التمارين الخاصة بمحور توازن أسواق الـمنافسة التامة:
التمرين األول (الحصة األولى) :إذا افًتضنا أن داليت الطلب السوقي و العرض السوقي فيما خيص سلعة معينة ديكن
التعبَت عنهما بالصيغتُت التاليتُت:
Qx=460-40Px
Qx=-80+80Px
الـمطلوب:
 - 01حدد أيهما دالة الطلب وأيهما دالة العرض ،مع الشرح و التعليل؛
 - 02شرح مفهوم توازن السوق ،وحتديد قيميت سعر وكمية التوازن جربيا؛
 - 03التمثيل البياين لـمنحٌت الطلب السوقي ومنحٌت العرض السوقي يف نفس ادلعلم ادلتعامد ،والتأكد بيانيا من
نقطة توازن السوق احملددة سابقا؛
 - 04عندما يكون سعر ىذه السلعة  3ون ،فهل سيكون ىناك فائض أم عجز يف سوق ىذه السلعة؟؛
 - 05عندما يرتفع سعر ىذه السلعة إىل  6ون ،فهل سيكون ىناك فائض يف الطلب أم فائض يف العرض؟؛
 - 06كيف يتم اقتصاديا تسمية السعرين األكرب و األقل من سعر توازن السوق؟ ،مع استنتاج أثر كل منهما.
حل التمرين األول:
 -01الدالة األوىل ىي دالة طلب بسبب ظهور العالقة العكسية ما بُت كمية السلعة وسعر السلعة وىذا ما يظهر يف
اإلشارة السالبة دلعامل السعر  ،Pومنو نكتب  .QDx=460-40Px :أما الدالة الثانية فهي دالة عرض بسبب
ظهور العالقة الطردية ما بُت كمية السلعة وسعر السلعة وىذا ما يظهر يف اإلشارة ادلوجبة دلعامل السعر  ،Pومنو
نكتب.QSx=-80+80Px :
 -02يعٍت مفهوم توازن السوق تساوي قوى العرض السوقي مع قوى الطلب السوقي وىذا ما يؤدي إىل تساوي
الكمية اإلمجالية أو السوقية ادلطلوبة من السلعة  xيف السوق  QDxمع الكمية اإلمجالية أو السوقية ادلعروضة من
السلعة  xيف السوق  ، QSxومنو فإن التعبَت اجلربي عن توازن السوق ىو . QDx=QSx :
 تحديد قيمتي سعر وكمية التوازن جبريا :
QD=QS 460-40Px =-80+80Px 120PX =540Pe=4,5um
وبتعويض سعر التوازن يف دالة الطلب السوقي أو دالة العرض السوقي حنصل على كمية التوازن
QS=-80+80(4,5) Qe =280u.

 - 03التمثيل البياني لـمنحنى الطلب السوقي ومنحنى العرض السوقي في نفس المعلم المتعامد،
والتأكد بيانيا من نقطة توازن السوق المحددة سابقا :
 جدول الطلب السوقي والعرض السوقي :
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التمثيل البياين :
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نقطة التوازن بيانيا ىي نقطة تقاطع منحنيي الطلب السوقي والعرض السوقي وىي التوليفة
)𝒖𝟎𝟖𝟐 𝑷𝒆, 𝑸𝒆 = (𝟒, 𝟓𝒖𝒎,
 - 04عندما يكون سعر ىذه السلعة  3ون :
PX=03QD=340 u ; QS=160QS-QD=-180u
وبالتايل يوجد عجز يف سوق ىذه السلعة .
 - 05عندما يرتفع سعر ىذه السلعة إىل  6ون :
PX=06QD=220 u ; QS=400 QS-QD=180u
وبالتايل يوجد حالة فائض يف العرض .
 -06يسمى السعر الذي تفرضو احلكومة ويكون أكبر من سعر التوازن بادلصطلح االقتصادي "السعر األدنـى "
ويتمثل أثره يف ضمان بقاء السوق يف حالة فائض (العرض السوقي أكرب من الطلب السوقي) وىذا ما ينطبق على
السعر  6ون يف ىذا التمرين؛ أما السعر الذي تفرضو احلكومة ويكون

أقل من سعر التوازن فيسمى بادلصطلح

االقتصادي "السعر األقصى " ويتمثل أثره يف ضمان بقاء السوق يف حالة عجز (حيث يؤدي فرض ىذا السعر إىل

جعل الطلب السوقي أكرب من العرض السوقي) وىو ما ينطبق على السعر  3ون يف ىذا التمرين .مع اإلشارة إىل أن
فرض احلكومة لسعر أدىن أو سعر أقصى يف السوق يطلق عليو بـ "السياسة السعرية" أو "سياسة التدخل السعري"
يف األسواق ،وىو ما يندرج ضمن السياسات العمومية (أي السياسات احلكومية).
تـمرين خاص بالـحصة الثانية:
لنفرض أن سوقا معينا مت ختصيصو لبيع سلعة معينة  xويضم  100مستهلك و  50منتج وتتوفر فيو مجلة شروط
ادلنافسة التامة والكاملة ،و لتكن صيغة دالة الطلب الفردي يف تلك السوق من الشكل  ،Qd = 25 - 2P :ولتكن
صيغة دالة العرض الفردي يف نفس تلك السوق من الشكلQs = - 20 + 3P:

الـمـطلوب :
 - 01إجياد سعر وكمية توازن السوق جربيا وبيانيـا؛
 - 02لو حدث تدخل حكومي يف تلك السوق بفرض ضريبة وحدوية تقدر بـ  5.25ون عن كل وحدة مباعة من
السلعة:
أ -حدد قيميت سعر العرض وسعر الطلب يف ىاتو السوق؛
ب  -حدد القسط الذي يتحملو البائع والقسط الذي يتحملو ادلشًتي من قيمة الضريبة ادلفروضة عن كل وحدة
واحدة من تلك السلعة؛
ج  -حدد نسبة حتمل كل من البائع وادلشًتي من قيمة الضريبة الواحدة؛
د -حدد قيمة اإليراد العمومي الذي سوف حتققو احلكومة من تلك السوق؛
 -03حدد قيمة الضريبة اليت تعظم اإليرادات العمومية يف تلك السوق.
الـحـل :
 - 01حتديد عباريت دالة الطلب السوقية ودالة العرض السوقية مث حساب سعر وكمية التوازن جربيا بادلساواة ما بُت
 QDو  QSوبيانيا بتمثيل منحنيي الطلب السوقي والعرض السوقي يف نفس ادلعلم ادلتعامد؛
QD = 100 . (Qd) = 100 (25 - 2P) ⇒ QD = 2500 - 200P
QS = 50 . (Qs) = 50 (-20 + 3P) ⇒ QS = -1000 + 150P
ومنو جند Pe =10 um :و  ، Qe = 500 uمبعٌت أن نقطة التوازن ىيPe = ، Qe =500um( :
)10u
 إجياد سعر وكمية توازن السوق بيانيـا :
جدول الطلب السوقي والعرض السوقي :
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التمثيل البياين :
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 - 02إن تدخل احلكومة يف السوق بفرضها لضريبة بقيمة معينة عن كل وحدة مباعة يؤدي إىل إختالف سعر
العرض ( PSسعر البيع ) عن سعر الطلب ( PDسعر الشراء) ،حبيث تكون العالقة اليت تربط بينهما ىي:
PS = PD - T
حبيث تعرب  Tعن قيمة الضريبة الوحدوية ادلفروضة من طرف احلكومة يف ىاتو السوق ،وعليو نكتب صيغة داليت
الطلب السوقي والعرض السوقي بالشكل:
QD = 2500 - 200PD
QS = -1000 + 150PS
كما أن فرض الضريبة سيؤدي إىل حدوث تغَتات يف ظروف العرض وىذا ما يؤدي إىل تغيَت حيدث يف صيغة دالة
العرض السوقي وىذا ما جيعلها تظهر بالشكل ادلوايل:
حيث بالتعويض عن  PSادلوجودة يف دالة العرض السوقي األصلية مبا يساويها من العالقة  PS = PD – Tجند:
)QS = –1000 + 150 (PD – T) ⇒ QS = –1000 + 150 (PD – 5.25
⇒ QS = –1000 + 150 (PD – 5.25) ⇒ QS = –1000 –787.5+ 150 PD
⇒ QS = –1787.5+ 150 PD
حيث نالحظ يف عبارة دالة العرض السوقية اجلديدة (بعد إدخال أثر الضريبة ادلفروضة) بقاء ميل الدالة ثابتا مقارنة
بدالة العرض السوقية األصلية ولكن يظهر حدوث زيادة يف القيمة ادلطلقة للعدد الثابت يف الدالة مما يعٍت أن منحٌت

دالة العرض سوف ينسحب حنو اليسار (حنو األعلى) بشكل موازي دلنحٌت دالة العرض األوىل مع بقاء منحٌت الطلب
السوقي على حالو وىذا ما يؤدي بالضرورة إىل حدوث ارتفاع يف سعر التوازن واخنفاض يف كمية التوازن وديكن التأكد
بيانيا من ىذا األمر.
أ -حساب سعر الطلب وسعر العرض بعد فرض الضريبة:
حلساب سعري العرض والطلب التوازنُت نطبق نفس قانون التوازن (العرض الكلي يساوي الطلب الكلي) فنجد:
𝐷𝑃QS = QD ⇒–1787.5+ 150 PD = 2500 - 200PD⇒ 4287.5 = 350
4287.5
= 𝐷𝑃 ⇒
⇒ 𝑃𝐷 = 12.25 𝑢m
350
وحنن نعلم أن  ، PS = PD – T :ومنو:
أما كمية التوازن فيمكن حساهبا سواء من دالة الطلب األصلية أو دالة العرض اجلديدة وجند:
ومنو يكون سعر الطلب ىو  12.25ون وسعر البائع ىو  7ون ،حبيث مقارنة بالسعر التوازين األويل (عدم تدخل
احلكومة) فإنو يف الوضع احلايل (بعد فرض احلكومة لضريبة تقدر بـ  5.25ون عن كل وحدة مباعة) أصبح ادلشًتي
يدفع  12.25ون عند شرائو لوحدة واحدة من السلعة وأصبح البائع يقبض فقط  7ون عند بيعو لكل وحدة واحدة
من تلك السلعة.
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ب -من الواضح أن ادلشًتي أصبح يدفع  2.25ون إضافية عن كل وحدة يشًتيها من السلعة وأصبح البائع يفقد 3
ون عن كل وحدة يبيعها من السلعة مقارنة بالوضع األول ،ومنو نكتب :
 = PD – Pe =12.25-10=2.25 umالقسط الذي يتحملو ادلشًتي
 = Pe – PS =10-7=3 umالقسط الذي يتحملو البائع
وجبمع القسط الذي يتحملو ادلشًتي مع القسط الذي يتحملو البائع من الضريبة جند القيمة الكلية للضريبة الوحدوية:
القسط الذي يتحملو ادلشًتي+القسط الذي يتحملو البائع=مقدار الضريبة ،أي  5.25=3+2.25 :ون

ج -تتم عملية احلساب بقسمة القسط الذي يتحملو البائع أو ادلشًتي من الضريبة على قيمة الضريبة ادلفروضة
وضرب حاصل القسمة يف  100بادلائة ،وجند:
 = (2.25/5.25)*100% =42.857%النسبة اليت يتحملها ادلشًتي من قيمة الضريبة
 = (3/5.25)*100% =57.142%النسبة اليت يتحملها البائع من قيمة الضريبة
د -للحصول على االيراد العمومي االمجايل  RPGالذي حتصل عليو احلكومة من ىذه السوق بعد فرضها لتلك
الضريبة نقوم بضرب قيمة الضريبة  Tيف الكمية التوازنية  Qeاجلديدة فنجد:
RPG = Qe . T=50. (5.25) = 262.5 um
 -03حتديد قيمة الضريبة اليت تعظم اإليرادات العمومية يف تلك السوق.
ىناك طريقة رياضية معروفة لدى أىل االقتصاد لتحديد تلك القيمة ادلثلى للضريبة  Teواليت تعظم إيرادات الدولة يف
السوق وتتم باخلطوات التالية:
 نقوم بابقاء قيمة  Tرلهولة مث نعيد صياغة دالة العرض السوقية مع األخذ بعُت االعتبار العالقة PS=PD-T؛ نقوم حبساب كمية التوازن  Qeاجلديدة وسوف تظهر بداللة  ،Tمع العلم أن حساب  Qeيستوجب حسابقيمة  PDوالذي سيكون ىو اآلخر بداللة  Tاليت أبقينا قيمتها رلهولة؛
 نقوم بتحديد عبارة  RPGواليت ستظهر بداللة  Tوذلك بضرب  Qeيف ،Tألن ()RPG = Qe . T؛نقوم باشتقاق  RPGوجعل ادلشتقة تساوي الصفر وحينها سوف جند قيمة  Tادلثلى اليت تعظم ايرادات احلكومة يفىاتو السوق
احلل يكون كالتايل:
مبا أن QS = -1000 + 150PS :و  PS = PD – Tفإن QS = -1000 + 150 (PD -T ) :
ومنو فإن دالة العرض السوقية اجلديدة تصبح من الشكل QS = -1000 -150T+ 150PD :
وعند التوازن يكون  QS =QD :ومنو :
QS = QD ⇒–1000-150T+ 150 PD = 2500 - 200PD

وحلساب كمية التوزان  Qeنعوض عن قيمة  PDمبا يساويها يف دالة الطلب ومنو جند:
𝑇
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Qe = 2500-200 (10 + 𝑇) ⇒ 𝑄𝑒 = 2500 − 2000 −

وبالتعويض عن قيمة  Qeيف عبارة االيراد العمومي الكلي  RPGجند :

𝑇 𝑇
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7

RPG= Qe . T) 𝑅𝑃𝐺 = 𝑄𝑒 . 𝑇 ⇒ 𝑅𝑃𝐺 = 500 −

وحىت يكون اإليراد العمومي الكلي  RPGأعظمي فيجب أن تكون ادلشتقة األوىل لو بالنسبة لـ  Tمعدومة مبعٌت :
→ 𝐺𝑃𝑅
ومنو فإنو حىت حتقق احلكومة إيرادا أعظميا يف ىاتو السوق فعليها فرض ضريبة وحدوية تقدر ب ـ  2.917ون عن كل
وحدة مباعة يف ىذه السوق.
تـمرين خاص بالـحصة الثالثة والرابعة :
لتكن صيغة دالة الطلب الفردي ودالة العرض الفردي يف سوق مت ختصيصو لبيع سلعة معينة  xمن الشكل :
1
𝑑𝑄 𝑃 = 4,45 −
2
2 + Qs
=𝑃
3
ىذا السوق تتوفر فيو مجلة شروط ادلنافسة التامة والكاملة  ،إذا علمت أن عدد ادلستهلكُت الذين يرغبون يف
شراء ىذه السلعة يقدر ب ـ ـ ـ ـ 100فرد  ،أما عدد العارضُت ذلا فيمثل  % 9من إمجايل ادلستهلكُت .
المطلوب :
 - 01إجياد سعر وكمية توازن السوق جربيا وبيانيـا؛
 - 02لو حدث تدخل حكومي يف تلك السوق مبنح إعانة وحدوية تقدر بـ  5ون عن كل وحدة مباعة من
السلعة .
أ -حدد قيمة السعر الذي يدفعو ادلشًتي و السعر الذي يستلمو البائع يف ىاتو السوق ؛
ب  -حتديد مقدار استفادة كل من ادلشًتي والبائع من ىذه اإلعانة ادلمنوحة عن كل وحدة واحدة من تلك السلعة؛
ج  -حدد قيمة اإلنفاق اإلمجايل للمستهلكُت ،وقيمة اإليراد اإلمجايل لبائعي ىاتو السلعة
ح  -حدد قيمة تكلفة احلكومة من جراء منح ىذه اإلعانة ؛
 - 03لنفرض أنو حدث تغَت يف صيغيت داليت الطلب السوقي والعرض السوقي وأصبحت بالشكل
𝑃 = 4 + 2𝑄𝑆 :

; 𝐷𝑄𝑃 = 20 − 2

أ -احسب سعر وكمية توازن السوق جربيا ;

ب-احسب فائض ادلنتج وفائض ادلستهلك بطريقتُت ;

الـحـل :
 - 01حتديد عباريت معكوس داليت الطلب والعرض الفرديتُت  ،مث حندد دالة الطلب السوقية ودالة العرض السوقية مث
حنسب سعر وكمية التوازن جربيا بادلساواة ما بُت  QDو  QSوبيانيا بتمثيل منحنيي الطلب السوقي والعرض
السوقي يف نفس ادلعلم ادلتعامد؛
1
𝑃𝑃 = 4,45 − 𝑄𝑑 ⇒ 𝑄𝑑 = 8,9 − 2
2
2 + Qs
=𝑃
𝑃⇒ 𝑄𝑠 = −2 + 3
3
NP=100× 0.09 = 9
QD = 100 . (Qd) = 100 (8,9 - 2P) ⇒ QD = 890 - 200P
QS = 9 . (Qs) = 9. (-2 + 3P) ⇒ QS = -18+27P
ومنو جند Pe =4 um :و  ، Qe = 90 uمبعٌت أن نقطة التوازن ىي:
()Pe = 4u ، Qe =90um
 إجياد سعر وكمية توازن السوق بيانيـا :
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 - 02إن تدخل احلكومة يف السوق مبنح إعانة بقيمة معينة عن كل وحدة مباعة يؤدي إىل إختالف سعر العرض
( PSسعر البيع ) عن سعر الطلب ( PDسعر الشراء) ،حبيث تكون العالقة اليت تربط بينهما ىي:
PS = PD+S
حبيث تعرب  Sعن قيمة اإلعانة الوحدوية ادلمنوحة من طرف احلكومة يف ىاتو السوق ،وعليو نكتب صيغة داليت
الطلب السوقي والعرض السوقي بالشكل:
QD = 890 - 200PD

QS = -18+27 PS
كما أن سيؤدي إىل حدوث تغيرات يف ظروف العرض وىذا ما يؤدي إىل تغيَت حيدث يف صيغة دالة العرض السوقي
وىذا ما جيعلها تظهر بالشكل ادلوايل:
العالق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة PS = PD
حيث بالتعويض عن  PSادلوجودة يف دالة العرض السوقي األصلية مبا يساويها م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ
 +Sجند:
)QS = –18+27 (PD +S) ⇒ QS = –18+27 (PD +5
⇒ QS = –18+27 (PD +5) ⇒ QS = –18+135+27 PD
⇒ QS = 117+27 PD
حيث نالحظ يف عبارة دالة العرض السوقية اجلديدة (بعد إدخال أثر اإلعانة ادلمنوحة ) بقاء ميل الدالة ثابتا مقارنة
بدالة العرض السوقية األصلية ولكن يظهر حدوث زيادة للعدد الثابت يف الدالة مما يعٍت أن منحٌت دالة العرض سوف
ينسحب حنو اليمُت (حنو األسفل) بشكل موازي دلنحٌت دالة العرض األوىل مع بقاء منحٌت الطلب السوقي على حالو
وىذا ما يؤدي بالضرورة إىل حدوث اخنفاض يف سعر التوازن وارتفاع يف كمية التوازن وديكن التأكد بيانيا من ىذا
األمر.
أ -حساب سعر الطلب وسعر العرض ب:
حلساب سعري العرض والطلب التوازنُت نطبق نفس قانون التوازن (العرض الكلي يساوي الطلب الكلي) فنجد:
𝐷𝑃QS = QD ⇒117+27 PD = 890- 200PD⇒ 773 = 227
وحنن نعلم أن  ، PS = PD+S :ومنو:
أما كمية التوازن فيمكن حساهبا سواء من دالة الطلب األصلية أو دالة العرض اجلديدة وجند:
ومنو يكون سعر الطلب ىو  3.4ون وسعر البائع ىو  8.4ون ،حبيث مقارنة بالسعر التوازين األويل (عدم تدخل
احلكومة) فإنو يف الوضع احلايل (بعد منح احلكومة إلعانة تقدر بـ  5ون عن كل وحدة مباعة) أصبح ادلشًتي يدفع
 3.4ون عند شرائو لوحدة واحدة من السلعة وأصبح الب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائع يقبض  8.4ون عند بيعو لكل وحدة واحدة من
تلك السلعة.
P

QS

8.4

QS

4.4

)(Pe ,Qe
4

)(Pe ,Qe

3.4

QD

Q

210

90

0.6

S=5

ب -حتديد مقدار استفادة كل من ادلشًتي والبائع من ىذه اإلعانة ادلمنوحة عن كل وحدة واحدة من تلك السلعة :
من الواضح أن البائع أصبح يستلم  4.4ون إضافية عن كل وحدة يبيعها من السلعة وأصبح ادلشًتي يفقد  0.6ون
عن كل وحدة يشًتيها من السلعة مقارنة بالوضع األول ،ومنو نكتب :
 = PS – Pe =8.4-4=4.4 umنصيب البائع من االعانة
 = Pe – PD =4-3.4=0.6 umنصيب ادلشًتي من اإلعانة
وجبمع ادلقدار أو النصيب الذي استفاد منو البائع مع النصيب الذي استفاد منو ادلشًتي من اإلعانة جند القيمة
الكلية لإلعانة الوحدوية  ،ومنو نكتب :
S= 4.4 +0.6 = 5 um
ج -حدد قيمة اإلنفاق اإلمجايل للمستهلكُت ( ،)DTCوقيمة اإليراد اإلمجايل لبائعي ىاتو السلعة (:)RTP

𝑚𝑢𝐷𝑇𝐶 = 𝑄∗ × 𝑃𝐷 = 210 × 3.4 = 714
𝑚𝑢𝑅𝑇𝑃 = 𝑄 ∗ × 𝑃𝑆 = 210 × 8.4 = 1764
ج  -حتدد قيمة تكلفة احلكومة من جراء منح ىذه اإلعانة ؛

𝑄 = 𝐺𝑇𝐶
= 𝐺𝑇𝐶

-03
أ -

حساب سعر وكمية التوازن جربيا  :نعادل ما بُت داليت الطلب السوقي والعرض السوقي :

ومنو جند Qe =4 u :و  ، Pe = 12 umمبعٌت أن نقطة التوازن ىي:
()Pe = 12um ، Qe =4u

ب  -حساب فائض ادلنتج :
 جربيا :

𝑒𝑄

𝑆𝑝 = 𝑃𝑒 × 𝑄𝑒 −

)𝑄(𝑑 𝑆𝑄 𝐹

0
4

𝑆𝑝 = 12 × 4 −

𝑄 𝑑 𝑄4 + 2
0

𝑆𝑝 = 48 − 4Q + 𝑄2 = 48 − 4 4 + 42 − 0
𝑆𝑝 = 16
بيانيا  :كما ديكن حسابو بيانيا عن طريق حساب مساحة ادلثلث السفلي ABCكما ىو موضح يف
الشكل أدناه :
𝟔𝟏 =
فائض ادلستهلك :
 جربيا

)𝟒𝟒.(𝟏𝟐−

𝟏

𝟐

𝟐

=𝑪𝑨 × 𝑩𝑨 = 𝒑𝑺

𝑒𝑄 × 𝑒𝑃 𝐹 𝑄𝐷 𝑑 𝑄 −

𝑒𝑄
0

= 𝐶𝑆

𝑒𝑄

= 𝐶𝑆

)𝐹 20 − 2Q 𝑑 𝑄 − (12 × 4
0

𝑆𝐶 = 20𝑄 − 𝑄2 − 48 = 20 4 − (4)2 − 0
𝑆𝐶 = 16
 بيانيا  :كما ديكن حسابو بيانيا عن طريق حساب مساحة ادلثلث السفلي OABكما ىو موضح يف
الشكل أدناه :
P

QD
B

QS

𝑪𝑺

20 O

12 A

𝒑𝑺
4 C

Q

90

𝟔𝟏 =

)𝟐𝟏𝟒.(𝟐𝟎−

𝟏

𝟐

𝟐

=𝒐𝑨 × 𝑩𝑨 = 𝑪𝑺

