
 F-fatimah/اختكم  دكتور حسن الهجوج القحطانً  مستوى ثانً–االقتصاد الكلً 

 المحاضره االولى

 

 

 ماهً المشكله االقتصادٌة ؟

  (غٌر المحدودة) مقارنه مع الحاجات  ( محدودة )الموارد االقتصادٌة 

 (الندرة  )وتسمى أٌضاَ 

 االحتٌاجات والرغبات االنسانٌة (جمٌع  )تعنً عدم كفاٌة الموارد المتاحة إلشباع : الندرة 

  المشكله االقتصادٌة>ــــــ<الندرة 

 شئ ثانوي او كمالٌه >>>حاجٌات االنسان قدٌماً 

 شئ أساسً  >>>حاجٌات االنسان حدٌثاً 

 

 :تعرٌف علم االقتصاد 

 ::ٌوصف بؤنه ٌنتمً إلى 

 (المجتمعات ) ـــــــ تدرس  (االجتماعٌة  )العلوم  -1

  (االنسان) ـــــــ تدرس  (االنسانٌة  )العلوم  -2

 (الطبٌعة )ـــــــــ تدرس  (  الطبٌعٌة)العلوم  -3

  ( الرٌاضٌات)ــــــ مثل  ( المجردة الدقٌقة )العلوم  -4

 :وٌدرس 

  اقتصادٌةالمجتمع ـــــــ من ناحٌة

 سلوكٌاته االقتصادٌةاالنسان ــــــ من ناحٌة 

 

الموارد االقتصادٌة أو  (ٌعنً استغالل كل شئ متاح او متوفر بشكل جٌد  )علم االقتصاد ٌدرس توظٌف  ::إذاً 

 .عناصر االنتاج 

 :عناصر  ( 4 )عناصر االنتاج عددها 

 العمل -1

 المال -2

 الموارد الطبٌعٌة -3

 التنظٌم -4
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 لماذا ٌتم توظٌف عناصر االنتاج والموارد االقتصادٌه بشكل أمثل وبطرٌقة سلٌمة ؟ 

 .والتً تشبع حاجات أفراد المجتمع المتعددة  (ضرورٌة  )إلنتاج السلع والخدمات وهً _ 

 

 :تعرٌف آخر لعلم االقتصاد 

العلم الذي ٌبحث فً الطرٌقة المثلى إلستغالل الموارد النادرة بحٌث ٌتم تحقٌق أكبر قدر ممكن من حاجات 

  (تحقٌق أعلى مستوى من رفاهٌة المجتمع )المجتمع أي 

 

 :ٌنقسم علم االقتصاد الى جزئٌن 

 :اقتصاد جزئً  -1

ـــــ أي شئ فٌه سلوك مستهلك او منشؤه او  ( وحدة اتخاذ القرار )وهو دراسه االقتصاد على مستوى 

 اسوااق سلع وعناصر انتاج ٌعنً تبع االقتصاد الجزئً

  ( :3 )عناصر االقتصاد الجزئً 

 السوق- 3, المنتج -2, المستهلك -1

 

 :االقتصاد الكلً  -2

ٌنصب اهتمامه ــــ بكل شئ فٌه كلمة كلً او عام وتضخم  ( الكلً )ٌدرس االقتصاد على مستوى  

 ونمو اقتصادي ودولً

 

 

  ( : أنواع3 ) انواع النظاام االقتصادي

 االسالمً -1

 االشتراكً -2

 الرأس مالً -3

  (الرأس مالً )النظام االقتصادي = االقتصاد الكلً 

 

 

 :مدارس علم االقتصاد 

 الكالسٌكٌة -1

 الكٌنزٌة -2

 النقدٌة الحدٌثة -3

 التوقعات الرشٌدة -4

 

 :الكالسٌكٌة  -1

 آدم سمٌث: مإسسها 

 :أفكارها 

  ـــ تحرك النشاط االقتصادي " االسعار" الٌد الخفٌة 

 قانون ساي 

  (عدم حاجة الدوله للتدخل )الحركه االقتصادٌة  
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 :الكٌنزٌة  -2

 جونن مٌنارد كٌنز: مإسسها 

 :أفكارها 

  (الكساد )توازن االقتصاد عند مستوى اقل من التوظف الكامل فً حالة  

 ضرورة تدخل الحكومة 

 (الطلب) على   ( العرض )تفوق : الكساد 

 

 

 :النقدٌة الحدٌثة  -3

 مٌلتون فرٌدمان: مإسسها 

 :أفكارها 

 التضخم ظاهرة نقدٌة 

  (فاعلٌة )السٌاسة المالٌة اذا لم تدعمها السٌاسة النقدٌة مالها أي  

 (السلعٌة ) على الكتلة  ( النقدٌة )تفوق الكتلة : التضخم 

 

 :التوقعات الرشٌدة  -4

 توماس سٌرجٌت& روبرت لوكاس : مإسسها 

 :أفكارها 

  (المتغٌرات االقتصادٌة الحقٌقة) هً التً تإثر فً  ( غٌر المتوقعة )السٌاسات االقتصادٌة 

 

 

 

 

 :النمو االقتصادي 

 زٌادة مستمرة فً الناتج القومً الحقٌقً من سنة الى سنة

 

 :استمرار النمو االقتصادي مرهون بــ 

  (رأس المال المادي , رأس المال البشري , النفطٌة )تنمٌة الموارد  -1

  (تكوٌن , بعثات , تدرٌب, تعلٌم  )زٌادة رأس المال البشري  

  (اآلآلت , التكنولوجٌا  )زٌادة رأس المادي 

 :التقدم التقنً  -2

  استخدام تقنٌات احدث فً االنتاج ( بهدف )االستثمار فً البحوث والتطوٌر 

 

( زٌادة رصٌد االقتصاد ) نتٌجة  ( الٌمٌن) جهة  (  الخارج)فً النمو االقتصادي ٌنتقل منحنى امكانٌات االنتاج إلى 

  (بالتقدم التقنً) أو  ( الرأس مالٌة) خاصة  (الموارد  )من 
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 :التدفق الدائري لإلنتاج والدخل 

  (القطاعات الرئٌسٌة االربعة) بٌن  ( تدفق الدخل واالنتاج )مستوى االداء االقتصادي ألي بلد ٌعتمد على 

  ( :4 ) القطاعات الرئٌسٌة األربعة

  (تستهلك )االسر  -1

 (تنتج  )المإسسات  -2

 (تمول )البنوك  -3

  (تنظم )الحكومة  -4

 

 (واسواق السلع والخدمات , اسواق عوامل االنتاج  )التبادل بٌن قطاع المنتجٌن وقطاع المستهلكٌن عن طرٌق 

 (عدم االدخار  )بإفتراض 

 

 (االقتصاد القومً  )فً  (تدفق الدخل  )لــ  (القاعدة االساسٌة  )عملٌة المبادلة بٌن القطاعٌن تمثل 

 

 

 :حالة االحتكار الطبٌعً

 هً حالة انفراد منشؤة كبٌرة واحدة بالسوق فً غٌاب المنافسٌن
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 المحاضرة الثانٌة

 

 ( :GDP)الناتج المحلً االجمالً 

 فً فترة زمنٌة معٌنة (محلٌاً  )القٌمة السوقٌة لجمٌع السلع والخدمات النهائٌة المنتجة فً قطر معٌن 

 

 :قٌمتان لإلنتاج المحلً االجمالً 

 (السوق  )قٌمة المنتج فً : السوقٌة  -1

 (المصنع  )قٌمة المنتج فً : الغٌر سوقٌة  -2

 

  ؟..من القٌمة اإلنتاجٌة  (أكثر  )لماذا ٌجب أن تكون القٌمة السوقٌة! 

 (االستثمار  )و  (اإلنتاج  )لٌتسنى للمنتج تحقٌق تساعده على مواصله 

 

موجه مباشره للمستهلك لن توجه إلى إنتاج سلعه ,,,  (نهائٌة  )توصف جمٌع السلع والخدمات بؤنها 

 أخرى أو استخدام آخر

 

تحدي مستوى  )المستخدمة لــ  (المإشرات االقتصادٌة  )من أهم  (اإلنتاج المحلً اإلجمالً  )ٌعتبر 

 (النشاط االقتصادي واتجاه وسرعة نموه 

 

 :القٌمة السوقٌة 

 سعرها الجاري فً السوق* الكمٌة المنتجة للسلعة أو الخدمة 

 

الناتج المحلً  )أو  (الناتج المحلً اإلجمالً باألسعار الجارٌة  )الناتج المقوم باألسعار الجارٌة ٌطلق علٌه 

 (الناتج المحلً اإلجمالً االسمً) أو  (االسمً 

 

 :السلع والخدمات النهائٌة تضم 

 السلع االستهالكٌة -1

 الصادرات -2

 السلع االستثمارٌة -3

 الزٌادة فً المخزون من السلع المختلفة -4

 

 ال ٌمكن حساب الناتج المحلً اإلجمالً بالسلع الوسٌطة 
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 :السلع الوسٌطة 

 سلع تم إنتاجها فً منشؤة لتستخدمها منشؤة أخرى كعنصر إنتاج فً سلعه نهائٌة

 

 (نهائٌة  )(المستهلكون )سلع  ٌشترٌها  

 (نهائٌة  )لدول أخرى  (تصدر  )سلع 

 (وسٌطة  )لغرض استخدامها فً اإلنتاج  (المنتجون  )سلع ٌشترٌها 

 

تستخدم طرٌقة  )ال تحسب السلع الوسٌطة فً حساب الناتج المحلً اإلجمالً لعدم الوقوع فً خطؤ حساب مزدوج 

 (القٌمة المضافة لتجنب الخطؤ 

 (مقٌاس آخر للناتج المحلً اإلجمالً  ): القٌمة المضافة 

 قٌمة السلعة النهائٌة=  قٌمة السلع الوسٌطة –قٌمة اإلنتاج 

 

 

 قٌمة الناتج المحلً اإلجمالً (تضخٌم  )ٌتسبب الحساب المزدوج فً 

 

 : التوازن االقتصادي

 حالة من االستقرار حٌث تنعدم القوى الدافعة للتغٌٌر

 (التدفق ٌكون بٌن قطاعٌن العائلً واألعمال  )ٌتحقق التوازن االقتصادي فً نموذج التدفق الدائري للدخل و اإلنفاق 

 على فرض عدم االدخار,,, اإلنفاق  = الدخل ,, عندما ٌكون 

 

 إجمالً اإلنفاق االستهالكً واالستثماري= الدخل ,,, وإذا فرضنا االدخار ٌتحقق توازن االقتصادي الكلً عندما 

I+C= Y 

 

 المدخرات فً هذه الحالة تكون متاحة عن طرٌق القطاع المالً لقطاع اإلعمال لتموٌل االستثمار

 

 

 كٌف ٌإثر اإلنفاق الحكومً بدرجة كبٌرة على مستوى النشاط االقتصادي ؟
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 عن طرٌق التؤثٌر فً الطلب الكلً

 :قسمٌن  (2)ٌقسم اإلنفاق إلى 

 الجاري -1

 االستثماري -2

 

 

 

 :ٌقصد بــ 

 الخارج (إلى  )الجزء من الناتج المحلً اإلجمالً تم بٌعه : الصادرات 

 الخارج (من  )سلع وخدمات تم جلبها  : الواردات

 

 (X-M ) ( واردات –صادرات  ): بٌن الصادرات والواردات ٌسمى  ( - )الفرق 

 صافً الصادرات -1

 مٌزان تجاري -2

 

 

 :إذا كانت قٌمة 

 (فائض  )واردات  (أكبر  )صادرات  -1

 (عجز  )واردات  (أقل  )صادرات  -2

 

 (أسواق السلع  )تقوم المنشآت ببٌع الناتج المحلً اإلجمالً للمستهلكٌن من خالل 

 

 

 

 

 

 إجمالً الدخل المحلً= إجمالً اإلنفاق = الناتج المحلً اإلجمالً 

 

 :قٌاس الناتج المحلً اإلجمالً بثالث طرق 

 :الطرٌقة الناتجة  -1

 جمٌع السلع والخدمات النهائٌة (الكمٌة * السعر  )مجموع = الناتج المحلً اإلجمالً 

 :طرٌقة الدخل  -2

 اإلعانات –اهتالكات األصول الثابتة + الضرائب غٌر المباشرة + الدخول المتحققة ألفراد المجتمع 

 الحكومٌة غٌر المباشرة

 :طرٌقة اإلنفاق  -3

GDP = c + I + G + (X – M ) 
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 )+ اإلنفاق الحكومً + اإلنفاق االستثماري + اإلنفاق االستهالكً = الناتج المحلً اإلجمالً 

 ( الواردات –الصادرات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحاضرة الثالثة
 

 

أول شئ خلونً ابسط لكم الفكرة على أساس لو نسٌتو قانون تعرفون كٌف تستنتجونه أو تستخرجونه 

 من قانون ثانً من صافً أو مجمل

 

 نعطٌكم مثال مبسط قبل ما ندخل بالدرس

 

  شخص500= اآلن عندنا مدٌنة  إجمالً عدد سكانها نفرض 

 

  شخص300= وإجمالً عدد السعودٌٌن فٌها  

 

  شخص200= وعدد األجانب 

 

 100= وعدد األجانب ممن ٌمتلكون الجنسٌة السعودٌة 

 

 ؟؟= العدد الصافً من السعودٌٌن األصلٌٌن 

 

 صافً ٌعنً حاجة واحدة بدون أي إضافات أو شوائب

 

 نؤخذ عدد السعودٌٌن ونطرح منه عدد األجانب ممن ٌمتلكون أو أصحاب الجنسٌات السعودٌة
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هذا الصافً من السعودٌٌن ٌعنً اصل وفصل سعودي وارفع راسك  ) شخص 200 = 100 – 300

) 

 

 اآلن ندخل بالدرس

 

 : (GNP)الناتج القومً اإلجمالً 

 

 

ٌشمل الناتج القومً اإلجمالً العربً على قٌمة جمٌع السلع والخدمات النهائٌة المنتجة من قبل 

سواء اإلنتاج فً داخل الدول العربٌة أو خارج الدول العربٌة أهم شئ  )األفراد والشركات العربٌة 

 (ٌكون إنتاج عربً 

 

 (العربً  )من الناتج القومً اإلجمالً  (جزء  )األرباح المتحققة لالستثمارات العربٌة فً الخارج 

 

شركات أمرٌكٌة أوروبٌه هندٌة أي  )األرباح المتحققة للشركات األجنبٌة العاملة فً األقطار العربٌة 

العربً ) ال تعتبر وال تحسب من الناتج القومً اإلجمالً  ) (شركة غٌر عربٌه تشتغل فً دوله عربٌه 

) 

 

 

 اآلن ركزوا معً فً المحاضرة الثانٌة تكلمنا عن

 

الناتج المحلً الجمالً وقلنا انو ٌحسب لنا قٌمة السلع والخدمات فً قطر معٌن بدون تحدٌد إذا كانت 

األرباح من شركات أجنبٌة أو عربٌه الن نبقى الناتج اللً فً نفس مكان السكن ماعلٌنا من أي شئ 

 خارجً

 

بعكس الناتج القومً اإلجمالً من اسمه قومً ٌعنً اللً تبع القوم ٌعنً تبع القبٌلة العربٌة ٌبقى أي 

دخل أو أي فلوس تدخل على هاذي القبٌلة سواء كانوا فً نفس البٌت أو بٌت ثانً الزم نحسبه تبع 

 الناتج القومً اإلجمالً

 

 أشخاص والكل ٌشارك فً عزبة البٌت بالقطٌة شهرٌاً 5 أشخاص  وخارج البٌت 3مثال انتم فً بٌتكم 

 لاير واللً من 300 لاير كم راح ٌدفعون اللً فً البٌت ؟ ٌدفعون 100كل شخص ٌدفع على فرض 

  لاير500خارج البٌت ٌدفعون 

 

  لاير هذا الناتج المحلً اإلجمال300ً

  لاير الناتج القومً اإلجمال800ً = 300 + 500

 

 لو البٌت فً شغالة ما نحسب فلوسها لٌه ألنها تدفع لعزبتها لحالها خارج الحسبة المسكٌنة

 

من عوائد عناصر اإلنتاج  (أقل  )طٌب االن ٌقول لو عوائد اإلنتاج األجنبٌة فً الوطن العربً بقٌت 

من الناتج   (أكبر  )العربٌة فً خارج الوطن العربً راح ٌكون عندنا الناتج القومً اإلجمالً العربً 

 المحلً اإلجمالً
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 الناتج القومً اإلجمالً 300 واللً خارج البٌت ٌدفعون أكثر منها 100ٌعنً بما انو شغالتكم تدفع 

 400لقطٌه البٌت بٌكون اكبر من الناتج المحلً للبٌت وٌساوي  ( 800 )ٌساوي 

 

 طولنا بهاذي النقطة معلٌش بس عشان توصل بصوره طٌبه معكم

 

 (GNP )الناتج القومً اإلجمالً 

 (GDP )الناتج المحلً اإلجمالً 

 (NFI)صافً عوائد عوامل اإلنتاج من الخارج 

 

 الناتج المحلً اإلجمالً تعرفون كٌف نطلعه من المحاضرة الثانٌة

 والناتج القومً اإلجمالً هو المطلوب

 عوائد عناصر – (من الخارج  )عوائد عناصر اإلنتاج العربٌة = إنا صافً عوائد عوامل اإلنتاج 

 (من الداخل  )اإلنتاج األجنبٌة 

 

GNP = GDP + NFI 

 

 

 (هنا شبٌه  بمثال السعودٌٌن األصلٌٌن واألجانب  ) الدخل المحلً الصافً

 

إهالكات األصول الثابتة على أساس & فً طرٌقة الدخل سابقاٌ كنا نضٌف الضرائب غٌر المباشرة 

نطلع الدخل المحلً اإلجمالً لكن هنا نبقى نطلع صافً الدخل بدون أي إضافات لذلك راح نطرح من 

 الدخل المحلً اإلجمالً مااضفناه لك وٌطلع معنا الصافً

 

NDI = GDP – ( NIT – D ) 

 

NDI = ًالدخل المحلً الصاف 

GDP  = ًالناتج المحلً اإلجمال 

NIT  = صافً الضرائب غٌر المباشرة 

D = إهالكات األصول الثابتة 

 

 

 طٌب طلعنا صافً المحلً نبقى اآلن صافً القومً

 نبقى نطلع الناتج القومً بدون أي إضافات أو زوائد

 

  إهالكات األصول الثابتة–الناتج القومً اإلجمالً = الناتج القومً الصافً 

 

NNP  = GNP – D 

 

NNP  =  ً(الصافً  )الناتج القوم 

 

GNP  =  ً(اإلجمالً  )الناتج القوم 
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D = اهالكات األصول الثابتة 

 

 

 :الدخل الشخصً 

مجموع ما ٌحصل علٌه أفراد المجتمع من دخول دون اعتبار لمشاركتهم أو عدم مشاركتهم فً الناتج 

 المحلً اإلجمالً

 

عشان نحصل على الدخل الشخصً بنلعب شووٌه على صافً الدخل المحلً ونلف علٌه ٌمٌن وشمال 

 إلى ان نطلع منه شئ فً جٌبنا مو كل شئ للدولة  أي بعد ما ٌصٌر

 

األرباح غٌر الموزعة  + الضرائب على أرباح الشركات  ) –صافً الدخل المحلً = الدخل الشخصً 

مدفوعات الضمان االجتماعً وتعوٌضات البطالة  + ) (استقطاعات الضمان االجتماعً + 

 (الفوائد على الدٌن العام + والمساعدات الحكومٌة لألسر الفقٌرة 

 

 لٌه تم استبعاد كل هاذي األمور ؟؟

 

 صحٌح هً جزء من الدخل لكنها التصل ألٌدي األشخاص وبما أنها ما تصل لهم ما نحسبها

 

 

طٌب الدخل الشخصً هو الدخل  المحسوب لألشخاص والدخل اللً ٌدخل الجٌب هو الدخل الشخصً 

المتاح ٌعنً اقدر أنفقه أو ادخره والدولة تؤخذ من دخولنا الشخصٌة جزء كضرٌبة لذلك نطرح الدخل 

 الشخصً من ضرٌبة الدخل الشخصً وٌطلع لنا الدخل الشخصً المتاح

 

  ضرٌبة الدخل الشخصً–الدخل الشخصً = الدخل الشخصً المتاح 

 

 

 

 بنشرح الجدول للً مو فاهم األرقام والحاجات

 

 عندنا جدولٌن تابعٌن لبعض تابعو معً

 

 (GDP)الناتج المحلً اإلجمالً باألسعار الجارٌة  -1

 NFI))صافً دخل عوامل اإلنتاج من الخارج  -2

 1+ 2( = GNP)الناتج القومً اإلجمالً باألسعار الجارٌة  -3

 إهالك رأس المال الثابت -4

 4-3= الناتج القومً الصافً  -5

 الضرائب غٌر المباشرة -6

 6-5= الدخل القومً  -7

 الضرائب على أرباح الشركات -8

 األرباح غٌر الموزعة -9

 استقطاعات الضمان االجتماعً -10

 دخل االستثمارات التحوٌلٌة -11

 المدفوعات التحوٌلٌة -12
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 الفوائد على الدٌن العام -13

  (13 + 12 ( + ) 11+10 + 9+8- ) 7= الدخل الشخصً  -14

 ضرٌبة الدخل الشخصً -15

 15 – 14= الدخل الشخصً المتاح  -16

 اإلنفاق االستهالكً -17

 الفوائد على القروض االستهالكٌة -18

 صافً تحوٌالت غٌر المقٌمٌن -19

 (19+18+17 ) – 16= االدخار الشخصً  -20

 

 تغٌرات األسعار وتقدٌر الناتج الحقٌقً

 

التحلٌل االقتصادي ودراسة التغٌرات االقتصادٌة مو محصور على فترة زمنٌة معٌنة بالعكس ٌدرس التغٌرات 

 لماذا ؟.. االقتصادٌة بٌن فترة وفترة 

لمعرفة العوامل التً تإدي إلى مثل هذه التقلبات ٌعنً األسباب اللً تخلً االقتصاد ٌنزل وٌصعد وأٌضا تحدد مدى 

التقدم االقتصادي الذي حققه قطر معٌن ٌعنً فً هذه البلدة من السنة اللً قبلها إلى هاذي السنة كم مقدار التقدم 

 االقتصادي فٌها وهل إلى االسوء أو األفضل بالنسبة لمستوى معٌشة األفراد فً هذه البلدة

 

 (مهم  ): و الحقٌقً (االسمً  )الناتج المحلً النقدي 

 

 :الناتج المحلً الحقٌقً 

 هو ما ٌتم احتسابه بعد استبعاد اثر التغٌر فً األسعار عند دراسة التقلبات فً رفاهٌة المجتمع

 ما الذي ٌجعل الناتج المحلً اإلجمالً ٌزٌد عن الناتج المحلً الحقٌقً ؟

 تغٌر األسعار

 (الرقم القٌاسً لتكالٌف المعٌشة  )أو : الرقم القٌاسً ألسعار المستهلك 

 :بالتالً , ٌعتبر مإشراً هاماً لقٌاس نسبة التضخم 

 تحدٌد الدخل الحقٌقً -1

 تحدٌد القوة الشرائٌة للدخل النقدي -2

 

 (السنة الجارٌة  )أو  (سنة المقارنة  )قٌمة السلة السوقٌة  فً سنة معٌنة 

 (ٌتم اختٌارها كنقطه مرجعٌة  )سنة تتصف فٌها الظروف االقتصادٌة باالستقرار :  سنة األساس
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سنة األساس ) قٌمة السلة السوقٌة فً \ ( سنة المقارنة ) قٌمة السلة السوقٌة فً = (CPI)الرقم القٌاسً للمستهلك 

* )100 

 

 (األجور والرواتب  )ٌكتسب الرقم القٌاسً ألسعار المستهلك أهمٌة فً تحدٌد 

 تزٌد األجور بزٌادة مساوٌة للزٌادة فً الرقم القٌاسً ألسعار المستهلك

 

 100* الرقم القٌاسً ألسعار المستهلك \ األجر النقدي = األجر الحقٌقً 

 

 (مهم  ) (قٌاس معدل التضخم فً األسعار  )ٌستخدم الرقم القٌاسً ألسعار المستهلك فً 

CPI (199) =120 

CPI (200) = 150 

IR ( 2000)  =  لحسابه نستخدم المعادلة2000معدل التضخم فً سنة  

 CPI(2000 ) – CPI(1999) \ CPI ( 2000) * 100( = IR )معدل التضخم فً األسعار 

 

بالرغم من االستخدام الواسع للرقم القٌاسً ألسعار المستهلك فً قٌاس معدل التضخم إال ان هناك بعض التحفظات 

 ؟؟والسبب .. مدى دقته كمإشر للتضخم  )على 

 التغٌرات فً األنماط االستهالكٌة -1

 ظهور السلع والخدمات الجدٌدة -2

 التحسن فً نوعٌة المنتجات -3

 تخفٌضات األسعار -4

 

 

 :النمو االقتصادي 

 من سنة إلى أخرى (المحلً اإلجمالً الحقٌقً  )فً الناتج  (الزٌادة  )ٌقاس بمعدل 

 (RGDP)لقٌاس النمو االقتصادي بإستخدام الناتج المحلً اإلجمالً الحقٌقً 

 RGDP ( 2004) – RGDP (2003) \ RGDP ( 2003 *100 = 2004معدل النمو االقتصادي فً سنة 

 (معدل الدخل لألفراد  )أو  (الناتج الحقٌقً للفرد  )لقٌاس الناتج الحقٌقً فً قٌاس 
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 عدد السكان\ الناتج المحلً اإلجمالً الحقٌقً = الناتج المحلً الحقٌقً للفرد 

 

 (مإشراً لمستوى رفاهٌة المجتمع  )الناتج المحلً الحقٌقً ٌعتبر 

 

 :مؤخذ على استخدام معدل الناتج المحلً كمإشر للرفاهٌة 

ان الناتج المحلً ٌمثل القٌمة النقدٌة للسلع والخدمات التً تم تسوٌقها وال ٌشمل السلع والخدمات التً ال  -1

 ٌتم تداولها فً األسواق

 طرٌقة تقدٌر الناتج المحلً اإلجمالً تتجاهل وقت الراحة لألفراد -2

 صورة دقٌقة الختالفات مستوٌات الرفاهٌة بٌن األقطار (ال تعكس  )مقارنة الناتج المحلً لألقطار المختلفة  -3

 )لنمط توزٌع الدخل والثروة فً المجتمع  (الفعلٌة  )الصورة الحقٌقة  (ال تعكس  )طرٌقة الناتج المحلً  -4

 (نقطة مهمة 

 هذه الطرٌقة ال تؤخذ بعٌن االعتبار اآلثار البٌئٌة الضارة عن النشاطات االقتصادٌة -5

 اآلثار السلبٌة للسلع من األنشطة غٌر القانونٌة (ال ٌعكس  )تقدٌر الناتج المحلً اإلجمالً  -6

 (وحدة المشكالت االجتماعٌة  )تختلف المجتمعات من حٌث  -7

! لم ٌعد مإشراً دقٌقاً ألغراض المقارنات الدولٌة ؟ (باألسعار الجارٌة  )أن معدل الدخل الفردي المقوم  -8

 بسبب اختالف مستوٌات تكالٌف المعٌشة بٌن الدول
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 المحاضرة الرابعة
 

 

 :أنواع للبطالة  (4)

 االحتكاكٌة - 1

 الهٌكلٌة -2

 الدورٌة-3

 الهٌكلٌة +االحتكاكٌة = الطبٌعٌة -4

 

 أسبابها خصائصها او تعرٌفها نوع البطالة

 قصٌرة المدة -1 االحتكاكٌة
 مإقتة -2
متعلقة بفترة زمنٌة  -3

 موسمٌة
 لٌست دائمة -4

 تغٌٌر الوظائف -1
البحث عن فرص عمل  -2

 أفضل

 دائمة -1 الهٌكلٌة
 مستمرة -2
هٌكله داخله فً ترتٌب  -3

 النشاط االقتصادي

إحالل )التقدم التقنً  -1
 (اآللة محل اإلنسان 

التراجع فً إنتاج بعض  -2
بسبب  )الصناعات 

 المنافسات الدولٌة

 .ناتجة عن الدورات االقتصادٌة  الدورٌة
 :تنشؤ الدورات االقتصادٌة عن 

الناتج المحلً اإلجمالً  )تقلبات 
الناتج ) حول  (الحقٌقً الفعلً 

 (الممكن 
 :الناتج الممكن 

هو الناتج الذي ٌمكن تحقٌقه عند 
 التوظف الكامل للقوى العاملة

 )و  (االنتعاش  )تعزى إلى فترات 
 التً ٌمر بها االقتصاد (االنكماش 

 

 (االنتقالٌة  )البطالة  = (االحتكاكٌة  )تسمى البطالة 

 

 

 :تكالٌف البطالة 

 :االقتصادٌة  -1

  فقدان المجتمع إنتاج سلع وخدمات كان من الممكن تحقٌقه 

 :االجتماعٌة  -2

  (فقدانها بالكامل  )أو  (انخفاض الدخول  ) المستوى المعٌشً بسب 

  (ٌترتب علٌه ارتفاع معدالت الجرٌمة  )انتشار الفقر 

  (االجتماعٌة , السٌاسٌة  )نشوب الصراعات واالضطرابات 
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 :شروط تتوفر فً العاطل أن ٌكون 

 عمل  (سن  )فً  -1

 على العمل  (قادراً  ) -2

 عن عمل  (باحثاُ  ) -3

 عمل  (لم ٌجد  ) -4

 

 :قٌاس البطالة 

 ( سنة 16 )األطفال واألشخاص البالغون تحت = السكان دون عمر العمل 

 (سنة 65)المتقاعدون فوق = السكان فوق عمر العمل 

 أشخاص قادرٌن وراغبٌن فً العمل ولم ٌجدوا فرص عمل= العاطلٌن عن العمل 

 ( سكان فوق سن العمل –سكان دون سن العمل  ) –عدد السكان = عدد السكان فً عمر العمل 

  عدد المشاركٌن فً القوى العاملة –عدد السكان فً عمر العمل = قوة العمل الفاعلة 

  عدد العاملٌن فعالً –قوة العمل الفاعلة = عدد العاطلٌن عن العمل 

 

 ( :3)مإشرات سوق العمل 

  100* قوة العمل الفاعلة / عدد األشخاص العاطلٌن = نسبة البطالة  -1

 ( مإشر للتعرف على نسبة األشخاص المشاركٌن فً القوى العاملة لكنهم ال ٌجدون فرص عمل) 

 

 100* عدد السكان فً عمر العمل / قوة العمل الفاعلة = نسبة المشاركة فً قوة العمل  -2

  نسبة المشاركة فً قوة العمل * عدد السكان فً عمر العمل = قوة العمل الفاعلة 

 

 100* عدد السكان فً عمر العمل /عدد األشخاص العاملٌن = نسبة االستخدام إلى السكان  -3

 

 الدورات اإلقتصادٌة 

  هً الحالة التً تكون علٌها اإلقتصاد فً هذه الفترة مقارنة بـ فترة سابقة أو :الدورات اإلقتصادٌة

  .استشراف لفترة الحقة

  من أسباب حدوث التقلبات اإلقتصادٌة 

 .التغٌر فً الناتج اإلجمالً  -1

 .التغٌر فً معدالت البطالة أو اإلستخدام  -2

 .التغٌر فً المستوى العام لألسعار  -3

  (إنتعاش )إذا أرتفع الناتج المحلً اإلجمالً من سنة ألخرى تعتبر حالة  

  (إنكماش )إذا أنخفض الناتج المحلً اإلجمالً من سنة األخرة تعتبر حالة 
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  (إنكماش)إذا أرتفعت معدالت البطالة تعتبر فً حالة 

  (انتعاش)إذا انخفضت معدالت البطالة تعتبر فً حالة 

 (.إنكماش )إذا ارتفعت اسعار جمٌع السلع والخدمات ٌعتبر فً حالة 

  ا(إنتعاش)إذا كانت معدالت األسعار ثابتة مع معدالت األجور تعتبر فً حالة  

  النتعاش فً جمٌع النشاطات االقتصادٌة وعلى جمٌع القطاعات الثالث: 

 الزراعٌة  -1

 االقتصادٌة  -2

 الخدمٌة  -3

  (الرفاهٌة)و  (اإلنتعاش)و (الكساد)و ( واإلنكماش الركود)هً مراحل الدورات اإلقتصادٌة 

 
 

 

 

 

 الدورات االقتصادٌة 
D انخفاض الناتج المحلً أو مستوى الدخول -1 مرحلة الركود أو االنكماش 

 انخفاض المستوى العام لألسعار -2
 زٌادة معدل البطالة -3

C  قاع الركود  )مرحلة الكساد
) 

 تتمٌز بانخفاض النشاط االقتصادي إلى أدنى مستوٌاته

A 
 

 ارتفاع مستوٌات الدخل أو الناتج واالستخدام -1 مرحلة االنتعاش
 ارتفاع مستوى األسعار -2
 زٌادة معدالت االستثمار واالستهالك -3

E  االزدهار  )مرحلة الرفاهٌة
 (والرخاء

 ارتفاع مستوى الناتج المحلً إلى أعلى مستوى له -1
 انخفاض مستوى البطالة إلى أدنى مستوى -2
 ارتفاع مستوى األسعار -3
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 نظرٌات الدورات االقتصادٌة

تعتبر الدورات االقتصادٌة من الظواهر المالزمة  (كارل ماركوس )النظرٌة الماركسٌة 
 (للنظام الرأس مالً )

 :تمتد جذورها فً أعماق 
 عالقات اإلنتاج -1
السوق الرأسمالً  )نظام التبادل فً  -2

 (الحر 

ترى أن اإلبداعات والمخترعات الجدٌد تؤتً فً  (نظرٌة اإلبداعات  )نظرٌة تشومبٌتر 
موجات متالحقة تطول أحٌانا لسنوات تسبب 

 ظهور الدورات االقتصادٌة

المصدر الرئٌسً للتقلبات  (التوقعات  )تعتبر  النظرٌة الكٌنزٌة
االقتصادٌة حٌث تإدي إلى التغٌر فً االستثمار 

 ومن ثم التقلبات االقتصادٌة
 :كلما 

 االنتعاش (زاد  )االستثمار  (زاد  )# 
االنكماش  (ادى  )االستثمار  (انخفاض  )# 

 والكساد

التقلبات فً كمٌة النقود المصدر الرئٌسً  (مٌلتون فرٌدمان  )النظرٌة النقدٌة 
 للتقلبات االقتصادٌة

 :اذا 
 تضخم= حجم التعامل السلعً  (زادت  )النقود # 
عن الكتلة السلعٌة  (انخفضت  )الكتلة النقدٌة # 
 انكماش= 

ٌقصد بها إمكانٌة التنبإ فً ضوء المعلومات  (روبرت لوكاس )نظرٌة التوقعات الرشٌدة 
 المتاحة

استناداً إلى النظرٌة الكالسٌكٌة الجدٌدة تعتبر 
 (الطلب الكلً  )التقلبات غٌر المتوقعة فً 

 المصدر الرئٌسً للتقلبات االقتصادٌة

 
 لماذ ؟ (حاالت نادرة الحدوث  ) كلها حاالت خاصة وصدمات جانب العرض الكلً 5تعتبر النظرٌات الـ 

 .هً المسبب األهم للدورات االقتصادٌة  (الطلب الكلً  )الن من المرجح أن تكون تقلبات 
 

او  )النظرٌة العامة للعرض الكلً والطلب الكلً 
 (نظرٌة التوازن 

 النظرٌة األكثر شموالً 
حٌث ٌمكن حدوث الركود االقتصادي بسبب 

 .انخفاض العرض الكلً 
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 المحاضرة الخامسة
 

 ( GTB )العرض الكلً 

 (عادة سنة  )جمٌع ما ٌنتج من سلع وخدمات فً االقتصاد المحلً خالل فتره زمنٌة 

 

 :العوامل المحددة للعرض الكلً 

 .ٌقٌس العرض الكلً كمٌة الناتج المحلً االجمالً التً ٌنتجها االقتصاد خالل سنة معٌنة 

  :3تحددها العوامل الـ 

  ( L ) (العمل  )كمٌة  -1

  (K ) (رأس المال  )كمٌة  -2

  ( T ) (التقنٌة المتاحة  )السائد أو  (المستوى التقنً  ) -3

 

  :(االنتاج الضمنٌة  )ٌمكن التعبٌر عن العوامل بدالة 

Y = f ( L , K , T )  

 

 

 

 العرض الكلً فً األمد البعٌد 

 

 

  كمٌة الناتج المحلً اإلجمالً الحقٌقً عند مستوى اإلستخدام )ٌقاس العرض الكلً فً األمد البعٌد بـ

 (الكامل 

  و ثبات المستوى -ثبات كمٌة رأس المال )شرطا تعادل الناتج المحلً اإلجمالً الكامن أو الممكن هو 

 (التقنً 

  ( األسعار واألجور بذات النسبة)الناتج فً المدى البعٌد مستقل عن مستوى األسعار نتٌجة لتغٌر

 (البطالة الطبٌعً  )وٌكون معدل البطالة مساوٌاً لمعدل 
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 العرض الكلً فً االمد القرٌب

 

 (العرض الكلً فً األمد القرٌب)  ًهً الفترة الزمنٌة التً ٌتغٌر فٌها الناتج المحلً اإلجمالً الحقٌق

 .وبصفة مإتة فٌزٌد أو ٌنقص عن مستوى الناتج المحلً اإلجمالً الكامن 

  جهل )نتٌجة لـ  (البطالة الطبٌعً)عن معدل  ( البطالة)فً المدى القرٌب ٌرتفع أو ٌنخفض معدل

  (العمال بالتغٌرات فً مستوى األسعار واألجور الحقٌقٌة

  الناتج  )و  (مستوى االسعار )بٌن  (الموجبة  )ٌعكس منحنى العرض الكلً فً المدى القرٌب العالقة

 (باقً أسعار عناصر االنتاج ) و ( االجور النقدٌة ) عند ثبات  (المحلً االجمالً الحقٌقً
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 الطلب الكلً 

 (ًالطلب الكل) ًهو ماٌتم طلبه وإستهالكه من طرف جمٌع الوحدات اإلقتصادٌة على المستوى الوطن

. 

 (مهم)  الكلً وفق المعادلة   (اإلنفاق)ٌقاس الطلب الكلً بـY = C + I + G + X – M 

  تعبر هذه المعادلةY = C + I + G + X – M (الطلب الكلً) عن  

  (حالة صائب فً المٌزان التجاري)إذا كانت الصادرات أكبر من الواردات تكون 

  (حالة عجز فً المٌزان التجاري )إذا كانت الصادرات أقل من الواردات تكون 

 (مهم)  ٌعتمد الطلب الكلً على عدة عوامل هً باألساس محددات مكوناته , من أهمها: 

 مستوى األسعار -1

 .التوقعات  -2

 .السٌاسات المالٌة والنقدٌة  -3

 .متغٌرات اإلقتصاد العالمً  -4
 

 

 

 مستوى األسعار 

  كمٌة الناتج المحلً اإلجمالً  (انخفضت)كلما أرتفع مستوى األسعار مع بقاء العوامل األخرى ثابتة

 (الحقٌقً 

  و  (الثروة تؤثٌر): تعزي العالقة عكسٌة مابٌن الناتج المحلً اإلجمالً ومستوى األسعار إلى كل من

 (اإلحالل تؤثٌر)

 

 التوقعات 

  ( .زٌادة اإلنفاق)تإدي الزٌادة فً الدخل المتوقع فً المستقبل الى 

  (التعجٌل فً الشراء وزٌادة الطلب الكلً)ٌإدي إرتفاع معدل التضخم المتوقع فً المستقبل الى 

  زٌادة استثمارات األعمال فً الوقت الحاضر )تإدي الزٌادة فً األرباح المتوقعة فً المستقبل إلى

  (بهدف زٌادة الطاقة اإلنتاجٌة لمنشآتهم وبالتالً زٌادة الطلب الكلً
 

 

 

 :السٌاسات االقتصادٌة 
 تحقٌق االهداف االقتصادٌة الكلٌة : الغرض منها 

 

 (الطلب الكلً  )أدواتها وتؤثٌرها على  السٌاسة االقتصادٌة

 سلبً اٌجابً

 الضرائب االنفاق الحكومً :السٌاسة المالٌة 
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تحكم الحكومة فً كل من 
الضرائب واالنفاق 

 الحكومً

 :السٌاسة النقدٌة 
تحكم البنك المركزي فً 

عرض النقود بقصد التؤثٌر 
 على االقتصاد القومً

 سعر الفائدة كمٌة النقود فً االقتصاد

 

 .متغٌرات اإلقتصاد الكلً 

 تإثر متغٌرات اإلقتصاد الكلً على الطلب الكلً من خالل عاملٌن هما 

 (  سعر صرف العملة الوطنٌة)  (سلبً ) تؤثٌره 

 (إٌجابً ) تؤثٌره  ( مستوى الدخل فً الدول االخرى)و 
 

 

 اإلستهالك 

 (مهم)  ًفً أي إقتصاد , وٌخصص له الجزء  (اإلنفاق)ٌعد اإلنفاق اإلستهالكً اكبر مكونات إجمال

 .اإلجمالً فً أي دولة  (الدخل)األكبر من 

 

 (كٌنز  )لــ  (الدخل المطلق  )دالة االستهالك وفق نظرٌة 

 فً الدخل   (موجبة  )لإلستهالك دالة 

 ( مهم) ًبمقدار دٌنار  (الدخل)ٌقٌس المٌل الحدي لإلستهالك التعٌر فً اإلستهالك الناتج عن التغٌر ف

 واحد 

. 

 

  ًبمقدار دٌنار واحد (الدخل)ٌقٌس المٌل الحدي لإلدخار , التغٌر فً اإلدخار الناتج عن التغٌر ف 

 

 
 

  الدخل  (زاد)كلما  (ٌنخفض)المٌل الحدي المتوسط لإلستهالك. 

 C \ Y= المٌل المتوسط لإلستهالك 

 

  الدخل  (زاد)كلما  ( ٌـزداد )المٌل الحدي المتوسط لإلدخـــــار. 
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 S \Y= المٌل المتوسط لإلدخار 
 

 

 

MPC + MPS = 1  

 

  ؟؟1لماذا ٌساوي  

  MPC = 0ألن اذا ماكان فً انفاق للدخل نهائً 

 MPS = 1واذا ماكان فً ادخار للدخل نهائً 

  1 = 1 + 0ٌعنً 

 

 

 

 .اإلستثمار 

  فً إقتصاد  (للطلب الكلً) فً النموذج المبسط(لإلستهالك)ٌعتبر اإلستثمار المكون الثانً المكمل

 .مغلق 

  (هو اإلستثمار المستقل عن التغٌر فً الدخل)اإلستثمار المستقل  

  (هو اإلستثمار التذي ٌتؤثر بالتغٌرات التً تطرأ على الدخل )اإلستثمار التابع 

  ًتتشخص العوامل المحددة للكفاءة الحدٌة لإلستثمار ف: 

 .الطلب المتوقع  -1

 .التقدم التقنً  -2

 .تكالٌف اإلنتاج ورصٌد رأس المال  -3
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 : منحنى 
 الطلب على االستثمار  أو الكفائة الحدٌة لرأس المال 

 
 ٌوضح العالقه العكسٌة بٌن معدل العائد المتوقع وإجمالً االستثمار 

 

 

 

 

 المحاضرة السادسة
 

 متى ٌتحقق توازن االقتصاد الكلً ؟

 قوى العرض الكلً= قوى الطلب الكلً 

 

 بماذا ٌقاس الطلب الكلً ؟

 بإجمالً االنفاقات

 

 بماذا ٌقاس العرض الكلً ؟

 بالناتج المحلً االجمالً الحقٌقً

 

 :اجمالً االنفاقات تشمل 

 (االسر  )االنفاق االستهالكً الخاص  -1

 (المإسسات  )االنفاق االستثماري الخاص  -2

 (الحكومه  )االنفاق الحكومً  -3

 صافً الصادرات -4

 

 طٌب اآلن نبقى نعرف مفهووم او كٌف نحدد التوازن داخل االقتصاد الكلً

  :بنموذج افتراضً إلقتصاد مغلق بٌن قطاعٌننبدأ 

 (االستهالك  )وظٌفتها  (االسر  )قطاع عائلً  -1

 (االنتاج  )وظٌفتها  (المإسسات  )قطاع االعمال  -2

 :اقتصااد مغلق ٌعنً ماله أي عالقات اقتصادٌة خارحٌة لذلك استبعدنا القطاعٌن 

 (الصادارات والواردات  )الخارجً  -1

 (عدم وجود ضرائب  )الحكومً  -2

 بتغٌر الدخل (الٌتؤثر  )ٌعنً  (الدخل  )مستقل عن  (االستثمار  )وأٌضاً نفترض فً هذا النموذج المبسط 
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 ماهو االقتصاد المغلق ؟

 (اقتصاد اكتفاء ذاتً  )اقتصاد الٌتعامل مع الخارج فً عملٌات التصدٌر واالستٌراد ٌعنً 

 ماٌنتجه ٌستهلكه وماٌستهلكه ٌنتجه= اقتصاد اكتفاء ذاتً 

 

 ماهو شرط التوازن فً االقتصاد المغلق ؟

 (االنفاق  )الطلب الكلً  = (الدخل  )العرض الكلً 

 

 (Y )الدخل المحلً االجمالً = العرض الكلً 

 (C)االنفاق االستهالكً المخطط &  (Ia) (مستقل عن الدخل  )االنفاق االستثماري = الطلب الكلً 

 

 :على الدخل  (ٌعتمد  )االستهالك 

C= Ca+by 

Ca = ٌعنً لو ٌصل انخفاض الدخل الى الصفر ٌبقى هذا  )جزء من االنفاق االستهالكً المستقل عن الدخل

 (االستهالك كما هو الٌتؤثر بتغٌر الدخل 

C =االستهالك المعتمد على الدخل 

bY = تقٌس التغٌر فً االنفاق االستهالكً عندما ٌتغٌر الدخل  ) (المٌل الحدي لإلستهالك  )مٌل دالة االستهالك

 (بمقدار دٌنار واحد 

 

B = C\Y (متغٌر  ) قبل السً والواي عالمه الدلتا 

 

 :عندما  ٌتحقق التوازن االقتصادي فً هذا النموذجٌعنً 

Y = C + Ia 

 

 (ثابت  )ٌعنً  (المستقل  )االنفاق االستثماري المخطط + االنفاق االستهالكً المخطط = الدخل المحلً االجمالً 

 الٌتؤثر بتغٌر الدخل
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 : وهو آخر لتوازن االقتصاد الكلً  فً االقتصاد المغلقأٌضاً هناك شرط 

 االستثمار= االدخار 

 نعٌد ترتٌب معادلة التوازن السابقة

Y= c + Ia 

 بإعادة صٌاغتها

Y – c = Ia 

 (التسرب ) ٌقٌس االدخار المخطط وٌمثل أحد مكونات  = (Y-c)الطرف الٌسار 

 (الحقن ) ٌمثل االستثمار المخطط وٌمثل أحد مكونات  = (Ia )الطرف االٌمن 

 

  :بصٌغه اخرى اٌضاً 

S= Ia 

S =االدخار 

Ia =االستثمار المستقل او المخطط 

 

 

 

 تحدٌد مستوى الدخل التوازنً فً االقتصاد المغلق (1-6 )لجدول اآلن ركزو معً با

 

 

 

..... 
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ادري فاهمٌن  )الجدول مقسم الى اعمدة مرقمة وكل عمود ٌمثل لنا حااجة تدخل فً تحدٌد توازن االقتصاد المغلق 

 (^^ هاذي بس البد من الحركاات بالشرح ٌعنً انً 

 

 (Y)الدخل  : 1

 (L) (بالملٌون  )مستوى االستخدام : 2

 (C )االنفاق االستهالكً المخطط  : 3

 (C) االنفاق االستهالكً المخطط –( Y)الدخل = (S)االدخار المخطط  : 4

 (Ia )االنفاق االستثماري المخطط  : 5

 (C)االنفاق االستهالكً المخطط  + (Ia)االنفاق االستثماري المخطط = (C + Ia )الطلب الكلً  : 6

 تكون قبلها بس ماعرفت كٌف اكتبها لكم( المثلث ) عالمه الدلتا  (.Inv )التغٌر فً المخزون المخطط  : 7

 

 االن هاذي كؤنها معادالت نحفظها ونحفظ الرموز

 

 عشان نعرف اثر التغٌر فً العرض الكلً والطلب الكلً على كالُ منها

 

 

..... 

 

الناتج ) الدخل ومستوى االستخدام بٌنهم عالقه طردٌه  ألن زٌادة الدخل أو  ( 2( & ) 1 )نالحظ االرقام فً العمود 

 تإدي إلى زٌادة االستخدام  (المحلً 

 

االستهالك واالدخار اٌضاَ العالقٌه بٌنهم وبٌن الدخل عالقه طردٌه ألن زٌادة الدخل تإدي  ( 4 ( &  ) 3 )والعمودٌن 

 الى زٌادة االستهالك واالدخار

 

عن مستوٌات الدخل  (مستقلة  )لماذا ؟ على افتراض ان الخطط االسثتمارٌة للمنشآت ... اما االسثتمار ثاابت 

 واالنتاج المحلٌه

 

 عبارة عن مجموع االستهالك واالستثمار المخططٌن ( 6 )العمود 
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 (إجمالً االستثمار ) جزء من ( القومٌة ) ٌعتبر فً الحسابات ) التغٌر غٌر المخطط فً المخزون  ( 7 )العمود 

 

 متى ٌحدث التغٌر غٌر المخطط فً المخزون ؟

 :فً حاالت عدم توازن االقتصاد 

 ٌزداد التغٌر غٌر المخطط فً المخزون :::: (الطلب الكلً  )على (العرض الكلً   )زٌادة  -1

 ٌنقص التغٌر غٌر المخطط فً المخزون ::::: (العرض الكلً  )على  (الطلب الكلً  )زٌادة  -2

 

 

 

 

 :باقً المنحنٌات اقرأو المكتوب تحتها ملخص المكتوب 

 اذا كان

 االنفاق= الدخل 

 ٌعنً ان

 االستثمار= االدخار 

 هذا فً المنحنى االول

 اما المنحنى الثانً

 اذا كان

 الدخل= االستهالك 

 ٌعنً ان
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 صفر= االدخار 

 

 

...... 

 

 

 هنا موضع سإال ركزو علٌه<<< (االنفاق المستقل  )ٌعتبر المكون الرئٌسً لــ  (االستثمار  )ٌقول لك 

 فً النموذج السابق المبسط بٌن قطاعٌن افترضنا ان المتغٌرات مستقلة عن الدخل

 فً الدخل (تإثر )بتغٌر مستوى الدخل وانما  (التتؤثر  )ٌعنً ان المتغٌرات 

 

فً الدخل  (زٌادة مضاعفة  )بقدر معٌن  سٌإدي هذا إلى   (زاد  )وبما انها تإثر على الدخل ٌعنً االستثمار اذا 

 االجمالً

 وذلك إلستجابه االستهالك للزٌادة فً الدخل المترتبة على زٌادة االستثمار

 ...طٌب

لمنتجً السلع االستثمارٌة والعاملٌن والموردٌن فً هذا  لمن ؟..  تولد دخول جدٌدة : زٌادة االنفاق االستثماري 

 القطاع

 

وبعدٌن تتولد  (MPC )تإدي زٌادة الدخول إلى زٌادة االنفاق االستهالكً بما ٌتناسب مع المٌل الحدي لإلستهالك 

عندنا دخول ثانٌه جدٌدة ننفق الجزء االكبر منها وندخر الباقً من الدخل وٌجون ناس غٌرنا وٌقترضون ماتم 

 ادخاره وهكذا

 

 إلى أن ٌصل االقتصاد الى توازن جدٌد.... ٌزٌد االنفاق وٌزٌد الدخل وٌزٌد االنفاق وٌزٌد الدخل 

 

 فً التوازن الجدٌد ٌكون عندنا

 

 االستثمار المخطط= االدخار المخطط 

 

 )ٌكون  (الدخل  )و (الناتج  )على  (االستهالك المستقل  )أو  (االستثمار المستقل  )واالثر النهائً ألي زٌادة فً 

 حجم الزٌادة فً االنفاق (أضعاف 
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 طٌب كٌف نقٌس أثر الزٌادة فً االنفاقات المستقلة على الدخل ؟

 

 (مضاعف االنفاق المستقل  )اوالً شئ نشتق 

 (شرط التوازن فً اقتصاد مغلق مكون من قطاعٌن  )كٌف نشتقه ؟ بصٌاغة شرط التوازن ومكوناته 

 

 

..... 

 

 

 معادلة شرط توازن االقتصاد

Y = C + Ia 

 Cناخذها حبه حبه اول شئ 

C = Ca + bY 

 Iوالثانٌه 

I = Ia 

 

 (ٌعنً عالقه طردٌه بٌن االستهالك والدخل   )االستهالك دالة موجبة فً الدخل 

 واالستثمار مستقل عن الدخل

 :ناخذ المعادلة الثانٌة والثالثة فً المعادلة االولى ونحصل على 

Y = Ca + bY + Ia 

 المٌل الحدي لإلستهالك ننقله للطرف الثانً ٌكون كذا

Y – bY = Ca + Ia 

 عندنا ثنتٌن ٌصٌر بٌنهم شئ بس مادري وش ٌسموونه بالضبط لكن اعرف انو بالنهااٌة الناتج Yطٌب وبعدٌن الـ

 1ٌطلع 

 وتصٌر المعادلة كذا

Y ( 1-b)= Ca + Ia 
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 االن نرجع المٌل الحدي لإلستهالك بعد مالعبنا بحسبته نرجعه بٌت اهله لكن ٌرجع مكسر ٌاحراام

 

Y = 1\1-b *)( Ca + Ia ) 

 

 المعادلة السابقه مترجمه بالعربً

ضرب مجموع  (او لإلدخار  )واحد صحٌح تقسٌم وااحد ناقص المٌل الحدي لإلستهالك = الدخل المحلً االجمالً 

 االنفاقات المستقلة

 

طٌب اذا صار فً تغٌر فً االنفاقات المستقله ونبقى نعرف اثرها على التغٌر فً الدخل المحلً االجمالً نعٌد كتابة 

 المعادلة السابقة

 

 (المثلث  )هً نفسها تكتب لكن اما الدخل واالنفاقات نكتب عالمه الدلتا 

 

 

 االسثتمار كٌف راح تكون الصٌغة ؟ (ثبات  )االستهالك المستقل و (زٌادة  )طٌب عندنا حاله اخرى وهً 

 نفس الصٌغة السابقة لكن بدون مانكتب االستثمار نلغٌه الن حنا نبقى نحسب اثر التغٌرات والثابت ماله فاٌدة

Y = 1\1-b ( Ca)  امام الدخل واالستهالك (المثلث  ) والتنسون عالمه المتغٌر الدلتا 

 

 : (M )معادلة المضاعف وعلى حسب الصٌغة السابقة ممكن نكتب 

M = Y\Ca = 1\1-b 

 وكالعادة التنسون الدلتا الن نتكلم عن متغٌرات

 

 :تكون المعادلة   (نلغً االستهالك فً هاذي الحالة  )وكذلك لو نبقى نقٌس أثر التغٌر فً االستثمار على الدخل 

Y \ Ia = 1\1-bعالمة الدلتا امام الدخل واالستثمار   

 فً الدخل والناتج (زٌادة أكبر  )فً االستثمار تإدي الى  (الزٌادة  )

 فً الدخل والناتج (انخفاض اكبر  )فً االستثمار تإدي الى  (االنخفاض  )
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, عائلً  )بداٌه المحاضره السادسة كنا نشتغل على قطاعٌن لتحدٌد الدخل التوازنً فً اقتصاد مكون من قطاعٌن 

 (االعمال 

 

 (حكومً , االعمال , العائلً  )اآلن نحدد الدخل التوازنً فً اقتصاد مكون من ثالث قطاعات 

 

 

 :القطاع الحكومً ٌإثر فً االقتصاد الكلً عن طرٌق 

 (االستثماري , االستهالكً  )االنفاق الحكومً  -1

 :تفرضها الحكومة على , الضرائب -2

  ً(ضرٌبة الدخل  )القطاع العائل 

  (ضرٌبة أرباح األعمال وضرائب االنتاج أو المبٌعات  )قطاع االعمال 

 االعانات التً تقدمها الحكومة للقطاعٌن -3

 

 

 قطاعات راح نفرض انو الحكومة الضرٌبة الوحٌدة اللً طلبتها او 3اآلن فً هذا النموذج لإلقتصاد المكون من 

 (الدخل الشخصً  )على  (ضرٌبة نسبٌة  )فرضتها هً 

ٌعنً ٌتم اخذ نسبة من دخلنا الشخصً او دخل الفرد ) على الدخل الشخصً  (t )فرضت الضرٌبه النسبٌه بمعدل 

 (كضرٌبة 

 

 واٌضاً سنفرض أن االستثمار مستقل عن الدخل

 واالنفاق الحكومً هو برضو مستقل عن الدخل

 

 :مع هذه االفتراضات وفً هذه الحالة ستكون معادلة شرط توازن االقتصاد كالتالً 

Y= C + Ia + G 

 كتذكٌر نعلمكم كل رمز ماذا ٌمثل
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Y  =الدخل 

C = ًاالنفاق االستهالك 

Ia =االستثمار المستقل عن الدخل 

G =ًاالنفاق الحكوم 

 

 

 

 : شرط توازن االقتصاد ٌتطلبٌعنً أن 

 (والحكومً , واالستثماري الخاص , االنفاق االستهالكً الخاص  )االنفاق الكلً = الدخل 

 

 :وهو  شرط بدٌل لتوازن االقتصادوهناك 

 (الحقن  )مجموع  = (التسربات  )مجموع 

(S + T ) = ( I + G ) 

 : تضم  التسربات

 االدخار -1

 الضرٌبة -2

 :عن طرٌق  (حقنها  )الٌتاح لألفراد إنفاقهما مباشرة وإنما ٌعاد  )

  (المدخرات  )ٌنفق على االستثمار من  )قطاع االعمال 

  ً(ٌنفق من حصٌلة الضرائب المختلفة  )القطاع الحكوم 

 

 وممكن ان نصف االقتصاد فً هذا النموذج بعدة معادالت سنذكرها

 

 اوالً نذكر دالة االستهالك

C = Ca + b ( Y – T ) 

 مقدار الضرٌبة النسبٌة

T = t Y 

 مقدار االنفاق الحكومً

G = Ga 
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 دالة االستثمار

I = Ia 

 :ولو عوضنا بكل واحدة فً معادلة شرط توازن االقتصاد 

Y = C + Ia + G 

بتطلع عندنا عملٌات ومعادالت كثٌرة ورٌاضٌات وضرب وكسوور وازمة بتدوخكم اكثر لذلك اختصرها علٌنا وطلع 

  ( :معادلة دخل التوازن )لنا هذه المعادلة 

Y = 1\1-b+bt  *  ( Ca + Ia + Ga ) 

 بٌن قوسٌن تظهر لنا االنفاقات المستقلة

 

 

 :كالتالً مضاعف االنفاقات المستقلة فً وجود الضرٌبه النسبٌة ممكن ان نصٌغ 

Y = 1\1-b+bt * ( Ca (or) Ia ( or ) Ga ) 

 ^^هنا عالمة دلتا قبلهم كالعادة 

 

 :كالتالً  معادلة اإلنفاق المستقل فً هذا النموذجمن المعادلة السابقة نصٌغ 

M = Y \ Ca ( or) Ia( or) Ga  = 1\1-b+bt 

 قبل الدخل (المثلث  )وهنا برضو عالمه المتغٌر الدلتا 

 

 )واضفنا   (الحكومً  )ٌعنً شبٌه بنموذج اقتصاد مكون من قطاعٌن لكن الفرق انو هنا اضفنا قطاع جدٌد وهو 

 الن الحكومة هً اللً تفرضها (الضرائب 

 

 :شرطً توازن االقتصاد 

 االنفاق على الناتج المحلً االجمالً= الدخل المحلً االجمالً  -1

 
 مجموع الحقن = مجموع التسربات  -2
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 :التسربات 
 .من الناتج المحلً الوطنً بطرٌقة قانونٌة  (تسرب  )هً المبالغ التً 

 :مثل 
 الصادرات 

 :الحقن 
 به المواطنٌن الذٌن ٌشتغلون فً الخارج  (ٌؤتً  )وهً ما , التً تضاف إلى االقتصاد الكلً الوطنً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :نظرٌة المعجل لإلستثمار 

 فً الطلب على السلع الرأس (أكبر  )التغٌرات فً الدخل المحلً االجمالً تإدي إلى تغٌرات 

حجم االستثمار الصافً الناتج عن التغٌر فً  )وهو عبارة عن  (معامل رأس المال  )ٌقاس المعجل بـ 

 الدخل أو الناتج المحلً االجمالً 

 

 
 

 

 

 .التوازن دون مستوى اإلستخدام الكامل 

 أرتكزت نظرٌة كٌنز على مبدأٌن هما: 

 .أن الطلب الكلً ٌولد العرض الكلً  -1

 .أن األجور واألسعار وسعر الفائدة بطٌئة الموائمة ولٌست فورٌة الموائمة  -2

 

 

 الفجوة التضخمٌة 

  عند مستوى  (ٌزٌد الطلب الكلً عن العرض الكلً )تحدث الفجوة التضخمٌة فً المدى القرٌب عندما

 .اإلستخدام الكامل 
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  اإلرتفاع فً المستمر العام ألسعار جمٌع السلع والخدمات فً بلد معٌن من فترة  )ٌعرف التضخم بؤنه

  (زمنٌة إلى أخرى

  العوامل التً ٌحدث بها التضخم هٌا: 

 .تفوق الطلب على العرض -1

 .إرتفاع األسعار  -2

  (الفرق بٌن الناتج المحلً الفعلً والناتج المحلً الممكن)تقاس الفجوة التضخمٌة بـ 

 الفجوة اإلنكماشٌة 

  إنخفاض الطلب الكلً حٌث ترتفع البطالة )تحدث الفجوة اإلنكماشٌة فً المدى القرٌب نتٌجة لـ

 (وٌنخفض المستوى العام لالسعار 

 التضخم الركودي 

  (انخفاض العرض الكلً بسبب زٌادة تكالٌف اإلنتاج ونقص األرباح )ٌحدث التضخم الركودي نتٌجة لـ 

 

...... 

 

 

 نقاط سرٌعة 
 

 

 السٌاسة النقدٌة 

  ً(البنك المركزي)الهٌئة اإلقتصادٌة على المستوى الكلً التً تكلف بتنفٌذ السٌاسة النقدٌة ه 

  (النصف الثانً من القرن السابع عشر)بدأ ظهور البنوك المركزٌة فً العالم خالل 

  (القرن التاسع عشر )منح هذه البنوك صالحٌة إصدار العملٌة فقط خالل 

  ً(البنوك المركزٌة)حصر اإلصدار النقدي فقط ف 

  ( ممارسة الرقابة النقدٌة على البنوك التجارٌة وغٌرها من المإسسات)ٌقوم البنك المركزي بـ 

  من األهداف االقتصادٌة الكلٌة التً ٌقوم بها البنك المركزي: 

 .إدارة الكمٌة النقدٌة بما ٌتناسب مع الكتلة السلعٌة  -1

 .تحقٌق اإلستقرار اإلقتصادي  -2

 .خفض معدل البطالة  -3

 .ضمان النمو اإلقتصادي المضطرد -4
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 وظائف البنك المركزي 

 تنفٌذ ومتابعة المعامالت واإللتزامات النقدٌة والمالٌة الحكومة على المستوٌٌن الداخلً والخارجً  -1

 .إصدار العملة الوطنٌة  -2

 .قبول ودائع البنوك التجارٌة -3

 .التحكم فً كمٌة النقود المعروضة  -4

 

 

 

 

 

 


