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 ولالفصل األ

 مفاهٌم اساسٌة حول النظرٌة االقتصادٌة والمكونة لعلم االقتصاد

 Microeconomic Theory      النظرٌة االقتصادٌة الجزبٌة

 Concept of microeconomic theory  مفهوم النظرٌة االقتصادٌة

ن إخر , هً القتصادٌة من خبلل علم االقتصاد أو أي علم آٌمكن فهم النظرٌة ا

ى لها هذا العلم , والواقع ساسٌة التً ٌتصدطبٌعة المشكلة األ-ابتداء" -نشخص 

ٌة , أو مشكلة مبدبٌة , لتوجد لوال وجود ثمة قض تما كانعلمٌة نظرٌة  ن أٌهإ

التصدي لمعالجتها , تنطبق هذه المسلمة و البد من إٌجاد الحلول المناسبة لها أ

 صرفة , كالطب والكٌمٌاء على كافة العلوم ومجاالت المعرفة , سواء كانت علوم

وبقدر واالجتماع واالقتصاد .كالسٌاسة والقانون  -و علوم اجتماعٌة ء أوالفٌزٌا

 ل فً محورٌن هما :ساسٌة تتمثقتصاد فان المشكلة األمر بعلم االتعلق األ

 وال:أ

 كان والتقدمالس فأعدادوجود احتٌاجات بشرٌة متزاٌدة ومتنوعة بسبب التزاٌد 

السبب الثانً  امأ البشرٌة,عن تزاٌد االحتٌاجات  لوفالسبب األول مسب الحضاري,

 البشرٌة.ول عن تنوع االحتٌاجات مسب

    Scarcity :ثانٌا: الندرة

 رة النسبٌة للمواد المتاحةالند

بذلك تكون جمٌع المواد لٌها وبكمٌات محددة ال تسد الحاجة إواد ي وجود المأ

 حالٌا.رة النسبٌة باستثناء الهواء تمتاز بالند

 علٌها؟ وماذا ٌترتب االقتصادٌة.ولكن ماذا ٌعنً هذا التشخٌص للمشكلة 

 هو:ن الجواب المبدبً ال شك إ

مكان فبل بد إن ٌعنً ذلك انه لٌس باإل نسبٌا,د المتاحة نادرة ذا كانت الموارإ

إن  وخدمات, أيٌه من سلع لما نحتاج إاالعتماد على الطبٌعة مباشرة لتزوٌدنا ب

وهذه الضرورة  البشرٌة,نتاج ٌصبح ضرورة حتمٌة لتلبٌة االحتٌاجات نشاط اإل

تشكل فً  عدٌدة,خرى أ تها قضاٌا وطروحاردو)اإلنتاج( تفرض بالحتمٌة 

 .االقتصادعلم  أرضٌةا محصلته
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 هً:طروحات المترتبة هم القضاٌا واألولعل من أ

 ؟......ماذا ننتج-1

أم مبلبس أم  غذابٌة,تأشٌر أنماط السلع التً ال بد من إنتاجها وهل هً سلع اي 

م هً مزٌج من أ الخ, ....أم أسلحة أم سلع كمالٌة  ومعدات,مكابن  أوأبنٌة سكنٌة 

 ؟ ....ذلك كله 

مات وما هً من هذه السلعة والخد هاإنتاجما هً الكمٌات التً ٌمكن  -2

 شٌر وتحدٌد تلك الكمٌات ؟لٌها لتأالمؤشرات التً تستند إ

م ؟ هل ننتج لذوي الدخول المنخفضة أم لذوي الدخول العالٌة أ... ننتجلمن  -3

 لذوي الدخول المتوسطة ... وكٌف سنقرر ذلك ؟

تستخدم نتاج التً ستستخدمها وهل س.....؟ أي ما هً أسالٌب اإل كٌف ننتج -4

 سالٌب حدٌثة ومتطورة .أسالٌب إنتاجٌة بسٌطة أم أ

و مقدمً خدمات عناصر )اإلٌرادات( على أصحاب أنتاجكٌف سنوزع عوابد اإل -5

 نتاجً .....؟اإلنتاج التً شاركت فً النشاط اإل

 االقتصاد علمن ٌمكن أن ندرك بأ أعبله,طروحات المذكورة على هذه األ ا"بناءو

إلنتاج  الذي ٌقوم بدراسة كٌفٌة استخدام الموارد االقتصادٌة النادرةهو العلم 

ٌع هذه السلع لغرض االستهبلك وكٌفٌة توز ,الزمنًالسلع المختلفة عبر االمتداد 

 والجماعات. والمستقبلً لؤلفراداآلنً 

انً نسٌنصرف إلى دراسة السلوك اإلن علم االقتصاد ٌضا بأوهو ما ٌعنً أ

الموارد باعتباره حلقة ارتباط بٌن األهداف أو االحتٌاجات المتعددة والوسابل أو 

 المختلفة.النادرة ذات االستعماالت 

ل منها مجموعة نماذج ٌسعى كهً  النظرٌة االقتصادٌةن ومما سبق ٌتبٌن لنا بأ

ومحاولة التنبؤ باحتماالت وع اقتصادي معٌن تقدٌم تفسٌر علمً لموض إلى

زمن ومستوى وٌمكن التمٌٌز بٌن هذه النماذج استنادا إلى مؤشر ال مساراته

 كد .البٌبة أي مدى التأ مام بظروفلاأل

 هما : نمطٌن ربٌسٌٌن من التحلٌل االقتصاديلدٌنا  واستنادا إلى هذه المعٌار ٌنشأ
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 التحلٌل الساكن -1

 تكون فً حالة سكون أو ركود إذا بقت هذهتصادٌة معٌنة صف ظاهرة اقفلو

ي هذه الظاهرة تكرر ا من فترة زمنٌة إلى فترة زمنٌة أخرى أالظاهرة على حاله

 نفسها عبر الزمن حتى ٌحصل إقبلق من الخارج وان متغٌرات هذه الظاهرة

فً  ثٌبح النموذج الساكنن االقتصادٌة تكون مستقلة عن عنصر الزمن أي إ

نها ستمٌل إلى قت فإالتً متى ما تحق بٌن العناصر المختلفة مجموعة العبلقات

 االستمرار مادامت محددات الوضع ثابتة ال تتغٌر .

وانتقد بعض  ت دورا مهما فً النظرٌة االقتصادٌة ,لعب فكرة التوازنوان 

, لكن عن العالم المتغٌر ل حالة سكون ادٌٌن فكرة التوازن باعتبارها تمثاالقتص

االقتصادٌة . ونجد فً تحلٌل عنها فً النظرٌة  أداة ال حٌاده التوازنفكرة نبلحظ 

ساس مرجعً مضطرٌن إلى حالة التوازن كأإننا disequilibriumتوازنعدم 

بعد حصول تغٌر معٌن فً  لٌهاتحصل توازنات متعددة ٌتم الوصول إحٌانا وأ

ن فً ذج الساكولكن النمو بالتحلٌل الساكن المقارنسلوب المحددات ٌدعى هذا األ

عمال نموذج مكان استٌعنً انه باإل التوازن. وهذاوضاع وشروط معظمه ٌعالج أ

 التالٌتٌن:ساكن للحالتٌن 

A-  سكونٌهوصف حالة 

B-  بدٌله وهذه الحالة تسمى بوضع السكون  سكونٌهتحلٌل الفرق بٌن حاالت

 .Comparative staticالمقارن

ذا ارتفع سعر سلعه معٌنه فان الكمٌة هً إمثلة على التحلٌل الساكن ومن األ

 االنخفاض.المطلوبة منها نتوقع لها 

 التحلٌل االقتصادي المتحرك )الدٌنامٌكً( -2

ات كعامل أساسً أي أن المتغٌر الزمنوهو التحلٌل االقتصادي الذي ٌدخل فٌه 

 امهاٌقأات فً لحظة زمنٌة معٌنة على أقٌام المتغٌر اعتمادأي  الزمن.تعتمد على 

 ماضٌة.فً لحظات زمنٌة 

كثر أكٌد على سٌاقات التكٌف ساسٌا فً النظام مع التأأوهكذا ٌصبح الزمن عنصرا 

 التوازن.من محددات 
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 مشاكل الدخل القومًٌكون ضرورٌا فً دراسة  المتحرك تحلٌل النموذجن وإ

خبلل االمتداد  متغٌرات ثابتةوقد نجد فً النموذج المتحرك  والنمو االقتصادي

 قد ٌكون له فً النهاٌة ما ٌسمى بالحلوالسبب هو النموذج المتحرك الزمنً 

 .  Solution Stationeryالمستقر

ذا إنها إ معٌنة بحٌثوهذا ٌعنً وجود مجموعة من اإلعداد تكون ذات خاصٌة 

بصورة غٌر  ٌتكرر عبر الزمنن هذا النموذج سوف اتصلت بمتغٌرات النموذج فإ

وبذلك ٌكون النموذج المتحرك نه سوف ٌعبر عن حالة السكون ي إمحدودة أ

 هما:مستقر فً حالتٌن 

A-ذا كان ٌنطوي على حل سكونًإ 

B- النظر عن  منه بصرفو ٌقترب أ السكونًالحل ذا كان سٌصل فً النهاٌة إلى إ

 النموذج.القٌم المبدبٌة لمتغٌرات 

فإنه من سعر سلعة معٌنة  ارتفعذا إ لناقو مثلة عن التحلٌل المتحركومن األ

 عن التحلٌل الفرقن وإ معٌنة.مطلوبة بعد فترة زمنٌة الكمٌة ال انخفاضالمتوقع 

 سعر السلعة سٌؤدي حتما إلى ارتفاعن على إ عدم الجزمهو هنا  الساكن,

 إثرزالة االرتفاع الكبٌر فً الدخول إلى إ ٌؤديبذ وعند المطلوبة,الكمٌات  انخفاض

 .السلعةسعر  ارتفاعثر دخول مساوٌا ألال ارتفاععندما ٌكون أثر  األسعار,ارتفاع 

سعر  ارتفاعمن أثر  كبرأالدخول  ارتفاعذا كان وقد تزداد الكمٌات المطلوبة إ

 .الٌقٌنن ٌقلل من درجة ٌمكن أ االمتداد الزمنًالسلعة وهذا ٌعنً إن 

 :فهًما استعماالت النموذج المتحرك أ

 االقتصادٌة.فً وصف المسار الزمنً للمتغٌرات  -1

وهو ما ٌسمى بالتحلٌل ٌلة بٌن مسارات زمنٌة بد حلٌل الفرقفً وصف ت -2

 المقارن.الحركً 

 متحرك.فً وصف الحل المستقر لنموذج  -3

ار بدٌلة وٌكون هذا ممكننا حٌن بٌن حاالت استقر فً وصف تحلٌل الفرق -4

 ".مستقرا "وفر للنموذج المتحرك حبلٌت
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و أ tcabstraتجدٌد عام هً  النظرٌة, بشكلن من كل ما سبق ٌمكن االستدالل بأ

 ٌحدثفضل والتنبؤ بما فهم هذا الواقع بصورة أاعدنا على تبسٌط للواقع بما ٌس

 .فً المستقبل

ن عدد السٌارات التً تمر دارك إعن ذلك تبلحظ وأنت واقف أمام باب  مثالخذ لنأ

لتفسٌر هذه  ٌةنك بحاجة إلى نظرساعة معٌنة من الٌوم , فإ زداد فًمامك تمن أ

لٌها ساعدك على فهمها وتحدٌد العوامل أو التغٌرات التً تؤدي إالظاهرة بصورة ت

و تبسٌط لظاهرة اقتصادٌة فهً تجرٌد أ النظرٌة االقتصادٌةى وٌنطبق ذلك عل

و أرباح مؤسسة معٌنة أ انخفاضو أسعر السلعة  ارتفاعاهرة محددة مثل ظ

تهدف إلى التعرف على فالظاهرة هنا  , خبلل فترة زمنٌة فً أسعار الفابدة التذبذب

 Causeالعبلقة السببٌةو تحلٌل إن توضٌح أو , دت إلى تلك الظاهرةالعوامل التً أ

and effect  الظاهرة محل االهتمام .العوامل بٌن تلك 

الكثٌر من االقتصادٌٌن على العدٌد من النظرٌات االقتصادٌة التً تم  اتفقوقد 

ولكنهم ٌختلفون على  الظواهر,التأكد من صحتها وقدرتها العالٌة على تفسٌر 

 الو Theoryالنظرٌة وٌذهب البعض على التفرقة بٌن  أخرى,مجموعة 

 .wla قانون

التً دلة بعض من األالمعرفة مع وجود قدر من تدل على  .yTheor فال نظرٌة

 .صحتها دتؤك

من واقع  ه بشكل قطعًتكد صحقدر من المعرفة تأفٌدل على  .wla ال قانونما أ

 التجربة.

 قدر من المعرفة ال ٌوجد دلٌل على صحتها ًفه hypothesis ال فرضٌةو    

 فهً بحاجة إلى إثبات أو رفض.

 model cEconomi   ال اقتصاديالنموذج 

فهم واستٌعاب النظرٌة  ٌساعد على جلنموذاشك على  ةالنظرٌتجسٌد ٌتم عادة 

التً تفسر سلوك المستهلك على  وضع النظرٌة بسهولة. فعلى سبٌل المثال ٌمكننا

الكمٌة التً ٌشترٌها المستهلك من  بٌن و معادلة توضح العبلقةأ شكل رسوم بٌانٌة

وأسعار السلع لك السلعة ودخل المستهلك وذوقه وسعر ت جهة,من سلعة معٌنة 

 هاتمثٌل ن, وٌمكالطلببدالة وتسمى هذه خرى األخرى التً ٌستهلكها من جهة أ

 التالً:بالشكل 
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Qd=F(P1,P2,i,T,E) 

 عناصر النموذج االقتصادي:

 Variable المتغٌرات

من شخص إلى  وعن مقادٌر تتغٌر قٌمتها من وقت ألخر أو من مكان ألخر أعبارة 

 و الدخل الذي ٌحصلٌشترٌها شخص من سلعة معٌنة أالتً خر , مثل الكمٌة آ

هذه المتغٌرات عادة برموز مثل وٌتم تمثٌل  كاتحدى الشرعلٌه موظف فً أ

, وٌمكن التمٌٌز بٌن نوعٌن من  تسهٌبل للتعامل معها جنبٌةاأل واألحرف العربٌة أ

من تً تحدد قٌمتها المتغٌرات الوهً  المستقلة المتغٌرات: االمتغٌرات أولهم

المتغٌرات التً وهً  المتغٌرات التابعة :اهوثانٌ أي تكون معطاة. النموذج خارج

 المستقلة.ي على ضوء قٌمة المتغٌرات أ قٌمتها من داخل النموذج تحدد

 Assumption :االفتراضات

 هما:وتكون على نوعٌن  معطٌات ٌقوم علٌها النموذجوهً عبارة عن 

 simplifying assumptionsفتراضات تبسٌطٌة ا 1- 

 من فهم النظرٌة بسهولة. القارئتهدف على تمكٌن 

 behavioral assumptionسلوكٌة: افتراضات  - 2

 تعتبر جزءا من النظرٌة نفسها.

بقاء األمور على حالها أو  افتراضمثل  االفتراضات التبسٌطٌةمثلة على ومن األ

ن تستخدم المؤسسة وإن ٌنفق شخص دخله على شراء سلعتٌن فقط افتراض إ

فتراضات تهدف إلى عزل تأثٌر ن هذه االوإ اإلنتاجٌة.اإلنتاجٌة نوعٌن من الموارد 

حٌث ٌمكن  توضٌحها.باستخدام الرسوم البٌانٌة فً  والسماحبعض المتغٌرات 

ٌر ربٌسً فً ن ٌؤدي ذلك إلى تغٌهذه االفتراضات التبسٌطٌة بدون أ التخلص من

 النموذج. لٌهاالنتابج التً ٌتوصل إ

عقبلنٌة مثل افتراض  النظرٌة,فهً عنصر هام فً  االفتراضات السلوكٌةما أ

 أحدن ٌقوم وكذلك افتراض أ .ماتعظٌم ناتج  ضاالقتصادٌة وافتراسلوك الوحدات 

منافسوه برفع سعر تلك ذا قام الكمٌة التً ٌنتجها من سلعة ما إ المنتجٌن بزٌادة

ٌما بٌنهم و تقسٌم السوق فٌتفق المنتجون معا على توحٌد األسعار أ نوإ السلعة.
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 مختلفة نتابجن تغٌٌر هذا االفتراض سوف ٌؤدي إلى وفً مثل هذه الحاالت فإ

 الثانً.فً الكتاب  احتكار القلةخر كما نشاهد بحٌث ٌصبح لدٌنا نموذجا آ

 Hypothesis الفرضٌات:

لٌها حول التً ٌتم التوصل إ sconfusion  ستنتاجاتاالو أ resultsالنتابج هً 

وهً  العبلقة بٌن المتغٌرات االقتصادٌة فً ظل المعطٌات التً ٌتم افتراضها

كذا(( فسوف ٌنتج –ذا حدث كذا فحوى النظرٌة وتكون على صٌغة ))إ تلخص لنا

 المثال.سبٌل  على

فان الكمٌة التً ٌطلبها  ما,ذا ارتفع سعر سلعة كما سنرى فً نظرٌة الطلب إ

حالها. خرى على مع بقاء العوامل األ تنخفض,المستهلكون من تلك السلعة سوف 

تصبح ن كد من صحتها قبل إلبلختبار اإلحصابً للتأ عالفرضٌة تخضن فإ كوبذل

ذلك من خبلل تجمٌع كمٌة كافٌة من البٌانات حول المتغٌرات  نظرٌة, وٌتم

الذي ٌتم على ضوبه قبول حصابً المناسب وبالتحلٌل اإللة والتابعة والقٌام المستق

 رفضها.و الفرضٌة أ

 assumptions cBasi     ساسٌةاأل االفتراضات

ما فً ن االفتراضات التبسٌطٌة والسلوكٌة تلعب دورا هاوكما تطرقنا سابقا بأ

فسوف نخصص  األساسٌة,النموذج االقتصادي ونظرا ألهمٌة بعض االفتراضات 

فً  استخدامهاتلك التً ٌتكرر جزءا من وقتنا لتوضٌح ثبلثة منها وخصوصا 

 وهً:ت االقتصادٌة ادبٌاأل

 .خرى على حالهااء العوامل األافتراض بق1-

 العقبلنٌة.افتراض  -2

 افتراض تعظٌم شًء ما. -3

 .افتراض بقاء العوامل األخرى على حالها1-

 واحد,نتٌجة لتعقٌد الواقع وصعوبة اإللمام بالجوانب المتعددة ألي ظاهره فً آن 

ٌستخدم االقتصادي أثناء تحلٌله افتراض معٌن ٌساعد على عزل الظاهرة قٌد 

الدراسة لغرض معرفة العبلقة بٌن بعض المتغٌرات فٌها وٌحدد هذا االفتراض من 

وٌستخدم  تبر جزءا من النموذجتثبٌت عوامل معٌنة تعإطار النظرٌة عن طرٌق 

 .حالها(العوامل األخرى على  )بقاءاالقتصادي هذا االفتراض 
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ومثال على ذلك لو أردنا دراسة تأثٌر سعر سلعة معٌنة على الكمٌة المطلوبة من 

تلك السلعة فإننا نلجأ إلى عزل أثار العوامل األخرى التً تؤثر فً الطلب على تلك 

السكان. ك وسعر السلع األخرى وعوامل الذوق وعدد السلعة مثل دخل المستهل

بافتراض إنها ثابتة وبهذه الطرٌقة نستطٌع معرفة تأثٌر تغٌر السلعة فقط فً  الخ

 الكمٌات المطلوبة بمعزل عن تأثٌر العوامل األخرى.

 Rationality assumption     افتراض العقبلنٌة2-

 معٌن ته منسجم مع تحقٌق هدفالشخص فً تصرفاته وقراراإن  وٌعنً االفتراض

, بمعنى إن الشخص الذي ٌحدد هدفه , وٌسعى إلى تحقٌقه بالسبل التً ال 

 تتعارض مع تحقٌق هذا الهدف .

دفا سامٌا أو أخبلقٌا وهنا ال نبحث على طبٌعة الهدف فً حد ذاته من حٌث كونه ه

 عقبلنًسلوكه ن : إن الشخص ٌتصرف بعقبلنٌة وإأو غٌر ذلك. ولكننا نقول

Rational behavior حدد هدفه ونهج المنهج السلٌم للوصول إلٌهإذ هو. 

السلوك فإننا نقول بان هذا  سلوكه غٌر متفق مع الهدف الذي حددهأما إذا كان 

وٌمكن التفرقة بٌن السلوك العقبلنً  . Irrational behaviorًغٌر عقبلن

أن ٌكون الشخص غٌر ٌعنً  فاألخٌرrandom behavior والسلوك العشوابً 

ولتوضٌح  وال ٌحقق هدفا وال ٌصل إلى غاٌة والوسابل ٌتخبط بٌن األهداف مستقر

 هذه الفروق دعنا نورد المثال اآلتً:

وبالفعل بدا فً تحقٌق هذه  ,مشهوراطبٌبا أن لٌث ٌرغب أن ٌكون  لعرفنا    

وواظب على  ,الطبكلٌة الرغبة حٌث أنهى الدراسة الثانوٌة بمعدل ٌؤهله لدخول 

دراسته وبذل كل ما فً وسعه لكً ٌتخرج بمستوى عالً ٌؤهله أن ٌكون 

تصرفا عقبلنٌا ألنه حدد هدفه ونهج  لٌث إن تصرففٌمكن القول  مشهورا,

 الوسابل الصحٌحة السلٌمة للوصول إلٌه.

أما إذا كان لٌث ٌرغب أن ٌكون طبٌبا مشهورا ولكنه تقاعس فً الثانوٌة ولم 

 نقول:نه لم ٌبذل ما فً وسعه لتحقٌق هدفه فإننا كلٌة الطب( أو إ (الجامعةٌدخل 

أن تصرفاته عشوابٌة أو غٌر عقبلنٌة لٌدل على إن تصرفات األفراد سواء كانوا 

 الهدف.مستهلكٌن أو منتجٌن أو غٌر ذلك متوافقة مع تحقٌق 
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 Maximization assumption.     تعظٌم شًء ما افتراض-3

ٌتعلق هذا األمر االفتراضً ببٌان أن هدف الشخص الذي ٌتصرف بعقبلنٌة حسب 

كما فً  utilityالمفهوم السابق هو تعظٌم شًء ما , فقد ٌكون هدفه تعظٌم منفعة 

كما فً حالة المنتج  salesأو المبٌعات  profitsحالة المستهلك أو تعظٌم األرباح 

ر فا اجتماعٌا , وٌفترض إن القراهد باعتباره welfareأو تعظٌم الرفاهٌة 

حد هذه األهداف , األمثلة كثٌرة فنفترض إن االقتصادي قد اتخذ لغرض تحقٌق أ

من خبلل   satisfactionالمستهلك ٌسعى للوصول إلى أعلى مستوٌات اإلشباع 

مشترٌاته من السلع والخدمات عن طرٌق إنفاق دخله المحدد , والمنتج ٌتخذ 

ة فٌما ٌتعلق بتخصٌص موارد اإلنتاج للحصول على أعلى قدر القرارات االقتصادٌ

من  كبر قدر من العوابدأٌسعى للحصول على  عناصر اإلنتاج مالكمن األرباح و

جراء بٌع أو تأجٌر عوامل اإلنتاج التً ٌمتلكها . وحٌث إن االقتصاد ٌهتم بمسالة 

ة ومفهوم المنفعة ن مفهوم الكلفة اإلضافٌظٌم المنافع واألرباح والعوابد فإتع

 .الحديبالتحلٌل اإلضافٌة مهم وهذا ما ٌعرف 

 Marginal analysis :الحديالتحلٌل 

بأنها الوحدات األخٌرة التً تمت إضافتها مثل الوحدة  الوحدات الحدٌةتعرف 

األخٌرة من السلعة المستهلكة , والوحدة األخٌرة من العنصر اإلنتاجً المستخدم 

( تعنً  marginalوالوحدة األخٌرة من السلعة المنتجة , وهكذا فكلمة حدي ) 

ل الحدي , ٌستعمل فٌها التحلٌ  وكل القرارات االقتصادٌة قرارات حدٌةإضافً 

نه ٌنظر إلى تكلفة الوحدة إنتاج وحدة إضافٌة من سلعة ما فإ فعندما ٌقرر المنتج

األخٌرة أي مقدار ما تضٌفه هذه الوحدة األخٌرة إلى التكالٌف  الكلٌة أو اإلجمالٌة 

وٌنظر كذلك إلى فابدة الوحدة  Marginal cost الكلفة الحدٌةوهو ما ٌعرف باسم 

ما تضٌفه هذه الوحدة األخٌرة المنتجة إلى اإلٌراد الكلً األخٌرة , أي مقدار 

, وهكذا بالنسبة  Marginal revenueاإلجمالً وهو ما ٌعرف باإلٌراد الحدي 

حٌث ٌنظر  فكل قراراتنا االقتصادٌة نتخذها حسب التحلٌل الحديلكل القرارات , 

إلى اإلضافة إلى الكلفة مقارنة إلى الفابدة , واألفراد ٌستخدمون التحلٌل الحدي 

دون أن تتم تسمٌته , فالطالب  مثبل عندما ٌفكر فً دراسة ساعة إضافٌة لمادة 

معٌنة فانه ٌنظر إلى المنفعة المترتبة على ذلك )والتً ٌمكن أن تنحصر فً فهم 

ان ...الخ ( وٌوازن ذلك بالكلفة اإلضافٌة لتلك الساعة , المادة , االستعداد لبلمتح

والتً ٌمكن أن تقاس بالعمل البدٌل الممكن القٌام به خبلل تلك الساعة )كزٌارة 

 صدٌق , الذهاب للتنزه , النوم ..(.
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economies and  ePositivمعٌاريالاالقتصاد الموضوعً واالقتصاد 

normative economies 

وٌكون هذا  ,االقتصادوتحلٌل ما هو قابم فً بدراسة  لموضوعًاالقتصاد اٌهتم 

 جهة,وال ٌنحاز إلى رأي أو  ,objectiveالتحلٌل عادة خالٌا من اآلراء الشخصٌة 

أما  كذا,لو حصل كذا سٌحصل  نقول:فهو تحلٌل موضوعً ومتوقع مثل أن 

twha اقتصادال ما كان ٌجب أن ٌكون علٌه فٌهتم بدراسة  االقتصاد المعٌاري

ought to be  ًوهو تحلٌل ٌخضع للرأي الشخصsubjective  وٌتأثر بالقٌم

 موضوعً.وعادة ٌكون غٌر  لؤلفراد,الخاصة 

 اآلراءاالقتصادٌٌن فً مجاالت االقتصاد المعٌاري , حٌث تتعدد  اختبلفوٌقع 

إطار والتحالٌل , فً حٌن ٌتفق االقتصادٌون على الكثٌر من القضاٌا التً تقع فً 

نه لو ارتفع  إن كل االقتصادٌٌن ٌتفقون على إاالقتصاد الموضوعً , فنجد مثبل

لوبة من البنزٌن ن الكمٌة المطع بقاء العوامل األخرى ثابتة , فإسعر البنزٌن , م

تكالٌف اإلنتاج سٌؤدي ذلك إلى قلة العرض من الكمٌات  ارتفعتستقل , كذلك لو 

الرسوم الجمركٌة  ارتفاعجمٌع االقتصادٌٌن أٌضا أن ٌؤدي  المنتجة , وٌتوقع

األسعار للمستهلك  ارتفاعى قلة المستوردات مما ٌنعكس على وسٌاسات الحماٌة إل

, فً حٌن إن كثٌرا من المسابل للتحلٌل الموضوعً, كل هذه العبارات تخضع 

ما , هً من ضمن ه أو العبلقة بٌنهأسبابو التضخمأو  مسبباتهاو بالبطالةالمتعلقة 

حد االقتصادٌٌن أن تتم معالجة فعلى سبٌل المثال قد ٌقترح أ التحلٌل المعٌاري

مشكلة البطالة من خبلل تشجٌع القطاع الخاص على استٌعاب العاطلٌن عن العمل 

, بٌنما ٌرى  اقتصادي آخر أن تتم معالجة هذه المشكلة من خبلل توفٌر فرص 

وٌرى ثالث أن من األفضل معالجة هذه المشكلة عن عمل لهم داخل القطاع العام , 

ن معظم سٌاسات االقتصاد على الهجرة إلى الخارج , كذلك فإ طرٌق تشجٌع العمال

 واستثمارات الدولة فً مجاالت ومشارٌع معٌنة وتوزٌع الدخول الرفاهٌةالخاصة ب

, , واألولوٌات والسٌاسات التً ٌجب إتباعها تقع ضمن االقتصاد المعٌاري 

 وستقتصر دراستنا على االقتصاد الموضوعً .

     partial and general equilibrium التوازن الجزبً والتوازن العام

العلم الذي ٌدرس حاالت التوازن إذ ٌبحث فً توازن بأنه  ٌعرف االقتصاد

 .توازن االقتصادوبشكل عام  ,السوقوتوازن  ,المنشاةوتوازن  ,المستهلك
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 حالة الوصول إلى وضع  ٌدل على الثبات وعدمهو  equilibrium  فالتوازن

 . قوى أو حوافز ذاتٌة تدعو إلى االنتقال منه إلى وضع غٌره وجود

 التوازنو  partial equilibrium الجزبًالتوازن وٌمٌز االقتصادٌون بٌن 

 بدراسة وحدة واحدة الجزبً ٌتعلقالتوازن فان  ,equilibrium lgenera عامال

مثل مستهلك واحد أو منشاة واحدة أو سوق سلعة معٌنة بمعزل عن  ,االقتصادمن 

 التوازن الجزبً ٌعتمد على فرضٌة )بقاء العوامل األخرىأي إن  الوحدات,باقً 

  .(حالها على

الوحدات و أ المتشابكة بٌن كل القطاعات العبلقاتفٌتعلق بدراسة  العام نالتواز أما

ٌه على ٌقتصر التحلٌل ف التوازن الجزبًن وبٌنما نرى إ .تصادٌة فً آن واحداالق

ثار واآل feed back التغذٌة الراجعة ٌتجاهلي انه أ غٌرها,جزبٌه معٌنة دون 

ٌنظر إلى  التوازن العامن فً حٌن إ األخرى,من الوحدات  Side effect الجانبٌة

نه ي إأ األخر,بعضها على البعض  عتمد أجزاءت كل االقتصاد كوحدة واحدة الكل,

 .والتداخل بٌن القطاعات والجزبٌات المختلفة بالتغذٌة الراجعةٌهتم 

 graphs)األشكال(  الرسوم البٌانٌة

همها أ ر من صورةكثقتصادٌة والنموذج االقتصادي فً أٌمكن عرض النظرٌة اال

شكال البٌانٌة واأل tablesوالجداول الكمٌة  verbal analysis التحلٌل اللفظً 

graphs  والمعادالت الرٌاضٌةmathematical equations ي تشكٌلة أو فً أ

 مور هً:ن الشكل البٌانً ٌبٌن عدة أوإ مجتمعة.من الصور السابقة 

 المتغٌرات. نالعبلقة بٌطبٌعة -1

 العبلقة بٌن المتغٌرات. اتجاه-2

 .ثٌر الحدي بٌن المتغٌراتحجم التأ-3

 :طبٌعة العبلقة بٌن المتغٌرات -1

Natural of the relationship between Variable 

 ًبالرسم البٌانكثر ولكن التمثٌل العبلقة بٌن متغٌرٌن أو أٌمثل النموذج االقتصادي 

ن ٌاثٌوذلك لوجود احد ن واحدمع أكثر من متغٌرٌن فً إالتعامل  ٌجعل من الصعب

 ,axisY-و الصادي أ واألحداث x-axis فقًً السٌنً أو األحداث. أوال: االفقط هما
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وهما  الدراسة,خرى باستثناء المتغٌرٌن قٌد وبالتالً نفترض ثبات العوامل األ

والمتغٌر  سلوكه,الذي نحن بصدد شرح  dependent variable المتغٌر التابع

وٌوضح  األول,ٌؤثر فً المتغٌر  الذي independent variable المستقل

و غٌر خطٌة أ linearالنموذج طبٌعة العبلقة بٌن المتغٌرٌن من حٌث كونها خطٌة 

non linear ٌعكس الشكل البٌانً هذه العبلقة. بٌنما 

ثٌر المتغٌر المستقل على المتغٌر : هً العبلقة التً ٌكون فٌها تأةالخطٌ والعبلقة

 .أن نمثل هذه العبلقة بخط مستقٌم وبالتالً نستطٌع ,tconstanا ثابتالتابع 

ثٌر المتغٌر المستقل هً العبلقة التً ٌكون فٌها تأ طٌةالخغٌر  تالعبلقا أما

التابع غٌر ثابت وٌتم تمثٌل مثل هذه العبلقة بالرسم البٌانً على شكل  فالمتغٌر

 منحنى.

 :اتجاه العبلقة بٌن المتغٌرات

Direction of the Relationship between Variable 

 positiveي أ طردٌة موجبة هما: عبلقةمتغٌرات قة بٌن الٌوجد نوعان من العبل

 negative ةالسالب ةنفسه, والعبلقالمتغٌران فً االتجاه فٌها وهً التً ٌتحرك 

فعلى سبٌل المثال تكون  ,متعاكسٌنتتحرك المتغٌرات فً اتجاهٌن عندما  ًوه

التابع, ٌر المتغ ًزٌادة فر المستقل إلى المتغٌدت الزٌادة فً إذا أ العبلقة طردٌة

دت الزٌادة فً المتغٌر المستقل إلى نقص فً المتغٌر العبلقة عكسٌة إذا أ وتكون

 التابع.

                                                  The Marginal Effect: الحديثٌر حجم التأ

حد المقاٌٌس المهمة فً وهو أ Slope رٌاضٌا المٌل ثٌر الحديبالتأوٌقصد        

وٌقاس المٌل  البٌانٌة,شكال من المنحنٌات واأل اشتقاقهاٌمكن  االقتصاد والتً

 المستقل,دار التغٌر فً المتغٌر بمقدار التغٌر فً المتغٌر التابع مقسوما على مق

 أي:

 التغٌر فً المتغٌر التابع                       
 =      المٌل

 التغٌر فً المتغٌر المستقل                        

Or 
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Y                                                           ∆ 

Slope= 
                                                        х∆ 

مٌل المنحنى  ارةشهو المتغٌر المستقل ,وتوضح إ хالمتغٌر التابع , Yن حٌث إ

تربط  ن العالقة التًٌل سالبة فإلمشارة االقة بٌن المتغٌرٌن , فإذا كانت إطبٌعة الع

 و المنحنى ( الذي ٌمثل هذه, وٌكون الخط المستقٌم)أ قة عكسٌةعبلالمتغٌرٌن هً 

سفل والى ٌنحدر من أعلى إلىأنه إ يأNegatively Sloped  مٌل سالبالعبلقة ذا 

ن العبلقة شارة المٌل موجبة فإكانت إ ذا. أما إ Downward-Slopingالٌمٌن

و المنحنى الذي ستقٌم أالتً تربط المتغٌرٌن هً عبلقة طردٌة وٌكون الخط الم

نه ٌتجه من أسفل إلى أي إ Positively Sloped مٌل موجبٌمثل هذه العبلقة ذا 

ن المٌل ٌعكس ى إوتجدر اإلشارة هنا إلUpward Sloping على والى الٌمٌن أ

ذا كان المٌل فإ خطٌة,حٌث كونها خطٌة أو غٌر  طبٌعة العبلقة بٌن المتغٌرٌن من

ن العبلقة بٌن المتغٌرٌن غٌر فإ متغٌراذا كان المٌل أما إ خطٌة,فان العبلقة  ثابتا

 خطٌة.

 :العبلقات الدالٌة وكٌفٌة تصورها بٌانٌا

 بٌانٌا,تلفة والتً ٌتم تصوٌرها المتغٌرات المخ ناالقتصادٌة بٌن العبلقات إ الحظنا

و عبلقات غٌر خطٌة )تتمثل أ مستقٌم()تتمثل فً خط  ن تكون عبلقات خطٌةإما إ

 فً منحنى(.

خذ الصورة ا بمعادلة الخط المستقٌم والتً تأوالعبلقات الخطٌة ٌمكن تمثٌلها جبرٌ

 التالٌة:

Y = a + bx 

 :حٌث

 Y سًالذي ٌتم رصده على المحور الرأ= قٌمة المتغٌر التابع. 

A سًلمحور الرأو قٌمة التقاطع مع ا= تمثل الجزء الثابت من المعادلة أ. 

B = لمستقٌمٌمثل مٌل الخط ا. 

X = فقًستقل الذي ٌتم رصده على المحور األٌمثلقٌمة المتغٌر الم. 

 وتٌرةعلى مستمرة بٌن متغٌرٌن هً عبلقة  ٌةالعبلقة الخطن إوٌمكن مبلحظة 

تب علٌه زٌادة أو و نقصه بمقدار معٌن ٌترزٌادة متغٌر ما أ نإعنى بم واحدة,
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ولتوضٌح ذلك نفترض إن معادلة الخط المستقٌم  ثابت, راآلخر بمقدانقص المتغٌر 

 خذ الشكل التالً:تأ

 ((1: مثال

 ةخطٌة عكسٌالعبلقة بٌن متغٌرٌن عبلقة 

Y =10 -2X 

 X=1                     :. Y  =8                  ذا كانت   إ

 X =                          2.:Y  =6 

  4=Y.:                            3 =X 

  2 = Y.:                           4= X 

بمقدار وحدة واحدة ٌترتب علٌه دابما  Xن زٌادة المتغٌر نجد من العبلقة أعبله إ

هً عبلقة Y,X))ن العبلقة بٌن وٌتبٌن لنا إ وحدتٌن,بمقدار Y نقص المتغٌر التابع 

 الصٌغة أعبله:ة المٌل سالبة وحسب ن قٌمبمعنى إ ()سالبةطٌة ولكنها عكسٌة خ

Y = a –bx 

خر محدد على هذه الصٌغة فً المعادلة ولمزٌد من التوضٌح ٌمكن إعطاء مثال آ

 التالٌة:

  Y =100 –X 

 التالً:وٌمكن تمثٌل هذه العبلقة فً صورة الجدول 

 المتغٌر المستقل وقٌم المتغٌر التابع م( ق1ٌجدول )

 قٌم المتغٌر المستقل قٌم المتغٌر التابع

Y X 

100 0 

90 10 

80 20 

70 30 

60 40 
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50 50 

 .نها عبلقة خطٌة سالبةٌبٌن العبلقة بٌن المتغٌرٌن بأ1) الجدول )

 :(1)ذلك من خبلل الشكل البٌانً وٌمكن توضٌح

 

                                                                                                                          Y(العبلقة الخطٌة السالبة1شكل )

 100                                                                                         فً الشكلX,Y تعتبر العبلقة بٌن متغٌرٌن 
 90                                                                                            نهبأنها عبلقة خطٌة سالبة بمعنى إ(1)
 80                                                                                        علىمن أمكن تمثٌلها بخط مستقٌم ٌتجه ٌ

 70                                                                                                           .سفل  والى الٌمٌن إلى أ
60                                                                                                                                                                   

 50                                                                                                                                        

                                                                                  20   30  40  50   60  70  80 100  

 2))لمثا

 بٌن متغٌرٌن عبلقة خطٌة موجبة. العبلقة

متغٌر مستقل والعبلقة التً تربطهما  Xمتغٌر تابع  Yهما لنفترض وجود متغٌرٌن 

 وكاالتً:عبلقة موجبة )طردٌة(وٌمكن تمثٌل هذه الصٌغة الخطٌة رٌاضٌا 

Y = a + bx 

 :حٌث

A =  قٌمة المقطعY - Intercept 

B =  قٌمة المٌلslope 

 وتعتبر هذه الصورة هً الصٌغة parametersمعامبلت النموذج  b, aتسمى 

عطاء مثال محدد على هذه الصٌغة من المعادلة وٌمكن أ الخطٌة,العامة للعبلقة 

 التالٌة:

 1 
Y = 20 +----x 

 2 
 (:2وٌمكن تمثٌل هذه العبلقة الخطٌة فً صورة جدول كما فً الجدول )

 بٌن متغٌرٌن عبلقة خطٌة موجبة ة( العبلق(2جدول

 Xال متغٌرقٌم  Yقٌم المتغٌر 
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20 0 

21 2 

22 4 

23 6 

24 8 

25 10 

26 12 

 (:2عبله بالرسم البٌانً )العبلقة أوٌمكن تمثٌل 

                                                        Yالعبلقة خطٌة موجبة (2شكل )

 26                                                                                        فً Y, Xتعتبر العبلقة بٌن متغٌرٌن 
                                                                                                                    25موجبة(عبلقة خطٌة 2الشكل )

 24                                                                                      بمعنى انه ٌمكن تمثٌلها بخط مستقٌم
 23                                                                                    لى الٌمٌن.إو علىأإلى  سفلأٌتجه من 

22                                                                                                                                      

21                                                                                                                                      

20                                                                                                                                      
 X  

             2     4     6   8    10   12                                     

 (3)مثال

 العبلقة بٌن المتغٌرٌن عبلقة موجبة غٌر خطٌة

(ولكن غٌر )موجبةتربطهما عبلقة طردٌة Y, (X)لنفرض اآلن إن المتغٌرٌن 

 لداللةعدة صور فإننا سنكتفً باخذ إن الصٌغة الرٌاضٌة ٌمكن إن تأ خطٌة, وحٌث

التعبٌر عن  , وٌمكنXهو دالة فً المتغٌر Yأي إن المتغٌر  ضمنً,علٌها بشكل 

 ٌأتً:ذلك كما 

Y = F (X) 

 .( ٌبٌن هذه العبلقة3خذصٌغة غٌر خطٌةوالشكل )تأ( (Fن حٌث إ

 .ٌن متغٌرٌن عبلقة موجبة غٌر خطٌةالعبلقة ب( 3الشكل ) 

                                                                         Y                      Y                                المٌل منحنى موجب

 Xً مقدار الزٌادة ف
 اقلأبمقدارY زٌادة  فًٌقابله 

 
 منحنى موجب المٌل زٌادة                            

 Yفً كبرأٌقابلها زٌادة Xفً                                   
 

 X  X 
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وٌمكن قٌاس ( Y,X)العبلقة الطردٌة غٌر الخطٌة بٌن المتغٌرٌن ( 3) ٌبٌن الشكل

 Y∆Xن المٌل= , أي إXعلى التغٌر فً Yالمٌل عن طرٌق قسمة التغٌر فً 

 .خرى قٌمة موجبة وٌتغٌر من نقطة إلى أ ذو ,وهو∆\

 (4مثال )

 العبلقة بٌن المتغٌرٌن عبلقة عكسٌة غٌر خطٌة

عبلقة عكسٌة )سالبة (غٌر خطٌة وان (Y,X)ن العبلقة بٌن المتغٌرٌن نفترض أ

نتحدث , وبالتالً سوف خذ عدة صورلصٌغة الرٌاضٌة غٌر الخطٌة ٌمكن أن تأا

 :فقط عن الصٌغة الضمنٌة مثل

Y = F (X) 

 .ةالعبلق( ٌبٌن مثل هذه 4والشكل )

 متغٌرٌن عبلقة عكسٌة غٌر خطٌة ( العبلقة بٌن4شكل ) 

 Y متزاٌد تناقص بمعدل      Y           متناقص تناقص بمعدل

 

 

 

X  X 

وٌمكن قٌاس المٌل Y,X)بٌن ) العبلقة العكسٌة غٌر الخطٌة (4)بٌن من الشكلتٌ

قٌمة سالبة وٌتغٌر من نقطة إلى  وهو ذو Xعلى التغٌر فً Yعن طرٌق التغٌر فً 

 المنحنى.خرى على أ

 (5مثال)
اقص( و متنبمرحلتً التزاٌد بمعدل )متزاٌد أ ٌبٌن الحاالت التً ٌمر بها المنحنى

 .(و متناقصأ )متزاٌدأو التناقص بمعدل 
ٌة التالٌة التً توضح شكال البٌاناأل جابة على ذلك من خبللٌمكن توضٌح اإل

 ربعة.الحاالت األ
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 ( العبلقة بٌن متغٌرٌن ٌمر بمرحلتٌن5شكل )

 Y متناقصتناقص بمعدل Y                            اقصتنمتزاٌد بمعدل 

 

 تزاٌد بمعدل متزاٌد                             تناقص بمعدل متزاٌد

 

 X                                                        X 

 

                                                    Y Y 

 تناقص بمعدل متزاٌدل متزاٌد                     تزاٌد بمعد 

 

 تناقص بمعدل متناقصل متناقص              تزاٌد بمعد 

  X  X 

 ((6مثال 

 تجاه التأثٌر غٌر ثابتلعبلقة بٌن المتغٌرٌن غٌر خطٌة وإا

ولكن (  Y,X) هذا المثال نبٌن حالة وجود عبلقة غٌر خطٌة بٌن المتغٌرٌن فً     

ن المٌل ٌتغٌر من ,بمعنى إXو موجب (ٌتغٌر مع تغٌر قٌم تجاه التأثٌر ) سالب أإ

 ( ٌوضح مثل هذه العبلقة .6لشكل )او, شارة وفً القٌمة أخرى فً اإل نقطة إلى

 غٌر ثابت ثٌرتجاه التأ( العبلقة غٌر الخطٌة وإ6شكل )

 Y مٌل سالب Y B مٌل موجب       

 مٌل موجب                      مٌل سالب 

   X         X 
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حٌث ٌكون المنحنى موجب المٌل فً ( Y,X)( العبلقة بٌن المتغٌرٌن A)الشكل ٌبٌن

 .Xالبداٌة وٌصل إلى حد أقصى وٌبدأ فً االنخفاض مع زٌادة قٌمة 

وٌكون المنحنى سالب المٌل فً  Y,X))( ٌمثل العبلقة بٌن المتغٌرٌن  B) والشكل

 .Xٌبدأ بالزٌادة مع زٌادة قٌمة دنى ماٌمكن بعدها أن ٌصل إلى أالبداٌة إلى 

 (7)مثال

 النهاٌات العظمى والنهاٌات الصغرى وكٌفٌة قٌاس مٌل المنحنى

نقلب إلى عبلقة ثم ت طردٌة فً بداٌتها Y,X))عندما تكون العبلقة بٌن المتغٌرٌن 

نه توجد لدٌنا نهاٌة عظمى للدالة , أما إذا كانت العبلقة بٌن عكسٌة فمعنى ذلك إ

نه لب إلى عبلقة طردٌة , فمعنى ذلك إعكسٌة فً بداٌتها ثم تنق((Y,Xالمتغٌرٌن 

 توجد لدٌنا نهاٌة صغرى للدالة , كما توضح األشكال البٌانٌة التالٌة :

 ت العظمى والنهاٌات الصغرى( ٌبٌن النهاٌا7شكل )

 Y                                          Y نهاٌة عظمى   

 تناقص تزاٌد                             

 

X        تناقص     تزاٌد                X             نهاٌة صغرى 

 حتى X كلما تزاٌدت  Yتتناقص  Y            حتى تصلX كلما تزاٌدت   Yتزاٌد

                تصل                                   

 إلى نهاٌتها الدنٌا وبعد ذلك تتزاٌد                    Y إلى نهاٌتها العظمى وبعد ذلك

 .Xكلما تزاٌدت  X .                                Yزادت  كلماYتتناقص

 النهاٌة العظمى            مٌل المماس عند النهاٌة الصغرىمٌل المماس عند 

 = صفر            = صفر

 النقطة. تقاس بمٌل المماس للمنحنى عند تلكي نقطة علٌه ومٌل المنحنى عند أ
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 (8)مثال

 :حاالت مٌل الخط المستقٌم

 ٌصنعهاالنسبة بٌن المقابل على المجاور للزاوٌة التً ٌعرف على انه  مٌل الخط

إذا كان , ف مٌل ثابت ال ٌتغٌر, وهو  فقًلخط مع االتجاه الموجب للمحور األا اهذ

 "ن مٌله ٌكون سالباسفل جهة الٌمٌن فإالخط المستقٌم ٌنحدر من أعلى إلى أ

ٌن المتغٌرٌن تكون عبلقة عكسٌة ,أما إذا كان الخط المستقٌم ٌتجه من والعبلقة ب

, والعبلقة بٌن المتغٌرٌن  "ٌكون موجباعلى جهة الٌمٌن فان مٌله أسفل إلى أ

فقً خط المستقٌم عمودي على المحور األتكون موجبة , وفً حالة كون ال

ن ذا كا, أما إ ةللما النهاٌو انحداره مساوٌا موازٌا للمحور الراسً ٌكون مٌله أو

 فقً وعمودي على المحور الراسً ٌكون مٌلهالخط المستقٌم موازي للمحور األ

 التالٌة:(8)شكال البٌانٌةصفر , وكما موضح فً األمساوٌا لل

 Y Y Y                         Y 

    المٌل = صفر نهاٌةماالالمٌل =                 المٌل سال

 المٌل موجب 

            X    X                             X                            X 

 االستنباط واالستقراء: منهج

هم النماذج العملٌة التً تستخدم فً الكشف عن طبٌعة العبلقات بٌن من أ

لً لمحة جً االستقراء واالستنباط وفٌما ٌالمتغٌرات االقتصادٌة كل من منه

 موجزة عن كل منهما:

 :منهج االستقراءوال: أ

ي باحث اقتصادي دراسة جمٌع متغٌرات ظاهرة اقتصادٌة من المستحٌل على أ

 تمثٌبل ن ٌكون ممثبلومن ثم ٌلجا الباحث إلى أسلوب العٌنات والذي ٌجب أ معٌنة,

 .جٌدا للظاهرة محل البحث

 ظاهرة محاولة الوصول إلى تعمٌم معٌن ٌمكن تطبٌقه بصددٌعنً  االستقراءو

, فمثبل عندما ٌرٌد الباحث  الظاهرةو كل مفردات معٌنة من خبلل دراسة بعض أ

نه من المستحٌل دراسة جمٌع لتدخٌن بٌن طلبة جامعة تكرٌت , فإدراسة ظاهرة ا

جا الباحث إلى عٌنة من ومن ثم ٌل م ال ,بة جامعة تكرٌت , وهل هم مدخنون أطل
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مثبل من مفردات ( %50)ن كلٌات الجامعة فإذا وجد الباحث إ طلبة كل كلٌة من

( %50)نه ٌمكن له التعمٌم والقول بان تً تناولها هم طلبة مدخنون , فإالالعٌنة 

جزء إلى الكل , ن التعمٌم هنا من التكرٌت هم طلبة مدخنون .أي إمن طلبة جامعة 

 أحكامٌها من خبلل عملٌة االستقراء هً لالتً تصل إ األحكامولكن ٌبلحظ إن 

بالكامل ,  ةمفردات الظاهرٌع ذا لم ٌتمكن الباحث من دراسة جموخاصة إ احتمالٌة

و غٌر ممثلة لمجتمع ة من مجتمع البحث هً عٌنة ناقصة أخوذن العٌنة المأوإ

 ذلك ال ٌمكن التسلٌم دابما بصحة أي فرض علموبناء على الظاهرة تمثٌبل كامبل . 

 كل ننا نقبلإولكن من ناحٌة أخرى نقول  ,االستقراءطرٌق عن لٌه ٌتم التوصل إ

 .صحتهاحتى ٌثبت عدم اء لٌها بطرٌق االستقرالعلمٌة التً توصلنا إالفروض 

 :االستنباط جمنه ثانٌا:

هذا المنهج القٌام بدراسة العبلقات الممكنة بٌن مجموعه من المقدمات  ٌعنًو

بالضرورة  صادقةتكون النتٌجة  صدق المقدماتففً حالة  معٌنة.الستنباط نتابج 

, فعلى سبٌل المثال من الكل إلى الجزءهنا ٌكون  فاالستنباط, من الناحٌة المنطقٌة

 :تًإذا افترضنا اآل

 كل جامعة تكرٌت مدخنون كبرى:مقدمة 

 كلٌة الزراعة من ضمن كلٌات جامعة تكرٌت صغرى:مقدمة 

 : كل طلبة كلٌة الزراعة مدخنونالنتٌجة

ة بٌن كل والعبلقة المنطقٌ مقدمتٌن كبرى وصغرىفالمثال السابق ٌنطوي على 

وهذه النتٌجة تكون صحٌحة تماما  السابقة.منهما تؤدي للوصول إلى النتٌجة 

برى والصغرى والسابقة ستدالل المنطقً من المقدمات الكومنطقٌة من خبلل اال

ذا كانت المقدمات ن غٌر صحٌحة من الناحٌة العملٌة إكنها قد تكووآل علٌها.

ذا كان بعض طلبة جامعة ففً المثال السابق إ ,واقعٌةوالصغرى غٌر الكبرى 

كن استنباط النتٌجة فالنتٌجة السابقة تكون غٌر واقعٌة وال ٌم نال ٌدخنوتكرٌت 

حرص الباحث تً ومن هنا ٌأ ٌدخنون,كلٌة الزراعة ن كل طلبة السابقة وهً إ

 .المستخدمةحتى تكون هناك واقعٌة فً النتٌجة  تواقعٌة المقدماعلى 

 جبرٌا:لدالٌة وكٌفٌة تصورها العبلقة ا

بٌن عبلقة والعبلقة السببٌة هً  ,سببٌةصٌاغة رٌاضٌة لعبلقة هً  الدالة:

ٌهما , بحٌث ٌتحدد وفقا لهذه العبلقة أي المتغٌرات تعتبر سبب وأكثرأو أ نمتغٌرٌ
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حظ سعار قد ٌبلمعدالت األ ارتفاعو أ ظاهرة التضخمة فمثبل عند دراسة تعتبر نتٌج

سلطات شدٌد من قبل ال أسرفاة ترتفع فٌها األسعار ٌكون هناك مر نه فً كلإ

 الزٌادة فًن ٌكون سبب التضخم هو ومن ثم ٌمكن أ النقدي,النقدٌة فً اإلصدار 

وارتفاع مستوى العام  ,سببصدار النقدي تعتبر فالزٌادة فً اإل ,النقديصدار اإل

صدار النقدي ( واإلYبالرمز )ذا رمزنا للتضخم فإ .نتٌجةالتضخم ٌعتبر و لؤلسعار أ

 :تًكتابة العبلقة الدالٌة بالشكل اآلننا نتمكن من ( فإXبالرمز )

Y = F (X) -----(1) 

ٌعتبر متغٌر مستقل والمتغٌر  صدار النقدي( وهو اإلX)ن المتغٌر السبب فمعنى إ

المتغٌر التابع هو دالة فً  فالمتغٌرتابع ٌعتبر متغٌر  موهو التضخ( Y)النتٌجة 

 .لالمستق

ذا كانت ( فإX( بدالة )Yذ عرفنا الصورة المحددة للدالة فٌمكن لنا معرفة قٌمة )إ

 Y = 4X ------(2)التالٌة: الدالة السابقة تأخذ الصورة 

ذا كانت ( بمقدار أربعة أضعاف فإX( تزٌد بزٌادة )Y( معناه )2عبله )تفسٌر الدالة أ

 ؟وهكذا ,Y=8سٌكون  X=2كان  , وإذا4=Y :(X=1قٌمة )

 الدالًر بالمتغٌ( ٌسمى ---(1والذي تتحدد قٌمته من خبلل المعادلة  Yوالمتغٌر

 Xـ ب ثرٌتأ  Yي , أٌؤثر فٌها  ذلك المتغٌر الذي ٌتأثر بالمتغٌرات المستقلة والوهو 

 دالخارجً وتتحدالمتغٌر فٌطلق علٌه ( (Xالمتغٌر المستقلما أ, Xوال ٌؤثر بـ 

 . Yوال ٌتأثر بـ  Yوهو ٌؤثر بالمتغٌر  المعادلةخارج  قٌمته سلفا من
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 الفصل الثانً

 هداف المجتمع االقتصادٌةالنظم وأو ةالمشكلة االقتصادٌ

and economic  mProbleال إنتاجالمشكلة االقتصادٌة ومنحنى إمكانٌات 

possibilities curve production 

ومنحنى  المختلفة.كلة بعناصرها المشعن تاج للتعبٌر نٌستخدم منحنى إمكانٌات اإل

ذلك وهو  تكلفة الفرصة البدٌلةحٌاننا منحنى أو ما ٌطلق علٌه أ إمكانٌات اإلنتاج

 اٌتم إنتاجهالمنحنى الذي ٌمر بجمٌع التولٌفات الممكنة من السلع والخدمات التً 

وٌتمٌز منحنى  .المتاحةمثل للموارد االقتصادٌة عن طرٌق االستخدام الكامل واأل

 التالٌة:نتاج بالخصابص إمكانٌات اإل

 :المٌلنتاج سالب منحنى إمكانٌات اإل-1

وهذه الخاصٌة  الٌمٌن,سفل ومن الٌسار إلى بمعنى انه ٌنحدر من أعلى إلى أ

على المزٌد من  ن الحصول, بمعنى إالندرة النسبٌة للموارد االقتصادٌةتعكس 

 .خرىضحٌة بجزء من سلعة أ عن طرٌق التالسلعة ما ال ٌكون إ

ن المواد الزراعٌة المتاحة لبلد ما فً وقت ما لو ولتوضٌح هذه النقطة ٌفترض إ

حدة من و ((100نتاج فسوف ٌترتب على ذلك إتم استخدامها استخداما كامبل 

( 9)( كما ٌوضع فً الشكل البٌانBًمن السلعة )وحدة 200))( و A)السلعة 

 :التالً

 Aالسلعة                                      إمكانٌات اإلنتاجمنحنى  (9شكل )

100                       R                                                                                                                             
                                                                                                                   إمكانٌات اإلنتاجمنحنى                              

                                      E                                                                                                              51       
 

                                                                                                                         

 B            221    1    20السلعة 

الستخدام لوتم انتاج انه ( على منحنى إمكانٌات اإلRتوضح النقطة ) (9)فً الشكل 

( A( وحدة من السلعة )100نتاج )الكامل واألمثل للموارد الزراعٌة فسوف ٌتم إ

( وهو Bنتاج السلعة )ذا أراد المجتمع زٌادة إ( . فإB( وحدة من السلعة )200و)

ن تلك العملٌة لن تتم إال فإ( , E( إلى النقطة )Rما ٌعبر عنه بالتحرك من النقطة )
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إلى ←(200( من )Bنتاج )( فمثبل زٌادة إAنتاج السلعة )بالتضحٌة بجزء من إ

 .( وحدة50( إلى )100( من )Aتاج )( وحدة البد أن ٌترتب علٌه انخفاض إن220)

 .صلمنحنى إمكانٌات اإلنتاج مقعر باتجاه نقطة األ-2

, فمٌل منحنى إمكانٌات تزاٌد تكلفة الفرص البدٌلةهذه الخاصٌة تعكس فً     

بداللة من سلعة معٌنة  ةضافٌتكلفة الفرصة البدٌلة للوحدة اإلنتاج ٌمثل اإل

 : (10بالشكل) خرى . وٌمكن توضٌح ذلك بٌانٌاالوحدات الضابعة من سلعة أ

 Aمقعر باتجاه          السلعة ( منحنى إمكانٌات اإلنتاج10شكل )

 نقطة األصل

PPC                                           10                  س 

 20      ص 

 40 ع                            

 70 د                         

 110 و                      

 Bالسلعة 

10     20    30   40   50                        

 (و)ىلإلى )ص( إلى )ع( إلى )د(إ ) س( ن التحرك منفً الشكل أعبله نجد إو

( وٌمكن Aنتاج السلعة )ٌترتب علٌه التضحٌة بإ (Bنتاج السلعة )إن زٌادة إ ٌعنً

 نتاج كما ٌلً:حساب مٌل منحنى إمكانٌات اإل

 10المقابل                        
 مٌل )س ص ( --------- =———―المٌل =

 10    المجاور              
30                                20                                                 40 

 ------(=ود ,مٌل الجزء) ----,مٌل الجزء)ع د( = ------مٌل الجزء )ص ع(=

10                                10                                                   10 
 4,3,2,1ي المٌل = أ
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تزاٌد وهو ماٌعكس تزاٌد تكلفة الفرصة البدٌلة , ٌنتاج إن مٌل منحنى إمكانٌات اإل

ه إذا بدبنا من النقطة س على منحنى إمكانٌات اإلنتاج وافترضنا نك هو إوتفسٌر ذل

جتمع المراد وأمثل للموارد الزراعٌة , لنقطة تمثل االستخدام الكامل واألن تلك اإ

ملٌة تحوٌل عفان  ((A(على حساب نقص السلعة Bنتاج السلعة )أن ٌزٌد من إ

ة تزاٌد فً تكلفة سٌتولد عنها فً كل مرBنتاج إلى إA نتاج الموارد الزراعٌة من إ

 Bنتاج السلعة وبمعنى انه فً كل مرة ٌرٌد فٌها المجتمع زٌادة إ ,الفرصة البدٌلة

فمثبل عند التحرك  Aنتاج السلعة وحدات فانه ٌضحً بقدر متزاٌد من إ10 بمقدار 

 Aوحدة من السلعة  40 لدونم الزراعً الذي ٌنتج ا(  نجد إن ود( إلى) )من النقطة

 Bوحدة فقط من السلعة  10 ال نه ال ٌنتج إفإ Bنتاج السلعة تم تحوٌلها إلعندما ٌ

, Aنتاج نوع معٌن من السلع وهً السلعة إلكان من قبل مهٌأ فقط  نهوذلك أل

وحدات فقط 10ال ال ٌنتج إ نهفإ Bنتاج سلعة جدٌدة وهً وعندما ٌتم تحوٌله إل

نتاج ذلك القدر فقط , وهذا إلال مهٌأ إقد التكون التربة الزراعٌة جدٌدة نها سلعة أل

عندما ٌتم التحرك من أعلى إلى ستمرار سه تزاٌد تكلفة الفرصة البدٌلة بأماٌعك

ومن الٌسار إلى الٌمٌن , ومن ثم نجد إن منحى إمكانٌات اإلنتاج البد أن سفل أ

 . صلتجاه نقطة األ امقعرٌكون 

 ثبات تكلفة الفرصمن تلك القاعدة وذلك فً حالة  ا"ن هناك استثناءوال شك أ

التضحٌة سوف ٌترتب علٌه  Bنتاج السلعة من إ زٌادة قدر معٌن, بمعنى إن البدٌلة

خط شكل  منحنى إمكانٌات اإلنتاجٌأخذ وعلى هذا  A نتاج السلعةمن إ بنفس القدر

 كما ٌوضح الشكل التالً : سفل الٌمٌنأعلى الٌسار وإلى أ مستقٌم منحدر من

 منحنى إمكانٌات اإلنتاج على شكل خط مستقٌم 11))الشكل 

 Aالسلعة                                                                                                   

 (ثابت المٌل)منحنى إمكانٌات اإلنتاج 

 

 

 

  Bالسلعة                          
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زٌادة فً حالة  علىٌمكن له أن ٌنتقل لؤلمنحنى إمكانٌات اإلنتاج ن ومن المبلحظ إ

وجود تقدم تكنولوجً و فً حالة أ كمٌة الموارد االقتصادٌة التً ٌمتلكها المجتمع

 .معٌن ٌؤدي لزٌادة كفاءة استخدام الموارد االقتصادٌة المتاحة

 Alternative opportunity cost   ةالفرصة البدٌلتكلفة 

, أي إن إن مٌل هذا المنحنى سالب , نبلحظنتاجمنحنى إمكانٌات اإل لو نظرنا إلى

 A  ذا انتقلنا من البدٌل هناك عبلقة عكسٌة  بٌن إنتاج الطعام وإنتاج المكابن . فإ

من إنتاج  تدرٌجٌا "موارد التً لدٌنا ننا ننقل الفان هذا ٌعنً إ Bإلى البدٌل 

المكابن , ونضعها فً إنتاج الطعام , وبالتالً نقلل من إنتاج األول , ونزٌد من 

تحدثنا عنه فً السابق تكلفة الفرصة البدٌلة الذي  إنتاج األخٌر , وهذا ٌعكس مبدأ

لعة معٌنة سٌكون على حساب تقلٌل إنتاج سلعة أو نتاج المزٌد من س, أي إن إ

بمقدار  تكلفة الفرصة البدٌلة لسلعة ما تقدر عادةن ا فإخرى , وهكذسلع أ

ل البدابل التً كان ٌمكننا أي بقٌمة أفض,  التضحٌة التً نقوم بها إلنتاجتلك السلعة

 . القٌام به

 :نظٌم االقتصادٌة المختلفةالمشكلة االقتصادٌة وال

فً الموارد االقتصادٌة هً المشكلة  الندرة النسبٌةن مشكلة ذكرنا فٌما سبق إ

 ,الجوهرٌة التً ستظل جمٌع المجتمعات مهما بلغت درجة رفاهٌتها تعانً منها

و الهٌنة , فبلبد من وجود بالعملٌة السهلة أ ومواجهة المشكلة االقتصادٌة لٌست

نظام اقتصادي معٌن ٌتعامل مع المشكلة االقتصادٌة بالطرٌقة التً تحقق ألفراد 

 مكانٌات المتاحة .ممكنة فً حدود اإل مع أقصى رفاهٌةالمجت

القرارات  طار الذي ٌتم من خبلله التنسٌق بٌن كافةذلك اإلهو  والنظام االقتصادي

 ن تخصٌص الموارد النادرة بٌنل قرار بشأفضالمختلفة للوصول إلى أ

 .ستخدامات المختلفةاإل

, وهما النظام االقتصادٌةوعٌن ربٌسٌن من النظم ولقد عرف التارٌخ الحدٌث ن

ت نظم اقتصادٌة مختلفة تقترب الرأسمالً والنظام االشتراكً وفٌما بٌنهما وجد

 ٌدلوجٌة التً ٌعتنقها المجتمع .من أي منهما أو تبتعد عنهما حسب األ

 Capitalistic system     النظام الرأسمالً-1

كتشافات ثر اإلعلى أوابل القرن التاسع عشر ام فً أوربا فً أنشأ هذا النظ

القرن السابع وٌتمٌز هذا النظام ختراعات المختلفة التً تحققت فً نهاٌة واإل
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, والحرٌة الخاصة الملكٌة الخاصةوهما  خاصٌتٌن ربٌسٌتٌنساسا بوجود أ

نتاج المختلفة فراد المجتمع فً تملك  عوامل اإلمكفولة لجمٌع أ فالملكٌة الخاصة

حرٌة والحرٌة الخاصة تعنً  ,نتاجٌةستهبلكٌة واإلالسلع اإل وكذلك فً تملك

ٌار العمل المناسب خت, فالفرد له مطلق الحرٌة فً إ نتاج والدخلاإل التصرف فً

والمرشد الربٌسً للمنتج فً عملٌة اختٌاره قصى منفعة ممكنة, الذي ٌحقق له أ

ا وهو م والخدمات والذي ٌتجدد بدوره بتفاعل قوى العرض والطلب تلك السلع

هو الذي ٌتكفل بحل عناصر وجهاز الشحن  ( جهاز الشحنٌطلق علٌه تعبٌر ) 

, فمن خبلل عمل جهاز الشحن  سمالًاالقتصادٌة فً ظل النظام الرأ المشكلة

سوف ٌحاولون  لمنتجٌنان ( نجد إ تلقابً لقوى الطلب والعرضلتفاعل ال)ا

التً تحقق لهم هذا  نتاجٌةستخدام األسالٌب اإلممكن بإقصى ربح الحصول على أ

هم على شراء السلع والخدمات سوف ٌنفقون دخول المستهلكونن الهدف , كما إ

وٌتوقف عمل جهاز الشحن , مكانٌاتهم ممكن فً حدود إ أقصى إشباعالتً تحقق 

ساسٌة التً ٌطلق علٌها المنافسة التامة والمتمثلة فً عض الشروط األعلى توفر ب

لكل سلعة أو خدمة , والعلم الكامل  والمشترٌنوجود عدد كبٌر من البابعٌن 

قال خٌرا حرٌة انتالسوق , وحرٌة الدخول والخروج من والى السوق , وأ حوالبأ

 خر داخل نطاق السوق.السلع والخدمات من مكان إلى آ

فً عمله وٌحقق التوازن المطلوب  جهاز الشحن ذا توفرت الشروط السابقة ٌنجحإ

بٌن العرض والطلب فً السوق ,ولكن الواقع العملً كثٌر ماٌبتعد عن المنافسة 

, االقتصادٌة  على حل المشكلةعدم قدرت جهاز الشحن بمفرده عنً التامة مما ٌ

سعار ٌن المشروعات الكبرى مما ٌرفع األب التً تنشأ االحتكارات والتكتبلتوهناك 

سوء لً سماٌضا على النظام الرأٌأخذ أى المشروعات الصغٌرة ووٌقضً عل

فالسعً نحوى تحقٌق أقصى األرباح قد  ,فراد المجتمع توزٌع الدخل والثروة بٌن أ

ستثمارات إلى نواحً أقل فابدة للمجتمع حٌث لى توجٌه اإلحٌان كثٌرة إأدى فً أ

 . صحاب الدخول المنخفضةٌراعً أصحاب الدخول المرتفعة على أ

ً ف لدورات متتالٌة من الرواج والكسادخضوعه  سمالًأالنظام الرعلى ٌعاب كما 

 ٌسٌر فً اتجاه واحد بل كانت هنالكلم  سمالٌةالنشاط االقتصادي فً الدول الرأ

عقبها حاالت كساد انخفض فع فٌها مستوى النشاط االقتصادي أحاالت رواج ارت

ً ظل تتابعت دورات الرواج والكساد فوهكذا  مستوى النشاط االقتصادي فٌها

 .سمالًالنظام الرأ
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      Socialistic systemالنظام االشتراكً–2

لعوامل اإلنتاج أي إن   public Ownershipالملكٌة العامةهم خصابص النظام وأ

نتاجٌة المختلفة وٌتم اتخاذ الدولة هً التً تملك أو تسٌطر على الموارد اإل

 بواسطة لجان مركزٌة . القرارات االقتصادٌة

 لزامًحٌث ٌتسم هذا النظام بالتخطٌط اإلدق وٌمكن توضٌح هذا الكبلم بشكل أ

جمٌع عوامل فً ظل هذا النظام  لك الدولةتمتالشامل للنظام االقتصادي حٌث 

واختفاء حافز الربح  نتاجٌتمٌز بالملكٌة العامة لعوامل اإل, فهذا النظام  نتاجاإل

, ومعٌار نجاح  حافز المصلحة العامة للمجتمع ككللٌحل بدال منه  الشخصً

تحقٌق المشروع  روع فً هذا النظام هو معٌار كمً ٌتوقف أساسا على مدىالمش

وعٌة السلع الموضوعة لخطته , وهذا قد ٌؤدي إلى انخفاض فً ن الكمٌةاف دهلؤل

المشكلة فً ظل هذا النظام بالعمل على حل  التخطٌطجهاز المنتجة . وٌقوم 

لعناصره المختلفة , حٌث ٌقوم ذلك الجهاز التخطٌطً الممنوح للدولة  االقتصادٌة

فراد كما ٌقوم بتوزٌع تلك السلع على أ ,تلفةنتاج السلع المخإالختٌار وتنظٌم 

زٌادة ضافة إلى القٌام بتنفٌذ االستثمارات المختلفة التً تهدف لالمجتمع , باإل

اتسامه معدل النمو االقتصادي فً المجتمع .  ولكن ماٌؤخذعلى هذا النظام هو 

 .اجنتالفردي على اإل ٌن وانعدام الحافزوالروتبالبٌروقراطٌة 

ساسً فً ظل لٌست المصلحة الخاصة هً الهدف األذا كانت المصلحة العامة وإ

ة المشروعات التً ٌعملون اجٌنتترتفع إنتاجٌة األفراد ومن ثم إ هذا النظام فقد ال

ذلك وجد المخططون فً هذا النظام ضرورة إدخال المحفزات سواء كانت , كفٌها

ممكن وبالتالً قصى جهد على بذل أ غرابهمفراد وإو معنوٌة لحث األمادٌة أ

 نتاجٌة .ارتفاع قدراتهم اإل

 Mixed System  النظام المختلط3-

رأسمالً ولكن مع نتاج كما فً النظام التمٌز بالملكٌة الشخصٌة لعناصر اإلوٌ

مثل ملكٌة الدولة لبعض عناصر اإلنتاج والمشروعات  مور معٌنةتدخل الدولة فً أ

 .ٌطلق علٌها مشروعات القطاع العامنتاجٌة التً اإل

   Society Economic Of Goals :االقتصادٌةأهداف المجتمع 

تنتهً من األهداف التً تختلف  ن كل مجتمع ٌرغب فً تحقٌق مجموعة الأ كال ش

فعلى سبٌل المثال  ,األهدافتحدٌد أولوٌات تلك  منفبل بد  .همٌتها وأولوٌاتهافً أ

حتى  األهداف االقتصادٌةال الحصر عند دراسة الجانب االقتصادي ال بد من تحدٌد 
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هداف ربٌسٌة عرٌضة نتمكن من دراستها , فقد جرت العادة على تحدٌد أربعة أ

 ها وهً :المجتمعات إلى تحقٌقفة تسعى كا

 Efficiency           الكفاءة -1

       Economic Growthاالقتصاديالنمو  -2

   Economic Stabilityاالقتصادي االستقرار-3

     Equityالعدالة–4

     Efficiencyالكفاءة-1

 :الكفاءةكن التمٌٌز بٌن نوعٌن من وٌم نتاجوتعنً االستغبلل األمثل لعناصر اإل

A- الكفاءة الفنٌة     Technical Efficiency 

كبر ج أن تنتأوتعنً  Production Efficiency  نتاجٌةوتسمى أحٌانا بالكفاءة اإل

فعلى سبٌل ة لدى المجتمع نتاج المتوفرة من المنتجات باستخدام عناصر اإلكمٌ

نتاجه ٌمكن إ قصى مامكابن فقط , وكان أ 10 عامل و100ذا كان لدٌنا المثال إ

عنً استعماال" قطعة مبلبس ٌ 50نتاج قطعة مبلبس , فان إل  50بهذه الموارد هو

قطعة مبلبس فقط, فان ذلك ٌعنً عدم وجود   45نتجنا كفوءا" للموارد , أما إذا أ

استعمال الموارد , وٌتضح من هذا أن الكفاءة الفنٌة واإلنتاجٌة كفاءة فنٌه فً 

نتاجٌة, وبالتالً وارد اإلقل كمٌة من المٌتم إنتاجها بأتعنً إن السلع والخدمات 

ٌمكن إنتاج أي كمٌة من السلع نه بأ نتاجٌةالكفاءة الفنٌة أو اإلٌمكن تعرٌف 

 قل تكلفة ممكنة .والخدمات بأ

-Bالكفاءة االقتصادٌةEconomic Efficiency      

وتعنً إنتاج  Alocative Efficiency    الكفاءة التخصصٌةحٌاننا وتسمى أ

. فعلى سبٌل المثال إذا كان المجتمع دها المجتمعٌرٌ والخدمات للكمٌات التًالسلع 

ن بقٌة الموارد إلنتاج الطعام , فإ بس فقط واستعمالقطعة مبل30نتاج ٌرغب فً إ

ج طعام ٌعنً عدم وجود كفاءة من الناحٌة انتقطعة مبلبس وعدم إ 50نتاج إ

ج نتاأي إن عناصر اإلنتاج لم توزع بصورة سلٌمة إل االقتصادٌة والتوزٌعٌة ,

ن هناك سوء المجتمع , وٌقال فً هذه الحالة إ لٌهاالسلع والخدمات التً ٌحتاج إ

ومن الواضح إن المجتمع ,  Misallocation of resourcesتخصٌص للموارد 
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تحقٌق ٌهدف إلى  ٌا كان هذا المجتمع ومهما كان النظام االقتصادي الذي ٌدفعه ,أ

السلع والخدمات التً  نتاجلى إإي انه ٌهدف الكفاءة اإلنتاجٌة واالقتصادٌة , أ

 قل تكلفة ممكنة .ٌرغب فٌها أفراد المجتمع بأ

           Economic Growthالنمو االقتصادي2-

  اجها فً المجتمع مع مرورنتكمٌة السلع والخدمات التً ٌمكن إ زٌادةً وتعن

ن ملٌون قطعة مبلبس فإ 5ن ٌنتجه هو ٌمكن للجمٌع أ ماقصى فإذا كان أ الزمن

ملٌون قطعة مثبل ,  6كثر من ذلك فً العام القادم  شك فً أن ٌنتج أالمجتمع ببل

ن معدل نفسها فً كمٌة السلع والخدمات فإ ذا لم ٌزد عدد المكابن بالزٌادةوإ

ارتفاع ادة سوف ٌزٌد وهذا ما ٌطلق علٌه ع نتاجإلنصٌب الفرد فً المجتمع من ا

لزٌادة الموارد نتٌجة  نتاج من السلع والخدماتوٌتم زٌادة اإل مستوى المعٌنة

 . و نتٌجة لكلٌهماأ و نتٌجة الستخدام تقنٌة متطورةأللمجتمع  نتاجٌة المتوفرةاإل

 .Economic stability      االستقرار االقتصادي-3

 مما قد ٌؤثر سعارمستوى األال ٌكون هناك تقلبات فً سعار بحٌث ثبات األوٌعنً 

( ٌعنً Infliction)فالتضخم , فراد المجتمع فً طرٌقة غٌر مرغوبة فً دخول أ

مما ٌنجم  تضابل القوة الشرابٌة للنقود أٌضا , ٌعنً سعارالعام لؤلمستوى الارتفاع 

فراد المجتمع بحٌث ٌتضرر من ذلك ذو الدخول عنه إعادة توزٌع الدخل بٌن أ

وما  انعدام الثقة بالعملة الوطنٌةن التضخم ٌؤدي إلى كما إ فضة ,الثابتة والمنخ

 .ه من صعوبات مالٌة ونقدٌة للدولةٌنجم عن

 :Equity     العدالة-4

توزٌع الناتج القومٌبٌن أو   distribution of incomeتوزٌع الدخلوٌعنً ذلك 

؟ هل العدالة هً . ولكن كٌف ٌمكن تحقٌق ذلك فراد المجتمع بطرٌقة عادلةأ

فراد بحٌث ٌتم توزٌع الناتج أو الدخل القومً بٌن األ equalityالمساواة 

سب فراد المجتمع حهل ٌتم توزٌع الناتج أو الدخل القومً بٌن أ بالتساوي؟

طفال الصغار والعجابز ؟ ولكن ماذا عن األمة كل منهم فً العملٌة اإلنتاجٌةمساه

؟ وال ال ٌستطٌعون المساهمة فً اإلنتاجبالتالً و والمعاقٌن والذٌن ال ٌجدون عمبل

ولكن من الذي  ؟ن تعطً كل شخص قدر حاجتهٌستحقون شًء أم هل العدالة أ

؟ وهل فراد المجتمعٌف ٌستطٌع تلبٌة احتٌاجات كل أ؟ وكٌقرر مقدار كل شخص

ا كانوا سٌحصلون ذال فراد المجتمع والمشاركة فً اإلنتاج إسٌبقى هناك حافز 

 .نتاجٌةعن مقدار مساهمتهم فً العملٌة اإللٌه بغض النظر ا ٌحتاجون إعلى م
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قد ال  "عدالأنت  مفهوم فلسفً وشخصً مما تراه العدالةن ما نرٌد قوله هنا هو إ

انه ال خر , وما ٌعتقد مجتمع معٌن بأنه عدل قد ٌعتقد مجتمع آك كذلكٌراه غٌر

األفراد, , وبالتالً فان العدالة تعتمد على القٌم التً ٌؤمن بها لعدالة بشًءٌمت ل

خر ولكن فهً تختلف من مجتمع آلي غٌر موضوعٌة وبالتالً , أوهً شخصٌة

فان كل مجتمع ٌهدف إلى توزٌع  وبغض النظر عن مقدار االختبلف بٌن المجتمعات

سب ي ح, أراها عادلةده بالطرٌقة التً ٌفرااإلنتاج أو الدخل الذي ٌتم تحقٌقه بٌن أ

 .مفهوم المجتمع الشخصً للعدالة

 Productive resources   :نتاجٌةالموارد اإل

  المدخبلتحٌانا وأ  Factors of productionنتاجعناصر اإلٌطلق علٌها أحٌانا 

Inputs  والخدمات نتاج السلعالعوامل التً تستعمل إلوالمقصود بذلك هوgoods 

and services  والمواد الخامraw material   والمكابنmachines   والعمال

workers  والطاقةenergy  وغٌر ذلك وٌمكن تصنٌف هذه المواد بعدة طرق

: )العمل ,رأس ربعة عناصر ربٌسٌة هًاالقتصادٌٌن ٌقسمونها عادتا إلى أولكن 

 رض , المنظم( .المال , األ

 Labor     العمل-1

 الجسمانٌة والذهبٌة التً ٌتم استعمالها فً العملٌة عمالجمٌع األوٌقصد به 

رع ,والحارس , مثال على ذلك خدمات المزاProductive Process  نتاجٌةإلا

والمهندس .وٌقوم  والسابق , والكاتب ,وعامل البناء , ,والمدرس ,والموسٌقً

  جراألذه الخدمة بالمشاركة بالعملٌة اإلنتاجٌة مقابل دخل أو عابد ٌسمى صحاب هأ

wage. 

 capital    س المالرأ-2

فً  سان من اجل استعمالهانجمٌع العناصر التً ٌتم إنتاجها بواسطة اإلوٌقصد به 

وعٌن من المنتجات التً ٌصنعها . وهنا ٌجب التمٌز بٌن ن حقةعملٌات إنتاجٌة ال

 نسان .اإل

 بلستهبلكنتاجها لٌتم إوهً التً   Consumer goodsسلع استهبلكٌة :ولاأل

ع من السلع غذٌة ....... الخ وهذا النو, واألمثل . األحذٌة, مقص الشعر الشخصً

 .خرىوالخدمات ٌمثل عناصر إنتاج ألنه ال ٌسهم فً إنتاج سلع وخدمات أ
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 Investmentستشمارٌة أو سلع ا Capital Goods سمالٌةسلع رأ:  الثانً

Goods  ًخدامها فً ستٌتم إنتاجها لٌس لبلستهبلك الشخصً وإنما ألوهً الت

الت مثال على ذلك اآل , نتاجٌةفهً عناصر إولذا  سلع وخدمات أخرى إنتاج

ب هذه السلع صحا, وٌقوم أوالمعدات ووسابل النقل والتخزٌن والتوزٌع  والمكابن

مى نتاجٌة مقابل عابد ٌستقدٌمها للمشاركة فً العملٌة اإل وبتأجٌرها أ

ال فً االقتصاد ٌختلف الموتجدر اإلشارة إلى إن مفهوم رأس   Interestالفابدة

دارة فً االستعمال الٌومً بٌن عامة و اإلعن مفهوم رأس المال فً المحاسبة أ

ما فً , أ رأس المال النقديعلى  الناس حٌث ٌستخدم هذا االصطبلح للداللة

 و مقٌاسا للقٌمة ولكنها المستودعا أ كوسٌلة للتبادل أواالقتصاد فان النقود تعمل 

 نتاج السلع والخدمات .تعد عنصرا من عناصر اإلنتاج ألنها تسهم فً عملٌة إ

 Land       رضألا -3

فً  فاألرض, بكثٌر من المفهوم العادي للكلمٌة وسعومفهوم األرض فً االقتصاد أ

مثل  والخدمات السلعنتاج جمٌع األراضً التً ٌمكن استغبللها إلاالقتصاد تعنً 

التً ٌمكن استعمالها فً البناء أو المقالع , وبذلك  راضًاألراضً الزراعٌة , واأل

التً وهبها  خرىاأل  Natural Resourcesتعنً جمٌع الموارد الطبٌعٌة رضفاأل

فط والحدٌد كالن ,رضلمعادن الموجودة داخل األ, مثل اهللا لنا فً الطبٌعة

لك الغابات ومصادر المٌاه وٌقوم أصحاب مبلح البحار وكذوالفوسفات والبوتاس وأ

 .Rent    الربحنتاج مقابل عابد ٌسمى هذه العناصر بتقدٌمها لئل

 Entrepreneur       المنظم-4

 مالس جمٌع عناصر اإلنتاج المختلفة من عمل ورأتٌقوم بالشخص الذي  وهو

لقرارات عن نوع ا , واتخاذنتاج السلع والخدماترض والتنسٌق بٌنهما إلوأ

ه وهو ها بوالسعر الذي ٌبٌع نتاجها , والكمٌة التً ٌنتجها,السلعة التً ٌجب إ

مان مشاركة المنظم فً و مكافبة النجاح , ولضبذلك ٌتحمل مخاطر الفشل , أ

و الدخل نطلق معٌن من العابد , أن ٌحصل على حد العملٌة اإلنتاجٌة فانه ٌجب أ

 .mal profitNor     الربح العاديعلٌه 
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 الثالث الفصل

 مروناتهانظرٌة الطلب وتحلٌبلت 

 :تمهٌد

نتاجٌة المتاحة لها , وبالتالً فهً فة المجتمعات ندرة فً الموارد اإلتواجه كا

وكٌف , ولمن ننتج (بغض  جمٌعا تعانً من المشكبلت الربٌسٌة الثبلثة ) ماذا ,

المجتمعات , ولكنها تختلف فٌما بٌنها النظر عن النظام االقتصادي الذي تتبعه تلك 

ادي المختلط ,كما هو فً طرٌقة معالجتها لتلك المشكبلت , وفً ظل النظام االقتص

لٌة آردن , فان هذه المشكبلت تتم معالجتها عن طرٌق نظام السوق والحال فً األ

السعر , مع تدخل الدولة فً مجاالت معٌنة من النشاط االقتصادي . وسوف نبدأ 

تحلٌل جانبً السوق هذا الجزء بتعرٌف مفهوم السوق وعناصره قبل القٌام ب فً

 ( بشًء من التفصٌل.ضالطلب والعر)

 definition of market     السوق مفهوم

ن مفهوم السوق لدى الشخص العادي ٌختلف عن مفهوم السوق فً االقتصاد, إ

الناس لشراء فالسوق لدى الشخص العادي هو ذلك المكان الذي ٌذهب الٌه 

 حاجٌاتهم المختلفة من السلع والخدمات .

 والبابعٌن buyersعبارة عن مجموعة من المشترٌن : ما فً االقتصاد فالسوقأ

sellers  ًوبالرغم من إن المشترٌن بٌع وشراء سلعة ماالذٌن ٌرغبون ف .

ر والبابعٌن ٌمكن أن ٌلتقوا فً مكان جغرافً معٌن إال إنهم ٌمكن أن ٌلتقوا عب

, وفً جمٌع الحاالت فإن و عن طرٌق التلكس , والبرقٌات , والرسابل الهاتف , أ

 ن هناك مشترٌن وبابعٌن ٌرغبون فً شرابها وبٌعها .هناك سوقا للسلعة نظرا أل

 الٌوجد فً المفهوم االقتصادي سوق واحدةنه وٌتضح من التعرٌف السابق إ

 توفرذا إ لكل سلعة أو خدمةوإنما ٌوجد سوق خاصة , كافة للسلع والخدمات

لعة الس ذا توفر طلب على, أي إ لبون السلعة وبابعون ٌعرضونهامشترون ٌط

ذا كان هناك طلب على وعرض للسلعة نفسها , وهكذا فإن هناك سوقا للمبلبس إ

 ن هناك سوقا لبلثاث , وسوقا لبلدواتلمبلبس وعرض منها بالمنطق نفسه فإا

طفال , وسوقا لقص الشعر , وهكذا لباقً السلع المنزلٌة , وسوقا اللعاب األ

جد سوق لكل نتاج حٌث ٌوما ٌنطبق نفس الشًء على عناصر اإلوالخدمات , ك

من ٌطلب هذا العنصر ومن ٌعرض هذا ذاكان هناك عنصر من هذه العناصر إ
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وسوق لعمال سوق للمواد الخام وسوق للماكنات العنصر,فعلى سبٌل المثال ٌوجد 

 ق للمحاسبٌن وغٌرها .نتاج وسواإل

لب من المشترٌن وعرض من ساسً لوجود سوق هو وجود طن الشرط األوإ

 .البابعٌن

 سوف  Interaction of demand and supplyتفاعل العرض والطلبن وإ

 انتاجهالتً ٌمكن إ Quantityالتً تباع به السلعة والكمٌة  Priceٌحدد السعر 

ى وال عن الطلب عل. ولكً نفهم ذلك فسوف نتحدث أ وبٌعها إلى المستهلكٌن

, ثم نتحدث بعد ذلك عن العرض من السلعة السلعة والعوامل التً تؤثر فٌه

رى كٌف ٌقوم تفاعل الطلب والعرض بتحدٌد لعوامل التً تؤثر فٌه وبعد ذلك سنوا

بعض السٌاسٌات  شٌرسنرى تأ وكذلكmequilibriu ال توازن سعر وكمٌة

 .ً السعر والكمٌةخرى فوالمؤثرات األحكومٌة لا

 Demand      الطلب 

 ؟االقتصادبالطلب فً ما المقصود 

 جدول ٌظهر الكمٌات المختلفة التً ٌرغب وٌستطٌع المستهلكون: هو الطلب

ونبلحظ من هذا التعرٌف  ,محددةشراءها مقابل كل سعر محدد خبلل فترات زمنٌة 

 امور:عدة 

ن ٌجب أ السلعة, على Effective demandكً ٌكون هناك طلب فعال ل أوال:

 أٌضا Ableشراء تلك السلعة وقادرٌن  فً Willingٌكون المستهلكون راغبٌن 

, ولكنك ذا كنت ترغب فً شراء سٌارة فارهة, فإتكفً فالرغبة وحدها ال ذلك. على

, أي لٌس له االال تملك القدرة على شرابها فان طلبك على هذه السلعة لٌس فع

ذا كنت تستطٌع شراء فإ ,تكفً وحدها ال والقدرة. السلعةفً سوق تلك تأشٌر 

ذا كنت . أما إغب فً ذلك فإن طلبك لٌس فعاال أٌضالكنك ال ترة فارهة وسٌار

عاال, وهذا الطلب الذي ن طلبك سٌكون ففإ شراء سٌارة فارهة ترغب وتستطٌع

 .عتبارباال نأخذه

كغم  3نك ترغب بشراء قلت إ , فإذابط الطلب بفترة زمنٌة محددةن ٌرت: ٌجب أثانٌا

 حال ٌوضدٌنار فإن هذا التعبٌر ناقص ألنه 750الكٌلوغرام ذا كان سعر ر إمن السك

 و سنة.الكمٌة خبلل ٌوم واحد أو أسبوع أو شهر أ هبشراء هذذا كنت ترغب إ
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ٌظهر الكمٌات التً ٌرغب  Scheduleجدولن الطلب عبارة عن إ :ثالثا

 Specific priceسعر محددفً شرابها مقابل كل  Consumersالمستهلكون 

 ذلك:ولٌس الكمٌات التً ٌشترٌها المستهلكون فعبل. والجدول التالً ٌوضح 

 لعاب خبلل عاممستهلك واحد على األ (1)جدول

 السعر لكل لعبة)دٌنار(

p 
 الكمٌة المطلوبة )لعبة(

Qd 

10 5 

8 10 

6 15 
4 20 

2 25 

بٌن سعر Inverse relationship ن هناك عبلقة عكسٌة إ 1)نبلحظ من الجدول )

من quantity demand ( والكمٌة المطلوبة p(والذي نرمز له )السلعة )االلعاب

ى قل سعر السلعة ) العبة(ال فكلما .Qd)) بالرموزالسلعة نفسها والتً ٌرمز لها 

رتفع , أما إذا إلعاب ( أ10الشخص ٌرغب وٌستطٌع شراء)ن هذا ثمانً دنانٌر , فإ

نخفض إلى , أما إذا إ لعاب فقط( أ5ٌستطٌع شراء ) ر فإنه( دٌنا10السعر إلى )

( 15ن الكمٌة التً سٌطلبها هذا الشخص سترتفع إلى)( دٌنار للعبة الواحدة فإ6)

والذي  ndLaw Of dema فهذه العبلقة العكسٌة ٌطلق علٌها قانون الطلبلعبة , 

كمٌة المطلوبة منتلك عكسٌة بٌن سعر سلعة معٌنة والة ن هناك عبلقٌنص على إ

 other things remainخرى على حالهاو العوامل األ, مع بقاء األشٌاء أ السلعة

unchanged خرى على حالها ) العوامل ولكن لماذا نفرض بقاء االشٌاء األ

التً قد تؤثر فً الكمٌة التً ٌشترٌها  االخرى ثابتة ( لو سبلت نفسك ما العوامل

عر التفاح نفسه ولكن هناك ن سالجبت إ المستهلك من سلعة معٌنة مثل التفاح ,

 incomeودخله consumers taste خرى مثل ذوق المستهلك عوامل أ

 خرى , مثل البرتقال والموزوسعر المنتجات األ expectationsوتوقعاته 

ثٌر السلعة والفواكه بصفتها العامة وعوامل أخرى مشابهة ولكن نرٌد أن نعرف تأ

امل االخرى , ثٌر العووبالتالً نرٌد أن نعزل تأ نفسها والكمٌة المطلوبة منها

وحسب قانون  , تتغٌر ثابتة الخرى تكون ولهذا السبب نفترض إن هذه العوامل األ

تجاه بإتجاه معاكس إلفً هذه الحالة  ن الكمٌة المطلوبة سوف تتغٌٌرالطلب فإ

مٌة نخفض السعر ,وتنخفض الكبحٌث تزٌد الكمٌة المطلوبة إذا إ التغٌر بالسعر ,
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ن المستهلك وعبارة أخرى فإن قانون الطلب ٌنص على إ ذا زاد السعر.المطلوبة إ

 قل عند سعر مرتفع .ٌة كبٌرة عند سعر منخفض , وكمٌة أٌطلب كم

 Individuals demand curve   منحنى طلب الفرد

رسم على شكل منحنى سالب المٌل , أي ٌنحدر من ٌمكن تمثٌل جدول الطلب بال

وٌعكس  demand curve منحنى الطلبسفل الٌمٌن وٌطلق علٌه أ لىأعلى وإ

 العبلقة العكسٌة بٌن سعر السلعة والكمٌةي : أ قانون الطلبمٌل المنحنى السالب 

 :1)وكما فً الشكل), تةخرى ثاب, مع بقاء األشٌاء األ المطلوبة منها

                                                                                                          p(منحنى الطلب الفردي1شكل )
                            dمنحنى الطلب الفردي                              المنحنى ٌمثلطلب مستهلك
                                                                                                                10واحد على سلعة االلعاب ,

 8                                                                                         وٌنحدر المنحنى من اعلى 
                                                                                                                  6                                 الٌسار إلى اسفل الٌمٌن 
                                                                                                               4مما ٌعكس العبلقة السالبة 
                                                                                                                 2بٌن سعر السلعة والكمٌة 

 d         .                                                      المطلوبة منها
Qd                                                                                                            

5   10  15  20  25                                                                                          

ن الكمٌة التً سٌطلبها هذا الشخص هً ألف دٌنار فإ (4عبة )للسعر ا كانإذا 

 ترتفع ن الكمٌة المطلوبة( ألف دٌنار فإ2نخفض السعر إلى )لعبة , وإذا إ (20)

 واحد, شخص خصهذا ٌن منحنى الطلب وٌجب أن نبلحظ إ وهكذا. ( لعبة25لى )إ

له منحنى طلب خر سٌكون , وأي شخص آ منحنى الطلب الفرديولذا نطلق علٌه 

لى , ولكننها جمٌعها تمٌل من أعلى إلى أسفل وإ خر وغالبا ما ٌكون مختلفاآ

 . قانون الطلبالٌمٌن  عاكسة بذلك 

 market demand curve           منحنى طلب السوق

كثر هو منحنى طلب ٌهمنا أبالرغم من إننا نهتم بمنحنى الطلب الفردي إال إن الذي 

ي المنحنى الذي ٌعكس رغبة جمٌع المستهلكٌن فً شراء سلعة معٌنة , أالسوق

 ؟. منحنى طلب السوقولكن كٌف نستطٌع الحصول على 

 horizontial summationفقً نستطٌع تحقٌق ذلك بالتجمٌع األ :الجواب

 بذلك؟ما المقصود "ذا: إلطلب الفردي لجمٌع المستهلكٌنلمنحنٌات ا

ن تجمٌع الكمٌات التً ٌرغب جمٌع المستهلكٌن إن المقصود بذلك هو إ :وابالج

 فً طلبها عند كل سعر.
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 ((1مثال :

منهم جدول  ولكل مستهلك فقط فً سوق سلعة ما نفترض وجود ثبلثة مستهلكٌن

السلعة وكما هو واضح فً  شتقاق طلب السوق على تلكطلب مختلف , ونستطٌع إ

 دناه.الجدول أ

 السوق على سلعة ما (2جدول )

 السعر

p 
 (1المستهلك )

Q1 
 (2المستهلك)

Q2 
 (3المستهلك)

Q3 
 جمٌع المستهلكٌن

qd 

5 10 0 6 16 

4 15 1 9 25 

3 23 5 14 42 

2 36 12 22 70 

1 60 20 30 110 

ع الكمٌات مقابل كل ننا قد حصلنا على طلب السوق بتجمٌإ (2نبلحظ من الحدول )

ول سٌشتري فإن المستهلك األدٌنار لفأ5) إذا كان السعر ). فمثبل سعر

ما المستهلك الثانً , أ( وحدات6)وحدات ,بٌنما سٌشتري المستهلك الثالث (10)

من السلعة وهكذا فان ي كمٌة من وبالتالً لن ٌشتري أ هذا السعر مرتفعا فسٌجد

 (5)وحدة عندما ٌكون السعر  16))جمٌع المستهلكٌن فً السوق سوف ٌشترون 

تهلكٌن لف دٌنار , وسوف نحصل على الكمٌات التً سوف ٌشترٌها جمٌع المسأ

خرى وذلك بتجمٌع الكمٌات التً سوف ٌشترٌها كل عند كل سعر من االسعار األ

وٌمكننا تمثٌل ذلك  طلب السوقواحد منهم عند ذلك السعر , وبالتالً نحصل على 

وضح االشكال الثبلثة لمنحنٌات الطلب الفردٌة ومنحنى بالرسم البٌانً الذي سٌ

 طلب السوق 

P                                                        p                                         p                               p                                          
                                                        5                                         5                                5                                         5   

4                                           4                                         4                     4 
3                                                      3                                          3                                3                                          

2                                                       2                                          2                               2                                           

1                                                       1                                          1                               1                                           

q q q q 

    16   25  42  70    110                   6 914 22  30                    0 1  5 12 20             10 15 23 36 60         

 السوق المستهلك)د(       المستهلك)ج(        المستهلك)ب(    المستهلك)أ(

 اشتقاق منحنى طلب المستهلك (2شكل ) 
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ق بتجمٌع منحنٌات الطلب الفردٌة أفقٌا. ففً الشكل السوٌتم إشتقاق منحنى طلب 

 طلبفترضنا وجود ثبلثة مستهلكٌن فً السوق وبالتالً حصلنا على أعبله إ

 .بها هؤالء المستهلكٌن عند كل سعربتجمٌع الكمٌات التً ٌطل السوق

 (2:)مثال
. ن الطلب الفردي لهؤالء متشابهمستهلك فً سوق سلعة الطماطة وإ1000ٌوجد 

 .منحنى طلب السوق "شتق جدول طلب السوق راسماالمطلوب إ

 ( مشتري 1000فتراض )اق طلب السوق على سلعة الطماطم بإاشتق

 طلب السوق لمشتري واحد( ٌبٌن 3جدول)
 Qdالكمٌة المطلوبة لجمٌع المستهلكٌن qdالكمٌة المطلوبة لمشتري واحد pالسعر

10 5 5000 

8 10 10000 

6 15 15000 

4 20 20000 

2 25 25000 
ان هذا  وق إلى منحنى طلب السوق وٌظهر لناٌمكن ترجمة جدول طلب الس

إختبلف فً وحدات القٌاس للكمٌات مع  المنحنى ٌشبه منحنى الطلب الفردي
ن جمٌع العوامل التً قد تؤثر فً المطلوبة )أي مقٌاس الرسم( مع إفتراض إ

, ولكن من هذه االشٌاء التً  الطلب على السلعة ما عدى سعر السلعة نفسها
تتغٌرلها تاثٌر فً حجم الطلبعلى السلع التً تستهلكهافهً قد تزٌد هذا الطلب أو 

و محددات الطلب : اذن نطرح فً الطلب أ لٌها المؤثراتننا نطلق عتنقصة , لذا فإ
 عدة : تساؤالت هناك 

ثٌر ؟ وكٌف ٌختلف تأثٌرها عن تأالطلبما هً هذه المحددات ؟ وكٌف تؤثر فً 1-

 ؟السعر

 p ( منحنى طلب السوق3شكل) 

10                       d                                                                                                                           

 8                                          منحنى طلب السوق                                                                   

6                                                                                                                                                     

4                                                                                                                                                    

2                                                                                      d                                                            

 Q 

5000    1000    15000    20000   25000                                                               
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           determinants of demand :الطلبمحددات 

         Number of buyers :عدد المشترٌن-1

            tastes Consumer’sالمشترٌناذواق 2-

       Consumers Incomesالدخل للمستهلكٌن3-

 Price of other goodsاسعار السلع البدٌلة والمكملة 4-

 عدد المشترٌن أوال:

ن طلب السوق على سلعة معٌنة ومجموع الطلب الفردي للمشترٌن بما إ     

لمشترٌن أو زٌادة طلب ن زٌادة عدد اوجودٌن فً السوق على تلك السلعة فإالم

ن نقص عدد دي إلى زٌادة طلب السوق وبالعكس إسوف ٌؤي واحد منهم أ

لب السوق , فعلى سبٌل المثال : فأن نمو المشترٌن سوف ٌؤدي إلى نقص ط

بٌن المشترٌن  االتصاللمواصبلت الذي ٌؤدي إلى سهولة و تحسن االسكان أ

وبالتالً ٌزٌد من , والبابعٌن سوف ٌزٌد عدد المشترٌن الذٌن ٌطلبون سلعة ما 

رة السكان من منطقة إلى أماكن ل فان هجوبالمقاب حجم الطلب على تلك السلعة ,

لً ٌنقص حجم لتاخرى سوف ٌقلل من عدد المشترٌن الذي ٌطلبون السلعة ,وباأ

 الطلب علٌها .

ن فً مثالنا السابق قد زاد ن عدد المشترٌألنفترض  ذلك.خذ مثاال ٌوضح دعنا نأ

ن الطلب على السلعة ( سنبلحظ نتٌجة لذلك أشخص مشتري 1200صبح )بحٌث أ

 التالً:سوف ٌزداد كما هو موضح فً الجدول 

 .( ٌوضح زٌادة طلب السوق على االلعاب بنتٌجة زٌادة عدد المشترٌن4جدول )

 الكمٌة المطلوبة )لعبة( السعر

 السعر

p 
 واحد لمشتري المطلوبة الكمٌة

Qd 
 مشتري1000الكمٌة لـ 

Qd 
 1200السوق لـ 

Qd 

10 5 5000 6000 
8 10 10000 12000 

6 15 15000 18000 

4 20 20000 24000 

2 25 25000 30000 
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ٌتبٌن من الجدول أعبله إن جمٌع الكمٌات المطلوبة مقابل كل سعر )ولٌس     

عدد المشترٌن للسلعة قد أدت  احدة( قد زادت وبالتالً فإن زٌادةكمٌة مطلوبة و

 علٌها.إلى زٌادة الطلب 

منحنى طلب السوق إلى  بإزاحةوبالرسم نستطٌع تمثٌل زٌادة الطلب على السلعة 

الشكل كما سٌتم توضٌحه فً Shift of demand curve to the rightالٌمٌن 

(4:) 

 ( منحنى طلب السوق فً حالة تغٌر عدد المشترٌن4)شكل 

p         D        D'                                                                       السعر 

D"                                                                                   

 زٌادة فً عدد المشترٌن                                  نقص عدد المشترٌن      

D'                                      

D''             D                                        

   Qالكمٌة              

ٌمثل منحنى طلب السوق االصلٌة عندما كان عدد المشترٌن  D فالمنحنى

ن زاد عدد فٌمثل منحنى طلب السوق بعد إ 'Dال منحنىما شخص( أ1000)

وهكذا نرى إن  السلعة.ة الطلب على بعد زٌاد (,شخص 1200المشترٌن إلى )

وكذلك ٌؤثر نقص عدد ,منحنى طلب إلى الٌمٌن  انتقالزٌادة الطلب تعنً إزاحة أو 

نقص الطلب على السلعة وبالتالً  شخص( سٌؤدي ذلك إلى 800المشترٌن إلى )

ا وهذ Shift of demand curve to the leftمنحنى الطلب إلى الٌسار  انتقال

ن زٌادة ر فً عدد المشترٌن )المستهلكٌن( إٌبٌن التغٌ(4)فً الشكل توضٌحهتم ما 

منحنى  انتقالدة الطلب على السلعة , وبالتالً عدد المستهلكٌن تؤدي إلى زٌا

وكذلك نقص عدد المشترٌن  'Dالطلب إلى الٌمٌن كما ٌظهر فً منحنى الطلب 

منحنى الطلب إلى الٌسار  انتقالالطلب على السلعة وبالتالً  انخفاضتؤدي إلى 

 . "Dكما ٌظهر فً منحنى الطلب  
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 Consumer’s tastes :المستهلكٌنذواق أ ثانٌا:

هم محددات الطلب على سلعة معٌنة هو ذوق مستهلك السلعة من أ     

 تتفضٌبل ي شخص ٌؤثر فً ذوقوبالتالً فإن أ Preferencesتهاوتفضٌبل

 السلعة.الطلب على  نقصو أالمستهلكٌن سوف ٌؤدي إلى زٌادة 

ن الدعاٌة التً تقوم بها المؤسسات المختلفة فً فعلى سبٌل المثال فإ     

والتقارٌر  االزٌاء, والدراساتوالتغٌرات التً تحدث فً عالم  والجرابد,التلفزٌون 

ذلك ٌوثر ببل شك فً رغبات واذواق  والخاصة, كلالتً تقوم بها الهٌبات العامة 

َ  المستهلكٌن وٌؤدي بالتالً إلى  ََ  السلعة.الطلب على  ر  ٌ  غ  َت

 مثال:

كبٌرة دعاٌة حدى المؤسسات التً تنتج القمصان قد قامت بحملة لنفرض إن إ    

ن الطلب على منتجاتها قبل وبعد ت مكشفة فً االذاعة والتلفزٌون وأواعبلنا

 :5))الجدول كما فً  الحملة الدعابٌة كان

 ( التغٌر فً الطلب على القمصان5جدول )

 الكمٌة المطلوبة)قمٌص(

 q'dبعد الدعاٌة  qiقبل الدعاٌة  pالسعر 

6 20 40 

5 30 0 

4 40 60 

3 50 70 

2 60 80 
كمله قد زاد جمٌع الكمٌات المطلوبة قد زادت أي إن جدول الطلب بأ ننبلحظ إ

وبالمنطق  السلعة, وهذا ما سمٌناه زٌادة الطلب على الدعابٌة, الحملةنتٌجة 

نتاج هذه ٌثبت إلى المواد المستعملة فً إ "االمستهلكون تقرٌر لو قرأ نفسه,

ثر لهم ورغباتهم نحو هذه السلعة ستتأن قبوضار على الجسم فإ تأثٌرقمصان لها ال

 السلعة.ا سٌنجم عنه نقص الطلب على مبصورة سلبٌة م

منحنى طلب السوق  انتقالة الطلب بالرسم البٌانً عن طرٌق زٌادوٌمكن تمثٌل 

بعد زٌادة  منحنى طلب السوقهو  'Dن المنحنى إلى الٌمٌن كما بالشكل أدناه وإ

 ب طلمنحنى فٌمثل "Dما منحنى , أالطلب على القمصان نتٌجة للحملة الدعابٌة 
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ثٌر المواد لى تأبعد نقص الطلب على القمصان نتٌجة للتقدٌر السلبً ع قالسو

 نتاج .المستعملة فً اإل

 ( التغٌر فً اذواق المستهلكٌن5شكل )
D'                                                                                                                                 P           السعر 

 D                                                                         8من جراء الحمبلت ذواق المستهلكٌن اٌجابٌاتغٌر أ
 7 الٌمٌن. إلىالدعابٌة نقلت منحنى الطلب  

D"                                                                                                                                                             6 
 5 

 D'                          4نقص الطلب إلىتغٌر اذواق المستهلكٌن سلبٌا ادى 
 3 الٌسار. إلىمنحنى الطلب  تقالوانعلى السلعة  

D                                                                                                                                                        2 
 1 

D"                                                                                                                    
 Qdالكمٌة المطلوبة                                                         

10 20 30 40 50 60 70 80                                                                                                     

ٌجابٌا وبالتالً زٌادة الطلب تهدف الحمبلت الدعابٌة إلى تغٌر أذواق المستهلكٌن إ

ذواق أما تغٌر أ ٌن.الٌممنحنى الطلب إلى  بانتقالوهو ما ٌتم تمثٌله  السعة,على 

منحنى الطلب إلى  وانتقالالمستهلكٌن سلبٌا فٌؤدي إلى نقص الطلب على السلعة 

 الٌسار.

 Consumers Incomes المستهلكٌن: ثالثا: دخول

 السلعة:ن نمٌز نوعٌن من وهنا نستطٌع أ

A–السلع العادٌة: Normal goods 

 دخلنا, دخلنا وكمٌة أقل كلما قلهً السلع التً نستهلك منها كمٌة أكبر كلما زاد و

 ة.و موجبة بٌن دخل المستهلك والطلب على السلعأي هناك عبلقة مباشرة أ

 األحذٌةو الفواكهو ,الجدٌدةالمبلبس  منها "على هذه السلع كثٌرة جدا واألمثلة

وكما هو واضح  الخ.......  الكتبو جهزة التلفزٌون الملونوأ اللحومو ,الجلدٌة

الحال ؤدي إلى زٌادة الطلب علٌها وكذلك ً هذه السلع سٌمستهلكفإن زٌادة دخل 

لرسم منحنى الطلب ٌنتقل إلى الٌمٌن فً حالة زٌادة الطلب علٌها وفً بالنسبة 

الطلب علٌها فً  انخفاضتهلك وٌنتقل إلى الٌسار فً حالة حالة زٌادة دخل المس

 المستهلك.نقص دخل 

B–الردٌبة السلعة: Inferior goods 

 دخلنا, نا وكمٌة أكثر كلما قلقل كلما زاد دخلوهً السلعة التً نستهلك منها كمٌة أ

مثلة على ذلك ومن األ عبلقة عكسٌة بٌن الدخل والطلب على السلعةي هناك أ
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وكلما زاد دخل  ,الملونالتلفزٌون غٌر  البطاطا, ,المستعملةالمبلبس  ,الفبلفل

بسلع أفضل وبالرسم عنها  واالستعاضةمستهلك هذه السلعة نقص الطلب علٌها 

كلما نقص دخل بالمقابل منحنى الطلب إلى الٌسار و بإزاحةك ننا نمثل ذلفإ

زاحة منحنى الطلب إلى تم إلهذه السلع زاد الطلب علٌها وبالتالً  المستهلك

 الٌمٌن.

 ٌبٌن الطلب على السلع الردٌبة فً حالة تغٌر دخل المستهلك  (6شكل )

 السعر                                                       ''P            D           Dانتقال إلى نادىالمستهلكٌن  دخولان نقص
 . الٌمٌن إلى لطلبمنحنى ا

D'                                                                                                                                         

                                       ''Dانتقال إلى نادىدخول المستهلكٌن  زٌادة
 .الٌسار إلى الطلب منحنى

 

 D'                    Dا                                                                            
     Qdالكمٌة المطلوبة                                                  

 

 ( ٌبٌن الطلب على السلع العادٌة فً حالة تغٌر دخل المستهلك 7شكل )

 السعر ''P              D              D                                               انتقال إلىزٌادة دخول المستهلكٌن ادى 
                                                                                                      'Dالٌمٌن . إلىمنحنى الطلب  
 

 انتقال إلىنقص دخول المستهلكٌن ادى 

                                                   ''Dالٌسار. إلىمنحنى الطلب  
 

D'               D                                                                                         
 Qd لكمٌة المطلوبةا                                          

 

       Consumers' expectations المستهلكٌن:: توقعات رابعا

دخولهم فً  نعوها ن على أسعار السلع التً ٌستهلكونإن توقعات المستهلكٌ     

ن ٌرتفع سعر فإذا توقع شخص ما أ السلع.تؤثر فً طلبهم على تلك المستقبل 

السلعة سوف ٌزداد منذ اآلن  هذهعلى ن طلبه سلعة معٌنة فً المستقبل القرٌب فإ

ن طلبه علٌها سوف ٌنخفض فً أما إذا توقع أن ٌنخفض سعر السلعة قرٌبا فإ

ن تغٌر اآلمنذ  أنه سٌبدفإ ن ٌزداد دخله قرٌباأما إذا توقع المستهلك أ المستقبل,

ا إذا كانت ى زٌادة الطلب على السلع التً ٌستهلكهإل ٌؤديمما  االستهبلكًنمطه 

وٌحث ذا كانت هذه السلع ردٌبة السلع إنقص الطلب على  هذه السلع عادٌة وإلى

 ."دخله قرٌبا انخفاضالعكس إذا توقع المستهلك 
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 of other goods Price     : االخرىالسلع  خامسا: أسعار

 السلع:نواع من أ وٌمكن التمٌز هنا بٌن ثبلثة

A–السلع البدٌلة:                  goods Substitute  

وكذلك  رةزٌت الزٌتون وزٌت الذالتً ٌمكن استعمالها كبدابل مثل  وهً السلع

, وفً جمٌع هذه الحاالت  حذٌة الجلدٌةحذٌة المطاطٌة واألواأل,  التفاح والبرتقال

تخفٌف استهبلكهم من هذه ٌنلكمستهلٌؤدي با كالتفاحسلعة ما  رتفاع سعرإن فإ

صبح الذي أ البرتقالو جزبٌا , بفواكه أخرى مثل ثمنها نسبٌا أ ه التً زادعالسل

على البرتقال سوف ٌزٌد مما ٌعنً ن الطلب موازنة بالتفاح , وبالتالً فإ ٌصارخ

ابل إذا إنخفض سعر التفاح لبرتقال إلى الٌمٌن , وبالمقنتقال منحنى الطلب على اإ

ك المزٌد من هذه الفاكهة وتقلٌص باستهبل من المستهلكٌن سوف ٌبدأ "افإن جزء

لى ن الطلب عوبالتالً فإ خرى ومن بٌنها البرتقال ,إستهبلكهم من الفواكه األ

ار نتقال منحنى الطلب على البرتقال إلى الٌسالبرتقال سوف ٌنقص ومما ٌعنً إ

ناسب طردٌا مع الطلب توهكذا تعد السلعتان بدٌلٌتان إذا كان سعر واحد منها ٌ

 على السلعة االخرى .

B–: السلع المكملة    ary  goodsome lementC 

 لحذاءوا لمالكامٌرا والفمع بعضها البعض مثل وهً السلع التً تستعمل 

فً  وتسمى ,والشايالسكر , والبنزٌنالسٌارة  ,العنقربطة والبدلة و الجواربو

ن ا فإلكامٌرسلعة معٌنة مثل ا سعر دزاذا حٌث إهذه الحالة سلعتان بدٌلتان 

تستعمبلن  توالكامٌرافبلم وحٌث إن األ ستنقصلتً ٌطلبها المشترون مٌرا ااالك

منحنى الطلب على  انتقالمما ٌعنً  أٌضا. ٌنقصسوف  الطلب على األفبلممعا فإن 

تهلكون سوف مسن الإلى الٌسار وبالمقابل إذا نقص سعر الكامٌرات فإفبلم األ

فبلم المزٌد منها ألن األفبلم سلعة مكملة للكامٌرات فإن الطلب على األٌشترون 

نا فبلم إلى الٌمٌن وهكذا ٌمكنمنحنى الطلب على األ انتقالمما ٌعنً  ٌزداد,سوف 

سب عكسٌا مع الطلب حدهما ٌتناتعرٌف سلعتٌن بانهما مكملتان إذا كان سعر أ

 خرى.على السلعة األ

C–لةالمستق السلعة      Independent goods 

الملح  ,والبطاطاالسٌارات  مثل التً لٌس لها عبلقة مع بعضها وهً السلع

سلع مستقلة ألن التغٌر وتعرف هذه السلع بأنها  ,والبٌضاألحذٌة  واألسمدة,

 خرى.فً الطلب على األ رال ٌؤثفٌسعر أحدها 
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 change in demand andة المطلوبالتغٌر فً الطلب والتغٌر فً الكمٌة 

change in quantity demand 

ي تغٌر فً أ ندات الطلب إله عن محد اما تطرقنثناء الشك فً إنك الحظت أ     

و نقص أي إلى زٌادة إلى تغٌر فً الطلب على السلعة , أهذه المحددات ٌؤدي 

الكمٌة و الطلب على السلعةالطلب , فهل هناك فرق بٌن هذٌن المفهومٌن : 

,  تعرٌف الطلبعلى هذا السؤال دعنا نعود إلى  ولئلجابةمن السلعة المطلوبة 

,  سعار مختلفةل بجمٌع الكمٌات المطلوبة مقابل أجدووالذي ٌنص على انه 

فً جمٌع الكمٌات المطلوبة ولٌس كمٌة ٌعنً التغٌر  الطلبفً  التغٌرن وبالتالً فإ

هو  التغٌر فً الطلبن ( ٌعنً إ9البٌانً)ذلك من خبلل الرسم وتفسٌر  واحدة

منحنى الطلب , وهذا ٌنجم  موقعي تغٌر أ والٌسارمنحنى الطلب إلى الٌمٌن  ازاحة

 ذواقهموا عدد المشترٌنعن تغٌر فً محددات الطلب التً ذكرناها سابقا , مثل 

الكمٌة ما التغٌر فً , ألمكملة وا سعار السلع البدٌلةوأ توقعاتهمو دخولهمو

 سعر السلعة نفسهانقص كمٌة محددة نتٌجة لتغٌر  وزٌادة أ: فهو ٌعنً  مطلوبةال

لى نتقال من نقطة إمطلوبة ٌتمثل فً اإلن التغٌرفً الكمٌة الفإ (8)وبالرسم البٌانً

. وعلى الرغم من  عدم تغٌٌر موقع المنحنىي خرى على منحنى الطلب نفسه , أأ

ن التمٌٌز بٌنهما مهم جدا وله انعكاسات إخلط المستمر بٌن هذٌن المفهومٌن إال ال

 كبٌرة على التحلٌل االقتصادي كما سترى الحقا , وٌمكن تشخٌص ذلك كما ٌاتً :

A-غٌر فً الكمٌة المطلوبةتال     change in quantity demanded 

 سعر تلك السلعةٌنجم التغٌر فً الكمٌة المطلوبة من سلعة ما عن التغٌر فً 

وٌتمثل بالرسم البٌانً فً االنتقال من نقطة إلى اخرى على منحنى الطلب نفسه 

movement along demand curveًعلى النحو التال: 

وبالرسم سوف  ستنخفض,الكمٌة المطلوبة منها ن فإ سعر السلعة ارتفعإذا 1-

فعندما  (:8)ذلك فً الشكل التالً ةمبلحظوٌمكن الطلب. ننتقل إلى أعلى منحنى 

من ن الكمٌة المطلوبة ستنخفض ألف دٌنار فإ 8لف دٌنار إلى أ 6 من ٌرتفع السعر

على  ,Bإلى النقطة  Aمن النقطة  أعلى,إلى  انتقلناأي إننا  وحدات, 10لى إ20

 نفسه.منحنى الطلب 

سترتفع , وبالرسم سوف ن الكمٌة المطلوبة منها سعر السلعة فإ انخفضإذا  -2

, حٌث  (8) منحنى الطلب , وٌمكن مبلحظة ذلك فً الشكل التالًسفل تنتقل إلى أ

سوف  ن الكمٌة المطلوبةألف دٌنار فإ4لف دٌنار إلى أ 6عندما ٌنخفض السعر من 
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,  Cإلى النقطة  Aسفل من النقطة وحدة , أي إننا ننتقل إلى أ 30الى 20تزداد من 

 نفسه.على منحنى الطلب 

 (التغٌر فً الكمٌة المطلوبة 8شكل )
 السعر                                                                                                          Pالنقطة الىAالنقطة من االنتقال

Bٌعنً نفسه الطلب منحنى على 
                           10منحنى الطلب                                                   نتٌجة المطلوبة الكمٌة نقص

 A                                                                                             A                8بٌنما سعرالسلعة الرتفاع
                                                                                                                   6                        ةلنق الىاAمن االنتقال

                                                              C                         4ٌعنً زٌادة  الكمٌة  المطلوبة
                                                                                                                2. نتٌجة  النخفاض  السعر 

 Qdالكمٌة المطلوبة                                                                              

10   20  30  40  50                                                                                                    

B-التغٌر فً الطلب     Change In demand 

محددات , وهً التً سمٌناها وٌنجم عن عوامل خارجٌة غٌر سعر السلعة نفسها

 Shift in demand curveه  كملوٌمثل بالرسم فً إنتقال منحنى الطلب بأ الطلب

 تً :إلى الٌمٌن أو الٌسار على النحو اآل

 ى السلعة إلىنتقال منحنى الطلب علإ, وتتمثل فً ة الطلب على السلعة: زٌادوالأ

 :تًنتٌجة لما ٌأ الٌمٌن

 .و مستهلكً السلعةالمشترٌن أ عددزٌادة -1

 .السلعة لحاتغٌر أذواق المستهلكٌن لص2-

 . ذا كانت السلعة عادٌةدخول المستهلكٌن إ فاعرتإ3-

 .ذا كانت السلعة ردٌبةإنخفاض دخول المستهلكٌن إ4-

 .سعار السلع البدٌلةزٌادة أ -5

 .سعار السلع المكملةإنخفاض أ 6-

 .سعار السلع التً ٌستهلكونهاهلكٌن بزٌادة دخولهم , أو زٌادة أتوقعات المست -7

 :   (9)وٌمكن تمثٌل ذلك بالرسم البٌانً
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 P ( التغٌر فً الطلب9شكل )
Dًٌمثل منحنى الطلب االصل =D'                                                                      

D'ٌمثل منحنى الطلب بعد زٌادة الطلب على السلعة = 

D" ٌمثل منحنى الطلب بعد انخفاض الطلبعلى السلعة=                                                            D                                         
D"                                                                                                                           

Qd                                                                                                 

ى السلعة نتقال منحنى الطلب علإ, وٌمثل فٌنخفاض الطلب على السلعة: إثانٌا

 :تًنتٌجة لما ٌأإلىالٌسار 

 و مستهلكً السلعة.نقص عدد المشترٌن أ1-

 السلعة.هذه لذواق المستهلكٌن أ تغٌر-2-

 عادٌة.ذا كانت السلعة دخول المستهلكٌن إ انخفاض -3

 ردٌبة.ذا كانت السلعة دخول المستهلكٌن إ ارتفاع-4-

 البدٌلة.سعار السلع أ انخفاض-5

 المكملة.سعار السلع أ ارتفاع-6

سعار السلع التً أ انخفاضدخولهم , أو  بانخفاضتوقعات المستهلكٌن  -7

 ٌستهلكونها.

على السلعة نتٌجة الطلب  انخفاضٌمثل منحنى الطلب الجدٌد بعد  "D والمنحنى

 .(9)عبله فً الشكل البٌانًللتغٌر فً بعض أو كل المحددات المذكورة إ

 ELasticityالمرونة 

عبلقة عكسٌة بٌنسعر سلعة ٌنص على وجود  قانون الطلبن إ ما تقدمٌنا فٌرأ     

, لسعر انخفضت الكمٌة المطلوبةزاد اذا . فإالكمٌة المطلوبة من تلك السلعةوما 

درجة . ولكن قانون الطلب الٌخبرنا عن نخفض السعر زادت الكمٌة المطلوبةذا اوإ

 .ستجابة الكمٌة المطلوبة للتغٌر فً سعر السلعةمدى إأو  التغٌر

 لكمٌة المعروضةو اة أالكمٌة المطلوب استجابةمدى وٌطلق االقتصادٌون على      

 المنطق,وبنفس  السعرٌةالعرض مرونة و أ مرونة الطلب اسم للتغٌر فً السعر
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الدخل بمرونة  مدى استجابة الكمٌة المطلوبة للتغٌر فً الدخلٌطلقون على 

 .السعرٌة

حساب وكٌف ٌمكن  ؟محدداتهاو انواع المرونةوما  ؟بالمرونةما هو المقصود  ذنإ

  ؟ماالمرونة لسلعة 

  :المرونة

 السعرٌة معٌن, فالمرونةلشًء  االستجابةالحساسٌة أو  عامة,تعنً بصفة       

 االستجابةتعنً مقدار  ومرونة الدخل ,السعرللتغٌر فً  االستجابةمقدار تعنً 

نسبة التغٌر فً عن طرٌق مقارنة  حسابهاوٌتم عادة  وهكذا. ,الدخلللتغٌر فً 

مبوٌة واحدة ة و الدخل بنسبو المعروضة نتٌجة تغٌر السعر أالكمٌة المطلوبة أ

وال بالحدٌث عن مرونة الطلب سوف نتحدث هنا عن أنواع من المرونة نبدبها أ

 الدخل.ثم مرونة  ٌهعالتقاطثم ننتقل للحدٌث عن مرونة الطلب  السعرٌة,

                                   Price elasticity of demand:مرونة الطلب السعرٌة

 تصادٌةاالق ٌاتاألدبنواع المرونة شٌوعا فً أمرونة الطلب السعرٌة هً أكثر 

 مرونة الطلبي . أ مرونة الطلب بالنسبة للسعرحٌانا وٌطلق علٌها االقتصادٌون أ

elasticity of deward   مدى استجابة الكمٌة المطلوبة من سلعة ماهً تقٌس 

الكمٌة المطلوبة  ستجابة, إذا كانت إ. وبصفة عامة للتغٌر فً سعر تلك السلعة

( , أما elastic) مرنن الطلب على تلك السلعة فإننا نقول إ كبٌرةللتغٌر فً السعر 

ن الطلب على تلك فإننا نقول إ ضبٌلةالكمٌة للتغٌر فً السعر  ستجابةانت إذا كإ

 ( .lnelastic) غٌر مرنالسلعة 

 فً الكمٌة النسبة المبوٌة للتغٌرنها بأ مرونة الطلب السعرٌةوٌمكن تعرٌف 

 :يأ سعر السلعة بنسبة واحد بالمابةنتٌجة لتغٌر  المطلوبة من السلعة

 النسبة المبوٌة للتغٌر فً الكمٌة                                   
 ――—————————=    مرونة الطلب السعرٌة

 النسبة المبوٌة للتغٌر فً السعر                                    

Percentage change ln quantity of demand  

Elasticity Demand =   ————————————————— 

Percentage change ln price of demand      
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 Cofficient of demand elasticity معامل مرونة الطلب( إلى edحٌث ٌرمز )

( , والكمٌة ∆ذا رمزنا بالنسبة المبوٌة بالرمز )%(ومقدار التغٌر بالرمز )وإ

لة ( , فاننا نستطٌع كتابة المعادP( , والسعر بالرمز )Qdالمطلوبة بالرمز )

 تً :ختصار على النحو اآلبأالسابقة 

Qd∆                   %                     مقدارالتغٌر فً الكمٌة المطلوبة× النسبة المؤٌة 
ed=———=  معامل مرونة الطلب  =  ————————————— 

P  ∆                                 %        مقدار التغٌر فً السعر× النسبة المؤٌة 

 :مثال

نخفضت نتٌجة لذلك الكمٌة المطلوبة % وإ10رتفع سعر الطماطة بنسبة إذا إ 

 ٌساوي:ن معامل مرونة الطلب على الطماطة % فإ5بنسبة 

Qd           -5           1                                            ∆  % 

ed = ———— = —— = – —— = – 0.5                     

% ∆ P           10             2                                            

حتساب النسبة المؤٌة للتغٌر فً الكمٌة المطلوبة بقسمة التغٌر فً الكمٌة وٌتم إ

 .صلٌةالكمٌة المطلوبة األالمطلوبة على 

∆ Qd 

% ∆ Qd  =  ———               

Qd 

صبحت وإنها قد تغٌرت بحٌث أ (Q1)صلٌة هً فلو فرضنا إن الكمٌة المطلوبة األ

(Q2) ن النسبة المؤٌة للتغٌر فً الكمٌة المطلوبة هً :فإ 

Q2 – Q1 
% ∆ Qd = ———                

Q 1 

 المؤٌة للتغٌر فً السعر هً :ن النسبة وبالمنطق نفسه فإ

P2 – P1 
% ∆ P = ———             

P1 

 معامل مرونةن . وبالتالً فإهو السعر الجدٌد P2صلً و عر األهو الس P1حٌث 

 :ٌمكن حسابه على النحو اآلتً ٌةالطلب السعر
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Q2-Q1          P2-P1         Q2-Q1             P1                                 

ed=———  ÷  ———  =  ———  х  ———                        

Q1                 P1              P2-P1             Q1                               

 مثال:

نخفاض زادت ألف , ونتٌجة لذلك اإل (15لى إ20 نخفض سعر الدجاج من) إذا إ

ن معامل مرونة الطلب على طن ٌومٌا فإ 75طن إلى  50الكمٌة المطلوبة من 

 الدجاج هً:

75-50     15-20        25          -5       1       -5       1      - 20         
Ed=––––– ÷ –––– = –––– ÷ ––––=––  /–– = ––– х –– =-2     

 50         20        50        20     2      20     2       5        
 ن معامل المرونة فً المثالٌن السابقٌن كان سالبا.نبلحظ إ

ن أل,لماذا ؟  "ٌكون دابما سالبا معامل مرونة الطلب السعرٌةن وفً الواقع فإ    

 .الكمٌة المطلوبة ٌكون دابما عكس التغٌر فً السعر حسبقانون الطلب التغٌرفً

ن النسبة المؤٌة للتغٌر فً السعر موجبة( فسٌكون . زٌادة فً السعر )أي إفمثبل

ن النسبة المؤٌة للتغٌر فً الكمٌة المطلوبة )أي إ هناك نقص فً الكمٌة المطلوبة

ن ٌجب أ نة الطلب السعرٌةمعامل مرو ن. وبالتالً فإ سالبة(, والعكس صحٌح

بالقٌمة خذ ومن ذلك فقد جرت العادة على إهمال اإلشارة السالبة واأل ,سالباٌكون 

. فعلى سبٌل المثال ٌمكننا كتابة لمعامل المرونةAbsoulte value  المطلقة

 .Ed= 2معامل المرومة فً المثال االخٌر 

فً الكمٌة  التغٌر المطلق, ولٌس  لماذا احتسبنا النسبة المؤٌة للتغٌر ولكن

ختٌار وحدة القٌاس التً نستعملها ان التغٌر المطلق سٌتاثر بأالسبب هو  والسعر؟

ثال السابق خذنا التغٌر المطلق فً الملو أ . فعلى سبٌل المثال , فً حساباتنا

 ي :لحساب معامل المرونة أ

 ∆Q         Q2-Q1                         التغٌر فً الكمٌة       
 =  ––––––  =  –––––او                           –––––––––––  =

 ∆                                       P               P2-P1 التغٌر فً السعر      

70-50       15-20                                                                         
 ––––/     –––-=   -2ننا سنحصل على معامل مرونة مقداره       فإ

50           20                                                                             
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هذه هً و بكسور عشرٌةرقام كبٌرة بنسبة مؤٌة ستكون إلى أ هولكن تحول    

 .الماالنهاٌةالصفر و مرونة الطلب حٌث تتراوح بٌنقٌمة 

دٌنار وطبقنا 15000 لى إ2000 نخفض من ولفرض إن سعر الدجاج إ     

 مباشرة فً المثال لكانت النتٌجة كاآلتً : 

75 -50             25         5                   
Ed=  ––––––––– = –––– = ––– = -0.05 

1500-2000       500       -100             
كٌد بالتأننا سنحصل على معامل مرونة مختلف تماما عن المعامل السابق وإ يأ    

. بدال من الدٌنارستعملنا الفلس كوحدة قٌاس سنحصل على معامل مرونة آخر لو إ

مما الٌؤدي  التغٌر المطلقبدال من  النسبة المؤٌة للتغٌرننا نستخدم ولهذا السبب فإ

عن وحدة القٌاس المستعمله , أي  ض النظربغ على النتٌجة نفسهاإلى الحصول 

 ستخدام نسبة مؤٌة وبدون وحدات قٌاس.إ

 :   جمال ماسبق على النحو التالًأي ٌمكن إ

 التغٌر النسبً فً الكمٌات المطلوبة                                        

 ––––––––––––––––––––    ( =Edمعامل المرونة السعرٌة )

 التغٌر النسبً فً االسعار                                             
 

 ∆         Q التغٌر فً الكمٌات المطلوبة
––––––––––––                  –––– 

 Q         ∆Q       ∆P          ∆Q       P                 الكمٌات االصلٌة            
 –– Ed = –––– = ––– ÷ –––– = ––– хي أ              –––––––––––––=
 ∆                P        Q           P            ∆P      Qسعار          التغٌر فً األ    

–––––––––––––––– 
  السعر االصلً                  

ٌحاولون قٌاس  ن االقتصادٌٌن بشكل عامقٌق فإدالتولتبلفً مشاكل حساب 

سعار عند حساب خدام متوسط الكمٌات على متوسط األستالمرونة السعرٌة بإ

 : ة لجدول ولٌس لنقطة وٌكون كاآلتًالمرون

 التغٌر فً السعر             التغٌر فً الكمٌات المطلوبة
––––––––––––––––   ÷    –––––––––––– 

 وع االسعار مجم          مجموع الكمٌات المطلوبة         
––––––––-----------––     –––––––––––––––– 

2                                                         2       
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 :حٌث تصبح المعادلة بالشكل التالًب

P1+P2   

––––– 

Q                  ∆P              ∆Q            2    ∆ 

Price elasticity =  ––––––  ÷  ––––––  =  ––––– х  ––– 

Q1+Q2          P1+P2           Q1+Q2     ∆P  

–––––––––––––––------------------------ 

2                   2                       2              
 حاالت مرونة الطلب:

ر إلى هناك ماٌسمى بحاالت ودرجات المرونةوهً حاالت معٌنة لمرونة الطلب تشٌ

لتً تؤثر على حد العوامل او ٌتغٌر أٌر الكمٌة المطلوبة عندما تتغٌر أثإختبلف تأ

 واحدة درجة قٌاس المرونة لٌستأي إن  و حاالت المرونةدرجات أالطلب وتسمى 

ن ٌكون الطلب معٌنة ٌمكن أن هناك سلعا أو متساوٌة بٌن السلع وبعضها إذ إ

جة كبٌرة وهناك سلعا معٌنة ٌمكن أن تختلف درجة الطلب علٌها علٌها مرن بدر

شكال بٌان بحاالت ودرجات المرونة واأل لًبإختبلف عنصر الزمن , وفٌما ٌأ

 ساسا على مرونة الطلب السعرٌة(لها ) ٌنصب التحلٌل أالبٌانٌة 

 حاالت مرونة الطلب ودرجاتها البٌانٌة( ٌبٌن 6جدول )

حاالت الطلبحسب 
 لمرونةدرجات ا

درجات المرونة ) معامل 
 المرونة(

االٌضاح البٌانً لحاالت 
مرونة الطلب فً حالة 

 مرونة الطلب السعرٌة

 معامل المرونة = صفر عدٌم المرونة-1

E = 0              

P  
p1 D   
p2 
 

 q Q  

و قلٌل غٌر مرن أ-2

 المرونة

معامل المرونة  

 <1الصفر>
E<1                    

p                                                  
 P1 

p2                                                 

d                          
q1q2           Q                

 

 1معامل المرونة=  احادي المرونة-3
 

E =1 

 P 
         P1 

 d P2 

q1q2     Q           
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 :همهااألسباب ومن أ وفق درجات المرونة على عدد منوتت

 .خرىسلعة أأمكانٌة إحبلل سلعة محل  -1

ولى سٌكون , لسلعة مكان سلعة فالسلعة األالستبدلو كان هناك إمكانٌة اإل    

ن درجة المرونة على سلعة ما . أي إحٌحوالعكس ص مرن للغاٌةالطلب علٌها 

من المشروبات ل نوع حبل, مثبل )إمال البدٌل لهذه السلعةمدى درجة كتتوقف على 

 .حبلل القهوة محل الشاي(الغازٌة محل أخرى أو إ

 :و كمالٌتهاٌة السلعة أمدى ضرور -2

ثل و عدٌم المرونة مأ غٌر مرنكان الطلب علٌها  ضرورٌةالسلعة كما كانت 

 .مرنعامة ٌكون الطلب علٌها بصورة  السلع الكمالٌةما . أ)الخبز(

 :حجم دخل المستهلك -3

قل وأ غٌر مرنن طلب الطبقة الثرٌة على السلع والخدمات ٌعتبر طلبا ٌعنً إ     

ن المنفعة على نفس السلع والخدمات وذلك أل ةالطبقة الفقٌرمرونة من طلب 

 .قل منها بكثٌر عند الفقراءتكون أ اءغنٌاألالحدٌة للنقود )آخر وحدة( عند 

 :ن السلعة من مٌزانٌة المستهلكالنسبة المؤٌة لشم -4

, وكلما مثل )التلفاز( مرنهذه النسبة كلما كان الطلب علٌها  رتفعتإكلما      

 .غٌر مرنهذه النسبة كلما كان الطلب علٌها  نخفضتإ

طلب مرن او  -4

 كثٌر المرونة
 
 
 

كبر من معامل المرونة أ
 الواحد

E> 1               

 P 
 P1 

 d P2 

 

 q q1q2         

نهابً  طلب ال -5

 المرونة

 النهاٌةمامعامل المرونة=

E = ∞ 
 

 

 p 
 

d         p1 
 

Q     

q1  q2  
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 :طول الفترة الزمنٌة -5

لوقت إلى ن ٌتحول الطلب غٌر المرن على سلعة ما بمرور امن المحتمل أ     

على  نمط إستهبلكة والتعرفٌل ستطاعة المستهلك تعدإلطلب مرن نسبٌا ونتٌجة 

رخص مما قد ٌؤدي إلى إكتشاف بدابل أ وجودة فً السوقالم ةالسلع المختلف

 .نسبٌا

 :لعةالت الساستعمتعدد إ -6

لطلب علٌها والعكس ت درجات ارتفعحٌث كلما تعددت إستعماالت السلعة كلما إ    

 .صحٌح

 :االهمٌة االقتصادٌة لمرونة الطلب واستخداماتها

ثٌر على السٌاسة االقتصادٌة أدور المرونة فً تحدٌد سعر المنتج والت -1

 للمشروع 

 صاحب القرار فً المشروعرات االقتصادٌة التً ٌراها المدٌر من أبرز المِؤش     

سٌاسات  ةٌة الخاصة بمشروعه خاصعند رغبته فً تغٌر السٌاسات االقتصاد

جها إذا تعن رفع سعر السلعة التً ٌنتنع ٌم, فالمدٌر رٌنتاج والتسوٌق والتغٌاإل

حتى لو كان طفٌف سٌؤدي إلى  ألنه ٌعلم إن أي رفع للسعر مرنالطلب علٌها  كان

أثٌر على حجم . مما ٌؤدي بدوره إلى التنقاص الكمٌة المطلوبة من هذه السلعةإ

 .نتاج والمبٌعاتاإل

 .رسم السٌاسات االقتصادٌة الكلٌة دور المرونة فً -2

, مثل فرض ضرٌبة على رسم كثٌر من السٌاسات االقتصادٌةمرونة فً تستخدم ال

 ,مرن ٌرادات عندما ٌكون الطلبٌؤدي ذلك إلى إنخفاض اإلعة )المبٌعات( حٌث سل

الن  ٌرادات اذا كان  الطلب عدٌم المرونة فً السلع الضرورٌةتزٌد اإلن ولك

عنها , وإن ذلك ٌؤدي إلى تقلٌل الكمٌة المباعة والعكس صحٌح  الٌمكن اإلستغناء

, وكذلك تستخدم المرونة  مرونة العرضخرى مثل مع إفتراض ثبات العوامل األ

وما  و العرضفابض الطلب أى وضع السٌاسات االقتصادٌة الكفٌلة بالقضاء علفً 

 إلى ذلك .
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 :حتكاريٌٌز اإلالتم -3

ٌٌز فً سعر بٌع السلعة فإنه ال ٌستطٌع تحقٌق ذلك التم راد منتج محتكرإذا أ     

 .مرونة الطلب فً االسواق المختلفةختلفت إذا إ

 :ستقرارهاتقلبات األسعار وإ -4

سعار هذه السلع تعتبر عبلقة عكسٌة لعبلقة بٌن مرونة الطلب وتقلبات أن اإ     

هذا منتجً  ساعدقلٌلة و أ جة مرونة الطلب على السلع محددةكلما كانت درف

. ولكن ذلك زٌادة فً تقلبات األسعاربقا بر محقكالسلع إلى زٌادة أسعارها بحرٌة أ

ذلك ال ٌسمح  ن( فإبٌةنهاعلى السلع كبٌرة )ال مرونة الطلبذا كانت درجة إ

, مما ٌقلل من تقلبات ة طفٌفةسعار منتجاتهم حتى ولو زٌادللمنتجٌن من زٌادة أ

 .سعار فً هذه الحالةاأل

 .مستوى القومً وعلى مستوى المشروعط على الٌتخطال -5

المستقبلً لسلعة ما فً ظل تغٌر  الطلب ٌمكن تقدٌر مرونة الطلبمن خبلل      

وتكون نشاء طاقات فً الطلب وتساعد كذلك على تجنب إ العوامل التً تؤثرأحد 

ى ٌراتٌجٌة علنتاج بعض السلع االست, أو وجود عجز فً إالحاجة فابضة عن

 و السلع التً ٌنتجها المشروع .المستوى القومً , أ

 :تصنٌف السلع وتقسٌمها -6

وتتوقف  الكمالٌةوالسلعة  لضرورٌةتستخدم مرونة الطلب من التفرقة بٌن السلع ا

ة روف االجتماعٌة واالقتصادٌة والبٌبوالظ الدخل المستهلكهذه التفرقة على 

روف السابدة ٌكون من الممكن تحول والظتغٌرت تلك العوامل , حٌث إذا المحٌطة

 .الكمالٌة إلى سلع ضرورٌة وبالعكسالسلع 

 :طلبلنواع مرونات اأ

 :مرونة الطلب السعرٌة–1

 قانونبنها ترتبط المرونات فً مجال دراسة الطلب أل نواعوتعتبر من أهم أ     

 . الطلب
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         price elasticity:  تعرٌف مرونة الطلب السعرٌة

و حساسٌة الكمٌة المطلوبة من هذه السلعة درجة أو مدى إستجابة أفهً      

ي التغٌر من سلعة إلخرى أ اإلستجابة, وتختلف هذه للتغٌرالنسبً فً سعرها

 .بة نتٌجة للتغٌر النسبً فً السعرالنسبً الطفٌف فً الكمٌة المطلو

 :قٌاس مرونة الطلب السعرٌة

 تقاس بطرٌقتٌن هم

 .النقطةمرونة -1

, كما تعبر اٌضا  الكمٌة المطلوبة فً نقطة معٌنة إلىالسعر  تعبرعن نسبةوهً 

ن صٌغة قٌاس مرونة الطلب تماثل صٌغة وإ . معٌنة لخط الطلبدرجة انحدار عن 

 (بالصٌغة التالٌة: (E, وٌمكن التعبٌر عن مرونة النقطةسمرونة القو

Q  ∂          P 
E=––––  х  ––––        

Q             ∂P   
Q                     ∂Q                  ∆Q                                               ∂ 

 ––– ن المشتقةوأ––––بالصٌغة  –––––حٌث تم االستعاضة عن صٌغة
P                  ∂P                ∆P                                    ∂ 

 عن انحدار خط الطلب .نما تعبر إ

حٌث تكون تركٌبة  منحنى طلب خطًوجود تفترض  فكرة مرونة النقطةوإن 

ن طلب النقطة وهنا فإ , فً السعر والكمٌة المطلوبة متناهٌة فً الصغرالتغٌر 

وهً  ي على خط الطلب (ى منحنى طلب خطً )أٌمثل المرونة فً نقطة محددةعل

 .  ً تمثل مرونة القوسبدٌل لفكرة المرونة بٌن نقطتٌن الت

 كاآلتً : وٌمكن التعبٌر عن مرونة الطلب السعرٌة

 التغٌر النسبً فً الكمٌة                                 
 –––––––––––––مرونة الطلب السعرٌة =

 التغٌر النسبً فً السعر                               
Q      ∆Q     ∆P                                              ∆ 

Ep=–––––=–––÷ ––––                                                     
∆P      Q       P                                                
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Q2  -Q1         P                                    ∆Q          P 

Ep= –––––– х –––    ………Ep = –––––х––––             

P2-P1          Q                                   ∆P           Q                   

 
 وهو القانون العام للمرونة

 مثال :

 50لف دٌنار( وكانت الكمٌة المطلوبة )أ 10الطماطم )ذا كان سعر صندوق إ

ن الكمٌة لف دٌنار( للصندوق الواحد فإأ 8نخفض السعر إلى )صندوق( وإ

حسب معامل مرونة الطلب السعرٌة ووضح صندوق( . أ 70المطلوبة تكون )

 داللته .

70   -50          10      200- 
=---------  × ------    =------  =-2   

10   - 8         50      100 
سعر والكمٌة تعبر عن العبلقة العكسٌة بٌن ال االشارة سالبةوهذا ٌعنً إن      

( 2ما الرقم )أ لكون مرونة الطلب دابما سالبةة حمال االشارالمطلوبة وعادة ٌتم إ

أو كثٌر  الطلب مرنفٌشٌر إلى معامل المرونة أكثر من الواحد وبالتالً فإن 

( فً سعر السلعة سٌؤدي إلى 1%طفٌفا بنسبة ) "ن تغٌراالمرونة بمعنى ذلك إ

ر بنسبة ع( وفً هذه الحالة انخفاض الس2%تغٌر فً الكمٌة المطلوبة بنسبة )

 ( .2%( ٌؤدي إلى زٌادة الكمٌة بنسبة )%1)

                mid point elasticity:مرونة نقطة الوسط 2-

ختٌار النقطة األصلٌة أي السعر األصلً والكمٌة بقة تظهر مشكلة إالسافً الحالة 

ا إلى حل وسط لهذه المشكلة بإستعمال ن االقتصادٌٌن توصلوإال إ ,األصلٌة 

 خذ الصٌغة التالٌة :متوسط الكمٌات واألسعار أي مرونة نقطة الوسط للقوس وتأ

 س∆        ك∆س          ∆ك            ∆                                         
 ---------÷  --------=  -----------÷-----------مرونة نقطة الوسط)القوس(= 

 2+س1س   2+ك1ك    2س1+ س    2+ك1ك                                   
                                  ---------     -------- 

2                 2                                                
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 2+  س1س       ك ∆2      +س1س      ك  ∆       
=---------  ×  --------=  -------- ×  ---------- 

 2+ك1ك        س ∆     س    ∆       2+ك 1ك   
 1+ س  2س       1ك  -2ك                         
 تستخدم للسبلسل الزمنٌة  ------------×    -----------م ط س )للقوس(=   

 2+   ك  1ك       1س  -2س                       
 الطوٌلة النها تكون أكثر دقة وٌمكن أن تأخذ الصورة التالٌة أٌضا":

 1س   - 2س         1ك  - 2ك                               
 -------------   ÷  ------------ م ط س )نقطة الوسط(= 

 1+   س 2س         1+   ك   2ك                           
 2+  س1س          1ك  -  2ك     
  =--------------    ×------------ 

 1س   -2س          1+ ك 2ك     
 مثال :

 : دٌرات نقطة الوسط الحد السلعتق إلىٌشٌر الجدول التالً 

 (ٌبٌن تقدٌرات مرونة نقطة الوسطلسلعة معٌنة 7جدول)

 مرونة نقطة الوسط Qdالكمٌة المطلوبة Pالسعر 

5 0 - 

4 10 9 

3 20 2.33 

2 30 1.00 

1 40 0.43 

0 50 0.11 
حد ٌق معامل مرونة نقطة الوسط بأطبوٌمكن التدرٌب على أستخراج النتابج بت

إلى حاالت ودرجات مرونة الطلب ثٌر النتابج بالجدول , وتالصٌغ المطروحة 

 .السعرٌة التالٌة

( 1%ن تغٌر السعر بنسبة )وهذا ٌعنً إ 9( تكون م ط س = 5,4ٌبٌن السعر ) -1

مرن ( ومعنا ذلك إن الطلب 9%ٌنتج عنه تغٌر نسبً بالكمٌة المطلوبة بمقدار )

 و كثٌر المرونة .أ نسبٌا

ن تغٌر وهذا ٌعنً إ 00.11(ٌكون م ط س =  1, 0بٌن السعر الصفر والواحد )2-

( ٌنتج عنه تغٌر نسبً ضبٌل فً الكمٌة المطلوبة بمقدار 1%نسبً بنسبة )
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ذا تغٌر السعر بنسبة إ وبصفة عامه غٌر مرنن الطلب ( وبمعنى ذلك إ%0.11)

طلب فً ن ال( فإ1%قل من )الى تغٌر نسبً فً الكمٌة المطلوبة بأ دى( وأ%1)

 و قلٌل المرونة .نسبٌا أ غٌر مرن علٌه طلب هذه الحالة ٌطلق

( 1%ن تغٌر السعر بنسبة )وهذا ٌعنً إ 1( ٌكون م ط س = 3,2عند السعر ) -3

( وٌكون الطلب فً هذه 1%ٌنتج عنه تغٌر نسبً فً الكمٌة المطلوبة بنسبة )

السعر بنسبة  رذا تغٌ)أحادي المرونة( وبصفة عامة إالحالة متكافا المرونة 

ن بنفس الكمٌة المطلوبة فإ دى ذلك إلى تغٌر نسبً فً الكمٌة المطلوبة( وأ%1)

 .  متكافا المرونةالطلب فً هذه الحالة ٌطلق علٌه طلب 

كان م ط س = صفر , فإن أي تغٌر فً السعر لن ٌؤدي إلى أي تغٌر على  إذا -4

لسعر األطبلق فً الكمٌة المطلوبة , أي ال تستجٌب الكمٌة المطلوبة للتغٌر فً ا

 . عدٌم المرونةطبلقا , وٌكون الطلب فً هذه الحالة طلب أ

ن تغٌر طفٌف فً السعر , ٌؤدي أي ماالنهاٌة , ٌعنً أ∞ذا كان م ط س = أما إ -5

للغاٌة وٌطلق على الطلب فً  "إلى التغٌر فً الكمٌة المطلوبة بنسبة كبٌرة جدا

 .النهابً المرونةهذه الحالة , طلب 

 : حاالت ودرجات مرونة الطلب السعرٌةٌبٌن  ( 8جدول )

التغٌر النسبً فً السعر  حاالت منحنى الطلب
 والكمٌات

درجات مرونة الطلب 
 السعرٌة )معامل المرونة(

 1>م ط س  س %∆>ك ط ∆% الطلب مرن
 1<م ط س  س %∆<ك ط  %∆ الطلب غٌر مرن

 1م ط س =  س ∆%ك ط =  %∆ الطلب متكافا المرونة
ك ط = صفر او  %∆ المرونةالطلب عدٌم 

 طفٌف
 م طس = صفر

 م ط س = ماالنهاٌه ك ط كبٌر للغاٌة %∆ الطلب النهابً المرونة

 

 ٌراد الكلً :بلقة بٌن مرونة الطلب السعرٌة اإلالع

هو ذلك الجانب الخاص  من الجوانب الهامة فً دراسة مرونة الطلب السعرٌة 

 اقتصادي .ي نشاط ٌرها على االٌراد الكلً فً أتاثب

 .الكمٌة المطلوبة хحوال = السعر ٌراد الكلً فً كل األاإل



الزراعً /  واإلرشادوزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً / جامعة تكرٌت / كلٌة الزراعة / قسم االقتصاد 

 المرحلة الثانٌة         أعداد  أ. د حسن ثامر زنزل السامرابً   1محاظرات النظرٌة االقتصادٌة الجزبٌة / 
 

61 
 

 .الكمٌة المباعة хحوال = السعر اإلٌراد الكلً فً كل األ

قة بٌن ن العبلد الكلً فإننا ٌمكن أن نجد أٌراأحد مكونات اإلوطالما السعر    

كل منها ٌراد الكلً والسعر لها ثبلث جوانب ٌتوقف مرونة الطلب السعرٌة واإل

 . على مرونة الطلب السعرٌة

 .(1>اذا كان الطلب مرن )مرونة  -1

ٌراد الكلً الناجم عن بٌع السلعة ن التغٌر فً السعر والتغٌر فً اإلفان العبلقة بٌ

فإذا إرتفع السعر إنخفض اإلٌراد الكلً وإذا إنخفض السعر زاد  هً عبلقة عكسٌة

 .ٌراد الكلًاإل

1                                                   

 ( –––––––––   - 1االٌراد الحدي=السعر )

 معامل المرونة                                 

1                          1                                                    

MR= P(1 - ––––  )           –––––– = ∞ =0                         

                                     │e│                   │e│ 

 

 .:MR =P    ٌراد الحدي = السعراإلن أي إ 

 

 :أي 

P       P                  1                                 ∂ 

MR=P (1+ –––х ––––)  =  P(1- –––)                              

Q      Q                 │e│                              ∂ 
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( E=1ذا كانت )( وٌكون صفرا إE>1ذا كان )( موجبا إMR)وٌكون اإلٌراد الحدي

ٌراد الحدي والسعر كلما ( وٌتناقص الفرق بٌن اإلE<1ذا كانت )وٌكون سالبا إ

 .( من السعرMRالطلب وٌقترب ) زادت مرونة

 1)): مثال

نتاجه للصندوق المشروبات الغازٌة ٌروم رفع سعر إمعمل الببسً التابع لشركة 

ن الكمٌة ألف دٌنار( لكلنه وجد إ 5لف دٌنار( إلى )أ 4حد من الببسً من )االو

صندوق( ٌومٌا فما هو  1600صندوق( ٌومٌا إلى ) 2400المباعة ستنخفض من )

 .ٌة والسعرلسعرالعبلق بٌن اإلٌراد الكلً ومرونة الطلب السعري ا إتجاه

Q          P         1600-2400    4000     - 800   4000             ∆ 

Ep =–––––х –––– = ––––––––– х––– = ––– х ––– = - 1.5 

P           Q         5000 -4000    2400    1000     2400          ∆ 

 (e>1الطلب مرن ) أي

 ألف دٌنار х2400 = 9600 4الكمٌة المباعة =×أما اإلٌراد الكلً = السعر 

 ألف دٌنار х1600  =8000 5= ألف 5أما اإلٌراد الكلً عند السعر 

 .ٌراد سٌنخفضوبالتالً فإن اإل

 :التفسٌر

ادة ن زٌحالة الطلب المرن نسبٌا فإن العبلقة تشٌر إلى إومعنى ذلك إنه فً 

قرار  ... وبذلك ٌبنى اض اإلٌراد الكلً أي العبلقة عكسٌةنخفتؤدي إلى إ األسعار

 .المشروع على ذلك

 2: مثال

 ولكن وجد (الف3500 الى )4500) )المشروع فكر فً خفض السعر من مدٌر ن إ

تجاه فما هو إ صندوق ببسً(وحدة ) 3200) إلى 2400))من ن الكمٌة سترتفع إ

 .العبلقة

 ∆           Q          P           3200-2400          4500         36ج:      

EP = –––– х –––  = –––––––––– х –––––– = ––– = 1.5        
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P        Q        3500-4500        2400        24                ∆ 
 مرونة الطلب السعرٌة. 

 :. الطلب مرن نسبٌا

 وحدة 4500х2400  = 10800= 4500 ٌراد عند السعر وٌصبح اإل

 وحدةх 3200 = 11200 3500=3500 ٌراد عند السعر وٌصبح اإل

 ٌراد الكلً ٌزداد.ومعنى ذلك إن اإل

 :التفسٌر

التً فإن تلك العبلقة تشٌر إلى إنخفاض األسعار  فً حالة الطلب المرن نسبٌا

ً وٌبقى قرار المشروع على هذا األساس فً هذا ٌراد الكلؤدي إلى زٌادة اإلت

 . تجاهاإل

 نسبٌا . اذا كان الطلب غٌر مرن -2

ة بٌن التغٌر بالسعر والتغٌر باإلٌراد الكلً هً عبلقة طردٌة أي إذا ن العبلقفإ   

 .ٌراد الكلًكلً وإذا إنخفض السعر إنخفض اإلٌراد الإرتفع السعر زاد اإل

 3:مثال

ذلك إلى إنخفاض  ىدفأ (6000)لى إ 4000))من  السعر تحد المشروعات رفعأ

.  (وحدة (9000لى إ(1100)صبحت الكمٌة المباعة من الكمٌة المطلوبة وبالتالً أ

 : تجاه العبلقةفما هو إ

900-1100          4           -200          4         -800                         
Ep = ––––––––– х –––– = ––––– х –––– = ––––=   - 0.36       

6000-4000        1100          2          1100     2200                       

 .غٌر مرنن الطلب أي إ

 دٌنار  х 4000 1100 = 4400= 4000ٌراد عندما ٌكون السعر اإل

 دٌنار х900  = 5400  6000=6000 ٌراد عندما ٌكون السعر اإل

 رتفاع السعر.وبالتالً فاإلٌراد ر ٌزداد فً حالة إ
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 :التفسٌر

ن زٌادة السعر معنى ذلك إنه فً حالة الطلب غٌر المرن فإن العبلقة تشٌر إلى إ    

 . تجاهلكلً وٌبقى قرار المشروع بهذا اإلٌراد ازٌادة اإل إلىسٌؤدي 

 4:مثال

وبالتالً  3000 الى (4000)ن ٌخفض السعر من المشروع أٌضا فكر فً أمدٌر 

 تجاه العبلقة ؟وحدة فما هو إ  (1200)لىإ1100) )زادت الكمٌة المطلوبة من 

Q             P        100        4           400                 ∆ 

EP = –––––– х ––– = ––– х –––– = –––– =  0.36 
P             Q         1        1100      1100               ∆ 

 .الطلب غٌر مرنن أي إ

 دٌنار х 1100  =4400 4000 =4000 ٌراد الكلً عند السعر أما اإل

 دٌنار  х12000  =3600  3000=3000 ٌراد الكلً عند السعر أما اإل

 .قد قلَ ٌراد الكلً وهذا ٌعنً إن اإل

 5:مثال

وبالتالً  (دٌنار(6000 لىإ ((4000حد المشروعات قد رفع سعره من أ     

تجاه ه إفما هو (وحدة4000 )إلى  (وحدة6000 )نقصت الكمٌة المطلوبة من 

 العبلقة؟

Q           P        4000-6000    4000    -2000        4000       ∆ 
Ed = ––––– х –––– = –––––––– х –––– = –––– х –––– =1 

P            Q        6000-4000      4000            2       4000     ∆ 

 = واحد .  الطلب متكافىء المرونةن أي إ

 دٌنار 2411 = 0000×40000000 =ٌراد الكلً عند السعر وٌصبح اإل

 دٌنارх4000   = 24000 6000 =6000 ٌراد الكلً عند السعر وٌصبح اإل

 .ثابت ال ٌتغٌرٌراد وبالتالً فان اإل
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 :التفسٌر

, فإن تلك العبلقة تشٌر إلى الة الطلب المتكافىء المرونةنه فً حمعنى ذلك إ     

ى وٌبقل ثابت ال ٌتغٌر بل ٌظ ٌراد الكلًتفاع السعر ال ٌؤدي إلى زٌادة اإلرإن إ

 قرار المشروع على هذا االساس.

        Income elasticity:مرونة الطلب الدخلٌة-2

التغٌر ي . أ دخل المستهلكلتغٌر النسبً فً الكمٌة المطلوبة ل ةستجابوهً مدى إ

 النسبً فً الكمٌة المطلوبة نتٌجة للتغٌر النسبً فً الدخل .

 التغٌر النسبً فً الكمٌة المطلوبة                                
 –––––––––––––––––   مرونة الطلب الدخلٌة =
 التغٌر النسبً فً الدخل                                   

Q          I                                  ∂ 

:.  ei= –––––х––––                                                  

I         Q                                                    ∂ 
 :  مثال

 :اذا كانت لدٌكالبٌانات التالٌة

 الدخل         الكمٌة المطلوبة   

––––––––––––––– 

100              500    

150                600   

 معامل مرونة الطلب الدخلٌة: أحسب 

 500             100-           150ل            1ك–2ك             

 х  ––––   =  ––––––  х –––––––   =+2.5 –––––––م ط ل = 

               100 500 -        600 1ك       1ل -2ل             

, ةة بٌن الدخل والكمٌة المطلوبن العبلقة طردٌأل اإلشارة موجبةوٌبلحظ إن      

( 1%طفٌفا فً الدخل بنسبة )أما معامل مرونة الطلب الدخلٌة تشٌر إلى إن تغٌر 

 .مرن نسبٌانه ( وهذا معناه إ2.5%ٌؤدي إلى تغٌر فً الكمٌة المطلوبة بنسبة )
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 مبلحظة :

ذا كان فإ تفرق بٌن السلع الضرورٌة والكمٌالٌةن مرونة الطلب الدخلٌة إنذكر      

كبر أة أما إذا كان ضرورٌفالسلع تكون  واحد الصحٌحمعامل المرونة ٌقل عن ال

 .كمالٌةالسلع تكون  منالواحد

 Inferiorالسلع الدنٌاو ,السلع العادٌة فٌكون معامل المرونة موجبما أ     

good  معامل المرونة سالبٌكون. 

                    Cross Elasticity:     (ةٌتقاطعمرونة الطلب العبورٌة )ال

وبة من السلعة للتغٌر النسبً فً أسعار السلع ستجاب الكمٌة المطلوهً مدى إ    

 ها .األخرى المرتبطة بها سواء بدٌلة أومكملة ل

QX           PY∂ 

Ec= ––––– х –––––      

PY            QX∂ 

ك ٌعنً ن ذل, فإالعبورٌة )المتقاطعة( سالبة شارة معامل مرونة الطلبفقد تكون إ

سلعة محل الدراسة وسعر السلعة األخرى ن العبلقة عكسٌة بٌن الطلب على الإ

 . الشاي والسكرمثل  السلعتان مكملتانن وهذا ٌدل على إ

ر عن العبلقة الطردٌة بٌن الطلب على لتعب موجبةمعامل المرونة  نجد أشارة وأ

ل إن السلعتان دنا نستهالمرتبطة بها فخرى سلعة محل الدراسة وسعر السلعة األال

عامل المرونة = صفر , ن منجد إ وقد, مثل )الشاي والبن( تانسو متنافبدٌلتان أ

 )الشاي والثبلجة( . السلعتان مستقلتانن وهذا ٌعنً إ

 :تًنوضح الكبلم السابق كاآل

QX         PY                                                                                                                           ∂ 
                      -  =  ––––EC = –––––х)الشاي والسكر(  السلعتان مكملتان

PY          QX                                                                                   ∂ 

        

QX        PY                                                                                                                             ∂ 

 + =––––– EC= –––– х     متناقفستان )الشاي والبن(أو السلعتان بدٌلتان 
PY         QX                                                                                                     ∂ 
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QX           PY                                                                                                                             ∂ 

               EC = ––––– х –––– =  0السلعتان مستقلتان ) الشاي والثبلجة(
PY           QX                                                                                                                           

 ( 1: )مثال

 .لتالٌة عن السلعة )أ( والسلع )ب(ذا كانت لدٌك البٌانات اإ

 الكمٌة المطلوبة من السلعة )أ(           سعر السلعة )ب( 

200                                        100                 

              100                                       200                 

 المطلوب / تقدٌر معامل مرونة الطلب المتقاطعة .

-100       100          1                                                           
Ec = –––– х –––– = - ––  = -0.5                                             

100         200         2                                                           
( أ( إلى تغٌر الطلب على العرض )ب( فً سعر السلعة )1%) "نسبٌا "ن تغٌراوإ

( ٌؤدي إلى انخفاض بسعر السلعة ) ذه الحالة زٌادةوفً ه ,(0.5%بنسبة )

 ( .أالكمٌة المطلوبة من السلعة )

 ( 2: )مثال

 :ذا كانت لدٌك البٌانات التالٌةإ

 الكمٌة المطلوبة من السلعة )أ(                    سعر السلعة )ب(       

100                                                   200                        

200                                                   300                        

 .مل مرونة الطلب المتقاطعةاٌر معالمطلوب تقد

QX        PY             300 - 200           100      100    100        1    ∂ 

Ec=–––––х–––––= –––––––––––х––––=––––х–––= + ––– 
PY         QX             200 - 100         200       100     200       2   ∂ 

 ا"ن تغٌروذلك ٌعنً إ موجبة ألن اإلشارة السلعتان بدٌلٌتانتستدل من ذلك إن      

( أ( ٌؤدي إلى تغٌر الطلب على السلعة )بسعر السلعة )( فً 1%مقداره ) "نسبٌا
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الطلب على السلعة  ب( ٌؤدي إلى زٌادةسعر السلعة ) ( أي زٌادة0.5%بنسبة )

 .(أ)

ه و التبادلٌة إلٌه فً نهاٌة المطاف فإن مرونة الطلب التقاطعٌة أومما تجدر االشار

, بل ٌمكن السلع المختلفةرق فقط بٌن أنواع , ال تفالٌهأو المتقاطعة كما أشرنا إ

 .ٌضاالصناعات وتحدٌد درجة االحتكار أ ستخدامها فً تصنٌفإ
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 الفصل الرابع

 وناتهاتحلٌبلت نظرٌة العرض ومر

       Supply:العرض

الذي  جانب الطلبول من السوق وهو إلى الجانب األ الفصل الثالثا فً لقد تعرفن

, وهو قخر من السونقوم هنا بالتعرف إلى الجانب اآل , وسوفالمشترٌن ٌمثل 

 ؟ المقصود بالعرض فً االقتصاد, فما هو  البابعٌنالذي ٌمثل  جانب العرض

جدول ٌظهر الكمٌات المختلفة من السلع وهو عبارة عن  عرض السلعةن إ    

سعار مختلفة بل أالتٌٌرغب )وٌستطٌع (المنتجون من عرضها للبٌع فً السوق مقا

 .خبلل فترة زمنٌة محددة

رغبة مثل شهر أو سنة وإن ٌمثل  بفترة زمنٌة محددةرتبط ٌ العرضن وإ     

 : (4-1). وٌمثل الجدول نتاج السلعةمقرونة بالقدرة على إ

 عرض منتج واحد لبللعاب . ٌبٌن  (1-4)بجدول

 QSالكمٌة المطلوبة للعرض Pالسعر

10 21 

8 18 

6 15 

4 12 
2 9 

بٌن  و طردٌةعبلقة موجبة أالخاصٌة الربٌسٌة لجدول العرض وهو وجود إن 

. فكلما زاد السعر للسلعة أصبح البابع راغبا فً بٌع  السعر والكمٌة المعروضة

قل وهذه العبلقة قص سعر السلعة رغب البابع بكمٌة أكبر منها . وكلما نكمٌة أ

ن البابع والمنتج ( فإلفأ 8فعندما ٌكون سعر اللعبة )( 1-4)تتضح من الجدول 

ن البابع ٌرغب ألف دٌنار( فإ 10ذا زاد السعر إلى )لعبة( وإ 18ٌرغب فً عرض )

ن الكمٌة ألف دٌنار( فإ 6نخفض السعر إلى )ألف لعبة( , أما إذا إ 21فً عرض )

لعبة( فقط وٌطلق على هذه العبلقة  15التً ٌرغب البابع فً عرضها هً )

 .قانون العرضالموجبة بـ 
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         Law of supplyقانون العرض

 روضةو طردٌة بٌن سعر السلعة والكمٌة المععبلقة موجبلة أٌنص على إن هناك 

 ولكن لماذا ؟ .خرى ثابتةمن تلك السلعة , مع بقاء األشٌاء األ

 ؟سبب هذه العبلقة الموجبة بٌن السلعة والكمٌة المعروضة منها ما هو 

رض المزٌد من نتاج وعزٌادة للبابع مما ٌدفعه إلى إعنً سعار ٌ/ إن إرتفاع األ ج

غطً سعار سوف ٌذا كانت التكالٌف متزاٌدة فإن إرتفاع األالسلعة للبٌع وحتى إ

 .من السلعة هنتاجه وعرض"للمنتج لزٌادة إحافزا الكثٌر وٌزٌد علٌها مما سٌولد

ن نمثل نستطٌع أ  Aproducer supply curveمنحنى العرض لمنتج واحد 

ٌمٌل من أسفل الرسم على شكل منحنى موجب المٌل أي دول العرض السابق بج

, كما هو واضح فً الشكل التالً وٌطلق على هذا المنحنى  لى الٌمٌنوإ إلى أعلى

 . بمنحنىالعرض الفردي

 : (ٌبٌن منحنى العرض الفردي1-4شكل )

 السعر S                                        p                            ٌمثل عرض منتج واحد من سلعة ssالمنحنى 

                                                                                            10اعلى إلىااللعاب وٌمٌل المنحنى من اسفل 
 8                                                                             والى الٌمٌن مما ٌعكس العبلقة الموجبة 
                                                                                                       6بٌن السعر والكمٌة المعروضةمنها 

 4                                                                                                                                                        
2                                                                                                                                                        

                                                                      Q     Sالكمٌة المعروضة                                                     

9  12   15  18   21                                                                                                 

عبلقة على وجود  وٌعكس مٌل منحنى العرض الموجب قانون العرض الذي ٌنص

. فمثبل عندما ٌكون السعر      مباشرة ٌبٌن سعر السلعة والكمٌة المفروضة منها

لف أ 2)الىلعبة( وعندما ٌنقص السعر 12المعروضة )لف( تكون الكمٌة أ 4)

ألف دٌنار(  6)ذا زاد السعر إلى وإ العاب( 9دٌنار( تنقص الكمٌة المعروضة إلى )

 لعبة( وهكذا . 15ن الكمٌة المعروضة تزٌد إلى )فإ

    Market supply curve:منحنى عرض السوق

تجمع الكمٌات المعروضة من ي , أٌةو تجمٌع أفقً لمنحنٌات العرض الفردوه     

منتجٌن لسلعة  , فعلى سبٌل المثال إذا كان هناك ثبلثةعند كل سعر قبل المنتجٌن

ننا نشتق منحنى فإ ,لسلعة خاص بهل, ولكل واحد منهم جدول عرض معٌنة
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كما هو  ا"فقٌلكمٌات المعروضة من قبل كل منتج أهذا السوق بتجمٌع ا.عرض

 :4-2))واضح فً الجدول

 منتجٌن  السوق على سلعة ما بافتراض ثبلثة ( عرض  4-2جدول )

 QSالمنتج q3المنتج q2المنتج   q1المنتج  pالسعر 

10 6 8 4 18 

9 4 7 3 14 

8 2 6 2 10 

7 0 5 1 6 

6 0 4 0 4 
 

تجمٌع أفقً هو  منحنى عرض السوقن نبلحظ إأن ٌمكن  الرسم خبلل ومن

. وٌتضح إن منحنى (4-2) ضح فً الشكل و واكما ه العرض الفردٌة اتلمنحنٌ

 , كما هووجب المٌلنه معرض السوق ٌتجه من أسفل إلى أعلى والى الٌمٌن أي إ

ٌنطبق على ن قانون العرض , مما ٌعنً إالحال فً منحنٌات العرض الفردٌة

 ٌنطبق على عرض منتج واحد.  ض السوق وكذلكعر

P                        S       P             S     P             S       P                  S     

 

QS QS QS QS 

 الكمٌة المعروضة)السوق( المنتج الثالث المنتج الثانً  المنتج االول

 شتقاق منحنى عرض السوق .ٌمثل إ (4-2الشكل ) 

بلل فقٌا من خبتجمٌع منحنات العرض الفردٌة أتم شتقاق منحنى عرض السوق ٌوإ

بتجمٌع الكمٌات  منحنى عرض السوقحصل على وجود ثبلثه منتجٌن فً السوق ن

 . عرضها هؤالء المنتجون عند كل سعرالتً ٌ

         determinants of supply: محددات العرض

            Number of sellers: عدد البابعٌن1-
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لهذه  ابعٌن المختلفٌنمجموع عرض البمعٌنة هو  السوق لسلعة عرضن نظرا أل

حدهم سوف ٌؤدي إلى زٌادة , فإن زٌادة عدد البابعٌن أو زٌادة عرض أ السلعة

( إلى 1000)من ذا زاد عدد البابعٌن تلك السلعة فعلى سبٌل المثال , إ رض منالع

 :((4-3لسوق ٌصبح كما فً الجدول ن جدول عرض ابابع( فإ 1500)

 لعاب نتٌجة لزٌادة عدد البابعٌنق من األزٌادة عرض السو ٌبٌن( 4-3جدول ) 

 السعر دٌنار

 
 الكمٌة المعروضة )لعبة(

P 
 

 بابع واحد

qs 
 للسوقبابع1000

QS 
 بابع1500للسوق 

Q'S 

10 21 21000 31500 

8 18 18000 27000 

6 15 15000 22000 
4 12 12000 18000 

2 9 9000 13500 

وهذا ما ٌطلق لمعروضة قد زادت ن جمٌع الكمٌات ا( إ4-3)الجدول منٌتضح 

نتقال منحنى عرض ن االلعاب , وٌتمثل ذلك بالرسم بإعلٌة عرض السوق م

 (: 4-2)ه فً الشكل كما سٌتم توضٌح , سفلواألالسوق إلى الٌمٌن 

 S' S "S                P السعر 

 

 

 S" 

 S' S 

 QSالكمٌة المعروضة             

 بعٌنا(ٌبٌن التغٌر فً عدد الب 4-2شكل )

صلً للسوق عندما كان عدد البابعٌن ( ٌمثل منحنى العرض األSالمنحنى )ف

فمنحنى العرض الجدٌد بعد زٌادة عدد  ('S( بٌنما ٌمثل المنحنى )1000)المنتجون 

ن منحنى العرض العرض تعنً إ( بابع أو منتج , أي إن زٌادة 1500البابعٌن إلى )
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و البابعٌن إلى ٌان انخفاض عدد المنتجٌن أسوف ٌنتقل إلى الٌمٌن وكذلك ٌمكن تب

عرض السوق من السلعة ,مما ٌعبر عنه  نقصبابع( وذلك سوف ٌؤدي إلى 600)

( . وكما "Sعلى )أي إلى األل منحنى العرض للسوق إلى الٌسار  نتقابالرسمإ بإ

 (:(4-2البٌانًموضح بالرسم 

 Technology   ٌة المستعملةنقالتثانٌا :

 وحداتنتاج ٌؤدي عادة إلى نقص تكلفة الفً اإل ٌة المستعملةنقالتإن تطور 

ستخدام مكابن حدٌثة كثر ربحٌة , مثال على ذلك إمما ٌجعل زٌادة اإلنتاج أ المنتجة

قل فً الفترة أأو خطوط تجمٌع آلٌة مما ٌؤدي إلى إنتاج وحدات أكثر بتكلفة , 

 (4-3)البٌانً الرسممن خبلل من السلعة  زٌادة العرضالزمنٌة نفسها, وبالتالً 

الحكومة قد (, وبالعكس فإن 'S)ن ذلك ٌتمثل بانتقال منحنى العرض إلى الٌمٌنفإ

زٌادة مثل  جانبٌة سلبٌة ثٌراتله تأنواع التقنٌة المستخدمة حالٌا أن بعض أ تقرر

ظهر المنتجٌن إلى استعمال تمنع استخدامها مما ٌوبالتالً  الضجٌجو أ التلوث

, مما ٌنجم عنه نقص فً عرض السلعة وهو ما  كثر تكلفةوأ" قل تطوراتقنٌة أ

 منحنى العرض إلى الٌسار .أي أنتقال  ("S)ٌتم تمثٌله بالرسم

p                      s"       s          s'                                              السعر 

= S' .بأستخدام مكابن حدٌثة=S" الحكومة تضع 

 قٌود على بعض أنواع التقنٌة المستخدمة مما
 ٌدفع المنتج الستخدام تقنٌة أقل تطورا. 

 

s"       s          s'                                                             

 QSالكمٌة المعروضة  

 المستعملة على منحنى العرض ستخدام التقنٌةإ تأثٌر( ٌبٌن 4-3شكل ) 

  Input pricesسعار عناصر االنتاجأثالثا : 

أي تغٌر فً أسعار عناصر اإلنتاج المستخدمة فً إنتاج سلعة ما سٌؤدي إلى 

العرض منها ربٌحتها ونتاج تلك السلعة , وبالتالً ٌؤثر فً زٌادة أو نقص تكلفة إ

, أو  إنخفاض أسعار المواد المستعملة فً إنتاج سلعة ما. فعلى سبٌل المثال فإن 

., سوف ٌؤدي إلى إنخفاض الخ ... ن المكابنثمو العماأل رجوإنخفاض أسعار أ

نتاج وعرض المزٌد منها لعة , وبالتالً سٌكون من المربح إنتاج لتلك الستكلفة اإل
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رض السوق إلى حة منحنى عالزٌادة فً العرض عن طرٌق ازا . وٌمكن تمثل هذه

سعار عناصر سلوب نفسه ٌمكن أن نبٌن التأثٌر السلبً إلرتفاع أ( وباإل'sالٌمٌن )

ال مما سٌؤدي إلى نقص العرض من السلعة وبالتالً انتق اإلنتاجنتاج فً إلا

 :(4-4)( وكما بالشكل البٌانً "sمنحنى عرض السوق إلى الٌسار )

P                                    S"        S          S'                                  السعر 

S = ًٌمثل منحنى العرض الربٌس 

S' = نخفاضإٌمثل منحنى العرض عند 

 نتاج السلعة إسعارالمواد المستخدمة فً فً أ

=S" سعار أٌمثل منحنى العرض عند ارتفاع 

 .نتاج سلعة ما .إنتاج الداخلة فً عناصر اإل

 

 QSالكمٌة المعروضة    

 على منحنى العرضنتاج سعار عناصر اإلأثٌرأ( ٌبٌن ت4-4شكل ) 

   Taxes and subsidies:    الضرابب والمعوناترابعا :

قتصادي عن طرٌق حٌانا فً النشاط االتتدخل الحكومة أ لطالنظام المختفً ظل      

لتشجٌعهم للمنتجٌن  ةتقدٌم معونحٌاننا اإلنتاج أو المبٌعات , وأفرض ضرابب عن 

فإن  التأثٌر االقتصاديعلى زٌادة اإلنتاج من سلعة معٌنة . ومن ناحٌة 

فما تماما . ثٌر الضراببعكس تأ, أي إن تأثٌرها هو  المعوناتتعتبر ضرابب سلبٌة

بمثابة زٌادة  و تخفٌض المعونات هوأ زٌادة الضرابب؟ إن  ثٌرالضراببهو تأ

إنتاج السلع والخدمات التً تفرض علٌها الضرٌبة , وبالتالً فإن لها  تكالٌف

ج تلك السلع والخدمات , نتا" فً األرباح مما ٌؤدي إلى تخفٌض إسلبٌاا"ثٌرتأ

ٌعنً  زٌادة الضرابب وتخفٌض المعوناتن ونقص العرض منها , وبالرسم فأ

 تخفٌض الضرابب أو زٌادةكس ذلك فإن وعلى ع زاحة منحنى العرض إلى الٌسارأ

التً تخظع للضرٌبة أو المعونة , وهذا  عرض السلعٌؤدي إلى زٌادة  المعونات

عرض السوق من السلعة إلى الٌمٌن كما مبٌن فً الشكل منحنى زاحة ٌعنً أ

 :  (4-5) البٌانً التالً
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P                             S"      S       S'                                                 السعر 

=S ًٌمثل منحنى العرض االصل 

S' ٌمثل منحنى العرض عندما = 

 تزٌد الضرابب وتخفض المعونات

S" ٌمثل منحنى العرض عند = 

 تخفٌض الضرابب وزٌادة المعونات 

 S" 

 QS S' Sالكمٌة المعروضة                    

 ( ٌبٌن تأثٌر الضرابب والمعونات على منحنى العرض4-5شكل ) 

 التغٌر فً العرض والتغٌر فً الكمٌة المعروضة 

Change In supply and change in Quantity supplied                        

ن تمٌز بٌن بنفس الطرٌقة التً بٌناها فً موضوع الطلب حٌث نستطٌع أ      

ٌعنً  التغٌر فً الكمٌة المعروضة. حٌث التغٌر فً العرضة المعروضة وبٌن الكمٌ

نفسها  فً سعر السلعةنتٌجة للتغٌر  المنتجون و نقص الكمٌة التً ٌعرضهاٌادة أز

ض خرى على منحنى العرٌتمثل فً اإلنتقال من نقطة إلى أ ن ذلك. وبالرسم فإ

 الكمٌات جدولتغٌر فً فهو  التغٌر فً العرضما . أهذا المنحنى ازاحةدون  نفسه

, وذلك نتٌجة الي  سعار المختلفةجمٌع الكمٌات المعروضة مقابل األ تغٌري , أ

, وبالرسم فإن التغٌر فً العرض ٌعنً تغٌر فً محددات العرض التً سبق ذكرها 

( . وٌمكن تلخٌص علىإزاحة منحنى العرض إلى الٌمٌن )أسفل( أو إلى الٌسار )أ

 :ما سبق كما ٌاتً

            Change in Quantity supplied:     الكمٌة المعروضة التغٌر فً–أ 

 وٌتمثل ٌنجم التغٌر فً الكمٌة المعروضة عن التغٌر فً سعر السلعة نفسها 

منحنى العرض نفسه على  خرى علىسم البٌانً فً اإلنتقال من نقطة إلى أبالر

 تً: النحو  اآل

على أ إلىقل معروضة منها ستزٌد وتنتالن الكمٌة إذا إرتفع سعر السلعة فإ     

 : ((4-6ة ذلك فً الشكل بلحظوٌمكن م منحنى العرض .
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 التغٌرفً الكمٌة المعروضة هو االنتقال

 السعر S                   Pعلى منحنى العرض نفسه .Bالنقطة لى إ Aمن النقطة  

 وٌعنً زٌادة الكمٌة المعروضة نتٌجة الرتفاع  السعر

 B                          8ٌعنً انخفاض  Cإلى A للسلعة , بٌنما  االنتقال  من 
 السعر وبالتالً نقص فً الكمٌة المعروضة.

A                                                                                                      6 

C                                                                                                               4   

    QS Sالكمٌة المعروضة                                              

  12   15   18                                

 بالكمٌة المعروضةٌبٌن التغٌر  (4-6شكل ) 

لف دٌنار( تزٌد الكمٌة أ 8لف دٌنار( إلى )أ 6وعندما ٌرتفع السعر مثبل من )

( Aعلى من النقطة )أي إننا ننتقل إلى أ لعبة( 18إلى ) لعبة 15المعروضة من )

. أما إذا إنخفض سعر السلعة فإن الكمٌة ( على منحنى العرض نفسهBإلى النقطة )

سفل منحنى و ما نمثله فً الرسم باإلنتقال إلى أ, وهنقصها ستالمعروضة من

لف أ 4لف دٌنار( إلى )أ 6فعندما ٌنخفض السعر مثبل من )( Cالنقطة )العرض 

لعبة( أي إننا ننتقل  12إلى ) لعبة(15معروضة ستنخفض من )دٌنار( فإن الكمٌة ال

 .( على منحنى العرض نفسهC( إلى النقطة )A, من النقطة )سفلإلى أ

  Change in supply:       فً العرضالتغٌر 

( والتً ٌة )غٌر سعر السلعة نفسهافً العرض ٌنجم عن عوامل خارجالتغٌر      

 .نسمٌها محددات العرض

وٌتمثل بالرسم البٌانً فً أزاحة منحنى العرض بأكمله الى الٌمٌن ) أسفل( أو إلى 

 تً :الٌسار )أعلى( كما هو مبٌن وكالآل

 إلىٌمٌن زاحة منحنى العرض إلى ال, وتتمثل فً أالسلعةزٌادة العرض من 1-

 ( نتٌجة ما ٌاتً : 'Sالمنحنى  )

 زدٌاد عدد البابعٌن )المنتجٌن ( للسلعة . أ –أ 

 نتاج .تحسن فً التقنٌة المستعملة فً اإل–ب 

 نتاج .إنخفاض أسعار عناصر اإل –ج 

 و ازدٌاد المعونات الحكومٌة .إنخفاض الضرابب أ –د 
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S= ًٌمثل منحنى العرض االصل                      P                                                S"                  S               S' السعر 

S'ٌمثل  منحنى  العرض عند 

 زٌادة  العرض  من  السلعة  

S"   ٌمثل  منحنى  العرض 

 عند نقص الكمٌة المعروضة
 من السلعة .

S"                                                                                                

 S' S 

 QSالكمٌة المعروضة من السلعة                     

 (ٌبٌن التغٌر فً العرض4-7شكل ) 

ٌادة نتاج سٌؤدي إلى زلٌف اإلفً تكا نقص ٌر ٌنجم عنهأي تغننبلحظ بصفة عامة أ

 .عرض السلعة التً نتحدث عنها

. وٌتمثل فً ازاحة منحنى العرض إلى الٌسار انخفاض العرض من السلعة -2

 :تً( نتٌجة لما ٌأ"S)المنحنى 

 .عدد البابعٌن )المنتجٌن( للسلعة انخفاض –أ 

 .نتاج" وأكثر تكلفة فً اإلقل تطورااستعمال تقنٌة أ –ب 

 .المستعملةنتاج ارتفاع أسعار عناصر اإل –ج 

 .و تخفٌض المعونات الحكومٌةارتفاع الضرابب أ –د 

نتاج سٌؤدي إلى نقص غٌر ٌنجم عنه زٌادة فً تكالٌف اإلي توبصفة عامة فأن أ

 .ً عرض السلعة التً زادت تكالٌفهاف

        Elasticity of supplyمرونة العرض

عبلقة طردٌة بٌن سعر ٌنص على وجود  قانون العرضوكذلك رأٌنا إن      

ذا زاد السعر زادت الكمٌة , فإسلعةما والكمٌة المعروضة من تلك السلعة

ٌة المعروضة . ولكن قانون نخفض السعر انخفضت الكمالمعروضة , وإذا إ

درجة التغٌر ومدى استجابة الكمٌة المعروضة للتغٌر ٌضا ال ٌخبرنا عن العرض أ

 .فً سعر السلعة

مدى وهً  ٌر فً الكمٌة المعروضة للتغٌر فً السعرستجاب التغوهً مدى إ

 .حساسٌة الكمٌة المعروضة للتغٌر فً السعر
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للتغٌرات فً  "استجابةة أونتاج السلعوبذلك تشٌر إلى مدى صعوبة أو سهولة إ

 .السعر

 :قٌاس مرونة العرض

, وتقاس ٌاس مرونة الطلبس الفكرة المتبعة فً قٌشبه قٌاس مرونة العرض نف

, خرىعة بأوذلك حتى ٌمكن مقارنة عرض سل "نسبٌا "قٌاسامرونة العرض 

التغٌر النسبً فً و معامل مرون العرض إلى وٌشٌر مقٌاس المرونة أ

كان هذا  , فإذاطفٌف فً سعر الكمٌة المعروضةالكمٌةالمعروضة الناتج عن تغٌر 

( فان مرونة 2%)( وكان التغٌر فً الكمٌة المعروضة 1%ٌر فً السعر )التغ

لقٌاس تباعه فً هذه الحالة قٌاس الذي ٌجب إم( ومن ثم ٌكون ال2العرض تكون )

 :تًمرونة العرض كآل

 التغٌر النسبً فً الكمٌة المعروضة                       
 ––––––––––––––––––– مرونة العرض =

 التغٌر النسبً فً السعر                          
 التعبٌر عن مرونة العرض بالقانون التالً:وٌمكن 

Qs               ps∂ 

Es =––––– х –––––     
Ps          QS∂ 

التً وجدت فً لقٌاس لمرونة العرض ال ٌشٌر إلى االشارة السالبةان هذا وإ

ن عبلقة التغٌر فً السعر بالتغٌر فً الكمٌة المعروضة هً مرونة الطلب وذلك أل

 .وتكون اشارة معامل المرونة موجبةعبلقة طردٌة 

 :درجات وحاالت مرونة العرض

 .(ES =0)معامل المرونة = صفر وٌصبح العرض عدٌم المرونة -1

. ٌكون العرض هنا ES<1>0)معمل المرونة أكبر من الصفر وأقل من الواحد ) -2

 .قلٌل المرونة

 .المرونة( عرض متكافا ES=1معامل المرونة ٌساوي واحد صحٌح ) -3

 .ٌصبح العرض كثٌر المرونة (ES>1) كبر من الواحد صحٌحمعامل المرونة أ -4

 .منتهى المرونةفً ٌصبح العرض (∞=ES) النهاٌة ساوي ماٌمعامل المرونة  -5
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 :بٌانٌاحاالت مرونة العرض 

 :                  PerfectlY  Inelastic Supplyعرض عدٌم المرونة/ 1

لذلك ٌطلق  ,ي تغٌر فً السعر فً هذه الحالة المعروضة ال تتأثر بأإن الكمٌة 

 علٌها عرض عدٌم المرونة .

 ( عرض عدٌم المرونة8-4شكل )

 S P 

 Es =0 P2 

 P1 

 Qالكمٌة المعروضة  

                                          elastic supply: عرض مرن-2

كبر فً الكمٌة المعروضة تغٌر أالتغٌر النسبً فً السعر ٌؤدي إلى تغٌر نسبً 

كبر من الواحد ( أي المرونة أ2%كبر )( ٌؤدي إلى تغٌر نسبً أ1%نسبً بنسبة )

                                                                                          pصحٌح .

 s P2 

 Es>1 P1 

 s 

    Q Q2    Q1الكمٌة المعروضة  

 ( عرض مرن4-9شكل ) 

        Unitary elastic supply:عرض متكافا المرونة 3-

التغٌر النسبً فً السعر ٌؤدي إلى تغٌر مماثل فً الكمٌة المعروضة ودرجة 

فإن الكمٌة  (1%)إذا أرتفع السعر بنسبة ( .ES=(1تساوي واحد المرونة

 %( أٌضا.1المعروضة ستزٌد بنسبة)
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 S P 

 Es= 1 P2 

  P1 

 Q Q2 Q1الكمٌة المعروضة              

 حادي المرونة(عرض أ4-10شكل )                         

 : )غٌر مرن( عرض قلٌل المرونة4-

ي المعروضة أتغٌر النسبً فً الكمٌة كبر من الالتغٌر النسبً فً السعر أ    

ادة ( ز20ٌ%رتفع السعر بنسبة )ذا إرونة أقل من الواحد صحٌح فمثبل إدرجة الم

 ( .10%الكمٌة المعروضة ستكون )

 S P 

 P2 

 ES< 1 P1 

 Q Sالكمٌة المعروضة                            

Q1   Q2                                                                            

 (عرض غٌر مرن4-11شكل) 

          Perfeetly elastic supply:عرض النهابً المرونة5-

كمٌة من السلعة ي فٌها المنتجون على استعداد لعرض أٌكون فً هذه الحالة       

دة النهابٌة فً الكمٌات بالسعر ٌؤدي إلى زٌاي تغٌر طفٌف , أبالسعر السابد

 .المعروضة

 P 

 ES=∞ S P1 

      Q Q1 Q2الكمٌة المعروضة                         
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 (عرض ال نهابً المرونة4-12شكل) 

 :العوامل التً تؤثر على مرونة العرض

 :قابلٌة السلعة للتلف-1

ذا كانت السلعة المعروضة للبٌع قابلة للتلف السرٌع مثل بعض الخضر إ     

تخفاض سعرها ٌؤدي إ, فبلٌرةة القصفً الفتر عرضها قلٌل المرونةوالفواكه كان 

عرض حٌث ال ٌستجٌب ال مكانٌة خزن السلعةلعدم إإلى إنخفاض العرض منها 

 .نةومخز وجود سلعالرتفاع السلعة استجابا سرٌعة لعدم 

 :قابلٌة السلعة للتخزٌن-2

ألنه ٌمكن تأجٌل بٌع السلعة عن طرٌق التخزٌن  العرض مرن فً هذه الحالةٌعتبر 

رتفاع السعر وال ٌؤشر ون فً حالة إوٌمكن عرض المخز السعر منخفضاذا كان إ

 .هذا العامل اال فً المدة القصٌرة

         :قابلٌة السلع للنقل-3

 عرضها كثٌر المرونةذا توفر للسلعة وسابل نقل وبتكالٌف مناسبة كان إ     

(e>1)  خرى.ى مناطق أالسعر فً منطقة معٌنة ٌؤدي إلى نقلها إلان انخفاض 

 :نتاج السلعةطرٌقة إ4 -

التكالٌف بمقدار كبٌر ٌستلزم رؤوس  زٌادةإلىته تؤدي دنتاج وزٌاإذا كان اإل     

, كذلك انخفاض اع السعرالسلعة ال ٌستجٌب الرتفن عرض هذه أموال ثابته فإ

س االموال " لوجود رؤوٌؤدي إلى انكماش العرض بنسبة كبٌرة جداالسعر ال

 .مل المشروع عببهاالتً ٌتحالثابتة 

 :ختبلف نوع السلعة المنتجةإ-5

بالتالً ال ٌؤدي تغٌر نتاجها وأنواع من السلع تأخذ بطبٌعتها وقتا حتى ٌتم إهناك 

ة حٌث تكون ٌالزراع. مثل السلع م الكمٌة المعروضةجثر ٌذكر فً حإلى أسعرها 

 .(e<1) ةقلٌلمرونتها 

 :نتاجمرونة عرض عناصر اإل-6
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حٌث  عرض مرننت عناصر اإلنتاج المستخدمه فً إنتاج السلعة ذات ذا كاإ    

نتاج , أما إذا كان من الصعب توفٌر عوامل اإلٌمكن زٌادة عرضها بسهولة

 .غٌر مرنن عرضها ٌصبح إلنتاج السلعة فً الوقت المناسب فإبلزمة ال

 :طول الفترة الزمنٌة-7

رت دراسة ذا استم, أما إرنغٌر مهدراسة العرض فً الفترة الزمنٌة القصٌر

 .مرنهذه السلعة لٌكون العرض فً  فترة طوٌلةالعرض فً 
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 الخامس الفصل

 وتغٌرات العرض والطلبتحدٌد سعر التوازن فً السوق 

 umEquilibri  :التوازن

هنا البد وأن  Interaction of demand & supplyتفاعل الطلب والعرض 

رغبة ٌمثل  لطلبن االسوق , الطلب والعرض معا , حٌث إخذ جانبً أن

,  رغبة المنتجٌن فً بٌع السعةٌمثل  العرضو,  المستهلكٌن فً شراء السلعة

ت البابعٌن معا لتحدٌد كٌف تتفاعل رغبات المشترٌن ورغبا وسوف نرى هنا

وتباع به السلعة , فالطلب والعرض هما , حسب تعبٌر )الفرد  السعر الذي تشترى

ن معا لتحدٌد سعر السلعة , , تعمبل المقص يكحد( Alfred Marshall-مارشال

ن اش فإ" من حدي المقص ال ٌستطٌع بمفرده أن ٌقطع القمواحدا "ن حداوكما إ

ن سواء الطلب أو العرض ال ٌستطٌع بمفرده أ من طرفً السوق , "واحدا "طرفا

 تً :السعر , وكما سنرى فً المثال اآل ٌحدد

 (:1)مثال  

ن طلب , وإ( منتج فً سوق األلعاب1000( مستهلك و)1000ن هناك )لنفرض إ 

 لطلبإن ا السوق وعرض السوق من هذه السلعة هو كما وضحنا فً السابق

 :تً, وكاآلً جدول واحدوالعرض واللذٌن نستطٌع جمعهما معا ف

 من االلعاب خبلل عام ( طلب وعرض السوق 5-1جدول )

 السعر

p 
الكمٌة المعروضة 

QS 
الكمٌة المطلوبة 

Qd 
الفابض)+(أو 

 (-النقص)

10 21000 5000 16000  + 

8 18000 10000 8000  + 

6 15000 15000 0 

4 12000 20000 8000 - 

2 9000 25000 16000- 

الكمٌات التً ٌطلبها المستهلكون أمام مجموعة أسعار مختلفة ٌبٌن هذا الجدول 

, نتجون أمام مجموعة األسعار نفسهاوالكمٌات التً ٌعرضها الم ي طلب السوقأ

ولٌس الطلب  بطلب وعرض السوقننا نهتم ه إوتجدر المبلحظ ,ي عرض السوقأ

 العرض الفردي لمنتج معٌن والسؤال هنا :و الفردي لمستهلك معٌن أ
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فً  ستقرالخمسة المذكورة فً الجدول ٌمكن أن ٌوجد وٌسعار أي سعر من األ

 ؟السوق

إن منتجً األلعاب قد  "ولنفرض أوال, سلوب التجربة والخطأ دعنا نتبع أ     

ن للعبة الواحدة , فماذا سٌحدث ؟ إ الفعشرة آ " لمنتجاتهم قدرهوضعوا سعرا

لعبة فً  (21000السعر المرتفع سٌغري المنتجٌن بعرض كمٌة كبٌرة قدرها ) هذا

, وبالتالً سٌشترون  "مرتفعاالعام , ولكن المستهلكون سٌجدون من هذا السعر 

ن الكمٌة التً سٌعرضها المنتجون تزٌد عن لعبة( , أي إ 5000كمٌة قلٌلة قدرها )

لعبة, وٌسمى ذلك  (16000الكمٌة التً ٌطلبها المستهلكون بمقدار )

 Excess quantity surppliedو كمٌة معروضة زابدة أ(Surplus)فابض

 المثال المعروضة عن الكمٌة المطلوبة وفً الكمٌة فالفابض ٌحدث عندما تزٌد

ٌنار( لف دأ 10سنوٌا عندما ٌكون السعر ) ( لعبة16000نبلحظ فابضا قدره )

إن عدم شراء سعر فً السوق ؟ للعبة الواحدة , فهل ٌمكن أن ٌستقر هذا ال

كملها سٌضطرالمنتجٌن بتخزٌن الفابض فً مستودعاتهم الكمٌات المعروضة بأ

أي شًء ٌؤثر فً ذا لم ٌتغٌرا سٌحدث خبلل العام الذي ٌلٌه ؟ إ, فماذ خبلل العام

ألف دٌنار فإن فابض 10ستمر المنتجون بعرض السلعة بسعر الطلب أو العرض وأ

ر المرتفع , مما سٌنجم خبلل العام الثانً نتٌجة للسع لعبة16000خر قدره آ

ضافته إلى مخزونهم من هذه السلعة والثًء نفسه سٌحدث فً سٌضطر المنتجٌن أ

ن ٌستمر ذلك , هل ٌستطٌع المنتجون لسنة الثالثة ولكن إلى متى ٌمكن أا

فماذا . ال؟ بالطبع الجواب  السلعة إلى ماالنهاٌةاالستمرار فً تخزٌن المزٌد من 

 السعرإلى تخفٌض  ظطرونسٌٌمكن لهم أن ٌفعلوا؟ إن الثًء الطبٌعً هو إنهم 

الكمٌة نخفاض فً الكمٌة المعروضة والثانً زٌادة والاأل: مرانأسٌنجم عنه مما 

ء نفسه الشً, المطلوبة , ونتٌجة لذلك فإن حجم الفابض سٌبدأ بالتناقص تدرٌجٌا 

ن دٌنار . فلو حدث ذلك فإ لفأ 8سٌحدث لو عرض المنتجون سلعتهم بسعر 

لعبة , بٌنما ٌرغب المستهلكون فً  18000نتجٌن سٌرغبون بعرض وبٌع مال

ن الفابض ) الكمٌة المعروضة مطروحا منها الكمٌة أي أ لعبة , 10000شراء 

سعارهم للتخلص بة , مما سٌضطر المنتجٌن لتخفٌض ألع8000المطلوبة ( وهو 

 من هذا الفابض .

 بطرٌقة الخطأن المنتجٌن وضعوا , ولنفرض إآلن نقفز إلى نهاٌة الجدولدعنا ا    

ن هذا السعر المنخفض  سٌغري المستهلكٌن بطلب دٌنار , فإ2000هو  "سعرا

لعبة فً السنة 9000كثر من بٌنما ال ٌشجع المنتجٌن على عرض ألعبة , 25000
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لعبة فً  (16000)ن الكمٌة المطلوبة ستزٌد عن الكمٌة المعروضة بمقدار , أي إ

 excess) زابدةو كمٌة مطلوبة أ shortage نقصاالسنة , وٌسمى ذلك 

quantity demanded). 

ذا كان . وإلمطلوبة على الكمٌة المعروضةٌحدث عندما تزٌد الكمٌة ا فالنقص

لعبة( فً  16000فً مثالنا هذا سٌكون هناك نقص حجمه )( دٌنار 2000السعر )

لن ٌتمكنوا من المستهلكٌن  "كبٌرا طنه ٌعنً ان جزءا؟ إ ذلكفماذا ٌعنً  السنة ,

,  ستختفً من السوق بسرعة عند هذا السعر الرخٌصشراء السلعة النها  من

لى السلعة حتى ولو كان ذلك بسعر وسٌكون هناك الكثٌر منهم رغبا فً الحصول ع

ذا . فإأي إن النقص سوف ٌسبب ضغطا على األسعار لرفعها إلى األعلى  على ,أ

ن ؟ أفماذا سٌحدثلف( أ 4, إلى )المثال, على سبٌل حدث ذلك وارتفع السعر

ر من السعة بحٌث تزٌد الكمٌة نتاج وعرض الكثٌالمنتجٌن إل ارتفاع السعر سٌغري

لعبة( وبالمقابل فإن إرتفاع السعر سوف ٌؤدي إلى  12000روضة إلى )المع

 حجم النقصن ما ٌعنً إ, ملعبة( فً السنة 20000نخفاض الكمٌة المطلوبة إلى )إ

لعبة( بدال  8000روضة( سوف ٌنخفض إلى )الكمٌة المطلوبة ناقص الكمٌة المع) 

حجم النقص  نعبة( وبالمنطق السابق نفسه ٌمكن أن نبلحظ أل 16000من )

هة روضة من جلزٌادة الكمٌة المعالسلعة نظرا ر رتفع سعٌتبلشى تدرٌجٌا كلما أ

 .  ة المطلوبة من جهة اخرىالكمٌ نقصو

ي الكمٌة ألف دٌنار( نجد أن الكمٌة المطلوبة تساو 6ذا كان سعر السلعة )أما إ    

لعبة( فً  15000نتاج وعرض )لمعروضة فإن هذا السعر سٌدفع المنتجون فً إا

, أي إنه لن لعبة( فً السنة 15000السنة وٌرغب المستهلكون فً طلب وشراء )

ً السلعة وبالتالً لن ٌكون هناك أي داع لزٌادة و نقص ففابض أٌكون هناك أي 

, وٌسمى هذا و نقص فً السلعةذلك سٌؤدي إلى فابض أن السعر أو انقاصه أل

بـ سعر  الكمٌة المعروضة ي تتساوى عنده الكمٌة المطلوبة معالسعر الذ

rium equilibكمٌة التوازنبٌنما تسمى الكمٌة بـ   equilibrium priceالتوازن

quantity  .تًٌص النتابج التً حصلنا علٌها كاآلوٌمكن تلخ: 

 .توازن ذا كانت الكمٌة المطلوبة تساوي الكمٌة المعروضة ٌكون هناك إ –1

 . فابضقل من الكمٌة المعروضة ٌكون هناك إذا كانت الكمٌة المطلوبة أ -2

 .نقصكبر من الكمٌة المعروضة ٌكون هناك إذا كانت الكمٌة المطلوبة أ -3
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الذي ٌبٌن منحنى طلب ( 5-1)وٌمكن توضٌح ما تقدم عن طرٌق الرسم البٌانً 

كل نفسه , ونبلحظ إن منحنى الطلب ٌمٌل السوق ومنحنى عرض السوق فً الش

على فل إلى أسٌن , بٌنما ٌمٌل منحنى العرض من أسفل والى الٌمإلى أعلى من أ

 سابقا. هٌوضح ما قلنا (5-1)لشكل التالًإلى الٌمٌن وا

  pالسعر 

              d              10بض العرضاف                                 

8                                                                                           

6                                           E                                              

4                                                                                           

               D                           2                            نقص الطلب 

5000       10000   15000    20000   25000          Q     

 شكل ) ( توازن السوق

السوق عند تقاطع منحنى الطلب مع منحنى العرض وتمثل  ٌحدث توازن     

النقطة الكمٌة  , حٌث تتساوى عند هذه سعر وكمٌة التوازن فً السوق( Eالنقطة )

كمٌة المعروضة من السلعة , وعند أي سعر أعلى من سعر التوازن المطلوبة مع ال

فً  فابضإلى حدوث  ن الكمٌة المعروضة تزٌد عن الكمٌة المطلوبة مما ٌؤديفإ

ن الكمٌة المطلوبة تزٌد عن فإقل من سعر التوازن السوق , وعند أي سعر أ

 فً سوق السلعة . نقصث الكمٌة المعروضة مما ٌؤدي إلى حدو

          Price control:       مراقبة االسعار

الحظنا مما سبق كٌف ٌتحد سعر التوازن نتٌجة لتفاعل قوى الطلب والعرض 

هو جوهرة النظام االقتصادي  دخل من جانب الدولة . وهذا المبدأودون ت

التً تحدد ي الطلب والعرض هً الرأسمالً والذي ٌنص على إن قوى السوق )أ

ٌضا( ع والخدمات ( )من عناصر االنتاج أالكمٌة التً ٌنتجها المجتمع من السل

وطرٌقة إنتاجها وتوزٌعها , وذلك عن طرٌق آلٌة السعر فإذا كان السعر مرتفعا 

مما ٌسبب ضغطا على السلعة إلى  ن ذلك سٌؤدي إلى فابض فً سوق السلعةفإ

 ل هذا ٌتم دون تدخل الدولة )الحكومة( .. وكل إلى نقطة التوازن أسفل إلى إن نص
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 ن قوى الطلب والعرض تلعب دورا بارزا فً معظم النواحًوفً النظام المختلط فإ

و غٌر مباشرة فً نظام االقتصادٌة ولكن الحكومة تتدخل أحٌانا بصورة مباشرة , أ

السوق لتحدٌد اهداف اقتصادٌة واجتماعٌة معٌنة , وٌاخذ هذا التدخل عدة صور 

نعرض لبعض منها فً هذا القسم خصوصا تلك التً تتعلق بالتدخل المباشر فً س

االسعار او فً ظروف الطلب والعرض . وسوف نبدا بمناقشة تدخل الحكومة فً 

مراقبة وضبط االسعار وتحلٌل االثار االقتصادٌة المترتبة على ذلك , ثم ننقل بعد 

 .ذلك إلى تدخل الدولة ظروف الطلب وظروف العرض 

 :اجمعها ماٌاتًوٌتخذ تدخل الدولة فً مراقبة وضبط االسعار عدة اشكال 

  Price ceiling:   تحدٌد سقف سعرياوال : 

حٌث تقوم الحكومة فً هذه الحالة بفرض حد اعلى للسعر ال ٌمكن للبابع تجاوزه 

 )تحت طابلة القانون( . 

رة من السلعة ومثال على ذلك قٌام الحكومة بتحدٌد سقف سعري لمجموعة كبٌ

االستهبلكٌة مثل الحلٌب والسكر واالرز والخضار والفواكه المختلفة . وٌكون 

الهدف من هذه االجرابات عادة هو تامٌن توفر المواد االساسٌة للمواطنٌن بسعر 

معقول . وٌجب مبلحظة ان تحدٌد السقف السعري ٌعنً ان البابع ٌستطٌع ان ٌبٌع 

 ه الٌستطٌع تجاوزه . بسعر اقل من ذلك السقف والكن

دٌنار(  500فعلى سبٌل المثال اذا قامت الحكومة بوضع سقف سعري للتفاح قدره )

دٌنار( و       450فان التاجر ٌستطٌع ان ٌبٌع التفاح الذي لدٌه بسعر )للكٌلو .

 دٌنار( للكٌلو . 300دٌنار( و) 400)

 دٌنار( اذن ما هً نتٌجة ذلك . ؟ 500ولكنه ال ٌستطٌع ببٌعه باكثر من)

 ٌجب التمٌٌز هنا بٌن حالتٌن : 

 تحدٌد سقف سعري اقل من سعر التوازن . -1

دٌنار( للكٌلو  1500دعنا نفترض ان الحكومة قد حددت السقف السعري للدجاج )

دٌنار( وٌمكن  2000غرام الواحد من هً النتٌجة وان سعر التوازن للدجاج هو)

 م فً الشكل البٌانً التالً :توضٌح ذلك بالرس

 لكانت فوق الطلب والعرض قد وصلت السعر إلىنبلحظ انه لو لم تتدخل الحكومة 

دٌنارا( وعند هذا السعر تكون الكمٌة المطلوبة مادٌا  2000السعر التوازنً )
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للكمٌة المعروضة . ولكن البابعون )المنتجون( ٌستطٌعون عرض سلعتهم نظرا 

دٌنار( فماذا سٌحدث ؟ عند  1500فرضته الحكومة والبالغ )للسقف السعري الذي 

طن( من الدجاج ولكن  75دٌنار( سٌطلب المستهلكون كمٌة ) 1500هذا السعر )

طنا( , وهً كمٌة اقل من الكمٌة المطلوبة , ومما  50البابعٌن سٌعرضون فقط )

سعر  طنا وهذا ٌعنً اذا فرضت الحكومة سعرا اقل من 25ٌعنً وجود نقص قدره 

 التوازن فان ذلك سٌؤدي إلى نقص السلعة فً السوق ؟ 

س : ولكن هنا كٌف ٌتم تغطٌة هذا النقص ؟ وكٌف ٌمكن تخصٌص الكمٌة المنتجة 

 بٌن المنجون ؟ 

ج / اذا لم تتدخل الحكومة بمعالجة هذه المشكلة الناجحة عن تحدٌد السقف 

, وقد تظهر سوق سوداء للسلعة حٌث ٌتم  السعري فسوف تنفذ الكمٌة المنجة

من السقف السعري , ولكن فً الكثٌر من االحٌان على ابٌعها فً الخفاء باسعار 

تقوم الحكومة بتوفٌر كمٌات اضافٌة من السلع وتعرضها للبٌع فً السوق 

 وبالسقف السعري الذي حددتة مما ٌؤدي إلى اخفاء النقص . 

 التوازن . تحدٌد سقف سعر اعلى من سعر–ب 

فعلى سبٌل المثال , دعنا نفترض ان الحكومة قد حددت السقف السعر 

دٌنار للكٌلو , فما هً النتٌجة ؟ ولنفرض ان المنتجٌن قرر ان   2250للدجاج

دٌنار( ,ان هذا السعر سٌغرٌهم بانتاج  2250ٌبٌعو الدجاج بالحد االعلى وهو )

 ً الشكل السابق .طن( من الدجاج ٌومٌا كما هو واضح ف 80وعرض )

ولكن عند هذا السعر فان المستهلكون ال ٌشترون هذه الكمٌة وانما ٌشترون كمٌة 

طن ٌومٌا سٌتمخ تخزٌنه  30 طن , مما ٌعنً انه سٌكون هناك فابض قدره  50

بمستودعات المنتجٌن , والقصة نفسا ستتكرر فً الٌوم الثانً اذا استمر البابعون 

نفسه , وهكذا , مما سٌضطرهم إلى تخفٌض السعر . فً عرض السلعة فً السعر 

دٌنار , ولكنهم ال  2250ال حظ ان البابعون سٌستطٌعون البٌع باقل من السعر 

ٌستطٌعون البٌع باكثر من السعر . والنتٌجة ان السعر سٌنخفض , وسٌستمر فً 

دٌنار للكٌلو , وعند ذلك السعر فان  2000االنخفاض إلى ان ٌصل السعر إلى 

لكمٌة التً ٌعرضها المنتجون سوف تتساوى مع الكمٌة التً ٌطلبها المستهلكون ا

 , اي سٌكون هنالك توازن فً السوق وٌمكن تلخٌص ذلك على النحو التالً :

اذا فرضت الحكومة سقفا سعرٌا اعلى من سعر التوازن فانه لن ٌكون لهذا السقف 

 السعر ٌاي تاثٌر فً توازن السوق . 
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                  price floor:       د ارضٌة سعرٌةتحدٌثانٌا : 

وفً هذه الحالة ستقوم الحكومة بفرض حد ادنى للسعر ال ٌمكن بٌع وشراء  

,  السلعة مثال على ذلك تحدٌد حد ادنى للخضراوات والفواكه حد ادنى لبلجور

وٌكون الهدف من وراء ذلك عادة هو تامٌن حد ادنى من الدخل للمنتجٌن هذه 

السلع او صاحبً عناصر االنتاج لتشجٌعهم على عرض المزٌد منها وٌجب 

مبلحظة ان تحدٌد االرضٌة السعرٌة تعنً ان البابع ال ٌستطٌع بٌع السلعة باقل من 

. وٌمكننا هنا ان نمٌز بٌن سعر معٌن , ولكن ٌستطٌع البٌع بسعر اكثر من ذلك 

 حالتٌن : 

 . تحدٌد ارضٌة سعرٌة اعلى من سعر التوازن-أ

الف دٌنار وان الحكومة قد  500000نفرض ان سعر التوازن لطن من القمع هو 

الف دٌنار للطن الواحد كما سنبٌعة فً الشكل  600فرضت ارضٌة سعرٌة قدرها 

رغب المنتجون فً عرضها هً االحق , عند السعر االخٌر ان الكمٌة التً ٌ

 طن . 5000طن( سنوٌا ولكن المستهلكون ال ٌرغبون فً شراء اكثر من  1000)

طن سنوٌا , فماذا سٌحدث ؟ ان 500مما ٌعنً انه سٌكون هناك فابض قدره 

الف  6000المنتجٌن ال ٌستطٌعون بٌع سلعتهم باقل من االرضٌة السعري وهً 

لقانون , لذلك فانهم قد ٌلجبون إلى تقدٌم دٌنار للطن الواحد الن ذلك ضد ا

تسهٌبلت اخرى مجانٌة مثل توصٌل البضابع إلى المشترٌن وتقدٌم تسهٌبلت 

ابتمانٌة لهم وغٌر ذلك . ولكن فً بعض االحٌان تقوم الحكومة بالتعهد بشراء اي 

كمٌات لم ٌستطٌع المنتجون بٌعها باالرضٌه السعرٌةنفسها التً جددتها , وبالتالً 

ٌتم التخلص من الفابض الذي قد ٌنجم عن هذه السٌاسة . وٌمكننا تلخٌص النتٌجة 

 السابقة كاالتً :

اذا فرضت الحكومة ارضٌة سعرٌة اعلى من سعر التوازن فان ذلك سٌؤدي إلى 

 فابض من السلعة فً السوق . 

 :  تحدٌد ارضٌة سعرٌة اقل من سعر التوازن-ب

الف دٌٌنار للطن  300سعرٌة للقمح قدرها  لنفرض ان الحكومة قد حددت ارضٌة

الف دٌنار( كما هو واضح فً الشكل  500الواحد وهو اقل من سعر التوازن )

البٌانً السابق . ولنفترض اٌضا ان المنتجٌن قد قرروا عرض القمح الذي لدٌهم 

 الف دٌنار  فماذا سٌحدث ؟  300بمبلغ 
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طن  800نبلحظ ان الكمٌة التً سٌطلبها المستهلكون عند هذا السعر ستصل إلى 

طن فقط اي انه سٌكون  300سنوٌا بٌنما الكمٌة التً سٌعرضها المنتجون هً 

طن فً السنة وهذا سٌدفع بعض المستهلكٌن إلى محاولة  500هنلك نقص قدره 

الف  300ٌزٌد عن الحصول على القمح بسعر اعلى ونظر لكون السعر ٌمكن ان 

دٌنار للطن فان السعر سٌرتفع وسٌستمر فً االرتفع تدرٌجٌا إلى ان ٌصل إلى 

الف دٌنار للطن حٌث تتساوى عند هذا السعر الكمٌة المعروضة مع الكمٌة  500

المطلوبة , اي نصل إلى سعر التوازن . وهذا ٌعنً ان تحدٌد االرضٌة السعرٌة 

 ننا تعمٌم هذه النتٌجة على النحو االتً :بهذه الطرٌقة لم ٌكن فعبل وٌمك

اذا فرضت الحكومة ارضٌة سعرٌة اقل من سعر التوازن فلن ٌكون لهذه االرضٌة 

 السعرٌة اثر فً توازن السوق . 

 : اثر التغٌر فً الطلب والعرض على توازن السوق

Effect of changes In demand and supply                                          

تتدخل الحكومة احٌانا لٌس عن طرٌق تحدٌد اسعار السلع مباشرة , وانما عن  

طرٌق تاثٌر العوامل الخارجة التً تحدد اللطلب وعرض السوق لتلك السلع . فعلى 

سبٌل المثال ٌمكن ان تشجع الحكومة المستهلكٌة على زٌادة الطلب على بعض 

سلع االجنبٌة البدٌلة , اوتقدٌم الدعم السلع عن طرٌق فرض رسوم جمركٌة على ال

للسلع المكملة , او اتباع سٌاسات تؤدي إلى زٌادة دخول االفراد , او نشر تقارٌر 

عن مزاٌا استعمال بعض المنتجات المحلٌة , وغٌر ذلك من  االمور االخرى التً 

ى تؤثر فً جانب الطلب . كذلك ٌمكن ان تقوم الحكومة فً اتخاذ اجراءات تهدف إل

 التاثٌر فً عرض السلعة مثل اعفاء المواد الخام والمكابن من الرسوم الكمركٌة ,

وتخفٌض اسعار الفابدة على القروض الصناٌة وتخفٌض الضرابب وزٌادة 

 المعونات او عكس ذلك .

, فان منحنى الطلب ومنحنى عرض السوق قد ٌتاثر وباالضافة إلى تدخل الحكومة

, وتطور التقنٌة التغٌر فً اسعار عناصر االنتاجل بعوامل خارجٌة اخرى مث

, وزٌادة اسعار الموارد وتغٌر عدد المشترٌن والبابعٌن ,المستعملة فً االنتاج

 .ستهلكٌن وتوقعاتهم وما شابه بذلكالبدٌلة المكملة وتغٌر اذواق الم

ان التغٌر فً هذه العوامل التً سمٌناها سابقا ))محددات الطلب(( )ومحددات 

توازن لتلك السلع كما سنرى ض( للسلع سٌؤدي إلى تغٌر فً سعر وكمٌة الالعر

 .سابقا
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وٌطلق على هذا االسلوب فً تتبع التغٌر الذي ٌطرء على نقاط التوازن            

مقارنة سعر وكمٌة اي  (( Com parative staticsمقارنة استاتٌكٌةبـ ))

 . وبعد التغٌر الذي ٌحدث فً منحنٌات الطلب والعرض للسلعة التوازنلسلعة ماقبل

متنوعة وٌمكن توضٌح هذا الموضوع بالرسم عن طرٌق مجموعة من االمثلة ال

 :التً ٌمكن تقسٌمها كاالتً

 التغٌر فً الطلب: اوال

. اي ان العوامل التً تؤثر فً عرض السلعة مثل نفرض ان العرض ٌبقى ثابتا

ل , بٌنما تغٌر العواملبابعٌن وتكلفة االنتاج والضرابب, لن تتغٌرالتقنٌة وعدد ا

او اسعار . مثل عدد المشترٌن او دخولهم او رغباتهم التً تؤثر فً الطلب فقط

طلب كما هو موضح فً , مما سٌؤدي إلى انتقال منحنى الالسلع البدٌلة والمكملة

 :الشكل التالً

 . زٌادة الطلب على السلعة–أ 

( وان الدخل المستهلكً هذه السلعة مثبل Eان نقطة التوازن اصبل هً ) لنفترض

قد ازدادت . فاذا كانت هذه السلعة عادٌة فان زٌادة الدخل تعنً زٌادة الطلب على 

( Dالسلعة وبالتالً انتقال منحنى الطلب إلى الٌمٌن وكما هو موضح فً المنحنى )

ذلك سوف ٌؤدي إلى نقص فً ( فان Pفاذا بقً السعر عند مستواه االصلً )

السلعة مما ٌسبب ضغطا على السعر إلى االعلى . وحٌث ان منحنى العرض لن 

( وبمقارن هذه النقطة مع نقطة Eٌتغٌر فان نقطة التوازن الجدٌدة ستصبح ) 

وكمٌة  Pإلى  Pالتوازن االصلٌة نبلحظ ان سعر التوازن لهذه السلعة قد ارتفع من 

 .Qإلى  Qالتوازن قد زادت من 

 وٌمكن تعمٌم هذه النتٌجة على النحو االتً : 

اذا زاد الطلب على سلعة ما وبقً العرض منها ثابتا فان كبل من سعر التوازن 

 وكمٌة التوازن سوف ٌرتفعان .
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 الشكل )( ٌوضح اثر تغٌر الطلب على التوازن .

التوازن هً النقطة لنفرض مرة اخرى ان نقطة  :نقص الطلب على السلعة–ب 

(E وان دخل مستهلكً هذه السلعة قد انخفض مما سٌؤدي إلى نقص الطلب على )

( نظر الننا افترضنا ان  Dالسلعة , وبالتالً انتقال منحنى الطلب إلى الٌسار )

وان كمٌة  Pإلى  Pفان نقطة التوازن الجدٌدة قد انخفضت من العرض لم ٌتغٌر 

وٌمكننا تعمٌم هذه النتٌجة على النحو  Qإلى  Qالتوازن اٌظا قد انخفضت من 

االتً اذا نقص الطلب على سلعة ما وبقً العرض منها ثابتا فان كبل من سعر 

 التوازن وكمٌة التوازن سوف ٌنخفضان .

  Change in supplyالتغٌر فً العرضثانٌا : 

 نفترض ان الطلب سٌظل ثابتا .

عدد المشترٌن , ودخولهم , واذواقهم ,  اي ان العوامل التً تؤثر فً الطلب , مثل

وتوقعاتهم , واسعار السلع البدٌلة وغٌرها لن تتغٌر , بٌنما تتغٌر العوامل التً 

تؤثر فً العرض فقط مثل عدد البابعٌن واسعار عناصر االنتاج والتقنٌة المستعملة 

ي , والضرابب , والمعونات الحكومٌة . ان هذا التغٌر فً محددات العرض سٌؤد

إلى انتقال منحنى العرض كما شرحنا سابقا وكما ستوضحه فً الشكل االحق 

 التالً :

 اثر تغٌر العرض على التوازن .شكل )( 

 : زٌادة العرض من السلعة–أ 

( وان تكلفة االنتاج قد انخفضت او ان عدد Eلنفرض ان نقطة التوازن اصبل هً )

زٌادة عرض السلعة , اي انتقال منحنى  البابعٌن قد زاد ....... الخ مما ٌنجم عنه

( سٌكون هناك فابض P( وعند السعر االصلً ) Sالعرض إلى الٌمٌن )المنحنى 

من السلعة مما ٌؤدي إلى ضغط على االسعار إلى اسفل . وحٌث ان منحنى الطلب 

( وبمقارنه هذه النقطة مع النقطة  Eلم ٌتغٌر فان نقطة التوازن الجدٌدة ستصبح )

( , بٌنما  P( إلى )Pللتوازن نبلحظ ان سعر التوازن قد انخفض من ) االصلٌة

 ( . Q( إلى )Qزادت كمٌة التوازن من )

 وٌمكننا تلخٌص هذه النتٌجة كاالتً :
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اذا زاد العرض من السلعة وما بقً الطلب علٌها ثابتا فان سعر التوازن سٌنخفض 

 .كمٌة التوازنستزٌد بٌنما 

 :نقص العرض من السلعة–ب 

( وان تكلفة انتاج السلعة قد Eلنفرض مرة اخرى ان نقطة التوازن اصبل هً )

ارتفع مما سٌؤدي إلى نقص عرض السلعة وبالتالً انتقال منحنى العرض إلى 

 ( ونضرا S)الٌسار( )المنحنى  

( وبمقارنة هذه   Eالن منحنى الطلب لم ٌتغٌر فان نقطة التوازن الجدٌدة ستصبح )

( إلى   Pع نقطة التوازن االصلٌة سنبلحظ ان سعر التوازن قد ارتفع من )النقطة م

  (P( بٌنما نقصت كمٌة التوازن من )Q( إلى )Q   وٌمكننا تعتٌم هذه النتٌجة . )

 على النحو التالً :

اذا نقص العرض من سلعة ما وبقً الطلب علٌها ثابتة فان سعر التوازن سٌرتف 

 .بٌنما تنخفض كمٌة التوازن 

 . فً كل من الطلب والعرض باالتجاه نفسه رالتغٌثالثا : 

, اي ان عرض سوف ٌتغٌران فً االتجاه نفسهنفرض ان كبل من الطلب وال

فً العرض سوف تتغٌر فً العوامل التً تؤثر فً الطلب والعوامل التً تؤثر 

توضٌح ذلك على النحو  , وٌكمكنناوسٌكون تاثٌرها فً االتجتاه نفسه, الوق نفسه

 االتً: 

 :زٌادة الطلب والعرض من السلعة–أ 

( وان دخل مستهلكً السلعة قد زاد فً Eلنفترض ان نقطة التوازت اصبل هً )

الوقت نفسه الذي انخفضت فٌه تكلفة انتاج هذه السلعة الحظ ان التغٌر فً الدخل 

فاذا افترضنا ان هذه  .طلبكٌن وبالتالً ٌؤثر فً جانب الٌؤثر فً سلوك المستهل

السلعة هً سلعة عادٌة فان زٌادة دخل المستهلكٌن ستؤدي إلى زٌادة الطلب على 

(.   Dالسلعة وبالتالً انتقال منحنى الطلب إلى الٌمٌن كما هو مبٌن فً المنحنى )

ونبلحظ فً الوقت نفسه ان تكلفة انتاج السلعة قد انخفضت وحٌث ان تكلفة 

ة فً سلوك المنتجٌن فانها بالتالً تؤثر فً جانب العرض فحٌث االنتاج لها عبلق

تؤدي إلى زٌادة العرض من السلعة وانتقال منحنى العرض إلى الٌمٌن كما هو 

( وٌتضح  E. وبالتالً فان نقطة التوازن الجدٌدة ستصبح ) (Sمبٌن فً المنحنى )
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كل من الطلب والعرض ستؤدي ببل شك إلى زٌادة كمٌة  ان نتٌجة الزٌادةفً

 (ولكن ماذا عن السعر .   Q( إلى )Qالتوازن من )

ان االمر ٌعتمد على حجم التغٌر النسبً لكل من منحنى الطلب ومنحنى العرض . 

فعلى سبٌل المثال اذا انتقل منحنى العرض إلى الٌمٌن بنسبة اقل من انتقال منحنى 

فان كمٌة التوازن ستزٌد كما ذكرنا سابقا ولكن سعر التوازن  (Sحنى الطلب )المن

 ( .  Eسٌرتفع انظر النقطة )

( فان Sاما اذا انتقل منحنى العرض بنسبة اكبر باالنتقال منحنى الطلب )المنحنى  

 (.Eر التوازن سٌنخفض )انظر النقطة  كمٌة التوازن ستزٌد كما متوقع , ولكن سع

 : هذه النتابج على النحو االتً خٌصوٌمكننا تل

اذا زاد كل من الطلب والعرض من سلعة ما فان كمٌة التوازن ستزٌد حتما ولكن 

سعر التوازن قد ٌرتفع او ٌنخفض او ٌبقى دون تغٌر وذلك حسب حجم التغٌر 

 النسبً فً كل من الطلب والعرض .

 شكل ) ( تغٌر الطلب والعرض فً االتجاه نفسه 

 فً حالة زٌادة كل من الطلب والعرض فان كمٌة التوازن تزٌد  . 

فً الطلب والعرض وفً حالة زن فٌعتمد على حجم التغٌرالنسبً اما سعر التوا

نقص الطلب والعرض فان كمٌة التوازن تنقص . اما سعر التوازن فٌعتمد على 

 حجم التغٌر النسبً فً الطلب والعرض .

 :  والعرض باتجاهٌن متعاكسٌنالتغٌر فً الطلب رابعا : 

نفترض ان كبل من الطلب والعرض سوف ٌتغٌران لكن باتجاهٌن متعاكسٌن اي ان 

العوامل التً تؤثر فً الطلب والعوامل التً تؤثر فً العرض سوف تتغٌر فً 

 نفسه , ولكن تاثٌرهما سٌكون باتجاهٌن مختلفٌن وسنوضح ذلك كما ٌاتً : الوقت 

  : العرض من السلعة زٌادة الطلب ونقص-أ

( وان دخل مستهلكً السلعة Eمرة اخرى سنفرض ان نقطة التوازن اصبل هً)

مثبل قد زاد فً الوقت نفسه الذي زادت فٌه تكلفة انتاج السلعة )او نقص عدد 

 البابعٌن ( .    
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وكما شرحنا سابقا فان زٌادة الدخل ستؤدي إلى زٌادة الطلب على السلعة 

السلعة عادٌة ( . مما ٌعنً انتقال منحنى الطلب إلى الٌمٌن كما نرى )بافتراض ان 

(. اما زٌادة التكالٌف او نقص عدد البابعٌن فانها ستؤدي إلى D(منحنى فً ال

نقص عرض السلعة , وبالتالً انتقال منحنى العرض إلى الٌسار كما فً المنحنى 

 (Sواذا اخذنا هذٌن التغٌرٌن معا فً االعتبار فان ,)  نقطة التوازن الجدٌدة تصبح

 (E وبمقارنة هذه النقطة مع نقطة التوازن االصلٌة , نبلحظ ان سعر السلعة )

 ( .  P( إلى )(Pسٌرتفع ببلشك من 

التً شرحناها فٌعتمد على مقدار التغٌر النسبً لكل من  اما الكمٌة ولبلسباب

منحنى الطلب ومنحنى العرض . وكما واضح فً الشكل االحق فان كمٌة التوازن 

قد تزٌد , وقد تنخفض وقد تبقى ثابتة وكما ذكرنا سابقا . وهكذا نستطٌع تلخٌص 

 هذه النتابج على النحو التالً :

العرض منها فان سعر التوازن سوف ٌزٌد  اذا زاد الطلب على سلعته ما ونقص

حتما ولكن كمٌة التوازن قد تزٌد او تنخفض او تبقى دون تغٌر , وكذلك حسب 

 حجم التغٌر النسبً فً كل من الطلب والعرض .

 : نقص الطلب وزٌادة العرض من السلعة–ب  

 ٌمكننا بالمنطق السابق نفسه ان نبٌن النتٌجة االتٌة :

اذا نقص الطلب على سلعة ما وزاد العرض منها فان سعر التوازن سٌنخفض 

حتما ولكن كمٌة التوازن قد تزٌد اوتنخفض او تبقى دون تغٌر وكذلك حسب حجم 

 التغٌر النسبً فً كل من الطلب والعرض .

 والشكل التالً ٌبٌن ماتم شرحه :

ٌن فً حالة زٌادة الشكل اعبله ٌبٌن تغٌر الطلب والعرض فً اتجاهٌن متعاكس

الطلب ونقص العرض فان سعر التوازن ٌزٌد , ولكن كمٌة التوازن تعتمد على 

حجم التغٌر النسبً فً الطلب والعرض . اما فً حالة نقص الطلب وزٌادة العرض 

تحدٌدها دون معرفة حجم فان سعر التوازن ٌنقص ولكن كمٌة التوازن ال ٌمكننا 

 . والعرضالتغٌر النسبً فً الطلب 
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 الفصل السادس

 المستهلك سلوك نظرية

Consumer’s Behavior Theory 

 دراسة عند ويفترض ،السمع عمى طمبه يمثل الذيو  المستهمك سموك تحميل الفصل هذا يتناول
 االقتصادية الناحية من رشيد شخص المستهمك أن السموك هذا وتحميل المستهمك سموك
 السمع مختمف عمى المحدود لدخمه إنفاقه من ممكن إشباع أقصى تحقيق إلى ويهدف

 .عميها الحصول في يرغب التي والخدمات

 المنفعاة، نظرياة مااه رئيسيتان نظريتان المستهمك سموك تحمل التي االقتصادية النظريات وأهم
 المساتهمك عميهاا يحصال التاي المنفعاة أن المنفعاة نظرياة وتفتارض. الساوا  منحنياات ونظرية

 لاذا عددياة، أرقاام شكل في عنها والتعبير الكمي لمقياس قابمة الخدمة أو لمسمعة استهالكه من
 أمااا Cardinal Utility Theory العدديااة أو الكميااة المنفعااة بنظريااة المنفعااة نظريااة تعاارف
 Jeremy" بناثم جيرماي" كاان وقاد هاذا. الفارض هاذا تفتارض ال فهاي الساوا  منحنياات نظرية

Bentham هاي الشاي  منفعاة اعتبار عنادما المنفعاة، مفهاوم اساتخدموا الذين أوائل بين من 
 السامع مختماف عماى وحصاوله الساوقي لطمباه تحدياد  عناد المستهمك لسموك األساسي المحرك

 نفساها الفكارة تبمورت قد و هذا. العددي الكمي لمقياس قابمة المنفعة أن افترض وقد والخدمات
 فاي االقتصااديون المساتهمك ساموك تحميال فاي نفساه المفهاوم واتبع  ، Gossan"جوسان" عند
  Walras"والاراس" و Menger" منجار" و Jevons" نزو جيفا" أمثال عشر التاسع القرن نهاية
 هي الخدمة أو لمسمعة استخدامه من المستهمك عمى تعود التي المنفعة أن إلى يشيرون ،حيث
 رقمياة بوحادات يعبار أن يساتطيع المساتهمك أن بافتراضاهم ذلاك و الكماي، لمقياس قابمة منفعة
 .يستهمكها خدمة أو سمعة كل من يستمدها التي المنفعة عن

  Marshallمارشاال أللفرياد  Principles of Economics االقتصااد مباادئ كتااب وبظهاور
ن هاذا ومقبولاة، عامة نظرية وأصبحت النهائي بشكمها المنفعة نظرية تطورت ،م1920 عام  وا 
 العددي وليس الترتيبي التقييم عمى المستهمك مقدرة فكرة إال يقبمون ال الجدد االقتصاديون كان
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 تعارف التي والمنفعة، لنظرية كبديل السوا  منحنيات نظرية تطوير عمى عمموا وعميه لممنفعة،
 ماااان كاااال اسااااتخدم أن فكااااان  Ordinal Utility Theoryالترتيبيااااة المنفعااااة بنظريااااة

. الماضااي القاارن بدايااة مااع الجديااد األسااموب هااذا Parito"باااريتو"و Edgeworth"إدجااوارث"
 فاااي Allen"آلااان ريتشاااارد" و Hicks"هااايكس جاااون" ماان كااال ياااد عماااى تماماااا الفكااارة وتبمااورت

 :النظريتين من كال بالدراسة نتناول يمي فيما و. م1932

 :المنفعة نظرية باستخدام المستهمك سموك تحميل -أوال

 العالقة تفسر و السمع عمى المستهمك طمب تفسر التي األداة هي Utility المنفعة إن
 نظرية باستخدام المستهمك سموك ولتحميل منها، المطموبة والكمية السمعة ثمن بين العكسية
 قانون ونعرف لها، المختمفة والمفاهيم المنفعة معنى عمى عرفتن أن البداية في يمزم المنفعة
 .الحدية المنفعة تناقص

 :الحدية المنفعة تناقص وقانون المنفعة مفهوم

 أو لمسااامعة اساااتهالكه مااان الفااارد عمياااه يحصااال الاااذي Satisfaction اإلشاااباع هاااي المنفعاااة
 الكميااة المنفعااة باين فاارق وهناااك.  األذواق الخاتالف نظاارا آلخاار شاخص ماان وتختمااف الخدماة،
 يحصاال التااي المنفعااة أو اإلشااباع إجمااالي Total Utility الكميااة المنفعااة .الحديااة والمنفعااة
 فمااثال(. معينااة زمنيااة ماادة خااالل) الساامعة ماان معينااة لكميااة اسااتهالكه ماان المسااتهمك عميهااا
 مان المستهمك عميه يحصل الذي اإلشباع أو المنفعة مجموع هي برتقاالت ألربع الكمية المنفعة

 الزياادة مقادار فهاي  Marginal Utility الحدياة المنفعة أما. كمها برتقاالت لألربع استهالكه
 منفعااة هااي أو واحاادة بوحاادة الساامعة ماان المسااتهمكة الكميااة لزيااادة نتيجااة الكميااة المنفعااة فااي

 المنفعاة فاي التغيار مقادار أنهاا بمعناى ،السامعة مان المستهمك يستهمكها التي اإلضافية الوحدة
 الحدياة المنفعاة فماثال. واحادة بوحادة السامعة مان المساتهمكة الوحادات عدد لتغير نتيجة الكمية
 .لرابعاةا لةلمبرتقا استهالكه من المستهمك عميها يحصل التي المنفعة بها يقصد برتقاالت ألربع
   :اآلتية بالطريقة الحدية المنفعة قياس ويمكن
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 الكلٌة المنفعة فً التغٌر مقدار                                 
                          -----------------------------------------  =         الحدٌة المنفعة

      السلعة من المستهلكة الكمٌة فً التغٌر مقدار                         
         

 

 بمعادل تتزايد ولكنها السمعة، من المستهمكة الكمية زيادة مع تتزايد الكمية المنفعة أن والمالحظ
 الساامعة ماان إضااافية وحاادة كاال منفعااة أي الحديااة المنفعااة ألن متناقصااة بكميااات أو متناااقص
 Lawالحدية المنفعة تناقص قانون أو بمبدأ يعرف ما وهذا االستهالك، كمية زيادة مع تتناقص

of Diminishing Marginal Utility  عميااه يحصاال الااذي اإلشااباع أن: "  ومضاامونه 
 مان المساتهمكة الكمياة زياادة ماع أناه أو" يتنااقص يساتهمكها إضاافية وحادة كال مان المستهمك
 وحادة كال مان أقل منفعة عمى يحصل سوف المستهمك أن أي. الحدية المنفعة تتناقص السمعة
 بطبيعتهاا اإلنساانية الحاجاات أن إلى يرجع القانون هذا وتفسير السمعة، من يستهمكها إضافية
 فاي حاجتاه تبادأ السامعة مان متتابعاة لوحادات المساتهمك اساتهالك ماع وبالتاالي لإلشاباع قابمة

 ماادة خااالل) الساامعة ماان يسااتهمكها إضااافية وحاادة كاال منفعااة تاانقص وعميااه تاادريجيا التشاابع
 (.معينة

 -:الحدية المنفعة تناقص قانون أو مبدأ توضح البيانية والرسوم التالي والجدول

 المنفعة الحدية

MU 

 المنفعة الكلية

TU 

 السلعة من المستهلكة الكمية

Q 

5 5 1 

4 9 2 

3 12 3 

2 14 4 

1 15 5 

0 15 6 

Q

TU
MU
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-1 14 7 

  

 

             TU 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

MU         

 السامعة مان المساتهمكة الوحادات عدد زيادة مع أنه السابقة البيانية والرسوم الجدول من يتبين
 ،المساتهمكة الوحادات عادد زياادة  ماع تتنااقص فهاي الحدياة المنفعاة أماا الكمياة المنفعاة تتزايد

 المنفعااة تصاال(. الساامعة ماان وحاادات 6 اسااتهالك عنااد) لمصاافر الحديااة المنفعااة تصاال وعناادما

 المنفعة الكلية

 يةلحدالمنفعة ا

 الكمية المستهلكة

 الكمية المستهلكة

         1          2         3          4          5          6         7 

         1          2         3          4          5          6         7 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0  

5 

4 

3 

2 

1 

0 

-1 

-2 
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ذا Saturation Point التشابع حاد هاو وهاذا لهاا مساتو  أعماى إلى الكمية  واساتمر فارض  وا 
 الحدياة المنفعاة فانن الحاد هاذا بعاد السامعة مان المساتهمكة الوحادات عادد زياادة فاي المستهمك
 .الكمية المنفعة قصانتوت سالبة تصبح

 االسااتهالك كميااة بااين عكسااية عالقااة هناااك أن الحديااة المنفعااة تناااقص قااانون ماان ويتضااح
ذا الحديااة، المنفعااة تتناااقص الساامعة ماان االسااتهالك كميااة زادت فكممااا الحديااة والمنفعااة  قماات وا 

 .الحدية المنفعة تزداد االستهالك كمية

 :المستهمك توازن معنى تحديد 

 السمع كمية شرا  عمى لإلنفاق المخصص دخمه أنفق إذا توازن حالة في المستهمك يكون
 ضو  وفي الدخل هذا حدود في وذلك ممكنة كمية منفعة أكبر عمى يحصل بحيث والخدمات

 -:حالتين في التوازن لوضع المستهمك يصل كيف ونوضح   .السوق في السمع أثمان

 .واحدة سمعة عمى الدخل ينفق كان إذا -(1)

 .سمعة من أكثر عمى الدخل ينفق كان إذا -(2)

 :واحدة سمعة شرا  عمى اإلنفاق حالة في المستهمك توازن -(1)

 سمعة شرا  عمى معينة مدة خالل لإلنفاق المخصص دخمه ينفق سوف المستهمك أن بفرض
 تكون بحيث السمعة تمك من كمية اشتر  إذا توازن حالة  في يكون الحالة هذ  في واحدة،
 :تكون أي السمعة، تمك من الوحدة عمى المنفق المبمغ منفعة مساوية لمسمعة الحدية المنفعة

  السمعة من الوحدة عمى المنفق المبمغ منفعة=   لمسمعة الحدية المنفعة

 منفعة  ×  السمعة سعر=                        

  :تكون أي
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 لمسمعة الحدية المنفعة           
 ( المستهمك نظر في) منفعة=  ____________________        

 السمعة سعر               

 :تكون أي

 ( المستهمك نظر في) الدينار منفعة=    السمعة عمى المنفق لمدينار الحدية المنفعة

 أن ذلاك مان ويتباين. واحادة سامعة شرا  عمى اإلنفاق حالة في المستهمك توازن شرط هو وهذا
 المنفق لمدينار الحدية المنفعة أن طالما السمعة من إضافية وحدات شرا  في يستمر المستهمك

 عناد  تتسااو  الاذي الحاد عند ويتوقف المستهمك نظر في الدينار منفعة عن تزيد السمعة عمى
 نظار  فاي لادينارا منفعاة ماع السامعة عماى دينارلا إنفاقاه من عميها يحصل التي الحدية المنفعة
. ممكنة منفعة أو إشباع أقصى عمى يحصل حيث وضع، أفضل أي توازن وضع في يكون وهنا

 آلخار مساتهمك مان تختماف المساتهمك نظار فاي النقد وحدة منفعة أو لدينارا منفعة أن ويالحظ
 فاي النقاد وحادة أو دينارالا منفعاة أن حيث بخمه أو كرمه لدرجة وتبعا غنا  أو فقر  لدرجة تبعا
 أن كمااا الغناي، الشاخص نظاار فاي الادينار منفعاة ماان أكبار تكاون سااوف الفقيار الشاخص نظار
. الكريم الشخص نظر في منفعته من أكبر تكون سوف البخيل الشخص نظر في الدينار منفعة
 تظال المساتهمك نظار فاي الادينار منفعاة أو النقاد وحادة منفعاة أن المنفعة نظرية تفترض ولكن
 .استهالكه تغير مع تتغير ال أي ثابتة

 :وهو واحدة سمعة عمى إنفاقه حالة في المستهمك توازن شرط إلى وبالرجوع

 لمسمعة الحدية المنفعة  
 (النقد وحدة أو) الدينار منفعة=     _________________

  السمعة سعر       
 

 مان األيمان الجاناب قيماة فانن الساوق فاي السامعة ثمان فاي انخفاض وحدث فرض إذا أنه نجد
 :تكون أي األيسر، الجانب قيمة من أكبر تكون سوف السابقة المعادلة
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 . المستهمك نظر في( النقد وحدة أو)الدينار منفعة<   السمعة عمى المنفق الدينار منفعة       

 ها،سعر  في انخفاض حدوث عند السمعة من المطموبة الكمية يزيد المستهمك يجعل سوف وهذا
 قانون يفسر أي منها المطموبة والكمية السمعة سعر  بين العكسية العالقة يفسر الذي األمر
 .الطمب

 :واحدة سمعة عمى اإلنفاق حالة في المستهمك توازن وضع تحديد كيفية يوضح التالي والمثال

 الحدية المنفعة

 سعر/للسلعة

 السلعة

 الدينار منفعة

 (النقد وحدة أو)

المنفعة الحدية  السلعة سعر

 للسلعة

الكمية 

 المستهلكة

 من السلعة

1 7 2 3 3.5 

2 6 2 3 3 

3 5 2 3 2.5 

4 4 2 3 2 

5 3 2 3 1.5 

6 2 2 3 1 

7 1 2 3 0.5 

 وحاادة ومنفعااة السااوق فاي الساامعة سااعرو  المنفعاة جاادول بمعموميااة أناه يوضااح السااابق المثاال
 يساتهمكها التي الكمية تحديد أي لممستهمك التوازن وضع تحديد يمكن المستهمك نظر في النقد
 تاوازن شارط أن فنجد. ممكنة منفعة أكبر عمى ويحصل توازن وضع في ليكون السمعة تمك من

  :هو واحدة سمعة عمى اإلنفاق حالة في المستهمك

    لمسمعة الحدية المنفعة   
 (النقد وحدة أو) الدينار منفعة=   ________________

 السمعة ثمن       
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 . السابق الجدول في كما السمعة من وحدة 2 استهالك عند الشرط هذا ويتحقق

 :السمعة عمى المستهمك طمب منحنى اشتقاق

 يتغيار السمعة سعر يتغير فعندما منها، المطموبة والكمية السمعة سعر بين عكسية عالقة هناك
 السامعة ساعر انخفاض إذا فماثال السامعة، مان المطموباة الكمياة وتتغيار المساتهمك تاوازن وضع
 الجاناب قيماة تصابح ساوف السامعة ساعر انخفااض مع ألنه منها المطموبة الكمية تزداد سوف
 أي األيسار الجاناب قيماة مان أكبار المستهمك توازن لشرط الممثمة السابقة المعادلة في األيمن
 وبالتاالي المساتهمك نظار فاي الادينار منفعاة مان أكبر السمعة عمى المنفق الدينار منفعة تصبح
 وضاع عماى السامعة ساعر تغيار تاثثير يوضاح التاالي والمثاال. السامعة مان اساتهالكه كمية يزيد
 .السمعة عمى المستهمك طمب منحنى واشتقاق المستهمك توازن

 :مثال

 لممساااتهمك تحققهاااا التاااي والمنفعاااة السااامعة مااان المساااتهمكة الكمياااات يوضاااح التاااالي الجااادول
 مسااوية و ثابتاة المساتهمك لهاذا بالنسابة( الادينار منفعاة أو) النقاد وحادة منفعاة أن وبافتراض

 :فالمطموب. لموحدة دينار 2 السوق في السمعة ثمن وأن( 3)

 .توازن حالة في ليكون ةمعالس تمك من المستهمك يستهمكها التي الكمية تحديد -(1)

 فارض إذا تاوازن وضاع فاي ليكاون السامعة مان المساتهمك يساتهمكها التاي الكمياة تحديد -(2)
 .لموحدة دينار 1 إلى لسعرا وانخفض

 .الطمب منحنى ورسم السمعة عمى المستهمك طمب جدول اشتقاق -(3)

 الكمية المستهلكة من السلعة 1 2 3 4 5 6

 المنفعة الحدية للسلعة 6 5 4 3 2 1
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 :الحل

 يكاون عنادما وذلاك السامعة مان وحادة 1 استهالك عند يتحقق المستهمك توازن شرط أن يتبين
 .لموحدة دينار 2 مساويا السمعة ثمن

 وحادة 4 اساتهالك عناد المساتهمك تاوازن شرط يتحقق دينار 1 إلى السمعة ثمن انخفاض وعند
 الاثمن فانخفااض منهاا المطموبة والكمية السمعة ثمن بين العكسية العالقة ويالحظ. السمعة من
 طماب جادول اشاتقاق يمكان وبالتالي. السمعة من المستهمكة أو المطموبة الكمية زيادة إلى أد 

 :كالتالي بيانيا   وتمثيمه  السمعة عمى المستهمك

 

P Q 

2 1 

1 4 

 

الكمية 

 المستهلكة

 من السلعة

المنفعة 

الحدية 

 للسلعة

 الدينار منفعة

 وحدة منفعة)

 (النقد

 الحدية المنفعة

 السلعة سعر/للسلعة

 P=2 بافتراض

 الحدية المنفعة

 السلعة سعر/للسلعة

 P=1 بافتراض

1 6 3 3 6 

2 5 3 2.5 5 

3 4 3 2 4 

4 3 3 1.5 3 

5 2 3 1 2 

6 1 3 0.5 1 

P 

Q 

D 2 

1 

1 4 
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 : سمعة من أكثر عمى اإلنفاق حالة في المستهمك توازن -(2)

 التوازن وضع إلى يصل فننه سمعة من أكثر شرا  عمى دخمه سيوزع المستهمك أن افترضنا إذا
 المنفق لمدينار الحدية المنفعة تتساو  بحيث السمع من كمية شرا  عمى الدخل هذا أنفق إذا
ذا. السمع تمك من سمعة كل عمى  عمى الدخل ينفق سوف المستهمك أن لمتبسيط افترضنا وا 
 :التالي التوازن شرط يتحقق عندما التوازن حالة إلى يصل فننه( Z) و( X) سمعتين شرا 

 السمعة عمى المنفق دينارلم الحدية المنفعة( = X) السمعة عمى المنفق لملاير الحدية المنفعة
(Z) 

 :يكون أي

 (  Z) لمسمعة الحدية المنفعة(            X) لمسمعة الحدية المنفعة             
_________________                   =_____________________ 

 (Z) السمعة سعر(                     X)  السمعة سعر                 

 :كالتالي أخر  صورة في المستهمك  توازن شرط وضع يمكن كما

           
 (  X)  السمعة سعر           (     X) لمسمعة الحدية المنفعة              

_______________                      = ____________________   
 (Z) السمعة سعر               ( Z) لمسمعة الحدية المنفعة              

 

)(

)(

)(

)(

ZP

XP

ZMU

XMU
 

 السامعتين مان كمياة شارا  عماى الادخل أنفق إذا توازن حالة في يكون المستهمك أن يعني وهذا
 فااي الساامعتين ثماان بااين لمنساابة مساااوية لمساامعتين الحديااة المنفعااة بااين النساابة تكااون بحيااث
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 ممكناة منفعاة أقصى أو إشباع أقصى يحقق أي توازن حالة في المستهمك يكون وهنا السوق،
 .السمع مختمف عمى لدخمه توزيعه من

 المخصااص لدخمااه مساااويا الساامع تمااك عاال إنفاقااه مجمااوع يكااون أن وهااو آخاار شاارط وهناااك 
 :يكون أن يجب أي لإلنفاق،

 السمعة عمى اإلنفاق( +  X) السمعة عمى اإلنفاق=   السمع عمى اإلنفاق مجموع=   الدخل
(Z) 

)()()()( ZPZQXPXQY  

 :حيث

Y  :(الكمي اإلنفاق أو) الدخل 

Q(X)  :السمعة من االستهالك كمية (X ) 

P(X)  :السمعة من الوحدة سعر  (X ) 

Q(Z)  :السمعة من االستهالك كمية (Z) 

P(Z) :السمعة من الوحدة سعر (Z) 

 (.الميزانية قيد معادلة أو)  الدخل معادلة تسمى السابقة والمعادلة   

 :سمعتين عمى اإلنفاق حالة في المستهمك توازن وضع لتوضيح مثال

 ،(X) سامعتين شارا  عماى لإلنفااق ديناار 14 قادر  دخال يخصاص المساتهمك أن نفتارض سوف
(Z )الساامعة ثماان أن و اليااوم خااالل (X = )2 الساامعة ثماان و لموحاادة دينااار (Z = ) 3 دينااار 

 والكمياات المساتهمك تاوازن وضاع تحدياد يمكان التاالي المنفعاة جادول عمى وباالعتماد لموحدة،
 أقصاى أو ممكان إشاباع أقصى له تحقق والتي التوازن وضع عند السمعتين من يستهمكها التي
 .ممكنة كمية منفعة
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 (Z)السلعة  (X)السلعة 

الكمية 

المستهلك

 ة

المنفعة 

 الكلية

المنفعة 

 الحدية

منفعة 

 دينارال

 المنفق

 الكمية

 المستهلكة

المنفعة 

 الكلية

المنفعة 

 الحدية

منفعة 

دينار ال

 المنفق

1 10 10 5 1 20 20 6.6 

2 19 9 4.5 2 38 18 6 

3 27 8 4 3 54 16 5.3 

4 34 7 3.5 4 69 15 5 

 السامعة مان وحادة 4 و ،(X) السمعة من وحدة 1 استهالك عند يتحقق التوازن وضع أن يتبين
(Z )ويكون المستهمك توازن شرط يتحقق حيث: 

 (Z) السمعة عمى المنفق الدينار منفعة( = X) السمعة عمى المنفق الدينار منفعة       

 :أن أي

 ( Z) لمسمعة الحدية المنفعة(           X) لمسمعة الحدية المنفعة             
__________________                 =______________________  

 (Z) السمعة سعر(                    X)  السمعة سعر                 
 

 عمى المستهمك إنفاق مجموع يكون حيث( الميزانية معادلة أو) الدخل معادلة تتحقق كما
 :يكون أي ،(دينار14) لإلنفاق المخصص لدخمه مساويا السمعتين

)()()()( ZPZQXPXQY  

141223421 Y 
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 :السوا  منحنيات نظرية باستخدام المستهمك سموك تحميل -ثانيا

 لمقياس المنفعة قابمية وهو أساسي فرض عمى تعتمد المنفعة نظرية وهي السابقة النظرية
 إلى النقد وجه ولذلك الواقعية عن بعيد افتراض وهو عددية أرقام شكل في عنها والتعبير الكمي
 سموك تحميل في حديثة نظرية عمى يعتمد االقتصاديين من فريق وبدأ. المنفعة نظرية

 استهالكه من المستهمك عميها يحصل التي المنفعة درجة مقارنة أساس عمى تقوم المستهمك
 عميها يحصل التي المنفعة درجة ترتيب أي الترتيبي المنفعة تحميل عمى عتمدت أي لمسمع

 منحنيات بتعريف البداية في ونقوم. السوا  منحنيات نظرية وهي االستهالك، من المستهمك
  .المستهمك توازن دراسة في ذلك بعد نستخدمها ثم خصائصها أهم ومعرفة السوا 

 سمعتين من مختمفة توليفات يمثل السوا  منحنى    Indifference Curveالسوا  منحنى
 عمى واقعة نقطة أي أن أي. الكمية المنفعة أو اإلشباع من المستو  نفس لممستهمك تحقق
 أن الطبيعي ومن. المستهمك نظر في سوا  تعتبر سمعتين توليفة عمى تشتمل السوا  منحنى
 والجدول. وتفضيالتهم المستهمكين أذواق الختالف تبعا آلخر شخص من تختمف التوليفات هذ 

 السمعة لسمعتين المستهمكين أحد تفضيالت يمثل التالي

(X )السمعة و (Z)، كاآلتي السوا  ىمنحن عمى نحصل بيانيا الجدول وبتمثيل: 

 
X 

Z 

1     2    3    4    5    6    7    8 

5 

4 

3 

2 

1 

 

A 

B 

C 

D 
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 السمعتين من مختمفة مجموعات أو توليفات يوضحان السابقين السوا  ومنحنى جدول إن
(X)، (Z )مثل السوا  منحنى عمى واقعة نقطة أي أن أي المنفعة، نفس لممستهمك تحقق 

 المستهمك حصول أن أي المستهمك نظر في سوا  تعتبر( D) أو( C) أو( B) أو(  A)  النقطة
( Z) السمعة من اتوحد 8و( X) السمعة من وحدة 1 عمى تشتمل والتي( A) التوليفة عمى
 تعتبر وكمها( D) أو( C) أو( B) مثل أخر  توليفة أي له تحققها الذي اإلشباع نفس له يحقق
 . السوا  منحنى التوليفات لتمك الممثل المنحنى يسمى ولذلك نظر  في سوا 

 السوا  منحنيات خصائص

 والتي رئيسية خصائص عدة لها أذواقه و المستهمك تفضيالت تعكس التي السوا  منحنيات إن
 :يمي فيما تتمخص

 :المنحنيات من النهائي وعدد لمسوا  خريطة هناك أن -1     

 صورة تمثل والتي لممستهمك السوا  منحنيات خريطة عمى نحصل لمسوا  منحنيات عدة برسم
 في المختمفة تفضيالته ترتيب من المستهمك يتمكن حيث وأذواقه، المستهمك لتفضيالت بيانية
 كبير عدد هناك يكون وبالتالي بها الخاص السوا  منحنى منها مجموعة لكل مجموعات شكل
 . المستهمك لهذا السوا  خريطة مجموعها في تشكل والتي السوا  لمنحنيات جدا

 

 

 (Z)السلعة  (X)السلعة  التوليفات

 (A ) 1 8 

(B) 2 5 

(C) 3 3 

(D) 4 2 
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 سوا  منحنيات ثالثة بافتراض) مستهمك سوا  خريطة يوضح الذي التالي الشكل من ويالحظ
 عميها يتحصل التي الكمية المنفعة زادت كمما أعمى إلى السوا  منحنى ارتفع كمما أنه (فقط

 أعمى سوا  منحنى كل أن أي المستهمك،
 يهدف وعميه أكبر، إشباع يمثل

 إلى المستهمك

 سوا  منحنى أعمى إلى الوصول محاولة
 ممكن مستو  أقصى بذلك ليحقق ممكن
 عمى واقعة نقطة فثي. اإلشباع من

 أفضل تكون سوف( 2) السوا  منحنى
 واقعة نقطة أي من المستهمك نظر في
( Z) السمعة أو( X) السمعة من أكبر كمية عمى تشتمل سوف ألنها( 1) السوا  منحنى عمى
 السوا  منحنى عمى نقطة كل وأيضا. أكبر منفعة لممستهمك تحقق وبالتالي معا، السمعتين أو
 (.2) السوا  منحنى عمى واقعة نقطة أي من المستهمك نظر في أفضل تكون سوف( 3)

 :أبدا تتقاطع ال السوا  منحنيات -2

 تتميز المستهمك تفضيالت كانت لما
 يدل السوا  منحنيات تقاطع فنن بالمنطقية

 كانت فنذا. االختيار منطقية عدم عمى
 الذي اإلشباع نفس تحقق( A) النقطة
 لوقوعهما لممستهمك( B) النقطة تحققه

 ويالحظ ،(1) السوا  منحنى نفس عمى
 المنفعة في متساويتان( C)و( B) أن أيضا
 المنحنى نفس عمى عهماو لوق اإلشباع أو
 الذي اإلشباع نفس تعطي توليفة( C) تكون الحالة هذ  في ألنه منطقي غير أمر وهذا ،(2)

 في متعادلتان( C) و( A)  التوليفتان أو النقطتان تصبح وعميه( B)و( A) التوليفتان تعطيه

X  

  

 

 

 

 

 

                                                            (3) 

                                                        (2)     

                                                   (1)        

Z      

 

X   

  

                     C                                  

 

              A                                                   

B          

(1) 

 

                                                     (2)              Z     
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 تحقق( 2) السوا  منحنى عمى الواقعة( C) التوليفة أن الواقع في ولكن اإلشباع، مستو 
 كمية عمى تشتمل ألنها ،(1) المنحنى عمى الواقعة( A) التوليفة من لممستهمك أكبر إشباع
 يمكن ال السابق الرسم في كما( 2) ،(1) المنحنيات تقاطع فنن وبالتالي ،(X) السمعة من أكبر
 .متقاطعة وليست لبعضها موازية السوا  منحنيات تكون أن والبد صحيحا يكون أن

 :الميل سالبة السوا  منحنيات -3

 جهة متجها أسفل إلى أعمى من يتجه أي سالب ميمه السوا  منحنى أن سبق مما يتضح
 الكمية زيادة أن عمى يدل الذي األمر الشرقي الجنوب إلى الغربي الشمال من يتجه أي اليمين،

 اتجه وكمما ،(Z) السمعة من المستهمكة الكمية نقص مقابل تكون( X) السمعة من المستهمكة
( X) السمعة من استهالكه كمية يزيد فننه أسفل إلى أعمى من السوا  منحنى عمى المستهمك

 والمعدل(. Z) السمعة محل( X) السمعة يحل أنه أي ،(Z) السمعة من استهالكه كمية ويقمل
 Marginal لإلحالل الحدي المعدل يسمى( Z) محل( X) المستهمك يحل أساسه عمى الذي

Rate of Substitution (MRS) . السمعة من الكمية" بثنه الحدي اإلحالل معدل ويعرف 
(Z )السمعة من واحدة وحدة إحالل مقابل عنها لمتنازل مستعدا المستهمك يكون التي (X )

    :أن أي ،"اإلشباع من المستو  نفس محققا محمها
X

Z
MRS




 

     بالمقدار( X) السمعة من االستهالك كمية زيادة ألن سالبة قيمته تكون الحدي اإلحالل ومعدل
X∆ السمعة من االستهالك كمية بنقص مقترنة تكون (Z )بالمقدار Z∆ .نفسه هو المعدل وهذا 

.                                                              سالب السوا  منحنيات ميل يكون وعميه معينة، نقطة عند السوا  منحنى ميل
 :يكون معينة نقطة عند السوا  منحنى ميل أن أيضا   ويالحظ

 

 

 

)(

)(

ZMU

XMU

X

Z
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 لمسمعة الحدي اإلحالل معدل عن يعبر معينة نقطة عند السوا  منحنى ميل فنن ذلك وعمى 
 إلى( س) لمسمعة الحدية المنفعة نسبة عن أيضا يعبر أنه كما ،(ص) السمعة محل( س)

 (.  ص) لمسمعة الحدية المنفعة

 :األصل نقطة اتجا  محدبة السوا  منحنيات-4

 السوا  منحنى وشكل السوا  جدول من يالحظ 
 السمعة من استهالكه زيادة عند المستهمك أن
(X )من متناقصة بكميات يضحي واحدة بوحدة 

 السوا  منحنى ميل أن بمعنى ،(Z) السمعة
 من المنحنى عمى المستهمك انتقل كمما يتناقص
لى( C) إلى ثم( B) إلى(  A)  النقطة من انتقل كمما أي أسفل إلى أعمى  ويرجع. هكذا( D) وا 
 لممنفعة بالنسبة( X) لمسمعة الحدية المنفعة تناقص إلى السوا  منحنى ميل في التناقص هذا

 من المستهمكة الكمية ونقص( X) السمعة من المستهمكة الكمية زيادة مع( Z) لمسمعة الحدية
(Z )المعدل أو السوا  منحنى ميل في التناقص هذا.  الحدية المنفعة تناقص لقانون وفقا 

 .  األصل نقطة نحو المحدب الشكل يتخذ السوا  منحنى يجعل لإلحالل الحدي

مكانيات المستهمك دخل  [:الميزانية خط أو الدخل خط] اإلنفاق وا 

 تمك شرا  عمى إنفاقه وعند السمع شرا  عمى لإلنفاق مخصص دخل له يكون المستهمك إن
 أي. السوق في السمع تمك أثمان ضو  وفي دخمه حدود في عميها إنفاقه يكون أن البد السمع
 :يكون أن يجب فننه( Z) ، (X) سمعتين عمى وينفق( Y) المستهمك دخل كان إذا أنه

 ( Z) السمعة عمى اإلنفاق(   +    X) السمعة عمى اإلنفاق=   الدخل    

 (Z) السمعة سعر( × Z) السمعة كمية(   +   X) السمعة سعر( × X) السمعة كمية=   ل 

)()()()( ZPZQXPXQY  

X 

 

 

             A 

                       

                  B 

                      C 

                            D 

 

 

 

                                                       Z 
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 خط" يسمى ما عمى والحصول بيانية صورة في عنها التعبير ويمكن الدخل، معادلة هي وهذ 
 كل تمثل الذي الخط ذلك" بثنه Budget line الميزانية خط ويعرف".  الدخل خط" أو" الميزانية
 ".ثابت بمبمغ شراؤها لممستهمك يمكن سمعتين من معينة توليفة عميه نقطة

 دخل أن بفرض :اآلتية بالطريقة لممستهمك الميزانية خط أو الدخل خط اشتقاق ويمكن
 100  هو( مثال يوم) معينة مدة خالل السمعتين شرا  عمى لإلنفاق المخصص المستهمك

 وأنفق فرض فنذا. دينار 1(= Z) السمعة ثمن و دينار 2( = X) السمعة ثمن وأن دينار
( 1÷ 100) شرا  يستطيع فننه( Z) السمعة شرا  عمى دينار 100 ووه الدخل كل المستهمك

 فقط( X) السمعة شرا  عمى المبمغ كل وأنفق فرض إذا وأما الرسم، في A النقطة وحدة 100
 A , B النقطتين وبتوصيل الرسم، في( ب) النقطة وحدة 55( 1÷100) شرا  يستطيع فننه

 نقطة أي عند المستهمك يكون أن ويمكن. الرسم عمى AB الخط وهو الدخل خط عمى نحصل
( Z) ،(X) السمعتين من أخر  توليفة تمثل والتي( C) النقطة مثل الدخل خط عمى واقعة

 من وحدة 60 يشتري حيث التكمفة، نفس تكمفه أي الدخل بنفس شراؤها المستهمك يستطيع
( 2÷40) بها يشتري أن يستطيع دينار 40 دخمه من ويتبقى دينار 60 تكمفه( ص) السمعة

 السمعتين من مختمفة توليفات يمثل الدخل خط أن ذلك من ويتبين(. X) السمعة من وحدة 20
 .ثابت بمبمغ شراؤها المستهمك يستطيع

( D) النقطة مثل( يمينه عمى أي)  الدخل خط خارج نقطة عند يكون أن المستهمك يستطيع وال
 المستهمك يستطيع ال( Z) ،(X) السمعتين من كميات أو توليفة عمى تشتمل ألنها الرسم في

نما دخمه حدود في شراؤها  .لشرائها دخمه يكفي وال أكثر تتكمف وا 

 ذلك توضيح ويمكن( Z) السمعة وثمن( X) السمعة ثمن بين النسبة عن يعبر الدخل خط وميل
 :                       أن فنجد السابق الرسم في المبين AB الدخل خط إلى بالرجوع

 :يكون  AB الدخل خط ميل
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 (س) السمعة سعر                                   
 _______________=    أي                    

 (ص) السمعة سعر                              

 :الدخل خط انتقال

 حدث إذا أو المستهمك دخل في تغير حدث إذا لممستهمك الميزانية خط أو الدخل خط ينتقل
 :الحالتين من كل في الدخل خط انتقال كيفية ونوضح السمعتين، أثمان بين النسبة في تغير

 تغير حدوث حالة في الدخل خط انتقال
 المبين الرسم في   :المستهمك دخل في
 الذي الخط هو ب أ الدخل خط أن نجد
 يمكن التي السمع توليفات يمثل

 دخمه أن بفرض شراؤها لممستهمك
 السمعة سعر وأن دينار 100 مساوي

(= ص) السمعة سعرو  دينار 2( = س)
ذا. مسبقا   اشتقاقه تم والذي دينار1  وا 

 بالزيادة تغير المستهمك دخل أن افترضنا
 الدخل خط فنن تغيير دون( Z) ،(X) السمعتين ثمن ا ابق مع دينار 120 اوياامس وأصبح مثال

 المستهمك وأنفق فرض لو ألنه. A B الخط هو ويصبح اليمين جهة أعمى إلى سينتقل الجديد
( 1÷ 120) را اش يستطيع فقط( Z) السمعة من كمية شرا  عمى دينار 120 والبالغ الدخل كل

ذا( الرسم في A النقطة) وحدة 120  فيستطيع فقط( X) السمعة شرا  عمى الدخل كل أنفق وا 
 خط عمى نحصل  A،Bالنقطتين وبتوصيل ،(الرسم في B النقطة) وحدة 60( = 2÷120) شرا 
 لم السمعتين ثمن بين النسبة ألن AB األصمي الدخل لخط موازي أنه ويالحظ الجديد، الدخل
 عن يعبر والذي الدخل خط ميل يتغير لم بالتالي و ثابتة السمعتين أثمان ظمت حيث تتغير
 (.Z) السمعة سعر إلى( X) السمعة سعر نسبة

 (Z) السلعة

 

                                                                                 A        

      A 

 

 

 

 

     B      B    ( X) السلعة   

 

 المستهلك دخل لتغير الدخل خط انتقال
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 .اليسار جهة أسفل إلى ينتقل الدخل خط فنن المستهمك دخل وانخفض فرض إذا وبالعكس
 الدخل خط انتقال إلى يؤدي السمعتين أثمان ثبات مع المستهمك دخل تغير أن ذلك من يتبين
لى الدخل زيادة حالة في اليمين جهة إلى وينتقل ثابتا، ميمه بقا  مع الميزانية خط أو  وا 

 .الدخل نقص حالة في اليسار

 :لمسمع النسبية سعاراال تغير حالة في الدخل خط انتقال

 النسبية األثمان في تغير حدث إذا
 ينتقل الدخل خط فنن لمسمعتين
 خط أن نجد الرسم ففي. ميمه ويتغير
 السمع توليفات عن يعبرAB  الدخل
 من شراؤها المستهمك يستطيع التي

 أن بفرض وذلك( P) ،(X) السمعتين
 السمعة سعرو  دينار 100=  دخمه

(X=)2 السمعة سعرو  دينار (Z = )1 
 .لاير

 كما( Z) ثمن بقا  مع دينار 1 ليصبح دينار 2 من انخفض( X) السمعة ثمن أن افترضنا فنذا
 ويكون ينتقل الدخل خط فنن ،دينار 100 عند ثابتا المستهمك دخل وبقا  دينار 1 مساوي هو
 السمعة ثمن إلى( X) السمعة ثمن نسبة ألن ميمه يقل حيث الرسم في المبين AB الوضع في
(Z )انخفضت. 

 :السوا  منحنيات باستخدام المستهمك توازن وضع تحديد

 الخاصة السوا  منحنيات وخريطة لممستهمك الميزانية خط أو الدخل خط من كل باستخدام
 وتحديد المستهمك توازن وضع تحديد يمكن وتفضيالته، أذواقه عن تعبر والتي بالمستهمك
 أو إشباع أكبر عمى ويحصل توازن وضع في ليكون السمعتين من يستهمكها التي الكميات
 .السمع تمك عمى لدخمه توزيعه من ممكنة منفعة

 (Z) السلعة 

   

      A  

 

 

 

 

  A السلعة

 

 

 

 

      B                       B  السلعة

 (X                                                           ) 
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 أعمى إلى الوصول هو المستهمك هدف إن
 عمى يحصل وبحيث ممكن سوا  منحنى
 بشرط ولكن( Z) ،(X) السمعتين من توليفة

 حدود في عميها اإلنفاق مجموع يكون أن
 نقطة تكون أن يجب أنه يعني وهذا. دخمه
 الدخل خط عمى واقعة المستهمك توازن
 الوصول يمكن سوا  منحنى أعمى وعمى
 من يتبين وكما.  الدخل هذا حدود في إليه

 النقطة هي المستهمك توازن نقطة أن الرسم
(E )(. 2) رقم السوا  منحنى وهو ممكن سوا  منحنى أعمى مع الدخل خط تماس نقطة وهي

 Qx الكمية وهي توازن حالة في المستهمك تجعل التي السمع توليفة تتحدد النقطة هذ  ومن
 شرا  فعند[. مثال وحدة 60( ]Z) السمعة من Qz والكمية[ مثال وحدة 20( ]X) السمعة من

 بفرض)  دينار 40 مبمغ شرائها عمى ينفق سوف( X) السمعة من وحدة 20 لكمية المستهمك
 دينار  60 (مثال دينار 100 البالغ) دخمه من يتبقى وسوف( دينار X  =2 من الوحدة ثمن أن

=  Z من الوحدة ثمن أن بفرض وذلك( )Z) السمعة من وحدة 60 بها يشتري أن يستطيع
 .لدخمه مساويا السمعتين عمى إنفاقه مجموع يكون وبالتالي( دينار1

 تحقق التي الوحيدة وهي ،نقطة أفضل هي( E) النقطة أن السابق الرسم من ويالحظ
 أثمان ضو  وفي دخمه حدود في ممكنة منفعة أكبر له تحقق حيث التوازن، حالة لممستهمك

 أعمى سوا  منحنى عمى واقعة أخر  لنقطة الوصول لممستهمك يمكن وال.  السوق في السمع
 منحنى عمى واقعة نقطة أي أن بمعنى يكفي، وال محدود دخمه ألن( 3) رقم المنحنى مثل

 يصل أن لممستهمك يمكن وال خارجه وواقعة الدخل خط يمين عمى تكون سوف( 3) رقم السوا 
 ،(g) النقط مثل ب أ الدخل خط عمى واقعة أخر  نقط هناك أن ويالحظ.  دخمه حدود في إليها
(f )عمى واقعة ألنها لممستهمك بالنسبة النقط أفضل هي وليست توازن نقط ليست ولكنها 

(. E) النقطة عميه تقع الذي( 2) رقم السوا  منحنى من أدنى وهو( 1) رقم السوا  منحنى
 لممستهمك تحقق سوف( f)،(g) النقطتين كال عميها تشتمل التي السمع توليفة فنن وبالتالي

 (Z) السلعة                                      

 

                                                        

 
 

        IC2                                         E 

IC1 

                                                      (3)              IC3 

                                                        (2) 

                                                     (1) 
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(. E) النقطة عميها تشتمل التي السمع توليفة من عميها يحصل التي المنفعة من أقل منفعة
 .الوحيدة التوازن نقطة وهي النقط أفضل هي( E) النقطة تكون وعميه

 :يكون الدخل خط مع السوا  منحنى تماس نقطة وهي( E) التوازن نقطة عند     

 الميزانية خط ميل=       السوا  منحنى ميل                   

 (Z) السمعة سعر(         X) لمسمعة الحدية المنفعة     : أن أي
 ا____________=      __________________          

                                                                                                                    X) ) السمعة سعر(        Z) لمسمعة الحدية المنفعة            
 (X) لمسمعة الحدية المنفعة                                                                   

 ________________ يساوي معينة نقطة عند السوا  منحنى ميل أن وعرفنا سبق ألنه
 (                                      Z) لمسمعة الحدية المنفعة                                                                  

 ( X) السمعة سعر                                                             
 (_______________ يساوي الميزانية خط ميل أن عرفنا كما

 (  Z) السمعة سعر                                            

 عمى دخمه أنفق إذا توازن حالة في يكون المستهمك أن أي المستهمك توازن شرط هو وهذا
 لمنسبة مساوية السمع لتمك الحدية المنفعة بين النسبة تكون بحيث السمع من توليفة شرا 
 أخر  صورة في دائما المستهمك توازن شرط وضع ويمكن. السوق في السمع اسعار بين

           :كاآلتي

 (Y) لمسمعة الحدية المنفعة(        X) لمسمعة الحدية المنفعة             
           __________________  =____________________ 

 (Y) السمعة سعر(                   X) السمعة سعر                 

 (.   Z) عمى المنفق لدينارا منفعة( = X) عمى المنفق دينارال منفعة  :أن أيضا يعني وهذا

 توازن شرط وضع يمكن فننه الحدي اإلحالل معدل عن أيضا يعبر السوا  منحنى ميل أن وبما
 :   كاآلتي أخر  صورة في السابق المستهمك
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                                  Z              السمعة ثمن (X) 
 ____________(   =  _______)   الحدي اإلحالل معدل   

X                                                           السمعة ثمن (Z) 

 المستهمك سموك تحميل في إليها وصمنا التي النتائج بين تطابق هناك أن سبق مما ويتبين
 الفارق أن إال السوا  ومنحنيات المنفعة أسموب من كل باستخدام توازنه وضع وتحديد

 التحميل أسموب استخدام عند عدديا المنفعة قياس إمكانية افتراض هو بينهما األساسي
 .السوا  منحنيات أسموب استخدام عند الترتيبي القياس وافتراض بالمنفعة

 (:السوا  منحنيات باستخدام) الطمب منحنى اشتقاق

 مع عكسية بعالقة الثمن يرتبط
 تغير فنن وبالتالي االستهالك

( مثال باالنخفاض) السمعة ثمن
 منها االستهالك زيادة إلى يؤدي
 التوازن وضع ويتغير

 االعتماد ويمكن. لممستهمك
 أن وبافتراض التالي الرسم عمى
 100 مساوي المستهمك دخل
( X) السمعة سعر وأن دينار

 وأن لموحدة دينار 2 مساوي
 1 مساوي( Z) السمعة سعر
 اشتقاق يمكن لموحدة دينار
 عمى المستهمك طمب منحنى
 من األعمى الرسم في:السمعة
 وهي( E) النقطة هي كانت البداية في المستهمك توازن نقطة أن نجد التالي البياني الشكل
 كمية تحدد  النقطة هذ  من و( 1) رقم السوا  منحنى مع( AB) الدخل خط تماس نقطة

 من وحدة20  الكمية وهي توازن حالة في المستهمك تجعل التي السمعتين من االستهالك

        Z  

 

                                                                    

                              A 

IC1                        

IC2                                      

                        E            E 

      60                                                       (1) 

                                                            

                                                             (2) 

 

 

X 

         0          20          40   B                           B 

 

         P 

 

 

       2 

                                   D 

       1 

 



الزراعً /  واإلرشادوزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً / جامعة تكرٌت / كلٌة الزراعة / قسم االقتصاد 

 المرحلة الثانٌة         أعداد  أ. د حسن ثامر زنزل السامرابً   1محاظرات النظرٌة االقتصادٌة الجزبٌة / 
 

118 
 

 حدود في السمعتين عمى اإلنفاق مجموع وكان ،(Z) السمعة من وحدة 60 والكمية( X) السمعة
 .دينار 100 والبالغ المستهمك دخل

ذا  خط فنن لموحدة دينار1 ثمنها أصبح بحيث( X) السمعة سعر في انخفاض حدوث افترضنا وا 
 توازن نقطة وتنتقل (AB) الجديد الوضع إلى (AB) الوضع من وينتقل ميمه يقل الدخل

 منحنى مع (AB) الجديد الدخل خط تماس نقطة هي (E) والنقطة ،(E) إلى (E) من المستهمك
 (.2) المنحنى هو جديد سوا 

 افترضنا فنذا( Z) ،(X) السمعتين من المستهمكة الكمية تتحدد (E) الجديدة التوازن نقطة ومن
 عمى ينفق فسوف وحدة 60 وهي( Z) السمعة من الكمية نفس يستهمك سوف المستهمك أن

 السمعة من وحدة 40 بها يشتري أن يستطيع دينار 40  دخمه من ويتبقى ،دينار 60 شرائها
(X )السمعة من أكبر كمية شرا  يستطيع أي (X )ثمنها انخفاض بعد   . 

 عند لممستهمك التوازن وضع في التغير يوضح الذي الرسم من األعمى الجز  عمى وباالعتماد
 عمى المستهمك طمب منحنى اشتقاق يمكن ،(X) السمعة ثمن في باالنخفاض تغير حدوث
 يقابمها األعمى الرسم في توازن نقطة كل أن فنجد. الرسم من األسفل الجز  في( X) السمعة
 .األسفل الرسم في( D) المستهمك طمب منحنى عمى نقطة

 سعر انخفاض مع أنه( D) المنحنى وهو( X) السمعة عمى المستهمك طمب منحنى ويوضح
 إلى وحدة 20 من( X) السمعة من المطموبة الكمية زادت دينار 1 إلى دينار 2 من( X) السمعة

 قانون) منها المطموبة والكمية السمعة سعر بين العكسية العالقة يوضح وهذا وحدة، 40
 (.الطمب
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السابع الفصل  

جاإلنتا ظريةن  
األرزاق، بمعنى جعل األموال صالحة لالستعمال  قبثنه عمل مادي هدفه خم عرف اإلنتاج قديما  

اإلنساني، بينما ذهب الكالسيك بقولهم أن اإلنتاج ليس مجرد خمق أرزاق، حيث ال يستطيع 
نما الخمق عمل ينفرد به الخالق المبدع سبحانه وتعالى، وعميه  اإلنسان خمق شئ من العدم وا 

هو ، و نفعة أو يشبع حاجة إنسانيةيقولون بثن اإلنتاج هو العمل الذي يولد أو يضيف م
حاصل فكري أو مادي من صنع اإلنسان يساهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تمبية 

 بثنه:   Productionاإلنتاجاحتياجات اإلنسان ورغباته.وبذلك يمكننا تعريف 

"عممية تحويل مختمف عناصر اإلنتاج )أرض، عمل، رأس مال، تنظيم( إلى سمع وخدمات 
 المستهمك عمى استعداد لدفع ثمن لها".يكون 

هذا وتقوم المنشآت أو المشروعات الموجودة في المجتمع بننتاج السمع والخدمات التي تشبع 
كل مشروع أو منشثة يتكون العرض الكمي  هعرضيالحاجات اإلنسانية، ومن مجموع ما ينتجه و 

عند أو المنتج سموك المنشثة  لمسمعة أو الخدمة في السوق. وفي هذا الجز  من دراستنا نحمل
تحديد  لكمية اإلنتاج من السمعة أو الخدمة التي ينتجها وكيفية وصوله لحالة التوازن أي 
تحديد  لحجم اإلنتاج الذي يجعمه يحقق أكبر ربح ممكن وهو الهدف األساسي الذي يسعى 

و قيمة المبيعات( لتحقيقه من خالل عممية اإلنتاج. والربح هو الفرق بين اإليراد الكمي )أ
 والتكاليف الكمية لإلنتاج، أي أن:

 .الكمية التكاليف – الكمي اإليراد=  الربح                  

 ربااح أكباار يحقااق يجعمااه والااذي المشااروع أو المنشااثة فااي اإلنتاااج حجاام تحديااد كيفيااة ولدراسااة
 و اإلنتاااج دالااة البدايااة فااي ناادرس أن يماازم تااوازن، حالااة فااي المشااروع يكااون وبالتااالي ممكاان
 اإلنتااج دالاة ودراساة. لإلياراد األخار  والمفااهيم الكماي اإليراد مفهوم ندرس وأن اإلنتاج تكاليف
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 مفهااوم البدايااة فااي نحاادد أن تتطمااب اإلنتاااج وحجاام اإلنتاااج عناصاار بااين العالقااة تمثاال والتااي
 .اإلنتاج عناصر

 Factors of Production اإلنتاج عناصر

 األمااوال إنتاااج فااي لإلسااهام بينهااا فيمااا تتضااافر التااي العناصاار مجموعااة" يهاا اإلنتاااج عناصاار
 والتاي والخادمات السامع إنتااج عممياات فاي تساتخدم التي االقتصادية الموارد فهي ،"االقتصادية

 العماال، وعنصاار األرض، عنصاار: وهااي أربعااة العناصاار وهااذ . باإلنتاااج القيااام يسااتحيل باادونها
 .التنظيم وعنصر المال، رأس وعنصر

 :األرض عنصر -[1]

 أي اإلنتااج، عممياات فاي تساتخدم والتاي الطبيعاة من المستمدة الموارد Land باألرض يقصد 
 ميااا  ومااوارد معدنيااة وثااروات معااادن ماان األرض عميااه تشااتمل ومااا األرض سااطح تشاامل أنهااا

 حاجااات تشاابع التااي والخاادمات الساامع إنتاااج فااي تسااتخدم التااي الطبيعيااة المااوارد ماان وغيرهااا
 .   اإلنسان

 :العمل عنصر -[2]

خدمات األيدي العاممة التي تسهم في إنتاج السمع والخدمات، وقد  Laborيمثل عنصر العمل 
عمى المجهود العضمي لإلنسان أو ذهني يعتمد عمى أساسا يكون العمل جسماني يعتمد 

عنصر العمل ناحيتين: المجهود العقمي لإلنسان أساسا. هذا ويؤخذ في االعتبار عند دراسة 
والناحية الكمية، حيث تتمثل الناحية النوعية لمعمل في اختالف درجة مهارة  ةالناحية النوعي

نتاجيتهم والتي  بدورها عمى الصفات الوراثية و المكتسبة لمعامل ودرجة الثقافة تتوقف العمال وا 
وكفا ة اإلنتاج، أما  والمستو  الخمقي وحرية اختيار المهنة وغير ذلك مما يؤثر عمى حجم

عن الناحية الكمية فتتمثل في حجم القوة العاممة أو عدد المشتغمين في سوق العمل والتي 
 . وتوزيعهم حسب العمر والجنس السكان عددتتحدد ب

 :المال رأس عنصر -[3]
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 ويشامل اإلنتااج عممياة فاي ليسااعد  اإلنساان يصانعه الاذي العنصار هاو  Capitalالمال رأس 
 أو النقاود أن ويالحاظ. اإلنتااج عمى قدرته لتزيد اإلنسان يصنعها التي والمواد والمعدات اآلالت
 فاي المتمثالو  الحقيقاي أو العيناي المال رأس عمى لمحصول وسيمة مجرد هو النقدي المال رأس

 نباي التفرقة يمكن المشروع أو المنشثة مستو  وعمى. لإلنتاج الالزمة والمواد والمعدات اآلالت
 :هما المال رأس عنصر من أساسيين نوعين

 والمباني والمعدات كاآلالت المشروع في الثابتة األصول  Fixed Capitalالثابت المال رأس -أ
 مان طويماة فتارات مد  عمى اإلنتاج عممية في بها يستفيد أن لممشروع يمكن والتي والمنشآت

 .  استعماله بمجرد يفنى ال  الزمن

 غيار والسامع األولياة المواد فهو( الدائر أو)   Circulating Capitalالمتداول المال رأس -ب
 . استعمالها بمجرد تستهمك التيو  اإلنتاج عممية في المشروع يستخدمها التي الصنع تامة

 عنااد أناه فاي المتاداول الماال ورأس الثابات الماال رأس باين لمتفرقاة االقتصاادية األهمياة وتبارز
 فااي بثكممهااا تاادخل المتااداول المااال رأس قيمااة فاانن المشااروع فااي الساامعة إنتاااج تكمفااة حساااب
 المشاروع ينتجهاا التاي السامعة إنتااج تكمفاة حسااب فاي يادخل أي السامعة، إنتااج تكمفاة حساب
 والسامع اإلنتااج مستمزمات و المواد من المشروع استخدمه ما كل قيمة معينة زمنية فترة خالل
 في بثكممها تدخل ال فهي الثابت المال رأس قيمة أما. السمعة إنتاج عممية في المصنعة نصف
 حسااب فاي يادخل بحياث المختمفاة اإلنتااج فتارات عماى قيمتهاا تاوزع إنما اإلنتاج تكمفة حساب
 اساااتهالك قيماااة أو الثابااات الماااال رأس اساااتهالك قيماااة اإلنتاجياااة الفتااارة خاااالل اإلنتااااج تكمفاااة
 . فقط الفترة تمك خالل المشروع في الثابتة األصول

 :التنظيم عنصر -[4]

 يقومااون الااذين المشااروعات أصااحاب أو المنظمااين خاادمات Organization بااالتنظيم يقصااد
 وهاي الرئيساية األخار  اإلنتااج عناصار باين ليافو الت بعممياة ويقوماون المشاروع وتنظيم بندارة
 اتخااذ ومسائولية اإلنتاج مخاطر ويتحممون والخدمات السمع إلنتاج المال ورأس والعمل األرض
 عان المنظماين عمال طبيعاة الخاتالف ونظرا. خسارة أو ربحا يحققون وقد المشروع في القرارات
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 واعتباار العماال عنصاار عاان التنظاايم عنصاار فصاال تاام فقااد األجياارة العاممااة األياادي عماال طبيعااة
 .    اإلنتاج عناصر نم مستقال   عنصرا  

 [:اإلنتاج حجم و اإلنتاج عناصر بين العالقة]  اإلنتاج دالة

 ماان عنصاار ماان أكثاار اسااتخدام طريااق عاان يااتم مشااروع أي فااي الخدمااة أو الساامعة إنتاااج إن
 اإلنتااج ودالاة. المساتخدمة اإلنتااج عناصار كمياة عماى اإلنتاج حجم ويتوقف اإلنتاج، عناصر

Production Function اإلنتااااج عناصااار وكمياااة اإلنتااااج حجااام باااين العالقاااة عااان تعبااار 
                           :كاآلتي اإلنتاج دالة عن التعبير ويمكن المستخدمة،

Q  =  f ( L , K) 

 العمال عنصار مثال اإلنتااج، عناصار مان المساتخدم كمياة فاي دالة اإلنتاج حجم أي (Q) حيث
(L )المال ورأس (K)… يتوقاف المشاروع ينتجهاا التاي السامعة مان اإلنتااج حجم أن يعني وهذا 

 المتغيار هاو يكون( Q) اإلنتاج حجم فنن ذلك وعمى. اإلنتاج عناصر من تخدماالمس كمية عمى
 المساتقمة المتغيارات  ،L، K اإلنتااج عناصار مان المساتخدم يمثال بينماا اإلنتااج دالة في التابع
 . الدالة في

 :بطريقتين المنشثة أو المشروع في اإلنتاج حجم زيادة ويمكن    

 زيادة طريق عن المشروع ينتجها التي السمعة من اإلنتاج حجم زيادة يتم أن :األولى الطريقة
 ويحدث. األخر  اإلنتاج عناصر ثبات مع( بعضها أو) اإلنتاج عناصر أحد من المستخدم كمية
 فيها يتمكن ال التي الزمنية الفترة أو المد  وهو Short Run القصير المد  في ذلك

نما المستخدمة اإلنتاج عناصر جميع تغيير من المشروع  فقط، بعضها تغيير من يتمكن وا 
 بعض من المستخدم كمية زيادة إلى يمجث فننه السمعة من ينتج ما حجم زيادة أراد إذا بحيث
 حجم يبقى بينما األولية المواد من المستخدم كمية أو العمل عنصر مثل اإلنتاج عناصر
 ومباني ومعدات آالت من الثابت المال رأس مثل األخر  اإلنتاج عناصر وتبقى ثابتا   المشروع

 .ثابتة
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 زياادة ياتم بحياث بالكامال المشروع حجم زيادة طريق عن اإلنتاج زيادة يتم أن :الثانية الطريقة
  Long Run الطويال المد  في ذلك يحدث و. النسبة بنفس المستخدمة اإلنتاج عناصر جميع
 المشاروع فاي المستخدمة اإلنتاج عناصر جميع لتغيير تكفي التي الزمنية الفترة أو المد  وهو

 .بالكامل المشروع وحجم اإلنتاجية الطاقة تغيير وبالتالي

 :الغمة تناقص وقانون القصير، المد  في اإلنتاج دالة

 ماع( بعضاها أو) اإلنتااج عناصر أحد زيادة طريق عن المشروع في اإلنتاج حجم زيادة إن    
 بقاانون يعارف ماا حادوث إلاى ياؤدي القصاير، المد  في يحدث ما وهو األخر ، العناصر ثبات

 .القصير المد  في اإلنتاج يميز والذي الغمة تناقص

 : Law of Diminishing Returnsالغمة تناقص قانون

إذا كان هناك عنصران أو أكثر من عناصر اإلنتاج وكانت كمية "مضمون هذا القانون هو أنه 
خر متغيرة فنن زيادة العنصر المتغير يترتب عميها بعد حد معين أحدهما ثابتة وكمية اآل

 تناقص الناتج الحدي والناتج المتوسط".   

 ماان أساساايين عنصاارين يسااتخدم وأنااه القمااح ساامعة ينااتج مشااروع هناااك أن نفتاارض سااوفو  
 ثابات األرض عنصار أن نفتارض وساوف العمال، وعنصار األرض عنصار وهماا اإلنتاج عناصر

 هو العمل عنصر وأن( مثال   فدان 2 ولتكن) ثابتة مثال بالقمح المزروعة األرض مساحة أن أي
 زيادة طريق عن تتم ألخر  فترة من المشروع في القمح إنتاج زيادة أن بمعنى المتغير العنصر
 .العمال عدد

 مان معاين عادد ينتجاه الاذي النااتج إجمالي"  Total Product(TP) الكمي باإلنتاج والمقصود
 فااي الزيااادة مقاادار" بااه فيقصااد  Marginal Product(MP) الحاادي اإلنتاااج أمااا".  العمااال
 اإلضاافي النااتج مقادار هاو أو ،"واحاد بعامل المشتغمين العمال عدد لزيادة نتيجة الكمي اإلنتاج
 عادد فاي التغيار إلاى الكماي النااتج فاي التغيار نسابة يسااوي وهاو. إضافي عامل لتشغيل نتيجة
 :أن أي العمال
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    TP∆                       الكمي اإلنتاج في التغير           
________________                             ااااااااااااا  = الحدي اإلنتاج اااااا  =  MP 

 L∆                         العمال عدد في التغير           

 ويقصااد(. المتغياار العنصاار هااو العماال عنصاار أن الفتااراض) لمعماال الحاادي اإلنتاااج هااو وهااذا
 ويساااوي" الواحااد العاماال ينتجااه مااا متوسااط"  Average Product(AP) المتوسااط باإلنتاااج
 المتوساط اإلنتاج عن هنا يعبر والذي المشتغمين، العمال عدد عمى الكمي اإلنتاج قسمة حاصل
 .لمعامل

  TP                              الكمي اإلنتاج                  
___________ ا________ =  االنتاج متوسط                  ____  =    AP  

 L                                  العمال عدد                

والجدول التالي يوضح قانون تناقص الغمة وما يحدث لكل من اإلنتاج الكمي واإلنتاج الحدي 
 عنصر العمل مع ثبات عنصر األرض: واإلنتاج المتوسط نتيجة لزيادة

 الناتج المتوسط الناتج الحدي الناتج الكلً عدد العمال األرض

2 1 8 8 8 

2 2 20 12 10 

2 3 36 16 12 

2 4 60 24 15 

2 5 90 30 18 

2 6 108 18 18 

2 7 112 4 16 

2 8 112 0 14 

2 9 108 -4 12 

2 10 100 -8 10 

2 11 88 -12 8 

 يتزاياد األرض مساحة ثبات مع المشتغمين العمال عدد زيادة عند هأن السابق الجدول من يتبين
 بكمياات أي سريع بمعدل البداية في القمح وهي المشروع ينتجها التي السمعة من الكمي الناتج
 فيهاا يتزاياد والتاي الغماة تزاياد مرحمة هي وهذ  تزايد، حالة في الحدي الناتج يكون وهنا متزايدة
 .أيضا   متزايدا   المتوسط الناتج يكون وهنا( اإلضافي الناتج أو) الحدي الناتج

 المثااال فااي السااادس العاماال تشااغيل عنااد) التناااقص فااي الحاادي الناااتج يباادأ معااين حااد وبعااد
 يصال حتاى متنااقص بمعادل الكماي النااتج يتزاياد حياث الغماة تنااقص مرحمة تبدأ وهنا ،(السابق
 ومااع. الصاافر مساااويا   الحاادي الناااتج يكااون حااين( 112 عنااد) يثباات ثاام لااه مسااتو  أعمااى إلااى
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 الناااتج يصاابح األرض ماان الثابتااة المساااحة عمااى المشااتغمين العمااال عاادد زيااادة فااي سااتمرارالا
 حاد بعاد التنااقص فاي يثخاذ المتوساط النااتج أن نجاد كماا. الكمي الناتج ويتناقص سالبا   الحدي
  .     تناقصه ثم متناقص بمعدل الكمي الناتج تزايد بسبب معين

 عماى الحادي والنااتج الكماي النااتج باين العالقاة توضيح يمكن السابق الجدول عمى باالعتمادو  
 :التالي الوجه

 بمعادل البداياة في الكمي الناتج يتزايد األرض عنصر ثبات مع العمال عدد زيادة عند أنه -(1)
 عناد لاه مستو  أعمى إلى الحدي الناتج ويصل. متزايدا   الحدي الناتج يكون وهنا وسريع متزايد
 .الخامس العامل توظيف

 أن أي الخاامس العامال بعاد متناقصاة وكمياات بطائ بمعادل ولكان يتزايد الكمي الناتج أن -(2)
 .متناقص بمعدل ولكن الكمي الناتج فيزداد تتناقص الكمي لمناتج تحدث التي اإلضافات

 وهناا بعادها، ويثبات  الساابع العامال تشغيل عند له مستو  أعمى إلى الكمي الناتج يصل -(3)
 توظيااف نتيجااة الكمااي لمناااتج إضااافة أي هناااك يكااون ال حيااث الصاافر إلااى الحاادي الناااتج يصاال
 .الثامن العالم

 .سالبا الحدي الناتج ويصبح الكمي الناتج يتناقص العمال عدد زيادة استمرار مع -(4)

 :هي لإلنتاج رئيسية مراحل ثالث تحديد يمكن تقدم لما وفقا  :اإلنتاج مراحل

 العمل عنصر وهو المتغير لمعنصر المتوسط الناتج فيها يتزايد التي المرحمة وهي :األولى المرحمة

.له مستو  أعمى إلى يصل حتى          

 تساااوي عنااد المتوسااط الناااتج تناااقص وبااد  األولااى المرحمااة إنتهااا  ماان تباادأ: الثانيااة المرحمااة
 أعماى إلاى الكمي الناتج ويصل الصفر إلى الحدي الناتج يصل حتى والمتوسط، الحدي الناتجين
 .مستو 



الزراعً /  واإلرشادوزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً / جامعة تكرٌت / كلٌة الزراعة / قسم االقتصاد 

 المرحلة الثانٌة         أعداد  أ. د حسن ثامر زنزل السامرابً   1محاظرات النظرٌة االقتصادٌة الجزبٌة / 
 

126 
 

 النااتج ويصابح الكماي النااتج يتنااقص وفيهاا الثانياة، المرحماة نهاياة مان وتبدأ: الثالثة المرحمة
 .سالبا   الحدي

 :االقتصادية المرحمة تحديد

 يساتمر فنناه( العمال عنصار وهاو) المتغير العنصر من المستخدمة لمكمية المشروع تحديد عند
 فيهاا يتزاياد والتاي األولاى المرحماة نهاياة حتاى المشاروع فاي المشاتغمين العماال عادد زياادة فاي

 الثالثاة المرحماة فاي يادخل حتاى العماال عادد زياادة فاي يساتمر ال ولكان لمعمال المتوسط الناتج
 الحادي اإلنتااج ويصابح الكماي اإلنتااج انخفااض إلاى تاؤدي حياث اقتصاادية، غيار مرحمة ألنها
 عميهااا يترتااب وسااوف اقتصااادية عمميااة يكااون لاان المرحمااة هااذ  فااي فالاادخول وبالتااالي. سااالبا
 ال العمال عدد في زيادة هناك يكون أي Disguised Unemployment مقنعة بطالة حدوث
 الكمااي اإلنتاااج ياانقص وقااد لمصاافر مساااوية الحديااة إنتاجيتهااا أي الكمااي لإلنتاااج شاايئا   تضاايف
 . سالبا   الحدي اإلنتاج ويصبح

 فيها يتحدد التي االقتصادية المرحمة هي اإلنتاج مراحل من الثانية المرحمة تعد ذلك عمى وبنا 
 العامال ينتجاه ماا قيماة باين المقارناة أسااس عماى وذلك المشروع في المستخدمين العمال عدد

 يتحممهااا التااي التكمفااة قيمااة وبااين المشااروع فااي الكمااي لماادخل يضاايفه مااا قيمااة أي اإلضااافي
 المساتخدمين العماال عادد المشاروع يحادد أخار  بعبارة.  اإلضافي العامل هذا لتشغيل المشروع

 فطالماا. لمعمال الحدياة التكمفاة ماع لمعمال الحدي اإليراد قيمة عند  يتساو  الذي المستو  عند
 التكمفاة عان يزياد( الكماي اإلياراد أو لمادخل اإلضاافي العامال يضايفه ما) لمعمل الحدي اإليراد أن

 زياادة فاي يساتمر المشاروع فانن( اإلضاافي العامال لتشاغيل المشاروع يتكمفاه ماا) لمعمال الحدية
 اإلياراد باين التساوي أو التوازن فيه يتحقق الذي المستو  عند ويتوقف المشتغمين العمال عدد

 الحدياة والتكمفة( الكاممة المنافسة أسواق في لمعمل الحدي الناتج قيمة ويساوي) لمعمل الحدي
 (.العامل أجر عمى أساسا   تتوقف) لمعمل
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 :الكبير واإلنتاج الطويل، المد  في اإلنتاج دالة

 اإلنتاااج عناصاار جميااع زيااادة طريااق عاان المشااروع فااي اإلنتاااج زيااادة تااتم الطوياال المااد  فااي
 اإلنتااااج عناصااار زياااادة تاااتم حياااث كماااه، المشاااروع حجااام أو نطااااق توسااايع أي المساااتخدمة
 ماان عنصاار كاال ماان المسااتخدمة الكميااة زيااادة تااتم أي بينهااا النسااب تغيياار باادون المسااتخدمة
 فاي الزياادة خاالل من المشروع حجم في الزيادة عمى يترتب أن ويمكن. النسبة بنفس العناصر

 فاي الزياادة نسابة مان أقال أو أكبار بنسابة أماا اإلنتااج يزيد أن المستخدمة اإلنتاج عناصر كل
 .اإلنتاج عناصر

 حالاة تسامى اإلنتااج عناصر في الزيادة نسبة من أكبر بنسبة اإلنتاج فيها يزداد التي والحالة 
 اإلنتااج عناصار فاي الزيادة نسبة بنفس اإلنتاج فيها يزداد التي والحالة الحجم، مع الغمة تزايد
 تنااقص حالاة فتسامى أقال بنسابة اإلنتااج فيهاا يازداد التاي الحالاة أماا الغمة، ثبات حالة تسمى
 والتوساع المشاروع حجام زياادة ماع أناه نجاد الحجم مع الغمة تزايد حالة وفي.  الحجم مع الغمة
 حجاام نطااق توساايع عماى يترتااب حياث الكبياار، اإلنتااج مزايااا مان المشااروع يساتفيد اإلنتاااج فاي

 يعاود حياث Economies of Scale الكبيار اإلنتااج وفاورات تسامى ووفاورات مزاياا المشاروع
 عميهاا يترتاب والمالياة واإلدارياة واالقتصاادية الفنياة الناحياة مان وفاورات الكبيار المشاروع عمى

 اإلنتاااج عناصاار فااي الزيااادة نساابة ماان أكباار بنساابة اإلنتاااج وزيااادة اإلنتاجيااة الكفااا ة ارتفاااع
 .       الوحدة إنتاج تكمفة أي المتوسطة التكمفة تنخفض وبالتالي المستخدمة

 األمثال الحجم" لها مستو  أدنى إلى المتوسطة التكمفة عند  تصل الذي المشروع حجم ويسمى
 المااد  فااي كفاا ة األحجااام أكثار هااو ويعتبار  Optimum Size of Enterprise"لممشاروع
ذا. لها حد أعمى إلى الكبير اإلنتاج وفورات تصل حيث الطويل  الحجام عان المشروع حجم زاد وا 
 أو Diseconomies سامبية وفاورات تنشاث حياث الحجام مع الغمة تناقص مرحمة تحدث األمثل
 فارص كال تساتنفد كما المشروع في اإلدارية التكاليف وارتفاع اإلدارية لمتعقيدات نتيجة مساوئ
 الكفاا ة انخفااض إلى تؤدي المشروع حجم لزيادة نتيجة مشاكل وتنشث األفراد بين العمل تقسيم

 في الزيادة نسبة من أقل بنسبة اإلنتاج يزداد حيث المتوسطة التكمفة ارتفاع وبالتالي اإلنتاجية
 .المستخدمة اإلنتاج عناصر



الزراعً /  واإلرشادوزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً / جامعة تكرٌت / كلٌة الزراعة / قسم االقتصاد 

 المرحلة الثانٌة         أعداد  أ. د حسن ثامر زنزل السامرابً   1محاظرات النظرٌة االقتصادٌة الجزبٌة / 
 

128 
 

 الطماب زياادة اساتمرار حالاة فاي الطويال الماد  فاي حجمه زيادة إلى يمجث المشروع أن ويالحظ
 نطااق فاي التوساع عممياة يبارر السامعة عمى كافي طمب وجود وتوقع ينتجها التي السمعة عمى
 .المشروع وحجم

 :الطويل المد  في اإلنتاج لدالة البياني التمثيل

 تساامى سااوا  منحنيااات باسااتخدام الطوياال المااد  فااي اإلنتاااج دالااة عاان بيانيااا   التعبياار يمكاان 
 عان يعبار المتسااوي النااتج ومنحناى. Production Iso-quants المتساوي الناتج منحنيات
 عناصاار ماان مختمفاة توليفااات باسااتخدام عمياه الحصااول يمكان الناااتج ماان ثابات معااين مساتو 
 منحناى عماى ألخر  نقطة من اإلنتقال أن أي(. مثال   المال رأس وعنصر العمل عنصر) اإلنتاج
 ولكاان المشااروع ينتجهااا التااي الساامعة ماان اإلنتاااج حجاام نفااس إنتاااج يعنااي المتساااوي الناااتج

 آخار محال عنصار إحاالل يمكان حيث المستخدمة اإلنتاج عناصر من مختمفة توليفة باستخدام
. معيناة حادود ضامن تكاون اإلنتااج عناصر بين اإلحالل عممية ولكن السمعة، إنتاج عممية في

 تاتم والتاي النااتج حجام زياادة عمى ذلك دل كمما أعمى إلى المتساوي الناتج منحنى ارتفع وكمما
 العممياة فاي المشاروع يساتخدمها التي اإلنتاج عناصر من المستخدمة الكميات زيادة خالل من

 المشااروع أن بااافتراض وذلااك المتساااوي الناااتج منحنيااات الالحااق الرساام ويوضااح.  اإلنتاجيااة
 .المال ورأس العمل وهما اإلنتاج عناصر من عنصرين يستخدم

،Q، Q المنحنياات وهاي المتسااوي لمناتج منحنيات عدة الرسم يبين   َ Q  َ  منحناى كال ليعبار 
 يعبار( Q) المنحنى فمثال المشروع، ينتجها التي السمعة ناتج من ثابت معين مستو  عن منها
 ماان مختمفااة توليفااات باسااتخدام إنتاجااه يمكاان( مااثال وحاادات 10) الناااتج ماان معااين حجاام عاان

 تحقيااق أن عمااى تاادل( Q) المنحنااى عمااى الواقعااة(  A)  النقطااة.  المااال ورأس العماال عنصااري
.  ماال رأس وحادات 4و عمال، وحادة 2 مان مكوناة توليفاة باساتخدام ياتم النااتج من الحجم هذا
 تاام الناااتج مسااتو  نفااس إنتاااج أن عمااى فتاادل المنحنااى نفااس عمااى الواقعااة( B) النقطااة أمااا

 رأس مان وحادة 2و ، عمال وحادات 5 مان مكوناة اإلنتااج عناصار مان أخار  توليفاة باستخدام
 يعنااي اليمااين جهااة أساافل إلااى أعمااى ماان المتساااوي الناااتج منحنااى عمااى التحاارك أن أي المااال،
 .السمعة إنتاج عممية في المال رأس محل العمل عنصر إحالل
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 عنصااار إحاااالل وياااتم هاااذا     
 معاادل أساااس عمااى آخاار محاال
 لإلحااالل الفنااي بالمعاادل يعاارف

Technical Rate of 

Substitution معااااااااااااااادل أو 
 عناصااار باااين الحااادي اإلحاااالل
 الحاادي المعاادل فمااثال  . اإلنتاااج
 محاااال العماااال عنصاااار إلحااااالل

K الماااال رأس عنصااار
L


 
 عنصار مان الكمياة بثناه يعرف
 نفااس عمااى لمحصااول العماال عنصاار ماان واحاادة وحاادة محمهااا يحاال أن يمكاان التااي المااال رأس

 مياال يمثاال نفسااه هااو المااال رأس محاال العماال إلحااالل الحاادي والمعاادل.  الناااتج ماان المسااتو 
 العمال عنصار اساتخدام زياادة ألن ساالب ميال وهاو معيناة، نقطاة عند المتساوي الناتج منحنى
 النااتج منحناى ميال ويقال. الماال رأس عنصار وهو اآلخر العنصر استخدام بنقص مقترنا   يكون

 إحاالل إلاى المشاروع اتجاه كمماا أي أسافل إلاى أعماى مان المنحناى عماى انتقمنا كمما المتساوي
 اإلنتاجياة إلاى لمعمال الحدياة اإلنتاجياة نسابة تقال حياث المال، رأس عنصر محل العمل عنصر
 رأس مان المساتخدمة الكمياة وقمات العمل من المستخدمة الكمية زادت كمما المال لرأس الحدية
 المستخدم إلى المال رأس من المستخدم في التغير نسبة) المتساوي الناتج منحنى فميل المال،
 .المال لرأس الحدية اإلنتاجية إلى لمعمل الحدية اإلنتاجية نسبة عن يعبر نفسه هو( العمل من

ذا. األصاال نقطااة تجااا  محاادبا يكااون المتساااوي الناااتج منحنااى أن يالحااظ ذلااك وعمااى  ارتفااع وا 
 حجام زياادة عماى يادل فهاذا( َ  Q) إلاى( َ  Q) إلاى( Q) مان أعماى إلى المتساوي الناتج منحنى
 فااي معااا العنصاارين ماان المسااتخدمة الكميااة زيااادة خااالل ماان يااتم والااذي المشااروع فااي اإلنتاااج
 .الطويل المد 

المال رأس عنصر  
                             

                          

               F                    

                      H 

 

 

 

      Q  ً                                        A              4 
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            Q                                                 2 
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 إحاالل أي المتسااوي النااتج منحناى نفاس عماى أخار  إلاى نقطاة من اإلنتقال أن أيضا   ويالحظ
 الخطين بين المحصورة المنطقة في معينة حدود في تكون اإلنتاج عممية في آخر محل عنصر

 اإلحااالل عممياة فتكاون االقتصاادية الحادود هاذ  خاارج أماا الرسام، فاي( OF) ،(OH) الحارجين
 إلاى المتزاياد لمعنصار الحدياة اإلنتاجياة تصال حياث اقتصاادية غيار عممية اإلنتاج عنصري بين

 مان المساتخدمة الكمياة زياادة لكاون اإلنتااج وعناصار لمماوارد استغالل سو  يعني مما الصفر،
 .السمعة من الكمي الناتج مستو  في إضافة أي حدوث عميها يترتب ال العنصر

 ويرتفاع اإلنتااج حجام يازداد المشاروع فاي اإلنتااج عناصار مان المساتخدمة الكمياات زيادة ومع
 فاي الزياادة نسابة مان أكبار بنسابة اإلنتاج يزداد أن ويمكن أعمى، إلى المتساوي الناتج منحنى
 مان أقال بنسابة اإلنتااج يازداد وقاد هاذا. الحجام ماع الغماة تزاياد حالة هي وهذ  اإلنتاج عناصر
 ماع الغماة ثباات حالة أما الحجم، مع الغمة تناقص حالة أمام فنكون اإلنتاج عناصر في الزيادة
 . اإلنتاج عناصر في الزيادة نسبة بنفس الناتج فيها يزداد التي فهي الحجم

  Cost of Production   اإلنتاج تكاليف

 التكااليف فدالاة التكااليف، بدالاة يسامى ماا اإلنتااج دالاة من المشروع يستخمص أن السهل من
 تتخاذ اإلنتااج دالاة أن افترضانا إذا فماثال. اإلنتااج وحجام اإلنتااج تكاليف بين العالقة عن تعبر

      :التالية الصورة

Q  =  f ( L , K) 

) :حيث   Q .المشروع ينتجها التي السمعة من اإلنتاج حجم تمثل (  
        ( L .العمل عنصر من المستخدم كمية تمثل (  

       (K) المال رأس عنصر من المستخدم كمية تمثل. 

 TC  = f ( Q )  :تكون التكاليف دالة فنن           

 .السمعة من اإلنتاج حجم تمثل (Q) و لإلنتاج، الكمية التكاليف تمثل (TC): حيث

 :تكون ذلك وعمى
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 [  wالعمل عنصر ثمن×   L العملعنصر  كمية= ] الكمية التكمفة

 [ r المال رأس عنصر ثمن×    K المال رأس عنصر كمية+ ]                   

rKwLTC  

 اإلنتاج عممية في المستخدمة اإلنتاج عناصر قيمة مجموع هي اإلنتاج تكاليف أن يعني وهذا
 .معينة مدة خالل السمعة من معينة كمية إلنتاج المشروع يتكمفه ما مجموع هي أو

 القصير المد  في اإلنتاج تكاليف :أوال

 المتوسطة، والتكاليف الكمية، التكاليف: وهي لمتكاليف مفاهيم عدة بين نميز أن يمكن
 :التالي الوجه عمى منها كل مفهوم ونحدد. الحدية والتكاليف

 المشروع كمفهتي ما مجموع في الكمية التكاليف تتمثل  : Total Cost(TC)الكمية التكاليف :1
 اإلنتاج عناصر خدمات قيمة مجموع أي معينة، مدة خالل الناتج من معين حجم إلنتاج

 ريع أو إيجار عمى تشتمل اإلنتاج تكاليف فنن وبالتالي اإلنتاج، عممية في المستخدمة
 األصول أو الثابت المال رأس استهالكات وقيمة األولية المواد وأثمان العمال، وأجور االرض،
 عائد عمى( االقتصادية النظر وجهة من) تشتمل كما اإلنتاج، فترة خالل المشروع في الثابتة
 مشروعه وتنظيم إدارة في جهد  مقابل لممنظم العادي بالربح يعرف والذي التنظيم عنصر

: إلى القصير المد  في الكمية التكاليف تنقسم. البديمة الفرصة تكمفة اساس عمى ويحتسب
 .متغيرة كمية وتكاليف ثابتة، كمية تكاليف

 اإلنتاج عناصر تكمفة في وتتمثل Costs:Total Fixed (TFC) الثابتة الكمية التكاليف - أ
نما اإلنتاج حجم تغير مع تتغير ال والتي المشروع يستخدمها التي الثابتة  يتحممها وا 

 أي أو المصنع أو األرض إيجار مثل صفرا ، مساويا   اإلنتاج حجم كان إذا حتى المشروع
 .ثابت بشكل المشروع يتحممها مصاريف

 اإلنتاج عناصر تكمفة هي Costs:Total Variable (TVC) المتغيرة الكمية التكاليف  - ب
 العمال أجور مثل اإلنتاج، حجم تغير مع تتغير التي أي السمعة إلنتاج الالزمة المتغيرة
 زيادة مع تزداد التكاليف وهذ  اإلنتاج، في المستخدمة الطاقة وأثمان األولية المواد وأثمان
+  الثابتة الكمية التكاليف=  اإلجمالية الكمية والتكاليف .بنقصه وتنقص اإلنتاج كمية

 المتغيرة الكمية التكاليف
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TC = TFC   + TVC                                              

 ماان الواحاادة الوحاادة إنتاااج تكمفااة بهااا ويقصااد Cost:Average المتوسااطة التكاااليف -[2]
 :                         كاآلتي وتحسب اإلنتاج

                                          الكلٌة التكالٌف
المتوسطة التكاليف     =_____________                  

                   اإلنتاج حجم                                     

                    :والتكاليف المتغيرةتة التكاليف الكمية تشتمل عمى مجموع التكاليف الثاب      

المتغٌرة الكلٌة التكالٌف + الثابتة الكلٌة التكالٌف                     
 ___________________________________________ = المتوسطة التكاليف

اإلنتاج حجم  

 تغيار عان النااتج الكمياة التكااليف فاي التغيار وهاي  Cost:Marginal  الحدياة التكااليف -[3]
                 -:أن أي الناتج من اإلضافية الوحدة تكمفة هي أو واحدة بوحدة اإلنتاج

 TC            الكمية التكاليف في التغير                                   
 ______= _ ________________= _   (MC) الحدية التكاليف  

                          ∆Q                اإلنتاج حجم فً التغٌر   

 الذي وإنما اإلنتاج حجم تغٌر مع القصٌر المدى فً تتغٌر ال الثابتة الكلٌة التكالٌف كانت ولما

 هً بأنها أخرى بطرٌقة الحدٌة التكالٌف تعرٌف ٌمكن فإنه المتغٌرة, الكلٌة التكالٌف هو ٌتغٌر

 .واحدة بوحدة اإلنتاج حجم لتغٌر نتٌجة المتغٌرة الكلٌة التكالٌف فً التغٌر مقدار

 :القصاير الماد  فاي والحدياة المتوساطة التكااليف منحنيات أو دوال أشكال بالرسم ونوضح    
 :أن الرسم من يتبين

 .اإلنتاج حجم زيادة مع تتناقص( AFCِ) الثابتة المتوسطة التكاليف دالة -1
 الثابتااااة المتوسااااطة التكاااااليف مجمااااوع وهااااي( AC) اإلجماليااااة المتوسااااطة التكاااااليف أن -2

 لتزاياد نتيجاة تتزاياد ثام اإلنتاج حجم زيادة مع البداية في تتناقص المتغيرة المتوسطة والتكاليف
 المتوسااطة التكاااليف منحنااى بااين الرأسااية المسااافة أن ويالحااظ. المتغياارة المتوسااطة التكاااليف
 .الثابتة المتوسطة التكاليف قيمة تمثل اإلجمالية المتوسطة والتكاليف المتغيرة



الزراعً /  واإلرشادوزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً / جامعة تكرٌت / كلٌة الزراعة / قسم االقتصاد 

 المرحلة الثانٌة         أعداد  أ. د حسن ثامر زنزل السامرابً   1محاظرات النظرٌة االقتصادٌة الجزبٌة / 
 

133 
 

 الحدية التكاليف منحنى ويتقاطع تتزايد، ثم اإلنتاج زيادة مع تتناقص الحدية التكاليف أن -3
(MC )التااي المرحمااة فااي أنااه ويالحااظ. نقطااة أدنااى عنااد المتوسااطة التكاااليف منحنيااات مااع 
 تتزاياد التاي المرحمة في وأما منها أقل الحدية التكاليف تكون المتوسطة التكاليف فيها اقصنتت

 .منها أعمى الحدية التكاليف فتكون المتوسطة التكاليف فيها
 

                                        MC                                                          MC,AC,AVC 

                                                                                                                                                                                 

ATC                                                                           

M                                                                AVC                                                         

\MIN AC                                                    

MIN AVC                                                                   

                                       Min MC                                                             

                  AFC                                      

       Y          

                      

 الطويل المد  في اإلنتاج تكاليف :ثانيا

حجم المشروع كمه أي زيادة كل في المد  الطويل يمكن زيادة اإلنتاج عن طريق زيادة 
عناصر اإلنتاج المستخدمة وتصبح كل عناصر اإلنتاج متغيرة وال يكون هناك تكاليف ثابتة 

 :الطويل كالتالي ألن التكاليف كمها تكون متغيرة. ويمكن التمييز بين التكاليف في المد 
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 التكاليف الكمية في المد  الطويل: -(1) 

 المختمفاة األحجاام إلنتااج الالزماة التكااليف أقل الطويل المد  في الكمية التكاليف دالة توضح 
 لاااد  كاااان إذا حالاااة فاااي النااااتج مااان

 لتغيياااااار الكااااااافي الوقاااااات المشااااااروع
 كيفياة التاالي الرسام ويوضاح. حجمه
 فااي الكميااة التكاااليف منحنااى اشااتقاق
ذا. الطوياااال المااااد   المشااااروع أراد وا 
 ولااايكن( 0Q1) النااااتج حجااام إنتااااج
 حجام أنساب فانن ماثال ، وحدة 1000

 رقااام المشاااروع هاااو يكاااون لممشاااروع
 حجمااااا المشااااروعات أقاااال وهااااو( 1)

 ماان الحجاام هااذا إنتاااج يمكنااه حيااث
 فاي الكمياة التكاليف منحنى عمى تقع( a) النقطة فنن وبالتالي ،(aQ) ممكنة تكمفة بثقل الناتج
 القصااير المااد  فااي الكميااة التكاااليف منحنااى عمااى الوقاات نفااس فااي تقااع وهااي) الطوياال المااد 

 يمثل حيث( 1) رقم لممشروع

 أقاال وهااو( 1) رقاام لممشااروع القصااير المااد  فااي الكميااة التكاااليف منحنااى الرساام فااي المنحنااى
 (.حجما   المشروعات

 أنساب فانن( ماثال   وحادة 2000) 0Q2 المسااتو  إلاى النااتج حجم زيادة المشروع أراد إذا وأما 
 المساتو  هاذا إنتااج يمكان حيث( 2) الحجم هو الناتج من المستو  هذا إلنتاج لممشروع حجم
 منحناى عماى واقعاة( َ   a)  النقطاة وتكاون( َ   Q2  aالمساافة) ممكناة تكمفاة بثقال النااتج مان

  المسااتو  إلاى اإلنتااج حجام زياادة المشاروع أراد إذا وأما.  الطويل المد  في الكمية التكاليف
OQ3(3000 وحدة )الحجام هاو النااتج مان المساتو  هاذا إلنتااج لممشروع حجم أنسب فيكون 

 النقطاة تكاون و( َ   a Q3)  ممكناة تكمفاة بثقل الناتج من المستو  هذا إنتاج يمكن حيث( 3)
 (a   َ )الانقط أن يالحاظ و. الطويال الماد  فاي الكمية التكاليف منحنى عمى واقعة a، a ،  َ a 

  الكلٌة التكالٌف                                                               

            TC    (3) 
                         (2                    ) 

             a   ً                   (1)        

  

 

                                                             d                                                

                 

                                                  b        

                               a   ً 

                                                          

                                                 a       

 

 

 

 

 

 Q1                 Q2             Q3                  0 اإلنتاج حجم 
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 نقااط هااي الناااتج ماان المختمفاة المسااتويات إلنتاااج ممكنااة تكمفاة ألقاال الممثمااة النقاااط وهاي.. َ  
 مختماف حجام عماى يادل منهاا وكال( TC) الطويال المد  في الكمية التكاليف منحنى عمى واقعة

 لمنحنيااات الغالفااي المنحنااى هااو الطوياال المااد  فااي الكميااة التكاااليف منحنااى ويكااون. لممشااروع
 مان يبادأ أناه ويالحاظ المشاروعات، مان المختمفاة لألحجاام القصاير الماد  فاي الكمياة التكاليف
 .الطويل المد  في ثابتة تكاليف هناك يكون ال حيث( O) األصل نقطة

 :الطوٌل المدى فً المتوسطة التكالٌف -(2)
 نصٌب أي الواحدة الوحدة إنتاج تكلفة الطوٌل المدى فً المتوسطة بالتكالٌف ٌقصد 

 هناك ٌكون ال الطوٌل المدى فً أنه وعرفنا. الكلٌة التكالٌف من المنتجة الوحدة
 فً المشروع حجم زٌادة ومع. متغٌرة التكالٌف جمٌع تكون ولكن ثابتة تكالٌف
 المشروع فإن المشروع ٌنتجها التً السلعة على الطلب لزٌادة نتٌجة الطوٌل المدى
 وهً الحجم مع الغلة تزاٌد مرحلة أي الكبٌر اإلنتاج وفورات من البداٌة فً ٌستفٌد
 تصل األمثل للحجم المشروع ٌصل وعندما المتوسطة التكالٌف بانخفاض تقترن
 الحد هذا عن المشروع حجم زاد إذا ذلك وبعد مستوى, ألدنى المتوسطة التكلفة
 بارتفاع تقترن والتً الحجم مع للغلة تناقص هناك وٌكون سلبٌة وفورات تحدث

 .المتوسطة التكالٌف

 

 

 

 

 

 

 إلاى المتوساطة التكااليف محناى ينتقال المشاروع حجام زياادة مع أنه الرسم من يتبين          
 المشاروع حجام زياادة ماع تتحقاق التاي باالوفورات ذلاك ويفسار( 3) إلى( 2) إلى( 1) من أسفل
 التكااليف عناد  تصال والاذي( ( 3) رقام الحجام وهاو)  لممشروع األمثل الحجم إلى نصل أن إلى

المتوسطة التكالٌف  
 

TC 

           SRAC1 

                         5SRAC2                                                                                         

         LRAC                                              

                                                (SRAC3                        SRAC6  

    MC             SRAC5                                                   SRAC4                       

 

Y 

Y*                                                                       

 

 

 

 Q                                            0                                     اإلنتاج حجم  
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 النااتج مساتو  إلنتاج حجم أنسب هو( 3) رقم الحجم ويكون. لها مستو  أدنى إلى المتوسطة
(OQ )ممكنة تكمفة بثقل إنتاجه يمكن حيث  . 

 الوفورات بسبب التزايد في المتوسطة التكاليف تبدأ األمثل الحجم عن المشروع حجم زيادة ومع
 منحنااى يمثاال منهااا منحنااى كاال أن( 5) ،(4)،(3)،(2)،(1) المنحنيااات ماان ويتضااح. الساامبية
 منهااا منحنااى وكاال المشااروعات، ماان مختمفااة ألحجااام القصااير المااد  فااي المتوسااطة التكاااليف

 يحدث والذي الغمة تناقص بقانون يفسر وهذا التزايد ثم التناقص إلى يتجه(( 1) المنحنى مثل)
 وهااو AC الغالفاااي المنحااى عمااى اإلنتقااال فيكااون الطوياال المااد  فااي أمااا. القصااير المااد  فااي

. لممشااروع مختمااف حجاام تمثاال عميااه نقطااة وكاال الطوياال المااد  فااي المتوسااطة التكمفااة منحنااى
 المختمفاة األحجاام إلنتااج ممكناة متوساطة تكمفاة أدناى تمثل المنحنى هذا عمى الواقعة والنقطة
 في المتوسطة التكاليف منحنى أن لنا ويتبين. المشروع حجم زيادة طريق عن تتم والتي لمناتج
 .القصير المد  في المتوسطة التكاليف لمنحنيات الغالفي المنحنى هو( AC) الطويل المد 

 :الطويل المد  في الحدية التكاليف( 3)

. واحاادة بوحاادة اإلنتاااج حجاام لتغياار نتيجااة الكميااة التكاااليف فااي التغياار هااي الحديااة التكاااليف
 المد  في المتوسطة التكاليف ومنحنى الطويل المد  في الحدية التكاليف منحنى بين والعالقة
 منحنااى باين بالعالقااة تماماا شاابيهة الطويال

 التكااااااااليف ومنحناااااااى الحدياااااااة التكااااااااليف
 والرساااام القصااااير المااااد  فااااي المتوسااااطة

 الحدية التكاليف بين العالقة يوضح المقابل
. الطوياال المااد  فااي المتوسااطة والتكاااليف

 التكاااااليف منحنااااى أن الرساااام ماااان يتبااااينو 
 يتناااقص( MC) الطوياال المااد  فااي الحدياة

 ويتقااطع يتزاياد، ثام اإلنتااج حجام زيادة مع
 التكاااااليف مااااع الحديااااة التكاااااليف منحنااااى

المتوسطة التكالٌف  

 والحدية

MC 

 

         AC 

                               

                             B 

Y 

Y*                                        

 

 حجم   

 Q                        Oاإلنتاج                      
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 اإلنتااج حجم تقابل والتي( B) النقطة وهي نقطة أدنى عند( AC) الطويل المد  في المتوسطة
(OQ.) 

 Of Production sRevenue    ال إنتاجإيرادات 

 أنها أي السوق في منتجاته بيع نتيجة المشروع عميه يحصل ما قيمة هي اإلنتاج إيرادات إن
 :وهي لإليراد مفاهيم عدة بين التمييز يجب ولكن. المبيعات قيمة تمثل

 المشروع عميه يحصل ما قيمة إجمالي به ويقصد Total Revenue   الكمي اإليراد :(1)
× (Q) المنتجة الكمية=  (TR) الكمي اإليراد  :المنتجة السمعة من معينة كمية لبيعه نتيجة
       (P) السعر

 Revenue Average           :المتوسط اإليراد :(2)

 عدد عمى مقسوما الكمي اإليراد عن عبارة أنه أي اإليرادات من المنتجة الوحدة نصيب وهو
 :أن اي. المنتجة الوحدات

 ( TR) اإليراد الكمي                                          
 ________________(  =  AR)  المتوسط اإليراد         

 ( Q)  المنتجة الكمية                                          
 (P) لسعرا(  ×   Q)  المنتجة الكمية                                        

                                   =_____________________________ 
 ( Q) الكمية المنتجة                                                 

                                        \  ( P)  السعر(  =  AR)  المتوسط اإليراد:  أن أي  

 :Marginal Revenueاإليراد الحدي ( 3) 

 :أن أي واحدة، بوحدة المنتجة الكمية لتغير نتيجة الكمي اإليراد في التغير مقدار هو 

 TR∆              الكمي اإليراد في التغير                                      
                                     ____________=      __________________(  =   MR) الحدي اإليراد  

 ∆Q        التغير في الكمية المنتجة                                         
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 (أو المشروع)توازن المنتج 

 تحقيااق إلااى يهاادف المنااتج أن هااو االقتصااادية النظريااة عميااه تقااوم الااذي األساسااي الفاارض إن
 أو والمنااتج.  الكميااة والتكاااليف الكميااة اإلياارادات بااين الفاارق هااو والااربح ممكاان، ربااح أقصااى

 اإلنتاااج فااي يتوسااع ممكاان ربااح أكباار يحقااق تجعمااه التااي اإلنتاااج لكميااة تحديااد  عنااد المشااروع
 أن طالمااا أي تكمفااة ماان تتكمفااه ممااا أكباار إيااراد لااه تحقااق ينتجهااا إضااافية وحاادة كاال أن طالمااا
 اإلياراد عناد  يتسااو  الاذي اإلنتااج حجم عند ويتوقف الحدية، التكاليف من أكبر الحدي اإليراد
 فانن ذلاك وعماى. تاوازن حالاة فاي المشاروع أو المناتج يكاون وهناا الحدياة التكااليف مع الحدي
 اإلياراد عنادها يتسااو  التاي الكمياة هاي المشاروع أو لممناتج التاوازن تحقاق التي اإلنتاج كمية
 الحدياة التكااليف منحناى تقااطع نقطاة هاي التاوازن نقطة تكون اي الحدية التكاليف مع الحدي
 اإليااراد منحنااى شااكل أن إال األسااواق، انااواع ماان نااوع أي فااي وذلااك الحاادي اإليااراد منحنااى مااع

 تااوازن شاارط أن أي. ساامعته المشااروع فيهااا يبيااع التااي السااوق نااوع باااختالف يختمااف الحاادي
 :هو المنتج

MR   =  MC                                                                             

 وقاد العائاد، تعظايم عمياه يترتاب حياث ممكان إنتااجي وضاع أفضال هو التوازني الوضع وهذا   
 أو فقااط العااادي الااربح أو عاديااة، غياار أرباحااا   المنااتج يحقااق بحيااث األمثاال الوضااع هااذا يكااون
 مان الاربح بهاا يتحادد التاي الكيفياة الماادة هاذ  مان التاالي الجاز  في وسنتناول. خسارة يتحمل
 .آلخر سوق من تختمف والتي التسعير وسياسات عمميات خالل
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 هذا الفصل مكرر

 الفصل الثامن

 نظرٌة سلوك المستهلك وتوازنه باستخدام المنفعة الحدٌة ومنحنٌات السواء :

       Utility:   المنفعة 

هً قدرة السلع على اشباع حاجة معٌة وهً مستوى االشباع الذي ٌحصل علٌه 

 على وحدات معٌنة من سلعة ما .من حصوله المستهلك 

وتاتً دراسة المنفعة فً اطار البحث فً سلوك المستهلك عندما ٌحاول ان 

ٌعضم اشباعه من خبلل دخله المحدد وفً ضل االسعار السابدة فً السوق 

وٌوزع هذا الدخل للحصول على كمٌات معٌنة من السلع والخدمات للوصول إلى 

ٌود . اي دراسة ما ٌسمى بتوازن المستهلك اقصى اشباع ممكن فً ضل هذه الق

. 

وهذا ٌعنً ان المستهلك ٌواجه المشكله االقتصادٌة التً تربط االختٌار 

والتضحٌة , حٌث ال ٌستطٌع ان ٌحصل على كل السلع والخدمات الن دخله محدد 

خله حصل على , وعلٌه ان اختٌار تلك السلع والخدمات التً اذا انفق علٌها د

ل االسعار السابدة . وان حل تلك المشكلة ٌحدث ممكن فً ظ اقصى اشباع

باستخدام فكرة المنفعة , فالمستهلك ٌختار تلك السلع والخدمات التً تعطٌه اكبر 

وٌترك السلع او الخدمات من السلعة التً ال تعطٌها  , انفع ممكن بالمتفق علٌه

مفاضلة بٌن مجموعات  نفع تتعادل مع وحدة النقد التً ال ٌنفقها او ٌقوم بعملٌة

معٌنة منى وحدات السلع للحصول على افضل تولٌفة التً تعطً اعلى مستوى 

 .ل دخله المحدد ظمن االشباع فً 

 : وتدرس النفعة فً اطار ثبلث مفاهٌم اساسٌة هً

           Margibal utility:     المنفعة الحدٌةأوال : 

منفعة الوحدة االخٌرة التً ٌتوقف وهً منفعة الوحدة االضافٌة من اي سلعة او 

عندها المستهلك . مثل تناول وحدتٌن من التفاح فالوحدة الثانٌة تعتبر الوحدة 

 الحدٌة ومنفعتها هً المنفعة الحدٌة .

 وهكذا لو تناول خمس وحدات فالوحدة الخامسة هً الوحدة الحدٌة .
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  Total utility:      المنفعة الكلٌةثانٌا" : 

المنافع )او االشباع( التً ٌحصل علٌها المستهلك من استهبلكه عدد  وهً اجمالً

 معٌن من وحدات السلعة والمنفعة الكلٌة تتزاٌد بحصول متناقص .

 : قانون تناقص المنفعة الحدٌة:ثالثا" 

والذي ٌعنً ان المنفعة او درجة االشباع التً ٌحصل علٌها المستهلك من وحدة 

وكما ازداد استهبلكه كلما تتناقص منفعته الحدٌة اضافٌة من اي سلعة تناقص , 

 او اشباعه ٌقل من تلك السلعة .

 هما : اسلوبان لتحلٌل توازن المستهلكوهناك 

 ٌة على فترة تناقص المنفعة الحدٌة .ددباستخدام المنفعة الع -1

باستخداممنحنٌات السواء على فكرة تناقص معدل االحبلل -2

( وٌصبح تناقص النفعه ٌعادل MRS)Marginalrate of sub Stitutionالحدي

فً التحلٌل الخاص بالستخدام منحنٌات السواء , وما ٌطلق علٌه تناقص معدل 

االحبلل الحدي اذا كان المستهلك امام اختٌار كمٌات منعٌنه من سلعتٌن هما السلعة 

وٌتجه خذا    MRS=             )س( والسلعة )ص( فان معدل االحبلل الحدي

المعدل للتناقص لٌشٌر إلى تناقص المنفعة من السلعة كلما زادت الوحدات 

 المستهلكة منها .

وٌعبر عن مقدار التضحٌة من وحدات )ص( تكون متناقصة مقابل الحصول على 

المزٌد من الوحدات )س( , اي كلما اضٌقت وحدات من السلعة )س( كلما كان 

قل من )ص( مقابل الحصول على تخلى عن وحدات أعلى استعداد الن ٌالمستهلك 

او  قانون تناقص المعدل الحدي لبلحبللوحدة اضافٌة من )س( وٌطلق علٌه 

 قانون تناقص معدل االحبلل الحدي .

 .ك باستخدام اسلوب المنفعه الحدٌةتوازن المستهل

 Cardinal utilityٌقوم تحلٌل توازن المستهلك باستخدام اسلوب المنفعة الحدٌة 

وتتناقص المنفعة الحدٌة على افتراض امكانٌة قٌاس المنفعة التً ٌمكن ان ٌحصل 
ل علٌها المستهلك من حصوله على وحدة او وحدات من السلعة او الخدمة مح

 .االستهبلك من قبل هذا المستهلك
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 : وٌمكن توضٌحه بالشكل التالً
 

 شكل ) ( توازن المستهلك

 لحم دجاج )كغم(                                                                  

Indifferent  Curve 

ic3                                                                 

ic2                                                                            

 Budget line                   IC1 

 لحم غنم )كغم(                       

 والمفترض انه مستهلك رشٌد فً تصرفاته وسلوكه .

ومعنى ذلك ان توازن المستهلك باستخدام هذا االسلوب ٌقوم على فكرة االشباع 

القابل للقٌاس الكلً كوسٌلة لتحلٌل سلوك المستهلك وصاحب هذا التحلٌل 

االقتصادي االنكلٌزي مارشبللذي افترض امكان قٌاس كل من المنفعة الكلٌة 

منفعة الحدٌة للتفود والمنفعة الحدٌة لمختلف السلع والخدمات وافتراض ان ال

 ثابتة .

 وٌمكن استجاب هذا االسلوب بتوازن المستهلك من خبلل النقاط التالٌة :

 تحلٌل المنفعة الكلٌة والمنفعة الحدٌة : -1

yTotal utilit  وهً مجموعة المنافع الحدٌة المكتسبة من استهبلك وحدات من :

 سلع معٌنة والتً تزداد بمقدار متناقص .

صل علٌها المستهلك من استهبلكه لعدد معٌة من وحدات سلع معٌنة وهً التً ٌح

وهً مجموعة ما ٌحصل علٌها المستهلك من منفعة نتٌجة الستهبلكه لهذا العد من 

محل الدراسة , اي اجمالً المنافع )االشباع( التً ٌحصل الوحدات من السلعة 

 . علٌها المستهلك من قبل استهبلكه عدد معٌن من وحدات السلعة

وهً مستوى االشباع الذي ٌتحقق باستخدام مجموعة السلع والخدمات وٌكون 

 الشكل التالً لدالة المنفعة الكلٌة كاالتً :
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U = U (х , 4) → u = Function                            وتسمى بالمنفعة دالة

 المباشرة اي المنفعة دالة السلعتٌن .

U = U (I) Ahen I = Income    اما 

Marginal utility . المنفعة الحدٌة : 

لى و الخدمة محل الدراسة وٌمكن قٌساها عٌمنفعة الوحدة االخٌرة من السلعة أوه

 لنحو التالًٌ: ا

 

MUx= 
  

  
          

 

MUX = Margnal Utility of X 

                                                    MUY = Margnal Utility of Y              

 أي:

 التغٌر فً المنفعة الكلٌة                              
 –––––––––––––––––––––   المنفعة الحدٌة =

 التغٌر فً عدد الوحدات المستهلكة                         
ومن المبلحظ ان المنفعة الحدٌة تتناقص كلما ازداد استهبلك وحدات من سلعة 

مستهلك وٌعرف ذلك بقانون تناقص المنفعة حٌث ٌنطبق على اي معٌنة من قبل ال

سلعة او خدمة معبرا عن تناقص االشباع كلما استهلكنا وحدات اكثر من السلعة 

محل الدراسة , فكوب الماء االول للضمان او العطثان من المٌاه المعدنٌة ٌكون 

ذا ٌقل تناقص درجة اشباعه ومنفعته الحدٌة اكبر بكثٌر من الكوب الثانً وهك

منفعة الكوب الثالث عن الثانً واالول ومن ثم درجة االشباع حتى تصل إلى 

الصفر فً االرثواء التام , او تصل إلى السالب اذا تم االستمرار فً شرب الماء 

 حٌث رتصاب المعدة ببعض االالم .

 قانون تناقص المنفعة الحدٌة :

على انه كلما تزاٌدت الوحدات التً ٌحصل علٌها المستهلك من  ٌنص هذا القاتون

حدات المضافة تتناقص بعد حد معٌن, معا ثبات اٌة سلعة فان المنفعة االضافٌة للو

 .العوامل االخرى
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انما ٌدل علٌه انخفاض  ةلوحدات المتتابعة من السلعوتناقص المنافع الحدٌة ل

على الوحدات المتتابعة وهو ما ٌفسر السعر الذي ٌقبل المستهلك دفعة للحصول 

العبلقة بٌن السعر والكمٌة المطلوبة فً تحلٌبلت الطلب بل تفسر قانون الطلب 

واتجاه منحنى الطلب وٌعنً قانون تناقص المنفعة الحدٌة ان درجة االشباع التً 

ٌحصل علٌها المستهلك من كل وحدة اضافٌة من اي سلعة للتناقص وكلما زاد 

 .تناقصت منفعتة الحدٌة او اشباعه لمااستهبلكة ك

ضروري للوصول إلى توازن وٌعتبر شرط تناقص المنفعة الحدٌة بمثابة شرط 

 , وبهذا االسلوب وهو الواضح التوازنً الذي ٌحقق له اقصى اشباعالمستهلك

 .ممكن او اقصى منفعة صافٌة ممكنة

 :المنفعة الكمٌة والمنفعة الحدٌة العبلقة بٌن

فً قانون تناقص المنفعة ٌعنً ان هناك عبلقة محددة تماما فمن خبلل  لعل التامل

 :لعبلقة بالنظر إلى الجدول التالًالتحلٌل الرقمً نستطٌع ان نبٌن تلك ا

 جدول ) ( المنفعة الكلٌة والحدٌة لسلعة ما.

 المنفعة الحدٌة المنفعة الكلٌة عدد الوحدات المستهلكة

1 15 15 

2 27 12 

3 37 10 

4 45 8 

5 51 6 

6 55 4 

7 57 2 

8 58 1 

 صفر 58 9

10 56 -2 
 

ن المنفعة الكلٌة تتزاٌد ولكن بدرجات ومعدالت أعبله أ وٌبلحظ من الجدول

متنتاقصة طالما كانت المنفعة الحدٌة موجبة وذلك من الوحدة االولى حتى الوحدة 

اقصى حد لها بمقدار  والحظ عندما بلغت المنفعة الكلٌة, التاسعة من تلك السلعة 

وحدة( منفعة عند الوحدة التاسعة كانت المنفعة الحدٌة قد وصلت إلى درجة  58)

 الصفر عند هذا المستوى .
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المستهلك لهذه السلعة إلى الوحدة العاشرة فان المنفعة الكلٌة تبدا  اذا انتقل ماا

 ( .2-بالتناقص فً حٌن تكون المنفعة الحدٌة سالبة )

 ٌن العبلقة بٌن المنفعة الكلٌة والمنفعة الحدٌة .جدول )   ( ٌب

 المنفعة                                        نبلحظ أنه عندما تكون المنفعة الحدٌة
  الكلٌةموجبة تكون المنفعة الكلٌة متزاٌدة 

 , وعندما تكون المنفعة الحدٌة = صفر

                  TUحدها فأن المنفعة الكلٌة تكون عند 
 االقصى , وعندما تكون المنفعة الحدٌة

 .لبة تكون المنفعة الكلٌة متناقصةسا 

 Q  0 

MU                                                                        الطاطاكمٌة 

  Consumer equilibrium   :المستهلكتوازن 

معٌنة من كمٌات رٌق استهبلك المنفعة وذلك عن طبهدف إلى تعظٌم ان المستهلك 

السلع والخدمات فً ضوء امكانٌاته المحددة )المتاحة( وعن تحقٌقه لهذا الهدف 

 .بالقول ان المستهلك فً وضع توازنفاننا نعبر عن ذلك 

ولكن كٌف ٌمكن ان  ه فً ظل تلك االمكانٌات ,وهو افضل وضع له ٌمكن تحقٌق

وماذا ٌحدث لهذا التوازن عند تغٌر الضروف ؟ التوازن ٌصل المستهلك إلى وضع 

 . ؟المحٌطة بالمستهلك

والتً  X( على شراء سلعتٌن iنعرف ان المستهلك سٌنفق جمٌع دخله )الجواب: 

( والتً ٌحصل علٌها بالسعر Yوالسلعة ), ( وللوحدة Pхٌحصل هلٌها بسعر )

(PY. للوحدة ) 

لتً ٌمكن االمكانٌات المتاحة للمستهلك وا وفً ضوء هذه االفتراضات ٌمكننا تحدٌد

 .من خبللها تعظٌم منفعته

( بحٌث ال تتجاوز القٌمة النقدٌة Y,Xفهو ٌحاول شراء كمٌات مختلفة من )

ه انفاق(الذي قرر i, فمثبل بدخله الثابت ) ه الكمٌات مقدار ما ٌمكنه من دفعهلهذ

معٌنة ال ٌمكن  انٌةن المستهلك ٌتصرف فً حدود مٌزعلى هاتٌن السلعتٌن وا

 :كاآلتًٌمكن التعبٌر عنها وزها . وتجا
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i ≥QXPX +QYPY 

 : خذ المثال التالًولتوضٌح ذلك نأ

دٌنار( اسبوعٌا على شراء سلعتٌن هما  15احمد قرر انفاق دخله الذي بلغ )

دٌنار(  0.5دٌنار( وسعر كغم فواكه ) 105اللحوم والفواكه وان سعر كغم اللحم )

 .غرام من اللحوم والفواكهكم كٌلو ف

ثل سعر ان الكمٌات التً ٌشترٌها المستهلك من سلعة ما تعتمد على اشٌاء كثٌر م

, اذواق المستهلكٌن االخرى او تفضٌل وسعار السلع , وأالسلعة, دخل المستهلك

,ومع فذوق المستهلك او تفضٌله ٌمكن ان ٌمثل بخرٌطة السواء فً مجال السلع 

الدخل ٌتحددان معا للحد من مجامٌع السلع البدٌلة المتوفرة ن االسعار وذلك فأ

م اشباع , كما ان مجموعة السلع التً تعظ للمستهلك فٌما نسمٌه مجال المٌزانٌة

معٌن من الدخل ٌمكن تحدٌدها بالشرط التالً )بالنسبة مستوى المستهلك عند 

 للسلعتٌن فقط( :

  
   

  
  =

   

  
 

 
سلع وببساطة ٌمكن القول بأن دخل هذا الشرط إلى اي عدد من ال وٌمكن تعمٌم

ن ٌوزع بٌن السلع والخدمات البدٌلة بحٌث تكون المنفعة الحدٌة المستهلك ٌجب أ

 .تساوٌة لجمٌع هذه السلع والخدماتللدٌنار الواحد م

 i   <  хQYP Y+ Q хP             ومن المعادلة

فمعناها ٌقل  ≤, اما Y,Xالمشترات من السلعتٌن هً الكمٌات  QX,YXالتً تبٌن ان 

 = الدخل المصروف.iو ٌساوي ,أ

السؤال هنا ما هً الكمٌات التً ٌجب على المستهلك شرابها من السلعتٌن 

Y,Xالثابت )مٌزانٌته ( لكً ٌصل إلى حد تعظٌمه لمنفعته الكلٌة فً حدود دخله 

ٌن , اذا تحققا ٌكون ولبلجابة عن هذا التساؤل ٌتطلب تحقٌق شرطٌن اساس

المستهلك قد وصل إلى وضعه التوازنً وحصل على اكبر منفعة ممكنة فً ضوء 

 امكانٌاته . 
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 :وهذان الشرطان هما

تساوي المنفعة Xان تكون المنفعة الحدٌة للدٌنار االخٌر المنفق على السلعة 1-

 .Yخٌر المنفق على السلعة الحدٌة للدٌنار األ

 .كل دخله على السلعتٌنان ٌنفق المستهلك كل -2

سلعة المنفعة الحدٌة للدٌنار المنفق على سلعة ما بقسمة المنفعة الحدٌة لل وتقاس

 ي : على اساس سعر تلك السلعة , أ

 المنفعة الحدٌة للسلعة                                       
 ......أي: –––––––––––––––المنفعة الحدٌة للدٌنار =

 سعر السلعة
 

MU =
   

  
             

 
 وبالتالً ٌمكن كتابة شرطً التوازن اعبله بالصورة اآلتٌة:

 Yالمنفعة الحدٌة للسلعة     Xالمنفعة الحدٌة للسلعة         
 ––––––––––––––   =      ––––––––––––-  أوال:

 Yسعر السلعة               Xسعر السلعة            
 

                            أي:

     فهو:شرط التوازن األول
   

  
 =   

   

  
  

                                                             
 فهو:أما شرط التوازن الثانً 

 Yمن السلعة  + الكمٌة المشتراة  Xسعر السلعة ×  Xالكمٌة المشتراة من السلعة

 أي :  = الدخل  Yسعر السلعة × 

QXPX +QYPY =i                                             ًشرط التوازن الثان 

 حٌث أن :

 i =     Income          الدخل 
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 ولتوضٌح ما سبق نأخذ المثال التالً:

سلعتً اللحوم جدول) ( المنفعة الكلٌة والحدٌة ومنفعة الدٌنار المنفق على 

 pm=1.5  ,i =15 dinar   ,pe=0.5والفواكه بافتراض

    الفواكه    اللحوم 
 كمٌة)كغم(
 

QM 

 المنفعة
 الكلٌة
TUM 

 المنفعة
 الحٌة

MUM 

 منفعةال
الحدٌة 

 MUM/PMللدٌنار

 (كغم)كمٌة
 

QF 

 المنفعة
 الكلٌة

TUF 

المنفعة 
 الحدٌة

MUF 

المنفعة الحدٌة 
 للدٌنار

MUF/PF 
 
 

1 100   1 20   

2 200 100 66.7 2 55 35 70 

3 290 90 60 3 85 30 60 

4 360 70 46.7 4 105 20 40 

5 420 60 40 5 120 15 30 

6 460 40 26.7 6 130 10 20 
7 495 35 23.3 7 135 5 10 

8 525 30 20 8 135 0 0 

9 540 15 10 9 130 -5 -10 

10 545 5 3.3 10 120 -10 -20 
 التفسٌر:

 ٌتضح من الجدول اعبله : 

وحدة منفعة 66.7انه عندما ٌنفق احمد الدٌنار األول من دخله فأنه سٌحصل على 

وحدة منفعة لو 70لو انفقه على شراء ) كغم (من اللحوم , وأنه سٌحصل على 

كغم من الفواكه ,أي أن المنفعة الحدٌة للدٌنار المنفق على 1أنفقه على شراء 

 MUMالحدٌة للدٌنار المنفق على الفواكه ) الحوم أقل من المنفعة

/PM>MUF/PF احمد انفاق الدٌنار االول على الفواكه اذا  ٌقرر(وبالتالً سوف

 اراد تعظٌم منفعته . 

كغم من الفواكه 1وهذا ٌعنً ان احمد اشترى صفر كغم من الحوم واشترى 

      (    0х1.5 +1х0.5 =15(أي )(I=QMPM +QFPF(دٌنار14.5واصبح دخله )

 (14.5:.المتبقً من الدخل )



الزراعً /  واإلرشادوزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً / جامعة تكرٌت / كلٌة الزراعة / قسم االقتصاد 

 المرحلة الثانٌة         أعداد  أ. د حسن ثامر زنزل السامرابً   1محاظرات النظرٌة االقتصادٌة الجزبٌة / 
 

148 
 

وعندانفاق الدٌنار التالً , فان احمد سٌوازن بٌن المنفعة الحدٌة للدٌنار التً 

سٌحصل علٌها من شراء كغم اضافً من الفواكه واللحوم . ونبلحظ من الجدول 

وحدة منفعة اذا انفق الدٌنار التالً  بٌنما حصل على 60اعبله انه سٌحصل على 

(وحدة منفعة فً حٌن كانت منفعته لشراء 66.7الدٌنار الذي ٌسبقه )منفعة من 

 وحدة منفعة وبذلك سٌكون وضعه بعد شراء كغم كاآلتً : 6الفواكه ,

 كغم1= الكمٌة التً  اشتراها من اللحم 

 كغم1=الكمٌة التً اشتراها من الفواكه 

دٌنار, نستطٌع ان نجمل هنا ان احمد 13دٌنار ودخله 2مجموع دخله المنفق 

ٌستمر فً موازنة المنفعة الحدٌة للدٌنار التً ٌحصل علٌها من الفواكه مع 
المنفعة الحدٌة للدٌنار التً ٌحصل علٌها من اللحوم . وفً كل مره ٌقوم بشراء 
كمٌة اظافٌة من السلعة التً تكون المنفعة الحدٌة للدٌنار فٌها اكبر من السلع 

 , شرٌطة ان ٌسمح دخله بذلك وتستمر هذهالحالة إلى االخٌر.  االخرى

خٌر المنفق على اللحوم األن المنفعة الحدٌة للدٌنار كغم من اللحوم فأ8وعند شراء 

خٌرالمنفق فأن المنفعة الحدٌة للدٌنار األ كغم6وحدة منفعة وعند شراء 20هً 

 وحدة منفعة أي أن: 20على الفواكه هً اٌضا 

 المنفعة الحدٌة لسلعة الفواكه      المنفعة الحدٌة لسلعة اللحوم  

 وحدة منفعة20  =  –––––––––––––––=     ––––––––––––––––

 سعر اللحم سعر الفواكه

                                                      

 20 Utils             =
   

  
  =

   

  
 

                                                         
دٌنار(ٌنفق من دخلهعلى اللحم ,  =12دٌنار1.5×كغم 8أي أن احمد كان ٌشتري )

دٌنار( أي مجموع ماٌنفق من دخله  3دٌنار= 0.5×كغم فواكه 6وكان ٌشتري )

 التوازن :دٌنار وهو اجمالً دخله أي حقق شرطً =315+12على السلعتٌن هو 

Mua      Mub       Muc        Muz 

–––– = –––– = ––––– = –––– 
Pa                 pb             pc             pz 

 حٌث :

A,b,c,z) هً مجموع السلع التً ٌشترٌها المستهلك  )(وpa,pb,pc,pz اسعار )

 تلك السلع .
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 تً :كاآلوٌمكن تمثٌل ذلك 

Qa.pa +Qb. pb+ QC. PC +…….QN.PN = i             income                      

أي ٌجب أن تتساوى المنافع الحدٌة للدٌنار لكل السلع , وان ٌنفق المستهلك كل 

دخله . على ان ٌظل المستهلك فً وضع توازن مالم ٌطرأ تغٌٌر معٌن ٌؤثر على 

 ذلك الوضع . 

    Indifference Curveمنحنٌات السواء

وهً تمثٌل بٌانً لكل المجموعات من السلع والخدمات التً لو استهلكها 

المستهلك تعطٌه القدر نفسه من االشباع , أي أنها تمثل المجموعات التً ٌعتبرها 

لمنفعة وبالتالً ال ٌمكنه من ناحٌة اInddifferentالمستهلك متساوٌة أوسواء 

 منحنٌات السواء أي :  ي منها على االخرى , ومن هنا جاءت تسمٌةتفضٌل أ

 منحنى السواء:

 التً تعطٌنا نفس المستوى من االشباع . (Y,X)وهو كل التولٌفات المثلى من 

All combinations of X&Y that give the same Level of 

Satisfaction  

 : وٌمكن توضٌح ذلك من خبلل اآلتً

 شكل ) ( ٌبٌن منحنى السواء        شكل ) ( ٌبٌن خط المٌزانٌة   

X2                                                    X2                                                  

Idifference curve               Budget Line                   

E                                 

X1                                                     X1          

 منحنى السواء                                  خط المٌزانٌة              

 Bمقٌاس قدرة المستهلك                        Aمقٌاس رغبة المستهلك        
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  Budget Line:  ٌزانٌةخط الم

ً ٌمكن للمستهلك شراؤها وهو الخط الذي ٌبٌن مختلف التولٌفات من سلعتٌن الت

 ٌة معٌنة مع ثبات االسعار . من مٌزان

 وبذلك فان :

 سعرها×  2سعرها + كمٌو × 1المٌزانٌة )الدخل (= كمٌة 

وٌختلف مٌل وموقع خط المٌزانٌة حسب أسعار السلع ومٌزانٌة أو دخل المستهلك 

وتحدد االسعار مٌل الخط , بٌنما تحدد المٌزانٌة موقع الخط وٌساوي مٌل خط 

المٌزانٌة مقلوب النسبة السعرٌة , وٌعكس المٌل العبلقة النسبٌة بٌن السعرٌن فلو 

فان المٌل ٌبقى ثابتا , وتشٌر االشارة النصف  إلىان السعرٌن تضاعفا او انخفضا 

ان العبلقة عكسٌة بٌن السلعتٌن , اي ٌجب تخفٌض الكمٌة  إلىالسالبة للمٌل 

) حسب المستهلكة من سلعة مقابل الحصول على وحدات اضافٌة من سلعة اخرى 

 إلىالفرضٌة االولى لمنحنٌات السواء (, غٌر ان التحلٌبلت االقتصادٌة تستند  

 . القٌمة المطلقة

 :خصابص منحنٌات السواء

 منحنٌات السواء ال تتقاطع  –1

 .اسفل والى الٌمٌن إلىمنحنٌات السواء تنحدر من اعلى  –2

 منحنٌات السواء محدبة اتجاه نقطة االصل  –3

 Indifference Curve Don’t Intersectمنحنٌات السواء ال تتقاطع-1

من المنفعة او االشباع الاو اي مجموعة  ثابتاان كل منحنى سواء ٌمثل مستوى 

تقع على ذلك المنحنى تعطً المستهلك القدر نفسه من المنفعة , فمنحنٌات السواء 

التً تقع إلى اعلى تحتوي على كمٌات اكبر منالسلع والخدمات وبالتالً تعطً 

من  منفعة اكبر من منحنٌات السواء التً تقع إلى اسفل , ونظرا الن اي منحنٌٌن

منحنٌات السواء ٌمثبلن مستوٌٌن مختلفٌن من المنفعة فبل بد ان احدهما ٌقع اعلى 

االخر وبالتالً ال ٌمكن لهما ان ٌتقاطعان . والثبات هذه الخاصٌة نفترض ان 

فً الشكل التالً والتً تحتوي على Aالمستهلك على حد سواء بٌن المجموعة 

 3)والتٌتحتوي على B,والمجموعة Yوحدة من السلعة 3وXوحدات من السلعة 5

( وذلك النهما ٌقعان على منحنى السواء نفسه  Yوحدات من 4وXوحدات من 
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وكذلك فان المستهلك ٌعتبر عند حد السواء بٌن المجموعة ICوهو المنحنً 

A والمجموعةC وحدات من 4والتً تحتوي علىX,Y  وذلك النهما ٌقعان على

 .IC2منحنى السواء نفسه وهو المنحنى 

( متكافبتٌن النهما تعطٌان المستهلك القدر ,(A,Bٌمكننا اعتبار المجموعتٌن وبالتالٌ

( متكافبتٌن وهذا غٌر صحٌح (C,Aنفسه من االثباع , وكذلك اعتبار المجموعتٌن 

( Cالنهما تقعان على منحنى سوابٌن مختلفٌن , وتحتوي احدهما ) المجموعة 

والكمٌة نفسها من السلعة االخرى وهذا ٌبٌن على كمٌة اكبر من احدى السلعتٌن 

 ان منحنٌات السواء ال ٌمكنها ان تتقاطع .

 شكل ) ( منحنٌات السواء التتقاطع  

 Y اذا تقاطعت منحنٌات السواء فان
 تعطٌان نفسc,bالمجموعتٌن  

 المستوى من االشباع بالرغم 

         B       C                                                                       4من انهما تقعان على منحنٌات 
 سواء مختلفة وهذا غٌر ممكن 

 A                        IC1                                3تحتوي على cالن المجموعة 

 والكمٌةxاكبر من السلعة كمٌة  

                                               Y.IC2نفسها من السلعة 
 

3        4        5                        X                                                                              

 

– Down wardمنحنٌات السواء تنحدر من اعلى إلى اسفل والى الٌمٌن-2

sloping 

من هذه الخاصٌة ان العبلقة بٌن ماٌستهلكه المستهلك من سلعة ما , وما ٌتبٌن 

ٌستهلكه من السلعة االخرى هً عبلقة عكسٌة , اذا اراد المستهلك المحافظة على 

مستوى معٌن من المنفعة , اي ان المستهلك اذا اراد زٌادة الكمٌة المستهلكة من 

لكً ٌحافظ yحدات معٌنة من السلعة , فمثبل فبل بد ان ٌتنازل او ٌضحً بوxالسلعة 

فان bالى aنجد انه عند االنتقال منعلى القدر نفسه من االشباع,ففً الشكل التالً 

لكً ٌبقى  xللحصول على وحدة اضافٌة من yوحدات من 3المستهلك ٌتنازل عن 

على منحنى السواء نفسه وٌتمتع بالقدر نفسه من االشباع او المنفعة وحٌث ان 

فان المنحنى البد ان icل ٌتطلب على اي نقطتٌن على منحنى السواء هذا التحلٌ

 ٌكون سالب المٌل , اي ٌنحدر من اعلى إلى اسفل والى الٌمٌن . 
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 شكل ) ( منحنى سواء سالب المٌل .

 Y إلىٌنحدر منحنى السواء من اعلى 
 اسفل والى الٌمٌن . مما ٌعنً ان  

 a                                                                5المستهلك اذا اراد  زٌادة استهبلكه
 ,فان علٌه التضحٌة Xمن السلعة  

 , للمحافظة Yبوحدات من السلعة  
 b 3                                                على مستوى االشباع نفسه.

IC                                                                                         

4             5                          X                                                                         

 

 Convex to the 0riginمنحنٌات السواء محدبة تجاه نقطة االصل.-3

راٌنا ان منحنٌات السوء سالبة المٌل , وهذا ٌعنً ان المستهلك اذا رغب بكمٌات 

اضافٌة من احدى السلع فٌمكنه المحافظة على مستوى االشباع نفسه عن طرٌق 

الت,ضحٌة بوحدات من السلع االخرى , اي عن طرٌق احبلل سلعة محل سلعة 

بمعدل االحبلل الحدي بٌن هذا ٌعرف االحبلل  عملٌة تم بهالمعدل الذي تاخرى, و

وهو عبارة عن قٌمة   Margind rate of substitution(MRSالسلعتٌن )

 مثبل . (x)مثبل , مقابل التغٌر فً السلعة االخرى ,  (y)التغٌر فً احدى السلعتٌن 

وللمحافظة على مستوى االشباع نفسه , اي انه ٌساوي القٌمة المطلقة لمٌل 

ستوى المنفعة ثابت على منحنى السواء نفسه فانه منحنى السواء , وحٌث ان م

اثبات ان معدل االحبلل الحدي بٌن السلعتٌن ٌمكن ان ٌقاس بنسبة المنافع ٌمكن 

 :الحدٌة لهما اي

Y            MUX∆ 

MRSX,Y =–––  = –––––              

X            MUY∆ 

 والثبات ذلك رٌاضٌا :

 المنفعة المباشرة

U =U(X,Y)                        U =F (X,Y)                             

 
∂U                                                                                      

MUX Marginal utility of x                          =––– 
X                                                                      ∂ 
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∂u                                                                                     

 MUYMarginal utility of y                      = ––– 
Y                                                                   ∂ 

U                                                   ∂ ∂u             
 dY     = 0                                                             –––     +dx ––– =U ∂ 

Y                                         ∂x              ∂ 

MUX .∂X  +  MuY . ∂Y = 0                                                      = 

Mux  .∂x  = - MuY  .∂Y                                                      

 نحصل على: MuYبالقسمة على

MuX  .∂X           MuY  .∂Y  
––––– -  = ––––––– 

 MuY               MuY            

MuX                    MuY            

X     =  ––––  ∂Y∂ –––– 

MuY                   MuY           

                                                       

 …   When 
   

   
 = MRS    :. MRS = - 

  

  
–

  

  
     -  =

   

   
 

                                                       
( ٌساوي النسبة السعرٌة السالبة وان مٌل MRSوتم الحصول على ان )

                                                         المٌزانٌة   

 ) يأ Yسعر إلىх= سالب نسبة سعر 
  

  
 -)                                                     

   
 لذا فهو شرط تعظٌم اشباع المستهلك 

( ولكن ما الذي ٌحدد المسافة بٌن (Y,(X)ٌتحدد بسعري  المٌزانٌة خطصحٌح ان 

 .خطة  المٌزانٌة ونقطة االصل 
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 X,Yشكل ) (ٌبٌن التولٌفة المثلى من 

                                                           iC      Y                    

Slop =
  

  
                                               

 

  
  

MRSX,Y = - 
  

  
 = 

   

   
 M Y* 

Slope =
   

   
 

 

Budget Line                 

X                      
 

  
   X*                               

فً  YوالمحورI\PXفً النقطة   Xٌبٌن الشكل )(ان خط المٌزانٌة ٌقطع المحور 

الدخل النقدي للمستهلك, وان تحدب منحنى السواء من  M, حٌث تمثل I\PYنقطة 

نقطة االصل ٌوضح مبدا تناقص معدل االحبلل الحدي بٌن السلعتٌن , وبمعنى انه 

قلت الكمٌة التً ٌجب  Xكلما زادت الوحدات التً ٌستهلكها المستهلك من السلعة 

ل الحدي , اي ان معدل االحبلX لكل وحدة اضافٌة من  Yعلٌه التضحٌة بها من 

وبالتالً القٌمة المطلقة لمٌل منحنى السواء , ٌتناقص كلما زادت الكمٌة التً 

مما ٌعنً ان منحنى السواء سٌكون محدبا كما فً  Xٌستهلكها المستهلك من 

 الشكل أعبله.

 Budget lineخط المٌزانٌة : 

All combination of X & Y that cost I.                                                  

رغبات المستهلك المرتبطة بمجموعات مختلفة من تمثل خرٌطة منحنٌات السواء
وهو ٌرغب فً ان ٌستحوذ على تلك المجموعات التً تمكنه من  والخدماتالسلع 

التمتع باعلى مستوٌات االشباع فمثبل باعلى منحنى سواء . ولكن حسب طبٌعة 
حددات تتحكم فً سلوك المستهلك واهمها وكما بٌنا , دخله االشٌاء فان هناك م

حٌث واسعار الٌسلع التً ٌستهلكها , فهً تبٌن المستهلك على الطلب الفعلى .

 budgetخط المٌزانٌةٌوضح منحنى السواء رغبات وافضلٌات المستهلكٌن , أما 
line تهلكٌن فهو ٌحدد التولٌفات المثلى التً تسمح المٌزانٌات المحددة للمس
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بالحصول علٌها . فدخل المستهلك أو االسرة محدود وٌحدد مستوى المنفعة الذي 
مستوٌات منحنٌات سواء  إلىٌمكن الحصول علٌه وٌحد من القدرة على الوصول 

اعلى مما تسمح به دخولهم وهذا ٌدعو المستهلك الن ٌتخذ قراراته بناء على سلم 

بخط  (B,A)من االولوٌات للمنفعة , وهو ٌمثل بالشكل ادناه الخط الواصل بٌن 

و المٌزانٌة المحددة للمستهلك أاالنفاق المتماثل الذي ٌمثل الدخل المٌزانٌة أو 
الخط الذي ٌبٌن بانه  خط المٌزانٌةدرته الشرابٌة , حٌث ٌعرف وٌضع الحدود لق

مختلف التولٌفات من سلعتٌن والتً ٌمكن للمستهلك شرابها من مٌزانٌته معٌنة 

سعرها + × Aوبذلك فان المٌزانٌة )الدخل (= كمٌة السلعة  .مع ثبات االسعار

 سعره× Bكمٌة السلعة

 شكل ) (خط المٌزانٌة

B                                                                         

 كغم لحم دواجن                                                                          20

 خط المٌزانٌة              

 

10              A                           كغم لحم غنم 

سعار السلعتٌن ( , وإلى أiنقدي بالرمز )إلدخل المستهلك  إلىواذا رمزنا 

Y,X) بالرمزٌن)PY ,PX) والكمٌات التً ٌشترٌها من السلعتٌن بالرمزٌن )

QY,QX) . ًعلى التوال) 

( والمبلغ (QX,PXوهو Xالذي ٌنفقه  المستهلك من دخله على السلعة ن المبلغ فأ

ن المستهلك ٌنفق كل دخله على ونظرا أل ((QY,PYهو Yالذي ٌنفقه على السلعة 

 ننا نستطٌع تمثٌل هذه العبلقة على النحو التالً :فأ((Y,Xالسلعتٌن 

i = QXPX+QYPY)   ) 

من شروط توازن المستهلك وٌمكن اعادة كتابة  الشرط الثانًوهذا هو نفسه 
 :تًالمعادلة اعبله وكاآل

                             

QY  = 
 

  
   -  

  

  
  QX 

                       

 معادلة خط المٌزانٌةوتسمى ب

 :بالشكل التالًأٌضا وٌمكن تمثٌل معادلة خط المٌزانٌة 
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 Y                   Idifference curve Q    Y 

U3           
 

  
         *  A     Budget Line 

U2                     N*               * M             

U1                                              *B          

X                                              
 

  
    QX 

 اعبله(1شكل ) (2)شكل من            

 ( تمثل انفاق(B,Aخط المٌزانٌة وهو قدرة المستهلك على الشراء , فالنقاط 2ٌبٌن الشكل 

( تعنً ان المستهلك الٌنفق جمٌع دخله ( N(, بٌنما النقطة (Y,Xكل الدخل على السلعتٌن  

تهلك شرابها بدخله النقدي ( تمثل مجموعة من السلعتٌن ال ٌتمكنالمس( Mولكن النقطة 

 .الحالً

هلك مع بقاء العوامل االخرى ثابتة فان خط المٌزانٌة ٌنتقل فاذا تغٌر دخل المست

االسفل وحسب اتجاه التغٌر , وبشكل موازي لنفسه كما هو  إلىاعلى او  إلى

جهة الٌمٌن ) أعلى( فً  إلىواضح فً الشكل التالً )أ( اذ ٌتحرك خط المٌزانٌة 

جهة الٌسار ) أسفل ( فً حالة انخفاض  إلىحالة زٌادة دخل المستهلك وٌنزح 

 الدخل , مع بقاء اسعار السلع ثابتة .

 شكل ) أ( تغٌر خط المٌزانٌة المتوازي شكل ) ب( انتقال خط المٌزانٌة من جهة واحدة

QY                                                             QY                                                      

 A                                                                                                         

 

 

  

 
      

  

 
        

  

 
          QX                 

 

  
      

 

  
     

 

  
     QX 

 

 منقحة -األخٌرة


