
العوامل المؤثره في ، جدولھ ، قانونھ ، مصادره ، مفھومھ(:العرض
.)العوامل المؤثره في مرونة العرض، مرونة العرض ، العرض 

ھو تلك الكمیھ من السلعھ التي یكون المنتجون مستعدین لبیعھا في : تعریفھ
) االخرىمع افتراض ثبات العوامل الموثره ( السوق بسعر معین وفي زمن معین 

.

:ھي : مصادر العرض 

) .الذي یعتمد على االسعار والتكالیف والتكنولوجیا ( االنتاج الجاري - ١
. الخزین من السلع المنتجھ - ٢

، مع افتراض بقاء العوامل االخرى ثابتھ : Law of Supply: قانون العرض
عالقھ طردیھ اي ھنالك ( ، ھا في السوق د الكمیات المعروضھ كلما زاد سعرتزدا

وتنخفض الكمیات المعروضھ كلما انخفض ، ) بین السعر والكمیات المعروضھ 
الن المنتجین ھدفھم الربح / سعرھا في السوق 

وذلك الن العرض عند ، الیفھم العرض االعند سعر معین ووقت معین / مالحظھ
نھ كما ان العرض في وقت معین یختلف ع، سعر معین یختلف عنھ عند سعر اخر 

وان االنتاج یحتاج ، مادام االنتاج ھو احد مصادر العرض ، في وقت او زمن اخر 
وھذا یؤثر على امكانیة المنتجین في االنتاج ) تطول او تقصر ( لفتره زمنیھ 

.وبالتالي العرض 

The Supply Schedule: جدول العرض

یكون المنتجون ھو العالقھ بین اسعار السوق والكمیات المعروضھ التي : تعریفھ
على استعداد النتاجھا وبیعھا حیث ان كلما ازداد السعر كلما ازدادت الكمیات 

.المعروضھ من قبل المنتجین وكما یظھر بالجدول االتي 

في اي انھ كلما زاد سعر السلعھ
السوق اندفع المنتجون لزیادة 
.االنتاج منھا والعكس صحیح 

المنتجھ او المعروضھ ) كغم ( الكمیھ السعر 
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ویمكن تمثیل ذلك بمنحنى العرض االتي 

بخالف او عكس الطلب فان منحنى العرض یتجھ من اسفل الیسار باتجاه اعلى 
الیمین 
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٤٠٢٠١٠)المعروضھ(الكمیة المنتجھ

، فلو فرضنا ان السلعھ في ھذا المثال ھي الحنطھ فان ارتفاع سعرھا في السوق 
في ویتركون انتاج الذره. یجعل الفالحین یندفعون النتاجھا بسبب ارتفاع اسعارھا 

.حالة بقاء سعرھا ثابت 



ھي : العوامل المؤثره في العرض 

.تتاثر الكمیھ المعروضھ من سلعھ معینھ بعوامل متعدده منھا

.عالقھ طردیھ ) ارتفاعا وانخفاضا ( سعر السلعھ نفسھا - ١
) .ثابتھ ام متغیره ( اسعار السلع االخرى - ٢
خدمھ في العملیھ اسعار عناصر االنتاج المست( اسعار عوامل االنتاج - ٣

) .التنظیم ، راس المال ، العمل ، االرض ( االنتاجیھ 
.مستوى التكنولوجیا المستخدمھ - ٤
.مدى رغبة المنتجین في االحتفاض بالسلعھ - ٥
.االعانات والضرائب - ٦
.الزمن - ٧

/شرح كل منھا 

في السوق حافزا یعتبر زیادة او ارتفاع سعر السلعھ: سعر السلعھ نفسھا- ١
.للمنتجین على زیادة انتاجھا النھ یحقق لھم ربح اكبر 

اذا ارتفع اسعار السلع االخرى في السوق فان المنتجون : اسعار السلع االخرى- ٢
وبالتالي یقل عرض ، سوف یتجھون النتاج تلك السلع التي ارتفع سعرھا 

. السلعھ االولى التي كان ینتجونھا 
فھذا یعني زیادة ، اذا ارتفعت اسعار عناصر االنتاج : اجاسعار عوامل االنت- ٣

.وبالتالي انخفاض انتاج السلع والعكس صحیح ، التكالیف 
كلما تطور المستوى التكنولوجي المستخدم في االنتاج : مستوى التكنولوجي- ٤

.والعكس صحیح ) العرض ( ازداد االنتاج 
( انات فانھم یزدون االنتاج اذا حصل المنتجون على اع: االعانات والضرائب- ٥

فیقوم ، الن االعانات تقلل من التكالیف ، ) العرض على الرغم من ثبات السعر 
اما اذا زادت الضرائب على المنتجین فانھم یقللون . المنتجون بزیادة انتاجھم 

الن الضرائب تزید من تكلفة االنتاج مما یدفع المنتجون ) العرض ( االنتاج 
.وكما یظھر بالشكل ادناه .لخفض انتاجھم 

فاذا كانت ، ) اي خزن السلعھ( مدى قدرة المنتجین في االحتفاظ بالسلعھ - ٦
فسوف یقوم المنتجون بسحب السلعھ من السوق ، السلعھ قابلھ للخزن والتتلف 
.وخزنھا لحین ارتفاع سعرھا 



ففي االمد القصیر) العرض ( فللزمن او الوقت اثر على االنتاج : لزمنا- ٧
اما في االمد الطویل فمن الممكن زیادة ) العرض ( الیمكن زیادة االنتاج 

وذلك من خالل تكییف او تھیئة الطاقھ االنتاجیھ للمنتج ، ) العرض ( االنتاج 

بااكملھ) انتقال منحنى العرض ( االعانات والضرائب 

.تنخفض الكمیات المعروضھ عند فرض الضرائب بسبب زیادة التكالیف 

عند فرض الضرائب وینخفض االنتاج ) الداخل ( ینتقل منحنى العرض نحو الیسار 
) .مع بقاء سعر السلعھ ثابت ( او عند رفع اسعار العوامل االخرى 

) .یقل العرض بالرغم من ثبات االسعار ( عند فرض الضرائب 

س السعر٢ع١ع

Q الكمیھ المعروضھ

عند الحصول على االعانات وبالتالي ) یزداد االنتاج ( روضھ تزداد الكمیات المعو
. ینتقل منحنى العرض نحو الخارج 

تزداد الكمیھ المعروضھ عند الحصول على االعانات الن االعانات تقلل من تكلفة 
.االنتاج 



یزداد العرض بالرغم من بقاء ( عند الحصول على االعانات او اي تقدم تكنلولوجي 
) .ثابتھ االسعار 

س السعر١ع٢ع

Qالكمیھ المعروضھ



Elasticity of Supplyمرونة العرض 

ھي درجة استجابة الكمیھ المعروضھ من سلعھ ما للتغیر في السعر : تعریفھا
.صعودا او نزوال 

ك ٢ك
١ك

١س÷ ٢س
١س

ك ٢ك
١ك

١س×
١س ٢سس

) خمسة انواع( تظھر لنا معامل المرونھ وھي ونتیجھ ھذه المعادلھ

ویكون فیھ معامل المرونھ اكبر من واحد ویكون منحنى : عرض مرن- ١
كما في الشكل البیاني االتي . العرض بطئي االنحدار 

س السعرع

منحنى العرض

الكمیھ المعروضھ 

اكبر من الصفر واقل من یكون فیھ معامل المرونھ: عرض غیر مرن- ٢
كما في الرسم البیاني االتي .ویكون منحنى العرض شدید االنحدار ، الواحد 

السعرسع

Qالكمیة المعروضھ



والمنحنى ، یكون فیھ معامل المرونھ یساوي واحد : العرض احادي المرونھ- ٣
الرسم وكما في ) . ٤٥( یكون خط مستقیم یخرج من نقطة االصل بدرجة 

.البیاني االتي 

سع

منحنى العرض

ویكون فیھ معامل المرونھ تساوي صفر وان : العرض عدیم المرونھ- ٤
مثال ذلك االرض في نقطة تقاطع ، العرض الیمكن تغیره مھما تغیر السعر 

.وكما في الرسم البیاني االتي . في االماكن المزدحمھ 

س

ع

منحنى العرض

Q

ویكون فیھ معامل المرونھ مساویا للما النھایھ   : عرض النھائي المرونھ- ٥
.وكما في الرسم البیاني االتي . ∞

س

ع        منحنى العرض

Q



:العوامل المؤثره في مرونة العرض 

كلما زادت مرونتھا ، قابلھ للتخزین فكلما كانت السلعھ: قابلیھ السلع للخزن- ١
الن اي انخفاض في سعر السلعھ في السوق سیقوم المنتج بسحب السلعھ ، 

یقومالمنتج باخراجھا من ، وعندما یرتفع سعر السلعھ ، من السوق وخزنھا 
المخازنوطرحھا في السوقمره اخرى عندما یرتفع سعرھا وبذلك یكون 

.العرض مرن 
فاذا كانت عناصر االنتاج غیر متخصصھ : االنتاجمرونة انتقال عناصر- ٢

.وبذلك یكون العرض مرن ، ویمكن نقلھا من نشاط الخر زادت مرونتھا 
فھنالك بعض السلع والمواد الیمكن زیادة : الفتره الزمنیھ الالزمھ لالنتاج- ٣

النھا تحتاج الى فتره زمنیھ البد المرور بھا لكي ، انتاجھا في االمد القصیر 
وبذلك یكون ، وھذه تختلف باختالف طبیعھ السلعھ ، عملیھ االنتاج تتم

. العرض غیر مرن في االجل القصیر 
ففي االمد القصیر یكون الغرض ، للزمن اثر على مرونة العرض : الزمن- ٤

فیمكن زیادة ، اما في االمد المتوسط ، غیر مرن ثابت والیمكن تغیره 
ویصبح منحنى ، بالطاقھ االنتاجیھ من خالل المناوره ، العرض شیئا ما 

العرض قلیل المرونھ 

ان التغیر ، تغیر السعربسبب التغیر في الكمیات المعروضھاي :التغیر في العرض
وتكون ، في الكمیات المعروضھ صعودا او نزوال یحدث بسبب تغییر السعر 

.الحركھ على نفس منحنى العرض من نقطھ الى اخرى 

سكما في الرسم البیاني االتي 

ع

٤
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فيیحصل التغیر٢

السعر فتتغیر١

الكمیات المعروضھ

٤٣٢١الكمیة المعروضھ



كلما زاد السعر كلما زادت الكمیات المعروضھ من قبل المنتجین الن -
( ذلك یزید ارباحھم وكلما انخفض السعر انخفضت الكمیات المعروضھ 

) .العالقھ طردیھ
السباب العالقھ ) اي التغیر في الكمیات المعروضھ ( التغیر في العرض -

وانما بسبب تغیر في احد ، لھا بتغیر السعر اي ان السعر یبقى ثابتا 
او حصول ) مثل التكنولوجیا ( العوامل االخرى المؤثره في العرض 

ك نحتاج الى المنتجین على اعانات او فرض ضرائب على المنتجین وبذل
وكما في الرسم البیاني االتي ، منحنى عرض جدید 

والحركھ ھنا التتم على ، ) تحول العرض ( فنكون امام مفھوم اخر یسمى 
. وانما من منحنى عرض الى منحنى عرض جدید ، نفس منحنى العرض 
.نزوالأوصعودا وتتغیر الكمیھ المعروضھ ، مع بقاء السعر نفسھ 

السعر ثابت٣ع١ع٢ع

منحنى العرض الثالث

منحنى العرض

االولمنحنى العرض

الثاني

اي یكون . عندما تتغیر التكنلوجیا المستخدمھ یتغیر منحنى العرض صعودا اونزوال 
.ھنالك منحنى عرض جدید 

منحنى العرض االول / ١ع



منحنى العرض یندفع نحنو الیمین ویعني حصول المنتجین على اعانات وھذا / ٢ع
) .المعروضھ ( یدفعھم لزیادة الكمیات المنتجھ 

منحنى العرض یندفع نحو الیسار ویعني فرض الضرائب على المنتجین مثال / ٣ع
) .المعروضھ ( مما یدفع المنتجین الى خفض الكمیات المنتجھ 

احد العوامل المؤثره مثل التكنولوجیا او حصول المنتجین على ویحصل تغیر في
. اعانات او فرض ضرائب على المنتجین 

) اي الكمیھ المعروضھ ( ھو السعر الذي یساوي بین العرض : سعر التوازن
وھو سعر افتراضي یصیغھ االقتصادیون في افعالھم لمعرفة الواقع ، والطلب علیھا 

یقع على نقطة تقاطع منحني العرض والطلب و، العملي في السوق 

كما في الرسم البیاني االتي 

طع

دینار٣فائض   العرض

A سعر التوازنA2دینار

دینار١سعر السوق

فائض                    الطلب

٣٠٢٠١٠

تكون الكمیھ التي یرغب المستھلكون شراءھا ھي نفس ) دینار ٢(عند السعر
تتساوى الكمیات ) دینار ٢( اي انھ في السعر . الكمیھ التي یرغب المنتجون بیعھا 

المطلوبھ مع الكمیات المعروضھ وھو سعر التوازن 



نالحظ ان المنتجون سیقمون بزیادة االنتاج) دینار ٣(الى اما اذا ارتفع السعر
) .وحده ٢٥( الى ) وحده ٢٠( وبالتالي ترتفع الكمیات المعروضھ من 

.وحدات ١٠وحده الى ٢٠اما المستھلكون فیقمون بخفض الكمیات المطلوبھ من 

فسوف تنخفض الكمیات المعروضھ الى   ، ) دینار ١( الى اما اذا انخفض السعر
. وحده ٣٠وتزداد الكمیات المطلوبھ الى) وحدات ١٠( 

والیمكن لسعر السوق ان یبتعد كثیرا عن ،ھو السعر الفعلي السائد : سعر السوق
فان الیھ السوق ، فاذا ارتفع سعر السوق اعلى من سعر التوازن ، سعر التوازن 

، واذا انخفض اقل من سعر التوازن ، تعمل على اعادتھ لیقترب من سعر التوازن 
.فعھ الى االعلى لیقترب من سعر التوازن فان الیة السوق ستعمل على ر

وھكذا فانھ سعر السوق یحوم دائما حول سعر التوازن فالیمكن ان یبتعد عنھ كثیرا 
الن الیة السوق سوف تعیده الى حالة التوازن وكما یظھر في ) صعودا او نزوال ( 

.الرسم البیاني السابق 

الیمین وھو یمثل عالقھ عكسیھ بین یتجھ من اعلى الیسار الى اسفل/ منحنى الطلب 
السعر والكمیات المطلوبھ 

كلما زاد السعر انخفضت الكمیھ المطلوبھ 

س

٢٠منحنى الطلب 
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٥٤٣٢١كمیھ المطلوبھ 



یتجھ من اسفل الیسار الى اعلى الیمین وھو یمثل عالقھ / منحنى العرض -
لسعر والكمیھ المعروضھ طردیھ بین ا

كلما زاد السعر زادت الكمیھ المعروضھ -

سمنحنى العرض

٢٥
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٥٤٣٢١٠ك المعروضھ


