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رئي�س فريق اإعداد 

Gأ. على الوافـي 

اأع��اء الفريق 

د. على قائد 

د. عاتق �سامل 

د. يا�سني احلمادي 

رئي�س الهيئة اال��ت��ارية 

د. حممد الأفندي 

اأع��اء الهيئة اال��ت��ارية 

د. طه الف�سيل 

Gأ. عبد النا�سر املودع 

Gأ. ن�سوان ال�سمريي 

اإ��راف العام : 

م�سطفى ن�سر 

تن��يق وتوا�صل : 

حممد عبدالفتاح

مراجعة لغوية :

عبد امللك �سم�سان 

ت�صميم الغالف واإخراج الدليل : 

فƒؤاد امل�سباحي 



E-mail:info@fesyemen.org

www.fesyemen.org
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 äÈjG ¢ûjQójôa á°ù°SDƒŸ ÊhÎµd’G ™bƒŸG



راء الوارده يف هذه الدرا�سة ال تعرب بال�رضورة عن  االأ
وجهة نظر موؤ�س�سة فريدري�ش اإيربت
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مركز الدرا�سات والإعالم اقت��ادي

واإع���Óم  ال��درا������ات  يف  متخ�ص�صة  ربحية  غ��ر  م��دين  جمتمع  منظمة 

ال��ئون  وزارة  م��ن  برتخي��  2008م  اأغ��ط�س  يف  تاأ����ت  اق��ت��������ادي، 

. االجتماعية والعمل برقم 145/65

الروؤية: 

يعمل املركز  من اأجل نظام اقت�صادي ناجح و��فاف .

الر�سالة: 

التوعية  خالل  من  و��فاف  ناجح  اقت�صادي  نظام  اأج��ل  من  املركز  ي��عى 

�صنع  يف  املواطنني  وم��اركة  ال��فافية  م��توى  وتعزيز  االقت�صادية  بالق��ايا 

القرار، كما يعمل إيجاد اإعالم اقت�صادي مهني وحمرتف.

وي��عى لتنفيذ اأهدافه بال��راكة مع القطاعني احلكومي واخلا�� ومنظمات 

جمال  يف  متخ�ص�صة  خ��رات  على  معتمدا  وال��دول��ي��ة،  املحلية  امل��دين  املجتمع 

الدرا��ات واإعالم االقت�صادي.

الأهداف: 

- العمل على التاأهيل والتوعية بالق��ايا اقت��ادية .

- تعزيز ال��فافية وم��اركة املواطنني يف �صنع القرار .

- العمل على اإيجاد اإعالم اقت�صادي مهني وحمرتف.

العنوان: 

�صنعاء - جولة ��باأ - عمارة ال��مري  جوار بنك الت��ليف التعاوين والزراعي.

+ 00967 1 تلفاك�س :       457504

+ 00967 777 103 موبايل : 880

www.economicmedia.net        : موقع االلكرتوين

economicmedia@gmail.com : بريد الكرتون����ي

info@economicmedia.net ة
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�شنعاء - تقاطع �شارع العدل مع �شارع الزراعة - عمارة البحري - الدور الثاين
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عادة
وذلك  بامللل،  اإع��م  و��ائل  من  كث�  يف  االقت�صادية  ال�صحافة  تت��م  ما 

انعكا�س لطبيعة علم االقت�صاد مبا يكتنفه من جفاف يف امل�صطلحات، ووفرة 

يف اأرقام واإح�صائيات؛ عادة ما تكون ع�صية على الفهم لدى القارئ العادي.

لكن ما ت��هده الب��رية اليوم من ت��ارع يف تقنيات التوا�صل، و��يوع املعرفة، جعل 

اأن  م��تغربا  يعد  فلم  الب��ر،  اهتمامات  ووح��د  بع��ها،  عن  العلوم  ف�صل  ال�صعب  من 

م��نا يف قرية نائية، اأو تاجرا ال يجيد القراءة والكتابة يرقب باهتمام موؤ��رات البور�صة 

وتاأرجح اأ��واق املال.

فئة  يخ�س  ��اأنا  وموؤ��راته  مبفاهيمه  االقت�صاد  يعد  مل  املعرفة،  ث��ورة  وبفعل  

حمدودة، بل اأ�صبح هما يوميا للكث� من النا�س، وتعب�ا عن لقمة عي��هم، وموؤ��را عن 

م��تقبل اأطفالهم... 

لذلك تبدو فكرة اإ�صدار دليل »امل�صطلحات االقت�صادية« جاذبة، ومث�ة لالهتمام. 

اإعالميني  من  كث�  لدى  ولهفة  وت��جيعا  كث�ين،  من  الفكرة  ا��تح��ان  يف  وجدناها 

والباحثني واملهتمني .

اجلهد  من  الكث�  بذلنا  احل��ف��اوة.  ت��تحق  نوعية،  فكرة  نعت�ه  البدء،  منذ  كنا 

خالله  من  نحاول  كتاب،  دفتي  بني  لتكون  املتداولة،  االقت�صادية  امل�صطلحات  لتب��يط 

واملنظمات  واملوؤ����ات  البحثية  واملراكز  وال��يا��يني  اإعالميني  من  نخبة  اإىل  الو�صول 

وكافة املهتمني. 

لقد عكف على اإعداد الدليل اأربعة من الباحثني املميزين نقبوا يف قطاعات ��ملت 

»االقت�صاد الكلي واجلزئي، واملالية العامة، والتنمية، والبنوك واأ��واق املال، واملنظمات 

الدولية«، وعقب عدة اأ��هر من اجلهد، خل�صنا اإىل م��ودة الدليل التي كانت هي اأخرى 

بحاجة اإىل خ�ة ا��ت��ارية كفوؤة كي نتجاوز بع�س ال��لبيات، و��كلت مالحظات الهيئة 

بع�س  وتاليف  اأخطاء،  تقليل  يف  الف��ل  لها  وكان  للدليل،  مميزة  اإ��افة  ا��ت��ارية 

الق�صور ... ومع ذلك نوؤكد اأن هذا اجلهد ما يزال بحاجة اإىل مزيد من التطوير والتنقيح 

با��تمرار...

اإننا يف مركز الدرا��ات واإعالم االقت�صادي ومن منطلق م��ئوليتنا كمنظمة مدنية 

أن  نهدف  االقت�صادي،  اإعالم  دور  وتعزيز  االقت�صادية،  بالق��ايا  التوعية  على  تعمل 

ي��كل الدليل اإ��افة علمية اإىل الر�صيد املعريف يف هذا احلقل املهم، كما نتمنى اأن يكون 

دليال اإر��اديا لل�صحفي، ومعينا لل��يا��ي، ومي��را لكل باحث عما يفيد يف االقت�صاد.

حيث  اأملانية،  اإي�ت  فريدري�س  موؤ����ة  مع  م��رتك  تعاون  ثمرة  الدليل  هذا  اإن 

��اهم مركز الدرا��ات واإعالم االقت�صادي بالفكرة واإعداد، فيما  تولت موؤ����ة عملية 

التمويل ومتابعة اإجناز.

نتمنى اأن نكون قد حققنا جزء من اأهدافنا من خالل هذا العمل، ونفتح �صدورنا أي 

مالحظات من ��اأنها االرتقاء بهذا اجلهد املتوا��ع ...

م��طفـــى ن��ــــر 

رئي�س مركز الدرا��ات واإعالم االقت�صادي 

�صنعاء .. دي��م� 2009

تقدمي :
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ت��جيع   « م��روع  اإط��ار  يف  وذل��ك  1997م  اليمن  يف  اأن��طتها  املوؤ����ة  ب��داأت   

الدميقراطية يف ال��رق اأو��ط « ، ويف العام 1999م مت افتتاح مكتب املوؤ����ة يف مدينة 

�صنعاء.

عن املƒؤ�س�سة : 

موؤ����ة فريدري�� اإي�ت كموؤ����ة غ� حكومية وغ� ربحية توؤمن وتلتزم باأفكار 

متاأثرة  1925م  العام  يف  تاأ����ت  وقد  االجتماعية،  للدميقراطية  اأ��ا��ية  والقيم 

بامل�اث ال��يا��ي أول رئي�س اأملاين مت انتخابه دميقراطيا هو الرئي�س فريدري�� اإي�ت.

وقد ا��تطاع ال��يد اإي�ت القادم من اأ��رة متوا��عة متتهن ن��اطًا حرًا يف اأن يرتقي 

اأرفع من�صب ��يا��ي يف بالده وكنتيجة لتجربته القا��ية يف املواجهات ال��يا��ية  ليحتل 

التي خا��ها فقد اقرتح ال��يد اي�ت اإيجاد موؤ����ة تكون يف خدمة اأهداف اآتية : 

وتعليمهم روج  ال��يا��ية واالجتماعية لالأفراد يف كافة مناحي احلياة  الثقافة  - تعزيز 

الدميقراطية والتعددية.

خالل  من  ال��باب  من  للموهوبني  العلمي  والبحث  اجلامعي  للتعليم  الو�صول  تي���   -

دعمهم مبنح درا��ية.

- امل��اهمة يف تعزيز التفاهم والتعاون الدويل.

اأهداف مƒؤ�س�سة فريدري�ش اإيربت يف اليمن : 

تتعاون املوؤ����ة مع احلكومة اليمنية واملوؤ����ات اأكادميية والبحثية ومع منظمات 

املجتمع املدين يف اأربعة جماالت رئي��ية هي:

- الدميقراطية والتنمية ال��يا��ية.

تعزيز  خالل  من  اليمني  املجتمع  يف  والتحديث  الدميقراطية  التحول  عملية  م��اندة   -

االجتماعية  والعدالة  اإع��الم  وحرية  االن��ان  حقوق  �صعيد  على  التنمية  عملية 

وا��تمرار احلوار بني موؤ����ات املجتمع املدين واحلكومة.

- تكر�س ن��اطها على تو��يع دائرة انخراط املراأة يف احلياة العامة وتطوير م��اركتها يف 

التخطيط و�صنع القرار على امل��توى ال��يا��ي واالجتماعي.

- دعم وتعزيز اإدماج اليمن اإقليميا ودوليا وتر��يخ عالقات اليمن مع االحتاد اأوروبي 

والدول اأع��اء فيه. ة
ي
د

صا
�

قت
ال

 ا
ت

حا
طل

�ص
مل
 ا

ل
ي
دل

مƒؤ�س�سة فريدري�ش اإيربت
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نظرا
م��توى  على  ������واء  ك��ب��رة  اأهمية  م��ن  االقت�صاد  ميثله  مل��ا 

اأعمال واأي��ا على م��توى  اأو رجال  ال��ا��ة و�صناع القرار 

هذه  اأن  غر  احلياة,  ع�صب  يعد  فهو  اليومية  حياته  يف  العادي  املواطن 

اأهمية ال تنعك�س على م��توى امل��احات املخ�ص�صة لإقت�صاد والتحديات 

االقت�صاد  بل ال يحتل  اليومية  ال�صحف  اليمن يف  تواجه  التي  االقت�صادية 

مكانة مهمة حتى على م��توى النقا��ات واحلوارات اليومية ولرمبا يرجع 

ال��بب أن االهتمام يف معظمه يذهب للجوانب ال��يا��ية اأكان يف ال�صحف 

وج��ود �صحافة  اأي��ا يف عدم  ال��بب  يكون  وال��ن��دوات, رمبا  احل��وارات  اأو 

يف  املتخ�ص�صون  ك��ون  االقت�صاد  ق��ايا  على  ال��وء  ت��لط  اقت�صادية 

ال�صحافة االقت�صادية قليلني يعدون على اأ�صابع اليد.

التي  املختلفة  العوامل  اإىل  وبالنظر  اإي��رت  فريدري�س  مو����ة  اإن 

ارتاأت  العملية االقت�صادية  اأ��همت يف عدم الرتكيز على خمتلف مكونات 

وبال��راكة مع مركز الدرا��ات واإعالم االقت�صادي اأن يتم اإعداد لدليل 

نخب  من  باالقت�صاد  املهتمني  اأولئك  لي��اعد  االقت�صادية  امل�صطلحات 

مب��طة  وبلغة  بالتعرف  العادي  املواطن  م��توى  على  حتى  بل  واإعالميني 

على علم االقت�صاد واملالية واال��واق والبنوك وغرها من املحاور مبعظم 

امل�صطلحات املتكررة يوميا يف لغة اإعالم مبا يكون خلفية جيدة للكتابة اأو 

النقا�س يف جماالت االقت�صاد املختلفة.

اإن الدليل املوجود بني اأيديكم هو ناجت عن  جهود كبرة قام بها نخبة 

من اأكادميني املتخ�ص�صني يف علم اإقت�صاد وكل ما يتعلق باالقت�صاد من 

فروع اأخرى اإ��افة اإىل نخبة من املتخ�ص�صني يف ال�صحافة االقت�صادية ثم 

اال��تفادة من ال�صحفيني الذين يكتبون يف ال�صحافة االقت�صادية لأخذ 

باآرائهم من خالل دورة تدريبية ملدة يومني , لهم منا كل ال��كر والتقدير 

كما هو ال��كر ملركز الدرا��ات واإعالم اإقت�صادي .

ناأمل اأن ي��هم هذا الدليل يف حتقيق اأهداف املرجوة منه. 

�صنعاء – نوفمر 2009

كلمة مƒؤ�س�سة فريدري�ش Gإيربت
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مدير الربامج
حممود قياح

املمثل املقيم
فليك�س اإيكنربج
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اإر��ادات عامة:

- مت ترتيب امل��طلحات ح�سب الرتتيب 

الألف بائي العربي وو��ع لكل حرف 

��فحة خا��ة به.

- مت حذف الـ التعريف من امل��طلحات من 

اأجل التقليل من ا�ستخدام حرف الألف 

ول��هولة البحث.

- للو��ول اإىل كافة امل��طلحات هناك فهر�� 

بكافة امل��طلحات املوجودة يف الدليل يف 

نهايته، وباإمكان القارئ معرفة رقم امل��طلح 

ورقم ال��فحة املوجود فيها.
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ائتمان م��ريف

هو قيام البنوك بتقدمي كل الت��هيالت االئتمانية املمكنة للمƒؤ����ات واأفراد 

آجال  املختلفة  أن��طتهم  التمويلية  احتياجاتهم  تلبية  اأج��ل  من  )املقرت��ني( 

على  قا�صرًا  يعد  مل  االئتمان  ومفهوم  عائد.  على  البنك  ح�صول  مقابل  خمتلفة، 

ي��مل  اأو��ع  مفهومًا  اأ�صبح  واإمنا  فقط،  التجارية  البنوك  متنحها  التي  القرو�� 

البيع اآجل، وبيع املرابحة كما هو احلال عند البنوك اإ��المية.

اإتاوة 

تعني  فهي  حديثا  اأم��ا  امللكية،  حقوق  اأ�صل  يف  تعني  كلمة  »اإت���اوة«  كانت 

الن��بة التي تدفع للمƒؤلف عن الن��خة الواحدة مقابل حق التاأليف، اأو املبلغ الذي 

اأو املبلغ الذي  اإىل �صاحب براءة اخرتاع يف مقابل ا��تخدام هذا االخرتاع  يدفع 

يدفعه م��تغلو منجم حديد اأو اأي معدن اإىل �صاحبه، اأو املبلغ الذي تفر��ه الدولة 

)اأو اأحد اأ��خا�� العامة بها( ج�ًا على مالك العقارات بن��بة املنفعة العامة 

التي عادت عليهم من وراء قيامها ببع�� اأ��غال )اأو اأعمال( العامة.

احتاد جمركي

الدول  تلغي  فيه  ال��دول،  من  عدد  بني  التجاري  التكامل  اأ��كال  من  ��كل   

اأع��اء كل احلواجز التجارية فيما بينها على ال��لع واخلدمات، وتقيم جمموعة 

منظمة من احلواجز يف مواجهة التجارة مع بقية دول العامل، منها فر�� تعرفة 

التخ�ص��  من  املنافع  تاأمني  اإىل  اجلمركي  االحت��اد  ويهدف  م��رتكة،  خارجية 

الدويل ومن ثم حت��ني م��تويات املعي��ة للدول اأع��اء.

دليل املصطلحات اإلقتصادية12
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اآثار احتكار

اآثارا  اأن لالحتكار  اآثاره االقت�صادية واالجتماعية ال��ارة، منها   لالحتكار 

��ارة تنعك�س ب�صورة مبا��رة وغ� مبا��رة على اأ��عار، وكذلك على م��تويات 

اإنتاج يف خمتلف املجاالت التي متار�س فيها ال��ركات املحتكرة ن��اطها. وغالبا 

ما ينعك�س ذلك يف �صورة اأعباء اإ��افية يتحملها امل��تهلك.

- يعمل االحتكار على الق��اء على املن��اآت ال�صغ�ة ومتو��طة احلجم والتي قد تكون 

اأكرث نفعا للم��تهلك من ال��ركات ال��خمة املحتكرة، وكل هذا من ��اأنه اأن يحدث 

االقت�صاد ككل، هذا  كفاءة  وبالتايل على  والتاأث�،  املوارد  اختالال يف تخ�صي�� 

باإ��افة اإىل ما يرتتب على ذلك من اآثار اجتماعية غ� مرغوب فيها.

التكنولوجية احلديثة  الو��ائل  اإدخال  اإىل  با��تمرار  يتحفز  املحتكر ال  اأن  – كما 
اأنه  وطاملا  مناف��ني،  وج��ود  عدم  ياأمن  حيث  يزاوله  ال��ذي  اإنتاج  جمال  يف 

يحقق مزيدا من اأرباح جراء رفعه لأ��عار.

والتعر��  االقت�صادي  اال��تقرار  ا��تمرار  عدم  االحتكار  انت��ار  على  ويرتتب   -

ملوجات م��تمرة من الرواج والك��اد.

احتياطي قانوين

بن��بة من  التجارية  البنوك  اأن حتتفظ  املركزية على  البنوك  تن�� قوانني 

وال  لديه  ت��ودع  قانوين  احتياطي  ��كل  على  املركزي(  البنك  )يحددها  ودائعها 

تتقا��ى عليها البنوك فائدة. وتاريخيًا كان الغر�� اأ��ا��ي من هذه ال��يا��ة هو 

��مان البنك املركزي امتالك البنوك ��يولة كافية متكنها من اال��تجابة الفورية 

لطلبات ال��حب من قبل املودعني تدعيمًا لثقتهم يف البنوك. اأما الغر�� اأ��ا��ي 

من اتباع ��يا��ة االحياطي القانوين حاليًا يف النظم امل�صرفية احلديثة، خا�صة 

يف الدول املتقدمة، فهو ا��تخدامها كاأداة من اأدوات ال��يا��ة النقدية للرقابة على 

حجم االئتمان الذي تقدمه البنوك، فيزيد هذه الن��بة اأو يخف��ها بح��ب ما يراه 

تنفيذًا ل��يا��ته النقدية ��واًء التو��عية اأو االنكما��ية، حيث يزيد هذه الن��بة يف 

حالة الرواج، وبالتايل يحد من قدرة البنوك على منح القرو��، ويعمل العك�س يف 
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الكافية  ال��يولة  ال��يا��ة وجود  الهدف من هذه  يعد  ولذلك مل  االنكما��.  حالة 

يف البنوك، أن ال��يولة حت�صل عليها البنوك من اأ��واق املالية من خالل بيع ما 

لديها من اأوراق مالية ب��رعة وبÉأقل تكلفة، باإ��افة اإىل وجود نظام التÉأمني على 

الودائع. اأما يف الدول النامية فÉإىل جانب ا��تخدامها كÉأداة لل��يا��ة النقدية فÉإنها 

ما زالت تلعب دورًا كب�ًا ل��مان ال��يولة واملركز املايل للبنوك، نظرًا لعدم وجود 

اأ��واق مالية ن��طة، وال يتوفر فيها نظام التÉأمني على الودائع.

Gإحالل العملة )الدولرة(

بداأت ظاهرة اإحالل العملة تطفو على ال��طح ب��كل وا��ح بعد تخلي �صندوق 

النقد الدويل عن نظام الذهب، وبعد اأن اأعلنت الواليات املتحدة يف 15 اأغ��ط�س 

اأن  ذلك  اإثر  على  وكان  بالذهب،  ال��دوالر  ا��تبدال  يف  ا��تمرارها  عدم  1971م 
ارتبطت معظم العمالت بالدوالر. والدليل الظاهر على وجود ظاهرة اإحالل العملة 

)الدولرة( يف دولة ما هو تف��يل املقيمني يف تلك الدولة االحتفاظ بعملة اأجنبية 

يحقق  والذي  املحلية  العملة  فيها  مبا  اأخ��رى  العمالت  بقية  عن  ن��بيًا  م��تقرة 

التÉآكل الذي ت��ببه -يف الغالب- معدالت الت��خم،  لهم االحتفاظ بنقودهم من 

خا�صة يف الدول اأقل منوًا، وتعك�س الودائع بالعملة اأجنبية هذه الظاهرة، حيث 

تزداد -مقارنة بالعملة املحلية- يف الدول امل�صابة بهذه الظاهرة. اأي اأن اأفراد 

يف��لون االحتفاظ بالعملة اأجنبية ويتخل�صون من العملة املحلية حتى يحافظوا 

على مدخراتهم وثرواتهم.

Gإدارة الدين العام

عملية اإدارة الدين العام، تتكون من اإعداد لدفع الفوائد امل��تحقة واإعداد 

��تهالك ال��ندات التي يحل موعد ا��تهالكها. وحتتاج هذه العمليات اإىل وجود 

اإدارة خا�صة بها يف الدول التي يلعب فيها الدين العام دورا هاما يف ال�صوؤون املالية 

اخلا�صة باحلكومة بعد اأن ارتفعت قيمة هذا الدين كث�ا ب��بب احلروب العاملية 

التي ا��رتكت فيها.

دليل املصطلحات اإلقتصادية14



دليل امل�صطلحات االقت�صادية22

ادخار 

واخلدمات  ال��لع  ��راء  على  ينفق  مل  ال��ذي  الدخل  من  اجل��زء  ذل��ك  هو 

ا��تهالكية، اأي هو االمتناع عن اإنفاق على اال��تهالك. وهناك عالقة طردية 

اأك�  الدخل  يكون  االدخار موجبا عندما  ويكون  االدخ��ار.  وبني  املتاح  الدخل  بني 

من اال��تهالك. ويكون االدخار ��البًا عندما يكون اإنفاق على اال��تهالك اأك� 

من الدخل. وقد يكون االدخار فرديا يقوم به اأفراد عندما تفي�� دخولهم على 

ت��تقطعه  ادخار  وهو  ��ركات،  ادخار  يكون  وقد  اال��تهالك.  على  به  ينفقون  ما 

ال��ركات من اأرباحها املحققة أغرا�� ا��تثمار، وادخارا حكوميا، وهو فائ�� 

الدخل احلكومي )اإيرادات العامة من ال��رائب والر��وم وغ�ها مطروحا منها 

اإنفاق اال��تهالكي احلكومي(.

اأذون اخلزانة

–عادًة- بني  اآجالها  هي عبارة عن ��ندات حكومية ق�ص�ة اأجل، ترتاوح 

ثالثة اأ��هر واثني ع��ر ��هرًا، ي�صدرها البنك املركزي نيابة عن احلكومة، وتباع 

مبزاد علني للبنوك واملوؤ����ات واأفراد، وتعد م�صدرًا حل�صول الدولة على اأموال، 

خا�صة عندما يكون هناك عجز يف املوازنة العامة وحتتاج الدولة اإىل متويله مب�صدر 

غ� ت��خمي. ويتحدد ��عر الفائدة على اأذون اخلزانة تبعًا لقيمة اأذون واآجالها. 

فكلما زادت حاجة الدولة لبيع اأذون ق�ص�ة اأجل، ا��طرت اإىل دفع ��عر فائدة 

اأ�صوال عالية ال��يولة تف��ل البنوك التجارية ا��تثمار  اأعلى. وتعت� اأذون اخلزانة 

جزء كب� من مواردها فيها، نظرًا لق�صر مدة ا��تحقاقها، وا��تعداد البنك املركزي 

دائمًا لتحويل هذه اأذون اإىل نقود عن طريق اإعادة خ�صمها قبل موعد ا��تحقاقها, 

اأو ��رائها يف موعد ا��تحقاقها، باإ��افة اإىل كون هذه اأذون متثل ا��تثمارًا اآمنًا 

للبنوك أن البنك املركزي ي��منها. 

اأرباح حمتجزة

هي اأرباح املتبقية من اأرباح الكلية بعد توزيع جزء من اأرباح على امل��اهمني، 
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وت��مى –اأي��ًا- »اأرباح غ� املوزعة«، وتعت� هذه اأرباح من اأف��ل و��ائل التمويل 

للم��روعات وال��ركات والتي تتمكن عن طريقها من زيادة مواردها املالية من خالل 

التو��ع يف اأن��طتها، ومتويل عمليات التطوير، واإحالل والتجديد، باعتبارها بدون 

تكلفة. وعندما يكون ر�صيد اأرباح املحتجزة كب�ًا  ت��طر ال��ركات اأو امل��روعات 

لال��تدانة من البنوك لتمويل عملياتها ودفع فوائد القرو��.

اأر��

الطبيعية يف  املوارد  كل  وت��مل  اإنتاج،  عنا�صر  اأهم  اأر��  البع��  يعت� 

اإنتاج باأنه هبة  اأر�� وباطنها، ويختلف هذا العن�صر عن بقية عنا�صر  ظاهر 

اهلل ومل يفعل اإن��ان ��يئا جتاهه )عن�صر ال ي�صنعه اإن��ان مثل راأ�س املال(. 

ازدواج ��ريبي

ازدواج  اأو  تعدد  هناك  يكون  ال  اأن  ال��ريبية-  العدالة  -لتحقيق  يفرت�� 

��ريبي، فاالزدواج ال��ريبي يعني: خ��وع املال نف��ه -أكرث من مرة- ل��ريبة 

االزدواج  عنا�صر  وتتحدد  نف��ها.  املدة  وعن  نف��ه،  لل��خ��  نف��ه،  النوع  من 

ال��ريبي باآتي:

- وحدة ال��خ�� اخلا��ع لل��ريبة.

- وحدة ال��ريبة املفرو��ة.

- وحدة املادة املفرو��ة عنها ال��ريبة.

- وحدة املادة اخلا��عة لل��ريبة.

اأزمة اقت��ادية

وترافق  ما.  دولة  القت�صاد  ال��يئ  امل��ار  ومن  ال��يق  من  حالة حادة   هي 

مظاهرها  وتكون  عامة.  االقت�صادي  الن��اط  يف  تدهور  اأو  جمود  ظاهرة  اأزم��ة 

–عادًة- انخفا�� املبيعات وتراجع اأرباح وتخفي�� اأجور وظهور حاالت اإفال�س 
وازدياد يف اأعداد العاطلني عن العمل.
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اأ��باب الدورة اقت��ادية 

هناك التف���ات غ� االقت�صادية منها ما قيل من تطور الظروف النف��ية 

لدى اأفراد، واجتاه توقعاتهم وتتابع موجات الت��اوؤم والتفاوؤل، وهناك التف���ات 

االقت�صادية التي ترجع اأ��باب الدورة االقت�صادية اإىل الن��اط االقت�صادي ذاته. ولعل 

التف���ات االقت�صادية للدورة االقت�صادية  نظرية اال��تثمار هي حجر الزاوية يف 

حيث يلعب اال��تثمار دورًا رئي��يًا يف التقلبات االقت�صادية زيادة ونق�صان.

ا��تثمار 

اإنتاجية  الطاقة  اأو  القدرة  زي��ادة  اإىل  ي��وؤدى  اإنفاق  كل  يعني  ا��تثمار 

لالقت�صاد، اأي زيادة يف راأ�س املال احلقيقي يف املجتمع، وتتكون عنا�صره من: 

واآالت،  واملعدات،  واملباين،  )اأ�صول  على  اإنفاق  وهو  الثابت:  ا��تثمار 

والتجهيزات، وو��ائل النقل، واأر�س( التي ت��تخدم يف العملية اإنتاجية إنتاج 

اإىل زيادة  اأنه اإنفاق على ال��لع الراأ��مالية الذي يوؤدي  ��لع وخدمات نهائية. اأي 

ر�صيد راأ�س املال.

ا��تثمار يف املخزون : وي��مل كل ال��لع الو��يطة والنهائية واملواد اأولية 

التي مل يتمكن املنتجون من ا��تخدامها يف العملية اإنتاجية خالل ال��نة اأو فرتة 

القيا�س. اأو اأن املنتجني يقومون بتخزينها ا��تعدادًا لفرتة اإنتاج القادمة.

ويتم متويل اال��تثمار عن طريق االدخار، فاإذا كان متويل اال��تثمار من مدخرات 

التمويل من  ي��مى اال��تثمار املحلي. واإذا كان  –��ركات(  حملية )اأفرادًا -حكومة 

مدخرات اأجنبية )اأفرادا –حكومات -��ركات( في��مى اال��تثمار اأجنبي. 

متوله  حكوميا  ا��تثمارا  اأو  ��ركات،  ا��تثمار  اأو  فرديا،  يكون  واال��تثمار 

احلكومة من فائ�س امليزانية اأو باالقرتا�س باإ�صدار ��ندات يف داخل الدولة اأو يف 

ال��وق املالية الدولية اأو من الهيئات واحلكومات اأجنبية اأو من املنظمات الدولية.

ا��تثمارات خارجية خا��ة

يق�صد باال��تثمارات اخلارجية اخلا�صة: جميع اأموال اخلارجية اخلا�صة 
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التي ت��تثمر يف اقت�صاد خارج بلدانها، ومن اأبرز اأمثلة اال��تثمارات التي تقوم 

بها ال��ركات العابرة للقارات، وكان هذا التعب�� ي���� يف ال��ابق اإىل اال��تثمارات 

اأ��ا��ية حيث كانت هذه البلدان -وال تزال-  الغرب�ية يف البلدان الن�امية بدرجة 

تعاين من فجوة ا��تثمارية كب��ة ب��بب عجز املدخرات املحلية عن تغطية املوارد 

هي  اخلارجية  اال��تثمارات  وكان�ت  املختلفة  امل���روعات  لقيام  املطلوبة  املالية 

ال��بيل لتجاوز هذا العائق، اإىل جانب اأنها جتلب معها حزمة من اخل�ات الفنية 

والقدرات التكنولوجية التي متتلكها وتفتقدها البل�دان النامية.

ا�ستثمار اأجنبي

أ�صول موؤ����ات يف  اأجانب  اأفراد  اأحد  اأو  اإحدى املوؤ����ات  هو امتالك 

اإطار دولة ما. ويت��من هذا اال��تثمار نوعني هما:

- ا��تثمار املبا��ر. 

- ا��تثمار بامتالك اأ��هم وال��ندات فقط.

ا�ستثمار مبا�سر

اأو  فردية  ا��تثمارات  اأو  اأجنبية  لل��ركات  ف��روع  اإن��اء  خالل  من  يكون 

حكومية داخل الدولة.

ا�ستهالك 

فيها  اإ��باع احلاجات مبا��رة مبا  ال��لع واخلدمات بق�صد  ا��تعمال  يعني 

اخلا��  باال��تهالك  ونق�صد  عاما.  اأو  خا�صا  اال��تهالك  يكون  وق��د  املنافع. 

ا��تهالك الذي ي��بع احلاجات الفردية، اأما اال��تهالك العام فهو ي��بع احلاجات 

اجلماعية. فاحلكومة يف ��بيل اأداء خدمات التعليم وال�صحة تقوم ب��راء العديد 

من ال��لع، وهذا يعت� من قبيل اال��تهالك العام. 

وعندما نتحدث عن اال��تهالك فاإننا ن���� اإىل اأحد اأمرين:

- اإنفاق اال��تهالكي.

دليل املصطلحات اإلقتصادية18



دليل امل�صطلحات االقت�صادية26

- ال��لع اال��تهالكية.

اأفراد  ينفقه  الذي  الدخل  من  اجلزء  ميثل  فهو  اال��تهالكي  اإنفاق  اأما 

جزء  وبالتايل  النقدي،  اإنفاق  من  تيار  وهو  اال��تهالكية،  ال��لع  على  للح�صول 

من ا��تخدامات الدخل. اأما ال��لع اال��تهالكية فهي ال��لع التي ت��تخدم إ��باع 

احلاجات مبا��رة، وهي جزء من الناجت القومي املخ�ص�� إ��باع حاجات اأفراد 

نفقات  يف  تظهر  اأثمان  من  يدفعونه  ما  مقابل  أف��راد  امل��روعات  تنتجه  وال��ذي 

ا��تهالك، ويق�صد عادة باال��تهالك اإنفاق اال��تهالكي. 

اأ�سهم

اأ��هم عبارة عن �صكوك مت��اوية القيمة متثل حق امل��اهم يف راأ��مال ال��ركة 

التي ��اهم يف راأ��مالها، وتخوله ممار��ة حقوقه يف ال��ركة، ال��يما حقه يف اأرباح.

وهذه  القيمة،  مت��اوية  اأ��هم  اإىل  امل��اهمة  ��ركة  مال  راأ���س  يق��م  وع��ادًة 

القيمة املت��اوية هي القيمة اال��مية التي ُي�صدر بها ال��هم، وميكن اأن تنتقل اأ��هم 

من ��خ�� آخر باأي طريقة من طرق انتقال امللك، كالبيع والهبة والو�صية واإرث.

اأ�سهم ا�سمية

من  النوع  هذا  ت��داول  ويتم  �صاحبه،  ا��م  يحمل  ال��ذي  هو  اال��مي  ال��هم 

اأ��هم بطرق القيد يف ال��جل املخ�ص�� لذلك ي��مى »��جل امل��اهمني«. ومتيل 

اإ�صدار  اال��مية، وحظر  باأ��هم  اأخذ  اإىل  الدول  بع��  القوانني يف  الكث� من 

اأ��هم حلاملها.

اأ�سهم عادية

يتعلق  فيما  اأ��هم، ��واًء  امتياز خا�� على غ�ها من  لها  لي�س  التي  هي 

ت�صنيفها.  عند  ال��ركة  موجودات  �صايف  بق��مة  اأو  ��نويًا  ال��ركة  اأرباح  بتوزيع 

ت�صفية  فعند  خا�صة،  طبيعة  ذي  حق  اأي  حلاملها  تعطي  ال  اأ��هم  هذه  اأن  اأي 

اأوال دفع حقوق الدائنني، وكذلك ح�صول ذوي احلقوق املمتازة  ال��ركة مثاًل يتم 
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على حقوقهم، واأخ�ًا ما يتبقى من اأ�صول ال�صركة وجموداتها يتقا�صمه اأ�صحاب 

اأ�صهم العادية.

Gأ�سهم حلاملها

حامل  ويعت�  امل�صاهم،  ا�صم  فيه  يذكر  ال  الذي  ال�صك  هو  حلامله  ال�صهم 

ال�صهم مالكًا له، ومن ثم تعت� هذه اأ�صهم من املنقوالت املادية التي تنطبق عليها 

قاعدة »احليازة يف املنقول �صند امللكية«. واإن كانت بع�� القوانني حتظر اإ�صدار 

هذا النوع من اأ�صهم، فاإن بع�� القوانني يف الدول اأخرى ال متنع اإ�صدارها.

Gأ�سهم ممتازة

يخت�� مبقت�صاها حملة هذه  اأف�صلية  اأو  اأولوية  أ�صحابها  تعطى  التي  هي 

اأ�صهم دون غ�هم ببع�� املزايا واحلقوق، مثل:

من  ح�صة  عليهم  توزع  حيث  ال�صركة،  حتققها  التي  اأرب��اح  يف  اأولوية  حق   -1
اأرباح بن�صبة حمددة من القيمة اال�صمية لأ�صهم التي ميتلكونها قبل التوزيع 

على اأ�صحاب اأ�صهم العادية، وقد متثل هذه احل�صة كل الربح القابل للتوزيع 

بحيث ال يبقى أ�صحاب اأ�صهم العادية �صيء ميكن توزيعه عليهم. 

2- اأ�صهم املمتازة، اإما »متجمعة اأرباح« اأو »غ� متجمعة اأرباح«، فاإذا كانت 
اإذا مل حتقق  ي�صقط  ال  ال�صركة  اأرب��اح  امل�صاهم يف  فاإن حق  اأرب��اح  متجمعة 

يف  احل�صة  هذه  ب��اأداء  ال�صركة  وتلتزم  ال�صنوات،  اإح��دى  يف  اأرباحًا  ال�صركة 

ال�صنوات املقبلة.

3- كذلك هذه اأ�صهم اإما »م�صاركة يف اأرباح » اأو »غ� م�صاركة يف اأرباح«، فاإذا 
العادية يف  اأ�صهم  اأ�صحاب  لها احلق يف م�صاركة  اأول فاإن  النوع  كانت من 

اأرباح املتبقية بعد ح�صولهم على احل�صة املقررة لأ�صهم املمتازة.

أ�صحاب هذه اأ�صهم اأولوية يف ا�صتيفاء حقوقهم عند ت�صفية ال�صركة. -4
العمومية  اجلمعية  يف  �صوت  من  اأك���  ل�صاحبها  اأ�صهم  هذه  بع��  تخول   -5

للم�صاهمني.
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اأ��ول البنك

هي جميع املوجودات التي يف حيازة البنك، باإ��افة اإىل جميع احلقوق التي 

له قبل الغ�. واأ�صول متثل ا��تثمارات البنك، ومكوناتها تعطي فكرة وا��حة عن 

اأوجه املختلفة لن��اط البنك، وتبني يف نف�س الوقت قدرته على الوفاء بالتزاماته 

واأر�صدة  ال��ائلة،  فالنقود  بنود،  البنك من عدة  اأ�صول  وتتكون  واآجلة.  العاجلة 

الدائنة، واأوراق التجارية، واأذون اخلزانة، والقرو�س التي مينحها البنك، جميعها 

من اأ�صول، باإ��افة اإىل املباين واملعدات واأدوات التي ي��تخدمها البنك. ومبا اأن 

الهدف اأ��ا��ي أي بنك من توزيع اأ�صوله هو حتقيق اأق�صى ربح، فاإن البنك الكفوؤ 

هو الذي ينفذ ا��رتاتيجية ا��تثمارية توفق بني مبداأ الربحية وال��يولة واأمان.

اإعادة جدولة الدين اخلارجي

تغي�  اأي  املدينة،  الدولة  ملالية  جديد  نف�س  اإعطاء  بها  يق�صد  عملية  هي 

الدولة  منح  الدائنة  الدولة  تقرر  حيث  ال��داد،  وتاأجيل  الدين  ا��تحقاق  تواريخ 

املدينة اآجاال اإ��افية. وبهذه الطريقة ميكن للدولة الدائنة اأن حت�صل على اأموالها 

بدال من التوقف النهائي للدولة املدينة عن الدفع، ويف الوقت نف��ه ت��تفيد الدولة 

املدينة من فرتة التاأجيل لرتتيب اأو��اعها املالية والتجارية واأهمها معاجلة العجز 

املايل الذي هو ��بب اللجوء اإىل التمويل اخلارجي ومن ثم الوقوع يف الدين.

اعتماد اإ��ايف

العامة  النفقات  تقديرات  اإىل  امل��افة  املالية  املبالغ  اإ��ايف  االعتماد   ميثل 

واإيرادات العامة للدولة، والتي مل ت��ف يف املوعد املنا��ب، وهي مبالغ م�صروفة 

من  اعتمادها  عند  العامة  املوازنة  م��روع  يف  مقدر  هو  عما  اإنفاقها– تزيد  –مت 
ال��لطة الت��ريعية، نتيجة عدم كفاية التخ�صي�س، اأو ظهور ظروف ا��تثنائية جديدة 

اأ�صال يف  باإنفاق الذي مل يكن واردًا  القيام  كاحلروب والكوارث وغ�ها ت��تدعي 

م��روع املوازنة. وقد وجهت بع�س االنتقادات اإىل االعتمادات اإ��افية، منها:

- اأن ال��هولة الن��بية يف اإقرار االعتماد اإ��ايف قد ي��جع احلكومة على اإ��راف 
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يف اإنفاق بعيدا عن قاعدة االقت�صاد.

الت��ريعية  ال��لطة  اإ��افية ت��عف رقابة  امل��تعجلة لالعتمادات  الطبيعة  اأن   -

وطويلة،  دقيقة  مناق��ة  اإىل  ال تخ��ع  الغالب  أنها يف  العامة،  النفقات  على 

ومن ثم يكون اإقرارها ��كليًا.

ف��ال عن اأن التكرار يف اللجوء اإىل االعتمادات اإ��افية يعك�س حمدودية 

قدرة ال��لطات املالية يف تقدير نفقات واإيرادات الدولة، عند اإعداد والتح���� 

للموازنة العامة للدولة.

اعتماد على الغري

املحلية  ال��يا��ات  على  النامية  البلدان  بع�س  فيها  تعتمد  التي  احلالة  هي 

االقت�صادي.  منوها  لتن��يط  االقت�صادي  ال�صعيد  على  متقدمة  لدولة  والدولية 

البلدان  يف  املتخذة  ال��يا��ات  نف�س  تتبع  قد  النامية  البلدان  اأن  اأي��ا:  وتعني 

وال��يا��ية،  االقت�صادية  واأنظمة  والتكنولوجية  التعليمية  اجلوانب  يف  املتقدمة 

وقد ت�صل درجة التبعية –اأحيانا- اإىل تقليد امللب�س واأمناط اال��تهالكية وكث�� 

من االجتاهات ال��ائدة.

اعتماد متبادل

البلد  اإط��ار  يف  اقت��ادية  وغ��  االقت�صادية  الق��ايا  بني  الرتابط  يعني 

الواحد، ويف اإطار الدويل فاإن االعتماد املتبادل يعني اأن رفاهية املواطنني يف بلد 

ما تعتمد اإىل درجة معينة على طبيعة القرارات وال��يا��ات التي تتخذ يف بلد اأو 

بلدان اأخرى، ومبعنى اأن العامل اليوم يعي�س حالة من االعتماد املتبادل وال ميكن 

اأنه ال  اأخرى كما  البلدان  تاأث��ات  اأن يكون بعيدًا عن  اإمكاناته  لبلد مهما كانت 

ي��تطيع اأن ي��تغني عن بقية العامل.

Gإع�سار مايل

ت�صل املن��اأة اإىل حالة اإع��ار املايل عندما ترتاكم عليها القرو�س، وتقوم 
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اأي��ا بال��حب على املك��وف، وتعجز عن ��داد اأ�صل الديون وفوائد القرو��، ويف 

هذه احلالة تختل الهياكل التمويلية للمن���أة، ومن ثم ت�صل املن���أة اإىل ما يعرف 

باإع��ار املايل.

اإغراق الأ�سواق

يعني ت�صدير ��لعة ب��عر يقل عن التكلفة الكاملة إنتاجها، وقد يحدث اإغراق 

اأ��واق ملواجهة انكما�� اقت�صادي حملي، وبالتايل يباع فائ�� اإنتاج يف اخلارج 

اخلارجية  اأ��واق  الخرتاق  ا��رتاتيجية  كو��يلة  اأو  منه،  للتخل��  منخف��  ب��عر 

للتعريف بال��لع اجلديدة من خالل اأ��عار املنخف��ة، ثم رفع اأ��عارها بعد ذلك.

اأنه جتارة غ� عادلة، وحترمه  اإىل اإغراق التجاري لالأ��واق على  وينظر 

االتفاقية العامة للتعرفات اجلمركية والتجارة.

اإف�ساح مايل

 هو الوقوف على حقيقة املركز املايل للموؤ����ة اأو لل��ركة و��المته. ويتمثل 

اإعداد ون��ر القوائم املالية للموؤ����ة اأو ال��ركة التي طرحت  اإف�صاح املايل يف 

اأرقامًا مالية يف اكتتاب عام اأن تقدم على م�صوؤليتها للجهة امل��رفة عليها ومكتتبيها 

اأعمالها، مت��منة  اأقل عن ن��اطها ونتائج  وامل��رتكني فيها تقارير ��نوية على 

عليها  امل��رفة  تخطر اجلهة  واأن  لها،  ال�صحيح  املايل  املركز  تبني  التي  البيانات 

اجلمعية  انعقاد  قبل  احل��ابات  ومراقب  اإدارة  جمل�س  وتقرير  املالية  بالقوائم 

العمومية لل��ركة اأو املوؤ����ة )والن��ر ب�صحيفتني( واأن تف�صح فورًا عن اأي ظروف 

جوهرية تكون قد طراأت عليها واأن تن��ر عنها.

اقت�ساد ريعي

اخلارجية،  وامل��اعدات  الريع  على  اعتماده  ب��بب  منتج  غ�  اقت�صاد  هو 

وتعت� مبادرة ال��فافية العاملية لل�صناعات اال��تخراجية اأنه عندما تبلغ م��اهمة 

ال�صناعات اال��تخراجية يف الناجت املحلي اإجمايل لبلد ما ن��بة %25 ف�أكرث، 
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فاإنه يطلق على هذا النوع من االقت�صاد ت��مية »االقت�صاد الريعي« وتّتكل احلكومات 

يف هذه البلدان على الريع كما هو حا�صل يف الدول النفطية التي تعتمد اأ��ا��ا على 

ريع النفط الذي تقوم بتوزيعه ع� قنواتها على املجموعات امل��تفيدة من احلكم 

وعلى اأجهزتها اأمنية والع��كرية التي حتمي النظام.

اقت��اد مغلق

ن��اطات خا�صة  يت��من  الدولية، وال  التجارة  يلعب دورا يف  اقت�صاد ال  هو 

بال�صادرات اأو الواردات. 

اقت��اد خفي )غ�سل الأموال(

 االقت�صاد اخلفي م�صطلح ي���� اإىل اأن��طة االقت�صادية ال��رية اأو اخلفية 

التي لي�س لها طابع ر��مي اأو قانوين، أنها متار�س يف اخلفاء وتدخل ��من دائرة 

اجلرمية االقت�صادية كتجارة املخدرات وتهريب ال��لع واالجتار يف ال��وق ال��وداء 

اأي��ا اأن��طة غ�� امل��جلة من الدخول  اإىل الر��وة والتهرب ال��ريبي،  اإ��افة 

التي يح�صل عليها املالك وما ال ميكن ت��جيله من دخول كاملنح ال��خ�صية واأعمال 

العر��ية. ويدخل يف هذا االقت�صاد ما ي��مى بغ��يل اأموال. ويتزايد االقت�صاد 

اخلفي على مدى الزمن ويتعذر حتديد حجم اأن��طة االقت�صادية اخلفية.

اكتفاء ذاتي

اأن يقلل البلد من اعتماده على اخلارج يف احل�صول على ال��لع اال��تهالكية، 

واالعتماد على املوارد الذاتية.

)USAID( الوكالة الإمريكية للتنمية الدولية

وهي وكاله تابع للحكومة اإمريكية تعمل على تقدمي امل��اعدات الثنائية من 

الواليات املتحدة لبلدان العامل الثالث بهدف م��اعدتها لتعزيز جمهودها التنموي 

الوكالة  املقدمة من هذه  وامل��اعدات  اإمريكية.  ال��يا��ة اخلارجية  وكجزء من 
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تتم من خالل تقدمي قرو�� املنح التعليمية وامل��اعدات الفنية اإىل جانب تقدمي 

لي��ت  الوكالة  م��اعدات  من  كث�ا  فاإن  الواقع  ويف  حم��ددة،  مل��روعات  قرو�� 

للواليات  ال�صديقة  للحكومات  ع��كرية  م��اعدات  واإمن��ا  اقت�صادية  م��اعدات 

املتحدة يف البلدان النامية.

Gإنتاج 

يعت� اإنتاج و��يلة املجتمع يف احل�صول على ال��لع واخلدمات إ��باع حاجاته 

املختلفة، ��واء اأكان هذا اإ��باع بطريقة مبا��رة اأم غ� مبا��رة، ويتم ذلك عن 

طريق خلق منافع اأو زيادتها. وتتمثل املنافع التي يتم توليدها اأثناء العمليات اإنتاجية 

يف املنفعة يف ال��كل، وهي حتويل ال��لعة من ��كل اإىل اآخر، مثال زراعة القمح الذي 

يتحول اإىل خبز اأخ�ا، واملنفعة يف املكان هي عملية نقل ال��لع من اأماكن اإنتاجها 

اإىل اأماكن اال��تهالك با��تخدام كافة و��ائل النقل. واملنفعة يف الزمان هي عمليات 

تخزين ال��لع واملحافظة عليها حني اإنتاجها اإىل وقت احلاجة اإليها.

واملنفعة يف امللكية اأو احليازة هي خدمات الو��طاء بني املنتجني وامل��تهلكني 

اإن��ان  به  يرغب  ��يء  اأي  )ال��لع  ال��لع  وتخزين  ونقل  توزيع  عمليات  اأثناء 

يف  وتوجد  منفعة  لتليها  اأ��ياء  كل  على  ومن��حبة  ملمو��ة  �صورة  يف  وتتج��د 

نف�س الوقت بكميات حمدودة، اأي نادرة ندرة ن��بية( حتى تتحقق املنافع املختلفة 

ملالكي اأو حائزي هذه ال��لع. واملنفعة يف اخلدمات العامة، تت��من منافع اخلدمات 

االقت�صادية التي ت��بع احلاجات اإن��انية خلدمات التعليم واأمن وغ�ه. ويتم 

اإنتاج عن طريق ت��افر عنا�صر عدة يطلق عليها: العوامل اأو املوارد اأو العنا�صر 

التي ت��اهم يف اإنتاج اأهمها: راأ�س املال، واأر��، والعمل، واملنظم. وهذه العوامل 

هي القوى اإنتاجية املختلفة التي تت��افر يف اإنتاج ��لعة اأو خدمة معينة.

Gإنتاجية العامل 

اأ��ا�� اإنتاج الع�امل يف  تعني م��توى اإنتاج لك�ل عامل. وعادة تقا�س على 

ال��اعة اأو ال��ن�ة.
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Gإنتاجية العامل الزراعي

تعني م��توى اإنتاج الزراعي يف الوحدة اإنتاجية الناجت عن اإ��افة عامل 

فيها. وتقا�س –عادًة- باإنتاج العامل يف ال��اعة اأو يف ال��نة، وهي منخف��ة جدًا 

يف البلدان النامية مقارنة بالبلدان املتقدمة.

انتقال هيكلي

يعني عملية انتقال الهيكل ال�صناعي لالقت�صاد، والذي من خالله تزيد ن��بة 

بالقطاع  مقارنة  م��تمرة  ب�صورة  القومي  الدخل  يف  ال�صناعي  القطاع  م��اهمة 

الزراعي. وبتعب� اآخر: حتول يف تركيبة القطاع ال�صناعي يف االقت�صاد الوطني.

Gأنظمة داعمة للريف 

��واء  الريف  يف  اإن��ت��اج  حتفيز  بهدف  -ع���ادًة-  اأنظمة  ه��ذه  و��ع  يتم 

للم��روعات ال�صغ�ة وامل��روعات الكب�ة، ويت��من هذا اأمر تقوية املوؤ����ات 

البنوك  ذلك  وي��مل  فاعلية،  واأكرث  كفاءة  اأكرث  وجعلها  اإنتاج  بعمليه  املرتبطة 

الفنية  واخل��دم��ات  واأ������م��دة،  ال��ب��ذور  وت��وزي��ع  املختلفة،  اإق��را����  وموؤ����ات 

والتدريبية والتعليمية الالزمة، والت��هيالت يف عمليات التخزين والت��ويق ف��اًل 

عن خدمات املياه والكهرباء و��بكه الطرق وو��ائل النقل.

Gأنظمة خمتلطة

هي اأنظمة االقت�صادية، والتي هي عبارة عن مزيج من النظام الراأ��مايل 

توجد  حيث  النامية  البلدان  معظم  يف  ال��ائد  النظام  وهو  اال��رتاكي،  والنظام 

امللكية اخلا�صة جنبًا اإىل جنب مع امللكية العامة داخل االقت�صاد الواحد.

انكما�ش

وتنخف��  ال��رائية،  قوتها  ج��راءه  ترتفع  املتداولة  العملة  حجم  يف  نق�� 

اأ��عار، وتنت��ر البطالة. واالنكما�� نقي�� الت��خم املايل الذي يعرف بازدياد 

دليل املصطلحات اإلقتصادية26



دليل امل�صطلحات االقت�صادية34

يف حجم العملة املتداولة تنخف�س معه قوتها ال�صرائية وترتفع االأ�صعار.

اأوراق جتارية

االأوراق التجارية هي عبارة عن �صكوك تت�صمن التزامًا بدفع مبلغ من النقود 

ي�صتحق الوفاء –عادًة- بعد وقت ق�صر، وقابل للتداول بالطرق التجارية )التظهر 

اأو املناولة(. وقد جرى العرف على ا�صتعمالها كاأداة لت�صوية الديون. واأنواعها هي: 

الكمبيالة، ال�صند االأذين، ال�صند حلامله،ال�صيك.

اأونكتاد

الدولية  الهيئات  من  واح��دة  وهي  والتنمية،  للتجارة  املتحدة  االأمم  موؤمتر 

على  جوهري  تركيز  مع  الدولية  التجارة  تعزيز  وهدفها:  املتحدة،  لالأمم  التابعة 

ق�صايا التجارة وميزان املدفوعات للبلدان النامية.

اإيرادات عامة للدولة

تعرف االإيرادات العامة باأنها االأداة التي ت�صتخدمها الدولة لتمويل نفقاتها 

عند تدخلها لتحقيق االإ�صباع العام وو�صيلة يحددها الهدف منها وفقا لالعتبارات 

التي يوؤمن بها املجتمع. وتتمثل االإيرادات العامة للدولة يف االأنواع االآتية:

- اإيرادات الدولة من اأمالكها.

- ال�صرائب والر�صوم والغرامات.

- املنح واالإعانات وامل�صاعدات.

- القرو�س.

- االإ�صدار النقدي اجلديد.

 وي�صار يف املوازنة العامة اإىل االإيرادات العامة الذاتية-العادية-ولتي متثل 

اإجمايل االإيرادات العامة للدولة بعد ا�صتبعاد املنح وامل�صاعدات اخلارجية، وتعر 

العامة ب�صورة  النفقات  تغطية  الذاتية يف  العادية عن حقيقة اجلهود  االإي��رادات 

واقعية.
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)UNDP( برنامج الأمم املتحدة الإمنائي

بلدان  التنمية يف  تعزيز  اأ��ا��ية  املتحدة، ووظيفته  اأمم  Gأحد هيئات  هو 

ت��مل:  ال�نامج  يتم متويلها ع� هذا  التي  التنموية  وامل��روعات  الثالث.  العامل 

قطاعات  يف  التحتية  البنية  وم��روعات  والتعليم  والطفولة  واأم��وم��ة  ال�صحة 

الزراعة وال�صناعة والنقل.

وم��اركتها  احللول  و��ع  يف  ال��دول  م��اعدة  على  ال�نامج  عمل  ويرتكز 

الفقر،  حدة  من  والتخفيف  الدميقراطي،  احلكم  التالية:  التحديات  مواجهة  يف 

والوقاية من الكوارث، وGإعادة التاأهيل، والطاقة والبيئة.

بطاقات الئتمان 

هي عبارة عن بطاقات ي�صدرها بع�� امل�صارف واملن��اآت، ذات قيمة نقدية، 

ي��تخدمها مالكوها يف ��راء ال��لع واخلدمات، وتتكفل املƒؤ����ة التي Gأ�صدرت تلك 

البطاقات مبحا��بة من مت ��راء ال��لع منهم بني فرتة وGأخرى.

بطالة خمفية 

أ��باب  هي الو��ع الذي يكون فيه العامل م��تخدمًا كليًا ولكنه غ� منتج 

خمتلفة.
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بطالة مقنعة

)امل��وارد  العمال  بني  مق��مة  العمل  مهام  فيه  تكون  قائم  و��ع  عن  تع� 

بالكامل ولكن معظم وقتهم  العاملني م��غلون  اأن جميع  الب��رية(، ويبدو ظاهرًا 

منتجة. غ�  اأعمال  يف  ي��تهلك  منه  الكث�  اأو  احلقيقة-  –يف 

بلدان ��ناعية جديدة

البلدان ال�صناعية اجلديدة هي جمموعة من البلدان حققت م��توى متقدمًا 

ن��بيًا على �صعيد التنمية االقت�صادية مع قطاع �صناعي ناه�� ومتحرك ومرتبط 

البلدان: كوريا اجلنوبية -ال�ازيل  اأمثلة هذه  الدويل، ومن  بالتجارة واال��تثمار 

-تايوان -ال�صني -الهند -ماليزيا(.

بنك مركزي

اأه��داف  حتقيق  عن  م��ئولة  م��تقلة  حكومية  مƒؤ����ة  امل��رك��زي  البنك 

اإ�صدار  عن  م��ئول  فهو  وامل�صريف.  النقدي  املجال  يف  واالجتماعية  االقت�صادية 

العملة وا��تقرار قيمتها، والقيام ببنك احلكومة وم��ت��ارها املايل، وبنك البنوك، 

والقيام بدور املقِر�� اأخ�، ويوجه البنوك وي��رف عليها، ويتوىل اإدارة ال��يا��ة 

النقدية مبا يكفل حتقيق النمو وزيادة الت��غيل. 

بنوك اإ�سالمية

هي مƒؤ����ات و��اطة مالية قائمة على نظام امل��اركة يف الربح واخل��ارة 

اقت�صادية  اأن��طة  اإىل  مبا��رة  موجها  عينيا  متويال  اأم��وال  مل��تخدمي  وتقدم 

حمدودة وفقًا ل�صيغ توظيف حمددة، وبالتايل ال تتاجر بالديون مطلقًا وال تتعامل 

بالفائدة اأخذا اأو عطاًء. 

ال��رعي  امل��اربة  لعقد  وفقًا  املودعني  اأم��وال  على  البنوك  هذه  وحت�صل 

با��تثناء الودائع حتت الطلب، ومن ثم تقدم هذه البنوك اأموال اإىل م��تخدميها 

وفقًا لنظام امل��اركة اأو املرابحة اأو امل��اربة وغ�ها من �صيغ اال��تثمار اإ��المية، 
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على اأن تكون ح�صة كٍلّ من امل�صرف وامل��ارب جزًء ��ائعًا من الربح معلومًا متفقًا 

ويخ��ر  بالكامل،  املال  رّب  حتملها  خ��ارة  وقعت  فاإن  التعاقد،  عند  ابتداًء  عليه 

امل��ارب جهده اإذا مل يكن متعديًا اأو مق�صرًا. وت��مى هذه البنوك –كذلك- بنوك 

امل��اربة، وهي اأقرب أن تكون بنوكا ��املة، فهي تقدم اخلدمات امل�صرفية بكل 

اأنواعها مما يتوافق مع ال��ريعة اإ��المية، وتقدم التمويل مل��روعات طويلة اأجل 

وت��تثمر ا��تثمارًا مبا��رًا اأو باال��رتاك مع الغ�. وقد يكون لها ��ركات تابعة اأو 

زميلة. 

بنوك جتارية

هي موؤ����ات ائتمانية غ� متخ�ص�صة تقوم اأ��ا��ا على تلقي الودائع القابلة 

االئتمان  يف  اأ��ا��ية  ب�صفة  والتعامل  ق�ص�،  اأج��ل  بعد  اأو  الطلب  عند  لل��حب 

ق��� اأجل. اأي اأن هذه البنوك تقوم بعملها على اأ��ا�س نظام املداينة بفائدة، 

حيث حت�صل على قرو�س نقدية )الودائع( بفائدة من املودعني با��تثناء الودائع 

اإىل  االئتمان،  ودائع  من  تخلفه  وما  النقدية،  القرو�س  هذه  ومتنح  الطلب،  حتت 

املقرت��ني قرو�س ق���ة اأجل بفائدة. وميثل الفرق بني جمموع الفوائد الدائنة 

�صايف  للمودعني(  مينحها  )التي  واملدينة  املقرت��ني(  من  البنك  ياأخذها  )التي 

ربح البنك، باإ��افة اإىل قيامة باخلدمات امل�صرفية اأخرى املعروفة.

بنوك ��املة

فهي  املتنوعة.  امل�صرفية  اخلدمات  من  حزمة  تقدم  مالية  موؤ����ات  هي 

البنوك  ه��ذه  متار�س  حيث  اال��تثمار.  وبنوك  التجارية  البنوك  باأعمال  تقوم 

التاأمني،  املالية، وخدمات  اأوراق  وتعمل يف جمال  التقليدية،  امل�صرفية  اأعمال 

��ركات  اأو  لها  وزميلة  تابعة  ��ركات  خالل  من  اأو  بنف��ها  العقارية،  وال�ص�فة 

قاب��ة، وبالتايل فهي تقدم خدمات متنوعة لقطاعات خمتلفة، اأمر الذي يوؤدي 

اإىل توزيع خماطرها، أن اإيراداتها ال تعتمد على الفائدة فقط، ولكن اأي��ا على 

اإيجار واأرباح، لذلك تتميز هذه البنوك عن غ�ها يف حتقيقها وفورات احلجم 
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نتيجة انخفا�� نفقاتها الناجت عن تنوع م�صادر مواردها وانخفا�� درجة املخاطر 

امل�صاحبة لذلك التنوع. 

بنوك متخ����ة

هي موؤ����ات ائتمانية متخ�ص�صة. وت��مى بنوك التنمية، وقد تاأخذ ��ركات 

م��اهمة يقوم باإن��ائها اأفراد اأو احلكومات، ولكن احلكومات هي التي تقوم -يف 

الغالب- باإن��اء هذه البنوك من اأجل تنمية القطاعات التي تخدمها، وهي القطاع 

–عادًة- بتلقي الودائع من  الزراعي وال�صناعي واإ��كان. وهذه البنوك ال تقوم 

اأفراد با��تثناء القطاعات التي ترتبط بها، وتعتمد -يف جزء كب�- من مواردها 

املالية  واملوؤ����ات  املركزي  البنك  من  القر��  اإىل  باإ��افة  مالها،  راأ���س  على 

اأجل  اأخرى ك��ركات التاأمني. وقرو�� هذه البنوك معظمها متو��طة وطويلة 

نظرًا الحتياج القطاعات التي تخدمها اإىل هذا النوع من التمويل، باإ��افة اإىل 

ا��تثمار املبا��ر عن طريق اإن��اء م��روعات جديدة، اأو امل��اهمة يف روؤو�� اأموال 

امل��روعات التي يقوم بها اأفراد. 

بور��ة )�سوق الأوراق املالية(

اختلفت اآراء حول اأ�صل هذه الكلمة، ولكن الثابت من خالل الوثائق تبني اأنه 

يف القرن الثالث ع��ر امليالدي هاجرت بع�� بيوت التجارة وال�صرافة اإيطالية 

اإىل بلجيكا واأقاموا يف مدينة بروج )BRUGES( التي كانت مقرًا للقن�صليات 

اأن  –اأي��ًا-  تاريخيًا  ثبت  وقد  فلورن��ا(.  البندقية،  )جنوة،  الثالث  اإيطالية 

)فان  لعائلة  مملوكًا  فندقًا  عهده  ��ابق  يف  كان  البندقية  لقن�صلية  الدائم  املقر 

حيث  وال��م��رة،  الو��اطة  باأعمال  اأفرادها  ا��تهر  التي  البلجيكية  بور��(  دي 

اكت��بت العائلة هذا اال��م من اأكيا�س النقود الثالثة التي كانت تعتلي فندقها قبل 

اأن ي�صبح مقرًا لقن�صلية البندقية.

يتوىل  ثابت،  مكان  تقام يف  منظمة  ��وق  املالية  اأوراق  ��وق  اأو  والبور�صة 

اإدارتها واإ��راف عليها هيئة لها نظامها اخلا��، وحتكمها لوائح وقوانني واأعراف 
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وتقاليد يتبعها املتعاملون يف اأ��هم وال��ندات من الراغبني يف اال��تثمار، وتنعقد 

جل��اتها يف املق�صورة الرئي��ية يوميًا، حيث يقوم الو��طاء املاليون بتنفيذ اأوامر 

البائعني وامل��رتين.

 و��وق اأوراق املالية -���أنها ��`�أن ��ائر اأ��واق- تلتقي فيها قوى العر�� 

والطلب، وتتحدد على اأ�����هما اأثمان، اإ اأنها تختلف عن غ�ها من اأ��واق 

��وق  يف  بينما  ذاتها،  ال̀��وة  على  التعامل  اأ��واق  تلك  يف  يجري  اأنه  حيث  من 

يف  التي  اأ��هم  وهي  �وة  ال̀� هذه  على  حقوق  يف  التعامل  يجري  املالية  اأوراق 

حوزة املتعاملني. وأن حقوق اأ�صحاب امل��روعات تتمثل يف اأ�صول يتعذر ت�صفيتها 

حل��اب اأحد امل��تثمرين، ظهرت احلاجة لهذه اأ��واق حيث تباع احلقوق وت��رتى 

دون امل��ا�س ب�أ�صل الرثوة املتمثلة يف اأ�صول امل��روع. وتنق��م ��وق اأوراق املالية 

من حيث وظائفها اإىل ق��مني: ال��وق اأولية، وال��وق الثانوية.

بنية حتتية

واملوانئ  ال��ريعة  واخلطوط  بالطرق  االقت�صادية  التحتية  البنية  تتمثل 

واملياه  الكهربائية  الطاقة  اإمدادات  جانب  اإىل  املختلفة  النقل  وو��ائل  واملطارات 

وكذلك املƒؤ����ات املالية واخلدمات العامة خا�صًة يف جماالت ال�صحة والتعليم..

اإلخ. ويعت� م��توى تطوير البنية التحتية يف بلد ما عاماًل حا��مًا يف تقرير ��رعة 

وتنوع التنمية االقت�صادية.

بيع املرابحة

هو عقد من عقود البيع، يح�صل فيها امل��رتي )وهو اآمر بال��راء م��بقًا( 

على ال��لعة، ويدفع نف�س الثمن الذي دفعه البائع )امل�صرف( مع زيادة ربح معلوم 

متفق عليه. واملرابحة عادة بيع اآجل يدفع فيه الثمن على دفعات اأو اأق��اط حمددة 

على فرتات زمنية متفق عليها.

دليل املصطلحات اإلقتصادية34



دليل امل�صطلحات االقت�صادية42

بيع على املك�سوف

يكون البيع على املك�صوف اإذا قام �صخ�س ببيع ما لي�س عنده وال رهن ت�صرفه. 

اأي قيام ال�صخ�س ببيع االأوراق املالية التي ال ميلكها، اأو لي�س بو�صعه ت�صليمها.

اأحد  من  املالية  االأوراق  باقرتا�س  يقوم  م�صارب  هو  املك�صوف  على  والبائع 

مكاتب ال�صم�صرة التي تعاقد على بيعها، اأي ت�صليمها اإىل امل�صرتي يف غ�صون اأيام 

قليلة، وذلك على اأمل اإعادة �صراء االأوراق املالية عند انخفا�س اأ�صعارها واإعادتها 

امل�صاربني:  من  نوعان  وهناك  االأ�صعار.  فروق  من  ي�صتفيد  وبالتايل  ملقر�صيها، 

اأمل  على  منخف�صة  واأ�صعارها  املالية  االأوراق  �صراء  اأي  ال�صعود،  على  م�صاربون 

بيعها عند ارتفاعها مرة اأخرى. اأما امل�صاربون على الهبوط فهم الذين يقرت�صون 

اأمل  على  مرتفعة،  واأ�صعارها  ويبيعونها  ال�صما�صرة  مكاتب  من  املالية  االأوراق 

انخفا�س اأ�صعارها يف امل�صتقبل، في�صتفيدون من فروق االأ�صعار.

يف  املعامالت  حجم  اإجمايل  من   % 75 اإىل  البيوع  هذه  حجم  ي�صل  وقد 

االأ�صواق املالية، خا�صة يف اأمريكا، وهي حمرمة يف ال�صريعة االإ�صالمية.

بيوت ال�سم�سرة

قد يعتمد االأفراد امل�صتثمرون على جهودهم الذاتية يف البحث عمن يبيع لهم 

اأو ي�صرتي منهم اأوراقًا مالية، وهذا ما يعرف بالتعامل املبا�صر. وقد يلجاأ االأفراد 

امل�صتثمرون اإىل اأحد بيوت ال�صم�صرة اأو ما ي�صمى بالو�صطاء الذين يعملون يف بيع 

اأف�صل  على  احل�صول  من  االأف��راد  ه��وؤالء  يتمكن  ثم  ومن  املالية،  االأوراق  و�صراء 

اأو  الو�صطاء  بها  يعمل  التي  الر�صمية  ال�صوق  يف  املزايدة  �صوق  خالل  من  االأ�صعار 

بيوت ال�صم�صرة مقابل عمولة.
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تÉأجري متويلي

مبقت��اه  يقوم  التمويل،  اأ��اليب  من  اأ��لوب  بÉأنه  التمويلي  التÉأج�  يعرف 

مبعرفة  موا�صفاته  وو��ع  حتديده  يتم  راأ��مايل  اأ�صل  ب��راء  )املوؤجر(  املمول 

امل��تÉأجر الذي ي��تلم اأ�صل من املورد على اأن يقوم بÉأداء قيمة اإيجارية حمددة 

للموؤجر خالل فرتة زمنية معينة مقابل ا��تخدام وت��غيل هذا اأ�صل.

)املوؤجر(  املمول  الطرف  قيام  على  التمويلي  التÉأج�  فكرة  تقوم  وبذلك 

بتمويل ��راء اأ�صل الراأ��مايل الذي يحدده وي��ع موا�صفاته الطرف امل��تخدم 

اأ�صول  املوؤجر بحق ملكية  التعاقدية يحتفظ  العالقة  )امل��تÉأجر(. ويف ظل هذه 

البدائل  اأحد  بني  يختار  اأن  العقد  مدة  نهاية  يف  للم��تÉأجر  ويكون  الراأ��مالية، 

اآتية: 

- ��راء اأ�صل املوؤجر نظ� ثمن يتفق عليه، يراعى يف حتديده ما ��بق ��داده من 

قبل امل��تÉأجر اإىل اجلهة املوؤجرة من مبالغ خالل فرتة العقد.

- جتديد عقد اإيجار من قبل امل��تÉأجر مع اجلهة املوؤجرة ملدة اأخرى، بال��روط 

التي يتفق عليها الطرفان مع اأخذ يف االعتبار تقادم اأ�صل املوؤجر.

- اإرجاع اأ�صل اإىل اجلهة املوؤجرة.
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تبادل

يعد التبادل اأحد اأوجه اأو جماالت الن��اط االقت�صادي الذي ميار��ه اإن��ان 

وحدة  لدى  املتاحة  امل��وارد  ا��تعمال  به  ويق�صد  واال��تهالك،  اإنتاج  جانب  اإىل 

موارد  من  متاح  هو  ما  على  احل�صول  يف  االقت�صادي  القرار  وح��دات  من  معينة 

لدى وحدة اأخرى. وعملية التبادل املنتظمة احلدوث بني عدد كب� من الوحدات 

تتم  املحلي  االقت�صاد  اإط��ار  ويف  النقود.  وهو  للتبادل،  و��يطا  ا��تعماال  تفرت�� 

الفوائ�� )وحدات حتقق  وتبادل  واخلدمات  ال��لع  ��وق  اإنتاج يف  تبادل  عملية 

املال  اأ��واق  اأهمية  تاأتي  ثم  ومن  املال،  ��وق  ووح��دات حتقق عجزا( يف  فوائ�� 

بنوعيها )راأ�س املال والنقد( لت��مل و��ائط لنقل ال��لع واخلدمات من املنتجني 

تتم  وقد  امل��تثمرين.  اإىل  املدخرين  من  اأم��وال  لنقل  وو��ائط  امل��تهلكني،  اإىل 

عملية التبادل يف اإطار االقت�صاد الدويل، اأي بني الدول، ومن ثم ياأتي اأهمية اأ��واق 

التجارة الدولية، واأ��واق اأ��عار ال�صرف اأجنبي، واأ��واق املال الدولية.

جتار الأوراق املالية

غ�  ال��وق  يف  حل��ابهم  املالية  اأوراق  و��راء  بيع  يف  وظيفتهم  تتلخ�� 

االت�صال  ه��وؤالء  على  ومينع  املالية،  اأوراق  بور�صة  يف  اأع��اء  وهم  الر��مية، 

التجار  هوؤالء  أن  ونظرًا  البور�صة.  أع��اء  اأوام��ر  تنفيذ  اأو  املتعاملني  بجمهور 

اأع��اء يف البور�صة، فاإنهم ال يتحملون اأية عموالت، لذلك يقتنع هوؤالء بهام�� ربح 

ولو كان قلياًل، أن تكاليف ممار��ة وظيفتهم تعت� ��ئيلة. وميار�س هوؤالء اأعمالهم 

ال��ما��رة مقابل مبلغ معني.  اأحد بيوت  –غالبًا- من خالل ا��تئجار مكتب من 
دوران  و��رعة  معامالتهم  حجم  على  اأرباحهم  حتقيق  يف  التجار  ه��وؤالء  ويعتمد 

اال��تثمار  علماء  يرى  لذلك  والهبوط،  ال�صعود  على  م��اربني  ولي��وا  اأ��هم. 

والتمويل اأن هوؤالء التجار لهم مزايا تنعك�س اإيجابا على ال��وق، وهي:

1 - خلق ��وق م��تمرة.
2 - ت�صنيف الفرق بني ��عري البيع وال��راء.

3 - توؤدي باحلد من تقلبات اأ��عار مما يوؤدي اإىل ا��تقرارها.
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جتارة حرة

هي التجارة الدولية التي جتري دون و��ع حواجز مثل التعرفات، واحل�ص��، 

والرقابة Gأمام حرية انتقال ال��لع واخلدمات بني الدول.

وتهدف التجارة احلرة Gإىل تاأمني منافع التخ�ص�� الدويل، وقد مت تعزيز 

وعلى  )اجلات(  والتجارة  للتعرفات  العامة  االتفاقية  طريق  عن  الدولية  التجارة 

اجلمركية  واالحت���ادات  احل��رة  التجارة  مناطق  باإقامة  حم��دود  Gإقليمي  Gأ��ا�� 

واأ��واق امل��رتكة.

جتمع نادي باري��

 هو جتمع ملناق��ة الديون احلكومية اخلارجية، تاأ���س عام 1956 يف باري�س، 

يف اجتماع إعادة جدولة ديون اأرجنتني التي Gأعلنت عجزها عن الت��ديد. ويعقد 

بح��ور  املدينة،  للدول  اجلدولة  Gإع��ادة  طلبات  لبحث  اجتماعاته  باري�س  ن��ادي 

مندوبني عن ��ائر الدول اأع��اء يف النادي، وهم: الواليات املتحدة اأمريكية، 

اليابان،  هولندا،  املتحدة،  اململكة  الدمنرك،  النم��ا،  Gإيطاليا،  فرن��ا،  Gأملانيا، 

عن  ممثلني  Gإىل  Gإ��افة  اجل��دول��ة،  Gإع��ادة  تطالب  التي  للدول  الدائنون  رو��يا، 

 )OECD( إمناء االقت�صادي�صندوق النقد والبنك الدوليني ومنظمة التعاون وا

وممثلني عن منظمة اأنكتاد )UNCTAD( كمراقبني.

حتليل الكلفة واملنفعة

والذي  االقت�صادي  التحليل  يف  Gأ��ا��ية  Gأداة  واملنفعة  الكلفة  حتليل  يعت� 

يتم من خالله ويرد من الكلفة الفعلية واملحتملة )اخلا�صة واالجتماعية( جلميع 

القرارات االقت�صادية مقابل املنافع الفعلية واملحتملة )اخلا�صة واالجتماعية(.

حتليل مايل

هو فن التعامل مع القوائم املالية بتحويلها Gإىل عنا�صرها وGأجزائها، ودرا��ة 

العالقات املتبادلة بني اجلزء والكل، واجلزء واجلزء، مبعنى فح�� ودرا��ة دقيقة 
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واأجزائها،  القائمة بني عنا�صرها  العالقات  وا��تقراء  املالية،  للقوائم  وتف�صيلية 

والتو�صل اإىل جمموعة من املوؤ��رات ذات الداللة التي متكن من احلكم على اأداء 

املن��اأة املالية، لي�س يف املا��ي فقط، ولكن يف احلا��ر اأي��ًا، من اأجل اإ��هام 

يف ا��ت��راف امل��تقبل، وبالتايل اإ�صدار حكم مو��وعي على حقيقة املوقف املايل 

للمن��اأة من خمتلف جوانبها.

تخ����ية

التخ�ص�صية تعني الو��ع الذي يتم فيه تخ�صي�س املوارد ب�صورة مركزة على 

اإنتاج ب��ائع حمدودة بداًل من ا��تخدام هذه املوارد يف اإنتاج عدد اأك� من ال��لع.

تخطيط اقت��ادي

أجل  الدولة  بها  تقوم  وتف�صيلية  واعية  حماولة  هو  االقت�صادي  التخطيط 

�صياغة القرارات حول كيفية تخ�صي�س املوارد بني اال��تخدامات املختلفة، ومبوجب 

ذلك يتقرر حجم ال��لع واخلدمات التي ��يتم اإنتاجها يف الفرتة املخططة لها. 

تخطيط مركزي 

يعني اأن الدولة هي التي تقرر ما ��وف يتم اإنتاجه من ال��لع واخلدمات ولي�س 

ال��وق، وذلك عن طريق قوى العر�س والطلب، والدولة –لذلك- هي التي تخ�ص�س 

القدر املطلوب من عوامل اإنتاج لال��تخدامات املختلفة يف عملية اإنتاج، وجميع 

املختلفة  االقت�صادية  للقطاعات  التوجيهات  وت�صدر  املركز  يف  تتخذ  القرارات 

اال��رتاكي  املع��كر  دول  وبقية  ال��وفيتي  االحتاد  يف  متبعًا  كان  ما  وهو  للتنفيذ، 

��ابقًا وما كان بعرف باالقت�صاد املوجه.

تخلف

املعي��ة  م��تويات  با��تمرارية  يتميز  ال��ذي  االقت�صادي  الو��ع  عن  يع� 

املنخف��ة مع ال��مات التالية: انت��ار الفقر املطلق، متو��ط دخل فردي منخف�س، 
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معدالت منو منخف��ة، م��تويات ا��تهالك منخف��ة، خدمات �صحية ��عيفة اأو 

منعدمة، معدالت وفيات مرتفعة، معدالت والدات مرتفعة، التبعية واالعتماد على 

على  القادرة  اأ��ياء  على  للح�صول  حمدودة  خيارات  اخلارجية،  االقت�صاديات 

اإ��باع احلاجات اإن��انية.

تركيبة عمرية لل�سكان

جند  فمثاًل  م��ا،  لبلد  ال��كان  منها  يتكون  التي  العمرية  الرتكيبات  تعني 

تقل  الذين  ال��كان  باأن  تتميز  النامية  البلدان  يف  لل��كان  العمرية  الرتكيبة  اأن 

الرتكيبة  منها  تتاألف  التي  املجموعات  اأك��ر  ميثلون  )15عامًا(  عن  اأعمارهم 

ال��كانية لهذه البلدان، واأقل منها ال��كان الذين تقع اأعمارهم بني ��ن اخلام��ة 

اأعمارهم  تبلغ  الذين  ال��كان  هم  اأقل  واملجموعة  واأربعني،  واخلام��ة  ع��رة 

)45عامًا( فما فوق.

تركيب �سكاين

يق�صد به خ�صائ�� املجموعات ال��كانية التي يتكون منها املجتمع ال��كاين 

الديني  التكوين  جانب  اإىل  لل��كان  والعمري  النوعي  الرتكيب  وي��مل  ما.  لبلد 

والعرقي وامل��توى التعليمي واالقت�صادي واخل�صائ�� املجتمعية لل�ص�كان.

تركيب نوعي لل�سكان

اإىل اإناث )الن��بة املئوية( يف الرتكيبة ال��كانية  يعر عنه بن��بة الذكور 

لبلد ما.

ت��غيل كامل

الت��غيل الكامل يعني عدم وجود موارد معطلة يف االقت�صاد، واأن جميع املوارد اإنتاجية 

التي ميتلكها املجتمع م��غلة ت��غيال كامال. وهو الو��ع الذي تتوفر فيه الفر�صة أي ��خ�� 

يف احل�صول على عمل عند امل��توى ال��ائد لالأجور، ويف حالة عدم الرغبة يف العمل باأجر 
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% من قوة العمل. ال��ائد فاإن هناك بطالة ناجتة عن هذا الو��ع ال تتعدى 2

ت��نيع 

عملية الت�صنيع هي مرحلة يتم فيها بناء قدرات البلد لتح���� املواد اخلام 

وت�صنيع الب��ائع لال��تهالك ولال��تخدام يف منتجات اأخرى ويف هذه املرحلة يتم 

الغالب  ويف  الب��ري،  املال  راأ�س  واإيجاد  والتجهيزات،  وامل�صانع  ال��ركات  اإن��اء 

يرتكز اإنتاج يف هذه املرحلة على املنتجات الزراعية واأغذية املعلبة واملواد اخلام 

امل��تخرجة، وياأتي -بعد ذلك- �صناعة اأجهزة، مثل: الراديو والتلفزيون و�صناعة 

ال��يارات اإىل جانب �صناعة امللبو��ات ب��كل عام.

ت��خم

لأ��عار خالل  العام  امل��توى  امل��تمرة يف  الزيادة  اأو  الت��خم يعني االرتفاع 

فرتة زمنية معينة وهذا االرتفاع يوؤدي اإىل تناق�س القوة ال��رائية للنقود. هذا املفهوم 

يقت��ي اأن يكون االرتفاع يف امل��توى العام أ��عار ال��لع واخلدمات املختلفة ولي�س يف 

ارتفاع اأ��عار عدد حمدود من ال��لع اأو اخلدمات وبقاء اأ��عار بقية ال��لع واخلدمات 

اأ��عار بع�س  انخفا�س  اأن  تعني  اأخ��ة  اأو تكون منخف��ة. فاحلالة  ثابتة،  اأخرى 

ال��لع واخلدمات يوؤدي اإىل حتول امل��تهلكني اإليها مما يقلل الطلب على ال��لع التي 

ارتفعت اأ��عارها وبالتايل تنخف�س اأ��عارها. كما يقت��ي مفهوم الت��خم اأي��ا اأن 

لفرتة  م��تمرا  املختلفة  واخلدمات  ال��لع  أ��عار  العام  امل��توى  يف  االرتفاع  يكون 

طويلة. فاإذا كان االرتفاع يف اأ��عار نتيجة لق�صور العر�س من ال��لع واخلدمات عن 

الطلب عليها لفرتة ق�ص��ة ي��تطيع املجتمع خاللها عالجها، وال ميثل االرتفاع يف 

اأ��عار يف هذه احلالة ت��خما، ولهذا فالت��خم لي�س م��توى مرتفعا من اأ��عار، 

ولكن تزايدًا م��تمرًا يف امل��توى العام لأ��عار ولفرتة طويلة.

ت��خم ركودي 

ال��بعينات  حقبة  يف  ظهرت  املعا�صرة  الراأ��مالية  يف  حديثة  ظاهرة  هي   
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والركود  والبطالة  الت��خم  بني  الوقوع  تزامن  من  )��كلت  املا��ي  القرن  من 

االرتفاع  Gأي  الت��خم،  يتعاي��  الرGأ��مالية  تاريخ  يف  مرة  ف̀�أول  االقت�صادي(، 

امل��تمر لأ��عار، مع تزايد البطالة، Gأي مع ارتفاع حجم ومعدل العمال العاطلني 

الراغبني يف العمل والباحثني عنه دون جدوى. Gإذ من املعلوم من الناحية النظرية 

خ�صائ��  من  وهي  اأ��عار  فيها  ترتفع  كانت  التي  الفرتات  يف  Gأنه  والتاريخية 

Gأنه يف  والعك�س �صحيح. مبعنى  البطالة منخف��ا،  يكون معدل  االنتعا��،  فرتات 

الفرتات التي تتدهور فيها اأ��عار، وهي من خ�صائ�� فرتات االنكما��، يتزايد 

معدل البطالة. وهذه احلقيقة ميكن للباحث Gأن ير�صدها من متابعته لتاريخ تطور 

للمدار�س  قراءاته  ومن  وانتكا��اتها  لنموها  الدورية  الفرتات  ع�  الرGأ��مالية 

بالكينزية.  وم��رورا  الكال��يكية  باملدر��ة  بدًء  املختلفة  الرGأ��مالية  االقت�صادية 

Gأنه يف فرتات الركود ينخف�� الطلب  Gأما اآن فÉإن اأمر يبدو خمتلفا متاما، Gأي 

الفعال، وينخف�� م��توى ت��غيل اجلهاز اإنتاجي فتتزايد معدالت البطالة، وGإذا 

كان هناك احتكار كامل Gأو مهيمن، فال ي��تطيع Gأحد Gإجبار ال��ركات املحتكرة على 

تخفي�� Gأ��عار ��لعها وخدماتها يف حالة الركود، ما يƒؤدي Gإىل ارتفاع اأ��عار مع 

ارتفاع معدالت البطالة.

ت�سخم م�ستورد

هذا  وين��حب  كان  ��بب  أي  امل��توردة  ال��لع  Gأ��عار  ترتفع  عندما  يحدث 

االرتفاع -يف الغالب- على ال��لع املحلية.

ت�سخم هيكلي 

وهو الت��خيم الناجت عن عدم مرونة العر�� وقدرته يف تلبية الطلب املتزايد 

االختالفات  ب��بب  Gأي��ا  وينتج  هي(،  كما  ال��لع  عر��  حالة  )بقاء  ال��لع  على 

الهيكلية )مثال �صعوبات الت��ويق لل��لع و��وء Gأنظمة التوزيع( يف قطاعات اإنتاج 

املختلفة داخل االقت�صاد الوطني. وبتعب� Gآخر: الت��خم الهيكلي ناجت عن حركة 

طلب عالية )الطلب الكلي( تتجاوز القدرة اإنتاجية لالقت�صاد )العر�� الكلي(.
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تعرفة جمركية

الدولة.  اإىل  ��ريبة تفر�� وجتبى عن كل وحدة من ��لعة يتم ا��ت�ادها 

ن��بة  تفر�� يف ��ورة  القيمية  فال��رائب  نوعية،  اأو  قيمية  ال��رائب  تكون  وقد 

معينة من قيمة ال��لعة امل��توردة.

تقدم علمي

اأو  اخرتاعات  ب�صورة  اجلديدة  العلمية  للمعارف  املتزايد  اال��تخدام  يعني 

حتديثات مرتبطة براأ�س املال املادي والب��ري، وهذا النوع من التقدم العلمي ميثل 

العامل اأهم يف حتفيز النمو االقت�صادي طويل اأجل للبلدان املتقدمة.

تقرير �سنوي 

أي  حما��بية  ل��نة  التابعة  والك��وفات  واجل��داول  املالية  البيانات  يعني 

التجاري  املوؤ����ة  ن��اط  عن  معلومات  عادة  ال��نوي  التقرير  ويت��من  موؤ����ة، 

وبياناتها املالية، وراأي مدقق احل��ابات ومعلومات اأخرى.

تق�سيم العمل

اأ��ا��  اأو املهام املختلفة للعمل بني العاملني على  يعني توزيع جوانب العمل 

تخ�ص�� كل عامل باجلانب الذي ي��تطيع القيام به بكفاءة اأك�. ومبداأ تق��يم 

العمل يعزز من تخ�ص�صية العامل، وبالتايل يزيد اإنتاجيته ب��كل عام.

تقييـم امل��ـروع 

الن��بية املتوقعة من  للربحية  التحليل الكمي  اإجراء  يق�صد بتقييم امل��روع 

ا��تثمار مبلغ حمدد من اأموال اخلا�صة اأو العامة يف م��روع معني، وحتليل التكلفة 

واملنفعة ميثل اأداة التحليلية اأ��ا��ية لتقييم امل��روع.
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تكامل اقت��ادي

التكامل االقت�صادي يعني االختالط اإىل درجة معينة بني اقت�صاديات معينة 

ذلك:  اأمثلة  ومن  معينة.  منطقة  ويف  اأكرث  اأو  لبلدين  اقت�صادية  ��يا��ات  بني  اأو 

والتكامل  احل��رة،  التجارة  ومناطق  امل��رتكة،  واأ������واق  اجلمركية،  االحت��ادات 

االقت�صادي بني الدول العربية.. اإلخ.

تكلفة الفر��ة البديلة

ما  بداللة  اإنتاجها مقي��ة  اأو  ما  ��لعة  باحل�صول على  التكلفة اخلا�صة  هي 

يجب التنازل عنه يف مقابل احل�صول على هذه ال��لعة، اأي هي ما يجب اأن ي��حى 

به يف ��بيل احل�صول على ��يء ما.

تكلفة رGأ�� املال

تع� اأ��عار الفائدة يف النظام الراأ��مايل عن تكلفة راأ�س املال كما جاء يف 

نظرياتهم، م�رين ذلك باأن تلك الفائدة اإما اأنها تعوي�س للمقر�س عن املخاطر، 

اأو اأجر لالدخار، اأو تعوي�س للفرد عن الت��حية واحلرمان نتيجة تخليه عن النقود. 

اأما يف الفكر اإ��المي فاإن تكلفة راأ�س املال هي عبارة عن عائد احتمايل متوقع 

الفعلية  بالنتائج  الذي يرتبط  »الربح«  –��لفًا- وهو  من قبل املنظم وغ� حمدد 

اإيراد واإمنا توزيعًا له،  اأحد تكلفة الن��اط وال عبئًا على  للم��روعات، وال يعت� 

بعك�س الفائدة التي تدخل كجزء اأ��ا��ي من عنا�صر التكلفة املتغ�ة للم��روع.

تكنولوجيا متو�سطة

راأ�س  كثيفة  العالية  التكنولوجيا  بني  الو��ط  يف  تاأتي  التي  التكنولوجيا  هي 

املال وامل��تخدمة يف البلدان املتقدمة، وبني التقنيات البدائية والقدمية التي ي��ود 

اخلام  املواد  ا��تخدام  على  –عادًة-  تعتمد  التي  النامية  البلدان  ا��تخدامها يف 

واملهارات املحلية.
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تكنولوجيا منا�سبة

من  اأك�  بدرجة  العمال  ت��تخدم  التي  للعوامل  املنا��بة  التكنولوجيا  تعني 

عوامل اإنتاج اأخرى)املال – أر��(، فهي تكون اأكرث مالئمة من التكنولوجيا 

التي ت��تخدم عددًا اأقل من العمال مقارنة بعوامل اإنتاج اأخرى.

متويل بالعجز

تتبعها احلكومة  اإيراد، وهي ��يا��ة عندما  اإنفاق عن  زيادة متعمدة يف 

تن��يط  بهدف  وذل��ك  ب��االق���ا����،  مي��ول  عجز  بها  م��وازن��ة  اإع���داد  ��كل  تاأخذ 

االقت�صاد القومي والتوظيف عن طريق ��خ قوة ��رائية اإ��افية. وقد ترتب على 

زيادة وظائف الدولة احلديثة وزيادة نفقاتها تبعا لذلك اأن اأ�صبح وجود عجز يف 

املوازنة العامة اأمرا عاديا حتى يف اأوقات التوظيف الكامل، ولهذا فالتمويل بالعجز 

اأ�صبح يعني التو��ع يف العجز عن م��تواه العادي.

تنمية 

جوانب  ثالثة  ولها  النا�س.  لكل  احلياة  نوعية  حت��ني  عملية  التنمية  تعني 

مهمة، هي:

وم��توى  وحجم  دخولهم  زي��ادة  ذل��ك  وي��مل  للنا�س،  املعي��ي  امل��توى  رف��ع   -

ا��تهالكهم من اأطعمة واخلدمات ال�صحية والتعليم.

واأنظمة  املوؤ����ات  اإيجاد  خ��الل  من  النمو  اإىل  ت��وؤدي  التي  الظروف  توف�   -

االجتماعية واالقت�صادية وال��يا��ية التي تعزز من وجود اإن��ان واح�امه.

- تو��يع احلريات وفر�� االختيار بزيادة اأق��ام امل��اركة وتعدد اخليارات اأمام 

النا�س.

تنمية اقت�سادية

تعرف التنمية االقت�صادية باأنها اإحداث تغي� يف الهيكل االقت�صادي يت��من 

ومبا  ال��ائد  اإنتاج  اأ��لوب  ويف  لالأفراد  االقت�صادي  ال��لوك  يف  جذريًا  تغي�ًا 
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يحقق تو��يع الطاقة اإنتاجية لالقت�صاد القومي ويرفع متو��ط ن�صيب الفرد من 

الناجت القومي احلقيقي.

تنمية ب��رية

هي  الب��رية  التنمية  فاإن  اإمنائي  املتحدة  اأمم  برنامج  تعريف  بح��ب 

اقت��اديا  منوًا  الب��رية  التنمية  وتتطلب  للنا�س،  املتاحة  اخليارات  نطاق  تو��يع 

اإذ اأنه بدون هذا النمو لن يكون ممكنًا حتقيق النقلة املرغوبة يف اأحوال الب��رية 

والكهرباء  واملياه  واإ��كان  وال�صحة  التعليم  جماالت  الب��رية  التنمية  وت��مل 

وال�صرف ال�صحي وال��كان واالت�صاالت والنقل..اإلخ. 

وامل��اركة  اإن��ان  حقوق  ت��مل  الب��رية  التنمية  فاإن  اأو��ع  اإط��ار  ويف 

وهي  الب��رية  التنمية  يف  اأ��ا��يًا  عن�صرًا  ال��يا��ية  احلرية  واعتبار  املجتمعية 

اأق�صى حد  اإىل  تو��يع نطاق قدراتهم  اأفراد من  عملية مت�صاعدة متكن جميع 

ممكن. واأهم موؤ��رات التنمية الب��رية:

- معدل اخل�صوبة .

- متو��ط العمر املتوقع عند الوالدة .

- معدل وفيات اأطفال عند الوالدة. 

- معدل وفيات اأطفال يف ال��نوات اخلم�س اأوىل.

- معدل وفيات اأمهات عند الوالدة.

- معدل االلتحاق يف املرحلة اأ��ا��ية والثانوية من التعليم.

- معدل الت��رب يف املرحلة اأ��ا��ية من التعليم. 

- ن��بة ال��كان اللذين يح�صلون على اإمدادات الطاقة الكهربائية. 

- ن��بة ال��كان اللذين يح�صلون على مياه نقية.

االقت�صادي  للتقرير  وفقا  فهي  واالقت�صادية،  االجتماعية  املوؤ��رات  اأم��ا 

العربي املوحد: 

- معدل النمو ال��كاين.
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- ن��بة ال��كان حتت ��ن 15 ��نة.

- العمر املرتقب عند الوالدة.

- ن��بة ��كان املدن.

- متو��ط الدخل القومي للفرد. 

- منو متو��ط الناجت املحلي اإجمايل)%(.

- ن��بة ت�صدير ال��لع واخلدمات من الناجت املحلي اإجمايل.

- ن��بة ال�صادرات النفطية )�صايف( من الناجت املحلي اإجمايل. 

- ن��بة النفقات احلكومية من الناجت املحلي اإجمايل.

- ن��بة النفقات الع��كرية من الناجت املحلي اإجمايل.

تنمية ريفية متكاملة

الزراعي  التقدم  حتقيق  يت��من  ال��ذي  الريفية  للتنمية  الوا��ع  املفهوم 

للمزارعني ال�صغار وحت��ني م��توى معي��تهم )الدخل والعمالة والتعليم وال�صحة 

واأمومة واإ��كان وجميع اخلدمات االجتماعية اأخرى( جلميع الريفيني، وكذلك 

تخفي�� الفوارق بني الريف واملدينة وحتقيق التنمية املتوازية وتقلي�� التحيزات 

القطاع  قدرات  وزي��ادة  املختلفة  االقت�صادية  الفر��  �صعيد  على  املدينة  ل�صالح 

الريفي للت��ريع يف حتقيق التنمية وا��تدامتها.

تهرب ��ريبي

 يعرف التهرب ال��ريبي باأنه امتناع املكلف –ب��كل غ� قانوين– عن دفع 

ال��ريبة امل��تحقة عليه كليًا Gأو جزئيا من خالل قيامه باإخفاء الوعاء ال��ريبي 

للوعاء  قيمة  تقدير  Gأو  ال��ريبية،  اإدارة  عن  لل��ريبة(  اخلا��عة  امل��ادة  )Gأي 

ال��ريبي تقل عن قيمتها احلقيقية.

ال��ريبي  الوعي  ال��ريبي مب��توى  التهرب  ارتباط ظاهرة  البع��  ويرجع 

فنية  وGأ��باب  اإنفاقية،  الدولة  ب��يا��ة  تتمثل  Gأخ��رى  Gأ��باب  وGإىل  املجتمع،  يف 

تت�صل بقواعد فر�� ال��رائب وحت�صيلها من قبل اإدارة ال��ريبية، ف��ال عن 
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االنخفا�� الن��بي للعقوبات القانونية على املتهربني ��ريبيا. كما ينبغي التمييز 

بني ظاهرة التهرب ال��ريبي، وظاهرة Gأخرى توؤدي Gإىل عدم دفع ال��ريبة وهي 

خالل  من  ال��ريبي،  النظام  على  اخل��روج  بدون  يتم  الذي  ال��ريبي«  »التجنب 

غ�  ب��كل  ال��ريبي  التزامهم  من  التخفيف  Gإىل  املوؤ����ات  Gأو  اأف���راد  جل��وء 

على  القانون  ق�صور يف  من  اال��تفادة  مثل  ال��ريبي،  القانون  لن�صو��  خمالف 

امل��تويني الداخلي والدويل، Gأو امتناع اأ��خا�� عن القيام بالواقعة Gأو الت�صرف 

الذي تفر�� على Gأ��ا��ه ال��ريبة.

توازن

يعادل كل  ال��علة  العر�� من  يكون كل  توازن عندما  ال��وق يف حالة  يكون 

الطلب عليها. 

توريق القرو�� 

 ظهرت من بني التطورات املالية الدولية املعا�صرة ظاهرة توريق القرو��، 

اأمر  وهذا  ��ندات،  Gأو  Gأو �صكوكًا،  Gأ��همًا،  مالية  Gأوراق  Gإىل  القرو��  Gأي حتويل 

Gأعطى الدائن فر�صة لت��ييل قرو��ه يف بور�صات اأوراق املالية. 

توزيع الدخل القومي

توزيع الدخل القومي هو الهدف النهائي للن��اط االقت�صادي مبختلف �صوره 

وGأ��كاله يف كل املجتمعات وع� الزمن، لكن م��األة توزيع الدخل القومي بني فئات 

Gأو Gأفراد املجتمع تختلف من جمتمع Gإىل Gآخر وفقًا الختالف طبيعة النظام ال��ائد 

والفل��فة التي ي��تند عليها هذا النظام Gأو ذاك، وب��كل عام فاإنه غالبا ما ينظر 

ال��خ�صي.  والتوزيع  الوظيفي،  التوزيع  زاويتني:  من  القومي  الدخل  توزيع  Gإىل 

حيث Gأن التوزيع الوظيفي للدخل يتم من خالل ملكية عنا�صر اإنتاج، وحتكم هذا 

التوزيع عملية م��اهمة كل عن�صر من عنا�صر اإنتاج هذه يف العملية اإنتاجية، 

دوره  ح��ب  كل  العنا�صر  هذه  على  تتوزع  )الدخول(  اإنتاج  عوائد  فاإن  ثم  ومن 
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يف االإنتاج، فيح�صل عن�صر العمل على عائد هو االأجر، وعن�صر راأ�س املال على 

الفائدة، وعن�صر االأر�س على الريع اأو االإيجار، ويح�صل املنظم على االأرباح. اأي 

اأن التوزيع الوظيفي للدخل القومي يتعلق بن�صيب من �صاركوا يف االإنتاج من الدخل 

القومي. 

اأما التوزيع ال�صخ�صي للدخل القومي فين�صرف اإىل توزيع الدخل على جميع 

اأفراد املجتمع بغ�س النظر عن امل�صاهمني يف العملية االإنتاجية واملولدين للدخل اأو 

التي حتكم  والدينية  الفل�صفية  التوزيع يخ�صع لالعتبارات  وهذا  امل�صاهمني.  غر 

املجتمع، ومن ثم مدى رغبة امل�صاهمني اأو امل�صاركني يف توليد الدخل على التخلي 

عن جزء من دخولهم لتوزيعه على غر امل�صاركني وهم غر القادرين على االإنتاج 

من طالب وعجزة وفقراء..اإلخ.
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ثروة

التي لها قيمة  يعني م�صطلح الرثوة -من وجهة نظر الفرد- كل املمتلكات 

Gأما من وجهة نظر  ال��وق.  التي لها قيمة )Gأ��عار( مقررة يف  ال��لع  تبادلية مثل 

ملكية جماعية  اململوكة  ال��لع  ذلك  ال��لع جميعها مبا يف  ت��مل  فالرثوة  املجتمع 

كاملرافق العامة والطرق واملناجم وال��كك احلديدية..الخ. 
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حاجات اإن�سانية

��واء  ما،  ��يء  على  احل�صول  يف  الرغبة  باأنها  اإن��انية  احلاجات  تعرف 

اأو غ� مادي )خدمة(، ويكون ا��تعداد الفرد اأو  كان هذا ال��يء ماديا )��لعة( 

على  قدرته  مع  طرديا  متنا��با  احلاجة  تلك  على  احل�صول  ثمن  لدفع  اجلماعة 

وتتنوع  واجلماعة  الفرد  حاجات  وتتعدد  له.  بالن��بة  احلاجة  تلك  واأهمية  الدفع 

وفقا لظروف الزمان واملكان، وكذلك وفقا للم��توى االجتماعي والثقاف```ي وال��ن..

اإلخ.

وتعد احلاجة اأ��ا�س الن��اط االقت�صادي، اإذ اأن الفرد واجلماعة ال ميكن اأن 

يقوموا باأي ن��اط اقت�صادي ما مل يكن هناك دافع لذلك، ومن هنا يتنوع الن��اط 

االقت�صادي تلبية لتنوع احلاجات اإن��انية. وهناك حاجات قابلة لإ��باع مرة،، 

واأخرى ينتهي فيها اإ��باع ثم تتجدد.

حزمة من ال�سيا�سات 

واالجتماعية.  االقت�صادية  اأب��ع��اد  ذات  ال��يا��ات  من  جمموعة  و��ع 

اأو عدد من  ت��تهدف حتقيق هدف  املختلفة  ال��يا��ات  اآخر: حزمة من  وبتعب� 

اأهداف )مثال حت��ني امل��توى املعي��ي للجماه�، تقلي�س الفوارق االقت�صادية 

واالجتماعية، تخفي�س عجز املوازنة، التخفيف من الفقر والبطالة..اإلخ(.
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ح�ساب ختامي

بيان ملا اأنفقته وح�صلته احلكومة من اأموال خالل فرتة ما��ية هي عادة مدة 

املوازنة ال��نوية للدولة.

حقوق ال�سحب اخلا�سة

عام  ال��دويل  النقد  �صندوق  اأن���أه  الدولية،  ال��يولة  مكونات  من  مكون   

�صندوق  يف  اأع��اء  ال��دول  به  حتتفظ  تكميلي،  دويل  احتياطي  ك�أ�صل  1969م 
قيود دفرتية يف ح���ب  �صورة  الدولية، يف  احتياطياتها  الدويل كجزء من  النقد 

يديره ال�صندوق لت��وية املدفوعات الدولية، ولي�س لها وجود مادي ملمو�س، خالفا 

لالأ�صول االحتياطية الدولية اأخرى.

 وتتحدد ملكية الدول لوحدات حقوق ال��حب اخلا�صة كن��بة من ح�صتها 

يف ال�صندوق عند التخ�صي�س اأويل حلقوق ال��حب اخلا�صة بني الدول اأع��اء 

ا��تخدام وحدات  اأع��اء جتنب  الدول  ال�صندوق على  وي��رتط  ال�صندوق.  يف 

يقتنع  املدفوعات،  ميزان  يف  ��ديد  عجز  مواجهة  اإالعند  بها  اخلا�صة  ال��حب 

وبالتايل ميكنها احل�صول من ع��و  اإىل هذه احلقوق.  الدولة  بحاجة  ال�صندوق 

اآخر يحدده ال�صندوق –يت��م بو��ع اقت�صادي قوي مليزان مدفوعاته واحتياطياته 

حت�صل  اأو  للتحويل،  القابلة  اأجنبية  العملة  من  معادلة  كمية  على  النقدية– 

الدولة على ما حتتاجه عن طريق احل��اب العام املفتوح لدى ال�صندوق، ب��رط 

ا��تخدامها يف نطاق املعامالت التي يحددها ال�صندوق.

وقد مت ا��تحداث وحدات حقوق ال��حب اخلا�صة، بغر�س دعم التو��ع يف 

التجارة الدولية، و��د االحتياجات املتنامية لو��ائل الدفع الدولية اأخرى، ف��ال 

عن حتقيق ا��تقرار ن��بي يف املدفوعات الدولية، من خالل املحافظة على قيمة 

الدولية  العمالت  من  ��لة  با��تخدام  تتحدد  التي  اخلا�صة  ال��حب  حقوق  وحدة 

الرئي��ية )حاليا هي اليورو والني الياباين واجلنيه اإ��رتليني والدوالر اأمريكي(. 

يجري املراجعة للعمالت املكونة لل��لة كل خم�س ��نوات، ل��مان متثيلها للعمالت 

املحددة  الرتجيحية  اأوزان  اأن  من  والت�أكد  الدولية،  املعامالت  يف  امل��تخدمة 
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للعمالت املكونة لل��لة تعك�س Gأهميتها الن��بية يف النظم املالية والتجارية العاملية.

حلقة مفرغة 

تعني احللقة املفرغة Gأن هناك عوامل تعمل على ا��تدامة ظاهرة معينة غ� 

مرغوبة، واملق�صود –هنا- Gأن الدخول املنخف��ة يف الدول الفق�ة توؤدي Gإىل Gأن 

النا�س ي��تهلكون Gأقل من حاجاتهم ، ما ينتج عنه ��وء اأو��اع ال�صحية، وبالتايل 

تكون Gإنتاجيتهم يف Gأعمالهم منخف��ة، وهكذا ت��تمر عندهم حالة الفقر.

حماية Gأو حمائية

املحلية  الدولة حلماية �صناعاتها  تتبناها  ��يا��ة  Gأو احلمائية هي  احلماية 

تفر��  -ح�ص��-  كوتا  Gأو  جمركية،  تعرفة  خالل  من  امل��توردات،  مناف��ة  من 

على بع�� امل��توردات املناف��ة، Gأو غ� مرغوبة اقت�صاديا Gأو اجتماعيًا.

حوافز اقت��ادية 

الن��اط  لت��جيع  الدولة  تتبعها  التي  واملالية  االقت�صادية  ال��يا��ات  هي 

االقت�صادي، منها: تخفي�� فوائد القرو��، والتخفي�� Gأو اإعفاء من ال��رائب، 

وGإعطاء منح للم�صدرين.

حوافز الت��دير

لت��جيع  املحلية  لل��ركات  احلكومة  متنحها  التي  املالية  امل��اعدة  هي 

ال�صادرات، وحت��ني ميزان املدفوعات، وت��مل حوافز الت�صدير اإعانات املبا��رة 

Gأرباح  خلف�� Gأ��عار ال�صادرات -Gإعانة الت�صدير-االمتيازات ال��ريبية -Gإعفاء 

ال�صادرات -الت��هيالت االئتمانية.

وقد ترى بع�� الدول يف حوافز الت�صدير ممار��ة جتارية غ� عادلة مما 

يدفعها Gإىل اتخاذ Gإجراءات عقابية جتاه تلك الدول التي متنح احلوافز ل�صادراتها 

املناف��ة.
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حياد النقود

 ا�صتخدم هذا املفهوم من قبل املدر�صة التقليدية ومفكريها وعلى راأ�صهم جون 

برنارد �صاي الذين زعموا اأن التغر يف عر�س النقود �صواًء بالزيادة اأو النق�صان 

اأن النقود حمايدة، والتاأثر الوحيد  اأي  ال يوؤثر مطلقًا على الن�صاط االقت�صادي، 

انخفا�س  اأو  زي��ادة  مع  انخفا�صها  اأو  االأ�صعار  زي��ادة  اإىل  –فقط-  ي��وؤدي  للنقود 

العر�س النقدي. وترى هذه املدر�صة اأن اقت�صاد ال�صوق ال ميكن اأن يكون فيه فائ�س 

يف اإنتاج ال�صلع واخلدمات، الأن العر�س يف نظرهم هو الذي يخلق الطلب امل�صاوي 

له يف املقدار، وبالتايل كل ما ينتج يطلب. 

ويرتتب على ذلك عدم وجود ك�صاد اأو بطالة يف النظام االقت�صادي. ولكن 

االأزمات التي حدثت خالل القرن التا�صع ع�صر والن�صف االأول من القرن الع�صرين 

اأكدت خطاأ هذا الزعم، الأن الظروف النقدية لعبت دورًا اأ�صا�صيًا يف حدوث تلك 

االأزمات.
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خدمات عامة

هي اخلدمات التي تقدمها الدولة للمواطنني للقيام بوظيفة عامة يحتاجون 

Gإليها من مثل املوا�صالت وال��رطة وجمع ال��رائب وتوف� املاء واإنارة.

Gأو هي خدمات ذات طابع بنائي من مثل خدمات ال�يد والهاتف والتلغراف 

واإ��عاف واخلدمات الق��ائية..Gإلخ. 

خدمة الدين

ي��مل دفع مبلغ الفائدة Gإىل جانب Gإعادة املبلغ اأ�صلي املقرت��.

خ��خ��ة

عملية نقل ملكية امل��اريع Gأو Gأ��هم ال��ركات من ملكية الدولة و��يطرتها Gإىل 

امللكية وال��يطرة اخلا�صة.

خ��وم

ال��كل  كان  مهما  باأعمالها  املƒؤ����ات  قيام  على  ترتتب  التي  االلتزامات 

Gإلخ. وتتكون  Gأو م��اهمة...  Gأو تو�صية  Gأو ت��امنا  القانوين لهذه املƒؤ����ات فردية 
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متنحها  التي  املك��وف  على  ال��حب  وحقوق  امل�صرفية،  القرو��  من  اخل�صوم 

البنوك للموؤ����ة، والقرو�� الق�ص�ة اأجل التي تتمثل يف ال��لع واخلدمات التي 

قدمت لها )اأي اخل�صوم اجلارية( وراأ��مالها املقرت�� وراأ�س املال امل��اهم به، اأي 

الذي طرح لالكتتاب يف ��وق اأوراق املالية، واالحتياطيات املختلفة.

خ��وم البنك

هي التزامات البنك قبل الغ�، اأهمها راأ�س مال البنك واحتياطياته والودائع 

اجلارية واالدخارية واآجلة وااللتزامات اأخرى. ويكون االهتمام اأ��ا��ي للبنك 

يف اإدارة اخل�صوم اأو االلتزامات هو تنمية املوارد املالية ليتمكن من تو��يع اأن��طته 

اإقرا��ية واال��تثمارية مبا يحقق اأعلى اأرباح وباأقل التكاليف، وياأتي يف اأولويات 

تنمية موارد البنك الودائع باعتبارها امل�صدر الرئي��ي ملوارد البنك.

خط الفقر الدويل 

لتقدير  كاأ��ا�س  وي��تخدم  العامل  م��توى  على  للدخل  اعتباطي  قيا�س  هو 

ن��بة ال��كان يف العامل التي تعي�� على حد الكفاف وهم الذين دخولهم تقع حتت 

هذا اخلط الدويل للفقر ويقدر باأقل من مئتي دوالر اأمريكي للفرد ��نويا.

خط الفقر العام

الغذاء  من  احتياجاته  ل��د  يوميا  للفرد  املتاح  احلقيقي  النقدي  املبلغ  هو 

املبلغ يختلف  اأ��ا��ية، وهذا  وبقية اخلدمات  والتعليم  وامللب�س  وال��كن  والدواء 

باختالف الزمان واملكان والعادات والتقاليد، وبح��ب معاي� البنك الدويل فاإنه 

يتحدد بدوالرين للفرد يف اليوم الواحد.

خطة اقت��ادية

اخلطة االقت�صادية تعني الوثيقة املكتوبة املحتوية على ال��يا��ات احلكومية 

التي تقرر الكيفية التي ��وف يتم من خاللها تخ�صي�� املوارد بني اال��تخدامات 
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اأو  املختلفة لتحقيق معدل م��تهدف للنمو االقت�صادي خالل فرتة معينة )خم�س 

ع��ر ��نوات(.

خلق النقود )نقد الودائع(

اأهم  وهي  البنوك,  من  ��واها  دون  التجارية  البنوك  اخلا�صية  بهذه  تنفرد 

وظائفها. وهي نتاج خ�ة البنوك على مدى اأعوام طويلة اأثبتت اأن جزء من املودعني 

هم الذين ي��حبون اأموالهم من البنوك ولي�س كلهم، ولذلك حتتفظ البنوك بجزء 

من تلك الودائع يف خزانتها ي��مى »االحتياطي«، وا��تثمار الباقي ل�صالح البنك, 

%( من الودائع، فÉإذا قام اأحد اأفراد بÉإيداع 1000 وليكن ذلك االحتياطي )20

ريال فÉإن البنك ��وف يحتفظ ب`)200( ريال ويقوم بÉإقرا�� الباقي )800( ريال 

اإىل ��خ�� اآخر، وهذا ال��خ�� اآخر ��يقوم بÉإيداع املبلغ يف بنك اآخر و��يقوم 

%( و��يقر�� الباقي  هذا البنك باالحتفاظ مببلغ )160( رياال كاحتياطي )20

آخر. هذه الظاهرة وهي الزيادة  العملية من بنك  )640 رياال(، وهكذا تتواىل 

امل��اعفة يف عر�� النقود نتيجة زيادة االحتياطي مببلغ معني ي��مى »امل��اعف 

النقدي«. 
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دخل ��خ��ي

الدخل ال��خ�صي هو املبلغ املايل الذي حت�صل عليه اأ��رة خالل فرتة معينة 

)��هر Gأو ��نة عادًة( ويع� عنه بالدخل، ويدخ`ل ��من الدخل القومي وال ي��مل 

الدخل ال��خ�صي تلك املبالغ التي تك��بها اأ��رة نتيجة قيامها بخدمات Gأو Gأعمال 

معينة ب�صورة غ� دائمة مثل )التحويالت، Gأرباح امل��اهمة غ� املوزعة(.

دخل حملي Gإجمايل

هو جمموع دخول عنا�صر اإنتاج التي ��اهمت يف العملية اإنتاجية )Gأي يف 

Gإنتاج الناجت املحلي( خالل فرتة زمنية تعرف عادة يف ��نة. ويختلف عن الناجت 

املحلي اإجمايل يف Gأنه يحت��ب مدخالت اإنتاج ولي�س ال��لع واخلدمات ب��كلها 

النهائي.

درا�سة جدوى 

مدى  تو��ح  علمية  نتائج  Gإىل  للو�صول  وحتليلها  البيانات  جمع  عملية  تعني 

�صالحية امل��روع Gأم ال.

دعم

هو عملية تدفع من خالله احلكومة للم��توردين Gأو املنتجني املحليني، فعندما 

تدفع احلكومة للمنتج يف �صناعة معينة فالهدف هو منع تدهور تلك ال�صناعة لعدم 

Gأو  للنا�س  املعي��ي  امل��توى  فتوؤثر على  Gأ��عار منتجاتها  ترتفع  Gأو حتى ال  ربحيتها 
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لت��جيعها على زيادة اإنتاج وا��تخدام عدد اأك� من العمال اأو لت��جيع �صناعة 

بهدف  اأو  اخلارجية  اأ��واق  يف  املناف��ة  على  قدرتها  لزيادة  معينة  ت�صديرية 

التو��ع يف اإنتاج لتحقيق االكتفاء الذاتي من هذا املنتج.

دورة اقت��ادية

يق�صد بالدورة االقت�صادية تلك التقلبات التي تلحق باملتغ�ات اقت��ادية 

اأ��ا��ية, وبوجه خا�� اإنتاج والعمالة واأ��عار والدخول.

واال��تهالك،  اإنتاج  وزي��ادة  ب��ال��رواج،  االقت�صادية  ال��دورة  تت��م  اأحيانا 

وفر�� العمل، واأحيانا يرتاجع اإنتاج واال��تهالك وحتدث البطالة وتدخل الدولة 

يف اأزمة اقت�صادية.

وهناك دورة متو��طة اأجل ت��تغرق حوايل ت��عة اأعوام تتابع فيها مراحل 

االقت�صادية  التقلبات  من  اأجل  طويلة  موجات  وهناك  واالنكما��،  التو��ع  من 

تبلغ )70-50( ��نة. باإ��افة اإىل هذه الدورات املتو��طة والطويلة اأجل توجد 

دورات ق�ص�ة قد ال تتجاوز عدة اأ��ابيع.

دول متو�سطة الدخل

الفردي  الدخل  متو��ط  فيها  يزيد  التي  النامية  ال��دول  الو��ع  هذا  ي��مل 

ويعرفها  من )3500دوالر(.  واأقل  عام )1980(  ال��نوي عن )600دوالر( يف 

باأنها الدول التي يرتاوح فيها دخل الفرد بني 895 دوالرًا و5295 دوالرا.

دول منخف��ة الدخل

)600دوالر(،  فيها  الفردي  الدخل  متو��ط  يتجاوز  ال  التي  البلدان  هي 

وي��مل هذا الو��ع الدول اأقل منوًا.

دميقراطية اقت��ادية 

اقت��ادية  بفر��  املواطنني  جميع  متتع  هي  االقت�صادية  الدميقراطية 
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متكافئة. والفر�� االقت��ادية هي فر�� احل�صول على م�صادر الدخل. وت��مل 

م�صادر الدخل االأ��ا��ية:

- العمل لدى الغ� مب��تويات خمتلفة لأجور.

- ممار��ة املهن احلرة من فكرية وحرفية، مع مالحظة اأن هذه املمار��ة اأ��بحت 

تتطلب على االأغلب روؤو�� اأموال متعاظمة مع الزمن.

- ملكية و��ائل االإنتاج من اأرا�� ومبان واآالت وو��ائل نقل واأ�صول واأموال ��ائلة 

وغ�ها. 

دين عام

االأموال التي تقرت��ها احلكومة من االأفراد واملوؤ����ات ملواجهة اأحوال طارئة 

ولتحقيق اأهداف خمتلفة وذلك عندما ال تكفي االإيرادات العامة لتغطية النفقات 

العامة التي تتطلبها هذه االأحوال الطارئة، مثل احلرب وحالة الت��خم ال��ديد، 

يتم حت�صيل  العادية حتى  النفقات اجلارية  التنمية وملواجهة  ولتمويل م��روعات 

النفقات  مواعيد  مع  متاما  تتوافق  ال  قد  التح�صيل  مواعيد  اأن  حيث  ال��رائب 

اجلارية. وميكن اأن يكون الدين العام يف ��كل ��ندات غ� قابلة للتداول اأو اأذونات 

خزانة ملدة ثالثة اأ��هر تقريبا اأو ��ندات قابلة للتداول.

دين ق��ري الأجل

هو اجلزء من الدين العام )قرو�� الدولة( الذي يتمثل يف قرو�� ق���ة 

االأجل مثل اأذون اخلزانة. وتعت� هذه االأذون جزًء هامًا من االأ�صول ال��ائلة ل��وق 

النقد، وحيث اأن هذه االأذون اأ�صبحت تكون يف بع�� الدول جزًء كب�ا من الدين 

العام، لذلك اأ�صبح لها اأثر هام على العر�� الكلي للنقود يف هذه الدول باعتبارها 

اأ��````````````واًل ��ائلة اإىل درج```````ة كب�ة حيث اأن مدتها ت�صل يف احلد االأق�صى اإىل 

91 يوما.
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راأ�� املال

ثروة  لالقت�صادي  تعني  بينما  النقود.  العادي:  لإن��ان  املال  راأ�س  كلمة  تعني 

الرثوة  كل  فلي�س  الرثوة  عن  املال  راأ�س  ويختلف  �وة.  ال̀� من  املزيد  إنتاج  ا��تعملت 

ت��تخدم يف اإنتاج، ولذلك كل راأ�س مال ثروة ولي�س كل ثروة راأ�س مال. وراأ�س املال هو 

اأحد عنا�صر اإنتاج، وقد اأخذت اأهميته تزداد مع تعقد احلياة االقت�صادية وتطورها 

وظهور املخرتعات احلديثة والتقنية املتقدمة ف�ز راأ�س املال كواحد من اأهم عنا�صر 

اإنتاج، فبينما يعتقد االقت�صاديون اأوائل اأن عنا�صر اإنتاج هي اأر�س والعمل، ال 

ي��تطيع اأن ينكر املحدثون من االقت�صاديني الدور الريادي واملهم لعن�صر راأ�س املال، 

اإنتاجية  واأكرث  اأقل عناء  ��عيه جلعل عمله  بها يف  لي��تعني  اأدوات  فاإن��ان ي�صنع 

اإن��ان خ�صي�صا  اإنتاجية التي ي�صنعها  اأموال  اإنتاج املختلفة. هذه  يف عمليات 

لال��تعانة بها يف اأعماله تدعى راأ�س املال الفني اأو و��ائل اإنتاج.

والتي  اإن��ان  �صنعها  التي  والت��هيالت  ال��لع  جمموعة  هو  امل��ال  راأ���س   

ت��اعده يف اإنتاج. 

راأ�� املال اجتماعي

راأ�س املال االجتماعي هو جمموعة من الت��هيالت اإنتاجية التي ميتد اأثرها 

والقنوات  والكباري  الطرق  ت��مل  والتي  االقت�صادية  القطاعات  من  العديد  اإىل 

فهي  والكهرباء،  املياه  و��بكات  احلديدة  وال��كك  واملوانئ  وال��دود  وامل�صارف 

تخدم القطاع ال�صناعي والزراعي والتجاري.

راأ�� املال الب��ري 

اأفكار،  القدرات،  املهارات،  وت��مل:  الب��ر  يف  املتج��دة  املنتجة  اال��تثمارات  هو 
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التدريب  وبرامج  وال�صحة  التعليم  على  النفقات  عن  تنتج  والتي  ال�صحة..اإلخ، 

بهدف العمل.

راأ�ش املال اخلا�ش 

واملواد  واملعدات  االآالت  ت�صمل  التي  الت�صهيالت  جمموعة  هو  اخلا�س  املال  راأ�س 

اأثرها اإىل جميع قطاعات  اأو غر تامة ال�صنع والتي ال ميتد  االأولية وال�صلع امل�صنوعة 

االقت�صاد، واإمنا يقت�صر اأثرها على القائم باإنتاجها اأو على عدد حمدود من املنتجني.

رافعة مالية

لتمويل  ثابتة  بتكلفة  قرو�صا  املن�صاأة  ا�صتخدام  باأنها  املالية  الرافعة  تعرف 

اأن�صطتها بهدف زيادة ربحية االأ�صهم. ومتثل الرافعة املالية مقيا�صًا لكٍلّ من الربح 

واملخاطرة، اأي اأن ا�صتخدامها هو �صيف ذو حدين، فعندما يوؤدي زيادة ا�صتخدام 

الديون اإىل زيادة ربحية االأ�صهم تكون الرافعة اإيجابية، والعك�س �صحيح، اأي اإذا 

يف  التو�صع  فاإن  االأح��وال  كل  ويف  �صلبية.  الرافعة  كانت  االأ�صهم  ربحية  انخف�صت 

املالية، االأمر  املالية يف املن�صاأة من �صاأنه زيادة حجم املخاطر  الرافعة  ا�صتخدام 

الذي يوؤدي -اأحيانًا- اإىل اإخفاق املن�صاأة واإفال�صها.

رفاهية اقت�سادية 

التي  ال�صلع واخلدمات  الأي جمتمع على كمية  االقت�صادية  الرفاهية  تتوقف 

املجتمع  اأفراد  على  توزيعها  وكان  كبرة  الكمية  هذه  كانت  فكلما  �صنويا،  ينتجها 

عاداًل، كان م�صتوى معي�صتهم مرتفعًا. 

ركود

يعر عن فرتة يكون فيها يرتاجع فيها الن�صاط االقت�صادي العام ويظهر ذلك 

من  وا�صع  لقطاع  االإنتاجية  الطاقة  يف  و�صعف  البطالة  معدالت  زيادة  خالل  من 

ال�صناعات يف ظل تراجع الطلب الكلي لل�صلع.
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��عر ال��رف املدار

تتدخل  النظام  هذا  ووفق  اأي��ام.  ��يوعا هذه  ال�صرف  Gأ��عار  Gأنظمة  Gأكرث 

الدولة يف بع�� املنا��بات لتحقيق ا��تقرار عملتها مثال يف حال كان هناك فجوة 

يف عر�� العملة يقوم البنك املركزي باإنزال كمية Gإىل ال��وق.

��عر الفائدة

ن��بة مئوية من املال الذي يتم اقرتا��ه، ويقوم بدفعها املقرت�� للمقر�� 

كل  يف  والطلب  للعر��  وفقا  الفائدة  ��عر  ويتغ�  املال،  لذلك  ا��تخدامه  مقابل 

اقت�صاد على حدة، وعادة ما تتحكم يف ذلك امل�صارف املركزية يف الدول ك�«البنك 

املركزي اليمني«.

��م��ار

هو وكيل بالعمولة تتوفر فيه ال��روط التي توؤهله للقيد يف قائمة ال��ما��رة 

كفايته  ل��مان  وذلك  املالية،  اأوراق  بور�صات  يف  العامة  اللوائح  حتددها  التي 

نع  و�� الفنية.  بالنواحي  وGإملامه  العلمية،  وقدراته  وا��تقامته،  ونزاهته،  املالية، 

دون  املالية  ب��اأوراق  التعامل  املالية  اأوراق  بور�صات  بع��  يف  القانون  مبقت��ى 

املتعامل بها مقيدة  اأوراق  بالبور�صات، ��واء كانت  ال��ما��رة املقيدين  و��اطة 

ال�صفقة  تتم  الذي  ال��م��ار  يكون  وبالتايل  مقيدة،  غ�  Gأم  البور�صة  جداول  يف 

بوا��طته ��امنًا ل��المة البيع.
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�سندات

ال��ندات هي عبارة عن �صكوك مت��اوية القيمة متثل ديونًا يف ذمة ال��ركة 

التي اأ�صدرتها، وتثبت حق حاملها يف ما قدمه من مال على ��بيل القر�� لل��ركة، 

تربح،  مل  اأم  ال��ركة  ربحت  ������واًء  امل��تحقة  الفوائد  على  احل�صول  يف  وحقه 

واحل�صول على قيمة هذه ال�صكوك يف مواعيد ا��تحقاقها. وهذه ال�صكوك قابلة 

للتداول بالطرق التجارية، ��واًء كانت ا��مية اأو حلاملها.

�سندات امل�ساركة يف الربح

هي تلك ال��ندات التي تخول حلامليها حق احل�صول على ح�صة من الربح 

الذي حققه امل��روع، اإذا جتاوز الربح املحقق قدرا معينًا، باإ��افة اإىل الفائدة 

الثابتة التي تغليها هذه ال��ندات.

�سندات ذات عائد معوم

عائد هذه ال��ندات ن�صف ��نوي. وحتدد العوائد على اأ��ا�� اأ��عار الفائدة 

على الودائع لبنوك لندن القائدة واملعروف )ب��عر الليبور( م��افًا اإىل ذلك العائد 

هام�� فائدة ربع اأو ن�صف يف املائة غالبًا. وتخول هذه ال��ندات أ�صحابها حدًا 

اأدنى من العائد، وترتاوح مدة هذه ال��ندات ما بني خم�س ��نوات و��بع.

�سندات �سلعية

امل�صدرة  اجلهة  مب��اركة  للم��تثمر  ت��مح  التي  ال��ندات  اأ��كال  اأحد  هي 

هذه  اأمثلة  ومن  ا��مها،  ال��ندات  يحمل  التي  ال��لع  اأ��عار  تقلب  خماطر  يف  لها 

ال��ندات: ��ندات البرتول، و��ندات الف��ة، و��ندات الذهب. اأما القيمة اال��مية 

لهذه ال��ندات فاإنها ال حتدد بالنقود، واإمنا بقدر ما متثله من وحدات ال��لعة كمًا، 

براميل  بعدد  فئاتها  تكون  البرتولية  ال��ندات  فمثاًل  اأو حجمًا.  كياًل،  اأو  وزنًا،  اأو 

البرتول املدونة على ال��ند. اأما معدالت الفائدة على هذه ال��ندات فهي اأقل مما 

تدفعه اجلهة امل�صدرة مقابل احل�صول على اأموال بالطرق اأخرى. وتتاأثر اأ��عار 
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هذه ال��ندات بالظروف االقت�صادية وم��تويات اأ��عار، فمثاًل يف حالة الت��خم 

ترتفع اأ��عار ال��لع وبالتايل ترتفع معها اأ��عار ال��ندات والعك�س �صحيح يف حالة 

الك��اد.

�سندات عادية

هي تلك ال��ندات التي تتيح أ�صحابها احل�صول على فائدة ثابتة خالل مدة 

القر�س.

�سندات قابلة للتحويل اإىل اأ�سهم

هي تلك ال��ندات التي تخول حلامليها احلق يف اأن ي��تبدلوا بها عددا من 

تعِطي  ما  وغالبًا  ذلك،  يف  رغبوا  ما  اإذا  ال��ركة  ت�صدرها  التي  العادية  اأ��هم 

امل��اهمني يف ال��ركة احلق يف اأولوية االكتتاب يف هذه ال��ندات، ويف��لها كث� من 

امل��تثمرين، خا�صة اإذا كانت ال��ركة امل�صدرة لها من النوع الذي ينمو مبعدالت 

عالية، ومن ثم يتحول هوؤالء امل��تثمرون من دائنني لل��ركة اإىل م��اهمني فيها.

�سندات متزايدة العائد

امل��توى  عن  منخف��ة  تكون  ما  غالبًا  فائدة  باأ��عار  ال��ندات  هذه  ت�صدر 

حتى  تدريجيًا  زيادته  يتم  الفائدة  ��عر  اأن  اإال  املالية،  اأوراق  اأ��واق  يف  ال��ائد 

ي�صل يف تاريخ معني اإىل اآخر معدل مت حتديده م��بقًا ل��عر الفائدة، ثم بعد ذلك 

ي�صبح ��عر الفائدة ثابتًا.

�سندات مقار�سة اإ�سالمية

قدم الفكر اإ��المي هذه ال��ندات كبديل لالأدوات الربوية يف اأ��واق راأ�س 

املال. وهذه ال��ندات يتم طرحها لالكتتاب العام بغر�س متويل م��روعات جديدة، 

بعد اأداء راأ�س املال كاماًل، اأو توجيه ح�صيلة هذه ال��ندات مل��روعات قائمة والتي 

ترغب يف زيادة مواردها املالية. ويرتبط العائد الذي يح�صل عليه اأ�صحاب هذه 
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العائد  تغ�  ذلك  على  ويرتتب  خ��ارة،  اأم  كانت  ربحًا  امل��روع  بنتائج  ال��ندات 

املوزع بتغ� الربح القابل للتوزيع بن��بة ��ائعة منه، وتقوم اجلهة امل�صدرة لهذه 

ال��ندات باإجراء الت�صفية التدريجية لها با��تهالكها، وينتقل امل��روع كاماًل اإىل 

تلك اجلهة بعد الوفاء بقيمة ال��ندات أ�صحابها.

�سوق 

يختلف مفهوم ال��وق لدى ال��خ�� العادي عن مفهوم ال��وق يف االقت�صاد. 

ل��راء  النا�س  اإليه  يذهب  ال��ذي  املكان  ذلك  هو  العادي  ال��خ��  لدى  فال��وق 

باأنه  ال��وق  فيعرف  االقت�صاد  يف  اأما  واخلدمات،  ال��لع  من  املختلفة  حاجاتهم 

خدمته  اأو  ��لعته  يعر��  ال��ذي  البائع  اأو  املنتج  رغبات  فيه  تلتقي  ال��ذي  )املكان 

للبيع، وامل��تهلك الذي يطلب اأو ي��رتي هذه ال��لعة اأو اخلدمة، عند اأ��عار التي 

حتددها عوامل اأو قوى ال��وق املتمثلة يف الطلب والعر��(. اأي اأنه ال يوجد ��وق 

واحد لكافة ال��لع واخلدمات واإمنا تتنوع اأ��واق فمنها اأ��واق املالب�س، واأ��واق 

ال��لع املعمرة، واأ��واق اللحوم واأ��واق عنا�صر اإنتاج..اإلخ. 

أ��واق تنح�صر  اأمثلة  اأحياء يف املدن  اأرياف واأ��واق  اأ��واق  واإذا كانت 

يف مكان جغرايف معني ويف وقت حمدد. فاإنه مع تطور و��ائل االت�صاالت احلديثة 

تلتقي  حيث  هو  ال��وق  يكون  وبهذا  باأ��ره،  العامل  لي��مل  ال��وق  نطاق  ات��ع 

التبادل دون  ال�صفقات وعملية  ويتم عقد  امل��رتين  البائعني مع قرارات  قرارات 

ات�صال مبا��ر ويف مكان معني، وذلك من خالل و��ائل االت�صال احلديثة ال��لكية 

والال��لكية )هاتف –فاك�س –انرتنت..اإلخ(. ب��اأن اإمتام عملية تبادل ال��لع.

اأو غ�ها، يتم  اأمريكا وي��تورد من قبل اليمن   مثال: القمح الذي ينتج يف 

التقاء قرارات اإنتاج مع قرارات اال��تهالك يف ��وق القمح الذي ال يرتبط مبكان 

معني. ولهذا اأ�صبحت اأ��واق تعرف وفقا لطريقة تعامالت النا�س ب�صرف النظر 

عن املكان.

)التجارة  واأخ���رى  دول��ة  بني  التبادل  عمليات  معظم  اأن  نعرف  اأن  ويجب 

اإلكرتونية  باأ��واق  يعرف  ما  ون��اأ  املبا��رة.  الطريقة غ�  بتلك  تتم  الدولية( 
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وتتبادل عقد ال�صفقات ع� اإنرتنت )التجارة اإلكرتونية(.

البيع  اأ��عار  فاإن  امل��تهلك  قرار  مع  املنتج  قرار  التقاء  طريقة  كانت  واأي��ًا 

التبادل  ال��وق وفق الظروف التي حتكم عملية  والكميات املباعة فعاًل تتحدد يف 

بالن��بة  املنتج  قوة  باختالف  اأ��واق  يف  التعامل  حتكم  التي  الظروف  وتختلف 

ومن  ال��عر،  على  والتاأث�  التبادل  ��روط  اإمالء  يف  �صحيح  والعك�س  للم��تهلك، 

املناف��ة  ��وق  اأهمها:  من  اأ������واق،  لتنظيم  خمتلفة  واأن��واع  اأ��كال  ظهرت  ثم 

االحتكارية،  املناف��ة  و��وق  املطلق(،  اأو  االحتكار)التام  و��وق  الكاملة)التامة(، 

و��وق احتكار القلة، ويتميز كل نوع منها بعدد من اخل�صائ�س.

�سوق احتكار القلة 

 يوحي اللفظ )احتكار القلة( باأن هذا ال��كل من اأ��كال ال��وق يعني وجود 

عدد قليل من املنتجني يحتكرون ��وق ��لعة ما، وبالتايل يتحكمون يف ��عرها. ومن 

خ�صائ�س ��وق احتكار القلة:

- عدد قليل جدا من املحتكرين كاأن يحتكر ثالثة اأو اأربعة منتجني اأكرث من %90

من اإنتاج املعرو�س يف ��وق ��لعة ما.

لكنها  اأ��منت،  تكون متجان��ة مثل �صناعة  قد  املنتجة  ال��لعة  ال��لعة:  اإنتاج   -

غالبُا متكون متميزة لل��لعة.

 - التحكم يف ال��عر: قد تتمكن احتكار القلة من االتفاق على ��عر موحد ومن ثم 

التاأث� على اأ��عار عن طريق زيادة اأو نق�س كمية اإنتاج.

- وجود عوائق لدخول ال��وق.

االحتكار  ��وق  يف  الدخول  عوائق  ��خامة  بنف�س  لي��ت  اأنها  من  وبالرغم 

التام، اإال اأنها ت��كل مانعا ال ي��تهان به لدخول ال��وق. وال��ك اأن قلة عدد املنتجني 

هي اأهم ما مييز ��وق احتكار القلة عن بقية اأ��كال ال��وق.

�سوق احتكار )التام اأو املطلق( 

لي��ت  ��وق  فهي  التامة،  املناف��ة  ��وق  من  النقي�س  على  التام  االحتكار   
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أ��باب معينة  يكون  نادرة قد  ولو ب�صورة  ولكن وجودها  واقع احلياة،  ��ائعة يف 

جتعل من هذه ال��وق تاأخذ �صورا خمتلفة. وتتميز بخ�صائ�� منها: وجود بائع اأو 

منتج واحد فقط يف ال��وق يتحكم يف ��عر ال��لعة، فعلى ��بيل املثال: وجود مƒؤ����ة 

واحدة إنتاج الطاقة الكهربائية يف بلد ما، يعني اأن هذه املƒؤ����ة حمتكرة إنتاج 

اأو تخف�� ��عر الوحدة من خالل  اأن ترفع  الطاقة الكهربائية، وبالتايل ت��تطيع 

املحتكر هو وا��ع  اإن  نقول  التي تعر��ها. ولذلك فاإننا  الكمية  اأو زيادة  تخفي�� 

اأو حمدد لل��عر ولي�س اآخذًا اأو م��تقبال لل��عر كما هو احلال يف املناف��ة التامة 

-عدم وجود بدائل جيدة لل��لعة التي ينتجها املحتكر- عدم وجود حرية الدخول 

رئي��ية )قانونية وغ�ها( متنع دخول منتجني  لوجود عوائق  وذلك  ال��وق،  اإىل 

جدد اإىل ال��وق، فعلى ��بيل املثال تقوم احلكومة اأحيانا مبنح امتياز ملƒؤ����ة ما 

إنتاج ��لعة اأو خدمة معينة وال ت��مح أي مƒؤ����ة جديدة بالدخول اإىل اأ��واق هذه 

ال��لعة اأ واخلدمة، ما يتيح لتلك املƒؤ����ة و��عًا احتكاريا يجعلها املنتج الوحيد اأو 

املحتكر لتلك ال��لعة اأو اخلدمة، ومن ت��تطيع اأن تتحكم بال��عر يف ال��وق.

امل��رتي  هو  امل��رتي  اأو  امل��تهلك  يكون  عندما  ال��راء  احتكار  ويحدث   

املنتجة من  الكمية  اأك� من  اأو اجلزء  ال��لعة  ب��راء  الوحيد  املنفرد  اأو  الوحيد 

ال��لعة، ما يجعله م��يطرًا على ��عر هذه ال��لعة. 

�سوق املناف�سة احتكارية 

عن  تعب�ًا  اأخ��رى  اأ��واق  اأ��كال  اأق��رب  هي  االحتكارية  املناف��ة  ��وق 

��وق  وبع�� خ�صائ��  التامة  املناف��ة  بع�� خ�صائ��  الواقع وذلك الكت��ابها 

االحتكار التام ومن خ�صائ�� ��وق املناف��ة االحتكارية:

- وجود عدد كب� من املƒؤ����ات ال�صغ�ة.

- عدم جتان�س ال��لع: هذه اخلا�صية تعني اأن جميع املƒؤ����ات يف ��وق املناف��ة 

بدائل  فهي  وبالتايل  متجان��ة،  لي��ت  ولكن  مت��ابهة  ��لعا  تنتج  االحتكارية 

جيدة.

- ��هولة الدخول اإىل ال��وق اأو اخلروج منه، اأي ال توجد عوائق دخول رئي��ية. 
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�سوق املناف�سة الكاملة )التامة(

يطلق على هذه ال��وق ��وق املناف��ة الكاملة أنها تتميز بعدد من اخل�صائ�� 

Gأبرزها:

املنتجني  م��ن  كب�  وع���دد  )امل���������ي��ن(  امل��تهلكني  م��ن  كب�  ع��دد  وج���ود   -

)البائعني(.

- حرية الدخول Gإىل ال��وق وحرية اخلروج منها.

- وجود ��لعة متجان��ة يعر��ها البائعون. وجتان�س ال��لعة يعني Gأن ��لعة كل منتج 

هي بديل كامل ل��لعة املنتجني اآخرين.

معلومات  توافر  هنا:  باملعلومات  ويق�صد  ال��وق.  عن  الكاملة  املعلومات  توفر   -

عن ال��لع وخ�صائ�صها وGأ��عارها وGأماكن توفرها وGأنواعها وب�صورة كاملة لكل 

املتعاملني يف ال��وق.

�سوق املفاو�سة

هي ال��وق غ� الر��مية للبور�صة، Gأو -كما ي��ميها البع��- ال��وق املوازية، 

Gأو ال��وق غ� املنظمة. ويجري التعامل فيها ب�صفة Gأ��ا��ية على اأوراق املالية، 

غ� املقيدة يف جداول Gأ��عار ال��وق الر��مية. وهي ��وق للمفاو��ة أن اأ��عار 

فيها تخ��ع للتفاو�� مع امل��تغلني باملتاجرة يف هذه اأ��واق، وال تتم فيها عمليات 

يف  احل��ال  هو  كما  الغر��،  لهذا  خ�صي�صًا  معد  واح��د  مكان  يف  وال��راء  البيع 

بور�صات اأوراق املالية.

�سوق النقود

هو ��وق املعامالت Gأو القرو�� ق���ة اأجل، حيث تقوم وحدات اجلهات 

واق�ا��  Gإقرا��  يف  وتكوينها  تخ�ص�صها  بحكم  التجارية(  )البنوك  امل�صريف 

النقود Gأو االجتار بالديون، وذلك من خالل متويل املن��ئات مبا حتتاجه من قر��، 

وتكون عالقة هذه البنوك بعمالئها عالقة الدائن باملدين.
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�سوق Gأولية

بطرح  تقوم  التاأ��ي�س  حتت  ل��ركات  اإما  اجلديدة،  اإ�صدارات  ��وق  هي 

اأ��همها لالكتتاب العام أول مرة، اأو زيادة يف راأ�س املال ل��ركات قائمة بالفعل. 

وتعت� هذه ال��وق ركيزة هامة من ركائز الن��اط اقت��ادي، أنها متثل اإحدى 

اآليات لتجميع املدخرات وتوجيهها مبا��رة نحو امل��روعات اإنتاجية.

�سوق ثانوية )�سوق التداول(

 هي ال��وق التي يجري التعامل فيها على اأوراق املالية التي ��بق اإ�صدارها، 

ولهذه ال��وق اأهمية ك�ى، أن حقوق اأفراد يف ��ركات امل��اهمة تتمثل يف اأ�صول 

يتعذر ت�صفيتها حل��اب اأحد امل��تثمرين، لذلك ظهرت احلاجة لهذه ال��وق حيث 

امل��روع،  اأ�صول  املتمثلة يف  الرثوة  باأ�صل  وت��رتى دون م��ا�س  فيها احلقوق  تباع 

لذلك من غ� املت�صور غياب هذه ال��وق عن ��احة الواقع االقت�صادي، أن عملية 

ت��ييل اأوراق املالية وحتديد اأ��عارها ��ت�صبح غاية يف ال�صعوبة، ذلك اأن عمليات 

البيع وال��راء وحتديد اأ��عار لتلك اأوراق ��تخ��ع للم��اومة واال��تغالل.

�سوق مالية

وجدت ال��وق املالية نتيجة لوجود فوائ�س مالية لبع�س الوحدات االقت�صادية 

ا��تثمار هذه  وترغب يف  اأوقات معينة،  اإليها يف  اأفراد( ال حتتاج  اأو  )م��روعات 

اآخر  اجلانب  وعلى  نقدية.  ��يولة  ��كل  على  عاطلة  بقائها  من  بداًل  الفوائ�س 

توجد وحدات اقت�صادية اأخرى )م��روعات اأو اأفرادا( تعاين من عجز يف املوارد 

املالية، وت��عى يف طلب تلك الفوائ�س ملوا�صلة ن��اطها االقت�صادي. ولذلك تلجاأ 

هذه الوحدات ذات العجز املايل، والتي متثل جانب الطلب، اإىل املجموعة اأوىل 

ذات الفائ�س، والتي متثل جانب العر�س، ويرتتب على ذلك انتقال املوارد املالية 

من قطاع آخر من خالل ال��وق املالية. 
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�سيا�سات التثبيت

هي حزمة من ال��يا���ات املالية والنقدية االنكما��ية التي تعمل على تقييد 

الت��خم  معدالت  وتخفي��  للدولة  العامة  املوازنة  عجز  وتقلي��  العام  اإنفاق 

وحت��ني و��ع ميزان املدفوعات

�سيا�سة نقدية 

ال��لطات  بها  تقوم  التي  اإج���راءات  من  جمموعة  هي  النقدية  ال��يا��ة 

النقدية عن عمد للتحكم يف العر�� النقدي مبا يتنا��ب مع االحتياجات الفعلية 

و��يطة  اأه��داف  النقدية  ولل��يا��ة  الزمن.  خالل  وتنميته  االقت�صادي  للن��اط 

واأهداف نهائية، فاأهداف النهائية تتمثل يف حتقيق اال��تقرار يف معدالت اأ��عار، 

وتخفي�� معدل البطالة، ورفع معدل منو الناجت، وحتقيق التوازن اخلارجي. وعادًة 

ت��تخدم اأهداف الو��يطة )العر�� النقدي،اأ��عار الفائدة طويلة اأجل( لتحقيق 

اأهداف النهائية. وي��تخدم البنك املركزي اأدوات ال��يا��ة النقدية للتÉأث� على 

اأهداف النهائية من خالل اأهداف الو��يطة، وهذه اأدوات هي:عمليات ال��وق 

املفتوحة، اإ��افة اإىل ��عر اإعادة اخل�صم، ون��بة االحتياطي القانوين.

وال��يا��ة النقدية نوعان: تو��عية، وانكما��ية. فال��يا��ة التو��عية يهدف 

اأوراق  ب��راء  فيقوم  النقدي،  العر��  زيادة  اإىل  املركزي -من خاللها-  البنك 

ويعمل  االحتياطي،  ن��بة  ويخف��  اإعادة اخل�صم،  ��عر  ويخف�� من  احلكومية، 

العك�س يف حالة ال��يا��ة النقدية االنكما��ية. 

�سيولة

درجة ��هولة حتويل اأ�صل ما اإىل نقود. وتتوقف ��يولة اأ�صول املختلفة على 

طبيعة ال��وق التي يجري التعامل فيها بهذه اأ�صول. وعندما تكون اأ��واق اأوراق 

املالية منظمة تنظيما عاليا تكون ��يولة اأ��هم مرتفعة حيث ميكن حتويلها اإىل 

نقود يف فرتة ق�ص�ة ببيعها يف هذه ال��وق. وي��تخدم ا�صطالح ال��يولة كذلك 

بالن��بة للموؤ����ات واأ��خا��، حيث تكون ��يولة موؤ����ة ما مرتفعة اإذا كانت 
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اأو اأ�صول قابلة للتحويل اإىل نقود ب�صهولة.  ن�صبة كبرة من اأ�صولها يف �صكل نقود 

ب�صرعة  نفقاتها  مواجهة  على  قدرتها  تبني  املعنى  بهذا  املوؤ�ص�صة  �صيولة  ودرج��ة 

وبذلك يطمئن الدائنون وتتجنب ال�صركة االإفال�س.
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��بكة اأمان اجتماعي

الدائم  الفقر  من  املجتمع  Gأف���راد  حماية  يف  ت��اهم  حكومية  برامج  هي 

واملوؤقت. من هذه ال�امج عنا�صر موؤقتة ترتبط ب��يا��ات تخفيف اآثار ال��لبية 

للبطالة واأزمات االقت�صادية والكوارث الطبيعية. ويفرت�� منها تاأمني حد Gأدنى 

من م��توى املعي��ة املالئم واخلدمات اأ��ا��ية للفئات الواقعة حتت خط الفقر، 

واأخرى املعر��ة للدخول يف فئة الفقراء.

–نظام  Gإلزامي  يعمل ��من نظام  اأمان االجتماعي ما  برامج ��بكة  ومن 

والوفاة  والعجز  ال��يخوخة  التاأمينية ��د  التاأمينات االجتماعية– يوفر احلماية 

يف  والعاملني  واملختلط،  العام  والقطاعني  للدولة  اإداري  اجلهاز  يف  للعاملني 

القطاع اخلا��.

��ركات قاب��ة

حق  تخولها  اأ��هم  م��ن  ن��بة  متتلك  ��ركات  ه��ي  القاب��ة  ال��ركات 

الت�صويت يف ��ركة جتارية Gأو ��ركات عدة، وهذه الن��بة من اأ��هم تعطيها احلق 

يف التحكم يف تلك ال��ركات الفرعية Gأو التابعة لها.

��ركات متعددة اجلن��يات

هي ال��ركات الدولية Gأو العابرة للقارات التي يكون مركزها يف بلد واحد هو 

البلد اأم غالبًا، ومتتلك فروعا ومكاتَب يف بلدان Gأخرى عديدة يف العامل املتقدم 
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عانت  التي  االأمريكية  موتوزر  جÔال  اأمثلتها:  ومن  ال�صواء،  على  النامي  والعامل 

على  املا�صي  القرن  من  والثمانينيات  الت�صعينيات  يف  وكانت  اأخرًا  االإفال�س  من 

واملبيعات ويزيد حجم ميزانيتها  االأ�صول  العاملية من حيث حجم  ال�صركات  راأ�س 

اأمثلة هذه  وكذلك من  نامية جمتمعة،  دولة  اأكرث من ع�صرين  ميزانية  عن حجم 

ال�صركات: كوكاكوال -فيلب�س -اإك�صون -بريت�س برتوليوم..اإلخ. ويف عهد االقت�صاد 

املعريف واالإلكرتوين فاإن �صركات مثل مايكرو�صوفت هي التي تت�صدر اليوم قائمة 

ال�صركات الكبرة.
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��ايف الأرباح 

الناجت عن عمليات جتارية وغ�ها هدفها  الزيادة يف راأ�س املال  هو �صايف 

الربح، وبعد اأن يتم خ�صم التكاليف وامل�صرفات منها مبا فيها ال��رائب.

��انعو الأ��واق

املالية  اأوراق  اأ��واق  جميع  يف  اأهمية  بالغ  دورا  اأ������واق  �صانعو  يلعب 

العاملية، وال ميكن اال��تغناء عنهم، أن عدم وجودهم يعني تعطيل عملية التداول 

عن دورها املنظم. ويف ظل وجود �صانعي اأ��واق حتتفظ ال��وق املالية دائما بحالة 

من التوازن بني العر�س والطلب، ويتحقق كذلك ل��وق التداول اأهم وظائفه، وهي 

التوازن  من  حالة  يوجد  و��رعة، مما  ب��هولة  املالية  اأوراق  ت��بيل  على  القدرة 

تقلبات  حدة  من  التخفيف  اإىل  ي��وؤدي  الذي  اأم��ر  والطلب،  العر�س  بني  امل��تمر 

اأ��عار وا��تقرارها، وبالتايل اقرتابها من الثمن العادل. وال يقت�صر دور �صانعي 

الر��مية،  اأ��واق غ�  لي��مل  يت��ع دورهم  بل  الر��مية،  اأ��واق  اأ��واق على 

ويتمثل دخل هوؤالء )هام�س الربح( يف الفرق بني ��عري البيع وال��راء، فما يباع 

من خاللهم اليوم ي��رتد يف الغد بثمن اأقل ليباع مرة اأخرى بثمن اأعلى.

خارقة،  ا��تك��افية  وقدرة  مالية  مبقدرة  اأ��واق  �صانعو  يتمتع  اأن  ويجب 

وعظم  عاتقهم،  على  امللقاة  امل��ئولية  ��خامة  عليه  يرتتب  مما  وا��عة،  وخ�ة 

املخاطر التي يتحملونها. وتق��ي طبيعة عملهم ح��ورهم امل��تمر داخل قاعات 

التداول، وهو اأمر الذي ميكنهم من حتديد اأ��عار البيع وال��راء ويوؤدي التناف�س 
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بني �صانعي اأ��واق -نظرًا لتعددهم- اإىل ��مان ا��تمرارية التداول دون ��يطرة 

اأحد اأطراف على ال��وق وحركة اأ��عار.

��ناديق ا�ستثمار

هي اإحدى موؤ����ات ا��تثمار اجلماعي يف اأوراق املالية )اأ��هم، ��ندات، 

اإلخ( تتبع هذه ال�صناديق اإما بنوك اأو ��ركات تاأمني، وتلعب هذه املوؤ����ات دورًا 

بالغ اأهمية يف اأ��واق راأ�س املال مبختلف اأنواعها، وهناك �صناديق متخ�ص�صة يف 

اأن��طة العقارية  اأو ا��تثمار املايل يف  اأخرى منها اال��تثمار املبا��ر،  جمات 

والعمالت  والف��ة  الذهب  يف  ي��تثمر  اآخ��ر  وبع��ها  والتجارية،  وال�صناعية 

اأجنبية. وتختلف هذه ال�صناديق يف اأغرا��ها واأ��كالها القانونية، فقد تتخذ ��كل 

اأو اكتتابا عاما، ومن  اأو مغلقة  اأو م��اهمة  اأو ��ركات حمدودة  ��ركات اأ��خا�س 

حيث اآجالها فهناك �صناديق ق�ص�ة اأجل ينتهي اأجلها بعد عام اأو اأكرث، ومنها 

اأجلها اإىل خم��ني عامًا على ح��ب ما تن�س عقود تاأ��ي��ها. والع��وية  ما ميتد 

على  مغلقة  تكون  وبع��ها  للم��تثمرين،  مفتوحة  تكون  ال�صناديق  هذه  بع�س  يف 

عدد معني من امل��تثمرين. وت�صدر هذه ال�صناديق وثائق )�صكوكًا( تكون قيمتها 

اأرباح  اأما توزيع  اأموال ال �صندوق،  م��اوية أ�صولها، ومتثل كل وثيقة ح�صة يف 

النمو  هدفها  يكون  التي  النمو  ف�صناديق  اأ��اليب،  بعدة  فيتم  الوثائق  حملة  على 

الرتاكمي أ�صول ال�صندوق على املدى البعيد ال توزع عائدًا، وبع��ها يوزع عائدًا 

دوريًا، وبع��ها اآخر يجمع بني النمو الرتاكمي وتوزيع عائد دوري.

��ندوق النقد الدويل

1945م )بعد موؤمتر  اأن��اأت يف دي��م�  موؤ����ة مالية متعددة اجلن��يات 

بريتون وودز ��نة 1944م( لإ��راف على عمل النظام النقدي الدويل اجلديد 

)نظام ��عر ال�صرف القابل للتعديل(. وهو وكالة متخ�ص�صة من وكاالت منظومة 

يف  وي��م  ال��دويل.  النقدي  النظام  يف  املركزية  املوؤ����ة  اأنه  كما  املتحدة،  اأمم 

، ومقره وا��نطن. وين��ط يف حالتني اأ��ا��يتني: ع��ويته 186 دولة ع��وًاَ
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-اأ��عار ال�صرف.

-ال��يولة الدولية.

كما يعمل على حت��ني اأحوال النقدية ال��ائدة عامليًا من خالل:

- التو��ع املتوازن يف التجارة العاملية.

- حتقيق ا��تقرار اأ��عار ال�صرف.

- جتنب التخفي�� التناف��ي لقيم العمالت.

- اإجراء ت�صحيح منظم يف موازين املدفوعات.

عدد  يكون  بحيث  املرجح،  للت�صويت  نظامًا  الدويل  النقد  �صندوق  ويطبق   

البلد  متتع  اأ��ا�س  على  ولي�س  ال�صندوق،  يف  م��اهمته  بحجم  بلد  لكل  اأ�صوات 

ب�صوت واحد. بحيث حتدد ح�ص�� امل��اهمة لكل بلد عدد اأ�صواته وحجم التمويل 

كما  اخلا�صة.  ال��حب  حقوق  خم�ص�صات  من  ون�صيبه  ال�صندوق،  من  له  املتاح 

تعك�س احل�ص�� احلجم الن��بي للبلد الع��و يف االقت�صاد العاملي.

وامل�صدر الرئي�س ملوارد ال�صندوق هو ا��رتاكات احل�ص�� اأو امل��اهمة يف 

راأ�س املال عند االن��مام اإىل ع��وية ال�صندوق، ويجوز لل�صندوق عند ال��رورة 

االقرتا��.

اتفاق  اإىل  الو�صول  يتطلب  ال�صندوق  من  املطلوب  التمويل  على  واحل�صول 

مع ال��لطات يف الدول املقرت��ة حول برنامج لل��يا��ات ي��تهدف حتقيق اأهداف 

والنقدي،  املايل  واال��تقرار  املركز اخلارجي،  ب��المة  يت�صل  فيما  كمية حمددة 

والنمو القابل لال��تمرار.

اأو  ال��يا��ات  م��ن  جمموعة  مبوجب  ل��ل��دول  قرو��ه  ال�صندوق  وي��ق��دم   

الت��هيالت منها: اتفاقات اال��تعداد االئتماين، وت��هيل ال�صندوق املو��ع، وت��هيل 

النمو واحلد من الفقر، وت��هيل االحتياطي التكميلي، وخطوط االئتمان الطارئ، 

وم��اعدة الطوارئ.

دليل املصطلحات اإلقتصادية92



107 دليل امل�صطلحات االقت�صادية

�س
107 دليل امل�صطلحات االقت�صادية

�س



109 دليل امل�صطلحات االقت�صادية

��رائب مبا��رة

يعتمد تق��يم ال��رائب Gإىل ��رائب مبا��رة، و��رائب غ� مبا��رة، على 

ال��رائب  وبذلك فاإن  ال��ريبية.  وال��لطات  لل��ريبة  املمول  العالقة بني  Gأ��ا�س 

املبا��رة، هي ال��رائب التي جتبى مبا��رة من اأفراد وال��ركات، مثل ��رائب 

على  ال��رائب  فيها  مبا  امللكية،  وا��تعمال  املال  رGأ���س  على  وال��رائب  الدخل، 

الدخل ال��خ�صي، ومكا��ب العمل واأرباح، والعقارات، واملهن احلرة، والرتكات.

يف  ت�صاعدية  باأنها  الدخل  ��رائب  وخا�صة  املبا��رة،  ال��رائب  وتت��م 

Gإىل  ي��ار  ولذلك  الدخل،  ارتفع  كلما  الدخل،  من  Gأك�  ن��بة  تقتطع  Gإذ  Gآثارها، 

املمولني  ال��ريبية بني  اأعباء  توزيع  Gأكرث عدالة يف  ال��رائب  النوع من  Gأن هذا 

لل��رائب.

��رائب غري مبا��رة

من  مبا��ر  غ�  ب��كل  واخل��دم��ات  ال��لع  على  جتبى  التي  ال��رائب  هي 

املمولني لها، حيث ينتقل العبء ال��ريبي لهذا النوع من ال��رائب، من املكلفني 

قانونا بدفع ال��رائب Gإىل املمولني، حيث ي��تقر العبء ال��ريبي ب�صورة نهائية.

واال��تهالك  اإن��ت��اج  ��رائب  م��ن  ك��اًل  املبا��رة  غ��ر  ال��رائب  وت��مل 

Gأهمية  اخلارجية  التجارة  على  ال��رائب  وت��كل  والر��وم اجلمركية.  واملبيعات، 

النامية،  ال��دول  يف  املبا��رة  غ�  ال��رائب  ح�صيلة  مكونات  يف  مرتفعة،  ن��بية 
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وبالتايل يقع عبوؤها االأكر يف الغالب على اال�صتهالك، مما يجعل اآثارها ال تت�صم 

بالعدالة يف توزيع االأعباء ال�صريبية، نظرا الأنها ت�صيب يف النهاية جميع االأفراد 

دون متييز بني م�صتويات دخولهم اأو ثرواتهم.

 وتعتمد االأنظمة ال�صريبية التقليدية على هذا النوع من ال�صرائب يف رفد 

تكون  اأنها  كما  واإدارتها،  الن�صبية يف حت�صيلها  لل�صهولة  نظرًا  العامة،  االإي��رادات 

مقبولة �صيا�صيا، الأن توزيع اأعبائها غر وا�صح.

�سريبة مبيعات

املنتج  بيع  �صعر  يف  ت�صاف  التي  املبا�صرة  غر  ال�صريبة  اأ�صكال  من  �صكل 

بع�س  تقدمي  اأو  الب�صائع،  بيع  عند  تخ�صم  �صريبة  وه��ي  امل�صتهلك.  ويتحملها 

اخلدمات، وحت�صب هذه ال�صريبة بن�صبة مئوية من �صعر البيع.

بحيث  امل�صافة،  القيمة  و�صريبة  االإنتاج  �صريبة  املبيعات،  �صريبة  وت�صمل: 

تتحدد �صريبة القيمة امل�صافة يف كل مرحلة على القيمة االإجمالية للفرق بني كلفة 

ال�صراء اأو االإنتاج و�صعر البيع، وت�صبح بذلك �صريبة على االإنفاق يف كل مرة يتم 

للم�صتهلك  بيعها  وقت  حتى  ا�صترادها  اأو  اإنتاجها  وقت  من  ال�صلعة،  تداول  فيها 

االأخر، ويكون �صعرها يف العادة منخف�صا، حيث يتكرر فر�صها كلما كانت ال�صلعة 

حمل تداول.

95 دليل املصطلحات اإلقتصادية





111 111دليل امل�صطلحات االقت�صادية دليل امل�صطلحات االقت�صادية



113 دليل امل�صطلحات االقت�صادية

طاقة ��ريبية

ميكن  ال��ذي  اإج��م��ايل  املحلي  الناجت  من  الن��بة  هي  ال��ريبية  الطاقة 

اإ��رار  اإىل  يƒؤدي ذلك  للحكومة احل�صول عليه من دافعي ال��رائب، بحيث ال 

اأق�صى  ال��ريبية  الطاقة  وتعك�س  وال��يا��ية.  واالجتماعية  االقت�صادية  باحلياة 

تعد  دون  ال��رائب  طريق  عن  عليه  احل�صول  للحكومة  ميكن  اأم��وال  من  قدر 

للحدود االقت�صادية اأو املالية اأو م��ا�س باالعتبارات االجتماعية.

طلب

ال��وق عند  اأو خدمة من  امل��تهلكني يف ��راء ��لعة  بالطلب رغبة   يق�صد 

اأ��عار املختلفة يف فرتة زمنية معينة. اأي اأن الرغبة معززة بقوة ��رائية )نقود( 

من قبل امل��تهلكني. والطلب اأنواع: قد يكون طلبا فرديا، اأو جماعيا ل��لعة اأو خدمة 

اأخرى  اأو عوامل  ال��لع واخلدمات. وهناك حمددات  اأو طلبا كليا جلميع  بعينها، 

)غ� ��عر ال��لعة( تƒؤثر على طلب ال��لعة بالزيادة اأو النق�صان. 

طلب كلي

هو عبارة عن اإنفاق الكلي يف املجتمع على ال��لع واخلدمات وميثله اإنفاق 

التعامل  و�صايف  احلكومي  واإن��ف��اق  اال��تثماري  واإن��ف��اق  اخلا�س  ا��تهالكي 

اخلارجي )ال�صادرات -الواردات(، وذلك خالل فرتة زمنية معينة عادة ما تكون 

��نة.
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طلب م�ستق 

بع�س ال�صلع ال تطلب لذاتها واإمنا تطلب الإنتاجها �صلعا اأخرى، وهذا ي�صمى 

اأن امل�صتهلك ال ي�صتهلك احلديد وال االإ�صمنت، ولكنه يطلب  الطلب امل�صتق، حيث 

هذه ال�صلع ب�صبب طلبه للمباين، فزيادة الطلب على امل�صاكن يوؤدي اإىل زيادة الطلب 

على االإ�صمنت وال�صيخ، والطلب على النقود –اأي�صا- يعتر طلبا م�صتقا، فال تطلب 

النقود لذاتها، واإمنا تطلب لل�صلع واخلدمات التي ميكن اأن تبادلها بوحدة النقد.
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عامل ثالث 

تندرج معظم دول العامل ��من ت�صنيف »العامل الثالث« الذي ي��مل الدول 

اأو��ط  ال��رق  دول  وجميع  الالتينية،  واأمريكا  واأفريقيا  اآ��يا  قارة  يف  النامية 

تقع ��من هذا الت�صنيف، واأقطار العامل الثالث تتميز بدرجة اأ��ا��ية مب��تويات 

معي��ية منخف��ة ن��بيا ومعدالت منو ��كاين مرتفع ومتو��ط دخل فردي منخف�� 

واإن كان هناك حت��نا يف العقود اأخ�ة يف بع�� هذه البلدان، حيث اأ�صبحت من 

اأن هذه البلدان تتميز باعتمادها على العامل اأول  البلدان متو��طة الدخل، كما 

والثاين يف اجلوانب التكنولوجية وال�صناعات املتقدمة والك��وفات واالخرتاعات.

عبء اقت��ادي للقرو�� العامة

يق�صد بالعبء االقت�صادي للقرو�� العامة: اأثر خدمة هذه القرو�� –من 

حيث اأق��اط والفوائد-على احلياة االقت�صادية. ويقا�س هذا العبء بن��بة تلك 

اأق��اط والفوائد اإىل الناجت القومي اأو ال�صادرات.

عبء مايل للقرو�� العامة

 يق�صد بالعبء املايل للقرو�� العامة: اأثر خدمة هذه القرو�� -اأق��اط 

اأق��اط  تلك  بن��بة  العبء  ويقا�س هذا  للدولة.  العامة  والفوائد– على اخلزانة 

والفوائد اإىل النفقات العامة، اأو اإيرادات ال��ريبية.
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عجز املوازنة العامة

ين�صرف مفهوم عجز املوازنة العامة اإىل الفرق بني اإجمايل النفقات العامة 

النفقات  زيادة  عند  العامة  املوازنة  العجز يف  ويتحقق  للدولة  العامة  واإي��رادات 

العامة على اإيرادات العامة وي��ار يف الغالب اإىل العجز الكلي اأو العجز ال�صايف 

اإجمايل  بني  الفرق  ميثل  فيمثل  الكلي  العجز  فاأما  للدولة:  العامة  امل��وازن��ة  يف 

اأق��اط  ��داد  بدون  العامة  النفقات  واإجمايل  القرو��،  بدون  العامة  اإي��رادات 

القرو��. واأما العجز ال�صايف فيمثل الفرق بني اإجمايل اإيرادات العامة للدولة 

-بدون القرو�� املحلية- واإجمايل النفقات العامة للدولة.

عدم امل�ساواة يف الدخل 

املجتمع  اأف��راد  بني  للرثوة  العادل  غ�  التوزيع  ب��بب  الو��ع  ه��ذا  يظهر 

الواحد حيث يذهب اجلزء اأك� من الرثوة لطبقة اأغنياء املحدودة العدد بينما 

يح�صل الفقراء على احل�صة اأقل من الرثوة رغم اأنهم ي��كلون الن��بة اأك� من 

الدخل من  الكب�ة يف  االختالفات  ب��بب  اأ��ا��ية  بدرجة  ويحدث هذا  ال��كان، 

امللكية وكذلك نتيجة للفوارق يف الدخل من الرواتب واأجور.

عر�� 

راغبني  البائعون  يكون  التي  الكميات  باأنه  ما  ل��لعة  ال��وق  بعر��  يق�صد 

على  ويوؤثر  معينة،  زمنية  فرتة  يف  لها  املختلفة  اأ��عار  عند  بيعها  على  وقادرين 

عر�� ��لعة ما يف ال��وق العديد من املحددات )غ� ��عر ال��لعة(.

عر�� كلي

ينتجها  التي  واخلدمات  النهائية  ال��لع  قيم  جمموع  الكلي  العر��  ميثل 

بالطاقة  الكلي  العر��  ويتحدد  ��نة.  تكون  عادة  معينة  زمنية  فرتة  يف  املجتمع 

ا��تغالاًل  لديه  املتوفرة  اإنتاج  م��وارد  ا��تغالل  على  وقدرته  للمجتمع  اإنتاجية 

اأمثل. م��افًا اإىل ذلك الواردات من ال��لع واخلدمات.
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عر�� نقدي

العر�� النقدي هو جمموع اأموال النقدية و��به النقدية املتاحة التي يتم 

Gإدارتها بوا��طة النظام امل�صريف.

 فاأموال النقدية هي العملة املتداولة خارج النظام امل�صريف, Gأما اأموال 

��به النقدية فهي جمموع الودائع باأنواعها )الودائع اجلارية، الودائع اآجلة( ��واًء 

ال��يولة، كاأذون  اأ�صول عالية  Gإىل  باإ��افة  امل��تثمرين،  Gأو  للمواطنني املحليني 

بالعر��  هذا  وي��مي  احلكومية,  وال��ندات  املالية  اأوراق  من  ونحوها  اخلزانة 

النقدي مبعناه الوا��ع.

عمالة عر��ية

Gأجور  عقد  Gأو  منظمة  ��اعات  Gأ��ا��  على  العمالة  هي  العر��ية«  »العمالة 

عمل، وبدرجة Gأ��ا��ية ت��مل العمالة يف القطاعات غ� الر��مية.

عمالة غري كاملة 

يرغبون  مما  Gأق��ل  اأ��خا��  عمل  يكون  الكاملة«   غ�  »العمالة  و��ع  يف 

Gأو  Gأو ��هريًا  ال��اعات  Gأ��ا�س  Gأو على  العمل يوميًا  تاأديته من عمل، ��واء كان  يف 

ف�صليًا.

عمل

يطلق العمل على اجلهد الب��ري، وهو ي��مل جميع اجلهود البدنية والذهنية 

مبذول  Gإن��اين  جهد  كل  Gأنه  Gأي  زيادتها،  Gأو  املنافع  لتحقيق  اإن��ان  يبذلها  التي 

اإنتاج مهما كانت درجة ونوعية ذلك اجلهد. وي��مل  ب�صورة مبا��رة يف عملية 

العمل كل اأعمال اإنتاجية يف جماالت الن��اط االقت�صادي املختلفة كال�صناعة 

ال��لع  Gإنتاج  Gإىل  توؤدي  التي  املبا��رة  اأعمال  كل  ي��مل  كما  وغ�ها.  والزراعة 

واخلدمات التي ت��بع حاجة اإن��ان -ب�صورة مبا��رة- كبناء امل��اكن وغ�ها. 

Gإ��باع مبا��ر للحاجات  Gإىل  كذلك ي��مل العمل غ� املبا��ر، وهو الذي ال يوؤدي 
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املواد  من  وغرها  مثال  واملحاجر  التعدين  جمال  يف  االإن�صان  كن�صاط  االإن�صانية، 

االإنتاج  اأهم عنا�صر  العمل  ويعتر  االإن�صاين،  لال�صتهالك  مبا�صرة  ت�صلح  ال  التي 

تطورت  قد  النظرة  هذه  اأن  كما  للعمل،  االقت�صادية  املذاهب  نظرة  اختلفت  وقد 

واختلفت بني االقت�صاديني على مر الزمن. واإجمااًل: العمل هو اأحد عوامل االإنتاج 

وميثل العمل الفعلي املبذول �صواء كان عمال ج�صمانيا اأم ذهنيا.

عنق الزجاجة

اإىل  تعر عن القطاعات االقت�صادية التي توؤدي عملية التنمية االقت�صادية 

زيادة �صريعة يف الطلب اأكرث من القر�س يف الب�صائع وعوامل ال�صوق.

عوائق التنمية

هي العوائق التي حتول دون اإجناز هدف اأو جمموعة من االأهداف )ت�صريع 

فرتة  خالل  الت�صنيع(  -زيادة  والفقر  البطالة  حدة  -تخفيف  االقت�صادي  النمو 

-غالبًا-  ياأتي  اأ�صا�صيًا  قيدًا  باعتباره  املال  راأ�س  العوائق  هذه  اأبرز  ومن  معينة. 

على راأ�س املعوقات االقت�صادية التي تعيق التنمية يف البلدان النامية، وكذلك فاإن 

هناك معوقات اأخرى اجتماعية تعيق عملية التنمية يف هذه البلدان ومنها االأمية 

والظواهر االجتماعية املتخلفة، مثل حوادث االختطاف لالأجانب.
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فائدة

الفائدة هي الثمن املقرر مقابل اإقرا�� املال.

فجوة ادخارية

تن���أ عندما تفوق اال��تثمارات االدخار املحلي، اأي اال��تثمار اأك� من االدخار.

فجوة الطلب الكلي

 تعني اأن الطلب الكلي على ال��لع واخلدمات يفوق العر�� الكلي لها. 

فجوة العر�� الكلي

 تعني اأن املعرو�� من ال��لع واخلدمات يفوق الطلب عليها. 

فقر الغذاء

يتحدد بال��عرات احلرارية ال��رورية لبقاء االإن��ان على قيد احلياة.

فقر مطلق

يعني الو��ع الذي ال ي��تطيع فيه ال��كان اأو جزء منهم احل�صول ��وى على 

حد الكفاف من الطعام وامللب�س وامل��كن للبقاء عند اأدنى م��توى معي��ي.
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قاعدة نقدية )نظام نقدي(

ولذلك  النقدي،  النظام  مكونات  عن  النقدية  القاعدة  مكونات  تختلف  ال 

فالعالقة وثيقة ومتداخلة بينهما، ومن ثم ين�صرف م��مون القاعدة النقدية اإىل 

النظام النقدي أي جمتمع ويتكون من عنا�صر اأ��ا��ية، هي: 

.)M3 1( النقود امل��تخدمة يف التداول )العر�� النقدي مبعناه الوا��ع
2( املوؤ����ات النقدية التي تدير النظام النقدي )وزارة املالية، البنك املركزي( 
باإ��افة اإىل البنوك التجارية واملوؤ����ات املالية اأخرى التي تقوم بخلق نقود 

الودائع.

3( اأنظمة والقواعد التي تعمل على التحكم و��بط كمية النقود، وحتقيق ا��تقرار 
النظام النقدي.

قانون الطلب 

 يع� قانون الطلب عن وجود عالقة عك��ية بني التغ� يف الكمية املطلوبة 

انخف��ت  ال��لعة  ��عر  ارتفع  اإذا  اأن��ه  بحيث  ��عرها،  يف  التغ�  وبني  ��لعة  من 

الكمية املطلوبة منها، واإذا انخف�� ال��عر فاإن كمية املطلوبة منها تزيد )مع بقاء 

املحددات اأو العوامل اأخرى على الطلب ثابتة(.

قانون العر�� 

التغ� يف ��عر ��لعة  الطردية بني  العالقة  تلك  باأنه:  العر��  قانون  يعرف 

ال��لعة  ��عر  انخف��  اإذا  ال��لعة،  هذه  من  املعرو��ة  الكمية  يف  التغ�  وبني  ما، 
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تزيد  املعرو��ة  الكمية  فاإن  ال��عر  ارتفع  واإذا  منها،  املعرو��ة  الكمية  انخف��ت 

)مع افرتا�� ثبات العوامل اأخرى املوؤثرة على عر�� ال��لعة يف ال��وق(.

قر��

النقود.  ملبلغ من  اأخرى  اأي موؤ����ة  اأو  اأو حكومة  ��ركة  اأو  ��خ��  اقرتا�� 

والقرو�� تكون م��مونة اأو غ� م��مونة، وقد تكون بفوائد اأو بدون فوائد، وقد تكون 

ق���ة اأجل اأو طويلة اأجل، وقد تكون قابلة لال��رتداد اأو غ� قابلة لال��رتداد.

قرو��

منح القرو�� يعني عملية حتويل لأموال من كيان اقت�صادي اإىل اآخر )من 

فرد اإىل فرد، اأو من بنك اإىل فرد اأو ��ركة، ومن حكومة اإىل اأخرى(، ويجب اإعادة 

مبلغ القر�� مع فوائده اأو اأرباحه خالل فرتة زمنية حمددة، وهناك قرو�� تعطى 

اأ��ا�س معدالت الفائدة ال��وقية، وهناك القرو�� املي��رة، وهي التي تقدم  على 

على اأ��ا�س معدالت فائدة منخف��ة اأو خمّف��ة.

قطاع الأعمال 

يتكون من جميع الوحدات االقت�صادية التي يطلق على معامالتها االرتباط 

باإنتاج اأو اال��تثمار الذي يوؤدي اإىل زيادة القدرات اإنتاجية يف امل��تقبل. وي��مل 

هذا القطاع: قطاع اأعمال احلكومي، والقطاع اخلا��.

قطاع الأعمال احلكومي

به  تقوم  الذي  واإ��كان  واملالية  والتجارية  والزراعية  ال�صناعية  اأعمال 

احلكومة.

قطاع خا��

ويدبره  الذي ميلكه  القومي  االقت�صاد  القطاع اخلا�� هو ذلك اجلزء من 
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اأفراد اأو ��ركات اأ��خا�� اأو ال��ركات امل��اهمة.

قوة العمل

ت��مل قوة عم`ل جميع اأ��خا�� النا��طني اقت�صاديًا مبا يف ذلك القوات 

امل��لحة واأمن وغ� امل��تخدمني، وال ي��مل ربات املنازل والطالب واملجموعات 

واأ��خا�� غ� النا��طني اقت�صاديًا.

قيمة

هي التعب� النقدي عن ثمن ال��لعة. ويق�صد بالقيمة اقت�صاديا القيمة يف 

اأن قيمة جرام من الذهب عبارة عن مقدار النقود التي ُيتح�صل  اأي  ا��تبدال، 

عليها عندما يتم التبادل بني ال��لعتني. 

قيمة حقيقية اأو ذاتية لل�سهم

الذاتية هي ما يع� عنها  الذاتية، والقيمة  ال��هم حتدد وفقًا لقيمته  قيمة 

حتقيق  على  امل��روع  بقدرة  حتدد  احلقيقية  والقيمة  احلقيقية،  بالقيمة  دائمًا 

للورقة  اأو ذاتية  اأرباح امل��تقبلية، ودائمًا هناك قيمة حقيقية  اأرباح، وبخا�صة 

�صعودًا  القيمة  هذه  مع  ت��دور  كفاءتها،  درج��ة  اختالف  على  اأ������واق  يف  املالية 

وهبوطًا، ونادرًا تلتقي معها.

قيمة �سوقية لل�سهم

والطلب، واأن  العر��  تفاعل قوى  لل��هم من خالل  ال��وقية  القيمة  تتحدد 

العر�� والطلب يحكمها العديد من العوامل، ومن هذه العوامل: اأمزجة، والطباع، 

واحلد�س، والتخمني، وال��رورات امللحة، ومتيل اأ��عار ال��وقية اإىل التحرك يف 

االجتاه الذي ي��تمر فرته طويلة من الزمن، ويرى بع�� الفنيني اأن ��عر ال��هم يف 

املا��ي ينبئ عن ��عره م��تقباًل.
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قيمة م�سافة 

 على م�صتوى االقت�صاد الكلي تتمثل القيمة امل�صافة يف جهود عنا�صر االإنتاج 

لتحويل ما هو متوفر من مواد اأولية اأو منتجات و�صيطة اإىل �صلع وخدمات جديدة 

ونهائية تفي بحاجة املجتمع، وثمن تلك اجلهود متثل قيمة ما اأ�صافه املجتمع اإىل 

بالقيمة  القيمة  وت�صمى هذه  اإنتاجه،  ملا مت  االأولية خللق قيمة جديدة  املواد  قيمة 

للعملية  كنتيجة  الو�صيطة  ال�صلع  قيمة  اإىل  ت�صاف  التي  القيمة  اأي  امل�صافة، 

االإنتاجية.
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كبح مايل

اأطلق هذا امل�صطلح العاملان )ماكنون و��و( يف كتابهما ال�صادر عام 1973

وذلك على حالة القطاعات املالية يف اقت�صادات الدول النامية التي تتدخل فيها 

الدولة ��واًء بفر�� ��ريبة، اأو بÉإجراءات اأخرى حتيد بهذه القطاعات عن العمل 

وبع��ها  �صريح  بع��ها  �صور،  عدة  املايل  الكبح  اتخذ  وقد  ال��وق.  آليات  وفقًا 

اآخر م��ترت. فال�صور ال�صريحة هي اأ��كال الباه��ة لل��رائب على اإيرادات 

اإجمالية للبنوك، و��ريبة القيمة امل��افة على اأعمال امل�صرفية، وال��رائب على 

القرو�� وعلى اأرباح البنوك، باإ��افة اإىل الر��وم على املعامالت امل�صرفية. اأما 

ال�صور امل��ترتة فهي عمل اأ��قف أ��عار الفائدة على القرو�� والودائع امل�صرفية 

ال ت��تطيع البنوك جتاوزها، وتوجيه االئتمان )القرو��( لقطاعات اأو م��روعات 

قطاعات  وجود  املطاف  نهاية  يف  املح�صلة  وكانت  مميزة،  فائدة  بÉأ��عار  بعينها 

مما  ينبغي،  كما  املالية  الو��اطة  بعملية  القيام  عن  عاجزة  الدول  تلك  يف  مالية 

ترك الفر�صة للقطاع غ� الر��مي لينمو، اإ��افة اإىل هروب روؤو�� اأموال للخارج 

وانت��ار ظاهرة الدولرة.

كثافة �سكانية

تع� الكثافة ال��كاين عن عدد ال��كان الذين يعي��ون يف اإطار م��احة معينة 

من اأر�� عادة يف الكيلو مرت املربع الواحد.
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ك�ساد

 حالة ت�صيب الن�صاط االقت�صادي ت�صتمر فيها بطالة العمال وتوقف االآالت 

عن العمل مدة طويلة. ويقا�س حجم وعمق الك�صاد مبوؤ�صرات منها معدل منو الناجت 

املحلي ومعدل التوظيف واأرقام املبيعات وغرها من املوؤ�صرات.

كفاءة اقت�سادية

تتحقق الكفاءة االقت�صادية عند حد االإنتاج االأعلى قيمة با�صتخدام تقنيات 

االإنتاج االأقل كلفة اآخذين يف االعتبار فعالية الطلب يف ال�صوق.

كفاية راأ�ش املال

 هي ن�صبة راأ�س املال اإىل الودائع اأو املوجودات، حيث اأولت البنوك املركزية 

عمدت  لذلك  خماطر،  من  البنوك  تتحمله  ملا  نظرًا  املجال  بهذا  خا�صًا  اهتماما 

البنوك املركزية اإىل و�صع حدود دنيا ملا يجب اأن تكون عليه روؤو�س اأموال البنوك، 

ذلك اأن وظيفة راأ�س املال يف البنك هو احلفاظ على ا�صتمرارية البنك يف ممار�صة 

لقيا�س مدى  املعاير  نوعان من  لذلك هناك  املتوقعة،  وتغطية اخل�صارة  ن�صاطه، 

كفاية راأ�س املال:

- االأول: معيار مدى اإمكانية تغطية خ�صائر قرو�س البنك وا�صتثماراته من 

االأرباح احلالية بعد خ�صم ال�صرائب واالأرباح املوزعة، بحيث ينبغي اأن تبلغ االأرباح 

غر املوزعة �صعف اخل�صائر املتوقعة من التوظيف.

- الثاين: قيا�س مدى قدرة البنك على مواجهة اخل�صائر غر املتوقعة، بحيث 

ينبغي اأن يبلغ راأ�س املال )40( �صعف اخل�صائر املتوقع مواجهتها، وهذا املعيار قدر 

بناًء على خرة البنوك لفرتة من الزمن. 
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موؤ��رات داو جونز

خالل  من  املالية  اأوراق  Gأ������واق  يف  اأ��عار  واجت��اه��ات  حركات  تقا�س 

والتي  ال��ركات،  من  جمموعة  من  منها  كل  يتكون  التي  واملتو��طات  املوؤ��رات 

يفرت�س فيها Gأنها تعك�س حركة ال��وق، ومن Gأهم هذه املوؤ��رات وGأقدمها ��هرة يف 

الواليات املتحدة، موؤ��رات داو جونز التي مت اختيار مكوناتها على Gأ��ا�س تاريخي، 

باعتبارها ممثلة لل��وق يف جمموعة.

ومن املعروف لدى املتخ�ص�صني Gأن عدد موؤ��رات داو جونز Gأربعة، وهي:

1 - موؤ��ر داو جونز ال�صناعي: ويتكون من)30( ��ركة ويغطي قطاعًا عري��ًا 
من ال�صناعات.

2 - موؤ��ر داو جونز لو��ائل النقل: ويتكون من )20( ��ركة بينها )6( ��ركات 
للخطوط اجلوية.

3 - موؤ��ر داو جونز للمرافق: ويتكون من )15( ��ركة خا�صة باملرافق، ك��ركات 
الغاز والكهرباء.

جمموع  هي  ��ركة   )65( من  املوؤ��ر  هذا  يتكون  املركب:  جونز  داو  موؤ��ر   -  4
ال��وق ككل.  ال��ابقة، وميثل يف جمموعة  التي ت��منتها املوؤ��رات  ال��ركات 

وتعت� ال��ركات التي يت��منها هذا املوؤ��ر ��ركات قائدة مت اختيارها على 

Gأ��ا�س تاريخي.
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حمررها  كان  التي  ��رتيت  وول  ب�صحيفة  جونز  داو  نظرية  ارتبطت  وقد 

و�صاحب خ�ة اكت��بها يف البور�صات العاملية خالل عمله ك��م��ار. وتعت� نظريته 

من اأقدم النظريات واأكرثها قبواًل يف تف���� ��لوك ��وق اأوراق املالية من الناحية 

الفنية، وتقوم نظريته على اأ��ا�س اأن ��وق اأ��هم هو البارومرت الذي ميكن من 

خالله قيا�س الو��ع االقت�صادي، والغر�س من نظريته اأ��ا��ي هو التنبوؤ بالدورات 

االقت�صادية، اأو املوؤ��رات التي ت���� اإىل الك��اد اأو االنتعا�س.

موؤ�سر �ستاندرد اأندبور

خالفًا ملوؤ��ر داو جونز الذي يجري احت��ابه با��تخدام املتو��ط احل��ابي 

الرتجيحية،  اأوزان  احت��ابه  يف  يراعي  املوؤ��ر  هذا  فاإن  اأوزان(  باإهمال  )اأي 

��تاندرد  موؤ��ر  ويتكون  لل��ركات.  املالية  اأوراق  يف  الن��بية  التغ��ات  فيظهر 

�صناعية،  جمموعة   )85( متثل  ��ركة   )400( منها  ��ركة   )500( من  اأندبور 

و)40( بنكًا جتاريًا و��ركات تاأمني وادخار ومتويل، و)20( ��ركة نقل، و)40( 

��ركة للمرافق العامة.

وبالتايل  ب��اأوزان،  ترجيحها  يجري  املوؤ��ر  هذا  مفردات  من  مفردة  وكل 

يظهر اأثر على املوؤ��ر وفقًا أهميتها الن��بية.

مبداأ الربحية وال�سيولة والأمان

تواجه البنوك التجارية مع��لة اأ��ا��ية هي املوازنة بني اأمرين نقي��ني هما 

أن الربحية  البنوك ت��عى دائما لتحقيق الهدفني معًا،  الربحية وال��يولة. ولكن 

ثقة عمالء  تتوقف عليها  وال��يولة  اإىل حتقيقه،  البنك  ي��عى  الذي  الهدف  متثل 

اأوراق  )نقود،  اأ�صولها  ترتيب  على  البنوك  تعمل  معًا  الهدفني  ولتحقيق  البنك. 

جتارية، قرو�س، ا��تثمارات،( ترتيبًا ت�صاعديًا فيما يتعلق بربحيتها، اأي اأ�صول 

اأي  ب��يولتها،  يتعلق  فيما  تنازليًا  وترتيبًا  وهكذا.  ربحية،  اأكرث  ثم  ربحية  اأقل 

اأ��ا�س  هذا  وعلى  فاأقل،  ��يولة،  اأق��ل  ثم  )النقود(  ��يولة  اأك��رث  اأ�صول 

ت��تطيع البنوك املحافظة على ��يولتها، اأي اإجابة جميع طلبات ال��حب النقدية 
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اأرباح تر��ي  اإر��ائهم وك��ب ثقتهم، وكذلك حتقيق  اأجل  املودعني من  من قبل 

طموح امل��اهمني. وعندما يوازن البنك بني هديف الربحية وال��يولة يتحقق اأمان 

��واًء للمودعني من العمالء، اأو للم��اهمني يف البنك.

مبداأ املعجل

يزداد  اال��تهالك  وزي���ادة  الدخل  زي��ادة  مع  اأن��ه  اإىل  املعجل  مبداأ  ي���� 

الطلب على اال��تثمار، وهذا ما يعرف مببداأ املعجل. فكلما زاد الدخل )ومن ثم 

ا��تهالك( زاد الطلب على اال��تثمار.

متو�سط دخل الفرد 

يع� متو��ط دخل الفرد عن ق��مة اإجمايل الناجت املحلي على اإجمايل عدد 

ال��كان، ويعت� متو��ط الدخل الفردي ال��نوي موؤ��را اقت�صاديا هاما مل��تويات 

م��األة  االعتبار  يف  ياأخذ  ال  كونه  متحيز  موؤ��ر  ولكنه  البلد،  يف  وللتنمية  املعي��ة 

توزيع الدخل وملكية اأ�صول والتي ت��تخدم لتوليد جزء مهم من اإجمايل الدخول 

والتي تعود للعدد اأقل من ال��كان.

جمموعة الآ�سيان )رابطة اأمم جنوب �سرقي اآ�سيا(

 تاأ����ت جمموعة اآ��يان يف 8 اأغ��ط�س عام 1967م يف بانكوك بتايالند 

كمنتدى ورابطة لدول جنوب ��رقي اآ��يا من خم�س دول هي: اأندوني��يا وماليزيا 

وتبعتها  1984م  يناير  يف  اإليها  بروناي  وان��مت  وتايالند،  و��نغافورة  والفلبني 

فيتنام يف 1995م والو��وميامنار يف 1997م وكمبوديا يف 1999م.

 ويبلغ اإجمايل ��كان هذه املجموعة نحو 537 مليون ن��مة، وم��احتها تبلغ 

والتقدم  االقت�صادي  النمو  تعزيز  اإىل  التجمع  هذا  ويهدف  مربع.  مرت  كيلو   4.5
واال��تقرار  ال��الم  تعزيز  عن  ف��ال  املنطقة،  يف  الثقايف  والتطور  االجتماعي 

اإقليمي من خالل احرتام العدالة و��يادة القانون للحفاظ على عالقات ودية بني 

دول املنطقة، والتم��ك مببادئ ميثاق اأمم املتحدة.
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ود��نت Gآ��يان يف بداية الت��عينيات التعاون اإقليمي مع ��رقي Gآ��يا، بحيث 

ثالثة،   + Gآ��يان  خالل  من  املنطقتني  بني  للتعاون  رئي��ة  قنوات  لت�صبح  تطورت 

وGآ��يان + واحد )Gآ��يان + ال�صني، وGآ��يان + اليابان، وGآ��يان + كوريا اجلنوبية(. 

كما Gأقامت Gآ��يان ��راكات للحوار مع املجموعات االقت�صادية اأخرى على م��توى 

العامل مبا ي��هم يف حتقيق اال��تقرار والتنمية.

الكتل  من  ك��واح��دة  ��نوات،  ث��الث  كل  دوري���ًا  Gآ��يان  قمة  اجتماع  ويعقد   

االقت�صادية والتجارية املوؤثرة يف العامل، واجتماعًا ��نويًا لوزراء االقت�صاد واملالية 

يف الدول اأع��اء.

جمموعة الثمانية )جمموعة الدول ال��ناعية الثمانية(

جمموع  وي��كل  العامل،  يف  الك�ى  ال�صناعية  ال��دول  من  جمموعة  ت��م 

��كان  من   % 14 نحو  و��كانها  العامل،  اقت�صاد  من   % 65 حوايل  اقت�صادها 

العامل، ومتثل Gأغلبية القوة الع��كرية يف العامل.

Gأن���أت عام 1974 من خم�س دول، هي: الواليات املتحدة اأمريكية، واململكة 

Gإليها  ان��مت  1975م  عام  ويف  وفرن��ا.  واليابان،  الغربية،  وGأملانيا  املتحدة، 

ايطاليا، ويف العام التايل Gأ�صبحت كندا ع��وًا فيها، وان��مت Gإليها رو��يا -ب��كل 

.G8 ر��مي- يف 1997م، و�صارت تدعى جمموعة الثمانية

الدولة  تتحمل  حيث  اأع��اء،  ال��دول  بني  ��نويا  املجموعة  رئا��ة  وت��دور   

من  ملجموعة  واال��ت��افة  والتنظيم  التخطيط  م�صوؤولية  الرئا��ة  على  احلائزة 

االجتماعات الوزارية واملوؤمترات على مدار ال��نة التي تناق�س الق��ايا امل��رتكة 

للدول اأع��اء، Gأو الق��ايا ذات البعد العاملي، وتت��من هذه االجتماعات موا��يع 

والطاقة  واالجتماعية  االقت�صادية  والتنمية  والعمالة  القانون  وتطبيق  ال�صحة 

والبيئة والعالقات اخلارجية والق��اء واإرهاب والتجارة. وجتمع خمرجات هذه 

االجتماعات للعر�س يف القمة ال��نوية التي يح��رها زعماء الدول اأع��اء ملدة 

ثالثة Gأيام يف منت�صف ال��نة يف Gإحدى مدن الدولة امل��يفة. 
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جمموعة الع��رين

-�صبحت  ال�صبع  جمموعة  من  مبادرة  على  بناء  الع�صرين  جمموعة  اأن�ص�أت 

الدول  لتجمع  بوا�صنطن،  1999م  �صبتم�  يف  املجموعة  قمة  هام��  على   G8-

لالهتمام  واملك�صيك،  وال�ازيل  كال�صني  النا�صئة  ال��دول  مع  الك�ى  ال�صناعية 

باملو�صوعات الرئي�صة التي مير بها االقت�صاد، بعد اأزمات املالية التي حدثت يف 

نهاية الت�صعينات، خا�صة اأزمة املالية يف جنوب �صرق اآ�صيا واأزمة املك�صيك.

وتعد املجموعة منتدى غ� ر�صمي يهدف اإىل تعزيز احلوار البناء بني الدول 

ال�صناعية واالقت�صاديات النا�صئة، خا�صة فيما يتعلق با�صتقرار االقت�صاد، وتت�ألف 

املجموعة من :اأرجنتني وا�صرتاليا وال�ازيل وكندا وال�صني وفرن�صا واأملانيا والهند 

واندوني�صيا واإيطاليا واليابان واملك�صيك ورو�صيا واململكة العربية ال�صعودية وجنوب 

اأمريكية  املتحدة  والواليات  املتحدة  واململكة  اجلنوبية  وكوريا  وتركيا  اإفريقيا 

الرئي�س  من  كال  اجتماعاتها  يف  الع�صرين  جمموعة  وت�صتقبل  اأورب��ي.  واالحت��اد 

واملالية  النقدية  واللجنة  الدويل  البنك  ورئي�س  الدويل  النقد  ل�صندوق  التنفيذي 

الدولية وجلنة التنمية التابعة لكل من البنك الدويل وال�صندوق الدويل.

حمددات الطلب

 تتمثل حمددات الطلب )غ� ال�صعر( التي تت�أثر بها ال�صلعة زيادة ونق�صان 

ال�صلع  واأ�صعار  امل�صتهلكني،  ودخول  امل�صتهلكني،  اأهمها: عدد  املحددات،  بعدد من 

اأخرى، واأذواق امل�صتهلكني، وتوقعات امل�صتهلكني، والدعاية واإعالن.

حمددات العر��

 تتمثل حمددات العر��)غ� ال�صعر( التي توؤثر على زيادة اأو نق�� عر�� 

اإنتاج  الفن  وم�صتوى  البائعني،  عدد  اأهمها:  املحددات،  من  العديد  يف  ما  �صلعة 

واإعانات )�صيا�ص�ت  وال�صرائب  اإنتاج،  امل�صتخدمة(، واأ�صعار عنا�صر  )التقنية 

التدخل احلكومي(، وتوقعات البائعني. 
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حمفظة ا�ستثمارية

املحفظة اال��تثمارية للبنك التجاري هي عبارة عن جمموعة من القرو�� 

واأوراق املالية التي ي��تثمر فيها اأمواله، ويعت� عائد املحفظة امل�صدر الرئي��ي 

أرباح البنك، يواجه به التزاماته جتاه ��داد الفوائد على ودائع العمالء. وتهدف 

حمفظة اال��تثمار يف البنك اإىل حتقيق اأق�صى عائد ممكن من جمموع ا��تثماراته، 

املودعني،  جتاه  بالتزاماته  الوفاء  اأجل  من  لل��يولة  حاجته  تلبية  اإىل  تهدف  كما 

وتلبية احتياجات املقرت��ني، باإ��افة اإىل جتنب اإفال�س من خالل عمل موازنة 

بني اأ�صول البنك وخ�صومه، أن الزيادة يف قيمة خ�صومه عن قيمة اأ�صوله تعر��ه 

لالإفال�س.

خماطر ائتمان

تتعر�� البنوك للكث� من املخاطر اأهمهما املخاطر االئتمانية، والتي تتمثل 

يف عجز املقرت�� عن الوفاء برد اأ�صل الدين وفوائده وفقًا للتواريخ املحددة لرد 

الدين، وبالتايل تراكم الديون قد يوؤدي يف النهاية اإىل اإع��ار املايل للبنك، اأي 

عدم القدرة على الوفاء بالتزاماته، ومن ثم يف نهاية املطاف قد يوؤدي اإىل اإفال�س 

البنك.

خماطر Gأخالقية

التجارية ��عيفة، مع عدم  البنوك  املركزي على  البنك  رقابة  تكون  عندما 

وجود ��مانات كافية للقرو�� التي متنحها هذه البنوك، ويف ظل وجود ت�أمني على 

الودائع من قبل احلكومة ��واء ب��كل ��مني اأو �صريح، ف�إن هذه اأمور توؤدي اإىل 

وجود املخاطر اأخالقية يف البنوك. وتن���أ هذه املخاطر عادة عندما متنح البنوك 

وتكون  مرتفعة،  فائدة  اأ��عار  على  احل�صول  اأجل  من  باملخاطر  حمفوفة  قرو��ً� 

النتيجة اإما اأن حتقق البنوك اأرباحًا ��خمة، اأو خ��ائر هائلٍة رمبا تنعك�س اآثارها 

القرو��  وراء  من  م��بقًا  املتوقعة  اأرب��اح  اإن  ثم  برمته،  امل�صريف  النظام  على 

املحفوفة باملخاطر يكون البنك هو امل��تفيد من وراء الرهان غ� ال��ريف الذي 
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دون  حتققها  حالة  يف  عادية  غ�  اأرب��اح  على  يح�صل  حيث  احلكومة،  ��د  يلعبه 

اأن ي��طر لتحمل اأعباء اخل��ائر االقت�صادية واالجتماعية الناجتة عن اخل��ائر 

ال��خمة وغ� العادية نتيجة اإقرا�� املحفوف باملخاطر.

مراحل الدورة اقت��ادية

الدورة االقت�صادية متثل مرحلتني للن��اط االقت�صادي يف�صل بينهما نقطتا 

ونقطة  الذروة  نقطة  بينهما  يف�صل  انكما��  ومرحلة  تو��ع  مرحلة  هناك  حتول. 

القاع، فمرحلة التو��ع تتزايد فيها الكميات االقت�صادية اأ��ا��ية، فيزيد اإنتاج، 

املالية،  اأ�صول  اأ��عار  وترتفع  الدخول،  وتتزايد  اأ��عار  وترتفع  العمالة  تزداد 

تبداأ  املرحلة حتى  وت��تمر هذه  واال��تهالك،  اال��تثمار  ويتزايد  اأرباح،  وتزداد 

من  جديدة  مرحلة  لتبداأ  االنخفا��  اإىل  الكميات  بع��  وتتحول  الوهن  مظاهر 

االنكما�� يف هذه الكميات االقت�صادية.

وهناك ثالث اأ��واق للن��اط االقت�صادي )ال��لع اأو اإنتاج، العمل، اأ�صول 

هذه  بني  كب�  ترابط  ويقوم  االقت�صادية.  ال��دورة  مبراحل  متر  جميعها  املالية( 

العمل  ��وق  انتعا��  اإىل  يوؤدي  )اإنتاج(  ال��لع  ��وق  فانتعا��  الثالث،  اأ��واق 

بالن��بة  التوقعات  ويح��ن  اأرباح  من  يزيد  اأن  ��اأنه  وهذا من  البطالة،  ونق�� 

للم��تقبل مما ينع�� ��وق اأ�صول املالية. ولذلك نالحظ ترابطًا بني هذه اأ��واق، 

واأنها عادة تتجه يف جمموعة نحو التو��ع اأو االنكما�� يف اأوقات متقاربة.

مثال خالل اأزمة العاملية )1929م( بداأ االنكما�� االقت�صادي مع انهيار 

يتوقف عند هذه  نيويورك. ولكن هذا االنهيار مل  بور�صة  املالية يف  اأ�صول  ��وق 

وازدادت  اإنتاج  فتدنى  والعمالة،  اإنتاج  اأ��واق  اإىل  امتد  اأن  لبث  فما  ال��وق، 

البطالة اإىل م��تويات غ� معروفة. وبداأ االنتعا�� فقط يف منت�صف الثالثينيات 

يف اأ��واق اإنتاج والعمالة.

��وق  انهيار  مع  االنكما��  ب��داأ  2008م(  )نهاية  العاملية  اأزم��ة  وكذلك 

اإنتاج  اأ��واق  اإىل  تداعيات ذلك  امتدت  ثم  نيويورك،  بور�صة  املالية يف  اأ�صول 

والعمالة وانتقل التاأث� اإىل اقت�صاد العديد من دول العامل.
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مراحل النمو 

يف  بÉأنه  التنمية  لتاريخ  نظريته  يف  )رو��تور(  اإمريكي  القت�صادي  ينظر 

عملية حتقيق التنمية البد لكل بلد اأن مير مبراحل التنمية املختلفة، وهي:

- املرحلة التقليدية وفيها يبقى متو��ط الدخل الفردي ال��نوي جامدا.

ال��رورية  ال��روط  تهيئة  فيها  يتم  التي  االنتقالية  املرحلة  الثانية:  املرحلة   -

للنمو.

- املرحلة الثالثة: وهي مرحلة اإقالع، وتعني بداية انطالق العملية التنموية.

- املرحلة الرابعة: وهي مرحلة الت�صنيع واإنتاج واال��تهالك على نطاق وا��ع. 

م�ساعدات خارجية 

من  مبا��رة  اإما  قرو��  اأو  منح  ب�صورة  دوليًا  العامة  اأم��وال  انتقال  تعني 

حكومة اإىل حكومة )اتفاقات ثنائية(، اأو ب�صورة غ� مبا��رة من خالل الوكاالت 

والهيئات اإقليمية والدولية مثل �صندوق النقد العربي والبنك الدويل.

م�ساعدات فنية

هي امل��اعدات اخلارجية التي تÉأتي ب�صورة �صادرات اأو فنيني اأو خ�اء اأو 

مدربني اأو ا��ت��اريني اقت�صاديني..اإلخ، ف��اًل عن حتويالت اأموال.

م�ستويات املعي��ة

اأو  اأ��رة  اأو  ال��خ��  به  ي��تطيع  الذي  احلد  عن  املعي��ي  امل��توى  يع� 

امل�ادية والروحية، فÉإذا كانوا يح�صلون  اإ��باع حاجاتهم  النا�س من  جمموعة من 

منخف��  معي��تهم  م��توى  فÉإن  وامل��كن  امللب�س  اأو  الطعام  من  اأقل  كميات  على 

وامل��كن  واملل�ب�س  الطعام  من  تنوعًا  واأكرث  اأك�  بكم�ية  يتمتعون  كانوا  واإذا  جدًا، 

وغ�ها من اأ��ياء مثل: ال�صحة اجليدة والتعليم والفراغ، فهم عند ذلك يتمتعون 

مب��تويات معي�ص�ية اأعلى ن��بيًا.
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م��اركة

هي ا��رتاك اثنني اأو اأكرث براأ�س مال معلوم للعمل فيه، ويق��م الربح بينهم 

املال.  راأ�س  يف  ح�ص�صهم  بقدر  اخل��ارة  ويتحملون  عليها،  متفق  معلومة  بن��بة 

وهي نوعان:

- اأول: يت��اوى ال��ريكان يف راأ�س املال والت�صرف وحتمل نتائج الن��اط 

وت��مى هذه »��ركة مفاو��ة«.

الت�صرف، وي��رتكان  املال، وال يف  ال��ريكان يف راأ�س  يت��اوى  الثاين: ال   -

يف الربح بن��ب معلومة متفق عليها، ويتحمالن اخل��ارة بقدر ح�ص�صهم يف راأ�س 

املال وت��مى هذه »��ركة عنان« حيث ي��رتط كل من ال��ريكني على �صاحبه اأن ال 

يت�صرف اإال باإذنه. وهذه اأخ�ة مطبقة يف امل�صارف اإ��المية.

م��ادر تكميلية 

امل�صادر التكميلية تعني عوامل اإنتاج الالزم توفرها مع العوامل اأ��ا��ية 

إنتاج منتج معني اأو إكمال عملية معينة فن��اطات معينة من العامل يف املزرعة 

وباملثل فاإن  الذرة،  لزراعة كمية معينة من  ال��رورية  اأر�س  مل��احة  هي مكملة 

وجود املاكينات والتجهيزات يكمل وجود عمال اإن��اءات لبناء اجل��ر.

م��يدة ال��يولة )فخ ال��يولة(

الفائدة احلقيقية بدرجة  اأ��عار  التي تنخف�س فيها  ال��يولة هو احلالة  فخ 

يقدم  وبالتايل ال  االنخفا�س،  اأرباح غاية يف  توقعات  كب�ة جدًا، بحيث ت�صبح 

امل��تثمرون على االقرتا�س، باإ��افة اإىل اأن العائد على ال��ندات ي�صبح غ� مغٍر 

جلذب امل��تثمرين، ومن ثم يف��ل اأفراد االحتفاظ بنقود ��ائلة حتى يتحا��وا 

احتمال اخل��ائر الراأ��مالية. ويرتبط عادًة بفرتات الك��اد ال��ديد.

م��اربة

هي نوع من اأنواع ال��ركات يقدم طرف فيها راأ�س املال ي��مى »رب املال«، 

دليل املصطلحات اإلقتصادية128



دليل امل�صطلحات االقت�صادية146

والطرف اآخر يقدم العمل ي��مى »امل��ارب«، ويتحمل الطرفان خماطر العملية 

ا��تثمارية ربحًا وخ��ارة، وي��رتك الطرفان يف الربح بح�صة ��ائعة متفق عليها 

بالكامل،  املال  رب  يتحملها  اخل��ارة  بينما  الربع،  اأو  الن�صف  اأو  كالثلث  م��بقًا 

اأو مق�صرًا. وامل��اربة م��تقة من  اأما امل��ارب فيخ��ر جهده ما مل يكن متعديا 

»القرا��«،  وت��مى كذلك  العراق  اأهل  لغة  ال��فر، وهي  اأي  اأر����،  ال��رب يف 

أن رب املال قطع قطعة من مال، وهي لغة  وهو م��تق من القر�� )اأي القطع( 

اأهل ال��ام.

م�ساعف ا�ستثمار

اإىل زيادة الدخل  اأي زيادة يف اال��تثمار يوؤدي  اأن  اإىل  ي���� هذا امل�صطلح 

اإىل  يوؤدي  اإنفاق  اأن  ذلك  اال��تثمار،  يف  اأويل  اإنفاق  حجم  من  اأك�  مبقدار 

توزيع دخول على اأفراد وغ��هم، وهذه الدخول بدورها ينفق منها ن��بة للح�صول 

على ال��لع واخلدمات، ما يعني توزيع لدخول اأخرى ينفق منها ن��بة جديدة على 

ا��تهالك وهكذا. وبذلك يوؤدي اال��تثمار اإىل اإنفاق كلي اأك� من جمرد اإنفاق 

اأويل، وهذا هو اأثر اأول لال��تثمار، وهو اأثر امل��اعف. 

معامالت م�سرفية

 هي املعامالت التي تقوم بها امل�صارف التجارية، وتتلخ�� يف قبول الودائع، 

وتقدمي االئتم`انات ق�ص��ة اأجل، وخ�صم اأوراق التج`ارية، اأو اإجراء التحويالت 

و��داد  وكمبياالتهم  ��يكاتهم  قيمة  حت�صيل  عن  ف��ال  العمالء،  بني  النقدية 

دور  امل�صارف  توؤدي  وهكذا  وت��ويقها.  املالية  اأوراق  وبيع  عنهم،  نيابة  ديونهم 

الو��يط املايل.

معامل ا�ستقرار النقدي

ويح��ب  واال��تقرار.  والركود  الت��خم  بني  ما  االقت�صاد  حالة  عن  يع� 

الدفع  و��ائل  كمية  يف  التغ��  معدل  ق��مة  طريق  عن  النقدي  اال��تقرار  معامل 

129 دليل املصطلحات اإلقتصادية



147 دليل امل�صطلحات االقت�صادية

)العر�� ال��يق للنقود( DM/M على معدل التغ� يف الناجت املحلي اإجمايل 

.Y/DY احلقيقي

 ويعتمد �صندوق النقد الدويل هذا املعيار للداللة على اال��تقرار النقدي من 

عدمه، وتكون حالة اال��تقرار كاملة عندما يكون املعامل واحدًا �صحيحًا اأو قريبًا 

منه. اأما اإذا كان اأك� من الواحد ال�صحيح فتكون احلالة و��ع ت��خم خفيف اأو 

حاد ح��ب القرب اأو البعد من الواحد ال�صحيح، فاإذا كان املعامل اأقل من الواحد 

ال�صحيح فتكون احلالة ركودا.

معايري الكفاءة يف البور��ة

هناك ثالثة معاي� أداء ��وق البور�صة التي تت�صف بالكفاءة، وهي:

1 -عمق ال��وق: اأي اأن يكون امل��تثمرون يف ال��وق على علم فوري باأ��عار العر�� 
والطلب لالأوراق املالية من جهة، وتعاملهم مبقت��اه من جهة اأخرى، واأن يتوىل 

مهمة تنفيذ اأوامر للم��تثمرين -��واء بيعًا اأو ��راًء- ��ما��رة على درجة 

اأوراق  تنفيذ  على  القدرة  فيهم  وتتوفر  ال��وق،  بظروف  الدراية  من  عالية 

املحددة اأ��عارها م��بقًا مبجرد اأن ت�صبح هذه اأ��عار متاحة يف ال��وق.

2 -ات��اع ال��وق: اأي اإذا توفرت فيها اأوامر البيع وال��راء لالأوراق املالية باأحجام 
اإليهم  الذين ت�صل  امل��تثمرين  اأعداد كب�ة من  اإىل وجود  باإ��افة  كب�ة، 

املعلومات ب��رعة عن التغ�ات يف اأ��عار العر�� والطلب.

3 - مرونة ال��وق: تعت� ال��وق مرنة عندما ت�صدر اأوامر ��راء وبيع اأوراق املالية 
من م��تثمر ا��تجابة لتغ�ات اأ��عار الناجتة عند اأي اختالل عابر يف ال��وق، 

مع علم امل��تثمر بتغ�ات اأ��عار، وو�صول املعلومات ب��رعة للمتعاملني.

معدل اقتطاع ال��ريبي

 يع� معدل االقتطاع ال��ريبي عن اإجمايل ال��رائب التي يدفعها املجتمع 

فعاًل، من��وبًا اإىل اأحد املƒؤ��رات التي تدل على دخل املجتمع، مثل الناجت املحلي 

اإجمايل اأو الناجت القومي اإجمايل.
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معدل النمو 

يق�صد به ما حتقق من اإنتاج يف املجتمع خالل عام، ويحت��ب كن��بة مئوية 

االقت�صادية  اإجناز يف احلياة  وهو موؤ��ر على م��توى  ال��ابقة،  بال��نة  مقارنة 

واالجتماعية خالل فرتة معينة.

ِمَنح 

هي عملية حتويل اأو دفع لالأموال تتم عادًة من حكومة اإىل اأخرى ب�صورة هبة 

مالية اأو م��اعدة فنية، وجميعها ال ترد.

منطقة جتارة حرة

��كل من اأ��كال التكامل التجاري بني عدد من الدول، تقوم مبوجبه الدول 

ال��لع  تبادل  اأو احل�ص��( على  )التعرفات،  التجارية  بÉإلغاء احلواجز  اأع��اء 

للتجارة  العمل بحواجزه اخلا�صة  يوا�صل  لكن كال منهما  بينها،  فيما  واخلدمات 

اإىل تÉأمني فوائد التخ�ص��  مع بقية دول العامل. وتهدف منطقة التجارة احلرة 

الدويل، ومن ثم حت��ني م��توى املعي��ة احلقيقي يف الدول اأع��اء.

منطقة حرة

فيها بدخول  ي��مح  البحري،  اأو  امليناء اجلوي  منطقة حمددة داخل حدود 

ب��كلها  الحقا  الب��ائع  ت�صدر  اأن  ��ريطة  ا��ت�اد،  ر��م  دفع  دون  ال���واردات 

اأ�صلي، اأو على ��كل منتجات و��يطة ��من ��لعة نهائية.

منظم

املنظم هو اأحد عنا�صر اإنتاج، وهو من يتحمل اأخطار العمل، ويختلف عن 

واتخاذ  العمل  والتي منها تنظيم واختيار طريقة  يوؤديها  التي  الوظائف  العمل يف 

اأو  للموؤ����ة  العامة  ال��يا��ات  ور��م  ونوعه،  وكميته  اإنتاج  وحتديد  القرارات 

الوزارة اأو ال��ركة وغ�ها. وللمنظم دور مهم اإذ اأن عنا�صر اإنتاج ال تعت� منتجة 
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اإذا مل تنظم، واإذا مل نعرف كيف ن��تغلها؟ وكم نحتاج منها؟ وكل هذا هو عمل 

املنظم.

منظمة الأغذية والزراعة )الفاو(

الرئي��ة  غايتها  1945م.  ��نة  اأن���أت  املتحدة  ل̀�أمم  تابعة  دولية  وكالة 

حت��ني اإنتاجية الزراعية ومن ثم امل��تويات الغذائية للبلدان الزراعية يف العامل. 

ت��عى لتحقيق هذا الهدف من خالل القيام ب�أبحاث حول مظاهر الزراعة وال�صيد، 

وتقدمي امل��اعدة التقنية للدول التي تطلبها. كما تقوم ب�إجراء م��وحات م��تمرة 

لأحوال الزراعية العاملية، وجتمع وت�صدر اإح�صاءات حول االحتياجات الغذائية 

الب��رية، واإح�صاءات حول الزراعة وال�صيد والغابات واملو��وعات ذات ال�صلة.

منظمة الأقطار امل��درة للنفط )اأوبك(

تكونت من 13 بلدًا من اأقطار الرئي��ة امل�صدرة للنفط وجميعها من بلدان 

العامل الثالث وتهدف اإىل تعزيز امل�صالح الوطنية امل��رتكة لهذه البلدان باعتبارها 

تكتاًل ميثل احتكار القلة لت�صدير النفط، وقد اأخذت يف تقدمي امل��اعدات التنموية 

لبقية البلدان النامية منذ منت�صف ال��بعينيات، وذلك على اإثر االرتفاع الكب� يف 

اأ��عار النفط العاملية الذي اأعقب احلرب العربية اإ��رائيلية يف اأكتوبر 1973م 

الزيادات  نتيجة  كب�ة  بفوائ��  للنفط  امل�صدرة  ال��دول  موازنات  متتعت  حيث 

الهائلة يف مداخيلها من ال�صادرات النفطية، واأ�صبح من م��ئولياتها اأدبية تقدمي 

ن��بة اأعلى من امل��اعدات للبلدان النامية، وتختلف الن��بة املقدمة من امل��اعدات 

من بلد اإىل اآخر باختالف العوامل ال��يا��ية واالقت�صادية واأمنية واإن��انية وال 

ترتقي اإىل م��توى التطلعات يف معظم اأحوال.

منظمة التجارة العاملية

1947م باجتماع عدد من الدول  اأن���أت ��نة   موؤ����ة متعددة اجلن��يات 

بغر�� توف� اإطار ملبادالتها التجارية، متخ�� باتفاق عام حول الت��ع�ة والتجارة 
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)اجلات(، يهدف اإىل ت��جيع تو��ع التجارة اخلارجية ع� برنامج من��ق إطالق 

التجارة. وقد تركز ق��م كب� من عمل اجلات على التفاو�� حول خف�� التعرفات 

بني الدول واإزالة احل�ص�� وعوائق التجارة غ� املتعلقة بالتعرفات.

 وقد ��هدت اتفاقية اجلات منذ عام 1947م عددا من التطورات التي اآلت 

يف النهاية إن��اء منظمة التجارة العاملية، بدًء من مفاو��ات جنيف عام 1947م 

االتفاق فيها على  والتي مت  1994م،  اأكتوبر  اأخ�ة يف  اأورج��واي  وانتهاء بجولة 

حرية  حتقيق  اإىل  رئي��ة-  -ب�صورة  تهدف  التي  العاملية  التجارة  منظمة  اإن��اء 

التي من ��اأنها  اإزالة كافة احلواجز والقيود والعوائق  الدولية من خالل  التجارة 

اأن متنع تدفق حركة التجارة ع� الدول، كما تهدف اإىل اإقرار املفاو��ات كاأ��ا�� 

حلل املنازعات املتعلقة بالتجارة الدولية.

منظمة التنمية والتعاون اقت��ادي 

تكونت من 20 بلدًا يف اأوروبا واأمريكا ال��مالية، وهدفها الرئي��ي امل��اعدة 

يف حتقيق النمو االقت�صادي ل��عوبها من خالل تعزيز التعاون فيما بينها والتحليل 

الفني لالجتاهات االقت�صادية الوطنية والدولية.

منظمة العمل الدولية

املعي��ة وظروف  م��تويات  املتحدة هدفها حت��ني  اأمم  وكاالت  وكالة من 

العمل يف العامل، ومن ثم تي��� العدالة االجتماعية كاأ��ا�س ل��مان ال��لم العاملي، 

وكانت منظمة العمل الدولية قد انبثقت اأ��اًل ��نة 1919م عن معاهدة فر��اي 

وان��مت اإىل اأمم املتحدة ��نه1946م عند اإن��ائها.

االجتماعية  ال��ظ��روف  نواحي  كل  الدولية  العمل  منظمة  مهمات  وت��مل 

واالقت�صادية التي توؤثر على التوظيف يف العامل. كما تعمل على حت��ني م��تويات 

العمالة القومية وممار��ات العمل ولكن ب�صفة ا��ت��ارية فح��ب، كما تقدم العون 

التقني يف تدريب القوى الب��رية ال��يا��ية واالجتماعية واإدارية وت��جيع التعاون 

ون��رها  الدولية  العمل  اإح�صاءات  بجمع  –اأي��ًا-  وتعنى  العمل.  جمموعات  بني 
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واإجراء اأبحاث حول عدد من امل��ائل التي لها عالقة بالعمال.

موارد اقت��ادية

عندما  الطبيعية  للرثوة  نتاج  بÉأنها  االقت�صادية  املوارد  تعرف  عامة  ب�صفة 

يتناولها املجهود اإن��اين لي��فى عليها املنفعة إنتاج ��لعة معينة اأو القيام بخدمة 

حمددة بهدف اإ��باع احتياجاته ورغباته اإن��انية. اأي اأن املوارد االقت�صادية هي 

وقد  املختلفة،  اإن��انية  الرغبات  ت��بع  التي  ال��لع  �صنع  امل��تخدمة يف  الو��ائل 

تكون املوارد طبيعية اأو اإن��انية.

موارد فانية اأو قابلة للنفاد 

تعرف املوارد الفانية بÉأنها املخزون يف الطبيعة من بع�� املواد الكايف لفرتات 

البع��  من  املوجودة  الكميات  فÉإن  العك�س  وعلى  ا��تغالله،  اأح��ن  ما  اإذا  طويلة 

اآخر من املواد ال تكفي اإال لفرتة حمدودة، وهذه املوارد القابلة للنفاد تقل كميتها 

با��تمرار اال��تعمال مثل مناجم الفحم واحلديد والبرتول. 

موارد متجددة 

تتجدد بع�� املوارد الطبيعية ب�صفة م��تمرة طاملا يكتفي اإن��ان بالزيادة 

الطبيعية منها وال يعرت�� ��بيل القوى التي ت��اعد على عملية النمو، فÉإذا اأوىل 

��ن  يف  التي  تلك  اإال  يقطع  ومل  والعناية  بالرعاية  الغابات  يف  اأ��جار  اإن��ان 

القطع وو��ع نظاما إحالل ��ج�ات جديدة حمل املقطوعة واتبع الطرق العلمية 

حلمايتها من احلرق وعمل على مقاومة احل��رات واأمرا�� التي تنتهكها، فÉإن 

اإنتاجية الغابة تظل قائمة لفرتة طويلة. 

موازنة عامة للدولة

لنفقات  مف�صل  تقديري  م��ايل  بيان  بÉأنها  للدولة  العامة  امل��وازن��ة  تعرف 

فل��فة  عن  يع�  املالية«،  »ال��نة  ت��مى  مقبلة  زمنية  فرتة  عن  الدولة  واإي��رادات 
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الدولة ال�صيا�صية واالقت�صادية.

وهي مبثابة برنامج عمل يتم اإجازتها )اعتمادها( من ال�صلطة الت�صريعية، 

ثم ي�صدر قرار من رئي�س الدولة بربط املوازنة العامة. ومتر املوازنة العامة للدولة 

باأربع مراحل ت�صمى »دورة املوازنة العامة« للدولة، هي:

- مرحلة التح�صر واالإعداد.

- مرحلة االعتماد.

- مرحلة التنفيذ.

- مرحلة احل�صاب اخلتامي.

العمومية، حيث  للدولة عن مفهوم امليزانية  العامة  املوازنة  ويختلف مفهوم 

اإن امليزانية العمومية مبثابة بيان مايل فعلي يو�صح اأ�صول وخ�صوم امل�صروع، ويعر 

اأو اخل�صارة يف  اأو امل�صروع االقت�صادي من حيث الربح  عن املركز املايل للمن�صاأة 

تاريخ حمدد هو نهاية ال�صنة املالية.

ميزان جتاري 

هو الفرق بني �صادرات الدولة ووارداتها من ال�صلع، ويكون اإيجابيا يف حال 

زادت ال�صادرات عن الواردات ل�صالح الدولة خالل فرتة معينة، �صنة على �صبيل 

املثال، و�صالبا يف حال كانت الواردات اأكرث من ال�صادرات.
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ناجت قومي Gإجمايل

  هو جمموع ما ينتجه املجتمع من ��لع وخدمات نهائية خالل فرتة زمنية 

املحليون  املعتمدون  عليه  يح�صل  ما  اإىل  اإ��افة  ��نة(،  تكون  ما  )عادة  حمددة 

من ا��تثماراتهم يف اخلارج، ناق�صا الدخل الذي يخ�� اأجانب يف اخلارج من 

ا��تثماراتهم داخل الدولة.

ناجت قومي Gإجمايل حقيقي

القيم  على  اأ��عار  تغ�ات  اأثر  منه  م��تبعدا  اإجمايل  القومي  الناجت  هو 

املقدرة له من عام آخر. اأي اأن الناجت القومي احلقيقي من ��لع وخدمات جمردا 

من تÉأث� اأ��عار ل��نة واحدة ونتخل�� من تغ�ات تÉأث�ات اأ��عار عن طريق 

ا��تخدام اأ��عار ��نة واحدة يف تقدير الناجت القومي لكل ��نوات املقارنة، وهذا ما 

يعرف بتقدير الناجت باأ��عار الثابتة بدال من اأ��عار اجلارية. 

ناجت حملي Gإجمايل 

املجتمع  ينتجها  التي  واخلدمات  النهائية  ال��لع  قيم  عبارة عن جمموع  هو 

خالل فرتة زمنية معينة تعرف عادة ب��نة. اأي اأننا نح�صل عليه بجمع اأ��عار ال��لع 

ال��لع  على  يقت�صر  وبحيث  ال��وق  بÉأ��عار  ال��نة  خالل  اأنتجت  التي  واخلدمات 

واخلدمات التي اأنتجت لال��تهالك النهائي فقط.
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ويعد الناجت املحلي اإجمايل مقيا��ا حلجم الن��اط االقت�صادي خالل فرتة 

معينة، ومقدار ما مت اإنتاجه من ��لع وخدمات.

ن��اط الدولة اقت��ادي

االقت�صادي  للن��اط  بالدولة-  -ممثلة  االجتماعية  اجلماعة  ممار��ة  اإن 

الدائم بني  اإمنا اخلالف  اأمرا خمتلفا عليه.  الن��اط، مل يعد  التدخل يف هذا  اأو 

الدولة  ملمار��ة  النطاق  اأو  املدى  اللي�الية يرتكز حول  واملذاهب  التدخل  اأن�صار 

ُر  وق�صْ االقت�صادي،  الدولة  ن��اط  بح�صر  يطالب  اللي�ايل  فاالجتاه  لن��اطها. 

اإنتاجي.  الن��اط  دون  االجتماعي  واإنفاق  اخلدمات  ممار��ة  على  الدور  هذا 

وتقييد اإنفاق االجتماعي واقت�صاره على اإنفاق اإداري )جهاز الدولة( واأمور 

االجتماعية وال��رورية بهدف تكمي�� امليزانية واإنفاق احلكومي، وبذلك ينح�صر 

مفهوم االقت�صاد العام يف املالية العامة، ويف اإعداد امليزانيات وتنظيم ال��رائب 

اأمور  تاركني  والتعليم  والعدالة  الدفاع  باأمور  اأ��ا��ا  اأدنى واالهتمام  يف حدها 

ذلك  مقابل  يف  اجلزئية.  واجلماعية  اخلا�صة  والتنظيمات  ال��وق  لقوى  اأخرى 

هناك النظرة التدخلية حتت تاأث� الدميقراطية االجتماعية والتي تطالب بتو��ع 

ب�صورة  ال��رائب  وتنظيم  العامة  النفقات  وبالتايل  العامة،  اخلدمات  يف  الدولة 

خالل  من  التباديل  اإنتاجي  للن��اط  الدولة  ممار��ة  واإمكانية  وعادلة.  ��املة 

اأو  )اإ��كان(  عامة  اجتماعية  برامج  اأو  العامة(  )امل��روعات  جزئية  تنظيمات 

برامج حكومية  ترتيب  الدولة عن  م��رتكة )تاأمني �صحي( واالعرتاف مب��ئولية 

ملواجهة م��روعات الرفاهية االقت�صادية واالجتماعية من اإ��كان و�صحة وتوظيف 

وحمليات وغ�ها.

نظام اقت��ادي

نوع ملكية  اأو  والتنظيمي لالقت�صاد مبا يف ذلك طبيعة  املوؤ����ي  البناء  هو 

املوارد )خا�صة اأو عامة( والتحكم بها. واأنظمة االقت�صادية املعروفة هي النظام 

الراأ��مايل، ويتنوع من راأ��مالية ال��وق اإىل الراأ��مالية املتقدمة اأو اقت�صاد ال��وق، 
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والرGأ��مالية اللي�الية والرGأ��مالية االجتماعية والرGأ��مالية املفرطة )املتوح��ة(، 

ال��وق واال��رتاكية املهيمنة(،  وGأي��ًا النظام االقت�صادي اال��رتاكي )ا��رتاكية 

وكذا نظام االقت�صاد املختلط كما هو ��ائد يف معظم البلدان النامية وGإن كان يف 

العقدين اأخ�ين قد اجتهت معظم اأنظمة االقت�صادية لأخذ بنظام اقت�صاد 

ال��وق.

نظام �سعر ال��رف

هو ال��عر الذي يتم فيه تبادل عملة مقابل عملة Gأخرى. وتاريخيا كان العمل 

Gأنظمة  Gأهم  الثابت-  ال�صرف  -��عر  وودز  بريتون  ونظام  الذهب،  قاعدة  بنظام 

��عر ال�صرف، Gأما اليوم فاملتبع هو ��عر ال�صرف املدار، Gأو نظام ��عر ال�صرف 

املرن )املعوم(.

نظام �سعر ال��رف املرن )العائم(

ال��وق، حيث  قوى  العمالت عن طريق  بني  ال�صرف  Gأ��عار  لتحديد  نظام   

تتحدد Gأ��عار ال�صرف فيه بقوى ال��وق اخلا�صة )العر�� والطلب( دون Gأن ت��ع 

احلكومات Gأو تفر�� منطًا معينًا أ��عار ال�صرف، ويطلق عليه –Gأحيانا- Gأ��عار 

ال�صرف املعومة، ويكون نظام ��عر ال�صرف معومًا كليًا عندما متتنع احلكومة عن 

التدخل باأي ��كل من اأ��كال يف Gأ��واق النقود اأجنبية.

نفقات جارية

وحدات  خدمات  بتاأدية  املتعلقة  النفقات  تلك  يف  اجل��اري  اإنفاق  ويتمثل 

والنفقات  واملرتبات  اأجور  وت��مل  بالتكرار  تت�صف  التي  للدولة  اإداري  اجلهاز 

ال��لعية والتحويلية.

نفقات رGأ�سمالية وا�ستثمارية

ت��مل هذه املخ�ص�صات اإنفاق على التو��ع يف الطاقة اإنتاجية واال��تثمارية 
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من  كال  اال��تثمارية  النفقات  تت��من  حيث  العامة.  القرو��  و��داد  اجلديدة 

نفقات البناء والت��ييد و��راء اآالت واملعدات والتجهيزات واأثاث وو��ائل النقل 

والدرا��ات واأبحاث والت�صاميم للم��اريع، ويتم يف العادة اعتمادها ع� وزارة 

التخطيط.

اأما النفقات الراأ��مالية فاإنها تت��من البنود ال��ابقة والتي ال تتجاوز مبالغ 

على  ع��الوة  املالية،  وزارة  من  مبا��رة  اعتمادها  ويتم  معينا،  ��قفا  اعتمادها 

اأموال  روؤو����  يف  الدولة  م��اهمة  تت��من  التي  والراأ��مالية  التحويلية  النفقات 

وحدات القطاعني العام واملختلط واملوؤ����ات وال��ركات العربية واإقليمية و��داد 

القرو��.

نفقات عامة

تعرف النفقات العامة باأنها مبلغ من املال -مبلغ نقدي– تقوم باإنفاقه الدولة 

اإنفاقية  ال��يا��ة  تعرف  كما  العامة.  اإ��باع احلاجات  بق�صد  هيئاتها  اإحدى  اأو 

للدولة باأنها ال�نامج اإنفاقي الذي يظهر طبيعة دور الدولة يف احلياة االقت�صادية 

واالجتماعية وال��يا��ية، حيث يوؤدي اإنفاق العام دورًا اأ��ا��يًا يف متويل الن��اط 

االقت�صادي التنموي من جهة ومتويل فعاليات الدولة اأ��ا��ية يف جمال اخلدمات 

العامة بحكم وظائفها اأ��ا��ية يف قيادة وتوجيه املجتمع من جهة اأخرى.

نفقات غري مبوبة

النفقات  ��من  للدولة  العامة  امل��وازن��ة  يف  املبوبة  غ�  النفقات  ت�صنف 

هيئات  م��تحقات  اليمنية-  العامة  املوازنة  –يف  النفقات  تلك  وت��مل  اجلارية، 

ال��لطة الق��ائية واجلهاز املركزي للرقابة واملحا��بة واللجنة العليا لالنتخابات 

وجمل�س النواب وهيئة مكافحة الف��اد.

نقود �ساخنة )اأموال حممومة(

اأجل  يف  وترحتل  تنتقل  حيث  امل��اربة،  يف  ت��تخدم  التي  اأم���وال  هي 
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الق�ص� من ��احة مالية اإىل ��احة اأخرى )من بالد اإىل اأخرى( ومن ��وق اأوراق 

مالية اإىل اأخرى، وذلك لال��تفادة من فروق معدالت الفائدة، ومن اختالف اأ��عار 

ال�صرف.

نقود م��رفية

البنوك  تخلقها  التي  امل��تقة  الودائع  اإىل  اإ��افة  اأ�صلية  الودائع  نقود  هي 

التجارية، وت��مى كذلك النقود االئتمانية. والودائع اأ�صلية هي الودائع اجلارية 

اأو من خالل  اأي وقت نقودا  للمودع ��حبها يف  التي يحق  )الودائع حتت الطلب( 

حترير ��يكات للوفاء بالتزاماته. اأما الودائع امل��تقة فهي التي تخلقها البنوك عن 

طريق القرو�� التي تقدمها لالأفراد، والذين يودعونها –بدورهم- يف ح��ابات 

خا�صة بهم يف البنوك املختلفة.

منو اقت��ادي 

الطاقة  زي��ادة  –بوا��طتها-  يتم  م��تمرة  عملية  االقت�صادي  النمو  ميثل 

القومي،  الدخل  م��تويات  يف  زي��ادة  إح��داث  الوقت  خالل  لالقت�صاد  اإنتاجية 

لالقت�صاديني  اأ��ا��ية  وظيفة  اأ�صبح  االقت�صادي  النمو  عملية  ت��ريع  وه��دف 

ورجال التخطيط وال��يا��يني ويف البلدان النامية واملتخلفة خالل العقود اخلم��ة 

املا��ية، أن االعتقاد ال��ائد هو اأن حتقيق النمو االقت�صادي هو العامل اأ��ا��ي 

الذي يحدد م��تويات املعي��ة واإن كان التاأكيد بداأ يتحول اإىل عامل اآخر وهو عدم 

امل��اواة يف الدخول و��وء توزيع الرثوة يف املجتمع، فزيادة النمو اليعني بال��رورة 

حت��ن م��تويات املعي��ة، أن ثمار النمو ال تتوزع ب�صورة عادلة وغالبًا ما ت��تاأثر 

القلة مبعظم منافع النمو.
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و�سائل التوقي من الت��خم

ترتفع  اأ��عار. ومن ثم عندما  امل��تمر يف م��تويات  االرتفاع  الت��خم هو 

اأ��عار فاإن القوة ال��رائية للنقود تنخف��، ولذلك عندما ترتفع اأ��عار ي��ارع 

اأفراد اإىل حتويل ما لديهم من نقود -اأوً باأول- اإىل عمالت اأجنبية، اأوينفقونها 

يف ��راء ��لع معمرة، اأو ذهب، اأو عقارات، وذلك حتى يحافظوا عليها، وبالتايل 

تعت� هذه العمالت وال��لع هي و��ائل التوقي من الت��خم.

و�ساطة مالية

املقر��ني  بني  الو��اطة  هو  اأ��ا��ي  بعمل  ا��تثناء  بال  كلها  البنوك  تقوم 

الوقت  يف  اإنفاقها  يف  يرغبون  وال  نقود  فائ��  عندهم  فاملقر��ون  واملقرت��ني، 

يكون  وبالتايل  ويحتاجونها،  النقود  يف  عجز  عندهم  املقرت��ون  بينما  احلا��ر، 

املقرت��ني،  من  ياأخذه  الذي  الفائدة  ��عر  بني  الفرق  عن  عبارة  هو  البنك  ربح 

وذلك ال��عر الذي يدفعه للمقر��ني، وهذا ما يعرف با��م الو��اطة املالية.
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يد خفية 

اآدم ��ميث عن التوافق الطبيعي بني امل�صلحة الذاتية للفرد  عندما حتدث 

وامل�صلحة العامة للمجتمع، حتدث عن ظاهرة نف��ية يقرر وجودها ويركز عليها، 

أنها -يف اعتقاده- القوة الدافعة لكل ��روب الن��اط اقت��ادي أفراد طبقات 

و��عه  حت��ني  نحو  اإن��ان  كل  اجتاه  يف  النف��ية  الظاهرة  هذه  وتتمثل  املجتمع. 

يف املجتمع بدافع من م�صلحته الذاتية، واإن ��عي كل فرد يف املجتمع اإىل حتقيق 

م�صلحته الذاتية يف��ي اإىل حتقيق م�صلحة اجلماعة، وقد ع� اآدم ��ميث بقوله: 

اإن الفرد عندما ي��عى وراء م�صلحته يجد نف��ه م��وقا بيد خفية لتحقيق غاية 

اإليها قط. وتوحي املقولة باأن ��ميث يعتقد بالتوافق الطبيعي بني  مل يكن يق�صد 

امل�صلحة الذاتية للفرد وامل�صلحة العامة للمجتمع، اأو اأن امل�صلحة العامة تتحقق 

ب�صورة تلقائية مبمار��ة كل فرد عمله بدافع من م�صلحته الذاتية.

دليل املصطلحات اإلقتصادية146



دليل امل�صطلحات االقت�صادية168



169 دليل امل�صطلحات االقت�صادية

- فريق اإعداد الدليل والهيÄة ال�ست�سارية 

- نبذة عن مركز الدرا�سات والإعالم القت�سادي 

- نبذة عن منظمة فريدري�ش اإيربت 

- تقدمي 

- كلمة موؤ�س�سة فريدري�ش اإيربت 

-اإر�سادات عامة 

اأ

ائتمان م�صريف     ...............................................................................................................

اإتاوة ....................................................................................................................................

احتاد جمركي ....................................................................................................................

اآثار االحتكار ......................................................................................................................

احتياطي قانوين ................................................................................................................

 اإحالل العملة ) الدولرة( .................................................................................................

 اإدارة الدين العام ...............................................................................................................

 ادخار ...............................................................................................................

 اأذون اخلزانة ...............................................................................................................

 اأرباح حمتجزة ...............................................................................................................

 اأر�س ...............................................................................................................

 ازدواج �صريبي ...............................................................................................................

 اأزمة اقت�صادية ...............................................................................................................

 اأ�صباب الدورة االقت�صادية .......................................................................................................

 ا�صتثمار ...............................................................................................................

 ا�صتثمارات خارجية خا�صة ..........................................................................................................

 ا�صتثمار اأجنبي ...............................................................................................................

 ا�صتثمار مبا�صر ...............................................................................................................

 ا�صتهالك ...............................................................................................................

 اأ�صهم...............................................................................................................

 اأ�صهم ا�صمية ...............................................................................................................

فريق اإعداد الدليل والهيÄة ال�ست�سارية 

محتويات الدليل 

19
19
19
20
20
21
21
22
22
22
23
23
23
23
24
24
25
25
25
26
26

12
12
12
13
13
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
18
18
18
18
19



دليل امل�صطلحات االقت�صادية170

 اأ��هم عادية ...............................................................................................................

 اأ��هم حلاملها ...............................................................................................................

اأ��هم ممتازة ...............................................................................................................

اأ�صول البنك ...............................................................................................................

اإعادة جدول الدين اخلارجي ............................................................................................

 اعتماد اإ��ايف ...............................................................................................................

 اعتماد على الغ� ...............................................................................................................

 اإعتماد متبادل ...............................................................................................................

اإع��ار مايل ...............................................................................................................

 اإغراق اأ��واق ...............................................................................................................

 اإف�صاح مايل ...............................................................................................................

 اقت��اد ريعي ...............................................................................................................

 اقت�صاد مغلق ...............................................................................................................

 اقت��اد خفي ) غ��ل اأموال( ........................................................................................

 اكتفاء ذاتي ...............................................................................................................

.................................................................)USAID( أمريكية للتنمية الدولية الوكالة ا

 اإنتاج ...............................................................................................................

 اإنتاجية العامل ...............................................................................................................

 اإنتاجية العامل الزراعي ...............................................................................................................

 انتقال هيكلي ...............................................................................................................

 اأنظمة داعمة للريف ...............................................................................................................

 اأنظمة خمتلطة...............................................................................................................

 انكما�� ...............................................................................................................

 اأوراق جتارية ...............................................................................................................

 اأونكتاد ...............................................................................................................

 اإيرادات عامة للدولة ...............................................................................................................

ب

......................................................................... )UNDP( إمنائي برنامج اأمم املتحدة ا

 بطاقات االئتمان ...............................................................................................................

 بطالة خمفية ...............................................................................................................

 بطالة مقنعة ...............................................................................................................

 بلدان �صناعية جديدة ...............................................................................................................

 بنك مركزي ...............................................................................................................

 بنوك اإ��المية ...............................................................................................................

26
27
27
27
28
28
29
29
29
30
30
30
31
31
31
31
32
32
32
33
33
33
33
33
34
34

37
37
37
37
38
38
38

19
20
20
21
21
21
21
22
22
23
23
23
24
24
24
24
25
25
26
26
26
26
26
27
27
27

30
30
30
31
31
31
31



171 دليل امل�صطلحات االقت�صادية

 بنوك جتارية ...............................................................................................................

 بنوك ��املة ...............................................................................................................

 بنوك متخ�ص�صة ...............................................................................................................

 بور�صة ...............................................................................................................

 بنية حتتية ...............................................................................................................

 بيع املرابحة ...............................................................................................................

 بيع على املك��وف ...............................................................................................................

 بيوت ال��م��رة ...............................................................................................................

ت

 تاأج� متويلي ...............................................................................................................

 تبادل ..............................................................................................................

 جتارة االوراق املالية ..............................................................................................................

 جتارة حرة ..............................................................................................................

 جتمع نادي باري�س ..............................................................................................................

 حتديد الكلفة واملنفعة ..............................................................................................................

 حتليل مايل ..............................................................................................................

 تخ�ص�صية ..............................................................................................................

 تخطيط اقت�صادي ..............................................................................................................

 تخطيط مركزي ..............................................................................................................

 تخلف ..............................................................................................................

 تركيبة عمرية لل��كان ..............................................................................................................

 تركيب ��كاين ..............................................................................................................

 تركيب نوعي لل��كان ..............................................................................................................

 ت��غيل كامل ..............................................................................................................

 ت�صنيع ..............................................................................................................

 ت��خم ..............................................................................................................

 ت��خم ركودي ..............................................................................................................

 ت��خم م��تورد ..............................................................................................................

ت��خم هيكلي ..............................................................................................................

تعرفة جمركية ..............................................................................................................

تقدم علمي ..............................................................................................................

تقرير ��نوي ..............................................................................................................

تق��يم العمل..............................................................................................................

تقييم امل��روع..............................................................................................................

39
39
39
40
41
41
41
42

45
45
46
46
47
47
47
48
48
48
48
48
49
49
49
49
50
50
51
51
51
51
52
52
52

32
32
33
33
34
34
35
35

38
39
39
40
40
40
40
41
41
41
41
42
42
42
42
43
43
43
44
44
45
45
45
45
45



دليل امل�صطلحات االقت�صادية172

تكامل اقت�صادي ..............................................................................................................

تكلفة الفر�صة البديلة ..............................................................................................................

تكلفة رGأ�س املال ..............................................................................................................

تكنولوجيا متو��طة ..............................................................................................................

تكنولوجيا منا��بة ..............................................................................................................

متويل بالعجز ..............................................................................................................

تنمية ..............................................................................................................

تنمية اقت�صادية ..............................................................................................................

تنمية ب��رية ..............................................................................................................

تنمية ريفية متكاملة..............................................................................................................

تهرب ��ريبي ..............................................................................................................

توازن ..............................................................................................................

توريق القرو�س ..............................................................................................................

توزيع الدخل القومي ..............................................................................................................

ث

ثروة ..............................................................................................................

ح

حاجات Gإن��انية ..............................................................................................................

حزمة من ال��يا��ات ..............................................................................................................

ح��اب ختامي ..............................................................................................................

حقوق ال��حب اخلا�صة..............................................................................................................

حلقة مفرغة ..............................................................................................................

حماية Gأو حمائية ..............................................................................................................

حوافز اقت�صادية ..............................................................................................................

حوافز الت�صدير ..............................................................................................................

حياد النقود..............................................................................................................

خ

خدمات عامة ..............................................................................................................

خدمة الدين ..............................................................................................................

خ�صخ�صة ..............................................................................................................

52
52
53
53
53
53
54
54
54
56
56
56
57
57

61

65
65
65
66
66
67
67
67
67

71
71
71

46
46
46
46
47
47
47
47
48
49
49
50
50
50

54

56
56
57
57
58
58
58
58
59

62
62
62



173 دليل امل�صطلحات االقت�صادية

خ�صوم ..............................................................................................................

خ�صوم البنك ..............................................................................................................

خط الفقر الدويل..............................................................................................................

خط الفقر العام ..............................................................................................................

خطة اقت�صادية ..............................................................................................................

خلق النقود ) نقد الودائع ( ..............................................................................................................

د

دخل �صخ�صي ..............................................................................................................

دخل حملي اإجمايل ..............................................................................................................

درا�صة جدوى ..............................................................................................................

دعم ..............................................................................................................

دورة اقت�صادية ..............................................................................................................

دول متو�صطة الدخل ..............................................................................................................

دول منخف�صة الدخل ..............................................................................................................

دميقراطية اقت�صادية ..............................................................................................................

دين عام ..............................................................................................................

دين ق�ص� اأجل ..............................................................................................................

ر

راأ�س املال ..............................................................................................................

راأ�س املال االجتماعي ..............................................................................................................

راأ�س املال الب�صري ..............................................................................................................

راأ�س املال اخلا�س ..............................................................................................................

رافعة مالية ..............................................................................................................

رفاهية اقت�صادية ..............................................................................................................

ركود ..............................................................................................................

��

�صعر ال�صرف املدار ..............................................................................................................

�صعر الفائدة ..............................................................................................................

�صم�صار ..............................................................................................................

�صندات ..............................................................................................................

71
72
72
72
72
72

77
77
77
74
78
78
78
78
79
79

83
83
83
84
84
84
84

87
87
87
87

62
63
63
63
63
64

66
66
66
66
67
67
67
67
68
68

70
70
70
71
71
71
71

74
74
74
75



دليل امل�صطلحات االقت�صادية174

��ندات امل��اركة يف الربح ..............................................................................................................

��ندات ذات عائد معوم ..............................................................................................................

��ندات ��لعية ..............................................................................................................

��ندات عادية ..............................................................................................................

��ندات قابلة للتحويل Gإىل Gأ��هم ...............................................................................

��ندات متزايدة العائد ..............................................................................................................

��ندات مقار��ة Gإ��المية ..............................................................................................................

��وق ..............................................................................................................

��وق احتكار القلة ..............................................................................................................

��وق االحتكار ) التام Gأو املطلق ( ........................................................................................

��وق املناف��ة االحتكارية ..............................................................................................................

��وق املناف��ة الكاملة ) التامة ( .......................................................................................

��وق املفاو��ة ..............................................................................................................

��وق النقود ..............................................................................................................

��وق Gأولية ..............................................................................................................

��وق ثانوية ) ��وق التداول( ..............................................................................................................

��وق مالية ..............................................................................................................

��يا��ات التثبيت ..............................................................................................................

��يا��ة نقدية ..............................................................................................................

��يولة ..............................................................................................................

�ش

��بكة اأمان االجتماعي ..............................................................................................................

��ركات قاب��ة ..............................................................................................................

��ركات متعددة اجلن��يات ..............................................................................................................

�ش

�صايف اأرباح ..............................................................................................................

�صانعوا اأ��واق ..............................................................................................................

�صناديق ا��تثماري ..............................................................................................................

�صندوق النقد الدويل ..............................................................................................................

�ش
��رائب مبا��رة ..............................................................................................................

88
88
88
89
89
89
89
90
91
91
92
92
93
93
93
94
94
94
94
95

99
99
99

103
103
104
104

109

75
75
75
76
76
76
76
77
78
78
79
80
80
80
81
81
81
82
82
82

86
86
86

90
90
91
91

94



175 دليل امل�صطلحات االقت�صادية

��رائب غ� مبا��رة ..............................................................................................................

��ريبة مبيعات ..............................................................................................................

ط

طاقة ��ريبية ..............................................................................................................

طلب ..............................................................................................................

طلب كلي ..............................................................................................................

طلب م��تق ..............................................................................................................

ع 

عامل ثالث ..............................................................................................................

عبء اقت�صادي للقرو�� العامة   ..............................................................................................

عبء مايل للقرو�� العامة ..............................................................................................................

عجز املوازنة العامة ..............................................................................................................

عدم امل��اواة يف الدخل ..............................................................................................................

عر�� ..............................................................................................................

عر�� كلي ..............................................................................................................

عر�� نقدي ..............................................................................................................

عمالة عر��ية ..............................................................................................................

عمالة غ� كاملة ..............................................................................................................

عمل ..............................................................................................................

عنق الزجاجة ..............................................................................................................

عوائق التنمية ..............................................................................................................

ف

فائدة ..............................................................................................................

فجوة ادخارية ..............................................................................................................

فجوة الطلب الكلي ..............................................................................................................

فجوة العر�� الكلي ..............................................................................................................

فقر الغذاء ..............................................................................................................

فقر مطلق ..............................................................................................................

109
110

113
113
113
113

117
117
117
117
118
118
118
118
119
119
119
120
120

123
123
123
123
123
123

94
95

98
98
98
99

102
102
102
103
103
103
103
104
104
104
104
105
105

108
108
108
108
108
108



دليل امل�صطلحات االقت�صادية176

ق

قاعدة نقدية ) نظام نقدي ( ..............................................................................................................

قانون الطب ..............................................................................................................

قانون العر�� ..............................................................................................................

قر�� ..............................................................................................................

قرو�� ..............................................................................................................

قطاع اأعمال ..............................................................................................................

قطاع اأعمال احلكومي ..............................................................................................................

قطاع خا�� ..............................................................................................................

قوة العمل ..............................................................................................................

قيمة ..............................................................................................................

قيمة حقيقية Gأو ذاتية لل��هم ..............................................................................................................

قيمة ��وقية لل��هم ..............................................................................................................

قيمة م��افة ..............................................................................................................

ك

كبح مايل ..............................................................................................................

كثافة ��كانية ..............................................................................................................

ك��اد ..............................................................................................................

كفاءة اقت�صادية ..............................................................................................................

كفاية رGأ�س املال ..............................................................................................................

م 

موؤ��رات داو جونز ..............................................................................................................

موؤ��ر ��تاندرد Gأندبور   ..............................................................................................................

مبدGأ الربحية وال��يولة واأمان ..............................................................................................................

مبدGأ املعجل ..............................................................................................................

متو��ط دخل الفرد ..............................................................................................................

جمموعة اآ��يان ) رابطة Gأمم جنوب ��رقي Gآ��يا ( .................................................................

جمموعة الثمانية ) جمموعة الدول ال�صناعية الثمانية ( ....................................................

جمموعة الع��رين ..............................................................................................................

حمددات الطلب ..............................................................................................................

حمددات العر�� ..............................................................................................................

127
127
127
128
128
128
128
128
129
129
129
129
129

133
133
133
134
134

137
138
138
138
139
139
140
140
141
141

110
110
110
111
111
111
111
111
112
112
112
112
113

116
116
117
117
117

120
121
121
122
122
122
123
124
124
124



177 دليل امل�صطلحات االقت�صادية

حمفظة ا��تثمارية ..............................................................................................................

خماطر ائتمان ..............................................................................................................

خماطر Gأخالقية ..............................................................................................................

مراحل الدورة االقت�صادية ..............................................................................................................

مراحل النمو ..............................................................................................................

م��اعدات خارجية ..............................................................................................................

م��اعدات فنية ..............................................................................................................

م��تويات املعي��ة ..............................................................................................................

م��اركة ..............................................................................................................

م�صادر تكميلية ..............................................................................................................

م�صيدة ال��يولة ) فخ ال��يولة (.................................................................................................

م��اربة ..............................................................................................................

م��اعف اال��تثمار ..............................................................................................................

معامالت م�صرفية ..............................................................................................................

معامل اال��تقرار النقدي ..............................................................................................................

معاي� الكفاءة يف البور�صة ..............................................................................................................

معدل االقتطاع ال��ريبي ..............................................................................................................

معدل النمو ..............................................................................................................

منح ..............................................................................................................

منطقة جتارية حرة ..............................................................................................................

منطقة حرة ..............................................................................................................

منظم ..............................................................................................................

منظمة اأغذية والزراعة ) الفاو(   ....................................................................................

منظمة اأقطار امل�صدرة للنفط ) Gأوبك( ...............................................................

منظمة التجارة العاملية ..............................................................................................................

منظمة التنمية والتعاون االقت�صادي   ...................................................................................

منظمة العمل الدولية ..............................................................................................................

موارد اقت�صادية ..............................................................................................................

 موارد فانية Gأو قابلة للنفاد ..............................................................................................................

موارد متجددة ..............................................................................................................

موازنة عامة للدولة ..............................................................................................................

ميزان جتاري ..............................................................................................................

ن

ناجت قومي Gإجمايل ..............................................................................................................

141
142
142
142
143
143
144
144
144
144
145
145
145
146
146
146
147
147
147
147
148
148
148
148
149
149
150
150
150
151
151
151

155

125
125
125
126
127
127
127
127
128
128
128
128
129
129
129
130
130
131
131
131
131
131
132
132
132
133
133
134
134
134
134
135

138



دليل امل�صطلحات االقت�صادية178

ناجت قومي اإجمايل حقيقي   ..............................................................................................................

ناجت حملي اإجمايل ..............................................................................................................

ن��اط الدولة االقت�صادي ..............................................................................................................

نظام اقت�صادي ..............................................................................................................

نظام ��عر ال�صرف ..............................................................................................................

نظام ��عر ال�صرف املرن ) العائم ( ........................................................................................

نفقات جارية ..............................................................................................................

.............................................................................................................. وا��تثمارية  راأ��مالية  نفقات 

نفقات عامة ..............................................................................................................

نقود ��اخنة ) اأموال حممومة ( ..............................................................................

نقود م�صرفية ..............................................................................................................

منو اقت��ادي ..............................................................................................................

و

و��ائل التوقي من الت��خم..............................................................................................................

و��اطة مالية ..............................................................................................................

ي 

يد خفية..............................................................................................................

155
155
155
156
156
157
157
157
158
158
158
159

163
163

167

138
138
139
139
140
140
140
140
141
141
142
142

144
144

146








