
 مرونة الطلب: االسبوع الثالث

تعريف المرونة 

قياس المرونة 

أنواع المرونة 

أنواع الطلب بحسب المرونة 



   المقصود بالمرونة

o فمثال  .ما لشًء االستجابة مدى أو الحساسٌة تعنً المرونة عموما:   

oالسعر فً بالتغٌر المطلوبة الكمٌة تأثر مدى :للطلب السعرٌة المرونة. 

oالدخل فً بالتغٌر المطلوبة الكمٌة تأثر مدى :للطلب الداخلٌة المرونة. 

كبٌرة تكون قد الثمن تغٌر نتٌجة المطلوبة الكمٌة فً التغٌرات أن بما 

   . ضئٌلة أو

  من المطلوبة الكمٌات بٌن التجاوب مدى لمعرفة مقٌاس من بد ال إذا 

 .ثمنها فً والتغٌرات سلعة



 أنواع مرونات الطلب

يمكن تصنيف مرونات الطلب كالتالي: 

 مرونة الطلب السعرية–

 مرونة الطلب الدخلية–

 مرونة الطلب السعرية التقاطعية–

 

 وسيأتي تعريف وطريقة حساب وتفسير هذه المرونات الحقا 



 قٌاس المرونة

 :مرونة الطلب السعرٌة   

 تقاس مرونة الطلب السعرية بقسمة التغير النسبي في الكمية

 .المطلوبة على التغير النسبي في الثمن او السعر

 مرونة الطلب السعرية دائما سالبة مما يعكس العالقة العكسية بين

 .الكمية المطلوبة والسعر

 التغير النسبي في الكمية المطلوبة                                 

 =     مرونة الطلب السعرية    

 التغير النسبي في السعر                                     

 

 



 1ك – 2ك                                               

 ــــــــــــــــــــــــــــ    = التغٌر النسبً فً الكمٌة المطلوبة    

 1ك                                                    

 هما الكمٌات بعد وقبل التغٌر 1و ك 2حٌث ك

 1س – 2س                                 

 ـــــــــــــــــــــــ=  التغٌر النسبً فً السعر

 1س                                     

 هما األسعار بعد وقبل التغٌر  2و س 1حٌث س

 ٌتبع



 (1)مثال 

أحسب مرونة الطلب على سلعة لحم الضأن إذا كان سعر الكٌلوجرام    

كٌلوجرام لألسرة شهرٌاُ وعند  100لاير والكمٌة المطلوبة  60

 150لاير ارتفعت الكمٌة المطلوبة إلى  45انخفاض السعر إلى 

 .كٌلوجرام

     0.5=             = التغٌر النسبً فً الكمٌة المطلوبة: الحل

  0.25-=                  = التغٌر النسبً فً السعر

 

 2-=            = مرونة الطلب السعرٌة
0.5 

 ـــــــــــــــ

- 0.25 

150-100   

   ـــــــــــــــ

    100         
45-60 

 ـــــــــــــــ

   60 

 عالمة السالب داللة على العالقة العكسٌة

 



 (2)مثال 

كغم 100لاير والكمٌة المطلوبة منها  10سلعة ما سعرها     

 95لاير وانخفضت الكمٌة المطلوبة إلى  12ارتفع سعرها إلى 

 .كغم احسب مرونة الطلب

 100 –95  -2.5:                               =              =   الحل

 ــــــــــــــــــــــ

100 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12 – 10   

 ــــــــــــــــــ

10 

- 5 % 

 ـــــــــــــــ

20 % 

 عالمة السالب داللة على العالقة العكسٌة

 



 تصنٌف الطلب حسب المرونة

 
 .طلب عدٌم المرونة: أوال  

ال تتغٌر الكمٌة المطلوبة مهما تغٌر الثمن 

 الحظ أن منحنً الطلب خط :الرسم البٌانً

 رأسً موازي للمحور السٌنً

 صفر= المرونة   

 الملح: مثال

 س

 ك

 1س

 2س

 ط



 طلب ال نهائً المرونة: ثانٌا  
 
مهما تغٌرت الكمٌة المطلوبة فال ٌتغٌر الثمن 

 

 الطلب خط الحظ أن منحنً : الرسم البٌانً

 الصاديموازي للمحور أفقً 

 

 ∞= المرونة 

 حاالت الدعم الحكومً للمستهلكٌن: مثال

 بتثبٌت السعر

 ط

 ك

 2ك 1ك

 س

 1س



 طلب مرن: ثالثا  

التغٌر فً الكمٌة المطلوبة أكبر نسبٌا من التغٌر فً الثمن 

 

 :  الرسم البٌانً

 

 1< المرونة  

 س

 1ك 2ك ك

 1س

 2س



 طلب غٌر مرن: رابعا  
 
التغٌر فً الكمٌة المطلوبة أقل نسبٌا من التغٌر فً الثمن 

 

 :  الرسم البٌانً

 

 1> المرونة  

 س

 1ك 2ك ك

 1س

 2س



 طلب متكافئ المرونة: خامسا  

 ًالتغٌر النسبً فً الكمٌة المطلوبة ٌساوي التغٌر النسبً ف

 الثمن

 

 :  الرسم البٌانً

 

 1= المرونة  

 س

 ك
 2ك 1ك

 1س

 2س

 ط



 قٌاس مرونة نقطة الوسط

أي : طرٌقة حساب المرونة التً استخدمناها تعتمد على الترتٌب

 الكمٌتٌن هً األولى وأٌهما الثانٌة؟

 أي إذا انعكس الوضع بحٌث تكون الكمٌة األولى هً الثانٌة

سوف تتغٌر قٌمة (: والثمن انعكس كذلك)والثانٌة هً األولى 

 .المرونة المحسوبة

 بعكس )هذا ناتج من أن المرونة تتغٌر على طول خط الطلب

 (  المٌل

 لذلك ال بد من حساب مرونة نقطة الوسط كمقٌاس ال ٌتأثر بترتٌب

 .  الكمٌات



 

 التغٌر النسبً فً الكمٌة المطلوبة 

 

 

 

 

التغٌر النسبً فً الثمن 

 1س – 2س      
 ــــــــــــــــــــــ =  
                       1س+  2س      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
            2 

 

 1ك – 2ك         
ــــــــــــــــــــــــــــ                                                       =    

                      1ك+   2ك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                

2 
 

 ٌتبع



 مثال

 كانت إذا (أ) للسلعة الطلب مرونة حسبأ   

 السعر عند وحدة 1000 المطلوبة الكمٌة

 1500 المطلوبة والكمٌة للوحدة لاير 10

  .للوحدة لاير 8 السعر عند وحدة



 مرونة الطلب التقاطعٌة

 تقٌس مرونة الطلب التقاطعٌة مدى استجابة الكمٌة المطلوبة من

 (.ب)للتغٌر فً ثمن السلع ( أ)السلعة 

  وتوضح لنا مرونة الطلب التقاطعٌة العالقة بٌن السلع البدٌلة

 .والسلع المكملة وذلك بحسب عالمة المرونة

 :  ورٌاضٌا 

                               

 ( أ )المرونة التقاطعٌة          الـتغٌر النسبً فً الكمٌة المطلوبة للسلعة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               =                          

 (ب)التغٌر النسبً فً ثمن السلعة                              

 

 

    

          



 :ٌتبع

 فإذا كانت المرونة موجبة دل ذلك على أن زٌادة سعر إحدى

السلع ٌؤدي إلى زٌادة استهالك السلعة األخرى ومن ثم تكون 

 .السلعتٌن بدائل لبعضهما البعض فً نظر المستهلك

 وإذا كانت المرونة سالبة دل ذلك على أن زٌادة سعر إحدى

السلع ٌؤدي إلى انخفاض استهالك السلعة األخرى ومن ثم 

 .تكون السلعتٌن مكملتٌن لبعضهما البعض فً نظر المستهلك

 



 أمثلة

 :  1مثال  

أحسب مرونة الطلب التقاطعٌة لسلعتً البرتقال والموز إذا علمت أن ارتفاع سعر 

%  10أدى إلى زٌادة الكمٌة المطلوبة من البرتقال بنسبة % 20الموز بنسبة 

 حدد طبٌعة العالقة بٌن السلعتٌن؟. 

 :بتطبٌق القانون : الحل

 التغٌر النسبً فً الطلب على البرتقال= مرونة الطلب التقاطعٌة  

 التغٌر النسبً فً أسعار الموز                                     

                                =10       =0.5 

                                  20                         

 بما أن مرونة الطلب التقاطعٌة موجبة فان العالقة بٌن السلعتٌن تبادلٌة



 2 مثال
أحسب مرونة الطلب التقاطعٌة للسلعتٌن الشاي والسكر إذا    

أدى إلى انخفاض % 10علمت أن ارتفاع سعر السكر بنسبة 

كذلك حدد طبٌعة % . 15الكمٌة المطلوبة من الشاي بنسبة 

 العالقة بٌن السلعتٌن؟

 :بتطبٌق القانون : الحل

                                       -15 

  01.5-=       10=          مرونة الطلب التقاطعٌة 

                                     

بما أن مرونة الطلب التقاطعٌة سالبة فان العالقة بٌن السلعتٌن تكاملٌة او 

 .السلعتٌن متكاملتٌن

 



 مرونة الطلب الدخلٌة

المطلوبة الكمٌة استجابة مدى الدخلٌة الطلب مرونة تقٌس 

   :التالٌة بالمعادلة رٌاضٌا   وتحسب .الدخل فً للتغٌر

 

 التغٌر النسبً فً الكمٌة المطلوبة                         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=    المرونة الدخلٌة  

 التغٌر النسبً فً الدخل                         

 



 مالحظات

ألن . تشٌر الً أن السلعة ردٌئة: اإلشارة السالبة لمرونة الطلب الدخلٌة

 .  المستهلك ٌخفض من الكمٌة المطلوبة عند ارتفاع دخله

ألن المستهلك . معناها أن السلعة طبٌعٌة أوعادٌة: اإلشارة الموجبة 

 .  ٌزٌد من الكمٌة المطلوبة عند ارتفاع دخله     

ٌمكن تصنٌف السلع الطبٌعٌة الى نوعٌن: 

 (.1)وتكون المرونة الدخلٌة اقل من : ضرورٌة–

 .كمالٌة وتكون قٌمة المرونة الدخلٌة أكبر من واحد/رفاهٌة–

 



 محددات مرونة الطلب
 

 :مدى توفر بدٌل للسلعة : أوال  

 كانت (لحم ، دجاج) للسلعة جٌد بدٌل وجد إذا     

 السلعة فً بسٌط ارتفاع أي الن مرتفعه المرونة

 إلى واالنتقال منها المطلوبة الكمٌة على سٌؤثر

 .األخرى البدٌلة السلعة



 مدى ضرورة السلعة للمستهلك: ثانٌا  

 قلٌل الطلب كان ضرورٌة السلعة كانت كلما   

 الكمٌة فً التغٌر فان السعر ارتفع فإذا المرونة

 .قلٌال   سٌكون المطلوبة



 حجم نصٌب السلعة فً الدخل الكلً: ثالثا  

إذا كان نصٌب السلعة من الدخل قلٌل كان 

  .الطلب قلٌل المرونة والعكس صحٌح



 حجم دخل المستهلك: رابعا  

 كان كلما مرتفعا ، المستهلك دخل كان كلما  

  .المرونة قلٌل الطلب


