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  :مقدمة المطبوعة  
 

شترك علوم  مذع  جالسنة االولى    نامجس بر يي أحد مقـايزئاالقتصاد الج  ،يزي الطالبز ع

 ٠لتسبير  ١تجارية وعلوم   اقتصاديه وعلوم

ى  ستغنلكن ال ي. مسبقة خاصة باالقتصاد  واستيعاب أي متطلبات فهم  مقياس  ليمثل هذا ا

في مجال الرياضيات  ف  معار ليحتاج الدارس لبعض ا، حيث  ع عدم حاجة الطالب لمتطلبات أخرىبالطب

ا من أساسيات علم  هل البياني للجدول وحساب النسب المئوية وغير مثيلت١االشتقـاق و  عمليةوخاصة  

 .الرياضيات

لمحتوى    الوزاري البرنامج  مدعمة بتمارين  حسب  ت  اعن ملخصات للمحاضر   ةهذه المطبوعة عبار 

 :االقتصاد الجزئي على أربع محاور تم ترتيبها على النحو التالي

 االقتصاد   علم ها مناقشة مفهوميتم فياألول على مقدمة عامة في علم االقتصاد   المحور  ييحتو 

وأساليب   والفروع الرئيسية لعلم االقتصاد كما تحتوى هذه الوحدة على شرح للمشكلة االقتصادية

 .االقتصاديالتحليل  

 .شمل المحور الثاني على عرض لنظرية الطلب حيث تتضمن مفهوم الطلب ، أنواعه ومحدداته

 . نناقش في المحور الثالث نظرية العرض حيث تم  التطرق لمفهوم العرض ، وأنواعه ومحدداته

جة  ينت  ر في وضع التوازنيبعد ذلك التغ نا  كما تناول. يتناول المحور الرابع  على توازن السوق

على التدخل الحكومي في األسواق    والطلب على  الفـائض والعجز وتركز ر في كل من العرضيللتغ

 ر على كل من السعرية التأثيفيوك

 . والكمية

 ةية ، الدخليث تتضمن كل من مرونة الطلب السعر يالخامس المرونة ح  محورالفي  ناقش  ن

 ومرونة القوس   ة،يوالتقـاطع

 . ة و مختلف درجاتهيضاً مرونة العرض السعر يكما تضمن أ

  ف الدارس باألسس التييات سلوك المستهلك وذلك بغرض تعر ينظر   السادسمحور  ال  يشمل

ن السلع والخدمات المختلفة تشتمل الوحدة على منهج  يعه لدخله بيها المستهلك في توز يعتمد علي

 .قـاتهايات السواء وتطبيومنهج منحن المنفعة

  .اسين في دراسة هذا المقيكونوا موفقيوفي الختام نتمنى لكل طالبنا أن  
 

  



 :أهداف المقياس

  :يهدف مقياس االقتصاد الجزئي إلى
  .التعرف على المفـاهيم األساسية لعلم االقتصاد ومناهجه �

  .التعرف وفهم نظريتي الطلب والعرض وكيفية التفـاعل بينهما في السوق �

  .المرونة وأشكالها ودورها في فهم المتغيرات االقتصادية  معرفة �

   .التعرف على سلوك المستهلك وتحليله وكيفية إشباعه �
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  مفهوم االقتصاد والمشكلة االقتصادية:المحور األول

ميكننا القول بأن علم االقتصاد هو ذلك العلم الذي يدرس كيفية تعظيم الرفاهية البشرية ،كما تعرفه املدرسة   

الكالسيكية بالعلم الذي يدرس التصرف البشري كعالقة بني األهداف والوسائل نادرة تتميز باستعماالت تناوبيه 

  .احملققة وزيادة املنفعة  اإلشباعالثروات لتعظيم  لذلك يهتم علم االقتصاد بتنمية الثروات وكيفية توظيف تلك

يعترب علم االقتصاد احد العلوم اإلنسانية ألنه يهتم سلوك اإلنسان أو الفرد من حيث كونه أساس الوحدة   

  .االقتصادية وهلذا يتوجب تفسري وتنبؤ باستخدام التحليل النظري والبحث التطبيقي للظواهر االقتصادية 

لم االقتصاد عرب الزمن ولكن كل التعاريف اتفقت على أن علم االقتصاد جاء لدراسة املشكلة تعددت تعاريف ع

  :االقتصادية أي أنه 

  .أن  علم االقتصاد يدرس  ندرة املوارد االقتصادية الالزمة إلشباع احلاجات-1

2- تمععلم االقتصاد كيفية استغالل املوارد املتاحة وكيف ميكن استغالهلا وفق حاجيات ا.  

  .يهتم علم االقتصاد بتفسري خمتلف العالقات القائمة بني الظواهر االقتصادية -3

  :تعريف االقتصاد لبعض االقتصاديين-1

على أنه هو العلم  1776يف كتابه ثروة األمم سنة  «Adam Smith» : تعريف آدم سميث •

  .الذي يبحث يف كيفية احلصول على الثروة 

العلم الذي يدرس " عرف علم االقتصاد على انه: « Lionel Robbins » تعريف ليونيل روبينز •

السلوك اإلنساين كعالقة بني األهداف املراد حتقيقها والوسائل احملدودة،ذات االستعماالت املتعددة 

 . املستخدمة يف حتقيق هذه األهداف 

تمعات للموارد يرى بان علم االقتصاد يهتم بكيفية إدارة اMankiw » : »تعريف مانكو  •

 .االقتصادية النادرة وفقا الحتياجاا

  من التعاريف السابقة نستنتج أن اهلدف األساسي لعلم االقتصاد هو إجياد عالج للمشكلة االقتصادية



 معسكري مسرة/د:من إعداد                                                    01حماضرات ومتارين يف االقتصاد اجلزئي 

2 

 

يرتبط جوهر املشكلة االقتصادية بالندرة يف املوارد االقتصادية الالزمة :تعريف المشكلة االقتصادية-2    

  :1اتمع غري احملدودة لذلك فهي ترتبط بعاملني أساسيني مهاإلشباع حاجات 

ميكن وصف حاجيات اإلنسان باملعقدة كوا متجددة ومتداخلة فيما :حاجات اإلنسان-2-1

  .بينها ،و أن هذه االحتياجات حتتاج إىل موارد من أجل إشباعها 

  :تنقسم املوارد إىل قسمني :الموارد -2-2

 إشباعتعترب هذه املوارد الوسيلة الرئيسية اليت يتم من خالهلا :اقتصاديةموارد  -2-2-1

  :،وحتتوي هذه املوارد على أربع عناصر رئيسية اإلنسانيةاحلاجات 

 .األرض أو الموارد الطبيعية �

 ).القوى العاملة(العمل أو الموارد البشرية  �

 .رأس المال  �

 .التنظيم  �

تلك املوارد غري احملدودة أي املتواجدة بكميات وفرية ال  تعترب:الموارد غير االقتصادية-2 -2-2

    .اخل .....متتاز بالندرة كاهلواء،الرمال، احمليطات 

  :أسباب المشكلة االقتصادية -3 

يعترب عامل الندرة من أهم أسباب املشكلة االقتصادية ونقصد ا توفر املوارد االقتصادية   :الندرة-3-1

بكميات قليلة وحمدودة ال تفي بسد حاجيات اتمع ،كلما كان مشكل الندرة قائما كلما أدى إىل 

   . تأزم املشكلة االقتصادية

يت ميكن إشباعها من خالل املوارد يواجه اتمع مشكلة االختيار بني احلاجيات ال:االختيار-3-2

املتاحة وذلك راجع لتعددها ،فمثال إشباع حاجيات باملوارد املتاح وإبقاء حاجة غري مشبعة يؤدي إىل 

 .بقاء املشكلة االقتصادية

فمثال يضحي .بسب عامل الندرة يضطر اإلنسان إىل التضحية باالستعماالت البديلة :التضحية-3-3

  .الزراعية لبناء سكن أو لرتبية املواشيالفالح جبزء من أرضه 

                                                           

1
  .19،ص1،2004ابرهيم سليمان قطف وعلي حممد خليل،مبادئ االقتصاد اجلزئي،دار احلامد للنشر والتوزيع،عمان،األردن،ط- 
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  :ولكي يكون املورد اقتصاديا ،جيب أن تتوفر فيه الشروط التالية

 الندرة النسبية �

 ).كلما كان املورد أكثر ندرة ،كلما كان سعره أكرب (الثمن  �

 )ال ميكن احلصول على مورد بدون أي جهد (اجلهد  �

مسألة حتمية إزاء حمدودية املوارد ،فيجب على كل يعد االختيار : عناصر المشكلة االقتصادية-4

  :1جمتمع التصدي للتساؤالت التالية

  )تحديد نوعية اإلنتاج المطلوب(ماذا ننتج؟   

يشري هذا التساؤل إىل السلع واخلدمات والكميات اليت يرغب أن ينتجها اتمع  ،وبسبب الندرة  النسبية 

،فالبد من اإلنتاج حسب أولويات اتمع من السلع واخلدمات للموارد قد ال يستطيع اتمع إنتاجها 

  .،وهنا تكمن مشكلة التضحية

  كيف ننتج؟

يتعلق هذا العنصر بتحديد األسلوب أو الطريقة املناسبة إلنتاج تلك السلع أو اخلدمات من حتقيق أكرب 

  .قدر ممكن من املنافع وبأقل تكلفة ممكنة 

  لمن تنتج؟

بكيفية توزيع اإلنتاج على أفراد اتمع ،وهل يتم التوزيع  بالتساوي على األفراد وحسب يتعلق هذا العنصر 

  احلاجة؟

  هو ضمان االستمرار؟ ما

يكمن هذا العنصر يف على قدرة اتمع على زيادة القدرة اإلنتاجية بصفة منتظمة سنة تلوى األخرى من 

  .أجل حتقيق معدالت عالية من النمو االقتصادي

  .ف إىل تلك العناصر التزايد السكاين ،والذي يتطلب زيادة مطردة يف اإلنتاج ويضا  

  :العمليات الرئيسية في النشاط االقتصادي-5

  :2ميكن تعريف  العمليات األساسية يف النشاط االقتصادي فيما يلي

  

                                                           

  .13-12،ص ص 2002، 2املسرية للنشر والتوزيع والطباعة،عمان ،األردن،ط حسام داود وآخرون،مبادئ االقتصاد اجلزئي،دار- 1

2
  .06،ص2004ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر،دون طبعة،)التحليل اجلزئي(كساب علي،النظرية االقتصادية- 
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 :اإلنتاج �

نوعيتها املادية واحليوية اإلنتاج هو إعداد املوارد املتاحة إلشباع الرغبات البشرية وذلك بتغيري 

والكيميائية من أجل حتويلها يف صورة ائية حتقق اإلشباع ،ويشمل اإلنتاج أيضا التغيري املكاين 

  .لتلك املوارد)النقل،التخزين(والزماين

 : االستهالك �

  .يعين االستخدام املباشر للموارد االقتصادية يف صورا اجلديدة إلشباع الرغبات

 : التبادل �

 تقال املوارد بني الوحدات االقتصادية اليت تقوم باختاذ القرارات االقتصاديهو ان

  : 1قسم املدرسة النيوكالسيكية  التحليل االقتصادي إىل فرعني أساسنيت

 :تحليل االقتصادي الكلي  .1

يتطرق االقتصاد الكلي إىل التحليل جمموعات كالدخل الوطين أو الناتج الوطين اخلام والصايف ، 

  .األسعار ، التشغيل ، البطالة ، التضخم أي انه يقدم صورة كاملة وعامة القتصاد بصفة عامة مستوى 

 :تحليل االقتصادي الجزئي  .2

يهتم االقتصاد اجلزئي بتحليل الوحدات الفردية كاملستهلك ، السلعة ، اخلدمة الفردية ، عامل      

اإلنتاج ، أي أن الدراسة تنصب على دراسة سلوك الوحدة االقتصادية أو السلوك الفردي كسلوك 

ات سوق السلع واخلدم( املستهلك وسلوك املنتج ومدى تأثري هذا السلوك على األسواق املختلفة 

، كما تم أيضا النظرية االقتصادية اجلزئية بسلوك املستهلك الرشيد )النهائية وسوق عوامل اإلنتاج 

وكذلك سلوك املنتج الرشيد كأساس التحليل االقتصاد اجلزئي كل ذلك يف إطار نظام املنافسة التامة 

الوحدات االقتصادية  من اجل حتديد السعر املناسب أو باألحرى العادل ، ومدى تأثريها على سلوك

اجلوانب النظرية لسوك  بوالستيعازيادة على ذلك االهتمام بنظرية توازن السوق أي التوازن اجلزئي 

                                                           

1
  .6،ص2014-2013مصطفى طويطي،حماضرات يف االقتصاد اجلزئي،جامعة البويرة، - 
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الوحدات اجلزئية أدوات التحليل الرياضي من اجل تبسيط وحتليل النظرية االقتصادية اجلزئية إىل الواقع 

  .1قواعد ونتائج  إىلمن اجل الوصول ومن اجل تطوير التحليل وجب االعتماد على الرياضيات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

   39، ص1998عبد اهللا ، التحليل االقتصادي اجلزئي ، منشورات اجلامعية ليبيا ، عقيل جاسم   -1
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   نظرية الطلب:نيالثاالمحور 

لى الطلب ، فهي تنطلق بدراسة سلوك املستهلك عتعمل نظرية الطلب على حتديد العوامل املختلفة اليت تؤثر 

  .الطلب السوق يكون ممثال يف مجيع طلبات املستهلكني الفردين أنالفردي حيث يفرتض 

الكمية اليت ميكن شراءها فعال من السوق واملتمثلة من السلع واخلدمات خالل  فرتة زمنية  بأنهيعرف الطلب 

  :1،ومن التعريف يتضح لنا مايليمعينة ويف ضوء جمموعة من العوامل احملددة 

املقصود من الطلب ليس جمرد الرغبة أو احلاجة اليت حيس ا املستهلك يف احلصول على  �

 .خدمة ألن هذا ال يؤثر على حجم املبيعات و املشرتيات من السلع واخلدماتسلعة أو 

القدرة (املقصود بالطلب الرغبة املصحوبة بالقدرة الشرائية يف احلصول على السلعة أو اخلدمة  �

 ).على دفع مثن السلعة أو اخلدمة

 ).وقطلب الس(يشري الطلب إىل الطلب الكلي املتكون من جمموعة الطلبات الفردية  �

  .الكمية املطلوبة على تتوقف على عامل واحد بل على جمموعة من العوامل  �

 :حددات دالة الطلب م -1

تم دالة الطلب بتحديد العوامل اليت تؤثر يف الطلب على سلعة أو خدمة ، وميكن ترتيب هذه العوامل 

  : حسب درجة أمهيتها

 : سعر السلعة   - أ

الكميات املطلوبة من السلع وهناك عالقة مشاهدة يف احلياة وهو العامل األساسي الذي يتوقف عليه 

الواقعية بني الكمية املطلوبة وسعر السلعة أو اخلدمة اي عالقة دالية بني الطلب والسعر وبالتايل فان الكمية املطلوبة 

  .هو املتغري التابع والسعر املتغري املستقل 

انه كلما زاد السعر تنخفض الكمية املطلوبة عالقة السعر والكمية املطلوبة عالقة عكسية ،حيث 

  .والعكس صحيح 

  

 :دخل المستهلك   - ب

إذا ازدادت دخول املستهلكني يزداد الطلب على السلع العادية ويقل الطلب على السلع الرديئة ، أما إذا 

منيز نوعني من أنقصت دخول املستهلكني يقل الطلب على السلع العادية ويزداد الطلب على السلع الرديئة لذلك 

  : السلع
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 :السلع العادية  �

  .توجد عالقة طردية بني الدخل املستهلك والطلب عليها فإذا ازداد دخل املستهلك يزداد الطلب عليها 

  .اخل..................اللحوم الطازجة ، املالبس،الفواكه : السلع العادية :  مثال

 :السلع الرديئة  �

ستهلك والطلب عليها ،فإذا ازداد دخل املستهلك يقل الطلب عليها وإذا توجد عالقة عكسية بني الدخل امل

  .نقص دخل املستهلك يزداد الطلب عليها 

   .اللحوم امدة ، األجهزة االلكرتونية القدمية ،املالبس املستعملة : السلع الرديئة : مثال 

 :أسعار السلع األخرى   - ت

  :ميكننا التميز هنا بني ثالث أنواع من السلع 

 :السلع البديلة  �

  . توجد عالقة طردية بني سعر السلعة معينة و الطلب على السلعة البديلة هلا

اخنفاض الكمية املطلوبة عليها ويعوض ذلك اللحوم البيضاء  إىلارتفاع سعر اللحوم احلمراء يؤدي : مثال     

  فالعالقة تكون طردية بني السعر اللحوم احلمراء والطلب على اللحوم البيضاء 

 :السلع المكملة  �

   .هناك عالقة عكسية بني سعر سلعة معينة والطلب على السلع املكملة هلا 

  :مثال

  ب على السيارات اخنفاض الطل إىلارتفاع سعر البنزين يؤدي  •

 .اخنفاض الطلب على احللويات  إىلارتفاع سعر السكر يؤدي  •

 : السلع المستقلة �

  . ال يوجد هناك عالقة بني سعر السلعة معينة والطلب على السلع املستقلة عنها 

 ارتفاع األسعار القهوة ال يؤثر يف الطلب على املالبس       :مثال 
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 :ذوق المستهلك   - ث

على سلعة معينة إذا مالت أذواقهم لصاحل هذه السلعة ويرتتب على ذلك انتقال منحىن يزداد الطلب   

  .الطلب لليمني 

أما يف حالة عدم تفضيل املستهلكني هلذه السلعة سيقل و ينتقل منحى الطلب لليسار ويوجد العديد من      

إلعالن،أي عملية الرتويج هلذه السلعة العوامل اهلامة اليت تؤثر يف أذواق املستهلكني منها عملية الدعاية و ا

  .وكذلك طبيعة السلعة ومدى احلاجة إىل هذه السلعة وجود السلعة  

 :حجم السكان   - ج

يعتمد الطلب على احلجم السكان  ،فان زيادة عدد السكان يتطلب الزيادة على الطلب كبرية والعكس   

  . صحيح

 :توقعات المستهلكين   - ح

أسعار السلع اليت يستهلكوا وعن دخوهلم يف املستقبل سوف تؤثر يف طلبهم إن توقعات املستهلكني عن 

  .على تلك السلع يف الوقت احلاضر 

توقع املستهلكني ارتفاع سعر سلعة معينة يف املستقبل كالسكر مثال فيزداد الطلب على هذه السلعة :   مثال

  .ملستقبل ينتقل الطلب عليها يف الوقت احلاضر توقع املستهلكون اخنفاض السعر يف ا إذا إمايف الوقت احلاضر 

  :قانون الطلب -2

عندما يرتفع سعر السلعة فان الكمية املطلوبة من هذه السلعة تنخفض وعندما تنخفض سعر السلعة فان الكمية 

    .املطلوبة ترتفع وبالتايل وجود عالقة عكسية بني السعر والكمية املطلوبة 

  :منحنى الطلب -3

تغري الكمية املطلوبة  أن أيالسعر هو متغري مستقل والكمية املطلوبة متغري تابع  أنطلب نستنتج من قانون ال

  :يكون تبعا لتغري السعر وتكون دالة الطلب من الشكل التايل 

Qdx= f(Px)           QD= a+bPx 
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،حيث صاغ هذه ) Augustin courud) "1801-1877" العامل الفرنسي   إىلوتنسب هذه الدالة 

ولدالة الطلب العديد من اخلصائص . .)حمددات الطلب (  األخرىالدالة عن طريق اعتبار فرضية ثبات العوامل 

  :يميكن إجيازها فيما يل

 .دالة الطلب هي عالقة بني الكمية املطلوبة من سلعة ما وسعرها  �

 ).عر،الكميةالس(دالة الطلب متثيل هندسي يبني خمتلف الرتكيبات  �

 ).غالبا(دالة الطلب ذات ميل سالب ،أي العالقة بني الكمية املطلوبة وسعرها هي عالقة عكسية  �

  :التمثيل البياني لدالة الطلب-4

  

 

     

                                 

   

  :من المنحنى نستنتج أن

 )ميله سالب(املطلوبة تزداد كلما اخنفض السعر  كميةالالطلب يأخذ يف االحندار ميينا أي أن منحىن  �

منحىن الطلب ميثل احلد األقصى للكميات اليت يكون املستهلك مستعدا لشرائها عند خمتلف األسعار  �

  ذلك ميثل احلد األقصى لألسعار اليت ميكن أن يدفعها املستهلك يف السلعة وك
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  :  مثال 

   األسعاركان اجلدول التايل يعرب عن الكميات املطلوبة لسلعة ما عند مستوى معني من   إذا

8  7  6  5  4  3  2  1  px  
0  5  10  15  20  25  30  35  Qx  

  

 .اوجد دالة الطلب الفردي  �

 .مثل منحىن دالة الطلب  �

  :احلل 

  دالة الطلب  إجياد- 

  QD= a-bPx: لدينا دالة الطلب تكون من الشكل 

)-b( : امليل  منحىن دالة الطلب حيث هو: 

-b=∆ Q/  ∆ P= Q2-Q1/P2-P1 

  =b- 20-4/25-3=  -5               :وبالتعويض جند  

� a :هي الكمية املطلوبة عند السعر Px=0  

  QD= 40-5Px: وبالتايل تكون دالة الطلب من الشكل 

  :التمثيل البياني-
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الطلب عبارة عن خط مستقيم ينطلق من األعلى إىل األسفل أي انه متناقص وبالتايل ميله السالب نتيجة  منحىن

  .   العالقة العكسية بني السعر والكمية املطلوبة

  : انتقال منحنى الطلب الفردي -4

بانتقال منحىن الطلب الفردي بأكمله نتيجة احلصول تغري تام يف جدول الطلب فعندما  يزداد الطلب يقصد 

تزداد الكميات املطلوبة عند املستويات املختلفة لألسعار وبأسلوب ميكن القول بأنه عند ازدياد الطلب فيصبح 

  . 1 املشرتون على استعداد لدفع سعر أعلى من السابق ألي كمية معينة

 : أسباب انتقال منحنى الطلب -4-1

تتضمن العالقة الدالية للطلب وجود عدد معني من املتغريات تتحكم يف دالة الطلب ، وعند حصول تغري يف    

الطلب  أي من املتغريات املذكورة سابقا باستثناء سعر السلعة نفسها ، فان هذا التغري يؤدي إىل انتقال منحن

  :  2اليسار  ومن أهم األسباب املؤدية اىل ارتفاع الطلب او اخنفاضهبأكمله حنو جهة اليمني أو 

 زيادة الرغبة لدى املستهلك ؛ �

 ارتفاع دخل املستهلك ؛ �

 اخنفاض أسعار السلع  املكملة ؛ �

 ارتفاع أسعار السلع البديلة؛ �

 .اخنفاض أسعار السلع املكملة  �

 :أسباب المؤدية النخفاض الطلب  -

 املستهلك الستهالك هذه السلعة ؛اخنفاض الرغبة لدى  �

 اخنفاض دخل املستهلك؛ �

 اخنفاض أسعار السلع البديلة؛ �

 .ارتفاع أسعار السلع املكملة  �

                                                           

  .23ضياء جميد موساوي ، النظرية االقتصادية ، التحليل االقتصادي اجلزئي ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، ص -1

  -  23، ص مرجع سابق الذكرضياء جميد موساوي ،   -2
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 :طلب السوق -

الطلب الكلي على السلعة عبارة عن جمموع طلبات األفراد على السلعة عند املستويات املختلفة للسعر يف فرتة 

لى سلعة معينة يعتمد على نفس العوامل احملددة للطلب الفردي على زمنية معينة وعلى ذلك فان طلب السوق ع

  . عدد املشرتين للسلعة يف السوق إىل إضافةالسلعة ، 

  مجموع دوال الطلب الفردي =دالة الطلب السوقي 

ΣQDx=Qd1+Qd2+Qd3+…………………+Qdn  

  :حاالت استثنائية لدالة الطلب

من املعتاد أن منحىن الطلب ينحدر من األعلى إىل األسفل نتيجة العالقة العكسية بني السعر والكمية املطلوبة 

،إال أن هناك حاالت استثنائية لدالة الطلب يكون فيها امليل موجب نتيجة العالقة الطردية بني السعر والكمية 

  :لسلع ومن أهم هذه السلع،أي أن كلما ارتفع السعر زاد الطلب على هذه ااملطلوبة 

السلع اليت تطلب لذاا ألا مرتفعة السعر ،حيث يقبل عليها الفرد بصفة خاصة حبا يف امتالكها   �

 .كسلع الرفاهية والتزيني اوهرات واألحجار الكرمية

 .السلع اليت يعتقد مستهلكوها أن سعرها املرتفع دليل على جودا كألبسة املاركات العاملية  �

اخنفاض سعر سلعة ما يف املستقبل يؤدي إىل اخنفاض الطلب عليها يف الوقت احلاضر ،وحيدث  توقع �

 .العكس إذا توقع ارتفاع سعرها يف املستقبل فيصبح الطلب على هذه السلعة طرديا يف الوقت احلاضر

أن العائالت  19والذي الحظ يف القرن  Sir Robert Giffenحالة سلع جيفن وذلك نسبة إىل   �

،مما أدى إىل تدهور القدرة الشرائية هلذه نها لفقرية يف اجنلرتا تقبل على شراء سلعة اخلبز رغم ارتفاع مثا

 .العائالت وأن ارتفاع سعر السلعة األساسية يؤدي إىل اخنفاض استهالك السلع األخرى

 . السلع اليت تستعمل بنسبة ضئيلة لدى الفرد كالتطعيم واللقاحات الطبية �
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 :أسئلة نظرية حول دالة الطلب      

 :اخلطأأمام اجلملة اخلاطئة مع تصحيح ) خطا(أمام اجلملة الصحيحة و)صحيح(أجب بوضع 

 يفري غري يف سعر السلعة يسمى التغمن نقطة ألخرى على نفس منحىن الطلب بسبب الت النتقالا .1

 )خطأ.(الطلب 

  .ري يف الكمية املطلوبةغيسمى الت

 .)صحيح. (ية إىل اليمنيفىل املالبس الصو إتؤدي زيادة الربودة يف الطقس إىل انتقال منحىن الطلب  .2

بصورة طردية  )خطأ. (ب السوق اإلمجايل على أي سلعة بصورة عكسية مع عدد السكان يف اتمعليتغري ط

  .مع عدد السكان

كلما   سلعةة من البلو طتزداد الكمية امل على حاهلارى ينص قانون الطلب على أنه عند بقاء العوامل األخ .3

 )خطأ.(هانارتفاع مث

  .كلما اخنفض مثنها

وقع اخنفاض الطلب تن) خطأ.(تاالسيار  لىع بلقع زيادة الطتو ت ناعندما ترفع أمثان قطع غبار السيار  .4

 .ت متكاملتان ات ألن قطع الغيار و السيار اعلى السيار 

 اليمني ليعرب عن العالقة الطردية بني ىلومن اليسار إحىن الطلب من األعلى إىل األسفل نينحدر م .5

 )خطأ.(والكمية املطلوبة من سلعة ما سعرال

 .ماو الكمية املطلوبة من سلعة  سعرسية بني الكليعرب عن العالقة الع

 )صحيح.(د الدخلاالسلعة البديلة أو ز  سعرد زاى سلعة ما إىل اليمني إذا لب علينتقل منحىن الط .6

 السلع البديلة هلا) خطأ. (كملة هلا ملعلى سلعة بارتفاع أسعار السلع ايزداد الطلب  .7

 .ب طرديا مع عدد السكان و الدخل ليتناسب الط )خطأ.(خلدوالمع عدد السكان  يايتناسب الطلب عكس

ال منحىن نتقا بايذلك بيان يفسرات العوامل األخرى احملددة للطلب، ثبمع  ما اع سعر السلعة رتفعند ا .8

عىن نفس منحىن  الباالنتق) خطأ. (ب األصلي للداللة على اخنفاض الطلب لإىل يسار منحىن الطالطلب 

 .لوبةطاملب للداللة على اخنفاض الكمية لالط
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 نظرية العرض:لثالمحور الثا

يعين العرض الكميات السلعة اليت تكون املنتجون راغبني وقادرين على توفريها يهدف البيع عند أمثان   

كرب من السلعة عند األمثان األدىن عند توفر أخمتلفة وسيكونون بشكل عام راغبني وقادرين على بيع كميات 

  :من التعريف مايلي  ويتضح. الظروف األخرى أو ثباا يف عرض السلعة

املقصود من العرض ليس جمرد العرض للسلع بقدر ما هي الكمية اليت يكون املنتج مستعدا لبيعها عند  �

 .خمتلف خالل مدة زمنية معينة

إن الكمية املعروضة ال تتوقف على عامل واحد بل على جمموعة من العوامل تساهم يف حتديد كمية  �

 .العرض

  .رتة االنتاجيعتمد العرض على فرتة زمنية معينة ختتلف عن ف �

 : دالة العرض -1

 أن أيتبني دالة العرض العالقة بني الكميات املعروضة يف السوق واملتغريات احملددة هلذه الكميات ،   

  .دالة العرض تبني العالقة بني األسعار والكميات املعروضة من سلعة معينة يف سوق معني خالل فرتة زمنية معينة 

 : محددات دالة العرض -2

نظرية العرض بتحديد العوامل اليت تؤثر يف العرض على سلعة أو خدمة ما ، فيجعله يتزايد أو يتناقص  تم

  .أو يظل ثابتا 

  :1ومن العوامل الرئيسية اليت حتدد العرض 

 : سعر السلعة-

وهو العامل األساسي الذي تتوقف عليه الكميات املعروضة من السلعة ، حيث أن هناك عالقة دالية     

 .بني العرض والسعر وبالتايل فان السعر هو املتغري املستقل والكمية املعروضة هي املتغري التابع  

                                                           

 .22،ص2012،اجلرئر  يع ،دار اخللدونية للنشر والتوز ) اجلزء األول ( النظرية االقتصادية اجلزئيةمداين بن شهرة   -  1
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 :أسعار عناصر اإلنتاج-

ة إنتاج سلعة أو خدمة ما على رفع تكلفة إنتاج يعمل ارتفاع أسعار عناصر اإلنتاج املستخدمة يف عملي  

هذه السلعة والتايل يقوم املنتج بإنتاج كميات اقل مما يؤدي هذا إىل اخنفاض العرض أي انتقال منحىن 

 .العرض من األعلى إىل اليسار ،حيث أن هناك عالقة عكسية بني أسعار عناصر اإلنتاج والعرض

 :أسعار السلع األخرى -

، ويكون  أخرىتوجد عالقة مباشرة بني عرض املنتج على سلعة معينة وعرضه لسلعة  نه الأمن املمكن   

سلعة من السلع اليت  أيتكاليف املنتج مشرتكة فان ارتفاع سعر  أنذلك يف حالة السلع املستقلة ، لكن مبا 

اليت تنتجها تكون اقل جاذبية مهما كانت عليه من قبل ويتوقع اخنفاض  األخرىباملقارنة مع السلع  ينتجها

 السلع املنافسة  إىلعرضها وخيتلف ذلك السلع املكملة 

 :العوامل الفنية-

واخرتاع طرق   إذا حصل أي حتسن يف املستوى الفين للعملية اإلنتاجية نتيجة استخدام اآلالت احلديثة  

يؤدي إىل ختفيض مستوى تكاليف اإلنتاج وزيادة حجمه وهذا حيفز املنتجني  وأساليب حديثة إلنتاج فان ذلك

  لزيادة اإلنتاج وبالتايل يزداد العرض عند سعر معني 

 :حجم  السكان-

يعتمد القرض على سلعة أو خدمة ما على عدد البائعني و املنجني إلنتاج وعرض سلعة يف السوق وبالتايل 

  يزداد حجم البائعني واملنتجني فريتفع حجم العرض 

 :توقعات المنتجين -

املنتجني يقللون من  أند جنعندما يتوقع املنتجني فقدان سلعة ما من السوق وان سعرها سوف يرتفع ، 

  .العرض يف الوقت احلاضر انتظار االرتفاع أسعارها يف املستقبل سواء كانت هذه التوقعات صحيحة أو خاطئة 

 :الضرائب واإلعانات الحكومية  -

هذه السلعة ،وبالتايل  اإلنتاجن ذلك يعين ارتفاع تكلفة إ، ف اإلنتاجعند قيام احلكومة بفرض الضريبة على 

  .اخنفاض العرض إىلكميات اقل مما يؤدي   بإنتاجنتج قيام امل
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باالخنفاض مما يساهم يف زيادة  اإلنتاجاملنتج فان هذا يؤثر على تكلفة  إعاناتعند قيام احلكومة مبنح  أما

  .العرض

  

 :قانون العرض-3

عندما يرتفع سعر السلعتني فان الكمية املعروضة من هذه السلعة ترتفع وعندما حيدث العكس أي 

بني سعر السلعة أو اخلدمة   ديهر طينخفض السعر فان الكمية املعروضة تنخفض وبالتايل هناك عالقة 

  .والكمية املعروضة 

 :العرضدالة – 4

تعترب الكمية اليت يرغب املنتج أو البائع عرضها خالل فرتة زمنية معينة على عدة متغريات إال أننا نعتربها 

ثابتة ما عدى السعر ويأخذ  منحىن شكل خط مستقيم يبدأ من األسفل إىل األعلى ميله موجب داللة 

  :    لشكل التايل على العالقة الطردية بني السعر والكمية املعروضة وتأخذ معادلة العرض ا

Qs= f(Px)= a+bPx 

 

  :العرضالتمثيل البياني لدالة  - 5
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 :  توضيحيمثال    

  Qs= 120+5Px:  لتكن دالة العرض الفردي بالشكل التايل             

 ؟وجد جدول العرض مث ارسم  منحىن العرضأ-     

  :جدول العرض -   

10  8  6  4  2  px  
170  160  150  140  130  QX  

  :منحنى العرض- 

 

 

 

 

 

 

  :دالة عرض السوق -5

إن عرض السوق ميثل الكميات اليت يرغب املنتجون عرضها من سلعة معينة وعند اسعار خمتلفة ، اي عبارة  

 .1عن جمموع العرض الذي يقوم به كل منتج للسلعة 

  مجموع دوال العرض الفردي =دالة العرض السوقي 

ΣQDs=Qs1+Qs2+Qs3+…………………+Qsn  

                                                           

  82ص ،مرجع سابق الذكر،عقيل جاسم عبد اهللا  -1
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  : مثال 

   منتج يف السوق  20ولدينا  Qsi= -40+0.5Px :لتكن لدينا دالة العرض الفردية التالية 

 =Qsix20=(-40+0.5Px)x20  Qs :فتصبح دالة العرض السوقي من الشكل 

                                             Qs  = -800+10 Px 

  ليكن لدينا اجلدول التايل الذي ميثل جمموعة من عارضي سلعة ما يف السوق :توضيحي  مثال

6  5  4  3  2  1  Px  
42  40  36  30  20  0  Qs1  
22  20  16  10  0  0  Qs2  

 

 ؟السوقي  أودالة العرض الكلي  إجياد-

                            

Qs= Qs1+Qs2  

 

 

 :منحنى العرض انتقال -6

يعترب انتقال منحىن العرض على نفس املنحىن عن التغيري يف الكمية املعروضة نتيجة التغيري يف سعر السلعة 

متغري من متغريات  أيانتقال منحىن العرض فهو عبارة عن انتقال منحىن العرض بأكمله نتيجة تغرب  أما.نفسها 

 .دالة العرض باستثناء سعر السلعة نفسها 

 

  

 

6  5  4  3  2  1  Px  
64  60  52  40  20  0  Qs  
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 :عرضأسئلة نظرية حول دالة ال

 :اخلطأأمام اجلملة اخلاطئة مع تصحيح ) خطا(أمام اجلملة الصحيحة و)صحيح(أجب بوضع 

كل  قل منحىن العرض إىل اليمني فإن ذلك يعين أن املنتجني سيقومون بعرض كميات أكرب عندتإذا ان .1

  )صحيح. (سعر 

ات ثبض امع افرت  سعرهاالعرض على وجود عالقة طردية بني الكمية املعروضة من سلعة ما و  ونبنص قان .2

 )صحيح. (العوامل األخرى عدى حاهلا

انتقال منحىن ) خطأ.( سارإىل الي العرضال منحىن تقعناصر اإلنتاج إىل انأسعار يؤدي اخنفاض  .3

 .العرض إىل اليمني 

 )خطأ. (بلالط ات ددحملى األقل من عري واحد غض سلعة ما عند تعر منحىن  يتغري مسار .4

ي قات باثبالسلعة مع  هاع يف سعر هذتفإذا كان منحىن العرض لسلعة ما موجب امليل ، فإن االر  .5

 )صحيح( .يرتتب عنه زيادة الكمية املعروضة العوامل

ى لع الإىل انتقيؤدي  )خطأ.(ال منحىن العرض إىل اليسار نتقاخنفاض سعر السلعة املعروضة يؤدي إىل ا .6

 ٠أخرى  إىلنفس املنحىن من نقطة 
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 توازن السوق:رابعالمحور ال

يقصد بالسوق املكان أو احليز اجلغرايف الذي يلتقي فيه املشرتون والبائعون من اجل تبادل سلعة او خدمة ما 

جمموعة من العالقات وبعد التقدم التكنولوجي وسرعة االتصال أصبح للسوق معىن أخر إذ يعترب السوق .

  .املتبادلة بني البائعني واملشرتين وال ميكن أن يكون حمدود مبكان معني

 :تعريف التوازن -1

يقصد بالتوازن السوق احلالة اليت تتساوى الكمية املعروضة والكمية املطلوبة من سلعة ما خالل فرتة زمنية 

  .معينة 

حيث  " الفريد مارشال "  فقا ملا أورده االقتصادي الكبرييلعب الزمن دورا كبريا يف حتديد توازن السوق و 

كان الفضل يف حتديد التوازن السوق من خالل تأثريات الفرتة الزمنية على قرارات البيع والشراء لسلعة آو 

  خدمة معينة 

 .ميكن حتديد التوازن هندسيا بتقاطع منحىن الطلب السوقي ومنحىن العرض السوقي للسلعة 

 :مثال توضيحي 

  : ليكن لدينا اجلدول التايل 

  )Qs(الكمية المعروضة    )Qd(الكمية المطلوبة    ن.و)   Px (السعر 

1  5000  0  
2  4000  2000  
3  3000  4000  
4  2000  6000  
5  1000  8000  

    

  ؟إجياد نقطة توازن السوق بيانيا- 
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 :حيث 

� Qs : العرضمنحىن 

� Qd : منحىن الطلب 

� Qe : الكمية املتوازنة 

� Pe : السعر التوازين 

� Qx : الكمية 

� Px : سعر السلعة 

� A : نقطة نقاطع منحىن الطلب ومنحىن العرض. 

 Aعند النقطة  Xمن الشكل أعاله يتضح لنا أن التوازن يتحقق عند تقاطع منحىن الطلب والعرض من السلعة 

ونقصد ا الكمية املتوازنة ، وعند  Qe جند النقطة"  الترتيب" على حمور الكميات  Aوعند إسقاط النقطة 

وهي السعر التوازين  وإلجياد التوازن رياضيا  Peجبد النقطة "   الفواصل" على حمور األسعار  A إسقاط النقطة

 . نقوم حبل مجليت معادلتني الطلب السوقي والعرض السوقي
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 : مثال توضيحي 

QD= 50-3Px :لتكن لدينا  دالة الطلب التالية      

 Qs  = -10+6 Px:         ودالة العرض    

 ؟اوجد  السعر التوازين والكمية املتوازنة  �

          Qs= Qdشرط التوازن                                                
QD= 50-3Px= Qs  = -10+6 Px 

                

                                    60= 9Px                Pe= 60/9                  Pe=6.66 ن.و  

  إما يف دالة الطلب أو دالة العرض إلجياد الكمية التوازنية    Peنعوض قيمة

Qe = 50-3(6.66) 

       Qe=70 و 

  و    Qe=70: والكمية املتوازنة هي ن   .و Pe=6.66إذن السعر التوازين هو 

 :ثر تغير الطلب أو العرض على التوازن أ-2

  : نلتمس ثالث حاالت أساسية

  .تغير في الطلب مع ثبات العرض: احلالة األوىل  �

 .تغير في العرض مع ثبات الطلب:احلالة الثانية  �

 .  تغير الطلب والعرض معا: احلالة الثالثة  �

 : الحالة األولى �

زيادة يف الطلب مع ثبات العرض وهذا يؤدي : احلالة جند نوعني من التغري حيث يكمن األول يف يف هذه 

  . وبالتايل زيادة يف السعر التوازين والكمية املتوازنة إىل انتقال منحىن الطلب إىل اليمني
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الطلب مع ثبات العرض  يف األول ونظرا لزيادة"  Qe " والكمية املتوازنة" Pe"حيث  السعر التوازين  -1

 " ’Pe "والسعر التوازين  "   ’Qe "أصبحت الكمية املتوازنة 

 إىلانتقال منحىن الطلب  إىليؤدي هذا  أوالتغريات الثاين يف الخنفاض الطلب مع ثبات يف العرض  -2

 .اليسار وبالتايل اخنفاض يف السعر التوازين والكمية املتوازنة 
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 . الكمية املتوازنة بعد االخنفاض ’Qe وازين وتالسعر ال   ’Peحيث متثل 

 :الحالة الثانية  �

  :توجد يف احلالة نوعني من التغري 

اليمني ومنه اخنفاض السعر  إىلانتقال منحىن العرض  إىلزيادة يف العرض مع ثبات الطلب ويؤدي  -1

 .التوازين و زيادة الكمية املتوازنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الكمية املتوازنة بعد زيادة العرض " ’Qe "السعر التوازين  و" ’Pe "حيث ميثل 

ومنه ارتفاع يف السعر  اليسار إىلانتقال منحىن العرض  إىلاخنفاض العرض مع ثبات الطلب يؤدي  -2

 .التوازين واخنفاض يف الكمية املتوازنة 
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 .الكمية املتوازنة بعد اخنفاض العرض  على التوايل " ’Qe "السعر التوازين  و" ’Pe "حيث ميثل 

 :الحالة الثالثة  �

ميينا أو يسارا أو  إماانتقال منحىن الطلب والعرض معا  إىليؤدي التغري يف دالة الطلب ودالة العرض معا 

  :  1كالتايل" النقصان أوبالزيادة  إما" نلتمس يف هذه احلالة عدة تغريات أي حسب تغري الطلب 

 .زيادة الكمية املتوازنة وزيادة السعر التوازين إىلادة الطلب بدرجة اكرب من نقص العرض يؤدي زي �

  .نقص الكمية املتوازنة واخنفاض يف السعر التوازين  إىلزيادة الطلب بدرجة اقل من نقص العرض يؤدي  �

  .زيادة الطلب مع زيادة العرض يؤدي إىل زيادة الكمية املتوازنة وارتفاع يف السعر التوازين   �

 .نقص الطلب مع نقص العرض يؤدي إىل نقص الكمية املعروضة واخنفاض سعر التوازين  �

 

 

 
                                                           

1
  .25،مرجع سابق الذكر،ص مداين بن شهرة   - 
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 :ثر تدخل الحكومة على التوازن السوق أ -3

بتحديد السعر األدىن والسعر األعلى يف السوق أو عن تتدخل الدولة لتنظيم السوق عن طريق سياسة التميز وذلك 

  .طريق الوسائل املالية كالضرائب واإلعانات

 

  :تدخل الدولة عن طريق فرض الضريبة  – 3-1

على كل وحدة مباعة من سلعة ما ، فان هذا يؤدي إىل ارتفاع السعر وبالتايل يؤثر على الضريبة  الدولةعند فرض 

السعر التوازين والكمية املتوازنة يدفع العرض الضريبة ،حيث أن دالة العرض  هي ايل تتغري ، يعري عنها بالشكل 

  : التايل 

Qs= -c+dpx  
  

 :  تصبح الدالة من الشكل " t" فرض الضريبة بعد 

 

Qd= a-bPx………………………..(1) 

 

Qs= -c+d(Px-t)…………………..(2) 

 

                 Qs  =Qdشرط التوازن                                                    

 

  == a-bPx  -c+d(Px-t) 

                                         dPx-dt+bPx=a+c  

 dPx+bPx=a+c 

 Pe= a+c+dt/d+b  

  dt/d+b  يعين يرتفع السعر التوازين مبقدار 

  :نعوض السعر التوازين يف دالة الطلب 

Qe= a-b(a+c+dt/d+b)                 Qe= ad-bc-bdt/b+d 

  bdt/b+dتنخفض الكمية املتوازنة بعد فرض الضريبة مبقدار  إذن
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 :حالة الضريبة غير معلومة  -

  :تتبع اخلطوات التالية  أنإلجياد الكمية املتوازنة والسعر التوازين بعد فرض الضريبة غري املعلومة علينا 

 tنبحث عن السعر التوازين والكمية املتوازنة بداللة مقدار الضريبة   -1

     RT=Qe x t:) إيرادات الدولة (نبحث عن احلصيلة املثلى للضريبة   -2

 0=’(RT):  املشتق األول حلصيلة إيرادات الدولة نعدم  شرط تعظيم الربح  -3

  :تدخل الدولة عن طريق منح اإلعانة  3-2

  .اإلعانة هي ضريبة سالبة عادة ما تكون يف صورة مبلغ ثابت وتوجد هذه اإلعانة للمنتجني من زيادة العرض 

ق حبسب السعر التوازين ظهور سعر جديد وكمية جديدة على أساسها يتحدد توازن السو  إىليؤدي تدخل الدولة 

  : حسب النموذج الرياضي التايل "  S "والكمية املتوازنة بعد منح اإلعانة 

  : لدينا دالة الطلب والعرض على الشكل التايل 

  Qd=a-bPx            و Qs=-c+dpX 

  :للمنتجني أو العارضني تصبح دالة العرض اجلديدة  على النحو األيت  Sمننح اإلعانة 

Qs=-c+d(Px+s)=-c+dPx+ds 

  :السعر التوازين والكمية املتوازنة نساوي بني  إلجياد

Qs=Qd                c+dPx+ds=a-bPx                 

                                                                  dPx+bPx=a+c-ds 

                                Pe=a+c-ds/b+d 

  ds/b+dالسعر التوازين ينخفض مبقدار  أننالحظ 

  يف دالة الطلب  Peنعوض 

Qe=a-b(a+c-ds/d+b) 
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Qe=(ab+ad-ba-bc+dbs)/b+d 

 dbs/d+bالكمية املتوازنة  ازدادت مبقدار  أننالحظ 

  :مالحظات 

 .كلما كان منحىن الطلب عدمي املرونة فان املستهلك سيتحمل العبء الضرييب بالكامل  -1

 .كان منحىن العرض عدمي املرونة فان املنتج سيتحمل العبء الضرييب بالكاملكلما   -2

 .كلما كان منحىن الطلب الالائي املرونة فان املنتج سيتحمل العبء الضرييب بالكامل -3

 .كلما كان منحىن العرض الالائي املرونة فان املستهلك سيتحمل العبء الضرييب بالكامل -4

 والعرض اكرب مرونة فان املستهلك سيتحمل العبء الضرييب بالكامل كلما كان الطلب اقل مرونة -5

 .كلما كان الطلب اكرب مرونة والعرض اقل مرونة فان املنتج سيتحمل العبء الضرييب بالكامل -6

 

  :فائض المستهلك وفائض المنتج- 4

ملنتجني مستعدون أن يسعر التوازن عندما تتعادل الكميات املعروضة واملطلوبة ،لكن هناك بعض املستهلكني وا

  .يشرتوا أو يبيعوا بسعر أكثر مما كان متوقعا

اليت من املفروض جيب أ،  إن املستهلك يدفع عادة يدفع قيمة أقل من أجل شراء سلعة من القيمة األكثر

من قبل املستهلك والقادر على دفعها  يدفعها بدال عن التخلي عن استهالكها وميثل الفرق بني األسعار املرغوبة

  .1والسعر الفعلي املدفوع 

أما املنتج يرغب يف إنتاج السلع بأسعار أقل من السعر التوازين لكن شروط السوق تسمح له ببيع منتجاته 

  .بسعر أعلى 

  :فائض المستهلك -4-1

  .فيمكن حساب الفائض بالطريقة اهلندسية   Qd=a-bPx :إذا كانت دالة الطلب دالة خطية 

                                                           

1
  .179-178كساب علي، مرجع سابق الذكر،ص ص   - 
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=مساحة المثلث =فائض المستهلك 
 القاعدة×االرتفاع

  

��:أما رياضيا =  � � �	 − �� × ��                                     

  

  

  

  

  

  

  

  

 :فائض المنتج -4-2

  .فيمكن حساب الفائض بالطريقة اهلندسية   Qs=c+dPx :إذا كانت دالة العرض دالة خطية 

=مساحة المثلث = المنتجفائض  
 القاعدة×االرتفاع

�  

��:أما رياضيا = �� × � −  � � �	�                                      
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قد يتغري كال من فائض املنتج واملستهلك نتيجة التغري يف األسعار ،كما ميكننا حساب : مالحظة

يف حالة تدخل الدالة بفرض  خاصةRc∆  و Rp∆التغري احلاصل فيهما بصيغ التغري السابقة 

 .ضريبة أو تقدمي إعانة أو حتديد السعر اجلربي

  :توازن السوقأسئلة نظرية حول 

يتساوى كمية )خطأ. (رضهي الكمية اليت يتساوى عندها مثن الطلب مع مثن الع زنةتواكمية امل .1

  .الطلب مع كمية العرض

مثن السلعة أقل من )خطأ . (لتوازينيف السوق فإن مثن السلعة أكرب من الثمن ا افائض حققتعندما ي .2

 الثمن التوازين

سالب امليل و منحىن العرض  ستقر يف حالة ما إذا كان منحىن الطلباملري غ حتدث حالة التوازن .3

 )خطأ. (موجب امليل

 .إذا كان منحىن الطلب موجب امليل و منحىن العرض سالب امليل

 التوازنر عادة يف الطلب فإن سعر التوازن اجلديد يكون أكرب من سزيت الزيادة يف العرض تساوي النإذا كا.4

  .القدميفإن السعر اجلديد يساوي سعر التوازن ) خطا. (القدمي 
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  المرونات : خامساللمحور ا

املرونة مصطلح مستعار من الفيزياء والرياضيات حيث أا تعرب عن مدى االستجابة بني ظاهرتني اثنتني    

ترتبط األوىل بالثانية على شكل عالقة دالية ،حيث أا تعرب عن مقياس شدة رد الفعل النسيب للظاهرة األوىل 

  .يطرأ على الظاهرة الثانية للتغيري النسيب الذي 

  :مرونة الطلب-أوال

الحظنا سابقا أن قانون الطلب يوضح العالقة العكسية بني السعر والكمية املطلوبة ،ولكن هذا القانون ال     

  .يبني مدى التغري يف الكميات املطلوبة عند تغري السعر 

مقسوما على التغيري النسيب يف عامل مستقل تسبب يف تعرف املرونة عموما بأا التغيري النسيب يف عامل تابع ف    

هذا التغيري ،والحظنا سابقا حجم املتغري التابع هلذه املتغريات املستقلة يف دالة الطلب وبالتايل تعد مرونة الطلب 

السعر  واملتغري املستقل وهو أحد العوامل احملددة للطلب خاصة)الكمية املطلوبة(درجة استجابة بني املتغري التابع

  :،وهناك العديد من أنواع مرونة الطلب أمهها

    Élasticité-prix de la demande:مرونة الطلب السعرية-1

يعترب االقتصادي ألفريد مارشال أول من وضع صيغة واضحة ملفهوم املرونة السعرية ،فعرفها بأا عبارة عن 

إذن مرونة الطلب السعرية هي عبارة عن . 1للتغيري يف السعرالنسبة املئوية للتغيري يف الكمية إىل النسبة املئوية 

  :التغري النسيب يف الكمية املطلوبة من سلعة ما نتيجة التغري النسيب يف سعرها وميكن قياسها بالصيغة التالية 

  التغير النسبي في الكمية المطلوبة                                         

 =ريةمعامل مرونة الطلب السع

  التغير النسبي في السعر                                             

  

�� = ��
� / ��

� =
��
�  X

�
�� =- 

��
�� X

�
�             �� =   

��
�� X

�
� 

  

  

                                                           

  .57الذكر،ص ضياء جميد املوسوي،مرجع سابق -1
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  .يوجد يف املرونة السعرية مخسة حاالت حتدد بقيمة املرونة املتحصل عليها    

  

=طلب النهائي المرونة -1-1 ∞:  ��  

يف هذه احلالة تكون قيمة معامل املرونة تساوي مال اية ،وتعرب هذه احلالة عن رغبة املستهلكني  

  شراء السلعة عند سعر معني وال ميكن شراؤها عند ارتفاع سعرها حيث التغيري يف 

  

�Δ تالسعر معدوم ،أي أن الكمية املطلوبة تتغري والسعر يبقى ثاب = ويأخذ منحىن  0

  .ستقيم موازي حملور الكمية املطلوبةخط مالطلب شكل 

  

                                                                              

  

 

                                                                                   

 

 

 

       

  لسلعة مامطلوبة ليكن لدينا اجلدول التايل ألسعار وكميات :مثال

  

Ρ  Q 

10  100  
10  80  

  

  :جند أن الطلب السعريةوبتطبيق قانون مرونة 

       �� = ��
�� X

�
�=

���� 
����  X

�
� = !"� ""

 "� "  X
 "

 "" 

  

Ed=∞ 
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= طلب عديم المرونة  -1-2 #:  ��  

الكمية يكون معدوما  يف هذه احلالة التغري يف السعر ال يواكبه التغري يف الكمية املطلوبة ،أي أن التغري يف

$Δ )الكمية املطلوبة تبقى ثابتة( = خط مستقيم موازي منحىن الطلب  كون مقارنة بالتغري يف السعر وي 0

 .للمحور السعري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

  ليكن لدينا اجلدول التايل ألسعار وكميات مطلوبة لسلعة ما:مثال

  

Ρ  Q 

10  80  
8  80  

 

 

  :الطلب السعرية جند أن وبتطبيق قانون مرونة

       �� = ��
�� X

�
�=

���� 
����  X

�
� = !"�!"

 "�!  X
!

!" 

  

Ed=1                                               

 

= :طلب متكافئ المرونة -1-3 %:  �� 

يكون معامل املرونة  ،وبالتايلتكون نسبة التغري يف الكمية املطلوبة مساويا لنسبة التغري يف السعر يف هذه احلالة 

  .مساويا للواحد ويأخذ منحىن الطلب شكل خط وسط بني احملورين األفقي والعمودي
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  ليكن لدينا اجلدول التايل ألسعار وكميات مطلوبة لسلعة ما:مثال

  

Ρ  Qd 

9  10  
6  15  

  

  :وبتطبيق قانون مرونة الطلب السعرية جند أن

  

       �� = ��
�� X

�
�=

���� 
����  X

�
� =  &� "

'�(  X
(

 " 

 
�� = 1         

  

�� : طلب مرن-4- 1 > 1  
مل ايف هذه احلالة يكون التغري النسيب يف الكميات املطلوبة لسلعة ما أكرب من التغري النسيب يف السعر وبالتايل مع

$Δ   املرونة يأخذ قيمة أكرب من الواحد  >  Δ�ويأخذ منحىن الطلب شكل خط مستقيم قليل االحندار 

 .وأكثر ميوال حملور الكميات املطلوبة
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  ليكن لدينا اجلدول التايل ألسعار وكميات مطلوبة لسلعة ما:مثال

  

Ρ  Qd 

8  100  
9  80  

 

  :وبتطبيق قانون مرونة الطلب السعرية جند أن

       �� = ��
�� X

�
�=

���� 
����  X

�
� = !"� ""

'�!  X
!

 "" 

  

Ed=1.6                                              

  

�� :طلب غير مرن-1-5 < 1  
يف هذه احلالة يكون التغري النسيب يف السعر أكرب من التغري النسيب يف الكمية املطلوبة ،أي يأخذ معامل املرونة 

$Δقيمة أقل من الواحد  <  Δ�، ويأخذ منحىن الطلب شكل خط مستقيم شديد االحندار أكثر ميوال حملور 

 .األسعار 
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  ليكن لدينا اجلدول التايل ألسعار وكميات مطلوبة لسلعة ما:مثال

  

Ρ  Qd 

8  100  
12  80  

  

  :وبتطبيق قانون مرونة الطلب السعرية جند أن

  

       �� = ��
�� X

�
�=

���� 
����  X

�
� = !"� ""

 ��!  X
!

 "" 

  

Ed=0.4                                               

 

    .تكون إشارة املرونة السعرية سالبة دائما نظرا للعالقة العكسية بني السعر والكمية املطلوبة:مالحظة

  :العوامل المحددة لمرونة الطلب السعرية-1-6

الطلب على أحد السلع مرنا والسلع األخرى نقصد بالعوامل املتحكمة يف معامل املرونة تلك العوامل اليت جتعل 

  :غري مرن ،وميكن تقسيم العوامل احملددة إىل
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 :عدد السلع البديلة �

تعترب البدائل املتوفرة لسلعة ما أكثر العوامل اليت جتعل الطلب يف الغالب مرنا وقد تكون درجة مرونته 

إشباع نفس احلاجيات كلما كان  عالية ،حيث كلما زاد عدد السلع البديلة لسلعة ما وقدرا على

  .الطلب أكثر مرونة

وهذا يؤدي إىل ) كاكاو(ارتفاع سعر القهوة يؤدي إىل  جلوء املستهلك إىل الشاي أو الشكوالطة :مثال

  .رفع قيمة مرونة الطلب السعرية على القهوة

  .الطلب عليهما غري مرن امللح ليس لديه بديل أو السكر وبالتايل: مثال        

 :تنوع استخدامات السلعة �

  .كلما كان باإلمكان استخدام السلعة يف استعماالت متعددة كلما كان معامل مرونتها أكرب

قد يكون احلديد أكثر مرونة من الزبدة اليت تستعمل لألكل فقط،يف حني احلديد توجد له العديد :مثال

  .اخل....من االستعماالت كصناعة السيارات ،الطائرات العتاد 

 :توى السعرمس �

كلما كان السعر السائد يف السوق قريبا من مستوى األسعار يف منحىن الطلب ،كلما كان هناك 

  .احتمال ارتفاع مرونة الطلب عنها يف مستويات األسعار املنخفضة

 :أهمية السلعة في ميزانية المستهلك �

لب السعرية هلا أكرب كلما خصص جزء أكرب من دخل املستهلك لشراء سلعة ما كلما كانت مرونة الط

  .،إذ من احملتمل أن تكون مرونة الطلب على السيارات أكثر مرونة الطلب على املالبس واألحذية

 :فترة التكيف �

 رقرار املستهلك باستبدال سلعة عند تغري  سعرها ال يتم مباشرة ،وإمنا بعد فرتة زمنية وذلك ملعرفة أسعا

السلع األخرى ،إذن كلما طالت فرتة انتظار حتويل الطلب على سلعة ما كلما زاد احتمال أن يكون 

  .الطلب أكثر مرونة
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  Élasticité –Revenue de la Demande:مرونة الطلب الدخلية -2

للتغريات اليت تطرأ على الدخل مع يتعلق هذا النوع من املرونة مبدى استجابة الكميات املطلوبة من السلعة  

نسبة تغري الكمية املطلوبة من سلعة ما  أاتعرف مرونة الطلب الدخيلة على بقاء العوامل األخرى ثابتة ،كما 

هي مقدار االستجابة الطلب على السلع واخلدمات نتيجة التغريات احلاصلة يف  أييف حالة تغري الدخل ، 

والتوجه إىل استهالك  ماستهاللكرفع  إىلاملستهلكني مييلون  أنلدخل جند دخل املستهلك ، فعند ارتفاع ا

الدخل ، لذا جند أن هناك عالقة طردية بني الدخل والكميات اخنفض إذا والعكس  )سلعة أخرى(آخر

 .املطلوبة من سلعة ما 

 التغير النسبي في الكمية المطلوبة                                                   

         =معامل مرونة الطلب الدخلية 

  التغير النسبي في السعر                                              

  

Er= ,�
� / ,�

- =
,.
.  X

-
,� = 

,.
,� X

-
. =

.��.%
-��-% X

-
. 

  

 :حيث أن

Er:مرونة الطلب الدخلية  

Δ$:التغري يف الكمية املطلوبة  

 :    التغري يف الدخل0/

ولتوضيح مدى تأثري دخل املستهلك على الكميات املطلوبة من السلع ،فال بد من التمييز بني السلع وحتددها 

  :هذه األخرية نتيجة مرونة الطلب الدخلية وتكمن فيمايلي

-�إذا كانت مرونة الطلب الدخلية أكرب من الواحد  - > أي أن نسبة التغري يف الكميات املطلوبة أكرب من  1

$Δنسبة التغري يف الدخل  >  .سلع كمالية فنوع السلعة يف هذه احلالة  0/

% إذا كانت مرونة الطلب الدخلية حمصورة بني الصفر والواحد -  ≥ �- ≥ فنوع السلعة يف هذه احلالة   #

 . سلع ضرورية

-�إذا كانت مرونة الطلب الدخلية أقل من الصفر  - <   .رديئة أو دنيافنوع السلعة يف هذه احلالة سلع  0

دج وعندما زاد  160عندما كان دخله  Xوحدة من السلعة  12بافرتاض أن مستهلك ما يستهلك  :مثال

  .وحدة  15إىل  Xدج ارتفع استهالكه للسلعة  40دخله ب 

  :تطبيقا على معامل املرونة 
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Er= 
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  .كمالية أو عادية    Xهنا اإلشارة اجلربية للمرونة موجبة ومعاملها أكرب من الواحد ،اذن السلعة 

  

 Élasticité croisée de la Demande :مرونة الطلب التقاطعية -3

تعرف مرونة التقاطع بني سلعتني مبدى تأثر الكميات املطلوبة من سلعة ما بالتغريات اليت حتدث يف أسعار السلع 

طعية هي مدى استجابة الكميات املطلوبة من سلعة ما للتغري الذي اإذن مرونة الطلب التق.املرتبطة ا 

  .تبطة ا شرط بقاء العوامل األخرى ثابتةحيدث يف أسعار السلع املر 

  :ويتم قياسها على النحو اآليت 

  

 التغير النسبي في الكمية المطلوبة من سلعة ما                                                      

         =معامل مرونة الطلب التقاطعية 

  التغير النسبي في أسعار السلع المرتبطة بها                                              

  

  :فيصبح القانون على النحو اآليت Υوالسلعة املرتبطة ا  Χبافرتاض أن السلعة األوىل 
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  .بديلتان أو منافستان لبضعهما البعض  ΥوΧمرونة التقاطع موجبة ،فإن السلعتني  إشارةإذا كانت -

  .مكملتان لبضعهما البعض  ΥوΧإذا كانت إشارة مرونة التقاطع سالبة ،فإن السلعتني -

   .مستقلتان   ΥوΧإذا كانت نتيجة مرونة التقاطع مساوية للصفر ،فإن السلعتني -

  

  :مرونة القوس -  4

مرونة القوس تطلق على اجلزء احملصور بني نقطتني على منحىن الطلب ،إذ تعين درجة االستجابة للكمية املطلوبة من 

ختتلف مرونة القوس بني نقطتني من قوس آلخر على .سلعة ما للتغري احلاصل على سعرها عند كمية معينة 
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ن معامل املرونة أكثر دقة والعكس طول منحىن الطلب ،فكلما اقرتبت نقطة القوس من بعضهما كلما كا

  .1صحيح

  :ويتم قياسها على النحو اآليت

�: = ��
� ;�� / ��

� ;��= = 
��
�� X

� ;��
� ;��  

  

  :مرونة توقعات األسعار-5

ل يعتمد على مرونة توقعات السعر وهذه يرى هيكس أن مقدار تأثر الطلب بتوقعات السعر يف املستقب

واملعلومات املتوفرة حول التغريات السابقة يف  كالظروف السياسية واالقتصادية  األخرية تتأثر بأشياء كثرية

  :وحتسب على النحو التايل  .2األسعار 

E< = ,=
> / ,?

@  

  :حيث أن

A : األسعار اجلارية   

:األسعاراملستقبلية   B     

  :وتأخذ األشكال التالية

<EC 1: األسعار يف املستقبل بنسبة أكرب من االرتفاع يف األسعار عالية املرونة ،حيث يتوقع املشرتون ارتفاع

  .اجلارية ،اذ ينتقل منحىن الطلب إىل اليمني

                                                           

1
  .85 مدين بن شهرة ،مرجع سابق ،ص - 

2
  .81ضياء جميد املوسوي،مرجع سابق الذكر،ص - 
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=E< 1: رتفاع يف األسعار ال مساويةمتكافئ املرونة ،حيث يتوقع املشرتون ارتفاع األسعار يف املستقبل بنسبة

  .،إذ ال يتغري الطلباجلارية

>E< 1: املشرتون ارتفاع األسعار يف املستقبل بنسبة أقل من االرتفاع يف األسعار منخفضة املرونة،حيث يتوقع

  .اجلارية،إذ ينتقل منحىن الطلب إىل اليسار

=E< 0:عدمي املرونة ،حيث يتوقع املشرتون بأن ارتفاع األسعار اجلارية ليس له تأثري  على األسعار يف املستقبل.  

>E< 0: بأن ارتفاع األسعار اجلارية سيتبعه اخنفاض األسعار يف املستقبلمرونة سالبة، حيث يتوقع املشرتون.  

تؤثر مرونة توقعات األسعار على قرارات املنجني خبصوص حتديد األسعار اجلارية وذلك حسب توقعات ارتفاع أو 

  .اخنفاض السعر مستقبال 

  .  من السوق يف الوقت احلايل مثال إذا توقع ارتفاع سعر سلعة ما مستقبال ،فسوف يقوم املنتجون بسحب سلعتهم

  مرونة العرض -ثانيا

ال تقل مرونة العرض أمهية عن مرونة الطلب ،إذ تعرب مرونة العرض على درجة  استجابة الكمية املعروضة لسلعة 

ويأخذ معامل مرونة العرض اإلشارة املوجبة بسبب أن السعر والكمية املعروضة يتغريان .ما نتيجة التغري يف السعر 

  :وميكن إجياد مرونة العرض بالعالقة التالية) عالقة طردية(فس االجتاه بن

  التغير النسبي في الكمية المعروضة                                                  

 =معامل مرونة العرض                

  في السعرالتغير النسبي                                                        

  

       �D = ��
� / ��

� =
��
�  X

�
�� = 

��
�� X
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 وتأخذ مرونة العرض مخسة أشكال حسب القيم العددية  

  

EF: عرض النهائي المرونة  -1 = ∞ 
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#،أي أن  هذه احلالة يكون السعر ثابتا ،إذ ال يتغري بتغري الكميات املعروضةفي  =  Δ� 

   . خط مستقيم موازي للمحور األفقي ويأخذ منحىن العرض شكل 

       

 

                                         

 

 

                                                                

 

 

 

     

                         

 

  ميات معروضة لسلعة ماليكن لدينا اجلدول التايل ألسعار وك:مثال

  

Ρ  Q 

10  80  
10  100  

 

 :وبتطبيق قانون مرونة العرض جند أن

  

       �D = ��
�� X

�
�=

���� 
����  X

�
� =  ""�!"

 "� "  X
 "
!" 

 

Es=∞                                                
�D :عرض عديم المرونة -2 = 0 

= $Δيف هذه احلالة تكون الكمية املعروضة ثابتة ،أي أا ال تتغري بتغري السعر    ،ويأخذ  0

  .منحىن العرض خط مستقيم موازي للمحور العمودي
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  ليكن لدينا اجلدول التايل ألسعار وكميات معروضة لسلعة ما:مثال

  

Ρ  Q 

10  80  
15  80  

 :قانون مرونة العرض جند أنوبتطبيق 

  

       �D = ��
�� X

�
�=

���� 
����  X

�
� = !"�!"

 &� " X
 "
!" 

 

Es=∞                                                     
 
 

EF :عرض متكافئ المرونة -3 = 1  

ويسمى كذلك عرض أحادي املرونة ،يف هذه احلالة يتساوى مقدار التغري يف السعر مع مقدار التغري يف 

$Δالكمية املعروضة  =  Δ�،يأخذ منحىن العرض شكل خط مستقيم وسط احملورين العمودي  

  °.45واألفقي ويقسم الزاوية إىل 
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  ليكن لدينا اجلدول التايل ألسعار وكميات معروضة لسلعة ما:مثال

  

Ρ  Q 

4  40  
6  60  

  :وبتطبيق قانون مرونة العرض جند أن
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       Es=1                                               
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  EF < 1: عرض مرن  -4

يف هذه احلالة يكون التغيري النسيب يف الكمية املعروضة أكرب من التغري النسيب يف السعر 

Δ$ >Δ�،ويأخذ منحىن العرض شكل خط مستقيم شديد االحندار وشبه موازي للمحور  

 .األفقي

 

 

                              

 

 

 

 

 

     

                  

  ليكن لدينا اجلدول التايل ألسعار وكميات معروضة لسلعة ما:مثال

  

Ρ  Q 

10  100  
15  180  

  :وبتطبيق قانون مرونة العرض جند أن

       �D = ��
�� X
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Es=1.6                                               
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  >EF 1  :  عرض غير مرن -5

،ويأخذ  �Δ$ <Δيف هذه احلالة يكون التغيري النسيب يف الكمية املعروضة أقل من التغري النسيب يف السعر  

  .لعموديمنحىن العرض شكل خط مستقيم شديد االحندار وشبه موازي للمحور ا

                                                                                            

                                         

 

 

                                                                

 

           

     

                         

     ليكن لدينا اجلدول التايل ألسعار وكميات معروضة لسلعة ما:مثال          

  

  

  

  

  :وبتطبيق قانون مرونة العرض جند أن

  

       �D = ��
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Es=0.4                                                

  :محددات مرونة العرض-2

  :1العرض بعدة عوامل أمهها ةتتأثر مرون

                                                           

1
  .107-106،مرجع سابق الذكر،ص  حسام داود وآخرون - 

Ρ  Q 

10  100  
15  120  
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 :القدرة اإلنتاجية �

كلما كان املنتج قادرا على التوسع وزيادة اإلنتاج لسلعة ما كان عرض تلك السلعة مرنا ،أما إذا مل 

  .اإلنتاجية فان العرض يف هذه احلالة قليل أو عدمي املرونةيستطع املنتج زيادة قدراته 

 :مدى قابلية السلعة للتخزين �

املدة (تتوقف مرونة العرض يف الفرتة القصرية جدا على قابلية السلعة للتخزين وحجم املخزون منها 

وضة عن القصرية جدا هي تلك اليت تكون من القصر حبيث ال تسمح بإحداث أي تغيري يف الكمية املعر 

فإن استجابة )ارتفاعا أو اخنفاضا(قابلة للتخزين وتغري سعرها  فإذا كانت السلعة.)طريق تغري حجم الناتج

أما إذا تعذر ختزين السلعة فان .الكمية املعروضة للتغري يف السعر تكون كبرية ومن مث يكون العرض مرنا 

 .لعرض غري مرنلتغريات السعر ومن مث يكون ااملعروض من السلعة ال يستجيب 

 

 :طبيعة السلعة �

إذا كانت قابلية السلعة للتلف كبرية فيكون عرضها عادة قليل املرونة وذلك لعدم قدرة املنتج على ختزين 

  .هذه السلعة كالفواكه واخلضر ،أما إذا كانت قابلية هذه السلعة للتلف قليلة فيكون عرضها مالنا

 :الفترة الالزمة لإلنتاج �

بينها من حيث املدة الالزمة إلنتاجها ،فبعضها يتطلب إنتاجها فرتة زمنية طويلة  ختتلف السلع فيما

استجابة العرض للتغري يف السعر لن حتدث إال بعد فرتة زمنية (فتكون هذه السلع منخفضة املرونة 

عروضة الكمية امل(أما السلع اليت حتتاج مدة إنتاجها فرتة زمنية قصرية تكون مرونة عرضها كبرية ).طويلة

  ).تستجيب سريعا للتغري يف السعر

 :عناصر اإلنتاجب قدرة المنتج في التحكم  �

إذا استطاع املنتج أن ينتج أكثر من سلعة بنفس عوامل اإلنتاج ،فعرض هذه السلع يكون أكثر مرونة 

يف السوق  Χبنفس عوامل النتاج ،فإذا اخنفضت أسعار السلعة Υ و Χفمثال إذا أنتج املنتج سلعتني .

فالعرض يكون أكثر  وبالتايل Χينخفض العرض يف  ،وبالتايل Υمثال،فإنه سيوجه عناصر اإلنتاج إلنتاج 

  .مرونة منه يف حالة عناصر اإلنتاج تنتج سلعة واحدة فقط
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  نظرية سلوك المستهلك: لسادسالمحور ا 
   

فاهتمت .يعد قطاع االستهالك من أهم القطاعات االقتصادية كما يعترب مكون رئيسي للطلب العام للمجتمع   

العوامل املؤثرة يف كذلك و وكيفية إجياد حلول  ملواجهة مشكلة الندرة النظرية االقتصادية بدراسة طلب املستهلك 

اليت يتبعها للحصول على خمتلف السلع كما يعرف سلوك املستهلك  مبجموعة األفعال والتصرفات .سلوكه 

  :واخلدمات اليت تشبع رغباته واحتياجاته ،وهناك عدة تعاريف لسلوك املستهلك لعدة اقتصاديني من أمههم

سلوك املستهلك على أنه التصرفات اليت يقومون ا األفراد وبصورة مباشرة من : Engelانجلتعريف  - 

 .اليت حتدد هذه التصرفات  تة مبا يف ذلك القراراأجل احلصول واستعمال اخلدمات االقتصادي

سلوك املستهلك عبارة عن تصرفات وأفعال يسلكها األفراد يف ختطيط وشراء : Molinaتعريف مولينا - 

 .السلعة مث استهالكها

  :كما يوجد العديد من العناصر املتحكمة يف سلوك املستهلك ،نذكر من أمهها

 .احلجم ومن حيث اجلزء املخصص منه لإلنفاقالدخل الذي حيصل عليه  من حيث  �

مدى القدرة على االقرتاض من حيث متتع الفرد مبركز ائتماين جيد ومن حيث وفرة وجود مؤسسات  �

 .االقرتاض ،ومن مث حيصل الفرد على التمويل املطلوب 

 .سياسات التسعري اليت تستخدمها املشروعات يف تسعري منتجاا  �

  :المنفعة نظرية-1 

،حيث قام بعض القتصاديني  19فكرة املنفعة كأساس فين لتحليل املستهلك يف السبعينات من القرن  ظهرت

وأول من .بتحليل سلوك املستهلك اعتدادا على فكرة أن اإلنسان يسعى دائما إىل حتقيق أقصى قدر من املنفعة 

ة بأا قوة خفية يف األشياء تستطيع ،حيث عرف املنفع 1871جاء بنظرية املنفعة االجنليزي وليام ستانلي جيفنز 

  .أن ختلق االشباع وسعادة الفرد وهي اموع الكلي لالشباعات املختلفة اليت حيصل عليها

يستهدف النشاط االقتصادي يف الواقع إىل إشباع احلاجات اإلنسانية واحلاجة باملعىن االقتصادي هي تعبري و 

حاجيات املستهلك  إلشباعحصول على السلع واخلدمات املرغوبة تولد الرغبة الشعور باحلاجة لل.عن الرغبة 

  :1وللمنفعة عدة مميزات أمهها.االقتصادي باملعىن،وهنا تكتسب السلع واخلدمات صفة املنفعة 

                                                           

1
  .14،ص 2010ط،.،ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر،د-أسلوب رياضي-زغيب شهر زاد ،بن ديب رشيد،االقتصاد اجلزئي - 
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رغبة  ظاملنفعة هي عبارة عن عالقة بني السلعة واملستهلك ،إذ هي ذات طابع ذايت ألا تلد باستيقا •

 شخصية وتزول بزواهلا؛

ملنفعة االقتصادية لسلعة ما تتوقف من جهة على كمية هذه السلعة ومن جهة أخرى على شدة احلاجة ا  •

 املطلوب إشباعها؛

املنفعة مرتبطة بالطابع االقتصادي للسلع واخلدمات ذلك أن الطابع الذي جيعل من سلعة ما حمال للتبادل  •

  .من قيمتها االستعمالية أي من خالل منفعتها

وللمنفعة .املنفعة من شخص إىل آخر ،بل وختتلف يف نفس الشخص نظرا لتغري املكان والزمان ختتلف ظاهرة 

  :عدة أنواع من أمهها

 .وهي املنفعة اليت حتصل نتيجة التغيري يف شكل املادة :المنفعة الشكلية .1

 .وهي املنفعة اليت حتصل نتيجة التغري يف مكان املادة :مكانيةالمنفعة ال .2

 .وهي املنفعة اليت حتصل نتيجة انتقال امللكية من شخص إىل آخر :ةتملكيالمنفعة ال .3

 .وهي املنفعة اليت حتصل نتيجة التغيري التفاوت يف الزمن  :زمنيةالمنفعة ال .4

 .وهي املنفعة اليت حتصل نتيجة تقدمي اخلدمة ،كخدمة التعليم :خدميةالمنفعة ال .5

  :1قتنييواخلدمات ميكن أن تتم بإحدى الطر ولدراسة سلوك املستهلك واختياره بني السلع 

 

 :الطريقة التقليدية  -1

 )بافرتاض إمكانية قياس املنفعة(تستخدم فكرة املنفعة للقياس الكمي كوسيلة لتحليل املستهلك 

 طريقة منحنيات السواء:الطريقة الحديثة -2

افرتاض إمكانية ترتيب املنفعة (تستخدم فكرة املنفعة غري قابلة للقياس الكمي كوسيلة لتحليل سلوك املستهلك 

  ).دون قياسها

  المنفعة القياسية–أوال 

،وأنه ميكن قياس كمية )إشباع(حسب الطريقة التقليدية املستهلك حيصل جراء استهالكه السلع على منفعة 

 .واحلديةومن الضروري التمييز بني نوعني من املنفعة الكلية و .اليت حيصل عليها بوحدات تسمى املنفعة اإلشباع

  ،وتتمثل وتقوم نظرية املنفعة القياسية على عدة افرتاضات وذلك من أجل حتليل سلوك املستهلك 

  :فيما يلي

                                                           

1
  .119،مرجع سابق الذكر،ص داود وآخرونحسام  - 
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ويقصد ا الرشادة يف االستهالك ،أي االستناد على التفكري املنطقي وحتديد األهداف  :افتراض العقالنية �

 .لذلكمن أجل الوصول إىل حل أمثل باختيار الطريقة الصحيحة 

فاملستهلك يسعى إىل حتقيق أكرب إشباع ممكن يف حدود  :افتراض تعظيم المنفعة وتدنية الدخل �

 ).أقل مقدار ممكن من الدخل(دخله

إذا ارتفع دخل املستهلك بنسبة تعادل أو تفوق مقدار ارتفاع سعر :افتراض بقاء العوامل األخرى ثابتة �

مرتبط بالدخل  )لعكسية بني السعر والكمية املطلوبةالعالقة ا(،فإن حتليل طلب املستهلك سلعة ما 

 .،لذا يصبح اللجوء إىل فرضية بقاء العوامل ثابتة ضروريا من أجل حتليل سلوك املستهلككذلك 

فاملستهلك يقوم برتتيب تفضيالته على أساس مقارنة السلعة األوىل مع السلعة الثانية والثانية :مبدأ المقارنة �

 .ن أجل إجياد تركيبة حتقق منفعة أكثرإخل ،م....مع الثالثة 

للمستهلك العديد من السلع واخلدمات ،وهذه السلع قابلة للتجزئة كما أن أيضا منافعها  :مبدأ التجزئة �

 .للتجزئة ةقابل

أن  جاستنتا (من خالل مقارنة السلع فيما بينها ،ميكن مقارنة كذلك الرتكيبات فيما بينها  :مبدأ التعدي �

  .الرتكيبة األوىل للسلع متنح منفعة أكرب من الرتكيبة الثانية 

  :المنفعة الكلية-1

يقصد باملنفعة الكلية جمموع ما حيصل عليه الفرد من منفعة نتيجة الستهالكه كميات متتالية من سلعة 

سلعة أو  معينة أو خدمة معينة خالل فرتة زمنية حمددة وكلما زادت الكميات اليت يستهلكها فرد من

وبعد هذا املستوى لن يستطيع املستهلك االستماع بقدر أكرب من اإلشباع .خدمة معينة يف وقت معني

   .ألن املستهلك يكون قد حقق اإلشباع الكامل هلذه الرغبة

  :المنفعة الحدية-2

الذي حيصل عليه الفرد من استهالكه كمية معينة  الذي حيصل عليه اإلشباعإذا كانت املنفعة الكلية هي            

من السلعة فإن املنفعة احلدية تعرف بأا مقدار التغري يف املنفعة الكلية نتيجة التغري يف استهالك السلعة 

  .مبقدار وحدة واحدة خالل فرتة زمنية معينة 

  لسلعةالتغير في المنفعة الكلية ل                                         

 =المنفعة الحدية             

  التغير في الكمية المستهلكة من السلعة                                        
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  :وميكن كتابة بالصيغة الرياضية التالية

UM = ,HI
,�  =

HI��HI%
.��.%                        

UM  : املنفعة احلدية  

 ∶ Q الكمية املستهلكة للسلعة  

:املنفعة الكلية   UT  

  :توضيحي مثال 

  ليكن  لدينا اجلدول التايل اخلاص باملنفعة الكلية الناجتة عن استهالك كميات خمتلفة من سلعة ما 

7  6  5  4  3  2  1  0  Q 

28  30  30  25  20  15  10  0  UT  
  

  أحسب املنفعة احلية ملختلف املستويات من االستهالك؟ - 

  مثل بيانيا كال من املنفعة الكلية واحلدية؟-            

  تفسري سلوك املنفعة الكلية واحلدية معا؟-            

 

  

 

 

 

   

7  6  5  4  3  2  1  0  Q 

28  30  30  25  20  15  10  0  UT  
 -2 0 5 10 3 5 10  - UM
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من اجلدول والرسم البياين أعاله نالحظ أن املنفعة الكلية تتزايد  كما تتزايد املنفعة احلدية مث تتزايد املنفعة الكلية   

مبعدل متناقص يف حني تتناقص املنفعة احلدية وعندما تصل املنفعة الكلية إىل نقطة القصوى تصبح املنفعة احلدية 

االستمرار يف االستهالك بعد هذا احلد يؤدي إىل تناقص املنفعة الكلية  يؤدي .مة وهذا عند حد اإلشباعمعدو 

إن الزيادة يف املنفعة احلدية يف البداية كان بسبب زيادة الرغبة يف ،و ذلك ألن املنفعة احلدية تصبح سالبة 

  .يف التناقص إىل أن تنعدم عند حد اإلشباع  االستهالك ،مث تبدأ

  :العالقة بين المنفعة الكلية والمنفعة الحدية 3

  :فيما يليتتمثل العالقة بني املنفعة الكلية واملنفعة احلدية 

 ).اشتقاق دالة املنفعة الكلية(انطالقا من دالة املنفعة الكلية يكمن استخراج املنفعة احلدية �

  UT=ΣUmاملنفعة الكلية تساوي جمموع املنافع احلدية    �

 .موجبة ،فإن املنفعة الكلية تتزايدنفعة احلدية إذا كانت امل �

 ).نقطة التشبع(إذا كانت املنفعة احلدية معدومة ،فإن املنفعة الكلية يف أعلى مستوياا �

  .إذا كانت املنفعة احلدية سالبة ،فإن املنفعة الكلية تتناقص �

 

  ):القانون األول لقوسن(قانون تناقص المنفعة الحدية- 4

هو أنه إذا   يعترب قانون تناقص املنفعة احلدية ذا أمهية خاصة يف تفسري سلوك املستهلك ،وحمتوى هذا القانون 

استمر فرد ما يف استهالك وحدات متماثلة من سلعة ما ،فإن املنفعة احلدية ال بد وأن تبدأ يف التناقص بعد حد 
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حتقيق املستهلك على أكرب قدر ممكن من اإلشباع  ،إذ تعتمد فكرة)نقطة اإلشباع(معني حىت تصل إىل الصفر 

    .1على قانون تناقص املنفعة احلدية

  :2ميكن تلخيص العالقة بني املنفعة الكلية واملنفعة احلدية كاآليت

موجبة إىل غاية نقطة التشبع عندما تكون املنفعة الكلية متزايدة بشكل متزايد ،تكون املنفعة احلدية  •

=Umx:    ،ومنه 
NOP4

N9 >#         

 

تزايد املنفعة الكلية مبعدل متناقص فإن هذا يعين أن املنفعة احلدية متناقصة أي قانون تناقص املنفعة  •

 احلدية يبدأ بالسريان؛

 ثابتة أصبحت الكلية املنفعة نفإن هذا يعين أ عندما يصل املستهلك أقصى مستوى من اإلشباع •

 معدومة؛ احلدية واملنتفعة

زادت عدد الوحدات املستهلكة من السلعة بعد وصول املستهلك إىل أقصى إشباع فإن املنفعة الكلية إذا  •

 تبدأ بالتناقص بينما املنفعة احلدية تكون سالبة

                        :التمثيل البياني

   

  

  

 

                                                           

                     

                                                           

1
  .210كساب علي، مرجع سابق الذكر،ص - 

2
  .153،مرجع سابق الذكر،صهيم سليمان قطف وعلي حممد خليلاابر  - 
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  :توازن المستهلك -4

  نقصد بتوازن املستهلك إىل ترشيد سلوكه االنفاقي من أجل حتقيق أقصى قدر من اإلشباع ،

مفهوم .مع األخذ بعني االعتبار دخله املخصص لالستهالك وأسعار السلع واخلدمات املرغوب يف طلبها

  .املنفعة احملصلة واملنفعة املضحى ا التوازن وشروط حتقيقه تتطلب املقارنة بني 

  :سلعة واحدة في حالة شراءالمستهلك  توازن  -4-1

يتوقف االختيار بني سلعة وأخرى على ذلك املبلغ الذي سيدفع يف سبيل احلصول عليها والذي ميثل تضحية 

بني اإلشباع أو املنفعة املستهلك بعدم شراء سلعة أخرى لذلك عندما يقوم املستهلك بشراء سلعة معينة يقارن 

اليت حيصل عليها من شراء كمية معينة من السلعة ،وكلما كان اإلشباع مقوما بالنقود يفوق السعر املدفوع 

  .1فمن صاحل املستهلك اختاذ قرار الشراء)التضحية(

تزايد املنفعة (سعر املدفوعأي من صاحل املستهلك أن يشرتي السلعة طاملا أن املنفعة احلدية للسلعة تفوق ال               

ويتوقف عن شراء السلعة عندما تصبح املنفعة احلدية املقومة .وسوف حيقق املستهلك أقصى إشباع )الكلية

  .بالنقود معادلة للسعر

  :أكثر من سلعة في حالة شراء المستهلك توازن  -2- 4

فيتم ترتيب السلع اليت يقوم .مهيتها مبا أن دخل املستهلك حمدد ،فال بد أن يرتب احتياجاته من السلع وفق أ

باستهالكها إلشباع حاجاته وفق املنفعة احلدية ،واملستهلك يف هذه احلالة ال يقارن بني سلعة وأخرى ولكنه 

  .يقارن بني تقليل استهالكه لسلعة ما مقابل احلصول على املزيد من سلعة أخرى

ظل القيود االقتصادية ،فإننا سنفرض منوذجا ولتحقيق أقصى منفعة ممكنة يف حدود دخل املستهلك يف 

ال بد من توفر  )حالة التوازن(ولتحقيق أقصى منفعة .بسيطا ملستهلك ينفق كل دخله على سلعتني أو ثالثة 

 :الشرط التايل

                                                           

1
  .125،مرجع سابق الذكر،ص حسام داود وآخرون - 
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  Zاملنفعة احلدية للسلعة=..................       = Yاملنفعة احلدية للسلعة=   Xاملنفعة احلدية للسلعة

  Zسعر السلعة  Yسعر السلعة            Xالسلعة   سعر 

أو                                     
QRS
T U =……………   

QR V
TW  =   QR X

T Y  

  .أسعارهاPx،Py، Pzو   x ،y، zاملنافع احلدية للسلع  UM x،UM y ،UMz : حيث

  .دخله على السلع الواجب استهالكها هذا الشرط يتحقق يف حدود دخل املستهلك ولذا جيب أن ينفق كل 

+ Yمضروب يف كمية السلعةYسعر السلعة + Χمضروب يف كمية السلعة Χسعر السلعة =الدخل 

 Zمضروب يف كمية السلعة Zسعر السلعة ……………

R=Qx*Px+Qy*Py+………….Qz*Pz  

  

 :توضيحي مثال

يستهلك سلعتني فقط مها الفواكه واللحم وأن سعر الفواكه هو دينار واحد للكيلو  xلنفرض أن املستهلك 

فكم من كيلو يستهلكه للحصول على أكرب قدر من اإلشباع علما .للكيلو غرام  دينار 2غرام وسعر اللحم 

  ؟1دينار  12أن دخله 

  Χجدول املنفعة الكلية واحلدية للسلعة 

  8  7  6  5  4  3  2  1  0  كغ/الكمية 

  92  90  86  80  72  62  50  36  20  للحم املنفعة الكلية

  84  80  75  69  62  54  45  35  24  الكلية للفواكهاملنفعة 

                                                           

1
  .129،مرجع سابق الذكر،ص حسام داود وآخرون - 
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  :الحل

اخلطوات  إتباعيبني اجلدول أعاله املنفعة الكلية للحم والفواكه للمستهلك وإلجياد أقصى إشباع  ال بد من 

 :            التالية

  التغري يف املنفعة الكلية للحم=   املنفعة احلدية للحم *

  التغري يف الكمية املستهلكة للحم                                 

  التغري يف املنفعة الكلية للفواكه=   املنفعة احلدية للفواكه  *

 التغري يف الكمية املستهلكة للفواكه                                

         .على اللحم والفواكه املنفعة احلدية للدينار املنفق *

              

  سلعة الفواكه  سلعة اللحوم

UT UM  UM/PYكميةUT UM  UM/Px  كمية

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  

20 

36 

50 

62 

72 

80 

86 

90  

- 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4  

- 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2  

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  

24 

35 

45 

54 

62 

69 

75 

80  

- 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5  

- 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5  
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،حيث تتساوى املنفعة من اجلدول أعاله نالحظ أن هناك أرع نقاط يتحقق عندها الشرط األول لتوازن 

 .  احلدية للدينار األخري املنفق على الفواكه مع املنفعة احلدية للدينار األخري املنفق على للحوم

QR X
T Y =

QR V
TW  وحداتمنفعة  8   =  

   .املستهلك إذن حتقق الشرط األول لتوازن 

  :نالحظ أنه حتقق أربع مستويات للتوازن للمستهلك لكن هل هذه املستويات حمققة للشرط الثاين*

R=Qx*Px+Qy*Py  

  .12،إذن الدخل أقل من =R   2*1+ 1*4=  6:         كغ من الفواكه 4كغ من اللحم و1- 

  .12،إذن الدخل أقل من  =R  2*2+  1*5=   9:     كغ من الفواكه  5كغ من اللحم و2- 

  .،إذن يساوي الدخل  =R  2*6+  1*5=   12:    كغ من الفواكه  6كغ من اللحم و3- 

  .12،إذن الدخل أكرب من  =R  2*4+  1*7=   15:  كغ من الفواكه  7كغ من اللحم و4- 

  :لتايل إذن حتقق الشرط الثاين لتوازن املستهلك ،وعليه نستطيع تلخيص شرطي التوازن على النحو ا

=6  :      الشرط األول-1  
QR V

TW=
QR X

T Y  

  R=Qx*Px+Qy*Py                        :الشرط الثاين  - 2              

                                                               12=2*3+1*6 

  )Lagrange(توازن المستهلك باستخدام طريقة الغرانج 4-3

  اعتمادا على دخله احملدود وبالتايل ميكن كتابة   كللمستهلإىل تعظيم املنفعة   مضاعف الغرانج دف طريقة

  :على النحو اآليت

(x.y) +λ(R-Xpx-Ypy)F=L  
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  :شرط تعظيم دالة املنفعة هو أن نعدم املشتقات اجلزئية وحنصل على اآليت

_`
_X=0 ⇒

aF(X.V)   
aY −λX =0 ⇒λ=

cdX
eX        →     1 

_`
_V=0 ⇒

aF(X.V)   
aW −λX =0 ⇒λ=

cdV
eV        →     2 

_`
_λ

=0 ⇒
aF(X.V)   

aλ
−λX =0 ⇒λ=    R − Xpx − Ypy→     3 

العكسأو    yبداللة  xجند 2يف املعادلة  1بتعويض املعادلة   xلنجد كمية السلعة  3مث نعوض يف املعادلة   

  .اللذان يعظمان دالة املنفعة yوالسلعة

  

  )القانون الثاني لغوستن(التوازن طريقة شرط  -4-4

حيقق املستهلك التوازن إذا أنفق كل دخله لشراء سلعتني أو أكثر ،حيث أن املنفعة احلدية للسلعة األوىل على  

  :ويرتجم رياضيا سعرها يساوي املنفعة احلدية للسلعة الثانية على سعرها 

QR V
TW  =   QR X

T Y  

  Ypy  +Xpx = R :يف حدود الدخل 

 :اشتقاق منحنى الطلب -6

يرجع سبب العالقة العكسية بني السعر والكمية املطلوبة إىل زيادة االستهالك ،ما ينتج عنه زيادة يف املنفعة الكلية 

وشرط التوازن ميكن اشتقاق دالة الطلب وباالعتماد على قانون تناقص املنفعة احلدية . وتناقص املنفعة احلدية 

  :على النحو التايل

 .بتحديد نقطة التوازن األصليةنقوم  �

 .بالتغري ،مث حندد نقطة توازن جديدةنسمح لسعر السلعة املراد حتديد دالة طلبها  �
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نقوم بربط النقاط احملددة بالسعر والكمية عند خمتلف نقاط التوازن قبل وبعد التغيري لنحصل على دالة  �

 .الطلب

 :انتقادات طريقة المنفعة القياسية -7

  :ة انتقادات لطريقة قياس املنفعة العددية من أمههاكأي نظري وجهت عد

) اإلشباع(ال يوجد مربر نظري أو واقعي لقياس املنفعة عدديا من طرف املستهلك ،كون أن املنفعة  �

 .ظاهرة بسيكولوجية خيتلف قياسها من مستهلك إىل آخر وفقا ألذواقهم

 .فهي تنطبق على السلع الغذائية فقط فرضية تناقص املنفعة احلدية غري مقبولة عمليا مع كل السلع �

 

  :ة  منحنيات السواء ينظرية المنفعة الترتيب-ثانيا 

يتمثل االختالف األساسي بني أسلوب املنفعة العددية وأسلوب املنفعة الرتتيبية نفي أن األسلوب األول يرتكز   

بينما أسلوب منحنيات السواء املبتكر من طرف العديد .)إمكانية قياس المنفعة(على عامل افرتاضي غري واقعي 

يتطلب فقط أن يكون املستهلك قادرا على حتديد جمموع من السلع اليت متنحه أكرب قدر ممكن *من االقتصاديني 

تستمد هذه النظرية علي قدرة املستهلك يف ترتيب و تسري تفصيالته حسب و .من املنفعة دون احلاجة إىل قياسها

  :املتوقعة للمنفعة لسلعتني أو أكثر تعتمد هذه املنفعة الرتتيبية علي فكرتني أساسيتني األمهية 

عدم إمكانية قياس املنفعة قياسا كميا و قدرة املستهلك علي ترتيب تفضيالته الستهالك كميات معنية -  �

  .من السلع معلومة علي كميات أخرى من نفس السلع 

  .طيات املستهلك و طريقة اختاذه للقرار استخدام التحليل اهلندسي لتوضيح مع-  �

  :منحنيات السواء -1

تستمد فكرة منحنيات السواء من معرفة حجم املنفعة اليت حيصل عليها املستهلك من استهالكه لكمية معنية   

من السلعة ما،و ترى بأن تفضيالت املستهلك أمرا قابل للمالحظة دون احلاجة  إيل القياس الكمي حلجم املنفعة 

يفضل حجما معينا من السلعة معنية أو اليت حيصل عليها هذا األخري ،إذن يكفي أن نعرف أن املستهلك 
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و من هذا . جمموعة من السلع علي سلعة أخرى أو جمموعة من السلع أخرى إال أا متد بإشباع كلي أكرب 

  .املنظور جاءت فكرة املنفعة الرتتيبية كبديل لفكرة املنفعة القياسية 

  :خريطة السواء-2

املعلم إذ يعرب كل منحىن على مستوى إشباع خيتلف عن املنحىن متثل جمموعة منحنيات السواء املتمثلة علي نفس 

و يتناقص يف حالة العكس كما هو موضح يف ) 0،0( اآلخر، يتزايد كل ما ابتعد املنحىن على نقطة األصل

  : الشكل أعاله و نستنتج ما يلي

كلما سيحصل   ) 0،0( كلما انتقل املستهلك من املنحىن  إىل منحىن آخر مبتعدا عن النقطة األصل  �

   .على مستوى إشباع أعلى

إذا انتقل من توليفة استهالكية إىل أخرى على نفس منحىن السواء فان مستوى اإلشباع يبقى ثابت 

∆Τ=0  

 

Y 

 

 

 

 

 

 

 

 X 

 

 

  

Y3 

Y2 

Y1 

X3 X1 X2 

C1 

C2 

C3 
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  :خصائص منحنيات السواء -3

  : ملنحنيات السواء جمموعة من خصائص اليت تعتمد عليها عند دراسة سلوك وفق النظرية الرتتيبية

  .منحنيات السواء ال تتقاطع وذلك بسبب أن كل منحىن سواء يغري من مستوى إشباع  ملنحىن آخر  �

ميل منحىن السواء سالب و ذلك بسبب انتقال املستهلك من توليفة إىل أخرى على نفس املنحىن ال  �

يغري من املنفعة الكلية ذلك راجع أن التغري املوجب يف إحدى السلعتني يعوضه التغري السالب من 

 UTxy=0∆1        السلعة األخرى 

UMx=∆UTx/∆Qx ⇒∆UTx=∆Qx*UMx 

UMy=∆UTy/∆Qy ⇒∆UTy=∆Qy*UMy  

UTxy=UTx+UTy 

∆UTxy=∆UTx+∆UTy⇒∆Qx*UMx=-∆Qy*UMy  

   

 ).مقعر من األعلى (منحنيات السواء حمدبة حنو مركز اإلحداثيات  �

  TMSxy:) اإلبدال(لإلحاللالمعدل الحدي -4

حالل سلعة ما بالنسبة لسلعة أخري بأنه عبارة عن عدد الوحدات من السلعة الثانية إليعرف املعدل احلدي 

 ىيتوجب التنازل عنها مقابل احلصول علي وحدة واحدة من السلعة األوىل لكي حمافظ املستهلك علاليت 

وكمية   xوبالتايل العالقة عكسية بني كمية السلعة .البقاء على نفس منحين السواء أيباع شنفس مستوى اإل

  :السالبة كما يلي اإلشارة،لذا تسبق  yالسلعة 

TMSxy=  QRX      :  إذن                         
QRV    

TMSxy=− ∆�V
∆� X =  eX

eV  
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  y      TMSxy= -∆Q y /∆Qx حمل السلعة xاملعدل احلدي إلحالل السلعة*

      x    y TMSyx= -∆Qx /∆Qحمل السلعةy املعدل احلدي إلحالل السلعة *

  y وxليكن لدينا اجلدول التايل والذي يلخص التوليفات للسلعتني :مثال

TMSxy  Qy  Qx التوليفة  

-  10  3  A  
3  7  4  B  
2  5  5  C  

0.8  4.2  6  D  
  

   :حاالت خاصة لمنحنيات السواء-5

  :هما هناك حالتني خاصيتني    

إذ يشرتط على املستهلك للحصول بديلتان ، y و  xيف هذه احلالة تكون السلعتان: الحالة األولى  �

ثابتة عند  TMSxy،وبالتايل فقيمة yأن يتخلى على نفس الكمية من  xعلى كمية إضافية من السلعة 

 :مجيع نقاط منحىن السواء ،وتأخذ منحنيات السواء الشكل اآليت

 

 

                                       

  

                             

) توجد عالقة تبادل بينهما ال(مكملتان y و  xيف هذه احلالة تكون السلعتان :الثانيةالحالة  �

TMSxy=0  إذا كانت العالقة بني ،وبالتايل فزيادة السلعة األوىل ال يؤدي إىل اخنفاض السلعة الثانية
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ين بزاوية  السلعتني عالقة مكملة بنسبة ثابتة ففي هذه حالة تأخذ منحنيات السواء شكل حمورين متعامد

 :الشكل اآليت كما يف 

 

                                                                       

  

  

                         

           

  ):خط الميزانية (قيد الميزانية - 6

اليت ميكن للمستهلك احلصول عليها حد تسري خط امليزانية إيل احملل اهلندسي ملختلف التوليفات السلعة                       

  .إنفاق  دخله االستهالك و عند مستويات خمتلفة لألسعار

R=Σ(xi pi)⇔R=x1p1+x2p2+x3p3+………..xnpn 

و لتمثيل خط امليزانية لتعرض إن املستهلك يستهلك سلعة واحدة فقط و با تايل سيأخذ يف كل 

  R/pxi xi  =   إحداثيات القيمة

 

ونقطة التقطع مع حمور    (x1=  R/px1 ;x2=0)و هذا بتحديد نقطة التقاطع مع حمور الفواصل .

  .   (  x1= 0 ;x2=R/px2)الرتاتيب 
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  :خصائص خط الميزانية -6-1

  خط امليزانية ميله سالب سبب احنداره من اليسار إيل اليمني   �

R=x1p1+x2p2⇒x2=
j

�k�-(�k 
�k�)X1   و-PX1/PX2 متثل ميل خط امليزانية.  

  .يتميز ميل خط امليزانية بالثبات عكس ميل منحىن السواء والذي يتغري من توليفة ألخرى �

كن للمستهلك احلصول عليها عندما يقوم بإنفاق كل إحداثية على خط امليزانية تعرب عن التوليفة اليت مي �

  Rمماثل للميزانية 

  M(X1 ,X2)⇒R=X1P1+X2P2 

  :انتقال خط الميزانية -6-2

  يتغري خط امليزانية أو الدخل بتغري سعر السلعتني أو الدخل ،وبالتايل هذا يؤدي إىل انتقال معادلة الدخل وخطه 

يؤدي تغري الدخل وثبات األسعار إىل انتقال خط الدخل ويكون :تغير الدخل مع ثبات األسعار �

  . موازيا للخط األصلي ،كما أن امليل يبقى ثابت 

                                                                                          

  

  

  

  

                                           

                                                    

  

يف هذه احلالة يتغري ميل خط امليزانية ،وبالتايل ال يكون خط الدخل : تغير األسعار مع ثبات الدخل �

  .اجلديد موازيا خلط اخلل األصلي

  يأخذ خط الدخل الشكل التايل  :Yمع ثبات سعر السلعة  Xتغري سعر السلعة   -  أ
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  يأخذ خط الدخل الشكل التايل :Xمع ثبات سعر السلعة  Yتغري سعر السلعة  -ب 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

                

  :المستهلك  توازن-7

  هدف املستهلك الرشيد هو يعظم منفعته يف حدود ميزانيته و األسعار السائدة يف السوق 

R=Σ(xi pi) 

هذه العالقة اليت تعترب شرط أساسي لتحديد املستهلك رغباته و تفضيالته ملختلف التوليفات االستهالكية 

  .هلذا جند التوليفة املثلي داليت حتقق التوازن عند ما ميس منحين السواء خط امليزانية 

 



 معسكري مسرة/د:من إعداد                                                    01حماضرات ومتارين يف االقتصاد اجلزئي 

66 

 

 

 

 

 

 

 

  

X1 
 R/P, 0 

X2 

0, R/P 

C 

B 

A 

E

 
  متثل توليفة توازن املستهلك  Eالنقطة 

  g،Xدن لشراء السلعتني 200خيصص مستهلك دخله ما قيمته  :ي توضيح مثال

   15هو  gو سعر 10هو  Xحيث أن سعر 

  اكتب معادلة خط امليزانية  هلذا املستهلك مت مثله بيانيا :املطلوب 

 حساب ميل خط امليزانية  - 

وإذا . Yكم عدد الوحدات املشرتاة من السلعة Xوحدات من السلعة  9إذا قام املستهلك بشراء  - 

 ؟Yحمل السلعة  X أحسب املعدل احلدي لإلحالل للسلعة.وحدة  12إىل   Xرفع استهالكه للسلعة 

R=X1P1+X2P2⇒200=10X+15Y 

X=0⇒y=
�""
 & =13⇒(0,13) 

y=0⇒ X =
�""
 " =20⇒(20,0) 
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  :حساب ميل خط الميزانية-

هو امليل            α لنفرض 
�
l 

eX 
eV⇒-

 "
 &=-  - α= 

200=10(9)+15(y) 

200=90+15y⇒15y=110 

 Y=
  "
 & =7 ⇒  

وحدات من  7و  Χوحدات من السلعة9عند إنفاق املستهلك كامل دخله ،فإنه يستهلك 

  Υالسلعة

  Υمحل السلعة Χحساب المعدل الحدي إلحالل السلعة -

TMSxy= 
∆� V 
∆�X ⇒ TMSxy=

&�m
 ��'  

�
l -=  

�= α  -وبالتايل املستهلك يف حالة توازن ألن ميل منحىن السواء يعادل ميل خط امليزانية
l  

  :استنتاج 

  :يعرب عن توازن املستهلك حسب نظرية منحنيات السواء كاآليت

كل دخله من أجل احلصول على أقصى   بإنفاقيتحقق التوازن عند قيام املستهلك  :اقتصاديا -1

 . اإلشباعمستوى منعني من 

يتحقق التوازن عندما يتساوى ميل خط امليزانية :رياضيا  -2
��k  

�k�مع ميل منحىن السواء  
�V
�X −. 

يتحقق التوازن عند نقطة التماس بني خط امليزانية ومنحىن السواء حيث تسمح هذه النقطة :بيانيا  -3

 .بتحديد الكميات املطلوبة من السلعة 
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 :منحنى استهالك الدخل  -8  

استهالك الدخل بأنه عبارة عن جمموعة النقاط اليت يتحقق عندها التوازن املستهلك  يعرف منحىن  

عندما دخل املستهلك هو املتغري الوحيد ا عند افرتاض ثبات كل من األسعار السلع و ذوق 

علي نقاط التماس املتتالية بني خطوط  لو بعبارة أخري يطلق اسم منحىن استهالكا لدخ.املستهلك 

و بالطبع يتم احلصول علي خط امليزانية وذالك بأخذ نقطة .امليزانية و منحنيات سواء املستهلك 

ذالك بأخذ نقطة أخرى علي احملور األفقي yعلي احلور العمودي عند قسمه الدخل على  سعر السلعة 

طتني حنصل على خط امليزانية و بالشكل العام كلما كان و بربط النق. xعند قسمة الدخل على سعر السلعة 

و يشري انتقال اخلط امليزانية إيل جهة اليمين إىل .دخل املستهلك عاليا كلما كانت املشرتيات من السلع اكرب 

ارتفاع مستويات الدخول و يأخذ هذا انتقال شكال موازيا و عند مستويات العليا للدخول تصبح منحنيات 

  .لياالسواء الع

  : منحنى انجل-9

ميكن اشتقاق منحىن اجنل من منحىن االستهالك والدخل والذي يبني العالقة بني املداخيل والكميات املختلفة   

  .g(R) Χ= 1 كما يبني نسبة التغري احلاصلة يف استهالك السلعة إىل نسبة التغري يف الدخل

  :أثر تغير السعر على وضعية التوازن -10

وحسب سالتكسي  فإن التأثري ) نقطة التوازن(السلع واخلدمات إىل تغري اختيار املستهلك  يؤدي تغري أسعار

  :اإلمجايل  للسعر على وضعية التوازن ناتج عن تأثريين مها

والذي يؤدي بدوره  ميثل التغري يف كمية الطلب على السلعة الناتج عن التغري يف سعرها :أثر اإلحالل �

لبديلة هلا وبالتايل حيافظ املستهلك على مستوى اإلشباع يف ظل ثبات إىل تغري الطلب على السلع ا

 .احملددات األخرى للطلب

يف هذه .ميثل التغري يف أسعار السلع  ،فإن الدخل احلقيقي للمستهلك ال بد وأن يتغري  :أثر الدخل �

ن استهالك وخيفض م) سلع عادية(احلالة مييل املستهلك إىل زيادة شراء السلع اليت اخنفض سعرها 

  .السلع الدنيا والعكس صحيح

                                                           

1
  .27سابق،صزغيب شهر زاد،بن ديب رشيد،مرجع - 
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  أثر الدخل + أثر اإلحالل=أثر السعر                     

من طرف الدولة  إتباعهاوأثر الدخل أساسا يف حتديد السياسة الواجب  اإلحالليكمن اهلدف من حتديد أثر 

التحكم يف القدرة الشرائية (الدخلعلى رفاهية املواطنني ،حتديد معدالت الضرائب املفروضة على للمحافظة 

  .مما يساهم يف رفع اإلنتاج الداخلي اخلام ) للمستهلك

  توجد طريقتني حلساب أثر اإلحالل وأثر الدخل وذلك حسب حتليل سالتسكي وحتليل هيكس 

  : مثال توضيحي 

  :لتكن لدينا دالة املنفعة التالية

  UT= 2√X√Y 

                           5X+10Y=100  :ةحتت قيد امليزاني

سالتسكي إىل نصف حسب حتليل  oاحسب أثر اإلحالل وأثر الدخل عندما ينخفض سعر السلعة -                       

  ؟وحتليل هيكس

  :الحل

  :إيجاد نقطة التوازن قبل وبعد التغيير-1

UMx=
acp 

aY =√Y/√X 

UMy=
acp 

aW =√X/√Y  

QR V:                        شرط التوازن
TW  =   QR X

T Y  

�    ⇒  x=2y                               : إذنY
 "  =   �V

&  

                           10Y+10Y=100 :بالتعويض يف معادلة الدخل جند
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Y=5/X=10  

  )Y=5،X=10 :(إذن التوليفة األوىل

  X=2.5 :نقطة التوازن بعد التغيير

�    ⇒  x=4Y                               : إذنY
 "  =   �V

�.&  

                           10Y+(4Y)2.5=100 :بالتعويض يف معادلة الدخل جند

Y=5/X=20  

  )Y=5،X=20 :(إذن التوليفة األوىل

       UT=2√X√Y   ⇒ 2 5√10√2=  100             :معادلة منحىن السواء قبل التغيري 

⇒ Y=
&"
r                      

 

10  5  4  2  X  
5  10  12.5  25  Y  

              

   UT=2√X√Y   ⇒ 2  5√20√2= 20:              معادلة منحىن السواء بعد التغيري

⇒ Y=
 ""

r 

 

 

 

 

25  20  10  5  4  X  
4  5  10  20  25  Y  
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                :حسب تحليل سالتسكي -1

التوليفة األوىل يف ظل األسعار اجلديدة يشرتط كالتسكي يف حتليله شراء املستهلك لكميات 

جيب حساب  وبالتايل) احملافظة على الدخل احلقيقي ثابت أي ثبات القدرة الشرائية للمستهلك(

  )Y=5،X=10 (الدخل الالزم لشراء الرتكيبة 

R=10(2.5)+5(10) 

R=75                     

  د ج من دخله  25،أي يفضل  د ج 75فبإمكان املستهلك شراء التوليفة األوىل بإذن    

و اليت  C) ومهية( ةجديدة وسطي توليفةو إمنا سيحث عن   Aاألوىل التوليفةلن يشرتي  املستهلكإال أن 

  . ر اإلحالل فقطألثستكون نتيجة  C  ةطنقفال A  التوليفةعا أكرب مما متنحه شباله إ حتقق

 :ازن جندتو من شرط ال انطالقا: كمايلي  C التوليفةعلى حنصل 

QR V
TW   =   QR X

T Y ⇒ 
T Y
TW= 

�.&
 " 

 ⇒X=4Y 

 :يض ين معادلة الدخلو بالتع

ج= 3.75
m&
�" =⇒Y 75 = 2.5( 4y) + 10 y = 2.5 (4y)+10Y 

                ⇒X=4Y=15        

 :درهق، حتقق إشباعا  C (X = 15,y= 3.75(الومهية  فالتوليفةو منه 

UT=22√15√3.75)=15 

  )=X=0 ;Y 7.5(و) (X=30 ;Y=0 و منه 2.5X + 10y = 75: معادلة أدخل  -

  U=15م .و  السواء  معادلة منحىن  -

 = Y√⇒   :إذن 
m.&
√k          = 22√X√Y15 
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 y=56.25/x .............معادلة منحىن السواء 

  : وأثر الدخل اإلحاللحساب أثر  - 

 ESx = Xc - Xa=  15 -  10+ =    5وحدات  اإلحاللأثر 

  ESy = Yc - Ya=  3.75 - 5=  + 1.25 وحدة            

إىل  Cفإنه سينتقل من نقطة التوازن الومهية ) دج 25(عد ملستبالدخل ا عاسرتجإذا افرتضنا أن املستهلك                  

 :و منه ألثر الدخل هو. Bنقطة التوازن النهائية 

 :أثر السعر

ERx = Xb - Xc = 20 - 15 = +5 وحدات  

ERy = Yb- Yc = 5 -3.75 = + 1.25 وحدة  

ETx = ESx t ERy = 5 + 5=10 أثر السعر(األثر الكلي   وحدات:(  

 + ETy = ESx + ERy = - 1.25 1.25=  0وحدة

 :هيكس حسب تحليل -ب 

 

 Pxواء حمافظا على نفس اإلشباع السابق بعد اخنفاض ستهلك على نفس منحىن السيفرتض هيكس بقاء امل

أي (اإلحالل فقط  ثرستكون نتيجة أل) Dو لتكن (ايل فنقطة اجلديدة الومهية لتو ذلك لعزل أثر الدخل و با

 ).بعزل أثر الدخل

  :كمايلي  Dالومهية  وليفةلتاجند 

  :من شرط التوازن انطالقا 

QR V
TW   =   QR X

T Y ⇒ 
T Y
TW= 

�.&
 " 
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 ⇒X=4Y 

 :جند UTعويض يف لتو با

 14.14=2v4y√Y ⇒ 14.14=2√X√Y 

⇒14.14=4Y 

⇒Y=3.53.x=14.14 

راء شالدخل الالزم ل مقدارنبحث  D (X = 14.14, y= 3.53(الومهية  وليفةلتفا منه و 

 :توليفةلا

    R=2.5(14.14)+10(3.53)=70.7    

 د ج 29.3البد من عزل جزء من الدخل قدره  Dالستهالك التوليفة  

 : وأثر الدخل اإلحاللحساب أثر  -

  :أثر اإلحالل  

ERx = Xb - Xd =14.14 10-  وحدات 4.14+ =

ERy = Yb- Yd =3.53- 5 = -1.465 وحدة 

النهائية من نقطة التوازن الومهية إىل نقطة التوازن  فإنه سينتقل) دج49.5(بإضافة الدخل املستبعد  -          

  :،ومنه فأثر الدخل هو

 ERx = Xb - Xd = 20 – 14.14 = +5.86 وحدات 

ERy = Yb- Yd = 5 -3.53 = +1.465وحدة 

  :أثر السعر

ETx = ESx t ERy = 5.86 + 4.14=10 وحدات  
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ETy = ESx + ERy =  -1.465 + 1.465 = 0وحدة    

    :سلوك المستهلكأسئلة نظرية حول 

  وصحح اخلطأأجب بصحيح أو خطأ    

  .املنفعة الكلية تتناقص )خطأ(.تكون ثابتةن املنفعة الكلية إإذا كانت املنفعة احلدية لسلعة ما سالبة ف.1

  ).صحيح.(منحىن املنفعة الكلية يرتفع بزيادة استهالك السلعة وبشكل متناقص. 2

عكسية ألنه كلما زادت الكمية  عالقة) خطأ.(العالقة بني املنفعة احلدية و الكمية املستهلكة عالقة طردية. 3

  .اخنفضت املنفعة احلدية

    )صحيح.(التوازن يتحدد عند تساوي املنفعة احلدية للسعر .4

  )صحيح.(هدف املستهلك الرشيد هو تعظيم إشباعه جراء استهالك جمموعة من السلع يف حدود دخله.5

 ينخفضبل ) خطأ.(امليزانية إىل األعلىإذا اخنفض دخل املستهلك وبقيت  األسعار على حاهلا ،يرتفع خط .6

  .خط امليزانية إىل األسفل

ميكن اشتقاق منحىن الطلب على سلعة ما عند ربط نقاط توازن املستهلك املختلفة املرتتبة عن تغري إحدى . 7

  )صحيح.(السلعتني مع ثبات العوامل األخرى

  )خطأ.(عدل احلدي لإلحالل متزايدمنحنيات السواء املقعرة بعيدة على نقطة األصل تعين أن امل. 8

  املعدل احلدي لإلحالل متناقص

تناقص املعدل احلدي لإلحالل يعين أن كمية السلعة املستهلكة اليت يرغب املستهلك يف التخلي عنها مقابل .9

  )صحيح.(سلعة أخرى تتناقص

  )صحيح.(ميثل حد اإلشباع احلد االقتصادي.10
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  :تمارين محلولة     

  :األول التمرين    

  Χةجدول الطلب التايل على السلع تانطالق من املعطيا         

8  7  6  5  4  3  2  1  Px  
8  10  12  14  16  18  20  22  Qx  

  

  :المطلوب 

  ؟مثل بيانيا تغريات الطلب على هذه السلعة - 

 ؟xاوجد الصيغة الرياضية لداللة الطلب علي السلعة - 

 : األولحل التمرين   

 : Qdتمثيل البياني  للدالة الطلب  -1
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 :Qdالصيغة الرياضية للدالة الطلب  إيجاد -2

  وعليه ميكن حساب ميلها  هي دالة خطية على السلعة Qdدالة الطلب 

Qd=a-bPx 

    /P∆b=∆Q:                                         حيث

                                                       b =18-20/3-2 

                                                       b=-2 

 b=-2  هو  Qdميل دالة الطلب   - 

 - a    متثل الكمية عند السعرPx  يساوي الصفر إذن:                  

                                    Px=0               a=24  

  :ومنه الصيغة الرياضية للدالة الطلب هي بالشكل التايل  

Qdx=24-2Px 

  :التمرين الثاني 

  انطالقا من جدول العرض التايل 

6  5  4  3  2  1  Px  
21  18  15  12  9  6  Qx  

  

  :المطلوب 

  xمثل بيانيا التغريات العرض هلذه السلعة - 

   ؟العرضاوجد الصيغة الرياضية لدالة - 

  

  

  

  



 معسكري مسرة/د:من إعداد                                                    01حماضرات ومتارين يف االقتصاد اجلزئي 

77 

 

 :حل التمرين الثاني    

 : Qsتمثيل البياني  للدالة العرض  -1

 

 :Qsالصيغة الرياضية للدالة العرض  إيجاد-2

  وعليه ميكن حساب ميلها هي دالة خطية  على السلعة Qs العرضدالة 

Qs=a+bPx 

    /P∆b=∆Q:                                         حيث

                                                       b =12-9/3-2 

                                                       b=3 

 =b 3  هو  Qs  العرض ميل دالة - 

 - a    متثل الكمية عند السعرPx  يساوي الصفر إذن:                  

                                    Px=0               a=3 

  :ومنه الصيغة الرياضية للدالة الطلب هي بالشكل التايل  

  

Qs=3+3Px 
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  :التمرين الثالث  

السابقتني للطلب و العرض فرديتني و  نيبناء علي املعطيات الواردة يف التمرين األول و الثاين بافرتاض إن الدالت               

  .مستهلك 500لتقوم با العرض و 300علمت إن السوق حيتوي علي 

  :المطلوب              

  اوجد داليت الطلب و العرض السوقني  -1

  اوجد السعر التوازي و الكمية املتوازنة رياضا و بيانيا  -2

 :حل التمرين الثالث

 مستهلك  500منتج  و 300داليت الطلب والعرض السوقيتني يف ظل وجود سوق حيتوي على  إجياد -1

Qdi=24-2Px 

Qsi=3+3Px 

 : دالة الطلب السوقي  - 

Qd=Qdi x500 

Qd=24-2Px(500)  

                              Qd=12000-1000Px      

 : دالة العرض السوقي  - 

Qs=Qsi x300 

Qs=3+3Px(300)  

                              Qs=900+900Px      

 .رياضيا وبيانياإجياد السعر التوازين والكمية املتوازنة  -2
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 :رياضيا   -  أ

      Qs=Qdحتقيق شرط التوازن                       

                                          900+900Px=12000-1000Px       

 11100=1900Px 

 Pe=11100/1900=5.84 ن.و  

  :يف دالة الطلب والعرض جند  ا ماPeوبتعويض السعر التوازين 

       Qe=900+900(5.84)                       Qe=6156  و  

 :بيانيا- ب

  

  

  

  

  

  

  

  :التمرين الرابع 

 منتج متجانس100حيث يفرتض وجود  QSI= 40+20p:معطي با عالقة التالية xإذا كان العرض للسلعة 

-Q=8 :مستهلك متجانسون و كانت دالة الطلب الفردي علي النحو التايل100إذا كان يوجد يف السوق و .

p  
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 :المطلوب

  اوجد سعر التوازن و الكمية املتوازنة -1

 P=دج5ماذا حيدث يف السوق هلذه السلعة إذا قررت احلكومة فرض سعر أدىن هلا  2- 

  p= دج 3دث يف السوق إذا قررت احلكومة فرض ادين سعر هلا ماذا  حي3-

  ماهو معدل الضريبة األمثل الذي يعظم حصيلة إيرادات الدولة ؟4- 

 :حل التمرين الرابع 

مستهلك   1000منتج و  100داليت الطلب والعرض السوقيتني يف ظل وجود سوق حيتوي على  إجياد -1

 متجانسون

Qdi=8-Px 

Qsi=-40+20Px 

 : دالة الطلب السوقي  - 

Qd=Qdi x1000 

Qd=8-Px(1000)  

                              Qd=8000-1000Px      

 : دالة العرض السوقي  - 

Qs=Qsi x100 

Qs=-40+20Px(100)  

                              Qs=-4000+2000Px      

 إجياد السعر التوازين والكمية املتوازنة  -3

      Qs=Qdحتقيق شرط التوازن                       

             Qs=Qd                    -4000+2000Px=8000-1000Px       



 معسكري مسرة/د:من إعداد                                                    01حماضرات ومتارين يف االقتصاد اجلزئي 

81 

 

 12000=3000Px 

 Pe=12000/3000=4 ن.و  

  :يف دالة الطلب والعرض جند  أما Peوبتعويض السعر التوازين 

       Qe=4000+2000(4)                       Qe=4000  و  

   P=5هلذه السلعة أدىنقررت احلكومة فرض سعر  إذا -4

       Qd=8000-100(5)=3000 

       Qs=-4000+2000(5)=6000 

  

  ∆Q=Qs-Qd= 6000-3000: العرض اكرب من الطلب وبالتايل السوق به فائض قدره  أناملالحظ 

               ∆Q=3000 و 

 : فان  P=3هلذه السلعة  أقصىقررت احلكومة فرض سعر  إذا  -5

       Qd=8000-100(3)=5000 

       Qs=-4000+2000(5)=2000 

  :العرض اقل من الطلب وبالتايل السوق يعاين من العجز قدره  أناملالحظ 

Q=Qs-Qd= 2000-5000∆  

∆Q=3000 و 

 tمعدل الضريبة  إجياد -6

Qs=-c+d(P-t) 

 تصبح دالة العرض بعد فرض الضريبة 

Qs=-4000+2000(P-t)   

Qs=-4000+2000P-2000t 

Qd=8000-1000P 

 Qs=Qd                     -4000+2000P-2000t=8000-1000P 
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                              12000+2000t=3000P 

                                             Pe=4+2000t/3000  

Pe= 4+2/3t 

  :يف دالة الطلب فقط جند   Peنعوض 

                    Qe=8000-1000(4+2/3t) 

                   Qe= 4000-2000t/3 

  : إجياد حصيلة إيرادات الدولة  -7

RT=Qe X t =(4000-2000/3t)t=4000t-2000x�/3 

 0=’(RT): يساوي الصفر  األوللتعظيم إيرادات الدولة املشتق 

  RT’=4000-4000t/3=0                      t=3  ج.د  

  : ومنه جند 

Pe=6 ج .د  

Qe=2000و 

RT=6000 ج.د  

  :التمرين الخامس

  :على النحو التايل  xيف سوق السلع توجد داليت الطلب والعرض للسلعة 

Qd= 55-0.5Px 

 

Qs= -20+ Px 
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      :لمطلوبا 

 

  ؟حسب سعر وكمية التوازن أ- 

 ، احسب السعر والكمية املتوازنة بعد فرض الضريبة ؟ =10t ن.بفرض ضريبة مبقدار و تدخلت الدولة- 

  : التمرين الخامس حل

  :لدينا 

Qd= 55-0.5Px………………………..(1) 

                   

                  Qs= -20+ Px…………………..........(2) 

  إيجاد السعر والكمية المتوازنة قيل فرض الضريبة  -

                 Qs  =Qdشرط التوازن                                                    

 50-0.5Px=-20+Px 

 Pe=75/1.5=50 ن.و  

  :  Qeيف دالة الطلب أو العرض  جند الكمية املتوازنة  Peنعوض السعر التوازين 

Qe=55-0.5(50)= 55-25                 Qe=30 و 

 

  ن.و T =10السعر والكمية المتوازنة بعد فرض الضريبة   إيجاد -

  :يف دالة العرض فتصبح من الشكل "t"نعوض

             Qs=-20+(P-t)= -20+Px-t 

             Qs=-20+Px-10=-30+Px 
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 Qs=-30+Px: ومنه دالة العرض اجلديدة بعد فرض الضريبة تكن من الشكل 

 بني دالة الطلب والعرض اجلديدة ) شرط التوازن(توازنة إلجياد السعر التوازين والكمية امل - 

Qd=Qs’ 

                                             55-0.5Px=-30+Px 

 85=1.5Px  

 Pe=85/1.5=56.66 ن.و  

  ن .و 6.66السعر التوازين ارتفع بعد فريضة الضريبة مبقدار  أننالحظ 

 الكمية املتوازنة بعد فرض الضريبة إلجياديف دالة الطلب  Peنعوض

Qe=55-0.5(56.66) 

   Qe=26.67 و  

الضريبة ترفع من السعر التوازين  إذنو ،  3.33قدار نالحظ أن الكمية املتوازنة اخنفضت بعد فرض الضريبة مب

  .وختفض من الكمية املتوازنة 

  :التمرين السادس

 P=2/3Q+10 ; P=150 -0.5Q: لتكن لدينا داليت الطلب والعرض على النحو التايل 

 حساب السعر التوازين والكمية املتوازنة ؟ -1

 الدولة ؟ إيراداتالذي يعظم حصيلة  األفضلهو معدل الضريبة  ما -2

  :  التمرين السادس حل 

  :السعر والكمية المتوازنة  إيجاد -1

                 Qs  =Qdشرط التوازن                                                

 P=  2/3Q+10      2/3Q=-10+Px 
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Qs=-15+3/2Px :                العرض دالة                                               

P=150-0.5Q        0.5Q=150-Px                                    

                                   Qd=300-2Px             دالة الطلب   :

                          

:عند التوازن حنصل     

                              Qs=-15+3/2Px=Qd=300-2Px  

                             Pe=315x2/7              Pe= 90 ن.و  

  :  Qeيف دالة الطلب أو العرض جند الكمية املتوازنة  Peنعوض السعر التوازين 

Qe=300-2(90)= 120                 Qe=120 و 

 ":t"بعد فرض الضريبة إيجاد السعر والكمية المتوازنة -2

  "t"بإدخال الضريبة  "’Qs" حنسب دالة العرض اجلديدة  

                         Qs'=-15+3/2(Px-t)= -15+3/2 P-3/2t 

  : جند  Qdو ’Qsنساوي بني 

          Qs’=Qd               -15+3/2 P-3/2t= 300-2Px       
      

                                      3/2Px+2Px=300+3/2t+15                    

                                       7/2Px+2Px=315+3/2t 

  : ومنه جند السعر التوازين           

           Pe=90+3/7t 
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 Qeيف دالة الطلب إلجياد  Peنعوض 

                  Qe= 300-2(90+3/7t) 

                  Qe=120-6/7t 

     :حساب حصيلة الدولة -

                R=Qext 

                R=(120-6/7t)t 

                 R=120t-6/7t�
 

  :لتعظيم إيرادات الدولة نعدم املشتق الدولة 

           R’=0                  120-12/7t=0 

                                     12/7t=120 

                                         t=70  

  :والكمية املتوازنة جند  Peالسعر التوازينيف tنعوض

                  Pe=120 ن     .و Qe=60          و              و    

  : حصيلة إيرادات الدولة

  RT= qxt = 60x70= 4200         ن   .و

 : السابع  التمرين  

  :  لدينا داليت الطلب والعرض كاأليت

Qd=40-Px  وQs=-50+5pX 

 xمن قبل الدولة للمنتجني للسلعة   s=10ن.ومنحت إعانة مبقدار و 
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 :حساب السعر التوازين والكمية املتوازنة قبل منح اإلعانة -1

Qs=Qd              -50+5Px=40-Px 

90=6px 

Pe=15 ن .و    

   Qe=25و:  يف دالة الطلب أو العرض إلجياد الكمية املتوازنة  Peنعوض 

   s=10ن .بعد منح اإلعانة و  Qeو Peحساب  -2

  Qs=-50+5(Px+10)= 5Px: تصبح دالة العرض اجلديدة

Qs=Qd              5Px=40-Px 

40=6px 

         Pe=6.66 ن .و    

 Qe=33.33و:  يف دالة الطلب أو العرض إلجياد الكمية املتوازنة  Peنعوض 

  .رفعت من الكمية املتوازنة خفضت من السعر التوازين و  S=10 ن .و نالحظ أن اإلعانة

  :الثامنالتمرين 

 Qs=6Px 1-: ودالة العرض    Qd=15-4Px : ودالة الطلب ليكن منوذج سوق سلعة معنية

  :المطلوب 

  ؟حساب السعر التوازين لكمية املتوازنة - 

املستهلك و احسب السعر التوازين و الكمية املتوازنة، مث احسب سعر  د ج2ضريبة نوعية مبقدار  فرضت - 

  سعر املنتج ؟

  ؟احسب السعر التوازن و الكمية املتوازنة بعد منح اإلعانة، دج2إعانة مقدارها  منحت هنأنفرض  - 

  



 معسكري مسرة/د:من إعداد                                                    01حماضرات ومتارين يف االقتصاد اجلزئي 

88 

 

 : الثامنحل التمرين 

 Qd=15-4Px       ،-1 Qs=6Px: لدينا دالتي الطلب والعرض على التوالي 

 إجياد السعر التوازين والكمية املتوازنة  -1

      Qs=Qdحتقيق شرط التوازن                       

                                        15-4Px=6Px-1       

 16=10Px 

 Pe=16/10=1.6 ن.و  

  :يف دالة الطلب والعرض جند  إما Peوبتعويض السعر التوازين 

       Qe=15-4(1.6)                       Qe=8.6  و  

  t  2=السعر التوازين والكمية املتوازنة بعد فرض الضريبةحساب  -2

  تصبح دالة العرض بعد فرض الضريبة 

Qs=-c+d(P-t)                      Qs=6(P-2)-1                    Qs=6P-12-1  

 Qs=6P-13 

Qd=15-4P 

 Qs=Qd                     6P-13=15-4P 

                              10P=28 

                                             Pe=28/10  

                                          Pe= 2.8 ج .د  

  :جند  فقطيف دالة الطلب   Peنعوض 

                    Qe=15-4(2.8)                            Qe= 3.8                 

  .نالحظ أن الضريبة رفعت من السعر التوازين وخفضت من الكمية املتوازنة 
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   Pd=Pe= 2.8ج.سعر املستهلك يساوي السعر التوازين بعد فرض الضريبة     د              

Ps=Pd-t=2.8-2=0.8 ج د :                   سعر املنتج                                                                                      

                                                      6P-1=0.8=3.8      :بطريقة أخرى

 S=2حساب السعر التوازين والكمية املتوازنة بعد منح اإلعانة  

Qs=6(P+s)-1 

Qs=6P+12-1 

Qs=6P+11 

 توازين والكمية املتوازنة إجياد السعر ال -3

      Qs=Qdحتقيق شرط التوازن                       

                                        15-4Px=6Px+11       

 4=10Px 

 Pe=4/10=0.4 ن.و  

  :يف دالة الطلب فقط جند   Peنعوض 

Qe=15-4(0.4)                            Qe= 13.4 

 نالحظ أن اإلعانة خفضت السعر التوازين وازدادت الكمية املتوازنة 

Ps=Pe+t=0.4+2                       :سعر املنتج 

بطريقة أخرى  أو  

13.4=6P-1                        Ps=14.4/6=2.4 
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  :تاسعالتمرين ال

  p=Q+5 و   p=50-2Q  :لدينا دالة الطلب والعرض التاليتني 

  فائض املنتج وفائض املستهلك؟احسب - 

  :تاسع حل التمرين ال

  :حساب السعر التوازني والكمية المتوازنة -1

      Qs=Qdشرط التوازن                        

             Q+5=50-2Q p= p         

Qe=15  /Pe=20 

 :حساب فائض المنتج -2

0: = :z × {z −  | $D �}
~� 

"
                                     

0: = 20 × 15 −  |  $ + 5 �}
 & 

"
   

0: = 20 × 15 −  �} �1
2  $� + 5$�         

�� = %%�. . ن    3                       و
  :حساب فائض المستهلك -3

0c =  | Qd dθ
�� 

"
  −    pe × qe                                 

Rc =  | 50 − 2Q dθ
�� 

"
  −   20 × 15       

       RC =  �50Q −  Q��dθ −  20 × 15                   
-? = .ن��3    و
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    :عاشرالتمرين ال

�P=39-3$ : ودالة الطلب P=9Q+9 :  لدينا دالة العرض 

  حساب فائض املستهلك وفائض املنتج؟- 

    :عاشرالتمرين الحل  

  :حساب السعر التوازني والكمية المتوازنة -1

      Qs=Qdشرط التوازن                        

 =9Q+9              39-3 $�  p= p         

-3 $� -9Q+30=0  

  :معادلة من الدرجة الثانية تقبل حلني

-��-4(-3)(30) -4AC∆=��  

 ∆=441                                           

√441 =21                                 

  :إذن

=Q1 2+=   مقبول 
'�� 

(� 

=Q2 =5-مرفوض 
';� 

(� 

  =Pe 27و    Qe=2 :إذن
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  :حساب فائض المستهلك1-

0� =  | $� �}
~� 

"
  −    :z × {z                                 

0� =  | 39 − 3$� �}
� 

"
  −   2 × 27       

       0A =  �39$ −  9$l��} −  2 × 27                 
�@ = .ن��−  و

 :حساب فائض المنتج-  2

0: = :z × {z −  | $D �}
~� 

"
                                     

0: = 2 × 27 −  |  9$ + 9 �}
� 

"
   

0: = 2 × 27 −  �} �18 $� + 9$�         
�� = . ن   �2                        و

  :الحادي عشرالتمرين 

     P= -2Q +12:لدينا دالة الطلب التالية 

  ؟  P=6احسب فائض املستهلك وإنفاقه عند السعر - 

  ،احسب فائض املستهلك ومقدار التغري؟ 8إذا ارتفع السعر إىل  - 
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       :الحادي عشر التمرين حل

  :حساب فائض المستهلك وإنفاقه -1

السعر = المستهلك  إنفاق-  ×   الكمية

                  =� × 2  

                 =18  

  :فائض المستهلك-

0� =  | $� �}
~� 

"
  −    :z × {z                                 

0� =  | −2$ + 12 �}
l 

"
  −  3 × 6       

       0A =  �−$� + 12$ ��} −  18                
�@ = .ن�    و

  :p =8حساب فائض المستهلك عند  -2

 Q=2 نإف  p=8 عند

0� =  | −2$ + 12 �}
� 

"
  −  2 × 8 

       0A =  �−$� + 12$ ��} −  16                
�@ = .ن�    و
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   :مقدار التغير لفائض المستهلك -

  :الطريقة األوىل

20A   -1 0A=∆ 0A 

9-5=∆ 0A 

4=∆ �@  

:                           الطريقة الثانية  

∆ 0A = � −2$ + 12 �}� 
l  

4∆ �@ =  

  :الثاني عشرالتمرين 

  QD= 6000-10px+20R+5py :لتكن لدينا دالة الطلب التالية

  yسعر السلعة  py الدخل و Rو  xسعر السلعة  pxحيث 

  ؟py=10 و R= 4000 وpx =20أحسب كل من مرونة الطلب السعرية ،الدخلية والتقاطعية عند - 

  : الثاني عشر التمرين لح

 :الطلب يف دالة  py وR وpx  تعويض  -1

QD= 6000-10*20+20*4000+5*10  

QD=66050  
 :حساب مرونة الطلب السعرية -2

�� = Δ�
� / Δ�

�  =- 
Δ�
Δ� X

�
�  = -  1000X

�"
(("&"        

 E� = −#. �  

  طلب غري مرن ��<1  
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 :حساب مرونة الطلب الدخلية -3

Er= ��
� / ��

j = = 
��
�� X

j
� =20 X

G"""
(("&" 

Er= %. �% 

Er  < 1 فان نوع السلعة كمالية  

  :حساب مرونة الطلب التقاطعية -4

Exy= Δ�Y
�Y / Δ�W

�V =
Δ�X
�X  X

�V
Δ�W = 

Δ�X
Δ�W X

�V
�X= 5 X

 "
(("&" 

Exy 0.00075=  

Exy < 0  سلعتان مكملتان لبعضهما بعض.  

  :الثالث عشرالتمرين 

  Χ السلعة ليكن لدينا اجلدول التايل يبني مستويات من الدخل والكميات املطلوبة من 

  1  2  3  4  5  

  7000  6000  4500  3000  2000  الدخــــل

  400  500  350  250  200  الكمية املطلوبة

  

  حساب مرونة الدخل عند كل مستوى مع توضيح نوع السلعة؟:المطلوب

  :الثالث عشر التمرين لح

Er1 = ��
�� X

j
� =

���� 
j��j  X

j
�=

�&"��""
l"""��""" X

�"""
�"" =0.6 

Er2 = ��
�� X

j
� =

���� 
j��j  X

j
�=

l&"��&"
G&""�l""" X

l"""
�&" =1.71 

E3= ��
�� X

j
� =

���� 
j��j  X

j
�=

&""�l&"
("""�G&"" X

G&""
l&" =1.28 

Er4 = ��
�� X

j
� =

���� 
j��j  X

j
�=

G""�&""
m"""�(""" X

("""
&"" = -1.2  
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  :عشر الرابعالتمرين 

   y4وسعر  x 2وكان سعر  ��= y UT:         لتكن لدينا دالة المنفعة التالية

؟ حساب بالطريقتني  100أوجد التوليفة املثلى اليت تعظم دالة املنفعة علما أن ميزانية املستهلك تساوي - 

          ِ◌ِ◌        املعدل احلدي لإلحالل ؟

  :عشر الرابعالتمرين  لح

  :إيجاد التوليفة بطريقة شرط التوازن -1

QR V
TW   =   QR X

T Y ⇒
�X V

�   =   Y�
G               →1 

Ypy⇒100=2x+4y   →2  +Xpx = R  

1⇒    4xy=�� ⇒   x=4y  →3  

 :جند 2يف املعادلة  3بتعويض املعادلة   

X=33.33 

Y=8.33  

UT=9253.70  

  )8.33،33.33(التوليفة املثلى هي 

  :مضاعف الغرانجإيجاد التوليفة بطريقة  -2

(x.y) +λ(R-Xpx-Ypy)F=L  

+λ(100-X2-Y4) y ��=L  

  :املنفعة هو أن نعدم املشتقات اجلزئية وحنصل على اآليتشرط تعظيم دالة 
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_`
_X=0 ⇒2�� −λ2=0⇒λ=

�YW
�    ⇒  λ = xy  →     1 

_`
_V=0 ⇒�� −λ4=0⇒λ=

X�
G              →            2 

_`
_λ

=0 ⇒100-2x-4y=0          →           3      

�X V
�  

Y�
G =   1=2⇒  

⇒   4xy=�� ⇒   x=4y           →4  

 :جند3يف املعادلة  4بتعويض املعادلة   

X=33.33 

Y=8.33  

UT=9253.70  

  )8.33،33.33(التوليفة املثلى هي 

  :الخامس عشر  التمرين

��UT=2  :ألحد املستهلكني معطاة بالعالقة التالية دالة املنفعة الكلية لتكن +3��،فإذا علمت أن  

 �: 4= 4و  � := 6:د ج  وأن سعري السلعتني  مها  3600الدخل املتاح لإلنفاق 

  :المطلوب

  أوجد صيغة املنافع احلدية لكال السلعتني؟-

  أوجد الكميات اليت يطلبها املستهلك واليت حتقق أكرب منفعة؟- 

  أوجد املنفعة الكلية وقيمة املنافع احلدية للسلعتني؟- 
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  :التمرين الخامس عشر لح

��UT=2 :لدينا دالة املنفعة الكلية -1+3�� :ومنه فاملنفعة احلدية 

    =x               :     UMxبالنسبة للسلعة- 
_Q�
_X    =4x    

 

    y        :          =6yبالنسبة للسلعة - 
_Q�
_V  UMy= 

  :إلجياد الكميات املتوازنة حنتاج إىل إدخال قيد امليزانية لتشكيل دالة الغرانج   -2

(x.y) +λ(R-Xpx-Ypy)F=L  

+λ(3600-6X-4Y)                          2��+3�� =L  

  :شرط تعظيم دالة املنفعة هو أن نعدم املشتقات اجلزئية وحنصل على اآليت

_`
_X=0 ⇒4� − 6λ=0⇒λ=

GY
(    ⇒  λ = �Y

l   →     1 

_`
_V=0 ⇒6y−λ4=0⇒λ=  (W

G        ⇒     λ = lW
�    →     2   

_`
_λ

=0 ⇒3600-6x-4y=0          →              3      

l V
�  

�Y
l =   1=2⇒  

⇒   9y=4�⇒   x=
'W
G            →4  

 :جند3يف املعادلة  4بتعويض املعادلة   

X=502.71 

Y=462.85  
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       UT=555410.06 :الكلية املتحصل عليهاإجياد قيمة املنفعة -3

 UMx=  4x                      1851.4= :املنفعة احلدية للسلعة   -5

  =6y  UMy                      1234.6=: املنفعة احلدية للسلعة -6

 : السادس عشر  التمرين

  :معطاة بالشكل y وxإذا كانت دالة املنفعة ألحد مستهلكي السلعتني  

UT=x6%/�  4-100 :،وكانت دالة خط الدخل على النحو اآلتيx-3y=0 

  : المطلوب

  أوجد كمية السلعتني اليت تسمح بتعظيم املنفعة؟-

  استخدم الشرط الكايف ملعرفة ما إذا كان املستهلك حيصل على أعظم منفعة؟- 

  :التمرين السادس عشر لح

  :امليزانية لتشكيل دالة الغرانج  إلجياد الكميات املتوازنة حنتاج إىل إدخال قيد - 

(x.y) +λ(R-Xpx-Ypy)F=L  

x6%/�+λ(100-4X-3Y)                           =L  

  :شرط تعظيم دالة املنفعة هو أن نعدم املشتقات اجلزئية وحنصل على اآليت

_`
_X=0 ⇒v� − 4λ=0⇒λ=√W

G   →     1 

_`
_V=0 ⇒

Y
�√W −λ3=0⇒λ=  lX

�√W     →   2   

_`
_λ

=0 ⇒100-4x-3y=0          →    3     
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  :جند 2على املعادلة  1بقسمة املعادلة 

�V
X =

 l 
G  

                   ⇒   x=
(W
G            →4 

 :جند3يف املعادلة  4بتعويض املعادلة   

X=16.66 

Y=11.11  

،فإنه Yوحدة من السلعة  11.11و X وحدة من السلعة 16.33وتعين النتائج أنه إذا استهلك املستهلك 

  .سيحقق أكرب قدر ممكن من اإلشباع بناء على قدرته على اإلنفاق

وللتأكد من ذلك ال بد من استخدام الشرط الكايف الذي يقتضي النظر يف إشارات احملددات اجلزئية -2

  .للمصفوفة وهي اليت متثل املشتقات اجلزئية لدالة الغرانج

H=    

δ>
δ4�

δ>
δ�δ�

δ>
δ�δλ

δ>
δ�δ�

δ>
δ��

δ>
δ�δλ

δ>
δλδ�

δ>
δλδ�

δ>
δ��

 

 H=          
# %

�√� −�
%

�√�
�%4�/�

� −�
−� −� #

  

#          =  المحدد الجزئي األول %
�√�

%
�√�

%
�√�

        :         # %
2.22

%
2.22 −  %  

%2.��
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 :المحدد الجزئي الثاني

 

0
0.15
−4

0.15 −4
−0.112 −3

−3 0
 =                 

0  
�√� −4

 
�√�

� Y�/�
G −3

−4 −3 0
 

وهو القيمة املوجبة مما يعين أن الشرط الكايف لتعظيم دالة املنفعة حمقق  5.4جند احملدد يساوي  Y  وXبتعويض 

  .واملستهلك حيصل على أكرب قدر ممكن من املنفعة

  :السابع عشر   التمرين

�x:لتكن لدينا دالة منفعة مستهلك ما معطاة بالشكل التايل yz UT=  

 :ون ،علما أن أسعار السلع الثالثة  64لإلنفاق تساوي وكانت ميزانية املستهلك املخصصة 

Px=2   ،  py =4،      pz=1   

  :المطلوب

  إجياد التوليفة املثلى اليت حتقق أقصى إشباع؟- 

  :التمرين السابع عشر   لح

  :إلجياد التوليفة املثلى للمستهلك نتبع اخلطوات التالية

x� yz UT=  

64=2x+4y+z 

QR X
TY   =   QR V

T W  =   QRS
T U      ⇒

  �X VS
�   =   Y�U

G     =   Y�W
            →1 

Ypy+Zpz⇒64=2x+4y+z           →2  +Xpx = R  

 4xyz=�� ⇒ 1⇒   xyz=
Y�U

G  
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⇒y=x/4                      →  3 

1⇒xyz= ���  ⇒z=x              →   4                                        

 :جند 2يف املعادلة  4واملعادلة  3املعادلة وبتعويض  

64=2x  +4(
Y
G  ) +x⇒ 64=4x                                

⇒x=16 

Y=4 

Z=16 

 UT= 16384 وحدة :املنفعة الكلية  وبالتايل )16،4،16(إذن التوليفة املثلى 

  :الثامن عشر  التمرينحل 

UT=3log:اآليت الكلية ملستهلك ما على النحولتكن لدينا املنفعة  � + log � 

  ؟y وxإجياد دوال الطلب للسلعتني :المطلوب

 :الحل

  :شرط التوازنلدينا 

QR V
TW  =   QR X

T Y 

R=Xpx+Ypy 

QR X
T Y =

l
Y 

QR V
TW =

 
W 

  :إذن 
eX
eV=

l
Y   /  

 
W  ⇒   3ypy=xpx                                              
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⇒ x=
lWTW

TY                        

=R:في معادلة خط الدخل  xنعوض
lWTW

TY :� + �:� ⇒R=4ypy  

⇒y=
�

GTW 

 py⇒R=xpx+
�

GTW  

⇒X=
��

��4                      

=X:          هي X إذن دالة الطلب على السلعة
��

��4     

 

=y:         هي yإذن دالة الطلب على السلعة 
�

��6 

 :التاسع عشر  التمرين

�/ � =UT:لتكن لدينا دالة املنفعة الكلية املعرفة على الشكل اآليت¡ /� 

،وبعد فرتة تغريت كمية السلعة وأصبحت  1هي  y وحدات وكمية السلعة 4هي    xوكانت لدينا كمية السلعة

 .وحدات  5

  :المطلوب

  يف دالة املنفعة؟حساب مقدار التغري - 

  ؟ TMSxyحساب املعدل احلدي لإلحالل - 
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 :التمرين التاسع عشر حل 

UT=� /�¡ /�  

1�/ UT1=4     2.236=:                       بالتعويض جند أن /�  

  =2  UT2=5 /�1 /�  

∆UT=UT1-UT2=0.236  

c¢W
c¢Y=TMSxy  

 =
�£/�

�Y£/��� /�¡ /�  =
 
� Umx=

δcp
δr  

=
Y£/�

�W£/� �� /�� /�  =
 
� Umy=

δcp
δW  

 =
�
�TMSxy= 

4%/�
�6%/�
�%/�

�4%/�
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  :مارين مقترحةت

  :01التمرين رقم

  Xانطالقا من معطيات اجلدول التايل على السلعة 

Qx  px  
12  1  
10  2  
8  3  
6  4  
4 5 

2 6 

  :المطلوب  

  ؟ Xمثل بيانيا تغريات الطلب على السلعة  -

 :02رقم التمرين

،عند كل مستوى سعر معني لبيعها  xالذي يبني مستويات العرض للسلعة    هانطالقا من معطيات اجلدول أدنا

px       

Qx  px    

1.2  2  A  
2.8  3  B  
3.6  4  C  
4.4  6  D  

  :المطلوب

  ارسم منحىن العرض ؟- 

  إىل ؟ماذا تالحظ؟ Aمن   C،مث  Cإىل Aحدد مرونة العرض عند تغري السعر من  - 

  أوجد مرونة العرض للقوس   ؟ - 
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  ذا العرض مرنا ؟علل إجابتك؟ههل - 

  :03التمرين رقم 

:    ،وكانت دالة عرض السلع  Qdx=10-0.5PX:  لتكن لدين دالة الطلب للسلعة  معرفة على النحو التايل

Qs=2+px     

  :المطلوب    

  أوجد القيم التوازنية للسوق   ؟- 

  ؟   p=6،و  p=4ما الذي حيدث يف السوق إذا أصبح سعر السلعة   - 

  اوجد مرونة العرض ومرونة الطلب عند السعر  األول والثاين؟- 

د ج على الوحدة املنتجة ،أحسب السعر التوازين والكمية املتوازنة  1إذا فرضت احلكومة ضريبة مبقدار - 

  حسابيا وبيانيا؟

على سعر كل وحدة مباعة ،احسب السعر التوازين % 20ة قيمية بعدل إذا فرضت احلكومة ضريبة ضريب- 

  احسب اإليراد الكلي؟والكمية املتوازنة اجلديدتني؟    

  أوجد معدل الضريبة األمثل الذي يعظم إيرادات الدولة؟ - 

  د ج ،ماذا حيدث للسوق ؟1منحت احلكومة إعانة مبقدار  - 

  :04التمرين رقم 

:   ،وكانت دالة عرض السلع �$-p=113:  لسلعة  معرفة على النحو التايللتكن لدين دالة الطلب ل

p=(Q + 1)�  

  :المطلوب 

  وفائض املستهلك؟ إنفاقاحسب - 
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  وفائض املنتج؟ إنفاقاحسب - 

من السعر  ،أوجد فائض املنتج واملستهلك بعد فرض الضريبة؟ %10فرضت احلكومة ضريبة نوعية مبقدار - 

  الفائضني؟احسب مقدار التغري يف 

  :05التمرين 

  :اشرح مايلي

 ؟ةالعوامل احملددة ملرونة الطلب السعري - 

 العوامل اليت تؤثر على اخنفاض مرونة الطلب السعرية؟ - 

 اشرح مرونة الطلب التقاطعية؟ - 

 ما الفرق بني مرونة الطلب السعرية ومرونة القوس؟ - 

  :06التمرين رقم 

  Qdx=100-5PX :السلع تأخذ املعادلة التالية إحدىإذا كانت دالة الطلب على 

 :المطلوب

 و ن؟ 12و 8إجياد الكمية املطلوبة عندما يكون السعر  - 

 ن ؟.و 12إجياد املرونة السعرية عند السعر  - 

،فما هي نسبة االخنفاض الالزمة يف السعر  0.25إذا كانت مرونة الطلب السعرية لسلعة ما تساوي  - 

 ؟%15نسبة واليت تؤدي لزيادة الكمية ب

  :07التمرين رقم 

  

  يوضح اجلدول التايل كميات من سلعة ما عند مستويات خمتلفة من الدخل 

  

  8000  7000  6000  5000  4000  3000  2000  1000  الدخل

  25  35  39  38  35  30  20  10  الكمية
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  :المطلوب

  اوجد املرونة الدخلية هلذه السلعة عند كل مستوى من الدخل؟- 

السلعة عند كل مستوى من الدخل بني نوع هذه-  ؟       

  :08التمرين رقم 

  لدينا اجلدول التايل العالقة بني كميات وأسعار سلع ما

Pw  Qz  Py  Qx 

4  20  3  5  
3  25  6  15  

  :المطلوب

  حساب املرونة التقاطعية،وما اهلدف من حساا؟-

  بني العالقة بني السلع؟- 

  :09التمرين رقم 

  :أن دالة املنفعة الكلية ألحد املستهلكني تتبع تغريات الدالةخالل فرتة زمنية معينة تبني 

UT=3log � + log  px=6،بينما أسعر السلع    =R  1500وقد كان دخل املستهلك  �

  .py=8و

  :المطلوب

  اوجد حجم املنفعة الكلية اليت كان حيققها هذا املستهلك؟- 

  وأسعار السلع  =2500Rاملستهلك  إذا حدثت تغريات على مستوى املعطيات السوق حبيث أصبح دخل- 

 Pz=8 و  pw=6  ، فما تأثري ذلك على مستوى املنفعة احملصلة؟ 

 

  أوجد الصيغة الرياضية لدالة الطلب على السلعة ؟- 
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احبث يف طبيعة هذا  ،  PX-18=0 QDX+2 : ألسباب اقتصادية معينة انتقلت دالة الطلب إىل الصيغة- 

 التغري والعوامل اليت أدت إليه؟

  :10التمرين رقم 

وكان  X ،Y،خيصصه لشراء السلعتني     R=160يوجد لدى مستهلك دخل خمصص لالستهالك مبقدار    

  .px=5، py = 3: سعرمها

  :المطلوب

  ارسم خط امليزانية هلذا املستهلك؟-

  اشرح ماذا يعين هذا اخلط ؟- 

 أوجد ميل ومعادلة خط امليزانية؟- 

 :11التمرين رقم 

     UT=4 XYZ:املنفعة ألحد املستهلكني على النحو اآليتلدينا دالة 

      px=5 ،py=2.5     ،pz=8:  سلع وخدمات خمتلفة،فإذا علمت أن أسعارها هي  X   ،Y ،Zحيث

  R=400:          ،وأن حجم الدخل الذي خيصصه هذا املستهلك هو

  :المطلوب

  ات؟حدد الكميات التوازنية املطلوبة من هذه السلع واخلدم- 

 أوجد مستوى املنفعة احملصلة وتأكد من أنه أقصى قدر ممكن؟- 

  :12رقم  التمرين

،وكانت تفضيالت  املستهلك موضحة     UT= XY:على النحو التايل ملستهلك ما  لتكن لدينا دالة املنفعة

 :يف اجلدول التايل
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  U0=200احلالة األوىل  U0=300احلالة الثانية   U0=400 احلالة الثالثة

Y  X  السلع  Y  X  السلع  Y  X  السلع  

  50      30      10  A  

  60      40      20  B  

  70      50      30  C  

  80      60      40  D  

  90      70      50  E  

  100      80      60  F  

  :المطلوب

 ؟U0=U،اثبت أن  تةإذا كانت املنفعة ثاب -1

 ،أكمل اجلدول؟ U0=Uإذا كانت  -2

 ارسم منحنيات املنفعة للحاالت الثالثة ؟ -3

 احلدي لإلحالل عند كل حالة؟ احسب املعدل -4

  :13التمرين رقم 

  :إذا افرتضنا أن دالة املنفعة للمستهلك تأخذ الشكل التايل

UT= (x+2)(y+1)  

  :المطلوب

  ؟  Yوعلى  Xعني دوال الطلب على -

 R=51املستهلك       لوكان دخ py=5و =px 2هيحدد توازن املستهلك إذا كانت أسعر السلعتني  - 

  ؟

  :14التمرين رقم 

      UT= x+y+xy:إذا عربنا عن دالة منفعة مستهلك ما بالعالقة التالية

  Yو    Xمتثالن الكميات املستهلكة من السلعتني  yو     xحيث
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  :المطلوب

وحدة نقدية ،وأن الكميات  40إذا علمت أن دخل املستهلك هو Yو  Xاحسب أسعار السلعتني - 

  ؟ Y0=3و      X0=11املستهلكة املثلى هي   

  حدد دالة الطلب للمستهلك على السلعة  ؟- 

على التوايل،مث اكتب مرونة الدخل  3و 1أحسب قيمة مرونة الدخل باعتبار أن أسعار السلع  و حمددة ب - 

 للسلعة  بداللة كميتها؟

  :15التمرين رقم 

  Yو   Xوحدات من السلعة ،بأسعار  4وحدات من السلعة  و 4ينفق مستهلك كل دخله يف استهالكه 

  :ولقد قدرت دوال املنافع احلدية ل و ل بالشكل التايل.

 �l/�Umx=6� /�  

� /� Umx=6�l/�  

  :المطلوب

  حدد املعدل لإلحالل؟- 

  متثل نقطة مثلى؟) y  ،x)=(4،4(هل الثنائية - 

  حدد نقطة التوازن هلذا املستهلك؟ D A R=600إذا ارتفع دخل املستهلك إىل   - 
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