
مبادئ االقتصاد 

(التحلٍل الجزئً)

قصد101

2014 - 2015

جامؼح اٌمٍه عؼىد

عبدالىاحدآالء : أستاذة المادة 



منطقٍت سلىك المستهلل: الفصل السادس

آالء عبدالواحد                                                                                          جامعة الملك سعود:أستاذة المادة



دآالء ػثذاٌىاحذ                                                                                                جامؼح اٌمٍه عؼى:أعرارج اٌمادج

ذخرٍف اٌمىفؼح تاخرالف اٌضمان 

واٌمىان

(.اٌششذ االلرصادٌ)هٍ اٌحصىي ػًٍ أوثش لذس مه اإلشثاع تاٌذخً اٌمراح ٌذي اٌفشد 

!!لماذا نستهلك ؟؟

ما هو اإلشباع

ما هي 

!!العقالنية؟؟
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..هىان مذخٍُه ٌذساعح عٍىن اٌمغرهٍه

(مذسعرُه، وىػُه مه اٌمىفؼح)

..اٌمذخً اٌحذَس
(المدرست الحدٌثت)

اٌمىفؼح اٌرشذُثُح

..اٌمذخً اٌرمٍُذٌ
(المدرست التقلٍدٌت)

اٌمىفؼح اٌشلمُح 

اٌمىفؼح َمىه لُاعها سلمُا  
َرم ذمثًُ اٌمىفؼح تمىحىُاخ 

اٌغىاء



(:TU)اٌمىفؼح اٌىٍُح 

إجماٌٍ اٌمىفؼح اٌؼائذج مه اعرهالن مجمىع اٌىحذاخ، وهٍ ذرضاَذ إًٌ أن ذصً إًٌ 

. ومطح اٌرشثغ وذرىالص تؼذها

(:MU)اٌمىفؼح اٌحذَح 

.اٌرغُش فٍ اٌمىفؼح اٌىٍُح اٌىاذج ػه ذغُش االعرهالن تىحذج واحذج

MU= 
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ΔTU               

ΔQ 
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 أمىاب

الشاي

المنفعت النلٍت 

(TU)

(MU)المنفعت الحدٌت 

6األوي

11اٌثاوٍ

15اٌثاٌس

18اٌشاتغ

20اٌخامظ

21اٌغادط

21اٌغاتغ

ΔTU               

ΔQ 

6

5

4

3

2

1

0
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ٌَم وهرم ٌٍمىفؼح اٌحذَح؟؟ 

:لاوىن ذىالص اٌمىفؼح اٌحذَح

وٍما اصدادخ اٌىمُاخ اٌمغرهٍىح مه عٍؼح اوخفضد اٌمىفؼح اٌؼائذج مه اعرهالن 

. اٌىحذج اإلضافُح مىها
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مىفؼح اٌمثٍغ اٌزٌ َىفك ػًٍ اٌىحذج = اٌمىفؼح اٌحذَح ٌٍغٍؼح 

اٌىاحذج

MU   = مىفؼح اٌشَايx عؼش اٌغٍؼح

= مىفؼح اٌشَاي
المنفعة الحدية للسلعة

سعر السلعة

=
MU

P

:ششط اٌرىاصن ٌٍمغرهٍه فٍ حاٌح عٍؼح واحذج
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ٌى اسذفغ  MUمارا َحذز ٌٍىمُح اٌمغرهٍىح واٌمىفؼح اٌحذَح أ-

!!لاير؟؟ 2إًٌ ( وىب اٌشاٌ)عؼش اٌغٍؼح 

ٌى اسذفغ  MUمارا َحذز ٌٍىمُح اٌمغرهٍىح واٌمىفؼح اٌحذَح  ب-

!!لاير؟؟ 0,33إًٌ ( وىب اٌشاٌ)عؼش اٌغٍؼح 

:سؤال
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:اٌمشىالخ اٌرٍ ذىاجه اٌمغرهٍه

ػذج عٍغ وخذماخ 

َشغة فٍ ششائها
أعؼاس ٌرٍه اٌغٍغ 

واٌخذماخ

محذودَح اٌذخً 

اٌمخصص ٌإلوفاق

منفعت  أو)أقصى إشباع اٌمغرهٍه َغؼً ٌرحمُك 

فً حدود دخله( ممىىح
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(:فٍ حاٌح عٍؼرُه وأوثش)ششوط اٌرىاصن ٌٍمغرهٍه 

أن ذرغاوي اٌمىفؼح اٌحذَح ٌىً لاير ذم إوفاله ػًٍ وً عٍؼح: اٌششط األوي 

MU1

P1

=

MU2

P2

أن َىىن مجمىع اإلوفاق ػًٍ اٌغٍغ مغاوَا  ٌذخً اٌمغرهٍه: اٌششط اٌثاوٍ 

I= P1.X1+ P2.X2
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عٍغ، أو  10ششوط ذىاصن اٌمغرهٍه فٍ حاٌح  ماهٍ

!!مه اٌغٍغ؟؟ nحاٌح 

:سؤال
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..اٌفصً اٌغادطاٌجضء األوي مه اورهً 

:مالحظح

اٌؼشض ٌإلسشاد فمظ واإلشاسج إًٌ اٌىماط اٌشئُغح، وال 

َغىٍ أتذا  ػه وراب اٌممشس وَجة اٌشجىع إًٌ اٌىراب 

.واٌذساعح مىه
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