
اهم مصطلحات� الوحدة األولى لمادة الجغرافيا� ) واقع االقتصاد العالمي(

 : العالم المتطور الواقع في النصف الشمالي لألرض و يضـم الدول الصناعية المكتفية و المصدرةعالم الشمال
.للمواد الغذائية و الصناعية

 : عالم مشكل من دول   حديثة االستقالل واقعة في النصف الجنوبي غنية بالموارد الطبيعية تعانيعالم الجنوب
. التخلف و التبعية

 : هي جريمة اقتصادية يتم فيها اتحويل أموال مكتسبة بطرق غير شرعية إلى أموال شرعيه عبرتبيض األموال
. عمليات بنكيه و تجاريه

: مصطلح اقتصادي يعني قرارات وإجراءات و مشاريع تهدف لتحقيق التطور االقتصادي و الرفاهالتنمية� 
.االجتماعي عبر االستغالل األمثل لإلمكانات

: عبارة عن رقم إحصـائي يمثل ظاهرة اجتماعية  أو اقتصادية خالل  زمنية محددةالمؤشر  .
 : هي الموارد المالية التي تستخدم للحصول على اإلنتاج او تحسينه و هي تتوفر من تراكمرؤوس األموال

فائض عمل نسبق
.  : هي توظيف األموال لشراء المعدات واآلالت والعقارات لغرض اإلنتاجاالستثمارات�

 : معطيات قاعدية لضبط مواصفات موحدة لظاهرة ما و هو كذلك قيمة او اشارة رقمية تسمح بتقييم حالةالمعيار�
او وضعية اقتصادية معينة

 : هو منشأة مالية تتاجر بالنقود ولها غرض رئيسي هو العمل كوسيط بين رؤوس األموال و بين مجاالتالبنوك�
.االستثمار
. : هي سوق للتعامل مع األوراق المالية عن طريق االكتتاب و إصدار األسهم  و السنداتالبورصة
 : هي عبارة عن قروض يقدمها المستثمرون إلى المؤسسات والحكومات مقابل فائدة محددةالسندات�
: تمثل ملكية في شركة ما و هي أوراق تحمل قيمة نقدية متغيرة وهي عرضة لتقلبات األسعار ويتم األسهم

تداولها في السوق
: هي الشكل القانوني للنقد المتداول و تشمل األوراق و النقود المعدنية و العملة الصعبة هي العمالت لعملةا

القابلة للتحويل الى الدوالر
 : تعني عالمية السـوق إنتاجا واستهالكا عبر إزالة الحواجز أمام انتقال السلع و الخدمات و رؤوسلعولمةا

األموال و المعلومات و أنماط العيش و هي تمثل خطر و تحدي للدول المتخلفة
OPECمنظمة االوبيك  :
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OMC : منظمة التجارة العالمي

 GATT  خلفا لمنظمة – الغات1995أنشئت سنة 
.تعمل على وضع القواعد والقوانين التي تنظم التجارة العالمية مقرها جنيف بسويسرا

 : رسالة تهدف إلى ترويج سلعة أو خدمة أو فكرة عن طريق وسائل اإلعالم واالتصالاإلشهار و الدعاية
.والمعلوماتية

: هي التي ملكيتها وإدارتها تخضع لسيطرة جنسيات متعددة وتمارس نشاطها في الشركات المتعددة الجنسيات
بالد اجنبية تعرف بالعابرة للقارات


