

.

الخوصصة/1
مصطلح يعني قيام الدولة ببيع المؤسسات ) الخصخصة ) : 

. االقتصادية التي تملكها للخواص
مؤشر التنمية البشرية/2
يعتمد لقياس , 1ــ 0مقياس تأليفي تتراوح قيمته بين :

ياة عند بين قياس أمل الحدرجة تقدم الدول يؤلف المؤشر
. والناتج الداخلي الخام للفرد. ونسبة التمدرس. الوالدة 

التنمية المستدامة/3
. هي أخذ مصالح األجيال القادمة بعين االعتبار: 
: التنمية الشاملة/4

هي التنمية التي تشمل التنمية االقتصادية والتنمية 
. البشريةوتكون تنمية متوازنة ومستديمة

: قتصاديالنمو اال/5
وزيادة ,هو زيادة الدخل القومي الفعلي نتيجة للتقدم التكنولوجي 

. وزيادة قوة العملرؤوس األموال المستثمرة
التخلف االقتصادي/6
يتمثل في عدم االستغالل السليم لموارد وثروات :

على انخفاض وطاقاتالمجتمع المادية والبشرية مما ينعكس
انخفاض مستوى االستهالك من ( مستوى المعيشة بوجه عام 

( .. السلع والخدمات
التضخم المال/7



يقصد به أنه حين ترتفع أسعار السلع الزدياد كمية النقود : 
النقود تتدهور بالنسبة إلى كمية السلع والخدمات فإن قيمة

فالتضخم يظهر كلما إزدادت وسائل . ويسمى ذلك تضخما ماليا 
ن أن تزداد كمية السلع بالنسبة نفسهادوالشراء لدى األفراد من

.
العملة الصعبة/8
مصطلح مالي اقتصادي شاع استخدامه بعد الحرب العالمية :

قاعدة الذهب مما الثانية للداللة على العمالت المرتكزة على
. يؤدي إلى اشتداد الطلب عليها وصعوبة اقتنائها

قانون العرض والطلب/9
الطلب من القوانين األساسية في االقتصاد يعد قانون العرض و: 

ومفاده أن سعر أي سلعة أو خدمة هو الحر وفي الحياة العملية
فطلب السلعة فيتحكم فيه. رهين العالقة بين العرض والطلب 

وما لديهم . األفراد اللذين يرغبون فيها ومدى رغبتهم تلك عدد
ة الميسرة وأما العرض فتتحكم فيه الكمي. من موارد لشرائها

. من السلعة في أي لحظة
التعريفة الجمركية/10

تشير كلمة التعريفة الجمركية إلى الضريبة التي تفرض على : 
السلع والبضائع التي تمر بين أقاليم

. دول أو مناطق مختلفة
االتحاد الجمركي/11

يقصد بهذا المصطلح اتحاد بين واليات أو دول لتكوين منطقة :
التعريفة الجمركية والقيود واحدة تلغى بين أعضائهاجمركية

التجارية األخرى ولكن االتحاد يحتفظ بحاجز من تعريفة خارجية 
. الدول األخرىمشتركة إزاء

الحرية االقتصادية/12



. يقصد بها سياسة عدم تدخل الدولة في الشؤوناالقتصادية:
الحوافز االقتصادية/13

يقصد بها تلك السياسة االقتصادية والمالية التي تتبعهابعض : 
النشاط االقتصادي بها الدول والتي من شأنها تشجيع

, واإلعفاءات الضريبية أو تخفيضها.كتخفيضفوائدالقروض 
الرأسمالية/14

نظام اقتصادي وسياسي واجتماعي يقوم على حرية الملكية :
والمنافسة بدافع البحث لمبادرةالفردية لوسائل اإلنتاج وحرية ا

. وعدم تدخل الدولة في الشؤون االقتصادية. عن الربح 
التأميم/15

باختصار هو نقل الملكية من األفراد والشركات الخاصة إلى : 
. ملكية الدولة أي الملكية العامة

االقتصاد المفتوح/16
األخرى يقصد به ذلك االقتصاد تنشأ بينه وبين االقتصاديات: 

إلغاء لكل الحواجز عالقات تبادل تجاري كبيرة وهامة مع
. والقيود التجارية

االقتصاد الموجه/17
يقصد به االقتصاد الذي تسيطر عليه الدولة بصورة كلية : 

لوسائل اإلنتاج كما كان وتوجهه وذلك عن طريق الملكية العامة
. سائدا في البلدان االشتراكية سابقا

هو ذلك الجزء من االقتصاد القومي الذي : طاع الخاصالق/18
أو شركات األشخاص أو) الخواص ( يملكه ويديره األفراد 

. الشركات المساهمة
يشمل المؤسسات والشركات والوحدات : القطاع العام/19

اإلنتاجية العامة التي تملكها الدولة أو تساهم في جزء كبير من



رأسمالها
اإلنتاجية/20

. مردودية العامل الواحد في فترة زمنية محددة:
االكتفاء الذاتي/21

يعني إنتاج حاجيات السكان األساسية محليا دون اللجوء إلى : 
. استرادها من الخارج

: حرية التجارة/22
مبدأ إزالة القيود والحواجز والعقبات التي تحد من تدفق التجارة 

. الدولية وتمنع انتشارها
: التصحر/23

هو انخفاض وتدهور خصوبة األراضي المنتجة سواء كانت 
حد كبير أو فقدان مراعي أو مزارع وبان تصبح أقل إنتاجية إلى

. خصوبتها كليا
: الشراكة/24

هي إطار للحوار والتعاون والتنسيق وتبادل المنافع والمصالح 
االقتصادية والتجارية والثقافية واألمنية

األدمغةهجرة/25
حركة مغادرة الكفاءات العلمية والتقنية والباحثين ألقطارهم : 

. األصلية باتجاه البلدان المتقدمة
: الليبرالية/26

نظرية اقتصادية تتبنى نظاما اقتصاديا يقوم على حرية المبادرة 
والملكية الفردية . وقانون السوق والعرض , المنافسة وحرية. 

( قمة الرأسمالية) . لوسائل االنتاج


