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 Demandالطمب 

من المالحظ في حياة الفرد أو المجتمع االقتصادية أن ليا جانبان، يتمثل أحدىما باالستيالك 
واآلخر باإلنتاج، ومن ىنا كان االستيالك واإلنتاج ركنان أساسيان في النشاط االقتصادي، ويأخذ 

عبر عن سموك المستيمكين االستيالك صورًا متعددة تدخل جميعيا في إطار تحميل ودراسة الطمب الذي ي
تجاه اإلقبال عمى اقتناء السمع والخدمات المتاحة، أما اإلنتاج فيأخذ بدوره صورًا متعددة تدخل جميعيا في 
إطار تحميل ودراسة العرض الذي يعكس وجية نظر المنتجين نحو توجيو مواردىم االقتصادية والتغيرات 

ات التي تحدث في أثمان تمك الموارد أو إنتاجيا أو خدماتيا التي تطرأ عمى استغالليا والناتجة عن التغير 
 وليذا سوف نتناول في دراستنا الطمب والعرض واألسعار .

 Demandالطمب 

يرغب اإلنسان في حياتو العادية إلى اقتناء السمع والخدمات التي يرى فييا منافع خاصة تستطيع 
ل عمى تمك السمع ألنو ال يممك موارد مالية كافية أن تشبع رغباتو الممحة، إال أنو قد يعجز في الحصو 

ورغبة اإلنسان بيذه الصورة غير المعززة بالقدرة الشرائية ال ُتعد طمبًا، وذلك ألن رغبتو ىذه لن تؤثر في 
الكميات المعروضة لمبيع من تمك السمع في السوق أو عمى أثمانيا فيي رغبة عاجزة ال تستند إلى قوة 

 شرائية تعززىا.

ا إذا رافق تمك الرغبة لدى الفرد مقدرة شرائية يستطيع بمقتضاىا الحصول عمى السمعة فإن أم
الرغبة في ىذه الحالة ليا تأثير معين عمى الكميات المعروضة لمبيع وعمى الثمن الذي تباع فيو ، ويعرف 

لدفع الثمن القتنائيا الطمب اقتصاديًا عمى سمعة معينة بأنو تمك الكمية التي يرغب المشترون والمستعدون 
بسعر معين وزمن معين مع بقاء العوامل المؤثرة األخرى ثابتة، وتعرف الكمية المطموبة من سمعة ما بأنو 
الكمية المحددة من بين مجموعة من الكميات المطموبة وعند سعر معين من بين مجموعة من األسعار 

 خالل فترة زمنية معينة .

وعان أحدىما يسمى بالطمب الفردي الذي يشير إلى الكميات ىذا ولمطمب عمى سمعة معينة ن
المشتراة من سمعة معينة وعند سعر معين وفي زمن معين من قبل الفرد، واآلخر يسمى بالطمب العام 
الذي يشير إلى الكميات المختمفة المشتراة من سمعة معينة بواسطة مجموعة من األفراد عند سعر معين 
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قتصاديون أو التجار بالطمب الفردي، بل يضعون جّل اىتماميم بالطمب العام ومن النادر ما ييتم اال
 لمجموع األفراد المستيمكين لسمعة معينة وفي سوق معين .

  Law of Demandقانون الطمب 

بعد أن تعرفنا عمى المعنى االقتصادي لمطمب، يمكن التوضيح بأن ىناك قاعدة أو قانون يحكم  
قتصادي، وىذا القانون يدخل في إطار تحميل ماذا يحدث لمكمية التي يطمبيا ىذا الطمب في النشاط اال

 المستيمك الفرد من سمعة معينة عندما يتغير سعر تمك السمعة باالرتفاع أو االنخفاض في السوق .

يالحظ أنو كمما انخفض سعر سمعة معينة في سوق معين مع بقاء العوامل المؤثرة عمى الطمب  
ادت الكمية المطموبة منيا عند ىذا السعر، وكمما ارتفع سعر السمعة في السوق قّمت الكمية ثابتة كمما ازد

المطموبة منيا؛ أي أن ىناك عالقة عكسية بين سعر السمعة والكمية المطموبة منيا، وىذه العالقة ىي ما 
ة المطموبة منيا في تدعى بقانون الطمب، وطبعًا ليس ثمن السمعة ىو العامل الوحيد الذي يؤثر عمى الكمي

 السوق، بل ىناك عوامل أخرى تؤثر عمى الطمب تسمى محددات الطمب .

 Demand Scheduleجدول الطمب 

إن الكمية المطموبة من سمعة معينة تتغير بتغير سعر ىذه السمعة، فتزداد الكمية المطموبة من  
ارتفع سعرىا، وجدول الطمب يصف  السمعة عندما ينخفض سعرىا، وتقّل الكمية المطموبة من السمعة إذا

الكميات المختمفة من السمعة المطموبة عند مستويات مختمفة من أسعار ىذه السمعة، ويمكن توضيح ذلك 
 ( الذي يبين الكميات المطموبة من سمعة ) أ ( عند األسعار المختمفة المقابمة ليا : 1في الجدول ) 

 ( جدول الطمب 1جدول ) 

 الكمية المطموبة من السمعة أ ) وحدة وزن ( قدية (سعر الوحدة ) وحدة ن
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ُيالحظ من الجدول أن قانون الطمب واضح تمامًا، حيث العالقة العكسية بين الكمية المطموبة والسعر، 
ندما انخفض ( وحدة وزن، وع 20( وحدة نقدية كانت الكمية المطموبة ) 25فعندما كان سعر السمعة أ )

( 100( وحدة وزن حتى وصمت إلى ) 40( وحدة نقدية ازدادت الكمية المطموبة إلى )  15السعر إلى ) 
 ( وحدة نقدية . 4وحدة وزن عندما انخفض سعر السمعة إلى ) 

  Demand Curveمنحنى الطمب 

لكميات المطموبة عمى ( برسم بياني، حيث تمثل ا 1لو قمنا بتمثيل البيانات الواردة في الجدول رقم ) 
المحور األفقي واألسعار عمى المحور العمودي، فإنو يظير لدينا منحنى الطمب الذي يعكس لدينا العالقة 

 العكسية بين السعر والكمية المطموبة :
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لى اليمين، ومعنى ذلك أنو كمم ا انخفض يالحظ عمى منحني الطمب أنو ينحدر إلى األسفل وا 
الثمن زادت الكمية المطموبة وىذا ما يعرف اقتصاديًا بتمدد الطمب، وكمما ارتفع الثمن انخفضت الكمية 
المطموبة وىذا ما يعرف اقتصاديًا بانكماش الطمب، كما يالحظ أيضًا أنو ال يتصل بالمحور الرأسي أو 

ن األسعار فيذا يعني أنو يوجد سعر األفقي، ويرجع ذلك إلى أنو لو اتصل بالمحور الرأسي الذي يعبر ع
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صفرًا وىذا غير منطقي، كما لو اتصل بالمحور األفقي فيذا يعني أنو يمكن الحصول عمى  الكمية مقدارى
 كمية ما من السمعة عند السعر ) صفر ( وىذا غير منطقي أيضًا .  

ة التي يتميز بيا منحني وُتعد ظاىرة انحدار منحني الطمب إلى األسفل واليمين من أحد الصفات الميم
، وىذه الظاىرة توصف أحيانًا بأن منحنى الطمب ذو انحدار سالب، ويرجع السبب في ذلك إلى الطمب

 العوامل الرئيسة اآلتية :

قانون تناقص المنفعة : استنادًا إلى ىذا القانون فإن المستيمك ال يرى وسيمة لتبرير موقفو تجاه اقتناء  -1
وحدات السمع التي يرى فييا تناقص مستمر في منافعيا الحدية إال إذا انخفض واستيالك المزيد من 

سعرىا، ومن ىنا نشأت العالقة العكسية بين السعر والكميات المطموبة من السمعة التي تقضي بأن يكون 
 منحني الطمب منحدرًا إلى األسفل واليمين .

فراد المستيمكين، فأصحاب الدخول المرتفعة إن الدخول ليست متساوية بين األاالختالف في الدخل :  -2
جدًا يستطيعون شراء جميع ما يرغبون من السمع وبكميات كبيرة دون إحراج، أما أصحاب الدخل المحدود 
الذين يشكمون الشريحة الكبرى في المجتمع فيم ال يستطيعون شراء كثير من السمع ، بل كميات قميمة 

بيدف االستيالك  لمجتمع زادت عدد السمع التي ال يستطيع شرائيامنيا، وكمما انخفض دخل الفرد أو ا
وعمى ذلك فإن أي انخفاض في سعر سمعة معينة سوف تصبح في متناول أيدي المستيمكين أصحاب 

؛ أي يمكن القول  الدخل المحدود، وكمما انخفض السعر أكثر دخل السوق أصحاب الدخل األقل كمشترين
معينة اشترى المستيمكون منيا وحدات أكثر، وىذا ما يفسر لنا انحدار بأنو كمما انخفض سعر سمعة 

لى اليمين .  منحني الطمب إلى األسفل وا 

االختالف في األذواق : إذا كان ىناك سمعة ما تناسب أذواق بعض الناس فإن ىؤالء يدفعون  -3
، نتيجة اختالف األذواق ةلمحصول عمى وحدة منيا سعرًا أعمى مما يدفعو آخرون أقل رغبًة في ىذه السمع

لكن عندما ينخفض ثمن الوحدة من ىذه السمعة فإن األشخاص األقل رغبًة يقومون بشراء وحدات نتيجة 
انخفاض الثمن؛ أي زادت الكميات المطموبة نتيجة انخفاض السعر، وىذا ما يفسر ظاىرة انحدار منحني 

لى اليمين .  الطمب من أعمى إلى أسفل وا 

انًا بعض االستثناءات التي تجعل شكل العالقة بين الكمية المطموبة والسعر تبدو توجد ىناك أحي 
 بصورة معاكسة تمامًا؛ أي كمما ارتفع السعر ازدادت الكمية المطموبة ) حاالت شاذة (، ويرجع ذلك إلى:



5 

 

ع سعرىا الرغبة في التفاخر والمباىاة : توجد ىناك بعض السمع مثل السيارات والمجوىرات فإذا ارتف -1
تدافع بعض الناس إلى شرائيا ) الطبقات الغنية ( عمى اعتبارىا سمعًا ال يقدر عمى شرائيا إال ىذه 

 الطبقة، األمر الذي يعكس في رأييم بيان تميزىم االجتماعي والرغبة في التفاخر والتباىي .

يد عمى شراء مزيد من توقعات التغير في األسعار : من المشاىد في حياتنا العادية اإلقبال الشد -2
الكميات من سمعة معينة بالرغم من ارتفاع أسعارىا، ألنيم يتوقعون مزيدًا من االرتفاع في أسعار تمك 

 السمعة وىذا ما يحدث في البورصات .

 تغير الطمب

قصان، ونعني بزيادة الطمب زيادة الكميات المطموبة من سمعة معينة خالل ىو حالة الزيادة أو الن 
ية معينة عما كانت عميو مع إبقاء األسعار عمى حاليا، وأما نقصان الطمب نعني بو نقصان مدة زمن

 الكميات المطموبة من سمعة معينة خالل مدة زمنية معينة عما كانت عميو مع بقاء األسعار عمى حاليا

 العوامل المؤثرة عمى تغير الطمب

نما ىناك عوامل  ُذكر سابقًا أن األسعار ليست ىي وحدىا التي تؤثر عمى الكميات المطموبة، وا 
 أخرى إذا تغيرت أو تغير أي منيا سيؤدي إلى تغير الطمب وتسمى أحيانًا محددات الطمب وىي :

 عدد المستهمكين -1

من المعروف أن زيادة عدد المستيمكين أو عدد السكان يعمل عمى زيادة الكمية المطموبة من 
سبيل المثال إذا زاد عدد األطفال في مجتمع معين فإن ذلك فعمى  السمعة عند نفس مستوى األسعار،

سيؤدي إلى زيادة الكميات المستيمكة من السمع الخاصة باألطفال كالحميب واأللعاب ... . ، وتكون ىذه 
القاعدة صحيحة لكن بصورة عكسية فيما إذا نقص عدد السكان أو المستيمكين، األمر الذي يجعل 

سمع قميمة، وعمى ىذا األساس فإن أي تغير يحدث في عدد المستيمكين سيتبعو الكميات المستيمكة من ال
 تغير في حالة الطمب األصمي إلى حالة جديدة عند نفس مستوى األسعار .
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 دخل المستهمكين -2

فمو تمعب الزيادة في دخول المستيمكين أو قمتيا دورًا كبيرًا في زيادة أو نقص الكمية المشتراة من السمع، 
طمبو عمى السمع المختمفة سوف يزيد، ومن المالحظ  ضنا أن ىناك زيادة حدثت في دخل فرد معين فإنفر 

أنو كمما زاد دخل الفرد ازداد استيالكو من السمع غير الرخيصة ) لحوم، فواكو، ... ( بدرجة أكبر من 
ىذا األساس يمكن استيالك السمع الرخيصة؛ أي حالة الطمب لديو عمى السمع المختمفة تتغير، وعمى 

القول بأنو إذا زاد دخل المجتمع أي ارتفع مستوى معيشتو ستكون نتيجة ذلك تغير كبير في الطمب عمى 
السمع والخدمات، وغالبًا ما يؤدي ذلك إلى زيادة الطمب عمى السمع الكمالية وشبو الكمالية بدرجة أكبر من 

 زيادة الطمب عمى السمع الرخيصة .

 ينأذواق المستهمك -3

الذوق مسألة نسبية تختمف بين شخص وآخر تجاه اقتناء واستيالك السمع والخدمات، فأي تغير يحدث في 
أذواق المستيمكين يجعميم يقبمون عمى شراء سمعة معينة فسوف يزداد الطمب عمى ىذه السمعة، كما أن 

سمعة، فمثاًل لو أي تغير في أذواقيم يجعميم ينصرفون عن سمعة معينة سينخفض الطمب عمى ىذه ال
انتشرت موضة لبس القبعات أو اقتناء نوع معين من الساعات اليدوية فإن ىذا سوف يؤدي إلى زيادة 
الكميات المطموبة من تمك السمع ، وعمى ىذا األساس يمكن القول بأن أي تغير يحدث في أذواق 

 بالزيادة أو النقصان . المستيمكين سوف يؤدي إلى التغير في الكميات المطموبة من السمع إن كان

 أسعار السمع األخرى -4

، وبالتالي أي تغير يحدث في أسعار السمع األخرى البديمة عن غالبًا ما يكون لمسمعة مشابو أو بديل ليا
أسعار السمعة األصمية سيؤدي حتمًا إلى تغيرات في الكمية المطموبة من السمعة، فمثاًل لو فرضنا أن 

وأبو صرة، وحدث أن ارتفع سعر البرتقال أبو صرة بدرجة  ويبرتقال البمدي واليافاىناك ثالث سمع بديمة لم
الطمب  محسوسة فيذا ال شك مبرر لكي يتوجو المستيمكون إلى اقتناء حاجاتيم من البمدي واليافاوي ويزيد

ذا حدث العكس أن انخفض سعر أحد أنواع  عمييما بالوقت الذي ينقص فيو الطمب عمى أبو صرة، وا 
البرتقال الثالثة بدرجة محسوسة فسوف تزيد الكميات المطموبة من النوع الذي نقص سعره وبنفس الوقت 

 تنقص الكميات المستيمكة من األنواع األخرى .
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 مرونة الطمب السعرية

وتقل  ىابانخفاض سعر  رأينا فيما سبق بأن الكمية المطموبة من سمعة معينة في وقت معين تزيد
بارتفاعو، لكن التغير الذي يطرأ عمى الكميات المطموبة نتيجة التغير في السعر يختمف من سمعة إلى 
أخرى، فبعض السمع نجد أن تغييرًا بسيطًا في ثمنيا يؤدي إلى تغير كبير في الكمية المطموبة منيا 

الكمية المطموبة منيا، وبناًء عمى  والبعض اآلخر نجد أن تغييرًا كبيرًا في سعرىا يؤدي إلى تغير قميل في
ر الكمية المطموبة من سمعة معينة نتيجة التغير في سعرىا مرونة الطمب السعرية ىي درجة تأثذلك فإن 

 مع ثبات العوامل األخرى، وتتفاوت السمع فيما بينيا تفاوتًا كبيرًا من حيث درجة مرونة الطمب .

 : تحسب مرونة الطمب بالقانون الرياضي اآلتي

  1س – 2س        1ك – 2ك   التغير النسبي في الكمية المطموبة                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     =   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــمرونة الطمب  =  ــــــــــــــــــــــ

  1س               1ك    التغير النسبي في السعر                                      

درجة وبتطبيق ىذا القانون فإن درجة مرونة الطمب تتراوح بين الصفر والالنياية، ومن الميم التنويو أن 
المرونة دائمًا سالبة بسبب العالقة العكسية بين السعر والكمية المطموبة، لكن بغض النظر عن اإلشارة 

 أي عند أخذ القيمة المطمقة فإن :

 إذا كانت النتيجة صفرًا فإن الطمب يكون عديم المرونة . -1

 إذا كانت النتيجة أقل من الواحد الصحيح فإن الطمب يكون غير مرن . -2

 إذا كانت النتيجة مساوية لمواحد الصحيح فإن الطمب يكون متكافئ المرونة . -3

 إذا كانت النتيجة أكبر من الواحد الصحيح فإن الطمب يكون مرنًا . -4

 ) تام المرونة ( . إذا كانت النتيجة ال نياية فإن الطمب يكون ال نيائي المرونة -5

 الطمب عديم المرونة –أواًل 

 : يتميز بما يأتي
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ال يؤدي التغير في السعر إلى أي تغير في الكمية المطموبة، ومثال ذلك بعض السمع الضرورية  –أ 
أو  لممستيمك التي تبقى الكميات المطموبة منيا ثابتة ميما ارتفع أو انخفض سعرىا مثل سمعة الممح ،

ددة من السمعة بأي ثمن تاجر دخل في مزاد لشراء سمعة معينة فمجرد إصراره عمى شراء تمك الكمية المح
 فإن طمبو ىذا يمثل الحالة المدروسة من حاالت الطمب عديم المرونة .

 في ىذه الحالة يكون المعامل العددي لمرونة الطمب مساويًا لمصفر . –ب 

 عمى الشكل اآلتي : يأخذ منحني الطمب شكل خط مستقيم يوازي المحور العمودي –ج 

 السعر                                                                  

 

 

  

 

 

 الكمية المطموبة

 مثال :

   5         2السعر :    

 4         4الكمية :    

 نجد في ىذا المثال أن السعر ارتفع بينما الكمية المطموبة لم تتغير، وعند تطبيق قانون المرونة نجد :

  1س – 2س        1ك – 2ي في الكمية المطموبة         كالتغير النسب                     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /  ــــــ       ــــــــــــــــــ  مرونة الطمب  =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1س               1التغير النسبي في السعر               ك                           
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                           4  -  4                 5  -  2  

 0ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  =     /     ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــمرونة الطمب  =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                              4                         2 

 طمب عديم المرونة .لدرجة المرونة تساوي الصفر فا

 طمب غير مرن –ثانيًا 

لنسبي في السعر أكبر من التغير النسبي في الكمية المطموبة، ومعنى ذلك أن تغيرًا كبيرًا إن التغير ا –أ  
 . في السعر يصاحبو تغيرًا بسيطًا في الكمية المطموبة

 درجة مرونة الطمب أقل من الواحد الصحيح . –ب 

 في ىذه الحالة شديد االنحدار عمى الشكل اآلتي :منحني الطمب  –ج 

 السعر                                                                                      

 

 

 

 لكمية المطموبةا

 مثال :

 4           8السعر :     

 18         16الكمية :    

ق في ىذا المثال نجد أن السعر قد تغير بشكل كبير، بينما الكمية المطموبة تغيرت بشكل قميل، وعند تطبي
 قانون المرونة نجد :
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  1س – 2س        1ك – 2التغير النسبي في الكمية المطموبة         ك                     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =            ــــــــــــــــــ مرونة الطمب  =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1س               1التغير النسبي في السعر               ك                           

                           18  -  16                 4  -  8  

 0.25 -/  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  =          ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــمب  =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرونة الط

                              16                         8 

 . غير مرنطمب لفاالواحد الصحيح ) بغض النظر عن اإلشارة ( أقل من درجة المرونة 

 طمب متكافئ المرونة –ثالثًا 

 التغير النسبي في السعر يؤدي إلى نفس التغير النسبي في الكمية المطموبة . –أ 

 درجة مرونة الطمب مساوية لمواحد الصحيح . –ب 

 قي والعمودي عمى الشكل اآلتي :منحنى الطمب يأخذ شكل انحدار متوسط بين المحور األف –ج 

 السعر                                                                      

 

 

 

 

 

 الكمية المطموبة
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 مثال :

  12            10:          السعر

 20             25الكمية :        

التغير النسبي لمكمية المطموبة، وعند تطبيق قانون  في ىذا المثال نجد أن السعر قد تغير نسبيًا بنفس
 المرونة نجد :

  1س – 2س        1ك – 2التغير النسبي في الكمية المطموبة         ك                    

 =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مرونة الطمب  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1س               1التغير النسبي في السعر               ك                           

                           20  -  25               12  -  10  

 1 -/  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  =            ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــمرونة الطمب  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                              25                         10 

 درجة المرونة تساوي الواحد الصحيح ) بغض النظر عن اإلشارة ( فالطمب متكافئ المرونة .

 طمب مرن –رابعًا 

 النسبي في الكمية المطموبة أكبر من التغير النسبي في السعر . التغير –أ 

 درجة مرونة الطمب أكبر من الواحد الصحيح . –ب 

 نحدار عمى الشكل اآلتي :                   السعرمنحني الطمب قميل اال –ج 

 

 

 

 

 الكمية المطموبة
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 نالحظ من الشكل أن التغير النسبي في السعر أقل من التغير النسبي في الكمية المطموبة .

 مثال :

 26          30السعر  :        

 65          40الكمية  :        

تغير بشكل قميل، بينما الكمية المطموبة تغيرت بشكل كبير، وعند تطبيق  سعر قدلفي ىذا المثال نجد أن ا
 قانون المرونة نجد :

  1س – 2س        1ك – 2التغير النسبي في الكمية المطموبة         ك                     

 =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مرونة الطمب  =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1س               1التغير النسبي في السعر               ك                           

                           65  -  40               26  -  30  

 4.7 -/  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  =           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــمرونة الطمب  =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                              40                         30 

 درجة المرونة أكبر من الواحد الصحيح ) بغض النظر عن اإلشارة ( فالطمب مرن .

 طمب تام المرونة ) ال نهائي المرونة (  –خامسًا 

ء السعر ثابت ال يتغير، لكن الكمية المطموبة ىي التي تتغير، ومثال ذلك عندما تقوم الدولة بشرا –أ 
 بعض المحاصيل الزراعية محددة سعرًا معينًا .

 المعامل العددي لممرونة ال نياية . –ب 

 يأخذ منحني الطمب شكل خط مستقيم يوازي المحور األفقي عمى الشكل اآلتي : –ج 

                      السعر                                                                                              

 

 الكمية المطموبة
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 يالحظ من الشكل أنو ميما تغيرت الكمية المطموبة فإن ذلك ليس لو أي تأثير عمى السعر )السعر ثابت(

 مثال :

 5             5السعر :       

    25           20الكمية :      

المطموبة تغيرت بشكل كبير، وعند تطبيق قانون  في ىذا المثال نجد أن السعر لم يتغير، بينما الكمية
 المرونة نجد :

  1س – 2س        1ك – 2التغير النسبي في الكمية المطموبة         ك                     

 =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ـــــــــــــــــــــــــــــــ  مرونة الطمب  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1س               1التغير النسبي في السعر               ك                           

                           25  -  20               5  -  5  

 ∞/  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  =      ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــمرونة الطمب  =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                              20                         5 

 فالطمب تام المرونة .(  ∞درجة المرونة تساوي ال نياية )
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