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:تؼشّف اٌنظبَ االلتصبدُ

األطش اٌفٍسفْخ ًاٌّنيدْخ اٌتنظّْْخ اٌتِ تحذد ًتنفز اٌمضبّب 

.اٌّتؼٍمخ ثبإلنتبج ًاالستيالن ًاٌتٌصّغ

دآالء ػجذاٌٌاحذ                                                                                                خبِؼخ اٌٍّه سؼٌ:أستبرح اٌّبدح

اٌنظبَ اٌشأسّبٌِ

:ًاألنظّخ االلتصبدّخ ىِ

اٌنظبَ االشتشاوِ
اٌنظبَ االلتصبدُ 

اإلسالِِ



اٌنظبَ االلتصبدُ اٌشأسّبٌِ

.اٌٍّىْخ اٌخبصخ ٌٌّاسد اإلنتبج -1

(.اٌذافغ اٌّحشن)دافغ تحمْك اٌّصٍحخ اٌخبصخ  -2

.سْبدح اٌّنبفسخ اٌىبٍِخ -3

.إػطبء اٌذًس األسبسِ ٌٍسٌق ًنظبَ األسؼبس -4

دآالء ػجذاٌٌاحذ                                                                                                خبِؼخ اٌٍّه سؼٌ:أستبرح اٌّبدح

:خصبئصو



.ًخٌد ػذد وجْش ِن اٌّنتدْن ًاٌّستيٍىْن -1

دآالء ػجذاٌٌاحذ                                                                                                خبِؼخ اٌٍّه سؼٌ:أستبرح اٌّبدح

:ششًط اٌّنبفسخ اٌىبٍِخ

.حشّخ اٌذخٌي فِ ِدبي اإلنتبج أً اٌخشًج ِنو -2

اٌّؼٌٍِبد )تٌفش اٌّؼٌٍِبد اٌىبٍِخ ٌٍدّْغ  -4

(.ِدبنْخ

.حشّخ ششاء اٌسٍؼخ أً اٌخذِخ أً ػذَ ششائيب  -3
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ماذا ننتح؟؟
تحددها رغباث 

المستهلكين

كيف ننتح؟؟

لمن  ننتح؟؟

عن طريق 

المنافست الكاملت

المىرد يحصل 

على قدر إسهامه 

في اإلنتاج
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اٌنظبَ االلتصبدُ االشتشاوِ

.اٌٍّىْخ اٌؼبِخ ٌٌّاسد اإلنتبج -1

(.اٌذافغ اٌّحشن)دافغ تحمْك اٌّصٍحخ اٌؼبِخ  -2

.اٌذًس اٌشئْسِ ٌنظبَ اٌتخطْظ اٌّشوضُ -3

اٌتٌصّغ فِ اٌنظبَ االشتشاوِ ّتُ ثّمذاس اٌؼًّ -4

.اٌّجزًي

:خصبئصو
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ِؼْبس اٌنٌّ 

.االلتصبدُ

ِؼبّْش تمُْْ اٌنظبَ االلتصبدُ ًسْبسبتو

.ِؼْبساالستمشاس
ِؼْبس تٌصّغ 

.اٌذخً
.ِؼْبس اٌىفبءح
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(االشتراكي)النظام الشيىعي الرأسمالي الحر النظام

(اٌذًٌخ)ػبِخ (اٌفشد)خبصخ اإلنتبج ٍِىْخ ٌِاسد

ّسْطش دافغ تحمْك اٌّصٍحخ اٌخبصخاٌذافغ اٌّحشن

اٌّنتح ّسؼَ ٌتحمْك ألصَ سثح، )

اٌّستيٍه ّسؼَ ٌتحمْك ألصَ إشجبع ، 

(ّسؼَ ٌتحمْك ألصَ أخش ًاٌؼبًِ

دافغ تحمْك اٌّصٍحخ اٌؼبِخ

ٌٍسٌق ًنظبَ األسؼبساٌذًس األسبسِ

(لٌٍ اٌؼشض ًاٌطٍت)

اٌتخطْظ اٌّشوضُ نظبَ

وْف 

ّدْت 

اٌنظبَ 

ػٍَ 

األسئٍخ؟

ِبرا 

ننتح؟

اٌذًٌخ ىِ اٌتِ تحذد ِبرا اٌّستيٍىْن تحذدىب سغجبد

ًوْف ًٌّن ننتح؟

اٌديذ اٌّجزًي اٌتٌصّغ ثّمذاس

وْف 

ننتح؟

ػن طشّك اٌّنبفسخ اٌىبٍِخ 

ِنتح ّسؼَ ٌضّبدح أسثبحو ًتخفْط  وً

تىبٌْفو ِّب ّؤدُ إٌَ اختْبس أفضً طشق 

اإلنتبج

اٌٌّسد ّحصً ػٍَ لذس إسيبِو فِ ننتح؟ ٌّن

اإلنتبج

اإلنتبج ػٍَ ِن ٌذّو اٌمذسح اٌششائْخ  ٌّصع

ٌٍحصٌي ػٍَ ىزه اٌخذِخ أً اٌسٍؼخ 

اٌّنتدخ
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..انتيَ اٌفصً اٌثبٌث

:ِالحظبد

اٌؼشض ٌإلسشبد فمظ ًاإلشبسح إٌَ اٌنمبط اٌشئْسخ، ًال 

ّغنِ أثذاً ػن وتبة اٌّمشس ًّدت اٌشخٌع إٌَ اٌىتبة 

.ًاٌذساسخ ِنو


