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 : قدمة  م 
قتصادية متغيرة ومتجددة  ا  أحداث، خصوصا  ونحن نعيش وسط  ا  ومثير  ا  هام  ا  يعد االقتصاد موضوع     

مرا  ضروريا  لفهم  أالنظرية التي يقوم عليها علم االقتصاد تعد    األسس ن معرفة  أ، وال شك  باستمرار

 والتنبؤ بنتائجها .   وتتطلب التحليل المتجددة ، التي تدور حولنا ،   حداثاأل

الكتاب   هذا  وموجز    مبادئ تقديم    إلى يهدف  واضح  بأسلوب  وعرضها  الجزئية  االقتصادية  النظرية 

اإومبسط   المعلومات  يغطي  بشكل  الجزئي  االقتصاد  بعلم  المرتبطة  المواضيع  تم جمع  لكل  ألذ  ساسية 

 منها . 

فصول  احتوى        سبعة  االكتاب  الفصل  تناول  مدخل  ،  االق   ا  مفاهيمي  ألول  علم  وتعريف  في   ، تصاد 

ا  ،اإلنسانيةلحاجات  ا بالعلوم  االقتصاد  ، وعلقة علم  للموارد  النسبية  الندرة  خرى ومفهوم  ألومفهوم 

ال الكلياالقتصاد  االقتصاد  عن  واختلفه  المتعلقة  جزئي  االقتصادية  بالفعاليات  التعريف  عن  فضل    ،

 . نواع السلعأو  واالستهلك  والتوزيع والتبادل  باإلنتاج 

بمفهوم الطلب والعوامل المؤثرة    والتعريف الفصل الثاني نظرية الطلب والمنفعة ،    واستعرضنا في     

الطلب   قانون  على  التعرف  عن  فضل   احتسابهاعليه  وطرق  المختلفة  التعريف  ومروناته  وكذلك   ،

 نواعها مع شرح لبعض التطبيقات في سلوك المستهلك . أشكالها و أبمفهوم المنفعة و

ف  أما     الثالث  والصناعة  الفصل  المنتج  عرض  ومنها  العرض  نظرية  شرح  على  فيه  التركيز  تم  قد 

السلعة عرض  على  المؤثرة  وحاالتها  والعوامل  السعرية  العرض  بمرونة  التعريف  عن  فضل    ،

 وتطبيقاتها . 

ذ سيتم تعريف الطالب بمفهوم التوازن  إالتوازن االقتصادي الجزئي ،    إلىاما الفصل الرابع فتطرق       

االت التي يتغير فيها في ضوء التغير في العرض والطلب مع تقديم بعض التطبيقات في التوازن  والح

 االقتصادي الجزئي . 

، والتعريف بمفهوم االنتاج وعوامله المتمثلة بالعمل    اإلنتاجنظرية  فيما خصص الفصل الخامس ل     

رض والتنظيم ودور هذه العوامل في عملية االنتاج ، وكذلك تعريف الطالب بمفهوم  أل ورأس المال وا

مع    ,  سلعة معينة منوالكمية المنتجة    اإلنتاجبأعتبارها المرآة العاكسة للعلقة بين عناصر  اإلنتاج دالة 

 .   اإلنتاجدالة لتطبيقات الشرح بعض 
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تكالي  أما       اهتم بنظرية  فقد  السادس  تكاليف  و ،    اإلنتاج   وإيراداتف  الفصل  بمفهوم  الطالب  تعريف 

وكيف يحقق المنتج الربح    وأنواعهايرادات  اإلفضل  عن التعريف بمفهوم    وأنواعها  وأشكالهانتاج  إلا

   .  والخسارة

ذ تناول هذا الفصل مفهوم السوق وانواع االسواق  إفيما تطرق الفصل السابع لألسواق االقتصادية       

 سواق . ألوخصائصها مع تقديم موجز لتطبيقات اقتصادية على مستوى ا

لتكليف         المهني  للتعليم  العامة  والمديرية  التربية  لوزارة  الجزيل  بالشكر  نتقدم  الختام    لجنتنا في 

 عداديات المهنية ) التجارية ( . إلاالقتصاد الجزئي ل مبادئليف أبوضع مفردات وت

يسعنا        ا  أن  إال وال  طلبتنا  خدمة  في  المتواضع  جهدنا  آملين  ألنضع   ، ساهمنا  أعزاء  قد  نكون  ن 

 بعطائنا هذا في تطوير العملية التربوية والتعليمية في عراقنا العزيز وهللا من وراء القصد . 

 

                                                                                                             

 المؤلفون  
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 ولأهداف الفصل األ

 

ولرتببطفففف   وأه ي فففف تعريففففط لب ببففففع م عالففففد   فففف  ل    ففففب   ❖

 . لألخرىو ال    مببع وم  لإلنسبنيلب ببشر مببالشبط 

لب عريفففففط م  افففففو ي ل    فففففب  لبلكلفففففي ول    فففففب  لب  فففففي  ❖

 ولب رق ميالا ب .

وتعفففف  هب وخ بل ففففاب    ةلإلنسففففبنيتعريففففط لب ببففففع مبب ب ففففب   ❖

 فضال  ن لب عريط مببال رة لبالسبية في لب ولر  .

 ولعنففففف أوتعريفففففط لب ببفففففع مبب عببيفففففب  ل    فففففب ية لب     فففففة    ❖

 لبس ع .
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 :  ( Economicsمصطلح علم االقتصاد )  -1

االقتصاد   أن          علم  يونمشتق    مصطلح  لفظ  كلمتين ن امن  من  يتكون  و  (    Oikos)    ي  المنزل  ومعناها 

(nomos   ( ومعناها ) الحكم    )بته ر   أو الطريقة التي تستطيع بها )مديرة المنزل(    إلى  صل أتشير    كانت ، و  

  مبادئ ) علم     صلأتعني    كانت كلمة ) االقتصاد (    إنف  ومن ثماستغلل دخلها المحدود بأفضل شكل ممكن ،  

 .   )تدبير المنزل  

حيث  ،وسيطة  أخر في العصور القديمة والب  أو قد وردت بشكل    كانت االقتصادية    األفكار  أنغم  وعلى الر        

جد ما يمكن تسميته  أو من    أول  أرسطو  يعد و  ،الحضارات القديمة    أول تعد  ية  ن اية والرومن االحضارتين اليون  أن

من دفع االقتصاد    أول  أيضا   هوتقوم على تحليل الظواهر والمشاكل االقتصادية ، و)ببذور نظرية اقتصادية (  

في    أو   ربا وألاقتصادية في العصور الوسطى سواء بالنسبة    أفكار هناك    كانت ، كما  يصبح علما    أنفي سبيل  

بالمعنى المحدد   يا اقتصاد ا  هناك علم  أن االقتصادية ال يعني    األفكاروجود مثل تلك    أن الشرق العربي ، غير  

 للعلم . 

  األفكار ظهرت تنبؤات من    إذ   العصور الوسطى  أعقب على اثر التطور الذي  نشأ حديثا  فعلم االقتصاد          

الحياة   نتيجة تطور  االجتماعية والفكرية والسياسية واالقتصادية ، هذه    جوانبها من جميع    ربية واأل االقتصادية 

قوية نشأ على   دفعة  االقتصادي  الفكر  دفعت  العلوم    أثرها التطورات  بين  ففي    ، األخرىاالقتصاد كعلم مستقل 

قدم بعد  بدأ علم االقتصاد بالتحينها  )آدم سمث ( وسكتلندي  ألا قتصادي  لل(    األمم   ثروةصدر كتاب )  1776عام  

 االقتصادية السائدة في ذلك الوقت .  اآلراءهذا الكتاب ليكمل 

 

 : طبيعة علم االقتصاد   – 2

بشكل عام ، اذ يساعد على فهم الطريقة التي ينسق بها    اإلنسانبحياة وبصورة مباشرة يتعلق علم االقتصاد         

 هذه الحاجات بما موجود لديه من موارد .    إشباعوكيفية وحاجاته   إمكانياتهالمجتمع بين 

البد من    اإلنساناالقتصاد في حياة    أهميةوكيفية معالجتها ، ولغرض توضيح  وهذا العلم يفسر مختلف الظواهر  

ه يغطي الكثير من المواضيع لدرجة يصعب إنيغطيها علم االقتصاد ، إذ  يع التي  نبين وبشكل عام المواض  أن

 -تي :آلويمكن تلخيصها با حصرها 

 

 نشأة علم االقتصاد    -:أوال  
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 .  األفراد والتبادل بين  تاج نإل ابعلم االقتصاد يدرس الفعاليات التي تتعلق   .1

 ، والثروة وتوزيعها .  واألسعار علم االقتصاد بدراسة المال يهتم   .2

التي   .3 الكيفية  يدرس  االقتصاد  (    األفراد ينتهجها  علم  مستهلكون  شؤون  (  منتجون  )  أو )  تنظيم  في 

 .  م إمكانياتهفي حدود  تاج ن إلاو   االستهلك

البدائل في حدود  ب  يبين علم االقتصاد االختيار  .4 ،  رض ، عمل  أوالموارد المحدودة من    اإلمكانيات ين 

 ما يحتاجه المجتمع من سلع وخدمات . ، و تاجنإل ارأس المال ، مهارات 

جتمع الواحد ، وكذلك ينظم  في الم  األفراد علم االقتصاد يهتم بدراسة وتنظيم العلقات االقتصادية بين   .5

 االقتصادية بين الدول .  العلقات 

 

 : تعريف علم االقتصاد  – 3

تعريف هذا  ر من تعريف ، ويعود السبب في اختلف  ث ( بأك   Economicsرف علم االقتصاد )  ع              

يختص بدراسة    هإن فمنذ نشأة هذا العلم ساد اعتقاد ب،    للقتصاديينفي االتجاهات الفكرية  االختلف    إلىالعلم  

  هإن   أي   سمث    آلدم   (األمم ، وهذا االعتقاد استمد من كتاب ) ثروة  تغتني ماديا    أن ألمة من  الوسائل التي تمكن ا 

  إلشباع واستخدامها    اإلنسان ب علقتها    يبحث االقتصاد ال يبحث في الثروة نفسها ، بل    أن  مع)علم الثروة ( ،  

 حاجاته . 

العلم الذي  )  ه  إن ب( عرف علم االقتصاد  1924  –8241لفريد مارشال  أكليزي )  نإلاقتصادي  إلا   أنغير          

سلوك   في    األعمالفي    اإلنسانيدرس  يبحث  وهو   ، يتعلق    جانب اليومية  الذي  واالجتماعي  الفردي  النشاط 

 . (  ومات بالحصول على المقومات المادية للرفاهية وطرق استخدام هذه المق 

 .  أخرى من جهة  لإلنسان علم االقتصاد هو دراسة للثروة من جهة ودراسة  أن ويرى ) مارشال ( 

فقد عرفه  االقتصادي    أما بيجو (  الرفاهية  إنب)  التي هي جزء من  االقتصادية  الرفاهية  يدرس  الذي  العلم   ( ه 

 ( . العامة

فقد    روبنز )    أما          السابقة  إن(  التعريفات  معظم  يدرس    أنوبين  تقد  الذي  العلم  ذلك   ( هو  االقتصاد  علم 

 (  ووسائل نادرة ذات استعماالت مختلفة  أهدافكعلقة بين  اإلنسانيالسلوك 

ب  لسونويسام)  أما التي يختار بها  إن( فقد عرفه )  الكيفية  يهتم بدراسة  الذي  العلم  والمجتمع الطريقة    األفراد ه 

  للستهلك السلع المختلفة على مدى الزمن وتوزيعها    تاجنإل تاجية النادرة  نإل ايستخدمون الموارد  التي بواسطتها  

ا غير  ع ه لم يكن جامإن  مع   والجماعات في المجتمع( . وهذا التعريف  األفراد وفي المستقبل على مختلف    اآلن

 شموال لمفهوم علم االقتصاد . التعاريف  أكثر هنأ
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بالغاية وبعضهم عرفه بالوسيلة ، فيما عرفه فريق  بعض االقتصاد   أن ومما تقدم نجد        يين عرف االقتصاد 

شموله لحقل علم االقتصاد ومدى قدرته على وصف  تعريف تقدر بمدى    أيقيمة    أنثالث بالندرة النسبية ، غير  

 موضوعه . 

 

 :  األخرىبالعلوم عالقة علم االقتصاد  – 4

لتف  كثيرا ما يستعين المختصون في        بالعلوم األخرى  سير الظواهر االقتصادية ، فالمشاكل  علم االقتصاد 

بشكل   ترتبط  ما  كثيرا  العلم    خرآب   أواالقتصادية  وثيقة    أوبهذا  علقة  فهناك   ، وعلم  ذاك  االقتصاد  علم  بين 

اقع ذات  االقتصادية في الومعظم المشاكل    نأ سمي هذا الفرع من االقتصاد باالقتصاد السياسي و  إذ السياسة ،  

وفرض الضرائب    األرض بين طياتها نتائج اقتصادية فمشاكل  القرارات السياسية تحمل    نأ طبيعة سياسية ، و

ها في الواقع ظواهر  نأونتائج اقتصادية ، كما    أبعاد كلها قرارات سياسية لكنها ذات  لألجور    األدنىوتحديد الحد  

من قبل السياسي ، لذا تكون هناك علقة    بل من قبل االقتصادي  ال يتم    ها أنبشاقتصادية ، ولكن اتخاذ القرار  

 . السياسة هي اقتصاد مكثف  إن لذا يقال بمباشرة في هذه المجاالت بين علم االقتصاد والسياسة 

فقط    أنكما           السياسة  علم  على  تقتصر  ال  االقتصاد  علم  علوم    ما إنوعلقة  الى  كالعلوم    أخرىتتعداه 

ذات علقة    أبعاد له    لقانونهذا االغلة المتناقصة و  لقانون  خضعت تاجنإل ا كالطبيعية ما دامت الفعاليات االقتصادية  

 بعلم الطبيعة . 

عية ،  اجتما   كلت مش  إلىيقود  المعيشة لألفراد  مستوى    خفاض نا فولعلم االقتصاد علقة بعلم االجتماع ،          

االقتصادي  أكد ولقد   االقتصاد  العالم  علم  بين  القائمة  العلقة  ( على  )) شومبيتر  قال  االجتماع عندما    ن إوعلم 

البشر   تصرف  كيفية  بمعرفة  يهتم  االقتصادي  علم  المت  واآلثار التحليل  يهتم  بينما   ، هذا  تصرفهم  على  رتبة 

 التصرف على الشكل الذي اختاروه ( .  إلى  األفراد فع د الذي ياالجتماع بمعرفة السبب 

يتن           االقتصاد  علم  دام  يح   اإلنسان سلوك    ول اوما  تكون    ول اعندما  وكيف  ولماذا  سيشتري  ماذا  تحديد 

علقة    لهكل هذا    إن ردود الفعل لديه عند اختلف ظروف العمل ، وماذا يفعل المستهلكون بدخولهم المالية ؟ ف

 بعلم النفس . 

للحوا         دراسته  خلل  من  بالتاريخ  االقتصاد  علم  علقة  عن  فضل  الى  هذا  والوصول  االقتصادية  دث 

 تساعد على استخلص النتائج الصحيحة لتفسير الكثير من الظواهر االقتصادية المعاصرة . معلومات  

كوسيلة تحليلية ،    اإلحصائية   األدوات فهي علقة قوية من خلل استخدام    اإلحصاءعلقة علم االقتصاد بعلم    أما

  تداخلقد    واإلحصاء تستغني عنه ، فاالقتصاد    أن فالدراسات االقتصادية النظرية منها والتطبيقية ال يمكن لها  

حد كبير    إلى دراسة اقتصادية معمقة تعتمد    أي   ن أل،   ا من المتعذر الفصل بينهمان احيأ   أصبح حتى    باآلخر احدهما 

 . وتصنيفها وتحليلها وتفسيرها  وتبويبها.   انات البيالدقيقة في جمع  األساليب على 
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الرياضيات    أما         بعلم  االقتصاد  علم  في  ف علقة  النظرية    أن تتجلى  خدمت  كثيرا الرياضيات  االقتصادية 

االقتصاد    ها نأل المستخدمة في  اللغة  الرياضيات    وأكثراختصارا    أكثرجعلت  التعبير عن    أمكندقة ، وبفضل 

 ت بدال من الكلمات والعبارات . عادال دية بالرموز والمالعلقات بين المتغيرات االقتصا

 

 : المجتمع االقتصادية  أهداف  – 5

،    ويتها أول و  أهميتها التي تختلف في    األهداف كل مجتمع يرغب في تحقيق مجموعة ال تنتهي من    أن ال شك       

تحقيقها  ضة تسعى كافة المجتمعات الى  عري   أهداف  أربعة ومن الناحية االقتصادية فقد جرت العادة على تحديد  

 ، والعدالة . وهي الكفاءة ، والنمو ، واالستقرار 

 :  Efficiencyالكفاءة  –أ 

 -، ويمكننا التمييز بين نوعين من الكفاءة :  تاجن إلالعناصر  ل مثاألاالستغلل وتعني  

1  –  : الفنية  بالكفاءة  نا حيأوتسمى    -الكفاءة  وتعني    تاجيةنإل اا  المنتجات  أننتج    أن ،  من  كمية    باستخدام كبر 

مكائن (    10عامل ( و )    100لدينا )    ان ك  إذاالمتوافرة لدى المجتمع ، فعلى سبيل المثال :    تاج ن إلا عناصر  

( قطعة ملبس يعني  500)  تاجإن  إن ف(بسقطعة مل   500)  بهذه الموارد   تاجه إنما يمكن    أقصى  انوك،  فقط  

 للموارد .  اكفوء استعماال 

 . د كفاءة فنية في استخدام الموارد ذلك يعني عدم وجو إن ( قطعة ملبس فقط ف 450)    تجنان أ إذا أما      

بأقل كمية من الموارد    تاجهاإن السلع والخدمات يتم    أن تعني    تاجيةن إلا   أوالكفاءة الفنية    أنويتضح من هذا  

كمية من السلع والخدمات بأقل تكلفة    أي   تاج إنها  إنب   تاجية ن إلا  أو ومن ثم يمكن تعريف الكفاءة الفنية    تاجيةناإل

 ممكنة . 

دها  السلع والخدمات بالكميات التي يري  تاج إنا الكفاءة التوزيعية ، وتعني  ناحي أالكفاءة االقتصادية : وتسمى    –  2

  ، المثال  سبيل  فعلى   ، )    ن اك  إذاالمجتمع  في  يرغب  فقط  (    300المجتمع  ملبس  بقية  قطعة  واستعمال 

طعام يعني عدم كفاءة من الناحية    تاج إن ( قطعة ملبس وعدم    500)    تاج إن  إنالطعام ، ف  تاج إنالموارد في  

،    أواالقتصادية   سليمة    تاجنإل اعناصر    أن  أيالتوزيعية  بصورة  توزع  التي    تاجنإل لم  والخدمات  السلع 

هذا    نايا ك أالمجتمع    أنهناك سوء توزيع للموارد ، ومن الواضح    أنيحتاجها المجتمع ويقال في هذه الحالة  

يهدف   الكفاءة    إلىالمجتمع  يهدف  إن  أي،  واالقتصادية    تاجيةن إلاتحقيق  التي    تاجإن   إلىه  والخدمات  السلع 

 المجتمع وبأقل تكلفة ممكنة .   أفراد فيها يرغب 

 النمو االقتصادي   –ب 

ما    أقصى   ن اك   فإذافي المجتمع مع مرور الزمن ،    تاجهاإن ويعني زيادة كمية السلع والخدمات التي يمكن          

من ذلك في العام    أكثر ينتج    أن يرغب    ن ا كومليون( قطعة ملبس ،    5ينتجه هذا العام هو )    أن يمكن للمجتمع  
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  ( (    6القادم  السك  وإذامليون قطعة مثل  يزد عدد  السلع والخدمات    نا لم  الزيادة في كمية  فبنفس  معدل    إن، 

المجتمع من   الفرد في  و   تاجنإل انصيب   ، المعيشة  ارتفاع مستوى  نطلق عليه عادة  ما  يزيد ، وهذا  تم  تسوف 

نتيجة الستخدام تقنية متطورة ،    أوالمتوفرة للمجتمع    تاجيةن إلازيادة الموارد  من السلع والخدمات ب  تاجنإل ازيادة  

 نتيجة لكليهما .   أو

 

 االستقرار االقتصادي   -جـ 

ثبات         مستوى    األسعار ويعني  في  تقلبات  هناك  يكون  ال  دخول    األسعار بحيث  على  يؤثر  قد   أفراد مما 

، يعني تضاؤل القوة الشرائية للنقود مما    األسعارارتفاع مستوى    أي المجتمع بطريقة غير مرغوبة ، فالتضخم  

الدخول الثابتة والمنخفضة ، كما   المجتمع بحيث يتضرر من ذلك ذوو أفراد توزيع الدخل بين  إعادةقد ينجم عنه 

 عدام الثقة بالعملة الوطنية وما ينجم عنه من صعوبات مالية ونقدية للدولة . إن إلىالتضخم يؤدي  أن

 

 العدالة   –د 

كيف يمكن تحقيق  كن  المجتمع بطريقة عادلة ، ول  أفراد توزيع الناتج القومي بين    أو توزيع الدخل    وتعني     

 ذلك ؟  

 ي ؟ وابالتس األفراد الدخل القومي بين  أو اة بحيث يتم توزيع الناتج واهي المسهل العدالة       

 ؟   تاجية ن إلاالذين ال  يساهمون في العملية  األشخاص ولكن ماذا عن 

الناتج        يتم توزيع  بين  الدخل    أو هل  العملية    أفراد القومي  ؟    تاجية ن إلا المجتمع حسب مساهمة كل منهم في 

ماذا   السن الصغار    األطفالعن  ولكن  يستطيعون    وكبار  ال  ثم  ومن  ؟   عمل  يجدون  ال  والذين  والمعوقين 

 يستحقون شيئا ؟   أال ؟  تاج نإل االمساهمة في 

 تعطي كل شخص قدر حاجته ؟  أن هل العدالة  أم

يقرر           من  كل  ولكن  احتياجات  تلبية  نستطيع  وكيف  ؟  كل شخص  حاجة  وهل    أفراد مقدار  ؟  المجتمع 

 بغض   إليهوا سيحصلون على ما يحتاجون  ن اك   إذا  تاجنإل االمجتمع للمشاركة في    إلفراد سيبقى هناك اي حافز  

 ؟  تاجية نإل االنظر عن مقدار مساهمتهم في العملية 

، غير عادلت عدال قد يراه غيرك  نأة ( مفهوم فلسفي وشخصي فما تراه  ) العدال  أنفما نريد قوله هنا هو        

العدالة تعتمد على    إنه ال يمت للعدالة بشيء ، ومن ثم فإن ه عدال قد يعتقد مجتمع آخر  إن وما يعتقد مجتمع معين  

 آخر .  إلى فهي تختلف من مجتمع وبهذا   األفراد القيم التي يؤمن بها 
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   Micro – economicsمفهوم االقتصاد الجزئي   – 1

تطبيق  يقصد         الجزئي  االقتصادية  نا والقو  المبادئباالقتصاد  الفرد  ين  الوحدة    أوعلى    إذ ،    تاجيةن إلا على 

االستهلكية ( وكذلك على جهود الوحدة  الوحدة    أو ) العائلة    األفراد اهتمام االقتصاد الجزئي على جهود  ينصب  

 المشروع ( .  أو ) المنشأة  تاجيةنإلا

الفرد    إذن دراسة سلوك  ينصب على  منتج  باعتباره  أو (    ا ) مستهلك  باعتبارهفهو    ث وذلك من حي  أيضا (    ا) 

 -:  اآلتيةب ناالجو

)    –أ    : بــ  والمتمثلة   ،  ) الدخل  اكتساب   ( الدخل  على  الحصول  للعاملين    والرواتب   األجور كيفية  بالنسبة 

الر  ، لمالك  ي والموظفين  بالنسبة  ،    األرض ع  المصرفية  المدخرات  على  الفوائد  لصاحب   األرباح،  بالنسبة 

 المشروع ( .  

 االستثمار( .  أو ) توزيع الدخل بين االستهلك واالدخار فاق الدخل والمتمثلة بـ إنجه أو  –ب 

كيف تتصرف    أياالستهلكية في حالة تغير بعض المؤشرات االقتصادية ،    أو   تاجية نإل االسلوك المتوقع للوحدة  

  أو كمؤشرات تقوم العائلة    األسعارتعمل    إذ الفوائد المصرفية ،    أو   األسعار في حالة تغير    المنشآت   أوالعائلت  

  باألسعار هم يؤثرون بدورهم  إنوكمجموعات بهذا االختيار فعموما    األفراد الفرد من خللها باالختيار ، وبقيام  

 .   مربحةللسلع التي يمكنهم توفيرها بصورة  أيضا التي تتخذها المشاريع كمؤشرات 

 

   Macro – economicsمفهوم االقتصاد الكلي   – 2

االقتصاد الوطني ككل ويهتم به ،    كلت يتعلق االقتصاد الكلي بالتحليل االقتصادي الكلي ، فهو يعالج مش        

السلع والخدمات   أسعار، فدراسة التغيرات الحاصلة في االقتصادية الكلية  المتغيرات  أويتعامل مع النشاطات  إذ 

ي لألسعار(  العام  )المستوى  متغير  خلل  من  القومي  االقتصاد  مستوى  االقتصادي  على  التحليل  ضمن  دخل 

والناتج  الكلي والبطالة  التضخم  مثل  الكلية  االقتصادية  المتغيرات  بقية  وهكذا  واالستهلك   اإلجمالي المحلي  ، 

دراسة وتحليل المتغيرات االقتصادية الكلية    إنت التحليل الكلي ، ومااالكلي واالستثمار الكلي وغيرها من اهتم

خلل التحليل الكلي تضع الحكومة قراراتها  من  تكون ضرورية لرسم وتنفيذ السياسة االقتصادية العامة للبلد و

)الناتج   الدخل  زيادة  اجل  استقرار    اإلجمالي من  مع  العمل  فرص  بزيادة  وذلك  البطالة    األسعار (  محاربة   (

االقتصاد الكلي يهتم    إن وهكذا ف  لألفراد ) مستوى الرفاهية ( .رفع المستوى المعاشي    إلىوالتضخم( وصوال  

 ) الدخل ، االستهلك ، االدخار ، االستثمار ( .        الشمولية  اإلجماليةب االقتصاد الجزئي من الناحية نا بجو

 االقتصاد اجلزئي و االقتصاد الكلي    -:   ثانيا 
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 مفهوم الحاجة :  – 1

لوجود             الزمة  وسائل  على  الحصول  في  الرغبة  هي  االقتصادي  المفهوم  في    أو   اإلنسان الحاجة 

عليه   تفترض معرفة  حائزا على    اإلنسانيكون    أندون  من  لتقدمه    أوالمحافظة  ولكنها  الوسائل    اإلنسان تلك 

 . وبالوسائل التي تسمح بتحقيق تلك الغاية    ليها عبالغاية التي يسيطر  

 -موضوعها ثلثة عناصر هي : نا وللحاجة أيا ك

 كالجوع والعطش مثل .   باأللم  إحساس –أ 

 .  األلم هذا  إلطفاء معرفة الوسيلة   –ب 

 .    اإلحساسهذا   إلزالةالرغبة في استخدام هذه الوسيلة   -جـ 

وليس كل الحاجات تدخل في موضوع االقتصاد ، فبعض الحاجات تخرج عن الدراسات االقتصادية مثل       

الراحة ، فهذه ال تعد حاجات اقتصادية ، واالقتصاديون ال يهتمون بالحاجات   إلىالحاجة    أوالنوم    إلى الحاجة  

 في ذاتها بل يهتمون بنتائجها االقتصادية . 

الحاجة        بالنشاط االقتصادي وذلك    أهميةولدراسة  يتطلب    نأل كبيرة الرتباطها  جهدا من    إشباعهاالحاجات 

ما يستطيع ذلك عن طريق التبادل بما ينتجه  إن  تاجهإنجميع حاجاته من    إشباع الفرد ال يستطيع    ن وأل،    اإلنسان

الحاجات من حيث طبيعتها    أيضا   واآلخرون هو   تصنيف  ويمكن  ،   إلى،  مادية  مادية وحاجات غير  حاجات 

  إلى الحاجات غير المادية فهي الحاجة    أماالمسكن والملبس والغذاء ،    إلى فالحاجات المادية تتمثل في الحاجة  

 التعليم والثقافة والعناية الصحية والسياحة ويطلق عليها الخدمات . 

 

 : ةخصائص الحاج – 2

نفسية    أن ذكرنا        ما من    أساسا الحاجة هي حالة  بميل نحو شيء  بمقتضاها  الفرد  القضاء على  أيشعر  جل 

يؤدي    باأللم  اإلحساس  الذي  الشيء  نحو  عليه    إلى والميل  يكفي    أو القضاء  وال   ، منه  ذلك التخفيف  لجعل 

 -:ال بد من توفر بعض الخصائص منها   حاجة اقتصادية إلى حاجة اقتصادية ، ولكي ينقلب  اإلحساس 

 قابليتها للتعدد :   – أ

محدودة وقليلة تبعا لبساطة الحياة ، فبعض    كانت الحاجة تتعدد مع تقدم الحضارة ، فالحاجات في السابق       

كالسيارة    ، تكن موجودة  لم  دفع    أو السلع  السلع  اختراع هذه  ، ولكن  الحصول    إلى بالرغبة    األفراد التلفزيون 

 احلاجة وخصائصها    -: ثالثا  
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، وهكذا مع كل تقدم وتطور علمي وظهور اختراع جديد تظهر الحاجة في    إليها عليها ، ومن هنا نشأت الحاجة  

 الحصول عليه .  

يكون محدود   أنكما   السلع  البداية و  اظهور هذه  اجتماعية معينة ، وذلك الرتفاع  ت في  قبل طبقات  ستخدم من 

 استخدامها من قبل معظم فئات المجتمع . يزداد س  تاج ن إلا وزيادة  األسعار خفاض إن، ولكن مع  أسعارها

 :   لإلشباع قابلية الحاجة  –ب 

ب       الحاجة  قابلإنتتصف  تختلف من حيث  مد في    لإلشباع ة  ها  والحاجات   ، معينة  فهناك    إشباعها ة زمنية   ،

الحاجات    أما وال يمكن االستغناء عنها ،    اإلنسان حاجات ضرورية كالحاجة لألكل والشرب فهي ترتبط بحياة  

بعد حين مثل الحاجة    إشباعها  أو وترفه فهي حاجات كمالية ويمكن االستغناء عنها    اإلنسانالتي ترتبط براحة  

 ذلك .  إلى وسائل التسلية وما  أو الملبس الفاخرة  إلى

 الحاجة الواحدة :  إشباعتعدد وسائل   –جـ 

عندما ال يستطيع    أخرى   ن امك حاجة    إحلل   ية إن إمكهناك    أي،    لإلشباعفالحاجة الواحدة لها وسائل متعددة       

الفحم  بستبدال  الالبدائل ، فمثل يمكن ا  إلىيلجأ    هولكن   سعرها مرتفع ودخله محدود   ن ألالفرد شراء سلعة معينة  

 التدفئة .  إلىالنفط عند الحاجة  أوالغاز سعر حالة ارتفاع والخشب في 

 الحاجات متكاملة :  – د 

ب       توصف  االقتصادية  البعض    إن فالحاجات  يكمل  رغبات  وهذا    اآلخر بعضها  عن  فمثل    األفراد ينتج   ،

 وهكذا .  األثاث  إلىالحاجة البيت تكملها  إلى الحاجة للبنزين مكملة للحاجة للسيارة ، والحاجة 

 

 

 
    Scarcityمفهوم الندرة  – 1

الذي ال يمكن تحقيقه    اإلشباعوتولد معه حاجاته المتعددة والمتنوعة ، والتي تقتضي قدرا من    اإلنسان يولد        

تدخل   دون  وجدت  التي   ) الحرة   ( السلع  على  )  اإلنسان باالعتماد  مثل  توفيرها  ، في  البحر    ،   الهواء   ماء 

 السلع االقتصادية .   تاجنإل ام الموارد المتاحة بقدر معين ال بد من استخد  ما إنو،  الغابات(

المتوفرة    أن   إال         الموارد  مقدار  كثيرا  تفوق  والخدمات  السلع  الحصول على  في  البشر  هذه    تاج نإل رغبة 

 تتميز بندرتها .  تاجية نإل االموارد  أيتلك الرغبات ،  إلشباع السلع والخدمات  

في بلد ما   األرض دة في الطبيعة فمهما زادت مساحة وهذه الموارد متوفرة بكميات محد  أن فالندرة تعني ببساطة 

من هذه الموارد تظل محدودة  الكمية المتوفرة    إن حجم القوى العاملة ، ف  أو ،    األرض النفط في باطن  مخزون    أو

 ومن ثم نادرة .  

 الندرة النسبية   -:رابعا  
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نسبية        ندرة  هي  الندرة  حاجات    Relative Scarcityوهذه  علقة  عن  تعبر  وهي   ، مطلقة  وليست 

(  كاأللمنيوم )  فقد تكون الكميات الموجودة من مورد معين  إلشباعها بمقدار الموارد االقتصادية اللزمة   اإلنسان

 نادرة .  ها أنبها توصف إنف إليهاالحاجة الكبرى بما قورنت   إذامثل كبيرة من الناحية المطلقة لكنها 

 

   والمشكلة االقتصادية  الندرة  – 2

تنشأ من    Economic Problem، والمشكلة االقتصادية  ة جوهر المشكلة االقتصادية  يتعد الندرة النسب         

المشكلة االقتصادية تتكون من عنصرين    ن إ  أي المحدودة ،    أو تقابل حاجات غير محدودة مع الموارد النادرة  

 هما حاجات متعددة ، وموارد محدودة . 

  أو نرغب فيها  ننتج جميع السلع والخدمات التي    أن ال نستطيع    نا نأ   أهمها   مهمة عكاسات  إنوينتج مما سبق          

نستطيع    إليها نحتاج   ال  ثم  كل    إشباع ومن  ،    أفراد رغبات  المتاحة    إذ المجتمع  للموارد  يمكن  تستجيب    أن ال 

 تاجيا لكل الرغبات والحاجات البشرية . إن

يليا  ضنفسه سلما تفيضع ل  أن الضرورة تقتضي من الفرد بشكل خاص والمجتمع بشكل عام    إن من هنا ف       

  إلى ه يلجأ  إن  أي .    إلحاحا الحاجات    أكثربحيث يوجه موارده المحدودة نحو    ويةولاأل يرتب فيه حاجاته حسب  

 االستعماالت البديلة للموارد النادرة . بين االختيار بين الحاجات ومن ثم االختيار من  

ملحة  ها حاجات  ن، إل  إشباعهالفرد    ولا المأكل والملبس تأتي في مقدمة ما يح  إلىالحاجة    أنعلى سبيل المثال  

وبعد ذلك يتم توجيه ما بقي من  هذه الحاجات    إشباع  نحو  أوال  لذا توجه الموارد النادرة  أوال  إشباعها البد من  

 ضرورة وهكذا .   األقلالحاجات  إلىالموارد 

الموار  أن       بقصد  توجيه  معين  استعمال  نحو  البديلة  االستعماالت  ذات  النادرة  معينة    إشباع د  يدفعنا  حاجة 

  أو الزراعة    أو الت كثيرة ، فيمكن استخدامها للبناء  افمثل لألرض استعم،    أخرى حاجات    إشباع للتضحية في  

من    األفراد حاجة    إلشباع وحدات سكنية عليها وذلك  لبناء    األرض ما استخدمت    فإذاغير ذلك ،    أولشق طرق  

 . وهكذا .  ا قطن أو  ا شعير أو  ا نا نضحي بزراعتها قمحإن المساكن ، ف

تقتصر على مجتمع دون المشكلة اال  أن يتضح  مما سبق          تنجم عن ندرة    قتصادية ال  آخر ، فهي مشكلة 

تع  تاج نإل اعناصر   سواء  نا التي   ، المجتمعات  جميع  منها  وبسيطة    كانت ي  جدا  صغيرة  المجتمعات    أو هذه 

يمثل    ره المجتمع لمعالجة هذه المشكلة الذي يختا  األسلوب . ولكن    وأمريكاالصين والهند  مجتمعات كبيرة مثل  

 االقتصادية .  أهدافهالتي يستطيع المجتمع من خللها تنظيم موارده المحدودة لتحقيق الكيفية 
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   Concept Goodsمفهوم السلعة   –1

كلمة    أنإذ  هو )السلع(،  ةاإلنساني   األفراد حاجات    إلشباعمصطلح استخدم من قبل االقتصاديين    سعأو  أن        

  Utilityحقق منفعة   إذا المفيدة والشيء يكون مفيدا من وجهة نظر االقتصاديين    األشياء تتضمن جميع  ،  )السلع(  

الشيء يكون سلعة حتى لو لم يشبع من الناحية العملية    أنمن ذلك    واألكثرمرغوبا به من قبل الفرد ،    ن اوك

 رغبة الفرد . 

 -مجموعتين : إلىويمكن تقسيم السلع 

 Free Goodsالسلع الحرة   –أ 

ومكوهي         معين  وقت  في  تكون  التي  متو  نا السلع  والماء  معين  الهواء   ، مثل  محدودة  غير  بكميات  فرة 

عند والدته    اإلنسان حاجة يطلبها    أول ف،    تاجها إن  أوفي خلقها    اإلنسانوتكون موجودة في الطبيعة دون تدخل  

في   لخلقها  تتمثل  منه  عناء  دون  عليها  يحصل  فهو   ) الهواء  و  أو )   . معلوم  بقدر  يستطيع  توفيرها  ال  بدونها 

  رار في الحياة وهي ضرورية والزمة لديمومة حياته ، وهي في الوقت نفسه متاحة بقدر يفوق حاجته )االستم

 والبحار .   هارن ألااه مي أوالشمس  أشعة غير اقتصادية ( مثلها مثل سلع) أوغير نادرة ( فهي سلع حرة  

 Economic Goodsالسلع االقتصادية  –ب 

ويكون        الطبيعة  في  حرة  توجد  ال  التي  السلع  في    لإلنسانوهي  كما    تاجهاإنيد   ، معين  بقدر  وتوفيرها 

العناصر تدعى    أو، هذه العوامل    تاجهان إلعن طريق استخدام عوامل معينة    تاجهاإنبيستوجب توفيرها القيام  

 . ( ورأس المال والتنظيمالعاملة  األيديوالموارد الطبيعية   )  وتتمثل في(   تاجنإل اعوامل )

 -نوعين هما :  إلىهذه السلع يمكن تقسيمها  أن كما 

 التي يتم استهلكها مباشرة مثل الغذاء والملبس والمسكن . هي  السلع االستهلكية و –أ 

ينتج سلعا  بصورة غير مباشرة ، مثل المصنع الذي    ةاإلنساني الحاجات    شبع تالتي  هي  و  تاجيةنإل االسلع    –ب  

 ملبس .. وهكذا .  أوسلعا غذائية مثل ،  تاج ن إلتستخدم  

 

   Service conceptمفهوم الخدمة  – 2

الهندسية هي   أو فالخدمة الطبية  ،هي الشيء الذي يمتلك منفعة ويمكن تحويلها ) مبادلتها ( لكنها غير مادية      

، كل هذه    تحويلها ، فالطبيب الذي ينقذ مريضا ورجل الشرطة الذي يمنع حصول السرقة   أو نقلها  نافعة وممكن  

ومن بين منتجي الخدمات المهندس ، والمدرس   ،تقاس بكمية من النقود  أنمن  وأكثرالخدمات تكون ذات حيوية  

 : السلعة واخلدمة    خامسا 
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قتصادية ولكنها غير  سلع ا  إلى تحويله  مرغوبا ويمكن    تاجهم إنوسائق السيارة ... ومئات العاملين الذين يكون  

 . تاج المادي ن إلا والتي تسهم بصورة غير مباشرة في   مادية  وتسمى بالخدمات 

 

 

 

بهذا  القيام  جل  أمن  ددة  تفاع من الموارد النادرة والمحنإل ا حاجاتنا المتعددة البد من    إلشباعتنا  وال ا في مح       

  -فعاليات هي :    أربع   إلىوهذه العملية تتطلب القيام ببعض الفعاليات االقتصادية والتي يمكن تقسيمها    اإلشباع

 .  باختصار ، التوزيع ، االستهلك ، وسنوضح كل فعالية  ، التبادل  تاج نإلا

 

    Production تاج اآلن – 1

      (The Creation or addition of utility)زيادتها   أوهو خلق المنفعة  تاج اآلن

  تاج ن إلاوتاجا .  إنتعد  تسهم في تحقيق نفع معين ) من وجهة نظر شخص ما(    أن ها  نأه عملية من شإن   إذ      

 الحاجات .  إشباعسلع قادرة على  إلى  األشياءلتحويل  ي نا سإنيتطلب بذل جهد 

المنفعة        يأخذ    أووخلق  الفلح    أوشكاال  أزيادتها  يزرع  فعندما   ، عديدة  هناك  صورا  يكون  ،    تاجإنقمحا 

 فائدة .  أكثرشكل  األخيرأخذ الشكل  إذ ،   تاجإنآخر فهذا  إلى وعندما يغير شكل المادة من شكل 

المدرس وغيرهم    أوالمهندس    أو ) الخدمات ( فما يقدمه الطبيب    أيكذلك الحال بالنسبة للسلع غير المادية      

 خدمات نافعة تشبع حاجاتهم ويحصلون على اجر مقابل تلك الخدمات .  األفراد  إلىتاجا ما داموا يقدمون إن  يعد 

يستعمل مباشرة من الطبيعة ، فالخبز مثل ، هو نتيجة    أو يلبس    أو ومن الناحية العملية ال شيء يؤكل          

  إلى بزراعة وحصاد القمح وطحنه وخبزه ثم نقله وتسويقه  ، تبدأ    تاجيةنإل انهائية لسلسلة طويلة من العمليات  

،   تاجنإل اوحاجات المستهلك النهائي هي    األصليةبين الموارد الطبيعية  المستهلكين ، فالعملية التي تمل الفجوة  

 فرة للناس . االسلع والخدمات متوفعالية تجعل  أيةيتضمن  تاج ن إلاف

 

   Exchangeالتبادل   – 2

ا  تاجنإل ابعد         المنتجات  وضع  مشكلة  تم  هناك  عالم    ئكأول بأيدي    تاجهاإنلتي  وفي   ، سيستخدمونها  الذين 

وجود  هناك  يعد  لم  يحتاجون    االقتصاد  ما  جميع  ينتجون  والذين  ذاتيا  المكتفين  ،   إليه لألشخاص  السلع  من 

، لذا يجب    ، وكذلك الحال بالنسبة للعامل  تاجه إناعتمد كليا على    إذالم يعد قادرا على العيش راضيا    ارعفالمز

  إلدخال الطعام الفائض لدى المزارع ، وفي عملية التبادل تكون هناك ضرورة  يبادل خدماته ب  أنعلى العامل  

 بالنقود ثم تستخدم النقود للحصول  أوالالسلع والخدمات تبادل    إن واسطة تبادل ملئمة يطلق عليها النقود ، لذا ف

 .  أخرى على سلع 

  Economic Activitiesالفعاليات االقتصادية    - سادسا 
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    Distributionالتوزيع  – 3

،  تاجن إلافي    أسهمواالذين    ئك أوليقصد بالتوزيع في التحليل االقتصادي تقسيم القدرة الشرائية )الدخل ( بين        

 واألرض ،    األجر ع ، فائدة ، ربح ، فالعمل يحصل على  ، ري  أجور كون بشكل مدفوعات ،  هذا التقسيم ي  إن و

 ورأس المال على الفائدة ، والتنظيم على الربح .   يعتحصل على الر

العملية   الوظيفي إلوهذه  بالتوزيع  العامل    ن تدعى  الدخل على  حسب   أو يكون حسب وظيفته    تاجي نإل اتوزيع 

 الكلي .  تاج ن إلا في  العامل ذلك  إسهامنسبة 

التي يحصل    أما         الفعلية  فالفرد    األفراد الدخول   ، الشخصي  بالتوزيع  فتسمى  المجتمع في سنة معينة  في 

  ان ك  إذاريع  دخله من مصادر متعددة ، فقد يحصل على دخل في صورة  قد يتكون    ان األحيالواحد في بعض  

  ، ارض  قطعة  استخدام    أويملك  مقابل  دخل  على  يحصل  مجموع  إقد  هو  الفرد  ودخل   ، الشخصية  دخاراته 

 ا من هذه المصادر المختلفة . الدخول التي يحصل عليه

 

 Consumptionستهالك إلا – 4

تفاع من  نإل اهي االستهلك ، فهو الهدف النهائي للنشاط االقتصادي ويتمثل ب  واألخيرة العملية المهمة    ن إ        

خدمة يعتمد بشكل مباشر على قدرتها    أو، فالطلب على كل سلعة    ة اإلنسانيالحاجات    إلشباعوالخدمات  السلع  

 .  األفراد حاجات  إشباععلى 

لهذا النشاط هو طلب المستهلك    المحرك الرئيس   ما إنوالحاجات لوحدها ال تحفز على النشاط االقتصادي          

متعددة لكن هذه الحاجات ، فطلب المستهلك هو الحاجة معبرا عنها بمصطلح نقدي ، فالمستهلكون لديهم حاجات 

تأثير قليل في النشاط االقتصادي ما لم يكن   راغبين وقادرين على دعم الحاجات بقدرة شرائية ،    األفراد ذات 

 الدفع النقدي واالستعداد للشراء يجعل هذه الحاجة تصبح طلبا . لكن  تاجنإل افالرغبة ال تحفز المنتجين على 
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 ول األالفصل    أسئلة
 

 

االقتصاد عن   1س يميز علم  الذي  ما  اجتماعي ،  االقتصاد هو علم  بأن  المقصود  ما   :

 غيره من العلوم ؟ 

 الحياة االقتصادية ؟ ما هو الدور الذي تؤديه الندرة في و : ما معنى الندرة ؟  2س

 : ما الفرق بين :   3س

 االقتصاد الجزئي واالقتصاد الكلي .  –أ 

 الكفاءة الفنية والكفاءة االقتصادية .  –ب 

 نتاجية . إلالسلع االستهالكية والسلع ا -جـ 

 التوزيع الوظيفي والتوزيع الشخصي .  –د 

 السلع الحرة والسلع االقتصادية .  -هـ 

 سلع االقتصادية ؟ وما هي أنواعها ؟ : ما المقصود بال 4س

 : عدد خمس خدمات تتعامل معها في حياتك اليومية ؟  5س

 الحاجات متكاملة ؟  نأتوضح فيها  أمثلة: هات 6س

من  7س االقتصاد  علم  يتناولها  التي  االقتصادية  الفعاليات  هي  ما  حالة  أ:  تحقيق  جل 

 من السلع والخدمات ؟ وضحها باختصار .  اإلشباع
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 الطلب السعرية    مرونات   –نيا ثا 
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 أهداف الفصل الثاني 

 

 . تعريف الطالب بمفهوم الطلب والعوامل المؤثرة عليه  ❖

 التعرف على قانون الطلب ومروناته المختلفة وطرق احتسابها .   ❖

مع شرح لبعض التطبيقات في سلوك   وأشكالهاالتعريف بمفهوم المنفعة  ❖

 المستهلك . 
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وضحنا  سبق   ،    إشباع  إلىيسعون    األفراد أن  ان  السكان  زيادة  بفعل  والمتزايدة  المتعددة  حاجاتهم 

المستمر   االجتماعي  التطور  بتأثير  المجتمع    األفراد يحقق    إذ والمتنوعة  السلع    إشباعهم في  من 

 يطلق عليه اقتصاديا بالطلب.     والخدمات من خالل ما

1. : الطلب  ب  مفهوم  المستهلك  الفرد  طلب  االقتصاد  علماء  )يعرف  على  ال  أنه  الحصول  في  رغبة 

فالرغبة وحدها غير كافية لتحديد  (    مصحوبة بالقدرة على دفع ثمنها  خدمة  أوسلعة  

 ، الطلب  السلعة    أن يجب    وإنما مفهوم  تلك  ثمن  تسديد  على  الفرد  بقدرة    أو تقترن 

 مفهوم الطلب .  بذلك الخدمة والتي يوفرها دخله ليكتمل 

 -وهي كما يأتي: ثر فيه  ؤ بعدد من العوامل التي ت  األفراد طلب  يتأثر  -العوامل املؤثرة يف الطلب:.2

السلعة، وعندما نتحدث عن  تلك  وهو عامل مهم في تحديد الكمية المطلوبة من    :  السلعة نفسها   سعر   أ . 

المطلوبة   عالقة العوامل  فقط    السعر والكمية  ثبات  الطلب   األخرىبافتراض  هناك    أن نجد    المؤثرة في 

المطلوبة  الكمية  بين  عكسية  وسعر  من   عالقة  سعر  ف  ها،السلعة  ازداد  انخفضت  تلك  كلما  كلما  السلعة 

المطلوبة   العكس  و  مننهاالكمية  سعر  أيضاعلى  انخفض  منها  هاكلما  المطلوبة  الكمية    وكما   ازدادت 

مطلوبة من تلك السلعة  فان الكمية ال  1P(  ،فلو كان سعر السلعة مثال هو    1موضح في الشكل البياني )  

افترضنا  آلوا   1Q ستكون   لو  ارتفع    ن أن  قد  السلعة  تلك  من    2p  إلى سعر  الكمية    األسباب لسبب  فان 

،ويحصل العكس عند انخفاض سعر تلك السلعة ،وهكذا نجد    2Q  إلى المطلوبة من تلك السلعة ستنخفض  

 عالقة الكمية المطلوبة من سلعة ما عكسية مع سعرها.   نأ

 

 

 

 

 

 

 

 نظرية الطلب   -:  أوال 
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 ( العالقة العكسية بين الكمية المطلوبة من سلعة وسعرها  1شكل ) 

يوفر القدرة لذلك الفرد    فهولطلب،ا  في تحديد عامل مهم    المستهلك  الفرد دخل  :  المستهلك  الفرد  دخل ب.

يؤثر طرديا    إذ حاجاته،وتزداد تلك القدرة مع زيادة الدخل،  إلشباععلى تنفيذ طلبه على السلع والخدمات  

الدخل زاد طلب    فكلما  في طلب السلعة، السلع والخدمات علالفرد  زاد  الدخل انخفض    ى  وإذا انخفض 

عليها   العوامل  الطلب  ثبات  في  األخرى بافتراض  )   الطلب   المؤثرة  الشكل  في  موضح  فان  ،(  2وكما 

السلع والخدمات، فيطلب كمية    أكبر سيعطيه مقدرة    2Y  إلى   1Yمن    األفراد   أحد زيادة دخل   على طلب 

 بعد زيادة دخله.     2Q فتصبح 1Qكانت  إذ من السلعة  أكبر
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 ( العالقة الطردية بين الطلب على سلعة ودخل الفرد  2شكل ) 

 

 : ج .أسعار السلع البديلة والمكملة للسلعة

   أسعار السلع البديلة : -*

تلك    إنقريبة منها ،بمعنى    أومعظم السلع في حياتنا اليومية لها بدائل قد تكون مشابهة لها    إن      

تامة   بدائل  تكون  قد  تامة أي تعطي    أو،  نفسه    األصلية السلعة    إشباعتعطي    أيالبدائل  بدائل غير 

طلب السلع البديلة عندما يرتفع    إلى  األفراد ويلجأ    األصليةالذي تعطيه السلعة    لإلشباعمقاربا      إشباعا

هناك عالقة طردية بين الكمية المطلوبة من السلعة وسعر    ن أ،ومن هذا نستنتج    األصلية سعر السلعة  

لحوم   كارتفاع  ما  سلعة  ارتفع سعر  لها،فلو  البديلة  ف  األسماك السلعة  ذلك سيدفع  إ مثال  انتقال    إلى ن 

المستهلك   الفرد  الدجاج مثال  إلىطلب  يؤدي   لحوم  البديلة  زيادة    إلىما  السلعة  المطلوبة من  الكمية 

 -(   :3)س هو الصحيح وكما موضح في الشكل ، والعك وهي الدجاج 
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 ( العالقة الطردية بين الكمية المطلوبة من السلعة وسعر السلعة البديلة لها 3شكل ) 
 ة : املكمل السلع * أسعار    

سلع        مع  استهالكها  يتم  السلع  من  كبير  عدد  )تكمل(    نأ ،بمعنى    اإلشباعلتحقيق    أخرىهناك  السلع  تلك 

من خالل استهالك السلعتين معا فكل سلعة تكمل    إاليتحقق    ال  أويكتمل    المطلوب ال  اإلشباع  إن  إذ ،  اإلشباع

فسيؤدي ذلك  رتفع سعر السكر  الو     فمثال  السلعتين ،   هاتين ،ومن هنا يكون الطلب مشتركا على   األخرى السلعة  

لدى الذين يستهلكون السكر    –  أيضا  ض الكمية المطلوبة من السكر وكذلك الكمية المطلوبة من الشاي انخف ا  إلى

الكمية المطلوبة    ما والسلع المكملة لسلعة    أسعار هناك عالقة عكسية بين    إن   أيكسلع مكملة     -    والشاي معا

 -(:4موضح في الشكل )هو وكما   منها

 

 

 

 االصلية
 االصلية  البديلة 

 البديلة
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 العالقة العكسية بين الكمية المطلوبة من السلعة وسعر السلعة المكملة لها ( 4شكل ) 

 

في طلب   األفراد يتأثر    إذ   في الطلب على السلعة  مؤثرا  الذوق عامال   يعد   :أوتفضيالت المستهلكين  االذواق  د.

وتغليف وروائح السلع وغيرها تؤثر على أذواق المستهلكين ومن    وألوان السلع والخدمات بأذواقهم فمواصفات  

  أذواق بهدف التأثير على    واإلعالنالدعاية   سلوب أويمارس المنتجون  ، ثم تؤثر على حجم طلبهم من تلك السلع  

 . ما وحجم الطلب على سلعة  األفراد العالقة طردية بين أذواق  إن المستهلكين لزيادة طلبهم من سلعة ما، لذا نجد 

 

   -:هـ .السكان

تقود    إن السكان  والخدمات،  إلىزيادة  السلع  الطلب على  السكان    هناك عالقة طردية  إن أي    زيادة  بين حجم 

 . كلما ازداد عدد السكان زاد الطلب وكلما قل عدد السكان قل الطلب  أي  والطلب 
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سبق        العو  أن لقد  على  ،ووجدنا  اطلعنا  الطلب  في  تؤثر  التي  انخفاضه،  امل  باتجاه  تدفع  عوامل  هناك  أن 

العوامل   ثبات  بافتراض  السلعة  سعر  كالدخل    األخرى فارتفاع  طلبها  في  يؤدي    األذواق   أو المؤثرة    إلى مثال 

عر بالكمية المطلوبة  عالقة الس  إن إذ انخفاض الكمية المطلوبة من السلعة ،ويحصل العكس عند انخفاض سعرها،

موجودة   العكسية  العالقة  ،وهذه  عكسية  نالحظ    أيضاعالقة  ،بينما  السلعة  لتلك  المكملة  السلع  أسعار    ن أمع 

،  أخرى عوامل   الطلب  مع  بعالقة طردية  ،فزيادة    أيترتبط  العوامل  تلك  زيادة  مع  السلعة  على  الطلب  يزداد 

  األخرى زيادة الطلب على السلعة ويحصل العكس عند انخفاضه بافتراض ثبات العوامل    إلىدخل الفرد تؤدي  

تغيير   مع  كذلك  الطردية موجودة  العالقة  أيضا،وهذه  الطلب  في  الدعاية    األذواق المؤثرة    واإلعالن من خالل 

)السلع  لسلع تسمية  التي تؤثر في ذوق المستهلك باالتجاه الذي يزيد من طلبه من تلك السلعة .ونطلق على تلك ا

فيه حيث تجري    ،بينما هناك حاالت ال االعتيادية(   المؤثرة  السلعة والعوامل  بين طلب  اعتيادية  العالقة  تكون 

ولذلك يطلق على هذا النوع من السلع    أعالهالتغيرات في طلب السلعة بشكل استثنائي من العوامل المذكورة  

 -لحاالت:بعض من تلك ا وأدناه  بالسلع غير االعتيادية 

الرديئة أ. نسبة    أو  -:السلع  اكتشفها،وهي  إلىسلع)جيفن(  الذي  جيفن  في    االقتصادي  طلبها  يتم  التي  السلع 

الشعبية،ولكن مع   المستعملة وبعض وجبات الطعام  الفقيرة ومنها المالبس  المنخفضة للعوائل  الدخل  مستويات 

الدخل   السلع تنخفض بدل  إ مستويات معينة ف  إلىارتفاع  المطلوبة من تلك  الكميات  الفرد    إذ ترتفع    أن ن  ينتقل 

 طلب سلع أجود منها.  إلىالمستهلك 

المباهاةب. ارتفاع    -:  سلع  عند  فيالحظ  والمجوهرات  الذهبية  الحلي  السلع  هذه  الكمية    أسعارها ومن  تزداد   ،

منها   بعض      أيضا المطلوبة  قبل  من  ،وذلك  الطلب  قانون  تسعى    أو   األشخاص على عكس  التي    إلىالعوائل 

 سلع التي يرتفع ثمنها. تميزها الطبقي ومنزلتها االجتماعية من خالل التباهي بشراء تلك ال إظهار

المستهلكين  ج. وقوع    -: توقعات  عند  الحالة  هذه  والكوارث    األزمات وتحصل  الكميات    إذ والحروب  تزداد 

  أسعارها المطلوبة من سلعة ما بالرغم من ازدياد سعرها،وذلك عندما يتوقع المستهلكون مزيدا من االرتفاع في  

 مستقبال. 

، وذلك عندما  أسعارهاالكميات المطلوبة من سلعة ما تنخفض على الرغم من انخفاض    إن وعلى العكس نالحظ  

 . تلك السلع مستقبال   أسعاريتوقع المستهلكون مزيدا من االنخفاض في 

 

 

 ستثناءات من قانون الطلب ا   -:   ثانيا 
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    ( الجدول  تأملنا  قبل    اآلتي(  1لو  من  المطلوبة  الكميات  عن  رقمية  بيانات  يتضمن   األفراد   أحد الذي 

 المالبس مثال وذلك في ظل أسعار مختلفة لتلك السلعة .  أو عتيادية كالمواد الغذائية االمستهلكين لسلعة 

 ( يوضح الكميات المطلوبة من سلعة ما في ظل أسعار مختلفة  1جدول ) 

 ) كيلو غرام (   الكمية املطلوبة دينار(  ألفالسعر) 

2 100 

4 80 

6 60 

8 40 

10 20 

 

 

السيني،          المحور  على  السلعة  تلك  من  المطلوبة  الكمية  بتمثيل  وذلك  بيانيا  المحتويات  تلك  بتمثيل  وقمنا 

اليسار    أعلىهو عبارة عن منحنى ينحدر من  الذي )  منحنى الطلب وسعرها على المحور الصادي لحصلنا على  

(  5يوضحه الشكل )    .(،وهذا ماالكمية المطلوبة من سلعة وسعرها   اليمين والذي يوضح العالقة مابين   أسفل   إلى

 :  اآلتي 

                                            

 

 

 

 

 منحىن الطلب وقانون الطلب   -:   ثالثا 
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 ( منحنى الطلب  5شكل )   

فان الكميات المطلوبة من    األسفل   إلىكلما انتقلنا في الجدول    أننا الجدول  السابق  نالحظ    إلى   اآلن ولو عدنا  

تزداد الكميات   األعلى   إلى تلك السلعة تنخفض مع ارتفاع سعرها ،والعكس هو الصحيح فكلما انتقلنا في الجدول  

)العالقة بين الكمية المطلوبة    ن أ  إلى نتوصل    أن المطلوبة من تلك السلعة مع انخفاض سعرها ، ومن ذلك يمكن  

 . (  Demand Law)   يعرف بقانون الطلب   عكسية( وهذا ما عالقة من سلعة اعتيادية وسعرها هي  
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  أو المستهلكين   األفراد   حد ألفي الفقرة السابقة تم توضيح مفهوم منحنى الطلب ،والمقصود به منحنى الطلب       

، ما  سلعة  على  الفردي  الطلب  فيمثل    أما منحنى  السوق  طلب  طلب  منحنى  لتلك   األفراد مجموع  المستهلكين 

 -يوضح ذلك: اآلتي (  2والجدول )   السلعة

   ( الكميات المطلوبة من ثالثة مستهلكين من سلعة ما في ظل أسعار مختلفة 2جدول ) 

 

 السعر 

 )ألف دينار( 

 املطلوبة الكمـية 

 1الفرد 

 )كيلو غرام( 

 2الفرد   

 )كيلو غرام( 

 3الفرد   

 )كيلو غرام( 

طلب السوق )جمموع  

 )كيلو غرام(  الطلب(

2 100 100 100 300 

4 80 80 80 240 

6 60 60 60 180 

8 40 40 40 120 

10 20 20 20 60 

 

        

من الجدول نالحظ    األولالذين يمثلون الطلب على سلعة هو ثالثة ، ففي العمود    األفراد مجموع    ن ألو فرضنا   

في العمود الثاني والثالث والرابع فكل واحد منها يتضمن الكميات المطلوبة من تلك    أمابيانات عن سعر السلعة،

فتضمن    واألخير امس  على التوالي، أما الحقل الخ  3،2،1 األفراد لواحد من  السلعة ولكل مستوى سعر مقابل لها  

قبل  مجموع  عن    أرقام من  السلعة  من  المطلوبة  )  األفراد الكميات  مقابل  سعر  مستوى  مجموع    أي ولكل 

 (. 1،2،3الحقول

 

 منحىن طلب السوق   -:  رابعا 
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تمثيل   حاولنا   )     األرقام ولو  الجدول  في  نحصل على    2الواردة  منفرد  بشكل  ولكل عمود  بيانيا    األشكال ( 

   -:اآلتية البيانية 

 

 (منحنى طلب الفرد ومنحنى طلب السوق من سلعة اعتيادية  6شكل ) 

 

التوالي    األفراد تمثل منحنيات طلب   C .B .Aالبيانية    األشكال   إن نالحظ   )   أماعلى  (فيمثل منحنى  Dالشكل 

 منحنى الطلب التجميعي لتلك السلعة .  أوطلب السوق 

 

 

    :Elasticity مفهوم المرونة   .1 

يتغير )يزداد   إذ أن الطلب يتأثر بعدد من العوامل ،االقتصادية وكما تم شرحه سابقا   لقد وضحت النظرية        

السلع    أنواع   إن في تلك العوامل ، ولكنها لم توضح لنا مقدار ذلك التغيير ، وهل    للتغيير   كاستجابة ينقص(    أو

تتغير  أو )الضرورية   مثال(  االستجابة    إن،    هنفس   المقدارب  الكمالية  مقدار  من    أومعرفة  تحديده  يمكن  التغيير 

التغيير النسبي في الكمية المطلوبة من    أودرجة االستجابة  نها  إتعرف المرونة ب   إذ خالل معرفة مرونات الطلب  

  واإلنفاق السلع البديلة والمكملة    أسعاروهي السعر،الدخل،  السلعة للتغيير النسبي في العوامل المؤثرة في الطلب 

 المستهلكين.      أذواق للتأثير على  واإلعالن التعزيزي على الدعاية 

 

 

 رونات الطلب م   –ثانيا  
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 :   انواع مرونات الطلب. 2

 مرونة الطلب السعرية  أ.

 خلية مرونة الطلب الد ب. 

 مرونة الطلب المتقاطعة ج.  

 مرونة الطلب التعزيزية د. 

 : مرونة الطلب السعرية أ. 

السعرية         الطلب  مرونة  سلعة  أنها ب تعرف  من  المطلوبة  الكمية  في  التغيير  في    إلى  ما  نسبة  التغيير  نسبة 

 -، ووفقا لهذا التعريف فان الصيغة الجبرية للمرونة هي: نسبة مئوية  ،فالمرونة هي سعرها

   ها نفسالسلعة التغير النسبي للكمية المطلوبة من السلعة /  التغير النسبي لسعر  = مرونة الطلب السعرية 

 =Δ %للكمية المطلوبة من السلعة   /Δ %ها . نفس لسعر السلعة 

 

  E = 
∆%𝑄

∆%𝑃
 

E = 
𝛥𝑄

∆𝑃
 =   

𝑄2−𝑄1

𝑃2−𝑃1
   .  

𝑃1

𝑄1
 

 :   إنحيث 

Q1 الكمية المطلوبة من السلعة قبل تغيير سعرها ،  1ك أو = P1سعر السلعة قبل تغيره   1س  أو 

Q2 السلعة بعد تغيير سعرها  من المطلوبة = الكمية  2أو ك ،P2  سعر السلعة الجديد   2س  أو 
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   100انخفاض الكمية المطلوبة منها من    إلى   أدى دينار مما    الف آ   8  إلى   5ارتفع سعر سلعة من    إذا  -:مثال

العوامل    إيجاد المطلوب  .    وحدة   ألف   75  إلى ثبات  بافتراض  السلعة  لتلك  السعرية  الطلب    األخرى مرونة 

 المؤثرة في الطلب على تلك السلعة؟ 

   -: الحل

 

EP = 
𝑄2−𝑄1

𝑃2−𝑃1
    .    

𝑃1

𝑄1
 

              

 

تساوي)   إن       السعرية  الطلب  نسبة    إذ (   0.42مرونة  )تكون  قوسين  بين  وتوضع  المرونة  قيمة  تحييد  يتم 

بدون   المرونة  إشارةمطلقة  وقيمة  من  إل  منخفضة (،  اصغر  تغيير    إن وبما    1نها  هي  السعرية  الطلب  مرونة 

انخفاض الكمية    إلى يؤدي     % 1)زيادة سعر تلك السلعة بنسبة  ان  ن توضح لنا  آل نسبي وليس مطلق فالمرونة ا

بنسبة منها  (   (0.42المطلوبة  فان    %  السلعة ضرورية لذلك  الكمية    إن   إذ   هذه  في  المستهلك  الفرد  استجابة 

( كلما  1السلعة تنخفض مرونة طلبها السعرية )اصغر من    إن   إذ ا ضعيفة،المطلوبة منها نتيجة للتغير في سعره

( عندما تكون السلعة  1من    أكبر ،بينما تكون مرونة طلبها السعرية مرتفعة )  األفراد ازدادت ضرورتها لحياة  

 كمالية. 
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   -:حاالت مرونة منحىن الطلب السعرية   

 -هناك خمس حاالت لمرونة منحنى الطلب السعرية  هي:

يكون    إذ   درجة مرونة منحنى الطلب النهائيةفي هذه الحالة تكون    -نهائي املرونة :  منحىن طلب ال  .1

تغيير الكمية المطلوبة    إلىفي سعر السلعة يؤدي      ا بسيط    ا تغيير  ن أموازيا للمحور السيني ،وهذا يعني  

بنسبة ال بنسبة    أوالمنتجين    أحد قيام    إن  أكثرنهائية،وبتفصيل    منها  السلعة  برفع سعر  مثال  %1الباعة 

واالنتقال    األفراد توقف    إلى سيؤدي   السلعة  هذه  السعر    إذا،بينما  آخرمنتج    إلى عن طلب  بخفض  قام 

 : اآلتي ( 7) يوضحه الشكل كمية لديه من السلعة ،وهذا ما  أي نه سيتمكن من بيع إ ف %1بنسبة  

 

 ( منحنى طلب ذو مرونة سعرية ال نهائية    7شكل ) 
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  إن وهذا يعني    واحد ال من    أكبرلطلب  اتكون درجة مرونة منحنى    إذ   -منحىن طلب مرتفع املرونة:   .2

بنسبة   السلعة )زيادته مثال(  المطلوبة منها )انخفاضها( بنسبة    إلىيؤدي    %1تغيير سعر  الكمية  تغيير 

  إن   إذ السلعة موضوع الدراسة هي سلعة كمالية    إن  إلى، وتؤشر هذه الدرجة من المرونة  %1من    أكبر

 : تياآل ( 8يوضحه الشكل ) عالية ،وهذا ما  السعريةالسلع الكمالية تكون مرونة طلبها 

 

 ( منحنى طلب ذو مرونة سعرية مرتفعة  8شكل ) 

املرونة:  .3 متكافئ  طلب  الطلب    إذ   -منحىن  منحنى  مرونة  درجة  للواحد تكون     مساوية 

تغيير سعر    أن االستجابة النسبية للكمية المطلوبة فيها تساوي واحد وهذا يعني    أي(،    1  =) م .ط.س  

بنسبة   مثال(  )زيادته  بنسبة    إلى يؤدي    % 1السلعة  )انخفاضها(  منها  المطلوبة  الكمية  ،  أيضا  % 1تغيير 

المرونة عدم   الدرجة من  هذه  فيما    إمكانيةوتؤشر  السلعة  نوع  أم    إذاتشخيص  كانت سلعة ضرورية 

 : اآلتي  ( 9يوضحه الشكل )  كمالية ،وهذا ما
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 ( منحنى طلب ذو مرونة سعرية متكافئة  9شكل ) 

كبر  أمن الواحد الصحيح و أقلتكون درجة مرونة منحنى الطلب  إذ  -منحىن طلب منخفض املرونة:  .4

تغيير سعر السلعة    إن من واحد وهذا يعني    أقلاالستجابة النسبية للكمية المطلوبة فيها    أي    من الصفر 

، وتؤشر  %1من    أقلتغيير الكمية المطلوبة منها )انخفاضها( بنسبة    إلىيؤدي    %1)زيادته مثال( بنسبة  

تكون    السلع الضرورية   إن   إذ السلعة موضوع الدراسة هي سلعة ضرورية    ن أهذه الدرجة من المرونة  

 :   اآلتي( 10يوضحه الشكل ) مرونة طلبها السعرية منخفضة ،وهذا ما 

 

 منخفضة منحنى طلب ذو مرونة سعرية  (  10شكل )   
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املرونة:  .5 الطلب    إذ   -منحىن طلب عديم  منحنى  درجة مرونة  منحنى    تساوي صفراتكون  ويكون 

،    عموديالطلب   السيني  المحور  فيها معدومة    أي على  المطلوبة  للكمية  النسبية  تساوي    أواالستجابة 

  أي   إلى سوف لن يؤدي     % 1انخفاضه( بنسبة    أو تغيير سعر السلعة ) زيادته     إن صفرا، وهذا يعني  

ما   تغيير وغالبا  منها  المطلوبة  الكمية  الس  في  جدا  لتكون  الضرورية  عديمة    كاألدويةع  التخصصية 

 المرونة على المدى القصير . 

 

 عديم المرونة السعرية   ( منحنى طلب 11شكل ) 

 مرونة الطلب السعرية للسلعة يفالعوامل املؤثرة  

على عكس السلع الكمالية  (1من    أقل )منخفضة    مرونة طلبها السعريةفالسلع الضرورية تكون    -:  نوع السلعة. 1

 . ( 1من   أكبرالسعرية مرتفعة )مرونة طلبها تكون  إذ 

السلعة  . 2 لتحل محل  البدائل  تلك  قابلية  البدائل ومدى  للسلعة    -:  عدد  بدائل تزداد مرونتها ، فكلما كان هناك 

تكاد تكون معدومة، بينما المالبس عالية المرونة لوجود    أونزين( منخفض المرونة الن بدائله قليلة البوبالعكس )

 بدائل كثيرة لها. 

  اإلنفاق تكون عالقتها طردية مع درجة المرونة ،فكلما زادت نسبة    إذ   -: من الدخل  على السلعة   اإلنفاق نسبة  . 3

منخفض  الملح  على  فالطلب   ( العكس  وعلى  السلعة،  تلك  مرونة  درجة  زادت  السلعة  على  الفرد  دخل  من 



 نظرية الطلب واملنفعة                                  لثاني الفصل ا 

 

41 

  اإلنفاق رتفع المرونة الن نسبة  الطلب على السيارات م  إن عليه منخفضة بينما نجد    اإلنفاقالمرونة ألن نسبة  

 عليها كبيرة(. 

  عالقة مستوى السعر بمرونة الطلب السعرية هي عالقة طردية ،فكلما ارتفع السعر  إن  إذ   -:  مستوى السعر.4

 صحيح. السعرية والعكس   المرونةارتفعت درجة 

تزداد   إن   إذ   -:الزمن.5 الزمن  ،فبمرور  طردية  السعرية  الطلب  بمرونة  الزمن  غير    إن حيث    عالقة   السلع 

 بدائل للسلعة التي ارتفع سعرها.   إيجاد الفرد المستهلك يستطيع بمرور الزمن  إن  إذ المرنة تصبح مرنه، 

 خلية : مرونة الطلب الدب.

الدخلية  تع  ۥ  الطلب  مرونة  ما    النسبي   التغيير   أنها برف  سلعة  طلب  الفرد التغيير    إلى في  دخل  في  النسبي 

مرونة الطلب ويمكن الحصول على  تغيرات دخل الفرد تؤثر في تحديد مستوى طلبه لسلعة ما ،   إن  إذ ،المستهلك

 -:اآلتية من الصيغة الدخلية 

 

∆%𝑄

∆%𝑦
 =  

∆𝑄

𝑄
∆𝑦

𝑦

=  
𝑄2−𝑄1

𝑦2−𝑦1
 .

𝑦1

𝑄1
 = yE 

 ن :  إ إذ 

Q1  الكمية المطلوبة من السلعة قبل تغيير دخل الفرد المستهلك    1ك   أو =y1  دخل الفرد المستهلك قبل    1د   أو

 تغيره  

Q1  الكمية المطلوبة من السلعة بعد تغيير دخل الفرد المستهلك   2ك أو =y2  المستهلك الجديد  دخل الفرد  2د  أو 

 حاالت مرونة الطلب الدخلية

 ثالث حاالت هي :    لمرونة الطلب الدخلية

 مرونة 
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تغيير الدخل    إن من واحد وهذا يعني    أكبر تكون درجة المرونة الدخلية فيها    إذ   -:مرونة طلب دخلية مرتفعة  -1

، وتؤشر هذه  %1من    أكبرتغيير الكمية المطلوبة من السلعة )زيادتها( بنسبة    إلىيؤدي    % 1)زيادته مثال( بنسبة  

  السلع الكمالية تكون مرونة طلبها الدخلية عالية   إن   إذ السلعة موضوع الدراسة كمالية    نأ الدرجة من المرونة  

   . ( يوضح هذه المرونة  12والشكل البياني )  

 

 (منحنى ذو مرونة طلب دخلية عالية  12شكل ) 

متكافئة  .   2 دخلية  طلب  من    إذ    -: مرونة  الدرجة  ،وهذه  للواحد  مساوية  فيها  الدخلية  المرونة  درجة  تكون 

( يوضح    13والشكل )   كمالية  أم كانت سلعة ضرورية   إذافيما    البت في نوع السلعة  إمكانية عدم  المرونة تؤشر 

 . هذا النوع من المرونة  

 

 مرونة طلب دخلية متكافئة  منحنى ذو (  13شكل )  
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كبر من  أمن الواحد الصحيح و  أقلتكون درجة المرونة الدخلية فيها    إذ   -:   -: منخفضةمرونة طلب دخلية  .  3

السلع الضرورية تكون    إن  إذ   السلعة موضوع الدراسة ضرورية  إنالصفر ، وتؤشر هذه الدرجة من المرونة  

    مرونة طلبها الدخلية منخفضة.

 

 ( منحنى ذو مرونة طلب دخلية منخفضة   14شكل ) 

الصفر    ال مرونة طلب دخلية النهائية ،وكذلك  توجد    ال  -:   مالحظة مهمة   توجد مرونة طلب دخلية تساوي 

 تنعكس على طلبه من السلع.   أنتغيرات دخل الفرد البد  إن إذلعدم واقعيتها،في الحياة العملية ،

 

زيادة الكمية المطلوبة من سلعة    إلى   أدىدينار مما    ألف   800  إلى    700من   األفراد   أحد ارتفع دخل    إذا  -:مثال

المؤثرة    األخرى لتلك السلعة بافتراض ثبات العوامل    ةالطلب الدخليمرونة    إيجاد المطلوب  ،   100الى  75   من

 في الطلب على تلك السلعة؟ 
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  -: اآلتيةنستخدم الصيغة   الطلب الدخليةيجاد مرونة   ال  -:لحلا

Ey = 
𝑄2−𝑄1

𝑦2−𝑦1
 .

𝑦1

𝑄1
 

 

 .  سلعة كمالية السلعة موضوع الدراسة    إن( 1من   أكبر نهاألوتؤشر مرونة الطلب الدخلية المرتفعة ) 

 ج. مرونة الطلب املتقاطعة: 

التغيير النسبي في    إلى التغيير النسبي في الكمية المطلوبة من سلعة ما    أنها بمرونة الطلب المتقاطعة    رفتع  ۥ 

كانت سالبة كانت   فإذامعامل هذه المرونة نوع العالقة بين السلعتين ،  إشارة، وتوضح    األخرىأسعار السلع  

امل مرونة  هما،وكلما ارتفعت قيمة معلبعض  انت موجبة فالسلعتان بديلتان ك  إذا  أماالسلعتان مكملتين لبعضهما  

إلى  فذلك يؤشر      اتساوي صفر  قيمة المعاملكانت    إذا  أمابين السلعتين ،  أقوىكانت العالقة    الطلب المتقاطعة

 . عدم وجود عالقة بين السلعتين 

 -:اآلتيةمن الصيغة مرونة الطلب المتقاطعة ويمكن الحصول على 

 

الطلب االصلية  مرونة   



 نظرية الطلب واملنفعة                                  لثاني الفصل ا 

 

45 

Ec = 

∆𝑄𝑥

𝑄
∆𝑃

𝑃𝑦

=  
𝑄2−𝑄1

𝑃𝑦2−𝑃𝑦1
 .

𝑃𝑥1

𝑄𝑥1
 

 :    إن إذ 

Qx1 أوأ  = الكمية المطلوبة من السلعة    1ك أ   أو  X    أوقبل تغيير سعر السلعة ب  y     أو  1، س ب  Py1  سعر =

   السلعة ب قبل تغيره  

Qx2 أو= الكمية المطلوبة من السلعة أ    2ك أ  أو  X   أو تغيير سعر السلعة ب    بعد  y     2او  2، س ب  Py  سعر =

    الجديد  y أو السلعة ب 

  أخرى انخفاض الكمية المطلوبة من سلعة    إلى   أدىدينار مما    الف آ   10 إلى     5ارتفع سعر سلعة من   إذا  -:مثال

 العالقة بين السلعتين ؟  إيجاد المطلوب وحدة     100    إلى 200  من

 -:الحل

Ec = 
𝑸𝒙𝟐−𝑸𝒙𝟏

𝑷𝒚𝟐−𝒙𝟏
 .

𝑷𝒚𝟏

𝑸𝒙𝟏
 

 

  لبعضهما .  السلعتين مكملتان ن ألمعامل مرونة الطلب المتقاطعة تؤشر لنا  السالبة اإلشارة
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 د . مرونة الطلب التعزيزية:

التغيير النسبي    إلى  من سلعة ما   التغيير النسبي في الكمية المطلوبة  نها بأمرونة الطلب التعزيزية    رفتع  ۥ       

الدعاية     اإلنفاقفي   على  الكمية  واإلعالنالتعزيزي  في  النسبي  التغير  توضح  مئوية  نسبة  هي  ،فالمرونة 

في    إلى المطلوبة   النسبي  قيمة    التعزيزي،وتكون  اإلنفاقالتغير  ارتفعت  فكلما  طردية  المتغيرين  بين  العالقة 

المرونة فان ذلك   الدعاية    اإلنفاقمن    يدل على الجدوى االقتصادية معامل    إذا  أما ،    واإلعالنالتعزيزي على 

المعامل كانت   المنتج عن      اتساوي صفر  قيمة  توقف  الدعاية    اإلنفاق فذلك يؤشر وجوب  لعدم    واإلعالن على 

 .  جدواها اقتصاديا  

 -:اآلتيةمن الصيغة  مرونة الطلب التعزيزية ويمكن الحصول على 

Es = 
∆%𝑄

∆%𝑁
 

Es = 

∆𝑄

𝑄
∆𝑁

𝑁

 =   
𝑄2−𝑄1

𝑁2−𝑁1
 .

𝑁

𝑄
 

   

 ن : إ إذ 

Q1   التعزيزي   اإلنفاق من السلعة قبل تغيير  = الكمية المطلوبة    1ك    أو   ,  N1   التعزيزي قبل    اإلنفاق    1ن    أو

 تغيره  

Q2  التعزيزي اإلنفاق= الكمية المطلوبة من السلعة بعد تغيير  2ك   أو  ,  N2  الجديد التعزيزي  اإلنفاق 2ن   أو  
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ماليين دينار مما    8  إلى   4ت قد زاد من  آالمنش   أحد في    واإلعالن على الدعاية    اإلنفاقن  أعلمت ب   إذا   -:مثال  

مرونة الطلب   إيجاد مليون قطعة ،المطلوب    4 إلى  2سبب في زيادة الكمية المطلوبة من السلعة التي تنتجها من 

 التعزيزية لتلك السلعة بافتراض ثبات بقية العوامل المؤثرة في طلبها. 

 -الحل:

Es = 
𝑄2−𝑄1

𝑁2−𝑁1
 .

𝑁1

𝑄1
  

 

على الكمية المطلوبة من    واإلعالنللدعاية   قتصاديةجدوى اوهذا يؤشر وجود   1معامل المرونة التعزيزية = إن

 السلعة.  

 

 

 

   -: Utilityمفهوم املنفعة   -1
المثال    أخذناحياته ، ولو    إلدامةحاجاته المتعددة والمتزايدة من السلع والخدمات    إشباع  إلى  اإلنسانيسعى        

( عدد   األفراد   حد أل  اآلتي )يستهلك  يتناول  التفاحات خالل    احيث  الفرد    مدةمن  ذلك  ان  نالحظ  زمنية محددة 

 -من خالل تناوله لذلك العدد من التفاح كما يأتي: إشباع يحصل على 

 

    نظرية سلوك املستهلك)نظرية املنفعة(   -ثالثا :
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التفاحة         تناوله  ,  األولىفمن  منفعة  وحدات  على خمس  ثالث   أما حصل  على  فسيحصل  للثانية  تناوله  عند 

  إلى نه قد وصل  إلمن التفاحة الثالثة فيما لو تناولها، لماذا؟    إشباعبينما نالحظ انه لن يحصل على  , وحدات منفعة

في    إشباع   أقصى منها  يستفاد  فلن  الثالثة  التفاحة  تناول  لو  فانه  وبذلك  ،  إشباعله  الوقت  ذلك  خالل    أما حاجته 

 -ما تناولها. ومن هنا نالحظ ما يأتي: إذا التفاحة الرابعة فتصبح منفعتها سالبة وقد تضر بالفرد 

 للسلع والخدمات يحقق لهم منفعة .  األفراد استهالك  إن . 1

لوحدات من سلعة    اإلشباع المنفعة هي    إن.2 استهالكه  الفرد من خالل    مدة   أثناء خدمة    أوالذي يحصل عليه 

 ة.محدد 

منها للوحدة السابقة    أقل تكون    مدة زمنية محددة   أثناء المنفعة التي يحصل عليها الفرد المستهلك من سلعة    إن .3

منفعة،وتصبح    أية  اإلضافيةفال تحقق له الوحدة    إشباع   أقصى   إلىالصفر بسبب وصول الفرد    إلى حتى تصل  

 . إضافيةسالبة لو استمر باستهالك وحدات 

  آخر   إلى يختلف من شخص    اإلشباع،فمقدار  آخر  إلىالمنفعة مفهوم شخصي  يختلف من شخص    إنكما         

متجددة ،لذا فهي مفهوم    بأنهاالمنفعة تمتاز    إن،كما    أذواقهمبسبب اختالف    األفراد تفضيالت    تختلف  إذ   أيضا

( في ذلك الوقت الذي تناولهما فيه  اإشباعمحددة ، فعند تناول الفرد تفاحتين فانه يحقق منهما منفعة )  بمدة يتعلق  

 تحقيق منفعته من التفاح مجددا وهكذا.    إلىالحقة  مدةتستمر ، ويحتاج في   لكن تلك المنفعة ال

 أشكال املنفعة   -2

 -عديدة منها:  أشكالللمنفعة 

الشكلية أ. من خالل    -:  المنفعة  تتحقق  التي  المنفعة  المادةوهي    أثاث   إلى  األخشاب ،كتغيير شكل    تغيير شكل 

 مالبس لتحقيق منفعة من استخدامها.  إلى الحيوانات  أصواف أو تغيير محصول القطن   أو ليحقق المنفعة، ب اوأبو

يحقق منفعة ،فنقل المحاصيل الزراعية والصناعية    آخر  إلىنقل السلعة من مكان    إن   إذ   -:  المنفعة المكانيةب.

 مناطق االستهالك يحقق منفعة من تلك السلع من خالل تغيير مكانها.  إلى

مختلفة كالسلع الزراعية مثل    أوقات   أو   أزمنة الستخدامها في    السلع يتم خزنها من    اكثير   إن   -:المنفعة الزمنيةج.

 . مدة زمنية الحقة مما يزيد من منفعته في  الرز الذي يخزن في صوامع بهدف استهالكه 

يتحقق    إذ والسيارات مثال    منفعة كالدور  أكثرلتكون    نقل ملكية بعض السلعوذلك من خالل   -:  المنفعة التبادلية د.

 هذا النوع من المنفعة من خالل نقل الملكية . 
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  Marginal and Total Utility  مفهوم املنفعة احلدية واملنفعة الكلية -3

ف سابقا  توضيحه  تم  على  إكما  يحصل  المستهلك  الفرد  فان    أو  إشباعن  ثم  ومن  يتناولها  تفاحة  كل  من  منفعة 

تمثل   الحدية  الوحدة    اإلشباعالمنفعة  المستهلك من استهالك  الفرد  من    اإلضافية  أو   األخيرة الذي يحصل عليه 

 السلعة )التفاحة ( . 

التفاحات   من  متتالية  الذي يحصل عليه الفرد من خالل استهالكه لوحدات  اإلشباعهي مجموع ف المنفعة الكلية  إما

ب  مدةخالل   )التفاح( حتى تصل  إ محددة, وتتسم  السلعة  المستهلكة من  الوحدات  تزايد عدد    إلى نها متزايدة مع 

 دة . محد  مدة  أثناءمن السلعة  إضافيةما استمر الفرد باستهالك وحدات  إذاثم تبدأ بالتناقص  إشباع  أقصى

 العالقة بني املنفعة الكلية واملنفعة احلدية -4

البياني     (   3)  نالحظ من الجدول    للوحدة المستهلكة  أ    (  15) والشكل  الحدية  المنفعة    5) تساوي    األولىن 

تبدأ المنفعة الحدية بالتناقص مع زيادة عدد    إذ يحصل عليه الفرد المستهلك ،  إشباع   أعلى وحدات منفعة( وهي  

الصفر ثم تصبح بعد ذلك سالبة ،بينما    إلى محددة حتى تصل    مدة  أثناء المستهلكة من السلعة    اإلضافية الوحدات  

  مدة  أثناء المستهلكة من السلعة  اإلضافية الثالث تتزايد مع زيادة عدد الوحدات  الحقلالمنفعة الكلية في   إننالحظ 

وحدات منفعة ( عند الوحدة الثالثة والتي تكون منفعتها الحدية مساوية    8)تساوي   أقصاها   إلى محددة حتى تصل  

 للصفر ثم تبدأ بعد ذلك باالنخفاض. 

  من   متتالية الفرد من خالل استهالكه لوحدات ايحصل عليه تيالالمنفعة الحدية والمنفعة الكلية  (3جدول )  

 سلعة خالل فترة زمنية محددة                                              

 

 

 

 

 

 

 

 4 3 2 1 0 عدد الوحدات المستهلكة 

 المنفعة الحدية 

 )منفعة كل وحدة مستهلكة( 

0 5 3 0 -2 

 6 8 8 5 0 المنفعة الكلية 
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 المنفعة الكلية بالمنفعة الحدية عالقة  ( 15شكل ) 

 

 قانون تناقص املنفعة احلدية  -5

نالحظ         فأننا  الحدية  بالمنفعة  الخاص  الجدول  تأملنا  للوحدة    نألو  الحدية   أما   خمسة تساوي    األولى المنفعة 

فتساوي   الثانية  الوحدة  المتتالية   إن  يأ،  ةثالث منفعة  المستهلكة  الوحدات  متناقصة مع زيادة عدد  الحدية  المنفعة 

  إشباعا الفرد المستهلك قد حقق    إنالصفر)عديمة المنفعة( في الوحدة الثالثة حيث    إلىواحدة حتى تصل    مدة  أثناء

.....الخ( وهذا ما يطلق 5...4)  أخرى  إضافيةما استهلك ذلك الفرد وحدات    إذامن تلك السلعة،وتصبح سالبة      تاما

على)  ينص  الذي  المتناقصة  الحدية  المنفعة  قانون  معينة  عليه  سلعة  من  متتالية  وحدات  استهالك   مدة   أثناءعند 

يأخذ بالتناقص حتى يصل الى  أضافيةواحدة ، فإن مقدار اإلشباع الذي يحصل عليه الفرد المستهلك من كل وحدة 

 .(استمر ذلك الفرد في االستهالكما  إذاالصفر ثم يصبح سالبا 

 تطبيقات يف سلوك املستهلك  -6

الجدول         في  الموضحة  البيانات  ما   اآلتيمن  سلعة  من  المستهلكة  بالكميات  الكلية    الخاصة  والمنفعة 

المنفعة الكلية    العالقة بين   وبيان ،  المنفعة الحدية   إيجاد   :المطلوب   ،محددة  مدة  أثناء   األفراد   حد ألالمستحصلة منها 

 برسم بياني . الحدية  والمنفعة 
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   -: الجواب 

 

   -: فان( 1ك = Δ)وحدة واحدة   التغير في الكمية المستهلكة ن أوبما 

 

 :  نحصل على قيم المنفعة الحدية لكل وحدة مستهلكة من السلعة   أنيمكن  أعاله ومن خالل الصيغة 

 0=  60  -60المنفعة الحدية للوحدة السادسة =           16= 0  -16=   األولىدية للوحدة المنفعة الح 

 2  -=   60  -58المنفعة الحدية للوحدة السابعة =            14= 16  -30المنفعة الحدية للوحدة الثانية =  

 6  -=   58  -52المنفعة الحدية للوحدة الثامنة =           12= 30  -42ية للوحدة الثالثة =  المنفعة الحد 

 10=  42  -52المنفعة الحدية للوحدة الرابعة =  

 8=  52  -60المنفعة الحدية للوحدة الخامسة =  

 : اآلتي (16كما موضح في حقل العمود الثالث من الجدول المجاور للشكل )
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 عالقة المنفعة الكلية بالمنفعة الحدية   (  16  )   شكل

 (   16)    مالحظات خاصة بالشكل

  تتساوى المنفعة الحدية والكلية.   األولىفي الوحدة . أ

منفعة حدية من بقية الوحدات(حتى تصل    أعلى  األولى. تستمر بعد ذلك المنفعة الحدية باالنخفاض )الوحدة  ب 

تستمر    الصفر   إلى الذي  الوقت  بافي  الكلية  تبلغ    لزيادةالمنفعة  فيها    أقصاها حتى  تصبح  التي  النقطة  في 

 ، ثم تنخفض عندما تصبح قيمة المنفعة الحدية سالبة. صفر المنفعة الحدية = 

 

      :  النظرية الكالسيكية لسلوك املستهلك ) النظرية القدمية ( -7
حاجات غير   أو الشخص ) المستهلك ( له رغبات  نأ المنفعة ( هو  نظرية سلوك المستهلك ) نظرية أساس إن   

السائدة للسلع    واألسعار ( لنفسه بحدود دخله المحدود    إشباع  أكبرمنفعة )    أقصىمحدودة ، وانه يسعى لتحقيق  

 والخدمات .  

 :   اآلتية الفروض  إلىوقد استندت نظرية سلوك المستهلك ) نظرية المنفعة ( 

قدر من    أكبرالمستهلك هو شخص رشيد ، وهذا يعني انه يتصرف بعقالنية فهو يحاول ان يشبع    إن -أ

 السائدة في السوق .  واألسعارحاجاته ضمن دخله المحدود 
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  أي     يقيس مقدار المنفعة التي يحصل عليها من استهالكه لوحدات السلع عدديا  أنالمستهلك يستطيع    إن -ب 

 ابلة للقياس الكمي . المنفعة ق إن النظرية تفترض  إن

 .   األخرىمنفعة السلع  منفعة كل سلعة مستقلة عن إن -ج

 -حالة التوازن عندما يتحقق شرطان هما :  إلى لهذه النظرية فأن المستهلك يصل   واستنادا

من    ةتساويمة على منافع  ق مبدأ تساوي المنافع الحدية ، وهو محاولة الحصول من آخر وحدة نقدية منف*  

 السلع المختلفة . 

فعة حدية لكل وحدة نقدية  من  أكبرتي تعطيه  وبخصوص هذا المبدأ فأن المستهلك يتجه لشراء السلعة ال

حالة تكون فيها المنفعة الحدية آلخر وحدة نقد تنفق    إلى ، ويستمر في الشراء حتى يصل    اإلنفاق من  

المتاحة مت السلع  بين  سعلى جميع  لتوزيع دخله  بالنسبة  المستهلك في حالة توازن  اوية ، عندها يكون 

 -تحقق :  إذايتحقق   األولالشرط  إن أيالسلع والخدمات المختلفة ، 

 المنفعة  الحدية  للسلعة االولى

 سعر السلعة االولى
    =

 المنفعة  الحدية  للسلعة الثانية 

 سعر السلعة الثانية 
   =

  المنفعة  الحدية  للسلعة( ن)

 سعر السلعة( ن)
          

                     

                                  

هو    أما* الثاني  بمعنى      ا الكلي مساوي  اإلنفاق يكون    أن الشرط   ، للمستهلك  النقدي  على    اإلنفاق  نأ للدخل 

على السلعة الثانية ) سعر السلعة الثانية    اإلنفاق إليه   × كميتها ( مضافا  األولى) سعر السلعة  األولىالسلعة 

 يساوي الدخل النقدي للمستهلك .    أن على السلعة الثالثة ...... الخ ، يجب   اإلنفاق إليه    × كميتها ( مضافا

   ن  × ل  ن  ... س  + 3× ل 3+ س  2× ل 2+ س 1× ل  1النقدي = س  اإلنفاق

 :   إن إذ 

 والثانية والثالثة ........ الخ    األولىتمثل السلعة   3، ل  2، ل 1ل

 السلع   أسعار  3، س 2، س  1س

 مثال تطبيقي : 

  أقصى ( يرغب في اختيار توليفة من سلعتين بحيث تحقق له  X   ،y سلعتان فقط هما )   أمامهمستهلك       

السلعتين محددة بـ    أسعار  ن أ ، على افتراض      دينار ( مثال   20ممكن في ظل دخله المتاح والبالغ )    إشباع 

  أدناه (     4( والجدول )   y)    دينار ( لكل وحدة من السلعة  2( و )    Xدينار ( لكل وحدة من السلعة )    4)

 دينار واحد على كل من هاتين السلعتين .  إنفاق يبين المنفعة التي يحصل عليها الفرد مقابل 
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 ( المنفعة التي يحصل عليها الفرد مقابل إنفاق دينار واحد على كل من هاتين السلعتين  4جدول ) 

عدد  

  تالوحدا

 ةالمشترا

سعر 

السلعة 

X 

عدد  

وحدات  

المنفعة  

  الحدية

وحده   لكل 

    من

 Xلسلعة ا

لكل  الحدية  المنفعة 

السلعة  على  منفق  دينار 

X  الحدية    المنفعة 

 Xللسلعة 

   Xسعر السلعة 

سعر 

السلعة 

y 

عدد  

وحدات  

المنفعة  

الحدية  

  ةلكل وحد

من 

 yلسلعة ا

لكل  الحدية  المنفعة 

منفق   السلعة دينار  على 

y      الحدية المنفعة 

  yللسلعة 

 yسعر السلعة 

 

1 4 16 4 2 13 6.5 

2 4 14 3.5 2 11 5.5 

3 4 12 3 2 9 4.5 

4 4 10 2.5 2 6 3 

5 4 8 2 2 5 2.5 

6 4 6 1.5 2 4 2 

 

وحدات لكل دينار ينفقه على الوحدة    4المستهلك يحقق منفعة قدرها    أن( نالحظ     4من الجدول )           

( تعطي ست وحدات ونصف ، لذلك نتوقع من  yمن السلعة )  األولى( ، بينما الوحدة   Xمن السلعة )  األولى

( ، وكذلك   Xمن السلعة )    األولى ( على الوحدة    yمن السلعة )    األولى يفضل الوحدة    أن المستهلك الرشيد  

لكل دينار ينفق عليها مقارنة مع المنفعة    أعلى ( تعطي منفعة  yالوحدة الثانية والثالثة من السلعة )  إن  نالحظ

  ( السلعة  من  )   Xالمتحصلة  السلعة  من  والثالثة  الثانية  الوحدة  المستهلك  سيختار  لذلك   )y  الوحدة على   )

دنانير على الثالث    6من دخله والبالغ    األول ( وعليه يكون المستهلك قد انفق الجزء    Xمن السلعة )  األولى 

على المنفعة المتحققة من      اعتمادا  األخرى( وما تبقى من دخله سينفقه على الوحدات  yوحدات من السلعة )

 كل دينار ينفق عليها . 

نفق على  أمما لو    أعلى ( ستعطي منفعة  Xة )من السلع  األولىالدينار المنفق على الوحدة    نأ  د وبالمقارنة نج

 ( . yالوحدة الرابعة من السلعة ) 

(  Xالمنفق على السلعة )  األخيرحالة تكون فيها المنفعة من الدينار  إلىوتستمر العملية حتى يصل المستهلك 

الدينار   منفعة  )   األخيرتساوي  السلعة  على  ،yالمنفق  وهذه    (   ، توازن  حالة  في  المستهلك  يكون  وعندها 

( ، عند  yوحدات من السلعة )  وأربع(  Xالحالة تتحقق عندما يشتري المستهلك ثالث وحدات من السلعة ) 
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من السلعتين يساوي ثالث وحدات وبذلك    أيالمنفق على    األخيرالنقطة تكون المنفعة المشتقة من الدينار  

 -: األول نه حقق الشرط إ أي ممكن من السلعتين في ظل دخله المحدود .  عإشبا  أقصى يكون المستهلك حقق 

𝑋  المنفعة  الحدية للسلعة 

𝑋 سعر السلعة 
 =

𝑦  المنفعة  الحدية للسلعة 

𝑦 سعر السلعة 
 

  
12

4
 =

6

2
 

      3  =3   

 الشرط الثاني :  أما

 × كميتها   y))السلعةكميتها + سعر ×   (  X) النقدي ) الدخل النقدي ( = سعر السلعة اإلنفاق

 =4   ×3  +2   ×4   

20   =20   

 النظرية القديمة للمنفعة تعرضت لكثير من االنتقادات منها :  إن  إال

 خر . آلتقدير شخصي يختلف من شخص   نهاألعدم وجود مقياس موضوعي للمنفعة   -أ

المستهلك ال -ب  الواقعية فأن  الحياة  الطفيفة في السفي  بالتغيرات  غلب مشترياته  أ الدخل وتتم    أوعر   يهتم 

عند حدوث تغير مهم في السعر    إال ولن تتغير قائمة مشترياته  الدخل    أو المادة االستهالكية    أساس على  

 الدخل .  أو

 للمنفعة .    كامال   عدم ثبات قيمة النقود وكذلك عدم ثبات المنفعة الحدية للدخل النقدي ال يجعلها مقياسا  -ج 

 

 Indifference Curvesالنظرية احلديثة لسلوك املستهلك ) حتليل منحنيات السواء (   -8

  أصلنظرية المنفعة ظهرت فكرة منحنيات السواء ، ويرجع    إلى لغرض تالفي االنتقادات التي وجهت          

 .يطالي ) ف. باريتو ( إلاالقتصادي ا  إلى هذه الفكرة 

بل تستند على نظام االفضليات      فكرة منحنيات السواء ال تستند على مبدأ المنفعة الحدية القابلة للقياس كميا   إن

 بين مجموعات السلع المختلفة . 
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منحنيات السواء هي تمثيل بياني لكل المجموعات من السلع والخدمات التي لو استهلكها المستهلك لتعطيه         

سواء ، ومن هنا جاءت   أو تمثل المجموعات التي يعتبرها المستهلك متساوية    نها إ  أي ،    اإلشباع من    ه نفسالقدر  

 تسمية منحنيات السواء . 

السواء        منحنى  نقطة    أنه بويعرف  كل  تمثل   ، النقاط  من  مجموعة  من  يتكون  منحنى  عن  عبارة  فيه  ) 

في   تتساوى  المستهلك مع مجموعة سلعية    اإلشباع مجموعة سلعية  نظر  نقطة    أخرى من وجهة    أخرى تمثلها 

 على المنحنى نفسه. 

 . ات سلعية من الغذاء والمالبس فقط المستهلك يفاضل بين مجموع ن أولفهم طبيعة منحنيات السواء نفرض 

 ( مجموعات من سلعتين ) الغذاء والمالبس (   5جدول ) 

 املالبس  الغذاء  اجملموعة 

 6 1 أ

 3 2 ب 

 2 3 جـ

 1 4 د 

 

( وحدات مالبس ووحدة   6حصل على )  إذاال يختلف عند المستهلك   اإلشباع إننفترض   أعالهمن الجدول      

  إذا   أو ) ب (       ( وحدات مالبس ووحدتين غذاء كما في المجموعة   3)    أو  من الغذاء كما في المجموعة ) أ ( . 

الذي    اإلشباع ( وحدات غذاء كما في المجموعة ) جـ ( وهكذا ... فأن    3حصل على وحدتين من المالبس و )  

ت هو   ) أ   ( المجموعة  المستهلك من  المجموعات    هنفس   اإلشباع    مامايحصل عليه  عليه من كل  يحصل  الذي 

 (   17ب ، جـ ، د كما مبين في الشكل )   األخرى 
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 (  A( منحنى السواء )  17شكل )   
 

 منحنيات السواء :   خارطة -أ  

من    إن مستوى  يمثل   ) السابق   ( )    اإلشباع الجدول  سواء  منحنى  مستوى    Aويمثل  تغير  لو  لكن    اإلشباع ( 

( وحدات من المالبس فهذا سوف يمثل منحنى آخر وهو المنحنى    7وابتداء الجدول بوحدتين من الغذاء و )  

(B  ويمثل مستوى )سواء  من منحنى  أكبر  إشباع    (A    ويقع )( ، وهكذا     6 )     منه ، وهذا يمثله الجدول  أعلى

 .  األعلى  إلىوانتقل  إلشباع اكلما زادت كمية السلعتين زاد مستوى 

( وحدات من المالبس    7( وحدات غذاء و )    3بجدول آخر يبدأ من )    اإلشباع مستوى آخر من    إيجاد ويمكن  

ويمثل منحنى سواء آخر وهو المستوى    أعلى  إشباع ( وهكذا كل جدول يمثل مستوى     7كما في الجدول )   

(C وهكذا تمثل هذه المنحنيات خارطة تسمى ) . (18)  وكما في الشكلخارطة السواء 

)كما في الشكل   A( مجموعتان من السلع لمستوى إشباع أعلى من منحنى السواء   6جدول )  

 B)منحنى 18
 

 املالبس  الغذاء  اجملموعة 

 7 2 أ

 6 3 ب 

 3 4 جـ

 1 5 د 
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 ( Cمنحنى  18( مجموعتان من السلع لمستوى اإلشباع األعلى )كما في الشكل    7جدول )  
 

 املالبس  الغذاء  اجملموعة 

 7 3 أ

 5 4 ب 

 3 5 جـ

 2 6 د 

 

 ( خارطة السواء 18شكل ) 
 

 خواص منحنيات السواء :     -ب  

العالقة بين ما يستهلكه    إن اليمين وتبين هذه الخاصية    أسفل   إلى اليسار    أعلى منحنيات السواء تنحدر من   .1

  أراد   إذاالمستهلك    إن  أيهي عالقة عكسية ،    األخرى المستهلك من سلعة ما وما يستهلكه من السلعة  

يضحي بوحدات معينة    أو يتنازل    أن من  زيادة الكمية المستهلكة من الغذاء كما في المثال السابق فال بد  

( عند االنتقال من     17)          كما في الشكل  اإلشباعمن    نفسه   افظ على القدرمن المالبس ، لكي يح 

 (   Aالنقطة ) ب ( ) منحنى سواء  إلى النقطة ) أ ( 

 منحنيات السواء ال تتقاطع :  .2

مجموعة تقع على ذلك    أي ، وان    اإلشباع   أو عرفنا ان كل منحنى سواء يمثل مستوى ثابت من المنفعة  

مجموعة تقع على منحنى سواء آخر    أيمن المنفعة ، كذلك فأن    هنفس  ى تعطي المستهلك القدرنالمنح

  أكبر تحتوي على كميات   أعلى   من المنفعة ، فمنحنيات السواء التي تقع في مستوى    مختلفا     تعطي قدرا
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ألن      ، ونظرا  أسفل  إلى من منحنيات السواء التي تقع    أكبرمن السلع والخدمات ومن ثم تعطي منفعة  

بد   فال  المنفعة  من  مختلفين  مستويين  يمثالن  السواء  منحنيات  من  يقع    أنمنحنيين  من    أعلىاحدهما 

نسبة للمستهلك  بال  أعلى  إشباع تمثل مستوى    وهي (   2( تقع على منحنى السواء )    A، فالنقطة )    اآلخر 

كما    (2),(1)ولو افترضنا تقاطع منحنيات السواء  ،  (   1)    ( التي تقع على منحنى السواءBمن النقطة )

 ( الشكل  ذلك معناه    ( 19في  يقعان على    ألنهما   هنفس   اإلشباع يحققان    (C)  والنقطة  (A)النقطة  أن فان 

مع النقطة   اإلشباعنفس تحقق    إنهافهذا يعني أيضا  2المنحنى  تقع على  (C)والن النقطة  هنفس المنحنى  

B   ن منحنيات السواء  إ ولذلك ف  اآلخر تلف عن  ن كل منحنى يمثل مستوى إشباع يخوهذا غير ممكن ال

 .  تتقاطع  أن يمكن   ال

 

 

 )االفتراضية( ( حالة تقاطع منحنيات السواء  19شكل ) 

 

 توازن املستهلك يف النظرية احلديثة :  -ج
محدد    )     يكون له خط ميزانية   أن انه يجب    أي  دخله   حدود   يكون ضمن  أن المستهلك ال بد    إنفاق   إن    

سعر ( يستطيع من خالله شراء الكميات المحددة ضمن دخله النقدي ويمكن تحديد خط الميزانية بالشكل  

   (20     ) . 
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 ( خط الميزانية   20شكل ) 

 

يختار نقطة على خط الميزانية    أنانه يجب    أي يكون ضمن حدود دخله    أن المستهلك ال بد    إنفاق   ن أوبما       

فهو بالتالي سيختار النقطة التي يكون فيها خط    , أكبر  إشباعمنحنى سواء لتحقيق مستوى    أعلى   إلى حتى يصل  

( حيث    21منحنى سواء وهذه النقطة تمثل التوازن بالنسبة للمستهلك كما في الشكل )     ألعلى     الميزانية مماسا 

 التوازن . ( نقطة eتمثل نقطة ) 

 

 ( توازن المستهلك  21شكل ) 
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 لثاني االفصل    أسئلة

 

وما   : ما1س  ، ما  الطلب على سلعة  مفهوم  في    مضمون  هو  هو  يتحكم  الذي  القانون 
 الطلب؟

 ؟ وضح ذلك بالشرح والرسم البياني المبسط؟  منحنى الطلب  هوما    -:2س

تأثير  هي العوامل التي تحدد الطلب على سلعة ؟ وضحها مركزا على طبيعة    ما  -:3س
 كل عامل منها؟ 

 ما هي حاالت االستثناء من قانون الطلب؟ عددها مع الشرح؟   -:4س

أ. مرونة الطلب السعرية  ب. مرونة الطلب الدخلية  ج.    -وضح مفهوم كل من:  -:5س
      د. مرونة الطلب التعزيزية  ؟  مرونة الطلب التقاطعية   

الطلب    ما  -:6س منحنى  مرونة  حاالت  باألشكال هي  إجابتك  وعزز  عددها  السعرية؟ 
 البيانية؟ 

ما7س باألشكال    :  إجابتك  وعزز  عددها  الدخلية؟  الطلب  منحنى  مرونة  حاالت  هي 
 البيانية؟ 

اشرح  وضح مفهوم كل من : أ. المنفعة ب. المنفعة الكلية ج.المنفعة الحدية ؟ ثم    -:8س
 بتك بالرسم البياني؟ والمنفعة الحدية وعزز إجاالعالقة بين المنفعة الكلية 

 ما هو األساس الذي استندت عليه نظرية المنفعة ؟ وما هي فروضها ؟   -:9س

 ما هي االنتقادات التي وجهت الى نظرية المنفعة ؟  -:10س

 ما هو منحنى السواء وكيف يمكن تمثيله بيانيا  ؟  -:11س

 ما هي خواص منحنيات السواء ؟   -:12س

 أثبت إن منحنيات السواء ال يمكن أن تتقاطع ؟ -:13س

ارتفع سعر سلعة ما من    -:14س انخفاض   20إلى    10إذا  إلى  أدى  دينار ، مما  ألف 
 ألف وحدة :   60إلى  80الكمية المطلوبة من تلك السلعة من 

 ( رسم منحنى طلب السلعة بيانيا  .  1المطلوب : )  

 رية على هذه السلعة .  ( جد مرونة الطلب السع  2)               
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 الفصل الثالث 
 

 نظرية العرض 
 
 مفهوم العرض وقانون ومنحىن العرض    –وال أ 

 السعرية مرونات العرض    – ا ني ثا 

 تطبيقات يف مرونة العرض السعرية    – ا ثالث 
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 أهداف الفصل الثالث 

 

 التعريف بمفهوم العرض والعوامل المؤثرة في عرض السلعة .  ❖

تعريف قانون العرض ، ومرونات العرض ، مع تطبيقات لمرونة   ❖

 العرض السعرية . 
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     ( بأنه  ما  سلعة  مفهوم عرض  تعريف  يقبل  يمكن  التي  السلع  وقت  و  المنتجون  كميات  بيعها،في  البائعون 

   . وفي سوق معينة  (  األسعار ومستويات محددة من  محدد،

توفير يطلبها    فبهدف   التي  المنتجون    األفراد الحاجات  أولئك   بإنتاجيقوم  تشبع حاجات  التي  والخدمات  السلع 

متنوعة    األفراد  تكاليف  المنتجون  والخدمات،فضل   إلنتاج ،ويتحمل  السلع  تكاليف    تلك  يتحملها    أخرى عن 

بسعر   بيعهاب ن ي البائعن وبعد )قبول( المنتجي  إاليتحقق  البائعون،وهكذا فان عرض السلعة بالمفهوم االقتصادي ال

فيها   بما  المذكورة  التكاليف  يغطي  في وقت محدد  األرباحمعين  فربما    أن   إذ ،وذلك  الزمن  مع  تتغير  التكاليف 

في وقت   يجعل    آخرتنخفض  بسعر    نيالبائع و  ن يالمنتج مما  ببيع سلعهم  ،وقد يحصل    أدنىيقبلون  السابق  من 

فيطلب   المذكورة  التكاليف  فترتفع  لتصبح جاهزة      سعرا  ونالبائع و  المنتجونالعكس  ببيع سلعهم  للقبول  أعلى 

 طلب المستهلكين.   إلشباع

 قانون العرض . 1

 -:األسعارأدناه جدول يتضمن الكميات المعروضة من سلعة لمستويات مختلفة من 

 ( الكميات المعروضة من سلعة ما ألسعار مختلفة لتلك السلعة 8جدول ) 

 ) طن (   الكمية املعروضة دينار للوحدة(  ألفالسعر) 

30 300 

40 600 

50 900 

60 1200 

70 1500 

80 1800 

90 2100 

           

لوجدنا    السابق  الجدول  تأملنا  العمود    مع زيادة سعر   أنلو  المبين في  الجدول تزداد   األولالسلعة  الكمية    من 

عند   العكس  ويحصل  الثاني،  العمود  في  والمبينة  السلعة  تلك  من  علقة    أن  أينخفاضه،  االمعروضة  هناك 

بينهما ،  العل  طردية  العرض   قة  ويطلق على هذه  ينص على )  قانون  سعر  بين  طردية  هناك علقة    أن الذي 

 Supply  مفهوم العرض  -:  أوال 
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ارتفاع سعر السلعة سيزيد من    أن ( ، ونلحظ من خلل مضمون هذا القانون  السلعة والكمية المعروضة منها  

،كما يشجع    إيراداتهملزيادة    اإلنتاج سيشجع ذلك على قيام المنتجين على زيادة    إذ الكمية المعروضة من السلعة ،

 تلك السلعة بدافع الربح.  إلنتاج دخول منتجين جدد 

 منحىن عرض املنتج   -2

هو منحنى يوضح العلقة الطردية بين الكميات المعروضة من تلك السلعة  المنتج لسلعة ما ، منحنى عرض       

منحنى العرض ينطلق من    أن كما تم شرحه سابقا ، ونلحظ    تزداد تلك الكميات مع زيادة السعر  إذ وسعرها  

ما من   مابين سعر سلعة    أعلى   إلىاليسار    أسفلنقطة  العلقة  يوضح  الذي  السابق  الجدول  تأملنا  ،ولو  اليمين 

والكميات المعروضة منها وقمنا بتمثيل تلك العلقة بيانيا لحصلنا على منحنى عرض تلك السلعة لذلك المنتج  

  إلى ع  اليسار ويبدأ باالرتفا   أسفل منحنى العرض ينطلق من    أن نلحظ فيه    إذ ،    اآلتيوكما موضح في الشكل  

اليمين    األعلى طردية    إذ باتجاه  بعلقة  سعرها  زيادة  مع  السلعة  من  المعروضة  الكمية  موضح  تزداد  وكما 

 (. 22بالشكل ) 

 

 ( منحنى عرض منتج لسلعة  22شكل ) 
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 منحنى عرض الصناعة.3

بمعنى    نإ          ، ما  سلعة  منتجي  لجميع  التجميعي  العرض  منحنى  يمثل  الصناعة  يمثل  أمنحنى عرض  نه 

الذي يوضح    اآلتيمجموع الكميات التي يعرضها المنتجون من السلعة لكل مستوى سعري ،ولو تأملنا الجدول  

العمود   في  الموضح  ما  سلعة  سعر  مابين  من   1العلقة  من  لعدد  منها  المعروضة  السلعة  ،والكميات  تلك  تجي 

السوق)  نهمأبافتراض   في  منتجيها  جميع  العمود  2،3،4  األعمدةيمثلون  الكميات   5(،أما  مجموع  فيمثل 

(  ولكل سعر مناظر لها ومن ثم  2،3،4  األعمدة يعرضها المنتجون )في حقول    التيالمعروضة من تلك السلعة  

( ، ثم للمجموع الكلي فسنحصل على  1،2،3   ) اآلتينقوم بتمثيل ذلك بيانيا لكل منتج كما موضح في الشكل  

 . (    23)    منحنى عرض الصناعة كما موضح في الشكل 

( الكميات المعروضة من سلعة في ظل أسعار مختلفة لعدد من المنتجين الذين بمجموعهم يشكلون مجموع الكميات  9جدول ) 

 المعروضة في السوق

 

 

الكميات المعروضة من سلعة في ظل أسعار مختلفة لعدد من المنتجين الذين بمجموعهم يشكلون مجموع الكميات  (  23شكل ) 

 المعروضة في السوق                                                                 

1 2 3 4 5 
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 العوامل المؤثرة في عرض السلعة.4

بافتراض    التييتأثر عرض السلعة بعدد من العوامل        بتغيرها )ترتفع أو تنخفض( تؤثر باتجاهات مختلفة 

العوامل   عكسية    األخرىثبات  بعلقة  يؤثر  فبعضها   ، العرض  في  تتغير    أي المؤثرة  االرتفاع    باتجاهعندما 

االرتفاع يرتفع معها العرض    باتجاهعندما تتغير    أيينخفض العرض وبالعكس ، وبعضها يؤثر بعلقة طردية،  

 أيضا وبالعكس. 

 -وأدناه توضيح لتلك العوامل: 

،فكلما يرتفع    علقة طردية   هاتكون العلقة بين سعر السلعة والكمية المعروضة من  إذ   -:    سعر السلعة نفسها  .أ

بافتراض ثبات العوامل   لعرض والتي سيتم  المؤثرة في ا  األخرىسعر السلعة تزداد الكميات المعروضة منها 

بهدف     اإلنتاجتناولها في الفقرات اللحقة، وكما تم شرحه فان ارتفاع سعر السلعة سيشجع المنتجين على زيادة  

جدد    إيراداتهم زيادة   منتجين  دخول  يشجع  عند    إلنتاج ،كما  العكس  ويحصل  الربح،  تحقيق  بدافع  السلعة  تلك 

 : يوضح منحنى العرض   أدناه والشكل البياني  انخفاض سعر السلعة 

 

 ( عالقة سعر السلعة مع الكمية المعروضة منها  24شكل )   

السلعة    إنتاجمستلزمات    أسعاربين      العلقة عكسية  هنا   تكون  إذ   -:  ومدى توفرها  اإلنتاج مستلزمات    أسعار.ب 

مستلزمات  وعرضها، كانت  السلعة  إنتاجفكلما  يخف  بأسعار ة  وافرمت  تلك  ذلك  منمنخفضة،فان  تكاليف    ض 

 . والعكس صحيح  ها عرضمن  زيد يو  ،إنتاجها
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لوجي  وفالتطور التكن   مع الكميات المعروضة من السلعة ،  بعلقة طرديةالذي يرتبط   -: لوجيوالمستوى التكن .ج

 . ها زيادة عرض  ومن ثم   إنتاجهاتكاليف  ض تخفي كميات كبيرة من السلعة و  إنتاج سرعة    إلىيؤدي 

أرباحه   زيد يو تلك السلعة ، إنتاجتكاليف  ض منيخفس إعانات منتج لسلعة ما منح  أن  -:  رائب ضوال  اإلعانات  .د 

وعلى  ،ذات علقة طردية بعرض السلعة    اإلعانات   ن إ  أي زيادة عرض تلك السلعة ، إلى ومن ثم تدفع بالمنتجين  

على   ضرائب  فرض  عند  يحصل  ذلك  السلعة  اإلنتاجعكس  بعرض  عكسية  علقة  ذات  فرض    أن  إذ ،فهي 

 خفض العرض.  إلى يؤديو  اإلنتاج  رفع من تكاليف سي اإلنتاج ضرائب على 

طردية   المدةترتبط    إذ   -:  الزمن.هـ   العرض    بعلقة  حجم  ،مع  زيادة  من  المنتج  يتمكن  الزمن  وكفاءة  فمع 

مع الزمن    أن ،كما  زيادة العرض   من   عنصر العمل مما يمكنه   و المال    رأس ،    كاألرض   اإلنتاج عوامل  استخدام  

 . زيادة العرض  إلى تحصل تطورات تكنولوجية تؤدي قد 

 

 

 العرض السعرية  مفهوم مرونات . 1

فكما تم توضيحه فان هناك علقة طردية بين الكمية المعروضة من السلعة وسعرها ، لكن السلع تختلف         

التي يمكن تعريفها    مرونة العرض السعرية يمكن معرفة ذلك من خلل    إذ   في نسبة تغيرها عندما يتغير سعرها

، فهي نسبة    ة ما الحاصل كنتيجة للتغير النسبي في سعرهاللكمية المعروضة من سلع  التغير النسبي    إنها على  

تعبر ثبات   مئوية  بافتراض  سعرها  في  )النسبي(  للتغير  ما  سلعة  من  المعروضة  الكمية  استجابة  مدى  عن 

 -المؤثرة في عرض تلك السلعة والمذكورة أعله ،وجبريا فان: األخرىالعوامل 

    E =  

∆𝑄

𝑄
∆𝑃

𝑃

 =  
∆𝑄

∆𝑃
 .

𝑃

𝑄
       ,      E =  

∆𝑄

𝑄
∆𝑃

𝑃

 =  
𝑄2−𝑄1

𝑃2−𝑃1
 .

𝑃

𝑄
                                 

 :   أن إذ 

Q1 ،Q2   الكميات المعروضة من السلعة = 

P1  ،P2  =السلعة   أسعار 

 العرض السعرية   مرونات   -:   ثانيا 
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 حاالت مرونة منحنى العرض السعرية .2

 -العرض السعرية وهي: منحنىهناك خمس حاالت لمرونة  

المرونة  أ. النهائي  منحنى    -:  منحنى عرض  درجة مرونة  تكون  الحالة  هذه  النهائيةوفي  يكون    العرض  ،و 

تغيرات    إلى تغيير نسبي في سعر سلعة ما سيؤدي    أي  أنمنحنى العرض موازيا للمحور السيني ،وذلك يعني  

 النهائية في الكمية المعروضة منها . 

 

 ( منحنى عرض النهائي المرونة    25شكل )   
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االستجابة النسبية للكمية    نإ  إذ واحد ،الويكون معامل المرونة اكبر من    -:   منحنى عرض مرتفع المرونة ب.  

المعروضة من سلعة ما في هذه الحالة تكون أكبر من التغيير النسبي في سعرها ،فعلى سبيل المثال لو ارتفع  

ن الكمية المعروضة من  إالمؤثرة في عرضها، ف  األخرى مثل بافتراض ثبات العوامل    % 1سعر سلعة ما بنسبة  

    -:اآلتيوكما موضح في الشكل  % 1تلك السلعة ستزداد بنسبة أكبر من 

 

 ( منحنى عرض مرتفع المرونة   26شكل  )    

 

االستجابة النسبية للكمية    نإ   إذ للواحد،      اويكون معامل المرونة مساوي   -:  منحنى عرض متكافئ المرونة   ج . 

المعروضة من سلعة ما في هذه الحالة تكون مساوية )مكافئة( للتغيير النسبي في سعرها ،فعلى سبيل المثال لو  

المؤثرة في العرض فان الكمية المعروضة    األخرىمثل بافتراض ثبات العوامل    %1ارتفع سعر سلعة ما بنسبة 

    -: اآلتيوضح في الشكل أيضا وكما م  % 1منها ستزداد بنسبة  

 

 منحنى عرض متكافئ المرونة  (   27شكل )   
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  ن إ   إذ كبر من الصفر،  أمن الواحد الصحيح و  أقل ويكون معامل المرونة    -:  منحنى عرض منخفض المرونة   د.

في سعرها   النسبي  التغيير  من  تكون أصغر  الحالة  في هذه  ما  المعروضة من سلعة  للكمية  النسبية  االستجابة 

المؤثرة في العرض    األخرى مثل بافتراض ثبات العوامل    % 1،فعلى سبيل المثال لو ارتفع سعر سلعة ما بنسبة  

    -:اآلتي الشكل وكما موضح في   % 1من   أقلفان الكمية المعروضة منها ستزداد بنسبة 

 

 ( منحنى عرض منخفض المرونة   28شكل ) 

 

ويكون معامل المرونة يساوي صفرا ،وفي ظل هذه المرونة يكون منحنى    -:  منحنى عرض عديم المرونة   .   ـه

تغيرات    نإ  إذ تعبر هذه الحالة عن العرض على المدى القصير    العرض عموديا على المحور السيني وغالبا ما 

      .    إلنتاجها كافية   مدة  إلىتؤثر على عرض السلعة فزيادة عرضها يحتاج   ال  األسعار

 

 ( منحنى عرض عديم المرونة    29شكل )   

 
 تطبيقات يف مرونة العرض السعرية   -:   ثالثا 
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  100دينار مما سبب في زيادة الكميات المعروضة منها من    ألف  20  إلى  10ارتفع سعر سلعة من    إذا  -:  مثال

 مليون وحدة ،المطلوب احتساب مرونة العرض السعرية لتلك السلعة؟  110 إلى

 -:الجواب 

 

 . 1من   أقلنها إل وهذه المرونة تعتبر منخفضة 

على عوامل كثيرة فبعض السلع تكون مرونة عرضها    استجابة السلعة للتغيرات الحاصلة في سعرها تعتمد   أن 

منخفضة   تحتاج  إلالسعرية  تحتاج    مدة   إلىنها  الزراعية  السلع  عرضها،فبعض  كالحنطة    إلىلزيادة  سنة 

،كما    إلىحتاج  ت  وأخرى والشعير، كالتمور  سنوات  عناصر    أنعدة  توفر  مدى    إنتاج مدى  في  يؤثر  السلعة 

مدى   السلعة،وكذلك  عرض  مرونة  ترتفع  متوفرة  كانت  فكلما  سعرها  في  الحاصلة  للتغيرات  السلعة  استجابة 

 مرونة.  أكثر يجعلها  أسعارها خزن السلعة وعرضها عند زيادة  إمكانية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لثالث االفصل    أسئلة
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 القانون الذي يتحكم في ذلك العرض؟هو  هو مفهوم عرض سلعة ما ، وما  : ما1س

عرض   هو  ما  -:2س بمنحنى  البياني    السلعة  المقصود  والرسم  بالشرح  ذلك  وضح  ؟ 

 المبسط؟ 

وضح ذلك بالشرح والرسم هو المقصود بمنحنى عرض السوق لسلعة معينة    ما  -:3س

 ؟  البياني المبسط

بيعة تأثير كل  تحدد عرض سلعة ما؟ وضحها مركزا على ط  التيهي العوامل    ما   -:3س

 ؟ في العرض  عامل منها 

 وضح مفهوم مرونة العرض السعرية  ؟   -:4س

وعزز    ما   -:5س عددها  السعرية؟  العرض  منحنى  مرونة  حاالت    باألشكال  إجابتك هي 

 البيانية؟ 

دينار ، ازدادت الكمية المعروضة    أالف   10  إلى  5سعر سلعة ما من  ارتفع    إذا  -:  6س

 وحدة .    ألف 60  إلى 50منها من 

 ( ارسم الشكل البياني لمنحنى عرض هذه السلعة .  1المطلوب : )  

 جد مرونة العرض السعرية لهذه السلعة . (   2)               
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 أهداف الفصل الرابع 

 

يتغير   التيالجزئي والحاالت  اإلقتصادي التوازنتعريف الطالب بمفهوم  ❖

 والطلب .  العرض في ضوء التغير في فيها  

 الجزئي .   اإلقتصادي  التوازنعرض بعض التطبيقات في   ❖
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 نميز بين تصورين مختلفين للداللة على كل من   أنالبد   السوققبل التحدث عن توازن         

 -وكما يأتي : العرض ومنحنى   الطلب منحنى 

على الكمية المطلوبة والكمية المعروضة من سلعة    يدالن  العرض ومنحنى    الطلب كل  من منحنى    أن -1

 . معينة  مدةمعينة عند سعر معين في 

لدفعه لشراء الكميه  يكون المستهلكون على استعداد    التي لسعر الوحدة    األقصى  الحد   الطلب يبين منحنى   -2

 . بثمن الشراء السعر ويسمى هذا  السلعةشرائها من يرغبون ب  التي

( على استعداد ليبيعوا به الوحدة  البائعونيكون المنتجون )  الذي للسعر    األدنى   الحد   العرض يبين منحنى   -3

 .   العرض بثمن  السعرويسمى هذا   السلعةالواحدة من 

 :   اآلتيين لذا يجب ألتمييز بين المصطلحين 

 .  السلعة لشراء  المستهلكيدفعه  أن يمكن  الذي  األقصى السعر: هو  الطلب ثمن 

 .  السلعة ( لبيع البائع) المنتجيقبل به   أنيمكن  الذي  األدنى السعر: هو  العرض ثمن 

المشتري والبائع ؟    الذي   السعريطرح نفسه : كيف يمكن تحديد    الذي والسؤال           يقبل به كل من 

جاء بها    التي هذا السؤال تكون من خالل ما يعرف بالنظرية الحديثة  في تحديد القيمة     عن   واإلجابة 

يتحدد بفعل     السعر   أن(  والذي يبين لنا  Alfred Marshallر )الفرد مارشال  اإلقتصادي الشهيالعالم  

  لذي ا(  المستهلك( وهما طلب ألمشتري )  Market Forces)   السوقالتفاعل الحر والتلقائي بين قوى  

يرغب    الذي   المنتج   أو   البائع تعظيم ألمنفعة , وعرض    إلى بأرخص ثمن ويهدف    السلعة يرغب بشراء  

ويهدف    السلعةببيع   سعر  به    إذ ,     الربح تعظيم    إلىبأعلى  تباع  معين  سعر  التفاعل   هذا  عن  ينتج 

بسعر معين    السوقعادة عندما تتساوى الكمية المعروضة من سلعه ما في    التوازنويحصل     .السلعة

نفسه.    السعر عند    السلعةوالتي يرغب المشترون بشرائها من تلك    المطلوبة معينه مع الكمية    مدة وفي  

 . المدةالكمية خالل تلك  أو  السعر لذلك ال تكون هناك رغبه ال من البائعين وال من المشترين بتغيير 

تعريف        نستطيع  سبق  ذلك  إن ب(     Equilibrium Price)  التوازن سعر    مما  عنده   الذي   السعره  تتساوى 

,  السلعةبدفعه للحصول على   المستهلك سعر يرغب    أعلىألمعروضة  وهو يعتبر    الكميات ألمطلوبة مع    الكميات 

شخص يرغب ويحتاج    أي   إنف  التوازنوعند سعر    .  السوقفي    السلعةلعرض هذه    البائعوأدنى سعر يقبل به  

      .السعرا بهذا والحصول عليه ؤها شرا  ه للسلعة سيكون بمقدور

 اجلزئي )توازن السوق (   اإلقتصادي مفهوم التوازن    -:  أوال 
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(  x)   السلعة في سوق    المعروضة يبين الكمية المطلوبة والكمية    الذي  أدناه ولتوضيح هذه الفكرة نفترض الجدول   

 .  السعرمن  مختلفةعند مستويات 

 ( عند مستويات مختلفة من السعر xوالكمية المعروضة في سوق السلعة ) (الكمية المطلوبة   10جدول ) 

)الفائض    السوقحالة   Qdالكمية املطلوبة  Qsاملعروضةالكمية  p  السعر

 والعجز(

10 1000 200 +800 

8 800 400 +400 

  سعر   6

 التوازن 

600 600 

 التوازن كمية 

0 

4 400 800 -400 

2 200 1000 -800 

      

.  المطلوبة   الكميات بكثير من    أكبر منها     المعروضة   الكميات   كانت   ةللسلع  دنانير (  10عند سعر )  أنهيالحظ    إذ  

عند هذا   المعروضة  الكميات ال يستطيع بيع   المنتج   أن ( وحدة وهذا يعني  800هناك فائض عرض قدره )  أن   أي

عليه تخفيض    السلعةمن    أكبربيع كميات    المنتج  أراد   فإذايعتبره مرتفعا وال يرغب بدفعه     المستهلك  ن أل  السعر

   إلى   السلعةسعر    المنتجتحقق ذلك عندما خفض   إذ   التوازنحالة    إلى وصوال    الزيادة  باتجاه  الطلب سعرها ليدفع  

سوق    أن . وهذا يعني    المعروضة المطلوبة لتصبح  مساوية للكميات    الكميات زيادة    إلى والذي أدى    دنانير (  6)

( وحدة  هي كمية  600والكمية )  التوازن هو سعر     دنانير (  6)  السعر   إن في حالة توازن و  أصبح(  X)  السلعة

 - التوازن 

فرضنا           في    السلعة  أنولو  )  السوقعرضت  فنجد  2بسعر  دينار  كبيرة    الكميات   أن (  منها  المطلوبة 

وفائض في    العرض وهذا يعني  وجود نقص في    وحدة(  200)  قليلة المعروضة    الكميات بينما    وحدة (  1000)

الفائض     الطلب لتلبية    السلعةمن    ةضافيإبوحدات    السوق  بإمداد   المنتج( وحدة ولكي يقبل    800مقداره )  الطلب 

رفع سعر  من  وتزداد    الكميات تأخذ    السعر ارتفع    فإذا ,    السلعة  فالبد  بالتناقص  المعروضة    الكميات المطلوبة 

واستقراره  على    السوق تظام  إن يتحقق بموجبه    الذي   األمروهو     التوازن عند سعر    أخرى لحين تساويهما مرة  

 . والطلب على حالها دون تغيير  العرض تؤثر على   أن( والتي يمكن  السعر)غير  األخرى األمورافتراض بقاء 
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في   ةال يكون عنده رغب الذيالوضع  هأنب(  السوقالجزئي )توازن  اإلقتصادي التوازنوعليه يمكن تعريف       

من   سواء  المشترين    أو(  البائع)  المنتجالتغيير  من    الكميات تكون    إذ من  تساوي    السوقفي    السلعالمطلوبة 

 محددة .  مدة أثناء  ة مستقر واألسعارالمعروضة منها  الكميات 

 :   اآلتيبالشكل    بيانيا   التوازنويمكن تمثيل حالة 

 

 ( حالة التوازن بين العرض والطلب 30  (شكل 
 

الشكل   منحنى    أعالهيدل  تطابق  )  الطلب على  ومنحنى  Dالسوقي  )  العرض (   على  Sالسوقي  (  X)  السلعة ( 

،    ( وحدة600والكمية التوازنية )  دنانير (  6)  التوازني  السعر ( عند  E)  التوازنوتقاطعهما في الوسط في نقطة  

 (  Qd = Qsالمعروضة )  تتساوى الكمية المطلوبة مع الكمية  إذ 

   

 

 :  الجزئي اإلقتصادي التوازنمفهوم تغير  - 1

يكون مستقرا دائما .   المختلفة عرضة للتقلبات ، والسعر ال  السلع في سوق    التوازن غالبا ما تكون حالة            

آلية    التيالتغيرات    إلىويعود سبب ذلك   في    أو  العرض وقوى    الطلب وخصوصا في قوى    السوقتحدث في 

من حالة     السوق يعني خروج    الطلب وكمية    العرض بين كمية    التوازن اختالل في معادلة     أي كليهما , فحدوث  

المعروضة منها  تسمى    أي  أن , وهذا معناه    التوازن  الكمية  المطلوبة من سلعة معينه عن  الكمية   زيادة في 

 اجلزئي   اإلقتصادي تغري التوازن    -:     ثانيا 
 

الكمية المطلوبة  

 والمعروضة 
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  ( أما    Shortageعجزا   , المعروضة من    كانت   إذا(  فتسمى    أكبر    السلعةالكمية  منها  المطلوبة  الكمية  من 

 . توازن  لالاحالة  إلى  التوازن من حالة  السوق  تخرجان ( وكلتا الحالتين   Surplusفائضا )

 :   اآلتي على النحو   التوازنتغيير حالة  إلى تؤدي   التيويمكن تلخيص التقلبات       

نتج عن ذلك نقص في كمية    العرض من قوى    أكبر   السوق على سلعة ما في    الطلب قوى    كانت كلما   -أ

 .   اإلرتفاع  إلى السلعة وفي هذه الحالة يميل سعر  العرض 

قوى    أكبر  العرض قوى    كانت كلما   -ب  كمية    الطلب من  في  فائض  ذلك  عن  نتج  ما  سلعة  سوق  في 

 .  اإلنخفاض  إلى  السلعة، وفي هذه الحالة يميل سعر العرض 

 في سوق   العرض وقوى  الطلب التساوي بين قوى  أوهناك حالة من التكافؤ   كانت  إذا -ج

 . في حالة توازن ثابتا والسوق   أيمستقرا   السلعةسعر  كان السلعة     

 الجزئي :  اإلقتصادي التوازن حاالت تغير  - 2

 ثابتا :    العرض مع بقاء  الطلب التغيرات في قوى  -أ 

  أو كزيادة عدد المستهلكين    الطلب بسبب العوامل المؤثرة في    السلعةعلى    الطلب : يزداد    الطلب زيادة   •

ويظهر    . ألخ  ......المكملة للسلعة    السلع خفاض أسعار  إن   أو البديلة    السلع زيادة أسعار    أو زيادة دخولهم  

 :   اآلتيفي الشكل  التوازنعلى حالة   الطلب زيادة  تأثير

 

 ( أثر زيادة الطلب على حالة التوازن  31شكل ) 
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   إلى (    0Pمن )    التوازنارتفاع سعر    إلى  أدت (  (D1  إلى(    Dمن )   السلعةعلى    الطلب زيادة    أنبيالحظ    إذ 

(1P  زيادة كمية ، )التوازن   ( 0منQ    ) 1(  إلىQ    ، )  0(  التوازن اتجاه نقطة  مما يترتب عليهE  ) نقطة توازن    إلى

 .  السعربسبب ارتفاع   األعلى والى  التوازن ( نحو اليمين بسبب زيادة كمية   1Eجديدة هي ) 

يقل    الطلب   نقصان  • مثل    السوق في    السلعة على    الطلب :  أسباب  المستهلكين    نقصان لعدة    أو عدد 

دخولهم  إن أسعار  إن   أو خفاض  أسعار    أو البديلة    السلع خفاض  للسلعة    السلع زيادة  ألخ     ...... المكملة 

 :   اآلتيفي الشكل  التوازن على حالة  الطلب خفاض إن تأثير ويظهر  .

   

                                          أثر نقصان الطلب على حالة التوازن (  32 شكل ) 

، (   1P)    إلىo  (P ) من    التوازنخفاض سعر  إن  إلىأدى    (  1D)  إلى (    D  (من    الطلب   نقصان  ن أيالحظ    إذ 

(    1E)         نقطة جديدة هي    إلى  O(Eمن)    التوازن (، اتجاه نقطة    1Q)    إلى(    OQ(     من  التوازنن  كمية  نقصا 

 . السعر خفاض إنبسبب  األسفل لى إو  التوازنكمية  نقصان نحو اليسار بسبب  

 ثابتا :  الطلبمع بقاء  العرضالتغيرات في قوى  –ب

عرض    العرض زيادة   • يزداد  سعر    السوق في    السلعة :  كزيادة  أسباب  عدد   أو    السلعةلعدة  زيادة 

  ........   اإلنتاجتاجية نتيجة استخدام آالت ومعدات حديثة في  ن زيادة الكفاءة اإل  أو المنتجين )البائعين(  

 :  اآلتي في الشكل  التوازن على حالة  العرض زيادة  تأثيرويظهر  ،  ألخ 
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 ( تأثير زيادة العرض على حالة التوازن 33شكل ) 

 

( ،   1P إلى oPمن ) التوازنخفاض سعر إن إلى أدت (  S1)   إلى(   Sمن )   العرض زيادة  نأ يالحظ  إذ 

( نحو  1Eنقطة جديدة هي )    إلى   oE(من    التوازن ( ، اتجاه نقطة    1Q  إلى   oQمن )  التوازن زيادة كمية  

            .   السعرخفاض إن بسبب  األسفل والى   التوازناليمين بسبب زيادة كمية 

زيادة كلف    أو   السلعةخفاض سعر  إنلعدة أسباب ك  السوق في    السلعة: ينقص عرض    العرض   نقصان  •

  التوازن على حالة    العرض   نقصان   تأثيرويظهر  ،  ألخ  .....خفاض عدد ألمنتجين )البائعين(إن  أوتاجها  إن

 .  اآلتي في ألشكل 
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 ( تأثير نقصان العرض على حالة التوازن  34شكل ) 

  ن انقصو P)1 )  إلى (    oPمن )  التوازنارتفاع سعر    إلى  أدت (   S!)ٍ  إلى(  Sمن )  العرض   نقصان   نأ يالحظ    إذ 

( نحو اليسار    1E)  نقطة جديدة هي   إلى (    oE(من    التوازن ( ، اتجاه نقطة    1Q(  إلى(    oQمن )   التوازن كمية  

 .السعربسبب ارتفاع   األعلىونحو   التوازنكمية  نقصان بسبب  

   :    والعرض معا الطلبالتغيرات في قوى -ج

  السلعة : تحدث هذه الزيادة نتيجة بعض العوامل مثل زيادة عدد مستهلكي    والعرض معا   الطلب زيادة   •

  إلى مما يؤدي    السلعةتاج  إنعليها مع تحسن المستوى الفني المستخدم في    الطلب زيادة    إلىمما يؤدي  

بصور عدة    التوازنوالعرض معا على حالة     الطلب زيادة    تأثير. ويظهر    السوقزيادة عرضها في  

 هي :  

 :  العرض من زيادة   أكبر بدرجة  الطلبزيادة  -

 :   اآلتيفي الشكل  التوازن ذلك على حالة  تأثير ويظهر   

 



 اجلزئي   اإلقتصادي التوازن                             رابع الفصل ال 

 

83 

 

 تأثير زيادة الطلب بدرجة أكبر من زيادة العرض على حالة التوازن   (   35شكل )   

  إلى   أدت (   S1)   إلى(     Sمن )  العرض من زيادة    أكبر( بدرجة    D1)   إلى(    Dمن )  الطلب زيادة    ن أيالحظ    إذ 

من   التوازن (،اتجاه نقطة  1Q)   إلى( 0Qمن  )  التوازن (، زيادة كمية  1P)   إلى(  0Pمن )   التوازنارتفاع سعر 

 (0E  ) إلى   ( 1نقطة جديدة هيE  نحو اليمين يسبب زيادة كمية ) السعر يسبب ارتفاع  األعلىوالى  التوازن  . 

 :  العرضمن زيادة  أقل بدرجة  الطلبزيادة  -

 : اآلتيفي الشكل  التوازنذلك على حالة  تأثيرويظهر 

 

 من زيادة العرض على حالة التوازن تأثير زيادة الطلب بدرجة أقل   ( 36  شكل )
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ب       يالحظ  بدرجة    D!(  إلى (    (Dمن    الطلب زيادة    إن حيث  زيادة    أقل(           إلى (    (Sمن    العرض من 

)1S    ) 0(من    التوازن خفاض سعر  إن  إلى  أدتP    )1(  إلىP    إلى  0 )0 (من    التوازن ( ، زيادة كمية  (1Q  ،  )

اليمين بسبب زيادة كمية    1Eنقطة جديدة هي )    إلى (   0E(من    التوازن اتجاه نقطة   والى    التوازن( نحو 

 . السعرخفاض إنبسبب   األسفل

 :   العرضبدرجة مساوية لزيادة  الطلبزيادة   -

 :   اآلتيفي ألشكل  التوازنذلك على حالة  تأثير ويظهر           

 

 (  تأثير زيادة الطلب بدرجة مساوية لزيادة العرض على حالة التوازن   37 شكل )

 

ثابتا في    التوازن بقاء سعر    إلى  أدت   العرض بدرجة مساوية لزيادة    السلعةعلى    الطلب زيادة    نأ يالحظ    إذ     

(0P    زيادة كمية ، )0(من    التوازن(Q    1)  إلىQ    نقطة اتجاه  اليمين    1E)    التوازن ( ,    بمستوى مواز( نحو 

 (  تعبيرا عن هذه الزيادة المتساوية. 0Eالسابقة ) التوازن لنقطة 
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 : والعرض معا  الطلب نقصان -

  السلعة عرض    نقصان   إلى تؤدي    التي  اإلنتاج نتيجة بعض العوامل مثل زيادة تكاليف    النقصان يحدث هذا   

 . عليها    الطلب  نقصان إلى يؤدي  الذيخفاض عدد المستهلكين إنمع  السوق في 

 هي:  ة بصور عد  التوازن على حالة   النقصان هذا   تأثيرويظهر 

 :  العرض نقصانمن   أكبربدرجة  الطلب نقصان -

 :   اآلتيفي الشكل  التوازنذلك على حالة  تأثيرويظهر 

 

 ( تأثير نقصان الطلب بدرجة أكبر من نقصان العرض 38شكل ) 

(    1S(  إلى (  Sمن  )    العرض   نقصان من    أكبر ( بدرجة    1D)    إلى (    Dمن )    الطلب   نقصان   نأ يالحظ    إذ 

( ، اتجاه    1Q)  إلى(  0Q)  من   التوازن كمية    نقصان (  ،  1P)  إلى   P )0من )   التوازن خفاض سعر  إن   إلى  أدت 

  األسفل والى   التوازنكمية  نقصان( نحو اليسار بسبب  E1نقطة جديدة هي )  إلى(   E0من )  التوازن نقطة 

 . السعرخفاض إنبسبب 
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 :  العرض نقصانمن   أقل بدرجة   الطلب نقصان  -

 : اآلتيفي الشكل  التوازنذلك على حالة  تأثيرويظهر 

 

 ( تأثير نقصان الطلب بدرجة أقل من نقصان العرض على حالة التوازن  39  شكل )       

  S)1(  إلى (  (Sمن    العرض   نقصان من    أقل( بدرجة    1D)    إلى (  (Dمن    السلعةعلى    الطلب   نقصان   ن أيالحظ    إذ 

نقطة  1Q)  إلى (  oQ(من    التوازن كمية    نقصان ،    P)1(  إلى (  oPمن )  التوازن ارتفاع سعر    إلى أدى   اتجاه   ،  )

بسبب ارتفاع   األعلى والى    التوازن كمية    نقصان ( نحو اليسار بسبب    1Eنقطة جديدة هي )  إلى (  oEمن )  التوازن 

 .السعر
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 :  العرض  لنقصانبدرجة مساوية  الطلب نقصان  -

 :   اآلتيفي الشكل  التوازن ذلك على حالة  تأثيرظهر  يو   

 

 

 (  تأثير نقصان الطلب بدرجة مساوية لنقصان العرض على حالة التوازن   40شكل  )         

ثابتا في    التوازن بقاء سعر    إلى أدى    العرض   لنقصان بدرجة مساوية    السلعة على    الطلب   نقصان  ن أيالحظ    إذ 

( بمستوى  1Eنحو اليسار )    التوازن ( ، اتجاه نقطة    1Q)   إلى (    oQمن  )   التوازن كمية    نقصان ( ،    oPالنقطة )  

 . المتساوي النقصان( تعبيرا عن هذا  oE(السابقة   التوازن لنقطة  موازٍ 

 :  العرضمع زيادة   الطلب نقصان  -

عليها في    الطلب قد ارتفع فيقل    السلعةسعر    إنيعتقد المستهلكون ب   كانتحدث هذه الحالة نتيجة بعض العوامل   

ذلك    ويظهر تأثير  .  السلعةتاج وعرض  إنللمنتجين ساهمت بزيادة    إعانات في حين قامت الدولة بتقديم    السوق

 بصور عدة هي :   التوازنعلى حالة 
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 :  العرض من الزيادة في   أكبربدرجة  الطلب نقصان •

 :   اآلتيفي الشكل  التوازنذلك على حالة  تأثيرويظهر 

 

 ( تأثير نقصان الطلب بدرجة أكبر من زيادة العرض على حالة التوازن     41شكل )   

(  (Sمن    السوق من زيادة عرضها في    أكبر(  بدرجة  1D( إلى(  (Dمن    السلعةعلى    الطلب   نقصان  نأيالحظ    إذ  

،  (1Q)   إلى (  oQ)     من  التوازنكمية    نقصان ( ،  1P(  إلى(    oPمن )    التوازن خفاض سعر  إن  إلى  أدت (   1S(  إلى

  األسفللى  إو  التوازن كمية    نقصان(  نحو اليسار بسبب  1E(نقطة جديدة هي    إلى (   0E(من    التوازناتجاه نقطة  

 . السعرخفاض إنبسبب 
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 :  العرضفي  من الزيادة  أقلبدرجة  الطلب نقصان •

 :   اآلتي في الشكل  التوازن ذلك على حالة  تأثيرويظهر         

 

 ( ثأثير نقصان الطلب بدرجة أقل من زيادة العرض على حالة التوازن    42شكل )     

(  (Sمن    السوق من زيادة عرضها في    أقل( بدرجة  1D(  إلى (  (Dمن    السلعة على    الطلب   نقصان  ن أيالحظ    إذ 

( ، اتجاه  1Q)  إلى (  oQ(من    التوازن ( ، زيادة كمية  1P)  إلى (  oPمن )  التوازن   خفاض سعرإن  إلى   أدت (  1S(  إلى

بسبب    األسفل والى    التوازن (  نحو اليمين بسبب زيادة كمية  1Eنقطة جديدة هي  )  إلى(  0Eمن )    التوازن نقطة  

 . السعرخفاض إن
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 :  العرضبدرجة مساوية للزيادة في  الطلب نقصان •

 :   اآلتي في الشكل  التوازن ذلك على حالة  تأثيرويظهر         

 

 (   تأثير نقصان الطلب بدرجة مساوية لزيادة العرض على حالة التوازن   43شكل )     

لزيادة    الطلب   نقصان  ن أيالحظ    إذ   مساوية  سعرإن  إلى  أدت   العرض بدرجة  )  التوازن  خفاض    إلى(  oPمن 

(1P)  التوازن ، بقاء كمية   (oQ  ثابتة على حالها ، اتجاه نقطة ) 1(  األسفل   إلى   التوازنE    بشكل موازي لنقطة )

 . السعرخفاض إن(  تعبيرا عن oE(السابقة  التوازن 

 :  العرض نقصانمع   الطلبزيادة  -

مستهلكي   عدد  زيادة  مثل  العوامل  بعض  نتيجة  ذلك  تكاليف    السلعة ويحدث  زادت  الوقت  نفس  تاجها.  إنوفي 

 هي :  ةبأشكال عد   التوازنذلك على حالة  تأثيرويظهر 
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 :  العرض في  النقصانمن  أكبر بدرجة  الطلبزيادة  •

 :   اآلتيفي الشكل  التوازن ويظهر تأثيرها على حالة 

 

 

 تأثير زيادة الطلب بدرجة أكبر من النقصان في العرض على حالة التوازن (  44شكل )   

 

(  1P)  إلى (  0Pمن )  التوازنارتفاع سعر    إلى  أدت   العرض   نقصان من    أكبر بدرجة    الطلب زيادة    ن أيالحظ    إذ  

نقطة جديدة  هي    إلى (   0Eمن )  التوازن ، اتجاه نقطة    Q)1)   إلى (  0Qمن )  التوازن، زيادة كمية    ةبنسبه كبير

(1E نحو اليمين بسبب زيادة كمية ) السعربسبب ارتفاع  األعلى والى  التوازن . 
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 :  العرض في  النقصانمن  أقل بدرجة  الطلبزيادة  •

 :   اآلتيفي الشكل  التوازن على حالة  تأثيرها ويظهر 

 

 التوازن( تأثير زيادة الطلب بدرجة أقل من النقصان في العرض على حالة  45شكل )   

 

( ، 1P)  إلى(  0P(من    التوازن ارتفاع سعر    إلى  أدت   العرض   نقصان من    أقلبدرجة    الطلب زيادة    نأ يالحظ    إذ 

( نحو    1Eنقطة جديدة هي )     إلى (  0Eوازن من )ت ، اتجاه نقطة ال Q)1)  إلى(   0Qمن )   التوازن كمية    نقصان 

 . السعر بسبب ارتفاع   األعلىوالى   التوازنكمية  نقصاناليسار بسبب 
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 :  العرض في  للنقصانمساوية  ة بدرج الطلبزيادة  •

 :   اآلتيفي الشكل  التوازن ويظهر تأثيرها على حالة 

 

 (  تأثير زيادة الطلب بدرجه مساوية للنقصان في العرض على حالة التوازن   46شكل ) 

،    P)1)   إلى  P)0(من    التوازنارتفاع سعر    إلى  أدت   العرض   لنقصانبدرجة مساوية    الطلب زيادة    نأيالحظ    إذ 

نقطة  0Q)    التوازنبقاء كمية   اتجاه  ثابتة على حالها،    التوازن لنقطة    بشكل موازٍ     ( 1E (  أعلى  إلى  التوازن( 

 .السعر( بسبب ارتفاع    0Eالسابقة )

هذه التغيرات يكون    أن   إلىص  خلن   العرض وقوى    الطلب تحدث في كل من قوى    التيبعد استعراضنا للتغيرات  

 :   اآلتيعلى النحو   العرض ومنحنى   الطلب على منحنى   تأثيرها 

 :   االتجاهينيأخذ أحد   مكانهمن  الطلب منحنى  تقال ان -1

 .الطلب  خفاض اناليسار في حالة  باتجاه  األسفل إلى  تقالهان -أ

 . الطلب اليمين في حالة زيادة  باتجاه  األعلى  إلى  تقالهان -ب 

 :  االتجاهين يأخذ أحد  مكانه من  العرض منحنى  تقال ان -2

 .العرض  نقصاناليسار في حالة  باتجاه  األعلى  إلى  تقالهان -أ

 . العرض اليمين في حالة زيادة  باتجاه األسفل إلى  تقالهان  -ب          
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 :  العرضمع قوى   الطلبعدم تفاعل قوى  -ـه

في    للسلعة  هناك عرض  يكون  عندما  تحدث  حالة شاذة  لكن    السوقوهي   ، عليها  سعر    أقلمع وجود طلب 

ويمكن توضيح    البائعبه    يقبل  سعر يدفعه المشترون ال  أعلى أن  يرفضه المشترون في حين    السلعةتعرض به  

 :  اآلتي  البيانيذلك في الشكل 

 قوى العرض( حالة عدم تفاعل قوى الطلب مع    47شكل )     

تتم    التوازن حالة    نأ يالحظ    إذ   للبيع    السلعة  نأل لم  المشتري 15بسعر ) عرضت  لكن  دينار مثال  ن يرغبون  ( 

( بسعر  تكون    .دنانير(  10بالسلعة  عندما  خاص  بشكل  الحالة  هذه  معروف  السلعةوتحدث  قبل  ة  غير  من 

للسلع    أوالمستهلكين   التكنولوجية   اإلستهالكية  بالنسبة  الطبيعة  عندما    ذات  الشخصي  الكومبيوتر  جهاز  مثل 

يقوم   أن وهذه الحالة ال تستمر طويال فأما   .أقللكن بسعر  يطرح بسعر مرتفع والمستهلك يرغب بالحصول عليه

  أن   أو والطلب ،    العرض حالة التقاطع بين    إلى وصوال    أعلىيدفع المشتري سعرا    أن   أو  السعر بتخفيض    البائع 

 . السوقمن  السلعة بسحب  المنتج يقوم 
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)توازن    اإلقتصاديللتوازن    السابقالتحليل    أن        افتراض  السوق الجزئي  يتم )كما أوضحنا سابقا( على   )

  أن   إال  ،  كانت   جهةتدخل من أية    أي والطلب بشكل حر وتلقائي وبدون    العرض وجود سوق تتفاعل فيها قوى  

  الكميات   أو ألمعروضة    الكميات تتدخل وتؤثر في    أن الحكومة يمكن    ن إالواقع الفعلي قد ال يكون كذلك ، حيث  

تأثيرها في    االثنين  أو ألمطلوبة   أبرز أشكاله ما   أن   إال يتنوع ويتعدد    التدخل. وهذا  السعر معا عن طريق    من 

 :   أتيي

هذه الضريبة    بإضافة المنتج تاج سلعة معينة يقوم  إن : فالحكومة عندما تفرض ضريبة على   الضرائب فرض  -أ  

يؤدي    السلعةسعر    إلى فوق    إلىمما  سعرها  المطلوبة    الذي  األمر  التوازني  السعرارتفاع  الكمية  على  يؤثر 

على تلك   العرض ودرجة مرونة    الطلب مرونة    على درجة   يعتمد   التأثير هذا    أنمنها ،على    المعروضة والكمية  

  من   أقلألنسبي في ألكمية ألمطلوبة    اإلنخفاض يكون    أن   إلى عليها يؤدي    الطلب مرونة    خفاض إن فمثال    السلعة

في  ا  اإلرتفاع يتأثر    السعر لنسبي  ال  كثيرا  الطلب وبذلك  ,      عليها  خفض  وهكذا  حالة  في  العكس  ويحدث 

 . الضريبة 

  أقل وعرضها  بسعر    السلعةتاج  إن   يتمكن من   اإلعانة للمنتجين  : فالمنتج من خالل منحه    إعانات منح    –ب    

حالة   في  وبالذات  زيادة    الضرورية  السلعللمستهلكين  المنتجين على  تحفيز  بهدف  لتلبية  إن, وذلك  منها  تاجهم 

 . السوق واضح  على حالة توازن  تأثير ولهذا بال شك  إضافية ألمتزايد والحصول على أرباح  الطلب 

يتعذر خزنها .     التييتوفر فائض منها كالسلع ألزراعية     التي  السلعتحديد حد أدنى للسعر : وبالذات    –ج    

يرفع    الذي  األمر ،    اإلنتاجوال يغطي تكاليف   ةللخسار  المنتجيعرض    الذي  الحد   السعر إلىخفاض  نوذلك منعا إل 

فوق    إلى سعرها   يقل    التوازني   السعرمستوى  وهذا   الطلب وبذلك   ، ألجديد  بالسعر  منها  فائض  ويتوفر  عليها 

 .   التوازنأيضا يؤثر على حالة 

وذلك منعا    ، الغذائية  يها كالسلع  تحصل شحة ف   التي   الضرورية   السلع للسعر : وبالذات    أعلىتحديد حد    –د    

أساسا    المستهلك ، فهذا ألتحديد يخدم    السلعة غير قادر على شراء    المستهلكيجعل    الذي   الحد   إلى   السعر رتفاع  إل

لشحة في  امثال نتيجة    البطاقات   أو  الحصص   عن طريق   السلعةعلى    الحصول تنظيم عملية    األمر. وقد يتطلب  

 .   التوازنعلى حالة   تأثيرعرضها قياسا بالطلب عليها وفي ذلك 

في    السوققد تقوم ألحكومة بالتدخل ألمباشر وذلك بتحديد سعر معين للسلعة ، وهي بذلك تحل محل آلية    –  ـه 

منخفض   السعر  كان   إذاللمنتج    إعانات يرافقه تقديم    أن ينبغي    السلعة . وهذا ألتحديد ألمباشر لسعر    السعرتحديد  

 .  الضرورية  السلع وال يغطي ألتكاليف كما في حالة 

 والطلب(   العرض )   السوق يف توازن    احلكومي   التدخل أثر   -: ثالثا 
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وجود أطراف أخرى    إلى   اإلشارةوالطلب البد من    العرض ألحكومي على توازن    التدخل ثأثير    جانب والى      

حالة    أنيمكن   طبيعة    التوازنتؤثر على  فالمشروعات وحسب  يمكن    الذي   السوق،  فيه  تؤثر على    أن تعمل 

 أحداث واعتمادا على مدى سلطتها وقوتها في    السعر من خالل  تأثيرها على    الطلب تؤثر على    أن   أو   العرض 

والطلب من خالل     العرض التفاعل ألحر والتلقائي بين قوى    تؤثر على  أن، كما يمكن للنقابات    التأثيرمثل هذا  

أد  بالذات عن طريق فرض حد  ألعمل  استخدام  سوق  كلفة  بذلك على  فتؤثر  مثال  ألعاملة    األيادي  نى لألجور 

 وبالتالي على حجم عرض قوى العمل والطلب عليها . 

 

 

 

أألولىا تساوي  Y)  السلعةسوق    كان  :لحالة  منها  المطلوبة  فالكميات   ، توازن  في حالة  المعروضة    الكميات ( 

يرغبون بشرائها    التي   الكميات هلكين حيث زادت  تلكن حدث تغيير عندما ارتفعت دخول المس  . والسعر مستقر  

   ا هناك عجز  أن   أي)    السوقفي    المعروضة   الكميات من    أكبر المطلوبة منها    الكميات وأصبحت    السلعةمن تلك  

 ( ،  فماذا سيحدث ؟  الطلب وزيادة في  العرض في 

سوق    القوى ستزداد      على  لتعيده  Y)  السلعة الضاغطة  أخرى    التوازنحالة    إلى(  التسلسل على  مرة     وفق 

 :  اآلتي 

 . عليها من قبل المستهلكين   الطلب ( بسبب زيادة Y) السلعة سيرتفع سعر  -أ

 . ارتفاع سعرها ( بسبب Y)  السلعةعلى   الطلب سيقل  -ب 

 . ( الطلب خفاض إن  المطلوبة نسبيا ) بسبب  الكميات ن م  أكبر ( Y) السلعة المعروضة من  الكميات ستصبح  -ج

ارتفاع    -د   بسبب  تدريجيا  العجز  حجم  سوق    السعرسيتناقص  مرة    التوازنحالة    إلى (  Y)  السلعة ليصل 

من سعرها    أعلى( لكن بسعر جديد  السوق أخرى) تصبح الكمية المطلوبة منها مساوية للكمية المعروضة في 

 .   ألقديمة ةمن ألكمي  أكبر القديم وبكمية توازن 

المعروضة    الكميات ( في حالة توازن ، فالكميات المطلوبة منها تساوي  Z)  السلعةسوق    كان  :  الثانيةالحالة  

في    السلعة المعروضة من تلك    الكميات أصبحت    إذ عندما زاد عدد البائعين    لكن حدث تغيير   . والسعر مستقر 

)  التي  الكميات من    أكبر   السوق بشرائها  المستهلكون  فائض  أن   أييرغب  في      ا ونقص  العرض في      ا هناك 

 ( ، فماذا سيحدث ؟ الطلب 

 اجلزئي   اإلقتصادي تطبيقات يف التوازن    -:رابعا 
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 وفق على  مرة أخرى   التوازن حالة  إلى( لتعيده Z) السلعة لضاغطة على سوق ا القوى ستزداد 

 :  اآلتي التسلسل 

 . المستهلكون بكميات أكثر مما يحتاجه  السوق( بسبب عرضها في Z)  السلعةسينخفض سعر  -أ

 . وتحسب عليهم خسارةيبيعونها بأقل من سعرها    التجار ن( إل Z) السلعةسيقل عرض  -ب 

 . (  العرض  نقصان لمعروضة ) بسبب  ا الكميات ( أكثر نسبيا من Z)  السلعةلمطلوبة من ا الكميات ستصبح  -ج

حجم    -د  في  اسيتناقص  بسبب    العرض لفائض  سوق    السعرخفاض  إنتدريجا  حالة    إلى (  Z)   السلعةليصل 

من    أقللمطلوبة ( لكن بسعر جديد  المعروضة منها مساوية للكميات  ا  الكميات مرة أخرى ) تصبح    التوازن

 . لقديمة الكمية امن  أقللقديم وبكمية توازن ا السعر
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 لرابع االفصل    أسئلة
 

 . عرف كل من ) سعر ألتوازن , كمية التوازن , ثمن ألطلب , ثمن ألعرض (   – 1س

     ألجزئي معززا إجابتك بمثال رقمي يفسر حالة اإلقتصادي وضح مفهوم التوازن   -2س

 . التوازن        

 ألجزئي ؟ لخص ألتقلبات ألتي تؤدي ألى تغيير   اإلقتصاديلمقصود بتغير التوازن   ما – 3س

 . ألتوازن  حالة هذا       

 ثم أشرح  ة التوازن ؟ أذكر صور هذا التغيركيف يؤثر تغير الطلب مع بقاء العرض ثابتا على حال -4س

 .ي لهانإحداها معززا إجابتك برسم بي 

 كيف يؤثر تغير العرض مع بقاء الطلب ثابتا على حالة التوازن ؟ أذكر صور هذا التغير  -5س

 . ي لها انثم أشرح إحداها معززا إجابتك برسم بي      

  ن على حالة التوازن عندما تكو  ة وما تأثير هذه الزيادة المتزامن    لماذا تحدث الزيادة في الطلب والعرض معا  -  6س
: 

 زيادة الطلب بدرجة اكبر من زيادة العرض  -
 زيادة الطلب بدرجة اقل من زيادة العرض  -
 لزيادة العرض   مساويةزيادة الطلب بدرجة  -

 . ي لكل حالة منها ان عزز إجابتك برسم بي

 الطلب والعرض معا على حالة التوازن عندما يكون ؟  ان ثير نقص ما تأ -7س

 العرض   انالطلب بدرجة أكبر من نقص  اننقص -
 العرض  انالطلب بدرجة أقل من نقص اننقص -
 العرض   انالطلب بدرجة مساوية لنقص  اننقص -
 . ي لكل حالة منها ن اعزز إجابتك برسم بي -

 الطلب مع زيادة العرض على السلعة في    انيظهر بها نقص إن عدد الصور التي يمكن  -8س

 . لها  التوازن معززا إجابتك برسم بياني إحدى هذه الصور على حالة  السوق ، ثم وضح تأثير         

 هي النهاية    حالة عدم تفاعل قوى الطلب مع قوى العرض في السوق ؟ وما  ما هو تفسير –9س

 التي ستؤول إليها هذه الحالة وفق آلية السوق ؟          

 لعرض والطلب على إحدى ا موذج  تطبيقي لحالة إعادة توازن ناستعرض بالتفصيل  –10س

 ألضاغطة في ألسوق سواء في حالة وجود   ( وفق آلية ألقوى  Zأو    Xتكون   أن السلع )ك 

 . لعكسالطلب أو ا لعرض وزيادة في ا في  عجز

 تؤثر على عمل آلية السوق  إنلتي يمكن ا لحكومي ا لتدخل اعدد مع شرح موجز أشكال –11س

 لكميات  ا من خالل تأثيرها على السعر وبالتالي على  اإلقتصاديفي تحقيق التوازن         

 لسلعة . المعروضة من المطلوبة والكميات  ا         
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 الفصل اخلامس
 

 

 نظرية اإلنتاج 
 

 مفهوم نظرية اإلنتاج    –  ول أ 

 عوامل اإلنتاج    –  ثانيا 

 دالة اإلنتاج    –  ثالثا 
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 أهداف الفصل اخلامس
 

 لألرضوع لملفففف     لإلنتففففب تعريففففط لب ببفففف      فففف    ❖

 ولبع ل ورأس لب بل ولبتنظيم (.

و يففبا لبعة فف   ففي   لإلنتففب تعريففط لب ببفف      فف    لبفف   ❖

 ولبك ي  لب نتج  م  سلع  معين  . لإلنتب عنبصر  

تعريفففط لب ببففف   منفففبت  منانيفففبت لبنفففبت  لب ت فففبو   ❖

 . وخري ت 
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   عنصرا  اإلنتاج   مبادئ   د وعرض السلع كما تع  اإلنتاج العامة التي تحدد تكاليف    األسس  اإلنتاج تقدم نظرية          

 المختلفة .  د بين مجاالت النشاط االقتصاديرفي نظريتي التوزيع وتخصيص الموا  أساسيا 

  فقد نظر الطبيعيون     كبيرا    تطورا   األخرىكغيرها من النظريات االقتصادية    اإلنتاج لقد تطورت نظرية          

خلق    اإلنتاج  إلىقراط(  )الفيز انه  فعال  أي  ادةالمعلى  الموجودة  تلك  من  جديدة  مادة  على  ولهذا   الحصول   ،

  األخرى   األنشطة   إلىالنشاط الزراعي بصفة عامة هو النشاط المنتج الوحيد بينما نظروا    أو اعتبروا الزراعة  

في رأيهم تعطي الكثير من الطيبات من بذور قليلة    فاألرض   ، غير منتجة    أعماال     إنهاكالتجارة والصناعة على  

الفرق بين الثروة التي ينتجها هذا النشاط والثروة    أساس( يقدر على     ا صافي  ا) ناتج    ومن ثم فأنها تحقق فائضا 

 .  اإلنتاج عملية   أثناءالتي استهلكت 

ل فقد معاصر على مبدأ التخصص وتقسيم العمفي العصر الحديث الذي يقوم فيه النظام االقتصادي ال  أما        

لتقسيم   ،  شموال  أكثرو  أوسعمعنى    اإلنتاج اخذ مفهوم   قائم  منتجة    إلىالمختلفة    األنشطة  فلم يعد هناك احتمال 

 غير منتجة .  وأخرى 

الحديث          الفكر  ذهب  خلق   اإلنتاج اعتبار    إلى لقد  ظن    ليس  كما  المنفعة    وإنما   األولون المادة    أو خلق 

في      صال أمنفعة جديدة للمنفعة القائمة    إضافة   أو خلق المنفعة من حيث لم يكن لها وجود من قبل    أي  ،زيادتها

من    ،الشيء جميعها  والخدمات  والنقل  والتجارة  هذه    ،المنتجة  األعمالفالزراعة  دامت  مطلوبة    األعمالفما 

 ورغباتهم فهي تعتبر منتجة .   األفراد حاجات  إشباع قادرة على   إنها أي لمنفعتها 

البد من النظر لنظرية    ،فيها  األساسيةوالتركيز في تحليلها على المضامين    اإلنتاج تبسيط دراسة نظرية    جل ألو

 -من زاويتين : اإلنتاج 

العالقة بين    أي   ، الزاوية التكنولوجية ) الفنية ( : وهي التي تبحث في العالقة بين المستخدم والمنتج  -:  األولى 

لناتج الذي يمكن الحصول عليه من هذه السلعة  ومقدار ا  ، سلعة معينة  إنتاج المستخدمة في    اإلنتاجمقدار عوامل  

عن   النظر  المنتجة  وأسعار   اإلنتاج عوامل    أسعاربغض  دالة    ، السلع  عليها  يطلق  العالقة    اإلنتاج هذه 

Production Function    

  Theory of Productionمفهوم نظرية اإلنتاج :  -   اول 
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باستخدام كمية محدودة من    اإلنتاجقدر من    أقصى وهي التي تبحث في تحقيق    -الزاوية االقتصادية :  -الثانية :

تحمل  ت   أي   ،كمية ممكنة من الموارد   أقلباستخدام    اإلنتاج تحقيق مقدار معين من    أو   ، (  اإلنتاج الموارد ) عوامل  

 تكاليف ممكنة .  أقل

 

 

سابقا        المنفعة    اإلنتاج  إن     ذكرنا  لهذا    ، زيادتها  أو هو خلق  المحددة  القوى  يتم توضيح  لم  اآلن  لكن حتى 

بأن    ،اإلنتاج القول بصورة عامة  يمكن  ذلك  اشتراك    اإلنتاج ولبيان  يطلق عليها عوامل    أربعةيتطلب  عوامل 

 التنظيم (( .   ،رأس المال ،العمل ،األرض )) هي  اإلنتاج

المادية ومثال ذلك    باألشياءتخلق بجهود بشرية فقط دون االستعانة    إنوالمنافع في بعض الحاالت يمكن          

الجهد   ل من خال  إال يمكن الحصول عليها    العناصر المادية الموجودة في الطبيعة ال   إن   إال   ، مدرسينخدمات ال

وفي    ، ال يمكن االستغناء عنه  إنتاجي عامل      أيضا الطبيعة هي    إن   أي   ، الخشب مثالكالحصول على    البشري 

هذه المعدات   ،ةوالمكائن لتكييف المواد التي تهيؤها الطبيع  كاآلالت معدات    إلىمعظم الحاالت يحتاج العاملون  

العوامل الثالثة السابقة الذكر فأن    شتراكإحين يتم ب  اإلنتاج  إنكما    ،ثالث   إنتاجيتسمى رأس المال وهو عامل  

لذا فأن المنظم يكون عامل    ،  وتنسيقه وتوجيه جهود العاملين فيه يكون ضروريا   اإلنتاججمعها والتخطيط لهذا  

 -على كل عامل منها :   وفيما يأتي سنلقي ضوءا   ،الرابع اإلنتاج 

  Land  األرض -   والأ

وهذه الموارد    ،كما وجدت عليه في الطبيعة  ،جميع الموارد الطبيعية  إلىبالمعنى الواسع ترمز    األرض      

  إن   ،) كالفحم والنفط (  والبحيرات والموارد المعدنية   ،األنهاربل تشمل    ،األرض تتضمن ليس فقط سطح  

المقصود   فهم  في  الوحيدة  بأنه  إن يجب    األرض   ن أ هي    إنتاجي كعامل    باألرض الصعوبة  من    أكثر ا  تعد 

مسطحة منطقة  الموقع  هوج  فمن  ، مجرد  يعد  التصنيع  نظر  نظر    أهمة  وجهة  من  بينما  لألرض  خاصية 

من    أقللكن      أيضاالموقع مهم لألرض الزراعية    نأ  مع   أهمية  األكثر الزراعة تعد خاصية الخصوبة هي  

 المستخدمة لألغراض الصناعية .  األرض حالة 

بأن   بعضهم  اعتقاد  من  الرغم  والنوع  األرض وعلى  الكم  حيث  من  التكنولوجي    ،ثابتة  التقدم    أتاح لكن 

وذلك من خالل مشاريع الري وبزل المستنقعات واستصالح      وتحسينها نوعيا   مساحة كميا الزيادة ل الفرصة

  األخرى من خالل توافر العوامل    إالوهذا ال يتم    ،ذلك  إلى والمخصبات وما    األسمدةومن خالل    األراضي

 .     جيدا   لها استغالالالمتمثلة بالعمل ورأس المال حتى يمكن استغال

 

 Factors of Productionعوامل اإلنتاج    –ثانيا  

Production Production Production   
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   Labourالعمل   –   ثانيا

 ، السلع والخدمات   إنتاج الذي يبذل في    اإلرادي العضلي    أو العمل في المعنى االقتصادي هو الجهد العقلي       

 -ومن هذا التعريف نالحظ ما يأتي : 

مجهود    إن - هو  ذو    اإلنسان الن    ،إنسانيالعمل  هو  المعنى    ،والبصيرة  اإلرادةفقط  فأن  هذا  وعلى 

 السلع .  إنتاجويبذل في    االقتصادي للعمل يستبعد عمل الحيوانات حتى لو كان مضنيا

السلع    إنتاج  إلىيؤدي    أو  هلم يقصد ب   إذا    وشاقا    كان مرهقاحتى وان    إنسانيانه يستبعد كل مجهود   -

 والخدمات فتسلق جبل والقيام برحلة عبر الصحراء ال يعد من قبيل العمل . 

الجبال  أما - تسلق  يعد  الرسائل رغم بساطته عمالشاقا      عمال  رغم كونه  ،لماذا ال  توزيع  يعد    ،   بينما 

  إن ينبغي   إنماهنا ال تتضمن االلتزام القانوني    اإللزام العمل هو ملزم وكلمة   إن  إلى السبب في ذلك يعود  

التزام   وهو  االقتصادي  بالمعنى  عامال   بإشباع   اإلنسان تفهم  أكان  سواء  دخل  والحصول على     حاجاته 

 المجتمع .  إنتاج العمل هو مصدر   إن ،أخرىناحية  ن وم  ، هذا من ناحية  ، جيراأ   عامال  أو    مستقال

 عرض العمل :  •

العمل بعرض  فعال   األيدي عدد    ، يقصد  المعروض  بالجهد  المتمثلة  للعمل    أو     العاملة    مدة   أثناء المستعد 

الذي  الحط إلصوهو مرادف    ، معينة للسكان  الكلي  المجموع  الجزء من  ذلك  يمثل  العاملة وهو  تقع    ن القوة 

القوة البشرية بعد استبعاد العاجزين عن    أو سكان الفعال(  ال( سنة ويسمى ) حجم    65 –  15بين )  أعمارهم

( سنة ويسمى هذا الجزء    65)       تزيد عن  أو (    15عن الـ )    أعمارهم الذين تقل    األشخاص العمل وكذلك  

 -:اآلتية كون عرض العمل من الفئات سكان غير الفعال ( ويتال)حجم 

لحسابهم الخاص ويشغلون آخرين      معينا    اقتصاديا    ون نشاطادير الذين ي  األفراد العمل وهم    أصحاب  -

 .   إدارتهم تحت 

يقوموا    إنلحسابهم الخاص دون      معينا    اقتصاديا    نشاطا  يؤدونالعاملون لحسابهم وهم العمال الذين   -

 بتأجير آخرين . 

الخاصة ويحصلون لقاء    أو االقتصادية العامة    األنشطةالذين يعملون في    األشخاص وهم    -:    اإلجراء -

 مواد عينية .  أو رواتب  أو أجورعملهم على تعويض بشكل 

بدون    أوالعائلة بمقابل    أفراد احد    إدارةالذين يقومون بالعمل تحت    األشخاص وهم    -العمال العائليون :  -

 مقابل . 

 

 -:تيآلعرض العمل ويمكن تحديدها باالعوامل المؤثرة في  •
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 فكلما زاد حجم السكان زاد عرض العمل والعكس صحيح .  ، يؤثر طرديا إذ حجم السكان  –أ 

 يزداد عرض العمل بزيادة عدد الساعات المخصصة للعمل .  إذ  ،ساعات العمل –ب 

العمل  –ج   اختيار  كالتعليم    ، حرية  فيه  المؤثرة  والعوامل  العمل  وكفاءة  العمل  وطبيعة   واإلعداد ظروف 

 تقسيم العمل وظروف المعيشة .   أوالمهني 

  إسهام   إن كما    ،   التركيب النوعي للسكان من حيث الجنس والعمر ففي البلدان النامية يبدأ العمل مبكرا   –د  

 بالدول المتقدمة .    قياسا   اخفض نة في قوة العمل يكون م المرأ

 ع تصاعد وتيرة الهجرة . يقل عرض العمل م  أو يؤثر انتقال العاملين في عرض العمل   إذ  -الهجرة :  -هـ 

 : Unemploymentالبطالة  •

وقد تعاقبت مدارس اقتصادية مختلفة على    ،البطالة هي مشكلة االقتصاد في الوقت الحاضر  إنال شك في  

 ومحاولة التصدي آلثارها االقتصادية واالجتماعية والتنموية .  ، تفسيرها

العمل  -والسؤال المطروح هو : العاطل عن  العاطل هو من ال  على هذا السؤال ب  اإلجابة مكن  يو  ؟ من هو  ان 

 هذا الرد غير كاف وغير دقيق .  إن يعمل غير 

الع  أهممن    إن صحيح        يعملاصفات  انه ال  كبير من    ،طل  فهناك عدد  ذلك  يعملون    األفراد ومع    إلنهم ال 

  ، كبار السن ( وهؤالء ال يصح اعتبارهم عاطلين  ،العجزة  ، المرضى  ، األطفالببساطة ال يقدرون على العمل )  

يجب   العاطلين  العمل  إنالن  على  قادرين  مثل  فان    وكذلك  ،يكونوا  العمل  عن  يبحثون  ال  القادرين  بعض 

 دائرة العاطلين عن العمل . ضمن   إدخالهمال يصح    أيضا وهؤالء  ،الطالب 

الوقت  لبعض  يعملون  الذين  والموظفين  العمال  بعض  الوقت   ،وهناك  طوال  العمل  في  فهم    ،ويرغبون  ولهذا 

 ال تعتبرهم ضمن العاطلين عن العمل .    واإلحصاءات  ،يبحثون عن مثل هذا العمل

يعد عاطال   إذا يبحث عن عمل  يعد عاطال   ،  ليس كل من  يعمل  ال  هناك شرطان      عموماو   ،  وليس كل من 

 -الرسمية وهما : اإلحصاءات لتعريف العاطل حسب  ، يجتمعان معا   أساسيان

 على العمل .    يكون قادرا  نأ  –أ 

 يبحث عن فرصة للعمل .   نأ  –ب 
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وراغب   ،ادر على العمل) كل شخص ق  بانهالعاطل عن العمل   عرفت منظمة العمل الدولية   األساسوعلى هذا  

عنهيبح  ،فيه مستوى    ، ث  عند  عليه ل ولكن    ، السائد   األجر ويقبله  يحصل  بالبطالة    ، (  ن  عليه  مايطلق  وهذا 

 االجبارية. 

 البطالة  أنواع •

كذلك من حيث مدة البطالة التي تعانيها الفئات    ،البطالة تتفاوت من حيث الجنس والعمركانت    إذا     

 -:  أهمهامن البطالة يمكن توضيح   أنواع فهناك عدة  ،المتعطلة

    Cyclical Unemploymentالبطالة الدورية  –أ 

  ، ال يسير عبر الزمن بوتيرة واحدة منتظمة  ،بجميع متغيراته االقتصادية الرأسمالية  ،النشاط االقتصادي  إن

يطلق    ،يتراوح المدى الزمني لهذه التقلبات بين ثالث وعشر سنين  بل تنتابه حركة تقلبات صاعدة وهابطة 

 عليها ) الدورة االقتصادية ( التي لها خاصية التكرار والدورية . 

الط في  تحدث  التي  التقلبات  هي  االقتصادية  الدورة  حركة  سمات  من  ومن  يواكبها  وما  العمالة  على  لب 

 تقلبات في معدل البطالة . 

  أرباب مما يدفع    ،يقل الطلب على السلع والخدمات   ومن ثم حد كبير    إلى   اإلنتاج ففي وقت الكساد ينخفض  

 تنتشر البطالة التي تظهر بسبب دورية وتكرار الدورة االقتصادية . مل لتسريح عدد من العمال و الع

   Frictional Unemploymentالبطالة االحتكاكية  –ب 

وتنشأ هذه البطالة    ،ويقصد بها البطالة التي تحدث بسبب التنقالت المستمرة بين المناطق والمهن المختلفة

  ، الذين تتوافر لديهم فرص العمل  األعمال   أصحاب ولدى    ، بسبب نقص المعلومات لدى الباحثين عن العمل

ينتقل عامل من منطقة جغرافية   فالحصول على مهنة    ،أخرى مهنة    إلىيغير مهنته    أو   ،أخرى  إلىحينما 

الباحثين عن العمل ويظهر ما    األفراد تعطل    إلىمما يؤدي في هذا الوقت    ،وقت   إلىجديدة يحتاج بال شك  

 يسمى بالبطالة االحتكاكية . 

   Structural Unemploymentالبطالة الهيكلية  –ج 

من قوة العمل بسبب تغيرات هيكلية تحدث في      الذي يصيب جانبا   البطالة ويقصد بها ذلك النوع من          

الوطني مؤهالت    إيجاد   إلىيؤدي    ،االقتصاد  وبين  المتاحة  التوظيف  فرص  بين  التوافق  عدم  من  حالة 

 وخبرات العمال المتعطلين الراغبين في العمل والباحثين عنه . 
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  وأما  ،المنتجات   علىتكون بسبب تغير في هيكل الطلب    إن  أما فهي    ،عن طبيعة التغيرات الهيكلية  أما      

صناعات  ال  بعض   انتقال  أو   ،تغيرات هيكلية في سوق العمل  أو  ،المستخدم  التقنيفي الفن    أساس بسبب تغير  

 توطن جديدة .  أماكن  إلى

  األثر بطالة دائمية الن    الزراعة ال تخلق  أو على الصناعة    أومع ذلك فأن التحسينات الفنية التي تطر     

 في االستخدام .    مؤقتا   يكون نقصا  إن  القصير ال يعدو  األجلالمباشر لهذه التحسينات في  

 البطالة المقنعة   –د 

مما    ،بشكل يفوق الحاجة الفعلية للعمل  ،المراد بها هو تلك الحالة التي يتكدس فيها عدد كبير من العمال    

  اإلنتاج عملها فأن حجم  أماكن سحبت من  إذابحيث  ، تقريبا    فائضة ال تنتج شيئا   أو يعني وجود عمالة زائدة 

يف  الناحية الفعلية ال تعمل وال تض  لكنها من    جراأ وتتقاضى    ، حالة عمالة بالظاهر تعمل  أي  ،لن ينخفض 

للمنتجات   ، اإلنتاج  إلى     شيئا  المتوسطة  التكلفة  البلدان    ، هذا ما يرفع من  القطاع الزراعي في  كالعمالة في 

 .   الصناعي  وبعض العمالة في القطاع  ، النامية

 Capitalرأس المال     –  ثالثا

وان االقتصاديين يختلفون فيما بينهم على تعريفه ونحن لسنا    ،كثيرة  استخدم مصطلح رأس المال بمعان  قد  ل

 لكن من المفيد االطالع على الشائع منها .   ،بحاجة للخوض في هذه التعريفات 

في   المستخدمة  المنتجة  السلع   ( بأنه  االقتصاديين  كثير من  وبعبارة    إضافي   إنتاجفقد عرفه  هي    أخرى( 

في    اإلنسانالتي صنعها    اآلالت   إلنتاج )وسائل   والطرق    اإلنتاج لمساعدته  والمخازن  والبنايات  كالمكائن 

 والجسور والسكك الحديد وما شابه ذلك ( . 

بأن  المال  ويعرف رأس  الثروكما  معينة  Stock of Wealthة  ه خزين  زمنية  لحظة  في  وهذا    ،الموجود 

االقتصادية   السلع  يتضمن  قبل    أنواعها بجميع  التعريف  من  الطبيعة    أم   اإلنسان سواء صنعت  في  وجدت 

استخدمت   ومستلزمات    ستهالكإلل  أم  لإلنتاجوسواء  الطبيعية  الموارد  يتضمن  السلع    اإلنتاجوهو  وجميع 

 للثروة .   المال مرادفا رأساالقتصادية وهذا التعريف يجعل 

الثروة  إن غير   الثروة وليس جميع  المال هو جزء من  المعمرة    ، رأس  السلع االستهالكية  فالثروة تتضمن 

 عن السلع الرأسمالية .     وغير المعمرة والمخزون السلعي فضال
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 رأس املال :  أنواع •

النظر   المال من عدة زوايا  إلى يمكن  السلع    إنتاج مباشر في  الغير    أوالمباشر    إسهامه فمن زاوية    ،رأس 

   -:    إلىوالخدمات االستهالكية ينقسم 

 ي  اإلنتاجرأس المال   –أ 

التجهيزات   كافة  يشمل  المصن  واآلالت وهو  نصف  والسلع  الخام  بجميع  والمواد  توجد  التي    األنشطة عة 

للسلع والخدمات االستهالكية   المنتجة  المشروعات    المنشآت   إلى   إضافةاالقتصادية  لكافة  والمباني الالزمة 

 بصورة مباشرة .  اإلنتاج التي تمارس عمليات 

 المال االجتماعي   رأس –ب 

لكافة    أساسية  تعد والتي    ية اإلنتاجمن رأس المال التي تسهم في العمليات    األخرى  األنواعوهو يشمل جميع  

تمارس   التي  مباشر  اإلنتاجالمشاريع  من    أمثلةومن    ،بشكل  النوع  والجسور    ،المال  رأسهذا  الطرق 

والمدارس    والموانئ الجامعات  ومباني  والخزانات  هذا  كافة  االجتماعية    المنشآت ووالسدود  على  ويطلق 

 البنى التحتية .  أو رتكازية إلالبنى ا ،النوع من رأس المال

 -ما يأتي :  إلى ي اإلنتاجكما يمكن تقسيم رأس المال من زاوية النفقات التي يتحملها المشروع 

 رأس المال الثابت   –أ 

التجهيزات   كافة  دفعها سواء    واآلالت ويضم  بد من  والتي ال  كاملة  تكاليفها  المنتج  يتحمل  التي    أنتج والمباني 

 لم ينتج .  أمالمشروع 

 العامل (  رأس المال المتداول )  –ب 

وهذا النوع من رأس المال من    ، عة والمخزون من السلع تامة الصنعل المواد الخام والسلع نصف المصنويشم

ال    اإلنتاجلذا ففي حالة توقف    ،اإلنتاجمستوى  ل    غير مقدار ما يستخدمه منه تبعاي  إنالممكن لصاحب المشروع  

 عليه الحال بالنسبة لرأس المال الثابت .   بخالف ما هو  ، المتداولفاق على رأس المال نتكون هناك حاجة لإل 

 التنظيم   –  رابعا

   دوراؤدي  تحت عنوان العمل ولكن بمميزات خاصة ولكونه ي    حيانا أيدرج    اإلنساني هو نوع من النشاط          

 العمل . فصل عن نم  إنتاجييعامل كعنصر  إن  األفضل ن كان م  ،في النظام االقتصادي   خاصا
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ورأس المال واستخدامها في العملية    واألرض العمل    ،األخرى  اإلنتاج مهمة تجميع عناصر    إلى وهو يشير       

القيام  اإلنتاج قرار  واتخاذ  تنفيذهاية  مخاطر  وتحمل  تعهد  والمن  ،بها  الذي  الشخص  ليس  هو    إدارة  إليه ظم 

  إنتاج ن طريق  هو الرائد الذي يضع كل مواهبه ومهاراته في خدمة المشروع لتنميته ع  إنما   ، المشروع حسب 

 تخدام الطرق الفنية الجديدة .  اس أو السلع الجديدة 

 

 

 

وبين    ة مستقل  ات كمتغير  اإلنتاج بين المدخالت المادية المستخدمة من عوامل    الفنية هي عبارة عن العالقة       

   .  اإلنتاجوهي تصف قوانين   ،من سلعة معينة كمتغير تابع اإلنتاج 

في    التقنيكما تعبر عن المستوى    مدة  أية منتجات في    إلى بتحويل العوامل المستخدمة    اإلنتاج وتهتم دالة         

صيغة فنية تبين الكمية القصوى التي    إال ما هي    اإلنتاج االقتصاد ككل وبالتالي فأن دالة    أو الصناعة    أو المنشأة  

المال  ،العمل  ،األرض )    اإلنتاجمجموعة محددة من مدخالت    باستخداممن سلعة معينة    إنتاجها يمكن     ، رأس 

 المتاحة .   اإلنتاجوسائل   أفضل باستخدام محددة  مدةالتنظيم ( بكيفية معينة وفي  

 -تي :آلفي صورة رياضية كا  اإلنتاجوبصفة عامة يمكن وضع دالة 

Q = f ( L . K . I . R ) 

 -:  إن إذ 

Q   الكمية المنتجة   إلى : تشير 

f  عالقة ( : دالة ( 

L  عنصر العمل المستخدم    إلى : تشير 

K  رأس المال المستخدم   إلى: تشير 

I  األرض  إلى : تشير   

R  التنظيم   إلى ر ي: تش 

 دالة اإلنتاج    –  ثالثا 
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الدالة               هذه  في    إنوتعني   ) النهائي  الناتج   ( السلعة  من  المنتجة  ولتكن    مدةالكمية        دالة   Q معينة 

التي    ، R والتنظيم    ، I   األرض   ، K رأس المال    ، L ( من العمل    اإلنتاجتتوقف على كميات الموارد ) مدخالت  

المنشأة تستطيع تغيير كمية الناتج من السلعة التي تنتجها عن    ن أويعني ذلك    ،اإلنتاجتوظفها المنشأة في عملية  

معين وذلك بزيادة    أقصىلحد    اإلنتاج ويمكن زيادة    ،يةاإلنتاجطريق تغيير الكميات التي تستخدمها من العناصر  

ويرجع ذلك  ،ثابتة  األخرى الكميات المستخدمة من العناصر    معين مع بقاء  إنتاجي المستخدمة من عنصر  الكمية  

  األرض   باستخدام   إنتاجه فالقمح يمكن    ،سلعة معينة  إلنتاججمع ) مزج ( هذه العناصر بنسب مختلفة   إمكانية   إلى

عن طريق زيادة عنصر    حد   أقصى  إلىهذا المحصول    بإنتاجبحيث يمكن الوصول    واألسمدةوالعمل والبذور  

ثابتة عند مستوى معين وسيتضح ذلك عند مناقشتنا لقانون الغلة    األخرى مع بقاء العناصر      د مثال معين كالسما

 المتناقصة . 

  أخرى نه يتوقف من ناحية  إ المختلفة ف  اإلنتاج على مقدار المستخدم من عناصر    اإلنتاجوكما يتوقف حجم       

العملية    األسلوب على   في  المستخدم  اتسم    ، يةاإلنتاج الفني  ناتج  اإلنتاج   األسلوب فكلما  ازداد  كلما  بالكفاءة  ي 

عناصر    باستخدامالمنشأة   من  معين  دائما   ، اإلنتاجقدر  تسعى    األعلى الفني    األسلوب استخدام    إلى     فالمنشأة 

 . كفاءة

 يف املدى القصري    اإلنتاجدالة  •

تعريف           بأنها    المدة يمكن  يمكن    مدةالقصيرة  بحيث  القصر  من  تكون  الوقت  للمنشأة    أثناءها من 

حجم   تعديل  بعناصر    أو بالزيادة    اإلنتاجاالقتصادية  تحكمها  خالل  من  فقط    اإلنتاج النقصان     المتغيرة 

تعديل    أي إجراءالعمل .... الخ ( وفي حدود طاقة ) سعة ( المنشأة ولكنها ال تستطيع  ،الوقود  ،)المواد الخام

ال يسمح    المدةقصر    إنالعليا ( حيث    اإلدارة  ،األرض   ،اآلالت   ، الثابتة مثل ) المباني  اإلنتاج على عناصر  

 .  أطول مدة  إلىن ذلك يحتاج أل الفني المستخدم فيها  األسلوب  أوبتغيير حجم المنشأة 

 قانون الغلة املتناقصة   •

يوضح قانون الغلة المتناقصة ما يحدث للناتج ) الغلة ( من تغيير عندما تتغير الكمية المستخدمة من عنصر  

لوصف ما يحصل من تغير    ، ثابتة  األخرىية  اإلنتاجمعين مع بقاء الكمية المستخدمة من العناصر    إنتاجي

 .  اإلنتاجفي نسب مزج عناصر 

 -من مقاييس الناتج هي :  أنواع ثة تمييز بين ثالالمتناقصة البد من الولفهم قانون الغلة 

   Total Product   (TP )الناتج الكلي  –أ 
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 ية . اإلنتاج مجموع الكمية المنتجة من السلعة خالل العملية  إلى ويشير 

    Average Product     (AP )الناتج المتوسط  –ب 

 المتغير .  اإلنتاجالناتج الكلي مقسوم على عدد الوحدات المستخدمة من عنصر  إلى ويشير 

 Marginal  Product     ( MP )الناتج الحدي   -جـ 

وحدة   استخدام  عن  الناجم  الكلي  الناتج  في  التغير  مقدار  عنصر    إضافية ويمثل  كما    ، المتغير  اإلنتاجمن 

 المتغير .  اإلنتاجالمستخدمة من عنصر  األخيرة يعرف بأنه الوحدة 

ما مع    إنتاجية المستخدمة في عملية    اإلنتاج زيد احد عناصر    إذا)    يأتي ما  على  ينص قانون الغلة المتناقصة  

وحدة واحدة من عنصر    إضافة ثابتة فأن مقدار الزيادة في الناتج الكلي الناجمة عن    األخرى بقاء العناصر  

 التناقص ( . أخذ في ثم ت    وال أ المتغير تتزايد  اإلنتاج 

مع كمية معينة من    أكثر   أو   إنتاجي هذا القانون مستمد من التجربة بحيث انه بزيادة الكميات من عنصر    إن 

بمعدل متزايد وفي هذه الحالة يفوق معدل الزيادة في المنتج معدل      والأالعناصر الثابتة فأن المنتج يزيد  

يصبح    إن   إلىادة في المنتج سوف يقل بالتدريج ويهبط  الزيادة في المستخدم ولكن في النهاية فأن معدل الزي

 دنى من معدل الزيادة في المستخدم . أ

 -:  اآلتيومن اجل توضيح قانون الغلة المتناقصة والمراحل التي يمر بها الناتج نضرب المثال 

آلة    مع وجود ارض بمساحة محدودة    تتمثل بقطعة   الثابتة   اإلنتاج هناك مجموعة من عناصر    إن لو فرضنا  

هناك عامال  امحدد   امقداروللحراثة   وان  والبذور  السماد  العمل    واحدا    متغيرا    نتاجيا إ    من  ومن    ، وهو 

 -مالحظة الجدول اآلتي نجد ما يأتي :
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 مراحل قانون الغلة المتناقصة (  11جدول  ) 

العامل  

 املتغري 

الناتج الكلي /  

 ( طن )

الناتج املتوسط /  

 ( طن )

الناتج احلدي /  

 ( طن )

 

1 

2 

3 

6 

18 

33 

6 

9 

11 

6 

12 

15 

ى  األولالمرحلة 

مرحلة الغلة  

 المتزايدة

4 

5 

6 

7 

8 

40 

45 

48 

49 

49 

10 

9 

8 

7 

6.1 

7 

5 

3 

1 

0 

المرحلة الثانية  

مرحلة الغلة  

 المتناقصة 

المرحلة الثالثة   4- 5 45 9

مرحلة التناقص  

 المكلف

 

الجدول           ف  ،نرى  أعاله من  استخدام عامل واحد  بلغ ستة  إ عند  الكلي  الناتج  الناتج    ، أطنانن  وعند قسمة 

  إضافي ولكن عند استخدام عامل    ،للعامل الواحد   أطنان(    6)    اإلنتاجالكلي على العدد المستخدم يكون معدل  

  إلى قد ارتفع    اإلنتاجمعدل    إنوهكذا نجد    ،  نا( ط  18)    إلىآخر ليكون هناك عامالن فأن الناتج الكلي سيرتفع  

وهذا االرتفاع   ،وهو يساوي الناتج الحدي للعامل الثاني   ( طنا   12الناتج الكلي قد تغير بــ )    إن   أي   أطنان (    9)

يستخدمها عامل واحد بكفاءة    إن من    أكثر هي    األخرى والعناصر الثابتة    ، األرض قطعة    إن   إلىفي المعدل يعود  

ارتفع معدل   استخدم عامالن  نجد    اإلنتاج لذا عندما  استخدام ثالثة عمال  ارتفع  الكلي    اإلنتاج   إن وعند    إلى قد 

  إلى وذلك الن الناتج الحدي للعامل الثالث قد ارتفع      ( طنا   11)    إلى قد ارتفع    اإلنتاجمعدل    إن   أي     ( طنا 33)

يستخدمها عامالن بكفاءة مقارنة باستخدام    إن من    أكبرالثابتة هي    ةياإلنتاج العناصر    إن وهذا يعني      ( طنا15)

 ثالثة عمال . 

.  متزايد وتسمى بمرحلة تزايد الغلةالكلي فيها يتزايد بمعدل  اإلنتاجهذه المرحلة تتميز بأن  إن وهكذا نجد         

  إلى قد انخفض    اإلنتاجمعدل    إن  أي    ( طنا  40)    إلىالناتج الكلي يرتفع    إن عمال نجد    أربعةولكن لو استخدم  
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انخفض    ج لناتاوذلك الن      ( طنا   10) قد  العمال نجد    وباستمرار   أطنان (    7)    إلىالحدي  الناتج    إن استخدام 

متناقص حتى يصل  ا بمعدل  يتزايد ولكن  وهو  أعلى  إلىلكلي  له  العامل      ( طنا  49)    مستوى  استخدام  عند 

 .   اأصبح صفرالحدي  الناتجوعند استخدام العامل الثامن لم يتغير الناتج الكلي وذلك الن   ،السابع

نجد           بأن    إنوهكذا  تتميز  المرحلة  متناقص   اإلنتاجهذه  بمعدل  يتزايد ولكن  المرحلة    ،فيها  وتسمى هذه 

  ( طنا   45)    إلىالكلي قد انخفض    اإلنتاج   إن سع نجد  ولكن عند استخدام العامل التا   ،بمرحلة الغلة المتناقصة

 ،ولذا تسمى هذه المرحلة بمرحلة التناقص المطلق للغلة   ،   سالبا  أصبحوذلك الن الناتج الحدي في هذه المرحلة  ،

كفأ ما يمكن  أمن الناحية الفنية البحتة يكون    اإلنتاج جمع عناصر    إن هو    ، تناقصها  أو السبب في تزايد الغلة    إن

هو انه عند استخدام وحدات العامل المتغير    األمر فالذي يحصل في بداية    ، جمعت بنسب مثلى دون غيرها  إذا

لذا    ،العامل المتغير  من طاقة  أكبر  األخيرةن  ألتاما مع العناصر الثابتة      هذا العامل غير متناسب تناسبايكون  

يزداد    إننجد   المتغير  للعامل  الحدي  الكفاءة  إلى يصل    إن   إلىالناتج  لتحقيق  المثلى  العامل    فإذا  ، النسبة  زاد 

  أقل فيكون تناسب العناصر الثابتة عندئذ مع العنصر المتغير      وفرته نسبيا   إلى ذلك    أدى المتغير عن هذه النسبة  

المرحلة    بما   مما يجب مقارنته ،طاقة المرحلة  تناقص الناتج الحدي    إلى فيؤدي ذلك    األولىكان عليه في  وتعد 

أكفأ   ( هي  المتناقصة  الغلة  مرحلة   ( ال  ألنها لمراحل  االثانية  العامل  للعامل    األمثل  ربحتعبر عن  مع  المتغير 

 . ( يبين مراحل قانون الغلة المتناقصة   48)  الثابت . والشكل البياني 

 

 مراحل قانون الغلة المتناقصة  (   48  ) شكل 
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 حدود ومميزات مراحل الغلة :  •

  ه الناتج المتوسط بالتناقص في  يبدأ الذي    اإلنتاج وتنتهي عند مستوى    األصل : تبدأ من نقطة    األولى المرحلة  

 -وتتميز بما يأتي :

 الناتج الكلي فيها يتزايد بمعدل متزايد .  إن  – 1

 من الناتج المتوسط .  أكبرالناتج الحدي يكون   إن  – 2

وتنتهي عندما يكون مستوى    بالتناقص يبدأ فيه الناتج المتوسط  الذي    اإلنتاج تبدأ من مستوى    -المرحلة الثانية :

للصفر وتتميز هذه المرحلة بما      وهو المستوى الذي يكون الناتج الحدي فيه مساويا  األقصىعند حده    اإلنتاج

   -يأتي :  

 الناتج الكلي فيها يتزايد بمعدل متناقص .  إن  – 1

 من الناتج المتوسط .  أقلالناتج الحدي يكون   إن  – 2

الكلي فيها بالتناقص وتتميز    اإلنتاجويستمر    األقصىالكلي عند حده    اإلنتاج تبدأ عندما يكون     -المرحلة الثالثة :

 -بما يأتي : 

 .    الكلي فيها يكون متناقصا  اإلنتاج  إن  – 1

 .    الحدي يكون سالبا  اإلنتاج  إن  - 2

شروطا  إن يتطلب  ونفاذه  المتناقصة  الغلة  قانون  تو    صحة  من  البد  حالة  امعينة  وفي  هذه  اتوعدم  فرها  فر 

 -الشروط فأن اثر قانون الغلة المتناقصة ال يظهر والشروط هي :

متغيرة لكان من الممكن تجنب   اإلنتاج فلو كانت جميع عناصر    ،متغيرة  وأخرى ثابتة    إنتاج وجود عناصر    –أ  

 مرحلة الغلة المتناقصة .  ىإلالوصول 

 المتغير .  اإلنتاجتجانس وحدات عنصر   –ب 

ية الجديدة من شأنها تأخير  اإلنتاجالطرق    وإيجاد   ،وذلك الن التحسينات التكنولوجية  ،التقنيثبات المستوى    -جـ  

 مرحلة الغلة المتناقصة . 
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 : يف املدى الطويل   اإلنتاجدالة 

  اإلنتاج ما رغبت في زيادة    إذاالتي تستطيع فيها المنشأة تغيير جميع العناصر    المدةيقصد بالمدى الطويل هي   

دالة   عناصر    المدةفي    اإلنتاجفأن  لكل  دالة  تكون  عناصر    إن  أي  ، اإلنتاجالطويلة  المستخدمة    اإلنتاججميع 

  اإلنتاج ن دالة  إ ( ف  K)       ( ورأس المال  Lهما العمل )      مثال  لإلنتاجاستخدمت المنشأة عنصرين    فإذا  ، متغيرة

 -:   اآلتيةة الطويلة تأخذ الصيغة المد في 

Q = f ( L . K ) 

 ويمكن توضيح ذلك باستخدام فكرة منحنيات الناتج المتساوي كأداة تحليلية : 

 : منحنيات الناتج المتساوي  •

المتساوي منحنى   التوليفات    الناتج  عنصري    أو يمثل  من  المختلفة   ) المجموعات  ورأس    اإلنتاج )  العمل   (

  الناتج من الناتج وتبقي المنتج على منحنى    هانفسالكمية  ية والتي تعطي  اإلنتاج ( المستخدمين في العملية  المال

على    ، هنفس  المتساوي الواقعة  النقاط  عنصري    أي وكل  من  مختلفة  توليفات  تمثل  المتساوي  للناتج  منحنى 

 ومن هنا كانت تسميته بمنحنى الناتج المتساوي.   اإلنتاجمن  ه نفسالمستوى   تعطي اإلنتاج 

  باستطاعتها سلعة معينة فأنه    كمية محددة من   إلنتاج المال    نشأة ما تستخدم عنصري العمل ورأس كانت م   فإذا

   . (12ة نفسها كما هو مبين في الجدول ) الكمي إلنتاج استخدام توليفات مختلفة من هذين العنصرين  

 

 (  Kعنصر رأس المال )  (  Lعنصر العمل )  التوليفة 

 A      1 17      األولى

 B         2 12  الثانية

 C 3 8        الثالثة

 D 4 5      الرابعة

 E 5 3     الخامسة

 F 6 2      السادسة

 L , K(توليفات عنصري اإلنتاج   12جدول ) 
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وبتمثيل البيانات الواردة في الجدول السابق نستطيع الحصول على منحنى الناتج المتساوي الذي يدل على  

 ( .  12)   كمية معينة من السلعة التي تنتجها المنشأة كما مبين في الشكل

 

 

 منحنى الناتج المتساوي  (  49)    شكل 

المنشأة    أمامجميع النقاط الواقعة على منحنى الناتج المتساوي تمثل خيارات بديلة    إن( نالحظ  49  )   من الشكل

الكمية )   إلنتاج العنصرين    أي  إحاللنتج يستطيع  مال  إن  أي   Q)نفس    إلنتاج   اآلخريين محل  اإلنتاج توليفة من 

  كمية يستخدم    إنفأنه يتوجب عليه    أكبركمية    إنتاجرغب المنتج في    إذا  أما  ،نفس الكمية المحدودة من المنتج

من    أكبرويمثل كمية    األول  أعلىيقع    تتمثل بمنحنى ناتج متساو    أكبرات  من العنصرين ليحصل على توليف  أكبر

نا   إناتج بحيث  الن تمثل  تمثله      تماما    متساويا    تجا كل نقطة عليه    هنفس المنحنى  على    أخرىنقطة    أيةمع ما 

من منحنيات الناتج المتساوي لنحصل على خريطة الناتج المتساوي كما    أكبر وبهذه الطريقة نستطيع رسم عدد  

 ( .  50 هو مبين في الشكل ) 
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 ( منحنيات الناتج المتساوي  50)  شكل

 خريطة الناتج املتساوي   •

وهي عبارة عن مجموعة من منحنيات الناتج المتساوي التي توضح مستويات مختلفة من الناتج ومن          

ك  إنالطبيعي   المنتج  عليها  يحصل  التي  الناتج  كمية  عنصري  لتزداد  من  المستخدمة  الوحدات  زادت  ما 

 وفي الوقت نفسه والعكس صحيح .     معا ) العمل وراس المال( اإلنتاج

عن نقطة      وفي الوقت نفسه عندما نتجه بعيدا    تزداد معا  إنما   اإلنتاج ولما كانت كميات عنصري          

معا  األصل وتنقص  المتساوي  الناتج  قريبا     في خريطة  نتجه  نفسه عندما  الوقت  نقطة      وفي    األصل من 

  األصل نقطة    إلىالمنحنيات    أقرب هو    I )  (اصغر الكميات ما دام المنحنى الذي يمثلها   )  Q1وعليه تكون )

  األصل بعد المنحنيات من نقطة  أ ( هو    3الكميات ما دام المنحنى الذي يمثلها )  أكبر (    Q3في حين تكون )  

بحسب      اعديا ة تص( ومن ثم تكون الكميات من هذا الناتج في كافة المنحنيات مرتب  50   كما في الشكل )

الخريطة يدل على    أعلىمنحنى الناتج المتساوي الذي يقع    إن وعليه يمكن القول  ،ي يمثلهارقم المنحنى الذ 

 .   أقل  نتاجا إيمثل  أدنى والذي يقع   أكبر إنتاجمستوى 

 خصائص منحنيات الناتج املتساوي   •

المتساوي  تتمتع    الناتج  بها  ب منحنيات  تتمتع  التي  السواءالخصائص  اختالف  ،نفسها  منحنيات  هناك      ا لكن 

المتساوي    ا جوهري الناتج  ومنحنيات  السواء  منحنيات  مستوى    ، بين  تمثل  السواء  معين    إشباع فمنحنيات 
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منحنيات الناتج المتساوي    أما   ،قياس المنفعة  إمكانيةوذلك لعدم    اإلشباع للمستهلك ولكنها ال تبين كمية ذلك  

 بوحدات قياس مثل الطن والليتر والعدد .   قياسها لممكنة ا اإلنتاج فهي تمثل كميات 

 :   كاآلتي خصائص منحنيات الناتج المتساوي  أهم ويمكن تحديد 

ستنتج مستويين مختلفين  المنشأة    نأ تقاطعها يعني    إن  إذ   ،تتقاطع  ن أالمتساوي ال يمكن  منحنيات الناتج    –  1

( يمثل    1)       فأن المنحنى(    51من عنصري العمل ورأس المال ففي الشكل )    نفسه   المزيج بمن الناتج  

 عنصري العمل ورأس المال .   باستخدام  اإلنتاج( تمثل توليفة من  Aمعين والنقطة )  إنتاجمستوى 

)    أما فيمثل مستوى    2المنحنى  )    إنتاج(  والنقطة  توليفة     B آخر  تمثل    وباستخدام   اإلنتاجمن    أخرى ( 

 ل ورأس المال . عمي العنصر 

سيتساوى وهذا    اإلنتاج ن مستوى  إ ومن ثم ف  هما نفس  ( تقع على المنحيين Cفأن النقطة )    ن تقاطع المنحنيا  فإذا

 ن منحنيات الناتج المتساوي ال تتقاطع . إ للمنطق وعليه ف مخالف

 

 ) االفتراضية( تقاطع عنصري رأس المال والعمل (   51)  شكل

 ناحية اليمين .   أسفل  الىاليسار أعلى منحنيات الناتج المتساوي تنحدر من  – 2

في    فإذا المنشأة  من عنصري    إنتاجرغبت  مختلفة  توليفات  استخدام  تستطيع  فأنها  الناتج  من  الكمية  نفس 

تستطيع    اإلنتاج محل    إحاللبحيث  منها  احد    األخرىتوليفة  وحدات  عدد  بتخفيض  تقوم  عندما  يتم  وهذا 
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  إلنتاج لتبقيها على نفس منحنى ناتجها المتساوي   اآلخريف مقابلها وحدة واحدة من العنصر  ضالعنصرين وت

مثال  أي  ،الكمية العمل  وليكن  العنصرين  احد  من  المستخدمة  الوحدات  زادت  كلما  الوحدات      انه  قلت 

  إن وهذا يعني    ، ) الكمية ( من الناتج  نفس المستوى  إلنتاج رأس المال  وهو    اآلخرالمستخدمة من العنصر  

الثاني يجب   العنصر  المن   إن كمية  بتتناقص حتى تحتفظ  الناتج    ها نفس  الكمية شأة  المنحنيات    إن   أي من  هذه 

 .  اإلنتاج بين عنصري  اإلحالل تبين حالة 

 

 

 

 اليمين  أسفل من أعلى اليسار إلى   المتساوي انحدار منحنى الناتج (  52شكل ) 
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 خلامس االفصل    أسئلة
 

 

 

 : ما هي األسس التي تستند إليها نظرية اإلنتاج ؟  1س

 : ماذا نقصد بعرض العمل ؟ وما  هو حجم السكان الفعال ؟   2س

 : ما المقصود بالبطالة ؟ وما هي أنواعها ؟  3س

 : ما الفرق بين رأس المال اإلنتاجي ورأس المال االجتماعي ؟   4س

القصير    5س المدى  اإلنتاج في  دالة  بين  الفرق  وما  ؟  اإلنتاج  بدالة  المقصود  ما   :

 ودالة اإلنتاج في المدى الطويل ؟ 

 : متى يبدأ قانون الغلة المتناقصة بالسريان ؟  6س

 اوي ؟ : لماذا ال تتقاطع منحنيات الناتج المتس 7س

 مما يأتي :    : عرف كل  8س

 منحنى الناتج المتساوي   .1

 الناتج الحدي  .2

   المقنعة البطالة  .3

 رأس المال   .4

 التنظيم   .5
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 الفصل السادس 
 

 اإلنتاج   وإيرادات نظرية تكاليف  
 
 تكاليف اإلنتاج    –وال أ 

 أنواع التكاليف    – ثانيا 

 إيرادات اإلنتاج    – ثالثا 
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 السادس أهداف الفصل 

 
 واشتقاقها .  وأهميتها وأنواعها أشكالها،  اإلنتاجالتعريف بمفهوم تكاليف  ❖

 .    وأنواعها اإلنتاج  بإيراداتالتعريف   ❖
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 (  (Concept Of Production Costsاإلنتاجمفهوم تكاليف   -1

ب   يتحدد عرض            عادة  ما  معينا   اإلنتاجة  فعملي  . ا إنتاجهتكاليف  سلعة  مقدارا    األولية   المواد من    تتطلب 

   .  العاملة  األيديوعددا معينا من  اآللي  التشغيل معينا من   ى ومستو

هذه           توفير  سبيل  في  من    العناصروهي  مختلفة  أنواعا  تتحمل  تتباين             يةاإلنتاج   التكاليفسوف 

تكاليف    .   أثناء مدة زمنية معينة   اإلنتاج بتباين كمية   احتساب  يتم  ما  نقدي    اإلنتاج وغالبا  والتعبير عنها بشكل 

العناصرسيتم    الذي   اإلجمالي  المبلغيمثلها   تلك  ألعمليات    ألعينية  إنفاقه على  في  استخدامها  أجل  ية  اإلنتاج من 

   .   المطلوبة اإلنتاج لتحقيق كمية 

ية سواء كانت موارد اإلنتاجستخدامها في ألعمليات  يتم ا  التي بأنها ) كافة ألموارد    اإلنتاجوتعرف تكاليف          

 ية (  اإلنتاج العمليةتمثله  مخرجات   الذي اإلنتاج من أجل تحقيق  المنتجبشرية يتحملها   أومادية 

من    المدخالت على    الحصولمقابل    المنتج يجب أن يتخلى عنها    التي  النقود ) قيمة    إنهاوتعرف أيضا على     

 ية (  اإلنتاجوخدماتها الالزمة للعملية  اإلنتاج عناصر 

تعرف       هي  بأنهاكما  ألموارد    إنفاق )  على  في    التي والبشرية    الماديةألمنشأة  ية  اإلنتاج   العملية تستخدمها 

 ألمطلوب (   اإلنتاج لتحقيق 

 اإلنتاج أشكال تكاليف  -2

 :  هي   اإلنتاجمن تكاليف  أشكال مختلفة  ةيمكن ألتمييز بين ثالث          

)  ا  التكاليف -أ وهي  الصريحة   :  ) دفعها    المنتج يتحملها    التي   التكاليف لظاهرة  يتم  والتي    إلى فعال 

مقابل  اإلنتاج  العملية المشاركين في   قبلهم  تو  التيعلى خدماتهم    الحصولية وتستلم من  يفها في  ظيتم 

وتغليف    ةمن مواد أولية ومواد تشغيل وصيان  اإلنتاجتكاليف مستلزمات    إلى  باإلضافة ية  اإلنتاج   العملية

  الدفع من حيث    الفعلينتيجة تحققها   المنتجتثبت وتظهر في مستندات وسجالت     التكاليفوغيرها وهذه  

   واإلستالم 

 يةاإلنتاج العملية تتضمنها   التي التكاليفلمخفية( : وهي كافة أنواع الضمنية )ا التكاليف -ب 

 ( Production  Costsتكاليف اإلنتاج  )  –أوال 
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قبل    والتي  من  دفعها  يتم  يوفر    المنتج ال  من  قبل  من  استالمها  يتم  أجرة  ا   الخدمات وال  مثل  بها  لمتصلة 

  وإيجار خدمه لتمويل نشاطه  تيس   الذي ماله الخاص    وفائدة رأس  اإلنتاج يبذلها في عملية    التي  المنتج خدمات  

  المنتج ال تثبت وال تظهر في مستندات وسجالت    التكاليفوهذه  .  يزاول فيه نشاطه    الذي مصنعه    أو محله  

 .   واإلستالم الدفعمن حيث  الفعلي لعدم تحققها 

الصغير كان يمارس نشاط    إنتاجه الفردي في ظل    المنتج: لو أن    التكاليف وكمثال على هذين النوعين من        

  وبافتراض يستخدمه،    الذيللعامل      جراأ انه يستخدم عامال يقوم بعملية البيع فأنه سيدفع    وبافتراض بيع المفرد،  

  أو أنه استدان    راض توبافلصاحب المحل مقابل ذلك      يجاراإ يمارس فيه نشاطه فأنه سيدفع      محالاستأجر  انه  

تعتبر    التكاليف , ومثل هذه  المقرضة    أو   الدائنة   للجهة   فائدةاقترض مبلغا من المال لتمويل نشاطه فانه سيدفع  

تدفع وتستلم فعال إلصريحة    أو   ة تكاليف ظاهر قام هذا    المنتج وتثبت وتظهر في سجالت      نها  لو  . وبالمقابل 

  إنيؤديه كما لو    الذيمقابل العمل      جراأفأنه بذلك ال يدفع      بعملية بيع المفرد بنفسه ولم يستخدم عامال  المنتج 

يدفع    الذيالمحل   لن  بذلك  فأنه  له  ملكيته  تعود  نشاطه  فيه  ماله      يجاراإيمارس  استخدم  أنه  ولو  المحل  عن 

نها لم  إل مخفيه    أوتعتبر ضمنيه    التكاليفعن هذا المال . ومثل هذه    فائدةالخاص لتمويل نشاطه فانه لن يدفع  

 . المنتج تظهر في سجالت   أوال تثبت   ومن ثم    لم تدفع ولم تسلم فعال إنها أيتتحقق 

بفرص بديله كان يمكن للمنتج أن يحصل    التضحية  تمثلها    التي   التكاليف : وهي    البديلة  الفرصةتكاليف    –ت  

ففي مثالنا أعاله    . ي اإلنتاجمقابل قيامه بها على عوائد ماليه لوال أنه ضحى بهذه الفرص من أجل القيام بنشاطه  

في    الذي   المنتج يخص    الذي الغير  على  يعتمد  أن  دون  الخاص  لحسابه  تكلفة    إدارةيعمل  فان    الفرصة محله 

عمله لصالح الغير مقابل أجر وكذلك   عليه في حال   الحصول كان يمكنه    الذيألبديله لعمله في محله هي أألجر  

لشخص آخر بدال    كان سيتقاضاه لو أنه أجر محله   الذي  اإليجاريعمل فيه هي    الذيلمحله    البديلة   الفرصة تكلفة  

كان    التي  الفائدةيمول به نشاطه هي    الذيماله    لرأس   البديلة  الفرصةمن أن يمارس فيه نشاطه , وأيضا تكلفة  

 . الغير بدال من توظيفه في نشاطه الخاص   إلىهذا المال  إقراض عليها في حالة   الحصوليمكنه 

 اإلنتاج انواع تكاليف -3

 هما :   أساسيينقسمين  إلى اإلنتاج القصير تنقسم تكاليف  األجل في 

كافة    (  fixed costs)  الثابتة  التكاليف -أ ألرأسمالية    إنفاقهايتم    التي  المبالغهي  ألموجودات  اقتناء  على 

فوائد الديون  التامين و  أقساط الت والمباني وكذلك  آل ا والتي تمثلها كلفة    اإلنتاج ة  تتطلبها عملي  التي   الثابتة 

البد للمشروع    ةوبصفه عام  القصيرة   المدة  أثناء  اإلنتاجال تتغير بتغير حجم    التكاليفوما شابه ذلك وهذه  

 :   اآلتي الشكلويتضح ذلك في  اإلنتاج كمية من  ةأي حتى وإن لم يحقق  التكاليف يتحمل هذه   أن
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 نتاج إلمنحنى التكاليف الثابتة ل (  53شكل ) 

يتحمل    المنتجن  إ  إذ   للمحور السيني   مواز  يتخذ شكل خط مستقيم  الثابتة  التكاليفأن منحنى    الشكليالحظ في     

 . صفر   اإلنتاجحتى في حالة كون  التكاليفهذه 

كافة    ( variable costs)   المتغيرةلتكاليف  ا  -ب   على  تي   التي   النقدية  المبالغ وهي  انفاقها    العناصرم 

  وأجور لتغليف وكلف ألنقل  اومواد    األولية   المواد مثل تكاليف استخدام    اإلنتاج تتطلبها عملية    التي والمستلزمات  

تتغير بتغير حجم    التكاليف وهذه  .  والمبيعات   اإلنتاج وضرائب    المنتجة   القطعكانت على أساس عدد    إذاألعمل  

ية  اإلنتاج  العمليةتوقفت    إذاالصفر    إلىوتصل    المنتجةفتتزايد مع تزايد الكمية    اإلنتاجدالة لحجم    إنها  إذ   اإلنتاج

 :  اآلتي   الشكل يمثلها  التكاليف وهذه 

 

 ( منحنى التكاليف المتغيرة لإلنتاج  54شكل )      
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ناحية    أعلى   إلى   األسفلمن    بارتفاعه   التكاليف تزداد بموجبه هذه    المتغيرة  التكاليفيالحظ بأن منحنى    إذ  

ناحية أليسار داللة على    األسفل   إلى  األعلىمن    بانخفاضهوتنخفض    اإلنتاج أليمين داللة على زيادة كمية  

 .  اإلنتاج نقصان كمية 

 (   Total costs) الكلية  التكاليف-ج

  التكاليف وهى عبارة عن حاصل جمع    اإلنتاجمن اجل القيام بعمليه    المنتجيتحملها    التي  المبالغوهى كافة  

  الثابتة   التكاليف ( ولما كانت  المتغيرة  التكاليف +  الثابتة   التكاليف =  الكلية   التكاليف )  المتغيرة والتكاليف    الثابتة 

  الكلية , والتكاليف   المتغيرة   التكاليف   في يرجع أساسا للتغير   الكلية   التكاليف   في تغير   أي مقدار ثابت فإن    هي 

 :      اآلتي  الشكل يبينها 

                           

 

 ( منحنى التكاليف الكلية لإلنتاج  55شكل  )     

يبدأ    الثابتة  التكاليفتمثل    التي يبدأ من النقطة    الكلية  التكاليف الحظ أن منحنى     الذي بالمقدار    باإلرتفاع ثم 

 .  اإلنتاج لتي تزداد بزيادة كمية او المتغيرة  التكاليفتمثله 

 

 

 



         نظرية تكاليف وإيرادات اإلنتاج                         سادس الفصل ال 

 

126 

  Average costs  التكاليفمتوسط   -4

تكلفة  إيمكن         متوسط  عالقات  من  عددا  دوال       أيضا  هي   والتي  الناتجمن    الواحدة  الوحدةشتقاق 

 :   يأتي  ما الوحدة. وتتضمن منحنيات متوسط تكلفة  اإلنتاج لمستوى 

 Average fixed costs (AFC) .الثابتة التكاليف متوسط  -أ

نصيب         عن  يعبر  بقسمة    الثابتة   الكلية  التكاليف من    المنتجة   الواحدة  الوحدةوهو  احتسابه  ويتم 

 .  معينة  مدة  أثناء السلعةمن  المنتجة الوحدات على عدد  الثابتة  التكاليف إجمالي

              الثابتة  التكاليف  إجمالي     =  الثابتة التكاليفأن متوسط  أي

 السلعة من  المنتجة الوحدات عدد                                      

عدد    المتوسطهذا    إن  المالحظومن           زيادة  مع  باستمرار  البسط  المنتجة   الوحدات يقل  تمثله    الذي  ألن 

  اإلنتاج زيادة    باستمرار يزداد    المنتجة   الوحدات تمثله عدد    الذي   المقام يبقى ثابتا ال يتغير بينما    الثابتة   التكاليف 

 :   اآلتي الشكل وهذا ما يوضحه 

 

 ( منحنى متوسط التكاليف الثابتة   56شكل ) 

  الواحدة   الوحدةعن نصيب    : وهو يعبر    Average Variable Cost  AVC    المتغيرة  التكاليفمتوسط    -ب 

   .  المتغيرة  الكلية التكاليفمن  جه المنت
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بقسمة   احتسابه  عدد    المتغيرة   التكاليف   إجماليويتم  ،   مدة  أثناء   السلعةمن    المنتجة  الوحدات على        معينة 

 :   إن أي 

     =  المتغيرة  التكاليفمتوسط 

                                      

معاكسا لسلوك   ويتخذ سلوكا   اإلنتاج مع تغير حجم  هذا يتغير    المتغيرة   التكاليف متوسط    إن   المالحظ ومن       

انخفاض   األولى  المرحلةفي    المتوسط  الناتجزيادة    إن  إذ   المتوسط  الناتج ،   المتغيرة   التكاليفمتوسط    تعني 

وكما يبين ذلك    المتغيرة   التكاليففهذا يعني زيادة متوسط    الثانية  المرحلة في    المتوسط  الناتجوعندما ينخفض  

  :  اآلتي الشكل

 

 منحنى متوسط التكاليف المتغيرة (  57شكل ) 

تدريجيا    المتغيرة   التكاليف الحظ كيف أن منحنى متوسط           أدنى   إلى أن وصل    إلى بدأ مرتفعا ثم انخفض 

 .  باإلرتفاع مستوى له ثم أخذ بعد ذلك 

 Average Total Cost    (ATC : )   الكلية التكاليفمتوسط  -ج

  التكاليف  إجمالي ويتم احتسابه بقسمة    الكلية   التكاليف من    المنتجة   الواحدة  الوحدةوهو يعبر عن نصيب          

 : إن  أي معينة .  مدة  أثناء السلعة من  المنتجة  الوحدات على عدد   الكلية

 

 

 إجمالي التكاليف المتغيرة 

السلعةمن  المنتجة  الوحدات عدد   
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 الكلية  التكاليف  إجمالي    =  الكلية  التكاليف متوسط  

 السلعةمن  المنتجة الوحدات عدد                              

 .  الثابتة التكاليف+ متوسط  المتغيرة التكاليف= متوسط  الكلية التكاليف أن متوسط  أو  

)كما أوضحنا ذلك سابقا ( لذا فان الزيادة في    اإلنتاج يتناقص مع استمرار زيادة    الثابتة   التكاليفوبما أن متوسط  

حيث تكون هذه الزيادة أكبر في البداية    اإلنتاج تتناقص هي أألخرى مع استمرار زيادة    الكلية  التكاليفمتوسط  

باستمرار  تقل  عدد    ثم  زيادة  لسلوك   الكلية   التكاليف متوسط    إن أي    المنتجة   الوحدات مع  معاكسا  سلوكا  يتخذ 

له في    إلى   المتوسط   الناتج فعندما يصل    المتوسط   الناتج   التكاليفيكون متوسط    األولى   المرحلة أعلى مستوى 

   الكلية   التكاليف فان متوسط    الثانية  المرحلة في    نخفاض إلبا  المتوسط   الناتج مستوى له وعندما يبدأ    أدنى في    الكلية

 :  اآلتي   الشكلوهذا ما يوضحه  .  بالزيادة يبدأ  

 

 متوسط التكاليف الكلية منحنى  (  58شكل ) 

( يبدأ  المتغيرة  التكاليف )شأنه في ذلك شأن منحنى متوسط    الكلية   التكاليفالحظ كيف أن منحنى متوسط       

 .  اإلنتاج مع استمرار زيادة  باإلرتفاعمستوى له ثم يبدأ  أدنىمرتفعا ثم ينخفض ليصل 
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 MarginaL costs (MC)/  الحدية  التكاليف-5

بوحدة واحدة من    اإلنتاج  نتيجة لتغير حجم  الكلية   التكاليف  فيمقدار التغير الحاصل    إلى   الحدية  التكاليف تشير  

واحدة    إلنتاجالالزمة     ( Extra costs)  اإلضافية   التكلفة تمثل    إنها أخر    بمعنى   أوالخدمة    أو   السلعة وحدة 

تكلفة    إنها   أي بوحدة واحدة .    اإلنتاج نتيجة انخفاض    الكلية  التكاليف   في االنخفاض    إنها  أو .    الناتج من    إضافية 

بأكثر من وحدة واحدة    اإلنتاجبوحدة واحدة , أما عندما يتغير    اإلنتاجعندما يتغير    اإلنتاجمن    األخيرة  الوحدة

 : يأتي وكما    المنتجة  الوحدات  في على التغير   الكلية التكاليف  في يتم قياسها بقسمة التغير   الحدية التكاليف فأن 

 ∆    T  C=  الكلية  التكاليف  فيدار التغير = مق الحدية التكلفة     

 ∆   Q            اإلنتاج في مقدار التغير                             

 

التغير    المالحظ ومن   الزيادة    الكلية   التكاليف   فيبأن  عن  قياس  VC)  المتغيرة  التكاليف   فيناتج  يمكن  (وعليه 

الحالتين    فيوالنتيجة    اإلنتاج  فيعلى التغير    الكلية  المتغيرة  التكاليف  فيبقسمة التغير    المتغيرة  الحدية  التكلفة

تتغير مع    الحدية  التكلفة. وبذلك فأن    اإلنتاج تبقى على حالها وال تتغير بتغير    الثابتة  التكاليفتكون واحدة ألن  

مستوى لها ثم تبدأ بعد ذلك   أدنى   إلىحتى تصل    اإلنتاجتبدأ مرتفعة ثم تنخفض مع زيادة    إنها  إذ   اإلنتاجتغير  

استمرار زيادة  بال ذلك شأن متوسط    اإلنتاجزيادة مع  (    الكلية  التكاليف ومتوسط    المتغيرة  التكاليف )شأنها في 

 :  اآلتي نورد ألمثال   الحالة ولتوضيح هذه 

( دينار  15000)  الطباخوكانت أجرة    الكيكلطباخين لعمل خمسة قوالب من  انفرض أن شخص ما استأجر أحد  

 -تي:آ قوالب تكون كما ي لخمسة  الكلية  الكلفة ( دينار فهذا يعني أن 2000) الواحد وكلفة مكونات القالب 

   دينار   25000( =  5×   2000+ )  15000=   الكلية  الكلفة

 دينار   5000=   5÷25000: الواحد للقالب  المتوسطة  الكلفة وستكون 

 وبنفس أجرته فهذا يعني ان   الشخص وافق على عمل قالب سادس لهذا   الطباخولو فرضنا أن 

 دينار   27000= 12000+15000 لستة قوالب ستصبح :   الكلية  الكلفة

 دينار  4500=   6÷27000:    الواحدة للوحدة  المتوسطة  الكلفة وستكون 

قوالب   5من    اإلنتاجدينار عندما زادت كمية    4500إلىدينار     5000من  الواحدة  الكلفة)الحظ انخفاض متوسط  

                                                 .قوالب (   6 إلى

 دينار  2000=   1÷2000 فستكون :   السادس الكيكلقالب   الحدية الكلفةأما 
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 دينار 2000=   25000  – 27000:                                                      أو

 .   اإلنتاج من  األخيرة الوحدةوهي تمثل تكلفة 

جار طباخ آخر بكلفة  استئ  الحالة، وكان عليه في هذه    الكيك صنع قالب سابع من     هنفس   الشخص لكن لو أراد  

 لسبع قوالب :  الكلية  الكلفة( دينار فستصبح 15000)

 قوالب  ة الثاني + كلفة مكونات سبع الطباخ + كلفة  األول  الطباخ كلفة 

 دينار  44000=14000+   15000+   15000

 دينار 17000= 27000-44000       لسابعاللقالب  الحدية الكلفةوبهذا تصبح 

لكنه    األولىفي مراحله    اإلنتاج قد انخفض عندما زاد حجم    الحدية   التكلفةيوضح كيف أن منحنى   اآلتيوالشكل   

تزايد   استمرار  مع  ليرتفع  الحجم    الثانية   المرحلة في    اإلنتاج عاد  تجاوز  ربحا    الذي   اإلقتصادي بحيث  يحقق 

 : اآلتي  الشكلوكما في   للمشروع

 

 الكلية  التكاليف يبين متوسط منحنى   (  59شكل )  

 



         نظرية تكاليف وإيرادات اإلنتاج                         سادس الفصل ال 

 

131 

  إلى ليصل    األولى   المرحلةفي    اإلنتاجبدأ مرتفعا ثم انخفض مع زيادة    الحدية  التكاليفالحظ كيف أن منحنى  

)شانه شأن منحنى    الثانية   المرحلةفي    اإلنتاج )أي ألزيادة( مع استمرار زيادة    باإلرتفاع مستوى له ثم بدأ    أدنى

 (  الكلية التكاليفومنحنى متوسط  المتغيرة  التكاليفمتوسط 

     :اإلنتاج جدول يبين أنواع تكاليف  يأتي وفيما 

    ( أنواع تكاليف اإلنتاج   13جدول )  

 الكلي   الناتج

(Q)   

(1 ) 

   التكاليف

  الثابتة

(TFC ) 

(2 ) 

   التكاليف

 املتغرية

(TVC ) 

(3 ) 

  التكاليف

 الكلية

(TC ) 

3 +2 =4  

 

متوسط  

  التكاليف

 الثابتة

(AFC ) 

2 ÷1=5 

متوسط  

  التكاليف

 املتغرية

(AVC ) 

3 ÷1=6 

متوسط  

  التكاليف

 الكلية

(ATC ) 

6 +5 =7 

  التكلفة

 احلدية 
∆𝑻𝑪

∆𝐐
 

(MC ) 

1∆𝟏 /∆𝟒 =8 

ــ  60 0 60 0 ــ  ـــــــ ــ  ـــــــ ــ  ـــــــ  ـــــــ

1 60 7 67 60 7 67 7 

2 60 8 68 30 4 34 1 

3 60 9 69 20 3 23 1 

4 60 16 76 15 4 19 7 

5 60 30 90 12 6 18 14 

6 60 72 132 10 12 22 42 

7 60 133 193 8.6 19 27.6 61 

8 60 224 284 7.5 28 35.5 91 

9 60 351 411 6.7 39 45.7 127 

10 60 520 580 6 52 58 169 

 :    اآلتي ( يمكن مالحظة   12من الجدول ) 

، وهي في الجدول تساوي    اإلنتاج نقصان    أو ال تتغير مع زيادة  ) العمود الثاني (    الثابتة   التكاليف   إن .1

  اإلنتاج مع زيادة    باستمرارفهو يتناقص  ) العمود الخامس (    الثابتة  التكلفةمتوسط    أما ،      ( دينارا  60)

 ( وحدات .   10)   اإلنتاج( دنانير عندما يكون   6)    إلىويصل 
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(  5)  إلى (    4من )   اإلنتاج، فعندما يزداد    اإلنتاج) العمود الثالث ( تزيد مع زيادة    المتغيرة  التكاليف  إن .2

مثال )    المتغيرة   التكاليف فأن      وحدات  دينارا  30)    إلى(    16تزيد من  العمود      (  ويبين    السادس ، 

( دنانير    3)       األدنىحده    إلى ويصل    األمربادئ  ، ويالحظ انه يتناقص في    المتغيرة  التكلفةمتوسط  

 . ثم يبدأ في الزيادة بعد ذلك  اإلنتاج( وحدات من  3عند )  

الرابع   .3 العمود  والثالث الكلية  التكلفةيبين  الثاني  العمودين  مجموع  عن  عبارة  وهي   ،                    

(TVC+TFC  )  ثم تزيد مع      شيئا ( دينار عندما ال تنتج المنشأة    60هي )    الكلية   التكلفة   إن ، ونالحظ

وهو عبارة عن مجموع العمودين    الكلية  التكلفةالسابع متوسط  ، كذلك يبين العمود    اإلنتاجزيادة كمية  

   يضا أ   األمريتناقص في بادئ    الكلية   التكلفة متوسط    إن( ، ونالحظ    AVC + AFCالخامس والسادس )  

 بدأ في الزيادة بعد ذلك . ( وحدات ثم ي   5)    إنتاج( دينار عند  18)   األدنى حده  إلى ، ويصل 

(    2)    الوحدةبين    األدنىحدها    إلى تتناقص وتصل    إنها، ويالحظ    الحدية  التكلفة  األخير وضح العمود  ي .4

 .  المنتجة في الزيادة مع الكمية ثم يبدأ  اإلنتاج ( من  3والوحدة )  

 

 

 :   اإلنتاج  إيرادات مفهوم  -1

  فيينتجها    التي نتيجة قيامه ببيع السلع والخدمات    المنتجيحصل  عليه    الذي ) العائد    اإلنتاج   بإيرادات يقصد     

 السوق  ( . 

مقدار      السوق    المنتجيحققها    التي  اإليرادات ويتوقف  الطلب على منتجاته وعلى سعر  يبيع    الذيعلى حجم 

 بموجبه  هذه المنتجات . 

 :   اإلنتاج إيرادات أنواع  -2 

 ( :  Total Revenue ( )TR)  الكلي اإليراد  -أ

من مبالغ مقابل بيع كمية معينة من منتجاته وهو عبارة عن حاصل    المنتج هو مجموع ما يحصل عليه  

ببيعها فلو فرضنا بأن الكمية    المنتجقام    التيمضروبا بالكميات    الواحدةالخدمة    أو  السلعةضرب سعر  

 فان :  الواحدة( دينار للوحدة    100هو ) (وحده وسعر البيع  1000) هي  السلعة المباعة من 

 . أي أن : الواحدة الوحدةسعر بيع  x السلعة = الكمية المباعة من  الكلية اإليرادات 

    دينار x 100  =100000 1000=     الكلية اإليرادات 

   

  Revenue of Production   اإلنتاجإيرادات   –ثانيا  
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 ( :  Average Revenue  ( )AR) المتوسط  اإليراد  -ب 

الكلى ونحصل عليه عن    اإليراد الخدمة المباعة من    أو   السلعة من    الواحدة   الوحدةوهو عبارة عن نصيب  

كما    المتوسط   اإليراد مثالنا السابق )نقطة أ( يكون    ففي ،الكلى على الكمية المباعة    اإليراد طريق قسمة  

 :   يأتي

 الكلى اإليراد        =   المتوسط  اإليراد 

 السلعة الكمية المباعة من                       

 دينار      1000=     100000 =   المتوسط  اإليراد 
                         100       

 

عن زيادة   الناتج الكلى  اإليراد  فيوهو يمثل مقدار التغير   /  Marginal Revenue  (MR) الحدي اإليراد  -ج   

باع    إذا  المنتج يحصل عليه    الذي  اإلضافي  اإليراد أنه    أي الخدمة .    أو  السلعة بوحدة واحدة من    كمية المبيعات 

  في الكلى على مقدار التغير    اإليراد   في يق قسمة مقدار التغير  من منتجاته . ونحصل عليه عن طر  إضافيةوحده  

  .. المباعة  أن    ففي الكمية  نفرض  السابق  وحدة    المنتج مثالنا  باعه    إضافية باع  ما  مجموع  ليبلغ  منتجاته  من 

 ( دينار عليه يكون .   100100)لىإالكلى  اإليراد زيادة  إلى( وحده وهذا البيع سيؤدى 1001)

 دينار  100=  100000-100100التغير في االيراد الكلي=

 وحدة   1=  1000 – 1001المباعة =  التغير في الكمية 

 دينار  100=  100/1       أي     =    الكلى اإليراد  فيالتغير  = الحدي اإليراد      

    الكمية المباعة  فيالتغير                        

 دينار  100=    100000  – 100100= ألحدي  اإليراد :    أو      

 السوق .  في اإلضافية  الوحدة يساوى سعر بيع  الحدي اإليراد  إن المالحظومن 
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 السادسالفصل    ئلةاس

 :  يأتي مما    عرف كل  – 1س

المتغيرة    التكاليف  متوسط  -  لظاهرةا  التكاليف–الضمنية    التكاليف  –اإلنتاج) تكاليف    

 (.الحدي اإليراد –الحدية  التكاليف –

من    -2س كل  بين  الفرق  المتغيرة    التكاليفوضح  والتكاليف  وعزز    لإلنتاجالثابتة 

 لكل من النوعين .  بياني أجابتك برسم 

بمتوسط    -3س  المقصود  ي  التكاليفما  ؟ ولماذا  استمرارالثابتة  مع  المتوسط    قل هذا 

 زيادة عدد الوحدات المنتجة ؟ 

 ؟ حسابياحتسابه عزز أجابتك بمثال  الكلى وكيف يتم  إليرادماذا نعنى با -4س 

 ؟ ماهي انواع تكاليف اإلنتاج عددها مع شرح موجز لكل منها  -5س

 ؟ يقصد بإيرادات اإلنتاج وما هي انواعه عددها موضحا كل نوع بايجازماذا   -6س

التكاليف الضمنيه ) المخفية( مع إعطاء    -7س ذا النوع من  مثال لتوضيح هتكلم عن 

 ؟التكاليف

( دينار  3000الثابتة )  التكاليفوكانت      ( قطعة يوميا3000مصنع لأللبسة ينتج )  -8س

)    يوميا المتغيرة  يوميا 6000والتكاليف  دينار  الكلية      (  التكلفة   (   متوسط   -أحسب 

 التكلفة المتغيرة.(  متوسط  –التكلفة الثابتة  متوسط  –التكلفة الكلية 

  ( دينار 50في مصنع بغداد للمنظفات ب)  لإلنتاجقدرت التكلفة الكلية المتوسطة    -9س

 ( قطعة. 2000عدد الوحدات المنتجة من الصابون ) وكان

 .   لإلنتاجالكلية  التكاليفأحسب  -1

أجمالي   -2 كان  )  التكاليفأذا  أجمالي  25000الثابتة  يبلغ  فكم  دينار   )

 المتغيرة .  التكاليف
 

 



 األسواق                                      لسابع الفصل ا 

 

135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل السابع

 

 األسواق 
 

 تعريف السوق    – ول أ 

 أنواع األسواق    –ثانيا 

 سوق املنافسة التامة   •

 سوق الحتكار التام •

 سوق املنافسة الحتكارية   •

 سوق احتكار القلة   •

 تطبيقات يف األسواق    –ثالثا 

 

 

 

 



 األسواق                                      لسابع الفصل ا 

 

136 

 

 

 أهداف الفصل السابع

 

 وخصائصها .  األسواق   وأنواعالتعريف بمفهوم السوق  ❖

 .  األسواقعلى مستوى   اإلقتصاديةالتعريف بالتطبيقات  ❖

التعريف بالربح والخسارة وتوضيحهما بشكل تطبيقي على مستوى   ❖

 . أةالمنش

 

 

 

 

 

 

 



 األسواق                                      لسابع الفصل ا 

 

137 

 

 

شيوعا  أكثرمن          )      الكلمات  السوق  كلمة  هي  اليومية  حياتنا  في  بالمعنى    Marketواستعماال  وهي   )

ما يتخصص هذا المكان      وغالبا ،لع والخدمات يتم فيه تبادل الس الذيالمبنى    أو المجال    أوتعني المكان  المتداول  

وسوق    ، يةبغداد المشهورة سوق السراي المتخصص بالكتب والقرطاس  أسواق من      فمثل   ، أكثر  أو بسلعة واحدة  

وغيرها والعطور  والصابون  بالزجاجيات  المتخصص  المتخصص    ،الشورجة  الصفافير    باألوانيوسوق 

وتستطيع ان تذكر العديد    ،بالملبس الجاهزة  وأخرى الكهربائية    باألجهزة متخصصة    أسواق وهناك    ، النحاسية

 المتخصصة في مدينتك .   األسواق من 

   خدمة ما تفاعل   أو تتفاعل فيه قوى العرض والطلب لسلعة    الذي المكان  فهو    اإلقتصادي السوق بالمعنى    أما       

بيع سلعة   أوشراء  تحقيق اتصال وثيق بين المتعاملين في   إلىتنظيم يؤدي   أيهو    أو  ،لها  تحديد سعر    إلى يؤدي  

 .    جغرافيا    ايكون هذا المكان محدد   أن وليس من الضروري   ،خدمة معينة أو

النقود  هو عبارة ع   أو  ،بالنقود   السلعةهو نسبة استبدال    السعر • لبائع    يدفعها مشتر    التين مقدار  معين 

  ، متباعدة  أماكن عين لقاء الحصول على سلعة معينة فقد يكون المتعاملين في سلعة معينة متفرقين في  م

للمتعاملين تحقيق االتصال  يمكن    ، ةولكن بفضل تقنيات االتصال المتطورة ووسائل الدفع المالي السريع

 .   علناإل كما يمكن تحقيق الشراء عن طريق  ،عملية البيع رغم تباعد المسافات   وإتمام

فكلما كانت  ة العلقة بين المتعاملين ) البائعين والمشترين (  قو  ختلف إب يختلف    فهو  :أما حجم السوق         

يعملون    الذيالمكان الجغرافي  وال عبرة في  .    أكبربين المتعاملين في سلعة ما كان حجم السوق    أوثق العلقة  

 . فيه

 تحدد حجم السوق هي :   التي العوامل 

 خزنها لمدة طويلة .  إمكانية أي ،الخدمة أو  السلعة درجة ديمومة  .1

بالنسبة لحجمها .2 فكلما صغر حجمها وغل ثمنها كلما    ،مسافات طويلة  إلى نقلها    إلمكانيةوذلك    ، قيمتها 

 .  آخر إلى سهل نقلها من مكان 

 وصفها بدقة .   إمكانية  أي  ، درجة تجانسها .3

سوق    أعلهالشروط         على  )    األوراقتنطبق  الذهب    األسهمالمالية  سوق  وكذلك   )   واألحجار والسندات 

بالنسبة لحجمها قيمة كبيرة  بالديمومة وذات  تتمتع  تجانس وحداتها    ،الكريمة حيث  . وهذا      عالية جدا ودرجة 

 تعريف السوق :   – اول 
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. في حين سوق الخضر والفواكه س  العالمية  تنطبق علوق محلية الن الشرخير مثال للسوق    ألنها   ،يهاوط ال 

 .   وآخر ومواصفاتها مختلفة بين مكان    ،مسافات طويلة إلىسريعة التلف ويصعب نقلها  

كلما    ، أكبروغل ثمنها بالنسبة لحجمها وكلما كانت درجة ديمومتها    ،وهكذا كلما تجانست وحدات سلعة ما     

السوق رقعة  حجمه    ، اتسعت  من    ، أكبروكان  الجغرافية  حيث  سواء  فيه    أو الرقعة  المتعاملين  عدد  حيث  من 

 خدمة معينة .  أوبالنسبة لسلعة 

 

 

في  فقد يوجد عدد كبير من البائعين والمشترين    ،حسب عدد المتعاملين فيها بالبيع والشراء  األسواق تختلف        

معينة لسلعة  معينة  ما    ،سوق  لسلعة  والشراء  البيع  في  المتعاملين  عدد  يكون  وقد    ،قليل  أخرى سوق  في  وقد 

من ذلك . وكذلك الحال بالنسبة لتجانس    أكثر على    أواثنين    أوعلى واحد    أخرى يقتصر البيع والشراء في سوق  

تجانسا   السلعة  ت وحدا ما  السوق كله  بحيث ال تختلف بعضها عن بعض      كبيرا    قي سوق  ت  أو في  ختلف  قد 

 . أخرى في سوق  التجاريةعلمتها  أو وجودتها وطريقة تغليفها  السلعة نوعية 

في           المتعاملين  عدد  في  الفروقات  معينة  سوق  هذه  معينة  أو سلعة  نوعية    ،سلع  في    السلعة واالختلف 

 متعددة تتصف كل منها بصفات خاصة تميزها عن غيرها .    سواقاأتخلق  ، وتجانسها

اقتربنا من    ، أكبر  السلعة ملين ) البائعين والمشترين ( في السوق وكلما كانت درجة تجانس  فكلما زاد عدد المتعا

كلما    السلعةوقل تجانس وحدات    ، سوق المنافسة التامة . وبعكس ذلك كلما قل عدد المتعاملين في سوق سلعة ما

 ابتعدنا عن حالة المنافسة . 

لمنافسة التامة وهذا ما يعرف  ون السوق على الطرف النقيض لسوق اكففي حالة وجود منتج واحد لسلعة ما ت

 بسوق االحتكار التام . 

يسمى بسوق المنافسة غير التامة وهو خليط من التنافس التام    األسواق بين هذين النقيضين نجد مدى واسع من  و

 .  األسواق  أنواع( يمثل  1)   مخطط والواالحتكار التام وهو السائد في الحياة الواقعية  

 

 

 

 :    األسواق أنواع   –  ا ني ثا 
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 أنواع السوق

 

 

 

 

 

 

 ( أنواع األسواق 1مخطط ) 

 

 -فيما يأتي : األسواق هذه وسنتناول توضيح  مفهوم وخصائص 

 : Perfectly competitiveسوق املنافسة التامة  .1

 مفهوم سوق المنافسة التامة :  -أ

للسوق وهي سوق تتكون من عدد كبير من المشترين    األساسية  األشكال  أحد   سوق المنافسة التامة هو  إن      

منتج عن    إنتاجمتماثلة ال يمكن التمييز بين    أو متجانسة      ا يقدمون سلع(    المنتجين )    أو وعدد كبير من البائعين  

   قياسا     صغيرا     يصبح كل واحد منهم منتجا للسلعة بحيث    المنتجينمن      وتتضمن هذه السوق عدد كبيرا  ،آخر

لعناصر    ،للسوق  الكليبالحجم   الحركة  حرية  السوق  في  عن    ،اإلنتاجويكون  كاملة  بمعرفة  المنشأة  وتتمتع 

المنتجات الزراعية   أسواق والكميات ( . وان خير مثال على سوق المنافسة التامة هي   األسعارالسوق )  أوضاع 

ة ال  معروف  وأسعارها   ،المشترين كبير  وكذلك  عدد     كبير جدا  المنتجين وعدد    ، الحنطة نوعياتها متجانسة    فمثل

تتضمن غياب   ، حالة افتراضيةما توجد في الحياة الواقعية فهي   سوق المنافسة التامة نادرا إن  إعلن  إلىتحتاج 

 .  السعر  فيتؤثر   أنوحدة استهلكية معينة تستطيع  أو القوة االحتكارية لمنتج معين 

 

 

 سوق المنافسة غير التامة  االحتكار التام سوق  سوق المنافسة التامة

 لة قسوق احتكار ال سوق المنافسة االحتكارية 
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 خصائص سوق المنافسة التامة :  -ب

 -:  اآلتية توفرت فيه الخصائص  إذاالمنافسة التامة  أسواق يتصف بكونه من    معينا   سوقا  إن يمكن القول    

 : ( والمشترين ) المستهلكين ( للسلعة   المنتجين وجود عدد كبير من البائعين )  .1

ويكون    ،في السوق  السلعة مستهلك على سعر    أومنتج    أيتعمل هذه الخاصية على ضمان عدم تأثير  

  السلعة ( حيث ال يستطيع التأثير على سعر    Price – Takerللسعر )      المنتج في هذه الحالة مستقبل

الوحيد    السعر ( وهو    competitive Priceالسائد بسعر المنافسة )    السعرالسائد في السوق . ويسمى  

 .   السلعةتباع فيه  الذي

)    المعروضة  السلعة .2 متجانسة  سلعة  السوق  تعتبر    Homogenous Goodsفي  يتم    التي  السلعة( 

تطابقة من ناحية الجودة والكفاءة  متماثلة وم   السلعةتكون هذه    أنبمعنى    ،تداولها في السوق متجانسة 

  ، السلعةمنه . ونتيجة لتجانس    السلعة تم شراء    الذي البائع    أو عن المنتج    النظر بغض    ،الخدمة  وأداء

فأن    ومن ثم، اآلخرين  المنتجين ( لسلعة     كامل   بديل تعتبر) األولالمنتج    بإنتاجهاقوم  ي   التي   السلعةفأن  

 لب للفرد على سلعة المنتج يكون ال نهائي المرونة . طمنحنى ال

 (   Free Entryالسوق )   إلى حرية الدخول  .3

الدخول    ألي يمكن   منها  وإنتاجها   السلعةسوق    إلىمنتج  الخروج  وجود    ، وكذلك  عدم  بسبب  وذلك 

جدد   منتجين  دخول  تمنع  منتجين  السوق    إلىعوائق  عناصر  قدامى  وخروج    السلعة   إنتاجوتستطيع 

 .   أخرىسلعة  إنتاج إلى السلعة إنتاج بسهولة من االنتقال  

 (   Perfect Informationتوفر المعلومات بشكل كامل )  .4

المطلوبة حول   المعلومات  المرتبطة    إنتاجها وسعرها وطريقة    السلعة تتوفر جميع    بإنتاجها والتكاليف 

 لجميع المتعاملين في سوق المنافسة التامة .  ،اإلنتاجوالتقنية المستخدمة في عملية 

 اثر على السوق :  أي واإلعلنليس للدعاية  .5

المبيعات   ترويج  وظائف  دوراوب  واإلعلن تلعب  المنتج  وتطوير  التسويق  هذه      هامشيا    حوث  في 

ثم   السلعةلتجانس      نظرا   ،السوق وقتا   ومن  يبذلون  ال  البائعين  الدعاية      نفاقا إ و    وجهدا    فأن  على 

 . واإلعلن 
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   Pure  Monopolyسوق الحتكار التام . 2

 االحتكار التام:مفهوم سوق   -أ

سلعة ليس لها بديل قريب في السوق كونها تختلف    بإنتاج تحكم  واحدة ي  بائع تتميز بوجود    التي السوق  هي       

 . على سلعة المحتكر هذه السلع ال يؤثر   وأسعارتغيير كميات    إنبحيث   ،األخرىعن السلع    تماما 

بديل،    إنتاج يتم فيه لمنشأة واحدة السيطرة على    الذيمثل هذا الوضع    إن        لها     قليل جدا سلعة معينة ليس 

 فهو افتراضي يتضمن غياب القوة التنافسية الموجودة في سوق المنافسة التامة .  ، وجوده في الحياة الواقعية

زمنية معينة مما  ما بموجب عقد حكومي لمدة    شؤون الهاتف النقال في بلد    إدارةاحتكار منشأة    أمثلتهمن           

  إن حيث    ،سوقلها قادرة على التحكم بالسعر وعرض الخدمة . وفي هذه الحالة ينعدم الفرق بين المنشأة واليجع

 . سوقوتوازن المحتكر يمثل توازن ال ،سوق المنتج المحتكر يمثل ال

 خصائص سوق االحتكار التام :  -ب

 :  اآلتية تميز بالخصائص   إذايعتبر سوق سلعة ما سوق احتكار تام 

 بائع وحيد في السوق :  أو وجود منتج  .1

  ، السلعةسوق   فأنه يمثل  ومن ثم ،البائع الوحيد للسلعة أوفي هذه الحالة فأن المحتكر هو المنتج     

بزيادة   المحتكر  يقوم  من    الكمية فعندما  سعر    ،السلعةالمعروضة  ينخفض   السلعة فأن    أما   سوف 

بتخفيض   يقوم  سعر  الم  الكميةعندما  فأن  يرتفع  السلعةعروضة  صانعا   ويعد   ، سوف      المحتكر 

مستقبل  Price – Maker)  للسعر   وليس  كما      (   . التامة  المنافسة  سوق  في  كما    إن للسعر 

  أو المنتج    ه . وبما ان  سلعةالبقوة احتكارية تنبع من قدرته على التحكم بسعر      يضا أالمحتكر يتمتع  

 فأن منحني الطلب على سلعة المحتكر هو نفسه منحنى طلب السوق .  ، البائع الوحيد في السوق

 :  عدم وجود بدائل قريبة لسلعة المحتكر  .2

المحتكر    التي   السلعة ما يميز   للسلعة  أو   بإنتاجها يقوم    ومن ثم   ،بيعها هو عدم وجود بدائل قريبة 

    ويكون معامل المرونة مقاربا  ، تكون مرونة الطلب السعرية للسلعة المحتكرة مرونة منخفضة جدا

 للصفر . 

 السوق :   إلىوجود عوائق تمنع دخول منتجين جدد  .3

عوائق تمنع دخول  ز بوجود  فأن سوق االحتكار التام يمتا  ،مةعلى النقيض من سوق المنافسة التا

 -السوق من هذه العوائق ما يأتي : إلى منشآة  أي
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 . الخوق الطبع ....... حق ،براءة اختراع  ،قد امتيازعوائق قانونية / ع   – أ

في عملية    –ب   متقدمة  تكنولوجيا  استخدام   / تقنية  كبيرة جدا   إلىتحتاج    اإلنتاجعوائق      تكاليف 

 مثل صناعة الطائرات . 

 .   األلمنيوممثل مناجم  ،يةاألول/ ملكية مصادر المواد   إنتاجيةعوائق   -جـ 

 السوق .  إلى قوانين تقيد الدخول  ، النشاطات الحكومية –د 

    Monopolistic Competitionالحتكارية سوق املنافسة .3

 مفهوم سوق املنافسة الحتكارية  -أ

تناولنا        افتراضيان يصعب لقد  بأنهما سوقان  التام وذكرنا  التامة وسوق االحتكار  المنافسة  خصائص سوق 

 وجودهما في الحياة الواقعية . 

يمثل حالة تجمع بين خصائص المنافسة    الذيانما الغالب في الحياة الواقعية هو سوق المنافسة االحتكارية          

التامالتامة   االحتكار  المنافسة    ،وبعض خصائص  على خصائص  لكن خصائص  السوق  هذا  في  تتفوق  التامة 

 االحتكار . 

:  إذن        هي  االحتكارية  المنافسة  ع  -فسوق  فيها  يتواجد  من  سوق  قليل  غير  وعدد  المشترين  من  كبير  دد 

بديلة لبعضها ( لكنها  ) ال يسيطر واحد منهم على جزء كبير من السوق ( يتعاملون بسلع متشابهة )  البائعين  

 السوق بسهولة .  إلىويمكن الدخول    غير متجانسة تماما 

 خصائص سوق املنافسة الحتكارية :  -ب

 تتميز بها هذه السوق :  التيالخصائص  أهم فيما يأتي 

   ( اقل من عددهم في سوق المنافسة التامة . وبناء   المنتجين من البائعين )      وجود عدد كبير نسبيا  .1

  التي على ذلك فأن المنتج في هذه السوق يكون لديه قدر من حرية التصرف في تحديد الكميات  

 .   السلعةينتجها من 

باقي    التي   السلعةوحدات    أسعار وتظل   متقاربة وان كانت غير متطابقة كما في    المنتجين ينتجها 

 حالة المنافسة التامة . 

المشترين كبير جدا .2 السل    عدد  الفروق في  لدفع  يلحظون    أسعار ع المعروضة ويكون استعدادهم 

 وتفضيلهم لعلمة متميزة .  أذواقهمسلع حسب مختلفة لهذه ال
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وقد يعود هذا    ،يعرضها البائعون   التي   السلعةاالحتكارية هو التمايز في  ما يميز سوق المنافسة    أهم .3

المادية  حقيقية   أسباب   إلىالتمايز   العلمة  إل   أو   ، كاالختلفات  مثل  حقيقية  غير  االسم    أو سباب 

 .  أخرى ملمح  أية أوطريقة التغليف  أو التجاري 

  وإقناعهم هلكين  في جذب المست    اكبير   دورا  التجارية والدعائية والعلقات   اإلعلنيةالوسائل    تؤدي  .4

 ه السوق . في هذ  السلعةأفضلية ب

يتعلق  ما      السوق وخصوصا  أحوالمعلومات كاملة عن  (    المنتجينلدى جميع البائعين )    تتوافر .5

 .  السلعة والمبيعات ضمن سوق  اإلنتاج مستويات وكذلك   اآلخرين المنتجين يبيع بها   التي باألسعار

 متاحة للمنتجين الجدد . دخول السوق  إمكانية  ومن ثم ع والقيود يمكن معالجتها  ن وجود بعض الموا .6

   Oligopoly marketلة قال سوق احتكار .4

 :القلةمفهوم سوق احتكار  -أ

تتميز    التي لة  سوق احتكار القوفي مجال الصناعة بالتحديد    اإلقتصادية في الحياة  من الحاالت الموجودة          

ق  في ما يتعل  اآلخرينيتخذها    التيعلى القرارات    أثرهلكل منهم    ، لسلعة معينة  المنتجين بوجود عدد قليل من  

منتوجاتهم   ثم   ،السلعية  وأسعارهابمقدار  بقية    ومن  تجعل  احتكارية  قوة  يمثل  السوق  هذه  في  منتج  كل  فأن 

من    المنتجين بما يتخذه هؤالء      يضاأ كما انه يتأثر    ،وسعرية  إنتاجيةيتأثرون بما يتخذه من قرارات    المنتجين

وقد تكون  (    واأللمنيوم) مثل الصلب   المنتجة في هذه السوق متماثلة  السلعةوسعرية . وتكون    إنتاجية قرارات  

 الحاسوب ( .  وأجهزة غير متماثلة ) مثل السيارات 

 لة : قخصائص سوق احتكار ال  -ب

 :  اآلتية تتصف سوق احتكار القلة بالخصائص 

منهم يؤثر    أيوهم من القلة بحيث ان نشاط    ،يسيطرون على السوق  المنتجينوجود عدد قليل من   .1

نشاط  السوق  اآلخرين   المنتجين   على  هذا    ، في  المتبادلويسمى  يدركه    أمر وهو    ، باالعتماد 

منتجاتهم    أو  أسعارهمبردود فعل غيره عند تغيير      يتنبأ مسبقا   أنمنهم    أييجب على    إذ المنتجون  

 لمجاراة تطورات السوق .  السلعةوتحسين   األسعار. وان يتخذ القرار المناسب بشأن 

القلة   .2 سوق  في  المعروضة  متماثلة    أما السلع  متماثلة  أوسلع  ال    ، غير  المتماثلة  السلع  حالة  في 

عن  في حين يمكن للمنتجين للسلع غير المتماثلة التنافس    ،باألسعار  إاليستطيع المنتجون التنافس  

 المنافسة السعرية .  إلى طريق تميز سلعهم بما يقلل الحاجة 
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مهمة   .3 عوائق  منتجين    أماموجود  العوائقو،السوق  إلىجدد  دخول  هذه  االختراع   ،من    ، براءات 

المواد   مصادر  حكومية  ،يةاألولامتلك  المستهلكين    الكبير  االندفاع    حياناأو  ،عوائق  جانب  من 

 .   المنتجين  أحد لسلعة 

التأكد فيما يتخذه كل منتج في هذه السوق  ة لتوافر ظاهر    ونظرا        يتعذر وجود نظرية    ،قرارات   من  عدم 

السعرية      يضاحاإ تتضمن  عامة   المستويات  بتحديد  المتعلقة  المشاكل  تفسير  ولغرض   . فيها  المنتج  لسلوك 

اللجوء    ،واإلنتاجية النماذج    إلى تم  عمل سوق    آليةوتفهم    المنتجينلتوضيح سلوك    اإلقتصادية وضع عدد من 

 وغيرها من النماذج.  ، نموذج القيادة السعرية  ،منها نموذج الطلب المنكسر ، احتكار القلة

 

 

 

 مفهوم اقتصاد السوق:  -1

وما يميز هذه  سبق شرحها تطبق في اقتصاديات الدول الرأسمالية ) اقتصاد السوق (    التيحاالت السوق           

واقتصار دورها    ،اإلقتصاديةالحياة    التدخل فيعن  تعني ابتعاد الدولة    التي  اإلقتصادية االقتصاديات هو الحرية  

بنشاطات   القيام  بنشاطات  الداخلي    األمن على  والقيام  البلد  عن  بعض    ، الخارجية  السياسة والدفاع  وتوفير 

 ، األساسي االجتماعية والتعليم  والصرف الصحي والرعاية  كتوفير الطاقة والمياه    ،الخدمات الضرورية للسكان 

النشاطات   القطاع الخاص بمزاولة  الشركات . وان تكون    أو   األفراد عن طريق      سواء   اإلقتصاديةوان ينفرد 

دون تدخل    ، بتفاعل قوى العرض والطلب داخل السوق  اإلقتصادية السوق هي المحدد لفعالية وربحية النشاطات  

 والشركات داخل السوق .  األفراد ة بين لتحقيق المنافسة المتكافئ    توخيا   ،الدولة لحمايتها وتنظيم نشاطاتها

غياب دور الدولة في تنظيم الحياة    األشكالفأن اقتصاد السوق ال يعني بأي شكل من  ومع كل ما تقدم            

كلها    أو سياسي    أو ذات طابع اجتماعي    أو فقد تتدخل الحكومة تحت مبررات ذات طابع اقتصادي    ،اإلقتصادية

السلع الضرورية وضمان بيعها بأسعار مناسبة  ،مجتمعة المحتكرين    أو   ، لتوفير  التلعب  لمنع  .    باألسعارمن 

 -: اآلتي منها السائدة  األسعار وهناك عدة طرق لتدخل الدولة في السوق والتأثير على 

مشاريع منتجة للسلع الضرورية عن    إقامة تمنع االحتكار من جهة والمساعدة على    التي تشريع القوانين    –    وال أ

 لع بأسعار معتدلة . ستساعد على نموها وتوفيرها لهذه ال إعانات  منحها أو  عفائها من الضرائب إ طريق 

 تطبيقات يف األسواق القتصادية   –  ثالثا 
 



 األسواق                                      لسابع الفصل ا 

 

145 

كمنافس  –    ثانيا  السوق  تعمل    ،دخول  كما  السوق  في  السلع  وشراء  ببيع  الحكومة  تقوم  بأن  المشاريع  وذلك 

 في السوق . القطاع الخاص وتحد من عنصر االحتكار ستنافس  فإنهاوبذلك   ،الخاصة

السلع  –    ثالثا بعض  وبيع  استيراد  مخفضة  احتكار  بأسعار  وبيعها  بعض    حتكارإب تقوم    أو  ،الضرورية 

 سعار معتدلة . إفي السوق ب منتجاتها  الصناعات بهدف توفير 

السلع تسعيرا   –    رابعا لسلع  أي   ،   جبارياإ    تسعير بعض  من    أعلىبسعر    بيعها معينة ال يمكن    ة تحديد سعر 

 .   باألسعار بين المتلعوتعاقب  ،المحدد  السعر

في    األسعارها لتحديد  جميع  أو   أعله كورة  ذ الوسائل الم  إحدى تتبع    أنالدولة تستطيع    إنمما تقدم يتضح         

الضرورية    السوق السلع  توفير  مناسبة  التي بهدف  بأسعار  المستهلك  فرض    ، يحتاجها  من  المحتكرين  ومنع 

لتحقيق    أسعار المستهلك  المشرو  األرباح عالية على  .  غير  الشديدة)  أوعة  المنافسة  ( في بعض  لمنع  المضرة 

   الحاالت .

 : والخسارة الربح  -2

أن    ال مما          فيه  الهدف    الربح شك  النشاطات    األساس يمثل  نشاطات عامة    اإلقتصادية لكل    أو سواء كانت 

يمكن له أن   بالنسبة لكل منهما . فالمشروع الخاص ال  الربحمدى أهمية    في خاصة حتى وان كان هناك اختلف  

ستزول    حالة وقتية   هي أذا اعتقد بأن هذه الخسارة    إالحال تحمله خسارة    في يعمل وأن يستمر بممارسة نشاطه  

  , منها   اإلنتاجية والنمو . أما بالنسبة للنشاطات العامة وبالذات   التطورمعينة يحقق بعدها ربحا يضمن له    مدةبعد  

لهذه النشاطات وكذلك تمويل    الذاتييتم استخدامه من أجل توفير التمويل    لكي أيضا    الربحعليها تحقيق    فينبغي

  اإلنفاق تمويل    في  اإلسهامجانب    إلى وعملية توسيع هذه النشاطات    الثابتة للموجودات الرأسمالية    اإلحلل عملية  

 العام للدولة . 

أن هناك حاالت معينة قد تفرض على الدولة أن    إالبالنسبة للنشاطات العامة    الربحوبالرغم من أهمية هدف       

هذه المشروعات خسارة نتيجة قيامها بنشاطات من    حتى أن تتحمل  أو     ا تعمل مشروعاتها دون أن تحقق أرباح 

 غيرها كالصحة والتعليم والدفاع .   أودفاعية  أو سياسية  أو أجل تحقيق أهداف اجتماعية 

 :  الربح مفهوم   - أ

يمثل    المحاسبي المفهوم    ففي .    المحاسبي المفهوم    في عنها    اإلقتصاديالمفهوم    في  الربح تختلف ماهية          

  الربح أن    (أي التكاليفمن    أكبر  اإليرادات عندما تكون    التكاليف   يجمالإو  اإليرادات   يجمال إ) الفرق بين    الربح

معينة بعد استبعاد مدفوعات )تكاليف( عوامل    مدةالكلى للمبيعات خلل    اإليراد من    المشروعلمالك    المتبقيهو  

  فضل عن (    اإليجارات   أو  الربح, الفوائد ,  األجور )  اإلنتاجيةالعملية    فيتم استخدامها   التيومستلزماتها   اإلنتاج
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دفعها    التي المبالغ   المباني  مث  ستقطاعها إ  أو يتحتم  استهلك  ,أقساط  الضرائب  عن    واآلالت ل  المدة  والمعدات 

 .  نفسها 

)             فأنه يختلف عن ذلك بوجوب استقطاع تكاليف الفرصة البديلة   اإلقتصادي المفهوم    في  الربحأما     

Opportunity Costs)،  ونعني هنا بتكاليف الفرصة البديلة بأنها    ،ة أعلهيعن االستقطاعات المحاسب     فضل

بعوامل    اإلقتصادي العائد   المال    اإلنتاج الخاص  ورأس  العمل  المملوكة من صاحب    واألرض )    المشروع (. 

  الربح الكلى هو ما يعتبره ربحا . وبهذا يكون    إيرادهوما تبقى بعد ذلك من    اإلنتاجية العملية    في يسهم بها    والتي 

 المحاسبية .  التكاليف من  أكثر اإلقتصادية التكاليف ما دامت  اإلقتصادي  الربحمن  أكثر  المحاسبي 

   :   اربح  المشروع حالة تحقيق  -ب

الكاملة عندما يكون سعر السوق    في المنافسة    ي جمال إمنتجاته أعلى من متوسط    المشروعيبيع به    الذيسوق 

 :   اآلتيالشكل  في سيحقق ربحا وكما مبين  المشروع فأن  التكاليف

   

 

 ( حالة تحقيق المشروع للربح  60شكل ) 

عند   المشروع( وهذا يعنى أن    ATC)  التكلفة   إجمالي ( يقع فوق متوسط    pأن سعر السوق ) يلحظ    إذ          

)   الكمية   إنتاجمستوى   في  Q1ألتوازنية  ربحا  يحقق  المسافة    الوحدة(  في  ممثل  بين  العمود ألواحدة    السعر ية 

 هو مساحة المستطيل المظلل .   المشروعيحققه  الذي  الربح إجمالي وبذلك يكون  التكلفة  إجمالي ومتوسط 
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) سعر     الحدي  واإليراد   الحدية  التكلفةق ربحا عليه أن يقارن بين  قيح  لكي  المشروع أن    يتضحمما تقدم          

  الحدي   اإليراد يمثل الفرق بين    الذي  الحدي   الربحيعرف    لكيالمنتجة والمباعة ( عند كل كمية ينتجها    الوحدة

بيع    الحدية   التكلفة من    أكبر   الحدي   اإليراد فعندما يكون    الحدية وتكلفتها    الوحدة من   من    إضافية وحدة    أي فان 

سيخفض من حجم   السلعة من  أكثر وبيع كميات   إنتاجسالبا فان  الحدي الربح كان  إذاأما   الربحسيزيد من  السلعة

 .   األرباح 

وبيع أية وحدة    إنتاج تحققه المؤسسة من    الذي(    Net Gain)   الصافي   العائد بأنه :    الحدي   الربح ويعرف          

. والجدول أدناه يبين    السلعةمن    إضافية نتيجة بيع وحدة    الربحفي    التغير. وهو يعبر عن    السلعةمن    إضافية

 لمؤسسة تنافسية :  الحديوالربح  الحديةوالتكلفة  الحدي  اإليراد 

 ( يوضح اإليراد الحدي والتكلفة الحدية والربح الحدي لمؤسسة تنافسية   41جدول ) 

  اإليراد الكمية    

 الكلي

  اإليراد

 احلدي 

 التكلفة

 الكلية

 التكلفة

 احلدية 

  الربح

 احلدي 

      0       0       0         10        0        0 

      1       10 10         14       4                 6 

      2       20     10   17        3          7          

      3       30     10 21          4             6      

      4      40      10 26          5          5          

      5  50       10      34          8          2          

      6 60        10      44          10         0          

      7 70         10     58          14         4 -        

هو نفسه سعر   الحدي اإليراد ( دنانير فان 10السوقي للسلعة هو ) السعرالحظ في الجدول , وبافتراض أن        

  التكلفة ) وهي    الحدية   التكلفة . كما أن    السلعة من    إضافية وحدة  عند بيع أية  ة التامة ( فسالمنا) في سوق    السلعة

( تنخفض في البداية ولكنها تزداد بعد ذلك بثبات نتيجة استمرار   السلعةمن    إضافيةأية وحدة    إنتاجالناجمة عن  

  والتكلفة (  3)ألحقل    الحدي  اإليراد رق بين  وهو مقدار ألف  الحدي  الربحفيبين    األخير . أما الحقل    اإلنتاجزيادة  

نتيجة تزايد    الربحمنتجة ومباعة حيث أخذ هذا    إضافية  ة( لكل وحد 5)ألحقل    الحدية   التكلفة يتناقص تدريجيا 

  إنتاج خسارة عند    أي ثم أصبح سالبا    السادسة  الوحدةوبيع    إنتاج أن أصبح صفرا عند    إلى   الوحدة  إلنتاج   الحدية

 السابعة .  الوحدةوبيع 
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 :   يأتي  ما إلىمما تقدم نخلص   

فيمكن للمشروع زيادة أرباحه عن طريق زيادة    الحدية  التكلفة أعلى من    الحدي  اإليراد أذا كان    :   ىاألول الحالة  

 التوازنية ( .  الكمية )الحدية التكلفةمع  الحدي اإليراد يتساوى عنده   الذيالحد  إلىالمنتجة  الكمية

أرباحه عن طريق خفض    الحدية  التكلفة أقل من    الحدي  اإليراد أذا كان    :الثانية الحالة   للمشروع زيادة  فيمكن 

 التوازنية(   الكمية) الحدية  التكلفةالكلى مع  اإليراد يتساوى عنده   الذيالحد  إلى  الكمية

 :   الربحلعوامل ألمؤثره في ا –ج

العامة             بالبيئة  الصلة  ذات  ألعوامل  من  ألعديد  في    التي هناك  تؤثر على    إطارها يعمل  أن  يمكن  المنتج 

 أرباحه ألنها تحكم عمله ونشاطاته . وأهم هذه ألعوامل : 

والرواج    األنتعاش, ففي حاالت    الدورية : وبالذات عندما تتعرض للتقلبات    اإلقتصاديةلنشاطات  احالة   .1

وزيادة   توسيع  على  يحفز  مما  واألسعار  ألطلب  فتزداد    اإلنتاج يزداد  يحدث  ،األرباحوالمبيعات  لكن 

حاالت   في  تقل    اإلنكماشالعكس  حيث  وتقليص    األرباح والكساد  واألسعار  ألطلب  انخفاض  نتيجة 

 والمبيعات .  اإلنتاج 

على ألمنتجات وبالتالي   أكبر يولد طلبا  حجم السكان ومعدالت نموهم : فارتفاع حجمهم ومعدالت نموهم  .2

السكان    أكبر     ا وأرباح  وإيرادات أعلى      ا وأسعار  أكبر مبيعات   حجم  ينخفض  عندما  ألعكس  ويحصل 

 وتنخفض معدالت نموهم . 

تو .3 :  ادرجة  استخدامها  ألموارد ومدى  قدر    اذ فر  ألموارد    أكبرأن توفر  للمنتجين    اإلقتصادية من  يتيح 

  األرباح للمنتجين لتحقيق    اإلمكانية, وتزداد هذه    أكبريحقق لهم ربحا    الذياستخدامها بالشكل    إمكانية 

للموارد   استخدامهم  درجة  تزداد  بالذكر  اإلقتصادية عندما  الجدير  ومن   , ومربح  منتج  بشكل  أن    هذه 

  اإلقتصادية موارد  نظرا لوجود قدر غير قليل من ال  المربح  لإلنتاج   أكبرالدول النامية تتوفر فيها فرص  

ألمتقدمة   ألدول  عكس  على  المستخدمة  درجة    التيغير  بسبب  الفرص  هذه  مثل  فيها    اإلستخدام تقل 

 .   اإلقتصادية لمواردها  الكبير

  المنتجين أن قلة عدد    إذ فيه :    إلنتاجهم   النسبية   األهمية يعملون في السوق , ومدى    الذين   المنتجين عدد    . 4

حين أن    فيلتحقيق أرباح أعلى ,    أكبر  إمكانيةي منهم في سوق معينة يوفر  أل   النسبية  األهميةوارتفاع  

 .   األرباح انخفاض  إلىمنهم في هذه السوق يؤدي  أي إلنتاج النسبية  األهميةزيادة عددهم وانخفاض 

فالدول    اإلقتصادي  التطوردرجة    . 5  : التكنولوجي  بالتطور  يرتبط  ما  السيما  تطور    التي ,  فيها  يتحقق 

لعلمي والتكنولوجي يتاح للمنتجين فيها تحقيق أرباح أعلى  ا  التطور اقتصادي واستخدام أوسع لمنجزات  
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تلك المنجزات من    ماعلى  اعتمادا   بشكل واسع    اإلنتاجألتجديد والتحديث في أساليب    إمكانيات توفره 

 ومستمر . 

  النقدية منها : خصوصا ما يتصل بالسياسات    اإلقتصاديةسياسة ألدولة في المجاالت ألمختلفة  وبالذات  .  6

بينها   ومن  وسياسة  ا  السياسة والمالية  السياسات    التسعيرلضريبية  من   التجارية وكذلك  تتضمنه    وما 

ر وحماية  بحة  من خلل تشجيع ألتصدييمكن أن توفر فرص مر  والتصدير والتي   ستيراد إللسياسات  

   التوسع في القيام بالنشاطات ألمنتجة .  إلى  المنتجينألوطني تدفع  اإلنتاج 

 خسارة :   المشروع حالة تحقيق  -د 

تكون       أن  تعنى  من    المشروع يحققها    التي   الكلية   اإليرادات الخسارة  أقل  منتجاته  بيع    الكلية   التكاليف من 

.    مدة  أثناءتحملها    والتي   لإلنتاج  السوق    ففيمحددة  سعر  يكون  عندما  الكاملة  المنافسة  به    الذيسوق  يبيع 

 :    اآلتي الشكل  في سيواجه خسارة كما مبين  المشروع فان  التكاليف  إجماليمنتجاته أقل من متوسط  المشروع

 

 

 ( حالة تحقيق المشروع للخسارة  61شكل)  
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عند   المشروع ( . وهذا يعنى أن   ATC)  التكاليف   إجمالي( يقع تحت متوسط    Pيلحظ بأن سعر السوق )  إذ     

خسارة    1Q)  اإلنتاجمستوى   يتحمل  ممثلة    الوحدة  في(  متوسط  العمود المسافة    في الواحدة  بين    إجمالي ية 

 مساحة المستطيل المظلل .  هي   المشروعخسارة يتحملها  أدنى  إجمالي والسعر , وبذلك يكون   التكاليف

   واقتصاديا   والخسارة محاسبيا الربح  -هـ

 .   قتصاديإلوا من وجهة نظر كل من المحاسب  المشروع كيفية حساب ربح لتطبيق 

( دينار وحصل كل منهما على    100000( تبلغ قيمة موجودات كل منهما)   B,Aأن لدينا مشروعين )نفترض  

 (  A)  المشروعن ( دينار وا 100000عائد مقداره )

 ( من موجوداته %50قد تم تمويل ) (  B)  المشروع بينما   هله من قبل مالكييقد تم تمو

 ( .  % 6سندات تحمل فائدة سعرها )  إصدارعن طريق 

 فكيف يتم حساب أرباح المشروعين ؟ 

 للمشروعين من قبل المحاسب .  الربح حساب     *

 . دينار  (  100000) األرباح( تكون  Aبالنسبة للمشروع ) 

 (  % 6(دينار وبسعر )  50000( بما أن نسبة الفائدة كانت على )  Bبالنسبة للمشروع ) 

50000x
6

100
 دينار  3000=  

 (   B)  المشروع دينار أرباح  97000=  3000 - 100000

 :    اإلقتصادي للمشروعين من قبل  الربححساب  *

 ( على جميع الموجودات البالغة  % 6بحساب نسبة الفائدة )  اإلقتصاديسيقوم       

هذه  100000) استعمال  كلفة  يعتبرها  ألنه  وللمشروعين   دينار  عن    النظربغض    األموال ( 

 مصدرها ومن ساهم فيها فتكون : 

x100000   
6

100
 دينار 6000=  

                                                                

 دينار أرباح كل من المشروعين .  94000= 6000 -100000

   المحاسبي  الربح أقل من  اإلقتصادي الربح وبهذا يكون 
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 والربح لمشروع تنافسي :  الكليةوالتكلفة   الكليأليراد ا   - و

 أالفتراضية لسلعة ما في سوق المنافسة التامة  ( البيانات 15جدول )                     

 ( Q)   الكمية
 ألف وحدة

 الوحدةسعر  
(P ألف دينار) 

 الكلي   اإليراد
(PxQ  ألف  )

 دينار 

 ( ألف TC) الكلية التكلفة
 على افرتاض أن  دينار 

(  TFC)   الثابتة  التكلفة
 ( دينار 10000هي )

 الربح مقدار 
 ألف دينار 

0 10        0     10             -10 

1 10        10     14             -4 

2 10        20     17             3 

3 10        30      21             9 

4 10       40      26             14 

5 10       50      34             16 

6  10       60      44             16 

7 10       70      58             12 

 

يتحمل خسارة    المشروعكان    ،األول  العمود (  0)    اإلنتاجأنه عندما كانت كمية    يلحظ من الجدول                

يدفعها سواء أنتج أم لم ينتج كما    التي   الثابتة  التكاليفوهي مقدار    الخامس   العمود   في  ( دينار 10000مقدارها )

 بينا سابقا . 

كمية        أخذت  عندما  ثم أصبح    اإلنتاج أما  الخسارة  تناقصت  تدريجا  )  المشروع بالتزايد    العمود يحقق ربحا 

بين  الخامس الفرق  مقدار  يمثل  والتكلفة  ا  العمود )   الكلي   اإليراد (  وهو  ( عند كل  بعالرا  العمود )  الكلية لثالث( 

يتناقص عندما    الربح( ثم أخذ  6000)  إنتاجأعلى مستوى له عند كمية    إلى   الربحليصل هذا    اإلنتاج مستوى من  

تكاليف    ذكرناه أيضا عند تناولنا ألنواع  وهذا ما   التكلفةبسبب ارتفاع متوسط    7000))   إلى  اإلنتاجوصلت كمية  

 . اإلنتاج 
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 بع أسئلة الفصل السا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 تحدد حجم السوق ؟ : ما هي العوامل التي  1س

 ؟   الربح –سوق احتكار القلة –السلعة البديلة  –السعر   –: عرف ما يأتي : المحتكر  2س

 : اذكر خصائص سوق المنافسة االحتكارية ؟  3س

 : قارن بين خصائص سوق المنافسة التامة وسوق االحتكار التام ؟  4س

 سوق ؟ ال اقتصاد  التي تتدخل بواسطتها الحكومة في: عدد الطرق  5س

 : ما هي العوائق التي تمنع المنتجين الجدد من دخول سوق االحتكار التام ؟  6س

 آذار البالستك خالل شهر  إلنتاجالتي حققها مصنع السالم  إليراداتابلغ مجموع   -7س

( 1500000)  هنفس الشهر  خالل    إلنتاجا( دينار في حين بلغ أجمالي تكاليف  6000000)

 دينار . 

 حساب أجمالي الربح الذي حققه المصنع خالل الشهر المذكور .  -1المطلوب:

باعها  -2             التي   الوحدات  مجموع  كان  أذا  الربح  من  الواحدة  الوحدة  نصيب 

 ( وحدة  9000الشهر هو ) أثناء المصنع 

 .     بإيجاز لمؤثرة في الربح ؟ تكلم عنها العوامل  اهي أهم  ما  – 8س

حسب  ألحد المشاريع     واألرباح لكلف  ا  إجمالياشرح حالة تطبيقية لكيفية احتساب    -  9س

ا ووجهة  ألمحاسبية  النظر  ح  القتصادية ا  لنظر وجهة  أي  في  ستكون  مبينا   منهما  ساب 

 ل ولماذا ؟لمشروع أقاأرباح 
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 املصادر 
  التحليل األقتصادي الجزئي )مفاهيم ونظريات وتطبيقات(   –د. اياد عبد الفتاح النسور   -1

أألولى    – والتوزيع    –هج  1430  –م  2009الطبعة  للنشر  صفاء    –عمان    –دار 

 . أألردن 

عمان    –جدارا للكتاب العالمي    –م  2007  –  األقتصاد ألجزئي   –د. فليح حسن خلف   -2

 أألردن . –أربد  –أألردن و عالم الكتب الحديث  –

 – الطبعة أألولى–مبادىء أألقتصاد ألجزئي  –توفيق عبد الرحيم حسن  -3

.أألردن  –عمان  –دار صفاء للنشر والتوزيع –هج 1425 –م 2005  

خليل   -4 محمد  علي  د.  و  قطف  سليمان  ابراهيم  ألجزئي  –د.  ألطبعة –مبادىءأألقتصاد 

 .أألردن  –عمان  –دار ألحامد للنشر والتوزيع  –م  2004 –أألولى 

علي حسين   -5 مجيد  د.  و  سعيد  الجبار  عبد  عفاف  األقتصادي  –د.  ألتحليل  في  مقدمة 

عمان   –للطباعة والنشر  دار وائل –م 2001 –طبعة ثانية مزيدة ومنقحة  –ألجزئي 

 .أألردن  –

6- ، العكيلي  الجزئيأ.د.طارق  جامعة  االقتصاد  والنشر،العراق،  للطباعة  الكتب  ،دار 

 . 2001الموصل،

على،   -7 السيد  المنعم  الجزئيأ.د.عبد  االقتصاد  جامعة  مبادئ  العراق،مطابع   ،

 . 1984الموصل،

شامية، -8 محمد  هللا  د.عبد  النصر،  محمود  الجزئيمبادئ  د.محمد  المملكة  االقتصاد   ،

 .1،1989دار االمل للنشر والتوزيع،طاالردنية الهاشمية ، 

9-   ، ترجمة اشرف محمود   ، بالكورد  االقتصاديةد. جيمس  النظرية  في  دار   الموجز   ،

 . 2006النهضة ، عمان 

10-   ، الحسناوي  مهدي  كريم  االقتصادبمد.  علم  المكتبة    ادىء  توزيع   ، بغداد  جامعة   ،

 . 1989، بغداد القانونية 

والتوزيع   -11 للنشر  االيام  ،دار  والكلي  الجزئي  االقتصاد  ،علم  المصلح  علوان  ثامر  د. 

 . 2014عمان ، –،االردن 
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