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الطلب

:منحنى الطلب الفردي

انت يمثل منحني الطلب للفرد أو للمشتري لسلعة ك
ة أو خدمة الكميات المختلفة المطلوبة من هذه السلع
أو الخدمة عند مستويات األسعار المختلفة بفرض

أي أن . ثبات العوامل األخري المؤثرة في الطلب
الطلب الفردي لسلعة ما هو عبارة عن الكميات 
تعد المختلفة من السلعة التي يجد الفرد نفسه مس
لشرائها باألسعار المختلفة خالل وقت معين في

ة سوق معين مع فرص بقاء العوامل اآلخري المؤثر
علي الكمية المطلوبة ثابتة  
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الطلبقانون
امسلعةمنشرائهاعليالمستهلكأوالمستهلكينيقبلالتيالكمياتتتناسب

السلعةهذهأسعارمععكسيا  تناسبا  معينسوقفيمعينةزمنيةفترةفي
ثابتةاآلخريالعواملبقاءفرصةمعوذلك , سعرفيزيادةأيأنبمعني

فمنحنيذلكوعلي،منهاالمطلوبةالكميةإلنخفاضتؤديسوفالسلعة
الميلسالبيكونالطلب . ( مععكسيا  تتناسبالمطلوبةالكميات

(األسعار

)العامالطلب(السوقطلب

ذههمنالفرديةالطلباتمجموعأوالمختلفةالكمياتعنعبارةهومالسلعة
خاللةالمختلفباألسعارلشرائهااستعدادعليالمشترونيكونالتيالسلعة
عليةالمؤثراآلخريالعواملبقاءبفرضمعينسوقفيمعينةزمنيةفترة

ثابتةالمطلوبةالكميات
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هسعر الكيلو جرام بالجني
الكمية المطلوبة بالكيلو جرام في الشهر

جملة طلب السوق(ج)للمستهلك (ب)للمستهلك (أ)للمستهلك 

50152035

49202655

322273362

2423843123

1806560205

مثال توضيحي الشتقاق طلب السوق علي الجبن األبيض من طلب المستهلكين األفراد
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العوامل المؤثرة علي الطلب

في بعض : دخل المستهلك أو المشتري -1
الفئات الزيادة في الدخل تسبب أن 

ل المستهلكين يرغبون أكثر في السلع عند ك
سعر ، وبعض الفئات الزيادة في الدخل 

أي أن . يقبلون علي السلع بدرجة أقل 
التغير في الدخل يؤدي إلي التغير في 

الطلب 

التغير في أذواق المستهلكين -2
نمط تفضيل المستهلك الشخصي 
لهذه السلعة بالنسبة للسلع 

( .والخدمات اآلخري

البديلة ) أسعار السلع اآلخري-3
(:  والمكاملة مع هذه السلع 

بمعني أن عند زيادة سعر سلعة 
معينة مرتبطة بسلعة آخري      

مثل اللحوم الحمراء واللحوم ) 
يؤدي إلي زيادة سعر ( البيضاء 

السلعة اآلخري وبالتالي الطلب 
يتغير حسب أسعار السلع 

اآلخري 

تؤثر علي الطلب : توقعات المستهلكين -4
حيث أنه عند معرفة المستهلك بإنخفاض 

سلعة معينة يؤدي إلي إنخفاض الطلب عليها 
.والعكس صحيح 

.سعر السلعه-5
مدى أو درجة الحاجة للسلعه -6

.لشباع رغبة ملحه
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الفرق بين التغيرفي الكمية المطلوبة وتغير الطلب

:التغير في الكمية المطلوبة 

باتثمعالسعرفيللتغيرنتيجةينتج
وهذا،الطلبفيالمؤثرةاآلخريالعوامل

أي.الطلبمنحنينفسعليالتحركيعني
يفتغيرإلييؤديالسعرفيالتغيرأن

المطلوبةالكمية

التغير في الكمية المطلوبة 
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:تغير الطلب 

امل من العوريحدث التغير في الطلب نتيجة تغير أو أكث

يجة المؤثرة في الطلب أي ينتقل منحني الطلب نت
خل، مستوي الد) لتغير العوامل المؤثرة في الطلب 

أذواق المستهلك وتفضيالته واسعار السلع 
فإذا إنخفض الدخل مع ثبات العوامل ( اآلخري

إلي اآلخري الثابتة يؤدي إلي إنتقال منحني الطلب
س اليساروموازي للوضع األصلي بحيث أنه بنف

.   X0اقل من  X1يمكن شراء كمية  Pالسعر 
مية والعكس صحيح لو زاد الدخل يشتري نفس الك

X2 بنفس السعر
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مرونة الطلب

.بمرونة الطلبوهذا ما يسمى . مدى استجابة الكمية المطلوبة للتغير في السعر•

مرونة الطلب السعرية •

لنسبي في أي المرونة تقاس بالتغير ا. تقيس مدي أو درجة استجابة الكمية المشتراه من السلعة للتغيرات في سعرها،•
.ودائماً معامل المرونة السعرية لدوال الطلب ذو إشارة سالبة . الكميات على التغير النسبي في األسعار

سعار السلعة التغير النسبي في أ/ التغير النسبي في الكميات المشتراة= المرونة السعرية لدالة الطلب علي سلعة ما •

ΔQ/ΔP← إنحدار أو ميل دالة الطلب •

ΔQ←التغير في الكمية المطلوبة •

 ΔP← التغير في السعر          •

•ΔQ/Q ÷ ΔP/P= ΔQ/ΔP×P/Q
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مرونة النقطة 
غيير يطلق إصطالح مرونة النقطة على المرونة التي تقاس عند نقطة معينة على دالة الطلب أي عند حدوث ت•

.طفيف جدا في السعر 

    =    ΔQ/ΔP×P/Qمرونة النقطة للسعر للطلب علي سلعة ما•

مرونة القوس•

مرونة يطلق إصطالح مرونة القوس على المرونة التي تقاس بين نقطتين مختلفتين على دالة الطلب ، أن•
را  جدا   أما في القوس تكون قيمة تقريبية لمرونة النقطة إذا كانت المسافة بين النقطتين على دالة الطلب صغي
.ين حالة زيادة المسافة بينها أي كلما تباعدا كلما كانت القيمتين المحسوبتين لمرونة القوس مختلفت

Q2-Q1/Q2+Q1 ÷P2-P1/P2+P1 =ΔQ/ΔP ×P2+P1/Q2+Q1=   مرونة القوس •
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العوامل المؤثرة علي المرونة السعرية

مدى توافر السلع الجديدة التي -1
يمكن احاللها لإلستعمال محل السلعة 
التي تباع كالكماليات ، فكلما تعددت
وتوافرات السلع البديلة كلما زادت 
مرونتها السعرية لسهولة إستبدالها 

.بغيرها من السلع 

اإلستخدامات البديلة والمنافع -2
المتعددة للسلعة ، فكلما زادت 
مجاالت استخدام السلعة وتعددت 
منافعها كلما زادت مرونة الطلب 

.عليها 

سعر السلعة بالنسبة لدخول -3
فالسلعة التي يتطلب : المستهلكين 

اقتناؤها جزءا  كبيرا  من دخول 
المستهلكين تتميز بدوال طلب مرنة 
لع كالثالجات والتليفزيونات ، بينما الس
التي ال يمثل اإلنفاق عليها إال جزءا  
ضئيال  من دخول المستهلكين تتميز 
.بدوال طلب غير مرنة كالملح والتوابل 

إذا كان سعر السلعة حدد قرب -4
الطرف العلوي أو السفلي لدالة الطلب 
، فالمرونة السعرية للطلب تزداد كلما 
اتجهنا صوب الطرف العلوي لتلك 

.الدالة والعكس صحيح 

ما إذا كان الطلب متصال  -5
كالشاي والسكر أو منفصال  ، 
.فكلما كان متصال  كان غير مرن 

:  إمكانية إحالل السلع بغيرها -6
فكلما كانت السلعة ال يمكن إحاللها 
بغيرها كانت ضرورية وكان الطلب 
عليها غير مرن مثل العيش ، 

والطلب مرن في حالة اللحوم ألن 
لها بدائل مثل األسماك كبديل 

.أرخص للحوم 
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المرونة الدخلية للطلب 

قياس أي إيجاد معيار ل.توضح المرونة الدخلية كيفية توزيع المستهلك لما يطرأ علي دخله من تغيرات علي مختلف أوجه إنفاقه•
.التغير في إستهالك الفرد من سلعة معينة نتيجة تغير مستوي دخله خالل فترة زمنية 

التغير النسبي في الدخل \التغير النسبي في الكمية المطلوبة = المرونة الدخلية للطلب •

•Nm=ΔQ/Q/ΔM\M =ΔQ\ΔM.M\Q

في دخل المستهلك % 1إذا كان معامل المرونة الدخلية للسلعة ما اكبر من الواحد الصحيح فأنه يعني أن زيادة أو نقص مقدارها •
1  >م . سيصاحبها زيادة أو نقص في إنفاقه علي هذه السلعة بنسبة اكبر من الواحد الصحيح 

ينة في دخل المستهلك بنسبة مع( نقص ) إذا كانت قيمة معامل المرونة الدخلية أقل من الواحد الصحيح دل ذلك علي أنه زيادة أو •
.في اإلستهالك من السلعة بنسبة أقل ( نقص ) تؤدي إلي زيادة أو 

رية ، أي أنه بزيادة الدخل الفردي سيزيد إستهالكه من السلع ، لكن هذه العالقة الموجبة ال تحدث دائما  إال لو كانت السلعة ضرو•
ادة الدخل فتكون العالقة بين الدخل واإلستهالك موجبة أي أن مرونة الطلب للدخل تكون موجبة ، ولكن هناك سلع دنيا ومن ثم فإن  زي

( مثل اللحوم المجمدة المستوردة ) تؤدي إلي إنخفاض اإلستهالك أي أن مرونة الطلب للدخل تكون سالبة 

قانون أنجل•

أي . الترفيه كلما زاد مستوي الدخل للفرد إنخفضت نسبة الدخل المنفقة علي الطعام و زادت نسبة الدخل المنفقة علي أنشطة المتعة و•
ه والتسلية ، أن زيادة الدخل تؤدي إلي زيادة طفيفة في كمية الطعام المستهلكة ولكن تحدث زيادة كبيرة في حجم اإلنفاق علي الترفي

.أي أن مرونة الطلب للدخل علي الطعام منخفضة بينما مرونة الطلب علي الترفيه عاليه 
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العرض
و منحني العرض لسلعة ما عبارة عن الكميات من السلعة التي يجد البائع أ•

وقت معين المنتج نفسه مستعد للتصرف فيها أو بيعها باألسعار المختلفة خالل
.  بتة في سوق معين مع بقاء العوامل اآلخري المؤثرة علي الكمية المعروضة ثا

عرض السوق•

كون يقصد به الكميات المختلفة أو مجموع العروض الفردية من السلعة التي ي•
لمختلفة المنتجون أو البائعون علي إستعداد للتصرف فيها أو بيعها باألسعار ا

ثرة خالل فترة زمنية معينة في سوق معين بفرض بقاء العوامل اآلخري المؤ
.علي الكميات ثابتة 

قانون العرض•
ف فيها أو تتناسب الكميات التي يقبل المنتج أو البائع أو البائعون علي التصر•

با  طردياُ عرضها للبيع من سلعة ما في فترة زمنية معينة في سوق معين تناس
ا مع أسعار هذه السلعة وذلك مع فرص ثبات بقيت العوامل اآلخري علي حاله

.دون تغيير 

منحنى العرض•
، الكمية (متغير مستقل ) هو منحني يمثل عالقة داليه بين متغيرين هما السعر •

عن أو المنحني الذي يمثل دالة العرض التي تعبر( متغير تابع ) المعروضة 
.العالقة بين أسعار السلعه والكميات المعروضة منها لكل وحدة زمنية 
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العوامل المحددة 
للعرض 

هلك ثمنا  للسعر الذي ينتظر أن يدفعه المست( البائعين ) تقدير أو توقع المنتجين -1•
.للسلعة عندما تعرض للبيع في السوق 

عهم للكمية توق) تقدير أو توقع البائعين لكمية السلعة التي ستصل علي ذمة البيع -2•
(.المحتمل عرضها في السوق 

لعالسمنبغيرهاالسلعةاستبدالأيإحاللدرجةإمكانيةأواآلخريالسلعأسعار-3•
فيروضةالمعالسلعبينالعالقاتأي.المختلفةباألسعارالسوقفيللبيععرضهاعند

العروةفسنفيينتجفكالهمابالبرسيمالقمحعالقةمثلالتنافسيةفالعالقاتالسوق
نتقالإمعالقمحعرضزيادةأيلليمين،العرضمنحنيإنتقاليعنيوهذا(الشتوية)

.البرسيمعرضإنخفاضأيلليسارالبرسيمعرضمنحني

رة علي تكاليف اإلنتاج أي أسعار عناصر اإلنتاج ومستوي الضرائب واإلعانات المقر-4•
فيؤدي إنخفاض أسعار المدخالت إلي خفض تكاليف اإلنتاج                                     . السلعة

.إمكانية درجة تحمل السلعة للتخزين -5•

.المستوي التكنولوجي وعالقات اإلنتاج -7.           حاجة المنتج أو البائع للنقود -6•
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الفرق بين التغير في الكمية المعروضة وتغير العرض

المعروضةالكميةتغير
السلعةسعررلتغينتيجةالنقصأوبالزيادةالمعروضةالكميةفيالتغيريمثل

لمعروضةاالكميةعليالمؤثرةاآلخريالعواملباقيثباتمعمعينةزمنيةفترةفي
زيادةإليأديP2إليP1منالسعرإرتفاعأن(1)الشكلمنيتضححيث

إليP2منالسعرإنخفضإذاصحيحوالعكسQ2إليQ1منالمعروضةالكمية
P1منالمعروضةالكميةإنخفضتQ2إليQ1.

العرضتغيرأما
السعربخالفللعرضالمحددةاآلخريالعواملمنأكثرأوواحدتغيرإذا
العرضحنيمنفإنإلخ.....المتوقع،للسعرالمنتجينتقديرأولإلنتاجكالتكاليف

أكبرللبيعيعرضالمنتجأنبحيثالعرضزيادةحالةفياليمينإليبأكملهينتقل
نقصحالةفياراليسإليبأكملهوينتقل،أقلبثمنالكميةنفسيبيعأوالسعربنفس

نفسضيعرأوالسعربنفسأقلكميةيعرض(البائع)المنتجأنبحيثالعرض
.بالشكلموضحهوكماأعليبسعرللبيعالكمية
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مرونة العرض

.  هي تقيس مدي أو درجة استجابة أو حساسية الكمية المعروضة من سلعة ما للتغيير الذي يحدث في سعرها •

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

ns=ΔQ/ΔP-P/Qمرونة العرض عند نقطة  •

 ns=Q2-Q1/Q2+Q1÷P2-P1/P2+P1مرونة العرض عند نقطتين •

.ويالحظ أن معامل مرونة العرض تكون إشارته موجبة ويرجع ذلك إلي طبيعة العالقة الطردية بين الكميات المعروضة والسعر •

دة أو إذا تغيرت الكمية المعروضة بالزيادة  أو النقصان بنسبة أكبر من التغير في السعر بالزيا) عرض السلعة مرن ← 1 >م -1•
النقصان ، 

( .اذا كانت نسبة التغير في الكمية المعروضة أصغر من التغير في السعر ) عرض غير مرن ← 1<م -2•
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السوقتوازن

الحيثبوالبائعينالمشترينمنعديدمنالتنافسيةاألسواقتتكون•

كلتفاعلولكن،السوقسعرفييؤثرأنبمفردهمنهملواحديمكن

عرسأيوعند،التوازنوكميةالتوازنسعريحددوالطلبالعرضمنحني

تجلينالمطلوبةتلكعنالمعروضةالكميةتزيدالتوازنسعرمنأعلي

عندنمابي،لإلنخفاضالسعريميلوبالتالي،السوقفيفائضمنحالة

طلوبةالمالكميةتزيدالمطلوبةالكميةتزيدالتوازنسعرمنأقلسعرأي

عرالسيميلوبالتاليالسوقفيعجزحالةلينتجالمعروضةتلكعن

منكليدوتحدالسوقفيالتوازنميكانيكيةيبينالتاليوالشكل.للزيادة

لتيحايوضحوكذلك،والطلبالوحدةتفاعلنتيجةالتوازنوكميةسعر

.السوقوعجزالسوقفائض
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