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مقدمــة
عندما تشترى سلعة، هل تتساءل ملاذا تباع بهذا السعر حتديًدا؟

واخلدمات؛  السلع  على سعر جميع  تأثيرًا  واملنتجني  املستهلكني  يكون جلميع  السوق،  اقتصاد  فى 

حيث إن سعر أى شىء فى اقتصاد السوق يتأثر بعاملني هما العرض والطلب.

الفصل الرابع
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الطلــب
إذًا، ماذا يعنى الطلب؟ يعرف الطلب فى علم االقتصاد بأنه الرغبة واإلرادة والقدرة على شراء إحدى 

السلع أو اخلدمات. لذا، لكى يتواجد الطلب:

	 يجب أن يرغب املستهلك فى السلعة واخلدمة.

	 يجب أن يكون للمستهلك القدرة على اتخذا القرار  شراء السلعة أو اخلدمة

	 يجب أن تتوفر لدى املستهلك املوارد لشراء السلعة أو اخلدمة.

الطلب الفردي
دعنا نضرب مثال. عادل طالب عمره 13 عاما. يبني اجلدول التالى عدد أقالم الرصاص التى قد يريد عادل 

شراءها بأسعارها املتفاوتة.

أقالم  أية  فى شراء  عادل  يرغب  فلن  جنيهات   7 الرصاص  القلم  كان سعر  إذا  أنه  اجلدول  هذا  يبني 

رصاص. أما إذا كان السعر 4 جنيهات فإنه قد يرغب فى شراء قلم واحد. والحـظ أنه إذا كان القلــم 

بسعر جنيه واحد، سيريد عــادل شراء 5 أقالم.

الكمية السعر
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ميكن أن منثل طلب عادل على أقالم الرصاص برسم بياني

قانون الطلب
تزداد  ما  عادة  الناس  ذلك ألن  األسفل؛  إلى  ينحدر  الطلب  أن منحنى  البياني، جتد  الرسم  إلى  انظر 

رغبتهم فى شراء منتج كلما انخفض سعره. يسمى ذلك فى علم االقتصاد بقانون الطلب 

حيث أن منحنى الكميات املطلوبة ومنحنى السعر يسيران فى اجتاهني متعاكسني.

إال أن هذا املثال يخص طلب عادل ألقالم الرصاص فقط. فالعادة جترى على أن إحدى الشركات لن تنتج 

إنها تنتج للكثيرين. وهى تهتم بـ«طلب السوق« وهو مجموع  أقالم رصاص لشخص واحد فقط، 

طلب جميع مستهلكى املنتج أو اخلدمة املقدمة.
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طلب السوق
ميكن أن يوضح طلب الســوق فى شكل جدول أو رسم بياني. لنلق نظرة على طلب الســوق ألقالم 

الرصاص فى إحدى املدن مبصر.

ميكن أن منثل طلب السوق ألقالم الرصاص برسم بياني

الكمية السعر
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ما أهمية فهم الطلب فى اقتصاد السوق؟
معرفة الطلب ضرورية لفهم الكيفية التى يعمل بها اقتصاد السوق. ففى اقتصاد السوق يعمل 

الناس والشركات لتحقيق أقصى مصلحة بالنسبة ألنفسهم باإلجابة عن األسئلة املتعلقة باإلنتاج: 

ماذا وكيف وملن ننتج. ومعرفة الطلب ضرورية أيًضا للتخطيط السليم للشركات.

ولتوضيح ذلك، 

تخيل أنك ستبدأ مشروًعا إلصالح الدراجات. قبل أن تبدأ، حتتاج إلى أن تعلم من أين سيأتى الطلب. 

محالت  من  والقليل  الدراجات  راكبى  من  العديد  بها  منطقة  فى  محلك  تنشئ  أن  إلى  ستحتاج 

اإلصالح. 

بعد أن حتدد املنطقة التى ستقيم بها محلك، كيف ستقيس الطلب على خدماتك؟ ميكنك أن تقوم 

بزيارة احملال األخرى وتقيس ردود أفعال املستهلكني على األسعار اخملتلفة. ميكنك أن تسأل املستهلكني 

عن األسعار وحتدد الطلب من خالل تلك البيانات.

ميكنك أن تدرس البيانات املتجمعة على مدى سنوات مضت والتى توضح ردود أفعال املستهلكني 

جتاه ارتفاع وانخفاض األسعار. من شأن هذه الطرق أن تعطيك فكرة عامة عن رغبة الناس وإرادتهم 

وقدرتهم على الشراء.

الفصل الرابع
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أنشطــة: 

اسم اجملموعةالتاريخ

الطلب
نشاط 4 - 1

أسماء الطالب

1. فى مبارة لكرة القــدم بني مدرستك ومدرسة مجاورة، ُطلب من بعض التالميذ أن يقوموا 

ببيع الفشار للمشاهدين. علما بأن الناس عادة ما يشترون أكثر عندما يكون السعر منخفًضا، 

كيف ستقوم بتسعير الفشار بعد انتهاء الشوط األول؟

2. حدد سلعة أو خدمة نادرة نسبًيا فى الوقت احلالى والتى تعتقد أن الطلب عليها سيرتفع 

جًدا خالل عشرين عاما. اذكر سببني على األقل لتوقعاتك.

أ. السلعة أو اخلدمة: 

ب. السبب األول: 

ج. السبب الثاني: 

3. ماذا يحدث لو ارتفعت أسعار تذاكر السينما من 7 جنيهات إلى 15 جنيًها؟

فترة محددة.  املنتجــات فى خالل  أحد  الطلب على  لتحديد  بتاجر محلى  التــق  4. بحث. 

اعــرض نتيجة بحثك فى شكل رسم بياني. واكتب فقرة تشرح فيها العوامل األكثر تأثيرًا 

على طلب هذا املنتج. )مثال: ما يحدث ألسعار الطماطم خالل العام(.

الفصل الرابع
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العوامل التى تؤثر على الطلب
هناك العديد من العوامل التى قد تغير من طلب األفراد على أحد املنتجات. فعلى سبيل املثال، إذا ما 

ازداد دخلى مبعدل 20%، عندها أستطيع شراء املزيد من األشياء وطلبى على أشياء بعينها سيزداد. 

وبالطريقة نفسها، قد يتغير منحنى طلب السوق على منتج معني وفًقا لعوامل مختلفة. 

مثال ذلك، إذا ما كان هناك تضخم )فترة ترتفع فيها جميع األسعار( سينخفض طلب السوق على 

على  تؤثر  أن  ميكن  التى  األشياء  بعض  يلى  فيما  نسبًيا(.  أفقر  الناس  يكون  )حيث  املنتجات  بعض 

الطلب:

التغيرات فى أعداد املستهلكني
أثناء حرب اخلليج، مثال، توافد العديد من العراقيني والكويتيني للعيـش فى مصر ، وأدى  ذلك إلى املزيد 

من املستهلكني وبالتالى املزيد من الطلب.

التغيرات فى دخل املستهلكني
فمثال، فى أوقات انتعاش االقتصاد، يحظى الناس مبزيد من الوظائف، وبالتالى يكون هناك املزيد من 

األموال التى يتم تداولها، ومن ثم يرتفع الطلب على السلع واخلدمات اخملتلفة.

التغيرات فى أذواق املستهلكني
الطلب على هذا  تزيد من  أن  البسكويت  نوع معني من  دعائية عن  املثال، ميكن حلملة  على سبيل 

النوع.

الدرس اخلامس

العـــرض 
والطلـب
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أنشطــة: 

اسم اجملموعةالتاريخ

العوامل التي تؤثر على الطلب
نشاط 4 - 2

أسماء الطالب

- هل تستطيع أن تفكر فى املزيد من األسباب؟

الدرس اخلامس

العـــرض 
والطلـب
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الدرس اخلامس

العـــرض 
والطلـب

التغيرات فى منحنى الطلب

عندما يرتفع الطلب على منتج ما بجميع أسعاره، يتحرك منحنى الطلب إلى اليمني. وإذا ما انخفض 

الطلب على منتج ما يتحرك املنحنى إلى اليسار.

عدد  ويزداد  وأغسطس  يوليو   شهر  فى  املدينة  إلى  املصيفون  يأتى  البر   رأس  فى   : مثااًل  فلنأخذ 

الطلب  يزداد  أن  عام  ويتوقع كل  كرمي.  األيس  لبيع  لديه محل  املدينة. عم سعيد  فى  املستهلكني 

كاآلتي:

الطلب فى شهر يوليو وأغسطس الطلب فى األوقات العادية سعر األيس كرمي

1100 900 1

850 600 2

590 400 3

450 280 4

300 150 5

200 80 6

140 40 7

110 10 8
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الدرس اخلامس

العـــرض 
والطلـب

الحظ كيف تتغير الكمية املطلوبة من األيــس كـرمي عند كل سعر من األسعار املقترحة. واآلن انظر 

للتغيير على الرسم البياني:

لقد حترك املنحنى إلى اليمني

بعد

قبل
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وإليك مثال آخر:  عندما طرح فى األسواق موبايل نوكيا 9200 اجلديد انخفض الطلب على موبايل 

نوكيا 9100 .  و يوضح اجلدول التالى التغيير الذى حدث فى  العرض على موبايل نوكيا 9100.  

الطلب بعد طرح نوكيا 9200 الطلب فى السابق سعر نوكيا 9100 
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انظر  واآلن  املقترحة.  األسعار  من  سعر  كل  عند  املوبايل  من  املطلوبة  الكمية  تتغير  كيف  الحظ 

للتغيير على الرسم البياني: 

لقد حترك املنحنى إلى اليسار

الفصل الرابع

العرض والطلب

قبل

بعد
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اسم اجملموعةالتاريخ

 نشاط   4 - 3

أسماء الطالب

منحنى الطلب

- هل تستطيع أن ترسم تغيرات منحنى الطلب عندما يحدث التغير اآلتي:

فى شتاء عام 2007، وصلت أنفلونزا الطيور إلى مصر. وكان هناك العديد من الشكوك حول 

منحنى  ترسم  أن  تستطيع  هل  الدجاج.  من شراء حلم  الناس  وخشى  الناس.  على  تأثيرها 

رأيك  فى  ملاذا  الطيور؟  أنفلوانزا  وبعد حدث  قبل  تقريبية(  )بصورة  الدجاج  الطلب على حلم 

حدث تغيير؟

أنشطــة: 

الفصل الرابع

العرض والطلب
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أنشطــة: 

اسم اجملموعةالتاريخ

نشاط 4 - 4

أسماء الطالب

منحنى الطلب

ما  إذا  البقرى  اللحم  على  للطلب  بالنسبة  يحدث  أن  ميكن  ما  تشرح  أن  تستطيع  هل   .1

ارتفعت أسعار حلم الدجاج؟

الفصل الرابع

العرض والطلب

2. لكل من احلاالت التالية حدد العامل الذى يتسبب فى تغير الطلب:

 أ( ازدياد الطلب على أحزمة املقاعد للسيارات عند توقع صدور قانون يفرض استخدامها.

 ب( انخفاض الطلب على الشاى عند انخفاض أسعار النب.

القاهرة خالل شهر أغسطس بسبب  املياه املعدنية فى   ج( انخفاض الطلب على زجاجات 

سفر 20% من سكانها إلى املناطق الساحلية فى الصيف.

3. عندما يتحول منحنى الطلب إلى اليمني، فإن ذلك يعني:

 أ( ارتفاع السعر سيؤدى إلى خفض إجمالى الدخل.

 ب( للمنتج بدائل قليلة.

 ج( املشترون لديهم اإلرادة والقدرة على شراء وحدات أكثر من السلعة بجميع أسعارها.

 د( املشترون لديهم اإلرادة والقدرة على شراء وحدات أقل من السلعة بجميع أسعارها.
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العــرض
من املورد؟ املورد هو الشخص الذى يعرض سلعة اقتصادية فى السوق. فعلى سبيل املثال، املصنع 

الذى ينتج البسكويت هو مورد للبسكويت. إذا ما بدأت شركة خاصة بك إلصالح أجهزة احلاسب 

اخلاصة بعائلتك وأصدقائك فإنك بذلك تكون موردًا لعمالة ماهرة.

بيعها بجميع  يريد منتجوها  أو خدمة  اخملتلفة من سلعة  الكميات  إلى  العرض  العرض؟ يشير  ما 

األسعـار املمكنـة.

يعرض املوردون كميات مختلفة من منتج ما اعتمادًا على األسعار التى يرغب املشترون فى دفعها.

إذًا يوضح قانون العرض أنه كلما زاد سعر السلعة ازداد حافز  منتجها إلنتاج املزيد منها؛ حيث يتوقع 

أن يحقق ربًحا أكبر من وراء السعر املرتفع. فحافز الربح هو أحد العوامل التى تشجع املنتجني فى 

نظام اقتصاد السوق.

الفصل الرابع

العرض والطلب

قانــون العــرض
زيادة سعر  أيًضا حسب السعر. فمع  املنتجات املعروضة  تتفاوت كمية 
سلعة ما يكثر أيًضا الكم املعروض منها. هذا ما يعرف بقانون العرض، 
يرتفع  عندما  املنتجات  من  أكبر  كمية  املعتاد  فى  املوردون  يعرض  حيث 

السعر وكمية أقل عندما ينخفض السعر.
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يعرض اجلدول التالى هذه العالقة، مع ازدياد سعر أقالم الرصاص تزداد رغبة املوردين فى إنتاج وطرح 

املزيد منها فى السوق.

ميثل الرسم البيانى عرض أقالم الرصاص.

السعرالكمية
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وبعكس منحنـى الطلـب، فإن منحنى العرض يتجه إلى أعلى، مما يعكس حقيقة أن املوردين يرغبون، 

بصفة عامة، فى طرح املزيد من السلع واخلدمات عندما ترتفع األسعار، وطرح القليل منها عندما 

تنخفض األسعار.

حــافز الربــح
تستثمر الشركات الوقت واملال واملوارد الرأسمالية األخرى لتحقيق الربح. والرغبة فى تغطية التكلفة 

وحتقيق الربح هى السبب وراء رغبة تلك األنشطة فى بيع سلعها وخدماتها بأسعار أعلى. وهى حتاول 

حتديد األسعار مبستوى يسمح لها بتغطية التكاليف التى تتكبدها، فإذا لم يتحقق لها ذلك فإنها 

ستتحمل اخلسارة.

فى االقتصاد احلر، تطرح الشركات سلًعا وخدمات بهدف حتقيق الربح. والربح هو املال املتوفر من الفرق 

بني تكلفة اإلنتاج وسعر البيع للمنتج. فإذا كانت تكلفة إنتاج القلم الرصاص 3جنيهات وتباع بنفس 

أرباح. لذلك تضطر الشركة إلى بيعه بأكثر من 3جنيهات فى  إذًا ال حتقق أى  السعر، فإن الشركة 

سبيل حتقيق الربح. فاألموال التى تكسبها الشركة فيما يفوق قيمة التكلفة تسمى ربًحا.

يتغير العرض عندما يقرر املنتجون طرح كميات مختلفة من منتجاتهم بكل سعر ممكن فى السوق. عندما 

يقل العرض، ينتقل منحنى العرض إلى اليسار، وعندما يزداد العرض ينتقل منحنى العرض إلى اليمني.

الفصل الرابع

العرض والطلب

إذًا يوضح قانون العرض أنه كلما زاد سعر السلعة ازداد حافز املنتج 

إلنتاج املزيد منها.
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العوامل التى تؤثر على العرض

التغيرات فى تكلفة املوارد
هناك أربعــة أنواع من املوارد تسهم فى إنتاج أى منتج، وهى العمالــة ورأس املال واألرض والتنظيم. إذا ما 

انخفض سعر أحد عوامل إنتاج منتج ما فإننا سنرغب في إنتاج املزيد منه بأسعار مختلفة.

اإلنتاجيــة
إذا كان مبقدور العمالة إنتاج املزيد من املنتجات فى نفس الفترة الزمنية، فإن تكلفة إنتاج كل منتج على 

حدة ستقل؛ مما يعنى أن منحنى العرض سينتقل إلى اليمني.

التقنية املستخدمة
إذا ما مت حتسني الطريقة أو العمليات املستخدمة فى إنتاج السلع واخلدمات مبا يسرع من عملية التصنيع 

على سبيل املثال، ميكن زيادة العرض - وبالتالى سينتقل منحنى العرض إلى اليمني.

التغيرات فى السياسات احلكومية
إذا رفعت احلكومة احلد األدنى لألجور، على سبيل املثال، سينخفض  املعروض من املنتجات حيث سترتفع 

تكلفة اإلنتاج.

التغيرات فى الضرائب والدعم
يؤدى ارتفــاع الضريبــة إلى تغيرات فى العرض، فعندما ترتفع الضريبـة أو اجلمارك على السيارات، فإن 

املعروض منها سينخفض - حيث ستنخفض رغبة املستوردين فى استيرادها من جراء تغير السعر.
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أنشطــة: 

اسم اجملموعةالتاريخ

العرض
نشاط 4 - 5

أسماء الطالب

- هل تستطيع أن تفكر فى سبب آخر من شأنه أن يؤثر على العرض؟

الفصل الرابع
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التغيرات فى منحنى العرض

عندما يرتفع العرض على منتج ما بجميع أسعاره، يتحرك منحنى العرض إلى اليمني. وإذا ما انخفض 

العرض على منتج ما يتحرك املنحنى إلى اليسار.

فلنأخذ مثااًل : إذا انخفضت تكلفة إنتاج أقالم الرصاص سيزداد كمية العرض عند كل سعر كما هو 

موضح في اجلدول والرسم البياني:

بعــد قبــل  السعــر

200 50 0.5

330 150 1

550 400 2

640 550 3

700 620 4

750 680 5

790 720 6

820 750 7

العرض على أقالم الرصاص

قبل

بعد

الفصل الرابع
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أما إذا ازدادت تكلفة إنتاج أقالم الرصاص سينخفض كمية العرض عند كل سعر كما هو موضح 
في اجلدول والرسم البياني:

بعــد قبــل  السعــر

1 50 0.5

50 150 1

200 400 2

400 550 3

550 620 4

610 680 5

660 720 6

العرض على أقالم الرصاص

قبل

بعد

الفصل الرابع
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أنشطــة: 

اسم اجملموعةالتاريخ

نشاط 4 - 6

أسماء الطالب

منحنى العرض

1. كيف يؤثر حافز حتقيق املزيد من األرباح على الكميات املعروضة؟

مع  مقاالتك  ناقش  العرض.  قانون  توضح  والتى  اجملالت  أو  اجلرائد  من  املقاالت  بعض  2. قص 

الفصل.

3. أكمل ما يلى بتحديد ما إذا كانت األسباب املطروحة ستؤدى إلى ازدياد أو انخفاض العرض: 

انخفاض تكلفة املادة اخلام األساسية للمنتج.

    - احلكومة تقدم حوافز ضريبية للشركات.

4. فى أى اجتاه سيتحول منحنى العرض فى حال انخفاض العرض؟

الفصل الرابع
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األســواق واألسعـــار
الطلب على  أن  )األوبك(  التي تتشكل منها منظمة  للبترول  املنتجة  الدول  فى عام 2001، شعرت 

البترول أقل مما ينبغى، وأن املعروض منه أكبر مما ينبغي، وعلى ذلك فإن ما ينتجونه من بترول يباع 

بسعر أقل مما يريدون. فقامت دول األوبك بخفض إنتاج البترول فارتفع سعره .

ويوضح قيامهم بخفض املعروض من البترول الكيفية التى يعمل بها العرض والطلب مًعا فى حتديد 

األسعار في السوق. 

العرض والطلب مًعا فى السوق لتحديد األسعار، وفى االقتصاد احلر تشكل األسعار  تتضافر قوى 

األساس فى اتخاذ القرارات االقتصادية.

 عملية تعديل األسعار
يتألف السوق من جميع البائعني واملشترين ملنتج محدد. ولكى نرى الكيفية التى يعمل بها العرض 

والطلب مًعا، نحتاج إلى دمج منحنيى العرض والطلب، فيبدو اجلدول كما يلي:

فى اجلدول السابق دمجنا طلب السوق وعرض السوق ألقالم الرصاص فى إحدى املدن املصرية.

وإذا وضعنا كال من الطلب والعرض فى نفس الرسم البياني، سنحصل على الشكل التالي:

العرضالطلبالسعر

0.572050

1550150

2400400

3280550

4150620

580680

640720

710750

الفصل الرابع
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السعر املتوازن: حيث ال يكون هناك فائض أو نقص من املنتج.

الفائــض
يوضح  الرصاص.  للقلم  جنيهات   4 سعر  على  واملشترين  البائعني  أفعال  ردود  مبراقبة  سنبدأ  أننا  بفرض 

الرسم البيانى أن املوردين سيفضلون عرض 620 وحدة من األقالم الرصاص بهذا السعر. فى حني أن املشترين 

سيريدون شراء 150 قلًما فقط بسعر 4 جنيهات، مما يؤدى إلى فائض قدره 470 وحدة من األقالم الرصاص.

الفائض: هو مقدار الكم املعروض الزائد عن الكم املطلوب. 

تعلو  نقطة  أى  فى  والطلب  العرض  منحنيى  بني  األفقية  املسافة  شكل  فى  الفائض  هذا  يظهر 

نقطة تقاطع منحنيى العرض والطلب )نقطة التوازن( . يشير الفائض إلى أن السعر أكبر مما ينبغي، 

فاملستهلكون ال تتوفر لديهم اإلرادة لدفع األسعار الباهظة التى تشبع أغراض املنتجني. 

) عدد األقالم (

ه (
ني

ج
 (

ى العرض
منحن

منحنى الطلب

السعر املتوازن
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ه (
ني

ج
 (

فائـــض

منحنى الطلب

________________________________________________________

أما إذا كانت السوق تتسم بالتنافسية، فلن يدوم ذلك الفائض طويال، حيث سينبغى على الباعة 

تخفيض أسعارهم إذا ما أرادوا بيع سلعهم.

مما يعنى أن املعروض من السلعة أكبر من الطلب عليها وعندها يضطر املوردون إلى خفض األسعار 

حتى يتمكنوا من تصريف الفائض املطروح فى السوق 

انظر إلى الرسم البيانى مرة أخرى. عند هذا السعر يريد املوردون عرض 150 وحدة بينما يريد املشترون 

شراء 550 وحدة، مما يعنى أن هناك نقًصا فى املعروض بالسوق مبقدار 400 وحدة. وعلى غرار ما سبق، 

إذا ما كانت السوق تتسم بالتنافسية، فإن السعر سيرتفع؛ ألن املعروض من أقالم الرصاص أقل من 

احتياجات السوق.

الفصل الرابع
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قـوى السـوق - توازن العرض والطلب

إحدى فوائد نظام اقتصاد السوق هو أنه يقضى على النقص والفائض عندما يطبق دون قيود. ألنه 

مبرور الوقت، يدفع الفائض السعر إلى االنخفاض ويدفع النقص السعر إلى االرتفاع. ويستمر ذلك 

حتى يتحقق التوازن بني العرض والطلب.

النقطة التى يتحقق فيها هذا التوازن هى السعر املتوازن. وعند هذا السعر ال يكون هناك فائض أو 

نقص. فى املثال السابق جند أن السعر املتوازن هو جنيهان. عند هذا السعر تتوفر اإلرادة لدى كل من 

املوردين واملشترين لعرض وشراء نفس الكمية من أقالم الرصاص.

ه (
ني

ج
 (

ى العرض
منحن

منحنى الطلب
نقــص

________________________________________________________
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مميــزات هذا النظـــام

1. حيادية األسعار 

أ- ال تنحاز لصالح املنتج وال املستهلك.

ب- متثل حاًل وسط يناسب الطرفني.

2. مرونة األسعار

تتغير تلقائًيا نتيجة لألحداث غير املتوقعة. 

3. األسعار وحرية االختيار

للمستهلك مطلق احلرية فى كيفية إنفاق دخله واختيار املنتج الذى يشتريه. وليس ألحد أن 

يجبر املستهلك على شراء سلعة معينة بسعر محدد.

4. التعود على األسعار 

من السهل فهم األسعار. فنحن نعلم ما املقصود بأن سعر سلعة 5 جنيهات كما نعلم 

األشياء األخرى التى ميكن شراؤها بهذه القيمة.

الفصل الرابع
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اسم اجملموعةالتاريخ

نشاط  4 - 7

أسماء الطالب

العرض والطلب

1. إذا حددت إحدى الشركات سعر سلعة ما بأقل من السعر املتوازن للسوق، ماذا سيحدث؟

2. افترض أن لديك متجرا لبيع األحذية. حدد على الرسم التالى 3 أشياء  على األقل ميكن أن 

تفعلها لزيادة الطلب على املنتج الذى تبيعه.

مبقارنة  وتقم  مختلفة  متاجر  أربعة  إلى  تذهب  أن  مجموعة  كل  على  مجموعات.   في   .3

أسعار احلليب والشاى. احسب سعر الوحدة لكل ماركة واختر أفضل األنواع لتشتريها. قارن 

النتائج التى حصلت عليها مع اجملموعات األخرى.

زيــــــادة 
املبيعـــات

أنشطــة: 

الفصل الرابع
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ملخص لنظرية العرض والطلب

يعد مفهومى العرض والطلب من أهم املفاهيم االقتصادية والتى متكننا من التعرف على ما يرغب 

الناس فى شرائه وبيعه، 

السعر 

الطلــب

هو مجمــوع الكميــات اخملتلفة من 

السلعــة التى يرغــب ويستطيــع 

املستهلك شراءهــا عند األسعــار 

اخملتلفــة وذلك خــالل فترة زمنيـــة 

محددة وفى مكان محدد.  

العـــرض

هو مجموع الكميــات اخملتلفـة من 

السلعة التى يرغب ويستطيع املنتج 

عرضها وبيعها عند األسعار اخملتلفة 

زمنية محددة وفى  فترة  وذلك خالل 

مكان محدد.    

العالقة بني العرض والطلب

والطلب  العرض  على  يعتمد  السلعــة  سعر 
محـدد.  ووقـــــت  مكــــان  فى  للسلعـــة 
السلعة سعر  تغير  العرض  أو  الطلب  تغير  وإذا 

الفصل الرابع
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