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 ماذا ننتج؟؟
تحددها رغبات 

 المستهلكين

 كيف ننتج؟؟

 لمن  ننتج؟؟

عن طريق 

 المنافسة الكاملة

المورد يحصل 

على قدر إسهامه 

 في اإلنتاج
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 النظام االقتصادي االشتراكي

 .الملكية العامة لموارد اإلنتاج -1

 (.الدافع المحرك)دافع تحقيق المصلحة العامة  -2

 .الدور الرئيسي لنظام التخطيط المركزي -3

التوزيع في النظام االشتراكي يتم بمقدار العمل -4

 .المبذول

 :خصائصه
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 (االشتراكي)النظام الشيوعي  الرأسمالي الحر النظام

 (الدولة)عامة  (الفرد)خاصة  اإلنتاج ملكية موارد

 يسيطر دافع تحقيق المصلحة الخاصة الدافع المحرك

المنتج يسعى لتحقيق أقصى ربح، )

المستهلك يسعى لتحقيق أقصى إشباع ، 

 (يسعى لتحقيق أقصى أجر والعامل

 دافع تحقيق المصلحة العامة

 للسوق ونظام األسعار الدور األساسي

 (قوى العرض والطلب)

 التخطيط المركزي نظام

كيف 

يجيب 

النظام 

على 

 األسئلة؟

ماذا 

 ننتج؟

الدولة هي التي تحدد ماذا  المستهلكين تحددها رغبات

 وكيف ولمن ننتج؟

 

 

 

 

 

 الجهد المبذول التوزيع بمقدار

 

كيف 

 ننتج؟

 عن طريق المنافسة الكاملة 

منتج يسعى لزيادة أرباحه وتخفيض  كل

تكاليفه مما يؤدي إلى اختيار أفضل طرق 

 اإلنتاج

المورد يحصل على قدر إسهامه في  ننتج؟ لمن

 اإلنتاج

اإلنتاج على من لديه القدرة الشرائية  يوزع

للحصول على هذه الخدمة أو السلعة 

 المنتجة
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معيار النمو 

 .االقتصادي

 معايير تقييم النظام االقتصادي وسياساته

 .معياراالستقرار
معيار توزيع 

 .الدخل
 .معيار الكفاءة

المعايير متشابكة 

وترتبط ببعضها 

 البعض



 .الكلي الذي يحققه المجتمع اإلنتاجالزيادة في حجم 

 معيار النمو االقتصادي

 يشير إلى

 يقاس

 % GDPنسبة التغير في الناتج المحلي اإلجمالي 

 أو                                  

Per Capital GDP نسبة الزيادة في حصة الفرد من الناتج 

أنه غير كامل في قياس أداء االقتصاد ألن زيادة اإلنتاج غير كافية، المهم نوعية اإلنتاج  يؤخذ عليه 

 .وتوزيعه

5 



 .االقتصادي في استخدام مواردهفاعلية النظام مدى 

 معيار الكفاءة

 يشير إلى

 يقاس
 اإلنتاج            

 كفاءة النظامالنسبة كلما  عناصر اإلنتاج المستخدمة
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 .في توزيع الناتج بين أفرادهعدالة النظام مدى 

 معيار توزيع الدخل

 يشير إلى

 يقاس
كلما كانت نسبة ضئيلة من السكان تحصل على حصة 

 .سوء توزيع للدخل في النظام أعلى من الخل 
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 الهزات االقتصاديةكثرة أو قلة. 

المترتبة عليها التكاليفكيفية الخروج منها و. 

تحقيق معدالت متدنية من البطالة والتضخم. 

 معيار االستقرار

 يشير إلى
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 ..انتهى الفصل الثالث

 :مالحظات

العرض لإلرشاد فقط واإلشارة إلى النقاط الرئيسة، وال 

يغني أبداً عن كتاب المقرر ويجب الرجوع إلى الكتاب 

 .والدراسة منه


