أهم املفاهيم :
م

املفهوم

التعريف

1
2
3
4
5

اٌؼًّ
اٌحغبة االلزصبدٌ
األٌُ
أػّبي َذوَخ
أػّبي رهُٕخ

6

سأط اٌّبي

7

سأط اٌّبي اٌضبثذ

8

سأط اٌّبي اٌّزذاوي

9

االعزهالن اٌّبدٌ

11

االعزهالن االلزصبدٌ

هى ا ٌغهذ اإلٔغبٍٔ اٌّجزوي ِٓ خالي اٌؼٍُّخ اإلٔزبعُخ ثمصذ أزبط اٌغٍغ و اٌخذِبد .
اٌّمبسٔخ اٌزٍ َغشَهب اٌؼبًِ ثُٓ اٌؼبئذ و ثُٓ اٌزىٍفخ اٌزٍ َزحٍّهب .
هى اٌزىٍفخ أو اٌزضحُخ اٌزٍ َزحٍّهب ِٓ َمىَ ثبٌؼًّ .
األػّبي اٌزٍ رؼزّذ ػًٍ اٌغهذ اٌؼضٍٍ فٍ اٌغبٌت .
األػّبي اٌزٍ رغزٕذ اًٌ اٌّؼشفخ و اػّبي اٌؼمً فٍ اٌغبٌت .
هى ِغّىػخ غُش ِزغبٔغخ ِٓ اِالد واألدواد واألعهضح اٌّصٕىػخ اٌزٍ رغبػذٔب ػٕذ اعزخذاِهب فٍ
ػٍُّخ اإلٔزبط ػٍٍ صَبدح أزبعُخ اٌؼًّ وخٍك اٌّضَذ ِٓ اٌغٍغ واٌخذِبد .
َؼشف ثبألصىي اإلٔزبعُخ َ ،غزخذَ ِشاد ػذَذح فٍ اإلٔزبط دوْ أْ َفمذ خصبئصه األعبعُخ ِ ،ضً :
اِالد و أدواد اٌؼًّ و اٌزغهُضاد اٌفُٕخ واإلٔشبءاد و األصبس وػبدح َىىْ ألوضش ِٓ عٕخ .
َؼشف ثشأط اٌّبي اٌغبسٌ َ ،غزخذَ ِشح واحذح فٍ ػٍُّخ اإلٔزبط وَفمذ ثؼذهب شىٍه األوي وَخزفٍ
وغضء ِٓ اٌغٍؼخ إٌّزغخ ِ ،ضً :اٌّىاد األوٌُخ و اٌىعُغخ و اٌىلىد َ ،ىىْ أللً ِٓ عٕخ .
رٍف ورآوً سأط اٌّبي ِغ وضشح اعزخذاِه و ِغ ِشوس اٌضِٓ ثشىً رذسَغٍ .
َٕزظ ػٓ - :
 –1اٌزمذَ اٌفٍٕ  :ثظهىس آالد عذَذح أوضش وفبءح وألً رىٍفخ .
 –2رغُش األرواق  :اٌّىضخ أو رغُش اٌغٍت .
 َؼذ األخغش ألْ اٌِخ رحزفؼ ثمذسرهب اٌّبدَخ ػًٍ اإلٔزبط ٌىٕهب رؼزجش اعزهٍىذ الزصبدَب و أْاعزغالٌهب ٌُ َؼذ ِغضَب فٍ ضىء رغىساد اإلٔزبط اٌغذَذح أو األرواق اٌّزغُشح .

مب تفسر :
 – 1اٌؼًّ ٔشبط ِئٌُ وِّزغ .
عـ  -اٌؼًّ ِئٌُ ٔزُغخ ٌإلسهبق اٌجذٍٔ و اٌزهٍٕ و اٌؼصجٍ اٌزٌ َغججه اٌؼًّ واخضبع اٌؼبًِ ٌٕظبَ ِحذد وصبسَ و األٌُ هوى اٌزىٍفوخ أو
اٌزضحُخ اٌزٍ َزحٍّهب ِٓ َمىَ ثبٌؼًّ ( اٌؼًّ َزضّٓ ٔىع ِوٓ اٌمهوش  ،و ِّزوغ ػٕوذِب َوشي اٌؼبِوً ٔغبحوه و أغبصاروه ثزحمُوك راروه
ثّشبسوزه فٍ أزبط اٌغٍغ و اٌخذِبد  ،ووزٌه ػٕذِب َحصً اٌؼبًِ ػًٍ اٌؼبئذ اٌّبدٌ .

 – 2اٌؼًّ ٔشبط واع واسادٌ .
عـ  -واع ألْ اإلٔغبْ ػٕصش اَغبثٍ فٍ ثُئزوه َؼُهوب و َغوزىػجهب و َوزالءَ ِؼهوب وَغىسهوب  ،و اسادٌ ألْ اإلٔغوبْ َموبسْ ثوُٓ اٌؼبئوذ و
ثُٓ اٌزىٍفخ اٌزٍ َزحٍّهب ( اٌحغبة االلزصبدٌ  ،و ٌُظ ِؼًٕ اإلسادح أْ َىىْ اٌؼبًِ حشا وغُش خبضغ ألٌ لُىد .

ِ -3ؼبٍِخ ػٕصش اٌؼًّ ِؼبٍِخ خبصخ ( اداسح ػٕصش اٌؼًّ ٌُغذ اداسح ٌّىسد الزصبدٌ ػبدٌ .
عـ  -ألْ اٌغجُؼخ اإلٔغوبُٔخ رفوشن ٔفغوهب فوٍ ػٕصوش اٌؼّوً وثبٌزوبٌٍ َزغٍوت رٌوه ِشاػوبح االػزجوبس اإلٔغوبٍٔ ِوٓ حُوش عوبػبد اٌؼّوً و
األعبصاد وضىاثظ ػًّ األحذاس و إٌغبء و االػزجبس اٌّبدٌ ألْ األعش اٌزٌ َحصً ػٍُه اٌؼبًِ َحذد ِغزىي ِؼُشزه

 – 4اٌؼًّ هى اٌؼٕصش االَغبثٍ فٍ ػٍُّخ اإلٔزبط .
عـ  -ألْ ػٍُ االلزصبد هى ػٍُ لبَ ثبإلٔغبْ وٌإلٔغبْ وال أزبط ثال ػًّ فبٌؼًّ هى ا ٌغهذ اإلٔغبٍٔ اٌّجوزوي ِوٓ خوالي اٌؼٍُّوخ اإلٔزبعُوخ
ثمصذ أزبط اٌغٍغ و اٌخذِبد .

 – 5اٌؼًّ ػٕصش غُش ِزغبٔظ .
عـ  -الْ هٕبن أػّبي َذوَخ وأخشي رهُٕخ و أػّبي اششافُخ وأخشي رٕفُزَخ .

 – 6اٌؼًّ ِغهىد غبئٍ .
عـ  -ألٔه َهذف اًٌ خٍك إٌّبفغ ثبإلعهبَ فٍ أزبط اٌغٍغ و اٌخذِبد.

 – 7خضىع اٌغجُؼخ ٌٍحمىق اٌمبٔىُٔخ .
عـ  -ألٔهب ٔبدسح وِٓ صُ ضشوسح االػزشاف ثىعىد عٍغخ ػًٍ اٌّىسد رّىٓ صبحجهب ِٓ اٌزصشف ثبٌّىسد .

 – 7وعىد وصاسح ٌٍجُئخ فٍ ِصش .
عووـ  -ورٌووه ٌٍحفووبػ ػٍووً ِووىاسد اٌجُئووخ اٌغجُؼُووخ ِووٓ اإلهووذاس واٌزٍووىس وحزووً ال رزحووىي اٌّووىاسد اٌحووشح اٌووً ِووىاسد ٔووبدسح رغووجت ِشووبوً
الزصبدَخ .

 – 7اٌّىاسد اٌغجُؼُخ ِصذس رفبإي ورشبإَ .
عـ ِ -صذس رفبإي ألٔهب هجخ ِٓ اهلل ٌُ َجزي اإلٔغبْ عهذ فٍ اَغبدهب  ،وِصذس رشبإَ ألٔهب ِحذودح اٌىُّخ ورفوشن لُوىد ػٍوً اإلٔغوبْ
فٍ اعزخذاِهب .

 – 8رىبد رىىْ اٌغجُؼخ ِصٕىػخ .
عـ  -ألٔه ب دائّب رزغٍت رذخً اٌغهذ اإلٔغبٍٔ فبٌغجُؼخ ال رؼغٍ ِب فٍ ثبعٕهب ٌإلٔغوبْ ِجبشوشح ثوً الثوذ ِوٓ اٌزوذخً فُهوب ثوذسعبد ِزفبوروخ
ِضً إٌّبعُ ..........

 – 9اسرجبط اعزغالي اٌغجُؼخ ثفىشح اٌّىبْ فٍ إٌشبط االلزصبدٌ
عـ – ألْ اٌّىاسد اٌغجُؼُخ رئصش رؤصُشا وجُشا فٍ إٌشبط االلزصبدٌ ؛ ار َحذداٌّىبْ واٌّىلغ اٌّىاسد اٌّزبحخ ِٓ أسن و ِٕبعُ وغُشهوب
عجُؼخ إٌشبط االلزصبدٌ اٌزٌ َّبسعه اإلٔغبْ .

 – 11االعزهالن االلزصبدٌ ٌشأط اٌّبي أخغش ِٓ االعزهالن اٌّبدٌ .
عـ  -ألْ اٌِخ رحزفؼ ثمذسرهب اٌّبدَخ ػًٍ اإلٔزبط ٌىٕهب رؼزجش اعزهٍىذ الزصبدَب و أْ اعزغالٌهب ٌُ َؼذ ِغضَب فٍ ضىء رغوىساد اإلٔزوبط
اٌغذَذح أو األرواق اٌّزغُشح .

 – 11االعزهالن اٌّبدٌ ٌشأط اٌّبي .
عـ  -ألٔه ِغ وضشح االعزخذاَ و ِغ ِشوس اٌضِٓ اٌِخ رزٍف و رزآوً ثشىً رذسَغٍ أٌ أْ ٌشأط اٌّبي ػّش ِحذد أو ِذح اٌصالحُخ وَغت
ػًٍ إٌظبَ االلزصبدٌ حّبَزه وصُبٔزه .

 – 12االعزهالن االلزصبدٌ ٌشأط اٌّبي .
عـ  -ثغجت اٌزمذَ اٌفٍٕ ثظهىس آالد عذَذح أوضش وفبءح وألوً رىٍفوخ أو رغُوش األرواق ِضوً اٌّىضوخ أو رغُوش اٌغٍوت وَؼوذ األخغوش ألْ اٌِوخ
رحزفؼ ثمذسرهب اٌّبدَخ ػًٍ اإلٔزبط ٌىٕهب رؼزجش اعزهٍىذ الزصوبدَب و أْ اعوزغالٌهب ٌوُ َؼوذ ِغضَوب فوٍ ضوىء رغوىساد اإلٔزوبط اٌغذَوذح أو
األرواق اٌّزغُشح .

 – 13رؼزجش ِشىٍخ صُبٔخ سأط اٌّبي اٌضبثذ ِٓ أهُ اٌّشىالد االلزصبدَخ .
عـ  -حُش َزؼشن سأط اٌّبي ٌالعزهالن اٌّبدٌ فبٌِخ رزٍف و رزآوً ِغ وضشح االعزخذاَ و ِغ ِشوس اٌضِٓ ثشوىً روذسَغٍ أٌ أْ ٌوشأط
اٌّبي ػّش ِحذد أو ِذح اٌصالحُخ  ،وّب َزؼشن ٌالعزهالن االلزصبدٌ اٌزٌ َٕزظ ػٓ اٌزمذَ اٌفٕوٍ ثظهوىس آالد عذَوذح أوضوش وفوبءح وألوً
رىٍفخ أو رغُش األرواق ِضً اٌّىضخ أو رغُش اٌغٍت وَغت ػًٍ إٌظبَ االلزصبدٌ رخصوُ ِمبثوً العوزهالن سأط اٌّوبي ثٕىػُوه ٌحّبَزوه
وصُبٔزه وهزا ِٓ أهُ ِشىالد الزصبدَبد اٌصٕبػخ.

مب تفسر :

ضع عالمة ( √ ) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  ) xأمام العبارة اخلاطئة:

َ – 1زؼشن ساط اٌّبي اٌغبسٌ ٌٕىػُٓ ِٓ االعزهالنx ( .
 – 2اٌؼًّ ال َخٍك اال اٌشؼىس ثبألٌُ x ( .
 – 3رىبد رىىْ اٌغجُؼخ ِصٕىػخ √ ( .
 – 4رزىلف اٌزُّٕخ االلزصبدَخ ػًٍ لُّخ ساط اٌّبي x ( .
َّ – 5ضً سأط اٌّبي ػٕصشا لبثال ٌٍذواَ x ( .
 - 6االعزهالن اٌّبدٌ ٌشأط اٌّبي أخغش ِٓ االعزهالن االلزصبدٌ x ( .
 -7اٌمىي ثؤْ اٌغجُؼخ غُش لبثٍخ ٌٍهالن أِش ِجبٌغ فُه √ ( .
 - 8سأط اٌّبي ػٕصش ِزغبٔظ x ( .
َ – 9ؼزّذ رىىَٓ ساط اٌّبي ػًٍ اإلدخبس √ ( .
َ – 11ضُش اعزهالن سأط اٌّبي ثٕىػُه ِشبوً ِحبعجُخ وضُشح √ ( .
قارن بني خصائص العنل و الطبيعة و راس املال ؟

خصائص العمل
ٔ – 1شبط واع واسادٌ .
ٔ – 2شبط ِئٌُ وِّزغ .
ٔ – 3شبط غبئٍ .

خصائص الطبيعة
 – 1رخضغ ٌٍحمىق اٌمبٔىُٔخ .
 – 2هجخ ِٓ اهلل.
 – 3دائّخ .

مع أطيب متنياتي بالتوفيق

خصائص رأس المال
 ِٓ – 1صٕغ اإلٔغبْ .
 – 2لبثً ٌٍهالن .

