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  الثامنالدرس 

  اخلدمات املالية والسياحة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .أصبحت السياحة والخدمات المالية مهمة جدا في اقتصاديات الدول خالل الثمانيات والتسعينات:  علل-١

  .تحرك القطاعات االقتصادية األخرى •  .لالزمـةمصدر لتأمين الرساميل ا •

    .تخلق فرص عمل جديدة لمواطنيها •

  . المصارف المركزيةتومسؤوليا أذكر وظائف -٢

 .إصدار العملة الوطنية ومراقبة تداولها •

 .وإدارة أموال الخزينة وتمويل مشاريع الدولةحفظ  •

  .الرقابة على المصارف الخاصة •

  :قارن بين أنواع المصارف لتالية -٣

  المصارف التجارية  المصارف المركزية

 .مصرف رسمي تابع للدولة لها عدة مهام •

 .إصدار العملة الوطنية ومراقبة تداولها •

 .وإدارة أموال الخزينة وتمويل مشاريع الدولةحفظ  •

  .الرقابة على المصارف الخاصة •

 .ظيفتها األساسية قبول الودائع لتدفع عند الطلبو •

 .تعتمد لجذب الزبائن بالدعاية والتسهيالت المالية والفوائد •

 .مضاعفة الخدمات للمودعين كالكشف الدوري على الحسابات •

 .لكهرباء والماءدفع الضرائب والرسوم كفواتير ا •

  .تسليفاتها قصيرة األجل مرتفعة الفوائد •

  مصارف األعمال  المصارف المتخصصة

 .ة وتمولها الحكومة والمصرف المركزيالدولتنشئها  •

 .فيها القطاع الخاص أحيانا بجزء من الرأسماليشارك  •

 .تسليفاتها نحو قطاعات إنتاجية محددةتتوجه  •

 .ويلة بفوائد منخفضةالتسليفات آلجال متوسطة أو طتمنح  •

  .لتنشيط االقتصاد واستثمار الموارد المتوفرةضرورة  •

 .للشركات الكبرى التي تودع فيها أموالها آلجال طويلةتابعة  •

 .قدرة مالية كبيرةتمتلك  •

 . بالسرية تجاه الناسأعمالهاتحيط  •

 .لديها فروع وال وكاالتليس  •

 .المؤسسات التابعة لها قروضا طويلة األجلتسلف  •

 شراء األسـهم  (ه إلى قطاع األعمال   تتوجاستثماراتها   •

   ).والعقارات والمعامل أو أي استثمار مربح

  . عرف السياحة-٤

  .ستمتاع والترويح عن النفس وممارسة الهوايات المختلفةالناس من مكان إلى آخر بقصد االانتقال 

  .النصف الثاني من القرن العشرينالسياحة العالمية في ازدهار :  علل-٥

 .أقرت حق الموظفين والعمال بالعطل المدفوعةاالجتماعية التي التشريعات  •

 .نسبة التوفيرات األسرية بفعل ارتفاع المداخيلارتفاع  •





 
٢

 .تكاليف النقل البري والجوي وتطور أنظمة السالمة انخفاض •

 .ى كل منزل وانخفاض كلفة السفر بواسطتهاالسيارة الفردية إلدخول  •

 .شبكة المواصالت واتساعهاتطور  •

 .عدل األعمار وخفض السن التقاعديةمارتفاع  •

  . عرف المجال السياحي-٦

ا مـن عمـل     وبعـضه ) المناخ المعتـدل  (جغرافي جاذب للسياح لما يوفره من مقومات سياحية بعضها طبيعي         حيز  

  ).البنية التحتية السياحية(اإلنسان

   ما هي المقومات الطبيعية والبشرية للمجال السياحي؟-٧

  .الجميلةالمناظر  •  المعتدلالمناخ  •

  )الخ...الفنادق،المقاهي(التحتية السياحيةالبنية  •  .مواصالتبالنسبة لخطوط الع موقال •

  .وضح أهمية المجاالت السياحية في العالم -٨

  الفنادق •  .الجميلةالمناظر  •  .المعتدلالمناخ  •

  .الرياضيةمعات المج •  .اللهودور  •  .هيالمقا •

  . وضح األهمية االقتصادية للسياحة-٩

 .من التجارة الدولية% ٥السياحة مثل ت •

كالزراعة بزيادة الطلب على المواد (تنمية اقتصادي بشكل مباشر وغير مباشر العديد من القطاعاتعامل  •

 .)الغذائية والصناعات التحويلية على أنواعها

  .فرص عمل جديدة إمام المواطنين بصورة سريعةتخلق  •

  .القطاع السياحيدول العالم النامي إلى تنشيط سعى ت:  علل-١٠

 .للحد من البطالةوسيلة  •

 .ية األخرىاألسواق أمام القطاعات االقتصاد فتح •

 .العجز في الميزان التجاريسد  •

  .بمقومات سياحية مهمةتع الدول العربية تتم:  علل-١١

  .اآلثار •  .التراثعراقة  •

  .المعماريةالمشاهد  •  .المناظر الطبيعيةتنوع  •

  .من أسواق السياحية األساسية في العالمالقرب  •  .الدائماإلشماس  •
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 ثم أجب عن األسئلة التي تليه انطالقا منه وفي ضوء           البحرين،اقرأ المستند الذي يبين مهمات مؤسسة نقد         -١٢

  -:ما درسته 

  

  

  

  

  

  

  

  

  .أذكر مصدر النص -١

  .تطور االقتصاد البحريني بعد االستقالل

  . عدد مهمات مؤسسة نقد البحرين-٢

  .المحافظة على ثبات قيمة الدينار  •  .إصدار النقد وتداوله •

  .اإلشراف على النظام المصرفي وتوجيهه •  .تنظيم عمليات صرف العمالت األجنبية •

  .اإلسهام في إيجاد سوق نقدية ومالية متطورة •  .تطورةمقابة االئتمان في إيجاد سوق نقدية ومالية ر •

  . حدد نوع المصرف الذي ينتمي إليه مؤسسة نقد البحرين-٣

  المصرف المركزي

  . وضح مفهوم المصرف المركزي-٤

  .هو مصرف رسمي تابع للدولة التي تعهد إليه بعدة وظائف ومسئوليات

  . قارن بين المصارف التجارية والمصارف المتخصصة-٥

  المصارف المتخصصة  المصارف التجارية

 .قبول الودائع •

 .تعتمد لجذب الزبائن الدعاية والتسهيالت •

 .مضاعفة الخدمات للمودعين •

 .الكشف الدوري على الحسابات •

دفع الضرائب والرسوم كفواتير الكهربـاء والهـاتف •

 .وأجور الموظفين

  .لسنداتتحصيل ا •

 .مصارف تنشئها الدولة •

 .تعهد بعملية تمويلها الحكومة والمصرف المركزي •

 .يشارك فيها القطاع الخاص أحيانا بجزء من الرأسمال •

تتوجه تسليفات هذه المصارف نحو قطاعات إنتاجيـة    •

 .محددة كالزراعة والصنـاعة

 .تمنح التسليفات آلجال متوسطة أو طويلة بفوائد منخفضة •

ف ضرورية لتنشيط االقتصاد واسـتثمار   هذه المصار  •

  .الموارد المتوافرة

  


