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 مقدمة

 
 إبستخدام اخلاصة العمليات ممارسه عند البشرية جمتمعات من جمتمع أي يف اإلقتصادية املشكلة تظهر

 إبستخدام دراستها على اإلقتصاد علم يقوم هلذا احملدودة، غري البشرية احلاجات إشباع هبدف املتاحة املوارد

 اإلنسانية الرغبات و احلاجات من ممكن قدر أكرب إلشباع دةاملتعد اإلقتصادية واألسس النظرايت

 بتطبيق اإلقتصاديون يقوم وابلتايل ابلندرة وجودها يتميز اليت و املتوفرة اإلقتصادية املوارد إبستخدام

 فعلم وعليه كلي، األخر و وحدوي إحدامها خمتلفني مستويني على اإلقتصادية األسس و النظرايت

 للدراسة ضروري وكالمها الكلي، اإلقتصاد و اجلزئي أو الوحدوي اإلقتصاد منها أقسام إىل يقسم اإلقتصاد

 و كاملستهلك فردية إقتصادية وحدات سلوك حتليل و دراسة اجلزئي اإلقتصاد حياول حيث ، اإلقتصادية

 وبيعها، تاجهاإبن يقوم اليت للكمية احملددة ولعوامل املنتجا ما خدمة أو سلعة على لطلبه احملددة العوامل

 ما و السوق توازن خالهلا، من احملققة واإليرادات اإلنتاج التكاليف العمالة، جتاه املؤسسة وسلوك املؤسسة

 دراسة أو معينة دولة كإقتصاد ككل جمموعات سلوك بدراسة الكلي اإلقتصاد يهتم حني يف ذلك، إىل

 املستهلكني يتضمن والذي اإلستهالكي اعالقط دراسة ذلك مثال لإلقتصاد املكونة املختلفة القطاعات

 أساسي بشكل يركز فهو وابلتايل ذلك، غري إىل املنتجني قطاع أو احلكومي، القطاع بدراسة أو ككل،

 اإلقتصادي، النمو البطالة، نسبة التضخم، معدل لألسعار، العام كاملستوى كلية إقتصادية ظواهر على

 .كذل إىل وما اإلستثمار مستوايت التنمية،

 

 



 حليمي وهيبة                                           1  الجزئي االقتصاد:  و تمارين  محاضرات
 

 

 نظرية سلوك املستهلك

مفرتضة أنه شخص عقالين ( أي تصرفاته االقتصادية ) تصرفاته يف السوق  تصف نظرية سلوك املستهلك

مبعىن اخر احلصول على أكرب قدر )و رشيد يسعى أساسا للحصول على أقصى إشباع ممكن من دخله 

 :ان من التحليلو لدراسة تصرف املستهلك هناك نوعان رئيسي(. ممكن من املنفعة

 .(العددية)و هو األقدم يستخدم فكرة املنفعة املقاسة  :األول

فالطريقتني توضح الشيء نفسه و . (منحنيات السواء)و هو األحدث يستخدم طريقة املنفعة املرتبة  :الثاين

 .لكن بطريقة خمتلفة

I-  ( العددية)نظرية املنفعة املقاسة 

 :ونمن رواد هذه النظرية هم االقتصادي

  carl menger( 0290 -0481)كارل منجر  -

  willyem jevous( 0449 -0481)ويليام جيفونر  -

  leon walras( 0201 -0418)ليون فالراس  -

  Alfred marshallألفريد مارشال  -
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تنطلق هذه النظرية من فرضية إمكانية قياس املنفعة اليت أيخدها املستهلك من استهالكه لسلعة أو جمموعة 

مبعىن إمكانية قياس كمية اإلشباع اليت حيصل عليها الفرد من استهالكه لكميات خمتلفة من ) ع من السل

 .Utils( اليوتيل)وحدات املنفعة بوحدات تسمى ( سلعة ما 

كغ   9و إذا استهلك  وم 1كغ من سلعة فتكون درجة االشباع مساوية ل   0إذا استهلك فرد  :مثال

 .كغ  0ا يستهلك وم أي مرتني أكرب عندم01يقابلها 

I-1  الفرضيات اليت تقوم عليها هذه النظرية 

 .دخله احملدود يبحث املستهلك على تعظيم رفاهيته يف إطار :العقالنية -0

 . (Marshall)املنفعة قد تقاس و أحسن مقياس يكون مقياسا نقداي  :قياس املنفعة -9

 .قيمة النقود أن تبقى اثبتةكمقياس للمنفعة جيب على   :ثبات املنفعة احلدية للنقود -8

 .تكون املنفعة مشتقة من وحدات متتالية من سلعة ما متناقصة :تناقص املنفعة احلدية -8

I-2 قدرة السلعة أو اخلدمة على إشباع حاجة ما يشعر هبا االنسان يف حلظة معينة " تعرف أبهنا  :املنفعة

 .و ظرف حمدد

I-2-1  لى الشكل التايلدالة املنفعة ع تكتب :املنفعةدالة: 

f = (Qi)           i = 1,2,3,…..ni 

U = f (Q1, Q2, ……. Qn) 

:U    (.املنفعة)مستوى االشباع 
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 : Qi   يدل على كمية من السلعةi. 

  جملموعة سلع دالة للكميات املستهلكة فاملنفعة هلا عالقة ابلكمية أي املنفعة تكون

I-2-2  املنفعةإفرتاضات دالة: 

بني الكمية و الكمية أتخذ الكمية )أي ال يوجد تقطع و أن كميات األمتعة قابلة لإلنقسام  :مستمرة -

وإذا مل تكن يف إطار دالة مستمرة و ال قابلة لإلنقسام فننتقل من مستوى  [α1+ , [يف اجملال ( الوسطى

 (مادي أو خدمة يليب حاجات شيءاملتاع االقتصادي )إىل مستوى اخر ابنقطاع 

تزداد املنفعة كلما زادت الكمية بفضل مبدأ عدم اإلشباع أي املستهلك جشع كلما زدان له  :متزايدة -

 .رغب يف ذلك

قابلية اإلشتقاق متكننا من الوصول إىل التوازن حسب  :دالة املنفعة قابلة للتفاضل من الدرجة الثانية -

 .الظروف الطبيعية و االقتصادية

نفعة و الدرجة الثانية متكننا من احلد األقصى للمستهلك فكلما متكنا فالدرجة األوىل تسمح بدرجة تغري امل

و إذا مل تتمكن . من اإلشتقاق أو التفاضل فالتصرفات تكون متدرجة و ابلتايل تسهل عملية التنبؤ

 .فالتصرفات تكون مفاجئة و ابلتايل ال تسهل عملية التنبؤ

 :دالة املنفعة هي دالة شبه مقعرة متاما -

  :نرتب املنفعة عل النحو التايل x2و x1ن أمام متاعني ملا نكو 

U (x1) > (x2) و إذا أوجد متاع اثلث حمصور بينهما فريتب ابلطريقة التالية:  
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U (x1) > U (x3) > U (x2)           حالة التعدي    

 x3 > x2                 وسيطاx3       .x1 > x2  

I-2-3  املنفعةأنواع: 

 منفعة كلية و منفعة حدية :ن من املنفعةنوعا يوجد

    UTx :املنفعة الكلية. 1

من منفعة نتيجة استهالكه لكميات خمتلفة من سلعة ما يف وحدة زمنية هي جمموعة ما حيصل عليها الفرد 

 .معينة

املستهلك حد اإلشباع كلما زاد عدد الوحدات املستهلكة من السلعة حني يبلغ  املنفعة الكلية تزداد

و هو ذلك املستوى الذي ال حيصل عنده املستهلك على ( تصل املنفعة الكلية إىل حدها األقصى)لكامل ا

أنه زايدة يف املنفعة الكلية نتيجة إستهالكه ملزيد من وحدات السلعة املعينة بل و أن إستمراره يف إستهالك 

  :ة املنفعة الكلية على الشكل التايلاملزيد من وحدات السلعة برتتيب عن تناقص املنفعة الكلية و تكتب دال

UTx   = f (Qxi)           i = 1,2,3,…..ni 

UTx   = f (Q1, Q2, ……. Qn) 

 : UTx    (.املستوى االشباع)املنفعة الكلية 

: Qxi   يدل على الكمية من السلعةi. 



 حليمي وهيبة                                           1  الجزئي االقتصاد:  و تمارين  محاضرات
 

لية هي عبارة عن جمموع فاملنفعة الكلية جمموعة سلع تكون دالة للكميات املستهلكة كما أن املنفعة الك

 (.يف حالة دالة عري مستمرة)املنافع احلدية 

UTx  =  Ʃ umgxi           umgxi  =  

  umgxi :يديةاملنفعة احل. 2

تعرف أبهنا الزايدة أو النقصان يف املنفعة الكلية املرتبة عن زايدة أو نقصان يف عدد الوحدات املستهلكة  

املنفعة احلدية متثل املنفعة االضافية اليت حيصل عليها . زمنية معينة من سلعة ما بوحدة واحدة يف فرتة

 .املستهلك نتيجة إستهالكه وحدة اضافية ملنتوج ما

 و رايضيا هي املشتقة األوىل حلالة املنفعة الكلية إذا كانت هذه األخرية مستمرة  

umgxi  = f 
'
 (Qx)       

:umgxi  املنفعة احلدية للسلعة x . 

:f ' (Qx) املشتقة اجلزئية لدالة املنفعة الكلية.      

 .املشتق األول لدالة املنفعة الكلية :

                  UTx  = ƒ umgx dx      :كما نستطيع كتابة القانون على الشكل التايل

تتاليتني أما إذا كانت املنفعة الكلية غري مستمرة فإن املنفعة احلدية تساوي الفرق بني منفعتني كليتني م

 .مقسوما على الفرق بني الكميتني املوافقتني هلما

umgx  = 
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: umgx   املنفعة احلدية للسلعةx. 

:ΔUTx  التغري يف املنفعة الكلية للسلعةx 

:ΔQx  التغري يف الكمية من السلعةx. 

  : و العالقة بني القانونني تكمن يف العالقة التالية

umgx  = lim  =    = f 
'
 (Qx)       

تؤول ) QxΔيف حالة دالة مستمرة و قابلة لإلشتقاق حتسب بنهاية النسبة    ملا  xاحلدية للسلعة املنفعة 

 (.  إىل الصفر

ميكننا إفرتاض إمكانية قياس املنفعة اليت حيصل عليها الفرد الواحد من استهالكه لوحدات متتالية من  :مثال

دات تسمى وحدات املنفعة و من هذا املنطلق التصوري سلعة ما يف فرتة زمنية معينة قياسا عدداي بوح

   :نفرتض اجلدول التايل

 umgxم .املنفعة احلدية و UTxم .املنفعة الكلية و Qxعدد وحدات السلعة 

0 0 - 

1 15 15 

2 28 13 

3 38 10 

4 44 6 
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5 46 2 

6 46 0 

7 45 -1 

 و ميكن متثيل املنفعة الكلية و احلدية بيانيا 

 

 

 

 

 

   تفسري املنحنيني
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( 84)تزداد كلما زاد عدد الوحدات املستهلكة من السلعة حىت تصل إىل احلد األقصى  :املنفعة الكلية

بعد ذلك ال يؤدي استهالك الوحدة السادسة إىل أي  (وحدات 1)عندما يكون عدد الوحدات املستهلكة 

بوط أي ما حيصل عليه املستهلك إبستهالكه ارتفاع جديد يف املنحىن املمثل للمنفعة الكلية أتخذ يف اهل

 .الوحدة السابعة أو أكثر هو الالمنفعة أو األمل

تتناقص كلما زدان من إستهالك وحدات إضافية من السلعة و عند الوحدة السادسة  :املنفعة احليديةأما 

اع التام أي أن يسهل تفسريه ملا تكون حاجة االنسان قابلة لإلشب)تكون املنفعة احلدية مساوية للصفر 

 .اإلنسان إذا ما أخذ إبستهالك سلعة هو حباجة إليها فإنه البد و أن يصل إىل حالة تشبع

و من ( الصفر)بعبارة أخرى املنفعة الكلية تصل إىل حدها األقصى و املنفعة احلدية تصل إىل حدها األدىن 

 .مت تبدأ املنفعة الكلية يف التناقص و تصبح املنفعة احلدية سالبة

 مالحظة

ح  أن ما جيب االشارة إليه هنا هو قانون تناقص املنفعة احلدية حيث و من خالل املثال السابق نال 

القوانني املفسرة لسلوك  أهم م إىل الصفر هذه الظاهرة تعد من.و 01املنفعة احلدية تتناقص تندرج من 

حدات متجانسة من سلعة ما يف املستهلك حيث ينص القانون على أنه إذا استمر فرد ما يف استهالك و 

سرعة احندار ملنحىن املنفعة . )فان املنفعة احلدية ال بد و أن تبدأ يف التناقص بعد حد معنيفرتة زمنية معينة 

احلدية ختتلف ابختالف السلعة موضع البحث حيث يكون االحندار سريعا معناه أن املستهلك يصل إىل 

قليلة من السلعة أما االحندار البطيء معناه أن املنحىن يصل إىل  اإلشباع الكامل مبجرد استهالكه لوحدات

 (. السلعةصفر بعد استهالك عدد كبري من وحدات هذه ال
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. ميكن للمنفعة احلدية أن متر مبرحلة تزايد و لكن ال بد و أن يتلو هذه املرحلة مرحلة تناقص املنفعة احلدية

    :  تعني ابملشتقات حيثو للربهان على تناقص دالة املنفعة احلدية نس

     :نتناقص دالة املنفعة احلدية إذا كانت سالبة حيثاملشتقة األوىل لدالة املنفعة احلدية تربهن على 

 .بينما املشتقة الثانية هلا تكون موجبة و تدل على أن شكل الدالة يكون حمداب ابلنسبة لنقطة األصل

 .سة هني دالة متناقصة و حمدبة ابلنسبة لنقطة األصلج أن دالة املنفعة احلدية موضوع الدرانستنت

 دالة املنفعة متناقصة

 دالة املنفعة متزايدة

      دالة املنفعة اثبتة  

I-2-4 (حالة شراء سلعة واحيدة)القياسية  املنفعةلك حسب توازن املسته:  

التفاح يف وحدة زمنية  حبات من 1نفرتض شخص ما حيصل على املنافع الكلية املوالية نتيجة استهالكه ل 

 الوحدة النقدية متثل وحدة منفعة أي( Px = 6مثال )وحدات نقدية  4معينة نفرتض أن مثن الوحدة هو 

 وم 0=   

 :املستهلك إذا كانتيتحقق توازن 

 املنفعة احلدية املضحى هبا= املنفعة املكتسبة 

Px    =  umgx  
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السلعة )وحيدات التفاح 

x) 

 

Utx umgx Px ة احليدية املضحى هبااملنفع 

0 0 - - - 

1 11 11 6 6 

2 22 11 6 6 

1 12 10 6 6 

4 44 6 6 6 

1 46 2 6 6 

 01املستهلك يقدر الوحدة الواحدة النقدية بوحدة منفعة واحدة فقط و أنه على استعداد ألن يدفع  نأ مبا

وحدات نقدية نقول بذلك أن  4وحدة نقدية مقابل احلصول على التفاحة األوىل و مبا أنه مل يدفع سوى 

 .املنفعة احلدية املضحى هبا <املنفعة احلدية املكتسبة 

 .املنفعة احلدية املضحى هبا <املنفعة احلدية املكتسبة             8و  9كذلك للوحدة 

 4وحدات نقدية و دفع  4وحدات أين جند أن املستهلك قد قدر هلا  8يتحقق التوازن ملا نستهلك 

املنفعة احلدية املضحى هبا و بذلك يتحقق توازن = املنفعة احلدية املكتسبة  :قدية و ابلتايلوحدات ن

 .وحدات لكي يكون يف حالة توازن 8املستهلك و عليه أن يشرتي 

  umgx  /Px=     :يف حالة شراء سلعة واحدة يكتب قانون توازن املستهلك ابلشكل التايل

 يف حالة شراء أكثر من سلعة 

 .نفرتض أنه ينفق مجيع دخله يف شراء أكثر من سلعة -هلك اإلنسان عادة أكثر من سلعةيست  
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يف ظل االقتصاد النقدي يوزع املستهلك دخله احملدود على خمتلف السلع و اخلدمات حبيث حيقق أقصى   

ملنفعة احلدية إشباع ممكن و يتم ذلك بتعادل املنافع احلدية للسلع مساوية إىل أمثاهنا مع بعضها البعض و ا

 للنقود

umgx  /  Px = umgy  / Py = …… umgn  /  Pn  =   

umgx  ، umgy، ....... umgn    : املنافع احلدية للسلعx ،y ،     n ……..  

Px ،  Py  ، ........ Pn : أسعار السلع x ،y،     n …….. 

 .املنفعة احلدية للنقود    :

ملعرفة وضع توازن املستهلك و يف هذه ( قيد الدخل) الدخل معروفة نستعني بشرط     عندما ال تكون 

  :احلالة نطبق القاعدة نفسها

umgx  /  Px = umgy  / Py = …… umgn  /  Pn  =   

 حتت قيد الدخل

R = x Px + y Py + …… n Pn 

  x، y،  :n .…….  السلعكميات . 

:R الدخل. 

 مالحظة 
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ي االكتفاء مبعرفة قيد املنفعة احلدية للنقود أو معرفة مقدار حىت نتوصل إىل التوازن األمثل للمستهلك يكف

 . دخل املستهلك املعين

II  نظرية املنفعة الرتتيبية 

يرى االقتصاديون أنه ال ميكن قياس املنفعة عدداي حبكم ارتباطها ابلظروف الشخصية للمستهلك فال ميكن 

 Samuelson ،Hicks ؤالء االقتصادينيحتديد رقم يعرب عن منفعة سلعة يف مجيع الظروف من بني ه

الذين ختلو عن هذه الفكرة و رأو أن املستهلك يقوم برتتيب السلع حسب درجة منفعتها له أو حسب 

 .تفضيله

أكرب منفعة من  تعطيه Cو كان املستهلك يشعر أبن  C،B،Aع فإذا كان مستهلك ما أمام ثالث سل

B  وA  و أنB  تعطيه أكثر من منفعة منA بح الرتتيب اجلديد كالتايل فيصA،B،C  و هكذا يكون

 .القياس ترتيبيا

 .أي أن لكل سلعة درجة منفعتها ابلنسبة لكل فرد و حسب احلاجة هلا

II-1 الفرضيات  

 .العقالنية -

 .املنفعة املرتبة -

 .تناقص املعدل احلدي لالحالل -

   .استمرار دالة املنفعة الكلية -

II-2  التحليل مبنحنيات السواء 
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التحليل مبنحنيات السواء ال يرى أية ضرورة ملعرفة حجم املنفعة اليت حيصل عليها املستهلك من  ان  

رفض التحليل القائم على فكرة قياس املنفعة ). استهالكه لوحدة واحدة من أية سلعة أو خدمة يشرتيها

 (.قياسا عدداي

تفضيل كمية معينة من سلعة ما على   إن كل ما يفرضه التحليل اجلديد هو أن يكون املستهلك قادرا على

فعلى هذا األساس . كمية أخرى من سلعة اثنية أو تفضيل جمموعة من سلع خمتلفة عرب جمموعة أخرى منها

زمنية فإن املستهلك يوزع دخله بني السلع و اخلدمات اإلستهالكية حسب تفضيالته و ميوله يف فرتة 

 .معينة

و تعرب املنفعة عن تقدير شخصي يتعلق مبشاعر . قابل للمالحظة و تفضيالت املستهلك تعترب أمر خارجي

لذا ال حاجة لالعتماد على فكرة قياس  ،لذلك فهي غري قابلة للمالحظة و ال للقياس ،و نفسية املستهلك

املنفعة لدراسة تصرفات املستهلك فرغم االختالف بني النظريتني فإن التحليلني يتوصالن إىل نفس النتيجة 

تني تعتربان متكاملتان بذلك ميكن تفهم تصرفات املستهلك بشكل أفضل مما لو استخدمته نظرية فالنظري

  . واحدة

 II-2  مفهوم منحى السواء 

  :و تظهر يف اجلدول التايلy  و xأمام معني الرتاكيب املختلفة من السلعتني  ليكن :مثال
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 x Y الرتاكيب

A 1 24 

B 2 12 

C 3 8 

D 4 6 

E 5 5 

إن تقدير املستهلك ملقدار املنفعة اليت حيصل عليها . yو  xمن السلعتني ( توافيق)جمموعات  1الح  ن

ال يهمنا بل ما يهمنا هو أن يستطيع املفاضلة بني هذه اجملموعات اليت تطرح من استهالكه ألية جمموعة 

 .أمامه

نها جمموعة من السلعتني تعطي يعرف منحىن سواء أبنه احملل اهلندسي جلميع النقاط اليت متثل كل م

  .املستهلك نفس مستوى االشباع و هو عبارة عن صورة بيانية لتفضيالت املستهلك و أذواقه
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و بنفس الطريقة ميكننا احلصول على منحنيات السواء تبعد أكثر فأكثر عن نقطة األصل و متثل بذلك  

و Qy) ، U = f (Qxاء على الشكل و تكتب دالة منحى السو .  مستوايت أعلى فأعلى من اإلشباع

 .هي نفسها دالة املنفعة الكلية

 خريطة السواء  

متفاوتة بني الرتاكيب املختلفة من كلتا ( منفعة)من منحنيات السواء متثل مستوايت تفضيل  هي جمموعة 

فعة كل منحىن يعطي لنا مستوى اشباع معني و كلما ابتعدان عن نقطة األصل كلما زادت املن. السلعتني

  . احملصل عليها
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II-2-2  منحى السواء خصائص 

ملنحنيات السواء ختتلف من  مبا أن مستوايت املنفعة :ال ميكن ملنحنيات السواء أن تتقاطع .1

منحىن إىل اخر و هذا ابلزايدة كلما ابتعدان عن نقطة األصل هذا يدل على عدم إمكانية تقاطع 

التساوي بني " يف املستوايت و هذا غري منطقي  املنحنيات ألن حدوث ذلك يعين التساوي

 ".مستويني خمتلفني

 نعترب الشكل التايل :مثال 
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 A وB  (.0)ينتميان إىل منحىن السواء رقم 

A وC   (. 9)ينتميان إىل منحىن السواء رقم 

و  . باعألنه ميثل مستويني خمتلفني من اإلش و هذا غري( 9)و( 0)إىل منحىن سواء تنتمي  Aنالح  أن 

ذات  Cو  Bو يف نفس الوقت القول أن  Cذات إشباع أكرب من  Bكذلك ال ميكن أن نقول أن 

 .اشباع واحد

العقالين ميكن تعظيم منفعته طبقا الختياراته و ترتيب هذه األخرية فاملستهلك  :و حبكم مبدأ التعدي

 (.8)فضل من أ( 0)و ( 8)أفضل من ( 9)و ( 9)أفضل من ( 0)ملبدأ التعدي احلل خيضع 

من مع استهالكه املزيد  السواء إن بقاء املستهلك على نفس منحىن :هي منحنيات ميلها سالب .2

و هذا قصد احلفاظ على نفس مستوى  yيستوجب ختفيضه للكمية املستهلكة من  xالسلعة 

 .املنفعة

 Δx /Δy= اجملاور / املقابل = الظل = امليل            
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هي منحنيات حمدبة حنو نقطة األصل و متناقصة من  نحنيات السواءم :حميدبة حنو نقطة األصل .3

و تعويضها ( حمور الرتاتيب) yاليسار إىل اليمني حبكم التخلي عن استهالك كميات من السلعة 

  (.حمور الفواصل)  x بكميات من السلعة

 حاالت استثنائية  

 .هناك حاالت استثنائية يكون فيها شكل منحنيات السواء غري حمدب

TMS=1  يف هذه احلالة تكون كلتا السلعتنيx  وy  و يكون شكل ( بدائل اتمة)بديلتان

السواء عبارة عن خط مستقيم منحدر من اليسار إىل اليمني يف هذه احلالة يكون ما منحىن 

 .مساواي للواحد TMSيسمى ابملعدل احلدي لالحالل 

TMS= + ∞  متاما حيث يستحيل االحالل يف هذه احلالة أن السلعتان متكاملتان نقول

زوج القفازات أو احلذاء و الرابط و يكون منحى السواء على شكل  :فهما تستخدمان معابينهما 

 .حمورين متعامدين

II-2-3  املعيدل احليدي لالحالل 

  TMSتعريف املعيدل احليدي لالحالل  .1

( س مستوى اإلشباعمن أجل احلفاظ على نف)فيه حسب شكل منحى السواء فإن املستهلك حني ينتقل 

ى وحدات إضافية مقابل حصوله عل yمن اليسار إىل اليمني فهو يتخلى عن استهالك وحدات من السلعة 

 Δyو بذلك فهو يتخلى عن مقدار  xبوحدات من  yأي أنه يقوم ابستبدال وحدات من  xمن السلعة 

سفل على منحىن ألإىل ا كلما احندر املستهلك  و ابلتايل  xمن  Δx مقابل حصوله على مقدار yمن 

 .xو  yالكميات املستهلكة من  السواء كلما تغريت
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ابسم  xمقابل حصوله عل وحدات من  yيطلق على معدل ما يتخلى عنه املستهلك من وحدات من 

الذي عنده يقوم املستهلك ابلتخلي هو املعدل فإذن  TMSاملعدل احلدي لالحالل و يشار إليه ابلرمز 

سلعة  xو يف هذا التفسري ميكن أن نقول السلعة   x.ابل حصوله على وحدات من مق yعن وحدات من 

   .xمقابل احلصول على كميات أكرب من  yو هلذا يقوم املستهلك ابلتضحية ب اندرة 

  :مثال

 

 

 yوحدة من  09= 98 -09فإنه يتنازل عن  Bإىل  Aمن النقطة  حسب الشكل لكي ينتقل املستهلك

و عندما  TMS= Δx /Δy = -12/1يف هذه احلالة  TMSو  xإضافية من للحصول على وحدة 

  ينتقل

و هكذا  x TMS = 4إضافية من  0للحصول على  yوحدات من  8فإنه يتخلى عن  Cإىل  B من

 = TMS = Δx /Δy = -dy/dx   :و يـأخذ الصيغة التالية .يف التناقص TMSيبدأ 

umgx/umgy  
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  الربهان على القانون

 (دالة منحىن السواء)التفاضل الكلي لدالة املنفعة الكلية  ننطلق من

U = f (x,y) 

du =  u/  x dx +  u/  y dy 

  du = 0 : اثبتة إذن utإن املستهلك يتحرك على نفس منحىن السواء أي تبقى 

du = 0    du =  u/  x dx +  u/  y dy = 0 

 u/  x dx = - u/  y dy 

 u/  x /  u/  y = - dy/ dx 

umgx/umgy = - dy/ dx = TMS 

dy/ dx = lim Δx /Δy 

 1مترين

  u = f(x,y) = x1/2y1/2   :ما الشكل التايلستهلك ملنفعة املتكتسي دالة 

 حدد املعدل احلدي لالحالل. إذا انتقل هذا املستهلك على نفس منحىن السواء

 احلل 

umgx =  u/  x = ½ x-1/2 y1/2    umgx = y1/2 / 2 x1/2 
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umgy =   u/  y = ½ x1/2 y-1/2   umgy = x1/2 / 2 y1/2 

TMS = umgx/umgy = y/x 

 2مترين

   u = x1/2y1/2   :دالة املنفعة الكلية ملستهلك ما هي

 Aانطالقا من  ، Δx>1بكمية من  xإذا ازداد  ،A(xa,xb)توجد النقطة  u = 2منحىن السواء على 

  u = 2على منحىن السواء 

 . Xاحملصل عليها بعد الزايدة يف  Bو النقطة  Aبني النقطة  TMSحدد صيغة  -0

 .ضئيلة جدا Δxإذاكانت  Aيف النقطة  TMSأبي قيمة يقدر  -9

 .ما هو املقابل الرايضي للجواب السابق -8

 احلل

 .A(xb,yb)ذات االحداثيات  Bو النقطة  Aبني النقطة  TMSصيغة .0

u = x1/2y1/2   وu = 2 

  y = 4/x        2/ x1/2    = y1/2         x1/2y1/2  =9                              اذن  

 xa,ya                       ya = 4/xa احداثياهتا Aعلما أن 

   xaيف  بعد الزايدة                       xb,ybهي  B اتو احداثي

            xb = xa + Δx  
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         yb = 4/xb             yb = 4/ xa + Δx  

  : هي Bو  Aبني  TMS صيغة

TMS = yb – ya / xb – xa  

= 4/ xa + Δx – 4/ xa / (xa + Δx) - xa 

= 4xa - 4Δx – 4xa / xa (xa + Δx) / (xa + Δx) - xa 

= - 4Δx / xa Δx (xa + Δx) 

    :ضئيلة جدا Δxإذا كانت  Aيف  TMS قيمة -9

Δx             TMS =                                  = - 4/ xa
2  

   3مترين

  :ليكن ليدينا اجليدول التايل

II I 

TMS y x TMS y x 

- 10 3 - 10 1 

-3 7 4 -5 5 2 

-2 5 5 -2 3 3 

-0.8 4.2 6 -0.7 2.3 4 
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-0.7 3.5 7 -0.6 1.7 5 

-0.3 3.2 8 -0.5 1.2 6 

-0.2 3 9 -0.4 0.8 7 

-0.1 2.9 10 -0.3 0.5 8 

   -0.2 0.3 9 

   -0.1 0.2 10 

  TMSأحسب  -0

 أرسم املنحنيات -9

  TMSأعط تفسريا اقتصاداي ل  -8

 4مترين

 مستمرة و قابلة لالشتقاق u= f(x,y)نعترب دالة املنفعة ملستهلك ما على الشكل 

  TMSأوجد العالقة املوجودة بني -0

 عندما تكتسي دالة املنفعة األشكال التالية TMSأحسب صيغة املعدل احلدي لالحالل -9

U= 2     

U= 3x3/4 y1/2 

U= xy 
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 5مترين

 عندما ننتقل عرب منحىن السواء نسجل تعريات يف كميات السلع

 عرف املؤشر الذي يعرب عن هذه التغريات -0

  : حسب اجلدول التايل u= 240أحسب قيم هذا املؤشر على منحىن السواء -9

 

 

4 3 2 1 0 X         y 

240 220 186 150 0 0 

250 246 240 220 150 1 

258 256 250 240 190 2 

265 264 258 250 220 3 

268 266 260 252 240 4 

II.2-4 /( ط الثمن خط امكانية االستهالك خط النفقات خط سعر الدخلخ)  قييد امليزانية 

و الذي يقوم إبنفاقه قصد احلصول على سلع و  يعرف هذا القيد على أنه الدخل املتاح لدى املستهلك

اليت تكون ( x,y)خدمات و يعترب قيد لتعظيم املنفعة أما بيانيا فهو احملل اهلندسي جلميع الثنائيات السلعية 

 .تكلفة كل منها كمية معينة من النقود و ميثل جمموع تكلفتها دخل املستهلك مع افرتاض ثبات األسعار
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  R = xPx + yPy : ل التايليكتب القيد على الشك

 .دخل املستهلك  : R:حيث

    : Px, Py  أسعار السلعx  وy . 

  : فتكتب على الشكلأما عن معادلة قيد الدخل 

Y= R/Px – xPx/Py 

 

و إذا اختار العكس فينفق  Bو يتحصل على الكمية  Rفقط فينفق الدخل  xإذا اختار املستهلك شراء 

R  علىy ية و يتحصل على الكمA  

 

  : أو من الرسم يالحظ أن ميل اخلط امليزاين يكتب على الشكلانطالقا من دالة القييد امليزاين 
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dy/dx = OA/ OB = -Px/Py 

 مالحظة

إذا  ،إذا تغري الدخل بينما بقيت األسعار اثبتة يكون خط امليزانية ممثال يف خط موازي للخط األصلي-0

إذا اخنفض الدخل يكون اخلط اجلديد على يسار اخلط  ،ني اخلط األصليالدخل يكون اخلط اجلديد على ميازداد 

 .األصلي

إىل دوران اخلط امليزاين  xبينما يؤدي التغري يف سعر  ،يؤدي التغري يف دخل املستهلك إىل انتقال موازي للخط امليزاين-9

 ( yيف حال التغري يف سعر  Bو دوارنه حزل )  Aحول 

II-3 /(عقالنية املستهلك) ب طريقة املنفعة الرتتيبيةتوازن املستهلك حس 

إن هدف املستهلك الرشيد هو تعظيم منفعته يف حدود الدخل املخصص لإلنفاق و األسعار السائدة يف السوق حيث 

  لدينا 

R = xPx + yPy 

 أو يهدف إىل تدنية إنفاقه بشرط حتقيق نفس مستوى اإلشباع الذي كان عليه من أهم الطرق املستعملة

     :لتحديد التصرف األمثل و من مت حتديد أيضا التوازن للمستهلك تستند إىل الطرق التالية

II-3-1 / (الرايضية)طريقة التعويض 

 u = f(x,y)  : نعترب دالة مستهلك على الشكل التايل

  =xPx + yPy R                      : و قيد ميزانيته
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     : يف إطار تعظيم املنفعة

Max u = f(x,y)                     اهلدف  

                                      SCR = xPx + yPy القيد             

  f(x,y)و نعوضها يف دالة املنفعة الكلية  0من  yوم ابستخراج نق

      Y = R- xPx/ Py            u = f (x, R- xPx/ Py) 

  : حيث نتبع حتقيق الشرطني التاليني  xمت نشتق دالة املنفعة جزئيا ابلنسبة ل

 𝛿املشتقة اجلزئية األوىل تساوي الصفر         -

𝛿 
   

 𝛿    الثانية أصغر من الصفر  املشتقة اجلزئية -
𝛿 

                

 مثال

   :يلو أن دالة منفعتنه الكلية أتخذ الشكل التا yو  xلتكن مشرتايت مستهلك ما مكونة من سلعتني 

U = f(x,y) = 5xy 

وحدة  81هلذا املستهلك هو يف حدود  الدخل اليومي ،9هو  yو سعر السلعة  0هو  xسعر السلعة 

 .و الباقي ينفقهن على السلعتني 8/0نقدية يدخر منها 

 .للحصول على أكرب إشباع ممكن yو  xاملطلوب ما هي الكميات الواجب استهالكها من 

   احلل
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 R = 30 – (30.1/3) = 20                        : كعقالنية املستهل

U = 5xy ….. (2) 

R = x + 2y = 20 ….(1) 

 طريقة التعويض

(1) y = 20-x/2 10 – x/2 ….. (3) 

(2) u = 5x (10 – x/2) 

u = 50x – 5/2 x 

  1= املشتقة األوىل  : شرط الدرجة األوىل

𝛿 

𝛿 
              50 – 5x = 0           x =10 

(3) y = 10 – 10/2           y = 5  

u = 5 (5) (10) = 250 

     1املشتقة الثانية أصغر من  :الثانيةشروط الدرجة 

𝛿 

𝛿 
هناية عظمى          

لتحقيق أقصى منفعة ممكنة املقدرة ب  yمن  1و  xوحدات من  01ابلتايل على املستهلك أن يشرتي 

 . yل  9و  xل  1ن ابألسعار .و 91در ب و هذا يف حدود الدخل املق 911
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 مالحظة 

يف حالة البحث عن قيمة الدخل الواجب انفاقه للبقاء على نفس مستوى االشباع فإن شرط عقالنية 

 املستهلك سيتغري ليصبح 

Min R = xPx + y Py  

Sous C U = f(x,y)  

 مثال

ماهي قيمة الدخل   1أصبح  Py و 8و أصبح   Pxنعترب نفس معطيات املثال السابق لكن إذا ارتفع 

 الواجب انفاقها للبقاء على نفس مستوى االشباع

 احلل 

Min R = 4Px + 1 Py  ......……..(2) 

Sous C U = 5 xy = 250 …….(1) 

(1)        Y = 250/5x 

(2)         R = 4x + 5 (250/5x)            R = 4x + 250/x  

 1= املشتقة األوىل  : شرط الدرجة األوىل

dR/dx =0            4 – 250/x2 = 0            x =                

   x = 5   /2 
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     1املشتقة الثانية أصغر من  :الثانيةشروط الدرجة 

d2R/dx2    

y = 250/ 5 (5   /2) = 20 /    

R = 5   /2 + 20 /          + 20 /        

= 45        

II-3-2 / الغرانج طريقة مضاعفlagrange  

و تكتب  Lأو  Fتتضمن هذه الطريقة تكوين دالة جديدة من دالة املنفعة و قيد امليزانية و نرمز هلا ب 

  : هذه الدالة على الشكل التايل

L(x,y, ) =  الدالة اجملهولة نفسها    +    الدالة املعلومة 

 (النقود)  املنفعة احلدية للدخل:   أي مع إدخال معامل الغرنج املسمى ب

 حالة تعظيم املنفعة

Max u = f(x,y) 

Sous R = xPx + yPy  

L((x,y,  ) = f(x,y) +   (Cst - xPx - yPy) 

 حالة تيدنية املنفعة
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Min R = xPx + yPy 

Sous u = f(x,y) 

L((x,y,  ) = xPx + yPy +   (Cst - u) 

  : شرط اليدرجة األوىل

و نتمكن من ذلك بوضع املشتقات اجلزئية األوىل تساوي  Lلة حيث يف احلالتني يتم البحث عن ذروة للدا

 .الصفر

  : ثانيةشرط اليدرجة ال

 .هناية عظمى     يف حالة التعظيم حساب احملدد  

 .هناية دنيا     يف حالة التدنية حساب احملدد 

II-3-3 / الطريقة البيانية 

  : التايل هي أسهل الطرق الثالث يتم إرفاقها ابلبيان و نعترب البيان

 .و ثالث منحنيات سواء (AB)حيتوي هذا الشكل على خط امليزانية 

حيث أن نقطة خارج املثلث ال تكون يف حدود دخله و   (OAB)يتكون الفضاء امليزاين من مثلث

فيمكن للمستهلك أن يستغلها و يقوم  (AB)الواقعة حتت اخلط  تكون نفقاهتا أكرب من الدخل أما النقط

و لكن هذه احلالة يستطيع املستهلك أن يوفؤ من دخله لكن من  yو من  xن وحدات من بشراء عدد م
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أي أن كل النقاط الواقعة على خط  (AB)املمكن هلذا املستهلك أن يشرتي يف حدود دخله عند اخلط 

على إذن املستهلك حياول أن يبحث عن النقطة اليت تنحقق له توازنه . امليوانية حتقق للمستهلك ميزانيته

 .و لكن أبكرب منفعة ممكنة (AB)اخلط 

 الواقعتني على منحىن السواء Dو  Cأنه يف غري صاحل املستهلك العمل ابلنقطتني  كما يتضح من الشكل

I إذن النقطة . ألهنما ال حتققان أقصى منفعة ممكنة من دخله احملدودE(x0,y0) التوازن اليت  هي نقطة

 .حتقق أقصى منفعة يف حدود الدخل

 الربهان على نقطة التوازن بيانيا

 ميل خط امليزانية= ميل منحىن السواء 

 

        R = xPx + yPy ….(1)               du = 0   umgx/umgy = Px/ Py  

…..(2)    

(1) Y = R/Py – xPx /Py  

(2) dy/dx = -Px/Py 

                          - dy/dx = Px/Py  = umgx/umgy 
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 :ستهلكتغري حميط امل

 عليه يتوجب اليت املثلي التوليفة حتديد خالل من املستهلك لسلوك وحتليل دراسة يكفى ال الواقع يف

 إقتنائها

 بل السوق، يف السائدة األسعار و لإلستهالك املخصص الدخل ظل يف ممكن إشباع أقصى على للحصول

 األهم

 مها أو الدخل أو األسعار تغريات تفرضها اليت كياإلستهال  قرار على املؤثرة املتغريات على الدراسة إعتماد

 .(املستوى املعيشي ..(.)حالة بغري :)اليدخل  ومنحىن اجنيل–منحىن االستهالك 1--معا

 :تعريف

يعرف  منحىن االستهالك  الدخل على انه عبارة عن جمموعة النقاط اليت يتحقق عندها توازن املستهلك 

ري الوحيد اي عند افرتاض  ثبات كل من اسعار السلع وذوق عند ما يكون دخل املستهلك هو املتغ

 املستهلك

وبعبارة اخرى يطلق اسم منحىن استهالك الدخل على نقاط التماس املتتالية بني خطوط امليزانية ومنحنيات  

 سواء املستهلك 

 الشكل
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 مما املخصص دخلال مستوى زاد كلما أعلى وضعية إىل توازنية وضعية من ينتقل املستهلك أن نالح 

 يعىن

 العالقة أن نستنتج وابلتايل ، األسعار ثبات مع الدخل يف الزايدة بسبب اليمني حنو امليزانية خط سحب

 طردية

 نقاط خمتلف بني الربط أن كما ، اإلستهالك مستوايت يف عنه الناجتة التغريات و الدخل مستوى تغري بني

 التوازن

 نقاط جملموعة اهلندسي احملل ميثل الذي الدخل إستهالك نحنىم يدعى منحىن بتحديد تسمح احملصلة

 التوازن

 . األسعار ثبات مع الدخل تغري عن الناجتة



 حليمي وهيبة                                           1  الجزئي االقتصاد:  و تمارين  محاضرات
 

 أحدى من املستهلكة الكميات بني الربط من ميكن منحىن إبشتقاق الدخل إستهالك منحىن يسمح كما

 السلع

 . "Engel إجنل مبنحىن يدعى الذي و الدخل مستوى على حيدث الذي التغري و

 

يبني منحىن اجنل  العالقة بني دخل املستهلك  ومشرتايته  من السلع  واخلدمات  وهي  :منحىن اجنل

 ر اسعاألاحلصول  عليه عن طريق تغري الدخل النقدي  للمستهلك  مع ثبات كل من ذوق املستهلك  و 
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 (منحىن العقيد()تنيحالة تغري سعر احيد السلع)منحىن االستهالك السعر ومنحىن الطلب -9--

يعرف منحىن االستهالك السعر ابنه  عبارة عن جمموعة  النقاط اليت يكون عندها  املستهلك  يف حالة )

 (توازن عندما  يكون السعر هو املتغري الوحيد

 القدرة على مباشرة سيؤثر الذي األمر األخرى العوامل ثبات رغم سعرها بتغري ما سلعة إستهالك يتأثر

 ممكن إشباع أقصى عن البحث من متكنه اليت ابلطريقة إستهالكه يغري سيجعله مبعىن ، للمستهلك الشرائية
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 السلع على الطلب حتديد خالل من املستهلك سلوك حتليل ميكننا وابلتايل ، اجلديد التغري هذا وفق

  .اإلستهالكية

 الدخل على سيؤثر ذلك فإن اضاإلخنف حنو تغري قد Px وليكن السلعتني إحدى سعر أن مثال إفرتضنا فإذا

 إشباع مستوى إىل سينتقل املستهلك أن أي ، املستهلكة السلع كميات على وابلتايل للمستهلك احلقيقي

 أخر

 ميزانية خط وعلى اليمني حنو السواء منحىن إنتقال هندسيا يفسر الذي عليه كان الذي املستوى من أعلى

 جديد

 سعر إخنفاض قبل سابقا كان مما أكرب إستهالكية توليفة على صولاحل فرصة للمستهلك يتيح أنه يعىن مما

 السلعة

x ذلك يوضح التايل والشكل لإلستهالك، املخصص الدخل و األخرى السلع أسعار ثبات مع: 
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عندما ( 1)على منحىن السواء .Aيتضح من الشكل ان توازن املستهلك يف البداية يتحقق  عند النقطة 

وحدات نقدية وعند .Rوكذلك  يكون الدخل عندها مساواي ل..Px1 ابلسعر مساواي.Xيكون سعر

يتحول اجتاه  خط امليزانية .Yمع ثبات كل من الدخل وسعر السلعة .Px2اىل.Xاخنفاض سعر السلعة 

حيث عندها يكون خط امليزانية  Bوعند خط امليزانية  اجلديد يتحقق توازن املستهلك عند النقطة 

حنصل على منحىن استهالك السعر وهو  B.و.Aوابلربط بني النقطتني .2.السواء رقم مماسا ملنحىن ...

 .يعرب عن التغري احلاصل يف االستهالك او املشرتايت  من السلعة  عند اخنفاض سعرها 
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ميكن االستفادة من منحىن استهالك سعر للحصول على منحىن الطلب  الذى يبني :  منحىن الطلب--

 ...لنفس السلعةوالكمية   عرالس العالقة بني
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 املروانت

 

يعترب االقتصاد الفريد مارشال  اول من وضع صيغة واضحة ملفهوم املرونة اليت نقصد هبا استجابة الطلب 

 (الدخل و االسعار )للتغريات اليت حتدث يف املتغريات املستقلة 

 الكمية املطلوبة للسلعة الناجم  عن تعرف على اهنا عبارة عن تغري النسىب يف:مرونة سعر الطلب  8--

وطاملا  ان العالقة بني السعر والكمية  املطلوبة  عالقة عكسية لذلك  جند معامل  تغري النسيب يف سعرها 

 .مرونة الطلب  حيمل االشارة السالبة  ويتم حساهبا ابستخدام القانون التايل 

 

 

 . ونة سعر الطلبهناك مخس حالت ملر :انواع مروانت سعر الطلب– 9--
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عند ما يؤدى تغري طفيف جدا يف السعر ايل تغري طفيف جدا يف الكمية :  يكون الطلب مران متاما -0

 املطلوب

تغري معروف يف الكمية  املطلوبة ولكن  تغري معروف يف السعر اىل عند ما يؤدي:الطلب مران نسبيا  -9

 بطريقته اكثر تناسبيا مثاال

 عندما يؤدى التغري  يف السعر ايل تغري مناسب يف الكمية املطلوبة وحدية   الطلب ذو مرونةيكون -8-

عندما يؤدي التغري يف السعر ايل تغري اقل تناسبا يف الكمية املطلوبة  الطلب غري مرن نسبيا يكون -8-

 مثال 

 ي تغري يف الكمية املطلوبة يؤدي تغري السعر ايل ا ال عندماالطلب غري مرن متاما يكون -1-

حيث يتحول ,ومن مث اخنفاض الكمية املشرتاه منها ..نفرتض مثال ارتفاع سعر السلعة :  مرونة التقاطع-9

.... وهبذا  يرتفع الطلب علي السلعة , ....بعض املشرتين ايل شراء الطبيعي للسلعة البديلة ولتكن السلع 

تعترب مكملة للسلعة ...ان السلعة وتزداد الكميات املشرتاه منها اذا بقي سعرها اثبتا ولنفرتض ايضا 

واخنفاض الكميات املشرتاه  منها يؤدي بدوره ايل اخنفاض .. وعلي ذلك فعند ارتفاع سعر السلعة ...

وعموما يؤدي االرتفاع يف سعر السلعة ,...فينخفض الطلب علي السلعة ... الكميات املشرتاه من السلعة

 .فاض الطلب علي السلعة املكملة ايل زايدة الطلب علي السلعة البديلة  واخن

Exy≥0...عالقة موجبة عندما تكون السلعتان بديلتان. 

Exy≤0 عالقة سالبة  عندما تكون السلعتان مكملتان. 



 حليمي وهيبة                                           1  الجزئي االقتصاد:  و تمارين  محاضرات
 

ميكن ان تكون معدومة  يف هذه احلالة ال توجد عالقة بني السلعتان وبذلك نعتربهاتني  .Exyكما ان 

 ..السلعتان مستقلتان

تعرف علي اهنا عبارة عن تغري النسيب يف الكمية املشرتاه مقسوما علي املتغري :ب  مرونة دخل الطل***

ويف الغالب يطلق علي العالقة بني الطلب والدخل ......النسيب يف دخول املستهلكني ويعرب عنها ابلدالة 

 دخول مع حصول  تغري يف, عبارة طلب الدخل عند ثبات العوامل االخرى  احملددة للطلب على السلعة 

 ويصبح الطلب  دالة يف الدخل  كما هو  موضح يف الشكل التاىل)املستهلكني 

 

النامجة عن تغري يف (X)قيس النسبة املئوية للتغري يف الكمية املشرتاه من السلعة تة يلان مرونة الطلب الدخ

 فإهنا موجبة كانت إذا أما ،)دنيا( رديئة السلعة أن إىل تشري فهي سالبة املرونة كانت إذا. دخل املستهلك 

 من أكرب كانت إذا كمالية أو الواحد، و الصفر بني حمصور كانت إذا ضرورية عادية السلعة أن على تدل

 ذلك
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 األثر الكلي

 

III- أثر االحالل و أثر اليدخل  

 ر االحاللفأث. إن أثر تغيري السعر على الكمية املطلوبة منننن سلعة ما هو حمصلة أثري االحالل و الدخل

أي االحتفاظ بنفس اإلشباع و اإلبقاء ) ميكن استخالصه من انتقال املستهلك على نفس منحىن السواء 

فعند إخنفاض ( مع تغيريه لتوزيع إنفاق دخله على خمتلف السلع( القدرة الشرائية) على دخل حقيقي اثبت 

 .ا حمل السلع األخرى املمكنةعن ابقي السلع األخرى يؤدي ابملستهلك إىل إحالهل (A)سعر السلعة 

 .ر اإلحالل دائما يف اجتاه معاكس لوجهة تغري السعر حيث أن اخنفاض الطلب عليهاو يكو أث

كما يؤدي اخنفاض سعر السلعة مع ثبات أسعار السلع األخرى يعين حتسني حالة   أما أثر اليدخل

 .ميزانية املستهلك و جعله عنيد مستوى منفعة أعلى

عن تغري اليدخل احلقيقي املرتتب عن تغري سعر السلعة املعينة و أثره على الكمية  ينجم أثر اليدخل

 .املطلوبة قيد يكون موجبا أو سالبا تبعا لطبيعة السلعة حمل اليدراسة

موجب أي كلما زاد اليدخل كلما زادت مشرتايت املستهلك ( A)إذا كان أثر اليدخل على السلعة 

سلعة كمالية أو عادية أما إذا ازداد اليدخل و اخنفض طلب تسمى يف هذه احلالة  (A)من السلعة 

 .تسمى يف هذه احلالة رديئة (A)املستهلك على السلعة 
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 .أثر اليدخل+ أثر اإلحالل = و هكذا فإن األثر الكلي لتغري السعر على الكمية املطلوبة 

 الكلي إىل األثر slutskyو يف هذا اإلطار تشيؤ هذه املعادلة إىل معادلة سلوتسكي  

EG = GT + ET 

 أثر اإلحالل + أثر اليدخل = األثر الكلي 

 جممل ااثر اليدخل و االحالل 

 أي )أثر إحالل سالب أي االخنفاض يف السعر يصاحبه زايدة يف الكمية و العكس -

  
أتخذ اإلشارة  

 (.السالبة

 .أثر الدخل موجب ألن الزايدة يف الدخل احلقيقي انمجة عن شراء كمية أكرب-

  : جمموعات من ااثر  الدخل و االحالل 8ميكن التمييز بني 

يف هذه النقطة يف هذه  Gميني  Tعندما تكون النقطة  : االاثر االعتيادية أبثري اليدخل و احلالل. 1

عند  xاحلالة حيصل كل من أثر الدخل و أثر االحالل بنفس االجتاه املتمثل بزايدة املشرتايت من السلعة 

 .هااخنفاض سعر 

حبيث يعترب أثر االحالل العامل  Gتكون عمودية على  Tالنقطة  : عندما يكون أثر الدخل صفرا. 9

 .xالوحيد املتسبب يف تغري املشرتايت من السلعة 

تكون السلع و هنا  E,Gبني النقطتني  Tتقع  : عندما يكون أثر الدخل سالبا و أقل من أثر احلالل. 8

 . Pxعند اخنفاض  xالكلي متمثال يف زايدة املشرتايت من السلعة مع ذلك يبقى األثر ) رديئة 
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و يطلق على  Eتقع يسار النقطة  Tالنقطة  : عند يكون أثر الدخل سالبا و كافيا إللغاء أثر االحالل. 8

أي أن السعر األقل للسلعة  Robert Effen (1837-1910)ن نسبة ل أثر جيفهذه النتيجة 

ن رديئة و لكن ليست مجيع  مجيع السلع جيفتعترب) ت منها بدال عن زايدهتا يؤدي إىل اخنفاض املشرتاي

 (.السلع الرديئة هي سلع جيقن

 الرتاكيب املمكنة ألثري اليدخل و االحالل

 

 

 

 

 Aعلى يسار  B Cو  Aبني B Cعمودية على  B  Cتقع ميني  C احلاالت 

 سالب سالب سالب سالب أثر االحالل

أثر  سالب  ممعدو  موجب أثر الدخل

 االحالل

 أثر االحالل سالب 

زايدة يف كمية السلعة  األثر الكلي

 كبرية

زايدة يف كمية السلعة 

 متوسطة

 اخنفاض يف الكمية زايدة ضئيلة

 جيفن (دنيا)رديئة  عادية كمالية  نوع السلعة
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 دالة الطلب
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 مقدمة:  

نواع و كميات السلع الواجب إنتاجها و القيام بذلك أيخذ يف اقتصاد السوق يتم البحث عن حتديد أ  

بعني االعتبار أذواق واختيارات املستهلكني من جهة وتكاليف اإلنتاج من جهة أخري بعبارة أخرى  فان 

.أنواع السلع وكميات إنتاجها حتدد حسب مايسمي بقانون العرض والطلب  

 0- دالة الطلب:

هناك الطلب الفردي للمستهلك العائلة او املؤسسة وهناك الطلب  ان كلمة الطلب تضم عدة مفاهيم   

الكلي املكون من جتميع الطلبات الفردية املوجهة ايل جمموع الفروع املنتجة لسلعة معينة وهناك اخريا 

.تنشط يف اطار نوع معني من انواع االسواق. الطلب املوجه ايل مؤسسة خاصة  

 تعريف: 

فهي تبني العالقة بني .يقة خمتصرة لتعبري عن املتغريات اليت حتدد الطلب دالة الطلب عبارة عن طر    

الكميات املختلفة من السلعة املمكن شرائها والعوامل احملددة لتلك الكميات يف يل حلظة من الزمن 

اذواق .الدخل الذى يتقاضاه املستهلك.وتتضمن هذه املتغريات كل من سعر السلعة نفسها 

.السلع املكملة والبديلةاسعار .املستهلكني  

. كما ان كلمة ذوق تتفق متاما وسلوك املستهلكني . فمن املعلوم ان دخل املستهلك  يؤثر علي مشرتايته

ومن الواضح ايظا انه عند وجود ارتباطا وثيق بني سلعة واخرى ففي هذه اخلالة تعترب خذه السلعة  اما 

السلع االخرى اليت ميكن ان  حتل حملها  اما املكمالت فالبدائل آلي سلعة عبارة عن . بديلة او مكملة 

.فهي السلع اليت تتماشي معا  
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  :الصيغة الرياضية لدالة الطلب  -2

ميكن ان اتخد دالة الطلب عدة اشكال  ويقتصر الشرح هنا على الشكل اخلطي البسيط ةتلعب دالة 

ة      دورا كبريا يف االقتصاد ويتضح سلوكها ابملعادلاخلطية .الطلب      التالية             

 عندها  ىتتتمثل ابلنقطة الa اي ان .تشري اىل الكلمة املطلوبة عمدما يكون السعر معدوما  a: حيث 

 يقطع منحىن الطلب حمور الكميات  املطلوبة

:b ( قيمة اثبتة)خدعبارة عن التغري يف الكمية املطلوبة نتيجة التغري احلاصل يف السعر وعندها ان b 

 عندئذ تغري قيمتها عن احندار دالة الطلب(b-)االشارة السالبة

 Pالكمية املطلوبة ميثل سعر السلعة او. 

  : ايللب السوقي هي كالتطدالة ال: مثال 

Qd = a + bp 

 .يف فرتة من الزمن يف السوقx الكمية املطلوبة من السلعة  a: حيث

Px سعر السلعة 

  يدالة الطلب الفرد .9

  : بري عن دالة الطلب الفردى ابلتايلعميكن الت

Qdx = f(PX , R, Py, G) 
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 حيث

Qdx:الكمية املطلوبة من السلعة x   من قبل الفرد خالل فرتة زمنية معينة 

:f دالة 

:P  سعر السلعة 

 R: دي الفردقالدخل الن  

 Py,Px: اسعار السلع املكملة البديلة 

الذوق  :G  

   : لتايلعندئذ تصبح الدالة كا. لبديلةالذوق  واسعار السلع املكملة  وافاذا افرتضنا ثبات كل من الدخل 

Qdx = f(PX , R, Py, G) 

 

 

خذ ات  دات وابلتايلدعن ثبات كل من هذه احملاملتغريات الواقع فوق كل (-)حيث يعرب اخلط املستقيم 

:الدالة الشكل املبسط التايل  

Qdx = f(Px) = a + b Px 
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يف فرتة زمنية معينة تعتمد على سعر السلعة مع افرتاض بقاء االشياء   x بة من السلعةي ان الكمية املطلو أ

 .االخرى  اثبتة

:مثال  

:تعترب دالة املنفعة الكلية التالية  

U = 4x2 – xy 

 1هو   yو سعر  01هو  xسعر  1R = 120يقدر دخل املستهلك ب 

 Px = 20    و   Px = 10و     Px = 5 حدد توازن املستهلك  عندما  -

 .Pxوالسعر   xاملكونة من كمية.مثل بيانيا شكل دالة الطلب اباالعتماد  على النقاط الثالث -

 .لبذا النوع من الطهلماهي املعادلة الرايضية  -

 x = a -bPx  نوعالاملعادلة هي عبارة عن معادلة خط مستقيم ذو ميل سالب من 

ى السلعة  انطالقا من سعرين دالة تنازلية وهذه الفرضية انطالقا من هذا املثال  يالح  ان الطلب عل

ميل املنحىن الطلب سالب معناه ان كلما ارتفع سعر ما مع بقاء االشياء .صحيحة  ابلنسبة للسلع العادية 

 .االخرى اثبتة كلما اخنفضت الكمية املطلوبة منها  وكلما اخنفض سعرها ارتفعت الكمية املطلوبة منها

 :جيدول الطلب .3

 .متثل العالقة بني الكلب والسعر نقطة االرتكاز يف نظرية السعر 
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اذا ميثل  كل من اجلدول الطلب ومنحىن الطلب الوسيلتني املستخدمتني لتوضيح العالقة بني السعر 

الدخل واسعار السلع املكملة والبديلة ,الذوق : والطلب وهنا يفرتض ثبات احملددات االخرى للطلب اي

 .لعالقة بني الطلب و السعرعند احلديث عن ا

 .ويعرف جدول الطلب  ابنه عبارة عن قائمة من االسعار  والكميات املطلوبة املناظرة  هلا

 :نفرتض دالة الطلب الفردية التالية :مثال

Qdx = 8 - Px 

  : ادلة  حنصل على جدول الطلب التايليف هذه املع xابحالل اسعار خمتلفة ومتعددة للسلعة 

 Px 0 1 2 3 4 5 6 7 8السعر 

 Qdx 8 7 6 5 4 3 2 1 0الكميات املطلوبة 

السعر والكمية  فهو يبني الكميات املختلفة من السلعة ,يبني هذا اجلدول العالقة  بني املتغريين       

اليت يرغب فيها الفرد  احلصول عليها عند مستوايت االسعار املختلفة مع افرتاض بقاء االشياء االخرى  ...

 ’قانون الطلب’يطلق على العالقة العكسية بني السعر والكمية  املطلوبة اسم .تة اثب

 : منحىن الطلب .8

حنصل على منحىن الطلب ذلك ابلتمثيل البياىن جلدول الطلب  اي برسم اجملموعات  املختلفة عن    

 .السعر و الكمية و يوضح منحىن الطلب  العالقة بني السعر والكمية هندسيا
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تصبح 7 املشرتاه صفرا وعند اخنفاض السعر اىل  تكون الكمية8 ح من الشكل انه عند مستوى السعريتض

ذه النقاط الىت تعرب ابخنفاض السعر وبربط هتزداد الكمية ااملطلوبة وحدة واحدة من السلعة وهكذا  الكمية

 .dx  الطلبىنلوبة  حنصل على منحمن السعر  والكمية املط عن  جمموعات

الىت يواجهها عن االختيارات البديلة dx اجملموعات املختلفة من السعر  والكمية  الواقعة على املنحىنوتعرب 

 .فرتة معينة املستهلك يف

 :احندار منحىن الطلب.1

فينحدر منحىن ,يعرب عن العالقة العكسية بني السعر و الكمية املطلوبة ابالحندار  السالب ملنحىن الطلب  

 ,متجها من اليسار اىل اليمني  الطلب اىل االسفل 
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ميكن  ان خيتلف احندار منحىن الطلب من نقطة الخرى وعموما مهما كان احندار منحىن الطلب صغريا او  

ويطلق على منحىن الطلب اسم منحىن ذى القطع الزائد اذا ,كبريا فانه يكون ميله سالب عند مجيع النقاط 

 .ر من احملورين كلما ابتعدان عن نقطة االصلاخدت هنايت املنحىن ابالقرتاب  اكثر فاكث

 : شكل التايلالا كانت دالة الطلب على ذاملثال  ا وعلى سبيل

Qdx = 8 - Px 

 الطلب هو    فان ميل املنحىن

dQdx /dPx = -1 

 انتقال منحىن الطلب الفردي   .5

يف جدول  يقصد ابنتقال منحىن الطلب حتول منحىن الطلب ابكمله  نتيجة حلصول تغرب اتم   

 .الطلب  فعند ازدايد الطلب تزداد الكميات  املطلوبة  عند املشرتايت املختلفة  لالسعار

 

 1 2 3 4 5 6 السعر

Qdx 18 20 24 30 40 60 

Qd’x 38 40 46 55 70 100 
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 Qdxحيث يشار اىل االول ابلرمز  xيتضمن اجلدول اعاله  جدولني للطلب الفردي على السلعة      

انجم عن زايدة الدخل النقدي للفرد مع بقاء  Qd’xعلى افرتاض ان اجلدول  Qd’xالتاين ابلرمز واىل 

 يقبل  ارتفاع دخل الفرد النقد)3 اىل5  منx االشياء االخرى اثبتة نالح  ان عند اخنفاض سعر السلعة 

منحىن الطلب  على نفس  وهذا هو معىن التحرك 30 اىل 20 منx تزداد الكمية املطلوبة من السلعة (

الدخل الفرد اال انه  عند ارتفاع   B اىل النقطة A ابالجتاه التنازيل من النقطةdx اي التحرك على املنحىن 

ابنتقال وهذا هو املقصود  d’xيتحول منحىن الطلب ابكمله اىل اعلى  حنو جهة اليمني فيصبحي النقد

 .منحىن الطلب

فعند انتقال  ,كمية املطلوبة دون حصول اخنفاض يف السعر فانتقال منحىن الطلب يؤدي اىل زايدة ال  

وحدة  عند نفس مستوى 40 وحدة اىل 20 تزداد الكمية املطلوبة  من  d’xاىلdx منحىن الطلب من

على Bاىل النقطة dx على املنحىن Aالنقطة وبذلك  ينتقل املستهلك  من نو 5    السعر السابق 

 d’xاملنحىن

فادا زاد الدخل الفردى فهذا يتسبب ,لسعر والزايدة  ىف الطلب  ىف وقت واحد وقد حيصل االخنفاض يف ا

ففى هذه  ىلإ  3 من 5 نفس الوقت ينخفض سعر السلعة ويف d’x اىل dx ىف انتقال منحىن الطلب من

 اىل النقطة dx على منحىن Aمن انتقال من النقطة  وحدة  81احلالة تزداد الكمية  املطلوبة  مبقدار 

B منحىن علىd’x. 

 اسباب انتقال منحىن الطلب: 
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يتضمن العالقة الدالية للطلب  وجود عدد من املتغريات  تتمثل يف اذواق املستهلكني ودخوهلم  النقدية  

وعند حصول تغري  يف اي من هذه املتغريات ,وسعر السلعة نفسها ,واسعار السلع املكملة والبديلة 

ذا التغري يؤدى اىل انتقال منحىن الطلب ابكمله حنو  جهة اليمني او فان ه,ابستثناء سعر السلعة  نفسها 

 اليسار  وميكن اجياز االسباب املؤدية اىل ارتفاع الطلب او اخنفاضه اىل ما يلى 

ارتفاع اسعار السلع البديلة    -ارتفاع دخل املستهلك  -زايدة الرغبة لدى املستهلك   -زايدة الطلب **

.املكملةاخنفاض اسعار السلع    

اخنفاض اسعار السلع  –اخنفاض دخل املستهلك–اخنفاض الرغبة لدى  املستهلك    -اخنفاض الطلب 

-البديلة  

.ارتفاع  اسعار السلع املكملة    

 ****طلب السوق على السلعة : 

الطلب الكلى على السلعة عبارة عن جمموع  طلبات االفراد على السلعة عند املستوايت املختلفة      

وعلى ذلك  فان طلب السوق على السلعة يعتمد على نفس العوامل احملددة .لسعر يف فرتة زمنية معينة ل

اضافة اىل عدد املشرتين للسلعة يف السوق وبيانيا ميكن احلصول على منحىن ,للطلب الفردى على السلعة 

 .للسلعة طلب السوق للسلعة وذلك ابجلمع االفقي ملنحنيات  طلب مجيع االفراد املشرتين

 تتمثل ابملعادلة x وان دالة الطلب  لكل منها على السلعة ,فاذا كان عدد املتعاملني ىف السوق لسلعة اثنني 

Qdx = 8 - Px 

 : متمثال يف اجلدول التايل QDxففي هذه احلالة  حنصل على طلب السوق 
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 السعر الطلب األول الطلب الثاني الطلب الثالث

0 0 0 8 

8 4 4 4 

61 8 8 0 

 

ومستهلك ومتثلت دالة الطلب  لكل واحد منهم  0111عدد املتعاملني يف السوق السلعة اما اذا بلغ  

 Qdx = 8 - Pxابملعادلة 

وبذلك منحىن الطلب السوق  طلب السوق ممثال يف اجلدول التايلففي هذه احلالة  حنصل على جدول  

: يف الشكل االيت املتمثلي  

:dx الطلب الفردي 

:Dx طلب السوقيال 
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Px 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Qdx 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 

واخريا ميكن اجلمع بني منحنيات الطلب الفردي ومنحىن السوق يف شكل واحد معتمدا على جدول طلب 

 .االفراد  يف السوق
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 متارين

 :التمرين األول

 :استخرج دوال املنافع احلدية للدوال التالية

Ut=x1/2 y1/2 

Ut=x3/4y1/4 

Ut=2xy+x2 +y2x+y1/2  

 .املنافع احلدية للدالة األوىل دوالمث أدرس 

فيما خيص الدراسة جيب دراسة املشتقة أألوىل و الثانية و جيب أن تكون الدوال متناقصة و : اإلجابة 

 . ألصلحمدبة حنو نقطة ا

 .فإذا كانت املشتقة األوىل موجبة فالدالة تكون متزايدة و إذا كانت سالبة فالدالة تكون متناقصة

و إذا كانت املشتقة الثانية موجبة فالدالة تكون حمدبة حنو نقطة األصل و إذا كانت سالبة تكون الدالة 

 .مقعرة

 :التمرين الثاين

 .ني يود املستهلك اقتناءهااجلدول التايل يبني املنافع الكلية لسلعت
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Utx  0 22 42 60 76 90 102 112 120 126 130 132 

Uty  0 45 87 126 162 195 225 252 276 297 315 330 

، أوجد توازن  yللسلعة  4و  xللسلعة  8: و أسعار السلعتني مها  48إذا كان دخل املستهلك هو *

 .املستهلك

 .وحدات نقدية، أوجد توازن املستهلك من جديد 8ر ب إذا كانت املنفعة احلدية للنقود تقد*

 ماذا تالح  من نتيجة السؤال األول و الثاين؟*

 :مالحظة

تطبيق الشرط التايل لتوازن املستهلك للتمكن من إجياد الكميات ب جيب حله التمرين الثاين فيما خيص

 :املثلى للتوازن

Umgx/Px = umgy/Py  

 حليدي لإلحاللخاص ابملعيدل ا :التمرين الثالث

 :نعترب الدوال التالية

Ut=x1/2 y1/2 
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Ut=x3/4y1/4 

  UT=F(x,y): استخرج صيغة املعدل احلدي لإلحالل عندما تكتسي دالة املنفعة الشكل التايل/ 0

 TMS=umgx/umgy = -dy/dxأي الربهان على أن 

 أوجد صيغة املعدل احلدي لإلحالل للدوال؟/ 9

 ؟ x=3و   u=2أوجد قيمة املعدل احلدي لإلحالل للدالة األوىل إذا كانت املنفعة / 8

 :التمرين الرابع 

يكفي أخذ دالة منفعة واحدة و تطبيق ثالثة طرق  .خيص توازن املستهلك و هذا ابستخدام ثالثة طرق

لى شرط توازن املستهلك و عليها أما يف ما خيص الطريقة البيانية البد من شرح هذه الطريقة و الربهان ع

 .الرتكيز على الرسم يف هذه الطريقة

 :يف حالة التعظيم/ 0

 :دالة منفعة مستهلك ما أتخد الصيغة التالية

Ut=x3/4y1/4 

  9سعري السلعتني متساويني و قيمتهما  01دخل املستهلك 

 .الطرق الثالثاملطلوب اجياد الكميات املثلى اليت حتقق توازن املستهلك و هذا ابستخدام / 0
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فيما خيص طريقة احلل جيب املرور ابلشرطني معا أي الشرط األول أي املشتقات اجلزئية األوىل 

و هذا فيما خيص  رتساوي الصفر و شروط اليدرجة الثانية أي املشتقات اجلزئية الثانية أصغر من الصف

 (ابلنسبة لطريقة الغرانج و طريقة التعويض )  maxتعظيم اليدالة 

 :حالة التدين يف/ 9

 :دالة منفعة مستهلك ما أتخذ الشكل التايل

U=2xy 

 (متساوية األسعار) 9إذا افرتضنا أن أسعار السلع هي 

وحدة منفعة و ما هي الكميات املثلى اليت  91فماهي قيمة الدخل الضرورية للحصول على منفعة قدرها 

 حتقق توازن املستهلك؟

دائما بثالثة طرق أما الشرط الثاين جيب أن تكون  minيف هذه احلالة جيب استعمال التيدين 

 .ثانية أكرب من الصفراملشتقات اجلزئية ال

 

 :اخلاص مبنحنيات السواء3 التمرين 

 :املوجودة يف اجلدول التايل X   ،Yأمام مستهلك ما إمكانية االختيار بني التوفيقات التالية من السلعتني 
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Y 
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.  Y 8و سعر السلعة  8هو  Xو سعر السلعة   81إذا علمنا أن دخل هذا املستهلك هو  -0

 .حدد التوفيقات اليت ميكن أن يشرتيها املستهلك

 :تفضيالت هذا املستهلك جتاه هذه التوفيقات هي كما يلي -9
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D~H~S     C~K~O     P~M~I     L~S      G~K~R       B~F      

 A~E~P  J~Q~N~B       L>K     F>E     O>N                         

   

 استخرج منحنيات السواء ، رتبها -

 .ما هو التوفيق األمثل ، إذا اعتربان أن املستهلك عقالين يبحث عن أكرب منفعة يف حدود دخله -

 .نيات السواء و بني نقطة التوازن بيانياارسم منح -

 خاص أبثر اإلحالل و أثر اليدخل:  1 مترين

 U=4X3/4Y1/4: دالة منفعة أتخذ الشكل التايل

 Y 81و سعر السلعة  X 21و سعر السلعة  8111دخل املستهلك 

 أوجد نقطة التوازن -0

 X، ما هو األثر الكلي الخنفاض السعر على السلعة  81و أصبح  Xإذا اخنفض سعر السلعة  -9

 الرسم البياين من Xو بني نوعية السلعة 

 :احلل

 :نقطة التوازن أبي طريقة و النتائج هي  -0

X=Y=25    U=100  

 أثر الدخل+ أثر أحالل = األثر الكلي  -9

 : ّ  أثر اإلحالل
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minR=30X+30Y                                        

100=4X3/4Y1/4                              

 لبيانيةأو الطريقة ا TMSميكن احلل بطريقة 

 الطريقة البيانية

 dy/dx=-Px/Py 

 من املعادلة الثانية أي من معادلة املنفعة Yنستخرج 

Y1/4=100/4X3/4 

(Y1/4)4=(100/4X3/4) 

Y=1004/44X3 

dy/dx=(100/4)4(-3)(1/X4) 

(dy/dx=-Px/Py)       (100/4)4(-3)(1/X4)=-30/30 

X4= 3(100/4)4 

(X4)1/4=31/4[(100/4)4]1/4 

X=32,9 

Y=10,96 

R=(30)(32,9)+(30)(10,96)= 1315,2 

  Xيف أثر اإلحالل نقوم حبساب الزايدة يف الكمية اليت تغري سعرها أي 

       Δ X= 32 ,9- 25=7,9مبقدار  Xأثر اإلحالل جنم عنه زايدة يف كمية 
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 :ّ  أثر الدخل

maxU=4X3/4Y1/4                                                 

3000=30X+30Y                                            

 :على النتائج التالية حنصلنقوم حبل هذا التوازن أبي طريقة 

X=75    Y=25   U=132      

 يف أثر الدخل كذلك نقوم حبساب مقدار الزايدة يف الكمية اليت تغري سعرها

     Δ X= 75-32,9 = 42,1مبقدار  Xإذن أثر الدخل جنم عنه زايدة يف كمية السلعة 

 أثر دخل+ أثر إحالل = إذن األثر الكلي 

  42,1+7,9=األثر الكلي 

  11= األثر الكلي 

 وحدة  11مبقدار  Xالسعر أدى إىل زايدة السلعة  الخنفاضإذن األثر الكلي 

 من الرسم البياين Xو اآلن نتعرف على نوعية السلعة 
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 السعر و املرونة -اليدخل و منحىن االستهالك -خاص بيدوال الطلب و منحىن االستهالك:  2مترين 

  U=2X+4Y+YX+8: لتايلدالة املنفعة أتخذ الشكل ا

   5X+10Y=50: دالة قيد امليزانية أتخذ الصيغة التالية

 استخراج دوال الطلب -0

 .، أوجد نقطة التوازن    Px=5   Py=10    R=50إذا كان  -9

، بفرض ثبات العوامل األخرى و تغري  011، مث  011تغري دخل املستهلك و أخذ القيم  -8

 .دالدخل فقط أوجد نقاط التوازن من جدي

 Xالدخل و اشتق منحىن اجنل للسلعة –ارسم منحىن اإلستهالك  -8

، و بفرض أن  01مث  01: أخذ القيم التالية تغري و Xنعترب يف هذه احلالة أن سعر السلعة  -1

 .، أوجد نقاط التوازن 01هو  Yو سعر السلعة  11دخل املستهلك هو 

 Xليت تغري سعرها السعر و اشتق منحىن الطلب للسلعة ا-ارسم منخىن اإلستهالك -4

   Px=1   Py=1    R=10نفرتض أن  -7

 مرن؟ Yو  Xّ  هل الطلب على السلعتني 

 بديلتان؟ Yو  Xّ  هل السلعتان 

 ؟ Yّ  ما نوع السلعة  

 :احلل
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ابلنسبة للسؤال األول و للبحث عن دوال الطلب نقوم ابحلل بطريقة الغرانج و يف حالة التعظيم  -0

ا و دخل املستهلك و هلذا أنخذ قيد امليزانية جمهوال و هذا بداللة أسعارمه Yو  Xو نبحث عن 

 :ابلشكل التايل

maxU=2X+4Y+YX+8                                                             

R=XPx+YPy                                                                     

 maxو حنل بطريقة الغرانج و يف حالة 

 :و جند دالة الطلب على السلعتني ابلشكل التايل

X=(R-4Px+2Py)/2Px 

Y=(R-2Py+4Px)/2Py 

و بذلك نكون قد قمنا إبجياد دوال الطلب و ال منر ابلشرط الثاين ألننا ال نبحث عن نقطة 

 .التوازن

صل يف هذه احلالة يكفي فقط تعويض القيم من الدخل و األسعار يف دوال الطلب و ابلتايل حن -9

 :على النتائج التالية

X=5    Y=2,5    U=40,5    نسمي يف هذه احلالة النقطةA(5  ,  2,5)   نقطة

 .توازن 

 كذلك يف هذه احلالة يكفي فقط التعويض  -8

 R= 100حالة 

X=10      Y=5        U=98    نسمي يف هذه احلالة النقطةB(10  ,  5 )  نقطة

 توازن
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 R=150حالة 

X=15     Y=7,5    U=180,5  نسمي يف هذه احلالة النقطةC(15  ,  7,5 )  نقطة

 توازن

الدخل ، يكفي فقط أن نرسم كل النقاط اليت حتصلنا عليها و نربط  -االستهالكرسم منحىن  -8

 .بينها و نبدأ ابملبدأ
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الدخل-منحىن االستهالك 15   

 

 10  

   C 

 5 B 

 A 

 R 10 20

 30 X 

 

 

 X   150 أجنل ل  منحىن 

 100  

 

 50  
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  5  10 15 X 

كميات السلعة  إبسقاطنقاط التوازن، ففي هذه احلالة نقوم  إبسقاطابلنسبة ملنحىن أجنل نقوم   

. على حمور الفواصل ألننا نريد اشتقاق منحىن أجنل هلذه السلعة  X  

 

 كذلك يف هذه احلالة نقوم ابلتعويض يف دوال الطلب  -1

  Px=10ّ  يف حالة 

X= 1,5      Y=3,5       U=30,25   

 نقطة توازن     D(1,5  ,  3,5) نسمي النقطة 

 Px= 15ّ  يف حالة 

X=0,35    Y=4,5      U=31,875                                

 نقطة توازن    E(0,35   ,   4,5)نسمي النقطة 

    A, D ,E،السعر نرسم النقاط و نربطها -االستهالكلرسم منحىن  -4
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السعر و -االستهالكاملوجودة على حمور الرتاتيب نتحصل على منحىن  1و بربط النقاط الثالثة انطالقا من 

.اليت تغري سعرها طلب للسلعةفواصل النقاط على حمور الفواصل نتحصل على منحىن ال إبسقاط  

 املروانت -7

ّ  هل الطلب على السلعتني مرن؟ يف هذه احلالة حنسب املرونة السعرية لكل من السلعتني و هذا 

 بتطبيق قانون املرونة السعرية

Epx=(dx/dpx)(px/x) 

Epy=(dy/dpy)(py/y) 

لقانون و جند النتيجة نقوم بتعويض الدخل و األسعار يف دوال الطلب للسلعتني و نطبق ذلك يف ا

 مث نعلق على هذه النتيجة إن كان الطلب على السلعتني مرن أو غري مرن

 ّ  هل السلعتان بديلتان؟ يف هذه احلالة حنسب مرونة التقاطع و هذا بتطبيق القانون التايل

Ex/Py=(dx/dpy)(py/x) 

 أو القانون التايل

Ey/Px=(dy/dpx)(px/y) 

ر يف دوال الطلب للسلعتني و نطبق ذلك يف القانون و جند النتيجة نقوم بتعويض الدخل و األسعا

 مث نعلق على النتيجة حسب حاالت مرونة التقاطع
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 Y؟ يف هذه احلالة حنسب املرونة الدخلية ابلنسبة للسلعة Yّ  ما نوع السلعة 

ER= (dy/dR)(R/y) 

و جند النتيجة مث نعلق  نقوم بتعويض الدخل و األسعار يف دالة الطلب و نطبق ذلك يف القانون

 على النتيجة انطالقا من حاالت املرونة الدخلية

  

   

 :مترين خاص ابلطلب الفردي و الطلب السوقي و مرونة القوس املعدلة -

  Xنعترب دوال الطلب الفردية لثالث مستهلكني على سلعة 

Qd1X=20-2PX 

Qd2X=30-1/2PX 

Qd3X=45-1/4PX 

  PX=9مث   PX=8عندما يكون السعر أوجد جدول الطلب الفردي و السوقي  -0

ل يف حالة االرتفاع يف السعر مث أوجد املرونة يف حالة أوجد مرونة الطلب السعرية للمستهلك األو  -9

 يف السعر االخنفاض

 (مرونة القوس املعدلة ) أوجد قياس املرونة األصح  -8

 : احلل -

 جدول الطلب الفردي و السوقي  -
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PX Qd1X  الطلب

الفردي للمستهلك 

 األول

Qd2X  الطلب

الفردي للمستهلك 

 الثاين 

Qd3X  الطلب

الفردي للمستهلك 

 ثالثال

QDX  الطلب

 السوقي

8 4 26 43 73 

9 2 25,5 42,75 70,25 

 

 إجياد مرونة الطلب السعرية -

 يف حالة اإلرتفاع_ 

Epx=(ΔQd1X/ΔPX)(PX/Qd1X) =( 2-4/9-8)(8/4) = -4       

إذا ارتفع سعر السلعة : أنخذ قيمة معامل املرونة ابلقيمة املطلقة، و تفسري النتيجة يكون كالتايل 

 .ابملئة و الطلب على السلعة مرن 8الكمية سوف تنخفض ب ئة فإن ابمل 0ب 

 يف حالة اإلخنفاض_ 

EPX= (4-2/8-9)(9/2) = -9    

إذا اخنفض سعر : أنخذ قيمة معامل املرونة دائما ابلقيمة املطلقة، و تفسري النتيجة يكون كالتايل

 .لى السلعة مرنابملئة و الطلب ع 2ابملئة فإن الكمية سوف ترتفع ب  0السلعة ب 

 قياس املرونة األصح  -

 :مرونة القوس املعدلة حتسب ابلشكل التايل



 حليمي وهيبة                                           1  الجزئي االقتصاد:  و تمارين  محاضرات
 

EPX=(ΔQd1X/ΔPX)(PX1+PX2/Qd1X1+Qd1X2)= (4-2/8-

9)(8+9/4+2)= -5,33    

إذا اخنفض أو : مل املرونة دائما ابلقيمة املطلقة، و تفسري النتيجة يكون كالتايلأنخذ قيمة معا

ابملئة و  5,33ابملئة فإن الكمية املطلوبة سوف ترتفع أو تنخفض ب  0ارتفع سعر السلعة ب 

 الطلب على السلعة مرن 

 دقيقة  81   هذه االمتحاانت اليت كنت قد قمت هبا و مدة االمتحان كانت 

 :أول امتحان

 :نعترب دالة املنفعة التالية

U=4X1/2Y1/2 

 استخرج دوال الطلب بطريقة الغرانج -

 و أرمسها  50و األخرى  X 20سعر السلعة  0011أوجد نقطة التوازن إذا كان الدخل يساوي  -

 :امتحان اثين

 :نعترب دالة املنفعة التالية

U=10XY  

بطريقة  91و األخرى  X 01عر السلعة س 9111أوجد نقطة التوازن إذا كانت املنفعة تساوي  -

 الغرانج



 حليمي وهيبة                                           1  الجزئي االقتصاد:  و تمارين  محاضرات
 

 أوجد قيمة املعدل احلدي لإلحالل يف نقطة التوازن ، مث أرسم هذه النقطة -

 :امتحان اثلث

 :نعترب دالة املنفعة التالية

U= 8X0,2Y0,8 

 استخرج دوال الطلب بطريقة الغرانج -

و 11و األخرى  X 01و سعر السلعة  4111أوجد نقطة التوازن إذا كانت املنفعة تساوي  -

 أرمسها

 :امتحان الرابع

 :نعترب دالة املنفعة التالية

U=40X1/2Y1/2 

بطريقة  81و األخرى  X 91سعر السلعة  8111أوجد نقطة التوازن إذا كانت املنفعة تساوي  -

 الغرانج

 أوجد صيغة املعدل احلدي لإلحالل ، مث أرسم هذه النقطة -
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 :دراسة دوال الطلب

 اليت وجدت يف املسألة  xنعترب دالة الطلب على السلعة 

X=R-4Px+2Py/2Px 

 املطلوب دراسة هذه الدالة؟

 :احلل

يف هذه احلالة مبا أن هذه الدالة بعدة متغريات جيب دراسة كل متغري على حدى ، مبعىن أن نقوم بدراسة 

بتني، سعر السلعة نفسها متغري و الدخل ة سعر السلعة الدخل متغري و السعرين اث: ثالث حاالت كالتايل

 .األخرى اثبتان، و أخريا سعر السلعة األخرى اثبت و سعر السلعة نفسها و الدخل اثبتان

 الدخل متغري و األسعار اثبتة إذن نشتق دالة الطلب ابلنسبة للمتغري أي الدخل: احلالة األوىل -

 :املشتقة األوىل

dx/dR=1/2px >0  

الدالة متزايدةإذن   

:املشتقة الثانية   

d2x/d2R= 0  
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 الدالة هي عبارة عن خط مستقيم مير ابملبدأ ألن املشتقة الثانية تساوي الصفر

املنحىن الذي يربط بني الكمية املطلوبة من سلعة ما و الدخل عندما يكون هذا األخري متغري مع ثبات 

و هو عبارة عن خط مستقيم يف هذه قة األوىل األسعار هو منحىن أجنل ميله موجب و يساوي املشت

  .احلالة

سعر السلعة نفسها متغري و الدخل و سعر السلعة األخرى اثبتان إذن نشتق دالة : احلالة الثانية -

 .الطلب ابلنسبة للمتغري أي سعر السلعة نفسها

 :املشتقة األوىل

dx/dpx=-R/4px2-py/px2<0  

 إذن الدالة متناقصة

 :املشتقة الثانية

d2x/d2px=R/2px3+2py/px3>0 

 الدالة حمدبة حنو نقطة األصل، ألن املشتقة الثانية أكرب من الصفر

املنحىن الذي يربط بني الكمية املطلوبة من سلعة ما و سعر السلعة نفسها عندما يكون هذا األخري متغري 

السلعة ميله سالب و يساوي املشتقة مع ثبات سعر السلعة األخرى و الدخل، هو منحىن الطلب على 

 .األوىل و هو عبارة عن منحىن متناقص و حمدب حنو نقطة األصل يف هذه احلالة
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سعر السلعة األخرى متغري و سعر السلعة نفسها و الدخل اثبتان، إذن نشتق دالة : احلالة الثالثة -

 .الطلب ابلنسبة لسعر السلعة األخرى

 :املشتقة األوىل

dx/dpy=1/px>0  

 طرديهعالقة  pyو   xإذن الدالة متزايدة، يعين أن العالقة بني الطلب من السلعة 

 :املشتقة الثانية

d2x/d2py=0 

إذن املشتقة تساوي الصفر و الشكل خط مستقيم، و مبا أن ليس هناك منحىن يربط بني الكمية 

سلعتان بديلتان ألن العالقة املطلوبة و سعر السلعة األخرى و لكن نوضح العالقة بينهما و ابلتايل ال

 . طرديه حسب املشتقة األوىل
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