
 الطرق الرياضية لإلدارة واالقتصاد

 حتليل العرض والطلب

نقطة تقاطع حيث تعرب االقتصاد بداللة األشكال البيانية  ة يفمبادئ عامكميكن التعبري عن العرض والطلب    
 تكونو  وكمية التوازن  سعر التوازن  يتكوننقطة التوازن اليت عندها  عن (dوالطلب ))s منحىن العرض )
 .لكمية املطلوبةل مساويةالكمية املعروضة 
 

 احلل البياين لنظام معادالت العرض والطلب التالية يف الشكل     - مثال:

 العرض                   

 

 حيث أن 

) P)على احملور الراسي  اتبع ومتثلمتغري  السعرy 
Q احملور األفقي )الكمية ( متغري مستقل  ومتثل على X  

وكمية   سعر التوازن   يكونتسمى نقطة التوازن واليت عندها  Dوالطلب   Sونقطة  تقاطع منحىن العرض 
  التوازن 

 =الكمية املطلوبة  وعندها تكون الكمية املعروضة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، عند أنويالحظ  Q=8=  و  p=5= ما تكونالعرض يوجد عنداحلل لنظام معادالت الطلب و 
 مع سعر الكمية املعروضةيتساوى إن سعر الكمية املطلوبة   =8وأنة عند = فان =8



يف هذه احلالة يوجد فائض ،ويف سوق املنافسة الكاملة  فان الفائض مييل إىل دفع     فان p>5عند -1
 السعر إىل أسفل حنو سعر التوازن 

دفع  إىلاحلالة يوجد عجز ،ويف سوق املنافسة الكاملة  فان العجز مييل  هذهيف      فان p<5عند -2
 السعر إىل أعلى حنو سعر التوازن 

 السوق حقق التوازن . أنيقال  فأنةوعلية طاملا أن األسعار يف سوق املنافسة الكاملة تتجه حنو سعر التوازن -3

 و ميكن أيضا حتليل العرض والطلب ابملعادالت واهلد ف يتمثل ي اجياد قيمة 

قط مساواة معادلة الطلب  مع العرض يف صيغة تعرض  ففاملطلوب  = =   يظهر فيها  أنومبا 
 كما يتضح يف املثال األيت:

 -مثـال:
ها كمتغري يعرب عن Qحل نظام معادالت العرض والطلب جرباي إذا أعطيت جمموعة خمتلفة من املعادالت حيث 

 اتبع 
Q= -50+6P    العرض 
Q=230- 8P    الطلب 

فإننا نضع  = لتوازن يف السوق ، والتوازن يوجد عندمااقق ومبا إننا نبحث عن السعر الذي حي
  Pاملعادالت مساوية لبعضها البعض ونوجد قيمة 

 = 

50+6P=230- 8P 

6P+8P=230+50 

14P=280   14قسمة الطرفني على ب 

 

يف معادلة   من خالل التعويض بقيمة  مث نوجد قيمة 
 معادلة العرض Q= -50+6Pالعرض أو الطلب:                    

)20(50+6-=   

=70= 50+120-=   

 معادلة الطلب =8-230)20(

=70=160-230= 

 
 



 حتليل نقطة التعادل
وتعرف على احلجم األدىن من املبيعات املطلوبة لتحقيق الربح ع جتاري جديد من املهم أن نتعرف عند التخطيط ألي مشرو 

 ،اإليراد الكلي يساوي التكاليف الكلية  وأالربح يساوي صفر  اأبهنا مستوى املبيعات الذي عنده -:نقطة التعادل 
الربح يسمى حتليل نقطة التعادل .ونقطة التعادل توجد  إىلمن اخلسارة  املنشاةير نقطة التعادل عندما تتحرك ميزانية وتقد

 جرباي وبيانيا  للدوال اخلطية يف املثال األيت  
   -مثــــــــــــــــــــــــال:

ومن مث فان دالة الربح أتخذ  C(x)= 30x+2000  والتكلفة الكلية R(x)=80xلي إذا علمت أن اإليراد الك
 R(x)- C(x)                                      =(x)πالشكل األيت :

80x- 30x +2000=(x)π 
50x- 2000         =(x)π 

 وميكن إجياد نقطة التعادل أبي من الطرق الثالث التالية:
 xقيمة وإجياد  π=0بوضع  -(1

50x+2000=0 

50x=2000    وإجياد قيمة 50بقسمة الطرفني على x 

 

 X=40   وابلتايل يكون مستوى الناتج عند نقطة التعادلX=40 

 xوإجياد قيمة    C(x)  =R(x)مبساواة  -(2

80x=30x +2000 

80x- 30x=2000 

50x=2000 

 x= 40  إذن مستوى الناتج عند نقطة التعادل  

 -بيانيا وإجياد نقطة التعادل كما ي الشكل التايل : C(x) ،R(x)متثيل  -(3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وهذا يعين وجود ربح )x   R(x )> Cفان )x>40وهذا يعين خسارة أما إذا كانت  R(x < C(x) فان) x<40الحظ أنة إذا كانت 



 :واالقتصاديةالنماذج الرياضية 
 أن نظام املعادالت اخلطية للعرض والطلب خيتلف النموذج االقتصادي عن النموذج الرايضي ولنفرتض

 على النحو التايل:
6p-3Q=36 

8p+2Q=192 

يف النموذج االقتصادي نعامل السعر على أساس انه متغري اتبع طبقا لتقاليد االقتصادي االجنليزي 
بداللة Pاحلد القاطع للمعادالت توجد من خالل حل كل معادلة لــ –الفريد مارشال، فان صيغ امليل 

Q  أي جعل P دالة يفQ 
= P               العرض    
= P                     الطلب 

ليون األصل درسه االقتصادي الفرنسي  يفمتغري اتبع كما Q يف النماذج الرايضية حيث نعترب أما 
 أي  Pبداللة  Qادلة لـوالرأس ، فان صيغ ميل احلد القاطع للمعادالت توجد من حالل حل كل مع

 Pدالة Qجعل 
Q=2P-12العرض 
Q=-4P+96 الطلب 

أي على احملور الراسي بينما  Y)وعند التمثيل البياين فان املتغريات التابعة املختلفة تقاس على احملو)
س " ويتفقون ابن السعر حيدد الكمية املطلوبة والكمية ااغلب االقتصاديني اليوم يفكرون مثل "والر 

الكمية املعروضة  أنعلى احملور الراسي وهذا يتضمن  pعلى احملور األفقي وQضة حيث يضعوناملعرو 
يلي للمعادالت  جياد سعر وكمية التوازن بيانيا وجرباي كماإوالكمية املطلوبة حتدد السعر. وعلية ميكن 

 السابقة 



 )النموذج االقتصادي ( إجياد سعر وكمية التوازن بيانيا وجربيا :أوال
 P =        العرض 

  P =   الطلب 
 احلـل جرباًي: 

 Qوإجياد قيمة نضع 

  

 

 ينتج أنبقسمة الطرفني على 

 
 يف معادلة العرض والطلب ينتج أن  وابلتعويض عن قيمة 

   = = 

 الرسم البياين

 )النموذج الرياضي ( إجياد سعر وكمية التوازن بيانيا وجربيا -ثانيا:
 العرض     

 الطلب 

 احلـل جربايً: 

 P وإجياد قيمةنضع 

 

 

=P=18 

  أنيف معادلة العرض والطلب ينتج وابلتعويض عن قيمة 

   = = 

 الرسم البياين



 مسائل عن العرض والطلب
 -مستخدما املعادالت والرسوم البيانية : اآلتية لألسواق وكمية التوازن   حدد سعر التوازن -1

                                         P=3Q+10 ضالعر 
          80  +-= P           الطلب 

 -الحــل الجبري:

 Qعند التوازن وإيجاد قيمة = بوضع  -(1

80+  -=  3Q+10   

 

 

 أنينتج    

 

 دلة العرض أو الطلب في معاوبالتعويض عن قيمة 

   P=3(20)+10    ًإذا =P=70 

 -الحل البياني:

 

ملعادالت العرض والطلب اخلطية واملعرب عنها يف الشكل الرايضي التايل  ام التايلحل جرباي كل من النظ-2
 العرض

 الطلب

 -الحــــــــــــــل :

 P قيمة وإجياد    ساوين

 

 
  57بقسمة الطرفني على 

 
P=25   نعوض عن قيمةP  أنالطلب ينتج  وأيف معادلة العرض    



 التطبيق الثاني
  -الرقم الجامعي :                                   -االسم:

 
 -التالية مستخدما : لألسواقوكمية التوازن حدد سعر التوازن  -(1

 الرسوم البيانية  -(2المعادالت   ) -(1)

   200 +Q =  P                              العرض 

800 +Q -= P                          الطلب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خدماكمية التوا زن للنماذج الرياضية التالية لعرض والطلب مست سعرأوجد  -(2

 ( الرسوم البيانية2( المعادالت     1

 

 العرض Q=5P+10              ا(                             

                             Q=-3P+50            الطلب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 العرض                P=  Q-12                           ب(           

                                      P+96-=    Q         الطلب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التالية عن طريق  C(X)والتكلفة الكليةR(X)أوجد نقطة التعادل للمشاءات ذات الدوال الخطية لإليراد الكلي  -(3

 Xومساواتها بالصفر والحل لـ xπإيجاد دالة الربح  -(1

 xوإيجاد قيمة    C(x) =R(x)بوضع  -(2

 بيانيا وإيجاد نقطة التعادل C(x) ،R(x)(تمثيل 3

                                         R(X)= 55Xأ(

       C(X)=30X+250                                    

 

 

 

 

 

 

 R(X)=50Xب(                                       

C(X)=35X+40                                      



 

 

 

 

 


