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 Supply العرض

في العرف االقتصادي تمك الكمية التي يكون المنتجون أو التجار مستعدين  بالعرضالمقصود 
، وترتبط مسألة العرض مع بقاء العوامل األخرى ثابتة لبيعيا بسعر معين في وقت معين وفي مكان معين

تضافر مجموعة عوامل بمسألة الندرة، وذلك أن إنتاج أي سمعة يتم ب من السمع والخدمات بشكل كمي
اإلنتاج ) األرض، العمل، رأس المال، التنظيم(، حيث أن ىذه العوامل محدودة في مقدارىا وليا صفة 

، وىذه الحقيقة تبين لنا كيفية تنظيم عرض أي سمعة، فحاجات ومطاليب اإلنسان في الحياة تتعدد الندرة
 .ذلك ىو مسألة ندرة عوامل اإلنتاج النسبيةوال يمكنو إشباع إال عدد قميل نسبيًا منيا، والسبب في 

قبل البدء في التحميالت المختمفة لظاىرة العرض يجب أن نفرق بين الكمية المعروضة من السمعة 
منيا، حيث تعرف الكمية المعروضة بأنيا تمك الكمية المحددة من بين مجموعة من  والكمية المخزونة

األسعار يكون البائع عمى استعداد لبيعيا، أما الكمية الكميات عند سعر معين من بين مجموعة من 
المخزونة من السمعة فيي تمك الكمية التي يخزنيا المنتجون أو التجار وال يعرضوىا لمبيع عند سعر 
معين؛ أي ال تدخل في حساب العرض وفق التعريف السابق، وبالتالي فإن الكمية المعروضة من سمعة 

 تشكل نسبة كبيرة أو ضئيمة بالنسبة لممخزون من تمك السمعة . معينة في وقت من األوقات قد

 Low of Supplyقانون العرض 

من المالحظ أنو كمما ارتفع سعر سمعة معينة في السوق أدى ذلك إلى زيادة الكمية المعروضة 
سمعة ، حيث أن رغبة المنتجين أو التجار تكون في العادة في بيع كمية أكبر من المنيا عند ىذا السعر

تمامًا إذا انخفض  عندما يرتفع سعرىا سعيًا وراء الحصول عمى المزيد من األرباح، ىذا ويحدث العكس
، وعمى ىذا األساس فإن ىناك عالقة تحكم بين سعر السمعة فإن الكمية المعروضة من السمعة تنخفض

والكمية المعروضة منيا الكميات المعروضة من السمعة وأسعارىا، وىذه العالقة طردية بين سعر السمعة 
ويطمق عمى ىذه العالقة في العرف االقتصادي بقانون العرض الذي يشير إلى أن الكمية المعروضة من 

وتقل بانخفاضو مع بقاء العوامل المؤثرة  سمعة معينة تتناسب طرديًا مع سعر تمك السمعة فتزيد بارتفاعو
 األخرى عمى حاليا .

ال أن سعر السمعة ليس ىو العامل الوحيد الذي يؤثر عمى ومما يجدر مالحظتو في ىذا المج
نما يوجد ىناك الكثير من العوامل األخرى منيا سياسة الدولة المالية  الكمية المعروضة من السمعة، وا 
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والعوامل الطبيعية وغيرىا من العوامل التي ليا تأثير مباشر عمى الكمية المعروضة من سمعة معينة في 
 السوق .

 Supply Schedule رضجدول الع

 المعروضةمن سمعة معينة تتغير بتغير سعر ىذه السمعة، فتزداد الكمية إن الكمية المعروضة 
 العرضسعرىا، وجدول  انخفضمن السمعة إذا  المعروضة، وتقّل الكمية بارتفاع سعرىا  السمعةتمك من 

أسعار ىذه السمعة، ويمكن عند مستويات مختمفة من  المعروضةيصف الكميات المختمفة من السمعة 
من سمعة ) أ ( عند األسعار المختمفة  المعروضة( الذي يبين الكميات  1توضيح ذلك في الجدول ) 

 المقابمة ليا :

 العرض( جدول  1جدول ) 

 (طن من السمعة أ )  المعروضةالكمية  (ليرة سورية )  الطنسعر 
1000 10000 
2000 15000 
3000 20000 
4000 25000 
5000 30000 

 

منيا في  ىناك عالقة طردية بين سعر السمعة ) أ ( والكمية المعروضة ُيالحظ من الجدول أن
إذ كمما ارتفع السعر زادت الكمية المعروضة، وبالعكس كمما انخفض السعر انخفضت الكمية  ؛فترة معينة

     نت الكمية المعروضة ( ليرة سورية كا 1000المعروضة منيا، وىكذا نجد عندما كان سعر الطن ) 
الكمية المعروضة من السمعة  ازدادت( ليرة سورية  2000السعر إلى )  ارتفعوعندما  طن،(  10000) 

الكمية المعروضة ، فجدول العرض والحالة  ازدادتالسعر  ارتفع، وىكذا كمما  ( طناً 15000) أ ( إلى )
ية المعروضة من سمعة معينة مع بقاء العوامل ىذه يبين لنا األثر الذي يحدثو تغير السعر عمى الكم

 عمى حاليا . في العرض األخرى المؤثرة
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  Supply Curve العرضمنحنى 

رسم بياني، حيث تمثل الكميات بصورة (  1تمثيل البيانات الواردة في الجدول رقم ) يمكن 
العرض لدينا منحنى  يظيروبالتالي عمى المحور األفقي واألسعار عمى المحور العمودي،  المعروضة

 عمى السمعة ) أ ( : 
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لى اليمين، ومعنى ذلك أنو كمما  األعمىإلى  يرتفعأنو  العرضيالحظ عمى منحني   السعر ارتفعوا 
انخفضت الكمية  السعر انخفض، وكمما العرضوىذا ما يعرف اقتصاديًا بتمدد  المعروضةزادت الكمية 
العرض؛ أي تمدد العرض وانكماشو يكون عمى نفس منحني ىذا ما يعرف اقتصاديًا بانكماش و  المعروضة

العرض، وبناًء عمى ذلك يمكن القول بأن التغيرات التي تحدث في األسعار والكميات المعروضة تأخذ 
ى العرض ىو اتجاىًا واحدًا؛ أي أن العالقة بينيما تأخذ طابعًا طرديًا، وليذا السبب نرى أن انحدار منحن

   انحدار إيجابي بعكس منحنى الطمب الذي يأخذ انحدارًا سمبيًا .
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 Supply Changeالعرض تغير 

زيادة  العرض، ونعني بزيادة نتيجة تغير الظروف المحيطة بالعرض قصانىو حالة الزيادة أو الن
 اء األسعار عمى حالياية معينة عما كانت عميو مع بقمن سمعة معينة خالل مدة زمن المعروضةالكميات 

من سمعة معينة خالل مدة زمنية معينة عما  المعروضةنعني بو نقصان الكميات  العرضوأما نقصان 
، وعمى ىذا األساس فإن زيادة العرض أو انخفاضو تعني تغيير كانت عميو مع بقاء األسعار عمى حاليا

 معروضة .طبيعة العالقة التي كانت قائمة بين األسعار وبين الكميات ال

 العرضالعوامل المؤثرة عمى تغير 

نما المعروضةالكميات  ُذكر سابقًا أن األسعار ليست ىي وحدىا التي تؤثر عمى توجد عوامل ، وا 
 أخرى منيا :

 أسعار عناصر اإلنتاج -1

فإن حدث وانخفض سعر عنصر أو أكثر من أسعار عناصر اإلنتاج التي تستخدم في إنتاج 
إلى انخفاض تكاليف إنتاج السمعة، وىذا بدوره يؤدي إلى زيادة الكمية المعروضة  السمعة فإن ذلك يؤدي

 مزيد من األرباح لمنتجي السمعة.من السمعة عند كل سعر من األسعار، ألن في ذلك يتحقق 

 المستوى الفني لإلنتاج -2

اكتشاف كثيرًا ما يحدث تحّسن في وسائل اإلنتاج من استنباط أنواع جديدة من البذور، أو 
مبتكرات زراعية حديثة، أو إحالل الميكنة بدل العمال ... ، كل ذلك من شأنو أن يؤدي إلى تمكين 
المنتجين من اإلنتاج بتكاليف أقل، وفي نياية األمر يؤدي ذلك إلى زيادة الكميات المنتجة من السمع، 

 وبالتالي زيادة الكميات المعروضة منيا عند مختمف األسعار.

 إلعانات والضرائبمستوى ا -3

إذا أعطت الحكومة مثاًل إعانة مالية نقدية أو عينية إلى المزارعين فإن ذلك سوف يؤدي إلى 
تخفيض تكاليف إنتاج السمعة، وبالتالي تزداد الكميات المعروضة منيا . كذلك لو فرضت الحكومة ضريبًة 
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إلى زيادة تكاليف إنتاج ىذه  عمى إنتاج سمعة معينة أو زادت من مقدارىا فال شك بأن ذلك سيؤدي
 السمعة، وبالتالي سوف تقل الكمية المعروضة منيا .

 العوامل الطبيعية -4

كثيرًا ما يحدث وخاصًة في إطار ممارسة العمل الزراعي أن تأتي الطبيعة بعكس ما ىو متوقع 
مباشر عمى من أسباب تجعل المواسم الزراعية عرضًة لمتمف أو تأتي في صالحيا، مما يؤثر بشكل 

 فإما أن تجعل عرضيا كبيرًا أو قمياًل، ومن أمثمة ذلك ) أمطار، صقيع، رياح ...(  عرض السمع الزراعية

 السعرية العرضمرونة 

وتقل  سعرىا بارتفاع من سمعة معينة في وقت معين تزيد المعروضةرأينا فيما سبق بأن الكمية 
نتيجة التغير في السعر يختمف من سمعة إلى  معروضةال، لكن التغير الذي يطرأ عمى الكميات بانخفاضو

منيا  المعروضةيؤدي إلى تغير كبير في الكمية  سعرىاأخرى، فبعض السمع نجد أن تغييرًا بسيطًا في 
منيا، وبناًء  المعروضةوالبعض اآلخر نجد أن تغييرًا كبيرًا في سعرىا يؤدي إلى تغير قميل في الكمية 

من سمعة معينة نتيجة التغير في  المعروضةر الكمية السعرية ىي درجة تأث العرضمرونة عمى ذلك فإن 
 . العرضسعرىا مع ثبات العوامل األخرى، وتتفاوت السمع فيما بينيا تفاوتًا كبيرًا من حيث درجة مرونة 

 بالقانون الرياضي اآلتي : العرضتحسب مرونة 

  1س – 2س        1ك – 2ك          المعروضةالتغير النسبي في الكمية                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     =   ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  ــــــــــــــــــــــ  العرضمرونة 

  1س                  1ك     التغير النسبي في السعر                                

 تتراوح بين الصفر والالنياية عمى النحو اآلتي : العرضوبتطبيق ىذا القانون فإن درجة مرونة 

 المرونة .يكون عديم  العرضإذا كانت النتيجة صفرًا فإن  -1

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

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

 يكون مرنًا . العرضإذا كانت النتيجة أكبر من الواحد الصحيح فإن  -4
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 ) تام المرونة ( . ن ال نيائي المرونةيكو  العرضإذا كانت النتيجة ال نياية فإن  -5

 عديم المرونة العرض –أواًل 

 يتميز بما يأتي :

وىذا يعني أن الكمية المعروضة ال  ،المعروضةال يؤدي التغير في السعر إلى أي تغير في الكمية  –أ 
 تستجيب إطالقًا لمتغيرات في األسعار.

 مساويًا لمصفر . عرضالفي ىذه الحالة يكون المعامل العددي لمرونة  –ب 

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

 السعر                                                                  

 

 

  

 

 

 المعروضةالكمية 

 مثال :

    8           6السعر :    

 10         10الكمية :    

 لم تتغير، وعند تطبيق قانون المرونة نجد : المعروضةجد في ىذا المثال أن السعر ارتفع بينما الكمية ن
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  1س – 2س       1ك – 2ك            المعروضةالتغير النسبي في الكمية                 

 =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــ=  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العرضمرونة 

  1س              1ك        التغير النسبي في السعر                                  

                      10  -  10                 8  -  6  

 0=    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   /     ــــــــــ ــــــــــ=  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العرضمرونة 

                         10                         6 

 عديم المرونة . فالعرضدرجة المرونة تساوي الصفر 

 غير مرن عرض –ثانيًا 

، ومعنى ذلك أن تغيرًا المعروضةإن التغير النسبي في السعر أكبر من التغير النسبي في الكمية  –أ  
 . المعروضةًا في الكمية كبيرًا في السعر يصاحبو تغيرًا بسيط

 أقل من الواحد الصحيح . العرضدرجة مرونة  –ب 

 في ىذه الحالة شديد االنحدار عمى الشكل اآلتي : العرضمنحني  –ج 

 السعر                                                                                      

 

 

 

 المعروضةلكمية ا

 مثال :

 12           10لسعر :     ا

 23           22   الكمية :  
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 ، وعند تطبيق قانون المرونة نجد :ل نجد أن السعر قد تغير بشكل أكبر من تغير الكميةفي ىذا المثا

 

  1س – 2س        1ك – 2ك             المعروضةلتغير النسبي في الكمية ا                

 =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  ــــــ  العرضمرونة 

  1س               1ك         التغير النسبي في السعر                                

                      23  -  22                  12  -  10  

 0.2ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  =  /          ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ=  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العرضمرونة 

                          22                           10 

 . غير مرن فالعرض الصحيح أقل من الواحددرجة المرونة 

 متكافئ المرونة عرض –ثالثًا 

 . المعروضةلتغير النسبي في الكمية التغير النسبي في السعر يؤدي إلى نفس ا –أ 

 مساوية لمواحد الصحيح . العرضدرجة مرونة  –ب 

                                                                                  درجة :                  45الخط المستقيم الذي يبدأ من نقطة المبدأ بزاوية قدرىا  يأخذ شكل العرضمنحنى  –ج 

 السعر                                                                         

 

 

 

 

 المعروضةالكمية 
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 مثال :

  15            13:          السعر

 27            23    الكمية :     

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

  1س – 2س        1ك – 2ك            المعروضةالتغير النسبي في الكمية                 

 =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ــــــــــــ  =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العرضمرونة 

  1س                1ك       التغير النسبي في السعر                                  

                      27  -  23                   15  -  13  

 1/  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  =            ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ=  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العرضمرونة 

                           23                           13 

 متكافئ المرونة . فالعرض الصحيح درجة المرونة تساوي الواحد

 مرن عرض –رابعًا 

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

 أكبر من الواحد الصحيح . العرضدرجة مرونة  –ب 

 السعر                 قميل االنحدار عمى الشكل اآلتي :   العرضمنحني  –ج 

 

 

 

 

 المعروضةالكمية 
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 . المعروضةنالحظ من الشكل أن التغير النسبي في السعر أقل من التغير النسبي في الكمية 

 مثال :

 8            7السعر  :        

 45          30الكمية  :        

تغيرت بشكل كبير، وعند  المعروضةكمية سعر قد تغير بشكل قميل، بينما اللفي ىذا المثال نجد أن ا
 تطبيق قانون المرونة نجد :

  1س – 2س         1ك – 2ك            المعروضةالتغير النسبي في الكمية                 

 =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ=  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العرضمرونة 

  1س               1ك          التغير النسبي في السعر                                

                      45  -  30                    8  -  7  

 5/  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  =           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ=  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العرضمرونة 

                          30                             7 

 مرن . فالعرض الصحيح درجة المرونة أكبر من الواحد

 تام المرونة ) ال نهائي المرونة (  عرض –خامسًا 

 المعروضة ىي التي تتغير.السعر ثابت ال يتغير، لكن الكمية  –أ 

 المعامل العددي لممرونة ال نياية . –ب 

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

 السعر                                                                                                                   

 

 المعروضةالكمية 
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 . و أي تأثير عمى السعرفإن ذلك ليس ل المعروضةيالحظ من الشكل أنو ميما تغيرت الكمية 

 مثال :

 6             6السعر :       

    22           14الكمية :      

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

  1س – 2س         1ك – 2ك            المعروضةالتغير النسبي في الكمية                

 ــــــــــــــــــــــــــ=  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /  ـــــــــــــــــــــــ        ـــــ  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العرضمرونة 

  1س               1ك          التغير النسبي في السعر                               

                      22  -  14               6  -  6  

 ∞/  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  =      ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ=  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العرضمرونة 

                          14                         6 

 تام المرونة . فالعرض(  ∞درجة المرونة تساوي ال نياية )
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 The Pricesاألسعار 

نتعرف عمى كيفية تحديد  كان آلخر ومن وقت آلخر، وقبل أنسعار السمع المختمفة من متتباين أ
، نرى من الضروري أن نبين ماىية المنافسة الحرة، وُيقصد سعر السمعة في السوق في ظل المنافسة الحرة

ممكنة بالمنافسة وصف حالة السوق بالنسبة لسمعة معينة أو مجموعة من السمع، ويتواجد أشكال عديدة 
لحالة السوق، وييمنا التحدث عن حالة سوق المنافسة الكاممة ) الحرة ( الذي يشير إلى أحد حاالت 

فيو جميع البائعين والمشترين لسمعة معينة بشرط أال تتدخل الحكومة أو أي جية  السوق، حيث يتنافس
أو المشترين عمى أال يبيعوا أخرى في تحديد السعر، وبنفس الوقت أن يكون ىناك عدم اتفاق بين البائعين 

أو يشتروا بسعر معين، ولكي يكون ىناك سوق تنافسية كاممة ) حرة ( يجب أن يتوافر عدة شروط عمى 
 النحو اآلتي :

جدًا بحيث تكون الكمية المباعة أو المشتراة من قبل كل  اً أن يكون عدد البائعين والمشترين كبير  -1
ق، وبالتالي ال توجد إمكانية لبائع أو مشتٍر واحد أن يتحكم في شخص قميمة ال تؤثر عمى السعر في السو 

 سعر السمعة في سوق المنافسة الحرة ، وعميو أن يتعامل بالسعر السائد الذي ال حيمة لو في تغييره.

أن تكون السمعة متجانسة تجانسًا تامًا بحيث ال يكون في وحداتيا من االختالف ما يجعل المشتري  -2
 شراء وحدة منيا من بائع آخر .يقوم بتفضيل 

 أال يكون ىناك أي عائق يمنع المشترين أو البائعين من الدخول إلى السوق أو الخروج منو . -3 

المعرفة الكاممة لدى جميع المتعاممين بأخبار السوق من حيث الكميات المطموبة أو المعروضة من  -4
واحدًا في جميع أجزاء السوق وال يمكن أن  السمعة وكذلك السعر، وفي ضوء ذلك سيكون سعر السمعة

يكون ىناك سعرين لمسمعة الواحدة، فمو طمب أحد البائعين سعرًا أعمى في سمعتو فمن يبيع شيئًا ما دام 
ىناك متنافسون آخرون يبيعون نفس السمعة المتجانسة بسعر أقل، وفي نفس الوقت ال يوجد داٍع لممنتج 

 . لسائد ما دام باستطاعتو أن يبيع كامل ما لديو بسعر السوقأن يبيع سمعتو بأقل من السعر ا

تمك ىي الشروط التي يجب أن تتوفر لكي يطمق عمى السوق سوق المنافسة الحرة ) الكاممة (  
وفي إطار ىذا النوع من السوق سنشرح اآللية التي ُتحدد أسعار السمع ونجيب عن التساؤل الذي أثير في 

 بداية ىذه الفقرة .
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 يد سعر السمعة في سوق المنافسة الحرةتحد

نالحظ من دراستنا السابقة لمطمب والعرض أنيا متعاكسان من حيث عالقتيما بالسعر، فالطمب 
يمثل جماعة المستيمكين الذين يسعون لمحصول عمى السمعة بأقل األسعار، أما العرض فيمثل المنتجين 

 ألرباح الكبيرة.الذين يسعون لبيع السمعة بأعمى األسعار وتحقيق ا

في الواقع ال يستطيع كل من الطمب والعرض بمفردىما أن يحددان السعر الذي تباع بو السمعة  
 (  2) ولتوضيح ذلك نفترض أن الجدول في السوق، لكن السعر يتحدد بتفاعل قوى الطمب والعرض معًا،

عار مختمفة خالل فترة يصف مختمف الكميات المطموبة والمعروضة من سمعة ) أ ( عند مستويات أس
 محددة :

 الكمية المطموبة والمعروضة لمسمعة ) أ ( خالل فترة محددة( :  2جدول ) 

 الكمية المعروضة ) طن ( سعر الطن ) ل.س ( الكمية المطموبة ) طن (

3600 20000 1500 

3200 30000 2100 

2800 40000 2800 

2400 50000 3600 

2000 60000 4200 

 

الجدول السابق أن قانوني الطمب والعرض محققين، حيث أن العالقة العكسية واضحة يالحظ من 
تمامًا بين السعر والكميات المطموبة من السمعة ) أ (، أما العالقة الطردية فواضحة أيضًا بين الكميات 

 المعروضة من السمعة ) أ ( وبين األسعار، حيث تزداد الكميات المعروضة بزيادة السعر.

المشترين مع رغبات  تبين من الجدول السابق أن ىناك سعرًا وحيدًا تتقابل عنده رغباتكما ي
      ( ل.س لمطن الواحد من السمعة ) أ (، وعند ىذا السعر يطمب المشترون  40000البائعين وىو ) 

 ( طن وىي نفس الكمية التي يرغب البائعون بعرضيا في السوق، وىذا السعر ما يطمق عميو 2800) 
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، ومن خصائص ىذا السعر أنو يسّوي بين الكميات المطموبة والكميات المعروضة من سعر التوازن
كما أن ىذا السعر تتوازن عنده قوى الطمب من جانب المشترين وقوى العرض  ، السمعة في السوق الحرة

 .من جانب البائعين أو المنتجين

اك قوى تعود بو مرة أخرى إلى سعر فإذا حدث أي انحراف في السعر عن سعر التوازن فإن ىن
( ليرة سورية لمطن عندىا  50000انحرف بزيادة إلى أن أصبح ) التوازن، فمو فرضنا أن السعر لمطن 

تصبح رغبات المشترين غير متفقة مع رغبات البائعين، حيث يرغب البائعون عند ىذا لسعر الجديد 
( طن من السمعة  2400المشترون إال بشراء )  ( طن من السمعة ) أ (، بينما ال يرغب 3600بعرض ) 

وبتعبير آخر تصبح الكمية المعروضة أكبر من الكمية المطموبة عند ىذا السعر الجديد في السوق، وفي 
ىذه الحالة يضطر البائعون إلى سحب وتخزين جزء من الكمية المعروضة في السوق، وبنفس الوقت 

( ليرة 40000يستقر في النياية عند سعر التوازن األصمي )يعممون عمى تخفيض سعر الطن قمياًل حتى 
 سورية لمطن .

( ليرة 20000ولو حدث أن انخفض السعر إلى أقل من السعر التوازني حيث أصبح سعر الطن )
ال يتفق ورغبات كل من البائعين والمشترين؛ إذ أن البائعين ال يستطيعون إال  سورية، فإن ىذا السعر

( طن   3600قط من السمعة ) أ (، بينما يرغب المشترون بشراء الكمية ) ( طن ف 1500عرض ) 
وعمى ىذا األساس فإن المشترين يتنافسون فيما بينيم لمحصول عمى الكميات المطموبة من قبميم ، مما 
يؤدي إلى طمبيا بسعر أعمى من أجل إغراء البائعين عمى تأمين الكميات الالزمة، وىكذا ال بد من رفع 

 حتى يستقر في النياية عند سعر التوازن األصمي الذي تتفق فيو رغبات كل من الطرفين . السعر

إذًا يمكن القول بأن السعر الذي يسود في السوق الحرة ىو السعر التوازني، وعند ىذا السعر 
د أن تكون الكمية المطموبة مساوية تمامًا لمكمية المعروضة، وأن أي سعر أعمى من السعر التوازني ال ب

ينخفض إليو بسبب تنافس المنتجين، كما أن أي سعر أقل من السعر التوازني ال بد أن يرتفع إليو بسبب 
؛ ىذا يعني أن أي اختالل يحدث في توازن السوق التنافسية الحرة يرجع إلى عدم تكافؤ تنافس المشترين

دادت الكمية المعروضة قوى العرض مع قوى الطمب، فإذا تغمبت قوى العرض عمى قوى الطمب؛ أي از 
عن الكمية المطموبة في السوق عند سعر معين فإن ىذا السعر سوف يميل إلى االنخفاض، أما إذا 
تغمبت قوى الطمب عمى العرض؛ أي ازدادت الكميات المطموبة عن المعروضة في السوق عند سعر 
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ذا تعادلت القوى عند سع ر معين فسوف يثبت عند نفس معين فإن ىذا السعر سوف يميل إلى االرتفاع، وا 
 المستوى .

 ىذا ويمكن تصوير الجدول السابق بشكل بياني عمى النحو اآلتي :

 السعر                                                                     

 

 

 

 40000م                                                                   

 

 

 

                    2022الكمية                                      

 أثر تغير الطمب والعرض عمى السعر

 لطمب مع بقاء ظروف العرض ثابتة  أثر تغير ظروف ا -1

إن زيادة الطمب مع بقاء العرض عمى ما ىو عميو يؤدي إلى ارتفاع السعر مع زيادة الكميات   
التوازن الجديد عما كانت عميو في الوضع األصمي، كذلك نقصان الطمب مع  المباعة من السمعة بسعر

 إلى انخفاض السعر عن السعر األصمي .بقاء العرض عمى ما ىو عميو يؤدي 

 العرض مع بقاء ظروف الطمب ثابتة أثر تغير ظروف  -2
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ناحية وانخفاض  إن زيادة العرض مع بقاء الطمب عمى حالو يؤدي إلى زيادة الكمية التوازنية من  
السعر من ناحية أخرى ، كذلك انخفاض العرض لسمعة معينة مع بقاء الطمب عمييا ثابتًا يؤدي إلى 

 من ناحية وانخفاض الكمية التوازنية )الكمية المطموبة والمعروضة( من ناحية أخرى . ارتفاع السعر

 أثر تغير ظروف الطمب والعرض معاً  -3

إذا كانت زيادة الطمب بنسبة أكبر من زيادة العرض فإن ذلك يؤدي إلى  : زيادة الطمب والعرض معاً  –أ 
زيادة السعر التوازني الجديد وزيادة الكمية التوازنية الجديدة ) الكمية المطموبة والمعروضة من السمعة ( 

وزيادة  أما إذا زاد العرض بنسبة أكبر من زيادة الطمب فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض السعر التوازني الجديد
ذا زاد الطمب بنفس النسبة التي يزيد فييا العرض فإن السعر التوازني الجديد  الكمية التوازنية الجديدة، وا 

 يبقى ثابتًا ويساوي السعر التوازني األصمي، اما الكمية التوازنية فإنيا تزيد عما كانت عميو أصاًل .

 العرض فإن انخفاض نسبة أكبر منالطمب بنسبة  ضانخف إذا العرض معًا :الطمب و  انخفاض -ب
عما كانت  تقل لكمية التوازنية الجديدة، كما أن اعن السعر األصمي سوف يقل السعر التوازني الجديد

سيكون  الطمب فإن السعر التوازني الجديد انخفاضالعرض بنسبة أكبر من  انخفضأما إذا  عميو أصاًل، 
ذا عما كانت عميو أصالً  ة التوازنية الجديدةلكميأعمى من السعر األصمي وبنفس الوقت تقل ا كانت ، وا 

 بينما تقل، سيبقى كما ىو أصاًل  العرض فإن السعر التوازني ضانخفا نسبةالطمب بنفس  ضاانخفنسبة 
 الجديدة عن األصل . الكمية التوازنية

الجديد عما كان  إن ىذه الحالة تؤدي إلى رفع السعر التوازني زيادة الطمب وانخفاض العرض معًا : –ج 
عميو أصاًل قبل التغير، أما الكمية التوازنية الجديدة فقد تكون أكبر من الكمية التوازنية األصمية في حالة 
زيادة الطمب بنسبة أكبر من انخفاض العرض، أو قد تكون أقل في حالة زيادة الطمب بنسبة أقل من 

 انخفاض العرض .

ىذه الحالة سيكون السعر التوازني الجديد أقل عما كان  في :انخفاض الطمب وزيادة العرض معًا  –د 
عميو أصاًل قبل التغير، أما الكمية التوازنية الجديدة فقد تكون أقل من الكمية التوازنية األصمية في حالة 

 من أقلانخفاض الطمب بنسبة أكبر من زيادة العرض، أو قد تكون أكبر في حالة انخفاض الطمب بنسبة 
 ة العرض .زياد نسبة
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