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 االوىلالوحدة  –احملاضره االوىل 

 مفاهيم اقتصادية أساسية

 

 د قتصاتعريف علم اال

الموارد النادرة، بهدف تحقيق أكبر قدر من حاجات المجتمع، أي  االستغاللقتصاد هو العلم الذي يبحث في الطريقة المثلى الا 

 .الوصول إلى أعلى مستوى من رفاهية المجتمع

 .وهو بعبارة أخرى علم يهتم بدراسة الموارد المحدودة لتلبية حاجات غير محدودة

 :هذا التعريف حقيقتين هامتين همايوضح 

 نسانية المراد إشباعها متعددة و غير محدودةإن الحاجات اال. 

  نسانية محدودةشباع الحاجات االالاإن الموارد المتاحة. 

 .ذات أهمية كبرى االقتصادهما لما كانت دراسة علم الولو أالقتصاديةوهاتان الحقيقتان هما أساس المشكلة 

 ( Microeconomics ) قتصاد الجزئيواال( Macroeconomics )  قتصاد الكلياال

ناتج أو بالطلب الكلي، وال االهتمامعلى المستوى الكلي حيث ينصب  االقتصادبالتركيز على دراسة  يقوم:  الكلي االقتصاد

 .االقتصاديومستوى العمالة والنمو  والتضخم لألسعارالعرض الكلي، والمستوى العام 

 :فإنه يقوم بدراسة وتحليل سلوك وحدات اقتصادية فردية :زئيالج االقتصاد

 ،كالمستهلك، العوامل المحددة لطلب المستهلك على سلعة ما 

  المنتج والعوامل المحددة للكمية التي يقوم المنتج بإنتاجها وبيعها، المنشأة وسلوك المنشأة تجاه العمالة والتكاليف

 ،واإلنتاج

 توازن السوق وما إلى ذلك. 

 

، ويضع نظريات لتفسيرها، ويستخدم التحليل االقتصاديةيدرس الظواهر  Positive Economics :  اإليجابيقتصاد الا

 .صحتها الختبار اإلحصائي

ويصف النظريات والقوانين لتفسير الظاهرة   !What is? That is  قتصاد الذي يهتم بتفسير الظاهرةالأي أنه ذلك الفرع من ا

 .وظةالملح االقتصادية

يقدم مقترحات أو سياسات حول ما يجب أن يكون عليه الحال، تعكس قيم  : Normative Economics قتصاد المعياريالا

  .ختبار أو الحكم على صحتها وعدم صحتهاالقتراحات، ولذلك فهي غير قابلة لالومعتقدات واضع تلك ا

  :العالقة التبادلية بينهما

المقابل ، ويمدونهم باإليجابيقتصاد البالحقائق التي تتوصل لها الدراسات في مجال ا قتصاد المعيارياليستنير مصممو ا 

 .بالموضوعات التي تهم المجتمع وتحتاج للدراسة

 المعياري واالقتصاد االيجابي االقتصادأمثلة على 

يث يصف حقيقة ح االيجابي االقتصادفنحن نتناول "ستنخفض منها  األفرادإذا ارتفع سعر السلعة فإن كمية ما يشتريه  : لو قلنا

لما يجب أن  األسعار" نسمح بارتفاع الوعليه فيجب أن : "  و لكن إذا أضفنا لما سبق عبارة"، معينة اقتصاديةأو نظرية 

 .قتصاد المعياري، والذي يقدم حكما أو توجيها يكونالنكون قد دخلنا إلى ا



 /http://www.multqa-ud.com/vb                     ملتقى طالب وطالبات جامعة اإلمام عبدالرحمن                

 أميليا

يدخل ما و اقتصادية، فهنا نقرر ظاهرة االستهالكوإنخفاض  األسعارتفاع إذا قلنا أن فرض الضرائب يؤدي الى إر  :مثال آخر

 .اإليجابيقتصاد الاذلك في مجال 

أما اذا قلنا يجب فرض ضرائب تصاعدية لتحقيق العدالة في توزيع الدخل، فهنا نصدر حكم وتوجيها لما يجب أن يكون، وهذا 

 .المعياري االقتصاديدخل في مجال 

 االقتصاد سمات علم 

  مصطلحاته ولغته الخاصة به، كالمنفعة والمرونة والطلب والتضخم وتكلفة الفرص البديلة وغيرها من  االقتصادلعلم

 المصطلحات

  في دراسته على المنهج العلمي المتبع في باقي العلوم البحتة، من حيث المشاهدة ثم وضع النظريات  االقتصاديعتمد علم

 .المفسرة للعالقات بين المتغيرات

 ات زمنية أو مسوحات مقطعية من عين سالسلمن ا يعتمد على البيانات الفعلية المستمدة متجريبي، وانليس علما  االقتصاد

 .تمثل أفراد أو منشأت في مجتمع معين

  على تجريد الواقع عند وضع النظريات، فيركز الباحث على تأثير عامل معين بينما يفترض ثبات باقي  االقتصاديونيعتمد

 .المؤثرة األخرىالعوامل 

 أساسية اقتصاديةأسئلة  ثالثة

 ماذا يجب ان ننتج , وباي كمية ؟ 

 يتعلق هذا السؤال مباشرة باختيار السلع والخدمات وتحديد الكميات المطلوب إنتاجها من كل منها. 

  ألفضلاشك فيه أن المجتمع لن يتمكن من تلبية جميع رغبات أفراده، بل عليه القيام بعملية موازنة واختيار الومما 

 .المتاحة اإلمكانياتتاجها في حدود البدائل والمفاضلة بينها وإن

  ض(.الطلب والعر)الحرة عن طريق آلية السعر  االقتصادياتعن هذا السؤال في  اإلجابةوتتم 

 كيف ننتج ؟ وماهي الطريقة المثلى لالنتاج ؟

  لوحدةل بأقل تكلفة اإلنتاجكفاءة، التي يمكن بها  األكثرالمثلى، أي  اإلنتاجينصب هذا السؤال على اختيار تقنية. 

  من  المختلفة بحيث نحقق االستخداماتوتخصيصها على  لإلنتاجوهذه العملية إنما تتطلب حصر كل الموارد المتاحة

 .السلع والخدمات المطلوبة إلنتاج األمثلالفني والتقني  األسلوبممكن، وتحديد  استغاللذلك أقصى  خالل

 لمن ننتج ؟ كيف يتم تززيع االنتاج ؟ 

  السؤال على مدى عدالة توزيع الدخل بين أفراد المجتمع وكيفية تحقيق العدالة في توزيع الدخل والثروةينصب هذا 

  تعني أن يتساوى نصيب كل فرد من السلع والخدمات المنتجة، إنما أن يتناسب هذا النصيب الوعدالة توزيع الناتج

 .نفسها اإلنتاجمع مدى مساهمة الفرد في عملية 

 ادية االقتصالموارد 

والتي  نتاجية المستخدمة في انتاج السلع والخدماتالاجميع العناصر  Resources  Economicاالقتصاديةيقصد بالموارد 

 :وتشمل. تالأو المدخ االنتاجتعرف بعناصر 

ويتمثل عائد  (رأس المال البشري)القوى العاملة وما تملكه من كفاءات ومهارات وعلم وخبرات علمية  العمل : .1

 .جرالمل في االع

نهار والغابات والمعادن والمياه الرض أو في باطنها كاجميع الموارد الطبيعية سواء تواجدت على سطح اال :األرض .2

 .رض في الريعالراضي الزراعية وغيرها والتي تساهم في انتاج السلع والخدمات، ويتمثل عائد االالجوفية وا
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 رأس المال الحقيقي)والمعدات والمباني كاالالت انتاج سلع اخرى تستخدم في  اإلنسانموارد من صنع  رأس المال: .3

 ويتمثل عائد رأس المال في سعر الفائدة(  

والمنظم هو الشخص وتحمل المخاطر وتحقيق النجاحات.  واألقدام األعمالويتمثل في القدرة على ابتكار  :التنظيم .4

 .األرباحويتمثل عائد المنظم في نتاج ويتحمل المخاطر الالذي يقوم بعملية تنظيم ا

 

 االقتصادي، والنظام  االقتصادية، السياسة  االقتصاديةالنظرية 

  : Theory Economic االقتصاديهالنظرية 

المختلفة والتي تكون بمثابة المرشد في اتخاذ  االقتصاديةهي مجموعة القواعد والمبادئ الخاصة بشرح سلوك الظواهر 

 اديةاالقتص: النظرية إلى فرعين رئيسيين هما االقتصاديةوتنقسم النظرية القرارات، وذلك في ظل مجموعة من الظروف. 

  .الكلية االقتصاديةالجزئية والنظرية 

 : Policy Economic :االقتصادية السياسة

 االهدافتحقيق و االقتصاديةلج المشاكل في اتخاذ قرارات اقتصادية معينة في ظل ظروف معينة لعا االقتصاديةتتمثل السياسة 

 (.، زيادة مستوى التشغيلاالسعارمثل استقرار )الموضوعة 

 : system Economic االقتصادي النظام

وتحديد نوعه ومستواه. ورغم تعدد النظم  االقتصادييقصد به مجموعة المبادئ والقواعد المنظمة التي تحكم حركة النشاط 

 التي ظهرت على مر العصور، فإنه يمكن أن نفرق بين نظامين أساسيين:  االقتصادية

 .(الرأسمالي االقتصاديالنظام ( Economy Market نظام يرتكزعلى آليات السوق .1

 (.االشتراكي االقتصاديالنظام ) االنتاجنظام يعتمد على ملكية الدولة لكافة وسائل  .2

 

 الكلي االقتصاد مجاالت

الكلي  القتصاداالقومي في مجموعه، ويمكننا تلخيص الموضوعات التي يهتم بها  االقتصادبالتركيز على الكلي  االقتصاديهتم 

 :في النقاط التالية (محل دراستنا)

  :الكلية كالناتج الكلي في الدولة مثل االقتصاديةدراسة وتحليل المتغيرات  .1

 الدخل القومي 

  العمالة 

  لألسعارالمستوى العام 

  إلخ.لألجورالمستوى العام... 

 

 و الكلي، ويتناول العرض الكلي والمتمثل في الناتج الكلي من السلع اإلنفاقيتناول الطلب الكلي في المجتمع والمتمثل في  .2

 .الخدمات، وبالتالي كيفية تحديد الدخل التوازني

حلول الخاصة بها، كما يدرس المشاكل المتعلقة المتعلقة بالتضخم والبطالة ومحاولة تقديم ال المشكالتتحليل ودراسة  .3

  .وميزان المدفوعات االقتصاديبالنمو 

 .القتصاديا االستقرارعن طريق السياسات النقدية والمالية والمتعلقة بتحقيق  االقتصاديدراسة دور الدولة في النشاط  .4
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  الكلية الهامة االقتصاديةبعض المفاهيم 

 الطلب الكلي و العرض الكلي

 Demand Aggregate الكلي الطلب
المخطط لكافة المشترين في  اإلنفاقهو"إجمالي 

 اقتصاد معين".

   Aggregate Supplyالعرض الكلي
مجموعة السلع و الخدمات التي ينتجها المجتمع "هو 

 "فترة زمنية معينة خالل
 

 

 .الكلي بتساوي الطلب الكلي مع العرض االقتصادفي   Equilibriumويتحقق التوازن

أما إذا حدث . Inflation فإذا ما حدث وزاد الطلب عن العرض عند مستوى التوظف الكامل أدى ذلك إلى حدوث تضخم

 .Depression دقصور في الطلب عن عرض التوظف الكامل فسيؤدي ذلك إلى ظهور ما يعرف بالركو

  الكلي واالنفاقالناتج المحلي، الدخل المحلي، 

  المحليالناتج (GDP )فترة زمنية  خاللالقيمة السوقية لجميع السلع النهائية و الخدمات التي أنتجها المجتمع هو

 .معينة هي في الغالب سنة

 الدخل المحلي (DI )فترة زمنية معينة هي  خالل اإلنتاجيةالتي ساهمت في العملية  اإلنتاجمجموع دخول عناصر هو

 "في الغالب سنة

 الكلي اإلنفاق(TE )ادلالقتصالمكونة  األربعةالطلب الكلي في المجتمع والمتمثل في إنفاق القطاعات عبارة عن وه 

 : والمتمثلة في

  (قطاع المستهلكين) القطاع العائلي 

  (اإلنتاجيالقطاع ) األعمالقطاع رجال 

 القطاع الحكومي.  

 قطاع العالم الخارجي 

 

 :ثالثةتقليدياً فهي  األسواقأما 

 سوق السلع و الخدمات  (1

  االنتاجسوق عناصر  (2

 سوق المال (3

 

 التدفق والرصيد

 التدفقFlow :  فترة  خاللفترة زمنية معينة، فهو عبارة عن تغير  خالل االيمكن قياسها  الهو عبارة عن كمية

 .،االجمالي(، الناتج المحلي االستثمار، االدخارك، الستهالا)زمنية معية. 

 الرصيدStock :  بارة عن كمية ثابتة في لحظة زمنية معينة. مثل المخزون السلعي، رصيد العقارات هو ع

 (، واالموال

 . Capital of Stock ورصيد رأس المال Investment االستثماربين  بالعالقةبين التدفق والرصيد العالقة يمكن توضيح 

 : ومن ثم فان  التي تضاف الى رصيد رأس المال في المجتمع كل سنة الزيادةيمثل تدفق وهو يمثل  فاالستثمار

 .= التغير في رصيد رأس المال االستثمارصافي 
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  :ينقسم إلى نوعين اإلجمالي واالستثمار

الصافية لرصيد رأس المال في المجتمع األمر الذي يؤدي إلى زيادة الطاقة  اإلضافةويتمثل في  الصافي: االستثمار .1

 اإلنتاجية

 اإلنتاجيةويتمثل في مخصصات استهالك رأس المال المهلك في العملية :  )االهالك( حاللاال .2

 .االهالك – االستثمار= أجمالي  االستثمارصافي 

 الدخل والثروة 

 فتره زمنية كالدخل الشهري أو خاللهو تدفق نقدي يتسبب في حدوث قوة شرائية لدى الفرد ، فهو تغيير : Income الدخل

  .السنوي

رصيد في لحظة معينة وتمثل رصيدا من السلع المادية وغير المادية في لحظة معينة. مثل العقارات  : Wealth الثروةً 

  .التي يمتلكها شخص ما في لحظة زمنية معينة واالموال

يد تدر الرصالتي تدخل ضمن  فاآللةبين الدخل والثروة واضحة حيث أن الثروة وهي الرصيد تعمل على تدفق الدخل. العالقة 

 .يؤدي إلى زيادة الثروة وهكذا االستهالكوتراكم الدخول بعد خصم  دخالوالمنزل يعد رصيدا يدر  دخال

  .التغير الحدي يشير الى التغير الذي يحدث في عامل معين نتيجة للتغير في عامل اخر:  مفهوم التغيرات الحدية 

يجة للتغير في يسمي التكاليف الحدية، والتغير في الناتج الكلي نت االنتاجفمثال التغير في التكاليف الكلية نتيجة للتغير في حجم 

دي نتيجة للتغير في الدخل يسمى الميل الح االستهالكي االنفاقعنصر العمل يسم الناتج الحدي لعنصر العمل، والتغير في 

 (MPC) لالستهالك 

 =  لالستهالكلحدي الميل ا

التغير في االستهالك

التغير في الدخل
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 االولالفصل  –الثانية الوحدة  –احملاضرة الثانية 

 املشكلة االقتصادية ومنحى امكانيات االنتاج
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 المحاضرتين الثالثة والرابعة 

 الثاني الفصل  –االول الجزء  –الوحدة الثانية 
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 ة المحاضرتين الخامسة والسادس

 الفصل الثاني تابع  – ثانيالجزء ال –الوحدة الثانية 



http://www.multqa-ud.com/vb/  ملتقى طالب وطالبات جامعة االمام عبدالرحمن 

   أميليا



http://www.multqa-ud.com/vb/  ملتقى طالب وطالبات جامعة االمام عبدالرحمن 

   أميليا



http://www.multqa-ud.com/vb/  ملتقى طالب وطالبات جامعة االمام عبدالرحمن 

   أميليا



http://www.multqa-ud.com/vb/  ملتقى طالب وطالبات جامعة االمام عبدالرحمن 

   أميليا



http://www.multqa-ud.com/vb/  ملتقى طالب وطالبات جامعة االمام عبدالرحمن 

   أميليا



http://www.multqa-ud.com/vb/  ملتقى طالب وطالبات جامعة االمام عبدالرحمن 

   أميليا



http://www.multqa-ud.com/vb/  ملتقى طالب وطالبات جامعة االمام عبدالرحمن 

   أميليا
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الفصل الثانيتابع  –الثالث الجزء  –الثانية الوحدة  –المحاضرة السابعة   

 الناتج المحلي النقدي والناتج المحلي الحقيقي
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الثالثالفصل  – والتاسعة ثامنةال المحاضرتين  

 تحديد مستوى الدخل في اقتصاد ذي قطاعين
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الثالثةالفصل  –الوحدة الثالثة  –المحاضرة العاشرة   

 تحديد مستوى الدخل في إقتصاد ذي قطاعين
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الفصل الثالث – حادية عشرالمحاضرة ال  

خل في اقتصاد ذي ثالث قطاعاتدتحديد مستوى ال  
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 الواجب االول

  السؤال االول

  .إذا وجدت بطالة في المجتمع نستنتج من ذلك أن المجتمع ينتج على نقطة خارج )أعلى( منحنى إمكانية اإلنتاج

 صواب-

 خطأ-

 

 

  السؤال الثاني

  .أي نقطة تقع داخل)اسفل( منحنى إمكانيات اإلنتاج قد يرجع الى أن موارد المجتمع غير مستغلة االستغالل األمثل

 صواب -

 

 خطأ -

 

 السؤال الثالث

 :اي من العبارات التالية تتعلق بمفهوم االقتصاد الكلي

 

 .دراسة تحديد مستوى االنتاج األمثل في مصنع الخالدي للمنسوجات-

- 

 .دراسة مشكلة البطالة في المملكة العربية السعودية

 

 تحديد سعر و كمية التوازن في سوق الذهب في دولة الكويت-

- شيء مما سبقال . 

 

  السؤال الرابع

 

ينتقل منحنى إمكانيات اإلنتاج إلى أعلى جهة اليمين بسبب اكتشاف طرق تقنية جديدة تساعد فى زيادة كفاءة الموارد 

  .االقتصادية

 صواب

 

 خطأ

 

  السؤال الخامس

 .يُظهر منحنى إمكانيات اإلنتاج ما يمكن أنتاجه وليس ما يرغب المجتمع في إنتاجه

 صواب-

 

 خطأ -

 

 السؤال السادس
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 :االقتصاد الذي يركز على ما هو قائم فعال هو

 

 االقتصاد الجزئي

  االقتصاد الكلي

  االقتصاد االيجابي

 

  االقتصاد المعياري

 

 السؤال السابع

 

 :تتمثل المشكلة االقتصادية في

 

  ال شئ مما سبق

  مشكلة البطالة

لحجات االنسانيةندرة الموارد المتاحة مع تعدد ا  

 

 مشكلة التضخم

 

 السؤال الثامن

 

 :يجب على الحكومة اتخاذ االجراءات الالزمة للحد من ارتفاع االسعار." العبارة السابقة تقدم مثاالً على"

  االقتصاد المعياري

 

 االقتصاد الجزئي

  االقتصاد االيجابي

  النمو االقتصادي

 

  السؤال التاسع

 

 : أي نقطة داخل )اسفل( حدود منحنى امكانيات االنتاج قد تشير الى

 

 .حدوث تطور تكنولوجي

  .حدوث نمو اقتصادي

 سوء استغالل الموارد المتاحة

 

  .كل ما ذكر صحيح

 

  السؤال العاشر
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منحنى إمكانيات  ما نتوقع أن يبدأ إذا حدث تدهور في نوعية التعليم أو انخفاض في كمية عناصر اإلنتاج في مجتمع

اليمين إنتاج ذلك المجتمع أن ينتقل إلى أعلى جهة .  

 صواب

 خطا

 

 

١١السؤال   

السلعتين التي ينتجها المجتمع دون  أي نقطة أسفل منحنى أمكانيات االنتاج تدل على أنة باالمكان زيادة كمية احدى

  حدوث انخفاض في كمية السلعة

 صح

 

 خطأ

١٢السؤال   

 

  تمثل الندرة النسبية خاصية من خصائص

  الموارد غير االقتصادية

  الموارد الحرة

  الشي مما سبق

  الموارد االقتصادية

 

 

  وبالتوفيق للجميع
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 الواجب الثاني

 1السؤال 

 :في نموذج التدفق الدائري للدخل واإلنفاق، يتدفق

 الموارد من قطاع األعمال إلى قطاع المستهلكين

 اإلنفاق من قطاع األعمال إلى قطاع المستهلكين

 اإلنفاق من قطاع المستهلكين إلى قطاع األعمال

 

 السلع و الخدمات من قطاع المستهلكين إلى قطاع األعمال

 

 

 2السؤال 

 ال يختلف الدخل الشخصي أو الدخل المستلم فعالً عن الدخل القومي أو المكتسب

True 

False 

 

  3السؤال 

حسابات الناتج المحلي مثل:  ، لذلك فانها ال تدخل ضمنهناك بعض الخدمات غير السوقية والتي يصعب تقديرها

 :العمليات اإلنتاجية يؤدي إلى ظهور الناتج المحلي خدمات الطبيب ألفراد أسرته وعدم حساب هذه

 أقل من قيمته الحقيقية

 

 مساوياً لقيمته الحقيقية

 أكبر من قيمته الحقيقية

 كل ما ذكر صحيح

 

  4السؤال 

مليار  129لاير ، اإلدخار الشخصى ) ( مليار560( مليار لاير ، الدخل المتاح )28اذا كان إهالك األصول الثابتة )

 : (لاير( فإن إجمالي اإلستثمارالخاص سيكون )........... مليار لاير مليار 320لاير( ، صافي اإلستثمار الخاص )

438 

348 

 

292 

248 

 

  5السؤال 

 ى صافي الدخل المحلي عن طريق جمع عوائد عناصر االنتاج التي أسهمت في العملية اإلنتاجيةيمكن الحصول عل

True 

 

False 
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 6السؤال 

 :الدخل المحلي هو

 القيمة السوقية لجميع السلع النهائية والخدمات التي أنتجها المجتمع خالل فترة زمنية معينة هي في الغالب سنة

 التي ساهمت في العملية اإلنتاجية خالل فترة زمنية معينة هي في الغالب سنةمجموع دخول عناصر اإلنتاج 

 

لي الرئيسية المكونة لالقتصاد )القطاع العائ عبارة عن الطلب الكلي في المجتمع والمتمثل في انفاق القطاعات األربعة

 في الغالب سنة الحكومي والقطاع الخارجي خالل فترة زمنية معينة هي والقطاع اإلنتاجي والقطاع

سنة( بواسطة مواطني الدولة سواء تم ذلك  اجمالي ما تم انتاجه من سلع وخدمات نهائية خالل فترة زمنية معينة )عادة

 .داخل الدولة أو خارجها

 

 

 7السؤال 

 65مخابز مليون لاير وقيمة إنتاج ال 45 مليون لاير وقيمة ناتج الدقيق 30في مجتمع معين، إذا كانت قيمة ناتج القمح 

 :المخابز تساوي .... مليون لاير مليون لاير فإن القيمة المضافة لقطاع

35 

20 

 

15 

25 

 

 8السؤال 

 :إذا خصمنا إهالك رأس المال من إجمالي الناتج المحلي فإننا نتحصل على

 صافي الدخل المحلي

 الناتج القومي اإلجمالي

 صافي الناتج المحلي

 

 صافي الناتج القومي

 

 

 9السؤال 

الواردات( هذه  -الصادرات  + اإلنفاق االستهالكي الخاص + اإلنفاق االستثماري الخاص + اإلنفاق الحكومي)

 :بطريقة المعادلة تعبر عن حساب الناتج المحلي االجمالي

 القيمة المضافة

 اإلنفاق

 

 الناتج

 الدخل
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 10السؤال 

مليار  129لاير ، اإلدخار الشخصى ) ( مليار560، الدخل المتاح ) ( مليار لاير30إذا كان إهالك األصول الثابتة )

 : (مليار لاير( فإن اإلستهالك العائلي الخاص سيكون )........... مليار لاير 320لاير( ، اإلستثمار اإلجمالي الخاص )

431 

 

143 

314 

413 

 

 11السؤال 

  مليون دوالر 1794اذا كان الناتج القومي المحلي = 

 1692اتج المحلي = الن

  فان صافي دخل عوامل االنتاج من الخارج سيكون .........مليون دوالر

 

1. 202 

2. 82  

3.  

102 

 

4. 92  

 

 12السؤال 

 الدخل الشخصي المتاح = الدخل الشخصي + الضرائب على الدخول

  صواب

  خطأ

 

 

 13السؤال 

،  40اقساط معاشات التقاعد =  ، 1549، صافى الدخل المحلى =  32االجتماعى =  إذا كانت مدفوعات الضمان

 فإن: الدخل الشخصى سيكون .................... مليون دوالر 18 = ، األرباح غير الموزعة 65ضرائب األرباح = 

a.  

1458 

 

b. 1258 

c. 1451 

d. 1148 
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 االختبار الفصلي
 

 1السؤال 

 االعانات االنتاجية التي تدفعها الدولة دعما لبعض المنشات المنتجة لسلع وخدمات ضرورية ، تضاف لصافي الدخل المحلي

 صواب

 خطأ

 

 

 2السؤال 

ض المتاجر عاليعكس الرقم القياسي السعار المستهلك بصورة تامة التخفيضات في االسعار على كثير من السلع التي تقدمها ب

 خالل مواسم معينة

 صواب

 

 خطأ

 

 3السؤال 

الطريقة المثلى في التعامل مع التأثيرات الخارجية لإلنتاج واالستهالك كأحد حاالت فشل السوق هو التدخل الحكومي بالضرائب 

 واللوائح من التأثيرات السالبة وتحفيز التأثيرات االيجابية

 صواب

 

 خطأ

 

 4السؤال 

  :يدخل في حسابات النات  المحلي االجمالي بطريقة االنفاقأي من التالي ال

 االستهالك الخاص

 الواردات

 االنفاق االستثماري

 الضرائب

 

 

 5السؤال 

( مليون لاير، 3000، وكانت الزيادة المستهدفة في النات  المحلي االجماي هي ) 0.75اذا كان الميل الحدي لالستهالك يساوي 

  :ي االستهالك هيفإن الزيادة المتوقعة ف

 مليون لاير 2100

 مليون لاير 2700

 مليون لاير 2250

 

 مليون لاير 3300

 

 

 6السؤال 

  :من مكونات الطلب الكلي
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 االنفاق االستهالكي الخاص

 االنفاق االستثماري الخاص

 االنفاق الحكومي

 جميع ماسبق

 

 7السؤال 

 
  :النات  القومي االجمالي يساوي

372 

492 

 

433 

388 

 

 8السؤال 

  :افتراض توافرت البيانات التالية بالمليون لاير لقطر معين

 
  :النات  المحلي االجمالي يساوي

442 

 

444 

450 

400 

http://multqa-ud.com/up/
http://multqa-ud.com/up/
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 9السؤال 

  :معتمدا على المعادالت التالية والتي تصف نموذجا القتصاد دولة ما

 
  :تساوي  Tااليرادات الضريبية

600 

 

1000 

2600 

1400 

 

 10السؤال 

يحد التدخل الحكومي حسب اعتقاد االقتصاديين الكالسكيين، من عمل آلية السوق )اليد الخفية( أي قدرة األسواق على تحديد 

 .أسعار السلع والخدمات، ونتيجة لذلك تتدنى الكفاءة االقتصادية وتتراجع رفاهية المجتمع

 صواب

 

 خطأ

 

 11السؤال 

 :لاير فما هو مقدار الميل الحدي لالستهالك 600لاير إلى  500الدخار من لاير فتغير ا 1000إذا تغير الدخل بمقدار 

50% 

90% 

 

10% 

25% 

 

 12السؤال 

 100والمدفوعات التحويلية لألفراد تساوي  50واألرباح الغير موزعة تساوي  725إذا كان صافي الدخل المحلي يساوي 

  :ساويفإن الدخل الشخصي ي 25والضرائب على أرباح الشركات تساوي 

725 

750 

 

575 
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650 

 

 13السؤال 

 :ال تدخل المدفوعات الحكومية كالضمان االجتماعي واعانات البطالة ضمن حساب النات  المحلي االجمالي

 ألنها مدفوعات ال يقابلها إنتاج

 

 ألنه ال توجد بيانات إحصائية عنها

 ألنها تمثل سلع وسيطة وجمعها يؤدي لمشكلة االحتساب المزدوج

  ع ما ذكرجمي

 

 14السؤال 

  :لنات  القومي االجمالي السعودي في أي سنة هو مجموع قيم السلع والخدمات النهائية

 .المنتجة خارجيا بواسطة المواطنين السعوديين

 .المنتجة محلياً وخارجياً بواسطة المواطنين السعوديين

 

 .المنتجة محلياً بواسطة المواطنين السعوديين وغير المواطنين

 .لمنتجة محلياً بواسطة غير المواطنينا

 

 

 15السؤال 

 :من حاالت فشل السوق التي تستوجب التدخل الحكومي لتحقيق الكفاءة االنتاجية

 حالة السلع والخدمات العامة

 حالة التأثيرات الخارجية

 حالة االحتكار الطبيعي

 جميع ما سبق

 

 

 16السؤال 

 .الدخل، بينما يزداد الميل المتوسط لالدخار مع زيادة الدخل الميل المتوسط لالستهالك ينخفض مع زيادة

 صواب

 

 خطأ

 

 17السؤال 

 :الدخل الممكن التصرف فيه يقصد به

 .الدخل الشخصي مطروحا منه ضريبة الدخل

 

 الدخل الشخصي مطروحا منه األرباح المحتجزة

 .صافي النات  المحلي مطروحا منه الدخل الشخصي

 .مطروحا منها الضرائب غير المباشرةصافي النات  المحلي 

 

  18السؤال 
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 810مليون دوالر وأن النات  المحلي اإلجمالي لهذه الدولة يساوي  950إذا علمت أن النات  القومي اإلجمالي لدولة ما يساوي 

 :مليون دوالر( لهذه الدولة تمثل 140مليون دوالر فإن قيمة )

 حجم الضرائب المباشرة

 يةالمدفوعات التحويل

 صافي دخل عوامل اإلنتاج من الخارج

 

 إهالك رأس المال الثابت

 

 19السؤال 

 :مجموع القيم المضافة لجميع المراحل اإلنتاجية لسلعة ما

 يقل عن سعر السلعة في السوق

 يزيد عن سعر السلعة في السوق

 يساوي سعر السلعة في السوق

 

 يؤدي إلى االحتساب المزدوج

 

 20السؤال 

 :الزيادة في االدخار لكل لاير إضافي في الدخل.......... ...

 الميل الحدي لالدخار

 الميل المتوسط لالدخار

 االدخار المستقل عن الدخل

 ال شيء مما سبق

 

 

 21السؤال 

 جةتيتم استخدام القيمة السوقية في احتساب النات  المحلي االجمالي لتجاوز مشكلة عدم تجانس وحدات قياس السلع والخدمات المن

 صواب

 

 خطأ

 

 

 22السؤال 

 :يعرف الميل المتوسط لالدخار بأنه

  الدخل مقسوما على االدخار

 التغير في االدخار مقسوما على التغير في الدخل

 االدخار مقسوما على الدخل

 

 ال شيء مما سبق

 

 23السؤال 

عن مستواها فى  %15على ارتفاع األسعار بنسبة  فى السنة الحالية لكان فى ذلك دليل 85اذا كان الرقم القياسي لألسعار يساوي 
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 . سنة األساس

 صواب

 خطأ

 

 

 

 24السؤال 

عمليات شراء وبيع السلع المستعملة التي تم إنتاجها في سنوات سابقة ال تدخل في تقدير قيمة النات  المحلي اإلجمالي للسنة 

 الحالية

 صواب

 

 خطا

 

 25السؤال 

  :بأنهdp) (gيُعّرف النات  المحلى االجمالي

 .مجموع السلع والخدمات النهائية المنتجة محلياً في سنة معينة

 .مجموع القيم السوقية للسلع والخدمات النهائية والوسيطة المنتجة محلياً في سنة معينة

 .مجموع القيم السوقية للسلع والخدمات النهائية المنتجة محلياً في سنة معينة

 

 .خدمات النهائية المنتجة محلياً وخارجياً في سنة معينةمجموع القيم السوقية للسلع وال

 

 

 26السؤال 

في االمد البعيد يكون النات  الحقيقي الفعلي مساويا للنات  الكامن، نتيجة لتغير األسعار واألجور بنسب متساوية، ويكون معدل 

 البطالة مساويا لمعدل البطالة الطبيعي

 صواب

 

 خطأ

 

 27السؤال 

 :لتالية والتي تصف نموذج ذو قطاعينمن المعادالت ا

y = c+l 

c = 80+0.8y 

i = 120 

  :قيمة الميل الحدي لالدخار

0.2 

 

0.8 

0 

1 

 

 28السؤال 
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التغير الذي قد يطرأ على النات  المحلي اإلسمي من سنة إلى أخرى)زيادة أو نقصان( قد ينت  عن التغير في الكميات المنتجة، أو 

 .في األسعار، أو في كليهما

 صواب

 

 خطأ

 

 

 29السؤال 

ال يقدم القطاع الخاص على انتاج السلع العامة لعدم قدرته على بيعها لمن يدفع السعر ومنعها عن اآلخرين كما هو الحال في 

 السلع الخاصة

 صواب

 

 خطأ

 

 30السؤال 

 .يقاس النمو االقتصادي بمعدل الزيادة في النات  المحلي االجمالي األسمي )النقدي( من سنة الى أخرى

 صواب

 خطأ

 

 

 31السؤال 

الرقم القياسي ألسعارالمستهلك، والذي يعتمد على سلة سوقية افتراضية تتغير سنويا، يضخم من التكاليف الفعلية للمعيشة 

 .وبالتالي يبالغ فى معدل التضخم

 صواب

 خطأ

 

 

 32السؤال 

 :يعتمد اإلنفاق االستهالكي على

 معدل الفائدة الحقيقي

 الدخل المتاح

 الدخل المتوقع في المستقبل

 كل ما تقدم

 

 

 

 33السؤال 

 :إذا كان االدخار يساوي صفر، فإن

 االستهالك = الدخل
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 االستهالك = االدخار

  الدخل <االستهالك 

  الدخل >االستهالك 

 

 34 السؤال

 :جميع مايلي من أوجه االنفاق االستثماري عدا

 شراء المعدات واآلالت

 شراء السلع والخدمات االستهالكية النهائية

 

 اإلنشاءات من مخازن ومصانع ومراكز تجارية

 التغير فى المخزون

 

 35السؤال 

ن معدل ر األسعار واألجور بنسب متساوية، ويكوفي األمد البعيد يكون النات  الحقيقي الفعلي مساوياً للنات  الكامن، نتيجة لتغي

 البطالة مساوياً لمعدل البطالة الطبيعي

 صواب

 

 خطأ

 

 36السؤال 

 :يظهر منحنى العرض الكلي في االجل الطويل

 كمنحني موجب الميل

 كخط مستقيم موازي للمحور الصادي )االسعار(

 

 كخط مستقيم عمودي على المحور الصادي )االسعار(

 سالب الميلكمنحنى 

 

 37السؤال 

 : من المعادالت التالية والتي تصف نموذج ذو قطاعين

Y = c+l 

c = 80+0.8y 

i = 120 

 : االدخار عند مستوي الدخل التوازني يساوي

100 

120 

 

80 

 كل االجابات خطأ

 

 38السؤال 

 :يعتمد اإلنفاق االستهالكي حسب زعم كينز على

 الدخل المتاح
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 معدل الفائدة الحقيقي

 الدخل المتوقع في المستقبل

 كل االجابات خاطئة

 

 

 39السؤال

 :من عيوب النات  المحلي اإلجمالي كمعيار للرفاهية

 ال يأخذ في الحسبان قيمة السلع الوسيطة

 .ال يأخذ في الحسبان نمط توزيع الدخل بين أفراد المجتمع

 

 ال يأخذ في الحسبان رصيد المجتمع من السلع الرأسمالية

 خذ في الحسبان إهالك رأس المالال يأ

 

 

 40السؤال 

 :من المعادالت التالية والتي تصف نموذج ذو قطاعين

y = c+l 

c = 80+0.8y 

i = 120 

  :قيمة االستهالك عند مستوى الدخل التوازني

1000 

880 

 

600 

800 

 

 41السؤال 

 y: c = 100 + 0,75 وأن دالة االستهالك هي 3000إذا علمت أن الدخل يساوي 

 : فإن قيمة االستهالك هي

3100 

2250 

2350 

 

3000 

 

 

 42السؤال 

 .حاصل جمع الميل الحدي لالستهالك والميل الحدي لالدخار يكون اكبر من الصفر واقل من الواحد الصحيح

 صواب

 خطأ
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 43السؤال 

ه الحالة، فإن لة الرخيصة فى إندونيسيا، في هذتقوم شركة تويوتا اليابانية بإنتاج بعض سياراتها فى إندونيسيا لالستفادة من العما

 .قيمة هذا اإلنتاج تدخل في احتساب النات  المحلي االجمالي لليابان وال تدخل في احتساب النات  المحلي االجمالي إندونيسيا

 صواب

 خطأ

 

 

 

 44السؤال 

  :، فان دالة االدخار هي0.75تهالك هو والميل الحدي لالس 100إذا كان االستهالك التلقائي )المستقل عن الدخل( يساوي 

 

100 + 0.75 y-s =  

s = -100 + 0.25 y 

 

0.75 y –s = 100  

0.25 y -s = +100  

 

 

 45السؤال 

مليون لاير  45مليون لاير وقيمة إنتاج المخابز  25مليون لاير وقيمة نات  الدقيق  20في مجتمع معين، إذا كانت قيمة نات  القمح 

 :مضافة لقطاع المخابز تساوي .... مليون لايرفإن القيمة ال

10 

20 

 

30 

15 

 

  46السؤال 

يكون النات  المحلي اإلجمالي أكبرمن النات  القومي اإلجمالي عندما تكون عوائد عناصر اإلنتاج األجنبية في القطرأكبر من 

 .عوائد عناصر اإلنتاج للقطر في الخارج

 صواب

 

  خطأ

 

  47السؤال 

 

 :المعادالت التالية والتي تصف نموذجا القتصاد دولة مامعتمدا على 

 

 Y=c+i+g :شرط توازن االقتصاد

 

 t)-(c): C=250+0.75(yمعادلة االستهالك

 

 T=0.25y :(t)الضريبة الحكومية
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 I =300 :(i) االستثمار

 

 G =500 :(g)اإلنفاق الحكومي

 

  :الدخل القومي التوازني لهذا االقتصاد يساوي

2600 

2400 

 

1600 

1400 

 

 

 48السؤال 

 :معتمدا على المعادالت التالية والتي تصف نموذجا القتصاد دولة ما

 Y=c+i+g :شرط توازن االقتصاد

 t)-(c): C=250+0.75(yمعادلة االستهالك

 T=0.25y :(t)الضريبة الحكومية

 I =300 :(i) االستثمار

 G =500 :(g)اإلنفاق الحكومي

 

 :لدخل التوازني تساويقيمة االستهالك عند مستوى ا

2500 

1800 

 

1600 

 

 

2050 

 

 49السؤال 

  :معطى دالة االدخار بالمعادلة

150 + 0.2Y-S =  

  عليه فإن قيمة االستهالك المستقل عن الدخل تساوي

0.8 

0.2 

-150 

 

150 

 

 

 50السؤال 

 :من المعادالت التالية والتي تصف نموذج ذو قطاعين

y = c+l 
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c = 80+0.8y 

 

20i = 1 

 

 : االستهالك المستقل عن الدخل يساوي

 0.8 

0.2 

80 

 

80- 

 

 

 51السؤال 

 :في نموذج التدفق الدائري للدخل واإلنفاق، يتدفق

 الدخل من قطاع األعمال إلى قطاع المستهلكين

 

 اإلنفاق من قطاع األعمال إلى قطاع المستهلكين

 الدخل من قطاع المستهلكين إلى قطاع األعمال

 قطاع األعمال إلى قطاع المستهلكين الموارد من

 

 

 52السؤال 

 أي بند من البنود التالية يتم استبعاده من حسابات النات  المحلي اإلجمالي

 السلع االستهالكية النهائية

 

 السلع الوسيطة

 السلع الرسمالية النهائية

 كل ما ذكر

 

 53السؤال 

 
  :الدخل الشخصي يساوي

1102 

1313 

1295 
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1259 

 

 54ال السؤ

 .يقصد باالحتساب المزدوج تضخيم قيمة النات  المحلي اإلجمالي نتيجةالحتساب قيم السلع النهائية ألكثر من مرة

 صواب

 خطأ

 

 

 55السؤال 

 
  : الدخل الشخصي يساوي

440 

411 

383 

 

540 

 

 56السؤال 

 
  قيمة االستهالك عند مستوى الدخل التوازني يساوي

2500 

1800 
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1600 

 

2050 

 

 57السؤال 

 : من المعادالت التالية والتي تصف نموذج ذو قطاعين

Y = C + l 

C = 80+0.8Y 

 I = 120 

  :قيمة الدخل التوازني

100 

1000 

 

600 

400 

 

 58السؤال 

  افتراض توافرت البيانات التالية بالمليون لاير لقطر معين

 
  :، النات  القومي الصافي يساوي

531 

513 

341 

451 

 

 

 59س

 :المعادالت التالية والتي تصف نموذج ذو قطاعين من

y = c+l 

c = 80+0.8y 

i = 120 

 : شرط توازن النموذج

y = c+l 

s = i 

s = c 
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 االجابتان أ و ب صحيحتان

 

 

 60السؤال 

 

 :من المعادالت التالية والتي تصف نموذج ذو قطاعين

 

Y = c+l 

 

c = 80+0.8y 

 

i = 120 

 

 : خل يساوياالستهالك المستقل عن الد

0.8 

0.2 

80- 

80 

 

 



  ud.com/vb-http://multqa                                                                           أهالوي ملكي 

  السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
  اللهم السهل اال ماجعلته سهال وأنت تجعل الحزن ان شئت سهال

 اللهم علمنا ماينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما
 

بسم اهلل وعلى بركة اهلل نبدأ , أخواني واخواتي الطلبة , يعتبر منهج االقتصاد الكلي من المناهج 
شريًطا أن نفهم أبجديات االقتصاد الكلي , فمثًلا عندما كنا في الصف االول العلمية الممتعة 

االبتدائي لم يكن باستطاعتنا أن نقرأ الكلمات دون أن نعرف األحرف األبجدية للغة وهذا هو بيت 
القصيد في االقتصاد الكلي لذا وجب علينا أن نعرف ونحفظ أبجدياته األولى وتتركز فيما يلي من 

 : رموز
 

 C = اإلنفاق اإلستهالكي أو االستهالك
 I = اإلنفاق اإلستثماري

 G = اإلنفاق الحكومي
 X = الصادرات
 M = الواردات

 GDP = الناتج المحلي اإلجمالي
 GNP = الناتج القومي اإلجمالي

 Y = الدخل
 S = اإلدخار

 
ذا وجب حفظها عن ظهر هذه الرموز تعتبر اللبنة األولى والركيزة األساسية لفهم االقتصاد الكلي ل

 قلب
  وبإذن اهلل سنتمكن من شرح االقتصاد الكلي في عدة صفحات قليلة التتجاوز اصابع اليدين

وهذا الشرح يشمل المعادالت على وجه الخصوص وال يشمل التعريفات ألن التعريفات التحتاج 
  إلى شرح بقدر ماتحتاج إلى حفظ

 
صر مهمة للغاية يالزمنا في أغلب المعادالت إن لم تكن الدخل واالستهالك واالدخار هم ثالث عنا

 في جميعها
الدخل كما تعرفون هو مبلغ ثابت أو متغير بشكل دوري مثل الراتب الشهري او دخل شهري كـ 

محل او بقالة او مؤسسة الخ ..فعندما نتحصل على الدخل يذهب الدخل في االستهالك سواء سلع 
أو مالببس ألخ .. أو خدمات الكهرباء واالتصاالت والمستشفيات او خدمات كـ شراء مواد غذائية 

  والطيران , وهذا هو مفهوم االستهالك
اما االدخار فهو الجزء المتبقي من الدخل يتم استثماره في أمور أخرى ومن هنا تأتي معادلة 

 : الدخل وهي
 S االدخار + C االستهالك = Y الدخل

Y = C + S 

 
  C/Y , وهو ناتج قسمة االستهالك على الدخل APC = الكالميل المتوسط لالسته

  S/Y , وهو ناتج قسمة االدخار على الدخل APS = الميل المتوسط لالدخار
 

  , وهو التغير في االستهالك على التغير في الدخل المتاح MPC = الميل الحدي لالستهالك
  لتغير في الدخل المتاحعلى ا , وهو التغير في االدخار MPS = الميل الحدي لالدخار

  الميل الحدي هو األهم وسوف يرافقنا في أغلب المعادالت
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  معادالت مهمة للغاية وهي دالة االستهالك ودالة االدخار مهمة جًدا جًدا جًدا

 C = a + by : دالة االستهالك وهي
 S = -a + (1-b)y : دالة االدخار وهي

 
 : وهي كالتالي C = a + by الدالة ورموزهاونبدء بدالة االستهالك للتعرف على 

C= االستهالك , a = هو مقدار ثابت او االستهالك التلقائي عندما يكون الدخل المتاح = صفر 
b = مهمة جدا وهي الميل الحدى لالستهالك , y = الدخل المتاح 

 
الميل  APS + APC وقبل تعريف دالة االدخار يجب ان نذكر بان الميل المتوسط لالستالك

 1المتوسط لالدخار =
  1الميل الحدي لالدخار = MPS + MPC وكذلك ايضا الميل الحدي لالستهالك

 
 S = -a + (1-b)y : تعريف دالة االدخار

S =  , االدخارa = هو مقدار ثابت او االستهالك التلقائي عندما يكون الدخل المتاح = صفر 
b = الميل الحدى لالستهالك , (1-b) لحدي لالدخار , الميل اy = الدخل المتاح 

 07.0فإن الميل الحدي لالدخار سيكون  07.0بمعنى لو كان الميل الحدي لالستهالك = 
 1ومجموعهم يساوي 

سيكون  07.0لو أعطانا في السؤال اوجد الميل الحدي لالدخار اذا كان الميل الحدي لالستهالك , 
والعكس صحيح في حالة اعطانا الميل الحدي  1حتى يصبح مجموعهم  07.0من البديهي هو 

 لالدخار ويطلب الميل الحدي لالستهالك
 

 : االقتصاد يتكون من ثالث قطاعات وهي

  ( المنتج او االستثمار I +C القطاع المغلق وهو قطاعان ) المستهلك أو العائلي -(1

 االنفاق الحكومي+i مارالمنتج او االستث + C قطاعات ) المستهلك أو العائلي .اقتصاد من  -(2
G ) 

 المنتج او االستثمار + C قطاعات ) المستهلك أو العائلي 4اقتصاد مفتوح مكون من  -(3
i+االنفاق الحكومي G + تجارة خارجية " صادرات M -X واردات " ) 

 
بعد أن تعرفنا على دالتي االستهالك واالدخار وقطاعات االقتصاد نتعرف على مايلي قبل الدخول 

  ى المعادالتعل
أي أن الدخل يساوي االستهالك + االستثمار وهما االنفاق حسب  Y=C+Iالدخل = االنفاق , 

  ماهو مبين في القطاعات اعاله
  S=Iالحقن = التسرب , 

بمعنى أن االستثمار = االدخار , فاالستثمار هو عامل حقن يزيد في الدخل بينما االدخار هو عامل 
  تسرب ينقص من الدخل

 
 مضاعف االستثمار هذا حفظه مهم للغاية ألنه يترتب عليه أغلب المسائل القادمة
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الميل الحدي لالستهالك , ولحساب التغير في الدخل الناجم  b , تعتبر y = 1/1-b وهو الدخل

 : عن التغير في االستثمار نضرب قيمة االستثمار في مضاعف االستثمار حسب المعادلة التالية

 
 

مليون دوالر على الدخل , اذا علم أن الميل الحدي  00.سب أثر تغير االستثمار بقيمة مثال : اح
 .07لالستهالك = 

 : الحل
 : نعوض بقيم المعطى لنا بالسؤال في المعادلة بكل بساطة ويصبح الناتج كالتالي

 
 

يًدا ج فيما يلي سوف نقوم بعمل حساب توازن الدخل في كل القطاعات بالترتيب ويجب أن نتذكر
مكونات كل قطاع ونبدأ بالقطاع المغلق والمكون من االستهالك واالستثمار لحساب مستوى الدخل 

 : التوازني في هذا القطاع علينا أن نتعرف على المعادلة الخاصة وهي

 
وترمز لالستهالك التلقائي +  a نالحظ أن المعادلة تتركز على مضاعف االستثمار ضرب

 . نات القطاع المغلق أي قطاعيناالستثمار , وهما مكو
  : مثال

  C = 200+0.75 Y : اذا علمت أن
  I = 400 و

  : المطلوب
 كم عدد القطاعات الي يتألف منها هذا االقتصاد , وماهي ؟ -(1
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 . االدخار -.االستهالك .  -.مستوى الدخل التوازني .  -1أحسب كًلا من :  -(2
  يم المعطاة لنا اليجاد الدخل التوازنيمن المعادلة السابقة نقوم بتعويض الق

  الدخل Y اما لمعرفة االستهالك فبالسؤال اعطانا دالة االستهالك وينقصنا فقط تعويض
 : الحل

 

 
 

  C + I + G التوازن القتصاد مكون من ثالثة قطاعات هم
 Y= C+ I + G = الدخل = االنفاق

  الحقن = التسرب
  االدخار + الضرائباالستثمار + االنفاق الحكومي = 

وهنا في هذا القطاع دخل علينا االنفاق الحكومي وهو ماتنفقه الدولة من بنية تحتية من مشاريع 
يعني الضريبة مشتق  T و حرف I+G = S+T ومقابلها ماتاخذه الحكومة من رسوم وضرائب

 من كلمة تاكس باالنجليزي
 هو االنفاق الحكومي وضريبته اذا االضافة فقط على ماذكر سابقا على القطاع المغلق

  قطاعات .ونالحظ بان مضاعف االستثمار هو نفسه مضاعف االنفاق الحكومي في 
 : كما هو واضح فيمايلي

 
 

 تمرين على مضاعف االنفاق الحكومي
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مليون دوالر على الدخل , اذا علمت ان الميل  000احسب اثر زيادة االنفاق الحكومي بقيمة 
  0.,0الحدي لالدخار هو 

  : الحل
ونضطر  b نالحظ انه اعطانا الميل الحدي لالدخار وكان سابقا يعطينا الميل الحدي لالستالك

في المقام حتى نطلع قيمة الميل الحدي لالدخار وفي هذه المسائلة نضع  1لطرحها من العدد 
 الميل الحدي لالدخار كما هو
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قطاعات ونالحظ ان مضاعف االستثمار او  .المغلق واالقتصاد من وبكذا شطبنا على االقتصادين 
مضاعف االنفاق الحكومي موجود معنا وماعلينا اال اضافة القطاعات , واالن ناخذ اخر القطاعات 

وهو القطاع المفتوح حيث انفتاحه على العالم الخارجي من حبث تبادل السلع والخدمات من 
ه وجب علينا مراعاة التسلسل وربط المواضيع ببعضها صادرات وواردات وقبل ان نخوض في

بشكل سلس وهذا اخذ مني وقت كبير حتى اهتدي لهالطريقة ليسهل علينا هذا المنهج الجميل , 
لذا وجب علينا ان نتعرف على الميل الحدي للواردات وهو نفس طريقة حساب الميل الحدي 

ى التغير في الدخل وفيمايلي مفهوم اعم لالستهالك واالدخار , وهو التغير في الواردات عل
 : واشمل

 

 
 

وكل قطاع البد ان يكون له مضاعف نبني عليه معادالتنا ففي القطاع المغلق كان مضاعف 
 1قطاعات كان مضاعف االنفاق الحكومي وهو نفس المعادلة  .االستثمار وفي اقتصاد من 

 b -1بالبسط وبالمقام 
ون لنا مضاعف هو مضاعف االقتصاد المفتوح بما أننا استخرجنا وهنا في االقتصاد المفتوح سيك

الميل الحدي للواردات فهذا يعني بأنه مهم لنا سوف يكون بجوار الميل الحدي لالستهالك في مقام 
  المضاعف

اي أنه كلما كبر المقام كلما صغرت القيمة عليه فإن معادلة معدل مضاعف االقتصاد المفتوح 
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 : ستكون كالتالي

 
 
قطاعات االقتصاد المفتوح نالحظ بأننا سوف  4وفي حساب مستوى الدخل التوازني القتصاد من 

على مافعلنا سابقا في اقتصاد من ثالث قطاعات النه اقتصاد  M والواردات X ندخل الصادرات
  خارجي

 معادلة مستوى الدخل التوازني في قطاع مفتوح
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نا على كل القطاعات ومعادالتها كاملة ولم يتبقى لنا اال احتساب بهالسرعة والسهولة شطب
الضرائب وتفاديا الي لبس وتشتت المعلومات قررت ان اجعلها مستقلة بعد ان اغطي كافة 

 . القطاعات
 الضريبة النسبية -.الضريبة الثابتة  -1والضريبة نوعان : 

 
لنا أن نسترجع موضوع الميل الحدي اوًلا الضريبة الثابتة : قبل الخوض في موضعها البد 

 MPC-1هو نفسه  , b-1وهذا يعني  MPC , MPS لالستهالك والميل الحدي لالدخار وهم
 : واالن نعرج على معادلة مضاعف الضرائب الثابتة MPS وناتجهم هو
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 : قطاعاتونتعرف فيما يلي على مضاعفها في ثالثة  , t=ty : ثانًيا : الضريبة النسبية
 

 
 

 
 

 : مضاعف الضريبة النسبية في اربع قطاعات ) القطاع المفتوح (
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  وهنا معادلة مستوى الدخل التوازني في حالة القطاع المفتوح في حالة الضريبة النسبية

 

 
 
  اخيرا
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 : مواضيع تجاوزتها عمدا حتى اربط ماسبق مع بعضه البعض واهمها مايلي
 
  : لمضافةمعادلة القيمة ا

 قيمة مستلزمات االنتاج -القيمة المضافة = قيمة االنتاج 
 : مثال

مليون ريال  0.مليون ريال وقيمة ناتج الدقيق  0.في مجتمع معين, إذا كانت قيمة ناتج القمح 
مليون ريال فإن القيمة المضافة لقطاع المخابز تساوي .... مليون  40وقيمة إنتاج المخابز 

 :ريال
15 
20 
10 
25 

مليون . وهذه قيمة نهائية للسلعة والمطلوب في السؤال  40نالحظ أن قيمة االنتاج للمخابز = 
مليون فنأخذ  0.ايجاد القيمة المضافة لمعرفة القيمة المضافة نقول بأن تكلفة ناتج القمح = 

لقيمتين مليون والفرق بين ا 0مليون وبين قيمة ناتج القمح =  0.الفرق مابين قيمة ناتج الدقيق 
مليون يتم طرحها من المعادلة من  0.وهذه تكلفة مطاحن الدقيق نضيفها قيمة القمح فتصبح 
  0.=  0. - 40قيمة االنتاج النهائي للسلعة أي 
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مالحظة : حفظ القوانين التالية مهمة جدا حسب افادة الدكتور في المحاضرة المباشرة الثالثة 
  ر النهائيوسوف يأتي منها في االختبا

 
 
 

 . هذا مالزم وأرجو من اهلل العلي القدير لي ولكم التوفيق والنجاح في الدنيا واآلخرة
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