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 / مقدمهاحملاضرة األوىل
 
 كمستهلك وعلى سلوكيات املنتج ز هذه املادة على سلوكيات الفرد  ترك

 مث يتبع ذلك حتديد األسعار ودور األسواق يف حتديد هذا السعر لكل سلعة. .
    / مواضيع دراستنا 
         تعظيم منفعته رتن املسلللللتهلك يسلللللعى ل  تؤثر يف طلب املسلللللتهلكد  نبدرت     ا  نوجد العوامل اليت / سللللللوت املسلللللتهلك

 يبذل ما يف وسعه ألجل رتن حيصل على رتعلى مستوى من املنفعة يف حدود دخله واألسعار السائدة يف السوق. 
          هو خالصة دراسة سلوت املستهلك من خالل دراسة املنفعة   / منحىن الطلب على السلعة. 
         مبعىن جنمع طلبات األ راد لكي حندد الطلب اإلمجايل على سلعة معينة(. /طلب األ راد على سلعة معينة ( 
         كيفية توظيف عناصر اإلنتاج التوظيف األمثل ألجل إنتاج السلعةدندرس   / سلوت املنتج  

 ب  نتاجها.يرغاليت  ألجل رتن ينتج السلعة األنسب  املنتج سيكون رتمامه مزيج حمدد من عناصر اإلنتاج خيتار منها             
 

         كأجر العامل وررتس املال وعائد ررتس املال وبقية عناصر اإلنتاج األخرى   / تكاليف اإلنتاج. 
         هو خالصه دراسة اإلنتاج والتكاليف./  منحىن عر  املنتج 
         على مدى أتثري املنشأة يف السعر  ويتحدد نوع السوق بناءا. الذي حيدد رتنواع األسواق / هو  هيكل السوق. 

                               سوق املنافسة الكاملة    يسمى لمنشأة أتثري يف السعر لكن مل ي إذا   . 
                             املنافسة االحتكاريةسوق     يسمى إذا كان هلا أتثري بسيط يف السعر  و  . 
                               احتكار القلةسوق يسمى  وإذا ازداد أتثري املنشأة يف سعر السلعة  . 
                                احتكار كامل(.) االحتكار املطلقسوق              يسمى إذا كان التأثري قوي جدا و 

 
             علم االقتصاد.هو رتساس /  وجود املشكلة االقتصادية   
             / ندرة املوارد يف مواجهة احلاجات والرغبات املتعددةهي   املشكلة االقتصادية . 

            نحن نعلم رتن هنات حاجات ورغبات غري منتهية  طلبات الشخص دائما  زدايد . 
 وادي من ذهب ألراد اآلخر. وكما يف حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم لو رتن شخص رتعطي              

             البد رتن نستغل هذه املوارد احملدودة ألجل تغطية هذه احلاجات  عندان موارد حمدودة  . 
 .سلوت املستهلك كفرد وكذلك سلوت املنتج/ درس هو ي  يهتم  لفرد االقتصاد اجلزئي

 على مستوى الدولة  الكلياالقتصاد والذي يدرس  مبادئ االقتصاد الكليوهنات ما يسمى 
  مثال ندرس الطلب الكلي على مجيع السلعة واخلدمات وليس الطلب على سلعة واحدة.
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       معىن كلمة اقتصادEconomics: 
 " اإلدارة الرشيدة الواعية املنظمة للبيت واألسرة " / تعريف اإلغريق         

 القواعد والقوانني اليت يتمكن من خالهلا رب األسرة من إدارة شؤون بيته ورتسرته"."هو عبارة عن                             
 

       آدم مسيث يقولAdam Smith  ( لالقتصاد الررتس مايل )كتابه ) ثروة األمم(   يفرتب االقتصاد احلديثWealth 

of Nation   .رتن االقتصاد هو ذلك العلم الذي يسعى إىل حتقيق الثراء للشعب والدولة : 
 

       رتن االقتصلللللللاد هو ذلك الفرع من العلوم االجتماعية الذي :  يقولالتعريف الذي يتناسلللللللب مع التطور احلديث لالقتصلللللللاد
 ري حمدودة.يبحث يف كيفية استخدام املوارد  احملدودة يف إشباع حاجات إنسانية متعددة وغ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 س: هل من املمكن إشباع كل هذه الرغبات د عة واحدة؟
 : كلة االقتصاديةلب املشمها  مما الشك  يه رتننا نعيش يف عامل الواقع وليس اخليالد وهذا الواقع إمنا يضعنا رتمام حقيقتني هامتني

 احلاجات اإلنسانية املراد إشباعها متعددة وغري حمدودة.إن (  1
 إن املوارد املتاحة إلشباع احلاجات اإلنسانية حمدودة.(  2
 

  ملاذا ندرس علم االقتصاد ؟  
 ال يظهر علم إال إذا كانت هنات مشكلة يعىن املشاكل اخلاصة  إلمرا  ظهرت هلا علوم الطب.

 واملشاكل اخلاصة  حلسا ت ظهرت هلا علوم الرايضيات.       
  ظهر علم االقتصاد لكي حيلها لنا ؟ وهكذا والسؤال اآلن/ ما هي املشكلة اليت كنا نواجهها       

 
 / اإلجابة ببساطة شديدة ىف هذا املثال

رايل هذا الراتب هو كل ما لديك من مال ولكنك تريد رتن تش ى رتشياء   5000إذا كنت موظف ولديك راتب      
كثرية جدا تتطلب رتضعاف هذا الراتب .  املشكلة هنا هي كيفية توزيع هذا الراتب احملدود على احتياجايت الكثرية 

 .وهذا هو جوهر املشكلة االقتصادية يعىن اش ى ماذا واترت ماذا. 
          : رتن املوارد حمدودة واالحتياجات ال حمدودة . املشكلة االقتصادية 

 انه العلم الذي يبحث يف الكيفية اليت يلىب هبا اإلنسان حاجاته: وهلذا  ان رتقوى واشهر تعريف لعلم االقتصاد 
 .احملدودةالالحمدودة  ستخدام موارده                                                   

 ندرس علم االقتصاد ألجل حل مشكلة اقتصادية.إذا 
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 :  Human Needs احلاجات اإلنسانية أواًل:         
        شعور  حلرمان مصحوب برغبة اليف تتمثلDesire  إلزالة هذا احلرمان. لدى الفرد يف احلصول على وسائل  اإلشباع املختلفة  معينة 
     كاحلاجة إىل الغذاء واملأوى وامللبس.    : يولد هبا اإلنسان وحيتاجها تلقائيا  طريةإما  /واحلاجات اإلنسانية 

 رو هد كاحلاجة إىل خمتلف السلعد الكمالية واخلدمات.  تتطور وتظهر مع منو اإلنسان وتغري ظ مكتسبةوإما                               
 

            :خصائص احلاجات والرغبات اإلنسانية 
 امللبس واملسكن وسلع كثرية يصعب حصرها. و هنات احلاجة إىل خمتلف رتنواع الطعام والشراب  التعدد:. 1             

اإلشللللللللباعد إذ تتنا س الرغبات  يما بينها حول املوارد احملدودة وذات االسللللللللتعماالت وهي خاصللللللللية تنتج عن حمدودية وسللللللللائل  التنا س:.2  
  .البديلة.   الرغبة يف شرب القهوة قد تتنا س مع الرغبة يف شرب الشايد  لتايل ختتار رتحدمها

    آخر وهكذا.  متيل معظم احلاجات اليت نرغب يف إشباعها إىل التكراريةد  بعد كل إشباع حتتاج إىل  التكرار:.3  

 احلاجة إىل الطعام ال تشبع مرة واحدة وإمنا تتكرر وبصفة دورية مستمرةد وكذلك احلاجة إىل املالبس والتعليم وغري ذلك.:  مثال 

 .احلاجات اإلنسانية وتتغري من   ة ألخرى مع منو اإلنسان وتطور رغباته وميوله وذوقهتتجدد  التجدد:.4            

هنات رغبات تتماشى مع بعضها البعضد حيث تسوق كل منها إىل الرغبة يف األخرىد وإن إشباع رغبة ال حيدث إال إبشباع  :التكامل .5            
 .رغبة رتخرى.  الرغبة يف الشاي قد ال تشبع بدون وجود سكرد واحلاجة إىل السيارة ال تشبع إال بوجود البنزين 

 احلاجات اإلنسانية عادة قابله لإلشباعد وإن كانت الطاقة اإلشباعية ختتلف من  رد آلخر.   قد يقف األ راد عند حد  إلشباع:القابلية ل.6           
 معني من اإلشباع بينما مير آخرون لف ة رتطول حىت حيصل على اإلشباع املطلوب

تتصلللف احلاجات اإلنسلللانية  لنسلللبية لكونا ختتلف من شلللخص آلخر ومن مكان آلخر ومن زمن آلخر..  احلاجة إىل املالبس  النسلللبية:.7           
نها قد ال يكون  بل وما حيتاجه شللللخص م .الصللللو ية قد تكون رتكثر إحلاحا يف البلدان الباردة منها إىل احلارةد ويف  صللللل الشللللتاء رتكثر منها يف الصلللليف

 آخر. كذلك  لنسبة لشخص

 : Resources  املوارد اثنيا:        

جل أل                     تعترب املوارد حمدودة و لتايل البد رتن توجه هذه املوارد التوجيه الصحيحالشق الثاين من املشكلة االقتصادية وهي هي 
 .إشباع الرغبات املتعددة

              .ذه ه    يتضللللح لنا رتن هنات حاجة إنسللللانية تتحول إىل رغبة تتطلب اإلشللللباعد وهنات وسللللائل كفيلة إبشللللباع هذه الرغبات
 املختلفة.  Servicesواخلدمات    Goodsواملتمثلة  يف السلع   Resourcesهي املوارد   /الوسائل

           / س ما هو مادي كاملواد الغذائية واملالب منها كل شلليء له القدرة على اإلشللباع بغض النظر عن نوعها.  هي   السلللعة
 د ويعرف بل" اخلدمات " كالتعليم والصحة والنقل وخال ه.  غري مادي وغري ملموسومنها ما هو  واألدوات.. إخل. 
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                   للسلع كما يلي: متنوعة  وهنات تقسيمات 
 

تسلسل 
 رتمثله تعريفه نوع التقسيم للسلعة التقسيم

1 

 Economicsالسلع االقتصادية 

Goods 
 ) موارد اقتصاديه(

هي اليت ال توجد يف الطبيعة إال بكميات حمدودة 
  لنسبة للرغبة  يهاد وخيصص يف سبيل إنتاجها قدر

 معني من املوارد.
 

 Free Goodsالسلع احلرة 
 ) موارد حره(

ذل توجد يف الطبيعة بكميات كبريةد وال يب وهي اليت
اإلنسان رتي جهد يف سبيل احلصول عليهاد كما ال 

 .خيصص إلنتاجها رتي قدر من املوارد
 املاء)رتحياان( –اهلواء 

2 
كاحلاجة إىل الطعام والشراب  .اليت تشبع حاجات اإلنسان البيولوجية Necessary Goods  السلع الضرورية

 وامللبس واملسكن.

 Luxurious Goods   السلع الكمالية
اليت يرى غالبية الناس رتن احلاجة إليها على رتدىن  هي

 رتي رتن حاجة الشخص هلادرجة من اإلحلاح.  
 ليست ماسة.

 

3 

 Ordinary Goods  السلع العادية 
 Normal Goodsرتو 

هي اليت يزيد الطلب عليها كلما زاد دخل 
خل يقل داملستهلكد ويقل الطلب عليها عندما 

 املستهلك.  هي عالقة طرديه  لنسبة للدخل.
 

 Inferior Goodsالسلع الدنيا )الرديئة (
هي اليت تشبع حاجة إنسانية مباشرة ولكنها على درجة 
منخفضة من اجلودة يقل إقبال الفرد عليها عندما  يرتفع 
 دخله ليتحول إىل استهالت سلعة رتخرى رتكثر جودة.

 مع الدخل.ترتبط بعالقة عكسية 

يزيد عندما الدجاج مثال : 
دخل الشخص يعترب الدجاج 
سلعة دنيا  ينتقل إىل بديل 

 رت ضل رتمسات رتو حلم.

4 
اليت تستنفذ قدرهتا  اإلشباعية مبجرد  هي Perishable Goods      السلع الفانية

 املواد الغذائية استعماهلا مرة واحدة

السلع اليت حتقق سلسلة من  اإلشباعات دون رتن  Durable Goods     رتما السلع املعمرة
 .تفقد قدرهتا اإلشباعية د عة واحدة 

املالبس و اآلالت  
 واملعدات

5 
 السلع املكملة

Complementary Goods 
هي السلع اليت ال تستخدم إحداها إال بوجود 

 األخرى إلشباع حاجة معينة
كالورق والقلمد السيارة والبنزيند 

 الشاي والسكر

 Substituteالسلع البديلة 

Goods 
هي السلع اليت ميكن إحالل احدها حمل 

 األخرى إلشباع حاجة معينة
مثل الشاي والقهوةد واللحوم 

 واألمسات

6 
 Consumptionالسلع االستهالكية 

Goods 

 هي السلع اليت تُنَتج بغر  االستهالت النهائيد 
جراء إرتو هي اليت تشبع احلاجة اإلنسانية مباشرة دون 

 عمليات حتويلية عليها
 كاملالبس والغذاء.

 Capital Goodsالسلع الررتمسالية 
هي السلع اليت ال ميكن استخدامها مباشرة يف 
 إشباع احلاجات اإلنسانية إمنا بطريق غري مباشر

كاملعدات واآلالت نستخدمها 
 يف إنتاج السلع االستهالكية.
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          ندرة:املشكلة االقتصادية مشكلة  

 د Absolute Scarcityد وليست الندرة املطلقة Proportional Scarcityالندرة النسبية  املقصود هو و 
  املوارد متو رة وليست اندرة الوجودد ولكن نظراً لزايدة احلاجات  إن هذه املوارد تصبح اندرة  لنسبة للحاجة إليها. 

 

      تعاجل مسللللللألة الندرة بزايدة املوارد  سللللللتغالل املوارد املتاحة وتنميتها من رتجل تغطية األنظمة االقتصللللللادية حتاول رتن و جند رتن
اجات يف مقابل احل كانتاالع اف أبنه مهما عمل اإلنسللان من جهد  إن الندرة سللتكون موجودة إذا  من احلاجات املتعددةد والبد 

 . والرغبات املتنوعة اليت ال تنتهي للشخص
 

          االقتصادية مشكلة اختيار:املشكلة 

         إن تزايد احلاجات وتعددها مع حمدودية املوارد يضع حدوداً رتمام ما ميكن للفرد احلصول عليه من سلع وخدمات مما
 .جيعل عملية االختيار رتمراً ال مفر منه

          .ًيار سلعة رتو اخت إذا واجه الفرد مشكلة االختيارد ومتكن من اختيار رتحد البدائل املتاحةد  قد اختذ قراراً اقتصاداي
 . خدمة معينة إمنا يعين التضحية أبخرى

        تكلفة الفرصة البديلة  تسمى تكلفة االختيار املتمثلة  يما مت التضحية به(Opportunity Cost .) 
 ندما تضحي إبنتاج الشعري  تنتج القمح كبديل لهد رتو تقلل من الشعري وتزيد من القمح ألن مساحة األر  لديك حمدودة.مثاًل ع 
 
 ليها /ع حلل املشكلة االقتصادية  إنه ينبغي اإلجابة على األسئلة األساسية اليت تواجه رتي جمتمع كاند وتتطلب اإلجابة 
 
    رتي حتديد ما هي السلع واخلدمات اليت يتعني على اجملتمع إنتاجها املالبس رتم املواد الغذائية رتم اآلالت؟   ماذا ننتج؟ :1س 

 

   كيفية اليت ينتج هبا تلك السلع. وهذه العملية تتطلب حصر كل املوارد املتاحة لإلنتاج رتي حتديد ال  كيف ننتج؟ 2س  
 الفين والتقين األمثل إلنتاج السلع واخلدمات املطلوبة. حبيث حنقق رتقصى استغالل ممكند وحتديد األسلوب

 
  الكيفية اليت يتم هبا توزيع اإلنتاج على رت راد اجملتمع وحتديد املنتفعني به. رتي    ملن ننتج؟: 3س 
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         النظم االقتصادية واملشكلة االقتصادية/ 

 .االقتصادية يف مواجهة الرغبات الالحمدودةتعين ندرة املوارد / املشكلة االقتصادية      
 رتما الرغبات  هي غري حمدودةد  لو كان البن آدم واد من ذهب لتمىن رتن يكون له واداين وهذا يدل على تعدد الرغبات      

املستوى و   ال ميكن ألي جمتمع رتن حيقق كل الرغبات جلميع األ راد بل يتحتم عليه رتن يتبىن سلماً لألولوايت على املستوى الفردي      
 ماذا تنتج؟ وكيف تنتج؟ وملن تنتج؟بسبب هذه املشكالت كل جمتمع حياول رتن جييب على األسئلة:   اجلماعي.

       كلة الندرةكيف واجهت األنظمة االقتصادية مش /  
 

 عيوبه تعريفه النظام ت

 النظام الررتمسايل 1

هو نظام يعتمد على احلرية املطلقة للسوق  هو املوَكل إليه يف حتديد 
هاز  احلرية تعتمد على ج ماذا ينتج؟ وكيف ينتج؟ وملن ينتج؟
 االمثان لالجابه على هذه االسئله

ت األولوايإذ عن طريق السوق احلر ونظام األسعار يتم ترتيب 
 .وتوجيه املوارد إىل رتهم الرغبات

 .ال كيز على مسألة النمو واإلنتاجية من بديهيات هذا النظام 
رتي رتن اجملتمع يسخر مجيع موارده يف إنتاج السلع 

واخلدمات اليت يطلبها األغنياء ويضحي حباجة ورغبة 
 الطبقة الفقرية.

  ق حتديد السو النظام الررتمسايل ي ت جلهاز األمثان وحلرية
ماذا ينتج اجملتمعد  الذي لديه القوة الشرائية هو الذي حيدد 
ماذا ينتج اجملتمعد وهم قلةد وو قا هلذا النظام جند رتن السلعة 
اليت تنتج  عالً هي السلعة اليت تليب حاجات األغنياء وهي 

السلع الكمالية على حساب السلع الضرورية اليت حيتاج إليها 
 تمع.بقية رت راد اجمل

 .سيادة االحتكار وعدم وجود السوق احلر 
  توزيع اإلنتاج  لنسبة لنظام الررتس املايل هو يعطى

اإلنتاج ملن ساهم يف العملية اإلنتاجية رتما من مل يساهم يف 
العملية اإلنتاجية كالصغار والعجزة  ليس هلم رتي نصيب من 

 اإلنتاج.

 النظام االش اكي 2

ك حريته  لكامل وجيعل الدولة هي اليت متتليسلب الفرد هو نظام 
اجملتمع   هي حتدد ماذا ينتج املوارد وتقوم ب تيب رتولوايت اإلنتاج

اعتمادا على ما ترى رتنه ميثل مصلحة اجملتمع مث توجه تلك املوارد 
 حنو االستخدام الذي حيظى  ألولوايت . 

متثل  هي الدولة هي اليت حتدد ما ينتج اجملتمعد معىن رتخر : 
اليت ختطط وحتدد ماذا ينتج اجملتمع قد  وهيالسواد األعظمد 

 حيقق بعض رغبات الشعب وقد يتعار  معها. 
يت هيمنة على االقتصادد  هي رتيضًا الاملالدولة هي املسيطرة و  ومبا رتن

 حتدد املزيج املناسب لعناصر اإلنتاج.
 

  ز يسلب الفرد حريته ويسلبه احلا زد  ليس لديه احلا
على اإلنتاج واإلبداع لعلمه رتن مكا أته تساوي تقريباً 

 .مكا أة املتقاعس
  إلغاء احلا ز سيؤدي سلباً على األوضاع االقتصادية

يف الدول االش اكيةد وهذا يعترب سبب جوهري يف 
 عملية انيار النظام االش اكي.

  يوزع اإلنتاج  لتساويد بغض النظر عن اإلنتاجية
وبغض النظر عمن هو الذي بذل جهداً ورتبدع يف العملية 

 اإلنتاجيةد  عملية التوزيع تكون  لتساوي 
 ركز على مبدرت املساواة يف توزيع اإلنتاج.ي 
 

نظام ررتس مايل هبذا املسلللللمى اآلن ونظام اشللللل اكي  والذي رتشلللللران إليه قبل قليل وقلنا رتنه ال يوجد  عالً  / النظام االقتصلللللادي املختلط
االقتصلللادي  النظام الررتمسايل رتو النظام االشللل اكيد هذا ال ميم جعل هنالك ما يسلللمى  لنظام وإمنا هنالك تنظيم هلذه األنظمة سلللواء

 ذلك. املختلط  هو أيخذ شيئاً من النظام الررتمسايل وشيئاً من االش اكي وما إىل
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          لنظام االقتصادي اإلسالمي:ا  
          اقتصادية مع االعتقاد الصحيح املسلم؟ هل تتناىف  رضية وجود مشكلة  

  :الررتي األول 
ر يعتقد البعض أبن القول  لم خيلقه على  بوجود املشللكلة االقتصللادية يسللتلزم وجود شللبهه  حواها رتن هللا عندما خلق هذا الكون قصلل 

َُ َعَلييُكمي : ))املطلوبد ويسللللللللللتدلون بعدم جواز القول مبثل ذلك قول هللا تعاىلالوجه  َب . وقوله 30(( لقمان َوَ ِطَنةً  ظَاِهرَةً  نَِعَمهُ  َورَتسللللللللللي
آََتُكمي و))  10 صلت(( يَها رتَقليَواتَلَهاَوَقدهَر  ِ )) . وقوله34براهيم (( إُكلِ  َما َسأَليُتُموُه َوِإني تَلُعدُّوا نِعيَمَة اَّللِه ال حُتيُصوَها ِمني  ََ
 
 تقتضي وجود املشكلة االقتصادية من ذلك: رتن هنالك رتدلة شرعية وعقليةوهو  ررتي اثين:ال

   الرِ زيَق لِِعَباِدِه لَبَلَغويا)) .  قال تعاىل لندرة يف املوارد هنالك رتدلة على اتصللللللاف هذا العامل ُ َط اَّلله َريِ  َوَلِكني  يف  َوَلوي َبسللللللَ يُلَنزِ ُل األي
 .27( الشورى (َخِبرٌي َبِصريٌ  بَِقَدٍر َما َيَشاُء ِإنهُه بِِعَباِدهِ 

يشلللاء يف بعض  هذه ختضلللع إلرادة هللا عز وجل  في بعض األحيان هللا سلللبحانه وتعاىل يبسلللط الرزق ملن  عملية بسلللط الرزق وقبضللله
الرزق لفئة من الناس رتن ذلك يدل على رضللللللللللللا هللا عز  األحياند ويف بعض األحيان األخرى يقبض الرزق وليس معىن ذلك أبن بس

 عز وجل  وجل عنهمد لكن هذه من حكمة هللا
ٍء ِإاله ِعنيَداَن َخزَائُِنُه َوَما نُلَنزِ لُُه ِإاله  ِمني  َوِإني )) وقوله يي د  دل على رتن املوارد يف األصلللللللللللل غري متاحة لبين 21احلجر  ((.بَِقَدٍر َمعيُلومٍ  شلللللللللللَ

املوارد يف  رضللية الندرة.   هللا ينزل ما يشللاء وكيف يشللاء ومىت يشللاء ينزهلم بقدر معلوم وهذا وصللف قريب لواقع  لطبيعة ولكنالبشللر 
يشللاء.  وهللا  د  هي من إرادة هللا عز وجل وتقسلليمها كيفما-واليت تعترب عنصللر رتسللاسللي لقيام الزراعة وحياة البشللر-كنزول األمطار 

 . وجلد كنزول زل من اخلري ينزله بقدر معلوم وحسب مشيئته عزلسبحانه وتعاىل عندما ين
  

     التبذير واإلسلراف حىت ولو كان املسللم  رتن األوامر الشلرعية اليت تنظم االسلتهالت حتث على االقتصلاد يف املوارد واالبتعاد عن
املوارد  السللللوت.  إن التبذير واإلسلللراف يف اسلللتخدامحمدودة ملا برزت احلاجة إىل مثل هذا  يتوضلللأ من نر جارد ولو كانت املوارد غري

  .منها بدون حاجة سيؤدي إىل ختصيص غري رتمثل هلا وحرمان رتشخاص آخرين رتو رتجيال رتخرى
 

   من ذهب لتمىن رتن يكون له  عقلية جند رتن الغين ال يسلللللللتطيع تو ري املوارد لتحقيق كل رغباته  لو كان البن آدم واد من انحية
  واد آخر.

 

   لكن   املوارد االقتصلللادية الكامنة وإن كانت بشلللكل إمجايل كا ية لكل الناس النسلللبية. املشلللكلة االقتصلللادية هي مشلللكلة الندرة
  األمر خيتلف عندما تؤخذ حالة كل جمتمع خالل   ة معينة على انفراد.

 

   امللكية وملا اقتضلللللى األمر تبين ترتيبات  تعيني حدود لو كانت املوارد االقتصلللللادية متاحة بال حدودد ملا احتاجت اجملتمعات إىل
 منظمة لتوزيع املوارد ولتوزيع اإلنتاج.
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      هياالقتصاد اإلسالمي للمشكلة االقتصادية  رتبرز حلول:  

 

َنُكم ِ ليَباِطلِ )) الدليل: / احملا ظة على املوارد -رت َواَلُكم بَليلي  تظاملاً وإضاعة للمالد كألن يف ذل(( َواَل أَتيُكُلواي رتَمي
َواَلُكمُ )وقال تعاىل )  تُواي السَُّفَهاء رتَمي   .سيستخدمونا مبا ال ينفع . ألنم5النساء (( َواَل تُلؤي

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 /تنمية وتطوير املوارد –ب 
 رتو حفر بئراً رتو غرس  إقامة املرا ق العامةد  في احلديث: سلللبع جيري رتجرهن للعبد بعد موته.. عد منهن:) من كرى نراً  حث اإلسلللالم على

 خناًل(... احلديث.

 يعرف  لوقف يف اإلسالموهذا ما –إال من إحدى ثالث وذكر منها صدقة جارية  وكذلك إذا مات ابن آدم انقطع عمله-. 

  تَلعيَمرَُكمي ِ يَها ِمنَ  ُهَو رتَنَشَأُكمي )) : حث اإلسالم على عمارة األر  . 61(( هود اأَلريِ  َواسي
          من رتحيا رترضا ميتة  هي له: على صيانة املوارد االقتصادية وذلك إبحياء األر   شجع االقتصاد اإلسالمي. 

           اجملتمع كله. املوجودة يف  طن األر  مبلكية عامة لكي توجه خلريحصر املوارد  

           :ملن رتراد رتن يذبح شاة. ()إايت واحللوبحفظ األصول املنتجةد قال صلى هللا عليه وسلم 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________- 

 :حرية السوق –ج 

 عالة  يقةوذلك كطر حرية السوق تؤدي إىل حتقيق الكفاءة والتخصيص األمثل للموارد االقتصادية  وذلك ألن األصل هو عدم التسعري 
 ملواجهة املشكلة االقتصادية. 

  االستهالت. حيقق رغبات اجملتمع ضمن القيود اليت حددها اإلسالم على رتنواع السلع ورتمناط جهاز الثمن يوجه املوارد حنو االستخدام الذي  
يف ذلك  لفقرية هلا دورليسللللللت الطبقة الغنية  قط بل الطبقة االفرق هنا رتن من يتحكم بتفضلللللليالت اجملتمع و ختيار السلللللللع اليت ينتجها اجملتمع هو  و

ها سلللحبكم إن مل يكن لديها قوة شلللرائية من تلقاء نفسلللها  يجب رتن حتصلللل على قوة شلللرائية من خالل رتنظمة التوزيع يف االقتصلللاد اإلسلللالمي وعلى ررت
السللللللع  ادرة على شلللللراء السللللللع واخلدمات و لتايل يكون اجملتمع املسللللللم ينتجالزكاةد  إعادة توزيع األموال من األغنياء إىل الفقراء سللللليولد لدينا طبقة ق

يل االضللللللللللللرورية ألن الطلب عليها كبري حبكم ما و رته هذه األنظمة التوزيع للطلب على هذه السلللللللللللللع وهذا من نقاط االختالف بني االقتصللللللللللللاد الررتمس
 ( 10) تعريف جهاز االمثان يف صفحة رقم . واالقتصاد اإلسالمي

  (.من احتكر حكرة يريد رتن يغلي هبا على املسلمني  هو خاطئ)  :الكرمياألصل عدم االحتكار يقول الرسول 

 األسعار ألنه ينايف توا ر املعلومات الكا ية ألطراف العقد عن رتحوال السوق ومستوايت نى عن تلقي الركبان وذلك. 
 

 تكييف احلاجات وعدم املبالغة يف الرغبات: -د
 على الطيبات. االستهالت اقتصار -1
  ) كثرة العر  ولكن الغين غىن النفس ) ليس الغين عن النهي عن التبذير بقول النيب صلى هللا عليه وسلم -2

 قلة احلاجات. وذكر الراغب األصفهاين: إن غىن النفس هو
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

تَلغيِفُروا َربهُكمي ِإنهُه َكاَن َغفهاراً * يُلريِسِل السه : ))الندرة قال تعاىل الدعاء سالح ما  ضد االستعانة  لتقوى والدعاء: -هللللل  َماَء  قلت اسي
رَاراً  َل  رتَنه  َوَلوي )) وقال:. (َعَلييُكمي ِمدي َنا َعَلييِهمي بَلرََكاتٍ رتَهي َري ِ  ِمني  اليُقَرى آَمُنوا َواتلهَقويا َلَفَتحي َماِء َواألي د ربط هللا سبحانه 96األعراف (( السه

   .ما ينزل املوىل من خريات مباركة من السماء واألر  وتعاىل بني اإلميان والتقوى وبني
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     االقتصادي اإلسالمي: يف النظام 
         ينتج اجملتمع؟ماذا  

 قتصر على تفضيالت الطبقة الغنية يلكن هنا الطلب ال و آلية السوق من خالل جهاز األمثان حتدد ماذا ينتج اجملتمعد   
ولكن البد من رتخذ رتيضاً تفضيالت الطبقة الفقرية يف االعتبار ألن هؤالء الطبقة الفقرية هلم مقدرة شرائية من خالل ما حيصلون عليه 

 التوزيع االقتصاد اإلسالمي وعلى ررتسها الزكاة.من نظم 
          كيف ينتج املتجمع؟ 

  السوق تقوم بتحديد املزيج املناسب من عناصر اإلنتاج يف العملية اإلنتاجية. آلية           
         ملن ننتج؟ 

عملية املسامهة يف العملية اإلنتاجية هلا دور مهم و رز يف حتديد نصيب كل عنصر إنتاجيد هنا ال يستفرد املنتجون القادرون على 
ال بد من رتن يعطى جزء منها للطبقة احملتاجة حسب رتنظمة التوزيع املعتربة يف النظام االقتصاد اإلسالميد  من  اإلنتاج أبخذ الغلةد 

اإلنتاجية رتن الفرد أيخذ نصيبه بناءًا على مسامهته وبناءًا على إنتاجيته لكن بعد ذلك يكون عليه واجبات وحقوق مسات العملية 
 ومنها د ع الزكاة هلذه الطبقة الفقريةد و لتايل الطبقة الفقري حتصل على قوهتا الشرائية 

 ويكون هلا  عاًل دور يف حتديد ماذا يطلبه اجملتمع يف السؤال األول.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 / )تعريف جهاز الثمن رتو) آليات السوق ( رتو )نظام األسعار  
  يف النظام الرامساىل تعترب األسعار داخل السوق / هي املؤشر الختاذ قرار البيع والشراء حيث لكل سلعة رتو خدمة سعر 

 :  وبشكل مبسط نقول
       هل الحظت رتن اجر العب الكرة رتعلى من احملاسب ؟ 
       هل الحظت رتن مثن الذهب رتعلى من الفضة ؟ 
       هل الحظت رتن مثن الغر ة املطلة على احلرم رتغلى من الغر ة غري املطلة؟ 

 

     السؤال / هل هنات قانون رتو تشريع ينص على رتن مثن الذهب البد رتن يكون رتغلى من الفضة رتو رتن اجر الالعب
 جيب رتن يكون رتعلى من احملاسب ؟

          / ال يوجد .  اإلجابة 
  جهاز الثمن رتو ما يسمى قوى العر  والطلب داخل السوق. /   اإلجابة     إذن من جعل هذا رتغلى من ذات ؟ 

 
  جهاز الثمن يضع بشكل تلقائي رتسعار مرتفعة للسلعة رتو اخلدمة النادرة  ورتسعارا اقل للسلعة األقل ندرة.     
 .  خدمات العب الكرة رتكثر ندرة من خدمات احملاسب وسلعة الذهب رتكثر ندرة من سلعة الفضة  وهكذا     

 .من شروحات شاهني 
 
 

 اى ان
 

 ءجهاز الثمن ميثل اليات العر  والطلب داخل السوق والىت حتدد اسعار السلع واخلدمات الىت بناء عليها يتم اختاذ قرارات البيع او الشرا
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           :منحىن إمكانيات اإلنتاج 
 هذا املنحىن يوضح لنا قدرات اجملتمع على إنتاج املزيد من السلعد  قد خنتار سلعتني رتو قطاعني 

 .لسلعامث يقوم اجملتمع بتسخري مجيع موارده وعناصر اإلنتاجية املتاحة لديه وأبعلى رتسلوب  ين لديه من رتجل اختيار املزيج املناسب من 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منحىن امكاانت اإلنتاج / 
 / هو رتول رتداة نتعرف عليها من رتدوات علم االقتصاد تعلمنا كيف يتخذ اجملتمع قراراته من بني البدائل املتاحة رتمامه.هذا املنحىن 

 

 :مثال لتقريب الفكرة
   الطالب كان  رعا يف كرة القدم لدرجة رتن مجيع قسم حماسبة . و هذا -نفر  رتن هنات طالب بكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية 

 دولة يف العامل )رتمريكا(.  األندية كانت تعر ه و قد كان حيلم وهو صغري رتن يكون رئيسا ألكرب
 / وعندما رتنى دراسته كانت رتمامه الفرص التالية       
 رايل . 10000العمل ببنك الراجحى براتب شهري :   :األوىل         
 اللعب لنادى ليفربول براتب شهري :مائة رتلف رايل بدون مزااي رتخرى.:  الثانية         
 رايل. 10000اللعب لنادى مانشس يوانيتد براتب شهري: تسعون الف رايال  إلضا ة لبعض املزااي العينية تعادل  :الثالثة         
 هذه الفرص املتاحة فعال          
 ي رغبة و رتمنية رتن يكون رئيسا للوالايت املتحدة األمريكية.ه: الرابعة          

 

 السؤال/  رتالن ما هو االستغالل األمثل لقدرات هذا الطالب وكيف تصف الفرص املتاحة رتمامه ؟
 

 لفرصةا(  رصة ممكنة )يستطيع رتن حيققها إبمكاانته املتاحة( ولكنها تعرب عن استغالل غري امثل لقدراته. بنك الراجحى) :الفرصة األوىل
 )ليفربول(  رصة ممكنة وتعرب عن استغالل امثل لقدرات هذا الشاب.:  الثانية

 )مانشس (  رصة ممكنه وهى رتيضا استغالل امثل لقدرات الشاب . : الفرصة الثالثة
 )رئيس رتمريكا ( وهي  رصة غري ممكنة ال يستطيع رتن يصل إليها يف ظل قدراته )موارده( احلالية. الرابعة  :رتما الفرصة  

 

       وهذه هي فكرة منحىن امكاانت اإلنتاج:  
رت ضل الفرص الستغالل موارد اجملتمع االستغالل األمثل وتكون هي النقط اليت تقع على املنحىن نفسه )   هذا املنحىن يوضح لنا ما هى

 مثل  رصة ليفربول و مانشس يوانيتد(.
 

  وما هي الفرص اليت ميكن ان حيققها اجملتمع ولكنها ال متثل استغالل امثل ملوارده وهى مجيع النقاط على يسار املنحىن 
 )مثل  رصة حماسب ببنك الراجحى(. 

  وما هي الفرص اليت ال يستطيع رتن يصل إليها اجملتمع يف ظل موارده احلالية وهى مجيع النقاط على ميني املنحى 
 ) رئيس الوالايت املتحدة (      
 شرح األستاذ شاهني 
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          منحىن إمكانيات اإلنتاجمثال على / 
 

 
 
 

 
 
 
 

  لنف   رتنهY  و      = السلع الغذائية         X  امللبوسات = 

 نقول عندY   /  اجملتمع يسخر مجيع عناصره رتو موارده يف إنتاج السلعةY         (  يعينx=0) 

  ونقول: عندX  /  اجملتمع يسخر مجيع عناصر يف إنتاج السلعةX                  ( يعينY=0 ) 

    من السلعة  هي رتقصى إنتاجY 

    هي رتقصى إنتاج من السلعةX 

  ميكن رتن خيتار اجملتمع بني السلعتنيد يف رتي نقطة بينهما على املنحىن املوضح رتعاله. 

  مثالً النقطةA  تعين رتن اجملتمع يستطيع رتن ينتج جزءاً كبرية منY  وكمية قليلة منX. 

  ري ممكن.غعناصر اإلنتاج املتاحة ال تستطيع رتن تنتج إال على املنحىن نفسه رتو رتقل من ذلكد ولكن رتعلى منه  هو 

 وهلذا قد يرغب اجملتمع رتن يكون عند هذه النقطة F   مثالً ولكنه ال يستطيع ألن موارده حمدودةد 

 و لتايل ال يستطيع رتن ينتج عند هذه النقطة.

       د نقطة منحىن إمكانيات اإلنتاجلكن لو رتتتنا نقطة داخلG  :معىن ذلك واحد من ثالثة احتماالت   

          (بطالة)  رتننا مل نوظف مجيع عناصر اإلنتاج املتاحة. 
           .وظفنا مجيع عناصر اإلنتاج املتاحة ولكننا مل نستخدم عناصر اإلنتاج أبعلى كفاءة ممكنة 
           .قد يكون عندان شيئاً من البطالة ورتننا مل نستخدم عناصر اإلنتاج أبعلى كفاءة ممكنة 

 

Y

X

 نف  :
 حمدودية عناصر اإلنتاج )اثبتة(.  -

 ثبات مستوى التقنية-

 *ملاذا نف   ذلك؟
 إىل مستوى آخر.ألنه لو زادت النتقل املنحىن 

 

X

Y

X

Y
xA

xBxG

xF

0

PPF 

Production Possibilities 

Frontier 
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 ملخص القول: 
 يوضح رتقصى ما ميكن إنتاجه من السلعتني  إمكانية اإلنتاج منحىنX وY    عند توظيف مجيع عناصر اإلنتاج املتو رة واملتاحة لديه أبقصى

 كفاءة ممكنة.

 ستوى مع مرور الوقت قد يتحسن املستوى التقين و لتايل تزيد اإلنتاجية لعناصر اإلنتاج  ينتقل من مرحلة إمكانية إنتاج إىل رتعلى  يتحسن امل
 املعيشي للمجتمع. 

  .مع مرور الوقت رتيضاً قد تزيد كمية عناصر اإلنتاج املتاحة و لتايل ينتقل من مرحلة إمكانية إنتاج إىل رتعلى 

 درة الدولة كثريةد  تأيت مثاًل يف االقتصاد الدويل جند للرسم تطبيقات واسعة حيث رتنه يبني مق  منحىن إمكانية اإلنتاج يقات االقتصاد علىتطب
 .  على اإلنتاج مث التخصصد مث بعد ذلك التبادل لتحسني مستوى املعيشي أل راد اجملتمع

  تطور.د نرسم له منحىن رتعلى من املنحى السابق وميثل هذا الزايدة عناصر اإلنتاجرتو  التحسن التقيناالنتقال إىل اليمني رتو األعلى بسبب 

  يف بعض األحيان قد ينتقل املنحىن إىل رتعلى ولكنه متحيز إىل السلعةX  مبعىن رتن رتقصى كمية ميكن إنتاجها من السلعةX  تكون رتكربد
 .Yرتكثر من السلعة  Xويرجع سبب ذلك رتن سبب األسلوب التقين خيدم إنتاج السلعة 

  وقد يكون العكس متامًا حيدث بعض األحيان منو رتو انتقال للمنحىن لنفس السبب السابقد وقد يكون  عاًل غري منحاز ال للسلعةX  وال
  بالتايل يكون االنتقال هبذا الشكل تقريباً: Yللسلعة 

 

 

 

 

يف ظل املوارد  حىن غري ممكن اإلنتاج رتعلى املنعلى نفس منحىن إمكانيات اإلنتاجد ليس رتسفل منهد  ينتجاجملتمع دائماً إىل رتن يسعى 
  .يعترب إهداراً للموارد  املنحىن احملدودةد ورتسفل

 حىنيعين ختتار نقطة على منحى إمكانية اإلنتاج ألن رتعلى من من /رتن وجود املشكلة االقتصادية يتطلب  عاًل عملية االختيار 
 :وعملية االختيار ختضع لعوامل الطلب إمكانية اإلنتاج غري متاحد

 بناءاً على الطلب.    Yرتو كمية من سلعة       X قد خنتار كمية رتكرب من سلعة                         
   إما رتن ينتقل بشكل موازي إذا كان مستوى النمو التقين مواٍز للسلعتنيد يعين دوعملية انتقاله منحىن إمكانيات اإلنتاج مسألة 

رتو ينزحف رتكثر إىل    Xإذا كان التقدم التقين منحاز السلعة   Xغري متحيز لواحدة ضد األخرىد وقد ينزحف رتكثر للسلعة  
 .Yإذا كان التقدم التقين لصاحل السلعة   Yالسلعة 

X

Y

X

Y
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xBxG
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0

االنتقال إىل رتعلى بسللللللبب التحسللللللن 
 التقين رتو عناصر اإلنتاج
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 احملاضرة اخلامسة
               إمكانية اإلنتاج منحىنرسم بعض التطبيقات على(Production Possibilities Curve)  

      :رتن تستخدم أبقصى كفاءة ممكنة. والشرط الثاين: دتكون مجيع املوارد املتاحة موظفة الشرطني الالزمني لصحة الرسم رتن 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 املطلوب: و      اجلدول التايل يوضح اإلنتاج الكلي من الغذاء واملالبس يف جمتمع معنيد وذلك    ا  االستخدام األمثل للمواردد  /التطبيق األول 
 ( وحدات من املالبس؟ وملاذا؟5( وحدات من الغذاءد و)7هل ميكن هلذا اجملتمعد رتن ينتج ). 2  إمكانية اإلنتاج.رسم منحىن .1

 ( وحدات مالبس؟ وملاذا؟8( وحدات الغذاء و)6هل ميكن إنتاج ).3

 الغذاء
X 

10 9 8 6 4 0 

 املالبس
Y 

0 2 4 7 9 12 

  احلل:
 
 
 
 
 
 ها هي ري اجملموعات املختلفة اليت رتشلللللللران إليها  يف اجلدولد  هي نقاط على هذا املنحىند  أي نقطة على هذا املنحىن سلللللللواء اليت رتشلللللللران إليها رتو غ

 .ميكن للمجتمع رتن ينتج هذه النقاط و نقاط ممكنة للمجتمع
    .)عملية اختيار رتي نقطة على هذا املنحىن ختضع لعوامل الطلب )عوامل الرغبةد وما هي اجملموعات اليت يرغب اجملتمع يف استهالكها 
  يعين هنات بطالة-النقاط اليت داخل منحىن إمكانية اإلنتاج تعين رتحد رتمرين: إما رتن مجيع عناصر اإلنتاج ليست موظفة   

 .األسلوب التقين األ ضلد رتو قد يكون كال األمرينرتو رتنه مل ُيستخدم 
  وظفة وأبعلى كفاءة ممكنةاملاملوارد  مجيع تعين استخدامو النقاط األخرى  على املنحىن  هواالحتمال. 

          ( وحدات من املالبس؟ وملاذا؟5( وحدات من الغذاء و)7هل ميكن هلذا اجملتمع رتن ينتج ): 2 قرة  
 : ( وحدات من الغذاء 6( وحدات من املالبس يعين ميكن رتن ينتج )7رتنتج )يف اجلدول إذا 

( وحدات من الغذاء  قد 7لو عكسلللللللللللللللنا ورتردان رتن ننتج )؟  ( وحدات من املالبس هل هذا ممكن 5( وحدات من الغذاء و)7لكن لو رتنتج اجملتمع )
 ولكن قد ال تعين رتننا استخدمنا مجيع عناصر اإلنتاج بكفاءة.  ممكنةنقطة تعترب يعين . ( وحدات من املالبس رتو رتكثر 5ميكننا إنتاج )

 

         ( وحدات مالبس وملاذا؟ 8( وحدات غذاء و)6هل ميكن إنتاج ) : 3 قرة 
ال نستتتتتتتطي  ي ( وحداتد رت7( وحدات من الغذاء  ان رتقصللللللللى ما ميكن إنتاجه من املالبس هو )6منحىن إمكانية اإلنتاج يف اجلدول يبني إذا رتنتجنا )

 د مبعىن رتن اجملتمع ال يستطيع رتن يصل إليها.  ( وحدات من املالبس، مبعىن أن هذه النقطة ستكون فوق منحىن إمكانية اإلنتاج8إنتاج )
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 / التطبيق الثاين
 اجلدول التايل يبني حالة جمتمع ميكنه إنتاج النحاس رتو احلديدد التوليفات من رت إىل هل تعرب عن اإلمكاانت اإلنتاجية من السلعتني. 

 A B C D E F G التوليفات

 X 0 2 6 8 12 14 15حناس 
 Y 22 20 16 14 8 4 0حديد 

 رتواًل: ارسم منحىن إمكانية اإلنتاج. املطلوب:
 إضا ية لكل توليفهد وحدات 4اثنياً: ا    حدوث تقدم تقين كان من شأنه زايدة إنتاج احلديد مبقدار             

 ماذا حيدث لشكل منحىن إمكانية اإلنتاج؟                    
 لكل توليفةد  وحده 2كان التقدم التقين يف صاحل السلعتني حبيث زاد كٌل من إنتاج احلديد والنحاس مبقدار   اثلثاً: لو            

 كيف سيكون شكل املنحىن عندئذ؟                  
 رتوال /   احلل:

 
 
 
 
 
 
    .إذا رمسنا هذا املنحىن سيكون عندان منحىن إمكانيات اإلنتاج هبذا الشكلد مجيع النقاط ستجدها موضحه يف اجلدول رتعاله 

 

 : اثنياً    
مث بعد  22كان يف السللابق   26رتصللبح   Yوالرسللم سلليكون موضللح رتدانهد  أقصللى ما ميكن إنتاجه من السلللعة  Yسلليكون التقدم التقين متحيز للسلللعة 

هنا اآلن نالحظ رتن منحىن إمكانيات اإلنتاج انتقل بشللللللللللللللكل متحيز   Yمل يتغري إنتاجه ألن التقدم التقين كان متحيزاً للسلللللللللللللللعة   Xذلك نالحظ رتن 
 وحدات. 4بزايده ونطبق على كل التوليفات  . Yللسلعة 
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 : اثلثاً 
          ( نضيف إىل كل النقاطA B C D E F وG  وحدتني لكل:سلعة )X  و سلعةY د مبعىن رتن هذا التقدم التقين صب يف

مصلللللحة السلللللعتني معاًد و لتايل انتقال منحىن إمكانيات اإلنتاج سلللليكون بشللللكل موازي مبعىن لن يكون على حسللللاب سلللللعة ضللللد األخرى 
 ولكن كال السلعتني ستزيدان بنفس املقدار. 

 
 :بعد اإلضا ة هذا اجلدول

 A B C D E F G التوليفات

 X 2 4 8 10 14 16 17حناس 
 Y 24 22 18 16 10 6 2حديد 

 
 نفس الرمسة األوىل لكن بزايدة قيمتني لكل قيمة ليكون املنحىن مواٍز للمنحىن السابق.والرمسة: 
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       بعض التقسيمات واملفاهيم االقتصادية: 
 )االقتصاد الوحدي (: Micro-economic Analysisالتحليل االقتصادي اجلزئي   رتواًل:
 هو التحليل الذي يتناول دراسة الوحدات االقتصادية والفردية يف اجملتمعد   

ُنيتج الواحد والِسلعة والسوق الواحد .
سَتهلك الفرد وامل

ُ
 كامل

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

  Macro-economic Analysisالتحليل االقتصادي الكلي  اثنياً:

لوت ي يف جمموعةد بغض النظر عن سلللللللللهو التحليل االقتصلللللللللادي الذي يتناول دراسلللللللللة املوضلللللللللوعات املتعلقة  القتصلللللللللاد القوم      
الوحدات الفردية يف هذا االقتصللللادد  هو يدرس السلللللوت االقتصللللادي لوحدات االقتصللللاد القومي ككلد مثل  الناتج القومي والدخل 

 القومي واالستهالت الكلي والتوظف والبطالة واملستوى العام لألسعار واألجور.
 

     اخذ متوسللللط رتسللللعار السلللللع ككلد وهلذا نتحدث عن التضللللخم يف االقتصللللاد  ويف االقتصللللاد الكلي اخذ اسللللتهالت مجيع السلللللع واخلدماتد
الكلي الذي يصيب مجيع رتسعار السلع رتو رتن متوسط رتسعار السلع ككل يرتفع. كذلك عندما نتلكم عن الدخل يف االقتصاد الكلي نتكلم عن دخل 

 اجملتمع الكلي. 
________________________________________ 

 هو عبارة عن املكان الذي تلتقي  يه قرارات البائعني واملش ين بشأن تبادل السلع.    السوق : اً:لثاث
االلك ونيةد  تجد رتن الشللللللخص جيري عمليات كثرية من خالل جهاز الكمبيوتر  التعامالت : لا قد ال يشلللللل ط له مكان معنيد مث
 .اخلاص به بدون رتي حضور للسوق

   .السوق هو العملية اليت يتم من خالهلا حتديد األسعار والكميات املتبادلة من السلع واخلدمات املختلفة 

    عر: تؤثر يف مقدرة املنشأة يف التأثري يف الساليت عوامل ال 
 

           بنا من كلما اق  عامل مهم يف حتديد نوع السللللللوقد  كلما كانت السلللللللعة متجانسللللللة  هو  جتانس السلللللللعة: /العامل األول
سللللوق املنا سللللة الكاملةد إما إذا كان التجانس بعيداً  إننا نبتعد عن سللللوق املنا سللللة الكاملة وندخل يف رتسللللواق رتخرى منها ما يعرف 

.  وما يهم يف الواقع يف عملية حتديد السلللوقد هو مسلللألة تو ر املعر ة الكاملة لدى البائع واملشللل يد كلما تو رت  لسلللوق االحتكارية
 املعلومات لدى البائع واملش ي كلما اق بنا من سوق املنا سة الكاملة. 

 

           /ازداد عدد البائعني وعدد املش ين   كلما عدد البائعني وعدد املش ين: العامل الثاين 
 كلما اق بنا من سوق املنا سة الكاملةد وكلما قل العدد كلما اق بنا من سوق االحتكار.

  هذه العوامل وغريها اليت تؤثر يف مقدرة املِنشأة يف التأثر يف السعر هي  عاًل احملك األساسي يف حتديد نوع السوق. 
 املنشأة يف التأثري يف السعر هو الذي يعول عليه يف حتديد نوع السوق. رتؤكد مرة رتخرى رتن درجة مقدرة
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                                     : جدول يبني األشكال املختلفة ألسواق السلع و السوق 

 شكل السوق
 خصائص السوق

 القدرة على التأثري يف األسعار من قبل البائع جتانس السلعة عدد البائعني
 ال يوجد متجانسة كبري املنا سة الكاملة

 يوجد قدرة ضئيلة على التأثري يف السعر غري متجانسة كبري االحتكارية املنا سة
احتكار القلة 
 متجانسة قليل املتجانس

 يوجد قدرة أتثرييه اكرب من املنا سة االحتكارية بسبب قلة البائعني

 احتكار القلة
كم  من احتكار القلة املتجانس ولكن ليس حت يوجد قدرة أتثرييه اكرب غري متجانسة قليل غري املتجانس

 كامل
 % 100مقدرة كاملة على التحكم يف السعر  ال يهم واحد  قط االحتكار التام

 توضيح األستاذ شاهني  ماذا يعىن جتانس السلعة ؟  
 

 .نوكياد موتورالد سامسونج د اى  ون...اخل: عديد من األجهزة ال راء جهاز تليفون حممول  سوف جتدلش إذا ذهبت مثال :
 .مجيع هذه األجهزة كان هلا نفس املواصفات متاما من حيث اإلمكانياتإذا ا  ضنا رتن         
     ؟ %100السؤال / هل يعىن هذا رتنا  لنسبة لك متماثلة بنسبة 
 الن هنات من يفضل رتجهزة نوكيا بصرف النظر عن اإلمكاانت وهنات من يفضل ماركات رتخرى وهكذا .. اجلواب  لطبع ال       

      سلعة غري متجانسةيف هذه احلالة نقول رتن سلعة التليفون احملمول داخل السوق هي . 
 نعم كل التجار يبيعون التليفون احملمول ولكن هذا يبيع نوكيا وهذا يبيع سامسونج...اخل         

____________________________________________________________________________________________ 

     يعىن رتن السلعة اليت عند هذا التاجر بديل كامل للسلعة اليت عند هذا التاجر واألمثلة على هذا كثرية / نقول رتن جتانس السلعة: 
 نش يه من اى حمل ال يعنينا بقدر كبري ما هي الشركة اليت صنعته . وهكذا  السلع املتجانسة نش يها  الزجاج مثال سلعة متجانسة حينما        

 من اى  ئع وال نشعر بفرق حىت مع اختالف الشركة املصنعة. 
             : رتما السلع غري املتجانسة هي كثرية 

  قط رتو كوكاكوال  قط انس تبحث عن بيبسىاملشرو ت الغازية                   
 . انس تبحث عن مرسيدس وال تعترب تويوَت مثال بديال كامال للمرسيدس عندهم :السيارات                  
 البعض يبحث عن ثوب الد ة وال تعترب بقيه األنواع بديال كامال عنده.: املالبس                  

 

  قط  إذا كان مجيع التجار يبيعون رتجهزة نوكياوعدم التجانس ال نعىن به اختالف املاركات  
 .ولكن لدى كل َتجر نوع معني منها ال يبيعه غريه هنا نقول رتيضا رتن السلعة غري متجانسة  
 

     رتن جتانس السلعة داخل السوق يعىن رتن مجيع التجار يبيعون سلعا ال يوجد بينها اى  روق  لنسبة للمستهلك )بدائل كاملة(/ اخلالصة 
؟ طيب اآلن ما الذى نستفيده من معر ة جتانس السلع من عدمه داخل السوق 

 

 .نستطيع رتن حندد  الستعانة مبفهوم التجانس ما هو نوع السوق الذي حنن  يه 
 حيث قسم علماء االقتصاد األسواق خلمسة رتنواع كما سنرى  لرسم لكل منها جمموعه من الشروط .

 

ريية
لتأث
رة ا

لقد
د ا

تزاي
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  رتنواع )رتشكال( السوق:شرح 
 : Perfect Competitionسوق املنا سة الكاملة  رتواًل/

ة التامة ختلف رتي واحد منها انتفى سوق املنا س  إذا األخرىتتو ر  يها رتربع خصائص متيزها عن سائر األشكال  هي السوق اليت   
 اخلصائص هي: وهذه  )الكاملة(.
للللللللنللللللللِتج( يف التأثري يف السعر  إذا كثرت رتعداد املنتجني  هنات رتي قدرة للبائع ليس كثرة عدد البائعني واملش ين: .1

ُ
رتي -)امل

لنلِتج يف التأثري يف  إن -البائعني رتعداد
ُ
  السعر معدومة. مقدرة هذا امل

 Price takerللسعر  وهلذا نَعترب يف حالة سوق املنا سة الكاملة جند رتن املنتج رتو املنشأة هي متلقية وآخذة 
 السائد يف السوق وليست صانعة له.   
 .ليس هلا رتي قدرة أتثريية يف السعر تعترب جزء بسيط رتو واحدة من آالف املنشئات يف السوقد / املنشأة  
 له أتثري يف السعر. / الذي نسميه العر - ( السوق ككل )الصناعة  

 .Price takerأتثريية يف السعر بل هي آخذة للسعر وهلذا نسميها  املنشأة لوحدها ليس هلا رتي مقدرة إذن 
 

بد رتن تكون السللللعة متجانسلللة جتانسلللاً َتماًد حبيث ميكن إحالل  ال:  Homogeneousجتانسلللاً َتماً  جتانس السللللعة.2
اًل من  املسلللللتهلك هو الذي  ع.رتي سللللللعة منها حمل األخرى يف إشلللللباع نفس احلاجة لدى املسلللللتهلكد  هو احَلكم يف ذلك

 متجانسة رتم الد  إذا ررتى رتنا غري متجانسة خالل ذوقه وتفضيالته حيكم هل السلعة  عال
 .ذلك كان الواقع قد خيالف هي كذلك وإن   

إداريللة رتو  (Barriers) رتو حواجز (Restrictions)قيود  رتي  ال يوجللد حريللة الللدخول واخلروج من السللللللللللللللوق:.3
  قانونية رتو اقتصادية متنع منشأة جديدة من الدخول إىل السوق رتو منشأة قائمة من اخلروج. 

  خول بدون رتي قيد كل منشأة ترى رتن من مصلحتها الدخول  لها احلق  لد  
 .وإذا ررتت رتنه ليس من مصلحتها البقاء  هي خترج بدون رتي قيود 

حيث يشلللل ط توا ر كامل البياانت واملعلومات لدى مجيع البائعني واملشلللل يند سللللواء  لثمن العلم التام أبحوال السللللوق:  .4
واءاً ليس هنات رتي غررد و لتايل مع تو ر املعلومات سلللل السللللائد رتو رتي رتمور رتخرى تتعلق ببيع وشللللراء السلللللعة يف السللللوق.  

لنلِتجا يعرف املش ي يستطيع  عالً رتن يش ي وهو  لدى البائع رتو املش ي
ُ
 .لسعر وكذلك امل

 
 تلخيص 

       قما يسمى بسوق املنا سة الكاملةد رتما إذا اختل شرط منها  هذا يعين رتن ليس هنات سو  إذا تو رت كلها رتصبح عندان 
كبرياً عن هذه اخلصائص كلما كان  كاملةد بل رتننا دخلنا يف سوق خيتلف عن سوق املنا سة الكاملةد وكلما كان االبتعاد منا سة

 مسمى السوق يبتعد كثرياً عن املنا سة الكاملة.
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 .وهو السوق النقيض لسوق املنا سة الكاملة(/  Monopolyسوق االحتكار التام  اثنياً/
       :هو املنتج الذي يقوم  الستحواذ والسيطرة على مجيع خمرجات صناعة معينة دون سواه احملتكر. 

  .إنتاج سلعة ليس هلا بديل قريب : هو املنتج الذي يقوم بعر  رتوتعريف الدكتور 
 

      بديل قريب  لو كان هلا بديل قريب مل يكن احتكاراً مطلق  ليس هلاتكون السلعة  يش ط رتنالحتكار املطلق ا 
 هذه السلعة ويذهب إىل البديل.  ألن املستهلك يستطيع رتن ي ت

 

          الشروط اليت جيب رتن تتو ر يف االحتكار املطلق: 
 .للسلعة رتو اخلدمة رتن يكون هنات ُمنِتج واحد.1                

لنلِتج ببيع سلع ليس هلا مثيل يف السوق.رتن يقوم .2                
ُ
 هذا امل

 عدم إمكانية دخول منتجني آخرين للصناعة والسوق.  .3                
 .(Price Maker)للسعر  احملتكر يعترب صانعاً                   

 

        :بعض املصطلحات املتعلقة  الحتكار 

 احتكار البيعSelling monopoly : السوق الذي يتوىل  يه منتج رتو  ئع واحد بيع سلعة ليس هلا بديل يف السوق.هو 
 احتكار الشراءMonopsony: واحد بشراء سلعٍة ليس هلا مثيل يف السوق  يعترب هذا حمتكر للشراء. قيام مستهلك هو 
 االحتكار املزدوجBilateral monopoly :الحتكار املزدوج حمتكر البيع مع حمتكر الشراء يسمى إذا تقابل .  

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 :Monopolistic competitionاالحتكارية  اثلثاً / سوق املنا سة
 اخلصائص يف املنا سة الكاملة مثل خاصية: خذ بعضأيو  أيخذ شيئاً من املنا سة وشيئاً من االحتكار   

 

 .ولكنها قدرة ضئيلة  أتثريه يف السعر املنشأة هلا قدرة /وجود عدد كبري من املنتجني والبائعني .1   
الفروقات البسللليطة بني هذه  يف ظل املنا سلللة االحتكارية جند رتن هنات شللليء من التمييز بينها يف بعض / السللللع مع شللليء من التمايز بينها متاثل. 2   

 املنتجات وإن كانت تعترب بدائل قريبة جداً.
الدخول يف السلللوقد مىت ما وجدت املنشلللأة رتن هلا مصللللحة  ليس هنات رتي عوائق   نية و قانونية من عملية  /الدخول واخلروج من السلللوق حرية .3   

نالحظ سوق املنا سة  خسائر سوف خترج من السوق بدون رتي قيودد هذا كما سوف تدخلد ومىت ما ررتت رتنا حتقق من الدخول أبنا ستحقق رتر ح
 بسيطة ومقدرة ضئيلة. التأثري يف السعر ولكنها مقدرةعلى قدرة م لهاالحتكارية 

_________________________________________________________________________________________________ 

 / Oligopolyرابعاً/ سوق احتكار القلة 
إنتاج هذه السلللللللللللعةد و لتايل يكون  يعين عدد قليل من املنتجني هم الذين ينفردون يف)لكنه احتكار قلة و االحتكار  أيخذ رتكثر صللللللللللفات الذي هو   

  (.لكل ُمنتج مقدرة أتثريية يف السعر
كبرية يف السعرد وال تستطيع رتن تكون صانعة للسعر مئة  ملائة ألن  سعر ولكن هلا قدرة أتثرييةو لتايل جند رتن هذا النوع من املنشئات ليست متلقية لل

 قرارات املنشئات األخرى. هنات منشئات رتخرىد و لتايل قرارها يف وضع السعر البد رتن أيخذ يف االعتبار مرئيات هذه املنشأة حول
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  / العر  و الطلب والتوازن.الباب الثاين 

 الطلبDemand / هو الكميات اليت يكون املسللللللللللتهلكون راغبني وقادرين على شللللللللللرائها من السلللللللللللعة رتو اخلدمة عند خمتلف
 .(. )تعريف من احملاضرة مباشرةاألمثان املف ضة هلا.  وبذلك يكون الطلب هو الرغبة املدعمة  لقدرة على الشراء

    :هو الذي يبني الكميات اليت يرغب ويستطيع املستهلكون شرائها عند األسعار املختلفة.    تعريف الدكتور 
 

     العوامل اليت تؤدي إىل زايدة الطلب رتو اخنفاضهد ورتبرزها: /(العوامل املؤثرة يف الطلب)  حمددات الطلب 

ية عالقة بني السللللعر والكمالهو عامل مهم يف حتديد الكمية املطلوبة من السلللللعةد وعندما نتحدث عن : Priceالسللللعر .1
ما ازداد سلللللعر كل.   بني الكمية املطلوبة وستتتتعر الستتتتلعة عالقة عكستتتتيةاملطلوبة جند حسلللللب القانون العام للطلب هنات 

 السلعةد كلما ازدادت الكمية املطلوبة منها.السلعة كلما اخنفضت الكمية املطلوبة منهاد وكلما اخنفض سعر 

رتنواع من السلع إذا زاد الدخل زاد الطلب   هناتعامل مهم ورتساسي كمحدد للطلبد هو : Incomeدخل املستهلك.2
السلللللللللللللللع العادية اليت يزيد الطلب عليها مع زايدة الدخل وينخفض  وهيعليها وإذا اخنفض الدخل اخنفض الطلب عليهاد 

 د أي هناك عالقة طردية يسريان بنفس االجتاهمع اخنفا  الدخل.   الطلب عليها
 .رتي الكمية املطلوبة من هذا النوع من السلع تسري يف نفس اجتاه الدخل

 د مبعىن إذا زاد الدخل اخنفض الطلب عليهاد ترتبط بعالقة عكسية م  الدخل اليت السل  الدنيا هنات و  
 .وإذا اخنفض الدخل زاد الطلب عليها 

سلللللواء السللللللع البديلة رتو السللللللع  :The Prices of Other Goodsرتمثان السللللللع األخرى املرتبطة هبذه السللللللعة .3
املكملةد  ال شلللللك رتن ارتفاع رتسلللللعار السللللللع البديلة هلذه السللللللعة سللللليزيد الطلب على هذه السللللللعةد ألن السللللللع البديلة هلا 

ب عليها.  هلكون السلللللع البديلة سلللليأتون هلذه السلللللعة  سلللليزيد الطلمرتفعة و لتايل سللللتجد رتن املسللللتهلكني الذين كانوا يسللللت
 بينما السلع املكملة إذا ارتفعت رتسعار السلع املكملة للسلعة سنجد رتن الطلب على هذه السلعة سينخفضد 
  – مثالً لو رترتفع سعر السكر مثاًل ستنخفض الكمية املطلوبة من السكر وكذلك الكمية املطلوبة من الشاي 

 كسلع مكملة.   -لدى الذين يستهلكون السكر والشاي معاً 

سللللليزيد الطلب  نإذيف شلللللراء السللللللعة  ناملسلللللتهلكني يتسلللللارعو   إن عندما يكون هنات توقع يف ارتفاع السلللللعر  التوقعات:.4
 عليها مع حدوث هذه التوقعات.

 لسلة جتعله يطلبهالاملستهلك   رغبةةد الذوق يعترب عامل حمدد يف الطلب على السلع :(تفضيالت املستهلكني) الذوق .5

 للسلة جتعله يطلبهااملستهلك   رغبةالذوق يعترب عامل حمدد يف الطلب على السلعةد  .عدد السكان :6         
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 احملاضرة السابعة

   العوامل اليت تؤدي إىل زايدة الطلب رتو اخنفاضه: /(العوامل املؤثرة يف الطلب)  حمددات الطلبشرح 

هو السلللعر اليت تباع به السللللعة.   كلما ارتفع مثن السللللعةد تنخفض الكمية اليت يرغب املسلللتهلك يف  :Price سلللعر السللللعةرتوالً /  
 شرائها منهاد وكلما اخنفض الثمن زادت الكمية املطلوبة منها.  

    إذا رتردان رتن نوضح العالقة بني الكمية املطلوبة والسعر من خالل الرسمد نضع(السعرPrice ونرمز له  لرمز )P  على احملور الررتسي. 

                                                                      ( و نضع الكميةQuantity)  ونرمز هلا  لرمزQ .على احملور األ قي 

      حيث رتن اخنفا  السلللللللعر سللللللليؤدي إىل زايدة الكمية املطلوبةد وارتفاع السلللللللعر سلللللللوف يؤدي إىل  عالقة عكسللللللليةالعالقة بني السلللللللعر و الكمية
 :ختفيضها

 

 

  ات رتو جند رتننا نسلللتطيع رتن نرسلللم منحىن الطلب وننظر إىل اجملموع الكمية املطلوبة وستتعرهالو رتخذان رتيضلللاً مثال آخر  ألرقام يوضلللح العالقة بني
 . النقاط املختلفة اليت جتمع بني السعر والكمية

      هامنحىن الطلب العادي)مارشال( حيكي العالقة بني الكمية املطلوبة وسعر (Normal Demand)/ 

 

 

 

 

( من الكمية0(  إن املسلللللتهلك سللللليطلب )10إذا كان السلللللعر يسلللللاوي ) ( 10مع احملور الررتسلللللي  عند النقطة ) يتقاطع منحىن الطلب نالحظ ان.    
( هي نقطة على منحىن 20( و )8يت جتمع بني )وهلذا النقطة ال.( وحدة من السلعة20نجد املستهلك سوف يش ي ) (  8مث إذا اخنفض السعر من )

( 0( وسعر )10(  الكمية املطلوب هي )0وإذا كان السعر ) هكذا .( وحدةد و 40( جند رتن املستهلك سوف يش ي )6وإذا اخنفض إىل ).   الطلب
 ( 0مية و)( من الك100هو سعر ا  اضي ليس واقعياًد ولكن هذا يعين نقطة تقاطعه مع احملور األ قي هو عند )
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 من األسعار هذا هو منحىن الطلب.

ية بني هنات عالقة طرد د السلللللع العاديةإذا زاد دخل املسللللتهلك  إنه سلللليزيد طلبه على مجيع   :Incomeدخل املسللللتهلك  اثنياً/  
 .الدخل والطلب على السلع العادية 

   ن السللللللع مرتما السللللللع الدنياد  املتوقع رتنه إذا زاد دخله  إن الكمية املطلوبة من السللللللع الدنيا سلللللوف تقلد وإذا اخنفض دخله  إن الكمية املطلوبة
 . الدنيا سوف تزيد 

  منحىن الطلب إجنل (من السلع العادية   و الدخل الكمية املطلوبةبني  الطردية لو رتردان رتن نوضح العالقة (. 

 

 

 

 

 

 ف تقلاملستهلك  إن الكمية املطلوبة من السلعة سو مبعىن إذا ارتفع دخل د و الدخل  بني الكمية املطلوبة العكسية لو رتردان رتن نوضح العالقة 

 

 

 

 

 

 

 

I
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  (:The prices of other goodsرتمثان السلع األخرى املرتبطة  لسلعة )  اثلثاً/ 

      :وهي اليت تكمل بعضها البعض يف االستهالت السلع املكملة:.1   هنات نوعني من السلع. 

                                      .العالقة بني الكمية املطلوبة من السعلة ومثن السعلة املكملة هلاد عالقة عكسية سالبة                                               
 (( Y( إال مع وجود السلعة )Xرتن املستهلك ال يستطيع رتن يستهلك ) مبعىن) 

   تلفة خم : ال ميكن رتن يشرب الشاي إال مع وجود السكرد ورتيضاً بعض الناس ال ميكن رتن يشرب القهوة إال مع وجود املبيض رتو احلليبد  أذواق الناسمثال
 .احلليب  ومثل هؤالء الناس جند رتنه يعترب السلعتني مكملتني لبعضهما البعض القهوة 

 .هي تلك اليت ميكن إحالل إحداها حمل األخرى: السلع البديلة .2                              

       .اً املستهلك ميكن رتن يستخدمها رتو يستهلكها عوض  ثمن رتحدها والكمية املطلوبة من األخرى على عالقة طردية موجبة
                                       .مناسب له( ألنا بديل Y( ميكن رتن يذهب إىل السلعة )Xذا ارتفع سعر السلعة )إ  .عن السلعة احلالية 

 عند بعض الناس رتن القهوة بديل للشاي  لو ارتفع سعر الشاي جند رتن املستهلك سينتقل من استهالكه للشاي إىل القهوة وهكذا.  مثال : 

   كيف تؤثر رتسعار هذه السلع على منحىن الطلب؟ 

   السل  البديلةم/ 

 

 

 

 ( إذا ارتفع سعر السلعةY )الكمية املطلوبة من الشاي سوف تزيد  إن( )القهوة .  

   النحىن حيكي املهذا( عالقة بني الكمية املطلوبة من السلعةX( وسعر السلعة البديلة )Y). 

 . ها( مثاًل وسعر Xبينما منحىن الطلب العادي الذي مر حيكي العالقة بني الكمية املطلوبة من السلعة  )      

 

 للتوضيح:
Pالسعر = 
Qالكمية = 
Xالشاي = 
y) القهوة ) سلعة بديلة = 

Pyسعر القهوة= 
Qx  =كمية الشاي 

 

yP

xQ 

xD
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 السلع املكملة مع/ 

 

 

 

 

 ( إذا ا  ضنا رتن السلعةX(هي الشاي واملكملة هلا هي السكر )Y د) 

  نجد رتن هنات عالقة عكسية بني الكمية املطلوبة من السلعة  و سعر السلعة املكملة هلا .

         املسللتهلك سللوف يقلل طلبه على السللكر وألنه يسللتخدمه مكماًل للشللاي  إذا ارتفع سللعر السللكر د ألنه   ملاذا العالقة عكسللية؟
رتما  وعلى الشلاي و لتايل الطلب على كال السللعتني املكملتني لبعضلهما البعض سلوف يقل نتيجة الرتفاع سلعر رتحدمها.  رتيضلاً سليقلل طلبه

 .زايدة طلبه على الشاي نجد رتن املستهلك سوف يقوم بزايدة طلبه على السكر وكذلك إذا اخنفض سعر السكر 

___________________________________________________________ 

 إن الطلب على هذه السلعة كلما زاد رتو مال ذوق املستهلك إىل سلعة معينة  :Taste  Consumerالذوق )التفضيالت(   /رابعاً 
  إن منحىن الطلب سوف يزيد. سيزيد و لتايل 

  كالعادات -يشلللللمل املتغريات رتو العوامل اليت ال ميكن قياسلللللها سلللللواء بوحدات عينية معينة رتو نقديةد إمنا ميكن توصللللليفها  قط  /الذوق
 .(Consumer tasteذوق املستهلك ) -والتقاليد والتفضيالت املختلفة للمستهلك

إذا كان هنات إشللللاعة عامة أبن سللللعر سلللللعة معينة سللللوف  التوقعات  رتفاع سللللعر سلللللعة معينة  :Expectationsالتوقعات خامسللللاً/ 
يرتفع جتد رتن الناس يتها تون على شلللللراء هذه السللللللعة و لتايل سللللليزيد الطلب على هذه السللللللعة وسلللللريتفع مثنهاد سلللللواء كانت هذه التوقعات 

لى السللللللعة طلبهم ع إرجاءحياولون رتنم  كانت التوقعات تشلللللري ان هنات اخنفا  يف السلللللعر  تجد الناس   كذلك لو. و   صلللللحيحة رتم خاطئة
 .يقللون الطلب ما رتمكن ألجل االستفادة من اخنفا  السعر الحقاً  

عدد السلللللكان عامل مهم يف حتديد الطلبد  لو زاد عدد السلللللكان يف قرية معينة رتو مدينة معينةد جند رتن  عدد السلللللكان:سلللللادسلللللاً/ 
 مل مهم ومؤثر يف زايدة الطلب.الطلب على كل السلع بشكل عام سوف يزيدد  عدد السكان عا

yP

xQ 

xD
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 احملاضرة الثامنة
 
  حىنالعوامل اليت تؤدي إىل انتقال هذا املن والذي يوضح العالقة بني الكمية املطلوبة وسعر السلعة  -رسم منحىن الطلب : 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ها ) عالقة عكسية (.هذا الرسم )منحىن الطلب ( حيكي العالقة بني الكمية املطلوبة من السلعة  وسعر 
  (0D  )/  إذا ارتفع سلللللعر السللللللعةد الكمية املطلوبة سلللللوف تنخفضد وإذا اخنفض  رتيمنحىن الطلب األصلللللليد وميله سلللللالب

 السعر الكمية املطلوبة سوف تزيد.
           اآلن ننظر للعوامل اليت ذكرانها كيف تؤثر على منحىن الطلب؟ 

وبة من السلللللعة رتن الكمية املطلنجد  ارتفاع سللللعر السلللللعة يعين انتقال من نقطة إىل نقطة رتخرى على نفس املنحىند  : / سللللعر السلللللعةرتوال
سوف تنخفضد رتما منحىن الطلب  لن ينتقلد ملاذا لن ينتقل املنحىن؟ ألن التغري حدث يف سعر السلعة نفسهاد وسعر السلعة نفسها موجود 

غريد  نسلللري على نفس ب لن يتلدينا يف الرسلللم على احملور الررتسللليد وهنا إذا تغري املوجود على احملور الررتسلللي رتو على احملور األ قي منحىن الطل
( هذا  يما خيص تغري السعر.  إذاً تغري السعر ال يؤدي إىل انتقال منحىن الطلبد وإمنا 0Dمنحىن الطلب  للون األسود املوجود يف الوسط )

 يعين االنتقال من نقطة إىل رتخرى على نفس منحىن الطلب.
 

 (. 2D( إىل )0D سوف ينتقل من ) -( اليمني )رتن زايدة الدخل ستؤدي إىل انتقال منحىن الطلب إىل رتعلى  :/ الدخلاثنياً 
 انتقل منحىن الطلب بسبب زايدة الدخلد  زايدة الدخل تعين رتن مقدرة املستهلك على شراء هذه السلعة بشكل رتكرب. و
مقدرة الشللخص اآلن على شللراء .  ( 1D( إىل )0Dمن )) اليسللار( األسللفللو اخنفض الدخل؟ سلليكون العكس متاماًد سللينتقل املنحىن إىل و 

 .(إذا زاد دخل املستهلك يزيد الطلب عليها وإذا اخنفض دخل املستهلك قل اإلقبال عليها) السلعة رتقل من قبل.  
 

موجود على احملور الررتسي؟ ليس ( Yسعر السلعة ) و(د Yرتن السلع البديلة هي )لنقل   // رتسعار السلع األخرىد بديلة رتو مكملةاثلثاً 
إذاً يعترب عامل نقل للمنحىند و لتايل إذا ارتفعت رتسعار  .(Xالكمية املطلوبة للسلعة )ميثل  (.  واحملور األ قيXاملوجود هو سعر السلعة ) 

  ت هذه السلعسوف يقوم األ راد برتن منحىن الطلب سينتقل إىل رتعلىد  ألنه إذا ارتفعت رتسعار السلع البديلة   معىن هذاالسلع البديلة 

 للتوضيح:
Pxسعر السلعة رتكس = 
Qxالكمية املطلوبة = 

0D منحىن الطلب االصلي = 
 
 

xP 

xQ 0

1D 0D 2D
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( من ارتفاع رتسعار السلع البديلة وسيزيد الطلب عليها ألن مثنها مل يتغري ومل يرتفع  وبذلك سينتقل منحىن Xالبديلة ومن مَثه تستفيد السلعة )
 الطلب إىل رتعلى )إىل اليمني(. 

يلة ألسفل )إىل اليسار(.  ألن املستهلك سوف يذهب إىل السلع البدوإذا اخنفضت رتسعار السلع البديلة سوف ينتقل منحىن الطلب إىل ا 
 اليت اخنفض مثنهاد وسيقلل من استهالكه هلاد ألن سعرها رتقل وبذلك سوف ينخفض الطلب عليها.

 
  ًموجود يف احملور الررتسي وغري موجود يف احملور األ قيد إذا يعترب عامل نقل ملنحىن الطلب ليسترتسعار السلع املكملة رتيضا. 

 وال يعين االنتقال من نقطة إىل نقطة على نفس منحىن الطلب.  
 .( 1D( إىل رتسفل إىل )0D( سوف ينتقل منحىن الطلب من )Xإذا ارتفعت رتسعار السلع املكملة للسلعة )            

      أل(  نه لو ارتفعت رتسللعار السلللع املكملة  املسللتهلك سللوق يقلل من اسللتهالت السلللع املكملة ومبا رتن السلللعةX مكملة هلا سلليقلل )
منها رتيضللللللللاًد و لتايل ردت  عل املسللللللللتهلك عند ارتفاع رتسللللللللعار السلللللللللع املكملة هو ختفيض الكميات املطلوبة من كلتا السلللللللللعتني املكملتني 

 لبعضهما البعض.
        ( 0وإذا اخنفضت رتسعار السلع املكملةد  سوف ينتقل يف هذه احلالة منحىن الطلب األصليD( إىل األعلى إىل )2D ). 

 ألنه إذا اخنفض سعر السلع املكملة سوف يرتفع منحىن الطلب.              
 ونالحظ رتن أتثري رتسعار السلع املكملة هو متاماً عكس أتثري رتسعار السلع البديلة.             

____________________________________________________________ 
يزيد رتو يتغري الذوق جتاه سللللللللعة معينة حبيث يزيد الطلب عليها ألن ميول الناس اجتهت رتكثر إىل هذه السللللللللعة  قد  / / ذوق املسلللللللتهلكرابعاً 

 (. 2D( إىل األعلى  )0Dيف هذه احلالة سوف جند رتن منحىن الطلب يتحرت  من مكانه الطبيعي ) .  بسبب اإلعالانت مثاًل 
  رتذواق املسلللللللتهلكني بعيداً عن هذهاجتهت رتما إذا ( 0السللللللللعة جند رتن منحىن الطلب يتجه من مكانه الطبيعيD( إىل األسلللللللفل )1D  .)

 من منحىن إىل منحى آخرد وليس من نقطة إىل نقطة على نفس منحى الطلب. واالنتقال يكون
( 0Dينتقل من )يعين رتن منحىن الطلب سللوف  ( سللوف يرتفع Xإذا كانت هنات توقعات تشللري إىل رتن سللعر السلللعة )  /التوقعات /خامسللاً 

( سلللللللوف Xزايدة الطلب عليها سلللللللتؤدي إىل ارتفاع سلللللللعرها.  رتما إذا كانت التوقعات تشلللللللري إىل رتن رتسلللللللعار السللللللللعة ) (. 2Dإىل األعلى )
 .( 1Dتنخفضد  إن ما حيدث هو العكسد منحىن الطلب سينتقل إىل األسفل إىل )

املسللللتهلكني وعدد السللللكان ألن عدد املسللللتهلكني إذا اخنفض سللللتؤدي إىل اخنفا  جيب علينا رتن نفرق بني عدد  / عدد السللللكان /سللللادسللللاً 
الطلب على السللللعة وتكون السللللعة رخيصلللة مما يؤدي إىل جميء مسلللتهلكني جدد هلا.  رتما عدد السلللكان  لو انتقلت هذه السللللعة من هجرة 

( رتما إذا كان هنات نزوح من 2D( إىل )0Dإىل رتعلى من ) إىل مدينة مثاًلد  سوف يرتفع الطلب على السلعة.  وسوف ينتقل منحىن الطلب
 (.1D( إىل )0Dمدينة إىل هجرة و لتايل عدد السكان سوف يقل و لتايل منحىن الطلب سوف ينتقل إىل األسفل من )

 
العوامل املؤثرة يف الطلب تؤدي إىل نقل املنحىن ماعدا عامل واحد وهو سعر السلعة  الحظ رتن كل 

 االنتقال من نقطة إىل رتخرى على نفس منحىن الطلبديعين  
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  دالة الطلب السعريةrice Demand FunctionP / 
 . بسعرهاهي عبارة عن العالقة الرايضية اليت تربط الكمية املطلوبة من السلعة      
 وميكن التعبري عن دالة الطلب يف رتبسط صورها )الصورة اخلطية( على النحو التايل: 
 
 

Qd          الكمية املطلوبة من السلعة =      Pمثن السلعة= b مضروبة يفP  .الذي هو السعر 
          a=  (هي الكمية املطلوبة اليت ال تتأثر  لثمن) يعرب عن الكمية املطلوبة من السلعة عندما يكون مثنها صفراً  /مقدار اثبت. 

   b       . وحتسب  لطريقة  التالية .كمية املطلوبة من السلعة والناتج عن تغري الثمن بوحدة واحدةمقدار التغري يف ال= ميل الدالة: 
 

 (Pمقسوم على التغري يف  Q)رايضياً نقول التغري يف                                                                                       
 

 .يف   رتن تكون إشارهتا  لسالب حىت تكون العالقة بني الكمية املطلوبة وسعر السلعة  لسالب Pو لنسبة ملنحىن الطلب              
 

 لو رتخذان دالة الطلب بشكل عام نستطيع رتن منثل الكمية املطلوبة كدالة تعتمد على عوامل كثرية هي العوامل الستة اليت ذكرانها. 
_______________________________________________________ 

 :مثال 
وحدةد ورتدت زايدة الثمن برايل واحد إىل اخنفا  الكمية  12إذا كانت الكمية املطلوبة من سلعة معينة عند الثمن صفر تساوي    

 ابقة؟املطلوبة من هذه السلعة  مبقدار وحدتنيد  ما هي دالة الطلب املمثلة للعالقة الس
 احلل/    

    12 =( Qdالكمية املطلوبة)د صفر  =الثمن  عند املعطيات :     
 2-=  (Qd)عند زايدة رايل د الكمية املطلوبة                  

 حبكم العالقة العكسية بني الكمية املطلوبة وسعر السلعة نفسها: 2-تساوي  Pإذاً هذه كما نالحظ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Qd=a+bP

 
 

Q
b

P





Qd=12-2P
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 احملاضرة التاسعة 
 طلب لهنات عالقة عكسية بني الكمية املطلوبة وسعر السلعةد ولكن هنات حاالت استثنائية ل يوجد 

 مبعىن رتن القانون العام للطلب ال ينطبق على هذه احلاالت و لتايل قد أيخذ شكل منحىن الطلب شكاًل مغاير.  
        جدول الطلبDemand Schedule  /  عباره عن قائمة توضح الكميات اليت يطلبها املستهلك 

 من السلعة عند رتسعار خمتلفة.                                                           

 
 .د مث وضعنا بعض القيم للسعر وللكميةQdكما هو موضح جانباً جند رتننا وضعنا جدول ووضعنا السعر والكمية املطلوبة 

 

 لو طبقللت اجلللدول هللذا سللللللللللللللتجللد رتنلله يتطللابق مع املعللادلللة  ذكرانهللاهللذا اجلللدول منبثق من املعللادلللة الرقميللة اليت 
 . و هكذا 12إذا كان السعر يساوي صفر  الكمية املطلوبة تساوي . مثال / Qd=12-2Pالرايضية 
o  10 الكمية املطلوبة تنخفض إىل  1وإذا ارتفع السعر إىل 

o  8 الكمية املطلوبة سوف تنخفض إىل  2وإذا ارتفع السعر إىل 

o 6 الكمية املطلوبة سوف تنخفض إىل  3سعر إىل وإذا ارتفع ال 

o 4 الكمية املطلوبة سوف تنخفض إىل  4وإذا ارتفع السعر اىل  

o  2 الكمية املطلوبة سوف تنخفض إىل  5وإذا ارتفع السعر إىل 

o  الكمية املطلوبة سوف تنخفض إىل صفر6وإذا ارتفع السعر إىل  

 تنخفض الكمية املطلوبة.وهكذا حبكم العالقة العكسية: إذا ارتفع السعر 
_ 
 منحىن الطلب:Demand Curve  هو عبارة عن املنحىن الواصل بني النقاط املختلفة 

 واليت متثل األمثان املختلفة املف ضة للسلعة رتو اخلدمة والكميات املطلوبة عند كل مثن. 
 
   ؟الكمية املطلوبة يف التغري يف الطلب والتغريما الفرق بني 

      تغري سللللللللعر السلللللللللعة عندما ي .  منحىن الطلب يعين االنتقال من نقطة إىل نقطة رتخرى على نفس / الكمية املطلوبةالتغري يف
 ء العوامل األخرىمع ا  ا  بقا .منحىن الطلب قل من نقطة إىل رتخرى على نفستنتسوف تتغري وس  إن الكمية املطلوبة نفسها
     انتقال منحىن الطلبدأبكمله  ويعين عدم بقاء العوامل األخرى على حاهلاد /  التغري يف الطلب 

  . إما جلهة اليمني رتو إىل جهة اليسار
__________________________________________________________ 

     )الطلب الكلي )طلب السوقMarket Demand:  
 هو جمموع الكميات املطلوبة من السلعة إلمجايل املستهلكني عند األسعار املختلفة.      
 

P Qd 

 12 صفر
1 10 
2 8 
3 6 
4 4 
5 2 
 صفر 6
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 يوضح اجلدول رتدانه الكميات اليت يطلبها إمجايل املستهلكني )رتدب و ج(من سلعة ماد مث الطلب الكلي على هذه السلعة: مثال:
 

 مثن السعلة
 طلب املستهلك

 )رت(
 طلب املستهلك

 )ب(
 طلب املستهلك

 )ج(
 طلب الكلي
 )طلب السوق(

2 8 6 11 25 
4 6 5 9 20 
6 4 4 7 15 
8 2 3 5 10 
 5 3 2 صفر 10

 
   )الثالث )ج( وميكن رتن ترسللللللم منحىن طلب ميثل منحىن طلب  والثاين )ب(  ونف   رتن هنات ثالث مسللللللتهلكنيد ونرمز للمسللللللتهلك األول )رت

 . لوحدهد  ومنحىن )ج( لوحدهمنحىن طلب للمستهلك )ب(  واملستهلك )رت( لوحدهد 
وحدات  8جند رتن املستهلك )رت( يطلب  2 إننا جنمع طلبات األ راد عند األسعار املعطاة.   لو رتخذان مثالً السعر  ( الطلب الكلي)رتما طلب السوق  

طلب السللللللوق رتو الطلب الكلي وحدةد طيب هذه لو مجعناها جند رتن  11وحدات واملسللللللتهلك الثالث )ج( يطلب  6واملسللللللتهلك الثاين )ب( يطلب 
 و هكذا مع  قي القيم وحدة وهي متثل طلب السوق على هذه السلعة.25د إذاً هنا جند 25=11+6+8)جمموع طلبات األ راد( 

 
  السعرمع بني ضع نقاط جتنميكن رتن نرسم رسم  مستقل ميثل العالقة بني الطلب الكلي على هذه السلعة رتو طلب السوق من سعر السلعة   إذا 
 إذا وصلت بني هذه النقاط .( 5و10) د( 10و8) د( 15و6) د( 20و 4) د( 25و 2) / 
 ( على هذه السلع.منحىن طلب السوقسيتكون لديك ) 

        وخالصة القول: 
هو إمجايل الكميات اليت يطلبها املستهلكون الثالثة عند كل مثن من األمثان املف ضة للسلعة./ طلب السوق 
 عبارة عن متثيل بياين جملموع النقاط اليت متثل رتمجايل الكميات اليت يطلبها األ راد عند كل مثند رتي  هو :طلب السللللللللللللللوقمنحىن

 اجلمع األ قي ملنحنيات الطلب الفردية ألننا جنمع الكميات.
 األصل حسب القانون العام للطلب رتن يكون ميل منحىن الطلب هو ميل سالب. 
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         احلاالت االستثنائية للقانون العام للطلب/ 
لقانون العام هذه العالقة حسب او هنات عالقة عكسية بني الكمية املطلوبة وسعر السلعة نفسهاد  يقول رتن رتن القانون العام للطلب 

نطبق عليها يهذه احلاالت ال   للطلب يف ظل الظروف العادية سلللللللتكون موجودة لكن يف بعض الظروف نسلللللللميها ظروف اسلللللللتثنائية
 دقانون الطلب بكل أتكيد ألن قانون الطلب العام يقول يف العالقة العكسلللللية وسلللللعرها ويف هذه احلاالت االسلللللتثنائية ال تقول بذلك

 وجند رتن من رتهم هذه احلاالت:

 
  :ف اندرة.كرمية وحتالسلع اليت تطلب لذاهتاد ولكونا  هظة الثمن.  كسلع الر اهية من جموهرات ورتحجار  احلالة األوىل 
 جند رتن العالقة طردية كلما ارتفع سلللعرها كلما زاد الطلب عليها.  والتربير املنطقي هلذه احلالة رتن مثل هؤالء املسلللتهلكني األغنياء رتو 

من  ناألثرايء ال يشللللللللل ون السللللللللللعة  قط لذاهتا رتي ألجل املنفعة منها وإمنا حيسلللللللللون مبنفعة رتو لذة رتخرى من خالل اسلللللللللتبعاد اآلخري
ةد يعين متيزهم عن اآلخريند ومع ارتفاع سلللعرها جند رتنه يزيد الطلب عليها ألجل رتن يتميزوا عن اآلخرين الذين عاسلللتهالت هذه السلللل

ال يقدرون على شللللرائهاد وإذا اخنفض مثنها جتدهم ي كونا ألن مسللللألة التميز  لنسللللبة هلم صللللارت رتقل و لتايل يقل الطلب عليها مع 
 وتكون العالقة طردية خال ا للمعتادد يعين هذا ال يعترب استثناء للقانون العام للطلب. اخنفا  سعرها

____________________________________________________________ 
  :السلع اليت يعتقد األ راد رتن ارتفاع مثنها دليالً على جودهتاد كأدوات التجميل واملساحيق مثاًل.احلالة الثانية 
د هنا رتن بعض الناس يقيم السللللعة بناءاً على سلللعرهاد  كلما ارتفع سلللعرها يرون رتنا رت ضلللل جودة و لتايل يزيد الطلب عليها وهذا جت

 قد يكون عند بعض األشخاص ليس كلهم.  لكن هنات  عال من يقيم السلعة بناءاً على مثنها.
___________________________________________________________ 

 :السلللللللللللللع اليت يزيد الطلب عليها عند ارتفاع مثنها خو اً من ارتفاع رتكرب يف املسللللللللللللتقبل وحيدث ذلك غالباً يف رتوقات احلالة الثالثة
 لسلع االستهالكية.اخاصة و   الن املستقبل يعترب غامض  لنسبه هلم احلروب واألزمات

___________________________________________________________ 
 سلع "جيفن".احلالة الرابعة: 

ني الكمية طردية ب  يها  سللللللللع )) جيفن (( ألنه اسلللللللم لشلللللللخص ومسيت هذه السللللللللع  مسهد وهذه األنواع من السللللللللع العالقةمسيت 
 ة يف احلالة الثالثة مع األزمات رتن سعر البطاطس يزيد الطلبخاص هاملطلوبة وسعر هذه السلعة.  وقد الحظ هذا الشخص جيفن رتن

 عليها مع ارتفاع مثنها ألنا سلعة ضرورية جدا ألن املستقبل غامض  لنسبة للناس وغري واضح.
 
 منا هي عالقة قد طلوبة وسلللعرهاد وإوهذه االسلللتثناءات قد تولد عالقة ليسلللت عكسلللية  لكمية امل  وهذه االسلللتثناءات ال تقلل من رتمهية القانون العام للطلبد

ملطلوبة مع تغري ا تكون يف بعض األحيان عالقة طرديةد  إلضللللللا ة إىل هذه االسللللللتثناءات يف حاالت رتخرى قد يكون  يها منحىن الطلب عمودايًد مبعىن رتن الكمية
بسلللعرها  بت وحمدوداً ولو رتخذان مثاًل األدوية الضلللرورية جند رتنا ال تتأثرسلللعر السللللعة مثل السللللع الضلللرورية جداًد جند رتنه مهما تغري سلللعرها جند رتن الطلب عليها اث

 وكذلك املستهلك ال يريد الزايدة منها ألنا إذا زادت ضرت  ملستهلك ولذلك هي حمدودة وإذا احتاجها سوف يش يها مهما ارتفع سعرها.
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 احللقة العاشرة
 التايل:نبدرت بتطبيقات على دالة الطلب واخذ التطبيق 

  أكمل اجلدول التايلد مث ارسم منحىن الطلب الذي ميثل هذه العالقة. 5P -Q =175إذا كانت دالة الطلب هي:/  1تطبيق 
 (Q  رمز للكميةد وP  .هنات عالقة عكسية بني الكمية والسعر من خالل الناقص املوجود الذي يسبق اخلمسة  .)رمز للسعر 

                   
P Qd 

 175 صفر
5 150 
10 125 
15 100 
20 75 
25 50 
30 25 

 نعو   املعادلة للحصول على النتائج رتعاله  للون األمحر .       احلل: 
            إذا رتردان رتن نرسم اجلدول السابق بيانيا  سيكونP احملور الررتسي الذي ميثل السعرد والكميةQ    .على احملور األ قي يف األسفل 

 
 
 
 
 
 
   .إذا كانت الدالة على شكل خط مستقيمد يكفي حتديد نقطتني  قط جتمع بني الكمية والسعر  
 إذا هذه نقطة تقاطعه مع احملور األ قي.   ( 175د 0) مثال النقطة األوىل      

 املعادلة  تصبح :يف  35 عو   35ميكن رتن خنتار نقطة اثنية لو كانت الكمية تساوي صفر رتو بتعبري آخر لو كان السعر يساوي 
                                            175 - (5×35  = )0 
     تكون الكمية عندها تساوي صفرد وهلذا هذه نقطة تقاطعه مع احملور الررتسي.  35إذا عندما يكون السعر يساوي 
 .إذا وصلنا بني هذه النقطتني خبط مستقيم مجيع النقاط اليت ذكرانها يف اجلدول ستكون على نفس اخلط 

       لك اخليار رتن ختتار رتي نقطتني ولست ملزماً  ختيار نقطة تقاطع مع احملور الررتسيد رتو نقطة تقاطع مع احملور األ قي  أي
 . 175وحمور الكمية عن  35تقامته ستجده سيقطع حمور السعر عند نقطتني ختتارمها من اجلدول ومتد اخلط على اس

        .هذا ميثل منحىن الطلب وكما تالحظ ذو عالقة عكسية بني الكمية املطلوبة والسعر 
 

P
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 ما هي الدالة اليت متثل البياانت الواردة  جلدول التايل:/  2 تطبيق

 50 40 30 20 10 صفلر       Pالثمن        

الكمية املطلوبة  
Qd    

64 56 48 40 32 24 

 اجلدول هنا معطى ليس جمهوال واملطلوب تكوين معادلةد ما هي الدالة اليت متثل البياانت الواردة  جلدول التايل؟ 
 احلل:
    : الصيغه اخلطيه ملعادلة الطلب 
 
 

      قيمة  P د حسب القانون العام للطلب. ( سالب )يف   رتن تكون رتقل من الصفر 
      قيمة a = 64(= صفر =السعر  )القيمة اليت تكون عندها الكمية عندما يكون   
      نستخرج ميل الدالةb  :حسب القانون 
 
 
    8-=56- 48الكمية / خذ رتي تغري يف الكمية واقسم على التغري يف السعر.  لو رتخذان مثال ا  

 10=10-20والسعر                                                                                
 
 
 

 
 
 
  دلتا عالمة /  ترمز للتغري يف الكمية مقسوما على التغري يف السعر. 
 
 
 
 
 
 
 

 Qd=a+bP

 
 

Q
b
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48 56 8
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b
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 امليل =
 

   لتلغري يف الكميلةا  
  

 التلغري يف السعلر           

 

64 0.8Qd P 

64 0.8dQ P 
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      مرونة الطلبElasticity of Demand / 
 .هي العالقة الدال ية بني الطلب كمتغري َتبع والعوامل املؤثرة  يه كمتغريات مستقلة          
 

    هي:بشكل عام  مرونة الطلبتعريف 
   .مدى استجابة تغري الكمية نتيجة لتغري رتحد املتغريات املستقلة رتو العوامل املستقلة اليت تؤثر يف الكمية املطلوبة قياسهي     
 :...وهكذا  وال نركز على التغري املطلق%30 %20 %10رتننا نركز على التغري النسيب )نسبة(  و نالحظ     
 

     Ed   = 

_____________________________________________________________ 
         :رتنواع مرونة الطلب 

 
     / مرونة الطلب السعرية  رتواًلprice elasticity of demand  

 من السلعة للتغريات النسبية اليت حتدث يف مثن السلعة.هي درجة االستجابة النسبية للكمية املطلوبة                 
 .الكمية املطلوبة سوف تنخفض رتن نقول مع مقدار التغري يف الكمية املطلوبة  %10مثال إذا ارتفع السعر مبقدار      
 وهكذا.  %5وقد يكون بنسبة رتقل    %20وقد يكون بنسبة رتكرب    %10بنفس النسبة  االخنفا  قد يكون      

                  :رايضياً هي 
                             هو / رمز مرونة الطلب السعريةEp    
                           

  
 

                                     
 الكمية (. ÷ السعر × ) التغري يف السعر(  ÷) التغري يف الكمية املطلوبة                                       

 
                                    هذا يعطيك مقدار املرونة و. 

 
 
 
 
 

 
   املطلوبه يف الكميلة النسيب لتلغريا  

  

 يف السعلر النسيب  التلغري     

 

 
 

Qd P
Ep

P Q
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       :رتنواع مرونة الطلب السعرية 
كمية تغري يف مثن السلعة إىل تغري ال نائي يف الالهي احلالة اليت  يؤدي  يها  : Infinitely Elasticالطلب النائي املرونة  -1

 املطلوبة منها. 
اء ميكنهم شرائها من السلعة عند مثن معنيد ولكنهم غري مستعدين لشر رتي رتن املستهلكني مستعدون لشراء كل الكمية اليت شرح /  

 .ر يبيع بنفس السع الذيألنم سينتقلون إىل املنا س اآلخر  رتي كمية منها إذا ارتفع مثنها ولو بنسبة ضئيلة جداً 
               :منثل مرونة الطلب   Ep         هرتي تساوي النائي. 

     سم التايل:وميكن متثيله  لر   منحىن الطلب عندما يكون النائي يكون على شكل خط مستقيم يوازي احملور األ قي. إذا 
 
 
 
 
 
    لو ر ع املنتج السللللللللعر سللللللللوف يفقد كل املسللللللللتهلكني لن يشلللللللل ي منه رتحد.   يقطع احملور الررتسللللللللي عند سللللللللعر حمدد  املنحىن جند رتن 
 السعر استجابة كبرية جدا. استجابة الكمية املطلوبة للتغري يف 

__________________________________________________________ 
 احلالة اليت تتغري  يها الكمية اليت يطلبها املسلللتهلكون من السللللعة بنسلللبة رتكرب من نسلللبة التغري الذي حيدث يف هيالطلب املرن:  -2

      مثنها رتي رتن القيمة املطلقة للمرونة:
 
 
 .رتي رتن القيمة املطلقة للمرونة تكون رتقل من ماال ناية ورتكرب من الواحد   

 .رتن نسبة استجابة الكمية املطلوبة للتغري يف السعر استجابة كبرية  /والطلب املرن يعين
      إذا كان الطلب مرانً جيب رتن يكون   . ن الكمية املطلوبة سلللللللللللللوف تنخفض  .  إ  %10لو ارتفع السلللللللللللللعر مبقدار :  مثال

 .   %10اخنفا  الكمية املطلوبة رتكرب من 
مرن ألن نسبة استجابة الكمية املطلوبة رتكرب من  يعترب طلب %50د %40د % 30د%20د % 15د%11حىت يكون مرن  لللللللل و 

 .وستكون القيمة املطلقة للمرونة رتقل من النائي ورتكرب من الواحد .  %10بنسبه السعر تغري  نسبة التغري يف السعرد 
 
 
 
 

D
P

Q

1 Ep  
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 .هي احلالة اليت تتغري  يها الكمية املطلوبة من السلعة  بنفس نسبة التغري يف الثمن  الطلب املتكا ئ املرونة: -3
                                  رتي رتن القيمة املطلقة للمرونة    :Ep = 1   . 

 (.  1-رتي القيمة احلقيقية للمرونة تسللللللاوي ). الطلب آحادي املرونة ألن القيمة املطلقة للمرونة سللللللتسللللللاوي  واحد  يسللللللمىبعض األحيان  يف
 بنفس النسبة %10الكمية املطلوبة جيب رتن تنخفض مبقدار    %10لو ارتفع السعر مرة رتخرى مبقدارمثال : 

 يكون  لشكل التايل: الطلب متكا ئ املرونة منحىن  يكون                      
 
 
 
 
 
 
    1رتي القيمة املطلقة تساوي  1-تكون مرونة الطلب اثبتة وتساوي . لو رتخذت هذه النقاط ستجد رتن الطلب متكا ئ املرونة. 

_____________________________________________________ 
                       هو الذي تتغري  يه الكمية املطلوبة من السلعة رتو اخلدمة بنسبة رتقل من نسبة التغري يف الثمن.عكس املرن متاما.  الطلب غري املرن: -4

 EP >  1 <صفر
          ه للتغري يف السعر.فمنحىن الطلب الغري مرن  هو رتقل انبساطا.رتي رتن استجابة الكمية املطلوبة ضعي 
 7رتو % 10د رتو %9جند رتن الكمية املطلوبة ستنخفض مبقدار رتقل من العشرة قد يكون % %10تفع السعر مبقدار لو ار  مثال : 

  . وهكذا  نسبة تعترب هنا رتقلرتي  . 
_____________________________________________________ 

 Ep = 0.    لتغريات الثمنيعين رتن الكمية املطلوبة عدمية االستجابة   الطلب عدمي املرونة: -5
 ونرمسه على الشكل التايل:

 
 
 
 

 يرسم على شكل خط مستقيم موازي للمحور الررتسي كما يف الشكل السابق.  و                       
   .هنا اآلن الكمية املطلوبة ال تتغري سواء كان السعر منخفض رتم مرتفع. وهذا ينطبق على السلع الضرورية جدا 

 
    بية لتغري الكمية عندما يتغري السعر.كل هذه األنواع تقيس مدى االستجابة النسنستنتج رتن   ملحوظة /    
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 احملاضرة احلادية عشر
:العوامل املؤثرة يف مرونة الطلب السعرية 
 عدد من العوامل منها: تتوقف درجة حساسية الطلب على السلعة نتيجة للتغريات اليت تطررت على مثنها على  
 : رتمهية السلعة وضرورهتا للمستهلك -1

فة اسللللتجابة الكمية املطلوبة للتغري يف السللللعر ضللللعي رتي رتن كلما كانت السلللللعة مهمة وكانت السلللللعة ضللللرورية كلما صللللار الطلب رتقل مرونةد 
 وعلى ذلك يكون الطلب غري مرن يف حالة السلع الضروريةد ومرانً يف حالة السلع الكمالية ألن الكمالية ليست ذات رتمهية كبرية للمستهلك 

________________________________________________________________________________________ 

 ملدى تلوا ر بدائل للسللعة:-2
لمسلللللللتهلك االسلللللللتغناء عن كمية رتكرب منها عند ارتفاع لكن مي كلما كان الطلب رتكثر مرونه  و  كلما كان هنات بدائل رتكثر للسللللللللعة

 مثنهاد واالستعاضة عنها بسلعة رتخرى بديلة.  
_______________________________________________________________________ 

 تعلدد استعماالت السللعة:-3
  .نهارتقل مرونة للتغريات اليت حتدث يف مث تكوننخفضة.و لتايل ذات استعماالت متعددة كلما كانت مرونتها م السلعه  كلما كانت

____________________________________________________________ 
 مستلوى الدخلل:-4

بشكل ارتفاع الثمن يؤثر على الكمية اليت يطلبونا من السلعة و  ذوي الدخل املنخفض   إن كلما زاد مستوى الدخل تقل املرونة.  
 واضح.  )إذا الدخل يعترب عامل مؤثر يف حتديد مرونة الطلبد هل الطلب مرن رتو غري مرن(.

_____________________________________________________ 
 نسبلة ملا ينفلق على السلعلة من الدخل: -5

ظة الثمن ويشكل ما ينفق عليها نسبة كبرية من دخل املستهلكد  إن رتي تغري يف مثنها سوف يؤثر على الكمية املطلوبة إذا كانت السلعة  ه
د كلما زادت يب تز مرونة الطل إذنإنفاق املسللتهلك  يكون الطلب عليها رتكثر مرونة.   من  منها بشللكل كبري.   إذا كانت حتتل نصلليب كبري

من الدخلد والعكس  السلللللعة اليت ال يشللللكل اإلنفاق عليها سللللوى نسللللبة ضللللئيلة جداً من الدخل يكون الطلب النسللللبة املنفقة على السلللللعة 
 عليها منخفض املرونة.

____________________________________________________ 
 الفتلرة الزمنيلة:-6

كلما طالت الف ة الزمنية كلما كان الطلب رتكثر مرونةد وكلما قلت كان الطلب رتقل مرونة.  رتي رتن: كلما طالت الف ة الزمنية كلما 
متكن املسلللللللتهلك من تغري عاداته االسلللللللتهالكيةد و رتصلللللللبح رتكثر قدرة على تغيري الكمية املطلوبة من السللللللللعة اليت تغري مثنها.  حيث 

الفرد االسللللتهالكية   ة من الزمن يتكيف  يها مع اسللللتهالت كمية رتقل من سلللللعة معينة رتو االسللللتعاضللللة بسلللللعة يتطلب تغيري عادات 
 لذلك نقول أبن مرونة الطلب تزيد مع زايدة مرور الزمن.. رتخرى حملها
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 :رتمهية حساب املرونة 
 : مرونة الطلب واإليراد الكلي للمنتجعالقة 

 لمنتجني )البائعني(.  اإليراد الكلي لو   .يطلق عليه اإلنفاق الكلي للمستهلكني )املش يني(: إن املبلُ الكلي الذي ينفق على شراء السلعة 
       ائب رتو إعاانت د ضر و وجبعدم وجود ضرائب حكومية رتو إعاانتد ألنه  بفر رتي السعر مضرو ً يف الكمية اليت يش يهاد

  سيختلف اإليراد الكلي عن اإلنفاق الكليد  إذاً وجود الضرائب واإلعاانت 
 وختتلف عالقة املرونة  إليراد الكلي حسب نوع مرونة الطلب كما يلي:  يعين رتن اإليراد الكلي ال يتطابق مع اإلنفاق الكليد

 
 لكلياملرونة و اإليراد ا التوضيح ابلرسم الشرح حالة الطلب

 ال نائي املرونة 1

 احلالة اليت يؤدي  يها رتي تغري طفيف يف
 السعر إىل تغري ال نائي يف الكمية

Ep   

 

 يصل اإليراد إىل صفر رف  الثمن :
ا يزيللللد اإليراد إىل ملللل ختفيض الثمن :

 الناية.
 

 مرن 2

احلللالللة اليت  يهللا تكون نسللللللللللللللبللة التغري يف 
الكمية املطلوبة اكرب من نسلللللللللبة التغري يف 

 السعر
 

 

يؤدي الخنفا  اإليراد  رف  الثمن :
 الكلي.

د يؤدي لزايدة اإليرا ختفيض الثمن :
 الكلي.

 عالقة عكسية بني مثن السلعة واإليراد الكلي

 متكا ئ املرونة 3

اوية مسلللللللللللنسلللللللللللبة التغري يف الكمية تكون 
 متاما لنسبة التغري يف السعر
Ep = 1 

 

ال يؤثر على اإليراد  :رف  الثمن
 الكلي.

راد ال يؤثر على اإلي ختفيض الثمن :
 الكلي.

 

 غري مرن 4
 نسبة التغري يف الكمية املطلوبة تكون رتقل

 من نسبة التغري يف السعر
 EP >  1 <صفر

 

 يزيد اإليراد الكلي رف  الثمن :
ينخفض اإليراد  : ختفيض الثمن

 .الكلي

 عدمي املرونة 5

 نسبة تغري الكمية املطلوبة نتيجة تغري 
 السعر = صفر

Ep = 0 
 

س يزيد اإليراد الكلي بنف رف  الثمن :
 نسبة زايدة الثمن.
نفس ينخفض اإليراد ب ختفيض الثمن:

 نسبة ختفيض الثمن.
يزداد اإليراد الكلي بنفس نسللللللللللبة زايدة الثمن 

 نسبة اخنفاضه وينخفض بنفس
 *اجلدول من إعداد األستاذ / شاهني     
 

 1 Ep  
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رايالتد وعندما قام املنتج بر ع مثنها إىل  5وحدةد بسعر الوحدة  100إذا كانت الكمية اليت يطلبها املستهلكون من سلعة معينة هي  /مثال
 الثمن قراراً حكيما من املنتج رتم ال؟ وملاذا؟.  هل يعترب ر ع 100وحدة بداًل من  90رايالتد اخنفضت مبيعاته منها لتصبح  6
 
  لقانون التايل ملعر ة رتثر زايدة سياسة ر ع الثمن على اإليراد الكلي للمنتج البد من قياس مرونة الطلب   
 
 
 
 
 
 

      0.5 =  0.5-إذاً القيمة املطلقة     .يعين رتن الطلب غري مرن 
     6إىل  5د رتنه عندما ارتفع السعر من جن  .إذا عر نا رتن الطلب غري مرن من خالل قياس املرونة د رتو من خالل النظر  

 .قد زاد )رتي عالقة طردية(  أن اإليراد  الكلي           
 العالقة الطردية بني اإليراد الكلي والسعر ال حتدث إال إ ذا كان الطلب غري مرن.و           
         : اثنياً/ مرونة الطلب الداخلية 
 املستهلك.هي درجة االستجابة النسبية للكمية املطلوبة من السلعة للتغريات النسبية اليت حتدث يف دخل          

 إذاً: مرونة الطلب الدخلية = نسبة التغري يف الكمية املطلوبة / نسب التغري يف دخل املستهلك
 
 
 

 I  (Income) =  الدخل و الكمية املطلوبة   Qd =   و .   التغري يف الكمية  املطلوبة  رتن :  حيث             
   عاديةرتن السلعة  وبني الكمية املطلوبة والدخل  طردية يعين رتن العالقة   + خلية قد تكون امرونة الطلب الد .     

 .  دنيارتن السلعة هي سلعة  يعين    -وقد تكون                                
_______________________________________________________ 

         
 
 
 
 



 
 

Qd P
Ep

P Q


 



90 100 5 10 1
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6 5 100 1 20
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 I Qd
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 :قانون إجنل 
من دخله على  %20.  مثال إذا كان املستهلك ينفق نسبة الدخل املخصصة لإلنفاق على املواد الغذائية كلما زاد الدخل تنخفض -1

 .%19املواد الغذائيةد و زاد دخله  إن النسبة تنخفض إىل 
ص ينفق ي إذا كان الشلللخ. رتتظل نسلللبة الدخل املخصلللصلللة لإلنفاق على امللبس واملسلللكن والتد ئة واإلضلللاءة اثبتة مع زايدة الدخل -2

من دخلهد جند رتن هذه النسلللللللبة اثبتة حىت مع زايدة الدخل.  ألن نوع امللبس سللللللليتغري مع زايدة الدخل  ورتسللللللللوب  %30على ما ذكر 
 التد ئة واإلضاءة رتيضاً.

على السلللللع  نسللللبة ما ينفق رتي  ات األخرى كالتعليم وال  يه والسللللياحة واالدخار مع زايدة الدخل.يتزداد نسللللبة اإلنفاق على احلاج -3
 الكمالية يزيد مع زايدة الدخل.

           /ًمرونة الطلب املتقاطعة اثلثاCross Elasticity of Demand : 
 .ااملرتبطة هب تقيس نسبة استجابة الكمية املطلوبة من سلعة نتيجة للتغري النسيب يف سعر السلعة األخرى هي اليت
       لو رتخذان سلعتني x   وy  نسبة التغري يف   و نريد معر ةx   عند تغري سعر السلعةy ؟ 
      نقيس دائماً مرونة الطلب املتقاطعة يف حالة وجود عالقة  بني السلعتني إما مكملة رتو بديلة و. 
 
 
 

Qx  التغري يف الكمية املطلوبة من السلعة =x 

Py  التغري يف سعر السلعة األخرى =y 
Py  سعر السلعة =y 

Qx  الكمية املطلوبة من =x 
 1تطبيق

 كيلود   90إىل  80رايالتد  زادت الكمية اليت يبيعها من  4إىل  6رت/ إذا قام البائع بتخفيض مثن كيلو التفاح من 
  هل يعترب الطلب على التفاح مرانً رتم غري مرن؟

 جنيب على السؤال بطريقتني / 
                       :قياس املرونة مباشرة 

 10= 80-90    / يف الكمية  التغري                           
 2-=  6- 4      /التغري يف السعر                             

10      /  التغري يف الكمية                      

−2
    =-5  

  90رايل مع استخدام الكمية =  4يف السعر  الناتج مث نضرب                    
2 20 5*4

9 90 90

  
  

 

Qx Py

Py Qx





X                      

مية د لكون العالقة بني الكتكون اإلشللللللللارة موجبة يف حالة السلللللللللعة البديلة
 .  طرديةهلا عالقة  Yمن السلعة ومثن السلعة البديلة  Xاملطلوبة 
  رتما يف حالة السللللللع املكملة  اإلشلللللارة تكون سلللللالبة حيث رتن العالقة بني

  .عكسيةعالقة  Yومثن السلعة املكملة هلا  Xالكمية املطلوبة من السلعة 
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                                      .ومبا رتن الناتج  لسالب  الطلب غري مرن 
                       ماذا حيدث يف اإليراد الكلي(: عن طريق( 

                              :6اإليراد يف املرة األوىل  80  =480 
                              4الثانية : اإليراد يف املرة  90 =360 

    .وذلك يعين اخنفا  اإليراد الكلي نتيجة اخنفا  السعر. العالقة بني السعر واإليراد الكلي عالقة طردية 
 ولن تكون العالقة طردية إال إذا كان الطلب غري مرن.        

 ب/ هل يعترب قرار البائع بتخفيض مثن التفاح لزايدة مبيعاته قراراً يف صاحله رتم ال؟ 
 .رتثبت إجابتك حبساب اإليراد الكلي الناشئ عن البيع يف احلالتني

       .قرار البائع خطأ. إلثبات اإلجابة كما الحظنا يف اإلجابة السابقة عندما حسبنا اإليراد الكلي  
 ج/ إذا رتدى ختفيض مثن التفاح إىل ختفيض الكمية املطلوبة من الربتقالد 

  هل يعترب الربتقال يف هذه احلالة بديالً رتم مكماًل للتفاح؟ وملاذا؟
    .إذا اخنفض مثن التفاح  إن من املتوقع رتن الكمية املطلوبة من التفاح سوف تزيد 
     الكه تقال الذي هو ختفيض مثن التفاح  هذا يعين رتن السلللللللعتني بدائل ألنه زاد اسللللللتهإذا رتدى ختفيض الكمية املطلوبة من الرب

 من التفاح وخفض من الربتقال. إذا يكون بدياًلد ألنه عندما خفض سعر التفاح جند رتن الكمية املطلوبة من الربتقال اخنفضت. 
 

 / 2تطببيق
د  ما درجة أتثر طلب رتمحد على األرز رايالً  8د و   ا  رتن مثن الكيلو هو كيلو من األرز شللللللللللللللهرايً   10إذا كان رتمحد يسللللللللللللللتهلك 

رايل قد رتدت إىل زايدة الكمية اليت يسلللللتهلكها من األرز  4500إىل  4000بتغريات دخله إذا علمت رتن زايدة دخله الشلللللهري من 
 د هل ينطبق قانون إجنل يف هذه احلالة رتم ال؟ وملاذا؟كيلوين شهرايً مبقدار  

 يبقى اثبتا وبعضها ينخفض وبعضها يزيد.  ابعضه/ قانون إجنل يناقش نسبة ما ينفق على السلع         ة/جاباإل
 املطلوب يف السؤال رتن حنسب نسبة ما ينفقه  املستهلك يف املرة األوىل.              

   رايل 4000كان دخله   هذا ما ينفقه على األرز عندمارايل  و  80كيلو =    10رايل  8كان مثن الرز =    
80نسبة ما ينفقه يف املرة األوىل:                  

4000
   =0.02   100  =  2  % 

 كيلو  10كيلو=  2كيلو +8وبعد الزايدة صار استهالكه:            

 رايل 4500 هذا ما ينفقه على األرز عندما كان دخلهرايل  و  100كيلو =    10رايل  10صار  مثن الرز =            
100:     الثانيهنسبة ما ينفقه يف املرة            

4000
   =0.022   100  =  2.2  % 

على  قرر هل هو من رتنواع السلع األوىل رتو الثانية رتو الثالثة بناءاً على ما حيدث يف نسبة إنفاقهننظر ماذا حيدث يف كلتا احلالتني مث ن
 األرز.
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         العرSupply / 

 هو الكميات اليت يكون املنتجون مستعدون لبيعها يف السوق من السلعة رتو اخلدمة عند خمتلف األمثان املف ضة هلا.      

                       )الطلب ميثل سلوت املش يند والعر  ميثل سلوت املنتجني( 
 

         املعروضة هنات عالقة طردية بني السعر والكمية  /القانون العام للعر. 

 .ندما يرتفع مثنهاد ويقلل عرضه من السلع عندما ينخفض مثنهاععىن رتن املنتج يزيد من عرضه لكمية السلع مب    
 رتي رتن السعر والكمية يسريان يف نفس االجتاه )طردية(.     
    عر والكمية. العر  ميثل العالقة الطردية بني الس احملور الررتسي ميثل السعر و احملور األ قي ميثل الكمية واملنحىن الذي يف 

 

 : نِتج يف عرضهاهي  حمددات العر
ُ
  العوامل املؤثرة اليت تؤثر يف الكمية اليت يرغب امل

 :رتمههامن السلعة رتو اخلدمةد ومن                        

نِتج يف عرضها  الثمن.  كلما ارتفع مثنها والكمية املعروضة  العالقة طردية بني مثن السلعة:.1  
ُ
  لعكسو زادت الكمية اليت يرغب امل

كلما  .                   بني رتمثان عناصر اإلنتاج املستخدمة يف إنتاج السلعة والكمية املعروضة عكسية  العالقة  رتمثان عناصر اإلنتاج:.2  
د و لتايل ةزادت رتمثان عناصللللللر اإلنتاج )العملد األر د ررتس املالد التنظيم( اليت تسللللللتخدم يف إنتاج السلللللللعة كلما رتدى إىل زايدة تكاليف إنتاج السلللللللع

 اخنفضت الكمية املعروضة من السلعة.  

ا يف اإلنتاج.   مثالً مع السلللعة املكملة هل وعالقة طرديةاإلنتاجد  مثن السلللعة البديلة هلا يف بني مثن السلللعه وعكسللية  العالقة: رتمثان السلللع األخرى.3
بدة  إن ز لو ارتفع مثن اللنب الرائب  إن الكمية املعرو  من احلليب سلللللللللللللللتنخفضد لكون اللنب الرائب بديل للحليب يف اإلنتاج.  رتما لو ارتفع مثن ال

 اج للحليب.الكمية املعروضة من احلليب ستزيد ألن الزبدة مكملة يف اإلنت

يؤثر املسلللللللللتوى الفين والتقين لإلنتاج على كمية ونوعية السللللللللللع املنتجةد وكذلك على تكاليف اإلنتاج.  لذلك  كلما حتسللللللللن  حالة الفن اإلنتاجي:.4
 األسلوب الفين واإلنتاجي املستخدم كلما زادت الكمية املعروضة من السلعة والعكس  لعكس.

يعترب عامل مهم  كمحدد رتو كمؤثر يف العر   إذا كان املنتجني يتوقعون رتن سعر السلعة سريتفع جتدهم يبادرون   :توقعات األسعار لدى املنتجني .5
 إىل ختزين هذه السلع حىت يرتفع مثنها و لتايل سنجد رتن منحىن العر  سريتفع إىل رتعلى مشرياً إىل ارتفاع األسعار.

نه جزء من سعر أل (زايدة يف العر )تقدم سنجد رتنا ستؤدي إىل نقل منحىن العر  إىل األسفل   اإلعاانت احلكومية اليتاإلعاانت والضرائب: .6
منحىن العر  إىل رتسفل نتقل ي يزيد من إنتاج السلعة و لتايل  رتن تكلفة إنتاج هذه السلعة اخنفض  لنسبة لهد  املنتج ريى.  السلعة ستد عها احلكومة 

ب من جند رتن املنتج حيسب هذه الضرائ. الضرائب  تمن حمددات العر   كلما زاد تعترب.  الضرائب (السعر السائدزايدة الكمية املعروضة عند )
                             التكاليف.  تكاليفه  كان  ر  الضريبة على املنتج الذي ينتجه كان زايدة يف تكاليفه و لتايل جند رتن منحىن العر  ينتقل إىل األعلى كأنه زايدة يف

 عوامل تؤدي إىل نقل منحنى العرض ماعدا العامل األول )مثن السلعة(.الكل 

 
 

SP

Q
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 احملاضرة الثالثة عشر 
 

        :هي العالقة الرايضية اليت توضح العالقة بني الكمية املعروضة من السلعة ومثنهاد   دالة العر  السعرية 
 بقاء العوامل األخرى املؤثرة يف العر  على حاهلا.مع ا  ا                                     

 
 
 

                       Qs   = الكمية املعروضة 
                        a     = املقدار الثابت 

                       b    الكمية يف التغري مقدار=   ميل دالة العر
    السعر يف التغري مقدار

 تكون رتكرب من الصفر .  bيف   رتن تكون العالقة طردية حسب القانون  و قيمة                             
         استجابة كبرية ستكون  ن استجابة الكمية املعروضة يف تغري السعر  إكلما كربت هذه القيمة. 

يكون امليل كبري رتما السلللعر  كما نالحظ هنا اآلن بني الكمية املعروضلللة والسلللعرد رتي الكمية املعروضلللة دالة معتمدة على سلللو لتايل           
 .  السعر تتغري وتتأثر عند تغري السعر 

_____________________________________________________________ 
  

 
Qs=a+bP
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نِتج ال يرغب يف عر  رتي كمية من سللللللللللعته عند هذا الثمند بل كانت  د وكان= صلللللللللفر و كان مثن السللللللللللعة يف السلللللللللوقل  /مثال
ُ
امل

وحدات.   ما هي دالة  3(.  ورتن تغري الثمن برايل واحد يؤدي إىل تغري الكمية املعروضللللللللللللللة مبقدار 3-الكمية اليت يعرضللللللللللللللها هي )
 العر  املمثلة للعالقة السابقة؟

 له مدلول رايضي وإن كان اقتصادايً ال يساوي شيئاً  و 3-صفر  إن الكمية املعروضة تساوي  =إذا كان السعر قيمة اثبته    a  =- 3املعطيات /        

                   b =3   3هو ميل الداله  و اذا ارتفع السعر مبقدار رايل نزيد الكمية املعروضه مبقدار 
 

 إذاً دالة العر  تكون:                       
 

                         3مبا رتنه لو ارتفع السعر مبقدار رايلد  إن الكمية املعروضة ستزيد مبقدار. 
 

       جدول العر : 
           هو عبارة عن القائمة اليت توضللللللللللللللح الكميات اليت يرغب املنتج يف عرضللللللللللللللها من السلللللللللللللللعة رتو اخلدمة عند األمثان املختلفة.           

 ) مثال جلدول عر  (يف املعادلة . ولتكوين جدول العر  نعو 
 5 4 3 2 1 صفر الثمن )ث(

 12 9 6 3 صفر Qs -3الكمية املعروضة 

 

: عبارة عن التمثيل البياين جلدول رتو دالة العر  هو  منحىن العر.  

  تغري الكمية املعروضة وتغري العر/ 
التغري يف الكمية املعروضة هو االنتقال من نقطة إىل رتخرى على منحىن العر  نتيجة لتغري مثن السلعةد مع ا  ا  ثبات العوامل     

 األخرى )ظروف العر  اخلمسة( وبقائها دون تغري. 
أبكمللله  نحىن العر  ينتقللل أبكمللله تعبرياً عن تغري يف العر مولكن إذا تغري رتحللد العوامللل املؤثرة يف العر  مللاعللدا الثمن  للإن     

 وليس الكمية املعروضة  قط.
نتجني بعرضها لعهو عبارة عن جمموعة الكميات من الس العرض الكلي )عرض السوق(:

ُ
 ة رتو اخلدمة اليت يقوم مجيع امل

 ايت الثمن املختلفة. عند مستو 
وبذلك يكون منحىن عر  السللللللوق هو التمثيل البياين جملموع النقاط اليت متثل جمموع الكميات اليت يعرضللللللها املنتجون عند كل مثن  

 من األمثان.
 (12:36املنقضي من احملاضرة إىل  9:12)يف احملاضرة يوجد توسع يف ذلك ملن رتراد عند الوقت 

Qs=-3+3P
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   مرونة العرElasticity Of Supply : 

هي درجة اسللللللتجابة الكمية املعروضللللللة من السلللللللعة رتو اخلدمة نتيجة للتغريات اليت حتدث يف مثنهاد مع ا  ا  ثبات العوامل األخرى 
 على حاهلا. 

 .تقيس نسبة استجابة الكمية املعروضة مقسوماً على نسبة التغري يف السعر/ مرونة العر  السعرية                 
 معامل املرونة   الشرح حالة العرض

 ال نائي املرونة 1

حالة يؤدي  يها تغري بسلللللللللللليط يف مثن السلللللللللللللعة إىل تغري مبقدار ال نائي يف 
الكمية املعروضلللللللة منهاد رتي رتن نسلللللللبة التغري يف الكمية املعروضلللللللة رتكرب من 

 .نسبة تغري الثمن 

 

 

 مرن 2
تتغري الكميلة املعروضللللللللللللللللة بنسلللللللللللللللبلة رتكرب من التغري اللذي حيلدث يف الثمن.  
ومنحىن العر  يكون منخفض امليل رتي رتقرب إىل رتن يكون موازايً للمحور 

 األ قي ولكنه ال يوازيه.

 

 متكا ئ املرونة 3

عندما يتغري الثمن بنسبة معينة  تتغري الكمية املعروضة من السلعة بنفس 
 النسبة يكون العر  متكا ئ املرونة.

درجة الذي يقسللللللللللللللم الزاوية القائمة إىل  45ومنحىن العر  عبارة عن خط 
 نصفني.

 

 
 1م ع = 

 غري مرن 4

التغري يف مثن السلعة بنسبة معينة إىل تغري بنسبة رتقل يف الكمية  يؤدي
املعروضة من السلعة.  ومعامل املرونة يف هذه احلالة ت اوح قيمته بني 

الواحد الصحيح والصفر ومنحىن العر  الغري مرن يكون رتقرب إىل رتن 
 يوازي احملور الررتسي ولكنه ال يوازي.

 

 املرونةعدمي  5
احلالة اليت ال تتأثر  يها الكمية املعروضة من السلعة أبي تغريات حتدث يف 

 .الثمند رتي رتن العر  عدمي االستجابة لتغريات الثمن
 ومنحىن العر  يكون عبارة عن خط مستقيم يوازي احملور الررتسي.

 
 ]م =صفر[

  
  

P=

  1< م ع < 

 م ع < 1

>0 
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 العوامل املؤثرة يف مرونة العر :
  كلما كانت السلعة قابلة للتخزين وبتكلفة معقولةد  القابلية للتخزين:.1

 كان عرضها رتكثر مرونة للتغريات اليت حتدث يف األسعار.
 ولكن إذا كانت السلعة سريعة التلف وغري قابلة للتخزين )كاخلضروات(  إن عرضها يكون غري مرن. 
 ن رتكرب. ف مناسبةد  إن هذا يعين رتن مرونتها تكو عندما تكون السلعة قابلة للنقل من مكان آلخر وبتكالي قابلية النقل:.2
 إذا اخنفض سعر السلعة يف املنطقة وكانت السلعة قابلة لالنتقال متكن املنتج من نقلها وبيعها يف منطقة رتخرى مل تنخفض  

  يها األسعار.

 يقة رتسهلد قات رتقل وبطر فكلما كان هنات إمكانية لتغيري حجم اإلنتاج بن  طبيعة العملية االنتاجية:.3
 كلما كان عر  السلعة رتكثر مرونة.  

 كما رتن سهولة تغيري عوامل االنتاج املستخدمة وسهولة إحالهلا ببعضها البعض وتعدد رتوجه استخدامهاد     
 يزيد من مرونة السلعةد والعكس  لعكس.    

 

يكون رتكثر  احلايل لألسللعار سلليسللتمرد  إن العر إذا كانت التوقعات توحي أبن االرتفاع  التوقعات املسللتقبلية لألسللعار:.4
 مرونة مما لو كانت التوقعات تشري إىل إنه ارتفاع مؤقت يتبعه اخنفا  يف األسعار.

 

مع مرور الوقت وطول الف ة الزمنية يتمكن املشروع من تغيري حجم إنتاجه بشكل رتكثر مرونة عند حدوث  الف ة الزمنية:.5
 ينتجها.  تغيري يف مثن السلعة اليت

  مثالً لو ارتفعت اإلجيارات لن تزيد الشقق املعروضة لإلجيار بسرعة ويف نفس الف ةد بل حتتاج لف ة زمنية حىت تزيد.  
 هذا ما يدعوان إىل القول أبن العر  يف املدى القصري غري مرند ورتنه كلما طالت الف ة الزمنية كلما زادت مرونة العر . 
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 :مرونة العر   حسابدالة العر  و  كتابة  . طريقةعلى دالة العر  تطبيقات / 
 عند مستوايت خمتلفة لألسعار.  واملطلوب: Yو  Xميثل اجلدول التايل الكمية اليت يعرضها رتحد مراكز التسويق من السلعتني 

 Yو  Xرتواًل/ إجياد داليت عر  السلعتني 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     إذا كان السعر صفر  الكمية املعروضة من =x – 100 . رتيa  =-100 
  لو رتردان كتابة دالة العر  للسلع األوىل جند رتننا نكتب 

    P  مقدار التغري يف الكمية املعروضة= هو امليل
مقدار التغري يف السعر      =100−200

10−15    =100
5   =20 

  . إذا كان على شكل خط مستقيم  سيكون امليل اثبت و لتايل سواء اخ انه عند رتي نقطتني سيكون نفس الشيء    
 

     نكتب دالة العر  للسلعة  االن ان نستطيعX  / 
 

Q = -100 +20 P 

_______________________________________________________ 
 :Yدالة العر  على السلعة  الجياد الطريقة  نفس      

     إذا كان السعر صفر  الكمية املعروضة من =x 50     . رتيa  =50 
  لو رتردان كتابة دالة العر  للسلع األوىل جند رتننا نكتب 

    P  مقدار التغري يف الكمية املعروضة= هو امليل
مقدار التغري يف السعر      =100−150

10−15    =50
5   =10 

 وحدات. 10مبعىن إذا تغري السعر مبقدار رايل واحد  إن الكمية املعروضة سوف تزيد مبقدار                
 
     نكتب دالة العر  للسلعة  االن ان نستطيعY  / 
 

Q = 50 +10 P 

 Yالكمية املعروضة من  Xالكمية املعروضة من  Pمثن الوحدة املباعة 

0 -100 50 
5 0 100 
10 100 150 
15 200 200 
20 300 250 
25 400 300 

 
Qs=a+bP

 
Qs=a+bP
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 رايل 20إىل  10عندما يتغري مثن كل منهما من  Yو  X  حساب مرونة عر  كل من اثنياً/
    للسلعةX    /   300 = 20عندما ارتفع السعر إىل  و   100 = 10كانت الكمية املعروضة عند   . 

 : حلساب املرونة

    مقدار التغري يف الكمية املعروضة=  مرونة العر
مقدار التغري يف السعر السعر  ×  

300−100=        الكمية
10−20 × 10

100          =200
10 × 0.1   =2 

 للتعويض. 10السعر األساسي  مالحظة /رتخذان 

 . Xرتي رتن العر  مرن  لنسبة للسلعة      2الناتج =                                             
______________________________________________________________ 

    للسلعةY    /   250 = 20عندما ارتفع السعر إىل  و   150 = 10كانت الكمية املعروضة عند   . 
 : حلساب املرونة

    مقدار التغري يف الكمية املعروضة=  مرونة العر
مقدار التغري يف السعر السعر  ×  

250−150=        الكمية
10−20 × 10

150          =100
10 × 0.06   =0.6 

 للتعويض. 10السعر األساسي  مالحظة /رتخذان 

 . Yرتي رتن العر  مرن  لنسبة للسلعة      0.6الناتج =                                             
 

 وملاذا؟اثلثاً/ رتي السلعتني رتسرع تلفاً ورتقل قابلية للتخزين؟ 
 .نقارن املرونة إذا كانت املرونة ضعيفة تكون هذه السلعة رتسرع تلفاً ورتقل قابلية للتخزين   

 رتما إذا كانت املرونة كبرية  ملقارنة بني السلعتني جند رتن السلعة ستكون رتقل تلفاً ورت ضل قابلية للتخزين.    
 

 رابعاً/ ارسم منحىن عر  السلعتني وقارن بينهما.
 : Xللسلعة  تار رتي قيمتني من اجلدولخن 
 100-=الكمية املعروضة د صفر  =عند السعر    نأخذ مثال  

  0د  الكمية املعروضة =    5عند السعر =                 
 العر  يعطينا عالقة طردية بني الكمية املعروضللللللللللللة والسللللللللللللعرد  كلما ىنمنح 

 ارتفع السعر كلما زادت الكمية املعروضة 
 رتن امليل اثبتد ولكن املرونة متغريةد  رتي خط مسلللللللللتقيم  املنحىن  نالحظ رتن

 كما سنالحظ.  Y للسلعةرتكرب مرونة من منحى العر  اآلخر  و املنحىن
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  رسم منحىن العر  للسلعة Y 
 نللدمللا:  عجنللد رتنلله منحى ينطلق من احملور األ قي 

 50 املعروضة =   الكمية و صفر = السعر 
  150 =الكمية املعروضة و     10=سعر عندما ال                                          

                  (رتي نقطتني ختتارمها توصل بينهما ستكون هبذه الصورة) يعطينا منحى العر   نوصل بني النقطتني 
   إذا ارتفع السعر زادت الكمية املعروضة.  العالقة طردية بني السعر وبني الكمية املعروضة  رتن نالحظ  . 
 
  رتما مرونة العر  وإن كان على شكل خط مستقيم ليس اثبتة.  نالحظ رتن ميل خط املستقيم دائماً اثبتد  و 
 

       :توازن السوق 
          تؤدي إىل ذلكهو الوضع الذي مت التوصل إليه  ال يوجد ما يدعو إىل تغيريه ما مل حتدث تغريات خارجية.  
         خلدمةد مع الكمية رتو ا هو الثمن املتحقق يف السلللوقد بتسلللاوي الكمية اليت يكون املسلللتهلكون مسلللتعدون لشلللرائها من السللللعة/  مثن التوازن

 اليت يكون املنتجون مستعدين لعرضها منها.
 

                الطلب ميثل رغبات املستهلكني                           العر  ميثل رغبات املنتجني  
     التوازن هو التقاء رغبات املستهلكني مع رغبات املنتجني 

      ون مقتنعون املستهلكون مقتنون ألن رغباهتم  متحققةد واملنتج.  ومنحى العر  الطلبنقطة تقاطع املنحنيني منحى  / توازنالنقطة
 .ليس هنات رتي قوى تد ع  لتغيري .    تحققةرتيضاً ألن رغباهتم م

       مية توازنيةكالسعر توازين و اليكون  الوحيدة اليت حتقق طلبات كال من )املنتجني واملستهلكني(  نقطة التقاطع إذاً هي. 
 الكمية املعروضة تساوي الكمية املطلوبة.  مبعىن ان           

 

       ة .إما نوجد الشلللللللكل البياين رتو مسلللللللاواة الكميونوجد احلل اجلربي هلما  دالة الطلب و دالة العر  : معادلتنينضلللللللع  الجياد التوازن
 املطلوبة مع الكمية املعروضة .
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 : إذا كانت دالة الطلب                   مثال :
 ودالة العر :                                

 

لكمية ا نقوم حبل املعادلتني جرباي  لنساوي             املطلوبة مع الكميه املعروضة كالتايل : 
12-2P =-3+3P 

12+3  =+2P+3P 
15=5P 

P=3 

             = 3إذن السعر التوازين  
           ستخدام السعر التوازين :الكمية التوازنية نعو  أبي من املعادلتني إلجياد  

               
                                        

                                                          
 
   الطلب بشكله السالب منحىن من خالل رسم املعادلتني نالحظ رتن منحى العر  كما هو املعتاد بشكله املوجب و. 

   معادلة العر  ومعادلة الطلب من خالل وضع جدول وحتديد نقطتني  قط يتم رسم. 
    نقطه التوازن ) نقطة توازن السوق (.رغبات البائعني ورغبات املش يني تتالقى عند هذه نستنتج رتن  
 
  مترين/  
    Qd =160-24P         /  معادلة الطلب :      لو رتعطينا معادلتني          

 Qs =-20+6P   /  ومعادلة العر                                      

  أوجد كل من مثن التوازن والكمية التوازنية جرباي مث رتكمل اجلدول.
 

 12 10 8 6 4 2 0 مثن السلعة
        الكمية املطلوبة
        الكمية املعروضة

 نقوم حبل املعادلتني جرباي  لنساوي الكمية املطلوبة مع الكميه املعروضة كالتايل :             احلل / 
160-24P =-20+6P 

160+20  =+24P+6P 
180=30P 

P=6 

             = 6إذن السعر التوازين  

12 2Qd P 

3 3Qs P  
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           ستخدام السعر التوازينالكمية التوازنية نعو  أبي من املعادلتني إلجياد  : 
    Qd =160-24P                                                    

                                        

                                                          
 
    رتن هذه نقاط التوازن وجند 16 والكمية املعروضة   16ستجد رتن الكمية املطلوبة 6الوصول عند عند و  .اجلدول نعو  يف املعادالت إلكمال . 
 

           :تغريات وضع التوازن 
 .إن مثن التوازن املتحقق يف السوق ال يبقى مستقراً على حالهد إمنا يتغري نتيجة لتغريات قوى الطلب رتو قوى العر  رتو كليهما  
  /سواء العوامل املؤثرة يف الطلب رتو العوامل املؤثرة يف العر  رتو العوامل املؤثرة يف االثنني و لتايل سيكون عندانميكن رتن يتغري رتحد العوامل   

 /رتواًل: تغري الطلب مع ثبات العر 
إذا زاد  ليمنيمنحى الطلب إىل ا سلللللللينتقل . وإذا تغري  رتي عامل من العوامل املؤثرة يف الطلب سللللللليكون عندان تغري الطلب مع ثبات العر  

 مع بقاء منحى العر . الدخل
________________________________________________________ 

 / اثنياً: تغري العر  مع ثبات الطلب
 جند رتن العر  هو الذي يتغري والطلب هو الذي يثبت ألن العوامل  املؤثرة يف العر  هي اليت تغريت.

  العر  إىل اليمنيد بسبب التقدم التقين رتو اخنفا  رتسعار عناصر اإلنتاجد و لتايل سنجد رتن الكمية التوازنية ستزيد والسعر سيقل. قد ينتقل منحىن 
________________________________________________________ 

 /اثلثاً: تغري الطلب والعر  معاً 
 رتي رتن الطلب والعر  كالمها ينتقالن وهنات عدة احتماالت لالنتقال يكون االنتقال إىل  اليمني رتو اليسار

 و لتايل سيكون عندان رتربعة حاالت: 
 

رتن منحى الطلب سللللللينتقل إىل األعلى واليمني ومنحىن العر  سللللللينتقل إىل األسللللللفل  مبعىن  :حالة زايدة الطلب وزايدة العر .1
 ال  توازينالسلللعر الرتما      واليمنيد كل ذلك بسلللبب زايدة العر  والطلب.  يف مثل هذه احلالة سلللنجد رتن الكمية التوازنية زادتد 

  العر  والطلب.نستطيع اجلزم  رتفاعه رتو اخنفاضه ألن ذلك يعتمد على مقدار التغري يف

إذا رمسنا منحىن عر  وطلب رتصللللللللللللللليني مث نف   اخنفاضللللللللللللللاً يف الطلب والعر  رتي رتن : حالة نقص الطلب ونقص العر .2
ذه احلالة هومنحىن العر  سللللللينتقل إىل اليسللللللار رتو إىل األعلى.  وهنا يف مثل . منحىن الطلب سللللللينتقل إىل اليسللللللار وإىل األسللللللفل 

 يحدث للسللللعر  ذلك يعتمد على مقدار التغري يف الطلب ومقدار التغري يفسلللل  وماد التوازنية سللللوف تقلنسللللتطيع اجلزم أبن الكمية 
 العر  رتيهما رتكرب. 

Qd = 160-24×6 = 160-144= 16 
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يف مثل  ورتي رتن منحىن الطلب سللللللينتقل إىل اليمني ومنحىن العر  سللللللينتقل إىل اليسللللللار.  :حالة زايدة الطلب ونقص العر .3
 السللعر التوازين قد ارتفع بسللبب العاملني. رتما ما حصللل للكمية التوازنية  يعتمد ذلك علىهذه احلالة الذي نسللتطيع رتن جنزم به رتن  

 مقدار التغري يف العر  والطلب.

 منحىن العر  سللللللللللينتقل إىل اليمني.  وهنا ورتن منحىن الطلب سللللللللللينتقل إىل اليسللللللللللار  رتي حالة نقص الطلب وزايدة العر :.4
دار التغري يف يحدث هلا ألن ذلك يعتمد على مقس مباكمية التوازنية  ال نستطيع اجلزم جنزم رتن السعر سينخفضد رتما ال نستطيع رتن

 الكمية يف العر  والطلب. 

    / بعض التطبيقات على نظرية العر  و الطلب 

 :Indirect Taxحالة  ر  ضريبة غري مباشرة .1

نِتج إىل ختفيض العر  
ُ
      .إن  ر  ضلللللريبة غري مباشلللللرة على السللللللعة اليت يبيعها ُمنِتج معني تؤدي إىل زايدة تكاليف اإلنتاج  يلجأ امل

 .تضعف قدرة املنتج على ر ع الثمن.   كلما زادت مرونة الطلب السعرية منحىن العر  ينتقل إىل اليساررتن رتي 

حيث رتن ر ع مثن السلللللللعة ذات الطلب املرن يؤدي إىل اخنفا  الكمية املطلوبة بنسللللللبة رتكرب من نسللللللبة ارتفاع الثمن.  وعلى         
نِتج العبء األكرب من الضريبة. 

ُ
 ذلك  إنه كلما كانت السلعة ذات طلب رتكثر مرونة حتمل امل

نِتج من ر ع الثمن ليتحمل املسلللللللللللتهلك اجلزء األكرب من والعكس حيدث عندما يكو  
ُ
ن الطلب على السللللللللللللعة غري مرند إذ يتمكن امل

 .  العبء الضرييب

نِتج يف حالة السلعة ذات الطلب ال نائي املرونة يتحمل عبء الضريبة وحده و لكاملد إذا نستنتج رتن
ُ
 امل

 لللللللللللللللللللللللللللللللللل على السلعة عدمي املرونة. يتحمل املستهلك كامل العبء عندما يكون الطلب و

من  يعترب رتن منحىن الطلب مل يتغري. إذا العامل الذي حدث  جند من الرسللللللللم  شللللللللرح الرسللللللللم /
 العر  انتقل إىل اليسلللللللللللللار بسلللللللللللللبب نالحظ رتن  العوامل اليت تؤدي إىل نقل منحىن العر . 

 (.الضريبة كأنا ارتفاع يف تكاليف املنتجني) الضريبة 
 لتوازين ارتفع.والسعر ا     1Qإىل   0Q /  و لتايل جند رتن الكمية التوازنية اخنفضت من 

ألنه  0Pومن  1Pيف الواقع سلليسللتلم سللعراً رتقل من       1Pواملنتج مل يسللتلم      1Pاملسللتهلك سلليد ع 
 .تحمل رتي عبء ضرييب ي مل    0Pألنه لو استلم   سيتحمل جزء من العبء الضرييبد

هو    0Sد يعين تقاطع هذا العمود مع منحىن العر  األصلللي   1Q    سللنجد رتن السللعر هو العمود الذي ينزل من نقطة التوازن اجلديدة إىلرتيضللا    
نِتج 

ُ
 . عاًل حمدد للسعر الذي سيستلمه امل

  .. كامال بل اجلزء األكرب   يف مثل هذه احلالة من الواضح رتن املستهلك حتمل العبء الضرييبو      
 منحىن العر  إىل رتعلى رتو إىل اليسار. : تنقل على التوازن  و أتثريها ر  الضريبة  استنتاج / 

1S

0S

0Q1Q

1P

0P
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 :Subsidyحالة منح إعانة .2

         ختفيض مثنها ملصلحة املستهلك رتو تشجيع اإلنتاج احمللي هومن احلكومة   منح إعانة إنتاج اهلدف من إن. 
        عكس أتثري  ر  الضريبة الغري مباشرد حيث ميكن اعتبار اإلعانة ضريبة سلبية يعترب. 
         .هذا يعين رتن منحىن العر  ينتقل إىل اليمني 

نِتج واملستهلكد رتيهما يستفيد رتكثر؟  
ُ
 رتما عن توزيع اإلعانة بني امل

نِتج رتكثر من اإلعانة.   املرونة رتكربذلك يعتمد على مرونة الطلب السعريةد  كلما كانت  
ُ
 كلما استفاد امل

 املرونة استفاد املستهلك رتكثر. اخنفضتكلما و                                              
        الً د يستفيد وحده من اإلعانة إذ ينخفض مثن السلعة مبقدار اإلعانة كامحالة الطلب عدمي املرونةجند رتن املستهلك يف  و. 
         نِتج هو املستفيد وحده من اإلعانةد ولن يكون هنات رتي اخنفا  يف مثن السلعة. حالة الطلب ال نائي املرونةرتما يف

ُ
  امل

_______________________________________________ 
 
 
 
 

 شلرح الرسلم :
 نالحظ يف الرسم رتن اإلعانة رتدت  عالً إىل انتقال منحىن العر 

  1S    إىل    0S   من 
  Q1    إىل    0Q  والكمية التوازنية زادت من    

 1P    إىل     0P  والسعر التوازين قل من       
         1P  يعترب رتقل من ذي قبل (الذي يد عه املستهلكهو السعر التوازين ( 
نِتج يستلم هذا السعر          

ُ
 . مضا اً إليه اإلعانة 1Pبينما امل

   1Pألن السعر اخنفض إىل  كبريهاملستهلك  ائدة   رت ادو لتايل جند رتن انتقال منحىن العر  وبنفس مقدار اإلعانةد   
     1S    و 0S   بنيألن اإلعانة هي املسا ة الررتسية  األقل واملنتج  ائدته هي 

نِتج.وا  د 1Pو  0Pواملسا ة الررتسية جند رتنا رتكرب من املسا ة بني                         
ُ
 لفرق بينهما هو ما استفاده امل

 :دخل السلطات العامة يف حتديد رتمثان بعض السلع واخلدماتد ويتخذ التسعري اجلربي رتحد شكلنيتت  : جلربيالتسعري ا .3

  
   غالباً ما تلجأ السلطات إىل التدخل يف رتمثان بعض السلع خاصة الضرورية واالستهالكية منهاد وذلك بوضع حد رتقصى  للثمن:وضع حد رتقصى

 للثمن ال جيوز البيع أبكثر منهد بغض النظر عن الثمن السائد يف السوق واملتحدد بقوى العر  والطلب. 

0S

1S

1Q0Q

0P

1P
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 وبتمثيله بيانياً:  
 
 
 
 
 
 
 

   والذي ميله موجب هو املوضح  للخط األزرقسنجد رتن منحىن العر. 
   ومنحىن الطلب  للخط الربتقايل.   

                             6 = الكمية التوازنية   و   3 = نقطة التوازن األصلية هي عند السعر   
 
 .  2د رتي ال ميكن ر ع السعر رتعلى من 2 =هنا اآلن لو تدخلت احلكومة ووضعت سعر رتعلى كسقف للسعر )تسعري جربي( يكون السعر  
 و لتايل سيتنا س املستهلكون على شراء هذه الثالث    3 = ضةد بينما الكمية املعرو 8 =ون كبريةنجد رتن الكمية املطلوبة ستكس ماذا سيحدث؟

 د  هنات عجز يف الطلب مقداره مخس وحدات. 3والكمية املتاحة واملعروضة هي  8وحداتد ألن الطلب 
 
ينهم ويبذلون ب هذا التسلللعري اجلربي له آاثر سللللبية ومضلللاركبريةد سللليجعل املسلللتهلكون حيصللللون على ثالث وحدات  قط وسللليكون هنات تنا س قائم و

 هذه الثالث وحدات بسعر رتعلى من خالل وجود سوق موازية للسوق السوداءد واليت كثرياً ما حتدث خاصة يف الدول النامية.  ءقصارى جهدهم لشرا
 
   وجند هنا رتن السللوق احلقيقي لن يعكس حالة العر  والطلبد و لتايل سلليكون هنات سللوق سللوداء ميكن رتن تباع السلللعة بسللعر رتعلى من السللعر

 .  2احملدد من قبل الدولة وهو 
 
 نيد ويؤدي إىل خلق ما يعرف د وهذا يؤثر يف ر اهية املسللللللللللللتهلك3=رتنه قلل كمية االنتاج جعلها / يحظ رتن من مضللللللللللللار هذا التسللللللللللللعري اجلرب ونال

 قانوين. و غرينظامي  غري يعترب سوق لسوق السوداء الذي 

 

:وضع حد رتدىن للثمن  
قد تقرر السللللللطات وضلللللع حد رتدىن لسلللللعر بعض السللللللع واخلدمات ال جيوز البيع بثمن رتقل منهد ومن رتمثلة ذلك: حتديد األجورد رتو 

 وضع حد رتدىن لألجور محاية للعمال.
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 .ولذلك آاثره السلبية 4د كأن احلكومة تريد مساعدة املنتجنيد  تضع السعر 4 التسعري اجلربي األدىن هو  / مثال
   5مبقدارد  هنات سيكون زايدة يف الكمية املعروضة 4د ولكن الكمية املطلوبة هي 9اإلنتاج سيكون كما هو  لرسم        
 

اع سللليخسلللر رتو يفسلللدد  وجود حتديد سلللعر رتعلى من سلللعر التوازن ال شلللك رتن له آاثره السللللبيةد إذا مل يب ويعين ذلك تراكم يف املخزوند      
 قبل.  تو لتايل سيجعل املخزون يتزايد و لتايل عدم إمكانية بيع مثل هذا املخزون سيؤثر على املنتجني وسيقلل من قدراهتم اإلنتاجية يف املس

 
د 3وعند السللعر  6د وتتالقي رغبات املنتجني واملسللتهلكني عند الكمية 3ألن مسللتوى التوازن هو  4وهنا كما نالحظ وضللع سللعر رتعلى عند 

عندها سللنجد رتن رغبات البائعني مل تتالقى مع رغبات املشلل يند رتي رتن  4رتما إذا وضللعنا سللعر كحد رتدىن ال يسللمح  لبيع أبقل منه وهو هنا 
  .وحداتد و لتايل هذا يعترب وضع غري توازين 9وحدات بينما رغبات املنتجني هي بيع  4هلكني هي شراء رغبات املست

     عر هي اليت سللللتحدد السلللل قوى السللللوق وهي )العر  والطلب(ديف ظل وجود سللللوق تنا سللللية منا سللللة كاملةد جند رتن  /   ولذا نقول
 .السوق املنا سة الكاملةدخل الدولةد هذا يف ظل وجود التوازين وكذلك الكمية التوازنية وال حنتاج إىل ت

__________________________________________________________________ 
 نظرية سلوت املستهلكخامتة  /       
 تعترب نقطة و هد عظم منفعتوت املسلللتهلكد الذي كل نقطة عليه متثل توازن املسلللتهلكهو خالصلللة دراسلللة منفعة /  منحىن الطلب

ود دخله ويف حدود يف حد منحىن الطلبرتي رتنه ال يسللتطيع رتن حيصللل على نقطة رت ضللل من نقطة على  للمسللتهلكتوازنية  لنسللبة 
 األسعار املعطاة.

 

  عظم رتر حه بكونه ي د املنتجهي نقطة توازن  يهنقطة عل الذي كلوتكاليفهد  املنتجخالصلللللة لدراسلللللة سللللللوت  هو /منحىن العر
يعظم رتر حه.   ملنتجاورتي نقطة عليه تعين رتن  املنتجميثل توازن  وهود للُمنِتجميثل رت ضللللللللللللللل نقطة   هود منحىن العر على نقطة على 

انعكاس رتو متثيل ملنحىن التكلفة احلديةد واليت سللللللنرى رتن املنشللللللأة اليت تعمل يف ضللللللوء  ما هو  إال منحىن العر وسللللللنتوصللللللل إىل رتن 
 ل منحىن عر  املنشأة.متثاملنا سة الكاملة  عالً هي 
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 / من شروحات شاهين للتوضيح 

   ؟ما هو ميل المنحنى وعلى ماذا يدل  
 ) مهم من اليسار لليمين وليس العكس ( ببساطة تخيل ان المنحنى هو طريق تسير عليه بسيارة من اليسار لليمين      

      الطريدة بين االفقى والراسى. ...ويدل على ان العالقة  موجبفاذا كان الطريق يصعد بك لالعلى .....فنقول ان الميل 
 

 
  ويدل على العالقة العكسية بين االفقى والراسى سالب لالسفل ......فنقول ان الميلاما اذا كان الطريق يهبط بك....... 

 

 
 م كلما اتجهنا لليمين(اى ان الميل هو درجة انحدار المنحنى كلما اتجهنا لليمين )مه 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________- 

  ) يوضح العالقة بين الكمية المطلوبة من السلعة وسعرها  /منحنى الطلب العادى ) منحنى مارشال. 
 ما وسعرها ستقول عكسية فنحن نشترى كثيرا اذا انخفض السعر والعكسولو سألتك ما العالقة بين الكمية المطلوبة من سلعة 

 

 / وبما ان العالقة عكسية فالبد ان المنحنى يكون ذو ميل سالب اى ينحدر السفل كما بالرسم

 
 

 االن سوف نجعل السعر ثابت ونسال ما هو اثر تغير الدخل على الكمية المطلوبة ؟؟؟
طبعا واضح ان العالقة طردية يعنى كلما زاد الدخل زادت الكمية ر وال بتقلل المشتريات؟؟ شترى كتييعنى اما دخلك بيزيد بت

 .والحظ انى اقول السلع العادية الن هناك سلع نقلل مشترياتنا منها اذا زاد الدخل مثل الفول و خدمة الليموزين. المطلوبة من السلع العادية والعكس 
 .اذا زاد الدخل نشترى سيارة وهكذا وتسمى السلع الدنيا 

 

 
 المهم ان مارشال لما حب يوضح العالقة بين الدخل والكمية المطلوبة من السلعة رسمها على نفس منحنى الطلب العادى 

 رة دى وقال انه عندما يزيد الدخل ينتقل المنحنى لليمين وعندما ينخفض الدخل ينتقل المنحنى لليسار زى الصو 
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 المهم ان مارشال لما حب يوضح العالقة بين الدخل والكمية المطلوبة من السلعة رسمها على نفس منحنى الطلب العادى 
 / الدخل ينتقل المنحنى لليمين وعندما ينخفض الدخل ينتقل المنحنى لليسار كما في الرسموقال انه عندما يزيد 

 

 

 
_________________________________________________________________________ 

  .أما منحنى  )انجل ( فيصور العالقة بين الكمية المطلوبة و دخل المستهلك عند ثبات العوامل االخرى 
 فهي عالقة طردية و نحن اتفقنا ان العالقة الطردية معناها ان الميل موجب يعنى خط ينحدر لالعلى .

 

 
 

 منحنى انجل يصور العالقة الطردية بين الدخل )على المحور الرأسى ( والكمية المطلوبة )على المحور االفقى( إذن / 
 

 الراسى( والكمية المطلوبة )على االفقى( المحور عر )علىبينما منحنى مارشال يصور العالقة العكسية بين الس     
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 احملاضرة  السادسة عشرة
 نظرية سلوت املستهلك/ الباب الثالث

 

     ل تيبية تعطي املنفعة العددية رتو املنفعة ا دراسلللللة املنفعة بشلللللقيها سلللللواءاً  اهلدف من هذه النظرية هو التأصللللليل ملنحىن الطلبد
 .طلب رتتى من تعظيم منفعة املستهلكأتصيالً وتعطي أتسيساً ملنحىن الطلب وجذورهد  منحىن ال

 اال  ا  األساسي الذي نف ضه هو رتن املستهلك رشيد ويبذل قصارى جهده من رتجل تعظيم منفعته. 
  

                        ك / هو حتقيق املستهلك ألقصى شباع ممكن من حدود دخله الثابت حيث يوجهه ملزيج من السلع و اخلدمات .توزان املستهل 
                      املنفعةUtility . هي إشباع حاجة رتو رغبة معينة  ستخدام سلعة رتو خدمة / 
                     ك من الوحدة االخريه من السلعة .املنفعة احلدية / هي املنفعة العائده على املستهل 
                     . املنفعة الكليه / هي جمموعة املنفعة اليت حيصل عليها املستهلك نتيجة استهالكه كمية معينة من السلع رتو اخلدمة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عند احلديث عن توازن املستهلك  هنات رتسلوبني وطريقتني للمنفعة ومها:    
 :إذا كما قلنا رتن هنات رتسلوبني وطريقتني للمنفعة ومها

 

 (: (Cardinal Utility Methodطريقة املنفعة العددية  .1
ل عند ا  اضلنا د ألن املنفعة احلدية سلليكون هلا معىن ومدلو املنفعة احلديةويقصللد هبا رتن املنفعة قابلة للقياس الكمي. وتسللتخدم  كرة 

 رتن املنفعة قابلة للقياسد رتما إذا قلنا املنفعة غري قابلة للقياس  املنفعة احلدية ليس هلا مدلول رتو معىن بذاهتا.
 
 قياس املنفعة.و يقصد هبا عدم امكانية (: Ordinal Utility Methodطريقة املنفعة ال تيبية ) .2

 (د ويقصد هبا ترتيب تفضيالت املستهلك (Indifference Curves Methodوهذه الطريقة تستخدم  كرة املنحنيات السواء 
  و كرة منحنيات السواء تستخدم كوسيلة الستخدام املنفعة ال تيبيةد. حيث رتن املنفعة غري قابلة للقياس

 عة.فوال تعين رتننا نقيس املنفعة عندما نرتب التفضيالت رتبداًد ألن االعتقاد السائد بناءاً على املنفعة ال تيبية انه ال ميكن قياس املن
 
 
 

رتن  حممد مل يتناول رتي طعام رتو ماء ملدة ثالثة رتايم . ويف اليوم الرابع رتعطيناه كوب من املاء .  إن  هذا  /  ختيل مثال لتوضلليح الفكرة
 الكوب  يعترب ذو  ائدة كبريه  لنسبة له وقد يساوي حياته .

  ني رتكرب من  ها من كأسلللمن املاء اليت حيصلللل علي ) املنفعة (لنف   اننا اعطيناه كوب رتخر .  مما ال شلللك  يه رتن درجة االشلللباع
 ستكون رتقل من الكوب االول . ) املنفعة احلدية رتو منفعة الوحدة االخريه (كأس واحد .  اإل رتن منفعة الكوب الثاين 

 و هكذا كلما سقي كوب رتخر  حىت يصل اىل درجة قد يصاب  يها بضرر لو شرب كوب إضايف
 االخري سالبة ستنخفض املنفعة الكلية وستكون منفعة الكوبو لتايل / 
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: رتضا ه من مرجع خارجي بشكل سهل ومبسط 

 

 
 

 
_______________________________________________________ 
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لو قسلللمنا املاء إىل رتكواب حمددةد جند رتن هنات منفعة حيصلللل عليها املسلللتهلك  ( .املاء)  لو اسلللتخدمنا سللللعة معينة مثال /   عودة حملاضلللرات الدكتور 
نا يمن الكوب األولد مث هنات منفعة حيصللللللللللل عليها من الكوب الثاين والثالث وهكذاد وهنا مثال رقمي يوضللللللللللح كيف نسللللللللللتنتج املنفعة احلدية إذا رتعط

 املنفعة الكلية رتو العكس:
 

 املنفعة الكلية يةاملنفعة احلد الوحدات املستهلكة

1 9 9 

2 7 16 

3 6 22 

4 5 27 

5 3 30 

6 1 31 

7 0 31 

8 -2 29 

9 -4 25 

 
    رتخذان   لو .رتن اجملهول هو املنفعة الكليةد لنفر/ 

 وحدات  9=وحدات واملنفعة الكلية     9=  منفعة حدية  تعطيالوحدة األوىل املستهلكة من السلعة        
   جمموع املنفعة األوىل  مع املنفعة الثانية  = املنفعة الكلية و  وحدات  7 =رتما إذا استهلكنا وحدتني  املنفعة احلدية للوحدة الثانية         
 .وحدة( 16=7+9يعين )         

 . ( وحدات من املنفعة احلدية 6ولو رتيضاً انتقلنا للوحدة الثالثةد تعطي ) 
 د (22= 6+7+9املنا ع الكلية هو )جمموع املنفعة احلدية األوىل + جمموع املنفعة احللدية الثانية + جململوع املنفعة احلدية الثالثة = واملنفعة الكلية إلمجايل 

 
ة الثامنة  املنفعة احلدي ( رتي ال تضيف رتي شيء على املنفعة الكليةد رتما يف الوحدة0وهكذا مع الوحدة الرابعة واخلامسة والسادسةد رتما السابعة املنفعة احلدية هي )

 (د وهكذا يف الوحدة التاسعة.29= 2-31(  إمجايل املنفعة الكلية )2-هي سالب )
   رتقصلللى مسلللتوى  وكما نالحظ رتن املنفعة احلدية يف بدايتها موجبة مث تتناقص حىت تصلللل إىل الصلللفر وإذا وصللللت إىل الصلللفر جند رتن املنفعة الكلية عند رتعلى رت

 ( عند الوحدة السابعة. 31تكون )هلاد  نالحظ رتنا 
 .مث إذا زاد املستهلك من استهالكه ستكون املنفعة احلدية  لسالب و لتايل ستكون املنفعة الكلية يف تناقص 

 

 نعوض فالقانون التايل :  رتما إذا عكسنا الوضع وقلنا أبن اجملهول هو املنفعة احلديةد كيف تستخرج املنفعة احلدية ؟  
 
 

(د ومقلدار التغري يف الوحلدات 7=  9 -16 لو رتردان رتن حنسللللللللللللللللب املنفعلة احللديلة للوحلدة الثلانيلة يكون كلالتلايل: التغري يف املنفعلة الكليلة هو ) مثلال :

7= إذاً املنفعة احلدية          (د 1=1-2املستهلكة هلو )
1  =7     

  ( :( د )6= 16 -22ولو رتردان رتن نستخرج املنفعة احلدية للوحدة الثالثة كالتايل 
6
 .د وهكذا  لنسبة للنقاط املتبقية(6= 1
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  /Law of Diminishing Marginal Utility"" قانون تناقص املنفعة احلدية" "  
 ناقص.  تعود على الفرد املستهلك منها متيل إىل التينص على رتنه عندما تزداد الكمية املستهلكة من سلعة ما  إن املنفعة اليت و
 

 .ضا ية من السلعة حىت تعادل الصفروهذا يعين رتن املنفعة احلدية تتناقص مع زايدة استهالت وحدات إ
 دعندما تصلللل املنفعة احلدية إىل الصلللفر تكون املنفعة الكلية وصللللت إىل رتعلى مسلللتوى هلا رتيوعند وصلللول املسلللتهلك إىل مسلللتوى التشلللبع  

  وهذه نقول هي حالة التشبع يعين رتن املستهلك وصل إىل رتعلى مستوى من املنفعة.
 

 توضح العالقة بني املنفعة الكلية واملنفعة احلدية وهي نقاط مهمة.النقاط اليت     

 تصل املنفعة الكلية رتعلى مستوى هلا عندما تكون املنفعة احلدية تساوي الصفر. األوىل:النقطة           
 تتزايد املنفعة الكلية عندما تكون املنفعة احلدية موجبة. والنقطة الثانية:         
 تتناقص املنفعة الكلية عندما تكون املنفعة احلدية سالبة. والنقطة الثالثة:         

 
 الضروري لتوازن املستهلك:الشرط 

د وقلنا رتن النقاط على منحىن الطلب هي نقاط توضللح توازن املسللتهلكد رتي رتننا اهلدف من اسللتخدام رتسلللوب املنفعة هو الوصللول إىل توازن املسللتهلك
من خالل اال  ا   منحىن الطلبعندما ندف إىل الوصول إىل توازن املستهلك  إننا ندف نصل إىل منحىن الطلبد  يمكن يف احلقيقة رتن نصل إىل 

ن رتي نقطة رت املنفعة العددية واستخدام  كرة املنفعة احلديةد نبني كيف حيقق توازن املستهلكد مث نبني كيف ميكن اشتقاق منحىن الطلب الذي كما قلنا
 عليه تعظم منفعة املستهلك.

 تهالكه ملختلف السلع واخلدمات اليت ينفق عليها دخله. املستهلك شخص رشيد يهدف إىل حتقيق رتقصى إشباع رتو منفعة ممكنة من اس
  إن املستهلك وهو بصدد السعي لتعظيم منفعته يواجه قيدين رتساسيني مها:

 رتن تكون السلعة  جملان. .1

 رتن تكون السلعة بسعر. .2
فعة ن لو كانت هنات سللللللعة تقدم  جملان  هنا نقرر وبكل بسلللللاطة توازن املسلللللتهلك من هذه السللللللعة رتو تعظيم منفعة املسلللللتهلك حيصلللللل عندما تكون امل

ليت تصل ااحلدية تساوى صفر. رتما إذا كان املستهلك يد ع سعراً وهذا هو الواقع  لن يصل إىل هذه املرحلةد بل إنه سيستهلك كميات رتقل من الكمية 
ىل هذه إ إليه املنفعة احلدية تسلللاوي صلللفردلكن هذا  قط بشلللرط رتن تقدم السللللعة  جملاند رتما إذا كان يد ع املسلللتهلك سلللعراً وهذا هو الواقع  لن يصلللل

ن توازن املستهلك عويف هذا السياق رتي عندما نتكلم املرحلة بل رتنه سيستهلك كميات رتقل من املستوى الذي تصل عنده املنفعة احلدية تساوي صفر. 
يكون لرايله منفعة معينةد   املستهلك دائماً يف خميلته عندما تقدم السلعة مبقابل )بثمنها( سيكون عندان مصطلح يعرف مبنفعة الرايل املنفق على السلعة

يةد ملاذا ؟؟ ألنه يف تحق هذا الثمن غال عندما يذهب إىل السوق يريد شراء سلعة جنده بديهياً وبكل بساطة يف بعض األحيان يقول هذه السلعة ال تس
ه السللللعة. رتما و لتايل هو يتوقف عن شلللراء هذ .خميلته يرى رتن منفعة الثمن الذي سللليد عه من رتجل هذه السللللعة هو  عالً رتكرب من منفعة هذه السللللعة
عها من اجل نفعة الثمن رتو منفعة النقود الذي د بعض األشللخاص  يقول سللعرها معقول ومناسللب  يقوم بشللراء هذه السلللعة ويد ع مثنها ألنه يرى رتن م

ة النقود عهذه السلللعة تسللاوي رتو رتقل من منفعة السلللعة اليت سلليحصللل عليهاد وهلذا نسللتنتج رتن البخيل كثرياً ما حيجم عن شللراء السلللع ألنه يرى رتن منف
 اليت لديه رتكرب رتو رتقوى من منفعة هذه السلعة و لتايل هو حيجم عن شراءها. 
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 اضرة السابعة عشرةاحمل
 يت تعطيه يف مثل هذه احلالة سللللللليسلللللللتهلك مجيع الوحدات الو  توازن املسلللللللتهلك نفرق بني حالتني عندما تقدم السللللللللعة  جملان يف

 .صفر يتوقف ليت تعطيه منفعة تساويمنفعة موجبة إىل رتن يصل إىل املنفعة احلدية اليت تساوي الصفرد  إذا وصل إىل الوحدة ا
 
   إىل رتعلى مستوى ممكن. هباوصل و و لتايل يكون املستهلك عظم منفعته 

يت تعطيه سلللليختار السلللللعة ال املسللللتهلك إذا كانت السلللللعة تقدم بثمن حسللللب السللللعر االسللللائد يف السللللوقد  إن   /رتما احلالة الثانية  
 رتقصى ورتعلى مستوى من املنفعة. 

فعة يق توازن املسللللللتهلك ونسللللللميه الشللللللرط الضللللللروري لتوازن املسللللللتهلك رتو لتعظيم منو لتايل القاعدة اليت سللللللنبين عليها من رتجل حتق
  دهو رتن املستهلك سيستمر يف استهالكه ما دامت منفعة السلعة اليت يش يها رتكرب من منفعة الثمن الذي يد عه من اجلها ()/  املستهلك

 
  ًخميلته مثن للسللللللللعد ويف بعض األحيان عندما يقدم على شلللللللراء يف حيدد إذاً قلنا رتن الشلللللللخص عندما يذهب إىل السلللللللوق دائما

 .السلعة بكل أتكيد يرى رتن هذه السلعة تعطيه منفعة رتكرب رتو تعطيه على األقل منفعة مساوية للنقود اليت ميلكها
 

عندما يش ي سلعة  الشخص رتن يش ي عدد من الوحدات من السلعةد  عندما أييت إىل السوق ينظر إىل سعر هذه الرتراد لو  / مثال
من منفعة  الثمن الذي يد عه من رتجلهاد مث بعد ذلك إذا اسللللللللللللللتمر يف شللللللللللللللراء الوحدات  هو  اكربالوحدة األوىل يرى رتن منفعتها 

 رتنا تعطيه منفعة اكرب من منفعة الثمن الذي يد عه من اجلها.  طاملاسيش ي وحدة اثنية 
 

اليت يش يها   الوحدةة عتكون عندها منف والرابعة سيصل إىل مرحلة  مع الوحدة الثالثة همث بعد ذلك مع قانون تناقص املنفعةد جند رتن
 .رتجلها من هذه السلعة مساويًة ملنفعة الثمن الذي يد عه من

هنا يتوقف ألنه بعد ذلك لو رتراد رتن يش ي ستعطيه الوحدة اليت بعد ذلك منفعة رتقل من منفعة الثمن الذي يد عه من رتجلها. الن   
كل شلللللللللللخص يكون يف خميلته منفعة للرايل الذي يد عهد  إذا كان يد ع رايل واحد يكون له ختيل ملنفعة معينة وإذا كان يد ع مخس 

 حمددة يف ذهنه. هذه املنفعة هي اليت جتعله يقدم على الشراء رتو ميتنع عن الشراء. رايالت يرى رتن هلا منفعة
 

 عند شراء املستهلك للسلعة ود عه مثناً هلا  إنه سيواجه قيدين مهمني مها:    
 ال يستطيع رتن يش ي أبعلى من دخله.     دداحملدخل ال .1

  االسعار معطاة  لسوق.سعار. ال يستطيع هذا املستهلك رتن يغري  أل         األسعار .2
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 كيف حندد نقطة التوازن  لنسبة هلذا املستهلك ؟   
 

  ل ايجند رتن املسللتهلك سللوف يسللتمر يف اسللتهالكه لوحدات إضللا ية من السلللعة طاملا رتن املنفعة اليت تعود من الوحدة اإلضللا ية تزيد عن منفعة الر
 الواحد املضحى به نتيجة لد عه مثن السلعة.

 

منفعة الوحدة أكرب من منفعة مثنها، ويستتتتتتمر إي أن يصتتتتتل إي النقطة اليت تكون عندها منفعة الثمن الذي يدفع  من أجلها مستتتتتاو ً  إذا كانت
 ملنفعة هذه السلعة. 

 ) املنفعة احلدية للسلعة = منفعة املبلُ املنفق على الوحدة الواحدة (/         رايضية العادالت مل   توضح
 

 عة الرايل() منفنفعة املبلُ املنفق على الوحدة م =الشرط الضروري للتوازن وتعظيم املنفعة هو رتن تكون املنفعة احلدية للسلعة  إذا 
 

 املنفعة احلدية للسلعة  =   منفعة املبلُ املنفق على الوحدة من السلعة                        
 مثن السلعة   ×  منفعة الرايل   =                                              

 

 
 

____________________________________________________________ 
  واحدة يف حالة رتكثر من سلعة/ 

واليت تعطيه "  سيختار املزيج النا ع من السلع  .يواجه مشكلة االختيار سيف مثل هذه احلالة جند رتن املستهلك سيجد عدد كبري من السلع و 
 ئني الدخل احملدود ورتسعار اثبتة يف السوق ال يستطيع تغيريها.رتعلى مستوى من املنفعة"د وهو حمدود بشي

 

   /مثال ( إذا كان يش ي سلعتنيX( و )Y )   معناه جيب رتن يش ي من السلعة (X) ( ومن السلعةY إىل رتن يصل إىل رتن منفعة )
 (.Y( مساوايً ملنفعة الرايل املنفق على )Xالرايل املنفق على )

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ق( تكون هنات نفس القاعدة لتحقيق املنفعة عندما تتسللاوى منفعة الرايل املنفX( و)Y( و)Zوإذا كان يشلل ي رتكثر من سلللعتني مثل  )   
 ( وهكذا.Z( مع منفعة الرايل املنفق على السلعة )Y( مع منفعة الرايل املنفق على السلعة )Xعلى السلعة )
  ملعادلة الرايضية : و نوضحها

 
 
 ك يساويدخل املستهل ( إنفاقه على السلعةX )+ ( إنفاقه على السلعةY.) 
 ( وهكذا Zإنفاقه على السلعة ) +( Yإنفاقه على السلعة) +( Xوإذا كان يستهلك رتكثر من سلعتني يكون قيد امليزانية ودخله يساوي إنفاقه على السلعة ) 
 ألننا إذا رتردان رتن نرمسها جندها على خط مستقيم.( معادلة خط الدخل  )معادلة قيد امليزانية /  جهبذا نستنت و

 الكمية املستهلكة منها(.×  Zالكمية املستهلكة منها + مثن ×  Yالكمية املستهلكة منها + مثن ×  X)دخل املستهلك = مثن 
I = income 

 

 MU   =   املنفعة احلدية للسلعة=   ) يف نظر املستهلك (منفعة الرايل الواحد

 Pمثن السلعة                                                              
 

 ( Zاملنفعة احلدية للسلعة ) =  ( Yاملنفعة احلدية للسلعة ) =  ( Xاملنفعة احلدية للسلعة ) 
 (Z(             مثن السلعة )  Y(                 مثن السلعة )  Xمثن السلعة )       

 

I = Px X + Py Y + Pz Z 
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 ( رايل ؟13( وحدات ورتن دخله )3اشتق منحىن الطلب ألمحد إذا علمت رتن منفعة الرايل لدى رتمحد هو ) / 1تطبيق 
 6 5 4 3 2 الكمية

 6 7.5 9 15 21 املنفعة احلدية

P=3 /MU 7 5 3 2.5 2 

P=2 /MU 10.5 7.5 4.5 3.75 3 

 
املطلوب اآلن رتن حنسلللللب منفعة الرايل ألن لدينا املنفعة احلديةد و لتايل سلللللنضلللللع سلللللعرين معينني لكي يكفينا اشلللللتقاق منحىن الطلب  :احلل

 قاط التوازنية .نالحتديد سعرين خمتلفني هلذه  السلعةد مث بعد ذلك نستخرج املنفعة احلدية للرايل و لتايل نستطيع رتن حندد 
 
    املنفعة احلدية( MU )  (Marginal Utility( مقسللللللللللللللمة على )د وكذلك املنفعة احلدية 3)( MU ) (Marginal 

Utility( مقسللمة على )ويف املرة األخرى اخ ان السللعر 3(د هذه منفعة الرايل املنفق على هذه السلللعة  في املرة األوىل اخ ان السللعر )2  )
 (.2( إىل )3(د رتي كأن السعر إخنفض من )2)

 

( املقسللللللللللللوم على 4(د يف مثل هذه احلالة نمل الرقم )3نريد رتن خنتار نقطة التوازن اليت تعظم منفعة املسللللللللللللتهلك عندما كان السللللللللللللعر ) /رتوالً 
(2/MU( ونركز على املقسوم على )3( )3 /MU) ./ وهنا شرح احلل كما هو  
 
 وحدات( وهلذه منلفلعة عظيملةد  7= 3÷21 لو قسمنا املنفعة احلدية ) 

وحدات من املنفعة( إذاً سيش ي الوحدة الثالثة ألنا تعطيه مخس وحداتد وهو سيش ي إىل رتن تصل منفعة الرايل إىل  5= 3÷15قسلللللللللمنا املنفعة احللللللللللدية )ولو 
وحدات  3=  3÷ 9فعلللللللللة الرايل )(  نقسم املنفعلللللللللة احلدية على من3( ومنفعة الرايل هي )9( واملنفعة احلدية تساوي )4(د رتما الوحدة الرابعة  الكمية تساوي )3)

( 3( وحدات وهو رتقل من )2.5من املنفعة( وهذا مسلللاوي للمنفعة اليت رتعطاها للرايل الذي لديهد وسللليشللل ي هذه الوحدةد رتما الوحدة اخلامسلللة سللليكون الناتج )
شللرائه رتربع وحدات ابعةد  هنا نقول رتن املسللتهلك يعظم منفعته بالذي رتعطاها للرايل الذي لديه يف خميلته  لن يشلل ي الوحدة اخلامسللة بل سلليتوقف عند الوحدة الر 

 من السلعة حيث تكون منفعة الرايل هي ثالثة.
( والكمية املطلوبة اليت تعظم منفعته 3رتما إذا اخنفض مثن السللللللعة  نريد رتن نشلللللتق منحىن الطلب الذي حيكي عالقة بني السلللللعر والكميةد السلللللعر اآلن واحد وهو )

(د 2( إىل )3(د و لتايل هذه نقطة على منحىن الطلب. النقطة الثانية خنفض السللللللللعر من )4( واحملور األ قي نضللللللللع )3على احملور الررتسللللللللي نضللللللللع ) (د إذاً 4هي )
ا حدة الثالثة ألن(د إذاً رتكيد سيش ي هذه الوحدة الثانية. وكذلك سيش ي الو 10.5=2÷21( ألننا قسمنا )10.5سنجد رتن املنفعة احلدية للوحدة الثانية تكون )

(د رتما 3(د رتما الوحدة اخلامسة سيش يها ألنا اكرب من )3(  هي رتكرب من منفعة الرايل يف خميلته وهو )4.5(د والرابعة سيش يها الن املنفعة احلدية )7.5ستعطيه )
ة وحداتد سة. إذاً عندما ينخفض السعر إىل رايلني سيش ي ست( وهو نفس املنفعة للرايل يف خميلته  هو سيتوقف عند الوحدة الساد3الوحدة السادسة ستعطيه )

ا ثالثة رايالت هوإذا كان السلللعر ثالثة رايالت سللليشللل ي رتربع وحداتد هذه النقاط تعظم منفعتهد إذاً هذا املسلللتهلك سللليشللل ي رتربع من السللللعة عندما يكون سلللعر 
( 4ة وميكن بواسلللطتها اشلللتقاق منحىن الطلب عن طريق النقطة األوىل جنمع بني الكمية )وسللليشللل ي سلللت وحدات عندما يكون سلللعرها رايلني. هذه النقاط توازني

 ( مث نوصل بني النقطتنيد وهذا يعطينا منحىن الطلب الذي ميثل سلوت هذا املستهلك .2( والسعر )6( والنقطة الثانية جتمع بني الكمية )3والسعر )
رتن املستهلك سيش ي وحدات من السلعة طاملا رتن منفعة الثمن الذي يد عه من رتجلها رتقل من منفعة السلعة رتو مساوايً هلا. مبعىن عندما  خالصة /

 يصل إىل تساوي منفعة مثن السلعة مع منفعة السلعة نفسهاد هنا سيتوقف عن املزيد من الشراء.
 



    Reviewed and Organized by Modi_sa                                                                             األقتصاد اجلزئي  

- 66 - 
 

 اللمحاضرة الثامنة عشر :
 ) تطبيق يف حالة اكثر من سلعة (( مث ننظر كيف يتحقق توازن املستهلك ؟y( والسلعة )xني السلعة)لدينا سلعت / 2تطبيق 

 

 
 

 65=املنفعة احلدية و     65 =منفعة كلية  جند رتن الوحدة األوىل تعطي / ( xالسلعة )  
  (الكلية يف تزايدالحظ املنفعة )   110=املنفعة الكلية  :   وعندما يش ي املستهلك وحدتني تكون 

 ) الحظ املنفعة احلدية يف تناقص ( .45 =لوحدة الثانية ل و املنفعة احلدية                                
  القانون املنفعة احلدية ميكن استنتاجها من خالل / 
 
 
      = 110−65املنفعة احلدية

1−2
  =45

1
  =45          

      الستخراج منفعة الرايل  نف    ان سعر السلعة(x) P  =10 / رايل ونعو  يف القانون التايل 
 

 
 

65 =للوحده االوىل منفعة الرايل 

10
45 =للوحده الثانيه َو      6.5=     

10
30 = لثهللوحده الثا ,   4.5=    

10
15 = لثهللوحده الثا , 3=     

10
     =1.5        

_____________________________________________________________ 
 

 120=املنفعة احلدية و     500= تعطي منفعة كلية  الرابعهجند رتن الوحدة   /( Yالسلعة )  
 .ثة والرابعةىل والثانية والثالمل يعطينا رتي معلومات عن الوحدة األوىل والثانية والثالثة  املنفعة الكلية رتعطتنا املنفعة اإلمجاليةد اليت هي املنفعة للوحدة األو 

 للتأكد من االجابه نعو   القوانني اعاله 
 

     نف    ان سعر السلعة   الستخراج منفعة الرايل(Y) P  =30 / رايل ونعو  يف القانون اعاله 
120 =الرابعةللوحده  منفعة الرايل

30
90 = اخلامسةللوحده َو    4 =     

30
60 = السادسهللوحده  ,  3 =    

30
30 = السابعهللوحده  , 2=     

30
     =1        

 
 
 

  

 MU=      املنفعة احلدية للسلعة=   ) يف نظر املستهلك (منفعة الرايل الواحد

 P  مثن السلعة                                                         
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 (؟Y( والسلعة )Xرتن حندد ما هي الكميات اليت يطلبها املستهلك من السلعة ) نريد االن   
 

  (حتقق تعظيم منفعة املستهلك )هي يعين الكميات اليت حتقق توازن املستهلكد /الكميات اليت يطلبها املستهلك . 
 ؟ التوازن شرط حتقيقما هو د  30 =(Yمثن السلعة )   وَ       10 =( X   ا  رتن مثن السلعة ) و
   ( هو تساوي املنا ع احلدية للرايل املنفق علىX(مع املنفعة احلدية للرايل املنفق على )Y) .  
  عند شراء  ثالث وحدات . ( X)للسلعة   3هذا التساوي  عند : منفعة الرايل =  حيدث  و

 عند شراء مخس وحدات .  (Y)للسلعة    3منفعة الرايل =                                   
 

 ( ( وحدات من السلعة )3إذاً هذه النقاط هي النقاط التوازنيةد حيث جيب على املستهلك رتن يش يX( د ويش ي مخس وحدات من السلعة)Y )الن 
 .(Y)وحدات من  5و   (X)وحدات من   3 منفعة الرايل متساويةد وهذا تساوي حيدث  قط عند هذه النقطتني.

_________________________________________________________________________________________ 

( ما مقدار الدخل الذي جيب رتن حيصل عليه هذا املستهلك ألجل شراء هذه الكميات منX( و )Y؟) 
 
 (.30= 10×  3)  . إذاً 10= الوحده  اليت حتقق توازن املستهلك ومثن ( هيXثالث وحدات من )       رتن  مبا 
 (.150= 30×5 )إذاً  .  30مثن الوحدة = اليت حتقق توازن املستهلك (د هي Yمخس وحدات من ) و              

        = رايل. 180رايل . اذا جيب ان يكون دخله =  180=  30+  150إذا جمموع انفاقة على السلعتني 
 
 :  وحدات من السلعة الثانيه. اليت تعظم منفعة املستهلك. 5وحدات من السلعة االوىل و  3هي  نستنتج رتن الكيمات التوازنية من السلعتني 
 
 
 تلخيص / 
 املنفعة العدديه هي منفعة قابلة للقياس . وقد حددان شرط ضروري لتوازن املستهلك و توصلنا اىل كيفيه اشتقاق منحىن الطلب  

 من خالل ا  ا  املنفعة العدديه .
 

 عة تعتمد على  ر  رتساسي وهو قابلية املنفعه للقياس الكمي و التعبري عنها يف شكل رترقام عدديهنظرية املنف
 وهو ا  ا  بعيد عن الواقعية. 
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    (رتي    ا  املنفعة ال تيبية) منحنيات السواء.  نظرية توازن املستهلك  ستخدام . 
بدرت  ريق من االقتصلللللاديني يعتمد على نظرية حديثة يف حتليل سللللللوت املسلللللتهلك تقوم على رتسلللللاس مقارنة درجه املنفعة اليت حيصلللللل 

  ) يعتمد على  ترتيب درجة املنفعة اليت حيصل عليها املستهلك من االستهالت(عليها املستهلك من استهالكه للسلع  
 و تسمى نظرية منحنيات السواء .

 

آلن هو النهج السللللائد يف دراسللللة املنفعةد ألنه هنات اسللللتحالة لقياس املنفعةد إذا كانت الوحدة اليت تسللللتخدم يف قياس املنفعة وهذا ا
 .هي وحدة )يوتل( وحدة من املنفعة

ت !!! انهيك رتن غري منضبطة  لنسبة له كم عدد الوحدا املنفعه رتن حيدد كم املنفعة اليت حصل عليها من استهالكه للكوب األول من املاءد مث الكوب الثاين  شخص ما عندما يريد مثال / 
  تهلك يستطيع ترتيب تفضيالته. كل مسمكن رتن نرتب تفضيالت املستهلك. امل منتكون املقارنة على مستوى األ راد. إذاً املنفعة غري قابلة للقياسد وإمنا 

 
 )) عندان جمموعات  . و لتايل ليس رتمامنا إال  وضع ترتيب لتفضيالت املستهلك. يكونونذكِ ر رتن املنفعة ال تيبية تقول ))يسللتحيللل قلليللاس املللنفللعللة

 )ج( وهكذا ..رت ضل من اجملموعة )ب( ورتن اجملموعة )ب( رت ضل من اجملموعة  نقول رتن اجملموعة )رت(و معينة 
 
 :ا  اضات صحة سلوت املستهلك 

 رتن املستهلك رشيللدد ورتنه يسعى لتعظيم منفعته.. 1

 وهبذا نستخرج شرحية االطفال. املقدرة على ترتيب تفضيالت املستهلك. .2

  رضية االنتقال والتعدي..3
( وقال إن B( رت ضل  لنسبة له من اجملموعة )Aقال املستهلك رتن اجملموعة )  لو(. A( )B( )Cلو كان عندان ثالث جمموعات جمموعة )/مفهومها 
 ( بكل أتكيدد C( رت ضل من اجملموعة )Aنستنتج من ذلك رتن اجملموعة ) . (C( رت ضل من )Bاجملموعة )

 .وهذا املقصود  لتعدي. يعين إنك تستطيع احلصول على نتيجة تلقائية من خالل ترتيب تفضيالت املستهلك
 

 حصول املستهلك على مزيد من السلعة يعطي منفعة رتكرب.    رضية االستزادة خللريد رتو األكثر رت ضل من األقل..4            
 حالتني ومها: يستبعد و هذه الفر  

تكون االسللتزادة ليسللت خبريد  إذا وصللل املسللتهلك إىل نقطة تشللبعد وهي نقطة وصللول املنفعة إىل رتعلى مسللتوىد  إذا زاد من اسللتهالكه للسلللعة  قدرت.
  اآلن االستزادة ليست خبري ألنا ستضر به.

 

 .االستزادة ليست خبري من السلع الضارةب.
 

  رتن نصل إىل دراسة سلوت هذا املستهلكدالفرضيات متو رة يف املستهلك نستطيع  عالً   إذا كانت
 ونصل إىل النتائج اليت نرغب يف الوصول إليها. 
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 منحىن السواء(Indifference curve): : توضيح من مرجع خارجي 

 

 

 
 

 
 
 ملاذا مسيناه مبنحىن سواء ؟      
 طبعاً من امسهد يعين رتن املستهلك على رتي نقطًة عليه سواء ال  رق. ملاذا ؟ 

ألن مسللللللتوى املنفعة على منحىن السللللللواء اثبت. عندما تنتقل من رتعلى إىل رتسللللللفل مث إىل رتسللللللفل رتيضللللللاً على نفس 
 .ءمستوى املنفعة اثبت ال يتغريد و لتايل املستهلك سيان عند رتي نقطة على منحىن السوا. املنحىن 

______________________________________________________________________________________________ 

( واليت تعطي نفس Y( و )Xهو املنحىن الذي يربط بني املزيج املختلف من السلعتني ) تعريف الدكتور ملنحىن السواء /
( والذي Y( و )X( رتي جمموعات خمتلفة من )Y( و )Xخمتلفة من ). إذاً منحىن يربط بني توليفات املسلللللتوى من املنفعة

 .يربط بني هذه اجملموعات رتنا كلها تعطي نفس املنفعة
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 من شرح دكتور املاده احملاضرة التاسعة عشر
 

 / مراجعه  ( منحىن السللواء هو ذلك املنحىن الذي يربط بني التوليفات املختلفة من السلللعتنيx( و )y .واليت تعطي نفس املسللتوى من اإلشللباع )
 نتقال من نقطة إىل. ألن منفعته ال تتغري  ال(يعين رتنا سلواء  لنسلبة للمسلتهلك) وهذا يعين رتن االنتقال من نقطة إىل رتخرى على نفس منحىن السلواء 

 رتخرى على نفس منحىن السواء.
______________________________________________________________________ 

 وتكلمنا عن خصائص منحىن السواء وهي كالتايل:
 دىن.اء األبال شك رتنه يعطي مستوى منفعة رتكرب من منحنيات السو ها رتن هنات العدد الكثري الالنائي من منحنيات السواءد واألعلى من.1

 ألن كل منحىن سواء يعطي مستوى منفعة رتو مستوى إشباع خيتلف عن اآلخر. رتن منحنيات السواء ال تتقاطع..2

ن رتن زايدة اسللللتهالت السلللللعة البد رت يعينو  رتن ميل منحنيات السللللواء سللللالبد رتي رتنا تنحدر من األعلى إىل األسللللفلد رتو من اليسللللار إىل اليمني..3
 يكون مصحو ً بتخفيض السلعة األخرىد حىت نُبقي مستوى املنفعة اثبت.

ىل رتسللفل رتي إ هذا يعين رتن القيمة املطلقة للميل تتناقص كلما اجتهنا من رتعلىو  .(مقعرة من رتعلى )رتن منحنيات السللواء حمدبة جتاه نقطة األصللل. .4
 .على شكل منحىند و لتايل هذا امليل يتناقص عندما نتجه من رتعلى إىل رتسفلرتن امليل ليس اثبتد ألنه 

________________________________________________________________ 
  ما هو معدل اإلحالل احلدي؟ marginal rate of substitution of x for y دددد 
 

 دددد امليل سالب. قيمة د ألنالقيمة املطلقة للميل هو/ رايضياً 
 

( مقابل احلصول على وحدة واحدة من السلعة األخرى yمعدل يوضح عدد الوحدات اليت جيب التنازل عنها من السلعة ) هو "تعريفه /    
(x"للحصول على نفس املستوى من اإلشباع ). دددد 
 
 

 ( نقول رتن املعدل اإلحالل احلدي يساوي ثالثة.y( مبقدار وحدة واحدةد ضحينا بثالث وحدات من )xرتن نزيد ) رتردانلو مثال/ 
 مت إدراج القانون سابقا

___________________________________ 
  ثر من دخله.ال يستطيع رتن ينفق رتك رتياملستهلك يتقي د مبيزانيته يف االستهالت.   /(قيد امليزانية)خط الدخل  بتطوير حنن نقوم 

 .. كيف حيصل ذلك ؟ من رتجل الوصول إىل توازن املستهلك
 
  دددد /قيد امليزانية 
( واليت يسللللللللتطيع املسللللللللتهلك احلصللللللللول عليها من خالل دخله املعطى y( و )xخط ميثل كل نقطة عليه توليفة من السلللللللللعة ) هو 

 واألسعار السائدة يف السوق. 
 .( y( و)x) السلع عبارة عن خط يربط بني توليفات خمتلفة من وهو
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  الرايضيه اليت توضح خط الدخل املعادلهBudget line / 
 
 
 

 
 

 

 رايل  40 =( pyسعر السلعة من )و   د  20 =( pxسعر السلعة ) د و رايل  1000=( Iلو رتعطينا دخل املستهلك ) مثال/
   /إذا تصبح املعادلة كالتايل 

40                                           (Y +)20(X= )1000  
 .(على احملور األ قي X( على احملور الررتسي و )yطيةد نضع )اخللمعادلة لإذا رتردان رتن منثل هذه املعادلة من خالل الرسم و 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    الدخل مبا رتن ( =( وسعر السلعة )1000X )= 20  . راياًل 
    = 1000كمية الوحدات من السلعه

20
 وحده . و هي رتقصى ما ميكن رتن يش يه املستهلك من هذه السلعه .  50=  

 

دخله على السلللللللعة  ( يف حالة إنفاق مجيعXوهذه هي نقطة قيد امليزانية ألنا رتقصللللللى ما ميكن شللللللراءه من السلللللللعة )  األ قيعلى احملور  (50نضللللللع ) 
(X( د وعند هذه النقطة يعين رتنه ال يش ي شيئاً من السلعة)Y.وهذه نقطة ممكنة ومن اخليارات املتاحة للمستهلك ) 

_________________________________________________ 
 

     كمية الوحدات من السلعهY =1000

40
 وحده . و هي رتقصى ما ميكن رتن يش يه املستهلك من هذه السلعه . 25=  

 

(د y( يف حالة إنفاق مجيع دخله على السلعة )yوهذه هي نقطة قيد امليزانية ألنا رتقصى ما ميكن شراءه من السلعة ) على احملور الررتسي  (25نضع ) 
 نقطة ممكنة ومن اخليارات املتاحة للمستهلك.( وهذه xوعند هذه النقطة يعين رتنه ال يش ي شيئاً من السلعة )

______________ 
  / تلخيص( إذاً هذه نقطتني رتحدمها ينفق مجيع دخله علىy( والثانية ينفق مجيع دخله على )x إذا وصلللنا بني النقطتني .) عندان ما يعرف رتصللبح

مجيع النقاط األخرى جند رتنا موجودة على الرسلللم رتي متاحة.  أي توليفة ميكن رتن يشللل يها املسلللتهلك على هذا الرسلللم  و.( خط الدخل )بقيد امليزانية 
( واليت يسللللتطيع املسللللتهلك y( و )xإذاً قلنا رتن خط قيد امليزانية يربط بني توليفات خمتلفة من )(. 50( و)25تكون واضللللحة من خالل املسللللا ة بني )

 . د وعند األسعار السائدة يف السوقشراءها عند دخل حمد

      
      
      
      
      
      
      

 (yعلى السلعة ) االنفاق( + xعلى السلعة ) االنفاق= سلعتني( ال)دخل املستهلك 
 I = Px  X  + Py  Y 

 

 (yالكمية )( × y( + سعر السلعة )xكمية  )( × xسعر السلعة )         

Y  
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  دددد ؟ الفرق بني قيد امليزانية ومنحىن السواء ما هو 
 اليت تعطي نفس املستوى من املنفعةد  و( y) ( وَ xمنحىن السواء يربط بني توليفات خمتلفة من )   

املستهلك احلصول عليها رتو شراءها عند دخل معنيد وعند األسعار السائدة ( واليت يستطيع y) ( وَ xبينما قيد امليزانية يربط بني توليفات خمتلفة من )
 يف السوق.

 

تحديد توازن املستهلك.لمنحىن السواء وقيد امليزانية  توظيف 

 هوىن السلللللواء حمنحىن السلللللواء وقيد امليزانية رتداتني مهمتني يف حتديد توازن املسلللللتهلكد عندما يكون قيد امليزانية مماسلللللاً ألعلى منحىن سلللللواء ممكن. ومن
 معدل اإلحالل احلدي. و يسمىالقيمة املطلقة مليله 

 
 
 
  نفس الرسم  الصفحه السابقة. 
 

التغري يف احملور الررتسي=   25اىل  0مثال /التغري يف الكمية من  

التغري يف احملور اال قي
  =25

50
سعر السلعة(x)= القيمة املطلقة مليل قيد امليزانيهد   0.5 =  

(y)سعر السلعة
  =20

40
  =0.5 

 
 إذاً قاعدة دائماً صحيحة رتن القيمة املطلقة مليل قيد (امليزانية هو القيمة املطلقة للميلد كذلك القيمة املطلقة مليل منحىن السواء هو معدل اإلحالل احلدي للx( حمل )y.) 
 حيدث التوازن عندما يكون قيد امليزانية ألعلى منحىن سواء ممكن. و 

سعر السلعة(x) (ميل منحىن السواء )رتي عندما يكون                                        

(y)سعر السلعة
  = (x)معدل االحالل احلدي

(y) معدل االحالل احلدي
 (معدل االحالل احلدي)   

 
 

 
 

                 

 : توازن املستهلك  ستخدام  كرة منحنيات السواء 
  اليت حيصل عليها املستهلك على رتقصى إشباع ممكن يف ظل دخله احملدود و رتمثان السلع احملدودة يف السوق. هو احلاله / التوازن 

 

 هو عباره عن املنحىن الذي يريط التوليفات التوازنيه املختلفه من السلللعتني  / منحىن االسللتهالت الداخلي(x َو ) (y)  واليت خيتارها املسللتهلك
 عن تغري الدخل مع ثبات رتسعار السلع .

 هو الذي يربط بني  التوليفات التوزانيه املختلفه من  / منحىن االستهالت السعري(x َو ) (y)اليت خيتارها املستهلك 
 عندما يتغري سعر إحدى السلعتني مع بقاء الدخل اثبتا. 

 نستنتج / 
 ازن.يتحقق التو  (القيمة املطلقة مليل منحىن السواء)ومعدل اإلحالل احلدي  القيمة املطلقة مليل قيد امليزانية. عندما تتساوى

سعر السلعة𝑃(x)=القيمة املطلقة مليل قيد امليزانيه 

P(y)سعر السلعة
 

التغري يف احملور الررتسي=امليل  

التغري يف احملور اال قي
 

       𝑀𝑈𝑥

𝑀𝑈𝑦
−

𝑃𝑥

𝑃𝑦
         رتي ان       

𝑀𝑈𝑦

𝑃𝑦
−

𝑀𝑈𝑥

𝑃𝑥
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 احملاضرة العشرون

  فعة احلدية للرايلوهي رتن توازن املستهلك يتحقق عندما تكون املنإىل نتيجة واحدهد  نرتن كالً من املنفعة العددية واملنفعة ال تيبية توصال 
 (.Y( مساوية للمنفعة احلدية للرايل املنفق على )Xاملنفق على )

 

 مثال توضيحي / 

 
 قيد امليزانية األول : إىل التوازن من خالل الرسللللللم جند رتن   لنظر( ( مماس ملنحىن السللللللواءU1)وهي ) اليت يكون  توزان املسللللللتهلك نقطه

ون  عندما يكون مماسلللاً يكون امليلني متسلللاويني ولكن عندما يكممكن وليس قاطعاً.   سلللواءنحىن العلى م (مالمسلللاً  )عندها قيد امليزانية مماسلللاً 
 رتحدمها قاطعاً لآلخر  امليلني سيكونني خمتلفني متاماً.

  
 . معىن ذلك رتن املستهلك ال يستطيع احلصول على النقطة األخرى اليت يف األعلى إال إذا زاد دخله و 
 قل قيد قيد امليزانية سللللللينتقل إىل رتعلىد  إذا زاد دخل املسللللللتهلك انت وبذلك  إن  تغري توازن املسللللللتهلك ولكن لو تغري الدخل  سللللللوف ي

 .امليزانية إىل رتعلىد وإذا اخنفض دخل املستهلك انتقل قيد امليزانية إىل رتسفل
 
 مستهلك. ا ستكون نقطة توازن جديدة للمنحىن سواء جديدد ونقطة تالمسهمو  لو ا  ضنا زايدة الدخل سيكون عندان قيد ميزانية جديدد  
 
 .ستهالت الدخليمبنحىن االإذا وص لنا بني هذه النقاط التوازنية املختلفة عند تغري الدخل مع بقاء األسعار اثبتة سيكون عندان منحىن يسمى  
 يبني كيف يتغري استهالت املستهلك عند تغري دخله  قط.  ومنحىن االستهالت الدخلي(   ICCرمزان  لرمز )وقدننظر للرسم رتعاله.  
 
 هو عباره عن املنحىن الذي يريط التوليفات التوازنيه املختلفه من السلللعتني  / منحىن االسللتهالت الداخلي(x َو ) (y)  واليت خيتارها املسللتهلك

 عن تغري الدخل مع ثبات رتسعار السلع .
_______________________________________________________________________________________________________________________________- 

 ددد وميكن تعريفه بصيغتني:
 يوضللح كيف يتغري توازن املسللتهلك عند تغري دخل املسللتهلك  قط. مع بقاء العوامل هي رتن منحىن االسللتهالت الدخلي /الصلليغة األوىل 

 األخرى اثبتة ورتمهها األسعار.
 ( الصللللليغة الثانية: هو املنحىن الذي يربط بني التوليفات التوازنية املختلفة منX( و )Y واليت حيصلللللل عليها املسلللللتهلك عند تغري دخله )

  قط. مع بقاء األسعار اثبتة.
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 ان ميله موجباً   إذا ك من خالله ميكن معر ة نوع السلعة هل هي سلعه دنيا رتو سلعه عاديه  ة منحىن االستهالت الداخلي /رتمهي
 ( تعترب سلع عاديه ملاذا ؟ Y( و )Xنقول رتن كال السلعتني )

( زادت نتيجة لزايدة Yالكميه املطلوبة من ) ( زادت وكذلكXالكميه املطلوبة من )   ألنه ملا زاد الدخل زاد الطلب على كال السلللللللللللللللعتني
 منحىن االستهالت الدخلي. ميثلدخل املستهلكد وهذا 

 .كيف يتغري توازن املستهلك عند تغري سعر إحدى السلعتني  قط   منحىن االستهالت الداخلي يبني
__________________________________________________________ 

 دددد ت السعري:تعريف منحىن االستهال 
 ( اليت خيتارها املستهلك عندما يتغري سعر إحدى السلعتني Y( و )Xهو املنحىن الذي يربط بني التوليفات التوازنية املختلفة من )

 مع بقاء الدخل اثبتاً.
 وميكن تعريفه إبحدى صيغتني :   

  املستهلك عند تغري سعر إحدى السلعتني.الصيغة األوىل: رتن منحىن االستهالت السعري يوضح كيف يتغري توازن 
 ( الصلللليغة الثانية: منحىن االسللللتهالت السللللعري يربط بني التوليفات التوازنية املختلفة منX( و )Y واليت حيصللللل عليها املسللللتهلك عند تغري سللللعر )

  ل الرسم .وميكن متثيله من خالتد وهكذا الدخل يكون اثبت وسعر السلعة األخرى اثب إحدى السلعتني  قطد مع بقاء العوامل األخرى اثبتة. 

 
 /شرح
  و رمزه نالحظ رتن منحىن االسلللتهالت السلللعري(PCC) رتن رتي نقطه عليه هي نقطه منحىن قيد امليزانية ويكون مماسلللاً ملنحىن مبعىند يربط بني النقاط التوازنية 

 السواء. 
 ًَ ًَ ملنحىن السلللواء اجلديد )U0ملنحىن السلللواء األول )هنا اخ ان نقطتني رتنه ربط بني نقطة قيد امليزانية مماسلللًا نالحظ   و(د U1( وقيد امليزانية اجلديد يكون مماسلللًا

 كيف تغري قيد امليزانيةد ما سبب تغري قيد امليزانية ؟ 
وضللح كيف يتغري توازن املسللتهلك ( اخنفضد وهلذا منحىن االسللتهالت السللعري يXرتن سللعر السلللعة ) مبعىن( Xزحف إىل اليمني جهة السلللعة ) نالحظ ان املنحىن

 .عند تغري سعر إحدى السلعتني
( ممكند وهلذا X(  لما اخنفض يكون مقدرته على شلللراء كميه اكرب من السللللعة )X( رتي اخنفض سلللعر السللللعة )Xهنا ا  ضلللنا رتن الذي تغري هو سلللعر السللللعة ) 

 .نقطة تقاطع قيد امليزانية مع احملور األ قي اآلن صارت رتبعد من النقطة السابقة 
( يكون رتقصللللى كميه يقدر يشلللل يها هي 1000( ودخله هو )20( هو )Xرتي انه ميكن رتن يشلللل ي كميه رتكرب يف املرة املاضللللية عندما ا  ضللللنا رتن سللللعر السلللللعة )

 ( وحده من السلللللعة100( يعين ذلك رتن املسللللتهلك ميكنه رتن يشلللل ي )10( إىل )20( من )Xو اخنفض سللللعر السلللللعة )(د لكن لX( وحده من السلللللعة )50)

(X) ( 1000ألن
100

10
( وحده من )X( إذاً يف حالة اخنفا  السعر جند رتن قيد امليزانية يزحف إىل رتعلى جهة السلعة .)X( قط الن جهة السلع  )Y مل )

 قط نقطة  ءد و لتايل ال ميكن رتن يتغري  ما دام سللللللعر السلللللللعة اثبت ودخل املسللللللتهلك اثبتد إذاً نقطة التقاطع مع حمور الررتسللللللي ال تتغريد الذي يتغرييتغري شللللللي
 (. Xتقاطعهما مع احملور األ قي بسبب تغري سعر السلعة )
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 املنفعة. اهلدف من دراسة يعتربميكن توظيفه يف اشتقاق منحىن الطلب الذي  و( له رتمهيه كبريه PCCإذا نالحظ رتن منحىن االستهالت السعري )
 

 اشتقاق منحىن الطلب.  ومن مث    الوصول إىل توازن املستهلك     هو دراسة املنفعة 
 

 
 

اشتقاق منحىن الطلب: يف  األدوات اليت نستخدمها د  منحىن السواء د  قيد امليزانية السعريمنحىن االستهالت . 
 / شرح الرسم اعاله 

 

( واملوجود على احملور األ قي هو السللعة Yالسللعة ) كميةالرسلم العلوي املوجود على احملور الررتسلي هو  والرسلم السلفليد  العلويالحظ الفرق بني الرسلم 
(X د)و مبا ان ( الرسم السفليX( هي متماثلة مع )X املوجودة على احملور األ قيد )بداية املنحىن األ قي متحد رتو متوا ق مع نقطة بداية الرسم   إن

 . الن احملور األ قي مش ت للمنحنينيالسفليد 
 (.Xميثل سعر السلعة )  هورتما احملور الررتسي  هو خمتلف  لنسبة للرسم السفلي. 

 

(  XX0( كميه من )X0فلد ألنا كانت مشللللل اة اليت هي )( اليت كانت يف الرسلللللم العلوي لألسلللللaهنا اشلللللتققنا منحىن الطلب نز لنا ) شلللللرح الدكتور /
( لألسللفلد هذه b( ونز لنا النقطة )b( إىل )a( مث بعد ذلك عندما رتخنفض السللعر وانتقل توازن املسللتهلك من )P0كانت مشلل اه عندما كانت السللعر)

(.  نالحظ انه عندما رتخنفض السلللللعر زادت P1ذي هو )( عند سلللللعر منخفض والbالنقطة مشللللل اه مىت؟ عندما اخنفض السلللللعر وهلذا وضلللللعنا النقطة )
 . (منحىن طلب مارشال )(د وهذا هو  عاًل هو منحىن الطلب ونسميه منحىن الطلب العادي Xالكميه املطلوبة من السلعة )

 

 بنفس الطريقةخرى ميكن اشتقاقها النقاط األو رتيضا على منحىن الطلب هي نقاط توازنيه. (b( و )a) ونالحظ رتن مجيع النقاط
  (املستهلك يعظم منفعته)رتي ان رتي نقطه على منحىن الطلب هي نقطة توازن املستهلكد  نستنتج رتن و.  

 

 ًألنه خالصة دراسة سلوت املستهلك.  وهذا االشتقاق مهم جدا 
( اثبت وبقاء الدخل اثبت. إذاً Yعة )(  قط. يعين مع بقاء سللعر السلللX) ( هي رتتت بسللبب تغري سللعر السلللعةb( و )aجند رتن نقاط االنتقال من )

  العوامل األخرى مهمة ألنا عوامل سوف تؤدي إىل نقل املنحىن وليس االنتقال من نقطه إىل رتخرى على نفس منحىن الطلب.
   النقاط التوازنية  ضللعو  انتقال قيد امليزانية بسللبب تغري السللعر و لتايلإن  / ( منحىن طلب مارشللال )منحىن الطلب العادي مالحظه عن  اشللتقاق

 يف األسفل مث نوصل بني هذه النقاط التوازنية  يعطينا ما يسمى مبنحىن الطلب رتو منحىن مارشال.  
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مسللللتخدماً رتسلللللوب منحنيات السللللواء يف حتليلك هلذا املسللللتهلك مث اجب عن  ( بدر)رتكمل اجلدول التايل مبا يلزم إلجياد توازن املسللللتهلك  /3تطبيق  
 رايل(. 30رايل( ودخل بدر ) Y =10رايل( ومثن الوحدة من ) x=2. علماً أبن مثن الوحدة من )التاليه االسئله 

 
 
 
 
 
 
 
 

 احسب ما هي الكميات اليت يش يها )علي( من السلعتني ليحقق التوازن؟ .1

 احسب املعدل احلدي اإلحاليل عند وضع التوازن؟ .2

 اكتب معادلة خط امليزانية. .3

___________________________________________________________ 
 اوال : نوجد قيمة املنفعة احلديه/  احلل /     

 ( السلعةx ) / 34=املنفعة احلدية و     34 =منفعة كلية  جند رتن الوحدة األوىل تعطي 
  (الحظ املنفعة الكلية يف تزايد)   54 =املنفعة الكلية  :   وعندما يش ي املستهلك وحدتني تكون 

 ) الحظ املنفعة احلدية يف تناقص ( 20 =لوحدة الثانية ل و املنفعة احلدية                                
  القانون املنفعة احلدية ميكن استنتاجها من خالل / 
 
 
     54−34=  للوحده الثانيه املنفعة احلدية

1−2
  =20

1
  =20          

      سعر السلعة  نعو  يفالرايل  الستخراج منفعة(x) P  =2  القانون التايل /  ستخدامرايل 
 

 
 

34 =للوحده االوىل منفعة الرايل 

2
20 =للوحده الثانيه َو      17=     

2
12 = لثهللوحده الثا ,   20=    

2
10 = الرابعهللوحده  , 6=     

2
     =5        

 
 ومنا ع الرايل الواحد  حىت نكمل اجلدول  , ونعو  يف نفس القانون الستخراج  قي املنا ع احلديه للوحدات  املتبقيه. 

  
 وستظهر معنا الناتج املوجوده  اجلدول  و مكانك استخدام الصفحه املقابله  Yالسلعه الثانيه  و بنفس الطريقه نقوم حبل نواتج 

 خلطوات احلل  ونبدرت بعدها حبل  قي الفقرات .

 Yالسلعة  Xالسلعة 
 منفعة الرايل املنفعة احلدية املنفعة الكلية الكمية منفعة الرايل املنفعة احلدية املنفعة الكلية الكميه
1 34 34 17 1 55 55 5.5 
2 54 20 10 2 95 40 4 
3 66 12 6 3 125 30 3 
4 76 10 5 4 153 28 2.8 
5 84 8 4 5 172 19 1.9 
 

  

 MU=      املنفعة احلدية للسلعة=   ) يف نظر املستهلك (منفعة الرايل الواحد

 P  مثن السلعة                                                         
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  نوجد نقاط التوزان رتوال(: (إجياد املعدل احلدي االحاليل عند وضع التوازن  اثنيا / 
 

  إىل النقطة اليت يتساوى عندها منفعة الرايل. ننظريتحقق توازن املستهلك  حىت 
  وحدات والثانيه وحدتني . 5: نش ي من األوىل  عندما  (دYتساوى مع منفعة الرايل املنفق على السلعة )ي( Xمنفعة الرايل املنفق على ) 
 .  4الننا جند ان منفعة الرايل تتساوى يف احلالتني =  

 . (Y)و  وحدتني من السلعة الثانيه   (X)مخس وحدات من السلعه االوىل إذا نقطة توزان املستهلك بدر هي =
 

   رايل هذه الكمية :  30األن نتأكد هل ميكن رتن يش ي هذا الدخل 
 رايل 10رايل =  2 ×وحدات   5=      (X)للسلعة االوىل            
 و نستنتج رتن دخل املستهلك يتساوى مع إنفاقه  إذا هذه نقاط توزانيه .رايل د  20رايل =  10 ×وحده   2=    (Y)للسلعة الثانيه             

 ايت األن الجياد معدل االحالل احلدي : 
 
 

 
 نوجد املنفعة احلديه هلما كما يف السابق :  (Y)و الوحده الثانيه من السلعة   (X)مبا رتن منفعة الرايل تساوت عند الوحده اخلامسه للسلعة االوىل      
         للوحده اخلامسه من  املنفعة احلدية(X) =76−84

1−2
  =8

1
55−95=  (Y)للوحده الثانيه من املنفعة احلدية     د     8=  

1−2
  =40

1
  =40   

   
                                              احلدي/نعو  االن يف قانون االحالل 

                                     MRSx,y  = 
MUx

MUy
 = 

8

40
 = 

1

5
 

                   
                                        

رتو               
 

 =  قيد امليزانيه ) الصيغة الثانيه لتوازن املستهلك(  نالحظ نفس الناتج                 
PX

PY
 = 

1

5
                 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 معادلة خط امليزانيه : اثلثا /  
  املعادله الرايضيه اليت توضح خط الدخلBudget line / 
 
 
 
 

 

 رايل  10 =( pyسعر السلعة من )و   د  2 =( pxسعر السلعة ) د و رايل  30=( Iدخل املستهلك )         
   /إذا تصبح املعادلة كالتايل 

10                                           (Y +)2 (X= )30  
 

 نكون قد انتهينا من دراسة سلوت املستهلك  و حبل التمرين السابق. 
  اشتقاق منحىن الطلب  ستخدام املنفعة العددية رتو  ستخدام املنفعة ال تيبية . /النتيجة املهمة والذي رتوصلنا إىل 

 

 (yعلى السلعة ) االنفاق( + xعلى السلعة ) االنفاق= سلعتني( ال)دخل املستهلك 
 I = Px  X  + Py  Y 

 

 (yالكمية )( × y( + سعر السلعة )xكمية  )( × xسعر السلعة )         
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 احملاضره العشرون
 دراسة   بعد ذلك ننتقل اىل /

ُ
 ته :اهلدف من دراس و نتج سلوت امل

 

     / النهائية اليت نطمح يف الوصول إليها النتيجة ميثل  هو الوصول إىل منحىن عر  املُنتج  هواهلدف من دراسته. 
 

            لى إىل سلللع وخدمات يكون املسللتهلك ع ) رتر دعملد ررتس مالد تنظيم( عملية حتويل خمتلف عناصللر اإلنتاجهو : مفهوم اإلنتاج
 . استعداد لد ع مثن هلا

           جمموعة العوامل اليت تتضا ر  يما بينها لإلسهام يف إنتاج األموال االقتصادية. هي:  عناصر اإلنتاج 
  .رتو هي املوارد االقتصادية اليت جتعل من إنتاج السلعة رتو اخلدمة رتمراً ممكناً وبدونا يستحيل القيام هبذا اإلنتاج                            

 

 دددد اإلنتاج نفسه يسمى خمرجات.      و  مدخالت عناصر اإلنتاج  / ن نسميهاوعناصر اإلنتاج ميكن رت                   
 

جتعل إنتاج  هي  تاجيرتو العنصللر اإلن املورد االقتصللادي و المكان تسللميتها لوصللول إىل إنتاج حقيقيد لويقوم املنظم بعملية املزج بني عناصللر اإلنتاج  
نه خيتلف إنتاج كل سللللللللعه عن األخرى  بعض السللللللللع يتطلب عناصلللللللر إنتاج معي ويسلللللللتحيل القيام هبذا اإلنتاجد  ا السللللللللعة رتو اخلدمة رتمر ممكناً وبدون

 والبعض اآلخر يتطلب عناصر رتخرى خمتلفة. 
 

   رتربع عناصر رتساسيه  (املوارد االقتصادية)عناصر االنتاج وتشمل/ 
 

 عنصر األر :. 1
 .الناحية االقتصادية هي تعبري خمتصر للموارد الطبيعيةاألر  يف معناها تتمثل يف ال بة ولكن من 

 تاجيدالبد رتن تكون قابله لالستخدام يف اإلنتاج رتي تكون عنصر إن . ويقصد هبا مجيع املوارد املستمدة من الطبيعة واليت تستخدم يف اإلنتاج
مياه جو يهد وما  ضلللالً عما حتتويه يف  طنها من معادن ومناجم و  هي تشلللتمل على الصلللفات الطبيعية واحليوية والكيميائية واجلغرا ية لسلللطح األر دو  

 ا.هب يكتنفها من ثروة مائية تتمثل يف البحريات واألنار واحمليطات وما يف رتعماقها من ثروة مسكيه وهي كذلك تشمل الظروف املناخية احمليطة
نصللللللر إنتاجي ألر  تعترب عع املوارد والثروات املسللللللتمدة من الطبيعة. إذاً اواألر  هي االصللللللطالح الذي رتعتاد االقتصللللللاديون القدامى إطالقه على مجي

 .منوع  حلياة اإلنسان
 

 :) هنات ثالث خصائص(اخلصائص األساسية لألر 
تعترب األر    من الصللعب زايدة العر  الطبيعي لألر  والذي يعرب عن سللطح األر  وجو ها والغالف اجلوي احمليط هباد  ثبات مسللاحة األر :.1

 .(رتي دوله مساحه حمدده واثبتة ال ميكن زايدهتا )و رتر د (للمزارع تكون حمدودة واثبتة  لنسبة له رتر  )  حمدودة رتو اثبتة املساحة
 

  اإلنتاج. يف األر  هبة جمانية من هللا سبحانه وتعاىلد رتوجدها وليس لإلنسان دخل يف إنتاجها. منحنا إايها ألجل استخدامها انعدام نفقة اإلنتاج :.2
 

ختتلف خصللللللللللللللائص األر  وتتباين كثرياً  يما بينهاد  يندر متاثل قطعتني من األر  متاثالً َتماً حىت وإن كانتا متجاورتني.  من  :عدم جتانس األر .3
ضها اقل خصوبة وبعضها وبع الطبيعي رتن األراضي غري متجانسة  هنات رتراضي زراعيه ورتراضي غري زراعيهد واألراضي الزراعية بعضها يتصف  خلصوبة

 . و هكذاحيتاج إىل إعادة تكوين ألجل رتن تكون صاحله للزراعة 
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 : د  إن ةري األخر متغكمية اثبت و وكانت كمية رتحدمها من عناصلللللر اإلنتاجد رتو اكثر إذا كان هنات عنصلللللرين  قانون تناقص الغلة
 .والناتج املتوسط إىل تناقص يف الناتج احلديزايدة العنصر املتغري بوحدات متتالية يؤدي بعد حد معني 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
    عنصر اثبتقانون تناقص الغلة من خصائص ومن صفات األجل القصريد  في األجل القصري يكون عندان على األقل. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

   .تناقص الغلة هو نفس القول بتناقص اإلنتاجية احلدية  إذا كانت اإلنتاجية احلدية متناقصة يعين تناقص الغلة 
       :تناقص الغلة ميكن التعبري عنه بثالث تعبريات 

                  :رتن العامل املضاف يسهم يف اإلنتاج مبقدار اقل ممن سبقه. رتي /  تناقص الغلة التعبري األول 
                  :رتي رتن العامل املضاف يتناقص إنتاجه مبعىن انه يضيف إىل اإلنتاج مقدار اقل ممن سبقه.  / تناقص اإلنتاجية احلدية  التعبري الثاين 
                  عدل متناقصاإلنتاج الكلي يتزايد مب  :التعبري الثالث. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ من رتحد املراجع : لنف   رتن هنات مشروع ينتج سلعة القمح و انه يستخدم عنصرين رتساسيني من عناصر االنتاج : عنصر االر  وعنصر  للقانون مثال توضيحي
 دان د و رتن عنصللللللللر العمل هو العنصللللللللر املتغري : مبعىن رتن زايدة انتاج  2اثبته وهي العمل . ولنف   ان العنصللللللللر الثابت هو االر  رتي ان مسللللللللاحه االر  املزروعه 

  .القمح  املشروع من   ة الخرى تتم عن طريق زايدة عدد العمال
اقصلللها حيقق إنتاج معنيد مث أييت العامل الثالث والرابع وهكذاد إال  رتن مسلللامهة العمالة تبدرت  لتناقصد وتنو جند العامل األول سللليحقق إنتاج معنيد مث أييت العامل الثاين 

 د يعين رتن العامل املضلللاف يسلللهم يف اإلنتاج مبقدار اقل ممن سلللبقه.  إذا كان العامل الرابع حيقق إنتاج مبقدارتناقص الغلة رتو قانون تناقص اإلنتاجية احلدية يسلللمىهذا 
 هو يسلللللهم يف زايدة اإلنتاج ولكن مبقدار اقل ممن سلللللبقه وهذا هو املقصلللللود بتناقص ثالً عشلللللر وحدات جند رتن العامل اخلامس مثالً حيقق إنتاج مبقدار مثان وحداتد م

 الغلة.
 
 

  اإلنتاج الكلي(TP)Total Product    ."إمجايل الناتج الذي ينتجه عدد معني من العمال" 
 

  اإلنتاج احلدي(MP)Marginal Product   " يف اإلنتاج الكلي نتيجة لزايدة عدد العمال املشتغلني بعامل واحد" التغريمقدار هو. 
 رتو       " هو مقدار الناتج االضايف نتيجه لتشغيل عامل إضايف".                                            

 
Q

L




=  MPL

 
Q  االنتاج الكلي د  التغري يف هوL  =  عدد العمال  و العالمه تعين مقدار التغريالتغري يف

 

  اإلنتاج املتوسللللللللللللللط(AP)Average Product   /" (العامل الواحدالعنصللللللللللللللر االنتاجي الواحد )متوسللللللللللللللط ما ينتجه هو مقدار "              .
 ويساوي حاصل قسمة اإلنتاج الكلي على عدد العمال املشتغلنيد والذي يعرب هنا عن اإلنتاج املتوسط للعامل.

  TP                         اإلنتاج الكلي                                        

  AP    = تتتتت                                   تتتتتتتتتتتتت        =    اإلنتاج املتوسط   
 L                     عدد العمال                                               

 
 

Q  االنتاج الكلي د  التغري يف هوL  =  عدد العمال  و العالمه تعين مقدار التغريالتغري يف
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 ( مع ع اجلدول التايل يوضللح قانون تناقص الغلة و ما حيدث لكل من االنتاج الكلي واالنتاج احلدي واالنتاج املتوسللط نتيجة زايدة وحدات العمل )دد العمال
 /املثال السابق –ثبات األر  

 

)عدد وحدات العمل  األر 
 العمال(

 الناتج املتوسط  الناتج احلدي  الناتج الكلي 

2  1  8  8  8 
2  2  20  12  10 
2  3  36  16  12 
2  4  60  24  15 
2  5  90  30  18 
2  6  108  18  18 
2  7  112  4  16 
2  8  112  0  14 
2  9  108  4  12 

  (د و لتايل ننظر مقدار مسامهة العامل يف اإلنتاج2) =األر  مساحتها اثبتة  نالحظ ان. 
(. الن 8) =( واإلنتاج املتوسط 8) = لنسبة للعامل األولد واإلنتاج احلدي ( اإلنتاج الكلي  )( وحدات 8 نجد رتن العامل األول رتسهم يف اإلنتاج مبقدار )      

 نفس اإلنتاج الكلي. و إنتاج العامل األول هو نفس اإلنتاج احلدي 
 

           لتعويض يف قانون االنتاج املتوسط  
 

   / لناتج ازايدة عدد العمال املشلللتغلني مع ثبات مسلللاحة األر  يتزايد ه عند يتبني من اجلدول السلللابق رتنشلللرح من رتحد املراجع للتوضللليح
ذه هي هالكلي من السللللللللللعة اليت ينتجها املشلللللللللروع وهي القمح يف البداية مبعدل سلللللللللريع رتي بكميات متزايدة وهنا يكون الناتج احلدي يف حالة تزايدد و 

 .رتيضاً  مرحلة تزايد الغلة واليت يتزايد  يها الناتج احلدي )رتو الناتج اإلضايف( وهنا يكون الناتج املتوسط متزايداً 

 -ميكن توضيح العالقة بني الناتج الكلي والناتج احلدي على الوجه التايل:السابق عتماد على اجلدول  الو   

 .رتنه عند زايدة عدد العمال مع ثبات عنصللللللللللر األر  يتزايد الناتج الكلي يف البداية مبعدل متزايد وسللللللللللريع وهنا يكون الناتج احلدي متزايداً  .1
 له عند توظيف العامل اخلامس.ويصل الناتج احلدي إىل رتعلى مستوى 

رتن الناتج الكلي يتزايد ولكن مبعدل بطئ وكميات متناقصلللة بعد العامل اخلامس رتي رتن اإلضلللا ات اليت حتدث للناتج الكلي تتناقص  يزداد  .2
 الناتج الكلي ولكن مبعدل متناقص.

 يكون بعدهاد وهنا يصللللل الناتج احلدي إىل الصللللفر حيث ال يصللللل الناتج الكلي إىل رتعلى مسللللتوى له عند تشللللغيل العامل السللللابع  ويثبت .3
 هنات رتي إضا ة للناتج الكلي نتيجة توظيف العامل الثامن.

 مع استمرار زايدة عدد العمال يتناقص الناتج الكلي ويصبح الناتج احلدي سالبا. .4        
 
 

AP = 
𝑇𝑃

𝐿
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 احلقة الثانيه والعشرون / مثال لتناقص الغلة

 الناتج املتوسط الناتج احلدي الناتج الكلي العملوحدات  )اثبت(األر 

2 1 8 8 8 

2 2 20 12 10 

2 3 36 16 12 

2 4 60 24 15 

2 5 90 30 18 

2 6 108 18 18 

2 7 112 4 16 

2 8 112 0 14 

2 9 108 4- 12 

 

                                 / رتن األر  هو العنصر الثابت والعمل هو العنصر املتغري.     ا 
 

  8اإلنتاج املتوسط = د  8اإلنتاج احلدي للعامل=  د 8=اإلنتاج الكلي /وحدة واحده من العملبتوظيف  
 

    / التغري يف االنتاج الكلي=  االنتاج احلديد      20=  االنتاج الكليبتوظيف وحدتني
20−8=  التغري يف عدد العمال

االنتاج الكلي=  االنتاج املتوسلللللللللللللللطوحدهد     12=   1−2
 عدد العمال

=20
2  =10 

  (10( وحدة هذه هي اإلنتاجية احلدية. رتما اإلنتاج املتوسط للعمال الثالثة هو )12رتسهم  إلنتاج  مبقدار ) الثاينرتي إن العامل. 
 

  التغري يف االنتاج الكلي=  احلدياالنتاج د    36=  االنتاج الكليوحدات /   3بتوظيف
36−20=  التغري يف عدد العمال

االنتاج الكلي=  االنتاج املتوسلللللللللللللطوحدهد     16=  2−3
 عدد العمال

=36
3  =12 

 
 ( 12( وحدة هذه هي اإلنتاجية احلدية. رتما اإلنتاج املتوسط للعمال الثالثة هو )16رتي إن العامل الثالث رتسهم  إلنتاج  مبقدار). 

 

  التغري يف االنتاج الكلي=  االنتاج احلديد    36=  االنتاج الكليوحدات /   4بتوظيف
60−36=  التغري يف عدد العمال

االنتاج الكلي=  االنتاج املتوسلللللللللللللطوحدهد     24=  3−4
 عدد العمال

=60
4  =15 

 ( وحدة هذه هي اإلنتاجية احلدية.24رتي إن العامل الثالث رتسهم  إلنتاج  مبقدار ) ( 15رتما اإلنتاج املتوسط للعمال الثالثة هو). 
          عمال( 9وحدات )  9و نستمر على نفس الطريقة حىت اجياد  توظيف 
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  / نستفيد من اجلدول ما يلي 
  رتن العامل املضاف  رتي  (30( إىل )24( إىل )16( إىل )12( إىل )8بدرت  لتزايد  ) رتنه جند لقانون تناقص الغلة " اإلنتاج احلدي"، ابلنظر .1

 يسهم  إلنتاج مبقدار رتكرب ممن سبقهد هذا ال يطلق عليه تناقص الغلةد بل تزايد الغلة.
 مىت يبدرت سراين تناقص الغلة؟ 

وبينما ( وحدةد  18ألن العامل السللللللللادس رتسللللللللهم بزايدة اإلنتاج مبقدار ) س يبدرت سللللللللراين قانون تناقص الغلةدجند رتنه ابتداءاً من العامل السللللللللاد
 ( وحدة.  هنا نقص إنتاج العامل السادس رتقل من العامل اخلامس.30الذي سبقه رتسهم بزايدة اإلنتاج مبقدار ) اخلامس العامل

 .( وحدات يف اإلنتاج الكلي4ف )أضا (د 4حىت وصل إىل )جدا ورتيضا العامل السابعد جند رتن إسهامه اخنفض  
 يف رتي زايدة  إلنتاجد و لتايل اإلنتاج احلدي يساوي صفر. لم يسهم  ويستمر الوضع  لعامل الثامند  
 مع العامل التاسعد جند رتن مسامهته  إلنتاج  لسالبد يعين رتنه تسبب  خنفا  اإلنتاج الكلي.  و يسم  الوضع 
 

 نالحظ تزايد الغلة يف البداية مث تناقص الغلة  لنهايةد ملاذا؟ 
   مازالت مل تسللللتغل  للعنصللللر الثابت ( املقدرة اإلنتاجية )تقسلللليم للعمل بني العمالد  الطاقة اإلنتاجية حيدث بسللللبب رتن هنات  تزايد الغلة

 االستغالل اجليد""رتي مل نصل إىل 
و االسلللللتخدام رت و لتايل جند رتن العامل املضلللللاف يتسلللللبب يف زايدة اإلنتاج مبقدار رتكرب ممن سلللللبقهد ألننا مل نصلللللل إىل مسلللللألة التوظيف الكفء 

عمال ألاألمثل للعنصللللر الثابت.  في البداية جند رتن العامل الذي يتسللللبب يف زايدة اإلنتاج "وهذا ما يوضللللح رتن  يه إمكانية لعمل التخصللللص وتقسلللليم ا
ا نصل إىل التوظيف عندم بني العمال"د إذا قسمت العمل بينهم يكون هنات ختصص لكل عاملد و لتايل الناتج الكلي جيد معدالً متزايد. مث بعد ذلك

 رتو يبدرت العمال  لتزايد ومن مث  لتزاحم على العنصر الثابتد  يبدرت سراين قانون تناقص الغلة.
 

 على العنصر الثابت.(ل االعم ): تزاحم العنصر املتغري إذاً قانون تناقص الغلة سبب حدوثه هو  
 (زدان عدد العمال سيتزامحون على استخدام هذه األر إذا  ثابت هو األر  وهي مساحه حمدودةد العنصر ) ال    

      إنتاجية كل عامل سللللللتكون رتقل ممن سللللللبقهد  إذا وصلللللللنا إىل مرحلة التزاحم على العنصللللللر الثابت يبدرت ما يسللللللمى )قانون تناقص الغلة(   لتايل
 . قانون تناقص اإلنتاجية احلدية للعامل

 

 البد رتن يكون عندان على األقل عنصر إنتاجي اثبت. رتننا يف األجل القصريد  حدث بسببلغلة رتن حدوث تزايد الغلة وتناقص ا تنبيه / 
 _____________________________________________________________________ 

 .رتن نشتق العالقة من خالل اجلدول  نالحظ  ميكن /العالقة بني اإلنتاج احلدي واإلنتاج املتوسط .2

دي يتزايد إذا بدرتان من العامل األول وحىت العامل اخلامسد جند رتن اإلنتاج احلدي يتزايد "وهو ما نطلق عليه تزايد الغلة"د وإذا كان اإلنتاج احل 
  ال بد رتن يكون اإلنتاج املتوسط رتقل منه.

 
 .(. و جند رتن اإلنتاج املتوسط رتقل من اإلنتاج احلدي30( إىل )8) نالحظ رتنه من العامل األول إىل العامل اخلامسد اإلنتاج احلدي يتزايد منتوضيح /   
 .(12( واإلنتاج املتوسط هو )16اإلنتاج احلدي للعامل الثالث هو ) .  (10( واإلنتاج املتوسط هو )12جند رتن اإلنتاج احلدي للعامل الثاين هو )و  
 (.18( واإلنتاج املتوسط هو )30(د وكذلك اإلنتاج احلدي للعامل اخلامس هو )15( واإلنتاج املتوسط هو )24اإلنتاج احلدي للعامل الرابع هو ) 
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:وميكن تلخيص العالقة بني اإلنتاج احلدي واإلنتاج املتوسط 
 كما هو مالحظ  جلدول..إذا كان اإلنتاج احلدي يتزايد  البد رتن يكون اإلنتاج املتوسط رتقل من اإلنتاج احلدي .رت

 

 . قيمة له  البد رتن يتساوى مع اإلنتاج ىىل رتعلاملتوسط إإذا وصل اإلنتاج  .ب

 (.18)=اإلنتاج احلدي  و كذلكعند العامل السادسد  (18)=رتعلى قيمة له عند  اىل وصل  قد
 

 .إذاً كان اإلنتاج املتوسط يتناقص  البد رتن يكون اإلنتاج احلدي رتقل منه .ج

 . (12)إىل  (14)إىل  (16)إىل  (18)من / جند رتن اإلنتاج املتوسط بدرت اآلن يتناقص  العامل السادسبعد  مثال/ 
 . (4) =واإلنتاج احلدي  (16) =اإلنتاج املتوسط :   العامل السابع             
  )صفر(= واإلنتاج احلدي  (14)=اإلنتاج املتوسط  :العلاملل الثامن             

 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 العالقة بني اإلنتاج احلدي واإلنتاج الكلي: .3
 / إذا كان اإلنتاج احلدي موجباً  إن اإلنتاج الكلي البد رتن يتزايدرت. 

عندما و )صفر( د وهلذا وجدان رتن اإلنتاج الكلي يتزايد حىت العامل السابعد  العامل السابع= وصلنا إىل حىت  ملوجبجند رتن اإلنتاج احلدي 
(. ألن اإلنتاج احلدي هو إضللللا ة لإلنتاج الكليد  إذا كانت اإلضللللا ة موجبه زاد 112اسللللتخدمنا العامل السللللابع وصللللل اإلنتاج الكلي إىل )

 اإلنتاج الكلي.
 

 /ي يتزايد جند رتن اإلنتاج الكلي يتزايد مبعدل متزايدإذا كان اإلنتاج احلدب.
 .(د وجند رتن اإلنتاج الكلي يتزايد مبعدل متزايد 30( إىل )8من ) .حىت العامل اخلامس و يتزايد من العامل األول  و نالحظ رتنه

  .(90)إىل  (60)إىل  (36)إىل  (20)إىل  (8) نالحظ رتن التزايد كبري من 
 
 /وصل اإلنتاج الكلي إىل رتعلى مستوى له  البد رتن يكون اإلنتاج احلدي مساوايً للصفر إذاج.
 يصل اإلنتاج الكلي رتعلى مستوى له. )صفر(  =إضا ة العامل األخري  رتي
 (.112)= لهذا جند رتن العامل الثامن عندما كانت إنتاجيته تساوي )صفر( مل يضف شيئاً. واإلنتاج الكلي وصل رتعلى مستوى لهد  
 

 /إذا كان اإلنتاج احلدي  لسالب  إن اإلنتاج الكلي يتناقصد.
 بعد العامل الثامن  نجد رتن اإلنتاج الكلي يتناقص. رتي إذا كان اإلنتاج احلدي  لسالب 

__________________________________________________________- 
 :املتوسط العالقة بني اإلنتاج احلدي و اإلنتاجتلخيص /     

 يتزايد. AP إن    MP  >APإذا كان  •

 يتناقص. AP إن    MP  <APإذا كان  •

 عند رتقصى قيمة له. AP إن     MP  =APإذا كان  •
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    :نوضح رتيضاً اإلنتاج الكلي واإلنتاج احلدي واإلنتاج املتوسط من خالل الرسم 

 
  شرح طريقة متثيل الدالة على منحىن االنتاج الكلي:   /دالة اإلنتاج الكليالدالة متثل 
  .(L(  وعدد العمال ورمزه )Qالقيم املوجودة  جلدول واليت توضح اإلنتاج الكلي ورمزه ) .اخذ1  
 (. 20النقاطد النقطة األوىل والنقطة الثانية اليت جتمع بني العاملنيد حيث رتن )اإلنتاج الكلي =.نضع 2  

تزايد مث يتزايد م  ( وحدات من اإلنتاجد وبقية النقاط نفس الشيء. و لتايل جند رتن اإلنتاج الكلي يبدرت  لتزايد مبعدل 8ىل جتمع بني عامل واحد و)النقطة األو      
نا رتعلى مسللتوى له همبعدل متناقص إىل رتن يصللل إىل رتعلى مسللتوى لهد ويصللل إىل رتعلى مسللتوى له عند العامل الثامن حيث يكون اإلنتاج احلدي يسللاوي صللفرد 

  لتناقص. االنتاج الكلي (. بعد هذه النقطة يبدرت112ويساوي )
  " تزايد الغلة". وهذا ما يسمى :( عند العامل اخلامسد مث يبدرت  لتناقص.30) =بدرت  لتزايد إىل رتن وصل إىل رتعلى مستوى له /(MPLنالحظ رتن اإلنتاج احلدي ) 
د رتن سللللللراين قانون  بعد العامل اخلامس جن ." تناقص الغلة رتو تناقص اإلنتاجية احلدية للعامل"د ألنه بدرت  لتناقصيسللللللمى  مث بعد وصللللللوله إىل رتعلى مسللللللتوى له  

 بدالة اإلنتاج احلدي.تناقص الغلة موجود على منحىن اإلنتاجية احلدية هذا ما يتعلق 
 

 
 لنا إىل نفس النقاط اليت  جلدول. وطلوكما نالحظ رتننا وضلللعنا اإلنتاج احلدي على احملور الراسلللي وعدد ا ع لعمال على احملور األ قيد و لتايل وصللل 

 والرسم التايل يوضح االنتاج املتوسط / لدينا الرسم كما هو رتمامكم.

 
   اإلنتاج املتوسط على احملور الراسي والعمال على احملور األ قي. وبناًء على ذلك رمسنا منحىن اإلنتاج املتوسط الذي بدرت  لتزايد  وضعنا

 إىل رتن وصل إىل رتعلى مستوى له مث بدرت  لتناقص تدرجيياً.
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 / مراحل االنتاج احللقة الثالثة والعشرون
 

   اإلنتاج منذ بدايتههنات مراحل لإلنتاج مير هبا/ 
 

اج وعندما يصلللل اإلنتاج إىل رتعلى مسلللتوى له جيب رتن يتسلللاوى مع اإلنت .تزايد االنتاج املتوسلللط حىت يصلللل اىل اعلى مسلللتوى له /1
 احلديد وهذه عر ناها من خالل اإلنتاج احلدي واإلنتاج املتوسط.

 

 : .تناقص االنتاج املتوسط حىت يصل االنتاج احلدي اىل الصفر2

ل الناتج صللللتبدرت من إنتهاء املرحلة األوىل وبدء تناقص الناتج املتوسللللط عند تسللللاوي الناجتني احلدي واملتوسللللطد حىت يصللللل الناتج احلدي إىل الصللللفر و ي
 الكلي إىل رتعلى مستوى.

 دي سالباً.حلوتبدرت من نايه املرحله الثانيه د و  يها يتناقص الناتج الكلي ويصبح الناتج ا.االنتاج احلدي  لسالب/ 3
من و لو رتخذان عنصللللر العمل  ال يوجد رتحد سلللليوظف عامل على رتسللللاس رتنه يتسللللبب يف ختفيض إنتاجه الكليد حىت ولو كان جماانً وال يد ع له رتجرد  

 هي املستبعدة ال رتحد سيقدم على توظيف عامل ليتسبب يف ختفيض إنتاجه الكلي . البديهي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اخلارجيه: ) حتديد املرحله االقتصادية(إضا ه توضيحيه من رتحد املراجع  / 

 عند حتديد املشلللروع للكمية املسلللتخدمة من العنصلللر املتغري )وهو عنصلللر العمل(  إنه يسلللتمر يف زايدة عدد العمال املشلللتغلني
دد العمال حىت يدخل يف عولكن ال يسلللللتمر يف زايدة .   يف املشلللللروع حىت ناية املرحلة األوىل و اليت يتزايد  يها الناتج املتوسلللللط للعمل 

 املرحلة الثالثة ألنا مرحلة غري اقتصاديةد حيث تؤدي إىل اخنفا  اإلنتاج الكلي ويصبح اإلنتاج احلدي سالبا.

 Disguised بطللللالللللة مقنعللللةو لتللللايل  للللالللللدخول يف هللللذه املرحلللللة لن يكون عمليللللة اقتصللللللللللللللللللاديللللة وسلللللللللللللللوف ي تللللب عليهللللا حللللدوث  

Unemployment  رتي يكون هنات زايدة يف عدد العمال ال تضيف شيئاً لإلنتاج الكلي رتي إنتاجيتها احلدية مساوية للصفر وقد ينقص
 اإلنتاج الكلي ويصبح اإلنتاج احلدي سالباً. 

 يف وبناء على ذلك تعد املرحلة الثانية من مراحل اإلنتاج هي املرحلة االقتصلللللللللللللللادية اليت يتحدد  يها عدد العمال املسلللللللللللللللتخدمني
املشللروع وذلك على رتسللاس املقارنة بني قيمة ما ينتجه العامل اإلضللايف رتي قيمة ما يضلليفه للدخل الكلي يف املشللروع و بني قيمة التكلفة 

 اليت يتحملها املشروع لتشغيل هذا العامل اإلضايف. 

التكلفة  ة اإليراد احلدي للعمل معبعبارة رتخرى حيدد املشلللروع عدد العمال املسلللتخدمني عند املسلللتوى الذي يتسلللاوى عنده قيم 
 احلدية للعمل.  طاملا رتن اإليراد احلدي للعمل )ما يضللللللليفه العامل اإلضلللللللايف للدخل رتو اإليراد الكلي( يزيد عن التكلفة احلدية للعمل )ما

ملسلللتوى الذي يتحقق  يه ايتكلفه املشلللروع لتشلللغيل العامل اإلضلللايف(  إن املشلللروع يسلللتمر يف زايدة عدد العمال املشلللتغلني ويتوقف عند 
التوازن رتو التسللللللاوي بني اإليراد احلدي للعمل )ويسللللللاوي قيمة الناتج احلدي للعمل يف رتسللللللواق املنا سللللللة الكاملة( والتكلفة احلدية للعمل 

 )تتوقف رتساساً على رتجر العامل(.

 



    Reviewed and Organized by Modi_sa                                                                             األقتصاد اجلزئي  

- 88 - 
 

 رسم توضيحي ملراحل االنتاج /
 

 
 

نتهي نالحظ رتنا بدرتت  لتزايد مبعدل متزايد مث بدرتت تتزايد مبعدل متناقصد وهذه هي النقطة اليت تو . (اإلنتاج الكلي )الرسم العلوي ميثل دالة اإلنتاج 
 هذه النقطة. ومماس ألصللللل إىل يها املرحلة األوىلد جند رتنا هي النقطة الوحيدة اليت يتسللللاوى  يها مماس الدالة مع املماس اخلطي الذي ينبثق من نقطة ا

لنقطة ادالة اإلنتاج الكلي هو اإلنتاج احلديد ومماس اخلط الذي ينبثق من نقطة األصلللللللللللللللل ويقطع دالة اإلنتاج الكلي يقيس اإلنتاج املتوسلللللللللللللللط. وهذه 
 ة األوىل.إلنتاج الكليد إذاً هذه هي املرحالوحيدة اليت يتساوى  يها مماسنيد مماس دالة اإلنتاج ومماس اخلط الذي ينبثق من نقطة األصل إىل دالة ا

 
عين تبدرت من نقطة التقاطع حىت يكون اإلنتاج احلدي مسللاوايً للصللفرد عند نقطة تقاطعه مع احملور األ قيد ي ) املرحله االقتصللاديه(جند رتن املرحلة الثانية 

ا املرحلة املهمة جداً واليت جيب رتن يكون اإلنتاج داخل هذه املرحلة "ونسلللميه بداية التضلللليل األزرق وعندها يكون اإلنتاج احلدي مسلللاوايً للصلللفر.وهي
اًد طبعاً ميكن قاملرحلة االقتصلللادية"د يعين مقبولة اقتصلللادايًد رتما ما عدى هذه املرحلة  ال ميكن للمنشلللأة رتن تنتج يف غري هذه املرحلة وسلللنثبت ذلك الح

 إثبات املرحلة الثالثة بديهياً.
جيب  عن املنشللأة وتعظيم األر ح يف ظل املنا سللة الكاملةد سللنجد رتن املرحلة األوىل احلديث و سللنناقشلله عندمرحلة اقتصللاديةد  ال تعتربألوىل املرحلة ا و

نتاج سلللللوف تتكبد إذاً اسلللللتمرت يف اإلنتاج يف املرحلة األوىل من مراحل اال وبل جيب رتن تتعداها إىل املرحلة الثانية.  هذه املرحله رتن ال تنتج املنشلللللأة يف
 خسائر كبرية  رتكرب من التكاليف الثابتة.

 
(د نالحظ رتن املتبقي هي املرحلة الثالثةد وهلذا 1. وهي مرحلة غري اقتصللادية. ومن خالل الرسللم )هي اليت يكون اإلنتاج احلدي  لسللالب املرحلة الثالثة:

 اجه.ألنه ليس هنات من يقدم على توظيف عنصر إنتاجي وهو يؤدي إىل نقصان إنتاملظلل  ألزرق يعترب املرحلة الثالثة. وبكل أتكيد هو مستبعدد 
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 رتن عالقة الناتج الكلي  لناتج احلدي ميكن تلخيصها يف رتربع نقاط:  /عالقة الناتج الكلي  لناتج احلدي 
 
 

 

رتن ميللل دالللة االنتللاج الكلي هو النللاتج احلللديد وإذا كللان االنتللاج الكلي يتزايللد مبعللدل متزايللد يعين رتن امليللل جيللب رتن يكون  كمللا ذكران        
ف سيسهم يف تزايد الغلة" حيث رتن العامل املضا"إذاً نقول: إذا كان االنتاج الكلي يتزايد مبعدل متزايد  إن االنتاج احلدي يتزايد.     متزايد. 

 السابق. اإلنتاج  مبقدار اكرب ممن سبقهد وربطنا العالقة من خالل النظر إىل اجلدول
 . نجد رتن تزايد الناتج الكلي "من خالل )العر  البياين(" من العامل األول وحىت العامل اخلامس يكون عندان تزايد الغلة  
 
 
 

ل دالة متناقص. وهذا معناه رتن مي هموجب ولكن بشللللللللللللللكلرتن اإلنتاج احلدي يتناقصد  رتيإذا كان اإلنتاج الكلي يتزايد مبعدل متناقص        
 لعر  البيايند جند رتن اجلدول يبني لنا سللراين تناقص الغلة من العامل اخلامسومن خالل النظر إىل ا. اإلنتاج الكلي متناقصد "تناقص الغلة" 

 .  وحىت العامل الثامن
 
 
 

د ال هذا يعين رتن العامل املضلللللاف اجلدي وعند رتعلى مسلللللتوى له. و الصلللللفرد  = يصلللللل اإلنتاج الكلي إىل ذروته عندما يكون االنتاج احلدي   
 توصلنا إىل رتعلى مستوى لإلنتاج. قد يسهم بزايدة االنتاج ال إجيا ً وال سلباًد 

 

  
 

 ور حملبداية التظليل  ألزرق يوجد خط يفصلللللل بني األزرق والتظليل البيج. جند رتن اإلنتاج احلدي يسلللللاوي )صلللللفر(د ألنه يتقاطع مع ا يف
 األ قي. ألن اإلنتاج الكلي اآلن عند ذروته رتي رتعلى مستوى له.

    " يوضح دالة االنتاج الكلي" اعاله العلوي) اللى  وق( الرسم توضيح /  
 متوسط اإلنتاج"د   (Average Product))اخلط األمحر( املقصود  يه و" 

 "واملنحىن األزرق يعين اإلنتاج احلدي".     
 
 

 .يتزايد الناتج الكلي مبعدل متزايد طاملا رتن الناتج احلدي يتزايد.1

 لكلي مبعدل متناقص د طاملا رتن الناتج احلدي يتناقص ولكنه و مازال موجباً..يتزايد الناتج ا2

 .يبقى الناتج الكلي اثبتاً بدون تغيري عند اعلى مستوى له د عندما الناتج احلدي = صفر .3
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     اج الكلي " الذي  لرسم العلوي"رتردان رتن نربط بني االنتاج احلدي "الذي  لرسم السفلي" واإلنت إذا/ 
 جند رتن اإلنتاج الكلي يف البداية يزيد مبعدل متزايد.        
 زايد حىت يصل رتعلى مستوى له. بدرت  لت تاج احلدي يف هذه احلالةداالنو        
ي يتزايد مبعدل متزايد بعدما يصللللللللللللل االنتاج احلدي إىل رتعلى مسللللللللللللتوى له مث يبدرت اإلنتاج احلدي رتن اإلنتاج الكلاسللللللللللللتنتاج /        

 .ناقص إىل رتن يصل إىل نقطة الصفر لتناقصد ويتبعه اإلنتاج الكلي يزيد مبعدل مت
_____________________________________________________________ 

 
 
 

 .لسالب  إن اإلنتاج الكلي يتناقصمن خالل العالقة بني اإلنتاج الكلي واإلنتاج احلدي: إذا كان اإلنتاج احلدي  
 ولذا نالحظ عندما وصل اإلنتاج الكلي رتعلى مستوى له بدرت  لتناقص.  

  املوضح  خلط األزرق"اإلنتاج احلدي " رتن إنتاج العامل املضاف الذي هوجند رتن املنطقة )املظللة  ألزرق(د جند اآلن رتيضا 
 د مبعىن رتن العامل املضاف سيؤدي إىل تقليل اإلنتاج الكلي.  لسالب 

__________________________________________________ 
 

 و ستخدام الرسم البياين السابق ميكن تلخيصها أبربع حاالت /  العالقة بني الناتج احلدي والناتج املتوسط: 
 
 

 يناإذا كان اإلنتاج احلدي رتكرب من اإلنتاج املتوسللط  إن اإلنتاج املتوسللط يتزايدد وهذا مالحظ قبل نقطة تقاطعهما. حيث جند يف الرسللم البي
 رتن اإلنتاج احلدي رتكرب من اإلنتاج املتوسط واإلنتاج املتوسط يتزايد.د السابق

 

 
 
    اإلنتاج احلدي  لتناقص قبل اإلنتاج املتوسلللللط "كما يالحظ من الرسلللللم" ألنه عندما وصلللللل اإلنتاج احلدي رتعلى مسلللللتوى له بدرت  يبدرت

 دي  لتناقص قبل اإلنتاج املتوسط.اإلنتاج احل
 

 
 
   يصلللللل اإلنتاج املتوسلللللط رتعلى مسلللللتوى له عندما يتسلللللاوى مع اإلنتاج احلديد ونقطة تقاطعهما تعين رتن اإلنتاج املتوسلللللط وصلللللل رتعلى

 مستوى له.
 
 

 تناقص د يصبح الناتج احلدي سالباً .عندما يبدرت الناتج الكلي  ل4

 .يكون الناتج احلدي رتكرب من الناتج املتوسط عندما يكون الناتج املتوسط متزايداً .1

 . يبدرت الناتج احلدي يف التناقص قبل الناتج املتوسط.2

 . يتساوى الناتج احلدي والناتج املتوسط د عندما يبلُ الناتج املتوسط رتقصى مستوى له.3

 . يكون الناتج احلدي رتقل من الناتج املتوسط عندما يكون الناتج املتوسط متناقصاً .4
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 رتن اإلنتاج احلدي يكون رتقل من اإلنتاج املتوسطد  إذا كان كذلك  البد رتن يكون اإلنتاج املتوسط يتناقص.    
 . نقطة التقاطع عدوهذا رتيضا نالحظه  لرسم حيث رتن اإلنتاج املتوسط يتناقص عندما يكون متناقصاً ب

_____________________________________________________________ 
العنصر األول األساسي هو عنصر العملد ألنه ال ميكن رتن يقوم اإلنتاج إال بوجود عنصر العمل حىت مع تطور اآلالت ذكران رتن  تلخيص /

واسلللللللللتحداث األسلللللللللاليب الفنية اجلديدة يف اإلنتاجد إال  رتن العامل مهم جداًد وال ميكن رتن يقوم إنتاج بدون وجود عامل يقوم بتشلللللللللغيل هذه 
 ذه اآلالت. اآلالت وعملية التنسيق بني ه

 .جعلتنا نستخدم عدد رتقل من العمال العامل يعترب رتساسي ومهم يف اإلنتاجد من املمكن رتن وجود األساليب التقنية 
 .هي اليت تقوم بتشغيل هذه اآلالت . ألناغري ممكن لكن عملية االستغناء عن العمالة  
 
    د لكن من الذي يقوم بتشللللللللللغيل وبرجمة احلاسللللللللللبات اآلليةد جند رتنه البد من وجود العامل للقيام  مثالً عملية احلاسللللللللللب اآليل جتعل حاجتنا إىل العمال تقل

 بذلك. سواءاً كان هذا العامل يستخدم جهده البدين رتو جهده الذهيند  كالمها الشك رتساسيني ومهمني يف اإلنتاج.
 شك تعترب رتساسيات هذه ال .وثمار يف التعليم رتو التدريب رتو يف حتسني صحة العمالما يسمى  الستثمار يف العنصر البشريد سواءاً كان هذا االست و هذا هو  

 وعناصر مهمة لقيام التنمية االقتصادية.
   هنات ما يسللللللمى(HUMAN CAPITAL)  رتي ررتس املال البشللللللريد وميكن تطويره تدرجيياً عن طريق التعليم والتدريبد و لتايل

 يستطيع رتن يبدع وان يطور املنتجات القائمة رتو رتن خيلق منتجات جديدة.
 

 احملاضرة الرابعة والعشرون
 :ذلك اجلهد رتو النشاط اإلنساين املوجه حنو اإلنتاج بصرف النظر عن كونه جسمياً رتو ذهنياً. هو  اثنياً: عنصر العمل 

_____________________________________________________________________________ 
 

 " اثلثاً: عنصللللللر ررتس املالCapital" /  هو العنصللللللر الذي ينتجه اإلنسللللللان ليسللللللاعده يف العملية اإلنتاجيةد متمثالً يف مجيع رتنواع العدد
 واآلالت واملعدات والتسهيالت والسلع اليت يصنعها اإلنسان هلذا العر . 

 

  رتمشل.رتن الثروة رتعم و  حيث .كل ثروة ررتس مال  ولكن ليست  كل ررتس مال ثروةدمسايل وبعضها ال يستعمل.يستعمل كأصل ررت اتبعض الثرو 
   ستخدمه مرة رتخرى يف عملية اإلنتاج.يعنصر ررتس املال هو صنع بشري  يقوم اإلنسان بصناعة ررتس املالد مث 
  هنات تقسيمات كثرية لررتس املال / 
 
له و     هو املفهوم األقرب عند الناس لررتس املال والذي يتخذ صلللورة متلك عدد معني من الوحدات النقديةد  / (Money Capital).ررتس املال النقدي 1 

 ددد يتمثل يف اآلالت واملعدات واملباين واألصول املختلفةد واليت تستخدم يف العمليات اإلنتاجية. / (Real Capital)ررتس املال احلقيقي     صفة السيولة التامة.
 

                ."ررتس املال النقدي يف رتصله ال ُيستخدم يف صناعة السلعة رتو إنتاجها إال  إذا ُحول إىل ررتس مال حقيقي "عيين 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 حقيقي يسهم يف العملية اإلنتاجية وجيعل منه لال النقدي إىل ررتس ملال إن حتلول ررتس امل /  اإلنتاجي وررتس املال اإليراديررتس املال .2
أبنه يتمثل يف صورة رتسهم وسندات مصدرة من شركات  (د ويتميز هذا النوع عن ررتس املال اإليراديProductive Capitalررتس مللللللللللللللللال إنتاجي )

 "عندما يش ى بررتس املال النقدي آالت يصبح ررتس مال إنتاجي". .خاصة رتو من الدولة لالكتتاب العام
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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  / ررتس املال اخلاص وررتس املال املق  .3
               (ررتس املال اخلاصPrivate Capital ): .هو جمموع رؤوس األموال اململوكة للمنشأة واليت ختصص لإلنتاج 

                (   ررتس املال املقBorrowing Capital ) : اسلللللللتكمال احتياجات املشلللللللروع من رؤوس األموال عن هو الذي يعمل على
 طريق االق ا  سواء من األ راد رتو البنوت.

ات ر ع ك"ررتس املال اخلاص هو الذي يف حوزة الشلللللركة رتو املؤسلللللسلللللة يعين ملكاً هلاد رتما ررتس املال املق    هو كما يف بعض األحيان تريد بعض الشلللللر 
 .ائد ربوية عن هذا القر  وهو ر نا ال يعترب خاص وإمنا هو اق ا  مقابل إعطاء  و ررتس املال  تقوم  الق ا  من البنوت  ه

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  /(Original Capital: )املكتسبررتس املال األصلي وررتس املال .4
 جمموع األموال اليت سامهت يف تكوين املشروع يف مرحلته األوىل ورتثناء تكوينه.هو                                                       

       استثمارها مع ررتس املال األصلي.جمموع األر ح والغري موزعة اليت تضاف إىل ررتس املال األصليد ويعاد / ررتس املال املكتسب 
________________________________________________________________________________ 

 دددد ررتس مال اثبت وررتس مال متداول..5
 ( ررتس املال الثابتFixed Capital )/من الزمن. هو السلع واملعدات واآلالت واملنشآت اليت تعطى خدماهتا على مدى   ة طويلة 

 ( ررتس املال املتداولCirculating Capital) / هو عبارة عن السلع غري َتمة الصنعد واليت يف طريقها إىل اخلطوات اإلنتاجية النهائية وأتخذ
رتس املال ر  ( مسللتمرةد ويسللتوىف الغر  منها مبجرد اسللتخدامها. لذلك تدخل قيمته أبكملها يف نفقة إنتاج السلللعةد خبالفFlowsشللكل تد قات )

 الثابت والذي توزع قيمته على   ات اإلنتاج املختلفة.
 

ما يقوم به  رد رتو جمموعة من األ راد للتأليف بني عناصر اإلنتاج يف شكل عالقة منظمة ونسب حمددة ونوعية "/ رابعاً: عنصلر التنظيلم
 معينةد واستخدامها كمدخالت يف العملية اإلنتاجية ملخرجات معينةد ويتحملوا يف سبيل ذلك خماطر اإلنتاج. 

 

    
ُ
من رتسباب النجاح رتو اإلخفاق للمنشأةد وذلك عندما يو ق يف عملية صنع يكون سبباً الذي هو من يتحمل خماطر اإلنتاج و / نظم امل

 رتو اختياره إلنتاج سلعة معينة رتو عدد وحداهتاد رتو ال يو ق يف ذلك.د مزيج 
 

 "دور املنظم يظهر يف عمل مزيج من عناصر اإلنتاج أبقل تكلفة ممكنة لزايدة رتر ح املنشأة".
__________________________________________________________________________ 

 و دخلبد رتن يكون له ميزانية رتهي تكاليف عناصر اإلنتاج اليت سامهت يف اإلنتاجد  كل عنصر إنتاجي ال  /تكاليف اإلنتاج. 
ربح رتو مال يد ع د واملنظم حيتاج إىل حصة من ال مق ضاً حيتاج إىل  وائد ربوية "مالية"وررتس املال إذا كان  - األيدي العاملة حتتاج إىل رواتب مثالً :  

 لتأجري بعض املعدات اخل.
 

 ح واخلسائراملايل من حيث األر  املنشأة هتتم بدراسة تكاليفها وتقارنا إبيراداهتا للتعرف على مركزها  /املنشأة واإلنتاج . 
 .معر ة االستخدام االمثل لعناصر اإلنتاج والذي حيقق رتكرب إنتاج ممكن عند مستوى معني من التكاليف.1   رتهدا ها :                

 .إنتاج كمية معينة من اإلنتاج أبقل قدر من التكاليف.2                                 
   ات معينة من السللللعة اختاذ قراراته املتعلقة بعر  كمي يف تعترب مقارنة التكاليف  إليرادات من رتهم املؤشلللرات اليت يهتدي هبا املشلللروع و

 عند سعر معني رتو التوسع يف نشاطه اإلنتاجي رتو تصفيتهد وغري ذلك من القرارات املتعلقة  إلنتاج.
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  الربح االقتصادي"" دات هو ما نسميه لتكاليف واإليرامسألة املقارنة بني ا/ 
 
 
 
  .تكاليف األجل القصري واألجل الطويل / ومنها مقارنة بني بعض رتنواع التكاليف: 

         عندان على األقل عنصر اثبت وعناصر متغرية.يكون  هذا مرتبط  إلنتاجد و  :تكاليف األجل القصري  
 تكلفة العنصر الثابت "التكاليف الثابتة".  .1    / يكون عندان                     

 تكلفة العنصر املتغري "التكاليف املتغرية"..2                              
_______________________________________________________________ 

         كون اخليار رتمام املنشأة مفتوحاً يف اختيار عنلللاصر اإلنتاج ولذلك تكون مجيع عنلللاصر اإلنتاج ي  :تكاليف األجل الطويل
 تكاليف األجل يفمتغريةد و لتايل يسلللللتطيع املنظم رتن خيتار املزيج األنسلللللب من عناصلللللر اإلنتاج. وهلذا نسلللللتطيع القول أبنه ال توجد 

 الطويل عناصر اثبتة بل مجيعها متغرية.
 
 رتنواع التكاليف  : 

  1. تكلفة الفرصة البديلة(Opportunity Cost) / .هي تكلفة االستخدامات البديلة لعناصر اإلنتاج املستخدمة يف املشروع  
 

 عليها االقتصاديون كثرياً.  عندما نريد قياس تكلفة رتي مشروع البد رتن اخذ تكلفة الفرصة البديلة. يعتمدوهي اليت    
     / رتي إعطاء كل عنصر ساهم يف العملية اإلنتاجية رت ضل عائد بديل"دالتكلفة البديله" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شروعالتكاليف االقتصادية للم -الربح االقتصادي = اإليراد الكلي "مثن املبيعات" 
 

  ة احملاسبية والتكلفة االقتصاديةللتفريق بني مصطلح التكلف : مثللال :  
  وكذلك يستخدم ررتس ماله.  ميلكه. الذي  مقر املشروع و يستخدم مبىن له ملشروع يعمل مديراً ا و مالكلدينا مشروع 
 . قط  لتكاليف هي رتجور عنصر العمل"املوظفني"ا و
  لو رتردان رتن نسأل كم تكلفة املشروع؟  

وظفاً ررتس مالهد إذا . ومادام مرتجراً نعطيه   الد مديراً يعمل  رتنهطيه إجياراً. ومدام نع  لنمادام هذا املقر ملكاً ملدير املشروعد ) احملاسيب يقول  الشخص 
وع ملن ساعده ر  ستكون تكلفة ررتس املال مساويًة للصفر. إذاً يف التكلفة احملاسبية جند رتنا هتتم  قط  لتكلفة الصرحيةد وهي اليت يد عها صاحب املش

 يف العملية اإلنتاجية(.
عمل كمدير  يما لو يعمل  ملشلللللروع  نعطيه رت ضلللللل راتب  دام مالك املشلللللروع  ما ) رتما  لنسلللللبة لالقتصلللللادي "التكلفة االقتصلللللادية"  هو خيتلف متاماً.

جيار إ املقر لو رتردان رتن نؤجره على شركة رتخرى كمقر للمشروع كم سيكون رت ضل     من التكاليف "راتب". و يسجل ملشروع مشابه يف شركة رتخرىد 
سلللليحصللللل عليهد ونسللللجله رتيضللللاً ضللللمن التكاليف "إجيار". رتيضللللاً ررتس املال لو رتقرضللللته رتو رتودعه يف بنك  كم رت ضللللل  ائدة سلللليجدهاد ويسللللجلها له 

 "عوائد".
 إذاً التكاليف االقتصادية كبريةد وهي تشمل التكاليف الضمنية والتكاليف الصرحية "اليت هي تكاليف العمال". 
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 2.التكاليف النقدية )الصرحية( والتكاليف الضمنية  / 
         هي تلك املد وعات اليت تتحملها املنشللللأة وترد صللللراحة وبوضللللوح يف د اتر احلسللللا ت.   (/ الصللللرحية )التكاليف النقدية   

  هي عبارة عما تد عه املنشأة من نفقات نقدية تلتزم هبا جتاه عناصر اإلنتاج اململوكة للغري. 
 

         هي التكاليف اليت يتحملها املشلللروع ولكنها ال ترد صلللراحة يف د اتر احلسلللا تد إمنا تدخل ضلللمن / التكاليف الضلللمنية
 صايف األر ح.

 

     ة احملاسبية"  هي ال تدخل ضمن التكلف/ الضمنية  التكلفة و .  تتضمن التكاليف الصرحية  قط/  التكلفة احملاسبية. 
 

     جند رتن هنات  رق بني الربح االقتصللللادي والربح احملاسلللليبد ألن األر ح االقتصللللادية تبىن على /  عندما نريد حسللللاب األر ح
 احملاسبية مبنية على حساب التكاليف احملاسبية. األر ح وحساب التكاليف االقتصاديةد 

 

     ألن التكلفة االقتصادية رتكرب من التكلفة احملاسبية " : االقتصاديةاألر ح احملاسبية تكون رتكرب من األر ح 
 .عن قيمة املبيعات ادية ألنه يعرباالقتص اإليراد الكلي هنا متماثل سواًء  حملاسبية رتو  التكاليف الكلية (د -)عوائد األر ح = اإليراد الكلي و

 / تكاليف اإلنتاج يف املدى القصري و املدى الطويلاحملاضرة اخلامسة والعشرون

   يف املدى القصري  تكاليف اإلنتاج/ 

 " املدى القصريShort Term "/  هو   ة زمنية تكون من القصر حبيث ال يتمكن املشروع خالهلا من تغيري بعض عناصر اإلنتاج املستخدمة )األر د
 واملبايند والتجهيزات الفنية الضخمة(".

 

           .تكاليف اإلنتاج يف املدى القصري تنقسم إىل 
 

 واليت يظل مبلغها الكلي اثبتاً عند مستواه يف األجل القصري بغض النظر عن حجم اإلنتاج.هي تكاليف عناصر اإلنتاج الثابتةد  /( Fixedتكاليف اثبتة ).1
 

 هي تكاليف عناصر اإلنتاج املتغرية واليت يتغري مبلغها الكلي مع كل تغري يف حجم اإلنتاج. /(Variableتكاليف متغرية ).2

________________________________________________________________________________ 
 

   ة زمنية تكون من الطول حبيث يتمكن املشروع خالهلا من تغيري مجيع عناصر اإلنتاج املستخدمةهو  / الطويليف املدى  تكاليف اإلنتاج  .  
 التكاليف هي تكاليف متغرية. تكون مجيع 
   
 
 
 
 
 
 
 

  احملور الررتسي(Cost) .التكلفة و عادًة تقاس  لرايل رتو الدوالر رتو رتي عمله / 
  احملور األ قي(Quantity) / . تسمية احملاور مهمة جدا يف االقتصاد(ميثل الكمية (. 
  التكلفة الثابتة(Total Fixed Cost")TFC" رتو  "FC"  /.املنحىن املوضح  للون األمحر 

. وُرسللللللللم بشللللللللكل مسللللللللتقيم ألن التكاليف الثابتة ال تتغري مهما تغري حجم هي املسللللللللتقيم املوازي للمحور األ قي
 ف.كالياإلنتاج .  حىت لو مل يبدرت اإلنتاج مع وجود خطه اثبتة للتكاليف سوف تد ع هذه الت

  التكلفة املتغرية(Total Variable Cost")TVC  " /.املنحىن املوضح  للون األسود 
ونالحظ رتنا تتزايد مع تزايد اإلنتاج . و نالحظ رتنه بدرت من الصلللفر ألنه إذا مل يكن هنات إنتاج  لن يكون هنات 

 تكاليف متغريه . 
   نالحظ رتن التكلاليف املتغرية تزيلد مبعلدل متنلاقص بسلللللللللللللللبلب تزايلد الغللة د مث بعلد ذللك تزيلد مبعلدل متزايد

 بسبب تناقص الغلة .
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 من خالل الرسم  ولو رتردان رتن نوضح    
 

   
إذا كانت دالة اإلنتاج تزيد مبعدل متزايد جند رتن دالة التكاليف املتغرية تزيد مبعدل متناقصد وإذا كانت دالة اإلنتاج تزيد مبعدل  نسللتنتج رتن /
 دالة التكاليف تزيد مبعدل متزايد. متناقص جند

 
 
 
 
 
 
 
 
 " الفرق بني التكاليف الكلية والتكاليف الكللللللللللللللللللللللللية املتغريةFixed Cost "/  .جيب رتن تتسللللللللاوى مع مقدار التكاليف الثابتة   

 ( عند رتي نقطة.1000 املسا ة الررتسية البد رتن تكون مبقدار ) 1000 = إذا كانت التكاليف الثابتة 
  نا إن املسللللللا ة الررتسللللللية اثبتة عند رتي نقطة بني التكاليف الكلية والتكاليف الكلية املتغرية. ومىت ما تواجدت التكاليف الثابتة  و 

 يف املدى"األجل القصري"د ألن األجل الطويل ال توجد  يه تكاليف اثبتة.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 التكلفة الكلية (TC ) /  .هي إمجايل التكاليف اليت يتحملها املشللللروع سللللواء كانت اثبتة و املنحىن املرسللللوم  للون األزرق
 .ال تبدرت من نقطة الصفر وإمنا تبدرت من مقدار التكاليف الثابتة و نالحظ رتنا. رتو متغرية إلنتاج كمية معينة من السلعة

(. مث بعد ذلك تتزايد يف البداية كما هو يف التكاليف الكلية 1000( جند رتنا تبدرت من )1000 إذا كان مقدار التكاليف الثابتة )/ توضللللللللللللللليح 
 .تزايد  بسببتزايد مث بعد ذلك تزيد مبعدل م بسبب تناقص الغلة املتغريةد تزيد مبعدل متناقص

TC = FC + TVC 
 الثابتة + التكاليف الكلية املتغرية الكلية التكاليف الكلية = التكاليف

 .بتة وتكاليف كلية متغرية وبذلك تنقسم التكاليف الكلية إىل تكاليف كلية اث
 

 :الوحدة الواحدة من السلعة. يتحمله املشروع من تكاليف إلنتاج  ماهي  التكاليف املتوسطة 
ATC = AVC + AFC 

 الثابتةالتكاليف الكلية املتوسطة = التكاليف املتوسطة املتغرية + التكاليف املتوسطة 
  = التكاليف الكلية املتغريةالتكاليف املتوسطة املتغرية

 عدد الوحدات املنتجة

 التكاليف املتوسطة الثابتلة =
التكاليف الكلية الثابته
 عدد الوحدات املنتجة

  التكاليف املتوسطة تنقسم بدورها إىل تكاليف متوسطة اثبتة وتكاليف متوسطه متغرية.
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 :التكاليف احلدية (MC)Marglin Cost  / مبقدار وحلدة واحلدة.هي مقدار التغري يف التكاليف الكلية نتيجة لتغري اإلنتاج 

 هي التكاليف اليت يتحملها املشروع عند إنتاج وحدة إضا ية واحدة من اإلنتاج. رتو بعبارة رتخرى.                
 
 
 

     التغري يف حجم التكاليف مقسوم على التغري يف الوحدات املنتجة. 
  تتغري  التكاليف الكلية رتو قلنا التغري يف التكاليف الكلية املتغرية  النتيجة واحد. ألن األصلللللل يف التكاليف الكلية السلللللواء قلنا التغري يف

 إال بسبب التكاليف املتغريةد رتما التكاليف الثابتة  كما نعلم رتنا اثبتة وال تتغري مهما تغري حجم اإلنتاج.

 احللقة السادسة والعشرون

 
 
 

   .التكلفة احلدية مصطلح مهم جدا يستخدم عند احلديث عن توازن املنشأة 
   ميكننا ربط التكلفة احلدية بدالة اإلنتاج)الناتج احلدي(  نقول /  :  العالقة بني اإلنتاج احلدي والتكلفة احلدية 
 
 
 
   كما يلي /  اإلنتاج احلدي والتكلفة احلدية جند رتن هنات ارتباط وثيق بني هذاوبناءاً على 

 .التكلفة احلدية تتناقص  إن   (تزايد الغلة  ) يف حالة تزايد اإلنتاج احلدي                     
 التكلفة احلدية تتزايد.  إن   (تناقص الغلة ) يف حالة تناقص اإلنتاج احلدي و                  

 
 
 

 / لنسبة للتكاليف الثابتة  هي اثبتة حىت لو تغري حجم اإلنتاجد بعكس متوسط التكاليف الثابتة  هو غري اثبت تنويه : 
هذا مقدار متغري "الوحدات املنتجة"(  إذا كان البسللللط اثبتاً واملقام متغري رتو متزايد  ÷ وذلك ألننا نقسللللم )مقدار اثبت "التكاليف الثابتة"  

 التكلفة الثابتة يتناقص بتزايد حجم اإلنتاج "وهي نقطة مهمة". يعين رتن متوسط
     .)وبناءاً على هذا  إن )متوسط التكلفة الكلية = متوسط التكلفة الثابتة + متوسط التكلفة املتغرية 

مة موجبة واملقام قيمة يعترب ذو قيكما رتن متوسط التكلفة الثابتة يتناقص مع تزايد حجم اإلنتاج. وال ميكن رتن تصل إىل )الصفر(د ألن البسط 
 متزايدةد وهبذا حاصل القسمة سيكون عدد متناقص. وهذا يعين رتن متوسط التكلفة الثابتة يتناقص  ستمرار مع تزايد حجم اإلنتاج.

 

MC = 
∆ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑠𝑡

∆ 𝑄
 

 واليت تبدرت  لتناقص يف مراحل اإلنتاج األويلد ومن مث تتزايد. /منحنيات التكاليف املتوسطة واحلدية 
 احلدية تبدرت يف التزايد قبل التكلفة املتوسطة.و 
 

 

األجرالتكلفة احلدية = 
 اإلنتاج احلدي

 / تعريف تزايد الغلة وتناقصها من خالل التكلفة احلدية 
 تزايد التكلفة احلدية"  هو"تزايد الغلة هو تناقص اإلنتاج احلدي" بينما تناقص الغلة "                 
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 .تناقص اإلنتاج احلدي هو قانون تناقص الغلة . و تزايد اإلنتاج احلدي هو قانون تزايد الغلة . إذا هنا العكس متاما للتذكري /
  

 .احلدية تكون عند رتدىن مستوى هلا التكلفة  إن عندما يصل اإلنتاج احلدي إىل رتعلى مستوى لهد نستنتج / رتنه 
  : توضيح العالقة و رتمهيه التكلفة احلدية على الرسم 

 
 
 
 
 

  / شرح الرسم البياين 
 :عالقة بني هذه املنحنياتاآلن لو رتردان رتن نشتق ال    

 
 (متوسط التكلفة املتغرية ) عالقة بني التكلفة احلدية والتكلفة املتوسطة الكليةإجياد ال . 
 مستوى هلما. متوسط التكلفة الكلية عند رتدىن و منحىنمتوسط التكلفة املتغرية منحىن  التكلفة احلدية يقطع  منحىن رتن .1
 

 منه .التكلفة احلدية رتقل  إن  إذا كان متوسط التكلفة املتغرية متناقص .2
 التكلفة احلدية رتقل منه.  إن متناقصكان متوسط التكلفة الكلية   وإذا   

                 عندما يتناقصان جند رتن التكلفة احلدية البد رتن تكون اقل منهما. إذا 
 

 . همن رتعلىالتكلفة احلدية   إنإذا كان متوسط التكلفة املتغرية متزايد  .3 
حلدية تكون رتكرب اونالحظ بعدما بدرتت التكلفة املتغرية  لتزايد جند رتن منحىن التكلفة احلدية قطعها مث واصلللل يف االرتفاع مبعدل كبري مما جعل التكلفة 

 من متوسط التكلفة املتغرية. 
 

 .منهالتكلفة احلدية رتعلى   إنمتوسط التكلفة الكلية متزايد و إذا كان     
 
   التكلفة الكلية الثابتةكيف حنسب/ 

 (costs )/  أبي عمله.على احملور الررتسي وضعنا التكاليف 
(quantity )/  الكميةحمور قياس. 

/ كما نالحظ تبدرت مرتفعة مث تتناقص مع تزايد  (AFCمتوسلط التكاليف الثابتة ) املنحىن األسلود /
 حجم اإلنتاج .
 .(AVCمتوسط التكلفة املتغرية ) / املنحىن األخضر
 ة الثابتة()متوسط التكلفة املتغرية + متوسط التكلف.ويشتمل على متوسط التكلفة الكلية املنحىن األزرق /

تكلفة الثابتة. وهلذا جند انه متوسط ال ما مقدار املسا ة الررتسية بني متوسط التكلفة الكلية ومتوسط التكلفة املتغرية ؟
مع بداية اإلنتاج الحظ املسللللللا ة كبرية بني املنحىن  للون األزرق واملنحىن  للون األخضللللللرد ملاذا كبرية؟ ألن متوسللللللط 

مع  فة الثابتة يتناقص تدرجيياً التكلالتكلفة الثابتة كبريد مث يبدرت الفرق بينهما  لتناقص بينهم تدرجيياًد ألن متوسللللللللط 
 تزايد حجم اإلنتاج.

 
 وهذا ما مسيناه حالة تزايد الغلةد .بدرت  لتناقص حىت وصل رتقل مستوى له وقدد املنحىن االمحر  /  MC التكلفة احلدية

 مث بعد ذلك بدرت  لتزايد  ستمرار وهذا ما مسيناه تناقص الغلة.                          
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 إجياد قيم التكاليف  ستخدام اجلدول/ 
 

 

 

 

 

   صفرد =كمية اإلنتاج عندما        عند كل نقطة من اإلنتاج . 14=  التكلفة الكلية الثابتة ال تتغري مهما تغري حجم اإلنتاج 
 د انه ليس هنات رتي تكاليف متغريةجن د   صفر =عندما يكون اإلنتاج ألنه متغرية تكلفة كلية ال يوجد عندان        

__________________________________________________________________ 
     = 2د التكلفة املتغرية معطاه =    14ثابتة = د   التكلفة الكلية ال    1كمية اإلنتاج عندما 
   16=14+ 2= إمجايل التكلفة الكلية = التكلفة الثابتة + التكلفة الكلية املتغرية(                                        

=التكلفة املتوسطة الثابتة                                        
التكلفة الكلية الثابته
14=   عدد الوحدات املنتجة

1  =14 

التكلفة املتوسطة املتغرية =                                       
التكلفة الكلية املتغرية
=  عدد الوحدات املنتجة

2
1   =2 

 16=  2+14 =  وسطة املتغرية + التكلفة املتالتكلفة املتوسطة الثابتة = )متوسط التكلفة الكلية(  إمجايل التكلفة املتوسطة                 

التكلفة احلدية =                  
مقدار التغري يف التكلفة الكليةاملتغرية

= التغري يف عدد الوحدات
0−2
0−1  =2 

_________________________________________________________________ 
   = 8د التكلفة املتغرية معطاة =    14التكلفة الكلية الثابتة =    د    2كمية اإلنتاج عندما 
   22=8+ 14= إمجايل التكلفة الكلية = التكلفة الثابتة + التكلفة الكلية املتغرية(                                        

=التكلفة املتوسطة الثابتة                                        
التكلفة الكلية الثابته
14=   عدد الوحدات املنتجة

2  =7 

التكلفة املتوسطة املتغرية =                                       
التكلفة الكلية املتغرية
=  عدد الوحدات املنتجة

8
2   =4 

 11=  4+7 =  + التكلفة املتوسطة املتغرية التكلفة املتوسطة الثابتة = )متوسط التكلفة الكلية(  إمجايل التكلفة املتوسطة                 

التكلفة احلدية =                  
مقدار التغري يف التكلفة الكليةاملتغريه

=    التغري يف عدد الوحدات
2−8
1−2  =6 

 احلدية بنفس اإلجابة  كلفةوإبمكاننا التعويض يف مقدار التغري يف رتمجايل التكلفة الكلية مقسومة على التغري يف عدد الوحدات وحنصل على الت 
   = 13د التكلفة املتغرية معطاة =    14د   التكلفة الكلية الثابتة =     3كمية اإلنتاج عندما 

 كمية
 اإلنتاج

التكلفة 
الكلية 
 الثابتة

التكلفة 
الكلية 
 املتغرية

إمجايل 
التكلفة 
 الكلية

التكلفة 
املتوسطة 
 الثابتة

التكلفة 
املتوسطة 
 املتغرية

إمجايل 
التكلفة 
 املتوسطة

التكلفة 
 احلدية

0 14 0 0 0 0 0 0 
1 14 2 16 14 2 16 2 
2 14 8 22 7 4 11 6 
3 14 13 27 4.6 4.3 8.9 5 
4 14  32     
5 14  35     
6 14 42      

 اللون األزرق هو من احلل وليس معطى
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   27= 13+ 14= إمجايل التكلفة الكلية = التكلفة الثابتة + التكلفة الكلية املتغرية(                                        

=التكلفة املتوسطة الثابتة                                        
التكلفة الكلية الثابته
14=   عدد الوحدات املنتجة

3  =4.6 

التكلفة املتوسطة املتغرية =                                       
التكلفة الكلية املتغرية
=  عدد الوحدات املنتجة

13
3   =4.3 

 8.9=   4.3+4.6 =  + التكلفة املتوسطة املتغرية التكلفة املتوسطة الثابتة = )متوسط التكلفة الكلية(  إمجايل التكلفة املتوسطة                 

التكلفة احلدية =                  
مقدار التغري يف التكلفة الكليةاملتغريه

= التغري يف عدد الوحدات
8−13
2−3  =5 

 ابة جوإبمكاننا التعويض يف مقدار التغري يف رتمجايل التكلفة الكلية مقسومة على التغري يف عدد الوحدات وحنصل على التكلفة احلدية بنفس اإل 
 

الثابتة رتو  ةإذاً هذه هي الطريقة العلمية حلسلاب التكلفة الكلية املتغرية رتو متوسلط التكلفة الكلية رتو متوسلط التكلفة املتغرية رتو متوسلط التكلف
  و إبمكانكم اآلن إكمال اجلدول بنفس الطريقة /التكلفة احلدية. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 احللقة السابعة والعشرون
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    تكاليف اإلنتاج يف األجل الطويل/ 
نتج يف هذه احلالة مشكلة القرارات اخلاصة بتحديد كمية اإلنتاج  لذامجيع عناصر اإلنتاج هنا تصبح متغريةد 

ُ
 يواجه امل

 احلجم األمثل للمشروع.  احلجم األمثل للمشروع يعترب مهم يف األجل الطويل. و
 

 قل من رتحدها تجمموعة من اآلجال القصللرية املتعاقبة اليت ميكن للمشللروع رتن ين هواألجل الطويل  :التكلفة املتوسللطة يف األجل الطويل
 (. تغيري الطاقة اإلنتاجية) إىل اآلخرد عن طريق تغيريه لعناصر اإلنتاج الثابتة  يه

     هو عبارة عن حمصلة منحنيات التكاليف املتوسطة قصرية األجل أبحجامها املختلفة.  /منحىن التكلفة املتوسطة يف األجل الطويل      
 

                     ( غلة احلجمReturn to scale:)   غلة احلجم من خصائص األجل الطويل . 
 .بني عناصر اإلنتاج وحجم اإلنتاج ميكن النظر إىل غلة احلجم من خالل النظر إىل العالقة و                                    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

    ماذا سيحدث لإلنتاج؟  %10عناصر اإلنتاج بنسبة حمددة "   مثالً لو قمنا بزايدة مجيع " 
 ر نسبة الزايدة يف اإلنتاج؟ امقدهو الذي يهمناد ما  وبكل أتكيد اإلنتاج سوف يزيد.        

 هنا ال خيلو األمر من رتحدى ثالث حاالت:       
 "  %10هو رتن يزيد اإلنتاج بنفس نسبة الزايدة يف عناصر اإلنتاج "  : ثبات غلة احلجم .1       

 البد رتن يزيد اإلنتاج مبقدار الضعف. د   لو ضاعفنا مجيع عناصر اإلنتاجو           
 

     ".%20 %15"  على سلللللبيل املثالرتن حجم اإلنتاج سللللليزيد بنسلللللبة اكرب من العشلللللرة  ملائة. سلللللنالحظ  بنفس املثال/ :تزايد غلة احلجم .2       
 نحصل على إنتاج رتكثر من الضعف.  سلو ضاعفنا عناصر اإلنتاج و يف هذه احلالة نقول لدينا تزايد غلة احلجم. 

 

 د  إن اإلنتاج سيزيد بنسبة اقل من العشرة  ملائة.  %10إذا قمنا بزايدة عناصر اإلنتاج مبقدار   : تناقص غلة احلجم .3       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  اجتناقص غلة احلجم أبن اإلنتاج يتناقصد والصحيح رتنه يف كل احلاالت الثالث اإلنتاج يتزايد نتيجة لزايدة عناصر اإلنت يفسررتنه  /  الطالباليت يقع  يها بعض من األخطاء الشائعة. 

متثيل غلة احلجم من خالل الرسم / الشكل ميثل متوسط التكاليف طويل األجل (run ATC-Long ): 

عنصلللللللر عمل و رتربع وحدات من ررتس املالد وكان اإلنتاج عشلللللللر وحدات. لو ضلللللللاعفنا عناصلللللللر اإلنتاج )العمل( من اثنتني إىل رتربعد  لو كان عندان وحدتني :1مثال
ف العشرة من الضعف ألن ضعوعنصر ررتس املال من رتربع إىل مثان. وحجم اإلنتاج لو تضاعف لكان عشرين لكن مادام عندان تزايد غلة احلجم البد رتن يكون رتكثر 

 بات غلة احلجم. ان ثهو عشرين و لتايل البد رتن يزيد اإلنتاج رتكثر من عشرين يف حالة تزايد غلة احلجم. وإذا كان اإلنتاج مساوايً للضعف  هذا يعين رتن عند
_______________________________________________________________________________ 

عندان تكاليف.  رلطريقة ميكن تفسري غلة احلجم من خالل العالقة بني التكاليف واإلنتاج. ألن عناصر اإلنتاج إذا د عت عوائد عناصر اإلنتاج ملالكيها صاوبنفس ا
  ممكن النظر إىل غلة احلجم من خالل العالقة بني التكاليف وحجم اإلنتاج.  

( واإلنتاج زاد %10يعين إذا التكاليف زادت مبقدار ) .الزايدة يف التكاليفد  هنا يكون عندان تزايد غلة احلجم  نقول إذا زاد حجم اإلنتاج بنسللللللللللللبة اكرب من نسللللللللللللبة
 (د هنا يكون عندان تزايد غلة احلجم.%20مبقدار )

 جم. (د يكون لدينا ما يسمى بثبات غلة احل%10( وزاد اإلنتاج بنفس املقدار )%10رتما إذا كانت زايدة التكاليف مبقدار ) 
 ("د هنا نقول تناقص غلة احلجم. %5(  نتج عنها زايدة يف اإلنتاج مبقدار "مثالً )%10واحلالة الثالثة اليت هي تناقص غلة احلجمد إذا قمنا بزايدة التكاليف مبقدار )
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  ________________________________________________________________  

 

 إيرادات اإلنتاج(Revenues):  هي املبالُ اليت  حيصل عليها املشروع نتيجة بيع منتجاته يف السوق . 

 :  وهنات ثالثة مقاييس لإليرادات    
   ت املنتجة.الوحدا هو إمجايل املبالُ اليت حيصل عليها املشروع نتيجة لبيعه لعدد معني من  :(Total Revenues)اإليراد الكلي .1      
 
 
 

 اإليرادات.هو نصيب الوحدة املنتجة من  (:Average Revenues) اإليراد املتوسط.2     
   
 
 
 

 اإليراد املتوسط دائماً = السعر                     
______________________________________________________________ 

  اإليراد الكلي:  مثال / على 
 (د هذا نسميه اإليراد الكلي. 50=5×10إذا كنت تبيع عشر وحدات وكان مثنها مخسة يكون )                  

 
  يعطيك اإليراد املتوسط وهو يساوي الثمن. قسم اإليراد الكلي على الكمية ن اإليراد املتوسط:مثال على 

 ( 5ن عدد الوحدات هو)( وكا50 إذا كان اإليراد الكلي هو )       
  رايل( هذا هو الثمن. 10=5÷50) إذن         

 
    اإليراد احلدي(Marginal revenues:) .هو مقدار التغري يف اإليراد الكلي الناتج عن كمية الوحدات املنتجة بوحدة واحدة  

 التكاليفUnit Cost .الررتسي.)يقيس التكلفة املتوسطه(على احملور  / رايل رتو دوالر 
  اإلنتاجOutput .)على احملور األ قي.) يقيس اإلنتاج / 
  / تزايد غلة احلجمEconomies of scale )اجلزء األصفر الغامق ( 
/ ثبات غلة احلجمConstant returns of scale .)اجلزء األصفر الفاتح ( 
 / تناقص غلة احلجمDiseconomies of scale ( )اجلزء االزرق 
 

 مثن الوحدة× اإليراد الكلي = الكمية املنتجة 
TR= P × Q 

 

االيرادات الكلية= املتوسطاإليراد 
 عدد الوحدات املنتجة

 

AR=
 𝑇𝑅

𝑄
  

 

P( Price ) =  
P ×Q

Q
 
 
Q = Quantity  
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ُ
 نتج يقارن بني إيراداته وتكاليفه للتعرف على وضعه املايلد وتقدير حجم األر ح اليت جينيها من اإلنتاج.  وكما ذكران مسبقاً رتن امل

 
 

        ( واإلر حProfits:) .هي عبارة عن الفرق بني اإليرادات الكلية والتكاليف                
 
 

_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كيف حتصل على اإليراد احلدي واإليراد الكلي والتكاليف؟ مث املقارنة بني الربح واخلسارة؟  :مثال
 
  (. 50هنات )تكاليف اثبتة = الن د  50التكاليف الكلية =د   40مثن الوحدة = د   0= لو رتخذان الكمية املنتجة 
  د   38د مثن الوحدة =    1رتخذان الكمية املنتجة =لو  

 38=  38× 1=  الثمن× = الكمية اإليراد الكلي           
𝑇𝑅 ∆ اإليراد احلدي =           

∆ 𝑄
   =0−38 

0−1
   =38        

 

= اإليراد املتوسط           
االيراد الكلي

 38=    عدد الوحدات املنتجة

1
 نالحظ رتن االيرد املتوسط هو نفسه الثمن.د   38=   

 

       تعين املتغري يف التكاليف الكلية( 6التكاليف املتغرية =   و 50التكاليف الثابتة = عين رتن ت ود  56= التكاليف الكلية (. 
       هنات خسارة.  إذن.  38=واإليراد الكلي  د    56=التكاليف الكلية  مبا رتن :  هل هنات ربح رتو خسارة؟ 

 .  رايل خسارة 18=  38 – 56 =هي الفرق بني القيمتني / اخلسارة           
  د   36د مثن الوحدة =    2رتخذان الكمية املنتجة =لو  

MR = 
∆ 𝑇𝑅

∆ 𝑄
 

 

 مقدار التغري يف اإليراد الكلي
 مقدار التغري يف الكمية

𝜋 = 𝑇𝑅 − 𝑇𝐶 
 التكاليف الكلية –= اإليراد الكلي  اإلر ح

الكمية 
 املنتجة

مثن 
 الوحدة

اإليراد 
 الكلي

اإليراد 
 احلدي

اإليراد 
 املتوسط

 التكاليف
 الكلية

و رتالربح 
 سارةاخل

0 40 0 0 0 50 0 
1 38 38 38 38 56 18 
2 36 72 34 36 66 6 
3 34 102 30 34 80 22 
4 32    98  
5 30    120  
6 28    146  
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 72=  36× 2=  الثمن× = الكمية اإليراد الكلي           
𝑇𝑅 ∆ اإليراد احلدي =           

∆ 𝑄
   =38−72 

1−2
   =34        

 

= اإليراد املتوسط           
االيراد الكلي

 72=    عدد الوحدات املنتجة

21
 د املتوسط هو نفسه الثمن.انالحظ رتن اإلير د   36=   

 

       16التكاليف املتغرية =   و 50التكاليف الثابتة = عين رتن ت ود  66= التكاليف الكلية  
       ربحهنات  إذن.  72=واإليراد الكلي  د    66=التكاليف الكلية  مبا رتن :  هل هنات ربح رتو خسارة؟ . 

 .  ربحرايل  6=  66 – 72 =هي الفرق بني القيمتني / اخلسارة           
_________________________________________________________________ 

   د   34د مثن الوحدة =    3رتخذان الكمية املنتجة =لو  
 102=  34× 3=  الثمن× = الكمية اإليراد الكلي           

𝑇𝑅 ∆ اإليراد احلدي =           

∆ 𝑄
   =72−102 

2−3
   =30        

 

= اإليراد املتوسط           
االيراد الكلي

 102=    عدد الوحدات املنتجة

3
 د املتوسط هو نفسه الثمن.انالحظ رتن اإلير د   34=   

 

       30التكاليف املتغرية =   و 50التكاليف الثابتة = عين رتن ت ود  80= التكاليف الكلية  
       ربحهنات  إذن.  72=واإليراد الكلي  د    66=التكاليف الكلية  مبا رتن :  هل هنات ربح رتو خسارة؟ . 

 .  ربحرايل  22=  80 – 102 =هي الفرق بني القيمتني / اخلسارة           
   

       حلل  قي الكميات املنتجة  وبنفس الطريقة تستكمل اجلدول. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 احملاضرة الثامنة وعشرون



    Reviewed and Organized by Modi_sa                                                                             األقتصاد اجلزئي  

- 104 - 
 

 

   :سوق املنا سة الكاملة  
   .(املطلق حتكاراال)رتن السوق يكون  يه تفاوت كبري بني سوق املنا سة الكاملة وبني  الحتكار التام  يما سبق قلنا          
                 

 
 
 
     : خصلائص املنلا سة الكلاملة رتواًل: 
 ليس هنات رتي جهالة ال  ملنتج وال  لسعر.  ) البائعني واملش ين (/ األطرافتوا ر املعلومات الكاملة جلميع .1    

 

 ثري يف السعر.هلا أت حبيث ال تكون املنشأة لوحدها هلا رتي قدرة يف أتثري السعرد بينما املنشآت ككل سيكون   / وجود عدد كبري من املنشآت.2     
 

 جميع املنشآت تبيع سلعة متجانسة ال يرى املستهلك رتي  رق بني منتجات هذه الشركات رتو املنشآت.   / جتلانس السلعة.3     
 

مىت    رتي ليس هنات رتي قيود قيود تشللريعية وال قيود من طبيعة السللوق نفسللهاد  (/حرية الدخول واخلروج)خاصللية األجل الطويل .4     
 .ن هنات خسائر خترج بدون رتي قيود رتي قيودد ومىت ما ررتت رت ما وجدت املنشأة رتن هنات رتر ح مغرية تدخل بدون

_______________________________________________________________ 
    ًتوازن املنتج يف ظل سوق املنا سة التامة اثنيا :: 

        1.  
ُ
 يف األجل القصري :) املشروع ( نتج توازن امل

  منشأة تعمل يف ظل املنا سة التامة هو عبارة عن خط مستقيم يوازي احملور األ قي. إن منحىن الطلب الذي يواجه  
  كل منشلللأة تواجه منحىن الطلب يكون على شلللكل خط مسلللتقيم موازي للمحور األ قيد ويكون تقاطعه مع احملور األ قي عند نقطة         

 .السعر الذي يتحدد من خالل توازن السوق
   الذي سبق دراسته. ( العر  والطلب)ألن املنشاة ستكون متلقية للسعر من خالل توازن السوق 

يعه عندما هذا السللعر التوازين أتخذه كل منشللأة يف املنا سللة الكاملة وتبو  عندما يلتقي العر  مع الطلب يتحدد كمية توازنية وسللعر توازيند  
 .تشاء

ضلله هذه املنشللآت ككلد رتما الواحدة على إنفراد أتخذ السللعر وتعر  ما تشللاءد ألنا مهما عرضللت  لن والكمية التوازنية هي إمجايل ما تعر  
 هذه صغري.  هاتستطيع التأثري يف السعر ألن حجم

 ومل ا كان السعر اثبتاً ال يتغري مع زايدة الوحدات املنتجة رتو املباعةد  إن اإليراد الكلي يتزايد مبعدل اثبت.        
 .(10= 10×1لكل إيراد كلي ) رايل  يكون عندت عشرة  رايل د عشرة بسعرمثاًل إذا بعت الوحدة األوىل         

 . (20= 10×2اثنية اإليراد الكلي ) بعت وحدة                  
          ى شللللللكل إليراد الكلي يكون علنسللللللتطيع رتن نقول إن منحىن اوهكذا .  يف كل مرةد رايل  عشللللللرة  اثبت  إذن يزيد اإليراد الكلي مبقدار

 .خط مستقيم ينبثق من نقطة األصل
   منحىن الطلب الذي يواجه املنشاة اليت تعمل يف ضوء املنا سة الكاملةد يكون على شكل خط مستقيم موازي للمحور األ قي.إذن    

 رتن املعول عليه يف حتديد نوع السوق هو مدى مقدرة املنشأة يف التأثري يف السعر.    مراجعة /
مع ازدايد  حتكاراالنقول رتنا منا سللللللة كاملة وتزداد درجة  إذا كان ال يوجد هلا رتي أتثري يف السللللللعر حبكم رتنا منشللللللأة صللللللغرية يف ظل عدد كبري من املنشللللللآتد  

 لسعر رتو آخذة له. لمقدرة املنشأة يف التأثري يف السعر.  في املنا سة الكاملة املنشأة لوحدها ال تستطيع التأثري يف السعر وهللذا نسميها منشأة متلقية 
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  شكل خط مستقيم ينبثق من نقطة األصل.  على و أييت ومنحىن اإليراد الكلي يف حالة املنا سة الكاملة يزيد مبعدل اثبتد 
                     الثمن= اإليراد احلدي = اإليراد املتوسط(  رتن يكون على ذلك يتلرتبو( . 

 

  متطابقان  هما  . اإليراد املتوسطو السعر هو اإليراد احلديد / يف ظل املنا سة الكاملة. 
     (.اإليراد احلدي من هذه الوحدة)ألنه كلما بعت وحدة سوف حتصل على اإليراد مبقدار مثنها  

 

  هذا يعين رتن اإليراد احللدي يبقى اثبتاً ومساوايً للثلمن.د اإليراد الكلي يزيد مبعدل اثبت  إذا كان
____________________________________________________________ 

       إليراد الكلي يف ظل املنا سة الكاملة  :امتثيل  
 

 
 شرح الرسم 

     احملور الررتسي يقيس االيراد الكلي و التكاليف الكلية 
     ( واحملور األ قيQ)  / يقيس عدد الوحدات املنتجة 
     (اإليراد الكليTotal Revenue يكون على شكل خط )الصفر.) اخلط األزرق(. مستقيم ينبثق من نقطة األصل 

 (. لزايدةيبدرت من نقطة األصل ويستمر )و          
     على شللللللكل منحىن يف البداية يزيد مبعدل متناقص مث يقطع اإليراد الكلي من رتعلى مث يبدرت / هو   ) األمحر( منحىن التكاليف الكلية

 من رتسفل رتيضاً عند نايته.يف التزايد مبعدل متزايد مث يقطعه 
     _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

      / نستنتج من الرسم 
    املوجود اآلن يف املظلل األصفر هو األر حو قلنا هو الفرق بني اإليراد الكلي والتكاليف الكليةد و الربحد  سابقاً  ذكران. 
 جند رتن مقدار الفرق هو رتكرب ما ميكن. و .   9=نصل  ألر ح إىل رتعلى مستوى هلاد عند الكمية  و       

     عال الكليةد  لو نظرت إىل الرسللللم سللللتجد رتن املسللللا ة الررتسللللية  مقدار الفرق هو املسللللا ة الررتسللللية بني اإليراد الكلي والتكاليف
 ( جند رتنا رتكرب ما ميكن9عند هذه النقطة )

     ( وحدات وسوف يكون الربح رتكرب ما ميكن 9تنتج ) رتر حهاإذا رترادت املنشأة رتن تعظم  / و لتايل نستطيع رتن نقول. 
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 . ( Maximum Economic profits $299ورتشران إليها بل )         
     اإليراد الكلي ستجده رتنه نفسه على اخلط األزرقد والتكاليف الكلية ستجدها على املنحىن األمحر. 
اد الكلي يف حدود رتن اإلير  جدنسللللو إىل احملور الررتسللللي  وننقلهاخذ النقطة اليت على منحىن التكاليف الكلية ومنحىن اإليراد الكلي ا
 ( 299( رتو حنو ذلكد وستجد رتن الفرق بينهما = )901( والتكاليف الكلية ستجدها حبدود )1100)
 

      (299يف اإلنتاج  إن رتر حها سوف تقل عن ) املنشأة وإذا زادت. 
 

 التقاطع لإليراد الكلي مع التكلفة الكلية حصلت مرتنيد مرة يف بداية اإلنتاج ومرة عند مستوايت عليا من اإلنتاج نقطة  مالحظة /
هذه النقطة تسلللللللللللللللاوي اإليراد الكلي مع التكاليف الكليةد يعين عند هذه النقطة تقريباً عند ثالث وحدات من اإلنتاج جند رتن  لن 

 يةد رتي ال وجود ألي ربح.اإليراد الكلي يساوي التكاليف الكل
 

خسلللللللارة ألن التكاليف رتكرب من اإليراد الكلي. نفس النقطة رتيضلللللللاً تتكرر مرة  هناتثالث وحداتد سلللللللتجد رتن بوقبل هذه النقطة  
نجد رتن التكاليف الكلية تتقاطع مع اإليراد الكليد ونقطة تقاطعهما رتيضلللللللللللللللاً تعين رتن  رتخرى عند مسللللللللللللللتوايت مرتفعة من اإلنتاج 

 ال وجود للربح االقتصادي.  رتييف الكلية تتساوى مع اإليراد الكلي التكال
 
   :منحىن عر  املشروع يف األجل القصري 

 ( Shut_ down pointهلو منلحلىن التكلفلة احللدية ملبتدائً ملن نلقلطة اإلغلالق )          
 "النقطة اليت يتقاطع عندها منحىن التكلفة احلدية ومنحىن التكلفة املتوسطة املتغرية ) رتقل مستوى هلا ("   وهي 

   إذا كان منحىن طلب املشللللللللللللللروع هو منحىن اإليراد احلديد ومنحىن عر  املشللللللللللللللروع هو منحىن التكلفة احلدية  إن توازن          
 عندما تكون:بشروط املنتج رتو املشروع يتحقق 

 التكلفة احلدية = اإليراد احلدي . .1
  التكلفة احلدية يف حالة تزايد. .2

 رتن يكون السعر اكرب رتو على اقل تقدير مساوايً ملتوسط التكلفة املتغرية.  .3
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        :توازن املنشأة 

 

   كيف تصل املنشأة إىل نقطة التوازند كيف تعظم املنشأة رتر حها.  بهقصد / يتوازن املنشأة 
 .الشرط الضروري لتعظيم األر ح""د   = صفر) الربح احلدي( االخريهربح الوحدة  عندما يكون/ ن املنشأة تعظم رتر حها إ      
 .التكلفة احلدية = ( ) اإليراد احلدي يف ظل املنا سة الكاملةعندما يكون السعر / بتعبري آخر       
 ."رتي آخر وحده ننتجها تكلفتها تساوي مثنها "د. و لتايل لن تستطيع رتن حتقق رحبها من هذه الوحدة     

 

   كيف عظمت األر ح؟ 
ومثنها هو  رايالت( 10( مبعىن رتن )تكلفة الوحدة العاشرة = 0)الربح احلدي = قد تكون عند الوحدة العاشرة / تعظيم األر ح أييت من الوحدات السابقة      

 (0رايالت(د  بالتايل عند هذه الوحدة )الربح احلدي =10)اإليراد احلدي =
 إذاً مل حنقق ربح من الوحدة العاشرة.  رايل .10ومثنها  رايل10ألن تكلفة إنتاجها تساوي  لم حنصل على ربح       

 

        تغري يف ظل املنا سلللللة ي مل د 5) اإليراد احلدي(= التاسلللللعة مثن الوحدةألن  د رتر ح  حققتالوحدة التاسلللللعة لكن  ملقابل جند رتن و
 رايل . الوحدة التاسعة نبيعها خبمسة وتكلفنا رتربعة.   الكاملة د لكن تكلفة إنتاجها هي اآلن قد تكون رتربعة 

 إذاً حققنا ربح منها مبقدار رايل. 
       حوايل رايلنيد ألننا  حققنا ربح منها وتكلفتها قد تكون ثالثةد   5)إيرادها احلدي( =الوحدة الثامنة نفس الشلللللللللللللليء نقول مثنها

 نبيعها خبمسة وتكلفنا  قط ثالثة. وقس على ذلك يف بقية الوحدات.
 

   إذاً الشرط الضروري لتعظيم األر ح هلو تساوي التكلفة احلدية مع السعر. 
السلللللعر يقاطع منحىن التكلفة احلدية  . وهذادد يف السلللللوق من خالل توازن السلللللوقحي والذيد 131 =نجد رتن نقطة التوازن إذا كان الثمن  

  131= )اإليراد احلدي(سعرهاو رتن الكمية التوازنية اليت تعظم األر ح هي تسعةد رتيضا نالحظ  و .عند الوحدة التاسعة
   ؟ الواحدة ربح الوحدةكم مقدار الربح الذي ميكن رتن حنصل عليه من متوسط 
     98=حلوايل  رتيمن خالل الرسم  . 97.79=عند الكمية تسعة مقدار متوسط التكاليف  . 
 33= 97 – 131/  (متوسط ربح الوحدة الواحدة)ستجد رتن الفلرق بينهما/ الفلرق بني السعر ومتلوسط التكاليف  انلو رتخذ 

  الربح الكلي. نا( يعطي9يف عدد الوحدات ) نا الناتج إذا ضرب    



    Reviewed and Organized by Modi_sa                                                                             األقتصاد اجلزئي  

- 108 - 
 

 احللقة التاسعة والعشرون
  رتو شروط تدنيت اخلسائر:( شروط تعظيم األر ح )شروط التوازن شرح 

  التكلفة احلدية = اإليراد احلدي .1
 رتن تكلفة آخر وحده تقوم إبنتاجها املنشأة تساوي اإليراد الذي حتصل عليه من بيعها. يعينو 

 

 : التكلفة احلدية يف حالة تزايد .2
يف بعض اإلشللللكال رتو بعض الرسللللومات ميكن رتن تقطع  همتزايدةد ألن( منحىن اإليراد احلدي )سللللوف تقطع منحىن السللللعر  رتي رتنا

 . منخفضةاملوضع األول وهي   تقطعمنحىن التكلفة احلدية يف رتكثر من موضعد على األقل يف موضعني د 
 ليست نقطة تعظيم رتر ح وال تدنيه خسائر.ألنا و هذه النقطة غري مقبولة  
  عظم رتر ح هي النقطة اليت ت .الناكلفة احلدية منحىن السللللللللللللللعر وهي صللللللللللللللاعدة وهلذا نذهب إىل النقطة األخرى اليت تقطع هبا الت

 املنشأة.
 

  إذاً رتمهية الشلللللللللرط الثاين تربز يف رتن هنات بعض النقاط اليت ميكن رتن يتحقق عندها الشلللللللللرط األول لكننا خنتار نقطة واحده
 تكلفة احلدية موجب.ميل ال رتي رتن من هذه النقاط اليت تكون عندها التكلفة احلدية متزايدة 

 
 رتن يكون السعر اكرب رتو على اقل تقدير مساوايً ملتوسط التكلفة املتغرية: .3
   د ابتةهذا يعين رتن املنشأة سوف تتحمل خسائر مساوية للتكاليف الث لو رتخذان رتن السعر يساوي متوسط التكلفة املتغريةد

 . إما رتن تستمر يف اإلنتاج  سوف تتحمل خسائر تساوي التكاليف الثابتة :وعند هذه النقطة تقوم املنشأة  خليار
 . وإما رتن تتوقف عن اإلنتاج وسوف تتحمل رتيضاً مقدار التكاليف الثابتة

 وهلذا نسمي هذه النقطة ))نقطة اإلغالق((. 
 (منحىن اإليراد احلدي )يكون تقاطع منحىن السعر  . رتي يف املنشأة جيب رتن يكون السعر من نقطة اإلغالق  أعلى 

 من نقطة اإلغالق  أعلىد وهنا يكون رتمراً مقبواًل.
هنا  رتما لو قطع منحىن السعر الذي يكون على شكل خط مستقيم موازي للمحور األ قيد عند نقطه رتقل من نقطة اإلغالقد 

 من املف   للمنشأة رتن خترج من السوق وتتوقف ملاذا؟ 
       ذه النقطة سللللللوف تتحمل خسللللللائر التكاليف الثابتة  إلضللللللا ة إىل جزء من التكاليف املتغريةد ألنا لو رتنتجت عند ه

 تتحمل إال التكاليف الثابتة. حىت الو لتايل من األ ضل هلا واملناسب رتن خترج من السوق وتتوقف. 
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/ الشرح  ستخدام الرسم البياين 

 
 ( ويعرب عنها  لعملة  لدوالر رتو الرايل .Costاملنتجة واحملور الررتسي يقيس التكاليف واإليرادات )احملور األ قي يقيس الكميات  /يف هذا الرسم

 

    جند رتن منحىن التكلفة احلدية  MC  اإليراد احلدي هو اخلط املستقيم املوازي للمحور األ قي) مع السعريتقاطع (MR ) 
 وحدات  9و هذا حيدد الكمية اليت تنتجها املنشأة  وتساوي =  د 131= اليت يكون سعرها ند النقطة ع          
 و اليت ستعظم رتر ح املنشأة .           

  وحدات ال رتقل منها وال رتكثر 9وحدات  إن رتر حها الكلية سللللللللتقل د إذا جيب عليها رتن تتوقف و تنتج  10لذا  لو زادت اإلنتاج إىل 
. 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

   تزايد التكلفة احلدية / الشرط الثاين : 
 .إذاً الشرط الثاين متحققد عندما قطع منحىن اإليراد احلدي جند التكلفة احلدية تقطعها وهي حالة تزايد        

_________________________________________________________________________________________________________ 

    ننظر هل السعر رتكرب من متوسط التكلفة املتغرية/ الشرط الثالث: 
 تقريباً  90 =( 9عند الكمية )  (املنحىن األخضر ) متوسط التكلفة املتغرية د و  131 = السعر         
 إذاً الشرط الثالث متحقق.د السعر رتكرب بكثري من متوسط التكلفة املتغرية  رتي رتن         

 

 قد حتقق املنشأة رتر ح اقتصاديه وقد ال حتققد وقد حتقق خسائر. إذا حتققت الشروط الثالثة  استنتاج / 
 .لكن اخلسائر جيب رتن تكون اقل من التكاليف الثابتة و          

 
  ( إذا 131عر عندان )الس ربحد   هنات  دللسلع  السعر رتكرب من متوسط التكلفة الكلية  لو كان : إذا رتردان رتن ننظر للربح ننظر للسعر

(د يعين هنات  يه رتر ح 97.79(د عند تقاطعه مع متوسللللللللللللط التكلفة الكليةد جند انه يقاطعه عند تقريباً )9نزلنا اخلط الذي نزل إىل الكمية )
 تنتجها اليت. نسللتخرج الربح الكلي تضللرب املتوسللط يف عدد الوحدات دوالر تقريبا( 33)=متوسللط ربح كل وحده  رتي( دوالرد 33حبدود )
 املنشأة. 
= رايل 297 =( عدد الوحدات 9( × )33متوسط ربح الوحدة الواحدة )  الربح الكلي 
 .( املضلل  ألصفر يف الرسم رتعاله Economic profitاملستطيل ) الربح االقتصادي  ميثله      
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/ استنتاج رتخر 
           ميكن رتن حتقق رتر ح اقتصاديةد  ( الشروط الثالثة تو رت )جند رتن املنشأة "إذا حققت التوازن 

 يف بعض األحيان رتر ح غري عاديهد  تسمى           
 .اإليراد الكلي =إذا كانت التكاليف االقتصادية        وميكن رتن حتقق رتر ح عاديهد            

                   ال يوجد ربح اقتصادي وإمنا يوجد ربح عادي رتي. 
 

 كل عنصر إنتاجي أيخذ رت ضل عائد  لنسبة له.  رتيوالربح العادي الذي أيخذه املنظم  هو عائد الفرصة البديلةد     
 .ميكن رتن يكون هنات ربح غري عادي/  إذاً احلالة األوىل       
 .ميكن رتن يكون هنات ربح عادي/  واحلالة الثانية         
 ميكن رتن يكون هنات خسائر ولكنها اقل من التكاليف الثابتة. /  واحلالة الثالثة         

 

    .ويف هذه احلاالت الثالثة املنشاة سوف تستمر يف اإلنتاج يف األجل القصري 
 

 وهنا املنشأة يف   رتن تغلق. د رتن تكون اخلسارة كبريه تفوق التكاليف الثابتة/ و احلالة الرابعة   
 

ها اإلنتاج املتوسللطي وهي اليت يتزايد  ي)الشللرط الثالث شللرط تعظيم األر ح مرتبط  ملرحلة األوىل من مراحل اإلنتاج / لمعلومية ول  
 .إىل رتن يصل إىل رتعلى مستوى له

 .هي احلالة اليت يتناقص   يها متوسط التكلفة املتغرية إىل رتن يصل إىل رتدىن له ") وبتعبري آخر     
 

       ن حتت نقطة اإلغالق سنكون يف املرحلة األوىل من مراحل اإلنتاجدلو حتقق التواز 
 ة.مقبولة ألن اإلنتاج يف داخل املرحلة األوىل سيكبد املنشأة خسائر رتكرب من التكاليف الثابت  غري اقتصادية وغري  واليت تعترب 
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 رسم رتخر /
 

 
 
 
 
 
 
 

 إذا كان السعر السائد يف السوق هو (p5) نقطة التوازن هي التقاء منحىن التكلفة احلدية مع السعر  إن. 
 (.Q5)   لحتدد الكمية التوازنية ل و اليت (.aنقطة التوازن هي النقطة ) رتن رتي            

 معىن ذلك رتن هنات رتر ح غري وألن السلللللعر رتعلى من متوسلللللط التكلفة الكليةد   ( جند رتن املنشلللللأة سلللللوف حتقق رتر حدp5)  عند السلللللعر 
 / نفس الطريقة السابقةب نستخرجها عادية. 

 .( على اجلهة املقابلةa( )e)النقاط رتو .  ( على احملور الررتسيf)اىل ( p5)من  متوسط ربح الوحدة الواحدة هو املسا ة     
 (.p5 – a – e – f)  احملدد  لنقاط والربح الكلي هو مساحة املستطيل    

______________________________________________________________ 
  السعر السائد يف السوقإذا كان ( هوp4) نقطة التوازن هي التقاء منحىن التكلفة احلدية مع السعر د  إن. 
 (.Q4هي )  السعر والكميه التوازنية هذا  ( الن التكلفة احلدية تتساوى معbنقطة التوازن هي النقطة ) رتي رتن      
 ملتوسط التكلفة الكلية.  وللتكلفة احلدية  مساوي( p4السعر )   عند     

 .وإذا كان السعر مساوايً ملتوسط التكلفة الكلية  هذا يعين رتنه ليس هنات رتر ح اقتصادية     
 ولكن هنات رتربح عاديهح وال خسارة. رتن )التكاليف= اإليرادات( يعين ال رب .  رتي  ( نقطة التعادلbنطلق على النقطة ) وبذلك      
 الن كل عنصر إنتاجي حصل على رت ضل عائد بديل.      

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  السائد يف السوق هو كان السعرإذا (p3) إند  ( نقطة التوازن هي النقطةc )التوازنية الكميه د و ( هيQ3 .) 
 الشروط الثالثة كلها متحققة.  هذه رتيضاً نقطة توازن للمنشأة. و    
  دتستمر يف اإلنتاج يف األجل القصريسولكن املنشأة  .( P3خسائر ألن متوسط التكلفة الكلية رتعلى من السعر ) هنات و نالحظ رتن    
 ألنا تتحمل خسائر رتقل من التكاليف الثابتة.     
 والسعر (P2) =  التكلفة احلدية= ( متوسط التكلفة املتوسطة املتغريةد والنقطةD )نقطة اإلغالق" هي". 
خلسائر ا ( إذا رتنتجت سوف تتحمل خسائر مساوية للتكاليف الثابتةد وإذا توقفت سوف تتحمل نفس Dرتن املنشأة عند النقطة ) رتي     

 املنشأة يف اإلنتاج. وسوف تستمر ( Dرتعلى من النقطة ) رتياملساوية للتكاليف الثابتة. 
 ( وإذا رتخذان السعرP1جند رتن الشرط األول والثاين قد حتققا رتما ) الشرط الثالث غري متحققد ألن السعر رتقل من متوسط التكلفة املتغرية.  
   ليست اقتصاديه. اغري مقبول اإلنتاج  يه ألن هذا اجلزء كما قلنا هو مرتبط  ملرحلة األوىل من مراحل اإلنتاجد  و 
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  ( الحظ النقاطd(و )c(و )b(و )aهذه النقاط التوازنية ) ىن التكلفة هو منحالذي  تبني رتن التكلفة احلدية متثل منحى عر  املنشللأة
 (  أعلىد ألنه ميثل العالقة بني الكميه املعروضة والسعر التوازين.Dاحلدية من نقطة اإلغالق )

     

 

    بني األجل الطويل واألجل القصرياملقارنة: 
 
    قل من التكاليف الثابتة.أب لكن و سائر اخليف األجل القصري ميكن للمنشأة رتن تتحمل 

 ىالصناعة رتر ح ستكون مغريه للمنشآت األخر  يوجد يف كان  ألنه لوسائرد اخلرتما يف األجل الطويل  ال ميكن رتن تتحمل        
 . لدخولد ألجل رتن حتصل على هذا الربح       
 خروج لبعض املنشآت. وإذا كان هنات خسائر هلذه الصناعة جند رتنه سيكون هنات       

 

         توسط التكلفة الكلية. م =لتكلفة احلدية ا =يستقر الوضع يف األجل الطويل عندما يكون السعر و 
 وجود الربح العادي.عند نقطة التعادل  وتتحقق)نقطة التعادل(.   ال ربح وال خسارة رتي           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يكمن يف رتن التكاليف الثابتة تصبح متغرية يف األجل الطويل إن االختالف بني األجل الطويل و القصري 
 وبذلك يكون منحىن التكلفة املتوسطة هو نفسه منحىن التكلفة املتوسطة املتغرية.    
 
   .وتنحصر املشكلة اليت تواجه املشروع يف املدى القصري يف حتديد احلجم املناسب لإلنتاجد  و الذي حيقق التوازن 

 ا متتد لتشمل اختيار حجم الطاقة اإلنتاجية للمشروع واليت حتقق توازنه. إن       
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 احللقة الثالثون
    ( االحتكار التام )االحتكار املطلق (Perfect Monopoly  .) 
 

     ال ميكن االستغناء عنها رتو إحالل سلعة حملها. هو تفرد ُمنتج يف إنتاج سلعة ال بديل هلا قريب / التام االحتكار  . 
د هذا التفرد يف إنتاج هذه السللللعة سللليكون حمتكراً إذا مل يكون هلا بديلو  هنا يكون اإلنتاج منفرد بواسلللطة منشلللأة رتو شلللركة.         

 . وإذا كان هلا بديل  ال يستطيع رتن يكون حمتكراً بدرجه عاليه
 

    التام ( املطلقرتسباب حدوث االحتكار ( : 
 

 عينة يف إنتاج سلعة ميف بعض األحيان تقوم بعض الدول يف إعطاء حقوق االمتياز لشركة معينهد حقوق االمتياز:.1      
 هذه الشركة حمتكره بقوة النظام.  أصبحت                            

 

 من مصلحة االخ اع واإلبداع رتن يكون هنات براءة للشخص الذي خي ع سلعة معينه رتو جهاز   : براءة االخ اع.2      
 ن الزمن .و محايته.و لو لف ة م يعطى براءة اخ اع له كمكا ئه له إلستمراريته على إنتاجه  ُ معنيد                            

 

   : National Monopoly االحتكار الطبيعي  .3      
 ويعترب من االحتكارات اجليدة ألن بعض الصناعات يكون متوسط تكاليفها منخفض مع تزايد حجم اإلنتاج وذلك          

 .يعين وجود ُمنتج وحيد وكبري يستطيع رتن يُنتج كميات كبرية          
 ع. و لتايل يستطيع رتن حيصل على متوسط تكاليف متدين رتو منخفض يستفيد منه اجملتم          
  لو قامت كل منشأة صغريه تنتج جزء من هذه السلعة  لن يستطيعوا رتن يصلوا إىل املستوى املنخفض ملتوسط التكاليف. و           
 مثال لالحتكار الطبيعي.  هي .وقد حيدث يف بعض السلع مثل شركة الكهر ء وشركة االتصاالت          
 ذا ُوجد االحتكار الطبيعي  من األ ضل رتن تقوم الدولة بتنظيمه ألنه لو ترت ليعمل ولكن االقتصاديني ينبهون رتنه إ          
 كمحتكر سيضر  جملتمعد لكن مع وجود الدولة يف تنظيمه يستطيع اجملتمع رتن جيين مثار هذا االحتكار الطبيعي.           

 
 ر.و لتايل متارس سلطاهتا كأنا حمتك موحداًدوهو تكتل رتو جتمع بعض املنشآت حبيث تتبىن قراراً  :)كارتل( .4       
 
 :موجودة عند شركة معينه  تستخدم يف صناعتهالو كانت السلعة املنتجة يدخل  يها مادة رتساسيه  .5       
ة ألن عيعين رتن الشركة األخرى ال ميكن رتن تقوم إبنتاج هذه السل ذلك  إذا كانت هذه املادة األساسية يف اإلنتاج متو رة لديهمد  

 .املادة األساسية ال توجد لديهمد و لتايل تنفرد املؤسسة رتو الشركة اليت لديها املادة األساسية إبنتاج هذه السلعة
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  منحىن الطلب الذي يواجهه احملتكر / 
 

     100 لسللعر )تحكم م لكننا ال نسللتطيع رتن نقول رتنهو مبعىن رتن له قدرة أتثرييه كبرية على السللعرد / احملتكر هو صللانع للسللعر 
 ألنه ميثل جانب عر  وهنات من ميثل جانب الطلب وهم املستهلكني.(د %
     و لتايل إذا رتراد رتن أيخذ رتعلى سلللللعر يذهب إىل نقطة على منحىن الطلبد الن منحىن الطلب يوضلللللح له رتعلى سلللللعر ميكن

نتج احملتكر هو نفسلله طلب السللوق الذي يتخذ شللكل منحىن يتجه من   رتن أيخذه من املسللتهلك.
ُ
إذاً منحىن الطلب الذي يواجه امل
 . رتعلى إىل رتسفل حنو اليمني وهو نفسه منحىن اإليراد املتوسط

 

 
 

 

  واحملور األ قي ميثل الكمية. د نالحظ رتن احملور الررتسي  ميثل السعر رتو اإليراد احلدي  :الرسم العلوي يف 
  (.D) و رمزهالذي يكون ميله سالب ينحدر من رتعلى إىل رتسفلد  رمسنا منحىن الطلب و          
 . (MR) واملنحين األسفل هو منحىن اإليراد احلدي          

      (9جند رتن اإليراد احلدي قطع احملور األ قي عند )و د  (18احملور األ قي عند )قطع منحىن الطلب  جند رتن. 
  يل اإليراد م رتن بسبب مع العلم رتنما بدءا من نفس النقطة على احملور الررتسي. ألن منحىن اإليراد احلدي دائماً ينصف املسا ة         
 احلدي دائماً ضعف منحىن الطلب.         

 

     ( اجلزء املظلل  ألزرقElastic )ويعين رتن "الطلب مرن"  /  مرن رتي . 
                عندما يكون اإليراد احلدي موجباً جند رتن الطلب يكون دائماً مرن. 
                جند رتن الطلب متكا ئ املرونةد صفر  =وعندما يكون اإليراد احلدي. 

               ( جند رتن اإليراد احلدي 9وإذا كان اإليراد احلدي  لسالب كما يف الرسم يقطع احملور األ قي عند الكمية ) لسالب . 
  يكون الطلب غري مرن .                  

__________________________________________________________________________ 
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     ميثل القيمة  لدوالر رتو الرايلد واحملور األ قي ميثل الكمية.  احملور الررتسيهذا الرسم ميثل اإليراد الكلي /  يه 
 .( دوالر 750) عند القيمةنجد رتن اإليراد الكلي وصل إىل رتعلى مستوى له  (د 9عند النقطة )نالحظ        
 صفرد  عند القيمة =( 9)الكمية جند رتن اإليراد احلدي يقطع احملور األ قي عند  لإليراد الكلي د عند رتعلى قيمة  و      
 نقطة تقاطعهما تساوي صفر.رتي لو ذهبنا إىل احملور الررتسي جند رتن        

 
     .إذاً عندما يكون اإليراد الكلي عند رتعلى مستوى لهد  البد رتن يكون اإليراد احلدي مساوايً للصفر 

 1-= املرونة تساوي  رتيعندما يصل اإليراد الكلي رتعلى مستوى لهد  البد رتن يكون الطلب متكا ئ املرونةد / تعبري آخر           
 

            صفر  =و اإليراد احلدي .  نجد الطلب متكا ئ املرونة د  (9عند الكمية ) ما حدثوهذا. 
 بعد هذه النقطة يبدرت  لتناقص. و ( دوالرد 750) بلُاإليراد الكلي وصل ذروته حيث  و               

 
    االحتكار  انيواجه واإليراد احلدي مها اللذان منحىن الطلب رتنوهنا نالحظ . 

       
 . اإليراد احلدي يكون على منحىن اإليراد جند رتن اإليراد احلدي خيتلف عن السعريف سوق االحتكار  ملحوظة مهمة / 

 احلدي د و السعر يكون على منحىن الطلب .                      
 .ررتن اإليراد احلدي هو نفسه السع جنداملنا سة الكاملة سوق يف  و                      
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 يف هذا الرسمد اجلزء املضلل  ألصفر  (Inelastic"يعين غري مرن" )  / 

 ويكون اإليراد الكلي يتناقص.د وعندما يكون غري مرن يكون اإليراد احلدي  لسالب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  . ًاإليراد احلدي يتمثل مبنحىن مستقل عن اإليراد املتوسط و ذلك لكون الثمن ليس اثبتا 
 اإليراد الكلي ال يزيد مبعدل اثبت. و عليه  إن:      
 هو التغري يف اإليراد الكلي نتيجة لتغري الكمية املنتجة بوحدة واحدة :  واإليراد احلدي/     

 /  العالقة بني اإليراد احلدي وبني املرونةو                       
 

MR = P ( 1 + 
1

𝐸𝑑
 ) 

 

 + مقلوب املرونة( 1 ) ×اإليراد احلدي = السعر 
 

  منحىن اإليراد احلدي يف حالة الطلب الذي يتخذ شكل خط مستقيمد ينطلق من نفس نقطة احملور الررتسي اليت ينطلق 
 منها منحىن الطلب مما جيعل اإليراد احلدي بعد ذلك رتقل من اإليراد املتوسط رتو الثمن دائماً.     

                             اإليراد الكلي  إنه يتزايد طاملا رتن اإليراد احلدي موجبا.رتما 
 و يتناقص بعد رتن يصبح اإليراد احلدي سالبا .                                
 و ذلك بعد رتن يكون قد بلُ رتعلى قيمة له عند القيمة صفر لإليراد احلدي.                                
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    .نالحظ رتن العالقة عكسية بني اإليراد احلدي وبني املرونة  
 

 .1- = إذا كان الطلب متكا ئ املرونة  هذا يعين رتن املرونة  / مثالً       
 + MR = P ( 1نعو   القانون :                                       

1

𝐸𝑑
 ) 

 

MR = P ( 1 + 
1

−1
 ) =P  1+ (-1) = P (0) = 0     

 

                                  عندما يكون الطلب متكا ئ املرونة.    صفرد = إذاً اإليراد احلدي 
               .وإبمكانك تعويض بقية القيم بنفس الطريقة 

_______________________________________________________________________ 
       يف الرسم. ونرى  /توازن احملتكر 

 
 

  اإليراد احلدي. = هو رتن تكون التكلفة احلدية / نالحظ من الرسم رتن الشرط الضروري لتوازن احملتكر 
                     املنحىن الرصاصي  هنا اإليراد احلدي (MR) تقاطع مع التكلفة احلدية ( املنحىن األمحرMC ).  
                      نقطة تقاطعهما و: (MR=MC)  نقطة توازن احملتكر. هي  

 
 . تقريباً (75اإليراد احلدي لو نظران إىل احملور الررتسي جند رتنه حبدود )و  وحدات.  5ينتج احملتكر و هنا          
 حياول رتن يعظم رتر حهد و لتايل سوف أيخذ رتعلى سعر ميكن رتن يد عه املستهلك.  واحملتكر /  تكر"رتما السعر " حمُ          
 ( دوالر.122) =ورتعلى سعر يد عه املستهلك على منحىن الطلب ميكن رتن يد عه          

 
  / مخسة. كميةحيث يتقاطعان عند ال نقطة توازن احملتكر هي تقاطع منحىن التكلفة احلدية مع منحىن اإليراد احلديد شرح 
( وهو رتعلى سللللللللللللللعر يد عه 122) =وجند رتن السللللللللللللللعر التوازين على منحىن الطلب "إذا مددان اخلط على اسللللللللللللللتقامته حىت منحىن الطلب"   

 ( د وهبذا يكون عظ م رتر حه. 122)وحدات بسعر = 5 احملتكر يبيع و لتايل  . املستهلك
     ( 94) =ومتوسط التكاليف الكلية د ( 112)= السعر  ماعند /مقدار األر ح  حساب. 

 (. 28)متوسط ربح الوحدة الواحدة = .إذن 28= 94 – 122الفرق بينهما رتي قلنا )اخذ              
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      عدد الوحدات  ×متوسط ربح الوحدة الواحدة  = حساب الربح الكلي إذا رتردان 

                                                        =28  ×       5    =140 
 

 األر ح. (Profit) مساحة املستطيل األصفر يف الرسم رتعاله يساويهذا هو و                         
 
   / ( 125رتو رتر ح غري عاديه. وإذا رتراد احملتكر رتن يبيع بسعر )د احملتكر حيقق رتر ح اقتصاديه  جند رتناستنتاج 

 .الوحدات  صالبد رتن يقل                 
           احملتكر له قوه أتثرييه يف السعر لكن البد رتن أيخذ رغبات املستهلكني يف االعتبار. و 

 
 

      األر ح املضللة  للون األصفر (Profit) رتر ح اقتصاديه ألنا رتر ح غري عاديههي /    األر ح. 
 األر ح العادية تكون عندما يكون اإليراد الكلي مساوايً للتكاليف االقتصادية الكلية. و            

 
       احملتكر من املتوقع استمرار مثل هذه األر ح نفسه ما دام احملتكر استمر هوهل تستمر األر ح يف األجل الطويل؟  

 .ألن هذا احملتكر حممي سواء محاية قانونيه رتو بطبيعة إنتاجه للسلعة          
 
 

 :الفرق بني املنافسة الكاملة واالحتكار       
 جند رتن املُنتج ينتج كمية رتكرب ويبيع بسعر اقل./   يف املنا سة الكاملة          

 .احملتكر يُنتج كميه رتقل بسعر رتعلى و جند رتن                              
          ولذلك املستهلكني رتو اجملتمع بوجه عام يرحب بوجود رتسواق املنا سة الكاملة وال يرحب بوجود االحتكارات. 

 وهنات دول حتارب االحتكار ألنه يضر  ملستهلكني ويضر  القتصاد بشكل عام.              
 

 

 

 


