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 مصطمحات الجغرافيا لموحدة األولى
 السنة الثالثة من التعميم الثانوي

 
الواقع في النصف الشمالي لمكرة األرضية، ويضم: الو م أ وكندا و أوربا و  و العالم المتطوريقصد ب :عالم الشمال 

 . األرضيةفي جنوب الكرة  روسيا واليابان إضافة إلى نيوزيمندا و أستراليا
 
: يقصد بو العالم المتخمف السائر في طريق النمو، والذي يقع معظمو في النصف الجنوبي لمكرة عالم الجنوب 
فريقيا و أمريكا الالتينية، مشكل من دول تعاني التخمف و التبعية ا  .ألرضية بقارة آسيا وا 
 
يقصد بو الدول المستقمة حديثا و السائرة في طريق النمو، وأول من استعمل ىذا المصطمح العالم  :العالم الثالث 

 م.2591الفرنسي االقتصادي"الفريد صوفي" سنة 
 
عممية غسيل األموال، أي تحويل أموال مكتسبة بطريقة غير شرعيو )مثل أموال المخدرات  يقصد بيا  :تبيض األموال 

 .واألسمحة واإلرىاب( إلى أموال شرعيو عن طريق استثمارات تجاريو و عقارية 
 
االتحاد األوروبي و بعض الدول اإلفريقية وبعض جزر الكاراييب و م بين 2599اتفاقية موقع سنة  :اتفاقية لومي 
دولة(، وتمنح االتفاقية لمصادرات اإلفريقية إلى االتحاد األوروبي مزايا منيا: إعفاًء من الرسوم  64محيط اليادي)ال

 م و عوضت باتفاقيات أخرى. 1222الجمركية، انتيى العمل بيا سنة 
 
بنزع الرسوم  : اتفاقية تجمع الواليات المتحدة األمريكية وكندا والمكسيك، تقضيALENA مجموعة التبادل الحر 

 و ذلك بغية تعزيز التبادل التجاري بينيا.  م،2556الجمركية بين ىذه الدول بداية من سنة
 
االقتصادي  تحقيق التطورات و المشاريع  التي  تيدف  إلى : مصطمح اقتصادي يعني مجموع واإلجراء التنمية 

 والرفاىية االجتماعية.
 .زمنية  ىرة معينة خالل فترةعن رقم إحصائي يمثل ظا عبارة ر  :المؤش 
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قيق التطور في جميع الميادين دون تح ىو القدرة عمى االستغالل العقالني لمموارد المادية و البشرية من أجل :التقدم 
 .تمبية حاجياتو المختمفة واستثناء، بغية تحسين معيشة المواطن 

دم تحكميا في من ضعف النمو االقتصادي و بطئ التنمية و ع تعانيظاىرة تميز البمدان التي  : التخمف 
 .بسبب عدم القدرة عمى االستغالل العقالني لمموارد المادية و البشريةديثة والمتطورة و حالتكنولوجيات ال

 
ىو أداة أو وسيمة تسمح باإلشارة أو الداللة عمى وضعية معينة )يعبر عنو كذلك بأنو قيمة أو إشارة رقمية  :المعيار 

 تسمح بتقييم حالة أو وضعية مجال اقتصادي معين(.
 
المالية التي يمكن استخداميا في مجاالت التنمية و االستثمار ، و يتحقق : )رسا ميل( ىي الموارد  رؤوس األموال  

 رأس المال من الفوائد و األرباح الناتجة عن االستثمارات الناجحة.
 
تمثل مجموع األموال المنفقة لغرض إنماء رأس المال، بمعنى توظيف المال في مشاريع مربحة تعود  :الستثماراتا 

 بالفائدة عمى صاحبيا.
 
ىي سوق مالية تخضع لقانون السوق، يتم فييا تداول العمالت و السندات و األسيم، كما يتم فييا تحديد   :لبورصةا  

 أسعار المواد األولية ، أىميا بورصة وال ستريت و بورصة لندن و باريس و طوكيو.
 
سسات والحكومات أو األشخاص ىي عبارة أوراق مالية ذات قيمة معمومة، يقدميا المستثمرون إلى المؤ  السندات:  

 سنة.02مقابل فوائد معمومة و لفترات زمنية معمومة غالبا ما تكون طويمة قد تصل 
 
أوراق تحمل قيمة نقدية متغيرة في القيمة بمرور الوقت، و األسيم تكون  تمثل ممكية في شركة "حصة"وىي :األسهم  

 تخضع لمعرض والطمب. في السوق كأي سمعة عرضة لتقمبات سعريو و يتم تداوليا
 
يقصد بالعممة الشكل القانوني لمنقد المتداول و ىي تشمل النقود المعدنية و الورقية، و يطمق تعبير العممة  :العممة 

 الصعبة الذي أصبح مرادفا لمدوالر األميركي عمى كل العمالت القابمة لمتحويل إلى الدوالر .
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ويج سمعة أو خدمة عن طريق وسائل اإلعالم و االتصال، لتعرض فيو عممية تيدف إلى تر   : اإلشهار و الدعاية 
 إعالناتيا التجارية بغية التعريف بالسمع و الخدمات و ترويجيا .

واستيالكا عمى حد سواء، و بتعبير أوسع ىي تحول الكون إلى  تعني الشمولية ،أي  عالمية السوق إنتاجا :لعولمة ا 
 .و سياسي و ثقافي موحد قرية صغيرة يسيرىا نمط اقتصادي

  
م ببغداد ، و ىي تضم 2542 – 25 – 22منظمة الدول المصدرة لمنفط،، تأسست في  :  OPECمنظمة االوبيك 

 .(OPEPبالفرنسية) مقرىا فينا عاصمة النمسا، دولة  20حاليا 
 
ختمف أنحاء العالم و ىي شركات عمالقة ذات رؤوس أموال طائمة ، ليا فروع في م: الشركات المتعددة الجنسيات 

 تشغل عشرات اآلالف من العمال مثل: شركة توتال الفرنسية و جنرال موتورز األمريكية.
 
تعمل عمى تحرير  ،GATTالغات أنقاض م عمى2559 دولية تأسست سنة منظمة OMC : المنظمة العالمية لمتجارة 

 م(.1229بمدا عام 292)ضمت،  الجمركية الحواجز التجارة العالمية برفع
 
م مقره واشنطن، يعمل عمى تسير النظام 2569ديسمبر  19مالية دولية تأسست في مؤسسة : الدولي النقد صندوق 

 . 1النقدي الدولي منذ ح ع 
 
القروض لمدول  ، و يتكون من عدة مؤسسات مالية، من ميامو تقديم 2564 – 24 - 19في  انشأ :العالمي البنك 

 .و المساعدات التقنية شاريع التنموية الم تمويل وخاصة النامية قصد
 
: أو المصارف ىي مؤسسات مالية مختصة في استثمار األموال و تشغيميا و إقراضيا إلى المستثمرين بفوائد  البنوك 

 متغيرة حسب طبيعة القرض و مدة االقتراض.
 
ادرة الحرة والتنافس بين نظام اقتصادي يقوم عمى قانون السوق)العرض والطمب( وعمى المب  :اقتصاد السوق 

 المؤسسات و الشركات.
وىي مناطق التبادل التجاري والتي تعرف حركة كثيفة في االستيراد والتصدير ومختمف األنشطة  :األسواق العالمية 

 التجارية.
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واليات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، بريطانيا، ال)في العالم  و غنا ىي الدول األكثر تصنيعا : مجموعة الثمانية 

 . (كندا واليابان، روسيا
 
يعتمد لقياس درجة  تقدم األقطار يتألف  من  أمل  2إلى  2س تأليفي تتراوح قيمتو من مقيا  : مؤشر التنمية البشرية 

 الحياة عند الوالدة ونسبة التمدرس الدخل الفردي .
 
بين مجموعة من الدول أو  الجيودلتوحيد  : ىي معاىدات في المجال االقتصادي تيدف التكتالت االقتصادية 

 الشركات الكبرى، بيدف تشكيل قوة اقتصادية و مواجية التحديات، من أىميا االتحاد األوروبي.
 
قيمة ما تنتجو مختمف القطاعات االقتصادية داخل البمد الواحد خالل سنة محسوب بالدوالر  :الداخمي الخام الناتج 

PIBمي الخام..ويعرف أيضا بالدخل المح 
 
: )الدخل الفردي( وىو حاصل قسمة الناتج الداخمي الخام عمى عدد السكان وىو مقياس الناتج الداخمي الخام لمفرد 

 نسبي ويكون إما مرتفعا أو منخفضا وىذا حسب تغير عدد السكان و يعبر عنو با لدوالر.
 

 PNB . تجة داخل و خارج البمد خالل سنة محسوب بالدوالرالثروة المنالدخل الوطني الخام( :) ناتج الوطني الخام ال   
 
 و تعرف باالقتصاد الرقمي أي البيع و الشراء عن طريق شبكة االنترنيت. :التجارة االلكترونية 
 
مذىب اقتصادي واجتماعي يرتكز عمى مبدأ الحرية المطمقة، ويرفض أي تدخل لمدولة في الشؤون  :لميبراليةا 

 لنظام الرأسمالي.االقتصادية و ىو قمة ا
 
 بين الدول) الصادرات و الواردات(.  خدمات و رؤوس األموال السمع و ال تبادل يقصد بيا حركة :لمبادالتا 
 
لتر من البترول الخام بغية توحيد التعامالت التجارية العالمية من ىذه 59..29ىو وحدة تساوي  :البرميل النفطي 

 .المادة 
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و االستثمارات من منطمق الندرة إلى مناطق الوفرة ) توفر شروط يقصد بيا حركة السكان و رؤوس األموال  التدفقات: 
 الحياة الكريمة و االستثمار المربح (.

 
جممة التجييزات الضرورية لتنشيط الحركية االقتصادية، مثل الطرقات و السكك  : ) ىياكل قاعدية( البنية التحتية 

 معات و المستشفيات .الحديدية والموانئ و المطارات و الجسور و المعاىد و الجا
 


