


:معىن السوق
السوق في النظام الرأسمالي:

.الوضع الذي يتعامل فيه البائع واملشتري 

السوق يمكن أن:

.يكون له مكان محدد ويجري التعامل فيه بسلعة واحدة كسوق الخضار1.

سوق األوراق ال يكون له مكان محدد ولكن عالقة البيع والشراء بين املتعاملين تمثل سوق ك2.
.املالية

تمثل سوق ليس له مكان واحد فقط للقاء البائعين واملشترين ولكن عالقة التعامل بينهم3.
.كسوق العقار

 و تكون العالقة بينهم عن طريق الهاتف4.
ً
 ال يلتقي البائعون واملشترون إطالقا

ً
أو االنترنت مثال

.كاألسواق االلكترونية

.يكون سوق لسلع دولية كالبترول والذهب5.
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يةيفترض نظام السوق وجود وحدتين رئيسيتين التخاذ القرارات االقتصاد:

ات عناصر األفراد الذين يشترون السلع والخدمات و يبيعون خدم: قطاع املستهلكين1.
.اإلنتاج

هلكين من يشتري خدمات عناصر اإلنتاج من قطاع املست(: املنتجين)قطاع األعمال 2.
.لغرض إنتاج سلع و خدمات وبيعها للمستهلكين

بة لعناصر هناك عالقة بيع و شراء بالنسبة للسلع والخدمات و عالقة بيع و شراء بالنس

.عاراإلنتاج ومجموع تلك العالقات ونتائجها تمثل نظام السوق الذي تنظمه األس
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:السوق ونظام األسعار
 األسعارPrices:

لومات مؤشرات لتسجيل رغبات البائعين واملشترين في السوق وتزويدهم باملع
راراتها اتخاذ ق( بائعين و مشترين)والحوافز بحيث تستطيع وحدات القرار االقتصادي 

.اإلنتاجية واالستهالكية

لها سعر 
ً
جانس تختلف األسعار باختالف درجة ت. كل سلعة أو خدمة نادرة اقتصاديا

Homogeneityيختلف سعر الذهب باختالف جودته: مثال. السلعة أو الخدمة ،
...يختلف أجر العامل باختالف حرفته

 لطلبعن طريق العرض وااملنافسة الكاملة تتحدد أسعار السلع والخدمات في سوق.
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:السوق ونظام األسعار
الهدف من افتراض املنافسة الكاملة:

.استيعاب خصائص الوضع األمثل للسوق ملقارنته بالوضع القائم

 املنافسة الكاملةPerfect Competition : الوضع في السوق حيث يوجد عدد
 منهم على سعر السلعة أو ال

ً
خدمة، و في هذه كبير من البائعين واملشترين بحيث ال يؤثر أيا

انسة األسواق تتوافر املعلومات الكافية للمتعاملين و تكون السلعة أو الخدمة متج

Homogeneous.

 االحتكارMonopoly : وجود منتج أو بائع واحد في السوق.

 املنافسة غير الكاملةImperfect Competition : عدد من البائعين وجود
.واملشترين ولكن يستطيع أي منهم التأثير على السعر السائد في السوق 
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:جدول الطلب ومنحىن الطلب

6



:جدول الطلب ومنحىن الطلب
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:جدول الطلب ومنحىن الطلب
 قانون الطلبLaw of Demand:

لعة بافتراض بقاء األشياء األخرى على حالها، فإن العالقة التي تربط سعر الس
فض السعر الكمية املطلوبة ستزداد إذا انخأي أن عالقة عكسية والكمية املطلوبة منها هي 

.وتقل إذا ارتفع السعر

إال أنه يمكن أن نجد حاالت خاصة ال ينطبق عل 
ً
يه قانون قانون الطلب يعتبر تعميما

.الطلب

سبب العالقة العكسية بين السعر والكمية املطلوبة:

 لألفراد لتخفيض استهالكهم من السل
ً
عة أو االتجاه ارتفاع سعر السلعة يعطي حافزا

دد ألن انخفاض سعر السلعة يؤدي لزيادة االستهالك وجذب مستهلكين ج. نحو نوع آخر
.السلعة أصبحت رخيصة بالنسبة لهم
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:جدول الطلب ومنحىن الطلب
اد شراؤها جدول افتراض ي لتمثيل الكميات التي يرغب ويستطيع األفر : جدول الطلب

.عند األسعار املختلفة

الطلب على الدجاج: مثال.
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𝐐𝐝الكيلوغرامات الكمية املطلوبة بماليين Pسعر الكيلو بالرياالت 
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:جدول الطلب ومنحىن الطلب
 منحنى الطلبDemand Curve (DD) :

فراد في تمثيل بياني يظهر الكميات املختلفة من السلعة أو الخدمة التي يرغب األ 
أي أنه حالها شرائها عند أسعار مختلفة في السوق وذلك بافتراض بقاء األشياء األخرى على

م أنه ال ُيشار رغ)يمثل العالقة بين السعر والكمية املطلوبة منها في مكان معين وزمان معين 
(.لذلك إال أنه البد من مراعاة البعد الزماني واملكاني عند التحليل

.ميله سالب
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:التغري يف الطلب والكمية املطلوبة
سلع الكمية املطلوبة تعتمد على أشياء أخرى غير السعر كالدخل، األذواق، أسعار ال

الخ...األخرى، التوقعات الخاصة بالسلعة

:Incomeتغير الدخل 1.

لع العادية إذا زاد دخل الفرد زادت قدرته الشرائية فتزداد الكمية التي يطلبها من الس

(  D2)عند كل األسعار و ينتقل منحنى الطلب ألعلى 

.و العكس صحيح
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:التغري يف الطلب والكمية املطلوبة
 هناك سلع دنياinferior goods كالفول يقلل األفراد استهالكهم منها بزيادة

 ويعتمد تحديدها على كل مجتمع. دخولهم
ً
.هذه السلع قليلة نسبيا

:Tasteتغير األذواق 2.

تي يطلبها التغير في األذواق والعادات االستهالكية تؤدي إلى زيادة أو نقص الكمية ال
 على األفراد باألسعار املختلفة وبالتالي انتقال منحنى الطلب إلى اليمين أو الي

ً
سار اعتمادا

.التغير
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:التغري يف الطلب والكمية املطلوبة
:تغير أسعار السلع األخرى 3.

 ة منها سعر سلعة فإن الكمية املطلوبارتفعإذا (: في االستهالك)سلع بديلة
ديلة لم الطلب على السلعة البديلة لها مع أن سعر السلعة البيزداد و ستنخفض

.والعكس.يتغير
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:التغري يف الطلب والكمية املطلوبة
:تغير أسعار السلع األخرى 3.

ينخفض وستنخفضسعر سلعة فإن الكمية املطلوبة منها ارتفعإذا : سلع مكملة
.  غيرالطلب على السلعة املكملة لها بالرغم من أن سعر السلعة املكملة لم يت

.والعكس صحيح
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:التغري يف الطلب والكمية املطلوبة
:توقعات األفراد4.

انخفاض تؤثر توقعات األفراد على طلبهم على السلع املختلفة مما يؤدي لزيادة أو
.الطلب

الفرق بين التغير في الكمية املطلوبة والتغير في الطلب:
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التغير في الطلب التغير في الكمية املطلوبة

باتها نتيجة تغير العوامل التي افترضنا ث

(الخ...الدخل، األذواق)
نتيجة تغير سعر السلعة

يسارانتقال منحنى الطلب إلى اليمين أو ال نتحرك من نقطة إلى أخرى على منحنى 

.الطلب نفسه

رالسعر ثابت والكمية املطلوبة تتغي غيرالكمية املطلوبة تسعر السلعة و



عوامل أخرى تؤثر على موقع منحنى الطلب:

.زيادة برودة الطقس1.

.حملة توعية2.

.زيادة عدد الخريجين3.

.التسوق من خالل االنترنت4.

.البطالة5.
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:جدول العرض ومنحىن العرض
جدول ومنحنى العرض:

ديمها و عرضها يظهر الكميات املختلفة التي يرغب ويستطيع املنتجون أو البائعون تق
.باألسواق باألسعار املختلفة في زمن ومكان معينين

الدجاجالعرض على : مثال.
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:جدول العرض ومنحىن العرض
 العرض منحنىSupply Curve (SS):

ستطيع ويتمثيل بياني يظهر الكميات املختلفة من السلعة أو الخدمة التي يرغب 
ألخرى على حالها في السوق وذلك بافتراض بقاء األشياء االبائعون بيعها باألسعار املختلفة 

.عينموزمان معين منها في مكان املعروضة يمثل العالقة بين السعر والكمية أي أنه 

.ميله موجب
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:جدول العرض ومنحىن العرض

.السلع األخرى 4.

.توقعات األسعار5.

.عدد املنتجين في السوق 6.



: العرضالتغري يف الكمية املعروضة والتغري يف
:طريقة اإلنتاج املتبعة1.

احدة يخفض تكلفة إنتاج الوحدة الو ( تقدم تقني)اكتشاف طريقة إنتاج جديدة 
.وبالتالي زيادة الكمية التي يرغب في عرضها املنتجون عند كل سعر

:أسعار عناصر اإلنتاج2.

عروضة عند انخفاض أسعار عناصر اإلنتاج يخفض تكاليف اإلنتاج فتزداد الكمية امل
.األسعار نفسها
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: العرضالتغري يف الكمية املعروضة والتغري يف
:الضرائب واإلعانات الحكومية3.

ضة وانتقال اإلعانة الحكومية تعني انخفاض التكاليف ومن ثم زيادة في الكمية املعرو 
عروضة عند أما الضرائب فإنها تزيد من التكاليف فتقل الكمية امل. منحنى العرض لليمين

.كل سعر وينتقل منحنى العرض لليسار

:توقعات املنتجين والبائعين بالنسبة ألسعار السلع4.

 فإنه قد يقوم بتخزين السلعة ف
ً
تنخفض الكمية إذا توقع املنتج زيادة السعر مستقبال

زيادة اإلنتاج املعروضة منها عند كل سعر وينتقل املنحنى لليسار وقد يقومون املنتجون ب
.فتزداد الكمية املعروضة وينتقل املنحنى لليمين
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:تغير أسعار السلع األخرى 5.

 ئلهاالعرض من بداقل يالكمية املعروضة منها و يزيدسعر سلعة ارتفاع: بديلةسلع.
.والعكس صحيح

كمالتهاالعرض من مزيد يالكمية املعروضة منها و يزيد سعر السلعةارتفاع: سلع مكملة .

.والعكس صحيح
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: العرضالتغري يف الكمية املعروضة والتغري يف
 العرضعوامل أخرى تؤثر على موقع منحنى:

.األحداث السياسية1.

.إنتاج جيل جديد أو نوع جديد من الكمبيوتر2.

.انتشار خدمة االنترنت3.

.اإلشاعات السلبية4.
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:العرض والطلب وتوازن السوق
 جدول السوق:

اؤها األفراد شر يستطيع هو دمج لجدول الطلب الذي يظهر الكميات التي يرغب و 
لسوق املنتجون بيعها في ايستطيعوجدول العرض الذي يظهر الكميات التي يرغب و 

.باألسعار املختلفة في زمان ومكان معينين

جدول السوق للعرض والطلب على الدجاج: مثال.
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اتجاه 

السعر

(  -)فائض طلب )+(فائض عرض 

𝐐𝐬( مليون كغ) - 𝐐𝐝

الكمية املعروضة 

𝐐𝐬(مليون كغ)

الكمية املطلوبة 

𝐐𝐝( كغمليون )

وسعر الكيل

P( ريال)

يرتفع 8- 7 15 2 A

يرتفع 4- 8 12 4 B

توازن  0 9 9 6 C

ينخفض 4+ 10 6 8 D

يخفض 8+ 11 3 10 E



:العرض والطلب وتوازن السوق
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:العرض والطلب وتوازن السوق
 

 
:توازن العرض والطلب بيانيا
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:التغري يف السعر التوازين
تذكير:

امل آخر التغير في السعر يغير الكمية املعروضة أو املطلوبة، أما التغير في أي ع1.
.بخالف السعر فيؤدي إلى انتقال منحنى العرض أو الطلب

رى، الدخل، األذواق، أسعار السلع األخ: العوامل املؤثرة على وضع منحنى الطلب2.
الخ... عدد السكان، العادات االستهالكية

تقني، السياسات الحكومية، التطور ال: العوامل املؤثرة على وضع منحنى العرض3.
الخ... أسعار عناصر اإلنتاج، أسعار السلع األخرى 
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:التغري يف السعر التوازين
:تغير الطلب1.

حنى العرض إذا ارتفع منحنى الطلب نتيجة تغير العوامل املفترض ثباتها مع بقاء من
مية التوازنية على حاله، فإننا ننتقل إلى نقطة توازن جديدة حيث السعر التوازني أعلى والك

.أكبر

زيادة عدد السكان: مثال.
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:التغري يف السعر التوازين
:تغير العرض2.

حنى الطلب إذا ارتفع منحنى العرض نتيجة تغير العوامل املفترض ثباتها مع بقاء من
ية التوازنية على حاله، فإننا ننتقل إلى نقطة توازن جديدة حيث السعر التوازني أقل والكم

.أكبر

اإلعانات الحكومية: مثال.
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:التغري يف السعر التوازين
:تغير الطلب والعرض3.

اتها، فإننا إذا ارتفع منحنى العرض ومنحنى الطلب نتيجة تغير العوامل املفترض ثب
ي قد يكون ننتقل إلى نقطة توازن جديدة حيث الكمية التوازنية أكبر لكن السعر التوازن

 على مقدار االنتقال في منحنى الطلب
ً
.أكبر أو أصغر اعتمادا

اإلعانات الحكومية بعد زيادة عدد السكان: مثال.
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:اخلالصة
لعالقة بافتراض بقاء األشياء األخرى على حالها، فإن جدول ومنحنى الطلب يمثالن ا

العالقة العكسية بين السعر والكمية املطلوبة بينما جدول ومنحنى العرض يمثالن
.الطردية بين السعر والكمية املعروضة

نتقلإذا تغيرت العوامل املفترض ثباتها، فإن منحنى العرض أو الطلب أو كالهما ي

أو العرضهناك فرق بين التغير في الكمية املطلوبة أو املعروضة والتغير في الطلب.

طلوبة يحدث التوازن عندما يتقاطع منحنى العرض والطلب حيث تتساوى الكمية امل
أو طلب)واملعروضة عند السعر التوازني وأي تغير عن نقطة التوازن يوجد فائض 

(.عرض
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