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تــقــديــم

أمــر  صــلاح التربــوي باأنــه المدخــل العقلانــي العلمــي النابــع مــن ضــرورات الحالــة،  المســتند اإلــى واقعيــة النشــاأة، ال� يتصــف ال�إ

الــذي انعكــس علــى الرؤيــة الوطنيــة المطــورة للنظــام التعليمــي الفلســطيني فــي محــاكاة الخصوصيــة الفلســطينية وال�حتياجات 

ال�جتماعيــة، والعمــل علــى اإرســاء قيــم تعــزز مفهــوم المواطنــة والمشــاركة فــي بنــاء دولــة القانــون، مــن خــلال عقــد اجتماعــي 

قائــم علــى الحقــوق والواجبــات، يتفاعــل المواطــن معهــا، ويعــي تراكيبهــا واأدواتهــا، ويســهم فــي صياغة برنامــج اإصلاح يحقق 

أمانــي، ويرنــو لتحقيــق الغايــات وال�أهداف.    آمــال، ويلامــس ال� ال�

ولمــا كانــت المناهــج اأداة التربيــة فــي تطويــر المشــهد التربــوي، بوصفهــا علمــاً لــه قواعــده ومفاهيمــه، فقــد جــاءت ضمــن 

خطــة متكاملــة عالجــت اأركان العمليــة التعليميــة التعلميــة بجميــع جوانبهــا، بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات النوعيــة بــكل 

عــداد لجيــل قــادر علــى مواجهــة متطلبــات عصــر المعرفــة، دون التــورط باإشــكالية التشــتت بيــن العولمــة والبحــث  اقتــدار، وال�إ

عــن ال�أصالــة وال�نتمــاء، وال�نتقــال اإلــى المشــاركة الفاعلــة فــي عالــم يكــون العيــش فيــه اأكثــر اإنســانية وعدالــة، وينعــم بالرفاهيــة 

فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.   

ومــن منطلــق الحــرص علــى تجــاوز نمطيــة تلّقــي المعرفــة، وصــول�ً لمــا يجــب اأن يكــون مــن اإنتاجهــا، وباســتحضار واٍع لعديد 

المنطلقــات التــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب الــذي نريــد، وللبنيــة المعرفيــة والفكريـّـة المتوّخــاة، جــاء تطويــر المناهــج الفلســطينية 

وفــق رؤيــة محكومــة باإطــار قوامــه الوصــول اإلــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم، والعلــم، والثقافــة، والتكنولوجيــا، وتلبيــة 

المتطلبــات الكفيلــة بجعــل تحقيــق هــذه الرؤيــة حقيقــة واقعــة، وهــو مــا كان لــه ليكــون لــول� التناغــم بيــن ال�أهــداف والغايــات 

والمنطلقــات والمرجعيــات، فقــد تاآلفــت وتكاملــت؛ ليكــون النتــاج تعبيــراً عــن توليفــة تحقق المطلــوب معرفياً وتربويــاً وفكرياً.

ثّمــة مرجعيــات تؤطـّـر لهــذا التطويــر، بمــا يعــّزز اأخــذ جزئيــة الكتــب المقــرّرة مــن المنهاج دورهــا الماأمول في التاأســيس؛ لتوازن 

طــار جــاءت المرجعيــات التــي تــم ال�ســتناد اإليهــا، وفي  اإبداعــي خــّلاق بيــن المطلــوب معرفيــاً، وفكريــاً، ووطنيــاً، وفــي هــذا ال�إ

ضافــة اإلــى وثيقــة المنهــاج الوطنــي ال�أول؛ لتوّجــه الجهــد،  طليعتهــا وثيقــة ال�ســتقلال والقانــون ال�أساســي الفلســطيني، بال�إ

وتعكــس ذاتهــا علــى مجمــل المخرجــات.

ــة،  ــف والمراجع ــرق التاألي ــن ف ــا؛ م ــة جميعه ــم العامل ــدو اإزجــاء الشــكر للطواق ــن الجهــد، يغ ــة م ــع اإنجــاز هــذه المرحل وم

شــراف، والتصميــم، وللجنــة العليــا اأقــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزنــا مرحلــة الحديــث عــن التطوير، ونحن  والتدقيــق، وال�إ

واثقــون مــن تواصــل هــذه الحالــة مــن العمــل.     

وزارة التربية والتعليم 

مــركــز الــمـنـاهـج الفلسطينية

كانون ال�أول / ٢٠١٧م



مــقــدمــة

دارة وال�قتصــاد للصــف الحــادي عشــر فــي اإطــار مشــروع تطويــر منهــاج ريــادة ال�أعمــال الهــادف اإلــى بنــاء  ياأتــي كتــاب ال�إ

تعليــم نوعــي فــي مجــال اإدارة ال�أعمــال وال�قتصــاد، واكتســاب مــا يتطلبــه مــن مهــارات مــع التركيــز علــى اأن يكــون للطالــب 

الــدور الرئيــس والمحــوري فــي عمليــة التعلــم والتعليــم.

قتصــاد التــي تــم تقســيمها اإلــى  وقــد تــم توزيــع مــادة الكتــاب علــى فصليــن دراســيين، حــوى الجــزء الثانــي منهــا علــى مــادة ال�إ

دارة، اأمــا الجــزء الثانــي الــذي بيــن اأيدينــا فقــد حــوى مــادة ال�قتصــاد،  ثــلاث وحــدات، بينمــا الجــزء ال�أول كان لموضــوع ال�إ

ــوان: قــوى  ــوان: مدخــل الــى علــم ال�قتصــاد، فــي حيــن حملــت الوحــدة الخامســة عن حيــث حملــت الوحــدة الرابعــة عن

نتــاج والتكاليــف. الســوق، اأمــا الوحــدة السادســة كانــت بعنــوان: ال�إ

وحرصنــا فــي تاأليــف هــذا الكتــاب علــى عــرض محتواه باأســلوب مبســط وســلس وبتنظيم تربوي فاعل، وتركنا للطالب مســاحة 

واســعة للتفكيــر وعــرض وجهــة نظــره مــن خــلال تضميــن الحــال�ت الدراســية والتدريبــات العمليــة وقضايــا للمناقشــة والتفكيــر 

بشــكل يعكــس توجهــات المنهــج وفلســفته، ويتمثــل فــي دورة التعليم.

أنشــطة اإمكانيــة تنفيــذ الطلبــة لهــا، مراعيــن فــي الوقــت نفســه مبــداأ الفــروق الفرديــة بينهــم، مــع  وقــد راعينــا مــن خــلال ال�

تضميــن المحتــوى صــورا ورســومات توضيحيــة معبــرة تعكــس طبيعــة الموضــوع الــذي يتــم تداولــه، مــع تاأكيــد الكتــاب فــي 

وحداتــه ودروســه المختلفــة علــى مبــداأ التقويــم التكوينــي والتقويــم الواقعــي، وركزنــا علــى اأهميــة اكتســاب الطالــب منهجيــة 

أنشــطة والتدريبــات وقضايــا  علميــة فــي التفكيــر والعمــل، وتنميــة مهاراتــه العقليــة والعلميــة مــن خــلال قــراءة الصــور وتحليــل ال�

التفكيــر والمناقشــة.

قتصاديــة مــع التركيــز علــى  أمثلــة مــن القطاعــات ال�إ كمــا تــم ربــط المعرفــة المقدمــة فــي الكتــاب بواقــع الحيــاة مــن خــلال ال�

البيئــة الفلســطينية وخصوصيتهــا عنــد طــرح الموضوعات. 

واللــه نســاأل اأن يكــون عملنــا هــذا محفوفــاً  بالنجــاح، اأمليــن مــن ال�أخــوة المعلميــن والمشــرفين التربوييــن ومســتخدمي هــذا 

الكتــاب، تزويدنــا بملاحظاتهــم البنــاءة، فنحــن علــى اســتعداد تــام لتقبــل اأيــة ملحوظــة يهدينــا اياهــا مســتخدم الكتــاب اأو 

قارئــه، وتســهم فــي الدقــة العلميــة للكتــاب المدرســي وجودتــه فــي الطبعــات اللاحقــة.

فريق التاأليف
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الَوحدة الرابعة
مدخل اإلى علم الاقتصاد         

Introduction to  Economics 

 

نتاِج في فَِلسطيَن " " نُدرُة الموارِد الاقتصادّيِة واأْولوّيات الاإ

 اأتاأمل ثم اأناقش:
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اأهداف الَوحدة:

ُيتوقَُّع من الطلبة بعد ال�نتهاء من دراسة هذه  الَوحدة اأن يكونوا قادرين على امتلاِك سلوكّياٍت اقتصاديٍّة رشيدة في 

آتية: واقع حياتهم اليومّية؛ من خلال المهام ال�

 تنفيذ نشاط للتعرف على ال�أنشطة ال�قتصادية، واستنتاج مفهوم ال�قتصاد.

 تنفيذ نشاط للتمييز بين ال�قتصاد الجزئي وال�قتصاد الكلي.

 تحليل حالة دراسية للتعرف على اأوجه النشاط ال�قتصادي )اإنتاج، استهلاك، تبادل(.

 تنفيذ نشاط للتعرف على نوع النشاط ال�قتصادي.

نسان ورغباته من جهة  دراك المشكلة ال�قتصادية واأهميتها في عمل توازن بين حاجات ال�إ   تحليل حالة دراسية ل�إ

وندرة الموارد ال�قتصادية من جهة ثانية .

 تنفيذ نشاط للتعرف على تكلفة الفرصة البديلة.

 تنفيذ نشاط للتمييز بين القطاع العائلي وقطاع ال�أعمال.

 تنفيذ نشاط لتصنيف السلع والخدمات حسب طبيعتها وحسب استخدامها وحسب ارتباطها ببعض 
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علاِم المقروءة والمسموعة، والمرئّية بالعديد من ال�أحداث، وال�أنشطة، والمشكلات  تُطالُعنا وسائُل ال�إ

نتاج،  وال�إ الدخل،  مثل:  ال�قتصادية،  المصطلحات  من  الكثير  مسامعنا  اإلى  ويترّدد  يومّياً،  ال�قتصاديّة 

وال�ستهلاك، وال�ستثمار، وال�ّدخار، وغيرها من المؤّشرات ال�قتصاديّة.

 فما المقصود بعلم الاقتصاد؟ وما الاأهداف التي يسعى اإلى تحقيقها؟ وما علاقة علم 

الاقتصاد بالعلوم الاأخرى؟

جابة عن هذه التساؤل�ت دعنا نتناول النشاط ال�آتي: وقبل ال�إ

الّدرُس الاأّوُل:

ماهّية علم الاقتصاد                                   

The Essence of Economics 

نشاط )4-1( : اأتاأّمل مع زملائي الحالات الاآتية:

ــدل�ً مــن  ــع ب ــِة الصن ــر منتجــاٍت محلّي ــان؛ مــن اأجــل توفي ــٍع للاألب ــّرَر اأحمــُد اإنشــاَء مصن ق   .1

ــّي. ــلال الّصهيون ــتيراد منتجــات ال�حت اس

ليلــى مســتاأجرة شــّقة ســكنّية، وقــد اأثقــَل كاهَلهــا اإيجــار الّشــقة الســنوي، فقــّررْت توفيــَر   .2

ــدل�ً مــن بْيعهــا. ــِة اأرٍض ورثتهــا عــن والدهــا ب ــى قطع ــزٍل عل جــزٍء مــن راتِبهــا لتشــييد من

قــّرر اإيــاٌد الحصــول علــى قــرٍض مــن اأحــد البنــوك؛ مــن اأجــل َفْتــِح مكتــِب محاســبة بعــد   .3

اأْن تخــّرج فــي كلّيــة التجــارة مــن اإحــدى الجامعــات المحلّيــة، بــدل�ً مــن العمــل محاســباً 

لــدى اإحــدى الشــركات.

ارتــاأت عائلــُة اأبــي لــؤّي شــراَء اأجهــزٍة َكهربائّيــة، واأثــاٍث جديــٍد للمنــزل بــدل�ً مــن الســفر   .4

ــّزه فــي اإحــدى الــدول المجــاورة.  جــازة للتن لقضــاء ال�إ

قامــت شــركة المجــد للاســتثمار باإنشــاء فنــدٍق وُمجّمــٍع ســياحّي علــى قطعــة اأرٍض تملكها   .5

علــى ســاحل البحــر بــدل�ً مــن اإنشــاِء عمــارٍة ســكنّية. بعــد اأْن اأجــرت دراســًة اأظهــرت اأّن 

الربــح العائــد مــن اإنشــاء الفنــدق والمنتجــع اأعلــى مــن رْيــع اإيجــارات الّشــقق الســكنّية.
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القواسُم  جَمعْتها  اقتصادّيًة  اأنشطًة  تضّمنت  اأنّها  السابقة  الحالات  من  نلاحظ    

المشتَركُة الاآتية:

أفراِد  ال� لرغباٍت  اإشباٍع  اأقصى  تحقيق  بهدف  وذلك  النشاط؛  اأو  للسلوك  الدافع  وتمثّل  الحاجة:   .1

للسلوك  المحرِّك  هي  فالحاجات  والجماعات، 

ال�قتصادي. وبالعودة اإلى الحالة الثانية مثلاً، نلاحظ 

اأّن هناك حاجًة ُملّحًة لتشييد منزٍل سكنّي، والتّخلُّص 

يجار الشهرّي. من عبء ال�إ

ال�ختيار،  اأو  القراَر  ويمثّل  الاجتماعّي:  الّسلوك   .2

قراراً بشراء اأجهزٍة  فقد تضّمنت الحالُة الّرابعُة مثلاً 

َكهربائّية، واأثاٍث جديد بدل�ً من الّسفر للتنزه والترفيه.

)التي  والبشرّية:  المادّية  الاقتصادّية  الموارد   .3

سوف نتناولها بالتفصيل في هذا الدرس( وتتمثّل في 

راأس المال، والعمل، وال�أرض، والّريادة. فعلى سبيل المثال، يحتاج المشروع الُمستهَدف في الحالة 

أثاث، وعّماٍل  نشاء المباني والُمعّدات وال� قامة الفندق عليها، وراأِس ماٍل ل�إ الخامسة اإلى قطعِة اأرٍض ل�إ

أرباح. دارة المشروع، وتحقيق ال� مهرة لتسيير ال�أعمال، وتنظيٍم وريادٍة ل�إ

التضحية )تكلفة الفرصة البديلة(: حيث اإنّه في كلِّ حالٍة من الحال�ت السابقة ترتَّب على القرار   .4

المطلوب:

تاأّمل الحالات السابقة، ثم حاول اأْن تجيَب عن الاأسئلة الاآتية:

ما الدافع لكلِّ سلوٍك، اأو نشاٍط في كّل حالٍة من الحال�ت السابقة؟   .1

ما الّسلوك اأو النشاط الذي قام به كلُّ شخٍص لتحقيق الدافع الخاص به؟  .2

ما التكلفة اأو التضحية التي تحّمَلها كلُّ شخٍص كي يحّقَق الدافع الخاص به؟  .3

هل العلم الذي تنتمي اإليه ال�أنشطة اأعلاه اجتماعّي اأم طبيعّي؟  .4
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واإنشاء سكٍن  بال�ستيراد،  التضحيُة  قاَبَلُه  للاألبان  اإنشاء مصنٍع  اآخر، فمثلاً  التخلّي عن خياٍر  الُمتّخذ 

خاصٍّ في الحالة الثانية قابَلْتٌه التضحيُة باإمكانّية بيع ال�أرض، وهكذا في باقي الحال�ت. 

اختيار  اإلى  اأو ضائعة. واضطراُرنا  تمثُّل تكلفَة فرصٍة بديلٍة،  التضحية  اأّن هذه  فيه  ل� شكَّ  ومّما   

أفراد والمجتمعات، فلو كان  اأحد البدائل، والتضحية بالبدائل ال�أخرى ناجٌم عن ندرة الموارد لدى ال�

بمستطاع اأيِّ فرٍد اأْن ُيشبَع حاجاتِه ورغباتِه، واأْن يحّقَق كلَّ خياراتِه بسهولة ودون اأيّة تكلفٍة اأو عناء لَما 

كان هناك اأهميٌّة لعلم ال�قتصاد، ولَما راأْينا ال�أسواَق، ول�أصبَح كلُّ شيٍء مجانّياً !!، اإلّ� اأّن الواقع يشير 

اإلى محدوديّة الموارد المتاحة في اأّي مجتمع التي لن تكفَي لتلبية جميِع حاجاته المتجّددة والمتعّددة، 

ال�قتصاديّة )كما  المشكلِة  التي تمثُّل جوهَر  النسبّية للموارد الاقتصادّية،  ُيعَرُف بالنّدرِة  وهذا ما 

سنتناولها في الدرس الثاني(، والتي تفرض ضرورة ال�ختيار من بين الخيارات المتاحة؛ بحيث يتّم اختيار 

اأفضل البدائل التي تعظّم اإشباع الحاجات المختلفة.

وبناًء عليه يمكننا تعريف علم الاقتصاد على اأنّه: اأحد فروع العلوم ال�جتماعّية الذي يبحث في   

أفراد والجماعات حول كيفّية اإدارة واستثمار الموارد ال�قتصاديّة النادرة نسبّياً؛ وذلك لتوفير  سلوك ال�

مختلف الّسلع والخدمات، التي تحّقق اأقصى اإشباٍع ممكٍن لرغبات اأفراد المجتمع المتعّددة والمتجّددة.

ومن خلال التعريف السابق نستنتج ما ياأتي:  

طبيعة علم الاقتصاد:  .1

ال�جتماعّية  العلوم  كاأحد  ُيصنَُّف  ال�قتصاد  علم   

أفراد  ال� سلوك  بدراسة  يهتمُّ  أنّه  ل� نسانّية؛  ال�إ اأو 

والمجتمعات والحكومات.

وبناًء عليه فاإّن علم الاقتصاد ُيقَسُم اإلى قسمْين   

رئيسْين، هما:

اقتصاد جزئّي: Microeconomics الذي ُيعَنى  اأ. 

بدراسة الظواهر ال�قتصاديّة الجزئّية، اأي دراسة سلوك 

المستهِلك  كسلوك  الفرديّة،  ال�قتصاديّة  الَوحدات 

وسلوك الُمنِتج، ونظريّة الّسعر، وهذا ما سندرسه في 

هذا الكتاب هذا العام.

اإلى  عام  بشكٍل  العلمّية  المعارف  تُقَسُم   
قسمين، وهما:

تهتّم  التي  العلوم  هي  الطبيعّية:  العلوم   .1
والكيمياء  ال�أحياء  مثل:  الطبيعة،  بدراسة 

والفيزياء والفلك. 
هي  نسانّية:  الاإ اأو  الاجتماعّية  العلوم   .2
العلوم التي تهتّم بدراسة ال�أشكال المختلفة 
ال�قتصاد  علم  مثل:  البشرية  النشاط  من 
والفلسفة، وعلم النفس، وعلم ال�جتماع.
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اقتصاد كلّي: Macroeconomics ويختصُّ بدراسة الظواهر ال�قتصاديّة الكلّية للدولة، كالدخل  ب. 

القومي، وال�ستثمار، وال�ّدخار، والطلب الكلي، والعرض الكلي، وهذا ما ستتم دراسته في الصف 

الثاني عشر.

فمثلاً: دراسة اإنتاج مصنِع معلّبات مثاٌل على ال�قتصاد   

اإنتاج جميع المصانع، والشركات،  اأّما دراسة  الجزئي، 

)الناتج  الدولة  في  المختلفة  ال�قتصاديّة  والقطاعات 

المحلي( فهو مثاٌل على ال�قتصاد الكلي.

نشاط )2-4(
آتية اإلى اقتصاٍد جزئّي،  اأو اقتصاد كلّي:  صنّْف مواضيع البحث ال�

نوع الاقتصادالموضوع

البطالة في فلسطين.

الفقر في الدول النامية.

حدى معاصر الزيتون الفلسطينّية. كمّية اإنتاج زيت الزيتون لاإ

اأرباح اأحد البنوك في فلسطين

دراسة مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الفلسطيني.

حساب اإنفاق واّدخار الشعب الفلسطيني.

دراسة المنفعة التي يحّققها طالٌب من المشاركة في رحلٍة 
مدرسّية.

اأهداف علم الاقتصاد  .2

يهدُف علُم الاقتصاد اإلى تحقيق هدفْين اأساسّيْين، هما:  

ال�ستغلال ال�أمثل، والتوظيف الكامل للموارد ال�قتصاديّة النادرة. اأ. 

أفراد والمجتمعات ورغباتهم؛ من خلال اإنتاج الّسلع والخدمات التي يحتاجونها. اإشباع حاجات ال� ب. 
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  Economic Resources :الموارد الاقتصادّية  .3

المواد  مثل:  نتاج،  ال�إ لعملية  ُمدخلاٍت  يستلزم  المجتمع  يحتاجها  التي  والخدمات  السلع  اإنتاج  اإّن   

الخام، والعّمال، وال�آل�ت ...الخ، وبشكٍل عام تُصنُّف هذه الُمدخلات ضمن اأربعة اأنواع تُعَرُف باسم 

نتاج، اأو الموارد ال�قتصادية، وهي: نتاج، اأو عوامل ال�إ عناصر ال�إ

)Land( :الاأرض اأ. 

يتضّمن هذا المورد سطَح ال�أرض، وما في باطنها،   

وال�أشجار،  والتربة،  والنّفط،  المعادن،  )مثل: 

عليه  يحصل  الذي  والعائد  أنهار....الخ(.  وال�

اأصحاُب هذه الموارد والعناصر نظيَر استخدامها 

.)Rent( نتاجّية ُيسّمى الرْيَع في العملّية ال�إ

 )Labor( :العمل ب. 

يمثُّل  قدراِت القوى العاملة، ومهاراتها، ومعارفها   

)الجهود الذهنّية والعضلّية( التي تُوظَُّف في عملّية 

الذي  العائد   وُيسّمى  والمهندس...الخ(،  والسائق،  والُمدّرس،  المزارع،  خدمات  )مثل  نتاج،  ال�إ

.)Wage( يحصل عليه هؤل�ء مقابل مشاركتهم في العملية ال�نتاجّية ال�أجر

 :)Capital( :راأس المال ج. 

والمباني،  وال�آل�ت،  المعّدات،  مثل  متداَولة،  اأو  ثابتًة  كانت  سواًء  نتاج  للاإ اللازمة  ال�أصول  يشمل   

عليه  يحصل  الذي  العائد  وُيسمّى  ال�ستثماريّة.  اأو  الراأسمالّية  السلَع  وتُسّمى  النقل...الخ،  ووسائل 

الفائدة  نتاجّية  ال�إ العملّية  في  للمشاركة  تقديمها  اأو  تاأجيرها،  مقابل  الراأسمالية  الّسلع  اأصحاُب هذه 

 .)Interest(

اأو  دارة،  الاإ اأو  المحاسبة،  الاقتصاد يختلف عن مفهومه في  المال في  راأس  اأتعلّم: مفهوم   

المفهوم الذي اعتاد عليه الناس، والمتمثّل براأس المال النقدي، فالنقود في الاقتصاد ليست 

نتاج؛ لاأنّها لا تُسهم  سوى وسيلٍة للتبادل ومقياٍس للقيمة، ولكنّها لا تُعدُّ عنصرًا من عناصر الاإ
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نتاجّية اإلّا اإذا قمنا باستخدامها لشراء الّسلع الراأسمالّية. في العملّية الاإ

 :)Entrepreneurship( الّريادة د. 

نتاج لمن ياأخذ على عاتقه  تحتاج عملّية ال�إ  

نتاجّية وتنظيمها؛ بمعنى لو  اإدارة العملّية ال�إ

تُِرَكت الموارد ال�قتصاديّة دون ريادّي، فلن 

وبالتالي  والخدمات،  الّسلع  اإنتاج  يتحّقق 

ّن المنظّم هو الشخص الذي يقوم بتجميع  فاإ

نتاج من عمٍل، وراأسماٍل، واأرٍض  عناصر ال�إ

ْعر الذي يبيعها  والتنسيق بينها، واتّخاذ القرارات فيما يتعلق بنوع وكمّية السلعة التي يريد اإنتاجها، والسِّ

ّن المنظّم )الريادّي( يتحّمل المخاطرة )Risk(، وينتظر اأْن يحّقَق ربحاً )Profit( مقابَل  به، وبالتالي فاإ

ّن )الربح( يمثّل العائد على الريادة. نتاجّية، وبالتالي فاإ مشاركِته في العملّية ال�إ

  نلاحظ من كّل ما سبق اأّن الموارد الاقتصادّية تتّصف بالخصائص الاآتية:

يجادها.  ج. لها ثمٌن اأو مقابل للحصول عليها. النّدرة النسبّية.   ب. الحاجة اإلى جهٍد ل�إ اأ. 

بينما توجد في الطبيعة موارد حّرة )غير اقتصادية(، كالهواء، واأّشعة الّشمس، ومياه البحر تتّصف بالوفرة   

النسبّية، وليست في حاجٍة اإلى جهٍد، اأو ثمٍن للحصول عليها.

نشاط )3-4(
نتاج في كلِّ حالٍة من الحال�ت الواردة في النشاط )1-4(:  حّدْد عناصر ال�إ

 :The Economic Activity Aspects  اأوُجُه النّشاط الاقتصادي  

المتمثّلة  ال�قتصاديّة  المشكلة  ال�قتصاديّون حّل  يحاول   

بندرة الموارد في مواجهة الحاجات المتعددة والمتجّددة، 

المتاحة،  ال�قتصاديّة  الموارد  تخصيص  خلال  من 

ُيعرف  ما  وهو  ال�ستخدامات،  اأفضل  نحو  وتوجيهها 

التخصيص  ال�أمثل للموارد. وهذا  بالتخصيص  اقتصاديّاً 

يتّم من خلال اأنشطة اقتصاديّة عّدة. 

وقبل الحديث عن ماهّية الاأنشطة الاقتصادّية دعنا   



10

ندرس الحالة الدراسّية الاآتية:

          حالة دراسّية
             )4-1(              صناعة الكعك في مدينة القدس

ــاٍت  ــاً اإلــى كمّي ــاج يومّي ــة القــدس، حيــث يحت ــاج الكعــك فــي مدين نت ــٌز ل�إ لــدى مصطفــى مخب
ــه رامــي تاجــر المــواد  ــي يقــوم بشــرائها مــن صديق ــرة، الت ــن، والسمســم، والخمي ــة مــن الطحي معّين
الغذائّيــة، حيــث يقــوم العّمــال فــي المخبــز بعجــن مكّونــات الكعــك باســتخدام ال�آل�ت المخّصصــة 
لذلــك، ثــم خبــز الكعــك. وبعــد ذلــك يتــّم توزيــع كمّيــاِت الكعــك علــى بائعــي الكعــك فــي المدينــة، 
فطار اليومّيــة في الّصباح. الذيــن يقومــون بدْورهــم ببيعــه للاأفــراد والعائــلات التــي تتناولــه في وجبــات ال�إ

آتية: جابة عن ال�أسئلة ال� تاأّمل الحالة السابقة البسيطة، ثّم حاول ال�إ

أنشــطة التــي تمــّر فيهــا عملّيــة اإنتــاج الكعــك مــن البدايــة، وحتــى يصــل  هــل باإمكانــك تحديــد ال�   .1
اإلــى اأيــدي المشــترين؟

ماذا يحتاج اإنتاج الكعك؟ وماذا تُسّمى هذه المكّونات ؟   .2

ما طبيعة النشاط الذي يمارسه رامي؟   .3

ما طبيعة ال�أنشطة التي يمارسها مصطفى؟ ماذا تستنتج؟   .4

من خلال الحالة الدراسّية السابقة تستطيع اأْن تستنتَج اأّن الاأنشطة الاقتصادّية التي تتّم من   
نتاج سلعٍة، اأو خدمٍة ما تتمثّل في ثلاثة اأنشطة، هي: خلالها عملّية تخصيص الموارد لاإ

نتاج( المختلفة من اأجل خلق  نتاج: هو عملّيُة توظيف واستغلال الموارد ال�قتصاديّة )مدخلات ال�إ الاإ  .1
نتاج الكعك باستخدام  منفعٍة اأو اإضافِة منفعٍة تتمثّل في السلع والخدمات التي تحقق هذه المنفعة، كاإ

المكّونات اللازمة لذلك.
التوزيع )التبادل(: اأّي انتقال الموارد فيما بيَن الجهات التي تقوم باتّخاذ القرارات ال�قتصاديّة، وهذه   .2
الكعك من  نتاج  ل�إ اللازمة  المدخلات  يقوم بشراء  اإنتاجّية، مثل مصطفى حيث  الجهات قد تكون 
أفراد والعائلات الذين يشترونه من بائعي الكعك،  صديقه رامي، اأو استهلاكّية مثل مشتري الكعك من ال�
الذين اشتروه بدْورهم من مصطفى؛ اأّي اأنّه لول� نشاط التوزيع لَما تّم اإنتاج الكعك، ولَما وصل اإلى اأيدي 

أفراد والعائلات. ال�
شباع الرغبات، والحاجات  الاستهلاك: وُيقَصُد به ال�ستهلاك المباشر للموارد ال�قتصاديّة بعد تصنيعها ل�إ  .3
أفراد والعائلات بعد شراء الكعك  الفرديّة والجماعّية، فعلى سبيل المثال ُيعدُّ النشاط الذي يقوم به ال�
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نشاطاً استهلاكّياً بحتاً يستهدف اإشباع رغبتهم بتناول الكعك.
اأنشطٍة اأساسّيٍة تضمن  اأّن عملّية تخصيص الموارد في المجتمع تمّر بثلاثة  وهكذا نلاحظ   
اأّن شخصًا  اإشباع الرغبات والحاجات المتجددة للاأفراد والمجتمعات. كما نلاحظ  تلبية و

واحدًا يمكُن اأْن يقوم باأكثر من نشاٍط اقتصادّي واحد.

نشاط )4-4(
بّيْن اأْوُجَه النشاط ال�قتصادي )اإنتاج، استهلاك، تبادل( للاأعمال الواردة في الجدول ال�آتي:

نوع النشاط الاقتصاديالعمل

اإصلاح شبكة المياه.

قطف  ثمار الزيتون. 

تناول وجبة في مطعم في مدينة حْيفا الفلسطينية. 

تجارة السيارات.

شراء قطعة اأرض.

اإيصال الوجبات للمنازل.

تصنيع معلّبات صلصة الطماطم.

نشاأة علم الاقتصاد :   

نسان ال�أساسية بالتزامن مع وجوده،  نسان؛ اإذ برزت حاجات ال�إ ُيعدُّ النشاط ال�قتصادي قديماً ِقَدَم ال�إ  

كحاجته اإلى الطعام والشراب، التي ل� بّد من اإشباعها كي يبقى على قيد الحياة؛ ما تطلّب منه استغلال 

مكانات المتاحة. وبالرغم من ذلك فاإّن علم ال�قتصاد  الموارد الموجودة في الطبيعة ضمن الوسائل وال�إ

يعدُّ من العلوم ال�جتماعّية الحديثة نسبّياً.

لم يتّفق الكثير من الُمفكّرين والعلماء على تحديد الزمن الذي ظهر فيه علم ال�قتصاد بمفهومه المعروف   

آراء اإلى اأّن الفضل في تاأسيس القواعد ال�أولى لهذا العلم يعود  علمّياً واأكاديمّياً، ولكن تُشير اأغلب ال�

الناتجة عنها  ال�قتصاديّة وُمعالجة الظواهر  ال�أسس  العالِم )اآدم سميث(؛ بسبب اهتمامه بدراسة  اإلى 

كافًّة، وتحديداً خلال الفترة الزمنّية التي سبقت ظهور الثورة الصناعّية، وما نتج عنها من تغّيراٍت في علم 

ال�قتصاد بشكٍل عام.
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نشاط )5-4(
بالتعاون مع زملائك وبتوجيهات من مدرِّسك، قم باإعداد تقرير حول دْور وكتابات 

علماء العرب والمسلمين في مجال ال�قتصاد.

علاقة علم الاقتصاد بالعلوم الاأخرى:   

هناك ارتباٌط متبادٌل بين علم ال�قتصاد والعلوم ال�أخرى، ويلجاأ ال�قتصاديُّ اإلى توظيف العلوم ال�أخرى   

ل اإلى نتائَج علمّيٍة قابلٍة للتعميم، وفيما ياأتي بعض  في البحث عن ظاهرٍة اقتصاديٍّة معّينة لغايات التوصُّ

أمثلة على علاقة علم ال�قتصاد ببعض العلوم ال�خرى: ال�

علاقة علم الاقتصاد بعلم الاجتماع:  .1

علم ال�قتصاد يدرس جزءاً من الظواهر ال�جتماعّية وهي الظواهر ال�قتصاديّة، فاإعداد الدراسات ال�قتصاديّة   

الهادفة لزيادة النمو ال�قتصادي، وتحقيق العدالة ال�جتماعّية في توزيع الدخل والثروة يتطلب التعّرف اإلى 

التركيب السكّاني، والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع، كذلك يرصد حال�ت الفقر والبطالة .

علاقة علم الاقتصاد بعلم السياسة:  .2

هناك علاقٌة بين الظواهر ال�قتصاديّة والظواهر السياسّية؛ فال�قتصاد في حال�ٍت كثيرٍة هو الذي يحّدد   

السياسة  تحّدد  التي  هي  اأخرى  حال�ٍت  في  السياسة  اأّن  كما  القرار،  لصانع  السياسّية  ال�تّجاهات 

ال�قتصاديّة.

علاقة علم الاقتصاد بعلم النفس:  .3

يبحث علم النفس في الخصائص النفسّية والتصّرفات الشخصّية للاأفراد، والدوافع التي تدفعهم اإلى   

ال�قتصادي،  تحليله  في  الفرديّة  الدوافع  بدراسة  يهتم  ال�قتصادي  والباحث  اآخر.  دون  معّين  تصرٍُّف 

نسان، وتحليل  نفاق وال�ّدخار وال�ختيار؛ لذلك يستعين بعلم النفس لفهم ال�إ أفراد في ال�إ وبمعرفة سلوك ال�

نتاج والتبادل  سلوكه، والتنبؤ بمستقبل هذا السلوك ليتمكن من رسم السياسات ال�قتصادية في مجال ال�إ

وال�ستهلاك.

حصاء: علاقة علم الاقتصاد بعلم الاإ  .4

ال�قتصاديّة دون  الظواهر  يدرَس  اأْن  ال�قتصادية  السياسة  اأو واضع  ال�قتصادي،  الباحث  يصعب على   

حصاء يبحث في ُطُرِق قياس وتحليل الظواهر والحقائق  حصائّيات، والبيانات الرقمّية فعلم ال�إ ال�ستعانة بال�إ

رقمّياً، ثّم يعرضها في صورٍة مبّسطة لتوضيح العلاقة القائمة بينها وبين القوانين التي تخضع لها.

         

اأفّكُر واأبحث:
في علاقة علم ال�قتصاد بكلٍّ من: علم الرياضيات، علم القانون، علم الجغرافيا.
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عرف كلًّا مّما ياأتي:  1
علم ال�قتصاد، ال�قتصاد الجزئي، ال�قتصاد الكلي، الموارد ال�قتصادية.        

أوُجِه النشاط ال�قتصادي: صنّف ال�أنشطة ال�قتصاديّة للمؤسسات الواردة في الجدول اأدناه، وفقاً ل�  2
استهلاكتوزيعاإنتاجالنشاط       المنشاأة

مصنع لطوب البناء

معرض لتجارة السيارات

مدرسة لتعليم السياقة 

اأعط ثلاثة اأمثلة لكلٍّ من :  3
حال�ت اقتصاديّة جزئّية في فلسطين .  .1  

حال�ت اقتصاديّة كلّية في فلسطين .  .2  

نتاج والعائد فيما ياأتي: وفّْق بين عنصر ال�إ  4

نتاج العائدعنصر الاإ

الفائدةال�أرض

الريعالعمل

الربحراأس المال

ال�أجرالريادة

ناقش فوائد دراسة علم ال�قتصاد على ال�قتصاد الفلسطيني:  5

( اأمام العبارة غير الصحيحة لكلٍّ مّما ياأتي،  ( اأمام العبارة الصحيحة، واإشارة ) ضع اإشارة )  6

اأسئلة الّدرس
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مع تصويب الخطاأ:

نسان. 1. )      ( يعّد علم ال�قتصاد من العلوم القديمة ،حيث ُوجد منذ وجود  ال�إ

شباع الرغبات وسد الحرمان.  2. )      ( الحاجات هي القوة الدافعة للسعي والبحث عن وسيلة ل�إ

3. )      ( ُيّسمى العائد الذي يحصل عليه بائع الجملة الريع. 

نسان، مثل شّق شوارٍع، وقنوات رّي تُصنَُّف ضمن          صلاحات التي يجريها ال�إ 4. )      ( التحسينات وال�إ

عنصر ال�أرض.

شباع حاجة. 5. )      ( النشاط ال�ستهلاكي ُيقّدُم سلعة اأو خدمة ذات منفعٍة ل�إ

6. )      ( ُيقَصد براأس المال في علم ال�قتصاد النقود.

ل�حظنا في الدرس السابق اأّن علم ال�قتصاد يهتّم بكيفّية اإدارة واستثمار الموارد ال�قتصادية النادرة نسبّياً، 

ّن المشكلة ال�قتصاديّة تتلّخص في فهم ومعرفة مفهوم الندرة النسبّية. وبالتالي فاإ

          حالة دراسّية
             )4-2(              واقع المياه في فلسطين

يعاني الِفَلســطينّيون من نُدرة وُشــّح الموارد المائّية؛    

نتيجــة اســتيلاء ال�حتــلال الّصهيونــّي علــى اأكثــر 

مــن )%87( مــن الميــاه الجوفّيــة الفلســطينّية، فقــد 

تراجــع مجمــوع الّضــّخ للميــاه الجوفية للِفَلســطينّيين 

فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــّزة بشــكٍل كبيــر، 

ــى الحــّد  ــن )-2013 2015(، اإل ــوام م أع خــلال ال�

الــذي اأصبحــت فيــه تلــك الكمّيــات اأقــّل بكثيــر مــن 

ــاه. ــة مــن المي ــا الكلّي مجمــوع احتياجاتن

شــارة هنــا اإلــى اأّن حّصــة قطــاع الزراعــة  وتجــدر ال�إ   

فــي الضفــة الغربّيــة وقطــاع غــزة مــن اإجمالــي الضــّخ عــام )2015( بلغــت )%47(، فيمــا بلغــت 

حّصــة القطــاع المنزلــي )%53(؛ ونظــراً لتزاُيــد ال�حتياجــات الســنويّة مــن الميــاه للقطــاع المنزلــي 

بســبب الزيــادة الســكانّية الكبيــرة، فــاإّن حّصــة القطــاع الزراعــي مــن مصــادر الميــاه المحــدودة 

ــاج الزراعــي الفلســطيني. نت ــى ضعــف ال�إ ــذي اأّدى اإل ــر ال أم تتراجــع بشــكٍل مســتمّر؛ ال�

حاجات ورغبات ال�نسانالموارد ال�قتصادية

جابة عن التساؤلات الاآتية:  تعاون مع زملائك للاإ

من خلال فهمك للحالة، كيف تفهم الندرة النسبّية للموارد ال�قتصادية؟  .1

ما التضحية التي يتحّملها ال�قتصاد الفلسطينّي نتيجة زيادة حّصة ال�حتياجات المنزلّية من المياه؟  .2

الّدرُس الثاني:

المشكلة الاقتصادية                                    

The Economic Problem 
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ل�حظنا في الدرس السابق اأّن علم ال�قتصاد يهتّم بكيفّية اإدارة واستثمار الموارد ال�قتصادية النادرة نسبّياً، 

ّن المشكلة ال�قتصاديّة تتلّخص في فهم ومعرفة مفهوم الندرة النسبّية. وبالتالي فاإ

          حالة دراسّية
             )4-2(              واقع المياه في فلسطين

يعاني الِفَلســطينّيون من نُدرة وُشــّح الموارد المائّية؛    

نتيجــة اســتيلاء ال�حتــلال الّصهيونــّي علــى اأكثــر 

مــن )%87( مــن الميــاه الجوفّيــة الفلســطينّية، فقــد 

تراجــع مجمــوع الّضــّخ للميــاه الجوفية للِفَلســطينّيين 

فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــّزة بشــكٍل كبيــر، 

ــى الحــّد  ــن )-2013 2015(، اإل ــوام م أع خــلال ال�

الــذي اأصبحــت فيــه تلــك الكمّيــات اأقــّل بكثيــر مــن 

ــاه. ــة مــن المي ــا الكلّي مجمــوع احتياجاتن

شــارة هنــا اإلــى اأّن حّصــة قطــاع الزراعــة  وتجــدر ال�إ   

فــي الضفــة الغربّيــة وقطــاع غــزة مــن اإجمالــي الضــّخ عــام )2015( بلغــت )%47(، فيمــا بلغــت 

حّصــة القطــاع المنزلــي )%53(؛ ونظــراً لتزاُيــد ال�حتياجــات الســنويّة مــن الميــاه للقطــاع المنزلــي 

بســبب الزيــادة الســكانّية الكبيــرة، فــاإّن حّصــة القطــاع الزراعــي مــن مصــادر الميــاه المحــدودة 

ــاج الزراعــي الفلســطيني. نت ــى ضعــف ال�إ ــذي اأّدى اإل ــر ال أم تتراجــع بشــكٍل مســتمّر؛ ال�

حاجات ورغبات ال�نسانالموارد ال�قتصادية

جابة عن التساؤلات الاآتية:  تعاون مع زملائك للاإ

من خلال فهمك للحالة، كيف تفهم الندرة النسبّية للموارد ال�قتصادية؟  .1

ما التضحية التي يتحّملها ال�قتصاد الفلسطينّي نتيجة زيادة حّصة ال�حتياجات المنزلّية من المياه؟  .2

الّدرُس الثاني:

المشكلة الاقتصادية                                    

The Economic Problem 
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اأعط اأمثلة اأخرى لبعض الموارد ال�قتصاديّة النادرة في فلسطين.  .3

ما دْور علم ال�قتصاد في اإحداث توازن بين كفتّي الميزان؟  .4

نسان يواجه مشكلًة اقتصادّيًة تتمثّل في عدم الاتزان   نستنتج مّما سبق اأّن الاإ
فيما بين محورّين رئيسّيين، وهما:

نسان ورغباته من جهة، وندرة الموارد الاقتصادّية  ذات الاستخدامات  حاجات الاإ
المتعددة من جهٍة ثانية.

الحاجات والرغبات وتتّصف بما ياأتي:   .1

اأ-  التعّدد : بمعنى اأنّها متعددة وغير قابلة للحصر، مثل الطعام والشراب.

نسان تتجّدد وتتغّير من فترة اإلى اأخرى مع نمّوه، وتطّور رغباته، وميوله، وذْوقه. التجّدد : اأي اأّن حاجات ال�إ ب- 

شباع؛ اإذ تتنافس الرغبات فيما بينها على الموارد المحدودة.  التنافس: وهي خاصّية تنُتُج عن محدوديّة وسائل ال�إ ج-  

فالحاجة اإلى العمل مثلاً تتنافس مع الحاجة اإلى 

وقٍت اإضافّي للراحة، والحاجة اإلى السفر  لقضاء 

العطلة الصيفّية مثلاً تنافس الحاجة اإلى شراء سّيارٍة 

جديدٍة هذا العام.

التكامل: اإذ اإّن بعض الحاجات مكّملة لحاجاٍت  د-  

اأخرى، فحينما يقتني الفرد سيارة فاإنّه في حاجة اإلى 

وقود.

نُدرة الموارد الاقتصادّية )The Scarcity of Economic Resources(: ويقصد بذلك الندرة النسبّية؛   .2

نتاج الّسلع والخدمات  اأي اأّن الموارد ال�قتصاديّة )ال�أرض، العمل، راأس المال، الريادة( ل� تتّوفر بكمّياٍت كافيٍة ل�إ

نتاج الّسلع والخدمات لمواجهة  المرغوبة؛ ما يعني اأّن المشكلة ال�قتصاديّة تكمن في ندرة هذه الموارد اللازمة ل�إ

نسان المتعّددة.  رغبات وحاجات ال�إ

وهو ما ل�حظناه في الحالة الدراسّية السابقة )حالة 4 - 2(، فالمياه ضروريّة للصناعة، والزراعة، والبناء،   

وللاحتياجات المنزلّية، لكنها ل� تكفي لسّد كلِّ تلك ال�حتياجات، فحينما ُيستخَدُم المورد ال�قتصادي في 

أمر الذي يترتُّب عليه تضحيٌة، اأو تكلفة  اإنتاٍج معّين يتعّذر استخداُمه في اإنتاج صنٍف اآخر في الوقت ذاته؛ ال�

فرصة بديلة.
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 :)Scarcity, Choices and Opportunity Cost( النّدرة، الاختيارات وتكلفة الفرصة البديلة  

اإّن تزاُيد الحاجات وتعّددها مع محدوديّة الموارد يضع حدوداً اأمام ما يمكن للفرد الحصول عليه من سلٍع   

وخدمات؛ ما يجعل عملّية ال�ختيار اأمراً ل� مفرّ منه.

فاإذا واجهت الفرَد مشكلُة ال�ختيار، وتمكّن من اختيار اأحد البدائل المتاحة، فقد اتّخذ قراراً اقتصادياً. واختيار   

سلعٍة، اأو خدمٍة معّينة يعني التضحية باأخرى، وتُسّمى تكلفة ال�ختيار المتمثلة فيما تّمت التضحيُة به ” تكلفة 

الفرصة البديلة ”.

نشاط )6-4(
آتية، وحّدد تكلفة الفرصة البديلة الناتجة عنها: تاأّمل القرارات وال�ختيارات ال�

تكلفة الفرصة البديلةالقرار

اختيار اأحدهم استبدال ال�أشجار المثمرة في حديقة منزله باأشجار 
زينة.

قرارك فتح مطعم في محلٍّ تجاري تملكه.

قرارك التفرُّغ للدراسة خلال اإجازتك ال�أسبوعّية.

قرار اإقامة مصنٍع على اأرٍض زراعّية.

قرار اأحدهم سحب مبلغ )100,000( دينار من البنك لفتح 
مشروٍع استثمارّي.

من النشاط السابق، نلاحظ اأّن زراعة اأشجار الزينة في حديقة المنزل كلّفتنا التضحية بثمار ال�أشجار المثمرة،   

وفتح المطعم في المحل التجاري المملوك لصاحب المشروع قد كلّف صاحَبه التضحيَة بال�أجرة الشهريّة التي 

كان سيحصل عليها فيما لو قام بتاأجير المحّل التجاري.
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 نستنتج مّما سبق اأّن اأركان المشكلة الاقتصادية تتلّخص بالشكل الاآتي:

قتصادية شكل )4-1(: اأركان المشكلة ال�إ

المشكلة الاقتصادية

موارد محدودةحاجات متعددة

الندرة النسبية

الاختيار

التضحية )تكلفة الفرصة البديلة(

عدم كفاية الموارد النادرة للحاجات المتعددة

يتّضح من كّل ما سبق اأّن ندرَة الموارد الاقتصادّية تقود للاختيار، وحتى نتمّكَن من اتّخاذ   

نتاجي الصحيح، لا بد للمجتمعات من التعاطي مع التساؤلات الاآتية بكفاءٍة وفاعلّية  القرار الاإ

لمواجهة المشكلة الاقتصادّية:

)What to Produce?( اأولا: ماذا ننتج؟

بسبب النّدرة النسبّية للموارد ال�قتصاديّة، وفي   

الّسلع  من  للاحتياجات  المضطّرد  التنامي  ظّل 

يرتّب  اأْن  مجتمٍع  كل  على  فاإّن  والخدمات، 

بدءاً  أولويّات،  ال� مصفوفة  ضمن  احتياجاته 

بالّسلع والخدمات ال�أساسّية.

)How to Produce?( ثانيا: كيف ننتج؟

نتاج، ُيفترض العمل  بعد تحديد ال�ختيار في ال�إ  

نتاج؛ بمعنى اتّخاذ القرار  على تنظيم عملّية ال�إ

نتاج، وما الوسائل وال�أدوات التي  في كيفّية ال�إ

سوف يتّم توظيفها للحصول على اأفضل النتائج، 

لمن ننتج؟

القطاع العائلي

كيف ننتج؟

القطاع ال�عمال

ماذا ننتج؟

الموارد ال�قتصادية
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ُل عليها اإنتاج اأكبر واأفضل كمّية باأقّل  نتاج، التي ُيعوَّ وهذا ما ُيسّمى اقتصاديّاً الطريقة الُمثلى في ال�إ

تكلفة. 

)For Whom to Produce?( ثالثا: لمن ننتج؟

نتاج المثلى، ُيفترض تحديد كيفّية توزيع  بعد تحديد الّسلع والخدمات المطلوبة، واستراتيجّيات ال�إ  

نتاج على اأفراد المجتمع من حيث الكمّية والنوعّية، وماذا ُيطلب مّمن يتلقى سلعاً وخدماٍت اأْن يقّدم  ال�إ

نتاج. نظير ذلك لغايات ال�ستمرار في اإعادة ال�إ

:)Scarcity in Economic Systems( النّدرة في الاأنظمة الاقتصادّية  

اأنّه مجموعٌة من العلاقات الاقتصادّية والقانونّية التي تحكم  ُيعرُّف النظام الاقتصادي على   

وتدير وتُنظم حياة مجتمٍع ما اقتصادّيًا في زمٍن معّين، وقد تعّددت ال�أنظمة ال�قتصاديّة، واختلفت 

حول اآلّيات المعالجة للمشكلة ال�قتصاديّة، فاأجاب كلُّ نظاٍم عن التساؤل�ت السابقة )ماذا ننتج؟ كيف 

ننتج؟ لمن ننتج؟( بطريقٍة مختلفة. 

ِر كلِّ نظاٍم لحّل المشكلة ال�قتصاديّة. دعونا نتعرْف على تصوُّ  

:The Capitalism )1 – النظام الراأسمالي ) نظام الّسوق الحّر

العرض   ( السوق  اآلّيَة  ّن  فاإ وعليه  الراأسمالي،  النظام  ظّل  في  نتاج  للاإ ال�أساسي  الدافع  الربح  ُيشكّل   

نتاج كّماً ونوعاً، كما اأنّه يحّدد كيفّية التوزيع وفقاً  د الرئيسي للاإ والطلب(، ونظام الّسعر هو المحدِّ

مكانّيات كلِّ فرٍد في المجتمع، ويتحّقق التوازن ال�قتصادي بين المنِتج والمستهلك بناًء على حريّة  ل�إ

المنافسة في السوق.

:The Socialism )2 – النظام الاشتراكي ) المركزي

لعناصر  الخاّصة  بالملكّية  النظام  هذا  ُيقرُّ  ل�   

العاّمة،  الملكّية  على  يركّز  واإنّما  نتاج،  ال�إ

نتاج،  للاإ الدافع  يشكُّل  ل�  الربح  ّن  فاإ وبالتالي 

على  ويعتمد  الّسعر،  نظام  محلَّ  تحلُّ  والدولة 

جابة عن التساؤل�ت ذات  التخطيط المركزي للاإ

العلاقة بالمشكلة ال�قتصادية، فالّدولة هي التي 

من  الجماعّي بدل�ً  التوزيع  ال�شتراكّية نظام  نتاج، واعتمدت  ال�إ أنّها تمتلك عناصر  ل� نتاج؛  ال�إ تحّدد 

التوزيع الفردّي.

سلامي ال�قتصاد المختلطال�قتصاد ال�إ

ال�قتصاد ال�شتراكيال�قتصاد الراأسمالي



20

:Mixed Economy 3 – الاقتصاد المختلط

يتعامل مع  المشكلة ال�قتصاديّة من خلال الجمع بين ما جاء في النظامْين الراأسمالي وال�شتراكي؛ اأّي   

ل الحكومي )التخطيط المركزي(. بين اآلّية السوق الحّر ) قوى العرض والطلب ( وبين التدخُّ

:Islamic Economy سلامي 4 – الاقتصاد الاإ

يقول تعالى في محكم التنزيل: زبٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    

ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿرب سورة ابراهيم.
زب  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ       ۈ  ٴۇ  ۋ   اأخرى:  اآيٍة  وفي   

ۋ  ۅرب سورة فّصلت.
سلام ل� يتّفق مع الراأسمالّية في اأّن المشكلة ال�قتصاديّة هي مشكلُة  آيات الكريمة اأّن ال�إ يتبّين من ال�  

نتاج  نُدرة الموارد الطبيعّية، ول� يتّفق مع ال�شتراكّية في اأّن المشكلَة ناتجٌة عن التناقض بين شكل ال�إ

الجماعي وعلاقات التوزيع الفردية، واإنّما تكمن المشكلة في سوء استغلال الموارد ال�قتصاديّة. وقد 

نسانّية؛ )اأي اأنّه فّرق  سلام المشكلة ال�قتصاديّة عن طريق ترتيب الحاجات وترشيد الرغبات ال�إ عالج ال�إ

بين الحاجة والرغبة(، والتوظيف الكفؤ للموارد ال�قتصاديّة، والعدالة ال�جتماعّية.

والشكل الاآتي يوّضح كيف اأجاب كلُّ نظاٍم اقتصاديٍّ عن الاأسئلة التي تثيرها المشكلة الاقتصادّية:  
سلاميالاشتراكيالراأسماليالسؤال    النظام الاإ

ماذا ننتج؟
وفقا لحاجات ورغبات المستهلكين )مبداأ 

سيادة المستهلك(.
نتاج. تحّدده الدولة التي تملك عناصر ال�إ

يتطلب ترتيب الحاجات وترشيد 
نسانّية، فالحاجات محدودة  الرغبات ال�إ

والرغبات ل� محدودة.

كيف ننتج؟
يحّدده قطاع ال�أعمال من خلال المزيج 

نتاج. ال�أمثل لعناصر ال�إ
تحّدده الدولة من خلال التخطيط 

المركزي.
من خلال التوظيف الكفؤ للموارد 

ال�قتصاديّة.

يحّدده نظام الّسعر.لمن ننتج؟
تحّدده الدولة من خلال اعتماد نظام 

التوزيع الجماعي.
بالسعي اإلى تحقيق العدالة 

ال�جتماعية.

اأفّكُر واأبحث:
سلام لمشكلة النّدرة واآلّيات علاجها. قم باإعداد تقرير من صفحة واحدة يلّخص نظرة ال�إ

قضّية للنقاش:
شــباع حاجاتــه ورغباتــه، فهل ســتكون  نســان  ل�إ افتــرض وجــود المــوارد ال�قتصاديـّـة  بالقــدر الــذي يحتاجــه ال�إ

هنــاك مشــكله اقتصاديـّـه؟ ولمــاذا؟
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آتية: عّرف المفاهيم والمصطلحات ال�  1
الندرة النسبّية، المشكلة ال�قتصاديّة.  

نسان ورغباته. اذكر خصائص حاجات ال�إ  2

بّيْن سمات الموارد ال�قتصاديّة في فلسطين.  3

اشرح التساؤل�ت التي اأثيرت بسبب المشكلة ال�قتصاديّة.  4

سلام للمشكلة ال�قتصاديّة ومنظور النظم ال�قتصاديّة ال�أخرى لها. فّرْق بين منظور ال�إ  5

( اأمام العبارة غير الصحيحة لكلٍّ مّما ياأتي،  ( اأمام العبارة الصحيحة، واإشارة ) ضع اإشارة )  6
مع تصويب الخطاأ:

1- )      ( ل� وجود للمشكلة ال�قتصاديّة لدى الدول الصناعّية .

سلامي.  2- )      ( ل� فرق بين الحاجات والرغبات في النظام ال�قتصادي ال�إ

سلامي بندرة الموارد ال�قتصاديّة.  3- )      ( ل� ُيقّر ال�قتصاد ال�إ

نتاج في ال�قتصاد ال�شتراكي. 4- )      ( نظام الّسعر ينظّم ال�إ

نتاج الّسلع والخدمات. 5- )      ( النّدرة النسبّية تعني عدم توفر الموارد ال�قتصاديّة بالقدر الكافي ل�إ

اأسئلة الّدرس
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قّسم ال�قتصاديون النشاط ال�قتصادي اإلى طرفين، هما:  

القطاع العائلّي، )Hose Hold Sector( ويمثّل   -

نتاج مقابل الحصول على  أفراد الذين يقدمون عناصر ال�إ ال�

نتاجّية،  عوائد نقديّة؛ اأي اأنّه قطاٌع مشارٌك في العملّية ال�إ

ومن ثّم مستهِلك للّسلع والخدمات المنَتجة.

نتاج  أفراد اأو المؤسسات التي تستثمر عناصر ال�إ قطاع الاأعمال، )Business Sector( ويمثّل ال�  -

في اإنتاج الّسلع والخدمات مقابل الحصول على الثمن.

والنشاط ال�قتصادي هو نتاُج عملّية التفاعل والمبادلة بين هذين القطاعين، و تتدّخل الدولة لتنظيم   

العلاقة بين الطرفين من اأجل تحقيق ال�ستقرار في اأسواق الّسلع والخدمات.

نشاط )4-7( تمّعن الاأنشطة الاقتصادّية الواردة اأدناه:
تعمل فاطمُة في شركِة برمجّيات في مدينة بيت لحم، وتتقاضى اأجراً شهريّاً تنفق جزءاً منه   .1

على شراء ُمنتجاٍت غذائّية من مؤّسسات نسويّة تعمل في مجال التصنيع الغذائي.

اشترى المواطن اأبو اأحمد سّيارًة من اإحدى الوكال�ت ل�أغراض العمل في توزيع بعض   .2

المنتجات الصناعّية الفلسطينّية على المحاّل التجاريّة.

العاّمة  المساهمة  الشركات  اإحدى  اأسهم  من  سهم   200 علاء  اأبو  المواطن  اشترى   .3

الفلسطينية.

جابة عن الاأسئلة الاآتية: من خلال العمل الجماعي، تعاون مع اأفراد مجموعتك للاإ

بّين الطَّرف الذي يمثّل قطاع ال�أعمال في كّل نشاط.  .1

بّين الطرف الذي يمثّل القطاع العائلي في كّل نشاط.  .2

نتاجّية لكلِّ نشاط ٍمن ال�أنشطة ال�قتصادية الواردة؟ كيف يشارك القطاع العائلي في العملّية ال�إ  .3

الّدرُس الثالث:

الدورة الاقتصادّية                                    

The Economic Cycle 
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 نستنتج مّما سبق اأّن لكلِّ نشاٍط اقتصادّي طرفين، وهما: قطاع ال�أعمال، والقطاع 
العائلي، ففي النشاط ال�أول، تُمثل فاطمة القطاع العائلي الذي زّود قطاع ال�أعمال بعنصر 
العمل مقابل الحصول على اأجر، بينما تمثّل شركة البرمّجيات، والمؤّسسات النسويّة قطاع 
نتاج، واأنتج السلع والخدمات التي اأعاد بيَعها للقطاع العائلّي  ال�أعمال الذي وظّف عناصر ال�إ
مقابل الثمن. وهو ما يمكن استنتاجه في باقي ال�أنشطة ال�قتصاديّة الواردة في النشاط )7-4(.

للّسلع والخدمات من  تدفٌُّق  اقتصادّي  يترتّب على كّل نشاٍط  اأنّه  اإلى  شارة هنا  ال�إ وتجدر 
جانب، وتدفٌُّق نقديٌّ من جانٍب اآخر، وهو ما يبّينه الشكل )4-2( الذي يوّضح دورة التدفُّق 

.)Income Circular Flow( الدائري للدخل
جابة عن الاأسئلة الاآتية: نشاط )4-8(: تاأّمل الشكل )4-2( وحاول الاإ

شكل )4-2(: دورة التدفق الدائري
والداخلّية(  )الخارجّية  الدائرتْين  اأيُّ   .1

يمثُّل تدفُّقاً نقديّاً، واأيّهما يمثّل تدفُّقاً 

سلعّياً وخدمّياً؟ 

لقطاع  العائلي  القطاع  يقّدم  ماذا   .2

المنتجين؟

ما الذي يحصل عليه القطاع العائلي   .3

نتاجّية؟ لقاء مشاركته في العملّية ال�إ

للقطاع  ال�أعمال  قطاع  يقّدم  ماذا   .4

العائلي؟

 نستنتج مّما سبق اأّن التدفّق الدائري يحتوي على وجهّي النشاط الاقتصادي، وهما: 
نتاج(: اأولا: التدفّق السلعي والخدمي )الاإ

وهو ما يظهر في الدائرة الداخلّية من الشكل )4 - 2(، حيث نلاحظ اأّن القطاع العائلي يقوم بتزويد   
نتاج )العمل، ال�أرض، راأس المال، الريادة(، فيما يقوم قطاع ال�أعمال  قطاع ال�أعمال بخدمات عناصر ال�إ

بتزويد القطاع العائلي بالّسلع والخدمات النهائّية من اأجل اإشباع حاجاته ورغباته. 

ويمكن تصنيف كلٍّ من الّسلع والخدمات التي يحصل عليها القطاع العائلي من قطاع ال�أعمال تبعاً   
لمعاييَر مختلفة، منها: 
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حسب طبيعتها: اإذ اإنّها تُقسم اإلى سلٍع ماديّة وسلٍع غير ماديّة، حيث اإّن الّسلع الماديّة ملموسة،  اأ. 

كالملابس والمواد الغذائّية، اأّما الّسلع 

غير الماديّة فهي غير ملموسة، وتُسّمى 

عليها:  أمثلة  ال� اأبرز  ومن  الخدمات، 

وال�تّصال�ت،  والتعليم،  الصّحة، 

والخدمات التجاريّة.

اأفّكُر واأبحث:
ابحث في فروقاٍت اقتصاديّة اأخرى بين الّسلع والخدمات.

حسب استخدامها: وتُقسم اإلى سلٍع راأسمالّية )اإنتاجّية(، وسلٍع استهلاكّية، فالّسلع ال�ستهلاكّية  ب. 

تُستخَدُم بشكٍل مباشٍر 

في اإشباع حاجات 

نسان، علماً باأنّها  ال�إ

تُستهَلك بال�ستعمال 

كال�أدوية، والخضار، 

والفواكه. في حين اأّن 

نسان مثل ال�آل�ت، والمعّدات. الّسَلَع الراأسمالّية تُسهم في اإنتاج سلٍع اأخرى تُشبع حاجات ال�إ

حسب ارتباطها ببعض: وتقسم اإلى سلٍع مكّملة وسلٍع بديلة، فالسلع المكّملة هي تلك السلع التي  ج. 

شباع حاجٍة اأو رغبٍة  تُستخَدم مع سلٍع اأخرى ل�إ

نترنت، اأّما  ما، مثل جهاز الحاسوب وخدمة ال�إ

السلع البديلة فهي تلك السلع التي تحّل محّل 

اللحوم  مثل  اإنسانّية  حاجٍة  شباع  ل�إ بعضها 

الحمراء، واللحوم البيضاء.

سلع استهلاكيةخدمات البيع

سلع استهلاكيةسلع راأسمالية

مكملاتبدائل
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التصنيف
حسب ارتباطها ببعضحسب استخدامهاحسب طبيعتهاالسلع والخدمات    

التعليم والمدرسة

المكيفات والمراوح

الكهرباء وجهاز التلفاز

نشاط )9-4(
صنّف الّسلع والخدمات الواردة في الجدول ال�آتي حسب المعايير المرفقة:

ثانيا: التدفُّق النقدي )الدخل(:

قطاع  من  نقديٍّة  عوائَد  على  العائلي  القطاع  يحصل  الخارجّية، حيث  الدائرة  في  ملاحظته  ويمكن   

نتاج، وتتمثّل تلك العوائد باأجور العاملين، واأرباح الرياديّين،  ال�أعمال مقابل تزويده بخدمات عناصر ال�إ

وريع ال�أرض، والفائدة على راأس المال.

ثمٍن  على  ال�أعمال  قطاع  يحصل  المقابل،  وفي   

نقدّي للّسلع والخدمات المنتجة للقطاع العائلي، 

حيث اإّن اإجمالي الدخل المتحّقق لقطاع ال�أعمال 

للسلع والخدمات  النقدية  القيم  يساوي مجموع 

المنتجة.

ونلاحظ هنا اأّن اأفراد المجتمع )القطاع العائلي(   

يؤّدون دوراً مزدوجاً في حلقة التدفُّق الدائري، فمن ناحية يمكن اعتباُرهم عوامَل اإنتاج تتسلّم دخلاً 

نتاج، ومن ناحية اأخرى يمكن اعتباُرهم مستهلكين ينفقون دخولهم في شراء السلع  من مشروعات ال�إ

والخدمات التي ينتجها قطاع ال�أعمال.
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آتية: "ال�نتاج والدخل مفهومان مترادفان". من خلال فهمك حلقَة التدفّق الدائري، ناقش العبارة ال�  1

"يؤّدي القطاع العائلي دوراً مزدوجاً في حلقة التدفّق الدائري". ناقش تلك العبارة.  2

آتية: ارسم حلقة التدفّق الدائري للدخل، ثم اشرح المفاهيم ال�  3
اأ. التدفّق النقدي.  

التدفّق السلعي والخدمي. ب.   

( اأمام العبارة غير الصحيحة لكلٍّ مّما ياأتي،  ( اأمام العبارة الصحيحة، واإشارة ) ضع اإشارة )  4
مع تصويب الخطاأ:

)   ( نتاجّية.  1. القطاع العائلي قطاع مستهلك ول� يشارك في العملية ال�إ  

)   ( 2. يعدُّ اأثاث المنزل سلعة راأسمالّية.                               

)   ( 3. تُصنّف السلع حسب استخدامها اإلى سلٍع استهلاكّية وخدمات.    

)   ( 4. اإجمالي الدخل هو مجموع القيم النقديّة للسلع والخدمات المنتجة.   

)   ( نتاج المختلفة.   5. قطاع ال�أعمال يزّود القطاع العائلي بعناصر ال�إ  

اأسئلة الّدرس
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وفّْق بين المصطلح وتعريفه:  1

التعريفالمصطلح

نتاجّية بجهده الذهني اأو العضلي، ويتلقى اأجراً نظير اإسهاماته.ال�أرض مورٌد بشرّي ُيسهم في العملّية ال�إ

الكمّيات المتوفّرة منها ل� تكفي لسّد حاجات المجتمع.العمل

أرباح اأو الخسائر نتيجة قيامه بالعملّية ال�قتصاديّة. راأس المال من يتحّمل ال�

نتاجّية، وُيطلق على عائده  مصطلح الفائدة. الريادّي ال�أصول ال�إ

نسان في اإيجاده، ويعود بالرْيع على مالكه. الندرة نسان، ول� دخل للاإ مورد طبيعّي، هبة الله للاإ

وسيط للتبادل ومقياس للقيمة.الحاجة

الشعور بالحرمان اأو الرغبة الشديدة في الحصول على شيء مادّي اأو معنوّي له منفعة، ومستعد النقود
لتحمل تكلفة الحصول عليها.

آتية اإلى عناصرها، كما في الجدول ال�آتي: صنّف الموارد ال�قتصاديّة ال�  2

المورد الاقتصادي
موارد بشرّيةموارد غير بشرّية

رياديعملراأس مالاأرض

اأمين الصندوق

الغابات والنباتات البريّة

صاحب المشروع

ال�آل�ت والمعدات

جرار زراعي

سيارة النقل

البترول الخام

التربة الزراعّية

المياه الجوفّية

البيوت والمحلات

حارس المصنع

اأسئلة الوحدة
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بّيْن اأثر التقّدم التكنولوجي في:  3
2- المشكلة ال�قتصاديّة. 1- كفاءة استخدام الموارد ال�قتصاديّة.    

( اأمام العبارة الخاطئة، مع تصويب ال�أخطاء،  (اأمام العبارة الصحيحة، واإشارة ) ضع اإشارة )  4
فيما ياأتي:

الموارد ال�قتصاديّة غير محدودة لدى المجتمعات الثريّة.  -1

نلجاأ في التحليل ال�قتصادي اإلى حساب تكلفة الفرصة البديلة، بسبب وفرة الموارد ال�قتصاديّة.  -2

يدرس ال�قتصاد الجزئي التخطيط الحكومي.  -3

قراض. يدرس ال�قتصاد الكلي سياسة اأحد البنوك في ال�إ  -4

النّدرة من خلال التخطيط المركزي للدولة، وملكّيتها  سلامي مشكلة  يعالج ال�قتصاد ال�إ  -5

نتاج. لعناصر ال�إ

آتية: جابة الصحيحة لكّل عبارٍة من العبارات ال� اختر رمز ال�إ  5
جابة عن سؤال: نتاج المثلى هي ال�إ تحديد طريقة ال�إ  -1

ج – كيف ننتج؟    د- ماذا ننتج؟ اأ- متى ننتج؟    ب – لمن ننتج؟      

نسان يعني اأنّها: تجّدد رغبات ال�إ  -2

ب- متكاملة.  اأ- محّددة.        

د- تتغير مع نموه وتطور رغباته. ج- متعّددة وغير قابلة للحصر.     

ُيعرف علم ال�قتصاد على اأنّه :  -3

ب- اتّخاذ قرار الشراء ال�ستهلاكي. اأ- اتّخاذ القرار المالي.          

د- التضّخم والبطالة.  ج- ال�ختيار في مواجهة الندرة.      

آتية صحيحة: واحدة من العبارات ال�  -4

اأ- ال�قتصاد واحد من العلوم الطبيعّية.  

ب- ال�قتصاد يدرس كيفّية اتّخاذ القرار.  

ج- ل� داعي لدراسة ال�قتصاد في غياب الفقر.  

د- فقط الدولة هي من يستخدم التحليل ال�قتصادي.  

آتية تشكّل تكلفة فرصة بديلة للالتحاق بالجامعة: واحدة من ال�  -5

اأ- اإيجار الشقة المستاأجرة اأثناء فترة الدراسة.  
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ب- تكاليف الكتب والقرطاسّية اللازمة للدراسة.  

ج- التحصيل العلمي المكتَسب من الجامعة.  

د- الدخل الذي كنت ستحصل عليه مقابل العمل بدل�ً من الدراسة.  

قسم من اأقسام علم ال�قتصاد يهتّم بدراسة سلوك الَوحدات ال�قتصاديّة الفرديّة هو ال�قتصاد:  -6

د- ال�شتراكي. ج- الراأسمالي.   ب- الكلي.   اأ- الجزئي.     

 المشروع الطلابي:
جابة عن ال�سئلة ماذا ننتج؟ وكيف ننتج؟ ولمن ننتج؟ ١.  عمل بروشور يوضح المشكلة ال�قتصادية في فلسطين وال�إ

٢. عمل بحث عن علاج المشكلة ال�قتصادية في ال�سلام .

 اأقيم ذاتي:
في نهاية هذه الوحدة الدراسية، ومن اأجل قياس مكاسب وعوائد التدريس، ارجو بيان مستوى معرفتك ومهاراتك في 

الموضوعات التالية بدقة وموضوعية.

ممتازجيد جداجيدمتوسطضعيفالموضوع

12345

مفهوم علم ال�قتصاد.

الفرق بين ال�قتصاد الجزئي والكلي.

اأهداف علم ال�قتصاد.

الموارد ال�قتصادية.

اأوجه النشاط ال�قتصادي.

علاقة علم ال�قتصاد بالعلوم ال�خرى.

مفهوم المشكلة ال�قتصادية.

تكلفة الفرصة البديلة.

النظام الراأسمالي.

النظام المختلط.

ال�قتصاد ال�سلامي.

دورة التدفق الدائري للدخل.

تصنيف السلع والخدمات.
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الَوحدة الخامسة
قوى الّسوق         

Market Forces 

الَفهُم الصحيُح لقوى الّسوِق يقوُد اإلى تعزيِز تناُفسّيِة الُمنَتِج الوطنّي

 اأتاأمل ثم اأناقش:
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ُيتوقَُّع من الطلبة بعد ال�نتهاء من دراسة هذه الَوحدة اأْن يكونوا قادرين على َفهم دْوِر قوى الّسوق، وتمكينهم من 

آتية: التعامل مع القضايا ال�قتصاديّة اليومّية، من خلال المهام ال�

  تحليل حالة دراسية للتعرف على مفهوم الطلب واستنتاج عناصر الطلب الفعال.

  تنفيذ نشاط ل�ستنتاج قانون الطلب واستنتاج عناصر الطلب الفعال.

  تنفيذ نشاط للتعرف على التغير في الطلب.

  تنفيذ نشاط للتمييز بين التغير في الطلب والتغير في الكمية المطلوبة من خلال محددات الطلب المختلفة.

  تحليل حالة دراسية للتعرف على مفهوم العرض واستنتاج قانون العرض.

  تنفيذ نشاط للتمييز بين التغير في العرض والتغير في الكمية المعروضة.

  تحليل حالة دراسية للتعرف على محددات العرض.

دراك مفهوم توازن السوق واأهميته في تحديد سعر التوازن وكمية التوازن.   تحليل حالة دراسية ل�إ

  تنفيذ نشاط للتعرف على اأثر التغير في قوى السوق على التوازن.

  تحليل حالة دراسية للتعرف على سياسة السقف السعري واأثرها على وجود محاذير مثل السوق السوداء .

  تحليل حالة دراسية للتعرف على سياسة ال�أرضية السعرية.

  تحليل حالة دراسية للتعرف على مرونة الطلب السعرية.

  تنفيذ نشاط للتعرف على اأنواع مرونة الطلب السعرية.

  تحليل حالة دراسية للتعرف على العوامل المؤثرة في مرونة الطلب السعرية

  تنفيذ نشاط للتعرف على انواع مرونة العرض السعرية.

اأهداف الَوحدة:
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الّدرُس الاأّوُل:

الّطلب                                    

Demand 

تؤّدي ال�أسواُق دوراً رئيساً في الحياة ال�قتصاديّة للمجتمعات 
ويختلف  فيها،  ال�قتصادي  م  التقدُّ مستوى  كان  مهما  كافًّة، 
المفهوم ال�قتصادي للّسوق عن مفهومه الدارج، فالّسوق ليس 
جغرافّي  مكاٍن  في  وشرائها  السلع  لبيع  تجاريّة  محاّل  مجرد 
معّين فقط، بل هو اأيضاً تنظيٌم اأو فضاٌء يتّم من خلاله التقاُء اأو 
اتّصاُل البائعين والمشترين؛ بهدف تباُدل )بيع وشراء( الّسلع 
والخدمات،الذي قد يتّم بصورٍة مباشرة، كاأسواق الملابس، 

لكترونّية، والوساطة المالّية في بورصات المال وال�أعمال. وفي علم  والخضار، اأو غير مباشرة، كالتجارة ال�إ
ال�قتصاد يمثّل البائعون اأو المنتجون جانب العرض، والمشترون اأو المستهلكون يمثّلون جانب الطلب. 

علام المختلفة، كالطلب العالمي على النفط  وكثيراً ما نسمع عن الطلب في حياتنا اليومّية عبر وسائل ال�إ
آتية توّضح ذلك: والذهب، والطلب على السّيارات والعقارات، فما المقصود بالطلب؟ الحالة الدراسّية ال�

          حالة دراسّية
             )5-1(              اللحوم الحمراء.. اإلى اأين؟

ــي  ــاً ف ــة الحمــراء ســّجلت انخفاضــاً ل�فت ــة اأّن اأســعار اللحــوم البلديّ ــر الصحفّي ــي اأحــد التقاري  جــاء ف
ــب  ــف الطل ــٍة مــن َضْع ــي بعــض المناطــق نســبة %20، وســط حال ال�أســواق الِفَلســطينّية، تجــاَوَز ف
عليهــا، واأرجــع مســؤوٌل فــي ِوزارة الزراعــة هــذا التراجــع اإلــى اأســباٍب عــّدة، اأبرزهــا كثــرة المعــروض من 
ــى اللحــوم الحمــراء؛ نتيجــة  ــل المســتهلكين عل ــب مــن قب اللحــوم المســتوردة، قاَبَلهــا ضعــُف الطل

تراجــع دخولهــم.

وُيذكــر اأّن هنــاك كمّيــاٍت كبيــرًة مــن اللحــوم الحمــراء الطازجة والمجّمدة يتّم اســتيرادها من الســودان، 
ورومانيــا، واأســتراليا، وبّيــَن المســؤول فــي الــوزارة اأّن هــذه الكمّيــات المتوفــرة فــي ال�أســواق اأّدت اإلــى 
أمــر الــذي انعكــس لصالــح المســتهلكين فــي انخفاض  المنافســة بيــن ُمَربـّـي المواشــي والمســتوردين؛ ال�
اأســعار اللحــوم المعروضــة فــي المحــّلات، و)المــول�ت(، ومراكــز التســّوق الكبيرة؛ مــا اأّدى اإلى ارتفاٍع 

ملحــوٍظ فــي الكمّيــات المطلوبــة منهــا.
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بعد قراءة الحالة الدراسّية السابقة، ناقش التساؤلات الاآتية مع زملائك:  

بّين ال�أسباب التي اأّدت اإلى انخفاض اأسعار اللحوم البلديّة الحمراء؟  .1

ما طبيعة العلاقة بين اأسعار اللحوم والكمّيات المطلوبة منها؟ فّسْر ذلك.  .2

كيف اأثّرت ُدخوُل المستهلكين وسياسات ال�ستيراد من الخارج في سوق اللحوم البلديّة الحمراء؟  .3

مفهوم الطلب  -

قد ترغب في شراء ِمعطٍف ثميٍن راأيته على واجهة   

اإحدى المحاّل التجاريّة، لكّن ثمنه المرتفع منعك 

من  الكثير  على  ينطبق  قد  ذاته  أمر  وال� شرائه،  من 

بعض  على  الحصول  في  الراغبين  المستهلكين 

السلع، دون توفُّر القدرة المالّية على اقتنائها. 

لكن ماذا سيحدث لقدرة المستهلكين على شراء   

السلع في موسم التنزيلات )The Big Sale(؟ دعنا نفّسْر ذلك. 

قد ينخفض ثمُن المعطف الذي اأحببَته، ورغبت في شرائه اإلى حدود اإمكانّياتك المالّية، عندها ستقترن   

الرغبة لديك بالقدرة على الشراء، وبالتالي ستبيع المتاجر كمّياٍت اأكبر من الّسلع للمستهلكين؛ نتيجة 

ال�نخفاض الملموس في ال�أسعار.

فعال�ً على تلك  نلاحظ من المثال السابق اأّن مجرد رغبتك في الحصول على السلعة ل� يعني طلباً   

السلعة، فالطلب الفّعال على السلعة يمثّل رغبًة اأكيدًة في شرائها، مدعومًة بقدرٍة شرائّية للحصول 

على كمّيٍة معّينٍة منها، عند سعٍر محّدٍد خلال فترٍة زمنّيٍة معّينة.

نشاط )1-5(
من المفهوم السابق، استنتْج عناصَر الطّلِب الفّعال.

:)The Law of Demand( قانون الطلب   -

بالعــودة اإلــى الحالــة الدراســّية الســابقة عــن اللحــوم الحمــراء )حالــة 5 - 1(، نلاحــظ اأّن انخفــاض اأســعار   
أمــر  ــُه ارتفــاٌع فــي الكمّيــات المطلوبــة منهــا مــن قبــل المســتهلكين، وكذلــك ال� اللحــوم الحمــراء رافَق
فــي مثــال موســم التنزيــلات، فالكمّيــات المطلوبــة مــن قبــل المســتهلكين علــى ســلعة الملابــس ازدادت 

آتــي يوّضــح ذلــك. بشــكٍل ملحــوظ مــع حلــول موســم تخفيــض ال�أســعار )التنزيــلات(، والنشــاط ال�
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نشاط )2-5(
يوّضــح جــدول الطلــب اأدنــاه كمّيــاِت لحــِم العجــل ال�أســبوعّية التــي اعتــادت عائلــُة اأبــي جهــاد 
علــى شــرائها عنــد مســتويات الّســعر المختلفــة، بينمــا يمثـّـل الشــكل الُمرفــق التمثيــل البيانــّي 

لجــدول الطلــب.

Demand Curve

تاأّمل النشاط السابق، وفّكْر بالتساؤلات الاآتية:

ما نوع العلاقة بين الكمّية المطلوبة من لحم العجل والسعر؟  -

كيف تفّسر العلاقة بين سعر لحم العجل والكمّيات المطلوبة منها؟  -

كيف تفّسر تناقُص الكمّية المطلوبة من لحم العجل؟  -

في راأيك ما المتغّيرات ال�أخرى )غير السعر( التي تؤثّر في الطلب على السلعة؟  -

 نستنتج من النشاط السابق اأّن العلاقة عكسّية  بين سعر لحم العجل والكمّية المطلوبة 

منها )ميل سالب(، مع بقاء العوامل الاأخرى على حالها، فكلّما ارتفع سعر الكيلوغرام، قلّْت 

قدرة عائلة اأبي جهاد على شراء اللحوم، فعند السعر )5 دنانير( للكيلوغرام، تشتري العائلة )5 

كيلوغرام( لحوم اأسبوعّياً "النقطة )اأ( على الرسم"، وعند السعر )10 دينار( للكيلو، تشتري العائلة )4 

كيلوغرام( لحوم اأسبوعّياً "النقطة )ب( على الرسم"، وهكذا؛ اأي اأّن ارتفاع السعر اأّدى اإلى انخفاض 

الكمّيات المطلوبة من السلعة، مع بقاء العوامل الاأخرى المؤثّرة في الطلب على حالها.

ويمكن استنتاج قانون الطلب من خلال كلٍّ من جدول الطلب )Demand Schedule( ومنحنى 

الطلب )Demand Curve(، حيث ُيعّبر منحنى الطلب عن التمثيل البياني لجدول الطلب، وينّص 
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قانون الطلب على وجود علاقٍة عكسّيٍة بين سعر السلعة )كمتغّير مستقل( والكمّيات 

المطلوبة منها )كمتغّير تابع( خلال فترٍة زمنّيٍة محّددة، مع بقاء العوامل الاأخرى على 

حالها.

 

نشاط )3-5(
استنتْج مّما سبق خصائص منحنى الطلب.

 

نلاحْظ مما سبق اأّن ارتفاع سعر اللحوم اأّدى اإلى انخفاض الكمّيات المطلوبة منها ولم يؤّد اإلى 
انخفاض الطلب. فماذا نقصد بالتغّير في الكمّية المطلوبة؟ وما الفرق بين التغّير في الطلب والتغّير في 

الكمّية المطلوبة؟

:)Change in Quantity Demanded( التغّير في الكمّية المطلوبة  -

بما اأّن منحنى الطلب يعّبر عن التمثيل البياني للعلاقة العكسّية بين سعر السلعة )المحور الراأسي( والكمّية   

المطلوبة منها )المحور ال�أفقي(، اإذن فاأيُّ تغّيٍر في السعر سيؤّدي اإلى تغّيٍر في الكمّية المطلوبة؛ اأّي اأّن 

التغّير في الكمّية المطلوبة هو الانتقال من نقطٍة اإلى اأخرى على منحنى الطلب نفسه بسبب 

تغّير السعر، مع ثبات العوامل الاأخرى التي يعتمد عليها الطلب. 

وبالعودة اإلى منحنى طلب عائلة اأبي جهاد على اللحوم )نشاط 5 - 2(، نلاحظ اأّن ارتفاع سعر كيلو   

اللحوم من )5 دنانير( اإلى )10 دنانير( اأّدى اإلى ال�نتقال من النقطة )اأ( اإلى النقطة )ب( على منحنى 

الطلب نفسه؛ اأّي اأّن الكمّيات المطلوبة من اللحوم انخفضت من )5 كيلو غرام( اإلى )4 كيلو غرام( 

اأسبوعّياً.

:)Change in Demand( التغّير في الطلب  -

التغّير في الطلب هو انتقال منحنى الطلب بالكامل اإلى اليمين اأو اإلى اليسار نتيجة تغّير اأيٍّ   

من العوامل الاأخرى )غير سعر السلعة( المؤثّرة في الطلب؛ اأّي اأّن سعر السلعة ليس المتغّير الوحيد 

الذي يؤثّر في ال�ستهلاك، فهناك العديد من المتغّيرات، اأو العوامل المؤثّرة في طلب المستهلك. ما تلك 

العوامل؟ وكيف تؤثّر في شكل منحنى الطلب؟

:)Demand Determinants( العوامل المؤثّرة في الطلب  

ل�حظنا في الحالة الدراسّية )5–1( عن اللحوم الحمراء، اأّن طلب المستهلكين على سلعة اللحوم البلديّة   

الحمراء تتاأثر بعوامَل مختلفة، من ضمنها استيراد كمّياٍت كبيرٍة من اللحوم الحمراء من دوٍل مختلفة، 
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وتراُجع دخول المستهلكين. وفي حياتنا العملّية نواجه العديد من المتغّيرات والعوامل المؤثّرة في قراراتنا 

ال�ستهلاكّية من السلع والخدمات، فكيف يتّم ذلك؟

آلّية التي تؤثُّر من خلالها في طلب المستهلكين. دعونا نستعرْض اأبرَز تلك العوامل، وال�  

:)Consumer’s Income( اأولا: دخل المستهلك  

آتي لعائلة اأبي جهاد: لمعرفة تاأثير الدخل في الطلب، تاأّمل النشاط ال�  

نشاط )4-5(
اإذا افترضنــا اأّن عائلــة اأبــي جهــاد فــي النشــاط الســابق )نشــاط 5 - 2( َتُعــدُّ ســلعَة لحــم العجــل 
أمــر  ســلعًة جّيــدة )Superior Good(، واأّن اأبــا جهــاد حصــل علــى زيــادٍة شــهريٍّة فــي راتبــه؛ ال�
الــذي اأّدى اإلــى زيــادة قدرتــه علــى اســتهلاك ســلعة لحــم العجــل، كمــا هــو مبّيــٌن فــي الجــدول 

والشكل المرفقْين.

من النشاط السابق، حاول مع زملائك الوصول اإلى اإجاباٍت عن التساؤلات الاآتية:   

زيادة  نتيجة  نفسه  الطلب  منحنى  على  نتحرك  ولم  موقعه  من  الطلب  منحنى  انتقل  لماذا   .1

الدخل؟

لماذا تحرك منحنى الطلب في هذه الحالة اإلى اليمين وليس اإلى اليسار؟  .2

ل�حظ اأّن جدول الطلب للعائلة بعد زيادة دخلها يعّبر عن زيادة الكميات المطلوبة من اللحوم عند جميع   

مستويات ال�أسعار؛ اأّي اأّن زيادة الدخل الذي ُيعدُّ اأحد العوامل ال�أخرى )غير سعر السلعة( المؤثرة في 

الطلب، اأدى اإلى انتقال منحنى الطلب بالكامل اإلى اليمين، اأّي اأّدى اإلى زيادة الطلب على السلعة 

الجّيدة.  فعند مستوى السعر )10( دنانير للكيلو، ازداد استهلاك عائلة اأبي جهاد من اللحوم من )4 

كيلو غرام( اإلى )5 كيلو غرام( دون اأن ينخفض السعر.
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اأي اأّن السلع الجّيدة هي تلك التي يزداد الطلب عليها كلّما زاد الدخل، ويقّل الطلب عليها   

كلّما قّل الدخل.

لكن ماذا لو اأّن عائلة اأبي جهاد كانت تعدُّ سلعة لحم العجل سلعًة رديئًة )Inferior Good(، واأّن   

زيادة دخل ال�أسرة ستمكّنهم من شراء سلٍع اأخرى يفّضلونها كلحم الخروف، اأو لحم السمك مثلاً؟ ماذا 

جابة عن هذا السؤال، تاأّمل النشاط  سيحدث لمنحنى الطلب على لحم العجل في هذه الحالة؟ للاإ

ال�آتي:

نشاط )5-5(
مــن النشــاطْين الســابقْين )2-5( و )4-5(، وعلــى فــرض اأّن عائلــة اأبــي جهــاد التــي حصلــت 

علــى زيــادة فــي دخلهــا قــد قــّررت خفــض اســتهلاكها مــن لحــم العجــل كمــا هــو موّضــٌح فــي 

الجدول ال�آتي:

المطلوب:

ارســم   ، نفســه  البيانــي  الشــكل  1.علــى 

ــي الدخــل،  ــادة ف ــل الزي ــب قب ــّي الطل منحني

وبعــد الزيــادة فــي الدخــل.

زيــادة  بعــد  الطلــب  يعّبــُر منحنــى  2.هــل 

اأم  الطلــب  فــي  انخفــاٍض  عــن  الدخــل 

اإجابتــك. وّضــح  المطلوبــة؟  الكمّيــة  فــي  انخفــاٍض 

3.َوْفــَق المعطيــات الســابقة، هــل تعــدُّ عائلــة اأبــي جهــاد ســلعة لحــم العجــل جيــدة اأم رديئــة؟ 

. فّسر

4.اســتنتج العلاقــة بيــن اتّجــاه حركــة منحنــى الطلــب )لليميــن اأو لليســار( ونوع الســلعة )جيدة 

اأو رديئة(.

السعر / بالدينار

الكمية المطلوبة

 قبل زيادة الدخل / 
بالكيلو غرام

الكمية المطلوبة 

بعد زيادة الدخل / 
بالكيلو غرام

554

1043

1532

2021

اأبحث واأستنتج:
ها ال�أخرون رديئة اأيضا؟ كّوْن قائمًة لمجموعِة  هل بالضرورة اأّن كّل سلعٍة تعّدها اأنت رديئة يعدُّ
سلٍع قد ل� ترغب في استهلاكها في حال زيادة مصروفك )دخلك(، وقارن ذلك مع زملائك.

ثانيا: اأسعار الّسلع ذات العلاقة )Price of Related Goods(: ول� بد هنا من التمييز بين نوعْين 

من السلع ذات العلاقة:



38

السلع المكّملة )Complementary Goods(: ماذا تتوقُّع اأْن يحدث للطلب على عبوات الحبر  اأ. 

المخّصصة للطابعات عند ارتفاع اأسعار الطابعات؟ 

ّن ارتفاع كلفة الحصول على الطابعات  ل�حظ اأنّك ل� تستطيع استخدام الطابعة دون حبر، وبالتالي فاإ  

سيقلُّل من طلبك على عبوات الحبر، والعكس صحيح. 

شباع حاجٍة محّددة لدى المستهلك.  اأّي اأّن السلع المكّملة هي السلع التي تُستعمل مع بعضها البعض ل�إ  

أمثلة عليها: الحبر والطابعات، جهاز الكمبيوتر وبرامج التشغيل، السّيارات والمحروقات، شريحة  ومن ال�

ال�تصال والخلوي، وغيرها.

أثاث الفلسطينّية  ب. السلع البديلة )Substitute Goods(: ماذا تتوقُّع اأْن يحدث للطلب على منتجات ال�

أثاث المستورد؟ اإذا ما قامت الحكومة الفلسطينّية بفرض ضرائب جمركّية عالية اأّدت اإلى ارتفاع ثمن ال�

ل�حظ اأّن السلع البديلة هي التي يمكن لها اأْن تحّل محّل السلعة المطلوبة، وتسّد الحاجة منها اإذا تعّذر   

الحصول عليها؛ اأي اأّن ال�رتفاع في سعر اإحداها يؤّدي اإلى زيادة الطلب على ال�أخرى، وال�نخفاض في 

سعر اإحداها يؤّدي اإلى انخفاض الطلب على ال�أخرى. وهو ما ل�حظناه في دراسة الحالة )6-1( عن 

اللحوم الحمراء؛ حيث اأّدى انخفاض ثمن اللحوم الحمراء المستوردة اإلى تراُجع الطلب على اللحوم 

البلدية الحمراء.

نشاط )6-5(
1. وّضــْح بالرســم والتحليــل ال�قتصــادي مــاذا ســيحدث لمنحنــى الطلــب علــى الطابعــات عنــد ارتفــاع 

ســعر الحبــر المخّصــص لهــا؟

2. فــي اأحــد )المــول�ت( التجاريّــة، كان هنــاك عــروض ســعريّة مغريــة )تنزيــلات( علــى اأصنــاف 
ــة الّصنــع كافّــًة. وّضــح بالرســم والشــرح مــا الــذي ســيحدث لمنحنــى  منظّفــات الملابــس محلّي

ــات المســتوردة؟ ــاف المنظّف ــي اأصن ــى باق ــب عل الطل

آتية: تاأّمل الّصور ال�  .3

اأّي السلع المبّينة بالصور تُعّد مكّملًة واأيّها تُعّد بديلة؟  -

وّضح بالرسم البياني اأثَر انخفاِض سعِر كلِّ سلعٍة في الطلب على السلعة ال�أخرى.  -
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ثالثا: عدد المستهلكين )Number of Buyers(: فكّر في منحنى الطلب على سلعة الكنافة النابلسّية 
في اإحدى القرى الفلسطينّية الصغيرة، وقارنه بمنحنى طلب مدينة نابلس على السلعة نفسها. تلاحظ 
اأنّه كلّما زاد عدد المستهلكين زاد الطلب على السلعة عند مستوى السعر نفسه؛ اأي اأّن منحنى الطلب 

ينتقل اإلى اليمين، والعكس صحيح.
رابعا: اأذواق المستهلكين وميولهم )Consumer’s Tastes(: تُعّبر اأذواق المستهلكين عن ميولهم 
ورغباتهم نحو استهلاك السلعة اأو العزوف عنها. ولمعرفة تاأثير اأذواق المستهلكين في الطلب، تاأّمل 

النشاط ال�آتي:

نشاط )7-5(
1. خــلال الســنوات الماضيــة، ازدادت ميــول ال�أطفــال، والشــباب الفلســطيني لتعلــم ولعــب 

رياضــة كــرة القــدم بشــكٍل ملحــوظ، مــاذا تتوقـّـع اأْن يحــدث للطلــب علــى ال�أحذيــة والملابــس 

المخّصصــة لرياضــة كــرة القــدم؟

عــلام الفلســطينّية المختلفــة بتوعيــة المجتمــع حــول ال�أضــرار  2. بــداأت المــدارس ووســائل ال�إ

الصحّيــة للمشــروبات الغازيّــة. فــي هــذه الحالــة، مــاذا تتوقّــع اأْن يحــدث للطلــب علــى 

ــْر  ــة؟ فّس ــر والمشــروبات الصحّي ــى العصائ ــاذا ســيحدث للطلــب عل ــة؟ وم المشــروبات الغازي

ــي المناســب. ــك بالرســم البيان اإجابت

نلاحظ من النشاط السابق اأنّه كلما توّجهت اأذواق المستهلكين نحو الرغبة في استهلاك السلعة زاد   

علان. نفاق الكبير على الدعاية وال�إ الطلب عليها، والعكس صحيح. وهذا ما يفّسُر قيام الشركات بال�إ

اإذا ما  خامسا: التوقّعات )Expectations(: ماذا سيحدث للطلب الحالي على سلعة السّيارات   

علام توقّعات تفيد بانخفاٍض متوقٍّع على اأسعار السّيارات بنسبة 25%؟ انتشرت على وسائل ال�إ

اأْن يختلَف شكل الطلب الحالي ل�أحد المستهلكين على سلعة السّيارات في حال توقُِّعه  هل تتوقُّع   

ال�نتقال اإلى وظيفة اأخرى براتٍب اأكبر؟

ل�حظ اأّن الطلب الحالي يعتمد بشكٍل كبيٍر على توقّعاتنا المستقبلّية للاأسعار والدخل والثروة.  

أيام  أمُر ذاتُه نلاحُظه في توقّعات الراصد الجوي، فبمجرد انتشاِر اأنباٍء عن تساقٍط متوقٍّع للثلوج خلال ال� ال�  

القادمة، يزداد الطلب الحالي على المواد التموينّية واأسطوانات الغاز.
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آتية: 1  عرف المصطلحات ال�
- اأذواق المستهلكين. - قانون الطلب.    . - الطلب الفّعال  السوق.    -  

2 اشرح العوامل المؤثّرة في الطلب، موّضحاً العلاقة بين كلٍّ من تلك العوامل ومنحنى الطلب.

الهواتف  اأنواع  ل�أحد  آتي  ال� المحلي  الطلب  لديك جدوُل   3
الذكّية عند مستويات السعر المختلفة. المطلوب:

ارسم منحنى الطلب. اأ.   
 400( اإلى  دينار(   500( من  السعر  انخفاض  تاأثير  ما  ب.   

دينار( في منحنى الطلب؟ وّضح ذلك بالرسم البياني.
اإذا علمت اأّن الهواتف في مثالنا تُعدُّ سلعًة جيدًة بالنسبة  ج.   

للمستهلكين، وّضح )مع الرسم( اأثر انخفاض الرواتب وال�أجور في الطلب على تلك الهواتف.
ماذا تتوقّع اأْن يحدَث لمنحنى الطلب الذي قمَت برسمه عند ظهور هواتَف اأخرى اأكثر تطّوراً  د.   

في تقنّيات استخدامها؟

آتية؟ 4 ما الفرق بين كلٍّ من المفاهيم ال�قتصادية ال�
- الطلب والكمّية المطلوبة.    - السلع الجيدة والسلع الرديئة.  - السلع المكّملة والسلع البديلة.  

( اأمام العبارة غير الصحيحة لكلٍّ مّما ياأتي،  ( اأمام العبارة الصحيحة، واإشارة ) 5 ضع اإشارة )
مع تصويب الخطاأ:

أمر الذي يؤّدي اإلى انتقال منحنى  ارتفاع سعر السلعة يؤّدي اإلى انخفاض الطلب عليها؛ ال� اأ.  
الطلب اإلى اليسار.

ال�أسواق في المفهوم ال�قتصادي تقتصر على المكان الجغرافي الذي يلتقي فيه البائعون  ب. 
والمشترون بشكٍل مباشر.

ال�نخفاض الحاّد في اأسعار المحروقات يؤّدي اإلى زيادة الطلب على سلعة السّيارات. ج.  
قانون الطلب يعّبُر بشكٍل عام عن العلاقة العكسّية بين الكمّيات المطلوبة كمتغّيٍر مستقّل  د.  

والسعر كمتغّيٍر تابع.
انخفاض الدخل يؤّدي اإلى زيادة الطلب على الّسلع الرديئة.  هـ.  

اأسئلة الّدرس

الكمية المطلوبةالسعر )بالدينار(

60020,000

50030,000

40040,000

30050,000

الّدرُس الثاني:

العرض                                    

Supply 

تعرفنا في الدرس السابق اإلى واحٍد من مكّونات السوق، وهو جانب الطلب الذي يمثّل المشترين اأو 

اإلى الجانب ال�آخر من السوق، وهو جانب العرض الذي يمثّل  المستهلكين، وفي هذا الدرس سنتعرف 

البائعين اأو المنتجين.

آتية: ولنتمكن من الوصول اإلى تعريٍف دقيٍق لمفهوم العرض، تاأّمل الحالة الدراسّية ال�

          حالة دراسّية   )2-5(             
       يقوم نضاٌل بزراعة اأرضه الواقعة في ســهل مرج بن 
عامــر فــي محافظــة جنيــن بمحاصيــِل القمح والسمســم. 
نتــاج، تبّيــن اأنهــا تســاوي )2,5(  وعنــد حســاب كلفــة ال�إ
دينــار للكيلوغــرام الواحــد لــكلا المحصولْين، وهو بذلك 
لــن يقــوم بعــرض محصولــه للبيــع باأقــّل مــن ذلك الســعر؛ 

كــي ل� يتكّبــَد خســائَر اقتصاديـّـة.

اعتــاد نضــاٌل علــى بيــع محصولــه مــن السمســم بســعر خمســِة دنانيــر للكيلوغــرام، وهــو بذلــك يربــح    
ــار لــكّل كيلوغرام.علمــا باأنّــه يــزرع فــي هــذه الحالــة نصــف اأرِضــه بمحصــول السمســم،  )2,5( دين

والنصف ال�آخر بمحصول القمح.

مــع مــرور الوقــت، بــداأ ســعر السمســم بال�نخفــاض في ال�أســواق الفلســطينيّة اإلى )4( دنانيــر للكيلوغرام،    
أمــر  نتــاج؛ ال� دون اأن يطــراأ اأّي تغييــر علــى تكاليــف ال�إ
ــام نضــال  ــا ق ــاض اأرباحــه، عنده ــى انخف ــذي اأّدى اإل ال
بتحويــل جــزٍء مــن الِمســاحة المخّصصــة لزراعة السمســم 
اإلــى زراعــة القمــح الــذي لم ينخفــض ثمنه، وكلّما كانت 
ــت الِمســاحة  ــر، كان ــض اأكث اأســعار السمســم تنخف

ــًا. المخّصصــة لزراعتــه تتناقــص تدريجّي

آتــي يبّيــن الكمّيــات مــن السمســم التــي  والجــدول ال�   
ــد مســتويات  ــا عن ــا ويرغــب فيه يســتطيع نضــال زراعته

العــام. خــلال  المختلفــة  الســعر 

سعر الكيلو غرام / 
)دينار(

الكمية المعروضة / 
بالكيلو غرام

2,50

3100

3,5200

4300

4,5400

5500
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الّدرُس الثاني:

العرض                                    

Supply 

تعرفنا في الدرس السابق اإلى واحٍد من مكّونات السوق، وهو جانب الطلب الذي يمثّل المشترين اأو 

اإلى الجانب ال�آخر من السوق، وهو جانب العرض الذي يمثّل  المستهلكين، وفي هذا الدرس سنتعرف 

البائعين اأو المنتجين.

آتية: ولنتمكن من الوصول اإلى تعريٍف دقيٍق لمفهوم العرض، تاأّمل الحالة الدراسّية ال�

          حالة دراسّية   )2-5(             
       يقوم نضاٌل بزراعة اأرضه الواقعة في ســهل مرج بن 
عامــر فــي محافظــة جنيــن بمحاصيــِل القمح والسمســم. 
نتــاج، تبّيــن اأنهــا تســاوي )2,5(  وعنــد حســاب كلفــة ال�إ
دينــار للكيلوغــرام الواحــد لــكلا المحصولْين، وهو بذلك 
لــن يقــوم بعــرض محصولــه للبيــع باأقــّل مــن ذلك الســعر؛ 

كــي ل� يتكّبــَد خســائَر اقتصاديـّـة.

اعتــاد نضــاٌل علــى بيــع محصولــه مــن السمســم بســعر خمســِة دنانيــر للكيلوغــرام، وهــو بذلــك يربــح    
ــار لــكّل كيلوغرام.علمــا باأنّــه يــزرع فــي هــذه الحالــة نصــف اأرِضــه بمحصــول السمســم،  )2,5( دين

والنصف ال�آخر بمحصول القمح.

مــع مــرور الوقــت، بــداأ ســعر السمســم بال�نخفــاض في ال�أســواق الفلســطينيّة اإلى )4( دنانيــر للكيلوغرام،    
أمــر  نتــاج؛ ال� دون اأن يطــراأ اأّي تغييــر علــى تكاليــف ال�إ
ــام نضــال  ــا ق ــاض اأرباحــه، عنده ــى انخف ــذي اأّدى اإل ال
بتحويــل جــزٍء مــن الِمســاحة المخّصصــة لزراعة السمســم 
اإلــى زراعــة القمــح الــذي لم ينخفــض ثمنه، وكلّما كانت 
ــت الِمســاحة  ــر، كان ــض اأكث اأســعار السمســم تنخف

ــًا. المخّصصــة لزراعتــه تتناقــص تدريجّي

آتــي يبّيــن الكمّيــات مــن السمســم التــي  والجــدول ال�   
ــد مســتويات  ــا عن ــا ويرغــب فيه يســتطيع نضــال زراعته

العــام. خــلال  المختلفــة  الســعر 

سعر الكيلو غرام / 
)دينار(

الكمية المعروضة / 
بالكيلو غرام

2,50

3100

3,5200

4300

4,5400

5500
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آتية: من الحالة الدراسّية السابقة، ناقش مع زملائك التساؤل�ت ال�  

ما طبيعُة العلاقة بين سعر سلعِة السمسم والكمّية التي يستطيع نضال عرضها ويرغب فيها ؟  .1

في راأيك، لماذا تزداد رغبة نضال في زراعة ِمساحاٍت اأوسع من السمسم كلما ارتفع سعره؟  .2

حاول استنتاج قانون العرض من الجدول السابق.  .3

مثّْل بيانّياً منحنى العلاقة بين الكمّيات المعروضة من السمسم ومستويات اأسعاره المختلفة.  .4

استنتج خصائص منحنى العرض.   .5

  نستنتج من الحالة الدراسية السابقة المفاهيم الاآتية:

مفهوم العرض   -

ويعّبُر عن الكمّيات التي يرغب ويستطيع المنِتُج عرَضها من السلعة عند مستويات سعرها المختلفة خلال   

فترٍة زمنّيٍة محّددة، مع بقاء العوامل ال�أخرى المؤثّرة في العرض على حالها.

والشكل )5-1( يوّضح التمثيل البياني لمنحنى عرض نضال على السمسم َوْفقاً للاأرقام الواردة في جدول   

العرض في الحالة )2-5(.

 

يتّضح من الشكل اأّن نضال�ً لن يقوم بزراعة السمسم اإذا ما انخفض سعُره اإلى )2,5( دينار للكيلوغرام   

أنّه لن يحّقَق اأيَّ ربٍح عند ذلك السعر. كما ويمكن ملاحظة اأّن منحنى العرض موجب الميل  الواحد؛ ل�

)ميل صاعد من اأسفل اإلى اأعلى واإلى اليمين(، اأّي اأّن العلاقة بين السعر والكمّية المعروضة طرديّة. 

)Supply Law( قانون العرض  -

أّن  راأْينا في الحالة السابقة تزايداً في الكمّيات الكلّية المعروضة من السلعة عند ارتفاع  سعرها؛ وذلك ل�  

نتاج، وتحقيق ربٍح اأكثر.  السعر ال�أعلى يضمن للمنتج قدرة اأكبر على تغطية تكاليف ال�إ

ّن قانون العرض ينّص على وجود علاقة طردّية بين سعر السلعة كمتغّيٍر مستقّل،  وبالتالي فاإ  

والكمّيات المعروضة منها كمتغّيٍر تابٍع خلال فترٍة زمنّيٍة محّددة، مع بقاء العوامل الاأخرى 

على حالها.
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نشاط )8-5(
آتية: جابة عن التساؤل�ت ال� تاأّمل منحنى العرض في الشكل )5-1(، وحاول ال�إ

وّضح ال�ختلاف بين منحنى الطلب في الدرس السابق ومنحنى العرض الوارد في هذه   .1

الحالة.

فّسر المعنى ال�قتصادي للتحرُّك من نقطٍة اإلى اأخرى على منحنى العرض نفسه.  .2

هل يمكن لمنحنى العرض ال�نتقال من موقعه اإلى اليمين اأو اإلى اليسار؟ فّسر اإجابتك.  .3

:)Change in Quantity Supplied( التغّير في الكمّية المعروضة  -

بما اأّن منحنى العرض يعّبر عن التمثيل البياني للعلاقة الطرديّة بين سعر السلعة )المحور الراأسي( والكمّية   

المعروضة منها )المحور ال�أفقي(، اإذن فاأيُّ تغّيٍر في السعر سيؤّدي اإلى تغّير في الكمّية المعروضة، اأّي 

اأّن التغّير في الكمّية المعروضة هو الانتقال من نقطٍة اإلى اأخرى على منحنى العرض نفسه؛ 

بسبب تغّير السعر، مع ثبات العوامل الاأخرى التي يعتمد عليها العرض. 

ففي الشكل السابق لمنحنى عرض محصول السمسم لنضال )شكل 5-1(، نلاحظ اأّن ارتفاَع سعِر كيلو   

السمسم من اأربعة دنانير اإلى خمسة دنانير اأّدى اإلى زيادة الكمّية المعروضة من الّسلعة من )300( اإلى 

)500( كيلوغرام، وهو ما يتّضح من خلال التحّرك على منحنى العرض نفسه من النقطة )اأ( اإلى النقطة 

)ب(.

:)Change in Supply( التغّير في العرض  -

راأينا فيما سبق اأّن قانون العرض يشترط بقاء العوامل ال�أخرى المؤثّرة في العرض على حالها، اأّي اأّن سعر   

السلعة ليس العامل الوحيد الذي يؤثّر في اإنتاج المنتج، فهناك العديد من المتغّيرات اأو العوامل التي تؤّدي 

اإلى التغّير في العرض. ما تلك العوامل؟ وكيف تؤثّر في منحنى العرض؟

:)Supply Determinants( العوامل المؤثّرة في العرض  -

آتية: تاأمل الحالة الدراسّية ال�  
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          حالة دراسّية
             )5-3(              اإنتاج التمور في الاأغوار الفلسطينّية

ــاج الفلســطينّي للتمــور علــى الرغــم مــن  نت ــداً ملحوظــاً فــي حجــم ال�إ ــرة تزاي شــهدت الســنوات ال�أخي   
نتــاج مــن )2000 طــن اإلــى 4000 طــن اإلــى 5500 طــن( للاأعوام  اســتقرار اأســعاره؛ اإذ ارتفــع اإجمالــي ال�إ

)2012، 2014، 2016( علــى التوالــي. 

عفــاءات الضريبّيــة للاســتثمارات الزراعّيــة  مــن قبــل الحكومــة الفلســطينّية،  وُيذكــر هنــا اأّن سياســاِت ال�إ   
نتــاج مــن اأشــتاٍل، واأســمدٍة، ومبيــداٍت، وميــاه  ودْعَمهــا للمــزارع الفلســطينّي فــي تكلفــة مســتلزمات ال�إ
ري، وزيــادة اأعــداد المســتثمرين فــي مجــال زراعــة النخيــل، اإضافــة اإلــى ال�ســتفادة مــن تقنّيــاٍت حديثــة 
فــي مجــال زراعــة، ورّي، وتخصيــب اأشــجار النخيــل، وتغليــف منتجاتهــا مــن التمــور، وتســويقها، كّل 

هــذه العوامــل اأّدت اإلــى زيــادة حجــم المعــروض مــن التمــور الفلســطينّية فــي ال�أســواق العالمّيــة.

جابة عنها: تثيُر الحالة الدراسّية السابقة العديد من التساؤل�ت، حاول ال�إ  

ما تفسير زيادة العرض من التمور رغم عدم ارتفاع اأسعارها؟  .1

ما تاأثير كلٍّ من:  .2

عفاءات الضريبّية. اأ. ال�إ  

نتاج. ب. انخفاض تكلفة مستلزمات ال�إ  

ج. زيادة اأعداد المستثمرين.   

نتاج على منحنى العرض من التمور؟ د. استخدام التقنّيات الحديثة، في ال�إ  

بل هناك عوامل  نتاج،  الاإ يؤثر في كمّية  الذي  الوحيد  العامل  ليس  السعر  اأّن  نستنتج    

ومتغّيرات اأخرى تؤثر في العرض، منها:

:)Number of sellers( اأولاً: عدد المنتجين اأو البائعين

تاأّمل النشاط ال�آتي عن عدد مزارعي النخيل الفلسطينّيين في ال�أغوار الفلسطينّية:  
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نشاط )9-5(
نتاَج الفلسطينّي من سلعة التمر عند مستوى سعر )4 دنانير( للكيلو،  اأدناه ال�إ يبّين الشكل 

حيث بلغ المعروض من التمور عام 2012 حوالي )2000( طن. ومع زيادة حجم ال�ستثمارات 

)عدد المنتجين( في مجال زراعة النخيل عام )2014(، زاد حجم المعروض من التمور اإلى 

)3000( طن عند مستوى السعر نفسه.

تاأّمل الشكل السابق، واأجب عن التساؤلات الاآتية:

لماذا لم نتحرك على منحنى العرض نفسه نتيجة زيادة عدد المنتجين؟  .1

ما الفرق بين التغّير في العرض والتغّير في الكمّية المعروضة؟  .2

ل�حظ اأّن زيادة اأعداد المستثمرين في مجال زراعة النخيل في ِفَلسطين اأّدت اإلى زيادة المعروض من   

سلعة التمور من )2000 طن( اإلى )3000 طن( عند السعر )4 دنانير( للكيلو الواحد؛ اأّي اأّن العرض من 

أمر الذي اأّدى اإلى انتقال منحنى العرض باأكمله اإلى  التمور زاد نتيجة عوامل اأخرى غير سعر السلعة؛ ال�

اليمين بدل�ً من التحّرك على منحنى العرض نفسه.

ّن منحنى العرض سينتقل باأكمله اإلى اليسار.  اأّما في حال انخفاض عدد المنتجين، فاإ  

  :)The Cost of Required Inputs( نتاج ثانيًا: تكلفة مستلزمات الاإ

انخفاض كلفة الحصول على ال�أشتال، وال�أسمدة، والمبيدات، ومياه الرّي في الحالة )5 – 3( اأّدى اإلى   

نتاج، اأّي زيادة العرض  نتاج، وبالتالي زيادة رغبة المزارعين وقُدرتِهم على مزيد من ال�إ انخفاض كلفة ال�إ

عند مستوى السعر نفسه، وانتقال منحنى العرض اإلى اليمين.

ّن منحنى العرض سينتقل اإلى اليسار. نتاج، فاإ اأّما في حال ارتفاع كلفة الحصول على مستلزمات ال�إ  
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:)Technology( ثالثًا: المستوى الفني والتّقني

نتاج، وفي الحالة الدراسّية السابقة ل�حظنا اأّن التقّدَم  نتاج يؤّدي اإلى زيادة ال�إ ن في تقنّيات ال�إ التحسُّ  

الحاصل في تقنّيات زراعة النخيل، وتقنّيات التغليف والتسويق اأّدى اإلى زيادة رغبة المزارعين وقُدرتِهم 

نتاج عند مستوى السعر نفسه؛ اأي زيادة العرض وانتقال منحنى العرض اإلى اليمين. على ال�إ

:)Taxes and Subsidies( رابعًا:الضرائب والمعونات

ل�حظنا في الحالة السابقة )5-3( اأّن الحكومة الفلسطينّية قّدمت اإعفاءاٍت ضريبّيًة للمستثمرين الزراعّيين؛   

نتاج، وبالتالي  أمر الذي اأّدى اإلى زيادة رغبة المنتجين في ال�إ نتاج؛ ال� اأّي اأنّها قلّلت بذلك من تكلفة ال�إ

زيادة العرض، وانتقال منحنى العرض باأكمله اإلى اليمين، والعكس صحيح في حال تّم فرض ضرائب 

على المنتجين.
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1  وّضح الفرق بين مفهومّي التغّير في العرض والتغّير في الكمّية المعروضة.
2 اشرح العوامل المؤثّرة في العرض.

آتية في منحنى عرض سلعة الملابس القطنّية: 3 وّضح اأثر العوامل ال�
اأ. ارتفاع اأسعار القطن.  

عانات الحكومّية لمنتجي الملابس القطنّية. زيادة ال�إ ب.   

4 لديك جدول العرض ال�آتي لسلعة البيض المنَتج محلّياً عند مستوياٍت سعريٍّة مختلفة:
ارسم منحنى العرض. اأ. 

ما تاأثيُر ارتفاع السعر من )2 دينار( اإلى )2,5 دينار( على  ب. 
منحنى العرض؟

هل يؤثُّر انخفاض ثمن اأعلاف الدواجن في عرض سلعة  ج. 
البيض؟ اأم في الكمّية المعروضة من البيض على  المنحنى 
نفسه ؟ وّضح اإجابتك بالرسم البياني والتحليل ال�قتصادي.

ماذا تتوقّع اأن يحدث لمنحنى العرض من البيض اإذا فرضت السلطات المحلّية ضرائب عالية على  د. 
المنتجين؟

اإذا منعت السلطات المحلّية  المنَتج محلّياً  البيض  اأن يحدث لمنحنى العرض من  ماذا تتوقّع  هـ. 
استيراد البيض من دول الجوار؟

( اأمام العبارة غير الصحيحة لكلٍّ مّما ياأتي،  ( اأمام العبارة الصحيحة، واإشارة ) 5 ضع اإشارة )
مع تصويب الخطاأ:

أمر الذي يؤّدي اإلى انتقال  اأ. انخفاض سعر السلعة يؤّدي اإلى انخفاض الكمّية المعروضة منها؛ ال�  
منحنى العرض اإلى اليسار.

ينحدر منحنى العرض من اأعلى اإلى اأسفل واإلى اليمين. ب.   
أثاث. ج. ارتفاع ثمن ال�أخشاب يؤّدي اإلى زيادة العرض من سلعة ال�  
نتاج يؤّدي اإلى انتقال منحنى العرض اإلى اليسار. ر تقنّيات ال�إ د. تطوُّ  

هـ. قانون العرض يعّبر عن العلاقة الطرديّة بين الكمّيات المعروضة والكميات المطلوبة.  

اأسئلة الّدرس

السعر )بالدينار(
الكمية المعروضة / 

كرتونة

120,000

1,530,000

240,000

2,550,000
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الّدرُس الثالث:

توازن الّسوق ودور الحكومة                                     

Market Equilibrium and the Role of Government 

آلّية استجابة الكمّيات المطلوبة والكمّيات المعروضة للتغّير في سعر  تعّرضنا في الدرسْين السابقين ل�

السلعة. وفي هذا الدرس، سنتناول اآلّية تفاعل قوى المشترين )جانب الطلب( والمنتجين )جانب العرض( 

آتية: لتحديد السعر التوازني في سوق السلعة من خلال المفاهيم ال�

مفهوم التوازن:  -

آتية: للتعرُّف اإلى مفهوم التوازن في اأسواق السلع والخدمات، تاأمل الحالة الدراسّية ال�

          حالة دراسّية
             )5-4(              سوق الّشقق السكنّية في رام الله

بلــغ متوّســُط ســعِر الّشــّقة الســكنّية فــي مدينــة رام اللــه )70,000( دينــار للشــقة الواحــدة خــلال العــام    
ــة التــي يلتقــي عندهــا البائعــون  ــة )40,000( شــقة، وهــي الكمّي ــة التوازنّي 2014،  فيمــا بلغــت الكمّي

ــب(. ــب الطل ــع المشــترين )جان ــب العــرض( م )جان

ويوّضــح الجــدول المرفــق الكمّيــات المطلوبــة والكمّيــات المعروضــة من الّشــقق الســكنّية فــي مدينة رام    
اللــه عنــد مســتوياٍت مختلفــٍة مــن ال�أســعار. 

غيــر اأّن الزيــادة الســكانّية المضطـّـردة فــي المدينــة التــي تســتقطب ال�آل�ف مــن الموظّفيــن والمســتثمرين    
مــن محافظــات الوطــن كافـّـة، اأدت اإلــى زيــادٍة واضحــٍة فــي طلــب الفلســطينّيين علــى الّشــقق الســكنّية 
أمــر الــذي اأّدى اإلــى ارتفــاع متوّســط الســعر  أعــوام )2015 – 2016(؛ ال� فــي مدينــة رام اللــه خــلال ال�

التوازنــي للشــقة الواحــدة اإلــى )80,000( دينــار.
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جابة عن التساؤلات الاآتية: من الحالة الدراسّية السابقة، حاول مع زملائك الاإ  

حّدد الكمّية المطلوبة والكمّية المعروضة والسعر عند نقطة التقاء منحنى الطلب بمنحنى العرض.  .1

ماذا تستنتج من نقطة التقاء منحنى الطلب بمنحنى العرض؟   .2

هل ستؤثّر زيادة عدد مستهلكي الشقق السكنّية في منحنى الطلب اأم العرض؟ وضح ذلك.  .3

آلّية التي اأّدت اإلى ارتفاع اأسعار الشقق السكنية. من الرسم البياني المرفق بالحالة، تتّبع ال�  .4

ماذا سيحدث للكمّية المطلوبة والكمية المعروضة من الشقق السكنية اإذا انخفض السعر اإلى )60,000(   .5

دينار؟

الشقق  سوق  اأّن  السابقة  الحالة  من  نستنتج    

السكنّية قد توازن واستقر بدايًة عند السعر )70,000( 

البائعون  عنده  التقى  الذي  السعر  وهو  للّشقة،  دينار 

الكمّية  السعر  هذا  عند  تتساوى  حيث  والمشترون، 

المطلوبة مع الكمية المعروضة )40,000 شقة(.

اأّي اأّن مفهوم التوازن يعّبر عن تفاُعل قوى الطلب والعرض وصولاً اإلى نقطة التقاء الكمّيات   

منحنى  تقاطع  بنقطة  السابقة  الحالة  في  يتّضح  ما  وهو  والمشترين،  البائعين  بين  والاأسعار 

الطلب مع منحنى العرض.

اختلال التوازن:    -

قوى  تفاُعَل  اأّن   )4-5( الحالة  في  ل�حظنا   

العرض والطلب في سوق الشقق السكنّية نتج 

عنه سعٌر توازنّي وكمّية توازنّية، لكن ماذا لو 

قّرر المنتجون رفع السعر اإلى )80,000( دينار 

دون اأن يكون هناك اأيّة عوامل مؤثّرة في منحنى 

قّرر  لو  ماذا  اأو  العرض؟  منحنى  اأو  الطلب 

 )60,000( من  اأكثر  دفع  عدم  المستهلكون 

دينار للشقة؟

يوّضح الشكل )5-2( اأّن اختلال التوازن قد   
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ينتج عنه فائٌض بالعرض اأو فائٌض بالطلب. فعند السعر )80,000( دينار للشقة )وهو سعر اأعلى من 

سعر التوازن(، يتحّرك جانب العرض على منحناه باتّجاه زيادة الكمية المعروضة عن الكمّية التوازنّية اإلى 

)50,000( شقة، في حين تقلُّ قدرة المستهلكين على اقتناء الشّقق السكنية اإلى )30,000( شقة، 

فيتكّون لدينا فائٌض في العرض )Excess Supply( )اأو عجز في الطلب( بمقدار )20,000( شّقة، 

كما هو مبّيٌن في الشكل. 

نتاج يقود المنتجين )جانب العرض( اإلى تخفيض  لكّن هذه الحالة لن تدوم طويلاً، فوجود فائض في ال�إ  

تدريجّي في سعر السلعة للتخلُّص من ذلك الفائض، وكلّما خّفض المنتجون اأسعارهم، زادت الكمّية 

المطلوبة من قبل المستهلكين وصول�ً اإلى نقطة التوازن مرة اأخرى.

أمُر ذاتُه يحدث اإذا ما انخفضت اأسعار الشقق لما دون سعر التوازن، فعند السعر )60,000( دينار  ال�  

للشقة، يتحّرك جانب الطلب على منحناه باتّجاه زيادة الكمية المطلوبة اإلى )50,000( شقة، في حين 

)Shortage( شّقة سكنّية، اأّي يتكّون لدينا عجٌز في العرض )تنخفض الكمّية المعروضة اإلى )30,000

أمر الذي سيدفع جانب المستهلكين الذين  )اأو فائض في الطلب( بمقدار )20,000( شّقة سكنّية؛ ال�

لم يتمكنوا من شراء شّقٍة سكنّية اإلى دفع سعر اأعلى للمنتجين، عندها تزيد الكمّية المعروضة تدريجّياً 

من المنتجين وصول�ً اإلى نقطة التوازن مرة اأخرى.  

لكن، كيف ارتفعت اأسعار الّشقق السكنّية في الحالة )5-4(، وتوازنت خلال العامْين )2015-  

2016( عند سعر )80,000( دينار للّشقة؟

اأثر التغّير في قوى السوق على التوازن:  -

في  والطلب  العرض  قوى  تتعّرض  ما  عادة   

المؤثّرة في  العوامل  اإلى تغّيرات في  ال�أسواق 

الطلب، اأو العوامل المؤثّرة في العرض اأو في 

الدرسْين  في  تناولها  سبق  التي  معاَ،  كليهما 

ال�أول والثاني من هذه الَوحدة، فما تاأثير ذلك 

في سعر التوازن في السوق وكمّيته؟        

لتوضيح ذلك، تاأّمل الشكل )5-2( والجدول   

عدِد  زيادِة  اأثَر  يوّضحان  اللذْين  المرفق 

مستهلكي الّشقق السكنّية )الطلب( في توازن سوق الشقق في رام الله )من الحالة 4-5(: 

سعر الشقة )دينار(

الكمية المطلوبة

)قبل زيادة عدد 
المستهلكين(

الكمية 
المعروضة

الكمية المطلوبة

)بعد زيادة عدد 
المستهلكين(

40000700001000090000

50000600002000080000

60000500003000070000

70000400004000060000

80000300005000050000

90000200006000040000

100000100007000030000
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يتّضح من الشكل حدوُث اإزاحٍة في منحنى الطلب باأكمله اإلى اليمين )زيادة الطلب(؛ نتيجة زيادة   

في  المؤثرة  العوامل  من  ُيعّد  المستهلكين  اأّن عدد  هنا  ونتذكر  السكنّية،  للّشقق  المستهلكين  اأعداد 

الطلب، التي تّم شرحها سابقاً. 

نقطة  في  تغّيٍر  اإلى حدوِث  اأّدت  زاحة  ال�إ هذه   

التوازن من توازن )اأ( اإلى توازن )ب(، وبالتالي 

ارتفاع سعر التوازن اإلى )80,000( دينار للشقة، 

وزيادة كمّية التوازن اإلى )50,000( شقة سكنية.

ل�حظ اأّن منحنى العرض لم يتحّرْك من مكانه   

نتيجَة عدم وجود عوامل مؤثّرة في العرض، لكّن 

البائعين تحّركوا على منحنى العرض نفسه نتيجة 

حدوث تغّير في سعر السلعة؛ اأّي زيادة في الكمية المعروضة على منحنى العرض نفسه وليست 

زيادة في العرض.

نشاط )10-5(
ارجع اإلى الحالة الدراسّية )5-4( حول سوق الشقق السكنّية في رام الله، وحاول معرفة ماذا سيحدث 

آتية: لسعر وكمّية توازن الشقق السكنّية في الحال�ت ال�

1. انخفاض ملموس على اأسعار ال�أراضي السكنّية في محافظة رام الله.

2. انخفاض اأعداد الموظّفين والعاملين في رام الله بعد نقل عدٍد من المؤّسسات الحكومّية اإلى 

باقي محافظات الوطن.

3. فرض ضرائب اإضافّية على ال�ستثمارات العقاريّة في فلسطين.

نشاط )11-5(

والتحليل  البياني  بالتمثيل  بّيْن 

في  التغّير  اأثر  ال�قتصادي 

من  كلٍّ  على  آتية  ال� العوامل 

العرض والطلب، وسعر وكمّية 

في  المبّينة  للاأسواق  التوازن 

الجدول المجاور: 

التغّيرالسوق1

انخفاض ثمن الحبرالطابعات1

ارتفاع ثمن ال�أعلافالدواجن2

ألبان الفلسطينّية3 نجاح جهود مقاطعة منتجات ال�حتلال الّصهيونّيال�

انخفاض ملموس على الرواتب وال�أجورالسيارات المستعملة4
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:)Price Control( دْور الحكومة في التحّكم بالاأسعار  -

آلّية تفاُعل قوى العرض والطلب دون اأّي تدخٍل  ل�حظنا سابقاً اأّن سعر التوازن في السوق يتحّدد وفقاً ل�  

للحكومة، وهو ما ُيعرف بنظام السوق الحر )Free Market(، لكن في بعض ال�أحيان تجد الحكومُة 

نفَسها مضطّرًة للتدخل في اأسواق بعض السلع والخدمات؛ بهدف مراقبة اأسعار هذه السلع وضبطها، 

اإّما لحماية المستهلك من ارتفاع اأسعار بعض السلع والخدمات، اأو لحماية المنِتج من انخفاض سعر 

آتية: سلعته في السوق، وفي الحالتْين تلجاأ الحكومة اإلى واحدة من السياسات السعريّة ال�

2. ال�أرضّية السعريّة.  السقف السعري.     .1  

فكيف يتّم ذلك؟  

)Price Ceiling( :اأولا: السقف السعري

آتية: تاأّمل الحالة الدراسّية ال�  

          حالة دراسّية )5-5(
قطُع اإمداداِت النّفط العربي عن الولايات المتحدة الاأمريكّية في حرب اأكتوبر:

 خــلال حــرب اأكتوبــر التــي خاضتهــا الــدول العربّية مع كيان ال�حتــلال الّصهيونّي 
ــات  ــة المنتجــة للنفــط قطــَع اإمداداتهــا للول�ي ــدول العربّي ــّررت ال عــام 1973، ق
أمريكّيــة، التــي كانــت وقتهــا تقــّدم الدعم العســكري لدولــة ال�حتلال  المتحــدة ال�
ــٍر فــي المحروقــات فــي  ــى حــدوث نقــٍص كبي ــذي اأّدى اإل أمــر ال الّصهيونــي؛ ال�
أمريكّيــة )انخفــاض فــي العــرض(؛ مــا اأّدى اإلــى ارتفــاٍع  محطــات الوقــود ال�
ــى )1.6( دول�ر  ــات لديهــا مــن )0.35( دول�ر اإل ــي اأســعار المحروق ملحــوٍظ ف

للغالــون الواحــد.
ــرض ســقٍف ســعرّي كحــٍد  ــا مــن خــلال ف ــة وقته أمريكّي ــة ال� ــت الحكوم  تدّخل
اأقصــى لســعر المحروقــات فــي محطــات الوقود ل� يتجــاوز )0.60 دول�ر( للغالون 
الواحــد، وكلُّ مــن يتجــاوز هــذا الّســعر يتعــرض للمســاءلة القانونّيــة. لكــّن هــذا 
الســعر كــّرس حالــة النقــص فــي الكمّيــة المعروضــة مــن المحروقــات عــن الكمّيــة 
المطلوبــة التــي فاقــت قــدرة محطّات الوقــود على تلبية احتياجات المســتهلكين.

ــاد  ــا نف ــن فيه ــود بوضــع يافطــاٍت تعل ــن محطــات الوق ــر م ــداأت الكثي ــا ب  عنده
الكمّيــة، فيمــا تكّدســت طوابيــُر ال�نتظــار للمركبــات اأمــام محطّات الوقود ال�أخرى، وانتشــرت ظاهرة الزبــون المفّضل فيها.

أمريكّيــة عــلاج النقــص مــن خــلال اإصــدار نظــام كوبونــات المحروقــات للمســتهلكين، لكــّن ذلــك   حاولــت الحكومــة ال�
اأّدى اإلــى تشــكُّل مــا ُيعــرف بالّســوق الســوداء لســلعة المحروقــات، وهــي فــي هــذه الحالــة ســوق يقــوم فيهــا المســتهلكون 
أقــّل حاجــة للمحروقــات ببيــع كوبوناتهــم )بطريقــة غيــر قانونّيــة( للمســتهلكين ال�أشــّد حاجــًة لهــا بســعٍر اأعلــى مــن الّســعر  ال�

الــذي حّددتــه الحكومــة بنظــام الســقف الســعري.
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آتية: بناًء على الحالة السابقة، ناقش مع زملائك التساؤل�ت ال�  

أمريكّية اإلى فرض سقٍف سعري لسلعة المحروقات؟ لماذا لجاأت الحكومة ال�  .1

كيف تفهم من الحالة معنى السوق السوداء؟  .2

آلّية التي اأّدت اإلى ارتفاع سعر المحروقات اإلى )1.6$( للغالون الواحد. فّسر ال�  .3

ما النتائج السلبّية المترتّبة على سياسة السقف السعري كسياسٍة تدخلّية من قبل الحكومة؟  .4

يتجاوز  ل�  المحروقات  لسعر غالون  أمريكّية فرضت سقفاً  ال� الحكومة  اأّن  السابقة  الحالة  نلاحظ من   

من  شريحة  ل�أكبر  متاحاً  السعر  لجعل  اأّي  الاأسعار؛  ارتفاع  من  المستهلكين  لحماية   )$0.6(

المستهلكين. لكن اإلى اأّي حدٍّ نجحت تلك السياسة في ضبط ال�أسعار؟

تاأّمل الشكل )3-5( الذي يوّضح توازن   

أمريكّية  سوق المحروقات في ال�أسواق ال�

عامّي )1973 - 1974(.

السوق  قوى  اأّن  الشكل  من  نلاحظ   

 )$1.6( السعر  عند  وتتوازن  تستقر 

الحكومة  تدّخل  لكّن  الواحد،  للغالون 

يتجاوز  ل�  سعرّي  سقٍف  وضع  في 

)0.6$( للغالون اأّدى اإلى زيادة الكمّية 

المطلوبة من المحروقات من قبل المستهلكين اإلى )45 مليون غالون(، في حين اأّن الكمّية المعروضة 

لم تتجاوز )17 مليون غالون(.

ل�حظ اأّن السقف السعرّي في هذه الحالة كان اأدنى من سعر التوازن، واأّدى اإلى حدوث عجٍز في العرض   

وصل اإلى )28 مليون غالون(، علمًا باأّن قوى السوق لن تتمكن من العودة اإلى نقطة التوازن؛ 

بسبب اأّن السقف السعري لا يمكن تجاُوزُه بسعٍر اأعلى، فالدولة تحميه بقوّة القانون.

سياسة  من خلال  والطلب  العرض  قوى  توازن  اآلّية  في  التدّخل  اأّن  ذلك  من  نستنتج    

السقف السعري له محاذير عّدة، نذكر منها: 
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تشكُّل ما ُيعرف بالسوق السوداء:   .1

أقّل حاجًة للمحروقات ببيع حّصتهم من  وهو ما ل�حظناه في الحالة السابقة، حيث قام المستهلكون ال�  

المحروقات )بطريقة غير قانونّية( للمستهلكين ال�أشّد حاجًة لها بسعٍر اأعلى من السعر الذي حّددته 

الحكومة بنظام السقف السعري.

طوابير الانتظار:  .2

أمر الذي يعمل على اصطفاف  فسياسة السقف السعري تؤّدي اإلى نفاد سريع للسلع من السوق؛ ال�  

المستهلكين في طوابير انتظار.

بيع السلعة للزبائن المفضلين من قبل البائع.  .3

  نستنتج من كلِّ ما سبق اأّن السقف السعري الفّعال هو حدٌّ اأعلى للسعر، يكون اأقلَّ من 

سعر التوازن تفرضه الحكومة عادة على السلع الاأساسّية لتكون بمتناول يد المواطنين، بغض 

النظر عن مستويات دخلهم. 

الاأسواق السوداء

تتشــكل ال�أســواق الســوداء عــادة عندمــا يتــّم بيــع وشــراء الســلع بطــرٍق غيــر قانونّيــة، وتكــون فــي   

حــال�ت:

السلع الممنوع تداولها بين المستهلكين، كال�أسلحة والممنوعات.  .1

السلع المهّربة التي ل� تستوفي ما عليها من ضرائب وجمارك للدولة.  .2

الســلع التــي تُبــاع باأدنــى اأو اأعلــى مــن الســعر الــذي حّددتــه الدولــة لهــا )التســعيرة(، وهــو مــا   .3

ــة الســقف الســعري.  ــاه فــي حال راأين

قضّية للبحث:
جراءات التي يمكن اأْن تتّبَعها الدولة لدعم سياسة السقف السعري للسلع ال�أساسّية؟ ما ال�إ

اأفّكُر واأبحث:
ماذا سيحدث لسعر وكمّية التوازن اإذا تّم تحديد سقف سعري اأعلى من سعر التوازن؟ وضح 

اإجابتك بالرسم البياني والتحليل ال�قتصادي.
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)Price Floor( :ثانيا: الاأرضّية السعرّية

عادة ما تلجاأ الحكومات في ظروف ال�نكماش ال�قتصادي والتراجع الحاّد في اأسعار السلع )خاصة   

منتجات القطاع الزراعي(، اإلى فرض حدٍّ اأدنى للسعر ل� يمكن البيع باأقّل منه )اأرضّية سعريّة(، ويكون 

الهدف من هذه السياسة حماية المنَتج من انخفاض ال�أسعار، وضمان حد اأدنى من الدخل للمنتجين 

نتاج. لتشجيعهم على ال�ستمرار في ال�إ

          حالة دراسّية )6-5(
خسائر كبيرة لمنتجي البيض في فلسطين

 خــلال العــام 2016، عَمــدْت ســلطات ال�حتــلال الّصهيونــي اإلــى اإغــراق ال�أســواق الفلســطينية بمنتجــات المســتعَمرات، 
وبعــض الشــحنات المســتوردة مــن البيــض رخيــص الثمــن، اإضافــة اإلــى منــع تســويق المنتجــات الفلســطينّية مــن البيــض فــي 
أمــر الــذي اأّدى اإلــى انخفــاٍض حــادٍّ فــي الطلــب علــى منتجــات  أراضــي الفلســطينّية المحتلــة عــام 1948؛ ال� القــدس وال�
الَمــزارِع الفلســطينّية مــن البيــض، وبالتالــي انخفــاض ملمــوس فــي الســعر التوازنــي مــن )2( دينــار اإلــى )1( دينــار للكرتونــة، 

كمــا هــو موّضــٌح فــي الشــكل المرفــق.
لذلــك طالَــَب المزارعــون الفلســطينّيون الســلطاِت الفلســطينّية المختّصــة بوضــع حــدٍّ اأدنــى لســعر كرتونــة البيــض )اأرضّيــة 
ــي  ــاج وال�ســتمرار ف نت ــف ال�إ ــة تكالي ــده المزارعــون مــن تغطي ــة؛ ليتمكــّن عن ــار للكرتون ســعريّة( ل� يقــل عــن )1.5( دين

ــد خســائر اقتصاديّــة. اســتثماراتهم الزراعّيــة دون تكبُّ
والتمثيل البياني المرفق يوّضح توازن سوق البيض المنَتج محلّياً بعد انخفاض الطلب عليه.

من الحالة السابقة، اأجب عن التساؤلات الاآتية: 

هل تشكََّل في السوق فائٌض في الطلب اأم فائض في العرض؟ كيف؟  .1

هل ستنصح الحكومة الفلسطينّية بال�ستجابة لمطالب المزارعين؟ لماذا؟  .2

ما المحاذير المتوقّعة من تطبيق سياسة ال�أرضّية السعريّة في هذه الحالة؟  .3
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آثار السلبّية المترتبة على تطبيق سياسة ال�أرضّية السعريّة؟ ماذا ستقترح على الحكومة لمواجهة ال�  .4

  نلاحظ من الحالة السابقة اأّن انخفاض الطلب على منتجات البيض المحلي اأّدى اإلى 

وصول سعر التوازن اإلى )1( دينار، وكمية التوازن اإلى )800( األف كرتونة، وبالتالي خسائر 

كبيرة للمزارعين. 

  لاحظ اأنّه في حال استجابت الحكومة الفلسطينّية لمطالب المزارعين عند السعر )1,5( 

دينار لكرتونة البيض، فستنخفض الكمّيات المطلوبة اإلى )750( األف كرتونة، في حين اأّن 

الكمّيات المعروضة سترتفع اإلى )850( األف كرتونة، اأّي فائض بالعرض بمقدار )100( األف 

كرتونة لن يتمكن المنتجون من بيعها في السوق. فما الحّل في هذه الحالة؟

جراءات لعلاج مشكلة الفائض الذي تتسّبب به  عادة ما تتخذ الحكومات مجموعًة من الاإ  

سياسة الاأرضّية السعرّية، ومن ضمنها:

شراء الفائض من المنتجين، وتصريفه من خلال التصدير، اأو توزيعه على الفئات المحتاجة.  .1

رفع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة البديلة عن المنتج الوطني من اأجل رفع كلفتها،  وبالتالي   .2

رفع اأسعارها.

سياسات الدعم الحكومي للمنتجين مثل اإعطاء اإعانات للمزارعين وتعويضهم.  .3

  نستنتج من كّل ما سبق اأّن الاأرضّية السعرّية الفّعالة هي حدٌّ اأدنى للّسعر يكون اأعلى 

من سعر التوازن، تفرضه الحكومة عادة على المنتجات المحلّية؛ بهدف دعمها وحمايتها من 

انخفاض الاأسعار.
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آتية: 1  عرف المصطلحات والمفاهيم ال�
- السقف السعري الفّعال. - فائض العرض.   - التوازن.    

2 بّيْن اأبرز المشكلات الناتجة عن تبنّي الدولة لسياسة السقف السعري الفّعال.
آثار السلبّية الناجمة عن تطبيق سياسة ال�أرضّية السعريّة ؟ 3 كيف تعالج الحكومات ال�

آتي توازن سوق سلعة زيت الزيتون في  4 يمثل الجدول ال�
اإحدى المدن الفلسطينّية:

المطلوب:  

مثّل الحالة بيانّياً. اأ.   

حّدد سعر التوازن وكمّيته. ب.   

عند السعر )3( دنانير للكيلو غرام، ما مقدار الفائض اأو العجز لكلٍّ من الطلب والعرض؟ ج.   

اإذا قامت الحكومة بفرض سقٍف سعرّي عند السعر )5( دنانير، فما تاأثير ذلك على كلٍّ من  د.   

سعر وكمية التوازن؟

اإذا قامت الحكومة بفرض اأرضّية سعريّة عند السعر )5( دنانير، فما تاأثير ذلك في كلٍّ من  هـ.   

المنتجين والمستهلكين؟

آلّية التي تؤّدي اإلى تشكُّل السوق السوداء لسلعة الخبز،  5 مستعيناً برسٍم بيانّي افتراضّي، اشرح ال�
في حال فرضت السلطات المختّصة سقفاً سعريّاً اأدنى من سعر التوازن ُملِزماً لنقاط البيع كافًّة.

اأسئلة الّدرس

سعر الكيلو 
غرام / دينار

الكمية 
المطلوبة

الكمّية 
المعروضة

3750300

4450450

5150600
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الّدرُس الرابع:

المرونات السعرّية                                     

Price Elasticities 

اإلى رفع  اأسعار منتجاتهم، لكن متى يلجاأ المنتج  اأخرى لتغيير  اإلى  عادة ما يلجاأ المنتجون من فترة   

جابة عن هذا السؤال تعتمد على مدى استجابة اأو مرونة  السعر ومتى يلجاأ اإلى خفضه؟ ل� شك اأّن ال�إ

المستهلكين للتغّير في السعر، واأيضا على مدى قدرة المنتج على ال�ستجابة في اإنتاجه للتغّير في سعر 

أرباح، وهو ما سنتعرف اإليه من خلال المفاهيم  أمر الذي يؤثّر في المحّصلة النهائّية على ال� السلعة؛ ال�

آتية: ال�

مفهوم المرونة  -

المرونة بشكٍل عام تعني: ال�ستجابة اأو الحساسية، وتُقاس باحتساب النسبة المئويّة ل�ستجابة المتغّير   

التابع للتغّير النسبي في المتغّير المستقل.

ّن استجابة اأو مرونة )X( للتغّير في  فلو افترضنا اأّن المتغّير المستقل )Y( يؤثّر في المتغّير التابع )X(، فاإ  

)Y( تحسب من خلال المعادلة:

)X( نسبة التغير في
)Y( نسبة التغير في

=% Δ (X)
% Δ (Y)

حيث يرمز الحرف اللاتيني دلتا )Δ( للتغّير.  

وفي علم ال�قتصاد، يمكن توظيف مفهوم المرونة لقياس استجابة الكمّية المطلوبة من قبل المستهلكين   

للتغّير النسبي في سعر السلعة، وهو ما ُيعرف بمرونة الطلب السعريّة. اأو استجابة الكمّية المعروضة من 

قبل المنتجين للتغّير النسبي في سعر السلعة، وهو ما ُيعرف بمرونة العرض السعريّة.

:)The Price Elasticity of Demand( اأولا: مرونة الطلب السعرّية

أّي تغّيٍر في سعر  ويلجاأ المنتجون عادة اإلى احتسابها من اأجل التعرُّف اإلى ردود اأفعال المستهلكين ل�  

السلعة، ومدى تاأثير ذلك على اإيرادات المنتجين واأرباحهم.

آتية: لكن ما اأهمّية ذلك في ال�قتصاد الجزئي؟ دعونا نتعرْف على ذلك من خلال دراسة الحالة ال�  
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          حالة دراسّية )7-5(
العروض التجارّية

ألبــان المصنّعــة فــي مصنعهــا الصغيــر فــي  تبلــغ مبيعــات ســلمى مــن ال�
مدينــة طولكــرم )400( عبــوٍة يومّيــاً، تبيــع العبــوة الواحــدة بســعر دينــار 

واحد. 

قــّررت ســلمى عمــَل عــرٍض خــاص علــى ســعر منَتِجهــا، فخّفضــت ســعر 
أمــر الــذي اأّدى اإلــى زيــادة  العبــوة اإلــى 90 قرشــاً، )اأي بنســبة 10%(؛ ال�

الكمّيــة المطلوبــة علــى منتجاتهــا بنســبة )%20(،

اأي زيادة من )400( عبوة اإلى )480( عبوة يومّياً. 

آتية: جابة عن التساؤل�ت ال� من الحالة الدراسّية السابقة، حاول ال�إ

1. مثّْل منحنى الطلب على األبان مصنع سلمى بيانّياً.

ألبان للتغّير في سعرها؟ 2. كيف يمكن احتساب استجابة )مرونة( الطلب على ال�

  نستنتج مّما سبق اأّن: مرونة الطلب السعرية )Price Elasticity of Demand( ونرمز 

النسبي )الاستجابة( في الكمّية المطلوبة   التغّير  العاّمة عن  بالرمز )Ed(، تعّبر بصيغتها  لها 

.)%ΔP( نتيجة التغّير النسبي في الّسعر )%ΔQd(

اأّي اأّن:  2- =             =  

 

ألبان بنسبة )1%(، زادت الكمية المطلوبة بنسبة )%2(. اأّي اأنّه كلّما انخفض ثمن ال�  

  ونلاحظ هنا اأّن اإشارة ُمعامل مرونة الطلب السعرّية لا بّد اأْن تكون سالبًة؛ بسبب العلاقة 

العكسّية بين السعر والكمّية المطلوبة.

اأنواع مرونة الطلب السعرّية:  -

تاأّمل النشاط الاآتي:  

%20 +
%10 -)Ed( = )%ΔQd(

)%ΔP(
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نشاط )5-12( مرونة الطلب السعرّية على تذاكر الطيران
أوروبّية اإلى تخفيض ثمن تذكرة السفر بنسبة )20%(، فكانت  لجاأْت بعض شركات الطيران ال�

البداية من شركٍة فرنسّيٍة اأجرت التخفيض خلال موسم 

طيراٍن  شركُة  تبعتها  والرحلات،  جازات  وال�إ الّصيف، 

اإيطالّية اأجرت التخفيض خلال موسم الشتاء، ومن ثّم 

شركة بريطانّية خّفضت السعر خلال موسم الربيع. 

رصدت تلك الشركات نسبة التغّير في الكمّية المطلوبة 

الشركة  تذاكر  على  المطلوبة  الكمّية  ارتفعت  فقد  متباينة.  النتائج  فكانت  تذاكرها،  على 

يطالّية بنسبة )5%(، وعلى تذاكر الشركة  الفرنسّية بنسبة )30%(، وعلى تذاكر الشركة ال�إ

البريطانية بنسبة )%20(.

من المعطيات السابقة:

احسب مرونة الطلب السعريّة لكلِّ شركة.  .1

فّسْر بلغٍة اقتصاديٍّة القيم التي قمت بحسابها.  .2

اأّي الشركات كانت تذاكُرها مرنًة )اأكثر استجابة( للتغّير بالسعر واأيّها غير مرنة؟ فّسر اإجابتك.  .3

من النشاط السابق )نشاط 12-5( نلاحظ اأّن المرونة تختلف بين المستهلكين تبعاً لعوامل ومحّددات   

سنتطرق لها ل�حقاً، وتقسم مرونة الطلب السعريّة اإلى اأنواع، هي:

 :)Elastic Demand( الطلب الَمِرن  .1

وهو ما ل�حظناه في حالة الطلب على تذاكر شركة الطيران الفرنسّية، حيث استجابت الكمّية المطلوبة   

على التذاكر بنسبة )30%(، وهي نسبة اأكبر من نسبة التغّير في السعر.

)1.5 -( = %30
%-20

اأّي اأّن: مرونة الطلب =   

وهذا يعني اأّن انخفاض السعر بنسبة )1%( يؤّدي اإلى ارتفاع الكمّية المطلوبة بنسبة )%1.5(.  

اأي اأّن الطلب يكون مرنًا عندما تستجيب الكمّية المطلوبة من السلعة بنسبٍة اأكبر من نسبة   

التغّير في سعرها. حيث يكون معامل المرونة بالقيمة المطلقة اأكبر من واحد صحيح.
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 :)Inelastic Demand( الطلب غير المرن  .2

يطالّية في نشاطنا  وهو ما تبّينه حالة شركة الطيران ال�إ  

السابق، فقد استجابت الكمّية المطلوبة على التذاكر 

في  التغّير  نسبة  من  اأقّل  نسبة  وهي   ،)%5( بنسبة 

السعر.

)-0.25( = %5
%-20

اأي اأّن: مرونة الطلب =   

وهذا يعني اأّن انخفاض السعر بنسبة )1%( يؤّدي اإلى ارتفاع الكمّية المطلوبة بنسبة )%0.25(.  

اأي اأّن الطلب يكون غير مرن عندما تستجيب الكمّية المطلوبة من السلعة بنسبٍة اأقّل من نسبة   

التغّير في سعرها. حيث يكون معامل المرونة بالقيمة المطلقة اأقّل من واحد صحيح.

:)Unitary Elasticity Demand( الطلب اأحادي المرونة  .3

وهو ما تبّينه حالة شركة الطيران البريطانّية في نشاطنا السابق، فقد استجابت الكمّية المطلوبة على   

التذاكر بنسبة )20%(، وهي نسبة مساوية لنسبة التغّير في السعر.

)-1( = % 20
% 20-

اأي اأّن: مرونة الطلب =   

ّن انخفاض السعر بنسبة )1%( يؤّدي اإلى ارتفاع الكمية المطلوبة بنسبة )%1(. وبالتالي فاإ  

اأي اأّن الطلب يكون اأحادي المرونة عندما تستجيب الكمّية المطلوبة من السلعة بنسبة التغّير   

نفسها في سعرها. حيث يكون معامل المرونة بالقيمة المطلقة مساويًا للواحد صحيح.

نشاط )13-5(
آتية، مفّسراً نوع المرونة في كّل حالة: احسب مرونة الطلب السعريّة للحال�ت ال�

نوع المرونةمرونة الطلب السعرية تساوي:ال�ستجابةالحالةالسلعة

تخفيض ال�أسعار بنسبة )ال�آيس كريم(
)%10(

زيادة الكمية المطلوبة بنسبة %30

زيادة ال�أسعار بنسبة زيت الزيتون
)%15(

انخفاض الكمية المطلوبة بنسبة 
%15
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العوامل المؤثّرة في مرونة الطلب السعرّية  

)Determinants of Price Elasticity of Demand(

يمكن القول اإّن استجابة الكمّيات المطلوبة من قبل المستهلكين للتغّير النسبي في السعر قد تختلف   

باختلاف شرائح المستهلكين، اأو باختلاف طبيعة السلعة، وعادة ما يهتم المنتجون بدراسة مرونة الطلب 

السعريّة من اأجل وضع سياسات سعريّة تعظّم اإيراداتهم، اأو اأرباحهم.

آتية: وللتعرُّف اإلى العوامل التي تؤثّر في مرونة الطلب السعريّة، تاأّمل الحالة الدراسّية ال�  

          حالة دراسّية )8-5(
تفاُوُت استجابة المستهلكين لارتفاع ثمن الحجر الفلسطيني

 تحتــّل فلســطيُن المرتبــة الثانيــَة عشــرَة عالمّيــاً فــي مجــال 

اإنتــاج الحجــر الطبيعــي، حيــث تُنتــج مقالــع ومناشــير الحجــر 

ــون دول�ر ســنويّاً، وتشــغل  ــه 420 ملي ــا قيمت ــي فلســطيَن م ف

ــل. ــن 8500 عام ــر م اأكث

حواجــز،  مــن  الّصهيونــي  ال�حتــلال  سياســات  اأّن  غيــر 

الصــادرات  علــى  وتضييــق  اأراٍض،  واإغلاقــات، ومصــادرة 

أمــر الــذي  نتــاج؛ ال� اأّدت اإلــى ارتفــاٍع واضــٍح فــي تكاليــف ال�إ

ــتهلك  ــى المس ــي عل ــر الطبيع ــن الحج ــاع ثم ــى ارتف اأّدى اإل

لفلســطينّي.  ا

والمتتّبــع لصناعــة الحجــر الفلســطيني يلاحــظ اأّن ارتفــاع الســعر كان تاأثيــره متباينــاً فــي الكمّيــات المطلوبــة مــن شــرائح 

المســتهلكين المختلفــة، فشــريحة ذوي الدخــل المرتفــع لــم تتاأثــر كثيــراً بارتفــاع الســعر، في حين اأّن اســتجابة ذوي الدخل 

ر تقنّيــات اإنتــاج  المحــدود كانــت كبيــرة، فانخفــض طلبهــم علــى الحجــر الطبيعــي بشــكٍل ملحــوظ، خصوصــاً بعــد تطــوُّ

الحجــر الصناعــي الــذي شــكّل بديــلاً مقبــول�ً لتلــك الشــريحة، حيــث وصــل ثمــن المتــر منــه اإلــى 10 دنانيــر تقريبــاً، فــي 

حيــن ل� يقــل ثمــن الحجــر الطبيعــي عــن 20 دينــاراً للمتــر الواحــد.

آتية: جابة عن التساؤل�ت ال� من الحالة السابقة، حاِول ال�إ  

ما العوامل التي اأّدت اإلى تفاوت استجابة المستهلكين للتغّير في سعر الحجر؟  .1

ما تاأثير انخفاض ثمن الحجر الصناعي في منحنى الطلب على الحجر الطبيعي؟ وّضح ذلك   .2

على رسم افتراضي.

  نستنتج من الحالة السابقة اأّن درجة استجابة )مرونة( الكمّيات المطلوبة من السلعة من 

قبل المستهلكين تعتمد على عوامَل عّدة، منها: 
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 :)The Availability of Substitutes( مدى توفّر بدائل  .1

وهو ما ل�حظناه في الحالة السابقة، فوجود بديٍل جّيد للحجر الطبيعي لشرائح المستهلكين محدودي   

الدخل اأّدى اإلى استجابٍة كبيرٍة )انخفاض( في كمّياتهم المطلوبة من الحجر الطبيعي؛ نتيجة ارتفاع 

سعره، في حين اأّن ذوي الدخل المرتفع لم يجدوا في الحجر الصناعي بديلاً جيداً عن الحجر الطبيعي، 

له لعوامل الزمن، فكانت استجابتهم )مرونتهم( اأقّل. من حيث درجة متانته، وتحمُّ

:)The Importance of being Unimportant( اأهمّية السلعة في ميزانّية المستهلك  .2

فكلما زادت اأهمّية السلعة ووزنها في ميزانّية المستهلك ودخله، زادت استجابة )مرونة( المستهلك للتغّير   

في السعر، ومثال ذلك: الشقق السكنّية، والسّيارات، والذهب، وغيرها، والعكس صحيح. 

وهو ما ل�حظناه في الحالة السابقة، فمحدودو الدخل قّل طلبهم على الحجر الطبيعي بشكٍل كبيٍر،   

أثرياء على الحجر الطبيعي بعد  بسبب ارتفاع سعره نسبة اإلى دخولهم، في حين لم يتاأثّر طلب معظم ال�

ارتفاع سعره.

 :)Necessary and Luxury goods( السلع الضرورّية والكمالّية  .3

واسعٍة  شريحٍة  اإلى  بالنسبة  الطبيعي  فالحجر   

البناء،  في  كمالّيًة  سلعًة  يعدُّ  المستهلكين  من 

ّن ارتفاع سعره يؤّدي اإلى انخفاٍض حادٍّ  وعليه فاإ

ارتفاع  اأّن  المطلوبة منه، في حين  الكمّية  على 

ثمن الدواء لمرضى السكري مثلاً لن يؤّدَي اإلى 

نظراً  منه؛  المطلوبة  الكمية  في  كبيٍر  انخفاٍض 

ل�أهمّية ذلك الدواء على حياتهم.

اأّي اأّن مرونة الطلب السعريّة تكون مرتفعًة على السلع الكمالّية، ومنخفضة على السلع الضروريّة.  

 :)Short Run and Long Run( المدى القصير والمدى البعيد  .4

ففي المدى البعيد يكون المستهلك اأكثر قدرًة   

ثمن  ارتفاع  عند  البدائل  مع  التكّيف  على 

السلعة، في حين يصعب ذلك عليه في الفترة الزمنّية القصيرة. 
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التشغيل  لبرنامج  المنتجة   )Microsoft( فقيام شركة  الحاسوب،  ل�أجهزة  التشغيل  برامج  ذلك مستخدمو  مثال 

)Windows( برفع سعر منَتِجها لن يؤثَّر في المدى القصير على طلب المستهلكين على برنامج )Windows(؛ نظراً 

أفراد والشركات  لصعوبة تكيُِّفهم مع استخدام برامج تشغيٍل بديلٍة بسهولة، لكن مع مرور الوقت، سيلجاأ الكثير من ال�

برامج  استخدام  على  التدريب  اإلى 

سيعني  الذي  أمر  ال� بديلة؛  تشغيٍل 

للتغّير  ال�ستجابة  على  عالية  قدرة 

في السعر من خلال التحّول لشراء 

منتجاٍت بديلٍة اأخرى.

اأي اأّن مرونة الطلب السعرية تكون اأكبر في المدى البعيد واأقّل في المدى القصبر.  

نشاط )14-5(
آتية: ماذا تتوقّع اأن يكون نوع المرونة للسلع ال�

حجوزات رحلات العمرة في شهر رمضاناأدوية مرضى السكريالسلع الكمالّية

نترنتزيت الذرة مازولّاالخبز اشتراكك في خدمة الاإ

اأفّكُر واأبحث:
لماذا نرى تخفيضات على اأسعار بعض الّسلع )كالملابس( بينما توجد سلُع اأخرى ل� تشملها التخفيضات؟

:)The Price Elasticity of Supply( ثانيا: مرونة العرض السعرّية  

ونرمز لها بالرمز )Es(، وتعّبُر بصيغتها العاّمة عن التغّير النسبي )ال�ستجابة( في الكمّية المعروضة   

.)%ΔP( نتيجة التغّير النسبي في السعر )%ΔQS(

اأّي اأّن:    

 لاحظ اأّن اإشارة معامل مرونة العرض السعرّية لا بّد اأْن تكون موجبًة لتعكس قانون العرض، 

الذي سبق وتحّدثنا عنه.

اأنواع مرونة العرض السعرّية:  -

قّسم ال�قتصاديون اأنواع مرونة العرض السعرية بناًء على درجة استجابة الكمّيات المعروضة من السلعة   

للتغّير النسبي في سعرها، وهو ما سنستنتجه من النشاط ال�آتي:

)Es( =
)%ΔQs(

)%ΔP(
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نشاط )15-5(
تاأّمل الحالات الاآتية:

انخفاض سعر سلعة الذهب في ال�أسواق العالمّية بنسبة )2%( اأّدى اإلى انخفاض الكمّيات المعروضة   .1
منها بنسبة )%5(.

ارتفاع سعر زْيت الزْيتون في فلسطين بنسبة )20%( اأّدى اإلى زيادة الكمّية المعروضة منه بنسبة )%5(.  .2
ارتفاع ثمن الحجر الطبيعي بنسبة )7%( اأّدى اإلى زيادة الكمّية المعروضة منه بنسبة )%7(.  .3

المطلوب:
1. احسب معامل مرونة العرض السعريّة لكّل حالة.

2. فّسر المعنى ال�قتصادي لكّل معامٍل قمَت باحتسابه.
3. ما نوع مرونة العرض السعرية في كل حالة؟

 
 نستنتج من النشاط السابق اأّن المنتجين )البائعين( يختلفون في درجة استجابة كمّياتهم المعروضة 

للتغّير النسبي في سعر السلعة ضمن التصنيفات الاآتية:
:)Elastic Supply( عرٌض َمِرن  .1

وهو ما ل�حظناه في الحالة ال�أولى من النشاط )5-15(، حيث   
بنسبة  بال�نخفاض  الذهب  من  المعروضة  الكمّية  استجابت 
)5%(، وهي اأكبر من نسبة ال�نخفاض في السعر الذي انخفض 

بنسبة )2%(، وبذلك تكون مرونة العرض السعريّة هي:

%5 
%2)Es( =

)%ΔQs(
)%ΔP(

= 2.5=

  ونلاحظ هنا اأّن معامل مرونة العرض السعرّية اأكبر من واحد صحيح.

 :)Inelastic Supply( عرض غير مرن  .2
وهو ما ل�حظناه في الحالة الثانية من النشاط )5-15(، حيث   
بنسبة  بال�رتفاع  الزيّتون  المعروضة من زْيت  الكمّية  استجابت 
)5%(، وهي اأقّل من نسبة ال�رتفاع في السعر الذي ارتفع بنسبة 

)20%(، وبذلك تكون مرونة العرض السعريّة هي:

%5 
%20

)Es( = =
)%ΔQs(
)%ΔP(

= 0.25      

  ونلاحظ هنا اأّن معامل مرونة العرض السعرّية اأقل من واحد صحيح.
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:)Unitary Elastic Supply( عرض اأحادي المرونة  .3

وهو ما ل�حظناه في الحالة الثالثة من النشاط )5-15(، حيث استجابت الكمّية المعروضة من الحجر   

الطبيعي بال�رتفاع بمقدار )7%(، اأي بنسبٍة مساويٍة لنسبة ال�رتفاع في السعر. وبذلك تكون مرونة 

العرض السعريّة هي:
%7 
%7=)Es( =

)%ΔQs(
)%ΔP(

= 1

  ونلاحظ هنا اأّن معامل مرونة العرض السعرّية يساوي واحدًا صحيحًا.

آتية: 1  عرف المصطلحات ال�
- العرض اأحادي المرونة. - الطلب المرن.   العرض غير المرن.   -  

2 تّم فرُض رسوٍم جمركّية اإضافّية على سلعة السجائر المستوردة؛ ما اأّدى اإلى ارتفاع سعرها بنسبة 
)15%(، ونتيجة لذلك تراجعت الكمّيات المطلوبة منها من قبل المستهلكين بنسبة )%5(. 

المطلوب: احسب مرونة الطلب السعريّة مبّيناً نوع المرونة.  

أمر الذي اأّدى اإلى  3 بداأت مصانع الصابون النابلسي بتصدير منتجاتها اإلى ال�أسواق العربية المجاورة؛ ال�
ارتفاع سعرها بنسبة )6%(، ونتيجة لذلك، زاد اإنتاج تلك المصانع من الصابون بنسبة )%15(.

المطلوب: احسب مرونة العرض السعريّة لسلعة الصابون مبّيناً نوع المرونة.  

ّن مرونة الطلب السعريّة عليها للقطاع العائلي تكون  4 في حال زيادة سعر الَكهرباء بشكٍل كبير، فاإ
منخفضة في المدى القصير، وترتفع في المدى الطويل.

فّسر تلك العبارة، مع ذكر اأمثلٍة توضيحّيٍة على اإجابتك.  

نترنت تبلغ )- 0.05(، فما نسبة الزيادة  5 اإذا علمَت اأّن مرونَة الطلب السعريّة على ال�شتراك في خدمة ال�إ
نترنت سعر ال�شتراك بنسبة )50%(؟ دة لخدمة ال�إ في ال�شتراكات المنزلّية اإذا ما خّفضت الشركات المزوِّ

اأسئلة الّدرس



67

آتية في منحنى الطلب على السّيارات المستعملة  1  بّيْن بالرسم والتحليل ال�قتصادي اأثر المتغّيرات ال�
)سلعة رديئة(، وهل التغّير سيكون في الطلب اأم في الكمّية المطلوبة؟

أفراد.  انخفاض دخول ال� اأ.   
ب. ارتفاع اأسعار السّيارات المستعملة.  

2 لدى عّمار محٌل لبيع البوظة)ال�آيس كريم(، ل�حظ عّمار 
الصيف  فصلّي  بين  منتجاته  على  الطلب  بين  الفرق 

والشتاء، كما هو مبّيٌن في الجدول ال�آتي:
ارسم منحنيّي طلب المستهلكين على سلعة )ال�آيس  اأ.   
البياني  الشكل  على  والشتاء  الصيف  فصلّي  في  كريم( 

نفسه.
فّسر التغّير في الكمّيات المطلوبة والتغّير في الطلب  ب.   

على سلعة )ال�آيس كريم( في محل عّمار.

آتية في كلٍّ من سعر وكمّية  3 وّضْح مستعيناً بالتمثيل البياني لمنحنيّي الطلب والعرض اأثر العوامل ال�
آتية: التوازن للّسلع ال�

أثاث المنزلي بعد انخفاض ثمن الخشب اللازم لصناعته. سلعة ال� اأ.   
سلعة ال�أدوية المحلّية بعد فرض السلطات الفلسطينّية المختّصة ضرائب جمركّية عالية على  ب.   

ال�أدوية البديلة المستوردة.

اأسئلة الوحدة

السعر
الكميات 
المطلوبة 
في الشتاء

الكميات 
المطلوبة في 

الصيف

2600850

3400590

4280450

5150300

680200
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والكمّيات  المطلوبة،  للكمّيات  آتي  ال� الجدول  لدْيَك   4
المعروضة لسلعة )البيتزا( عند مستوياِت سعٍر مختلفة:

اأجب عن الاأسئلة الاآتية:  

مثّل الجدول بيانّياً.  .1  

حّدْد كلًّا من سعر التوازن وكمّيته.  .2  

بّيْن اأثر انخفاض اأسعار المستلزمات المطلوبة لصناعة )البيتزا( )زيادة – نقصان – ثبات( في   .3  

كلٍّ من: 

- العرض: .............................. الطلب: .........................   -

- الكمّية التوازنّية: ........................ السعر التوازني: ....................   -

الكمية المطلوبة: ..................  -

5 يمثّل الشكل ال�آتي منحنى العرض على ال�أحذية محلّية الصنع:

وّضْح بالرسم والتحليل الاقتصادي اأثر العوامل الاآتية في منحنى العرض:  

ارتفاع اأجور العاملين في مهنة صناعة ال�أحذية. اأ.   

تراجع ملحوظ في عدد المصانع المنتجة للاأحذية محلّياً. ب.   

تخصيص معوناٍت مالّيٍة واإعفاءاٍت ضريبّيٍة من قبل الحكومة لمنتجي ال�أحذية المحلّية. ج.   

انخفاض ثمن ال�أحذية المحلّية. د.   

6 ارجع اإلى الحالة الدراسّية )5-1(، وبّيْن من خلالها: 
العوامل المؤثّرة في الطلب على سلعة اللحوم البلدية الحمراء. اأ.   

ب.  التغّير في الطلب، والتغيُّر في الكمية المعروضة من خلال شكٍل بيانّي توضيحّي للحالة.  

السعر / 
بالدينار

الكمية 
المطلوبة

الكمية 
المعروضة

104020

153030

202040

251050
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جابة الصحيحة لكلٍّ مّما ياأتي: 7 ضع دائرة حول رمز ال�إ
العامل الذي يؤّدي اإلى التحرُّك على منحنى الطلب نفسه هو التغير في:  .1  

ب.  دخل المستهلك. سعر السلعة.      اأ.   

د.   اأذواق المستهلكين. اأسعار السلع المكّملة والبديلة.    ج.   

النشرات  اأفادت  اإذا  القادمة  الستة  الاأّيام  الاأرز خلال  لتوازن سلعة  ماذا سيحدث   .2  

الاقتصادّية اأّن سعر سلعة الاأرز سينخفض اإلى نصف سعره الحالي بعد اأسبوع؟

ينخفض كلٌّ من السعر التوازني والكمّية التوازنية. اأ.   

ينخفض العرض. ب.   

ترتفع الكمّيات التوازنّية وينخفض السعر التوازني. ج.   

يرتفع كّل من السعر والكمّية التوازنّية. د.   

الارتفاع الحاد في ثمن اأسطوانة الغاز يؤّدي اإلى انتقال منحنى الطلب على:  .3  

ب. اأسطوانات الغاز اإلى اليمين. اأسطوانات الغاز اإلى اليسار.   اأ.   

د. مدافئ الغاز اإلى اليمين. مدافئ الغاز اإلى اليسار.    ج.   

عند ارتفاع ثمن الحليب، فاإن منحنى العرض على مشتقات الاألبان:   .4  

ب. سينتقل اإلى اليسار. سينتقل اإلى اليمين.    اأ.   

ألبان.  د. سيزداد العرض من مشتقات ال� سيبقى على حاله.    ج.   

5. من الاأمثلة على تكلفة اإنتاج السّيارات:  

ب. تكلفة ترخيص السيارة وتاأمينها. سعر المحروقات.    اأ.   

د. سعر الحديد. دخل المستهلك.    ج.   

6. عندما يكون الطلب عديم المرونة، فاإّن منحنى الطلب يكون:  

ج.  ذا ميٍل سالب.    د. ذا ميٍل موجب. ب. عموديّاً.   اأفقّياً.   اأ.   

ّن اأيَّ انخفاٍض  اإذا كانت مرونة العرض السعرّية على سلعٍة ما تساوي مالا نهاية، فاإ  .7  

على سعر السلعة سيؤّدي اإلى:

ب. امتناع المنتجين عن عرض سلعهم. انخفاض الكمّية المطلوبة منها.   اأ.   

د. ثبات الكمّية المعروضة منها. زيادة الكمّية المعروضة منها.   ج.   



70

 المشروع الطلابي:
١- اكتب تقريرا عن سياسة السقف السعري وال�أرضية السعرية في فلسطين.

٢- اكتب تقريرا عن السوق السوداء في فلسطين.

 اأقيم ذاتي:
في نهاية هذه الوحدة الدراسية، ومن اأجل قياس مكاسب وعوائد التدريس، ارجو بيان مستوى معرفتك ومهاراتك في 

الموضوعات التالية بدقة وموضوعية.

ممتازجيد جداجيدمتوسطضعيفالموضوع

12345

مفهوم الطلب.

قانون الطلب.

الفرق بين التغير في الطلب والتغير في الكمية المطلوبة.

العوامل المؤثرة في الطلب.

مفهوم العرض.

قانون العرض.

الفرق بين التغير في العرض والتغير في الكمية المعروضة.

العوامل المؤثرة في العرض.

مفهوم التوازن .

اأثر التغير في قوى السوق على التوازن .

دور الحكومة في التحكم بال�أسعار.

سياسة السقف السعري.

سياسة ال�أرضية السعرية.

السوق السوداء.

مفهوم المرونة .

مرونة الطلب السعرية.

اأنواع مرونة الطلب السعرية.

العوامل المؤثرة في مرونة الطلب السعرية.

مرونة العرض السعرية.

اأنواع مرونة العرض السعرية .
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الَوحدة السادسة
نتاج والتّكاليف          الاإ

PRODUCTION & COSTS 

نتاج وتنافسّيٌة عالمّية اإنتاُج زْيِت الزْيتوِن في فَِلسطيَن: جْودٌة في الاإ

 اأتاأمل ثم اأناقش:
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نتاج،  ُيتوقُّع من الطلبة بعد ال�نتهاء من دراسة هذه الَوحدة اأْن يكونوا قادرين على التوظيف ال�قتصادي لعناصر ال�إ

آتية: ويتحّقُق ذلك من خلال ال�أهداف ال�

نتاجية والمخرجات من السلع والخدمات وكيفية  نتاج والعلاقة بين الموارد ال�إ    تحليل حالة دراسية للتعرف على ال�إ

نتاج. احتساب اإنتاجية كل عنصر من عناصر ال�إ

  تنفيذ نشاط اجراء مقابلة مع صاحب مصنع للتعرف على مدخلات ومخرجات العملية ال�نتاجية.

نتاج.   تحليل حالة دراسية للتعرف على تكاليف ال�إ

  تنفيذ نشاط للتمييز بين الربح ال�قتصادي والربح المحاسبي.

   تحليل حالة دراسية للتعرف على حجم ال�رباح ال�قتصادية وتقدير التكاليف ال�قتصادية الكلية وتصنيف التكاليف 

الى ثابتة ومتغيرة.

  تحليل حالة دراسية للتعرف على التكاليف المتوسطة والحدية.

  تحليل حالة دراسية للتعرف على سوق المنافسة الكاملة واأبرز خصائص سوق المنافسة الكاملة.

نتاج.    تنفيذ نشاط للتعرف على سلوك المنشاأة التنافسية في المدى القصير وطبيعة القرارات المتعلقة بال�إ

الّدرُس الاأول:اأهداف الَوحدة:

نتاج                                       الاإ

Production 

ال�أمثل  ال�ستغلال  ال�قتصاد تتمثّل في  ال�أساسّية لعلم  الوظيفة  اأّن  الّرابعة  الَوحدة  اأْن تعلّمَت في  سبق 

نتاجّية النادرة؛ من اأجل توفير الّسلع  للموارد )العناصر( ال�إ

أفراد والمجتمعات.  والخدمات التي يحتاجها ال�

ّن  وتوفير السلع والخدمات يعني اإنتاجها، وبالتالي فاإ

في  ال�قتصاديّة  ال�أنشطة  اأهّم  من  تَُعدُّ  نتاجّية  ال�إ العملّية 

نتاج سيبقى  م ال�قتصادي للّدول، وبدون ال�إ تحقيق التقدُّ

اقتصاد الدولة اقتصاداً ضعيفاً وتابعاً لغيره من اقتصاديّات 

الدول المتطّورة في توفير ما يحتاجه من سلٍع وخدمات.

السلع  نتاجّية والمخرجات من  ال�إ الموارد  بين  العلاقة  التعبير عن  يتّم  نتاج؟ وكيف  بال�إ المقصود  فما 

جابة عن هذه التساؤل�ت، دعونا  نتاج؟ للاإ والخدمات؟ وكيف يتّم احتساب اإنتاجّية كّل عنصر من عناصر ال�إ

آتية: ندرْس الحالة ال�

 

          حالة دراسّية
             )6-1(              صناعة الكوفّية الفلسطينّية في مدينة الخليل

ــة الخليــل،  ــٌع للنســيج فــي مدين ــُم مصن لــدى مري   
يقــوم بصناعــة واإنتاج الكوفّية الفلســطينّية الشــهيرة 
باألوانهــا الزاهيــة المختلفــة، التــي تَُعدُّ رمــزاً للقضّية 
نتــاج  ال�إ عناصــر  اســتخدام  ويتــّم  الفلســطينّية، 
فــي صناعــة  وراأســماٍل  عمــٍل،  مــن  المختلفــة 
ُر قيمــة راأس المــال المســتخَدم  الكوفّيــة، وتُقــدَّ
ــذي  ــى ال ــُل بالمبن ــار تتمثّ ــي 100 األــف دين بحوال

يوجــد فيــه المصنــع، وماكينــات النســيج، والمعــّدات، وال�أدوات المختلفــة  المســتخَدمة فــي صناعــة 
الكوفّيــة الفلســطينّية. 

نتاج )عدد الكوفّيات( المنَتجة مقابل كّل عدٍد من العّمال:  آتي يوّضح كمّية ال�إ والجدول ال�   
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الّدرُس الاأول:

نتاج                                       الاإ

Production 

ال�أمثل  ال�ستغلال  ال�قتصاد تتمثّل في  ال�أساسّية لعلم  الوظيفة  اأّن  الّرابعة  الَوحدة  اأْن تعلّمَت في  سبق 

نتاجّية النادرة؛ من اأجل توفير الّسلع  للموارد )العناصر( ال�إ

أفراد والمجتمعات.  والخدمات التي يحتاجها ال�

ّن  وتوفير السلع والخدمات يعني اإنتاجها، وبالتالي فاإ

في  ال�قتصاديّة  ال�أنشطة  اأهّم  من  تَُعدُّ  نتاجّية  ال�إ العملّية 

نتاج سيبقى  م ال�قتصادي للّدول، وبدون ال�إ تحقيق التقدُّ

اقتصاد الدولة اقتصاداً ضعيفاً وتابعاً لغيره من اقتصاديّات 

الدول المتطّورة في توفير ما يحتاجه من سلٍع وخدمات.

السلع  نتاجّية والمخرجات من  ال�إ الموارد  بين  العلاقة  التعبير عن  يتّم  نتاج؟ وكيف  بال�إ المقصود  فما 

جابة عن هذه التساؤل�ت، دعونا  نتاج؟ للاإ والخدمات؟ وكيف يتّم احتساب اإنتاجّية كّل عنصر من عناصر ال�إ

آتية: ندرْس الحالة ال�

 

          حالة دراسّية
             )6-1(              صناعة الكوفّية الفلسطينّية في مدينة الخليل

ــة الخليــل،  ــٌع للنســيج فــي مدين ــُم مصن لــدى مري   
يقــوم بصناعــة واإنتاج الكوفّية الفلســطينّية الشــهيرة 
باألوانهــا الزاهيــة المختلفــة، التــي تَُعدُّ رمــزاً للقضّية 
نتــاج  ال�إ عناصــر  اســتخدام  ويتــّم  الفلســطينّية، 
فــي صناعــة  وراأســماٍل  عمــٍل،  مــن  المختلفــة 
ُر قيمــة راأس المــال المســتخَدم  الكوفّيــة، وتُقــدَّ
ــذي  ــى ال ــُل بالمبن ــار تتمثّ ــي 100 األــف دين بحوال

يوجــد فيــه المصنــع، وماكينــات النســيج، والمعــّدات، وال�أدوات المختلفــة  المســتخَدمة فــي صناعــة 
الكوفّيــة الفلســطينّية. 

نتاج )عدد الكوفّيات( المنَتجة مقابل كّل عدٍد من العّمال:  آتي يوّضح كمّية ال�إ والجدول ال�   
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)Capital( راأس المال
K )األف دينار(

)Labor( عدد العّمال
L )عامل(

الناتج الكلي
Total Product )TP()كوفية(

الناتج الحدي
Marginal Product )MP( )كوفية(

الناتج المتوسط
Average Product )AP()كوفية(

10000-0

1001202020

1002503025

10031005033.3

10041404035

10051602032

1006160026.7

1007150-1021.4

أّول  نتاج من الكوفّيات باأحد اأسلوبْين: ال�أسلوب ال� جديٌر بالذكر اأّن لدى مريم القدرَة على زيادة حجم ال�إ  
يمكن تنفيذه سريعاً في مّدٍة زمنّيٍة قصيرة من خلال زيادة عدد العّمال فقط )لنفترض خلال شهر على 
سبيل المثال(، وال�أسلوب الثاني يحتاج اإلى مّدٍة زمنّيٍة اأطول )على ال�أقل ستة اأشهر( من خلال زيادة 

نتاج كافًّة، من عمٍل وراأسمال )كاإنشاء مبًنى اإضافّي، وشراء ماكينات جديدة.. الخ(. عناصر ال�إ

آتية: جابة عن التساؤل�ت ال� من خلال المعلومات الواردة في الحالة الدراسّية حاول ال�إ  

نتاجّية لصناعة الكوفّية الفلسطينّية؟ ما ُمدخلات )عناصر( ومخرجات العملّية ال�إ  .1

مثّْل بيانّياً العلاقة بين عدد العّمال والناتج الكلي. ماذا تستنتج من الشكل؟  .2

نتاج في اأّي وقت ؟ ولماذا؟ هل تستطيع مريم تغيير جميع عناصر ال�إ  .3

هل مساهمة كلِّ عامٍل اإضافّي يتّم تشغيله في الناتج الكلي متساويٌة لجميع العاملين؟   .4

آتية: في ضْوء دراسة الحالة السابقة نستنتج المفاهيم ال�قتصاديّة ال�
 Production نتاج الاإ  .1

نتاج المختلفة، من عمٍل، وراأسماٍل، واأرٍض، وتنظيم  هو عملّيٌة يتّم خلالها توظيف واستخدام عناصر ال�إ  
)ريادة(؛ من اأجل اإيجاد منفعٍة، اأو اإضافِة منفعٍة جديدة لشيٍء ما، وهذه المنفعة تتجّسد في السلع 

أفراد والمجتمعات. والخدمات المنتجة التي يحتاجها ال�

نتاجّية نظاٌم يربط بين المدخلات والمخرجات، كما في الشكل ال�آتي: ّن العملّية ال�إ وبالتالي فاإ  

مدخلات 
عمال، معدات، 

مواد خام، 
معلومات.. الخ

عمليات
التوليف بين 

مدخلات الانتاج 
والمزج بينها

مخرجات سلع 
وخدمات

نتاج شكل )6-1(: نظام ال�إ
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Production Function نتاج دالّة الاإ  .2

نتاج، وهي صيغٌة معّينٌة )مثلاً معادلة، اأو جدول،  نتاجّية من خلال ما ُيعرف بدالّة ال�إ ُيعبَّر عن العملّية ال�إ  
نتاج )المدخلات(، وبين الكمّية المنتجة )المخرجات(  اأو رسم بياني( توّضح العلاقة بين مستلزمات ال�إ
من سلعٍة، اأو خدمٍة ما، خلال فترٍة زمنّيٍة معّينة، من خلال علاقة فنّية توّضح كم تحتاج كلُّ َوحدٍة 

نتاجّية المختلفة.  منتجٍة من سلعٍة، اأو خدمٍة ما من العناصر ال�إ

آتية: نتاج بالصيغة ال� ويتم التعبير عن دالّة ال�إ  

نتاج( نتاج = دالة )مدخلات الاإ كمّية الاإ  

على  سنقتصر  التبسيط،  ول�أغراٍض  هذا  درسنا  وفي   
نتاج. عنصرّي العمل وراأس المال كمدخلات للاإ

نتاج بجدول، كما هو الحال  ويمكن التعبير عن دالّة ال�إ  
في حالة مصنع مريم لصناعة الكوفّية، حيث اإّن الجدول يوّضح كمّية الكوفّيات المنَتجة مقابل كّل كمّية 
نتاج المستخدمة )العمل وراأس المال(. فعلى سبيل المثال اإنتاج )140( كوفية يحتاج اإلى  من عناصر ال�إ

راأس مال 100,000 دينار )اآل�ت، وماكينات، ومواد خام، وكهرباء ...الخ(، و )4( عّمال.
نشاط )1-6(

اختر اأحد المصانع التي تعرفها في منطقتك، وقم مع اأفراد مجموعتك )وبالتنسيق مع مدرستك( 
نتاجّية فيه. باإجراء مقابلة مع صاحب المصنع للتعّرف اإلى مدخلات ومخرجات العملّية ال�إ

نتاج في المدى القصير والمدى الطويل الاإ  .3
Production in the Short-Run and Long-Run

يمّيز  حيث  نتاجّية،  ال�إ العملّية  في  مهّماً  الزمن  عنصر  ُيعدُّ   
والمدى  القصير  المدى  زمنّيتْين:  فترتْين  بين  ال�قتصاديّون 
اإجراء  على  المنشاأة  اأو  المنِتج  قدرة  وذلك حسب  الطويل، 

نتاجّية، كما ياأتي: نتاج والطاقة ال�إ تعديلات في عوامل ال�إ

)Short-Run( المدى القصير  

هو الفترة التي ل� يمكن للمنِتج اأو المنشاأة خلالها تغيير جميع   

نتاج  ّن عناصر ال�إ نتاجّية. وبالتالي فاإ نتاج والطاقة ال�إ عناصر ال�إ

تنقسم اإلى نوعين: عناصر ثابتة، وعناصر متغيرة.

يستطيع  ما  اأقصى  هي  نتاجّية:  ال�إ الطاقة 

من  بصناعته  القيام  نتاجي  ال�إ المشروع 

وحدات منتجة خلال فترة زمنّية محّددة. 

نتاج  ال�إ عن  معناه  يختلف  مصطلح  وهو 

الفعلي للمنشاأة.
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)Long-Run( المدى الطويل  

نتاجّية، لوجود فرصٍة اأكبر لتغيير كّل  هو الفترة التي يمكن للمنِتج اأو المنشاأة خلالها تغيير الطاقة ال�إ  

نتاج ال�أخرى. نتاج، كحجم المصنع، والمباني، ومرافق ال�إ عناصر ال�إ

ومن المهّم هنا ال�نتباه اإلى اأّن المدى القصير والمدى   

الطويل ل� يمكن تحديده بفترٍة زمنّيٍة محّددة وثابتة، 

كاأن نقول: المدى القصير هو سنة مثلاً، والمدى 

نسبّياً،  ُيعدُّ  أمر  ال� اإّن  بل  سنة.  من  اأكثر  الطويل 

ويختلف من منشاأة اإلى اأخرى ومن مشروع اإلى اآخر.

فعلى سبيل المثال تُعدُّ فترُة شهٍر فترًة قصيرًة نسبياً   

نتاج، كتعيين عماٍل جدد  نتاج في مصنع مريم، حيث اإنّها تستطيع تغيير بعض عناصر ال�إ لزيادة حجم ال�إ

نتاجّية(  نتاج )زيادة حجم المصنع، وقدرته ال�إ للعمل فترة ثانية، بينما ل� تستطيع تغيير جميع عناصر ال�إ

خلال شهٍر واحد فقط، بل تحتاج على ال�أقل لفترة ستة اأشهر. 

نتاجّية في محطّة توليد الَكهرباء في  في المقابل تعدُّ فترة ستة اأشهر مًدى قصيراً نسبياً لزيادة الطاقة ال�إ  

نتاج ومضاعفة حجم المحطّة. قطاع غّزة، حيث تحتاج اأكثر من سنة مثلاً لتغيير جميع عناصر ال�إ

نتاج في المدى القصير: منحنيات الاإ  .4

بالرجوع اإلى مصنع مريم لصناعة الكوفّية، وبفرض رغبتها في زيادة اأو خفض الكمّية الُمنتَجة، فاإّن ذلك   

ّن مريم ليس اأمامها سوى  نتاج المستخدمة. وفي المدى القصير فاإ يتطلّب زيادة اأو خفض مدخلات ال�إ

نتاجي المتغّير، وهو عنصر العمل فقط. وفي هذا الجزء سندرس ماذا يحدث للكمّية  تغيير العنصر ال�إ

المنتجة كلّما اأضفنا وحداٍت متتالية من العنصر المتغير )العمل( اإلى العنصر الثابت )راأس المال( في 

المدى القصير.

بالرجوع اإلى الجدول في الحالة الدراسّية )6-1(، نلاحظ اأّن الكمّية المنتجة من الكوفية تزداد كلّما تّم   

نتاج تكون 20 كوفّية  تشغيل عّماٍل اإضافيين، فعلى سبيل المثال عند تشغيل عامٍل واحد، فاإّن كمّية ال�إ

يومّياً، وعند تشغيل عامٍل ثاٍن تزداد الكمّية اإلى 50 كوفية، ومع تشغيل العامل الثالث تصبح الكمّية 

المنتجة 100 كوفّية، وهكذا. 

هذا على صعيد الناتج الكلي، اأّما لو اأردنا معرفة ماذا يحدث في حجم الناتج في حالة اإضافة عامل   
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نّنا في حاجة اإلى التعّرف اإلى مصطلحْين  واحد فقط )اأي اإجراء التحليل على مستوى العامل الواحد( فاإ

اآخرْين، وهما: الناتج الحّدي والناتج المتوّسط للعامل الواحد.

:)Marginal Product of Labor: MP
L
  الناتج الحّدي لعنصر العمل )

هو التغيُّر في حجم الناتج الكلي )Total Production: TP( الناجم عن تشغيل عامٍل اإضافّي واحد   

نتاج ال�أخرى.  مع ثبات عناصر ال�إ

MPL =
ΔTP
ΔL

التغير في الناتج الكلي

التغير في كمية العمل
الناتج الحدي للعمل =

نتاج بمقدار )30( كوفّية؛ اأّي  على سبيل المثال تشغيل العامل الثاني في مصنع مريم اأّدى اإلى زيادة ال�إ  

اأّن  الناتج الحّدي للعامل الثاني يساوي )30( كوفّية، في حين اأّن تشغيل العامل الثالث اأّدى اإلى زيادة 

نتاج بمقدار )50( كوفّية، اأي اأّن الناتج الحدي للعامل الثالث يساوي )50( كوفّية، وهكذا. ال�إ

:)Average Product of Labor: AP
L
  الناتج المتوّسط لعنصر العمل )

نتاجي المستخَدم،  هو متوّسط اإنتاجّية العامل الواحد، وُيقاس بقسمة الناتج الكلي )TP( على العنصر ال�إ  

ويجب عدم الخلط بينه وبين مفهوم الناتج الحّدي.

APL =
TP
L

الناتج الكلي

عدد العمال
الناتج المتوسط للعمل =

نتاج يساوي 50  ّن اإجمالي ال�إ فعلى سبيل المثال عندما يكون عدد العمال في مصنع مريم عاملْين، فاإ  

كوفّية؛ اأّي اأّن متوسط اإنتاجّية العامل الواحد تساوي 25 كوفّية ، بينما لو كان عدد العمال 5 فاإن اإجمالي 

نتاج يساوي 160 كوفّية؛ اأّي اأّن متوسط اإنتاجّية العامل الواحد تساوي 32 كوفّية ، بينما الناتج الحّدي  ال�إ

للعامل الخامس وحده يساوي 20 كوفّية.

Law of Diminishing Marginal Returns قانون تناقص العوائد الحدية  .5
بالرجوع الى حالة مصنع الكوفية، وبافتراض اأن عدد ماكينات النسيج في المصنع ثلاث ماكينات فقط،   
نتاج مع تشغيل اأول عامل حيث ينتج 20 كوفية، ثم ترتفع الكمية المنتجة الى 50 كوفية  فان يبداأ بال�إ
مع تشغيل العامل الثاني، اأي اأن مساهمة العامل الثاني اأدت الى زيادة الكمية بمقدار 30 كوفية )الناتج 
الحدي للعمل الثاني(، وعند تشغيل العامل الثالث ترتفع الكمية الى 100 كوفية، اأي اأن مساهمة العامل 
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الثالث اأدت الى زيادة الكمية المنتجة بمقدار 50 كوفية )الناتج الحدي للعامل الثالث(، وتاأتي هذه 
الزيادات نظراً للمزايا الناجمة عن تخصص العمال وطريقة توزيعهم في العمل على الماكينات الثلاث، 

وتعاونهم فيما بينهم كفريق عمل. 

اأما عند تعيين العامل الرابع نلاحظ اأن الناتج الكلي يزداد الى 140 كوفية، اأي اأن مساهمة العامل الرابع   
)الناتج الحدي له( اأدت الى زيادة الكمية بمقدار 40 كوفية، وهي اأقل مقارنًة بمساهمة العامل الثالث، 
نظراً ل�ستنفاذ مزايا التخصص وتوزيع العمال على الماكينات، حيث اأن العامل الرابع مثلاً لن يجد ماكينة 

فارغة )بسبب ثبات راأس المال(، واإنما سيقتصر عمله على مساعدة العمال السابقين. 

اأي اأنه كلما تم تشغيل عمال اإضافيين بعد العامل الثالث فان مساهمة كل عامل اإضافي ستكون اأقل   
من الذي قبله حتى نصل الى حالة تشبع العمالة في المصنع عند تشغيل العامل السادس، حيث اأن 
تشغيل اأي عامل اإضافي بعد ذلك ستكون مساهمته في الناتج سلبية، كاأن يعرقل سير العمل ويلهي 
زملاءه عن عملهم بسبب عدم وجود اأعمال يقوم بها في المصنع نظراً ل�أن جميع ال�آل�ت والمعدات في 

المصنع مستغلة وموظفة بالكامل. 

وهذا ما يسمى بقانون تناقص الغلة اأو قانون تناقص   
العوائد الحدية الذي ينص على اأنه اذا اأضفنا كميات 
في  العمل  )عنصر  المتغير  نتاجي  ال�إ العنصر  من  متتالية 
نتاجي الثابت )راأس المال(  مصنع مريم( الى العنصر ال�إ
يبداأ  المتغير )العمل( سوف  الناتج الحدي للعنصر  فان 

بالتناقص بعد حٍد معين.

اأبحث واأفّكُر:
هل تواجه المنشاآت الصناعّية قانون تناقص العوائد الحّديّة في المدى الطويل؟ فّسْر اإجابتك.

التمثيل البيانّي لمنحنيات الناتج:  .6

بالرجوع اإلى مصنع الكوفّية، لو قمنا باإجراء   
 ،)TP( الكلي  الناتج  لبيانات  بيانّي  تمثيٍل 
فسنحصل على الشكل )6-2(. نلاحظ اأّن 
المنحنى يبداأ في الزيادة بشكٍل متزايٍد حتى 
العامل الثالث، اأّي اأّن كلَّ عامٍل اإضافّي في 
نتاج الكلي اأكثر  هذه المرحلة يضيف اإلى ال�إ

شكل )6-2(: منحنى الناتج الكلي لمصنع الكوفيةمّما يضيفه العامل السابق.
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ومن ثم يبداأ المنحنى بالزيادة بشكٍل متناقص، ويصل اإلى حّده ال�أقصى مع تشغيل العاملْين الخامس   

والسادس، حيث يصل اإلى 160 كوفّية يومّياً، 

ثم يبداأ بالتناقص بعد ذلك.

الذي   )MPL( للعمل  الحّدي  الناتج  اأّما   

بالزيادة  فيبداأ   ،)3-6( الشكل  من  يتضح 

ويصل اإلى حّده ال�أقصى عند تشغيل العامل 

هذه  وتُسّمى  كوفّية(،   50 )يساوي  الثالث 

الحديّة.  العوائد  تزاُيِد  مرحلَة  المرحلة 

الناتج  يبداأ  ثم   ،"increasing returns"

الحّدي بال�نخفاض تدريجّياً اإلى اأن يصل اإلى الصفر عند تشغيل العامل السادس، وتُسّمى هذه المرحلة 

مرحلَة تناقِص العوائِد الحديّة "Diminishing Returns"، ثم يصبح الناتج الحّدي بعد ذلك سالباً. 

وبالتالي نستنتج اأّن قانون تناقص العوائد الحّدية )الغلة( يتمثل بيانّياً بالجزء ذي الميل السالب من منحنى 

الناتج الحّدي للعمل.

الناتج  منحنى  اأّن  نلاحظ  اآخر  جانٍب  من   

المتوسط للعمل )APL( يبداأ بالتزاُيد ويصل 

اإلى حّده ال�أقصى عند العامل الرابع )يساوي 

مع  بالتناقص  يبداأ  ثم  كوفّية/عامل(،   35

كّل زيادٍة في عدد العمال بعد ذلك )شكل 

.)4-6

شكل )6-3(: منحنى الناتج الحدي لمصنع الكوفية

شكل )6-4(: منحنى الناتج المتوسط لمصنع الكوفية
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نتاج، الناتج الحدي، الناتج المتوسط، قانون تناقص العوائد  آتية: دالة ال�إ 1  عّرف المصطلحات ال�
الحدية.

نتاجّية للمشروع. نتاج الفعلي والطاقة ال�إ 2 فرق بين مفهومّي ال�إ

نتاج ل�أحد معاصر الزيتون التي تعتمد على عنصرّي العمل  آتي يوّضح دالة ال�إ 3 بفرض اأّن الجدول ال�
وراأس المال:

  
)L( العمل

"عامل"

)K( راأس المال

"األف دينار"

)TP( نتاج الكلي الاإ

"تنكة زيت"

الناتج الحدي للعمل 
)MPL(

"تنكة زيت"

الناتج المتوسط للعمل 
)APL(

"تنكة زيت"

0500

15026

25054

35084

450112

550137

650158

750161  

المطلوب:  

اأكمل الجدول اأعلاه.  .1  

هل تعمل المعصرة في المدى القصير اأم الطويل ؟ ولماذا ؟  .2  

ارسم كّلاً من منحنى الناتج الكلي، ومنحنيّي الناتج الحّدي والمتوسط لعنصر العمل.  .3  

بعد اأيّة كمّية عمل يبداأ سريان قانون تناقص الغلة ؟  .4  

اأسئلة الّدرس
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جابة الصحيحة فيما ياأتي: 4 ضع دائرة حول رمز ال�إ
في المدى الطويل يمكن تغيير:  .1  

ب- حجم راأس المال فقط.    كمية العمل فقط.                 اأ-   

نتاج.   د- جميع  عناصر ال�إ نتاج.          ج- بعض عناصر ال�إ  

 

يبداأ قانون تناقص العوائد الحدّية بالسريان عندما:  .2  

ب- يبداأ الناتج الحدي بال�نخفاض. اأ- يزيد الناتج الكلي بمعدل متزايد.         

د- يصل الناتج الكلي اإلى حده ال�أقصى. ج- يبداأ الناتج المتوسط بال�نخفاض.       

نتاج بين: تربط دالة الاإ  .3  

ب- المدخلات والمخرجات. أرباح.                اأ- التكاليف وال�  

د- التكاليف والخدمات ال�نتاجّية. ج- التكاليف وحجم ال�نتاج .          

نتاجي يمثّل: التغّير في حجم الناتج الكلي الناجم عن التغّير في كمية العنصر الاإ  .4  

نتاجي. ب- الناتج المتوسط للعنصر ال�إ نتاجي.        اأ- الناتج الحدي للعنصر ال�إ  

نتاجّية للمشروع. د- الطاقة ال�إ نتاجي        ج- الناتج الكلي للعنصر ال�إ  
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الّدرُس الثاني:

نتاج                                        تكاليف الاإ

Production Cost 

تُعدُّ التكاليف محّدداً رئيساً ل�أسعار السلع والخدمات المنتجة، وكثيراً ما نقارن في حياتنا اليومّية بين ما 

سنحّققه من مكاسَب، وما سنتحّمله من تكاليَف عند 

علم  في  بالتكاليف  المقصود  فما  معّين،  بعمل  قيامنا 

يتحملها ربُّ  التي  المبالغ  تقتصر على  ال�قتصاد؟ وهل 

ومعّداٍت،  اآل�ٍت،  من  نتاج،  ال�إ مستلزمات  نظير  العمل 

ومواّد خام، وكهرباء ....الخ ؟ اأم اأّن هناك عناصر تكلفة 

اأخرى؟ وهل التكاليف في المدى القصير تختلف عنها 

في المدى الطويل؟

نتاج: تاأمل الحالة الدراسية الاآتية للتعرّف اإلى تكاليف الاإ

 

          حالة دراسّية
             )6-2(              زراعة البندورة في محافظة خانيونس

عّمــاٌر مــزارٌع ِفَلســطينيٌّ يســكن فــي محافظــة    
خانيونس، اســتاأجر اأرضاً زراعّية ِمســاحُتها عشــرة 
دونمــات، بقيمــة 2000 دينــار ســنويّاً، ملتزمــاً 
بدفعهــا بغــض النظــر عــن مــدى اســتفادته مــن 
ال�أرض. وبفــرض اأّن عّمــاراً يرغــب فــي زراعــة 
بعــض  مــا ســيكلّفه  البنــدورة؛  باأشــتال  ال�أرض 
النفقــات، مثــل: شــراء اأشــتال البنــدورة، وســماد، 

ومبيــدات زراعيــة، اإضافــة اإلــى دفــع فواتيــر الميــاه والكهربــاء، وتُقــّدر هــذه النفقــات بحوالــي250 دينــاراً 
ســنويّاً لــكلٍّ دونــٍم يرغــب فــي زراعتــه )2500 دينــاراً للعشــر دونمــات(، وهــي تكاليف تتغّير حســب تغّير 
الكميــة المرغــوب فــي اإنتاجهــا مــن محصــول البنــدورة. كمــا قــام عّمــار بتشــغيل عامــٍل باأجــٍر مقــداره 

نتــاج. ــهريّاً يســتعين بــه،  بغــّض النظــر عــن حجــم ال�إ 250 دينــار ش

جديــر بالذكــر اأّن لــدى عّمــار خبــرًة فــي مجــال الزراعــة، وباإمكانــه العمــل لــدى مزارعيــن اآخريــن باأجــر    
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300 دينــار شــهريّاً، اإلّ� اأنـّـه فّضــل اســتئجار قطعــة اأرض وزراعتهــا بنفســه، مضحّيــاً بال�أجــر الــذي كان 
سيكســُبه لــو عمــل لــدى الغيــر، متوقّعــاً بذلــك تحقيــق اإيــراد واأربــاح اأكبــر مــن هــذا ال�أجــر، حيــث 
يتوقّــع اأنْ يبيــع محصــول البنــدورة بقيمــة 20000 دينــار ســنويّاً، فــي حــال زراعــة ِمســاحة ال�أرض كلّهــا.

تاأّمــل فــي المعلومــات الــواردة فــي الحالــة الدراســّية الســابقة، وحــاوْل اأْن تجيــب عــن    
الاآتيــة: الاأســئلة 

نتاج في مزرعة عّمار؟  1. حّدد تكاليف ال�إ   

نتاج التي يتحّملها عّمار في مزرعته؟ 2. ما التكاليف التي تتغّير بتغّير حجم ال�إ   

نتاج ؟ 3. حّدد التكاليف التي يدفعها عّمار بغض النظر عن كمّية ال�إ   

4. كم الربح المتوقَّع اأْن يحصل عليه عّمار لو قام بزراعة ال�أرض كلّها؟   

5. لــو كنــت مــكان عّمــار، اأيّهمــا تختــار، العمــل باأجــٍر لــدى الغيــر بمقــدار 300 دينــار شــهريّاً؟ اأم    
اســتئجار قطعــة ال�أرض وزراعتهــا بنفســك؟ لمــاذا؟

آتية: من خلال دراسة الحالة السابقة نستنتج المفاهيم ال�قتصاديّة ال�  

Economic Costs مفهوم التكاليف الاقتصادّية  .1

نتاج من الناحية ال�قتصاديّة: هي المبالغ التي تدفعها، اأو تضّحي بها المنشاأة اأو المنتج نظير  تكاليف ال�إ  

نتاج، وتنقسم اإلى نوعين، هما: خدمات عناصر ال�إ

   Accounting Costs  التكاليف المحاسبّية اأ- 

نتاج، ونجدها في  هي المبالغ التي يدفعها المنتج اأو المنشاأة مقابل الحصول على خدمات عناصر ال�إ  

الحالة السابقة في اأجرة ال�أرض )2000 دينار سنوياً(، واأجرة العامل )3000 دينار سنوياً(، وثمن ال�أشتال، 

وال�أسمدة، والمبيدات، وفواتير الماء والكهرباء )2500 دينار سنوياً(. 

اأي اأّن التكاليف المحاسبّية بشكٍل عام تشمل ثمن المواد الخام، وال�آل�ت، وال�أدوات المستخدمة في   

نتاجية، وثمن الوقود، وقيمة اأقساط التاأمين، والضرائب بمختلف اأنواعها، وتكاليف الصيانة،  العملّية ال�إ

علانات التجاريّة .....الخ.  وقيمة ال�إ

أنّها تُدفع صراحًة، وبشكل  وتُسّمى هذه التكاليُف التكاليَف الصريحة اأو الظاهرة )explicit costs(؛ ل�  

أّن علم المحاسبة يهتم بالنفقات التي تُدفع فعلاً من  مباشر، كما تُسّمى التكاليف المحاسبّية؛ نظراً ل�

نتاجّية. الشركة اأو المنشاأة في العملّية ال�إ
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)Opportunity Cost(  تكلفة الفرصة البديلة ب- 

وُيطلُق عليها اأيضاً التكاليف الضمنّية )Implicit Cost(، وهي مقدار التضحية اأو التنازل الذي يقّدمه   
وتشمل  اآخر،  تفضيل خياٍر على  المنشاأة عند  اأو  المنتج 
نتاج المملوكة للمشروع، التي ضّحى بها  عوائد عناصر ال�إ

نتاجّية.  مالك المشروع لقاء مساهمتها في العملّية ال�إ

لتخزين  تجاريًة  مخازَن  ما  مصنٌع  يبنَي  اأْن  ذلك،  ومثال   
منتجاته فيها، عندها سيضّحي المصنع باإيجارات المخازن 
مقابل استخدامها ل�أغراض التخزين. اأو اأْن يضّحي مستثمٌر 
ما بالفوائد البنكّية التي قد يحّققها راأسماله النقدي فيما 
لو اأْودعه في البنك، بدل�ً من استخدامه في اإنشاء مشروٍع 

استثماري.

وفي الحالة الدراسّية السابقة نجد تكلفة الفرصة البديلة   
في ال�أجر الشهري الذي ضّحى به عّمار مقابل امتلاكه 

مشروَعه الخاّص )3600 دينار سنوياً(

Profits الاأربـــاح  .2

يرادات - التكاليف.  أرباح = ال�إ ال�  

أرباح اإلى نوعين، هما: وتنقسم ال�  

يراد الكلي والتكلفة المحاسبية  اأ- الاأرباح المحاسبّية Accounting Profits: وهي الفرق بين ال�إ  

)الصريحة اأو الظاهرة( فقط.

يراد الكلي والتكلفة الكلّية ال�قتصادية. ب- الاأرباح الاقتصادية Economic Profits: الفرق بين ال�إ  

  وبناًء على ذلك نستنتج ما ياأتي:

ّن المنشاأة تحّقق ربحاً اقتصاديّاً. يراد الكلي اأكبر من التكلفة ال�قتصادية، فاإ اإذا كان ال�إ  

ّن المنشاأة تحّقق خسارًة اقتصاديّة. يراد الكلي اأقلَّ من التكلفة ال�قتصاديّة، فاإ اإذا كان ال�إ  

ّن المنشاأة تحّقق ربحاً محاسبّياً فقط، بينما  يراد الكلي يساوي التكلفة ال�قتصاديّة، فاإ اإذا كان ال�إ  

الربح ال�قتصادي يساوي صفراً.
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 Short-Run and Long-Run Costs  3. التكاليف في المدى القصير والمدى الطويل

أّول من هذه الوحدة اإلى المقصود بال�أجل القصير وال�أجل الطويل في العملّية  سبق اأْن تعّرفَت في الدرس ال�  
نتاجّية، ففي المدى القصير هناك عناصر اإنتاج ثابتة )راأس المال(، وعناصر اإنتاج متغّيرة )العمل(،  ال�إ

نتاج متغّيرة.  بينما في ال�أجل الطويل جميع عناصر ال�إ

نتاج الثابتة،  ّن هناك تكاليف ثابتة ترتبط بعناصر ال�إ نتاج فاإ نتاج مرتبطٌة بعناصر ال�إ أّن تكاليَف ال�إ ونظراً ل�  
نتاج المتغّيرة. اأّما في ال�أجل الطويل، فاإّن جميع التكاليف تكون متغّيرة،  وتكاليف متغّيرة ترتبط بعناصر ال�إ

ول� يوجد تكاليف ثابتة.

نشاط )3-6 (
آتية، ثم اأجب عن ال�أسئلة التي تليها: اقراأ الحالة الدراسّية ال�

اأسامُة اأسيٌر محّرٌر من مدينِة ناُبْلَس، ولكنّه مبعٌد من قبل ال�حتلال اإلى قطاع غّزة، اأراد اأْن يستثمَر 
الخيار  اأمامه خياران،  وكان  الشهيرة،  الناُبلسّية  الكنافة  في صنع  والده  من  اكتسبها  التي  خبرَته 

أّول: اأْن يعمل لدى اأحد مصانع الحلويّات في قطاع  ال�
اأْن يقوم  غّزَة باأجٍر شهرّي 400 دينار، والخيار الثاني: 
الخاص،  لحسابه  والعمل  المحّلات،  اأحد  باستئجار 
اأنّه  يجار السنوي 2000 دينار، كما  باأّن قيمة ال�إ علماً 
يحتاج اإلى شراء معّداٍت، واأدواٍت للمحّل بقيمة 3000 
دينار )بفرض اأنّها تُستهَلك في سنٍة واحدة(، والعملّية 
نتاجّية تحتاج الى مستلزماٍت اإنتاجّيٍة، مثل: الطحين،  ال�إ

والسكر، والجبن، والسمن، والمكّسرات، وغاز ...الخ، التي تُقّدر قيمُتها 20 ديناراً لكّل صينّية 
كنافة. ويتوقُّع اأسامة صناعة 60 صينّية شهريّاً، وبيعها بسعر 40 ديناراً للصينّية الواحدة.

جابة عن الاأسئلة الاآتية: تاأّمل في المعلومات السابقة، وحاول الاإ
1.  ما حجم التكاليف المحاسبّية اأو الصريحة التي سيدفعها اأسامة سنويّاً ؟

نتاج في السنة الواحدة ؟ 2.  كم تُقّدر التكلفة ال�قتصادية الكلّية للاإ
أرباح ال�قتصاديّة المتوقّع اأْن يحّققها اأسامة لو عمل لحسابه الخاص؟  3.  احسب حجم ال�

4.  اأّي الخيارين اأفضل ل�أسامة، العمل لحسابه الخاص، اأم العمل باأجٍر شهري؟ فّسر اإجابتك.
5.  حاول تصنيف تكاليف مشروع اأسامة اإلى تكاليَف ثابتٍة وتكاليَف متغّيرة.

نشاط )2-6(
احسْب كلًّا من الربح ال�قتصادي والربح المحاسبي لمشروع عّمار الوارد في الحالة )6-٢(.
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اإذن تُصنَُّف التكاليف الكلّية )Total Costs( لاأية منشاأة في المدى القصير حسب علاقتها   
نتاج اإلى نوعين: بحجم الاإ

Total Fixed Costs )TFC( التكاليف الكلّية الثابتة اأ.   

غير  وهي  الثابتة،  نتاج  ال�إ لعناصر  تُدفع  التي  التكاليف  هي   
نتاج، والمنشاأة تدفعها سواء اأنتجت اأو لم  مرتبطة بحجم ال�إ
يجار السنوية، وضريبة ال�أملاك، واأقساط  تُنتج، مثل: نفقات ال�إ
التاأمين، وتكاليف الصيانة الدورية، وفوائد القروض البنكّية، 
ورواتب الموظّفين الدائمين الشهريّة، وثمن ال�آل�ت ومعّدات 
نتاج ...الخ. حيث اإّن هذه النفقات مرتبطٌة بالزمن وليس  ال�إ
نتاج، اأّي اأنّها سُتدَفُع سنويّاً بغض النظر عن كمّية  بعملّية ال�إ
نتاج المستخدمة ثابتة فستبقى  نتاج. فما دامت عناصر ال�إ ال�إ

التكاليف المرتبطة بها تكاليف ثابتة.

ويلاحظ هنا اأنّنا نتحدث عن التكاليف الثابتة الصريحة؛ اأّي التي تُدفع فعلّياً، اإلّ� اأنّه يجب األّ� ننسى اأّن   
هناك تكاليف ضمنّية )اأو ما يعرف بتكلفة الفرصة البديلة( التي غالباً ما تحتسب ضمن التكلفة الكلية 
ّن ال�أجر النقدي الذي فقده  نتاج، فبالرجوع اإلى مشروع عّمار فاإ الثابتة؛ نظراً لعدم ارتباطها بحجم ال�إ
نتيجَة قيامه بزراعة ال�أرض بنفسه بدل�ً من العمل لدى مزارعين اآخرين، ُيحتَسب ضمن التكلفة الكلّية 
نتاج واقعّياً، فسواء قام عّمار بزراعة ال�أرض اأم لم يقم، اأنتج اأم  أنّه ل� يرتبط بكمية ال�إ الثابتة )TFC(؛ ل�

نّه في جميع ال�أحوال خسر قيمة ال�أجر النقدي.  لم ينتج، فاإ

  Total Variable Costs )TVC( ب. التكاليف الكلّية المتغّيرة  

نتاج المتغّيرة التي ترتبط  هي التكاليف التي تُدفع لعناصر ال�إ  

فاإذا  نتاج،  ال�إ بتغّير حجم  قيمتها  وتتغّير  نتاجّية،  ال�إ بالعملّية 

ّن التكاليف المتغّيرة  كانت الكمّية المنتجة تساوي صفراً، فاإ

نتاج زادت قيمتها.  تساوي صفراً، وكلّما زاد حجم ال�إ

وتكاليف  الخام،  المواد  ثمن  المتغّيرة  التكاليف  اأمثلة  ومن   

الوقود، ونفقات النقل، وفواتير المياه والكهرباء، واأجور العاملين 

بالساعة اأو بنظام المياومة ....الخ.

منحنى )TFC( عبارة عن خط افقي ثابت 
ل� يتغير بتغير كمية ال�نتاج.

ر 
ينا

لد
 با

)T
FC

( 
مة

قي

منحنى TVC يعكس العلاقة الطرديّة بين 
نتاج )Q(، ويبداأ  التكلفة المتغيرة وكمية ال�إ
اإلى  اأسفل  من  ويتجه  الصفر،  نقطة  من 

اأعلى واإلى اليمين.

TVC
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Total Costs: )TC( التكاليف الكلّية ج. 

اأّن:  اأي  المتغّيرة  والتكاليف  الثابتة  التكاليف  مجموع  هي   
TC=TFC + TVC

كما نلاحظ اأّن: منحنى التكلفة الكلّية )TC( يمثّل اإزاحة   
بقيمة  اأعلى  اإلى   )TVC( المتغّيرة  الكلّية  التكلفة  لمنحنى 

تساوي التكلفة الكلّية الثابتة.

Average and Marginal Costs التكاليف المتوسطة والحدّية  .4

رغم اأهمّية احتساب التكاليف الكلّية على مستوى المنشاأة، اإلّ� اأنّه من ال�أهمّية بمكان اأيضاً احتساب   
التكلفة على مستوى الوحدة الواحدة المنتجة من السلعة اأو الخدمة؛ اأي نصيب الوحدة الواحدة سواء 
من التكلفة الثابتة اأو التكلفة المتغّيرة، اأو التكلفة الكلّية؛ ل�أن معرفة متوسط تكلفة الوحدة تُعدُّ معلومة 
في غاية ال�أهمّية لصاحب المصنع اأو الشركة؛ من اأجل تمكينه من تسعير ثمن البيع للوحدة الواحدة 
نتاج بزيادة الكمّية المنتجة،  ضماناً لتحقيق اأرباح، اإضافة اإلى اإدراكه لمدى اإمكانّية خفض تكلفة ال�إ

وتعزيز قدرته التنافسّية.

اإن احتساب متوسط نصيب الوحدة المنتجة الواحدة من اأّي نوع من التكاليف ليس سوى قسمِة اإجمالي   
هذه التكاليف على الكمّية المنتجة. اأّما التكاليف الحّدية، فهي مقدار التغّير في التكلفة الكلّية نتيجة 

نتاج بمقدار وحدة واحدة.  زيادة ال�إ

آتية: ولفهم ذلك بدقة تاأّمل الحالة الدراسّية ال�  

ر 
ينا

لد
 با

مة
قي

ال

نتاج كمّية ال�إ

TC
TVC

TFC

نشاط )4-6(
بالرجوع اإلى الحالة الدراسّية )6 – 2(، والنشاط  )6 – 3(، احسب كّلاً من: التكاليف الثابتة، 

والمتغيرة، والكلّية في الحالتين.

اأبحث واأفّكُر:
منحنى التكلفة الكلّية يبداأ من عند مستوى التكلفة الكلّية الثابتة. لماذا؟
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          حالة دراسّية
             )6-4(                 مشروع دلال للمطرزات

دل�ُل فتــاٌة فلســطينّيٌة مــن مدينــة القــدس المحتلّــة،    
لدْيهــا مشــروٌع منزلــّي صغيــر، يتمثـّـل فــي اإنتــاج قطــِع 
ــد قامــت بشــراء  ــازل، وق ــن المن اأقمشــٍة مطــّرزة لتزيي
المعــّدات اليدويّــة التــي تُســتخدم فــي التطريــز بقيمــة 
)55( دينــاراً، وهــي قيمــٌة ثابتــٌة ل� تختلــف باختــلاف 
نتــاج فــي ال�أجــل القصيــر، اإضافــًة اإلــى شــراء  كمّيــة ال�إ
نتــاج  الخيــوط، وال�أقمشــة، وبعــض مســتلزمات ال�إ

ــاج المطــّرزات.  نت التشــغيلّية اللازمــة ل�إ

نتاج والتكاليف التي تتحّملها دل�ل: آتي يوّضح كمّيات ال�إ والجدول ال�   

نتاج كمية الاإ

Q

التكلفةمتوسط التكاليف )بالدينار(اإجمالي التكاليف )بالدينار(

الحدية

MC

الثابتة

TFC

المتغيرة

TVC

الكلية

TC

الثابتة

AFC

المتغيرة

AVC

الكلية

ATC

055055=---

155308555308530

2555511027.527.55525

3557513018.32543.320

455105

555155

655225

جابة عن الاأسئلة الاآتية: من خلال الجدول السابق، حاول الاإ   

1. هل يمثّل الجدول مًدى قصيراً اأم مًدى طويلاً؟ ولماذا؟

2. كيف تفّسر وجود تكاليَف ثابتٍة عند اإنتاج الكمية صفر، بينما ل� يوجد اأي تكاليف متغيرة عندها؟.

3. حاول من خلال َفهمك التكاليف اإكماَل الخانات الفارغة في الجدول.

4. حاول التفريق بين متوسط تكلفة الوحدة، والتكلفة الحدية للوحدة.

5. ما اأهمية احتساب متوسط تكلفة الوحدة الواحدة لمنشاآت ال�أعمال؟.
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بالتكاليف  العلاقة  ذات  آتية  ال� المفاهيم  اإلى  ل  التوصُّ باإمكانك  دل�ل،  مشروَع  دراستك  خلال  من   
المتوسطة والحّديّة:

Average Fixed Costs )AFC( متوّسط التكاليف الثابتة اأ. 

هي نصيب الوحدة الواحدة )السلعة اأو الخدمة( المنتجة من اإجمالي التكلفة الثابتة )TFC( في ال�أجل   
القصير. وتُحتسب كما ياأتي:

 

نتاج تؤّدي اإلى انخفاٍض مستمرٍّ في متوّسط التكلفة الثابتة AFC؛ ولذلك فهو متغّير  ل�حظ اأّن زيادة كمّية ال�إ
نتاج )المقام(، بعكس الحال في اإجمالي التكاليف الثابتة )TFC( التي تبقى  نظراً ل�رتباطه بكمّية ال�إ

ثابتة.

Average Variable Costs )AVC( ب. متوّسط التكاليف المتغّيرة

 .)TVC( المتغيرة  التكلفة  اإجمالي  من  المنتجة  الخدمة(  او  )السلعة  الواحدة  الوحدة  نصيب  هي   
وتُحتسب كما ياأتي:

 

Average Total Costs )ATC( متوسط التكاليف الكلّية ج. 

هي نصيب الوحدة الواحدة )السلعة اأو الخدمة( المنتجة من التكلفة الكلية )TC(. وتُحتسب كما   
ياأتي:

 

Marginal Costs )MC( التكلفة الحدّية د. 

سبق اأْن ذكرنا اأّن متوّسط التكلفة الكلّية للوحدة المنتجة )ATC(، يوّضح نصيب الوحدة الواحدة من   
آتية: اإجمالي التكاليف، ولكن قد يتبادر اإلى الذهن التساؤل�ت ال�

هل كلُّ وحدٍة اإضافّية منتجة تكلُّف صاحب المصنع التكلفة نفسها؟   

وهل هذه التكلفة تساوي متوسط التكلفة الكلّية )ATC(؟  

لمعرفة اإجابة هذه التساؤل�ت دعونا نرجع اإلى مشروع دل�ل للمطّرزات، ل�حظ اأّن التكلفة الكلّية   
نتاج )Q = 0( تساوي )55( ديناراً، في حين اأنّها ترتفع اإلى )85( ديناراً عند  في حالة عدم ال�إ
اإنتاج القطعة ال�أولى من المطّرزات؛ اأي اأّن اإنتاج القطعة ال�أولى اأضاف اإلى تكاليف دل�ل )30( 

ديناراً. 

AFC = TFC
Q

AVC = TVC
Q

ATC = TC
Q
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وفي حالة اإنتاج قطعتين ترتفع التكلفة الكلّية اإلى )110( دنانير؛ اأّي اأّن اإنتاج الوحدة الثانية اأضاف   
اإلى تكاليف دل�ل )25( ديناراً. وهكذا يلاحظ اأّن دل�ل تتحمل تكلفة اإضافّية في حالة زيادة 
ضافّية من خلال اأخذ  اإنتاجها من القطع المطّرزة بمقدار قطعة واحدة، وتحتسب هذه التكلفة ال�إ
الفرق )التغير( في التكلفة الكلّية عند زيادة الكمية المنتجة بمقدار وحدٍة واحدة. هذا المفهوم 

.)MC( ُيطلق عليه اسم التكلفة الحديّة
نشاط )5-6(

بالتعاون مع زملائك، وبالتنسيق مع مدرستك، قم بزيارة اإحدى منشاآت ال�أعمال الصغيرة في 
منطقتك، وصنّْف تكاليفها اإلى ثابتة، ومتغّيرة، وكلّية.

 :Marginal Costs )MC( التكلفة الحدّية

نتاج بمقدار وحدة واحدة. وتُحتسب كما ياأتي: هي مقدار التغّير في التكلفة الكلّية الناجم عن زيادة ال�إ  

نتاج، فقد تكون ضئيلًة ول� تكاد تُذكر،  نتاج وحدة اإضافّية باختلاف طبيعة ال�إ وتختلف التكلفة الحديّة ل�إ  
وقد تكون باهظَة الثمن. فعلى سبيل المثال، بفرض اأّن اإحدى شركات الطيران تسير رحلاٍت جويًة بين 
القاهرة وعّمان، باستخدام طائرة )اإيرباص( )A-320( قادرة على حمل 200 راكب. فلو اأّن الطائرة اأقلعت 
ّن تكلفة نقل هذا الراكب ستكون باهظة الثمن على شركة الطيران، التي تشمل  براكٍب واحد فقط، فاإ
ثمن الوقود، ومستلزمات الخدمة على متن الطائرة، في حين اأّن اإنتاج )توفير مقعد( لراكٍب اإضافّي لن 

يكلَّف الشركة اأكثر من وجبة الضيافة على مقعد الطائرة، ما دامت المقاعد الفارغة موجودة.

مّما سبق يمكننا تلخيص اأنواع التكاليف في ال�أجل القصير في الشكل ال�آتي:  

اأنواع التكاليف في ال�أجل القصير

تكاليف متوسطة تكاليف كلية 

متوسط تكلفة متغيرة متغيرة

متوسط تكلفة ثابتة ثابتة

متوسط تكلفة كلية

تكاليف حدية

MC = ΔTC
ΔQ
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التمثيل البيانّي لمنحنيات التكلفة: هـ. 

لو رسمت  اإلى مشروع دل�ل )حالة 4-6(،  بالرجوع   
متوسطات التكلفة الثابتة، والمتغّيرة، والكلّية، والتكلفة 

الحديّة بيانّياً ستحصل على الشكل )3-6(.

التكلفِة  اأّن متوسَط  حيث نلاحظ من الشكل )3-6(   
كمّية  زيادة  مع  باستمرار  ينخفض   )AFC( الثابتة 

على  توّزع  حين  الثابتة  التكاليف  أّن  ل� ذلك  نتاج؛  ال�إ

وحدة  كلِّ  حّصَة  فاإّن  نتاج،  ال�إ من  متزايدة  كمّيات 

منتجة من تلك التكاليف الثابتة ستتناقص.

اأّما منحنى )AVC( فيلاحظ اأنّه ينحدر من اأعلى اإلى   
نتاج، ثم يبداأ بالصعود. اأسفل في بداية ال�إ

 )AVC( منحنى  شكل  فياأخذ   )ATC( منحنى  اأّما   
يعادل  بمقدار  منه  اأعلى  دائماً  يكون  ولكن  نفسه، 

.)AFC(

نتاجّية، ثم يتّجه صعوداً بعد ذلك  وفيما يتعلّق بمنحنى )MC( فهو اأيضاً يتّجه تنازلّياً في بداية العملّية ال�إ  
أولى اإلى انخفاض التكلفة  نتاج تؤّدي في المرحلة ال� نتاج؛ اأّي اأّن الزيادة في حجم ال�إ عند زيادة حجم ال�إ
نتاج تكون عنده التكلفة الحديّة  الحديّة للكمّية المنتجة حتى يصل المشروع اإلى حجٍم معّين من ال�إ
 )MC( للوحدة المنتجة عند اأدنى مستوى لها، ثم تاأخذ بالزيادة بعد ذلك. كما نلاحظ اأّن منحنى

يقطع منحنى )AVC(، ومنحنى )ATC(  عند اأدنى نقطٍة لهما.

AFC

AVC

ATC

MC
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نتاج من وجهة النظر ال�قتصاديّة ؟ 1  ما المقصود بتكاليف ال�إ
آتية مدعماً اإجابتك باأمثلة عملّية: 2 وّضح الفرق بين المفاهيم ال�

اأ- التكلفة الصريحة والتكلفة الضمنّية.  

ب- الربح المحاسبي والربح ال�قتصادي.  

ج- التكاليف في المدى القصير والتكاليف في المدى الطويل.   

د- التكلفة الحديّة للوحدة المنتجة والتكلفة المتوسطة.  

جابة الصحيحة فيما ياأتي: 3 ضع دائرة حول رمز ال�إ
آتية تكاليف ثابتة في ال�أجل القصير ما عدا: تُعّد بنود التكلفة ال�  .1

ب- ثمن ال�آل�ت والمعدات. يجار السنوية.     اأ- نفقات ال�إ  

د- ثمن المواد الخام. ج-  ضريبة ال�أملاك.        

نتاج؟ آتية يمثل خطاً اأفقياً ثابتاً ل� تتغّير قيمته بتغّير كمّية ال�إ اأّي المنحنيات ال�  .2

MC -د          AFC -ج       TVC -ب           TFC -اأ  

نتاج بوحدة واحدة يمثّل: مقدار التغّير في التكلفة الكلّية الناجم عن زيادة ال�إ  .3

MC -د   AFC -ج         ATC -ب          AVC -اأ  

اإذا كانت الكمّية المنتجة 100 وحدة، ومتوسط التكلفة المتغّيرة 4 دنانير، والتكلفة الحديّة   .4

ّن التكلفة الثابتة تساوي: 7 دنانير، ومتوسط التكلفة الكلّية 6 دنانير، فاإ

د- 300 دينار. ج- 250 ديناراً .  اأ- 100 دينار.      ب- 200 دينار.   

منحنى )MC( يقطع منحنى:   .5

ب- AVC  عند اأقصى نقطة له.     اأ-  AVC عند اأدنى نقطة له.    

د- )اأ + ج(. ج- ATC عند اأدنى نقطة له.    

4 تخّرج يزُن في جامعة القدس من كلّية الهندسة ، وبداأ مشروعه الخاّص في اإنتاج كراسي بلاستيكّية 
للاأطفال، ليبداأ تسويقها في المحاّل التجاريّة، وفي المدارس ورياض ال�أطفال الفلسطينّية. بداأ 

يزن مشروعه بتكاليَف ثابتٍة يومّية تساوي 50 ديناراً، تشمل اإيجار المخزن واستهلاك الماكينات 

اأسئلة الّدرس
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نتاجها،  نتاج 20 مقعداً يومّياً. وعند احتساب التكاليف المتغّيرة ل�إ وتكاليف الصيانة، حيث بداأ باإ

مثل: تكاليف النقل، والكهرباء، والمواد الخام الداخلة في صناعتها تبّين اأنّها تساوي 50 ديناراً. 

والمعّدات نفسها،  والماكينات  المخزن  باستخدام  يومّياً  نتاج 25 مقعداً  باإ يزن  بداأ  فترة،  بعد 

فكانت التكلفة الكلّية اللازمة لصناعتها تساوي 110 دنانير.

من المعلومات السابقة، اأجب عن الاأسئلة الاآتية:  

اأ- هل يعمل يزن في المدى القصير اأم الطويل؟ فّسْر اإجابتك.

احسب حّصة الكرسي الواحد من التكاليف الثابتة عند اإنتاج 20 مقعداً، وعند اإنتاج 25  ب- 

مقعداً.

ج- احسب حصة الكرسي الواحد من التكاليف المتغّيرة عند اإنتاج 20 مقعداً، وعند اإنتاج 25 

مقعداً.

د- احسب حصة الكرسي الواحد من التكاليف الكلية عند اإنتاج 20 مقعداً، وعند اإنتاج 25 

مقعداً.

جابة نعم،  نتاج؟ اإذا كانت ال�إ هـ- هل سيتحمل يزن اأيّة تكلفة في حال توقّف لمدة يومين عن ال�إ

فكم تبلغ تلك التكلفة؟

نتاج بالدينار في اإحدى المؤّسسات الصناعّية: آتي يوّضح تكاليف ال�إ 5 الجدول ال�

  

اأ- اأكمل الجدول السابق مستخدماً قوانين احتساب التكاليف الكلّية والمتوسطة والحديّة.  

هل المؤسسة الصناعّية تعمل في ال�أجل القصير اأم ال�أجل الطويل ؟ ولماذا ؟ ب-   

كمية 
نتاج الاإ

Q

متوسط التكاليف )بالدينار(اإجمالي التكاليف )بالدينار(

MCالحدية TFCالثابتةTVCالمتغيرةTCالكليةAFCالثابتةAVCالمتغيرةATCالكلية

0100

120

230

360

4100

5150

6210
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الّدرُس الثالث:

سوق المنافسة الكاملة                                       

Perfect Competition Market 

لقد ارتبط السوق وتطّوره بتطّور النشاط ال�قتصادي وتقّدمه؛ لذلك ل� يمكن اأن نتصّور وجود مجتمٍع   
المبادل�ت  اأجل تسهيل  من  اأساساً  ُيعّد  فالسوق  بلا سوق،  بشرّي 

ال�قتصاديّة، وتلبية حاجات السكان ل�أّي مجتمع.

ومن وجهة نظر علم ال�قتصاد، فللّسوق مفهوم محّدد ووظائف معينة،   
على النحو ال�آتي:

 Market Definition مفهوم السوق  .1

ُيعرف السوق باأنّه مكان حقيقّي اأو معنوّي يتفاعل فيه البائعون   
والمشترون بشكٍل مباشر، اأو من خلال وسطاء، فهو ليس مجّرد 
محاّل تجاريّة لبيع السلع وشرائها في مكان جغرافّي معّين فقط، 
بل هو اأيضًا تنظيٌم اأو فضاءٌ يتم من خلاله التقاُء اأو اتّصاُل 

البائعين والمشترين؛ بهدف تبادل السلع والخدمات.

Market Functions وظائف السوق  .2

توصيل المعلومات المتعلقة بال�أسعار بين البائعين والمشترين. اأ.   

ب. تسهيل صفقات البيع والشراء وعملّيات التبادل وتنفيذها.  

ج. تخصيص الموارد في المجتمع.  

 Market الاقتصادي للاأسواق )هيكل السوق التقسيم   .3
)Structure

يعتمد التقسيم ال�قتصادي للاأسواق على طبيعة قوى العرض   
والطلب، من حيث عدد المنتجين )البائعين( والمستهلكين )المشترين( لسلعٍة او خدمٍة معينة، ودرجة 
تحكُّمهم في ال�أسعار، فبعض الّسلع اأو الخدمات تمتاز بالمنافسة الشديدة بين منتجيها اأو بائعيها، في 
حين اأّن هناك سلعاً وخدماٍت ل� ينتجها اأو يبيعها سوى منِتٍج اأو بائٍع واحد فقط؛ اأّي اأنّه يحتكر بيعها 
ويتحكّم في سعرها، وما بين هاتين الحالتين سنجد سلعاً وخدماٍت اأسواقُها اأقرب اإلى المنافسة فيما 
ُيعرف بسوق المنافسة ال�حتكاريّة، وسلعاً وخدماٍت اأسواقها اأقرب اإلى حالة ال�حتكار التام، فيما يعرف 

باحتكار القلّة. 
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وبالتالي يمكن تقسيم الاأسواق في علم الاقتصاد اإلى اأربعة اأنواع هي:   

Perfect Competition Market اأ. سوق المنافسة الكاملة  

Pure Monopoly Market ب. سوق ال�حتكار التام  

Monopolistic Competition Market ج. سوق المنافسة ال�حتكاريّة  

Oligopoly Market سوق احتكار القلّة د.   

وسنقتصر في هذا الدرس على شرح سوق المنافسة الكاملة، باعتباره يمثّل سوقاً نموذجّياً اأو معياريّاً تقاَرُن   
به ال�أسواق ال�أخرى. 

آتية: ولفهم هذا السوق، دعنا ندرس الحالة ال�  

 

          حالة دراسّية
سمنت في قطاع غزة              )6-5(               تجارة الاإ

ســمنت،  لدى يوُســَف شــركٌة تجاريٌّة في مدينة غّزة تعمل في تجارة ال�إ   

حيــث يقــوم بشــرائه مــن اإحــدى الشــركات المــورِّدة فــي الضفــة الغربيــة 

مــن خــلال التعاقــد والشــراء، باســتخدام وســائل ال�تّصــال المختلفــة؛ 

أّن ال�حتــلال  منعــه مــن الخــروج اإلــى الضفــة الغربيــة، ويقــوم  ذلــك ل�

ســمنت مــن خــلال حوالــة مالّيــة مــن حســابه فــي اأحــد  بتســديد ثمــن ال�إ

ســمنت  البنــوك المرّخصــة فــي فلســطين، ثــم بعــد ذلــك يقــوم ببيــع ال�إ

وتوزيعــه للعديــد مــن زبائنــه مــن المواطنيــن الراغبيــن فــي البنــاء، وكذلــك تجــار التجزئــة العامليــن فــي تجــارة مــواد 

البنــاء، وشــركات الباطــون والمقــاول�ت فــي مختلــف محافظــات قطــاع غــزة. 

ســمنت فــي قطــاع غــزة،  ونظــراً لوجــود عــدد كبيــر مــن التّجــار والشــركات المنافســة العاملــة فــي توريــد وبيــع ال�إ   

ّن يوســف ل� يســتطيع التحكّــم فــي الســعر، وُيضطّــر اإلــى بيعــه بالســعر التنافســي نفســه المحــّدد فــي الســوق  فــاإ

ســمنت فــي قطــاع غــزة يشــهد دخــول بائعيــن وموّردين ُجدد  بقيمــة 100 دينــار للطــن. جديــر بالذكــر اأّن ســوق ال�إ

بدرجــة متزايــدة، حيــث ل� يوجــد اأيــة موانــع قانونّيــة، اأو تجاريـّـة اأمــام اأيـّـة شــركة، اأو تاجــر يرغــب فــي الدخــول، 

ســمنت كافّــًة مــن حيــث اأنواعــه واأســعاره  ســمنت، كمــا اأّن المعلومــات المتعلقــة بال�إ اأو الخــروج مــن ســوق ال�إ

مكشــوفة ومعلومــة للجميــع.

آتية:    في ضْوء ما سبق حاول اأْن تجيب عن ال�أسئلة ال�

سمنت في السوق ؟ ولماذا ؟ 1. هل يستطيع يوُسُف التحكم بسعر ال�إ   

سمنت ؟ 2. هل توجد معّوقات اأمام اأيّة شركة اأو مستثمر يرغب في الدخول اإلى سوق ال�إ   

سمنت )كالسعر( ل� يعلمها جميع الزبائن؟ 3. ما التصرف المتوقّع من يوسف لو اأّن المعلومات المتعلقة بال�إ   
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اأشكال  الكاملة هو: شكٌل من  المنافسة  اأّن سوق  الّسابقة، نستنتج  الحالة  من خلال دراسة   

الّسوق يتّصف بعدم قدرة المنتجين "البائعين"، اأو المستهلكين "المشترين" لسلعٍة اأو خدمٍة معّينة التاأثير 

 .)Price-Taker( في سعرها، اإنّما يتعاملون مع السعر كمعطى لهم

ويتمّيز سوق المنافسة الكاملة بخصائص عّدة، اأهّمها ما ياأتي:  

وجود عدد كبير من المنتجين "البائعين"، اأو المستهلكين "المشترين" للسلعة اأو الخدمة:  .1

هذه الخاصّية تعني اأّن الكميات المبيعة من منِتٍج، اأو بائٍع معين من سلعٍة اأو خدمٍة ما ستكون صغيرة   

مقارنًة بما هو متوفّر في السوق، كذلك الكمّيات التي يشتريها مستهلٌك معّين ستكون صغيرًة مقارنًة بما 

يطلبه المستهلكون ال�آخرون، ولذلك لن يستطيع اأّي منِتج، اأو مستهلك التاأثير في سعر السلعة اأو الخدمة 

في السوق بمفرده، وفي هذه الحالة نقول اأّن كّل بائٍع اأو مشتٍر ُيعدُّ مستقبلاً للّسعر )Price-Taker(؛ 

اأّي اأنّه يتعامل مع السعر مسلَّماً به، كما هو محّدٌد في السوق.

جميع المنتجين اأو البائعين في السوق ينتجون اأو يبيعون   .2

 :)Homogenous Goods( سلعًا اأو خدماٍت متجانسة

اأي اأّن السلعة اأو الخدمة عند جميع البائعين اأو المنتجين تكون   

متطابقة في المواصفات، من ناحية الجْودة، والكفاءة، واأداء 

الخدمة؛ ولذلك تعدُّ بديلاً كاملاً لسلعة المنتجين ال�آخرين، 

ّن منحنى الطلب الفردي على سلعة المنتج اأو البائع  وبالتالي فاإ

أنّه اإذا حاول رفع سعر سلعته ولو بنسبٍة ضئيلة جداً  يكون ل� نهائيَّ المرونة )منحنى طلب اأفقي(؛ نظراً ل�

عن السعر المحّدد في السوق فلن يبيع اأّي شيء، حيث سيتوّجه المستهلكون اإلى بائعين اآخرين للسلعة؛ 

لشرائها بالسعر المحّدد في السوق.  

 :)Free Entry and Exit( حرّية الدخول والخروج من السوق  .3

أّي منتج الدخول اأو الخروج من سوق السلعة اأو الخدمة، وذلك بسبب عدم وجود اأي عوائق  يمكن ل�  

نتاج من اإنتاج سلعٍة  تمنع دخوله اأو خروجه من السوق. وهذا يعني اأّن هناك سهولة في انتقال عناصر ال�إ

اإلى اإنتاج سلعٍة اأخرى، ومن منطقة جغرافّية اإلى منطقٍة اأخرى.

منتجات غري متجانسة
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 :)Perfect Information( توفّر المعلومات بشكٍل كامل  .4

وخصائص  بال�أسعار  المتعلقة  المعلومات  يعرف  مشتٍر  فاأيُّ    

السلع كافًّة، وبالتّالي ل� يستطيع البائعين استغلاله بعدم معرفته 

ل�أوضاع السوق، ومستويات ال�أسعار فيه.

نشاط )7-6(
تتّبْع خصائص سوق المنافسة الكاملة من الحالة الدراسّية )6 – 5( السابقة.

اإّن التاأمُّل في الخصائص السابقة يشير اإلى صعوبة توافرها بالكامل في سوق اإحدى السلع اأو الخدمات،   

اإنّما هناك بعض السلع والخدمات التي تعدُّ اأسواقها قريبًة الى حدٍّ ما من سوق المنافسة الكاملة.

نشاط )8-6(
في َضْوء َفهمك خصائَص سوق المنافسة الكاملة، ومن خلال النقاش والتفاعل مع زملائك في 

الفصل، حاول اأن تحّدَد بعض السلع والخدمات التي تقترب من سوق المنافسة الكاملة.

   سلوك المنشاأة في سوق المنافسة الكاملة في المدى القصير

Firm's Behavior in Perfect Competition Market in The Short Run

ال�آن نريد اأْن نتعّرَف اإلى سلوك المنشاأة في سوق المنافسة الكاملة، وقد سبق اأْن تعلمَت اأّن قرارات   

مدى  كلِّ  ظروف  ل�ختلاف  الطويل  المدى  في  عنها  القصير  المدى  في  تختلف  ال�أعمال  منشاآت 

وخصائصه، وسنقتصر هنا على تحليل سلوك المنشاأة في المدى القصير؛ اأّي المدى الذي تكون فيه 

نتاج ثابتة.  بعض عناصر ال�إ

نتاج، وهذه  ونقصد بسلوك المنشاأة التنافسّية في المدى القصير طبيعة القرارات المتعلقة بالاإ  

جابة عن السؤالين التاليين: القرارات تتمثّل في الاإ

هل تنتج المنشاأة، اأم تُغلق ؟  .1

ما  الكمية التي يجب اأْن تنتجها المنشاأة ؟  .2

حدى منشاآت ال�أعمال، كما ياأتي: وسنجيب عن هذين السؤالْين من خلال مثاٍل رقميٍّ بسيط ل�إ  

يوّضح الجدول )6-1( عدد الَوحدات التي تنتجها المنشاأة في العمود )1(، وفي العمود )2( سعر الوحدة   

في السوق، وهو ثابت لجميع الوحدات - كما سبق اأْن اأشرنا- وقيمته تساوي 30 ديناراً للوحدة. 
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جدول )6-1(: توازن المنشاأة في سوق المنافسة الكاملة في المدى القصير

 

الكمية 
المنتجة

1

سعر 
الوحدة

2

الايراد 
الكلي

3

التكلفة 
المتغيرة

4

التكلفة 
الكلية

5

التكلفة 
الحدية

6

الايراد 
الحدي

7

متوسط 
التكلفة 
المتغيرة

8

متوسط 
التكلفة 
الكلية

9

الاأرباح

)الخسائر(

10

QPTRTVCTCMCMRAVCATCπ
0300020----20-

130301232123012322-

2306015353307.517.525

330903454193011.31836

43012064843030162136

530150130150663026260

630180180200503030.033.320-

   هل تنتج المنشاأة اأم تغلق؟

   لمعرفة متى يجب على المنشاأة في سوق المنافسة الكاملة اأن تغلق نقوم بالخطوات الاآتية:

 Average( الواحدة  الوحدة  اإيراد  متوسط  نحسب   .1

الكلي  يراد  ال�إ قسمة  خلال  من   )Revenue: AR

)Total Revenue: TR( على الكمية المنتجة )Q(؛ 

للوحدة  المتوسط  يراد  ال�إ ّن  فاإ  )P( السعر لثبات  ونظراً 

يساوي السعر. 

نحسب متوسط التكلفة المتغّيرة )AVC( كما سبق اأن   .2

تعلمت في الدرس السابق. 

نقارن متوسط اإيراد الوحدة الذي يساوي السعر باأدنى   .3

اأكبر  السعر  كان  فاإْن  المتغيرة،  التكلفة  لمتوسط  قيمة 

اأْن تُغلق كي تخّفَف من خسائرها، واإذا كان السعر  اأقّل فعليها  اإْن كان  اأّما  اأْن تُنتج،  فعلى المنشاأة 

غلاق. ّن المنشاأة تكون قد وصلت اإلى ما ُيعرف بسعر ال�إ يساوي اأدنى قيمة لمتوسط التكلفة المتغّيرة فاإ

يراد المتوسط    اأستنتج الاإ
 )Average Revenue: AR(

)P( يساوي السعر

AR = TR
Q

AR = P * Q
Q

AR = P
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غلاق Shut-Down Price: هو اأدنى سعر يمكن اأْن يصل اإليه سعر السوق قبل اأْن تغلق  سعر الاإ

.AVC  المنشاأة اأبوابها، ويساوي الحّد ال�أدنى لمنحنى

غلاق يساوي 7.5 ديناراً، فاإذا انخفض سعر السوق عن هذا  ومن الجدول السابق نستنتج اأّن سعر ال�إ  

وال�كتفاء بخسارة  الخسائر،  بتقليل  لمصلحتها  نتاج؛ تحقيقاً  ال�إ تتوقَّف عن  اأْن  المنشاأة  فعلى  السعر 

التكاليف الثابتة فقط.

  ما الكمية التي تنتجها المنشاأة ؟

نتاج الكمّية التي تحّقق اأقصى ربح ممكن، وهذا  السلوك والهدف المنطقي للمنشاأة اأْن تقوم باإ  

يمثل وضع التوازن لها، وكي نستطيع تحديد الكمية التي تحّقق هذا التوازن نقوم بالخطوات 

الاآتية:

آتية: يراد الكلي )TR( ، كما هو موّضٌح في العمود )3(، باستخدام المعادلة ال� نحسب ال�إ  .1

"P" ضرب سعر الوحدة الواحدة "Q" )الكمية المنتجة )المباعة = "TR" يراد الكلي الاإ  

يراد الكلي يتزايد بمعدٍل ثابٍت مع زيادة الكمّية المنتجة؛ نظرًا لثبات     لاحظ هنا اأّن الاإ

السعر.

آتية:  نحسب التكلفة الكلية، كما هو موّضٌح في العمود 5، باستخدام المعادلة ال�  .2

)TC = TFC + TVC(  

آتية: نحسب ربح اأو خسارة المنشاأة )π( ، كما هو موّضٌح في العمود 10 باستخدام المعادلة ال�  .3

)TC( اإجمالي التكاليف – )TR( يرادات الربح )π( = اإجمالي الاإ  

فاإذا كان:  

ّن المنشاأة تحّقق اأرباحاً اقتصادية. TR > TC فاإ  •

ّن المنشاأة تحّقق خسائر اقتصادية. TR < TC فاإ  •

أرباح ال�قتصادية تساوي صفراً )نقطة  ّن ال� TR = TC فاإ  •

التعادل break-even point وهي النقطة التي يكون 

أرباح اأو الخسائر ال�قتصادية تساوي صفراً(. عندها ال�

 

  اأستنتج: 

 :)break-even point( نقطة التعادل  

هي النقطة التي يكون عندها سعر 

السوق عند اأدنى نقطة لمنحنى 

متوّسط التكلفة الكلية ATC، وُيسّمى 

أرباح اأو  سعر التعادل حيث اإن ال�

الخسائر ال�قتصاديّة تساوي صفراً.
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نتاج اإلى اأْن تصل اإلى الكمية الرابعة حيث  نلاحظ من الجدول اأّن من مصلحة المنشاأة اأْن تستمرَّ في ال�إ  
اإنّها تحّقق اأرباحاً اقتصاديّة مقدارها 36 ديناراً، وهو اأقصى ربٍح يمكن تحقيقه، بينما اإذا اأنتجت الوحدة 
ّن الربح ال�قتصادي يساوي صفراً )وهي هنا تمثل نقطة التعادل(. في حين لو اأنتجت اأقلَّ  الخامسة فاإ
ّن اأفضل وضٍع للمنشاأة )حالة التوزان(  أرباح؛ ولذلك فاإ من 4 وحدات فستضيع فرصة تحقيق المزيد من ال�

تتحّقق عندما تنتج 4 وحدات.

ويمكننا تمثيل حالة التوزان بيانّياً، كما في الشكل   
اأّن منحنى )TC( يبداأ من  )6-4(، حيث نلاحظ 
20 ديناراً، ثم ياأخذ بالتزايد مع تزايد عدد الوحدات 
المنتجة؛ نظراً لوجود تكاليف متغّيرة، كما نلاحظ 
نظراً  مستقيم؛  خطٍّ  عن  عبارة   )TR( منحنى  اأّن 
اإضافّية  اإّن كلَّ وحدة  الوحدة، حيث  لثبات سعر 

تحّقق اإيراداً ثابتاً بقيمة 30 ديناراً للوحدة. 
والمسافة العموديّة بين المنحنيْين تمثّل صافي ربح   
 ،)TC( منحنى اأعلى من   )TR( منحنى  اإذا كان 

وصافي خسارة اإذا كان منحنى )TR( اأسفل من منحنى )TC(، ويتحّقق توازن المشروع عند اأقصى فرٍق 
موجٍب ممكن بين منحنى )TR( ومنحنى )TC( عند الكمّية )4(. )ل�حظ اأنّه عند تلك الكمّية تتساوى 

يرادات الحديّة للمشروع مع تكاليفه الحديّة، اأّي  ال�إ
 .)MR = MC( :اأّن

وبالتالي فاإّن شرطّي التوزان في سوق المنافسة الكاملة   
يتمثل في:

تحقيق اأقصى ربٍح ممكن.  .1
.MR = MC اأن يكون  .2

ملاحظات:
.)TC < TR( المنطقة الخضراء: منطقة تحقيق اأرباح •

• توازن المنشاأة يتحقق عند الكمية 4 ويصل الربح اإلى الحد الاأقصى ويساوي 36 دينارًا.
.)TC > TR( المناطق الحمراء: مناطق تحقيق خسائر •

يراد الكلي شكل )6-4(: منحنى التكلفة الكلّية والاإ

20

 :Marginal Revenue )MR( يراد الحّدي ال�إ

 )TR( يراد الكلي هو مقدار الزيادة في ال�إ

الناجمة عن زيادة الكمّية المنتجة اأو المبيعة 

بوحدة واحدة، ويساوي السعر  كما يساوي 

.)AR( يراد المتوسط ال�إ

MR = Δ (P *Q) 
ΔQ

MR = P Δ Q 
ΔQ

MR = P

MR = P=AR

MR = ΔTR
ΔQ
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يراد الحدي. يراد المتوسط، ال�إ غلاق، ال�إ آتية:  سعر التعادل، سعر ال�إ 1  عّرف المصطلحات ال�
2 وّضح المقصود بالسوق ؟ وما دوره في ال�قتصاد ؟

3 اذكر خصائص سوق المنافسة الكاملة ؟ موّضحاً ما يترتب على كّل خاصّية.

4 علّل ما ياأتي:
يراد الحدي )MR( يساوي السعر في سوق المنافسة الكاملة. ال�إ  .1

يراد الكلي )TR( في سوق المنافسة الكاملة خط مستقيم، بينما منحنى التكلفة  منحنى ال�إ  .2

الكلية )TC( ليس كذلك.

ليس بالضرورة اأْن تحّقق المنشاأة عند وضع التوازن في سوق المنافسة الكاملة اأرباحاً اقتصادية.  .3

جابة الصحيحة فيما ياأتي: 5 اختر ال�إ
جميع المنتجين في سوق المنافسة الكاملة ينتجون سلعاً :  .1

د- مكّملة. ج- متجانسة.        ب- مختلفة.         اأ- جيدة.           

في سوق المنافسة الكاملة يكون:  .2

د- )ب + ج(             MR=P -ج       MR=AR -ب           MR=MC -اأ  

نقطة التعادل تكون عند اأدنى نقطة لمنحنى:  .3

AFC -د           MC -ج          AVC -ب           ATC -اأ  

ّن: عند وضع التوازن في سوق المنافسة الكاملة فاإ  .4

د- )ب + ج(   TR=TC -ج         P =AR -ب           MR=MC -اأ  

والزينة  بال�أزهار  أفراح  ال� تزيين سّيارات  بتقديم خدمة  يقوم  الصغيرة  المشاريع  اأحد  اأّن  بفرض   6
المختلفة، واأّن صاحب المشروع يتقاضى 25 ديناراً لكّل سّيارٍة يتّم تزيينها، والجدول ال�آتي 

يرادات المتوقّعة  اأنواع التكاليف وال�إ نتاج )عدد السّيارات المزيّنة(، ومختلف  يوّضح كمّية ال�إ

للمشروع:

اأسئلة الّدرس
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QTCTRTFCTVCAVCATCMCMRالاأرباح اأو الخسائر

030

137

240

342

450

570

6120

7205

اأ- اأكمل الجدول السابق.  

غلاق. ب- اأوجْد نقطة التعادل ونقطة ال�إ  

ج- استنتْج كمية التوازن، مدعماً اإجابتك بالرسم البياني.  

أرباح اأو الخسائر للمنشاأة عند وضع التوازن. د- احسب ال�  



103

نتاج في المدى الطويل؟ اأعط مثال�ً لذلك. نتاج في المدى القصير ودالة ال�إ 1  ما الفرق بين دالة ال�إ
نتاج المستخدمة في ورشٍة تقّدُم خدمَة صيانة  نتاج وعناصر ال�إ آتي يوّضح كمّية ال�إ 2 الجدول ال�
الغسال�ت، علماً باأّن اأجرة العامل تساوي 20 ديناراً يومّياً، ويوّضح العمود الثالث عدد الغسال�ت 

التي يتّم صيانتها يومّياً مقابل كّل عدٍد من العّمال في الورشة:

عدد العمل

)L(

“عامل”

راأس المال

)K(

)بالاألف دينار(

الناتج الكلي

)TP(

“غسالة”

الناتج الحدي 
للعمل

)MPL(

“ غسالة”

التكاليف المتغيرة

)TVC(

)بالدينار(

متوسط التكلفة المتغيرة

)AVC(

)بالدينار(

التكلفة الحدية

)MC(

)بالدينار(

0100

1102

21012

31020

41025

اأ. اأكمل الجدول السابق.  

ب. هل تعمل الورشة في المدى القصير اأم الطويل؟ ولماذا ؟  

ج. حّدْد عدد العمال الذي يصل عنده الناتج الحّدي للعمل اأقصى ما يمكن ؟ وكم تبلغ التكلفة   

الحّديّة عند هذا العدد ؟

3 اختر ال�جابة الصحيحة فيما ياأتي:
ّن الناتج الحدي لعنصر العمل مع ثبات راأس المال  1. عندما يصل الناتج الكلي اأقصى قيمة له فاإ

عند هذا المستوى يكون:

ج- يساوي صفراً.    د- متناقصاً ومن ثم متزايداً. اأ- متزايداً .       ب- متناقصاً.         

نتاج 19 وحدة من سلعٍة ما تساوي 85 ديناراً، ومتوسط التكلفة  2. اإذا كانت التكلفة الكلّية ل�إ

ّن التكلفة الحديّة تساوي: الكلّية عند اإنتاج 20 وحدة يساوي 5 دنانير، فاإ

ج- 15 ديناراً          د- 20 ديناراً. اأ- 5  دنانير.    ب- 10 دنانير.         

اأسئلة الوحدة
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نتاج هو الذي يمكن خلاله تغيير: المدى الطويل للاإ  .3

نتاج. ب- خدمات غالبّية عناصر ال�إ اأ- خدمات العمل فقط .     

د- موقع المشروع. نتاج.    ج- جميع عناصر ال�إ  

عندما تتوازن المنشاأة التنافسية عند الحد ال�أدنى لمنحنى )ATC( فاإن المنشاأة:  .4

ب- تحقق خسائر اقتصادية .  اأ- تحّقق اأرباحاً اقتصادية.      

د- يجب اأن تغلق اأبوابها. ج- تصل لنقطة التعادل.       

آتية ل� يمثل شرطاَ ضروريّاً لسوق المنافسة الكاملة: واحٌد من العوامل ال�  .5

اأ- العدد الكبير من البائعين والمشترين.  

ب- الحرية التامة في الدخول، اأو الخروج من السوق.  

ج- التجانس التام بين السلع المنتجة اأو المبيعة.  

د- اإمكانية تحكّم المنتجين في ال�أسعار.  

4 اكتب رقم التعريف المناسب اأمام المصطلح الخاص به في العمود ال�أول:
التعريفاتالمصطلحات

نتاج نتاج بوحدة واحدة.دالة ال�إ 1. مقدار التغير في التكلفة الكلية الناجم عن زيادة ال�إ

2. تنظيٌم اأو فضاٌء يتّم من خلاله التقاء اأو اتصال البائعين والمشترين بهدف تبادل السلع والخدمات.المدى القصير

3. اأدنى سعر يمكن اأن يصل اإليه سعر السوق قبل اأن تغلق المنشاأة اأبوابها.قانون تناقص الغلة

تكلفة الفرصة البديلة
أرباح اأو الخسائر ال�قتصادية  4. يكون عندها سعر السوق عند اأدنى نقطة لمنحنى متوسط التكلفة الكلية وال�

تساوي صفراً.

التكلفة الحديّة
5. تبّين الكمية القصوى التي يمكن اإنتاجها من سلعة اأو خدمٍة ما، عن طريق تشغيل ومزج مدخلات 

نتاج المختلفة. ال�إ

يراد الكلي )TR( الناجمة عن زيادة الكمية المنتجة، اأو المبيعة بوحدة واحدة.السوق 6. مقدار الزيادة في ال�إ

يراد المتوسط نتاجية. ال�إ نتاج والطاقة ال�إ 7. الفترة التي ل� يمكن للمنتج اأو المنشاأة خلالها تغيير جميع عناصر ال�إ

يراد الحدي 8. مقدار التضحية الذي يقدمه المنتج اأو المنشاأة عند تفضيل خيار على اآخر.ال�إ

غلاق يراد الكلي )TR( على الكمية المنتجة )Q(. سعر ال�إ 9. حاصل قسمة ال�إ

نقطة التعادل
نتاجي المتغير عند اإضافة كميات متتالية منه اإلى العنصر  10. تناقص الناتج الحدي للعنصر ال�إ

نتاجي الثابت بعد حدٍّ معّين. ال�إ
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5 يوّضح الشكل المقابل منحنيات التكلفة ل�أحد المنشاآت التي تعمل في سوق المنافسة الكاملة 
في المدى القصير: 

 )TC( الكلية  التكلفة  اإجمالي  قيمة  اأوجْد  اأ.   

نتاج 70 وحدة. ل�إ

 )TVC( اأوجد قيمة اإجمالي التكلفة المتغيرة ب.   

عند اإنتاج 50 وحدة.

ج. اأوجد قيمة اإجمالي التكاليف الثابتة.  

غلاق، ونقطة التعادل. د. حّدْد نقطة ال�إ  

٨

6,٥
6
٥

٢

١١٠٨٠٧٠٥٠



106

 المشروع الطلابي: اكتب تقريرا عن سوق المنافسة في فلسطين.

 اأقيم ذاتي:
في نهاية هذه الوحدة الدراسية، ومن اأجل قياس مكاسب وعوائد التدريس، ارجو بيان مستوى معرفتك ومهاراتك في 

الموضوعات التالية بدقة وموضوعية.

ممتازجيد جداجيدمتوسطضعيفالموضوع
12345

مفهوم ال�نتاج.
دالة ال�نتاج.

نتاج في المدى القصير والمدى الطويل. ال�إ
الناتج الحدي لعنصر العمل.

الناتج المتوسط لعنصر العمل .
قانون تناقص الغلة .

التمثيل البياني لمنحنيات ال�نتاج.
مفهوم التكاليف ال�قتصادية.
مفهوم التكاليف المحاسبية.

تكلفة الفرصة البديلة.
أرباح المحاسبية. ال�
أرباح ال�قتصادية. ال�

التكاليف في المدى القصير والمدى الطويل.
التكاليف الثابتة .

التكاليف المتغيرة.
التكاليف الكلية.
التكاليف الحدية.

متوسط التكاليف الثابتة .
متوسط التكاليف المتغيرة .

متوسط التكاليف الكلية.
مفهوم السوق.

وظائف السوق.
التقسيم ال�قتصادي للاأسواق

سوق المنافسة الكاملة.
نقطة التعادل

نقطة ال�غلاق
ال�يراد الحدي 
ال�يراد المتوسط
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اأ. محمد الشراونة

اأ. اأماني ابو عصب

اأ. نمر الدغامين

اأ. غلاب الخطيب

اأ. زياد غانم

اأ. غالب غانم

اأ. عبد الحفيظ طرده

اأ. اأسعد حبايب

اأ. رائد صوافطة

اأ. فاروق عرار

اأ. سلمان الفراجين

اأ. بكر اشتيه

اأ. صلاح سوالمة

اأ. جهاد اأبو حمدة

اأ. لوزانا كركي

د. شاكر الشلالفة

اأ. بكر اشتيه

اأ. اأسعد حبايب

اأ. شاكر شلالفة

اأ. لوزانا الكركي

اأ. صلاح سوالمة

اأ. فاروق عرار

اأ. سلمان فراجين

اأ. رندة الطويل

د. صبري صيدم

م. فواز مجاهد

د. بصري صالح

اأ. ثروت زيد

اأ. عبد الحكيم اأبو جاموس

اأ. عزام اأبو بكر

د. شهناز الفار

م. جهاد دريدي

د. سمية نخالة


