانكية التي يؤدييا المكتب في المؤسسة  .                       

 كظيفة العبلقات العامة , التي مف خبلليا يقـك المكتب بدكر ىمزة الكصؿ بيف المؤسسة كالعالـ الخارجي . -1
 مساعدة اإلدارة عمى القياـ بكظائؼ التخطيط كالتنظيـ كالرقابة كالتكجيو . -2
  ..الكسائؿ كالمستندات ضاءة ,أجيزة التكييؼ ,أجيزة اإلاآلالت  : المؤسسة كأصكليا مثؿالمحافظة عمى ممتمكات  -3
 المساعدة في شراء األدكات المكتبية كالحصكؿ عمى المناسب منيا . -4
 تصميـ النماذج المختمفة لئلدارات كاألقساـ في المؤسسة . -5
 ىار يـ اإلرشادات كالمعمكمات كغي: التصديؽ عمى األكراؽ الرسمية كتقدبعض الخدمات لجميكر المؤسسة مثؿ تقديـ -6
 

 اذكر أنكاع المكاتب مبينا مزايا كعيكب كؿ نكع .
كىك عبارة عف قاعة كبيرة تضـ معظـ اإلدارات كاألقساـ , كال يفصؿ بيف العامميف فييا حكاجز  المكتب المفتكح : .1

عالية , كالجدراف الكاصمة مف األرض إلى األسقؼ , بؿ يستعمؿ فكاصؿ غير مرتفعة مصنكعة مف الخشب , أك 
 ك األلمنيـك , أك الزجاج , ليسيؿ فكيا كتركيبيا , كىناؾ مكاتب مفتكحة ال يكجد بينيا فكاصؿ .الجبس أ

   
 : مزايا المكتب المفتكح

 التكفير في الحيز المكاني , كاالستغبلؿ األمثؿ لممساحة المتاحة . -
 .سيكلة اإلشراؼ عمى العامميف في المكتب كذلؾ لكجكد المشرؼ كالعامميف في مكتب كاحد  -
 سيكلة االتصاؿ بيف العامميف في المكتب , لغياب الفكاصؿ بينيما . -
 سيكلة إعادة تصميـ المكتب , لمكاجية أية تغيرات مستقبمية . -
 يا مف العامميف بشكؿ جماعي , مما يكفر كمفة امتبلك ( ..الخآالت التصكير ، آالت النسخ )يكلة استخداـ األدكات المكتبية س -

 

 :  عيكب المكتب المفتكح
 تكاجد العامميف كالمراجعيف في قاعة كاحدة يسبب الضكضاء , مما يشتت االنتباه كيقمؿ التركيز في العمؿ . -
 انعداـ الخصكصية كالسرية في المكتب كخاصة في األعماؿ التي يمزميا ذلؾ . -
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قعيـ الكظيفي , ىك المكاف الذم يخصص لكبار المكظفيف في المؤسسة مراعاة لمك  : المكتب المغمؽ ) الخاص ( .2
 .بو مكتب مبلصؽ لمسكرتارية أك الذيف تتطمب طبيعة أعماليـ نكعان مف الخصكصية كالسرية .كيمحؽ

 

 :  مزايا المكتب المغمؽ
 تعد مبلئمة لؤلعماؿ التي تتطمب االستقبللية كالسرية كاليدكء كالتركيز في العمؿ . -
 دا لييبتيـ كأىميتيـ .تعد مبلئمة لممكظفيف في مكاقع إدارية عميا , كذلؾ تأي -

 

 :  عيكب المكتب المغمؽ
 اإلسراؼ أحيانان في المساحة المخصصة ليا . -
 صعكبة اإلشراؼ عمى العامميف كاالتصاؿ بيـ , بسبب بعد مكاتب العامميف عف مكتب المسؤكؿ . -
 الكمفة الزائدة عند تأسيسيا , بسبب ارتفاع كمفة تأثيرىا كتجييزىا كصيانتيا . -
 قياسان بالمكاتب المفتكحة في حالة الحاجة إلى إعادة تصميـ المكتب .قمة المركنة  -
 

 أعط أمثمة عمى كؿ مف المكتب المفتكح كالمكتب المغمؽ .
 مكاتب الجكازات ك مكاتب شركات التأميف ك البنكؾ  كمكاتب :  مكاتب شركات الطيراف أمثمة عمى المكتب المفتكح  -
  المدرسةمدير ك مكتب المدير العاـ ك مكتب رئيس مجمس اإلدارة ك ئيس البمدية مكتب ر  :أمثمة عمى المكتب المغمؽ   -

 

 (8000) نظامي                     . المالئمة2    نة. المرك 1قارف بيف المكتب المفتكح كالمكتب المغمؽ مف حيث : 
 مف العامميف بشكؿ جماعي . استخداـ االدكات المكتبية4      . اإلشراؼ عمى العامميف كاالتصاؿ معيـ 3       

 

 المكتب المغلق المكتب المفتوح بند المقارنة

 قميؿ المركنة بالمقارنة مع المفتكح مرف حيث انو يسيؿ إعادة التصميـ المركنة

 المالئمة
غير مالئمة لألعماؿ التي تتطمب السرية 
كاليدكء كالتركيز في العمؿ ، كال تناسب 

 كظائؼ المكاقع االدارية العميا

تالئـ االعماؿ التي تتطمب السرية 
كاليدكء كاالستقالؿ ، كتناسب كظائؼ 

 المكاقع االدارية العميا
االشراؼ عمى العامميف 

 كاالتصاؿ معيـ
 صعبة سيمة

استخداـ  االدكات المكتبية  
 مف العامميف بشكؿ جماعي

 صعبة مما يرفع تكمفة تأثيثيا كصيانتيا سيمة مما يكفر في تكمفة امتالكيا
 

 ()الكتاب المدرسي                                                              ضع دائرة حكؿ رمز اإلجابة الصحيحة 
 

 5 4 3 2 1 السؤاؿ

 د ب د ب د الجكاب
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 تصميم المكتب الحديث:  الثانيالدرس 
   

 تصميـ المكتب .بالمقصكد ما 
ف مكاقع اإلدارات , كترتيب أماكف المكظفيف , كقطع األثاث المكتبية : " كضع مخطط متكامؿ يبي تصميـ المكتب

 داخؿ اإلدارات , مع مراعاة تييئة الظركؼ المناسبة المحيطة بالعمؿ" . 
 

 (8007)نظامي                                                                    كضح مبادئ تصميـ المكتب الجيد 

 ؿ لممساحات المتاحة في المؤسسة . كعدـ ترؾ مساحات ال يستفاد منيا .االستغبلؿ األمث -1
 كاألدكات  كاآلالتءة , ضماف راحة المكظفيف نفسيان كصحيان , مف خبلؿ التكزيع السميـ لمتيكية , كالتدفئة , كاإلضا -0
 قريبة مف بعضيا  ة مثؿ كضع األقساـ المتشابي :تصميـ المكاتب اإلدارية كترتيبيا حسب كظائفيا كطبيعة عمميا  -3
 .أف يعكس االنطباع الحسف لدل الزائريف كالمراجعيف  -4
 د كبيرة كبأقؿ التكاليؼ أف يراعى في تصميـ المكتب قابميتو لمتعديؿ كالتغيير لمتعامؿ مع التطكرات , دكف بذؿ جيك  -5
 .في العمؿ  ةالعمؿ عمى تصميـ مكاتب خاصة لمعامميف الذيف تتطمب طبيعة أعماليـ االستقبللية كالسري -6

 

 مف : التجييزات المكتبية ، كالتنميط المكتبي . عرؼ كالن 
 كآالت كالحاسكب الفاكس تجييز المكتب باألثاث المطمكب مف مكاتب ككراسي كأجيزةىي : التجييزات المكتبية 

 كبدقة هتنفيذ في كاإلسراع المكتب في العمؿ لتسييؿ  كغيرىا مف المكاـز الضركرية االتصاؿ التصكير كأجيزة
تنميط كتكحيد األثاث المكتبي حسب المستكيات الكظيفية في المكتب بحيث تكضع مكاصفات :  التنميط المكتبي

 .لكي تتناسب مع طبيعة عمؿ المؤسسة  ةي صناعة األثاث كاألدكات المكتبيكمقاييس محددة ليتبعيا المنتجكف ف
 

   (8000) اكماؿ  (8008)إكماؿ  (8007) نظامي                    ة . تكحيد ) تنميط (  األدكات المكتبي مزايا أك  ما فكائد

  .باستخداـ نفس االدكات نفسيا األدكات شراء تكرار تبسيط عمميات الشراء عند (0
 زيادة اإلنتاجية لؤلفراد الذيف يقكمكف بأعماؿ مشابية كباستخداـ نفس األدكات كالمعدات . (8
 مميف عف حسف الترتيب كالتنسيؽ في المكتب  .يككف انطباع جيد لدل الزائريف كالعا (3
 إحكاـ الرقابة عمى األدكات , كاالآلت , كتكاليؼ تشغيميا . (4
 استخداـ األدكات المكتبية مف اكبر عدد ممكف مف العامميف . (5
 تكفير قطع الغيار لآلالت كاألدكات المكتبية . (6

 

 (65ص )الكتاب المدرسي            : ثـ أصحح الخطأ فييا أجب ب ) نعـ ( أك ) ال ( عف كؿ عبارة مف العبارات اآلتية ، 
 ال بحيث بعيدة, تككف أف بؿ يجب(   ال )  . 4  ) نعـ (.3(  ) نعـ .2  . المستقبمية كالتكسعات الكظيفية األىداؼ يشمؿ بؿ(  ال ) .1

 مف نفقات السفر  كيكفر العمؿ ,بؿ يكفر سماع بعضيـ البعض ك يسيؿ  ()  ال  . 6 (   نعـ) .  5   لئلدارة . إزعاج تشكؿ
 نفس األدكات شراء تكرار عند مرة أخرل كالمقاييس المكاصفات في النظر مف المؤسسة يعفي بؿ. )  ال  (  7 

          

                                                                     ػغ دائشح ؽٛي سِض اإلعبثخ اٌظؾ١ؾخ : (اٌىزبة اٌّذسعٟ)

 

 3 8 0 السؤاؿ

 أ ب أ الجكاب

 الىحذج الثالثح
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 السكرتارية الحديثة:  الثالثةالدرس                       
 

  ما الفرؽ بيف السكرتير كالسكرتارية مع ذكر داللة كممة سكرتير .
 كالسكرتير ىك " مكظؼ يساعد رئيسو( كتعني كاتـ السر أك أميف السر .   ( secretمشتقة مف كممة  كممة سكرتير

كيتمتع بثقتو التامة كيقـك ببعض األعماؿ الميمة كالسرية , كيشكؿ ىمزة الكصؿ بيف الرئيس كالعامميف كبيف المؤسسة 
 كالعالـ الخارجي .

عف كؿ  المسئكؿالجياز اإلدارم السكرتارية ىي ذلؾ ك  ( .  ( secretaryفي المغة االنجميزية  تعني  سكرتارية ككممة
داراتيا . األنشطة كاألعماؿ المكتبي  ة المتعمقة بأقساـ المؤسسة كا 

 

 :التي يقـك بيا السكرتير األساسية األعماؿ كالكاجبات  أىـاذكر 
 تحرير الرسائؿ كالمذكرات , كطباعتيا . -
 النسخ كالتصكير . -
 تمقي المكالمات الياتفية , كالرد عميا , أك تمريرىا . -
 صكؿ .استبلـ البريد , كتصكيره , كتكزيعو , كحفظو حسب األ -
 استقباؿ الزكار كالمراجعيف . -
 تنظيـ مكاعيد المدير , كالتحضير لبلجتماعات  . -
 اإلعداد لمسفريات . -
 إدارة المكتب أثناء غياب المدير بالتعاكف مع نائب المدير . -
 مف مكضكعات , كتقديـ مذكرة بو .  المسئكؿدراسة ما قد يطمبو  -
 .   المسئكؿضيا عمى االطبلع عمى ما ينشر في الصحؼ كالمجبلت , كعر  -
 

 حتى يستطيع السكرتير القياـ بكاجباتو بكفاءة كفعالية يتكجب عميو اإللماـ كالمعرفة بعدة امكر ، كضحيا. 
 (8000) نظامي                                            (               ) األعماؿ الثانكية التي يقـك بيا السكرتير

 إلدارية مف  تخطيط , تنظيـ , تكجيو , رقابة معرفة جزئية بالعممية ا -1
 ..الخإعداد القكائـ المالية البسيطة إلماـ ببعض العمميات المالية كاإلحصائية, مثؿ استخداـ الدفاتر المحاسبية ,  -2
 المعرفة بتشكيؿ المجاف كأساليب عمميا  -3
 اآلخريف .المعرفة بأصكؿ العبلقات اإلنسانية , كالعبلقات العامة , لمتعامؿ مع  -4

 

 ما األمكر التي يتكجب عمى السكرتير الخاص  معرفتيا عف رئيسو أك مديره .
 إلمامان خاصان بشخصية الرئيس كطباعو      -0
 لديو حاسة سادسة قكية برغبات رئيسو -2
 أف يككف ظؿ رئيسو ال يفارقو حتى في بعض الحفبلت كالمناسبات . -3

 الىحذج الثالثح
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 أنكاع السكرتارية تحدث عف 
 . قسـ السكرتارية إلى ثبلثة أنكاع رئيسيةت
 . كالسكرتارية المتخصصة .3.  كالسكرتارية العامة      2السكرتارية الخاصة       .1

 

 : السكرتارية الخاصة (1
ىك مكظؼ يختاره المدير , لتنظيـ العمؿ ضمف مكاصفات معينة يحددىا المدير بناء عمى الكفاءة  : السكرتير الخاص
مؿ . كىك خاص بدائرة معينة أك قسـ معيف , أك بمكتب المدير , كيقكـ بأعماؿ السكرتير ضمف كاإلخبلص في الع

 حدكد الدائرة أك القسـ أك المكتب الذم يمثمو .
 

كيمكف أف يطمؽ عمييا اسـ الشؤكف ,  :ىي كحدة إدارية تختمؼ تسميتيا مف مؤسسة إلى أخرل  السكرتارية العامة (2
األمانة العامة. كىي تقدـ الخدمات  المكتبية لصالح جميع  السكرتارية العامة أك أك أك إدارة الخدمات,اإلدارية 

 اإلدارات كاألقساـ في المؤسسة 
 (8007) إكماؿ                                                  كتقسـ السكرتارية العامة إلى ستة كحدات ىي كاآلتي :

 .اتصاالت الجميكر -2    الرد عمى استفسارات المراجعيف  -1     : كتتخصص في كحدة االستعبلمات  -
 كاستبلـ البريد في غير أكقات الدكاـ . -4    كاستقباؿ الزكار كالمراجعيف كتنظيـ دخكليـ إلى مكاتب المؤسسة  -3   
 تيا مف التمؼ مى تداكليا , كصيانتتخصص في استبلـ المعمكمات كترتيبيا كحفظيا كاإلشراؼ ع :كحدة المحفكظات   -
 : تتخصص في إصبلح اآلالت كاألدكات المكتبية كصيانتيا كالقياـ بعمؿ الترميمات البلزمة كأعماؿ كحدة الصيانة  -
 السباكة , كاألعماؿ الكيربائية البلزمة .    
 : تتخصص في طباعة كؿ المراسبلت كالكثائؽ لكؿ اإلدارات كاألقساـ في المؤسسة . كحدة الطباعة  -
 : تتخصص في حركة كسائؿ النقؿ الخاصة بأعماؿ المؤسسة كصيانتيا كتجديد رخصيا كبكالص كحدة الحركة  -
 تأمينيا , كمراقبة استيبلؾ الكقكد     
عبلـ شؤكف المكظفيف بحاالت التأخير كالغياب  راقبت:  كحدة مراقبة الدكاـ  -  حضكر العامميف كانصرافيـ , كا 

 

 :السكرتارية المتخصصة  (3
: ىك شخص متخصص في عمؿ فني معيف , كلديو الخبرة كالميارة في انجازه , كيقدـ خبراتو   كرتير المتخصصالس

 أك المدير حسب األصكؿ . كمياراتو إلى الرئيس
 

    :كابرز أىـ أنكاع السكرتارية المتخصصة ىي كاآلتي 
 
 

 السكرتير الفني : أكالن : 
 قة بتخصصو يقكـ بإعداد الدراسات كاألبحاث ذات العبل -1
 إبداء الرأم في الدراسات كالتقارير التي تحاؿ إليو مف الرئيس  -2
 حضكر اجتماعات المجاف الفنية التي يعقدىا الرئيس  -3
 تقديـ المشكرة كالنصيحة في المجاالت المتعمقة بتخصصو . -4
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 ة بالمؤسسة , مثؿ كىك متخصص في دراسة كؿ المكاضيع القانكنية ذات العبلق: السكرتير القانكني ثانيان : 
        عداد مشركعات القكانيف كالنظـ  إ -1
 إعداد عقكد العمؿ كمراجعتيا كالعقكد التي تبرميا المؤسسة  -2
 .القياـ بفحص القضايا المرفكعة مف المؤسسة كضدىا  -3
 دراسة حاالت النقؿ كالترقيع كالعبلكات مف الناحية القانكنية  -4
  في النكاحي القانكنية حضكر الجمسات مع الرئيس لبلستعانة  -5
 مراجعة جميع القرارات كالمحاضر المطمكب استصدارىا .   -6

 السكرتير التعميمي ) خاص بالمؤسسات التعميمية ( :ثالثان : 
 متخصص في التعامؿ مع البريد الكارد إلى المؤسسات التعميمية كالصادر منيا  -1
 فيا حضكر اجتماعات أعضاء المؤسسة التعميمية كتسجيؿ ما دار   -2
 كالرد عمى استفساراتيـ  ...الخ  تدريس كأعضاء طمبة استقباؿ األشخاص المتردديف عمى المؤسسة التعميمية مف  -3
 مساعدة أعضاء ىيئة التدريس في انجاز بحكثيـ .  -4
 في تسيير األعماؿ في حالة غيابو .) مدير المدرسة ، رئيس الجامعة ، عميد الكمية (  اإلنابة عف الرئيس -5

                        السكرتير الطبي ) خاص بالمؤسسات الطبية ( :  رابعان :
  يقكـ بأعماؿ مثؿ استقباؿ المرضى كحفظ سجبلتيـ . -1
                        التعامؿ مع البريد الكارد إلى المؤسسة الطبية كالصادر منيا . .2
                                           بالمرضى  إعداد كشكفاف الحساب الخاصة. 4    استقباؿ المكالمات الياتفية  .3
 تزكيد المؤسسة الطبية بالمستمزمات الضركرية كغيرىا .. 6      طباعة الرسائؿ كالتقارير . 5

 السكرتير الصحفي :  خامسان : 
 .بأىـ األنباء كاألخبار المتعمقة بعمؿ المنشأة  االطبلع عمى الصحؼ كالمجبلت كتزكيد المدير. 0
 . التحضير لممؤتمرات الصحفية .2
رساليا لكسائؿ اإلعبلـ .3  . صياغة األنباء الصحفية كا 
 

 (0222ٔظبِٟ  )                                       :   حدد نكع السكرتارية المعنية بكؿ نشاط مف األنشطة اآلتية

  القانكنيمراجعة جميع القرارات كالمحاضر المطمكب استصدارىا .   .1
 السكرتير الطبي. تزكيد المؤسسة بالمستمزمات الضركرية .      .2
 التعميمي    . اإلنابة عف رئيس الجامعة في تسيير األعماؿ في حالة غيابو. 3
 السكرتير الفني. تقديـ المشكرة كالنصكحة في مجاؿ تخصصو . 4
 

 ىناؾ جيات مختمفة تقـك باإلعداد لمياـ السكرتارية في فمسطيف ، اذكرىا .
 الدراسة الثانكية التجارية . -2.   المراكز المتخصصة , كاالستشارية  -1
 التدريب أثناء الخدمة . -5    التعميـ الجامعي . -4    الكميات الجامعية المتكسطة . -3
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 يتحمى السكرتير الناجح بعدة مكاصفات كمؤىالت  ، اذكرىا.
 ,كالطبلقة في التعبير ,كقكة الذاكرة , كالذكاء  ,سف التعامؿكح, كالمباقة  , الصدؽ :  أكالن : المؤىبلت الشخصية

 حسف المظير , كالمحافظة عمى نظافة ما حكلو كغيرىا ., ك كاإلتقاف في العمؿ , الثقة بالنفس ك 
 

 (8007) نظامي   () اشرح المكاصفات العممية كالعممية لمسكرتير الناجح                        ثانيان : المؤىبلت العممية
 .الحصكؿ عمى شيادة عممية تؤىمو القياـ بأعماؿ السكرتارية  .1
 .كاسع االطبلع عمى ما يجد في مجاؿ عممو  .2
 .اإللماـ باألنظمة كالقكانيف المعمكؿ بيا في المؤسسة  .3
 . االطبلع عمى اإلجراءات الحككمية المتعمقة بأعماؿ المؤسسة  .4
 إجادة عدة لغات ) العربية كاالنجميزية ( . .5

 

 ان : المؤىبلت العمميةثالث
 النسخ كالتصكير .4   معالجة المعمكمات. 3  كتابة الرسائؿ كالتقارير . 2  إجادة الطباعة باستخداـ الحاسكب  .1
 تحديد المكاعيد كاالستقباؿ . 7     استعماؿ األدكات المكتبية المختمفة .6        معالجة البريد الصادر كالكارد. 5

 

 السكرتير العاـ كأعماؿ السكرتير الخاص .قارف بيف طبيعة أعماؿ 

 اٌغىشر١ش اٌؼبَ اٌغىشر١ش اٌخبص

العمؿ  تنظيـ في لمساعدتو المكظفيف مف المدير يختاره شخص
 كاإلخالص الكفاءة أساس عمى المدير يحددىا مكاصفات ضمف
 .بأشخاص عممو يتعمؽ لذا العمؿ، في

األمانة  ية،اإلدار  الشؤكف : منيا مسميات عدة ليا إدارية كحدة
دارة العامة  :أقساميا كمف العامة السكرتارية الخدمات، كا 

 كالحركة كمراقبة كالطباعة كالصيانة كالمحفكظات االستعالمات
 .الدكاـ

 

أك  قسـ أك معينة بدائرة خاصة عامة أك خاصة خدمة يقدـ
اإللماـ  يتطمب كىذا .إدارة مجمس أك العاـ المدير شخص

 كقت الدكاـ خارج حتى معو طكيمة عاتلسا لعمؿ رئيسو بشخصية
 .الرسمي

 في المؤسسة كاألقساـ اإلدارات جميع لصالح مكتبية خدمات يقدـ
 بكؿ يتعمؽ عممو لذا ، الرسمي الدكاـ بساعات عممو كيرتبط

 .المؤسسة

 

 (اٌىزبة اٌّذسعٟ)                                                            ضع دائرة حكؿ اإلجابة الصحيحة لمجمؿ اآلتية .

 7 6 5 4 3 2 1 السؤاؿ

 أ ب أ ج د ب د الجكاب
 

 (اٌىزبة اٌّذسعٟ)                                                   كفؽ بيف ما في العمكد األكؿ كما يناسبو في العمكد الثاني :

 اٌغٛاة
 ػ ص ٚ ٖ د ط ة أ

3 4 1 0 5 6 8 2 
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 المراسالت التجارية:  الرابعالدرس                       
 

  ما أجزاء الرسالة التجارية . أعط مثاالن عمى كؿ جزء منيا .
 ىي :تتككف الرسالة مف عدة أجزاء 

 

 :جزء العمكم مف عمى الكرقة المعدة لمكتابة , كتشمؿتككف مطبكعة عمى الك  : التركيسة (0
 .  عنكاف الشركة المرسمة مف حيث البمد كالمكقع  -أ
 رقـ صندكؽ البريد .       -ب
 الياتؼ كالفاكس كالبريد االلكتركني . -ج 

 

 : "الرقـ " اإلشارة  (8
صادرة كؿ سنة  , أك يككف الرقـ مككنان يككف رقمان متسمسبل لمرسائؿ ال كأفىك رمز مكجز يدؿ عمى مكضكع الرسالة ك 

  مف شقيف , األحرؼ األكلى لمكضكع الرسالة , كالثاني ىك رقـ متسمسؿ يضمف تسمسؿ المكضكع .
 (0212ٔظبِٟ  )                                                                   ىك رمز مكجز يدؿ عمى مكضكع الرسالة   -1    : أىميتو 

 في دفتر الصادر لممؤسسة لمرسالة الرقميترتيب ال يبيف -2              
 .يساعد في عممية حفظ الرسالة مف جية  -3              
  .كيسيؿ عممية الرجكع إلييا مف جية أخرل  -4              

 

 ة إلى اليميف ,يكضع في أعمى الصفحىك تاريخ إرساؿ الرسالة ,  :التاريخ  (3
  . ثـ السنة الشير  -3اليـك ,  -2اسـ بمد المرسؿ  -1كالقاعدة المتبعة في كتابة التاريخ ىي  
 كعادة يكتب الشير بالحركؼ ضمانان لعدـ التزكير 

 

 :  مركز المرسؿ إليو كعنكانو (4
كيكتب العنكاف في الزاكية اليمنى كمف أعمى في الرسائؿ بالمغة العربية كفي الزاكية 

 كيكتباليسرل لمرسائؿ بالمغة االنجميزية , كيككف تحت التاريخ كالرقـ مباشرة  . 
 اآلتي : بالتسمسؿ

 . اسـ الشركة  -3   إليوالمركز الكظيفي لممرسؿ  -2    .سؿ إليواسـ المر  -1
 ثـ اسـ الدكلة . -6                      ثـ البمد  -5      .صندكؽ البريد -4

 

 تتككف مف عبارات احتراـ .  : التحية كاالفتتاحية  (5
 

: بحيث تكتب المكضكع : ثـ عبارة مكجزة تعطي فكرة  لةمكضكع الرسا  (6
 .سريعة عف مضمكف الرسالة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مثاؿ التركيسة
 التجارية األمانة شركة  
 2152ب.ص   

 الشيداء شارع   16-
 فمسطيف – الخميؿ   

  -1205 أ/ـاؿ الرقـ :  مث

 ـ 2006 الثاني كانكف :30 التاريخ

 محمد محمكد ِضبي
 المشتريات دائرة مدير
 خميؿ الرحمف  شركة

 2111 )ب.ص ( 
 – القاىرة - شارع القدس 161

 العربية مصر جميكرية

 تحية طيبة كبعد مثؿ: 

 الكمبيكتر أجيزة أسعار :عرض المكضكع

 الىحذج الثالثح
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 (0211) اوّبي  (8000)نظامي  (8007) نظامي      ( ما األمكر التي يجب مراعاتيا عند كتابة جسـ لرسالة) :  جسـ الرسالة (2

 يجب مراعاة ما يمي .
 اإليجاز في طرح المكضكع    -أ
 استخداـ لغة سيمة .  -ب
 الدخكؿ إلى المكضكع فكرا كبكؿ كضكح  -ج
 ب التيديد , كترؾ مجاؿ لمتفاىـ الحقان ,استخداـ أسمكب اإلقناع ال أسمك  -د

  في المستقبؿ .كعدـ كتابة أية كممات يمكف أف تستخدـ ضد المرسؿ 
 

 

 :  التحية الختامية (8
 ىي عبارة مكجزة , تنسجـ مع التحية االفتتاحية , تختتـ بيا الرسالة .

 

 :  التكقيع كالخاتـ (9
األخطاء أك مف عدـ إىماؿ أم  يكضع التكقيع بعد قراءة الرسالة مجددان لمتأكد مف خمكىا مف  

نقطة يراد إيصاليا لممرسؿ إليو . كالتكقيع يضفي صفة الرسمية عمى الرسالة , بينما الخاتـ لكحده 
 ه الكظيفي أسفؿ التكقيع .ال يكفي إلثبات قانكنية الرسالة ,كما يجب ذكر اسـ المرسؿ كمركز 

 

  إلى ىذه المرفقات في  كيشار:  كالتقارير , أك فكاتير البيع كالشراء  المرفقات (00
 أسفؿ الرسالة , فتكتب كممة مرفقات كتذكر .      

 

: ىي الجيات المعنية باالطبلع عمى المعمكمات  أصحاب العبلقة نسخ (00
الكاردة في الرسالة , كالمطمكب منيا اتخاذ إجراءات بشأنيا , كيشار إلى الجيات 

 لرسالة كفي الجانب األيمف التي يتقرر إرساؿ نسخ إلييا في الجزء األسفؿ مف ا
 

 األحرؼ األكلى مف اسـ كاتب الرسالة كطابعيا . ىي عبارة عف  : الرمكز (08
    

 عدد أنكاع الرسائؿ التجارية . 
: ىي رسائؿ عمى شكؿ أسئمة إما أف تككف استفسار عف ) أشخاص( أك )مؤسسات( أك)  رسائؿ االستفسار .0

ة معينة , أك بضاعة( . كأف تستفسر مف بنؾ عف المركز المالي ألحد التجار , أك نسأؿ الغرفة التجارية عف شرك
 . نستفسر عف بضاعة ما

 : لمرد عمى االستفسارات المطركحة , كالردكد ممكف أف تككف ايجابية أك سمبية . رسائؿ الرد عمى االستفسار .8
: ىي رسائؿ تستخدـ لعرض كتركيج سمعة معينة أك مجمكعة مف السمع التي تبيعيا الشركة .  رسائؿ العرض .3

 أك خدمات ما بعد البيع . يكضح فييا السعر , كالمكاصفات ,
: تككف ردان عمى رسائؿ العرض , فإذا كجد المشترم أف السمعة المعركضة مناسبة مف حيث السعر رسائؿ الطمب  .4

 كالمكاصفات , فانو يطمب شراءىا .
 

 

 رقـ برسالة استفساركـ عمى ردا : الرسالة جسـ
 لكـ نرسؿ بالحكاسيب, لمتعمقةا  / /تاريخ / /
 السريع الرد آمميف بذلؾ الخاصة األسعار قائمة
 .الكمية نفاذ قبؿ طمباتكـ تمبية مف لنتمكف

 واقثلىا فائق االحترام .ِضً : 

 التكقيع :
 سحسيف فار 

 مدير المبيعات  

  (  ) رقـ شيؾ :1 المرفقات
 : جدكؿ مكاصفات2          

 .التسكيؽ مدير نسخة  1-
 .المستكدعات مدير نسخة 2- 

 أ . ع / ش .ش    :اٌشِٛص   
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اتكرة : كىي رسائؿ إلثبات عممية شحف البضائع المطمكبة لممشترم , كيتـ إرفاقيا في العادة بف رسائؿ تنفيذ الطمب .5
 تتضمف مكاصفات البضاعة مف حيث الكمية كالسعر .

 نقص األسعار, زيادة : مثؿ الطمب تنفيذ في ما خمؿ مف المشترم تذمر عف لمتعبير : تستخدـ رسائؿ الشككل .6
 .لممكاصفات مطابقتيا عدـ متأخرة, كصكليا تمفيا, البضاعة ,

 الخطأ, أك تكضيح سبب سكء فيـ إصبلح , أك عتذارفي مقابؿ رسالة الشككل لبل : ترسؿ رسائؿ الرد عمى الشككل .7
 

السفير ، القنصؿ ، رئيس البمدية ، رئيس الغرفة التجارية ، المحامي  )ماذا يقاؿ عند كتابة التحية االفتتاحية لمرسالة لكؿ مف :
 .(، الميندس  كرية ، الشيخ،المدرس ، الصحفي ،  الكزير ، الحاصؿ عمى درجة الدكتكراه في أحد الفركع العممية ، رئيس الجمي

 اٌؾً :

  رئيسبمدية أك رئيس الغرفة التجارية يقاؿ لرئيس ال  -         صاحب السعادة أك سعادة يقاؿ لمقنصؿ أك السفير -
  فخامةأك  صاحب الفخامة يقاؿ لرئيس الجميكرية   -                    أستاذالمدرس كالصحفي يقاؿ لممحامي ك  -
    صاحب الفضيمة يقاؿ لمشيخ  -                     صاحب المعاليأك  معالي يقاؿ لمكزير -
  ميندس كيقاؿ لمميندس   -  الدكتكرلدكتكراه في احد الفركع العممية يقاؿ لحامؿ درجة ا -
 

، السيد يكسؼ أحمد 0750مدير دائرة التسكيؽ ، راـ اهلل ، ص.ب.   ) حسب األصكؿ : اآلتيرتب عنكاف المرسؿ إليو 
 ( 8008) نظامي                                                     .  ( حتـر ، فمسطيف ،  شركة محمكد لممكاد الغذائيةالم
 السيد يكسؼ أحمد المحتـر الحؿ :        

 مدير دائرة التسكيؽ               
 شركة محمكد لممكاد الغذائية               
 0750:ص.ب               

 فمسطيف -راـ اهلل               

 

 (8009) نظامي                                                                       ما مكاصفات الرسالة الجيدة . 
 قدر كاؼ مف الكممات كالعبارات الدالة عمى االحتراـ كالتقدير .  فتضم .1
 مكاف , كتجنب تكرار األسؼ كاالعتذار , تجنب استخداـ العبارات السمبية كالغامضة بقدر اإل .2
 .استخداـ الجمؿ المبنية لممعمكـ ألف ليا كاقعان اكبر مف الجمؿ المبنية لممجيكؿ  .3
 .حذؼ الكممات الزائدة ك  جمؿ في الكبلـ كترتيب كاإلمبلئية المغكية األخطاء كتجنب المغة بقكاعد االلتزاـ .4
يصاؿ اليدؼ لمقارئ دكف اإلخبلؿ بالمعنى.التعبير عف مضمكف الرسالة بأقؿ عدد ممكف مف  .5  الكممات , كا 
 الدخكؿ إلى المكضكع فكران كبكؿ كضكح . .6
 

 أصبح كثير مف الرسائؿ يتـ مف خالؿ البريد االلكتركني . بما تفسر:
 انخفاض تكاليؼ ىذا النكع مف الرسائؿ . -ج     ضماف سرعة الرسالة .  -ب      لتسييؿ عممية االتصاؿ .   -أ 
 

 (78ي صالكتاب المدرس)          جب ب ) نعـ ( أك ) ال ( عف كؿ عبارة مف العبارات اآلتية ، ثـ أصحح الخطأ فييا :أ

     . )لممجيكؿ المبني الفعؿ استخداـ تجنب (العكس المطمكب(   ال)   .4  بؿ تسمى رسالة تنفيذ طمب ( ال) . 3 ) نعـ ( .2 ) نعـ (  .0
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 اإلدارية التقارير:  الخامسالدرس 
 

 عرؼ التقرير .
ىك عبارة عف عرض لمحقائؽ الخاصة بمكضكع معيف , أك مشكمة معينة , أك إلعبلـ المديريف عف مستكل  : التقرير

 األداء في مختمؼ أكجو نشاطات المؤسسة , لممساعدة في عممية اتخاذ القرارات , كرسـ السياسات , ككضع الخطط . 
 

 .في منشآت االعماؿ ة  عدد أنكاع التقارير اإلداري
: ىي تقارير تيدؼ إلى تحميؿ كتقييـ أداء برنامج أك مشركع قيد التنفيذ أك األفراد كالعامميف في المؤسسة  التحميمية .1

ك بحيث يتـ مقارنة ما ك كقع فعبلن بما يجب أف يككف , كتحديدان االنحرافات كأسبابيا , ككيؼ يجب معالجتيا . ك 
ات كاقتراحات لحؿ مشكمة قيد الدراسة مثؿ تقارير " تحميؿ المبيعات كالتعرؼ عمى أسباب يقدـ معد التقرير تكصي
 .التراجع فييا خبلؿ فترة 

: ىي تقارير تتناكؿ أحداث معينة مثؿ تقرير عف سير العمؿ في دائرة معينة أك  اإلخبارية ) تقارير المعمكمات ( .2
معة معينة , أك تقارير اإليرادات كالمصركفات الشيرية , في المنشأة ككؿ , أك تقرير عف أسعار المنافسيف لس

 كيكتفي معد التقرير بتقديـ المعمكمات كما ىي مف دكف تكصيات كاقتراحات في الغالب .
 : كىي تقارير يتـ إصدارىا كؿ فترة بشكؿ دكرم , مثؿ التقارير األسبكعية كالشيرية كالسنكية  .الدكرية  .3
التي يتـ إصدارىا بشكؿ استثنائي , كترتبط بكقكع أحداث معينة , مثؿ حدكث عطؿ : كىي التقارير  غير الدكرية .4

 .مفاجئ في إحدل اآلالت يطمب المدير تقريران عف ىذه المشكمة , لتحديد أسبابيا كمعالجتيا 
كالخارجة  : كىي التقارير التي تعبر عف الكضع المالي لممنشأة خبلؿ فترة معينة مثؿ تقرير النقدية الداخمة المالية .5

 لممنشاة خبلؿ شير معيف أك سنة معينة .
مثؿ تقارير زيادة اإلنتاج بسبب زيادة  : كىي التقارير التي تعكس أنشطة المنشاة خبلؿ فترة محددة .األنشطة  .6

 ساعات العمؿ , ككذلؾ تقارير البرامج التدريبية
 

 

 (0222ٔظبِٟ  )                                                                                ِب اٌفشق ث١ٓ اٌزمبس٠ش اٌزؾ١ٍ١ٍخ ٚاٌزمبس٠ش اإلخجبس٠خ .

ثٕذ 

 اٌّمبسٔخ
 اٌزمبس٠ش اإلخجبس٠خ اٌزمبس٠ش اٌزؾ١ٍ١ٍخ

 اٌٙذف

تيدؼ إلى تحميؿ كتقييـ أداء برنامج أك مشركع قيد 
التنفيذ أك األفراد كالعامميف في المؤسسة ك بحيث يتـ 

ع فعبلن بما يجب أف يككف , كتحديدان مقارنة ما ك كق
 االنحرافات كأسبابيا , ككيؼ يجب معالجتيا .

تناكؿ أحداث معينة مثؿ تقرير عف سير العمؿ 
في دائرة معينة أك في المنشأة ككؿ , أك تقرير 
عف أسعار المنافسيف لسمعة معينة , أك تقارير 

 اإليرادات كالمصركفات الشيرية .

 اٌزٛط١بد
لتقرير تكصيات كاقتراحات لحؿ مشكمة قيد يقدـ معد ا

 الدراسة
بتقديـ المعمكمات كما ىي مف  يكتفي معد التقرير

 تكصيات كاقتراحات في الغالب .ف دك 
 

 

 

 الىحذج الثالثح
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 ()الكتاب المدرسي                                                                  بيف مراحؿ إعداد التقرير ككتابتو .
 كفي ىذه المرحمة يتـ تنفيذ األمكر اآلتية : ) مرحمة اإلعداد األكلي (داد : أكال : اإلع

 تحميؿ المبيعات مثؿ كذلؾ بتحديد المكضكع أك المجاالت التي يغطييا التقرير,  :معرفة اإلطار العاـ لمتقرير  -أ
 .لصنؼ ما مف المنتجات 

مبيعػات فػي األشػير يدؼ التعرؼ عمػى أسػباب تراجػع التحديد اليدؼ مف إعداد التقرير بكضكح , فمثبل قد يككف ال -ب
 الستة األخيرة

 أك أسمكب الكتابة الذم يناسبو . معرفة مف ىك قارئ التقرير بكضكح , كماذا يحتاج أف يعرؼ , كما المصطمحات -ج
 تحديد المعمكمات المطمكبة لمتقرير . كىؿ المتكافر منيا كامؿ كمرتبط بالمكضكع أـ ال . -د
 

 : اآلتي يتضمف(  ك: ) الييكؿ العاـ لمتقرير   : البناء الييكمي لمتقرير ثانيا ن 
 بداية التقرير , كتشمؿ : (1
 كالجية التي أعدت التقرير .  -3.  كتاريخ إعداده   -2.     عنكاف التقرير  -1   صفحة الغبلؼ : كتتضمف - أ
 ـ الصفحة لكؿ مكضكع .) فيرس بالمكضكعات التي يتضمنيا التقرير , كرق    صفحة المحتكيات : - ب
 كأىدافو , كأىميتو . -3 .  كطريقة إعداده  -2 .   فكرة عف التقرير   -1     :المقدمة : كتشمؿ  - ج
محتكل التقرير : كتختمؼ محتكيات التقرير باختبلؼ المكضكع , فمثبلن تقارير متابعة نشاط معيف , تحتكم عمى :  (2

 ة المكضكعة , تحميؿ أسباب انحراؼ االنجاز عف الخطة .االنجازات الحالية , مقارنة االنجازات بالخط
 كتشمؿ ممخصان لممكضكع , كالتكصيات كالمبلحؽ ) إف كجدت ( .:  الخاتمة (3

 

المسكدة األكلى ىي أصعب ك بكتابة مسكدة أك أكثر قبؿ الكصكؿ لمشكؿ النيائي لمتقرير , تبدأ  الكتابة : مرحمة ثالثان : 
  ىذه المرحمة يجب أف يراعي كاتب التقرير أألمكر التالية . كفيميمة في كتابة التقرير , 

 يككف التقرير كاضحان , كالمعمكمات فيو دقيقة ككاممة . .1
 تتضمف كؿ فقرة منو مكضكعان كاحدان . .2
 يككف االنتقاؿ مف فقرة إلى أخرل بسبلسة كتتابع . .3
 كالدكائر . باألعمدةيؿ البيانات استخداـ كسائؿ اإليضاح المناسبة لممعمكمات التي يتـ عرضيا , مثؿ تمث .4

 

 رابعان : مرحمة المراجعة :
 ( 8000) نظامي   مراجعتيا قبؿ اخراج التقرير بصكرة نيائية لمكصكؿ إلى حكـ جيد عمى التقرير . كىناؾ امكر يجب 

 مظير التقرير كمحتكياتواالنتباه إلى  .1
 صيات .االنتباه عمى خمك التقرير مف االخطاء اليجائية , كحسف التك  .2
 االىتماـ  بشكؿ التقرير كتكفر الكسائؿ اإليضاحية فيو . .3
 االىتماـ  بترتيبو كتتابع عرض األفكار فيو ك جكدة إخراجو كالشكؿ العاـ لو . .4
 التأكد مف صحة صفحة المحتكيات كعناكيف الجداكؿ , كأرقاميا. .5
 .صحة استخداـ عبلمات الترقيـ لما ليا أثر في تكضيح المعنى التأكد مف  .6
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 المنشاة  . التي تقدميا التقارير لممديريف فيفكائد ما أىـ ال
 (8007)إكماؿ  (كضح ذلؾ كظائفيا. أداء تساعد اإلدارة فيالتقارير )             : كىيدارة في أداء كظائفيا المختمفة مساعدة اإل (1

 التخطيط : حيث يعتمد التخطيط عمى المعمكمات الكاردة في التقارير . -
 معمكمات المتكافرة عف سير العمؿ كظيفة التكجيو كاإلشراؼ بناء عمى ال المسئكؿاإلشراؼ ؾ حيث يمارس التكجيو ك  -
الرقابة كالمتابعة كالتغيير : تعتمد الرقابة بشكؿ أساس عمى مقارنة االنجاز الفعمي بما كاف يجب اف يتـ حسب  -

 ة معمكمات بشكؿ تقارير عف االنجاز .الخطة كالمعايير المتفؽ عمييا , كحتى تتـ المقارنة يمـز اإلدار 
التكثيؽ كالتسجيؿ : لمنشاطات كاألحداث التي تمت في فترة سابقة , بحيث أك يمكف اعتبارىا معمكمات مرجعية  (2

 لمرجكع إلييا مستقببلن .
 عضيا بتبادؿ المعمكمات : بيف الكحدات المختمفة في الشركة , الف طبيعة عمؿ الكحدات اإلدارية مرتبطة ب (3

 

 (8000) اكماؿ  (8000) نظامي                                                          اذكر مكاصفات التقرير الجيد .

 (8008) نظامي     (مف مكاصفات التقرير الجيد القدرة عمى اإلقناع كضح ذلؾ)                        انجازه في الكقت المناسب . -1

 يب عف كؿ التساؤالت المحتممة , ط بالمكضكع : أم يغطي التقرير كافة جكانب المكضكع , كيجالشمكلية كاالرتبا -2
  .المعمكمات المعركضة في التقرير ليا عبلقة مباشرة بالمكضكع الرئيس ك      

 الدقة كصحة البيانات التي يتضمنيا التقرير , كاإلشارة إلى مصدرىا في بعض األحياف  لكسب ثقة القارئ .  -3
 لممعمكمات في اتخاذ القرارات . كبالتالي استخدامو     
 ا فالمسألةيمناسبة الحجـ : بحيث يتناسب حجـ التقرير مع المكضكع المراد طرحة , ك الفترة الزمنية التي يغطي -4
 ليست بالحجـ , إنما بالفائدة المرجكة مف التقرير .    
 اعمة لممعمكمات كالرسكـ كالتكضيحات  كطريقة عرض األفكار , كالقدرةاألرقاـ الد باستخداـالقدرة عمى اإلقناع :  -5
 .عمى التحميؿ    
 

 ضع دائرة حكؿ رمز الصحيحة لمجمؿ اآلتية : 
 

 5 4 3 2 1 السؤاؿ

 د ب د ج ج الجكاب

 

 

 نهاية الفصل الدراسي االول 
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 الطلب:  األولالدرس 
 

 ر السكؽ .عرؼ السكؽ ، كبيف ما ىي شركط  أك عناصر تكف
 : " ذلؾ اإلطار الذم يتـ فيو تبادؿ السمع كالخدمات بيف البائعيف كالمشتريف " . السكؽ

 كسيمة اتصاؿ . -4سمع .    -3مشتريف .    -2بائعيف .    -1  :عناصر تكفر السكؽ ىيك 
 

 عرؼ الطمب ؟ كبيف ما ىي عناصر الطمب الفعمي ) الطمب الجاد ( . 
 درة عمى شراء كمية معينة مف سمعة معينة بسعر معيف كفي فترة زمنية محدكدة .: ىك الرغبة كالمق الطمب

 عناصر الطمب الفعمي ىي :
 . كجكد قدرة شرائية لدل المستيمؾ .2  تيمؾ في الحصكؿ عمى السمعة .    كجكد رغبة لدل المس .1
 الشراء خبلؿ فترة زمنية محددة . . أف تتـ عممية4                               .  كجكد سعر محدد لمسمعة .  3

 

  .عرؼ جدكؿ الطمب مكضحان ذلؾ بالرسـ 
ىك جدكؿ يبيف الكميات المطمكبة مف سمعة معينة عند أسعار  ": جدكؿ الطمب

 . "مختمفة في فترة زمنية استيبلكية محددة
 

 نكف الطمب .عمى ماذا ينص قا
: " أف ىناؾ عبلقة عكسية بيف الكمية المطمكبة مف سمعة ما كسعر تمؾ السمعة مع بقاء  عمىينص قانكف الطمب 

 .كالعكس صحيح أم كمما ارتفع سعر السمعة في السكؽ فاف الكمية التي يطمبيا المستيمؾ سكؼ تقؿ". ثابتة العكامؿ األخرل 
 

 ستقؿ في قانكف الطمب الم كالمتغيرالتابع المتغير ما ىك 
                           ) تتبع تغير السعر (. التابع المتغيرىي  الكمية المطمكبة, بينما  المستقؿ المتغيرىك  السعر 

         

 عرؼ منحنى الطمب .
كالى عمى شكؿ منحنى ينحدر مف أعمى إلى أسفؿ في المستكل الديكارتي : ىك تمثيؿ لجدكؿ الطمب  منحنى الطمب

معرفة ما سيحصؿ لمكميات  ) مف خاللو يمكف اليميف  مبينا العبلقة العكسية بيف السعر لسمعة ما  كالكمية المطمكبة منيا . 
 المطمكبة عند تغير أسعارىا ( .

 

 ) ميمو سالب( ينحدر منحنى الطمب مف أعمى إلى أسفؿ كالى اليميف:  بما تفسر
حبلؿ البدائؿ ,بسبب تأثير ك كمية المطمكبة , بسبب العبلقة العكسية بيف السعر كال   تناقص المنفعة الحدية .ك الدخؿ كا 
 

 ما ىي خصائص منحنى الطمب
 . كىك ما يفسر العبلقة العكسية بيف السعر كالكمية المطمكبة .  (ميمو سالب)أعمى إلى أسفؿ كالى اليميف مف  ينحدر .1
 ذا السعر يككف عدد الكحدات المطمكبة يساكم صفران ىناؾ حد أقصى لمسعر يمكف  لممكاطف أف يدفعو , كبعد ى .2
حبلؿ البدائؿ.ينحدر مف أعمى إلى أسفؿ كدليؿ عمى تناقص المنفعة الحدية , ككذلؾ ينحدر  .3  بسبب تأثير الدخؿ كا 
 

 اٌّطٍٛثخاٌى١ّخ   و١ٍٛ اٌض٠ذاٌغؼش  

1 

1.5 

0 

0.5 
 

82 

62 

52 

35 
 

 الىحذج الراتؼح
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 ما المقصكد  بػ المنفعة الحدية ، كعمى ماذا ينص قانكف المنفعة الحدية .
 ة الكمية نتيجة استيبلؾ كحدة إضافية أخرل .: ىي التغير في المنفع المنفعة الحدية

عمى أنو " كمما زادت الكمية المستيمكة مف سمعة معينة فإف المنفعة الحدية لتمؾ السمعة  ينصالمنفعة الحدية  كقانكف
 عبلقة عكسية ()تأخذ بالتناقص . 

 

 ()الكتاب المدرسي                                                   .كضح العكامؿ المحددة لمطمب مع إعطاء مثاؿ عمى كؿ منيا

: كمما ارتفع دخؿ المستيمؾ , ازداد االستيبلؾ بسبب زيادة القكة الشرائية لو  , كبالتالي تزداد   دخؿ المستيمؾ .0
 الكمية المطمكبة مف السمع كالخدمات  , كالعكس صحيح . 

 عبلقة طردية(  ). كالفكاكو   مثؿ : المبلبس كالمحكـ السمعة العاديةفيزداد الطمب عمى  -
 مثؿ المبلبس المستعممة . )عبلقة عكسية( السمعة الرديئةكينخفض الطمب عمى  -
 (: كمما ارتفع عدد السكاف ازداد الطمب عمى السمع كالخدمات, كالعكس صحيح . )عبلقة طردية  عدد السكاف .8

 اؿ زيادة عدد المكاليد يؤدم إلى زيادة الطمب عمى حميب األطف: مثاؿ 
يا , كالعكس صحيح . : تغير أذكاؽ المستيمكيف لصالح السمعة يؤدم إلى زيادة الطمب عمي أذكاؽ المستيمكيف .3

 ( فالحصكؿ عمى سيارة جديدة يصبح رمزان لممكانة عند المستيمؾ . كتعتمد أذكاؽ المستيمكيف عمى )عبلقة طردية
 الدعاية كاإلعبلف ) التركيج لمسمعة ( . -عة     دجكدة السم -مدل الحاجة إلييا     ج -طبيعة السمعة   ب -أ

: كثيران ما ترتبط بالكضع السياسي , فتكقع حدكث حرب مثبلن سيزيد الطمب عمى السمع لتأميف  تكقعات المستيمكيف .4
الكضع المستقبمي كقت الحرب . كسقكط المطر يزيد الطمب عمى المظبلت . كتكقع ارتفاع أسعار السمع في 

 د الطمب عمييا .المستقبؿ يزي
 البديمة ( ) المكممة ك:  أسعار السمع األخرل .5
 ()عبلقة عكسية: كمما ارتفع سعر السمعة انخفض الطمب عمى السمعة المكممة ليا .  السمعة المكممة -

: ارتفاع سعر البنزيف سيخفض الطمب عمى السيارات التي تسير عمى البنزيف , كارتفاع سعر السكر سيخفض مثاؿ
 الشام . كمف أمثمة السمع المكممة أيضان , الكاميرا كالفمـ , الحذاء كالجكارب , البدلة كربطة العنؽ  الطمب عمى

  (: كمما ارتفع سعر السمعة ازداد الطمب عمى السمعة البديمة ليا . ) عبلقة طردية السمعة البديمة -
 إذا كاف سعره أقؿ  . فإذا ارتفع سعر التفاح يتكجو المستيمؾ لممكز قاؿالتفاح كالبرت :مثاؿ

 

 مع إعطاء أمثمة عمى كؿ منيا  .السمعة الرديئة ، السمعة المكممة ، السمعة البديمة ، السمعة العادية  :عرؼ كؿ مف 
 المبلبس المستعممة كالتمفزيكف غير الممكف :  ؿثم. ي يقؿ الطمب عمييا بازدياد الدخؿىي السمعة الت : السمعة الرديئة
 ىي السمعة التي يزداد الطمب عمييا بازدياد الدخؿ " مثاؿ عمى ذلؾ : المبلبس كالمحـك كالفكاكو . : " السمعة العادية
: " ىي السمعة التي تككف مرتبطة بسمعة أخرل أك مكممة ليا كتجتمعاف إلشباع رغبة معينة لدل  السمعة المكممة

  التي تسير عمى البنزيف  سياراتالمستيمؾ " مثاؿ عمى ذلؾ : ارتفاع سعر البنزيف سيخفض الطمب عمى ال
ىي السمعة التي يمكف استعماليا كبديؿ عف سمعة أخرل كتمبي نفس الحاجة . مثاؿ عمى ذلؾ التفاح  : السمعة البديمة

 .فإذا ارتفع سعر التفاح يتكجو المستيمؾ لممكز ألنو يصبح ارخص مف التفاح , كالمكز 
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 (0222إوّبي  )                                                                                           ما الفرؽ بيف الطمب كالكمية المطمكبة

 ىك جميع الكميات المطمكبة مقابؿ أسعار مختمفة  حيث يكجد رغبة  الطمب
كقدرة لمشراء حسب محددات الطمب ما عدا السعر . كبالتالي فإف التغير في 

 تغير في جميع الكميات المطمكبة كليس كمية كاحدة .الطمب يعني ال
كبالرسـ يعني إزاحة منحنى الطمب إلى اليميف أك اليسار أم تغير مكقع  

يؤدم الى انتقاؿ فزيادة الطمب نتيجة تغير احدل محددات الطمب المنحنى .
( كنقصاف الطمب نتيجة تغير 1اليميف مف )ط.( إلى ) طمنحنى الطمب الى 

 .   (2انتقاؿ منحنى الطمب مف )ط.( إلى )ط دات يؤدم إلىاحدل المحد
. 

فيي كمية محددة مقابؿ سعر محدد سيشترييا المستيمؾ بناءان عمى السعر فقط مع بقاء العكامؿ :   أما الكمية المطمكبة
مطمكبة يعني زيادة أك نقص كمية محددة نتيجة لتغير سعر السمعة األخرل ثابتة . كبالتالي فإف التغير في الكمية ال

. كبالرسـ فإف التغير في الكمية مع بقاء العكامؿ االخرل ثابتة نفسيا 
المطمكبة يتمثؿ في االنتقاؿ مف نقطة إلى أخرل عمى نفس منحنى الطمب , 

( 1فإذا ارتفع السعر مف ) س ( إلى ) سأم عدـ تغير مكقع المنحنى 
( , أم  1ؾ( إلى ) ؾ انخفاض الكمية المطمكبة مف ) م ذلؾ  إلىسيؤد

 مف النقطة ) أ ( إلى النقطة ) ب ( عمى نفس المنحنى .  االنتقاؿ
المطمكبة  ( سيؤدم إلى زيادة الكمية2كانخفاض السعر مف )س( إلى )س

 ( ,أم االنتقاؿ مف النقطة ) أ( إلى النقطة    2مف النقطة ) ؾ( إلى ) ؾ
 مى نفس منحنى الطمب ) ج ( ع

 

 إلى زيادة الطمب .التي تؤدم ) العكامؿ ( كما ىي األمكر
 

 يف إذا كانت السمعة عادية . ارتفاع دخكؿ المستيمك3   لصالح السمعة  تغير أذكاؽ المستيمكيف .8عدد المشتريف أك مستيمكي السمعة  زيادة  .1
 .  انخفاض أسعار السمع المكممة .6. زيادة أسعار السمع البديمة .     5   . انخفاض دخكؿ المستيمكيف إذا كانت السمعة رديئة .    4
 تكقعات المستيمكيف بزيادة دخكليـ أك زيادة أسعار السمع التي يستيمككنيا أك حدكث حرب .   .7
 

 رؤدٞ إٌٝ أخفبع اٌطٍت . اٌزٟ) اٌؼٛاًِ ( ٟ٘ األِٛس  ِب
 

 . أخفبع دخٛي اٌّغزٍٙى١ٓ إرا وبٔذ اٌغٍؼخ ػبد٠خ  3ػذ اٌغٍؼخ .       ٓ. رغ١ش أرٚاق اٌّغزٍٙى0١   . ٔمض ػذد اٌّشزش٠ٓ أٚ ِغزٍٙىٟ اٌغٍؼخ . 1

 . اسرفبع أعؼبس اٌغٍغ اٌّىٍّخ .6  عؼبس اٌغٍغ اٌجذ٠ٍخ .   . أخفبع أ5     إرا وبٔذ اٌغٍؼخ سد٠ئخ . ٓ. اسرفبع دخٛي اٌّغزٍٙى4١

 ٔخفبع أعؼبس اٌغٍغ اٌزٟ ٠غزٍٙىٛٔٙب .. رٛلؼبد اٌّغزٍٙى١ٓ ثبٔخفبع دخٌُٛٙ أٚ ا2

 

) اٌىبص ٚاٌغبص, اٌغّٓ إٌجبرٟ ٚاٌغّٓ اٌؾ١ٛأٟ , اٌٛسق ٚاٌمٍُ , اٌؾزاء اٌجالعز١ىٟ طٕف اٌغٍغ ا٢ر١خ إٌٝ عٍغ ثذ٠ٍخ ٚعٍغ ِىٍّخ 

 ٚاٌؾزاء اٌّطبؽٟ , لٍُ اٌؾجش اٌغبف ٚلٍُ اٌشطبص , اٌؾ١ٍت ٚاٌٍجٓ , اٌغىش ٚاٌشبٞ ( .

 اٌؾً:
 
 

 

 

 
 

 

 

 

                    اٌغؼش                                                               

 ص٠بدح ٚٔمظبْ  اٌطٍت

                                                                  

 

                                                                

                                                                                            

                                                   1ؽ       

                                               

 

                                           0ؽ       2ؽ         

 

 ٌى١ّخا
 

 

 اٌغؼش                                                                

    1ط                   ة                                           

 

                                                                 

 ط                                                              أ                              

                                                                   

                                                 

 ط               

   0ط                                          ؽ          

 

  اٌى١ّخ

 1ن  ن                        0ن               

 اٌغٍغ اٌجذ٠ٍخ

 لٍُ ؽجش عبف ٚلٍُ سطبص, اٌغّٓ إٌجبرٟ ٚاٌغّٓ اٌؾ١ٛأٟ, ٌىبص ٚاٌغبصا

 اٌؾزاء اٌجالعز١ىٟ ٚاٌؾزاء اٌّطبؽٟ, اٌؾ١ٍت ٚاٌٍجٓ   
 

 

 اٌغٍغ اٌّىٍّخ

 اٌجٕض٠ٓ ٚاٌغ١بسح, اٌغىش ٚاٌشبٞ, اٌٛسق ٚاٌمٍُ
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 (اٌىزبة اٌّذسعٟ)                                                                        أِأل اٌفشاؽ فٟ وً ِٓ اٌغًّ ا٢ر١خ :
 

 العكسية بيف سعر السمعة كالكمية المطمكبة منيا .قانكف الطمب يكضح العبلقة   .1
 . انخفاض الكمية المطمكبةالسعر كالى  انخفاضيؤدم انخفاض الطمب بشكؿ عاـ إلى  .2
 . بالقدرة الشرائيةالطمب ىك الرغبة المعززة  .3

 

 ضع دائرة حكؿ رمز اإلجابة الصحيحة لكؿ مما يأتي :
 3 2 1 السؤاؿ

 ب أ د الجكاب
 

 بيف اتجاه التغير في الطمب في كؿ مف الحاالت التالية :
 عزكؼ المكاطنيف عف شراء سمعة ما بسبب مخاكؼ صحية . -8         ارتفاع سعر سمعة بديمة . -0
 زيادة عدد المكاطنيف . -3

 ادة الطمب عمى السمعة كانتقاؿ منحنى الطمب إلى اليميف .زي -1  : الحؿ
 انخفاض الطمب عمى السمعة كانتقاؿ منحنى الطمب نحك اليسار . -2         
 زيادة الطمب عمى السمع كالخدمات كانتقاؿ منحنى الطمب نحك اليميف . -3         

 

 اص مف تمؾ السمعة حتى عندما يرتفع سعرىا . إف ىذاإف الدعاية كاإلعالف لسمعة ما يؤدياف إلى زيادة شراء األشخ
 يتناقض مع قانكف الطمب . ما رأيؾ في ىذه الجممة .

إف اليدؼ األساسي لمدعاية كاإلعبلف ىك التركيج لمسمعة عف طريؽ التأثير عمى ذكؽ المستيمؾ , كاف اليدؼ 
و السمع كالخدمات كتحقيؽ أقصى إشباع االقتصادم لممستيمؾ ىك تعظيـ المنفعة التي يحصؿ عمييا عند استيبلك

ممكف لو حتى لك زاد سعر تمؾ السمع كالخدمات , كمف خبلؿ الدعاية كاإلعبلف يشعر المستيمؾ بأف ىذه السمعة أك 
  الخدمة تشبع حاجاتو فتؤثر عمى ذكقو كيزداد الطمب عمييا .

 

 

 

 

 

 ِّٙخ ػٍٝ اٌطٍت رذس٠جبد
 

  إرشادات ميمة قبؿ الرسـ كالتحميؿ:
) اٌض٠بدح ١ّ١ٌٍٓ ٚاالٔخفبع ػٕذ اٌؾذ٠ش ػٓ اٌّؾذداد اٌغزخ ٌٍطٍت ٠ؼٕٟ رٌه   ثأْ إٌّؾٕٝ ٠غت أْ ٠ٕزمً إِب ١ّ١ٌٍٓ أٚ ا١ٌغبس  -0

 ماذا يحدث لممنحنى   -ب   ماذا يحدث لمطمب  -أ   ٚاٌزؾ١ًٍ ٠غت أْ ٠غ١ت ػٓ األعئٍخ ١ٌٍغبس (

كذجية اإلجابة عمى مى نفس المنحنى ( يجب أف تتضمف اإلجابة النم) أم االنتقاؿ ع سعر نفس السمعةعند الحديث عف  -8
 ماذا يحدث لمكمية      -كيؼ ننتقؿ عمى المنحنى           ب -أ    تالية :األسئمة ال

 

 1ِضبي 
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 ٚػؼ ثبٌشعُ ٚاٌزؾ١ًٍ ِبرا ٠ؾذس ٌّٕؾٕٝ اٌطٍت ػٍٝ اٌؾ١ٍت اٌغبف  فٟ اٌؾبالد ا٢ر١خ ::  1ط

 اسرفبع عؼش اٌؾ١ٍت اٌطبصط   -0     اسرفبع دخً اٌّغزٍٙه  -1

 اسرفبع عؼش اٌؾ١ٍت اٌغبف -4        اسرفبع عؼش اٌغىش  -3

 ٠ُٙؤدٞ إٌٝ ص٠بدح ٔغجخ اٌٛف١بد ث١ِٕٓ لجً األؽفبي اٌؾ١ٍت اٌغبف رٕبٚي أْ ثأفبدد إؽذٜ اٌذساعبد  -5

 

 الحؿ : 

 :  ) مف محددات الطمب( دخؿ المستيمؾ -0اسرفبع                0
 سمعة رديئة ( عند ارتفاع دخؿ المستيمؾ ينخفض الطمب عمى الحميب الجاؼ )

  كينتقؿ منحنى الطمب عمى الحميب الجاؼ إلى اليسار
    

 

 سعر الحميب الطازج  ) سمعة بديمة (  -8
 يزداد الطمب عمى الحميب الجاؼ ازج عند ارتفاع سعر الحميب الط

 كينتقؿ منحنى الطمب عمى الحميب الجاؼ إلى اليميف  
      

 

 

  ) سمعة مكممة ( سعر السكر  -3
  سعر السكر ينخفض الطمب عمى الحميب الجاؼ ارتفاع عند 

 كينتقؿ منحنى الطمب عمى الحميب الجاؼ إلى اليسار  
 

 

 

 ارتفاع سعر الحميب الجاؼ  :  -4
 عند ارتفاع سعر الحميب الجاؼ  ننتقؿ مف النقطة ) أ ( إلى النقطة ) ب ( عمى نفس   

 خفض الكمية المطمكبة مف الحميب الجاؼ المنحنى كتن
    

 
 

 

 أفادت إحدل الدراسات بأف تناكؿ الحميب الجاؼ مف قبؿ األطفاؿ -5
 يؤدم إلى زيادة نسبة الكفيات بينيـ  ) ميكؿ كذكؽ المستيمكيف ( . 

 ينخفض الطمب عمى الحميب الجاؼ 
 كينتقؿ منحنى الطمب عمى الحميب الجاؼ إلى اليسار 

 

        

  غؼشاٌ                                                               

 

                                                               

                                                                                             

                                                         

                                               

             

                                           1ؽ                      ؽ              

 

               ٌى١ّخا  

 

 

 اٌغؼش 

                                                               

                                                                                              

                                                         

                                               

             

                                           ؽ         1ؽ         

 

                        ٌى١ّخا

        

  اٌغؼش                                                               

 

                                                               

                                                                                             

                                                         

                                               

             

                                           1ؽ                      ؽ              

 

               ٌى١ّخا  

 

 

        اٌغؼش                                                               

 ب

 1ط                                                                

 ط                                                                  أ                           

                                                         

                                               

             

                                           ؽ                  

 

 1ن         ن                   ٌى١ّخا

        

  اٌغؼش                                                               

 

                                                               

                                                                                             

                                                         

                                               

             

                                           1ؽ                      ؽ              

 

               ٌى١ّخا  
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 العرض: الثانيالدرس 
      

 منو ىذا التعريؼ ض ، كبيف ما يتضعرؼ العر 
: " ىك الكميات المختمفة مف السمع كالخدمات المرغكب فييا , كيستطيع المنتجكف أك البائعكف عرضيا في  العرض

 السكؽ مقابؿ أسعار مختمفة , في فترة زمنية محددة " .
 بفترة معينة .  . مرتبط2. تكفر الرغبة كالمقدرة عمى إنتاج السمع كعرضيا .       1:      يتضمف تعريؼ العرض

 

  عمى ماذا ينص قانكف العرض 
" كمما ارتفع سعر  منيا كالكمية المعركضة لسمعة ما ف ىناؾ عبلقة طردية بيف السعرأ: ينص عمى قانكف العرض 

  .معة زادت الكمية المعركضة منيا "الس
 

 )الكتاب المدرسي(  (   القة الطرديةالع) يقـك البائع أك المنتج بزيادة الكمية المعركضة عند ارتفاع السعر بما تفسر: 

 زيادة السعر تؤدم إلى زيادة اإلنتاج , كبالتالي زيادة األرباح , كذلؾ سيشجع الى زيادة الكمية المعركضة .ألف .  1
 . زيادة السعر تؤدم إلى زيادة المنافسة , كبالتالي دخكؿ منتجيف جدد لمسكؽألف .  2
 

 عرؼ جدكؿ العرض مكضحا ذلؾ بالرسـ .
  تعرض في السكؽ عند أسعار معينة بارة عف " تكضيح لمكميات التي سعجدكؿ العرض 

 المقابؿكما في الجدكؿ كفي فترة زمنية معينة , كىي عبلقة طردية " . 
 

 

 أذكر خصائص منحنى العرض . 
    أ. منحنى العرض ذك ميؿ مكجب . 

ر زادت ب. منحنى العرض يتجو مف أسفؿ إلى أعمى كالى اليميف ) كمما زاد السع
 ( .الكمية المعركضة 

 

 
 

 (8007) إكماؿ                                                                    . لسمعة مالعرض ا محدداتكضح 
إلنتاجية مما يؤدم إلى زيادة أك البائعيف ازداد عدد المنشآت ا : كمما ازداد عدد المنتجيف عدد المنتجيف أك البائعيف .0

 ()عبلقة طردية . كبالتالي زيادة العرض المنافسة ,كزيادة اإلنتاج ,
تكمفة اإلنتاج , مما يؤدم إلى تخفيض  ارتفعت: كمما ارتفعت تكاليؼ إحدل عناصر اإلنتاج  تكمفة عناصر اإلنتاج .2

 (. )عبلقة عكسية مف السمعة في السكؽ, كالعكس صحيح  اإلنتاج , كبالتالي ينخفض العرض
: رفع المستكل الفني كالتكنكلكجي يؤدم إلى تخفيض مستكل التكاليؼ , كبالتالي زيادة  المستكل الفني كالتكنكلكجي .3

 عبلقة طردية )الكميات المنتجة , كىذا يؤدم إلى زيادة العرض مف السمعة , كالعكس صحيح. 
,  ض اإلنتاجخفكانالتكاليؼ ,  ازدادتمما ارتفعت الضرائب عمى اإلنتاج : ك(ائب كاإلعانات)الضر   دكر الحككمة .4

 السمعة. عرض يزداد كبالتالي ض التكاليؼ , تخفس ,تقديـ الدكلة اإلعانات لممنتج  كعند. السمعةض عرض خفانك 

 

 اٌّؼشٚػخاٌؼاللخ ث١ٓ عؼش اٌض٠ذ ٚاٌى١ّخ 

اٌى١ّخ 

 اٌّؼشٚػخ 
 اٌغؼش

12 

10 

14 

16 
 

 

1 

0 

3 
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 اٌغؼش                                             

                                            ع                 
                                                                 

                                                                                          

                                                                   

                                                 

                                                     

                      اٌى١ّخ       
 

 الىحذج الراتؼح
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 اٌى١ّخ اٌّؼشٚػخ  .ٚػؼ اٌفشق ث١ٓ اٌزغ١ش فٟ اٌؼشع ٚاٌزغ١ش فٟ 
 

إحدل نتيجة التغير في : ىك التغير الذم يحدث  التغير في العرض
إلى اليميف  امامنحنى العرض  بانتقاؿالرسـ في .  كيتمثؿ محددات العرض 

يؤدم الى انتقاؿ منحنى العرض الى اليميف  عرض. فزيادة الأك إلى اليسار
قاؿ منحنى العرض مف يؤدم إلى انت ف العرض( كنقصا1مف )ع.( إلى ) ع

 (  . 2)ع.( إلى )ع
 

: ىك التغير الذم يحدث نتيجة التغير في  التغير في الكمية المعركضة
رل مف نقطة إلى أخ حيث ننتقؿثابتة. محددات العرض  ر مع بقاءالسع

( سيؤدم 1سإذا ارتفع السعر مف )س( إلى )ف . عمى نفس منحنى العرض
االنتقاؿ مف ك ( ,1)ؾ( إلى )ؾانخفاض الكمية المطمكبة مف  ذلؾ  إلى

. كانخفاض السعر مف )س( لمنحنىا( عمى نفس النقطة ) أ( إلى النقطة )ب
( 2ؾ( إلى ) ؾمكبة مف النقطة )المط ( سيؤدم إلى زيادة الكمية2إلى )س

 ) ج ( عمى نفس منحنى الطمب  االنتقاؿ مف النقطة ) أ( إلى النقطة ك ,
 

 . العرض إلى زيادةالتي تؤدم ) العكامؿ ( كما ىي األمكر
 تحسف في المستكل الفني كالتكنكلكجي المستعمؿ في اإلنتاج .          -ب         زيادة عدد البائعيف لمسمعة .   -أ
 . انخفاض الضرائب أك زيادة المعكنات الحككمية -د   ج . انخفاض أسعار عناصر اإلنتا -ج

 

 . تؤدم إلى انخفاض العرض ما ىي األمكر ) العكامؿ ( التي
 استعماؿ تقنية أقؿ تطكران كأكثر تكمفة في اإلنتاج . -انخفاض عدد البائعيف ) المنتجيف ( لمسمعة .   ب -أ
 ارتفاع الضرائب أك تخفيض المعكنات الحككمية .        -دارتفاع أسعار عناصر اإلنتاج المستعممة .       -ج
 

 ()الكتاب المدرسي                                                               أكمؿ الفراغ في كؿ مف الجمؿ اآلتية :
 أك البائعكفيستطيع المنتجكف ك   يرغبيا المستيمككفمنحنى العرض يمثؿ الكميات المختمفة مف السمعة التي  .0

 . في فترة زمنية محددةعرضيا في السكؽ مقابؿ أسعار مختمفة ك 
  انتقاؿ منحنى عرض السمعة إلى اليميف ) زيادة العرض (سيؤدم إلى سعر كزيادة عدد المنتجيف ثبات الإف  .8
 ض العرض ( .منحنى العرض لميسار ) انخفا انتقاؿ ميات المنتجة , كبالتاليالك تقميؿزيادة التكاليؼ تؤدم إلى  .3
 الكمية المطمكبة مف السمع كالخدمات زيادةالسعر , كالى  انخفاضتؤدم زيادة العرض بشكؿ عاـ إلى  .4

 

 ()الكتاب المدرسي                                                                دائرة حكؿ رمز اإلجابة الصحيح ضع
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 اٌى١ّخ
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 ٓ ِبرا ٠ؾذس ٌّٕؾٕٝ اٌؼشع ِٓ اٌذعبط فٟ اٌؾبالد اٌزب١ٌخ :ث١

 إذا انخفض سعر الدجاج .. 2    إذا زاد سعر األعبلؼ المستعممة في تربية الدجاج . .1
 قركش لكؿ دجاجة يتـ بيعيا . 5إذا قدمت الحككمة معكنة مقدارىا . 3
 إذا تضاعفت عدد المحبلت التي تبع الدجاج في المنطقة .. 4

 ينخفض العرض مف الدجاج فينتقؿ المنحنى إلى اليسار . )تكمفة عناصر اإلنتاج (.  1    :الحؿ 
 5تنخفض الكمية المعركضة مف الدجاج فننتقؿ إلى نقطة أسفؿ عمى نفس منحنى العرض .  2           
 سيزداد العرض مف الدجاج فينتقؿ المنحنى بأكممو إلى اليميف .  3       
 زداد العرض مف الدجاج فينتقؿ المنحنى بأكممو إلى اليميف .سي. 4           

 

 % عمى منحنى العرض لمنشأة اقتصادية . 80كضح مستعينان بالرسـ تأثير زيادة ضريبة اإلنتاج بنسبة 
 (اٌىزبة اٌّذسعٟ)                                                                                                                         اٌؾً :

 

% يؤدم إلى زيادة تكمفة السمع 25إف زيادة ضريبة اإلنتاج بنسبة 
المنتجة كالمعركضة في السكؽ كىذا سيؤدم إلى تقميؿ اإلنتاج الذم 

بدكره يؤدم إلى تقميؿ العرض مف السمعة ذاتيا , كبالتالي ينتقؿ 
 .بأكممو إلى اليسار , كما في الرسـ  منحنى العرض

 

 

 

 

 ِّٙخ ػٍٝ اٌؼشع رذس٠جبد
 

 كضح بالرسـ كالتحميؿ ماذا يحدث لمنحنى العرض مف المالبس  في الحاالت اآلتية :
 % .25فرض ضريبة عمى إنتاج المبلبس بنسبة   -2زيادة عدد المنتجيف           -1
 عر المبلبس  انخفاض س -4        ارتفاع سعر القماش    -3
 الحل :  
   

 زيادة عدد المنتجيف  -1
 يزداد العرض مف المبلبس  عند زيادة عدد المنتجيف     
 كينتقؿ منحنى العرض مف المبلبس إلى اليميف      

 

            

 % .25فرض ضريبة عمى إنتاج المبلبس بنسبة  -2
 % .25بلبس بنسبة عند فرض ضريبة عمى إنتاج الم     
 ينخفض العرض مف المبلبس      
 كينتقؿ منحنى العرض مف المبلبس إلى اليسار     
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 ارتفاع سعر القماش  ) تكمفة عناصر اإلنتاج ( -3
 ينخفض العرض مف المبلبس عند ارتفاع سعر القماش       
 لمبلبس إلى اليساركينتقؿ منحنى العرض مف ا     

 

 

 انخفاض سعر المبلبس -4
 ب( سعر المبلبس ننتقؿ مف النقطة )أ( إلى النقطة )عند انخفاض     
 عمى نفس المنحنى كتنخفض الكمية المعركضة مف المبلبس    

 

 

 

 

 

 توازن السوق: الثالث الدرس                   
      

 الفائض ، العجز ؟ نقطة التكازف،، ، سعر التكازف السكؽ تكازف  مف  عرؼ كؿ
 " .  زمنية معينة مع الكمية المعركضة ىك " تساكم الكمية المطمكبة مف سمعة ما في فترة :السكؽ تكازف

 ثابتة . األخرلكيعني أيضان عدـ الحاجة لمتغير في السعر أك الكمية سكاء المعركضة أك المطمكبة مع بقاء العناصر 
 : " ىك السعر الذم تتساكل عنده الكمية المطمكبة مع الكمية المعركضة في السكؽ " . عر التكازفس

عند سعر معيف ىك معركضة مف السمعة : ىي النقطة التي تتساكل عندىا الكمية المطمكبة مع الكمية ال نقطة التكازف
 .أك خدمة ما في السكؽلعرض لسمعة نى امع منحمنحنى الطمب  تقاطع ىي نقطةك  سعر التكازف .
 : ىي الكمية المتبادلة في السكؽ مف السمعة عند السعر التكازني  كمية التكازف

عندما تككف الكمية المعركضة في السكؽ أكبر مف الكمية المطمكبة , كيعاني السكؽ مف يحدث : الفائض  الفائض
 . الفائض عندما يككف سعر السكؽ أكبر مف سعر التكازف

عندما تككف الكمية المعركضة في السكؽ أقؿ مف الكمية المطمكبة , كيعاني السكؽ مف العجز يحدث : العجز  العجز
 عندما يككف سعر السكؽ أقؿ مف سعر التكازف .

 

 كيؼ نصؿ إلى حالة التكازف بالرسـ ) بيانيان ( 
. كاف تفاعؿ قكل العرض عمييا  الطمبمع منحنى  مف سمعة ما يحدث التكازف بيانيان عند تقاطع منحنى العرض

 كالطمب يقكدنا إلى التكازف داخؿ السكؽ .
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 (اٌىزبة اٌّذسعٟ)                                               ٚػؼ ِغزؼ١ٕبً ثبٌشعُ أصش رغ١ش اٌغؼش ػٍٝ ٔمطخ اٌزٛاصْ . 
 

 إلى :  سيؤدم ( 1مف )س( إلى )سر السعإف زيادة 
 رغبة المنتجكف إلى بيع أكبر قدر ممكف مف سمعيـ .زيادة  .1
 رغبة المستيمككف في الشراء .انخفاض  .2

 مفعرض بسبب زيادة الكمية المعركضة ال في فائض سكؼ يسببكىذا 
 ( .2مف )ؾ( إلى )ؾ  الكمية المطمكبة  كانخفاض ( 1( إلى ) ؾ) ؾ

 إلى : ؤدميس (2مف )س( إلى )سر أما عند انخفاض السع
رغبة المستيمككف إلى  زيادة .2 رغبة المنتجكف في البيع . انخفاض . 1

عرض بسبب ال في عجز سكؼ يسببشراء أكبر قدر ممكف مف السمع .كىذا 
 ( . 1الكمية المطمكبة مف ) ؾ ( إلى ) ؾ  ( كزيادة2) ؾ ( إلى ) ؾة انخفاض الكمية المعركض

 

 ()الكتاب المدرسي                                                 نتجيف تجنب العجز في كمية العرض كيؼ يمكف لمم

دد المستيمككف حتى يقـك المنتجكف برفع أسعار السمع لمنع كقكؼ الناس في طكابير شرائيا كبالتالي يقؿ ع - 1
 عجز العرض .عنده ينتيي كالذم تتساكل الكمية المطمكبة مع الكمية المعركضة عند سعر التكازف 

 خطكط اإلنتاج لدييـزيادة  مف أك -3   زيادة ساعات العمؿ  أك مف خبلؿ  -2
 

 ٚػؼ أصش اٌزغ١ش فٟ لٜٛ اٌطٍت ٚلٜٛ اٌؼشع ػٍٝ اٌزٛاصْ فٟ اٌغٛق , ِٛػؾبً رٌه ثبٌشعُ .
 

 أكالن : التغير في الطمب مع بقاء العرض ثابتان .
 محدداتزيادة الطمب بسبب التغير في محددات الطمب مثؿ زيادة الدخؿ أك زيادة عدد المستيمكيف ... الخ مع بقاء 

العرض ثابتة  يؤدم إلى انتقاؿ منحنى الطمب إلى اليميف ) أعمى ( كما 
  .ىك مكضح بالرسـ 

 حيث زيادة الطمب أدت إلى
 "  1زيادة سعر التكازف مف " س " إلى " س (1
 "  1كزيادة كمية التكازف مف " ؾ " إلى " ؾ (2
 "  1مف " ت " إلى " تإلى أعمى كالى اليميف نقطة التكازف  انتقاؿ (3
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 فائط ػرض                                                                 

 

 1ط                                                               
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                                             غ          

  اٌى١ّخ       
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                                     1د                           
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 د            

                                                    1 ؽ         

 ؽ                  
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 نتيجة ميمة :
  يؤدم إلى زيادة كؿ مف سعر التكازف ككمية التكازفمى سمعة ما مع بقاء العرض ثابت  زيادة الطمب ع -1
 يؤدم إلى انخفاض كؿ مف سعر التكازف ككمية التكازف مع بقاء العرض ثابت  عمى سمعة ماانخفاض الطمب  -2
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 ثانيان : التغير في العرض مع بقاء الطمب ثابتان .
 دة العرض التي تحدث بسبب التغير في محددات العرض مثؿ زيادة زيا

 تؤدم مع بقاء  الطمب ثابتان ,عدد المنتجيف , زيادة التكنكلكجي ... مثبل ,
 كما ىك مكضح بالرسـ . انتقاؿ منحنى العرض إلى )أعمى ( اليميفإلى 

 حيث زيادة العرض تؤدم الى
 ." 1انخفاض سعر التكازف مف " س " إلى " س( 1
  ."   1زيادة كمية التكازف مف " ؾ " إلى " ؾ (2
  1مف " ت " إلى " ت  إلى أسفؿ كالى اليميف نقطة التكازف( انتقاؿ 3
 
 
 
 

 

 

 

             يبط فيو دخكؿ األسر ت يحدث ألسعار الشقؽ في فترة رككد اقتصادم ذاما 
الطمب عمى الشقؽ السكنية مع بقاء  انخفاض الدخؿ سيؤدم إلى انخفاض

حنى الطمب إلى اليسار  مف ) ط ( العرض ثابتان , مما يؤدم إلى انتقاؿ من
( 1سسعر التكازف  مف )س( إلى ) انخفاض :كينتج عف ذلؾ( 1إلى ) ط 

 (انخفاض أسعار الشقؽ السكنية )
 

 (الكتاب المدرسي)                كضح أثر نقصاف الطمب كالعرض معان عمى التكازف بالسكؽ مكضحان ذلؾ بالرسـ .
لى نتيجة نيائية إال إذا تحدثنا عف ثبلثة أكضاع يبف كؿ منيا درجة االنخفاض في في ىذه الحالة ال يمكف أف نصؿ إ

الطمب كالعرض , فقد يككف االنخفاض في الطمب مساكيان لبلنخفاض في العرض , أك يككف االنخفاض في الطمب 
التكازف فسيككف أكثر مف االنخفاض في العرض أك العكس , كفي الحاالت الثبلث ستنخفض كمية التكازف كلكف سعر 
 غير محدد , كيعتمد عمى حجـ التغير في الطمب مقارنة بحجـ التغير في العرض , انظر إلى الرسـ
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االٔخفبع فٟ اٌطٍت ِغب٠ٚبً ٌالٔخفبع فٟ 

 اٌؼشع  .

 إٌز١غخ : صجبد عؼش اٌزٛاصْ ٚأخفبع و١ّخ اٌزٛاصْ
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 االٔخفبع فٟ اٌؼشع اوجش ِٓ االٔخفبع فٟ اٌطٍت 

إٌز١غخ : ص٠بدح عؼش اٌزٛاصْ ٚأخفبع فٟ 

  و١ّخ اٌزٛاصْ
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االٔخفبع فٟ اٌطٍت اوجش ِٓ االٔخفبع فٟ 

 . اٌؼشع

 إٌز١غخ : أخفبع عؼش اٌزٛاصْ ٚأخفبع و١ّخ اٌزٛاصْ

 نتيجة ميمة :
  كمية التكازفارتفاع سعر التكازف ك  انخفاضثابت  سيؤدم إلى  الطمببقاء سمعة ما مع  العرض مفزيادة  -1
 كمية التكازف انخفاض سعر التكازف ك  ارتفاعثابت  سيؤدم إلى  الطمبسمعة ما مع بقاء  العرض مفانخفاض  -2
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 ()الكتاب المدرسي                                                                       أمأل الفراغ في الجمؿ اآلتية :
 .المعركضة  مع الكمية الكمية  المطمكبةنقطة التكازف ىي التي تتساكل عندىا . 0
 . الكمية المطمكبة أك الكمية المعركضةأك السعر لمتغير في  عدـ الحاجة. التكازف في السكؽ يعني 2
 . كمية المطمكبةالأكبر مف  الكمية المعركضة. الفائض في السكؽ يعني 3
 الكميات المعركضة مف السمعة . زيادة. زيادة اإلنتاج تؤدم إلى 4
 الكمية المعركضة . كزيادةالسعر  انخفاض. زيادة العرض الكمي لمسكؽ تعني 5
 

 (سي)الكتاب المدر                                                         ضع دائرة حكؿ رمز الصحيحة لمجمؿ اآلتية :

 7 6 5 4 3 2 1 السؤاؿ

 ج د د د د ج أ الجكاب

 

 

 ِّٙخ ػٍٝ رٛاصْ اٌغٛق رذس٠جبد
 

ىذا يتطمب منا أف نرسـ تكازف السكؽ كمف ثـ  تكازف السكؽأك يذكر  الطمب كالعرض معا  عندما يذكر في السؤاؿ مالحظة :
 ماذا يحدث لنقطة التكازف -ج    ا يحدث لكمية التكازف ماذ -ب   ماذا يحدث لسعر التكازف   -أ : اإلجابة عمى األسئمة التالية

 

 ( فٟ اٌؾبالد اٌزب١ٌخ . رٛاصْ اٌغٛق ٌغٛق اٌذٚاعٓ ػٕذِب ) ٚػؼ ثبٌشعُ ِبرا ٠ؾذس:  ط
  . ص٠بدح أعؼبس أػالف اٌذٚاع3ٓ .  اٌؼشائت ػٍٟ ِٕزغ١ٓ اٌذٚاعٓ . أخفبع0     . أخفبع أعؼبس اٌٍؾَٛ اٌؾّشاء1      

ٍٚ . اٌّغزٍٙه ٌظبٌؼ اٌٍؾَٛ ) ١ِٛي) ق رغ١ش رٚ .4        فٟ ٚلذ اسرفغ ف١ٗ ػذد اٌجبئؼ١ٓ ثمذس ِزغب

 

اٌّطٍٛة ِٓ , صُ ٔزأوذ ِٓ أْ  رٛاصْ اٌغٛقٔشعُ سعّٗ   )رٛاصْ اٌغٛق ( اٌؼشع ٚاٌطٍت ِؼبً اٌغؤاي ٠زؾذس ػٓ  ارا وبْ : ِالؽظخ

ؾٕٝ اٌؼشع ٘ٛ فمؾ ؟ إرا وبْ  ِٓ  اٌّؾذداد األسثؼخ ٌٍؼشع ٠ؼٕٟ رٌه ثأْ ِٕ ِؾذداد اٌطٍت اٌخّغخَ ِٓ أ  اٌؼشع األسثؼخِؾذداد 

ٚإرا وبْ اٌّطٍٛة ِٓ ِؾذداد اٌطٍت اٌغزخ   ٠ؼٕٟ رٌه ثأْ ِٕؾٕٝ ١غبس ِغ ثمبء ِٕؾٕٝ اٌطٍت صبثذ , ١ّ١ٌٓ أٚ اٌعٛف ٠ٕزمً إِب اٌٝ ا

 ِغ ثمبء ِٕؾٕٝ اٌؼشع صبثذ                   اٌطٍت ٘ٛ فمؾ عٛف ٠ٕزمً إِب ١ّ١ٌٍٓ أٚ ا١ٌغبس 

 اٌؾً :

 . أخفبع أعؼبس اٌٍؾَٛ اٌؾّشاء 1  

 أخفبع أعؼبس اٌٍؾَٛ اٌؾّشاء ٠ؤدٞ إٌٝ أخفبع اٌطٍت ػٍٝ اٌذٚاعٓ ) عٍؼخ ثذ٠ٍخ (

 ِّب  ٠ؤدٞ إٌٝ أزمبي ِٕؾٕٝ اٌطٍت ػٍٝ اٌذٚاعٓ إٌٝ ا١ٌغبس ِغ ثمبء اٌؼشع صبثزبً  

 أخفبع و١ّخ اٌزٛاصْ   (1      ٠ٕٚزظ ػٓ رٌه :

 أخفبع عؼش اٌزٛاصْ( 0                

 أزمبي ٔمطخ اٌزٛاصْ إٌٝ أعفً ٚاٌٝ ا١ٌغبس .( 3                           
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 ٓاٌؼشائت ػٍٟ ِٕزغ١ٓ اٌذٚاع أخفبع. 0

 ٠ؤدٞ إٌٝ ص٠بدح اإلٔزبط ِٓ اٌذٚاعٓ  اٌؼشائت ػٍٟ ِٕزغٟ اٌذٚاعٓ أخفبع

 ص٠بدح اٌؼشع ِٓ اٌذٚاعٓ ِّب  ٠ؤدٞ إٌٝ أزمبي ِٕؾٕٝ اٌؼشع ِٚٓ صُ

 ػٍٝ اٌذٚاعٓ إٌٝ ا١ّ١ٌٓ ِغ ثمبء اٌطٍت صبثزبً 

 أخفبع عؼش اٌزٛاصْ  . ( 0( ص٠بدح و١ّخ اٌزٛاصْ     1   ٠ٕٚزظ ػٓ رٌه :  

 ( أزمبي ٔمطخ اٌزٛاصْ ألعفً ٚاٌٝ ا3ٓ١ّ١ٌ                          

 

 ٓص٠بدح أعؼبس أػالف اٌذٚاع. 3

) رىٍفخ ػٕبطش اإلٔزبط ( ٠ؤدٞ إٌٝ رخف١غ اإلٔزبط ِٓ  اٌذٚاعٓ أػالف أعؼبسص٠بدح 

 ِٕؾٕٝ اٌؼشع  اٌذٚاعٓ  ِٚٓ صُ أخفبع اٌؼشع ِٓ اٌذٚاعٓ ِّب  ٠ؤدٞ إٌٝ أزمبي

 ػٍٝ اٌذٚاعٓ إٌٝ ا١ٌغبس ِغ ثمبء اٌطٍت صبثزبً ٠ٕٚزظ ػٓ رٌه: 

 ( ص٠بدح عؼش اٌزٛاصْ  0    أخفبع و١ّخ اٌزٛاصْ  (1

 ( أزمبي ٔمطخ اٌزٛاصْ ألػٍٝ ٚاٌٝ ا١ٌغبس .3

 

 فٟ ٚلذ اسرفغ ف١ٗ ػذد َاٌّغزٍٙه ٌظبٌؼ اٌٍؾٛ رغ١ش أرٚاق ١ِٛي. 4

 اٌجبئؼ١ٓ ثمذس ِزغبٚٞ.

 ٓ ٚاسرفبع اٌؼشع ِٓ اٌذٚاع٠ٓؤدٞ إٌٝ أخفبع اٌطٍت ػٍٝ اٌذٚاع

اٌؼشع  ٚأزمبي ِٕؾِّٕٝب  ٠ؤدٞ إٌٝ أزمبي ِٕؾٕٝ اٌطٍت ػٍٝ اٌذٚاعٓ إٌٝ ا١ٌغبس 

 ٠ٕٚزظ ػٓ رٌه :ِٓ اٌذٚاعٓ اٌٝ ا١ّ١ٌٓ 

 ( أخفبع و١ّخ اٌزٛاص1ْ

 خ اٌزٛاصْ إٌٝ أعفً ٚاٌٝ ا١ٌغبس .( أزمبي ٔمط3( أخفبع عؼش اٌزٛاصْ .  0

 

  

 دور الحكومة االقتصادي: الرابع الدرس                   
       

 لتؾ السياسات  داخؿ السكؽ ، كمتى تككف الحاجة منتجال كأ ستيمؾالمتي تتبعيا الحككمة  لحماية السياسة الما 
 داخؿ السكؽمف المنتجيف كالمستيمكيف  كؿسعرم ( سياسة سعرية ) أرضية سعرية كسقؼ باستخداـ تقـك الحككمة  -
عند كجكد اضطرابات كتقمبات في األسعار كعدـ كفاية الكميات  داخؿ السكؽ يذه السياساتتتدخؿ الحككمة بك  -

 المنتجة مف السمع كالخدمات كفقان لرغبات المستيمكيف .
 

 ()الكتاب المدرسي                       السكداء . ، السكؽ : السقؼ السعرم ، األرضية السعرية عرؼ كؿ مف
ىك أعمى سعر قانكني يسمح أف تباع كتشترل بو السمعة . كال يمكف لمبائع تجاكزه ) تحت طائمة : السقؼ السعرم -

القانكف ( كلكف يستطيع أف يبيع بسعر أقؿ مف ىذا السقؼ السعرم كيككف اليدؼ منو عادة ىك تأميف المكاد 
 ) حماية المستيمؾ ( .   ر معقكؿاألساسية لممكاطنيف بسع
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 والسمعة , كال يستطيع البائع أف يبيع بأقؿ مننكني يسمح أف تباع كتشترل بو ىك أدنى سعر قا:  األرضية السعرية -
كلكف يستطيع البيع بأكثر مف ذلؾ , ك اليدؼ منو تأميف حد أدنى مف الدخؿ لمنتجي ىذه السمع لتشجيعيـ عمى 

  .حماية المنتج ()  مزيد مف السمععرض ال
 لبمد ااقتصاد  يؤثر سمبان عمىمما خارج اإلطار القانكني لمدكؿ ىي السكؽ التي يمارس فييا نشاطان  :السكؽ السكداء -
 

 ة السقؼ السعرم سياسكضح مستعينان بالرسـ 
: كىك سياسة سعريو تنفذىا الحككمة مف أجؿ حماية  السقؼ السعرم

كذلؾ مف خبلؿ  اتمف إضرابات األسعار ككجكد االحتكار  ؾالمستيم
فرض سعر أقؿ مف سعر التكازف كىك أعمى سعر قانكني يسمح أف تباع 

 ئض في الطمب كعجز في العرضاكينتج عنو فكتشترل بو السمعة . 
 

 

 كضح مستعينان بالرسـ سياسة االرضية السعرية 
: تمجأ الحككمة إلى ىذه  السياسة لحماية المنتجيف  األرضية السعرية
ضع الحككمة قكانيف تتمثؿ بفرض حد أدنى مف السعر كالبائعيف  حيث ت

يمنع بيع السمع كالخدمات بسعر أقؿ منو , كعادة ما تفرض الحككمة 
ىذه السياسة لحماية المنتج المحمي  , كغالبّا ما يككف السعر الذم 
تفرضو الحككمة أكبر مف سعر التكازف, كأحيانان تككف مساكية لسعر 

 .ألسعار لتكازف منعان مف انخفاض اا
 

                                                                                                                                   

 (0211اوّبي ) (0222إوّبي  ) (اٌىزبة اٌّذسعٟ)           اٌزٟ رزخز٘ب اٌؾىِٛخ ٌذػُ ع١بعخ اٌغمف اٌغؼشٞ ؟ اإلعشاءادِب 

 إصدار بطاقات تسمح لممكاطنيف بالحصكؿ عمى كميات محددة كبشكؿ معقكؿ مف السمع .  -1
 . السكداء تحدد الحككمة مؤسسات معينة لبيع السمع مف خبلليا , كذلؾ لمنع حدكث السكؽ  -2
  االستيراد لفترات محددة , خاصة في السمع االستيبلكية, بحيث تكفر كميات تعمؿ عمى سد  العجز في العرض -3

 

                                               السعرية ؟ األرضيةإلجراءات التي تتخذىا الحككمة لدعـ سياسة اما 
 (0222ٔظبِٟ )                                                   ما اإلجراءات التي تمجأ الحككمة إلى تطبيقيا لمحد مف فائض العرض ؟

 كؽ بحيث تقكـ باالستفادة منو في مجاالت أخرل مثؿ تصدير الفائض لمخارج .شراء الفائض مف الس .1
 العمؿ عمى الحد مف االستيراد مف الخارج لمسمع البديمة , عف طريؽ رفع الرسـك الجمركية كالضرائب . .2
 القياـ بسياسة الدعـ الحككمي لممنتجيف مثؿ تقديـ إعانات لممزارعيف كتعكيضيـ . .3

 

 ()الكتاب المدرسي                                                                              ية :أكمؿ الفراغات اآلت

 . األساسيةالمستيمكيف لمحصكؿ عمى السمع سياسة السقؼ السعرم تيدؼ مساعدة  .1
 .المنتجيف المحمييف في االستمرار في اإلنتاج األرضية السعرية سياسة حككمية تيدؼ إلى حماية .2
 مف النقطة القديمة . أقؿكضع السقؼ السعرم يؤدم إلى إيجاد نقطة تكازف جديدة  .3
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              د                                                    
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 12 عمف عؼشٞ                                                     

                                               

 

                                                       

 فبئغ ؽٍت              ؽ                      

                            اٌى١ّخ

                          4522     3222     1522 
 

 

 اٌغؼش                                              ع                     
                             ػشعفبئغ                                          

 أسػ١خ عؼش٠خ

 د1/0                                                                     

                                                                                              
 د 1/4                                                                    

                                               

 

                                                       

               ؽ                      

                            اٌى١ّخ

                                  152     52      42 
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 في كمية الطمب . فائض كضع سقؼ سعرم يؤدم إلى كجكد .4
 عمى السمع المستكردة . زيادة الرسـك الجمركية كالضرائبتستطيع الحككمة دعـ المنتجيف المحمييف مف خبلؿ  .5

 

 (الكتاب المدرسي)                                  . األسئمة التي تميو تفحص الشكؿ اآلتي بعناية ، ثـ أجب عف
 

                    قرش(     25)  . سعر التكازف ىك ....0
  طف( 35)  . كمية التكازف ىي .....8
 35إذا فرضت الحككمة أرضية سعرية عمى مستكل . ماذا سيحدث 3

 ) فائض عرض ( ..............  قرش
. ماذا سيحدث في سكؽ السمعة إذا فرضت الحككمة سقفان سعريان عمى 4

سقؼ سعرم أعمى مف سعر  إف فرض................. قرشان  35مستكل 
ف ليذا السقؼ السعرم أم تأثير , كىذا السعر سكؼ يعتبر سياسة غير فعالة كلف يكك  قرشان ( 30عند مستكل )التكازف 

كبالمقابؿ ال يرغب المستيمككف في الشراء عند ىذا السعر , فيحدث فائض عرض مقداره  اإلنتاج يغرم المنتجيف لزيادة
 . قكل السكؽ عمى تحريؾ السعر نحك سعر التكازف بسبب عمؿ سرعاف ما يتبلشى طف /يكما 25

 

 حة لمجمؿ اآلتية : ضع دائرة حكؿ رمز الصحي

 4 3 2 1 السؤاؿ

 ب د د أ الجكاب
 

 (003ص  الكتاب المدرسي)      :       أجب ب )نعـ( أك )ال( عف كؿ عبارة مف العبارات اآلتية مع تصحيح الخطأ فييا 
 ) نعـ ( . 4 ) نعـ ( . 3 ) نعـ ( .2  مكيف بؿ يتـ مف خبلليا حماية المستي ( )ال .1
 طمب يعني االنتقاؿ إلى نقطة تكازف جديدة أقؿ مف النقطة األصمية .بؿ فائض ال(  )ال. 5
 

 

 ِّٙخ ػٍٝ دٚس اٌؾىِٛخ ٚ رٛاصْ اٌغٛق رذس٠جبد
 

 ( 8000نظامي  )               :      عندما تتدخؿ الدكلة  كتفرض حدان أدنى لسعر سمعة ما في السكؽ
 الدكلة . . ما نكع السياسة التي تنتيجيا1المطمكب   :  
 . لمصمحة مف ىذه السياسة .2     

 السابقة مف خالؿ الرسـ البياني  . مثؿ السياسة3     
 الدكلة لحماية السياسة السابقة .  . ما إجراءات4     

 

 . نكع السياسة : أرضية سعرية         1الحؿ :  
           . لمصمحة المنتج                                                2
 عرية                          . رسـ سياسة االرضية الس3           

 

 سلشػ  /اٌغغ                                            ع                     

                          

 32 

                                                                    

                                                                                              
                                                                      02 

                                               

 

                                                       

               ؽ                      
 اٌى١ّخ                                  

 2      02             42     62      82  ؽٓ/٠َٛ      
 

 

 اٌغؼش                                            ع                                      
                             ػشعفبئغ                                                         

 أسػ١خ عؼش٠خ               

 1ط                                                                                       

                                                                                             

 ط                                                                                      

                                               

 

                                                       

               ؽ                                      

                         اٌى١ّخ                     

 ن ع       ن        ن ؽ                                                  

 

 1ِضبي 
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   . اإلجراءات التي تمجأ الحككمة 4     
 شراء الفائض مف السكؽ بحيث تقـك باالستفادة منو في مجاالت أخرل مثؿ تصدير الفائض لمخارج . -
 ديمة ، عف طريؽ رفع الرسكـ الجمركية كالضرائب .العمؿ عمى الحد مف االستيراد مف الخارج لمسمع الب -

 القياـ بسياسة الدعـ الحككمي لممنتجيف مثؿ تقديـ إعانات لممزارعيف كتعكيضيـ -

 

 االتيسؤاؿ شامؿ  لمطمب كالعرض كالتكازف كدكر الحككمة   : أليؾ الجدكؿ 
 
 
 

              ا
 : المطمكب

 . ارسـ كبلن مف منحنى الطمب كمنحنى العرض) تكازف السكؽ ( .1
   سعر التكازف ككمية التكازفما ىك  .2
 25الحككمة السعر  فرضتماذا يحدث لك  .3
 كما ىي ىذه السياسة  15 الحككمة السعر ك فرضتماذا يحدث ل .4
 عجز لكؿ مف الطمب كالعرضما ىك مقدار الفائض كما ىك مقدار ال 5عند السعر  .5
( ما ىي السياسة الحككمية كما ىي إجراءات 3حسب البند ) .6

 حمايتيا
 الحؿ:

 رسـ        ال -1
 75ككمية التكازف ىي  15سعر التكازف ىك  -2
 يحدث فائض عرض كعجز طمب -3
 يحدث فائض طمب كعجز عرض كالسياسة ىي السقؼ السعرم -4
 ( 155-كعجز عرض مقداره ) 155ؾ فاض طمب مقداره   ( ىنا 5عند السعر ) -5
جراءات الحككمة لحماية تمؾ السياسة ىي :  األرضية السعريةالسياسة الحككمية ىي  3البند  حسب -6  كا 
 شراء الفائض مف السكؽ بحيث تقكـ باالستفادة منو في مجاالت أخرل. -أ 
 يؽ رفع الرسـك الجمركية كالضرائب الحد مف االستيراد مف الخارج لمسمع البديمة , عف طر  -ب 
 القياـ بسياسة الدعـ الحككمي لممنتجيف مثؿ تقديـ إعانات لممزارعيف كتعكيضيـ -ج 
 
 
 
 

 25 25 15 15 5 السعر
 25 55 75 155 125 الطمب
 125 155 75 55 25 العرض

 

 السعر                                                    

  ع                                   

                       05                                           د                                                   

     15                                                                               د                                    

     12                                     غ                  

                                                                                     

 25  51   25  111 125     اٌى١ّخ     

 4ِضبي 

 (4ؽً)
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 الســـوق: األول الدرس                       
     

 
 

 عرؼ السكؽ ، كاذكر عناصره .
بعضيـ مع بعض , كتتـ فيو عممية المبادلة بيف ىك ممتقى البائعيف كالمشتريف بحيث يككنكا عمى اتصاؿ  : السكؽ

 الحاصؿ في المستكل التكنكلكجي  المنتج كالمستيمؾ , كىك غير محصكر في منطقة جغرافية دكف األخرل بفعؿ التطكر
 :  عناصر السكؽ ىي

  ئعيف كالمشتريف. حرية التعامؿ بيف البا 4 كف .  . المستيمك3   .نتجكف . الم2 و مف سمع كخدمات  ما يتـ إنتاج. 1
 

 (8009) نظامي                                            يتحدد نطاؽ السكؽ مف خالؿ عدة عكامؿ ، تحدث عنيا .

 ,تعرضيا لمتمؼ ال تتحمؿ النقؿ إلمكانية,دكف األخر , كسكؽ األسماؾ  تخص سكقان  سمعىناؾ :   طبيعة السمعة .0
 سمعة عالمية .نطاقيا كجعميا مما أدل إلى  اتساع  ف األسماؾ بثبلجاتبتخزي إال أف التطكر التكنكلكجي سمح 
 :  كمما تكافرت كسائؿ النقؿ أصبحت السمع عالمية . سيكلة المكاصبلت .8
 :  فمثبلن تستعمؿ الككفية باألسكاؽ العربية في حيف تستعمؿ القبعة في  المكسيؾ  األعراؼ كالعادات كالتقاليد.  3
 :  كمما زادت ىذه العكائؽ قؿ تكفر السمع كانتشارىا مف دكلة ألخرل . العكائؽ الجمركية.  4
 :  حيث تشكؿ ىذه االتفاقات عامبلن ميمان في اتساع السكؽ . االتفاقات الدكلية.  5
 

 (8000) نظامي  )الكتاب المدرسي(                                عدد أربع مف كظائؼ السكؽ                          

 تحديد أسعار السمع كالخدمات . .1
 تنظيـ اإلنتاج كىذا يتحدد عف طريؽ التكاليؼ مف حيث تخفيض المكارد . .2
 المنتجات.تكزيع الناتج  بحيث يحصؿ الفرد األكثر إنتاجية عمى دخؿ عاؿ , كعميو فيـ األكثر مقدرة عمى طمب  .3
 تقييد االستيبلؾ  تبعان لئلنتاج المكجكد في السكؽ . .4

, 

 (0211اوّبي ) ()الكتاب المدرسي                         .خالؿ مجمكعة مف العكامؿ ، كضحيا السكؽ مف  يتحدد شكؿ

ككف التماثؿ في المكف كالشكؿ كالكزف , كيجكدة متساكية ك السمعة متماثمة مف نكع كاحد  : ىك أف تككف التجانس .1
 المستيمؾ لشراء السمعة مف بائع آخر .كالحجـ بحيث يصعب رفع أسعار المنتجات مف البائع , كعدـ تحيز 

: قمة عدد البائعيف يقكم نفكذ كؿ منيـ , خاصة في تحديد سعر السكؽ , كزيادة عددىـ  عدد البائعيف كالمشتريف .2
 يقمؿ تأثير أم منيـ عمى السكؽ مف حيث السعر كالكمية .

 : كيتـ تحديده مف خبلؿ قكل العرض كالطمب . السعر السائد في السكؽ .3
 

 ()الكتاب المدرسي                                    ( . إلى أسكاؽ )محمية أك عالمية أسكاؽ السمع اآلتية صنؼ
 ، الخبز .  ، الخضركات ، المالبس ، المياه ، البتركؿ ، القمح ، االسمنت ، الذىب ، طكب البناء ، حجر البناء الثالجات

 اٌؾً :

 
 
 

 سكؽ محمي سكؽ عالمي
 القمح ، المياه ، االسمنت ،الذىب ،البتركؿ ، المالبسالثالجات ، الخضركات، 

 

 حجر البناء طكب البناء، الخبز
 

 الىحذج الخاهسح
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 تجانس كالتميز لمسمع .الإلى ماذا يؤدم كؿ مف 

 تؤدم إلى االحتكار كالسيطرة  , كالتميز كالنكعيةيؤدم إلى التنافس بيف المنتجيف كالبائعيف  التجانس
 

 )الكتاب المدرسي(                                                                       . كضح ما ىي أشكاؿ السكؽ
 :  يمكف تقسيـ السكؽ إلى مجمكعتيف رئيسيتيف ىما

 مجمكعة ال يكجد فييا أم تأثير لمبائعيف أك المشتريف عمى السعر في السكؽ , كمثاليا سكؽ المنافسة الكاممة . -أ
فييا تأثير األفراد بائعيف كانكا أك مشتريف عمى السعر ) بحيث يفرضكف نكع مف الرقابة عمى مجمكعة يظير  -ب

 األسعار ( . كتسمى سكؽ المنافسة غير كاممة , كمثاليا .
 .  سكؽ المنافسة االحتكارية . 3.  سكؽ احتكار القمة .   2.  سكؽ االحتكار التاـ .     1

 

   (122 اٌىزبة اٌّذسعٟ)        ارة مف العبارات اآلتية ، ثـ أصحح الخطأ فييا :أجب ب ) نعـ ( أك ) ال ( عف كؿ عب
 السعر السائد في السكؽ: تجانس السمع,عدد البائعيف كالمشتريف,ىناؾ عكامؿ أخرل(  ال ).3) نعـ (  . 2) نعـ (   .0
 

 

 سوق المنافسة الكاملة: الثاني الدرس                  
      

 

 (8000) نظامي       عميوالمشترم في التأثير االسكاؽ فيما بينيا في تحديد السعر كمدل قدرة البائع أك  تبايفتعمؿ: 
يعكد السبب في ىذا االختبلؼ إلى ىامش التنافس الذم يكاجو البائع كالمشترم , أك ما يتمتع بو كؿ منيما مف قكة 

 فسة كاالحتكار يحدده عنصرا المنااحتكارية إذ أف االختبلؼ بيف سكؽ كآخر 
 

 (8009) نظامي                                                               كاممةاشرح خصائص سكؽ المنافسة ال

ج يبيع منتكال يشترم كمية قميمة مف السمعة  مستيمؾال:  في السكؽ لمسمعةكجكد عدد كبير مف البائعيف كالمشتريف  .1
 عمى سعرىا  أف يؤثر في طمب أك عرض تمؾ السمعة أكبمفرده طيع مشترم أك بائع ال يست لذلؾكمية قميمة منيا. ك 

 : أم انعداـ الفرؽ بيف سمعة كأخرل تماثميا مف حيث اإلشباع كيترتب عمى ذلؾ : التجانس العاـ لمسمع .2
 .عدـ تفضيؿ أم منتج عمى آخر مف قبؿ المستيمؾ , فيك يشترم السمعة مف المنتج الذم يرغب   -أ      
 معيار التعامؿ بالنسبة لممنتج ىك مف يككف مستعد لدفع ثمف سمعتو  .  -ب      

 : فبل يكجد عكائؽ أك قيكد مالية أك قانكنية لمف يرغب الدخكؿ كمنتج جديد مثبلن  حرية الدخكؿ كالخركج إلى السكؽ .3
 )حرية الحركة لممكارد االقتصادية بيف فركع اإلنتاج المختمفة( .   أك الخركج 

 المنتجكف ال يستطيع  لذلؾ سمع ,العرض بيا تاألسعار التي  : معرفة لمعرفة التامة بأحكاؿ السكؽ كظركفوا .4
 , الزراعية كجكد سعر مكحد لمسمعة , كاألسكاؽاستغبلؿ جيؿ المستيمكيف كمطالبتيـ بسعر أعمى كىذا يضمف 

 ) االسكاؽ المالية( البكرصات
 
 

 اتؼحالىحذج الر
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 (كتغير تكاليؼ النقؿ مثالن أك تدخؿ الحككمة بقكانيف خاصة )ي سكؽ المنافسة الكاممة ماذا يحدث لك تغيرت أسعار السمع ف
 ـ الحديث عف سكؽ آخر بشركط أخرل إف حدكث مثؿ ىذه الحاالت يؤدم إلى صعكبة الدخكؿ إلى السكؽ كمف ث -
 

 أرباحان عالية   المنشآت في السكؽ تحقؽ  -1 في خركج كدخكؿ المنتج مف السكؽما مدل تشجيع البنكد اآلتية 
 سنة . 15لـ يدخؿ السكؽ منشآت منذ   -2                                                                  

 السكؽ  إلى: ىذا يشجع دخكؿ منتجيف كبائعيف جدد  المنشآت في السكؽ تحقؽ أرباحان عالية .1
 ح متدنية جدان أك تكاد تككف معدكمة اربكؽ آلف االالدخكؿ إلى الس: ال يشجع سنة 15لـ يدخؿ السكؽ منشآت منذ  .2
 

 النقؿ العاـ، إنتاج الخضركات ، إنتاج البالستيؾ رة المفرؽ ، تجارة الجممة، تجاأم مف القطاعات اآلتية تمثؿ سكؽ منافسة كاممة ؟ 
 ()الكتاب المدرسي        ة سكؽ منافسة احتكاري.... .  تجارة الجممة 2    سكؽ منافسة كاممة    ....رؽ .  تجارة المف1
 سكؽ منافسة كاممة ....  . إنتاج الخضركات 4   سكؽ احتكار القمة .... . شركات النقؿ العاـ 3
 سكؽ المنافسة االحتكارية .... . إنتاج الببلستيؾ 5
 

 (000ص اب المدرسيالكت)          .ات اآلتية ، ثـ أصحح الخطأ فيياأجب ب ) نعـ ( أك ) ال ( عف كؿ عبارة مف العبار 
% مف اإلنتاج يعكد 65الف ( ال  ). 2   بؿ سكؽ المنافسة الكاممة يستخدـ فيو نفس التكنكلكجيا  مف  قبؿ جميع المنتجيف(  ال ) .1

ألف كجكد عدد كبير مف المشتريف كالبائعيف , كمعرفة  المستيمؾ بأسعار السمع , ( ) ال  .5 ) نعـ ( . 4(  نعـ ) .3  اثنيف لمنتجيف
 ال يسمح لممنتج باستغبلؿ جيؿ المستيمكيف باألسعار كمف ثـ رفعيا , كىذا يدؿ عمى محدكدية الربح بسبب المنافسة الكاممة . 

 

 ضع دائرة حكؿ رمز الصحيحة لمجمؿ اآلتية : 

 4 3 2 1 السؤاؿ

 ب ج ج د الجكاب
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 سوق االحتكار التام: الثالث الدرس                  
 

 

 

 

 

 ()الكتاب المدرسي                                                          حتكار التاـ .           عرؼ المحتكر ، اال

: ىك بائع كاحد , يسيطر سيطرة تامة عمى صناعة ما , كىك المنتج الكحيد لتمؾ الصناعة , كال تكجد أية  المحتكر
  صناعة تنتج بديبلن قريبان مما ينتجو .

 اءمثؿ شركة الكيرب : ىك كجكد منشأة كاحدة في السكؽ .االحتكار التاـ 
 

 يما تفسر : ال يقـك المحتكر بعرض كمياتو مرة كاحدة إنما يعرضيا بشكؿ يجعؿ الطمب اكبر مف العرض.  
 مف أجؿ زيادة السعر كتخفيض التكاليؼ, كتحقيؽ المزيد مف األرباح

 
 

 الىحذج الراتؼح
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 تاـ . تكمـ عف خصائص سكؽ االحتكار ال
يحدد  كمف خبلؿ تقميؿ الكمية المعركضة أك زيادتيا .  وتتحكـ في سعر سمعي كجكد بائع أك منتج كاحد في السكؽ .0

 السعر, كيعرض بضاعتو بالشكؿ الذم يجعؿ فيو الطمب أكبر مف العرض مف أجؿ زيادة السعر كزيادة األرباح 
تغير السعر يككف التأثير عمى الكمية المعركضة  لككىذا يعني انو  :عدـ كجكد سمع متجانسة مع سمعة المحتكر .8

 تأثير محدكد لعدـ كجكد بديؿ يحد مف الطمب عمييا .
 . مثؿ : كجكد قكانيف تمنع دخكؿ منشآت جديدة في السكؽ .3
 االتصاالت شركة إنتاج نفس السمعة مثؿ  رىامتياز مف الحككمة  لبعض الشركات بحيث ال يسمح لغياال عقكد -
 : مف خبلليا تحفظ حقكؽ المخترع أك المؤلؼ . براءة االختراع -
لقدرة عمى اإلنتاج بسعر قميؿ كتكمفة قميمة ا يحدث عند امتبلؾ المؤسسةىك االحتكار الذم االحتكار الطبيعي :  ك  -

 ءمثؿ شركات المياه كالكيربا . بحيث تستطيع إخراج أم منتج صغير مف السكؽ , مما يمكنيا مف امتبلؾ السكؽ
 

 ()الكتاب المدرسي  (8009) نظامي                                    كار التاـ بمجمكعة مف العكامؿ ، عددىايحدد االحت
 احتكار تحدده نكعية السمعة المعركضة في السكؽ , حيث ال يكجد غيرىا , مثؿ شركة جكاؿ كشركة االتصاالت . .1
 حجـ السكؽ بحيث ال يتحمؿ أكثر مف منتج . .2
 كيككف ذلؾ في المصانع الكبيرة ,أس الماؿ كالفنيكف كالمكاد الخاـات المشركع الضخمة , مثؿ ر احتكار بسبب مقكم .3

 

   ()الكتاب المدرسي (8008) إكماؿ                             إجراءاتيا لمحد منو.ما مكقؼ الحككمة مف االحتكار ، ك  ما 
لكاممة سعيان لفرض سعر أعمى  مف سكؽ المنافسة , ىنا االحتكار ينتج كمية أقؿ مما ىك مكجكد في سكؽ المنافسة ا

مف خبلؿ سياسة  لمحد منو, فمعظـ التشريعات االقتصادية تحـر االحتكار, كيككف تدخؿ الحككمةتتدخؿ الحككمة 
التسعير بالتكمفة المتكسطة كخاصة في االحتكار الطبيعي , كتككف السيطرة عمى السعر مف خبلؿ ما يعرؼ بالتنظيـ 

 كات االحتكار .لمشر 
 

 عرؼ التسعير بالتكمفة المتكسطة .
ىي سياسة تتبعيا الحككمة لمحد مف االحتكار كذلؾ مف خبلؿ فرض سعر يتكافؽ كدخؿ المستيمؾ كيحقؽ الربح 

 .المعقكؿ لممنتج 
 

 حنى ارسـ منحنى طمب المحتكر مبينا العالقة ما بيف السعر كالكمية المطمكبة مف السمعة كعدد خصائص ىذا لمن
منحنى طمب المحتكر ىك نفس منحنى السكؽ حيث العبلقة بيف السعر 
 كالكمية المطمكبة عبلقة عكسية كعميو فإف منحنى طمب المحتكر يككف :

 . سالب الميؿ  1
 إلى أسفؿ . مف أعمى . ينحدر 2
 حدم. متكسط اإليراد يختمؼ عف اإليراد ال3
 

  

 

 السؼر                  اإل٠شاد اٌؾذٞ                                       

 

 (                           اإل٠شاد اٌّزٛعؾ)                                   

 

                                                               
 ٍت                                                                             ِٕؾٕٝ اٌط                 

                                                                 

                                              = اٌغؼش  دِؼذي اإل٠شا

 

                         اٌؾذٞ داإل٠شا            غ                      

              الكويح
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 يستطيع المحتكر رفع األسعار إلى مستكيات عالية  لتحقيؽ  أرباح عالية  إال انو يكتفي بأسعار تحقؽ لو ربحان 
 ( 8008) نظامي                                                                            كمعقكالن ، عمؿ ذلؾ معينان 
 غير مباشرة مثؿ تيريب البضائع . الخكؼ مف مكاجية منافسةبسبب . 1
 الخكؼ مف اإلحبلؿ بيف السمعة كبدائميا المكجكدة في السكؽ .ك . 2
 الخكؼ مف تدخؿ الحككمة في فرض بعض التشريعات كالقكانيف التي تيدد كضعو كمحتكر .ك . 3
 
 

 (003ص الكتاب المدرسي)           ات اآلتية ، ثـ أصحح الخطأ فيياأجب ب ) نعـ ( أك ) ال ( عف كؿ عبارة مف العبار 
 

 ) نعـ ( )في بعض الدكؿ( .2   حجـ السكؽ , كالحاجة لمقكمات مادية ضخمة . :مثؿ  , خرلا بب كجكد عكامؿبس ( ال )  .1
 بؿ يسعى الف يككف العرض أقؿ مف الطمب ليحافظ عمى أسعاره كيحقؽ أعمى األرباح . ( ) ال .  3
 ب مصالحيا كتقمؿ العرض مف أجؿ الحفاظ عمى أسعارىا كزيادة أرباحيا .بؿ ىي التي تحدد األسعار حس(  ) ال  .4
 

 ضع دائرة حكؿ رمز الصحيحة لمجمؿ اآلتية : 

 4 3 2 1 السؤاؿ

 ج د د ج الجكاب

 
 

 

 

 

 

 أسواق المنافسة االحتكارية وأسواق القلة: الرابع الدرس        
 

 

 

 

 كاؽ احتكار القمة .. أس8. سكؽ المنافسة االحتكارية.  0عرؼ كؿ مف 
 : ىك السكؽ الذم يككف عمى شكؿ خميط مف المنافسة الكاممة كاالحتكار التاـ . سكؽ المنافسة االحتكارية .1
: ىك شكؿ مف أشكاؿ أسكاؽ المنافسة غير الكاممة , حيث يسيطر عدد قميؿ مف المؤسسات  أسكاؽ احتكار القمة .2

 كاسيب .مثؿ صناعة السيارات, كالح عمى إحدل الصناعات .
 

 (0211اوّبي ) (الكتاب المدرسي)                                             سكؽ المنافسة االحتكاريةأشرح خصائص 
سكؽ . مثؿ كجكد عدد كبير مف الشركات الصغيرة الحجـ , حيث يككف تأثير كؿ منشأة صغيران كال تؤثر عمى ال .1

 الصناعات الببلستيكية 
 كيمكنيا أف تككف بدائؿ لبعض . متشابية كليست متجانسة ا السكؽ السمع المنتجة في ىذ .2
 سيكلة الدخكؿ إلى السكؽ كالخركج منو حيث تنعدـ العكائؽ . .3
كجكد المنافسة غير السعرية, بحيث تككف المنافسة في نكعية السمع كالخدمات المقدمة لممستيمكيف, مثؿ تقديـ  .4

 التسييبلت كاليدايا 
 
 

 الىحذج الراتؼح
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 حتكار القمة .اشرح خصائص أسكاؽ ا
 , مثؿ صناعة األدكية كاالسمنت فيما بينيـ السكؽ كفتقاسميفأكثر(, تنتج السمع عدد قميؿ مف المنشآت )اثنيف  .0
 االسمنت متجانس في المكف كالشكؿ, كصناعة السيارات غير متجانسة ( غير متجانسة مثؿ:)ك كجكد سمع متجانسة  .8
 (ؿ عند طمبات الزبائفركيز عمى الدعاية كاإلعبلف , كالنزك ) التمثؿ: األسعارغير  يمكف المنافسة في مجاؿ .3
 (0211اوّبي ) (8000) نظامي         مثؿ : ( " طبيعية " غير حككميةعكائؽ )  إلى السكؽ كجكد عكائؽ كثيرة تمنع الدخكؿ .4
 ة عمى مصادر الطاقةج.  السيطر   قائمة عمى مصادر المكاد األكلية سيطرة المنشآت ال ب.   أ. االفتقار لمتكنكلكجيا  
 المستيمكيف  فعؿ , كيتكقؼ ذلؾ عمى معرفة ردكدال يتأكد مف حجـ الطمب عمى سمعتوىذا السكؽ باف المنتج  يتميز .5

 

 ()الكتاب المدرسي                                 قارف بيف سكؽ احتكار القمة كسكؽ المنافسة االحتكارية مف حيث :
 الدخكؿ إلى السكؽ كالخركج منو   ق. نكعية السمع -المقدرة عمى التأثير في السكؽ  د -ج الشركات  عدد -مجاؿ المنافسة   ب -أ

 

 سكؽ المنافسة االحتكارية سكؽ احتكار القمة بند المقارنة

 مجاؿ المنافسة
 

يمكف المنافسة في مجاؿ غير األسعار  مثؿ : 
 التركيز عمى الدعاية كاإلعبلف

 

 المنافسة  سعرية كغير سعرية كتككف
 كالتسييبلت في نكعية السمع  

 عدد كبير مف الشركات صغيرة الحجـ عدد قميؿ مف المنشآت ) اثنيف فأكثر ( عدد الشركات
المقدرة عمى التأثير 

 في السكؽ
تأثيرىا كبير جدا عمى السكؽ في األسعار 

 كالكميات
 تأثيرىا صغير كال تؤثر عمى السكؽ

الدخكؿ إلى السكؽ 
 نوكالخركج م

سيكلة الدخكؿ إلى السكؽ كالخركج منو  صعكبة الدخكؿ إلى السكؽ لكجكد عكائؽ كثيرة
 حيث تنعدـ العكائؽ

متشابية كليست متجانسة كيمكف أف  متجانسة كأخرل غير متجانسة نكعية السمع
 تككف بدائؿ

 

 

زداد عدد زبائنيا ، اذكر في سكؽ المنافسة االحتكارية ىناؾ بعض الشركات قد ترفع األسعار كفي نفس الكقت ي
 الكسائؿ التي يتبعيا المنتجكف لتحقيؽ ذلؾ .بعض 

يحاكؿ بعض المنتجكف في ىذا السكؽ إيجاد بعض االختبلفات الشكمية بيف سمعتو كسمعة اآلخريف المماثمة لو ليس في 
 في مجاالت ما بعد اإلنتاج مثؿ :   اإلنتاج بؿ 

 االىتماـ بأسمكب عرض السمعة .   .1
 كطريقة التغميؼ   أسمكب  .2
 االختبلؼ في ديككر المحؿ ) مكاف عرض السمعة ( .   .3
 .البيع بالقسط  .4
 اكتساب سمعة  المنتج مف حيث النكية كالنظافة ) كخدمات المطاعـ ( , كغيرىا . .5
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 تحدث عف النماذج التي يمكف أف يتخذ أحداىا سكؽ احتكار القمة ) نماذج سكؽ احتكار القمة (.
 (8008قارف بيف نمكذج التكاطؤ كنمكذج القيادة السعرية    )إكماؿ                   ار القمة احد النماذج اآلتية :يتخذ سكؽ احتك

 في ىذا النمكذج تتصرؼ المنشآت بشكؿ مستقؿ دكف االتفاؽ المسبؽ بينيـ عمى تثبيت :  نمكذج االستقبلؿ  -0
 لرغـ أف المنشأة تراقب ردة فعؿ المنشآت األخرل ألم قرار يتعمؽ با السعر أك تحديد كمية اإلنتاج أك تقاسـ السكؽ    
 بالسعر أك الكمية كتأخذه بعيف االعتبار .    
كفي ىذا النمكذج تقـك المنشآت باالتفاؽ فيما بينيا لتحقيؽ مصالحيا كسؼ تتصرؼ كأنيا  : نمكذج التكاطؤ  -2

زيعو بينيـ , كبالتالي تجنب حرب األسعار مؤسسة كاحدة في سكؽ احتكار تاـ تسعى لتحقيؽ أقصى ربح كتك 
  كالمنافسة بينيـ كيأخذ االتفاؽ بينو إحدل الشكميف التالييف

  يككف االتفاؽ مكثقان بالكتابة كصريح يسمى اتحاد المنتجيف الكارتيؿ  , ) مثؿ منظمة الدكؿ المنتجة لمنفط اكبيؾ  (  -
 بمعدؿ حسابي .( منتجان كيحدد سعر نفط االكبيؾ  11حيث تتككف مف ) 

  أك يككف بصكرة سرية يسمى تكاطؤان  -
كفي ىذا النمكذج تككف ىناؾ شركة كبيرة ) القائدة ( كالى جانبيا مجمكعة كبيرة مف :  نمكذج القيادة السعرية  -3

المنشآت الصغيرة, بحيث تحدد الكبيرة سعر السمعة لتأخذ بو المنشآت الصغيرة كما حددتو الكبيرة ) القائدة ( , 
 . لقكة كىيمنة المنشاة الكبيرة .2لصغر حجميا .  . 1 ا ال تستطيع كضع سياسة سعرية لنفسيا كذلؾ لمتالي :ألني

 

( ال تتأثر الشركات بحجـ الشركات المنافسة فقط بؿ في سكؽ المنافسة غير الكاممة )احتكار القمةبما تفسر : 
 .بطريقة تصرفيا 

 تفعمو الشركات المنافسة فإذا قامت إحدل الشركات بزيادة سعرىاإف كؿ شركة في سكؽ احتكار القمة تراقب ما 
) كشركة التأميف مثبل( أك زادت مستكل خدماتيا أك كمية إنتاجيا , فإف عمى الشركة األخرل أف تقرر ما إذا كانت 

ذا كانت تنتج ستجرم ىذه الزيادة أـ تبقى عمى السعر نفسو كتقدـ خدماتيا بسعر أدنى أك ترفع مستكل خدماتيا , أك إ
 السمع , تزيد مف إنتاجيا , كىكذا .

 

 (007ي ص)الكتاب المدرس         أجب ب ) نعـ ( أك ) ال ( عف كؿ عبارة مف العبارات اآلتية ، ثـ أصحح الخطأ فييا :
سكؽ قميؿ مما يقمؿ مف كالكميات في ال األسعارألف العدد الكبير مف الشركات يجعؿ تأثيرىا في ) ال   ( .3   ) نعـ (. 2   ) نعـ ( .1

 بؿ عكائؽ طبيعية)  ال  (  . 5 ) نعـ ( .4  ىذا االختبلؼ .
 

 ضع دائرة حكؿ رمز الصحيحة لمجمؿ اآلتية :   
 3 2 1 السؤاؿ

 ب ب ب الجكاب
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 اإلنتـــاج: األول الدرس                        
      

 

 

 إلنتاجية .عرؼ كؿ مف اإلنتاج ، العممية اإلنتاجية ، ا
 : ىك إيجاد أك إضافة منافع جديدة لمسمعة . اإلنتاج

 : ىي جميع األنشطة اليادفة إلى زيادة مقدرة إحدل السمع عمى إشباع الرغبات كتحقيؽ الحاجات .  العممية اإلنتاجية
كيتطكر ىذا  : ىي نسبة المدخبلت إلى المخرجات , كمثاؿ عمييا مقدار ما ينتجو العامؿ في الساعة , اإلنتاجية

 باستخداـ التكنكلكجيا 
 

 ) الطبيعيكف ( ، كالمدرسة الكالسيكية ) التقميدية ( .كضح مفيـك اإلنتاج عند كؿ مف مدرسة الفيزيكقراط   
لزراعة ( كبذلؾ كانت األرض كا: ىك خمؽ مادة جديدة )القميؿ يخمؽ الكثير كالجديد (بيعيكفاإلنتاج عند الفزيكقراط )الط

حيث مف بذكر قميمة نحصؿ مف خبلليا عمى محاصيؿ كبيرة . كاعتبركا التجارة كالخدمات كة كاإلنتاج , ىي أصؿ الثر 
 أعماؿ غير منتجة .

اتخذ مفيكمان أكسع لئلنتاج , باعتباره ك آدـ سميث, ىك  رائد ىذه المدرسة:  اإلنتاج عند الكبلسيؾ ) المدرسة التقميدية ( 
ة ال تصنع الخشب بؿ تعالجو كتصنع منو الكراسي كالخزانات ( أم أضافت إليو ر منجد منفعة جديدة في المادة ) الإيجا

 أعماؿ منتجة كالزراعة كالصناعة  التجارة كالخدمات كالنقؿ كميا فإفف العممية اإلنتاجية , كبذلؾ منافع جديدة كأصبح م
 

 ىناؾ مجمكعة مف األنشطة كالعمميات يطمؽ عمييا عممية إنتاجية أذكر أىما.
 مميات تغير شكؿ المادة : ) مثؿ تحكيؿ القطف إلى مبلبس , كالحديد إلى سيارات (.ع .1
 ) مثؿ نقؿ المكاد الخاـ مف أماكف استخراجيا إلى أماكف تصنيعيا ، كنقؿ السمع إلى أماكف استيالكيا (.عمميات النقؿ :  .8
 كالتعميب (عمميات التخزيف كالحفظ : ) مثؿ تخزيف الخضار كالفكاكو كحفظيما بالتبريد  .3
 .. الخ( الجممة , كتجار التجزئة , الخدمات التي تسيؿ عمميات التبادؿ : )مثؿ الكسطاء , كالسماسرة , كتجار  .4
 

 عدد عناصر اإلنتاج 
: ىي المكارد الطبيعية ) أك األرض ما فكقيا كما تحتيا ( مف أرض زراعية لمسكف أك البناء كمصادر  األرض .1

 مات المعدنية كالرمؿ كالحجارة كالمصادر البيئية مف مناخ كماء كىكاء ... الخ .الطاقة كمساقط المياه كالخا
 العماؿ كالخبراء كالفنيكف كالميندسكف كما يبذلكنو ) جسديان كعقميان ( خبلؿ العممية اإلنتاجية .ىي  : األيدم العاممة .2
 نتاجية إلنتاج سمع كخدمات أخرل, ىي السمع المعمرة التي أنتجت مف أجؿ استخداميا في العممية اإل: رأس الماؿ .3
البلزمة مف لتكليفة اتطيع صاحب المشركع تحديد مف خبلؿ تضافر كتعاكف عناصر اإلنتاج يس:  اإلدارة كالتنظيـ .4

 ؽ أقصى ربح ممكف , كىك بذلؾ يتحمؿ نتائج قراراتو إما الربح أك الخسارة .تحقج منتجات إلنتا, عناصر اإلنتاج 
اإلنتاج تتطمب تكافر أنظمة معمكمات سيمة التخزيف كاالسترجاع كتسيؿ معالجة البيانات ,  : إف إدارة المعمكمات .5

كتجرم الحسابات بسرعة كدقة لذلؾ تعتبر المعمكمات عنصر مف عناصر اإلنتاج كىذا أدل إلى نشكء عمـ نظـ 
 misالمعمكمات اإلدارية 

 الىحذج السادسح
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 العائد عمى  رأس الماؿ فائدة . بما تفسر : يعتبر
ى اعتبار لك أف صاحب رأس الماؿ كضع قيمة رأس مالو في البنؾ سيعكد عميو بدخؿ ثابت دكف أف يخاطر كذلؾ عم

 في العممية اإلنتاجية , كيتحمؿ تبعات ىذه المخاطرة التي قد تككف فائدة . 
 

 كضح أقساـ رأس الماؿ حسب المعيار .
 .. الخ .آالت, مباني, مصانع , شاحنات .ني : عي -ب    نقدم : نقكدان أك أسيـ كسندات . -أ  :  حسب الشكؿ. 0
 خاص : يممكو األفراد كالشركات الخاصة  -ب       قطاع عاـ()اـ : تممكو الدكلة ع -أ  :  حسب الممكية. 2
 ()أفراد أك مؤسسات أك دكؿأجنبي : مصدره األجانب  -كطني : مصدره مكاطنك الدكلة .   ب -:   أحسب المصدر. 3
 

 .ر الربح عائد المخاطرة بيعتبما تفسر: 
يقكـ صاحب المشركع بتحديد الكميات البلزمة مف عناصر اإلنتاج إلنتاج سمعة أك خدمة معينة لتحقيؽ أقصى ربح 

 ممكف , كىك بذلؾ يتحمؿ نتائج قراراتو إما الربح أك الخسارة . كتحقيؽ الربح أك تكبد الخسارة يعتمد عمى :
 لمطمب عمى منتجاتو أك أسعار المكاد المستخدمة في اإلنتاج  . مدل تكقعات صاحب المشركع بالنسبة .1
 كلذلؾ يعتبر الربح عائد المخاطرة  . ) رأس ماؿ كثيؼ كعدد عماؿ قميؿ ؟ أك العكس ... الخ (كيفية مزجو لعناصر اإلنتاج  .2
 

 أىـ العكامؿ التي تتدخؿ في حجـ األيدم العاممة في الدكلة . أذكر
 نكع القكل العاممة .4نسبة الزيادة السكانية .     .3التكزيع العمرم لمسكاف .         .8عدد السكاف .     .0
 قيـ كعادات المجتمع فيما إذا كانت تعد العمؿ قيمة اجتماعية أـ ال أك تسمح بعمؿ المرأة أـ ال . .5

 

 اإلحصاء المركزية . ئرةدا،صالكف الحالفة ،المستشفى ،الجامعة : اذكر مدخالت كمخرجات كؿ مف المنشآت اآلتية 
 

             ()الكتاب المدرسي        طبلب , ىيئة تدريسية , ىيئة إدارية . أمكاؿ .المدخالت :                      

 خريجكف متعممكف بميارات متطكرة.المخرجات :                       
 

 , أطباء كممرضكف , ىيئة إدارية , معدات , أمكاؿ .مرضى المدخالت :                                     
 مرضى معافكف كبصحة جيدة .المخرجات :                                       

 

 مزيف شعر , زبائف , آالت كمعدات حبلقة كمقصات, أمكاؿ  .المدخالت :                      
 أفراد ذك منظر لطيؼ كشعر جميؿ  .   المخرجات :                                    
  

 أفراد متخصصكف , باحثكف , معمكمات , حكاسيب كمعدات , أمكاؿ المدخالت :                                     
حصائيات عمى شكؿ نسب كأرقاـ   .المخرجات :                                         تقارير كا 

 

 ()الكتاب المدرسي           . التكنكلكجي التطكر ، رأس الماؿ البشرم ، المدخالت ، مخرجاتال : ما المقصكد بكؿ مف

: كىي النتائج النيائية التي يتـ الحصكؿ عمييا مف خبلؿ العممية اإلنتاجية التي تككف عمى شكؿ سمع  المخرجات
 مممكسة أك خدمات غير مممكسة

 
 

 : اٌغبِؼخ إٌشبؽ اإلٔزبعٟ

 : اٌّغزشفٝ  إٌشبؽ اإلٔزبعٟ
 

 طبٌْٛ اٌؾاللخ      
 

 دائشح اإلؽظبء اٌّشوض٠خ
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 تاجية , كىذه المكاردالمادية المتكافرة في المنشأة كالمستخدمة في العممية اإلن : كتشمؿ المكاد المادية كالغير المدخبلت
 المعمكمات -ق   .  كالمباني اآلالت كالمعدات -د   المكاد الخاـ .  -رأس الماؿ .    ج -األفراد .  ب -أىي :   

 كالفنيكف كالميندسكف كما يبذلكنو : كىك العنصر البشرم في اإلنتاج كيتمثؿ في العماؿ كالخبراء رأس الماؿ البشرم
 ) جسديان كعقميان ( خبلؿ العممية اإلنتاجية .      

 التطكرات التي أدخمت عمى إنتاج السمع كالخدمات سكاء كانت جديدة أك قديمة مثؿ: الربكت. أم:  التطكر التكنكلكجي
 

 (8008) نظامي                            كضح الفرؽ بيف اإلنتاج في المدل القصير كاإلنتاج في المدل الطكيؿ .  

: ىي الفترة التي يمكف لمشركات أف تزيد أك تقمؿ إنتاجيا مف خبلؿ تغيير بعض عناصر  المدل القصيرإلنتاج في  -
 اإلنتاج المتغيرة مثؿ )المكاد الخاـ , األيدم العاممة ( .

كفي لتعديؿ جميع عناصر اإلنتاج الثابتة كالمتغيرة , ىي الفترة الزمنية الطكيمة التي ت المدل الطكيؿ :اإلنتاج في  -
 كألف جميع عناصر اإلنتاج في المدل الطكيؿ متغيرة .

 

 )الكتاب المدرسي(                                                                  أكمؿ الفراغات في العبارات اآلتية :
 . ريعكعائد األرض  فائدةؿ كعائد رأس الما أجرا.   يسمى عائد العمؿ 

 اإلنتاجب.  مزيد مف العمؿ كالمكاد الخاـ كرأس الماؿ يعني مزيدان مف 
 استثمارات في رأس الماؿ البشرمج.  ما يصرؼ عمى التعميـ كالتدريب في المجتمع يسمى 

ير عناصر اإلنتاج المتغيرة بتغد.  المدل القصير في العممية اإلنتاجية ىك الفترة التي يمكف لمشركات أف تغير إنتاجيا 
 , مثؿ المكاد الخاـ كالعمالة , كال تستطيع تغير العكامؿ الثابتة, مثؿ: رأس الماؿ كاآلالت كالمباني .

 
 

 (088ي صالكتاب المدرس)        أجب ب ) نعـ ( أك ) ال ( عف كؿ عبارة مف العبارات اآلتية ، ثـ أصحح الخطأ فييا : 
بؿ مشتؽ يتبع الطمب عمى (.  ال ). 3 ()  نعـ .  2 نكلكجيا يحتاج الى أيدم ماىرة كيقمؿ عدد العامميفبؿ استخداـ التك ( )  ال .1

  يزداد الطمب عمى األيدم العاممة بانخفاض األجكر بؿ(   )  ال.4  السمع كالخدمات التي تدخؿ في إنتاجيا
  ) نعـ ( . 6) نعـ (  . 5
 
 

 

 تكاليف اإلنتـــاج :الثاني الدرس                    
      

 ما المقصكد بالتكاليؼ
 : ىي جميع المبالغ التي يتحمميا المنتج مف اجؿ إنتاج سمعة أك خدمة معينة  التكاليؼ

 

 ()الكتاب المدرسي                                          ما الفرؽ بيف التكاليؼ المحاسبية كالتكاليؼ االقتصادية  .

 الخك ه كالكيرباء, كتكمفة اآلليات : ىي التكاليؼ المباشرة فقط , مثؿ: معاشات العامميف, فكاتير المياسبيةالتكاليؼ المحا
: كىي عبارة عف التكاليؼ المحاسبية ) المباشرة ( + تكمفة الفرصة البديمة ) كإيجار المحؿ الذم  التكاليؼ االقتصادية

 ية  (.يعكد لصاحب المحؿ كلـ يحسب ضمف التكاليؼ المحاسب
 

 الىحذج السادسح
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 ما الذم يحدد التكاليؼ لمنشاة معينة .
 إف عناصر اإلنتاج مف رأس الماؿ كاألرض كاأليدم العاممة كالتكنكلكجيا كاإلدارة  ىي التي تحدد التكاليؼ .

 

 حسب عالقتيا مع الكمية المنتجة إلى عدة أنكاع عددىا كأعط أمثمة عمى كؿ منيا .تقسـ التكاليؼ 
جة , كىي التكاليؼ التي يتحمميا المشركع ميما كاف حجـ إنتاجو , كال تتغير بتغير الكمية المنت:   التكاليؼ الثابتة .1

 دفعات التأميف - ركاتب المكظفيف   -  فكائد القركض  -   إيجار المحؿ - زيادة أك نقصانان , مثؿ: 
 .ؽ المشركع يتحمميا كخسارة د إغبلكعن ,دفعات اآلالت كالمعدات .... الخ  -   دفعات الدعاية كاإلعبلف  -  

في  ةالمستخدم المكاد الخاـ -رديان مع الكمية المنتجة . مثؿ :  كىي التكاليؼ التي تتناسب ط التكاليؼ المتغيرة .2
 كمية الطاقة .... الخ  -     ء بالقطعة أك بالساعة أجرة العامؿ المعتمدة عمى إنتاجية العامؿ سكا -  اإلنتاج 

 تج إلنتاج كمية معينة مف سمعة ي مجمكع التكاليؼ الثابتة كالتكاليؼ المتغيرة التي يتحمميا المنى : التكاليؼ الكمية .3
 خدمة معينة أك 

 :  ىي التكمفة الناتجة عف إضافة كحدة كاحدة مف السمعة أك الخدمة , أك ىي مقدار تزداد بو التكمفة الحدية .4
 كاحدة.كتصاغ رياضيان بالصيغة التالية . التكاليؼ الكمية نتيجة زيادة الكمية المنتجة بكحدة  
  التكمفة الحدية   التغير في التكمفة الكمية/التغير في الكمية 
 

 كضح المقصكد بمعدؿ التكاليؼ 
 : ىك متكسط أك معدؿ تكمفة الكحدة الكاحدة مف السمعة المنتجة . معدؿ التكاليؼ

 

 غيرة ، معدؿ التكاليؼ الكمية .عرؼ كؿ مف معدؿ التكاليؼ الثابتة ، معدؿ التكاليؼ المت
 ىك نصيب الكحدة الكاحدة مف الكمية المنتجة مف التكاليؼ الثابتة .       : معدؿ التكاليؼ الثابتة.  1

 كمية اإلنتاج ÷ليؼ الثابتة   التكاليؼ الثابتة معدؿ التكا                                    
 الكحدة الكاحدة مف الكمية المنتجة مف التكاليؼ المتغيرة.   :  ىك نصيب معدؿ التكاليؼ المتغيرة.  2

 كمية اإلنتاج ÷ؼ المتغيرة   التكاليؼ المتغيرة معدؿ التكالي                                    
 ىك نصيب الكحدة الكاحدة مف الكمية المنتجة مف التكاليؼ الكمية .    : معدؿ التكاليؼ الكمية. 3

 كمية اإلنتاج ÷كاليؼ الكمية   التكاليؼ الكمية معدؿ الت                                    
 

 

 ()الكتاب المدرسي     قيمة فاتكرة المياه ، تعكيض إصابة العمؿ ، اإليجار السنكم لممحؿ ، قيمة فاتكرة ،  : صنؼ التكاليؼ اآلتية
                                                                                                                              ما تب مدير المشركع في سنةأجرة العامميف بالقطعة ، را                             

 الحؿ :
    رة تكاليؼ متغي..... ب.  تعكيض إصابة العمؿ                 تكاليؼ متغيرة  ......أ. قيمة فاتكرة المياه 

 تكاليؼ متغيرة ..... د.  قيمة فاتكرة الكيرباء       يؼ ثابتة        تكال..... ج. اإليجار السنكم لممحؿ 
 تكاليؼ ثابتة ...... راتب مدير المشركع في سنة ما ق. أجرة العامميف بالقطعة  )  تكاليؼ متغيرة (             ك. 
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 الكمية  x؟ = معدؿ التكاليؼ المتغيرة  .ب          لكمية = التكاليؼ الكمية / ؟ليؼ امعدؿ التكا. أ  :أكمؿ المعادالت اآلتية
 معدؿ التكاليؼ الكمية = التكاليؼ الكمية /؟ = ) ؟ / الكمية المنتجة + التكاليؼ المتغيرة / ؟ ( -د  + ؟  التكاليؼ الكمية = ؟ -ج     
 (الكتاب المدرسي)                                                         ية / الكمية المنتجة  معدؿ التكاليؼ الكمية = التكاليؼ الكم  -أ :الحؿ
               التكاليؼ الكمية = التكاليؼ الثابتة + التكاليؼ المتغيرة   -ج           الكمية xالتكاليؼ المتغيرة  = معدؿ التكاليؼ المتغيرة    -ب        
 = ) التكاليؼ الثابتة/ الكمية المنتجة + التكاليؼ المتغيرة / الكمية المنتجة (                    معدؿ التكاليؼ الكمية = التكاليؼ الكمية /الكمية المنتجة  -د        

 

 ػٕذ ؽً اٌغذاٚي اٌزىب١ٌف, ٚأُ٘ اٌّالؽظبد لٛا١ٔٓ

 

 ـ .ت + ث .ت = ت.ؾ              يرةالمتغ التكاليؼ + الثابتة التكاليؼ = الكمية التكاليؼ -1
 ؾ× ت.ؾ = ـ.ت.ؾ        الكمية المنتجة   × = معدؿ التكاليؼ الكمية                      

 ـ.ت - ؾ.ت = ث.ت          المتغيرة      التكاليؼ - الكمية التكاليؼ = الثابتة التكاليؼ -8
 ؾ× ت.ث = ـ.ت.ث        الكمية المنتجة  × = معدؿ التكاليؼ الثابتة                      

 ث.ت - ؾ.ت = ـ.ت         الثابتة       التكاليؼ - الكمية التكاليؼ = المتغيرة التكاليؼ -3
 ؾ× ت.ـ = ـ.ت.ـ        الكمية المنتجة  × = معؿ التكاليؼ المتغيرة                       

 

 0 ؾ .ت -8 ؾ . ت        الكمية في التغير ÷  ميةالك التكمفة في التغير = الحدية التكمفة -4
 0 ؾ -  8 ؾ                                                                             

 ث . ت = ث.ت.ـ           اإلنتاج    كمية ÷  الثابتة التكاليؼ = الثابتة التكاليؼ معدؿ -5
 ؾ                                                                                  

 ـ . ت = ـ.ت.ـ              اإلنتاج كمية  ÷ المتغيرة التكاليؼ = المتغيرة التكاليؼ معدؿ -6
 ؾ                                                    

 ؾ . ت = ؾ.ت.ـ                  اإلنتاج كمية ÷  الكمية التكاليؼ = الكمية التكاليؼ معدؿ -7
 ؾ                                                                                     

 لحؿ الجدكؿ جدا مةىا مالحظات 
 صفر = ةمتغير ال كاليؼالت فإف ( صفر ) كميةال عند دائما  .1
 ةيالكم كاليؼلتا = الثابتة كاليؼالت فإف ) صفر ( كميةال عند دائما  .2
 ة الثابت كاليؼالت كمعدؿ غيرةالمت كاليؼالت كمعدؿ يةالكم كاليؼالت معدؿ فإف ) صفر ( كميةال عند دائما  .3

 ( - ) معرفة   يمتيا غيرق ةيالحد كاليؼلتكا    
 يةالحد كاليؼالت = غيرةتمال كاليؼالت فإف ( كاحد ) كميةال عند دائما  .4
 ( - ) معرفة ريغ تككف منتجة ةيكم أكؿ عند دائما  .5
  رةتغيم يؼتكال ثابتة يؼتكال ىناؾ  تككف  لئلنتاج يرالقص في المدل . 6
 ات  المنتجةيالكم جميع عند ثابتة ايمتيق تبقى الثابتة كاليؼالت فإف صيرالق الزمف في اإلنتاج عف نتحدث أننا بما .7
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 : اآلتيأمامؾ الجدكؿ 
 ) د . ػ ( اٌزىب١ٌف اٌؾذ٠خ ) د . ن (  اٌزىب١ٌف اٌى١ٍخ اٌزىب١ٌف اٌّزغ١شح) د. َ ( ) د. س( اٌضبثزخاٌزىب١ٌف  اٌى١ّخ إٌّزغخ) ن (

 ـــــــ (-)    122 2

1 122 022  022 

0 122  452 152 

3 122 522  152 

4 122  822 022 

5 122 122  322 

 

 المطمكب : إكماؿ الجدكؿ باستخداـ المعادالت التالية 
 التكاليؼ الكمية   التكاليؼ الثابتة + التكاليؼ المتغيرة 

 1ت. ؾ  -2التكمفة الحدية   التغير في التكمفة الكمية / التغير في الكمية     ت . ؾ 
 1ؾ -2ؾ                                                      خطكات الحؿ 
 :كعميو فإف يكجد تكاليؼ متغيرة , ( المصنع ىنا لـ ينتج  لذلؾ ال  5عند الكمية )  -

 سابؽ كبذلؾ ال يكجد تكمفة حدية لعدـ كجكد إنتاج 155التكاليؼ المتغيرة    صفر , كالتكاليؼ الكمية   التكاليؼ الثابتة   
) 155ة    ال تتغير بتغير الكمية المنتجك  تبقى ثاب, كالتكاليؼ الثابتة  ( المصنع ىنا ينتج  لذلؾ يكجد تكاليؼ 1عند الكمية ) -

 355كالتكاليؼ الكمية معطاة بالجدكؿ   ( 155عامكد التكاليؼ الثابتة يأخذ القيمة 
  255   155  - 355التكاليؼ المتغيرة                   التكاليؼ الثابتة  –التكاليؼ المتغيرة    التكاليؼ الكمية  
 255    155 - 355ية   التكمفة الحدية   التغير في التكمفة الكمية / التغير في الكم 

                                                              1- 5 
 كيجب معرفة التكاليؼ الكمية كالتكاليؼ الحدية . 155,  كالتكاليؼ الثابتة    355( التكاليؼ المتغيرة    2عند الكمية )  -
 455   355+  155التكاليؼ الكمية              رة  التكاليؼ الكمية   التكاليؼ الثابتة  + التكاليؼ المتغي  
           155           355 - 455التكمفة الحدية   التغير في التكمفة الكمية / التغير في الكمية 

                                                                            2- 1 
 , كيجب معرفة التكاليؼ المتغيرة كالتكاليؼ الحدية . 655, كالتكاليؼ الكمية   155تة   ( التكاليؼ الثاب 3عند الكمية ) -
  555   155  - 655التكاليؼ المتغيرة             التكاليؼ الثابتة  –التكاليؼ المتغيرة    التكاليؼ الكمية 
         155         455 - 655التكمفة الحدية   التغير في التكمفة الكمية / التغير في الكمية 

                                                                            3- 2            
 .كالتكاليؼ الحدية  التكاليؼ الكميةيجب معرفة ك  155,     355( التكاليؼ المتغيرة    4عند الكمية )  -
  855   755+  155التكاليؼ الكمية                  المتغيرة  التكاليؼ الكمية   التكاليؼ الثابتة  + التكاليؼ  
          255           655 - 855التكمفة الحدية   التغير في التكمفة الكمية / التغير في الكمية 

                                                                    4- 3       
 1155, كالتكاليؼ الكمية معطاة بالجدكؿ   155ؼ الثابتة    التكالي ( 5عند الكمية ) -

 1555   155  - 1155التكاليؼ المتغيرة            التكاليؼ الثابتة  –التكاليؼ المتغيرة    التكاليؼ الكمية 
 355          855 - 1155التكمفة الحدية   التغير في التكمفة الكمية / التغير في الكمية        

                                                                                                 5- 4 

351 

1 

011 

111 

311 

611 

1111 
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 .(اٌزىب١ٌف اٌؾذ٠خ ,  اٌزىب١ٌف اٌضبثزخ , اٌزىب١ٌف اٌّزغ١شح , اٌزىب١ٌف اٌى١ٍخ ,): ٖ اسعُ والً ِٓ إٌّؾ١ٕبد ا٢ر١خث١بٔبد اٌغذٚي أػال ِٓ

 ـ البياني ليذه المنحنيات , تمثؿ الكمية المنتجة عمى المحكر السيني , كأنكاع التكاليؼ عمى المحكر الصادم .في الرسمالحظة :    الحؿ

 

 ()الكتاب المدرسي                             التكاليؼ المختمفة إلنتاج إحدل السمع االستيالكية . اآلتييمثؿ الجدكؿ 

 أكمؿ الجدكؿ  - أ
     . متغيرة معدؿ التكاليؼ ال ارسـ  منحنى كؿ مف:  معدؿ التكاليؼ الثابتة , - ب

 

                                                    . التكاليف الثابتة1

                     التكاليف الثاتتح                      

422 

 

 022 تتحخػ التكاليف الثا 

122 

 

 الكويح

 2  1   0   3   4   5الوٌتجح     

                                                                                                   ٚرّضً خطبً ِغزم١ّبً  
ٚرىْٛ ِزضا٠ذح ثزضا٠ذ  

ٚرٌه  , اٌى١ّخ إٌّزغخ

ألٔٙب صبثزخ , ال رزغ١ش ِّٙب 

 ى١ّخ إٌّزغخ رغ١شد  اٌ
 

 التكاليف الوتغيرج                                                                                         

                                          

1411        

 1211 هٌحًٌ 

 1111 جالتكاليف الوتغير 

011 

611 

411 

 211 الكويح

  الوٌتجح      

             5   4   3   0   1  2 

 الحديةالتكاليف . 2

 كتككف متزايدة بتزايد
 الكمية المنتجة

 )عالقة طردية (

   الكلية   التكاليف  .3

 التكاليف الكليح                             

011                                          

011        

011 

 611 هٌحًٌ التكاليف

 511 ليحالك

411 

311 

211 

                             111 

 الكويح

 2  1   0   3   4   5    الوٌتجح

 ٚرىْٛ ِزضا٠ذح ثزضا٠ذ 
 اٌزىب١ٌف اٌّزغ١شح. 

  خ ث١ٓ اٌى١ّخ ػاللخ ؽشد٠
 خ ٚاٌزىب١ٌف اٌى١ٍخإٌّزغ

 

 

 الحدية. التكاليف 4
                           

 التكاليف الحذيح                           

                                          411        

 351 هٌحًٌ التكاليف الحذيح

  311 

  251 

211 

151 

111 

 الكويح

 2  1   0   3   4   5     الوٌتجح

 هٌحًٌ التكاليف الحذيح
 

  المنحنى متناقص في
 المرحمة األكلى  

 ثـ متزايد

 اٌى١ّخ إٌّزغخ

 ) ن (

 اٌزىب١ٌف اٌضبثزخ

 ) د. س(

 اٌزىب١ٌف اٌّزغ١شح

 ) د. َ (

 اٌزىب١ٌف اٌى١ٍخ

 ) د . ن (

 اٌزىب١ٌف اٌؾذ٠خ

 ) د . ػ (

ِؼذي اٌزىب١ٌف 

 اٌضبثزخ

 ِؼذي اٌزىب١ٌف

 اٌّزغ١شح

1 122 32 132 32 132 32 

0 122 52 152 02 25 05 

3 122 62 162 12 53.3 02 

4 122 22 122 12 43.5 12.5 

5 122 122 022 32 42 02 

6 122 132 032 32 38.3 01.2 

2 122 122 022 42 38.6 04.3 

8 122 002 302 52 42 02.5 

9 122 082 382 62 40.0 31.1 

12 122 352 452 22 45 35 

32 

52 

132 
31 

62 

31 

22 

32 

122 
122 

132 
122 

122 

122 

002 

122 

082 

122 

352 
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 خطكات الحؿ :
,   35مف خبلؿ معطيات الكمية األكلى , حيث التكاليؼ المتغيرة معمكمة كتساكم بتة , التكاليؼ الثا: نستخرج  أكال

       التكاليؼ المتغيرة  –, كعميو فإف التكاليؼ الثابتة   التكاليؼ الكمية  135ة معمكمة كتساكم كالتكاليؼ الكمي
 155   35 – 135التكاليؼ الثابتة   

 عند جميع الكميات  155نكمؿ عامكد التكاليؼ الثابتة بكضع القيمة   -
 ليؼ الكمية   التكاليؼ الثابتة + التكاليؼ المتغيرة()التكا ية:لتاخداـ المعادلة الالتكاليؼ الكمية باستستخرج : ثانيا 
   التكمفة الحدية   التغير في التكمفة الكمية / التغير في الكمية   :نستخدـ المعادلة التالية ( 4: إليجاد قيـ العامكد  )ثالثان 
  1ت. ؾ  -2ت . ؾ       
                    1ؾ -2ؾ            

 :نستخدـ المعادالت التالية ( 7( كالعامكد رقـ )  6العامكد رقـ ) : إليجاد قيـ  ثالثا
 معدؿ التكاليؼ المتغيرة   التكاليؼ المتغيرة / كمية اإلنتاج ؼ الثابتة / كمية اإلنتاج  , معدؿ التكاليؼ الثابتة   التكالي

 

 

 أكمؿ الجدكؿ أدناه                                                                               
 

 

 ( 8008) نظامي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تكاليؼ المختمفة إلنتاج الجدكؿ التالي يبيف ال
إحدل السمع. انقؿ الجدكؿ إلى دفتر إجابتؾ : 
 ثـ أكمؿ الجدكؿ بالقيـ الصحيحة. مبلحظة 

                         ) ال داعي لكتابة خطكات الحؿ (  
 ( 8000)  نظامي 

 
 

 

 

 

 

 

 

 (8000نظامي  )
 
 
 
 
 
 
 

 التكاليؼ الحدية اليؼ الكميةمعدؿ التك مجمكع التكاليؼ الكمية التكاليؼ المتغيرة التكاليؼ الثابتة الكمية
 ػػػ ػػػ 00 0 00 0
0 00 80 30 30 80 
8 00 39 49 84.5  
3 00 56 66 88 07 

 تكاليؼ الكمية
 ثابتة

 تكاليؼ
 غيرةمت

 تكاليؼ
 كمية

 تكاليؼ
 حدية

 التكاليؼ معدؿ 
 الكمية

معدؿ التكاليؼ 
 المتغيرة

 ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ 000 0 000 0
0 000 40 040 40 040 40 
8 000 60 060 80 80 30 
3 000 005 805 45 68.3 35 
4 000 060 860 55 65 40 
5 000 888 388 68 65.6 45.6 

 

 الكمية
 تكاليؼ
 ثابتة

 تكاليؼ
 متغيرة

 تكاليؼ
 كمية

معدؿ التكاليؼ 
 الثابتة

 لتكاليؼا معدؿ
 الكمية

معدؿ التكاليؼ 
 المتغيرة

 

 تكاليؼ حدية

0 20 0 - - - - - 
1 20 30 50 20 30 50 30 
2 20 50 70 10 25 35 20 
3 20 80 100 6.6 26.6 33.3 30 
4 20 140 160 5 35 40 60 
5 20 230 250 4 46 50 90 
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 حسابات الربح والخسارة: لث الثاالدرس                   
   

 

 لماذا يحتاج المنتج إلى إجراء حسابات الربح كالخسارة
ذا أنتج ما ىي الكمية التي سينتجيا ,  يقكـ المنتج بإجراء حسابات الربح كالخسارة ليقرر إذا ما كاف سينتج أـ ال ؟ , كا 

 ربح ممكف . كما مقدار الربح كالخسارة , كما ىي الكمية التي يحقؽ عندىا أكبر
 

 عرؼ النقطة المثمى ) الكضع األمثؿ ( لممنتج في سكؽ المنافسة الكاممة .
: ىي الكمية التي يككف عندىا المنتج قد حقؽ أكبر  لئلنتاج الكضع األمثؿ( أك  نقطة تكازف المنتج)  قطة المثمىالن

ذا غير مكقعو أم الكمية المنتجة فإف ربحو س  يقؿ أك خسارتو ستزيد .ربح أك أقؿ خسارة ممكنة , كا 
 

 عرؼ اإليراد الحدم .
 : ىك الزيادة في اإليرادات الكمية نتيجة بيع المنتج كحدة إضافية كاحدة مف السمعة . اإليراد الحدم

 

 ما ىي شركط تحقؽ النقطة المثمى لممنتج .
ة الحدية ) زيادة الربح ( , كتستمر إف المنتج بعقبلنيتو يزيد مف إنتاجو لمسمعة كمما كاف اإليراد الحدم أكبر مف التكمف

 عممية الزيادة حتى يصبح اإليراد الحدم   التكمفة الحدية  كعند ذلؾ تككف النقطة المثمى .
 

 اٌشثؼ ٚاٌخغبسح , ٚأُ٘ اٌّالؽظبد ػٕذ ؽً اٌغذاٚي لٛا١ٔٓ

 

 في ىذا الدرس سيتـ حساب أمريف  
 . حساب الربح كالخسارة لممنتج كمية معينة1
 النقطة المثمى ) نقطة تكازف المنتج ( كما يحققو عندىا مف ربح خسارة  . حساب2
  التكاليؼ الكمية  –الربح   اإليرادات الكمية 
  الكمية(   الربحx  )الكمية  –السعر(x   )معدؿ التكاليؼ الكمية 
  اإليرادات الكمية   الكميةx السعر 
  التكاليؼ الكمية   الكميةx    معدؿ التكاليؼ الكمية 

 

 جدا هاهح مبلحظات
  : فإف الكاممة المنافسة سكؽ عف نتحدث أننا بما
 السعر = الحدم اإليراد   -1
 السكؽ ىذه في ثابت يككف السعر - 2
 الحدية التكمفة  = أم السعر الحدية التكمفة مع (الحدم اإليراد )رالسع يتساكل عندما تككف لئلنتاج المثمى النقطة  -3

 الىحذج السادسح
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ذا . ربح أعمى تحقؽ تيال الكمية عند أك       خسارة أقؿ التي تحقؽ الكمية عند فتككف ربح يكجد لـ كا 
 فقط ربح أكبر عند تككف المثمى فالنقطة كخسارة ربح ىناؾ كاف إذا أما    
 الكمية التكاليؼ تككف عندما تحقؽت الخسارةك  , الكمية التكاليؼ مف أكبر الكمية اإليرادات تككف عندما يتحقؽ الربح  -4
 الكمية اإليرادات مف أكبر    
 

 ()الكتاب المدرسي                                                   أكمؿ الفراغات في كؿ مف العبارات اآلتية :       
 السعر   x. اإليرادات الكمية   الكمية 1
 معدؿ التكاليؼ الكمية   x. التكاليؼ الكمية   الكمية 2
 (  معدؿ التكاليؼ الكمية   x)الكمية  –(  السعر   x. الربح   )الكمية 3
 اإليرادات الحديةفي سكؽ المنافسة التامة عند الكمية التي تتساكل عندىا التكاليؼ الحدية مع النقطة المثمى  قؽ. تتح4
  خسارةأك أقؿ  ربح. النقطة المثمى لممنتج يتحقؽ عندىا أعمى 5

 

 (034ي صالكتاب المدرس)       تية ، ثـ أصحح الخطأ فييا :  مف العبارات اآلأجب ب ) نعـ ( أك ) ال ( عف كؿ عبارة 
الربح ىك الفرؽ بيف اإليرادات الكمية ك .)  ال  ( 3    ألف ىذا العمؿ إلى حد معيف كليس إال ماال نياية . . )  ال  ( 2) نعـ (   .1

 . ) نعـ (  4  التكاليؼ الكمية

 
 

 .  ا٢رٟإ١ٌه اٌغذٚي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زبطٌإلٔ ٚأٚعذ إٌمطخ اٌّضٍٝ ( 4)  اإلٔزبطد٠ٕبس , اؽغت اٌشثؼ أٚ اٌخغبسح ػٕذ و١ّخ  22ػٍٝ فشع أْ عؼش اٌغٍؼخ فٟ اٌغٛق = 
 

 الحؿ :  يتـ حؿ السؤاؿ حسب قانكف الربح 
 التكاليؼ الكمية –السعر ( × كأيضان الربح   ) الكمية    التكاليؼ الكمية  –اإليرادات الكمية الربح   

 ......      دينار ربح 266    14 –(  x 75 4الربح   ) 
 ( 25( ألنيا تحقؽ أكبر ربح )5النقطة المثمى لئلنتاج عند الكمية ) 

 كنستطيع حؿ الجدكؿ كاآلتي :
 دينار خسارة 155        - 85 –(  x 75 1الربح   )    ( 1 )عند الكمية  
 دينار خسارة 255        - 65 –(  x 75 2الربح   )   (  2)   عند الكمية
 دينار خسارة  235        - 25 –(  x 75 3الربح   )   (  3)  عند الكمية 
 ربحدينار   266        14 –(  x 75 4الربح   )   (  4)  عند الكمية 
  ربحدينار  335        25 –(  x 75 5الربح   )   (  5)  عند الكمية 
  خسارةدينار  435        -15 –(  x 75 6الربح   )   (  6)  عند الكمية 

 اٌزىب١ٌف اٌى١ٍخ اٌى١ّخ
 

ٌزىب١ٌف اٌى١ٍخِؼذي ا  
 

 اٌشثؼ/اٌخغبسح

1 152 152  

0 022 122  

3 032 26.6  

4 066 66.5  

5 332 66  

6 432 21.6  

-82 

-62 

-02 

14 

21 

2 
-12 
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 (الكتاب المدرسي)         ر كالرخاـ .إليؾ الجدكؿ اآلتي الذم يبيف الكميات كالتكاليؼ المتغيرة لمصنع إلنتاج الحج
 اٌشثؼ   اإل٠شاداد اٌى١ٍخ ِؼذي اٌزىب١ٌف اٌزىب١ٌف اٌى١ٍخ اٌضبثزخاٌزىب١ٌف  اٌّزغ١شحاٌزىب١ٌف  اٌى١ّخ

1 
122 022 322 322 102 -182 

0 

 
022 382 192 042 -142 

3 

 
022 442 146.2 362 -82 

4 

  
516 109 482 -36 

5 

 
022 612 100 622 -12 

6 

 
022 822 133.4 202 -82 

 

 . ماذا تعني إشارة السالب في عمكد الربح .8    ، أكمؿ الجدكؿ أعاله . 080إذا كاف السعر ثابتان كيساكم . 0
 الحؿ :

    255كنكمؿ عمكد التكاليؼ الثابتة بالقيمة  255التكاليؼ الثابتة ال تتغير 
 ة + التكاليؼ المتغيرة ,    كنكمؿ عمكد التكاليؼ الكمية كفؽ ىذه المعادلة .التكاليؼ الكمية   التكاليؼ الثابت 
 . معدؿ التكاليؼ   التكاليؼ الكمية / الكمية المنتجة  ,    كنكمؿ عمكد معدؿ التكاليؼ كفؽ ىذه المعادلة 
  اإليرادات الكمية   الكميةx      كفؽ المعادلةمية كنكمؿ عمكد اإليرادات الك( , 25السعر )حيث السعر ثابت 
  التكاليؼ الكمية ,        كنكمؿ عمكد الربح كفؽ ىذه المعادلة . –الربح   اإليرادات الكمية 
 . تعني إشارة السالب في عمكد الربح أف ىناؾ خسارة  عند مختمؼ الكميات .2
 

 اكمؿ
     الجدكؿ

 التالي
(8008) 
 
 
 

 اوًّ اٌغذٚي ِغ ث١بْ خطٛاد اٌؾً

 (0211) ٔظبِٟ                          

 

 

  خطٛاد اٌؾً :          
  

 خسارة  - 170=   420 – 250التكاليؼ الكمية  =  –( : الربح كالخسارة = االيراد الكمي  1الكمية )    
 ربح  20=   480 – 500التكاليؼ الكمية  =  –الربح كالخسارة = االيراد الكمي  ( : 2الكمية )    
 ربح  135=   615 – 750التكاليؼ الكمية  =  –( : الربح كالخسارة = االيراد الكمي  3الكمية )    

اٌزىب١ٌف  اٌى١ّخ

 اٌضبثزخ

اٌزىب١ٌف 

 اٌّزغ١شح

اإل٠شاد 

 اٌؾذٞ

 )اٌغؼش(

اٌزىب١ٌف 

 اٌؾذ٠خ

اإل٠شاداد 

 اٌى١ٍخ

اٌزىب١ٌف 

 اٌى١ٍخ

ِؼذي 

اٌزىب١ٌف 

 اٌضبثزخ

ِؼذي 

اٌزىب١ٌف 

 ّزغ١شحاٌ

ِؼذي 

اٌزىب١ٌف 

 اٌى١ٍخ

 اٌشثؼ/

 اٌخغبسح

1 122 32 52 32 52 132 122 32 132 -82 

0 122 52 52 02 122 152 52 05 25 -52 

3 122 62 52 12 152 162 33.3 02 53.3 -12 

4 122 22 52 12 022 122 05 12.5 40.5 32 

5 122 122 52 32 052 022 02 02 42 52 

6 122 132 52 32 322 032 16.6 01.6 38.3 22 

 اٌشثؼ / اٌخغبسح ِؼذي اٌزىب١ٌف اٌى١ٍخ رىب١ٌف و١ٍخ اٌى١ّخ إٌّزغخ 

 ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ 300 0

 خغبسح   170- 420 420 1

 سثؼ    20 240 480 2

 سثؼ   135 205 615 3

122 111 

182 182 

042 

182 

316 

042 

412 

316 

622 

022 
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 خصخصــــةال
   

 ما المقصكد بالخصخصة ؟
 ىما أسمكبيف  كذلؾ مف خبلؿ ع الخاص,سناد إدارتيا لمقطاىي نقؿ ممكية بعض منشآت القطاع العاـ أك إ: الخصخصة

 الصحة كالتعميـ كالنقؿ كالمياه كغيرىا . مثؿ . بيع أصكؿ تمتمكيا الدكلة إلى القطاع الخاص , بشكؿ جزئي أك كمي ,1
سنادىا إلى القطاع الخاص . أف تتكقؼ الدكلة عف تقديـ الخدمات التي كانت تضمع بيا مباشر 2  .ة , كا 
 

 سياسة ، فسر ذلؾ .  صؼ عممية الخصخصة بأنيا ظاىرة عالمية ، كمفيكميا لو أكثر مف داللةتك 
عمميات التحكؿ االقتصادية كاالجتماعية لمدكؿ االشتراكية كعمى رأسيا االتحاد السكفيتي سابقان , اثر  بإنجازالرتباطيا 

زم في اقتصادياتيا , كبعد انييارىا عممت , حيث كانت تتبع ىذه الدكؿ التخطيط المرك 1991عممية تفككيا عاـ 
الخصخصة عمى نطاؽ كاسع فييا. لتتكاكب اقتصادياتيا مع اقتصاد السكؽ كركح المنافسة فيو ,كإلعطاء القطاع 

عممية ضركرية النتقاؿ ىذه الدكؿ مف النظاـ االشتراكي ك الخاص الدكر الرئيس ليقكد عممية التنمية في ىذه الدكؿ , 
 قتصادم عمى دكؿ العالـ األخرل رأسمالي القائـ عمى حرية السكؽ كالمنافسة , كحرية التجارة كاالنفتاح االإلى النظاـ ال

 

 تكمـ عف نشأة الخصخصة تاريخيان 
o تحدث عف أىمية إشراؾ القطاع ك ـ , 1377 (مقدمة ابف خمدكف )ترجع فكرة الخصخصة إلى ابف خمدكف في كتابو

 الخاص في اإلنتاج 
o  البريطاني ادـ سميث الممقب أبك االقتصاد الرأسمالي بالخصخصة في كتابو " ثركة األمـ " نادم  1776كفي عاـ

 قتصادية كذلؾ باالعتماد عمى قكل السكؽ كالمبادرات الفردية مف أجؿ التخصص ك كتقسيـ العمؿ كتحقيؽ الكفاءة ال
o  المدينة . ـ شركة خاصة لمقياـ بأعماؿ نظافة شكارع1676تكميؼ بمدية نيكيكرؾ عاـ 
o مارغريت )عمى يد حزب المحافظيف بزعامة 1982 -1979في بريطانيا  بدأت الخصخصة كسياسة اقتصادية

معتمدة عمى أفكار االقتصادييف مف مدرسة الكبلسيؾ الجدد الداعيف إلى اقتصاد السكؽ ,  (تاتشر رئيسة الكزراء
رير التجارة كأسعار الصرؼ كأسعار الفائدة كالى كسيطرة القطاع الخاص كاالنفتاح االقتصادم عمى العالـ , كتح

 كتقميص دكر الدكلة في النشاط االقتصادم 
o  في التسعينيات مف القرف العشريف أصبحت الخصخصة ظاىرة عالمية , تمارسيا معظـ الدكؿ لتحرير األسكاؽ

كتقميص  يع القطاع الخاصكالتجارة , كتفعيؿ االقتصاد عمى أسس الربحية المادية كالكفاءة ك اإلنتاجية , كتشج
  .دكر الدكلة في النشاط االقتصادم

 

 أصبحت الخصخصة مف البنكد األساسية التي يتبناىا صندكؽ النقد الدكلي . بما تفسر : 
كذلؾ لتحسيف األكضاع المالية كاالقتصادية المتدىكرة في الدكؿ النامية كخاصة الدكؿ التي تمتمؾ قطاعات عامة كبيرة 

الترىؿ كالفساد اإلدارم كما يسكدىا البطالة المقنعة , . فطرحت الخصخصة عبلجان لمثؿ ىذه  حيث تعاني مف
 األكضاع السيئة كما حدث في مصر في بداية التسعينات .

       
 
 

 الىحذج الساتؼح
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 ()الكتاب المدرسي           بيع المؤسسات العامة لمقطاع الخاص ) الخصخصة (؟في  ذكر أىـ األساليب المتبعة 
 المؤسسة أك الجزء المراد بيعو منيا , في صكرة أسيـ لبلكتتاب العاـ في السكؽ المالي ) البكرصة ( طرح   -1
 البيع المباشر لمقطاع الخاص : كيتـ ىذا بالمزادات العمنية كالمناقصات .  -2
 سيـ فييا ,تحكيؿ العامميف في المؤسسة المراد خصخصتيا إلى مساىميف , كذلؾ عف طريؽ السماح ليـ بشراء أ  -3

 فتقدـ ليـ تسييبلت تتمثؿ في تخفيض سعر السيـ كالسماح بتسديده عمى أقساط كلعدة سنكات .     
 في الحصكؿ عمى نسبة مف رأس الماؿ في حؽ مكاطفعمى أساس أف لكؿ ىذا االسمكب نظاـ الككبكنات : كيقـك   -4

 ـ , تمنحيـ عدد مف األسيـ , أك إمكانية الدخكؿ فيالمشاريع العامة , باعتبار أف الحككمة تديرىا نيابة عني     
 لمحصكؿ عمى عدد مف األسيـ . مزادات عامة      
خصخصة اإلدارة : حيث تبقى ممكية رأس ماؿ المؤسسة العامة في يد الدكلة , في حيف تتنافس شركات القطاع   -5

, كحصة في اإلنتاج , أك حصة في األرباح , الخاص في الحصكؿ عمى عقكد تخكليا حؽ اإلدارة , مقابؿ مزايا معينة 
 كيتـ ىذا عف طريؽ المناقصات العامة 

 مقايضة مشركعات القطاع العاـ مقابؿ الديكف العامة عمى الدكلة , مما يحكؿ الديكف الخارجية إلى ممكية , كىذا   -6
 بيع لؤلكطاف . يكاجو معارضة األحزاب الكطنية المعارضة لمحككمة كتصؼ ىذه العممية بأنيا     

 

 ما ىي مزايا الخصخصة حسب كجية نظر مؤيدييا ؟
كذلؾ مف خبلؿ تغيير أسمكب إدارة المشركعات ليتفؽ مع مبادئ  .زيادة المنافسة كرفع مستكل األداء كالكفاءة  (1

 القطاع الخاص , المتمثمة في تحقيؽ الربح , كرفع اإلنتاجية , كتبني نظاـ حكافز عادؿ .
مف خبلؿ تكقؼ الحككمة عف تحمؿ مصاريؼ كخسائر مؤسسات القطاع  .ي لمكازنة الحككمة خفض العجز المال (2

 العاـ التي في الغالب تقدـ خدماتيا مجانان أك شبو مجانية .
 التخمص مف القناعة المقنعة . كالبيركقراطية كالتضخـ في التكظيؼ كالفساد اإلدارم كالسياسي . (3
 بإيجاد أسيـ جديدة كتشجيع استثمارات مؤسسات القطاع الخاص , كغيرىا .تنشيط أسكاؽ الماؿ كتطكيرىا : كذلؾ  (4
تقميص حجـ الديف العاـ عمى الدكلة . عف طريؽ مقايضة حممة السندات الحككمية بأسيـ تمثؿ حؽ الممكية في  (5

 المؤسسات التي تـ خصخصتيا . 
مالي مما يشجع صغار المستثمريف مف خبلؿ طرح أسيـ لبلكتتاب العاـ في السكؽ ال .تكسيع دائرة الممكية  (6

 كالجميكر عمى شراء األسيـ , مما يؤدم إلى زيادة الدخؿ كالثركة .
 

 )الكتاب المدرسي( ( 8008) نظامي                               كضح ما ىي عيكب الخصخصة ) حجج المعارضيف ( ؟

 خصة ؟ما ىي المشاكؿ التي تكاجو الدكؿ النامية عند تطبيؽ عممية الخص
صعكبة إقناع الجميكر بفكائد الخصخصة كجدكاىا : بسبب اعتيادىـ لفترات طكيمة عمى الخدمات المجانية أك شبو  (1

 المجانية مف القطاع العاـ , كالخصخصة تعني ليـ تفريط بانجازات كحقكؽ الشعب .
 صعكبة اختيار المشركعات التي يمكف أف تدخؿ ضمف برنامج الخصخصة . (2
 نسبة البطالة . يزيدمف العامميف مما الكثير إلى االستغناء عف خدمات  تؤدم الخصخصة طالة :مشكمة فائض الب (3
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 (8000) نظامي  (8009) نظامي  (8008) إكماؿ                                          بيف شركط  نجاح الخصخصة .

 كما في الصيف  لناتجة عف عممية الخصخصة: يساعد عمى إعادة تأىيؿ كاستيعاب فائض األيدم العاممة االتدرج  .1
االنتقائية : حيث يتـ اختيار المشاريع العامة لخصخصتيا بناء عمى أسس كمعايير تراعي المصمحة العامة , مع  .2

 اختيار األسمكب المبلئـ لمتنفيذ , الذم يختمؼ مف مشركع إلى آخر .
كتحرير األسكاؽ كالتجارة , كتحرير األسعار ,  إيجاد بيئة اقتصادية مناسبة قائمة عمى دعـ القطاع الخاص : .3

 الفائدة , كسعر الصرؼ , كما حدث في األرجنتيف كالبرازيؿ  كدكؿ جنكب شرؽ آسيا .
إيجاد بيئة قانكنية كتشريعية تسمح بالخصخصة كتدعميا , حيث إنيا تحتاج إلى قرارات حككمية يصادؽ عمييا  .4

 دكؿ غربي أكركبا , كبريطانيا كفرنسا, اليابافالبرلماف , كتنفذ تحت رقابتو كما حدث في 
 

 (.صندكؽ النقد الدكلي  مصر ، األردف ، فمسطيف ، الجزائر ، كبيف متى أكصى بيا) : تكمـ عف الخصخصة في كؿ مف
لدكلة , اقتصاد اباإلعبلف عف بيع الشركات العامة لمقطاع الخاص , مف أجؿ إصبلح  1991بدأت عاـ :  في مصر
 شركة لمقطاع الخاص . 295, فعرضت بيع 1998مميار جنيو في عاـ  175التي كصمت إلى  فديك الكسداد 

: طرحت الحككمة شركة الطيراف المحمية , كسمطة الكيرباء , كمؤسسة النقؿ العاـ , كمؤسسة االتصاالت  في األردف
 السمكية , كذلؾ ضمف برنامج الخصخصة المتفؽ عميو مع صندكؽ النقد الدكلي .

:  مف أجؿ أف يؤخذ القطاع الخاص دكره في التنمية قامت السمطة الفمسطينية بخصخصة قطاع  سطيففي فم
االتصاالت  مف خبلؿ تكقيع اتفاقية بيف السمطة الكطنية ممثمة بكزارة البريد كاالتصاالت كشركة االتصاالت الفمسطينية 

 راؼ كمراقبة كزارة االتصاالت بما يحقؽ أىدافيا إلدارة كتشغيؿ خدمات االتصاالت لمياتؼ الثابت كالنقاؿ كتحت إش
فندؽ مممكؾ لمحككمة لمبيع لمقطاع  655: بدأت عممية الخصخصة في الفنادؽ , حيث طرحت الحككمة  في الجزائر

 مصنعان حككميان , تبلىا دفعات أخرل مف مؤسسات القطاع العاـ . 12الخاص , ثـ عرضت 
 

 (8000) نظامي                                         ، بينيا .         خطاء أ الخصخصة في البالد العربيةتتخمؿ 

 , خاص المحمي كاألجنبي عمى شرائيالتشجيع القطاع ال عات المربحة مثؿ االتصاالت ,تركزت في بعض القطا -1
 كاحتفظت بالمؤسسات الخاسرة ك لذلؾ لـ يتحسف الكضع المالي لمدكلة .    
 لة أعباء تعكيضات باىظة لمعامميف المسرحيف مف عمميـ مف المؤسسات التي خصصت .تحممت الدك  -2
 ازدياد نسبة البطالة لعدـ مصاحبة الخصخصة برامج استثمارية الستيعاب المسرحيف مف عمميـ . -3
 ية , بؿلـ يتـ تنفيذ الخصخصة ضمف خطط تنمكية شاممة ليتـ استيعاب نتائجيا سكاء كانت السمبية أك االيجاب -4
 جاءت نتيجة ضغكط خارجية ممثمة بصندكؽ النقد الدكلي , فكاف النجاح محدكدان .    

 

 (040ص )الكتاب المدرس                    أجب بنعـ أك ال عف كؿ عبارة مف العبارات اآلتية ، ثـ صحح الخطأ فييا .
بؿ التدرج أفضؿ ألنو يساعد  (ال  ).4  ) نعـ ( . 3  ( ) نعـ. 2     ىي نقؿ ممكية منشآت القطاع العاـ لمقطاع الخاصبؿ ( ) ال  .0

 ) نعـ ( . 5   كاستيعاب فائض األيدم العاممة الناتجة عف عممية الخصخصة  عمى إعادة تأىيؿ
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