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 االولىمحاضرة ال
 (Definition of Economicsاد )تعريف عمم االقتص

يعد عمم االقتصاد من العموم االجتماعية التي تيتم بالقوانين االجتماعية المتعمقة باإلنتاج        
وتنظيم المعرفة, وىو فن كونو  والتوزيع والتبادل واالستيالك, وىو عمم كونو يتضمن تراكم وتصنيف

 والتبادل والتوزيع باإلنتاج جتماعية المتعمقةييدف إلى تحقيق الكفاءة في تطبيق القوانين اال
 .واالستيالك

بأنو )دراسة السموك اإلنساني لألفراد والمجتمع المتمثل بالسعي  تعريف عمم االقتصادويمكن      
نحو إشباع الحاجات المتعددة باستخدام الموارد اإلنتاجية المحدودة لموصول إلى أقصى درجة إشباع 

 ممكنة.

 قتصاد االعموم اخأرر  عالقة عمم اال
 أوال : عالقة عمم االقتصاد االسياسة

 نظام أي ان ذلك وثيق ارتباط ىو السياسة بعمم االقتصاد عمم ارتباط ان فيو الشك مما     
 أحد ذلك كان قدو  ،ذاتو الوقت في فييا ومؤثرا متأثرا يكون  معينة سياسية ظل في يعمل اقتصادي
 ".السياسي باالقتصاد" لمدة طويمة يعرف اداالقتص عمم جعمت التي األسباب
قرار       كما ان القرارات السياسية تحمل في طياتيا نتائج اقتصادية فالضرائب وتحديد األجور وا 

الموازنة وغيرىا, كميا قرارات سياسية لكنيا ذات نتائج وأبعاد اقتصادية, إذًا ىناك عالقة مباشرة أو 
 سياسة.غير مباشرة بين عمم االقتصاد وال

 االجتماع اعمم االقتصاد ثانيا : عالقة عمم
 اإلنسان سموكىناك عالقة متبادلة بين عمم االقتصاد وعمم االجتماع, إذ ان كمييما يدرسان        

 المجتمع في الموجودة والتنظيمات بالبيئة اإلنسان عالقة عمى يركز االجتماع فعمم المجتمع، في
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عمم االقتصاد من عمم  ويستمد المجتمع، ذلك تسود التي والعادات القيم تحديد في دور ليا والتي
 .عادات المجتمع وتقاليدهحول المعمومات اليامة االجتماع 

 مثل ولكن ،المربحة والضرورية االقتصادية المشاريع من األبقار تربية عمى سبيل المثال تعدف     
 .البقر فييا السكان يقدس التي دالين مناطق من كثير في منيا فائدة ال تعد المشاريع ىذه

 في ىامة أداة ىو االقتصاد عمم أن االقتصاد يؤثر في عمم االجتماع, ذلك عمم أن كما     
 موضوع التغيرات ىذهتعد و  صناعي، مجتمع إلى زراعي مجتمع من يتحول كأن ,المجتمع تغيير
 .االجتماع عمم دراسات في أساسي

 النفس ثالثا : عالقة عمم االقتصاد اعمم
 عن النفس عمم فإن رغباتو، إشباع وكيفية اإلنسان سموكدراسة ب ييتم االقتصاد عمم أن بما       
 الشخصية والتصرفات النفسية الخصائص عمى التعرف في االقتصاد عمم يساعد وسائمو طريق
 .المجتمع داخل لألفراد
 كثير عمى كبير نفسي تأثير ليا ن سيكو  والكيرباء رسومأو زيادة  الياتف رسوم تخفيض مثالف      
 كثيراً  تفيد بمعمومات االقتصاديين تمد التأثيرات ىذه مثل دراسة فإن من ثمو  المجتمع، في األفراد من
 .المالئمة والناجحة االقتصادية القرارات باتخاذ ونصائحيم توصياتيم في

 اآللي والحاسب واإلحصاء االرياضيات االقتصاد رااعا : عالقة
 األبحاث في اآللي الحاسب وحزم واإلحصائية الرياضية النماذج استخدام تضح ىذه العالقة منت     

دراسة اقتصادية من األساليب اإلحصائية الدقيقة المتمثمة في جمع  تخمو ال وتكاد ,االقتصادية
ين البيانات وتصنيفيا وتحميميا وتفسيرىا, كما أمكن عن طريق الرياضيات التعبير عن العالقات ب

المتغيرات االقتصادية بالرموز والمصطمحات الرياضية بدال من الكممات والعبارات المستطردة والغير 
دقيقة, وعن طريق الحاسب اآللي أمكن معالجة العديد من النماذج االقتصادية والرياضية بسيولة 

 وسرعة فائقة.
 الرياضي االقتصادك مواد من جامعة أي في لالقتصاد منيجيةواليوم تكاد ال تخمو     

 .والقياسي
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 رامسا : عالقة عمم االقتصاد اعمم التاريخ
 كبيرة فائدة كالكساد الكبير والتضخم النقدي وغيرىا, تعد ذات الماضية االقتصاديةفاألحداث        
 المعمومات من كثيراً  يعطينا فالتاريخ ،في رسم السياسات الحاضرة والمستقبمية  االقتصادي لمباحث
 .الماضي أخطاء من التعمم عن طريق الحاضرة الوقائع عالج في تساعدنا التي ةالقيم

  (Economic Problem) المشكمة االقتصادية
تتمثل المشكمة االقتصادية عموما في الندرة النسبية لمموارد المتاحة عن تمبية االحتياجات        

 اإلنسانية المتعددة والالنيائية.
 االقتصادية تتكون من عنصرين رئيسين ىما : إذًا ان المشكمة       

 اإلنسانية والرغاات أوال : االحتياجات
 تتسم الحاجات والرغبات اإلنسانية بخصائص ىي:      
ان اإلنسان كمما اشبع حاجة أو رغبة تطمع إلى إشباع حاجة ورغبة ذلك  متعددة ومتنوعة: -1

نما إلى مختمف فالحاجة إلى الغذاء ال تقف عند نوع أو صنف مح أخرى, دد من األطعمة وا 
  أنواع الطعام والشراب.

 أشبعت من السمعة كمما  أكثربمعنى كمما استيمك الفرد وحدات  قابمية الحاجة لإلشباع : -2
التام من تمك  اإلشباعالحاجة أو الرغبة إلى تمك السمعة, إلى ان يصل الفرد إلى مستوى 

ى اإلشباع التام ستكون مضرة لممستيمك, وأي وحدات إضافية مستيمكة بعد مستو السمعة, 
   وىذا ما يطمق عميو )قانون تناقص المنفعة الحدية(.

  .شرية زيادة المعرفة البتزداد وتتنوع مع التطور العممي والتكنولوجي و  -3
 حسب ترتيبيا يتطمب مما المحدود الفرد مورد عمى نافستتأي إنيا  ذات خاصية )تنافسية( -4

 . أىميتيا
 ان بمعنى بعضا، بعضيا يكمل والرغبات الحاجات ىذه أن أي تكاممية()ذات خاصية  -5

 إلى الحاجة تتطمب السيارة إلى الحاجة مثل أخرى  حاجة إشباع يستمزم معينة حاجة إشباع
 , وقس عمى ذلك.القيادة تعمم
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 لمتعددة والالنهائيةثانيا : الموارد الالزمة إلشااع االحتياجات ا
بيا كل ما عمى سطح األرض وكل ما في باطنيا من مصادر يقصد  : الموارد الطبيعية -1

وعائد األرض يسمى  إنتاجية طبيعية يمكن استخداميا في إنتاج السمع والخدمات.
 )الريع(.

وعائد  كل جيد إنساني جسمانيًا كان أم ذىنيًا يساىم في إنتاج السمع والخدمات. : العمل -2
  العمل يسمى )األجر(

ة تسيم في إنتاج سمع وخدمات إضافية مثل المكائن ىو سمع منتج : المال رأس -3
 وعائد رأس المال يسمى )الفائدة(. ., وغيرىاوالمعدات, المباني, الحاسب اآللي

 استخدامعن طريق  السابقة اإلنتاج عناصر عمل تنظيم بعممية يقوم الذي ىو :المنظم  -4
, ويقع عمى الخدمة أو ةالسمع إنتاج سبيل في لديو, المتوفرة واإلدارية الفنية الميارات

 وعائد المنظم يسمى )الربح(.. عاتقو اتخاذ قرار القيام بالعممية اإلنتاجية وتحمل المخاطر
 : واىم خصائص ىذه الموارد ىي 

 ومنبع أساس ىي الخاصية وىذه ,محدودة بكميات ولكن موجودة إنيا أي النسبية : الندرة - أ
 .االقتصادية المشكمة

 متعددة أنيا إال نسبياً  نادرة أنيامن  بالرغم الموارد ىذه ان أي : تعدد االستخدام  - ب
 الخاصية وىذه. مختمفة خدمات إنتاج سمع و في استخداميا إمكانيةبمعنى  االستخدام،

 .االقتصادية المشكمة حدة من تخفف
 اختبارات وىي: أربعةنتيجة لممشكمة االقتصادية يواجو المجتمع أو الفرد 

بالنسبة لالحتياجات والرغبات التي يختار الفرد  مشكمة االختيارر وىنا تظي ماذا ننتج ؟-1
أو المجتمع إشباعيا من بين جميع احتياجاتو و رغباتو, وضمن موارده المتاحة, وىذا 

 الختيار يطمق عميو مصطمح )كمفة الفرصة البديمة(.

مة في أي ما ىي الطريقة الفنية المتبعة لمزج عوامل اإلنتاج المستخد كيف ننتج ؟ -2
 إنتاج السمع والخدمات التي تم اختيارىا.
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  .بمعنى كيفية توزيع اإلنتاج بين أعضاء المجتمع لمن ننتج ؟-3
 .أي تحديد الكميات المنتجة من كل سمعة وخدمة تم اختيار إنتاجيا ؟كم ننتج -4

    ية في النظم االقتصادية المرتمفةعالج المشكمة االقتصاد
 دية في النظام الرأسمالي أوال: عالج المشكمة االقتصا

في يعتمد النظام الرأسمالي في عالج المشكمة االقتصادية عمى )جياز الثمن( والية السوق       
تحديد الفئة التي ينبغي اإلنتاج ليا, والتي تتضح من الطمب السوقي عمى السمع والخدمات, فالسمع 

وق ىي التي يتم إنتاجيا, سواء كانت سمع والخدمات التي تتسم بزيادة كبيرة في الطمب عمييا في الس
 ضرورية أم سمع كمالية.

 ثانيا: عالج المشكمة االقتصادية في النظام االشتراكي 
التي  (آلية التخطيط المركزي يعتمد النظام االشتراكي في عالج المشكمة االقتصادية عمى )      

والخدمات مطموبة في السوق من قبل تحدد السمع والخدمات الواجب إنتاجيا, سواء كانت ىذه السمع 
معظم أفراد المجتمع أو من قبل بعض أفراد المجتمع, وغالبا ما يتم اختيار إشباع احتياجات المجتمع 

 الضرورية ضمن ىذا النظام.

 ثالثا: عالج المشكمة االقتصادية في النظام اإلسالمي
تمثمة في الندرة النسبية لمموارد وتعدد )الم عالج المشكمة االقتصاديةان  حيبداية البد من توض      

 عمييا القضاء ال االقتصادية المشكمة مواجيةيقصد منو  في النظام اإلسالمي الحاجات اإلنسانية(
كما في  والحياة لمكون  هللا خمق سنة مع يتنافى كونوليس بمقدور اإلنسان فضال عن  ذلكف ,نيائيا

 ِعْنَدَّنَ  ِإّلا  َشْيءٍ  ِمنْ  َوِإنْ }وقولو تعالى  ,(49)سورة القمر آية  {اُه ِبَقَدرٍ ِإَّنا ُكلا َشْيٍء َخَلْقنَ }قولو تعالى 
 االقتصادية المشكمة وجود هللا جعلإذ  (,21سورة الحجر آية ) {َمْعُلومٍ  ِبَقَدرٍ  ِإّلا  نُ نَ ّزِلُوُ  َوَما َخَزائُِنوُ 
 , وعميو فان مواجية المشكمةالمجتمع في التنمية تحقيق أجل من الجيد وبذل العمل عمى حافزا

 عتمد عمى ثالث ركائز ىي:االقتصادية في النظام اإلسالمي ي
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 مجتمعو خدمة وتحفيزه نحو السمحة, اإلسالمية التعاليم خالل من وتربيتو اإلنسان سموك نظيمت -1
   .هللا من الثواب تحقيق في رغبة وأمتو

 .وتطويره اإلنتاجاإلخالص في العمل من اجل تنمية  -2
حق لمفقراء  )إذ ان الزكاةعن طريق الزكاة والصدقة,  ,والثروات الدخول توزيع في العدالة يقتحق -3

 . (في أموال األغنياء

  المفاهيم االقتصادية تعريف اعض
 أن يجب التي الكمية عن عبارة وىي :(Opportunity Cost)البديمة تكمفة الفرصة -1

 سمعة إلنتاج االقتصادية الموارد وجيوت سبيل في معينة سمعة من بيا نضحي و عنيا تخمىن
 .أخرى 

 والمبادئ األفكار من متماسكة مجموعة :(conomic SystemE)النظام االقتصادي -2
 لتحقيق يييئ بما جميعا وتترابط معا، وتتناسق االقتصادي، النشاط أجزاء تسيير عمى تعمل
 .والجزئي الكمي المستويين عمى االقتصادي النشاط أىداف

 في االقتصادية المشكمة ابي تحل التي الطريقة ىو :(Systemrice P)ن جهاز الثم-3
 عن السوق  في تتحدد والمعروضة المطموبة والكميات األسعار أن , بمعنىالرأسمالي النظام
 .العرض ومنحنى الطمب منحنى قوى  من كل تفاعل طريق

 الطريقة ىو :( entral planningCSystem of) جهاز الترطيط المركزي -4
 لتحديد مسبقاً  التخطيط يتم أن , بمعنىكيااالشتر  النظام في االقتصادية المشكمة ابي تحل تيال

فضال  العاممين ومكافآت أجور تحديد وكذلك إنتاجيا المراد والخدمات السمع وأسعار وكمية نوع
 .لمبالد الشاممة التنموية والخطط السياسات رسمعن 

, أو السمع لتبادل والمشترين البائعين قرارات فيو تمتقي الذي المكان ىو :(Market)السوق -5
من التعريف  ,ما خدمة أو سمعة وبيع شراء في يرغبون  والبائعين المشترين من مجموعة ىو

 السابق يتضح أمرين ىما :
 .االنترنت أو البرقيات أو الياتف عبر أو معين جغرافي مكان في والمشترين البائعين التقاء - أ
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 لوجود األساسي الشرط وىو ليا، بائعين وجود و المشترين من ةالسمع عمى طمب وجود  - ب
 .السوق 

كل ما يضاف لممادة من منافع سواء كانت مكانية أو زمانية أو   :(Production) اإلنتاج-6
شكمية أو تممكيو, مما يجعل السمعة تصل إلى المستيمك النيائي في المكان والزمان المناسبين 

اإلنتاج أما يكون ماديا كتغيير في شكل السمعة مثال أو غير مادي وبالشكل الذي يرغبو, عميو ف
   , إذا اإلنتاج يشمل إنتاج السمع والخدمات.كخدمات النقل وخدمات التعميم

وىو اليدف النيائي , دخمو من المجتمع يستيمكو ما كل :(Consumption)االستهالك -7
 لمنشاط االقتصادي, وينقسم عمى نوعين ىما:

 وىذا أخرى  سمعة إنتاج في عميو نتجأ   الذي شكمواإلنتاج ب ستخدمي  بمعنى  لوسيط :االستهالك ا - أ
 (.الوسطية السمع) أو (اإلنتاج أو مدخالت بمستمزمات) عنو يعبر ما ىو الوسيط االستيالك

, أي انو يستخدم في إشباع حاجة نيائيا استيالكا اإلنتاجبمعنى يستيمك  االستهالك النهائي :  - ب
لمسمع والخدمات التي ينتجيا  استيالكًا خاصاً , ويكون أما ولمرة واحدة رة مباشرةإنسانية بصو 

من قبل أفراد  استيالكًا عاماً قطاع األعمال من قبل األفراد أو القطاع العائمي, وأما يكون 
المجتمع لمسمع والخدمات التي تقدميا إلييم الحكومة بال مقابل أو بمقابل رمزي ويطمق عميو 

 .ستيالك الجماعيباالأيضا 

 وقع حاجة إنسانية يمبي( مادي غير) خدمة أو( مادي) منتج ىي السمعة(: Goodsالسمع )-8
لدرجة  اتبع إلى عدة أقسام السمع قسموتن. اإلنتاجية العممية في اإلنسان تدّخل اثر عمى إنتاجو

 :اآلتي النحو عمىو  ولطبيعة دواميا استخداميا طبيعةول لطبيعتياو  وجودىا,
 التي وىي تمك )غير اقتصادية(سمع حرة ان تكون  فإما:  وجودىا لدرجة اتبع السمع متقسي - أ

 وما الشمس وأشعة كاليواء مقابل بال سماء أي وتحت أرض أي في اإلنسان عمييا يحصل
 أي عمييا الحصول سبيل في اإلنسان يبذل ال سمع وىي. بالوفرة تتسم السمع وىذه ذلك شابو
 البد والتي )سمع اقتصادية(أو تكون  .الموارد من قدر أي نتاجياإل يخصص أو عناء أو جيد

 الحصول من يتمكن حتى والفنية، والجسمية والعممية الذىنية قدراتو فييا ي عمل أن لإلنسان
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 سبيل في اإلنسان يخصص أن من مناص وال ،النسبية بالندرة تتسم السمع وىذه ,عمييا
 .الموارد من امعين اقدر  إنتاجيا

 يمكن التي الممموسة السمعوىي  )سمع مادية(فإما ان تكون  : لطبيعتيا اتبع السمع متقسي - ب
 األغذيةك المادية بالسمع اعموم ىوت سم. الوزن  أو الحجم أو الشكل حيث من سواء وصفيا

 غير تكون  ألنيا وصفيا يصعب التي فيي الخدمات أي مادية( )غير سمع. أو والممبوسات
 .خدمات التعميم أو لممرضى الطبيب تاكخدم ممموسة

 الحاجات ت شبع والتي )سمع استيالكية(فإما ان تكون  : استخداميا لطبيعة اتبع السمع تقسيم - ت
 كالخبز عمييا ت جرى  تحويمية عمميات إلى حاجة دون ولمرة واحدة  مباشرة بصفة اإلنسانية
 تصمح ال ثم ومن ,يةجاإلنتاعممية ال في تساىمالتي  معالس وىي )سمع إنتاجية(أو  .والمالبس
 ومثال االستيالكية، السمع إنتاج في تساعد ولكنيا مباشرة بطريقة اإلنسانية الحاجات إلشباع
 .والسمع الوسيطة األولية والمواد واآلالت األرض ذلك

 لمحصول المستيمك يقتنييا التي ىيفإما ان تكون )سمع معمرة( و  :لدواميا اتبع السمع تقسيم - ث
نما واحدة، مرة يستيمكيا ال ولكنو معين, إشباع عمى طويمة  زمنية مدة مدى عمى ذلك يتم وا 
 ,واحدة مرةل استيالكيا يتم التيأو )سمع غير معمرة( و  .والمالبس والسيارة الثالجة مثل نسبيا,
 .والدواء الطعاممثل 

 وىي اآلتي: (itiesvEconomic Actiالفعاليات االقتصادية )-9
 .مسبقاتم تعريفو  :  اإلنتاج - أ
ىو عممية إيصال السمع والخدمات التي تم إنتاجيا من قبل عوامل اإلنتاج, إلى التبادل :  - ب

 , وذلك عن طريق مبادلة السمع والخدمات المنتجة في السوق.مستيمكييا
نتاج التي ساىمت عمى عوامل اإل يةاإلنتاج الناتجة عن العممية عوائدال توزيعىو  التوزيع : - ت

 .في إنتاج السمع والخدمات
 االستيالك : تم تعريفو مسبقا. - ث
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 ثانيةالمحاضرة ال
 نظرية الطمب

 (Demand) الطمب
 عند شرائيا عمى ن قادرو ن و راغبو  المشترون  يكون  التي المختمفة والخدمات السمع مجموعة ىو     
إذًا كل رغبة في الشراء غير مصحوبة بقدرة شرائية ال تعد طمبا  .محددة زمنية مدة وفي معين ثمن
 معنى االقتصادي.بال

 (Demand Scheduleجدول الطمب )
 السمع من شراءىا األفراد ويستطيع يرغب التي الكميات عمى تؤثر كثيرة عوامل ىناك        
 تتغير العوامل ىذهغيرىا, و و  االستيالكية وعاداتيم وأذواقيم األفراد ودخول السعر فيناك, والخدمات
بمقدار معين ويزداد الدخل بمقدار  سعر سمعة ما رتفعي كأن فمختم اتجاه في ىاتغير  يكون  أن ويمكن
 واحد عامل عمى التركيز يستدعي المطموبة الكمية عمى المؤثرة العوامل تعدد إن. العكس أو آخر

 السمعة سعر بين العالقة وراقبنا األخرى  العوامل أثر عزلنا فإذا ,األخرى  العوامل ثبات وافتراض
 بقاء تراض)باف يمكن تعريفو الذي (الطمب اقانون ) يسمى ما إلى صلن منيا المطموبة والكمية

خدمة ما زادت الكمية المطموبة منيا والعكس  أو, إذا انخفض سعر سمعة حاليا عمى العوامل األخرى 
 . أي العالقة عكسية بين السعر والكمية المطموبة.(صحيح
 يحفز السمعة سعر ارتفاع إن المطموبة؟ والكمية السعر بين العكسية العالقة تمك سبب ما لكن      
 السمعة سعر انخفاض أما, ليا بديمة سمعة نحو االتجاه أو منيا استيالكيم تخفيض عمى األفراد
 ,رخيصة أصبحت ألنيا ليا جدد مشترين جذب إلى ويؤدي منيا استيالكيم زيادة عمى أألفراد فيحفز
 اآلتي : الطمب بجدول المختمفة األسعار ندع الشراء عمى وقدرتيم األفراد رغبات تمثيل ويمكن
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 الطمب االفتراضي( 1)جدول 
 الكمية )بالكيمو غرام( السعر )بالدينار(

5 11 
4 17 
3 26 
2 38 
1 53 

 
 عند سمعة أو خدمة ما شراء عمى وقدرتيم األفراد رغبات يمثل أعاله ياالفتراض الجدول      
 .المختمفة األسعار
 ويستطيع يرغب التي السمعة من المختمفة الكميات يوضحبأنو  تعريف جدول الطمبكن إذًا يم     

 .محددة زمنية مدة عند مختمف األسعار وضمن شرائيا المستيمك
 المحور يمثل إذ أدناه, البياني الشكل إلىاالفتراضي  الطمب جدول في الواردة األرقام نقلويمكن      
 نصل  بالدينار, ومن ثم غرام الكيمو سعر الرأسي المحور ويمثل غرام بالكيمو المطموبة الكمية األفقي
االفتراضي, والذي ينحدر من أعمى اليسار إلى أسفل اليمين ويكون ميمو  الطمب منحنى يسمى ما إلى

 . سالبا, داللة عمى العالقة العكسية بين السعر والكمية المطموبة
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 منحنى الطمب االفتراضي( 1شكل )
 

                                        Price 

 

 

 

 

                                  A                         5                                          منحنى الطلب                      

                                                       Demand Curve (D) 

 

 

 

                                          3                                                  B 

 

 

 

 

                                                                                                          Quantity  

                                                                 10                         26                   Demanded 

 

 (3.1شكل )
 منحنى الطمب:

السمعة والكمية يعكس الميل السالب لمنحنى الطمب العالقة العكسية بين سعر      
( إلى ارتفاع الكمية ينارد 3إلى  5يؤدي انخفاض سعر السمعة )من  المطموبة منيا إذ
( عمى منحنى B( إلى النقطة )A( أي التحرك من النقطة )كيمو 26إلى  11المطموبة )من 

 مب.الط
 

 

 (Demand Curveمنحنى الطمب )
يظير الكميات المختمفة من السمعة أو والذي  ىو التمثيل البياني أو اليندسي لقانون الطمب     

, أثناء مدة زمنية في السوق  ويستطيع األفراد شراءىا عند األسعار المختمفةالخدمة التي يرغب 
 محددة, وبافتراض بقاء العوامل األخرى ثابتة.
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 (Determinants of Demand)العوامل المحددة لمطمب 
 : ىي تتأثر الكمية المطموبة من سمعة ما بعدد من العوامل     
 (Pricesاخأسعار )-1

توضيحيا  باإلمكانمختمفة عمى الكميات المطموبة من السمعة,  راتتأثيتمارس األسعار      
 باالتي :

ففي الظروف االعتيادية كمما ارتفع سعر السمعة انخفضت الكمية  سعر السمعة نفسيا : - أ
, ويكون التغير ىنا عمى منحنى الطمب نفسو دون انتقال المطموبة منيا والعكس صحيح

 .منحنى الطمب
 بعضيا محل تحل أن يمكن التي السمع وىي :(Substitutesأسعار السمع البديمة ) - ب

 زيادة عمى سيعمل القيوة سعر فارتفاع. مثالً  والقيوة كالشاي االستيالك، في البعض
 وبالتالي ،(االستيالك في القيوة محل الشاي إحالل يمكن حيث) الشاي عمى الطمب
 عمى سيعمل يوةالق سعر انخفاض أما. لألعمى الشاي عمى الطمب منحنى انتقال

, األسفل إلى الشاي عمى الطمب منحنى انتقال ثم ومن الشاي، عمى الطمب انخفاض
بمعنى ان العالقة بين الكمية المطموبة من سمعة معينة )الشاي( وسعر السمعة البديمة 

 .عالقة طرديةليا )القيوة( ىي 
 الواحدة الكاستي يمكن ال التي السمع (: وىيCompliments)أسعار السمع المكممة  - ت

 سعر ارتفاع ويؤدي. وىكذا والفيمم الكاميرا والسكر، كالشاي األخرى، باستيالك إال منيا
 الشاي عمى الطمب منحنى انتقال وبالتالي ،الشاي عمى الطمب انخفاض إلى مثالً  السكر
 ثم ومن ،الشاي عمى الطمب ارتفاع عمى فسيعمل السكر سعر انخفاض أما. لألسفل
بمعنى ان العالقة بين الكمية المطموبة  ,األعمى إلى الشاي عمى الطمب منحنى انتقال

 .عكسيةعالقة من سمعة معينة )الشاي( وسعر السمعة المكممة ليا )السكر( ىي 
 نفاذىا أو المستقبل في السمعة سعر ارتفاع المستيمك توقع إذا التوقعات في األسعار : - ث

 الوقت في السمعة عمى طمبو ادةزي إلى المستيمك سيدفع ذلك فإن األسواق، من
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لى لألعمى الطمب منحنى وينتقل السمعة عمى الطمب سيرتفع وبالتالي الحاضر،  وا 
 يقمل سوف فإنو المستقبل، في السمعة سعر انخفاض المستيمك توقع إذا أما. اليمين
 سيعمل وىذا أقل، بسعر المستقبل في عمييا الحصول أجل من حالياً  السمعة عمى طمبو
لى لألسفل الطمب منحنى انتقال وبالتالي السمعة عمى الطمب انخفاض عمى  .اليسار وا 

تتأثر الكمية المطموبة من السمعة بالتغير الحاصل في مستوى دخل : (Incomeالدرل )-2
المستيمك, فإذا ارتفع الدخل زادت الكمية المطموبة من السمعة, ومن ثم ينتقل منحنى الطمب 

س صحيح, إذًا فالعالقة طردية بين الدخل والكمية المطموبة من لألعمى والى اليمين والعك
 السمعة.

 ذوق المستهمك :-3
 في التغير ىذا كان فإذا. السمعة عمى الطمب تغير عمى سيعمل المستيمك ذوق  تغير ان     
( عمييا الحصول في ويرغب اآلن السمعة يفضل أصبح المستيمك أن أي) السمعة صالح
لى لألعمى الطمب منحنى ينتقل ثم ومن معة،الس عمى الطمب سيرتفع  يعد لم إذا أما. اليمين وا 

 عمى الطمب سينخفض السمعة، عن المستيمكين أذواق تحول أي السمعة، في راغباً  المستيمك
لى لألسفل الطمب منحنى ينتقل وبالتالي السمعة  .اليسار وا 
من السمعة والعوامل المحددة أو  مما تقدم يمكن التعبير عن العالقة بين الكمية المطموبة     

 المؤثرة فييا بالصورة الدالية اآلتية :
Qd = F(P,S,C,E,Y,T) 

 Cسعر السمعة البديمة,  Sسعر السمعة نفسيا,  Pتمثل الكمية المطموبة من السمعة,  Qdإذ ان      
 ذوق المستيمك.  Tالدخل النقدي,  Y, التوقعات في األسعار E, سعر السمعة المكممة

( دالة )أي تابعة ومتأثرة( في العوامل أو المحددات المستقمة Qd)بمعنى ان الكمية المطموبة      
(P,S,C,E,Y,T) . 
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 التغير في الكمية المطمواة والتغير في الطمب
 

 

       Price                   D
2 

                              Price 

 

                      D
0       

                                                      D 

              D
1
                                                     P2                      A 

 

 

                                                                         P                             
E
 

 

 

                                                                         P3                                                            
B 

 

                                           

                                                               Qd                      Qd
2 
       Qd          Qd

1 
           Qd 

   

                                 (b)                                                               (a) 
 

 (2شكل )
 التغير في الكمية المطموبة والتغير في الطمب

 التغير في الكمية المطموبة، والذي ينتج عن التغير في سعر السمعة (a-2) يصف الشكل     
(، فإن ارتفاع سعر Qd( والكمية المطموبة األصمية )P. فإذا كان السعر األصمي )المطموبة نفسيا
Qd( سيؤدي إلى انخفاض الكمية المطموبة إلى )P2السمعة إلى )

(، أي التحرك عمى منحنى الطمب 2
(، فسيؤدي إلى ارتفاع P3( إلى )P(. أما انخفاض سعر السمعة من )Aإلى النقطة ) (Eمن النقطة )

Qdالكمية المطموبة إلى )
(. أما B( إلى النقطة )E(، أي التحرك عمى منحنى الطمب من النقطة )1

المحددة  األخرى  ( فيصف التغير في الطمب والذي ينتج عن التغير في أحد العواملb-2الشكل )
ا كان التغير في ىذه العوامل سيؤدي إلى ارتفاع الطمب عمى السمعة، فإن ذلك سيؤدي . فإذ لمطمب

(. أما D2الطمب الجديد ) متمثال بمنحنى ( لألعمى والى اليمينDoإلى انتقال منحنى الطمب األصمي )
ل إذا كان التغير في ىذه العوامل سيؤدي إلى انخفاض الطمب عمى السمعة، فإن ذلك سيؤدي إلى انتقا

 (. D1منحنى الطمب الجديد )ب لألسفل والى اليسار متمثال ( Doمنحنى الطمب األصمي )
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في الحاصل لمتغير  المتغير التابعدرجة( استجابة  أومقياس لمدى )(: Elasticityالمرونة )

 المستقل.متغير ال

 (Elasticity of Demand) مرونة الطمب
من سمعة أو خدمة معينة لمتغير في المتغيرات المستقمة ىي درجة استجابة الكمية المطموبة       

 المؤثرة في ىذه الكمية, وىي السعر أو الدخل أو أسعار السمع األخرى.
إذ ان التغير في الكمية المطموبة وفقا لمتغير في ثمنيا, أو احد العوامل المستقمة األخرى       

لمثال الطمب عمى الممح ال يتأثر كثيرا بتغير المؤثرة فييا, يختمف من سمعة إلى أخرى, فعمى سبيل ا
السعر لثبات الكمية المستيمكة منو نسبيا, بينما الطمب عمى المحوم قد يتأثر أكثر نسبيا بتغير السعر, 

الكمية المطموبة من السمعة أو  أو استجابة تأثر مدى أو درجةوليذا كان من الضروري تحديد 
 لمؤثرة فييا, والسيما الثمن. العوامل األخرى افي تغير لم الخدمة
 وباإلمكان التمييز بين ثالثة أنواع من مرونة الطمب وكاالتي :     
 (:Price Elasticity of Demandمرونة الطمب السعرية ) -1
 (:Income Elasticity of Demandمرونة الطمب الدخمية ) -2
 (:Cross Elasticity of Demandمرونة الطمب التقاطعية ) -3

 نة الطمب السعريةمرو أوال : 
   سعرىا.استجابة التغير في الكمية المطموبة نتيجة لمتغير في  درجةقياس      

 
 

 

 
 
 

 

  السعر في النسبي التغير/  المطمواة الكمية في النسبي التغير=  الطمب السعرية مرونة
 

 الكمية بعد التغير−الكمية قبل التغيرالتغير النسبي في الكمية المطمواة = 
الكمية قبل التغير

  × 100 

𝑸∆ التغير النسبي في الكمية المطمواة =          

𝐐
  X 100 
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 كاآلتي : تصبح الصيغةفتساوي واحد  111عمى  111قسمة  بما انو 
 
 

 فان : كسر = كسر مضروب في مقموب الكسر ان كسر مقسوم عمى اماو
 
 

 وتوصف بمرونة النقطة ,طمب السعريةصيغة مرونة الىي وىذه 
 = مقدر التغير في السعر   ∆          = مقدرا التغير في الكمية  ∆:  إذ ان 

 = السعر قبل التغير                     = الكمية قبل التغير           
 ارةاإلشيمل تأي  بشكل مطمق,القيمة المطمقة  نأخذ السعرية عند الحصول عمى قيمة المرونةو 

 السالبة.
 عمى السعرين, ويطمق ومتوسط الكميتين متوسط تستخدم إذ = لممرونة أدق أخرى  صيغة ىناك      
 :كاآلتي  القوس(, وىي )مرونة الصيغة ىذه
 
 
 

عرالس قبل التغيرالتغير النسبي في السعر )الثمن( =  السعر بعد التغير−
السعر قبل التغير

  × 100 

𝑷∆ =  السعر )الثمن( التغير النسبي في          

𝐏
  X 100 

 وتصاح مرونة الطمب السعرية =
∆𝐐

𝐐
   ×  𝟏𝟎𝟎

∆𝐏

𝐏
  ×  𝟏𝟎𝟎

 

    𝐐/𝐐∆ تصاح مرونة الطمب السعرية =

∆ /  
  

𝐏 = تصاح مرونة الطمب السعرية
∆𝐏
 ×  

∆𝐐

𝐐
𝐏وبعد الترتيب تصبح    

𝐐
  ×  ∆𝐐

∆𝐏
 

 مرونة الطمب السعرية =
∆𝐐

(𝑸𝟐+𝑸𝟏)/𝟐
  

∆𝐏

(𝑷𝟐+𝑷𝟏)/𝟐
 

𝐐∆وتصبح     

(𝑸𝟐+𝑸𝟏)/𝟐
  ×  (𝑷𝟐+𝑷𝟏)/𝟐

∆𝐏
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 واعد الترتيب تصاح 
 
 
 

 درجات مرونة الطمب السعرية

 ر في السعرالتغيرات في الكمية المطمواة نتيجة لمتغي وصف المرونة قيمة المرونة

 ال تتغير الكمية المطمواة نتيجة التغير االسعر عديم المرونة صفر

اكبر من الصفر واقل من 
 الواحد

 تتغير الكمية المطمواة بنساة اقل من تغير السعر قميل المرونة

 تتغير الكمية المطمواة بنفس نساة التغير االسعر متكافئ المرونة يساوي واحد

 تتغير الكمية المطمواة بنساة اكبر من التغير في السعر مرن  اكبر من الواحد

 ما النهاية
تام المرونة )ال نهائي 

 المرونة(
 تغير عند يمتنعون  ولكن كمية أي شراءل استعداد عمى المستهمكون  يكون 

 قميال ولو السعر

 
 لسمعة القمح:و  الكمية المطموبة بسعرىاتوضح عالقة  اآلتيةالبيانات  مثال:

8 7 6 5 4 3 2 1 P 
1 2 3 4 5 6 7 8 Qd 

، 1)عند سعر أو احسب مرونة الطمب السعرية احسب معامالت مرونة الطمب السعرية  المطموب :
 ؟)أي مرونة النقطة ومرونة القوس( ( باستخدام الصيغتين2، 1وكمية  2

 الجواب :
حسب )مرونة النقطة( و  األولىوااستردام الصيغة   7=2ك    8=1ك    2=2س    1=1س

 =   مرونة الطمب السعريةالصيغة اآلتية : 
 

 
  ×  ∆ 

∆ 
 

   
 

  ×   − 

 − 
                    02125 ×   −

 
                 (1.125 ) 

عمى القمح  وىي بين الصفر والواحد نستنتج بان الطمب (1.125) =السعرية  وبما ان المرونة     
  ه.لنسبة لسعر غير مرن با

𝟐/(𝑷𝟐+𝑷𝟏)   مرونة الطمب السعرية =

(𝑸𝟐+𝑸𝟏)/𝟐
  ×  ∆𝐐

∆𝐏
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 وباستخدام الصيغة الثانية )مرونة القوس( وحسب الصيغة اآلتية:      
 /(  +  )   =  مرونة الطمب السعرية

(  +  )/ 
  ×  ∆ 

∆ 
 

=   ( + )/ 

( + )/ 
  ×   −

 
                     

   
  ×   −

 
              -1 × 1.2 ( =1.2) 

وىي بين الصفر والواحد نستنتج بان الطمب عمى القمح غير مرن  (1.2) = السعرية وبما ان المرونة
  .بالنسبة لسعره

تتساوى مرونة النقطة مع مرونة القوس عندما يكون التغير في السعر متناىي  مالحظة :     
 الصغر.

 
 درجات مرونة الطمب السعرية بيانيا  ( 3شكل )

 
عندما يكون التغير النسبي في الكمية المطمواة  : (E = 1ب متكافئ المرونة ): طم 1

 مساويا  لمتغير النسبي في السعر2
 

 
q q1 

d 

P1 

p 

Quantity  

Price 
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عندما يكون التغير النسبي في الكمية المطموبة  :( E <  1 > 0)  : طمب قميل المرونة 2
 اقل من التغير النسبي في السعر.

 
ون التغير النسبي في الكمية المطموبة اكبر من عندما يك :( E 1 > >∞ ) : طمب مرن  3

 التغير النسبي في السعر.

 

 

 

 

 

q q1 

d 

P1 

p 

Quantity  

Price 

d 

q q1 

P1 

p 

Quantity  

Price 
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عندما يكون التغير النسبي في السعر ال يؤدي إلى أي تغير  : (E=0: طمب عديم المرونة ) 4
 في الكمية المطموبة.

 

 

 

 

ئي في عندما يؤدي تغيرا طفيفا في السعر إلى تغير النيا :(=E∞: طمب تام المرونة ) 5
 الكمية المطموبة.

 

  

 

 

 

 

 

 

Price 

P 

P2 

P1 

D 

Quantity  

Q 

P 

Qd 

Q1 Q Q2 
Demand Curve 
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 الدرميةثانيا : مرونة الطمب 
   .الدخلاستجابة التغير في الكمية المطموبة نتيجة لمتغير في  درجةقياس      

 

 
 إذ ان :
 .الكمية في التغير مقدرا=   ∆
 .الدخل في التغير مقدرا=   ∆
 .التغير قبل الكمية=   
 .التغير قبل الدخل=   

  ثا : مرونة الطمب التقاطعية ثال
البديمة المتصمة ) سعر السمعةاستجابة التغير في الكمية المطموبة نتيجة لمتغير في  درجةقياس      

   .(أو المكممة
 
 

 إذ ان :
 الكمية في التغير مقدرا=   ∆
 سعر السمعة المتصمة )البديمة أو األساسية( في التغير مقدرا=   ∆
 موبة من السمعة األساسية.المط الكمية=   
 سعر السمعة المتصمة )البديمة أو األساسية(.=   

إذا كانت المرونة المتقاطعة لمسمعتين مساوية لمصفر فالسمعتين مستقمتين عن بعضيما,  مالحظة :
مع  مكممتينسالبة فان ىاتين السمعتين ذات إشارة أما إذا كانت المرونة المتقاطعة لمسمعتين 

 . بديمتين مع بعضيمافالسمعتين  موجبةا إذا كانت المرونة المتقاطعة لمسمعتين ذات إشارة بعضيما, أم

𝐈 = الدرميةمرونة الطمب  
∆𝐈
 ×  

∆𝐐

𝐐
𝐈وبعد الترتيب تصبح    

𝐐
  ×  ∆𝐐

∆𝐈
 

⬚ = التقاطعيةمرونة الطمب  

∆𝐂
 ×  

∆𝐐

𝐐
𝐂وبعد الترتيب تصبح    

𝐐
  ×  ∆𝐐

∆𝐂
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 الثةثالمحاضرة ال
 تطور نظرية الطمب )نظريات سموك المستهمك(

 أوال : نظرية المنفعة )الكالسيكية(
فعة كأساس لتحميل طمب المستيمك في سبعينات القرن الماضي, وتناولت ظيرت فكرة المن       

إذ يحاول المستيمك تحقيق اكبر قدر من  تحميل سموك المستيمك عمى أساس حسابو )لممتعة واأللم(,
أو ىي  ( بأنيا )قدرة الشيء عمى إشباع الحاجة(Utilityوت عرف المنفعة ) المتعة وتجنب األلم.

 . (سمعة ماخصي المتحقق نتيجة الستيالك كمية محددة من مقدار اإلشباع الش)
( تعد صفة شخصية وليست موضوعية, إذ يحددىا الفرد من إشباع الحاجة فالمتعة )المنفعة       

عند استيالكو لسمعة أو خدمة ما, بغض النظر عن كونيا متفقة أم غير متفقة مع األخالق أو 
عمى سبيل المثال عندما نقول ان التدخين مضر بالصحة فان قيم العامة في المجتمع, فالصحة أو ال

ىذا الحكم صحيح من وجية النظر الموضوعية, إال انو من وجية النظر االقتصادية يعد نافعا لمجرد 
  كونو سمعة حققت إشباع لرغبة شخصية لدى المستيمك.

 ة فروض نظرية المنفعة الحدي
مك يتصف بالعقالنية ويتصرف بالطريقة التي , بمعنى ان المستيالسموك الرشيد لممستيمك -1

تمكنو من إشباع اكبر قدر ممكن من حاجاتو بحدود دخمو المحدود واألسعار السائدة في 
 السوق.

, بمعنى ان المستيمك يستطيع قياس مقدار المنفعة التي يحصل عمييا قابمية المنفعة لمقياس -2
 من استيالكو لوحدات السمعة وبشكل عددي.

 , بمعنى ان منفعة كل سمعة مستقمة عن منفعة السمع األخرى.المنفعةاستقاللية  -3
 ان المنفعة الكمية لممستيمك تمثل مجموع المنافع المتحققة من استيالك السمع المختمفة. -4
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  المنفعة الكمية والمنفعة الحدية
نظير  ىي مجموع المنفعة التي يحصل عمييا المستيمك (:Total Utilityأوال : المنفعة الكمية )

 استيالكو لكمية محددة من سمعة ما وضمن مدة زمنية محددة.
, إلى بمعدل متناقصوالمنفعة الكمية تتزايد مع تزايد عدد الوحدات المستيمكة من السمعة ولكن      

 ان تصل إلى أقصى حد ليا ومن ثم تبدأ بالتناقص.
األخيرة المستيمكة من السمعة, أو  ىي منفعة الوحدة (:Marginal Utilityثانيا : المنفعة الحدية )

ىي مقدار التغير في المنفعة الكمية الناجم عن استيالك وحدة إضافية من السمعة, وتحسب وفق 
 الصيغة اآلتية :

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mu = ∆ 𝑻𝒖
∆ 𝐐

 المنفعة الحدية =                       
منفعة الوحدة  الالحقة − منفعة الوحدة السابقة

الوحدة المستيمكة الالحقة − الوحدة المستيمكة السابقة
 

التغير في المنفعة 
 الكمية لمسمعة

التغير في الوحدات 
 السمعةن المستيمكة م
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 العالقة بين المنفعة الكمية والمنفعة الحدية
 :ريق الجدول اآلتي باإلمكان توضيح العالقة بين المنفعة الكمية والمنفعة الحدية عن ط        

 (2جدول )
 Tuالمنفعة الكمية  Muالمنفعة الحدية  Qالوحدات المستيمكة من السمعة 

1 100 100 
2 80 180 
3 60 240 
4 40 280 
5 20 300 
6 10 310 
7 0 310 
8 10- 300 

 
 يتضح من الجدول أعاله اآلتي :      
 ان المنفعة الكمية ىي مجموع المنافع الحدية. -1
والمنفعة الحدية تتناقص بالرغم من تزايد المنفعة الكمية, بمعدل متناقص, تتزايد لمنفعة الكمية ا -2

تناقص مقدار  عرف بأنو )والذي ي   )المنفعة الحدية المتناقصة(قانون ما يطمق عميو وىذا 
 اإلشباع الحدي الذي يحصل عميو المستيمك من استيالكو لوحدات إضافية من السمعة(.

 ون المنفعة الكمية اكبر ما يمكن تكون المنفعة الحدية مساوية لمصفر.عندما تك -3
, والذي يوضح ان منحنى (4بياني )عمى شكل رسم ( 2البيانات في الجدول ) تمثيلويمكن      

بدأ بالتناقص, اما منحنى يصل إلى أعمى نقطة ومن ثم يإلى ان  بشكل متناقصتزايد يالمنفعة الكمية 
نو يأخذ شكل منحنى الطمب )أي ان لو ميال سالبًا(, ويالحظ ان المنفعة الحدية المنفعة الحدية فا

تصل إلى درجة الصفر عندما تكون المنفعة الكمية عند أعمى درجة ليا, وتصبح المنفعة الحدية سالبة 
 عندما تبدأ المنفعة الكمية بالتناقص.
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 (4لشكل )ا
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منحنى المنفعة الكمية

 المنفعة الكمية

 المنفعة الحدية

 الكمية المستهمكة 
 من السمعة

 الكمية المستهمكة 
 من السمعة

بعده  اإلشباعأعلى مستوى من 

 تبدأ المنفعة الكلٌة بالتناقص

 )نقطة اإلشباع التام(

 منحنى المنفعة الحدية

 )نقطة اإلشااع التام(

 حديةتناقص المنفعة ال
 )سالبية المنفعة الحدية(

100 

10 -  

310 

20 

200 

40 

60 

110 

80 

150 

250 

1         2       3        4       5       6         7       8 

1         2       3        4       5       6         7       8 
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 توازن المستهمك 
 : الشرطين اآلتيينيحقق المستيمك توازنو ضمن نظرية المنفعة الحدية, عندما يحقق       
 الحدية المنفعة يساوي  األولىالسمعة  عمى المنفق األخير لمدينار الحدية المنفعة تكون  أن -1

 : الثانية, وحسب الصيغة اآلتية سمعةال عمى المنفق األخير لمدينار
  
 

خصص لإلنفاق عمى السمع المستيمكة, وحسب الصيغة ان ينفق المستيمك كل دخمو الم -2
 اآلتية :

 
  

( الكمية المستيمكة من Q1( سعر السمعة الثانية, )P2, )األولى( سعر السمعة P1إذ ان : )       
, األولى( المنفعة الحدية من السمعة Mu1, )السمعة الثانية( الكمية المستيمكة من Q2, )األولىالسمعة 

(Mu2المنفعة الحدية من السمعة الثانية ) . 
ويمكن تطبيق ىذين الشرطين في تحقيق التوازن لممستيمك وفق نظرية المنفعة عن طريق        

  : المثال اآلتي
 

    عمى شراء سمعتين  أسبوعيا ( دينار12دخمو البالغ ) إنفاقمستيمك قرر  ( :3-1مثال )       
(q1 , q2( وكان ,)p2 = 1 , p1 = 2 والجدول أدناه ,) المنفعة الكمية والمنفعة الحدية يوضح

 المتحققة من استيالك السمعتين.
 
 
 
 
 

المنفعة الحدية للسلعة االولى

سعر السلعة االولى
  =

المنفعة الحدية للسلعة  الثانية

سعر السلعة الثانية
                          

𝑴𝒖𝒏

𝑷𝒏
= ⋯

𝐌𝐮𝟐

𝐏𝟐
=

𝐌𝐮𝟏

𝐏𝟏
                                                                

P1 Q1  +  P2 Q2 + …… + Pn Qn  =   M 

شرط 

تعظيم 

 المنفعة

شرط قيد 

 الميزانية
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 (3جدول )
Mu2/p2 Mu1/p1 Tu2 Tu1 Mu2 Mu1 Q 

11 8 11 16 11 16 1 
11 7 21 31 11 14 2 
9 6 31 42 9 12 3 
8 5 38 52 8 11 4 
7 4 45 61 7 8 5 
6 3 51 66 6 6 6 
5 2 56 71 5 4 7 
4 1 61 72 4 2 8 

 
, أو كيف كم يستيمك ىذا المستيمك من السمعتين ليحصل عمى اكبر منفعة ممكنة المطموب :      

 يحقق المستيمك توازنو ضمن نظرية المنفعة الحدية ؟
السابق ذكرىما لتحديد الكمية لتي يستيمكيا  ال بد من تطبيق شرطي التوازن  الجواب :      

 المستيمك من ىاتين السمعتين, وكاالتي :
 استيالك المجموعات السمعية اآلتية :يتحقق عند  األولالشرط  -1

 (q1 = 1  ,  q2 = 4......................   )   األولىالمجموعة السمعية 
 (q1 = 2  ,  q2 = 5...   ).....الثانية   ...............المجموعة السمعية 
 (q1 = 3  ,  q2 = 6الثالثة   .......................   )المجموعة السمعية 
 (q1 = 4  ,  q2 = 7الرابعة   .......................   )المجموعة السمعية 
 (q1 = 5  ,  q2 = 8الخامسة   .....................   )المجموعة السمعية 
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 وكاالتي : المجموعة السمعية الثالثةة لمشرط الثاني فانو يتحقق فقط عند اما بالنسب -2
q1 p1 + q2 p2 = M 
q1 = 3 , q2 = 6                                  (3 × 2) + (6 × 1) = 12  

وىذا يعني ان توازن المستيمك يتحقق عند المجموعة السمعية الثالثة, التي يستيمك ضمنيا      
ت من السمعة الثانية, وبذلك يحقق أقصى و ست وحدا األولىثالث وحدات من السمعة  المستيمك

 ( دينار.12المحدود ) إشباع ممكن ضمن حدود دخمو
 

التي وجيت إلى ىذه النظرية, ىو افتراضيا إمكانية قياس المنفعة بشكل  االنتقاداتمن أىم       
يختمف  نفسي شعور المنفعةلواقع العممي كون االمستيمك, وىذا ال يمكن تحقيقو في  عددي من قبل

 بشكل عددي. ياسوق يمكن والمن فرد إلى آخر 
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 سموك المستهمك )منحنيات السواء( : النظرية الحديثة ل ثانيا
ان تحميل منحنيات السواء يقوم عمى أساس )التحميل الترتيبي(, بمعنى ان المستيمك يكون قادرا      

لما تعطيو أية  اكبر أو اقل أو مساوياا إذا كانت أية مجموعة من السمع تعطي إشباعا عمى تحديد م
)أي تفضيل مجموعة من  مجموعة أخرى, أي ان المستيمك يكون قادرا عمى ترتيب سمم تفضيالتو

  وليس قياسيا بشكل عددي كما افترضت نظرية المنفعة. السمع عمى مجموعة أخرى(
ىو تمثيل بياني لمجموعة النقاط )المجموعات السمعية( تمثل كل  :تعريف منحنيات السواء 

أخرى تقع  نقطةنقطة منيا مجموعة سمعية تتساوى في اإلشباع من وجية نظر المستيمك مع أية 
 عمى المنحنى نفسو.

 ( اآلتي :5وتسمى مجموعة منحنيات السواء بخريطة السواء, وكما يتضح من الشكل )     
 (5شكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

q 1 

q 2 

q 1 

q 2 

I1 

I2 

I3 

I1 

q 2
B 

q 2
A 

q 1
A q 1

B 

A 

B 

 Bمجموعة 

 A مجموعة 

 السواء رارطة

q 1
A 

 منحنى السواء
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 ( اآلتي :5يتضح من الشكل )     
( تعطي مقدارًا من اإلشباع مساويًا لممجموعة السمعية Aان المجموعة السمعية عند النقطة ) -1

 ( .Bعند النقطة )
األعمى في خريطة السواء, كمما زاد مقدار اإلشباع والعكس كمما ارتفع منحنى السواء إلى  -2

 صحيح .
 منحنيات السواء :رصائص 

 , أي لو ميل سالب .ومن اليسار إلى اليمين السواء ينحدر من أعمى إلى أسفل أوال : منحنى
 من يستيمكو وما ما سمعة من المستيمك يستيمكو ما بين عكسية العالقة ان عمى لمداللةوذلك       
 يتنازل ان البد منيا المزيد ادوأر  )أ( مثال السمعة تجاه ذوقو تغير إذا المستيمك نال ,األخرى  السمعة

 .اإلشباع من المستوى  نفس عمى يحافظ لكي )ب( السمعة من معينة بوحدات ويضحي
 المتناقص( الحدي اإلحالل )معدل بسبب وذلك اخأصل : نقطة ااتجاه محدب السواء منحنى ثانيا :

لمتضحية بيا في سبيل والذي يعرف )بأنو الكمية من السمعة الثانية التي يكون المستيمك مستعدًا 
, (, بشرط ان يحافظ عمى نفس المستوى من اإلشباعاألولىالحصول عمى وحدة إضافية من السمعة 

  أدناه :( 6الشكل البياني ) وكما ىو واضح من
 (6شكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

q 21 

q 24 

q1 

q 20 

    1       2           4                6 

I 
q 25 

A 

D 

B 

C 

q2 
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( من q20 , q21كمية )( يضحي المستيمك بالAانو عند النقطة ) يالحظ من الشكل أعاله       
(, وىكذا يستمر q1) األولىالحصول عمى وحدة إضافية من السمعة ( في سبيل q2السمعة الثانية )

(, Iوعند كافة النقاط عمى منحنى السواء ) األولىالمستيمك في إحالل السمعة الثانية محل السمعة 
فس منحنى السواء تتناقص من ذلك يتضح انو عندما يتحرك المستيمك من أعمى إلى أسفل وعمى ن

تدريجيًا الكمية التي يضحي بيا المستيمك من السمعة الثانية في سبيل الحصول عمى وحدة إضافية 
يتناقص  األولىالثانية محل السمعة  ان المعدل الحدي إلحالل السمعة األولى, وىذا معناهمن السمعة 
 . األولىيادة االستيالك من السمعة تدريجيا بز 
 السمع من مجموعات يمثل سواء منحنى كل أن تتقاطع : ان ال يمكن السواء نحنياتثالثا : م
 عمى الموجودة النقاط كل أن أي ،)اإلشباع( المنفعة من القدر نفس لممستيمك تعطي والتي المختمفة

 . اإلشباع في بينيا فيما متساوية المنحنى نفس
(, Aمنحنيات السواء المتقاطعين عند النقطة )اثنين من يوضح ( أدناه 7فمثال الشكل البياني )     

( مستوى إشباع أعمى بالنسبة لممستيمك من النقطة I2( الواقعة عمى منحنى السواء )Cوتمثل النقطة )
(B( والتي ىي عمى منحنى السواء )I1 بينما ,)نقطة ال(A تقع عمى كال المنحنيين, وىذا يتضمن ان )

( Aما بالتعريف غير متساويين يصبحان متساويين عند النقطة )( والمذان ىC , Bمستويين اإلشباع )
 وىذا غير مقبول, لذا فان منحنيات السواء ال تتقاطع .
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 ( 7الشكل )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رط السعر )قيد الميزانية( 
 عمى الكلالستي المخصص دخمو توزيع يحاول المستيمك أن عمى المستيمك، طمب نظرية بينت     
 الدخل يتحكم إذ المتاح، الدخل حدود في اإلشباع من قدر أقصى تحقيق بيدف والخدمات السمع
, بذلك يمثل خط السعر القدرة الفعمية لممستيمك الفعمي الطمب عمى قدرتو ويمثل المستيمك بسموك

 ضارض وجود سمعتين ىما الخاافتر عمى شراء السمع والخدمات والتي يمكن إيضاحيا عن طريق 
 دينار(, 2411دينار(, وان دخل المستيمك ) 411) والتي سعرىا والفاكية دينار( 211والذي سعره )

 اآلتي : (4) حسب الجدولعمى ىاتين السمعتين ويقوم المستيمك بإنفاق دخمو 
 
 
 
 

C 

B 

A 

q 1 

I 1 

q 2 

I 2 
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 (4جدول )
 وحدة الخضار

q 1 

 وحدة الفاكية
q 2 

12 1 
11 1 
8 2 
6 3 
4 4 
2 5 
1 6 

 
 ( اآلتي :8مثيل الجدول أعاله بالشكل البياني )ويمكن ت    
 

 (8الشكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       2         4         6        8      10      12 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

q 2 

q 1 

 خط السعر
 )قيد الميزانية(

0 
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يالحظ من الشكل أعاله ان كل نقطة عمى خط السعر تمثل توليفة من سمعتين يكون المستيمك       
بأنو  تعريف رط السعر )قيد الميزانية(قادرا عمى استيالكيا ضمن مدة زمنية محددة, بذلك يمكن 

جميع المجموعات السمعية المختمفة والتي يمكن ان يشترييا المستيمك بنفس دخمو )الخط الذي يضم 
     المتاح, ومن ثم فان جميع النقاط عمى خط السعر تكون ذات دخل ثابت(.

 واء( توازن المستهمك في النظرية الحديثة )منحنيات الس
تحقق لو إنفاق دخمو المخصص لالستيالك بطريقة يتحقق توازن المستيمك عندما يتمكن من       

اكبر إشباع ممكن, ويمكن توضيح ذلك بيانيًا عن طريق الجمع بين خارطة سواء المستيمك )شكل 
 ( وكاالتي :9(( في شكل )8)مع خط السعر )شكل  ((5رقم )

 (9شكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I1 

q 1 

I3 

I2 

q 2 

B 

C 

A 

 نقطة المماس 
 )نقطة التوازن(

D 

n 

p 
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( تحقق اكبر إشباع I3( الواقعة عمى منحنى السواء )Dالنقطة )من الشكل أعاله يتضح ان       
ممكن لممستيمك, كونيا واقعة عمى منحنى سواء أعمى من المنحنيات التي تقع عمييا النقاط األخرى, 
إال أنيا ال تمثل نقطة التوازن بسبب وقوعيا خارج إمكانية المستيمك )أي دخل المستيمك( والمتمثمة 

( ال يمثالن نقاط توازن بالرغم من كونيما يقعان عمى خط C , Bكذلك النقاط )(, n pبخط السعر )
 السعر )أي ضمن إمكانية المستيمك(, بسبب انيما ال يمثالن أقصى إشباع ممكن.

( ىي نقطة توازن المستيمك كونيا تمثل أقصى إشباع ممكن من السمعتين Aعميو تكون النقطة )     
(q1 , q2وضمن حدود دخل ال ) مستيمك المتمثل بخط السعر )قيد الميزانية(, وتسمى ىذه النقطة

بنقطة التوازن )نقطة المماس( والتي عندىا يتساوى ميل كل من منحنى السواء وخط السعر )قيد 
 الميزانية( .

لذا فان المستيمك يكون في حالة توازن وفق النظرية الحديثة لسموك المستيمك )نظرية        
( عندما يكون خط السعر )خط الميزانية( مماسًا ألعمى منحنى سواء ممكن بموغو منحنيات السواء
 بيذه الميزانية .
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 رااعةالمحاضرة ال
 نظرية العرض

 (Supply)تعريف العرض 
ىو كمية السمع والخدمات التي يكون المنتجون )البائعون( مستعدون لبيعيا في السوق عند      

 مدة زمنية محددة, ومع افتراض بقاء العوامل األخرى عمى حاليا .األسعار المختمفة وضمن 

 قانون العرض 
بافتراض بقاء العوامل األخرى عمى حاليا, فان الكمية المعروضة من سمعة أو خدمة ما تتناسب      

طرديا مع التغير الحاصل في سعرىا, فكمما ارتفع السعر زادت الكمية المعروضة وكمما انخفض 
 فضت الكمية المعروضة.السعر انخ
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  جدول ومنحنى العرض 
السوق المختمفة والكميات المعروضة من السمعة التي بين أسعار يمثل جدول العرض العالقة       
وأثناء مدة زمنية  في السوق  راغبون في بيعيا ضمن األسعار المختمفةالمنتجون )البائعون(  يكون 
 الجدول االفتراضي اآلتي :, ويمكن توضيح ىذه العالقة عن طريق محددة

 ( 5)جدول 
 السعر
 )بالدينار(

P 

 الكمية المعروضة
 )بالكيمو غرام(

q 

1 11 
2 15 
3 21 
4 25 
5 31 
6 35 
7 41 

من الجدول أعاله يتضح ان العالقة بين السعر والكمية المعروضة )عالقة طردية( فكمما زاد      
 .السعر زادت الكمية المعروضة والعكس صحيح

 وباإلمكان عرض الجدول االفتراضي أعاله عمى شكل بياني, ممثال في منحنى العرض اآلتي:    
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A 

B 

 العرضمنحنى ( 11شكل )
 

                                        Price 

 

 

 

 

                                                               5                                                           

                                                        

 

 

 

                                          3                                                   

 

 

 

 

                                                                                                          Quantity  

                                                                  02                      02                         Supply 

 

 
السمعة والكمية بين سعر  الطرديةالعالقة  العرضلمنحنى  الموجبيعكس الميل      

الكمية  ارتفاع( إلى ينارد 5إلى  3سعر السمعة )من  ارتفاعيؤدي  منيا إذ المعروضة
( عمى B( إلى النقطة )A( أي التحرك من النقطة )غرام كيمو 31إلى  21)من  المعروضة
 .العرضمنحنى 

 

 

يظير الكميات والذي  العرضالتمثيل البياني لقانون تعريف منحنى العرض بأنو )مما سبق يمكن     
البائع في بيعيا أثناء مدة زمنية محددة, وبافتراض بقاء المختمفة من السمعة أو الخدمة التي يرغب 

 العوامل األخرى ثابتة(.

 (Determinants of Supply)العوامل المحددة لمعرض 
 تتأثر الكمية المعروضة من سمعة معينة بعدة عوامل منيا اآلتي :      

 الكمية المعروضة منيا والعكس صحيح.كمما زاد سعر السمعة زادت  أوال : سعر السمعة نفسها :

منحنى 
 العرض

S 
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إذ كمما ارتفع سعر السمع األخرى قمت الكمية المعروضة من السمعة   أسعار السمع اخأرر  :ثانيا : 
األصمية, بسبب إمكانية توجو المنتجين نحو إنتاج السمع األخرى التي ارتفع سعرىا, ومن ثم يقل 

بين أسعار السمع األخرى والكمية المعروضة من  ةالعالقة عكسيإنتاجيم من السمعة األصمية, إذا 
 السمعة األصمية.

 اإلنتاجية لمعممية الفني المستوى  في تحسن أي حصل اإذ المستو  الفني )التكنولوجي( :ثالثا : 
 اوىذ اإلنتاج، تكاليف متوسط تخفيض إلى يؤدي لكذ فان الحديثة، والمكائن اآلالت استخدام نتيجة
 زيادة إلى يؤدي لكذ ألن معين سعر عند العرض يزداد ومن ثم اإلنتاج دةلزيا المنتجين يحفز

, وتنعكس ىذه الزيادة في الكمية المعروضة عمى منحنى العرض بانتقالو نحو اليمين, اما إذا أرباحيم
 األرباح يخفضو  التكاليف متوسط من يزيد لكذ فان تطورا أقل تكنولوجيا استخدامحدث العكس وتم 

 السمعة من العرض انخفاض, و معين سعر منتجين إلى تخفيض الكمية المعروضة عندعو الدمما ي
التكنولوجي لعالقة طردية بين التطور الفني , إذا االيسار نحو العرض منحنى انتقال إلى يؤدي

 والكمية المعروضة من السمعة.
 اإلنتاجية العممية في المستخدمة اإلنتاج عوامل أسعار انخفاض عند رااعا : أسعار عوامل اإلنتاج :

 إنتاج تكاليف انخفاض يعني لكذ فان ,(التنظيم المال، رأس العمل، األرض،) معينة سمعة إلنتاج
 المنتجين، لدى األرباح زيادة يعني معين سعر عند ةالسمعإنتاج  تكاليف انخفاض وأن السمعة،
 منحنى انتقال إلى ؤديي العرض فزيادة السمعة، ىده عرض زيادة المنتجين مصمحة من وبالتالي
 سمعة إلنتاج اإلنتاجية العممية في الداخمة اإلنتاج عوامل أسعار ارتفعت اإذ أما, اليمين إلى العرض
أرباح المنتجين ومن  انخفاض لكذ معنى معين، سعر عند التكاليف في زيادة يعني لكذ فان معينة،

 نحو العرض منحنى انتقال إلى ييؤد السمعة عرض وانخفاض السمعة، عرض من المنتجينيقمل  ثم
 , إذا العالقة عكسية بين الكمية المعروضة وأسعار عوامل اإلنتاج.اليسار

 السوق، في وعرضيا معينة سمعة إنتاج زيادة الحكومة أرادت اإذ رامسا : اإلعانات والضرائب :
 اوىذ السمعة، هليذ جيمإنتا زيادة عمى لتحفيزىم لممنتجين والمساعدات اإلعانات تقديم إلى تمجأ فإنيا
, وينعكس ذلك عمى أرباحيم حجم في زيادة وبالتالي لممنتجين، بالنسبة التكاليف حجم تقميل يعني

بزيادتو وانتقالو نحو اليمين, أي العالقة طردية بين الكمية المعروضة من السمعة منحنى العرض 
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 من وتقمل المنتجة السمعة تكاليف حجم من تزيد ألنيا عكسيا،يكون  فتأثيرىا الضرائب أماواإلعانات. 
 انتقال يعني اوىذ المنتجين قبل من السوق  في السمعة وعرض إنتاج تخفيض إلى يؤدي مما أرباحيا،
 .اليسار إلى العرض منحنى

 يانينتجو  التي ةالسمع سعر بأن المنتجون  توقع اإذ سادسا : توقعات المنتجين المستقبمية لألسعار :
 يقل) الحالي الوقت في عرضيامن  يقمموا فإنيم المستقبل، في زدادي سوفق في السو  ويعرضونيا

 اليسار نحو العرض منحنى من ثم ينتقلو  المستقبل في السعر الرتفاع انتظاراً ( السمعة عرض
 الكميات يزيدون  فإنيم المستقبل في السمع أسعار انخفاضب المنتجين اعتقاد حالة في صحيح والعكس
العرض إلى  منحنى ينتقل وبالتالي المستقبل، في الخسائر يتجنبوا كي اآلن وضةالمعر  أو المنتجة

 .بين الكمية المعروضة من السمعة وتوقعات المنتجين ليا عكسية العالقة اليمين, إذا
 أو المحددة والعوامل السمعة من المعروضة الكمية بين العالقة عن التعبير يمكن تقدم مما     
 : اآلتية الدالية رةبالصو  فييا المؤثرة

QS = F(P,PX,T,F,S,N) 
 البديمة السمعة سعر PX ,نفسيا السمعة سعر P ,السمعة من المعروضة الكمية تمثل QS ان إذ     

توقعات  Nوالضرائب,  اإلعانات Sأسعار عوامل اإلنتاج,  F ,المستوى الفني التكنولوجي T األخرى,
  المنتجين المستقبمية لألسعار.

 المستقمة المحددات أو العوامل في( ومتأثرة تابعة أي) دالة( QS) المعروضة الكمية ان نىبمع     
(P,PX,T,F,S,N) . 
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 العرضوالتغير في  المعروضةالتغير في الكمية 
 

 

       Price                                                        Price 

 

                    S                                                
      

                S
2
                                       

                                                S
0
                      P2                       C 

                                                                                      S
1                        

 

 

                                                                         P1                                
B
 

 

 

                                                                         P                          A                                          
 

 

                                           

                                                               QS                              QS
 
       QS

1
          QS

0 
         QS 

   

                                 (b)                                                               (a) 
 

 (12شكل )
 العرضوالتغير في  المعروضةالتغير في الكمية 

 ، والذي ينتج عن التغير في سعر السمعةالمعروضةالتغير في الكمية  (a12-)يصف الشكل      
(، فإن ارتفاع سعر Qsاألصمية ) عروضة( والكمية المP. فإذا كان السعر األصمي )نفسيا عروضةالم

Qsإلى ) عروضةالكمية الم ارتفاع( سيؤدي إلى P1السمعة إلى )
 عرض(، أي التحرك عمى منحنى ال1

 . , وىكذا(B( إلى النقطة )Aمن النقطة )
 األخرى  والذي ينتج عن التغير في أحد العوامل العرض( فيصف التغير في B12-أما الشكل )    

لك سيؤدي السمعة، فإن ذ زيادة عرضفإذا كان التغير في ىذه العوامل سيؤدي إلى  عرض,المحددة لم
(. أما إذا كان S1الجديد ) عرضال متمثال بمنحنى اليمين إلى( Soاألصمي ) العرضإلى انتقال منحنى 

تقال منحنى ، فإن ذلك سيؤدي إلى انعرض السمعةالتغير في ىذه العوامل سيؤدي إلى انخفاض 
 (. S2الجديد ) لعرضمنحنى اب اليسار متمثال  إلى( Soاألصمي ) عرضال
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 (Elasticity of Supply) نة العرضمرو 
من  الكمية المعروضة أو تأثر استجابة أو درجة بأنيا مدى تعريف مرونة العرضويمكن        
فييا, وىي )سعر السمعة نفسيا, أسعار السمع األخرى,  لمتغيرات المستقمة المؤثرةلمتغير في ا  السمعة

 (.التقدم التقني والتكنولوجي وغيرىا
لمتغير في  تجابة الكمية المعروضة من السمعةبأنيا درجة اس مرونة العرض السعرية : تعريف     

 , وأثناء مدة زمنية محددة.سعر السمعة نفسيا
 
 
 

 
 إذ ان :
 المعروضة. الكمية في التغير مقدار=    ∆
 السعر. في التغير مقدار=   ∆
 .التغير قبل المعروضة الكمية=    
 .تغيرال قبل السعر=   

 بسبب وذلك وحدات،( 8) إلى وحدات( 3) من (Y) السمعة من المعروضة الكمية ارتفعت مثال :
 ؟ دينار( 15) إلى دينار( 6) من السمعة ىذه سعر ارتفاع

 .(Y)  سمعةمل السعرية العرض مرونة إيجاد المطموب :
 الجواب :
 األصمية المعروضة الكمية فإن ت،وحدا( 8) إلى( 3) من ارتفعت قد المعروضة الكمية أن بما      
 إلى( 6) من ارتفع قد السعر أن وبما,  (Qs2=8) ىي الجديدةالمعروضة  والكمية (Qs1=3) ىي
نطبق  ثم ومن. دينار (P2=15) ىو الجديد والسعر (P1=6) ىو األصمي السعر فإن دينار،( 15)

 قانون مرونة العرض السعرية إليجاد الحل وكاالتي :

𝐩 = العرض السعرية مرونة 
∆𝐩
 ×  

∆𝐪𝒔

𝐐
𝐩وبعد الترتيب تصبح    

𝐪𝐬
  ×  ∆𝐪𝐬

∆𝐩
 

التغٌر فً الكمٌة 

المعروضة من 

 السلعة

التغٌر فً 

 سعر السلعة
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      =  ∆  
∆ 

×
 

  
 

 

   
 

  ×   − 

  − 
                    2 ×   

 
                        (1.11 ) 

 
عمى  الواحد نستنتج بان الطمبمن  اكبروىي  (1.11) =السعرية  مرونة العرضوبما ان      

  ه.مرن بالنسبة لسعر  (yلسمعة )ا
 

 عرضدرجات مرونة ال( 13شكل )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متكافئ المرونة عرض
(E = 1 عندما يكون ) التغير

 النسبي في الكمية المعروضة
مساويا  لمتغير النسبي في 

 السعر2

 مرن  عرض
 (∞< E < 1 )  عندما يكون

التغير النسبي في الكمية 
 اكبر من التغير المعروضة

 النسبي في السعر2

P 

 

P2 

 

P1 

                   q 1                       q 2                      Qs                              q 1                         q 2        Qs 

P 

 

 

 
P2 

 
P1 

S 

S 
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 قميل المرونة عرض
 (0 < E <  1 )  عندما يكون

بي في الكمية التغير النس
 اصغر من التغير المعروضة

 النسبي في السعر2

 عديم المرونة عرض
(0 =E  )التغير يكون  عندما 

 إلى يؤدي ال السعر في النسبي
 2المعروضة الكمية في تغير أي

P 

 

P2 

 

P1 

        q 1         q 2                                      Qs                              q                                             Qs 

P 

 

 

 
P2 

 

P1 

S 

P 

 

 

 
 
P1 

S 

S 

       q 2           q 1        q 3                         Qs 

 تام المرونة عرض
(∞E= عندما يؤدي تغيرا :)

طفيفا في السعر إلى تغير 

 .المعروضة النيائي في الكمية
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 رامسةلامحاضرة ال
 ( Production Theory ) نظرية اإلنتاج

)كل ما يضاف لممادة من منافع سواء كانت مكانية أو تم تعريف اإلنتاج في الفصل األول بأنو       
ستيمك النيائي في المكان والزمان زمانية أو شكمية أو تممكيو, مما يجعل السمعة تصل إلى الم

المناسبين وبالشكل الذي يرغبو, عميو فاإلنتاج أما يكون ماديا كتغيير في شكل السمعة مثال أو غير 
 .(مادي كخدمات النقل وخدمات التعميم, إذا اإلنتاج يشمل إنتاج السمع والخدمات

أو موارد  أرض) اإلنتاج عناصر مختمف تحويل عمميةويمكن تعريف اإلنتاج أيضا بأنو )    
 )سعر( ثمن لدفع استعداد عمى المستيمك يكون  وخدمات سمع إلى( تنظيم مال، رأس عمل، ،طبيعية

 .(ليا
عممية إنتاج السمع والخدمات تتطمب مساىمة وتضافر جيود عوامل اإلنتاج مجتمعة في سبيل إذًا   

األرض )الموارد الطبيعية(, العمل, ىي ) دة, وعوامل اإلنتاج تقسم عمى أربعة أنواعمنافع جدي إضافة
وال داعي  يمكن الرجوع إلييا ,, وقد سبق تعريف ىذه العوامل في الفصل األولرأس المال, التنظيم(

 تي :وكاال, إال انو ينبغي اإلشارة إلى وجود تقسيم آخر لعوامل اإلنتاج ىنا التكرارى

أو مكن تغيير مقاديرىا بالزيادة ىي تمك العوامل التي ال ي عوامل اإلنتاج الثابتة :-1
نما يتم تغيير مقاديرىا ضمن المدة  النقصان ضمن المدة القصيرة )المدى القصير(, وا 

, ومن أىم ىذه العوامل األراضي, المباني واإلنشاءات, المكائن الطويمة )المدى الطويل(
 واآلالت.

غييرات في كمياتيا سواء ت إحداثىي تمك العوامل التي يمكن  عوامل اإلنتاج المتغيرة : -2
, ومن , بغض النظر عن المدة الزمنيةوفقا لمستوى اإلنتاج المطموببالزيادة أو النقصان 

 أمثمتيا العمل البشري, المواد الخام, الوقود.
 ويقصد االمد  القصير والمد  الطويل اآلتي :
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 اإلنتاجاحد من عناصر و  األقلالزمنية التي يكون فييا عمى  ىو المدة : القصير (اخأجلالمد  )
 يره .يثابت وال يمكن تغ

 متغيره . اإلنتاجالزمنية التي يكون فييا  جميع عناصر  لمدةا : الطويل (اخأجلالمد  )   

 (Production Function)دالة اإلنتاج 
من  عميوالحصول  أون إنتاجو كما يم أقصىعالقة فنية توضح لنا ) تعرف دالة اإلنتاج بأنيا    

وذلك عند مستوى معين من التكنولوجيا  اإلنتاجوالخدمات باستخدام كمية معينة من عناصر السمع 
 : اآلتييمكن التعبير عنيا بالشكل و 

Q= f(x1,x2,x3,………,xn) 

 :تكون كاآلتي  اإلنتاجفإن دالة  (L,K) اإلنتاجعناصر  وعمى سبيل المثال إذا استخدمت منشأة ما
Q= F (L,K,) 

دالة في كمية المستخدم من عناصر اإلنتاج، مثل عنصر  والذي ىواإلنتاج  حجم (Q)وتمثل     
وىذا يعني أن حجم اإلنتاج من السمعة التي ينتجيا المشروع يتوقف  ,(K)ورأس المال  (L)العمل 

يكون ىو المتغير التابع في  (Q)حجم اإلنتاج  بمعنى ان ,عمى كمية المسـتخدم من عناصر اإلنتاج
تؤثر التي  المتغيرات المستقمة في الدالة ،L ،Kنما يمثل المستخدم من عناصر اإلنتاج دالة اإلنتاج بي

  .اإلنتاجحجم في 

 المستردم المنتج )دوال اإلنتاج( أنواع عالقات 
 اإلنتاج حجم زيادةعن طريقيا  يمكنىناك نوعان من عالقات المستخدم المنتج أو دوال اإلنتاج,     
 كاالتي :و  المنشأة أو المشروع في

 اإلنتاج حجم زيادة ضمنيا يتمىو النوع أو الطريقة التي       اخأولى( :النوع اخأول )الطريقة 
 اإلنتاج عناصر أحد من المستخدم كمية زيادة طريق عنأو المنشأة  المشروع ينتجيا التي السمعة من
(, Short Run) القصير المدى في ذلك ويحدث ,األخرى  اإلنتاج عناصر ثبات مع( بعضيا أو)

 اإلنتاج عناصر تبقى بينما األولية المواد من المستخدم كمية أو العمل عنصرفمثال يتم زيادة 
   .ثابتة مبانيالو  معداتال و اآلالت مثل األخرى 
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 طريق عن اإلنتاج زيادة ضمنيا يتمىو النوع أو الطريقة التي   ( :الثانية)الطريقة  الثانيالنوع 
 في ذلك ويحدث ,المستخدمة اإلنتاج عناصر جميع زيادة يتم بحيث لكاملبا المشروع حجم زيادة
 .(Long Run) الطويل المدى

  :الغمة تناقص قانون  و القصير، المد  في اإلنتاج دالةاخأولى( النوع اخأول )الطريقة 
 مع( بعضيا أو) اإلنتاج عناصر أحد زيادة طريق عن المشروع في اإلنتاج حجم زيادة إن      
 يعرف ما أو ظيور حدوث إلى يؤدي القصير، المدى في يحدث ما وىو األخرى، العناصر اتثب

 اإلنتاج عناصر من أكثر أو عنصران ىناك كان إذايعرف بأنو ) والذي الغمة المتناقصة اقانون 
ج من اإلنتا معين حد بعدو  عميو يترتب المتغير العنصر زيادة فإن متغيرًا, اآلخرو  ثابتاً  أحدىما وكان

بسبب االزدحام واالستخدام غير الكفء لمعنصر المتغير, مما  ليذا العنصر الحدي الناتج تناقص
 .يؤدي في النياية إلى تناقص الناتج الكمي والناتج المتوسط 

 عناصر من أساسيين عنصرين يستخدم وأنو القمح سمعة ينتج مشروع ىناك أن نفترض وسوف     
   أن أي ثابت األرض عنصر أن نفترض وسوف العمل، رعنص و األرض عنصر وىما اإلنتاج
 المتغير العنصر ىو العمل عنصر وأن( مثالً  فدان 2 ولتكن) ثابتة بالقمح المزروعة األرض مساحة
 .العمال عدد زيادة طريق عن تتم ألخرى  مدة من المشروع في القمح إنتاج زيادة أن بمعنى

الكمية المنتجة من السمعة أثناء العممية  مجموع (Total Product)الكمي  ااإلنتاج والمقصود
 مقدار بو فيقصد  (Marginal Product)الحدي  اإلنتاج أما ,(Tp)اإلنتاجية ويرمز لو بالرمز 

التغير في الناتج الكمي نتيجة التغير في الكمية المستخدمة من العنصر اإلنتاجي المتغير بمقدار 
 : الصيغة اآلتيةإلمكان استخراجو عن طريق وبا ،(Mp)وحدة واحدة ويرمز لو بالرمز 

 
 
 
 

 

Mp = 
∆ 𝑻𝒑

∆𝐋
الناتج الكمي الالحق−الناتج الكمي السابق = الناتج الحدي                      

العنصر االنتاجي المتغير الالحق−العنصر االنتاجي المتغير السابق
 

كمية التغير في 
عنصر اإلنتاج 
 المتغير )العمل(
 

التغير في 
اإلنتاج 
 الكلي



 ............... اسم المادة : مبادئ االقتصاد............................................ألعزي........عمر حمٌد مجٌد  م.

 

48 

 عمىمقسومًا  الكمي اإلنتاجىو عبارة عن  (Average Productالمتوسط ) ااإلنتاج ويقصد     
 العامل ينتجو ما متوسطالكمية المستخدمة من عنصر اإلنتاج المتغير )العمل في مثالنا ىذا(, أي 

 .(Ap), ويرمز لو بالرمز الواحد
 الحدي واإلنتاج الكمي اإلنتاج من لكل يحدث وما الغمة تناقص قانون  يوضح ( اآلتي7) الجدولو 

 اإلنتاج الثابت عنصر ثبات مع (العملعنصر اإلنتاج المتغير ) لزيادة نتيجة المتوسط واإلنتاج
 :( األرض)
 
 

 (7الجدول )
 المرحمة وسط )طن(الناتج المت الناتج الحدي )طن( الناتج الكمي )طن( العمل األرض
2 
2 
2 
2 
2 

1 
1 
2 
3 
4 

- 
12 
28 
48 
81 

- 
12 
16 
21 
32 

- 
12 
14 
16 
21 

 تزايد
 الغمة

2 
2 
2 
2 
2 
2 

5 
6 
7 
8 
9 
11 

111 
118 
111 
113 
114 
114 

21 
8 
3 
2 
1 
1 

21 
18 

15.85 
14.13 
12.67 
11.4 

 تناقص 
 الغمة

2 11 111 4- 11 
 الغمة 
 السالبة

 

عنصر 
إنتاجي 
 ثابت

 

عنصر 
 إنتاجي متغير
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 يتزايد األرض مساحة ثبات مع المشتغمين العمال عدد زيادة عند أنو السابق الجدول من يتضح     
 الناتج يكون  وىنا متزايد بمعدل البداية في القمح وىي المشروع ينتجيا التي السمعة من الكمي الناتج
والناتج المتوسط  الحدي الناتج فييا يتزايد والتي (الغمة تزايد) مرحمة ىي وىذه تزايد، حالة في الحدي

 ناتج الكمي, ويكون الناتج الحدي اكبر من الناتج المتوسط .وال
 المثال في الخامس العامل تشغيل عند) التناقص في الحدي الناتج يبدأ معين حد وبعد      
 إلى يصل حتى متناقص بمعدل ولكن الكمي الناتج يتزايد إذ (الغمة تناقص) مرحمة تبدأ وىنا ،(السابق
, الصفر ويستمر الناتج الحدي بالتناقص حتى يصل إلى( طن 114 دعن) يثبت ثم لو مستوى  أعمى

 ويكون الناتج الحدي اقل من الناتج المتوسط ضمن ىذه المرحمة.
 الناتج يصبح األرض من الثابتة المساحة عمى المشتغمين العمال عدد زيادة في االستمرار ومع      
 .  والناتج المتوسط الكمي الناتج اقصويتنوىنا تبدأ مرحمة )الغمة السالبة(  سالباً  الحدي
 ( اآلتي :16( عن طريق الشكل البياني )7توضيح مراحل اإلنتاج في الجدول )وباإلمكان         

 (16الشكل )
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 المرحمة
 الثانية

 المرحمة
 الثالثة

 المرحمة
 اخأولى
 

      1       2       3       4       5        6       7       8       9       10       11           L 

Tp, Mp, Ap 

117 

112 

110 

100 

90 

80 

60 

40 

25 

10 

 

الناتج 

 الحدي

الناتج 

 المتوسط

الناتج 

 الكلً
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 : اآلتي أعالهيتضح من الشكل 
الناتج الحدي والناتج يزداد الناتج الكمي بمعدل متزايد وكذلك يزداد  األولىضمن المرحمة  -1

المتوسط, ويكون منحنى الناتج الحدي أعمى من منحنى الناتج المتوسط, بمعنى ان الناتج 
 الحدي يكون اكبر من الناتج المتوسط .

ضمن المرحمة الثانية يزداد الناتج الكمي بمعدل متناقص, كما يتناقص كل من الناتج الحدي  -2
المتوسط أعمى من منحنى الناتج الحدي, بمعنى ان والناتج المتوسط, ويكون منحنى الناتج 

الناتج المتوسط يصبح اكبر من الناتج الحدي, ويستمر الناتج الحدي باالنخفاض حتى يصل 
 إلى الصفر .

ضمن المرحمة الثالثة يبدأ الناتج الكمي باالنخفاض وكذلك يستمر الناتج المتوسط باالنخفاض  -3
 ويصبح الناتج الحدي سالبًا .

 : االقتصادية المرحمة تحديد
وىي مرحمة الزيادات المطمقة أي ان كل من الناتج  المرحمة اخأولى )الغمة المتزايدة( :-1

باإلنتاج ضمن  الكمي والحدي والمتوسط يتزايد, بذلك يكون من مصمحة المنظم االستمرار
 . ىذه المرحمة طالما ان الناتج الحدي لمعامل المضاف اكبر من تكمفتو

تبدأ ىذه المرحمة عندما يتناقص الناتج الحدي  لثانية )الغمة المتناقصة( :المرحمة ا -2
والناتج الكمي يتزايد بمعدل متناقص, ويصبح الناتج الحدي اقل من الناتج  ,والمتوسط

 العمال عدد فييا يتحدد التيو  االقتصادية( )بالمرحمةالمتوسط, وتسمى ىذه المرحمة 
 و اإلضافي العامل ينتجو ما قيمة بين المقارنة أساس عمى وذلك المشروع في المستخدمين

 يحدد أخرى  بعبارة ,اإلضافي العامل ىذا لتشغيل المشروع يتحمميا التي التكمفة قيمة بين
 لمعمل الحدي اإليراد قيمة عنده يتساوى  الذي المستوى  عند المستخدمين العمال عدد المشروع

 . لمعمل الحدية التكمفة مع
تبدأ عندما يتناقص اإلنتاج الكمي ويصبح الناتج  ( :الغمة السالاة) الثالثةالمرحمة -3

الحدي سالبًا ويستمر الناتج المتوسط باالنخفاض, وىي مرحمة غير اقتصادية, ويتوقف 
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المنظم عن اإلنتاج ضمن ىذه المرحمة بسبب ان الناتج الحدي لمعنصر المتغير )العمل( 
 يصبح اقل من تكمفتو الحدية .

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


