
 

 

 

 بسم اهلل الرحمان الرحيم

 

الحمد هلل نستعينه و نشكره على منه و كرمه و توفيقه لي              
 .حصيلة هذا البحث المتواضع إلتمام

 .عبدالرحمان.ب: من اعداد

 .سنة 92: السن

 .الجزائر: البلد

جامعي ليسانس في العلوم االقتصادية : المستوى الدراسي

 .مؤسسة اختصاص اقتصاد و تسيير

 

نشكر اهلل عز و جل الذي وفقنا في المسيرة الدراسية و نحمده على منحه العون و الصبر لنا حتى 
 .و التي نرجو أن تكون مرجعا لمن يقرأها, أتممنا هذا العمل المتواضع بفضل اهلل سبحانه و تعالى

 ".لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى اللهم لك الحمد حتى ترضى و" 

 

.الى نور القلوب وسيد الوجود سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم  

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما :"والى كل من قال هللا فيهما 

"ربياني صغيرا  

Abdo.bady90@yahoo.com   

mailto:Abdo.bady90@yahoo.com


 

 الملخص في االقتصاد الجزئي

يتكون هذا الملخص من مجموعة من الدروس ملخصة بطريقة تجعلك تتذكر الدرس من خالل 

و الدالالت الموجودة في هذا التلخيص، بمعنى انك سوف تقرأ الدروس أوال ثم  اإلشاراتهذه 

من الدروس، ألن في هذا التلخيص يوجد % 09من  أكثرهذا التلخيص لتتذكر  إلىتعود 

و الدالالت ما هي اال نتيجة و  اإلشاراتهذه الت الرييسية للدروس و و الدالالقوية  اإلشارات

 .في النهاية الدروس إليهالذي توصلت هدف 

 

 . Pو سعر السلعة  Qوجودى عالقة عكسية بين الكمية المطلوبة :  قانون الطلب

 .هي تفاعل قوى العر و الطلب: نظرية القيمة

الكميات التي يقدر و يرغب المستهلك في شرايها في بين ( أو جدول)هو قانون : تعريف الطلب

 .فترة زمنية معينة

 . Pو السعر Q هو تلك العالقة العكسية بين الكمية : قانون تناقص المنفعة

 :محددات الطلب

المستهلكين،  أذواقهناك عالقة طردية بين الطلب على السلعة و : المستهلكين أذواق -1

 شهاراإليؤثر عليها الحمالت الدعايية ، 

 .القة طردية مع الكمية المطلوبة: الدخل -2

 .عالقة عكسية بينها و بين الدخل: السلع الرديئة -

 .عالقة طردية بينها و بين الدخل: السلع العادية -

اللحم و السمك، هناك عالقة طردية بين السلع البديلة مع سعر : مثل: السلع البديلة أسعار -3

 .األصليةالسلع 

 األصلية، هناك  عالقة عكسية بين سعر السلع السكرمثل القهوة و : السلع المكملة أسعار -4

 و سعر السلعة المكملة

 .ع الطلب الفردي، و هناك عالقة طرديةهو عبارة عن مجمو: عدد المستهلكين -5

الكمية المطلوبة، مثل أي وجود عالقة طردية بين سعر السلعة و ( سلعة الفقراء: )سلعة جيغن

 .الخبز

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

 



 

 :السوق أنواع

 .، سوق دوليإقليميهناك سوق محلي، سوق 

 أشكال 4هناك  :أشكال السوق

 .منافسة تامة، احتكار مطلق، احتكار قلة، منافسة احتكارية

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

 

 .بسعر معين خالل مدة زمنية معينةهو جدول يبين الكميات المعروضة في السوق : العرض

 .Qو الكمية  P عالقة طردية مع السعر: قانون العرض

 .الكمية التي بها تلف –الكمية المنتجة = الكمية المعروضة

 :محددات العرض

 (كلما زاد عدد البايعين زاد العرض و العكس صحيح) عالقة طردية: عدد البائعين -1

 .، هناك عالقة طردية...ماهرة، آالت حديثة أيدي :مثل: اإلنتاجالمستوى الفني لعملية  -2

 .، عالقة عكسيةاإلنتاجمدخالت : اإلنتاجعناصر  أسعار -3

 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 

 :السياسة المالية للدولة

 .ترفع الطلب و العرض (:اإلعانات)المعونات  -1

 .العرضالطلب و  تخفض: الضرائب -2

 :الضرائب أنواع

 .تفرض على كل وحدة منتجة: ضريبة نوعية/ أ

 .تمثل نسبة مؤوية على كل وحدة منتجة: ضريبة قيمية/ ب

 Qs=c+d(p-t):     ة العرض تصبحدال

Qs الكمية المعروضة 

c ثابك 

d  

p سعر السسلعة المعروضة 



 

t  الضريبة المفروضة 

 T=t.QE     ↔      T=ὰ.t+ᵦ.t2   :لضريبة األمثلالمعدل 

QE الكمية التوازنية 

T حصيلة الضريبة. 

 dT/t=0.     للضريبة األمثلنقوم باشتقاق حصيلة الضريبة لنتحصل على المعدل 

 (: %i)الضريبة القيمية 

 Qs=c+d p(1-i)دالة العرض تصبح     

 .التوازنيتين QEو  .pE  حيث            T=pE.i.QE  حصيلة الضريبة
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 :المرونات

 :تغيير الكمية ب إلىيؤدي % 1تغير السعر ب  إذا: و تقرأ 

 التغير النسبي في السعر/ التغير النسبي في الكمية المطلوبة = مرونة الطلب

 التغير النسبي في السعر/ التغير النسبي في الكمية المعروضة = مرونة العرض

E=Q%/P%=(Q/P).(p/q) 

E>1  العرض أو الطلب مرن أنالمرونة اكبر من الواحد نقول 

E<1  العرض أو الطلب غير مرن أنالمرونة أصغر من الواحد نقول 

E=1 (المرونة أحاديأو ) افئ المرونةالعرض أو الطلب متك أنلواحد نقول المرونة مساوية ل. 

E=∞ الطلب ال نهايي المرونة أوالعرض  نقول أن. 

E=0  العرض عديم المرونة أوالطلب  أننقول. 

ER: المرونة الدخلية
d                                    (Q/R).(R/q) ER

d= 

ER
d>1  السلعة كمالية أننقول 



 

ER
d<1  أساسيةالسلعة  أننقول 

 Xلما يتغير سعر السلعة  Yمدى استجابة الكمية :  E(xy)المرونة التقاطعية

E(xy)=( Qx/Qy).(Py/Px) 

E(xy)>0 (ةموجب )السلعتين بديلتين. 

E(xy)<0  (سالبة )السلعتين متكاملتين. 

 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

 

 :  نظرية المستهلك

 UMx/UMy=Px/PY:                           شرط المنافع

U  المنفعة 

 R=Px.Qx+Py.Qyالقانون االقتصادي                       

 

 =U/x                   UMy= U/y  UMx          لدينا 

UTx   المنفعة الكلية. 

UMx  المنفعة الحدية. 

                                                UTx=ΣUMx 



 

 

 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

 :    نظرية المنتج

 EL=PmL/PML:                                         اإلنتاجمرونة 

 Q=f(L.K.T).           المخرجات L  .Kاالدخالت ،  Q:  اإلنتاجدالة 

 .نظرية المنتج تشبه نظرية المستهلك: مالحظة

PmL : الحدي اإلنتاجمنحنى. 

CT :الناتج المتساوي. 

PML=Q/L                      CT=K.PK+L.PL    

K=CT/Pk             L=CT/PL   

PML :المتوسط اإلنتاج             .PML =Q/L 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 



 

 

 CV :التكاليف المتغيرة. 

CF :التكاليف الثابتة. 

CM :التكاليف المتوسطة. 

CMF :التكاليف المتوسطة الثابتة. 

CMV :التكاليف المتوسطة المتغيرة. 

CT=CF+CV                CMF=CF/Q                CMV=CV/Q 

CM=(CV+CF)/Q 

 Cm= CT/ Q=  CV/ Q                      (:Cm)التكاليف الحدية

   ECT            :Cm= CT/ Q مرونة التكاليف

                    CT%/ Q%    ECT= 

 

 RT=P.Q         (:RT)الكلي  اإليراد

 CTالتكاليف الكلية  – RTالكلي  اإليراد= الربح

         RT-CT= ¶ 

 Rm                          :Rm=RT/Qالحدي  اإليراد

 P=Rm=Cm:                  شرط تحقيق الربح

 

 

 

 


