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طبٍعت انمشكهت االقتصادٌت : انفصم انثانً

وإمكاناث اإلنتاج انمتاحت

آالء عبدالواحد                                                                                          جامعة الملك سعود:أستاذة المادة



.اٌحاخاخ اإلٔسا١ٔح ِتؼذدج ،ِختٍفح ِٚتدذدج

حاخاخ وّا١ٌححاخاخ ضشٚس٠ح

دآالء ػثذاٌٛاحذ                                                                                                خاِؼح اٌٍّه سؼٛ:أستارج اٌّادج

:تٕمسُ اٌحاخاخ اإلٔسا١ٔح إٌٝ



إلشثاع ٘زٖ اٌحاخاخ ٔحتاج ػذد ِٓ 

اٌسٍغ ٚاٌخذِاخ

(اٌخذِاخ)سٍغ غ١ش ٍِّٛسح سٍغ ٍِّٛسح

دآالء ػثذاٌٛاحذ                                                                                                خاِؼح اٌٍّه سؼٛ:أستارج اٌّادج

:تٕمسُ اٌسٍغ ٚاٌخذِاخ إٌٝ

إشثاع اٌحاخاخ ٠ٌٛذ حاخاخ أخشٜ، و١ف؟؟
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:اٌّٛسد االلتصادٞ

٘ٛ وً ِا ٠حمك ِٕفؼح ِثاششج أٚ غ١ش ِثاششج ٌإلٔساْ تىْٛ ِٛخٛدج فٟ ػإٌّا تشىً 

.ٔادس

ِا ٟ٘ اٌسٍغ اٌحشج؟

أُ٘ خصائص اٌّٛسد 

 فّاٟ٘االلتصادٞ إٌذسج  

إٌذسج، ِٚا ِم١اسٙا؟؟



:٠ّىٓ تمس١ُ اٌّٛاسد ِٓ ح١ث
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أِاوٓ ٚخٛد 

اٌّٛسد
ػّش اٌّٛسد

طث١ؼح اٌّٛسد أٚ 

أصٍٗ

وث١شج

ل١ٍٍح

ِؼذِٚح

اٌؼًّ ِتدذدجٔاضثح

األسض

سأط اٌّاي
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.اٌفشق ت١ٓ سأط اٌّاي ٚإٌمٛد

تؼتّذ ٔٛػ١ح ٚػذد اٌسٍغ إٌّتدح ٌغشض اٌّساػذج فٟ 

.اإلٔتاج ػٍٝ ِستٜٛ اٌّؼشفح أٚ اٌتم١ٕح

.اٌفشق ت١ٓ سأط اٌّاي ٚاٌثشٚج
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:اٌتساؤالخ االلتصاد٠ح اٌتٟ ٠ٛاخٙٙا اٌّدتّغ

ِارا ٠ٕتح؟

(ِارا ٠دة أْ ٠ٕتح اٌّدتّغ؟)

و١ف ٠ٕتح؟

(و١ف ٠مَٛ تاإلٔتاج؟)

ٌّٓ ٠ٕتح؟

(ٌّٓ ٠ز٘ة اإلٔتاج؟)
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(:اٌىفا٠ح)ِفَٙٛ اٌىفاءج 

أٞ ٘ٛ اٌؼاللح . إٔتاج و١ّح ِؼ١ٕح ِٓ اٌسٍغ ٚاٌخذِاخ تألً و١ّح ِٓ اٌّٛاسد اٌّتٛافشج

.ت١ٓ و١ّاخ اٌّٛاسد إٌادسج اٌّستخذِح إلشثاع اٌحاخاخ اٌّختٍفح

:ِفَٙٛ اٌتٛظف اٌىاًِ

.االستخذاَ اٌىاًِ ٌٍّٛاسد أٞ أْ خ١ّغ اٌّٛاسد اٌّتاحح ٌٍّدتّغ ٠تُ استخذاِٙا
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ػ١ٍّح االخت١اس ت١ٓ اإلِىأاخ اٌّختٍفح تمغ فٟ صٍة اٌّشىٍح 

.االلتصاد٠ح

:تىٍفح اٌفشصح اٌثذ٠ٍح

.أٚ ػذَ اخت١اسٖ تِٗا ٠تُ اٌتضح١ح 
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اإلِىأاخ اإلٔتاخ١ح اٌّتاحح ٌٍّدتّغ

:أُ٘ االفتشاضاخ

.ٕ٘ان و١ّاخ ِحذٚدج ِٓ اٌّٛاسد االلتصاد٠ح -1

.إْ اٌّؼشفح اٌف١ٕح ٚاٌتم١ٕح ثاتتح -2

.اٌّدتّغ ٠ٕتح سٍؼت١ٓ أٚ ِدّٛػت١ٓ ِٓ اٌسٍغ -3

(.االستخذاَ اٌتاَ ٌٍّٛاسد)االلتصاد ٠ٛظف خ١ّغ ِٛاسدٖ تٛظ١فاً واِالً  -4
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:ِثذأ تضا٠ذ اٌتىا١ٌف

 تٙاأٞ أْ اٌتىٍفح تضداد ػٕذ تح٠ًٛ اٌّٛسد ِٓ إٔتاج اٌسٍؼح اٌتٟ ٠تخصص -

.  إٌٝ إٔتاج اٌسٍؼح األخشٜ

تسثة اٌطث١ؼح اٌّتخصصح ٌٍّٛاسد ص٠ادج اإلٔتاج ِٓ إحذٜ اٌسٍغ ٠ؼٕٟ  -

.اٌتضح١ح تى١ّاخ ِتضا٠ذج ِٓ اٌسٍغ  األخشٜ

اٌتضا٠ذ فٟ اٌتىا١ٌف سثة تحذب ِٕحٕٝ إِىأاخ اإلٔتاج تؼ١ذاَ ػٓ ٔمطح -

.األصً
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:ِٕحٕٝ إِىا١ٔاخ اإلٔتاج ٠ٛضح

.ألصٝ ِا ٠ّىٓ أْ ٠ٕتدٗ اٌّدتّغ 

أي نقطت عهى منحنى 

إمكاناث اإلنتاج

أي نقطت داخم منحنى 

إمكاناث اإلنتاج

أي نقطت خارج منحنى 

إمكاناث اإلنتاج

انتىظف انكامم نهمىارد

وجىد مىارد معطهت

أنه ال ٌمكن انىصىل إنٍها

تمثم

تعنً

تعنً
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و١ف ٠ّىٓ اٌٛصٛي إٌٝ ٔماط اإلٔتاج خاسج حذٚد ِٕحٕٝ إِىأاخ اإلٔتاج؟

(.اٌؼًّ، األسض، سأط اٌّاي)ص٠ادج اٌّٛاسد االلتصاد٠ح  -1

.تمذَ تمٕٟ ٠ساػذ ػٍٝ إ٠داد طشق إٔتاج أفضً -2
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..أتٙٝ اٌفصً اٌثأٟ

:ِالحظاخ

اٌؼشض ٌإلسشاد فمظ ٚاإلشاسج إٌٝ إٌماط اٌشئ١سح، ٚال 

٠غٕٟ أتذاً ػٓ وتاب اٌّمشس ٠ٚدة اٌشخٛع إٌٝ اٌىتاب 

.ٚاٌذساسح ِٕٗ


