
1 

 

 

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ           

                                                عبِؼخ اإلِبَ ِؾّذ ثٓ عؼٛد اإلعال١ِخ 

 ػّبدح اٌزؼ١ٍُ ػٓ ثؼذ                        

 

 

 

 االلزظبد اٌغضئِٟبدح  ٍِخض
 

 اٌّغزٜٛ اٌضبٟٔ

 

 خيااااااااااااااااااااااااااااااال

4763/4764 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2 

 

 :تعريف االقتصاد
 :Economics ِؼٕٝ وٍّخ الزظبد

 عرف اإلغريق القدامى كلمة االقتصاد بأنو "اإلدارة الرشيدة الواعية المنظمة للبيت واألسرة" -
 "ىو عبارة عن القواعد والقوانين التي يتمكن من خاللها رب األسرة من إدارة شؤون بيتو وأسرتو". -
)أب االقتصاد الحديث( بالنسبة لالقتصاد الرأس مالي بتقديم كتابو ) ثروة األمم(   Adam Smithعندما قام آدم سميث و  -

Wealth of Nation   :قائاًل 
 ثأْ االلزظبد ٘ٛ رٌه اٌؼٍُ اٌزٞ ٠غؼٝ إٌٝ رؾم١ك اٌضشاء ٌٍشؼت ٚاٌذٌٚخ.

 : اٌزؼش٠ف اٌزٞ ٠زٕبعت ِغ اٌزطٛس اٌؾذ٠ش ٌاللزظبد

لعلوم االجتماعية الذي يبحث في كيفية استخدام الموارد  المحدودة في إشباع حاجات إنسانية أن االقتصاد ىو ذلك الفرع من ا
 متعددة وغير محدودة.

 ٘ٛ خالطخ دساعخ ٌغٍٛن اٌّغزٍٙه ِٓ خالي دساعخ إٌّفؼخ  ِٕؾٕٝ اٌطٍت ػٍٝ اٌغٍؼخ:

 ٘ٛ خالطٗ دساعخ اإلٔزبط ٚاٌزىب١ٌف.  :ِٕؾٕٝ ػشع إٌّزظ

 .نوع السوق بناءا على مدى تأثير المنشأة في السعر ويتحدد :أٔٛاع األعٛاق
 إذا كانت المنشأة ال تستطيع تأثيرىا في السعر فعندنا ما يسمى بسوق المنافسة الكاملة. 
 إذا كان لها تأثير بسيط في السعر فعندنا ما يسمى بالمنافسة االحتكارية. 
 باحتكار القلة إذا ازداد تأثير المنشأة في سعر السلعة يكون عندنا ما يسمى. 
 .)إذا كان التأثير قوي جدا يكون ىناك ما يسمى باالحتكار المطلق يعني احتكار كامل 

 

 ٔذسح اٌّٛاسد فٟ ِٛاعٙخ اٌؾبعبد ٚاٌشغجبد اٌّزؼذدح.ٟ٘   اٌّشىٍخ االلزظبد٠خ:

 

 أٔٛاع االلزظبد:
 سلوك المستهلك كفرد وكذلك سلوك المنتج.يهتم ب االقتصاد الجزئي 
 على مستوى الدولة. االقتصاد الكليوالذي يدرس  تصاد الكليمبادئ االق 

 

 ط:ٌّبرا ٔذسط ػٍُ االلزظبد؟ أٚ ِب ٟ٘ اٌّشىٍخ االلزظبد٠خ؟

 ج:ندرس علم االقتصاد ألجل حل مشكلة اقتصادية.
 

 اٌّشىٍخ االلزظبد٠خ
 

 ط: ً٘ ِٓ اٌّّىٓ إشجبع وً ٘زٖ اٌشغجبد دفؼخ ٚاؽذح؟

 :فٟ ٌت اٌّشىٍخ االلزظبد٠خ ٠ىّٓ

 ( إن الحاجات اإلنسانية المراد إشباعها متعددة وغير محدودة. ٔ
 .( إن الموارد المتاحة إلشباع الحاجات اإلنسانية محدودة ٕ

 

 أوالً: الحاجات اإلنسانية:
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معينة لدى الفرد في   Desireتتمثل في شعور بالحرمان مصحوب برغبة   Human Needsإن الحاجات اإلنسانية 
 اإلشباع المختلفة إلزالة ىذا الحرمان.  الحصول على وسائل

 :والحاجات اإلنسانية
 اجة إلى الغذاء والمأوى والملبس.فطرية يولد بها اإلنسان ويحتاجها تلقائيا، كالح 
 مكتسبة تتطور وتظهر وتختلف مع نمو اإلنسان وتغير ظروفو، كالحاجة إلى مختلف السلع، الكمالية والخدمات 

 اإلٔغب١ٔخ:خظبئض اٌؾبعبد ٚاٌشغجبد 
 رز١ّض اٌؾبعبد ٚاٌشغجبد اإلٔغب١ٔخ ثؼذد ِٓ اٌخظبئض، أّ٘ٙب:

 عند النظر إلى الحاجات والرغبات اإلنسانية نجدىا غير محدودة العدد اٌزؼذد: (4

 يلة.خاصية تنتج عن محدودية وسائل اإلشباع، إذ تتنافس الرغبات فيما بينها حول الموارد المحدودة وذات االستعماالت البداٌزٕبفظ: (5

 .معظم الحاجات التي نشعر بها ونرغب في إشباعها إلى التكرارية، فبعد كل إشباع تحتاج إلى آخر فتميل اٌزىشاس:  (6

 تتجدد الحاجات اإلنسانية وتتغير من فترة ألخرى مع نمو اإلنسان وتطور رغباتو وميولو وذوقو. اٌزغذد: (7

 .كل منها إلى الرغبة في األخرىىناك رغبات تتماشى مع بعضها البعض، حيث تسوق   اٌزىبًِ: (8

   فالحاجات اإلنسانية عادة قابلو لإلشباع، وإن كانت الطاقة اإلشباعية تختلف من فرد آلخر. اٌمبث١ٍخ ٌإلشجبع: (9

 تتصف الحاجات اإلنسانية بالنسبية لكونها تختلف من شخص آلخر ومن مكان آلخر ومن زمن آلخر. إٌغج١خ: (7

 ة االقتصادية وهي الموارد:ثانيا: الشق الثاني من المشكل
 تعتبر الموارد محدودة وبالتالي البد أن توجو ىذه الموارد التوجيو الصحيح ألجل إشباع الرغبات المتعددة. -
 .كل شيء لو القدرة على اإلشباع يسمى في العرف االقتصادي " سلعة " بغض النظر عن نوعها -

 ٕٚ٘بن رمغ١ّبد ٌٍغٍغ وّب ٠ٍٟ:

 :-ٚثؼغ األؽ١بْ ٔطٍك ػ١ٍٙب ِٛاسد الزظبد٠خ ِٚٛاسد ؽشح-غٍغ اٌؾشح اٌغٍغ االلزظبد٠خ ٚاٌ
 :  Economics Goodsاٌغٍغ االلزظبد٠خ 

 ىي تلك التي ال توجد في الطبيعة إال بكميات محدودة بالنسبة للرغبة فيها، ويخصص في سبيل إنتاجها قدر معين من الموارد.
 :  Free Goodsاٌغٍغ اٌؾشح 

 ، كالهواء والماء )أحياناً(.توجد في الطبيعة بكميات كبيرةي ىي تلك السلع الت
 اٌغٍغ اٌؼشٚس٠خ ٚاٌغٍغ اٌىّب١ٌخ:

 :  Necessary Goodsاٌغٍغ اٌؼشٚس٠خ 

 ىي تلك السلع التي تشبع حاجات اإلنسان البيولوجية، كالحاجة إلى الطعام والشراب والملبس.
 :  Luxurious Goodsاٌغٍغ اٌىّب١ٌخ 

 رى غالبية الناس أن الحاجة إليها على أدنى درجة من اإللحاح.ىي السلع التي ي
 اٌغٍغ اٌؼبد٠خ ٚاٌغٍغ اٌذ١ٔب:

 :  Normal Goodsأٚ    Ordinary Goodsاٌغٍغ اٌؼبد٠خ 
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 فهي عالقة طرديو بالنسبة للدخل. ؛ىي السلع التي يزيد الطلب عليها كلما زاد دخل المستهلك،
 :  Inferior Goodsاٌغٍغ اٌذ١ٔب )اٌشد٠ئخ (

 ترتبط بعالقة عكسية مع الدخل.   ؛ىي السلع التي تشبع حاجة إنسانية مباشرة ولكنها على درجة منخفضة من الجودة 
 اٌغٍغ اٌفب١ٔخ ٚاٌغٍغ اٌّؼّشح:

 :  Perishable Goodsاٌغٍغ اٌفب١ٔخ 

 ية.ىي السلع التي تستنفذ قدرتها  اإلشباعية بمجرد استعمالها مرة واحدة كالمواد الغذائ
 :  Durable Goodsأِب اٌغٍغ اٌّؼّشح 

 كالمالبس واآلالت والمعدات.   ؛ىي السلع التي تحقق سلسلة من  اإلشباعات 
 عٍغ ِىٍّخ ٚعٍغ ثذ٠ٍخ:

  :Complementary Goodsاٌغٍغ اٌّىٍّخ 

 إلخ.، والبنزينىي السلع التي ال تستخدم إحداىا إال بوجود األخرى إلشباع حاجة معينة، كالورق والقلم، السيارة 
  :Substitute Goodsاٌغٍغ اٌجذ٠ٍخ 

 ىي السلع التي يمكن إحالل احدىا محل األخرى إلشباع حاجة معينة، مثل الشاي والقهوة، واللحوم واألسماك. 

 عٍغ اعزٙالو١خ ٚعٍغ سأط ِب١ٌخ:
  :Consumption Goodsاٌغٍغ االعزٙالو١خ  

ائي، أو ىي التي تشبع الحاجة اإلنسانية مباشرة دون إجراء عمليات تحويلية عليها.  ىي السلع التي تُنَتج بغرض االستهالك النه
 كالمالبس والغذاء.

  :Capital Goodsاٌغٍغ اٌشأعّب١ٌخ  

 .مباشر كاآلالت والمعدات المختلفةىي السلع التي ال يمكن استخدامها مباشرة في إشباع الحاجات اإلنسانية إنما بطريق غير 
 ظبد٠خ ِشىٍخ ٔذسح: اٌّشىٍخ االلز

 Absolute، وليست الندرة المطلقة Proportional Scarcityيقصد بالندرة ىنا الندرة النسبية 

Scarcityولكن نظراً لزيادة الحاجات فإن ىذه الموارد تصبح نادرة بالنسبة للحاجة إليها ،. 

 اٌّشىٍخ االلزظبد٠خ ِشىٍخ اخز١بس:
مكن من اختيار أحد البدائل المتاحة، فقد اتخذ قراراً اقتصاديًا.  واختيار سلعة أو خدمة معينة إنما إذا واجهت الفرد مشكلة االختيار، وت

 (.Opportunity Costيعني التضحية بأخرى،وتسمى تكلفة االختيار المتمثلة فيما تم التضحية بو)تكلفة الفرصة البديلة 
 

خ األعبعي١خ اٌزيٟ رٛاعيٗ أٞ ِغزّيغ ويبْ، ٚرزطٍيت ٌؾً اٌّشىٍخ االلزظبد٠خ فئٔٗ ٠ٕجغٟ اإلعبثخ ػٍٝ األعئٍ

 اإلعبثخ، ٚ٘زٖ األعئٍخ ٟ٘:
 .أي تحديد ما ىي السلع والخدمات التي يتعين على المجتمع إنتاجها ِبرا ٕٔزظ؟ (ٔ

وىو أن يحدد الكيفية التي ينتج بها تلك السلع. وىذه العملية إنما تتطلب حصر كل الموارد المتاحة لإلنتاج  و١ف ٕٔزظ؟ (5
 يصها على االستخدامات المختلفة.وتخص

 وىي الكيفية التي يتم بها توزيع اإلنتاج على أفراد المجتمع وتحديد المنتفعين بو. ٌّٓ ٕٔزظ؟ (6

 

 

 إٌظُ االلزظبد٠خ ٚاٌّشىٍخ االلزظبد٠خ 
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ة الموارد وأنها غير مهيأة بصورة المشكلة االقتصادية تعني ندرة الموارد االقتصادية في مواجهة الرغبات الالمحدودة، وتعني الندرة محدودي
مباشرة وبدون تكاليف ملموسة لالستخدام وال يعني ذلك أنها قليلة أو ال تكفي لحاجة البشر.  فحاجات البشر كثيرة ومتنوعة، وتغطية 

 الحاجات تغطية نسبية.أما الرغبات فهي غير محدودة، 
 :األٔظّخ االلزظبد٠خ ِشىٍخ إٌذسحو١ف ٚاعٙذ 

 .ماذا ينتج؟ وكيف ينتج؟ ولمن ينتج؟ىو نظام يعتمد على الحرية المطلقة للسوق فهو الموَكل إليو في تحديد  الرأسمالي:النظام   -4
 عيوب هذا النظام:

  التفضيالت االجتماعية ليست تفضيالت كل أفراد المجتمع، فبعض أفراد المجتمع ىو الذي يحدد السلع التي تنتج
 وكمياتها.

 وجود السوق الحر.  سيادة االحتكار وعدم 
  يفترض سيادة المنافسة الكاملة يعني ىناك حرية للسوق أن يعمل مع توفر المعلومات الكاملة مع عدم تدخل الدولة في

 .النشاط االقتصادي

 األعئٍخ:   ػٓ اٌشأعّبٌٟو١ف أعبة إٌظبَ 

  السؤال األول: ماذا ينتج المجتمع؟ 
 ى أن الطلب ىو الذي فعاًل سيخلق ويولد العرض، من الذي يطلب، كما قلنا أصحاب اإلجابة: ينتج المجتمع حسب ما يطلبو بمعن

 الدخول المرتفعة الذين عندىم قوة شرائية. 
   السؤال الثاني: كيف ينتج المتجمع؟ 
  سلع.فسوق عناصر اإلنتاج يحدد ما ىي المزيج المناسب في إنتاج ال ،ىو عبارة عن اختيار للمزيج المناسب في إنتاج السلع 
  السؤال الثالث: لمن ننتج؟ 
 يعني عملية توزيع اإلنتاج، يعطى اإلنتاج لمن ساىم في العملية اإلنتاجية 

 يسلب الفرد حريتو بالكامل ويجعل الدولة ىي التي تمتلك الموارد وتقوم بترتيب أولويات اإلنتاج. النظام االشتراكي: -2

 سلبياته:
 تساوي تقريباً مكافأة المتقاعسلديو الحافز على اإلنتاج واإلبداع لعلمو أن مكافأتو  يسلب الفرد حريتو ويسلبو الحافز، فليس. 

 :األعئٍخ ػٓ إٌظبَ االشزشاوٟو١ف أعبة 
 السؤال األول: ماذا ينتج المجتمع؟ 

 الدولة ىي التي تحدد ما ينتج المجتمع، فالدولة تمثل السواد األعظم. 
 السؤال الثاني: كيف ينتج المتجمع؟  

 لدولة ىي أيضاً التي تحدد المزيج المناسب لعناصر اإلنتاج.ا
 السؤال الثالث: لمن ننتج؟ 

 ن بالتساوي.يوزع اإلنتاج بالتساوي، بغض النظر عن اإلنتاجية وبغض النظر عمن ىو الذي بذل جهداً وأبدع في العملية اإلنتاجية، فعملية التوزيع تكو 
نظاام رأس ماالي بهاذا المسامى اآلن ونظاام اشاتراكي وإنماا ىنالاك تنظايم لهاذه  ناو ال يوجاد فعاالً حياث إ تلطاالقتصاادي المخايسامى بالنظاام  ىنااك ماا #

االقتصااادي المخااتلط فهااو يأخااذ شاايظاً ماان النظااام  النظااام الرأساامالي أو النظااام االشااتراكي، ىااذا التاارميم جعاال ىنالااك مااا يساامى بالنظااام األنظمااة سااواء
 ذلك. وما إلىالرأسمالي وشيظاً من االشتراكي 

ىدف حياة المسلم إخالص العبادة هلل بطاعة أوامره واجتناب نواىياو، وال يتحقاق إقاماة شارع اهلل  النظام االقتصادي اإلسالمي: -3
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 إال عن طريق توفير القدر الكافي من رغد العيش والذي يستلزم تسخير الماوارد االقتصاادية إلنتااج الغاذاء والكسااء وإقاماة الطارق والمسااكن
 .ووسائل الدعوة واإلرشاد وما إلى ذلك

 :األعئٍخ ػٓ إٌظبَ االلزظبدٞ اإلعالِٟو١ف أعبة 

 السؤال األول: ماذا ينتج المجتمع؟ 
الشك أن السوق لو دور مهم في تحديد ماذا ينتج المجتمع، ولكن البد من أخذ أيضًا تفضيالت الطبقة الفقيرة في االعتبار ألن ىؤالء 

 م مقدرة شرائية.الطبقة الفقيرة له
 السؤال الثاني: كيف ينتج المتجمع؟  

 آلية السوق أيضاً تقوم بتحديد المزيج المناسب من عناصر اإلنتاج في العملية اإلنتاجية. 
 السؤال الثالث: لمن ننتج؟ 

 عملية المساىمة في العملية اإلنتاجية لها دور مهم وبارز في تحديد نصيب كل عنصر إنتاجي.
  الزظبد٠خ ِغ االػزمبد اٌظؾ١ؼ اٌّغٍُ؟ شػ١خ ٚعٛد ِشىٍخً٘ رزٕبفٝ ف

  :الرأي األول
 بوجود المشكلة االقتصادية يستلزم وجود شبهو فحواىا أن اهلل عندما خلق ىذا الكون ، ويستدلون بعدم جواز القول  يعتقد البعض بأن القول

 رأي ثاني:ال
 االقتصادية من ذلك:تقتضي وجود المشكلة  وىو أن ىنالك أدلة شرعية وعقلية

 اأْلَْرِض  ِفاي َولَاْو َبَساَط اللُاُو الاَرْزَق ِلِعبَااِدِه لَبَاغَاْوابالندرة في الموارد.  قاال تعاالى )) ىنالك أدلة على اتصاف ىذا العالم
 .ٕٚ(( الشورى َخِبيٌر َبِصيرٌ  َوَلِكْن يُانَاَزُل ِبَقَدٍر َما َيَشاُء ِإنُُو ِبِعَباِدهِ 

  التبذير واإلسراف  عية التي تنظم االستهالك تحث على االقتصاد في الموارد واالبتعاد عنأن األوامر الشر 

 عقلية نجد أن الغني ال يستطيع توفير الموارد لتحقيق كل رغباتو. من ناحية  

 النسبية. المشكلة االقتصادية ىي مشكلة الندرة 

 الملكية. تمعات إلى تعيين حدودلو كانت الموارد االقتصادية متاحة بال حدود، لما احتاجت المج 

  

  وّب ٠ٍٟ: ٘ب٠ّىٓ إثشاص  رجٕٝ إٌظبَ االلزظبدٞ اإلعالِٟ ؽشلبً ِز١ّضح ٌّٛاعٙخ اٌّشىٍخ

  .داٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌّٛاس -أ

 ر١ّٕخ ٚرط٠ٛش اٌّٛاسد: –ة 
 إقامة المرافق العامة حث اإلسالم على. 

  وذكر منها صدقة جاريةإال من إحدى ثالث  وكذلك إذا مات ابن آدم انقطع عملو... 

 .حث اإلسالم على عمارة األرض  
 على صيانة الموارد االقتصادية وذلك بإحياء األرض شجع االقتصاد اإلسالمي. 

 المجتمع كلو. حصر الموارد الموجودة في باطن األرض بملكية عامة لكي توجو لخير  

  لمن أراد أن يذبح شاة. (حفظ األصول المنتجة، قال صلى اهلل عليو وسلم: )إياك والحلوب 

 

 :ؽش٠خ اٌغٛق –ط 
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 قاد يقاول قائال   حرية السوق تؤدي إلى تحقيق الكفاءة والتخصيص األمثال للماوارد االقتصاادية األصل ىو عدم التسعير وذلك ألن
 ؟في النظام الرأسمالي جهاز الثمن ىو الذي يوجو الوارد نحو االستخدام األمثل

فضيالت المجتمع وباختيار السلع التي ينتجها المجتمع ىو ليست الطبقة الغنية فقاط بال الطبقاة بتيتحكم نقول الفرق ىنا أن من 
الفقيرة لها دور في ذلك بحكم إن لم يكن لديها قوة شرائية من تلقاء نفسها فيجاب أن تحصال علاى قاوة شارائية مان خاالل أنظماة 

 التوزيع في االقتصاد اإلسالمي وعلى رأسها الزكاة. 
 االحتكار. األصل عدم 

 ألنو ينافي توافر المعلومات الكافية ألطراف العقد نهى عن تلقي الركبان وذلك. 

 رى١١ف اٌؾبعبد ٚػذَ اٌّجبٌغخ فٟ اٌشغجبد: -د
 على الطيبات. اقتصار االستهالك -ٔ
 قلة الحاجات. ىو غنى النفسالنهي عن التبذير وذكر الراغب األصفهاني: إن  -ٕ

  ء:االعزؼبٔخ ثبٌزمٜٛ ٚاٌذػب -٘ـ 
   .ما ينزل المولى من خيرات مباركة من السماء واألرض ربط اهلل سبحانو وتعالى بين اإليمان والتقوى وبين، و الندرة  الدعاء سالح ماض ضد

 

 ِٕؾٕٝ إِىب١ٔبد اإلٔزبط: 

 .ىذا المنحنى يوضح لنا كيف قدرات المجتمع على إنتاج المزيد من السلع
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  لنفترض أنوY الغذائية و  = السلعX  الملبوسات = 

 نقول عندY  المجتمع يسخر جميع عناصره أو موارده في إنتاج السلعةY  (  يعنيx=0) 

  ونقول: عندX  المجتمع يسخر جميع عناصر في إنتاج السلعةX  ( يعنيY=0 ) 

 Y صى إنتاج من السلعة ىي أقY 

 X  ىي أقصى إنتاج من السلعةX 

  يمكن أن يختار المجتمع بين السلعتين، في أي نقطة بينهما على المنحنى الموضح أعاله 

X

Y

X

Y
xA

xBxG

xF

0

PPF 

 نفرتض:
 حمدودية عناصر اإلنتاج )ثابتة(. -

 وى التقنيةثبات مست -

 *ملاذا نفرتض ذلك؟
ألنهههههز لهههههو زادت ىننتقههههه  املن ههههه     

 مستوى آخر.
 

Production Possibilities 

Frontier 
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  مثالً النقطةA  تعني أن المجتمع يستطيع أن ينتج جزءاً كبيرة منY  وكمية قليلة منX 

 نجد أن أي نقطة أعلى من منحنى إمكانيات اإلنتاج كالنقطة  منحنى إمكانيات اإلنتاجى المشكلة االقتصادية علF  ،ًمثال
فعناصر اإلنتاج المتاحة ال تستطيع أن تنتج إال على المنحنى نفسو أو أقل من ذلك، ولكن أعلى منو فهو غير ممكن. ولهذا 

ن موارده محدودة، وبالتالي ال يستطيع أن ينتج عند ىذه قد يرغب المجتمع أن يكون عند ىذه النقطة ولكنو ال يستطيع أل
 النقطة.

  فلنفرض أنها نقطة منحنى إمكانيات اإلنتاجولكن لو أتتنا نقطة داخل ،G   :فمعنى ذلك واحد من ثالثة احتماالت 

 أننا لم نوظف جميع عناصر اإلنتاج المتاحة، بمعنى أن ىناك بطالة. –أ   
 اإلنتاج المتاحة ولكننا لم نستخدم عناصر اإلنتاج بأعلى كفاءة ممكنة.  أننا وظفنا جميع عناصر –ب 
 قد يكون عندنا شيظاً من البطالة وأننا لم نستخدم عناصر اإلنتاج بأعلى كفاءة ممكنة.  –ج 

 ملخص القول: 
 يوضح أقصى ما يمكن إنتاجو من السلعتين  منحنى إمكانية اإلنتاجX وY  تاج المتوفرة عند توظيف جميع عناصر اإلن

 والمتاحة لديو بأقصى كفاءة ممكنة.

  مع مرور الوقت قد يتحسن المستوى التقني وبالتالي تزيد اإلنتاجية لعناصر اإلنتاج فينتقل من مرحلة إمكانية إنتاج إلى أعلى
 فيتحسن المستوى المعيشي للمجتمع. 

 الي ينتقل من مرحلة إمكانية إنتاج إلى أعلى. ومع مرور الوقت أيضاً قد تزيد كمية عناصر اإلنتاج المتاحة وبالت 

  كثيرة، فتأتي مثاًل في االقتصاد الدولي نجد للرسم تطبيقات واسعة حيث أنو   منحنى إمكانية اإلنتاجتطبيقات االقتصاد على
 يبين مقدرة الدولة على اإلنتاج ثم التخصص، ثم بعد ذلك التبادل لتحسين مستوى المعيشي ألفراد المجتمع.  

  نرسم لو منحنى أعلى من المنحى السابق ويمثل زيادة عناصر اإلنتاجأو  بسبب التحسن التقنياالنتقال إلى اليمين أو األعلى ،
 ىذا التطور.

  في بعض األحيان قد ينتقل المنحنى إلى أعلى ولكنو متحيز إلى السلعةX  بمعنى أن أقصى كمية يمكن إنتاجها من السلعةX 
، وقد يكون العكس تماماً Yأكثر من السلعة  Xبب ذلك أن سبب األسلوب التقني يخدم إنتاج السلعة تكون أكبر، ويرجع س

 Yوال للسلعة  Xيحدث بعض األحيان نمو أو انتقال للمنحنى لنفس السبب السابق، وقد يكون فعاًل غير منحاز ال للسلعة 
 فبالتالي يكون االنتقال بهذا الشكل تقريباً:

 

 

 

X

Y

X

Y
xA

xBxG

xF

0

 االنتقال إلى أعلى بسبب التحسن التقني أو عناصر اإلنتاج
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 ولألعلى غير ممكن في ظل الموارد -دائمًا إلى أن يكون دائم اإلنتاج على نفس منحنى إمكانيات اإلنتاج، ليس أسفل منو،  يسعى المجتمع
 ، وأسفل منو يعتبر إىداراً للموارد ألن ىناك سيكون فعالً إىدار للموارد أو األسلوب التقني يعتبر أسلوب متخلف.-المحدودة

 اجية للمجتمع سيكون ىناك إىدار للموارد أو أن األسلوب التقني يعتبر متخلف. أي نقطة تحت المنحنى األقصى إنت 

 لى من ختامًا لهذا الحلقة نقول أن وجود المشكلة االقتصادية يتطلب فعاًل عملية االختيار يعني تختار نقطة على منحى إمكانية اإلنتاج ألن أع
ر على نفس منحنى إمكانية اإلنتاج وعملية االختيار تخضع لعوامل الطلب، فقد نختار  منحنى إمكانية اإلنتاج غير متاح، فعلى المجتمع أن يختا

 بناءاً على الطلب.    Yأو كمية من سلعة       Xكمية أكبر من سلعة 

 توى النمو التقني مواٍز نقطة أخيرة أريد أن أؤكد عليها: مسألة منحنى إمكانيات اإلنتاج وعملية انتقالو، إما أن ينتقل بشكل موازي وىذا إذا كان مس
إذا    Xللسلعتين، يعني غير متحيز لواحدة ضد األخرى، وإنما التقدم التقني في مصلحة كال السلعتين وبنفس النسبة، وقد ينزحف أكثر للسلعة  

 .Yإذا كان التقدم التقني لصالح السلعة   Yأو ينزحف أكثر إلى السلعة    Xكان التقدم التقني منحاز السلعة 

 عدة افتراضات، من ىذه االفتراضات أن: نفترضما نرسم منحنى إمكانيات اإلنتاج عند
 جميع الموارد محدودة ونقصد بالموارد التي ىي عناصر اإلنتاج من العمل ورأس المال واألرض وما إلى ذلك. -
 وكذلك المستوى التقني أو المعرفي ثابت.  -

 تمع أن يختار أي نقطة على منحنى إمكانية اإلنتاج، فأي نقطة عليو تعني:وعند رسم المنحنى بهذين الفرضين يستطيع المج     
 .أن جميع الموارد مستخدمة، بمعنى ليس ىناك موارد معطلة 
 .وأي نقطة عليو تعني أيضاً أننا استخدمنا جميع الموارد بأعلى كفاءة ممكنة 

 .جتغير عدد عناصر اإلنتا  أو المستوى التقنييمكن أن ينتقل إذا تغير # 
 : (Production Possibilities Curveمنحنى إمكانية اإلنتاج )نقول أن 

ىو ذلك المنحنى الواصل بين النقاط المختلفة والتي تمثل كل منها توليفة من الكميات التي يمكن إنتاجها مان السالعتين 
 . وبأقصى كفاءة ممكنةللمجتمع  باستخدام جميع الموارد المتاحة

 ن لصحة الرسم:إذا الشرطين الالزمي 
  تكون جميع الموارد المتاحة موظفة،  األولالشرط 
 .الشرط الثاني: أن تستخدم بأقصى كفاءة ممكنة 

 التطبيق األول 
 الجدول التالي يوضح اإلنتاج الكلي من الغذاء والمالبس في مجتمع معين، وذلك بافتراض االستخدام األمثل للموارد، والمطلوب: 

 نتاج.رسم منحنى إمكانية اإل -أ 

 ( وحدات من المالبس؟ ولماذا؟٘( وحدات من الغذاء، و)ٚىل يمكن لهذا المجتمع، أن ينتج ) -ب 

 ( وحدات مالبس؟ ولماذا؟ٛ( وحدات الغذاء و)ٙىل يمكن إنتاج ) -ج 

 اٌغزاء

X 
43 9 8 9 7 3 

 اٌّالثظ

Y 
3 5 7 7 9 45 
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  اٌؾً:

وصافر مان المالباس يعناي أنناا   Xموعة األولى عشر وحدات من السالعة لو وضعنا عندنا جدول يبين سلعتين أو مجموعتين من السلع المج
 فسيعطى عشر وحدات وصفر من المالبس.  Xإذا وظفنا جميع عناصر اإلنتاج في إنتاج السلعة 

 ووحدتين فقط من المالبس ىذه نقطة ممكنة على منحنى إمكانية اإلنتاج.  Xوحدات من السلعة  ٜنقطة اختيار أخرى ىو  
وحادات مان الغاذاء  ٙوسبع وحدات من المالبس نقطة أيضاً خامساة وىاي نقطاة ممكناة   Xة الثالثة ثمان وحدات من الغذاء للسلعة النقط 

 المالبس.  وسبع وحدات من المالبس والنقطة األخرى أربع وحدات من الغذاء و تسع وحدات من
وحدة من المالبس ىذه النقطة األخيرة تعني أننا وظفنا جميع عناصر اإلنتاج  ٕٔوالنقطة األخيرة التي فصلناىا باألرقام ىي صفر من الغذاء و

 .Yفي إنتاج السلعة 
 

 

 

 

 
 
 

والمحااور الرأسااي يمثاال  Yىااذه الخيااارات يمكاان أن نمثلهااا بالرساام الااذي يااربط بااين طبعااا المحااور رأسااي كمااا عهاادنا سااابقا ىااو يمثاال الساالعة 
وحدة، فهذا معناه إذا سخرنا جميع عناصر اإلنتاج وظفناىا في إنتاج السلعة  ٕٔىي   Yعة وأقصى كمية يمكن إنتاجها من السل  Xالسلعة 

Y  وحدة من السلعة ٕٔفأقصى ما يمكن إنتاجوY   تبين أقصاى ماا يمكان إنتاجاو مان السالعة ٓٔفي المقابل النقطة المقابلة لها التي ىي ،
X  ي إنتاج السلعة في حالة توظيف جميع الموارد أو جميع عناصر اإلنتاج فX يعني ننتج ،X  فقط وال ننتج أي شيء منY. 

 ( ٚؽذاد ِٓ اٌّالثظ؟ ٌّٚبرا؟ 8( ٚؽذاد ِٓ اٌغزاء ٚ)7فمشح ة: ً٘ ٠ّىٓ ٌٙزا اٌّغزّغ أْ ٠ٕزظ )
لكان لاو أناتج  ( وحادات مان الغاذاءٙ( وحادات مان المالباس يعناي يمكان أن يناتج )ٚ(وحدات من المالبس نحن نعرف فاي الجادول إذا أناتج )ٚطبعا )

( وحااادات مااان ٘( وحااادات مااان الغاااذاء و)ٚ( وحااادات مااان المالباااس ىاااذه النقطاااة ىاال ىاااذا ممكااان مااان إنتااااج )٘( وحااادات مااان الغاااذاء و)ٚالمجتمااع )
 المالبس؟

غاذاء ( وحادات مان الٚ( وحدات من الغذاء، لو عكسنا وأردنا أن ننتج )ٚ( وحدات من المالبس فيمكن إنتاج )ٚطبعا إذا أنتجنا كما قلنا )
 ( وحدات من المالبس أو أكثر يعني نقطة ممكنة ولكن قد ال تعني أننا استخدمنا جميع عناصر اإلنتاج بكفاءة. ٘فقد يمكننا إنتاج )

 ( ٚؽذاد ِالثظ ٌّٚبرا؟ 8( ٚؽذاد غزاء ٚ)9فمشح ط: ً٘ ٠ّىٓ إٔزبط )
وحدات من الغذاء فان أقصى ما يمكان إنتاجاو مان المالباس ىاو  (ٙطبعا منحنى إمكانية اإلنتاج كما ىو واضح في الجدول يبين إذا أنتجنا )

( وحااادات مااان المالباااس، بمعناااى أن ىاااذه النقطاااة ساااتكون فاااوق منحناااى إمكانياااة اإلنتااااج، بمعناااى أن ٛ( وحااادات، أي ال نساااتطيع إنتااااج )ٚ)
 يستطيع.المجتمع ال يستطيع أن يصل إليها.  ىذه بعض النقاط سواء التي يستطيع المجتمع إنتاجها أو ال 

 اٌزطج١ك اٌضبٟٔ
 الجدول التالي يبين حالة مجتمع يمكنو إنتاج النحاس أو الحديد، التوليفات من أ إلى ىا تعبر عن اإلمكانات اإلنتاجية من السلعتين. 

 A B C D E F G التوليفات

 ٘ٔ ٗٔ ٕٔ ٛ ٙ ٕ ٓ Xنحاس 

X2 4 6 8 10 12

Y

0

2

4

6

8

10

12

14
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 ٓ ٗ ٛ ٗٔ ٙٔ ٕٓ ٕٕ Yحديد 
 

 اٌّطٍٛة:
 ية اإلنتاج.أواًل: ارسم منحنى إمكان

ثانيااًا: افتاارض حاادوث تقاادم تقنااي كااان ماان شااأنو زيااادة إنتاااج الحديااد بمقاادار أربااع وحاادات إضااافية لكاال توليفااو، ماااذا يحاادث لشااكل منحنااى 
 إمكانية اإلنتاج؟ 

كياف سايكون شاكل   ثالثًا: لو كان التقدم التقني في صالح السلعتين بحيث زاد كٌل من إنتااج الحدياد والنحااس بمقادار وحادتين لكال توليفاة،
 المنحنى عندئذ؟

 إعبثخ اٌغؤاي األٚي: اٌؾً: 
و  xكل مجموعة تشتمل على مزيج معين من السلعتين   Gوحتى  Aىو بنفس الطريقة وضع بعض المجموعات ثم المطلوب عندنا مجموع 

Y   وبالتالي نريد أن نصورىا في منحنى إمكانية اإلنتااج، فعنادنا ماثاًل مجموعاةA ة صافر مان السالعX   مان السالعة  ٕٕوY   والمجموعاة
وصفر من  Xمن السلعة  G 15وىكذا كما ىو واضح من الجدول السابق. وحتى نصل إلى النقطة   Yمن  ٕٓو  Xمن  ٕ Bالتي تليها 
اج وال شاايء ماان اإلنتاا Xأن جميااع المااوارد اسااتخدمت فااي إنتاااج الساالعة  Gوذلااك يعنااي أن المجتمااع فااي المجموعااة األخياارة   Yالساالعة 
 تمامًا.  Aوىي عكس النقطة   Yللسلعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 إذا رسمنا ىذا المنحنى سيكون عندنا منحنى إمكانيات اإلنتاج بهذا الشكل، جميع النقاط ستجدىا موضحو في الجدول أعاله.

 إعبثخ اٌغؤاي اٌضبٟٔ: 
كاان فاي الساابق   ٕٙأصابح   Yكان إنتاجاو مان السالعة والرسم سيكون موضاح أدنااه، فأقصاى ماا يم Yسيكون التقدم التقني متحيز للسلعة 

ىناا اآلن نالحااظ أن منحناى إمكانيااات اإلنتاااج   Yلام يتغياار إنتاجاو ألن التقاادم التقناي كااان متحيازاً للساالعة   Xثام بعااد ذلاك نالحااظ أن  ٕٕ
 . Yانتقل بشكل متحيز للسلعة 
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 إعبثخ اٌغؤاي اٌضبٌش: 
، بمعناى أن ىاذا التقادم التقناي صاب فاي مصالحة Yو سالعة  X( وحادتين لكل:سالعة  Gو A B C D E Fنضايف إلاى كال النقااط )

السلعتين معًا، وبالتالي انتقاال منحناى إمكانياات اإلنتااج سايكون بشاكل ماوازي بمعناى لان يكاون علاى حسااب سالعة ضاد األخارى ولكان كاال 
 السلعتين ستزيدان بنفس المقدار. 

 

 ٘زا اٌغذٚي: إػبفخ

 A B C D E F G اٌز١ٌٛفبد

 X 5 7 8 43 47 49 47ٔؾبط 

 Y 57 55 48 49 43 9 5ؽذ٠ذ 

 

 ٔفظ اٌشعّخ األٌٚٝ ٌىٓ ثض٠بدح ل١ّز١ٓ ٌىً ل١ّخ ١ٌىْٛ إٌّؾٕٝ ِٛاٍص ٌٍّٕؾٕٝ اٌغبثك.ٚاٌشعّخ: 

 

 

 ثؼغ اٌزمغ١ّبد ٚاٌّفب١ُ٘ االلزظبد٠خ 
 

 اٌزؾ١ًٍ االلزظبدٞ اٌغضئٟ ٚاٌزؾ١ًٍ االلزظبدٞ اٌىٍٟ: 

لة التحليليااة االقتصاااادية تحااات اتجاااىين رئيسااايين، اتجااااه جزئااي وىاااو محاال دراساااتنا، وآخااار كلااي يااادرس فاااي المسااتوى الالحاااق لمباااادئ تناادرج المشاااك
 االقتصاد.

  economic Analysis-Microأٚالً: اٌزؾ١ًٍ االلزظبدٞ اٌغضئٟ  

رديااة فااي ويعاارف باالقتصاااد الوحاادي وىااو التحلياال الااذي يتناااول دراسااة الوحاادات االقتصااادية والف
 المجتمع، كالُمسَتهلك الفرد والُمْنتج الواحد والِسلعة والسوق الواحد وىكذا...

  economic Analysis-Macroصب١ٔبً: اٌزؾ١ًٍ االلزظبدٞ اٌىٍٟ 

التحليااال االقتصاااادي الكلاااي أو التجميعاااي يااارتبط بفكااارة الشااامول والعالقاااات الكلياااة، حياااث يقاااوم 
ية فاي مجموعهاا كعالقاة شااملة كلياة بادالً مان دراساة عملياات بدراسة العالقاات والظاواىر االقتصااد

 منفصلة بذاتها أو قرارات اقتصادية فردية. 
 اٌــغــــــــٛق 

 .ىناك سوق للسلع وسوق لعناصر اإلنتاج، سنركز الحديث حول سوق السلع ىنا وسنتحدث عن الطلب والعرض، ونبدأ بتعريف السوق
 ما ىو السوق؟  

 ن المكان الذي تلتقي فيو قرارات البائعين والمشترين بشأن تبادل السلع.ىو عبارة ع اٌغٛق:

 وىو العملية التي يتم من خاللها تحديد األسعار والكميات المتبادلة من السلع والخدمات المختلفة.

 ٕ٘بن ػٛاًِ رؤصش فٟ ِمذسح إٌّشأح فٟ اٌزأص١ش فٟ اٌغؼش: 
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حديد نوع السوق، فكلما كانت السلعة متجانساة كلماا اقتربناا مان ساوق المنافساة الكاملاة، عامل مهم في ت تجانس السلعة: العامل األول/
 إما إذا كان التجانس بعيداً فإننا نبتعد عن سوق المنافسة الكاملة وندخل في أسواق أخرى منها ما يعرف بالسوق االحتكارية.  

البائعين وعدد المشترين كلما اقتربنا من سوق المنافسة الكاملة، وكلما قال فكلما ازداد عدد  عدد البائعين وعدد المشترين: العامل الثاني/
 .العدد كلما اقتربنا من سوق االحتكار

 ْ دسعخ ِمذسح إٌّشأح فٟ اٌزأص١ش فٟ اٌغؼش ٘ٛ اٌزٞ ٠ؼٛي ػ١ٍٗ فٟ رؾذ٠ذ ٔٛع اٌغٛق. إ

 ِب ٟ٘ اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؤصش فٟ ِمذسح إٌّشأح فٟ اٌزأص١ش فٟ اٌغؼش؟
 ائعين وعدد المشترين.عدد الب (ٔ
درجة تجانس السلعة أو الخدمة فكلما كانت السلع متجانسة كلما اقتربنا مان ساوق المنافساة الكاملاة، وكاذلك طبيعاة السالعة  (ٕ

 ونوعها يعتبر من العوامل المحددة لنوع وىيكل السوق.
لة االتصال بينهما يعني توفر معلومات أكثر أيضاً مدى االرتباط بين البائع والمشتري وسهولة االتصال بينهما، فال شك أن سهو  (ٖ

 وبالتالي كلما سهل االتصال كلما اقتربنا إلى سوق المنافسة الكاملة.
أيضًا مسألة حرية الدخول وحرية الخروج، ىذا العامل لو تأثير في مقادرة المنشاأة فاي التاأثير فاي الساعر، فكلماا ساهلت عملياة  (ٗ

 فهذا سوف يقربنا إلى سوق المنافسة الكاملة. -ومية أو القيود الفنيةيعني قلة القيود الحك -الدخول والخروج 
 أٔٛاع )أشىبي( اٌغٛق:

 Perfect Competitionأٚالً/ عٛق إٌّبفغخ اٌىبٍِخ 

 ٟ٘:ٚ رزٛفش ف١ٙب أسثغ خظبئض ر١ّض٘ب ػٓ عبئش األشىبي األخشٜ ٟٚ٘ اٌغٛق اٌزٟ

 كثرة عدد البائعين والمشترين (ٔ

 Homogeneousاماً تجانساً ت تجانس السلعة (ٕ

 أو حاااواجز (Restrictions)قياااود  وىذا يعناااي لااايس ىنااااك أيحرياااة الااادخول والخاااروج مااان الساااوق: (ٖ

(Barriers) إدارية كانت أو قانونية أو اقتصادية. 

 .وحيث يشترط توافر كامل البيانات والمعلومات لدى جميع البائعين والمشترين العلم التام بأحوال السوق: (ٗ

 )ٚ٘ٛ اٌغٛق إٌم١غ ٌغٛق إٌّبفغخ اٌىبٍِخ( Monopolyاالؽزىبس اٌزبَ  صب١ٔبً/ عٛق      

ىاااو المناااتج الاااذي يقاااوم باالساااتحواذ والسااايطرة علاااى جمياااع مخرجاااات صاااناعة معيناااة دون ساااواه، وذلاااك  اٌّؾزىيييش:
 بشروط. 

 إنتاااااااج ساااااالعة لاااااايس لهااااااا بااااااديل قريااااااب. ىااااااو المنااااااتج الااااااذي يقااااااوم بعاااااارض أو رؼش٠ييييييف اٌييييييذوزٛس ٌييييييٗ:

 :كما يلي  االحتكار المطلقروط التي يجب أن تتوفر في الش يمكن إيجاز
 .للسلعة أو الخدمة أن يكون ىناك ُمنِتج واحد (ٔ

 أن يقوم ىذا الُماناِتج ببيع سلع ليس لها مثيل في السوق. (ٕ

 عدم إمكانية دخول منتجين آخرين للصناعة والسوق. (ٖ

 ثؼغ اٌّظطٍؾبد اٌّزؼٍمخ ثبالؽزىبس:

 :  ySelling monopolاؽزىبس اٌج١غ 
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 ىو السوق الذي يتولى فيو منتج أو بائع واحد بيع سلعة ليس لها بديل في السوق.
  :Monopsonyاؽزىبس اٌششاء 

 واحد بشراء سلعٍة ليس لها مثيل في السوق فيعتبر ىذا محتكر للشراء. يكون ىناك قيام مستهلك
 :  Bilateral monopolyاالؽزىبس اٌّضدٚط 

باو: الساوق  كار الشاراء يسامى باالحتكاار المازدوج ويقصادمحتكار البياع ماع محت إذا تقابل
يقاف ىناا  الذي يقوم فيو ُمنِتج واحد ببياع سالعٍة ال مثيال لهاا فاي الساوق لمشاتٍر واحاد، أي

 محتكر البيع وجهاً لوجو أمام محتكر الشراء.
 Monopolistic competitionاالؽزىبس٠خ  صبٌضبً / عٛق إٌّبفغخ
الخصاائص فاي المنافساة الكاملاة مثال  تأخاذ بعاض االحتكااروشايظاً مان  المنافساةيأخاذ شايظاً مان  ماا تالحاظ أناوساوق المنافساة االحتكارياة ك

 خاصية:
 ( وجود عدد كبير من المنتجين والبائعين. ٔ
 السلع مع شيء من التمايز بينها. ( تماثلٕ
 الدخول في السوق. ونية من عمليةالدخول والخروج من السوق. بمعنى ليس ىناك أي عوائق ال فنية وال قان ( حريةٖ

  Oligopolyساثؼبً/ عٛق اؽزىبس اٌمٍخ 
ُُ أكثر صفات االحتكار لكنو نسميو احتكار قلة يعني عدد قليل من المنتجين ىم  احتكار القلة من اسمو، ىو يأخذ طبعًا

 إنتاج ىذه السلعة. الذين ينفردون في
يستأثر كل منهم بنسبة   تجين ببيع سلعة أو خدمة متماثلة أو متنوعة،إذا سوق احتكار القلة: يقوم فيو عدد محدد من المن

 كبيرة من اإلنتاج ألنهم عدد قليل من المنشظات أو الصناعة.

  

  اٌؼشع ٚ اٌطٍت ٚاٌزٛاصْ..اٌؼشع ٚ اٌطٍت ٚاٌزٛاصْ..
   :Demandاٌطٍت     

ان المفترضاة ىو الكميات التي يكون المستهلكون راغبين وقادرين على شرائها من السلعة أو الخدماة عناد مختلاف األثما
 لها.  

   وتعريف الدكتور له:
 ىو الذي يبين الكميات التي يرغب ويستطيع المستهلكون شرائها عند األسعار المختلفة.

  محددات الطلب
ماذا نقصد بمحددات الطلب؟ يعناي ماا ىاي العوامال الماؤثرة فاي الطلاب؟ العوامال التاي تاؤدي إلاى زياادة الطلاب أو انخفاضاو، فهنااك عوامال  

 رة تؤثر في الطلب، وأبرزىا:كثي

 وىو عامل مهم في تحديد الكمية المطلوبة من السلعة. :Priceالسعر  (ٔ

 عامل مهم وأساسي كمحدد للطلب. : Incomeدخل المستهلك (ٕ

 سواء السلع البديلة أو السلع المكملة. :The Prices of Other Goodsأثمان السلع األخرى المرتبطة بهذه السلعة  (ٖ

ما يكاون ىنااك توقااع فاي ارتفااع الساعر نجااد أن المساتهلكين يتهاافتوا ويتساارعوا فاي شااراء السالعة بمعناى أناو ساايزيد عناد التوقعاات: (ٗ
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 الطلب عليها مع حدوث مثل ىذه التوقعات.

فال شك أن الذوق يعتبر عامل محدد في الطلب على السلعة، فأي سلعة يطلبها المستهلك ألن  تفضيالت المستهلكين: الذوق أو (٘
 بة ورغبة أكيدة في الحصول على ىذه السلعة.لو رغ

 .      التوقعات (ٙ
 .عدد السكان (ٚ

  :Demandاٌطٍت 
 ألعً أْ ٠زٌٛذ اٌطٍت الثذ ِٓ رٛفش ش١ئ١ٓ أعبع١١ٓ:

   اٌشغجخ فٟ اٌغٍؼخاألٚي/  

 اٌّمذسح ػٍٝ ششاء٘ب.صب١ٔب/ً 

 :أُ٘ اٌؼٛاًِ اٌّؾذدح ٌٍطٍت

باع بو السلعة.  فكلما ارتفع ثمن السلعة، تنخفض الكمية التي يرغب المستهلك في وىو السعر التي ت: Priceعؼش اٌغٍؼخ  أوال ً/ 
 شرائها منها، وكلما انخفض الثمن زادت الكمية المطلوبة منها.  

( علااى المحااور Price) ماان Pإذا أردنااا أن نوضااح العالقااة بااين الكميااة المطلوبااة والسااعر ماان خااالل الرساام، نضااع السااعر ونرمااز لااو بااالرمز 
 (.Quantityمأخوذ من ) Qور األفقي ونرمز لها بالرمز 0أسي، و كذلك نضع الكمية على المحالر 

ىنا كما تالحظ نجاد أن العالقاة باين الساعر و الكمياة عالقاة عكساية حياث أن انخفااض الساعر سايؤدي إلاى زياادة الكمياة المطلوباة، وارتفااع 
 السعر سوف يؤدي إلى تخفيضها:

 

 

 

 

 

أيضااااااً مثاااااال  لااااااااو أخااااااااذنا 
وباألرقااااااااااااااااام  آخاااااااااااااااااااااااااااااااار 
العالقاااة بااااين  يوضااااااااااااااااااااااااح 
المطلوبااااااااااااااااة  الكمياااااااااااااااااااااااة 
أننااا نسااتطيع  وسعرىا نجد 
منحنااااااااااااااااااااااااى  أن نرساااااااااااااااام 
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 الطلب وننظر إلى المجموعات أو النقاط المختلفة التي تجمع بين السعر والكمية:

 

 

 

 

 

 وكما قلنا السعر يمثل على ( المحور الرأسيPrice( ونرمز لو بالرمز )P ( والكمية على المحاور األفقاي ونرماز لهاا باالرمز )Q   .)
( ماذا ٓٔلو نظرنا إلى النقطة أعلى نقطة على المحور الرأسي حيث يتقاطع منحنى الطلب مع المحور الرأسي نجدىا عند النقطة )

 تعني ىذه النقطة؟ تعني أنو 

 ( من ٓ( فإن المستهلك سيطلب )ٓٔإذا كان السعر يساوي )نى أنو لن يطلب شيظًا.الكمية بمع 
 ( وحدة من السلعةٕٓ( نجد أن المستهلك سوف يشتري ) ٛ( إلى )ٓٔإذا انخفض السعر من ). 
 ( نجد أن المستهلك سوف ٙ( إلى )ٛ( ىي نقطة على منحنى الطلب، وإذا انخفض من )ٕٓ( و )ٛولهذا النقطة التي تجمع بين )

 .( وحدةٓٗيشتري )
 ( ٗكذلك إذا انخفض السعر إلى) ( إذا كاان الساعر رياالين الكمياة ٕ(، وإذا انخفاض إلاى )ٓٙنجد أن المستهلك سوف يشتري )

 وحدة من السلعة ( ٓٛالمطلوبة ستكون )
  ( ىو سعر افتراضي لايس واقعياًا، ولكان ىاذا يعناي نقطاة تقاطعاو ماع ٓ(طبعاً سعر )ٓٔ( فالكمية المطلوب ىي )ٓإذا كان السعر )و

 ( من األسعار ىذا ىو منحنى الطلب.ٓمن الكمية و)( ٓٓٔالمحور األفقي ىو عند )

فييئرا صاد اٌييذخً دخييً اٌّغييزٍٙه فئٔييٗ عيي١ض٠ذ ؽٍجييٗ ػٍييٝ ع١ّييغ اٌغييٍغ  :Incomeدخييً اٌّغييزٍٙه   ثانياااً/ 

 .ٚٔؤوذ ػٍٝ اٌغٍغ اٌؼبد٠خاٌؼبد٠خ، 

 عالقة بين الدخل وبين الكمية المطلوبة..:لو أردنا أن نوضح ال 
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(  .  والكمية على المحور األفقي كما رمزنا لها  Income( مأخوذاً من )  Iبالرمز )  لدخل للمستهلك الذي رمزنا لونجد أن العالقة بين ا
(.  عالقة طردية بين الكمية المطلوبة من السلع العادية وبين دخل المستهلك.  نجد بالنسبة للسلع الدنيا Quantityمأخوذة من ) (Qبا)

 سابق..:العكس تمامًا، نفس الرسم ال

 

 

 

 

( علاى المحااور األفقاي ىناا تجااد أن Quantity) Q( وكااذلك الكمياة Income) Iوضاعنا الادخل فااي المحاور الرأساي ورمزنااا لاو باالرمز 
العالقة عالقة عكسية، بمعنى إذا ارتفع دخل المستهلك فإن الكمية المطلوبة من السلعة سوف تقل، وسمينا ىذا المنحنى طلب إنجل علاى 

 ا.  السلع الدني

وىي فاي حلاة التفرياق باين منحناى الطلاب العاادي الاذي سابق وذكرنااه الاذي يحكاي العالقاة باين الكمياة المطلوباة  ِالؽظخ ِّٙخ عذاً:
والسلعة ىذا يسمى منحنى طلب )مارشال( أو منحنى الطلب العادي وبين ىذا المنحنى، منحنى طلب )إنجل( مالفرق بينهما؟ منحنى طلب 

  ىو أول منحنى رسمناه يحكي العالقة بين الكمية المطلوبة وسعر السلعة،الطلب العادي الذي 

 

 

 

 

 

 

العالقااة بااين الكميااة المطلوبااة وسااعرىا، بينمااا  (.  ىنااا الحااظ أنااو يحكاايNormal Demandالرساام أعاااله..: منحنااى الطلااب العااادي )
المحور األفقي الذي يقيس الكمية ىذا موحد في الحاالتين، الكمية المطلوبة والدخل، بعبارة أخرى  منحنى طلب )إنجل( يحكي العالقة بين

إذا الفرق ىو في المحور الرأسي، بينما على منحنى الطلب العادي نجاد أن الساعر ىاو الاذي يكاون علاى المحاور الرأساي بينماا علاى منحناى 
 ب العادي ومنحنى طلب إنجل مهم جدًا. طلب إنجل نجد أن الموجود على المحور الرأسي ىو الدخل إذا أىمية التفريق بين منحنى الطل

  (:The prices of other goodsأصّبْ اٌغٍغ األخشٜ اٌّشرجطخ ثبٌغٍؼخ )  ثالثاً/
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 ىناك نوعين من السلع: 

 :وىااي التااي تكماال بعضااها الاابعض فااي االسااتهالك، فالعالقااة بااين الكميااة المطلوبااة ماان السااعلة وثماان  الساالع المكملااة
 ة عكسية سالبة.لمكملة لها، عالقالسعلة ا

 وىااي تلااك التااي يمكاان إحااالل إحااداىا محاال األخاارى، فااثمن أحاادىا والكميااة المطلوبااة ماان األخاارى الساالع البديلااة :
   على عالقة طردية موجبة.

   و١ف رؤصش أعؼبس ٘زٖ اٌغٍغ ػٍٝ ِٕؾٕٝ اٌطٍت؟

فارق باين أساعار السالع البديلاة والسالع المكملاة، لاو ( كياف تاؤثر أساعار السالع األخارى طبعااً نxلو أخذنا منحنى الطلب مثاًل علاى السالعة )
أخااااااذنا  حالة السلع البديلة..:

 

 

 

 

أنااااو إذا  نجاااااااااااد 
ارتفااااااااع  سعر السلع البديلة 

( )القهوة( مثاًل نجاد أن الكمياة المطلوباة مان الشااي ساوف تزياد، ولهاذا، y(.. إذا ارتفع سعر السلعة )yىنا افترضنا أن السلع البديلة ىي )
( وسعر السلعة األخرى، ىنا سعر السلعة البديلة، إذا حالة السلع xمن الطلب يحكي العالقة بين الكمية المطلوبة من السلعة ) ىذا نوع آخر

( ومثلناىاا باالقهوة، ىنااك عالقاة طردياة.  y( ومثّلناىاا بالشااي، وساعر السالع )xالبديلة نجد أن ىناك العالقة بين الكمية المطلوبة من سالعة )
( التاي ىاي القهاوة يعناي ذلاك أن المساتهلك يقلال مان القهاوة ويزياد مان طلباو yىذه عالقة طردية؟ طبعاً إذا ارتفع ساعر السالعة ) لماذا تكون

( الاذي ىاو ساعر القهاوة والموجاود علاى المحاور األفقاي ىاي الكمياة المطلوباة مان السالعة yعلى الشاي، وىنا المحور الرأسي سعر السلعة )
(xونجد أنها عالقة ط ،) ردية. الحاظ الفارق باين منحناى الطلاب العاادي الاذي مار عليناا فاي البداياة وباين ىاذا المنحناى، ىاذا منحناى يحكاي

(، بينماا منحناى الطلاب العاادي الاذي مار عليناا ىاو يحكاي العالقاة باين y( وساعر السالعة البديلاة )xعالقة بين الكمية المطلوبة من السلعة )
( x)الكمياة المطلوباة مان السالعة التاي ىاي  مثاًل وسعر السلعة نفسها. 

 

 

yP

xQ 

xD

 للتوضيح:
Pالسعر = 
Qالكمية = 
Xالشاي = 
yالقهوة = 

Pyسعر القهوة= 
Qxكمية الشاي = 

 

yP

xQ 

xD 
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 أما إذا انتقلنا إلى السلع المكملة..: 

( ىااي الشاااي x( وسااعر الساالعة المكملااة لهااا إذا افترضاانا أن الساالعة )x..نجااد أن ىناااك عالقااة عكسااية بااين الكميااة المطلوبااة ماان الساالعة )
( التي ىي السكر نجد أن ىناك عالقة y( وسعر السلعة )xي ىي )والمكملة لها ىي السكر، نضع عالقة بين الكمية المطلوبة من الشاي الت

عكساية، لمااذا تاأتي ىاذه العالقاة العكساية؟ إذا ارتفااع ساعر الساكر ماثاًل، المساتهلك ساوف يقلاال طلباو علاى الساكر وألناو يساتخدمو مكماااًل 
هما البعض سوف يقل نتيجة الرتفاع سعر أحدىما.  على الشاي وبالتالي الطلب على كال السلعتين المكملتين لبعض للشاي أيضاً سيقلل طلبو

 أما إذا انخفض سعر السكر مثاًل نجد أن المستهلك سوف يقوم بزيادة طلبو على السكر وكذلك زيادة طلبو على الشاي.

تهلك إلاى ىذا العامل أيضااً لاو تاأثير علاى الطلاب، فكلماا زاد أو ماال ذوق المسا :Taste  Consumerالذوق )التفضيالت(   رابعاً/
 الطلب على ىذه السلعة سوف يزيد.  و سلعة معينة فإن منحنى الطلب سوف يزيد 

التوقعات مثاًل بارتفاع سعر سلعة معينة نجد إذا كان ىناك إشاعة عامة بأن سعر سلعة معينة ساوف  :Expectationsالتوقعات  خامساً/
 يرتفع تجد أن الناس يتهافتون على شراء ىذه.

طبعااً عادد الساكان عامال مهام فاي تحدياد الطلاب، فلاو زاد عادد الساكان فاي قرياة معيناة أو مديناة معيناة، نجاد أن  كان:عادد السا سادساً/
 .ل السلع بشكل عام سوف يزيدالطلب على ك

 الذي يوضح العالقة بين الكمية المطلوبة وسعر السلعة  -رسم منحنى الطلب 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

قة بين الكمية المطلوبة من السلعة  وسعر السلعة، والمحور الرأسي  يشير إلى سعر السلعة ونرماز وىذا الرسم )منحنى الطلب ( يحكي العال
(، وطبيعاة العالقاة باين الكمياة و ساعر السالعة عكساية.  ونركاز اآلن علاى المنحناى Qx(،  والمحور األفقي  ونرماز لاو باالرمز )Pxلو برمز ) 

و منحنااى الطلااب األصاالي، وميلااو سااالب بمعناى إذا ارتفااع سااعر الساالعة، الكميااة المطلوبااة ( ىااذا ىا D0بااللون األسااود الموجااود فااي الوسااط )
 سوف تنخفض، وإذا انخفض السعر الكمية المطلوبة سوف تزيد.
 اآلن ننظر للعوامل التي ذكرناىا كيف تؤثر على منحنى الطلب؟

xP 

xQ 0

1D 0D 2D
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ذا يحادث فاي الرسام أعااله..؟ نجاد أن ارتفااع ساعر السالعة نفسها، ىال اآلن لاو ارتفاع ساعر السالعة نفساها ماا سعر السلعة العامل األول/
يعني انتقال من نقطة إلى نقطة أخرى على نفس المنحنى، فلو ارتفع السعر نجد أن الكمية المطلوبة من السلعة ساوف تانخفض، أماا منحناى 

غير السعر ال ياؤدي إلاى انتقاال منحناى الطلاب، ألن التغير حدث في سعر السلعة نفسها.  إذاً ت لماذا لن ينتقل المنحنى؟الطلب فلن ينتقل، 
 وإنما يعني االنتقال من نقطة إلى أخرى على نفس منحنى الطلب.

(. D2( إلاى )D0ىذا يعني أن زيادة الدخل ستؤدي إلى انتقال منحنى الطلب إلى أعلى أو إلاى اليماين، فساوف ينتقال مان )و  الدخل: العامل الثاني/
 تقل منحنى الطلب بسبب زيادة الدخل، فزيادة الدخل تعني أن مقدرة المستهلك على شراء ىذه السلعة بشكل أكبر.لماذا انتقل منحنى الطلب؟ ان

( والتبرير ىو أن مقدرة الشخص D1( إلى )D0لو انخفض الدخل؟ سيكون العكس تمامًا، سينتقل المنحنى إلى اليسار أو إلى األسفل من )و 
( ساالعة عاديااة و بالتااالي إذا زاد دخاال X.  وىااذا الكااالم يفتاارض أن يكااون علااى ساالعة عاديااة،و )ن علااى شااراء الساالعة أقاال ماان ذي قباالاآل

 المستهلك يزيد الطلب عليها وإذا انخفض دخل المستهلك قل اإلقبال عليها.
 ، بديلة كانت أو مكملة.  أسعار السلع األخرى العامل الثالث/

طلب سينتقل إلى أعلى، لماذا؟ ألنو إذا ارتفعات أساعار السالع البديلاة ساوف يقاوم األفاراد إذا ارتفعت أسعار السلع البديلة يعني أن منحنى ال
( مان ارتفااع أساعار السالع البديلاة وسايزيد الطلاب عليهاا ألن ثمنهاا لام يتغيار ولام يرتفاع  Xبترك ىذه السلع البديلة ومان ثَاُم تساتفيد السالعة )
 (.وبذلك سينتقل منحنى الطلب إلى أعلى )إلى اليمين

وإذا انخفضت أسعار السلع البديلة سوف ينتقل منحنى الطلب إلى األسفل )إلاى اليساار(.  ألن المساتهلك لهاذه السالعة ساوف ياذىب إلاى 
 السلع البديلة التي انخفض ثمنها، وسيقلل من استهالكو لها، ألن سعرىا أقل وبذلك سوف ينخفض الطلب عليها.

 ماذا عن أسعار السلع المكملة؟ 
( لمااذا؟ ألناو D1( إلى أسافل إلاى )D0( ماذا يحدث في منحنى الطلب؟ سوف ينتقل منحنى الطلب من )Xتفعت أسعار السلع المكملة للسلعة )إذا ار 

 ( مكملة لها سيقلل منها أيضاً.Xلو ارتفعت أسعار السلع المكملة فالمستهلك سوق يقلل من استهالك السلع المكملة وبما أن السلعة  )
( لمااذا؟ ألناو إذا D2( إلاى األعلاى إلاى )D0أسعار السلع المكملاة، فساوف ينتقال فاي ىاذه الحالاة منحناى الطلاب األصالي )وإذا انخفضت 

 نالحظ أن تأثير أسعار السلع المكملة ىو تماماً عكس تأثير أسعار السلع البديلة.فانخفض سعر السلع المكملة سوف يرتفع منحنى الطلب 
وىو قد يزيد أو يتغير الذوق تجاه سلعة معينة بحيث يزيد الطلب عليها ألن ميول الناس اتجهت أكثر إلى  ذوق المستهلك العامل الرابع/

في ىذه الحالة سوف نجد أن منحنى الطلب يتحرك  من مكانو  –فقد تولد رغبة أكثر في ىذه السعلة  –ىذه السلعة بسبب اإلعالنات مثالً 
إذا أذواق المساتهلكين اتجهات بعياداً عان ىاذه السالعة نجاد أن منحناى الطلاب يتجاو مان مكانااو (. أماا D2( إلاى األعلاى إلاى )D0الطبيعاي )
(.  وعامال الاذوق، ذوق المساتهلك، عامال نقاال لمنحناى الطلاب، بمعناى ننتقال مان منحناى إلاى منحااى D1( إلاى األسافل إلاى )D0الطبيعاي )

 آخر، وليس من نقطة إلى نقطة على نفس منحى الطلب.
( ساوف يرتفاع فاإن المساتهلكين ساوف يتهاافتون علاى Xإذا كانت ىنااك توقعاات تشاير إلاى أن ساعر السالعة ) التوقعات /العامل الخامس

شراء ىذه السلعة بكميات أكبر من ذي قبل لكي يحصلوا عليها بالسعر الحالي فيزيد الطلب عليها، يعني أن منحنى الطلب سوف ينتقل من 
(D0( إلى األعلى إلى )D2وبالتال  .) ي زيادة الطلب عليها ستؤدي إلاى ارتفااع ساعرىا.  أماا إذا كانات التوقعاات تشاير إلاى أن أساعار السالعة
(X( سوف تنخفض، فإن ما يحدث ىو العكس، منحناى الطلاب ساينتقل إلاى األسافل إلاى )D1 ألن النااس بقادر ماا يساتطيعون يقللاون مان )

 استهالك ىذه السلعة أماًل في انخفاض ثمنها.
( المتوقع Xىل سعر السلعة )الطلب ينتقل إلى أعلى وأسفل؟ أم أن يكون االنتقال من نقطة إلى نقطة على نفس منحنى الطلب؟ ىل منحنى 

 موجود على المحور الرأسي؟ طبعاً ال،  ألن الموجود ىو سعر السلعة الحالي.
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دد المسااتهلكين وعاادد السااكان ألن عاادد وىااو يااؤثر فااي منحنااى الطلااب ويجااب علينااا أن نفاارق بااين عاا عاادد السااكان العامللل السللادس/
المستهلكين إذا انخفض ستؤدي إلى انخفاض الطلب على السلعة وتكون السالعة رخيصاة مماا ياؤدي إلاى مجايء مساتهلكين جادد لهاا.  أماا 

طلاب إلاى أعلاى عدد السكان فلو انتقلت ىذه السلعة من ىجرة إلى مدينة مثاًل، فسوف يرتفع الطلب على السلعة.  وسوف ينتقل منحنى ال
وبالتالي عدد السكان سوف يقل وبالتالي منحنى الطلب سوف ينتقال إلاى األسافل ( أما إذا كان ىناك نزوح من مدينة إلى ىجرة D2( إلى )D0من )
 (.D1( إلى )D0من )

ى ماعادا عامال واحاد وىاو ساعر السالعة، إذا ىذه التطبيقات من خالل الرسم على العوامل المؤثرة في الطلب نجد أن كل العوامل تاؤدي إلاى نقال المنحنا
 . فسعر السلعة نفسها يعني االنتقال من نقطة إلى أخرى على نفس منحنى الطلب، أما بقية العوامل األخرى فستؤدي إلى انتقال منحنى الطلب

 لبْٔٛ اٌطٍت:
ن السلعة فإن الكمية المطلوبة منها ساوف عندما يرتفع ثمن السلعة فإن الكمية المطلوبة من ىذه السلعة سوف تنخفض، وعندما ينخفض ثم

 ترتفع، مع افتراض ثبات العوامل األخرى على حالها.  
ىذا عامل افتراض ثبات العوامل األخرى على حالها، ىذا مهم جداً فأنت عندما ترسم منحنى الطلب الذي يحكي العالقاة باين كمياة مطلوباة 

 .تة، ألنك إذا افترضت أنها تغيرت فإن منحنى الطلب سوف ينتقل، ماعدا السعروسعر السلعة نفسها، تفترض أن العوامل األخرى ثاب

 Price Demand Functionداٌخ اٌطٍت اٌغؼش٠خ 
ىي عبارة عان العالقاة الرياضاية التاي تاربط الكمياة المطلوباة مان السالعة بثمنهاا.  ويمكان التعبيار عان دالاة الطلاب فاي أبساط صاورىا )الصاورة 

 تالي:الخطية( على النحو ال
 

 حيث أن: 
Qd =الكمية المطلوبة من السلعة 

P=ثمن السلعة 
a : مقدار ثابت ويعبر عن الكمية المطلوبة من السلعة عندما يكون ثمنها صفراً، وبعباارة أخارى ىاي الكمياة المطلوباة التاي ال

 تتأثر بالثمن.
b : حدة واحدة.مقدار التغير في الكمية المطلوبة من السلعة والناتج عن تغير الثمن بو 

 

 

 
P)  رياضااياً نقااول التغياار فااي(Q  مقسااوم علااى التغياار فااي

يفتارض أن تكاون إشاارتها بالساالب حتاى تكاون العالقاة باين الكمياة  Pىاذه نساميها رياضاياً الميال، )ميال الدالاة(.. وبالنسابة لمنحناى الطلاب 
يفترض أن تكون أقل من الصفر  Pن المنحنى العام للطلب المطلوبة وسعر السلعة بالسالب، فإذا كنا نتكلم عن منحنى الطلب وحسب قانو 

 أي بقيمة سالبة.نوضح المعادلة الخطية التي ذكرناىا في مثال رقمي:
وحدة، وأدت زيادة الثمن بريال واحد إلى انخفااض الكمياة المطلوباة  ٕٔإذا كانت الكمية المطلوبة من سلعة معينة عند الثمن صفر تساوي 

 ار وحدتين، فما ىي دالة الطلب الممثلة للعالقة السابقة؟من ىذه السلعة  بمقد
ىنا اآلن في المعادلاة فاي  ٕٔ، ورصدنا ٕٔطبعًا ألجل حل مثل ىذه المسألة نجد أنو عندما يكون الثمن يساوي صفر الكمية المطلوبة ىي 

Qd=a+bP

Q
b

P
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ن بريال واحد إلى انخفاض الكمية المطلوباة كم يساوي؟ في بقية السؤال أدت زيادة الثم  Pثم الميل كان ىناك  ٕٔ( تساوي Qdاألسفل )
 ٕولهذا وضعنا ناقص  ٕعندما ارتفع الثمن أو السعر بمقدار لاير واحد انخفضت الكمية المطلوبة بمقدار  P. إذا ٕمن ىذه السلعة بمقدار 

بحكاام العالقااة العكسااية بااين  ٕ- تساااوي P، إذاً ىااذه كمااا نالحاظ ٕ-يعناي أن لنتيجااة ارتفاااع السااعر بمقاادار لاير انخفضات الكميااة بمقاادار 
 الكمية المطلوبة وسعر السلعة نفسها:

 

 

 
 

كما قلنا يحدد مقدار التغير في  ٕ و  Pٕناقص  ٕٔخالصة القول أننا من خالل المعادلة الرقمية المذكورة نجد أن الكمية المطلوبة تساوي 
 الكمية نتيجة للتغير في السعر.

 
، ثاام وضااعنا بعااض القاايم Qdكمااا ىااو موضااح جانباااً نجااد أننااا وضااعنا جاادول ووضااعنا السااعر والكميااة المطلوبااة 

 للسعر وللكمية.
  Demand Scheduleفجدول الطلب:

ىاو عباارة عاان قائماة توضااح الكمياات التااي يطلبهاا المسااتهلك مان الساالعة أو الخدماة عنااد األساعار المختلفااة علاى النحااو 
 لتالي:ا
 

 

 
، وىااذا الجاادول منبثااق ماان المعادلااة ٕٔعناادما يكااون السااعر يساااوي صاافر فااإن الكميااة المطلوبااة تساااوي  -

الرقمية التي ناقشناىا في المحاضرة الثامنة فلو طبقت الجدول ىذا ستجد أنو يتطابق مع المعادلة الرياضية 
ٕٔكميااة المطلوبااة تساااوي وىنااا إذا كااان السااعر يساااوي صاافر فال Qd=12-2Pالتااي ساابق ذكرىااا وىااي 

  

                             

Qd=12-2p 
  ( Qd=12-(2*1)    = 12-2=10)   ٓٔفالكمية المطلوبة تنخفض إلى  ٔوإذا ارتفع السعر إلى  -

 ( Qd=12-(2*2)    = 12-4=8)        ٛفالكمية المطلوبة سوف تنخفض إلى  ٕوإذا ارتفع السعر إلى  -

 (         (Qd=12-(2*3)    = 12-6=6 ٙفالكمية المطلوبة سوف تنخفض إلى  ٖ وإذا ارتفع السعر إلى -

 (          (Qd=12-(2*4)    = 12-8=4 ٗفالكمية المطلوبة سوف تنخفض إلى  ٗوإذا ارتفع السعر الى -

 (       (Qd=12-(2*5)    = 12-10=2 ٕفالكمية المطلوبة سوف تنخفض إلى  ٘وإذا ارتفع السعر إلى  -

 (     (Qd=12-(2*6)    = 12-12=0 فالكمية المطلوبة سوف تنخفض إلى صفرٙارتفع السعر إلى  وإذا -

 ٚ٘ىزا ثؾىُ اٌؼاللخ اٌؼىغ١خ: إرا اسرفغ اٌغؼش رٕخفغ اٌى١ّخ اٌّطٍٛثخ.

   Demand Curve:ِٕؾٕٝ اٌطٍت 
مفترضة للسلعة أو الخدماة والكمياات المطلوباة عناد كال ىو عبارة عن المنحنى الواصل بين النقاط المختلفة والتي تمثل األثمان المختلفة ال

P Qd 

 45 طفش

4 43 

5 8 

6 9 

7 7 

8 5 

 طفش 9

Qd=12-2P
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 ثمن.
 اٌزغ١ش فٟ اٌطٍت ٚاٌزغ١ش اٌى١ّخ اٌّطٍٛثخ: ً٘ ٕ٘بن فشق ث١ّٕٙب...؟

 يعني االنتقال من نقطة إلى نقطة أخرى على نفس منحنى الطلب. : الكمية المطلوبةالتغير في 
 لجهة اليمين أو إلى جهة.يعني انتقال منحنى الطلب بأكملو إما  : التغير في الطلب

   :Market Demandاٌطٍت اٌىٍٟ )ؽٍت اٌغٛق( 
ىاو مجمااوع الكميااات المطلوبااة ماان الساالعة إلجمااالي المسااتهلكين عنااد األسااعار المختلفااة.  وىااو مااا نسااميو طلااب السااوق ولااو أخااذنا مثااااًل: 

 ما، ثم الطلب الكلي على ىذه السلعة:يوضح الجدول أدناه الكميات التي يطلبها إجمالي المستهلكين )أ،ب و ج(من سلعة 

 صّٓ اٌغؼٍخ
 ؽٍت اٌّغزٍٙه

 )أ(

 ؽٍت اٌّغزٍٙه

 )ة(

 ؽٍت اٌّغزٍٙه

 )ط(

 ؽٍت اٌىٍٟ

 )ؽٍت اٌغٛق(

5 8 9 44 58 

7 9 8 9 53 

9 7 7 7 48 

8 5 6 8 43 

 8 6 5 طفش 43

( والمساتهلك الثالاث )ج( ويمكان أن ترسام منحناى نفترض أن ىنااك ثاالث مساتهلكين، ونرماز للمساتهلك األول )أ( والمساتهلك الثااني )ب
طلب يمثل منحناى طلاب المساتهلك )أ( لوحاده، ويكمان أن تمثال منحناى طلاب للمساتهلك )ب( لوحاده،  ومنحناى )ج( لوحاده، أماا طلاب 

 ٛتهلك )أ( يطلااب نجااد أن المساا ٕالسااوق أو الطلااب الكلااي فإننااا نجمااع طلبااات األفااراد عنااد األسااعار المعطاااة.  فلااو أخااذنا مااثاًل السااعر 
لااو جمعناىااا نجااد أن طلااب السااوق أو و وحاادة،  ٔٔوحاادات والمسااتهلك الثالااث )ج( يطلااب  ٙوحاادات والمسااتهلك الثاااني )ب( يطلااب 
  وحدة وىي تمثل طلب السوق على ىذه السلعة.ٕ٘، إذاً ىنا نجد ٕ٘=ٔٔ+ٙ+ٛالطلب الكلي )مجموع طلبات األفراد( 

وحدات  ٙإلى  ٛن كل شخص من المستهلكين خفض الكمية المطلوبة مثل المستهلك )أ( خفض من نجد أ ٗإلى  ٕلو ارتفع السعر من و 
لاو جمعناا ىاذه الطلباات سانجد عنادنا و وحادات،  ٜإلاى  ٔٔوحادات والمساتهلك )ج( خفاض مان   ٘إلاى  ٙوالمستهلك )ب( خفاض مان 
 وىكذا.....  وحدة ىو طلب السوق. ٕٓ، أي ٕٓ= ٜ+٘+ٙطلب السوق أي لو جمعنا 

وكما تالحظ يمكن أن نرسم رسم  مستقل يمثل العالقة بين الطلب الكلاي علاى ىاذه السالعة أو طلاب الساوق مان ساعر السالعة فتضاع نقااط 
(... إذا وصالت باين ىاذه النقااط سايتكون لاديك  ٘وٓٔ(....)  ٓٔوٛ(....)  ٘ٔوٙ(....)  ٕٓو ٗ(....)  ٕ٘و ٕتجمع بين السعر) 

 لسلع.( على ىذه امنحنى طلب السوق)
 ىو إجمالي الكميات التي يطلبها المستهلكون الثالثة عند كل ثمن من األثمان المفترضة للسلعة.: ؽٍت اٌغٛق

 :  ِٕؾٕٝ ؽٍت اٌغٛقأِب 
فهااو عبااارة عاان تمثياال بياااني لمجمااوع النقاااط التااي تمثاال أجمااالي الكميااات التااي يطلبهااا األفااراد عنااد كاال ثماان، أي الجمااع األفقااي لمنحنيااات 

 فردية تجميع أفقي وليس تجميع رأسي ألننا نجمع الكميات.الطلب ال
 اٌؾبالد االعزضٕبئ١خ ٌٍمبْٔٛ اٌؼبَ ٌٍطٍت

ياة نسميها حاالت استثنائية للطلب لماذا..؟ ألنناا كماا قلناا أن القاانون العاام للطلاب يعطيناا معلوماة مفادىاا أن ىنااك عالقاة عكساية باين الكم
 المطلوبة وسعر السلعة نفسها، 

االت االستثنائية نجد أن ىذه الحاالت ال ينطبق عليها قانون الطلاب بكال تأكياد ألن قاانون الطلاب العاام يقاول فاي العالقاة العكساية في الح
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 وسعرىا وفي ىذه الحاالت االستثنائية ال تقول بذلك، ونجد أن من أىم ىذه الحاالت:

 اىية من مجوىرات وأحجار كريمة وتحف نادرة.حالة السلع التي تطلب لذاتها، ولكونها باىظة الثمن.  كسلع الرف 
 .حالة السلع التي يعتقد األفراد أن ارتفاع ثمنها دلياًل على جودتها، كأدوات التجميل والمساحيق مثاًل 
  حالة السلع التي يزيد الطلب عليها عند ارتفاع ثمنها خوفاً من ارتفاع أكبار فاي المساتقبل ويحادث ذلاك غالبااً فاي أوقاات الحاروب

 ألزمات خاصة بالنسبة للسلع االستهالكية.وا
 ."حالة سلع "جيفن 

 فٟ اٌؾبٌخ األٌٚٝ:
 نجااد أن العالقااة طرديااة كلمااا ارتفااع سااعرىا كلمااا زاد الطلااب عليهااا.  والتبرياار المنطقااي لهااذه الحالااة أن مثاال ىااؤالء المسااتهلكين األغنياااء أو 

هاا وإنماا يحساون بمنفعاة أو لاذة أخارى مان خاالل اساتبعاد اآلخارين مان اساتهالك األثرياء ال يشترون السلعة فقط لذاتها أي ألجال المنفعاة من
 ىذه السعلة،.

 فٟ اٌؾبٌخ اٌضب١ٔخ:
 تجد ىنا أن بعض الناس يقيم السلعة بناءاً على سعرىا، فكلما ارتفع سعرىا يرون أنها أفضل جودة.

 اٌؾبٌخ اٌضبٌضخ:
على السلع الضرورية وتخزينها ألن المستقبل بالنسبة لهام غاامض وبالتاالي نجاد أناو أزمات وحروب يقدم الناس  ع فيوتجد ىنا إذا كان الوض

 حتى مع ارتفاع ثمنها يزيد الطلب عليها.
 اٌؾبٌخ اٌشاثؼخ: 

 .من خالل سلع جيفن، ستكون العالقة طردية بين الكمية المطلوبة وسعر ىذه السلعةو وسلع )) جيفن (( سميت ىكذا ألنو اسم لشخص 
 ٝ داٌخ اٌطٍت ٚٔأخز اٌزطج١ك اٌزبٌٟ:رطج١مبد ػٍ

 4رطج١ك 
 فأكمل الجدول التالي، ثم ارسم منحنى الطلب الذي يمثل ىذه العالقة.  Q=175-5Pإذا كانت دالة الطلب ىي:

 (Q طبعا رمز للكمية، وP  .ىناك عالقة عكسية بين الكمية والسعر من خالل الناقص الموجود الذي يسبق الخمسة  .)رمز للسعر 
                    

 

 

  

 

 

 

 

 

 اٌؾً:
طبعاا إذا كاان الساعر يسااوي صافر والخمساة مضاروبة فاي  Qلو افترضنا أن السعر يساوي صفر نذىب إلى المعادلة لننظر كم مقدار الكمية 

، ولاو ارتفاع 175بصافر فيصابح النااتج Pدول فإنناا نعاوض بقيماة .  فكماا فاي الجا٘ٚٔيسااوي  Qالصفر صفر وبالتالي ال يتبقى عندنا إال 
وىكذا في بقية األسعار. فيصبح   150تساوي   Qd، إذا Q=175-(5 * 5)=150فإننا نعوض  في المعادلة فتصبح  5إلى  Pالسعر 

P Qd 

  طفش

8  

43  

48  

53  

58  

63  
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 الجدول كالتالي:
P Qd 

 478 طفش

8 483 

43 458 

48 433 

53 78 

58 83 

63 58 
 
 

علااى المحااور األفقااي فااي األساافل.    Qالمحااور الرأسااي الااذي يمثاال السااعر، والكميااة Pنرساام الجاادول السااابق بيانيااا فساايكون إذا أردنااا أن 
 فيصبح الرسم البياني كالتالي:

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا إذا كاان الساعر فإذا كانت الدالة على شكل خط مستقيم، يكفي تحديد نقطتين فقاط تجماع باين الكمياة والساعر.  فماثال النقطاة األولاى قلنا
 ، ٘ٚٔيساوي صفر فوجدنا أن الكمية تساوي 

تكااون الكميااة عناادىا تساااوي صاافر، ولهااذا ىااذه نقطااة تقاطعااو مااع المحااور الرأسااي.  إذا وصاالنا بااين ىااذه  ٖ٘عناادما يكااون السااعر يساااوي و 
حناى الطلاب وكماا تالحاظ ذو عالقاة النقطتين بخط مستقيم جميع النقاط التي ذكرناىا في الجادول ساتكون علاى نفاس الخاط، ىاذا يمثال من

 عكسية بين الكمية المطلوبة والسعر.
 ما ىي الدالة التي تمثل البيانات الواردة بالجدول التالي: 5رطج١ك 

  

 ٓ٘ ٓٗ ٖٓ ٕٓ ٓٔ صفار Pالثمن       

 ٕٗ ٕٖ ٓٗ ٛٗ ٙ٘ ٗٙ Qdالكمية المطلوبة  

وب تكوين معادلة، ما ىي الدالة التي تمثل البيانات الواردة بالجدول التاالي؟ فمثال أعطيت جدول. فالجدول ىنا معطى ليس مجهوال والمطل

P

Q0 50 100 150 200

5

10

15

20

25

30

35



26 

 

 يعني كون معادلة الطلب من خالل ىذا الجدول؟
 اٌؾً:

 + P   ×b Q = aطبعا نعرف الصيغة الخطية للطلب وىي:   
وىي القيمة  aذنا ىذه المعادلة ونظرنا إلى يفترض أن تكون أقل من الصفر أي سالب، حسب القانون العام للطلب.  لو أخP وكما قلنا بأن 

، إذاً ٗٙالتي تكون عندىا الكمية عندما يكون السعر يساوي صفر.  فعندنا في الجدول عنادما يكاون الساعر يسااوي صافر فالكمياة تسااوي 
 أي:التي ىي ميل دالة الطلب  bبقي علينا أن نستخرج    + P    ×b Q = 64اآلن جزء من المعادلة سجلناه وىو:

 

 

 

  ٛ-=ٙ٘- ٛٗفخذ أي تغير في الكمية واقسم على التغير في السعر. فلو أخذنا مثال الكمية 

إذا قسمنا        ٓٔ=ٓٔ-ٕٓوالسعر 
8

10



 والتفاصيل كالتالي:     0.8تساوي    
 

 

 

 

 

 

 
 رىْٛ:إراً اٌّؼبدٌخ 

 

   Elasticity of Demandِشٚٔخ اٌطٍت 
تغير أي ىي العالقة الدالّية بين الطلب كمتغير تابع والعوامل المؤثرة فيو كمتغيرات مستقلة، تعني أن الكمية المطلوبة من السلعة ستتغير عند 

 غير؟ولكن ما مدى ىذا التغير؟ ما مقدار ىدا التعامل من ىذه العوامل أو المتغيرات السابقة. 
 ِشٚٔخ اٌطٍت ٟ٘:

 درجة االستجابة النسبية للكمية المطلوبة من السلعة أو الخدمة للتغيرات النسبية التي تحدث في أحد العوامل المؤثرة في الطلب
%...وىكااذا  وال نركااز علااى التغياار المطلااق.  ٖٓ% ٕٓ% ٓٔولكاان يجااب أن الااذي نلحظااو ىنااا أننااا نركااز علااى التغياار النساابي )نساابة( 

غير المطلااااق يقيسااااو المياااال ألننااااا قلنااااا أن فااااالت الميل ىو:
 

 

 
 )إذا كنا نتكلم عن مرونة الطلب السعرية (. التغير النسبي في السعر÷ التغير النسبي في الكمية المطلوبة ىنا المرونة تقول:  

 أٔٛاع ِشٚٔخ اٌطٍت:

   Price Elasticity of Demandأٚالً/ ِشٚٔخ اٌطٍت اٌغؼش٠خ 

 املي  =
 

    لتهغري يف الكميهةا  
  

 التهغري يف السعهر            

 

64a 
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64 0.8Qd P 

64 0.8dQ P 

 
    لتاغير في الكمياةا  

  

 التاغير في السعار 
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 جابة النسبية للكمية المطلوبة من السلعة للتغيرات النسبية التي تحدث في ثمن السلعة.ىي درجة االست
 س٠بػ١بً ٟ٘:

 وكما نالحظ تعني:   Epنرمز لمرونة الطلب السعرية  با
 الكمية (. ÷ السعر × ) التغير في السعر( ÷) التغير في الكمية المطلوبة 

 

 :اٌّشٚٔخ ٕ٘بن خّظ ؽبالد ٌّشٚٔخ اٌطٍت ٠ؾذد٘ب ِؼبًِ

 

وىي الحالاة التاي  ياؤدي فيهاا تغيار فاي ثمان السالعة إلاى تغيار ال نهاائي :  Infinitely Elasticاٌطٍت الٔٙبئٟ اٌّشٚٔخ  -4
 في الكمية المطلوبة منها.

كمياة   أي أن المستهلكين مستعدون لشراء كل الكمياة التاي يمكانهم شارائها مان السالعة عناد ثمان معاين، ولكانهم غيار مساتعدين لشاراء أي  
Ep   منها إذا ارتفع ثمنها ولو بنسبة ضظيلة جدًا.   نمثل مرونة الطلب فنقول:    

 (.Infinitelyمرونة الطلب السعرية تساوي النهائي ) Epأي أن 
يكااااون علااااى شااااكل خااااط مسااااتقيم يااااوازي  أي أن منحنى الطلاب عنادما يكاون النهاائي 

ر األفقي.  ويمكن تمثيلو بالرسام كماا المحو  في الشكل التالي:
 

 

 

 

تتغير فيها الكمية التي يطلبها المستهلكون أي الحالاااة التاااي اٌطٍيييت اٌّيييشْ:  -5

الااااااذي يحاااااادث فااااااي ثمنهااااااا أي أن القيمااااااة  ماان الساالعة بنساابة أكباار ماان نساابة التغياار 
      المطلقة للمرونة:

 
 المرن يكون منحني الطلب أكثر انبساطا.   أي أن  الطلب

 .ستجابة كبيرةيعني أن نسبة استجابة الكمية المطلوبة للتغير في السعر ا فبٌطٍت اٌّشْ ِبرا ٠ؼٕٟ؟
وىي الحالة التي تتغير فيها الكمية المطلوبة من السلعة أو الخدمة بنفس نسبة التغير في الثمن أي أن  اٌطٍت اٌّزىبفئ اٌّشٚٔخ: -6
 .E = 1قيمة المطلقة للمرونة:  ال

(.  ٔ-فاي بعاض األحياان نساميو الطلاب آحاادي المروناة ألن القيماة المطلقاة للمروناة ستسااوي  واحاد أي القيماة الحقيقياة للمروناة تساااوي )
 .% بنفس النسبةٓٔ% الكمية المطلوبة يجب أن تنخفض بمقدار ٓٔفلو ارتفع السعر مرة أخرى بمقدار

 متكافئ المرونة يكون بالشكل التالي: أي أن منحنى الطلب
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ىنا لو أخذت ىذه النقاط ستجد أن الطلب متكافئ المرونة أحادي المرونة ىنا ىذا النوع في منحنا الطلب تكون مرونة الطلب ثابتة وتساوي 

 .ٔأي القيمة المطلقة تساوي  ٔ-
 بة من السلعة أو الخدمة بنسبة أقل من نسبة التغير في الثمن.ىو ذلك الذي تتغير فيو الكمية المطلو اٌطٍت غ١ش اٌّشْ:  -7

 EP >  1 <وىو عكس المرن تماما.        صفر
 أما منحنى الطلب الغير مرن فهو أقل انبساطا.أي أن استجابة الكمية المطلوبة ضعفيو للتغير في السعر. 

 Ep = 0تجابة لتغيرات الثمن.   وىو يعني أن الكمية المطلوبة عديمة االساٌطٍت ػذ٠ُ اٌّشٚٔخ:  -8
 خط مستقيم موازي للمحور العمودي الذي ىو المحور الرأسي ونرسمو على الشكل التالي:

 

 

 

 

 

 اٌؼٛاًِ اٌّؤصشح فٟ ِشٚٔخ اٌطٍت اٌغؼش٠خ:
 رزٛلف دسعخ ؽغبع١خ اٌطٍت ػٍٝ اٌغٍؼخ ٔز١غخ ٌٍزغ١شاد اٌزٟ رطشأ ػٍٝ صّٕٙب ػٍٝ ػذد ِٓ اٌؼٛاًِ ِٕٙب:

 خ اٌغٍؼـخ ٚػـشٚسرٙب ٌٍّغزٍٙه:أ١ّ٘ -4
فكلما كانت السلعة مهمة وكانات السالعة ضارورية كلماا صاار الطلاب أقال مروناة، يعناي اساتجابة الكمياة المطلوباة للتغيار فاي الساعر 

 .ضعيفة يعني المستهلك يحتاج إلى ىذه السلعة فهي مهمة لو
 ِـذٜ رـٛافش ثذائً ٌٍغٍـؼخ:-5

عة تمكن المستهلك من االستغناء عن كمية أكبر منها عند ارتفااع ثمنهاا، واالستعاضاة عنهاا بسالعة كلما كان ىناك بدائل أكثر للسل
 كلما كان ىناك بدائل كلما كان الطلب أكثر مرونة..  أخرى بديلة.

 رؼـذد اعزؼّبالد اٌغٍـؼخ:-6
يرات التي تحدث في ثمنهاا، أو بعباارة كلما تعددت استعماالت السلعة كانت أكثر أىمية للمستهلك وبالتالي كانت أقل مرونة للتغ

 أخرى يمكن القول بأن السلعة كلما كانت ذات استعماالت متعددة كلما كانت مرونتها منخفضة.
 ِغزـٜٛ اٌذخـً:-7

 كلما زاد مستوى الدخل تقل المرونة.  فمرونة الطلب على السلع المختلفة لدى األغنياء أقل منها لدى الفقراء،.
 

 ـك ػٍٝ اٌغٍؼـخ ِٓ اٌذخً:ٔغجـخ ِـب ٠ٕف -8
إذا كانات الساالعة باىظااة الااثمن ويشااكل مااا ينفاق عليهااا نساابة كبياارة ماان دخاال المسااتهلك، فاإن أي تغياار فااي ثمنهااا سااوف يااؤثر علااى 

 الكمية المطلوبة منها بشكل كبير.
 اٌفزـشح اٌض١ِٕـخ:-9

DP

Q
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 الزمنية كلما كان الطلب أقل مرونة.  كلما طالت الفترة الزمنية كلما كان الطلب أكثر مرونة، وكلما قلت الفترة 

 أ١ّ٘خ ؽغبة اٌّشٚٔخ:

 ِشٚٔخ اٌطٍت ٚاإل٠شاد اٌىٍٟ ٌٍّٕزظ:
إن المبلااا الكلااي الااذي ينفااق علااى شااراء الساالعة يمكاان أن يطلااق عليااو اإلنفاااق الكلااي للمسااتهلكين )المشااتريين( أي  مااا عالقااة المرونااة باااإليراد الكلااي؟
ريها، وىو في الوقات نفساو اإلياراد الكلاي للمنتجاين )الباائعين(.  ولكان ىاذا بوجاود افتاراض وىاو عادم وجاود ضارائب السعر مضروباً في الكمية التي يشت

عاناات ىماا حكومية أو إعانات،  ألن وجود الضرائب واإلعانات يعني أن اإليراد الكلي ال يتطابق مع اإلنفاق الكلي، أما فاي حالاة عادم وجاود ضارائب وإ
 وتختلف عالقة المرونة باإليراد الكلي حسب معامل المرونة أو نوع مرونة الطلب كما يلي:  نفس الشيء في الواقع.

 :فٟ ؽبٌـخ اٌطٍت ال ٔٙبئـٟ اٌّشٚٔـخ 
 يؤدي ارتفاع الثمن إلى انخفاض اإليراد الكلي إلى الصفر، أما انخفاض الثمن فيؤدي إلى زيادة اإليراد الكلي إلى ماال نهاية

 فٟ ؽبٌـخ اٌطٍـت اٌّـش:ْ 
ياااؤدي ارتفاااع ثماان الساالعة إلااى انخفاااض اإليااراد الكلااي، )عالقااة عكسااية بااين ثماان الساالعة واإليااراد الكلااي( لماااذا؟ وذلااك بساابب 

 دة اإليراد الكلي للمنتج.انخفاض الكمية المباعة بنسبة أكبر من نسبة ارتفاع الثمن، وكذلك يؤدي انخفاض الثمن إلى زيا
 ٔٚخ:فٟ ؽبٌـخ اٌطٍـت ِزىبفـئ اٌّـش 

ارتفع ثمن السلعة أو انخفض.  وذلك لكون انخفاض ثمن السلعة أو ارتفاعو سيؤدي  اد الكلي الناشئ عن البيع، سواءً  يتغير اإلير ال
 إلى ارتفاع الكمية المطلوبة أو انخفاضها بنفس النسبة، وبالتالي ال يتأثر اإليراد الكلي.

 :ْفٟ ؽبٌـخ اٌطٍـت اٌغ١ـش ِـش 
ى زيادة اإليراد الكلي لكون الكمية المطلوبة مان السالعة ساتنخفض ولكان بنسابة أقال مان نسابة ارتفااع الاثمن، يؤدي ارتفاع الثمن إل

)أي عالقة طردية بين ثمن السلعة واإليراد الكلي( فتكون المحصلة النهائية ىي زيادة اإليراد.  أما عند انخفاض الاثمن فاإن اإلياراد 
 ة ولكن بنسبة أقل من نسبة انخفاض الثمن.الكلي ينخفض بسبب زيادة الكمية المطلوب

 :فٟ ؽبٌـخ اٌطٍـت ػذ٠ـُ اٌّـشٚٔخ 
 يزداد اإليراد الكلي بنفس نسبة زيادة الثمن وينخفض بنفس نسبة انخفاضو، وذلك ألن الكمية المباعة أو المطلوبة ال تتغير.)أي ثابتة(. 

ريااالت، وعنادما قاام  ٘ساعر الوحادة و وحادة،  ٓٓٔىاي إذا كانت الكمية التاي يطلبهاا المساتهلكون مان سالعة معيناة  ِضبي:
. فهاال يعتباار رفااع الااثمن قااراراً ٓٓٔوحاادة باادالً ماان  ٜٓرياااالت، انخفضاات مبيعاتااو منهااا لتصاابح  ٙالمنااتج برفااع ثمنهااا إلااى 

 حكيما من المنتج أم ال؟ ولماذا؟

 
 مرونة الطلب كالتالي:لمعرفة أثر زيادة سياسة رفع الثمن على اإليراد الكلي للمنتج البد من قياس 

 
 
 

 إذاً القيمة المطلقة لسالب نصف ىي نصف يعني أن الطلب غير مرن.
 إذا عرفنا أن الطلب غير مرن من خالل إما قياس المرونة كما قسناىا كما سبق، أو من خالل النظر ماذا حادث لإلياراد الكلاي نتيجاة الرتفااع

وجدنا أن اإليراد  الكلي قد زاد )أي عالقة طردية( وقلنا أن العالقة الطردية بين اإليراد  ٙ إلى ٘السعر.  فوجدنا أنو عندما ارتفع السعر من 
 الكلي والسعر ال تحدث إال إ ذا كان الطلب غير مرن.
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_______________________________ 

 

 صب١ٔب/ ِشٚٔخ اٌطٍت اٌذخ١ٍخ:
 ات النسبية التي تحدث في دخل المستهلك.ىي درجة االستجابة النسبية للكمية المطلوبة من السلعة للتغير 

 إذًا: مرونة الطلب الدخلية = نسبة التغير في الكمية المطلوبة / نسب التغير في دخل المستهلك
 
 
 

 I  (Income)الكمية المطلوبة  والدخل Qd المطلوبة  و التغير في الكمية حيث 
يعان أن  ساالبةوإذا كانات  عادياةبين الكمياة المطلوباة والادخل وىاذا يعناي أن السالعة  طرديةفيعني أن العالقة  موجبةالطلب  فإذا كانت مرونة
 .دنياالسلعة ىي سلعة 
 لبْٔٛ إٔغً:

 تنخفض نسبة الدخل المخصصة لإلنفاق على المواد الغذائية كلما زاد الدخل. -ٔ
 .لملبس والمسكن والتدفظة واإلضاءة ثابتة مع زيادة الدخلتظل نسبة الدخل المخصصة لإلنفاق على ا -ٕ
 .تزداد نسبة اإلنفاق على الحاجات األخرى كالتعليم والترفيو والسياحة واالدخار مع زيادة الدخل -ٖ
 

 :  Cross Elasticity of Demandصبٌضبً/ ِشٚٔخ اٌطٍت اٌّزمبؽؼخ 
 يجة للتغير النسبي في سعر السلعة األخرى  يمكن تمثيلها رياضيًا:يعني تقيس نسبة استجابة الكمية المطلوبة من سلعة نت

 
Qx التغير في الكمية المطلوبة من السلعة =x 

Py  التغير في سعر السلعة األخرى =y 
Py  سعر السلعة =y 

Qx  الكمية المطلوبة من =x 
 .لها عالقة طردية Yمن السلعة وثمن السلعة البديلة  Xفي حالة السلعة البديلة، لكون العالقة بين الكمية المطلوبة  موجبةتكون اإلشارة 

 عالقة عكسية.  Yلها سلعة المكملة وثمن ال Xحيث أن العالقة بين الكمية المطلوبة من السلعة  سالبةأما في حالة السلع المكملة فاإلشارة تكون 
 4رطج١ك 

كيلاو، فهال يعتبار الطلاب علاى   ٜٓإلاى  ٓٛرياالت، فزادت الكمية التي يبيعهاا مان  ٗإلى  ٙأ/ إذا قام البائع بتخفيض ثمن كيلو التفاح من 
 التفاح مرناً أم غير مرن؟

 اإلعبثخ ػٍٝ ٘زا اٌغؤاي ثطش٠مز١ٓ:  -

 ٓٔ= ٓٛ-ٜٓفي الكمية       قياس المرونة مباشرة: التغير (4
 ٕ-= ٙ-ٗوالتغير في السعر                                   

Qx Py

Py Qx





Xمرونة الطلب المتقاطعة 

I Qd

Qd I


 


مرونااااااااة الطلااااااااب 
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  ٘-=  ٕ-/ٓٔ    التغير في الكمية                      
  ٜٓوالبد أن نستخدم الكمية  ٗثم نضرب ىذا في السعر 
2 20 5*4

9 90 90

  
 

  
 وبما أن الناتج بالسالب فالطلب غير مرن.

 طريقة أخرى لمعرفة مدى مرونة الطلب من خالل )ماذا يحدث في اإليراد الكلي(: (5
 ٓٛٗ= ٓٛ* ٙاإليراد في المرة األولى:   

 ٖٓٙ=ٜٓ* ٗاإليراد في المرة الثانية : 
العالقاة طردياة إال إذا   وذلك يعني انخفاض اإليراد الكلي نتيجة انخفاض السعر. العالقة بين السعر واإليراد الكلي عالقاة طردياة. ولان تكاون

 كان الطلب غير مرن.  
 يع في الحالتين.ب/ ىل يعتبر قرار البائع بتخفيض ثمن التفاح لزيادة مبيعاتو قراراً في صالحو أم ال؟ أثبت إجابتك بحساب اإليراد الكلي الناشئ عن الب

 حسبنا اإليراد الكلي. قرار البائع خطأ. إلثبات اإلجابة كما الحظنا في اإلجابة السابقة عندما   -
ج/ إذا أدى تخفاايض ثماان التفاااح إلااى تخفاايض الكميااة المطلوبااة ماان البرتقااال، فهاال يعتباار البرتقااال فااي ىااذه الحالااة باادياًل أم مكماااًل للتفاااح؟ 

 ولماذا؟
 إذا انخفض ثمن التفاح فإن من المتوقع أن الكمية المطلوبة من التفاح سوف تزيد. -ج(
ألنو زاد استهالكو من التفاح  السلعتين بدائلية المطلوبة من البرتقال الذي ىو تخفيض ثمن التفاح فهذا يعني أن إذا أدى تخفيض الكم-   

 وخفض من البرتقال. إذا يكون بدياًل، ألنو عندما خفض سعر التفاح نجد أن الكمية المطلوبة من البرتقال انخفضت. 
 5رطجج١ك

ريااًل، فما درجة تأثر طلب أحمد على األرز بتغيرات دخلو  ٛهريًا، وبافتراض أن ثمن الكيلو ىو كيلو من األرز ش  ٓٔإذا كان أحمد يستهلك 
لاير قاد أدت إلاى زياادة الكمياة التاي يساتهلكها مان األرز بمقادار كيلاوين شاهريًا،  ٓٓ٘ٗإلاى  ٓٓٓٗإذا علمت أن زيادة دخلو الشهري من 

 ا؟ىل ينطبق قانون إنجل في ىذه الحالة أم ال؟ ولماذ
د.  اإلجابة/ قلنا قانون إنجل كان يناقش نسبة ما ينفق على السلع بعضو يبقى ثابتا وبعضها ينخفض نسبة ما يُنفق عليو من الدخل وبعضها يزي

 فمن المطلوب في مثل ىذا السؤال أننا نحسب نسبة ما ينفقو  المستهلك في المرة األولى. ألنو كان ثمن كيلو األرز 
 لاير ٓٓٓٗلاير   |ىذا ما ينفقو على األرز عندما كان دخلو  ٓٛ=  كيلو  ٓٔرياالت *  ٛ

 %ٕ= ٓٓٔ*  ٕٓ.ٓ=  ٓٓٓٗ/  ٓٛنسبة ما ينفقو في المرة األولى:     
 كيلو  ٓٔكيلو= ٕ كيلو +ٛوبعد الزيادة صار استهالكو: 

   10 * لاير للكيلو شهرياً  ٓٓٔلاير =  ٓٔكيلو 
 %ٕ.ٕ=ٓٓٔ*  ٕٕٓ.ٓ= ٓٓ٘ٗ/ٓٓٔفقو في المرة الثانية:   نسبة ما ين

 ى األرز.انظر ماذا يحدث في كلتا الحالتين ثم قرر ىل ىو من أنواع السلع األولى أو الثانية أو الثالثة بناءاً على ما يحدث في نسبة إنفاقو عل
  :Supplyاٌؼشع 

غيٛق ِيٓ اٌغيٍؼخ أٚ اٌخذِيخ ػٕيذ ِخزٍيف ٘ٛ اٌى١ّبد اٌزيٟ ٠ىيْٛ إٌّزغيْٛ ِغيزؼذْٚ ٌج١ؼٙيب فؼيالً فيٟ اٌ

 )اٌطٍت ٠ّضً عٍٛن اٌّشزش٠ٓ، ٚاٌؼشع ٠ّضً عٍٛن إٌّزغ١ٓ( األصّبْ اٌّفزشػخ ٌٙب.
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   اٌمبْٔٛ اٌؼبَ ٌٍؼشع:

ىااو أن ىناااك عالقااة طرديااة بااين السااعر والكميااة المعروضااة. وىنااا ننظاار إلااى الرساام 
حاور األفقاي يمثال نجد كما ىو مالحاظ فاي المحاور الرأساي يمثال الساعر وفاي الم

 الكمية والمنحنى الذي في العرض يمثل العالقة الطردية بين السعر والكمية.

   ِؾذداد اٌؼشع:

ىناااك العديااد ماان العواماال المااؤثرة التااي تااؤثر فااي الكميااة التااي يرغااب الُمنااِتج فااي 
 عرضها من السلعة أو الخدمة، ومن أىمها:

  :دة مع ثمنها.ترتبط الكمية المعروضة بعالقة طريثمن السلعة 
 :كلما زادت أثمان عناصر اإلنتاج )العمل، األرض، رأس المال، التنظيم( التي تستخدم فاي إنتااج السالعة كلماا   أثمان عناصر اإلنتاج

 )العالقة عكسية(أدى ذلك إلى زيادة تكاليف إنتاج السلعة، وبالتالي انخفضت الكمية المعروضة من السلعة.

 :لكمية المعروضة من السلعة بعالقة عكسية مع ثمن السلعة البديلة لها في اإلنتاج، وعالقة طردياة ماع ترتبط ا أثمان السلع األخرى
 السلعة المكملة لها في اإلنتاج.

 :يؤثر المستوى الفني والتقني لإلنتاج على كمياة ونوعياة السالع المنتجاة، وكاذلك علاى تكااليف اإلنتااج.  لاذلك  حالة الفن اإلنتاجي
 لوب الفني واإلنتاجي المستخدم كلما زادت الكمية المعروضة من السلعة والعكس بالعكس.فكلما تحسن األس

    :توقعااات األسااعار لاادى المنتجااين يعتباار عاماال مهاام  كمحاادد أو كمااؤثر فااي العاارض فااإذا كااان توقعااات األسااعار لاادى المنتجااين
ساالع حتااى يرتفااع ثمنهااا وبالتااالي ساانجد أن منحنااى المنتجااين يتوقعااون أن سااعر الساالعة ساايرتفع تجاادىم يبااادرون إلااى تخاازين ىااذه ال

 العرض سيرتفع إلى أعلى مشيراً إلى ارتفاع األسعار.
 :الحكومية التي تقدم سنجد أنها ستؤدي إلى نقل منحنى العرض إلى األسفل  فاإلعاناتلها تأثير في العرض.   اإلعانات والضرائب

مان ساعر السالعة ساتدفعها الحكوماة فكاان ىاذا بالنسابة للمناتج كأناو يارى أن  يعني زياادة فاي العارض ىاذا االنتقاال لمااذا؟ ألناو جازء
تكلفة إنتاج ىذه السلعة انخفض بالنسبة لو، فتجده يزيد من إنتاج ىذه السلعة وبالتالي منحنى العرض ينتقل إلاى أسافل يعناي زياادة 

أيضاااً ماان محااددات  والضاارائبللضاارائب.  الكميااة المعروضااة عنااد السااعر السااائد.  أيضااا نفااس الشاايء يقااال لكاان بشااكل معاااكس 
العرض فكلما زاد الضرائب نجد أن المنتج يحسب ىذه الضرائب مان تكاليفاو فكاان فارض الضاريبة علاى المناتج الاذي ينتجاو كاان 

 زيادة في تكاليفو وبالتالي نجد أن منحنى العرض ينتقل إلى األعلى كأنو زيادة في التكاليف. 

   داٌخ اٌؼشع اٌغؼش٠خ:

العالقة الرياضية التي توضح العالقة بين الكمية المعروضة من السالعة وثمنهاا، ماع افتاراض بقااء العوامال األخارى الماؤثرة ىي 
 في العرض على حالها.

Qs   ىي الكمية المعروضة 
a   ىي المقدار الثابت 

SP

Q

Qs=a+bP
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b  ميل دالة العرض أي مقدار التغير في الكمية مقسوما على التغير في السعر 
ىل معادلة العارض أو منحناى العارض شاديد االنحادار أو شاديد االنبسااط، فكلماا كبارت ىاذه القيماة يعناي   bن لنا وىذا يبي

أن اسااتجابة الكميااة المعروضااة فااي التغياار فااي السااعر اسااتجابة كبياارة وبالتااالي يكااون المياال ىنااا يعتباار كبياار أمااا السااعر فكمااا 
لكمية المعروضة دالاة معتمادة علاى الساعر تتغيار وتتاأثر عناد تغيار الساعر نالحظ ىنا اآلن بين الكمية المعروضة والسعر، أي ا

 يفترض أن تكون أكبر من الصفر. bوالعالقة كما ىي مالحظة ىنا يفترض أن تكون طردية حسب القانون العام للعرض و 
 

عند ىذا الثمن، بل كانت الكمية التي  لو كان ثمن السلعة في السوق ىو صفر، وكان الُمنِتج ال يرغب في عرض أي كمية من سلعتو ِضبي:
وحدات.  فما ىي دالاة العارض الممثلاة للعالقاة  ٖ(.  وأن تغير الثمن بريال واحد يؤدي إلى تغير الكمية المعروضة بمقدار ٖ-يعرضها ىي )

 السابقة؟

بمقاادار لاير واحااد تزيااد الكميااة المعروضااة  أنااو يقاايس المياال ألنااو إذا ارتفااع السااعر ٖقلنااا  b.  والااا bوالثاباات  aطبعااا عناادنا الثاباات  اٌؾييً:
 .ٖتساوي  b، إذا ٖبمقدار 

وىو لو مادلول رياضاي وإن كاان اقتصاادياً  ٖ-ألنو قلنا إذا كان السعر يساوي صفر فإن الكمية المعروضة تساوي  ٖ-وىو   aويتبقى لنا الا 
 ال يساوي شيظًا، إذاً دالة العرض تكون: 

 
 

 .ٖقدار لاير، فإن الكمية المعروضة ستزيد بمقدار بما أنو لو ارتفع السعر بم
 عذٚي اٌؼشع:

ىو عبارة عن القائمة التاي توضاح الكمياات التاي يرغاب المناتج فاي عرضاها مان السالعة أو الخدماة عناد األثماان المختلفاة.  ولتكاوين جادول 
 العرض نعوض

 8 7 6 5 4 طفش اٌضّٓ )س(

اٌى١ّيييخ اٌّؼشٚػيييخ 

Qs 
 45 9 9 6 طفش 6-

 اٌؼشع: ِٕؾٕٝ

 وىو عبارة عن التمثيل البياني لجدول أو دالة العرض، يعني الرسم الذي رسمناه عند تعريفنا للعرض. 
ىو عباارة عان مجموعاة الكمياات مان الساعلة أو الخدماة التاي يقاوم جمياع الُمنتجاين بعرضاها  العرض الكلي )عرض السوق(:

لساوق ىاو التمثيال البيااني لمجماوع النقااط التاي تمثال مجماوع عند مستويات الثمن المختلفة.  وبذلك يكون منحنى عارض ا
 الكميات التي يعرضها المنتجون عند كل ثمن من األثمان.

 :Elasticity Of Supply ِشٚٔخ اٌؼشع 
ى علاى ىي درجة استجابة الكمية المعروضة من السلعة أو الخدمة نتيجة للتغيرات التاي تحادث فاي ثمنهاا، ماع افتاراض ثباات العوامال األخار 
 حالها.  إذا كنا نتكلم عن مرونة العرض السعرية فنقول ىي تقيس نسبة استجابة الكمية المعروضة مقسوماً على نسبة التغير في السعر.

Qs=-3+3P
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  1< م ع < 

حالة يؤدي فيها تغير بسايط فاي ثمان السالعة إلاى تغيار بمقادار ال نهاائي فاي الكمياة المعروضاة  ػشع ال ٔٙبئٟ اٌّشٚٔخ: -1
  .في الكمية المعروضة أكبر من نسبة تغير الثمن منها، أي أن نسبة التغير

 

 

في حالة العرض المرن، تتغير الكمية المعروضة بنسبة أكبر من التغير الذي يحدث في الاثمن.  ويكاون معامال  ػشع ِشْ: -2
    .المرونة

 
 .ومنحنى العرض يكون منخفض الميل أي أقرب إلى أن يكون موازياً للمحور األفقي ولكنو ال يوازيو

 

عندما يتغير الثمن بنسبة معينة فتتغير الكمية المعروضاة مان السالعة بانفس النسابة يكاون العارض  ػشع ِزىبفئ اٌّشٚٔخ: -3
درجااة الااذي يقساام الزاويااة  ٘ٗومنحنااى العاارض عبااارة عاان خااط  ٔمتكااافئ المرونااة.  وبناااءاً علااى ذلااك يكااون معاماال المرونااة م ع = 

 القائمة إلى نصفين.

 

ا ياؤدي التغيار فاي ثمان السالعة بنسابة معيناة إلاى تغيار بنسابة أقال فاي الكمياة المعروضاة مان السالعة.  ىنا ػشع غ١يش ِيشْ: -4
ومعاماال المرونااة فااي ىااذه الحالااة تتااراوح قيمتااو بااين الواحااد الصااحيح والصاافر ومنحنااى العاارض الغياار ماارن يكااون أقاارب إلااى أن يااوازي 

 المحور الرأسي ولكنو ال يوازي.

 

 

الااة التااي ال تتااأثر فيهااا الكميااة المعروضااة ماان الساالعة بااأي تغياارات تحاادث فااي الااثمن، أي أن الح ػييشع ػييذ٠ُ اٌّشٚٔييخ: -5
 العرض عديم االستجابة لتغيرات الثمن ]م =صفر[.  ومنحنى العرض يكون عبارة عن خط مستقيم يوازي المحور الرأسي.

 اٌؼٛاًِ اٌّؤصشح فٟ ِشٚٔخ اٌؼشع:

 ٓلاة للتخازين وبتكلفاة معقولاة، كاان عرضاها أكثار مروناة للتغيارات فكلما كانات السالعة قاب :اٌمبث١ٍخ ٌٍزخض٠
 التي تحدث في األسعار.

 :ًعندما تكون السلعة قابلة للنقل من مكان آلخر وبتكاليف مناسابة، فاإن ىاذا يعناي أن مرونتهاا  لبث١ٍخ إٌم
    تكون أكبر.

 :قاات أقال وبطريقاة أساهل، كلماا  فبنكلما كان ىناك إمكانية لتغيير حجام اإلنتااج  ؽج١ؼخ اٌؼ١ٍّخ االٔزبع١خ
كااان عاارض الساالعة أكثاار مرونااة.  كمااا أن سااهولة تغيياار عواماال االنتاااج المسااتخدمة وسااهولة إحاللهااا ببعضااها 

 البعض وتعدد أوجو استخدامها، يزيد من مرونة السلعة، والعكس بالعكس.

 :الي لألساعار سيساتمر، فاإن إذا كانات التوقعاات تاوحي باأن االرتفااع الحا اٌزٛلؼبد اٌّغيزمج١ٍخ ٌسعيؼبس
 العرض يكون أكثر مرونة مما لو كانت التوقعات تشير إلى إنو ارتفاع مؤقت يتبعو انخفاض في األسعار.

P=

 1< م ع < 1
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 مع مرور الوقت وطول الفترة الزمنية ياتمكن المشاروع مان تغييار حجام إنتاجاو بشاكل أكثار  :اٌفزشح اٌض١ِٕخ
 ا.مرونة عند حدوث تغيير في ثمن السلعة التي ينتجه

 

 ثؼغ اٌزطج١مبد ٚاٌزّبس٠ٓ ػٍٝ داٌخ اٌؼشع و١ف ٔىزت داٌخ اٌؼشع ٚو١ف ٔؾغت اٌّشٚٔخ:

ػٕذ ِغيز٠ٛبد ِخزٍفيخ  ٠X  ٚYّضً اٌغذٚي اٌزبٌٟ اٌى١ّخ اٌزٟ ٠ؼشػٙب أؽذ ِشاوض اٌزغ٠ٛك ِٓ اٌغٍؼز١ٓ 

 ٌسعؼبس.  ٚاٌّطٍٛة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

يعني بالسالب. اقتصادياً المعنى صفر ولكن عندما نكتب دالة العرض يجب  ٓٓٔ – x= نجد إذا كان السعر صفر فالكمية المعروضة من 
 مية المعروضة:الك  Qأن نكتبها بدقة كما سبق وأن بينا أن دالة العرض نجعل

Q = A+b P  
 =Q تمثل الكمية المعروضة 
 =A الكمية المعروضة عندما يكون السعر صفر 
 =b يمثل الميل 

 فلو أردنا كتابة دالة العرض للسلع األولى نجد أننا نكتب 
 Q = -100  ثم نوجد الميل الذي ىوb 

على التغير في السعر.  فاإذا كاان علاى شاكل خاط مساتقيم  سايكون  مقسوم Xىو الميل ىو مقدار التغير في الكمية المعروضة من  b وال 
 ٓٔ الميل ثابت وبالتالي سواء اخترناه عند أي نقطتين سيكون نفس الشيء، فلو أخذنا مثال النقطة  الثالثة والرابعاة عنادما ارتفاع الساعر مان 

 .ٕٓٓإلى  ٓٓٔنجد أن الكمية المعروضة ارتفعت من  ٘ٔإلى 
 ٘=  ٓٔ – ٘ٔمقسوم على   ٓٓٔ= ٓٓٔ - ٕٓٓنقول  bىو  إليجاد الميل الذي

  ٕٓ =  ٘على  ٓٓٔ
 

 بالشكل التالي:
 

   Xنستطيع أن نكتب دالة العرض للسلعة 

 Yاٌى١ّخ اٌّؼشٚػخ ِٓ  Xاٌى١ّخ اٌّؼشٚػخ ِٓ  Pصّٓ اٌٛؽذح اٌّجبػخ 

3 -433 83 

8 3 433 

43 433 483 

48 533 533 

53 633 583 

58 733 633 

200 100 100
20

15 10 5
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Q = -100 +20 k 
  K    تمثل السعر 

ىاذا فيماا يخاص دالاة ىنا اآلن استطعنا أن  نلخص  ونختصر الجدول بهذه المعادلة، ممكن تعتمد على ىاذه المعادلاة فاي إيجااد الجادول.  
 :Y.  نفس الشيء إذا أردنا أن نوجد دالة العرض على السلعة Xالعرض على السلعة 

Qننظر كما قلنا الدالة ىي:  a bP  
 ٓ٘=  A ىنا السعر يساوي صفر، إذا  ىنا اآلن الا 

 Q = 50إذا نكتب الجزء األول من المعادلة 

مقساوماً علاى التغيار فاي الساعر، اآلن لاو أخاذنا القيماة ماثال الثالثاة  Y الميال بانفس الطريقاة نوجاده  وىاو التغيار فاي الكمياة المعروضاة مان 
 وىو:Q والرابعة ولك أن تختار أي قيمتين وإنما مجرد اختيار القيمتين إنما ىو اختيار عشوائي، فإذا أخذنا التغير في 

 ٔ٘ٓ – ٔٓٓ  =٘ٓ 
٘ٓ  ÷٘  =ٔٓ 

 وحدات. ٓٔبمعنى إذا تغير السعر بمقدار لاير واحد فإن الكمية المعروضة سوف تزيد بمقدار  ٓٔإذا الميل ىو 
 Q= 50 +10Pإذا نستطيع أن نكتب دالة العرض  

 لو نظرنا  أيضاً لبقية األسظلة الموجودة نجد:
 X  ٚYأٚالً/ إ٠غبد داٌزٟ ػشع اٌغٍؼز١ٓ 

 ١ٍXً ٔغذ أْ اٌى١ّخ اٌّؼشٚػخ ِٓ اٌغٍؼخ األٌٚٝ ٚ٘زا وّب أٚعذٔبٖ لجً ل

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 لاير 53إٌٝ  43ػٕذِب ٠زغ١ش صّٓ وً ِّٕٙب ِٓ  X  ٚY  صب١ٔبً/ ؽغبة ِشٚٔخ ػشع وً ِٓ

 . ٔز٘ت ٌٍغذٚي. 53إٌٝ  ٢43ْ ِٓ اسرفغ اٌغؼش ا

 Yاٌى١ّخ اٌّؼشٚػخ ِٓ  Xاٌى١ّخ اٌّؼشٚػخ ِٓ  Pصّٓ اٌٛؽذح اٌّجبػخ 

3 -433 83 

8 3 433 

43 433 483 

48 533 533 
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الساعر وعناد السالعة عنادما ارتفاع  ٓٓٔبالنسابة للسالعة األولاى ىاي  ٓٔكانت الكمية المعروضة عناد   ٕٓإلى  ٓٔعندما ارتفع السعر من  
 .  لحساب المرونة، نفس القاعدة التي ذكرناىا سابقا وىي:ٖٓٓنجدىا  ٕٓإلى
 الكمية÷ السعر × التغير في السعر ÷ مرونة العرض = التغير بالكمية المعروضة  

 ٕٓٓ=ٓٓٔ-ٖٓٓنأخذ الشق األول  التغير بالكمية المعروضة 
 ٕٓ=  ٓٔ÷ٕٓٓثم نقسم التغير في السعر 

 ٕٓرونة إذا الشق األول للم
 ٓٔنأخذ السعر األساسي الذي ىو  ٕٓإلى  ٓٔثم بعد ذلك نوجد السعر سعر طبعاً إذا أخذنا عندما ارتفع السعر من 

 ٓٔ/ٔ=ٓٓٔ÷ٓٔإذا 
  ٕتساوي المرونة  ٕٓإذا ضربناه في 

 Xأي أن العرض مرن بالنسبة للسلعة 
 بنفس الطريقة Yونفس الشيء بالنسبة عملو لمرونة العرض على السلعة 

 

 صبٌضبً/ أٞ اٌغٍؼز١ٓ أعشع رٍفبً ٚألً لبث١ٍخ ٌٍزخض٠ٓ؟ ٌّٚبرا؟
بياارة ننظار طبعاا للمرونااة نقاارن المرونااة إذا كانات المروناة ضااعيفة تكاون ىااذه السالعة أسارع تلفاااً وأقال قابليااة للتخازين، أماا إذا كاناات المروناة ك

 ية للتخزين.بالمقارنة بين السلعتين نجد أن السلعة ستكون أقل تلفاً وأفضل قابل
 

 ساثؼبً/ اسعُ ِٕؾٕٝ ػشع اٌغٍؼز١ٓ ٚلبسْ ث١ّٕٙب.
، ٓٓٔ-عندما يكون السعر يساوي صفر نجاد أن الكمياة المعروضاة  

ىذه نقطو على منحنى العرض النقطة الثانية ممكان أن تختاار أي نقطاة 
أخااااارى لكااااان لاااااو اخترناااااا ماااااثال نقطاااااة  إذا كانااااات  الكمياااااة = صااااافر، 

 ٓٓٔ-ىااااذه نقطتااااين حااااددنا نقطتااااين  .  إذا ىااااذه النقطااااة٘السااااعر=
تقاطعها مع المحور األفقي و النقطة األخرى عند كمية صفر وسعر إذا 
وصلنا بين نقطتين يعطينا منحنى العرض.   وىاذا منحاى العارض يعطيناا  

53 633 583 

58 733 633 
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نااا نالحااظ أنااو خااط كمااا نالحااظ يحكااي عالقااة طرديااة بااين الكميااة المعروضااة والسااعر، فكلمااا ارتفااع السااعر كلمااا زادت الكميااة المعروضااة وى
مستقيم يعني أن الميل ثابت، ولكن المرونة متغيرة، وىذا منحنى العرض سيكون كما نالحظ أكبار مروناة مان منحاى العارض اآلخار الاذي ىاو 

 فنظراً لتقاطعو مع المحور الرأسي. Yالسلعة 
 

 
 ..Yنعود للرسم الثاني المتعلق بالسلعة 

نقطاااة تقاطعاااو ماااع نجاااد أناااو منحاااى ينطلاااق مااان المحاااور األفقاااي ف
، ٓ٘المحور األفقي ىو نقطة تجمع بين السعر صفر وبين الكمية 

ىاااذه نقطاااة علاااى منحاااى العااارض نختاااار نقطاااة أخااارى علاااى منحاااى 
مثال نجد أن  ٓٔالعرض ألجل رسم منحى العرض لو اخترنا سعر 

نوصاال بااين النقطتااين يعطينااا منحااى.   ٓ٘ٔالكميااة المعروضااة ىااي 
قة طردية بين الساعر وباين الكمياة المعروضاة ىناا كماا نالحاظ أن الميال ثابات ميال خاط المساتقيم دائمااً ثابات، أماا ىنا كما نالحظ أيضًا العال

مرونة العرض وإن كان على شكل خط مستقيم ليس ثابتة.  فنفس ما ذكرنا حول مرونة الطلب قلنا أن ميل منحى الطلب إذا كان على شكل 
 ة متغيرة وليست بثابتة.خط مستقيم يكون الميل ثابت أما المرون

 رٛاصْ اٌغٛق:
 ىو الوضع الذي تم التوصل إليو فال يوجد ما يدعو إلى تغييره ما لم تحدث تغيرات خارجية تؤدي إلى ذلك، وثمن التوازن ىو الثمن المتحقق

ميااة التااي يكااون المنتجااون فعاااًل فااي السااوق، بتساااوي الكميااة التااي يكااون المسااتهلكون مسااتعدون لشاارائها ماان الساالعة أو الخدمااة، مااع الك
 مستعدين لعرضها منها.

 إذا كانت دالة الطلب ىي:

 ودالة العرض ىي:
 فلو حلينا جبريا المعادلتين سنجد أننا سنساوي الكمية المطلوبة مع الكمية المعروضة وبالتالي سيكون عندنا:

12-2P=-3+3P 
12+3=+2P+3P 

15=5P 

P=3 

  ٖإذن السعر التوازني = 
 

توازنية إذا أوجدنا السعر التوازني ممكن نعوض بأي من المعادلتين الكمية ال
سواء بمعادلة العرض أو بمعادلة الطلب إليجاد الكمية التوازنية فلو عوضنا 

 ٙ=  ٙ  - ٕٔيعني   ٖ×ٕ-ٕٔمثال نجد:  ٖبالسعر 
ىاااذه النتيجاااة الجبرياااة  ٖوالمساااتوى التاااوازني  ٙالكمياااة التوازنياااة تسااااوي 

ها من خالل رسم المعاادلتين وىناا مان خاالل رسام المعاادلتين نالحاظ أن منحاى العارض كماا ىاو المعتااد بشاكلو الموجاب ممكن أن نصل إلي
والطلب بشكلو السالب رسمنا طبعا معادلة العرض ومعادلة الطلب من خالل وضع جدول وتحديد نقطتين فقط نجد ىنا أن الكمية التوازنية 
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.  فهناا يتحقاق التاوازن عناد ىاذه النقطاة فقاط أي أن رغباات الباائعين ورغباات المشاتريين 6ياة التوازنياة والكم  3فعال ىي عند الساعر تاوازني 
 تتالقى عند ىذه النقطة فقط ولذا سمي نقطة التوازن توازن السوق.

 رّش٠ٓ: 

    Qs =160-24P        ٚ٘ٛ ٌٛ أػط١ٕب ِؼبدٌز١ٓ ٌٛ أػط١ٕب: ِؼبدٌخ اٌطٍت  

 Qs =-20+6Pِٚؼبدٌخ اٌؼشع                                                      

 فأٚعذ وً ِٓ صّٓ اٌزٛاصْ ٚاٌى١ّخ اٌزٛاص١ٔخ عجش٠ب صُ أوًّ اٌغذٚي.

 

 45 43 8 9 7 5 3 صّٓ اٌغٍؼخ

        اٌى١ّخ اٌّطٍٛثخ

        اٌى١ّخ اٌّؼشٚػخ

 الطريقة األولى حل المعادلتين جبريا.
 الطريقة الثانية الرسم.

يقة الثالثة أيضًا الجدول، ألنك لو وضعت جدول لمثل ىاذا الجادول أماماك ساتجد فعاال أن ىنااك ساعرا معاين ساتكون الكمياة المطلوباة الطر 
 والكمية المعروضة متساويين إذا نقول ىذه نقطة التوازن.

 24P- 160ع معادلة العرض وبالتالي: لو أردنا حل المعادلتين جبريا بنفس الصيغة ونفس الصورة السابقة سنعوض سنجعل معادلو الطلب م
والثابت   P 30تتغير إلى موجب وبالتالي سيكون عندنا السعر  ٕٗ-وبالتالي نستطيع أن نرحل السعر للجهة اليمنى وبالتالي سيكون عندنا 

 .180سيكون 
 وىو السعر التوازني.  6=30÷ 180يكون عندنا  ٖٓثم بالقسمة على معامل السعر الذي ىو 

التوازنية يمكن الحصول عليها من خالل التعويض بأي من المعادلتين، لو عوضنا ماثال بالساعر فاي معادلاة الطلاب سانجد إذا عوضانا  والكمية
 120=20*6سيعطينا   6السعر 

 144يعني  24=4*6                               24+120                   
160 -144= 16 

 ىي الكمية التوازنية  16
 الشيء لو عوضنا في معادلة العرض النتيجة واحدة ألنك ستجعلونفس 

  6*6=36 -20 = 16 

 تجد أن ىذه نقاط التوازن. 16 والكمية المعروضة   16ستجد أن الكمية المطلوبة 6والجدول أيضاً ممكن التعويض والوصول عند 
 رغ١شاد ٚػغ اٌزٛاصْ:

 

امل سواء العوامل المؤثرة في الطلب أو العوامل المؤثرة في العرض أو العوامل المؤثرة في تغير أحد العو بتغيرات وضع التوازن يمكن أن يتغير 
 االثنين وبالتالي سيكون عندنا:

 
 فلو زاد الدخل سينتقل منحى الطلب إلى اليمين مع بقاء منحى العرض. ،تغير الطلب مع ثبات العرض أوالً:
 تغير العرض مع ثبات الطلب.  ثانيا:
 الطلب والعرض معاً وىناك عدة احتماالت لالنتقال يكون االنتقال إلى  اليمين أو اليسار وبالتالي سيكون عندنا أربعة حاالت: تغير ثالثا:
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 ؽبٌخ ص٠بدح اٌطٍت ٚص٠بدح اٌؼشع:  -أ

ومنحنااى العاارض سااينتقل إلااى  حالااة زيااادة الطلااب وزيااادة العاارض، بمعنااى أن منحااى الطلااب سااينتقل إلااى األعلااى واليمااين
واليمين، كل ذلك بسبب زيادة العرض والطلب، بمعنى أن العوامل المؤثرة في كٍل مان العارض والطلاب أدت إلاى  األسفل
 انتقالهما.

 ؽبٌخ ٔمض اٌطٍت ٚٔمض اٌؼشع:  -ب

ىنااا اآلن نجااد إذا رساامنا منحنااى عاارض وطلااب أصااليين ثاام نفتاارض انخفاضاااً فااي الطلااب والعاارض أي أن منحنااى الطلااب 
 . نتقل إلى اليسار أو إلى األعلىاألسفل ومنحنى العرض سي سينتقل إلى اليسار وإلى

 ؽبٌخ ص٠بدح اٌطٍت ٚٔمض اٌؼشع: -ج

أي أن منحنى الطلب سينتقل إلى اليمين ومنحنى العرض سينتقل إلى اليسار. وىنا في مثل ىذه الحالة الذي نستطيع أن  
 نجزم بو أن  السعر التوازني قد ارتفع بسبب العاملين.

 ٚص٠بدح اٌؼشع: ؽبٌخ ٔمض اٌطٍت -د

بمعنى أن منحنى الطلب سينتقل إلى اليسار بينما منحنى العرض سينتقل إلى اليمين.  وىنا في مثل ىذه الحالة نجازم أن  
 السعر سينخفض. 

   ثؼغ اٌزطج١مبد ػٍٝ ٔظش٠خ اٌؼشع ٚاٌطٍتثؼغ اٌزطج١مبد ػٍٝ ٔظش٠خ اٌؼشع ٚاٌطٍتثؼغ اٌزطج١مبد ػٍٝ ٔظش٠خ اٌؼشع ٚاٌطٍت

  ::IInnddiirreecctt  TTaaxxؽبٌخ فشع ػش٠جخ غ١ش ِجبششح ؽبٌخ فشع ػش٠جخ غ١ش ِجبششح   --أأ  

يبيعها ُمنِتج معين تؤدي إلى زيادة تكاليف اإلنتاج فيلجأ الُمنِتج إلى تخفيض العرض، أي منحنى إن فرض ضريبة غير مباشرة على السلعة التي 
العرض ينتقل إلى اليسار.  فكلما زادت مرونة الطلب السعرية تضعف قدرة المنتج على رفع الثمن، حيث أن رفاع ثمان السالعة ذات الطلاب 

 .بر من نسبة ارتفاع الثمنالمرن يؤدي إلى انخفاض الكمية المطلوبة بنسبة أك

عندما نوضح ذلك يف الرسه  دهد  ن من ه  ال مله    
يتغههري.  ذا العامهه  الهه ي  ههدث مهها العوامهه  الهه   هه دي 
   نق  من ه  العهرض.  انها العهرض انتقه     اليسهار 
بسههههههب  الكههههههريبة كمهههههها املنهههههها الكههههههريبة ك  هههههها ار فههههههاع يف 

لتوازنيهههههة  كهههههاليت املنتبههههه جن وبالتهههههاا دهههههد  ن الكميهههههة ا
والسههعر التههوازت ار فهه .   Q0     Q1اخنفكههم مهها 

ألنههز سههيت م   P0ومهها  P1يف الوااهه  سيسههتمل  سههعراً  اهه  مهها   P1واملنههتمل   يسههتمل   P1طبعههاً املسههتهملك سههيد   
 مهها لمهه   ي عهه م ضههريو لكهها  عههلً سههنبد  ن السههعر اههو العمههود   P0جهه م مهها العهه م الكههريوجن ألنههز لههو اسههتمل  
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0Q1Q
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اهو  S0جن يعين  قاط  ا ا العمود م  من   العرض األصملي ال ي او Q1ما نق ة التوازن اجلديدة     ال ي ين ل
نهتبمل وبالتهاا يف مهه  اه   ا الهة مها الواضهح  ن املسهتهملك لمه  العه م الكهريو 

ِ
 عًل حمدد لملسهعر اله ي سيسهتملمز امل

 قملم من   العرض     عملى  و    اليسار.األكرب.  ا ا  ول  رض الكريبة و ثراا عملى التوازن دد   ا ن
  ::SSuubbssiiddyyؽبٌخ ِٕؼ إػبٔخ ؽبٌخ ِٕؼ إػبٔخ   --ةة  

إن تااأثير ماانح إعانااة إنتاااج ماان الحكومااة يهاادف إلااى تخفاايض ثمنهااا لمصاالحة المسااتهلك أو تشااجيع اإلنتاااج المحلااي، ىااو عكااس تااأثير فاارض 
 العرض ينتقل إلى اليمين.الضريبة الغير مباشر، حيث يمكن اعتبار اإلعانة ضريبة سلبية، وىذا يعني أن منحنى 

 S0نالحظ في الرسم أن اإلعانة أدت فعالً إلى انتقال منحنى العرض من 
والساعر التاوازني قال  Q1إلاى  Q0والكمية التوازنياة زادت مان  S1إلى 
ىاااااو الساااااعر التاااااوازني اآلن الاااااذي يدفعاااااو  P1و  P1إلاااااى   P0مااااان

بال، بينماا المستهلك، السعر الذي يدفعاو المساتهلك اآلن أقال مان ذي ق
مضافاً إليو اإلعانة، وبالتالي نجد أن انتقال  P1الُمنِتج يستلم ىذا السعر 

منحنى العرض وبنفس مقدار اإلعانة، ال شك أن المستهلك استفاد فائدة 
والمناتج فائدتاو ىاي األقال ألن اإلعاناة  P1أكبر ألن السعر انخفض إلاى 

ة نجد أنها أكبر مان والمسافة الرأسي S1و  S0ىي المسافة الرأسية بين 
 ، الفرق بينهما ىو ما استفاده الُمنِتج.P1و  P0المسافة بين 

  اٌزغؼ١ش اٌغجشٞاٌزغؼ١ش اٌغجشٞ  --طط  

تدخل السلطات العامة في تحديد أثمان بعض السلع والخدمات، ويتخذ التسعير الجبري أحد شكلين، ىما: وضع حد أقصى للثمن، ووضع 
 حد أدنى لو، وكاًل لو تأثيره الخاص.

غالباًا ماا تلجاأ السالطات إلاى التادخل فاي أثماان بعاض السالع خاصاة الضارورية واالساتهالكية منهاا، وذلاك ٍضّٓ: ٚػغ ؽذ ألظٝ ٌ . أ
 بوضع حد أقصى للثمن ال يجوز البيع بأكثر منو، بغض النظر عن الثمن السائد في السوق والمتحدد بقوى العرض والطلب.  

  بيانيًا: وبتمثيلو

موضح باللخط األزرق والاذي ميلاو موجاب، سنجد أن منحنى العرض اآلن ىو ال
 ٖومنحناااى الطلاااب بااااللخط البرتقاااالي ونقطاااة التاااوازن األصااالية ىاااي عناااد الساااعر 

.  ونفااس الرساام عناادما مثلنااا التااوازن ماان خااالل انتقااال ٙوالكميااة التوازنيااة ىااي 
.  ىنااا اآلن لااو ٖوالسااعر عنااد  ٙالعاارض مااع الطلااب فكااان التااوازن عنااد الكميااة 

ووضاااعت سااعر أعلاااى كساااقف للسااعر )تساااعير جباااري( يكاااون تاادخلت الحكوماااة 
.  ماذا سيحدث؟ في ىذه الحالة ٕ، أي ال يمكن رفع السعر أعلى من ٕالسعر 

عندما تتادخل الحكوماة وساّعرت جبرياًا  نجاد أن الكمياة المطلوباة ساتكون كبيارة 
ل وجااود سااوق موازيااة للسااوق ماان خااال ث وحاادات، وبالتااالي ساايتنافس المسااتهلكون علااى شااراء ىااذه الااثالٖ، بينمااا الكميااة المعرورضااة ٛ
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.  ونجد ىنا أن السوق الحقيقي لن يعكس حالة العرض والطلاب، وبالتاالي سايكون ىنااك ساوق ساوداء يمكان أن تبااع السالعة بساعر السوداء
، وىذا يؤثر في رفاىياة ٖلها ونالحظ أن من مضار ىذا التسعير الجبيري أنو قلل كمية االنتاج جع  .أعلى من السعر المحدد من قبل الدولة 

 المستهلكين، ويؤدي إلى خلق ما يعرف بالسوق السوداء الذي ىوالسوق الغير نظامي والغير قانوني.

قد تقرر السلطات وضع حد أدنى لسعر بعض السلع والخدمات ال يجوز البيع بثمن أقل مناو، ومان أمثلاة  ٚػغ ؽذ أدٔٝ ٌٍضّٓ: . ة
 دنى لألجور حماية للعمال.ذلك: تحديد األجور، أو وضع حد أ

، كااأن الحكومااة تريااد مساااعدة ٗمااثاًل وضااع حااد أدنااى للسااعر ىااو 
ولاااذلك آثااااره السااالبية، نعااام اإلنتااااج  ٗالمنتجاااين، فتضاااع الساااعر 
، فهنااك ٗ، ولكن الكمية المطلوباة ىاي ٜسيكون كما ىو بالرسم 

، ويعناااي ذلاااك تاااراكم فاااي ٘ساايكون زياااادة فاااي الكمياااة المعروضااة 
لتاااالي سااايكون لاااو آثااااره السااالبية، ىاااذا التاااراكم فاااي المخااازون، وبا

المخزون إذا لم يباع سيخسر أو يفسد، فوجود تحديد سعر أعلى 
ماان سااعر التااوازن ال شااك أن لااو آثاااره الساالبية، وبالتااالي ساايجعل 

تاجياة فاي المساتقبل.  وىناا كماا المخزون يتزايد وبالتالي عدم إمكانية بيع مثل ىذا المخزون سيؤثر على المنتجاين، وسايقلل مان قادراتهم اإلن
، أماا إذا ٖوعناد الساعر  ٙ، وتتالقي رغبات المنتجاين والمساتهلكين عناد الكمياة ٖألن مستوى التوازن ىو  ٗنالحظ وضع سعر أعلى عند 

لمساتهلكين ، وضعنا سعر كحد أدناى ال يسامح باالبيع بأقال مناو سانجد أن رغباات الباائعين لام تتالقاى ماع رغباات المشاترين، أي أن رغباات ا
وبالتااالي ىااذا يعتباار وضااع غياار تااوازني، ، ولااذا دائمااا نقااول فااي ظاال وجااود سااوق تنافسااية منافسااة كاملااة، نجااد أن قااوى السااوق وىااي )العاارض 
والطلااب(، ىااي التااي سااتحدد السااعر التااوازني وكااذلك الكميااة التوازنيااة وال نحتاااج إلااى تاادخل الدولااة، ىااذا فااي ظاال وجااود السااوق المنافسااة 

 الكاملة.

 ٔظش٠خ عٍٛن اٌّغزٍٙه
أي نقطااة عليااو تعتباار نقطااة توازنيااة بالنساابة للمسااتهلك ألنااو يعظاام منفعتااو، أي أنااو ال و ،  منحنااى الطلااب ىااو خالصااة دراسااة منفعااة المسااتهلك

 يستطيع أن يحصل على نقطة أفضل من نقطة على منحنى الطلب في حدود دخلو وفي حدود األسعار المعطاة.

 .يد( وأنو يسعى إلى تعظيم منفعتوسلوك المستهلك لدينا افتراض مهم وىو أن المستهلك نفترض دائماً )رش عندما نتكلم عن نظريةو 

 ػٕذ اٌؾذ٠ش ػٓ رٛاصْ اٌّغزٍٙه فٕٙبن أعٍٛث١ٓ ٚؽش٠مز١ٓ ٌٍّٕفؼخ ّٚ٘ب:
 

  (:(Cardinal Utility Methodاٌطش٠مخ األٌٚٝ: ؽش٠مخ إٌّفؼخ اٌؼذد٠خ 

وتستخدم فكرة المنفعة الحدية، ألن المنفعة الحدية سيكون لها معنى ومدلول عناد افتراضانا أن  للقياس الكمي.أن المنفعة قابلة  ويقصد بها
 المنفعة قابلة للقياس، أما إذا قلنا المنفعة غير قابلة للقياس فالمنفعة الحدية ليس لها مدلول أو معنى بذاتها.

 : ( Utility MethodOrdinalاٌطش٠مخ اٌضب١ٔخ: ؽش٠مخ إٌّفؼخ اٌزشر١ج١خ )
(، ويقصاد بهاا ترتياب تفضايالت المساتهلك (Indifference Curves Methodوىذه الطريقاة تساتخدم فكارة المنحنياات الساواء 

 حيث أن المنفعة غير قابلة للقياس. وفكرة منحنيات السواء تستخدم كوسيلة الستخدام المنفعة الترتيبية.

 اٌؾذ٠خ:رٛاصْ اٌّغزٍٙه ثبعزخذاَ فىشح إٌّفؼخ 
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ىي إجمالي وحدات المنفعة التي يحصل عليها المستهلك الفرد من استهالكو  (:TU  ( )Total Utilityإٌّفؼخ اٌى١ٍخ ) .4
 لوحدات معينة من السلعة.

ىي مقدار المنفعة التي تضيفها الوحدة األخيرة المستهلكة من سلعة. أو  (:Marginal Utility) ( MU )إٌّفؼخ اٌؾذ٠خ  .5
 ى ىي مقدار التغير في المنفعة الكلية نتيجة لتغير عدد الوحدات المستهلكة من السلعة بمقدار وحدة واحدة.بعبارة أخر 

 وىنا مثال رقمي يوضح كيف نستنتج المنفعة الحدية إذا أعطينا المنفعة الكلية أو العكس كيف نستنتج المنفعة الكلية إذا أعطينا المنفعة
 الحدية:

 إٌّفؼخ اٌى١ٍخ ؼخ اٌؾذ٠خإٌّف اٌٛؽذاد اٌّغزٍٙىخ

4 9 9 

5 7 49 

6 9 55 

7 8 57 

8 6 63 

9 4 64 

7 3 64 

8 -5 59 

9 -7 58 

 

ة دعنا نفترض أن المجهول ىو المنفعة الكلية، ثم نبدأ بالوحدات ثم نستخرج المنفعة الكلية فلو أخذنا الوحدة األولى المستهلكة من السلع
( وحادات، ألننااا لاام نسااتهلك إال وحاادة واحاادة فقااط، أمااا إذا اسااتهلكنا ٜات والمنفعااة الكليااة ىااي أيضااا )( وحاادٜفهاي تعطينااا منفعااة حديااة )

( يعناي ٚ( ماع المنفعاة الثانياة )ٜ( وحادات أماا المنفعاة الكلياة فهاو مجماوع المنفعاة األولاى )ٚوحدتين فالمنفعة الحدية للوحدة الثانياة ىاي )
( وحدات والمنفعة ٙ( وحدات من المنفعة إذاً المنفعة الحدية )ٙة الثالثة، الوحدة الثالثة تعطي )وحدة(، ولو أيضاً انتقلنا للوحد ٙٔ=ٚ+ٜ)

ة = الكلية إلجمالي المناافع الكلياة ىاو )مجماوع المنفعاة الحدياة األولاى + مجماوع المنفعاة الحاادية الثانياة + مجامااوع المنفعاة الحدياة الثالثا
نالحظ أن المنفعة الحدية في بدايتها موجبة ثام تتنااقص حتاى تصال إلاى الصافر وإذا وصالت بقية الوحدات .و (، وىكذا مع ٕٕ= ٙ+ٚ+ٜ

( عند الوحدة السابعة. ثم إذا زاد المستهلك من ٖٔإلى الصفر نجد أن المنفعة الكلية عند أعلى أو أقصى مستوى لها، فنالحظ أنها تكون )
 المنفعة الكلية في تناقص. استهالكو ستكون المنفعة الحدية بالسالب وبالتالي ستكون

أما إذا عكسنا الوضع وقلنا بأن المجهول ىو المنفعاة الحدياة، "طلاب مناك فاي االختباار وأعطيات جادول موجاود فياو العماود األول والثالاث 
التغير في الوحادات ÷ ) المنفعة الحدية = التغير في المنفعة الكلية والمجهول ىو العمود الثاني كيف تستخرج المنفعة الحدية ؟" نقول أن 

 فلو أردنا أن نحسب المنفعة الحدية للوحدة الثانية يكون كالتالي: المستهلكة(،
÷  ٚ(، إذاً المنفعااة الحديااة ىااي )ٔ=ٔ-ٕ(، ومقاادار التغياار فااي الوحاادات المسااتهلكة ىاااو )ٚ=  ٜ -ٙٔالتغياار فااي المنفعااة الكليااة ىااو )

 نية.( للوحدة الثاٚ( فتكون المنفعة الحدية تساوي )ٚ=ٔ
(، وىكذا بالنسبة للنقااط المتبقياة، إذاً ىاذا ٙ= ٔ÷  ٙ( ، )ٙ= ٙٔ -ٕٕولو أردنا أن نستخرج المنفعة الحدية للوحدة الثالثة كالتالي: ) 

 تطبيق عن كيفية حساب المنفعة الحدية والمنفعة الكلية.
 ٞ ٠ٕض ػٍٝ، اٌزLaw of Diminishing Marginal Utility"" لبْٔٛ رٕبلض إٌّفؼخ اٌؾذ٠خ" " 

 عندما تزداد الكمية المستهلكة من سلعة ما فإن المنفعة التي تعود على الفرد المستهلك منها تميل إلى التناقص. 
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 نقاط توضح العالقة بين المنفعة الكلية والمنفعة الحدية وىي نقاط مهمة.
 ة تساوي الصفر.تصل المنفعة الكلية أعلى مستوى لها عندما تكون المنفعة الحدي النقطة األولى:
 تتزايد المنفعة الكلية عندما تكون المنفعة الحدية موجبة. النقطة الثانية:
 تتناقص المنفعة الكلية عندما تكون المنفعة الحدية سالبة. النقطة الثالثة:

 اٌششؽ اٌؼشٚسٞ ٌزٛاصْ اٌّغزٍٙه:
 الثمن الذي يدفعو مم أجلها.ىو أن المستهلك سيستمر في استهالكو مادامت منفعة السلعة أكبر من منفعة 

 إْ اٌّغزٍٙه ٚ٘ٛ ثظذد اٌغؼٟ ٌزؼظ١ُ ِٕفؼزٗ ٠ٛاعٗ ل١ذ٠ٓ أعبع١١ٓ ّ٘ب:

فهنا نقرر وبكل بساطة توازن المستهلك من ىذه السلعة أو تعظيم منفعة المستهلك يحصل  أن تكون السلعة بالمجان. .ٔ
 عندما تكون المنفعة الحدية تساوى صفر.

ن يصل إلى ىذه المرحلة بل أنو سيستهلك كميات أقل من المستوى الذي تصل عنده المنفعة فل أن تكون السلعة بسعر. .ٕ
 الحدية تساوي صفر

فٟ ٘زا اٌغ١بق أٞ ػٕذِب ٔزىٍُ ػٓ ريٛاصْ اٌّغيزٍٙه ػٕيذِب رميذَ اٌغيٍؼخ ثّمبثيً )ثضّٕٙيب( عي١ىْٛ ػٕيذٔب 

  .ِظطٍؼ ٠ؼشف ثّٕفؼخ اٌش٠بي 

 
 ٌٙب فئٔٗ ع١ٛاعٗ ل١ذ٠ٓ ١ِّٙٓ ّ٘ب:ػٕذ ششاء اٌّغزٍٙه ٌٍغٍؼخ ٚدفؼٗ صّٕبً 

 أن لهذا المستهلك دخل محدد ال يستطيع أن يشتري بأعلى من دخلو. .4

 األسعار فال يستطيع ىذا المستهلك أن يغير باألسعار. .5
 و١ف ٔؾذد ٔمطخ اٌزٛاصْ ثبٌٕغجخ ٌٙزا اٌّغزٍٙه ؟

طالما أن المنفعة التي تعود من الوحدة اإلضافية تزياد عان نجد أن المستهلك سوف يستمر في استهالكو لوحدات إضافية من السلعة وذلك 
 منفعة الريال الواحد المضحى بو نتيجة لدفعو ثمن السلعة.

 ،) فبٌّٕفؼخ اٌؾذ٠خ ٌٍغٍؼخ = ِٕفؼخ اٌّجٍغ إٌّفك ػٍٝ اٌٛؽذح اٌٛاؽذح ( رٛاصْ اٌّغزٍٙه ٠زؾمك ثبٌششؽ اٌزبٌٟ: 

ىو أن تكون المنفعة الحدية للسلعة مساويًة لمنفعة المبلا المنفق على الوحدة الواحدة. وقد  أي أن الشرط الضروري للتوازن وتعظيم المنفعة
كالتالي   تسمى المنفعة الحدية للدخل ألنها ىي منفعة الريال، يعني لو زاد دخلك بمقدار لاير كم مقدار الزيادة في المنفعة. والمعادلة الرياضية

: 
 

 مبلا المنفق على الوحدة الواحدة المنفعة الحدية للسلعة = منفعة ال
 ثمن السلعة × المنفعة الحدية للسلعة = منفعة الريال 

 MU=      المنفعة الحدية للسلعةمنفعة الريال الواحد =   

 P        ثمن السلعة                                        
 

 : ٌٍٚزٛػ١ؼ ثبٌّؼبدٌخ اٌش٠بػ١خ

 

 ( Zإٌّفؼخ اٌؾذ٠خ ٌٍغٍؼخ ) =  ( Yإٌّفؼخ اٌؾذ٠خ ٌٍغٍؼخ ) =  ( Xإٌّفؼخ اٌؾذ٠خ ٌٍغٍؼخ ) 

 (Z(             صّٓ اٌغٍؼخ )  Y(                 صّٓ اٌغٍؼخ )  Xصّٓ اٌغٍؼخ )       
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تهلك ال يستطيع ىنا يتحقق منفعة المستهلك مع شرط تحقق الشرط الثاني أن يكون إنفاق المستهلك مساوياً لدخلو، ألنو كما قلنا أن المس
 أن ينفق أكثر من دخلو الن دخلو محدود وىو مقيد بهذا الدخل .

 معادلة قيد الميزانية أو معادلة خط الدخل
 الكمية المستهلكة منها(.×  Zالكمية المستهلكة منها + ثمن ×  Yالكمية المستهلكة منها + ثمن ×  X)دخل المستهلك = ثمن 

 (I = Px X + Py Y + Pz Z) :وبصورة عامة 
 

 / 4رطج١ك 

 ( لاير ؟ٖٔ( وحدات وأن دخلو )ٖاشتق منحنى الطلب ألحمد إذا علمت أن منفعة الريال لدى أحمد ىو )
 ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ الكمية

 ٙ ٘.ٚ ٜ ٘ٔ ٕٔ المنفعة الحدية

 
يكفيناا اشاتقاق منحناى الطلاب : المطلوب اآلن أن نحسب منفعة الريال ألن لدينا المنفعة الحدية، وبالتالي سنضع ساعرين معيناين لكاي الحل

 تحديد سعرين مختلفين لهذه  السلعة، ثم بعد ذلك نستخرج المنفعة الحدية للريال وبالتالي نستطيع أن نحدد نقاط التوازنية .
 ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ الكمية

 ٙ ٘.ٚ ٜ ٘ٔ ٕٔ المنفعة الحدية

3 /MU ٚ ٘ ٖ ٕ.٘ ٕ 

2 /MU ٔٓ.٘ ٚ.٘ ٗ.٘ ٖ.ٚ٘ ٖ 

 

(، وكاذلك ٖ( مقسامة علاى )Marginal Utility)  ( MU )منفعاة الحدياة كماا ىاي وأضافنا المنفعاة الحدياة قمناا بنقال الكمياة وال
(، ىاذه منفعاة الرياال المنفاق علاى ىاذه السالعة ففاي المارة األولاى ٕ( مقسامة علاى )Marginal Utility) ( MU )المنفعاة الحدياة 
(. أواًل نرياد أن نختاار نقطاة التاوازن التاي ٕ( إلاى )ٖ(، أي كاأن الساعر إنخفاض مان )ٕ(  وفي المرة األخرى اخترنا الساعر )ٖاخترنا السعر )

( ونركاز علاى المقساوم علاى MU/ٕ( المقساوم علاى )ٗة نهمال الارقم )(، فاي مثال ىاذه الحالاٖتعظم منفعة المستهلك عندما كان الساعر )
(ٖ( ) 3/MU( فلااو قساامنا المنفعااة الحديااة ،)ٕٔ÷ٖ =ٚ ( وىاااذه منافاااعة عظيماااة، ولااو قسااامنا المنفعااة الحااادية )٘ٔوحاادات÷ٖ =٘ 

(، أماا الوحادة ٖتصل منفعاة الرياال إلاى )وحدات من المنفعة( إذًا سيشتري الوحدة الثالثة ألنها تعطيو خمس وحدات، وىو سيشتري إلى أن 
 ٖ=  ٖ÷ ٜ( فنقساام المنفعااة الحدياة علاى منفعااة الريااال )ٖ( ومنفعاة الرياال ىاي )ٜ( والمنفعاة الحديااة تسااوي )ٗالرابعاة فالكمياة تسااوي )

ة الخامسااة ساايكون الناااتج وحاادات ماان المنفعااة( وىااذا مساااوي للمنفعااة التااي أعطاىااا للريااال الااذي لديااو، وسيشااتري ىااذه الوحاادة، أمااا الوحااد
( الذي أعطاىا للريال الذي لديو في مخيلتو فلن يشتري الوحدة الخامسة بل سيتوقف عند الوحدة الرابعاة، ٖ( وحدات وىو أقل من )٘.ٕ)

 فهنا نقول أن المستهلك يعظم منفعتو بشرائو أربع وحدات من السلعة حيث تكون منفعة الريال ىي ثالثة.
( والكميااة ٖالساالعة فنرياد أن نشااتق منحنااى الطلااب الااذي يحكاي عالقااة بااين السااعر والكمياة، السااعر اآلن واحااد وىااو )أماا إذا انخفااض ثماان 

(، وبالتالي ىذه نقطة على منحنى الطلب. ٗ( والمحور األفقي نضع )ٖ(، إذاً على المحور الرأسي نضع )ٗالمطلوبة التي تعظم منفعتو ىي )
(، إذاً ٘.ٓٔ=ٕ÷ٕٔ( ألننا قسامنا )٘.ٓٔ(، سنجد أن المنفعة الحدية للوحدة الثانية تكون )ٕإلى ) (ٖالنقطة الثانية نخفض السعر من )

( فهي ٘.ٗ(، والرابعة سيشتريها الن المنفعة الحدية )٘.ٚأكيد سيشتري ىذه الوحدة الثانية. وكذلك سيشتري الوحدة الثالثة ألنها ستعطيو )
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( وىاو نفاس ٖ(، أما الوحدة السادسة ستعطيو )ٖأما الوحدة الخامسة سيشتريها ألنها اكبر من ) (،ٖأكبر من منفعة الريال في مخيلتو وىو )
المنفعة للريال في مخيلتو فهو سيتوقف عند الوحدة السادسة. إذاً عندما ينخفض السعر إلى ريالين سيشاتري ساتة وحادات، وإذا كاان الساعر 

ىذه النقاط توازنية ويمكن بواسطتها اشتقاق منحنى الطلب عن طرياق النقطاة و  منفعتو ثالثة رياالت سيشتري أربع وحدات، ىذه النقاط تعظم
( ثام نوصال باين النقطتاين، وىاذا يعطيناا منحناى ٕ( والساعر )ٙ( والنقطة الثانية تجمع بين الكمية )ٖ( والسعر )ٗاألولى نجمع بين الكمية )

 الطلب الذي يمثل سلوك ىذا المستهلك .
 ( صُ ٕٔظش و١ف ٠زؾمك رٛاصْ اٌّغزٍٙه ؟y( ٚاٌغٍؼخ )xطج١مبً آخش فٕؼغ ٌذ٠ٕب عٍؼز١ٓ ِضالً اٌغٍؼخ)ٌٛ أسدٔب أْ ٔغشٞ ر

 ؽً اٌزطج١ك:

ػذد 

 xاٌٛؽذاد 

إٌّفؼخ 

 اٌى١ٍخ

إٌّفؼخ 

 اٌؾذ٠خ

ػذد  ِٕفؼخ اٌش٠بي

 Yاٌٛؽذاد 

إٌّفؼخ 

 اٌى١ٍخ

إٌّفؼخ 

 اٌؾذ٠خ

 ِٕفؼخ اٌش٠بي

4 98 98 9.8 7 833 453 7 

5 443 78 7.8 8 893 93 6 

6 473 63 6 9 983 93 5 

7 488 48 4.8 7 983 63 4 

(، وعندما يشتري ٘ٙ( والمنفعة الحدية نفس الشيء )٘ٙ( على إنفراد، نجد أن الوحدة األولى تعطينا منفعة كلية )xلو أخذنا مثاًل السلعة )
ايد، بينما المنفعة الحدياة فاي تنااقص، ألن الوحادة الثانياة ىاي (، الحظ المنفعة الكلية في تز ٓٔٔالمستهلك وحدتين تكون المنفعة الكلية )

(ٗ٘.) 
التغييار فاي {فطريقة المنفعة الحدية يمكن استنتاجها من خالل المنفعة الكلية كما أسالفنا فاذكرنا فاي الحلقاة الماضاية أنناا نساتطيع أن نقسام 

عاااً التغياار ىااو بمقاادار وحاادة واحاادة، وبالتااالي إذا قساامنا ، طب}(ٔ=ٔ-ٕالتغياار فااي عاادد الوحاادات )( ÷ ٘ٗ=٘ٙ -ٓٔٔالمنفعااة الكليااة )
(، فهذه المنفعة الحدية التي ىي فعاًل التغير في المنفعاة الكلياة نتيجاة للتغيار فاي الوحادات المساتهلكة. وأماا منفعاة الرياال، ٘ٗ= ٔ÷ ٘ٗ)

 ( منفعة الريال ؟٘.ٙ( لماذا وضعنا )٘.ٙنجد أننا َوَضعنا ىنا )
(. فاإذا ٓٔ( ىاو )x( معناى ذلاك أنناا نفتارض أن ساعر السالعة )٘.ٙ(، فإذا كانت منفعة الريال )٘ٙا ىو المنفعة الحدية )طبعًا المعطى أمامن

  في بقية الوحدات...( نفس الشيء ٘.ٙ=  ٓٔ÷  ٘ٙقسمنا )
ينااا أي معلومااات عاان (، طبعاااً لاام يعطٓٓ٘( نجااد المنفعااة الكليااة )ٗ( عاادد الوحاادات )y(. لااو كاناات )yنفااس الشاايء ممكاان إجااراءه علااى )

رابعاة، وىاذه ىاي الوحدة األولى والثانية والثالثة فالمنفعة الكلية أعطتنا المنفعة اإلجمالية، التاي ىاي المنفعاة للوحادة األولاى والثانياة والثالثاة وال
 المنفعة الكلية.

(، يمكن االستنتاج ضامنياً أنناا افترضانا أن منفعاة ٗ)( ذكرنا منفعة الريال ىنا تساوي ٕٓٔالمنفعة الحدية التي ىي منفعة الوحدة الرابعة ىي )
( ٖٓ( نفتارض أناو يسااوي )y(، إذاً سعر السلعة )ٗ=ٖٓ÷ٕٓٔ( ألننا لو قسمنا )ٖٓ( ىو )yالريال ىي نتيجًة الفتراضنا أن سعر السلعة )

 وىكذا بقية الوحدات...ٗ=ٖٓ÷ٕٓٔ(، وذلك عن طريق قسمة المنفعة الحدية )ٗمنفعة الريال إذاً )
 (؟Y( والسلعة )Xإذاً ىنا نريد أن نحدد ما ىي الكميات التي يطلبها المستهلك من السلعة )

الكميات التي يطلبها المستهلك ىي الكميات التوازنية، يعني الكمياات التاي تحقاق تاوازن المساتهلك، أو الكمياات التاي تحقاق تعظايم منفعاة 
 ما ىو الشرط ؟(، ٖٓ( ىو )Y( وثمن السلعة )ٓٔ( ىو )Xالمستهلك. نجد عندنا اآلن بافتراض أن ثمن السلعة )

( ماع Xالشرط الذي سبق وذكرناه لتحديد توازن المستهلك، أي لتعظايم تاوازن المساتهلك ىاو تسااوي المناافع الحدياة للرياال المنفاق علاى )
 ، فأين يحدث التساوي ؟(Yالمنفعة الحدية للريال المنفق على)
(، وكذلك ٖ( فيها )Y( في العمود الرابع الذي ىو منفعة الريال لوحدة )ٖ( في العمود األخير وكذلك )ٖنجد فعالً التساوي يحدث فنجد )
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( وحدات تكون المنفعة الحدية ٘( ىو عند شراء )Y(. ولكن عند أي سلعة ؟ نجد بالنسبة للسلعة )ٖ( فيها )Xمنفعة الريال المنفق على )
(.. إذاً نقاط التوازن لهذا المستهلك ىي ثالث وحادات مان ٖ( وحدات تكون منفعة الريال )ٖء )( عند شراx(، وبالنسبة لا)ٖمنفعة الريال )

(X( وخمس وحدات من )Y.) 
 (؟Y( و )Xلو سألنا أنفسنا سؤال آخر، ما مقدار الدخل الذي يجب أن يحصل عليو ىذا المستهلك ألجل شراء ىذه الكميات من )

( Y(. وبالنسبة للسالعة )ٖٓ= ٓٔ×  ٖ(. إذاً )ٓٔىي التي تحقق توازن المستهلك وثمنها ) (Xطبعًا بكل بساطة أن ثالث وحدات من )
(، كام ثمنهاا؟ )ثمان Y(، وخمس وحدات مان )Yنجد أن عليو لشراء الكمية التي تحقق لو التوازن أو تعظم منفعتو ىي خمس وحدات من )

(. إذاً ٓٛٔ=ٖٓ+ٓ٘ٔ(، و)x( ىو إنفاقو على السلعة )ٖٓو ) (y( إنفاقو على السلعة )ٓ٘ٔ(. إذاً )ٓ٘ٔ= ٖٓ×٘( و)ٖٓالوحدة = 
 .(ٓٛٔيجب أن يكون دخل المستهلك )

 ىنا اآلن ننتقل إلى المنفعة الترتيبية، توازن المستهلك باستخدام فكرة منحنيات السواء. أي بافتراض المنفعة الترتيبية.
. وبالتااالي لايس أمامنااا إالّ وضاع ترتيااب لتفضاايالت المساتهلك. يكااون عناادنا فاعاااة ((وناذَكر أن المنفعااة الترتيبياة تقااول ))يساتحيااال قاياااس المان

 أفضل من المجموعة )ب( وأن المجموعة )ب( أفضل من المجموعة )ج( وىكذا .. مجموعات معينة نقول أن المجموعة مثاًل )أ(
 افزشاػبد طؾخ عٍٛن اٌّغزٍٙه:

 فزشاػبد ِّٙخ فؼالً ٌظؾخ عٍٛن اٌّغزٍٙه:أ ػٕذِب ٔغزخذَ إٌّفؼخ اٌزشر١ج١خ ٠ىْٛ ٕ٘بن ا

 : ىو طبعاً كما افترضنا في السابق ىو أن المستهلك رشيااد، وأنو يسعى لتعظيم منفعتو.االفزشاع األٚي
ىااو المقاادرة علااى ترتيااب تفضاايالت المسااتهلك، فيجااب أن يكااون المسااتهلك قااادراً علااى ترتيااب تفضاايالتو، وأن يكااون  االفزييشاع اٌضييبٟٔ:

 في ذلك..منضبطاً 

 فرضية االنتقالية والتعدي فما مفهومها ؟ االفزشاع اٌضبٌش:

( أفضل a(. فإذا قال المستهلك أن المجموعة )c( ومجموعة )B( ومجموعة )aمفهومها أنو لو كان عندنا ثالث مجموعات مثالً مجموعة )
( بكل c( أفضل من المجموعة )aلك أن المجموعة )(، نستنتج من ذc( أفضل من )B( وقال إن المجموعة )Bبالنسبة لو من المجموعة )

 تأكيد، وىذا المقصود بالتعدي. يعني إنك تستطيع الحصول على نتيجة تلقائية من خالل ترتيب تفضيالت المستهلك
 منفعة أكبر. فرضية االستزادة خااير، أو األكثر أفضل من األقل، فبالتالي حصول المستهلك على مزيد من السلعة يعطي اٌفشػ١خ اٌشاثؼخ:

 تجعلنا نستبعد حالتين وىما: وىذه
  قد تكون االستزادة ليست بخير، فإذا وصل المستهلك إلى نقطة تشبع، وىي نقطة وصول المنفعة إلى أعلى مساتوى، فاإذا اساتزاد

 أو زاد من استهالكو للسلعة فاآلن االستزادة ليست بخير ألنها ستضر بو.

 ارة.االستزادة ليست بخير من السلع الض 

 Indifference curveِٕؾ١ٕبد اٌغٛاء أٚ ِب ٔغـ١ّٗ )

 ٌّبرا ع١ّٕبٖ ثّٕؾٕٝ عٛاء ؟
 طبعاً من اسمو، يعني أن المستهلك على أي نقطًة عليو سواء )سيان( ال فرق. لماذا ؟

أيضااً علاى نفاس المنحناى  ىذه نقطة جوىرية، ألن مستوى المنفعة على منحنى السواء ثابت. عندما تنتقل من أعلى إلى أسافل ثام إلاى أسافل
 مستوى المنفعة ثابت ال يتغير، وبالتالي المستهلك سيان عند أي نقطة على منحنى السواء.

 ػشف ِٕؾٕٝ اٌغٛاء ؟
 ( والتي تعطي نفس المستوى من المنفعة.Y( و )Xىو المنحنى الذي يربط بين المزيج المختلف من السلعتين )

 ض، ٟٚ٘:رز١ّض ِٕؾ١ٕبد اٌغٛاء ثؼذد ِٓ اٌخظبئ
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عندما نرسم منحنيات سواء نجد أن عندنا أكثر من منحنى سواء للمستهلكين، نسميها أحياناً خريطاة ساواء المساتهلك.  :اٌخبط١خ األٌٚٝ
 فهناك عدد النهائي من منحنيات السواء، كل منحنى يعطي مستوى معين من المنفعة واألعلى أفضل من األدنى.

واء ال تتقاطع أبدًا. )لماذا ال تتقاطع منحنياات الساواء ؟( ألنناا قلناا أن كال منحناى ساواء يعطاي مساتوى أن منحنيات الس اٌخبط١خ اٌضب١ٔخ:
 منفعة يختلف عن اآلخر.

منحنيات السواء تنحدر من أعلى إلى أسفل. أو نقول أنها محدبة جهة نقطة األصل. فكونها تنحدر من أعلى إلى أسافل  اٌخبط١خ اٌضبٌضخ:
 ، فماذا يعني كونها سالب ؟يعني أن ميلها سالب

طبعًا ألن مستوى المنفعة ثابت، إذا كان مستوى المنفعة على منحنيات السواء ثابت، فمعناى ذلاك أن زياادة اساتهالك سالعة يجاب أن يكاون 
 مصحوباً بالتخفيض في االستهالك في السلعة األخرى حتى نُبقي على مستوى المنفعة ثابت، ىذا معنى كون ميلها سالب.

وكون منحنيات السواء محدباة تجااه  وىي أن منحنيات السواء محدبة تجاه نقطة األصل. أو نقول أنها مقعرة من أعلى. خبط١خ اٌشاثؼخ:اٌ
إلى أسفل أي أن الميل ليس ثابت، ألنو على شكل  نقطة األصل، الشك أن ىذا يعني أن القيمة المطلقة للميل تتناقص كلما اتجهنا من أعلى

ويتضااامن أيضااااً ىاااذا أن ماااا يسااامى بمعااادل اإلحاااالل الحااادي أو  لي ىاااذا الميااال يتنااااقص عنااادما نتجاااو مااان أعلاااى إلاااى أسااافل.منحناااى، وبالتاااا
(marginal Rate of substitution of X for Y ) 

 كل التالي:والذي يساوي القيمة المطلقة للميل. البد أن يتناقص كلما اتجهنا من أعلى إلى أسفل، ويمكن أن نصور منحنيات السواء بالش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌٍّٚؼ١ٍِٛخ إرا أسدٔب أْ ٔؼشف ً٘ ِٕؾٕٝ اٌغٛاء ِؾذة أَ ال ؟

( ثاام نوصاال b( و )aىناااك قاعاادة عامااة وىااي أن نضااع نقطتااين علااى منحنااى السااواء. نأخااذ مااثاًل منحنااى السااواء األول ونضااع عليااو نقطتااين )
( يعطي مستوى منفعة أكبر أو على أقل تقدير يعطي b( و )aوصلناه بين ) بينهما، وننظر.. إذا كانت النقاط على ىذا الخط المستقيم الذي

 ( فهذا يعني أن منحنيات السواء محدبة فعاًل تجاه نقطة األصل.U0مستوى منفعة مساوي لمنحنى السواء )

 ِب ٘ٛ ِؼذي اإلؽالي اٌؾذٞ؟
الميل سالب. وإذا كان الميل سالب وأخذنا القيمة المطلقة يكون معدل اإلحالل الحدي يمكن تعريفو رياضياً بأنو القيمة المطلقة للميل، ألن 

  }( xالتغير في ) ( ÷  yالتغير في )  -{موجب. وبناءاً عليو نجد أن معدل اإلحالل الحدي = 
 

         

 ٘زا ٌزؼش٠فٗ س٠بػ١بً،
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  :( marginal rate of substitution of x for y) ِؼذي اإلؽالي اٌؾذٞ أٚ ِب ٔغ١ّٗ

( x( مقاباال الحصااول علااى وحاادة واحاادة ماان الساالعة األخاارى )yىااو "معاادل يوضااح عاادد الوحاادات التااي يجااب التنااازل عنهااا ماان الساالعة )
 للحصول على نفس المستوى من اإلشباع"، وىو عبارة عن ىو القيمة المطلقة لميل منحنى السواء.

( بمقدار وحدة واحدة، مع البقاء على نفس xجل زيادة استهالك السلعة )( من أyمقدار ما يجب التنازل عنو للسلعة )ثـ: ٠ّٚىٓ رؼش٠فٗ 
( نقاول أن المعادل اإلحاالل الحادي y( بمقدار وحادة واحادة، ضاحينا باثالث وحادات مان )xمنحنى السواء. فلو مثاًل عندما نريد أن نزيد )

 يساوي ثالثة.

 . ً ِٕؾٕٝ اٌغٛاءٚس٠بػ١بً ٔمٛي أْ ِؼذي اإلؽالي اٌؾذٞ ٘ٛ اٌم١ّخ اٌّطٍمخ ١ٌّ

 

 = ∆( Y÷ ∆ X= )  ( xاٌزغ١ش فٟ اٌغٍؼخ )( ÷  yاٌزغ١ش فٟ اٌغٍؼخ ) ف١ًّ ِٕؾٕٝ اٌغٛاء =

 ٚ٘زا ٘ٛ ا١ًٌّ.

 أما القيمة المطلقة فنضربها في ناقص وبالتالي يعطينا القيمة الموجبة.
 وأيضاً يمكن التعبير عن معدل اإلحالل الحدي بصيغة أخرى، 

 ( =yإٌّفؼخ اٌؾذ٠خ ٌـ)( ÷ xي اٌؾذٞ = إٌّفؼخ اٌؾذ٠خ ٌـ)ٟٚ٘ أْ )ِؼذي اإلؽال

 

 ويعرف با:تعرفنا على معدل اإلحالل، بقي أن نتعرف على خط الدخل أو قيد الميزانية. 
 أنو قيد ميزانية، يعني أن المستهلك يتقّيد بميزانيتو في االستهالك. بمعنى أنو ال يستطيع أن ينفق أكثر من دخلو. 

 الميزانية إذًا؟فما ىو قيد 
( والتي يستطيع المستهلك الحصول عليها من خالل دخلو المعطى واألسعار y( و )xنجد أنو خط يمثل كل نقطة عليو توليفة من السلعة )

 . السائدة في السوق
 و قيد الميزانية.نقول أن دخل المستهلك يساوي إنفاقو، ىذا ىو خط الدخل أ :لة خط الدخل ومن ثم رسم خط الدخلمعادويمكن كتابة 

ذلك الخط الذي تمثل كل نقطة عليو توليفة معينة من السلعتين، والتي يمكن شراؤىا بالثمن الساائد  ويقصد بخط الدخل أو خط الميزانية:
 في السوق وفي حدود دخل ثابت ) أو ميزانية ثابتة (.

لاير  ٓٗ=Yلاير ، وثمن  ٕٓ=  Xوكان ثمن   X , Yا سلعتين فقط ىملاير، وأنو ينفق دخلو على  ٓٓٓٔلنفرض أن دخل المستهلك = 
 فقط، وعدم شراء أي وحده من  X. لو رغب المستهلك في إنفاق دخلو كاماًل على شراء السلعة 

Y  وحدة من  ٓ٘فإنو سيشتريX   أما لو أراد إنفاق دخلو كلو علىY  وعدم شراء أي وحدة منX  وحدة من  ٕ٘فإنو سيشتريY. 
I          =  PxX  +  PyY 

1000    =  20X  +  40 Y 

 
 (y( + إنفاقو على السلعة )xإذاً خط دخل المستهلك )إذا كان عنده سلعتين( = إنفاقو على السلعة )

 .}(yالكمية من )( × y( + سعر السلعة من )xالكمية من )( × xسعر السلعة ){ويعني  } Px X  +Py Y {أي
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 (y( وعلى السلعة )xتهلك إذا كان في أحد السلعتين، يكون دخلو يساوي إنفاقو على السلعة )ىذا يعني أن الدخل يساوي إنفاق المس
 (I = PxX  + PyYوبالتالي يمكن كتابتو كالتالي:  )

( التااي تعنااي الاادخل نضااع I( لاير نضااع باادل )ٓٓٓٔثاام إذا أردنااا أن نعباار باألرقااام فااي المعادلااة، لااو أعطينااا دخاال المسااتهلك مااثاًل دخلااو )
( ولذلك ٕٓ( ىو )x( نجد أن سعر السلعة )x(. إذاً األلف يساوي ثم ننظر إلى سعر السلعة )income( يمثل الدخل )I( ألن )ٓٓٓٔ)

( مضاروباً فااي الكمياة المشااتراة. كمااا ٓٗ( اللااي ىااو )y( زائااداً ساعر الساالعة مان )x(، ثام نضااع الكميااة مان )ٕٓ( نضااع )pxبادل مااا نضاع )
( والتااي يسااتطيع المسااتهلك y( و )x( سااتكون توليفااات مختلفااة ماان )y( و )x( ألن )y( و )xرقااام مااا عاادا )نالحااظ ىنااا أنااو يوجااد عناادنا أ

y 40}(Y +)ٕٓ(X = )(  لااآٗو)  x( لاير لااإٓشااراءىا أو الحصااول عليهااا ماان خااالل دخلااو األلااف واألساااعار المعاااطاة فااي السااوق = )
ٔٓٓٓ{ 

( ىاي السالعة y(على المحور األفقاي )X( على المحور الرأسي و )yلمعادلة خطية، نضع ) إذا أردنا أن نمثل ىذه المعادلة من خالل الرسم
(y( و )x( ىي السلعة )x. ) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (yع دخلو ينفقو على السلعة ( ؟ )يعني جميyلو سألنا أنفسنا، ما ىي أقصى كمية ممكن أن يشتريها المستهلك من السلعة )

وحدة( يعني أن أقصاى ماا يمكان  ٕ٘= ٓٗ÷ ٓٓٓٔ( ريااًل .. فإذا قسمنا )ٓٗ( ىو )y( وسعر السلعة )ٓٓٓٔطبعًا نعرف أن دخلو = )
 ( وحدة.ٕ٘أن يشتريو المستهلك من ىذه السلعة ىو )

 قصى كمية من الممكن أن يشتريها ؟( ما أxلو أنفق جميع دخلو على السلعة )
 وحدة( ٓ٘=ٕٓ÷ ٓٓٓٔ( وبالقسمة )ٕٓ( ىو )x( وسعر السلعة )ٓٓٓٔنالحظ دخلو = )

(. إذاً ىذه نقطتين أحدىما ينفق y(، وعند ىذه النقطة يعني أنو ال يشتري شيظاً من )ٓ٘( ىو )xيعني أن أقصى ما يمكن شراءه من السلعة )
(. إذا وصالنا باين النقطتاين طلاع y( وال يشتري شيظاً مان )xميع دخلو على )(، والثانية ينفق جx( وال يشتري شيظاً من )yجميع دخلو على )

 عندنا ما يعرف بقيد الميزانية أو خط الدخل
 الفرق بين قيد الميزانية ومنحنى السواء:

انيااة يااربط بااين ( ولكاان التااي تعطااي نفااس المسااتوى ماان المنفعاة، بينمااا ىنااا قيااد الميز y( و )xمنحناى السااواء يااربط بااين توليفااات مختلفااة مان )
 ( والتي يستطيع المستهلك الحصول عليها أو شراءىا عند دخل معين، وعند األسعار السائدة في السوق.y( و )xتوليفات مختلفة من )
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لاو أخاذنا اآلن منحناى الساواء وقياد الميزانياة سانجد و ىناا اآلن ساوف نوظاف منحناى الساواء وقياد الميزانياة ألجال تحدياد تاوازن المساتهلك. 
 . في تحديد توازن المستهلكما أداتين مهمتين أنه

ها التوازن سيحدث رياضيًا عندما يكون قيد الميزانية مماساً ألعلى منحنى سواء ممكن. ومنحنى السواء كما قلناا القيماة المطلقاة لميلاو نسامي
 معدل اإلحالل الحدي.

( ألننااا لااو رجعنااا للرساام الااذي رساامناه قباال قلياال لقيااد yالساالعة ) ( علااى سااعرxالقيمااة المطلقااة أيضاااً لمياال قيااد الميزانيااة ىااو سااعر الساالعة )
 ( ..التغير في المحور األفقي÷ الميل = التغير في المحور الرأسي الميزانية نجد أنو لو أردنا أن نستخرج الميل، )

 

 

 

 ( يعني نصف.٘.ٓ= ٓ٘÷ٕ٘) (ٓ٘( وقسمناىا على المسافة األفقية التي ىي )ٕ٘(، يعني )ٕ٘فلو أخذنا التغير من )صفر( إلى )
 ( ٘.ٓ= ٓٗ÷ٕٓ(، أيضاً ىو نصف )yعلى سعر السلعة  xلو )قسمنا سعر السلعة و 

( ىذا ىو القيمة Px ÷ Py( أي )y( على سعر السلعة )xقاعدة دائماً صحيحة أن القيمة المطلقة لميل قيد الميزانية ىو سعر السلعة )إذاً 
 (.y( محل )xيل منحنى السواء ىو معدل اإلحالل الحدي لا)المطلقة للميل، كذلك القيمة المطلقة لم

 فمتى يحدث التوازن ؟
( = معاادل اإلحااالل Px ÷Py) {عناادما يكااون قيااد الميزانيااة ألعلااى منحنااى سااواء ممكاان. أي عناادما يكااون مياال منحنااى السااواء الااذي ىااو 

 .}الحدي
 ممكن في ظل دخلو المحدود وأثمان السلع المحدودة في السوق.يقصد بالتوازن: الحالة التي يحصل عليها المستهلك على أقصى إشباع 

 
 
 

 إذاً كما نالحظ أن توازن المستهلك يحصل عندما يكون

 .} px  ÷py( = Yمعدل اإلحالل الحدي لا)( ÷ Xمعدل اإلحالل الحدي لا){
 ( ىي القيمة المطلقة لميل قيد الميزانية.PX ÷PYطبعاً كما قلنا )

 ىو القيمة المطلقة لميل منحنى السواء. أي عندما يتساويا يتحقق التوازن. ومعدل اإلحالل الحدي
 طبعاً يمكن التعبير عنو بصيغة أخرى، نفس الصيغة التي ذكرناىا عندما تحدثنا عن توازن المستهلك من خالل افتراض المنفعة العددية.

 ( يجبXا كان عندنا سلعتين يعني منفعة الريال المنفق على )فهناك قلنا يجب أن تتساوى منفعة الريال المنفق على جميع السلع، فإذ
 (. ولهذا المعادلة كما نالحظ يمكن كتابتها بصيغة أخرى وىي: Yأن تتساوى مع منفعة الريال المنفق على )

 } ية للدخلالذي ىو المنفعة الحد Y  ÷PYالذي ىو المنفعة الحدية للدخل(= المنفعة الحدية لا  PX÷ ) Xالمنفعة الحدية لا {

 إذاً ىذا ىو شرط التوازن. وكما قلنا يمكن التعبير عنو بصيا مختلفة.

=   Y( محل Xمعدل إحاللي حدي لا) الصيغة األولى: .ٔ
px

py    

( =Y) المنفعااة الحديااة لااا(  ÷ Xباادل أن نكتااب المعاادل الحاادي نكتااب المنفعااة الحديااة لاااا ) الصاايغة الثانيااة: .ٕ
px

py  وىااو )سااعر ،
 ((. Yسعر السلعة )( ÷ Xالسلعة )

 (،Y( مساوي لمنفعة الريال المنفق على السلعة)Xىو أن تكون منفعة الريال المنفق على السلعة ) الصيغة الثالثة: .ٖ

Px - 
MUx أي أن 

M

Ux - MUy 

Py MUy Px Py 
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( Yلحدياة للرياال المنفاق علاى السالعة)(، والمنفعاة اX( مقساوماً علاى ساعر السالعة )Xومنفعة الريال يمكن التعبير عنها بالمنفعة الحدية لاا)
 (. Y( مقسوماً على سعر السلعة )Yيكون المنفعة الحدية )

 
 إذًا ىذا شرط التوازن وكلها تؤدي إلاى نفاس النتيجاة ونالحاظ أن ماا توصالنا إلياو مان خاالل افتاراض المنفعاة العددياة ىاي النتيجاة نفساها التاي

 :وىيبية، أي أن كاًل من المنفعة العددية والمنفعة الترتيبية توصال إلى نتيجة واحده، توصلنا إليها من خالل افتراض المنفعة الترتي
 (.Y( مساوية للمنفعة الحدية للريال المنفق على )Xأن توازن المستهلك يتحقق عندما تكون المنفعة الحدية للريال المنفق على ) 

 
( ىاذه تعتبار نقطاو واحادة U1ا قيد الميزانياة األول وىاو ممااس لمنحناى الساواء )لو أردنا أن ننظر إلى التوازن من خالل الرسم نجد أن عندن

ىي نقطة توازن المستهلك فهذه النقطة التي يكون عندىا قيد الميزانية مماسااً أو مالمسااً لمنحناى الساواء ىاذه ىاي نقطاة تاوازن المساتهلك، 
ميلااين متساااويين ولكاان عناادما يكااون أحاادىما قاطعاااً ل خاار فااالميلين ونالحااظ ونؤكااد أنااو مماااس ولاايس قاطعاااً فعناادما يكااون مماساااً يكااون ال

 سيكونين مختلفين تمامًا. 
لو أخذنا القيدالميزانية األول معنى ذلك أن المستهلك ال يساتطيع الحصاول علاى النقطاة األخارى التاي فاي األعلاى إال إذا زاد دخلاو "ساوف 

 نأتي لموضوع زيادة الدخل
 قل قيد الميزانية إلى أعلىإذا زاد دخل المستهلك انت. 
 وإذا انخفض دخل المستهلك انتقل قيد الميزانية إلى أسفل. 

فلااو افترضاانا زيااادة الاادخل ساايكون عناادنا قيااد ميزانيااة جديااد، وكااذلك منحنااى سااواء جديااد، ونقطااة تالمسااهما سااتكون نقطااة تااوازن جدياادة 
غياار الاادخل مااع بقاااء األسااعار ثابتااة ساايكون عناادنا منحنااى يساامى بمنحنااى للمسااتهلك. إذا وّصاالنا بااين ىااذه النقاااط التوازنيااة المختلفااة عنااد ت

 . منحنى االستهالك الدخلي(  ICCرمزنا لو بالرمز )و االستهالك الدخلي، 

 رؼش٠ف ِٕؾٝ االعزٙالن اٌذخٍٟ:
عناد تغيار الادخل ماع ثباات  ( والتاي يختارىاا المساتهلكY( و )Xىو عبارة عن المنحنى الاذي ياربط باين التوليفاات التوازنياة المختلفاة مان )

 أسعار السلع.
 ٠ّٚىٓ رؼش٠فٗ ثظ١غز١ٓ:

  اٌظ١غخ األٌٚٝ:
ىي أن منحنى االستهالك الدخلي يوضح كيف يتغير توازن المستهلك عند تغير دخل المستهلك فقط. مع بقاء العوامل األخرى ثابتة وأىمها 

 األسعار.

 اٌظ١غخ اٌضب١ٔخ: 

( والتااي يحصاال عليهااا المسااتهلك عنااد تغياار دخلااو فقااط. مااع بقاااء Y(و)Xت التوازنيااة المختلفااة ماان )ىااو المنحنااى الااذي يااربط بااين التوليفااا
 األسعار ثابتة.
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  :االعزٙالن اٌذخٍِٟٕؾٝ  أ١ّ٘خ

ًُ كياف يتغيار تاوازن المساتهلك لايس بسابب  أناوكماا انو من خاللو يمكن معرفة نوع السلعة ىل ىي سلعو دنيا مثاًل أو سلعو عاديو   يباين فعااًل
 .غير الدخل، وإنما بسبب تغير سعر السلعة نفسها فنسمي ىذا المنحنى منحنى االستهالك السعريت

 رؼش٠ف ِٕؾٕٝ االعزٙالن اٌغؼشٞ:
( والتااي يختارىااا المسااتهلك عناادما يتغياار سااعر إحاادى Y( و )Xىااو عبااارة عاان المنحنااى الااذي يااربط بااين التوليفااات التوازنيااة المختلفااة ماان )

 خل ثابتًا.السلعتين مع بقاء الد
 ٠ّٚىٓ رؼش٠فٗ ثئؽذٜ ط١غز١ٓ :   

 أن منحنى االستهالك السعري يوضح كيف يتغير توازن المستهلك عند تغير سعر إحدى السلعتين. اٌظ١غخ األٌٚٝ:

عناد  ( والتاي يحصال عليهاا المساتهلكY( و )Xمنحنى االستهالك السعري ياربط باين التوليفاات التوازنياة المختلفاة مان ) اٌظ١غخ اٌضب١ٔخ:
تغير سعر إحدى السلعتين فقط، مع بقاء العوامل األخرى ثابتة. يعني الدخل يكون ثابت وسعر السلعة األخرى ثابت، وىكذا ويمكان تمثيلاو 

  من خالل الرسم .

 
قطو عليو ىي نقطو (، الحظ أنو يربط بين النقاط التوازنية يعني أن أي نPCCكما نالحظ ىنا أن منحنى االستهالك السعري رمزنا لو بالرمز)

 منحنى قيد الميزانية ويكون مماساً لمنحنى السواء. 
 ما سبب تغير قيد الميزانية ؟ 

( انخفاض، ولهاذا نقطاة تقااطع قياد الميزانياة ماع المحاور األفقاي اآلن X( يعناي أن ساعر السالعة )Xطبعًا ىو زحف إلى اليمين جهة السلعة )
( يعنااي ذلااك أن ٓٔ( إلااى )ٕٓ( ماان )Xلااو انخفااض سااعر الساالعة )فأن يشااتري كميااو أكباار  صااارت أبعااد ماان النقطااة السااابقة أي انااو يمكاان

1000ألن ) (X) ( وحده من السالعةٓٓٔالمستهلك يمكنو أن يشتري )
100

10
( وحاده مان )X إذاً فاي حالاة انخفااض الساعر نجاد أن .)

( لم يتغير شيء، وبالتاالي ال يمكان أن يتغيار فماا دام ساعر السالعة Yالسلع ) ( فقط الن جهةXقيد الميزانية يزحف إلى أعلى جهة السلعة )
ثابت ودخل المستهلك ثابت، إذًا نقطة التقاطع مع محور الرأسي ال تتغير، الذي يتغير فقط نقطة تقاطعهماا ماع المحاور األفقاي بسابب تغيار 

 (. Xسعر السلعة )
 .لو أىميو كبيره سنجد أنو فعاًل يمكن توظيفو في اشتقاق منحنى الطلب( PCCمنحنى االستهالك السعري ونرمز لو بالرمز )



54 

 

 
 

 الهدف الذي كنا نصبوا إليو ىو استخدام ما درسناه من أدوات ألجل اشتقاق منحنى الطلب، واألدوات التي درسناىا ىي:
 ِٕٚؾٕٝ االعزٙالن اٌغؼشٞ.    ٚل١ذ ا١ٌّضا١ٔخ،    ِٕؾٕٝ اٌغٛاء،

وظفناىا ألجل اشتقاق منحنى الطلب الذي ىو واضح في الرسم السفلي، فرسمنا منحنيين احدىما العلوي وىي أخذنا  ىذه األدوات الثالثة 
(. X( التي ىي نقاط توازن المساتهلك والتاي تحادث عناد انخفااض ساعر السالعة )b( والنقطة )aالرسم السابق ألنو نقاط فقط ىي النقطة )

ًُ لو أخذنا النقطة ) لما انخفض سعر السلعة نجد أن قيد الميزانية  (p0)ازن المستهلك في البداية عندما كان سعر السلعة ( نقطة تو aفمثاًل
( ىاي نقطاة P( فاي األسافل نجاد أن النقطاة )P( فاإذا نّزلناا النقطاة )Y( مع عدم تغيره من جهاة السالعة )Xزحف جهة اليمين جهة السلعة )

( إذا ىذا السعر الجدياد الباد أن يكاون نقطاو تحات النقطاة p0يث أن السعر األول ىو)توازن المستهلك عند سعر اقل من السعر األول، ح
(p0( الرسم العلوي الموجود على المحور الرأسي ىو السلعة .)Y( والموجود على المحور األفقي ىو السلعة )X). 

بداية المنحنى األفقاي متحاد أو متوافاق ماع نقطاة ( الموجودة على المحور األفقي، ولهذا نقطة X( ىي متماثلة مع )Xبينما الرسم السفلي )
بداية الرسم السفلي، الن المحور األفقي مشترك للمنحنيين. أماا المحاور الرأساي فهاو مختلاف بالنسابة للرسام السافلي. الن المحاور الرأساي 

(. إذاً ىنااا اشااتققنا Yماان الساالعة ) (، بينمااا ىااو فااي المحااور الرأسااي فااي الرساام العلااوي يمثاال الكميااوXبالنساابة للساافلي يمثاال سااعر الساالعة )
( كانات مشاتراه عنادما  XX0( كمياو مان )X0( التي كانت في الرسم العلوي لألسفل، ألنها كانت مشتراة التي ىي )aمنحنى الطلب نّزلنا )

سافل، ىاذه النقطاة ( لألb( ونّزلناا النقطاة )b( إلاى )a( ثم بعد ذلاك عنادما أنخفاض الساعر وانتقال تاوازن المساتهلك مان )P0كانت السعر)
(. فنالحظ انو عنادما أنخفاض الساعر زادت P1( عند سعر منخفض والذي ىو )bمشتراه متى؟ عندما انخفض السعر ولهذا وضعنا النقطة )

(، وىذا ىو فعاًل ىو منحنى الطلب ونسميو منحنى الطلب العاادي ونساميو منحناى طلاب مارشاال. ونالحاظ Xالكميو المطلوبة من السلعة )
وبالتالي أي نقطو على منحنى الطلب ىي نقطاة تاوازن المساتهلك، أو بتعبيار آخار أي ع النقاط على منحنى الطلب ىي نقاط توازنيو. أن جمي

 نقطو على منحنى الطلب تعني أن المستهلك يعظم منفعتو.
ًُ ألنو خالصاة دراساة سالوك المسات النقطاة المهماة أيضااً ىناا ىاي هلك. ومالحظو أخرى حول االشتقاق، وىذا االشتقاق كما أسلفنا مهم جدًا

( ىاي أتات b( و )aأىمية افتراض بقاء العوامال األخارى علاى حالهاا ألن اآلن رسام منحناى الطلاب كياف أتاى ؟ نجاد أن نقااط االنتقاال مان )
ألنها عوامل ساوف  ( ثابت وبقاء الدخل ثابت. إذاً العوامل األخرى مهمةY( فقط. يعني مع بقاء سعر السلعة )X) بسبب تغير سعر السلعة

  تؤدي إلى نقل المنحنى وليس االنتقال من نقطو إلى أخرى على نفس منحنى الطلب.
 

أكمل الجدول التالي بما يلزم إليجاد توازن المستهلك بدر مستخدماً أسلوب منحنيات السواء في تحليلك لهذا المساتهلك ثام اجاب  :6رطج١ك 
 لاير(. ٖٓلاير( ودخل بدر ) ٓٔ= Yلاير( وثمن الوحدة من ) ٕ=xوحدة من )عن االسظلو الالحقة. ىذا علماً بأن ثمن ال
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 احسب ما ىي الكميات التي يشتريها )علي( من السلعتين ليحقق التوازن؟ .ٔ

 احسب المعدل الحدي اإلحاللي عند وضع التوازن؟ .ٕ

 اكتب معادلة خط الميزانية. .ٖ

 

اٌزغ١ش ÷  خ، ٔغزخشط إٌّفؼخ اٌؾذ٠خ ٟٚ٘ )اٌزغ١ش فٟ إٌّفؼخ اٌى١ٍخ اٌؾً ٠مَٛ ػٍٝ رؼجئخ اٌغذٚي أٚالً ٔجذأ ثبٌّٕفؼخ اٌؾذ٠ 

 فمثاًل لو (.  Xفٟ 
بالنساابة للوحاادة الثانيااة(  ٗ٘( نجااد أن )المنفعااة الكليااة= Xأخااذنا المنفعااة الكليااة عنااد االنتقااال ماان الوحاادة األولااى إلااى الوحاادة الثانيااة ماان)

÷   ٕٓ( ، )ٕٓ=ٖٗ -ٗ٘فإذا أردنا أن نتعرف على المنفعة الحدياة للوحادة الثانياة نطارح )( ٖٗو)المنفعة الكلية بالنسبة للوحدة األولى = 
20( فااااإذا قساااامنا )ٔ=ٔ-ٕو ) ٕإلااااى  ٔ( ألننااااا انتقلنااااا ماااان ٔ( ( وىااااو)Xالتغياااار فااااي الكميااااو )

20
1

 إذاً منفعااااة الوحاااادة الثانيااااة ماااان ،)
((X=)ٕٓ.) 

( والمنفعااة الحديااة ٖٗ( وتكااون المنفعااة الحديااة لهااا = )ٖٗاألولااى وىااو واضااح الوحاادة األولااى تعطااي ) نفااس الشاايء بالنساابة لمنفعااة الوحاادة
 ( وىكذا بالنسبة لبقية النقاط.ٕٓ( = Xللوحدة الثانية من ))

( المنفعاة ٖٗى )(( ماثاًل لادينا فاي الوحادة األولاXساعر السالعة )÷ ( ونقسام )المنفعاة الحدياة Xٕنأتي إلاى منفعاة الرياال نأخاذ ساعر السالعة )
34(، إذاً )ٕالحدية نقسمها على)

17
2

( فهذه منفعة الرياال، ثام بعاد ذلاك عنادما كانات المنفعاة الحدياة للوحادة الثانياة )ٕٓ نقسامها علاى )

20( إذاً )ٕ)
10

2
( وىكذا بقية النقاط، ونفس الشيء يعمل بالنسبة للسلعة )Yإالّ أ )( ن سعر السلعةY( ىو )ٔٓلاير بينما سعر السلعة ) 

(X( ىو )ٕ. لاير ) 
 

 Yالسلعة   Xالسلعة 
 منفعة الريال المنفعة الحدية المنفعة الكلية Yالكمية منفعة الريال المنفعة الحدية المنفعة الكلية xالكميو 

ٔ ٖٗ ٖٗ ٔٚ ٔ ٘٘ ٘٘ ٘.٘ 
ٕ ٘ٗ ٕٓ ٔٓ ٕ ٜ٘ ٗٓ ٗ 
ٖ ٙٙ ٕٔ ٙ ٖ ٕٔ٘ ٖٓ ٖ 
ٗ ٚٙ ٔٓ ٘ ٗ ٖٔ٘ ٕٛ ٕ.ٛ 
٘ ٛٗ ٛ ٗ ٘ ٕٔٚ ٜٔ ٔ.ٜ 

MRSx,Y  = 
MUx

MUy
 = 

8

40
 = 

1

5
 

PX

PY
 = 

2

10
 = 

1

5
 

MRSx,Y  = 
PX

PY
 = 

1

5
شرط التوازن                   

2X+10Y  =30                      معادلة خط الميزانية 
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( ثام ٓٔ( ثام )ٕٔ( ثام )ٕٓ( ثام نقصات إلاى )ٖٗونعبئ الجدول بنفس الطريقة كماا ذكرناا قبال قليال المنفعاة الحدياة للوحادة األولاى ىاو )
 ( )انظر الجدول(.Y( ونفس الشيء عملناه للكمية )ٗ( ثم )٘( ثم )ٙ( ثم )ٓٔ( ثم )ٚٔبنفس الطريقة ) (، ومنفعة الريالٛ)

( يجاب أن تتسااوى Xالبد أن ننظر إلى النقطة التي يتساوى عندىا منفعة الريال. منفعة الريال المنفق على ) وألجل يتحقق توازن المستهلك
( فاي منفعاة ٗ( ونجد )X( في منفعة الريال المنفق على )ٗإذاً أين يمكن أن يتساويا؟ نجد ىنا )(، Yمع منفعة الريال المنفق على السلعة )

يعناى سنشاتري منهاا خماس وحادات مان  (X( إذا كانات منفعاة الرياال المنفاق علاى)ٗ(، إذاً نساتطيع فعااًل أن نقاول )Yالرياال المنفاق علاى )
(X( وسنشتري من )Y .فقط وحدتين ) 

(. ننظار، خماس وحادات إذا ضاربناىا فاي Y( والكمياو مان )Xنتأكد ىل الدخل ممكن فعااًل اناو يشاتري ىاذه الكمياة مان )إذًا بقي علينا أن 
 ٕ× ٓٔ( و )ٓٔ( سيشتري وحدتين وسعرىا ىاو )Y( عشرة رياالت، وبالنسبة لا)X( إذًا سوف ينفق على )ٓٔ=ٕ×٘سعرىا وىو ريالين )

 .ٖٓ=ٓٔ+ٕٓ( )Xرة رياالت ينفقها على )( وعشY(. إذاً عشرين لاير ينفقها على )ٕٓ= 

أي أن إنفاقو على السلعتين يتساوى مع دخلو، وبالتالي تكون فعاًل أن الكميات ىي كميات توازنيو يستطيع المستهلك شرائها بهدف تعظيم 
إذا اختار غير ىذه الكميات  ( وبالتالي يعظم منفعتو، أماY( ويختار وحدتين من )Xمنفعتو. إذاً نقول يختار المستهلك خمس وحدات من )

 فلن يعظم من منفعتو، وسيكون مستوى منفعتو اقل بكل تأكيد.
(، ٕ( ىاو )X( لاو طبقناا ىاذا الكاالم فاإن ساعر السالعة )Y( علاى ساعر السالعة )Xوكما قلنا أن قيد الميزانية دائمااً ميلاو ىاو ساعر السالعة )

1( إذاً )ٓٔ( ىو )Yوسعر السلعة ) 2

5 10
( طبعاً ألجل أن يتحقق توازن المستهلك البد أن يكون معدل إحاللي الحدي للسلعة ،)X مع )

1( يساوي نفس المقدار الذي ىاو )Yالسلعة )

5
(، الن تاوازن المساتهلك كماا قلناا يتحقاق عنادما يكاون قياد الميزانياة مماسااً ألعلاى منحناى 

PXالميزانية ىو )سواء ممكن وقلنا أن قيد 

PY
PX( الذي ىو القيمة المطلقة لو و)

PY
 =1

5
(، إذاً المعدل االحاللي الحادي الباد أن 

1يكون )

5
   MRSعدل االحااللي الحادي با( حتى يتحقق التوازن، إذاً نحسب المعدل االحاللي الحدي ونرمز للم

( تسااوي عناد الوحادة الخامساة X) (( إذاً المنفعاة الحدياة لااYالمنفعة الحدية لاا )( ÷ X)المعدل االحاللي الحدي =  المنفعة الحدياة لا )
8( وبالتالي إذا قسمنا )ٓٗ( تساوي )Y( وعند الوحدة الثانية من )ٛ)

40
=1

5
(، إذاً فعالً شرط التوازن حدث أياضاً عندماا كاان )المعدل 

PXاالحاللي الحدي =

PY
 =1

5
.) 

 Xٕاكتب )( فن10(=Y( وساعر السالعاة ))ٕ( =X( وسعر السالعة ))ٖٓإذا أردنا أن نكتب معادلة خط الميزانية ببساطو، لدينا الدخل=) 
 +ٔٓY=ٖٓ( وكما نالحظ أن ،)Y( و )X يمكن للمستهلك أن يختار مازيج مختلاف لكان عناد التاوازن ألجال تعظايم منفعتاو نجاد أناو  )

( Y( وسيشااترى ماان )ٓٔ( =X( وإنفاقااو علااى ))ٓٔ=٘×ٕ( بخمسااو )X(، وبالتااالي لااو عوضاانا باادل )Xساايختار خمااس وحاادات ماان )
 (، ىذا ىو قيد الميزانية باألرقام، إذاً إنفاق المستهلك يساوي دخلو.ٖٓ=ٕٓ+ٓٔ( و)ٕٓ=ٓٔ×ٕوحدتين إذاً )

  .الهدف من دراسة سلوك المنتج ىو الوصول إلى منحنى عرض المُنتج فهو النتيجة النهائية التي نطمح في الوصول إليها
 استعداد لدفع ثمن لها. عملية تحويل مختلف عناصر اإلنتاج إلى سلع وخدمات يكون المستهلك على ِفَٙٛ اإلٔزبط ٘ٛ:

 

يقصد بعناصر اإلنتاج مجموعة العوامل التي تتضاافر فيماا بينهاا لإلساهام فاي إنتااج األماوال االقتصاادية.أو ىاي الماوارد  : ػٕبطش اإلٔزبط
 : ناصر أساسيواالقتصادية التي تجعل من إنتاج السلعة أو الخدمة أمراً ممكناً وبدونها يستحيل القيام بهذا اإلنتاج. وتشمل أربع ع
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 ، والتنظيم.   ، رأس المال   ، العمل   األرض
 

 ػٕظش األسع:. 4
 . ويقصد بها جميع الموارد المستمدة من الطبيعة والتي تستخدم في اإلنتاجىي تعبير مختصر للموارد الطبيعية، األرض 

 اٌخظبئض األعبع١خ ٌسسع:
 تة المساحة ال يمكن زيادتها.نجد أن األرض تعتبر محدودة أو ثاب ثبات مساحة األرض: .ٔ

 وليس لإلنسان دخل في إنتاجها.مجانية من اهلل سبحانو وتعالى، األرض ىبة  انعدام نفقة اإلنتاج : .ٕ

 تختلف خصائص األرض وتتباين كثيراً فيما بينها، فهناك أراضي زراعيو وأراضي غير زراعيو.  عدم تجانس األرض: .ٖ
 ل االقتصادي والتي يترتب عليها انطباق ما يعرف بقانون تناقص الغلة.وللخاصية األولى أىمية خاصة في التحلي

 

 

إذا كاان ىنااك عنصاارين مان عناصار اإلنتااج، أحاادىم ثابات واألخار متغيار، فااإن زياادة العنصار المتغيار بوحاادات  :ليبْٔٛ رٕيبلض اٌغٍييخ  
 متتالية يؤدي بعد حد معين إلى تناقص في الناتج الحدي.

 .خصائص ومن صفات األجل القصير وقانون تناقص الغلة من

 ما عالقة ذلك بقانون تناقص الغلة؟ 
  طبعاً تناقص الغلة ىو نفس القول بتناقص اإلنتاجية الحدية فإذا كانت اإلنتاجية الحدية متناقصة يعني تناقص الغلة.

 فزٕبلض اٌغٍخ ٠ّىٓ اٌزؼج١ش ػٕٗ ثضالس رؼج١شاد:
 مل المضاف يسهم في اإلنتاج بمقدار اقل ممن سبقو.تناقص الغلة. أي أن العا اٌزؼج١ش األٚي:

  ىو تناقص اإلنتاجية الحدية. أي أن العامل المضاف يتناقص إنتاجو بمعنى انو يضيف إلى اإلنتاج مقدار اقل ممن سبقو. اٌزؼج١ش اٌضبٟٔ:

 تناقص.ىو تناقص اإلنتاجية الحدية. أو القول بان اإلنتاج الكلي يتزايد بمعدل م اٌزؼج١ش اٌضبٌش:

ىو مقدار ما يضيفو العامل األخير لإلنتاج. أو بعبارة أخرى ىو مقدار التغير في اإلنتاج الكلي نتيجاة لتغيار  رؼش٠ف إٌبرظ اٌؾذٞ ٘ٛ:
 الوحدات المستخدمة من العنصر اإلنتاجي )العمل( بمقدار وحدة واحدة. أي لو أضفنا عامل جديد كم مقدار التغير في اإلنتاج الكلي.

MPL=Qيًا، اإلنتاجية الحدية نرمز لها بالرمز رياض 

L




  

Q ىو اإلنتاج الكلي 
L ىو عدد العمال 
.مقدار التغير 

 على مقدار التغير في وحدات العمل(.÷ أو نقول )مقدار التغير في اإلنتاج الكلي 
الحدي للعامل األول مع اإلنتاج الحدي للعامل الثاني مع اإلنتاج الحدي للعامل الثالث، يكون عندنا نظيف اإلنتاج  عندماالناتج الكلي ىو  

امال اإلنتاج الكلي لثالثة عماال، وإذا كاان عنادنا راباع يكاون عنادنا اإلنتااج الكلاي ألربعاة عماال يعناي نضايف )إنتااج العامال األول + إنتااج الع
 العامل الرابع ( وىكذا، الثاني+ إنتاج العامل الثالث+ إنتاج

 إجمالي الكميات التي تُنتج باستخدام كميو معينو من عناصر اإلنتاج.  اإلٔزبط اٌىٍٟ ٘ٛ:
 ىو مقدار متوسط ما ينتجو العنصر اإلنتاجي الواحد )العمل(  إٌبرظ اٌّزٛعؾ ٘ٛ:
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 ة الناتج الكلي على عدد العمالعدد الوحدات المستخدمة من العمل( أي قسم÷ بمعنى أنو عباارة عن )الناتج الكلي 
 يمكن أن تمثل بالرسم ويمكن أن نمثلها بالجدول. ونبدأ بتمثيلها بالجدول:

 إٌبرظ اٌّزٛعؾ إٌبرظ اٌؾذٞ إٌبرظ اٌىٍٟ ٚؽذاد اٌؼًّ األسع

5 4 8 8 8 

5 5 53 45 43 

5 6 69 49 45 

5 7 93 57 48 

5 8 93 63 48 

5 9 438 48 48 

5 7 445 7 49 

5 8 445 3 47 

5 9 438 7 45 

 
نأخذ األرض كعنصر إنتاجي ونأخذ العمل كعنصر إنتااجي، ىناا فاي مثال فاي الجادول الحاظ أنناا ثبتناا األرض يعناي كاأن األرض مسااحتها ثابتاة 

وحادات ولهاذا نسامي ( ٛ(، وبالتالي ننظر مقدار مساىمة العامل في اإلنتاج، فنجد أن العامال األول أساهم فاي اإلنتااج بمقادار )ٕوتساوي )
(. الن إنتاااج العامال األول ىااو نفاس اإلنتاااج ٛ(، واإلنتااج المتوسااط ىاو )ٛ( بالنساابة للعامال األول، واإلنتاااج الحادي ىااو )ٛاإلنتااج الكلاي )

 الحدي ىو نفس اإلنتاج الكلي. 
إيجاد اإلنتااج الحادي والمتوساط مان خاالل ((. ثم نجري نفس الطريقة بٛ( = )ٔعدد العمال )( ÷ ٛ) اإلنتاج المتوسط = اإلنتاج الكلي )

   الجدول.
 ٌٚزٕبلض اٌغٍخ ٔٛسد اٌّضبي اٌزبٌٟ:

 

 إٌبرظ اٌّزٛعؾ إٌبرظ اٌؾذٞ إٌبرظ اٌىٍٟ ٚؽذاد اٌؼًّ األسع

5 4 8 8 8/4=8 

5 5 53 45/4=45 53/5=43 

5 6 69 49/4=49 69/6=45 

5 7 93 57/4=57 93/7=48 

5 8 93 63/4=63 93/8=48 

5 9 438 48 438/9=48 

5 7 445 7 445/7=49 

5 8 445 3 445/8=47 

2 9 108 4- 108/9 =45 

 

فلو أردنا أن نحسب اآلن ولنأخذ عنصري األرض والعمل، ونفترض أن األرض ىاو العنصار الثابات والعمال ىاو العنصار المتغيار. فثبتناا عنصار 
( وىو ٛبدأنا بوحدة واحده من العمل. فوجدنا أن )اإلنتاج الحدي للعامل= (، ثم افترضنا تغيرات تحدث في عنصر العمل، فٕاألرض عند )

 (.ٛ("عدد العمال= ٔ÷ )( "اإلنتاج الحدي"ٛاإلنتاج المتوسط = ){نفس الشيء في اإلنتاج الكلي وأيضاً في اإلنتاج المتوسط ألن 
(، أماا اإلنتااج الحادي فانحن نعارف أن العامال األول  أناتج ٕٓوإذا وظفنا عامل أخر فكم مقدار اإلنتاج الكلاي؟ نجاد أن )اإلنتااج الكلاي = 

" ٕٔ( وحدة. وكما قلنا أن عملية حساب )اإلنتاج الحادي = التغير في اإلنتاج الكلي "ٕٔ( وحدات، وبذلك يصبح العامل الثاني أنتج )ٛ)
 ( وحدة.ٕٔفي اإلنتاج بمقدار )(. إذاً نستطيع القول أن العامل الثاني يسهم ٕٔ= ٔ÷ٕٔ" = ٔالتغير في عدد العمال "÷ 
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 (،ٓٔ= ٕ÷  ٕٓعدد العمال = ÷ ومتوسط اإلنتاج للعامل الثاني يمكن حسابها عن طريق قسمة )اإلنتاج الكلي للعامل األول والثاني 
 (.ٓٔ(، واإلنتاج المتوسط للعامل الثاني ىو )ٕٔإذاً اإلنتاج الحدي للعامل الثاني ىو )

 اٌزٟ ٠ّىٓ أْ ٔغزف١ذ٘ب ِٓ اٌغذٚي؟ِب ٟ٘ اٌّالؽظبد أٚ اٌفٛائذ 
 من الممكن أن نستفيد فوائد كثيرة:

اإلنتاااج الحاادي باادأ لّمااا ننظاار لقااانون تناااقص الغلااة "نركااز النظاار فقااط فااي اإلنتاااج الحاادي"، نجااد . فيمااا يتعلااق بقااانون تناااقص الغلااة .1
 تزايد الغلة. عليويطلق : أن العامل المضاف يسهم باإلنتاج بمقدار أكبر ممن سبقو، ىذا  بالتزايد يعني

 متى يبدأ سريان تناقص الغلة؟
 تزايد الغلة في البداية ثم تناقص الغلة بالنهاية، لماذا؟

تزايد الغلة، وىذه نقطة مهماة يحادث بسابب أن ىنااك تخصاص وتقسايم للعمال باين العماال، فالطاقاة اإلنتاجياة أو المقادرة اإلنتاجياة للعنصار 
م نصل إلى االستغالل الجيد"، وبالتالي نجد أن العامل المضاف يتسبب في زيادة اإلنتاج بمقادار أكبار ممان الثابت مازالت لم تستغل "أي ل

 سبقو، ألننا لم نصل إلى مسألة التوظيف الكفء أو االستخدام األمثل للعنصر الثابت. 
نصار الثابات، فيبادأ ساريان قاانون تنااقص الغلاة. إذاً ثم بعد ذلك عندما نصل إلاى التوظياف أو يبادأ العماال بالتزاياد ومان ثام باالتزاحم علاى الع

 قانون تناقص الغلة سبب حدوثو ىو: تزاحم العنصر المتغير إلي ىو العمل على العنصر الثابت.
: أن حدوث تزايد الغلاة وتنااقص الغلاة ىاو بسابب أنناا فاي األجال القصاير، حياث أناو فاي األجال القصاير الباد أن يكاون نقطة مهمة جدًا وىي

  نا على األقل عنصر إنتاجي ثابت.عند
 ٠ّٚىٓ رٍخ١ض اٌؼاللخ ث١ٓ اإلٔزبط اٌؾذٞ ٚاإلٔزبط اٌّزٛعؾ:

 .إذا كان اإلنتاج الحدي يتزايد فالبد أن يكون اإلنتاج المتوسط أقل من اإلنتاج الحدي .أ 

 .إذا وصل اإلنتاج المتوسط إلى أعلي قيمة لو فالبد أن يتساوى مع اإلنتاج .ب 
 لمتوسط يتناقص فالبد أن يكون اإلنتاج الحدي أقل منو،إذاً كان اإلنتاج ا .ج 

 اٌؼاللخ ث١ٓ اإلٔزبط اٌؾذٞ ٚاإلٔزبط اٌىٍٟ:
 إذا كان اإلنتاج الحدي موجباً فإن اإلنتاج الكلي البد أن يتزايد .أ 
 إذا كان اإلنتاج الحدي يتزايد نجد أن اإلنتاج الكلي يتزايد بمعدل متزايد. .ب 
 مستوى لو فالبد أن يكون اإلنتاج الحدي مساوياً للصفر. إذا وصل اإلنتاج الكلي إلى أعلى .ج 

 إذا كان اإلنتاج الحدي بالسالب فإن اإلنتاج الكلي يتناقص .د 

 نوضح  يكاً اإلنتاج الكملي واإلنتاج ا دي واإلنتاج املتوسط ما خلل الرس : 
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(  وعادد Qودة بالجادول والتاي توضاح اإلنتااج الكلاي ورمازه )اآلن رسم ىذه الدالة تمثل دالة اإلنتاج الكلي، نالحاظ أنناا أخاذنا القايم الموجا
(. النقطة األولى ٕٓ(، ثم وضعنا النقاط، النقطة األولى والنقطة الثانية التي تجمع بين العاملين، حيث أن )اإلنتاج الكلي =Lالعمال ورمزه )

لي نجاد أن اإلنتااج الكلاي يبادأ بالتزاياد بمعادل متزاياد ثام ( وحدات من اإلنتاج، وبقية النقاط نفس الشيء. وبالتااٛتجمع بين عامل واحد و)
يتزايد بمعدل متناقص إلى أن يصل إلى أعلى مستوى لو، ويصل إلى أعلى مستوى لو عند العامل الثامن حيث يكاون اإلنتااج الحادي يسااوي 

 صفر، بعد ىذه النقطة يبدأ بالتناقص، يعني اإلنتاج الكلي يبدأ بالتناقص فقط. 
( عند ٖٓ(، بدأ بالتزايد إلى أن وصل إلى أعلى مستوى لو. وأعلى مستوى لو ىو )MPLاإلنتاج الحدي والذي رمزنا لو بالرمز ) نالحظ أن

ثم  العامل الخامس، ثم يبدأ بالتناقص. فنالحظ أنو اآلن من بداية اإلنتاج الحدي إلى أن وصل إلى أعلى مستوى لو "نطلق عليو تزايد الغلة".
 أعلى مستوى لو "نطلق عليو تناقص الغلة أو تناقص اإلنتاجية الحدية للعامل. بعد وصولو إلى

 

وكمااا نالحااظ أننااا وضااعنا اإلنتاااج الحاادي علااى المحااور الراسااي وعاادد العمااال علااى المحااور األفقااي، وبالتااالي وّصاالنا إلااى نفااس النقاااط التااي 
 بالجدول. وطلع لدينا الرسم كما ىو أمامكم.
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اج المتوسط بالرسم، نجد أن اإلنتاج المتوسط وضعناه على المحور الراسي والعمال على المحور األفقي. وبناًء على ذلك أخيرًا توضيح اإلنت

 رسمنا منحنى اإلنتاج المتوسط الذي بدأ بالتزايد إلى أن وصل إلى أعلى مستوى لو ثم بدأ بالتناقص تدريجيًا.
      

 :ِشاؽً اإلٔزبط 

 ويمكن التعبير عنها بعدة تعبيرات   يتزايد فيها اإلنتاج المتوسط إلى أن يصل إلى أعلى قيمة لو: ىي التي المرحلة األولى .ٔ
 .تبدأ المرحلة األولى من مراحل اإلنتاج مع بداية اإلنتاج وتنتهي إلى أن يتقاطع منحنى اإلنتاج الحدي مع اإلنتاج المتوسط اٌزؼج١ش األٚي:
  نتاج حتى يصل اإلنتاج المتوسط إلى أعلى مستوى لو.ىي التي تبدأ من بداية اإل ثظ١غخ أخشٜ:

 
 

 ىي التي يتناقص بها اإلنتاج المتوسط حتى يصل اإلنتاج الحدي الصفر. المرحلة الثانية: .5

 ىي التي يكون اإلنتاج الحدي بالسالب. وىي مرحلة غير اقتصاديةالمرحلة الثالثة:  .ٖ
 

إلااى عالقااة النااتج الكلااي بالناااتج الحاادي طبعاااً تكلمنااا عان ىااذا عناادما تحاادثنا بمااا ىااي ننتقاال اآلن : عالقاة الناااتج الكلااي بالناااتج الحاادي
 االستنتاجات التي يمكن أن نستنتجها من خالل الجدول السابق. 

 فنجد أن عالقة الناتج الكلي بالناتج الحدي يمكن تلخيصها في أربع نقاط:
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 .ما يتزايد اإلنتاج الحديطال يتزايد اإلنتاج الكلي بمعدل متزايد إٌمطخ األٌٚٝ: .1
 

 أن اإلنتاج الكلي يتزايد بمعدل متناقص طالما أن الناتج الحدي بتناقص ولكنة مازال موجبًا. إٌمطخ اٌضب١ٔخ: .2
 

 وإذا كان اإلنتاج الحدي يساوي الصفر فإن اإلنتاج الكلي يكون عند أعلى مستوى لو إٌمطخ اٌضبٌضخ: .3

 

 \ اٌشعُ ٔغزٕزظ: ِٓ اٌشعُ
 

االنتاج الكلي يصل ذروتو عندما يكون اإلنتاج الحدي يساوي )صفر(. بداية التظليل باألزرق يوجد خط يفصل بين األزرق والتظليال نجد أن 
البيج. نجد أنو ىنا في مثال ىاذه الحالاة، أن اإلنتااج الحادي يسااوي )صافر(، ألناو يتقااطع ماع المحاور األفقاي. ألن اإلنتااج الكلاي اآلن عناد 

الحاادي  اإلنتاااجالكلااي يتزايااد بمعاادل متزايااد ونجااد فيهااا أن  اإلنتاااج(، نجااد أن ٔمسااتوى لااو.لو أردنااا أن ننظاار للعالقااة رقاام )ذروتااو أي أعلااى 
الكلي" "والرسم السفلي يوضح ) الذي بالخط األحمر(  اإلنتاجيتزايد. ولو ربطنا الرسم السفلي بالرسم العلوي "والذي يوضح بالحقيقة دالة 

 متوسط اإلنتاج"، "والمنحنى األزرق يعني اإلنتاج الحدي".  (Average Product) المقصود فيو
الحدي "الذي بالرسم السفلي" واإلنتاج الكلي " الذي بالرسم العلوي"، نجد أن اإلنتاج الكلي في البداية يزيد  اإلنتاجفإذا أردنا أن نربط بين 

(" من خالل ٔ، نجد أنو بدأ بالتزايد حتى يصل أعلى مستوى لو. ىنا "إذاً رقم )الحدي في ىذه الحالة اإلنتاجبمعدل متزايد. وإذا نظرنا إلى 
الحدي إلى أعلى مستوى لو  اإلنتاجالكلي واإلنتاج الحدي، حيث قلنا أن اإلنتاج الكلي يتزايد بمعدل متزايد بعدما يصل  اإلنتاجالعالقة بين 

يزياد بمعادل متنااقص إلاى أن يصال إلاى نقطاة الصافر، وإذا وصال إلاى الصافر "ونظرناا ثم يبدأ اإلنتاج الحدي بالتناقص، ويتبعو اإلنتااج الكلاي 
 الكلي وصل عند أعلى مستوى لو. اإلنتاجللرسم العلوي لإلنتاج الكلي" نجد أن 

  عندما يبدأ الناتج الكلي بالتناقص، يصبح الناتج الحدي سالبًا. إٌمطخ اٌشاثؼخ: .4

 . (MP)بو اإلنتاج الحدي ونرمز لو بالرمز  المقصود (MARGINAL PRODUCT)ىنا اآلن 
 

 اٌؼاللخ ث١ٓ إٌبرظ اٌؾذٞ ٚإٌبرظ اٌّزٛعؾ ٠ّىٓ رٍخ١ظٙب ثأسثغ ؽبالد:
 

أنو إذا كان اإلنتاج الحدي أكبر من اإلنتاج المتوسط فإن اإلنتاج المتوسط يتزايد، وىذا مالحظ قبل نقطة تقاطعهما. حياث  األٌٚٝ: اٌؾبٌخ 
 ني، أن اإلنتاج الحدي أكبر من اإلنتاج المتوسط واإلنتاج المتوسط يتزايد.نجد في الرسم البيا

قلنا إذا كان اإلنتاج الحدي يبدأ بالتناقص قبل اإلنتاج المتوسط "كما يالحظ مان الرسام" ألناو عنادما وصال اإلنتااج الحادي  اٌضب١ٔخ: اٌؾبٌخ
 ط.أعلى مستوى لو بدأ اإلنتاج الحدي بالتناقص قبل اإلنتاج المتوس

يصل اإلنتاج المتوسط أعلى مستوى لو عندما يتساوى مع اإلنتاج الحدي، ونقطة تقاطعهما تعني أن اإلنتاج المتوسط وصل  اٌضبٌضخ: اٌؾبٌخ 
 أعلى مستوى لو.

وىاذا أيضاا  أن اإلنتاج الحدي يكون أقل من اإلنتاج المتوسط، فإذا كان كذلك فالبد أن يكاون اإلنتااج المتوساط يتنااقص. اٌشاثؼخ: اٌؾبٌخ
نالحظااو بالرساام حيااث أن اإلنتاااج المتوسااط يتناااقص عناادما يكااون متناقصاااً بعااد نقطااة التقاااطع، فنجااد أن اإلنتاااج الحاادي أقاال ماان اإلنتاااج 
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 المتوسط.

 

 ىو ذلك الجهد أو النشاط اإلنساني الموجو نحو اإلنتاج بصرف النظر عن كونو جسمياً أو ذىنيًا.  صب١ٔبً: ػٕظش اٌؼًّ:

 

"( ىو العنصر الذي ينتجاو اإلنساان ليسااعده فاي العملياة اإلنتاجياة، متماثاًل Capital)رأس المال يعنى ": ػٕظش سأط اٌّبي: صبٌضبً 
في جميع أناواع العادد واآلالت والمعادات والتساهيالت والسالع التاي يصانعها اإلنساان لهاذا العارض. فابعض الثاروة يساتعمل كأصال رأسامالي 

 .وبعضها ال يستعمل

 . ط ِبي صشٚح، ٌٚىٓ ١ٌغذ وً صشٚح سأط ِبي، ؽ١ش أْ اٌضشٚح أػُ ٚأشًّوً سأ# 

 

 رمغ١ّبد سأط اٌّبي:
  سأط اٌّبي إٌمذٞ ٚسأط اٌّبي اٌؾم١مٟ. .ٔ

 ( رأس المال النقديMoney Capital ىو المفهوم األقرب عند الناس لرأس المال والذي يتخذ صورة تملك عدد .)
 سيولة التامة.معين من الوحدات النقدية، ولو صفة ال

 ( أماا رأس المااال الحقيقايReal Capital ،أو العيناي. فيتمثال فااي اآلالت والمعادات والمبااني واألصاول المختلفااة )
 والتي تستخدم في العمليات اإلنتاجية.

 *سأط اٌّبي إٌمذٞ فٟ أطٍٗ ال ٠ُغزخذَ فٟ طٕبػخ اٌغٍؼخ أٚ إٔزبعٙب إالّ إرا ُؽٛي إٌٝ سأط ِبي ؽم١مٟ "ػ١ٕٟ".

 

إن تحاول رأس الماال النقادي إلاى رأس مااال عيناي أو حقيقاي يساهم فاي العملياة . سأط اٌّبي اإلٔزبعٟ ٚسأط اٌّبي اإل٠شادٞ .5
(، ويتميز ىذا النوع عن رأس المال اإليرادي بأنو يتمثل في صورة أسهم Productive Capitalاإلنتاجية ويجعل منو رأس ماال إنتاجي )

 صة أو من الدولة لالكتتاب العام.وسندات مصدرة من شركات خا

 "ػٕذِب ٠شزشٜ ثشأط اٌّبي إٌمذٞ آالد ٠ظجؼ سأط ِبي إٔزبعٟ".
 

  سأط اٌّبي اٌخبص ٚسأط اٌّبي اٌّمزشع. .6

 (رأس المال الخاصPrivate Capital .ىو مجموع رؤوس األموال المملوكة للمنشأة والتي تخصص لإلنتاج ) 
 ( أما رأس المال المقترضBorrowing Capital فهو الذي يعمل على استكمال احتياجات المشاروع مان رؤوس )

 األموال عن طريق االقتراض سواء من األفراد أو البنوك.
 

  :سأط اٌّبي األطٍٟ ٚسأط اٌّبي اٌّىزغت .7

 ( يمثاال رأس المااال األصااليOriginal Capital مجمااوع األمااوال التااي ساااىمت فااي تكااوين المشااروع فااي مرحلتااو )
 تكوينو.األولى وأثناء 

  بينما يمثل رأس المال المكتسب مجموع األرباح والغير موزعة التي تضاف إلى رأس المال األصلي، ويعااد اساتثمارىا معاو
 أي" مع رأس المال األصلي".

  .سأط ِبي صبثذ ٚسأط ِبي ِزذاٚي .8

 ( رأس المال الثابتFixed Capitalىو السلع والمعدات واآلالت والمنشآت التي تعطى خدمات ) ها على مدى فتارة
 طويلة من الزمن.

 ( أما رأس المال المتداولCirculating Capital فهو عبارة عان السالع غيار تاماة الصانع، والتاي فاي طريقهاا إلاى )
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( مستمرة، ويستوفى الغارض منهاا بمجارد اساتخدامها. لاذلك Flowsالخطوات اإلنتاجية النهائية وتأخذ شكل تدفقات )
 فقة إنتاج السلعة، بخالف رأس المال الثابت والذي توزع قيمتو على فترات اإلنتاج المختلفة.تدخل قيمتو بأكملها في ن

 

فالتنظيم ىاو "ماا يقاوم باو فارد أو مجموعاة مان األفاراد للتاأليف باين عناصار اإلنتااج فاي شاكل عالقاة منظماة  ساثؼبً: ػٕظـش اٌزٕظ١ـــُ.
 عملية اإلنتاجية لمخرجات معينة، ويتحملوا في سبيل ذلك مخاطر اإلنتاج. ونسب محددة ونوعية معينة، واستخدامها كمدخالت في ال

 "دٚس إٌّظُ ٠ظٙش فٟ ػًّ ِض٠ظ ِٓ ػٕبطش اإلٔزبط ثألً رىٍفخ ِّىٕخ ٌض٠بدح أسثبػ إٌّشأح".

 

ة أو دخااًل، فمااثاًل ىاي تكاااليف عناصار اإلنتااج التااي سااىمت فاي اإلنتاااج، فكال عنصار إنتاااجي الباد أن يكاون لااو ميزانيا رىيب١ٌف اإلٔزييبط.
  ..األيدي العاملة تحتاج إلى رواتب، ورأس المال إذا كان مقترضاً يحتاج إلى فوائد ربوية "مالية"، والمنظم يحتاج إلى حصة من الربح الخ.

 من خالل: والخسائر فالمنشأة تهتم بدراسة تكاليفها وتقارنها بإيراداتها للتعرف على مركزىا المالي من حيث األرباح إٌّشأح ٚاإلٔزبط.
 " ىاذا الهادف معرفة االستخدام األمثال لعناصار اإلنتااج والاذي يحقاق أكبار إنتااج ممكان عناد مساتوى معاين مان التكااليف

 األول"،
 ىذا الهدف الثانيإنتاج كمية معينة من اإلنتاج بأقل قدر من التكاليف ". 

 

 االقتصادي". "مسألة المقارنة بين التكاليف واإليرادات ىو ما نسميو بالربح
 التكاليف االقتصادية للمشروع(   -  )الربح االقتصادي = اإليراد الكلي "ثمن المبيعات" 

   ِمبسٔخ ث١ٓ ثؼغ أٔٛاع اٌزىب١ٌف.

ىذا مرتبط باإلنتاج، ألننا قلنا في اإلنتاج في األجل القصير يكون عندنا فقط على األقال عنصار ثابات وعناصار ًً  رىب١ٌف األعً اٌمظ١ش.
 ة. نفس الشيء في التكاليف في األجل القصير فتكون ذو شقين. متغير 

 تكلفة العنصر الثابت "التكاليف الثابتة".   .ٔ

 تكلفة العنصر المتغير "التكاليف المتغيرة". .ٕ
ة، وبالتاالي يكون الخيار أمام المنشأة مفتوحاً فاي اختياار عناااصر اإلنتااج ولاذلك تكاون جمياع عناااصر اإلنتااج متغيار  رىب١ٌف األعً اٌط٠ًٛ.

 .يستطيع المنظم أن يختار المزيج األنسب من عناصر اإلنتاج

 أٔٛاع اٌزىب١ٌف.
وىااي تكلفااة االسااتخدامات البديلااة لعناصاار اإلنتاااج المسااتخدمة فااي  (Opportunity Costرىٍفييخ اٌفشطييخ اٌجذ٠ٍييخ ) .4

 . المشروع

لتاي تتحملهاا المنشاأة وتارد صاراحة وبوضاوح فاي ىاي تلاك المادفوعات او  اٌزىب١ٌف إٌمذ٠خ )اٌظش٠ؾخ( ٚاٌزىب١ٌف اٌؼي١ّٕخ. .ٕ
أما التكااليف الضامنية فهاي التكااليف التاي يتحملهاا المشاروع ولكنهاا ال تارد صاراحة فاي دفااتر الحساابات، إنماا دفاتر الحسابات. 

 تدخل ضمن صافي األرباح.
 من خالل الرسم أدناه.
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 .بأي عملة ف عادًة تقاسالتكلفة والتكالي ( يعنيCostعلى المحور الرأسي مصطلح )
 (.Quantityوالمحور األفقي يمثل الكمية)

وطريقة رسمها كما نالحظ في الشكل موضحة باللون األحمر وىو مستقيم ماوازي للمحاور األفقاي، وأطلقناا عليهاا أسام  التكلفة الثابتةنبدأ با 
(Total Fixed Cost")TFC" أو  "FC " 

ر مهما تغير حجم اإلنتااج. ويعناي ذلاك حتاى لاو لام يبادأ اإلنتااج وكانات ىنااك خطاة ثابتاة للتكااليف ساوف لماذا؟ ألن التكاليف الثابتة ال تتغي
 تدفع ىذه التكاليف، وفي نفس الوقت لو حجم اإلنتاج كبير جداً لكانت التكاليف المدفوعة ثابتة بدون تتغير.

" وتعناي التكلفاة الكاالية المتغيارة TVCطاة األصال والمرماوز لاو باا"والموضحة في الشكل باالمنحنى األساود المنطلاق مان نق التكلفة المتغيرة
"Total Variable Cost .نالحظ أنو يتزايد مع تزايد اإلنتاج. وىذه من خصائص التكاليف المتغيرة تزايدىا ماع تزاياد حجام اإلنتااج "

 د ذلك تتزايد بمعدل متزايد بسبب تناقص الغلة.ونستطيع القول بأن التكاليف المتغيرة تزيد بمعدل متناقص بسبب تزايد الغلة، ثم بع
تنااقص فإذا كانت دالة اإلنتاج تزيد بمعدل متزايد نجد أن دالة التكاليف المتغيرة تزيد بمعدل متناقص، وإذا كانت دالة اإلنتاج تزيد بمعادل م

 نجد دالة التكاليف تزيد بمعدل متزايد.
باللون األزرق. وىي ناتج جمع التكاليف المتغيرة والتكااليف الثابتاة، ثام نرسامو، ولاذلك وىي ذلك المنحنى المرسوم  (TC) التكلفة الكلية

بمعدل  نجدىا ال تبدأ من نقطة الصفر وإنما تبدأ من مقدار التكاليف الثابتة،  فتزايدىا بمعدل متزايد يعود بسبب تزايد معدل الغلة، وتزايدىا
 متناقص يعود بسبب تناقص معدل الغلة.

" فيجاب أن تتسااوى ماع Fixed Costا الفرق بين التكااليف الكلياة والتكااليف الكاالية المتغيارة بالمساافة الرأساية، والمساماة باا"لو الحظن
( عند أي نقطة. ومن ٓٓٓٔ( فالمسافة الرأسية البد أن تكون بمقدار )ٓٓٓٔمقدار التكاليف الثابتة. فإذا كانت التكاليف الثابتة تساوي )

بأن المسافة الرأسية ثابتة عند أي نقطة بين التكاليف الكلية والتكاليف الكلية المتغيرة. وطبعاً ىذه الدوال تكون لتكاليف  ىنا نستطيع القول
يال األجل القصير، ألنو يكون عندنا تكاليف ثابتة. ومتى ما تواجدت التكاليف الثابتة نعلم أننا فاي المادى"األجل القصاير"، وألن األجال الطو 

 تكاليف ثابتة. ال توجد فيو
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 تكاليف اإلنتاج في المدى القصير:
. وبااذلك تنقساام ىااي إجمااالي التكاااليف التااي يتحملهااا المشااروع سااواء كاناات ثابتااة أو متغياارة إلنتاااج كميااة معينااة ماان الساالعة التكاااليف الكليااة: 

  التكاليف الكلية إلى تكاليف كلية ثابتة وتكاليف كلية متغيرة كما يلي:
TC = FC + TVC 

 = التكاليف الثابتة + التكاليف الكلية المتغيرة( )التكاليف الكليةي أ
ىااو عبااارة عاان خااط مسااتقيم يااوازي المحااور األفقااي وذلااك لكااون مقاادار التكلفااة الثابتااة ال تتغياار مهمااا تغياار عاادد منحنااى التكلفااة الكليااة الثابتااة 

 الوحدات المنتجة.  
 تتزايد أواًل بمعدل متناقص ثم بعد ذلك تتزايد بمعدل متزايد مع زيادة اإلنتاج.أن ىذه التكلفة  منحنى التكلفة الكلية المتغيرة

 ىي عبارة عن ما يتحملو المشروع من تكاليف إلنتاج الوحدة الواحدة من السلعة. أي أن. :التكاليف المتوسطة
 عدد الوحدات المنتجة.÷ = التكاليف الكلية   التكاليف المتوسطة الكلية 
 عدد الوحدات المنتجة.÷ = التكاليف الكلية الثابتة  طة الثابتةالتكاليف المتوس 
 عدد الوحدات المنتجة.÷ = التكاليف الكلية المتغيرة  التكاليف المتوسطة المتغيرة 

 . يرةوىذا عبارة عن أجمالي التكاليف المتوسطة حيث أن التكاليف المتوسطة بدورىا تنقسم إلى تكاليف متوسطة ثابتة وتكاليف متوسطة متغ
 إذاً )التكاليف الكلية المتوسطة = التكاليف المتوسطة المتغيرة + التكاليف المتوسطة الثابتة(

ATC = AVC + AFC 
أو بعبارة أخرى. ىي التكاليف  وىي مقدار التغير في التكاليف الكلية نتيجة لتغير اإلنتاج بمقدار وحادة واحادة. : (MCالتكاليف الحدية: ) 

 مشروع عند إنتاج وحدة إضافية واحدة من اإلنتاج.التي يتحملها ال
 Total Cost ∆                   وىي رياضيًا.

     ∆    Q                                             

التكاااليف الكليااة  أي مياال دالااة التكاااليف الكليااة أو مياال دالااة التكاااليف الكليااة المتغياارة، ألن مياال دالااة التكاااليف الكليااة ىااو نفااس مياال دالااة
 المتغيرة.

بالنسبة للتكاليف الثابتة فهي ثابتة حتى لو تغير حجم اإلنتاج، بعكس متوسط التكااليف الثابتاة فهاو غيار ثابات، وذلاك  .متوسط التكلفة الثابتة
لمقاام متغيار أو متزاياد فهاذا يعناي أن مقدار متغير "الوحدات المنتجة"( فاإذا كاان البساط ثابتااً وا÷ ألننا نقسم )مقدار ثابت "التكاليف الثابتة" 

 متوسط التكلفة الثابتة يتناقص بتزايد حجم اإلنتاج "وىي نقطة مهمة".
 = متوسط التكلفة الثابتة + متوسط التكلفة المتغيرة(.  متوسط التكلفة الكليةوبناءاً على ىذا فإن )

يمكن أن تصل إلى )الصفر(، ألن البسط يعتبر ذو قيمة موجبة والمقام قيمة كما أن متوسط التكلفة الثابتة يتناقص مع تزايد حجم اإلنتاج. وال 
 متزايدة، وبهذا حاصل القسمة سيكون عدد متناقص. وىذا يعني أن متوسط التكلفة الثابتة يتناقص باستمرار مع تزايد حجم اإلنتاج.

  تنااقص اإلنتااج الحادي" بينماا تنااقص الغلاة "الحالاة التاي تزايد الغلة وتناقص الغلة من خالل التكلفة الحدية فنقول "تزايد الغلة ىو
تتزايد فيها التكلفة الحدية" عكس ما قلناه عن اإلنتاج الحدي تمامًا، فقلنا ىناك أن تناقص اإلنتاجية الحدية ىو يعني قانون تناقص 

كانت التكلفة الحدية متزايدة فهاذا يعناي تنااقص   الغلة وتزايد اإلنتاجية الحدية ىو قانون تزايد الغلة ىنا التكلفة عكسها تمامًا. فإذا
 الغلة، وإذا كانت التكلفة الحدية متناقصة فهذا يعني تزايد الغلة.

  عناادما يصاال اإلنتاااج الحاادي إلااى أعلااى مسااتوى لااو، نجااد أن التكلفااة الحديااة تكااون عنااد أدنااى مسااتوى لهااا، ىااذا حااول العالقااة بااين
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 اإلنتاج الحدي والتكلفة الحدية. 
 ل ىذه العالقة ونظراً ألىمية التكلفة الحدية فسنوضحها على الشاشة بالرسم . من خال

 

( ثام quantity( والتكاليف تقاس بالعملة. ثم بعد ذلاك المحاور األفقاي ويقايس الكمياة )costsعلى المحور الرأسي وضعنا التكاليف )
 رسمنا أربع منحنيات.

(. وكما تالحظ تبدأ مرتفعو كثيراً ثم تتناقص مع تزاياد AFCيو متوسط التكاليف الثابتة )المنحنى األول السفلي باللون األسود والذي نسم
 حجم اإلنتاج، وىذه خاصية متوسط التكلفة الثابتة. 

 (، نسميو متوسط التكلفة المتغيرة.AVCالمنحنى باللون األخضر، ىذا نسميو متوسط التكلفة المتغيرة )
(، متوسط التكلفة المتغيارة + متوساط التكلفاة الثابتاةسط التكلفة الكلية وىو كما تالحظ يشتمل على )المنحنى باللون األزرق، ونسميو متو 

 فالمسافة الرأسية بينهما. يعني لو سألت سؤال وقلت: ما المسافة الرأسية وما مقدار المساافة الرأساية باين متوساط التكلفاة الكلياة ومتوساط
فة الثابتة. ولهذا مع بداية اإلنتاج الحظ المسافة كبيرة بين المنحنى باللون األزرق والمنحنى باللون التكلفة المتغيرة ؟ نجد انو متوسط التكل

يتنااقص األخضر، لماذا كبيرة؟ ألن متوسط التكلفة الثابتة كبير، ثام يبادأ الفارق بينهماا بالتنااقص بيانهم تادريجيًا، ألن متوساط التكلفاة الثابتاة 
 ج. تدريجياً مع تزايد حجم اإلنتا 

ىاذا ىاو التكلفاة الحدياة، وكماا تالحاظ أناو بادأ بالتنااقص حتاى وصال أقال مساتوى لاو،  MCالمنحنى الذي باللون األحمر ورمزنا لو بالرمز 
 وىذا ما سميناه حالة تزايد الغلة، ثم بعد ذلك بدأ بالتزايد باستمرار وىذا ما سميناه تناقص الغلة. 

 ىذه العالقة بين ىذه المنحنيات. 
ىو أن التكلفة الحدية يقطع متوسط التكلفة المتغيرة وكذلك متوسط التكلفة الكلية عند أدني مستوى  :حظة األولى أو العالقة بينهمافالمال
  لهما.

، يعني نالحظ أن التكلفة الحدية أقل من متوسط التكلفة المتغيرة إذا كان متوسط التكلفة المتغيرة متناقص، العالقة الثانية أو الحالة الثانية:
مقدارىا اقل منو، ونفس الكالم يقال من خالل العالقاة باين متوساط التكلفاة الكلياة والتكلفاة الحدياة، نجاد اناو عنادما كاان متوساط التكلفاة 

نجد  الكلية يتناقص نجد أن التكلفة الحدية أقل منو. إلى اآلن ذكرنا حالتين من العالقة. حالة تقاطعهما، وحالة تناقصهما، فعندما يتناقصان
 أن التكلفة الحدية البد أن تكون اقل منهما. 
إذا كاان متوساط  وىاي حالاة تزاياد متوساط التكلفاة المتغيارة وكاذلك متوساط التكلفاة الكلياة.: الحالة الثالثة أو العالقة الثالثة المعاكسة لاذلك

م يقال حول التكلفة الحدية ومتوسط التكلفة الكلية، التكلفة المتغيرة متزايد فالبد أن تكون التكلفة الحدية اكبر من المتوسط، ونفس الكال
 أو اكبر منها. فعندما صار متوسط التكلفة الكلية متزايد نجد أن التكلفة الحدية أعلى
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 :مثاًل التكلفة الكلية الثابتة بعد ذلك ننتقل إلى جدول، لعلنا نوضح بعض القيم. كيف نحسب

و١ّخ 

 اإلٔزبط

اٌزىٍفخ 

اٌى١ٍخ 

 اٌضبثزخ

فخ اٌزىٍ

اٌى١ٍخ 

 اٌّزغ١شح

إعّبٌٟ 

 اٌزىٍفخ اٌى١ٍخ

اٌزىٍفخ 

اٌّزٛعطخ 

 اٌضبثزخ

اٌزىٍفخ 

اٌّزٛعطخ 

 اٌّزغ١شح

إعّبٌٟ اٌزىٍفخ 

 اٌّزٛعطخ
 اٌزىٍفخ اٌؾذ٠خ

ٓ ٔٗ       
ٔ ٔٗ ٕ ٕ+ٔٗ=ٔٙ ٔٗ/ٔ=ٔٗ ٕ/ٔ=ٕ ٕ+ٔٗ=ٔٙ  
ٕ 

ٔٗ ٛ ٔٗ+ٛ=ٕٕ 
ٔٗ/ٕ=ٚ ٛ/ٕ= ٗ 

ٗ+ٚ=ٔٔ 
ٕٕ-ٔٙ=ٙ 
ٙ/ٔ=ٙ 

ٖ 
ٔٗ ٖٔ ٖٔ+ٔٗ=ٕٚ 

ٔٗ/ٖ=ٗ،ٚ ٖٔ/ٖ=ٗ،ٖ 
ٗ،ٚ+ٗ،ٖ=ٜ 

ٕٚ-ٕٕ=٘ 
٘/ٔ=٘ 

ٗ 
ٔٗ ٖٕ-ٔٗ=ٔٛ ٖٕ 

ٔٗ/ٗ=ٖ،٘ ٔٛ/ٗ=ٗ،٘ 
ٖ،٘+ٗ،٘=ٛ 

ٖٕ-ٕٚ=٘ 
٘/ٔ=٘ 

٘ ٔٗ ٖ٘-ٔٗ=ٔٔ ٖ٘ ٔٗ/٘=ٕ،ٛ ٔٔ/٘= ٕ،ٕ ٕ،ٛ+ٕ،ٕ= ٘ ٖ٘-ٖٕ=ٖ 
ٖ/ٔ=ٖ 

ٙ 
ٔٗ ٕٗ ٔٗ+ٕٗ=٘ٙ ٔٗ/ٙ=ٕ،ٖ ٕٗ/ٙ=ٚ ٕ،ٖ+ٚ=ٜ،ٖ 

٘ٙ-ٖ٘=ٕٔ 
ٕٔ/ٔ=ٕٔ 

 .  جدول ىي طريقة إيجاد المطلوب العمليات التي باللون األحمر داخل ال
 في األجل الطويل جميع التكاليف متغيرة، ألن عناصر اإلنتاج كلها متغيرة.  

إن تكاليف اإلنتاج في األجل الطويل تختلف عنها في األجل القصير، من حيث إمكانية تغير حجم جميع  :تكاليف اإلنتاج في األجل الطويل
جيااة بكاملهاا فااي الماادى الطوياال، بينمااا ال يتسانى ذلااك فااي الماادى القصااير. جمياع عناصاار اإلنتاااج ىنااا تصاابح عناصار اإلنتاااج أو الطاقااة اإلنتا

 متغيرة، ال يواجو الُمنتج في ىذه الحالة مشكلة القرارات الخاصة بتحدياد كمياة اإلنتااج فقاط وإنماا أيضااً الحجام األمثال للمشاروع. فاالحجم
 ويل.األمثل للمشروع يعتبر مهم في األجل الط

إن األجل الطويل ما ىو إال مجموعة من اآلجال القصايرة المتعاقباة التاي يمكان للمشاروع أن ينتقال مان  :التكلفة المتوسطة في األجل الطويل
األجال  أحدىا إلى اآلخر، عن طريق تغييره لعناصر اإلنتاج الثابتة فيو، أو بعبارة أخارى تغييار الطاقاة اإلنتاجياة. ومنحناى التكلفاة المتوساطة فاي

الطويل ىاو عباارة عان محصالة منحنياات التكااليف المتوساطة قصايرة األجال بأحجامهاا المختلفاة. فاإن منحناى التكلفاة المتوساطة فاي المادى 
 الطويل يكون عبارة عن المنحنى الغالفي للمنحنيات السابقة.

 .غلة الحجم من خصائص األجل الطويل (:Return to scaleغلة الحجم )
؟ يمكن النظر إلى غلة الحجم من خالل النظر إلى العالقة بين عناصار اإلنتااج وحجام اإلنتااج، فماثاًل لاو قمناا بزياادة الحجم ماذا تعني غلة 

جميع  عناصر اإلنتاج بنسبة محددة "ولنقل عشرة بالمائة" ماذا سيحدث لإلنتاج؟ طبعااً بكال تأكياد اإلنتااج ساوف يزياد. لكان الاذي يهمناا، 
 ىنا ال يخلو األمر من أحدى ثالث حاالت:ادة في اإلنتاج؟ ىو ما مقدر نسبة الزي

وىاو أن يزياد اإلنتااج بانفس نسابة الزياادة فاي عناصار إذا قمناا بزياادة عناصار اإلنتااج بنسابة معيناة  .الحالة األولى: نسميها ثبات غلة الحجام
 % " أيضًا. ٓٔ%("  حجم اإلنتاج سوف يزيد بمقدار "ٓٔ"ولنقل )

يع عناصر اإلنتاج؟ نقول إذا كان عندنا ثبات غلة الحجم البد أن يزيد اإلنتاج بمقدار الضعف. ضاعفت عناصار اإلنتااج ماذا لو ضاعفنا جم
 يعني أن حجم اإلنتاج سوف يتضاعف. ىذه الحالة نسميها ثبات غلة الحجم. 
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% (، يعناي أن حجام اإلنتااج سايزيد بنسابة اكبار ٓٔقمنا بزيادة جميع عناصار اإلنتااج بنسابة ) إذا .الحالة الثانية: نسميها تزايد غلة الحجم
 نحصل على إنتاج أكثر من الضعف. ف%(". ٕٓ%( أو )٘ٔمن العشرة بالمائة. "ولنقل )

يعنااي إذا قمنااا بزيااادة عناصاار اإلنتاااج بمقاادار عشاارة بالمائااة، فااإن اإلنتاااج ساايزيد بنساابة اقاال ماان العشاارة  .الحالااة الثالثااة: تناااقص غلااة الحجاام
 بالمائة. 

 لو أردنا أن نمثل غلة الحجم من خالل الرسم :

 

التكاليف. والمحور األفقي  Unit Costs)، أو نقول متوسط  )، المحور الرأسي يعبر عن القيمة نجد أن الشكل يمثل متوسط التكاليف
 (. فالمحور الرأسي يقيس التكلفة المتوسطة، والمحور األفقي يقيس اإلنتاج. ( Outputيعني اإلنتاج 

( متوسااط التكاااليف طوياال األجاال، وكمااا قلنااا فااي األجاال الطوياال لاايس عناادنا إالّ متوسااط Long-run ATCجااد ىااذا الشااكل يمثاال )ن
واحد، ألنو ال يوجد تكاليف ثابتة، وبالتالي متوساط التكااليف الكلياة ىاي نفساها متوساط التكااليف المتغيارة، نالحاظ فاي البداياة أن متوساط 

 . يد غلة الحجم( يعني تزاEconomies of scaleص، ىذا التناقص نسميو )التكاليف طويل األجل يتناق
 .( يعني "ثبات غلة  الحجم"Constant returns of scaleالجزء الذي في الوسط "األصفر الفاتح" نسميو )

(، يعناي Diseconomies of scaleسوف يزيد بنفس النسابة، الجازء األخيار "باالون األزرق" ) إذا زودنا التكاليف، النتيجة أن اإلنتاج
 تناقص غلة الحجم.
(. Revenuesىي المبالا التي  يحصل عليها المشاروع نتيجاة بياع منتجاتاو فاي الساوق ىاي ماا يعارف بااإليرادات ) :إيرادات اإلنتاج

  ىناك ثالثة مقاييس لإليرادات كما في حالة التكاليف، وىي:
ا التاي يحصال عليهاا المشاروع نتيجاة لبيعاو لعادد معاين مان الوحادات ىاو إجماالي المباال :(Total Revenues)اإلياراد الكلاي .ٔ

 . (TR= P Q)ثمن الوحدة(، أي:× المنتجة. وبذلك فإن )اإليراد الكلي = الكمية المنتجة 

÷ ىاو نصايب الوحادة المنتجاة مان اإليارادات. أي عباارة عان )اإليارادات الكلياة  (:Average Revenuesاإليراد المتوسط ) .ٕ
 (،  Q×P(. ولّما كان اإليراد الكلي ىو عبارة عن) Q  ÷AR = TRالمنتجة(،)  عدد الوحدات

 
 ( أي )اإليراد المتوسط يساوي الثمن(.P  =ARإذاً )  فإن:                                   
                                           

(، ٓ٘=٘×ٓٔلمنتجاتاك، فاإذا كنات تبياع عشار وحادات وكاان ثمنهاا خمساة يكاون )ىو ما تحصل علياة نتيجاة مبيعاتاك  إذًا اإليراد الكلي:

P × Q         

P  =              AR = 
Q               
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 ىذا نسميو اإليراد الكلي. 
( وكان عدد ٓ٘تقسم اإليراد الكلي على الكمية يعطيك اإليراد المتوسط وىو يساوي الثمن. فإذا كان اإليراد الكلي ىو ) واإليراد المتوسط:
  ا ىو الثمن أو السعر.لاير( ىذ ٓٔ=٘÷ٓ٘(، نقسم )٘الوحدات ىو)

  ىو مقدار التغير في اإليراد الكلي نتيجة لتغير اإلنتاج بمقدار وحدة واحدة. اإليراد الحدي: .ٖ
 لو نظرنا إلى الشاشة  مرة أخرى لوجدنا: 
 ( P  =TRالسعر×  Q(:  )الكمية TRاإليراد الكلي نرمز لو بالرمز ) 

 (AR( :)Q  ÷TR  =ARاإليراد المتوسط نرمز لو بالرمز )
 الكمية مرة أخرى = السعر( . إذاً )اإليراد المتوسط دائماً = السعر(. ÷ الكمية × ثم عوضنا عن اإليراد المتوسط بما يساويو وىو )السعر 

(: ىو مقدار التغير في اإليراد الكلي الناتج عن كمية الوحدات المنتجة بوحدة واحدة. أي أن Marginal revenuesاإليراد الحدي )
(Q      ÷TR     =MR يعني التغير في اإليراد الكلي( ) ÷.)على التغير في الكمية  

واإلربااح وكما ذكرنا مسبقًا أن المنتج يقارن بين إيراداتو وتكاليفو للتعرف على وضعو المالي، وتقدير حجم األرباح التاي يجنيهاا مان اإلنتااج.  
(Profitsىي عبارة عن الفرق بين اإليرادات الكل :).ية والتكاليف                

 (TC - TRالتكاليف الكلية( = )  -)األرباح = اإليراد الكلي 
 : كيف تحصل على اإليراد الحدي واإليراد الكلي والتكاليف؟ ثم المقارنة بين الربح والخسارة؟مثال

اٌى١ّخ 

 إٌّزغخ
 صّٓ اٌٛؽذح

اإل٠شاد 

 اٌىٍٟ
 اإل٠شاد اٌؾذٞ

اإل٠شاد 

 اٌّزٛعؾ

اٌزىب١ٌف 

 اٌى١ٍخ
 اٌشثؼ أٚ اٌخغبسح

  ٓ٘    ٓٗ صفر
 خسارة ٛٔ=ٖٛ-ٙ٘ ٙ٘ ٖٛ=ٔ/ٖٛ ٖٛ=ٔ/ٖٛ ٖٛ ٖٛ ٔ
 ربح ٙ=ٙٙ-ٕٚ ٙٙ ٖٙ=ٕ/ٕٚ ٖٗ=ٖٛ-ٕٚ ٕٚ=ٖٙ*ٕ ٖٙ ٕ
 ربح ٕٕ=ٓٛ-ٕٓٔ ٓٛ ٖٗ=ٖ/ٕٓٔ ٖٓ=ٕٚ-ٕٓٔ ٕٓٔ=ٖٗ*ٖ ٖٗ ٖ
 ربح ٖٓ=ٜٛ-ٕٛٔ ٜٛ ٕٖ=ٗ/ٕٛٔ ٕٙ=ٕٓٔ-ٕٛٔ ٕٛٔ=ٕٖ*ٗ ٕٖ ٗ
 ربح ٖٓ=ٕٓٔ-ٓ٘ٔ ٕٓٔ ٖٓ=٘/ٓ٘ٔ ٕٕ=ٕٛٔ-ٓ٘ٔ ٓ٘ٔ=ٖٓ*٘ ٖٓ ٘
 ربح ٕٕ=ٙٗٔ-ٛٙٔ ٙٗٔ ٕٛ=ٙ/ٛٙٔ ٛٔ=ٓ٘ٔ-ٛٙٔ ٛٙٔ=ٕٛ*ٙ ٕٛ ٙ

 .  العمليات التي باللون األحمر داخل الجدول ىي طريقة إيجاد المطلوب 
 خصااائص المناافسة الكااملة 

 لة ال بالمنتج وال بالسعر.) البائعين والمشترين ( ليس ىناك أي جها ،توافر المعلومات الكاملة لجميع األطراف .ٔ
بحياث ال تكاون المنشاأة لوحادىا لهاا أي قادرة فاي تاأثير الساعر، الحاظ نقاول المنشاأة لوحادىا بينماا  ،وجود عدد كبير من المنشآت .ٕ

 المنشآت ككل بكل تأكيد سيكون لها تأثير في السعر.
 فرق بين منتجات ىذه الشركات أو المنشآت.  يعني جميع المنشآت تبيع سلعة متجانسة ال يرى المستهلك أي ،تجاانس السلعة .ٖ
، ال قيااود تشااريعية وال قيااود ماان طبيعااة السااوق نفسااها، يعنااي خاصااية األجاال الطوياال حريااة الاادخول والخااروج أي لاايس ىناااك أي قيااود .ٗ

أت أن ىناك خسائر تخرج الحرية تامة، حرية الدخول والخروج " متى ما وجدت المنشأة أن ىناك أرباح مغرية تدخل بدون أي قيود، ومتى ما ر 
 بدون أي قيود ".

 توازن المنتج في ظل سوق المنافسة التامة 
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ىاذه الخصاائص طبعااً مان شاأنها سايادة ثمان واحاد فاي الساوق، ولاذلك فاإن و تناولنا فيما سبق سوق المنافسة التامة، وتعرفنا على خصائصها 
 و عبارة عن خط مستقيم يوازي المحور األفقي.منحنى الطلب الذي يواجو منشأة تعمل في ظل المنافسة التامة ى

يكاون ولّما كان السعر ثابتًا ال يتغير ماع زياادة الوحادات المنتجاة أو المباعاة، فاإن اإلياراد الكلاي يتزاياد بمعادل ثابات. ويتاارتب علاى ذلاك أن 
 .)الثمن= اإليراد الحدي = اإليراد المتوسط(
حدي، وطبعاً اإليراد المتوسط ىو نفسو السعر سواء منافسة كاملة أو غيرىا، لكن الفرق ىنا في في ظل المنافسة الكاملة السعر ىو اإليراد ال

إذاً اإلياراد الحادي والساعر فاي ظال المنافساة الكاملاة  ،المنافسة الكاملاة أن الساعر ىاو اإلياراد الحادي، الساعر أو الاثمن ىاو اإلياراد الحادي
 فسة الكاملة فقط، متطابقان ىما نفس الشيء، وىاذا خااص في المنا

 أماا أن الثمن يسااوي اإلياراد المتوسط فهذه قااعدة عاامة لكال مناشاأة )مقدار الثمن = اإليراد المتوسط (.
 نااااريد أن نوضح من خاالل الشاشة تمثيل لإليراد الكلي في ظل المنافسة الكاملة  : 

 

                                 

                                                                                                       1,400 

                                                                                                        1,300 

                                                                                                         1,200 

                                                                                                        1,000 

                                                                                                          900 

                                                                             total Revenue      800 

                                                                                                          700 

          Maximum                                                                                 600                 

          Economic                                                                                500                  

       profits$299                                                                                  400                       

                                                                                                 300         

                                      Even pointـBreak                                        200 

   100 

                    14    13  12    11     10   9   8    7   6    5    4    3    2    1    0   

 ػٓ اٌّٛعٛد فٟ اٌّؾبػشح اٌشىً ٠خزٍف ل١ٍال

في ظال المنافساة الكاملاة، ويوضاح أيضااً ىاذا الرسم يوضح ثالثة أشياء ) اإليراد الكلي وأنو على شكل خط مستقيم وينبثق من نقطة األصل 
؟ قبال التكاليف الكلية التي تتزايد أو تبدأ تزيد في البداية بمعدل متناقص ثم بعد ذلك نجد أنها تزيد بمعدل متزايد( ماذا نستنتج من الرسم 

أي نقطاة مان اإلنتااج يُعظام الاربح، يعناي نصال ولاو ساألنا عناد  ذلك ذكرنا الربح، قلنا أن الربح ىو الفرق بين اإليراد الكلي والتكاليف الكلية
(، نجاد أن مقادار ٜ(. المحاور األفقاي يقايس الكمياات المنتجاة فعنادما تناتج المنشاأة )ٜباألرباح إلى أعلى مستوى لها، نقول عناد الكمياة )

و نظارت إلاى الرسام ساتجد أن المساافة الفرق ىو أكبر ما يمكن. مقدار الفرق ىو المسافة الرأسية باين اإلياراد الكلاي والتكااليف الكلياة، فلا
( وحدات ٜ( نجد أنها أكبر ما يمكن، وبالتالي نستطيع أن نقول إذا أرادت المنشأة أن تعظم ارباحها تنتج )ٜالرأسية فعال عند ىذه النقطة )

( أكبر ما يمكن وأشارنا إليهاا باا ٜ=  Qوسوف يكون الربح أكبر ما يمكن في الواقع، ويمكن أن تنظر للمساافة الرأسية فتجد أنها ىنا عند )
(Maximum Economic profits $299 =( وقلنا أنو )ٕٜٜ ألن الفرق بين اإليراد الكلاي والتكااليف الكلياة، اإلياراد الكلاي )

ة سااتجده أنااو نفسااو علااى الخااط األزرق، والتكاااليف الكليااة سااتجدىا علااى المنحنااى األحماار، خااذ النقطااة التااي علااى منحنااى التكاااليف الكلياا
( ٜٔٓ( والتكااليف الكلياة ساتجدىا بحادود )ٓٓٔٔومنحنى اإليراد الكلي وأنقلها إلى المحور الرأسي ستجد أن اإليراد الكلي في حادود )
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 (  Maximum Economic profit( ىاذا يسمى ) ٜٜٕأو نحو ذلك، وستجد أن الفرق بينهما = )
 

 
 

 رــــــــــٛاصْ إٌّشـــأح:
و كيف تصل المنشأة إلى نقطة التوازن، كيف تعظم المنشأة أرباحها. نجد فعاًل أن المنشأة تعظم أرباحها عندما يكون توازن المنشأة نقصد في

األخايرة = صافر(، أي )الرباح الحدي = صفر(. بتعبير آخر عندما يكون السعر ) اإليراد الحدي (، "وسبق أن قلنا أن السعر ىو ربح الوحدة 
ظل المنافسة الكاملة" عندما يكون )السعر = التكلفة الحدية(، "أي آخار وحاده ننتجهاا تكلفتهاا تسااوي ثمنهاا "،. نفسو اإليراد الحدي في 
 .قق ربحها من ىذه الوحدةوبالتالي لن تستطيع أن تح

  ىاو تساوي التكلفة الحدية مع السعر.  الشرط الضروري لتعظيم األرباح
 فيها المنشأة أرباحها أو تدني خسائرىا. ىي النقطة التي تعظم ونقصد بنقطة التوازن:

( وىاي Shut_ down pointىااو مناحاانى التكلفااة الحاادية ماابتدئاً ماان ناقااطة اإلغااالق )  :منحناى عارض المشاروع فاي األجال القصاير
إذا كاان منحناى طلاب المشاروع ف"النقطة التي يتقاطع عندىا منحنى التكلفة الحدية ومنحنى التكلفة المتوسطة المتغيرة ) أقل مستوى لها (" 

 ىو منحنى اإليراد الحدي، ومنحنى عرض المشروع ىو منحنى التكلفة الحدية فإن توازن المنتج أو المشروع يتحقق عندما تكون:
 التكلفة الحدية = اإليراد الحدي . .ٔ
   التكلفة الحدية في حالة تزايد. .ٕ

 لتكلفة المتغيرة.أن يكون السعر اكبر أو على اقل تقدير مساوياً لمتوسط ا .ٖ
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( ٛٚ.ٜٚوفي ىذا الرسم. نجد أن منحنى التكلفة الحدية نقطة تقاطعو مع السعر عند النقطة الاذي يكاون الارقم عنادىا الاذي ىاو الساعر )

 ففي مثل ىذه الحالة أين ىي نقطة التوازن؟ 
ىاو الخاط المساتقيم الماوازي للمحاور األفقاي الاذي  وىو أن يكون السعر مساوياً للتكلفة الحدية. والساعر أو اإلياراد الحادي الشرط األول

( دوالر. إذاً نقطة تقاطع منحنى السعر مع منحنى التكلفة الحدية، ىذا يحدد الكميو التي تنتجها المنشأة، فكم ٖٔٔ( عند )MRيكون )
( وحادات أرباحهاا ٓٔت إلاى )( وحادات أو زادٛ( وحدات. تسع وحدات ىي التي ستعظم أرباح، ولو قلت مثال )ٜتنتج المنشأة؟ تنتج )

 ( ال أكثر وال اقل.ٜالكلية سوف تقل، إذاً يجب عليها أن تتوقف وتنتج )
تزايد التكلفة الحدية، عندما قطع منحنى اإليراد الحدي نجاد التكلفاة الحدياة تقطعهاا وىاي فاي حالاة تزاياد إذاً الشارط الثااني  الشرط الثاني

 متحقق.
( ونجد أن متوسط التكلفة المتغيرة في المنحنى ٖٔٔ أكبر من متوسط التكلفة المتغيرة، السعر عندنا )ننظر ىل السعر فعالً  الشرط الثالث

 ( تقريبًا، يعني السعر أكبر بكثير من متوسط التكلفة.ٜٓ( نجد أن مقدارىا بحدود )ٜاألخضر عند الكمية )
حقق، وقد تحقق خسائر. لكن كما قلنا الخسائر يجب أن تكاون إذا تحققت الشروط الثالثة قد تحقق المنشأة أرباح اقتصاديو وقد ال ت

اقل من التكاليف الثابتة. والرسم أعاله ىل يوحي أن ىناك ربح؟ طبعاً إذا أردنا أن ننظر للربح ننظر للسعر، ىل السعر أكبر من متوساط 
(، ٜ( إذا نزلنا الخاط الاذي نازل إلاى الكمياة )ٖٔٔالتكلفة الكلية، إذا كان السعر أكبر من تكلفة السلع يكون فيو ربح، السعر عندنا )

( دوالر، يعناي متوساط ٖٖ(، يعني ىناك فيو أرباح بحدود )ٜٚ.ٜٚعند تقاطعو مع متوسط التكلفة الكلية، نجد انو يقاطعو عند تقريباً )
ي تضاارب المتوسااط فااي عاادد ( دوالر ىااذا متوسااط ربااح الوحاادة الواحاادة. ولااو أردنااا أن نسااتخرج الااربح الكلااٖٖربااح كاال وحااده تقريباااً )

 الوحدات التي تنتجها المنشأة. 
  }( عدد الوحدات = الربح اإلجماليٜ( × )ٖٖمتوسط ربح الوحدة الواحدة ){وقلنا أن 

 ( المضلل باألصفر في الرسم أعاله ويعني الربح االقتصادي.Economic profitوىو المستطيل )
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وماذا يقيس المحور األفقي؟ المحور األفقي يقيس الكميات المنتجة والمحور الرأسي  واآلن نؤكد فقط على ماذا يقيس المحور الرأسي؟
 ( ويعبر عنها بالعملة.Costيقيس التكاليف واإليرادات )

 
 

وىنااا فااي الرساام أعاااله، نجااد أن المنشااأة "إذا حققاات التااوازن أي إذا تااوفرت الشااروط الثالثااة" يمكاان للمنشااأة أن تحقااق أرباااح اقتصااادية، 
ميها فاي بعاض األحياان أرباااح غيار عادياو"، ويمكان للمنشاأة أن تحقااق أربااح عادياو، وىناا األربااح العاديااة متاى تكاون؟ تكاون إذا كاناات "ونسا

التكاليف االقتصادية تساوي اإليراد الكلي، يعني ال يوجد ربح اقتصادي وإنما يوجد ربح عادي، والربح العادي الاذي يأخاذه المانظم الاذي 
إذاً الحالاة األولاى يمكان أن يكاون ىنااك رباح غيار عاادي، البديلاة، يعناي كال عنصار إنتااجي يأخاذ أفضال عائاد بالنسابة لاو.  ىو عائد الفرصاة

والحالة الثانية يمكن أن يكون ىناك رباح عاادي، والحالاة الثالثاة يمكان أن يكاون ىنااك خساائر ولكنهاا اقال مان التكااليف الثابتاة. وفاي ىاذه 
سوف تستمر في اإلنتاج في األجل القصير. وفي الحالة الرابعة ىو أن تكون الخسارة كبيره تفوق التكاليف الثابتة، الحاالت الثالثة المنشاة 

 .وىنا المنشأة يفترض أن تغلق
( فاأين نقطاة التااوازن؟ ساتكون نقطاة التاوازن ىاي التقاااء p5ونعااود إلاى آخار رسامو عنادنا. نجااد أناو إذا كاان الساعر الساائد فااي الساوق ىاو )

(. إذاً إذا كاان السااعر Q5( تحادد الكمياة التوازنياة لااااا)  a(. والنقطاة )aحناى التكلفاة الحدياة ماع الساعر، أي نقطاة التاوازن ىااي النقطاة )من
(p5 نجد أن المنشأة سوف تحقق أرباح، لماذا؟ ألن السعر أعلى من متوسط التكلفة الكلياة، وإذا كاان الساعر أعلاى مان متوساط التكلفاة )

( p5( )fى ذلك أن ىناك أرباح غير عادية. كم مقدار األرباح؟ نفس الطريقة السابقة متوسط ربح الوحادة الواحادة ىاو المساافة )الكلية معن
 – p5( على الجهة المقابلة، ىذا متوسط ربح الوحدة الواحدة. والربح الكلي ىو مساحة المستطيل وىو ) a( )eعلى المحور الرأسي أو )

a – e – f  .) 
( لماذا؟ الن التكلفة الحدية تتساوى مع السعر الذي ىو ) b( ستكون نقطة التوازن ىي النقطة )p4السعر السائد في السوق ىو )لو صار 

p4 ( والكميو التوازنياة ىاي )Q4( اآلن ىال الوضاع فياو أربااح اقتصااديو؟، نقاول عناد النقطاة .)b( نجاد أن الساعر )p4 مسااوياً للتكلفاة )
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( نقطة التعادل يعني أن bلمتوسط التكلفة الكلية. فهذا يعني أنو ليس ىناك أرباح اقتصادية، ولهذا نطلق على النقطة ) الحدية مساويًا أيضاً 
( نعم ليس ىناك أرباح اقتصااديو، لكان ىنااك أربااح عادياو. ألن كال عنصار b)التكاليف= اإليرادات( يعني ال ربح وال خسارة. فعند النقطة )

 ( ىي نقطة التعادل.bئد بديل، فالمنظم سيحصل على عائده في أي مكان آخر. وبالتالي نقول أن النقطة )إنتاجي حصل على أفضل عا
(. ىذه أيضاً نقطة توازن للمنشأة. Q3(، نجد أن الكميو ىي )c( إذا نزلنا النقطة )c( ستكون نقطة التوازن ىي النقطة )p3لو كان السعر )

أرباح أو خسائر؟ طبعاً ال، ىناك خسائر لماذا؟ ألن متوسط التكلفة الكلية أعلى من السعر. الحظ  الشروط الثالثة كلها متحققة. فهل ىناك
( ومتوسط التكلفة الكلية أعلى، إذاً ىناك خسائر ولكن ىل المنشأة تستمر في اإلنتاج؟ نعم ولكن في األجال القصاير، ألنهاا P3أن السعر)

 تتحمل خسائر أقل من التكاليف الثابتة.
( نساميها "نقطاة اإلغاالق" يعناي أن المنشاأة D( يساوي التكلفة الحدية يساوي متوسط التكلفة المتوسطة المتغيرة، والنقطاة )P2) والسعر

( إذا أنتجت سوف تتحمل خسائر مساوية للتكاليف الثابتة، وإذا توقفات ساوف تتحمال نفاس الخساائر المسااوية للتكااليف Dعند النقطة )
 ( المنشأة سوف تستمر في اإلنتاج. Dلنقطة )الثابتة. يعني أعلى من ا
( نجااد أن الشاارط األول والثاااني قااد تحققااا أمااا الشاارط الثالااث غياار متحقااق، ألن السااعر أقاال ماان متوسااط التكلفااة P1وإذا أخااذنا السااعر )

لاة األولاى ليسات اقتصااديو. الحاظ ىذا الجزء مرتبط بالمرحلة األولى من مراحل اإلنتاج، ولهذا غير مقبول اإلنتاج فيو ألن المرحو المتغيرة. 
( فأعلى تبين أن التكلفة الحدية تمثل منحى عرض المنشأة. إذاً فا d( ىذه النقاط التوازنية وغيرىا من النقطة )a( و)b( و)c( و)dالنقاط )

القااة بااين الكميااو ( فااأعلى، ألنااو يمثاال العDىااو عاارض المنشااأة؟ منحنااى عاارض المنشااأة ىااو منحنااى التكلفااة الحديااة ماان نقطااة اإلغااالق )
 المعروضة والسعر التوازني.

 رٛاصْ إٌّزظ ) اٌّششٚع( فٟ األعً اٌط٠ًٛ:

إن االخااتالف بااين األجلااين الطوياال والقصااير يكماان فااي أن التكاااليف الثابتااة تصاابح متغياارة فااي األجاال الطوياال، ويااذلك يكااون منحنااى التكلفااة 
 المتوسطة ىو نفسو منحنى التكلفة المتوسطة المتغيرة.

ي حين تنحصر المشكلة التي تواجو المشروع في المدى القصاير فاي تحدياد الحجام المناساب لإلنتااج والاذي يحقاق التاوازن ، فإنهاا تمتاد وف
 لتشمل باإلضافة إلى ذلك اختيار حجم الطاقة اإلنتاجية للمشروع والتي تحقق توازنو.

 المقارنة بين األجل الطويل واألجل القصير.
ير يمكن للمنشأة أن تتحمل خسائر لكن أقل من التكاليف الثابتة. أما في األجل الطويل فال يمكن أن تتحمل خسائر، ونقول في األجل القص

فماذا سيحدث في األجل الطويل؟ األجل الطويل إذا كانت الصناعة فيهاا أربااح ساتكون مغرياو للمنشاآت األخارى بالادخول، وبالتاالي سايكون 
لاى ىاذا الاربح، وإذا كاان ىنااك خساائر لهاذه الصاناعة نجاد أناو سايكون ىنااك خاروج لابعض المنشاآت. ىناك منشأة تدخل ألجل أن تحصال ع

ولكن متى يستقر الوضع في األجل الطويل؟ يستقر الوضع فاي األجال الطويال عنادما يكاون الساعر مسااوياً للتكلفاة الحدياة ومسااوياً لمتوساط 
 دل(.ال خسارة،)نقطة التعاالتكلفة الكلية. يعني ال ربح و 

 االؽزىبس:
 . ىو تفرد ُمنتج في إنتاج سلعة ال بديل لها قريب ِفَٙٛ االؽزىبس:

 ٕ٘بن أعجبة ػذ٠ذح ِٕٙب ِضالً. أعجبة ؽذٚس االؽزىبس اٌّطٍك:
 في بعض األحيان تقوم بعض الدول في إعطاء حقوق االمتياز لشركة معينو في إنتاج سلعة معينو. :ؽمٛق االِز١بص .ٔ
  صلحة عملية االختراع واإلبداع أن يكون ىناك براءة للشخص الذي يخترع سلعة معينو.من م ثشاءح االخزشاع: .5
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ويسمى )) ناتشورل منوبلي (( ويعتبر من االحتكارات الجيدة لماذا؟ ألن بعض الصناعات يكون متوسط  :االؽزىبس اٌطج١ؼٟ .ٖ
تطيع أن يُنتج كميات كبيرة، وبالتالي يستطيع أن تكاليفها منخفض مع تزايد حجم اإلنتاج وذلك يعني وجود ُمنتج وحيد وكبير يس

مع وجود الدولة في تنظيمو يستطيع المجتمع أن يجني و يحصل على متوسط تكاليف متدني أو منخفض يستفيد منو المجتمع. 
 ثمار ىذا االحتكار الطبيعي.

 وىو تكتل أو تجمع بعض المنشآت بحيث تتبنى قراراً موحداً. :٘ٛ ِب ٠غّٝ ثـ)وبسرً( .7

: ٚ٘ٛ ٌٛ وبٔذ اٌغٍؼخ إٌّزغخ ٠ذخً ف١ٙب ِبدح أعبع١ٗ فٟ طٕبػخ ٘زٖ اٌغٍؼخ ِٛعٛدح فمؾ ػٕذ عجت آخش .8

 .ششوخ ِؼ١ٕٗ

 

 
 من خالل الرسم نجد عندنا رسمين، الرسم العلوي ماذا يمثل؟ 

(. إذاً demandرياال وكاذالك الطلاب )نالحظ أن المحور الرأسي لو يمثل القيمة ) دوالر( ألن اإليراد الحادي يقايم بالعملاة بالادوالر أو ال
المحور الرأسي يمثل السعر أو اإليراد الحدي والمحور األفقاي يمثال الكمياة. ىناا رسامنا منحناى الطلاب، وىاو منحناى الطلاب المعتااد الاذي 

دي ورمزنااا لااو برمااز (. والمنحنااي األساافل منااو ىااو منحنااى اإليااراد الحااDيكااون ميلااو سااالب ينحاادر ماان أعلااى إلااى أساافل، ورمزنااا لااو بااالرمز )
(MR( فإذا قطع منحنى الطلب المحور األفقي عند .)ٔٛ( نجد أن اإليراد الحدي قطع المحور األفقاي عناد ،)ٜ ماع العلام أنهماا بادءا ،)

ضاعف  من نفس النقطة على المحور الرأسي. لماذا؟ ألن منحنى اإليراد الحدي دائماً ينصف المسافة، لماذا؟ الن ميل اإلياراد الحادي دائمااً 
 منحنى الطلب.

 .( ويعني مرن، ويعني أن "الطلب مرن"Elasticالجزء المظلل باألزرق المسمى )
ولااو ربطنااا بااين الرساام العلااوي والرساام الساافلي، نجااد أن الرساام الساافلي يمثاال اإليااراد الكلااي، والمحااور الرأسااي فيااو يمثاال القيمااة بالاادوالر أو 

(، نجاد أن اإلياراد الكلاي وصال إلاى أعلاى ٜالنقطة التي نريد أن نركز عليها وىي عند النقطة ) الريال، والمحور األفقي يمثل الكمية. والحظ
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( دوالر وىذه أعلى قيمة لإليراد الكلي. لكن عند أعلى قيمة كم يساوي اإليراد الحدي؟ نجاد أن اإلياراد الحادي ٓ٘ٚمستوى لو ويساوي )
إذاً عنادما يكاون ذىبنا إلى المحاور الرأساي نجاد أن نقطاة تقاطعهماا تسااوي صافر. ( يعني يساوي صفر، أي لو ٜيقطع المحور األفقي عند )

اإليراد الكلي عند أعلى مستوى لو، فالبد أن يكون اإليراد الحدي مساوياً للصافر. أو بتعبيار آخار عنادما يصال اإلياراد الكلاي أعلاى مساتوى 
( نجاد الطلاب متكاافئ ٜوىاذا ماا يحادث اآلن عناد الكمياة ) ناقص واحد.لو، فالبد أن يكون الطلب متكافئ المرونة، يعني المرونة تساوي 

( دوالر، بعاد ىاذه النقطاة يبادأ ٓ٘ٚ( نجد أيضاً اإليراد الكلي وصل ذروتاو حياث يبلاا )ٜالمرونة ونجد اإليراد الحدي يساوي صفر وعند )
 بالتناقص. 

واجاو االحتكاار ونفاس الشايء اإلياراد الحادي، ونجاد ىناا أن اإلياراد وىنا نالحظ نقطة متعلقة باالحتكار ألن منحناى الطلاب ىاذا ىاو الاذي ي
الحدي يختلف عن السعر، ونالحظ أننا في المنافسة الكاملة قلنا أن اإلياراد الحادي ىاو نفساو الساعر، أماا ىناا فاي االحتكاار نجاد أن ىنااك 

لحدي والسعر يكون على منحنى الطلب. ولو أخذت كمياة فرق بين اإليراد الحدي وبين السعر، فاإليراد الحدي يكون على منحنى اإليراد ا
(، ولذلك يوجد فرق بين اإلياراد الحادي والساعر فاي ٕٓٓ( نجد تقريبًا اإليراد الحدي يساوي صفر والسعر قريب من )ٜمثاًل عند الكمية )
 حالة االحتكار.

 
 

ر مرن" وعندما يكون غير مرن يكون اإليراد الحدي بالسالب ( "ويعني غيInelasticوىنا في ىذا الرسم، الجزء اآلخر المضلل باألصفر ) 
 .ويكون اإليراد الكلي يتناقص

 ، نجد أنونريد أن نشير إلى العالقة بين اإليراد الحدي وبين المرونة من خالل الصفحة في األعلى
  

1 + 

 
              1 

 (E dاملرونة )       
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 ونة(+  مقلوب المر ٔ( يعني  السعر )   اإليراد الحدي = السعر)                            
 

ناة فنالحظ أن العالقة عكساية باين اإلياراد الحادي وباين المروناة. فاإذا أخاذنا ماثاًل حالاة إذا كاان الطلاب متكاافئ المروناة فهاذا يعناي أن المرو 
، إذاً اإلياراد ٓ( =ٓ(( = الساعر)ٔ-+ )ٔ= السعر ) }( ٔ-÷ )ٔ+ ) ٔ{( سيكون = السعر ٔ-( إذا عوضنا عن المرونة با)ٔ-تساوي )
 ساوي صفر،عندما يكون الطلب متكافئ المرونة. وبإمكانك تعويض بقية القيم بنفس الطريقة.الحدي ي

فمنحنااى اإليااراد الحاادي فااي حالااة الطلااب الااذي يتخااذ شااكل خااط مسااتقيم، ينطلااق ماان نفااس نقطااة المحااور الرأسااي التااي ينطلااق منهااا منحنااى 
المتوسط أو الثمن. أما اإلياراد الكلاي فإناو يتزاياد طالماا أن اإلياراد الحادي الطلب، مما يجعل اإليراد الحدي بعد ذلك دائماً أقل من اإليراد 

ناد موجبًا. ولكن بعد أن يصبح اإليراد الحدي سالبًا، فإن اإليراد الكلي يتناقص. وذلك بعد أن يكون اإلياراد الكلاي قاد بلاا أعلاى قيماة لاو ع
 ى في الرسم األسفل.القيمة صفر لإليراد الحدي.واآلن نذىب إلى توازن المحتكر ونر 

 

 
 

 "كما قلنا ألي منشأة الشرط الضروري" ىو أن تكون التكلفة الحدية تساوي اإليراد الحدي. الشرط الضروري لتوازن المحتكر
ا وىنا اإليراد الحدي تقاطع مع التكلفة الحدية "أي المنحنى األحمر ماع اإلياراد الحادي الاذي بااللون الرصاصاي" نجاد نقطاة تقاطعهماا أشارن

( ىذه نقطة توازن المحتكر. فكم يُنتج المحتكر؟ ينتج المحتكر خمس وحدات. كم يبيعها؟ اإليراد الحدي تقريبًا MR=MCإلى ذلك باا)
( اإلياراد الحادي. أماا الساعر وباالطبع "الساعر عنادنا محتكار" والمحتكار يحااول أن يعظام ٘ٚلو نظرنا إلى المحور الرأسي نجد أناو بحادود )

الي سوف يأخذ أعلى سعر يمكن أن يدفعو المستهلك. وأعلى سعر يدفعو المستهلك علاى منحناى الطلاب أو أعلاى ساعر يمكان أرباحو، وبالت
 ( دوالر.ٕٕٔأن يدفعو ىو )

حيث يتقاطعان عند الكمية خمسة.  ونقول مرة أخرى، أن نقطة توازن المحتكر ىي تقاطع منحنى التكلفة الحدية مع منحنى اإليراد الحدي،
( وىاو أعلاى ساعر ٕٕٔأن السعر التوازني على منحنى الطلب "إذا مددنا الخط على اساتقامتو حتاى منحناى الطلاب" نجاد أن الساعر )ونجد 

( وسيبيع خمس وحدات، وبهذا يكون عّظم أرباحو. ولكن كم مقدار األرباح وىال ٕٕٔيدفعو المستهلك، وبالتالي المحتكر سيأخذ السعر )
( وإذا أخااذنا الفاارق بينهمااا أي قلنااا ٜٗ( ومتوسااط التكاااليف الكليااة ىااي )ٕٕٔن حسااابها، عناادنا السااعر )ماان الممكاان حسااابها؟ نعاام يمكاا
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(. أو إذا أردنا حساب الربح الكلي نأخذ متوسط رباح ٕٛ( يعني )متوسط ربح الوحدة الواحدة =ٕٛ( سيكون عندنا )ٕٛ= ٜٗ – ٕٕٔ)
( ىذا ىو نفسو مساحة المستطيل األصفر في الرسم ٓٗٔ=  ٘× ٕٛونقول ) (٘الوحدة الواحدة ونضربو بعدد الوحدات وعدد الوحدات )

( يعنااي األرباااح. إذاً ىنااا المحتكار نجااد أنااو يحقااق أرباااح اقتصااديو أو أرباااح غياار عاديااو. وإذا أراد المحتكاار أن يبيااع Profitأعااله ويساامى )
ريااو فااي السااعر لكاان البااد أن يأخااذ رغبااات المسااتهلكين فااي ( البااد أن يقلااص الوحاادات، ونحاان نقااول نعاام المحتكاار لااو قاوه تأثيٕ٘ٔبساعر )
 االعتبار.

 أما األرباح المضللة باللون األصفر أي المستطيل ىل ىي أرباح اقتصاديو؟
ف نعاام ىااي أرباااح اقتصاااديو ألنهااا أرباااح غياار عاديااو، ألننااا ساابق وقلنااا أن األرباااح العاديااة تكااون عناادما يكااون اإليااراد الكلااي مساااوياً للتكااالي

القتصادية الكلية. وىل تستمر األرباح في األجل الطويل؟ ما دام المحتكر اساتمر ىاو المحتكار مان المتوقاع اساتمرار مثال ىاذه األربااح ألن ا
 ىذا المحتكر محمي سواء حماية قانونيو أو بطبيعة إنتاجو للسلعة، وبالتالي من المتوقع أن تستمر ىذه األرباح حتى في األجل الطويل.

 المنافسة الكاملة واالحتكار: الفرق بين
 في المنافسة الكاملة نجد أن المُنتج ينتج كمية أكبر ويبيع بسعر اقل.

 .أما المحتكر نجد أنو يُنتج كميو أقل بسعر أعلى
ولااذلك المسااتهلكين أو المجتمااع بوجااو عااام يرحااب بوجااود أسااواق المنافسااة الكاملااة وال يرحااب بوجااود االحتكااارات، وىناااك دول تحااارب 

 الحتكار ألنو يضر بالمستهلكين ويضر باالقتصاد بشكل عام.ا
 

 
 

 خيااااااااااااااااااااااااااااااال
  


