
) .مفھومھ وقانونھ ومنحنى الطلب والعوامل المؤثره ( الطلب 

ھو الكمیات ) : market Demand( اي طلب السوق ( مفھوم الطلب- ١
الكلیھ من سلعھ معینھ التي یمكن شراءھا من قبل االفراد والمشاریع باسعار

.                                                           معینھ وفي وقت معین 
) الدخل والذوق واسعار السلع االخرى ( بافتراض ثبات العوامل االخرى 

.الكمیھ والسعر 
.للطلب عنصرین ھما : عناصر الطلب- ٢

.عنصر ذاتي یتمثل بالرغبھ والحاجھ / أ 

.لقدره على الشراء عنصر موضوعي یتمثل با/ ب 

اي لكي یكون ھنالك طلب یجب ان تكون ھنالك رغبھ وحاجھ وھذه الرغبھ والحاجھ 
والرغبھ غیر المصحوبھ بقدره شرائیھ . یجب ان تكون مصحوبھ بقدره شرائیھ 

.التعد طلبآ 

))الكمیھ المطلوبھ من سلعھ ما وسعرھا (( العالقھ عكسیھ بین 

ھو العالقھ العكسیھ بین السعر ) : The Law of Demand( قانون الطلب- ٣
( بافتراض ثبات العوامل االخرى وھي . ( والكمیھ المطلوبھ من سلعھ معینھ 

وھذه العالقھ یؤثر فیھا ) . الدخل والذوق واسعار السلع االخرى البدیلھ 
تغیر ( على الكمیھ المطلوبھ من سلعة معینھ كونھا ) كمتغیر مستقل ( السعر 
یس العكس ول، ) ثابت 

وھو توضیح لقانون الطلب ) : Demand schedule(جدول الطلب- ٤
والذي یظھر فیھ انھ كلما ارتفع السعر انخفظت ، بجدول یسمى جدول الطلب 
.الكمیھ المطلوبھ من سلعھ ما 

سعر السلعھ س د د                            الكمیھ المطلوبھ من السلعھ س غم

١٥٠٠د             ١٠٠٠

١٠٠٠د                                                   ٢٠٠٠

٥٠٠د                                                    ٣٠٠٠

٢٥٠د                                                    ٤٠٠٠



ویظھر منھ انھ كلما ارتفع السعر انخفظت ، بوھذا الجدول یسمى بجدول الطل
.الكمیھ المطلوبھ من سلعھ ما 

غم ١٥٠٠د     كانت الكمیھ المطلوبھ ١٠٠٠فعندما كان سعر السلعھ 

غم ١٠٠٠د        انخفضت الكمیھ المطلوبھ الى ٢٠٠٠وعندما اصبح السعر 

وھكذا 

.تاثیرا عكسیا الكمیھ المطلوبھیؤثر على السعرومن ذلك یتضح ان 

خط (ھو بناء افتراضي او ) : The Demand Curve( منحنى الطلب- ٥
یبین كم ھو عدد الوحدات من سلعھ معینھ یرغب المستھلك شرائھا ) بیاني 

مع افتراض العوامل المؤثره ( خالل فتره زمنیھ معینھ بكل االسعار الممكنھ 
واذا ماقیست . ) االخرى وھي الدخل والدوق واسعار السلع االخرى 

، الكمیات المطلوبھ على المحور االفقي وقیس السعر على المحور العمودي 
)بمنحنى الطلب ( وتم ایصال ذلك بخط نحصل على مایسمى 

السعر
٤٠٠٠P
٣٠٠٠
٢٠٠٠
١٠٠٠

٠
١٥٠٠١٠٠٠٥٠٠٢٥٠

من سلعھ ویظھر من الشكل العالقھ العكسیھ بین السعر والكمیھ المطلوبھ
ویظھر فیھ منحنى الطلب ینحدر ، ) بشرط ثبات العوامل االخرى( معینھ 

.اي ان انحداره سالب، من اعلى الیسار الى اسفل الیمین 
وھذا االنحدار یدل على انھ كلما انخفض سعر سلعھ معینھ ازدادت الكمیھ 

.والعكس صحیح . المطلوبھ من سلعھ ما 
عالقھ بین السعر والكمیھ المطلوبھ من سلعھ وھنالك سببان لتفسیر ھذه ال

اي ) السلعھ البدیلھ ( واثر االحالل، اثر الدخل اي دخل الفرد( ھما .ما 
) احالل سلعھ یدل سلعھ اخرى 



یجد ، ) مع افتراض ثبات الدخل النقدي ( في حالة ارتفاع سعر السلعھ- ١
السلعھ اقل المستھلك نفسھ في وضع الیسمح لھ االبشراء كمیھ من ھذه 

. الن دخلھ الحقیقي قد انخفض ، من السابق 

) مع افتراض ثبات الدخل النقدي ( وبالعكس في حالة انخفاض سعر السلعھ
، فان المستھلك یجد ان دخلھ النقدي یسمح لھ بشراء المزید من تلك السلعھ ، 

ل وھذا یطلق علیھ اثر الدخ، الن انخفاض السعر یعني ارتفاع دخلھ الحقیقي 
)income effect. (

ھذا ، ) مع افتراض ثبات السلع البدیلھ ( في حالھ ارتفاع سعر السلعھ- ٢
مما ، یجعل السلع البدیلھ ارخص نسبیا من السلع التي ارتفع سعرھا 

) التي ارتفع سعرھا ( یجعل المستھلك یقلل استھالكھ لھذه السلعھ 
. واالتجاه لشراء السلع البدیلھ 

فان ، ) مع بقاء السلع البدیلھ ثابتھ ( خفاض سعر السلعھاما في حالة ان
مما یجعل ، السلع البدیلھ تصبح اغلى نسبیا من السلع التي انخفض سعرھا 

، المستھلك یسعى للحصول على المزید من السلعھ التي انخفض سعرھا 
) . ( اثر االحالل ( وھذا مایطلق علیھ مصطلح ، والتقلیل من السلع البدیلھ 

substitution. (

العوامل المؤثره في الطلب او المحدده للطلب اي المؤثره في الكمیھ -٦
المطلوبھ من السلعھ

:تتاثر الكمیھ المطلوبھ من سلعھ ما بعدد من العوامل یمكن اجمالھا باالتي

.الذوق -٣.                                   االسعار - ١
.عوامل اخرى مثل الطقس -٤.                                     الدخل - ٢



تؤثر االسعار على الكمیات المطلوبھ من سلعھ ما تاثیرا مختلفا : االسعار- ١
: وكاالتي 

في الظروف االعتیادیھ كلما ارتفع سعر السلعھ : سعر السلعھ نفسھا-أ
.منھا والعكس صحیح انخفضت الكمیھ المطلوبھ

س

٢س

١س

غ١٠غ٢٠ك

ھنالك الكثیر من السلع التي یمكن ان تحل احدھما ) : المنافسھ ( اسعار السلع البدیلھ 
ولھذا تؤثر اسعار بعض السلع على الكمیھ ، محل االخرى في اشباع الحاجھ 

ارتفع سعر الشاي یزداد الطلب على القھوه مثال اذا، المطلوبھ من بعضھا البعض 
.اذا بقي سعرھا ثابت النھا ستكون ارخص من الشاي 

اي العالقھ عكسیھ بین الكمیھ المطلوبھ من سلعھ معینھ واسعار السلع البدیلھ 
المنافسھ لھا ھي عالقھ طردیھ 

قھ بینما قلنا سابقا ان العالقھ بین الكمیھ المطلوبھ من سلعھ ما وسعرھا عال
.عكسیھ 

، وھي السلعھ التي یجب شراءھا جنبا الى جنب : اسعار السلع المكملھ- ب
فالبانزین سلعھ مكملھ ، فمثال الیمكن استخدام السیاره بدون بانزین 

فالمتغیرات التي تطرا في اسعار البانزین ، للسیاره او الشاي والسكر 
عالقھ بینھما البد ان تنعكس على الكمیات المطلوبھ من السیارات وال

اي اذا ارتفع سعر البانزین ینخفض الطلب على السیارات ، تكون عكسیھ 
وھو عكس السلع البدیلھ  ، 

اذا توقع المستھلك ان سعر سلعھ معینھ سوف : التوقعات في االسعار- ت
فان ھذا التوقع سیدفعھ الى زیادة الطلب علیھا وخاصتا اذا كانت ، یرتفع 

العكس فاذا توقع ان سعر سلعھ معینھ سوف السلع قابلھ للخزن ویحصل
،وھنا تكون العالقة طردیةینخفض فانھ سیقلل طلبھ علیھا



تتاثر الكمیات المطلوبھ من المستھلك بالتغیرات التي تحصل في : الدخل- ٢
.فاذا ارتفع دخلھ سوف یزداد طلبھ على السلعھ والعكس صحیح ، الدخل 

لوبھ من سلعھ معینھ بتغیر ذوق او رغبتة تتاثر الكمیھ المط: ذوق المستھلك- ٣
المستھلك في الحصول علیھا 

لیس بسبب تغیر سعر السلعھ او ، فقد یغیر المستھلك طلبھ على سلعھ معینھ 
وانما بسبب تغیر ذوقھ نتیجھ لظھور سلعھ جدیده مثال ، بسبب تغیر دخلھ 

وھذا ، ن الملون تحول طلب المستھلك من التلفزیون العادي الى التلفزیو: مثال 
التحول في الذوق یؤدي الى تقلیل الطلب على التلفزیون العادي وزیادتھ على 

التلفزیون الملون 

ففي الصیف یزداد الطلب على مكیفات : )مثل الطقس ( عوامل اخرى - ٤
. وفي الشتاء على اجھزة التدفئھ ، الھواء او المبردات 

والعوامل ، ھ المطلوبھ من سلعھ معینھ ھي العالقھ بین الكمی: تعریف دالة الطلب 
ویمكن التعبیر عنھا بالصیغھ االتیھ ) . او المحدده بھا ( المؤثره فیھا 

Q= F ( P,P , Yدالھ الطلب        

Qالكمیھ المطلوبھ - :حیث ان 

Fدالھ 

Pسعر سلعھ معینھ 

Pالبدیلھ سعر السلعھ 

Yالدخل النقدي 

Tذوق المستھلك 

اي ان الكمیھ المطلوبھ دالھ فس سعر سلعھ معینھ واسعار السلع البدیلھ والدخل 
.والذوق 

:في الطلبوالتغیر الكمیھ المطلوبھالتغیر في -:امثلھ على 

االنتقال من نقطھ الخرى على نفس منحنى یعني : التغیر في الكمیھ المطلوبھ- ١
الن التغیر كان في سعر السلعھ فقط، مع افتراض ثبات العوامل ، الطلب 

) السعر للسلع االخرى ، الذوق ، الدخل ( االخرى 



ھنا یتغیر سعر السلعھ مع ثبات العوامل االخرى 

pالسعر

٢س٢٠٠

١س١٠٠

الكمیھ المطلوبھ 

٢ك١ك

وحده٢وحدات    ٤

التغیر في احدى العوامل المؤثره في الطلب مع فیعني : التغیر في الطلب- ٢
اعلى أو ادنى من منحنى طلب جدیدوبالتالي سنحتاج الى ، بقاء السعر ثابت

المنحنى االول وكما یلي 

فاذا ) الذوق مثال ، الدخل ( ره ویتغیر احد العوامل المؤثالسعر یبقى ثابتھنا 
ك      ٩الى ٦اذا ارتفع الدخل تزداد الكمیھ المطلوبھ من : تغیر الدخل مثال 

ك بالرغم من ثبات سعرھا ٣الى ٦اذا انخفض الدخل تقل من 

ازدات الكمیھ المطلوبھ 

ك٩الى 

٢١٣

p

٣ط١ط٢ط

ك٣انخفضت الكمیھ المطلوبھ الى 

٣ك١ك٢ك



تختلف انواع الطلب حسب الزاویھ التي تنظر منھا الیھ : انواع الطلب

فعلى مستوى االقتصاد الجزئي ینقسم الطلب الى -أ
وھو یمثل طلب الفرد على سلعھ معینھ : الطلب الفردي -
ویتكون او یمثل مجموع طلبات االفراد ) : طلب السوق ( الطلب الكلي -

.على سلعھ معینھ 

ومن زاویھ اخرى ینقسم الطلب الى االنواع االتیھ ؟- ب

عندما یكون ، یطلق اسم الطلب المشتق على سلعھ معینھ : الطلب المشتق - ١
.                                                          نتیجھ للطلب على سلعھ اخرى 

الطلب ھو طلب مشتق من ) الدقیق ( ان الطلب على الحنطھ : مثال ذلك 
) .اي اشباع الحاجھ من الخبز ( على الخبز 

عندما تطلب سلعتان او ، ویطلق اسم الطلب المشترك : الطلب المشترك - ٢
اكثر معا في نفس الوقت                                                       

عندما تطلب االسمنت والرمل والحصى لعمل الخرسان : مثال ذلك 
عندما ، والطلب المركب ھو الطلب الكلي على سلعھ معینھ : الطلب المركب- ٣

تطلب ھذه السلعھ لعدة اغراض                                                     
النھ الفحم یمكن استخدامھ ، الطلب على الفحم ھو طلب مركب : مثال ذلك 

وغیرھا من ، یھ وفي تولید القوه الكھربائ) للقطار ( في التدفئھ وفي النقل 
.االستخدامات 

.مع رسم منحنى شاذ كما ھو ادناه / االستثناءات من قانون الطلب

وھي السلع یزداد ) : مثل المجوھرات الثمینھ (سلع المفاخره والمباھات-أ
، وتسمى بالسلع الفاخره او المباھات ، الطلب علیھا كلما ازداد سعرھا 

طي اھمیھ خاصھ للسلعھ في نظر والسبب في ذلك ان السعر المرتفع یع
معتقدا ان السعر ، وخاصة ذوي الطبقات الراقیھ او المترفھ ، المستھلك 

.المرتفع دالھ على الجوده العالیھ للسلعھ 
وھي السلع التي كلما ازداد سعرھا یزداد ) : مثل الخبز( السلع الدنیا - ب

من قبل وخاصة ، النھ الیمكن االستغناء عنھا ، الطلب علیھا ایضا 



ولكن یكون ذلك على حساب ( او ذات الدخل المحدود ، العوائل الفقیره 
تقوم ھذه العوائل بتقلیل الشراء من السلع غیر ( مثال ، ) السلع االخرى 

لتركز على السلعھ الضروریھ وھي ، الضروریھ او السلع الكمالیھ 
) .الخبز (

د٣٣٠٠س

د٢٢٠٠س

د١١٠٠س

Qك

١ك٢ك٣ك

وحده٢وحده    ٤وحده      ٦

مع الرسم البیاني الشاذ 

زاد الطلب علیھا ،وتشمل سلع المباھات والسلع الضروریة كلما زاد سعر السلعھ
. التي ال یمكن األستغناء عنھا

كان التغیر في الكمیات ، إذا خط مستقیممنحنى الطلب على شكل یكون : مالحظھ
وكذك یكون التغیر ، المطلوبة من السلعة على المحور األفقي متساویا في كل مره

ویكون .في السعر على المحور العمودي بمقدار وحدة واحدة في كل مرة أیضا
.مقعرا إذا كان عكس  ذلك



)Elasticity of demand( مرونھ الطلب 

)اھمیتھا ، والعوامل المؤثره فیھا ، وانواعھا ، مفھومھا ( 

)Elasticity( مفھوم المرونھ - ١

)المتغیر المستقل ( للتغیر الحاصل في ) المتغیر التابع ( ھي درجھ استجابة 

)Elasticity of demand( مرونة الطلب - ٢

من سلعھ معین للتغیر ) الكمیھ المطلوبھ( وھي درجة استجابة المتغیر التابع 
، السعر ( والتي ھي . الحاصل في في المتغیرات المستقلھ المؤثره في ھذه الكمیھ 

) .اسعار السلع والخدمات ، الدخل 

:ھنالك ثالثة انواع من مرونات الطلب ھي 

price elasticity of demandمرونة الطلب السعریھ - ١
Income elasticity of demandمرونة الطلب الدخلیھ      - ٢
Crss elasticity of demand) التبادلیھ ( مرونة الطلب المتقاطعھ - ٣

ھي درجة استجابة الكمیھ المطلوبھ من سلعھ معین : مرونة الطلب السعریھ - ١
.للتغیر الحاصل في سعرھا 

)السعر االول والسعر الثاني والكمیھ االولى والكمیھ الثانیھ ( نعطي / بالسؤال 

، غیر مرن ، اي مرن ( استخراج معامل المرونھ مع بیان نوع الطلب : والمطلوب 
) .احادي المرونھ 



.وھنالك خمسة انواع : درجات مرونة الطلب السعریھ 

اذا ) مرن ( الطلب المرن یكون-) :Elastic demand( الطلب المرن - ١
اي ، التغیر النسبي في السعر ) >( النسبي في الكمیھ المطلوبھ اكبر من تغیركان ال

وفیھ تكون معامل المرونھ اكبر ) ١( خارج قسمھ االول على الثاني تكون اكبر من 
)١>م ( ١من 

:مثال على ذلك 
دینار وادى ھذا االرتفاع ) ١٢٥(دینار الى ) ١٠٠( اذا ارتفع سعر سلعھ معین من 

، ) وحده ٦٠٠( الى ) وحده ١٠٠٠(من في السعر الى انخفاض الكمیھ المطلوبھ
فما ھي معامل المرونھ وماھو نوع الطلب ولماذا ؟

مالحظھ
فان مرونة الطلب ، مادامت العالقھ بین الكمیھ المطلوبھ والسعر عالقھ عكسیھ 

ولكن عند اخذ القیم المطلوبھ بغض النظر عن االشاره ، السعریھ تكون دائما سالبھ 
١او اقل من یكون الطلب مرن)١>( ١المرونھ ھي اكبر من یمكن القول ان ، 
.ولكن اكبر من الصفر یكون الطلب غیر مرن)١<(

.بدون سؤال كاالتي / ویمكن تمثیل الطلب المرن 
النسبي في الكمیھ المطلوبھ اكبر من التغیر النسبي یكون فیھ التغیر / الطلب المرن 

.١>م ١في السعر ومعامل المرونھ اكبر من
.١>م ، ١وتكون فیھ معامل المرونھ اكبر من 

( اوجد معامل المرونھ ونوع الطلب اذا ارتفع سعر سلعھ معین من : مثال اخر 
وادى ھذا االرتفاع في السعر الى انخفاض الكمیھ ، دینار ) ١١٠( دینار الى ) ١٠٠

) . وحده ٦٠٠(الى) وحده ١٠٠٠( المطلوبھ من تلك السلعھ من 

ویكون الطلب الغیر -) :Inelastic demand( الطلب الغیر مرن - ٢
اذا كان التغیر النسبي في الكمیھ المطلوبھ اقل من التغیر النسبي ، مرن 

اي ان خارج قسمھ االول على الثاني، في السعر 
. احد اي ان معامل المرونھ تكون اكبر من الصفر واقل من و، تكون اقل من واحد 



. اوجد معامل المرونھ ونوع الطلب : مثال على ذلك 
وادى ذلك الى انخفاض الكمیھ ) ١٢٥(الى ) ١٠٠( اذا ارتفع سعر سلعھ معین من 

ونوع ، فما ھي معامل المرونھ ) . وحده ٩٠٠(الى ) وحده ١٠٠٠( المطلوب من 
الطلب ولماذا ؟ 

ویكون الطلب احادي - :)unit elasticity( الطلب احادي المرن - ٣
اذا كان التغیر النسبي في الكمیھ المطلوبھ ، ) متكافي المرونھ ( المرونھ 

اي ان خارج قسمة االول على الثاني ( یساوي التغیر النسبي في السعر 
. اي ان معامل المرونھ یساوي واحد ) واحد = 

اوجد معامل المرونھ ونوع الطلب ولماذا ؟ : مثال على ذلك 

وادى ذلك الى انخفاض الكمیھ ) ١٢٥( الى ) ١٠٠( اذا ارتفع سعر سلعھ ما من 
فما ھو معامل المرونھ ؟ ونوع ) وحده ٧٥٠(الى ) وحده ١٠٠٠(المطلوبھ من 

الطلب ولماذا ؟ 

وفیھ یكون -:في)  perfectly inelastic( الطلب عدیم المرونھ - ٤
لسعر الیؤدي الى التغیر في اذا كان التغیر في ا، الطلب عدیم المرونھ 

. الكمیھ المطلوبھ 

ویكون الطلب -) :perfectly elastic( الطلب النھائي المرونھ - ٥
النھائي المرونھ اي انھ اذا حصل اي تغیر في السعر ولو كان طفیف او 

اي انھ سیتم ، الیؤدي الى تغیر النھائي في الكمیھ المطلوبھ ، قلیل جدا 
)٠٠(لسلعھ وفیھ تكون معامل المرونھ ما النھایھ االستغناء عن شراء ا

. یمثل الطلب النھائي المرونھ : الشكل البیاني االتي 

اي انھ اذا ارتفع سعر السلعھ سیتم االستغناء عنھا نھائیا 



جدول لحاالت المرونھ السعریھ 

ارسم جدول یمثل انواع المرونات السعریھ مع بیان نوع المرونھ ووصف / س 
. الحالھ 

المرونھ وصف الحالھ معامل المرونھ 
اكبر من واحد واقل من 

ماالنھایھ 
نسبة التغیر في الكمیھ المطلوبھ 
اكبر من نسبة التغیر في السعر 

الطلب المرن 

اكبر من الصفر واقل من 
واحد 

نسبة التغیر في الكمیھ المطلوبھ 
اقل من نسبة التغیر في السعر 

الطلب الغیر مرن 

واحد التغیر في الكمیھ 
التغیر في = المطلوبھ 

السعر 

نسبة التغیر في الكمیھ المطلوبھ 
تساوي نسبة التغیر في السعر

الطلب احادي 
المرونھ 

صفر التتغیر الكمیھ 
المطلوبھ 

الكمیھ المطلوبھ التتغیر بتغیر 
سلع الیمكن االستغناء (السعر 
مثل الخبر) عنھا 

الطلب عدیم المرونھ 

الیوجد احد مستعد للشراؤ في ماالنھایھ 
حالة ارتفاع السعر حتى ولو 

اذا تغیر السعر ( كان قلیل جدا 
)الیوجد طلب شراء 

الطلب النھائي 
المرونھ 

: مالحظھ 

من الرسومات السابقھ نالحظ انھ كلما كان منحنى الطلب اشد انحدارا كلما قلت 
المرونھ 

یجب ان تكون بالسالب الن ) معادلھ معامل المرونھ ( نتیجة الكمعادلھ علما ان
العالقھ عكسیھ بین الكمیھ المطلوبھ والسعر ولكن تحذف االشاره السالبھ 



:العوامل المؤثره في مرونة الطلب 

وان عوامل االختالف ، ان مرونة الطلب على السلع وتختلف من سلعھ الى اخرى 
تتمثل باالتي 

فالسلعھ التي یكون لھا بدائل تكون مرونة الطلب علیھا - :وجود سلع بدیلھ - ١
والسبب في ذلك ھو سھولة انتقال ،اكبر من السلع التي الیوجد لھا بدائل 

خاصة عندما ( المستھلك للسلع البدیلھ في حال ارتفاع اسعار السلع االولى 
لى لحم الغنم تكون مثال مرونة الطلب ع) تبقى اسعار السلع البدیلھ ثابتھ 

كبیره وذلك لوجود الكثیر من البدائل كلحم البقر والطیور والماعز واالسماك 
. وھكذا الحال بالنسبھ للخضروات مثال . وغیرھا 

فاذا كانت السلعھ ضروریھ والیمكن االستغناء عنھا تكون -:اھمیھ السلعھ - ٢
الن وان الطلب علیھا غیر مرن وذلك، مرونة الطلب علیھا منخفضھ

اما . المستھلك یطلبھا والیمكنھ االستغناء عنھا بغض النظر عن سعرھا 
وان ، والطلب علیھا مرن ، السلع الكمالیھ فتكون مرونة الطلب علیھا عالیھ 

ویمكن للمستھلك االستغناء ، الكمیھ المطلوبھ منھا تتاثر عند تغیر اسعارھا 
. عنھا 

اي نصیب السلعھ من میزانیھ او دخل المستھلك -:االنفاق على السلعھ نسبھ - ٣
فاذا كان نصیبھا او یخصص لھا من الدخل قلیل والیمكن االستغناء عنھا ، 

اما اذا كانت نصیب السلعھ من ، فیكون الطلب علیھا غیر مرن كالملح 
لمواد الدخل كبیر ویمكن االستغناء عنھا فیكون الطلب غیر مرن كاالثاث وا

عنھا عند ارتفاع االسعار المنزلیھ او الكھربائیھ االخرى التي یمكن االستغناء 
 .

فانھ من المحتمل ان یتحول الطلب غیر ، كلما طالت الفتره الزمنیھ - :الزمن - ٤
النھ بمرور الزمن یمكن للمستھلك تغیر نمط حیاتھ او ، مرن الى طلب مرن 

عھ الثمن والبحث عن سلع بدیلھ ربما استھالكھ للسلع خاصتھ اذا كانت مرتف
. تكون ارخص نسبیا 



: اھمیة مرونة الطلب السعریھ في الدراسات االقتصادیھ 

تحتل المرونھ السعریھ اھمیھ خاصھ في الدراسات االقتصادیھ وذلك لتعدد مجاالت 
اذ انھا تستخدم في ، استخدامھا 

في السیاسات المالیھ والنقدیھ حیث تستخدم المرونھ- :السیاسات االقتصادیھ - ١
-:والتجاریھ فمثال عند فرض ضریبھ معین 

فاذا كان الھدف من فرضھا ھو الحصول على ایراد ضریبي اكبر فالبد من معرفة 
، مرونھ الطلب على السلعھ التي ستفرض علیھا الضریبھ 

فاذا كان الطلب على ھذه السلعھ مرن فان الضریبھ في ھذه الحالھ الیحقق -
، الن االیراد الكلي سوف ینقص بدال من ان یزداد ، ھدفھ وھو زیادة االیراد 

الن االفراد سوف یمتنعون عن شرائھا 
فان فرض الضریبھ على السلعھ ، اما اذا كان الطلب على السلعھ غیر مرن -

اذ ان الطلب علیھا غیر مرن كما ان فرض ) مثل السكائر ( سیحقق اھدافھ 
علما ان االفراد الیستطیعون ، ایبرره اجتماعیا وصحیا الضریبھ علیھا لھ م

. االستغناء عنھا 

فاذا كانت الخطھ تھدف الى رفع ، تستخدم المرونھ في التخطیط - :التخطیط - ٢
نتیجھ لزیادة ( فھذا الطلب على السلع سیزداد بنسبھ متفاوتھ ، الدخل الفردي 

قوم المنتج بزیادة انتاجھا فاذا كان الطلب غیر مرن على السلعھ سی، ) الدخل 
ویقوم المنتج ایضا ، الن الزیاده في االنتاج ستؤدي الى زیاده في المبیعات ، 

برفع  بسبب زیادة الدخل 
، الن رفع سعرھا لن یؤد الى خفض مبیعاتھا بشكل كبیر ، سعر السلعھ 

الطلب مرن فسیكون من مصلحة المنتج اما اذا كانبسبب زیادة الدخل 
الن خفض السعر سوف یؤدي ایضا الى مبیعات اكثر من ، ا خفض سعرھ

.االنخفاض الذي حدث في سعرھا 

فھم یلجاون ، تستخدم المرونھ ایضا من قبل المنتجین المحتكرین -:االحتكار - ٣
فھم یفرضون اسعار عالیھ ، لغرض زیادة ارباحھم الى التمیز بین السواق 

طلب غیر ( التي تكون مرونة الطلب فیھا على السلعھ منخفضھ في االسواق
ویفرضون اسعارا اقل في االسواق التي تكون مرونة الطلب فیھا ، ) مرن 



وھم الیستطیعون التمییز بین االسواق االاذا اختلفت ) .طلب مرن ( عالیھ 
. فیھا مرونة الطلب على السلعھ 

: المرونھ السعریھ واالنفاق الكلي 

بل یعتمد ایضا على ، االنفاق الكلي على السلع الیعتمد فقط على اسعار السلع ان
. )مرونة الطلب ( درجة استجابة المستھلكین لالسعار 

فان انخفاض سعر السلعھ سیؤدي الى زیادة االنفاق فاذا كان الطلب مرن - ١
.على تلك السلعھ ) اي الكمیھ المطلوبھ (الكلي 

فان ارتفاع السعر سیؤدي الى انخفاض االنفاق مرن اما اذا كان الطلب غیر- ٢
.على تلك السلعھ ) اي الكمیھ المطلوبھ ( الكلي 

مالحظ 

وتكون مرونة الطلب الداخلیھ موجبھ ، دائما تكون مرونة الطلب السعریھ سالبھ 

١>وھي قد تكون ، فیكن ان تكون موجبھ او سالبھ ، اما مرونة الطلب المتقاطعھ 
.١= اقل من واحد  او ١<او واحد اكبر من 

وھي - :) Income elasticity of demand( مرونة الطلب الداخلیھ -٢
.درجة استجابة الكمیھ المطلوبھ للتغیرات الحاصلھ في الدخل صعودا او نزوال 

او ھي درجة استجابة الكمیھ المطلوبھ من سلعھ ما للتغیرات التي تحصل في الدخل 
.نزوآل صعودا او 

التغیر النسبي في الكمیھ المطلوبھ 

------------------------------------ = مرونة الطلب الدخلیھ 

التغیر النسبي في الدخل 

بي في الدخل التغیر النس÷التغیر النسبي في الكمیھ المطلوبھ = الطلب الدخلیھ ) م ( 
Xثم تحول القسمھ الى 

.او غیر مرن او احادي المرونھ ، یمكن ان یكون الطلب مرن للدخل وھنا ایضا 



سواء في ) ( الطلب مرن ( عندما تكون اي معامل المرونھ مرتفعھ : ھمالحظ
على السلع ) اي معامل المرونھ اكبر من واحد ) ( مرونھ السعریھ او الداخلیھ 

ففي ھذه الحالھ یمكن االستغناء عنھا او عن شراءھا ، منھا الكمالیھ ھ توخاص
.خاصتھ اذا كان الدخل محدود 

ففي ھذه الحالھ الیمكن ) الطلب غیر مرن ( اما اذا كانت معامل المرونھ منخفض 
) . مثل الخبز ( االستغناء عن ھذه السلع النھا ضروریھ والیمكن العیش بدونھا 

:طلب الدخلیھ مثال على مرونھ ال

ارتفاعا من الكمیھ ) دینار ٢٥٠(الى ) دینار ٢٠٠(اذا سبب ارتفاع الدخل من 
یقال في ھذه الحالھ ان ) وحده ٣٠(الى ) وحده ٢٠(المطلوبھ من سلعھ ما من 

النسبي في الكمیھ المطلوبھ الن التغیر ، الطلب على تلك السلعھ مرن بالنسبھ للدخل 
وكانت مرونھ الطلب ، % ٢٥لتغیر النسبي في الدخل بینما كان ا، % ٥٠كان 

.الدخلیھ تساوي اكبر من واحد 

ولكن ھذا الیمانع في بعض موجبھ وعلى االغلب تكون مرونة الطلب الدخلیھ 
لبعض السلع كما ھو الحال بالنسبھ، سالبھ الحاالت النادره ان تكون ھذه المرونھ

الن ارتفاع الدخل یدي الى تقلیل الطلب ) مثل الخبز ( التي تسمى بالسلع الدنیا 
. الخ .... علیھا وتوجیھھ لشراء الفواكھ واللحوم 

ان الكمیھ المطلوبھ من سلعھ ما -) :التبادلیھ ( مرونة الطلب المتقاطعھ - ٣
انھا قد تتاثر ایضا بل، التتاثر فقط بسعر السلعھ نفسھا او بدخل المستھلك 

لذا فان ، ) سواء كانت تلك السلع مكملھ او بدیلھ ( بااسعار السلع االخرى 
البد من قیاس درجة استجابة الكمیھ المطلوبھ من سلعھ ما الى التغیرات التي 

)السلع االخرى البدیلھ او المكملھ( تحصل في اسعار تلك السلع 
) عریھ المتقاطعھ بمرونة الطلب الس( وھذا مایطلق علیھا 

اي ان درجة االستجابھ ھنا التقاس بالنسبھ لسعر السلعھ نفسھا وانما باسعار 
.السلع االخرى ) X( مرونة الطلب السعریھ المتقاطعھ بالنسبھ للكمیھ المطلوبھ من سلعھ ما مثل ∴

. ھي Yبالنسبھ لسعر سلعھ اخرى ولتكن 



= مرونة الطلب المتقاطعھ 

1لسعریھ المتقاطعھ یمكن ان تكون ومرونة الطلب ا 1او> ویمكن ، ١= او <
. )−(او سالبھ (+) ان تكون موجبھ 


