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  الرياضي االقتصاد
)Mathematical Economics(  

 جانب إىل الرياضية األساليب على أكادميية كمادة االقتصاد يعتمد: مقدمة
 لغرض والكمية الرياضية األساليب على اعتماده ويتم األدبية اجلوانب على اعتماده

 ياضـي الر واالقتصاد. دااالقتص داخل بعينها مناطق حتليل أو بدقة االقتصاد حتليل
 االقتـصادية  النظريـة  وتفسري ،لشرح الرياضية املناهج تطبيق على يطلق مصطلح

 والكليـة  اجلزئيـة  االقتـصادية  النظرية مفردات بصياغة يقوم إذ رياضية، بطرق
 بـني  العالقات الرياضي االقتصاد ويدرس ،دالية بصيغ عنها معرباً رياضي بأسلوب

 الوصـفي  االقتـصاد  يف احلال هو كما بالوصف ليس االقتصادية املتغريات خمتلف
 االقتـصاد  يعتـرب  وال الرياضية، والرموز والعالقات الدوال باعتماد وإمنا التقليدي
 االقتـصاد  أو الكلي أو اجلزئي كاالقتصاد االقتصاد علم فروع من فرعاً الرياضي
 االقتـصادية  الـسياسات  مـن  أو) إخل ... جتاري، صناعي، زراعي، (القطاعي

 يفترض فهو االقتصادي، للتحليل أداة أو منهج هو وإمنا النقدية أو املالية كالسياسة
 الطريـق  الرياضي االقتصاد ويتبع االقتصادية، املتغريات بني ومضبوطة دقيقة عالقة

 ميثل وعليه واختبارها، الفروض وتصييغ واحلقائق البيانات جبمع يبدأ الذي العلمي
 االقتصادية، املتغريات بني العالقات مسار حتليل يف تكتيكية طرقاً الرياضي االقتصاد

 هـذه  يوضح فهو الرياضي، بالتحليل ختتزل االقتصادي التحليل طرق معظم وأن
 الكلفة والدخل االستثمار بني كالعالقة) ومنطقي منتظم (كمي بأسلوب العالقات
 والـدخل  واإلدخـار  الفائـدة  وسعر والدخل النقدي والطلب األسعار وإرتفاع

  .هاوغري
 واألدوات والنظريات القوانني من جمموعة على الرياضي االقتصاد ويطلق

 حتليـل  أو مـا  ظاهرة دراسة دف رياضياً االقتصادية النظرية متثيل يف املستعملة
  .معني رياضي تصييغ بإعتماد قائمة ملشكلة
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 للشرح الرياضية املناهج تطبيق على" رياضي اقتصاد "مصطلح يطلق كما
. املطروحـة  االقتصادية املسائل حلل أو رياضية بطرق االقتصادية ظريةالن وتفسري

 التفاضلو  احملددات واملعادالت اآلنية   ،حتليل أساليب الرياضي االقتصاد ويستخدم
 الكبرية بالفوائد االقتصاديون الكتاب وأشاد. اجلربية املصفوفات ومناهج ،والتكامل

 النمـوذج  يف العالقـات  مفتـاح  شتقاقوا صياغة بإتاحة واملتمثلة األسلوب هلذا
 كتابـه  يف) سأمويلسون بول (حدد وقد. وبساطة وصرامة، بوضوح، االقتصادي

 عـدة  يف العامـة  الرياضية الصيغ ،1947 عام" االقتصادي التحليل أساسيات"
 بطريقـة  االقتصادية والقضايا املسائل حتليل يتم طريقها عن  واليت اقتصادية جماالت

 االقتـصاد  علمـاء  بعض فعل كما ومعادالت بنظريات عنها عربي ان ميكن كميه
 " نظريتـه  عـن  ناس فوربس جون كالعامل االقتصاد يف نوبل جوائز على احلائزين

  .حبت رياضيا جانبا االساسى اعتمادها وهى " التوازن نظرية

  عديدة معايري على تعتمد الرياضية االقتصادية النماذج

 :الزمن مع النموذج عالقة

  static modelsساكنة مناذج -والًأ

  dynamic modelsحركية مناذج -ثانياً

 كـم  يعـىن  بالزمن التم static models الساكنة النماذج: أوالً
 تغري حدث إذا معني زن توا عند هل التعديل عملية تتم وكيف الزمن من يستغرق

 حيـث   التوازن  هذا إىل انتقلنا كيفف توازن إىل انتقلنا املستقلة تااملتغري من أى ىف
 النماذج عن نتكلم عندما نقارن الساكنة للنماذج بالنسبة أخرى نقاط بعدة مررنا

 األوىل التـوازن  بنقطة الثاىن التوازن نقطة نقارن املقارن الساكن حتليل أو الساكنة
 الـذى  والزمن النقطة هذه إىل وصلنا مىتو  أخرى تفاصيل ىف الدخول دون فقط

ـ  الساكنة فالنماذج  وهلذا ،هذا إىل الوصول أجل من استغرق  هـذه  ىف ستخدمت
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 النمـاذج  هـى  هذه) التفاضل (التابع املتغري ىف التغري معدل على زيركللت النماذج
 .الساكنة

 كـثرياً  بالزمن تم Dynamic models :احلركية النماذج: ثانياً
 بالنمـاذج  ىيسم ما هذا إليها وصلنا وكيف ،أخرى توازنية نقطة إىل نصل ومىت

 النمـاذج  حالـة  ىف التكامـل  أسلوب هنا نستخدم ذلك إىل باالضافة ، احلركية
  . احلركية

 ويتكون Single equations modelsاملعادلة وحيدة مناذج-1
 واحدة معادلة من النموذج

Multiple equations models املعادالت متعددة مناذج-2

 معادلة من أكثر أى

 األخرى عن مستقلة معادلة كل لكن تاملعادال متعددة مناذج  - أ 

 .اآلخر على بعضها يعتمد املعادالت أن مبعىن آنية مناذج  -ب 

 النموذج مشولية درجة

 االقتـصاد  شامل منوذج يكون:   Macro modelالكلى النموذج
 :ككل

 يكون قد معينة جبزئية خاص يكون :Micro model اجلزئى النموذج
  .ذلك إىل وما املنتج سلوك كاملستهل بسلوك مثالً بسوق مثالً خاص

  :الرياضي االقتصاد منهج حمتويات يلي وفيما
  الرياضي االقتصاد يف املستخدمة الرياضية األدوات: األول الفصل
  األنية واملعادالت احملدادت-1
  والتكامل التفاضل حساب-2
  .اخلطية واملعادالت املصفوفات-3
 لكاملةا املنافسة حالة يف السوق توازن: الثاين الفصل
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 االنتاج نظرية :العرض جانب حتليل: الثالث الفصل
  دوال التكاليف: الفصل الرابع

  املستهلك سلوك نظرية: الطلب جانب حتليل: اخلامس الفصل
  .منوذج فالراس: التوازن االقتصادي العام: الفصل السادس

 املبسط الكيرتي نموذج والالقومي الدخل مستوى حتديد: السابع الفصل
  ودومار هارود منوذج : القومي الدخل منو: لثامنا الفصل
 بصفة الرياضي االقتصاد منهج إعداد يف أعتمدنا بأننا نذكر أن بنا وجيدر

 هنـاء  "الـدكتورة  لالسـتاذة " املـوارد  وختصيص األسعار "كتاب على أساسية
 ومذكرة،  "خريالدين هناء "للدكتورة الرياضي االقتصاد يف وحماضرات ،"خريالدين

 املـدرس " رجب هالة "االستاذة بإعدادها قامت واليت والقياسي الرياضي صاداالقت
 الـدكتوراه  لطلبـة  واملقدمـة  أكتوبر 6 جامعة واإلدارة االقتصاد بكلية املساعد

  .اإلدارية للعلوم السادات بأكادميية
 كـل  وهلـا  رجب هالة/ أ الفاضلة للزميلة والتقدير الشكر جبزيل فأتقدم

 املوىل يرفع وأن العلم يف والرقي والتقدم بالتوفيق هلا وجل عز وىلامل وأدعو التقدير
 علـى  واإلحترام التقدير كل تستحق فهي العلماء ملرتبة لتصل علمها من وجل عز

  خري كل عنا اهللا فجزاها .العلمي فكرها ونبوغ جمهوداا
  بدران جابر أمحد/ د                               

  االقتصاد قسم – واإلدارة االقتصاد كلية                              
  واالقتصادية الفقهية الدراسات مركز مدير                             

  مصر ضة مجيعة إدارة جملس رئيس                               
  2013 أكتوبر                                   
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  الفصل األول
  األدوات الرياضية املستخدمة

  يف االقتصاد الرياضي
-1-  

  نيةاحملددات واملعادالت اآل
  حـل  إىل احملددات واملعادالت اآلنية اليت تساعد يف      االقتصاد  حيتاج علم   

تـساعد علـى حـل النمـاذج        جمموعة من املعادالت املتعددة املتغريات بطريقة       
  يـضمن هلذه النماذج االقتصادية الرياضيةد حل  إجيااالقتصادية الرياضية عن طريق 

 وميكن كتابة هذه املعادالت بالصورة      فهم العالقات بني أكثر من تغري يف آن واحد        
  : من املتغريات يف الصورةnمن املعادالت يف ذات العدد عدد  n اآلنية حيث أن

  a11 x1 + a12 x2 + . . . + a1n  xn  = b1  
  a21 x1 + a22 x2 + . . . + a2n  xn  = b2 

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
  an1 x1 + an2 x2 + . . . + ann  xn  = bn  

، إىل املـتغريات املختلفـة يف   )xj)  j = 1,2, …,  nحيث تـشري  
  .املعادالت

باحدى ) xj) j = 1,2, …,  nوميكن حل هذه املعادالت إلجياد قيم  
  :طرق ثالث
لوفة ولن نتناوهلا بالبحث هنـا إذ أننـا   وهي طريقة مأ  : طريقة التعويض -
  . ملم االطالبنفترض أن 
  .طريقة املصفوفات-
  .طريقة احملددات-
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  :حيد موعة من املعادالت اآلنيةشروط وجود حل و: أوالً
جيب أن تتوافر ثالثة شروط حىت يكون موعة من املعادالت اخلطية اآلنية 

  : وهذه الشروط هي–حل وحيد 
  .ملعادالتاتساق ا-
  .استقالل املعادالت-
  .تساوى عدد املعادالت مع عدد املتغريات-
تكون املعادالت متسقة أن مل تتضمن معلومـات         : اتساق املعادالت  -1
 وتنشأ مشكلة عدم االتساق أساسا إذا كانت نسبة معامالت معادلة إىل –متضاربة 

  .ني خمتلفةمعامالت معادلة أخرى يف النموذج واحدة ولكن نسبة الثابت
  :مثال

  :نفترض أن لدينا املعادلتني
          2 x1  +  3 x2 =  5 
          4 x1  +  6 x2 =  8  

  :ميكن القول أن املعادلتني السابقتني غري متسقتني إذ أن األوىل تقرر أن
5 = 2 x1 + 3 x2  2 وتتضمن الثانية أن x1 + 3 x2 =4  ومـن 

  .5 و 4تني خمتلفتني الواضح  أنه ال ميكن أن يساوي مقدار ما قيم
متثل هندسيا معادلتان غري متسقتني خبطني متوازين، وبالتايل ال يتقـابالن           

  .ويتبع ذلك أن املعادلتني ال حل هلما
إذا كانت معادالت معادلـة مـن املعـادالت          : استقالل املعادالت  -2

           ما مضاعف ثابت ملعامالت معادلة أخرى، يقال أن املعادلتني غري مستقلتني، إذ أ
وميكن مثثيلهما هندسيا خبطني متطابقني وبالتايل يتالقيان       . تتضمنان ذات املعلومات  

  .يف عدد ال ائي من النقط، أي أن عدد حلول املعادلتني ال ائي
  

  :مثال
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  :إذا كان لدينا
        2 x1  +  3 x2 =  5  
        4 x1  +  6 x2 =  10  

وبالتـايل  .  مضروبة يف اثـنني    فإن املعادلة الثانية ليست إال املعادلة األوىل      
لتحديـد قـيميت     x1 + 3 x2 2 =  5يكون لدينا يف الواقع معادلة واحـدة  

 وميكن، باختيار أي قيمة ألحد املتغريين، بصورة حتكمية، إجياد القيمـة            -متغريين
  .املقابلة للمتغري اآلخر، وبالتايل يكون هلذه املعادلة عدد ال ائي من احللول

إذا كان عدد املعادالت     : املعادالت مع عدد املتغريات    تساوى عدد  -3
،  ومستقلة، ميكن إجياد حل هلـا      مساويا لعدد املتغريات، وكانت املعادالت متسقة     

  .وهذا احلل وحيد
  :مثال

          3 x1 - 5  x2  =11  
          x1 + 2  x2  =11    

  :فنجد أن) بطريقة التعويض مثال(وميكن حل املعادلتني 
  X2  =2        x1  =7 

  :احملددات وخصائصها: ثانياً
  :إذا عدنا إىل جمموعة املعاجالت اآلنية السابق اإلشارة إليها وهي

  a11 x1  + a12 x2  + … + a1n xn = b1 
         a21 x1  + a22 x2  + … + a2n xn = b2   
        ...  ..  ...  ...  ...  ... ...  
         An1 x1  + an2 x2  + … + ann xn = bn  

 عدد nحيث  (n x n يف صورة مربع أبعاده  aijميكن ترتيب معامالا 
، ويطلق على املقدار املشتق وفقا لقواعد معينة من هذه          )املتغريات وعدد املعادالت  

، ويرمز للمحدد   Aاموعة من األرقام املرتبة يف صورة مربع اسم حمدد املعامالت           
  :بالطريقة التالية
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  :أمثلة

  : املعادلتني التاليتنيفمحدد معامالت

  
  :كما أن حمدد معامالت املعادالت

          x1 + x2  + x2  =1 
          x1 +       + x3  =4  
          2 x1 + 5x2  + x3  =7  

  
 j يرمز لرقم الصف و    I حيث   aij بالرمز   A حمدد املعامالت    نرمز لعناصر 

امس والعمـود    تشري إىل عنصر الصف اخل     a57فمثال  . يرمز لرقم العمود يف احملدد    
  .السابع

  :وفيما يلي، نذكر بعض التعريفات اهلامة
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يطلق اسم احمليدد على احملدد الذي حنصل عليه : Minors احمليددات   -1
  . باستبعاد أي عدد من صفوفه وعدد مماثل من أعمدتهAمن احملدد األصلي 

  :Aفمن حميددات احملدد 

  
ق أو احملدد املرافـق  يطلق اسم املراف:  Co –factors املرافقات   -2

Cij   للعنصر aij         على احمليدد الذي حنصل عليه باستبعاد الصف I   والعمود j   مـن 
 وذلك بعد وضع اإلشارة اجلربية املالئمة aijاحملدد األصلي الذي يقع فيهما العنصر      

 رقـم  i  +  jإذا كـان   :  وتتلخص قاعدة اإلشارة فيما يلي–أمام هذا احمليدد 
 رقم فردي، i  +  j للحصول على املرافق، وإذا كان 1در يف زوجي، يضرب احملي
  :فإذا عدنا إىل احملدد األصلي جند أن) 1-(يضرب احمليدر يف 

C11 =احمليدر الناتج عن استبعاد الصف األول والعمود األول . 
C57 =احمليدر الناتج عن استبعاد الصف اخلامس والعمود السابع .  
C78  =) عن استبعاد الصف السابع والعمود الثامناحمليدر الناتج) (1ـ .(  
C21 ) احمليدر الناتج عن استبعاد الصف الثاين والعمود األول) (1ـ.(  

  . . . . .وهكذا 
باستخدام تعريف املرافقات، ميكن حساب قيمة       : حساب قيمة احملدد   -3

  :احملدد
  : فان2×2فإذا كان لدينا حمدد أبعاده 
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  :مثال

  
  : هي أنAساب قيمة أي حمدد والقاعدة العامة حل

  A  =ai1   Ci1  +  ai2  Ci2  + …  +  ain  C  in  
)2-3(  

  aij احملدد املرافق للعنصر Cijحيث 
 بفكه بداللـة أي صـف أو أي         Aالحظ أنه ميكن حساب قيمة احملدد       

فمثال إذا استخدمنا العمود األول بدال من الصف األول جنـد           . عمود من أعمدته  
  :أن

A  = a1j   C1j  +  a2j  C2j  + …  +  anj  Cnj)  2-3(  
فيما ) بدون إثبات ( جنملها   للمحددات خصائص  : خصائص احملددات  -4

  :يلي
إذا بدلنا مجيع صفوف احملدد حمل أعمدته وأعمدته حمل صفوفه فـإن            -1

  : أي أن–قيمة احملدد ال تتغري 
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يغـري  آخر  ) أو صف (مبكان عمود   ) أو صف (إبدال مكان أي عمود     -2

  .اإلشارة اجلربية للمحدد
  :مثال

  
فإن قيمة احملدد تـصبح  ) أو صفني(إذا تساوت مكونات أي عمودين      -3

  .صفراً
  :مثال

  
، فإن قيمة احملدد    kمن احملدد يف    ) jأو عمود    (Iإذا ضرب أي صف     -4

  ).iوبفك احملدد بداللة الصف ) 3-2(باستخدام (تصبح 
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A  =  kai 1   Ci 1  +  kai2  Ci2  + …  +  kain  Cin  =  

K A  
  .kأي أن كل قيمة احملدد تضرب يف 

  :من احملدد التايل) وليكن الصف الثاين(إذا ضربنا أي صف : مثال
  

  
 A، فتصبح قيمة احملدد     kإذا ضربت مجيع عناصر احملدد يف رقم ثابت         -5

  ). عدد صفوف أو أعمدة احملددnحيث  (kn Aمساوية إىل 
  
  

  
أو عمود  (يف املرافقات املقابلة لصف     ) أو عمود ( أي صف    إذا ضرب -6

  : أي أن–آخر، فإن النتيجة تكون صفراً 

  
 ميكن أن نتبني أن مجع مـضاعف أحـد          6 و 4باستخدام اخلاصيتني   -7
  .آخر ال يغري قيمة احملدد) أو عمود(إىل صف ) أو األعمدة(الصفوف 
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د بداللـة   مثال، وحبساب قيمة احملد   I ومجعه على    k يف   jفبضرب الصف   
  : حنصل علىIالصف 

  
  
  

  :مثال
  
  
  
  
  

 قاعـدة كرامـر  : يـة طريقة احملددات يف حـل املعـادالت اآلن      ً:ثالثا
Cramer's  Rule: 

تـساوى  ) xj) j= 1,2, …,  nتقرر قاعدة كرامر أن قيمة أي متغري 
حمدد املقام هو حمدد املعامالت وحمدد البسط هو احملدد الـذي           : النسبة بني حمددين  

  )bi) i=1,2,…,nعليه من حمدد املعامالت، بعد إحالل عمود الثوابت حنصل 
  )xj هو عمود معامالت املتغري jالحظ أن العمود رقم  (jحمل العمود رقم 

فبـضرب  .  للمحـددات  7 و   4وميكن تبيان ذلك باستخدام اخلاصتني      
  : جند أن4 وباستخدام اخلاصية x1 يف Aالعمود األول حملدد املعامالت 
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 وجنمعه على العمود x2 ، فنضرب العمود الثاين يف 7ن نطبق اخلاصية واآل

  :األول وبالتايل ال تتغري قيمة احملدد

  
  

وجيمعـه علـى احملـدد    ) xj) j = 3,  … n يف jيضرب كل عمود 
  ، وحنصل يف النهاية على)7خاصية (السابق، ال تتغري قيمة احملدد 

  

  
) bi) i=1,2,…,n الثوابت الحظ اآلن أن العمود األول يساوي عمود 

  ، وباملثل فان)1-2(وذلك من واقع جمموعة املعادالت اآلنية رقم 
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  :وبالتايل تكون

  
    X1  =    

  :وميكن تعميم هذه النتيجة بالقول أن
  

      Xj    =      )3-1( 
 هو احملدد الذي حنصل عليه باحالل عمود الثوابت حمل العمود           Ajحيث  

jيف حمدد املعامالت .  
  :المث

  : باستخدام احملددات ، حيثx1 ، x2أوجد قيمة 
      3 x1 – 5  x2 = 11  
      x1 + 2  x2 = 11  

  بتطبيق قاعدة كرامر، جند أن
  

A1 
A 

Aj 
A 
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وهذه هي، بالطبع، نفس النتيجة اليت حصلنا عليها من قبل عـن طريـق              

  .التعويض
  :مثال

 3x1-4x2=o      إذا كانت    
            6x1-8x2=o  

  
- الثانيةن ليستا مستقلتني، وميكن إمهال إحدامها، ولتكنوبالتايل، فاملعادلتا

  : فنحصل منها علىx1 ، x2 لتحديد قيمة 3x1-4x2=oفيبقى لنا املعادلة  
 حتقق املعادلتني  x1   ، x2 من القيم    وأي جمموعة        =  

وال ميكن حتديد القيم العددية لكـل  . 3 إىل 4 هي x1 ، x2طاملا أن العالقة بني       
 .إال باختيار قيمة حتكمية إلحدامها x1 ، x2من 

4  
3 

x1 
x2 
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  )1(مترينات 
 أوجد حلول موعة املعادالت اآلنية التاليـة باسـتخدام طريقـة            -1

  :احملددات

  
  : أثبت أن املعادلتني اآلتيتني-2

        -4 x1  + 3 x2 + a x3  = c  
        -5 x1  + 4 x2 + b x3  = d  

  a ، b  ،c ، d     :هلما حل دائما جلميع قيم الثوابت  
  : إذا كانت-3

          -4 x1  + 2 x2 = a  
          5 x1 - 4 x2 = b  
          -3 x1  + 2 x2 = c  
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 حىت يكـون هلـذه   a ، b ، cحدد الشروط اليت جيب فرضها على قيم       
  .املعادالت حل
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-2-  
  مقدمة يف حساب التفاضل

جيدر بنا أن نقوم بعملية مراجعة بسيطة يف التفاضل والتكامل الذي يعتمد            
  .ليه بصورة كبرية يف مادة االقتصاد الرياضيع

  :الدوال ذات املتغري الواحد: أوالً
نقدم فيما يلي حملة سريعة ألساليب تفاضل الدوال ذات املتغري الواحد، مث            

  .نبحث يف طريقة إجياد القيم العظمة والصغرى لتلك الدوال
تمرة،   دالة مـس x (y = f(إذا كانت  : املشتقة من الدرجة األوىل-1

       ، فإنx بالرمز xورمزنا إىل أي تغري يف املتغري املستقل 

حيث     كما هو واضح يعرب عن التغري يف قيمة الدالة املقابل للتغري   وبقسمة 
  :طريف املعادلة السابقة على    حنصل على

  
    إىلx من x  بالنسبة لتغري Yوهذه الصيغة تعرب عن متوسط تغري 

x +      x 
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تعادل فكرة املشتقة األوىل عند أية نقطة، هندسيا، ميل املمـاس هلـذه             و
  .النقطة

بتطبيق تعريف املشتقة   : قواعد تفاضل بعض الدوال ذات املتغري الواحد      -2
 وفيما يلـي  –، ميكن إثبات بعض القواعد اهلامة يف تفاضل الدوال   )1-1(األوىل  

  )ة إثباا كتمرينميكن للقارئ حماول(عرض هلذه القواعد بدون إثبات 
إذا كانت الدالة تساوي مقدارا ثابتا، فـإن مـشتقتها        : مشتقة الثوابت -أ

 مقـدار ثابـت،   cحيـث   F(x) = c تساوى الصفر، أي أنه إذا كانـت    
F`(x)= 0.  
 n حيث f(x) = xnإذا كانت   : مشتقة الدوال ذات األس الثابت-ب

ـ F`(x) = nxn-1ثابت،    فإن  شتقة الدالـة ذات األس  ، فالقاعدة إذن أن م
  .الثابت تساوى حاصل ضرب األس يف املتغري مرفوعا إىل هذا األس ناقصا واحد

 F(x) = ag إذا كانـت    : مشتقة الدالة املـضروبة يف ثابـت  -ج
(x) حيثg دالة يف x  فإن F`(x) = ag`(x) فالقاعدة أنه إذا كانت الدالة ،

ها تساوى الثابـت مـضروبا يف   تساوى دالة أخرى مضروبة يف ثابت، فإن مشتقت     
  .مشتقة الدالة األخرى

  :مثال
  . F` (x) = anxn-1 ، فإن F(x) = a xnإذا كانت 

 ± F(x) = g(x) إذا كانـت      : مـشتقة جممـوع الـدوال   -د
h(x) حيثg و h دالتان يف  x  فإن ، F`(x) = g` (x) ± h`(x) أي أن 

  .ربي ملشتقاامشتقة اموع اجلربي للدوال تساوى اموع اجل
  :مثال

     فإنF(x) = 3 x4 + 5 x3 – x2     :إذا كانت
F`(X) = I2x3 + I5 x2 – 2x 
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 .F(x) = g (x)  إذا كانـت     : مشتقة حاصل ضرب دالتني-هـ
h(x) فإنF`(x) = g` (x). h (x) + g (x). h` (x)  

أي أن مشتقة حاصل ضرب دالتني تساوي مشتقة الدالة األوىل مـضروبة    
  .الة الثانية زائدا مشتقة الدالة الثانية مضروبة يف الدالة األوىليف الد

  
أي أن مشتقة خارج قسمة دالتني تساوي مشتقة البسط مضروبة يف املقام            

  .ناقصا مشتقة املقام مضروبة يف البسط والكل مقسوما على مربع املقام

  
  
: Function of a function rule:  قاعدة تفاضل دالة الدالة-و

 = F(x)فـيمكن كتابـة      z = h(x)  حيثF(x) = g(z)ذا كانت   إ
g[h(x)]    ومـشتقة هـذه الدالـة هـي ،    :f` (x) = g`[h(x)]. H` 

(x). فالقاعدة أنه إذا كان لدينا دالة يف دالة ملتغري ما، فإن مشتقة هذه الدالة بالنسبة
ثانية يف مـشتقة  للمتغري تساوى حاصل ضرب مشتقة الدالة األوىل بالنسبة للدالة ال         

  .الدالة الثانية بالنسبة للمتغري
  :مثال
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   بقيمتها، حنصل علىzوبالتعويض عن 
F` (x) = 4x3 - 4 

   ، فإنlog x)  = x (fإذا كانت  : مشتقة الدالة اللوغاريتيمة-ز
I 
X 

=  F` (x) 

 `x(f = (aeax  ، فإن  f)eax) = xإذا كان  : مشتقة الدالة االسية-ج
  Inverse function rule: وب الدالةقاعدة مقل-ت

  
فالقاعدة إذن أنه إذا كان لدينا دالة هلا مقلوب، فإن مشتقة هذه الدالـة              

  .تساوى مقلوب مشتقة مقلوا

  
  
تعرف مشتقة املشتقة أو املـشتقة مـن        :  املشتقات من درجة أعلى    -3

  الدرجة الثانية واليت يرمز هلا بالرمز
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 أي أا تعرب عن تغري ميل       –تغري املشتقة األوىل    فاملشتقة الثانية هي معدل     

  .الدالة
  .وبنفس الطريقة، ميكن تعريف املشتقات من درجة أعلى

 n، فإن مشتقتها من الدرجة      nإذا كان لدينا معادلة من الدرجة       : قاعدة
  . تساوى صفراn + Iتساوى ثابتا، واملشتقة من الدرجة 

  
  
يفترض عمومـا  :  املتغري الواحدالقيم العظمى والصغرى للدوال ذات   -4

أن أية وحدة متخذه لقرارات، سواء كانت هذه الوحدة منشأة أو فردا أو حكومة، 
 قد يكون رحبـا أو منفعـة أو         –تسعى إىل الوصول إىل القيمة العظمى لشيء ما         

ومن هنا نشأت أمهية دراسة أساليب حتديـد القـيم العظمـى            . رفاهية اجتماعية 
فيما يلي، عرض سريع للشروط الالزمة والكافيـة للقـيم           و –والصغرى للدوال   

  .العظمى والصغرى للدوال ذات املتغري الواحد
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 إىل قيمة x إىل أن يصل x تتزايد مع y، وكانت y = f (x)إذا كانت 
x    مث تتناقض ،y        بعد ذلك، فال بد وأن تكون y      قد بلغت قيمة عظمى عند القيمة 
x =x وهذه القيمة هي ،y   

  

  
. x = x تتخذ قيمة صغرى عنـد  x (y = f(ولننتقل اآلن حيث الدالة 

وبالتايل فإن شرط .  يساوى صفراx = xمن الواضح أن ميل املماس للمنحىن عند 
أن املشتقة األوىل للدالة تساوى الصفر ليس كافيا للتفرقة بني قيمة عظمى وقيمـة             

  .y جمرى الدالة صغرى للدالة، وهو يشري فقط إىل حدوث حتول يف اجتاه
  :واخلالصة أن

 x (y = f(الشرط الالزم للحصول على قيمة عظمة أو صغرى للدالـة  
  :هو أن

  

 )1(شكل رقم 
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dy = 0 F`(x)  = dx 
  .ولنبحث اآلن عن الشرط الكايف للتفرقة بني قيمة عظمى وقيمة صغرى

  :فبالرجوع إىل الشكلني السابقني يتضح أنه
ي مماس للمنحىن يتناقص عند زيادة      يف حالة القيمة العظمى، فإن ميل أ      -1

x اورة للقيمةيف املنطقة ا x.  
 يف xيف حالة القيمة الصغرى، يتزايد ميل أي مماس للمنحىن عند زيادة    -2

  .xاملنطقة ااورة للقيمة 
وميكن التعبري عن هذا    . وهذا هو الشرط الكايف للقيم العظمى أو الصغرى       

فاملشتقة الثانية تعرب عن معدل تغري ميل املماس        . الشرط باستخدام املشتقات الثانية   
  للمنحىن، فإذا تناقص هذا امليل كانت املشتقة الثانية سالبة،

  
  

  :مالحظات
  ال تضمن الشروط السابقة أن القيمة العظمى أو الصغرى للدالة: أوالً

وإمنا تعرب فقط عن بلوغ الدالة قيمة قصوى ) global(قيمة قصوى كلية  
  ).local(حملية 
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فيتطبيق الشروط السابقة الذكر على الدالة املمثلة يف الشكل نتبني أن كل            

  . قيمتان صغرييانD ، E قيمة عظمى وأن A ، B ، Cمن 
وهذه الشروط تضمن فقط أن القيمة اليت تبلغها الدالة قيمة قصوى بالنسبة 

ي أا أعلـى    للقيم ااورة، ولكنها ال تؤكد أن هذه القيمة قيمة قصوى كلية، أ           
 قيمة عظمى بالنسبة للقـيم      A فنجد مثال أن     –قيمة تتخذها الدالة على االطالق      

  . اليت تعرب عن قيمة صغرىEااورة، رغم أا أقل من 

  

  
  نقطة انقالب عندما        نقطة انقالب عندما

 )2(شكل رقم 

 )3(شكل رقم 
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 f' (x) =o ،f" (x) = o      f' (x) =o ،f" 
(x) = o  

الالزم لبلوغ الدالة قيمة عظمى أو صغرى هو من الواضح أن الشرط : ثالثاً
أي أنه جيب أن تكون الدالة مستمرة، وأال        . أن يكون هلذه الدالة أوال مشتقة أوىل      

 وتبني األشكال التالية حاالت دوال غري مـستمرة    –) kinked(تكون منكسرة   
  .ودوال منكسرة

  
    دالة غري مستمرة       دالة غري مستمرة      دالة منكسرة  

  :مثال
  :أوجد القيمة العظمى أو الصغرى للدالتني

1-    y = x2 – 4 x - 6  
2-      y =  
  

  :احلل
  y = x2 – 4 x - 6إذا كانت   -1

  :فالشرط الالزم للقيمة القصوى هو
            = 2x – 4 = o 

 x  =  2    ومنها
 ، ولتحديـد مـا إذا   x  =  2أي أن الدالة تصل إىل قيمة قصوى عند 

  : قيمة صغرى أو عظمى حنسب املشتقة الثانيةكانت هذه القيمة

X2 + 4   
x 

dy 
dx 

 )4(شكل رقم 
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D2y 2 > 0 =  
Dx2 

 - = y:   وهذه القيمة هيx  =  2وبالتايل تبلغ الدالة قيمة صغرى عند 
10 

  
  

  
  :الدوال متعددة املتغريات: ثانياً

ولكننا . نالحظ أن الدوال السابقة ال حتتوى إال على متغري مستقل واحد          
قتصادية كثريا من احلاالت حتتوى فيها الدالة على أكثر من          نقابل يف التطبيقات اال   

وعندئذ يقال أن الدالة متعددة املتغريات، وتكتب صيغتها العامة كما  . متغري مستقل 
  :يلي
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y = f (x1 , x2 , … , xn))    2-1(  
 xn , … , x2 , x1 املتغري التابع دالة يف املتغريات املستقلة  yحيث 

  :من الدرجة األوىلاملشتقة اجلزئية -1

وعند إجراء التفاضل اجلزئي بالنسبة ملتغري ما، نفترض أن املتغريات املستقلة غـري             
الذي يراد تغيريه كميات ثابتة، ونقوم بالتفاضل بنفس الطريقة اليت بيناها يف حالة             

  .تفاضل دالة ذات متغري واحد
ملشتقات اجلزئية  من اn من املتغريات املستقلة هلا nواملالحظ أن دالة ذات 

 فيكـون هلـا   x1 ,x2 (y = f( فإذا كان لدينا دالة ذات متغريين مثال –األوىل 
 f1 ، f2مشتقتان جزئيتان من الدرجة األوىل، ومها 
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ميكن احلصول على املـشتقات     :  املشتقات اجلزئية من الدرجة الثانية     -2

وذلك إمـا بالنـسبة     اجلزئية من الدرجة الثانية بإعادة تفاضل الدالة مرة أخرى،          
 ويف احلالة األوىل تسمى املشتقة اجلزئية الثانية    –للمتغري نفسه أو بالنسبة ملتغري آخر       

باملشتقة اجلزئية الثانية املباشرة ويف احلالة الثانية، يطلق عليها املشتقة اجلزئية الثانيـة      
  Second order cross partial derivative –التبادلية 

 من املتغريات املستقلة nاجلزئية الثانية لدالة حتتوى على    وجمموع املشتقات   
 n x n = n2هو 

  : مشتقات جزئية ثانية4 فلهذه الدالة x1,x2 (y = f(فإذا كانت 
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 يكون عدد املشتقات اجلزئية الثانية x1 , x2 , x3 (y = f(وإذا كانت 
  :، وميكن ترتيبها يف مصفوفة9

  
غريات املستقلة، تكون مصفوفة املشتقات  من املتnوأخريا، يف حالة وجود  

  :اجلزئية الثانية على النحو التايل

  
 Hessian matrixويطلق على هذه املصفوفة اسم املصفوفة اهليسية 

جدير باملالحظة أن ترتيب التفاضل ال يؤثر على قيمة املشتقة اجلزئية الثانية وبالتايل             
، xj مث بالنـسبة إىل  xi بالنسبة إىل ، أي أننا إذا أجرينا التفاضلfjj = fjj: فإن

 أوال مث   xjحنصل على نفس النتيجة اليت ميكن الوصول إليها بالتفاضل بالنسبة إىل            
  .xiبالنسبة إىل 
  

  :مثال
  :املشتقات اجلزئية الثانية لدالة املثال السابق هي
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  :وبترتيب هذه املشتقات يف صورة مصفوفة حنصل على

  
رأينا أن املشتقة األوىل لدالـة ذات مـتغري         : كلية املشتقة التفاضلية ال   -3
  :واحد هي

  
   من املتغريات nوبنفس الطريقة ميكن تعريف التفاضل الكلي لدالة ذات 

  
-2(وتعطي  ) 1-2(وهي معادلة املسطح املماس للسطح احملدد باملعادلة        

رض أن هذه قيمة تقريبية لقيمة تغري الدالة عندما تتغري مجيع املتغريات، وذلك بف       ) 3
  .التغريات صغرية

  : هيxi بالنسبة للمتغري yواملشتقة الكلية للدالة 
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 عند السماح جلميـع املـتغريات   xi بالنسبة لتغري yوتعرب عن معدل تغري  

  .xi دوال معينة يف xjاألخرى بالتغري، حيث أن مجيع ال 
  :مثال

  :التفاضل الكلي للدالة

  
  :تعددة املتغرياتالقيم العظمى أو الصغرى للدوال م-4

 يف fاملطلوب اآلن هو البحث عن قيم املتغريات اليت تكون عندها الدالـة       
  .ايتها العظمى أو ايتها الصغرى

ففي هذه احلالة، كما يف حالة الدوال ذات املتغري املستقل الواحد، جيـب            
  .توافر شرطني حىت تكون الدالة عند قيمة عظمى أو قيمة صغرى

  :الشرط الالزم
 = xi, x2 , …, xn (y(و أن تبلغ الدالة نقطة استقرار على السطح ه

f        وتكون عند هذه النقطة مجيع املشتقات اجلزئية األوىل للدالة بالنسبة للمـتغريات 
  :أي أن. املستقلة مساوية للصفر

  
  :الشرط الكايف

بإعادة تفاضل الدالة جزئيا بالنسبة جلميع املتغريات حنصل على مـصفوفة           
 بافتراض – عنصرا n X n، وحتتوي على Hات اجلزئية من الدرجة الثانية املشتق
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ومن هذه املصفوفة حنصل علـى      . nأن عدد املتغريات املستقلة يف الدالة يساوي        
  :احملدد

  
وإذا تبادلت احمليددات الرئيسية اإلشارة اجلربية بني سـالب وموجـب           -

) negative defi –ية مبتدئة باإلشارة السالبة، يكون احملدد مؤكـد الـسلب  
)nite   اية عظمى أي أنه حىت تكون نقطة استقرار الدالـة قيمـة   . ، وتبلغ الدالة

  :عظمى، جيب أن تكون إشارات احمليددات الرئيسية كما يلي

  
 عند نقط االستقرار األخرى Saddle pointتبلغ الدالة نقطة ركاب -

  .اليت ال تتحقق شروط النهايات العظمى أو الصغرى
  :مثلةأ

يهدف هذا املثال إىل تطبيق الشروط السابقة على حال دالة ذات    : 1مثال  
  :متغريين مستقلني، فإذا كانت
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سنبحث اآلن عن القيمة العظمى :  القيم العظمى أو الصغرى املشروطة-5

  .أو الصغرى للدالة
          Y = f (x1,  x2, …, 

xn))   2-1(  
  : حتقق العالقةx1  ،x2...  ،xnحبيث أن املتغريات املستقلة 

          g (x1,  x2, …, xn) 
)2-5(  

  . رقم ثابتkحيث 
 إال أنه جيب مالحظة     –وفيما يلي، نفترض أن املتغريات ختضع لقيد واح         

  .أنه ميكن أن تتعدد القيود ولكن جيب أال يزيد عددها عن عدد املتغريات املستقلة
  .القصوىوميكن اتباع أحد أسلوبني إلجياد هذه القيمة 
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  : طريقة التعويض–األسلوب األول 
عن ) 5-2(ميكن حتديد النهاية العظمى أو الصغرى بالتعويض من املعادلة          

 x1, … xi – I, xi + I, …, xn (xi = h(قيمة أحد املتغريات وليكن 
 متغريا، ومن مث نبحث عن قيمتها n – I، فنحصل على دالة يف )1-2(يف املعادلة 

  .غرى بالطريقة املتبعة عادة إلجياد النهايات غري املشروطةالعظمى أو الص
  :1مثال 

  :أوجد النهاية العظمى أو الصغرى للدالة
        f (x1, x2) = (x1 - I)2 + 

(x2-2)2 
  g (x1, x2) = x1 - x2 – 2=o     حبيث أن

  :احلل
 x1 = (x2) = 2 + x2  من معادلة القيد جند أن

  : حنصل علىfيف  وبالتعويض x2 رمز لدالة يف hحيث 
2)x2 - 2 + (2)x2 + 1] = (h (x2), x2 [f (x1, x2) = f   
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  :احلل

  من معادلة القيد حنصل على
x3 = h (x1 , x2) = 2 x1 + x2 - 1  

  :fوبالتعويض يف الدالة 
2X1

2 + x2
2 + (2 x1 + x2 -1)] = x1 ,  x2 , h (x1 , 

x2)[f   
  ومنها

    f1 = 2 x1 + 4 (2 x1 + x2 - 1) = o  
    f2 = 2 x2 + 2 (2 x1 + x2 - 1) = o 
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 واملالحظ Vوفيما يلي نقوم بالبحث عن القيم العظمى أو الصغرى للدالة  

 ,…,k) = x1, x2 عندما f تعادل القيمة القصوى Vأن القيمة القصوى للدالة 
xn (g أي أن f تعادل Vعند قيم املتغريات اليت حتقق القيد .  

 توافر شروط الزمة وأخرى كافية لبلوغ الدالة        ويف هذه احلالة أيضا، جيب    
  .اية عظمى أو صغرى
  :الشرط الالزم
  : نقطة مستقرة، أي أن تتوافر الشروط التاليةVهو أن تبلغ 
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  .الحظ أن الشرط األخري يضمن حتقيق القيد

 عنـدما   fوحبل هذه اموعة من املعادالت حنصل على نقطة استقرار ل           
  .g (x1 , x2 , …, xn): يكون

  
وحنصل على هذه احملددات بإحاطة احمليددات الرئيسية للمحدد اهليـسي          

Hessian      للمشتقات اجلزئية الثانية للدالة V        بصف وعمـود مكـونني مـن 
  .املشتقات اجلزئية األوىل للقيد

  :ومبوجب الشروط الكافية
  .جيب أن تكون مجيع تلك احملددات سالبة، حىت حتقق الدالة اية صغرى-
وجيب أن تتبادل هذه احملددات اإلشارة، بادئة باإلشارة املوجبة، أي أن           -

 حىت  …،+  ، -، : + إشارة هذه احملددات جيب أن تكون، من اليسار إىل اليمني
 .حنصل على اية عظمى للدالة
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  :1مثال 
  :أوجد النهاية العظمى أو الصغرى للدالة

        + (x2 - 2)2 f (x1 , x2) = 
(x1 - 1)2 

 x1 – x2  = 2   :رط أن تكونبش
  .وذلك بطريقة الجرانج
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-3-  
  املصفوفات واملعادالت اخلطية

  :تعريف املصفوفات: أوالً
يطلق اسم مصفوفة على جمموعة من األرقام مرتبة يف صفوف وأعمدة 

  .حماطة بقوسني وخيضع ما جيري عليها من عمليات لقواعد معينة نوضحها فيما بعد
  :صفوفاتومن أمثلة امل

  
 جمموعـة   مصفوفات معـامالت  وميكن اعتبار هذه املصفوفات على أا       

معادالت خطية متجانسة أو على أا مصفوفات موعة معادالت خطيـة غـري             
خذ مثالً املصفوفة اليسرى، فيمكن اعتبارهـا مـصفوفة معـامالت           . متجانسة

  .املعادالتني

  
 , .. ,I = 1,2دليل األول  حيث ال– عناصر املصفوفة ajjومتثل األرقام 

m يشري إىل رقم الصف والدليل الثاين j = 1,2, .. , n يبني رقم العمود الذي 
 مـن  n مـن الـصفوف و   mإذا كانت املصفوفة تشتمل على     . يقع فيه العنصر  

 وتـسمى  m x n أو "n يف m" orderاألعمدة، فإننا نقـول أن درجتـها   
 m ذات الدرجة  = ajj[ A[باملصفوفة أو ] ajj[باملصفوفة ) 1 – 1(املصفوفة 

x n وميكن للتبسيط تسميتها باملصفوفة A.  
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  :بعض أنواع املصفوفات: ثانياً
 بقال m = nعندما تكون : Square Matrix املصفوفة املربعة-1

 ,ann, … , a22 وتسمى عندئذ العناصـر  nمربعة ودرجتها ) 1(إن املصفوفة 
a11 املصفوفة أثرموعها اسم  ويطلق على جمبالعناصر القطرية Trace.  

يطلق هذا االسم على مـصفوفة  : Zero matrixمصفوفة الصفر -2
  .A = Oمجيع عناصرها تساوي الصفر وعندئذ 

  Triangular matrix املصفوفة املثلثة-3
  

  
إذا كانت مجيع العناصر القطرية يف املصفوفة السابقة تساوي عدد ثابـت           

K     أي a11 = … = ann = k  املصفوفة "مطلقة على املصفوفة القطرية اسم
  .Scalar matrix" العددية

إذا كانت املصفوفة قطرية، : Identity matrix مصفوفة الوحدة-4
 a11 = a22 = … annومجيع عناصر القطر الرئيسي تساوي الوحدة أي أن    

= I تسمى املصفوفة مبصفوفة الوحدة ويرمز هلا بالرمز In  
  :، فمثالIً درجة املصفوفة أو للتبسيط بالرمز  يشري إىلn حيث 
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 مصفوفتني مربعتني   B و   Aإذا كانت   : Inverse مقلوب املصفوفة -5
 كما B = A-1 ونكتب Aتسمى مبقلوب  B فإن AB = BA = Iحبيث أن 

ولكن إذا وجد مقلـوب  . ليس جلميع املصفوفات املربعة مقلوباً. A = B-1أن 
  .اً فإنه يكون وحيدAللمصفوفة 
 Aيطلق اسم مبدول املـصفوفة  : Transpose  مبدول املصفوفة-6

 إىل  A إىل أعمدة وأعمـدة      Aعلى املصفوفة اليت حتصل عليها بتحويل صفوف        
   `Aصفوف، ونرمز له بالرمز 

  
. n x m تكـون  `A فإن درجـة  m x n هي Aوإذا كانت درجة 

  .ملصفوفة األصلية أي أن مبدول املبدول هو اA = `(`A)الحظ أيضاً أن      
تكون املصفوفة : Symmetric matrices :املصفوفات املتماثلة-7

A متماثلة إذا كانت A = A`  وبالتايل قاملصفوفة املربعـة ]ajj = [A  تكـون 
   j و I عند مجيع قيم  ajj = ajjمتماثلة إذا كانت 

        إذا كـان    Skew Symmetric متماثلة ملتويـة  Aتكون املصفوفة املربعة  
A` = - A أي إذا كان ajj = - ajj جلميع i و j   من الواضـح أن العناصـر 

  : فاملصفوفة التالية مثالً متماثلة ملتوية–القطرية جيب أن تكون مساوية للصفر 
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    :عمليات مجع وضرب املصفوفات: ثالثاً
  :املصفوفات املتساوية-1

) A = B( متـساويتان  B = [bjj] و A = [ajj]يقال أن مصفوتني 
إذا كانت هلما نفس الدرجة وكان كل عنصر من عناصر أحدمها مساوياً للعنصر             

  :أي أن. املناظر له يف األخرى
Ajj = bjj   (I = 1,2, …, m; j = 1,2, …,2)  

  :مجع املصفوفات-2
 B = [bjj] و A = [ajj]مصفوفتني ) أو الفرق بني(يعرف جمموع 

  درجتها
m x n أي A ± Bفة  على أنه مصفوC = [cjj]  درجتها m x n 

 أي B وAالعنصرين املناظرين من ) أو الفرق بني( وكل عناصرها يساوي جمموع 
  :أن

A ± B = [ ajj ± bjj]  

  
 الحـظ   –يقال إن مصفوتني هلما نفس الدرجة قابلتان للجمع أو الطرح           

  .ال ميكن مجع أو طرح مصفوفتني خمتلفتني يف الدرجةأنه 
 الـيت   A واملصفوفة ذات نفس درجة      Aفوفات   من املص  Kأن جمموع   

 KA = AKأي أن . K كل منها مـضروباً يف  Aتتكون عناصرها من عناصر 
  K يف Aهي املصفوفة اليت حنصل عليها بضرب كل عنصر من عناصر 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


-52- 

  
 هي املصفوفة اليت حنصل عليهـا بـتغري مجيـع           – Aوبوجه خاص فإن    

  .Aإشارات عناصر املصفوفة 
  :صفوفاتبعض قواعد مجع امل

  
الحظ أن هذه القواعد تنتج من قواعد اجلرب األولية اليت حتكم عمليات 

املصفوفات القابلة للجمع ختضع لنفس القواعد مجع األرقام وتبني هذه القواعد أن 
  .اليت ختضع هلا عناصر هذه املصفوفات

  :ضرب املصفوفات-3
ث  حيمأخوذتني ذا الترتيب، ABيعرف حاصل ضرب املصفوفتني 

   هي  B ودرجة A = [a11 a12 … a1m] أي I x m هي Aدرجة 
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 أي أن كل عنصر الصف يف العمود،الحظ أن عملية الضرب تتم بضرب 

من الصف يضرب يف العنصر املناظر له من العمود، مث يتم مجع حواصل الضرب 
  .هذه

  
يعرف حاصل ضرب املـصفوفتني     : وميكن تعميم هذا التعريف كما يلي     

AB ،ذا اترتيب،مأخو حيث درجة املصفوفة ذتني A = [ajj] هي m x p 
 ذات C = [cjj] على أنـه املـصفوفة   p x n هي  B = [bjj]ودرجة     

 مـن  i كحاصل ضرب صف رقم cjj واليت يتكون كل عنصر m x nالدرجة 
  : أي أنB من املصفوفة j والعموم رقم Aاملصفوفة 
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 إذا كـان    ABضرب، بالترتيب    قابلتان لل  B و   Aيقال أن مصفوفتني    

الحظ أن يف هذه احلالـة لـيس مـن          (B مساوياً لعدد صفوف     Aعدد أعمدة   
  ).BA بالترتيب B يف Aالضروري إمكان ضرب 

  :قواعد أخرى-4
 مـصفوفة  `A + A ، فإن n مصفوفة مربعة درجتها Aإذا كانت )1(

  .متماثلة
فوفة  مـص `A – A ، فإن n مصفوفة مربعة درجتها Aإذا كانت )2(

  .متماثلة ملتوية
   كمجموع مصفوفتني احدامها Aميكن كتابة كل مصفوفة مربعة )3(

  
  يساوي مبدول جمموع مصفوفتني جمموع مبدوليهما، أي أن )4(

(A + B)` = A` + B` 
  `K A = `(KA) أي عدد، فإن   Kإذا كان )5(
يساوي مبدول حاصل ضرب مصفوفتني حاصل ضرب املبدولني بعد         )6(

  `B`A = `(AB)تيبهما، أي أن     تغري تر
 مصفوفتني هلما مقلوب، فإن مقلوب حاصل ضرما B,Aإذا كانت )7(

  :يساوي حاصل ضرب مقلوبيهما بعد تغيري ترتيبهما، أي أن
(AB)-1 = B-1 A-1  
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  :املصفوفة املصاحبة للمصفوفة املربعة: رابعاً
  :حمدد املصفوفة املربعة-1

 – تتكون عناصره من عناصر هذه املـصفوفة         لكل مصفوفة مربعة حمدد   
ويرمز حملدد املصفوفة   . ارجع للفصل األول من هذا القم ملرجعة خصائص احملدادت        

 إذا كـان  singularويقال إن املصفوفة املربعة منفـردة      . A بالرمز   Aاملربعة  
  ويقال أا غري منفـردة إذا كـان        A = oحمددها يساوي الصفر أي إذا كان 

A ≠ o   
  :Adjoint) أو مصفوفة املرفقات(املصفوفة املصاحبة -2

 كـان مرافـق   ajj و n مصفوفة مربعة درجتها A = [ajj]إذا كانت 
  : فإن املصفوفة املصاحبة هيajjالعنصر 

  
 هي  A من املصفوفة    iرقم  ) أو العمود (الحظ أن مرفقات عناصر الصف      

، أي أننـا  Aصاحبة للمصفوفة  من املصفوفة املiرقم  ). أو الصف (عناصر العمود   
 كل عنصر باحملدد املرافق له، مث       A، حنل يف    Aللحصول على املصفوفة املصاحبة     
  .نأخذ مبدول هذه املصفوفة اجلديدة

  
  .حنسب أوالً مرافق كل عنصر من عناصرها: كما يلي
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  : باحملدد املرافق له أي تكونAمث حنل كل عنصر من 

  
  :احبة هي مبدول املصفوفة السابقة، أي أنوأخرياً، فاملصفوفة املص

  
  :مقلوب املصفوفة -3

 AB = BA مصفوفتني مربعتني حبيث أن B و Aبينا أنه إذا كانت 
= I فإن B تسمى مبقلوب A ونكتب B = A-1 كما أن A مقلوب B أي  

A = B-1   
 مصفوفة مربعة Aلكل مصفوفة مربعة غري منفردة مقلوب، أي إذا كانت        

  .  ، فيمكن إجياد مقلوب هلذه املصفوفةA ≠ o حبيث أن
  . مقلوب، فإنه يكون وحيداAًوإذا كان للمصفوفة 

 . B = C يعـين أن  AB = AC غري منفـردة  Aوأخرياً إذا كانت 
 ABإلثبات ذلك، تذكر أن ألية مصفوفة غري منفردة مقلوب وبالتايل إذا كانت 

= AC فإن       A-1 AB = A-1 AC أي أن IB = IC  ومنها B = 
C   

توجد عدة طرق حلساب مقلوب املصفوفة، ولكننا سوف نقتصر هنا على       
  .بيان طريقة قلب املصفوفة باستخدام املصفوفة املصاحبة

  : غري منفردة، فإنAإذا كانت 
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 نوجد املصفوفة املصاحبة للمـصفوفة      A-1أي حلساب مقلوب املصفوفة     

A مث نقسمها على حمدد A.  
  : التاليةAملثال السابق أن املصفوفة املصاحبة للمصفوفة بينا يف ا: مثال

  
  : إذ أنهAمن السهل إجياد حمدد 

  
  :املعادالت اخلطية واملصفوفات: خامساً

 n من املعادالت اخلطية اآلتيـة يف        nسوف نقتصر هنا على دراسة حالة       
عادالت عن  من املتغريات، أي أننا لن تم هنا ببحث احلالة اليت خيتلف فيها عدد امل             

  .عدد املتغريات
 n من املعادالت يف     nبينا يف من قبل يف احملددات أنه ميكن كتابة جمموعة           

  :من املتغريات يف الصورة
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 = I,j)ثوابت املعادالت  biمعامالت املتغريات و  ajjحيث 
1,2,…,n) 

  يف الصورة التالية) 1-2-1(باستخدام املصفوفات، ميكن كتابة 

  
  :غري املتجانسةاملعادالت  -1

  :يقال أن معادلة خطية
A1 x1 + a2 x2 + … + anxn = b  

وباملثل يقال إن جمموعة معادالت آتية    . b ≠ oغري متجانسة إذا كان 
AX = B غري متجانسة إذا كان املوجه Bوقد بينا يف الفصل .  خمتلفاً عن الصفر

قاعدة ه املعادالت باستخدام اخلاص باحملددات إنه ميكن يف هذه احلالة إجياد حل هلذ
  ويكون احلل A ≠ o إذا كان حمدد املعامالت خمتلفاً عن الصفر أي إذا  كرامر
  :عندئذ
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  .طريقة مقلوب املصفوفةوميكن أيضا إجياد حل هلذه املعادالت بتطبيق 
 ، فـيمكن قلـب مـصفوفة    A ≠ oفإذا كان  . A-1أي باستخدام 

  :كما يلي) 2-2 ( ويكون حل املعادالتAاملعامالت 
        A-1 . AX = A-1B 

  )X = A-1B)               2-3        أو
  :مثال

  :إن مصفوفة معامالت املعادالت التالية
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  :املعادالت املتجانسة -2
  :يقال أن املعادلة اخلطية التالية

    a1 x1 + a2 x2 + … + an xn = o 
  :متجانسة، وباملثل يقال أن جمموعة املعادالت التالية

        A X = O    
  )2-3(  

  x1 = x2 = … = xn = o أي X = Oالحظ أن . متجانسة
  .دائماً حالً هلذه املعادالت

 هو احلل الوحيـد للمعـادالت   X = O فإن A =  oإذا كان    ) أ(
  A-1A X = A-1O وبالتايل فإن Aإذ أنه يف هذه احلالة ميكن قلب ) 2-3(

  .X = Oأو 
ليست مستقلة ) 3-2(أن معادالت  فمعىن ذلك A = Oإذا كان ) ب(

 وبالتايل ميكن االسـتغناء عـن    – كما بينا يف الفصل األول       –عن بعضها البعض    
 من املعادالت املستقلة، n – r، فيبقى لنا rاملعادالت غري املستقلة وليكن عددها 
 من املتغريات بداللة العدد املتبقي منها n – rميكن استخدامها للحصول على قيمة 

  .rوهو 
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  )2(مترينات 

  
  
 أوجد حلول موعة املعادالت اآلنية التالية باسـتخدام طريقـة            3-5

  :مقلوب املصفوفة
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  الفصل الثاين
 الكاملة املنافسة حالة يف السوق توازن

 سلعة سوقيف حالة املنافسة الكاملة يف  توازن  يف هذا الفصلتناولن
 االنتاج عاناتأ و الضرائب اثر نبني كما استقراره وشروطه خصائصه فنبني واحدة

 اجلزئي التوازن حتليل باسم يعرف التحليل من النوع هذا و التوازن هذا على
 السلع اسواق بقاء افتراض مع واحدة سلعة سوق على االقتصار يتم حيثللسوق 
  .عليه هو ما على االخرى

-1-  
  سوق املنافسة الكاملة يف حتليل التوازن اجلزئي للسوق

   :الكاملة املنافسة شروط :أوالً
يقال أن سوق سلعة ما كاملة املنافسة إذا حتققت هلا جمموعة من الشروط 

 :حو التايلوهي على الن
 .املنتجة السلعة جتانس - 1
 على التأثري بفرده احدهم يستطيع ال حبيث املشترين و البائعني تعدد - 2

 .االسعار
 .السائد بالسعر وخاصة السوق باحوال التامة املعرفة توافر - 3
  .منها اخلروج او السوق دخول يف املشترين و البائعني حرية - 4

 السعر ذلك وهو واحد رسع  السوقيسود ان الشروط هذه توافر ويضمن
 دالة  عروض البيع مع طلبات الشراء أو هو الذي حيقق آنياعنده يتعادل الذي

 . العرض ودالة الطلب
 ويعرب معينة اقتصادية ظاهرة االقتصادي النموذج يفسر: النموذج :ثانياً

 اليت متحل الظاهرة عناصر بني العالقات تبني الدوال من جمموعة صورة يف عنها
 وهي النماذج اليت .اخلطية هي النماذج انواع وابسط  يف صورة متغرياتبدورها
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تكون مجيع العالقات اليت تربط املتغريات املختلفة فيها متغريات خطية، وللنماذج 
 .أمهية عملية حيث من السهل تقدير معاملها بوضوح

 ثالث من  النموذجيتكونو واحدة سلعة لسوق خطيا منوذجا يلي فيما
 وترمز للمتغريات الكميات ،التوازن وشرط العرض ودالة الطلب لةدا عالقات

 :املطلوبة واملعروضة والسعر بالرموز على التوايل
  xd = a  + bp :      الطلب دالة
  xs =  c + dp:       العرض دالة

  xd  =  xs:          التوازن شرط
 . املطلوبة الكميةxo الكمية املعروضة، xs، السعر متثل) P ( ان حيث

a, b,c,d افتراض وميكن النموذج معلمات هي:  
0<b  السعر بني العكسية العالقة على لتدل سالبة الطلب دالة ان حيث 

   .املطلوبة والكمية
أي أن كلما زاد السعر قلت الكمية املطلوبة وكلما قل السعر زادت 

  .أي أن دالة الطلب متناقصة يف السوق. الكمية املطلوبة
d>0 السعر بني الطردية العالقة على لتدل موجبة العرض دالة ان حيث 

وأي كلما زاد السعر زادت الكمية املعروضة وكلما قل السعر  . املعروضة والكمية
قلت الكمية املعروضة أي أن دالة املعرض تتزايد مع السعر كل ذلك يف ظل 

  .األحوال العادية
ملة لكي يتم حل النموذج حل منوذج التوازن العام يف ظل املنافسة الكا

البد لنا أن نبحث يف موضوعية هي الشروط الالزمة للتوازن، الشروط الكامنة 
 .للحصول على التوازن وكل ذلك بشكل مقبول
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  : يف ظل املنافسة الكاملةللتوازن االزمة الشروط :ثالثاً
وسبب عدم   b<0 ,d>0 ان بافتراض  :للتوازن االزم الشرط -1
 إمكانية أن تصل إىل حل فهو أن التوازن ميكن حل النموذج لتحقيق افتراضنا أن

  :الشروط الالزمة للتوازن مبا يلي
  )xd = a + 6p)                      1    سبق أن ذكرنا أن

        Xs = c + dp                    )  2(  
          Xd = s  

  2، 1 يف املعادلة xs  .  xdبالتعويض عن 
      a + 6p = c + dp  
          p = )                       3( 

  
  1/2 يف املعادلة pوبالتعويض عن قيمة 

  
                         =xd  = a  +       

  
      =       xs  =  c + d  
            

Xd = xs  =  x  = )         4( 
  

   جند أن4، 3إذن يتبني لنا من املعادلة 
  .التوازن داثالح االزم الشرط هو هذا   d ≠ b بالتايل

 للسعر موجبة قيما يعطي الذي الوضع هو  :للتوازن الكايف الشرط -2
 .a>c هو موجبا يكون )  p (التوازين السعر يكون ان فشرط وبالتايل والكمية

a  -  c  

D - b 

d  -  bc  

d - b 

d  -  bc)(b 

d - b 

ad  -  bc  

d - b 

a  -  c  

d - b 

ad  -  bc  

d - c 
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 ad ان يعين  c>0 وان d > b ان اي b<0 ,d>0 ان ايل باالضافة
> bc  التوازنية الكمية ان اي ) x ( موجبة.   

 التوازنية والكمية التوازين السعر يكون ان تضمن معاً طالشرو هذه
  ,b<0 ,d>0 a<c  .موجبني
 

  : السوق توازن

 
  )5(الشكل رقم 

 دالة من الثابت اجلزء متثل c وان الطلب دالة من الثابت اجلزء متثل a ان حيث
  .العرض

a - c السعر التوازين:  
d - b  = P 

        
ad - bc الكمية التوازنية:  
d - b  = P 
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ودائما وأبدا البد أن تكون الكمية املعروضة موجبة، والكمية املطلوبة 
 إذ ال معىن لسعر سالب أو كمية معروضة سالبة ومن الشكل التايل يتضح متغرية

  :لنا

  
  )6(الشكل رقم 

 جيب أن يقطع احملور الـرأس  sيتبني من الشكل السابق أن منحىن العرض     
 احملور الرأسي   p واليت يقطع عندها منحىن الطلب       aقل من الكمية     أ cعند الكمية   
 موجبا p وبالتايل فشرط أن يكون     على األقل جيب أن تكون موجبة      aوأن الكمية   

 C>aهو   
 bc>ad         وأن  
  موجبة أيضاً  x    أي أن الكمية  
وهذه الشروط معاً تضمن أن يكون السعر التوازين والكميـة التوازنيـة              
  موجبتني
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 إذا اعطیت البیانات التالیة: 1مثال:
 دالة الطلبxd = 10 – 0.5 p 
 دالة العرضxs = 2 + p 
 ایجاد كل من السعر التوازني و الكمیة التوازنیة: المطلوب.
P = a – c  =  10 – 2                                  Xd = Xs

d – b     1 – (-0.5)                   10 – 0.5 p = 2+p   
P = 8   = 5.3                         10 -2 = p+0.5 p           

                1.5                          8 = 1.5 p      
X = ad – bc                P = 8 = 5.3      

d – b                                              1.5               
X = 10 х 1 – (-0.5) х2        بالتعویض في اي من المعدلتین

0.5)            -1 – (               X = 10 – 0.5 p               
X = 11    = 7.3                       X = 10 – 0.5 х 5.3      

X = 10 – 2.7 = 7.3                1.5                              
 

-2-  
  : الكاملةاملنافسة السوق توازن على واثرها االنتاج ضرائب

 االنتاج ضريبة : مها االنتاج ضرائب من نوعني بني التفرقة ميكن
  .القيمية االنتاج وضريبة النوعية
 كل على معني مبلغ فرض عن عبارة :النوعية االنتاج ضريبة -1

   .االنتاج وحدات
تفرض  النوعية ضريبة فإن المياه غازية فإذا كانت السلعة النتيجة زجاجة 

 .على كل عليهقرشاً عشرون بقيمة 
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 وحدة كل سعر على معينة نسبة فرض فهى: القيمية االنتاج الضريبة -2
  .االنتاج وحدات من

  :الضريبة النوعية لإلنتاج: أوالً
  : على توازن السوقالنوعية الضريبة أثر -1

  .التوازين السعر وترفع ثابت بشكل املُنتج على تفرض
       عليه كانت ما على الطلب دالة تظل النوعية الضريبة فرض فعند

Xd = a + bp    
   Xs = c + d pt  العرض دالة  وتصبح

 من اقل وهو الضريبية دفع بعد املنتج عليه حيصل الذي السعر pt ان حيث
  t         pt = p – t مبقدار السوق سعر

Xd = Xs   
a + bp  = c + dp – dt  

 
  )7(الشكل رقم 
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 فقط تؤثر فاا النوعية الضريبة فرض عند ان السابق الشكل من يالحظ
 يظل اي حاهلا على الطلب دالة تظل وان العرض منحى وبالتايل العرض دالة على

  .هو كما الطلب منحىن
 املعروضة الكمية اخنفاض يعىن امم اعلي ايل العرض منحىن انتقال فيالحظ

 املفروضة الضريبة مبقدار التوازين السعر ارتفاع وبالتايل املطلوبة الكمية ثبات مع
  . املنتج على

  التوازن سعر على النوعية الضريبة أثر حاالت -2
  b<0 موجباً الطلب منحىن ميل كان اذا

 رفع اىل الضريبة فرض ويؤدي a>c وكانت b< d حالة -أ
 ميل من أكرب الطلب ميل ويكون نفسها الضريبة من اكرب مبقدار و سعرالتوازينال

 :العرض

 
 )8(الشكل رقم 

  
 السعر خفض ايل الضريبة فرض ويؤدي a<c وكانت b>d حالة -ب

 :العرض ميل من اقل الطلب ميل ويكون  التوازين

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


-71-  

 
 

  )9(الشكل رقم 
 العرض ميل يساوي الطلب ميل ان اي  a ≠ c و b = d حالة -جـ 

 : الضريبة فرض بعد حمدد توازين سعر على احلصول ميكن ال وبالتايل

 
  )10(الشكل رقم 

 :d < 0  سالباً العرض منحىن ميل كان اذا
 ان وبأفتراض العرض ميل من اكرب الطلب ميل ويكون b<d حالة -أ

a<c التوازين السعر رفع اىل الضريبة تؤدي وبالتايل:  

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


-72-  

 
 

  )11(الشكل رقم 
  ان وبأفتراض العرض ميل من اقل الطلب ميل ويكونb>d  حالة -ب 

a>c التوازين السعر خفض اىل الضريبة تؤدي وبالتايل : 

 
  )12(الشكل رقم 

 ميكن ال وبالتايل العرض ميل يساوي الطلب ميل وان b = d حالة -جـ 
 : توازين سعر حتديد
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  )13(الشكل رقم 

 حصيلة تتوقف :االمثل النوعية ةالضريب ومعدل الضريبة حصيلة -3
  X السلعة من املباعة الكمية وعلى t الضريبة معدل على الضريبة

  T = t X :   الضريبة حصيلة
 يف تاخذ مث معني حد اىل الضريبة معدل زيادة عند تتزايد احلصيلة هذه

  .املبيعات انكماش اىل يؤدي حد اىل الضريبة معدل ارتفع اذا وذلك التناقص
  :الضريبة فرض بعد التوازين رالسع

   t               d          + c–a =  p 
d – b      d – b 

  :السعر هذا عند احملققة املبيعات
     t                bd     +     bc–ad = b p + a  = dX= X 
        

d – b         d – b  
  :الضريبة حصيلة

                    2    t bd         +   t    bc –ad = t X  = T  
d – b             d – b  
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 اذا  كانت لديك البیانات التالیة :  2مثال:
 دالة الكمیة المطلوبةXd = 10 – p     
   دالة الكمیة المعروضةXs = 2p – 5 
المطلوب :
.التوازنیة والكمیة التوازني سعر من كل ايجاد1.
 للوحدة جنیه 1 بمعدل نوعیة ضريبة ُفرضت اذا 2.

.الجديدة التوازنیة القیم أوجد المباعة
 الكمیة و السعر ، االمثل الضريبة معدل احسب3.

. الضريبیة الحصیلة ، المقابلین

 
 

   

الحل
Xd        التوازن عند تحقیق شرط التوازن1. = Xs

   10 – P = 2P – 5 
10 + 5 = 2P + P 
P = 15/3 = 5

العرض دالة او الطلب دالة من اي في التعويضب 
 التوازنیة الكمیة على للحصول

Xd = 10 – P 
Xd = 10 – 5 
X = 5 
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جنیه 1عند فرض ضريبة نوعیة بمعدل 2.
Xd = 10 – P 
Xs = 2 ( P – t ) – 5 

الجديد التوازني السعر  
Xd =   Xs 
10 – P = 2 ( P – 1 ) – 5 
10 – P = 2 P – 2 – 5 
10 + 2 + 5 = 2P + P 
17 = 3 P
P = 17/3 = 5.667 

العرض دالة او الطلب دالة من اي في بالتعويض 
  التوازنیة الكمیة على للحصول

Xd = 10 – P 
Xd = 10 – 5.667 
X = 4.333    

 

 
 

:حساب معدل الضريبة االمثل 3.
T = t x 

التوازني السعر                                              Xd = Xs
10 – P = 2( P – t) – 5 
10 – P = 2 P – 2 t – 5 
10 + 5 = 2 P + P – 2 t 
15 = 3 P – 2 t 
P = 5 + 2/3 t 

 بالتعويض في اي من دالة الطلب او دالة العرض
للحصول على الكمیة التوازنیة  

Xd = 10 – P 
Xd = 10 – ( 5 + 2/3 t)
X = 10 – 5 – 2/3 t 
X= 5 – 2/3 t 
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الضريبیة الحصیلة T = tx
      T= t ( 5 – 2/3 t) 

T = 5 t – 2/3 t 2 
t dTبالنسبة الدالة وبتفاضل   = 5 – 4/3 t = 0

                                                                  dt
4/3 t = 5 
t=5х 3/4

 وھذا يمثل المعدل االمثل للضريبة اي ھو المعدل
t= 15/4الذي يؤدي الى اقصي قیمة للضريبة      

=3.75

 
يكون السعر التوازني

P = 5 + 2/3 t                   
P = 5 + 2/3 х 3.75
P = 7.5

          تكون الكمیة التوازنیة
          X = 5 – 2/3 t   

X = 5 – 2/3 х 3.75 
X = 2.5

تكون الحصیلة الضريبیة
 T = t x                               

T = 3.75 х 2.5
T= 9.375 
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  :الضريبة القيمية لإلنتاج: ثانياً
 كل سعر على معينة نسبة فرض يف تتمثل:  القيمية الضريبة أثر -1

 r الوحدة سعر اىل للضريبة املئوية النسبة كانت فاذا االنتاج وحدات من وحدة
 الضريبة بعد البائع عليه حيصل الذي السعر فيصبح p هو الضريبة بلق السعر وكان

     pr = p (I – r ) : حيث pr هو
   Xs = c + d pr                  الضريبة فرض بعد العرض دالة وتصبح
 = Xd. فقط العرض دالة على الضريبة تؤثر حيث هي كما الطلب دالة وتظل

a + bP  
  Xd = Xs : التوازن شرط

 القيمية الضريبة فرض أثر
 

 
  )14(الشكل رقم 

 يعين السعر من ثابتة مئوية بنسبة الضريبة فرض ان الشكل من يالحظ
 صفر يساوي الضريبة مقدار ان فيتضح العرض سعر مع متزايد مبقدار ضريبة فرض
  .الوحدة بيع سعر ارتفع كلما الضريبة مقدار ويزيد صفراً السعر يكون عندما
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  :الضريبة فرض بعد التوازن سعر
                   c       –          a =P   

d – b – dr  
 : الضريبة فرض بعد التوازنية الكمية

                  c        –      a b+ a = X 
d – b – dr 

 

التالیة البیانات لديك كان اذا :مثال :
الطلب دالة : Xd = 10 – P
العرض دالة: Xs = 2P – 5
التوازن شرط : Xd = Xs

المطلوب :  
. النموذج لھذا التوازنیة القیم تحديد1.
 على %25 بمعدل قیمیة ضريبة فرض اثر بیان2.

 السعر من كل على المباعة الوحدة سعر
.التوازنیة الكمیة و التوازني

 اثره في يعادل الذي القیمیة الضريبة معدل تحديد3.
. االمثل النوعیة الضريبة معدل التوازن على
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  الحل
Xd:                                           التوازن 1. = Xs

10 – P = 2P – 5
10 + 5 = 2P + P
15 = 3P 
P = 5 

على للحصول المعدلتین من اي في بالتعويض 
: التوازنیة الكمیة

X = 10 – P
X = 10 – 5 
X = 5  

 
 

من سعر الوحدة % 25عند فرض ضريبة 2.
Xs = 2P ( 1 – r ) – 5 
Xs = 2P ( 1 – 0.25 ) – 5 
Xs = 2P х 0.75 – 5 
Xs = 1.5 P – 5 

                                               تظل دالة الطلب كما ھيXd = 10 – P
                                                                     شرط التوازنX d = Xs

10 – P = 1.5 P – 5 
10 + 5 = 1.5 P +P 
15 = 2.5 P
P = 6 

الكمیة على للحصول العرض دالة او الطلب دالة من اي في بالتعويض 
 التوازنیة

X d = 10 – P 
X = 4 

 جنیه و  6جنیه الي  5يترتب على فرض الضريبة زيادة سعر التوازن من
.وحدات  4وحدات الى  5بالتالي تقل الكمیة التوازنیة من 
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 كانت النوعیة الضريبة على السابق المثال من3.
 لمعدل المناظرة  التوازني والسعر التوازنیة الكمیة

. االمثل النوعیة الضريبة
P = 7.5 
X = 2.5 

وعند فرض ضريبة قیمیة تصبح دالة العرض 
Xs = 2P ( 1 – r ) – 5 

                                     P= 7.5   , X = 2.5وبالتعويض  
يمثل r يعادل الذي االمثل القیمیة الضريبة معدل 

االمثل النوعیة الضريبة معدل التوازن على اثره في
 

 
 

Xs = 2P ( 1 – r ) – 5 
2.5 = 2 х 7.5 ( 1 – r) – 5 
2.5 = 15 ( 1 – r ) – 5 
2.5 + 5 = 15 ( 1 – r )

– 1 ) 15 = 7.5                                  15بالقسمة على  r )
0.5 = 1 – r
r = 0.5 

 السعر من %50 = االمثل القیمیة الضريبة معدل ان
  النوعیة الضريبة حصیلة تساوي القیمیة الضريبة الحصیلة ان

 T = t X                                                        t = r P 
T = r p X
T = 0.5 х 7.5 х 2.5 
T = 9.375 
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-3-  
  اإلعانات

لعرض بدال  ميكن اعتبار إعانة اإلنتاج مبثابة ضريبة سالبة، تضاف إىل سعر ا          
من أن تطرح منه، وبالتايل، ميكن معاجلتها بنفس الطريقة اليت تناولنا ـا حالـة               

ويف احلاالت العادية يؤدي منح إعانة إنتاج إىل ختفيض سـعر التـوازن       . الضرائب
  .ورفع الكمية التوازنية وذلك بعكس أثر الضريبة

ـ        :استقرار التوازن : أوالً سوق يتحقـق   أشرنا فيما سبق إىل أن توازن ال
عندما تتعادل الكمية املعروضة من السلعة مع الكمية املطلوبة منها  أو باسـتخدام             

  .لغة مارشال عندما يكون سعر الطلب مساويا لسعر العرض
ويقال أن توازن السوق مستقر إذا وجدت قوى تدفع بالسوق إىل التوازن            

  .إذا ابتعد عنه لسبب أو آلخر
اص بقانون تغري السعر وهو أن معـدل تغـري          فإذا تبنينا فرض فالراس اخل    

 وإذا افترضنا، للتبسيط، أن معدل تغـري        –السعر مع الزمن دالة يف فائض الطلب        
  :السعر يتناسب تناسبا طرديا مع فائض الطلب، أي أن

      = k (Xd - Xa))                5-1(  
  

عىن فيمكن إثبات ان توازن السوق مستقر يف هذه احلالة مب . o> kحيث  
أن قوى السوق تضمن عودة السوق إىل مستوى التوازن إذا ابتعد عنه، وذلك إذا              

، أي إذا كان ميل منحىن العرض أكرب جربياً من ميل منحىن o >  d – bكان   
وبطريقة أخرى ميكن القول أنه إذا استجاب الـسعر لفـائض           ) b > d(الطلب  

أي إذا زاد   (ائض الطلب موجبا    الطلب حبيث أنه يرتفع مبرور الزمن عندما يكون ف        
أي إذا زاد العرض (وينخفض عندما يكون فائض الطلب سالبا ) الطلب عن العرض 

فإن توازن السوق يكون مستقرا إذا كان فائض الطلب سـالبا عنـد       ) عن الطلب 

dp 

dt 
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األسعار األكرب من سعر التوازن، وكان موجبا عند األسعار األقل من هذا السعر،             
  :ة بني فائض الطلب والسعر كما يف الشكل التايلأي إذا كانت العالق

  
  فائض الطلب يف حالة استقرار التوازن) : 15(شكل رقم 

  :ميكن كتابة دالة فائض الطلب كما يلي) 2-2(و ) 1-2(الحظ أنه من 
      Xd – Xs = (a - c) + (b-d) p 

يشري إىل أن ميل خـط   )  o > d – b:  أي (وشرط استقرار التوازن 
لطلب بالنسبة للسعر جيب أن يكون سالبا حىت يتحقق اسـتقرار تـوازن             فائض ا 
  .السوق
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  )1(مترينات 
أوجد السعر التوازين والكمية التوازنية يف السوق عندما يكون الطلب          -1

  :والعرض كما يلي

  
  :أجب على ما يلي-2  

  أوجد السعر التوازين والكمية التوازنية يف السوق عندما تكون)أ(
 3P + 2X = 27  طلبدالة ال        
 6P – 2X = 9ودالة العرض         

 على الوحدة املنتجة، أوجـد نقطـة        1.5إذا فرضت ضريبة مبعدل     )ب(
  .التوازن اجلديدة واحسب حصيلة احلكومة من هذه الضريبة

 على الوحدة املنتجة، أوجد نقطة التـوازن        1إذا منحت إعانة مبعدل     )ج(
  .ه اإلعانةاجلديدة، واحسب االنفاق احلكومي على هذ

 P=9X+9 ودالة العـرض     P=39-3X2إذا كانت دالة الطلب       -
، ما هو مقدار اإلعانـة الـذي        3فاوجد معدل الضريبة الالزم لرفع السعر مبقدار        

  ؟3ينخفض سعر التوازن مبقدار 
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 = 9X ودالة العـرض  9X + 4P = 40إذ كانت دالة الطلب  -
P2-4     ة، بـني أثـر هـذه        وحدات على سعر الوحد    3 وفرضت ضريبة مبعدل

  .الضريبة على كل من الكمية التوازنية والسعر التوازين
 6P – 2X = 9 والعـرض  3P + 2X = 27إذا كان الطلب -3

من سعر الوحدة، فاملطلوب إجياد سـعر التـوازن         % 20وفرضت ضريبة مبعدل    
  .ارسم هذه احلالة بيانيا. اجلديدة وحصيلة الضريبة

 X = 4P ودالة العـرض  X = 1200 – 2Pإذا كانت دالة الطلب 
  .أوجد معدل الضريبة النوعية الذي يعطي أكرب حصيلة ممكنة للضريبة

  :عني يف األشكال التالية نقط التوازن املستقر ونقط التوازن غري املستقر-4

  
  )16(الشكل رقم 

حتقق بيانيا من األشكال الستة السابقة أن زيادة الطلب تؤدي إىل ارتفاع       -
 عنـدما يكـون      عندما يكون التوازن مستقرا وإىل اخنفاض السعر       السعر التوازين 

ما هو أثر زيادة الطلب على الكميـات التوازنيـة يف هـذه             . التوازن غري مستقر  
  احلاالت؟
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  الثالثالفصل 
  حتليل جانب العرض ونظرية اإلنتاج

نتحدث يف هذا الفصل عن حتليل جانب العرض من خالل نظرية اإلنتاج            
منحنيات عن  تعاريف ومفاهيم أساسية عن دالة اإلنتاج و جمموعة توضيح خاللمن

 دالناتج املتساوي، ومنحنيات اإلنتاجية الكلية واملتوسطة واحلدية، مث نوضح فيما بع       
  : حيث هناك ثالث أساليب لتحقيق السلوك األمثل للمنتجالسلوك األمثل

  .حتقيق أكرب إنتاج عند مستوى ثابت من التكلقة: األسلوب األول
  .حتقيق أكرب قدر من اإلنتاج بأقل تكلفة: األسلوب الثاين

  . حتقيق أفضل ربح: األسلوب الثالث
  االنتاج نظرية العرض جانب حتليل

 جانب الطلب يف ظل املنافسة الكاملة يتم بتفاعل قـوى        توازن السوق يف    
 الرئيسي احملدد ، وبتحليل عرض السلع جند أنالعرض والطلب يف الطلب يف السوق   

 وذلـك   املختلفة االنتاج عوامل من عدديستلزم االنتاج توافر  و االنتاج هو للعرض
  .مات املطلوبة واخلد، وبالتايل إمتام السلعللحصول على السلع واخلدمات املطلوبة
 كمية ونوع اإلنتاج    ديدوحت االنتاج لعواملويتوقف اختيار التوليفة املثلى     

على جمموعـة مـن      حبيث حيدث توازن املنتج يف ظل التحليل االقتصاد التقليدي        
  :الفروض تتمثل يف 

 .سلعة كل النتاج االنتاجية االنشطة من الائي عدد وجود-
   .االنتاج عوامل جتانس-
 . للتجزئةة السلعقابلي-
 . الثابتة سعارأب نتاجاإل عوامل من كمية يهأ شراء يستطيع املنتج نأ-
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والبد لنا أن نوضح بأن فهمنا للتحليل التقليدي لنظرية اإلنتـاج يعتـرب             
خطوة أساسية وهامة يف سبيل فهم الدراسات احلديثة للعالقات اإلنتاجيـة الـيت             

 .اص وحتليل النشاط بوجه عامتتناول حتليل املستخدم واملنتج بوجه خ
-1-  

 Production Function :االنتاج دالة
 من السلع واخلدمات كمتغري تـابع       املنتجة الكمية العالقة بني     دالة توضح

وترتبط الكميـة املنتجـة     وجمموعة عناصر االنتاج املستخدمة كمتغريات مستقلة       
وللتبـسيط  لة اإلنتاج، مبستلزمات إنتاجها من عناصر أولية بعالقات دالية تسمى دا   

 ،املـال  رأس و العمل ومها االنتاج عناصر من عنصرين حالة على التحليل نقتصر
والبد لنا أن نذكر أن هناك جهود كبرية بذلت ابتداًء من الثالثينيات لتقدير صيغة              

ة  الشهري يغدوال اإلنتاج ملنشآت خمتلفة بإستخدام بيانات حقيقية وفعلية ومن الص         
دوجالس، والبد لنا أن نوضح أيضاً أن متثيلنا سوف         ج دالة إنتاج كوب     لدالة اإلنتا 

يقتصر على عنصرين فقط من عناصر اإلنتاج مها العمل ورأس املال وبالتايل تكون             
 :دالة اإلنتاج هي العمل، ورأس املال

X = f ( q L , q k)  
  .العمل من املدخالت: q L: حيث 

q k :املال رأس من املدخالت. X :االنتاج ةكمي.  
 حمـددة  واا ، مشتقات وهلا مستمرة واا ، منفردة دالة X ان ونفترض

  .ومستلزماته االنتاج من لكل السالبة غري القيم عند فقط
وختتلف دالة اإلنتاج يف اآلجل القصري عن دالة اإلنتاج يف اآلجل الطويل،            

 مجيع النتـائج    تطبيقاملتغرية وميكن   نتاج  ستلزمات اإل ماالختالف ال يتعدى    إال أن   
  . اخلاصة باآلجل القصري على اآلجل الطويل

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


-87-  

جل نتاج يف اآل   دالة اإل  والشكل التايل يوضح مدى أوجه االختالف بني      
  :جل الطويل وذلك كما يلي نتاج يف اآلري عن دالة اإلصالق

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-2- 
 االنتاج منحنيات

ضح جمموعـة مـن     قبل أن نتحدث عن منحنيات اإلنتاج البد لنا أن نو         
  املفاهيم األساسية املرتبطة مبنحنيات اإلنتاج

 املنتجة الوحدات عدد هو : Total Productالناتج الكلي : أوالً
 ثبات مع) العمل(  L العنصر من خمتلفة كميات استخدام عن الناجتة X سلعة من

  . أي أن دالة اإلنتاج للعملqk ولكن معني مستوى عند) رأس املال( K العنصر
X = f (q L , q K) 

دالة االنتاج في االجل الطويل دالة االنتاج في االجل القصیر 

•X = f ( q L , q K) 

.ھناك عناصر انتاج متغیرة وثابتة •
ال يستطیع المنظم تغییر  •

مستوى مستلزمات االنتاج  
. الثابتة

ال يتغیر شكل دالة االنتاج بسبب  •
.التقدم التكنولوجي 

تتم  العملیات االنتاجیة  •
باستخدام الطاقة االنتاجیة 

.  القائمة
 يحكم العالقة بین حجم الناتج •

قانون “ الكلي وعناصر االنتاج 
”تناقص الغلة

•X = f ( q L , q K) 

.كل عناصر االنتاج متغیرة •
يستطیع المنظم تغییر مستوى  •

. مستلزمات االنتاج  الثابتة
يتغیر شكل دالة االنتاج بسبب   •

.التقدم التكنولوجي 
تتم  العملیات االنتاجیة  •

باستخدام الطاقة االنتاجیة 
.القائمة ويمكن زيادتھا 

يحكم العالقة بین حجم الناتج  •
قانون “ الكلي وعناصر االنتاج 

”  غلة الحجم

عنصر متغیر عنصر متغیرعنصر ثابت عنصر متغیر
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 فقط والبد لنا أن نوضح أن أي زيادة يف          qL دالة يف    Xوبالتايل يصبح   -
إىل نقص الكمية من العمل الالزمة مـستوى  يؤدي عادة   qkرأس املال املستخدم    

  .Xمعني من 
هو انتاجية الوحـدة  :  Average Productالناتج املتوسط : ثانياً

  .ملتغريالواحدة من العمل اي من العنصر ا
  عدد العمال/ الناتج الكلي  =      الناتج املتوسط للعامل 

T P= L AP   
  L  

ي أن اإنتاجية املتوسطة للعمل هي اإلنتاجية الكلية من العنصر للعنـصر            أ
  .مقسومة على الكمية املستخدمة

معـدل الـتغري يف    : Marginal Product احلدي الناتج: ثالثاً
  .تغري بالنسبة لتغريات  كمية العنصر املتغرياالنتاجية الكلية للعنصر امل

  التغري يف النــــاتــج الـكــــــــلي= الناتج احلدي 
   التغري يف وحدات عنصر اإلنتاج                      
        

            =            = MPL   
        

  
 APL، النـاتج املتوسـط      MPLالناتج احلدي    أن   والبد لنا أن نوضح   

أخذان يف التناقص مع زيادة عنصر العمـل        ي مث   ة النشاط اإلنتاجي   يف بداي  تزايداني
qL  ،    ويبلغ الناتج املتوسطAPL       قيمة عظمى عند مستوى العمل qL    أقل مـن 

  .MPL الناتج احلدي هصل عندياملستوى الذي 
والناتج  املتوسط، والناتج احلدي يتقاطعان عندما يصل الناتج احلـدي           

  أقصى قيمة 

X2 – X1  

qL2 – qL1    

d X  

d qL  
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 APL  أن الناتج احلدي يساوي النـاتج املتوسـط        يف هذه احلالة جند   
MPL =   

  : باألشكال البيانية كل منوفيما يلي نوضح
 APالناتج املتوسط  ، MPالناتج احلدي  ،  TPالناتج الكلي 

  9Kحيث يقدر كل منحىن من هذه املنحنيات مبستوى معني من 
  منحىن الناتج الكلي-1

  
  )17(شكل 

  اتج احلديمنحىن الناتج املتوسط والن-2

  
  )18(شكل 
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 : ان االنتاج مير بثالث مراحل الرسميالحظ من 
رأس  كلما زادت وحدات من عنصر العمل مع ثبـات           :املرحلة االويل   

ولكن يتزايد الناتج احلدي يتزايد كل من الناتج الكلي واملتوسط واحلدي ايضاً    املال  
MPL        بدرجة أكرب من زيادة الناتج املتوسط APL   سمي تلك املرحلة   و لذلك فت

 .مبرحلة الغلة املتزايدة  
 يزيد  رأس املال  كلما زادت وحدات من العمل مع ثبات         :املرحلة الثانية 

الناتج الكلي بشكل متناقص مث يصل ايل الثبات عند مستوي معني ويقـل النـاتج     
املتوسط كما يقل الناتج احلدي ولكن بشكل اكرب من الناتج املتوسـط ولـذلك              

 . تناقص الغلةتسمي مبرحلة
 له يكون الناتج احلدي قـد       مستوىعندما يصل الناتج الكلي ايل اقصي       

وصل ايل الصفر و هنا جيب ان يتوقف املنتج عن اضافة وحـدات جديـدة مـن      
 .وإال سوف حيقق خسارة.  عنصر العملاتوحد

 يؤدي  رأس املال  كلما زادت وحدات من العمل مع ثبات         :املرحلة الثالثة 
و ينخفض النـاتج احلـدي    ناتج الكلي كما يقل الناتج املتوسط ايضاًايل تناقص ال  

ان يتوقـف    بشكل اكرب ويكون سالباً و ال جيب الدخول ايل تلك املرحلة وجيب           
 .املنتج عن اضافة وحدات جديدة من العنصر املتغري 

  qL تتزايدان مث تأخذان يف التناقص بزيادة APL ,MPLمن الواضح ان 
 اقل من املستوى الذي تصل qLعظمى عند مستوى من العمل       قيمة   MPLوتبلغ  
 تتقاطعان عنـد  MPL و  APL اىل ايتها العظمي واملالحظ ان  APLعنده 
   . قيمتها العظمى  APLبلوغ 

 .ومن املنحنيات السابقة نستخلص قانون اإلنتاجية املتناقصة
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 ):قانون تناقص الغلة(  قانون االنتاجية املتناقصة

كل من منحنيات الناتج الكلي واحلدي واملتوسط تتزايد يف البداية مع           ن  إ
زيادة عنصر العمل املتغري حىت تصل كل منهما القصاها مث يبدأ كـل منـهما يف                

 .التناقص بعد ذلك
 الحظ  qK مع ثبات    qL بعد فترة تزايد وذلك بزيادة       MPLاي تتناقص   

 :ان هذه العالقات تفترض
 q k       عناصر االنتاج  ان هناك عنصر ثابت من  .1
 q L ان هناك عنصر متغري من عناصر االنتاج   .2
 . ثبات املستوى التكنولوجي .3

-4-  
 نتاج كوب دوجالسإدالة 

 وهي دالة انتاج توضح شكل االنتاج يف االجل الطويل 
q K B  .X = A q La  

 . عنصر العمل qL . حجم االنتاج الكلي xحيث ان 
qkعنصر رأس املال .  Aابت  ث. a,Bثوابت . 

 . تكون مرحلة ثبات غلة احلجم a+B =1عندما 
 . تكون مرحلة تزايد غلة احلجمa +B>1عندما 
 .  تكون مرحلة تناقص غلة احلجمa+B <1عندما 

  q kيتم افتراض ان رأس املال ثابت عند املستوى 
      b = A q kB بالتايل فيمكن تعريف ثابت جديد
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   الناتج املتوسطيات منحنكيفية اشتقاق

  دالة انتاج كوب دوجالسوالناتج احلدي من 
  
 
  

 
-6-  

 املتساوي الناتج منحنيات
  
  
  
  
  
  
  

X = b q La

انشقاق الناتج المتوسط  انشقاق الناتج الحدي
APL = X   = bqL

a              MPL = d X          
      qL qL                         dqL

 0حیث ان<a<1                0<a<1              
دائما اذن APL>0             دائما اذن MPL >0
زیادة مع تتناقص ولكنھا qL     زیادة مع تتناقص لكنھا qL 
سالبة تكون ان یمكن ال لكنھا       سالبة تكون ان الیمكن لكنھا
االنتاج دالة عن دوجالس كوب انتاج دالة اختالف ان الحظ 

 بمرحلة تمران وال البدایة منذ تتناقص APL,MPL ان اذ المألوفة
.اولیة تزاید
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X

qL

االنتاجیة الكلیة

X

AP
MP

qL

APL

MPL

االنتاجیة المتوسطة والحدية

  
  )19(الشكل رقم 

-6-  
  منحنيات الناتج املتساوي

 واليت تنتج نفس qL,qkيبني منحى الناتج املتساوي التوليفات املختلفة من  
 = X مـنحىن أن العالقـة   X فإذا كان مستوى اإلنتاج X.القدر من االنتاج 

F(ql, qK) حيث X )أي منحىن من منحنيات الـسواء يف للكـل اآليت   )وميثل 
 تؤدي إىل زيـادة  qK, qL وأن أي زيادة من qK, qLالكميات املختلفة من 

 وبالتايل كلما ابتعد منحىن السواء عن نقطة األصل فإن ذلك معناه زيادة Xاإلنتاج 
 .X3, X2, X1نتاج أي أن اإل
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  )20(الشكل رقم 

يعرب ميل املماس ملنحى الناتج املتساوى عند أية نقطة على معدل احـالل             
وذلك لالحتفاظ باالنتاج عند مـستوى      ) أو رأس املال بالعمل   (العمل برأس املال    

 .ثابت 
-7-  

 RTS: معدل االحالل الفين 
  

   =       =RTS  
                   

حالل عنصر  إالتحرك على نفس منحى الناتج املتساوى يعين        ظ أن   فاملالح
 .نتاج اخرإنتاج حمل عنصر إ

حد منحنيات الناتج   أوبالتايل فان معدل االحالل الفين عند ايه نقطة على          
 . املتساوى يساوى النسبة بني االنتاجية احلدية للعمل اىل االنتاجية احلدية لرأس املال

d qK  

d qL  

MPL  

MPK  
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  )21(الشكل رقم 

 االنتاجية احلدية الحد عناصر االنتاج سالباً اذا زاد استخدام هـذا   تصبحو
موجبـة   MPKسـالبة و   MPL تكـون  Mالعنصر عن حد معني ففي النقطة      

 اذ ان   M افضل مـن النقطـة       N سالباً وبالتايل ان النقطة      RTSوبالتايل يكون   
تخدمة  اقل من الكميات املسNالكميات كل من العمل ورأس املال املستخدمة يف        

 وذلك النتاج نفس القدر من السلعة وبالتايل فطاملا ان املنتج يدفع مثناً موجباً Mيف 
للحصول على اى عنصر من عناصر االنتاج و اننا نفترض انه يسلك سلوكا رشيداً        
فانه لن ينتج على اجلزء من منحىن الناتج املتساوى ذى امليل املوجب وحيدد اخلطان            

A,B     حافة االنتاجية املنطقة اليت الخيرج عنها املنتج الرشـيد          ويطلق عليه منحىن
  . موجباRTSًحيث يكون 
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 ال ميكن   جيب مالحظة أنه يف حال دالة اإلنتاج كوب دوجالس        : ملحوظة
أن تصبح اإلنتاجية احلدية ألي عنصر من العنصرين من العمل ورأس املال سـالبة              

 .اوي موجب منحىن الناتج املتس ميل أن يكونال حيدثوبالتايل 
-8-  

  السلوك االمثل لالنتاج
 كيف يتحدد احلجم االمثل لالنتاج: أوالً

  يشتري عنـصرين مـن    الذيسوف تقتصر الدراسة على حالة املنتج 
بأسعار ثابتة من سوق تـسودها املنافـسة        ) رأس املال ، العمل  ( عناصر االنتاج   

 .الكاملة
  تكون التكاليف الكليةC = PL qL + PK qk + F           
 C : التكاليف الكلية. 
 PL : االجر(سعر عنصر العمل.( 
 PK : الفائدة( سعر عنصر رأس املال.( 
 qL :كمية العمل. 
 qK :كمية رأس املال. 
 F :التكاليف الثابتة. 

ميثل اموعات املختلفة مـن عناصـر       : خط التكاليف املتساوية    : ثانياً
 .ة االنتاج اليت ميكن شراؤها بذات التكاليف الكلي

  :كتابة املعادلة يف الصورة اآلتيةوميكن 
C = PL qL + PK qK + F  

  
      -       =qK  

  

 qL LP  

PK  

C – F  

PK  
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يتضح من هذه الصيغة ان ميل خط التكاليف املتساوية يساوي سـالب            و
نسبة اسعار عناصر االنتاج و ان تقاطع اخلط مع حمور كميات عنصر رأس املال هو   

(C – F) / PK  تراه اذا انفقت كل التكـاليف  وهو ميثل كمية رأس املال املش
 (C – F)على شراء رأس املال كما ان تقاطع خط الناتج املتاوى مع حمور العمل 

/PLميثل الكمية املشتراه من العمل عند انفاق كل التكاليف على هذا العنصر   
ونالحظ يف الشكل التايل أنه كلما ارتفعت التكاليف كلما ابتعـد خـط    

   C1< C2 < C3طة األصل وهذا يعين التكاليف املتساوية عن نق
 
 منحنیات التكالیف المتساوية

التكالیف خط ابتعد كلما التكالیف خط ابتعد كلما التكالیف ارتفعت كلما انھ یالحظ 
C اي االصل نقطة عن المتساویة (1) < C(2) < C(3) .

طریقین احد یسلك ان الرشید وللمنتج:
من وثابت محدد مستوى عند ممكنة كمیة اكبر بانتاج یقوم ان : االول االسلوب 

.الكلیة التكالیف
االنتاج من ثابتة محددة كمیة ممكنة تكلفة باقل ینتج ان :الثاني االسلوب .

qK

qL

C(1)

C(2)

C(3)(C – F) / PK

(C – F) / PL

 
 )22(الشكل رقم 

  :ثالثًا         
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حجم االنتاج االمثل

qK

qL

Q

B

مجرى التوسع
X

O

 
  )23(الشكل رقم 

يسمى احملل اهلندسي الواصل بني نقاط االنتاج املثلـى  :  B جمرى التوسع
جيري التوسع للمنشأة وهو حيدد عناصر االنتاج املثلى اليت حتقق اكرب انتاج عنـد              

 , O = g (qL.  من االنتاجتكلفة ثابتة او اقل تكلفة للحصول على كمية معينة
qK)  

 و البحـث   Cيف حتديد خط معني للتكاليف الثابتة       االسلوب االول   ميثل  
يتلخص يف االسلوب الثاين  عن اعلى مستوى لالنتاج ميكن حتقيقه ذه التكلفة اما          

 والبحث عن اقل تكلفة ميكن حتملها يف سبيل حتقيق Xحتديد خط الناتج املتساوي  
 ويبني الشكل ان االسلوبني يؤديان اىل نتيجة واحـدة      Xاالنتاج  هذا املستوى من    

. Qوهى ان حجم االنتاج االمثل او مستوى التكاليف االمثل يتحقق عند النقطة             
 وميثل ايضا اقل تكلفة ميكن حتملها يف      Cاليت متثل اكرب انتاج ميكن حتقيقه بالتكلفة        

  :        رابعًا
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النتاج اليت حيقق حجم االنتـاج       اي التوليفة واملزج املثلى لعناصر ا      Xسبيل انتاج   
 .االمثل باقل تكاليف ممكنة
 :Qعند النقطة 

 ميل خط التكلفة املتساوى =  ميل منحىن الناتج املتساوى 
                

                       = =RTS    
  
  

وبالتايل يتحقق الشرط الالزم للتوازي هو أن تكون النسبة بني اإلنتاجيات           
اإلنتاجية احلدية لعنصر رأس املال مساوية ألسعارهم، وبتحقق احلدية لعنصر العمل، 

الشرط الالزم للتوازن أيضاً عندما يتساوى معدل اإلحالل الفين مع النـسبة بـني          
  أسعار عناصر اإلنتاج 

PL 
PK  =  RTS 

  :املنتج الرشيد يسلك أحد طريق. ..
ى حمدد   أن يقوم بإنتاج أكرب كمية معينة عند مستو        :األسلوب األول -1

  .)القليلة(وثابت من التكاليف 
 ممكنة كمية حمددة وثابتـة مـن        نفقة أن ينتج بأقل     :األسلوب الثاين -2

  .اإلنتاج
  . حتقيق أقصى ربح:األسلوب الثالث-3

يعرف الربح على أنه الفرق بني اإليراد والنفقة حيث أن اإليراد هو حاصل    
  R = PXضرب الوحدات املباعة يف سعر الوحدة منها أي أن 

   هي اإليراد الكليRحيث أن 
         Pهي سعر احلودة   

MPL  

MPK  

LP  

Pk  
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         Xالكمية املنتجة   
          Hربح املنتج   

  .X هي جمموع ما يتحمله املنتج يف سبيل إنتاج Cإذ أن التكاليف 
R = R – C 

R = PL (qL qK) – PL qL – PK qK  
 حتديـد ايتـها    وميكنqK qLمن هذه املعادلة يتضح أن الربح دالة يف 

  :العظمى لدالة من الدرجة األوىل كما يلي
ə R  = o = FLP - PL ə 9L 

  
ə R  = o = FKP - 

PK ə qK  
  أو

PFL = PL    PFK = PK 
ومعىن ذلك أن الشرط الالزم للنهاية العظمى للربح هو أن يستخدم كـل        

نتاجية احلديـة   عنصر من عناصر اإلنتاج عند املستوى الذي تتساوى عنده قيمة اإل          
للعنصر مع سعر خدمة هذا العنصر فيمكن للمنتج زيادة رحبه طاملا أن اسـتخدام              

إىل ضيف إىل إيراده مقدار أكرب من املقدار املضاف إليه          توحدة إضافية من العنصر     
  .النقطة

 اشتقاق منحىن العرض
جـم  ال يستطيع املنتج خالل هذه الفترة تغري ح: الفترة القصرية جداً : أوالً

إنتاجه وبالتايل يأخذ منحىن العرض شكل خط مستقيم عمـودي علـى حمـور              
الكميات ونقطة تقاطعه مع احملور بني حجم اإلنتاج الثابت وذلك مع افتراض عدم             

  قابلية السلعة املنتجة للتخزين
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  )24(الشكل رقم 

ويشتق منحىن عرض السوق من منحنيات العرض الفردية وجتمـع هـذه     
  .اًاملنحنيات أفقي
  :اشتقاق منحىن العرض يف الفترة القصرية: ثانياً

يستطيع املنتج يف هذه الفترة تغري حجم إنتاجه بتغري مستوى استخدام إىل            
عناصر اإلنتاج املتغرية، مع بقاء عناصر اإلنتاج الثابتة وبالتايل ال يستطيع تعـديل             

  .حجم املشروع أو الوحدة اإلنتاجية

  
  )25(الشكل رقم 
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 أن نوضح أن املنتج يستطيع أن يستمر يف العملية اإلنتاجية خالل            والبد لنا 
الفترة القصرية إذا كان يستطيع أن يقوم بتغطية التكلفة املتغرية للمشروع جبانـب             

 يستطيع حتقيق أقصى ربـح     كما أوضحنا من قبل    تغطية التكاليف الثابتة، إن املنتج    
اوى اإليراد احلدي مع النفقة احلدية      يف املدى القصري يف ظل املنافسة الكاملة إذا تس        

 الفترة القـصرية يف     العرض يف وأن يتساوى السعر مع النفقة احلدية وينطبق منحىن         
 ميل منحىن النفقة احلدية موجب والذي يقع فوق مـنحىن           منهاجلزء الذي يكون    

 P0 عن األسعار اليت تقل عن السعر الصفرالنقطة املتوسطة املتغرية ويساوي اإلنتاج 

  P < P0         X = 0أي أن عندما 

  
  )26(الشكل رقم 
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  الفصل الرابع
  دوال التكاليف

تتمثل مشكلة املنتج يف حتديد مستوى إنتاج حيقق له أقصى ربـح بأقـل              
 وبالتايل جند أن هناك مشكلة لتحديد النسب املثلى لعناصر اإلنتـاج         ممكنة كاليفت

 يقـوم    مث اليت تقوم بإنتاج مستوى معني من الناتج وحتقق له أقصى ربـح ومـن             
ملنتج بداللة إيراداته ونفقاته معرباً عنها كدوال يف كمية         االقتصادين بتحليل سلوك ا   

 .اإلنتاج
-1-  

 دوال التكلفة يف االجل القصري
ميكن استنتاج دوال التكلفة من دالة االنتاج ومعادلة التكلفة ودالة جمرى 

  :التوسع 
 :من املعادالت التالية

X = f (qL ,qK)  
C = PL qL + PK qK  + F  

O = g ( qL , qK)   
  C, X , qK , qLربع متغريات أ ثالث معادالت لتحديدالتايل يكون ب

 النفقة علىوميكن لنا حل هذه املعادالت لتحديد أربع متغريات واحلصول 
Cكدالة يف مستوى اإلنتاج مضافاً إليها النفقة الثابتة .  

  TC = h (X) + F او    TC  = VC + F: التكاليف الكلية 
 .ثل التكاليف الكليةمت):  TC) Total Costحيث

h(X)متثل عناصر االنتاج  ):qL .PL + qK .PK( 
V(C) Variable Cost) :(التكاليف املتغرية. 

F (Fixed Cost)  : التكاليف الثابتة .  
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  التكاليف الكلية يف االجل القصري: أوالً

 
  )27(شكل رقم 

 وتتحملها من املالحظ ان التكاليف الثابتة ال تتأثر بعدد الوحدات املنتجة
املنشأة سواء انتجت او مل تنتج وتوضح دالة التكاليف اقل تكلفة ميكن ان 

 . يتحملها املنتج يف سبيل انتاج كل حجم من احجام االنتاج
 متوسطات التكاليف يف االجل القصري: ثانياً

 
  )28(شكل رقم 
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 حجم االنتاج االمثل عند اقل تكلفة ممكنة
MC = ATC                                              

  :يالحظ من الشكل
تبلغ التكلفة احلدية ايتها الصغرى عند مستوى لالنتاج اقل من  .1

  AVCايتهما الصغرى كما ان ATC,AVCاملستوى الذي تبلغ كل من 
 .ATCتبلغ قيمتها الصغرى قبل 

 شكل قطع زائد اذ ان التكلفة الكلية الثابتة توزع على AFCتتخذ  .2
 AFC من وحدات االنتاج كلما زاد حجم االنتاج وبالتايل تتناقص عدد اكرب

 .بزيادة االنتاج
 التكلفة AVC ومنحىن ATCتساوي املسافة الرأسية بني منحىن  .3

 = ATC . وبالتايل تتناقص هذه املسافة بزيادة االنتاجAFCالثابتة املتوسطة 
AVC + AFC  

لية املتوسطة أو التكلفة يقطع منحىن التكلفة احلدية منحىن التكلفة الك .4
 .MC=ATC /  MC = AVCاملتغرية املتوسطة عند قيمتها الصغرى اي 

اذا كان منحىن التكلفة املتوسطة متناقصاً بالنسبة للكميات فان  .5
MC<AC واذا كان متزايدا فان MC>AC ) حيث تشريAC ايل التكلفة 

 ). املتوسطة الكلية او املتغرية
 لفة للوحدةميكن استنتاج عالقات التك

  Average Total Cost ATC)ِ)التكلفة الكلية املتوسطة : أوالً
ATC = { h(X) + F} / X 

ATC = AVC +  AFC 
 Average) AVC (Variable التكلفة املتغرية املتوسطة للوحدة: ثانياً

Cost  
AVC = h(X) / X 
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  Average Fixed AFC(التكلفة الثابتة املتوسطة للوحدة: ثالثاً
(Cost 

AFC = FC / X 
 MC  (Marginal Cost)التكلفة احلدية  .4

MC =   TC /   X         أو MC =    VC /     X 
 حتديد أقصى ربح

 qKاملستخدمة نتاج  اإلكميات عناصرميكن التعبري عن الربح كدالة يف 
qL وميكن لنا أن حندد القيمة العظمى للربح بداللة qK , qL   

  :دالة يف حجم اإلنتاج فيتم تعريفه على أنهوميكن التعبري عن الربح ك
r = R – C   

 .الربح : rحيث متثل 
  :االيراد الكلي: أوالً

C) :Cost :( التكلفة الكليةC = PL qL + PK qK  + F  
       R = P. Xالكمية × السعر = االيراد الكلي 

  :االيراد املتوسط: ثانياً
AR = R / X =  P.X / X  = X 

 .يراد املتوسط يساوي السعر دائماً وذلك يف سوق املنافسة الكاملة بالتايل فاال
  :االيراد احلدي: ثالثاً

MR = R / X  
بالتايل فااليراد احلدي يساوي االيراد املتوسط يساوي السعر دائماً وذلك يف 

  MR = AR = P. سوق املنافسة الكاملة
الشرط الالزم ف Xاي ان الربح دالة يف متغري واحد وهو حجم االنتاج 

 :للحصول على اقصى ربح هو 
 االيراد احلدي = التكلفة احلدية 
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MC = MR   
 معىن ذلك أن النفقة احلدية تساوي اإليراد احلدي

 ان تكون التكاليف احلدية متزايدة اي ان يكون ميل الشرط الكايفاما   
ن زيادة منحىن التكلفة احلدية اكرب من ميل منحى االيراد احلدي مما يشري اىل ا

  .احلجم االنتاج عن املستوى الذي حتدده يؤدي اىل نقص الربح 
ومعىن ذلك أن معدل تغري النفقة احلدية بالنسبة حلجم اإلنتاج أكرب من   

  .معدل تغري اإليراد احلدي
  :من ذلك نالحظ

أن مستوى النفقة الثابتة ال يؤثر على سلوك املنتج يف اآلجل القصري -1  
ية االقتصادية هو أن املنتج يتحمل هذه النفقة سواء أنتج أم مل تفسري ذلك من الناح

ينتج، وميكنه التوقف عن اإلنتاج طاملا أن نفقة إنتاجية املتغرية املتوسطة أقل من 
اإليراد واملتوسط وبالتايل فإن شروط حتقيق أقصى ربح ال تأخذ هذه احلالة يف 

  .   احلسبان
ة امجالية على االنتاج ال تؤثر ن فرض ضريبأ: يف حالة فرض ضريبة-2  

على حجمه االمثل اذ اا تعترب مبثابة تكلفة ثابتة يتحملها املنتج فاذا فرضت ضريبة 
 : تصبح دالة التكاليفTامجالية على االنتاج قدرها 

C = h(X) + F + T  
 . مقدار ثابت وبالتايل ال يتأثر االنتاج االمثل بالضريبة االمجالية Tحيث 

س بالنسبة للضريبة االمجالية تؤثر الضريبة النوعية على احلجم على العك  
االمثل لالنتاج فهي تفرض مبعدل ثابت على كل وحدة منتجة وبالتايل تصبح دالة 

   .tالتكاليف بعد فرض ضريبة نوعية مبعدل 
C = h(X) + F + tX  
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يلي كما ما لمنتج التكالیف دالة كانت اذا :
 C = 100 + 5 X + 3 X2

ينتجھا التي السلعة على الطلب دالة وكانت :
 P = 145 – 4 X

المطلوب :
.الحدية التكلفة ايجاد 1.
.المتوسطة الكلیة التكلفة ايجاد2.
.المتوسط االيراد و الحدي االيراد ايجاد3.
.للمنتج ربح اقصى يحقق الذي االنتاج حجم ايجاد4.
 يحقق الذي االنتاج حجم عند المنتج ربح ايجاد5.

.للمنتج ربح اقصى

 
 

1. MC = dC / dX = 5 + 6X
2. ATC = TC / X   = 100/X + 5X / X + 3X2 / X
 =  100/X + 5 + 3X
 AVC = VC / X = 5X / X + 3X2 /X
 =  5 + 3X 
3. R = P . X
 R = (145 – 4X ) . X
 R = 145X – 4X2

 MR = d R / dX
 MR = 145 – 8 X
 AR = R /X
 AR = 145X / X – 4 X2 / X
 AR = 145 – 4X
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4. حجم االنتاج الذي يحقق اقصى ربح للمنتج 
 MR = MC 
 145 – 8X   =  5 + 6X
 145 – 5 = 6X + 8X
 140 = 14 X
 X = 140/14 = 10
5. r= R – C
 P .X    - 100 + 5X + 3X2

 ( 145 – 4X) . X – 100 +5X + 3X2

 ( 145 – 40) 10  - 100 + 50 + 3 (10)2

 (1450 – 400) – 100 + 50 + 300
 1050 – 450 
 r= 600  اقصى ربح للمنتج  

 

يلي كما المنتجین الحد التكالیف دالة كانت اذا :
 C = 100 + 4 X2

سلعته على الطلب دالة وكانت :
 P = 100 – 2 X

المطلوب :
.الحدية التكلفة ايجاد1.
.المتوسط االيراد و الحدي االيراد ايجاد2.
.ربح اقصى يحقق الذي االنتاج حجم ايجاد3.
 يحقق الذي االنتاج حجم عند المنتج ربح ايجاد4.

. ربح اقصى
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4. r= R – C 
 r= P . X – {100 +4X2}
 r= (100 – 2 X) . X   - {100 +4X2}
 r= 100 X – 2 X2  - {100 + 4X2 }
 r= {100 х 8.3 – 2 (8.3)2}  - {100 + 4(8.3)2 }
 r= {830 – 137.78} – {100 + 275.56}
 r= 692.22 – 375.56
 r= 316.66

 
 

  

1. MC = dC / dX = 8X
2. R = P . X 
 R = ( 100 – 2 X) . X
 R= 100 X – 2 X2

 MR = dR / dX = 100 – 4 X
 AR = R / X = 100 X / X – 2 X2 / X
3. حجم االنتاج الذي يحقق اقصى ربح للمنتج 
 MR = MC 
 100 – 4X = 8X
 100 = 12X
 X = 100/12
 X = 8.3 
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  الفصل اخلامس
  الطلب جانب حتليل
  املستهلك سلوك نظرية

نبدأ هذا الفصل بتوضيح بعض التعريفات األساسية الالزمة لتحليل نظرية   
تناول بعد ذلك ة طبيعة دالة منفعة املستهلك مث نسلوك املستهلك ونتبعها مبناقش

لك  أنه يسلك سلوكاً رشيدا ومن ذبفرض شروط توازن املستهلك شديدبإجياز 
  .نستنتج دوال الطلب

  :أساسية تعاريف  
-1-  

  Utility Function: املنفعة دالة طبيعة
 عدة بني خري اذا انه مبعىن تصرفاته يف رشيد املستهلك ان االفتراض يتم

 .ممكن اشباع اكرب له حتقق اليت اموعة اختار السلع من جمموعات
 املختلفة السلع يبترت املستهلك يستطيع ان الرشيد السلوك مبدأ ويتطلب

 Ordinal ترتيبياً للمنفعة مقاسه يكون ان يكفي اي .هلا تفضيله درجة حبسب
 كمية او لدرجة قياس عددي هلذا التفضيل أو حتديد اىل املستهلك حيتاج ال اي

  . املختلفة السلع من عليها حيصل اليت االشباع
  :ويقتضي افتراض هذا السلوك الرشيد ملستهلك ما يلي

أو يفصل ) x1( ,) x2 (عرف املستهلك بالنسبة ألي جمموعنيأن ي-1
(x2) على )x1(هما أو أنه يستوى عنده احلصول على أي.  

أن تكون إحدى اإلمكانيات الثالثة السابقة دون غريها صحيحة فمثال -2
  x1 على x2فال ميكن أن يفضل أيضا ) x2(على ) x1(إذا كان املستهلك يفضل 
  . أيهماوأن يستوى احلصول على
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فإنه البد أن  x3 على x2  x2 على x1إذا كان املستهلك يفضل -3
نلخص من ذلك بأن املستهلك البد أن يسلك  وx3 على x1يفضل املستهلك 

ويتطلب ذلك من املستهلك أو السلوك الرشيد له أن يقوم بترتيب  .سلوكا منسقاً
ستهلك إىل حتديد السلع على حسب درجة تفضيله هلا، مبعىن آخر أن ال حيتاج امل

قيمة عددية لدرجة اشباعه أو كميه االشباع اليت حنصل كلها ويغري عن ذلك 
  .الترتيب بدالة املنفعة الترتيبية

-2-  
  الترتيبية املنفعة دالة

 عليه حيصل الذي االشباع مدى ترتيبية بطريقة تبني اليت االداة اا
 ان افتراضنا فاذا دود دخله يف حاملختلفة السلع لكميات استهالكه من املستهلك
  : الترتيبية منفعته دالة تكون 2,1 فقط سلعتني يشتري املستهلك

U = f (X1 – X2) 
  .التوايل على 2,1 السلعتني من املستهلكة الكميات X2 , X1 حيث

 :املنفعة دالة خصائص
  .مستمرة f الدالة ان-1

  اجلزئية األوىل، والثانية مستمرة أيضاًمشتقااوأن 
 من عليها حيصل اليت الكمية زادت كلما تزداد املستهلك منفعة ان-2

 باستمرار متزايدة U فان وبالتايل االخرى السلعة كمية ثبات مع السلعتني احدى
  X2 ,X1 من كل يف

 متناقص مبعدل تزيد  املنفعةدالة أن تناقص املنفعة احلدية أي أن نفترض -3
 .احلدية املنفعة لتناقص
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وباختصار نوضح أن دالة مستمرة : احلدي االحالل لمعد تناقص-4
ها وهي متزايدة باستمرار بالنسبة للسلعة ولكنها متزايدة مبعدل تلوميكن مفاض

  إىل أعلىمقعرةمتناقص باإلضافة إىل ذلك فإا 
-3-  

  ءمنحنيات املنفعة املتساوية أو منحنيات السوا
وعات املختلفة من هي احملل اهلندسي للمجم: تعريف منحنيات السواء*

السلعتني اليت تعطي للمستهلك ذات املستوى من االشباع أو املنفعة فإذا كانت متثل 
  :مستوى معني من املنفعة ميكن كتابة منحىن السواء كما يلي

V = f (x1 x2)  
 على احملور األفقي x1وإذا مثلنا جمموعة من منحنيات السواء بيانيا برسم 

x2على احملور الرأسي .  

  
  )29(شكل رقم 

 الـسواء  منحنيـات  من جمموعة يتضح )29( يف الشكل رقم  الرسم منو
 فمـن ، الرأسـي  احملور على X2 و االفقي احملور على X1 الكميات برسم بيانياً

 ذلك معىن ان اذ ، االصل نقطة عن ابتعدنا كلما يزداد االشباع مستوى ان الواضح
 . U (1) < U (2) < U (3) .2 و 1 السلعتني من كل من االستهالك زيادة
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 ان ميكـن  ال الـسواء  منحنيات ان يتضح( )  يف الشكل رقم      الرسم من
، U1 ، U2بالرموز  A1  ، A2 ،A3فإذا أشرنا إىل املنافع املناظرة للنقط        . تتقاطع

U3 ومت املقارنة بني A1 ،A3  وجد أنA3 أفضل من A1     وبالتـايل فـإن  
U3 <U1   

  
  )30(شكل رقم 

 السابق جند أن منحنيات السواء تقاطعت وهذا ال حيـدث يف            من الشكل 
 A1 ، A2 ، A3الواقع، والدليل على ذلك إذا أشرنا إىل املنافع املناظرة للـنقط           

 علـى  A1قارنا بني  وu1   ، u2 ، u3واليت كل منهما على منحىن سواء بالرموز        
 1نحىن السواء  األعلى من م3 املوجودة على منحىن السواء A3، 1منحىن السواء 

 إذ أن املستهلك حيصل على كميات أكرب مـن          A1 مفضله على    A3وجدنا أن   
 وبالتايل فإن تفضيل املستهلك A1 مما حيصل عليه عند A3 عند  x1   ، x2السلعتني  

u3 < u1    ومبا أن A3   ، A2        تتفقان على نفس منحىن السواء فإن u3 = u2  كما 
 = n3منحىن السواء مما يعـين أن    تتفقان على نفس     A2   ، A1 ألن   u1 = u2أن  
n1  
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وهذا يتعارض مع االفتراض أما منحنيني خمتلفني وبالتايل ال يتقاطع 
 .منحنيان السواء

-4-  
  :احلدي االحالل معدل

Marginal Rate of Substitution  
 احـالل  او 2 بالـسلعة  1 السلعة احالل معدل السواء منحىن ميل يبني

  .املنفعة من املستوى بذات حمتفظ املستهلك يظل حىت 1 بالسلعة 2 السلعة
           1  f  = 2 dX-= MRS  

dX1     f2 
 كل ان ومبا للسلعتني احلدية املنافع بني للنسبة مساوي MRS ان ويتضح

 ويعىن dX2 / dX1 <0 سالباً يكون السواء منحىن ميل فان موجبة f2 ,f1 من
 امليل ان وحيث X1 بزيادة تصغر مليله املطلقة القيمة ان اعلى اىل السواء منحىن تقعر

   .موجبا يكون ان جيب تغريه معدل فان سالب
 حتقيق هو الرشيد املستهلك هدف ان:  للمستهلك األمثل السلوك :أوالً

 السلع اسعار ظل ويف معينة ميزانية حدود يف عليها احلصول ميكن منفعة اكرب
سعر السلع يف سوق املنافسة الكاملة  وحيث أن الدخل ثابت و.السوق يف السائدة

 .ثابت أيضا
y – P1 X1 – P2 X2 = 0 

 .ثابت انه االفتراض مع املستهلك دخل: y ان حيث
P2 ,P1 :السلعتني سعر X2 ,X1 ثابت انه ونفترض . 

 من ذلك يتم:  احلدية املنفعة لنظرية طبقا املستهلك يتوازن كيف :ثانياً
 .التعويض وطريقة) λ (انجالجر طريقة ومها االسلوبني خالل

 :االيت الرياضي النموذج نكون بالتايل
 u= f (X1 ,X2).       الكلية املنفعة دالة نكون

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


-116-  

  y= P1 X1 + P2 X2        امليزانية قيد دالة نكون
y – P1 X1 – P2 X2 = 0 

 اهلدفية الدالة نكون
V   = امليزانية قيد (الجرانج مضاعف +  الكلية املنفعة دالة (   

  على النحو التايلالصيغةفيكون طريقة الجرانج، تكون 
V = f (X1 ,X2) + λ ( y – P1X1 – P2 X2)  

X,1 X 2 , من لكل اجلزئية املشتقات تعادل : الضروري الشرط -1
λ بالصفر.   

ـ        ع معىن ذلك أن معدل اإلحالل احلدي بني السلعتني جيب أن يتعـادل م
 .النسبة بني سعريهما

dV/dX1= V1= f1 – λ P1 = 0 
dV2/dX2= V2 = f2 – λ P2 =0 

dVλ / dλ = Vλ = y – P1 X1 – P2 X2 =0 
 حتقـق  اليت X2 ,X1 السلعتني كميات على حنصل املعادالت هذه حبل
 .اشباع اقصى للمستهلك
 كميـات  عليها حصلنا اليت الكميات ان من للتأكد: الكايف الشرط -2

   :اللخ من وذلك .ممكن اشباع اقصى حتقق توازنية
ويتبني هذه الشروط أن نسبة املنفعة احلدية لكل سلعة إىل سعرها جيب أن             
تساوى النسبة املشتركة أو مبعىن آخر أن املنفعة احلدية بكل وحدة نقدية منفعة جيب 

 أن تتعادل يف مجيع جماالت االتفاق
 االحالل معدل تناقص افتراض يعادل للتوازن الكايف فالشرط وبالتايل

 . احلدي
  :من للتاكد امليزانية قيد دالة يف التعويض خالل من ماا

P1 X1 + P2 X2  = y   
  :وميكن كتابة الشرط الكايف للتوازن كما يلي
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-5-  

  توازن املستهلك بيانياً باستخدام منحنيات السواء

 

E

X2

X1

A

B

1

2

3

 
  )31(شكل رقم 

 خط ميس عندما يتحقق املستهلك توازن ان يتضح) 31(رقم   الشكل من
 واذ ) للتـوازن  الـالزم  الشرط يعادل وهذا ( السواء منحنيات من ىنمنح امليزانية
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 نقطـة  فان ،)منفعة العظم الكايف الشرط (اعلى اىل مقعرة السواء منحنيات كانت
 .  للمستهلك املتاح الدخل ظل يف حتقيقه ميكن اشباع اكرب نقطة متثل هذه التماس

 ) 1 (مثال
 ما كملستهل الكلية املنفعة دالة ان علمت اذا

u=2X1 X2 
  :السلعتني على لالنفاق املستهلك خيصص

y=1000 جنيه  
P1= 20 االوىل السلعة سعر جنيه 
P2=10 الثانية السلعة سعر جنيه  

  ؟ املستهلك توازن حتقق اليت التوازنية الكميات حتديد : املطلوب
  احلل

                      u= 2X1 X2 الكلية املنفعة دالة نكون
 الصفرية صورا يف امليزانية قيد لةدا نكون

y=  P1 X1 + P2 X2  
1000 = 20 X1  + 10 X2  

1000 – 20 X1 – 10 X2 = 0  
   :اهلدفية الدالة نكون

V = ( 2X1 X2) + λ ( 1000 – 20 X1 – 10 X2) 
  λ, X2 , X1): الضروري (الالزم الشرط

V1 = 2X2 – 20 λ =0                  (1) 
V2 = 2X1 – 10 λ = 0                (2) 

Vλ = 1000 – 20 X1 – 10X2 = 0              (3)  
  )2 (املعادلة على) 1 (املعادلة بقسمة

λ20    =   2X2        
2 X1       10 λ  

     2=      2 X 
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X1        1 
 X2  = 2 X1                        (4) 

 ).3 (املعادلة يف) 4 (املعادلة من وبالتعويض
1000 – 20 X1 – 10 X2 = 0 

1000 – 20 X1 – 10 ( 2X1) =0 
1000 – 20 X1 – 20 X1 = 0 

1000 = 40 X1  
X1 = 25                          (5) 

 ) 4 (املعادلة يف) 5 (املعادلة من بالتعويض
X2 = 2 X1 

X2 = 2 х 25  
X2 = 50                               (6)   

  :الكايف الشرط
 توازنية كميات  X2,X1 من عليها حصلنا اليت الكميات ان من للتأكد

  :امليزانية قيد دالة يف التعويض خالل من وذلك املستهلك اشباع حتقق
 P1 X1 + P2 X2 = y 

20 x 25 + 10 x 50 = 1000 
  

  :2مثال   
  u =  x1 x2      P1 = 2   P2 = 5إذا كانت    
  قق أكرب اشباع ممكن للمستهلكحدد الكميات من السلعتني اليت حت  
  y = P1 x1 + P2 X2    قيد امليزانية: أوال  
          100 = 2 x 1 + 5 x 2 
 u = x1 x2    التوازن بني يتحقق عندما تكون  
تصل إىل قيمتها بشرط لتحقيق قيد امليزانية وبتطبيق طريقة الجرانج تكون   

  الصفة
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  V = x1 x2 + k (100 – 2x1 – 5x6 
    V1 = x2 – 2k = o    
    V2 = x1 – 5k = o  
    Vk = 100 – 2x1 – 5x2 = o  

  حيل املعادالت الثالثة جند أن

  
  

    .وبالتايل يتحقق شرط التوازن ألن الناتج باملوجب
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  الفصل السادس
 التوازن االقتصادي العام

-1-  
 منوذج فالراس

  هو منوذج مغلق مبعىن ان مجيع متغرياته تتحدد آنياً مبعرفة الظروف
 وهو منوذج .املعطاه اى يعتمد على املتغريات الداخلية وليس املتغريات اخلارجية

   .يكون متسقاً مع وجود حالة التوازن
بعد املعادالت وااهيل ال يضمن وجود والبد أن نوضح أن جمرد القيام 

توازن له من الناحية االقتصادية كما انه ال يضمن أن يكون احلل وحيداً وأخرياً، 
وال ميكن ذه الطريقة معرفة إذا كان هذا التوازن مستقر أم ال مبعىن أنه إذا أغرقت 

اق إىل األسواق عن مستواها التوازين بسبب أو آخر وجدت قوى تدفع هذه األسو
 .التوازن مرة أخرى

  فهو منوذج يبحث يف حتليل توازن مجيع االسواق يف آن واحد ويتم
 :بفرضدراسة التوازن العام للتبادل واالنتاج 

 .وجود حالة من املنافسة الكاملة يف االسواق .1
ان يؤثر مباشرة ) سواء كان منتجاً أو مستهلكاً( انه ال ميكن للفرد  .2

 .على االسعار
عار معلومة وحتدد بظروف السوق وبتفاعل مجيع قوى تعترب االس .3

 .الطلب والعرض
اذا احنرفت االسواق عن مستواها التوازين لسبب او الخر وجدت  .4

 . قوى تدفع هذه االسواق اىل التوازن مرة اخرى 
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 :فه فالراسصكما و منوذج التبادل البحت: أوالً 
  يف جمتمع يشمل يعين هذا النموذج مبشاكل التسعري وختصيص املوارد

 اليت يتم مبادلتها "السلع"عدد من االفراد يقومون مببادلة واستهالك عدد من 
 :بفرض.

 ان العرض ثابت. 
 لكل فرد حرية الشراء والبيع باالسعار السائدة يف السوق. 
 ا إىل السوق ملبادلتها لكل فرد عدد من السلع يذهب. 
 م وجود نقودتعترب هذه املبادالت مبثابة عمليات مقايضة رغ. 
 :رموز منوذج التبادل البحت لفالراس -1
 m :تمععدد أفراد ا. 
 n :عدد السلع اليت يتم مبادلتها. 
 Xi j : الكمية املتوفرة لدي املستهلك ذات احلروف الصغريةj من 

 . قبل عملية التبادل وهذه الكمية معلومةiالسلعة 
 Xi j : الكمية من السلعةi ا املستهلك اليت خيرج j من السوق بعد 

 . امتام عملة املبادلة وهذه الكمية جمهولة 
 Pi : السعر الذي يتم به تبادل السلعةi. 
 Xi, Xi :H متثل الكميات املعروضة واملطلوبة  ذات احلروف الكبرية
 .  يف السوق على التوايلiمن السلعة 

  .ويطلق فالراس وحدة القياس على السلعة
  : شروط التوازن-2

 :وط التوازن البد أن يتوافر جمموعتني من شروط التوازنلكي يتحقق شر
 .بسلوك االفراد عند قيامهم بالشراء والبيع:  تتعلق اموعة االوىل .1
 .تشري اموعة الثانية اىل ضرورة توازن قوى السوق .2
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 :السلوك الفردي والطلب -أ
يسعى كل فرد عند حتديد الكميات اليت يشتريها او بيعها اىل احلصول  •

 االسعار اليت حيددها السوقلى أقصى منفعة ممكنة يف حدود دخله وذلك بع
 :فنفترض أن لكل فرد من حقه ترتيبه كما يلي

    u j= h j ( x1j ,x2j,……xn j):دالة منفعة الفرد •
i = 1, … m  
j = 1, … m  

    nΣi=1 pi xi j:دخل املستهلك •
   متثل الكمية من السلعة xijحيث أن 

ə uj  
ə xij  = Uij 

 للسوق وميكن التصرف فيها للحصول علـى        jاليت يدخل ا املستهلك     
  هلذا املستهلكقيد امليزانية السلع اليت يرغب ا وبالتايل فإن 

   Σ i pi xi j = Σi  pi xi j:قيد امليزانية  •
•                  Σ i pi (xi j – xi j) = 0  

j = 1,… m 
  :الدخل املتاحشرط حتقيق الفرد القصى اشباع يف ظل 

جنملها فيما نعلم أن شرط حتقيق الفرد ألقصى اشباع يف ظل الدخل املتاح           
  :يلي

 أو معدالت اإلحالل  (دية للسلع املختلفةتساوي النسب بني املنافع احل
 .النسب بني أسعار هذه السلع) احلدية

 وذلك  لنقدية يف اوجه االنفاق املختلفةتعادل املنافع احلدية للوحدة ا
 ة لكل مستهلكبنسب
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u i j= u I j      i = 2, … m 

Pi   j = 1, … m  
  وميكن اشتقاق دالة الطلب املستهلك على السلع املختلفة وجبمع دوال

 :الطلب على كل سلعة بالنسبة جلميع املستهلكني تصبح دالة طلب السوق
Xi = mΣj=I = Di (P1 ,……,P n)  i = 1, … m 

  : توازن قوى السوق-ب
 :ازن قوى السوق يفويتلخص تو

  ضرورة تساوي عرض كل سلعة مع الطلب عليها عند االسعار اليت
 .حيددها السوق

 وشرط التوازن
 mΣ j=1 (xi j – xi j ) =0  

j = 1, … m 
  حيث انXi = Σj xi j  :طلب السوق على السلعة. 
 Xi = Σ j xi j   :عرض السوق على السلعة. 
 اهيل وقانون ف-جـالراس عدد املعدالت وا: 
  اهيل باثباتقام فالراس حبل مشكلة زيادة عدد املعادالت عن عدد ا

انه ميكن اشتقاق احد شروط التوازن من الشروط االخرى فقد اثبت فالراس ان 
احدى املعادالت ليست مستقلة عن باقي املعادالت وبالتايل فهى ال تتضمن 

 mn+n(ادالت املستقلة معلومات جديدة وميكن االستغناء عنها فيصبح عدد املع
الكمية املطلوبة مع الكمية  فقط وتنص هذه الشروط على ضرورة تعادل) 1 –

املعروضة من كل سلعة فيتفاعل طلب االفراد مع الكميات املعروضة لتحديد اسعار 
 .السوق عند مستوى يتحقق تعادل طلبات الشراء مع عروض البيع
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 احملقق يعادل دائماً جمموع يالكلذلك أن نوضح أن االتفاق  يكفي إلثبات
  الدخول

  
علـى  والبد مالحظة أن هذه الصياغة لنموذج فالراس ال تضمن احلصول           

ة كتابة شروط التوازن لتالف احلصول على       أسعار توازنيية موجبة وأنه ميكن إعاد     
أما بتعادل الطلب بالنسبة للسلعة مع الكمية املعروضـة        : البة حبيث يكون  أسعار س 

 الكمية املتاحة من السلعة     عرضه احلالة يكون هلا سعر موجب أو أن         منها ففي هذ  
  .صفراًالطلب عليها فيكون السعر 

 منوذج التبادل واالنتاج: ثانياً
 تمع يشمللنفترض ان ا)m ( من االفراد ميتلكون)s ( من عناصر

 االنتاج يبيعون خدماا للمنتجني يف مقابل حصوهلم على الدخول اليت ينفقوا يف
 :وفيما يلي فروض منوذج التبادل اإلنتاجمن السلع االستهالكية ) (nشراء 

 : منوذج التبادل اإلنتاجفروض -1
  ان املنتجني يقومون بانتاج السلع االستهالكية باستخدام العوامل اليت

 .ميتكلها املستهلكون
  عدم وجود منتجات مشتركة. 
  من كل عنصر ان كل وحدة من السلع تستلزم النتاجها كمية ثابتة

 .من عناصر االنتاج
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 املعامالت الفنية لالنتاج ثابتة. 
 ثبات غلة احلجم. 
  عدد املنشآت القائمة باالنتاج ال امهية له. 
 حجم املنشآت ال يؤثر على متوسط نفقة االنتاج . 
 : منوذج التبادل اإلنتاجرموز -2
 qk j : الكمية املتوافرة لدي الفردj من العنصر k. 
 Q k : الكلية املتاحة من العنصر الكميةk. 
 Q k= Σ j q k j :الكمية الثابتة. 
 aki : الكمية من العنصرk الالزمة النتاج وحدة من السلعة i. 
 Xi j : الكمية اليت يستهلكها الفردjمن السلعة . 
 Xi=Σj xi j :الكمية الكلية املطلوبة من السلعة. 
 :لنموذج التبادل اإلنتاجشروط التوازن  -3
 .سلوك املستهلكني يف السوق: وعة االويلام-1
 .شروط انتاج السلع: اموعة الثانية-2
ضرورة تعادل العرض مع الطلب يف سوق عناصر : اموعة الثالثة-3

 . االنتاج
 : السلوك الفردي والطلب-أ
  اىل شراء الكميات من السلع  يف حالة التبادل البحتيسعى كل فردi 

 : حيثyj ممكنة حدود دخله اليت حتقق له اقصى منفعة
yj=sΣk=1 P k q k j   j = 1, … m        

  بالتايل فقيد امليزانية بالنسبة للفردj: 
Σ i pi x I j = Σk P k q k j        j = 1, … m 
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  لبلوغ الفرد اقصى اشباع ممكن هو تعادل معدالت االحالل احلدية
 :بني السلع املختلفة واالسعار النسبية هلذه السلع

uij 
Pi = uij 

 كدالة يف كل من اسعار i على السلعة jميكن اشتقاق طلب الفرد    
 وبتجميع هذه الطلبات الفردية حنصل على الكمية Pk واسعار العوامل piالسلع 

 : حنصل علىP k, pi كدالة يف مجيع االسعار iاملطلوبة من السلعة 
 Xi =Di (p I , …….p n ;  P1 ,………Ps)  

 :انتاج السلع توازن -ب
  بافتراض حرية دخول جمال االنتاج البد ان يساوي سعر كل سلعة

 i الالزمة النتاج وحدة من السلعة kكمية العنصر  a k iتكلفة انتاجها فاذا كانت 
 :nجيب ان حتقق الشروط الفنية التالية وعددها 

 Pi = sΣ k=I a k  i P k 
 سطة تساوي سعر السلعة تشري هذه الشروط اىل ان التكلفة الكلية املتو

وهذه ليست اال جمموعة من شروط توزان انتاج السلع يف االجل الطويل بفرض 
 . عدم وجود سلع وسيطة 

 التوازن يف سوق العوامل -جـ : 
 : يتمثل شرط التوازن يف سوق العوامل يف

  ضرورة استخدام عناصر االنتاج املعروضة استخداما كامالً حبيث ال يبقي
 kمن خدمة العنصر  Q kاي تعادل املعروض . مستخدم منها فائض غري

 :Σi ak  i Xiمع املطلوب منها وهو 
 Q k = nΣ i=I a k i Xi 

K = 1, … s 
 اهيل وقانون فالراس من جديد-دعدد املعادالت وا : 
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 من أسعار Xi (n – 1)يف هذا النموذج الكميات املطلوبة من السلع 
 من أسعار خدمات عناصر اإلنتاج s ولدينا Pi = 1 وقد افترضنا أن Piالسلع 

 وميكن حتديدها باستخدام معادالت النموذج 2n + s – 1جمموع املتغريات      
 معادلة وبالتايل يف هذه احلالة يكون 2n + s من املعادالت أي أن nوعددها 

  .عدد املعادالت وعدد املتغريات بواحد
  املعادالت غري مستقلة عن  يف هذه احلالة ايضاً ميكن اثبات ان احدى

املعادالت االخرى وبالتايل فهي ال تتضمن معلومات جديدة وميكن االستغناء عنها 
والثبات ذلك يكفي ان نبني ان االنفاق الكلي احملقق يعادل جمموع الدخول 

 .املتحصلة
nΣi=I  pi Xi = sΣ k=I P k Q k 

XI ≡ s Σk=I  P k Q k – nΣ i=2 pi Xi 
 الراس حيث يتحقق قيد امليزانية بالنسبة لكل فرد ويشري هذا هو قانون ف

 . اىل ضرورة تغطية االيردات يف فترة معينة جمموع االنفاق يف ذات الفترة
من الشروط وقيد  j، (n – I)بالنسبة لكل فرد نلخص من ذلك أن 

على السلع املختلفة   xi jامليزانية ميكن استخدامها لتحديد طلبات هذا الفرد
 و تضمن الشروط ان تسود السوق اسعار تنافسية j بالنسبة لكل فرد n وعددها

بداللة اسعار خدمات عوامل  p iوتعطي هذه الشروط اسعار السلع االستهالكية 
 اليت تتحدد بدورها بتفاعل الطلب على عوامل االنتاج مع عرضها PKاالنتاج 

االسعار كما تبني الثابت يف اسواق عناصر االنتاج والشروط تسمح بتحديد هذه 
ان الطلب خدمات عناصر االنتاج طلب مشتق من الطلب على السلع االستهالكية 

X i . 
ليشمل حاالت توافر امكانيات  :مالحظات منوذج االنتاج والتبادل: ثالثاً

االحالل الفين وتأثر عرض عوامل االنتاج بأسعارها وخضوع االنتاج لدوال انتاج 
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بات املعامالت الفنية لالنتاج وفيما يلي اشارة سريعة مستمرة بدالً من افتراض ث
 :لكل حالة من هذه احلاالت على التوايل

ولكن ميكن التغاضي عن  ak iافتراضنا ثبات املعامالت الفنية لالنتاج  .1
ليست ثابتة وامنا تتوقف على االسلوب الفين املتبع  ak iهذا االفتراض واعتبار ان 

ه على اسعار عناصر االنتاج ففي هذه احلالة يصبح يف االنتاج الذي يعتمد بدور
 ال تؤثر اسعار السلع املنتجة على قيم املعامالت ak i معادلة لتحديد قيم nsلدينا 

الفنية كما ال يؤثر عليها حجم الطلب حيث افتراضنا خضوع االنتاج لثبات الغلة 
 . مع احلجم كما افتراضنا عدم وجود استخدمات وسيطة للسلع

نا ثبات عرض خدمات عناصر االنتاج ولكن ميكن توسيع نطاق افترض .2
النموذج حبيث يشمل احلالة اليت يتوقف فيها عرض خدمات عناصر االنتاج على 

 . االسعار
 Xi=fi(qI يتم وفقا لدالة االنتاج iلنفرض ان انتاج السلعة  .3

i,……qs i)  حيث انq k i  كمية العنصر kح  املستعملة يف انتاج السلعة فيصب
 جيب حتديد قيمتها التوازنية وبافتراض q k iمن املتغريات االضافية   nsلدينا عدد

 من هذه الشروط لتحديد ختصيص ns مستمرة وبذلك يصبح لدنيا f iان الدوال 
حبيث يتحقق التوازن يف سوق  q k iاملوارد بني السلع املختلفة اي حتديد قيم 

 . االنتاج الطلب عليها عوامل االنتاج اي حبيث يعادل عرض عوامل
 Q k = nΣ i= I  q k i  

-2-  
  التوازن العام يف منوذج التبادل اإلنتاج

 :التوازن العام يتوقف على اربعة انواع من املعلمات: أوالً
تعتمد على دراسات هندسية لتحديد االسلوب الفين : معلمات الفنية .1

 .لالنتاج 
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 .u jنفعة وتتمثل يف دوال امل: معلمات فسيولوجية ونفسية .2
 Qوتتمثل يف الكميات املتاحة من املوارد املختلفة : معلمات طبيعية .3

k. 
الذي حيدد شكل امللكية وبالتايل حيدد : معلمات التنظيم القانوين .4

 .توزيع ملكية عناصر االنتاج بني االفراد 
  هذا النموذج يبني ان يف دراسة اقتصادية تتفاعل كل من الرغبات

السلوب الفىن لالنتاج والنظم القانونية لتحديد االطار الذي يعمل واملوارد املتاحة وا
 .فيه الباحث االقتصادي

 دور الدولة يف احداث التوازن: ثانياً
  يفترض النموذج وجود املنافسة الكاملة كما انه يفترض عدم وجود

آثار خارجية لنشاط املستهلكني واملنتجني مبعىن ان اي فرد سواء كان منتجاً او 
عند ممارسة نشاطه ال يعوق او يساعد نشاط اآلخرين وبالتايل فال جمال ، هلكاًمست

ولكن قلما توافرت هذه الظروف عمليا مما يستلزم .للتدخل يف هذه الظروف 
تدخل الدولة لتنظيم املنافسة واحلد من القوى االحتكارية من ناحية و لتنظيم نشاط 

هم كمنتجني او مستهلكني مع االفراد من ناحية اخرى حىت ال يتعارض نشاط
 . مصاحل اجلماعة 

يسمح منوذج التوازن العام كل من الكميات املطلوبة واملعروضة من كل            
كما أنه يسمح بتحديد توزيع املوارد      . ساحة يف السوق واالستهالك الفردي منها     

سبية املتاحة على األنشطة اإلنتاجية املختلفة، وأخرياً يبني كل من الدخول النقدية الن
  .واألسعار النسبية للسلع واخلدمات عناصر اإلنتاج

وقد بينا أن هذا النموذج له حل توازين، وذلك بعد املعادالت والـتغريات     
  .وإثبات أن عدد املعادالت املستقلة يساوي عدد املتغريات
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ولكن جيدر اإلشارة هنا إىل أن هذا اإلجراء ال يضمن وجود حل مقبـول         
، كما أنه ال يضمن أن      ) مجيع ااهيل يف هذا احلل غري سالبة       أي أن قيم  (اقتصادياً  

 – باستخدام رياصيات متقدمة     –وقد قام عدد من االقتصاديني      . هذا احلل وحيد  
 وأول مـن أثبـت      –بإثبات وجود مثل هذا احلل كما أثبتوا أن هذا احلل وحيد            

 Abraham Waldوجود حل توازين وحيد هو ابرهام والد وذلـك سـنة   
1935.  

  : نالحظ أن التوازن العام يتوقف على أربعة أنواع من املعلمات
معلمات فنية، تعتمد على دراسات هندسية لتحديد األسلوب الفـين          -1

  .Fi أو دوال اإلنتاج akiلإلنتاج وهذه املعلمات هي 
معلمات تعتمد على عوامل فسيولوجية ونفسية وتتمثل يف معـامالت          -2

  .ujدوال املنفعة 
 حتددها لنا الطبيعة وتتمثل يف الكميات املتاحة مـن املـوارد            معلمات-3

  .Qkاملختلفة 
معلمات تتوقف على التنظيم القانوين يف اتمع الذي حيـدد شـكل            -4

  .qkjامللكية وبالتايل حيدد توزيع ملكية عناصر اإلنتاج بني األفراد 
ـ             ات وهذا النموذج يبني أن يف كل دراسة اقتصادية تتفاعل كل من الرغب

واملوارد املتاحة واألسلوب الفين لإلنتاج والنظم القانونية لتحديد اإلطار الذي يعمل 
  .فيه الباحث االقتصادي

وأخرياً، يتضح من النموذج أن كل وحدة منخذة للقـرارات يف سـعيها             
فقد افترضنا أن كل منشأة تعمل    . لتحقيق مصاحلها اخلاصة حتقق أيضاً الصاحل العام      

 ربح وكل مستهلك يسعى إىل بلوغ أقصى أشـباع ممكـن يف             على حتقيق أقصى  
حدود دخله وبينا أنه ينتج عن تفاعل سلوك األفراد مع بعضهم الـبعض أسـعار               
توازنية تعادل نفقة اإلنتاج املتوسطة للسلع املختلفة كما بينا أن هذه النفقة أقل نفقة 
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 املستهلكني كمـا    لإلنتاج، وأن الكميات املنتجة عند هذه األسعار تطابق رغبات        
وبالتايل ميكننا القول أن حل منوذج التـوازن        . عربوا عنها بنمط انفاقهم لدخوهلم    

االقتصادي العام حيقق كفاءة كل من اإلنتاج واالستهالك، فال ميكن إذن يف ظـل              
هذه الظروف تعديل ختصيص املوارد بني السلع املختلفة أو تبديل تكوين اإلنتاج أو        

 بني املستهلكني حبيث تزيد املنفعة اليت حيققها فرد مـا بـدون             إعادة توزيع السلع  
وبالتايل فحل منوذج التـوازن     . ختفيض األشباع الذي حيصل عليه األفراد اآلخرون      

العام يتسم باألمثلية والكفاءة، فال داعي إذن لتدخل احلكومة لتبديل أو تعديل هذا             
  .ل هذا النموذجولكن هناك ظروف تدعو إىل تدخل احلكومة يف ظ. احلل

. قد يعترض البعض على منط توزيع الدخول فينادون بتدخل الدولة لتعديله          
وهذا القرار سياسي واجتماعي ال ميكن تربيره على أساس اقتصادي حبت إذ أننا ال              

 املقارنة بني درجات االشباع اليت حيصل عليها – من الوجهة االقتصادية   –نستطيع  
  . تأييد منط من أمناط توزيع الدخل أو اإلعتراض عليهاألفراد وبالتايل ال نستطيع

يفترض النموذج وجود املنافسة الكاملة، كما أنه يفترض عدم وجود آثار           
 سواء كـان منتجـاً أو       –خارجية لنشاط املستهلكني واملنتجني مبعىن أن أي فرد         

  . عند ممارسة نشاطه اليعوق أو يساعد نشاط اآلخرين–مستهلكاً 
ولكن قلما تـوافرت هـذه      .  جمال للتدخل يف هذه الظروف     وبالتايل فال 

الظروف عملياً، مما يستلزم تدخل الدولة لتنظيم املنافـسة واحلـد مـن القـوى              
اإلحتكارية من ناحية والتنظيم نشاط األفراد من ناحية أخرى حـىت ال يتعـارض              

  .نشاطهم كمنتجني أو كمستهلكني مع مصاحل اجلماعة
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XI ≡  s Σk=I  P k Q k – nΣ i=2 pi Xi

nΣi=1 pi xi j

Σ  i pi ( xi  j  - xi  j )  = 0 

Xi = mΣj=I = Di (P1 ,……,P n)Xi =Di (p I ,.p n ;  P1 , Ps)

  

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


-134-  

  

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


-135-  

  الفصل السابع
  القومي الدخل مستوى حتديد

 املبسط الكيرتي النموذج
 :مقدمة

دف النظرية الكيرتية تفسري مستوى اإلنتاج يف فترات بطالة كل من 
العمل ورأس املال والبد أن توضح أن النظرية التقليدية الكالسيكية مل تم بالبطالة 

 صادي، ولذلك اهتمت النظام االقتحيث أا اعتربا ظاهرة مؤقتة يعاجلها آليا سري
النظرية الكالسيكية مبشاكل التوازن والنمو يف األجل الطويل أكثر من اهتمامها 

 ،بالتقليل يف األجل القصري، ولكن مع األزمة االقتصادية الكبرية يف الثالثينيات
ظم واليت اجتازت خالهلا أغلب الدول الصناعية واليت من أثارها ظهور البطالة يف مع
دات دول العامل لفترات طويلة، وعندئذ بدأ االقتصاديون يف االهتمام بتحليل حمد

  .نيةمستوى اإلنتاج يف أي فترة زم
 يف لندن يف إصدار 1936وقد قام العامل االقتصادي الكبري كيرت يف عام 

 the general theory of employmentالكتب االقتصادية العاملية 
interest and money  

ترض النموذج ما يط والذي يفناول يف الدراسة النموذج الكيرتي البسويت
  :يلي

  .اخلارجي العامل مع عالقات وجود عدم-1
  .االقتصادي النشاط على احلكومي القطاع تأثري عدم-2
 القومي الناتج بانتاج تقوم منشآت عدة املبسطة الصورة هذه تتضمن-3

 فيستهلكه الناتج من اآلخر اجلزء اما االستثمار يف منه جزء واستخدام الصايف
 .العائلي القطاع
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  لكيرت  املبسط النموذج

يرى كيرت أن قرارات االستثمار مستقلة إىل حد بعيد وأن تغري مستوى 
اإلنتاج يؤثر على قررات االستثمار وميكن اغفار ذلك يف األجل القصري ومت التركيز 

 تابع وجممل نظرية كيرت أن قررات االهتمام على أن االستثمار سلوك مستقل وليس
االستثمار تؤدي مباشرة إىل منو اإلنتاج ويعثر من ذلك النمو املتزايد لإلنتاج إىل 

يف هذه القطاعات ويؤدي هذه الدخول ) أجورواريات(زيادة دخول إضافية 
اجلديدة إىل زيادة االنفاق االستهالكي االخاص وبالتايل زيادة اإلنتاج يف الصناعات 

نتجة للسلع االستهالكية ويتبع ذلك توابع دخول إضافية جديدة واتفاق جديد امل
  وزيادة يف اإلنتاج جديدة وتعثر يف نظرية كبري ما يلي

   :التالية االفتراضات على النموذج يقوم
 عوامل وجود نفترض اننا يعين مما االنتاج مستوى تغري رغم االسعار ثبات 

  .معطلة انتاجية
 املغلق االقتصاد ان اي اخلارجي العامل مع عالقات وجود عدم. 
 حكومي قطاع وجود عدم. 

 :فيما يلي االنتاج مستوى تفسر اليت ميكن تلخيص العالقات :أوالً
 مستقل االستثمار ان. 
 السلع وانتاج االستهالكية السلع انتاج : قطاعني اىل االنتاج ينقسم 

 .االستثمارية
 لالنفاق املتاح لدخلا على االستهالكية السلع انتاج يتوقف. 
 االنتاج مستوى على لالنفاق املتاح الدخل يتوقف . 

 :يف النموذج املبسط لكيرت الرموزاملستخدمة :ثانياً
 C :االستهالك 
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 X :الصايف القومي الناتج. 
 Y :الصايف النقدي القومي الدخل. 
 A :الصايف االستهالك. 
 c :لالستهالك احلدى امليل. 
 I :لقائيالت الصايف االستثمار. 
 P :االنتاج سعر. 
 X :االنتاج عوامل استخدام يضمن الذي الصايف القومي االنتاج حجم 

 .كامالً استخداما
 فإن  A ، I xوالبد لنا أن نعرف أن هناك وحدات مقاسه بوحدات مثل 

هناك وحدات مقاسة بوحدات نقدية وحنصل عليها بضرب حجم الناتج يف 
  Pالسعر الثابت 

              Y = Px  
  :التالية املعادالت خالل من العالقات عن التعبري ميكن :الثاًث
 X = C + I 
 C = f ( Y / P) 
 Y = PX  
 X – f (X) = I  
 الناتج مستوى املعادلة هذه تبني X الدخل ومستوىY  بكل يقترن الذي 

 .لالستثمار مستوى
  دالة حتدد العالقة بني الدخل احلقيقي املتاح لالتفاق واالستهالكfوحيث 

وهذا النموذج رغم بساطته يعطي تفسريا ملستوى الناتج القومي أو الدخل 
 .والذي يقترن بكل مستوى على االستثمار
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  العام التوازن منوذج عن اختالف منوذج كيرت

يتجاهل كيرت مكونات االنتاج القومي ويعتربه مكونا من السلعة غري  .1
 .حمددة ميكن استهالكها كما ميكن استثمارها

تجاهل كيرت مستلزمات االنتاج وقيودها فيتوقف مستوى االنتاج على ي .2
مقدار الطلب الكلي، وبالتايل ميكن ان متتص العملية االنتاجية مقادير من 

 .املستلزمات اقل من العرض املتاح تاركة فائضاً معطالً
يفترض النموذج ان القطاع العائلي يدخر جزءاً من دخله وتقوم  .3

ر وبذلك يتحقق منو االنتاج ولكن النموذج ال يبني اري الزمين املنشآت باالستثما
 .  لالنتاج بل يقتصر على حتديد مستواه التوازين

-3-  
  االستهالك دالة

منوذج كيرت منوذج لألجل القصري إذ أنه ال ميكن اعتبار االستثمار الصايف   
القصرية وكذلك ال موجبا ويف الوقت ذاته افتراض أن رأس املال ثابت إال يف الفترة 

حتديد املستوى التوازين للناتج إال يف األجل القصري ويف الفترة القصرية ميكن ميكن 
    C = A + c ( Y / P)القصري االجل يف االستهالك دالةافتراض أن 

     C = A + c Xأو
 C = A c + c Y t 
 C :القومي االستهالك. 
 A :الثابت االستهالك. 
 c :الدخل تغري ممهما ثابت كلالستهال احلدي امليل  dc / d Y . 
 Y t :الدخل – الضرائب (املتاح الدخل)( Y – t .( 
 C/Y :الدخل زيادة مع يتناقص لالستهالك املتوسط امليل.  
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C

Y
A

  
  )33(رقم شكل 

أن دالة االستهالك واألجل القصري تبـدأ       ) 33(ويوضح شكل رقم      
  دالة االستهالك يف األجل الطويل اليت تبدأ من نقطة األصل عكس Aمن النقطة 
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الحدي المیل وھنا االصل نقطة تبدأ الطويل االجل في 
 لالستھالك المتوسط المیل = لالستھالك

 C = c Y

C

Y

 
 )34(شكل رقم 
 
 

 

الدخل تغیر مھما ثابت االستثمار يكون .

I 

Y

I 

 
 )35(شكل رقم 
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الدخل تغیر مھما ثابت الحكومي االنفاق يظل .

G

G

Y

 
 )36(شكل رقم 

 الطلب  الكلي= العرض الكلي
C + I + G = Y

 االستثمار + االستھالك = القومي ) الناتج(الدخل
االنفاق الحكومي+ 
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 C , I , G

Y

I , G

Y*
الدخل القومي التوازني

 
 )37(شكل رقم 

-4-  
  التوازن ومضاعف االستثمار

 أن يتساوى جمموع كل من الطلب على سلع االستهالك يتطلب التوازن  
ي الصايف وبالتايل ال يتراكم املخزون والطلب على سلع االستثمار مع الناتج القوم

  تناقص بشكل غري مرغوب فيه أي أن شرط التوازنأو ي
        X = C + I  
        X = C x + A + I  

حقق االستخدام الكامل تيوأي أن الناتج ال يتعدى املستوى النقدي 
للموارد املتاحة يف ظل ذلك بتحدد الناتج بالطلب ويساوي جمموع االستهالك 

 S = I – Cي واالستثمار الصايف مقسوما على امليل احلدي لالدخار   التلقائ
  . مبضاعف االستثمار       أو العامل         ويسمى مقلوب امليل احلدي لالدخار

  -c                   ي      
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 لتغري نتيجة القومي الدخل يف التغري معدل: االستثمار مضاعفو
 .االستثمار

K = Δ Y / Δ I 
 K= Y 2 – Y 1  / I 2 – I 1 

 .لالدخار احلدي امليل = لالستهالك احلدي امليل = االستثمار مضاعف
 K = 1 / 1 – c  

 )1 (مثال
  C = 100 + 0.8 Y :  االتية البيانات اعطيت اذا

  :املطلوب
  .االستثمار مضاعف قيمة حتديد .1
  .مليون 10 ب االستثمار زيادة أثر .2

  احلل
1. K = 1 / 1 – c  

K = 1 / 1 – 0.8  
K = 1 / 0.2 = 5  

 5 مبقدار القومي الدخل يف زيادة عليه يترتب استثماره يتم جنيه 1 كل ان اي
  .جنيه

 
2. K = Δ Y / Δ I  

5 = Δ Y / 10  
Δ Y = 5 х 10 = 50 million 

 50 ب القومي الدخل زيادة مليون 10 ب االستثمار زيادة على يترتب
   .مليون
 )2 (مثال

 C = 20 + 0.75 Y         هالكاالست دالة كانت اذا
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                            Y = C + I + G التوازن شرط كان
  .مليون 20 = االستثمار  I ان حيث

G مليون 20 = احلكومي االنفاق.  
  :املطلوب

   .التوازين القومي الدخل قيمة حساب  .1
  .االستثمار مضاعف قيمة حساب .2
  . القومي الدخل على ونملي 5 مبقدار االستثمار زيادة اثر .3
 احلل

1. Y = C + I + G  
Y = 20 + 0.75 Y + 20 + 20 

Y – 0.75 Y = 60 
0.25 Y = 60  
Y = 60/0.25  

Y = 240 million. 
2. K = 1 / 1 – c  

K = 1/ 1 – 0.75  
K = 1/ 0.25  = 4 

 القومي الدخل يف زيادة عليه يترتب استثماره يتم جنيه 1 كل ان اي
  .جنيه 4 مبقدار
3. K = d Y / d I  

4 = d Y / 5  
d Y = 4 х 5  

dY = 20 million 
 مليون 20 ب القومي الدخل زيادة مليون 5 ب االستثمار زيادة على يترتب

 . 
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  احلكومي القطاع ادخال

 نتيجة القومي الدخل يف التغري معدل  :احلكومي االنفاق مضاعف :أوالً
 زيادة على يترتب حيث اضافة النه بةموج اشارته وتكون. احلكومي االنفاق لتغري

  K = Δ Y / Δ G .القومي الدخل
K = 1 / 1 – c  

 لتغري نتيجة القومي الدخل يف التغري معدل  :الضريبة مضاعف ثانياً
 الضرائب زيادة على يترتب حيث تسرب النه سالبة  اشارته وتكون .الضرائب
 .القومي الدخل اخنفاض

K t = Δ Y / Δ t  
K t = - c / 1 – c   

 + احلكومي االنفاق مضاعف جمموع  :املتوازنة امليزانية مضاعف :ثالثاً
 االنفاق مضاعف عن يقل) الثابتة ( الضريبة مضاعف لذلك . الضريبة مضاعف
  .الضريبة ملضاعف سالبة اشارة وضع مع صحيح واحد مبقدار احلكومي

 1 / 1 – c   +  - c / 1 – c   
= 1 – c / 1 – c  = 1  

 )3 ( مثال
 C = 100 + 0.8 Y t          االستهالك دالة ان علمت اذا
  Y t = Y – t                     مليون10 = الدخل ان حيث

  Y = C + I + G : التوازن شرط 
  .مليون 50 : االستثمار

G مليون 20 : احلكومي االنفاق.  
  :املطلوب

  .التوازين القومي الدخل قيمة حساب  .1
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  .الضريبة ومضاعف احلكومي االنفاق مضاعف مةقي حساب .2
  .القومي الدخل على مليون 5 احلكومي االنفاق زيادة اثر .3
 مليون 5 ب منها كل معاً والضرائب احلكومي االنفاق من كل زيادة اثر .4

 .القومي الدخل على
   .النتائج على علق  .5
  احلل

1. C = 100 + 0.8 Y t  
C = 100 + 0.8 (Y – t) 

C = 100 + 0.8 ( Y – 10 ) 
C = 100 + 0.8 Y – 8  

C = 92 + 0.8 Y   التوازن شرط من القومي الدخل حتديد يتم  
Y = C + I + G 

Y = 92 + 0.8 Y + 50 + 20 
Y – 0.8 Y = 162  

0.2 Y = 162  
Y = 162 / 0.2  

Y = 810 million.  
2. K = 1 / 1 – c  

K = 1 / 1 – 0.8  
K = 1/ 0.2 

K= 5 كومياحل االنفاق مضاعف                    
Kt = - c / 1 – c  

Kt = - 0.8 / 1 – 0.8  
Kt = - 0.8 / 0.2  

Kt = - 4 الضريبة مضاعف                            
3. K = dY / d G  

K = dY / 5 
dY= 5 х 5 = 25 million 
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 ب القومي الدخل زيادة مليون 5 ب احلكومي االنفاق زيادة على يترتب
   .مليون 25

                                     مليون 25 ب القومي الدخل يزيد مليون 5 ب احلكومي االنفاق زيادة ثرا
   Kt = dy / dtمليون 5 ب الضرائب زيادة اثر            
- 4 = dy / +5 

dy= -4 x +5 = - 20 million  
 نمليو2 ب القومي الدخل خفض على تعمل الضرائب زيادة ان يعين ذلك

 زيادة أثر (مليون 5 ب القومي الدخل زيادة هي النهائية احملصلة تكون وبالتايل
 )                              5 = 20 – 25)            ( الضرائب زيادة اثر – احلكومي االنفاق

    
 النتائج .5

 زيادة ان من الرغم على ثباته وليس القومي الدخل زيادة هي النهائية احملصلة
 االنفاق مضاعف الن وذلك الضرائب زيادة مقدار بنفس احلكومي نفاقاال

   .الضرائب مضاعف من اكرب احلكومي
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  الفصل الثامن
   القومي الدخل منو

 ودومار هارود منوذج
علم أن افتراض كيرت أن االستثمار الصايف موجب وأن حجم رأس املـال        ن

 حتليله على الفترة القصرية، وهذه املشكلة جعلت هارود ودومار          ، وأنه يقصر  ثابت
بد من يفكرون ماذا لو أتسع األفق الزمين لنموذج كيرت ليشمل فترة زمنية أطول فال       

افتراض أن االستثمار الصايف يؤدي إىل زيادة رأس املال اليت تسمح بدورها بنمـو              
 وهذا مـا    ، وبالتايل ميكن حتديد مستوى أكرب للناتج خالل فترة زمنية أكرب          ،الناتج

 . هارود ودومار والذين اهتموا بعملية النمو االقتصادي علماء االقتصادتوصل إليه
  ودومار ودهار منوذج خصائص  :أوالً

 .املختلفة االنتاج عناصر بني لالحالل جمال وجود عدم .1
  .للعمل املال رأس معامل مجود .2
  .للناتج املال رأس معامل مجود .3
 عن القومي الدخل احنرف اذا مبعىن التوازين الدخل منو جمرى استقرار عدم .4

 .ارى هذا اىل تلقائياً يعود لن فانه التوازين جمراه
 .فيه املرغوب النمو ومعدل الطبيعي النمو معدل بني النموذج فرق .5

   فيهفيه  املرغوباملرغوب  النموالنمو  معدلمعدل   الطبيعيالطبيعي  النموالنمو  معدلمعدل

 يـضمن  الذي الدخل منو معدل هو
 اسـتخداماً  املتاحة املوارد استخدام

  كامالً

 القـومي  االدخار معدل على يتوقف
 يـضمن  للنـاتج  املال رأس ومعامل
  املدخرات مجيع استثمار

 مـع  املقـدر  االستثمار بتعادل يتميز  العاملة القوة ومن معدل يساوي
  املقدرة املدخرات
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 من أكرب الطبيعي النمو معدل كان اذا
 عـاىن  فيـه  املرغـوب  النمو معدل

   .مزمن كساد من القومي االقتصاد

 من أكرب فيه املرغوب النمو معدل اذا
 االقتـصاد  واجه الطبيعي النمو معدل

  مستمراً تضخماً القومي

  فيه املرغوب الدخل منو معدل حمددات :ثانياً
 املعجل و املضاعف : قوتني تفاعل على املعدل هذا يعتمد.  
 ان اىل ويستند القومي الدخل وتغري االستثمار بني العالقة املعجل يوضح -1

) االستثمار ايل حتتاج اي (املال رأس لزيادة حتتاج معني مبعدل الناتج زيادة
 احلدي املعامل) االستثمار كمية أو (املال رأس يف لزيادةا هذه مقدار وحيدد
  .للناتج املال لرأس

 اي القومي االدخار معدل او لالدخار امليل مقلوب املضاعف يساوي -2
  .االستثمار تغري عن الناتج القومي الدخل يف التغري معدل يوضح

 على يتوقف فيه املرغوب القومي الدخل منو معدل ان النموذج هذا يبني 
 معدل ان بافتراض(   االدخار معدل وعلى ، للناتج املال رأس معامل

 ) تستثمر املدخرات مجيع ان اي االستثمار معدل يساوي االدخار
  :هارود ودومار للنمو طويل األجل منوذج رموز  :ثالثاً
 Y :الصايف القومي الناتج يساوي ( القومي الدخل( 
 g :الصايف القومي للناتج النسيب النمو معدل. 
 C :القومي االستهالك. 
 S :القومي االدخار.  
 I :الصايف االستثمار.  
 K :القومي املال رأس.  

 تقاس وهي g النمو معدل عدا ما النموذج متغريات ايل الرموز هذه وتشري
 .ثابتة باسعار او عينية بوحدات
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  :النموذج معلمات  :رابعاً
 V :وزيادة الصايف االستثمار بني النسبة عن ويعرب للناتج املال رأس معامل 

 .الصايف القومي الناتج
 c :لالستهالك امليل. 
 s:القومي االدخار معدل او لالدخار امليل) I – c.( 
 t :مستمر الزمن ان ونفترض الزمن.  

  :النموذج عالقات :خامساً
  ان اي t للزمن بالنسبة املال رأس تغري معدل انه على االستثمار يعرف .1

I = d K/ d t 
 االستثمار مع يتناسب القومي الدخل تغري معدل ان افتراضنا اذا .2

  :التعجيل بعالقة وتسمى  V هو التناسب معامل ان و الصايف
 I = v   d Y/ d t    1 معادلة  

    Y = C + I :  التوازن شرط
مب .3

 و الدخل بني الفرق انه على يعرف S القومي االدخار ان ا
  .االستهالك
 S = Y – C  

 2 معادلة           S = I  : التوازن شرط
ب .4

          C = c Y :هي االستهالك دالة ان افتراض
 3 معادلة               S = ( I – c ) Y = s Y :االدخار دالة تكون 

   :ان جند 1،2،3 معادلة من بالتعويض
s Y = v  d Y / d t 

                                            d Y =   s  Y /    v  :ومنها     
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 ومعامل  الدخل قيمة مع يتناسب مبعدل ينمو القومي الدخل ان يأ 
 :التالية الصورة يف املعادلة كتابة ميكن s/v هو التناسب

d Y/ d t – g Y  = 0 
          g = s /  v   حيث    

 النموذج حل تفسري :سادساً
 اذا اال احلالة هذه حتدث وال الصفر اىل Y يؤول احلالة هذه ففي: g<0   - أ 

 هذه وتشري g<0 وبالتايل I – c < 0     تصبح فعندئذ c >I كانت
 طاقته تتناقص وبالتايل بالتدريج ماله رأس يستهلك اتمع ان اىل احلالة

  .تتالشى حىت االنتاجية
 هذه وحتدث مستواه عند ثابتاً الدخل يظل حيث ركود احلالة هذه: g=0  -ب 

 ما كل ويستهلك شيئاً اتمع يدخر ال عندما اي c=I عندما الظاهرة
  .نقصاً او زيادة االنتاجية طاقته تتغري ال وبالتايل ينتج

  منتظم مبعدل Y القومي الناتج ينمو حيث الشائع النمط هو هذا:  g>0  -ج 
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  الفهرس العام
  الصفحة  املوضوع

  5  :املقدمة
 الفصل األول

 األدوات الرياضية املستخدمة
 يف االقتصاد الرياضي

9 

-1-  
 احملددات واملعادالت اآلنية

9  

 أوالً
 شروط وجود حل وحيد موعة من املعادالت اآلنية

10  

 ثانياً
 احملددات وخصائصها

11  

 ثالثاً
الت اآلنيةطريقة احملددات يف حل املعاد  

 Cramer's  Rule قاعدة كرامر 

17  

)1(مترينات   21  
-2-  

 مقدمة يف حساب التفاضل
23  

 أوالً
 الدوال ذات املتغري الواحد

23  

 ثانياً
 الدوال متعددة املتغريات

32  
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 املصفوفات واملعادالت اخلطية

48  

 أوالً
 تعريف املصفوفات

48  

 ثانياً
 بعض أنواع املصفوفات

49  

ثاًثال  
 عمليات مجع وضرب املصفوفات

51  

 رابعاً
 املصفوفة املصاحبة للمصفوفة املربعة

55  

 خامساً
 املعادالت اخلطية واملصفوفات

57  

)2(مترينات   61  
  الفصل الثاين

 الكاملة املنافسة حالة يف السوق توازن
63  

-1-  
  سوق املنافسة الكاملة يف حتليل التوازن اجلزئي للسوق

63  

  63   :الكاملة املنافسة روطش: أوالً
  63  :النموذج: ثانياً
  65   :للتوازن يف ظل املنافسة الكاملة االزمة الشروط: ثالثاً

-2-  
   :املنافسة الكاملة السوق توازن على واثرها االنتاج ضرائب

68  
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  69  الضريبة النوعية لإلنتاج: أوالً
  78  :الضريبة القيمية لإلنتاج: ثانياً

-3-  
  اإلعانات

81  

  83  )1(مترينات 
  الفصل الثالث

  حتليل جانب العرض ونظرية اإلنتاج
85  

  85  االنتاج نظرية العرض جانب حتليل
-1-  

  Production Function :االنتاج دالة
86  

-2- 
  االنتاج منحنيات

87  

  87  الناتج الكلي: أوالً
  88  الناتج املتوسط: ثانياً
  88  احلدي الناتج: ثالثاً

-3-  
  ):قانون تناقص الغلة( االنتاجية املتناقصة قانون 

91  

-4-  
  نتاج كوب دوجالسإدالة 

91  

-5-  
   الناتج املتوسط منحنياتكيفية اشتقاق

  والناتج احلدي من دالة انتاج كوب دوجالس

92  
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  منحنيات الناتج املتساوي

93  

-7-  
  RTS: معدل االحالل الفين 

94  

-8-  
  السلوك االمثل لالنتاج

96  

  96  كيف يتحدد احلجم االمثل لالنتاج: الًأو
  96  خط التكاليف املتساوية: ثانياً
  97  منحنيات التكاليف املتساوية: ثالثاً
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  100  اشتقاق منحىن العرض
  الفصل الرابع

  دوال التكاليف
103  

-1-  
  دوال التكلفة يف االجل القصري

103  
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  الفصل اخلامس
  الطلب جانب حتليل
  املستهلك سلوك نظرية
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  Utility Function: املنفعة دالة طبيعة

111  
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  الترتيبية املنفعة دالة

112  

  112  :املنفعة دالة خصائص
-3-  

  نفعة املتساوية أو منحنيات السواءمنحنيات امل
113  

-4-  
  :احلدي االحالل معدل

Marginal Rate of Substitution  

115  

  115  للمستهلك األمثل السلوك: أوالً
  115  احلدية املنفعة لنظرية طبقا املستهلك يتوازن كيف: ثانياً

-5-  
  توازن املستهلك بيانياً باستخدام منحنيات السواء

117  

  لسادسالفصل ا
  التوازن االقتصادي العام

121  
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  منوذج فالراس

121  

  122  :كما وصفه فالراس منوذج التبادل البحت: أوالً 
  125  منوذج التبادل واالنتاج: ثانياً
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-2-  
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