
 م.د نادٌة مهدي  عبد القادر

 محاضرات فً                                                 

 اساسٌات علم االقتصاد                                           

 

 -المقدمة :

ان اول بذرة نشأ منها علم االقتصاد كانت من الحضارات القدٌمة ) الٌونانٌة والرومانٌة( ، وٌعد        

 االقتصاد ان ٌصبح علما.أرسطو اول من اوجد النظرٌة االقتصادٌة واول من دفع ب

تً نتٌجة لتطور العصور الوسطى ظهرت تٌارات من االفكار االقتصادٌة اساسها المدارس المتعددة ال

ظهرت بأفكار ووجهات نظر مختلفة منها مدرسة التجارٌٌن )منذ بداٌة الفرن الخامس عشر وحتى منتصف 

ثم المدرسة   الطبٌعٌٌن )الفٌزوقراط(بالمركنتلٌة ثم ظهرت مدرسة  القرن الثامن عشر(والتً سمٌت أٌضا  

اة االوربٌة من جمٌع الجوانب الكالسٌكٌة والمدرسة الكنزٌة ، وٌعد السبب لتعدد المدارس الى تطور الحٌ

 . االجتماعٌة والسٌاسة واالقتصادٌة

 -المحاضرة االولى:                                          

 -مفهوم علم االقتصاد:   

مع تطور الحٌاة االقتصادٌة واالجتماعٌة تعددت التعارٌف وتغٌرت حسب الفكرة التً كان ٌسعى الى    

تقدٌمها لتفسر المعنى الحقٌقً لعلم االقتصاد، فمنهم من عرفه بانه علم الثروة والبعض االخر عرفه بانه علم 

 علم االقتصاد تعرٌفا  شامال على انه، وٌمكن ان نعرف الرفاهٌة االقتصادٌة التً ٌجب ان ٌصل الٌها البلد

)ذلك العلم الذي ٌدرس سلوك االنسان فً سعٌه لالستخدام االمثل لموارده االقتصادٌة النادرة لسد حاجاته 

 المتعددة والمتزاٌدة من السلع والخدمات.

 -ونستمد من هذا التعرٌف ما ٌلً:

 ان علم االقتصاد هو علم اجتماعً. -1

 قتصادٌة.ندرة الموارد اال -2

 عملٌة االنتاج. -3

 الحاجات المتعددة. -4



قسم من حٌاة الفرد والمجتمع ٌسعى لحل مشاكله الخاصة هناك انواع لعلم االقتصاد ٌتناول كل نوع دراسة 

 -والعامة ومن هذه االنواع هً:

 االقتصاد الجزئً. -اوال  

 االقتصاد الكلً. -ثانٌا   

  -اهداف علم االقتصاد:

 -اساسٌان لعلم االقتصاد:هناك هدفان 

االقتصاد فً عالج المشكلة االقتصادٌة وٌتم ذلك  ٌكمن الهدف االساسً لوجود علم -الهدف االساسً: -1

عن طرٌق تحدٌد عناصر المشكلة والمتمثلة بتحدٌد حاجات االفراد من السلع والخدمات وكمٌة االنتاج 

 والجهة المنتجة. ونوعٌة المنتوج

هو الوسٌلة لتحقٌق الهدف االساسً كالقضاء على الفقر والحد من البطالة وتحسٌن  -: الهدف الثانوي -2

 .اسلوب االنتاج ومستوى المعٌشة لتحقٌق الرفاهٌة االقتصادٌة

  -عالقة علم االقتصاد بالعلوم االخرى:

 -هناك عالقة بٌن علم االقتصاد والعلوم االخرى ومن هذه العلوم هً:   

عالقة علم االقتصاد بعلم  -3عالقة علم االقتصاد بالتارٌخ. -2صاد بعلم السٌاسة.عالقة علم االقت -1

 عالقة علم االقتصاد بعلم النفس. -4االحصاء. 

 -: المشكلة االقتصادٌة

 -تعد المشكلة االقتصادٌة من اسباب ظهور علم االقتصاد ، وتتمٌز هذه المشكلة ب:    

 ندرة الموارد الطبٌعٌة. -1

 تعدد مجاالت استخدام الموارد ووجود  بدائل الستخدامها. -2

 تعدد الحاجات االنسانٌة وتزاٌدها. -3

 

 



 

 -النظم االقتصادٌة المعاصرة :

ان التطور االقتصادي واالجتماعً الذي ٌشهده افراد المجتمع وتعدد السلع والحاجات ادى الى زٌادة    

 -وتوجٌه الحٌاة االقتصادٌة ووضع حل للمشكالت االقتصادٌة والمتمثلة: الحاجة السلوب معٌن لتنظٌم

تكون ملكٌة الثروة بٌد االفراد وهم من ٌحددون االسعار)تغٌرات فً االسعار  -نظام المشروع الحر: -1 

 العرض(، وٌدعى نظام سٌادة المستهلك.–تؤدي الى تغٌرات فً االنتاج 

 -تكون الملكٌة بٌد الدولة والتً تقوم على اساس: والذي -نظام االقتصاد المخطط : -2 

 باستخدام الموارد المحدودة. انتتجبما هً؟ السلع التً ٌجب  -

 سٌتم انتاج هذه السلع والخدمات.كٌف؟  -

 هل؟ ٌتم التركٌز على العنصر البشري ام باستخدام المكائن واآلالت )السلع الرأسمالٌة(. -

 على المستهلكٌن. توزٌع ؟ كٌف سٌتم توزٌع هذه المنتجات -

ان بعض القرارات تكون بٌد الدولة )القطاع العام( وبعضها االخر ٌكون من  -نظام االقتصاد المختلط: -3

 قبل القطاع الخاص.

 -طرق البحث والتحلٌل االقتصادي:

من اجل التعرف على البحث العلمً وكٌفٌة كتابته البد من التعرف على المنهج العلمً الذي من خالله   

 ، وهناك منهجٌن فً كتابة البحث العلمً هما: ٌخطط الباحث طرٌقه فً كتابة البحث

 . وٌتم فٌه التحلٌل من العام الى الخاص -: المنهج االستنباطً) االفتراضً او االستنتاجً(  -1 

 وتبدا هذه الطرٌقة التحلٌل من الخاص الى العام. -المنهج االستقرائً) الواقعً او االختباري( : -2 

 -:Methods of Economic analysis طرق التحلٌل االقتصادي 

 ٌمكن ان ٌختار منها الباحث للقٌام بالتحلٌل االقتصادي هً:هناك عدة طرق  

 Mathematica Methodالطرٌقة الرٌاضٌة  -، ب Descriptive Method الطرٌقة الوصفٌة -ا 

 Econometric Methodالطرٌقة القٌاسٌة  -ج

 



 

 المحاضرة الثانٌة                                     

  Economic Activitiesالفعالٌات االقتصادٌة                       

وهً النشاط االنتاجً الذي ٌقوم به االفراد او الشركات سواء القطاع العام او الخاص النتاج السلع 

والخدمات التً ٌحتاجها افراد المجتمع الشباع حاجاتهم المتعددة ، وهذه العملٌة تقوم فً اربعة فعالٌات 

 -ً:متسلسلة الواحدة تلو االخرى ٌقوم بها االفراد )العاملون( والفعالٌات ه

 -:Production االنتاج  -1

 هو خلق المنفعة او زٌادتها، فان اي عملٌة تحقق نفعا ما تعد انتاجا.

 Exchange    التبادل -2

 وهً العملٌة الثانٌة بعد االنتاج اذ ٌتم فٌها تبادل المنتجات بٌن المستهلكٌن واستخدمت النقود كوسٌلة للمبادلة.

 -:Distribution التوزٌع  -3

 ، ،فائدة هو تقسٌم القدرة الشرائٌة )الدخل( بٌن عوامل االنتاج الذٌن ساهموا باالنتاج على شكل )اجور، رٌع 

 ربح(.

 -: Consumption االستهالك  -4

هو الهدف النهائً للنشاط االقتصادي وٌتمثل باالستفادة من السلع والخدمات الشباع الحاجات االنسانٌة  

 ون السلع والخدمات ٌسمى بطلب المستهلك معبرا عنه بالنقود.والمستهلكون عندما  ٌطلب

 مبسط ٌبٌن التدفق الدوري لها . وٌمكن تمثٌل الفعالٌات االقتصادٌة بنموذج

 

 

 

 



 

 التدفق الدوري لعوامل االنتاج                              

 

 عوامل االنتاج                                          

 ) العمل، راس المال، االرض، التنظٌم(                          

 

 )االجور، الفائدة، الرٌع، الربح(                              

 

 

 الدخل                                                  التكالٌف     المدخالت     

 االشخاص                                                              المشارٌع)المنتج(

 المخرجات )االنتاج(                     

 

 االنفاق                                            

 

 االستهالك                                            

 )السلع والخدمات(                                       

 

       

 



 

 المحاضرة الثالثة                                      

  Demand الطلب                                                    

 

وٌستطٌع المختلفة التً ٌرغب من السلع والخدمات وٌعرف الطلب بانه مجموع الكمٌات  -:مفهوم الطلب

شرائها عند االسعار المختلفة وخالل فترة زمنٌة محددة ، او هو الرغبة المصحوبة بالقدرة المستهلك 

 الشرائٌة للكمٌات المختلفة من السلع والخدمات عند االسعار المختلفة وفً فترة زمنٌة معٌنة.

 -ان الطلب ٌتكون من عنصرٌن هما: نستنتج االخٌر  ومن هذا التعرٌف 

 الذاتً والمتمثل بالرغبة. العنصر -1

 العنصر الموضوعً والمتمثل بالقدرة الشرائٌة. -2

 -اي ان هناك نوعٌن من الطلب هما:

 ( هو الرغبة المدعومة بالقدرة الشرائٌة.The effective demandالطلب الفعال) -

 ( هو الرغبة فقط فً اقتناء سلعة ما.The demand  is not effectiveالطلب غٌر الفعال) -

 -البد من دراسة كل مما ٌاتً: ومن اجل التعرف اكثر على الطلب وعالقته بالسعر 

( ٌمثل قانون الطلب العالقة بٌن الكمٌة المطلوبة والسعر The law of Demandقانون الطلب ) -1 

الخاص بها فقط مع بقاء المتغٌرات االخرى على حالها، وٌكون السعر متغٌرا مستقال بٌنما تكون الكمٌة 

، فٌؤثر السعر على الكمٌة المطلوبة  وتكون العالقة بٌنهم عالقة عكسٌة وهذه العالقة المطلوبة متغٌرا تابعا

 هً ما تسمى بقانون الطلب.

ٌمثل جدول الطلب تفسٌرا باألرقام لقانون الطلب ، فٌظهر   Demand Schedule  )جدول الطلب ) -2

 -المطلوبة والسعر ، والجدول البٌانً التالً ٌوضح ذلك: من خالل االرقام العالقة العكسٌة بٌن الكمٌة

 (Qالكمٌة المطلوبة)            (Pسعر السلعة )   
1 1511 

2 1111 

3 051 

4 611 



(  وحدة ، بٌنما اذا ارتفع 1511( فان الكمٌة ترتفع الى)1ومن الجدول اعاله نالحظ انه عندما السعر)

( وحدة ٌعنً هذا ان المستهلك ٌقلل شرائه من هذه 1111المطلوبة تنخفض الى)( فان الكمٌة 2السعر الى )

 السلعة بسبب ارتفاع سعرها.

ٌبٌن كم  hypothetical constructionبناء افتراضً ( هو The Demand Curveمنحنى الطلب ) -3

بكل االسعار مع  فترة زمنٌة معٌنةخالل  التً ٌرغب المستهلك بشرائها هو عدد الوحدات من سلعة معٌنة

 بقاء االسعار االخرى والدخل النقدي على حالها، والشكل البٌانً ٌمثل منحنى الطلب

 P 

 

 

           D 

                                           Q 

                            

 ؟والسؤال المهم الذي ٌمكن طرحه هو)لماذا ٌتخذ منحنى الطلب الشكل اعاله(

 -العوامل المحددة للطلب:

 -لٌس فقط اسعار السلعة نفسها هً التً تتأثر فٌها الكمٌة المطلوبة  بل هناك عوامل اخرى:

 وتضم) سعر السلعة نفسها، اسعار السلعة المكملة، اسعار السلعة البدٌلة، التوقعات فً االسعار(. االسعار -1

 الدخل. -2

 تغٌر ذوق المستهلك. -3

  -انواع الطلب:

 كذلك الطلب ٌقسم حسب الزاوٌة التً ٌنظر الٌها ، فقد ٌقسم الطلب على المستوى االقتصاد الجزئً الى:

 الطلب الفردي وهو ٌمثل طلب الفرد نفسه. -1

 وٌتكون من مجموع الطلبات الفردٌة على سلعة معٌنة. الطلب الكلً )طلب السوق( -2



 -اخرى هً:وهناك انواع اخرى للطلب ٌنظر الٌها من زاوٌة 

 الطلب المشتق وهو الطلب على سلعة نتٌجة الطلب على سلعة اخرى. -1

 الطلب المشترك هو الطلب على سلعتان او اكثر فً نفس الوقت. -2

 .الطلب المركب وٌعنً الطلب الكلً على سلعة واحدة تستخدم لعدة اغراض -3

 

 المحاضرة الرابعة                                       

 (Elasticity of Demand)مرونة الطلب                               

العام وٌقصد بها درجة استجابة قبل البدأ فً التعرف على مرونة الطلب البد من دراسة المرونة بمعناها 

 المتغٌر التابع للتغٌر الحاصل فً المتغٌر المستقل.

الكمٌة المطلوبة من سلعة معٌنة للتغٌر فً المتغٌرات تعرف بانها  درجة استجابة  -:  ومرونة الطلب

 .المستقلة والمتمثلة ب) السعر او الدخل او اسعار السلع االخرى(

 هناك ثالثة انواع لمرونة الطلب هً:

 . Price elasticity of demand مرونة الطلب السعرٌة -1

 .Income elasticity of demandمرونة الطلب الدخلٌة  -2

 .Cross elasticity of demandة الطلب التقاطعٌة) التبادلٌة( مرون -3

وٌمكن ان نستعرض معادلة مرونة الطلب السعرٌة والتً ٌتم االعتماد علٌها فً حل االمثلة الخاصة 

 بالموضوع.

 مرونة الطلب السعرٌة= التغٌر النسبً فً الكمٌة المطلوبة على التغٌر النسبً فً السعر

، اما مرونة الطلب الدخلٌة دم فً حالة اٌجاد العالقة بٌن الكمٌة المطلوبة وسعر السلعة وهذه المعادلة تستخ

فتستخدم نفس المعادلة ماعدا التغٌر ٌكون فً الدخل والكمٌة المطلوبة ، اما المتقاطعة فنستخدم الكمٌة 

 المطلوبة من سلعة ما نسبة الى التغٌر النسبً فً سعر سلعة اخرى.

 -:ب السعرٌةدرجات مرونة الطل



فً الكمٌة المطلوبة   التغٌر النسبً وٌكون الطلب مرن اذا كان( Elastic demand الطلب المرن)  -1

 (.∞>e>1اكبر من التغٌر النسبً فً السعر)اكبر من 

النسبً فً الكمٌة المطلوبة اقل من التغٌر  وٌكون التغٌر( Inelastic demandالطلب غٌر المرن) -2

 (.e<1>0)النسبً فً السعر 

( ٌكون الطلب أحادي المرونة )متكافئ المرونة( اذا Unit elasticity demandالطلب أحادي المرونة) -3

 (.e=1كان التغٌر النسبً للكمٌة المطلوبة مساوٌا للتغٌر النسبً فً السعر)

تغٌر فً ( ان التغٌر النسبً فً السعرلن ٌؤدي الى اي Perfectly Inelastic الطلب عدٌم المرونة) -4

 (.e=0الكمٌة المطلوبة )

( ان التغٌر فً السعر ٌكون تغٌرا طفٌفا وٌؤدي الى تغٌر Perfectly elastic الطلب النهائً المرونة) -5

 (.∞=eفً الكمٌة المطلوبة ) النهائً

 : مرونة الطلب والتغٌرات فً االٌراد الكلً

 -هناك عالقة بٌن االٌراد الكلً ومرونة الطلب السعرٌة وٌمكن اٌجاز هذه العالقة بالنقاط االتٌة: 

اذا كانت مرونة الطلب تتجاوز الواحد فان انخفاض السعر ٌؤدي الى زٌادة االٌراد الكلً وان ارتفاع  -1

 السعر ٌؤدي الى تخفٌضه.

اض السعر ٌؤدي الى تخفٌض االٌراد الكلً وارتفاع اذا كانت مرونة الطلب اقل من الواحد فان انخف -2

 السعر ٌؤدي الى زٌادته.

 مرونة الطلب واحد فأن ارتفاع أو انخفاض السعر ال ٌترك أثرا فً االٌراد الكلً.اما اذا كانت  -3

 -: العوامل المؤثرة فً مرونة الطلب

 وجود البدائل ودرجة احاللها . -1

 أهمٌة السلعة. -2

 االنفاق على السلعة.نسبة  -3

 الزمن. -4

 -أهمٌة المرونة واستخداماتها:



 التمٌٌز االحتكاري. -3                        التخطٌط. -2                   السٌاسات االقتصادٌة.   -1

 

 المحاضرة الخامسة                                          

 امثلة وتمارٌن حول المرونة                                            

( الف دٌنار وأدى هذا االرتفاع فً السعر الى 125( الف دٌنار الى )111/ اذا ارتفع سعر السلعة من )1س

( وحدة ، جد مرونة الطلب السعرٌة وبٌن درجة 611( وحدة الى )1111انخفاض فً الكمٌة المطلوبة من )

 المرونة ، معززا اجابتك بالرسم البٌانً؟ 

( الف دٌنار وادى هذا االرتفاع الى ارتفاع فً الكمٌة 251( الف دٌنار الى )211ارتفع الدخل من )/ 2س

 ( وحدة ، جد مرونة الطلب الدخلٌة وبٌن نوع المرونة ؟31( وحدة الى )21المطلوبة من سلعة معٌنة من )

 


