
(7)تحليل طلب المستهلك

اثر االحالل واثر الدخل
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:مقدمة
اسة األدوات التحليلية األساسية في در

وتحليل نظرية طلب المستهلك في 
المدخل التقليدي

توازن المستهلك

الجمع بين التفضيالت )
(والقيود

إمكانات المستهلك

(قيد الميزانية)قيد الدخل )

تفضيالت المستهلك

(منحنيات السواء)

راباالنتقال لتحليل أكثر تطو
كيف تؤثر التغيرات في األسعار والدخل على 

األوضاع التوازنية للمستهلك

فوزية الكالبي 2



أثر التغيرات في األسعار والدخل : أوال 
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االستهالك -منحنى السعر 
(PCC)

تغير سعر احدى : )اوال

السلعتين وثبات الدخل

(وسعر السلعة االخرى

منحنى الطلب 

العادي 

المستهلك

االستهالك-منحنى الدخل
(ICC)

ات تغير الدخل وثب: )ثانيا

(سعرالسلعتين
منحنى إنجل

قرارات كيف تؤثر التغيرات في األسعار والدخل على األوضاع التوازنية للمستهلك، أو

.الشراء المثلى



أثر التغيرات في األسعار والدخل : أوال 
:(ICC)االستهالك –منحنى الدخل 

هو الخط الذي يصل بين المجموعات المختلفة من أي 
والتي سيقوم المستهلك بشرائها عند (X,Y)سلعتين 

.المستويات المختلفة من الدخل النقدي

( ICC)منحنى 

 موجب الميل اذا كانت السلعتين عاديتن

ى سالب الميل اذا كانت احدى السلعتين رديئة واالخر
عادية 

الحركة من نقطة الى أخرى على هذا المنحنى :مالحظة 
(األثر الدخلي)تعرف ب 
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منحنى الدخل 

(ICC)االستهالك 

𝑥0 𝑥1𝑥2

𝑒0

𝑒1

𝑒2
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Px0
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Px0
M2

Px0

𝑀1

Py0

𝑀1

Py0

𝑀0

Py0

𝑀2

Py0

U0

U1

U2



أثر التغيرات في األسعار والدخل : أوال 

منحنى إنجل

موجب الميل

السلعة عادية 

سالب الميل

السلعة رديئة

:منحنى إنجل

(  ICC)يشتق من منحنى 
ويوضح العالقة بين 

ات مستويات الدخل والكمي
من( التوازنية)المطلوبة

سلعة معينة عند ثبات
.األسعار
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لسلعة رديئة
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لسلعة عادية

x

M



أثر التغيرات في األسعار والدخل : أوال 

( :PCC)االستهالك –منحنى السعر 

ازن هو الخط الذي يصل بين نقاط التو
عندما يتغير سعر احدى المختلفة

ل السلعتين وبافتراض ثبات الدخ
وثبات سعر السلعة األخرى

الحركة من نقطة الى أخرى :مالحظة 
األثر )على هذا المنحنى تعرف ب 

(السعري او االثر الكلي 
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منحنى السعر 

(PCC)االستهالك 

𝑥0 𝑥1𝑥2
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أثر التغيرات في األسعار والدخل : أوال 

:اشتقاق منحنى طلب المستهلك 

تهالك االس-يتم اشتقاقه من  منحنى السعر 
(X)ويسمى منحنى الطلب العادي للسلعة 
سلعة والذي يوضح الكميات المختلفة من ال

xعار التي سيشتريها المستهلك عند األس
خرىالمختلفة بافتراض تبات العوامل اال

الحركة من نقطة الى أخرى على هذا 
او االثر األثر السعري)المنحنى تعرف ب 

(الكلي
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منحنى السعر 

(PCC)االستهالك 

𝑥0 𝑥1𝑥2

𝑒0
𝑒1

𝑒2
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Px1
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Px0
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Px2

𝑀1

Py0

𝑀1

Py0

𝑀0

Py0

𝑀2

Py0

U0

U1

U2

𝑥1𝑥0𝑥2

𝑃𝑥1

ة منحنى الطلب للسلع

(X)
𝑃𝑥0

𝑃𝑥2

x

x

y

𝑃𝑥



1تمرين 
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𝑼اذا اعطيتي دالة المنفعة         = 𝟐𝒙𝟏 + 𝒙𝟐 + 𝟐𝒙𝟏𝒙𝟐

𝒑𝒙𝟏 = 𝟐 , 𝒑𝒙𝟐 = 𝟏 , 𝑴 = 𝟐𝟎𝟎

بالرسم ؟ اوجدي الكميات التوازنية التي تحقق لهذا  المستهلك اقصى اشباع باستخدام دالة النجرانج مع التوضيح1.

وماهو الشرط الكافي؟ وهل تحقق ؟2.

(100قد تصاغ ب اذا ارتفع الدخل بمقدار)اوجدي الكميات التوازنية مع التوضيح بالرسم 300اذا ارتفع الدخل الى 3.

دار قىد تصىاغ ب اذا انخفىض الىدخل بمقى)اوجىدي الكميىات التوازنيىة مىع التوضىيح بالرسىم 100اذا انخفض الدخل الىى 4.

100)

ما اسم المنحنى الذي يصل بين نقاط التوازن ؟5.

ولماذا ؟( 𝑥2)و( 𝑥1)مانوع السلعتين 6.

؟  ( 𝑥2)و( 𝑥1)ما اسم المنحنى الذي يشتق منه  وارسمية للسلعتين 7.



1اجابة تمرين 
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𝑴𝒂𝒙 𝑼 = 𝟐𝒙𝟏 + 𝒙𝟐 + 𝟐𝒙𝟏𝒙𝟐

𝑺.𝒕: 𝟐𝟎𝟎 = 𝟐𝒙𝟏 + 𝒙𝟐

𝑳 = 𝟐𝒙𝟏 + 𝒙𝟐 + 𝟐𝒙𝟏𝒙𝟐 + 𝝀 𝟐𝟎𝟎 − 𝟐𝒙𝟏 − 𝒙𝟐

①𝐿𝑥1 =
𝜕𝐿

𝜕𝑥1
= 2 + 2𝑥2 − 2𝜆 = 0 𝜆 =

2+2𝑥2

2

②𝐿𝑥2 =
𝜕𝐿

𝜕𝑥2
= 1 + 2𝑥1 − 𝜆 = 0 𝜆 =

1+2𝑥1

1

③𝐿𝜆 =
𝜕𝐿

𝜕𝜆
= 200 − 2𝑥1 − 𝑥2 = 0

②و ①من

2 + 2𝑥2
2

=
1 + 2𝑥1

1

2𝑥2 + 2 = 4𝑥1 + 2

2𝑥2 + 2 − 4𝑥1 − 2 = 0

2𝑥2 = 4𝑥1



1تابع اجابة تمرين 
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𝑥2 للسلعة االستهالك − الدخل خط تسمى 𝑥1 بداللة 𝑥2  𝑥2 = 2𝑥1

𝑥1 للسلعة االستهالك − الدخل خط تسمى 𝑥2 بداللة 𝑥1  𝑥1 =
1

2
𝑥2

(𝑥1)في الشرط الضروري الثالث ونحصل على دالة الطلب للسلعة (𝑥2)نعوض عن قيمة 
200 − 2𝑥1 − 𝑥2 = 0

200 − 2𝑥1 − 𝟐𝒙𝟏 = 0

200 − 4𝑥1 = 0

2𝟎𝟎 = 𝟒𝒙𝟏

𝑥1(𝑥1)دالة الطلب على السلعة 
∗ = 50

𝑥2وبما ان  = 2𝑥1 فان  دالة الطلب على السلعة(𝑥2)𝑥2
∗ = 100

دالة الطلب العادية تسمى المارشالية او المباشرة او غير التعويضية:مالحظة 

اذا تغير الدخل نغير فقط : مالحظة 

الدخل بمعنى يتغير الشرط الضروري

الثالث فقط

( 𝒙𝟐=100)و ( 𝒙𝟏=50)فان 200عند الدخل 



1تابع اجابة  تمرين 
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𝐻 للتأكد من الشرط الكافي  > 0  ذ محددة هيشيان المطوقة نحصل عليها بأخ
المشتقة الثانية لدالة النجرانج

 𝐻 =

𝐿11 𝐿12 𝐿1𝜆
𝐿21 𝐿22 𝐿2𝜆
𝐿𝜆1 𝐿𝜆2 𝐿𝜆𝜆

0 2 −2
2 0 −1
−2 −1 0

0 2
2 0
−2 −1

= 4 + 4 − 0 = 8

 𝐻 > 0

0تحقق الشرط الكافي وهو ∴ <  𝐻 وبالتالي𝑥1,𝑥2تحقق قيًما كبرى للمنفعة.

ماهو الشرط الكافي؟ وهل تحقق ؟



1تابع اجابة تمرين
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 اوجدي الكميات التوازنية مع التوضيح بالرسم300اذا ارتفع الدخل الى

3𝟎𝟎 = 𝟒𝒙𝟏

𝒙𝟏=75ومنها

𝒙𝟏2=𝒙𝟐وبما ان

(  𝒙𝟐=150)و ( 𝒙𝟏=75)تصبح 300عند الدخل 

 ماوجدي الكميات التوازنية مع التوضيح بالرس100اذا انخفض الدخل الى

1𝟎𝟎 = 𝟒𝒙𝟏

𝒙𝟏=25ومنها

𝒙𝟏2=𝒙𝟐وبما ان

(  𝒙𝟐=50)و ( 𝒙𝟏=25)تصبح 100عند الدخل 

𝒙𝟐=150

𝒙𝟏=50



1تابع اجابة تمرين
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منحنى الدخل 

(ICC)االستهالك 

𝑒0

𝑒1

𝑒2
U0

U1

U2

10050 150

200

300

100

( 𝒙𝟐=100)و ( 𝒙𝟏=50)فان 200عند الدخل 

( 𝒙𝟐=150)و ( 𝒙𝟏=75)تصبح 300عند الدخل 

( 𝒙𝟐=50)و ( 𝒙𝟏=25)تصبح 100عند الدخل 

7525

50

150

X1

X2

300

200

100

200

100

25 5050 75

300

75 150
X1 X1

MM (  X1)منحنى انجل للسلعة

ةموجب الميل النهاسلعة عادي موجب ( X2)منحنى انجل للسلعة

الميل النها سلعة عادية  

عادية الن العالقة بين الدخل والكمية المطلوبة منها طردية ( 𝒙𝟏)السلعة 

عادية الن العالقة بين الدخل والكمية المطلوبة منها طردية ( 𝒙𝟐)السلعة 

(ICC)االستهالك–اسم المنحنى الذي يصل بين نقاط التوازان هو منحنى الدخل 



2تمرين 
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اذا أعطيتي دالة المنفعة التالية: السؤال الثالث 

U ( X , Y )=  X1\2 Y1\2 

M=1500   ,Px = 20  , Py = 30                                  

.أ ـ أوجدي الكمية التوازنية التي تحقق أقصى إشباع لهذا المستهلك في حدود دخله 

كمىىا همىىا  ا  مىىا هىىي الكميىىات Yلاير وبقىىي الىىدخل وسىىعر السىىلعة 30إلىىى Xب ـ إذا ارتفىىع سىىعر السىىلعة 

.لهذا المستهلك التي تحقق له أقصى إشباع مع التوضيح بالرسم التوازنية 

كمىا همىىا  ا  مىىا هىىي الكميىىات Yلاير وبقىىي الىىدخل وسىىعر السىىلعة 10إلىى Xج ـ إذا انخفىىض  سىىعر السىىلعة 

.التوازنية لهذا المستهلك التي تحقق له أقصى إشباع مع التوضيح بالرسم 

.د ـ ما نوع هاتين السلعتين 

.Xهـ ـ ارسمي منحنى الطلب على السلعة 

اذا ( x)بالعبىىارا اشىىتقي منحنىىى الطلىىب علىىى السىىلعة ( با ج) مالحظىىة مىىن الممكىىن ان يسىىتعاظ عىىن الفقىىرات 

10او انخفض الى 30ارتفع سعرها الى 



3تمرين 
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𝑼اذا اعطيتي دالة المنفعة         = 𝑿 𝒀

𝒑𝑿 = 𝟐 , 𝒑𝒀 = 𝟒 , 𝑴 = 𝟏𝟔𝟎𝟎

يح بالرسىم اوجدي الكميات التوازنية التي تحقق لهذا  المستهلك اقصى اشىباع مىع التوضى1.

؟ 

وماهو الشرط الكافي؟ وهل تحقق ؟2.

?ملاير  اوجدي الكميات التوازنية مع التوضيح بالرس4الى ( X)اذا ارتفع سعر السلعة 3.

لاير  اوجىىىدي الكميىىىات التوازنيىىىة مىىىع التوضىىىيح 1الىىىى ( X)اذا انخفىىىض سىىىعر السىىىلعة 4.

?بالرسم

وما العالقة بين السلعتين ؟ما اسم المنحنى الذي يصل بين نقاط التوازن ؟5.

ما اسم المنحنى الذي يشتق منه مع الرسم؟ 6.



تفاعليا في المحاضرة3اجابة تمرين 
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2تابع اجابة تمرين 
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منحنى السعر االستهالك

(PCC)

500250

𝑒0 𝑒1𝑒2

U0

U1

U2

250

1

ة منحنى الطلب للسلع

(X)2

4

x

x

y

1000 2000

250

500 1000

Px

Y* X* Py Px M

250 500 4 2 2000

250 250 4 4 2000

250 1000 4 1 2000



.تحليل مكونات األثر السعري: ثانيا  

ير سعر نتيجة تغاألثر السعري يوضح إجمالي األثر الذي يحدث 
د من هذه السلعة عنسلعة ما على الكمية الطلوبة أو المشتراة

عة أو التوازن وذلك بافتراض ثبات الدخل النقدي وسعر السل
.السلع األخرى 

فوزية الكالبي
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تحليل مكونات األثر السعري

(االثر الكلي )األثر السعري

(TE)

(:  IE)أثر الدخل

ية نتيجة تغير القوا الشرائ
يجة كنت( الدخل الحقيقي)للدخل

.  لتغير سعر السلعة 

(:SE)أثر االحالل

نتيجة استبدال سلعة محل 
أخرى 
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تحليل مكونات األثر السعري

:أثر االحالل والدخل نظريا

:أثر اإلحالل -1

X , Yن بديلتين هما بفرض سلعتي. التغير في الكمية المطلوبة نتيجة تغير سعر السلعة
:  ستكون العالقة كالتالي

اثر االحالل دائما سالب سواء السلعة عادية او رديئة: مالحظة 

P X QYQX

P X QX QY
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تابع تحليل مكونات األثر السعري

(IE)أثر الدخل 

PX

سلعة عادية

QX

سلعة رديئة 

QX

فوزية الكالبي 21

اثر الدخل -2

ر القوا هو التغير في الكمية المطلوبة الناتج تغي

لعة الناتج عن تغير سعر الس) الشرائية للدخل

.(وليس تغير الدخل

يختلف أثر الدخل باختالف نوع
( رديئة–عادية )السلعة 

اثر الدخل للسلعة العادية سالب

اثر الدخل للسلعة الرديئة موجب

يقيالقوا الشرائية للدخل هي الدخل الحق: مالحظة 



(االثر الكلي)تحليل مكونات األثرالسعري: ثانيا  
:أثر كل من االحالل والدخل نظريا

بافتراض ارتفاع سعر
السلعة 

السلعة الرديئة

TE

بريعتمد على األثر األك

IE   〉SE

IE (+)

سلعة رديئة من
نوع جفن

SE〉IE

IE(+) SE(-)

السلعة العادية

TE(-)

SE(-)

IE(-)

IE(-)

ة سلعة رديئ
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السعر تحليل مكونات األثر السعري في حال ارتفاع السعر وانخفاض

السلعة العادية ، السلعة الرديئة ، السلعة الرديئة من نوع جفن 

فوزية الكالبي
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دراسة كل من اثر االحالل والدخل
السلعة العادية ، السلعة الرديئة ، السلعة الرديئة من نوع جفن 

لدراسة كل من اثر االحالل واثر الدخل بشكل منفصل 

نقوم بعزل اثر االحالل عن اثر الدخل باستخدام خط دخل 

وهمي يمس منحنى السواء القديم ويوازي خط الدخل 

وفيه يتم تعويض المستهلك عن االنخفاض في الجديد 

الدخل الحقيقي الناتج عن ارتفاع سعر السلعة او سحب 
.عةالزيادا في الدخل الحقيقي الناتج عن انخفاض سعرالسل

فوزية الكالبي 24



السلعة العادية: أثر الدخل واالحالل بيانيا
(X)ارتفاع سعر السلعة 

(-)( SE)اثر االحالل 

بمعنى انخفاض الكمية ( e2)الى( e0)يتمثل باالنتقال من 
(  X2)الى ( X0)المطلوبة  من 

(-(                )IE)اثر الدخل 

بمعنى انخفاض الكمية ( e1)الى( e2)يتمثل باالنتقال من 
(  X1)الى ( X2)المطلوبة من 

(-(            )TE)االثر الكلي 

بمعنى انخفاض الكمية ( e1)الى( e0)يتمثل باالنتقال من 
(  X1)الى ( X0)المطلوبة من 

منحنى الدخل التعويضي  ( M1 M1)منحنى مالحظة
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𝑥0𝑥1

𝑒0𝑒1

M0

Px0

M0

Px1

𝑀1

Py0

𝑀1

Py0

U0

U1

x

y

𝑒2

𝑥2 M1

M1

الدخل 

التعويضي

SESE

IE SE

TE
Px

𝑌2
𝑌1
𝑌0



السلعة الرديئة: أثر الدخل واالحالل بيانيا
(X)اثر ارتفاع سعر السلعة 

(-(              )SE)اثر االحالل 

بمعنى انخفاض الكمية ( 𝑒2)الى( 𝑒0)يتمثل باالنتقال من 
(  X2)الى ( X0)المطلوبة  من 

(                )+(IE)اثر الدخل 

بمعنى زيادا  الكمية ( 𝑒1)الى( 𝑒2)يتمثل باالنتقال من 
(  X1)الى ( X2)المطلوبة من 

(-(             )TE)االثر الكلي 

بمعنى انخفاض الكمية ( 𝑒1)الى( 𝑒0)يتمثل باالنتقال من 
(  X1)الى ( X0)المطلوبة من 

منحنى الدخل التعويضي  ( M1 M1)منحنى مالحظة
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سلعة رديئة من نوع جفن: أثر الدخل واالحالل بيانيا
(X)اثر ارتفاع سعر السلعة 
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(-(           )SE)اثر االحالل 

بمعنى انخفاض ( e2)الى( e0)يتمثل باالنتقال من 

(  X2)الى ( X0)الكمية المطلوبة  من 

(             )+(IE)اثر الدخل 

بمعنى زيادا  الكمية ( e1)الى( e2)يتمثل باالنتقال من 

(X1)الى ( X2)المطلوبة من 

(          )+(TE)االثر الكلي 

بمعنى زيادا  الكمية ( e1)الى( e0)يتمثل باالنتقال من 

(  X1)الى ( X0)المطلوبة من 

منحنى الدخل التعويضي  ( M1 M1)منحنى مالحظة
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.تطبيقات على نظرية طلب المستهلك: ثالثا  
(يغير التعويض)منحنيات الطلب التعويضي والطلب العادي -1

لوبة منها يوضح العالقة بين سعر السلعة والكمية المط:منحنى طلب المستهلك 
ة للمستهلك ويمكن اشتقاقه بتغيير سعر السلعة والحصول على عدا نقاط توازني

لتغير سعر (الكلي) يقس األثرالسعري .)عند األسعار المختلفة والتوصيل بينها
(السلعة

ة ألنه يعزل لتغير سعر السلعيقيس أثر اإلحالل فقط منحنى الطلب التعويضي 
المستهلك أثر الدخل ويحافظ على الدخل الحقيقي أو المنفعة التي يحصل عليها

كميات ثابتة عند نفس المستوى قبل تغير السعر ا ويوضح هذا المنحنى ال
تلفة المختلفة من سلعة ما التي سوف يشتريها المستهلك عند األسعار المخ

.ض األسعاربافتراض ثبات أوعدم تغير دخله الحقيقي نتيجة الرتفاع أو انخفا فوزية الكالبي
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.تطبيقات على نظرية طلب المستهلك: ثالثا  
(يضيغير التعو)منحنيات الطلب التعويضي والطلب العادي -1
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𝑃𝑥1

𝑃𝑥2 منحنى الطلب التعويضي

منحنى الطلب العادي

𝑒2𝑒1

ب منحنى الطلب التعويضي يقع فوق منحنى الطل
العادي في حال ارتفاع السعر لسلعة عادية 



.تطبيقات على نظرية طلب المستهلك: ثالثا  
(غير التعويضي)منحنيات الطلب التعويضي والطلب العادي -1

لى نوع الفرق بين منحنى الطلب العادي ومنحنى الطلب التعويضي يعتمد ع
السلعة واتجاه السعر 

(رديئة–عادية )نوع السلعة 

رديئة

رانخفاض السع

وق التعويضي ف
العادي 

ارتفاع السعر

التعويضي 
أسفل العادي

عادية 

رانخفاض السع

التعويضي 
أسفل العادي

ارتفاع السعر

وق التعويضي ف
العادي

فوزية الكالبي
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تهلكتطبيقات على نظرية طلب المس: ثالثا  

.فائض المستهلك -2

هلك هو الفرق بين مقدار ما يرغب المست
مقدار دفعة ثمنا لكمية معينة من السلعة و

.ما يدفعه فعليا لهذه الكمية 

ويتم قياسه بإجمالي المساحة تحت 
منحنى الطلب مطروحا منه اجمالي 

(لكميةا* السعر )االنفاق على تلك الكمية 

فوزية الكالبي
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