
:نظمھ االقتصادیھ النظام االقتصادي وانواع األ

:مفھوم النظام االقتصادي بشكل عام 

استخدام الموارد والتقالید التي یتم بموجبھا والعادات القوانین االقتصادیة ة ھو مجموع
االقتصادیھ النادره والمحدوده بعقالنیھ وكفاءه الشباع حاجات الفرد المتعدده وغیر 

.لتحقیق الرفاه االقتصادي المحدوده

:)بغض النظر عن نوع النظام ( وظیفة النظام االقتصادي

تتمثل وظیفھ النظام االقتصادي في العمل على حل المشكلھ االقتصادیھ المتمثلھ بندرة 
سواء من (لذلك فأن النظام االقتصادي ، الموارد االقتصادیھ وتعدد الحاجات البشریھ 

.یرتبط بالمشكلھ االقتصادیھ ) الوظیفھ حیث المفھوم او 

:انواع النظم االقتصادیھ

.الراسمالي الحر األقتصادي النظام / اوآل 

.النظام االقتصادي االشتراكي المركزي / ثانیا 

) .ین النظامین السابقین الذي یجمع ب( االقتصادي المختلط النظام / ثالثا 

: خصائص النظام االقتصادي الراسمالي

.لوسائل االنتاج ) الفردیھ ( ھملكیھ الخاصال- ١
. في تنظیم العملیات االقتصادیھ) قوى العرض والطلب( أعتماده على الیھ السوق - ٢
الى منافسھ احتكاریھ في مراحلھ وتتحول، المنافسھ بین المنتجین سیاده- ٣

. المتطوره
اقصى االرباح یھدف النظام الراسمالي من خالل العملیھ االنتاجیھ الى تحقیق - ٤

.الممكنھ 
ویقتصر على مجاالت معینھ ، دور الدولھ في العملیھ االنتاجیھ یكون محدود - ٥

. واعتماد مبدا الحریھ االقتصادیھ ، كاالمن والدفاع 
. التفاوت الواسع في مستویات الدخل بین افراد المجتمع - ٦
.ارتفاع نسبھ البطالھ - ٧
.خصخصھ ظاھرة العولمھ وسیاسة البما یسمى ظھور - ٨



: ) التخطیط المركزي ( خصائص النظام االقتصادي االشتراكي 

.الملكیھ االجتماعیة لوسائل االنتاج - ١
)تخطیط مركزي ( وجود اجھزة مسؤولھ عن وضع وتنظیم العملیات االقتصادیھ - ٢
. والیھدف لتحقیق الربح، منتجین التوجد منافسھ بین ال- ٣
.وجود اھداف اساسیھ تحددھا الدولھ - ٤
.ین افراد المجتمع د تفاوت واسع في مستویات الدخل بالیوج- ٥
.وجود قاعده واسعھ من البیانات االحصائیھ عن جمیع نواحي االقتصاد - ٦
.نسبة البطالھ اقل من النظام الراسمالي - ٧

:خصائص النظام االقتصادي المختلط 

.جنب مع القطاع الخاص في النشاط االقتصادي وجود القطاع العام جنبا الى- ١
.معا سوقیة الوجود التخطیط او التوجیھ الحكومي وال- ٢
.تقوم الدولھ بمراقبھ نشاطات القطاع الخاص - ٣
.حمایة سیاده المستھلك - ٤
.تامین الدولھ لمصالح العمل والعمال ضد البطالھ - ٥
.الحد من سیطرة االحتكارات - ٦



. دولھ لللألفراد ام ، ملكیھ الثروةصادي على اساس تقسیم النظام االقتكذلكیمكنو__ 
: انواع من االنظمھ االقتصادیھ ھي ةوتبعا لذلك ھنالك ثالث

)free enterprise: ( نظام المشروع الحر -١

وان المشكلھ االقتصادیھ في ھذا النوع ، ھذا النوع تكون جمیع الثروة مملوكھ لالفرادوفي 
والتي تعني ان التغیرات في حاجات المستھلكین ( ل من خالل نظام الیھ السوقتح
األسعار،والتغیرات في األسعار تؤدي إلى تغیرات فيتؤدي الى تغیرات في) الطلب (

وھو مطبق في الدول الراسمالیھ ، وھذا مایسمى بنظام سیاده المستھلك )العرض (االنتاج 
.

.) planned Economy(صاد المركزينظام االقت-٢

ومسائل ) لمن وكیف (ومشاكل التوزیع وھي ) ماذا وكم وكیف ( اي ان مشاكل االنتاج 
وذلك من ، ) ولیس االفراد ( النمو تحل من خالل سلطة التخطیط المركزي في الدولھ 

وھذا النوع سائد في الدول االشتراكیھ والكثیر من ، خالل الملكیة االجتماعیھ للثورة 
.النامیھ الدول

Mixed (نظام االقتصاد المختلط -٣ Economy

حیث یتم اتخاذ القرارات ، ) الحر والمخطط ( وھذا النظام یجمع بین النظامین السابقین 
تتخذ من قبل اي ان بعض القرار)  والقطاع الخاص ، ) طاع العام الق(الدولھ ( من قبل 
.وبعضھا یتخذ من قبل القطاع الخاص ، الدولھ 




