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هو النظـام الذي يعتمد فيه الناس على مسائل العرض والطلب 

واألسعار التخاذ قرار الشراء وتوزيع املواد.
اقتصاد الســوق احلر

هو انتقاء أحد البدائل التى تفوق فى قيمتها املنتجات األخرى 

املتاحة.
االختيار العقالني

ويختص بدراسـة الظواهـر االقتصاديـة اجلزئية مثل دراسة 

سلوك الوحدات االقتصاديـة الفردية. 
االقتصاد اجلزئي

مبدأ احتكار املوارد من قبل الدولة وتقوم الدولة بعد ذلك 

بالتخطيط لتوزيع هذا اإلنتاج على أبناء الشعب بشكل عادل، 

ليكون لكل فرد حق، حتى وإن كان فقيرًا أو عاجزًا. ويسمى هذا 

النظام بالنظام االشتراكى.

االقتصاد الشمولى

ويختص بدراسة الظواهر االقتصادية الكلية كاإلنتاج والدخل القومي. االقتصاد الكلي

العاطل هو كل شخص قادر على العمل وراغب فيه، ويبحث عنه، 

ويقبله عند مستوى األجر السائد، ولكن دون جدوى.
البطــالــة

هى األنظمـة األساسيـة املادية للدولة مثل الطرق ومرافق املياه، 

إجملارى، الكهرباء و....
البنيــة التحتيــة

كل  يدخل  حيث  والبائعني،  املشترين  بني  يجمع  تبادلى  فعل  هو 

منهم مع اآلخر فى معامالت السوق بحرية وطواعية. من املستفيد 

متت  الصفقة  هذه  أن  طاملا  البائع؟  أم  أنت  ما،  شيئا  شرائك  عند 

بالتبادل الطوعى فكل منكما مستفيد وإال ملا مت هذا التبادل فى 

املقام األول.

التبادل التطوعى

هو زيادة كمية النقد أو املال املتداول، حيث تسبب هذه الزيادة في 

هبوط قيمة كل وحدة وبالتالي ارتفاع األسعار.
التضخم املالــي

املصطلحات
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حق املستهلك في احلصول على تعويض مـادي مناسب من أصحاب 

املصانــع في حالـة إذا ما تسبب املنتـج في إحداث خسـائر ماليـة 

أو جسدية.
التعويـــض

مثل الرعاية الصحية، التأمينات االجتماعية، املعاشات، واملعونات. اخلدمات االجتماعية

مثل املياه، الكهرباء، املواصـالت، االتصاالت، التعدين، العمل باحملاجر، 

الصيـد، والزراعـة.
اخلدمات االقتصادية

والعالقـات  العدالــة  املعرفيـة،  التنظيميـة، اخلدمــات  اخلدمـــات 

اخلارجية والدفاع عن الوطن.
اخلدمــات العامــة

مثل االسكان ، اخلدمات العامة، واخلدمات الدينية. اخلدمــات اجملتمعيـة

هو إنتاج بعض السلــع واخلدمــات من خالل تقدمي اإلعانات املالية، 

والتسهيالت اإلدارية والضريبيـة.
الدعــم

أساس  على  يقوم  وسياسية  اجتماعية  فلسفة  ذو  اقتصادى  نظام 

إشباع حاجات اإلنسان الضرورية والكمالية وتنمية امللكية الفردية 

واحملافظة عليها، متوسًعا فى مفهوم احلرية االقتصادية.
الـرأسمالي

هو ذلك املبلغ من املال الذى يتبقى بعد سداد جميع تكاليف عملية 

اإلنتاج، فهو يقاس مبدى التحسن الذى يحققه شخص ما أو مؤسسة 

ما من الناحية االقتصادية فى نهاية فترة معينة مقارنة مبا كان عليه 

فى بداية هذه الفترة.

الربــح

هى العنايـة باملواطن حني يكون عاجـزًا عن رعايـة نفسه مثل هؤالء 

الذين يعانون من الشيخوخة،أو العجز،أو إصابات العمل.
الرعايـة االجتماعيـة

النقطة التي يتحقق فيها التوازن بني العرض والطلب. السعر املتوازن

واملقصود به احترام حقوق املنتجني والبائعني.  السلوك األخالقي
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 - هو الرغبـة واإلرادة والقـدرة على شراء إحدى السلـع واخلدمـات.

- هو مجموع الكميات اخملتلفة من السلعة التي يرغب ويستطيع 

املستهلك شراءها عند األسعـار اخملتلفـة وذلك خالل فترة زمنيـة 

محددة وفي مكان محدد.

الطلــب

- يشير العـرض إلى الكميـات اخملتلفـة من سلعـة أو خدمـة يريد 

منتجوها بيعهـا بجميع األسعار املمكنة.

- هو مجموع الكميات اخملتلفة من السلعة التي يرغب ويستطيع 

املنتج عرضها وبيعها عند األسعار اخملتلفة وذلك خالل فترة زمنية 

محددة وفي مكان محدد.

العــرض

هو مقدار الكم املعروض الزائد عن الكم املطلوب. الفائـــض

جماعـة من الناس عاشوا فى منطقة تعرف اآلن باسم تركيا. الليديـانيني

وتعنى عدم إشباع حاجات اإلنسان املتعددة نتيجة حملدودية املوارد 

االقتصادية املتاحة.
املشكلة االقتصادية

نوع من املبادلة وتبادل البضائع مقابل بضائع أو خدمات أخرى. املقايضــة

هى ذلك الصــراع الذى ينشـأ بني البائع واملشترى فى محاولة للحصول 

البائعني  بني  املنافسة  وتساعد  األسعار،  بأقل  املنتجات  أفضل  على 

يتنافس  اآلخر،  الصعيد  وعلى  وزيادة جودته.  املنتج  على خفض سعر 

املشترون فيما بينهم للحصول على أفضل املنتجات بأقل األسعار.

املنافسة

هى املنتجـات املسجل عليها تاريخ انتهـاء الصالحيـة وماحتتويـه 

السلعة من مواد حافظة أو ضارة بالصحة ومواصفات االستخدام 

اآلمن للسلعة.

املنتجات اآلمنــة
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تنقسم املوارد االقتصادية إلى أربعة عناصر ) األرض واملواد اخلام - 

العمل - رأس املال - ريادية األعمال (
املـــوارد

بغض   ما  قبل سكان منطقة  املنتجة من  واخلدمات  السلع  قيمـة 

النظر عما إذا كان هذا اإلنتـاج االقتصادى يتم محلًيا أو خارج هذه 

املنطقة. 

الناجت القومي اإلجمالي

في  محلًيا  املوجودة  املـوارد  من  املنتجـة  واخلدمـات  السلـع  قيمة 

منطقة ما خالل فترة زمنية معينة.
الناجت احمللي اإلجمالي

تغيير إيجابي فى مستوى إنتـاج السلـع واخلدمات بدولة ما فى فترة 

معينة من الزمن، مبعنى زيادة الدخل لدولة معينة.
النمـو االقتصـادى

واملقصود به أن يدل سعـر الصـرف املعلن على القيمـة الفعليـة 

للعملـة تبًعــا ملتغيـرات الســوق.
تعومي اجلنيــه

وهو اسثمـار الشركـات للوقت واملـال واملـوارد الرأسماليـة األخرى 

لتحقيق الربـح. والرغبة فى تغطيـة التكلفـة وحتقيق الربـح هى 

وخدماتهـا  سلعهـا  بيـع  فى  األنشطـة  تلك  رغبـة  وراء  السبب 

بأسعار أعلى.

حــافز الربــح

النظـام  املعلومــات من أهم صفـات  تعد حريــة احلصـول على 

فى  املواطنني  كل  بني  مساواة  هناك  يكون  أن  ويجب  الرأسمالي. 

احلصول على املعلومـات. ويؤدى ذلك إلى حصـول جميع املواطنني 

على املعلومات فى نفس الوقت لكى يتمكنوا من اتخاذ القرارات 

على أسس سليمة.

حرية املعلومات

حرية إنشاء صحف وقنوات تليفزيونيـة وإذاعيـة. وكذلك يجب أن 

يكون هناك حرية كشف االنحرافـات فى السوق والفساد.
حرية وسائل اإلعالم

املصطلحات
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صفة أساسية فى نظام االقتصاد احلر وتتمثل هذه الصفة فى حريتنا 

فى امتالك أو استخدام أو حتى التصرف فى أمالكنا اخلاصة كيفما 

نشاء طاملا أننا ال نتعدى على حقوق اآلخرين.

حقوق امللكية اخلاصة

الدار التي تصنع العملة أو تطبع النقود. دار صـك العملـة

هو مجموع طلب جميع مستهلكي املنتج أو اخلدمة املقدمة. طلب السوق

هو زيــادة اإلنفـاق اإلجمـالى عن اإليـرادات اإلجمـاليـة، وال تدخـل 

القروض ضمـن اإليــرادات. هذا العجـز عادة مـا ميول بالقروض. وال 

تستقيـــم امليزانيـــة إال عندما يتسـاوى اجملمـوع العـام لإليرادات 

مع القيمة اإلجمالية للنفقات املرصودة فى بنودها. 

عجــز املوازنـــة

من  قدر ممكن  أكبر  وحتقيق  إشبـاع  يدرس كيفية  الذى  العلم  هو 

احلاجات اإلنسانية الالمحدودة عن طريق استخدام املوارد االقتصادية 

النادرة.

علـم االقتصـاد

هو القضاء على النقص والفائض عندما يطبق بال قيود. قــوى الســوق

يقصد بها محدوديـة املوارد املتاحــة في اجملتمـع. نـدرة املـــوارد

هي املنفعة التي نضحي بها عندما نأخذ قرار معني.  تكلفة الفرصة البديلة

هو املنحنى الذى يوضح إمكانيات اجملتمع لتخصيص املوارد املتاحة 

ان  أراد  إذا  أنه  بشرط  السلعتني  من  مختلفة  كميات  إلنتاج  إليه 

ينتج كمية أكبر من إحدى السلعتني فإنه يلزم أن يقلل إنتاجه من 

السلعة األخرى.

منحنى إمكانيات اإلنتاج

هي عبارة عن أخر كمية مت إنتاجها بواسطة أخر عنصر العمل اإلنتاج احلدي
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هو القانون الذى يشير إلى العالقة بني تزايد عنصر مع ثبات باقى 

العناصر وانتاجيته احلدية.

قانون تناقص الغلة

فهى  إنتاجه  حجم  كان  أيا  املشروع  يتحملها  التى  التكلفة  هى 

التتغير مع تغير حجم اإلنتاج .

التكلفة الثابتة

تكاليف ترتبط طرديًا بحجم اإلنتاج حيث تزداد هذة التكاليف مع 

زيادة اإلنتاج وتقل عند انخفاض حجم إنتاجها.

تكاليف متغيرة

التى يتحملها  املتغيرة  والتكاليف  الثابتة  التكاليف  هى مجموع 

املنتج حتى يتم إنتاج السلعة.

التكلفة الكلية

كل التكاليف الثابتة على حجم االنتاج متوسط التكلفة الثابتة

كل التكاليف املتغيرة على حجم االنتاج متوسط التكلفة املتغيرة

مجموع متوسطى التكلفة الثابتة واملتغيرة متوسط التكلفة الكلية

هى تكلفة اخر وحدة منتجة من السلعة التكلفة احلدية

االقتصادية  الوحدات  موارد  على  الدولة  من  جبرى  اقتطاع  هى 

وتوزيع هذه األعباء بني  العامة  اخملتلفة بقصد بها تغطية األعباء 

الوحدات املذكورة طبقاً ملقدرتها التكليفية.

الضرائب

وهى نسبة مئوية تقدرها الدولة وتؤخذ من الدخل الشخصى.  ضريبة الدخل

ضريبة تخصم عند بيع البضائع أو تقدمي اخلدمات وحتسب نسبة 

مئوية من سعر البيع. 

ضريبة املبيعات

املصطلحات
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وهى ضريبة تفرض على األراضى وحتسب على قيمتها فقط ال على 

أساس قيمة ما عليها من مبان وممتلكات.

ضريبة األراضى

واملساهمني  الشركة  حساب  إلى  تدفع  التى  األرباح  عن  وتأخذ 

فيها. 

ضريبة األرباح

يسببها  ألضرار  نظرًا  املنتج  على  احلكومة  تفرضها  ضريبة  هى 

اخلاصة  تكلفته  من  أكبر  االجتماعية  التكلفة  جتعل  للمجتمع 

وتفرضه عليه إما ليخفض من انتاجه أو لتعويض أفراد اجملتمع

ضريبة التلوث: 

هى ضرائب تفرض على السلع التى تستوردها دولة من أخرى . التعريفة اجلمركية

هى التكلفة الكلية بالنسبة إلى االقتصاد القومى بأكمله،  التكلفة االجتماعية

أفراد-   ( البلد  بني  تتم  التى  االقتصادية  املعامالت  لكل  هو سجل 

خالل  )بالد-هيئات-دولية(  اخلارجى  العالم  وبني  هيئات-حكومة( 

سنة.  

ميزان املدفوعات

هو قيمة العملة الوطنية مقومة بوحدات من العملة األجنبية أو 

قيمة العملة األجنبية مقومة بعدد من وحدات العملة احمللية.

سعر الصرف
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