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معلم أول اجلغرافيا واالقتصاد

مراجعة ليلة االمتحان فى االقتصاد
الفصل األول
أهمية دراسة علم االقتصاد - :حتتل املشكلة االقتصادية
اهتمام الرأى العام.
 متابعة األح��داث والتطورات العامة واملشاركة فيها-.املعرفة بأساسيات علم االقتصاد ضرورة حيوية لكل مواطن.
االقتصاد :هو نوع من املعرفة العلمية التى تبحث بشكل
منظم كيفية حل املشكلة االقتصادية.
املشكلة االقتصادية :قدمية قدم العالم – علم االقتصاد
حديث نسبيا.
احلاجة :هى شعور باحلرمان يلح على الفرد مما يدفعه
للقيام مبا يساعده على القضاء على هذا الشعور.
أنواع احلاجات )1 :حاجات أولية )2 .حاجات عامة.
احلاجات األولية :حلفظ وجود اإلنسان مثل املأكل وامللبس
واملشرب.
احلاجات العامة أو االجتماعية :التى يشيع النفع عليها أكثر
من فرد مثل األمن والعدالة والتعليم والصحة.
خصائص احلاجات:
قابليتها لإلشباع :استخدام الوسائل املناسبة يؤدى إلى زوال
الشعور باحلرمان يؤدى إلى إشباع احلاجة.
املنفعة احل��دي��ة :ه��ى تناقص الشعور تدريجيا م��ع زي��ادة
الوحدات املستخدمة مثل الكوب األول من املاء
يفوق الكوب الثانى والثالث.
تتميز احلاجات بتنوعها وقابليتها للزيادة املستمرة :فكلما
أشبع حاجة ظهرت أخرى.
حاجات اإلنسان دائما متعددة :واإلنسان فى سعى مستمر
نحو هدف متحرك يبعد عنه بإستمرار.
حاجات اإلنسان فى تطور مستمر :هناك حاجات بيولوجية
مثل املأكل وامللبس وهناك حاجات اجتماعية ونفسية متعلقة
بالوسط احلضارى.
كلما زاد غنى الدولة وتقدمها قلت نسبة احلاجات األولية
إلى مجموع احلاجات.
احلاجات هى املحرك األساسى لكل نشاط اقتصادى –
التفسير النهائى للنشاط االقتصادى هو إشباع احلاجات.
ليست حاجات كل ف��رد متساوية فى التأثير على احلياة
االقتصادية.
* تختلف النظم االقتصادية فى طرق إشباع احلاجات-:
أ)نظام السوق (سيادة املستهلك) :تكون حاجات املستهلك
املزودة بقوة شرائية هى فقط املؤثرة فى توجيه النشاط
االقتصادى ويكون الفرد قادر على الدفع وراغب فيه.
ب)النظام املركزى (مستوى الدولة) :احلاجات العامة املؤثرة
هى التى توافق عليها السلطة العامة وممثلة مع أهداف اخلطة
امل���وارد االقتصادية :هى كل ما يصلح إلشباع احلاجات
البشرية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،ال يهتم إال باملوارد
النادرة ويطلق عليها املوارد االقتصادية.
الندرة النسبية :مبعنى أن امل��ورد يوجد بكمية أقل من أن
يشبع كل احلاجات التى يصلح إلشباعها.
امل���وارد احل���رة :تكون بكميات أكبر م��ن إش��ب��اع احلاجات
فالهواء ض��رورى لكن ال يهتم به االقتصاد وتخرج من نطاق
علم االقتصاد.
اجلهد االنسانى :ن��ادر ،ف��امل��وارد التى يهتم بها اإلقتصاد
تقتضى دائما تدخل اجلهد اإلنسانى.
* املوارد االقتصادية املتاحة إلشباع احلاجات ،ثالثة أنواع
البد من التآلف فيما بينها عن طريق االحالل والتبديل:
تنقسم وسائل إشباع احلاجات بالنسبة إلى قربها أو بعدها
عن احلاجات إلى-:
أ) سلع استهالكية :هى الوسائل الصاحلة مباشرة إلشباع
احلاجات.
ب)ال��س��ل��ع اإلن��ت��اج��ي��ة :ه��ى ال��وس��ائ��ل ال��ت��ى تصلح إلشباع
احلاجات بطريقة غير مباشرة.
أهمية املعلومات - :املوارد واحلاجات ليست معطاة فى ذاتها
وإمنا ندركها بقدر توافر املعلومات.
 كلما زاد حجم املعلومات زادت قدرة النظام االقتصادىعلى حل املشكلة االقتصادية.
 تتحدد كفاءة النظام االقتصادى بقدرته على توفير أكبرقدر من املعلومات.
 قد يغفل النظام االقتصادى عن إشباع احلاجات ملجرداجلهل بها.
موضوعات علم االقتصاد-:
االقتصاد الكلى أو التجميعى أو التوظيف أو الدخل القومى:
ويبحث عن جميع امل��وارد مستغلة أم أن هناك م��وارد معطلة
ويتناول املستويات العامة للنشاط االقتصادى.
االقتصاد اجل��زئ��ى أو ال��وح��دى :يتناول سلوك ال��وح��دات
االقتصادية ملستهلكني أو منتجني ويتناول موضوعاته
البحث فى أساليب اإلنتاج وماذا ينتج وكيف يتم توزيع الناجت.
-3اقتصاديات الرفاهية :يتناول تقييم السلوك االقتصادى
فى ضوء حتقيق املعايير ويتناول إذا كانت املوارد االقتصادية
حتقق كفاءة فى االستخدام األمثل أم ال.
-4اقتصادات النمو والتنمية :ينظر إلى املستقبل وما نعده
له من إمكانات ومدى حتقيق التشغيل الشامل للموارد وكيفية
توزيع وتخصيص املوارد.
** تعريف علم االقتصاد :هو علم اجتماعى يبحث فى إدارة
امل��وارد النادرة ويدرس املشكلة االقتصادية وكيفية استخدام
املوارد على شكل أفضل.
الفصل الثانى
اإلنتاج :اجراء حتويالت على املستخدمات مبا يؤدى إلى
ظهور الناجت.
أقسام عناصر اإلنتاج - :تقسيم تقليدى :املوارد الطبيعية
– املوارد املصنوعة – املوارد البشرية.
 واملحدثني قسموا اإلنتاج إلى مجموعتني هما :العملورأس املال.
مالحظات تقسيم عناصر اإلنتاج :غير متجانسة – البد
من التآلف بينهم – العمل عنصر إيجابى.
العمل عنصر إيجابى ألن االقتصاد شأنه شأن كافة العلوم
لم يقم إال باإلنسان ولإلنسان.
العمل :هو اجلهد اإلنسانى املبذول من خ�لال العملية
اإلنتاجية بقصد إنتاج سلع أو خدمة.
العمل يعامل معاملة إنسانية :ألنه ال يتعلق ب��إدارة مورد
اقتصادى عادى بل أنه يتعلق بإدارة عنصر إنسانى لهذا فله
ش��روط تنظيم ساعات العمل واألج���ازات -وض��ع ضوابط
لعمل األحداث – مراعاة األجور وهو أهم ألنه يحدد مستوى
املعيشة.
خصائص العمل:
واع وإرادى :ف��اإلن��س��ان يعى م��ا يقوم ب��ه وي��ط��ور ويغير
الطبيعة.
ارادى (احلساب االقتصادى) :يقارن بني العائد والتكلفة
التى يتحملها.
العمل مؤلم :ألنه يصاحبة ألم وهو التكلفة أو التضحية
(األلم ألم نفسى عضلى ذهنى).
العمل مصدر للمتعة والسعادة :عندما يرى اإلنسان النجاح
وما ينجزه من حتقيق الذات.
العمل غائى :له هدف يسعى اإلنسان إليه فيخلق منافع
(إنتاج سلعه أو خدمة).
أنواع العمل- :العمل عنصر غير متجانس ألنه يختلف من
مهنة ألخرى – هناك اختالف فى طبيعة العمل داخل املهنة
الواحدة
 عمل يدوى يعتمد على اجلهد العضلى –.عمل ذهنىيستند إلى املعرفة.
* هناك تقسيم آخر - :أعمال تنفيذية – .أعمال إشرافية.
التخصص :هو االقتصار على مهنة معينة إلنتاج سلعة أو
خدمة محدودة.
تقسيم العمل سببه :ظهور االلة تقسيم عملية اإلنتاج إلى
العديد من العمليات اجلزئية.
فوائد التخصص - :زي��ادة التخصص ت��ؤدى إل��ى زي��ادة

الكفاءة االقتصادية –.خلق مزايا وخصائص جديدة.
 زيادة اخلبرة –.إتقان العمل – .خلق القدرة على اإلبداعواإلبتكار.
* فوائد تقسيم العمل - :زيادة الكفاءة –.زيادة املهارة–.
تبسط األع��م��ال –.تنظيم العمل م��ن حيث ال��وق��ت والتتابع
واالشراف
 توفير الوقت –.تقليل الفاقد نتيجة االنتقال من عمليةألخرى.
* املبالغة فى تقسيم العمل (املشكالت) - :امللل من التكرار
مما يؤثر على نفسية العمل.
 فقدان العمل صلته بناجت عمله لتخصصه فى جزء.هناك تشابه بني تقسيم العمل والتخصص هنا ذكر املميزات
لكال منهما (يؤدى إلى زيادة املهارة – توفير الوقت).
الطبيعة :تعريفها – هى املوارد والقوى التى يجدها اإلنسان
دون جهد من جانبه والذى حظى بإهتمام
االقتصاديني األوائل فكانت األرض (الغابات – املناجم).
خصائص الطبيعة - :هبة من اهلل دون جهد من اإلنسان–.
محدودة الكمية.
 الطبيعة عنصر كرم ومصدر تفاؤل :ألنها هبة من اهللوإذا وجدت بكميات كبيرة.
 م��ص��در ت��ش��اؤم :مل��ا ت��ف��رض��ه م��ن ق��ي��د ع��ل��ى اإلن��س��انومحدوديتها.
 الطبيعة معطاة  GIVENغير منتجة البد من تدخلاإلنسان.
الطبيعة مع اإلنسان من عناصر اإلنتاج األولية * .رأس املال
عنصر مشتق من عمل اإلنسان والطبيعة.
تؤثر املوارد الطبيعية على النشاط اإلقتصادى:
 املوارد املتاحة من أرض ومناجم تؤثر على طبيعة النشاطاالقتصادى.
الطبيعة أدت إلى اإلهتمام بقضايا املوقع فى الدراسات
اإلقتصادية فاملكان يفرض نوع احلرفة.
احلتمية اجلغرافية :ال مفر منها حيث املوقع أو املكان يؤثر
على نوع احلرفة يقلل من احلتمية اجلغرافية للتجارة الدولية
فكرة احلق :سلطة قانونية متكن صاحبها من التصرف فى
املوارد.
امل��وارد الطبيعية النادرة :يتطلب االعتراف بوجود سلطة
وسيطرة على امل��وارد الطبيعية حتى ال تتعرض لالستنزاف
واإلهدار
األرض هى أق��دم صور امل��وارد الطبيعية * .فكرة امللكية
قدمية منذ املجتمعات البدائية.
امللكية العامة :للموارد ذات املنافع العامة واالستراتيجية مثل
الثروات املعدنية.
فكرة احلق للموارد الطبيعية يرجع إلى عنصر الندرة.
امل��وارد احل��رة :إذا تعرضت للتلوث واالستنزاف يؤدى إلى
إهدار البيئة لهذا مت إنشاء وزارة البيئة للحفاظ على املوارد.
هناك فرق بني الطبيعة ورأس املال :فالطبيعة هبة من اهلل
– غير قابلة للهالك بينما رأس املال من صنع اإلنسان قابل
للهالك.
هاتان الصفتان ال تتفقان فى الواقع ،فالطبيعة البد أن
يتدخل فيها اإلنسان.
الطبيعة تكاد تكون مصنوعة ألن اإلنسان يتدخل فى حفر
املناجم وشق الطرق واستصالح األراضى.
الطبيعة تتشابه مع رأس امل��ال ألن كالهما يتدخل فيهما
اإلنسان فالطبيعة يتدخل فيها اإلنسان حلفر املناجم وشق
الطرق
ورأس املال صنعه اإلنسان.
الطبيعة غير قابلة للهالك نعم لكن فى الواقع تتعرض للتلف
واإلهدار وتتعرض للتغيرات من قبل اإلنسان.
رأس املال :تعريفه – مجموعة غير متجانسة من اآلالت
واألدوات تساعد فى زيادة اإلنتاج.
* رأس املال يدخل معنى الزمن:
ألنه يستمد قوته من املساعدة فى زيادة اإلنتاج فى املستقبل
لهذا أدخ��ل رأس امل��ال فكرة الزمن لهذا فهو يطيل العملية
اإلنتاجية
أنواع رأس املال:
* رأسمال ثابت (األصول اإلنتاجية) :يستخدم أكثر من مره
وال يفقد شكله أو خصائصه ويتمثل فى اآلالت
والتجهيزات الفنية – اإلنشاءات ويتعرض ملشكالت بسبب
دخ��ول��ه أكثر م��ن م��رة ف��ى العملية اإلنتاجية (ومشكالته:
استهالك مادى – استهالك اقتصادى).
رأسمال متداول (رأس املال اجل��ارى) :يستخدم مرة يفقد
شكله وخصائصه ويختفى فى السلع املنتجة مثل (الوقود –
املادة اخلام) السلع املصنوعة ولذلك ال توجد له مشكالت
ألنه يستخدم مرة واحدة.
** يتعرض رأس امل��ال الثابت لنوعني من املشكالت أو
اإلستهالك:
 استهالك اقتصادى :وهو أشد خطر ألنه مرتبط بالتقدمالفنى وتغير األذواق وظهور اآلالت اجلديدة.
 استهالك مادى :هو أقل خطر ألنه يؤدى إلى تلف تدريجىنتيجة التلف أو التأكل مبرور الزمن.
خصائص رأس امل���ال :يطيل العملية اإلن��ت��اج��ي��ة – غير
متجانس ألنه يشمل رأسمال ثابت ورأسمال متداول
قابل للهالك – صنعه اإلنسان.
املجتمعات فيما بينها تختلف من حيث توافر رأس املال.
فالتقدم االقتصادى إلى حد كبير يرتبط مبدى توافر رأس
املال.فالدول األكثر تقدما تتمتع بحجم أكبر من رأس املال
بالنسبة إلى عدد السكان وإنتاجية أعلى للعمل.
التنمية االقتصادية ال تتوقف على حجم رأس املال بل تعتمد
على تطور العنصر البشرى والنظم واملؤسسات القانونية.
الفصل الثالث
يهدف النشاط اإلقتصادى إلى :إشباع حاجات األفراد غير
املحدودة باستخدام املوارد النادرة املتاحة لهم فى ظل ما هو
متوافر من معرفة ومعلومات.
اإلنتاج القومى :مجموع ما انتج فى اإلقتصاد من سلع
وخدمات نهائية خالل فترة زمنية معينه – وقد يكون اإلنتاج
سلعة مادية وغير مادية
يقاس اإلنتاج القومى باألسعار السائدة فى السوق أو
النقود نتيجة اختالف املقاييس طن – متر – ساعة.
اخلدمات فى اإلنتاج القومى أثارت جدال :ألنها ال تتناسب
مع تكلفتها مثل التعليم والصحة وتقوم احلكومة بتمويل ذلك
عن طريق املوارد السيادية وهى الضرائب.لهذا ننفق على
التعليم من الضرائب وليس من الرسوم املدرسية.
اإلنتاج القومى أثار تساؤل حول جدواه وفائدته فى معرفة
حجم النشاط االقتصادى لهذا ظهر مفهوم الناجت القومى.
الناجت القومى :هو مجموع االسهام اإلنتاجى للمشروعات
فى اقتصاد معني خالل فترة معينة أو القيمة املضافة.
االزدواج املحاسبى :هو جمع السلعة مرتني وه��ى خام
وهى مصنعة(.السيارات واحلديد ،فالسيارات مصنوعة من
احلديد)
*ملنع خطر االزدواج املحاسبى :يقدر االسهام اإلنتاجى
اإلقتصادى وفقا ملا يسمى القيمة املضافة مطروحا من
اإلنتاج القومى
االستهالك اإلنتاجى (االستهالك الوسيط) هو استهالك
سلع وخدمات أثناء عملية اإلنتاج.
تعريف آخ��ر للناجت القومى :هو الناجت القومى يساوى
القيمة امل��ض��اف��ة أى قيمة اإلن��ت��اج م��ط��روح��ا منها قيمة
االستهالك الوسيط.
الدخل القومى :هو مجموع من الدخول التى حتصل عليها
عناصر اإلنتاج.
تنقسم الدخول إلى:
 دخ��ول العمل :األج��ور واملرتبات واملكافآت – .دخولامللكية :األرباح والفوائد والريع.
ليس كل ما يحصل عليه الفرد يعتبر دخال :العبرة بالدخول

املكتسبة من العملية االنتاجية.
ف�لا ي��دخ��ل ف��ى ح��س��اب ال��دخ��ل ال��ق��وم��ى :م��دف��وع��ات
التحويالت (اإلعانات االجتماعية والبطالة).
املكسب أو اخلسارة ال يدخل ضمن الدخل القومى (باع
منعزل أو اشتراه ال يدخل ضمن الدخل).
إذا لم يتم طرح اخلدمات من الناجت القومى يصبح انتاج
قومى.
االنفاق القومى :هو محموع ما ينفق خالل فترة معينة على
االستهالك واالستثمار.
اإلدخ��ار :هو عملية سلبية متثل جزء من الدخل لم ينفق
للحصول على السلع االستهالكية – فكلما زاد اإلدخ��ار قل
االستهالك وزاد االستثمار.
االستثمار :هو االنفاق من أج��ل االضافة إل��ى ث��روة البلد
اإلنتاجية لكى تستخدم فى الفترات القادمة.
االستثمار هو اإلضافة إلى ثروة البلد اإلنتاجية عن طريق:
 رأس املال الثابت :مير عليه عام - .رأس املال املتداول:أقل من عام.
متوسط ال��دخ��ل :هو كل ما يحصل عليه الفرد من دخل
متوسط من الدخل القومى للدولة كلما زاد مقدار الدخل
القومى كلما زاد متوسط الدخل.ونعبر عنه فى صورة (رقم
واحد) مبعنى أن فرد يحصل على رقم ثابت فى
الدولة س��واء ساهم أم لم يسهم – كذلك ملعرفة مستوى
املعيشة.
الدخل النقدى :هو ما نحصل عليه نتيجة اإلس��ه��ام فى
العملية اإلنتاجية وال ميثل مستوى املعيشة وال يحددها.
الدخل احلقيقى :أه��م من الدخل النقدى ألن��ه يعبر عن
مستوى املعيشة ،وهو عبارة عن سلع وخدمات مقابل الدخل
النقدى.
يتساوى الدخل النقدى مع الدخل احلقيقى مع ثبات األسعار
إذا انخفضت األسعار زاد الدخل احلقيقى وارتفع مستوى
املعيشة لذلك زيادة الدخل النقدى مع ارتفاع األسعار ينخفض
مستوى املعيشة.
األس��ع��ار :ه��و همزة ال��وص��ل ب�ين ال��دخ��ل النقدى والدخل
احلقيقى *.يتساوى الدخل النقدى مع الدخل احلقيقى مع
ثبات األسعار
إذا انخفضت األسعار زاد الدخل احلقيقى وارتفع مستوى
املعيشة لذلك زيادة الدخل النقدى مع ارتفاع األسعار ينخفض
مستوى املعيشة.
الفصل الرابع
املالية العامة :فرع علم االقتصاد الذى يدرس دور الدولة
فى تقدمي اخلدمات العامة واالجتماعية ومتويل ذلك عن
طريق
اإليرادات العامة وخاصة الضرائب.
تظهر املالية بوضوح فى النظام الالمركزى (السوق) ألنه
يعجز السوق عن ذلك.
ال تظهر املالية العامة فى النظام املركزى ألنها تختلط مع
األسعار اجلبرية وضمن البرامج.
مبدأ القصر أو االستئثار يظهر على احلاجات الفردية
واحلاجات االجتماعية وال يظهر على احلاجات العامة.
الفرق بني احلاجات الفردية واحلاجات العامة واالجتماعية
هو أن األولى ينطبق عليها مبدأ القصر أما الثانية فال ينطبق
عليها مبدأ القصر
السلع واخلدمات اخلاصة تخضع ملبدأ القصر حصول
الفرد عليها يجول دون اإلنتفاع اآلخرين منها والتوسع فيها
يؤدى زيادة األعباء نتيجة التوسع.
السلع العامة واحلاجات العامة مثل األمن والعدالة والدفاع
ال تعرف مبدأ القصر أو االستئثار ألن ال ميكن حرمان أحد
منها.
اخلدمات االجتماعية العامة تخضع ملبدأ القصر فهى فى
ظاهرها فردية وال ميكن توسيع نطاق اإلفادة بها دون تكلفة
اضافية مثل التعليم والصحة فهى تعود على املستفيدين فقط
ولكن فى مجموعها تعود على املجتمع بالنفع الكبير.
اخلدمات االجتماعية يختلف من مكان آلخر وفقا لتطور
املجتمعات والقيم.
دور الدولة فى النشاط االقتصادى:
 )1إشباع احلاجات العامة واالجتماعية تنشئ املستشفيات
ودور العالج – تقدمي إعانات للفقراء واملحتاجني – تتعهد
بالبحوث
العلمية – اخلدمات االجتماعية متطورة.
 )2حتقيق االستقرار والنمو االقتصادى - :فى بداية
القرن الـ 20كان الرأى سائد أن دور الدولة قاصر على توفير
األوضاع القانونية
واملادية املناسبة.
 بعد احلرب العاملية الثانية تدخلت الدولة فى النشاطاالقتصادى فقامت باآلتى :وضع شروط االئتمان  /توفير
ف��رص العمل  /استقرار العملة الوطنية  /توفير ظروف
االستثمار
 )3حتقيق عدالة التوزيع :إذاب��ة الفوارق بني الطبقات
 /توزيع الفرص بني املواطنني بعيدا عن النسب واللون أو
الدين  /توزيع الدخل القومى بصورة متساوية –.توزيع املزايا
واألعباء على األفراد.
اخلصخصة
اخلصخصة :تعنى إعادة توزيع األدوار بني الدولة والقطاع
اخلاص فى ملكية وإدارة وسائل اإلنتاج فى املجتمع.
دعائم النظام الرأسمالى الرئيسة:
بالنسبة مللكية وسائل اإلنتاج فى املجتمع – غالبية وسائل
اإلنتاج مملوكة ألفراد واحلد من ملكية الدولة لوسائل اإلنتاج
وهنا مبدأ اليقني أن القطاع اخل��اص هم أكثر كفاءة من
الدولة ومؤسساتها فى تشغيل م��وارد املجتمع وهذا يحقق
الصالح العام للمجتمع.
بالنسبة للهدف املباشر م��ن القيام بعملية اإلن��ت��اج أو
االستهالك املبادرة الفردية واحلافز الفردى يعتبران مبثابة
املحرك الرئيسى لكل نشاط اقتصادى بشرط وجود املنافسة
احلرة.
بالنسبة لكيفية اتخاذ القرارات – آلية قوى السوق (أولية
األثمان) :هى اآللية الرئيسية التى يعتمد عليها املنتجون
واملستهلكون – اتخاذ القرارات لإلنتاج واالستهالك يتوقف
على األثمان املتوقعة وفقا للفرص والطلب.
صور اخلصخصة:
( )1خصخصة امللكية
( )2خصخصة اإلدارة
( )3السماح للقطاع اخلاص
حتويل وسائل اإلنتاج اململوكة للدولة إلى ملكية القطاع
اخلاص (وطنى أم أجنبيا)
إحتفاظ الدولة بامللكية مع احتفاظ القطاع اخلاص بامللكية
أو تأجير بعض الوحدات.
االحتفاظ ب���اإلدارة وامللكية مع اج��راء تغير فى أسلوب
اإلدارة مثل إدارة القطاع اخل��اص (تشابه بني اإلدارة فى
القطاع العام واخلاص) بإنشاء ومتلك إدارة املشروعات التى
كانت تقليديا تقع فى إطار املرافق العامة مثل مشروعات
إنشاء وإدارة الطرق وتوليد الكهرباء.
اخلصخصة التعنى تراجع دور الدولة فى إدارة شئون
املجتمع :فالدولة تتفرغ لوضع السياسات الالزمة لتهيئة
املناخ املالئم للقطاع اخلاص أن يقوم بدوره فى زيادة اإلنتاج.
* عناصر املالية العامة )1 :النفقات العامة )2.اإليرادات
العامة )3 .املوازنة العامة.
( )1النفقات العامة:
املبالغ النقدية التى تنفقها الدولة مبا فى ذلك الهيئات
واملؤسسات إلشباع احلاجات العامة واالجتماعية (حتقيق
النفع العام)
املبادئ األساسية للمالية العامة * :تزايد النفقات* .
أولوية النفقات.
ت��زاي��د ال��ن��ف��ق��ات :يختلف م��ن دول���ة ألخ���رى ب��ل يختلف

داخ��ل الدولة ال��واح��دة تزايد النفقات والتحويالت نتيجة
البيروقراطية
وعدم كفاءة األجهزة ويقلل من البيروقراطية – اجلهود
الذاتية.
تنقسم النفقات العامة فى مصر إلى أبواب (األول :األجور
واملرتبات – الثانى :النفقات والتحويالت اجلارية –
الثالث :االستخدامات االستثمارية،الرابع :التحويالت
الرأسمالية مثل أقساط الدين العام).
( )2االيرادات العامة :مجرد توقعات فااليرادات ال تعدو
مجرد توقعات - .االيرادات تتجه إليها الدولة لتغطية نفقاتها
 م��ص��ادر االي����رادات العامة :الضرائب – ال��رس��وم –االقتراض العام – ممتلكات الدولة
الرسوم :تدفع مقابل خدمة تعود على الفرد فى احلال
مثل التعليم – الصحة – تذكرة األتوبيس – جواز السفر.وقد
تكون أقل من تكلفتها أو أعلى وهى قهرية مثل الضرائب.
الضرائب :أهم االي��رادات السيادية التى تغطى اجلانب
األكبر من النفقات وهى جبرية تعود على الفرد بطريقة غير
مباشرة
** هناك تشابهه بني الرسوم والضرائب :كالهما قهرية
– كالهما من مصادر ايرادات الدولة.
االقتراض العام :اختيارى فى مظهره لكنه يخفى عنصراً
من االكراه إذا فرضت فى املستقبل.
ال��ض��رائ��ب :تعريفها -اقتطاع مالى م��ن دخ��ول وث��روات
األشخاص االقتصادية طبيعية ومعنوية تفرض جبراً
وهذا يرجع إلى السلطة القانونية التى متلكها الدولة.
* املبادئ القانونية للضرائب:
 )1ال تفرض الضرائب إال بقانون وال يعفى منها إال بقانون.
 )2املساواة بني املمولني فى املعاملة.
 )3الضريبة اسهام من األفراد فى حتمل النفقات.
مصادرة األم��وال عقوبة :جلامعى األم��وال بطريقة غير
شرعية.
الفصل اخلامس
النقود :هى كل شىء يتمتع بالقبول العام من أفراد املجتمع
وتقوم بوظيفة الوسيط فى التبادل ومقياس القيم ومخزن
للقيمة
اكتشاف النقود :ساعد على ترشيد اإلن��س��ان لسلوكه
االقتصادى – التقدم اإلقتصادى – تطور النظم االقتصادية.
املقايضة :مبادلة شىء فى مقابل شئ آخر وهى الصورة
الطبيعية والبسيطة للتبادل وأعطت أول وظيفة للنقود وهى
وسيط للتبادل.
* املقايضة ال تصلح إال فى املجتمعات البدائية لقلة
السكان وقلة احلاجات.
* عيوب املقايضة )1 :توافق الرغبات شرط للمقايضة
وتشترط وقت محدد وبنفس املقدار.
 )2ال تعطى املقايضة وسيلة صاحلة لتقييم السلع)3 .
السلع غير قابلة للتجزئة (ألنها قد تكون حيوانات)
 )4ال تعطى وسيلة واضحة لتقييم السلع.
 )5تعجز عن املقايضة عن تقدمي وسيلة صاحلة إلختزان
القيم ألنها سريعة التلف.
تطور النقود :لم تظهر النقود مرة واحدة بل تطورت بتطور
حاجات املجتمع.
النقود السلعية :استخدام سلعة كمقياس القيمة (ماشية –
قواقع محار) ماعز وهى لها عيوب سبق ذكرها فى املقايضة.
نقود محاسبية :اقتصرت وظيفتها على أس��اس تقدمي
أساس مقبول لقياس السلع محل التبادل (تقاس السلع على
تقييمها
بوحدة املاعز (مثال ماعز – فأس) – والنقود السلعية
أعطت وظيفة أخرى للنقود وهى مقياس القيمة.
مخزن القيمة سبب التطور فظهرت وظيفة مخزن للقيم
وهذا راجع للقبول واالنتشار.
عيوب ومشكالت النقود السلعية :قابلة للسرقة – قابلة
للتلف واحلريق – قابلة للموت – ضعف القابلية للتخزين –
ال تعطى مخزنا للقيمة.
عيوب النقود السلعية أدت إل��ى ظهور النقود املعدنية.
(نعكس عيوب النقود السلعية)
النقود املعدنية - :وضع الذهب و الفضة لدى الصياغ ثم
البنوك مقابل إيصاالت وظهور النقود أو أوراق جتارية.
 تسوية ال��دي��ون االي��ص��االت التى متثل قيمة الورقة(الذهب أو الفضة)
ف���األوراق السابقة متثل قيمتها ذه��ب أو فضة وب��دأت
البنوك واألفراد الذين يتعاملون بهذه األوراق فظهرت النقود
الورقية وزادت ثقتها.
 ظهر شكل ج��دي��د م��ن النقود يرتبط بفكرة الدينوااللتزام.
النقود االئتمانية (نقود الودائع) :مديونية البنك التجارى
لعمالئه تسجل فى حساباته ويتصرف فيها عن طريق الشيك
املدفوعات اإللكترونية :ظهرت بجانب النقود التقليدية.
* ان��واع الوسائل اإللكترونية للمدفوعات )1 :بطاقات
اإلئتمان )2 .بطاقات اخلصم (احلسم) الفورى.
 )3بطاقات الصرف اآللى )4.البطاقات املدفوعة القيمة
مقدما.
()1بطاقات االئتمان (الفيزا) (املاستركارد) :ملدة معينة
وش���روط متفق عليها – تستخدم للشراء م��ن ال��س��وق فى
الداخل واخلارج
* م��زاي��اه - :االع��ف��اء م��ن دف��ع ال��ف��وائ��د مل��دة محددة
(شهرين) –.يسدد العميل بالكامل قيمة اإلئتمان بعد اإلنتهاء.
 يستطيع العميل الشراء مهما اختلفت العملة.( )2بطاقات احلسم (اخلصم) الفورى - :ال متنح حاملها
ائتمانا.
 يخصم قيمة الصفقة من حساب العميل فى البنك علىالفور مثل الصرف اآللى.
( )3بطاقات الصرف اآللى - :أكثر انتشارا ألقى بها فى
األسواق املركزية –.تبني التعامالت.
 تعطى ميزة الصرف من الشبابيك فى بعض البنوكخارج أسواق الدولة.
 يحصل على مقدار النقدية املتفق عليها من البنك فىأى وقت.
 تعطى لصاحبها ميزة ص��رف النقود من الشبابيكاإللكترونية.
( )4البطاقات املدفوعة القيمة مقدما - :تخزن قيمتها
مقدما –.يدفع قيمتها مقدما عند شرائها.
 تستخدم مرة واحدة أو عدة مرات حسب القيمة املخزنةفيها.
 أصبحت أكثر انتشارا وتستخدم على نطاق واحد فىالدول املتقدمة أو النامية تتمثل هذه البطاقات فى بطاقات
التليفونات ووسائل النقل.
* وظائف النقود )1 :النقود وسيط للتبادل )2.النقود
مقياس للقيمة )3.النقود مخزن للقيمة.
 )1النقود وسيط فى التبادل - :هى الوظيفة األساسية
للنقود – لهذا البد أن تتمتع بالقبول العام.
 النقود وسيط للتبادل أدى إلى اتساع حجم املبادالتوتنوعها.
 يؤدى هذا إلى تعميق وانتشار مبدئى التخصص وتقسيمالعمل.
 تنقسم عملية املقايضة إلى عمليتني هما البيع والشراء. النقود وسيط للتبادل ألن فيها تنازل الفرد عن سلعة أوخدمة مقابل النقود.
( )2النقود مقياس :السلع غير متجانسة لذلك ال بد من
إيجاد وحدة لقياس اختالف السلع.وتفيد النقود مقياس فى
تقدير مختلف السلع واخلدمات.
( )3النقود مخزن للقيمة - :أن تكون لها قوة شرائية عامة
فى املستقبل -.النقود مخزن للقيمة ألنها تربط احلاضر
باملستقبل

 ال بد للنقود أن تتمتع باالستقرار النسبى فى قيمتها والتتعرض لإلهتزاز وتفقد النقود قيمتها على االدخار.
 التضخم وارتفاع األسعار يجعل األفراد يخزنون ثرواتهمفى األرض واملجوهرات واملعادن النفيسة.
** النقود والقبول العام - :البد أن جتد اعترافا من جميع
أفراد املجتمع بجانب وظائف النقود السابقة.
 وال بد من أن جتد اعتراف قانونى من قبل الدولة لكىتكون إلزامية ونهائية.
أنواع البنوك:
( )1البنوك التجارية
( )2البنوك االستثمارية
( )3البنوك املتخصصة
 أوسع البنوك انتشارا وهو بنك عام. نشاطه على التمويل قصير األجل.لم تعد تقف على الوظائف النقدية أو التمويلية.تشبه بنوك األعمال فى فرنسا
متويل طويل األجل.
مؤسسات مالية وسيطة جتمع األموال.
توافرها للمساهمني.
تشارك فى املشروعات.
أوسع انتشارا فى الدول املتقدمة.
متخصصة فى منح اإلئتمان لنوع محدد من النشاط مثل
العقارية – الزراعية – الصناعية.
يشبه البنوك التجارية.
انتشرت فى مصر فى السنوات األخيرة.
( )4بنوك التجار
( )5البنوك الشاملة
( )6البنوك اإللكترونية
تقدم خدمات عديدة
أهميتها :قبول الكمبياالت – إصدار األوراق املالية – إدارة
املحافظ املالية – تقدمي استشارت للمشروعات واملصارف
فى املجال النقدى واالقتصادى.
ال تتقيد بنشاط معني واقليم معني -لها مصادر متعددة
توجهها فى مختلف األنشطة لتحقيق التنمية االقتصادية.
تتميز ب��ـ :بالشمول وال��ت��ن��وع – اإلب��ت��ك��ار – التكامل –
والتواصل – والديناميكية.
تعمل بالكامل من خالل اإلنترنت – املعامالت والعالقات
تتم من خالل الوسائل اإللكترونية – التتعامل باللقاء املباشر
– يطلق عليها البنوك اإلفتراضية.
دور البنوك فى إصدار النقود:
النقود دين على االقتصاد القومى :ولم يكن هذا كامل
واضح مع النقود السلعية واملعدنية.
النقود دين على االقتصاد :ألنها مديونية على اإلقتصاد
القومى لهذا ال بد من الرقابة على مديونية البنوك.
الفصل السادس
العالقات الدولية :تتمثل فى - :انتقاالت السلع – .انتقال
العنصر البشرى- .انتقال رؤوس األموال (منح – مساعدات)
* هناك فرق بني:
 -1التجارة الدولية (العالقات الدولية)
-2التجارة الداخلية (العالقات الداخلية)
 -1احل����دود ال��س��ي��اس��ي��ة :اخ��ت�لاف ال��ق��وان�ين وال��ن��ظ��م
االقتصادية.
 -2اختالف العمالت :بني ال��دول يؤدى إلى صعوبة بني
البائع واملشترى حيث يصعب التعامل بعملة دولة ما خارج
أراضيها.
 -3اختالف اللغة والعادات والقيم السائدة :بني الدول
يؤدى إلى صعوبة.وهو أهم شروط التجارة الدولية.
 -4تكاليف النقل والعالقات الدولية ت��زداد كلما زادت
مساحة البالد مثل (الواليات املتحدة)
 -4تكاليف النقل والعالقات الدولية تزداد
ال تخضع حل���دود سياسية ألن��ه��ا تتم داخ���ل ال��دول��ةاملتجانسة فى القوانني
 ال تخضع للعمالت ألن عملة الدولة متجانسة. التجارة الداخلية ال تخضع الختالف القيم والعاداتألنها تتم داخل دولة متجانسة فى اللغة.
ميزان املدفوعات :تعريفه – هو سجل محاسبى منتظم لكافة
املبادالت أو العمليات االقتصادية التى تتم ما بني املقيمني
تنقسم ميزان املدفوعات إلى:
( )1ميزان أو حساب العمليات اجلارية ( )2ميزان أو
حساب العمليات الرأسمالية
 ينظم عالقة الدولة مع اخلارج.و يتضمن حركات رؤوساألموال وينقسم إلى:
 التجارة اخلارجية للسلع واخلدمات.ينقسم ميزان العمليات اجلارية إلى * :رءوس األموال *
رؤوس األموال
أه��م أقسام ميزان املدفوعات ألن��ه يتعلق بالصادرات
والواردات طويلة األجل قصيرة األجل
أكثر من عام أقل من عام
* ميزان التجارة املنظورة * ميزان التجارة غير املنظورة
الصادرات والواردات اخلدمات الغير مادية :السياحة
ومصاريف التامني والنقل مثل
قناة السويس.
** يعتبر ميزان املدفوعات فى حالة فائض :إذا زادت
املتحصالت من الصادرات عن الواردات.
** امليزان التجارى يكون متوازن عندما تتساوى الصادرات
مع الواردات.
صور انتقاالت رؤوس األموال
القروض االستثمارات املساعدات االقتصادية للتنمية
قصيرة األج��ل طويلة األج��ل أه��م ص��ور انتقال رؤوس
األموال ُ -عرفت بعد احلرب العاملية الثانية.
لتسوية العجز أكثر من  5سنوات وال متثل دين على الدولة
ألن  -تقدمها الدول الكبرى من أجل التنمية
بني الدول.وترتبط باملشروعات.صاحب االستثمارات
يشارك يف أو مواجهة الكوارث الطبيعية .االرباح او اخلسائر
المتثل ديون على على الدولة.
االستثمارات :أهم صور انتقال رؤوس األموال ألنها تعمل
على التنمية االقتصادية.توفر فرص عمل – تزيد الدخل
القومى
تطور النظام االقتصادى العاملى- :
العوملة  :م��ن الناحية االق��ت��ص��ادي��ة :تعنى أن ك��ل كيان
اقتصادى يتكامل ويندمج مع غيره من الكيانات ليتكون
من الكل مجموع اقتصادى على مستوى العالم.يخضع
للقوانني والقواعد بغض النظر عن كون الدولة متخلفة
أم غنية أم فقيرة وال يفرق بينها سوى إعطاء مهلة من
الوقت.
ظهور مصطلح العوملة :ظهر مصطلح العوملة بعد التوقيع
على اتفاقيات النظام العاملى اجلديد للتجارة العاملية
بعد مفاوضات ،وجولة أورجواى منذ عام 1986م والتى مت
التوقيع عليها وأدت إلى ظهور منظمة التجارة العاملية وبدأ
العمل بها فى يناير عام 1995م.
ال��ع��ومل��ة اإلق��ت��ص��ادي��ة ب���رزت :بسبب ال��ت��ح��والت العلمية
والتكنولوجية والتى جتسدت فى ثورة املواصالت واالتصاالت
واألطباق الهوائية واالنترنت والتجارة اإللكترونية والنقود
اإللكترونية.
التحوالت التى رافقت العوملة -1 :ظهور ث��ورات علمية
(هندسة وراثية – تكنولوجية احليوية – اإللكترونيات.
 -2حدث حتوالت :فى هياكل اإلنتاج فحلت املواد التقليدية
محل أخرى مثل اللدائن وظهور األلياف وظهور
مصادر طاقة جديدة.
 -3ازدياد حركة رءوس األموال.
 -4أسهمت العوملة فى حترير االقتصاديات الوطنية.
 -5العوملة أدت إلى التحرر والتخلص التدريجى من القيود
والعقبات.

الثانوية

العامة
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إبراهيم محمود

معلم خبير االحصاء

مراجعة ليلة االمتحان فى اإلحصاء
انغؤال انثبنث :

ايتحبٌ االحصبء

أٔالً :أجت عٍ انغؤال اآلتي (اججبسٖ)

[ا] إرا كبٌ سس يتغيشاً عشٕائيبً يتصالً دانخ كثبفخ االحتًبل نّ ْٗ:
ا ( – 2ط )  Y 0 ،ط 2 Y

انغؤال االٔل :

د (ط) =

( )1إرا كبٌ انًتٕعظ انحغبثٗ نًتغيش يب يغبٖٔ ٔ 8كبٌ يعبيم االختالف نّ يغبٖٔ  %25فئٌ :

( )2إرا كبٌ ا  ،ة حذثيٍ يٍ ف نتجشثخ عشٕائيخ ٔكبٌ ل(ا ) =
فئٌ  :ل (ة ) = 000000

1
4
2

 ،ل(ا ﻶ ة ) =

2

3
2

صفش

صفش فيًب عذا رنك
(أٔالً) أٔجذ ليًخ ا (ثبَيب) احغت ل (

تجبيُّ = 000000
1

فيًب عذا رنك

ٔكبٌ ا  eة

 < 0سس < ) 3

[ة] إرا كبٌ ط  ،ص يتغيشيٍ يًثالٌ انغعش ثبنجُيّ فٗ ثٕسصخ األٔساق انًبنيخ نٕسلتيٍ يبنيتيٍ
نذيك انجيبَبد انتبنيخ عٍ ععش كم يٍ انٕسلتيٍ فٗ ثًبَيخ أيبو يتتبنيخ:

2

( )3إرا كبٌ ط يتغيش عشٕائٗ يذاِ = }  { 3 ، 2 ، 1 ، 0ثبحتًبالد ل(ط= ، 0ٔ1 = )0ل(ط=0ٔ2 = )1
 ،ل(ط= 0ٔ4 = )3فئٌ  :ل(ط ≥ 00000 = ) 2
( )4إرا كبٌ ص يتغيش عشٕائٗ عجيعٗ يعيبسٖ فئٌ  :ل( ≤ 1ٔ35 -ص ≤ 000000 = )1ٔ35

ط

60

62

63

62

63

65

64

61

ص

22

25

25

24

26

27

27

21

أٔجذ ليًخ يعبيم استجبط انشتت ثيٍ انغعشيٍ ط  ،ص .

( )5إرا كبٌ ط يتغيش عشٕائٗ عجيعٗ يتٕعغّ انحغبثٗ ٔ µاَحشافّ انًعيبسٖ  σفئٌ ك = 0000

انغؤال انشاثع :

ثحيث يكٌٕ  :ل( ط ≤  + µك 0ٔ1112 = ) σ

انجيبَبد انتبنيخ تًثم انعًش (ط) ٔيمذاس تشكيض أحذ اإلَضيًبد فٗ انذو (ص) (جشاو  /نتش) نًجًٕعخ يكَٕخ

( )6إرا كبٌ يعبيم اَحذاس ط عهٗ ص ْٕ ٔ ، 0ٔ72يعبيم اَحذاس ص عهٗ ط ْٕ  1ٔ25فئٌ يعبيم االستجبط

يٍ  50سجم ثحيث :

انخغٗ ثيٍ ط  ،ص يغبٖٔ 0000

ط = ،2050

ثبَيب  :أجت عٍ ثالثخ أعئهخ فمظ يًب يهٗ :
انغؤال انثبَٗ :

2

ص = ،105

[ا] إرا كبٌ ا  ،ة حذثيٍ يتُبفييٍ يٍ فضبء عيُخ ف نتجشثخ عشٕائيخ ٔكبٌ ل(

ط = ، 614050

ا) =  ، 0.5ل(ا بآل ة) = 0.7

[ة] أٔجذ يعبدنخ خظ اَحذاس ص عهٗ ط.

فبحغت:
(أٔالً) ل(ة)

[ة] إرا كبٌ انذخم انشٓشٖ نـ

/

ا بال ة )

(ثبنثبً) ل(

[جـ] احغت يمذاس تشكيض اإلَضيى فٗ انذو نشجم عًشِ  45عبيبً.

ا /بال ة) /

 200أعشح يتغيشاً عشٕائيبً سس يتجع تٕصيعبً عجيعيبً ثتٕلع

انغؤال انخبيظ :

 400 =μجُيٓبً

[ا] أٔجذ انًتٕعظ ٔاالَحشاف انًعيبسٖ ٔيعبيم االختالف نهتٕصيع االحتًبنٗ اآلتٗ:

ٔاَحشاف يعيبسٖ  80 = σجُيٓبً ٔاختيشد أعشح عشٕائيبً يٍ ْزِ األعش  ،فأٔجذ:

ط

(أٔالً) احتًبل أٌ يكٌٕ انذخم انشٓشٖ نألعشح أكجش يٍ  500جُيٓبً.

د (ط)

(ثبَيبً) عذد األعش انتٗ تحصم عهٗ دخم  500جُيٓبً عهٗ األكثش.

1

3

4

5

0.4

0.1

0.2

0.3

[ة] إرا كبٌ ط يتغيشاً عشٕائيبً عجيعيبً يتٕعغّ ٔ 153تجبيُّ  ، 625فأٔجذ:
ك انتٗ تحمك :ل ( ط  Yك ) = 0.1

(أٔالً) ل ( ط ( ) 180 Xثبَيبً) ليًخ

حل امتحان االحصاء

السؤال الرابع :

السؤال االول :
(1 )2
(4 )1
3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------(7 )3و0

(22 – )5و1

(8230 )4و0

(95 )6و0

السؤال الثانى :
[ا] (أوالً)  Aل (ا بآل ب )= ل (ا )  +ل (ب )
ل (ب ) = 0.2
(ثانيا) ل (ا بال ب)1 = 0 -1 = /

[ب] (أوال) ل (س >  =) 500ل ( ص >

400 - 500

) = ل ( ص > ) 12.5

 Bعدد األسر التى تحصل على دخل شهرى  500جنيه على األكثر  179 Tأسرة
---------------------------------------------------السؤال الثالث :
[ا] (أوال)  Aل ( < 0س < 1 = ) 2

1
2

] 2ا 1 = 2 × [0 +

(ثانيا) ل ( < 0س < = ) 1

1
1
= ]=1×[ +1
2
2
4
3

1
2

ف2
1
1
1
25و0
25و0
25و0
25و0
1
5

1
2

] د( + )0د (1 = 1 × [ ) 1

ا=

1

4و0

4و0

4و0

3

1و0

3و0

9و0

4

2و0

8و0

2و3

5

3و0

5و1

5و7

3

12

2

التباين  = 2σمجـ س2ر  0د(س ر) µ -

 ر ( 0.99 Tطردى)

االنحراف المعيارى = σ

---------------------------------------------------

معامل االختالف =
2

ن مجـ س( – 2مجـ س)

ن مجـ س ص – مجـ س × مجـ
( 0.69 Tطردى)
[ا] ر=
ص
2
ن مجـ س( – 2مجـ س) × 2ن مجـ ص( – 2مجـ ص)
ن مجـ س ص – مجـ س × مجـ
= 0231و0
[ب] ا = ص
2
ن مجـ س( – 2مجـ س)



µσ

2

σ

= ؟ 1.7321 = 3

× % 75.74= 100

[ب] (أوالً) ل ( س ) 180 X
=ل(صX

153 - 180

)

25
= ل ( ص ) 1.08 X
=  - 0.5ل (  Y 0ص ) 1.08 Y
= 0.1401 = 0.3599 - 0.5

= 28و1

(ثانيا)  Aل ( ص Y
 ص =  0.0231س 1.1529 +

Aص=اس+ب

س ر × د(س ر)

[ا] المتوسط الحسابى  = µمجـ س ر  0د(س ر ) = 3

نن ( نن – 2

[ج] عندما س = 45

د(س ر) س ر × د(س ر)

المجموع

 6مجـ ف

مجـ ص – ا مجـ س
،ب=
ن

] د( + )0د (1 = 2 × [ ) 2



ف
1
1
15و05و0
5و05و0
1صفر

سر

السؤال الرابع :

(ثانيا) ل (س  = ) 500 Yل ( ص 0.8944 = ) 12.5 Y

2

رتب س رتب ص
7
8
5و5 5و4
5و5 3و4
6
5و5
3
5و3
5و1
1
5و1
2
8
7
المجموع
2
(ب) مجـ ف = 5
Aر=-1

80
=  – 0.5ل ( < 0ص <0.1056 = ) 1.25



السؤال الخامس :

2

(ثالثا) ل (ا /بال ب = ) /ل (ا بآل ب )0.3 = 0.7 - 1 = /

1

ص، 815 = 2

ط ص = 16557

[ا] احغت يعبيم االستجبط انخغٗ ثيٍ انعًش (ط) ٔيمذاس تشكيض اإلَضيى (ص).

(ثبَيب) ل(

ا  ،ة ٔكبٌ

ص = 2.1925

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ك 153 -

) = 0.1

 - 153ك 25
) = 0.1
Bل(صX
25
 - 153ك
) = 0.1
5و Y 0 ( – 0ص Y
25
 - 153ك
) = 0.4
Bل(Y0صY
25
 - 153ك
= 1.28
B
25

 Bك = 121

