
 

 

 :طلبة المستوى االول نظام المقررات  مادة االقتصاد السياحي الجزء االول  أعزائي

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

الطلب والطلب ) والخاص بـــ   الثانيمن الفصل  االولى نبدأ معكم المحاضرة 

 السياحي

  الطلب : المبحث االول 

 

 المفهوم االقتصادي للطلب : اوال

الدرغبا  ياا الدوااعل علاع  الع  ال  )يعرف علماء  القتصااءط بلال الد ارط الدمكاصأله    ا           

يءدرغب   حدهء غير كءيي  دصوديد الدطلل  ال ماء يبال ال  ( خدم  ماوع    ءدقدرة علع طيع ثمنأء 

تقصر  تله الدرغب   قدرة الد رط علع تكديد ثمن تله الدكلع  ال  الدخدم   الدصاا يعيرهاء طخلا  ديلصما  

دطلل الذ  الدطلال يباين رغبا   الد ارط الدمكاصأله ياا لارال  الدمناصك  ات الدلمياءع مان الدكالع م أعم ال

 الدخدمءع الدمخصل   الدمطلع   طالخ  القتصاءط ، المء الدطلل الدللا يبين ماء يطلبا  يمياع القيارالط مان 

 .الدكلع  الدخدمءع الدمخصل   الدمطلع   طالخ  القتصاءط

       

لطلب منحنى الطلب وقانون اجدول و  : ثانيا
 

دصعضيح منونع الدطلل  تء ع  الدطلل  
 

يصضمن الدبد ل القتا   يء ءع رتمي  عن الدلميءع 

معالط الدغذالئي  ال  مال س علع  بي  )الدمطلع   من تب  الحد القيرالط الدمكصأللين دكلع  العصيءطي  

 . ذده يا ظ  ال عءر مخصل   دصله الدكلع   ( الدمثءل 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 0222 022 022 022 022 الدكعر 

 02 02 02 02 022 الدلمي  الدمطلع   



  عد تمثي  الدبيء ءع العاله  ضمن الدشل  الدبيء ا  ذده  صمثي  الدلمي  الدمطلع   من تله الدكلع  علع 

الدموعر الدكينا   عرهء علع الدموعر الداءطت كمء يا الدشل  الدصءدا  نوا  علع منوع الدطلل 

الديكءر الدع ال    الديمين ديعضح دنء الدعالت   ين الدلمي   الدذت هع عبءرة عن منونع ينودر من العلع

الدمطلع     عرهء  حيث  الحظ ال نء كلمء ال صقلنء يا الدبد ل الدع الديكءر ي   الدلميءع الدمطلع   من 

تله الدكلع  تنخ ض مع الرت ءع  عرهء  الدعلس هع الداويح كلمء ال صقلنء يا الدبد ل الدع الديمين 

الدكلع  مع ال خ ءض  عرهء  من ذده يملن ال   صعص  الدع ال   تزطالط الدلميءع الدمطلع   من تله

 هذال مء يعرف ( الدعالت   ين الدلمي  الدمطلع   من  لع  العصيءطي    عرهء ها عالت  علكي  )

  قء ع  الدطلل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العوامل المؤثرة في الطلب : ثالثا

 يصم تعضيوأء  اعرة م ال    اعرة عءم   دلن هنءده الدعديد من الدععالم  الدمؤثرة يا الدطلل  

 دعدم الدصلرالر  ا من الد ا   الدمصمثل   ءدععالم  الدمودطة دلطلل الدكيءحا  يا الدمبوث الدثء

 

 

 

 

يوضكككككك  ( 1)الشكككككككل 

 منحنى الطلب
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 مرونة الطلب السعرية : رابعا  

   دلصغير الدوءص  يا  عرهء  تعرف  ء أء طري  ال صبء   الدلمي  الدمطلع   من  لع  مء  صيب

 :مرونة الطلب السعرية بموجب القانون االتي  ويقاس معامل 

 التغير النسبي في السعر  / التغير النسبي في الكميات المطلوبة = مرونة الطلب السعرية معامل 

 :وتاخذ مرونة الطلب السعرية خمس حاالت هي 

 صفر  سلع ضرورية جدا = مرونة الطلب معامل هنا  تكون قيمة : طلب عديم المرونة  -1

مرونة الطلب اكبر من الصفر واقل من الواحد معامل هنا  تكون قيمة : طلب غير مرن  -2

 سلع ضرورية

سلع ليست   1= مرونة الطلب معامل هنا  تكون قيمة  :طلب متكافيء المرونة  -3

 ضرورية جدا وال كمالية جدا 

 لطلب اكبر من الواحد واقل مما النهاية مرونة امعامل هنا  تكون قيمة : طلب مرن  -4

 سلع كمالية 

ماالنهاية  سعر ثابت مهما = مرونة الطلب معامل هنا  تكون قيمة  :طلب تام المرونة  -5

 تغيرت الكمية المطلوبة 

من  73 اتصفحالالرسوم البيانية لحاالت المرونات انظر في الكتاب  لللمزيد من التفاصيل حو

 14الى 

 

 

 

 لكم بالتوفيق امنياتي

 مـــدرس المادة
 إســـــــراء سعــــــد فهـــــد. م.م

 
 


