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 مقدمة عامة
 : تعريف علم االقتصاد* 

 . ودةمحدر رع من العلوم االجتماعية  الذي يبحث كيفية استخدام املوارد املحدودة إلنتاج السلع والخدمات من أجل إشباع حاجات إنسانية متعددة وغيفهو 

 * فروع علم االقتصاد :

 رد .سلوك املنتج كفرد وسلوك املستهلك كف هو فرع يهتم بدراسة الوحدات االقتصادية الفردية، مثل. التحليل االقتصادي الجزئي )االقتصاد الجزئي( : 1

 هو فرع يهتم بدراسة االقتصاد على مستوى الدولة، مثل الطلب الكلي على جميع السلع والخدمات .. التحليل االقتصادي الكلي )االقتصاد الكلي( : 2

 * الحاجة اإلنسانية وخصائصها :

 اإلشباع مثل الطعام وامللبس والترفيه وغيرها، وخصائصها : الحاجة اإلنسانية هي حرمان يحتاج إلى إشباع بأحد وسائل

 أي أن الحاجات والرغبات كثيرة كالطعام وامللبس والسكن وغيرها .. التعدد : 1

 أي أن الحاجات والرغبات تتنافس فيها بينهما حول املواد املحدودة، كالرغبة في شرب الشاي والرغبة في شرب القهوة . . التنافس :2

 أي تكرار الحاجات بعد كل إشباع كالطعام . كرار :. الت3

 أي ظهور حاجات جديدة مع تغير الرغبة أو الذوق . . التجدد :4

 أي أن الرغبات تتماش ى مع بعضها البعض كإشباع رغبة الشاي مع إشباع رغبة السكر . . التكامل :5

 أي اختالف الطاقة اإلشباعية من فرد آلخر . . القابلية لإلشباع :6

 أي أن الحاجات اإلنسانية تختلف من شخص آلخر ومن مكان آلخر . . النسبية :7

 * املوارد االقتصادية :

بلية(، قاملست هي كل ما يحقق منفعة مباشرة أو غير مباشرة لإلنسان، وهي محدودة أو نادرة )موجودة ولكن بشكل غير كاٍف لتلبية حاجات البشر الحالية و

 والثمن قياس للندرة .

 السلع وأنواعها )أقسامها( : *

سَتخَدم املوارد في إنتاج السلع 
ُ
 )كالتعليم والنقل( املختلفة إلشباع حاجات اإلنسانية، وتنقسم السلع إلى : Services)كالطعام واملالبس( والخدمات  Goodsت

 .(في الطبيعة توجد بكميات كبيرة)والسلع الحرة ( توجد بكميات قليلة في الطبيعة). السلع االقتصادية 1

 .(يرى غالبية الناس أن الحاجة إليها غير ملحة)والسلع الكمالية ( تشبع حاجات اإلنسان البيولوجية الضرورية)السلع الضرورية . 2

 .(لعليها مع ارتفاع الدخجودتها منخفضة ويقل الطلب )الرديئة( والسلع الدنيئة )( جودتها عالية ويزيد اإلقبال عليها مع ارتفاع الدخل). السلع العادية 3

 .(تشبع مرات عديدة كاملالبس)والسلع املعمرة ( تشبع مرة واحدة كالطعام). السلع الفانية 4

 .(يمكن إحالل أحدها محل األخرى كالشاي والقهوة)والسلع البديلة ( ال تستخدم إحداها إال بوجود األخرى كالشاي والسكر)السلع املكملة . 5

 .(تستهلك بطريقة غير مباشرة كاآلالت واملعدات)والسلع الرأسمالية ( تستهلك مباشرة كاملالبس)االستهالكية  . السلع6

 * املشكلة االقتصادية :

 جانَبي املشكلة االقتصادية :

 أ( الحاجات اإلنسانية املراد إشباعها متعددة وغير محدودة .

 .)ندرة نسبية وليست مطلقة( ب( املوارد املتاحة إلشباع الحاجات اإلنسانية محدودة ونادرة 

 * التساؤالت االقتصادية )األسئلة األساسية( التي تواجه املجتمع لحل املشكلة االقتصادية :

 اج .لتحديد طريقة اإلنت . كيف ننتج ؟2   لتحديد السلع التي يحتاجها املجتمع . . ماذا ننتج ؟1

 لتحديد كيفية توزيع اإلنتاج . . ملن ننتج ؟3

 * األنظمة االقتصادية وعالجها للمشكلة االقتصادية :

 يعطي حرية اقتصادية للفرد، ويعيب عليه سيادة االحتكار وتوجيه املوارد إلشباع رغبات األغنياء .. النظام االقتصادي الرأسمالي : 1

 يجعل الدولة تمتلك املوارد، ويعيب عليه القضاء على اإلنتاج واإلبداع وترتيب األولويات إلشباع رغبات املخططين .. النظام االقتصادي االشتراكي : 2

 النظام االقتصادي املختلط : يجمع بين الرأسمالي واالشتراكي .. 3

 درة وهذب الحاجات وعالج املشكلة االقتصادية كما يلي :ج الن: هو نظام مستقل وليس من وضع البشر كبقية األنظمة، وعال . النظام االقتصادي اإلسالمي4

 املحافظة على املوارد . - 

 حفظ األصول املنتجة(.-ة عامةموارد باطن األرض ملكي-واردصيانة امل-عمارة األرض-على إقامة املرافق العامةتنمية وتطوير املوارد )الحث  - 

 النهي عن تلقي الركبان( .-االحتكاراألصل عدم -حرية السوق )األصل عدم التسعير - 

 النهي عن اإلسراف( .-تكييف الحاجات وعدم املبالغة في الرغبات )االقتصار على الطيبات - 

 االستعانة بالتقوى والدعاء . - 
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 السوق 
 تعريف السوق :* 

 هو التقاء البائعين واملشترين بشأن تبادل السلع .

 * عوامل تؤثر في مقدرة املنشأة في التأثير في السعر )أي ما الذي يؤثر على ارتفاع أو انخفاض السعر( :

 . تجانس السلعة )تشابه السلعة( .1

 . عدد البائعين واملشترين .2

 :أنواع األسواق بناًء على العوامل املؤثر في السعر  *

 سوق( .العلم بأحوال ال-حرية الدخول والخروج من السوق -تجانس السلع-افسة الكاملة )املنافسة التامة( : خصائصه )كثرة البائعين واملشترين. سوق املن1

 عدم إمكانية دخول منِتجين آخرين( .-ة ال مثيل لها في السوق املنِتج يبيع سلع-. سوق االحتكار التام : خصائصه )منِتج واحد للسلعة2

 حرية الدخول والخروج من السوق( .-تماثل السلع مع ش يء من التمايز-خصائصه )كثرة املنِتجين البائعين . سوق املنافسة االحتكارية :3

 على بعض(. يستأثر املنِتجين نسبة كبيرة من اإلنتاج ويؤثرون-السلع متماثلة أو متنوعة-خصائصه )قلة املنِتجين وكلهم يؤثرون على السعر . سوق احتكار القلة :4

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Demand الطلب
 : تعريف الطلب* 

 (.هو الكميات من السلعة أو الخدمة التي يكون املستهلكون راغبين وقادرين على شرائها عند مختلف األسعار )الرغبة والقدرة من شروط الطلب

 العام للطلب :القانون * 

 العوامل األخرى ثابتة .هناك عالقة عكسية بين الكمية املطلوبة من السلعة وسعر السلعة نفسها مع بقاء 

 * الفرق بين التغير في الكمية املطلوبة والتغير في الطلب :

 التغير في الكمية املطلوبة هو االنتقال من نقطة إلى أخرى على نفس املنحنى مع ثبات العوامل األخرى .

 املؤثرة األخرى عدا سعر السلعة .التغير في الطلب هو انتقال املنحنى بأكمله إلى اليمين أو اليسار بسبب العوامل 

 * محددات الطلب )العوامل املؤثرة في الطلب( :

 عكسية .على السلعة العالقة بينه وبين الطلب  . سعر السلعة :1

 رديئة( .  ةعادية( وعكسية )إذا كانت السلع ةطردية )إذا كانت السلععلى السلعة العالقة بينه وبين الطلب  . دخل املستهلك :2

 العالقة بينها وبين الطلب على السلعة طردية )إذا كانت السلع األخرى بديلة( وعكسية )إذا كانت السلع األخرى مكملة( . سعار السلع األخرى :. أ3

 توقع املستهلكين زيادة سعر السلعة في املستقبل يرفع الطلب عليها قبل الزيادة، والعكس بالعكس .. التوقعات : 4

 تفضيل املستهلكين للسلعة يرفع الطلب عليها، والعكس بالعكس . املستهلكين :. الذوق أو تفضيالت 5

 زيادة عدد السكان يزيد الطلب على السلعة، والعكس بالعكس . . عدد السكان :6

 فرض الضرائب أو الرسوم يقلل الطلب على السلعة، ومنح اإلعانات والدعم يزيد الطلب على السلعة. . السياسات الحكومية )الضرائب والرسوم واإلعانات( :7

 * دالة الطلب السعرية :

 : عالقة عكسية ثمنها )سعرها(، وهيتوضح العالقة بين الكمية املطلوبة من السلعة وبين هي العالقة الرياضية التي 

𝑄𝑑 = 𝑎 − 𝑏𝑝      ، : حيث أنQd  الكمية املطلوبة من سلعة، وp  سعر السلعة، وa,b  : ثوابت، ونالحظ أن𝑏 =
𝑄𝑑−𝑎

𝑝
 

 رونة السعرية :تعريف امل* 

 هي درجة استجابة الكمية املطلوبة أو املعروضة للتغير في سعر السلعة .

 : مرونة الطلبأنواع * 

 للتغير في سعر السلعة .توضح درجة استجابة الكمية املطلوبة  . مرونة الطلب السعرية :1

 توضح درجة  استجابة الكمية املطلوبة للتغير في الدخل . . مرونة الطلب الدخلية :2

 توضح درجة استجابة الكمية املطلوبة للتغير في سعر السلعة األخرى . . مرونة الطلب املتقاطعة )التقاطعية( :3

 السعرية : الطلب ةتعريف مرون* 

 املطلوبة من سلعة معينة للتغيرات في سعرها . هي درجة استجابة الكمية

 * قانون مرونة الطلب السعرية :

𝐸𝑝 =
∆𝑄

∆𝑃
×

𝑃1

𝑄1
 ألن العالقة عكسية .و السعر، تغير  P∆الكمية، و تغير  Q∆مرونة الطلب السعرية، و  Ep، حيث أن :       

ً
 الناتج سالب دائما
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 :)بعد استخراج النتيجة( * حاالت مرونة الطلب السعرية 

 إذا كانت القيمة املطلقة ملرونة الطلب السعرية تساوي صفر . . طلب عديم املرونة :1

 إذا كانت القيمة املطلقة ملرونة الطلب السعرية أقل من واحد . . طلب غير مرن :2

 حد .إذا كانت القيمة املطلقة ملرونة الطلب السعرية تساوي وا . طلب متكافئ املرونة :3

 إذا كانت القيمة املطلقة ملرونة الطلب السعرية أكبر من واحد . . طلب مرن :4

 إذا كانت القيمة املطلقة ملرونة الطلب السعرية تساوي ما ال نهاية . . طلب ال نهائي املرونة )تام املرونة( :5

 :)عوامل تؤدي إلى تغيير في نسبة اإلستهالك( * العوامل املؤثرة في مرونة الطلب السعرية 

 السلع الضرورية مرونة طلبها أقل )كاألرز( والسلع الكمالية مرونة طلبها أكثر )كالفواكه( . . أهمية السلعة ومدى ضرورتها للمستهلك :1

 ي ليس لها بدائل مرونة طلبها أقل )كالبنزين( .السلع التي لها بدائل مرونة طلبها أكثر )كاملالبس( والسلع الت . مدى توافر بدائل للسلعة :2

 السلع التي تستهلك نسبة كبيرة من الدخل مرونة طلبها أكثر )كالسيارات(، والعكس بالعكس )كامللح( . . نسبة ما ينفق على السلعة من الدخل :3

 دة االستخدام مرونة طلبها أقل )كالسيارة للركوب فقط( .السلع متعددة االستخدامات مرونة طلبها أكثر، والسلع وحي . تعدد استعماالت السلعة :4

 كلما زاد الدخل تقل مرونة طلب السلع، والعكس بالعكس . . مستوى الدخل :5

 كلما طالت الفترة الزمنية زادت مرونة طلب السلع، والعكس بالعكس . . الفترة الزمنية :6

 * أهمية حساب مرونة الطلب السعرية :

 الكمية× السعر اإليراد الكلي = 

 زيادة السعر . بنفسفي حالة الطلب عديم املرونة يزداد اإليراد الكلي  -

 في حالة الطلب غير املرن يزداد اإليراد الكلي مع زيادة السعر . -

 في حالة الطلب متكافئ املرونة ال يتغير اإليراد الكلي مع تغير السعر . -

 ي مع زيادة السعر .في حالة الطلب املرن ينخفض اإليراد الكل -

 مع زيادة السعر .إلى الصفر في حالة الطلب ال نهائي املرونة ينخفض اإليراد الكلي  -

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Supplyالعرض 
 * تعريف العرض :

 في السوق عند مختلف األثمان .من السلعة أو الخدمة هو الكميات 
ً
 التي يكون املنِتجون مستعدون لبيعها فعال

 :للعرض* القانون العام 

 من السلعة وسعر السلعة نفسها مع بقاء العوامل األخرى ثابتة . املعروضةبين الكمية  طرديةهناك عالقة 

 :العرض والتغير في املعروضة* الفرق بين التغير في الكمية 

 هو االنتقال من نقطة إلى أخرى على نفس املنحنى مع ثبات العوامل األخرى . املعروضةالتغير في الكمية 

 هو انتقال املنحنى بأكمله إلى اليمين أو اليسار بسبب العوامل املؤثرة األخرى عدا سعر السلعة . العرضالتغير في 

 ( :العرض)العوامل املؤثرة في العرض * محددات 

 . طرديةالسلعة من  الكمية املعروضة. سعر السلعة : العالقة بينه وبين 1

 عناصر اإلنتاج : العالقة بينها وبين الكمية املعروضة من السلعة عكسية . أسعار. 2

 . )إذا كانت السلع األخرى مكملة( وطرديةانت السلع األخرى بديلة( )إذا ك عكسية الكمية املعروضة من السلعة. أسعار السلع األخرى : العالقة بينها وبين 3

 . حالة الفن اإلنتاجي : العالقة بين التقدم التقني وبين الكمية املعروضة من السلعة طردية .4

ع ارتفاع أسعار سلعة ما يؤدي إلى زيادة الكمية املعروضة منها، والعك. توقعات األسعار لدى املنِتجين : 5
ُّ
 س بالعكس .توق

 . اإلعانات والضرائب : فرض الضرائب يقلل الكمية املعروضة من السلعة، ومنح اإلعانات يزيد الكمية املعروضة من السلعة .6

 السعرية :العرض * دالة 

 : عالقة طردية كما يلي ثمنها )سعرها(، وهيوبين من السلعة  املعروضةالكمية  توضح العالقة بينهي العالقة الرياضية التي 

𝑄𝑠 = 𝑎 + 𝑏𝑝      ، : حيث أنQd  من سلعة، و  املعروضةالكميةp  سعر السلعة، وa,b  : ثوابت، ونالحظ أن𝑏 =
𝑄𝑠−𝑎

𝑝
 

 السعرية : العرضتعريف مرونة * 

 هي درجة استجابة الكمية املعروضة من سلعة معينة للتغيرات في سعرها .
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 السعرية : العرض* قانون مرونة 

𝐸𝑠 =
𝑄2−𝑄1

𝑃2−𝑃1
×

𝑃1

𝑄1
 ألن العالقة  موجبتغير السعر، والناتج  P2-P1تغير الكمية، و  Q2-Q1السعرية، و  العرضمرونة  Es، حيث أن :       

ً
 . طرديةدائما

 السعرية :العرض * حاالت مرونة 

 السعرية تساوي صفر . العرض. طلب عديم املرونة : إذا كانت مرونة 1

 السعرية أقل من واحد .العرض . طلب غير مرن : إذا كانت مرونة 2

 السعرية تساوي واحد .العرض . طلب متكافئ املرونة : إذا كانت مرونة 3

 السعرية أكبر من واحد .العرض . طلب مرن : إذا كانت مرونة 4

 ي ما ال نهاية .السعرية تساو العرض رونة م. طلب ال نهائي املرونة )تام املرونة( : إذا كانت 5

 :العرض(  نسبة)عوامل تؤدي إلى تغيير في السعرية العرض * العوامل املؤثرة في مرونة 

 السلعة القابلة للتخزين مرونة عرضها أكثر، والعكس بالعكس )كالخضروات( . . قابلية التخزين :1

 السلعة القابلة للنقل مرونة عرضها أكثر، والعكس بالعكس . . قابلية النقل :2

 قلة التكلفة وتغيير عوامل اإلنتاج وسهولة إحالل بعضها ببعض يزيد من مرونة عرض السلعة، والعكس بالعكس . . طبيعة العملية اإلنتاجية :3

 عرض السلعة، والعكس بالعكس .توقع استمرار ارتفاع األسعار يزيد مرونة  . التوقعات املستقبلية لألسعار :4

 . كلما طالت الفترة الزمنية زادت مرونة عرض السلع، والعكس بالعكس . الفترة الزمنية :5

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 توازن السوق 
 : فترات توازن السوق  *

 يكون فيه حجم املشروع )كاألرض ورأس املال( ثابت، والعمل متغير، وفي هذه الفترة تغير املنشأة حجم اإلنتاج )الكمية املعروضة( . أ( األجل )املدى( القصير :

 وفي هذه الفترة تغير املنشأة عناصر اإلنتاج .تكون فيه جميع عناصر اإلنتاج متغيرة )األرض ورأس املال والعمل(، ب( األجل )املدى( الطويل : 

 * توازن السوق :

 تغيير( .هو الوضع أو الحالة التي تتساوى عندها الكمية املعروضة مع الكمية املطلوبة من سلعة معينة عند سعر معين )ال يوجد فيها اتجاه نحو ال

 * قيمة الفائض :

 Qdالكمية املطلوبة  – Qsقيمة الفائض = الكمية املعروضة 

 ئض سالب فإن الفائض هو فائض طلب، وإذا كان الفائض صفر فإن السوق متوازن .فإذا كان الفائض موجب فإن الفائض هو فائض عرض، وإذا كان الفا

 توازن لدالتي الطلب والعرض أدناه :التوازن وكمية الأوجد ثمن  مثال :

 Qd=12-2Pدالة الطلب هي 

 Qs=-3+3Pدالة العرض هي 

 P=3وبحل املعادلة نجد أن :  3P-2P=-12+3عند توازن السوق يجب أن يكون الثمن متساوي لذلك نساوي الدالتين :  الحل :

 Qd=6وبحل املعادلة نجد أن :  Qd=12-2P=12-(2×3)اآلن نعوض الثمن في أحد الدالتين إليجاد كمية التوازن : 

 . 6وكمية التوازن  3إذن، ثمن التوازن 

 تغيرات وضع التوازن )حاالت التغير في العرض والطلب( :* 

 ينتقل منحنى الطلب لليمين، فيرتفع ثمن التوازن وكمية التوازن . . تغير الطلب مع ثبات العرض :1

 ينتقل منحنى العرض لليمين، فينخفض ثمن التوازن وترتفع كمية التوازن . . تغير العرض مع ثبات الطلب :2

 :. تغير الطلب 3
ً
 حاالت .. 4له   والعرض معا

 .ضب والعر لتوازن على تغير الطويعتمد سعر الفترتفع كمية التوازن لليمين، العرض ومنحنى  الطلب ينتقل منحنى أ( زيادة الطلب وزيادة العرض :

 .التوازن على تغير الطلب والعرضويعتمد سعر  ينتقل منحنى الطلب ومنحنى العرض لليسار، فتنخفض كمية التوازن  ب( نقص الطلب ونقص العرض :

 لعرض.التوازن على تغير الطلب وا كمية عتمدوت سعر التوازن  ينتقل منحنى الطلب للمين ومنحنى العرض لليسار، فيرتفع ج( زيادة الطلب ونقص العرض :

 والعرض. التوازن على تغير الطلبكمية عتمد تو  ينتقل منحنى الطلب لليسار ومنحنى العرض لليمين، فينخفض سعر التوازن  د( نقص الطلب وزيادة العرض :

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 يل املنفعةسلوك املستهلك وتحل
 املستهلك :* توازن 

 .في حدود دخله هو تحقيق املستهلك أقص ى منفعة أو أكبر إشباع ممكن 
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 * االفتراض األساس ي في نظرية سلوك املستهلك :

 ع ممكن حسب دخله.أكبر إشباأن املستهلك رشيد )عقالني(، أي أنه يشتري األشياء التي يحتاجها بحكمة فينسق بين األسعار املتاحة ويختار بين البدائل ويحقق 

 املنفعة : (أو طرق )* أساليب 

( :)قديمة( أ( طريقة املنفعة العددية 
ًّ
 )أو عدديا

ًّ
 ، وتستخدم فكرتين :تفترض إمكانية قياس املنفعة )أو اإلشباع( كميا

 هي إجمالي وحدات املنفعة التي يحصل عليها املستهلك من استهالكه لوحدات معينة من السلعة . : TU. فكرة املنفعة الكلية 1

 هي مقدار املنفعة التي تضيفها الوحدة األخيرة املستهلكة من السلعة . : MU. فكرة املنفعة الحدية 2

املنفعة الحدية =  :قانون  -
التغير في املنفعة الكلية من السلعة

التغير في عدد الوحدات املستهلكة من السلعة
𝑀𝑈، أي :            =

∆𝑇𝑈

∆𝑄
=

𝑇𝑈2−𝑇𝑈1

𝑄2−𝑄1
 

 زيادة استهالك وحدات إضافية من السلعة يؤدي إلى تناقص املنفعة الحدية حتى تعادل الصفر عند التشبع . قانون تناقص املنفعة الحدية : -

تتزايد املنفعة الكلية و عند التشبع تكون املنفعة الكلية في أعلى مستوى لها وتكون املنفعة الحدية صفر،  الحدية :العالقة بين املنفعة الكلية واملنفعة  -

 عندما تكون املنفعة الحدية موجبة، وتتناقص املنفعة الكلية عندما تكون املنفعة الحدية سالبة .

 يواجه املستهلك قيدين عند سعيه لتعظيم منفعته : -

حيث إذا قام املستهلك بزيادة استهالكه للسلعة فإن املنفعة الكلية تتناقص، وإذا قام بتقليل استهالكه للسلعة فإن  السلعة باملجان :. أن تكون 1

 املنفعة تتزايد قبل تعظيمها إلى أقص ى إشباع )توازن املستهلك( .

منفعة  ي تعطيه املنفعة األقص ى ولن يتوقف عن استهالكها حتى تصبححيث يشتري املستهلك السلعة الت. أن تكون السلعة لها سعر سائد في السوق : 2

 ثمنها مساوية ملنفعة آخر وحدة يشتريها منها وهنا يصل إلى تعظيم املنفعة )أقص ى إشباع أو توازن املستهلك( .

 لها : -
ً
 يواجه املستهلك قيدين عند شراءه للسلعة ودفعه ثمنا

 حيث ال يستطيع املستهلك أن يشتري سلعة أعلى من الدخل . . الدخل :1

 حيث ال يستطيع املستهلك أن يغير األسعار . . األسعار :2

 شروط توازن املستهلك في حالة دفع املستهلك جميع دخله على شراء أو استهالك سلعة واحدة : -

منفعة الريال الواحد = 
املنفعة الحدية للسلعة

ثمن السلعة
  =

𝑀𝑈

𝑃
 

 شروط توازن املستهلك في حالة دفع املستهلك جميع دخله على شراء أو استهالك سلعتين : -
املنفعة الحدية للسلعة الثانية

ثمن السلعة الثانية
=

املنفعة الحدية للسلعة األولى

ثمن السلعة األولى
:   ، أي أن     

MUy

𝑃𝑦
=

MUx

𝑃𝑥
 

توازن املستهلك، ولكن يوجد شرط آخر هو دخل املستهلك محدد وثابت وسينفقه تساوت منفعة الريال الواحد للسلعتين يتحقق وبالتالي نجد أن 

 معادلة قيد امليزانية )معادلة خط الدخل( :بالكامل على السلعتين، وإليجاده نستخدم 

I = Px.X + Py.Y      الكمية املستهلكة منها× الكمية املستهلكة منها + ثمن السلعة الثانية × ، أي أن : دخل املستهلك = ثمن السلعة األولى 

(، )حديثة( ب( طريقة املنفعة الترتيبية 
ًّ
 )أو عدديا

ًّ
فكرة  وتستخدم ،ترتيب تفضيالت املستهلكوتقوم على : تفترض استحالة قياس املنفعة )أو اإلشباع( كميا

 منحنيات السواء كوسيلة لتحليل املنفعة الترتيبية .

 افتراضات صحة سلوك املستهلك عندما نستخدم املنفعة الترتيبية : -

 . أن املستهلك رشيد ويسعى لتعظيم منفعته .1

 . املقدرة على ترتيب تفضيالت املستهلك )لذلك نستبعد األطفال( .2

 إذا كانت 3
ً
 ( . Cأفضل من  A، فإن Cأفضل من  B، وكانت Bأفضل من  A. فرضية االنتقال التعدي )أي مثال

 . أو األكثر أفضل من األقل )ال تكون االستزادة بخير إذا وصل املستهلك لنقطة التشبع، أو مع السلع الضارة(. فرضية االستزادة خير 4

 فكرة منحنيات السواء : -

 ن أي نقطة في منحنى السواء تعطي نفس مستوى اإلشباع .سميت بذلك أل 

 تعريف منحنى السواء : -

 وجميع النقاط على املنحنى تعطي نفس املستوى من املنفعة )اإلشباع( . Yو  Xهو املنحنى الذي يربط بين توليفات مختلفة من السلعتين 

 خصائص منحنيات السواء : -

 يعطي منفعة أكبر، ووجود أكثر من منحنى سواء على نفس الرسمة يجعل اسمها )خريطة السواء( . : املنحنى األعلى. عددها ال نهائي 1

 : ما دمنا نفترض ثبات ذوق املستهلك .. 2
ً
 ال تتقاطع أبدا

تهاللك نقص اس ن أعلى اليسار إلى أسفل اليمين( : أي أن زيادة استهالك السلعة األولى على نفس منحنى السواء يتطلب. ميلها سالب )تنحدر م3

 السلعة الثانية .
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 بالقانون التالي :( MRSxyورمزه  Yمحل السلعة  Xمعدل اإلحالل الحدي للسلعة  قيمة املطلقة مليل منحنى السواء )أوويمكن إيجاد ال

𝑀𝑅𝑆𝑥𝑦 = −
∆𝑌

∆𝑋
= −

𝑌2−𝑌1

𝑋2−𝑋1
  

يقلل من أهميتها ومن منفعتها الحدية، وندرة السلعة يزيد من أهميتها ومن دبة تجاه نقطة األصل أو مقعرة إلى األعلى : أي أن توفر السلعة مح. 4

 . منفعتها الحدية

 العالقة بين املنافع الحدية ومعدل اإلحالل الحدي : -

 ، وبالقانون: Xمساوية للمنفعة املكتسبة نتيجة زيادة استهالك السلعة  Yفي منحنى السواء، تكون املنفعة املضحى بها نتيجة لتخفيض استهالك السلعة 

𝑀𝑅𝑆𝑥𝑦 = −
∆𝑌

∆𝑋
= −

𝑌2−𝑌1

𝑋2−𝑋1
=

𝑀𝑈𝑥

𝑀𝑈𝑦
  

 خط الدخل )أو قيد امليزانية( : -

 التالي : الثابت، بالقانون د في السوق وبحدود الدخل هو الخط الذي تمثل كل نقطة عليه توليفة معينة من سلعتين يمكن شرائهما بالثمن السائ

I = Px.X + Py.Y      الكمية املستهلكة منها× الكمية املستهلكة منها + ثمن السلعة الثانية × ، أي أن : دخل املستهلك = ثمن السلعة األولى 

 الفرق بين منحنى السواء وخط الدخل )أو قيد امليزانية( : -

يستطيع  Yو  Xتعطيان نفس مستوى املنفعة، أما خط الدخل فهو يربط بين توليفات من سلعتين  Yو  Xمنحنى السواء يربط بين توليفات من سلعتين 

 املستهلك شرائهما عند دخل معين وسعر معين سائد في السوق .

 منحنيات السواء :فكرة توازن املستهلك باستخدام  -

مع النسبة بين  MRSxyحنى سواء ممكن، وعندها يتساوى معدل اإلحالل يتحقق توازن املستهلك عند النقطة التي يالمس فيها خط الدخل أعلى من

 سعري السلعتين، أي أن :

𝑀𝑅𝑆𝑥𝑦 =
∆𝑌

∆𝑋
=

𝑀𝑈𝑥

𝑀𝑈𝑦
=

𝑃𝑥

𝑃𝑦
  

 اشتقاق منحنى الطلب من منحنيات السواء وخطوط الدخل باستخدام تحليل املنفعة الترتيبية : -

، وينتج من ذلك نقاط توازن جديدة عند Yينتقل خط الدخل بشكل غير متواٍز إلى اليسار مع ثبات الدخل وسعر السلعة  Xعند ارتفاع سعر السلعة 

 تالمس خطوط الدخل مع منحنيات السواء، وعند وصل نقاط التوازن نحصل على منحنى الطلب .

 : PCCتعريف منحنى االستهالك السعري  -

 التي يختارها املستهلك عندما يتغير سعر إحدى السلعتين مع ثبات الدخل . Yو  Xهو املنحنى الذي يربط التوليفات التوازنية املختلفة من السلعتين 

 : ICCتعريف منحنى االستهالك الدخلي  -

 ستهلك عندما يتغير الدخل مع ثبات أسعار السلعتين .التي يختارها امل Yو Xهو املنحنى الذي يربط التوليفات التوازنية املختلفة من السلعتين 

 منحنى طلب السوق )منحنى الطلب اإلجمالي على السلعة( : -

 هو التجميع األفقي ملنحنيات طلب األفراد عند كل سعر .

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 اإلنتاج
 * الهدف من دراسة سلوك املنتج :

 الوصول إلى منحنى عرض املنتج .

 :)املخرجات( * مفهوم اإلنتاج 

 ، التنظيم( إلى سلع وخدمات يكون املستهلك على استعداد لدفع ثمن لها .املالهو عملية تحويل مختلف عناصر اإلنتاج )األرض، العمل، رأس 

 :)أو مدخالت اإلنتاج أو املوارد االقتصادية( * عناصر اإلنتاج 

 )جميع املوارد املستمدة من الطبيعة كاملعادن واملناجم واملياه والنفط وغيرها( . معناها الضيق )التربة(، ومعناها االقتصادي :)املوارد الطبيعية( . األرض 1

 )الجسدي أو الذهني( املوجه املوجه نحو اإلنتاج، وهو الذي يشغل اآلالت ويصلحها .النشاط اإلنساني هو ذلك الجهد أو  :)املوارد البشرية( . العمل 2

هو الذي ينتجه اإلنسان ليساعده في العملية اإلنتاجية )كاآلالت واملعدات والتسهيالت والسلع(، فبعض الثروة يستعمل كأصل  :)املوارد الرأسمالية( . رأس املال 3

 رأس املال تقسيمات :كل ثروة رأس ما ألن الثروة أشمل، ولرأسمالي وبالتالي فإن كل رأس مال ثروة ولكن ليست 

 اآلالت واملعدات واملباني ونحوها( .هو )أو العيني النقود( ورأس املال الحقيقي  هوملال النقدي )أ( رأس ا

ل املال النقدي إلى مال حقيقي أو عيني) ب( رأس املال اإلنتاجي  .)هو األسهم والسندات الصادرة من الشركة أو الدولة( رادي ورأس املال اإلي (هو تحوُّ

 .( رؤوس أموال مقترضة الستكمال مشروع هو)ورأس املال املقترض ل مملوكة ملنشأة إنتاجية( )هو مجموعة رؤوس أموااملال الخاص ج( رأس 

 .ورأس املال املكتسب )هو األرباح املضافة إلى رأس املال األصلي( ( هو األموال التي ساهمت في تكوين املشروع)املال األصلي د( رأس 

 هو اآلالت املستخدمة ) ابتهـ( رأس املال الث
ً
 زمنا

ً
 . (ويستوفى الغرض منها باستخدامها هو سلع غير تامة الصنع)ورأس املال املتداول  (طويال
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 . هو ما يقوم به فرد أو مجموعة لتأليف ومزج عناصر اإلنتاج واستخدامها كمدخالت في العملية اإلنتاجية ملخرجات معينة، ويتحملوا املخاطر . التنظيم :4

 املنظم : * 

 عملية اإلنتاج، أي أنه املدير الذي يوزع املهام واملسؤوليات بين املوظفين . هو الذي يقوم بتنظيم

 * األجل القصير :

 هو املدة التي ال تستطيع فيها املنشأة تغيير حجم املشروع فتبقى عناصر اإلنتاج ثابتة مع تغير العمل، وتكاليفه ثابتة ومتغيرة . 

 * األجل الطويل :

 املنشأة تغيير حجم املشروع فتتغير جميع عناصر اإلنتاج فتتغير التكاليف .هو املدة التي تستطيع فيها 

 * افتراضات نظرية اإلنتاج في األجل القصير :

 . محدودية عناصر اإلنتاج عدا العمل .1

 . تجانس عناصر اإلنتاج )وهذا افتراض غير واقعي والغرض منه تسهيل التحليل( .2

 )األسلوب اإلنتاجي( .. ثبات التقنية املستخدمة 3

 . غياب أثر العوامل الطارئة املؤثرة على اإلنتاج )أي يتم اإلنتاج في ظروف عادية( .4

 * قانون تناقص الغلة )تناقص اإلنتاجية الحدية للعمل( :

 حديية يؤدي بعد حد معين إلى تناقص الناتج الاملتغير بوحدات متتال واآلخر متغير، فإن زيادة العنصر إذا كان هناك عنصرين من عناصر اإلنتاج، أحدهم ثابت 

 . (أي أن العنصر املتغير املضاف يسهم في زيادة اإلنتاج بمقدار أقل ممن سبقه)

 * أنواع اإلنتاج : 

 : هو إجمالي الكميات التي تنتج باستخدام كمية معينة من عناصر اإلنتاج وفي ظل مستوى معين من التقنية . Q. اإلنتاج )الناتج( الكلي 1

 ( لإلنتاج .العامل األخيراألخير )أو العنصر اإلنتاجي : هو مقدار ما يضيفه  𝑀𝑃𝐿. اإلنتاج )الناتج( الحدي للعمل 2

𝑀𝑃𝐿 =
∆𝑄

∆𝐿
=

𝑄2−𝑄1

𝐿2−𝐿1
 التغير في الوحدات املستخدمة من عنصر العمل . 𝐿∆التغير في اإلنتاج الكلي،  𝑄∆حيث أن : ،        

 : هو مقدار ما ينتجه العنصر اإلنتاج الواحد )أو العامل الواحد( لإلنتاج . 𝐴𝑃𝐿. اإلنتاج )الناتج( املتوسط للعمل 3

𝐴𝑃𝐿 =
𝑄

𝐿
 من عنصر العمل . الوحدات املستخدمة 𝐿اإلنتاج الكلي،  𝑄حيث أن : ،        

 * مراحل اإلنتاج )قانون الغلة( :

يحدث لوجود تخصص وتقسيم العنصر املتغير )العمل( بين العمال ووجود طاقة  تزايد الغلة )تزايد اإلنتاج الكلي بمعدل متزايد( :مرحلة اإلنتاج األولى هي . 1

ل، وبالتالي يتسبب العامل املضاف في زيادة اإل 
َ
سَتغ

ُ
م ت

َ
 ومن خصائص هذه املرحلة :نتاج بمقدار أكبر ممن سبقه . إنتاجية للعنصر الثابت ل

 .بمعدل متزايد يتزايد اإلنتاج الكلي  -

 دي إلى أن يصل إلى أقص ى قيمة ثم يتناقص .يتزايد اإلنتاج الح -

 يتزايد اإلنتاج املتوسط . -

 مرحلة غير اقتصادية، ومن الخطأ التوقف عن اإلنتاج . -

 يحدث لتزاحم العنصر املتغير )العمل( على العنصر الثابت )األرض(، وبالتالي تناقص الغلة )تزايد اإلنتاج الكلي بمعدل متناقص( :مرحلة اإلنتاج الثانية هي . 2

 : ومن خصائص هذه املرحلة يتسبب العامل املضاف في زيادة اإلنتاج بمقدار أقل ممن سبقه .

 .يتزايد اإلنتاج الكلي بمعدل متناقص إلى أن يصل إلى أقص ى قيمة له، ويكون اإلنتاج الحدي عند هذه القيمة ص -
ً
 فرا

 يتناقص اإلنتاج الحدي إلى أن يصل إلى الصفر . -

 يتزايد اإلنتاج املتوسط إلى أن يصل إلى أقص ى قيمة له ثم يبدأ بالتناقص . -

 يتقاطع )يتساوى( منحنى اإلنتاج املتوسط عند أقص ى قيمة له مع منحنى اإلنتاج الحدي . -

 اإلنتاج املتوسط يكون عند أقص ى قيمة له فيها .مرحلة اقتصادية ورشيدة، وهي أفضل مرحلة ألن  -

من و  الغلة السالبة )تناقص اإلنتاج الكلي إذا كان اإلنتاج الحدي بالسالب( : أي أن العامل املضاف يتسبب في تناقص اإلنتاج .مرحلة اإلنتاج الثالثة هي . 3

 خصائص هذه املرحلة :

 يتناقص اإلنتاج الكلي . -

 .يتناقص اإلنتاج  -
ً
 الحدي ويصبح سالبا

 يتناقص اإلنتاج املتوسط . -

 مرحلة غير اقتصادية وغير رشيدة . -

 * سبب حدوث تزايد وتناقص الغلة :

 السبب هو أننا في األجل القصير، حيث يبقى على األقل عنصر إنتاجي واحد ثابت )كاألرض( .
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 * العالقة بين اإلنتاج الحدي واإلنتاج املتوسط :

 ايد اإلنتاج الحدي يكون أعلى من اإلنتاج املتوسط .. عندما يتز 1

 . عندما يصل اإلنتاج املتوسط إلى أعلى قيمة له فإنه يتساوى مع اإلنتاج الحدي .2

 الحدي يكون أقل من اإلنتاج املتوسط .. عندما يتناقص اإلنتاج 3

 . اإلنتاج الحدي يبدأ بالتناقص قبل اإلنتاج املتوسط .4

 اإلنتاج الحدي واإلنتاج الكلي :* العالقة بين 

( فإن اإلنتاج الكلي يتزايد .1
ً
 )متزايدا

ً
 . عندما يكون اإلنتاج الحدي موجبا

 فإن اإلنتاج الكلي يتزايد بمعدل متناقص .2
ً
 لكنه مازال موجبا

ً
 . عندما يكون اإلنتاج الحدي متناقصا

 فإن اإلنتاج الكلي يكون 3
ً
 في أعلى مستوى له .. عندما يكون اإلنتاج الحدي صفرا

 فإن اإلنتاج الكلي يتناقص .4
ً
 . عندما يكون اإلنتاج الحدي سالبا

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 التكاليف
 في املدى القصير :اإلنتاج * تكاليف 

 . هي
ً
 تكاليف عناصر اإلنتاج التي ساهمت في اإلنتاج، كاأليدي العاملة ورأس املال إذا كان مقتَرضا

 * ملاذا تهتم املنشأة بدراسة تكاليفها وتقارنها بإيراداتها ؟ ما هي أهداف تلك الدراسة ؟

 صر اإلنتاج .. التعرف على مركزها املالي من حيث األرباح والخسائر ومعرفة االستخدام األمثل لعنا1

 . إنتاج كمية معينة من اإلنتاج بأقل قدر ممكن من التكاليف .2

 :القصير وتكاليف اإلنتاج في املدى الطويل في املدى اإلنتاج تكاليف مقارنة بين * 

 في األجل القصير توجد تكاليف ثابتة وتكاليف متغيرة، أما في األجل الطويل جميع التكاليف متغيرة .

 التكاليف املختلفة وكيفية رسم املنحنيات الخاصة بها :* أنواع 

 . تكلفة الفرصة البديلة : هي تكلفة االستخدامات البديلة لعناصر اإلنتاج املستخدمة في املشروع .1

 بصراحة ووضوح في دفتر الحسابات كشراء أرض أو محل تجاري . هي املدفوعات التي تتحملها املنشأة وترد: املحاسبية التكاليف النقدية الصريحة  .2

زيادة سعر ك ن ال ترد صراحة في دفتر الحسابات، ولكن تدخل ضمن صافي األرباح: هي املدفوعات التي تتحملها املنشأة ولكاالقتصادية . التكاليف الضمنية 3

 قتصادية = تكلفة الفرصة البديلة + التكاليف النقدية الصريحة املحاسبية التكاليف اال     ويمكن حسابها بالقانون التالي :أرض مشتراة، 

 تنقسم إلى ..تكاليف األجل الطويل كلها متغيرة، أما تكاليف األجل القصير فهي : واملتغيرة . التكاليف الثابتة 4

 في األجل القصير بغض النظر عن حجم اإلنتاج . : FCأ( التكاليف الثابتة  
ً
 هي تكاليف عناصر اإلنتاج الثابتة، ويظل مبلغها الكلي ثابتا

 عند الرسم يمثل بخط أفقي .  - 

 . رقم ثابت ال يتغير اقانون ألنه ا، وليس لهستدفعها املنشأة سواًء تنتج أو ال تنتج(+خصائصها )ال تتغير مع تغير حجم اإلنتاج - 

 : اليويمكن إيجادها بالقانون التلكلي مع كل تغير في حجم اإلنتاج، هي تكاليف عناصر اإلنتاج املتغيرة، ويتغير مبلغها ا : VCب( التكاليف املتغيرة  

VC=W.L       حيث ،VC  ،التكاليف املتغيرةW  ،كلفة العنصر اإلنتاجي املتغير الواحدL عدد العناصر اإلنتاجية املتغيرة 

 عند الرسم يمثل بمنحنى يبدأ من نقطة الصفر . - 

 تزيد مع زيادة اإلنتاج+تبدأ من نقطة الصفر( .خصائصها ) - 

 TC=FC+VC     رة إلنتاج كمية معينة من السلعة، ويمكن إيجادها بالقانون التالي :هي إجمالي التكاليف الثابتة واملتغي : TCج( التكاليف الكلية  

 بمنحنى يبدأ من نقطة التقاء التكاليف الثابتة مع املحور العمودي .عند الرسم يمثل  - 

 وتنقسم إلى .. . التكاليف املتوسطة والتكاليف الحدية :5

 تتناقص مع تزايد الوحدات املنتجة .قسمة التكاليف الثابتة على حجم اإلنتاج، وهي  ناتج هو : AFCأ( متوسط التكاليف الثابتة 

𝐴𝐹𝐶:  وقانونه =
𝐹𝐶

𝑄
 

 . قسمة التكاليف املتغيرة على حجم اإلنتاج ناتج هو : AVCب( متوسط التكاليف املتغيرة 

𝐴𝑉𝐶وقانونه :   =
𝑉𝐶

𝑄
 

 تجة )اإلنتاج الكلي( .قسمة التكاليف الكلية على الوحدات املن ناتج هو : ATCج( متوسط التكاليف الكلية 

𝐴𝑇𝐶:  وقانونه =
𝑇𝐶

𝑄
= 𝐴𝐹𝐶 + 𝐴𝑉𝐶 
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 .)نتيجة إلضافة وحدة إضافية واحدة( هي مقدار التغير في التكاليف الكلية نتيجة لتغير اإلنتاج بمقدار وحدة واحدة  : MCد( التكاليف الحدية 

𝑀𝐶: في األجل القصير  اوقانونه =
∆𝑇𝐶

∆𝑄
=

∆𝑉𝐶

∆𝑄
=

𝑉𝐶2−𝑉𝐶1

𝑄2−𝑄1
 

𝑀𝐶وقانونها في األجل الطويل :  =
∆𝑇𝐶

∆𝑄
=

𝑇𝐶2−𝑇𝐶1

𝑄2−𝑄1
 لعدم وجود تكاليف متغيرة . 

 :لحدية والتكاليف ااملتوسطة * خصائص منحنيات التكاليف 

 التكاليف الكلية مع تزايد اإلنتاج .متوسط التكاليف املتغيرة يقترب من منحنى متوسط . منحنى 1

 التكاليف الثابتة يتناقص مع تزايد اإلنتاج .متوسط . منحنى 2

 املتغيرة . التكاليفمتوسط . التكاليف الحدية تبدأ في التزايد قبل 3

 التكاليف الكلية يبدآن بالتناقص إلى يصال إلى نهايتهما الصغرى ثم يبدآن بالتزايد .متوسط التكاليف املتغيرة ومنحنى متوسط . منحنى 4

 الحدية :التكاليف * العالقة بين التكاليف املتوسطة و 

 الكلية تتناقصان .التكاليف متوسط و التكاليف املتغيرة متوسط الحدية، فإن  التكاليف . عندما تتناقص1 

 التكاليف الكلية تتزايدان .متوسط و التكاليف املتغيرة متوسط . عندما تتزايد التكاليف الحدية، فإن 2

 التكاليف الثابتة عندما يتزايد اإلنتاج .متوسط . تتناقص 3

 الكلية عند أدنى قيمة لهما، كما يلي : التكاليفمتوسط املتغيرة و  التكاليفمتوسط الحدية يقطع منحنى  التكاليف. منحنى 4

 الكلية عند قيمته األدنى .التكاليف متوسط نقطة التعادل : هي التي يقطع عندها منحنى التكلفة الحدية منحنى  - 

 عند قيمته األدنى .املتغيرة التكاليف متوسط نقطة اإلغالق : هي التي يقطع عندها منحنى التكلفة الحدية منحنى  - 

التكاليف الثابتة ط متوسالتكاليف الكلية إلى أدنى قيمة له، ألن منحنى متوسط التكاليف املتغيرة يصل إلى أدنى قيمة له قبل وصول منحنى متوسط . منحنى 5

 التكاليف الكلية إلى أدنى .متوسط سحب منحنى  يستمر في

 : )عكسية( * العالقة بين التكلفة الحدية واإلنتاج الحدي

𝑀𝐶)التكاليف الحدية مع ( VC=W.Lعند دمج التكاليف املتغيرة ) =
∆𝑉𝐶

∆𝑄
𝑀𝐶نجد أن :    (  =

∆𝑉𝐶

∆𝑄
=

∆ (𝑊.𝐿)

∆𝑄
=

𝑊

𝑀𝑃𝐿
 ومنه نستنتج : 

 الحدي، تتناقص التكلفة الحدية .يتزايد اإلنتاج . عندما 1

 . عندما يتناقص اإلنتاج الحدي، تتزايد الكلفة الحدية .2

 . عندما يصل اإلنتاج الحدي إلى أعلى قيمة له، فإن التكلفة الحدية تصل إلى أدنى قيمة لها .3

 :)عكسية( املتغيرة واإلنتاج املتوسط  التكاليفمتوسط * العالقة بين 

𝐴𝑉𝐶)املتغيرة التكاليف متوسط ( مع VC=W.Lاملتغيرة )عند دمج التكاليف  =
𝑉𝐶

𝑄
𝐴𝑉𝐶( نجد أن :     =

𝑉𝐶

𝑄
=

𝑊.𝐿

𝑄
=

𝑊

𝐴𝑃𝐿
 ومنه نستنتج : 

 . عندما يتزايد اإلنتاج املتوسط، يتناقص متوسط التكاليف املتغيرة .1

 . عندما يتناقص اإلنتاج املتوسط، يتزايد متوسط التكاليف املتغيرة .2

 عندما يصل اإلنتاج املتوسط إلى أعلى قيمة له، فإن متوسط التكاليف املتغيرة يصل إلى أدنى قيمة له .. 3

 :* غلة الحجم 

 هي من خصائص األجل الطويل .

 * حاالت غلة الحجم :

 وهي الحالة التي يزيد فيها حجم اإلنتاج بنفس زيادة عناصر اإلنتاج . . ثبات غلة الحجم :1

 وهي الحالة التي يزيد فيها حجم اإلنتاج بنسبة أكبر من زيادة عناصر اإلنتاج . الحجم :. تزايد غلة 2

 وهي الحالة التي يزيد فيها حجم اإلنتاج بنسبة أقل من زيادة عناصر اإلنتاج . . تناقص غلة الحجم :3

 * إيرادات اإلنتاج :

 ق .هي املبالغ التي يحصل عليها املشروع نتيجة بيع منتجاته في السو 

 * مقاييس اإليرادات :

 الكمية املنتجة Qثمن الوحدة،  Pحيث :  TR=P.Qوقانونه : ، بيعة عدد معين من الوحدات املنَتجةلاملشروع  يكسبههو إجمالي املبالغ التي  : TR. اإليراد الكلي 1

 الثمنهو نصيب الوحدة املنتجة م : AR. اإليراد املتوسط 2
ً
𝐴𝑅وقانونه : ، ن اإليرادات ويساوي دائما =

𝑇𝑅

𝑄
=

𝑃.𝑄

𝑄
= 𝑃 

𝑀𝑅وقانونه : ، مية الوحدات املنتجة بوحدة واحدةهو مقدار التغير في اإليراد الكلي الناتج عن تغير ك : MR. اإليراد الحدي 3 =
∆𝑇𝑅

∆𝑄
 

 * مقارنة بين اإليرادات الكلية والتكاليف الكلية :

π = TR-TC       : التكاليف الكلية -الكلية األرباح = اإليرادات ، أي أن 
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 فنالحظ :

 . إذا كانت اإليرادات الكلية أكبر من التكاليف الكلية، فإن ذلك يعني وجود أرباح .1

 . إذا كانت اإليرادات الكلية أصغر من التكاليف الكلية، فإن ذلك يعني وجود خسائر .2

 ني عدم وجود أرباح أو خسائر .. إذا كانت اإليرادات الكلية تساوي التكاليف الكلية، فإن ذلك يع3

 عندما : (* يتحقق توازن املنِتج أو املنشأة أو املشروع )أي يتم تعظيم األرباح وتقليل الخسائر

 . التكاليف الحدية = اإليرادات الكلية .1

 . التكلفة الحدية في حالة تزايد .2

 . السعر أكبر أو على أقل تقدير يساوي متوسط التكلفة املتغيرة .3

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 سوق املنافسة الكاملة )التامة(
 :في ظل املنافسة  الكاملة )التامة( توازن املنِتج )أو املنشأة أو املشروع( في األجل القصير  *

 الطلب عبارة عن خط مستقيم يوازي املحور األفقي، أي أن املنشأة في سوق املنافسة الكاملة تكون متلقية )أخذة للسعر( .منحنى 

 ، وذلك ألن اإليراد الكلي يزيد بمعدل ثابت . AR = اإليراد املتوسط MR= اإليراد الحدي  P الثمن:  ونالحظ أن

 :في ظل املنافسة  الكاملة )التامة( نشأة )أو املشروع( في األجل القصير منحنى عرض امل *

 من نقطة اإلغالق فأعلى . MCهو منحنى التكلفة الحدية 

 :في ظل املنافسة  الكاملة )التامة( نقطة اإلغالق  *

 .نحنى متوسط التكاليف املتغيرة مع أقل قيمة ملهي النقطة التي يتقاطع عندها منحنى التكلفة الحدية 

 : (املنِتج أو املنشأة أو املشروع املشروع )أي تعظيم األرباح أو تقليل الخسائر( يتحقق عندما تكون )هذه شروط توازن  شأة أو * توازن املنِتج أو املن

 التكلفة الحدية = اإليراد الحدي، وبالتالي فإن التكلفة الحدية = السعر .. 1

 الحدية في حالة تزايد .. التكلفة 2

 . السعر أكبر أو على أقل تقدير يساوي متوسط التكاليف املتغيرة .3

 * قرار التوقف عن اإلنتاج في األجل القصير في ظل املنافسة الكاملة )التامة( :

 ادة اإلنتاج سيخفض متوسط التكاليف الكلية .أ( إذا كان سعر البيع أكبر من متوسط التكاليف املتغيرة فإن األفضل هو االستمرار في اإلنتاج، ألن زي

 يرة .غب( إذا كان سعر البيع أقل من متوسط التكاليف املتغيرة فإن األفضل هو التوقف عن اإلنتاج، لعدم تمكن املنشأة من تغطية التكاليف املت

 * املقارنة بين األجل القصير واألجل الطويل :

 األجل الطويل األجل القصير

 تكاليف متغيرة فقط ثابتة + تكاليف متغيرةتكاليف 

 متوسط التكاليف الكلية هو نفسه متوسط التكاليف املتغيرة متوسط التكاليف الكلية هو إجمالي متوسطي التكاليف الثابتة واملتغيرة

 ال يمكن للمنشأة تحمل أي خسائر يمكن للمنشأة تحمل خسائر بشرط أن تكون أقل من التكاليف الثابتة

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (املطلقالتام )سوق االحتكار 
 * أسباب حدوث االحتكار التام )املطلق( :

عطى شركة امتياز إنتاج سلعة ما )كشركة 1
ُ
 الكهرباء( .. حقوق االمتياز : أن ت

 . براءة االختراع : حيث ال يحق لغير املخترع إنتاج اختراعه .2

 . االحتكار الطبيعي : حيث ينخفض متوسط التكاليف للمشروع مع التوسع في اإلنتاج .3

 . نظام كارتل : هو تكتل وتجمع عدة منشآت لتبني قرار توحيد اإلنتاج واألسعار .4

رة . . امتالك جهة أحد املواد الخام5
َ
 الضرورية في إنتاج السلعة املحَتك

 . العالمات املميزة التي تحدد وكالء وحيدين في استيراد السلعة، فيحتكر الوكيل هذه السلعة .6

 خصائص سوق االحتكار التام :من * 

 منحنى طلب املنتج املحتكر هو نفسه منحنى طلب السوق .. 1

 . اإليراد الحدي أقل من السعر .2
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 :)عكسية( * العالقة بين اإليراد الحدي واملرونة 

، فيتزايد اإليراد الكلي .1
ً
، فإن اإليراد الحدي يكون موجبا

ً
 . عندما يكون الطلب مرنا

، فيتناقص اإليراد الكلي .2
ً
، فإن اإليراد الحدي يكون سالبا

ً
 . عندما يكون الطلب غير مرنا

 إليراد الحدي يساوي الصفر، فيثبت اإليراد الكلي .. عندما يكون الطلب متكافئ املرونة، فإن ا3

 . عندما يكون الطلب تام املرونة )ال نهائي املرونة(، فإن اإليراد الحدي يساوي السعر .4

 * توازن املنِتج أو املنشأة املحتكر :

 .أ( إذا كان اإليراد املتوسط أكبر من متوسط التكاليف الكلية فإن املنشأة تحقق ربح غير عادي 

 ب( إذا كان اإليراد املتوسط يساوي متوسط التكاليف الكلية فإن املنشأة تحقق ربح عادي .

 ج( إذا كان اإليراد املتوسط أقل من متوسط التكاليف الكلية فإن املنشأة تحقق خسارة .

 * الفرق بين املنافسة الكاملة واالحتكار التام :

 في املنافسة الكاملة : يكون اإليراد الحدي مس
ً
 للسعر )اويا

ً
 ( .MR=AR=Pلإليراد املتوسط ومساويا

 ( .MR<AR=Pط املساوي للسعر )راد الحدي أقل من اإليراد املتوسفي االحتكار التام : يكون اإلي
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 القوانين

 𝑄𝑑 دالة الطلب السعرية
𝑄𝑑 = 𝑎 − 𝑏𝑝 

𝑏 =
𝑄𝑑−𝑎

𝑝
  

𝐸𝑝 𝐸𝑝 مرونة الطلب السعرية =
∆𝑄

∆𝑃
=

𝑄2−𝑄1

𝑃2−𝑃1
×

𝑃1

𝑄1
  

 𝑄𝑠 دالة العرض السعرية
𝑄𝑠 = 𝑎 + 𝑏𝑝 

𝑏 =
𝑄𝑠−𝑎

𝑝
  

𝐸𝑠 𝐸𝑠 مرونة العرض السعرية =
𝑄2−𝑄1

𝑃2−𝑃1
×

𝑃1

𝑄1
  

 Qdالكمية املطلوبة  – Qsقيمة الفائض = الكمية املعروضة  قيمة الفائض

𝑀𝑈 𝑀𝑈 املنفعة الحدية =
∆𝑇𝑈

∆𝑄
=

𝑇𝑈2−𝑇𝑈1

𝑄2−𝑄1
  

منفعة الريال الواحد =  توازن املستهلك عند استهالكه سلعة واحدة
املنفعة الحدية للسلعة

ثمن السلعة
  =

𝑀𝑈

𝑃
 

 x,yتوازن املستهلك عند استهالكه سلعتين 
املنفعة الحدية للسلعة الثانية

ثمن السلعة الثانية
=

املنفعة الحدية للسلعة األولى

ثمن السلعة األولى
، أي أن :       

MUy

𝑃𝑦
=

MUx

𝑃𝑥
 

 I معادلة قيد امليزانية )معادلة خط الدخل(
I = Px.X + Py.Y 

 املستهلكة منها الكمية× الكمية املستهلكة منها + ثمن السلعة الثانية × دخل املستهلك = ثمن السلعة األولى 

𝑀𝑅𝑆𝑥𝑦 𝑀𝑅𝑆𝑥𝑦 توازن املستهلك باستخدام منحنيات السواء =
∆𝑌

∆𝑋
=

𝑀𝑈𝑥

𝑀𝑈𝑦
=

𝑃𝑥

𝑃𝑦
  

 . Qاإلنتاج )الناتج( الكلي 
ً
 هو إجمالي عناصر اإلنتاج، وليس له قانون، وُيعطى في السؤال غالبا

𝑀𝑃𝐿 𝑀𝑃𝐿 اإلنتاج )الناتج( الحدي =
∆𝑄

∆𝐿
=

𝑄2−𝑄1

𝐿2−𝐿1
  

𝐴𝑃𝐿 𝐴𝑃𝐿 اإلنتاج )الناتج( املتوسط =
𝑄

𝐿
  

ى رقم في السؤال، ويتم تكراره مع كل ِوحدة .قانون، و  ليس له FCالتكاليف الثابتة 
َ
 ُيعط

 VCالتكاليف املتغيرة 
VC=TC-FC 

 صفر . Qتكون صفر إذا كان اإلنتاج و 

 TC TC=FC+VCالتكاليف الكلية 

AFC 𝐴𝐹𝐶متوسط التكاليف الثابتة  =
𝐹𝐶

𝑄
  

AVC 𝐴𝑉𝐶متوسط التكاليف املتغيرة  =
𝑉𝐶

𝑄
  

ATC 𝐴𝑇𝐶متوسط التكاليف الكلية  =
𝑇𝐶

𝑄
= 𝐴𝐹𝐶 + 𝐴𝑉𝐶  

 MCالتكاليف الحدية 
𝑀𝐶األجل القصير                                                                        =

∆𝑇𝐶

∆𝑄
=

∆𝑉𝐶

∆𝑄
=

𝑉𝐶2−𝑉𝐶1

𝑄2−𝑄1
 

𝑀𝐶األجل الطويل                                                                                           =
∆𝑇𝐶

∆𝑄
=

𝑇𝐶2−𝑇𝐶1

𝑄2−𝑄1
 

 TR TR=P.Qاإليراد الكلي 

AR 𝐴𝑅اإليراد املتوسط  =
𝑇𝑅

𝑄
=

𝑃.𝑄

𝑄
= 𝑃  

MR 𝑀𝑅اإليراد الحدي  =
∆𝑇𝑅

∆𝑄
  

 πاألرباح 
π = TR-TC 

 التكاليف الكلية -أي أن : األرباح = اإليرادات الكلية 

 


