
 

 ملخص الفصل الثالث

  األنظمة االقتصادٌة وتحلٌلها للمشكلة االقتصادٌة 

 إعداد الطالبات :

 الرقم الجامعً االسم

 282422467 شذى الحسٌن .

 282424484 هبه خشٌم .

 282424632 هدباء السوٌح .

 

 شراف االستاذة :تحت ا 

 آالء عبدالواحد .

 الشعبة :

42454 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هو األطر الفلسفٌة والمنهجٌة والتنظٌمٌة التً تحدد •
 .وتنفذ القضاٌا المتعلقة باإلنتاج واالستهالك والتوزٌع 

 تعرٌف النظام االقتصادي  

 انواع النظام االقتصادي  
النظام 

 الرأسمالً 
النظام 

 اإلشتراكً 

النظام 
االقتصادي 
 االسالمً 

خصائص النظام 
 الرأس مالً 

الملكٌة الخاصة 
 .لمورد االنتاج 

دافع تحقٌق المصلحة 
 .الخاصة 

سٌادة المنافسة 
 .الكاملة

وجود عدد كبٌر من 
المنتجٌن 
 .والمستهلكٌن

حرٌة الدخول فً 
مجال اإلنتاج او 

 .الخروج منه 

حرٌة شراء السلعة او 
 .عدم شرائها 

إعطاء الدور 
االساسً للسوق 

 .ونظام األسعار

تحددها رغبات 
 المستهلكٌن 

عن طرٌق المنافسة 
 الكاملة 

المورد ٌحصل على 
قدر اسهامه فً 

 االنتاج 

ماذا 

 ؟ ننتج

كٌف 

 ننتج ؟

 لمن ننتج ؟

 إعداد الطالبة / هدباء السوٌح  

 282424632الرقم الجامعً / 

 42454الشعبة / 



 

         الملكٌة العامة لموارد اإلنتاج :                                                                                              -(4 إعطاء الدور الرئٌس لنظام التخطٌط المركزي :  -(4

 تجري عملٌة اإلنتاج والتوزٌع من الدولة .-*( .                                                                                 العمل عدا)  اإلنتاج عناصر جمٌع الدولة تمتلك*

 رات الخاصة باإلنتاج واألسعار . *نظام التخطٌط المركزي ٌتخذ القرا                                                                                                 

 

 

 

                                                         

 خصائص                                                                              

 النظام                                                                      

                                                                       االشتراكً                                                                                                                                                         

                                                                                                                   

                                                                                            التوزٌع ٌتم بمقدار العمل المبذول: -(2

* "من كٍل حسب جهده لكٍل حسب عمله".                                                                                                                    أهمٌة تحقٌق المصلحة العامة : -( 8   

 *عناصر اإلنتاج ذات ملكٌة عامة .

      * أن دافع تحقٌق المصلحة العامة هو المحرك ألي نشاط اقتصادي.                                                                   

 إعداد الطالبة / شذى الحسٌن .  

 282422467الجامعً / الرقم 

 42454الشعبة /



 جدول يوضح مق ارنة النظام الرأسمالي بالنظام االشتراكي  
 النظام  الشٌوعً "االشتراكً " النظام الرأسمالً الحر  الفرق 

 ملكٌة عامة " دولة " . ملكٌة خاصة " أفراد " .  ملكٌة الموارد 

 الخاصة المصلحة تحقٌق دافع ٌسٌطر الدافع المحرك 
 ٌسعى المستهلك ربح، أقصى لتحقٌق ٌسعى المنتج)

 أقصى لتحقٌق ٌسعى والعامل ، إشباع أقصى لتحقٌق
 . (أجر

 دافع تحقٌق المصلحة العامة . 

 األسعار ونظام للسوق الدور األساسً 

 . (والطلب العرض قوى)

 نظام التخطٌط المركزي .

 على النظام ٌجٌب كٌف
 األسئلة؟

 ننتج؟ ولمن وكٌف ماذا تحدد التً هً الدولة تحددها رغبات المستهلكٌن . ماذا ننتج ؟
 
 
 
 
 

 . المبذول الجهد بمقدار التوزٌع
 

 الكاملة المنافسة طرٌق عن كٌف ننتج ؟
 مما تكالٌفه وتخفٌض أرباحه لزٌادة ٌسعى منتج كل

 اإلنتاج . طرق أفضل اختٌار إلى ٌؤدي

 اإلنتاج فً إسهامه قدر على ٌحصل المورد لمن ننتج ؟
 للحصول الشرائٌة القدرة لدٌه من على اإلنتاج ٌوزع

 المنتجة . السلعة أو الخدمة هذه على
 



 

 

ٌشٌر إلى مدى عدالة النظام فً : توزٌع الدخل ( 3)
وكلما كانت نسبة ضئٌلة من ,نوزٌع الناتج بٌن األفرد 

السكان تحصل على حصة أعلى من الدخل كلما دل ذلك 
 .على سوء توزٌع الدخل فً النظام 

وتعمل الرأسمالٌة المعاصرة على التدخل فً مكانٌكٌة  -
السوق لتعدٌل عملٌة التوزٌع عن طرٌق فرض الضرائب 

 .واإلعانات أو الضمان األجتماعً 

وفً النظام التخطٌط المركزي تمتلك الدولة جمٌع  -
 .عناصر األنتاج وٌرتبط التوزٌع بمقدار العمل المبذول 

ٌشٌر إلى الزٌادة فً حجم : النمو اإلقتصادي ( 1)
اإلنتاج الكلً الذي ٌحققه اإلقتصاد والمقٌاس المتبع هو نسبة 
التغٌٌر المئوي فً اإلنتاج المحلً اإلجمالً أو نسبة الزٌادة 

 .فً حصة الفرد فً ذلك اإلنتاج 

وقد ٌكون معٌار النمو اإلقتصادي غٌر كامل فً قٌاس  -
أداء النظام إذ لٌس المهم الزٌادة وحسب بل نوعٌة األنتاج و 

 .توزٌعه 

 ٌشٌر إلى كثرة أو قلة الهزات اإلقتصادٌة :االستقرار( 4)

وكٌفٌة الخروج منها والتكالٌف المترتبة على ذلك باإلضافة ,
 .إلى كٌفٌة تحقٌق معدالت متدنٌة من البطالة والتضخم 

وألن النظام الرأسمالً ٌعتمد على نظام السوق والتقاء  -
الدورات "رغبات البائعٌن والمشترٌن فكثًٌرا ما تحدث 

فتقوم حكومات الدول بإتخاذ سٌاسات ," اإلقتصادٌة
 .اإلقتصاد للحد من األثار السلبٌة للدورات 

تشٌر إلى مدى فعالٌة النظام اإلقتصادي فً : الكفاءة ( 2)
 .استخدام موارده فً وقت معٌن وفترة زمنٌة 

ٌستخدم المجتمع موارده إذا كان على نقطة على منحنى  -
نحسب نسبة اإلنتاج ,إمكانٌته اإلنتاجٌة ولقٌاس الكفاءة 

 .المتحقق إلى عناصر اإلنتاج المستخدمة فٌه

إذا أرتفعت النسبة األنتاجٌة فً دولة عن دولة أخرى  -
 " .  أكثر كفاءة"ٌمكننا القول أن النظام فً الدولة األول 

 

 معاٌٌر تقٌٌم النظام اإلقتصادي وسٌاساته 

جمٌع المعاٌٌر متشابكة ومترابطة ولكن ٌإختالف مقدار "
نمو وكفاءة وتوزٌع وإستقرار كل منها من دولة 

 " .الخرى

 

 إعداد الطالبة / هبه خشٌم .  

 282424484الرقم الجامعً :

 42454رقم الشعبة :


