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يشَٔت انطهب ٔيشَٔت انعشض: انفصم انخبيظ
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يشَٔت انطهب

عاللخٓب بًٍم يُحُى انطهب

دآالء عثذانىاحذ                                                                                                جايعح انًهك ضعى:أضتارج انًادج

يشَٔت انعشض

انكهً ٔاالٌشاديشَٔت انطهب 

أًٍْت انًشَٔت

انعٕايم انخً حؤثش عهى يشَٔت 

انطهب
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:انطعرَحيروَح انطهة 

Ed =

.درجح اضتجاتح انكًُح انًطهىتح يٍ ضهعح يا نهتغُراخ فٍ ضعرها

Qdانُغبت انًئٌٕت نهخغٍش فً 

 Pانُغبت انًئٌٕت نهخغٍش فً 
= 

% ΔQd

% ΔP

= 
ΔQd        ΔP

Q1 P1      



نَى إشبسة يعبيم يشَٔت انطهب عبنبت؟؟

Ed|َكىٌ انتعايم يعه تانقًُح انًطهقح  - |

آالء عبدالواحد                                                                                          جامعة الملك سعود:أستاذة المادة

Eلًٍت عُذيبٌكٌٕ انطهب

ΔP  <  %ΔQdE > 1%يرٌ

ΔP  >  %ΔQd1 > E > 0%غُر يرٌ

ΔP  =  %ΔQdE = 1%رو وحذج يروَح

انًروَح عذَى
ΔQd = 0

Qتغُر انطعر تأٌ َطثح  عُذ
E = 0

تاو انًروَح
ΔP = 0

Pتغُر انكًُح تأٌ َطثح  عُذ
E = ∞
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انطهة غُر يرٌإراً ∆  Qتانكًُح  انًطهىتح ( قهُم) تغُر تطُظ ∆ ← Pإرا كاٌ تغُر انطعر

يشٌ انطهةإراً ∆  Qحغٍش كبٍش ببنكًٍت  انًطهٕبت ∆ ← Pإرا كاٌ تغُر انطعر

انطهة أحادٌ إراً ∆  Qتغُر تُفص انذرجح فٍ تانكًُح  انًطهىتح ∆ ← Pإرا كاٌ تغُر انطعر

انًروَح
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يروَح انطهة ويُحًُ انطهة

:يروَح انطهة

= 

:يُم انطهة

ΔQd         P1

ΔP          Q1

P1 ΔP

Q1            ΔQ

Ed =

Ed = 
P1 / Q1

يٍم انطهب

Demand Slop =
ΔP

ΔQ

ثببج 

يُحُى انطهب خطً 

يخغٍش  

يُحُى انطهب غٍش خطً 



يشَٔت انطهب ٔيٍم يُحُى انطهب

8

Ed = 
P1 / Q1

مٌل الطلب

المٌل ثابت، تعتمد المرونة على نسبة فً حال منحنى الطلب الخطً 

%ΔP = %ΔQd

P

E>1مرن   

  E=1أحادي 

E<1غٌر 

Q

عدٌم

E=0

∞=Eتام 
الطلب غٌر مرن

الطلب مرن

ذو وحدة مرونة فً انٕعط

يُخفط

يشحفع

انغعش كهًب 

 انًشَٔت
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:إرا كاٌ يُحًُ انطهة غُر خطٍ

:يروَح انُقطح 

Ed =
ΔQd         P1

ΔP          Q1
 P∆حغخخذو إرا كبٌ 

صغٍشا  

:يروَح انقىش 

Ed =
ΔQd      (P1 +P2) 

ΔP       (Q1 +Q2)
كبٍشا   P∆حغخخذو إرا كبٌ 

يٍ إنى

بٍٍ

.  أٌ يشَٔت انُمطت حخخهف فً حبل اسحفبع انغعش عٍ اَخفبظّ بعكظ يشَٔت انمٕط: َالحظ
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انعىايم 

انًؤثرج عهً 

يروَح انطهة

يذي وجىد تذائم 

نهطهعح

يذي ضرورج 

انطهعح نهًطتههك 

(انخثس،األرز)

َطثح يا َُفق 

عهً انطهعح يٍ 

دخم انًطتههك

طىل انفترج 

انسيُُح أو 

قصرها

عاللت عكغٍت ، 

انطهب غٍش ← ظشٔسٌت 

يشٌ 

انطهب يشٌ← كًبنٍت 

عاللت طشدٌت ، 

انطهب يشٌ ← كهًب حٕفشث انبذائم 

نًبرا؟؟

كهًب صادث انُغبت كبٌ انطهب 

أكثش يشَٔت ٔانعكظ صحٍح

عاللت طشدٌت ، 

انطهب أكثش ← كهًب صادث انفخشة 

يشَٔت 

نًبرا؟؟
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TR = P . Q
Total 

Revenue

اإلٌشاد انكهً

وٌمثل 

اإلنفاق الكلً على السلعة من وجهة نظر المستهلكٌن

يشَٔت انطهب ٔاإلٌشاد انكهً
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يشٌعُذيب ٌكٌٕ انطهب 

15

TR =  P . Q

ΔP  ΔTR  ببالحدبِ انًعبكظ(-)

P

D  

Q

ΔP

ΔQ
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غٍش يشٌعُذيب ٌكٌٕ انطهب 

16

TR =  P . Q

ΔP  ΔTR  ِبُفظ االحدب)+(

P

D  

Q

ΔP

ΔQ
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أحبدي انًشَٔتعُذيب ٌكٌٕ انطهب 

17

TR =  P . Q

ΔP  ΔTR= 0     

P

D    

Q

ΔP

ΔQ
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18

P

E>1مرن   

  E=1أحادي 

E<1غٌر 

Q

TR  

    

                   

Q

PQdTR

60200

50300

40400

30500

20600

10700

يُحُى اإلٌشاد انكهً

__

TR TR TR

12000

15000

16000

15000

12000

7000

  

  أحادي 

مرنغٌر                        

ألصى لًٍت 

نإلٌشاد انكهً

انطهب عُذْب 

أحبدي انًشَٔت
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عؤال نهُمبػ      

وحده عند  20إذا علمت أن الكمٌة المطلوبة من سلعة ما كانت 

انخفضت الكمٌة المطلوبة  3وعند ارتفاع السعر إلى  2السعر 

:وحدات، المطلوب 10إلى 

احسبً مرونة الطلب إذا ارتفع أ-

3إلى  2السعر من 

احسبً مرونة الطلب بٌن ب-

3و  2السعرٌن 

19

َمطت يٍ إنى 

لٕط بٍٍ 

PQd

220

310

فهم السؤال
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ES  = 

يشَٔت انعشض

دسخت اعخدببت انكًٍت انًعشٔظت يٍ : حعشٌفٓب

.عهعت يب نهخغٍشاث فً ععشْب

20

ES = 
QSالنسبة المئوٌة للتغٌر فً 

 Pالنسبة المئوٌة للتغٌر فً 
= % ΔQS

% ΔP

= ΔQS ΔP

Q1 P1      

ΔQS P1

ΔP          Q1
مرونة النقطة

يشَٔت انعشض

دائًب  يٕخبت بغبب لبٌَٕ 

انعشض
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يٍ إنى

ES =

ُْبن فشق بٍٍ

@heba_class ْبّ لطبٌ. أ

يشَٔت 

انُمطت

21

بٍٍ

ΔQS P1

ΔP          Q1

ES =
يشَٔت 

انمٕط
ΔQS (P1 +P2) 

ΔP       (Q1 +Q2)
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 يشَٔت انعشض كهًبP

عشظٓىٌدعم انًُخدٍٍ  فً انبذاٌت  Pَخٕلع أٌ 

خشٔج انًُخح يٍ  P فً اَخفبض االعخًشاس  نكٍ

(يشَٔت عشض يشحفعت) انغٕق بغبب انخغبئش

َالحظ

ΔQsيشَٔت انعشض ٔ

انعشض أكثش يشَٔت عٓال   ΔQsكهًب كبٌ 
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Eلًٍت عُذيبانعشض

ΔP  <  %ΔQSE > 1%يرٌ

ΔP  >  %ΔQS1 > E > 0%غُر يرٌ

ΔP  =  %ΔQSE = 1%رو وحذج يروَح

ΔQS = 0انًروَح عذَى
Qتغُر انطعر تأٌ َطثح  عُذ

E = 0

ΔP = 0تاو انًروَح
∞ = PEتغُر انكًُح تأٌ َطثح  عُذ

P    

E=∞

Q

P    

S

Q

كسر

P    E=0

Q

P    

S

Q

P    

S

Q

يثم انعشض يٍ انفمع 

ٌعخًذ عهى انًٕعى

يثم ححذٌذ انذٔنت نغعش 

انكٓشببء ٔانًبء

آالء عبدالواحد                                                                                          جامعة الملك سعود:أستاذة المادة



انعٕايم انًؤثشة عهى يشَٔت انعشض

يب انزي ٌدعم اعخدببت انببئعٍٍ 

نخغٍشاث األععبس حخخهف ٔفمب  نهغهع؟

24
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انعىايم انًؤثرج 

عهً يروَح 

انعرض

طثُعح انعًهُح 

اإلَتاجُح

تكهفح تخسٍَ 

انطهعح

طىل انفترج 

انسيُُح أو 

قصرها

انتىقعاخ 

انخاصح تًطتقثم 

األضعار

عاللت طشدٌت 

كهًب كبَج انغهعت

غٍش لببهت نهخخضٌٍ

انخهف  عشبعت 

حكهفت حخضٌُٓب عبنٍت

عاللت طشدٌت ، 

كهًب كبَج انًٕاسد لببهت نالَخمبل إلَخبج عهعت 

يشَٔت انعشض← ↑ بذٌهت 

عاللت طشدٌت ، 

انطهب ← كهًب صادث انفخشة 

أكثش يشَٔت 

عاللت طشدٌت ، 

؟؟(حٕلع يغخًش ، حٕلع يشحفع)كٍف 

العرض 

غٌر مرن



29

أهًُح انًروَح

.أثش انغٍبعبث االلخصبدٌت
أثر انضرائة واإلعاَاخ

انرضىو انجًركُح عهً 

األفراد

اإلعالٌ وانتخفُضاخ.عٍبعبث انخغٌٕك

.انغعشيعٍبعبث انخًٍٍض 
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عؤال نهُمبػ      

وحده عند  30إذا علمت أن الكمٌة المطلوبة من سلعة ما كانت 

انخفضت الكمٌة المطلوبة  4وعند ارتفاع السعر إلى  3السعر 

:وحدات، المطلوب 15إلى 

احسبً مرونة الطلب إذا ارتفع أ-

4إلى  3السعر من 

احسبً مرونة الطلب بٌن ب-

4و  3السعرٌن 

19

َمطت يٍ إنى 

لٕط بٍٍ 

PQd

330

415

فهم السؤال
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..اَتهً انفصم انخايص

:يالحظح

انعرض نإلرشاد فقظ واإلشارج إنً انُقاط انرئُطح، وال 

َغٍُ أتذاً عٍ كتاب انًقرر وَجة انرجىع إنً انكتاب 

.وانذراضح يُه


