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 المقدمة: 

الم�ادئ األساس�ة المتعلقة �المفاه�م االقتصاد�ة الخاصة �االقتصاد الجزئي، و�ر�ز   هذه المطبوعة  تناولت

على إ�ضاح ماه�ة علم االقتصاد ومنهج�ة وأدواته التحلیل�ة و�وضح مفهوم المشكلة االقتصاد�ة وأس�ا�ه،  

قبل الدخول   بنظر�ة الطلب والعرض وتطب�قاتها  بدأتي تتم تقس�م المطبوعة حسب البرنامج الوزاري الكما  

. �حیث یتمكن الطالب من استخدام نموذج الطلب والعرض في تحلیل اإلنتاجفي نظر�ة المستهلك ونظر�ة  

 و��جاد   سلوك المستهلك والمنتج،في السوق قبل الدخول في نظر�ة    األسعارانتقال التوازن وتفسیر تبدل  

نماذج   على  المبن�ة  االستهالك  وقد  المنفعةتعظ�م  توا�ع  المستهلك    ت ذ أخ.  سلوك    إلى  �اإلضافةنظر�ة 

والتحلیل،  المنتج  الب�اني  العرض  على  قمنا  �ما  أوسع،  مساحة  المطبوعة  هذا  على    في  اعتمدت  وقد 

مستوى الطالب وتكون المعلومات   مرعاه  الب�ان�ة ال�س�طة  �اإلشكالالعرض واالستعانة   أسلوب ال�ساطة في  

 مرت�ة ومتسلسلة. 

المطبوعة  هذه  اشتملت  لالقتصاد    ولقد  عام  �مدخل  تمهیدي  فصل  إلى  �اإلضافة  فصول،  خمسة  على 

والمشكلة االقتصاد�ة، واعتمدت هذه الفصول على الطرق واألسالیب التي تساعد الطل�ة على فهم المسائل  

وتقد�م الحلول لها، لذلك فقد عملنا على أن تحتوي �ل فصل على مجموعة مختلفة من الحاالت التطب�ق�ة  

 لول نموذج�ة من اجل فهم الجانب النظري وتطب�قه على مجموعة من التمار�ن. مع تقد�م ح
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 تعر�ف علم االقتصاد أوال: 

إن إش�اع الرغ�ات والحاجات ال�شر�ة من السلع والخدمات المختلفة �عتمد على الموارد سواء �انت طب�ع�ة أو     
�شر�ة، وعل�ه فإن علم االقتصاد یهتم �ك�ف�ة استخدام هذه الموارد في المجتمع إلنتاج السلع والخدمات من اجل 

 الحاجات ال�شر�ة المتنوعة والمتجددة.إش�اع 

اإلنتاج�ة،  العمل�ات  وتنظ�م في  اإلنتاج من رأس مال وعمل وارض  استخدام عناصر  اإلنتاج على  هذا  �عتمد 
وهذا من شانه إبراز عالقات تر�ط الفرد �اآلخر�ن ومن هنا �كسب علم االقتصاد ص�غته االجتماع�ة، و�تضح  

المت األنماط  أكثر من خالل  ما ذلك  اخت�ار  أي  االقتصادي  النظام  �اخت�ار  األول  النمط  یتمثل  �اإلنتاج،  صلة 
 الذي ینتج، والخ�ار الثاني یتمثل في تحدید ��ف�ة اإلنتاج أي ��ف ننتج والثالث هو لمن ننتج. 

االستعماالت  بین  النادرة  الموارد  توز�ع  بدراسة  یهتم  الذي  العلم  �أنه  االقتصاد  علم  تعر�ف  �مكن  سبق  مما 
 المختلفة. 

 د�ة المشكلة االقتصاثان�ا: 

یواجه المجتمع مجموعة من الحاجات والرغ�ات غیر المحدودة مقابل موارد محدودة، إذن �مكن إش�اع وتلب�ة هذه 
 الحاجات في ظل هذه الموارد النادرة.

( العلم الذي یدرس المشكلة    �أنهمعظم االقتصادیین �عرف علم االقتصاد    إن  تعر�ف المشكلة االقتصاد�ة: -1
، هي مشكلة  األساسالمشكلة االقتصاد�ة، �مكن القول ان المشكلة االقتصاد�ة في    إذناالقتصاد�ة)، فما هي  

ال�شر�ة متعددة ومتنوعة وغیر محدودة.   للحاجات  �النس�ة  المتاحة  الموارد  ندرة  النسب�ة، أي  الموارد الندرة  بینما 
المشكلة االقتصاد�ة منذ القدم، وما زالت قائمة في �ل   نشأت محدودة نسب�ا. ومن هنا    إش�اعهاالتي تستخدم في  

على مر   اإلنسان . وعلى الرغم من الجهود الدائمة التي بذلها  ألخر، وان اختلفت حدتها من مجتمع  المجتمعات 
االقتصاد�ة،   مشكلة  لمواجهة  تؤدي    الجهود   هذه  إن  إالالعصور  ولن  لها،  نهائي  تسفر عن حل  ذلك،   إلىلم 

�مستوي مع�شته،    فاإلنسان واالرتقاء  الماد�ة  الرفاه�ة  لتحقیق  الدائم  الوقت على   إنما في سع�ه  نفس  �عمل في 
�قوم �التعرف   أننفهم الحق�قة، قد �كون من المناسب    أنتعقید المشكلة االقتصاد�ة وز�ادة حدتها. وحتى �مكننا  

  المشكلة االقتصاد�ة. وأر�انعلى طب�عة 
 : اإلقتصاد�ة المشكلة خصائص -2

 المتعددة االقتصاد�ة واألسس النظر�ات   استخدام  و�حاول االقتصاد�ة المشكلة بدراسة �قوم االقتصاد  علم إن 
 یتمیز  والتي المتوفرة االقتصاد�ة الموارد �استخدام اإلنسان�ة والرغ�ات  الحاجات  من ممكن قدر أكبر إلش�اع
 . والتضح�ة اإلخت�ار �الندرة، وجودها

 ز�ادة  إلى �النظر أنه إال (اإلش�اع  متوفرة وسائل فالموارد  ، المطلقة ول�ست  النسب�ة الندرة  بها  �قصد : الندرة   -
 . اإلقتصاد�ة المشكلة جوهر وهذا فیها للرغ�ة �النس�ة نادرة تص�ح الموارد  هذه فإن الرغ�ات 
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 التي  والخدمات  السلع  جم�ع إنتاج  من  تمكننا  �حیث  كافي �شكل  توفرها  عدم  هو  اإلنتاج عناصر �میز ما أهم  إن 
 والحاجات   الرغ�ات  وعدد  حجم مع  مقارنة  نادرة و�كم�ات  �شكل موجودة الموارد  أو اإلنتاج فعناصر ، �طلبها نقوم 

 ضرورة هو  السلع هذه ندرة على  الدلیل وأن اإلقتصاد�ة للسلع  الممیزة الصفة هي فالندرة المحدودة، غیر اإلنسان�ة
 . علیها الحصول أجل  من المال و الجهد  بذل

 إستعمال  في اإلخت�ار اإلقتصاد�ة الموارد  وندرة الحاجات  إش�اع وسائل ندرة �صاحب  ما كثیرا: اإلخت�ار  -
 ال  فعندما  المختلفة، البدائل بین  من  االخت�ار  عمل�ة إلى تدفعنا  التي  هي  الندرة فمشكلة و�التالي  النادرة، الموارد 

 عمل�ة  إلى هنا �ضطر فإنه ، المحدودة غیر وحاجاته رغ�اته  جم�ع على  الحصول من  معین  شخص  �ستط�ع 
 ا �هذ و  س�ارة على حصوله من بدال  منزل اقتناء إلى الفرد  �ضطر قد  فمثال البدائل، عدید  من االخت�ار إلى اللجوء

 أو  سلع اقتناء عدم في تتمثل بتضح�ة  الق�ام الوقت  نفس في تتضمن ما خدمة أو  سلعة اخت�ار   عمل�ة فإن
 .أخرى  خدمات 

 معینة حاجة إش�اع �قصد  معین استعمال نحو البدیلة اإلستعماالت  ذات  النادرة الموارد  تواجد  إن: التضح�ة  -
 معینة  خدمة أو سلعة على لحصول  الموارد  كل شخص  استخدم فإذا األخرى، الحاجات  �إش�اع التضح�ة �عني
 بها �قصد   والتي البدیلة  الفرصة بتكلفة تسمى التضح�ة هذه  فإن تم  ومن أخرى، خدمة أو �سلعة ضحى قد  �كون 
 فرصة  تكلفة لد�ه التعل�مي مشواره و�كمال الجامعة إلى الدخول قرر الذي فالطالب  معین، �إخت�ار الق�ام تكلفة
  أن  حین في  مادي مردود  ذات  وظ�فة على حصوله كعدم   بها�قم   لم التي األخرى  االخت�ارات  في تتمثل بدیلة

 مرموقة وظ�فة على حصوله عدم في لد�ه البدیلة الفرصة تكلفة كانت  الجامعة دخول عدم  قرر الذي الطالب 
 .مثال

 غیر   والرغ�ات  الحاجات  من ممكن قدر أكبر تحقیق إلى یهدف االقتصاد  علم فإن االقتصاد�ة، للمشكلة نت�جة
 عن األولو�ات  تحدید  إلى �الط�ع یدفعنا وهذا النادرة، االقتصاد�ة الموارد  من ممكنة كم�ة أقل �استخدام المحدودة

 : التال�ة االقتصاد�ة األسئلة على اإلجا�ة طر�ق

 تحتم   مشكلة وأن خاصة �إنتاجها الق�ام علینا یتطلب  السلع من أي حول السؤال هذا ننتج: و�تعلق ماذا

 في األفراد  جم�ع یرغب  التي والخدمات  السلع جم�ع ننتج أن �مكن ال أنه حیث  ذلك، علینا تحتم الندرة

 والتضح�ة؛ االخت�ار مشكلتي نواجه فإننا و�التالي علیها، الحصول

 من    كم�ة أكبر إنتاج نستط�ع  خاللها من  التي  األفضل الطر�قة  إ�جاد  �ضرورة السؤال هذا �طالبنا: ننتج ك�ف
 اإلنتاج؛  عمل�ة خالل النادرة الموارد  هدر تقلیل إلى إضافة ممكنة، تكلفة �أقل والخدمات  السلع

 المحدودة    غیر والرغ�ات  الحاجات  من ممكن قدر أكبر إش�اع ضرورة على كذلك  السؤال  هذا و�ر�ز: ننتج لمن
 على  معینة شر�حة  ورغ�ات  حاجات  إش�اع �كون  قد  الندرة مشكلة ف�سبب  االقتصاد، في األفراد  من شر�حة ألكبر

 . أخرى  شر�حة ورغ�ات  حاجات  إش�اع حساب 
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 النظم االقتصادیـةثالثا: 

مما سبق أتضح لنا أن المجتمعات المختلفة واجهتها المشكلة االقتصاد�ة المتمثلة في ندرة الموارد وعدم محدود�ة 
 الرغ�ات اإلنسان�ة، مما أطرها لإلخت�ار، وقد تجسدت مشكلة اإلخت�ار في الثالث أسئلة السا�قة. 

تجارب المجتمعات المختلفة في التعامل مع المشكلة االقتصاد�ة و�ذلك اإلجا�ة عن األسئلة الثالث المذ�ورة قد 
�عد ما �عرف �النظم االقتصاد�ة.   ولد مجموعة من األفكار تم تجم�عها في شكل أسس وقواعد عامة شكلت ف�ما

�مكن تعر�ف النظام االقتصادي على أنه مجموعة من المؤسسات االقتصاد�ة التى هي ع�ارة عن منظمات یتم  
 من خاللها توظ�ف الموارد اإلنتاج�ة المختلفة و�ستغاللها إلش�اع الحاجات اإلنسان�ة.

لنظام الرأسمالي والنظام اإلشتراكي والنظام اإلسالمي، یتم وهناك ثالثة أنواع من األنظمة االقتصاد�ة تتمثل في ا
التمییز بین النظم  االقتصاد�ة إعتمادًا على شیئین ملك�ة وسائل اإلنتاج وآل�ة إستخدام تلك الوسائل. ف�ما یتصل  

نتاج والذي �ملك�ة الموارد أو وسائل اإلنتاج نجد أن �عض النظم االقتصاد�ة تقر مبدأ الملك�ة الفرد�ة لوسائل اإل
�عني حر�ة األفراد في إمتالك وسائل اإلنتاج ملك�ة خاصة. أما آل�ة إستخدام الموارد فیوجد ما �عتقد �أن آل�ة 
السوق هي الوسیلة األنسب لتحدید إستخدام الموارد، وهي التي تحدد ما إذا ننتج و��ف ننتج ولمن ننتج. �ما 

ا التخط�ط  الدولة عن طر�ق  �أن  �عتقد  الموارد ووسائل اإلنتاج یوجد من  آل�ة إستغالل  تحدد  التي  لمر�زي هي 
 المختلفة. 

 النظام الرأسمالـي:  -1

الخاصة   الملك�ة  على  الرأسمالي  النظام  التي   Private Ownership�قوم  الفرد�ة  والم�ادرة  اإلنتاج  لوسائل 
التملك حق  الخاصة  �الملك�ة  و�قصد  اإلنتاج.  إدارة  في  الر�ح  بواقع  عادة  الثروة   تستهدي  و�ستخدام  والتصرف 

للحصول على دخل، والملك�ة الخاصة تكفل للمالكین الحق في إخت�ار إستعمال سلعهم ومواردهم، �ما في ذلك 
قرارات  �إتخاذ  اإلنتاج  عوامل  مالكو  �قوم  الرأسمالي  النظام  ففي  مناس�ًا.  یرونه  �ما  لهم،  المتاح  والزمن  العمل 

ب�ع وحدات من أو  تأخیر  قرارت   فرد�ة حول  المشار�ع  یتخذ اصحاب  األعمال. �ما  إلى مشار�ع  العوامل  تلك 
�النس�ة لتحدید المنتجات وحجوم اإلنتاج و�خت�ار طرق اإلنتاج والحصول على وحدات من عوامل اإلنتاج وتحدید 

�ضًا یتمیز األسعار. وفي الجانب اآلخر �قوم المستهلكون �إتخاذ قرارات عدیدة تخص السلع المشتراه و�م�اتها. وأ
النظام الرأسمالي �الغ�اب النسلي للرقا�ة الحكوم�ة على النشاط االقتصادي. فالحكومة ال تتدخل م�اشرًة لتحدید 
نشاط  هو  الحكومي  النشاط  ومعظم  الطب�ع�ة.  الكوارث  الحروب  مثل  نادرة  في حاالت  إال  األسعار  أو  اإلنتاج 

 تنظ�مي.  

الفردي هو الحافز  الرأسمالي  النظام  أن �صاحب   في  ذلك  و�تطلب  اقتصادي  نشاط  �أي  للق�ام  الرئ�سي  الدافع 
الر�ح مهمًا   دافع  �كون  المشار�ع.  إدارة  الر�ح من خالل  للحصول على  النظام  یوفرها  الفرد حوافز معینة  حر�ة 
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وذلك  الصاف�ة  دخولهم  ز�ادة  من  المنتجین  تمكن  جدیدة  إنتاج  طرق  و�دخال  تطو�ر  تشج�ع  في  خاص  �شكٍل 
 ح �كلفة أقل أو نوع�ات إنتاج أفضل. السما

واإلستهالك، وت�ادًال و�خت�ارًا حرًا ومسئول�ة  وفي النها�ة، یتضمن النظام الرأسمالي، ملك�ة خاصة لوسائل اإلنتاج
 فرد�ة و�ترجم النظام طل�ات األفراد على سلع معینة إلى قرارات اجتماع�ة حول أسعار اإلنتاج. 

 النظام اإلشتراكـي:  -2

و�تمیز  المر�ز�ة،  اإلدارة  نظام  إل  و�خضع  اإلنتاج،  لوسائل  الجماع�ة  الملك�ة  على  اإلشتراكي  النظام  �قوم 
 �الخصائص التال�ة:

 أن جم�ع وسائل اإلنتاج مملو�ة ملك�ة عامة.  •

مكافآت معینة �ما تحدد تقرر السلطة المر�ز�ة إلى جهات محددة الق�ام �أعمال معینة و�معدالت ومقابل  •
 السلطة ساعات العمل.

وهكذا یتضمن النظام االشتراكي ملك�ة عامة لوسائل اإلنتاج، ومسئول�ة مر�ز�ة، وتوافقًا و�تساقًا داخلیین ینعكسان 
في ترجمة القرارات االجتماع�ة حول اإلنتاج إلى حصول األفراد على مقادیر محددة من سلع معینة و�تم مر�ز�ًا  

الوحدات االقتصاد�ة وتحدید نوع�ة و�م�ة وزمان ومكان و��ف�ة إنتاج السلع المختلفة، ومقدار اإلستهالك توج�ه  
 ونوع�ات السلع. 

خالصة األمر أن الصفة األساس�ة للنظام االشتراكي لحل المشكلة االقتصاد�ة المر�ز�ة تكمن في ملك�ة العامة 
ر الموارد االقتصاد�ة لمؤسسة عامة واحدة على طر�ق رخصة لوسائل اإلنتاج وحضور االقتصاد للمر�ز الذي یدی

إنفاق  في  نسب�ًا  احرارًا  والعمال  المستهلكین  فإن  المر�زي،  للتحكم  اإلنتاج  �خضع  حین  وفي  شاملة،  مر�ز�ة 
اإلنتاج  من  المخصص  �مقدار  القرارات،  ب�عض  المخطط  االقتصاد  آل�ة  وت�س�ط  عملهم.  و�خت�ار  دخولهم 

س المال أو اإلستهالك وتحدید مستو�ات األجور والرواتب ألنواع مختلفة من العمل مما �حدد ألغراض تكو�ن رأ
فیهم   التحكم  فیتم  للسكان الزراعیین  �النس�ة  أما  المناطق الحضر�ة.  السكان في  بین  الدخل  توز�ع  �صورة فعالة 

 المنتجات الزراع�ة.  أسعار�الداخل عن طر�ق تنظ�م 

 النظام اإلسالمـي:   -3

ومصادر   هو والسنة  القرآن  في  الرئ�س�ة  مصادره  تتمثل  حیث  اإلسالم�ة  الد�انه  �ه  جاءت  الذي  النظام  ذلك 
التشر�ع اإلسالمي األخرى. تم تطبیق م�ادئ وأصول هذا النظام في عهد الرسول (ص) وت�عه �عد ذلك الخلفاء 

 ئ�س�ة للنظام اإلسالم�ة في اآلتي: الراشدین و�عض الدول اإلسالم�ة التي قامت �عد ذلك. تتمثل الم�ادئ الر 
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الملك�ة المزدوجة لوسائل اإلنتاج، حیث توجد �ل من الملك�ة الفرد�ة والملك�ة الجماع�ة، و�ل فرد �سمح  •
له أن �متلك ما �شاء من وسائل اإلنتاج مع مراعاة قاعدة الحالل والحرام في الشر�عة اإلسالم�ة. �ما  

 ائل اإلنتاج وذلك حسب ما تقتض�ه مصلحة الع�اد. �مكن للدولة أ�ضًا أن تمتلك �عض وس

اآلل�ة المزدوجة في إستخدام الموارد حیث �قوم السوق �اإلجا�ة على األسئلة التي تناولناها سا�قًا، أي  •
اإلسالم�ة   الشر�عة  وفق  الع�اد  مصالح  رعا�ة  في  السوق  فشل  حال  في  ننتج،  ولمن  ��ف  ننتج،  ماذا 

 مظاهر الفشل في آل�ة السوق. �مكن أن تتدخل الدولة لتصح�ح

 الفعال�ات االقتصاد�ة را�عا: 
�مكن �اختصار تقس�م الفعال�ات االقتصاد�ة إلى أر�ع فعال�ات وهذا االختصار سیتم خالل إعطاء تعر�ف  

 محدد لكل فعال�ة:

 :المنفعة أو ز�ادتها) حیث إن أي عمل�ة من شانها أن تسهم في تحقیق نفع    اإلنتاج فاإلنتاج (هو خلق 
معین تعد إنتاجا. فعند تحو�ل األخشاب إلى �رسي أو منضدة أو الحدید إلى أبواب أو ش�اب�ك �كون هناك 

 أنتاج. 
  :أولئك الذین أسهموا في   �عد اإلنتاج هناك مشكلة وهي وضع المنتجات التي تم إنتاجها �أیدي  الت�ادل

العمل�ة اإلنتاج�ة فالمزارع لم �كن قادرًا على إش�اع حاجاته إذا اعتمد �ل�ًا على إنتاجه و�ذلك الحال �النس�ة  
ل تكون  د للعامل  الت�ادل  المزارع وفي عمل�ة  السلع لدى  �الفائض عن  العامل إن یبدل خدماته  ى �جب على 

ت�ادل مالئ �النقود ثم  هناك ضرورة  إلدخال واسطة  ت�ادل أوال  النقود. لذا فالسلع والخدمات  مة �طلق علیها 
   تستخدم النقود للحصول على السلعة الثان�ة.  

   :الذین أسهموا في اإلنتاج    ئك لو أ�قصد �التوز�ع في التحلیل االقتصادي (تقس�م القدرة الشرائ�ة بین  التوز�ع
وان هذا التقس�م �كون �شكل مدفوعات (أجور، ر�ح، فائدة، ر�ع) وان هذه العمل�ة تدعى �التوز�ع الوظ�في الن  

 توز�ع الدخل على العامل اإلنتاجي �كون حسب وظ�فته أو مساهمته في العمل�ة اإلنتاج�ة. 
 االقتا  :االستهالك للنشاط  النهائي  الهدف  هو  والخدمات الستهالك  السلع  من  �االنتفاع  و�تمثل  صادي 

م�اشر على �شكل  �عتمد  أو خدمة  سلعة  �ل  على  فالطلب  اإلنسان�ة  الحاجات  إش�اع   و�ش�اع  على  قدرتها 
النشاط االقتصادي. الفعال�ات االقتصاد�ة    الحاجات اإلنسان�ة والحاجات وحدها ال تحفز على  و�مكن تمثیل 

�مثل التدفق الدوري للدخل وف�ه �مثل األشخاص جم�ع أولئك الذین یواصلون السا�قة الذ�ر بنموذجًا م�سطًا  
التنظ�م) المال، األرض،  (العمل، رأس  اإلنتاج�ة وهي  الموارد  بتقد�م  االقتصادي  والتي �طلق علیها    النشاط 

عوامل اإلنتاج    الر�ع، الفائدة، الر�ح) والتي �طلق علیها عوائد   عوامل اإلنتاج. مقابل الدخول النقد�ة (األجور،
ینفقونها على شراء السلع والخدمات المنتجة   في هذا   التي �حصلون علیها من المشروعات  والتي بدورهم 

إما   االستهالك�ة  �السلع  تدعى  بها  والتمتع  الستعمالها  اإلفراد  �شتر�ها  التي  والخدمات  السلع  إن  المشروع. 
اإلنتاج�ة. الوحدات  ف�مثل  المشروعات  و�م  مصطلح  م�سط  هذا  نموذج  في  أالقتصاد�ه  الفعال�ات  تمثیل  كن 
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مقابل  اإلنتاج)  (عوامل  اإلنتاج�ة  الموارد  بتقد�م  األشخاص  �قوم  وف�ه  االقتصادي  الدوري  التدفق  �مثل 
(األجور  النقد�ة  الدخول  على  والتي -الفائدة -الر�ح –الحصول  المشروعات  من  علیها  �حصلون  التي  الر�ع) 

 .  من قبل هذه المشروعات  والخدمات المنتجة�قومون �أنفاقها على السلع 

 القتصاد الجزئي واالقتصاد الكلي اخامسا: 

الجزئي االقتصاد  هما  واسعین  مجالین  على  تقسم  أن  �مكن  االقتصاد�ة  النظر�ة  دراسة  الكلي  إن   .واالقتصاد 
الجزئي تكون   فاالقتصاد  على  ف�ه  التر�یز  و�كون  والمنتجین)  (المستهلكین  والمشار�ع  األفراد  �مسائل  یتعلق 

العرض والطلب، وهو �حاول تحدید   األسعار والمشكلة األساس التي �عالجها هي تحدید األسعار والكم�ات �قوى 
إلنتاج هذه السلعة أو تلك   مستهلكًا والذي یدفعه  ما الذي �جعل الفرد �شري إحدى السلع بدًال عن األخرى �ونه

 كونه منتجًا. 

االقتصاد الوطني �كل أو جزء �بیر منه، وأنه یتضمن دراسة اإلنتاج   فهو �عالج مشاكل  أما االقتصاد الكلي 
الكلي واالستخدام  الستقرار   الكلي  �وسائل  المختلفة  والنقد�ة  المال�ة  اإلجراءات  و�حلل  لألسعار  العام  والمستوى 

یتعلق   النشاطمستوى   عام  و�شكل  االقتصادي.  النمو  معدل  تغیرات  أثر  و�حلل  التضخم  و�فسر  االقتصادي 
حیث أن دراسة �م�ة   الكلي �المتغیرات الكل�ة وأن موضوعه األساس هو تحدید مستوى الدخل وتغیراته.  االقتصاد 

التي �م�ة  دراسة  أما  الجزئي  االقتصاد  ضمن  تدخل  معینة  مؤسسة  السلع ینتجها    تنتجها  �افة  من  المجتمع 
فان الكلي و�ذلك  القومي) فتدخل ضمن االقتصاد  (الناتج  فانه من صم�م   والخدمات  تحدید سعر سلعة معینة 

 ألسعار فانه من صم�م االقتصاد الكلي. أما ارتفاع أو انخفاض المستوى العامل  االقتصاد الجزئي

 التحلیل االقتصـادي أسالیبسادسا: 

أن   أن �ما  فال شك  المجتمع  مع  وتفاعله  اإلنسان  تدرس سلوك  التي  اإلنسان�ة  العلوم  فروع  من  فرع  االقتصاد 
 �ستخدم أغلب المناهج واألسالیب المستخدمة في العلوم االجتماع�ة، ومن أهم أسالیب التحلیل االقتصادي:

 أسلوب التحلیل المنطقي   -1

 ل، هما اإلستقراء واإلستن�اط:�عتمد هذا األسلوب على نوعین من طرق اإلستدال      

   :تقوم الطر�قة اإلستقرائ�ة على تحدید مجموعة من المعط�ات �جري الحصول علیها من  طر�قة اإلستقـراء
نتائج   إلى  الوصول  أ�ضًا  اإلستقرائ�ة  الطر�قة  وتتضمن  للتعم�مات.  �أساس  �ستعمل  ثم  ومن  العمل�ة،  التجر�ة 

ضع هذه النتائج �شكل م�ادئ أو نظر�ات عامة. وهي تشتمل على معینة من خالل حقائق محددة، ومن ثم و 
 أر�عة مراحل هي:  

 المالحظة. •

 الص�اغة الفرض�ة.  •
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 التعم�م.  •

 التحقق واإلخت�ار.  •

تشتق هذه الطر�قة أحكام �ل�ة عن طر�ق تجم�ع معلومات عن حاالت فرد�ة أي أنه عن طر�ق تت�ع حاالت      
ال�احث أن یتوصل إلى قوانین تحكم تصرفات األفراد، و�التالي �مكن تعم�م هذه األحكام   فرد�ة معینة �ستط�ع 

ل إستماراتهم �لما زاد سعر الفائدة فإنه �مكن  على المجتمع. فمثًال إذا الحظنا أن فرد معین أو مجموعة أفراد تق
 تعم�م هذا الحكم على المجتمع �قولنا "أن الدولة التي یرتفع فیها سعر الفائدة تقل فیها اإلستثمارات". 

   :اإلستنبـاط فیهاطر�قة  یتم  حیث  العرفي،  االقتصاد  في  المت�عة  التقلید�ة  الطر�قة  النظر�ات    هو  إستنتاج 
و  المنطقي.  من  �التسبب  معینة  نتائج  تستخلص  ذلك  في  فهي  اقتصاد�ة  قوانین  اإلستنتاجات  هذه  من  تصاغ 

افتراضات أساس�ة أو من حقائق ناشئة عن طرق أخرى. وأ�ضًا تشتمل على عمل�ة الوصول إلى نتائج معینة من 
العلم�ة. قواعد أو م�ادئ محددة �فترض صحتها ومن ثم �جري التحقق من تلك اإلستنتاجات من خالل الحقائق  

وجوهر هذه الطر�قة هو افتراض �عض الحقائق المسلم �صحتها، ثم إستخالص النتائج التي تترتب عقًال على  
االنفاق  هذه المقومات. فمثًال �مكن أن نبدأ �إفتراض أن الدخل النقدي للفرد محدد، وأن ما یت�قى من الدخل �عد 

نس  أن  �مكن  االفتراضات  هذه  من  یدخر،  االستهالك  على على  إنفاقه  من  الفرد  زاد  "كلما  التال�ة  الحق�قة  تن�ط 
 االستهالك، �قل إدخاره".

 أسلوب التحلیل الر�اضي  -2

من   �ثیر  إست�عاب  من  ال�احث  ُ�مكن  �أنه  عل�ه  یتمیز  لكنه  المنطقي،  التحلیل  من  نوع  هو  الر�اضي  التحلیل 
دفعة   بها  اإللمام  اإلنسان  على  �صعب  التي  والحقائق  من  المتغیرات  العدید  من  النتائج  و�ستخالص  واحدة. 

مشكلة  تجزئة  بها  �سهل  أخرى  بوسیلة  االستعانة  دون  تحق�قه،  ال�شري  العقل  متناول  في  أمرًا  ل�س  المقومات 
اإلنتاج المنطقي. فاألسلوب الر�اضي هو مثال لتلك الوسیلة، التي تز�ل هذه الصعاب التي �عجز أمامها أقوى  

هذا األسلوب في الفترات األخیرة وأص�حت أغلب ال�حوث تستخدم هذا األسلوب إلطفاء  العقول ولقد �ثر إستخدام
شئ من العمل�ة على نتائجها. فالرسم الب�اني والمعادالت الر�اض�ة هما أهم األدوات الر�اض�ة المستخدمة، حیث 

 أص�حت تقدم وسیلة هامة من وسائل التعبیر، تمتاز �جاذب�ة عال�ة. 

 اإلحصائي   أسلوب التحلیل -3

 ُ�ستخدم هذا األسلوب لألغراض التال�ة:      

 إخت�ار صحة النظر�ات االقتصاد�ة   •

والطرق       �القوانین  ذلك  �عد  ال�احث  �ستعین  ثم  دراستها  المراد  الظاهرة  �اف�ة عن  ب�انات  بتجم�ع  ذلك  و�تم 
ل�ستخلص   للتحلیل،  العالقا  بواسطتهااإلحصائ�ة  الظواهر واتجاهات  �قارن هذه سلوك هذه  ثم  بیتها.  السبب�ة  ت 

 النتائج �ما تتن�أت �ه النظر�ة.
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 الق�اس الكمي للعالقات بین المتغیرات االقتصاد�ة:  •

كثیرًا ما �حتاج اإلنسان أن �عرف �صورة دق�قة العالقة بین المتغیرات االقتصاد�ة حتى یتمكن من معرفة حجم 
عرفة نس�ة الز�ادة المتوقعة في اإلنتاج�ة إذا زادت األجور بنس�ة واتجاه العالقة بینهما. مثًال قد �حتاج ال�احث لم

معینة. لمعرفة ذلك �قوم ال�احث بتقدیر معادلة تحوي اإلنتاج�ة �متغیر تا�ع واألجور وعوامل أخرى �متغیرات 
األخرى، والعوامل  واألجور  المستقلة،  المتغیرات  تأثیر  تحدید  �ستط�ع  التقدیر  نت�جة  خالل  ومن  على   مستقلة. 

  العامل التا�ع، اإلنتاج�ة.

 قة علم االقتصاد �العلوم األخرى عال سا�عا:

 عالقة علم االقتصاد �علم الس�اسة : -1

حیث أن معظم   هناك عالقة وث�قة بین وعلم االقتصاد علم الس�اسة حیث �ان اسمه القد�م (االقتصاد الس�اسي)،
طب�عة   ذات  الواقع  في  االقتصاد�ة  فيالمشاكل  تحمل  الس�اس�ة  القرارات  وأن  اقتصاد�ة  س�اس�ة  نتائج  ط�اتها 

األدنى الحد  وتحدید  الضرائب  وفرض  الداخلي  الدین  وعقد  األرض  األمن   فمشاكل  إجراءات  واتخاذ  لألجور 
اقتصاد�ة، �ما نتائج و��عاد  لكنها ذات  اقتصاد�ة ولكن   االجتماعي �لها قرارات س�اس�ة  الواقع ظواهر  أنها في 

قبلاتخا من  أنما  اقتصادي  قبل  من  یتم  ال  �شأنها  القرار  إلى  ذ  استنادًا  س�استها  الدولة  تصوغ  حیث  س�اسي، 
اقتصادیون لذلك تكون هناك عالقة وث�قة بین علم االقتصاد  تحلیالت اقتصاد�ة مبن�ة على توص�ات مستشارون 

 وعلم الس�اسة.

 عالقة علم االقتصاد �علم اإلحصاء : -2

اإلحصائ�ة لتفسیر   ات االقتصاد�ة �بیرة وقابلة للق�اس واالقتصادي �حاجة ماسة إلى الب�انات إن غالب�ة المتغیر 
على  �بیر  حد  إلى  تعتمد  معمقة  اقتصاد�ة  دراسة  أي  فأن  االقتصاد�ة.  جم�ع   الظواهر  في  الدق�قة  األسالیب 

األسالیب   �ستعمل  االقتصادي  وتفسیرها.أن  وتحلیلها  ومعالجتها  وتصن�فها  لمعرفة الب�انات  المختلفة  اإلحصائ�ة 
أو �ل  القومي  االقتصاد  في   تطور  النمو  ونسب  �معدالت  التنبؤ  و�ذلك  االقتصاد�ة  القطاعات  أحد  تطور 

استخدام أن  حیث  االقتصاد�ة   المستقبل،  المتغیرات  بین  االرت�اط  ودرجة  العالقة  لكشف  ضروري  اإلحصاء 
 المختلفة. 

 االجتماع :عالقة علم االقتصاد �علم  -3

لذا اجتماع�ة  إلى مشاكل  �قود  لألفراد  المع�شة  �انخفاض مستوى  االقتصاد�ة  المشاكل  تكون هنالك   إن �عض 
عندما �حاول تحدید ماذا   عالقة بین علم االقتصاد وعلم االجتماع، وما دام علم االقتصاد یتناول سلوك اإلنسان

وماذا �فعل المستهلكون بدخولهم العال�ة    ف ظروف العملس�شتري ولماذا و��ف تكون ردود الفعل لد�ه عند اختال 
المنتج أو المستهلك �كون له عالقة �الفلسفة   فان �ل هذا ذو عالقة �علم النفس. �ما أن اتخاذ القرار من قبل

 أن تقوم دراسته على أساس المنطق. و�شكل خاص �األخالق و�سبب �ون االقتصاد علم ین�غي
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 علم المحاس�ة :عالقة علم االقتصاد � -4

االقتصاد والمحاس�ة،    إن احد الوسائل لق�اس �فاءة المشروع هي الر�ح�ة التجار�ة وهنا تتجسد العالقة القو�ة بین
فالمحاسب البد وأن �كون على معرفة �فحوى األرقام التي یتعامل معها،فالمحاسب في مشروع معین مثًال یتعامل 

التكال�ف   أرقام  تكال�فمع  هنالك  أن  حیث  من    واإلیرادات،  متعددة  أنواع  هناك  وأن  وتكال�ف ضمن�ة  صر�حة 
و�ذلك والمتوسطة  والحد�ة  الكل�ة  هذه    التكال�ف  �عرف  أن  �جب  فالمحاسب  ومتغیرة.  الثابتة  التكال�ف 

في الوقوع  یتجنب  لكي  االقتصاد    المصطلحات  علم  بین  وث�قة  عالقة  هنالك  أن  یتضح  وهكذا  وعلم األخطاء. 
مهمة أداة  فالمحاس�ة  مشروعات   المحاس�ة،  من  یتكون  الذي  القومي  االقتصاد  ومسیرة  المشروع  �فاءة  لدراسة 

 مختلفة. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول
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 أوال: نظر�ة الطلب 

�شیر الطلب على سلعة معینة إلى الكم�ات التي ترغب و�قدر المستهلكون على شرائها من   مفهوم الطلب:  -  1
 هذه السلعة عند مستو�ات سعر�ة مختلفة خالل فترة زمن�ة معینة.

الطلب: -  2 �عوامل عدة من شأنها   xیتأثر طلب المستهلكون خالل فترة زمن�ة معینة على سلعة ما    محددات 
 :ستعراض أهم هذه العوامل ف�ما یليو�مكن ا ،قلهتأن تز�د من هذا الطلب أو 

المستهلكین:  -2-1 عدد   عدد  ز�ادة  أن  هذا  و�عني  المستهلكین،  طلب  مجموع  المستهلكین  طلب  �مثل 
ن سیؤدي إلى نقصان الطلب طلب علیها ، ونقصان عدد المستهلكی المستهلكین لسلعة ما، سیؤدي إلى ز�ادة ال

 أي هناك عالقة طرد�ة .  علیها في السوق،

المستهلكین:أ  -2-2 �لما وأعطى لها أفضل�ة في االستهالك،   ،�لما تر�ز ذوق المستهلك على سلعة ما  ذواق 
 زاد الطلب علیها والعكس صح�ح. 

المستهلكین:  -2-3 توقعوا  توقعات  ما  إذا  معها،  یتعاملون  التي  السلع  على  الخالي  المستهلكون  طلب  یز�د 
ا في ارتفاع أسعارها في المستقبل القر�ب، و�نخفض طلبهم الحالي على تلك السلع إذا ما توقعوا انخفاض سعره

 المستقبل القر�ب. 

المستهلكین:    -2-4 والعكس دخول  األصل�ة،  السلعة  على  الطلب  ز�ادة  إلى  الدخل  ز�ادة  یؤدي  ما  عادة 
مع  صح�ح، والدخل  األصل�ة  السلعة  الطلب  بین  طرد�ة  العالقة  تكون  أن  االقتصادیون  یتوقع  عامة  �صفة 
 .ث�ات العوامل األخرى افتراض 

 أسعار السلع األخرى: -2-5

البدیلة:  - الطلب   السلع  زاد  �لما  السوق،  في  أسعارها  ارتفعت  و   �لما  (األصل�ة)  البدیلة  السلعة  العكس على 
 ومثال ذلك القهوة والشاي.   ،صح�ح (عالقة طرد�ة

المكملة:  - انخفاض لطلب على السلعة المكملة لها ، و سیؤدي إلى انخفاض اهذه السلع  ارتفاع أسعار   السلع 
عكس�ة)، ومثال ذلك السكر والشاي، الس�ارة   عالقةسیؤدي إلى ز�ادة الطلب على السلعة المملكة لها ( أسعارها،
 والبنز�ن. 

السلعة األصل�ة:  -  6  -2 الحظ االقتصادیون أن العالقة بین الكم�ة المطلو�ة من السلعة، والسعر الذي   ثمن 
 . للطلب ت�اع �ه الوحدة عادة ما تكون عالقة عكس�ة مع افتراض ث�ات العوامل األخرى المحددة 
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الطلب -3  ع�ارة عن العالقة الر�اض�ة التي تر�ط بین الكم�ة المطلو�ة ومختلف العوامل المؤثرة فیها، : هي  دالة 
 و�مكن التعبیر عنها �العالقة الر�اض�ة اآلت�ة:

, R , G) y, P x= f(P dxQ 

 حیث أن : 

dxQ الكم�ة المطلو�ة من السلعة :x 

xP سعر  السلعة : x 

yP مكملة) : أسعار السلع األخرى (بدیلة أو 

R: دخل المستهلك 

G أذواق المستهلكین : 

و�مكن التعبیر عن دالة الطلب في شكل دالة خط�ة من خالل افتراض ث�ات المتغیرات المستقلة التي تؤثر في 
یتم   ما  وعادة  المطلو�ة،  الكم�ة  على  تطرأ  التي  التغیرات  �ل  إل�ه  تنسب  واحد  مستقبل  متغیر  عدا  ما  الطلب 

ددات الكم�ة والنوع�ة �استثناء سعر السلعة نفسها ،وعل�ه �كون الطلب على السلعة تا�ع افتراض ث�ات �ل المح
 لسعر السلعة فقط ،فتأخذ بذلك دالة الطلب الص�غة الر�اض�ة التال�ة : 

)xP= f( dxQ 

xBP-= a dxQ 

 حیث أن: 

dxQ الكم�ة المطلو�ة من السلعة :x 

xP ر السلعة ع: سx 

a:  السلعة �غض النظر عن السعر. الكم�ة المطلو�ة من 

B الطلب دالة  میل  و�شارتها   ،:  واحدة،  بوحدة  السلعة  تغیر سعر  المطلو�ة عند  الكم�ة  تغیر  مقدار  إلى  وتشیر 
 المطلو�ة . والكم�ةسال�ة ط�قا للنظر�ة االقتصاد�ة لوجود عالقة عكس�ة بین السعر 
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 �العالقة الر�اض�ة التال�ة:معبرا عنها  )x�افتراض دالة الطلب على سلعة ما(  مثال:

x4P-=40dxQ 

بینما مقدار  40 تساوي   )Px=0() في حالة عدم�ة السعر  xوتعني هذه الدالة أن الكم�ة المطلو�ة من السلعة(
 . 4ز�ادة الكم�ة المطلو�ة عند انخفاض السعر بوحدة واحدة �ساوي 

�مكننا الحصول على   )1،2،3،4،5( األسعار هي�استخدام دالة الطلب السا�قة و�افتراض أن  :  جدول الطلب -4
ق�م مقابلة للكم�ة المطلو�ة �مكننا تكو�ن جدول �سمى جدول الطلب، حیث یبین هذا األخیر العالقة العكس�ة  

 التي تر�ط بین التغیر في سعر سلعة ما والتغییر في الكم�ة المطلو�ة منها و�مكن توض�ح ذلك �ما یلي:

 :جدول الطلب

 xP 1 2 3 4 5األسعار 

 xQ 36 32 28 24 20الكم�ات المطلو�ة 

وحدة من السلعة   36المطلو�ة  ن �انت الكم�ة  و .x 1نالحظ من خالل الجدول أنه عندما �ان سعر السلعة  
تالي وحدة وهكذا، و�ال  24انخفضت الكم�ة المطلو�ة من هذه السلعة إلى  و 4 ولكن نت�جة الرتفاع السعر مثال إلى

السعر   ارتفع  السلعة نالحظ أن �لما  بین سعر  العكس�ة  العالقة  یبین  المطلو�ة، وهو ما  الكم�ة  انخفضت  �لما 
 والكم�ة المطلو�ة منها  

 الطلب:  منحنى -5

ب�اني   منحنى  شكل  على  �الرسم  الطلب  جدول  تمثیل  األسفل  �مكن  إلى  األعلى  من  ینحدر  أي  المیل  سالب 
أي العالقة العكس�ة بین سعر السلعة  قانون الطلب،یث �عكس میل منحنى الطلب السالب وال�سار إلى ال�مین ،ح

یوضح منحنى الطلب وذلك �اإلعتماد على الجدول حیث تكون األسعار   والكم�ة المطلو�ة منها والشكل الب�اني
 والكم�ات المطلو�ة على المحور األفقي. على المحور العمودي 
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الطلب:  -6 �قانون  الخاصة  عرفنا سا�قا أن العالقة بین السعر والكم�ة المطلو�ة من سلعة ما هي    االستثناءات 
المیل، سلب  الطلب  منحنى  وأن  عكس�ة  �عض    عالقة  القاعدة  لهذه  أن  أال  العامة  القاعدة  هي  هذه 

هذه   أهم  ومن  السعر  �انخفاض  و�نخفض  السعر  �ارتفاع  یرتفع  الطلب  أن  نجد  حیث  االستثناءات 
 االستثناءات:

السلعة:   • في عرض  الز�ادة  أو  النقص  إذا توقع المستهلكون مثال نقص في عرض السلعة فإنهم  توقع 
یتنافسون في الحصول على هذه السلعة محل الدراسة ،مما یؤدي بهم إلى دفع السعر نحو األعلى، هذا  

أن   للمستهلكین  یؤ�د  السعر  في  �قل،  االرتفاع  المستقبل سوف  في  السلعة  بهعرض  یؤدي  إلى  مما  م 
فقدانها وارتفاع سعرها في   التدر�جي لسعرها خوفا من  �الرغم من االرتفاع  الحاضر  شرائها وطلبها في 

 . المستقبل
السلعة: • سعر  ارتفاع  أو  انخفاض  إذا توقع المستهلكون انخفاض في سعر السلعة في المستقبل    توقع 

ات �بیرة منها �سعر أقل في  فإنهم یتخلون عن استهالك هذه السلعة في الحاضر بهدف استهالك �م�
من   یز�دون  فإنهن  المستقبل  في  السلعة  سعر  في  ارتفاع  المستهلكون  توقع  إذا  والعكس  المستقبل 

 لهم �استهالكها او التقلیل منها . حال �سم ألن سعر هذه السلعة  في الحاضر، استهالكهم للسلعة
المجتمع تقوم �طلب السلعة �لما ارتفع سعرها وتعزف    أفراد هناك فئة من  الطلب على السلع التفاخر�ة:   •

المر�ز المالي عن �ق�ة أفراد المجتمع التي ال تملك    و�ظهارعنها �لما انخفض سعرها، بهدف التمییز  
ى �عض السلع �الس�ارات ظاهرة الطلب عل  :القدرة الشرائ�ة القتناء مثل هذه السلع. و �مثال عن ذلك

�ة  وغیرها حیث هذا النوع من السلع لدیها جاذب،  رة و�عض اللوحات الز�ت�ة ..... المجوهرات الناد الفاخرة و 
 و�التالي تش�ع رغ�اتهم في الت�اهي �استهالكها أو امتالكها. عند �عض فئات المجتمع الغن�ة 
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الدن�ا: • السلع     Robert Giffen   على مكتشفها Giffen Good وتعرف أ�ضا ب   الطلب على �عض 
حیث أن ز�ادة السعر تؤدي إلى   للقاعدة توجد عالقة طرد�ة بین الطلب على هذه السلع وأسعارها،خالفا  

 .منهاز�ادة الكم�ة المطلو�ة 
 الفردي والطلب السوقي: الطلب  -7

السوق عند        المطلو�ة من قبل جم�ع األفراد في  الكم�ة  السوق لسلعة معینة هو ع�ارة عن    األسعار طلب 
مضافا إلیها   المختلفة، وعل�ه فإن طلب السوق على سلعة ما �عتمد على جم�ع العوامل التي تحدد طلب الفرد،

 عدد المشتر�ن لهذه السلعة في السوق.

الكم�ات التي �طلبها �ل المستهلكین في السوق لقاء �ل سعر وذلك و�مكن الحصول على طلب السوق �جمع  
 خالل فترة زمن�ة محددة.

السلعة    مثال: على  منهما  �ل  وطلب  السوق  في  متماثالن  فردان  هناك  �ان  التال�ة:   xإذا  �المعادلة  ممثل 
x2P-=8dxQ 

𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷�مكن الحصول على المعادلة الطلب السوقي �ما یلي: = 2(8− 2𝑃𝑃𝐷𝐷 

 

 

 

 

نجد أ�ضا أن منحنى   اإلثنین،سوق هو حاصل جمع طلب المستهلكین  ومقابل الجدول الذي یبین �أن طلب ال
لمنحن�ات طلب �ل من المستهلك األول والثاني، وهو ما �مثله   األفقيطلب السوق هو ع�ارة عن حاصل الجمع  

 الشكل اآلتي:  

xDQ dxQ2 dxQ1 Px 

24 12 12 1 

16 8 8 2 

8 4 4 3 
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المطلو�ة:   -8 الكم�ة  الطلب تغیر  إلى أخرى على منحنى  نقطة  �عني االنتقال من  المطلو�ة  الكم�ة  تغیر  أن 
لطلب  نفسه �سبب تغیر سعر السلعة �اإلرتفاع أو االنخفاض مع افتراض ث�ات العوامل األخرى المؤثرة في ا

 والرسم الب�اني یوضح ذلك:

 

الطلب:  التغیر   -9 شر�طة �قاء سعر    �حدث التغییر في الطلب �سبب تغیر أحد العوامل المؤثرة في الطلب،في 
السلعة نفسها ثابت، و�طلق أح�انا على هذا التغیر " تغیر غیر سعري" �معنى أن أحد العوامل المؤثرة في 

 تأثیر إما بز�ادة الطلب أن نقصانه. �كون له  الطلب �معزل عن السعر،
 :كین �النس�ة للسلعة العاد�ة،ز�ادة دخول المستهل  مل التال�ةو�كون نت�جة العوا  ز�ادة الطلب على السلعة 

توقعات المستهلكین �ارتفاع أسعار السلعة في المستقبل، ز�ادة عدد   ز�ادة اسعار السلع البدیلة والمكملة،
 .....الخ، وفي �ل هذه الحاالت سینتقل منحنى الطلب �أكمله نحو ال�مین. مستهلكي السلعة 
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 :السلعة الطلب على  و�كون ذلك �سبب العوامل التال�ة: نقصان عدد مستهلكي السلعة انخفاض    نقصان 
ارتفاع أسعار السلع أسعار السلع البدیلة عن السلعة،    انخفاض   دخول المستهلكین �النس�ة للسلع العاد�ة،

وفي �ل هذه الحاالت سینتقل  انخفاض أسعار السلع في المستقبل، توقعات المستهلكین � المكملة للسلعة،
 حنى الطلب �أكمله نحو ال�سار تعبیرا عن نقصان الطلب:من

 

 

الكلي): -10 الطلب  (منحنى  السوقي  الطلب  �مثل العالقة الوظ�ف�ة بین أسعار سلعة ما والكم�ات   منحنى 
 المطلو�ة من قبل �ل المستهلكون في السوق.
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 (A,B,C,D)�فترض أن السوق یتكون من أر�عة مستهلكین هما  مثال:

سعر السلعة 
(x) 

الكم�ة التي  
�طلبها  

 (A) المستهلك

الكم�ة التي  
�طلبها  
 (B)المستهلك

الكم�ة التي  
�طلبها  
 (C)المستهلك

الكم�ة التي  
�طلبها  
 (D)المستهلك 

الطلب السوقي  
(مجموع 

الكم�ات التي  
�طلبها  

 المستهلكون)

4 40 14 30 20 104 

5 35 12 26 17 90 

6 30 10 22 14 76 

7 25 08 18 11 62 

8 20 06 14 09 49 

9 15 04 10 06 35 

السوقي: - الطلب  سلعة    منحنى  على  السوقي  الطلب  �طلبها  �مثل  التي  المطلو�ة  الكم�ات  مجموع  معینة 
) على هذه السلعة  D(    ستهلكوالم  ،)Cوالمستهلك (  ،)B(  ) والمستهلك  Aالمستهلكون األر�عة المستهلك (

 . سعار وذلك خالل فترة زمن�ة معینةعند مختلف األ

 نظر�ة العرض ثان�ا: 

 دالة العرض: -1

الكم�ات   بین  العالقة  العرض  دالة  عنها تبین  التعبیر  و�مكن  الكم�ات،  لهذه  المحددة  والمتغیرات  المعروضة 
 ر�اض�ا وفق العالقة التال�ة: 

QSX = f(Px, Pk, Pt, S, T) 

QX  تمثل الكم�ات المعروضة منX . 

 Px  سعر السلعةX. 

T .الضرائب 

S  .اإلعانات 
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Pk .أسعار عوامل اإلنتاج 

Pt  .ق�مة المستوى الفني 

 العالقة التال�ة: ونقتصر في دراستنا على 

𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝐶𝐶 + 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 

 حیث: 

Qs  تمثل الكم�ة المعروضة من عرض السلعةX  . 

Px  سعر السلعة المعروضة منX . 

C ,d .ر�اض�ا ع�ارة عن ثوابت 

D .هو میل الدالة 

 جدول العرض ومنحنى العرض: -2

 جدول العرض:  -2-1

 عرضها من سلعة أو خدمة عند االسعار المختلفة. هو ع�ارة عن القائمة التي توضح الكم�ات التي یرغب في 

 عند مستو�ات مختلفة من السعر. xمثال: یبین الجدول التالي عرض أحد المنتجین للسلعة  

 Qxالكم�ة المعروضة  السعر

10 50 
8 40 
6 30 
4 20 
2 10 

الكم�ة   معه  انخفضت  انخفض  �لما  السعر  أن  السابق  الجدول  من  عند نالحظ  أي  السلعة،  من  المعروضة 
والعكس أي عند إرتفاع    40إلى    50أدى إلى إنخفاض الكم�ة المعروضة من    8إلى    10إنخفاض السعر من  

وحدة، وهذا ما �فسر العالقة الطرد�ة   40إلى    30مثال، أدى ز�ادة الكم�ة المعروضة من    8إلى    6السعر من  
 لسلعة.بین التغیر في السعر والكم�ات المعروضة من ا
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 منحنى العرض: -2-2

قبل  من  المعروضة  والكم�ة  السلعة  بین  الطرد�ة  العالقة  تمثیل  منحنى  لنا  �ظهر  ب�ان�ا  العرض  جدول  بتمثل 
 المنتج متجها من األسفل إلى األعلى ومن ال�سار إلى ال�مین أي أنه موجب المیل.

 

 العرض:  في تغیرالالكم�ة المعروضة و في تغیر ال -3

الذي       التغیر  �سبب  السلعة  من  المعروضة  الكم�ات  في  �حدث  الذي  التغیر  هو  المعروضة  الكم�ة  تغیر 
سیؤدي إلى تمدد الكم�ة   p2إلى    p�حدث في السعر مع �قاء العوامل األخرى ثابتة، فإرتفاع سعر السلعة من  

النقطة    Qs2إلى    Qsالمعروضة من   النقطة    eأي تحرك على منحى العرض من  أما إنخفاض سعر   aإلى 
أي تحرك على منحى العرض   Qs3إلى    Qsیؤدي إلى إنكماش الكم�ة المعروضة من    p3إلى    pالسلع من  
 .bإلى النقطة  eمن النقطة 
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وهو التغیر الذي �حدث في عرض السوق للسلعة نت�جة التغیر في     التغیر في العرض:  من جهة أخرى 
 محددات العرض السا�قة الذ�ر �خالف سعر السلعة نفسها فاءنا �ان التغیر في هذه العوامل أو العوامل
  إلى    S  انتقال منحى العرض لل�مین من  إلىارتفاع العرض على السلعة فإن ذلك سیؤدي    إلىسیؤدي  

s1  إلىذلك سیؤدي    انخفاض العرض على السلعة فإن  إلى�ان التغیر في هذه العوامل سیؤدي    إذا  إما 
 . S2 إلى Sال�سار من  إلىانتقال منحى العرض 

 

 
 :االستثناءات الخاصة �العرض -4

   قومون برفع  (أر�اب العمل)    األعمالنجد المنتجین و رجال    األح�ان منحى العرض الملتوي في �ثیر من�
لفئة معینة من العمال بهدف الز�ادة في العرض قوة عمل هذه الفئة، تتماشى مع الز�ادة   األجورمستوى  

توى دخل معین عنده في قوة العرض مع الز�ادة في األجور إلى أن تصل هذه الفئة من العمال إلى مس
المقدمة    األجورال یز�دون من قوة عرض عملهم �الرغم من ارتفاع    أنهم�قتنعون �مستوى المع�شة �حیث  

بل �العكس نجد �ثیرا من العمال �قللون من عرض قوة عملهم وتخص�ص هذه األوقات إلى أش�اء أخرى  
 وفي هذه الحالة �أخذ منحنى العرض الشكل التالي: 
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   في المستقبل فإنهم �قللون    أسعارمنحنى العرض الشب�ه �منحنى الطلب:عندما توقع المنتجون الز�ادة في
والحصول على أر�اح اكبر و�ذا  اعالمن عرض هذه السلعة في السوق بهدف ب�عها في المستقبل �أسعار 

اكبر من السلعة حدث العكس ووقع المنتجون انخفاض في سعر السلعة مستقبال فإنهم �عرضون �م�ات  
   .ممكنة بهدف ب�عها �السعر الحالي خوفا من ب�عها �أسعار اقل في المستقبل و�التالي تحقیق اقل خسارة

 تمار�ن محلولة ثالثا: 

 تمار�ن الجزء األول: 

 �ما یلي:  xQلتكن لدینا دوال الطلب الفرد�ة ألر�ع مستهلكین للسلعة   التمر�ن األول:

𝑄𝑄𝐶𝐶1 = 10 − 3𝑃𝑃𝐷𝐷;   𝑄𝑄𝐶𝐶2 = 15 − 𝑃𝑃𝐷𝐷;  𝑄𝑄𝐶𝐶3 = −2𝑃𝑃𝐷𝐷 + 11;    𝑃𝑃𝐷𝐷 = 6 −
1
4𝑄𝑄𝐶𝐶4 

 اوجد دالة الطلب السوق�ة لهذه السلعة ؟ -1

 وحدة؟ 20،15،10أوجد سعر الطلب في حاالت تغیرات الكم�ة المطلو�ة التال�ة  - 2

 دج 3هي الكم�ة المطلو�ة إذا �ان السعر �ساوي   ما – 3

الثاني: العالمة    التمر�ن  و�الة  لدى  الس�ارات  لسوق  إحصائ�ة  دراسة  س�ارة    SEATبینت  على  الطلب  أن 
LEON  : لدى الرجال أخذت الص�غة التال�ةH0.002QD-P= 6بینما لدى النساء فتمثلها الدالة ،:  

FQD0.002-=5P 

 تمثل الطلب النسائي.   FQD حیث أن:

HQD مثل الطلب الرجالي.ت 

  LEONهو سعر س�ارة   Pو

 أوجد دالة الطلب السوقي؟  - 1

 المشتر�ن الرجال والنساء لسوق هذا النوع من الس�ارات؟ حدد المجاالت التي یدخل عندها �ل من  - 2

دا  -  3 و�ذا  للنساء  السوق  طلب  ومنحنى  للرجال  السوق  طلب  منحنى  نفس أرسم  على  السوقي  الطلب  لة 
 ؟ المنحنى 
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 ؟هي أقصى �م�ة �مكن أن �شتر�ها الرجال والنساء  ما – 4

الثالث: على   Zو    Yمرت�طة �السعر والدخل وسعر السلعة     Xإذا �انت دالة الطلب الفرد�ة للسلعة    التمر�ن 
 الشكل التالي: 

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑑𝑑 = 20 − (𝑃𝑃𝑑𝑑)2 + 0 ∙ 3𝑅𝑅 + 5𝑃𝑃𝑃𝑃 − 3𝑃𝑃𝑃𝑃 

 ؟ Xحدد العالقة بین السلع مع استنتاج طب�عة السلعة   - 1

 : (Px.Py.Pz.R)=(2.3.1.10)  هي الكم�ة المطلو�ة عند النقطة  ما – 2

 (3.1.10) =(Py.Pz.R) التي تحقق حد التش�ع عندما xهي الكم�ة المطلو�ة من السلعة   ما – 3

 (3.1.10) =(Py.Pz.R)عند النقطة  xأوجد دالة الطلب �النس�ة للسلعة  - 4

و�قیت العوامل األخرى على حالها فأوجد دالة الطلب الجدیدة  2 إلى 3 انخفض من y علما أن سعر السلعة -5
 .x  السلعة

 ماذا نستنتج ؟   yقبل و�عد تغیر سعر السلعة  xأرسم دالة الطلب للسلعة  - 6

  Q= 2+2Pxلتكن لدینا الدالة التال�ة  التمر�ن الرا�ع:

 عما تعبر هذه الدالة (تغیرات العرض أم الطلب ) ولماذا ؟  - 1

 مثل هذه الدالة ب�ان�ا   - 2

 المنتجین، ما السعر الذي یبدأ �ه المنتج عرضه في السوق. �افتراض أن هذه الدالة تمثل عرض أحد   - 3

 حدد السعر الذي یوافق هذه الكم�ة. وحدة،20 لهذا المنتج هي اإلنتاج�ة�افتراض أن القدرة   - 4

 مثل ب�ان�ا التغیرات الحاصلة على منحنى عرض الخبز في الحاالت التال�ة مع الشرح:   التمر�ن الخامس:

 ن مع �قاء العوامل األخرى ثابتة.ارتفاع سعر الطحی  - 1

 انخفاض سعر الخبز مع �قاء العوامل األخرى ثابتة. - 2

 مع �قاء العوامل األخرى ثابتة.  اإلنتاجارتفاع مستوى التكنولوج�ا المستخدمة في  - 3
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   .تقد�م إعانات الخ�از مع ث�ات العوامل األخرى   - 4

 :الجزء الثانيتمار�ن 

مستهلك ، فإذا �انت دالة الطلب الفردي لهذه السلعة ممثلة   1000یتواجد في سوق سلعة ما    :األول  التمر�ن
   0         8   وأخذ السعر المستو�ات التال�ة مت�عا العد التنازلي: Qdx=8-Px�الشكل التالي:   

 حدد دالة طلب السوق ؟ - 1

 حدد الكم�ة المطلو�ة عند مختلف األسعار؟  - 2

 منحنى طلب السوق ؟أرسم  - 3

 إذا �ان لد�ك جدول الطلب التالي : التمر�ن الثاني:

5 4 3 2 1 0 xP السعر 

10 20 30 40 50 60 dxQ  الكم�ة المطلو�ة 

 المطلوب : 

 أوجد الص�غة الر�اض�ة لدالة الطلب ؟  - 1

وحدة، ماذا �حدث للطلب   30إذا ارتفعت المداخیل الفرد�ة للمستهلكین ،وأدت إلى ارتفاع الطلب �مقدار    -  2
 الفردي ؟ 

 وحدات نقد�ة قبل ارتفاع مداخیل األفراد، ماذا �حدث للطلب الفردي؟  3إلى  4إذا انخفض السعر من  - 3

 x= 18+2P sxQمعطاة �التالي   xلد�ك دالة العرض لمنتج ما على السلعة  التمر�ن الثالث:

 وحدة نقد�ة .  5إلى  1بین   حو او�ذا علمت أن األسعار في السوق تتر 

 أنشئ جدول عرض هذه السلعة ؟ - 1

 ارسم منحنى عرض السلعة ؟  - 2

 ماهي أدنى �م�ة �مكن عرضها في السوق ؟  - 3
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 أجب  ب " نعم" عن الع�ارة الصح�حة وب "ال"  عن ع�ارة الخاطئة مع تصح�ح الخطأ.  التمر�ن الرا�ع :

�مثل الطلب الفردي تلك الكم�ة التي یرغب المستهلك في اقتنائها من سلعة معینة عند سعر معین وفي فترة   -
 زمن�ة معینة . 

العوامل   ث�ات ینة وسعرها مع  ینص قانون الطلب على وجود تناسب طردي بین الكم�ة المطلو�ة من سلعة مع  -
 االخرى المحددة للطلب.

التغیر الحاصل في أحد   - التغیر في الطلب انتقال منحنى الطلب من مستوى إلى مستوى آخر �سبب  یتمثل 
 محددات الطلب مع ث�ات سعر السلعة المدروسة . 

أي �لما ارتفع الدخل   قة طرد�ة،في حالة السلع الردیئة تكون العالقة بین الطلب والدخل الفردي للمستهلك عال  -
 یرتفع الطلب على السلع الردیئة . الفردي،

 ینص قانون العرض على أن انخفاض سعر السلعة یؤدي إلى انخفاض الكم�ة المعروضة منها.  -

 ؤدي إلى انتقال منحنى العرض إلى ال�سار .ض الضر��ة إلى انخفاض العرض مما ییؤدي انخفا -

 ع قانون العرض.یتماشى عرض العمل م -

 یترتب على ارتفاع سعر سلعة معینة ارتفاع العرض. -

 إذا ارتفع سعر الحلیب فإن منحنى عرض الحدید سوف ینتقل إلى جهة ال�سار . -

 إلى انتقال منحنى عرض السلعة إلى جهة ال�سار . اإلنتاجیؤدي ارتفاع أسعار عوامل  -

 یها إذا زاد دخل المستهلك. سلع ج�فن هي تلك السلع التي یزداد الطلب عل -

 یبین منحنى انجل العالقة بین الدخل والكم�ات المشتراة من سلعة ما.  -

 تتوفر ف�ه الرغ�ة والقدرة الشرائ�ة .  الطلب الفعال هو الطلب الذي -

 العالقة العكس�ة بین السعر والكم�ة المعروضة هي التي تحكم قانون العرض.  -
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 :حل الجزء الثاني

 حل التمر�ن األول:  

 �تا�ة دالة الطلب السوق�ة:  - 1

𝑄𝑄𝐷𝐷 = �(𝑄𝑄𝑑𝑑𝑑𝑑

4

1=1

) ⇔ 𝑄𝑄𝐷𝐷 = 𝑄𝑄𝑑𝑑1 + 𝑄𝑄𝑑𝑑2 + 𝑄𝑄𝑑𝑑3 + 𝑄𝑄𝑑𝑑4 

المطلو�ة فهذا �عني أنه �جب تحو�لها لتص�ح مصاغة �ما أن دالة الطلب للمستهلك الرا�ع مكتو�ة بداللة الكم�ة  
 بداللة السعر.

𝑃𝑃𝐷𝐷 = 6 −
1
4𝑄𝑄𝑑𝑑4 ⇔ 𝑄𝑄𝑑𝑑4 = 24 − 4𝑃𝑃𝐷𝐷 

 و�تعو�ض دوال الطلب �النس�ة لكل مستهلك في دالة الطلب السوق�ة نحصل على : 

𝑄𝑄𝐷𝐷 = (10 − 3𝑃𝑃𝐷𝐷) + (15− 𝑃𝑃𝐷𝐷) + (−2𝑃𝑃𝐷𝐷 + 11) + (24 − 4𝑃𝑃𝐷𝐷) 

𝑄𝑄𝐷𝐷 = (10 + 15 + 11 + 24)− (3 + 1 + 2 + 4)𝑃𝑃𝐷𝐷 ⇔ 𝑄𝑄𝐷𝐷 = 60 − 10𝑃𝑃𝐷𝐷 

 تحدید أسعار الطلب السوقي عند حاالت التغیر في الكم�ة المطلو�ة إلجمالي المستهلكین : -2

𝑄𝑄𝐷𝐷 = 60 − 10𝑃𝑃𝐷𝐷 ⇔ 𝑃𝑃𝐷𝐷 = 6 − 0,1𝑄𝑄𝐷𝐷 

𝑄𝑄𝐷𝐷 = 10 ⇒ 𝑃𝑃𝐷𝐷 = 6 − 0,1(10) = 5 

𝑄𝑄𝐷𝐷 = 15 ⇒ 𝑃𝑃𝐷𝐷 = 4,5 

𝑄𝑄𝐷𝐷 = 20 ⇒ 𝑃𝑃𝐷𝐷 = 4 

 دج   3 تحدید الكم�ة المطلو�ة إذا �ان السعر الحلیب �قدر ب -3

PX = 3 ⇒ QD = 60 − 10(3) = 30 

 

 

 حل التمر�ن الثاني  

20 15 10 DQ 

4 4 ,5 5 P 
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 دالة الطلب السوقي : إ�جاد. 1

 لدینا دالة الطلب لدى الرجال ممثلة �الص�غة التال�ة : 

𝑃𝑃 = 6 − 0 ∙ 002𝑄𝑄𝑄𝑄𝐻𝐻 

2Q𝑄𝑄𝐻𝐻 = −1000𝑃𝑃 + 6000 

2Q𝑄𝑄𝐻𝐻 = 6000 − 1000𝑃𝑃 

Q𝑄𝑄𝐻𝐻 = 3000 − 500𝑃𝑃 

 لدینا دالة الطلب لدى النساء معطاة �الشكل التالي:  

P = 5 − 0 ∙ 002Q𝑄𝑄𝐹𝐹 

2Q𝑄𝑄𝐹𝐹 = −1000𝑃𝑃 + 5000 

2Q𝑄𝑄𝐹𝐹 = 5000− 1000𝑃𝑃 

𝑄𝑄𝑄𝑄𝐹𝐹 = 2500− 500𝑃𝑃 

 : دالة الطلب السوقي

QD = Q𝑄𝑄𝐻𝐻 + 𝑄𝑄𝑄𝑄𝐹𝐹 

QD = 3000 + 500P + 2500− 500P 

QD = 5500 − 1000P 

 النساء لسوق هذا النوع من الس�ارات حدید المجاالت التي یدخل عندها �ل من المشتر�ن الرجال و . 2

Q𝑄𝑄𝐻𝐻 = 3000 − 500𝑃𝑃 > 0  

⇒ P < 6 

𝑃𝑃و�التالي یدخل الرجال إلى سوق هذه الس�ارة عندما �كون    < 6 

𝑄𝑄𝑄𝑄𝐹𝐹 = 2500 − 500𝑃𝑃 > 0 

𝑃𝑃 < 5 

𝑃𝑃و�التالي یدخل النساء إلى سوق هذه الس�ارة عندما �كون    < 5 
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 . رسم المنحن�ات:  3

6 5 4 3 2 1 P 

0 5000 1000 1500 2000 2500 HQD 

- 0 500 1000 1500 2000 FQD 

0 500 1500 2500 3500 4500 QD 

𝑃𝑃أقصى �م�ة للرجال عند  = 0 ⇔ 𝑄𝑄𝑄𝑄 = 3000 

𝑃𝑃أقصى �م�ة للنساء عند  = 0 ⇔ 𝑄𝑄𝑄𝑄 = 2500 

 رسم المنحنى:  

 

  :حل التمر�ن الثالث

 : xتحدید العالقة بین السلع مع استنتاج طب�عة السلعة  - 1

 X وYما یرتفع سعر السلعة: ل  Y   � اقي العوامل فإن الطلب من السلعةمع ث�ات  X  5(  تزداد ألنpy   (موج�ة
 وعل�ه فإن هاتین السلعتین بدیلتان. 

X   وZ لما یرتفع سعر السلعة :z  (مع ث�ات �اقي العوامل) فإن الطلب من السلعةx  ) 3 تنخفض ألنPz  (سال�ة
 وعل�ه فإن هاتین السلعتین متكاملتان. 
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Y   وZ:  لما یرتفع سعر السلعة  Z  ن سعر  إ(مع ث�ات �اقي العوامل) فY  وعل�ه فإنه ل�س هناك   ،لن یتأثر إطالقا
 عالقة بین هاتین السلعتین (مستقلتین) 

0ألن  موج�ة   x ونستنتج أن مرونة الطلب الدخل�ة للسلعة - ∙ 3 𝑅𝑅
𝑄𝑄𝐷𝐷

 هي عاد�ة .  xلذا فإن السلعة موج�ة  

2)إ�جاد الكم�ة المطلو�ة عند النقطة : - 2 ∙ 3 ∙ 1 ∙ 10) = (Px ∙ Py ∙ Pz ∙ R) 

𝑄𝑄𝐷𝐷 = 20 − 2(𝑃𝑃𝑑𝑑)2 + 0 ∙ 3𝑅𝑅 + 5𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝑃𝑃𝑃𝑃 

= 20 − 2(2)2 + 0,3(10) + 5(3) − 3(1) 

= 27 

 التي تحقق حد التش�ع عندما  xإ�جاد الكم�ة المطلو�ة من السلعة  - 3

(3 ∙ 1 ∙ 10) = (Py ∙ Pz ∙ R) 

 (مع ث�ات �اقي العوامل :  xنقوم �إ�جاد دالة الطلب على السلعة 

𝑄𝑄𝐷𝐷 = 20 − 2(𝑃𝑃𝑑𝑑)2 + 0 ∙ 3(10) + 5(3) − 3(1) 

                               = 35 − 2(Px)2 

 إذن تكون الكم�ة المطلو�ة عند حد التش�ع عندما �كون السعر مساو�ا للصفر : 

𝑄𝑄𝐷𝐷 = 35 − 2(0)2 ⇒ 𝑄𝑄𝐷𝐷 = 35 

3)عند النقطة :  x إ�جاد دالة الطلب �النس�ة للسلعة -4 ∙ 1 ∙ 10) = (Py ∙ Pz ∙ R) 

𝑄𝑄𝑑𝑑في المطلوب السابق وهي:   إ�جادهاحیث تم   = 35 − 2(𝑃𝑃𝑑𝑑)2 

 :2إلى  3انخفض من   yعلما أن سعر السلعة    xدالة الطلب الجدیدة على  إ�جاد  - 5

𝑄𝑄𝐷𝐷 = 20 − 2(𝑃𝑃𝑑𝑑)2 + 0 ∙ 3(10) + 5(2) − 3(1) 

= 30 − 2(Px)2 

 yقبل و�عد تغیر سعر السلعة   xرسم دالة الطلب للسلعة  - 6
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 قبل التغیر  �عد التغیر 

0 2 3.87 0 2 4.18 Px 

30 22 0 35 27 0 Qx 

 

 

انخفض �ذلك ومنه نستنتج أن    xفإن الطلب على السلعة   2إلى   3من    y  السلعة  نالحظ أنه عند انخفاض سعر
 بدیلتان   yو   xالعالقة بین السلعتان  

 حل التمر�ن الرا�ع :

 لدینا :

Q = 2 + 2Px 

 هل هذه دالة طلب أم عرض ولماذا ؟     -1

 ) موجب.2هي دالة عرض ألن میلها (  Q الدالة

 التمثیل الب�اني :  - 2

 جدول العرض: 

8 7 6 5 4 3 2 1 0 Px 

18 16 14 12 10 8 6 4 2 SXQ 
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السوق �افتراض أن هذه الدالة تمثل عرض أحد المنتجین ،فإن السعر الذم یبدأ �ه المنتج عرض سلعته في    -  3
𝑃𝑃𝑑𝑑هو :  > 0 → 𝑄𝑄 > 2 

  Q=20عند   PXإ�جاد  -4

𝑄𝑄 = 20 → 2 + 2𝑃𝑃𝑑𝑑 = 20 → 𝑃𝑃𝑑𝑑 = 9 

 حل التمر�ن الخامس:

 انخفاض العرض لسلعة الخبز 

 عندما یرتفع سعر الطحین و الذي �مثل أحد محددات العرض  - 1

  على سلعة الخبز ،سوف ینخفض عرض الخبز ،مما �عمل على 

 نقل منحنى العرض إلى جهة ال�سار ونقول هناك انخفاض في 

 العرض (تغیر في العرض) 
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 نالحظ أن الكم�ات المعروضة من  �انخفاض سعر الخبز، -

 Bإلى النقطة  Aمن نقطة   نتقالال�ا ذلك ،الخبز سوف تنخفض 

 Sعلى نفس منحنى العرض 

 

 اإلنتاج والتي تمثل�ارتفاع مستوى التكنولوج�ا المستخدمة في   -3

 أحد محددات العرض فإن عرض السلعة الخبز سوف یرتفع وذلك

 'S إلى المستوى   Sمن خالل انتقال منحنى العرض �ل�ة من المستوى 

 

 فإن عرض  إذا قامت الدولة بتقد�م إعانات لمنتجي الخبز، - 4

 Sالخبز سوف یرتفع وذلك �انتقال منحنى العرض من المستوى 

 إلى جهة ال�مین (تغیر في العرض)   ’Sإلى المستوى 
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 :حل الجزء الثاني

 حل التمر�ن األول : 

 دالة الطلب السوقي في حالة ثابتة : - 1

𝑸𝑸𝑸𝑸𝑿𝑿 = 𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸 ∙ 𝒏𝒏 = (8 − px) ∙ 1000 = 8000 − 1000px 

 األسعار : تحدید الكم�ة المطلو�ة عند مختلف  -2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Px 

8 7 6 5 4 3 2 1 0 Qdx 

8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 QDx 

 :رسم منحنى طلب السوق  -3

 

 الحل التمر�ن الثاني :

 �ما أن الص�غة الر�اض�ة لدالة الطلب تأخذ الشكل التالي:  - 1
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𝑄𝑄𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑎𝑎 − 𝑏𝑏𝑃𝑃𝑑𝑑 

 عندما �كون السعر مساو�ا للصفر فمن خالل الجدول فإن :: هو �م�ة الطلب  aحیث  

a=60 

 هو مقدار التغیر هو الكم�ة المطلو�ة عندما یتغیر السعر بوحدة واحدة أي أن :  :bو 

𝑏𝑏 =
∆ 𝑄𝑄𝑑𝑑𝑑𝑑
∆𝑃𝑃𝐷𝐷

=
40 − 50

2 − 1 = −10 

 أي 

𝑏𝑏 = −10 

 ومنه دالة الطلب تأخذ الص�غة التال�ة: 

𝑄𝑄𝑑𝑑𝑑𝑑 = 60 − 10𝑃𝑃𝐷𝐷 

وحدة ومنه سنحصل على دالة طلب جدیدة =دالة  30  المداخیل فإن الطلب سوف یرتفع �مقدارإذا ارتفعت    -2
 وحدة .أي +30  الطلب القد�مة

𝑄𝑄𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑄𝑄𝑑𝑑𝑑𝑑 + 30 

𝑄𝑄𝑑𝑑𝑑𝑑 = 60 − 10𝑃𝑃𝐷𝐷 + 30 

𝑄𝑄𝑑𝑑𝑑𝑑 = 90 − 10𝑃𝑃𝐷𝐷 

 : المعلم �االستعانة �جداول الطلب  وعلى نفس ’Dو  Dولمعرفة التغیر الحاصل في الطلب نقوم برسم المنحنیین  

 ’Dجدول الطلب الجدید 

5 4 3 2 1 0 xP السعر 

40 50 60 70 80 90 dxQ  الكم�ة المطلو�ة 

 التمثیل الب�اني: 
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و�سمى هذا االنتقال   ’Dإلى المستوى    Dنالحظ من خالل التمثیل الب�اني أن منحنى الطلب انتقل من المستوى  
إنتقل إل �مثل أحد محددات الطلب) و�ما أنه  ال�مین نقول هناك إرتفاع في   ىبتغیر الطلب  (ألن الدخل  جهة 

 الطلب. 

وحدة وذلك   30إلى    20وحدات نقد�ة سوف ترتفع الكم�ات المطلو�ة من    3إلى    4من  إذا انخفاض السعر  -  3
 ، و�سمى هذا االنتقال تغیر الكم�ة المطلو�ة .  Bإلى النقطة  Aمن النقطة  D�االنتقال على نفس منحنى الطلب 

 :حل التمر�ن الثالث

 العرض للحصول على التالي: للحصول على جدول العرض نقوم �التعو�ض �ق�م السعر المعطاة في دالة  - 1

5 4 3 2 1 xP السعر 

28 26 24 22 20 sxQ  الكم�ة المعروضة 

 التمثیل الب�اني:  -2

 

 أدنى �م�ة �مكن عرضها في السوق توافق أدنى سعر معدوم أي أن الكم�ة تساوي: - 3
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𝑄𝑄𝑆𝑆𝐷𝐷 = 18 + 2(0) 

𝑄𝑄𝑆𝑆𝐷𝐷 = 18 

 حل التمر�ن الرا�ع: 

الكم�ة التي یرغب المستهلك في إقتنائها من سلعة معینة عند سعر معین وفي فترة �مثل الطلب الفردي تلك    -
 زمن�ة معینة .(ال) 

 شرائها  و �كون قادرا على�مثل الطلب الفردي تلك الكم�ة التي یرغب المستهلك في إقتنائها من سلعة معینة    -
 عند سعر معین وفي فترة زمن�ة معینة.

ینص قانون الطلب على وجود تناسب طردیین الكم�ة المطلو�ة من سلعة معینة و سعرها مع ث�ات العوامل   -
 األخرى المحددة للطلب(ال)

عكسي  ینص قانون الطلب على وجود   العوامل   ت بین الكم�ة المطلو�ة من سلعة معینة وسعرها مع ث�اتناسب 
 لمحددة للطلب.األخرى ا

التغیر الحاصل في أحد یتمثل    - التغیر في الطلب انتقال منحنى الطلب من مستوى إلى مستوى آخر �سبب 
 محددات الطلب مع ث�ات سعر السلعة المدروسة .(نعم)

 في حالة السلع الردیئة تكون العالقة بین الطلب والدخل الفردي للمستهلك عالقة طرد�ة ،أي �لما ارتفع الدخل  -
 الفردي یرتفع الطلب على السلع الردیئة (ال) 

للمستهلك   الفردي  والدخل  الطلب  بین  العالقة  تكون  الردیئة  السلع  حالة  ارتفع   عكس�ة   ةعالق في  �لما  ،حیث 
 الدخل الفردي انخفض الطلب على السلع الردیئة  

 ة منها .(نعم)یؤدي إلى انخفاض الكم�ة المعروضسلعة ینص قانون العرض على أن انخفاض سعر ال -

 یؤدي انخفاض الضر��ة إلى انخفاض العرض مما یؤدي إلى انتقال منحنى العرض إلى ال�سار .(ال) - 

 یؤدي انخفاض الضر��ة إلى ارتفاع العرض مما یؤدي إلى انتقال منحنى العرض إلى ال�مین.  - 

 یتماشى عرض العمل مع قانون العرض.(ال) -
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لعرض في �ل األح�ان ،حیث عادة ما ینخفض عرض العمل عندما ترتفع  ال یتماشى عرض العمل مع قانون ا
 األجور. 

 ترتب على ارتفاع سعر سلعة معینة ارتفاع العرض.(ال)ی -

 یترتب على ارتفاع سعر سلعة معینة ارتفاع الكم�ة المعروضة .

 إذا ارتفع سعر الحلیب فإن منحنى عرض الحدید سوف ینتقل إلى جهة ال�سار.(ال)  -

  .ال یؤثر سعر الحلیب على عرض سلعة الحدید  

 یؤدي ارتفاع أسعار عوامل االنتاج إلى انتقال منحنى عرض السلعة إلى جهة ال�سار .(نعم)  -

 زاد دخل المستهلك.(خ) سلع ج�فن هي تلك السلع التي یزداد الطلب علیها إذا  -

 سلع ج�فن هي تلك السلع التي یزداد الطلب علیها إذا زاد السعر.  

 یبین منحنى انجل العالقة بین الدخل والكم�ات المشتراة من سلعة ما.(ص) -

 الطلب الفعال هو الطلب الذي تتوفر ف�ه الرغ�ة والقدرة الشرائ�ة. (ص).-

 لمعروضة هي التي تحكم قانون العرض.(خ) العالقة العكس�ة بین السعر والكم�ة ا -

 العالقة الطرد�ة بین السعر والكم�ة المعروضة هي التي تحكم قانون العرض. -

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 الفصل الثاين 
 قیاس المرونات
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 الطلبة مرون أوال: 

 الطلب إحدى المؤشرات الهامة التي �مكن اعتمادها من قبل اإلدارة في العدید من القرارات اإلدار�ة، نةتعتبر مرو 
هذه  على  الطلب  في  المؤثرة  العوامل  في  للتغیر  سلعة  أي  من  المطلو�ة  الكم�ة  استجا�ة  لمدى  مق�اس  كونها 

المؤثر في   العامل  �كون  فقد  للطلب،السلعة،  السعر�ة  �المرونة  الحالة  السعر فتعرف في هذه  فهي   الطلب هو 
أما إذا �ان العامل المؤثر هو الدخل ففي   تق�س درجة استجا�ة الكم�ة المطلو�ة للتغیر في سعر السلعة نفسها،

أما إذا �ان  الدخل،ق�س درجة استجا�ة الكم�ة المطلو�ة للتغیر في تو  هذه الحالة تعرف �المرونة الداخل�ة للطلب،
العامل المؤثر هو أسعار السلع األخرى فالمرونة تعرف �المرونة المتقاطعة للطلب فهي مق�اس لدرجة استجا�ة 

 الكم�ة المطلو�ة للتغیر في أسعار السلع األخرى. 

السعر�ة: -1 الطلب    �طلق االقتصادیون على مدى استجا�ة الكم�ة المطلو�ة من سلعة معینة للتغیرات   مرونة 
المقای�س  أهم  أحد  هي  و  السعر�ة،  الطلب  �مرونة  ثابتة  األخرى  العوامل  �قاء  مع  أسعارها  في  تحدث  التي 

 المستخدمة لمعرفة درجة حساس�ة الطلب للتغیر في سعر السلعة نفسها وتحسب �الص�غة التال�ة: 

 ي سعر السلعة)(التغیر النسبي في الكم�ة المطلو�ة)/( التغیر النسبي ف = المرونة السعر�ة للطلب 

 ص�غة حساب معامل مرونة الطلب السعر�ة �اآلتي: �تا�ة �استخدام الرموز االنجلیز�ة �مكن 

𝐸𝐸𝐸𝐸 =
%∆𝑄𝑄𝐷𝐷
%∆𝑃𝑃  

أن  معام  Ep  حیث  السعر�ة،  هي  الطلب  مرونة  المطلو�ة  𝑄𝑄𝑄𝑄∆ل  الكم�ة  في  للتغیر  المئو�ة  النس�ة      .      هي 
 . السلعة نفسهاسعر  في  للتغیرهي النس�ة المئو�ة  𝑃𝑃∆%و 

فإن  %  0.5وأدى ذلك إلى  انخفاض الكم�ة المطلو�ة ب.  ٪   1× ب  ن �عني أنه إذا زاد سعر السلعة  هذا القانو 
0,05مرونة الطلب السعر�ة ستساوي  = 0.01 ÷ �ما أن المرونة أقل من الواحد الصح�ح ، ومن هذا  0,005

نقول أن الطلب على السلعة غیر مرن نسب�ا ،ذلك ألن الز�ادة نسب�ا في األسعار قد أدت إلى انخفاض بنس�ة 
أقل في الكم�ة المطلو�ة من هذه السلعة، أما ف�ما �خص الطلب المرن ف�كون في حالة ما إذا �ان التغیر النسبي  

حیث �طلق على السلعة ذات الطلب المرن �أنها  ؤدي إلى تغیر بنس�ة أكبر في الكم�ة المطلو�ة،في السعر ی
 رونة فیها أكبر من الواحد الصح�ح. تكون ق�مة المو  سلعة �مال�ة،

 حساب مرونة الطلب السعر�ة في حال عدم وجود النس�ة المئو�ة: -1-1

 السعر�ة �أحد طر�قتین: في حالة عدم وجود النس�ة المئو�ة �مكن حساب مرونة الطلب 

 عدم وجود النس�ة المئو�ة �مكن حساب مرونة الطلب السعر�ة �أحد طر�قتین: 

 تقوم على حساب النس�ة المئو�ة لكل من الكم�ة المطلو�ة والسعر على النحو التالي:  الطر�قة األولى: -
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النس�ة المئو�ة للتغییر في الكم�ة المطلو�ة = 
الكم�ة  المطلو�ة  التغیر�عد − الكم�ة  المطلو�ة  قبل  التغیر 

الكم�ة  المطلو�ة  قبل  التغیر 
 

 ر�اض�ا تكون المعادلة على الص�غة التال�ة : 

%∆𝑄𝑄𝑑𝑑=
𝑄𝑄𝑑𝑑2−𝑄𝑄𝑑𝑑1
𝑄𝑄𝑑𝑑1

× 100 

النس�ة المئو�ة للتغیر في السعر = 
السعر �عد التغیر − السعر قبل  التغیر ×100

السعر قبل  التغیر 
 

 ر�اض�ا تحسب �العالقة التال�ة: 

%∆𝑃𝑃 =
𝑃𝑃2 − 𝑃𝑃1
𝐸𝐸1 × 100 

 لحساب المرونة تقوم على استخدام الص�غة التال�ة:  الطر�قة الثان�ة: -

معامل مرونة الطلب السعر�ة = 
السعر قبل  التغیر 

الكم�ة  المطلو�ة  قبل  التغیر 
×

التغیر  في الكم�ة  المطلو�ة 

التغیر  في السعر
 

 وتكون ر�اض�ا �الص�غة التال�ة:  

𝐸𝐸𝑃𝑃 =
∆𝑄𝑄𝑑𝑑
∆𝑃𝑃 ×

𝑃𝑃1
𝑄𝑄1 

تمثل السعر قبل   𝑃𝑃1تعبر عن التغیر في السعر.  𝑃𝑃∆تعبر عن التغیر في الكم�ة المطلو�ة و 𝑄𝑄𝑑𝑑∆ حیث أن   
 تمثل الكم�ة المطلو�ة قبل التغیر. 𝑄𝑄𝑑𝑑1 یر، التغ

 مثال:

ما   سلعة  الوحدة من  �ان سعر  منها    1000إذا  المطلو�ة  الكم�ة  �انت  انخفض سعى   5000دینار  ثم  وحدة 
 وحدة. 6000المطلو�ة منها إلى  ةدینار فزادت الكم� 750الوحدة إلى 

 حساب مرونة الطلب السعر�ة لهذه السلعة . المطلوب: 

 �التالي:�استخدام طر�قة نس�ة التغیر �مكن حساب المرونة 

 نحسب نس�ة التغیر في السعر:  -

%∆𝑃𝑃 =
250 × 100

1000 = −25% 

 نحسب نس�ة التغیر في الكم�ة المطلو�ة:   -

%∆𝑄𝑄𝑑𝑑 =
1000 × 100

5000 = 20% 
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 مرونة الطلب السعر�ة = نس�ة التغیر في الكم�ة المطلو�ة ÷ نس�ة التغیر في السعر  

𝐸𝐸𝑃𝑃 = 20% + −25% = −0,8 

٪ فإنه سوف یؤدي إلى تغیر عكسي في الكم�ة 01من خالل هذه النت�جة نقول أنه إذا تغیر سعر السلعة بنس�ة 
   المرونة أقل من الواحد الصح�ح.�ة . و�كون الطلب غیر مرن نسب�ا ألن نس%0.8  �ةس المطلو�ة بن

 :�استخدام معامل مرونة الطلب السعر�ة

𝐸𝐸𝑝𝑝 =
∆𝑄𝑄𝑑𝑑
∆𝑃𝑃 ×

𝑃𝑃1
𝑄𝑄1

 

∆𝑄𝑄𝑑𝑑 = 𝑄𝑄𝑑𝑑2 − 𝑄𝑄𝑑𝑑1 
∆𝑄𝑄𝑑𝑑 = 6000 − 5000 = 1000 

∆𝑃𝑃 = 𝑃𝑃2 − 𝑃𝑃1 
∆𝑃𝑃 = 750 − 1000 = −250 

𝐸𝐸𝑃𝑃 =
1000
−250 ×

1000
5000 =

−4
5 = −0,8 

 األولى. وهي نفس نت�جة الطر�قة األولى ونقوم بنفس التعلیق في الطر�قة 

 تقس�مات الطلب حسب مرونة الطلب السعر�ة: -

،طلب  مرن  طلب  المرونة،  �امل  طلب  هي  أقسام  لخمسة  السعر�ة  المرونة  ق�مة  حسب  الطلب  تقس�م  �مكن 
 ناقش هذه التقس�مات �التفصیل: ن متكافئ المرونة، طلب غیر مرن وطلب عد�م المرونة ف�ما یلي 

�حیث أن أي تغیر ولو   هو الطلب الذي �ستجیب استجا�ة �بیرة جدا للتغیر في السعر،  الطلب �امل المرونة:   -
كان صغیرا في السعر سوف یؤدي إلى تغیر �بیر ال نهائي في الكم�ة المطلو�ة، وتكون المرونة مساو�ة إلى 

نها�ة 𝐸𝐸𝑃𝑃  ماال  = ذلك  ∞ السعر عال�ة جدا، ومن األمثلة على  للتغیرات في  الطلب  �معنى أن درجة استجا�ة 
...الخ األجنب�ة  والعمالت  والسندات  الفواصل �مث،  األسهم  لمحور  أفقي موازي  �منحنى  المرونة  �امل  الطلب  ل 

 .الشكلوذلك على النحو المبین في  
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المرن:  - �عد الطلب مرنا إذا �ان التغیر النسبي في الكم�ة المطلو�ة أكبر من التغیر النسبي في سعر   الطلب 
المطلو�ة  الكم�ة  التغیر في  نس�ة  تكون  �حیث  السعر  للتغیر في  �بیرة  استجا�ة  الطلب  �ستجیب  السلعة ،حیث 

   .اكبر من نس�ة التغیر في السعر، وتكون المرونة محصورة بین الواحد وما النها�ة

1 < 𝐸𝐸𝑃𝑃 < ∞ 

 :�مثل الطلب المرن �منحنى �كون أقرب للوضع األفقي وذلك على النحو المبین في الشكل

 
أي أن لو�ة بنفس نس�ة التغیر في السعر،  في هذا النوع من الطلب تتغیر الكم�ة المط  الطلب متكافئ المرونة:  -

في  التغیر  نس�ة  تساوي  السعر  في  التغیر  نس�ة  أن  �حیث  السعر  في  للتغیر  معقولة  استجا�ة  �ستجیب  الطلب 
𝐸𝐸𝑃𝑃الكم�ة المطلو�ة، وتكون المرونة مساو�ة  الواحد الصح�ح   = 1 

ء المرونة �منحنى �أخذ وضع وسط ال هو أقرب للوضع األفقي وال هو أقرب للوضع ى�مكن تمثیل الطلب متكاف
 : الرأسي وذلك على النحو المبین في الشكل

 
 

المرن:  - أي أن  ة للمرونة أقل من الواحد الصح�ح،  في هذا النوع من الطلب تكون الق�مة المطلق  الطلب غیر 
للتغیرات في سعر السلعة، التغیر في الكم�ة المطلو�ة أقل   الطلب �ستجیب استجا�ة صغیرة  �حیث تكون نس�ة 
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�مثل الطلب غیر المرن �منحنى �كون   رالمرونة محصورة بین الواحد والصفمن نس�ة التغیر في السعر، وتكون  
 :أقرب للوضع الرأسي وذلك على النحو المبین في الشكل 

0 < 𝜀𝜀𝑃𝑃 < 1 

 
 

وهو الطلب الذي ال �ستجیب إطالقا للتغیر في السعر �حیث أن المرونة تساوي صفر   الطلب عد�م المرونة:  -
𝜀𝜀𝑃𝑃 =  : �مثل الطلب عد�م المرونة �منحنى رأسي موازي للمحور العمودي وذلك على النحو المبین في الشكل 0

 
نسب�ا،  األولالشكل   مرن  غیر  طلب  منحنى  المطلو�ة    یوضح  الكم�ة  في  التغیر  نس�ة  أن  ذلك  𝑄𝑄1و�عني  −
𝑄𝑄2السعر( في  هي أقل من نس�ة التغیر(𝑃𝑃1 − 𝑃𝑃2 المرونة السعر�ة أقل من الواحد.  و�التالي فإن 

𝑄𝑄1یوضح منحنى طلب مرن نسب�ا ،حیث أن نس�ة التغیر في الكم�ة المطلو�ة (  الثانيالشكل   − 𝑄𝑄2 أكبر من (
𝑃𝑃1نس�ة التغیر في السعر (  − 𝑃𝑃2.و�التالي فإن المرونة السعر�ة ستكون أكبر من الواحد  ( 

عد�م    الثالث   الشكل طلب  تكون  یوضح  حیث  للصفر  المرونة  مساو�ة  للطلب  السعر�ة  الكم�ة المرونة  أن  أي 
 المطلو�ة لن تتغیر أبدا نت�جة للتغیر في السعر . 

 السا�قة حیث تكون المرونة ال نهائ�ة . یوضح الطلب �امل المرونة وهو عكس الحالة الرا�ع الشكل 
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یوضح الطلب متكافئ المرونة حیث تكون المرونة السعر�ة مساو�ة الواحد، وهو �عني أن الكم�ة   الخامسالشكل  
 .المطلو�ة تتغیر بنفس نس�ة التغیر في السعر

 محددات مرونة الطلب السعر�ة:  -1-2

أخرى على منحنى الطلب ، و�التالي فإن   إلى نقطة  ن نقطةنعلم أن مرونة الطلب السعر�ة تتغیر مع انتقال م
العوامل األسا  يالمستوى األول �عتبر من  �اإلضافلسعر أي سلعة  للمرونة ،هذا  المحددة  تأثر مرونة س�ة  إلى  ة 

 الطلب السعر�ة �العوامل المختلفة التال�ة: 

أي  �لما توفرت    المستهلك على احالل سلعة ما، حالل مدى قدرة نعني �اإل  عامل اإلحالل أو درجة اإلحالل: -
البدائل للسلعة �لما �ان الطلب علیها مرنا، فالسلع التي توجد لها عدة بدائل �كون الطلب علیها مرنا أما  

 السلع التي ال توجد لها بدائل فالطلب علیها �كون غیر مرن.
فع ثمنها �شكل نصی�ا أكبر من دخل  حیث �ان نصیب السلعة التي ارت  نصیب السلعة من دخل المستهلك:  -

 المستهلك �ان تأثیر ارتفاع ثمنها على المستهلك أكبر، ولهذا تكون أكثر مرونة والعكس صح�ح 
السلع: - تغیر  في المدى الطو�ل نسب�ا یتوقع أن �كون الطلب على السلع مرن أما المدة   الوقت والتك�ف مع 

استجا�ة المستهلك للتغیر في السعر قد تكون �طیئة    كما أن مرن،  القصیر فالطلب على السلع �كون غیر
 في البدا�ة لعدم توفر الزمن الكافي لخلق البدائل لهذه السلعة.

فالسلع ة �لما زادت درجة أهم�ة السلعة، قل مرونة الطلب السعر�حیث ت  السلع الكمال�ة والسلع الضرور�ة:  -
والسبب في  لع الكمال�ة �كون الطلب علیها مرن،الضرور�ة �كون الطلب علیها غیر مرن بینما السو المهمة  

تظل   �التالي  ارتفع سعرها  لو  االستغناء عنها حتى  المستهلك  �ستط�ع  ال  المهمة  السلع  أن  إلى  �عود  ذلك 
 الكم�ة المطلو�ة ثابتة أو انخفض قلیال عن ارتفاع السعر.

 عالقة مرونة الطلب السعر�ة �اإلیرادات الكل�ة للمؤسسة: -1-3

وهذه المسألة ال بد   المؤسسة �اختالف معامل مرونة الطلب السعر�ة،  إیرادات ختلف أثر التغیر في السعر على  �
حیث �جب أن تعرف ط�عة السلعة التي تقوم برفع سعرها، والسلعة  ،ظى �اهتمام �بیر من قبل اإلدارةوأن تح

وأهدافها وهذا  یتوافق مع مصالحها  �ما  وذلك  �خفض سعرها  تقوم  أنواع مرونة   التي  االعت�ار  �عین  األخذ  عند 
الطلب السعر�ة للسلع المنتجة من طرف المؤسسة، فإذا �ان الطلب على السلعة عالي المرونة مثل الطلب على 

حیث أن ذلك   السلع الكمال�ة مثال فإنه من مصلحة إدارة المؤسسة أن تعتمد س�اسة خفض السعر لتلك السلع،
إ للمشروع،   اإلیرادات لى ز�ادة  سیؤدي  المر   الكل�ة  قلیل  السلعة  الطلب على  �ان   إذا  الطلب على أما  مثل  ونة 

الغذ  السالسلع  في  تغیر  أي  أن  �عني  والذي  المطلو�ة،عائ�ة  الكم�ة   في  أقل  تغیر  إلى  سیؤدي  تكون    ر  هنا 
�ف في السعر بنس�ة معینة سیؤدي إلى انخفاض طفرفع  حیث أن    س�اسة رفع السعر،  إت�اعمصلحة اإلدارة هي  

 الكل�ة للمشروع .  اإلیرادات وهو ما ینعكس على ز�ادة  ةالكم�ة المطلو�

 و�مكن تلخ�ص ذلك من خالل النقاط التال�ة : 
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إذا �ان الطلب على السلعة مرن فإن ز�ادة سعر السلعة سیؤدي لتخف�ض الكم�ة المطلو�ة بنس�ة أكبر من   -
 الكل�ة  للمؤسسة . اإلیرادات ز�ادة السعر مما یؤدي ذلك النخفاض 

إذا �ان الطلب على السلعة غیر مرن فإن ز�ادة سعر السلعة سیؤدي النخفاض الكم�ة المطلو�ة بنس�ة أقل  -
 المؤسسة . إیرادات من نس�ة الز�ادة في السعر فیؤدي ذلك لز�ادة 

ال   - السلعة  سعر  انخفاض  أو  ز�ادة  فإن  المرونة  متكافئ  السلعة  على  الطلب  �ان  على  إذا   إیرادات یؤثر 
 المؤسسة .

 : ةعالقة المرونة السعر�ة �اإلرادات الكل�ة للمنشأ -1-4

 الكل�ة  اإلیرادات التغیر في  التغیر في السعر  معامل المرونة

 ز�ادة صفر 

 نقصان 

 ز�ادة

  نقصان 

 ز�ادة 1=

 نقصان 

 ثابتة ال تتغیر 

 ثابتة ال تتغیر 

 ز�ادة  1< 

 نقصان 

 ز�ادة 

 نقصان 

 ز�ادة 1> 

 نقصان 

 ز�ادة

 نقصان 

 ز�ادة ∞

 نقصان 

 نقصان 

 ز�ادة

 :مرونة الطلب الدخل�ة -2

�قاء  مع  المستهلك  دخل  في  النسبي  التغیر  الناتج عن  المطلو�ة  الكم�ة  في  النسبي  التغیر  المرونة  هذه  تق�س 

 .P𝑌𝑌 و P𝑋𝑋العوامل األخرى ثابتة 

 و�فید حساب هذه المرونة في معرفة نوع السلعة المدروسة (عاد�ة ضرور�ة ،عاد�ة �مال�ة أم سلعة دن�ا). 

 التال�ة:و�تم حسابها وفق العالقة 

𝐸𝐸𝐸𝐸 =
∆𝑄𝑄𝑋𝑋
𝑄𝑄𝑋𝑋
∆𝑅𝑅
𝑅𝑅

=
∆𝑄𝑄𝑄𝑄
∆𝐸𝐸 ∙

𝐸𝐸
𝑄𝑄𝑋𝑋
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 وهناك أ�ضا خمس حاالت �النس�ة لمرونة الطلب �النس�ة للدخل: 

الصفر    - تساوي  المرونة  معامل  ق�مة  تكون  للتغیرات   ER=0عندما  تستجیب  ال  المطلو�ة  الكم�ة  أن  أي 
 .الحاصلة في الدخل

أي أن  طلو�ة من السلعة مع ز�ادة الدخل،  تنقص الكم�ة المأي عندما    ER < 0ق�مة معامل المرونة سال�ة    -
 السلعة دن�ا . 

وأكبر  - الواحد  المرونة أصغر من  الصفر ق�مة معامل  المطلو�ة    ER>0<1من  الكم�ة  تز�د  الحالة  هذه  في 
 من ز�ادة الدخل وهنا السلعة عاد�ة ضرور�ة.(سلع المأكل والمشرب)  أقل  بنس�ة

ا  - الواحد  ق�مة معامل  تساوي  الدخل ER=1 لمرونة  نس�ة ز�ادة  بنفس  السلعة  المطلو�ة من  الكم�ة  تزداد  هنا 
 .(سلع المل�س والمسكن).

هنا تزداد الكم�ة المطلو�ة من السلعة بنس�ة أكبر من نس�ة ز�ادة   ER>1  من الواحد   ر ق�مة معامل المرونة أكب  -
 الكمال�ة (سلع الترف�ه) الدخل ، وهذا في حالة السلع العاد�ة 

 �النس�ة للدخل على الشكل: xلتكن لد�ك دالة الطلب للسلعة  مثال:

 𝑄𝑄𝑄𝑄 = 0,1𝐸𝐸 − 𝐸𝐸1إذا علمت أن الدخل قد تغیر من 120 = 𝐸𝐸2إلى  1800 = 2000 

 أحسب مرونة الدخل وفسر النت�جة.  المطلوب:

 الحل: 

𝐸𝐸𝐸𝐸 =
∆𝑄𝑄𝑋𝑋
∆𝐸𝐸 ∙

𝐸𝐸
𝑄𝑄𝑋𝑋

 

�التعو�ض عن  نألجل ذلك   إل�جاد الكم�ة المطلو�ة �ما   ق�متي الدخل األولى والثان�ة في دالة الطلب قوم أوال: 
 : یلي

𝑄𝑄1 = 0 ∙ 1(1800)− 120 = 60 
Q2 = 0 ∙ 1(2000)− 120 = 80 

 ومنه مرونة الطلب �النس�ة للدخل: 

𝐸𝐸𝐸𝐸 =
80 − 60

2000 − 1800 ∙
1800

60 = 3 

�لما زاد الدخل زادت الكم�ة ر اإلشارة الموج�ة �العالقة الطرد�ة بین الدخل والكم�ة المطلو�ة من السلع أي  وتفس
وفي المثال السابق �مكن القول أنه �لما زاد الدخل بنس�ة   للمطلو�ة و�لما نقص الدخل نقصت الكم�ة المطلو�ة،

بنس�ة  1 المطلو�ة  الكم�ة  تز�د  الواحد 3٪ سوف  أكبر من  هنا هي  المرونة  لمعامل  المطلقة  الق�مة  أن  و�ما   ٪
 فالسلعة عاد�ة �مال�ة . 
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ضرور�ة وسلع دن�ا(ردیئة) �ختلف من    إن تصن�ف السلع بناءا على المرونة الدخل�ة إلى سلع �مال�ة،مالحظة:  
مستهلك آلخر ومن مجتمع ألخر وهذا ت�عا لمستوى الدخل ،فالسلعة الواحدة �مكن أن تكون سلعة �مال�ة �النس�ة 

ومن المعلوم   �النس�ة لذوي الدخل المرتفع،ضرور�ة �النس�ة لذوي الدخل المتوسط وردیئة    لذوي الدخل المنخفض،
   .خصصة للحاج�ات الكمال�ة على حساب الحاج�ات األساس�ةه �لما ارتفع الدخل �لما زادت الحصة المأن

 :مرونة الطلب الت�ادل�ة (المرونة التقاطع�ة) -3

سبي في أسعار السلع تق�س هذه المرونة التغیر النسبي في الكم�ة المطلو�ة من سلعة ما الناتج عن التغیر الن
ثابتة العوامل األخرى  �قاء  افتراض  المرونة في معرفة طب�عة Px و  R  األخرى مع  النوع من  �فید حساب هذا 

و�تم ق�اس هذه المرونة �االعتماد    العالقة بین السلع المدروسة والسلع األخرى (عالقة ت�ادل�ة تكامل�ة مستقلة).
 على العالقة التال�ة: 

 

𝐸𝐸𝐸𝐸 =
∆𝑄𝑄𝑋𝑋
𝑄𝑄𝑋𝑋
∆𝑃𝑃𝑌𝑌
𝑃𝑃𝑌𝑌

=
∆𝑄𝑄𝑄𝑄
∆𝐸𝐸𝑝𝑝 ∙

𝐸𝐸𝑝𝑝
𝑄𝑄𝑄𝑄 

 حاالت المرونة الت�ادل�ة:  -

 یوضح الجدول أسفله حاالت المرونة الت�ادل�ة �اختصار: 

 Epy  التقاطع�ة المرونة

Epy>0 Epy=0 Epy<0 

أن  موجب،أي  المرونة  معامل 
  بدیلتان   سلعتانy و  x  السلعتان

في نفس اتجاه     Qxحیث تتغیر  
 ة)�(عالقة طرد pyتغیر  

ال   �عني  معدوم  المرونة  معامل 
السلعتین  بین  ارت�اط  أي    یوجد 

x و yنهما مستقلتان   أي أ 

أي   سالب  المرونة  ن أمعامل 
متكاملتان  سلعتان  y و x  السلعتان

تتغیر عكس      Qxحیث  في 
 (،عالقة عكس�ة)pyاتجاه تغیر

قابل  لإلالسلعتین  �القهوة حالل  تین 
 والشاي 

ال توجد أي عالقة بین السلعتین: 
 الز�ت والحلیب مثال . 

:  خرى  حداهما األإالسلعتین تكمل  
 الس�ارات والبنز�ن ،الشاي والسكر 

 yت�عا لتغیرات سعر السلعة  x ةیوضح الجدول الموالي تغیرات الكم�ة المطلو�ة للسلع :1مثال 

 Xالكم�ة   0 4 8 12 16 20 24

 pyالسعر  12 10 8 6 4 2 0

 دج   4و  8حساب مرونة التقاطع عند مستوى السعر  المطلوب:
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 الحل :  

 دج:  8عند مستوى السعر  

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑝𝑝 =
∆𝑄𝑄𝑄𝑄
∆𝐸𝐸𝑝𝑝 ∙

𝐸𝐸𝑝𝑝
𝑄𝑄𝑄𝑄 

=
24 − 8
8 − 0 ∙

8
8 = 2 

 دج:   4عند مستوى السعر  

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑝𝑝 =
24 − 16

4 − 0 ∙
4

16 = 0.5 

السلعة   ارتفاع سعر  التقاطع�ة موجب ومنه  المرونة  المطلو�ة من    یؤدي إلى  yنالحظ أن معامل  الكم�ة  ز�ادة 
 سلعتان بدیلتان .  y و  xومنه فالسلعتان   xالسلعة 

𝑄𝑄𝑋𝑋تكن لد�ك دالة الطلب التال�ة  ل :2مثال  = 140 − 4𝐸𝐸𝑝𝑝 + 0 ∙ 6𝐸𝐸𝑝𝑝  علما أن 

𝐸𝐸𝑝𝑝 = 5,𝐸𝐸𝑝𝑝 = 4 

 zو  y والسلعتین x حدد طب�عة العالقة بین السلعة 

 الحل:

 y  والسلعة x طب�عة العالقة بین السلعة  -

 : QX  نحسب أوال الكم�ة

𝑄𝑄𝑋𝑋 = 140 − 4(4) + 0 ∙ 6(5) = 127 

𝑄𝑄𝑋𝑋  وتص�ح الدالة من الشكل : = 143 − 4𝐸𝐸𝑝𝑝 

 ونستخدم قانون المرونة التقاطع�ة: 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑝𝑝 =
𝑄𝑄𝑄𝑄𝑑𝑑
𝑄𝑄𝐸𝐸𝑝𝑝 ∙

𝐸𝐸𝑝𝑝
𝑄𝑄𝑄𝑄 ⇒ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑝𝑝 = −4

4
127 = −0 ∙ 13 < 0 

 متكاملتان   yو  x  سالب معناه السلعتان معامل المرونة التقاطع�ة

 z والسلعة  xطب�عة العالقة بین السلعة  -

𝑄𝑄𝑋𝑋 = 127 
𝑄𝑄𝑋𝑋 = 124 + 0 ∙ 6𝐸𝐸𝑝𝑝 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑝𝑝 =
𝑄𝑄𝑄𝑄𝑑𝑑
𝑄𝑄𝐸𝐸𝑝𝑝 ∙

𝐸𝐸𝑝𝑝
𝑄𝑄𝑄𝑄 ⇒ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑝𝑝 = 0 ∙ 6

5
127 = −0 ∙ 024 > 0 
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 بدیلتان   zو  xمعامل المرونة التقاطع�ة موجب معناه السلعتان 

 مثال شامل: 

 معطاة �العالقة التال�ة :  aدالة الطلب للسلعة 

𝑄𝑄𝑎𝑎 = 20 − 2𝐸𝐸𝑎𝑎 − 0 ∙ 5𝑃𝑃𝑃𝑃 + 0 ∙ 01𝐸𝐸 

 أحسب ما یلي :  المطلوب:

 : الكلي للمستهلك في حالة انخفاض سعرها ؟علما أن  اإلنفاق واتجاه تغیر  aحدد طب�عة الطلب على السلعة  -

𝐸𝐸𝑎𝑎 = 5𝐷𝐷𝐷𝐷,𝐸𝐸 = 5000𝐷𝐷𝐷𝐷, 𝐸𝐸𝑃𝑃 = 10𝐷𝐷𝐷𝐷 

 علما أن:  bحدد طب�عة العالقة بین السلعة المدروسة والسلعة  

𝐸𝐸𝑎𝑎 = 10𝐷𝐷𝐷𝐷,𝐸𝐸𝑃𝑃 = 10𝐷𝐷𝐷𝐷,𝐸𝐸 = 2000𝐷𝐷𝐷𝐷 

 ؟ إذا علمت أن:  aما نوع السلعة  -

𝐸𝐸𝑎𝑎 = 5𝐷𝐷𝐷𝐷,𝐸𝐸𝑃𝑃 = 10𝐷𝐷𝐷𝐷,𝐸𝐸 = 1000𝐷𝐷𝐷𝐷 

 الحل: 

 : ألجل ذلك نستخدم قانون المرونة السعر�ة �ما یلي: aتحدید طب�عة الطلب على السلعة  -

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 =
𝑄𝑄𝑄𝑄𝐸𝐸
𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸 ∙

𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑄𝑄𝐸𝐸 

𝑄𝑄𝐸𝐸 = 20 − 2(5) − 0 ∙ 5(10) + 0 ∙ 01(5000) 
= 55 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = −2 ∙
5

55 

=∕ −0 ∙ 18 ∕= 0 ∙ 18 < 1 

ارتفاع   یؤدي  �حیث  مرن،  غیر  السلعة  هذه  على  الطلب  معناه  الواحد  من  أقل  السعر�ة  المرونة  معامل  ومنه 
عن   a٪) و بناءا عل�ه ارتفاع سعر السلعة  0.18% إلى انخفاض الكم�ة المطلو�ة بنس�ة أقل (10السعر ب  
𝐸𝐸𝑅𝑅الكلي للمستهلك أي   اإلنفاقدج سوف یؤدي ز�ادة  10المستوى   = 𝐸𝐸 ∙ 𝑞𝑞 

والسلعة  -  المدروسة  السلعة  بین  العالقة  طب�عة  �استخدام   b  تحدید  التقاطع�ة  المرونة  نحسب  ذلك  ألجل  ؟ 
 العالقة : 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 =
𝑄𝑄𝑄𝑄𝐸𝐸
𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸 ∙

𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑄𝑄𝐸𝐸 

𝑄𝑄𝐸𝐸 = 20 − 2(10)− 0 ∙ 5(10) + 0 ∙ 01(2000) = 15 
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𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = −0 ∙ 5 ∙
10
15 = −0 ⋅ 33 < 0 

 bو السلعة  aلسلعة  �ما أن معامل المرونة التقاطع�ة سالب معناه هناك عالقة تكامل�ة بین ا

 : ألجل ذلك نستخدم قانون المرونة الدخیلة �ما یلي :  aتحدید نوع السلعة  -

𝐸𝐸𝐸𝐸 =
𝑄𝑄𝑄𝑄𝐸𝐸
𝑄𝑄𝐸𝐸 ∙

𝐸𝐸
𝑄𝑄𝐸𝐸 

𝑄𝑄𝐸𝐸 = 20 − 2(5)− 0 ∙ 5(10) + 0 ∙ 01(1000) = 15 

𝐸𝐸𝐸𝐸 = 0 ∙ 01 ∙
1000

15 = 0 ∙ 66 < 1 

 سلعة عاد�ة ضرور�ة     aوعل�ه فالسلعة  

 ثان�ا: مرونة العرض 

العرض هي مق�اس   المؤثرة في مرونة  العوامل  للتغیر في أحد  السلعة  المعروضة من  الكم�ات  لدرجة إستجا�ة 

للعرض  السعر�ة  المرونة  على  الجزء  هذا  في  سنر�ز  العرض  على  نفسها  السلعة  سعر  ألهم�ة  فهي   العرض، 

 تق�س درجة إستجا�ة الكم�ات المعروضة للتغیر في سعر السلعة نفسها.  

 و�مكن حساب المرونة السعر�ة للعرض �القانون التالي:  مرونة العرض السعر�ة: -1

 المرونة السعر�ة للعرض = نس�ة التغیر في الكم�ة المعروضة ÷ نس�ة التغیر في السعر 

�كون عرض السلعة غیر مرن إذا �انت المرونة اصغر من الواحد، و�كون مرن إذا �انت أكبر من واحد،      

فنطلق   واحد  المرونة  ساوت  إذا  الوحدةأما  مرونة  أو  المتكافئة  المرونة  المرونة صفرًا   علیها  تساوي  قد  أ�ضًا 

�أنه عد�م المرونة، و�مكن أن �كون العرض �امل المرونة عندما تساوي المرونة ما النها�ة.   ونصف العرض 

لى ) توضح منحني العرض في حالة مرونة الوحدة، إنعدام المرونة، و�امل المرونة ع3)، ( 2)، (1األشكال (

 التوالي:
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�شیر إلى منحنى العرض في حالة مرونة الوحدة. نالحظ أنه �مر بنقطة األصل مما �عني أن نس�ة  األولالشكل 
�شیر إلى منحنى العرض في حالة  الثاني    التغیر في الكم�ة المعروضة مساو�ة لنس�ة التغیر في السعر. الشكل

ت المعروضة من السلعة. أما إنعدام المرونة فهو یوضح أن تغیر سعر السلعة ال �كون له أي أثر على الكم�ا
في الثالث    الشكل النهائ�ة  ز�ادة  إلى  یؤدي  السعر  تغیر  أن  إلى  �شیر  فهو  المرونة،  �امل  العرض  فیوضح 

 الكم�ات المعروضة من السلعة.

 مثال: 

%، في هذه 30% ونت�جة لذلك قد زادت الكم�ة المعروضة منه بـ  20لنفترض أن سعر الصابون قد أرتفع بـ    
 إن المرونة السعر�ة تساوي الحالة ف

1,5    =0,20    ÷0,30 

 حساب مرونة العرض السعر�ة في حال عدم وجود النس�ة المئو�ـة: 

�مكن حسابها       الحالة  هذه  السعر�ة في  العرض  مرونة  فإن  األخرى  الطلب  لمرونة  �النس�ة  الحال  هو  �ما 
 �أحد طر�قتین: 

األولى: - في    الطر�قة  للتغیر  المئو�ة  والنس�ة  المعروضة  الكم�ة  في  للتغیر  المئو�ة  النس�ة  على حساب  تقوم 
 السعر على النحو التالي: 

 100×  الكم�ة المعروضة قبل التغیر –الكم�ة المعروضة قبل التغیر الكم�ة المعروضة = النس�ة المئو�ة للتغیر في 

 الكم�ة المعروضة قبل التغیر                                                               

 �مكن �تا�ة هذه الص�غة �اآلتي: الرموز   �إستخدامو 

100100%
11

12 ×
∆

=×
−

=∆
S

S

S

Ss
S Q

Q
Q

QQ
Q 
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 النس�ة المئو�ة للتغیر في السعر �مكن حسابها �اآلتي: 

 النس�ة المئو�ة للتغیر في السعر =  

 

 �مكن �تا�ة هذه الص�غة �اآلتي: و�إستخدام الرموز  

100100%
11

12 ×
∆

=×
−

=∆
P

P
P

PPP 

 تقوم على إستخدام الص�غة التال�ة: الطر�قة الثان�ة: -

 

 

 معامل مرونة العرض السعر�ة =  

 �إستخدام الرموز �مكن �تا�ة هذه الص�غة �اآلتي: 

1

1

S

S
S Q

P
P

Q
×

∆
∆

=ε 

 مثال: 

  150دینار لز�ادة الكم�ة المعروضة من  100إلى  80إذا أدت الز�ادة في سعر السكر من      

 جوال في الیوم فما هو معامل المرونة السعر�ة لعرض السكر.   200إلى 

 الحل: 

%3.33100
150

150200100%
1

12 =×
−

=×
−

=∆
S

Ss
S Q

QQ
Q 

 

 100×   السعر قبل التغیر –السعر �عد التغیر 

 السعر قبل التغیر              

 السعر قبل التغیر ×    التغیر في العرض 

 التغیر في السعر        الكم�ة المعروضة قبل التغیر 
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%25100
80

80100100%
1

12 =×
−

=×
−

=∆
P

PQP 

 

3.1
%25
%3.33%

==
∆
∆

=
P
QS

Sε 

 السعر�ـة:محددات مرونة العرض  -2

 : درجة توفر الطاقة غیر المستقلة •

كلما توفرت الطاقة غیر المستقلة �لما زادت مرونة العرض السعر�ة، فالصناعة التى توجد بها طاقة �بیرة غیر 
% �كون عرض  100مستقلة �كون عرض السلعة المنتجة في تلك الصناعة مرنه أما الصناعة التى تعمل �طاقة  

 منتجاتها غیر مرن.

ال یتطلب إنتاجها مهارات �بیرة و�سهل نقل العماله لها �كون عرضها   التيللسلع  ة نقل عناصر اإلنتاج سهول •
 �صعب نقل العماله لها �كون عرضها غیر مرن. التيمرن، أما السلع 

 :درجة توفر الموانع الطب�ع�ة  •

ال توجد مواقع طب�ع�ة   التيلع  توجد موانع طب�ع�ة تمنع إنتاجها �كون عرضها غیر مرن أما الس  التيالسلع       
 إلنتاجها �كون عرضها مرن. 

 : الفترة الزمن�ة •

 �لما طالت الفترة الزمن�ة �لما زادت مرونة العرض السعر�ة.     

 تمار�ن محلولة : ثالثا

 P وفقا لتغیرات السعر Q�عطي الجدول التالي تغیرات الكم�ة المطلو�ة من السلعة  :1التمر�ن 

5 4 3 2 1 P 

30 40 50 60 80 Q 

 عند �ل مرحلة من مراحل تناقص السعر؟   Q أحسب مرونة الطلب على -1

 عند �ل مرحلة من مراحل تزاید السعر؟   Qأحسب مرونة الطلب على  -2
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 ؟ 4إلى   3؟ وماذا �مثل هذا المعامل عند ارتفاع السعر من 3إلى  4ماذا تمثل المرونة عند السعر  -3

 وماذا �مكنك استنتاجه؟ 

 هي طر�قة حساب المرونة التي تمكن من الحصول على نت�جة أفضل؟  ما -4

و�ذا   yp، أسعار السلع األخرى:   xpهي دالة في سعر   Xلسلعة �افتراض أن الكم�ة المطلو�ة من ا  :2التمر�ن  

 ؟R  الدخل النقدي

 المطلوب:

�ل من سعر   -1 في  التغیر  الناتج عن  المطلو�ة،  الكم�ة  في  النسبي  تق�س  التي  المؤشرات  على  �طلق  ماذا 

 السلعة، أسعار السلع األخرى، والدخل النقدي؟

 ممثل �الدالة التال�ة :  X�افتراض أن الطلب على السلعة   -2

𝑄𝑄𝑋𝑋 = 𝑃𝑃𝑋𝑋0∙3𝑃𝑃𝑦𝑦0∙1𝐸𝐸0∙4 

 هي نس�ة التغیر في الكم�ة المطلو�ة إذا: ما 

 .% مع �قاء العوامل األخرى ثابتة؟ اشرح النت�جة10ارتفع سعر السلعة بـ  -أ

 تغییر؟ اشرح النت�جة. % �قاء العوامل األخرى دون 5ارتفعت أسعار السلع األخرى بـ  -ب 

 % مع �قاء العوامل األخرى دون تغییر؟ ما نوع السلعة؟ 10ارتفع الدخل النقدي بـ  -ج

 حیث الطلب على هذه السلع �كون �اآلتي:  Z Y X لمستهلك ما الخ�ار بین ثالث نماذج من السلع :3التمر�ن 

𝑄𝑄𝑋𝑋 = 70 − 𝐸𝐸 ∕ 500− 10𝑃𝑃𝑋𝑋 + 5𝑃𝑃𝑍𝑍 

𝑄𝑄𝑌𝑌 = 120 + 𝐸𝐸 ∕ 125 − 8𝑃𝑃𝑌𝑌 + 8𝑃𝑃𝑋𝑋 

𝑄𝑄𝑍𝑍 = 90 + 𝐸𝐸 ∕ 100 − 9𝑃𝑃𝑍𝑍 + 4𝑃𝑃𝑋𝑋 

𝐸𝐸 = 𝑃𝑃𝑝𝑝 و 5000 = 2𝑃𝑃𝑍𝑍 = 𝑃𝑃𝑋𝑋و 5 = 4   حیث 

 المطلوب: 
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 ردیئة أم عاد�ة؟ بین ذلك. Z هل السلعة  -1

 مرن أم غیر مرن؟  Y  هل الطلب على  -2

 ؟ Y و  Xما طب�عة العالقة بین السلعتین  -3

 : 4التمر�ن 

𝑃𝑃3  �افتراض أن دالة عرض مؤسسة ما وفقا للص�غة الر�اض�ة − 𝑄𝑄 = 0 

 2،1،  3، 4، 5، 6ا�حث عن مستو�ات العرض عند مستو�ات السعر: -

 مثل ب�ان�ا تغیرات العرض لهذه السلعة.  -

السلعة من   - انتقل سعر  إذا  العرض  𝑃𝑃أوجد مرونة  = 𝑃𝑃إلى 4 = �عتبر   5 المؤشر؟ وهل  �عني هذا  ، ماذا 

 هذا العرض مرنا؟

 . %12بنس�ة وضح اتجاه وق�مة التغیر في العرض إذا ارتفع السعر  -

تقن�ة تغیرت دالة العرض إلى الص�غة :   - 𝑃𝑃3ألس�اب  − 𝑄𝑄𝑄𝑄 − 1 ∙ 5 = التغیر، أوجد 0 ب�ان�ا هذا  ، مثل 

 الكم�ة المعروضة عند نفس السعر.

 یوضح الجدول أدناه الكم�ات المشتراة من سلعة اللحم ألسرة ما عند مستو�ات المختلفة للدخل:  :5التمر�ن 

 الدخل  4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000

 الكم�ة 100 200 300 350 380 390 350 250

 المطلوب:

 أوجد المرونة الدخل�ة لطلب هذه األسرة بین مستو�ات الدخل المختلفة؟ -1

 ماهي مستو�ات المختلفة للدخل التي تعتبر فیها السلعة �مال�ة، ضرور�ة، دن�ا؟  -2

 بین الكم�ة المطلو�ة والدخل النقدي، وماذا �طلق على هذا المنحنى؟ أرسم المنحنى الذي یوضح العالقة ما  -3

 



قیاس المرونات الفصل الثاني:                                                                                      
 

57 
 

𝐸𝐸𝑑𝑑وفقا للعالقة Xإذا �انت دالة الطلب على السلعة  :6التمر�ن  + 𝑃𝑃2 − 15 = 0 

 سعر السلع.P الدخل االستهالكي وR حجم الطلب، X حیث 

 أدرس نوع�ة هذه السلعة؟ المطلوب:

للسلعة  :7  التمر�ن منتجة  لمؤسسة  والدراسات  األ�حاث  مصلحة  هذا    Yقدرت  على  للطلب  التال�ة  المرونات 

السعر�ة   الطلب  مرونة  الدخل�ة  -2المنتوج:  الطلب  مرونة  التقاطع�ة  1،  الطلب  مرونة  المؤسسة   1،5،  تنوي 

% وانخفاضا في أسعار 4�ة  % للعام القادم، بینما تتوقع ارتفاعا في الدخول بنس 6اتخاذ قرار ز�ادة سعر السلعة  

 %.2السلع المنافسة بنس�ة  

 المطلوب:

 وحدة، فما هو حجم المب�عات المتوقعة للعام المقبل؟  1200هي  Yإذا �انت المب�عات الحال�ة للسلعة  -1

 وحدة. 1200ماهو التغیر في السعر الذي �سمح للمؤسسة بتثبیت الكم�ة المطلو�ة إلى  -2

𝑄𝑄1لتكن دالة الطلب التال�ة   :8التمر�ن   = 50 − 𝑃𝑃1   2تتقاطع مع دالة أخرىQ  عند فإذا �انت مرونة الطلب

 .  عند التقاطع1Qأمثال مرونة الطلب السعر�ة للدالة 6تساوي  2Qالسعر�ة للدالة

 . 2Qهو شكل الدالة  ما المطلوب:

   حل تمار�ن 

 : 5 التمر�ن

 الدخل المختلفة :ا�جاد المرونة الدخیلة بین مستو�ات  – 1

𝜀𝜀𝑅𝑅 =
∆𝑄𝑄
∆𝐸𝐸 ,

𝐸𝐸
𝑄𝑄 =

200 − 100
6000 − 4000 ×

4000 + 6000
200 + 100  

𝜀𝜀𝑅𝑅 =
100

2000 ,
1000
300 =

100
60 = +1 ∙ 66 

 من الدخل تعتبر لهذه األسرة عاد�ة �مال�ة .    𝑒𝑒𝑅𝑅< 1ومنه السلعة في هدا المجال 

 8000و   6000بین 
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𝜀𝜀𝑅𝑅 =
300 − 200

8000 − 6000 ,
6000 + 8000

200 + 300  

𝜀𝜀𝑅𝑅 =
100

2000 ,
14000

500 =
14
10 = 14 

𝜀𝜀𝑅𝑅 > 1 

 كذلك تعتبر السلعة عاد�ة �مال�ة  

 10000و  8000بین 

𝜀𝜀𝑅𝑅 =
350 − 300

1000 − 8000 ,
8000 + 1000

300 + 350  

=
50

2000 ,
18000

650 =
90

130 = 069𝜀𝜀𝑅𝑅 

𝜺𝜺𝑹𝑹               السلعة عاد�ة ضرور�ة ∈ 𝟎𝟎𝟎𝟎 

 12000و  10000بین 

𝜀𝜀𝑅𝑅 = 0 45 

𝜺𝜺𝑹𝑹 السلعة عاد�ة ضرور�ة   ∈ 𝟎𝟎𝟎𝟎 

 14000و   12000بین 

𝜀𝜀𝑅𝑅 = 0 16 

𝜺𝜺𝑹𝑹 السلعة عاد�ة ضرور�ة   ∈ 𝟎𝟎𝟎𝟎 

   16000و   14000بین 

𝜀𝜀𝑅𝑅 = −0 ∙ 8 

𝜀𝜀𝑅𝑅 السلعة ردیئة  < 0 

 18000و   16000بین 

𝜀𝜀𝑅𝑅 = −2 ∙ 83 
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𝜀𝜀𝑅𝑅 السلعة ردیئة  < 0 

 تعتبر السلعة عاد�ة �مال�ة في مجال الدخل التالي :

]8000  -  4000[𝐸𝐸 ∈ 

 الدخل التالي :تعتبر السلعة عاد�ة ضرور�ة في مجال 

]14000  -8000  [𝐸𝐸 ∈ 

 تعتبر السلعة ردیئة في مجال الدخل التالي :

]18000  -14000  [𝐸𝐸 ∈ 

 المنحنى الذي یوضح العالقة بین الطلب و الدخل هو منحنى انجل .  – 1

𝐸𝐸𝑄𝑄لدینا:   :6التمر�ن  + 2𝑃𝑃 − 15 = 0 

 xندرس نوع�ة السلعة  -

𝑑𝑑من المعادلة : xقبل هذا �جب استخراج دالة الطلب على  = 15−2𝑃𝑃
𝑅𝑅

 

 الطلب الدخل�ة. لدراسة نوع السلعة �جب ق�اس مرونة

 

𝜺𝜺𝑹𝑹 =
𝜹𝜹𝜹𝜹𝜹𝜹
𝜹𝜹𝑹𝑹 ,

𝑹𝑹
𝜹𝜹𝜹𝜹 =

𝜹𝜹𝜹𝜹
𝜹𝜹𝑹𝑹 ,

𝑹𝑹
𝜹𝜹 

 

𝑹𝑹
𝟎𝟎𝟏𝟏−𝟐𝟐𝟐𝟐
𝑹𝑹 𝜺𝜺𝑹𝑹 =

(𝟎𝟎𝟏𝟏 − 𝟐𝟐𝟐𝟐)′,𝑹𝑹 − 𝑹𝑹′ (𝟎𝟎𝟏𝟏 − 𝟐𝟐𝟐𝟐)
𝑹𝑹𝟐𝟐  

𝜺𝜺𝑹𝑹 =
−(𝟎𝟎𝟏𝟏 − 𝟐𝟐𝟐𝟐),𝑹𝑹,𝑹𝑹
𝑹𝑹𝟐𝟐(𝟎𝟎𝟏𝟏 − 𝟐𝟐𝟐𝟐)  

𝜺𝜺𝑹𝑹 = −𝟎𝟎 
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 تعتبر دن�ا .x نالحظ أن المرونة سال�ة ومنه فإن السلعة 

 

;   2−    لدینا :  :7التمر�ن  𝜀𝜀𝑅𝑅 =  1      𝜀𝜀𝑦𝑦𝑦𝑦 = 15     𝜀𝜀𝑑𝑑 = 

∆𝑃𝑃𝑋𝑋
𝑃𝑃𝑋𝑋

= −2%
∆𝑃𝑃𝑌𝑌
𝑃𝑃𝑌𝑌

= +6%               
∆𝐸𝐸
𝐸𝐸  = +4%            

𝑝𝑝1 = 1200 

  y2المطلوب ا�جاد -

وأسعار السلعة المنافسة    (R)ودخل المستهلك  y (Py) سوف یتأثر بتغیر سعر  yنالحظ أن الطلب على  لدینا :  

(Px)  : وهذا حسب مختلف المرونات المتعلقة بذلك حیث �كون 

عند تغیر سعر    ∆𝑌𝑌
𝑌𝑌

= 𝜀𝜀𝑑𝑑 , ∆𝑃𝑃𝑌𝑌
𝑃𝑃𝑌𝑌

 

∆و�كون  
𝑌𝑌

= 𝜀𝜀𝑅𝑅 , ∆𝑅𝑅
𝑅𝑅

 عند تغیرالدخل  

∆و�كون  
𝑌𝑌

= 𝜀𝜀𝑝𝑝𝑄𝑄, ∆𝑃𝑃𝑦𝑦
𝑃𝑃𝑦𝑦

 xعند تغیر سعر السلعة المنافسة  

س�كون ع�ارة عن محصلة التغیرات النسب�ة   yلـ  وعل�ه فإن التغیر النسبي االجمالي  xعند تعیر السلعة المنافسة  

 الجزئ�ة أي 

∆𝑌𝑌
𝑌𝑌 =    +𝜀𝜀𝑅𝑅 ,

∆𝐸𝐸
𝐸𝐸 + 𝜀𝜀𝑝𝑝𝑄𝑄,

∆𝑃𝑃𝑄𝑄
𝑃𝑃𝑄𝑄 𝜀𝜀𝑑𝑑 ,

∆𝑃𝑃𝑝𝑝
𝑃𝑃𝑝𝑝  

∆𝑌𝑌
𝑌𝑌 = −2(+6%) + 1(+4%) + 15(−2%) 

∆𝑌𝑌
𝑌𝑌 = −12% + 4% − 3% = −11% 

 %   11سوف ینخفض ب  yأي أن الطلب على 

 لدینا:  :2yنحسب 

𝑝𝑝2−𝑌𝑌1
𝑌𝑌1

=⟺ 11%
∆𝑌𝑌
𝑌𝑌 = −11% 
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𝑌𝑌2 −1200

1200 = −11 ⇔ 

𝑌𝑌2 = 1200(−11%) + 1200 

𝑌𝑌2 = 1068 

 أي أن:   1200السعر الذي �سمح للمؤسسة بتثبیت الكم�ة المطلو�ة في  يا�جاد التغیر ف – 2

𝑃𝑃𝑦𝑦∆  ا�جاد 
𝑃𝑃𝑦𝑦

𝑦𝑦∆لما 
𝑦𝑦

= 0 

𝑦𝑦∆    لدینا:
𝑦𝑦

= 𝜀𝜀𝑑𝑑
∆𝑃𝑃𝑦𝑦
𝑃𝑃𝑦𝑦

+ 𝜀𝜀𝑅𝑅
∆𝑅𝑅
𝑅𝑅

+ 𝜀𝜀𝑝𝑝𝑄𝑄 ∆𝑃𝑃𝑦𝑦
𝑃𝑃𝑦𝑦

 

0 = 𝜀𝜀𝑑𝑑
∆𝑃𝑃𝑝𝑝
𝑃𝑃𝑝𝑝 + 𝜀𝜀𝑅𝑅

∆𝐸𝐸
𝐸𝐸 + 𝜀𝜀𝑌𝑌𝑋𝑋,

∆𝑃𝑃𝑄𝑄
𝑃𝑃𝑄𝑄  

0 = −2
∆𝑃𝑃𝑝𝑝
𝑃𝑃𝑝𝑝 + 1(+4%) + 15(−2) 

0 = −2
∆𝑃𝑃𝑝𝑝
𝑃𝑃𝑝𝑝 + 4% − 3% 

0 = −2
∆𝑃𝑃𝑝𝑝
𝑃𝑃𝑝𝑝 + 1% 

2
∆𝑃𝑃𝑝𝑝
𝑃𝑃𝑝𝑝 = +1% 

∆𝑃𝑃𝑝𝑝
𝑃𝑃𝑝𝑝 =

+1%
2 = +05% 

 . 1200ة من �ق�مة  ت % من أجل المحافظة على �م�ة مطلو�ة ثاب0,5ب  Yمنه على المؤسسة رفع سعر

 

Q1:  8مر�ن تال = 50 − P1 

Q1 = Q2 → P1 = P2 = 10 

𝜀𝜀𝑑𝑑2 = 6𝜀𝜀𝑑𝑑1 

 علما أنها خط�ة :  2شكل الدالة  إ�جاد 
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 لدینا و 
𝑄𝑄2 = 𝐸𝐸2 − 𝐸𝐸2𝐸𝐸2  

𝜀𝜀𝑑𝑑2 = 6𝜀𝜀𝑑𝑑1 

1
𝛿𝛿𝑄𝑄2
𝛿𝛿𝑃𝑃2

,
𝑃𝑃2
𝑄𝑄2

= 6,
𝛿𝛿𝑄𝑄1
𝛿𝛿𝑃𝑃1

,
𝑃𝑃1
𝑄𝑄1

 

𝑃𝑃2: ولدینا عند التقاطع فإن  = 𝑃𝑃2 = 10 

𝑄𝑄1و  = 𝑄𝑄2 

𝑃𝑃2رفین :طمن الشكل التالي �عد اختزال ال 1أي تص�ح 
𝑄𝑄2

𝑃𝑃1
𝑄𝑄1

 

𝛿𝛿𝑄𝑄2
𝛿𝛿𝑃𝑃2

,
𝑃𝑃2
𝑄𝑄2

= 6,
𝛿𝛿𝑄𝑄1
𝛿𝛿𝑃𝑃1

,
𝑃𝑃1
𝑄𝑄1

 

𝑄𝑄2نعلم أن (میل المشتق األول )
𝑃𝑃2

= −𝐸𝐸2 

= −𝐸𝐸1 = −1
𝑄𝑄1
𝑃𝑃1

 

𝐸𝐸2−منه  = −6 

𝑃𝑃0لدینا عند    2aإل�جاد   = 𝑃𝑃1 = 𝑃𝑃2 

𝑄𝑄1فإن  = 𝑄𝑄2 = 50 − 10 = 40 

𝑄𝑄2منه نعوض   = 𝐸𝐸2 − 6𝑃𝑃2 

  40 = 𝐸𝐸2 − 6(10) ⟹ 𝐸𝐸2 = 40 + 60 ⟹ 𝐸𝐸2 = 100 

𝑄𝑄2من الشكل :   2منه الدالة  = 100 − 6𝑃𝑃2 
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 توازن السوق وتطبیقاتھ
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 أوال: مفهوم التوازن 

و��ان�ا  .  یتحقق التوازن في سوق السلعة أو الخدمة عندما تتساوى الكم�ة المطلو�ة مع الكم�ة المعروضة
یتحدد التوازن عند نقطة التي یتقاطع فیها منحنى الطلب مع منحنى العرض وعل�ه نقطة تقاطعهما أي  

فإذا لم تتساوى قوى  .  الكم�ة المطلو�ة مع الكم�ة المعروضة �كون سعر التوازن السعر الذي تتساوى عنده  
یتم   العرض والطلب �كون السوق في حالة عدم توازن وس�كون هناك میل إلى تغیر سعر السوق حتى 

 .الوصول إلى حالة توازن 

المنتجین   قبل  والمطلو�ة من  المعروضة  الكم�ات  تؤثر على  التي  العوامل  ناقشنا  ومع  .  والمستهلكینلقد 
المفاه�م بین هذه  الجمع  إلى  نحتاج  السوق،  �الفعل في  �حدث  ما  لمعرفة  أسعار و�م�ات .  ذلك،  تعتمد 

ألنه ال یوجد ب�ع بدون شراء، . ال�ضائع التي یتم ت�ادلها في العالم الحق�قي على تفاعل العرض مع الطلب 
أن هذه النقطة قد تكون واضحة، فإن اآلثار  على الرغم من  .وال �مكنك ب�ع شيء ما لم �شتر�ه شخص ما

عندما تعمل األسواق �شكل جید، فإن الكم�ة المعروضة �الض�ط تساوي  .  على األسواق عم�قة المترت�ة 
 . الكم�ة المطلو�ة

منحنى   فیها  یتقاطع  التي  النقطة  في  والطلب  العرض  بین  التقارب  هذا  �حدث  التخط�ط�ة،  الناح�ة  من 
�سمى السعر في هذه المرحلة سعر التوازن ،   .، وهي نقطة تسمى توازن السوق الطلب مع منحنى العرض 

�مكننا أن نفكر في هذا التقاطع، حیث الكم�ة المعروضة  .وتسمى الكم�ة في هذه المرحلة �كم�ة التوازن 
ت�ادلها  تساوي الكم�ة المطلو�ة، �نقطة یتفق فیها ال�ائعون والمشترون على �م�ة السلعة التي یرغبون في  

في  .  عند ارتفاع األسعار، یر�د ال�ائعون الب�ع أكثر من المشتر�ن الذین یرغبون في شرائها.  �سعر معین
الب�ع ال�ائعون في  نظرا ألن �ل  .  حالة انخفاض األسعار، یرغب المشترون في الشراء أكثر مما یرغب 

واقفا مع یترك أي شخص  التوازن، وال  �جد مشتر�ا عند سعر و�م�ة  أو عر�ة سوق    �ائع  سلع إضاف�ة 
 .فارغة، فإن سعر التوازن �سمى أح�انا سعر تصف�ة السوق 

�سالسة دائما  األش�اء  تعمل  الواقع، ال  یؤدي  :  في  إلى "  االحتكاك" إذ  األح�ان  المدى في �عض  قصیر 
جید  �شكل  تعمل  التي  األسواق  في  حتى  التوازن،  إلى  الوصول  عمل�ة  �متلك .  إ�طاء  قد  لذلك،  ونت�جة 

سلع  ا حول  التسوق  إلى  المستهلكون  �حتاج  وقد  المستقبل،  في  للب�ع  المخزون  �عض  األذ��اء  ل�ائعین 
 .في وصف ��ف�ة عمل األسواق) ومهم( على العموم، فإن مفهوم التوازن دقیق �شكل ال �صدق  .محددة
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منحنیي العرض والطلب  یوضح الشكل التوازن السوقي للهواتف الخلو�ة وقد تم بناؤه من خالل الجمع بین  

وحدة نقد�ة ، و�م�ة التوازن التي   100في هذه السوق ، سعر التوازن هو  .  في السوق المبین في الشكل 
 .ملیون وحدة  150تم توفیرها وطلبها في 

 :التوازن  إلى الوصول ك�ف�ة -1

ال�ائعون �شكل بدیهي التوازن؟ هل �عرف  یتفاعل العرض والطلب لدفع األسواق نحو  السعر    لكن ��ف 
 الذي �جب أن یدفعوه؟

الخبرة   خالل  من  أو  والخطأ،  التجر�ة  طر�ق  عن  األسعار  تحدید  إلى  �میلون  فإنهم  ذلك،  من  و�دال  ال 
العمالء التوازن حیث یرفع  .  السا�قة مع  السوق �شكل طب�عي نحو  وال�ائعین ستقود  المشتر�ن  إن حوافز 

 . العمالءال�ائعون أسعارهم أو �خفونها استجا�ة لسلوك 

یوضح الشكل رسما ب�ان�ا، واحدا �كون ف�ه السعر أعلى من سعر التوازن واآلخر الذي �كون ف�ه أدنى  
 .من سعر التوازن 

�عتقدون أنهم س�كونون قادر�ن على فرض رسوم قدرها  ، نتخیل أن �ائعي الهواتف المحمولةAفي الشكل  
ینت 160 لذلك  الواحد،  الخلوي  الهاتف  على  نقد�ة  أن    240جون  وحدة  �جدون  لكنهم  وحدة،  ملیون 

س�شترون   فقط  60المستهلكین  ( ملیون  �سعر  .  والمعروضة  المطلو�ة  الكم�ات  قراءة  وحدة    160�مكننا 
عندما تكون الكم�ة المعروضة أعلى من الكم�ة المطلو�ة، نقول أن ).  نقد�ة من منحن�ات العرض والطلب 

 .هناك فائض من الهواتف، أو فائض في العرض 

المشتر�نأ من  المز�د  لجذب  السعر  في  �خفضوا  أن  �جب  لذا  المخزون  ب�ع  یر�دون  فإنهم  ال�ائعون  . ما 
 .لدیهم حافز للحفاظ على تخف�ض السعر حتى ز�ادة الكم�ة المطلو�ة للوصول إلى الكم�ة المعروضة
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فهم �عتقدون أنهم س�كونون    –نتخیل أن منتجي الهواتف الجوالة یرتكبون خطأ معاكسا    ، (B)  في الشكل

ملیون وحدة فقط، لكنهم    60وحدة نقد�ة فقط لكل هاتف، إنهم �صنعون   40قادر�ن على فرض سعر قدره  
شراء   في  �الفعل  یرغبون  المستهلكین  أن  السعر   240�كتشفون  بهذا  وحدة  الكم�ة  .  ملیون  تكون  عندما 

سیرى المنتجون طوابیر  .  المطلو�ة أعلى من الكم�ة المعروضة ، نقول إن هناك نقصا أو ز�ادة في الطلب 
طو�لة من األشخاص ینتظرون شراء الهواتف المحمولة القلیلة المتاحة، وسرعان ما یدر�ون أنه �مكنهم  

أعلى أكثر عن طر�ق فرض سعر  الكم�ة.  الر�ح  تقل  السعر حتى  لز�ادة  حافز  لتساوي    لدیهم  المطلو�ة 
 .الكم�ة المعروضة

ال�ائ التوازن، یواجه  ال    عون حافزا لرفع األسعار أو خفضهاو�التالي، عند أي سعر فوق أو تحت سعر 
. سر�ة حول السعر المطلوب محاسبته  �حتاج أي شخص إلى هندسة توازن السوق أو مشار�ة معلومات 

 . التوازن، حیث ال یوجد فائض وال عجزبدال من ذلك تدفع حوافز الر�ح السوق نحو سعر 

 استخدام أعلى ر�اضي  له الموافقة  والكم�ة  التوازن   سعر  تحدید   �عتمد : ر�اض�ا التوازن  سعر تحدید -2
 تحدید  أن  و�ما معلماتها، تقدیر  �سهولة تتمیز النماذج هذه أن �اعت�ار  معینة  سلعة لسوق  خط�ا نموذجا
 خط�ة بدالة منهما كل  عن �عبر  حیث  المعروضة الكم�ة مع المعروضة الكم�ة تساوي  �قتضي السعر
  :التالي الشكل تأخذ 
 xdP -A D = Qدالة الطلب السوق�ة          •
   x= B + bPsQ          دالة العرض السوق�ة •

 الطلب والعرض السوقیتین و�التالي فإن شروط توازن السوق لسلعة معینة یتحقق بتساوي دالتي 

S= Q DQ  أي 

... I     X= B + BP xDP―A              S= Q DQ 

 :نحصل على عالقة تقدیر سعر التوازن �طر�قة م�اشرة �األتي )I( العالقة�عد ت�س�ط 
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B𝑃𝑃𝑋𝑋:سعر التوازن   + d𝑃𝑃𝑋𝑋  = A ― B ⟺ 𝑃𝑃∗ = A−B
b+d

 

 : �إحدى المعادلتین العرض أو الطلب نحصل على الكم�ة التوازن�ة∗P و�تعو�ض سعر التوازن 

QD=A―dPX               QD=A-d(𝐴𝐴−𝐵𝐵
𝑑𝑑+𝑏𝑏

)            QD=𝐴𝐴𝑑𝑑+𝐴𝐴𝑏𝑏−𝐴𝐴𝑑𝑑+𝑏𝑏𝑑𝑑
𝑑𝑑+𝑏𝑏

        Q∗=𝐴𝐴𝑏𝑏+𝐵𝐵𝑑𝑑
𝑑𝑑+𝑏𝑏

  

Qs=B+bPX              QS=B-b(𝐴𝐴−𝐵𝐵
𝑑𝑑+𝑏𝑏

)                Qs=
𝐵𝐵𝑑𝑑+𝐵𝐵𝑑𝑑−𝐴𝐴𝑏𝑏−𝐵𝐵𝑏𝑏

𝑑𝑑+𝑏𝑏
                  QS

∗=𝐴𝐴𝑏𝑏+𝐵𝐵𝑑𝑑
𝑑𝑑+𝑏𝑏

  

𝐴𝐴𝑏𝑏+𝐵𝐵𝑑𝑑:ومنه �م�ة التوازن تحسب وفق العالقة التال�ة 
𝑑𝑑+𝑏𝑏

=∗Q 

الحل مقبول اقتصاد�ا �جب أن تكون ق�مة السعر والكم�ة موجبتین حیث ال معنى    حتى �كون  :مالحظة
𝐴𝐴: لسعر أو �م�ة سال�ة، و�التالي شرط أن �كون سعر التوازن موج�ا هو > 𝐵𝐵 ≥ 0   

�أن   �فید  والذي  العكسي  الحدث  نفرض  ذلك  𝐵𝐵وإلث�ات  > 𝐴𝐴 ≥ الشكل  0 وفق  توض�حه  �مكن  مما 
ل�س هناك توازن    أنه لن �كون هناك تقاطع بین المنحنیین و�التالي  ومنه نالحظ من خالل الشكل  المقابل؛

 .في هذا السوق 

 
ودالة العرض من خالل    :200P―1200=DQ  التال�ة   �الص�غة عنها �عبر الطلب   دالة  �انت   إذاال:  مث

𝑄𝑄𝑄𝑄 :المعادلة التال�ة = 400𝑝𝑝𝑝𝑝  والمطلوب إ�جاد الق�م التوازن�ة لهذه السلعة؟ 

�شكل    :الم�اشرةالطر�قة   • التوازن  و�م�ة  سعر  حساب  عالقة  تطبیق  على  الطر�قة  هذه  تعتمد 
 :م�اشر وذلك على النحو األتي

P                      1200−0∗=  2 السلعة لهذه التوازني السعر -
200+400

=∗P 𝑃𝑃∗ =
𝐴𝐴−𝐵𝐵
𝐵𝐵+𝐷𝐷

  

Q                               1200∙400+0∙200∗=  800  ة للسلعةالتوازن� كم�ة -
200+400

     𝑄𝑄∗ = 𝐴𝐴𝑏𝑏+𝐵𝐵𝑑𝑑
𝑏𝑏+𝑑𝑑

  

التوازن  • قاعدة  الكم�ة   :طر�قة  تتعادل  أن  �جب  ما  خدمة  أو  سلعة  سوق  في  التوازن  لتحقق 
لهذا  الطالبین  بین مجموعة  توافقي  ینتج عنه سعر  الذي  األمر  المطلو�ة  الكم�ة  المعروضة مع 

 .له ) ال�ائعین(المنتج والعارضین 
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400P=200P -1200           SQ=DQ 
1200=(400+200)P    P∗=1200

600
       P∗=2                  

 :  وعل�ه بتعو�ض السعر التوازني في إحدى الدالتین نحصل على الكم�ة التوازن�ة وذلك �ما یلي 

QS=400(2) Q∗=800 

QD=1200 -200(2)  Q∗=800 

، أما الكم�ة المطلو�ة والم�اعة  )  ن. و(    2ومنه فالق�م التوازن�ة لهذه السلعة تشیر إلى أن السعر التوافقي  
 . وحدة 800تتمثل في 

 تطب�قات على توازن السوق   -ن�اثا

السوق ، ومن بین هذه   التي تؤثر على توازن  السوق �استعمال مجموعة من اآلل�ات  الدولة في  تتدخل 
 :  اآلل�ات نجد 

 :على توازن السوق   واإلعاناتأثر الضرائب -1

 : أثر الضرائب على توازن السوق  -  1 -1

الضر��ة النوع�ة هي ضر��ة تفرض على أساس مبلغ معین   :آثر فرض الضر��ة النوع�ة على التوازن   -
 .على �ل وحدة منتجة وم�اعة

 
 

،   Petإلى    Peسیدفعه المستهلك منمن الشكل نالحظ أن فرض الضر��ة یؤدي إلى ارتفاع السعر الذي  
كما ینخفض السعر الذي س�حصل عل�ه المنتج ، و�تحدد العبء الضر�بي للمستهلك �المقدار الذي ارتفع  

، �ما یتحدد العبء الضر�بي للمنتج �المقدار الذي  (Pet - Pe)�ه السعر عما �ان یدفعه قبل الضر��ة  
 .(Pe– Ps)انخفض �ه السعر عما �ان �حصل عل�ه قبل فرض الضر��ة 
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 : النموذج التاليل�كن لدینا 

QD = a + bP/b< 0 
QS = c + dP/d > 0 

�مقدار النوع�ة  الضر��ة  فرض  دالة    tعند  فتأخذ  العرض  یتغیر  بینما  عل�ه  هو  ما  على  الطلب  �ظل 
 : العرض الشكل التالي 

QS = c + d (P – t) 

 : إذن النموذج �عد فرض الضر��ة �ص�ح �ما یلي 

QD = a + bP 
QS = c + d (P – t) 

 :لدینا عند التوازن 

QS = QD 
c + d (P – t) = a + bP 

 :حیث   Petإذن سعر التوازن �عد فرض الضر��ة هو

Pet =𝑎𝑎−𝑐𝑐
𝑑𝑑+𝑏𝑏

 + 𝑑𝑑
𝑑𝑑+𝑏𝑏

𝑡𝑡 

𝑎𝑎−𝑐𝑐نالحظ أن الق�مة  
𝑑𝑑+𝑏𝑏
ع�ارة عن سعر التوازن قبل فرض الضر��ة ، إذن  الفرق بین سعري التوزان قبل   

𝑑𝑑الضر��ة و�عد الضر��ة هو المقدار
𝑑𝑑+𝑏𝑏

𝑡𝑡  ارفعند فرض الضر��ة یرتفع سعر التوازني �مقد𝑑𝑑
𝑑𝑑+𝑏𝑏

𝑡𝑡 

 : وإل�جاد �م�ة التوازن نقوم بتعو�ض سعر التوازن في دالة الطلب فنحصل على

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑡𝑡 = 𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝑎𝑎 ―𝑏𝑏𝑃𝑃𝑄𝑄𝑡𝑡 → 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑡𝑡 = 𝑎𝑎 − 𝑏𝑏(
𝑎𝑎 − 𝑐𝑐
𝑑𝑑 + 𝑏𝑏 +

𝑑𝑑
𝑑𝑑 + 𝑏𝑏 𝑡𝑡) 

 إذن:

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑡𝑡 =
𝑎𝑎𝑑𝑑 + 𝑏𝑏𝑐𝑐
𝑑𝑑 + 𝑏𝑏 −

𝑏𝑏𝑑𝑑
𝑑𝑑 + 𝑏𝑏 𝑡𝑡 

الق�مة +𝑎𝑎𝑑𝑑   نالحظ أن 
a+b

التوازن قبل   التوازن قبل فرض الضر��ة، إذن الفرق بین �میتي  ع�ارة عن �م�ة 
المقدار   هو  الضر��ة  و�عد  الضر��ة  𝑏𝑏𝑑𝑑فرض 

𝑎𝑎+𝑏𝑏
𝑡𝑡  تكون𝑡𝑡 ≠ تنخفض 0 سوف  التوازن  �م�ة  فإن 

𝑏𝑏𝑑𝑑�مقدار
𝑑𝑑+𝑏𝑏

 

 : و�تم توز�ع العبء الضر�بي بین المستهلك والمنتج حسب مرونة الطلب والعرض

𝐸𝐸𝐸𝐸لجزء األكبر من الضر��ة المستهلك یتحمل ا
𝐸𝐸𝑑𝑑

>1 
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𝐸𝐸𝐸𝐸> 1ة المنتج یتحمل الجزء األكبر من الضر��
𝐸𝐸𝑑𝑑 

 

𝐸𝐸𝐸𝐸= 1یتحمل المنتج والمستهلك نفس العبء الضر�بي
𝐸𝐸𝑑𝑑

 

= 𝐸𝐸𝑑𝑑المستهلك یتحمل �الكامل العبء الضر�بي  0 

= 𝐸𝐸𝐸𝐸  المنتج یتحمل �الكامل العبء الضر�بي 0 

السلعة التي یب�عها منتج معین تؤدي إلى ز�ادة تكال�ف اإلنتاج فیلجأ  إن فرض ضر��ة غیر م�اشرة على  
المنتج إلى تخف�ض العرض، فكلما زادت المرونة تضعف قدرة المنتج على رفع السعر، فعند رفع سعر  
السلعة ذات الطلب المرن یؤدي إلى انخفاض الكم�ة المطلو�ة بنس�ة أكبر من نس�ة ارتفاع السعر، وعلى 

المنتج العبء األكبر من الضر��ة، والعكس ذلك فأنه � لما �انت السلعة ذات طلب أكبر مرونة تحمل 
�حدث عندما �كون الطلب على السلعة غیر مرن، إذ یتمكن المنتج من رفع الثمن ل�حمل المستهلك الجزء 

 األكبر من العبء الضر�بي .

عبء الضر��ة وحده و�الكامل، هذا في إذن في حالة السلعة ذات الطلب ال نهائي المرونة یتحمل المنتج  
 حین یتحمل المستهلك �امل العبء عندما �كون الطلب على السلعة عد�م المرونة. 

 حصیلة الضر��ة :  -

التي تتحصل علیها الدولة نت�جة فرضها الضرائب على المنتجین ،   اإلیرادات تتمثل حصیلة الضر��ة في  
 و�عبر عنها ر�اض�ا �العالقة :

𝑇𝑇 = 𝑡𝑡 ∙ 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑡𝑡 

t: عدل الضر��ةم 

Qet: �. م�ة التوازن �عد فرض الضر��ة 

 لدینا : 

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑡𝑡 =
𝑎𝑎𝑑𝑑 + 𝑏𝑏𝑐𝑐
𝑑𝑑 + 𝑏𝑏 −

𝑏𝑏𝑑𝑑
𝑑𝑑 + 𝑏𝑏 𝑡𝑡 

 إذن حصیلة الضر��ة هي : 

𝑇𝑇 = 𝑡𝑡 ∙ 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑡𝑡 = 𝑡𝑡 �
𝑎𝑎𝑑𝑑 + 𝑏𝑏𝑐𝑐
𝑑𝑑 + 𝑏𝑏

−
𝑏𝑏𝑑𝑑
𝑑𝑑 + 𝑏𝑏 𝑡𝑡� 

𝑇𝑇 = 𝑎𝑎𝑑𝑑+𝑏𝑏𝑐𝑐
𝑑𝑑+𝑏𝑏

𝑡𝑡 − 𝑏𝑏𝑑𝑑
𝑑𝑑+𝑏𝑏

t2 

 ولكي تكون الحصیلة الضر�ب�ة أعظم�ة �جب أن یتوفر شرطین أساسین : 

𝑑𝑑𝑑𝑑 0 =أن تكون المشتقة األولى معدومة
dt
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𝑑𝑑2𝑑𝑑أن تكون المشتقة الثان�ة أقل من الصفر أي سال�ة 
𝑑𝑑𝑑𝑑

< 0 

 لدینا: 
𝑑𝑑𝑇𝑇
𝑑𝑑𝑡𝑡 = 0 →     

𝑎𝑎𝑑𝑑 + 𝑏𝑏𝑐𝑐
𝑑𝑑 + 𝑑𝑑 − 2

𝑏𝑏𝑑𝑑
𝑑𝑑 + 𝑏𝑏 𝑡𝑡 = 0 

                                           𝑡𝑡 = 𝑎𝑎𝑑𝑑+𝑏𝑏𝑐𝑐
2𝑑𝑑𝑏𝑏

 

 وهو المعدل األمثل للضر��ة الذي �عظم إیرادات الدولة. 

 ونتأكد من ذلك من خالل المشتق الثاني للحصیلة الضر�ب�ة ، حیث: 

𝑑𝑑2𝑇𝑇
𝑑𝑑𝑡𝑡 < 0 → −2

𝑏𝑏𝑑𝑑
𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 < 0 

 المعدل األمثل . هو tالمشتق الثاني سالب ، إذن 

ق�م�ة:  - فرض ضر��ة  �ل    تفرض على أساس نس�ة معینة من سعرالضر��ة الق�م�ة هي ضر��ة    أثر 
 وحدة منتجة وم�اعة.

 ل�كن النموذج التالي :

𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑃𝑃 ∕ 𝑏𝑏 < 0 
𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝑐𝑐 + 𝑑𝑑𝑃𝑃 ∕ 𝑑𝑑 > 0 

من سعر الب�ع ، �ظل الطلب على ما هو عل�ه  r و�ذا فرضنا أن الدولة قامت �فرض ضر��ة ق�م�ة نسبتها 
 بینما یتغیر العرض ، فتأخذ دالة العرض الشكل التالي :

𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝑐𝑐 + 𝑑𝑑𝑃𝑃 (1 − 𝑟𝑟) 
= 𝑐𝑐 + 𝑑𝑑𝑃𝑃 − 𝑑𝑑𝑃𝑃𝑟𝑟 

 إذن النموذج �عد فرض الضر��ة الق�م�ة �ص�ح �ما یلي :

𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑃𝑃 
𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝑐𝑐 + 𝑑𝑑𝑃𝑃 − 𝑑𝑑𝑃𝑃𝑟𝑟 

 لدینا عند التوازن :

𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝑄𝑄𝑄𝑄 
𝑐𝑐 + 𝑑𝑑𝑃𝑃 − 𝑑𝑑𝑃𝑃𝑟𝑟 = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑃𝑃 

 :حیث   Pes إذن سعر التوازن �عد فرض الضر��ة الق�م�ة هو 

𝑃𝑃𝑄𝑄𝑟𝑟 =
𝑎𝑎 − 𝑐𝑐

𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 − 𝑑𝑑𝑟𝑟 
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 وإل�جاد �م�ة التوازن نقوم بتعو�ض سعر التوازن في دالة الطلب فنحصل على: 

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑟𝑟 = 𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝑎𝑎 − 𝑏𝑏𝑃𝑃𝑄𝑄𝑟𝑟 → 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑟𝑟 = 𝑎𝑎 − 𝑏𝑏(
𝑎𝑎 − 𝑐𝑐

𝑑𝑑 + 𝑏𝑏 + 𝑑𝑑𝑟𝑟) 

 إذن :

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑟𝑟 =
𝑎𝑎𝑑𝑑 + 𝑏𝑏𝑐𝑐 + 𝑎𝑎𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑 + 𝑏𝑏 − 𝑑𝑑𝑟𝑟  

 مثال 

 ل�كن النموذج التالي :

𝑄𝑄𝑄𝑄 = 15 − 2𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄 = 3 + 𝑃𝑃 

 % من سعر الوحدة المنتجة .20حساب سعر و�م�ة التوازن �عد فرض ضر��ة ق�م�ة �معدل  المطلوب:

 لدینا دالة العرض �عد فرض ضر��ة ق�م�ة تص�ح :  

𝑄𝑄𝑄𝑄 = 3 + 𝑃𝑃(1 − 0 ∙ 20) 

 عند التوازن : 

𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝑄𝑄𝑄𝑄 ↔ 15 − 2𝑃𝑃 = 3 + 𝑃𝑃(1 − 0 ∙ 20) 

12ومنه: 
2∙8

=∗P  

 التوازن:بتعو�ض سعر التوازن في دالة الطلب نحصل على �م�ة 

𝑄𝑄 ∗= 𝑄𝑄𝑄𝑄 = 15 − 2(
12

2 ∙ 8)  =
18

2 ∙ 8 

 إذن سعر و�م�ة التوازن �عد فرض ضر��ة ق�م�ة هي : 

(P∗.𝑄𝑄∗) = (12
2∙8
∙ 18
2∙8

) 

 

 :على توازن السوق  اإلعانةأثر منح  -

عند تقد�م الدولة إعانات للمنتجین فإن ذلك یؤدي إلى انخفاض تكال�ف اإلنتاج ، و�التالي ز�ادة اإلنتاج  
 السوق. والعرض في 

 والشكل التالي یوضح ذلك :

 



توازن السوق وتطبیقاتھ                      الفصل الثالث:                                               
 

73 
 

 
  Pes  إلى    Peمن  من الشكل نالحظ أن منح اإلعانة یؤدي إلى انخفاض السعر الذي سیدفعه المستهلك  

للمستهلك   اإلعانة  من  االستفادة  مقدار  و�تحدد   ، المنتج  عل�ه  س�حصل  الذي  السعر  یرتفع  كما 
 .(Pb-Pe)، �ما یتحدد مقدار االستفادة للمنتج �المقدار  (Pe-Ps)�المقدار

 ل�كن لدینا النموذج التالي : 

𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑃𝑃 ∕ 𝑏𝑏 < 0 
𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝑐𝑐 + 𝑄𝑄𝑃𝑃 ∕ 𝑑𝑑 > 0 

الشكل   العرض  دالة  فتأخذ  العرض  یتغیر  بینما  عل�ه  هو  ما  على  الطلب  �ظل  للمنتج  إعانة  تقد�م  عند 
 التالي:

𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝑐𝑐 + 𝑑𝑑(𝑃𝑃 + 𝐸𝐸) 

 تقد�م اإلعانة �ص�ح �ما یلي :إذن النموذج �عد 

𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑃𝑃 
𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝑐𝑐 + 𝑑𝑑(𝑃𝑃 + 𝐸𝐸) 

 لدینا عند التوازن:

𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝑄𝑄𝑄𝑄 
𝑐𝑐 + 𝑑𝑑(𝑃𝑃 + 𝐸𝐸) = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑃𝑃 

 حیث: Pesإذن سعر التوازن �عد منح اإلعانة هو 

𝑃𝑃𝑄𝑄𝐸𝐸 =
𝑎𝑎 − 𝑐𝑐
𝑑𝑑 + 𝑏𝑏 −

𝑑𝑑
𝑑𝑑 + 𝑏𝑏 𝑄𝑄 

الق�مة   أن  𝑎𝑎−𝑐𝑐نالحظ 
𝑑𝑑+𝑏𝑏

إذن    ، اإلعانة  منح  قبل  التوازن  سعر  عن  قبل  ع�ارة  التوازن  سعري  بین  الفرق 
𝑑𝑑اإلعانة و�عد اإلعانة هو المقدار

𝑑𝑑+𝑏𝑏
𝐸𝐸  ر عانة ینخفض السعر التوازني �مقدا ، فعند تقد�م اإل𝑑𝑑

𝑎𝑎+𝑏𝑏
𝐸𝐸 

 وإل�جاد �م�ة التوازن نقوم بتعو�ض سعر التوازن في دالة الطلب فنحصل على : 
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𝑄𝑄𝑄𝑄𝐸𝐸 = 𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝑎𝑎 − 𝑏𝑏𝑃𝑃𝑄𝑄𝐸𝐸 → 𝑄𝑄𝑄𝑄𝐸𝐸 = 𝑎𝑎 − 𝑏𝑏(
𝑎𝑎 − 𝑐𝑐
𝑑𝑑 + 𝑏𝑏 −

𝑑𝑑
𝑑𝑑 + 𝑏𝑏 𝐸𝐸) 

 إذن: 

𝑄𝑄𝑄𝑄𝐸𝐸 =
𝑎𝑎𝑑𝑑 + 𝑏𝑏𝑐𝑐
𝑑𝑑 + 𝑏𝑏 +

𝑏𝑏𝑑𝑑
𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 𝐸𝐸 

−𝑎𝑎𝑑𝑑نالحظ أن الق�مة  
𝑑𝑑+𝑏𝑏
ع�ارة عن �م�ة التوازن قبل منح اإلعانة ، إذن الفرق بین �میتي التوازن قبل منح   

المقدار  هو  اإلعانة  و�عد  𝑏𝑏𝑑𝑑اإلعانة 
𝑑𝑑+𝑏𝑏

𝐸𝐸  تكون وعندما   ،𝐸𝐸 ≠ ترتفع  فإ0 سوف  التوازن  �م�ة  ن 
𝑏𝑏𝑑𝑑�مقدار

𝑑𝑑+𝑏𝑏
𝐸𝐸 

 تكلفة اإلعانة: 

 عندما تقدم الدولة إعانة للمنتجین فهي �المقابل تعتبر تكلفة �النس�ة لها و�عبر عنها ر�اض�ا �العالقة : 

𝑄𝑄 = 𝐸𝐸 ∙ 𝑄𝑄𝑄𝑄𝐸𝐸 

s: مة اإلعانة ق� 

:Qes  .م�ة التوازن �عد منح اإلعانة� 

 لدینا: 

𝑄𝑄𝑄𝑄𝐸𝐸 =
𝑎𝑎𝑑𝑑 + 𝑏𝑏𝑐𝑐
𝑑𝑑 + 𝑏𝑏 +

𝑏𝑏𝑑𝑑
𝑑𝑑 + 𝑏𝑏 𝐸𝐸 

 إذن تكلفة اإلعانة هي : 

𝑄𝑄 = 𝐸𝐸 ∙ 𝑄𝑄𝑄𝑄𝐸𝐸 = 𝐸𝐸(
𝑎𝑎𝑑𝑑 + 𝑏𝑏𝑐𝑐
𝑑𝑑 + 𝑏𝑏 +

𝑏𝑏𝑑𝑑
𝑑𝑑 + 𝑏𝑏 𝐸𝐸) 

𝑄𝑄 =
𝑎𝑎𝑑𝑑 + 𝑏𝑏𝑐𝑐
𝑑𝑑 + 𝑏𝑏 𝐸𝐸 +

𝑏𝑏𝑑𝑑
𝑑𝑑 + 𝑏𝑏 𝐸𝐸

2 

 

 ري:بالتسعیر الج -2

تتدخل الدولة في تحدید األسعار أو التأثیر على أسعار السوق له أهم�ة �بیرة وذلك لتصح�ح اختالالت  
ل�عض   الجبري  التسعیر  أساس  على  ذلك  و�كون  العادل،  السعر  وتحقیق  لتحقیق مصلحة  السوق  السلع 

 المستهلكین والمنتجین. 
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 فرض حد أقصى للسعر: -

تتدخل الحكومة في السوق لتحدید سعر أقصى للسلع من أجل حما�ة مصالح المستهلكین. و�تم استعمال  
هذه الس�اسة إزاء �عض السلع الضرور�ة، وال �سمح للمنتج أن یب�ع �أعلى من السقف السعري، و�جب أن  

على  �كون   وأثره  التدخل  من  النوع  هذا  یوضح  التالي  والشكل  التوازني  السعر  من  أقل  األقصى  السعر 
 التوازن .

 
، أما إذا تدخلت الحكومة وحددت سعر  Qوالكم�ة    Pالشكل أعاله یوضح أن التوازن �حدث عند السعر

للسلعة   الكم�ة  Pmaxأقصى  سینتجون  المنتجون  فإن   ،Q1 فس�طلبون المستهلكون  أما  ،  Q2الكم�ة    ، 
 :فائض الطلب  )1Q2Q(و�مثل الفرق 

فإن   و�ال  السوق،  لحاجة  الكاف�ة  �الكم�ات  السوق  �إمداد  الحكومة  تقوم  أن  الس�اسة  هذه  لنجاح  و�شترط 
البدیل هو ظهور السوق السوداء الذي یتم ف�ه ب�ع السلعة �أسعار مرتفعة تصل إلى مستو�ات أعلى من  

 دف حما�ة المستهلك الذي توخاه التدخل الحكومي.توازن السوق، وهذا یتنافي مع ه

 فرض حد أدنى للسعر: -

تتدخل الحكومة لتحدید حد أدنى في السوق الحر من اجل حما�ة مصالح المنتجین، و�سمح �الب�ع والشراء  
من سعر الحد األدنى و�جب أن �كون أعلى من سعر التوازن حتى �كون التدخل الحكومي    أعلى�سعر  

 Pعند السعر  x  أنه من غیر تدخل الحكومة �حدث التوازن �النس�ة للسلعة،  فعاال في تحقیق الهدف منه 
و�رتفع    Q1  سینخفض الطلب إلى    Pminإذا ما تدخلت الحكومة وحددت حد أدنى للسعر    Q  والكم�ة

الفائضة من   Q2العرض إلى   و�حدث فائض. للخفاظ على هذا السعر تتدخل الحكومة �شراء الكم�ات 
 ي �م�ات فائضة في السوق.أو�شترط لنجاح هذه الس�اسة أن تلتزم الحكومة �شراء  هذه السلعة.
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 فائض المستهلك وفائض المنتج :  -3

 فائض المستهلك: -3-1

من   معینة  �م�ة  على  مقابل حصوله  لدفعه  مستعدا  المستهلك  �كون  الذي  المبلغ  بین  الفرق  و�عبر عن 
الذي   المبلغ  فیها و�ین  التي یرغب  �الرمزالسلعة  له  السلعة. ونرمز  ، Scدفعه فعال للحصول على هذه 

 حیث یتم تقدیره وفق العالقة التال�ة: 

𝐶𝐶 ∙ 𝑄𝑄 = � 𝔣𝔣 (𝑄𝑄𝑄𝑄)𝑑𝑑𝑄𝑄 − 𝑃𝑃∗ ∙
𝑄𝑄

0
𝑄𝑄∗ 

المستهلك فائض  تقدیر  فیتم  هندس�ا  �العالقة    إحداث�ات من خالل عالقة    أما  المثلث و�حسب  مساحة 
 NEMمساحة المثلث   =فائض المستهلك التال�ة: 

 االرتفاع  . القاعدة   2/1=

𝑄𝑄𝐶𝐶 =
𝐸𝐸𝐸𝐸 ∙ 𝐸𝐸𝐸𝐸

2  

 
 فائض المنتج:  -3-2

�عبر فائض المنتج عن الفرق بین المبلغ الذي استلمه فعال المنتج لقاء الكم�ة التي أنتجها و�اعها و�ین  
، حیث یتم تقدیره  SPالمبلغ الذم �ان �مكن أن �قبل �ه �ثمن إلنتاج و��ع نفس الكم�ة. ونرمز له �الرمز 

 العالقة التال�ة:وفق 

𝑄𝑄𝑃𝑃 = 𝑃𝑃∗ ∙ 𝑄𝑄∗ − � 𝑓𝑓(𝑄𝑄𝐸𝐸)𝑑𝑑𝑄𝑄𝐸𝐸 ∙
𝑄𝑄

0
 

 :ة المثلث و�حسب �العالقة التال�ةمن خالل عالقة احداث�ات مساح أما هندس�ا فیتم تقدیر فائض المنتج

 (NEM)مساحة المثلث  =فائض المنتج 
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 �مكن تمثیل ما سبق ب�ان�ا �ما یلي : 

 
 ثالثا: تمار�ن محلولة 

 : 1 تمر�ن

 دالة الطلب والعرض هما على التوالي :إذا �انت �ل من 

𝑄𝑄𝐷𝐷 = 250− 50𝑃𝑃 

𝑄𝑄𝐷𝐷 =
100

3 𝑃𝑃 

 أحسب السعر التوازني والكم�ة التوازن�ة . 

𝑃𝑃∗
250

100
3

+ 50
+ 3 

𝑄𝑄∗ =
𝑎𝑎𝑑𝑑 − 𝑏𝑏𝑐𝑐
𝑑𝑑 + 𝑏𝑏 =

250 × 100
3

100
3

+ 50
 

𝑄𝑄∗ = 100 

 : حل النموذج التالي الخاص �سوق سلعة معینة . 2 تمر�ن

𝑸𝑸𝑫𝑫 = 𝟏𝟏𝟏𝟏 − 𝟒𝟒 𝑷𝑷 
𝑸𝑸𝑺𝑺 = 𝟔𝟔 𝑷𝑷 − 𝟏𝟏 
𝑸𝑸𝑫𝑫 = 𝑸𝑸𝑺𝑺 
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تمثل المعادلتان األولى والثان�ة معادلتین سلو�یتین هما معادلة العرض بینما تمثل المعادلة الثالثة معادلة 
السعر  إ�جاد  أي  التوازن  سعر  عند  والطلب  العرض  ثم  التوازني  السعر  إ�جاد  هو  والمطلوب  توازن�ة. 

 التوازني والكم�ة التوازن�ة . 

 یتحقق التوازن عندما 

𝑄𝑄𝐷𝐷 = 𝑄𝑄𝑆𝑆 ⇔ 15 − 4𝑃𝑃 = 6 𝑃𝑃 − 1 

𝑃𝑃∗ = 𝑎𝑎−𝑐𝑐
𝑑𝑑+𝑏𝑏

= 15+1
6+4

 إذن 

𝑄𝑄∗ = 𝑎𝑎𝑑𝑑+𝑏𝑏𝑐𝑐
𝑑𝑑+𝑏𝑏

= 15∙6+4(−1)
6+4

= 8 ∙  و 6

 :  3 تمر�ن

 حل النموذج التالي الخاص �سوق سلعتین . 

𝑄𝑄𝐷𝐷1 = 10 − 2 𝑃𝑃1 + 𝑃𝑃2 
𝑄𝑄𝑆𝑆1 = −2 + 3𝑃𝑃1 
𝑄𝑄𝐷𝐷1 = 𝑄𝑄𝑆𝑆1 

𝑄𝑄𝐷𝐷2 = 15 + 𝑃𝑃1 − 𝑃𝑃2 
𝑄𝑄𝑆𝑆2 = −1 + 2 𝑃𝑃2 

𝑄𝑄𝐷𝐷2 = 𝑄𝑄𝑆𝑆2 

أن هاتین السلعتین مت�ادلتین حیث للطلب   اإلشارات إن هذا النموذج خاص �سوق سلعتین معا و�بدو من  
على السلعة األولى عالقة موج�ة مع سعر السلعة الثان�ة و�ذلك للطلب على السلعة الثان�ة عالقة موج�ة  

عند  السلعتین  سعر  تحدید  �عني  النموذج  وحل  األولى.  السلعة  سعر  طلبیهما التوازن    مع  و�ذلك 
 . وعرضیهما

 یتحقق التوازن عندما.

𝑄𝑄𝐷𝐷1 = 𝑄𝑄𝑆𝑆1 ⇔ 10 − 2𝑃𝑃1 − 𝑃𝑃2 = 2 + 3𝑃𝑃1 
𝑄𝑄𝐷𝐷2 = 𝑄𝑄𝑆𝑆2 ⇔ 15 + 𝑃𝑃1 − 𝑃𝑃2 = −1 = 2𝑃𝑃2 

−5𝑃𝑃1 + 𝑃𝑃2 = −12                (1) 
𝑃𝑃1 − 3𝑃𝑃2 = −16                   (2) 

 تص�ح الجملة.  3في (1) �ضرب  طرفي المعادلة 

−15𝑃𝑃1 + 3𝑃𝑃2 = −36 
𝑃𝑃1 = 3𝑃𝑃2 = −16 

 و�الجمع بین المعادلتین نحصل على : 
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−14𝑃𝑃1 = −52 

 إذن :

𝑃𝑃1 =
26
7  

 :نجد   )1(و�التعو�ض في المعادلة

−5(
26
7 ) + 𝑃𝑃2 = −12 

𝑃𝑃2 =
46
7  

𝑄𝑄𝐷𝐷1 = 𝑄𝑄𝑆𝑆1 = 10 − 2𝑃𝑃1 + 𝑃𝑃2 

= 10 − 2(
26
7 ) +

46
7 =

64
7  

𝑄𝑄𝐷𝐷2 = 𝑄𝑄𝑆𝑆2 = 15 + 𝑃𝑃1 − 𝑃𝑃2 

= 15 +
26
7 −

46
7 =

85
7  

 حل النموذج التالي : :4 تمر�ن

𝑃𝑃 = 12 − 5𝑄𝑄𝐷𝐷 
𝑃𝑃 = 4 + 4𝑄𝑄𝐷𝐷 
𝑄𝑄𝐷𝐷 = 𝑄𝑄𝑆𝑆 

 لدینا النموذج :

𝑄𝑄𝐷𝐷 =
12
5 −

1
5𝑃𝑃 

𝑄𝑄𝑆𝑆 = −1 +
1
4𝑃𝑃9 𝑄𝑄𝐷𝐷 = 𝑄𝑄𝑆𝑆 

𝑃𝑃∗ =
𝑎𝑎𝑑𝑑 − 𝑏𝑏𝑐𝑐
𝑑𝑑 + 𝑏𝑏 =

12
5

+ 1
1
4

+ 1
5

=
17
5
9
20

 

𝑃𝑃∗ =
17
5 ×

20
9 =

68
9  

𝑄𝑄∗ =
𝑎𝑎 − 𝑐𝑐
𝑑𝑑 + 𝑏𝑏 =

12
5
∙ 1
4

1
4

+ 1
5
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𝑄𝑄∗ =
2 ∕ 5

9 ∕ 20 =
2
5 ∙

20
9 =

68
9  

 إذا علمت أن الطلب والعرض في سوق ما �ما یلي :   :5 تمر�ن

𝑄𝑄𝐷𝐷 = 15 − 2𝑃𝑃 
𝑄𝑄𝑆𝑆 = 3 + 𝑃𝑃 

 المطلوب :

 حساب السعر التوازني والكم�ة التوازن�ة .  .1

 دینار للوحدة الم�اعة ، أوجد التوازن الجدي . 1 إذا فرضت ضر��ة نوع�ة �معدل  .2

 . أحسب معدل الضر��ة األمثل والسعر والكم�ة المقابلین وحصیلة الضر��ة .3

  DP, SP أحسب  .4

 الحل :  

 SQ = DQ  یتحقق التوازن عندما .1

𝑄𝑄𝐷𝐷 = 𝑄𝑄𝑆𝑆 ⇔ 15 − 2𝑃𝑃 = 3 + 𝑃𝑃 

 P∗=4من هذه المعادلة نحصل على سعر التوازن 

 دینار للوحدة الم�اعة �ص�ح النموذج :1 إذا فرضت ضر��ة �معدل .2

𝑄𝑄𝐷𝐷 = 15 − 2𝑃𝑃 

 t=1حیث 

𝑄𝑄𝑆𝑆 = 3 + (𝑝𝑝 − 𝑡𝑡) = 2 + 𝑃𝑃 
𝑄𝑄𝐷𝐷 = 𝑄𝑄𝑆𝑆 

 : دینال

𝑄𝑄𝐷𝐷 = 𝑄𝑄𝑆𝑆 ⇔ 15 − 2𝑃𝑃 = 2 + 𝑃𝑃 

𝑃𝑃1 =
13
3  

𝑄𝑄1 = 15 − 2𝑃𝑃 = 15 − 2
13
3 =

19
3  

 نالحظ أنه �سبب فرض ضر��ة نوع�ة ارتفع سعر التوازن وانكمشت الكم�ات المطلو�ة التوازن�ة.

𝑇𝑇حصیلة الضر��ة   .3 = 𝑡𝑡𝑄𝑄∗ 
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 لتوازني�كون السعر ا tعند فرض ضر��ة �معدل

𝑄𝑄𝑑𝑑 = 𝑄𝑄𝑆𝑆 ⇔ 15 − 2𝑃𝑃 + 3 + (𝑃𝑃 − 𝑡𝑡) 

𝑃𝑃1 = 4 +
1
3 𝑡𝑡 

�مث 1ل حیث 
3
𝑡𝑡   بین الضر��ة    سعري الفرق  فرض  وقبل  �عد  فرض  أالتوازن  عند  التوازن�ة  الكم�ة  ما 

 الضر��ة هي : 

𝑄𝑄1 = 7 −
2
3 𝑡𝑡 

2حیث �مثل  
3
𝑡𝑡 الفرق بین �میتي التوازن �عد وقبل فرض الضر��ة و�التالي حصیلة الضر��ة تساوي: 

𝑇𝑇 = 𝑡𝑡𝑄𝑄1 

𝑇𝑇 = 𝑡𝑡(7 −
2
3 𝑡𝑡) = 7𝑡𝑡 −

2
3 𝑡𝑡

2 

  tوهي دالة تر��ع�ة في

 نهایتها العظمى عندما : T وتبلغ 
𝑑𝑑𝑇𝑇
𝑑𝑑𝑡𝑡 = 7 −

4
3 𝑡𝑡 = 0 

𝑡𝑡∗ = 7 ∙
3
4 =

21
4  

 أعظم�ة نحسب المشتق الثاني:  Tللتأكد أن 

𝑑𝑑𝑇𝑇2

𝑑𝑑𝑡𝑡2 = −
4
3 (0) 

∗𝑡𝑡إذن عندما  = 21
4

∗𝑡𝑡فإن حصیلة الضر��ة عظمى و�التالي    = 21
4

 هو المعدل األمثل للضر��ة.   

ألن المب�عات تنكمش إلى درجة ال    ص و�ذا زادت الضر��ة عن هذا الحد فإن حصیلة الضر��ة تتناق
ا �كون  حیث  الضر��ة  معدل  ارتفاع  له  �عوضها  المقابل  ∗𝑝𝑝لسعر  = 23

4
المقا  ∗𝑄𝑄  بلة والكم�ة  = 7

2
 

𝑡𝑡  الضر��ة وحصیلة = 7
2
21
4

= 147
8

 

الضر��ة    و�عد فرض  Q∗يالتوازن�ة ه  والكم�ة  P∗نالحظ من الشكل أسفله أن السعر التوازني هو .4
وحدة   �ل  الشاري النوع�ة على  الشاري  dPم�اعة ظهر سعران: سعر  �قبل  الذي  السعر  وهو    ،

وهو   ال�ائع  وسعر  الطلب،  منحنى  من  الشاري  سعر  یتحدد  حیث  السلعة  على  للحصول  دفعه 
ال�ائع من منحنى العرض. أما   السعر الذي �ستلمه هذا األخیر �عد دفع الضر��ة و�تحدد سعر 

 )s―Pdt= P(ر��ة فهو �مثل الض )s―PdP (الفرق بین السعر�ن
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 فإذا حولنا النموذج المعطى �الشكل السابق إلى الشكل التالي : 

𝑃𝑃𝑑𝑑 =
15 − 𝑄𝑄

2  

𝑃𝑃𝑆𝑆 = 𝑄𝑄 − 3 
𝑃𝑃𝑑𝑑 = 𝑃𝑃𝐸𝐸 + 𝑡𝑡 = 𝑃𝑃𝐸𝐸 + 1 

     D,P SP �مكننا حساب 

 لدینا :

𝑃𝑃𝑑𝑑 =
15 − 𝑄𝑄

2 = 𝑃𝑃𝐸𝐸 + 1 

𝑃𝑃𝐸𝐸 = 13−𝑄𝑄
2

 إذن:

𝑃𝑃𝑆𝑆 = 13−𝑄𝑄
2

= 𝑄𝑄 =  لدینا:          3

𝑄𝑄 = 𝑄𝑄∗ = 19
3
 إذن:

 وهي النت�جة التي حصلنا علیها من قبل  

𝑃𝑃𝑑𝑑 = 𝑃𝑃∗ =
15 − 𝑄𝑄

2 =
15 − 19

8
2 =

13
3  ومنه 

 وهو ما حصلنا عل�ه سابق. 

 لدینا :
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𝑃𝑃𝑑𝑑 = 𝑃𝑃𝑆𝑆 + 1 

𝑃𝑃𝐸𝐸 = 𝑃𝑃𝑑𝑑 − 1 =
13
3 − 1 =

10
3  

 مالحظة:

∗�ما أن  
1P=dP   1. ونحن نعلم أن :   2وقد حصلنا عل�ه سا�قا في السؤال رقم +SP=dP فإننا نستط�ع

 م�اشرة .  sPإ�جاد 

𝑃𝑃𝐸𝐸 = 𝑃𝑃𝐸𝐸 − 1 =
13
3 − 1 =

10
3  حیث 

من معدل   2/ 3معدل الضر��ة في حین ما تحمله ال�ائع هو   1/ 3كما أننا نالحظ أن ما تحمله الشاري هو  
 الضر��ة . 

 ألن:  

𝑃𝑃𝑑𝑑 − 𝑃𝑃∗ =
13
3 − 4 =

1
3 

𝑃𝑃∗ − 𝑃𝑃𝐸𝐸 = 4 −
10
3 =

2
3 

 إذا علمت أن نموذج سوق سلعة ما ( نفس المثال السابق ) هو :  :6 تمر�ن

𝑄𝑄𝑑𝑑 = 15 − 2𝑃𝑃 
𝑄𝑄𝐸𝐸 = 3 + 𝑃𝑃 
𝑄𝑄𝑑𝑑 = 𝑄𝑄𝐸𝐸 

% على سعر الوحدة الم�اعة على �ل من السعر    20أحسب أثر فرض ضر��ة ق�م�ة �معدل   )1
 التوازني والكم�ة التوازن�ة . 

 الضر��ة النوع�ة األمثل.  تحدید معدل الضر��ة الق�م�ة الذي �عادل في أثره على التوازن معدل )2

 الحل: 

سعر الوحدة المنتجة �ص�ح نموذج سوق السلعة �ما من  20%إذا فرضت ضر��ة ق�م�ة �معدل   )1
 یلي : 

𝑄𝑄𝑑𝑑 = 15 − 2𝑃𝑃 
𝑄𝑄𝐸𝐸 = 3 + 𝑃𝑃(1 − 0.20) 

𝑄𝑄𝑑𝑑 = 𝑄𝑄𝐸𝐸 

𝑄𝑄𝑑𝑑 = 𝑄𝑄𝐸𝐸 ⇔ 15 − 2𝑃𝑃 = 3 + 𝑃𝑃(1 − 0 ∙  لدینا (20
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𝑃𝑃∗ =
12

2 ∙ 8 =
120
28 =

30
7  

 من دالة الطلب: 

𝑄𝑄∗ − 𝑄𝑄𝐷𝐷 = 15 − 2𝑃𝑃 

 :نحصل على �م�ة التوازن  

𝑄𝑄∗ = 15 − 2𝑃𝑃 = 15 − 2(
30
7 ) 

𝑄𝑄∗ =
45
7  

∗𝑃𝑃 �ان   نالحظ أن السعر التوازني قبل فرض ضر��ة ق�م�ة = 𝑟𝑟أما �عد فرض ضر��ة ق�م�ة  4 = 0 ∙
∗𝑃𝑃أص�ح   20 = 30 ∕  ومعنى هذا أن السعر التوازني ارتفع مع معدل الضر��ة الق�م�ة .  7

∗𝑄𝑄 ك �النس�ة للكم�ة التوازن�ة �انت كذل  = ∗𝑄𝑄 �عد فرض الضر��ة ثم أص�حت  قبل فرض الضر��ة  7 =
45 ∕ أي انخفضت �ارتفاع السعر نت�جة فرض الضر��ة ومعنى هذا أن الكم�ة التوازن�ة تنخفض �ارتفاع  7

 معدل الضر��ة.

∗𝑡𝑡عند فرض ضر��ة نوع�ة �ان المعدل األمثل للضر��ة  )2 = 21 ∕  �قابله سعر توازني  4

3( 𝑃𝑃∗ = 23 ∕ ∗𝑄𝑄و�م�ة توازن�ة  4 = 7 ∕ 2 

األمثل   النوع�ة  الضر��ة  معدل  اثر  التوازن  على  أثره  �عادل  الذي  الق�م�ة  الضر��ة  معدل  ولحساب 
العرض  دالة  النوع�ة في  المعدل األمثل للضر��ة  التوازن في حالة  التوازن و�م�ة  نعوض عن سعر 

 التال�ة : 

𝑄𝑄∗ = 𝑄𝑄𝐸𝐸 = 3 + 𝑃𝑃(1 − 𝑛𝑛) 

𝑄𝑄∗ = 3 +
23
4 (1 − 𝑛𝑛) =

7
2 

𝑟𝑟 =
21
23 

 نقوم اآلن �حساب حصیلة الضر��ة الق�م�ة عدد هذا المعدل . 

𝑡𝑡 = 𝑟𝑟 ∙ 𝑃𝑃∗ ∙ 𝑄𝑄∗ =
21
23 ∙

23
4 ∙

7
2 =

147
8  

 وهي نفس حصیلة الضر��ة النوع�ة عند المعدل األمثل.  

�جب أن نذ�ر في هذا المقام أن الدولة إذا أرادت أن تنقص العرض فإنها تفرض الرسوم الجمر��ة 
 اج المحلي. على الواردات أو الضر��ة على اإلنت
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 ل�كن نموذج سوق سلعة معینة .  :7تمر�ن

𝑄𝑄𝑑𝑑 = 15 − 4𝑃𝑃 
𝑄𝑄𝐸𝐸 = 6𝑃𝑃 − 1 
𝑄𝑄𝑑𝑑 = 𝑄𝑄𝐸𝐸 

 التوازن. أحسب سعر و�م�ة )1

قدرها   )2 نوع�ة  الدولة ضر��ة  ثم أحسب سعر   2إذا فرضت  التوازن  ، أحسب سعر و�م�ة  دینار 
 المستهلك وسعر المنتج . 

الضر��ة ، أحسب سعر التوازن و�م�ة التوازن  نفرض أن الدولة قدمت إعانة للمنتجین بدل فرض   )3
 ثم أحسب سعر المستهلك وسعر المنتج . 

 الحل : 

 حساب سعر التوازن و�م�ة التوازن : )1

𝑄𝑄𝑑𝑑 = 𝑄𝑄𝐸𝐸 ⇔ 15 − 4𝑃𝑃 = 6𝑃𝑃 − 1 

𝑃𝑃∗ =
16
10 = 1,6 

𝑄𝑄∗ = 15 − 4𝑃𝑃 = 15 − 4 �
16
10�

= 8,6 

 (t=2)حساب سعر و�م�ة التوازن عندما فرضت الدولة ضر��ة نوع�ة  )2

𝑃𝑃∗ =
𝑎𝑎 − 𝑐𝑐
𝑑𝑑 + 𝑏𝑏 +

𝑑𝑑
𝑑𝑑 − 𝑏𝑏 𝑡𝑡 

𝑃𝑃∗ =
15 + 1
6 + 4 +

6
6 + 4 2 = 2,8 

𝑄𝑄∗ =
𝑎𝑎𝑑𝑑 + 𝑏𝑏𝑐𝑐
𝑑𝑑 + 𝑏𝑏 −

𝑏𝑏𝑑𝑑
𝑑𝑑 + 𝑏𝑏 𝑡𝑡 

𝑄𝑄∗ =
15 ∙ 6 + (−4)

6 + 4 −
4 ∙ 6

6 + 4 2 = 3,8 

∗𝑃𝑃سعر المستهلك  = 𝑃𝑃𝐷𝐷 = 2,8 

𝑃𝑃𝑆𝑆سعر المنتج  = 𝑃𝑃𝐷𝐷 − 𝑡𝑡 = 2,8 − 2 = 0,8 

 t=2تقدم الدولة إعانة إنتاج مقدارها   سعر التوازن و�م�ة التوازن عندما )3

𝑃𝑃∗ =
𝑎𝑎 − 𝑐𝑐
𝑑𝑑 + 𝑏𝑏 −

𝑑𝑑
𝑑𝑑 + 𝑏𝑏 𝑡𝑡 
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𝑃𝑃∗ =
15 + 1
6 + 4 −

6
6 + 4 2 = 0,4 

𝑄𝑄∗ =
𝑎𝑎𝑑𝑑 + 𝑏𝑏𝑐𝑐
𝑑𝑑 + 𝑏𝑏 +

𝑏𝑏𝑑𝑑
𝑑𝑑 + 𝑏𝑏 𝑡𝑡 

𝑄𝑄∗ =
15 ∙ 6 + (−4)

6 + 4 +
4 ∙ 6

6 + 4 2 = (8,6 + 4,8 = 13,4 

𝑃𝑃∗ = 𝑃𝑃𝐷𝐷 = 0,4 
𝑃𝑃𝐸𝐸 = 𝑃𝑃𝑑𝑑 + 𝑡𝑡 = 0,4 + 2 = 2,4 

 إذا �انت دالة الطلب  :8 تمر�ن

𝑄𝑄𝐷𝐷=∫(𝑄𝑄)=
1

16𝑃𝑃2 

∗𝑃𝑃و�ذ �انت  = 0,05 𝑄𝑄∗ =  أحسب فائض المستهلك 25

 الحل : حساب فائض المستهلك

 : لدینا

�(𝑄𝑄) = � (𝑄𝑄
−1

) =
1

4√𝑄𝑄
 

𝐶𝐶𝐸𝐸= �
25
0

1
4√𝑄𝑄

𝑑𝑑𝑄𝑄 − 𝑃𝑃∗ ∙ 𝑄𝑄∗ = 2,5 − 1,25 = 1,25 

 : 9 تمر�ن

𝑃𝑃إذا �انت دالة الطلب   = 10 − 𝑄𝑄 

∗𝑃𝑃أحسب فائض المستهلك عندما = 4𝑄𝑄∗ = 6 

 الحل :

𝐶𝐶𝑆𝑆 = �6
0 (10 − 𝑄𝑄)𝑑𝑑𝑄𝑄 − 𝑃𝑃∗𝑄𝑄∗ 

𝐶𝐶𝐸𝐸 = 10𝑄𝑄 −
𝑄𝑄2

2 − 𝑃𝑃∗𝑄𝑄∗ 

𝐶𝐶𝑄𝑄 = 42 − 24 = 18 

 :  10 تمر�ن

𝑃𝑃إذا �ان تا�ع الطلب على سلعة ما  = −𝑄𝑄 + 9 
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 أرسم منحنى الطلب  )1

𝑃𝑃أحسب إنفاق المستهلك وفائضه عند السعر )2 = 5 

فأص�ح   )3 السعر  ارتفع  فائض P=6 إذا  في  التغیر  ومقدار  وفائضه  المستهلك  إنفاق  أحسب 
 المستهلك .

Pأحسب إنفاق المستهلك عندما  )4 = وماهو مقدار التغیر في فرض المستهلك عندما ینخفض  4
 P=4إلى P=5 السعر من 

 الحل:  

 الطر�قة الهندس�ة : 

 

 Q=4 P=5 إنفاق المستهلك عندما )2

الكم�ة إنفاق المستهلك =   ×   السعر

=5×4=20 

 االرتفاع  ×القاعدة  1/ 2=فائض المستهلك 

8 = (5 − 9)(4)
1
2 × 

𝑃𝑃 عندما  3)  =  فإن إنفاق المستهلك �كون .6

الكم�ة إنفاق المستهلك  × السعر = 

18 = 3 × 6 = 

 أي ینخفض إنفاقه 
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4,5  =فائض المستهلك = (6 − 9)(3) 1
2

 :أي انخفض فائض المستهلك حیث 

∆𝐶𝐶𝑄𝑄 = 8 − 4,5 =  غیر في فائض المستهلك �النقصان . توهو مقدار ال 3,5

 Q=5 P=4عندما إنفاق المستهلك )4

20الكم�ة  ×السعر  =اإلنفاق = 5 × 4  أي ارتفع اإلنفاق =

12,5فائض المستهلك  = (4 ∙ 9)(5)1 ∕ 2 = 

△ 𝐶𝐶𝑄𝑄 = 12,5− 8 = 4,5 

 طر�قة التكامل: 

 فائض المستهلكQ=4 P=5 عندما 2)

𝐶𝐶𝑄𝑄 = � (−𝑄𝑄 + 9
4

0
)𝑑𝑑𝑄𝑄 − (5 ∙ 4) = −

1
2𝑄𝑄

2 + 9𝑄𝑄 − 20 

𝐶𝐶𝑄𝑄 = −
1
2 (4)2 + 9(4)− 0 − 20 

𝐶𝐶𝑄𝑄 = −8 + 36 − 20 = 8 

   Q=3 P=6 عندما3)

△ 𝐶𝐶𝑄𝑄 = � (𝑄𝑄)𝑑𝑑𝑄𝑄 − (𝑃𝑃1
𝑄𝑄

𝑄𝑄0
𝑄𝑄1 − 𝑃𝑃0𝑄𝑄0) 

𝑃𝑃0لدینا : = 5 ↦ 𝑄𝑄0 = 4 

𝑃𝑃1 = 6 → 𝑄𝑄1 = 3 

△ 𝐶𝐶𝑄𝑄 = � (−𝑄𝑄
3

4
+ 9)𝑑𝑑𝑄𝑄 − (𝑃𝑃1𝑄𝑄1 − 𝑃𝑃0𝑄𝑄0) 

∆𝐶𝐶𝑄𝑄 = −
1
2𝑄𝑄

2 + 9𝑄𝑄 − 6,3 − 5,4 

∆𝐶𝐶𝑄𝑄 = −
1
2

(3)2 + 9(3)2 −
−1
2

(4)2 + 9(4) + 2 

∆𝐶𝐶𝑄𝑄 = (−4,5 + 27) − (−8 + 36) + 2 
∆𝐶𝐶𝑄𝑄 = +22,5− 28 + 2 = −3,5 

 ، أي أص�ح �ساوي  3,5فإن فائض المستهلك انخفض �مقدار 1P=6من إلى 0P=5أي أنه �ارتفاع السعر
 8بدال من   4,5
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فإن التغیر في    1Q=5إلى   0Q=4  زادت الكم�ة من   1P= 4إلى  0P=5  عندما انخفض السعر العرض   )4
 فائض المستهلك �ان �التالي:

∆𝐶𝐶𝑄𝑄 = � (𝑄𝑄)𝑑𝑑𝑄𝑄 − (𝑃𝑃1𝑄𝑄1 − 𝑃𝑃0
𝑄𝑄

𝑄𝑄0
𝑄𝑄0) 

∆𝐶𝐶𝑄𝑄 = � (−𝑄𝑄 + 9)𝑑𝑑𝑄𝑄 − (𝑃𝑃1𝑄𝑄1
5

4
− 𝑃𝑃0𝑄𝑄0) 

∆𝐶𝐶𝑄𝑄 −
1
2𝑄𝑄

2 + 9𝑄𝑄 − (𝑃𝑃1𝑄𝑄1 − 𝑃𝑃0𝑄𝑄0) 

∆𝐶𝐶𝑄𝑄 = −
1
2 (25) + 9(5)− −

1
2 (16)− 9(4)− (4,5)− (5,4) 

∆𝐶𝐶𝑄𝑄 = (−12,5 + 45) − (−8 + 36) 
∆𝐶𝐶𝑄𝑄 = −48,5 + 53 

∆𝐶𝐶𝑄𝑄 = 4,5 

𝐶𝐶𝐸𝐸  فإن P=5 عندما  CS=8�ما أن  = 8 + 4,5 = أي انخفاض السعر أدى إلى   P=4 عندما 12,5
 ز�ادة فائض المستهلك.

 نالحظ في مثالنا السابق �ما یلي:

 لقد أعطانا تطب�قنا للطر�قتین الهندس�ة والتكامل�ة نفس النتائج.  -أ
ثالث   -ب  المثال  في  أعطینا  من    6  5  4مختلفة    أسعارلقد  �الز�ادة  مرة  السعر  في    6إلى   5وغیرنا 

حتى نعطي فكرة للدارس عن ��ف�ة تدخل الدولة وفائض المستهلك عند   4  إلى  5وأخرى �التخف�ض من  
تدخلها ألننا نعلم أن الضر��ة تؤدي إلى رفع السعر ، وأن اإلعانة تؤدي إلى تخف�ض السعر �ما أن  

من السعر  تحدید حد أقصى للسعر �كون أقل من السعر التوازني وتحدید حد أدنى للسعر �كون أكبر  
 التوازني .

 التي قدمناها سا�قا.  𝑃𝑃𝑄𝑄∆�مكننا معاملة فائض المنتج بنفس الطر�قة مع تطبیق   -ج

 : نظر�ة سوق المنافسة التامة (توازن السوق، تطب�قات على السوق)تمار�ن حول

 :  1حل تمر�ن رقم 

𝑄𝑄𝑝𝑝  لدینا  -1 = 𝐸𝐸 + 8 

𝑄𝑄𝑆𝑆دالة الطلب خط�ة وتأخذ الشكل  = 𝑐𝑐 + 𝑑𝑑𝑝𝑝 

 عند نقطة التوازي یتقاطع منحنى العرض و�كون : 
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 40P=:   لما

𝑄𝑄𝑑𝑑 = 𝑄𝑄𝐸𝐸 ⇒ 𝑄𝑄  ° = 12 

 Ed=2ESولدینا 

⇒ −
𝜕𝜕𝑄𝑄𝐷𝐷
𝜕𝜕𝑃𝑃 ∙

𝑃𝑃
2𝐷𝐷

= 2 ∙ (
𝜕𝜕𝑄𝑄2𝑆𝑆
𝜕𝜕𝑃𝑃 ∙

𝑃𝑃
𝑄𝑄𝑆𝑆

) 

⇒ −
𝜕𝜕𝑄𝑄2𝐷𝐷
𝜕𝜕𝑃𝑃 ∙

4
12 = 2(1)

4
12 

⇒ −
𝜕𝜕𝑄𝑄𝐷𝐷
𝜕𝜕𝑃𝑃 = 2 

⇒
𝜕𝜕𝑄𝑄𝐷𝐷
𝜕𝜕𝑃𝑃 = −2 

2𝐷𝐷�𝜕�حیث 
𝑄𝑄

𝑄𝑄𝐷𝐷�𝜕�هو میل دالة الطلب �معنى أن   
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝑎𝑎 = −2 

2𝐷𝐷 = −2𝑃𝑃 + 𝑏𝑏 
⇒ 12 = −2(4) + 𝑏𝑏 

 b=12+8=20�التعو�ض في الدالة الطلب نجد 

 QD=20-2pومنه دالة الطلب هي

و�تحقق    Q’s=(p―t)+8التالي  فإن دالة العرض الجدیدة تأخذ الشكل  t  عند فرض ضر��ة �ق�مة -2
 التالي:التوازن �عد الضر��ة �الشكل 

Q’s=QD 
⇒ 𝑝𝑝 − 𝑡𝑡 + 8 = 20 − 2𝑝𝑝 

⇔ 𝑄𝑄′ = 4 −
1
3 𝑡𝑡 

⇔ 𝑄𝑄′ = 12 −
1
3 𝑡𝑡 

 الحصیلة الضر��ة هي :  -3

𝑇𝑇 = 𝑄𝑄′ ∙ 𝑡𝑡 

𝑇𝑇 = �12 −
1
3 𝑡𝑡� ∙ 𝑡𝑡 = 12𝑡𝑡 −

1
3 𝑡𝑡

2 

  ( الالزم  أو  الضروري  الشرط   ) للصفر  مساو�ا  األول  مشتقها  �ان  عظما  الضر�ب�ة  الحصیلة  وتكون 
 ومشتقها الثاني سالب (الشرط الكافي) 
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𝑇𝑇 = 0 ⇒
𝜕𝜕𝑇𝑇
𝜕𝜕𝑡𝑡 = 0 

⇒ 12 −
2
3 𝑡𝑡 = 0 

⇒ 𝑡𝑡 =
36
2 = 18 

𝜕𝜕2𝑇𝑇
𝜕𝜕𝑡𝑡 = −

2
3 <  و 0

 الشرط الكافي محقق 

 : 2تمر�ن رقم حل   t=18معدل الضر��ة الذي �عظم حصیلة إیرادات الدولة هو

=: دالة الطلب السوقي 1 1000 ∙ 2𝑑𝑑𝑝𝑝 2𝐷𝐷𝑋𝑋 

⇒ 𝑄𝑄𝐷𝐷𝑋𝑋 = 1000(15− 2𝑃𝑃𝑋𝑋) = 15000− 2000𝑃𝑃𝑋𝑋 

2𝐸𝐸𝑠𝑠: دالة العرض السوقي =∙= 50 ∙ 𝑄𝑄𝑆𝑆𝑋𝑋50 = 1000𝑃𝑃𝑋𝑋(20𝑃𝑃𝑋𝑋 

 إ�جاد سعر و�م�ة التوازن : 2

=عند التوازن :  𝑄𝑄𝑆𝑆𝑋𝑋𝑄𝑄𝐷𝐷𝑋𝑋 

⇒ 15000 − 2000𝑃𝑃𝑋𝑋 = 1000𝑃𝑃𝑋𝑋 
⇒ 𝑃𝑃0 = 520 = 5000 

عن �ل وحدة م�اعة دالة العرض الجدیدة    t=1.5:  الجدید �عد فرض الضر��ة النوع�ةحساب التوازن  3
𝑄𝑄2𝑋𝑋عند التوازن  = 1000𝑃𝑃1 − 𝑡𝑡 = 1000𝑃𝑃1 − 1 ∙ 5 

𝑄𝑄2𝑋𝑋 = 𝑄𝑄2𝑋𝑋1000𝑃𝑃1 − 1500 = 15000− 2000𝑃𝑃1 
⇒ 𝑃𝑃1 = 5 ∙ 5𝑄𝑄1 = 4000 

 إ�جاد التوازي الجدید �عد تقد�م اإلعانة:4

𝑄𝑄2𝑋𝑋 = 1000(𝑃𝑃 + 𝑄𝑄) = 1000(+1 ∙ 5) 
𝑄𝑄2𝑋𝑋 = 𝑄𝑄2𝑋𝑋 ⇔ 1000𝑃𝑃 + 1500 = 1500 = 2000𝑃𝑃 

𝑃𝑃2 = 4 ∙ 522 = 6000 

 التكلفة التي تتحملها الدولة من جراء تقد�م هذه اإلعانة:5

𝑄𝑄 = 𝑄𝑄2∙𝑆𝑆 

 : 2حل تمر�ن رقم 

=  دالة الطلب السوقي: 1 1000 ∙ 2𝑑𝑑𝑠𝑠 
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⇒ 𝑄𝑄𝐷𝐷𝑋𝑋 = 1000(15− 2𝑃𝑃𝑋𝑋) = 15000− 2000𝑃𝑃𝑋𝑋 

𝑄𝑄𝑆𝑆𝑋𝑋دالة العرض السوقي :  = 50 ∙ 𝑄𝑄𝑆𝑆𝑋𝑋50 = 1000𝑃𝑃𝑋𝑋(20𝑃𝑃𝑋𝑋 

 إ�جاد سعر و�م�ة التوازن: 2

=عند التوازن :  𝑄𝑄𝑆𝑆𝑋𝑋𝑄𝑄𝐷𝐷𝑋𝑋 

⇒ 15000 − 2000𝑃𝑃𝑋𝑋 = 1000𝑃𝑃𝑋𝑋 
𝑃𝑃0 =  5                                     20 = 5000 

عن �ل وحدة م�اعة دالة العرض الجدیدة    t=1.5:  حساب التوازن الجدید �عد فرض الضر��ة النوع�ة  3
𝑄𝑄2𝑋𝑋عند التوازن  = 1000(𝑃𝑃1 − 𝑡𝑡) = 1000(𝑃𝑃1 − 1 ∙ 5) 

𝑄𝑄2𝑋𝑋 =⇔ 𝑄𝑄2𝑋𝑋1000𝑃𝑃1 − 1500 = 15000 − 2000𝑃𝑃1 
⇒ 𝑃𝑃1 = 5 ∙ 5𝑄𝑄2 = 4000 

 :إ�جاد التوازي الجدید �عد تقد�م اإلعانة4

𝑄𝑄2𝑋𝑋 = 1000(𝑃𝑃 + 𝑄𝑄) = 1000(+1 ∙ 5) 
𝑄𝑄2𝑋𝑋 = 𝑄𝑄𝐷𝐷𝑋𝑋 =⇔ 1000𝑃𝑃 + 1500 = 15000 − 2000𝑃𝑃 

⇒ 𝑃𝑃2 = 4 ∙ 5𝑄𝑄2 = 6000 

 :التكلفة التي تتحملها الدولة من جراء تقد�م هذه اإلعانة 5

𝐸𝐸 = 𝑄𝑄2∙𝑆𝑆 
⇒ 𝑄𝑄 = 6000(1 ∙ 5) = 90000 

 :  3حل تمر�ن رقم 

𝑸𝑸𝑫𝑫𝟏𝟏 = 𝟏𝟏𝟏𝟏 −
𝟏𝟏
𝟐𝟐𝟏𝟏𝑷𝑷 

QD2 = 5 −
1
4 P 

𝑄𝑄𝐷𝐷3 = 4 −
1
5𝑃𝑃 

𝑄𝑄𝑆𝑆 = 14 + 2𝑃𝑃:𝑄𝑄𝐷𝐷 = �𝑄𝑄𝑄𝑄1 + 𝑄𝑄𝐷𝐷2 + 𝑄𝑄𝐷𝐷3,𝑄𝑄𝐷𝐷 = 19 −
1
2𝑃𝑃 

 التوازن : -2

𝑄𝑄𝐷𝐷 = 𝑄𝑄𝑆𝑆 

19 −
1
2𝑃𝑃 = 14 + 2𝑃𝑃 ⇒ 𝑃𝑃∗ = 2,𝑄𝑄∗ = 18 
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انخفاض سعر السلعة البدیلة للسلعة المدروسة یؤدي  إلى انخفاض الطلب على السلعة المدروسة  3-
 و�التالي انخفاض سعرها . 

 
 أن الفائض ینخفض .األثر على فائض المنتج هو 

 أسئلة نظر�ة: 

 ضع دائرة على الجواب الصح�ح  

 إذا �ان منحنى الطلب السالب المیل أشد انحدارا من منحنى العرض السالب المیل فالتوازن هو توازن -1

 مستقر -أ

 غیر مستقر 

 محاید  -ج

 ال شيء  سبق -د 

 إذا �ان الطلب عد�م المرونة فإن عبء الضر��ة �قع على عاتق  -2

 المستهلك لوحده -أ

 المنتج لوحده -

 المنتج والمستهلك -ج

إذا قامت الدولة �فرض ضر��ة على سلعة ما و�ان مقدار ما یتحمله الفرد أكبر من مقدار ما یتحمله    -3
 على هذه السلعة:المنتج من العبء الضر�بي دل ذلك على أن الطلب 

 أ. غیر مرن 

 فائض المنتج القد�م 

 فائض المنتج �عد انخفاض الطلب 

 أدنى سعر �عرض �ه المنتج السلعة

 ب 

 ب 
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 ب. مرن 

 ج. متكافئ المرونة 

 د. عد�م المرونة 

 تأثیر الضرائب على منحنى العرض یتمثل في: -4

 انتقال منحنى العرض إلى ال�مین  -أ

 انتقال منحنى العرض إلى ال�سار -

 ی�قى المنحنى ثابتا  -ج

 تنتقل من نقطة إلى أخرى على نفس المنحنى   -د 

 عندما تقدم الدولة إعانة إلنتاج سلعة ما ، فإن المستهلك �ستفید من �امل اإلعانة في الحالة التال�ة: .5

 الطلب ال نهائي المرونة  -أ

 الطلب عد�م المرونة -

 الطلب غیر مرن  -ج

 الطلب متكافئ المرونة-د 

 

 

 

 

 

 

 ب 

 ب 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع
 

 نظریة سلوك المستھلك
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 تمهید 

تصرفات  تصف  والتي  الوصف�ة،  النظر�ة  هذه  في  البدا�ة  نقطة  هي  السوق  في  وتصرفاته  الفرد  سلوك  �عد 
على   دراستنا  في  نبني  المستهلك  سلوك  دراسة  وعند  االقتصاد�ة،  أن   افتراض المستهلك  وهو  وأساسي،  هام 

 إنفاقه ى إش�اع ممكن من ، فالمستهلك إنما یهدف إلى تحقیق أقصاالقتصاد�ةالمستهلك شخص رشید من الناح�ة 
لدخله المحدود، محاوال الحصول على أكبر قدر من السلع والخدمات، وهو �صدد االخت�ار بین البدائل المتاحة 

 له من مختلف السلع والخدمات و�ذلك الكم�ات التي �ختارها من �ل منها. 
 :كمي في تحلیل سلوك المستهلكو�قصد بها فكرة اإلش�اع قابل للق�اس ال الطر�قة األولى: طر�قة المنفعة. 
 :غیر القابل للق�اس الكمي في    اإلش�اعو�قصد بها استخدام فكرة    الطر�قة الثان�ة: طر�قة منحن�ات السواء

  .تحلیل سلوك المستهلك

 منفعة الق�اس�ة الأوال: 
المحدود وفي ضوء  بدخله  إش�اع ممكن  أقصى  الحصول على  ��ف�ة  المستهلك في  النظر�ة سلوك  هذه  تدرس 

المنفعة   األسعار التقلیدیون �أن المستهلك �ستط�ع ق�اس  السائدة، وط�قا لهذه النظر�ة فقد افترض االقتصادیون 
على هذا الق�اس "وحدة المنفعة"   القو وأطعند استهالكه ألي سلعة أو خدمة ق�اس�ا ورقم�ا،    التي یتحصل علیها

وهو مق�اس خاص فقط لق�اس المنافع المتحصلة أو المكتس�ة من استهالك السلع والخدمات وهو �ختلف عن 
غیره من المقای�س، �مق�اس المسافات واألحجام، وعلى سبیل المثال ، نستط�ع أن نقول أن عمر تحصل على 

واحدة لتفاحة  استهالكه  عند  وحدات  التقی�م  عشر  على  العتماده  نظرا  موضوعي  غیر  المق�اس  هذا  أن  غیر   ،
 ألخر المتحصل عل�ه نت�جة االستهالك، وهو �طب�عة الحال �ختلف من شخص   اإلش�اعالشخصي ال�حث لمقدار 

 . ألخرومن زمن 
إش�اعه إلى   و�ستوجب دراسة هذه النظر�ة معرفة المفاه�م المرت�طة بتحدید الكم�ات التي �ستهلكها الفرد إل�صال

 أقصاه، وهما المنفعة الكل�ة والمنفعة الحد�ة والعالقة بینهما.
 مفهوم المنفعة:   -1

 الذي �حصل عل�ه فرد نت�جة الستهالكه لسلعة أو خدمة معینة وفي وقت معین.  اإلش�اع�قصد �المنفعة مقدار 
 المنفعة الكل�ة:   -1-1

الكامل الذي �حصل   اإلش�اعوالمتحصل علیها من استهالك أي سلعة هي ع�ارة عن مقدار    (ut)المنفعة الكل�ة  
بز�ادة  تتزاید  الكل�ة  والمنفعة  معینة،  زمن�ة  فترة  خالل  متتال�ة  �كم�ات  للسلعة  استهالكه  من  المستهلك  عل�ه 

امل، أي عندما ال یترتب الك اإلش�اع الوحدات المستهلكة من أ�ة سلعة ولكن �معدل متناقص حتى یبلغ المستهلك 
 عن استهالكه لوحدات جدیدة من السلع أي ز�ادة في المنفعة الكل�ة. 
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 المنفعة الحد�ة:   -1-2

وحدة إضاف�ة واحدة من سلعة ما   استهالكتعبر المنفعة الحد�ة عن المنفعة التي �حصل علیها المستهلك من  
في   التغیر  مقدار  إلى  تشیر  أنها  أو  معینة،  زمن�ة  فترة  الكم�ة خالل  في  التغیر  عن  الناشئ  الكل�ة  المنفعة 

 المستهلكة من السلعة بوحدة واحدة وفي فترة زمن�ة معینة. 

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑥𝑥 = ∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑋𝑋
∆𝑋𝑋

    
 التغیر  في المنفعة  الكل�ة 

 التغیر  في الوحدات  المستهلكة 
=  المنفعة  الحد�ة

 اإلفتراضات التي تقوم علیها المنفعة:  -1-3

 تستند المنفعة الحد�ة على عدد من االفتراضات أهمها:  

   أن �كون المستهلك رشیدا: أي أنه �جب أن تكون تصرفات المستهلك منطق�ة وغیر متضار�ة �ما أنه �سعى
 دائما لتعظ�م منفعته الكل�ة في حدود دخله المخصص لإلنفاق االستهالكي على السلع والخدمات المختلفة.

 سلعة    أيحد�ة قابلة للق�اس: وهذا �عني أن المنفعة المكتس�ة من استهالك أي �م�ة من  أن تكون المنفعة ال
 خدمة معینة �مكن ق�اسها �طر�قة عدد�ة، أي أن المنفعة ظاهرة �م�ة.  أو
   مق�اس� النقود  وحدات  استخدمت  إذا  االفتراض ضرور�ا  هذا  و�عد  ثابتة:  للنقود  الحد�ة  المنفعة  تكون  أن 

 المضحي بها، وذلك حتى ال تتأثر المنفعة الحد�ة لوحدة النقود بتغیرات داخل المستهلك.للمنفعة 
 المنفعة الحد�ة المكتس�ة متن اقصة: �معنى أن منفعة الوحدة اإلضاف�ة تكون دائما أقل من منفعة  أن تكون 

 الوحدة السا�قة لها، وهذا ما �طلق عل�ه �قانون تناقص المنفعة الحد�ة. 
 العالقة بین المنفعة الكم�ة والمنفعة الحد�ة:  -1-3

إن اإلتجاه العام للمنفعة الكل�ة أنها تأخذ �التزاید مع تزاید الوحدات المستهلكة من السلعة إلى أن تصل إلى درجة 
المستهلك غیر راغب في استهالك وحدات   �عدها �كون  ذلك إاإلش�اع،  السلعة، ومن أجل توض�ح  ضاف�ة من 

نفتر  المنفعة ب�ان�ا،  وحدات  إجمالي  فتكون  العصیر،  من  معینة  �م�ات  �استهالك  �قوم  مستهلك  "رامي"  أن  ض 
وفي شرب  "رامي"  إستمرار  مع  متزایدة  المنفعة  بوحدات  رقم�ا  تقاس  والتي  العصیر  �عد شرب  علیها  المحصل 

المنفعة في التناقص   العصیر، إلى أن تصل إلى درجة اإلش�اع وهو الحد األقصى للمنفعة الكل�ة، ثم تأخذ هذه
 المنفعة الكل�ة والمنفعة الحد�ة رار شرب العصیر �عد درجة اإلش�اع، والجدول التالي �مثل مع استم

 7 6 5 4 3 2 1 0 (عدد أكواب العصیر) المستهلكةالكم�ة 
 UT 0 24 40 50 56 58 58 54المنفعة الكل�ة  
 Umg - 24 16 10 6 2 0 -4المنفعة الحد�ة  
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 بوحدة منفعة عند شرب الكو   58الجدول یتبین أن المنفعة الكل�ة تزایدت تدر�ج�ا إلى غا�ة أن وصلت إلى  من  
) السا5الخامس  الكوب  عند  تتغیر  ولم  (د )،  درجة  6س  إلى  رامي  لوصول  �عدها  اإلش�اع)  المنفعة   أضحت ، 

، والشكل )، أي أن هذا الكوب قد أدى إلى إضافة سال�ة إلى إجمالي المنفعة7الكل�ة أقل عند الكوب السا�ع (
 التالي: 

 

إن اإلتجاه العام لتغیر المنفعة الكل�ة أنها تتزاید �معدل متناقص، حیث أنه �لما شرب "رامي" �و�ا إضاف�ا من  
أقل من منفعة الكوب السابق، وتص�ح المنفعة المضافة (المنفعة الحد�ة) العصیر �انت إضافته للمنفعة الكل�ة  

) السادس  الكوب  عند  أو  6منعدمة  اإلضافات  تناقص  و�ن  الكامل،  اإلش�اع  درجة  إلى  وصل  "رامي"  �ون   (
صف المنافع الفرد�ة التي �ض�فها المستهلك للمنفعة الكل�ة هو ما �عرف �قانون تناقص المنفعة الحد�ة، والذي یو 

 المنفعة الحد�ة للسلعة عندما تتغیر الكم�ة المستهلكة منها.
 قانون تناقص المنفعة الحد�ة:  -1-4

ینص "قانون تناقص المنفعة الحد�ة" على أنه عندما تزداد الكم�ة المستهلكة من سلعة ما فإن المنفعة التي تعود  
على الفرد المستهلك منها تمیل إلى التناقص، وهذا �عني أن المنفعة الحد�ة تتناقص مع ز�ادة إستهالك وحدات 

ى مستوى التش�ع، وتفسیر هذا القانون یرجع إلى  إضاف�ة من السلعة حتى تعادل الصفر عند وصول المستهلك إل
أن الحاجات االنسان�ة �طب�عتها قابلة لإلش�اع، و�التالي مع استهالك المستهلك لوحدات متتا�عة تبدأ حاجته في 

 التش�ع تدر�ج�ا وعل�ه تنقص منفعة �ل وحدة إضاف�ة �ستهلكها من السلعة خالل مدة معینة. 
 إلى سببین:  و�رجع تناقص المنفعة الحد�ة 
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  محددة �خصائص  تتمیز  سلعة  �ل  أن  إذ  ال�عض،  �عضها  �املة عن  بدائل  تكون  أن  �مكن  ال  السلع  أن 
الكم�ة  فتزداد  لهذا  غیرها،  دون  الحاجات  من  محدود  عدد  أو  فقط،  واحدة  حاجة  إلش�اع  صالحة  تجعلها 

 المكتس�ة. المستهلكة من سلعة ما ال بد وأن تؤدي إلى تناقص منفعتها الحد�ة 
  ال توجد حاجة لدى أي شخص غیر قابلة لإلش�اع، �معنى أن أي حاجة ال بد وأن تش�ع �استهالك الوسیلة

تتناقص �لما أش�ع جزء منها  المناس�ة و�كم�ة محددة سواء �انت الكم�ة قلیلة أو �ثیرة، و�ما أن شدة الحاجة  
المكتس� الحد�ة  المنفعة  فإن  للتجزئة،  الحاجة  قابل�ة  وتص�ح  �سبب  التش�ع  حد  إلى  تصل  حتى  تتناقص  ة 

 مساو�ة للصفر. 
 توازن المستهلك:   -2

للمستهلك، بهدف الحصول على أقصى  السلوك اإلنفاقي  للتعبیر عن ترشید  المستهلك  �ستخدم مصطلح توازن 
إش�اع (أقصى منفعة �ل�ة) في حدود دخله المخصص لإلستهالك وت�عا ألسعار السلع والخدمات المراد الحصول 

 علیها. 

والعقالني �سعى إلى تحقیق أقصى إش�اع ممكن، بواسطة الدخل الذي �ملكه وفي ضوء  أن المستهلك الرشید  أي
 األسعار المحددة في السوق. 

 و�تحقق توازن المستهلك إذا تحقق شرطین هما:  

 𝑃𝑃𝑦𝑦على السعر   𝑦𝑦مع قسمة المنفعة الحد�ة للسلعة    𝑃𝑃𝑥𝑥على السعر    𝑥𝑥تساوي قسمة المنفعة الحد�ة للسلعة   -
PYأي أن 

Px
= UMy

Py
  

𝑅𝑅أي أن  𝑦𝑦 و  𝑥𝑥أن المستهلك ینفق �ل دخله على السعتین (السلع المتاحة)  - = 𝑋𝑋𝑃𝑃𝑥𝑥 + 𝑌𝑌𝑃𝑃𝑦𝑦 

�قدر ب  مثال دخل محدود  ذو  ل�كن شخص  أساسیتین هما:   21:  سلعتین  على  الدخل  هذا  ینفق  �حیث  دج، 
دج للوحدة الواحدة، التین تحققا له    3والتي سعرها    (𝑦𝑦)دج للوحدة الواحدة، والسلعة    2التي سعرها  (𝑥𝑥)السلعة  

 المنافع الحد�ة �ما هو في الجدول. 

7 6 5 4 3 2 1 0 Q 
8 14 16 20 22 26 32 0 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑥𝑥 

6 9 12 15 21 30 36 0 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑦𝑦 

 التي تحقق توازن المستهلك؟   𝑥𝑥&𝑦𝑦هي نقطة (الكم�ة من السلعتین   المطلوب: ما

 

 الجواب:  
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𝑈𝑈𝑈𝑈قلنا ف�ما سبق أن المستهلك �كون في حالة التوازن إذا تحقق شرطین هما  
Px

= UMy
Py

  ، 

 𝑅𝑅 = 𝑋𝑋𝑃𝑃𝑥𝑥 + 𝑌𝑌𝑃𝑃𝑦𝑦   :ومنه فإن الشرط األول𝑈𝑈𝑈𝑈𝑥𝑥
Px

= UMy
Py

 �كون �ما یلي   

7 6 5 4 3 2 1 0 Q 
4 7 8 10 11 13 16 -  
2 3 4 5 7 10 12 -  

 ومنه نالحظ أن:  

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑥𝑥
Px

= UMy
Py

  = 10        (4x, 2y) 

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑥𝑥
Px

= UMy
Py

  = 7        (6x, 3y) 

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑥𝑥
Px

= UMy
Py

  = 4        (7x, 5y) 

𝑅𝑅أما الشرط الثاني فهو:   = 𝑋𝑋𝑃𝑃𝑥𝑥 + 𝑌𝑌𝑃𝑃𝑦𝑦 

 فإن: 

𝑅𝑅 = 𝑋𝑋𝑃𝑃𝑥𝑥 + 𝑌𝑌𝑃𝑃𝑦𝑦        4(2) + 2(3) = 14 

𝑅𝑅 = 𝑋𝑋𝑃𝑃𝑥𝑥 + 𝑌𝑌𝑃𝑃𝑦𝑦        6(2) + 3(3) = 21 

𝑅𝑅 = 𝑋𝑋𝑃𝑃𝑥𝑥 + 𝑌𝑌𝑃𝑃𝑦𝑦        7(2) + 5(3) = 29 

,6x)عند النقطة:  و�التالي فإن شرطي التوازن یتحققا   3y) .وهي نقطة توازن المستهلك 

العالقة   UMمالحظة: تسمى 
Px

= UMy
Py

قانون قوسن األول هو الثاني و   Goussanقوسن    قانون     العلم أن    مع 

 المنفعة الحد�ة مبدأ تناقص 

 نظر�ة الت�ادل وشروط تحققه. -

تحسین   في  المستهلك  رغ�ة  عن  الت�ادل  �سلعة �عبر  عنده  الموجودة  السلعة  فائض  استبدال  منفعته من خالل 
 .أخرأخرى �فتقدها أو لد�ه منها �م�ة قلیلة ال تلبي حاجته، من عند شخص أو طرف 

 اآلخر : �عرف الت�ادل �أنه "العمل�ة التي تؤدي إلى تحسین منفعة أحد الطرفین بینما الطرف  تعر�ف الت�ادل -
 ال �كون في حالة خسارة أو في حالة ضرر".

 من خالل ما سبق یتبین أن: 
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 .(شخصین) الت�ادل �حدث بین طرفین 
 .تتم عمل�ة الت�ادل بهدف ز�ادة وتحسین المنفعة 
 شروط تحقق عمل�ة الت�ادل: تتم عمل�ة الت�ادل إذا تحقق شرطین أساسین هما:  -
 :شرط تحقق عمل�ة الت�ادل هو   𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈

UMY
A ‡ 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈

UMY
B 

  .إضافة إلى أن عمل�ة الت�ادل ال تؤدي إلى خسارة أحد الطرفین 

الطرفان  مثال �ان  إذا   :(A) و (B)     الطرفین أن  بینهما، حیث  ف�ما  الت�ادل  �ملكان على    (B) و (A)یر�دان 

.𝐴𝐴(1𝑥𝑥التوالي  7𝑦𝑦) و 𝐵𝐵(8𝑥𝑥. 4𝑦𝑦) 

  (B) و (A)المطلوب: تحقق من أن الت�ادل ممكن أو غیر ممكن بین الطرفین

 موضحة في الجدول التالي: X و Y�حیث أن المنفعة الحد�ة للسلعتین  

𝐵𝐵 𝐴𝐴 Q 
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑌𝑌 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑋𝑋 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑌𝑌 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑋𝑋 

16 11 12 8 1 
14 9 11 7 2 
12 8 10 6 3 
11 6 9 5 4 
10 5 8 4 5 
8 4 7 3 6 
6 3 6 2 7 
4 1 5 1 8 

 اإلجا�ة: 

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈   عندما �كون   (B) و (A)�كون الت�ادل ممكن بین الطرفین   -
UMY

A ‡ 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈
UMY

B   
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈                        ومنه فإن  

UMY
A ‡ 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈

UMY
B                  9

21
A ‡ 37

12
B  

  (B) و (A)و�التالي الت�ادل ممكن بین الطرفین  
 حالة عدم إمكان�ة الت�ادل:  -

 عندما ال یتحقق الشرطین السا�قین، أي أن:  (B) و (A)تكون عمل�ة الت�ادل غیر ممكنة بین الطرفین  

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 -أ
UMY

A = 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈
UMY

B 

 أو �الهما.  (B) و (A)وأن عمل�ة الت�ادل تؤدي إلى خسارة (تضرر) أحد الطرفین    -ب 
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 إذا �ان:  (B) و (A)مثال: من جدول المنافع الحد�ة في المثال السابق هل الت�ادل ممكن بین الطرفین 

𝐴𝐴(1𝑥𝑥. 7𝑦𝑦) و 𝐵𝐵(4𝑥𝑥. 5𝑦𝑦) 

 الجواب:  

UMXعندما �كون   𝐵𝐵 و 𝐴𝐴ممكن بین الطرفین  �كون الت�ادل  -
UMY

(A) ‡ 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈
UMY

(B)    

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈  ومنه فإن  
UMY

A ‡ 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈
UMY

B                  8
8

(A) ‡ 6
62

(B) 

 ألن شرط الت�ادل غیر محقق. (B) و (A)و�التالي الت�ادل غیر ممكن بین الطرفین 

 نقطة التوازن:   -
تمثل نقطة التوازن الحالة التي تتوقف عندها عمل�ة الت�ادل �سبب تساوي المنافع المكتس�ة بین طرفي عمل�ة   -

الت�ادل، و�التالي ال جدوى من عمل�ة إتمام عمل�ة الت�ادل (ألن الهدف من الت�ادل هو ز�ادة المنفعة)، أو أن  
 ل�ة الت�ادل أو �لیهما. إستمرار عمل�ة الت�ادل یلحق الضرر (الخسارة) �أحد طرفي عم

علما أن نقطة اإلنطالق (البدا�ة)   (B) و (A): من نفس المثال السابق حدد نقطة التوازن بین الطرفین  مثال

.A(1xهي   7y) و B(8x. 4y) 

 :  الجواب

�ما أن الت�ادل ممكن بین الطرفین عند نقطة اإلنطالق، فإن تحدید نقطة التوازن (النقطة التي یتوقف عنها   -
 �ما یلي:  الت�ادل) �كون 

 نسمي أول عمل�ة ت�ادل �عد نقطة اإلنطالق �الصفقة األولى: -أ
   1)الصفقة األولى: نشكل الصفقة األولى على أساس معدل الت�ادل𝑥𝑥 = 1𝑦𝑦)    من جهة، أو على أساس ما

 �متلكه الطرفین من �م�ة السلعتین محل الت�ادل. 
   وأن صاحب أكبر �م�ة من السلعة (𝑋𝑋)  یب�ع منها و�شتري من األخرى(Y)   و�حدث العكس عند الطرف

 االخر.

.𝐴𝐴(2xو�التالي الصفقة األولى هي:  -أ 6y) و B(7x. 5y) 

 إمكان�ة الت�ادل أو عدمها عند الصفقة األولى:  

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈عندما �كون:  (B) و (A)�كون الت�ادل ممكن بین الطرفین  
UMY

(A) ‡ 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈
UMY

(B) 

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈  ومنه فإن:  
UMY

A ‡ 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈
UMY

B                  7
7

(A) ‡ 3
10

(B) 
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 عند الصفقة األولى ألن شرط الت�ادل محقق.  (B) و (A)و�التالي الت�ادل ممكن بین الطرفین  

.𝐴𝐴(3xالصفقة الثان�ة هي: :   -ب  5y) و B(6x. 6y) 

 إمكان�ة الت�ادل أو عدمها عند الصفقة الثان�ة:  

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈عندما �كون   (B) و (A)�كون الت�ادل ممكن بین الطرفین  
UMY

(A) ‡ 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈
UMY

(B) 

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈ومنه فإن:  
UMY

A ‡ 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈
UMY

B                  6
8

(A) ‡ 4
8

(B) 

 عند الصفقة األولى ألن شرط الت�ادل محقق.  (B) و (A)و�التالي الت�ادل ممكن بین الطرفین  

.𝐴𝐴(4xالصفقة الثالثة هي:  -ج 4y) و B(5x. 7y) 

 إمكان�ة الت�ادل أو عدمها عند الصفقة الثان�ة: 

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈عندما �كون   (B) و (A)�كون الت�ادل ممكن بین الطرفین  
UMY

(A) ‡ 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈
UMY

(B) 

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈ومنه فإن:  
UMY

A ‡ 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈
UMY

B                  5
9

(A) ‡ 5
6

(B) 

 عند الصفقة األولى ألن شرط الت�ادل محقق.  (B) و (A)و�التالي الت�ادل ممكن بین الطرفین  

 مالحظة: نالحظ أن في �ل الصفقات لم تتساوى فیها قسمة المنافع بین الطرفین 

   𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈
UMY

(A) = 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈
UMY

(B).غیر أن هذا (تحقق شرط الت�ادل األول) ال �عني استمرار عمل�ة الت�ادل 

 ألن هناك شرط ثاني وهو أن عمل�ة الت�ادل ال تؤدي إل ى خسارة (ضرر) أحد الطرفین أو �الهما 

وعل�ه �جب التأكد من أن �ل صفقة تؤدي إلى تحسین منفعة أحد الطرفین أو �الهما، وال تؤدي إلى الخسارة 
 ن خالل إرفاق �ل صفقة �جدول المنافع المكتس�ة. وذلك م

 و�التالي فإن عمل�ة الت�ادل تتم �ما یلي: 

.𝐴𝐴(2xو�التالي الصفقة األولى هي:   -1-أ 6y) و B(7x. 5y) 

 إمكان�ة الت�ادل أو عدمها عند الصفقة األولى:  

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈عندما �كون:  (B) و (A)�كون الت�ادل ممكن بین الطرفین  
UMY

(A) ‡ 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈
UMY

(B) 

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈ومنه فإن:  
UMY

A ‡ 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈
UMY

B                  7
7

(A) ‡ 3
10

(B) 
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عند الصفقة األولى ألن شرط الت�ادل محقق. وأن العمل�ة تؤدي   (B) و (A)و�التالي الت�ادل ممكن بین الطرفین  
 إلى ز�ادة منفعة الطرفین 

 

.𝐴𝐴(3xالصفقة الثان�ة هي:  -1-ب  5y) و B(6x. 6y) 

 إمكان�ة الت�ادل أو عدمها عند الصفقة الثان�ة:  

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈عندما �كون:  (B) و (A)�كون الت�ادل ممكن بین الطرفین  
UMY

(A) ‡ 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈
UMY

(B) 

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈ومنه فإن:  
UMY

A ‡ 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈
UMY

B                  6
8

(A) ‡ 4
8

(B) 

عند الصفقة األولى ألن شرط الت�ادل محقق. وأن العمل�ة تؤدي   (B) و (A)و�التالي الت�ادل ممكن بین الطرفین  
 إلى ز�ادة منفعة الطرفین 

B A  
-3 +6 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑋𝑋 

+8 -7 UMY 

 ± النت�جة  1- 5+

.𝐴𝐴(3xومنه فإن نقطة التوازن هي أول عمل�ة ال �مكن فیها الت�ادل، وهي الصفقة الثان�ة   5y) و B(6x. 6y) 

 تحلیل سلوك المستهلك �استخدام نظر�ة المنفعة الترتیب�ة ثان�ا: 

 منحن�ات السواء   -1
 المنفعة الترتیب�ة  مفهوم -1-1

إن أهم انتقاد وجهت لنظر�ة المنفعة المقاسة تمثل في طب�عة وحدة ق�اس المنفعة، فنظرا لالنتقادات التي وجهت 
من الوحدة الواحدة �صورة   ةالمستدامإلى نظر�ة المنفعة الحد�ة وخاصة ف�ما یتعلق بتر�یزها على ق�اس المنفعة  

 ولهذا فمن الصعب ق�اس المنفعة.  ألخرعدد�ة، وعل�ه فالمنفعة هي ع�ارة عن إحساس �ختلف من فرد 

ومن هنا جاءت الص�غة الحدیثة لتحلیل سلوك المستهلك �استخدام ما �سمى �منحن�ات السواء، حیث أعتبرت أن 
م�ة أخرى من سلعة ثان�ة، أو مقارنة مجموعات (تول�فات) المستهلك قادرا على تفضیل �م�ة من سلعة ما على �

B A  
-1 +7 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑋𝑋 

+10 -6 UMY 

 ± النت�جة  1+ 9+
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، أیهما �عطي مستوى إش�اع أكبر، وعل�ه فاألسلوب و�ن �ان �ختلف عن  أخرى من السلع والخدمات مع مجموعة  
النت�جة �ختلف معه من حیث  أنه  إال  المستخدم  األسلوب  السابق من حیث  للواقع التحلیل  أقرب  تكون  ، وحتى 

الم  نظر�ة  منافعه  ترفض  تقی�م  للمستهلك  إمكان�ة  وتفترض  المنفعة  ق�اس  إمكان�ة  الترتیب�ة  ترتی�ا و نفعة  ترتیبها 
 منطق�ا متعد�ا. 

إن عیوب المنفعة المقاسة (المدرسة الكالس�ك�ة) دفعت �عض اإلقتصادیین وعلى رأسهم اإلقتصادي اإلنجلیزي  
وورث   وادرج  والن،  منحن�  F .A Edge worthهكس  ابتدع  الذي  اإلقتصادي ،  �طورها  أن  قبل  السواء  ات 

�ار�تو   األسلوب Paretoاإل�طالي  عن  عوضا  المستهلك  سلوك  لتحلیل  أخرى  وسیلة  إ�جاد  في  التفكیر  إلى   ،
للمقارنة، الذي �عتمد على مقارنة   �أسلوب الكالس�كي، وقد تم تطو�ر ذلك األسلوب   القابلة  المنفعة  �عتمد على 

المست عل�ه  �حصل  الذي  الذي اإلش�اع  اإلش�اع  و�ین  والخدمات  السلع  من  معینة  (تول�فة)  مجموعة  من  هلك 
 �حصل عل�ه من مجموعة أخرى. 

عندما درسنا المنفعة من خالل النظر�ة األولى فإننا افترضنا أن المستهلك ال �ستهلك إال سلعة واحدة هي السلعة 
𝑥𝑥    أخرى واحدة  سلعة  بداللة  تتغیر  المنفعة  �انت  𝑈𝑈𝑈𝑈هكذا  = 𝑓𝑓(𝑥𝑥)   ستهلك� المستهلك  فإن  الواقع  في  لكن 

 العدید من السلع و�التالي فإن دالة المنفعة تكون دالة ذات تغیرات متعددة أي:

𝑈𝑈𝑈𝑈 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧… … … … ,𝑛𝑛) 

�ما نفترض أن هاتین السلعتین إستبدالیتین    𝑦𝑦 و 𝑥𝑥ولتسهیل األمر نفترض أن المستهلك ال �ستهل إال سلعتین  
 حتى تكون عمل�ة اإلحالل ممكنة. 

 منحن�ات السواء:  -1-2

من السلع والخدمات التي لو استهلكها : منحنى السواء هو منحنى �مثل المجموعات (التول�فات) المختلفة  تعر�ف
ن هنا جاءت تسم�ة منحن�ات السواء المستهلك، فإنها تعط�ه قدرا متساو�ا من الرضا أو اإلش�اع أو المنفعة، وم

 بهذا اإلسم. 

في  تتساوى  سلعتین  من  مجموعة  عل�ه  نقطة  �ل  تمثل  منحنى  عن  ع�ارة  �أنه  السواء  منحنى  �ذلك  و�عرف 
 نقطة على نفس المنحنى   أياألهم�ة تماما في نظر المستهلك مع أي مجموعة أخرى من نفس السلعتین تمثلها  

السلعتین    اآلن اإلش�اع عن طر�ق  الحصول على مستوى معین من  یرغب في  ما  أن مستهلك   𝑦𝑦 و 𝑥𝑥نفترض 
الثنائ�ات   بین مجموعة من  إلى المفاضلة  الذي س�ضطره  ,𝑦𝑦i)واألمر  xi)    ونها تعطي نفس مستوى اإلش�اع�
 (المنفعة الكل�ة)، والجدول الموالي �حصر هذه التول�فات �ما یلي: 
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 A B C D الثنائ�ات 
𝑥𝑥 1 2 3 4 
𝑦𝑦 6 3 2 1 

�ل تول�فة منها تعطي نفس مستوى    𝑦𝑦 و 𝑥𝑥تول�فات للسلعتین    4یوضح الجدول أعاله (جدول السواء) أن هناك  
 االش�اع و�التالي فهي تشكل في مجموعها منحنى هندسي �سمى منحنى السواء.

والتي تعط�ه نفس    𝑦𝑦 و 𝑥𝑥لهذا المستهلك من السلعتین    (A.B.C.D)وعل�ه �مكن رسم منحنى لمختلف تفضیالت  
 اإلش�اع، وعل�ه الشكل الموالي �مثل منحنى السواء لهذا المستهلك:

 

التفضیالت   أر�عة من  متكونة من  له مجموعة  المستهلك  هذا  أن  نفس   (A.B.C.D)الشرح: نالحظ  له  تعطي 
اإلش�اع أو نفس المنفعة، و�مكن تفسیر شكل منحنى السواء على أساس أن تحرك المستهلك إنحدار عل�ه سوف 

وعل�ه فإن مقدار متناقصا من    𝑦𝑦  و�نخفاض المنفعة الحد�ة للسلعة    𝑥𝑥یؤدي إلى إرتفاع المنفعة الحد�ة للسلعة  
لی�قى هذا المستهلك على    𝑦𝑦 �الز�ادة �مقدار معین من السلعة    �ص�ح لزاما على هذا المستهلك م�ادلته  𝑥𝑥السلعة  

 نفس المستوى من اإلش�اع لد�ه.

 خر�طة منحن�ات السواء:  -1-3

تمثل مجموعة منحن�ات السواء الممثلة على نفس المعلم، حیث �عبر �ل منحنى منها على مستوى إش�اع �ختلف  
المنحنى   المنحنى على  اآلخرعن  ابتعد  ))، و�تناقص في 0,0نقطة األصل (مر�ز اإلحداث�ات (، و�تزاید �لما 

حالة العكس �صرف النظر عن الفرق الكمي لكم�ات السلع المستهلكة عند المستوى الواحد، و�مكن توض�ح ذلك 
 من خالل الشكل التالي: 
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 خواص خر�طة منحن�ات السواء: -1-4
 .إن منحنى السواء ینحدر من أعلى ال�سار إلى أسفل ال�مین 
   تكون محد�ة �إتجاه نقطة األصل أو مقعرة من األعلى، وللبرهنة على هذه الخاص�ة نعتمد على نفس مستوى

𝑈𝑈𝑈𝑈∆)اإلش�اع   = لإلحالل    (0 الحدي  �المعدل  �سمى  ما  وهي  TMSوهذا  الخاصة  الحاالت  في  إال   ،
 حالتین: 

عن وحدة واحدة من سلعة معینة تحل حالة سلعتان متجانستان من البدائل التامة وهذا فإن التنازل   الحالة األولى:
 = السلع  بین  لإلحالل  الحدي  المعدل  �كون  الحالة  هذه  (في  األخرى  السلعة  من  أ�ضا  واحدة  وحدة  ) 1محلها 

 و�تخذ منحنى السواء الشكل التالي:

 

 𝑥𝑥حالة سلعتین مكملتین ل�عضهما ال�عض، في هذه الحالة ال �مكن للمستهلك أن �ستبدل السلعة  الحالة الثان�ة:  
الشكل   𝑦𝑦 �السلعة   في  �ما  قائمة  زاو�ة  السواء شكل  منحنى  و�تخذ  ثابتة،  و�نسب  معا  السلعتین  تستخدم  و�نما 
 التالي: 
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   مستوى عن  �عبر  سواء  منحنى  �ل  ألن  ال�عض،  �عضها  مع  تتقاطع  ال  السواء  منحن�ات    إش�اع إن 
تتقاطع مهما �انت األس�اب المؤثرة على    أخر�ختلف عن مستوى اإلش�اع لمنحنى   فإنها ال �مكن أن 

 سلو�ه اإلستهالكي. 
 ل �لما س�حصل على  كلما إنتقل المستهلك من منحنى سواء إلى منحنى اخر مبتعدا على نقطة األص

 مستوى إش�اع أعلى من سا�قتها. 
  ثابت اإلش�اع سی�قى  مستوى  فإن  السواء  منحنى  نفس  أخرى على  إلى  إستهالك�ة  تول�فة  من  انتقل  إذ 

(∆𝑈𝑈𝑈𝑈 = 0) 
 :البرهان الر�اضي للمیل السالب لمنحنى السواء -1-5

والتي �مكنها أن تزود المستهلك بنفس    𝑦𝑦 و 𝑥𝑥�ما أن �ل نقطة على نفس منحنى السواء تمثل تول�فة من السلع  
المنفعة، فإن إنتقال المستهلك من تول�فة إلى تول�فة أخرى من نفس المنحنى ال �غیر من المنفعة الكل�ة ذلك أن  

السلعة األخرى، وهذا السبب ینتج عنه میل سالب التغیر السالب في إحدى السلعتین �عوضه التغیر الموجب من  
 لمنحنى السواء، و�مكن إث�ات ذلك على النحو االتي:  

𝑈𝑈𝑈𝑈دالة المنفعة الكل�ة    = 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧… … … … ,𝑛𝑛) 

 لدینا من عالقة حساب المنفعة الحد�ة أن:  

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑥𝑥 = ∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑥𝑥
∆𝑄𝑄𝑥𝑥

       ∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑥𝑥 = 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑥𝑥 × 𝛥𝛥𝛥𝛥𝑥𝑥 

 و�ذلك التغیر في المنفعة الكل�ة على نفس منحنى السواء �كون معدوم:  

∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑥𝑥𝑦𝑦 = 0 … … . (1) 

 و�تحلیل المعطیین السا�قین نحصل على النت�جة التال�ة: 

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑥𝑥𝑦𝑦 = 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑥𝑥 + 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑦𝑦           ∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑥𝑥𝑦𝑦 = 𝛥𝛥𝑈𝑈𝑈𝑈𝑥𝑥 × 𝛥𝛥𝑈𝑈𝑈𝑈𝑦𝑦          
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∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑥𝑥𝑦𝑦 = 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑥𝑥 × ∆𝛥𝛥𝑥𝑥 + 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑦𝑦 × ∆𝛥𝛥𝑦𝑦… … … (2) 

 ) نجد:  2) و (1و�المساواة بین المعادلة (

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑥𝑥 × 𝛥𝛥𝛥𝛥𝑥𝑥 + 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑦𝑦 × 𝛥𝛥𝛥𝛥𝑦𝑦        = 0    𝑈𝑈𝑈𝑈𝑥𝑥 × 𝛥𝛥𝛥𝛥𝑥𝑥 × 𝛥𝛥𝛥𝛥𝑦𝑦     𝑈𝑈𝑈𝑈𝑥𝑥
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈

 = ∆𝑄𝑄𝑈𝑈
∆𝑄𝑄𝑥𝑥

   

−   0>نالحظ أن میل منحنى السواء سالب   و�التالي  ∆𝑄𝑄𝑈𝑈
∆𝑄𝑄𝑥𝑥

 

 معدل اإلحالل الحدي:  -2

ز�ادة  مقابل  ما  سلعة  من  المستهلك  عنها  یتخلى  التي  الوحدات  عدد  عن  ع�ارة  هو  الحدي  اإلحالل  معدل 
�حافظ على نفس مستوى   و�التالي  السواء  نفس منحنى  ی�قى  �حیث  السلعة األخرى،  واحدة من  استهالك وحدة 

 إلش�اع. ا

 

على نفس منحنى السواء یتطلب من    Bإلى النقطة    Aنالحظ من الشكل الب�اني السابق أن اإلنتقال من النقطة  
 . TMSxyومنه نحسب   (x)�السلعة  (y)المستهلك إحالل السلعة 

المتنازل عنها من السلعة   من أجل   𝑥𝑥مقابل إضافة إستهالك وحدة واحدة من السلعة    𝑦𝑦 ونقرأ: عدد الوحدات 
 المحافظة على نفس مستوى اإلش�اع.

 �الص�غة الر�اض�ة االت�ة:  Bإلى النقطة  Aوعل�ه �مكن التعبیر عن معدل اإلحالل عند اإلنتقال من  

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑇𝑇𝑥𝑥𝑦𝑦 = ∆𝑌𝑌
∆𝑈𝑈

= 𝑂𝑂𝑌𝑌𝐴𝐴−𝑂𝑂𝑌𝑌𝐵𝐵
𝑂𝑂𝑈𝑈𝐵𝐵−𝑂𝑂𝑈𝑈𝐴𝐴

  

 ف�عطي �الص�غة الر�اض�ة االت�ة: Aإل النقطة  Bالمعاكس من النقطة  أما اإلنتقال في اإلتجاه
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𝑈𝑈𝑈𝑈𝑇𝑇𝑥𝑥𝑦𝑦 = ∆𝑈𝑈
∆𝑌𝑌

= 𝑂𝑂𝑌𝑌𝐵𝐵−𝑂𝑂𝑌𝑌𝐴𝐴
𝑂𝑂𝑈𝑈𝐴𝐴−𝑂𝑂𝑈𝑈𝐵𝐵

  

𝑈𝑈أما في حالة ب�انات متصلة (دالة منفعة من الشكل   = 𝑓𝑓(𝑥𝑥;𝑦𝑦)  :فتص�ح �االتي 

𝑑𝑑𝑈𝑈 =
𝜕𝜕𝑈𝑈
𝜕𝜕𝑥𝑥 .𝑑𝑑𝑥𝑥

𝜕𝜕𝑈𝑈
𝜕𝜕𝑦𝑦 .𝑑𝑑𝑦𝑦 

.fxومنه تص�ح العالقة   du =0ثابتة فإن   Uو�ما أن  dx + fy. dy = 0 

 وعل�ه نستنتج الص�غة الر�اض�ة لمعدل اإلحالل الحدي في حالة ب�انات متصلة من الشكل االتي: 

TMSxy = −dy
dx

= f′X
f′Y

= Umx
Umy

  

 ف�عطى �الص�غة الر�اض�ة االت�ة: Aإلى النقطة  Bأما اإلنتقال في اإلتجاه المعاكس من النقطة 

TMSxy = −
dx
dy =

f ′y
f ′x =

Umy
Umx 

 مثال: •

 �الرجوع إلى معط�ات المثال السابق نقوم �حساب: 

 : Bو  Aمعدل اإلحالل الحدي بین النقطتین  •

TMSxy =
∆Y
∆X =

OYA − OYB
OXB − OXA

 

TMSxy =
10 − 7
2 − 1 = 3 

وحدة واحدة من السلعة   مقابل إضافة إستهالك  (y)وحدات من السلعة    3التعلیق: المستهلك مستعد للتنازل عن  
(x)  .من أجل المحافظة على نفس مستوى اإلش�اع 

 :  Bو  Aمعدل اإلحالل الحدي بین النقطتین  •

TMSxy =
∆X
∆Y =

OYB − OYA
OXA − OXB

 

TMSxy =
2 − 1

10 − 7 =
1
3 

للتنازل عن   1التعلیق: المستهلك مستعد 
3

وحدة واحدة من السلعة   مقابل إضافة إستهالك  (x)وحدة من السلعة    
(y)  .من أجل المحافظة على نفس مستوى اإلش�اع 
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 :C و Bمعدل اإلحالل الحدي بین النقطتین  •

TMSxy =
∆Y
∆X =

OYB − OYC
OXC − OXB

 

TMSxy =
7 − 5
2 − 1 = 2 

وحدة واحدة من السلعة    مقابل إضافة إستهالك  (y)وحدة من السلعة    2التعلیق: المستهلك مستعد للتنازل عن  
(x)  .من أجل المحافظة على نفس مستوى اإلش�اع 

 مالحظة:  •
 TMSxyهو مقلوب  TMSyx�عتبر   •
�مثل معدل اإلحالل الحدي المیل المطلق لمنحنى السواء، وهو �ذلك المیل المطلق الذي �مس منحنى   •

 السواء. 
 إن تناقص معدل اإلحالل الحدي �عني أمر�ن: •
 .كن أن �أخذ شكل خط مستق�م، ألن میل هذا األخیر ثابت منحنى السواء ال �م •
 منحنى السواء محدب �النس�ة لنقطة األصل.  •

 خط المیزان�ة:   -3

في  عجز  أو  فائض  وجود  دون  ثابتة  �میزان�ة  شراءها  �مكن  التي  سلعتین  من  الكم�ات  المیزان�ة  خط  یوضح 
 ع�ة التي تحقق المعادلة الر�اض�ة التال�ة:  المیزان�ة، �ع�ارة أخرى هو ع�ارة عن مجموعة من الثنائ�ات السل

R = PXX + PYY 

 Y،Xالكم�ة المشتراة من السلعة    Y،Xسعر السلعة    X  ،Pسعر السلعة    PXمیزان�ة المستهلك،    Rحیث تمثل  
 .Yالكم�ة المشتراة من 

 �مكن تمثیل معادلة خط المیزان�ة �ما یلي: 

Y =
PX
PY

X +
R
PY

 

Y = 0       x = R
Px

 

X = 0       x = R
PY
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,yإن نقطة خط المیزان�ة المبین أعاله توضح �م�ة من السلعتین   x   مكن شراءها دون �اقي، وأي نقطة أسفل�
,yهذا الخط توضح مجموعة من السلعتین   x   مكن شراءها مع وجود فائض في المیزان�ة، تمثل ساحة المثلث�

ع المحاور و�فضاء المیزان�ة، وأي نقطة أعلى هذا الخط المشكل من نقطة المبدأ ونقطتي تقاطع خط المیزان�ة م 
 . تمثل مجموعة من السلعتین ال تكفي المیزان�ة لشرائها

 التغیر في وضع خط المیزان�ة: -4

ف�ما    x أوالسلعة yیتغیر ضع خط المیزان�ة نت�جة للتغیر في میزان�ة المستهلك أو نت�جة للتغیر في سعر السلعة  
,yیلي نوضح التغیر في وضع خط المیزان�ة نت�جة للتغیر في �ل المیزان�ة وأسعار السلع  x. 

بینما اإلنخفاض في میزان�ة المستهلك  ال�مین،  أوال: الز�ادة في المیزان�ة تؤدي لنقل خط المیزان�ة للخارج ناح�ة 
 ل �مكن توض�ح ذلك على النحو التالي: تؤدي لنقل خط المیزان�ة للداخل ناح�ة الشمال في إتجاه نقطة األص

 

في اتجاه دوران عقارب الساعة،   xتؤدي لدوران خط المیزان�ة من ناح�ة السلعة    xثان�ا: الز�ادة في سعر السلعة  
لدوران خط المیزان�ة في اإلتجاه المعاكس إلتجاه دوران عقارب الساعة    xبینما یؤدي اإلنخفاض في سعر السلعة  

 المبین في الشكل التالي: وذلك على النحو
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في اتجاه دوران عقارب الساعة،    xتؤدي لدوران خط المیزان�ة من ناح�ة السلعة    rثالثا: الز�ادة في سعر السلعة  
�مثل بدوران خط المیزان�ة في اتجاه دوران عقارب الساعة وذلك على النحو    yبینما اإلنخفاض في سعر السلعة  

 المبین في الشكل التالي:  

 

 

 توازن المستهلك في ظل استخدام منحن�ات السواء:   -5

�عني تحقیق المستهلك لهدفه المتمثل في تعظ�م المنفعة أي الحصول على أقصى إش�اع ممكن، و�تحقق ذلك 
میل خط  �كون  النقطة  تلك  عند  ممكن  سواء  منحنى  مماسا ألعلى  المیزان�ة  فیها خط  �كون  التي  النقطة  عند 

 مساو�ا لمیل منحنى السواء وذلك على النحو المبین في الشكل التالي: المیزان�ة 
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النقطة   التوازن عند  التي �كون عندها خط المیزان�ة مماسا   Eو�وضح الشكل أعاله أن المستهلك �حقق وضع 
 لمنحنى السواء.

 اشتقاق منحنى طلب المستهلك:  -6

 عن طر�ق ات�اع الخطوات التال�ة: �مكن اشتقاق منحنى طلب �استخدام تحلیل منحن�ات السواء 

.Aنبدأ من وضع توازن المستهلك، حیث �ان خط المیزان�ة األصلي   - B  ونقطة التوازن األصل�ة ،E    وذلك ،
  Q1و�انت الكم�ة المشتراة   PXعندما �ان سعر السلعة  

السلعة   - سعر  بتغیر  من  Q2نقوم  أرتفع  أنه  نفترض  المثال  سبیل  فعلى   ،P1    إلىP2   خط �ستدیر  لذلك 
.Aالمیزان�ة للداخل من   B    وتص�ح الكم�ة المشتراة من السلعة  1وعل�ه تتحدد نقطة توازن جدیدة هي ،X2 

وحدات.... وهكذا حتى نتوصل إلى سلسلة من نقاط توازن المستهلك �قابلها نقاط للطلب، ومن ذلك نكون  
 لطلب على السلعة.جدوال ل

 أثر تغیر الدخل على وضع�ة التوازن:   -7

عندما یتغیر دخل المستهلك مع ث�ات األسعار واألذواق فإننا نحصل على عدة مستق�مات للمزان�ة لها نفس المیل 
 أي أنها تكون متوازنة ف�ما بینها. 

ف المیزان�ة،  مستق�م  مع  السواء  منحنى  تماس  نقطة  عند  المستهلك  توازن  التوازن یتحقق  نقاط  مختلف  �إ�صال 
االستهالك "منحنى  ب  �سمى  ما  على  نحصل  للدخل  تغیر  �ل  عند  علیها  هذا -المحصل  خالل  ومن  الدخل" 

الذي �مثل المحل الهندسي للكم�ات المثلى من سلعة ما   المنحنى �مكننا اشتقاق منحنى اخر هو "منحنى أنجل"
 (سلعة واحدة) بداللة الدخل فقط.

 مالحظة: 

 إذا تغیرت �م�ة استهالك السلعة طرد�ا مع الدخل فنقول أن السلعة المدروسة عاد�ة.  •
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 إذا تغیرت �م�ة استهالك السلعة عكس�ا مع الدخل فنقول أن السلعة المدروسة دن�ا. •

 الدن�ا. الدخل ومنحنى أنجل في حالة السلع العاد�ة والسلع  –ستهالك  توضح األشكال التال�ة منحنى اال

 

 

 

السلعتین   فإذا �ان سعر  السواء،  إلى أول مثال معالج في مدخل منحن�ات  �الرجوع  دج،    1هو    y و  xمثال: 
 دج. 14ثم إلى    10إلى  6ودخل المستهلك تغیر من  

 ثم حدد الطب�عة اإلقتصاد�ة للسلعتین.   للسلعتینالدخل، إستنتج منحنى أنجل –أرسم المنحنى اإلستهالك   •

 الحل:  
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توازن   • نقاط  ثالث  و�ذلك  للمیزان�ة  مستق�مات  ثالث  على  لنحصل  حالة  �ل  في  الدخل  معادلة  تمثل 
m(7,7)  ،h(5,5)  ،c(3,3) اإلستهالك" منحنى  على  نحصل  الثالثة  النقاط  هذه  بین  ف�الر�ط   ،-

 الدخل". 

 

 

 عادیتین.  y و xالمستهلكة تتزاید بتزاید الدخل فالسلعتین   y و x�ما أن �م�ات  

 أثر تغیر السعر على وضع�ة التوازن (فصل أثر اإلحالل وأثر الدخل):  -8
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سالستكي  وحسب  التوازن)،  (نقطة  المستهلك  إخت�ار  تغیر  إلى  یؤدي  الخدمات  أو  السلع  أسعار  تغیر  إن 
slutsky   :فإن التأثر اإلجمالي للسعر على وضع�ة التوازن ناتج عن تأثیر�ن هما 

: �مثل التغیر في �م�ة الطلب على السلعة الناتج عن  l’effet de substitution (ES)أثر اإلحالل   •
تغیر سعرها، المؤدي لتغیر الطلب على السلع األخرى البدیلة �طر�قة �حافظ فیها المستهلك على مستوى  

 اإلش�اع المحقق ثابتا في ظل ث�ات محددات الطلب األخرى على هذه السلعة. 
: �مثل التغیر في �م�ة الطلب على السلعة الناتج عن تغیر القدرة  l’effet revenu (ER)أثر الدخل   •

الشرائ�ة للمستهلك الناتج بدوره عن تغیر سعر هذه السلعة (حیث یتغیر مستوى اإلش�اع) في ظل ث�ات 
 الطلب األخرى على هذه السلعة.محددات 

 (ER)+أثر الدخل (ES)= أثر اإلحالل l’effet total (ET)) األثر الكلي (أثر السعر •

على خفض القدرة مالحظة: إن إنخفاض سعر السلعة �عمل على رفع القدرة الشرائ�ة للمستهلك و�رتفاعه �عمل  
 الشرائ�ة للمستهلك.

الدخل   وأثر  اإلحالل  أثر  تحدید  من  الهدف  الدولة   أساسا�كمن  إت�اعها من طرف  الواجب  الس�اسة  تحدید  في 
الممكن  الدخل  على  المفروضة  الضرائب  معدالت  تحدید  المواطنین،  رفاه�ة  من  الرفع  أو  والخفض  للمحافظة، 

 ئ�ة. استعمالها �وسیلة لدفع المواطنین للعمل أكثر �سبب إنخفاض قدرتهم الشرا

مثال، تحدید الطب�عة اإلقتصاد�ة للسلع والخدمات وتحدید   PIBوهو ما س�عمل على رفع اإلنتاج الداخلي الخام  
 العالقة بین مختلف السلع والخدمات. 

 توجد طر�قتین لحساب (فصل) أثر اإلحالل وأثر الدخل وذلك حسب تحلیل سالتسكي وحسب تحلیل ه�كس. 

الدخل • وأثر  اإلحالل  أثر  السلعة    لتحدید  سعر  تغیر  و�عد  قبل  المستهلك  توازن  نقطة  إ�جاد  �جب 
المدروسة، ثم إ�جاد نقطة توازن جدیدة (وهم�ة أو وس�ط�ة) �ختلف حسابها �طر�قة سالتسكي عن طر�قة  

 ه�كس. 

 : مثال

 لتكن لدینا دالة المنفعة الكل�ة لمستهلك من الشكل: 

 تحت قید الدخل

   UT = 2√X√Y 

  100 = 5X + 10Y 
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) السلعة  أحسب  سعر  ینخفض  عندما  الدخل  وأثر  اإلحالل  أثر  تحلیل   xإفصل)  حسب  النصف  إلى 
 سالتسكي ثم حسب تحلیل ه�كس. 

 :  الحل

 :  xقبل فصل أثر اإلحالل وأثر الدخل �جب إ�جاد نقطة توازن المستهلك قبل و�عد إنخفاض سعر السلعة 

 (نقطة التوازن اإلبتدائ�ة):  Pxنقطة التوازن قبل إنخفاض   •

Umx =
∂UT
∂x =

2√Y
2√X

= √Y/√X 

Umx =
∂UT
∂x =

2√X
2√XY

= √X/√Y 

 شرط التوازن: 

Umx
Umy

= Px
Py

         
�√Y
√X
�

√X
√Y

= Px/Py 

        Y
X

= Px/Py 

      Y
X

= 5/10 

X = 2Y 

100�التعو�ض في معادلة الدخل نجد:  = 5x + 10y             100 = 5(2y) + 10y 

        100− 20y 

       y = 5; x = 10 

A(xوهي التول�فة اإلبتدائ�ة   = 10; y = 5) 

Pxإلى النصف  Pxنقطة التوازن �عد إنخفاض   • =  (نقطة التوازن المهائ�ة):  2,5

 شرط التوازن: 

 

Umx
Umy

= Px
Py

         y
x

= 2,5
10

        x = 4y 

100 = 5x + 10y          100 = 2,5(4y) + 10y 
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          100 = 20Y 

          y = 5, x = 20 

B(xوهي التول�فة النهائ�ة   = 20; y = 5) 

 التمثیل الب�اني: 

 :Pxأ/ قبل إنخفاض  

100معادلة الدخل:   • = 5x + 10y     :ومنه(y = 0, x = 20)  .(y = 0, x = 10) 

U1معادلة منحنى السواء:   • = 2√x�y = 2√10√5 =  وم 14,14
14,14 = 2√x�y            �y = 7,07/√x 

Y1معادلة منحنى السواء...............   = 50/X 
 

25 10 5 4 2 X 

2 5 10 12 ,5 25 Y 

 
 دج 2,5إلى  Pxب/ �عد إنخفاض  

100معادلة الدخل:   • = 2,5x + 10y     :ومنه(y = 0, x = 40)  .(X = 0, Y = 10) 

U2معادلة منحنى السواء:   • = 2√x�y = 2√20√5 =  وم 20
20 = 2√x�y         �y = 10/√x 

Y2معادلة منحنى السواء...............   = 100/X 
 

40 25 20 10 5 4 X 

2,5 4 5 10 20 25 Y 
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عن   xنالحظ من الشكل أن األثر الكلي (أثر السعر) بین مقدار الز�ادة في الكم�ة المطلو�ة من السلعة  

 و�ساوي:  Bإلى نقطة التوازن النهائ�ة   Aإنتقال المستهلك من نقطة التوازن اإلبتدائ�ة  
x ETxوحدات من السلعة  = Xb − Xa = 20 − 10 = 10 

 حلیل سالتسكي، وحسب تحلیل ه�كس �ما یلي:  و�تم الفصل بین أثر اإلحالل وأثر الدخل حسب ت
 تحلیل سالتسكي:  -أ

التول�فة اإلبتدائ�ة   قي ظل االسعار الجدیدة (المحافظة    A�شترط سالتسكي في تحلیله شراء المستهلك لكم�ات 
على الدخل الحق�قي ثابت أي ث�ات القدرة الشرائ�ة للمستهلك) و�التالي ف�جب حساب الدخل الالزم لشراء التر�ی�ة  

A(x = 10; y = 5): 

R = 2,5(10) + 10(5) =  دج75

−100)دج أي �عزل    75ب    Aإذن ف�إمكان المستهلك شراء التول�فة   75 = دج من دخله (فصل   25  (25
والتي   Cو�نما س�حث عن تول�فة جدیدة وس�ط�ة (وهم�ة)    Aأثر الدخل)، إال أن المستهلك لن �شتري التول�فة  

UI)تحقق له إش�اعا أكبر مما تمنحه التول�فة   = 14,14)A    و�التالي فالنقطةC   ستكون نت�جة ألثر اإلحالل
 فقط.

 �ما یلي:  Cنحصل على تول�فة  

 إنطالقا من شرط التوازن نجد:  
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Umx
Umy

= Px
Py

         y
x

= 2,5
10

        x = 4y 

 �التعو�ض في معادلة الدخل: 

75 = 2,5x + 10y = 2,5(4y) + 10y 

          Y = 75
20

= 3,75 

          x = 4y = 15 

C(xومنه التول�فة الوهم�ة   = 15; y =  ، تحقق إش�اعا قدره:  (3,75

U3 = 2√15�3,75 =  وم 75

100معادلة الدخل:   • = 5x + 10y     :ومنه(y = 0, x = 30)  .(x = 0, x = 7,5) 

U3معادلة منحنى السواء:   • =  وم 15
15 = 2√x�y                   �y = 7,5/√x 

Y3معادلة منحنى السواء...............   = 56,25/X 
 

25 15 10 4 2 X 

2,8125 3,75 5,625 14,0625 28,125 Y 

 حساب أثر اإلحالل وأثر الدخل: •

 أثر اإلحالل: 

ESx = Xc − Xa = 15 − 10 =   وحدات 5+

ESx = Yc − Ya = 3,75− 5 =   وحدة 1,25−

إلى نقطة    Cدج) فإنه سینتقل من نقطة التوازن الوهم�ة    25إذا افترضنا أن المستهلك إسترجع الدخل المست�عد (
 ومنه فأثر الدخل هو:   Bالتوازن النهائ�ة  

ERx = Xb − Xc = 20 − 15 =   وحدات 5+

ERy = Xb − Yc = 5 − 3,75 =   وحدة 1,25+
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 األثر الكلي (أثر السعر):

ETx = ESx − ERy = 5 + 5 =   وحدات 10

ETx = ESx − ERy = −1,25 + 1,25 =   وحدة 0

 حسب تحلیل ه�كس:   -ب

منحنى   نفس  على  المستهلك  �قاء  ه�كس  UI)�فترض  = �عد    (14,14 السابق  اإلش�اع  نفس  على  محافظا 
) ستكون نت�جة ألثر اإلحالل فقط  Dوذلك لعزل أثر الدخل و�التالي فنقطة الجدیدة الوهم�ة (ولتكن    Pxإنخفاض  

 (أي �عزل أثر الدخل). 

 �ما یلي: Dنجد التول�فة الوهم�ة  

 إنطالقا من شرط التوازن:  

Umx
Umy

= Px
Py

         y
x

= 2,5
10

        x = 4y 

 نجد: UIو�التعو�ض في  

14,14 = 2√x    �y      

14,14 = 2√x    �y         14,14 = 4y 
                                               y = 3,535 
                                                x = 4y = 14,14   

الوهم�ة   فالتول�فة   ومنه 
D(x = 14,14, y = 3,535) 

 :Dن�حث مقدار الدخل الالزم لشراء التول�فة  

R = 2,5(14,14) + 10(3,535) =  دج 70,7

(x = 0, y = 7,07). (y = 0, x = 28,28): , ومنه  70,7 = 2,5x + 10y 

 �ستوجب عزل جزء من الدخل قدره: Dمن الواضح أن إستهالك التر�ی�ة  

R = 100 − 70,7 =  دج 29,3

 حساب أثر اإلحالل وأثر الدخل: •
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 أثر اإلحالل: 

ESx = Xd − Xa = 14,14 − 10 =   وحدة 4,14+

ESy = Yd − Ya = 3,535 − 5 =   وحدة 1,465−

المست�عد ( الدخل  الوهم�ة    29,3�إضافة  التوازن  فإنه سینتقل من نقطة  النهائ�ة    Dدج)  التوازن  نقطة  ، Bإلى 
 ومنه فأثر الدخل هو:

ERx = Xb − Xd = 20 − 14,14 =   وحدة 5,86+

ERy = Yb − Yd = 5 − 3,535 =   وحدة 1,465+

 لسعر:األثر الكلي ل

ETx = ESx − ERy = 14,14 + 5,86 =   وحدة 10

ETy = ESx − ERy = −1,465 + 1,465 =  وحدة 0

 تحدید طب�عة السلعة �اإلعتماد على أثر اإلحالل وأثر الدخل في حالة إنخفاض سعر السلعة:  -9
السلعة   - سعر  إنخفاض  فإن  الكمال�ة)  أو  (الضرور�ة  العاد�ة  السلع  حالة  الدخل   xفي  إرتفاع  إلى  سیؤدي 

ERx)الحق�قي (القدرة الشرائ�ة) للمستهلك وهو األمر الذي س�عمل على ز�ادة �م�ة الطلب علیها   > 0) ،
سیدفع المستهلك إلبدال السلع األخرى البدیلة، أي ز�ادة الطلب على السلعة    xوأ�ضا فإنخفاض سعر السلعة 

(ESx > 0)x  ل وأثر الدخل یدعمان �عضهما ال�عض (�عمالن في  إذن، ففي السلع العاد�ة فإن أثر اإلحال
نفس اإلتجاه)، و�التالي فاألثر الكلي (أثر السعر) �كون موج�ا لدى فمنحنى الطلب في حالة السلع العاد�ة  

 �كون سالب المیل. 
الموجب   - اإلحالل  أثر  فإن  الدن�ا  السلع  حالة  ESx)في  > �إنخفاض    (0 الطلب  ز�ادة  على  �عمل  الذي 

أقوى  السالب    السعر  الدخل  أثر  ERx)من  < و�التالي    (0 علیها،  الطلب  �م�ة  على خفض  �عمل  الذي 
ETx)فاألثر الكلي �كون موج�ا   > 0) 

سلع   وهي  الدن�ا،  السلع  من  استثنائ�ة  حالة  أثر   (bienes de giffen)نمیز  من  أقوى  الدخل  أثر  فیها  �كون 
 اإلحالل وهو ما �جعل األثر الكلي سال�ا. 

 :)x�مثل الجدول الموالي تلخ�صا لكل ما سبق (في حالة انخفاض سعر السلعة 
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ETx ERx ESx  األثر 
ETxسلعة عاد�ة   > ERxسلعة عاد�ة   0 > 0 ESx >  xالسلعة 0

ETxسلعة دن�ا   > ESxسلعة دن�ا   0 < 0 ESx > 0 

ETxسلعة ج�ف   < ESxسلعة دن�ا   0 < 0 ESx > 0 

 مالحظات: 

 تعكس جم�ع هذه النتائج في حالة إرتفاع سعر السلعة (إنخفاض القدرة الشرائ�ة). -
 مع السلع العاد�ة والدن�ا فإن أثر اإلحالل �كون أقوى من أثر الدخل، والعكس مع سلعة ج�فن  -

 تحدید طب�عة العالقة بین السلع: -10

 لهاتین السلعتین �ما یلي:  �اإلعتماد على األثر الكلي yو x�مكن تحدید طب�عة العالقة بین سلعتین  

 تكاملیتین. yو  x: لهما نفس اإلشارة (موجبین معا أو سالبین معا)، فالسلعتین  ETy و  ETxفإذا �ان  •
�ان   • فالسلعتین    ETy و   ETxإذا  سالب)،  واالخر  موجب  (أحدهما  اإلشارة  في   yو   xمتعاكسین 

 ت�ادلیتین. 
ETإذا �ان  • =  مستقلتین. yو xفالسلعتین   0

 وحدد العالقة بینهما.  yو xجوع إلى المثال السابق استنتج طب�عة السلعتین  مثال: �الر 

موجبین و�دعمان �عضهما ال�عض (مع لكتا التحلیلین    ERxو    ESxأن    Pxنالحظ أنه مع إنخفاض   •
 عاد�ة. xموجب أ�ضا، و�التالي فالسلعة  ETxه�كس وسالتسكي) وهو ما جعل 

التحلیلین ه�كس وسالتسكي) أي تم استغالل ارتفاع القدرة الشرائ�ة    ERxنالحظ أن   • موجب (مع �لتا 
التي   xسالب وهو أمر منطقي �سبب إحالل السلعة    ESy)Yفي ز�ادة إستهالك    pxنت�جة انخفاض  

 عاد�ة أ�ضا.  yفالسلعة  ) و�التالي yانخفض سعرها مكان السلعة 
ETyموجب،   ETxلدینا   • =  ).xمستقلة عن السلعة   yین مستقلتین (السلعة  و�التالي فالسلعت 0
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 تمار�ن محلولة  ثالثا: 

 الجزء األول: تمار�ن 

 التمر�ن األول: 

 . y و  xیبین الجدول أدناه المنافع الكل�ة التي �حصل علیها مستهلك لقاء استهالكه لسلعتین  

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Q 

90 90 88 84 78 70 60 48 34 18 TUx 

115 108 100 91 81 70 58 45 31 16 TUy 

 المطلوب:  

 عرف المنفعة الكل�ة والمنفعة الحد�ة. -1
 .y و xأحسب المنفعة الحد�ة ل   -2
 ووضح العالقة بینهما؟ MUxو UTxأرسم على معلم ب�اني �ال من   -3

Rإذا علمت أن  = pxو   16 = py و 2 = 1 

 أوجد �م�ة التوازن التي تحقق أقصى إش�اع لهذا المستهلك وماهي المنفعة الكل�ة المحققة؟  -4

 التمر�ن الثاني:

tuأن دالة إش�اع مستهلك ما تأخذ الشكل التالي:   �إفتراض  = xa. yβ 

 .%100ترتفع ب   xت�قى ثابتة وأن  y�إفتراض أن   .1
 هو مقدار الز�ادة في اإلش�اع.  ما -أ

 .β و aهو المعنى اإلقتصادي لكل من   ما -ب 
 حدد العالقة الموجودة بین:   .2
 سلعتین. المعدل الحدي لإلحالل والمرونة الجزئ�ة لإلش�اع �النس�ة لكل من ال -أ

 ومرونة الغش�اع �النس�ة لكل من السلعتین.  Eمرونة منحنى السواء  -ب 
�ق�متها   -1 E�إفتراض أن مرونة منحنى السواء  = E(x)هي:    xومرونة اإلش�اع �السن�ة للسلعة    1 =

 مرات؟ 4ب  yو   x�كم سوف نضاعف اإلش�اع إذا ما ضاعفنا   0.5
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 التمر�ن الثالث:  

Sإن دالة إش�اع مستهلك ما معطاة حسب الص�غة التال�ة:  = √x�𝑦𝑦 

 مستوى اإلش�اع المحقق من إستهالك السلعتین   Sهما الكم�ات من السلعتین المستهلكتین ،   y و xحیث أن  

 إدرس دوال اإلش�اع الحدي. .1
للسمتهلك .2 �مكن  التي  المعامل  ق�مة  السلعة   ماهي  على  طل�ه  بها  �ضاعف  أو     xأن  ز�ادة  أجل  من 

 وذلك �عشر مرات. yمضاعفة إش�اعه الكلي دون تغیر طل�ه على السلعة 

 الجزء األول: حل التمار�ن

 تعر�ف المنفعة الحد�ة والكل�ة .1

المنفعة الكل�ة: هي إجمالي المنفعة المحققة للمستهلك من جراء إستهالك وحدات متعاق�ة من سلعة ما خالل فترة 
المستهلك حد اإلش�اع  زمن�ة محددة، حیث أن   یبلغ  إلى أن  المستهلكة  السلعة  بتزاید �م�ة  تتزاید  الكل�ة  المنفعة 

إستهالك أي وحدات إضاف�ة إلى إنخفاض المنفعة حیث تصل المنفعة الكل�ة إلى حدها األقصى و�ؤدي �عدها  
 الكل�ة.

المنفعة الحد�ة: وتعني منفعة اخر وحدة من وحدات السلع المستهلكة وحیث أنه عندما یبلغ اإلستهالك مستوى  
معین من السلعة تصل المنفعة التي �حصل علیها الفرد عند استهالكه إلى نهایتها العظمى، فإن المنفعة الحد�ة 

م فإن تص�ح  الكل�ة  المنفعة  انخفاض  إلى  السلعة  من  إضاف�ة  وحدات  استهالك  یؤدي  وعندما  للصفر،  ساو�ة 
 المنفعة الحد�ة تص�ح سال�ة �سبب مشاكل التخز�ن والتصر�ف.

 y و  x حساب المنفعة الحد�ة ل  .2

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Q 

90 90 88 84 78 70 60 48 34 18 TUx 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 - MUx 

115 108 100 91 81 70 58 45 31 16 TUy 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 - MUy 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 - MUx/px 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 - MUy/py 
Px = 2, Py = 1, R = 16 
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MUx
Px

= MUy
Py

= 7          (3,10) 

MUx
Px

= MUy
Py

= 8          (2,9)  

 نعوضها في قید الدخل:

R = X. Px + YPy 

16 = 2(3) + 1(10) 

16 = 16 

 مقبولة 

R = X. Px + YPy 

16 = 2(2) + 1(9) 

16 ‡ 13 

 مرفوضة

 .yوحدات من  10و  xوحدات من  3ومنه �كون المستهلك في أقصى إش�اع له عندما �ستهلك 

TUالمنفعة الكل�ة المحققة هي   = 48 + 115 = 163 
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عظمى  الكل�ة  المنفعة  تص�ح  العاشرة  الوحدة  حتى  تتناقص  الحد�ة  والمنفعة  تتزاید  الكل�ة  المنفعة  أن  نالحظ 
 والمنفعة الحد�ة معدومة، مما یدل على أن إستهالك هذه الوحدة ال �قدم أ�ة منفعة.

 : حل التمر�ن الثاني

Sثابتة �مكننا أن نكتب  yإذا �قیت  -1 = A. Xa  :حیثA = Yβ 

 .X�النس�ة ل  Sكذلك �مكننا أن نكتب هذه المساواة من  

∆S
∆X

= ∂S
∂X

       ∂S
∂X

= aXa−1. A  

  ∂S
∂X

= aXa. X−1. A = a. S
X

 

          ∆S = a. s = ∆X
X

       

          ∆X
X

= a. ∆X
X

 

S∆ولما �ان لدینا:  
S

= a ∆X
X

= a 100
100

= 10%   

.aهو    %10ب   xالتغیر في اإلش�اع عند التغیر في   العالقة ومن العالقة األخیرة �مكننا �تا�ة    10%
a التال�ة:  = ∆S

∆X
 . X
S

  

S    بینما التا�ع  المتغیر  ع�ارة عن  أن    xهي  القول  �مكننا  لئلك  المستقل،  مرونة    aالمتغیر  هي 
 بنس�ة معینة. xعندما یتغیر  Sأي التغیر النسبي في   xاإلش�اع �النس�ة للسعة  

 .yهي مرونة اإلش�اع �السن�ة للسلعة   β�مكننا أن نبرهن بنفس الطر�قة أن  

Sالمعدل الحدي لإلحالل للدالة  -2 = XA. Yβ: 
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∂Y
∂X =

Mux
Muy =

axa−1yβ

βxayβ−1
= �

ya
xβ�

 

 a  و β  للسلعتین  هما المرونات الجزئ�ة �النس�ةx  و y  على التوالي أيE(x). E(y) 

 : هيالجزئ�ة والمعدل الحدي لإلحالل   والعالقة بین النرونات 

MRSxy = E(x)y
E(y)x

= �∂y
∂x
�        ∂y

∂x
. y
x

= −E(x)
E(y)

  

 مادامت لدینا هذه العالقة فإن: 

و�التالي هي مرونة منحنى    x�النس�ة ل    yالطرف األول من هذه العالقة األخیرة هو ع�ارة عن مرونة  
E�كون لدینا:  Eالسواء، فإذا رمزنا لها �الرمز  = �− E(x)

E(y)
� 

�النس�ة لكل سلعة، �ما أنها   و�الحظ أن مرونة منحنى السواء تساوي نس�ة المرونات الجزئ�ة لإلش�اع 

 في منحن�ات السواء. x و  yظهرت �إشارة سال�ة وذلك للعالقة العكس�ة بین  

Eلدینا  -3 = 0,5هي  xفي �ل نقاط منحنى السواء ومرونة االش�اع �النس�ة للسلعة   1 = E(x)   نستط�ع
Sأن نكتب:  = x0,5. y0,5  

S1 = (4x)0,5(4y)0,5 = 4x0,5y0,5 = 4S 

 مرات. 4ستتضاعف  Sمرات فإن   4ب  y و xأي أننا إذا ضاعفنا  

 حل التمر�ن الثالث:  

• S   هي دالة في �ل منx و y        S = F(x, y) 

dS      هو xاإلش�اع الحدي من  
dx

lim f(x+∆x,y)−f(x,y)
∆x

  

∆x → 0 

dSهو      yاالش�اع الحدي من  
dx

lim f(x+∆x,y)−f(x,y)
∆y

  

∆x → 0 

Sمادام  = √x�y    فإن 

dS
dx = 0,5 �

y
x�

0,5
= MUx 
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dS
dy = 0,5 �

y
x�

0,5
= MUy 

اإلش�اع و�التالي إن اإلش�اع من سلعة ما یتحدد بتثبیت الكم�ات األخرى �معنى تثبیت المتغیرات األخرى لدالة  
 �مكن �تا�ة 

dS
dx = 0,5 �

y0
x �

0,5
= 0,5

A
√X

= MUx 

Aحیث أن   =  y00,5 

dS
dx = 0,5 �

x0
y �

0,5
= 0,5

B
√X

= MUx 

Bحیث أن   =  x00,5 

 إن المشتقات األولى لكل دالة إش�اع حدي هي سال�ة أي أن:

dMux
dx =

−0,25A
x1,5 < 0 

dMux
dy =

−0,25B
y1,5 < 0 

 أما المشتقات األولى فموج�ة: 

d2Mux
dx2 =

0,75A
x2,5 > 0 

d2Mux
dy2 =

0,75B
Y2,5 > 0 

دام   وما  األصل  نقطة  نحو  ومتغیرة  متناقصة  الدوال  �أن  إستخالص  �مكن  تكون    y و xو�التالي  أن  �مكن  ال 
,∞[موج�ة فإن الدوال تكون معرفة من المجال   0[ 

Sف�كون لدینا   y0ق�مة ثابتة وهي  y�مكن إعطاء   -11 = √xA    حیث أنA = �y   

 �الشكل التالي الذي �حقق  λ�معامل    xمرات عل�ه ضرب  10إذا أراد المستهلك مضاعفة إش�اعه ب 

10S = √xλA      10S√λ√xA       10S = √λS 

10 = √λ      λ = 100 
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 مرة. 100ب  Xمرات �جب عل�ه مضاعفة   10إذا من أجل مضاعفة إش�اع المستهلك ب 

 الثاني: تمار�ن الجزء

 التمر�ن األول: 

𝑈𝑈𝑈𝑈 لتكن لدینا دالة منفعة �الشكل التالي: = 𝑋𝑋1/2𝑌𝑌1/4 

  𝑌𝑌 و  𝑋𝑋تمثل المنفعة الكل�ة التي �شتقها المستهلك من استهالكه للسلعتین   𝑈𝑈𝑈𝑈حیث أن:  

𝑌𝑌ذات اإلحداث�ات    𝐴𝐴أحسب مقدار المنفعة التي �حصل علیها هذا المستهلك عند النقطة   .1 = 1.𝑋𝑋 =
4 

 �مقدار وحدة واحدة.  𝑋𝑋أحسب مقدار الز�ادة في المنفعة عندما تز�د الكم�ة المستهلكة من السلعة   .2
 ؟𝐴𝐴وأحسب ق�مته عند النقطة   𝑈𝑈𝑅𝑅𝑇𝑇𝑥𝑥𝑦𝑦أوجد المعدل الحدي لإلحالل  .3
𝑃𝑃𝑦𝑦السلعتین هما    �افتراض أن سعري  .4 = 2;𝑃𝑃𝑥𝑥 = 𝑅𝑅وأن دخل المستهلك هو    1 = متي �كون    10

 هذا المستهلك في حالة التوازن.
 𝑃𝑃𝑦𝑦;𝑃𝑃𝑥𝑥، وأن أسعار السلعتین هما  𝑅𝑅نفترض �أن الدخل النقدي لهذا المستهلك هو  .5
 ؟ أوجد دالتي الطلب على �ل من السلعتین بداللة الدخل النقدي وأسعار السلعتین، واشرح النت�جة .6

 التمر�ن الثاني:

دینار فإن الطلب على   5مساوي ل    𝑌𝑌 و  𝑋𝑋إن دراسة االخت�ارات المثلى، بینت �أنه عندما ی�قى سعر السلعتین  
 یتغیر مع تغیر الدخل النقدي لهذا المستهلك حسب ما یبینه الجدول التالي:   𝑋𝑋السلعة 

 𝑅𝑅 الدخل  𝛥𝛥𝑥𝑥الكم�ة 
1 
2 
3 
4 

30 
40 
50 
60 

 اشرح ما تعرفه عن منحنى االستهالك الدخل وارسم هذا المنحنى انطالقا من معط�ات الجدول؟  .1
 وحدد طب�عة هذه السلعة؟   𝑋𝑋عرف منحنى انجل وارسم هذا المنحنى �النس�ة للسلعتین  .2

 التمر�ن الثالث: 

التالي:   الشكل  على  هي  ما  مستهلك  إش�اع  دالة  أن  𝑇𝑇�افتراض  = 2𝑥𝑥𝑦𝑦:    :أن السلعتان    𝑌𝑌 و  𝑋𝑋حیث 
 المنفعة الكل�ة  𝑇𝑇 المستهلكتان، و 
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 العقالني للمستهلك؟ اشرح �اختصار ماذا نعني �السلوك  .1

𝑃𝑃𝑥𝑥نفرض أن سعر السلعة   .2 = 𝑃𝑃𝑦𝑦وسعر السلعة    𝑥𝑥 هو 2 = وأن دخل المستهلك المتاح على    𝑦𝑦 هو 1
𝑅𝑅السلعتین   =  متى �كون المستهلك في حالة إش�اع �امل؟  10

𝑃𝑃𝑦𝑦نفرض �أن أسعار السلعتین  .3 = 2, 𝑃𝑃𝑥𝑥 = �م سوف �كون عل�ه الدخل المنفق على السلعتین من  2
 أجل الحصول على نفس اإلش�اع المحقق في المطلب الثاني؟ 

 التمر�ن الرا�ع: 

𝑈𝑈𝑇𝑇لتكن لدینا دالة منفعة مستهلك ما على الشكل التالي:   = 𝑥𝑥.𝑦𝑦    حیث أنtu    تمثل المنفعة الكل�ة التي �شتقها
 . 𝑥𝑥 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑦𝑦المستهلك من استهالك السلعتین  

هما:   السلعتین  سعري  أن  𝑃𝑃𝑥𝑥�افتراض  = 80.𝑃𝑃𝑦𝑦 = هو  40 للمستهلك  النقدي  الدخل  وأن   ،𝑅𝑅 = 2400 
 و�نفقه �له على السلعتین. 

 أحسب الكم�ات التي تحقق لهذا المستهلك أعظم إش�اع.  .1
𝑃𝑃𝑦𝑦تغیر واص�ح    𝑦𝑦نفترض أن سعر السلعتین   .2 = اإلحاللي ، مع ث�ات العوامل األخرى، بین األثر  10

 واألثر الدخلي لتغیر السعر وأشرح النت�جة؟ 
 إشرح ��ف �عمل األثر اإلحاللي الدخلي عندما یرتفع سعر السلعة الدن�ا مع ث�ات العوامل األخرى؟  .3

 حل التمر�ن األول:  

𝐴𝐴  :  𝑈𝑈𝑈𝑈مقدار المنفعة الكل�ة عند   = 𝑋𝑋1/2𝑌𝑌1/4 = 2𝑇𝑇𝑇𝑇 

 بوحدة واحدة: 𝑥𝑥لمستهلكة من السلعة مقدار الز�ادة في المنفعة عندما تز�د الكم�ة ا -1

 فإن إحداث�اتها هي:  𝑏𝑏بوحدة واحدة ولتكن عند النقطة   𝑥𝑥عندما تز�د الكم�ة المستهلكة من السلعة 

 𝑥𝑥 = 5.𝑦𝑦 = 𝑒𝑒𝑇𝑇𝑏𝑏 فإن المنفعة الكل�ة هي:  1 = 51/211/4 

∆𝑒𝑒𝑇𝑇 = 𝑒𝑒𝑇𝑇𝑏𝑏 − 𝑒𝑒𝑇𝑇𝑡𝑡 = 2,236 − 2 = 0,236 

𝑈𝑈𝑅𝑅𝑇𝑇𝑥𝑥𝑦𝑦 =
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑥𝑥
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑦𝑦 = |∆𝑦𝑦/∆𝑥𝑥| 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑المعدل الحدي لإلحالل هو:  -2
𝑑𝑑𝑈𝑈

= 1

4𝑥𝑥
1
2𝑈𝑈−

3
4 

             𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑥𝑥

= 1/2𝑥𝑥−1/2𝑦𝑦1/4 
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             𝑈𝑈𝑅𝑅𝑇𝑇𝑥𝑥𝑦𝑦 =

1

2𝑥𝑥−
1
2𝑦𝑦

1
4

1
4𝑥𝑥

1
2𝑦𝑦−

3
4 

= 2𝑦𝑦/𝑥𝑥 

𝑈𝑈𝑅𝑅𝑇𝑇𝑥𝑥𝑦𝑦هو:   𝐴𝐴مقدار المعدل الحدي عند النقطة   = 2.1
4

= 0.5 

 نجد:  𝐿𝐿𝑡𝑡𝑈𝑈𝐿𝐿𝑡𝑡𝑛𝑛𝑈𝑈𝑒𝑒نر�د تعظ�م دالة المنفعة لهذا المستهلك تحت قید الدخل، �استعمال دالة  -3

𝐿𝐿 = 𝑥𝑥
1
2𝑦𝑦1/4 + 𝜆𝜆(10 − 𝑥𝑥 − 2𝑦𝑦) 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑥𝑥 =

1

2𝑥𝑥−
1
2𝑦𝑦

1
4
− 𝜆𝜆 = 0 → (1) 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑦𝑦 =

1

4𝑥𝑥
1
2𝑦𝑦

−3
4
− 2𝜆𝜆 = 0 → (2) 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝜆𝜆 = 10 − 𝑥𝑥 − 2𝑦𝑦 = 0 → (1) 

→ 𝑦𝑦 = 5/3 

→) نجد أن: 3) و( 2) و( 1من ( 𝑥𝑥 = 20
3

= 6,66. 

 . 𝑅𝑅,𝑃𝑃𝑥𝑥,𝑃𝑃𝑦𝑦بداللة   𝑦𝑦 و  𝑥𝑥دوال الطلب على إ�جاد  -4

 نستعمل �ذلك دالة الغرانج أو م�اشرة المعدل الحدي لإلحالل عند وضع التوازن فنجد: 

𝑈𝑈𝑅𝑅𝑇𝑇(𝑥𝑥𝑦𝑦) =
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑥𝑥
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑦𝑦 =

1/2𝑥𝑥−1/2𝑦𝑦1/4

1

4𝑥𝑥
1
2
𝑦𝑦−3/4

=
𝑃𝑃𝑥𝑥
𝑃𝑃𝑦𝑦 →

𝑃𝑃𝑥𝑥
𝑃𝑃𝑦𝑦 = 2 �

𝑦𝑦
𝑥𝑥�

→ 𝑥𝑥 = 2𝑌𝑌𝑃𝑃𝑦𝑦/𝑃𝑃𝑥𝑥 

 نعوض في دالة الدخل لنجد دوال الطلب على �ل من السلعتین:

𝑅𝑅 − 𝑥𝑥𝑃𝑃𝑥𝑥 − 𝑦𝑦𝑃𝑃𝑦𝑦 = 0 

𝑅𝑅 = 𝑃𝑃𝑥𝑥 �
2𝑌𝑌𝑃𝑃𝑦𝑦
𝑃𝑃𝑦𝑦 � − 𝑃𝑃𝑦𝑦𝑌𝑌 = 0 → 𝑅𝑅 − 2𝑌𝑌𝑃𝑃𝑦𝑦 − 𝑌𝑌𝑃𝑃𝑦𝑦 = 0 

𝑌𝑌 = 𝑅𝑅/3𝑃𝑃𝑦𝑦 

𝑋𝑋 = 2𝑅𝑅/3𝑃𝑃𝑥𝑥 
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أي   نالحظ �أن السلعتین منفصلتین عن �عضهما ال�عض، �ما أن الطلب على السلعتین متزاید مع ز�ادة الدخل
عالقة  تجمعهما  أي  السعر  بتزاید  تتناقص  المطلو�ة  الكم�ة  بینما  طرد�ة  عالقة  تر�طهما  المطلو�ة  الكم�ة  أن 

 عكس�ة.

 حل التمر�ن الثاني: 

اإلستهالك .1 دون   منحنى  النقدي  الدخل  یتغیر  عندما  المستهلك  توازن  لنقاط  الهندسي  المحل  هو  الدخل 
 غیره.

𝑅𝑅لرسم منحنى االستهالك ننطلق من تحدید خط المیزان�ة   = 5𝑥𝑥 + 5𝑦𝑦    و�التالي فإن الكم�ات المستهلكة من
 السلعتین أمام المستو�ات المختلفة من الدخول یوضحها الجدول التالي:

 الدخل  30 40 50 60
4 3 2 1 𝑋𝑋 

8 7 6 5 𝑌𝑌 
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المستو�ات   .1 الزمن عند  وحدة  في  ما  سلعة  المستهلك من  التي س�شتر�ها  الكم�ات  إنجل  منحنى  یوضح 
 دخله. المختلفة من 

 هذه السلعة هي سلعة عاد�ة ضرور�ة ألن منحنى إنجل موجب المیل و�قطع محور الكم�ات.

 حل التمر�ن الثالث:

مختلف   .1 على  للدخل  الرشید  اإلنفاق  على  ینعكس  الذي  التصرف  ذلك  هو  للمستهلك  العقالني  السلوك 
 أعظم إش�اع ممكن و�التالي �مكن أن نقول أن:   قیقحالسلع والخدمات لت

 المستهلك �كون عقالن�ا، إذا عمل على تعظ�م منفعة الكل�ة أمام دخل معین.  •
 المستهلك �كون عقالن�ا، إذا عمل على تخف�ض إنفاقه إلى أدنى حد ممكن من أجل تحقیق منفعة معینة  •
 �عظم المستهلك إش�اعه عندما �كون:  .2

𝐿𝐿 = 𝑥𝑥𝑦𝑦 + 𝜆𝜆(10− 2𝑥𝑥 − 𝑦𝑦) 

 نجد:   ب المشتقات الجزئ�ة وجعلها مساو�ة للصفرا�حس

𝑑𝑑𝐿𝐿
𝑑𝑑𝑥𝑥 = 0 ↔ 2𝑦𝑦 − 2𝜆𝜆 = 0 → (1) 

𝑑𝑑𝐿𝐿
𝑑𝑑𝑦𝑦 = 0 ↔ 2𝑥𝑥 − 𝜆𝜆 = 0 → (2) 

𝑑𝑑𝐿𝐿
𝑑𝑑𝜆𝜆 = 0 ↔ 10𝑥𝑥 − 𝑦𝑦 = 0 → (3) 
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𝑦𝑦) نجد أن الكم�ات التي تحقق توازن المستهلك من السلعتین  3) و( 2) و( 1من ( = 5. 𝑥𝑥 = 2,5. 

 الدخل الضروري من أجل الحصول على المنفعة الكل�ة المحققة في المطلب الثاني.  .3

𝑈𝑈𝑈𝑈المنفعة المحققة في المطلب الثاني هو:   = 2(2,5)(5) = 25. 

𝐿𝐿 = 2𝑥𝑥 + 2𝑦𝑦 + 𝜆𝜆(25− 2𝑥𝑥) 

𝑑𝑑𝐿𝐿
𝑑𝑑𝑥𝑥 = 2 − 𝜆𝜆(2𝑦𝑦) = 0 → 𝜆𝜆 = 1/𝑥𝑥 

𝑑𝑑𝐿𝐿
𝑑𝑑𝑦𝑦 = 2 − 𝜆𝜆(2𝑦𝑦) = 0 → 𝜆𝜆 = 1/𝑦𝑦 

𝑑𝑑𝐿𝐿
𝑑𝑑𝑦𝑦 = 25 − 2𝑥𝑥𝑦𝑦 = 0 

25 − 2𝑦𝑦2 = 0 → 𝑦𝑦2 =
25
2 → 𝑦𝑦 =

5
√2𝑒𝑒𝑒𝑒𝑥𝑥

= 5/√2 

𝑃𝑃𝑦𝑦و,م أمام أسعار    25أدنى دخل لتحقیق منفعة مقدارها   = 2,𝑃𝑃𝑥𝑥 =  هو: 2

𝑅𝑅 =
2 × 5
√2

+ 2 ×
5
√2

= 14,14 

 حل التمر�ن الرا�ع:

40𝑥𝑥لدینا قید الدخل  + 80𝑦𝑦 = 2400 

 حساب �م�ات السلعتین التي تعظم إش�اع هذا المستهلك: .1

𝐿𝐿 = 𝑥𝑥𝑦𝑦 + 𝜆𝜆(2400 − 40𝑥𝑥 − 80𝑦𝑦) 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑥𝑥 = 𝑦𝑦 − 40𝜆𝜆 = 0 → (1) 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑦𝑦 = 𝑥𝑥 − 80𝜆𝜆 = 0 → (2) 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝜆𝜆 = 2400− 40𝑥𝑥 − 80𝑦𝑦 = 0 → (3) 

أن:   نجد  الثالثة  المعادلتین  𝑥𝑥�حل  = 15.𝑦𝑦 = ومقدار   30 المستهلك  هذا  إش�اع  تعظم  التي  الكم�ات  وهي 
𝑈𝑈𝑈𝑈اإلش�اع هو:   = 15 × 30 = 450 
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دینار مع ث�ات العوامل األخرى فإنه س�ظهر في تغیر المستهلك    10و�ص�ح مقابال ل    𝑃𝑃𝑦𝑦عندما یتغیر  .2
 نت�جة ألثر�ن إثنین هما: أثر اإلحالل، وأثر داخلي

 أوال: األثر اإلحاللي 

 هنا المنفعة الكل�ة ال تتغیر و�التالي 

𝑈𝑈𝑈𝑈 = 𝑥𝑥𝑦𝑦 → 𝑦𝑦 =
𝑒𝑒𝑇𝑇
𝑥𝑥 → 𝑦𝑦450/𝑥𝑥 

𝑑𝑑𝑈𝑈نشتق هذه المعادلة فنجد 
𝑑𝑑𝑥𝑥

= 𝑦𝑦 = −450/𝑥𝑥2 

450−نعادل هذه الق�مة ونس�ة السعر�ن  
x2

= −80
10
→ x = 7,5, y = 60 

وهذا هو األثر   𝑥𝑥بینما انخفضت الكم�ة المطلو�ة من   𝑦𝑦ارتفعت الكم�ة المطلو�ة من   𝑝𝑝𝑦𝑦فنالحظ �أنه �إنخفاض  
 اإلحاللي.

 ثان�ا: األثر الداخلي

السلعة   بینما سعر  ثابتا  النقدي  الدخل  ی�قى  �استخدام    𝑦𝑦عندما  المستهلك  توازن  إلى  التوصل  �مكن  ینخفض، 
 مضاعف الغرانج أو �جعل الدالة تا�عة لسلعة واحدة، وسوف نستخدم الطر�قة التال�ة:

2400 = 80𝑥𝑥 + 10𝑦𝑦 

𝑥𝑥 = 30 − 1/8𝑦𝑦 

𝑈𝑈𝑈𝑈 = 𝑥𝑥𝑦𝑦 → 𝑈𝑈𝑈𝑈 = 𝑦𝑦(30 −
𝑦𝑦
8) 

𝑑𝑑𝑑𝑑نشتق ونعدم المشتق 
𝑑𝑑𝑈𝑈

= 30 − 2𝑈𝑈
8

= 0 → 𝑥𝑥 = 15,𝑦𝑦 = 120 

، 𝑥𝑥و�ذلك ز�ادة الطلب على    𝑦𝑦فإن أثر الداخلي �عمل على ز�ادة الطلب على    𝑃𝑃𝑌𝑌نستنتج أنه عندما ینخفض  
 أي أن األثران �عمالن في نفس اإلتجاه �الز�ادة و�التالي فإن السلعة هي سلعة عاد�ة.

عندما یرتفع سعر السلعة الدن�ا فإن األثر اإلحاللي �عمل على تخف�ض الكم�ة المطلو�ة من هذه السلعة بینما   .3
 �عمل األثر الداخلي على ز�ادة الطلب علیها.
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 تمهید 
كفرض�ة أول�ة حسب التحلیل الكالس�كي الحدیث �قصد �المؤسسة أو المنتج نفس المعنى، إذ المنتج هو  
اإلنتاج�ة  العمل�ة  خالل  من  قبل،  من  موجودة  تكن  لم  خدمة  أو  سلعة  تحقیق  أو  �خلق  �قوم  اقتصادي  عون 

اإلنتاج (المدخالت) وتحو�لها إلى منتوج (مخرجات) أو سلع صالحة لالستهالك المتمثلة في توظ�ف عناصر  
 استخدام عناصر اإلنتاج.  �فاءة الم�اشر أو غیر الم�اشر، �ما تعتمد العمل�ة اإلنتاج�ة على

على   الحصول  عند  األولى  تتحقق  إذ  االنتاج،  في  اإلقتصاد�ة  والكفاءة  الفن�ة  الكفاءة  مدلوالن،  للكفاءة 
نتاج ممكن �استخدام قدر معین من الموارد. أما الثان�ة ف�قصد بها تحقیق قدر معین من االنتاج �أقل  أقصى ا

تكلفة   تخف�ض  إلى  المنشأة  تسعى  ثابتة،  المنتجة  السلع  أسعار  تكون  عندما  المنافسة  ظل  وفي  ممكنة.  تكلفة 
الكفائتین الوحدة المنتجة إلى أقل مستوى ممكن من أجل تعظ�م الر�ح، لذلك فإن تعظ�  م الر�ح یتضمن تحقیق 

 معا، والكفاءة االقتصاد�ة شرط ضروري ودلیل على تحقق الكفاءة الفن�ة، لكن العكس ل�س �الضرورة صح�ح. 
 

 
 إن المنتج یواجه في العمل�ة اإلنتاج�ة نوعین من المسائل:

 ك�ف ینتج وما هي التقن�ة المستعملة؟.  -
 العنصر سنتطرق إلى مسألتین هما:ك�ف �عظم الر�ح؟. وضمن هذا  -

 .تعظ�م اإلنتاج تحت قید التكال�ف 
  .تدنئة التكال�ف تحت قید اإلنتاج 

 نظر�ة اإلنتاج أوال: 
 عناصر اإلنتاج؛ المفهوم والخصائص.   -1

أر�عة   ضمن  وتجمع  والخدمات  السلع  إنتاج  في  المستعملة  المدخالت  �ل  هي  (الموارد)  اإلنتاج  عناصر 
 مجموعات:
   :األرضLand    وتتضمن �ل الموارد الطب�ع�ة، األراضي الفالح�ة وغیر الفالح�ة، �اإلضافة إلى الموارد

 ال�اطن�ة (معادن، بترول، م�اه جوف�ة ...) والسطح�ة (الغا�ات، األنهار، ال�حیرات ...)،
   :العملLabour    إنتاج السلع والخدمات، �ما البدني والعقلي المستعمل في  �قصد �ه و�تضمن الجهد 

 عدد العمال أو عدد ساعات العمل؛ 
   :المال والمعدات    Capitalرأس  اآلالت  و�تضمن  الثابت  المال  رأس  أو  المادي  المال  برأس  و�سمى 

 والمصانع ...؛
   :اإلدارة والتنظ�مEntrepreneurship/Managment    وهو نوع من المهارات ال�شر�ة الخاصة ب�عض

األفراد الذین لدیهم القدرة على االبتكار من خالل تطو�ر طرق جدیدة في العمل، أو التعامل مع مخاطر  
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�قوم   من  هو  المنظم  أن  �ما  جدیدة.  تكال�ف فرص  ال�حث عن  و�ذلك  جدیدة  وفتح مجاالت  األعمال 
األداة الرئ�س�ة في عمل�ة اتخاذ القرارات المتعلقة �الكم�ة والنوع�ة  بتنظ�م العناصر الثالثة السا�قة، و�عد  

 المنتجة والوسائل الالزمة وهو من یتحمل ت�عات المخاطرة والنجاح أو الفشل. 
 كل عنصر من العناصر السا�قة یتحصل على عائد أو مقابل لتمو�ل العمل�ة اإلنتاج�ة:

 األرضي الذي �عرض أرضه للعمل�ة اإلنتاج�ة؛الر�ع: وهو المبلغ المدفوع إلى مالك المورد  
 األجر: وهو مقابل العمل و�تضمن األجور والرواتب؛ 
 الفائدة: وهو المبلغ المدفوع لمالك رأس المال؛ 
 الر�ح: وهو المبلغ المدفوع لمن �ملكون اإلدارة والتنظ�م.  

 الر�ع �ل شهر، األجر �ل ساعة، والمرتب �ل شهر، الفائدة �ل سنة، والر�ح �ل سنة.  مثال:
 من بین خصائص عناصر اإلنتاج نذ�ر: 

 القابل�ة للقسمة: �معنى إمكان�ة استعمال عناصر اإلنتاج �الكم�ات المرغو�ة �العدد الصغیر.  •
�عدد متغیر من الوحدات لعنصر    المالئمة: �معنى إمكان�ة تمثیل وحدة واحدة من عنصر إنتاجي معین  •

 إنتاجي آخر. 
اإلحالل: �معنى إمكان�ة تعو�ض �م�ة معینة من عنصر إنتاجي �كم�ة معینة من عنصر إنتاجي آخر  •

 لنفس المستوى من اإلنتاج. 
العنصر اإلنتاجي الثابت: وهو العنصر الذي ال �مكن تغییر �میته خالل فترة معینة، �ع�ارة أخرى �م�ة  •

نتاجي الثابت تكون مستقلة عن حجم اإلنتاج، أما العامل اإلنتاجي المتغیر ف�كون دالة لحجم العنصر اإل
 اإلنتاج، وعل�ه من المهم التمییز بین:

فترة اإلنتاج القصیرة: أي الفترة التي ال تستط�ع فیها المنشأة تغییر حجم اإلنتاج، أو الفترة التي تكون فیها أغلب  
 . على األقل عنصر إنتاجي ثابت)عناصر اإلنتاج ثابتة (

الفترة التي تستط�ع فیها المنشأة تغییر حجم اإلنتاج وتكون فیها �ل عناصر اإلنتاج  فترة اإلنتاج الطو�لة: أي 
 متغیرة.

 دالة اإلنتاج وال�عد الزمني  -2
ة لإلنتاج، أو توضح دالة اإلنتاج العالقة بین الكم�ة المنتجة والكم�ات المختلفة من العناصر الضرور�  تعر�ف:

أو   سلعة  من  المنتجة  (الكم�ة  والمخرجات  اإلنتاج)  (عناصر  اإلنتاج  مدخالت  بین  العالقة  توضح  هي ص�غة 
 . الص�اغة الر�اض�ة هي التي تحدد االخت�ارات التقن�ة للمنظمخدمة)، �ما أن 

𝑄𝑄 = 𝑓𝑓(𝐿𝐿,𝐾𝐾, …  رأس المال. Kالعمل، و  Lتمثل حجم اإلنتاج،   Q�حیث  (
التغیر مع حجم اإلنتاج في  كما �مكن   القول أن العناصر اإلنتاج�ة المتغیرة هي التي لها مرونة على 

األمد القصیر �العمل (أمكان�ة ز�ادة عدد العمال أو عدد ساعات العمل)، أما الثابتة فتحتاج إلى فترة لز�ادتها 
 كالمهارات مثال. 
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لقرار من أخذ صورة واضحة عن طب�عة  تسمح دالة اإلنتاج �اشتقاق عدد من المؤشرات تمكن صاحب ا
 والكم�ات المستخدمة من عناصر اإلنتاج.  Qالعالقة بین حجم اإلنتاج المولد 

وأهم المؤشرات وأكثرها استخدامًا: اإلنتاج الكلي، اإلنتاج المتوسط، واإلنتاج الحدي.  و�افتراض أن عنصر العمل 
 .هو العنصر المتغیر

 المتوسط والحدي: مفاه�م اإلنتاج الكلي،  -3
الكلي   .أ زمن�ة    :TPالناتج  فترة  المختلفة خالل  اإلنتاج  عناصر  �استخدام  المنتجة  الكم�ات  هو مجموع 

 معینة. 
المتوسط   .ب اإلنتاج    :APالناتج  في  معین  إنتاجي  عنصر  من  واحدة  وحدة  �ه  أسهمت  ما  متوسط  هو 

 الكلي.   
الحدي   .ت ن  :MPالناتج  الكلي  اإلنتاج  في  التغیر  مقدار  العنصر  هو  من  المستخدمة  الكم�ة  تغیر  ت�جة 

 اإلنتاجي المتغیر بوحدة واحدة. ر�اض�ا �كتب الناتج المتوسط والحدي �ما یلي:

𝐴𝐴𝐴𝐴 =
𝑓𝑓(𝐿𝐿,𝐾𝐾)

𝐿𝐿 =
𝑄𝑄
𝐿𝐿 =

𝑇𝑇𝐴𝐴
𝐿𝐿 ;         𝑀𝑀𝐴𝐴 =

𝜕𝜕𝑓𝑓(𝐿𝐿,𝐾𝐾)
𝜕𝜕𝐿𝐿 =

∆𝑓𝑓(𝐿𝐿,𝐾𝐾)
∆𝐿𝐿 =

∆𝑇𝑇𝐴𝐴
∆𝐿𝐿  

نسمى الناتج الكلى، المتوسط والحدى أو اإلنتاج�ة الكل�ة، المتوسطة والحد�ة، �الرغم من أن اإلنتاج�ة   مالحظة:
Productivity   خالل من  تتزاید  أن  �مكن  العامل  إنتاج�ة  مثال  إنتاجي،  عنصر  لكل  المخرج  تمثل  تعر�فا 

 التدر�ب، التحسن التكنولوجي أو اإلدارة الجیدة. 
 اإلنتاج وعناصر اإلنتاج العالقة بین  -4

لعناصر   الحد�ة  اإلنتاج�ة  تناقص  �قانون  األولى  تعرف  هامتین،  عالقتین  على  �التعرف  أساسا  نهتم 
الغلة، و�صور العالقة بین الز�ادة في أحد عناصر اإلنتاج المتغیرة واإلنتاج  تناقص  اإلنتاج المتغیرة أو قانون 

عالقة مرت�طة �مستوى نشاط المنشأة في المدى القصیر، وتفید في  الكلي مع ث�ات �ق�ة العناصر اإلنتاج�ة، فهي
اخت�ار المز�ج األمثل من عناصر اإلنتاج و�ذا مستوى اإلنتاج األمثل في هذا المدى. أما العالقة الثان�ة فهي  

�م�ات تر�ط اإلنتاج �عناصر اإلنتاج وتعرف �العائد على الحجم أو غلة الحجم، وتصور العالقة بین التغیر في  
هاتین   ولفهم  اإلنتاج�ة.  العناصر  �ل  تغیر  مع  الطو�ل،  المدى  في  الكلي  واإلنتاج  مجتمعة  اإلنتاج  عناصر 

 العالقتین نبدأ أوال �التعرف على العالقة التقن�ة بین اإلنتاج وعناصر اإلنتاج في المدى القصیر 
 دالة اإلنتاج في الفترة القصیرة ثان�ا: 

دالة    تكون  وعل�ه  األخرى،  العوامل  ث�ات  افتراض  مع  العاملة  القوى  استخدام  على  �عتمد  اإلنتاج  وفیها حجم 
𝑄𝑄اإلنتاج من الشكل:  = 𝑓𝑓(𝐿𝐿,𝐾𝐾�)  .هذه الدالة معرفة ومستمرة وقابلة لالشتقاق ، 

 إال أنها �مكن أن تأخذ أشكال أخري �ما یلي: محد�ة�ما أن دالة اإلنتاج عادة تكون   
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غلة   بتناقص  ونقصد  العمل،  وهو  واحد  إنتاجي  عنصر  ذات  دالة  هي  األشكال  هذه  في  اإلنتاج  دالة 

 الحجم أن الناتج الحدي للعمل متناقص، وتزاید غلة الحجم أن الناتج الحدي للعمل متزاید. 
وذلك حسب رؤ�ة المشاهد الواقع   concave  والتقعر  convexeال �جب الخلط بین مفهومي التحدب    مالحظة:

 تحت محور الفواصل عند نقطة األصل ف�ما إذا �ان �شاهد حد�ة �منحى السواء مثال أو تقعرا  �دالة اإلنتاج. 
الذي �فترض أن تقن�ة    Law of variable proportionتخضع هذه الدالة إلى قانون النسب المتغیرة  

عناصر اإلنتاج المتغیرة مع الثابتة بنسب متغیرة، وأفضل مثال �كون   اإلنتاج في الفترة القصیرة تعتمد على مزج
𝑄𝑄متعلق �القطاع الزراعي �ما یلي:  = 𝑓𝑓(𝐿𝐿1

𝐷𝐷1
, 𝐿𝐿10
𝐷𝐷1

, 𝐿𝐿20
𝐷𝐷1

, … … … 𝐿𝐿𝑛𝑛
𝐷𝐷1

، حیث یتضح أن حجم اإلنتاج في الفترة  (

 القصیرة یتم �افتراض أن عدد العمال �كون متزاید مع �قاء قطعة األرض ثابتة. 
أو قانون تناقص اإلنتاج�ة الحد�ة، والذي  :  Law of diminishing returns   تناقص الغلةقانون   .أ

ینص على أنه عند ز�ادة وحدات معینة من عنصر اإلنتاج المتغیر (ول�كن العمل) إلى عنصر اإلنتاج  
الناتج    الثابت (ول�كن رأس المال) یبدأ الناتج الحدي لعنصر اإلنتاج المتغیر �التناقص، مع مالحظة أن 

 الكلي ی�قى متزاید ولكن �معدل متناقص (هو نفسه قانون النسب المتغیرة). 
 فرض�ات القانون: 

 على األقل عنصر إنتاجي ثابت. •
 كل وحدات عنصر اإلنتاج المتغیر تكون متماثلة.  •
 المستوى التكنولوجي ثابت.  •

القانون ب�ساطة في القطاع   الفالحي إذ �عد حد معین من استخدام األیدي كما قلنا سا�قا �مكن أن �ظهر هذا 
 العاملة على قطعة أرض ثابتة تبدأ اإلنتاج�ة الحد�ة لهم �التناقص إلى أن تنعدم. 

 ولفهم أعمق للعالقة بین اإلنتاج الكلي والعناصر اإلنتاج�ة األخرى المعبر عنها بدالة اإلنتاج في المدى القصیر
 معینة �استخدام عناصر اإلنتاج والتى تكون ثابتة ماعدا عنصر العمل. نتطرق للمثال التالى حول إنتاج سلعة
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 مثال: 

 
نالحظ أن الناتج الكلي متزاید عندما تكون اإلنتاج�ة الحد�ة موج�ة، و�بلغ أقصاه عندما تنعدم، �ما أن  

أقصاه، �عد هذه النقطة �ص�ح متزاید الناتج الكلي یتزاید �معدل متزاید إلى النقطة التي یبلغ فیها الناتج الحدي  
�قاء  مع  تدر�ج�ا  اإلنتاج  عوامل  أحد  �م�ة  في  الز�ادة  عند  أنه  تقن�ة  وألس�اب  �ذلك  نستنتج  متناقص،  �معدل 
اإلنتاج  عامل  من  أقل  بنسب  ثم  نسب�ا  �بیر  �شكل  البدا�ة  في  یزداد  الكلي  اإلنتاج  فإن  ثابتة  األخرى  العوامل 

 تناقصة).المتغیر (قانون الغلة الم
 مراحل اإلنتاج في الفترة القصیرة .ب

وهي النس�ة ما بین التغیر النسبي لإلنتاج والتغیر    L�النس�ة للعامل اإلنتاجي  مرونة اإلنتاج  نعرف أوال  
 . Lالنسبي الصغیر (الضئیل) لكم�ة العنصر اإلنتاجي  

𝐸𝐸𝑃𝑃 =

∆𝑄𝑄
𝑄𝑄
∆𝐿𝐿
𝐿𝐿

=
∆𝑄𝑄
∆𝐿𝐿

𝐿𝐿
𝑄𝑄 =

∆𝑄𝑄
∆𝐿𝐿
𝑄𝑄
𝐿𝐿

=
𝑀𝑀𝐴𝐴𝐿𝐿
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐿𝐿
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 .وحسب مرونة اإلنتاج نمیز المراحل الثالثة التال�ة
وتبدأ من نقطة البدا�ة حتى تصل اإلنتاج�ة المتوسطة (الناتج المتوسط) إلى أعظم ق�مة لها   المرحلة األولى: -

أو نقطة تقاطع منحنیي الناتج الحدي والمتوسط، وفي هذه المرحلة �كون الناتج الكلي متزاید �معدل متزاید أي  
تب المتغیر وهذا حتى  اإلنتاجي  العامل  أكبر من ز�ادة  تكون  اإلنتاج  وفیها   MPلغ  أن ز�ادة  لها،  ق�مة  أعظم 

𝑬𝑬𝑷𝑷  :أ�ضا تكون اإلنتاج�ة المتوسطة أقل من اإلنتاج�ة الحد�ة و�التالي تكون  > 𝟏𝟏 . 
0)نالحظ أنها تبدأ من نقطة األصل لتمتد إلى النقطة    التاليمن الشكل   < 𝐿𝐿 < 4) E    وتعتبر هذه النقطة ،

اإلنتاج  تحفیز  �منطقة  المنتج  نظر  وجهة  عامل  Zone d’incitation à la productionمن  أي  فز�ادة   .
النوع   �المقابل تكون الز�ادة في اإلنتاج الكلي بهذه المنطقة من  �ق�ة �ل العمال،  إضافي �سمح بز�ادة متوسط 

في    TPL�كون موج�ًا. لكن سرعان ما �أخذ    MPLألن انحدارتكون بوتیرة متسارعة     TPLاألسي، فالز�ادات في 
 التناقص قبل نها�ة هذه المرحلة، وهو ما �جعل منحناه محذ�ًا نحو المحور األفقي 

الثان�ة:   - الحد�ة  المرحلة  اإلنتاج�ة  وتكون  أقصاه  الكلي  الناتج  یبلغ  أن  إلى  األولى  المرحلة  نها�ة  من  وتبدأ 
𝐴𝐴𝐴𝐴معدومة، في هذه المرحلة تكون   > 𝑀𝑀𝐴𝐴   𝟎𝟎  :و�التالي تكون < 𝑬𝑬𝑷𝑷 < �ذلك �كون الناتج الكلي متزاید   𝟏𝟏

 �معدل متناقص أي أن ز�ادة اإلنتاج تكون أقل من ز�ادة العامل اإلنتاجي المتغیر.
بین   محصورة  4وهي  ≤ L ≤ أن    9 لنا  وتكشف  الفعالة،  المنطقة  أو  االقتصاد�ة  �المنطقة  وتسمى 

حتى �صل إلى الصفر    MPLالز�ادة في اإلنتاج الكلي تكون �معدالت متناقصة وهو ما �عكس استمرار تناقص  
 في نها�ة هذه المرحلة.

ولى. و�لى غا�ة  من النوع اللوغار�تمي حیث یز�د �معدل أقل مما �ان عل�ه في المرحلة األ   TPLإن ز�ادة 
ونشیر أن هذه المنطقة   .APL  متناقصة ولكنها موج�ة وأقل من  MPL، ت�قى    TPLالوصول إلى نقطة انقالب  

MPLعند أعلى ق�مة لها وتنتهي عند   APLتبدأ عندما تكون  = 0. 
𝑀𝑀𝐴𝐴وهي التي تكون فیها    المرحلة الثالثة: - < 𝑬𝑬𝑷𝑷  وتكون:  متناقص،  TPو    0 < حسب الشكل التالى    ،𝟎𝟎

القصیرة. الفترة  فى  اإلنتاج  مراحل  یوضح  هي    الذى  عندها  إذ  التي  األخیرة  Lالمرحلة  > تص�ح    9 أین 
اإلنتاج�ة الحد�ة سال�ة وتدفع �اإلنتاج الكلي إلى التناقص، ول�س من داع �قاء المنتج في هذه المرحلة ألن  

 ل من العمال.�إمكانه الحصول على ز�ادة في اإلنتاج الكلي �عدد أق
الثان�ة،    �النس�ة للمنتج إال في المرحلة  تقدم، نستنتج أن توازن األجل القصیر ال �مكنه أن یتحقق  مما 

كما �ات من غیر الممكن تحق�قه في المرحلة األولى أ�ضًا ألن التوقف عن استخدام عنصر العمل هو تصرف 
، والشكل الموالى اد توظ�ف العمال زاد اإلنتاج الكليغیر مجدي یتنافى والمصلحة العامة للمؤسسة. لذا، �لما ز 

 یبین مرحل اإلنتاج في الفترة القصیرة. 
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الفترة القصیرة المذ�ورة أعاله والمسماة �المرحلة األولى والثان�ة  ب عدم الخلط بین مراحل اإلنتاج في: �جمالحظة
 الذي  MPوالثالثة، والمراحل المسماة بتزاید الغلة وتناقص الغلة والغلة السال�ة والمرت�طة �منحنى الناتج الحدى  

 .�كون متزاید ثم متناقص ثم سالب 
 : والمنطقة المفضلة لإلنتاج MPسلوك  .ت

المنحنى   السبب   التاليومن  إذ  متزایدة  �معدالت  اإلنتاج  یزداد  األولى  المرحلة  لماذا في  �مكن توض�ح 
�كمن في ز�ادة اإلنتاج�ة الحد�ة للعمل، أما إنتاج�ة العامل الثابت وهو رأس المال فتكون ضع�فة جدا أو سال�ة 
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اق استغالال  مستغلة  غیر  تكون  وز�ادة ألنها  العاملة  األیدي  ز�ادة  أن  نالحظ  التالي  المثال  وحسب  تصاد�ا، 
 عامل حسب الشكل)  3إنتاجیتهم تؤدي إلى ز�ادة اإلنتاج الكلي إلى الحد (

 
�االنخفاض مع �قائها موج�ة، �عد هذه النقطة تص�ح    MPحیث تبدأ    TPالذي یوضح نقطة انعطاف لمنحنى  

في  یبدأ  و�عدها  أقصاه،  یبلغ  أن  إلى  الز�ادة  في  اإلنتاج  و�ستمر  متناقصة،  اإلنتاج  حجم  في  الز�ادة  معدالت 
للناتج الكلي،  االنخفاض، أما االنتاج�ة الحد�ة فتص�ح معدومة ثم تكون سال�ة وهذا �سبب االنخفاض المطلق 

المن  تناقص وتعتبر  قانون  مفعول  سر�ان  منطقة  المتغیر  للعنصر  الحد�ة  االنتاج�ة  فیها  تتناقص  التي  طقة 
�سبب أن إنتاج�ة �ال العنصر�ن موج�ة �الرغم من  المفضلة اقتصاد�ا  االنتاج�ة الحد�ة، وتعد هذه المنطقة هي  

لثة من مراحل اإلنتاج فتكون غیر انخفاضها، و�محصلة لهذا السببین �ستمر اإلنتاج في الز�ادة. أما المنطقة الثا
رشیدة اقتصاد�ا لكون االنتاج�ة الحد�ة للعمل سال�ة �الرغم من �ون انتاج�ة رأس المال موج�ة، ففي هذه المرحلة 

 تظهر ال�طالة المقنعة، �ذلك المرحلة األولى غیر رشیدة اقتصاد�ا لكون االنتاج�ة الحد�ة لرأس المال سال�ة. 
 في الفترة الطو�لةدالة اإلنتاج ثالثا: 

بین   التمییز  المفید  من  الطو�لة  الفترة  فى  اإلنتاج  لدالة  التطرق  اإلنتاجقبل  Level of   مستوى 
production  اإلنتاج ز�ادة Scale of production  ونطاق  من خالل  اإلنتاج  بز�ادة  المنشأة  تقوم  فعندما   ،

هذه الحالة نتحدث عن ز�ادة مستوى اإلنتاج، أما عندما نقوم   ففيكم�ة أحد عوامل اإلنتاج و�قاء األخرى ثابتة  
نطاق  ز�ادة  عن  الحدیث  یتم  الحالة  هذه  ففى  النس�ة  بنفس  اإلنتاج  عوامل  �ل  ز�ادة  من خالل  اإلنتاج  بز�ادة 

 اج.  اإلنت 
اإلطار   هذا  وفي  متغیرة،  تكون  اإلنتاج  عوامل  �ل  �ون  في  تتمثل  الطو�لة  للفترة  األساس�ة  المیزة  إن 
نفترض التغیر اآلني لكل المتغیرات وعل�ه �كون الحدیث عن مفهوم العوائد السلم�ة أو غلة الحجم عندما �كون  

 التغیر في العوامل بنفس النس�ة وفي نفس االتجاه. 
 یز�د اإلنتاج بنفس نس�ة ز�ادة عوامل اإلنتاج نقول عن غلة الحجم أنها ثابتة. عندما   •
 عندما یز�د اإلنتاج بنس�ة أكبر من ز�ادة عوامل اإلنتاج نقول عن غلة الحجم أنها متزایدة. •
 عندما یز�د اإلنتاج بنس�ة أقل من ز�ادة عوامل اإلنتاج نقول عن غلة الحجم أنها متناقصة. •
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 :سةالدالة المتجان -1
الدالة   الدرجة    f(L,K)نقول عن  من  متجانسة  تماما    nأنها  حق�قي موجب  �ل عدد  أجل  من  �ان  فإن   𝜆𝜆إذا 

 المساواة التال�ة تكون محققة. 
𝑓𝑓(𝜆𝜆𝐿𝐿, 𝜆𝜆𝐾𝐾) = 𝜆𝜆𝑛𝑛𝑓𝑓(𝐿𝐿,𝐾𝐾) 

 :Eulerإن الدوال المتجانسة تحقق معادلة (متطا�قة) أولر

𝐿𝐿
𝜕𝜕𝑓𝑓(𝐿𝐿,𝐾𝐾)

𝜕𝜕𝐿𝐿 + 𝐾𝐾
𝜕𝜕𝑓𝑓(𝐿𝐿,𝐾𝐾)
𝜕𝜕𝐾𝐾 = 𝑛𝑛𝑓𝑓(𝐿𝐿,𝐾𝐾) 

نعتبر أن دالة اإلنتاج    𝜆𝜆الهدف من دراسة الدالة المتجانسة هو عند ضرب المتغیرات المستقلة في عدد ثابت  
إذا تغیر    n=1 إذا �قي المتغیر التا�ع دون تغییر، ومن الدرجة األولى  n=0تكون متجانسة من الدرجة صفر  

فتكون غلة   >n <  0  1تزایدة، وفي حالة  تكون غلة الحجم م  n>1المتغیر التا�ع بنفس النس�ة، أما في حالة  
 الحجم متناقصة. 

 سؤال: هل تتحقق متطا�قة أولر �النس�ة لدالة �وب دوغالس من الشكل:
𝑄𝑄 = 3𝐿𝐿0.7𝐾𝐾0.3 

𝐿𝐿𝑓𝑓𝐿𝐿′ + 𝑓𝑓𝐾𝐾′𝐾𝐾 = 𝐿𝐿 ∗ 3 ∗ 0.7𝐿𝐿−0.3𝐾𝐾0.7 + 𝐾𝐾 ∗ 3 ∗ 0.3𝐿𝐿0.7𝐾𝐾−0.7 = 3𝐿𝐿0.7𝐾𝐾0.3 
 :قانون النسب المتغیرة -2

العوامل اإلنتاج�ة متغیرة نسب�ا، �معنى �مكن تغییر نوعها أو حجمها مع تغیر في الفترة الطو�لة تص�ح جم�ع  
 حجم اإلنتاج فتص�ح دالة اإلنتاج �ما یلي: 

𝑄𝑄 = 𝑓𝑓(
𝐿𝐿10
𝐾𝐾2

,
𝐿𝐿15
𝐾𝐾4

,
𝐿𝐿18
𝐾𝐾7

, … … . ,
𝐿𝐿𝑛𝑛
𝐾𝐾𝑚𝑚

) 

المتغیرة، وعل�ه �كون مزج عناصر اإلنتاج یتم بنسب مختلفة (متغیرة) ف�خضع اإلنتاج �التالي إلى قانون النسب  
معا  المال  العمل ورأس  یزداد  الثابتة عندما  النسب  قانون  إلى  الطو�لة  الفترة  اإلنتاج في  أن �خضع  �مكن  كما 

 ولكن بنس�ة مزج ثابتة �ما یلي:

𝑄𝑄 = 𝑓𝑓(
𝐿𝐿4
𝐾𝐾2

,
𝐿𝐿8
𝐾𝐾4

,
𝐿𝐿12
𝐾𝐾6

, … … . ,
𝐿𝐿𝑛𝑛
𝐾𝐾𝑚𝑚

) 

القانون �عض صناعات األدو�ة وا½نس�ة المزج ت�قى دائما تساوي   لمواد الك�ماو�ة أو صناعة ، وتخضع لهذا 
 �عض اآلالت �الطا�عة والحاسوب.

 : انتقال منحنى الناتج الكلي -3
نحو األعلى تعبیرا عن ز�ادة اإلنتاج، وهذا �سبب التطور   TPفي الفترة الطو�لة ینتقل منحنى اإلنتاج   

�ص�ح �اإلمكان إنتاج المز�د من المنتج بنفس الموارد (رأس المال ثابت)   TPالتكنولوجي، فعند انتقال منحنى  
 حسب الشكل التالى. 2K�حجم موارد أقل  1TPونفس الكم�ة 
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 : أنواع دوال اإلنتاج -4

  دالة �وب دوغالس 
 األكثر شهرة وهي دالة متجانسة وتمثل دالة إنتاج ذات عوامل قابلة لإلحالل وتكتب من الشكل وتعد 

𝑄𝑄 = 𝑓𝑓(𝐿𝐿,𝐾𝐾) = 𝐴𝐴𝐿𝐿𝛼𝛼𝐾𝐾𝛽𝛽 
A�حیث                > 0        ،1 > 𝛼𝛼 > 0        ،1 > 𝛽𝛽 > 0 

A (التكنولوجي). التقني: ثابت �شیر إلى مستوى التقدم 
التغیر في حجم    𝛽𝛽 ،𝛼𝛼وتعرف المعامالت   التوالي �مرونات اإلنتاج للعمل ورأس المال والتي تق�س نس�ة  على 

 : %1اإلنتاج الناتجة عن تغیر �م�ة العمل (رأس المال) بنس�ة 

𝛼𝛼 =
𝑀𝑀𝐴𝐴𝐿𝐿
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐿𝐿

=
𝜕𝜕𝑄𝑄
𝜕𝜕𝐿𝐿 ×

𝐿𝐿
𝑄𝑄 = 𝐴𝐴𝛼𝛼𝐿𝐿𝛼𝛼−1𝐾𝐾𝛽𝛽

𝐿𝐿
𝑄𝑄 = 𝛼𝛼

𝑄𝑄
𝑄𝑄 ,        𝛽𝛽 =

𝑀𝑀𝐴𝐴𝐾𝐾
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐾𝐾

=
𝜕𝜕𝑄𝑄
𝜕𝜕𝐾𝐾 ×

𝐾𝐾
𝑄𝑄

= 𝐴𝐴𝐿𝐿𝛼𝛼𝛽𝛽𝐾𝐾𝛽𝛽−1 𝐾𝐾
𝑄𝑄 = 𝛽𝛽

𝑄𝑄
𝑄𝑄 

بنس�ة معینة فإننا نتوقع عدة احتماالت لردة   Kو    Lكما �فترض النموذج أنه عند ز�ادة الكم�ات المستخدمة من  
 فعل حجم الناتج الذي �عتمد على مجموع المرونتین أو درجة تجانس دالة �وب دوغالس:

  𝜆𝜆إل�جاد درجة التجانس نقوم �ضرب عاملي اإلنتاج في ثابت 
                       𝑄𝑄 = 𝐴𝐴𝐿𝐿𝛼𝛼𝐾𝐾𝛽𝛽 ⟹ 𝑄𝑄1 = 𝐴𝐴(𝜆𝜆𝐿𝐿)𝛼𝛼(𝜆𝜆𝐾𝐾)𝛽𝛽 = 𝐴𝐴𝜆𝜆𝛼𝛼𝐿𝐿𝛼𝛼𝜆𝜆𝛽𝛽𝐾𝐾𝛽𝛽 

= 𝜆𝜆𝛼𝛼+𝛽𝛽𝑄𝑄 
𝛼𝛼ومنه دالة �وب دوغالس متجانسة من الدرجة   + 𝛽𝛽  حیث إذا ضر�نا عاملي اإلنتاج في ثابت ،𝜆𝜆    فإن حجم ،

 ونمیز الحاالت التال�ة:  𝜆𝜆𝛼𝛼+𝛽𝛽اإلنتاج یز�د �ق�مة  
• 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽 = بنس�ة معینة فإن اإلنتاج سیز�د بنفس النس�ة واإلنتاج �خضع    Kو    L: معناه عند ز�ادة  1

 إلى غلة الحجم الثابتة (ث�ات عائد السعة). 
• 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽 > بنس�ة معینة فإن اإلنتاج سیز�د �أكبر من هذه النس�ة واإلنتاج    Kو    L: معناه عند ز�ادة  1

 �خضع إلى غلة الحجم المتزایدة.
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• 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽 < ز�ادة  1 عند  معناه   :L    وK  م النس�ة  بنس�ة  هذه  من  أقل  بنس�ة  سیز�د  اإلنتاج  فإن  عینة 
 و�خضع اإلنتاج �التالي إلى تناقص غلة الحجم. 

�وب دالة  خصائص  بین  أخرى دوغالس  -من  �ع�ارة  الغلة،  تناقص  قانون  لعنصري   سر�ان  الحد�ة  اإلنتاج�ة 
 المنطقة الثان�ة لإلنتاج. اإلنتاج العمل ورأس المال تكون متناقصة مما �عني أن المنتج ال محالة �قع في 

 ومن أجل ذلك نبین أن المشتق الثاني للدالة �النس�ة للعامل اإلنتاجى �كون سال�ا.  
𝑄𝑄لدینا                   = 𝑓𝑓(𝐾𝐾, 𝐿𝐿) = 𝐴𝐴𝐿𝐿𝛼𝛼𝐾𝐾𝛽𝛽 

𝜕𝜕𝑄𝑄
𝜕𝜕𝐿𝐿 = 𝐴𝐴𝛼𝛼𝐿𝐿𝛼𝛼−1𝐾𝐾𝛽𝛽 

𝜕𝜕2𝑄𝑄
𝜕𝜕𝐿𝐿2 = 𝐴𝐴𝛼𝛼(𝛼𝛼 − 1)𝐿𝐿𝛼𝛼−2𝐾𝐾𝛽𝛽 = 𝐴𝐴𝛼𝛼(𝛼𝛼 − 1)𝐿𝐿𝛼𝛼𝐿𝐿−2𝐾𝐾𝛽𝛽 

= 𝛼𝛼(𝛼𝛼 − 1)
𝑄𝑄
𝐿𝐿2 < 0 

0�ما أن     < 𝛼𝛼 < 𝛼𝛼)فإن            1 − 1) < دوغالس �النس�ة  -، و�التالي المشتق الثاني لدالة �وب    0
 دوغالس �النس�ة لرأس المال سالب.-للعمل سالب. و�نفس الطر�قة �مكن إث�ات أن المشتق الثاني لدالة �وب 

  عض األشكال األخرى لدوال اإلنتاج� 
 :  CESدالة اإلنتاج �مرونات اإلحالل الثابتة •

م إلى 1961سنة    Solwلى سولو  إ�اإلضافة    Minhas  ومنهاس  Chenery، تشنري Arrowأشار أرو  
دالة �وب دوجالس هو أخطر   للوحدة في  المال والمساوي  العمل ورأس  الثابت بین موردي  أن معدل اإلحالل 

التي تفترض ث�ات مرونة اإلحالل بین الموارد ولكن عدم   CESعیو�ها وعل�ه ولتالفي هذا العیب تم ابتكار دالة  
نس�ة إلى الحروف   ACMSلة التي �طلق علیها أح�انًا دالة   مساواة تلك المرونة للوحدة، هذا وتأخذ هذه المعاد 

 األولى لمكتشفیها الشكل الر�اضي التالي: 

 
 دالة اإلنتاج �مرونات اإلحالل المتغیرة •
 وتكتب �ما یلي:  Mوالمواد األول�ة  Eالتي تعتمد على �ل من العمل ورأس المال والطاقة  KLEMدالة 

𝑄𝑄 = 𝑓𝑓(𝐾𝐾𝛼𝛼𝐿𝐿𝛽𝛽𝐸𝐸𝛾𝛾𝑀𝑀𝛿𝛿) 
 
 
 
 
 
 :)منحن�ات الناتج المتساوي والتكال�ف المتساو�ة  ( :سلوك المنتج واألمثل�ة  -5

 تعار�ف  .أ
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�منحنى كما رأینا سا�قا �النس�ة لسلوك المستهلك قمنا �إنشاء منحنى السواء، أما �النس�ة للمنتج ف�عرف  تعر�ف:  
(المتكافئ) وهو التمثیل الب�اني لمجموعة التول�فات من العمل ورأس المال التي تحقق للمنتج   الناتج المتساوي 

ا ازدادت  األعلى شماال  نحو  انتقلنا  و�لما  اإلنتاج،  نفس خصائص نفس �م�ة  أن  المنتجة، مع مالحظة  لكم�ة 
بدیلتین �شكل تام أو    Kو    Lمنحنى السواء تنطبق عل�ه، �ما �مكن أن �أخذ األشكال المذ�ورة سا�قا سواء حالة  

 ). 3-3و   2-3مكملتین �شكل تام (أنظر الشكلین رقم  
نفس المبدأ �النس�ة للمنتج ونفرض   : رأینا �ذلك سا�قا �النس�ة للمستهلك المقید �خط المیزان�ة، فنطبق 2تعر�ف  

، هذا ونعرف TC Total Costأن لد�ه میزان�ة �قسمها لشراء عاملي اإلنتاج، ونقول میزان�ة أو التكال�ف الكل�ة  
�أنه ع�ارة عن التول�فات المختلفة من عناصر اإلنتاج التي �مكن شرائها بنفس التكال�ف   خط التكال�ف المتساو�ة

 خط هي: الكل�ة، ومعادلة ال
𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝐾𝐾𝐴𝐴𝐾𝐾 + 𝐿𝐿𝐴𝐴𝐿𝐿 

 تعبران عن سعر العمل ورأس المال.  LPو   KP�حیث 
�صورة    اإلنتاج  عناصر  مزج  اخت�ار  لعمل�ة  االقتصاد�ة  المنطقة  �حدد  المتساوي  الناتج  منحنى  أن  �ما 

الذي  المتساو�ة  التكال�ف  إلى خط  نحتاج  األمثل  الوضع  هذا  إلى  فللوصول  تكلفة  أدنى  التي تحقق  أي  مثلى، 
الت المختلفة من عناصر اإلنتاج �مثل الضا�ط المادي في العمل�ة اإلنتاج�ة، حیث �ل نقطة عل�ه تمثل التشكی

المشكلة االقتصاد�ة  التي �ستط�ع المنتج الحصول علیها ضمن األسعار السائدة في السوق، �ع�ارة أخرى تتمثل  
 للمؤسسة في اخت�ار أفضل نقطة من دالة اإلنتاج مع األخذ �عین االعت�ار عوامل اإلنتاج. 

−میل خط التكال�ف �ساوي   مالحظة: 𝑝𝑝𝐿𝐿
𝑃𝑃𝐾𝐾

ألن  
𝑇𝑇𝐶𝐶
𝑃𝑃𝐾𝐾
𝑇𝑇𝐶𝐶
𝑃𝑃𝐿𝐿

= − 𝑃𝑃𝐿𝐿
𝑃𝑃𝐾𝐾

. 

 Marginal rate of technical substitution MRTSالمعدل الحدي لإلحالل التقني  .ب
إن میل منحنى الناتج المتساوي �كون سال�ا �سبب قابل�ة اإلحالل بین عناصر اإلنتاج المستخدمة، فعند 

و�قاس میل منحنى الناتج المتساوي �المعدل   Kفإنه �ضحي �عدد وحدات من    Lز�ادة المنتج لوحدة واحدة من  
 الحدي لإلحالل التقني و�عرف �المعادلة:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑀𝑀 = −
∆𝐾𝐾
∆𝐿𝐿 = −

𝜕𝜕𝐾𝐾
𝜕𝜕𝐿𝐿 =

𝑀𝑀𝐴𝐴𝐿𝐿
𝑀𝑀𝐴𝐴𝐾𝐾

 

وهو معدل یتم �موج�ه إحالل رأس المال محل العمل �شرط الحفاظ على نفس المستوى من اإلنتاج، أو  
(وحدة واحدة)، �ما تفترض النظر�ة   Lمقسوما على التغیر في عدد الوحدات من    Kمن  التغیر في عدد الوحدات  

 أن المنحنى محدب �اتجاه نقطة األصل �سبب مفعول قانون تناقص المعدل الحدي لإلحالل التقني. 
  Elasticity of technical substitutionمرونة اإلحالل التقني .ت

�ثافة ع  النسب�ة في  للتغیرات  مق�اس  اإلنتاج  وهو  𝐾𝐾)ناصر 
𝐿𝐿

المعدل   ( النسبي في  التغیر  مقسوما على 
 الحدي لإلحالل التقني  �ما یلي: 
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𝑒𝑒𝑠𝑠 =
𝑑𝑑(𝐾𝐾𝐿𝐿)/(𝐾𝐾𝐿𝐿)

𝑑𝑑(𝐴𝐴𝐿𝐿𝐴𝐴𝐾𝐾
)/(𝐿𝐿𝐾𝐾)

=
𝑑𝑑(𝐾𝐾𝐿𝐿)/(𝐾𝐾𝐿𝐿)

𝑑𝑑(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑀𝑀)/𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑀𝑀 =
𝑑𝑑(𝐾𝐾𝐿𝐿)

𝑑𝑑(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑀𝑀)
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑀𝑀
𝐾𝐾/𝐿𝐿  

ب   سیز�د  األسعار  قسمة  حاصل  أن  مثال  ب    %1ونقول  اإلحالل  مرونة  ترتفع  أن   %5عندما  معناه  هذا 
 . %5تزداد ب   (K/L)المحصلة 
�وب  من  مالحظة: دالة  أ�ضا-بین خصائص  التقن�ة:  أن  دوغالس  اإلحالل  الواحد   مرونة  𝑒𝑒s  تساوى  = 1 ، 

 دوقالس، نعتبر الدالة التال�ة:   -وحتى نبرهن فعل�ًا أن مرونة اإلحالل الفن�ة تساوي إلى الواحد �النس�ة لدالة �وب 
Q = A. Lα. Kβ 

 عند احتساب المرونة نجد: 

𝑒𝑒𝑠𝑠 =
𝑑𝑑(K L⁄ ) (K L⁄ )⁄

d(PL PK⁄ ) (PL PK⁄ )⁄ =
d(K L⁄ ) (K L⁄ )⁄

d(MRTS MRTS⁄ ) 

 لكن: 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑀𝑀 =
MPL
MPK

=
α. A. Lα−1. Kβ

βA. Lα. Kβ−1  

⇒ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑀𝑀 =
α. K
βL  

𝑒𝑒𝑠𝑠 =
𝑑𝑑(K L⁄ )

K L⁄ .
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑀𝑀
𝑑𝑑𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑀𝑀 =

𝑑𝑑(K L⁄ )
K L⁄ .

αK βL⁄
d(αK βL⁄ ) 

=
𝑑𝑑(K L⁄ )

K L⁄ =
(α β⁄ )(K L⁄ )

(α β⁄ ) d(K L⁄ ) = 1 

 المنطقة االقتصاد�ة لمنحن�ات الناتج المتساوي  .ث
رأینا سا�قا أن المرحلة الثان�ة هي المنطقة المفضلة اقتصاد�ا للعمل�ة اإلنتاج�ة، وقلنا أن السبب �عود إلى �ون  

و�التالي تعتبر هذه المرحلة األساس في اخت�ار المز�ج األمثل من اإلنتاج�ة الحد�ة لكال العاملین تكون موج�ة،  
 عناصر اإلنتاج، وعل�ه �مكن توض�ح خر�طة منحن�ات الناتج المتساوي حسب الشكل التالى.
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وسال�ة �الداخل وهذا �عنى أن    (B0)و    (A0)نالحظ أن میل منحن�ات الناتج المتساوي موج�ة خارج الخطین  

فتكون فیها اإلنتاج�ة   Bو  Aاإلنتاج�ة الحد�ة ألحد العناصر اإلنتاج�ة تكون سال�ة أو موج�ة أما نقاط التقاطع  
المستق�می  الممتدة بین  المنطقة  الحد�ة الحد�ة معدومة، وعل�ه نقول أن  اقتصاد�ا ألن اإلنتاج�ة  ن تكون مفضلة 

 لكال العاملین تكون موج�ة.  
الرشید اإلنتاج  اإلنتاج.    منطقة  لعوامل  األمثل  المز�ج  یتحقق  فیها  التي  المنطقة  الثان�ة) هي  (المنطقة 

 ، وتتمیز �إنتاج�ات حد�ة لعوامل اإلنتاج موج�ة ومتناقصة. OBو  OAوتتحدد �منحنیي حافة اإلنتاج�ة 
ت الثالثة  بینما في المنطقة  كون اإلنتاج�ة في المنطقة األولى تكون اإلنتاج�ة الحد�ة لعنصر رأس المال سال�ة، 

فیها   وتكون  والثالثة،  األولى  المنطقتین  في  المتساوي موجب  الناتج  منحن�ات  میل  ف�كون  سال�ة،  للعمل  الحد�ة 
 اإلنتاج�ة الحد�ة للعامل األكثر استعماال سال�ة.
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 : توازن المنتج واخت�ار المز�ج األمثل  -6
 مثلما رأینا في سلوك المستهلك تتمثل المسألة في: 

�
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑄𝑄 = 𝑓𝑓(𝐿𝐿,𝐾𝐾)

𝑀𝑀.𝑇𝑇 �تحت  قید �
𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝐿𝐿𝐴𝐴𝐿𝐿 + 𝐾𝐾𝐴𝐴𝐾𝐾

 

أكبر   �الحصول على  له  تسمح  �طر�قة  اإلنتاج  �ستخدم عناصر  أن  �حاول  الذي  العقالني هو  فالمنتج 
النقطة المثلى في نقطة تماس    -ب�ان�ا   -إنتاج �أقل التكال�ف، و�تم حل المسألة �إت�اع طر�قة القرنج، �ما تتمثل  

 خط التكال�ف المتساو�ة مع منحنى الناتج المتساوي.
والذي �ق�س معدل الز�ادة في اإلنتاج الناجمة    تفسیر اقتصادي لمضاعف القرنج�مكن إعطاء  :  1  مالحظة -

 عن ز�ادة میزان�ة المنتج (التكال�ف) بوحدة واحدة.
وذلك عندما �قوم المنتج بز�ادة حجم المیزان�ة (التكال�ف) المخصصة لإلنتاج �معنى انتقال خط مسار التوسع:  

  Expansion pathواز، فالمنحنى الواصل بین نقاط التوازن �سمى مسار التوسع  التكال�ف إلى األعلى �شكل م

التوسع المسار  �أخذ  �ما  اإلنتاج،  عوامل  �م�ات  في  الز�ادة  عن  خط   يو�عبر  میل  على  اعتمادا  أشكال  عدة 
 التكال�ف المتساوي ومیل منحنى الناتج المتساوي و�ذلك حجم میزان�ة التكال�ف.

 
المستخدمة في عمل�ة التوسع فإذا   طب�عة التكنولوج�ا �ستدل في العادة من میل مسار التوسع على  :  2مالحظة -

كان میله �اتجاه المحور األفقي (محور العمل) فهذا دلیل على أن التكنولوج�ا المستخدمة �ث�فة العمل والعكس 
 .ح� حص
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ف:  3مالحظة   - اإلنتاج  عناصر  أحد  سعر  تغیر  عند  السابق  المنطق  إلى  بنفس  �المنتج  یدفع  األمر  هذا  إن 
آخر  إلى  أمثل  توازني  االنتقال من وضع  دراسة  و�التالي  �المرتفع،  منخفضا  أص�ح سعره  الذي  العامل  إحالل 

 . مفاه�م أثر اإلحالل وأثر اإلنتاج�استعمال 
 یتحقق الوضع التوازني جبر�ا أ�ضا من خالل الشرطین التالیین: :  4مالحظة  -

�𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑀𝑀 =
∆𝐾𝐾
∆𝐿𝐿 =

𝑀𝑀𝐴𝐴𝐿𝐿
𝑀𝑀𝐴𝐴𝐾𝐾

=
𝐴𝐴𝐿𝐿
𝐴𝐴𝐾𝐾

… … … (1)

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝐿𝐿𝐴𝐴𝐿𝐿 + 𝐾𝐾𝐴𝐴𝐾𝐾 … … … … (2)
 

ج الحدي. نات وذلك �استخدام فكرة الالنظر�ة التقلید�ة لإلنتاج    أوال  :فى حق�قة األمر هذین الشرطین �عبران عنو 
نظر�ة   في  الحد�ة  المنفعة  لفكرة  مماثلة  فكرة  یتحقق سلوك  وهي  المنتج  "توازن  أن  على  تنص  والتي  المستهلك 

نقد�ة منفقة على عناصر اإلنتاج المختلفة"عن الحدیثة   النظر�ةثان�ا  و   .دما تتساوى اإلنتاج�ة الحد�ة لكل وحدة 
(أي الناتج    �كون المنتج في حالة توازن ب�ان�ا:  حیث    والتى تعتمد على فكرة منحن�ات الناتج المتساوي.لإلنتاج  

(المعدل الحدي لإلحالل  الكلي �كون أعظمي) عندما �كون خط التكلفة المتساو�ة مماسا لمنحنى الناتج المتساوي  
 .)المتساوي �ساوى میل منحنى الناتج  التقني

 ر�اض�ا مختصر سلوك المنشأة
 :تعظ�م اإلنتاج تحت قید التكال�ف -7

�
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑄𝑄 = 𝑓𝑓(𝐿𝐿,𝐾𝐾)

𝑀𝑀.𝑇𝑇 �تحت  قید �
𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝐿𝐿𝐴𝐴𝐿𝐿 + 𝐾𝐾𝐴𝐴𝐾𝐾

⇔ℒ(𝐿𝐿,𝐾𝐾, 𝜆𝜆) = 𝑓𝑓(𝐿𝐿,𝐾𝐾) + 𝜆𝜆(𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝐿𝐿𝐴𝐴𝐿𝐿 − 𝐾𝐾𝐴𝐴𝐾𝐾) 

 : تدنئة التكال�ف تحت قید اإلنتاج  -8
 �معنى جعل التكال�ف أقل ما �مكن من أجل حجم إنتاج معطى 

�

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑛𝑛𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝐿𝐿𝐴𝐴𝐿𝐿 + 𝐾𝐾𝐴𝐴𝐾𝐾
𝑀𝑀.𝑇𝑇 �تحت  قید �
𝑄𝑄 = 𝑓𝑓(𝐿𝐿,𝐾𝐾)

⇔ ℒ(𝐿𝐿,𝐾𝐾, 𝜆𝜆) = 𝐿𝐿𝐴𝐴𝐿𝐿 + 𝐾𝐾𝐴𝐴𝐾𝐾 − 𝜆𝜆(𝑄𝑄 − 𝑓𝑓(𝐿𝐿,𝐾𝐾)) 

 مثال: 
 الشكللتكن دالة اإلنتاج من 

𝑄𝑄 = 4𝐿𝐿
2
3𝐾𝐾

1
3 

 Kو  Lحساب الناتج الحدي والمتوسط لكل من  -

𝑀𝑀𝐴𝐴𝐿𝐿 =
𝜕𝜕𝑄𝑄
𝜕𝜕𝐿𝐿 =

2
3 ∗ 4𝐿𝐿

2
3−1𝐾𝐾

1
3 =

8
3 (
𝐾𝐾
𝐿𝐿)

1
3 

𝑀𝑀𝐴𝐴𝐾𝐾 =
𝜕𝜕𝑄𝑄
𝜕𝜕𝐾𝐾 =

1
3 ∗ 4𝐿𝐿

2
3𝐾𝐾−23 =

8
3 �
𝐾𝐾
𝐿𝐿�

1
3

=
4
3 (
𝐿𝐿
𝐾𝐾)

2
3 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐿𝐿 =
𝑄𝑄
𝐿𝐿 = 4(

𝐾𝐾
𝐿𝐿)

1
3 
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𝐴𝐴𝐴𝐴𝐾𝐾 =
𝑄𝑄
𝐾𝐾 = 4(

𝐿𝐿
𝐾𝐾)

2
3 

 Kو  Lحساب مرونة اإلنتاج لكل من -

𝐸𝐸𝐿𝐿 =
𝜕𝜕𝑄𝑄
𝜕𝜕𝐿𝐿

𝐿𝐿
𝑄𝑄 =

2
3 ∗ 4𝐿𝐿−

1
3𝐾𝐾

1
3𝐿𝐿

4𝐿𝐿
2
3𝐾𝐾

1
3

=
2
3 

𝐸𝐸𝐾𝐾 =
𝜕𝜕𝑄𝑄
𝜕𝜕𝐾𝐾

𝐾𝐾
𝑄𝑄 =

1
3 ∗ 4𝐾𝐾−23𝐿𝐿

2
3𝐾𝐾

4𝐿𝐿
2
3𝐾𝐾

1
3

=
1
3 

 Kو  L�ل من إ�جاد دوال الطلب على   -
 إل�جاد دوال الطلب على العمل ورأس المال و�ذا الق�م التوازن�ة نستعین �طر�قة القرنج 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧
𝜕𝜕ℒ
𝜕𝜕𝐿𝐿 = 0 ⟹

𝜕𝜕𝑄𝑄
𝜕𝜕𝐿𝐿 − 𝜆𝜆𝐴𝐴𝐿𝐿 = 0 … … … … … (1)

𝜕𝜕ℒ
𝜕𝜕𝐾𝐾 = 0 ⟹

𝜕𝜕𝑄𝑄
𝜕𝜕𝐾𝐾 − 𝜆𝜆𝐴𝐴𝐾𝐾 = 0 … … … … … (2)

𝜕𝜕ℒ
𝜕𝜕𝜆𝜆 = 0 ⟹ 𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝐾𝐾𝐴𝐴𝐾𝐾 − 𝐿𝐿𝐴𝐴𝐿𝐿 = 0 … … (3)

 

 التوازن المذ�ور�ن أعاله ولدینا:  شرطيأو من خالل 
𝑀𝑀𝐴𝐴𝐿𝐿
𝑀𝑀𝐴𝐴𝐾𝐾

=
𝐴𝐴𝐿𝐿
𝐴𝐴𝐾𝐾

                   (1) 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝐿𝐿𝐴𝐴𝐿𝐿 + 𝐾𝐾𝐴𝐴𝐾𝐾           (2) 
 ) نجد: 1من المعادلة (

8
3 ∗ 4𝐾𝐾

1
3𝐿𝐿−

1
3𝐾𝐾

4
3 𝐿𝐿

2
3𝐾𝐾−23

=
𝐴𝐴𝐿𝐿
𝐴𝐴𝐾𝐾

⇔ 2𝐾𝐾𝐴𝐴𝐾𝐾 = 𝐿𝐿𝐴𝐴𝐿𝐿          (∗) 

 ) نجد: 2بتعو�ض (*) في (

𝐾𝐾 =
𝑇𝑇𝑇𝑇
3𝐴𝐴𝐾𝐾

;       𝐿𝐿 =
2𝑇𝑇𝑇𝑇
3𝐴𝐴𝐿𝐿

 

السابق یبین أن نس�ة اإلنتاج الحدي لكل عنصر إنتاجي إلى سعره �جب أن    الشرط الضرورى نعلم أن    مالحظة:
𝑀𝑀𝑃𝑃𝐿𝐿تساوي النس�ة المشتر�ة.          

𝑃𝑃𝐿𝐿
= 𝑀𝑀𝑃𝑃𝐾𝐾

𝑃𝑃𝐾𝐾
= 𝜆𝜆 
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وجود ق�مة عظمى لتا�ع اإلنتاج، و�تم من خالل حساب لكن تحقق التوازن مرت�ط بتوفر الشرط الكافي، �معنى  
، ℒ، وهي مصفوفة المشتقات الجزئ�ة الثان�ة لتا�ع الغرانج  (Matrice Hessienne)محدد المصفوفة اله�س�ة  

 .Hو�رمز لها �الرمز 
|𝐻𝐻|موجب، أي    |𝐻𝐻|حیث �كون الشرط الكافي محققا إذا �ان محدد المصفوفة اله�س�ة   > 0. 

                                        |𝐻𝐻| = �
�

𝜕𝜕2ℒ
𝜕𝜕𝐿𝐿𝐿𝐿

𝜕𝜕2ℒ
𝜕𝜕𝐿𝐿𝐾𝐾

𝜕𝜕2ℒ
𝜕𝜕𝐿𝐿𝜕𝜕

𝜕𝜕2ℒ
𝜕𝜕𝐾𝐾𝐿𝐿

𝜕𝜕2ℒ
𝜕𝜕𝐾𝐾𝐾𝐾

𝜕𝜕2ℒ
𝜕𝜕𝐾𝐾𝜕𝜕

𝜕𝜕2ℒ
𝜕𝜕𝜕𝜕𝐿𝐿

𝜕𝜕2ℒ
𝜕𝜕𝜕𝜕𝐾𝐾

𝜕𝜕2ℒ
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕

�
� 

 الشرط الكافى فى حالة التدنئة هو ضرورة أن �كون مححد المصفوفة اله�س�ة سالب. مالحظة:
 Q=16إ�جاد ص�غة منحنى الناتج المتساوي عندما  -

16 = 4𝐿𝐿
2
3𝐾𝐾

1
3 ⇔𝐾𝐾 =

64
𝐿𝐿2  

 حساب المعدل الحدي لإلحالل التقني  -

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇 = −
𝜕𝜕𝐾𝐾
𝜕𝜕𝐿𝐿 =

128
𝐿𝐿3  

 Kو  Lحساب مرونة الطلب على �ل من -

𝐸𝐸𝐿𝐿 =
𝜕𝜕𝐿𝐿
𝐴𝐴𝐿𝐿
𝐴𝐴𝐿𝐿
𝐿𝐿 =

−3 ∗ 2𝑇𝑇𝑇𝑇
9𝐴𝐴𝐿𝐿2

𝐴𝐴𝐿𝐿
2𝑇𝑇𝑇𝑇
3𝐴𝐴𝐿𝐿

= 1 

 إذن الطلب على العمل طلب متكافئ المرونة، ونفس الشيء �النس�ة لرأس المال. 
إنتاج   - لحجم  الموافق  اإلنتاج  لتكال�ف  األدنى  الحد  اإلنتاج    Q=100إ�جاد  عوامل  𝑷𝑷𝑲𝑲وأسعار  =

𝟑𝟑 ;𝑷𝑷𝑳𝑳 = 𝟐𝟐 
 تص�ح دالة القرنج �ما یلي: 

ℒ(𝐿𝐿,𝐾𝐾, 𝜆𝜆) = 2𝐴𝐴𝐿𝐿 + 3𝐴𝐴𝐾𝐾 − 𝜆𝜆(100− 4𝐿𝐿
2
3𝐾𝐾

1
3) 

⇔

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧
𝜕𝜕ℒ
𝜕𝜕𝐿𝐿 = 0

𝜕𝜕ℒ
𝜕𝜕𝐾𝐾 = 0

𝜕𝜕ℒ
𝜕𝜕𝜆𝜆 = 0

⇔

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧2 −

𝜆𝜆8
3 𝐿𝐿−

1
3𝐾𝐾

1
3 = 0           (1)

3 −
𝜆𝜆4
3 𝐿𝐿

2
3𝐾𝐾−23 = 0          (2)

100− 4𝐿𝐿
2
3𝐾𝐾

1
3 = 0         (3)

 

 ) نجد 2) على ( 1�قسمة ( 

2
3 =

𝜆𝜆8
3 𝐿𝐿−

1
3𝐾𝐾

1
3

𝜆𝜆4
3 𝐿𝐿

2
3𝐾𝐾−23

 ⇔𝐿𝐿 = 3𝐾𝐾… … . . (∗) 

 ) نجد: 3بتعو�ض (*) في المعادلة (
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𝐾𝐾 =
100

4 ∗  3
2
3

= 12;      𝐾𝐾 = 12        𝐿𝐿 = 36            𝑇𝑇𝑇𝑇 = 108,      𝐴𝐴𝑇𝑇 =
108
100 = 10.8 

 مقدار التكلفة المتوسطة  AC�حیث 
 :𝝅𝝅تعظ�م الر�ح  -9

 التكال�ف  –اإلیرادات  الر�ح=
 ومنه الر�ح �ساوى:

𝜋𝜋 = 𝑇𝑇𝑀𝑀 − 𝑇𝑇𝑇𝑇 
𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝐿𝐿𝐴𝐴𝐿𝐿 + 𝐾𝐾𝐴𝐴𝐾𝐾   ∶   �حیث  

⇔ 𝜋𝜋 = 𝐴𝐴 ∗ 𝑄𝑄 − 𝐿𝐿𝐴𝐴𝐿𝐿 − 𝐾𝐾𝐴𝐴𝐾𝐾 = 𝐴𝐴. 𝑓𝑓(𝐿𝐿,𝐾𝐾)− 𝐿𝐿𝐴𝐴𝐿𝐿 − 𝐾𝐾𝐴𝐴𝐾𝐾 
 

 : الضروري الشرط 

�

𝜕𝜕𝜋𝜋
𝜕𝜕𝐿𝐿 = 𝐴𝐴

𝜕𝜕𝑓𝑓(𝐿𝐿,𝐾𝐾)
𝜕𝜕𝐿𝐿

− 𝐴𝐴𝐿𝐿 = 0

𝜕𝜕𝜋𝜋
𝜕𝜕𝐾𝐾 = 𝐴𝐴

𝜕𝜕𝑓𝑓(𝐿𝐿,𝐾𝐾)
𝜕𝜕𝐾𝐾 − 𝐴𝐴𝐾𝐾 = 0

⇔
𝐴𝐴𝐿𝐿
𝐴𝐴𝐾𝐾

=
𝑓𝑓1
𝑓𝑓2
⇔

𝐴𝐴𝐿𝐿
𝐴𝐴𝐾𝐾

=
𝑀𝑀𝐴𝐴𝐿𝐿
𝑀𝑀𝐴𝐴𝐾𝐾

 

مشتق اإلیراد الكلي �جب أن وهو الشرط المذ�ور سا�قا، �ما �مكن القول أن الشرط من الدرجة األولى �عني أن  
الكل�ة  التكلفة  مشتق  عندما  �ساوي  أعظمي  الر�ح  �كون  أخرى  �ع�ارة  أو  الحدي ،  اإلیراد  تساوي  الحد�ة  التكلفة 

MR=MC      حیث�𝑀𝑀𝑀𝑀 = ∆𝑇𝑇𝑇𝑇
∆𝑄𝑄

;𝑇𝑇𝑀𝑀 = 𝐴𝐴 ∗ 𝑄𝑄    دالة الر�ح تبلغ حدها األقصى عندما �كون المشتق  ألن

 األول معدوم، والمشتق الثانى سالب �معنى أن.
∂π
∂𝑄𝑄 =

∂TR
∂Q −

∂TC
∂Q = 0 ⇔

∂TR
∂Q =

∂TC
∂Q  

 من مصلحة المنشأة ز�ادة اإلنتاج.   MCأكبر من MRإذا �ان  •
 من مصلحة المنشأة خفض اإلنتاج.   MCأقل من   MRإذا �ان  •
تكون التكال�ف الحد�ة   الوحدة السادسةحیث یتضح أنه عند    التالي�مكن مالحظة هذه القاعدة من المثال    مثال:

 فى نهایته العظمى. الصافيمعدوم أو الر�ح  الحديتساوى اإلیرادات الحد�ة، �حیث �كون الر�ح 
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 تهدف المنشأة إلى تعظ�م الر�ح:إذن في الفترة الطو�لة 
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀(𝐴𝐴 ∗ 𝑓𝑓(𝐿𝐿,𝐾𝐾) − 𝐿𝐿𝐴𝐴𝐿𝐿 − 𝐾𝐾𝐴𝐴𝐾𝐾) 

 الشروط األولیة (الضروریة): 

�
𝐴𝐴
𝜕𝜕𝑓𝑓(𝐿𝐿0,𝐾𝐾0)

𝜕𝜕𝐿𝐿
− 𝐴𝐴𝐿𝐿 = 0

𝐴𝐴
𝜕𝜕𝑓𝑓(𝐿𝐿0,𝐾𝐾0)

𝜕𝜕𝐾𝐾
− 𝐴𝐴𝐾𝐾 = 0

⇒�𝐴𝐴𝑀𝑀𝐴𝐴L
(𝐿𝐿0,𝐾𝐾0) = 𝐴𝐴𝐿𝐿

𝐴𝐴𝑀𝑀𝐴𝐴𝐾𝐾(𝐿𝐿0,𝐾𝐾0) = 𝐴𝐴𝐾𝐾
 

 الناتج الحدي لكل عامل إنتاجي �ساوي سعره. عندما  Lو   Kتتحدد الق�مة المثلى الخت�ار   �ع�ارة أخرى 
 ، �حیث:األصغر�ات األساس�ة للمصفوفة اله�س�ة ذات تناوب في اإلشارةأن تكون الشرط من الدرجة الثان�ة 

|𝐻𝐻| = ��

𝜕𝜕2𝜋𝜋
𝜕𝜕𝐿𝐿2

𝜕𝜕2𝜋𝜋
𝜕𝜕𝐿𝐿𝜕𝜕𝐾𝐾

𝜕𝜕2𝜋𝜋
𝜕𝜕𝐿𝐿𝜕𝜕𝐾𝐾

𝜕𝜕2𝜋𝜋
𝜕𝜕𝐿𝐿2

�� 

𝑓𝑓(𝐿𝐿,𝐾𝐾)من الشكل:  لنعتبر دالة �وب دوغالسمثال:  = 𝐿𝐿𝛼𝛼𝐾𝐾𝛽𝛽 
 الشروط األول�ة: 

�𝐴𝐴𝛼𝛼𝐿𝐿
𝛼𝛼−1𝐾𝐾𝛽𝛽 − 𝐴𝐴𝐿𝐿 = 0                     (1)

𝐴𝐴𝛽𝛽𝐿𝐿𝛼𝛼𝐾𝐾𝛽𝛽−1 − 𝐴𝐴𝐾𝐾 = 0                     (2)
 

𝑄𝑄ونضع   K) ب 2والمعادلة ( L) ب 1نضرب المعادلة ( = 𝐿𝐿𝛼𝛼𝐾𝐾𝛽𝛽 :نجد 
𝐴𝐴𝛼𝛼𝑄𝑄 = 𝐴𝐴𝐿𝐿𝐿𝐿;      𝐴𝐴𝛽𝛽𝑄𝑄 = 𝐴𝐴𝐾𝐾𝐾𝐾 ⇒ 

𝐿𝐿∗ =
𝛼𝛼𝐴𝐴𝑄𝑄
𝐴𝐴𝐿𝐿

;    𝐾𝐾∗ =
𝛽𝛽𝐴𝐴𝑄𝑄
𝐴𝐴𝐾𝐾
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 ، وعل�ه نكتب:وتعبر عن دوال الطلب على عناصر اإلنتاج

𝑄𝑄 = �
𝐴𝐴𝛼𝛼𝑄𝑄
𝐴𝐴𝐿𝐿

�
𝛼𝛼

�
𝐴𝐴𝛽𝛽𝑄𝑄
𝐴𝐴𝐾𝐾

�
𝛽𝛽

= �
𝐴𝐴𝛼𝛼
𝐴𝐴𝐿𝐿
�
𝛼𝛼

�
𝐴𝐴β
𝐴𝐴𝐾𝐾
�
𝛽𝛽

𝑄𝑄𝛼𝛼+𝛽𝛽           (2) 

، والتي من خاللها نحصل على الحل النهائي لمسألة عن دالة العرض لكوب دوغالس)  2وتعبر المعادلة رقم (
 تعظ�م الر�ح. 3

 تمار�ن محلولة را�عا: 
 :التمر�ن األول: أسئلة نظر�ة 

الكلي   .1 الناتج  اإلنتاج،  اإلنتاج، عوامل  دالة  �اختصار  المتوسط  𝑇𝑇𝐴𝐴عرف  الناتج   ،𝐴𝐴𝐴𝐴 الحدي الناتج   ،
𝑀𝑀𝐴𝐴والطو�لة. ، فترة اإلنتاج القصیرة 

 أهم�ة نقطة تقاطع منحنى الناتج المتوسط مع منحنى الناتج الحدي في تحلیل سلوك المنتج. ما هي  .2
بنس�ة   .3 المستخدمة  العمل  �م�ة  بز�ادة  المنشأة  قامت  إذا  التال�ة:  الجملة  زمن�ة    %5صحح  فترة  خالل 

 معینة �قاء العوامل األخرى ثابتة فإن �م�ة الناتج تز�د ب:
 دة في حالة غلة الحجم المتزای 5% •
 في حالة غلى الحجم المتناقصة  10% •
 في حالة غلى الحجم الثابتة.  3% •

التمر�ن الثاني: نفرض أن منشأة صناع�ة قررت في المدى القصیر أن تحسب مقدار األثر على اإلنتاج الكلي  
) اآلالت  من  ثابت  مع عدد  العمل  من  متتال�ة  وحدات  تشغیل  األحذ�ة عن طر�ق  وقد حصلت   6من  آالت)، 

 ة على الب�انات التال�ة: المنشأ
 𝑘𝑘 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6اآلالت  
 𝑀𝑀 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10العمل 

الكلي   الناتج 
𝑇𝑇𝐴𝐴 

0 50 120 180 220 270 280 270 280 280 250 

 المطلوب:  
 أحسب الناتج الحدي والمتوسط لعنصر العمل. -1
الحدي، والمتوسط   -2 الكلي،  الناتج  ب�ان�ا منحن�ات  الغلة وتناقص  مثل  العمل، وحدد مراحل تزاید  لعنصر 

 الغلة السال�ة.
 عندما �كون الناتج الكلي متزاید �معدل متناقص ماذا �حدث للناتج الحدي للعمل. -3
 عندما �كون منحنى الناتج المتوسط متزاید فهل �كون منحنى الناتج الحدي أكثر أصغر أو مساوي له.  -4
 اوى منحنى الناتج المتوسط مع منحنى الناتج الحدي. ماذا �حدث للناتج المتوسط عندما یتس -5
إذا �انت هذه المنشأة تسلك سلو�ا رشیدا، (تهدف إلى تعظ�م ار�احها) فما هي مرحلة اإلنتاج الرشید،  -6

 ولماذا، مع تحدید مراحل اإلنتاج. 
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 التمر�ن الثالث: 
 لتكن لدینا دالة اإلنتاج للمدى القصیر التال�ة 

𝑄𝑄 = 50𝐿𝐿2 − (𝐿𝐿𝐾𝐾)3 
 تمثل �م�ة الناتج.  𝑄𝑄رأس المال والعمل على التوالي، و  𝐾𝐾 و  𝐿𝐿حیث 
 احسب الناتج الحدي للعمل وما هو حجم الید العاملة الذي �عظم اإلنتاج.  .1
 أحسب الناتج المتوسط ومتى تبلغ دالة الناتج المتوسط أقصاها.  .2

𝐾𝐾 و  𝐿𝐿إذا �انت   .3 = من الصفر، عین المراحل �أخذ ق�م مختلفة تجعل من الناتج الحدي للعمل أكبر    2
 التي �مر بها اإلنتاج 

 تأخذ ق�م مختلفة �ذلك، أحسب الناتج الحدي لرأس المال  𝐾𝐾�إفتراض أن   .4
 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑀𝑀أحسب المعدل الحدي لإلحالل التقني   .5

 تمار�ن حول نظر�ة اإلنتاج (المدى الطو�ل) 
𝑄𝑄لتكن دالة اإلنتاج التال�ة  التمر�ن األول:  = 5𝐿𝐿1/2𝑘𝑘2/3 

 ماهي درجة تجانس هذه الدالة وماذا تستنتج  .1
 أحسب �ل من الناتج الحدي والمتوسط لكل عنصر من عناصر اإلنتاج  .2
 عرف المعدل الحدي لإلحالل التقني وأحس�ه  .3
عنصر   .4 من  لكل  الطلب  مرونة  وأحسب  المال،  ورأس  العمل  من  لكل  الطلب  دوال  ورأس  أوجد  العمل 

 المال والمدلول االقتصادي لكل منهما. 
10𝐿𝐿إذا �انت دالة اإلنتاج محددة �قید التكال�ف:  .5 + 20𝐾𝐾 = 70. 

 استخدم طر�قة مضاعف القرنج إل�جاد أعظم إنتاج ممكن.
وحدة من سلعة ما علما أن دالة إنتاجها هي:   1000أحسب أدنى تكلفة �مكن لمنشأة أن تنتج  التمر�ن الثاني:  
𝑄𝑄 = (𝐾𝐾𝐿𝐿)1/2   وحدة نقد�ة للعمل ورأس المال على التوالي. 1,2,3وأن أسعار اإلنتاج هي 
طن    1000ل�كن الجدول التالي لمنشأة زراع�ة ترغب في إنتاج �م�ات مختلفة من القمح هي    التمر�ن الثالث:  

و   1500و و  2000طن  اإلنتاج    2500طن  عنصري  من  المجموعات  مختلف  عن  وت�حث  السنة،  في  طن 
 التي تمثل عامل رأس المال أو اآلالت تمكنها من إنتاج هذه الكم�ات �ما یلي: K و Lعمل وال
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𝑄𝑄 = 2500 𝑄𝑄 = 2000 𝑄𝑄 = 1500 𝑄𝑄 =  المجموعات  1000
𝐼𝐼𝑀𝑀𝐼𝐼𝑄𝑄𝐼𝐼𝐴𝐴𝐼𝐼𝑇𝑇 4 𝐼𝐼𝑀𝑀𝐼𝐼𝑄𝑄𝐼𝐼𝐴𝐴𝐼𝐼𝑇𝑇 3 𝐼𝐼𝑀𝑀𝐼𝐼𝑄𝑄𝐼𝐼𝐴𝐴𝐼𝐼𝑇𝑇 2 𝐼𝐼𝑀𝑀𝐼𝐼𝑄𝑄𝐼𝐼𝐴𝐴𝐼𝐼𝑇𝑇 1 A 

K L K L K L K L B 
15 1 15 5,5 14 4 14 3 C 

12,5 8 12 5 11 3 10 2 D 
9 7 9 5 ,5 8 4 6 3 E 
7 8 8,3 6 6,3 5 4,5 4 F 

6,4 10 7 7 5 6 3,5 5 G 
7 11 6 8 4,4 7 3 6 H 
- - 5,6 9 4 8 2,7 7 I 
- - 6 10 4,4 9 3 8 J 
 

 أحسب المعدل الحدي لإلحالل التقني عند �ل نقطة لمنحن�ات الناتج المتساوي  .1
الناتج المتساوي على نفس المعلم، وحدد ب�ان�ا خطى نطاق �ل من العمل ورأس المال أرسم منحن�ات   .2

 (خر�طة منحن�ات الناتج المتساوي)
�عبر عن المرحلة الثالثة لعنصر العمل، و�ذلك الجزء    (𝐵𝐵𝐼𝐼)وضح لماذا �كون المیل على �مین الخط   .3

 �مثل المرحلة الثالثة لعامل راس المال. (𝐴𝐴𝐼𝐼)الواقع فوق خط النطاق 
 نفرض أن اإلنتاج �خضع لغلة الحجم الثابتة   .4
 عرف مراحل اإلنتاج الثالثة لكل من العمل ورأس المال.  -أ

النطاق)   -ب  المتساوي (داخل خطي  الناتج  لماذا عند االنتقال نحو األسفل على طول خط منحنى  اشرح 
 تكون اإلنتاج�ة الحد�ة للعمل متناقصة.

ون  2ون (أجرة الوحدة الواحدة من اآلالت)، وسعر العمل �ساوي  1نفرض أن سعر رأس المال �ساوي   -1
ال والتكلفة  العمل)،  من  الواحدة  الوحدة  تساوي  (أجرة  استخدام    16كل�ة  شراء  على  المنفقة  (الق�مة  ون 

 عنصر اإلنتاج) 
 ما هو میل منحنى التكلفة المتساو�ة.  -أ

 أعط معادلة التكلفة المتساو�ة.  -ب 
 ما هو تفسیر سعر العمل ورأس المال. -ت 
 حدد نقطة توازن المنتج.   -ث 
𝑇𝑇𝑇𝑇نفرض أن   -2 = 𝑇𝑇𝑇𝑇وأص�حت  12 = 20 
 حدد مسار التوسع -أ
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 ون (سعر راس المال والتكلفة الكل�ة ت�قى ثابتة)   0,5ذا أص�ح سعر العمل �ساوي  حدد التوازن الجدید إ   -ب 
 میز أثر اإلنتاج من األثر الكلي الناجم عن تغیر سوق العمل   -ت 
 أحسب مرونة اإلحالل نت�جة تغیر سعر العمل. -3

 التمر�ن الرا�ع: 
 األول والثاني دوغالس المذ�ور�ن في التمر�ن  -لتكن دالة اإلنتاج من نوع �وب 

المصفوفة   -1 �حسب  والمتعلقة  الدن�ا  أو  العظمى  الق�مة  عن  المعبر  للتوازن  الكافي  الشرط  نظر�ا  حدد 
 اله�س�ة 

 نفرض أن دالة إنتاج مؤسسة معطاة �الشكل التالي:
𝑄𝑄 = 𝑓𝑓(𝐾𝐾, 𝐿𝐿) = 3𝐾𝐾 + 5𝐿𝐿 + 6𝐾𝐾𝐿𝐿 

𝐴𝐴𝑘𝑘إذا �انت  = 5 ،𝐴𝐴𝑃𝑃 = 𝑇𝑇𝑇𝑇ومیزان�ة المؤسسة  3 =  المؤسسة، فأوجد نقطة توازن 600
𝜋𝜋لتكن دالة الر�ح من الشكل  -2 = 𝑇𝑇𝑀𝑀 − 𝑇𝑇𝑇𝑇 

𝑄𝑄�حیث دالة اإلنتاج تكون على الشكل  = 2𝐿𝐿1/2𝐾𝐾1/2 
 حدد الشروط الضرور�ة والشرط الكافي لتعظ�م الر�ح  •
𝐾𝐾أوجد معادلة الطلب عندما تكون  • = 4 
𝐴𝐴أحسب ق�مة الر�ح العظمى عندما تكون ،   • = 2,𝐴𝐴𝐿𝐿 = 1,𝐴𝐴𝐾𝐾 = 2 
 التوسعاوجد معادلة مسار  •

 تحلیل سلوك المنتج/ نظر�ة اإلنتاج 
 أسئلة نظر�ة: 

 ك�ف �مكن تحدید شكل منحنى الناتج المتوسط من منحنى الناتج الكلي المقابل له؟  -1
في   ما -2 المنتج  تحلیل سلوك  في  الحدي  الناتج  ومنحنى  المتوسط  الناتج  التقاء منحنى  نقطة  أهم�ة  هي 

 األجل القصیر؟ 
 الصح�حة مع التعلیل اختر اإلجا�ة  -3
في وحدة الزمن مع �قاء �م�ة راس    %20إذا �انت غلة الحجم ثابتة، وزدت �م�ة العمل المستخدمة ب   •

 المال ثابتة فإن �م�ة الناتج ستز�د ب:
 %20ب       %20�أكثر من        %20أقل من  •

 : 01التمر�ن رقم  
 في فترة زمن�ة معینة وتحت الفروض التال�ة: 

 تة. غلة الحجم ثاب •
 ث�ات عنصر العمل عند وحدة واحدة.  •
 هكتار)  1...... حتى  1/ 7-1/ 8-19/1تناوب مساحات األرض المستخدمة والتي تتراوح ف�ما بین ( •
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 األرض  1 1 1 1 1 1 1 1 1
 العمل 0 1 3 4 5 6 7 8 9

 𝑇𝑇𝐴𝐴الناتج الكلي  0 2 5 12 14 15 15 14 12
 المطلوب: 

 الكلي والمتوسط والحدي لألرض؟ واعمل؟من الجدول أعاله أوجد الناتج  .1
 أرسم على نفس اإلحداث�ات منحن�ات الناتج الكلي والمتوسط والحدي لكل من العمل واألرض.  .2
 حدد مراحل اإلنتاج لكل من العمل واألرض.  .3
 لماذا �عمل الناتج في المرحلة الثان�ة.  .4

 : 02التمر�ن رقم  
�إستخدام �ل   الستائر  أقمشة  �إنتاج  المال    𝐿𝐿تقوم مؤسسة  الیومي    𝐾𝐾ورأس  العمل  دالة اإلنتاج من  فإذا �انت 

𝑄𝑄معطاة �الشكل التالي:  = 5𝐿𝐿2𝐾𝐾2 − 𝐿𝐿3𝐾𝐾. 
𝐾𝐾و�إفتراض ث�ات عنصر رأس المال في وحدة واحدة أي   = 1 . 

 المطلوب: 
س�ة لرأس المال وأحسب �م�ة الناتج الكلي  أحسب عدد العمال الالزم في نقطة نها�ة المرحلة األولى �الن .1

 في هذه النقطة. 
أحسب عدد العمال الالزم للوصول إلى نقطة اإلنعطاف على منحنى الناتج الكلي، و�م�ة الناتج الكلي   .2

 في هذه النقطة. 
 أحسب عدد العمال الالزم للوصول إلى نقطة اإلنعطاف على منحنى الناتج الكلي في هذه النقطة.  .3
منحن�ات الناتج الكلي والمتوسط والحدي مع توض�ح النقاط المشار إلیها في األسئلة السا�قة    مثل ب�ان�ا  .4

 و�م�ات الناتج الكلي الموافقة لها.
 : 03التمر�ن رقم  

و�نتج وفقا   (K)المال    ورأس  (L)�متلك مستثمر شر�ة إلنتاج الطوب و�ستخدم في العمل�ة اإلنتاج�ة الید العاملة  
𝑄𝑄 للمعادلة التال�ة: = 2𝐿𝐿1/2𝐾𝐾1/2. 

 المطلوب:  
 عامل. أخرأحسب متوسط إنتاج �ل عامل في هذه الشر�ة، ومقدار اإلنتاج الذي �ض�فه  .1

�التالي:  .2 اإلنتاج  عوامل  أسعار  �انت  𝐴𝐴𝑘𝑘إذا  = 𝐴𝐴𝑃𝑃 و  2 = اإلنتاج    2 لتكال�ف  األدنى  الحد  ماهو 
 ودوالها، استنتج التكفة المتوسطة.

 برهن أن دالة اإلنتاج تحقق قاعدة أولر. .3
 هي درجة تجانسها؟  هل هذه الدالة متجانسة، وما .4
𝐿𝐿أوجد دوال التكلفة الكل�ة و التكلفة المتوسطة، التكلفة الحد�ة إذا علمت أن  .5 = 20. 
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هو مستوى اإلنتاج الذي تصل عنده التكلفة المتوسطة إلى نهایتها الدن�ا، وأوجد التكلفة الحد�ة والتكفة   ما .6
 المتوسطة عند هذه النقطة. 

 
 : 04التمر�ن رقم  

 المتساوي متناقصة. أثبت ر�اض�ا أن منحن�ات الناتج 
 : 05التمر�ن رقم  

و�نتج وفقا   Kورأس المال    L�متلك مستثمر مصنعا إلنتاج العطور و�ستخدم في العمل�ة اإلنتاج�ة �ل من العمل  
𝑄𝑄للمعادلة التال�ة:  = 2√𝐿𝐿𝐾𝐾   :إذا �انت األسعار �التالي𝐴𝐴𝑃𝑃 = 2.𝐴𝐴𝑘𝑘 = 4 . 

 المطلوب:  
 عوامل اإلنتاج. أحسب الناتج الحدي والمتوسط لكل عامل من   .1
وحدة    200التي تحقق توازن المنتج علما أن تكلفة اإلنتاج تقدر ب    Kو    Lأوجد الكم�ات المثلى من   .2

 نقد�ة. 
 أوجد مدونة الطلب على �ل من العمل وراس المال واشرح النت�جة.  .3
 .𝐸𝐸𝑄𝑄/𝐿𝐿أوجد مرونة اإلنتاج �النس�ة للعمل  .4
ما أثر ذلك على �م�ة العطور    %20ة المستعملة بنس�ة  �فعل س�اسة المصنع التوسع�ة زادت الید العامل .5

 المنتتجة مع فرض ث�ات عنصر رأس المال؟ 
 الجواب األول:

الناتج المتوسط المقابل له، إذ یتحدد  الناتج الكلي  عند أي نقطة على     𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃�مكن تحدید شكل منحنى متوسط 
 األصل.منحنى الناتج الكلي �میل الخط الواصل بین هذه النقطة ونقطة 

 الجواب الثاني: 
تكمن أهم�ة التقاء الناتج الحدي والمتوسط في تحدید بدا�ة المرحة الثان�ة �النس�ة لعنصر رأس المال التي تمثل 

 المرحلة المثلى لإلنتاج. 
 الجواب الثالث: 

 %20ألنه في ظل ث�ات غلة الحجم إذا زاد �ل من العمل ٍورأس المال ب    %20سیز�د حجم الناتج �أقل من  
بینما �اقي رأس المال ثابتا   %20، لكن في هذه الحالة زاد العمل فقط ب  %20فإن الناتج سیز�د بنفس الق�مة  
 طالما أن المنتج �عمل في المرحلة الثان�ة.  %20و�التالي سیز�د اإلنتاج �أقل من 
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 ألول: حل التمر�ن ا
 حساب الناتج الكلي والحدي والمتوسط لألرض والعمل:  .1

9 8 7 6 5 4 3 2 1 𝐿𝐿 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 𝐾𝐾 

12 14 15 15 14 12 9 5 2 𝑇𝑇𝐴𝐴𝐿𝐿 

1.33 1.75 2.14 2.5 2.8 3 3 2.5 2 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐿𝐿 

-2 -1 0 1 2 3 4 3 - 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐿𝐿 

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 
9/1 8/1 7/1 6/1 5/1 4/1 3/1 2/1 1 𝐾𝐾 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 𝐿𝐿 

1.33 1.75 2.14 2.5 2.8 3 3 2.5 2 𝑇𝑇𝐴𝐴𝐾𝐾 

12 14 15 15 14 12 9 5 2 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐾𝐾 

30 22 15 9 4 0 -3 -1 …… 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐾𝐾 

 
فإن تم إعداد الجدول انطالقا من فكرة ث�ات غلة الحجم التي تعني أنه إذا تم ضرب عوامل اإلنتاج في ق�مة ما  

كم�ة اإلنتاج ستتغیر بنفس الق�مة، و�ذلك تم حساب ق�م الناتج الكلي لألرض �ضرب ق�م الناتج الكلي للعمل في  
 ) �ما هو معطى في نص التمر�ن. 1،.........8/1،  1.9المقادیر (

لناتج  ال �عمل المنتج في المرحلة األولى �النس�ة للعمل والتي تمثل المرحلة الثالثة �النس�ة لألرض حیث ا .2
لكل من   الحدي  الناتج  اإلنتاج�ة ألن  �عمل�اته  الثان�ة  المرحلة  المنتج في  و�قوم  الحدي لألرض سالب، 

 عنصر العمل واألرض موجبین حتى و إن �انا متناقصین.
 ): 02حل التمر�ن رقم ( 
𝑄𝑄لدینا دالة اإلنتاج   = 5𝐿𝐿2𝑘𝑘2 − 𝐿𝐿3𝐾𝐾  ولدینا ،𝑄𝑄 = 5𝐿𝐿2 − 𝐾𝐾2 

𝐾𝐾و  = 1  
 �النس�ة لرأس المال:  األولىحساب عدد العمال في نقطة نها�ة المرحلة  .1

الحدي  الناتج  و�كون  العظمى،  نهایته  في  للعمل  �النس�ة  الكلي  الناتج  فیها  �كون  التي  النقطة  هي  و 
𝑀𝑀𝐴𝐴𝑃𝑃  �النس�ة للعمل م�او للصفر أي  = 0 

و�عدامه إل�جاد �م�ة العمل الالزمة من    �اشتقاق الناتج الكلي للعمل  الحديو �التالي �كفي ا�جاد الناتج  
 هذه النقطة. 

𝑀𝑀𝐴𝐴𝑃𝑃 =
𝜕𝜕𝑄𝑄
𝜕𝜕𝐿𝐿 → 10𝐿𝐿 − 3𝐿𝐿2 = 0; → 𝐿𝐿 =

10
3 = 3,34  
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 �م�ة الناتج الكلي في هذه النقطة فهي:  أما
𝑄𝑄 = 5(3,34)2− (3,34)3 = 18,52 

 نقطة اإلنعطاف على منحنى الناتج الكلي.  ىإلحساب عدد العمال الالزم للوصول  .2
الناتج الحدي ثم   إ�جاد و�التالي �كفي  ،ق�مة له أعظمفي   MLPفي نقطة االنعطاف �كون الناتج الحدي  .3

 اشتقاقه و إعدام المشتق أي  

𝑀𝑀𝐴𝐴′𝑃𝑃 = 0 ↔
𝜕𝜕𝑀𝑀𝐴𝐴𝑃𝑃
𝜕𝜕𝐿𝐿 = 0 → 10𝐿𝐿 − 6𝐿𝐿 = 0 → 𝐿𝐿 =

10
6 = 1,67 

 في هذه النقطة هي:  اإلنتاج�م�ة  أما
𝑄𝑄 = 5(1,67)2 − (1,67)3 = 9,29 

 إ�جاد عدد العمال في نقطة بدا�ة المرحلة الثان�ة �النس�ة للعمل:  .4
المتوسط   الناتج  �كون  النقطة  هذه  مساوي    أعظمفي    APLفي  مشتقه  جعل  �كفي  �التالي  و  له  ق�مة 

 للصفر أي:

𝐴𝐴𝐴𝐴′𝑃𝑃 = 0.𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃 =
𝑄𝑄
𝐿𝐿 = 5𝐿𝐿2 −

𝐿𝐿3

𝐿𝐿 لدینا   = 5L − L2  
∂APl
∂L = 0 ↔ 5 − 2L = 0 → L

=
5
2 = 2,5 

 الكلي في هذه النقطة هي:  اإلنتاجو�م�ة 
𝑄𝑄 = 5(2,5)2 − (2,5) = 15,62 

 : 03حل التمر�ن رقم  
𝑄𝑄لدینا:  = 2𝐿𝐿1/2.𝐾𝐾1/2 = 2. 𝐿𝐿0,5.𝐾𝐾0,5 

 𝑀𝑀𝐴𝐴𝑃𝑃ومقدار اإلنتاج الذي �ض�فه اخر عامل   𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃حساب متوسط إنتاج �ل عامل  .1

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃 =
𝑄𝑄
𝐿𝐿 =

2𝐿𝐿0,5.𝐾𝐾0,5

𝐿𝐿 = 2𝐿𝐿0,5.𝐾𝐾0,5 = 2(
𝐾𝐾
𝐿𝐿)0,5 

𝑀𝑀𝐴𝐴𝑃𝑃 =
𝜕𝜕𝑄𝑄
𝜕𝜕𝐿𝐿 = 2(0,5).𝐿𝐿0,5.𝐾𝐾0,5 

𝐿𝐿−0,5.𝐾𝐾0,5 = (
𝐾𝐾
𝐿𝐿)0,5 

 إ�جاد �م�ات عوامل اإلنتاج ودوالها.  PK=2و   PL=2إذا �ان  .2
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑙𝑙𝑙𝑙 لدینا:  = 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑙𝑙

𝑀𝑀𝑃𝑃𝑙𝑙
= 𝐴𝐴𝑃𝑃/𝐴𝐴𝑘𝑘 

→
2(0,5)𝐿𝐿−0,5.𝐾𝐾0,5

2(0,5)𝐿𝐿0,5.𝐾𝐾 −0,5 =
2
2 ↔

K
L = 1 → L = K … … . (1) 

 في دالة اإلنتاج نجد:  1�التعو�ض عن 
𝑄𝑄 = 40 = 2𝐿𝐿1/2𝐾𝐾1/2 → 40 = 2. 𝐿𝐿1/2.𝐾𝐾1/2 = 2𝐿𝐿 ↔ 𝐿𝐿 = 40/2 

→ 𝐿𝐿 = 20,𝐾𝐾 = 20 
 فهي �التالي:  kو  Lأما دوال الطلب على �ل من 
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𝐾𝐾
𝐿𝐿 =

𝐴𝐴𝑃𝑃
𝐴𝐴𝑘𝑘 ↔ 𝐿𝐿𝐴𝐴𝑃𝑃 = 𝐾𝐾𝐴𝐴𝑘𝑘 

𝑇𝑇𝑇𝑇ولدینا:  = 2𝐿𝐿𝐴𝐴𝑃𝑃 → 𝐿𝐿 = 𝑇𝑇𝑇𝑇/2𝐴𝐴𝑃𝑃 

𝐾𝐾 =
𝐿𝐿𝐴𝐴𝑃𝑃
𝐴𝐴𝑘𝑘 ↔

𝑇𝑇𝑇𝑇
2𝐴𝐴𝑃𝑃 𝐴𝐴𝑃𝑃
𝐴𝐴𝑘𝑘 = 𝐾𝐾 → 𝐾𝐾 = 𝑇𝑇𝑇𝑇/2𝐴𝐴𝑘𝑘 

𝑄𝑄إ�جاد الحد األدنى لتكال�ف اإلنتاج الموافق ل  .3 = 40 
𝑇𝑇𝑇𝑇 = 2𝐿𝐿 + 2𝐾𝐾 = 2(20) + 2(20) = 80 

 إستنتاج ق�مة التكلفة المتوسطة:

𝐴𝐴𝑇𝑇 =
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑄𝑄+ =

80
40 = 2 

 EULERبرهان أن دالة اإلنتاج تحقق اإلنتاج تحقق قاعدة اولر 
𝑛𝑛.𝑄𝑄لدینا:  = 𝐿𝐿𝑓𝑓′(𝐿𝐿) + 𝐾𝐾𝑓𝑓′(𝐾𝐾) 

→ 𝑛𝑛.𝑄𝑄 = 𝐿𝐿(0,5)2𝐿𝐿−0,5𝐾𝐾0,5 + 𝐾𝐾(0,5)2𝐿𝐿0,5𝐾𝐾−0,5 
= (0,5 + 0,5)⌊2𝐿𝐿0,5𝐾𝐾0,5⌋ → 𝑛𝑛.𝑄𝑄 = 𝑛𝑛.𝑄𝑄 

𝑛𝑛و  = 𝑀𝑀 + 𝛽𝛽 
= 0,5 + 0,5 = 1 

 نعم هذه الدالة تحقق قاعدة أولتر.
 إث�ات أن الدالة متجانسة  .4

.𝑓𝑓(𝑡𝑡𝐿𝐿لدینا:  𝑡𝑡𝐾𝐾) = 𝑡𝑡𝑎𝑎+𝛽𝛽𝑓𝑓(𝐿𝐿.𝐾𝐾) 
→ 2(𝑡𝑡𝐿𝐿)0,5. (𝑡𝑡𝐿𝐿)0,5 = 2𝑡𝑡0,5.𝐿𝐿0,5. 𝑡𝑡0,5.𝐾𝐾0,5 

= 𝑡𝑡0,5+0,5(2. 𝐿𝐿0,5.𝐾𝐾0,5) 
= 𝑡𝑡𝑛𝑛.𝑄𝑄 

𝑛𝑛حیث:  = 0,5 + 0,5 
𝑛𝑛إذن الدالة متجانسة من الدرجة األولى ألن   = 1 

𝑛𝑛وعوائد الحجم في هذه الحالة ثابتة طالما   = 𝑀𝑀 + 𝛽𝛽 = 1 
 إ�جاد دوال التكلفة الكل�ة، المتوسطة والحد�ة. .5

𝐿𝐿لدینا   = 20 
𝑄𝑄 = 2𝐿𝐿1/2.𝐾𝐾1/2 

= 20(20)1/2𝐾𝐾1/2 =� 9𝐾𝐾1/2 
→ 𝑄𝑄 = 9𝐾𝐾1/2 → 𝐾𝐾1/2 = 𝑄𝑄/9 

→ 𝐾𝐾 = (
𝑄𝑄
9)2 =

𝑄𝑄2

81 → 𝐾𝐾 =
1

81 .𝑄𝑄2 … … . (2) 
TC  في دالة التكلفة   2�التعو�ض عن المعادلة 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 2𝐿𝐿 + 2𝐾𝐾 = 2(20) + 2.1/81.𝑄𝑄2 
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→ 𝑇𝑇𝑇𝑇 =
1

40,5𝑄𝑄2 + 40 

𝐴𝐴𝑇𝑇 =
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑄𝑄 =

1
40,5𝑄𝑄 + 40/𝑄𝑄 

𝑀𝑀𝑇𝑇 =
𝜕𝜕𝑇𝑇𝑇𝑇
𝜕𝜕𝑄𝑄 = 2/40,5𝑄𝑄 

 
 ACى الناتج الذي تصل عنده التكلفة المتوسطة إلى نهایتها الدن�ا �كون  و تحدید مست  .6

 𝐴𝐴𝑇𝑇′ =  في نهایتها الدن�ا عندما  0

𝐴𝐴𝑇𝑇 =
1

40,5𝑄𝑄 + 40/𝑄𝑄 

↔
1

40,5 =
40
𝑄𝑄2 𝐴𝐴𝑇𝑇

′ =
𝜕𝜕𝐴𝐴𝑇𝑇
𝜕𝜕𝑄𝑄 =

1
40,5−

40
𝑄𝑄2 = 0 

→ 𝑄𝑄2 = 40,5(40) 
→ 𝑄𝑄2 =� 402 
→ 𝑄𝑄 = 40 

 ACمنحنى التكلفة الحد�ة  غي نهایتها الدن�ا تقاطع مع 𝑀𝑀𝑇𝑇وهي نقطة التوازن ألنه عندما تكون  
𝑄𝑄ومنه فإنه عندما تكون   = 𝑀𝑀𝑇𝑇�كون   40 = 𝐴𝐴𝑇𝑇 

𝐴𝐴𝑇𝑇 = 1/40,5(40)2 + 40/40 =� 1,98 

𝑀𝑀𝑇𝑇 =
2

40,5(40) =� 1,98 

 : 04حل التمر�ن رقم  
 نفرض أن منحنى الناتج المتساوي �مثل ر�اض�ا �الشكل التالي: 
𝑄𝑄 = 𝑓𝑓(𝐿𝐿.𝐾𝐾) 

 وتفاضله التام هو: 
𝜕𝜕𝑄𝑄 = 𝑓𝑓′𝐿𝐿𝑑𝑑𝐿𝐿 + 𝑓𝑓′𝐾𝐾𝑑𝑑𝐾𝐾 

𝑄𝑄∆على طول المنحنى ینتج المنتج نفس القدر من اإلنتاج أي  = 0 → 𝑓𝑓′𝐿𝐿 𝐿𝐿 + 𝑓𝑓′𝐾𝐾 𝐾𝐾 = 0 
→ 𝑓𝑓′𝐿𝐿𝑑𝑑𝐿𝐿 = −𝑓𝑓′𝐾𝐾𝑑𝑑𝐾𝐾 

→
∂𝐾𝐾
𝜕𝜕𝐿𝐿 = 𝑓𝑓′𝐿𝐿/𝑓𝑓′𝐾𝐾 
𝑀𝑀𝐴𝐴𝑃𝑃/𝑀𝑀𝐴𝐴𝑘𝑘 

𝐾𝐾�𝜕�−الطرف موجب دوما ومنه:  
𝜕𝜕𝐿𝐿

> 0 ↔ 𝜕𝜕𝐾𝐾
𝜕𝜕𝐿𝐿

< 0 
 و�التالي منحنى الناتج المتساوي سالب المیل أو یتناقص 

 : 05حل التمر�ن رقم  
𝑄𝑄لدینا:  = 2√𝐿𝐿√𝐾𝐾 = 2𝐿𝐿1/2𝐾𝐾1/2 

𝐴𝐴𝐿𝐿 = 2        𝐴𝐴𝑙𝑙 = 4        𝑇𝑇𝑇𝑇 = 200       
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 حساب الناتج الحدي والمتوسط �النس�ة للعمل ورأس المال .1
 الناتج المتوسط �النس�ة للعمل •

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑙𝑙 =
𝑄𝑄
𝐿𝐿 =

2𝐿𝐿
1
2𝐾𝐾

1
2

𝐿𝐿 = 2𝐿𝐿
1
2𝐾𝐾

1
2 

 الناتج المتوسط �النس�ة لرأس المال •

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑙𝑙 =
𝑄𝑄
𝑘𝑘 =

2𝐿𝐿
1
2𝐾𝐾

1
2

𝑘𝑘 = 2𝐿𝐿
1
2𝐾𝐾

1
2 

 الناتج الحدي �النس�ة للعمل •

𝑀𝑀𝐴𝐴𝑃𝑃 =
𝜕𝜕𝑄𝑄
𝜕𝜕𝐿𝐿 = 𝐿𝐿

1
2𝐾𝐾

1
2 

 الناتج الحدي �النس�ة لرأس المال  •

𝑀𝑀𝐴𝐴𝑘𝑘 =
𝜕𝜕𝑄𝑄
𝜕𝜕𝑘𝑘 = 𝐿𝐿

1
2𝐾𝐾

1
2 

 إ�جاد �م�ات عوامل اإلنتاج التي تحقق توازن المنتج  .2

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑙𝑙𝑙𝑙 =
𝑀𝑀𝐴𝐴𝑃𝑃
𝑀𝑀𝐴𝐴𝑘𝑘 =

𝐴𝐴𝑃𝑃
𝐴𝐴𝑘𝑘 ↔

𝐿𝐿
1
2𝐾𝐾

1
2

𝐿𝐿
1
2𝐾𝐾

−1
2

= 2/4 

→
𝐾𝐾
𝐿𝐿 =

1
2 ↔ 𝐿𝐿 = 2𝐾𝐾… … … … (1) 

 → 8𝐾𝐾 = 200            𝐾𝐾 = 25                 𝐿𝐿 = 50 
 إ�جاد مرونة الطلب على �ل من العمل ورأس المال  .3

 إل�جاد المرونة على طلب ین�غي أوال إ�جاد دوال الطلب على �ل عامل من عوامل اإلنتاج 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝐿𝐿𝐾𝐾 =
𝐾𝐾
𝐿𝐿 =

𝐴𝐴𝑃𝑃
𝐴𝐴𝑘𝑘 → 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑙𝑙 = 𝑃𝑃𝑘𝑘𝑙𝑙 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝐿𝐿𝐴𝐴𝑃𝑃 + 𝐾𝐾𝐴𝐴𝑘𝑘 → 𝑇𝑇𝑇𝑇 = 2𝐿𝐿𝐴𝐴𝑃𝑃 

𝐿𝐿 =
𝑇𝑇𝑇𝑇
2𝐿𝐿𝑃𝑃         𝐾𝐾 = 𝑇𝑇𝑇𝑇/2𝐴𝐴𝑘𝑘 

𝐸𝐸𝑑𝑑𝑃𝑃 = −�
∆𝑘𝑘
∆𝐴𝐴𝑃𝑃 .

𝐴𝐴𝑃𝑃
𝐿𝐿 � → 𝐸𝐸𝑑𝑑𝑃𝑃 = (−

𝑇𝑇𝑇𝑇
2𝐴𝐴𝐾𝐾2

.
𝐴𝐴𝑘𝑘
𝑇𝑇𝑇𝑇

2𝐴𝐴𝑘𝑘 = |1| 

 طلب متكافئ المرونة  

𝐸𝐸𝑑𝑑𝑘𝑘 = −�
∆𝑘𝑘
∆𝐴𝐴𝑘𝑘 .

𝐴𝐴𝑘𝑘
𝑘𝑘 � → 𝐸𝐸𝑑𝑑𝑘𝑘 = (−

𝑇𝑇𝑇𝑇
2𝐴𝐴𝐾𝐾2

.
𝐴𝐴𝑘𝑘
𝑇𝑇𝑇𝑇

2𝐴𝐴𝑘𝑘 = |1| 

 طلب متكافئ المرونة 
 �النس�ة للعملإ�جاد مرونة اإلنتاج  .4

𝑒𝑒𝑄𝑄/𝐿𝐿 =
∆𝑄𝑄
∆𝐿𝐿 . 𝐿𝐿/𝑄𝑄 
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1
2 =

1

2𝐿𝐿
1
2𝐾𝐾

1
2

. 𝐿𝐿/2𝐿𝐿
1
2𝐾𝐾

1
2 

 أثر ز�ادة �م�ة العمل عن �م�ة العطور المنتجة  .5

 لدینا 
∆𝐿𝐿
𝐿𝐿 = eQL ولدینا  20% =

∆Q/Q
∆L/L →

∆Q
Q = eQL �

∆L
L � = 1/2(20%) 

 → ∆Q
Q

= 10% 

 مع ث�ات رأس المال. %10فإن اإلنتاج سیرتفع ب  %20ومنه إذا زاد عنصر العمل ب 
 تمار�ن حول نظر�ة اإلنتاج (المدى القصیر) حل

 نظر�ة  أسئلةالتمر�ن األول: 
توضح عالقة اإلنتاج العالقة بین الكم�ة المنتجة والكم�ات المختلفة من العناصر الضرور�ة لإلنتاج، أو   .1

والمخرجات (الكم�ة المنتجة من سلعة  هي ص�غة توضح العالقة بین مدخالت اإلنتاج (عناصر اإلنتاج) 
 أو خدمة)، �ما أن الص�اغة الر�اض�ة هي التي تحدد اإلخت�ارات التقن�ة للمنظم. 

 𝑄𝑄 = 𝑓𝑓(𝐿𝐿,𝐾𝐾, … … .  رأس المال  Kالعمل، Lتمثل حجم اإلنتاج،   Q�حیث  (
ار�عة  عناصر اإلنتاج: (الموارد) هي �ل المدخالت المستعملة في إنتاج السلع والخدمات وتجمع ضمن   .2

 مجموعات  
   :األرضLand    وتتضمن �ل الموارد الطب�ع�ة، األراضي الفالح�ة وغیر الفالح�ة، �اإلضافة إلى الموارد

 ال�اطن�ة (معادن، م�اه جوف�ة....) والسطح�ة (الغا�ات، األنهار،ال�حیرات.....)
   :العملLabour   إنتاج السلع والخدمات، �ما �قصد �ه البدني والعقلي المستعمل في  و�تضمن الجهد 

 عدد العمال أو عدد ساعات العمل. 
 المال:  رأس Capital    و�تضمن    برأسو�سمى الثابت  المال  رأس  أو  المادي  والمعدات    اآلالت المال 

 والمصانع......
   :والتنظ�م الخاصة  و   Enterepriseurship /managementاإلدارة  ال�شر�ة  المهارات  من  نوع  هي 

ب�عض األفراد الذین لدیهم القدرة على اإلبتكار من خالل تطو�ر طرق جدیدة في العمل، أو التعامل مع  
مخاطر األعمال وفتح مجاالت جدیدة و�ذلك ال�حث عن تكال�ف فرص جدیدة، �ما أن المنظم هو من  

األ و�عد  السا�قة،  الثالثة  العناصر  بتنظ�م  �الكم�ة  �قوم  المتعلقة  القرارات  إتخاذ  عمل�ة  في  الرئ�س�ة  داة 
 والنوع�ة المنتجة والوسائل الالزمة وهو من یتحمل ت�عات المخاطرة والنجاح أو الفشل.

 كل عنصر من العناصر السا�قة یتحصل على عائد أو مقابل لتمو�ل العمل�ة اإلنتاج�ة.
 رضي الذي �عرض أرضه للعمل�ة اإلنتاج�ة.الر�ع: وهو المبلغ المدفوع إلى مالك المورد األ 
 األجر: وهو مقابل العمل و�تضمن األجور والرواتب. 
 الفائدة: وهو المبلغ المدفوع لمالك رأس المال. 
 الر�ح: وهو المبلغ المدفوع لمن �ملكون اإلدارة والتنظ�م.  
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 والر�ح �ل سنة. مثال: الر�ع �ل شهر، األجر �ل ساعة، والمرتب �ل شهر، الفائدة �ل سنة، 
وتمثل   Marginal costمثل التكلفة الحد�ة     Marginal means extraالحدي و�قصد �ه اإلضافي:   .3

وهو إلیراد اإلضافي الناجم    Marginal revenueالوحدة اإلضاف�ة إلنتاج وحدة واحدة، اإلیراد الحدي  
 عن ب�ع وحدة واحدة اخرى. و�شكل عام نتحدث عن العالقة التال�ة: 

 ي الكلي: �حیث �ظهر الحدي ماذا �حدث للكلي، فإذا �ان موجب �كون الكلي متزاید والعكس صح�ح الحد 
 المتوسط والكلي: لحساب المتوسط نقسم الكلي على الوحدات. 

من  أقل  الحدي  �ان  إذا  والعكس  متزاید  المتوسط  �كون  المتوسط  من  أعلى  الحدي  �ان  إذا  والمتوسط:  الحدي 
 تناقص المتوسط �كون المتوسط م

الكلي   .أ زمن�ة  TPالناتج  فترة  خالل  المختلفة  اإلنتاج  عناصر  �استخدام  المنتجة  الكم�ات  مجموع  هو   :
 معینة. 

 : هو متوسط ما أسهمت �ه وحدة واحدة من عنصر إنتاجي معین في اإلنتاج الكلي APالناتج المتوسط  .ب 
الحدي   .ت  تغیر  MPالناتج  نت�جة  الكلي  اإلنتاج  في  التغیر  مقدار  هو  العنصر  :  من  المستخدمة  الكم�ة 

 اإلنتاجي المتغیر بوحدة واحدة، ر�اض�ا �كتب الناتج المتوسط والحدي �ما یلي:

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃 =
𝑓𝑓(𝐿𝐿.𝐾𝐾)

𝐿𝐿 =
𝑄𝑄
𝐿𝐿 =

𝑇𝑇𝐴𝐴
𝐿𝐿 :𝑀𝑀𝐴𝐴𝑃𝑃 =

𝜕𝜕𝑓𝑓(𝐿𝐿.𝐾𝐾)
𝜕𝜕𝐿𝐿 =

∆𝑓𝑓(𝐿𝐿.𝐾𝐾)
∆𝐿𝐿 = ∆𝑇𝑇𝐴𝐴/∆𝐿𝐿 

فترة التي تكون  أي الفترة التي ال تستط�ع فیها المنشأة تغییر حجم اإلنتاج، أو ال  فترة اإلنتاج القصیرة: .4
 فیها أغلب عناصر اإلنتاج ثابتة،  

أي الفترة التي تستط�ع فیها المنشأة تغییر حجم اإلنتاج وتكون فیها �ل عناصر  فترة اإلنتاج الطو�لة:   .5
 اإلنتاج متغیرة.

المنتج في   .6 تحلیل سلوك  الحدي في  الناتج  المتوسط مع منحنى  الناتج  تقاطع منحنى  نقط  أهم�ة  تكمن 
المن إذا  تحدید  اإلنتاج،  مرحلة  الثان�ة  المرحلة  بدا�ة  أخرى  �ع�ارة  أو  لإلنتاج  المفصلة  االقتصاد�ة  طقة 

  األخرى خالل فترة زمن�ة معینة مع �قاء العوامل    %5قمت المنشأة بز�ادة �م�ة العمل المستخدمة بنس�ة  
 ثابتة فإن �م�ة الناتج تز�د ب:

 في حالة غلة الحجم المتزایدة.  10% •
 حالة غلة الحجم المتناقصة.في  3% •
 في حالة غلة الحجم الثابتة.  5% •
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 التمر�ن الثاني:

 
 تحدید مراحل تزاید الغلة وتناقص الغلة السال�ة

نالحظ من الشكل أن الناتج الكلي متزاید عندما تكون اإلنتاج�ة الحد�ة موج�ة، و�بلغ أقصاه عندما تنعدم، �ما  
أقصاه   الحدي  الناتج  فیها  یبلغ  التي  النقطة  إلى  متزاید  �معدل  یتزاید  الكلي  الناتج  النقطة (L=2)أن  هذه  �عد   ،

وألس�اب تقن�ة أنه عند الز�ادة في �م�ة أحد عوامل اإلنتاج تدر�ج�ا  �ص�ح متزاید �معدل متناقص، نستنتج �ذلك  
أقل من عامل  ینسب  ثم  نسب�ا  �بیر  البدا�ة �شكل  یزداد في  الكلي  اإلنتاج  فإن  ثابتة  العوامل األخرى  �قاء  مع 

 اإلنتاج المتغیر (قانون الغلة المتناقصة). 
 .حنى الناتج الحدي للعمل متناقص عندما �كون الناتج الكلي متزاید �معدل متناقص �كون من  .1
 . عندما �كون منحنى الناتج المتوسط متزاید �كون منحنى الناتج الحدي أكبر منه .2
 .عندما یتساوى منحنى الناتج المتوسط ومنحنى الناتج الحدي �ص�ح منحنى الناتج المتوسط متناقص  .3
إن مرحلة اإلنتاج الرشید هي:  إذا �انت هذه المنشأة تسلك سلو�ا رشیدا (تهجف إلى تعظ�م أر�احها) ف .4

من الشكل �مكن توض�ح لماذا في المرحلة األولى (تبدأ من    L=8حتى    L=3المرحلة الثان�ة تبدأ من  
L=0    حتىL=3  یزداد اإلنتاج �معدالت متزایدة إذ السبب �كمن في ز�ادة اإلنتاج�ة الحد�ة للعمل، أما (

فة جدا أو سال�ة ألنها تكون غیر مستغلة إستغالال  الثابت وهو رأس المال فتكون ضع�  لإنتاج�ة العام
اقتصاد�ا، وحسب المثال التالي نالحظ أن ز�ادة األیدي العاملة وز�ادة إنتاجیتهم تؤدي إلى ز�ادة اإلنتاج  

) حد  إلى  لمنحنى    2الكلي  انعطاف  نقطة  یوضح  الذي  الشكل)  حسب  تبدأ    TPعامل   MPحیث 
هذه �عد  موج�ة،  �قائها  مع  متناقصة،    �االنخفاض  اإلنتاج  حجم  في  الز�ادة  معدالت  تص�ح  النقطة 

و�تسمر اإلنتاج في الز�ادة إلى أن یبلغ أقصاه، و�عدها یبدأ في اإلنخفاض، أما اإلنتاج�ة الحد�ة فتص�ح  
معدومة ثم تكون سال�ة وهذا �سبب اإلنخفاض المطلق للناتج الكلي، وتعتبر المنطقة التي تناقص فیها  

الحد� هذه اإلنتاج�ة  وتعد  الحد�ة،  اإلنتاج�ة  تناقص  قانون  مفعول  سر�ان  منطقة  المتغیر  للعنصر  ة 
هي   إقتصاد�ا  المنطقة  انخفاضها،  المفضلة  من  �الرغم  موج�ة  العنصر�ن  �ال  إنتاج�ة  أن  �سبب 

 𝑘𝑘 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  اآلالت
 𝑀𝑀 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10العمل 

الكلي   الناتج 
𝑇𝑇𝐴𝐴 

0 50 120 180 220 270 280 270 280 280 250 

الناتج  
المتوسط  

AP 

 50 60 60 55 50 45 40 35 30 25 

الناتج  
 MPالحدي 

 50 70 60 40 30 20 10 0 -10 -20 
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فتكون غیر رشیدة    L=8و�محصلة لهذا السببین �ستمر اإلنتاج في الز�ادة، أما المرحلة الثان�ة تبدأ من  
إنتاج�ة  اقتص �ون  من  �الرغم  سال�ة  للعمل  الحد�ة  اإلنتاج�ة  لكون  هذه    رأساد�ا  ففي  موج�ة،  المال 

المرحلة تظهر ال�طالة المقنعة، �ذلك المرحلة األولى غیر رشیدة اقتصاد�ا لكون اإلنتاج�ة الحد�ة لرأس  
 المال سال�ة. 

 التمر�ن الثالث:  
 التال�ة: لتكن لدینا دالة اإلنتاج للمدى القصیر 

𝑄𝑄 = 50𝐿𝐿2 − (𝐿𝐿𝐾𝐾)3 
 تمثل �م�ة اإلنتاج. qالعمل ورأس المال على التوالي، و  kو  Lحیث 
1. 𝑀𝑀𝐴𝐴𝑃𝑃 = 𝜕𝜕𝑄𝑄

𝜕𝜕𝐿𝐿
= 100𝐿𝐿 − 3𝐿𝐿2𝐾𝐾3 

 التي تجعل من دالة اإلنتاج عظمى ال بد من توفر شرطین هما:   Lإل�جاد ق�مة  .2
𝜕𝜕𝑄𝑄
𝜕𝜕𝐿𝐿 = 0        (1) 

↔ 100𝐿𝐿 − 3𝐿𝐿2𝐾𝐾3 = 0 → 𝐿𝐿 = 100/3𝐾𝐾3 
𝜕𝜕2𝑄𝑄
𝜕𝜕𝐿𝐿 < 0         (2) 

→
𝜕𝜕2𝑄𝑄
𝜕𝜕𝐿𝐿2 = 100 − 6𝐿𝐿𝐾𝐾3 = 100− 6 �

100
3𝐾𝐾3�𝐾𝐾

3 = −100 

𝐿𝐿إذن �م�ة العمل التي تعظم اإلنتاج هي   = 100/3𝐾𝐾3 
3. 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃 = 𝑄𝑄

𝐿𝐿
= 50𝐿𝐿 − 𝐿𝐿2𝐾𝐾3 :وتبلغ دالة الناتج المتوسط أقصاها عندما یتحقق الشرطین التالیین 

𝜕𝜕𝑄𝑄
𝜕𝜕𝐿𝐿 = 0        (1) 

↔ 50 − 2𝐿𝐿𝐾𝐾3 → 𝐿𝐿 = 50/2𝐾𝐾3 
𝜕𝜕2𝑄𝑄
𝜕𝜕𝐿𝐿2 = 2𝐾𝐾3 < 0         (2) 

 مراحل اإلنتاج الثالثة هي:   .4
المرحلة األولى تبدأ من نقطة األصل إلى النقطة التي �صل فیها الناتج المتوسط إلى أقصاه أو نقطة   •

 k=2تقاطع الناتج المتوسط مع الناتج الحدي عندما �كون 
100𝐿𝐿 − 24𝐿𝐿2 = 50𝐿𝐿 − 8𝐿𝐿2 ↔ 𝐿𝐿 = 0 𝑣𝑣 𝐿𝐿 = 3,125 

𝐿𝐿 ∈ [0; 3,125] 
𝐿𝐿المرحلة الثان�ة:   • ∈ [𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃;𝑀𝑀𝐴𝐴𝑃𝑃 = 0]  

𝑀𝑀𝐴𝐴𝑃𝑃 = 0 ↔ 100− 24𝐿𝐿2 = 0 → 𝐿𝐿 = 4,16 
𝐿𝐿المرحلة الثالثة:   ∈ [4,16;∞]  

5. 𝑀𝑀𝐴𝐴𝑘𝑘 = 𝜕𝜕𝑄𝑄
𝜕𝜕𝐾𝐾

= −3𝐿𝐿3𝐾𝐾2 
6. 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑀𝑀𝑃𝑃𝑘𝑘 = 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑙𝑙

𝑀𝑀𝑃𝑃𝑙𝑙
= 100 − 3𝐿𝐿𝐾𝐾3/3𝐿𝐿3𝐾𝐾2 
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 تمار�ن حول نظر�ة اإلنتاج (المدى الطو�ل) 
 التمر�ن األول:  

𝑄𝑄(𝐿𝐿,𝐾𝐾)لتكن دالة اإلنتاج التال�ة   = 5𝐿𝐿1/2𝐾𝐾2/3 
 درجة التجانس هذه الدالة وماذا تستنتج  .1

𝑄𝑄(𝜆𝜆𝐿𝐿, 𝜆𝜆𝐾𝐾) = 5(𝜆𝜆𝐿𝐿)
1
2(𝜆𝜆𝐾𝐾)

2
3 = 5(𝜆𝜆)

1
2(𝐿𝐿)

1
2(𝜆𝜆)

2
3(𝐾𝐾)

2
3 = (𝜆𝜆)

7
6𝑄𝑄(𝐿𝐿.𝐾𝐾) 

 وهي درجة تجانس من درجة أكبر من الواحد و�التالي تخضع لكل عنصر من عناصر اإلنتاج. 
 ي والمتوسط لكل عنصر من عناصر اإلنتاج حساب �ل من الناتج الحد  .2

𝑀𝑀𝐴𝐴𝑃𝑃 =
𝜕𝜕𝑄𝑄
𝜕𝜕𝐿𝐿 =

1
2 5𝐿𝐿

1
2−1𝐾𝐾2/3 = 5/2𝐿𝐿−1/2𝐾𝐾2/3 

𝑀𝑀𝐴𝐴𝑘𝑘 =
𝜕𝜕𝑄𝑄
𝜕𝜕𝐾𝐾 =

1
2 5𝐿𝐿

1
2𝐾𝐾

2
3−1 = 10/3𝐿𝐿1/2𝐾𝐾−1/3 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃 =
𝑄𝑄
𝐿𝐿 = 5

𝐾𝐾2/3

𝐿𝐿1/2  

 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑘𝑘 = 𝑄𝑄
𝐾𝐾

= 5 𝐿𝐿1/2

𝐾𝐾1/3 
 تعر�ف المعدل الحدي لإلحالل التقني وحسا�ه  .3

�شیر المعدل الحدي لإلحالل التقني بین العمل ورأس المال إلى مقدار الوحدات المضحي بها من رأس المال، 
میل  أن  �ما  المتساوي  الناتج  منحنى  نفس  على  لل�قاء  العمل  عناصر  من  واحدة  وحدة  على  الحصول  مقابل 

اإلنت عناصر  بین  اإلحالل  قابل�ة  �سبب  سال�ا  �كون  المتساوي  الناتج  المنتج  منحنى  ز�ادة  فعند  المستخدمة،  اج 
من   واحدة  من    Lلوحدة  وحدات  �عدد  �ضحي  الحدي   Kفإنه  �المعدل  المتساوي  الناتج  منحنى  میل  و�قاس 

 لإلحالل التقني و�عرف �المعادلة:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑀𝑀𝑃𝑃𝑘𝑘 = −
∆𝐾𝐾
∆𝐿𝐿 =

𝜕𝜕𝐾𝐾
𝜕𝜕𝐿𝐿 =

𝑀𝑀𝐴𝐴𝑃𝑃
𝑀𝑀𝐴𝐴𝑘𝑘 =

5/2𝐿𝐿−1/2𝐾𝐾2/3

10
3 𝐿𝐿1/2𝐾𝐾−1/3

=
3
4𝐾𝐾/𝐿𝐿 

 
م .4 لكل  الطلب  دوال  ورأس  إ�جاد  العمل  لكل من عنصر  الطلب  مرونة  المال، وحساب  ورأس  العمل  ن 

 المال، والمدلول االقتصادي لكل منهما.
 لدینا: 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑀𝑀𝑃𝑃𝑘𝑘 =
𝑀𝑀𝐴𝐴𝑃𝑃
𝑀𝑀𝐴𝐴𝑘𝑘 =

𝐴𝐴𝑃𝑃
𝐴𝐴𝑘𝑘 𝑇𝑇𝑇𝑇    و      = 𝐿𝐿𝐴𝐴𝑃𝑃 + 𝐾𝐾𝐴𝐴𝑘𝑘 

↔
3
4
𝐾𝐾
𝐿𝐿 =

𝐴𝐴𝑃𝑃
𝐴𝐴𝑘𝑘 = 3/4𝐾𝐾𝐴𝐴𝑘𝑘 

 �التعو�ض في دالة التكلفة نجد:

𝑇𝑇𝑇𝑇 =
3
4  𝐾𝐾𝐴𝐴𝑘𝑘 + 𝐾𝐾𝐴𝐴𝑘𝑘 =

7
4  𝐾𝐾𝐴𝐴𝑘𝑘 
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→ 𝐾𝐾 =
4𝑇𝑇𝑇𝑇
7𝐴𝐴𝑘𝑘   دالة الطلب على  راس المال             

→ 𝐿𝐿 =
4𝑇𝑇𝑇𝑇
7𝐴𝐴𝑃𝑃   دالة الطلب على  العمل             

 حساب مرونة الطلب لك من عنصر العمل ورأس المال والمدلول االقتصادي لكل منهما.

𝐸𝐸𝑘𝑘𝑃𝑃 =
𝜕𝜕𝐿𝐿
𝜕𝜕𝐴𝐴𝑃𝑃

𝐴𝐴𝑃𝑃
𝐿𝐿 = −

21𝑇𝑇𝑇𝑇
49𝐴𝐴𝑃𝑃2 × 𝐴𝐴𝑃𝑃 ×

7𝐴𝐴𝑃𝑃
3𝑇𝑇𝑇𝑇 = −1 

  

𝐸𝐸𝑘𝑘𝑘𝑘 =
𝜕𝜕𝐾𝐾
𝜕𝜕𝐴𝐴𝑘𝑘

𝐴𝐴𝑘𝑘
𝐾𝐾 = −

28𝑇𝑇𝑇𝑇
49𝐴𝐴𝑃𝑃2 × 𝐴𝐴𝑘𝑘 ×

7𝐴𝐴𝑘𝑘
4𝑇𝑇𝑇𝑇 = −1 

 �معنى أن الطلب متكافئ المرونة
10𝐿𝐿كانت دالة إذا اإلنتاج محددة �قید التكال�ف   .5 + 20𝐾𝐾 = 70 

 استخدام طر�قة مضاف الغرنج إل�جاد أعظم إنتاج ممكن.
 
 

 
                                 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑄𝑄 = 𝑓𝑓(𝑃𝑃,𝑘𝑘) 

𝑀𝑀.𝑇𝑇 � تحت  القید� ↔ ℒ(𝐿𝐿,𝐾𝐾, 𝜆𝜆) = 𝑓𝑓(𝐿𝐿,𝑘𝑘) + 𝜆𝜆(𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝐿𝐿𝐴𝐴𝑃𝑃 − 𝐾𝐾𝐴𝐴𝑘𝑘) 
𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝐿𝐿𝐴𝐴𝑃𝑃 + 𝐾𝐾𝐴𝐴𝑘𝑘 = 5𝐿𝐿1/2𝐾𝐾2/3 + 𝜆𝜆(70 − 10𝐿𝐿 − 20𝐾𝐾) 

 
 
 
 
                                   𝜕𝜕ℒ

𝜕𝜕ℒ𝑙𝑙
= 0 →5/2 𝐿𝐿1/2𝑘𝑘2/3 − 10𝜆𝜆 = 0 … … . . (1) 
𝜕𝜕ℒ
𝜕𝜕𝑘𝑘 = 0 →

10

3𝐿𝐿
1
2𝑘𝑘−

1
3
− 20𝜆𝜆 = 0 … … . . (2) 

𝜕𝜕ℒ
𝜕𝜕𝜆𝜆 = 0 → 70 − 10𝐿𝐿 − 20𝑘𝑘 = 0 … … . . (3)  

 
 :نجد   2على   1و�قسمة المعادلة 

3𝐾𝐾
4𝐿𝐿 =

1
2 → 𝑘𝑘 =

2
3 … … … … (4) 

𝐿𝐿 = 3,𝑘𝑘 = 2 نجد: 3في   4بتعو�ض المعادلة    
 و�التعو�ض في دالة اإلنتاج نجد أن أقصى إنتاج ممكن في ظل قید التكال�ف هو: 

𝑄𝑄 = (3)1/2(2)
2
3 =  وحدة 13,75
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 التمر�ن الثاني:
𝑄𝑄 وحدة من سلعة ما علما أن دالة إنتاجها هي:  1000لمنشأة أن تنتج حساب أدنى تكلفة �مكن  = (𝐿𝐿𝐾𝐾)1/2 

 المال على التوالي: ورأسوحدة نقد�ة للعمل  3,12وأن أسعار عوامل اإلنتاج هي  
 تص�ح دالة الغرنج �ما یلي:

ℒ(𝐿𝐿,𝐾𝐾, 𝜆𝜆) = 3𝐿𝐿 + 12𝐾𝐾 − λ1000− 𝐿𝐿1/2k
1
2) 

 
  ∂ℒ
𝜕𝜕𝑙𝑙

= 0                 3− 1
2

= 𝜆𝜆𝐿𝐿−1/2𝑘𝑘1/2 = 0    
 ∂ℒ
𝜕𝜕𝑙𝑙

= 0                 12− 1
2

   𝜆𝜆𝐿𝐿1/2𝑘𝑘−1/2  = 0    
∂ℒ
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 0                     1000 − 𝐿𝐿1/2𝑘𝑘1/2  = 0    
 ) نجد: 2) على (1�قسمة (

13
12 =

1
2 𝐿𝐿−1/2𝑘𝑘1/2

1
2 𝐿𝐿

1/2𝑘𝑘−1/2
↔ 𝐿𝐿 = 4𝐾𝐾… … . . (∗) 

 ) نجد:3) في المعادلة (*بتعورض (

𝐾𝐾 = 𝐿𝐿  وحدة 500 = 𝑇𝑇𝑇𝑇    وحدة 2000 = 12000     𝐴𝐴𝑇𝑇 =
12000
1000 = 12 

 التمر�ن الثالث:  
القمح هي   من  مختلفة  �م�ات  إنتاج  في  ترغب  لمنشأة زراع�ة  التالي  الجدول  و   1000ل�كن  طن    1500طن 

المجموعات من عنصري اإلنتاج والعمل    2500طن و   2000و السنة، وت�حث عن مختلف   K و   Lطن في 
 تمكنها من إنتاج هذه الكم�ات �ما یلي:   اآلالت التي تمثل عامل رأس المال أو 
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𝑄𝑄 = 2500 𝑄𝑄 = 2000 𝑄𝑄 = 1500 𝑄𝑄 =  المجموعات  1000
𝐼𝐼𝑀𝑀𝐼𝐼𝑄𝑄𝐼𝐼𝐴𝐴𝐼𝐼𝑇𝑇 4 𝐼𝐼𝑀𝑀𝐼𝐼𝑄𝑄𝐼𝐼𝐴𝐴𝐼𝐼𝑇𝑇 3 𝐼𝐼𝑀𝑀𝐼𝐼𝑄𝑄𝐼𝐼𝐴𝐴𝐼𝐼𝑇𝑇 2 𝐼𝐼𝑀𝑀𝐼𝐼𝑄𝑄𝐼𝐼𝐴𝐴𝐼𝐼𝑇𝑇 1 A 

K L K L K L K L B 
15 1 15 5,5 14 4 14 3 C 

12,5 8 12 5 11 3 10 2 D 
9 7 9 5 ,5 8 4 6 3 E 
7 8 8,3 6 6,3 5 4,5 4 F 

6,4 10 7 7 5 6 3,5 5 G 
7 11 6 8 4,4 7 3 6 H 
- - 5,6 9 4 8 2,7 7 I 
- - 6 10 4,4 9 3 8 J 

 حساب المعدل الحدي لإلحالل التقني عند �ل نقطة لمنحن�ات الناتج المتساوي  .1
𝑇𝑇𝑀𝑀𝑀𝑀𝐿𝐿/𝐾𝐾لدینا   = −∆𝐾𝐾/∆𝐿𝐿 

 و�مكن حسا�ه عند �ل نقطة حسب الجدول التالي: 
 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇L�عبر عن النقاط التي �كون میل منحن�ات الناتج المتساوي معدوم    (B0)) خط النطاق  3
K

= على    0

�سار الخط �كون المیل سالب، وموجب على ال�مین، وهذا �عني أنه إذا استعملت المنشأة مز�دا من العمل فال بد 
أن تز�د من راس المال، واإلنتاج سینخفض، أما اإلنتاج�ة الحد�ة لكل من العمل ورأس المال ف�جب أن تكون 

لكال الثالثة  المرحلة  على  للدالة  الخطین  نطاق  خارج  النقاط  سال�ة  أن  نالحظ  �ما  العاملین،   A    وB   تمثل
 الكم�ات الدن�ا لرأس المال والعمل على التوالي.

 ) تحدید المراحل ولنأخذ مثال منحنى الناتج المتساوي األول نجد:4
 �النس�ة للمنحنى األول  (𝐴𝐴1𝐵𝐵1)المرحل األولى تمثل ب   •
 𝐵𝐵1و 𝐴𝐴1المرحلة الثان�ة تمثل �النقطتین   •
 (𝐴𝐴1𝑀𝑀) (𝐵𝐵1𝑀𝑀0)ثة تمثل ب المرحلة الثال •

–) میل منحنى التكلفة المتساوي �ساوي  5 𝑃𝑃𝑙𝑙
𝑃𝑃𝑙𝑙

= −2 
 𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝐿𝐿𝐴𝐴𝑃𝑃 + 𝐾𝐾𝐴𝐴𝑘𝑘 ↔ 16 = 𝑘𝑘 + 2𝐿𝐿 

→ 𝑘𝑘 = 16 − 2𝐿𝐿 
سعري العمل ورأس المال �مثالن على التوالي األجر الواجب دفعه من طرف المنشأة، ومعدل الفائدة على رأس 

 المال الموظف من طرف المنتج.
=) نقطة توازن المنتج هي:  6 2 𝑃𝑃𝑙𝑙

𝑃𝑃𝑙𝑙
= 𝑀𝑀𝐴𝐴𝑃𝑃/𝑀𝑀𝐴𝐴𝑘𝑘  ونعبر عنها �النقطةM .على المنحنى 
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نجد   �ما  األول  الناتج  لمنحنى  𝑇𝑇𝑇𝑇�النس�ة  = ونجد    20 الثاني  الناتج  لمنحنى  𝑇𝑇𝑇𝑇�النس�ة  = �النس�ة    20
) التال�ة  التوازن�ة  النقاط  بین  الر�ط  الثالث، وعند  الناتج  (8,3.  6لمنحنى  التوسع  )  6.  3)  نحصل على مسار 

 التالي:
𝐴𝐴𝑃𝑃عند إنخفاض سعر العمل   • = أعلى من النقطة   Bفإن أثر اإلنتاج یتمثل في اإلنتاج عند النقطة  0,5

A    النقطة من  ینتقل  المنتج  فإن  اإلحالل  أثر  أما  اإلنتاج،  ز�ادة  النقطة    Aو�التالي  و�قوم    Cإلى 
 ضاف�ة من العمل.من أجل الحصول على وحدة إ 𝐾𝐾∆�التضح�ة �المقدار  

 ) مرونة اإلحالل هي:  8

𝑑𝑑 (𝑘𝑘𝐿𝐿)/(𝐾𝐾𝐿𝐿)
d(MRTS)/MRTS =

7
6 = 1,17 

 التمر�ن الرا�ع:  
 دوغالس المذ�ور�ن في التمر�ن األول والثاني -لتكن دالة اإلنتاج من نوع �وب 

�النس�ة للتمر�ن األول: دور هذا الشرط هو إث�ات وجود ق�مة عظمى لتا�ع اإلنتاج، و�تم من خالل حساب محدد 
، و�رمز ℒوهي مصفوفة المشتقات الجزئ�ة الثان�ة لتا�ع الغرنج    (Matrice Hessienne)المصفوفة اله�س�ة  

 Hلها �الرمز 
 موجب. |𝐻𝐻|اله�س�ة   حیث �كون الشرط الكافي محققا إذا �ان محدد المصفوفة

 

|𝐻𝐻| = �
𝜕𝜕2ℒ/𝜕𝜕𝐿𝐿2 𝜕𝜕2ℒ/𝜕𝜕𝐿𝐿𝜕𝜕𝐾𝐾 𝜕𝜕2ℒ/𝜕𝜕𝐿𝐿𝜕𝜕𝜆𝜆
𝜕𝜕2ℒ/𝜕𝜕𝐿𝐿𝜕𝜕𝐾𝐾 𝜕𝜕2ℒ/𝜕𝜕𝐾𝐾2 𝜕𝜕2ℒ/𝜕𝜕𝐾𝐾𝜕𝜕𝜆𝜆
𝜕𝜕2ℒ/𝜕𝜕𝜆𝜆𝜕𝜕𝐿𝐿 𝜕𝜕2ℒ/𝜕𝜕𝜆𝜆𝜕𝜕𝐾𝐾 𝜕𝜕2ℒ/𝜆𝜆2

� 

و�تم من خالل حساب محدد  التكلفة،  لتا�ع  دن�ا  ق�مة  إث�ات وجود  الشرط هو  هذا  دور  الثاني  للتمر�ن  �النس�ة 
، و�رمز ℒ)، وهي مصفوفة المشتقات الجزئ�ة الثان�ة لتا�ع الغرنج  Matrice hessienneالمصفوفة اله�س�ة (

 سالب. |𝐻𝐻|حیث �كون الشرط الكافي محققا إذا �ان محدد المصفوفة اله�س�ة  Hلها �الرمز 
 نفرض أن دالة إنتاج مؤسسة معطى �الشكل التالي:

𝑄𝑄 = 𝑓𝑓(𝐾𝐾, 𝐿𝐿) = 3𝐾𝐾 + 5𝐿𝐿 + 6𝐾𝐾𝐿𝐿 
 ، فأوجد نقطة توازن المؤسسة TC=600المؤسسة ومیزان�ة  PK=5 ،PL=3إذا �انت 
  تكو�ن تا�ع الغرانج 

ℒ = 𝑓𝑓(𝐾𝐾, 𝐿𝐿) + 𝜆𝜆(𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝐾𝐾𝐴𝐴𝑘𝑘 − 𝐿𝐿𝐴𝐴𝑃𝑃) = 𝑄𝑄 + 𝜆𝜆(𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝐾𝐾𝐴𝐴𝑘𝑘 − 𝐿𝐿𝐴𝐴𝑃𝑃) 
 = 3𝐾𝐾 + 5𝐿𝐿 + 6𝐾𝐾𝐿𝐿 + 𝜆𝜆(600− 5𝐾𝐾 − 3𝐿𝐿) 
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  :الشرط الالزم 
 

𝜕𝜕ℒ
𝜕𝜕ℒ = 0 → 5 + 6𝐾𝐾 − 3𝜆𝜆 = 0 … … … . . (1) 
𝜕𝜕ℒ
𝜕𝜕ℒ = 0 → 3 + 6𝐿𝐿 − 5𝜆𝜆 = 0 … … … … (2) 
𝜕𝜕ℒ
𝜕𝜕ℒ = 0 → 600 − 5𝐾𝐾 − 3𝐿𝐿 = 0 … … … . (3) 

(1) ↔ 𝜆𝜆 = 5 + 6𝐾𝐾/3 
(1) ↔ 𝜆𝜆 = 3 + 6/5 

 نحصل على الشروط التوازن�ة    األخیرتینمن المعادلتین 

𝜆𝜆 = 𝜆𝜆 ↔ 5 +
6𝐾𝐾
3 = 3 + 6𝐿𝐿/5 

→ 𝐿𝐿 = 8 +
15𝐾𝐾

9 … … … … (4) 

 ) نجد:3) في ( 4بتعو�ض (

600 − 5𝐾𝐾 − 3 �8 +
15𝐾𝐾

9 � = 0 → 𝐾𝐾 =
45
2 = 22,5 

 : Lنجد ق�مة  4في المعادلة  Kبتعو�ض ق�مة  

𝐿𝐿 = 8 +
15(22,5)

9 = 38 

 إذا �ان الشرط الكافي محققا.  =k)38.22,5نقطة التوازن هي (
 الشرط الكافي 
  المصفوفة اله�س�ة 

𝐻𝐻 = �
𝜕𝜕2ℒ/𝜕𝜕𝐿𝐿2 𝜕𝜕2ℒ/𝜕𝜕𝐿𝐿𝜕𝜕𝐾𝐾 𝜕𝜕2ℒ/𝜕𝜕𝐿𝐿𝜕𝜕𝜆𝜆
𝜕𝜕2ℒ/𝜕𝜕𝐿𝐿𝜕𝜕𝐾𝐾 𝜕𝜕2ℒ/𝜕𝜕𝐾𝐾2 𝜕𝜕2ℒ/𝜕𝜕𝐾𝐾𝜕𝜕𝜆𝜆
𝜕𝜕2ℒ/𝜕𝜕𝜆𝜆𝜕𝜕𝐿𝐿 𝜕𝜕2ℒ/𝜕𝜕𝜆𝜆𝜕𝜕𝐾𝐾 𝜕𝜕2ℒ/𝜆𝜆2

� = �
0 6 −3
6 0 −5
−3 −5 0

� 

 
 

  حساب محدد المصوفوفة اله�س�ة 

|𝐻𝐻| = �
𝜕𝜕2ℒ/𝜕𝜕𝐿𝐿2 𝜕𝜕2ℒ/𝜕𝜕𝐿𝐿𝜕𝜕𝐾𝐾 𝜕𝜕2ℒ/𝜕𝜕𝐿𝐿𝜕𝜕𝜆𝜆
𝜕𝜕2ℒ/𝜕𝜕𝐿𝐿𝜕𝜕𝐾𝐾 𝜕𝜕2ℒ/𝜕𝜕𝐾𝐾2 𝜕𝜕2ℒ/𝜕𝜕𝐾𝐾𝜕𝜕𝜆𝜆
𝜕𝜕2ℒ/𝜕𝜕𝜆𝜆𝜕𝜕𝐿𝐿 𝜕𝜕2ℒ/𝜕𝜕𝜆𝜆𝜕𝜕𝐾𝐾 𝜕𝜕2ℒ/𝜆𝜆2

� = �
0 6 −3
6 0 −5
−3 −5 0

� 

 
= 0 � 0 −5

−5 0 � − 6 � 6 −5
−3 0 � − 3 � 6 0

−3 −5� 
= −6�(6.0)− (−3.−5) − 3[(6.−5) − (−3.0]� 

= 90 + 90 = 180 
 �ما أن محدد المصفوفة اله�س�ة موجب فالشرط الثاني محقق، ومنه نقطة التوازن هي:
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(𝐿𝐿.𝐾𝐾) = (38; 22,5) 
πوالشرط الكافي لتعظ�م دالة الر�ح من الشكل   الضرور�ةتحدید الشروط  .2 = 𝑇𝑇𝑀𝑀 − 𝑇𝑇𝑇𝑇 

 �حیث دالة اإلنتاج تكون من الشكل 
𝑄𝑄 = 2𝐿𝐿1/2𝑘𝑘1/2 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀(𝐴𝐴 ∗ 𝑓𝑓(𝐿𝐿.𝐾𝐾) − 𝐿𝐿𝐴𝐴𝑃𝑃 − 𝐾𝐾𝐴𝐴𝑘𝑘) 
 
 

 الشروط األول�ة (الضرور�ة):
∂π
𝜕𝜕𝐿𝐿 = 𝐴𝐴

𝜕𝜕𝑓𝑓(𝐿𝐿0.𝐾𝐾0)
𝜕𝜕𝐿𝐿 − 𝐴𝐴𝐿𝐿 = 0 

∂π
𝜕𝜕𝐿𝐿 = 𝐴𝐴

𝜕𝜕𝑓𝑓(𝐿𝐿0.𝐾𝐾0)
𝜕𝜕𝐿𝐿 − 𝐴𝐴𝐿𝐿 = 0 

→ 𝐴𝐴𝑀𝑀𝐴𝐴𝑃𝑃(𝐿𝐿0.𝐾𝐾0) = 𝐴𝐴𝐿𝐿 
→ 𝐴𝐴𝑀𝑀𝐴𝐴𝑘𝑘(𝐿𝐿0.𝐾𝐾0) = 𝐴𝐴𝐾𝐾 

 
 عندما الناتج الحدي لكل عامل إنتاجي �ساوي سعره.   Lو  k�ع�ارة أخرى تتحدد الق�مة المثلى الخت�ار 

 الشرط من الدرجة الثان�ة أن تكون ألصغر�ات االساس�ة للمصفوفة اله�س�ة ذات تناوب في اإلشارة �حیث:  
 

|𝐻𝐻| = � ∂
2π/𝜕𝜕2𝐿𝐿 ∂2π/𝜕𝜕𝐿𝐿𝜕𝜕𝐾𝐾

∂2π/𝜕𝜕𝐿𝐿𝜕𝜕𝐾𝐾 ∂2π/𝜕𝜕𝐿𝐿2
� 

 الشروط األول�ة: 
∂π
𝜕𝜕𝐿𝐿 = 𝐴𝐴𝐿𝐿−1/2𝐾𝐾1/2 − 𝐴𝐴𝐿𝐿 = 0 … … . . (1) 
∂π
𝜕𝜕𝐾𝐾 = 𝐴𝐴𝐿𝐿1/2𝐾𝐾−1/2 − 𝐴𝐴𝐾𝐾 = 0 … … . . (1) 

𝑄𝑄ونضع   K) ب 2والمعادلة ( L) ب 1نضرب المعادلة ( = 2𝐴𝐴𝐿𝐿1/2𝐾𝐾1/2 :نجد 

𝐴𝐴 �
1
2�
𝑄𝑄 = 𝐴𝐴𝑃𝑃𝐿𝐿;    𝐴𝐴 �

1
2�𝑄𝑄 = 𝐴𝐴𝑘𝑘𝐾𝐾 → 𝐿𝐿 ∗=

𝐴𝐴𝑄𝑄
2𝐴𝐴𝑃𝑃 ;𝐾𝐾 ∗= 𝐴𝐴𝑄𝑄/2𝐴𝐴𝑘𝑘 

  من أجلK=4  ولتعظ�م الر�ح نجد 
∂π
𝜕𝜕𝐿𝐿 = 0 → 𝐿𝐿 = 4𝐴𝐴2/𝐴𝐴𝐿𝐿2 
∂2π
𝜕𝜕𝐿𝐿2 = −𝐴𝐴𝐿𝐿−3/2 < 0 

 ومن خالل معادلة الطلب نستنتج أن الطلب على العمل متناقص ألن  
𝜕𝜕𝐿𝐿
𝜕𝜕𝐴𝐴𝑃𝑃 = −8

𝐴𝐴𝑃𝑃𝐴𝐴2

𝐴𝐴𝐿𝐿4 < 0            𝐴𝐴 > 0;𝐴𝐴𝑃𝑃 > 0 

  ومن أجلPk=2 ،Pl=1، P=2 نجد ، 
𝐿𝐿 = 16;𝜋𝜋 = 8 
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  :النس�ة لمعادلة مسار التوسع �مكن الحصول علیها من الشروط األول�ة �ما یلي� 

2 𝐿𝐿
−1/2

𝐾𝐾1/2

2 𝐿𝐿1/2

𝐾𝐾−1/2

=
1
2 ↔

𝐾𝐾
𝐿𝐿 =

1
2 → 𝐾𝐾 = 1/2𝐿𝐿 

 وتمثل معادلة خط المستق�م �مر من المبدأ. 
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 : المراجع ↵

 المراجع �اللغة العر��ة:  
 :الكتب 

عمان،   الحامد  دار الجزئي، االقتصاد  م�ادئ خلیل، محمد  علي قطف، سل�مان إبراه�م .1 والتوز�ع،  للنشر 
 .2004االردن، 
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