
عرض المنشأة في األجل القصير

الفصل العاشر



مفهوم المنافسة الكاملة: أولا 

وجود عدد كبير من البائعين والمشترين. .ثر فيهفالمنشأه متلقية للسعر وال تؤ, 1

تجانس السلع. 2.

حرية الدخول والخروج من السوق. 3.

توافر المعلومات الكاملة للجميع. 4.



املةالفرق بين المنشأة والصناعة في المنافسة الك: ثانياا 

الصناعة المنشأة

رمن انتاجي واحد يعمل فيه عدد كبيمجال

المنشآت

ي واحدة من عدد كبير من المنشآت التي تعمل ف

ماصناعة
هي

يهي التي تحدد سعر المنافسة التوازن

.عن طريق قوى العرض والطلب

ستطيع وال ت, متلقية للسعر الذي تحدده الصناعة

أن تؤثر عليه
عرالتأثير على الس

تجميع لمنحنيات طلب المستهلكين

(سالب الميل)

عة الذي تحدده الصنامنحنى أفقي عند السعر

(ال نهائي المرونة)
منحنى الطلب

تجميع لمنحنيات عرض المنتجين

(موجب الميل)

سنتعرف عليه في هذا الفصل منحنى العرض

pp



طرق تحديد توازن 
منشأة تعمل في المنافسة 

الكاملة

التكاليف الحدية 
ةوالتكاليف المتوسط

اإليراد الحدي 
والتكاليف الحدية

اإليراد الكلي 
والتكاليف الكلية



اإليراد الكلي والتكاليف الكلية: ثالثاا 

TR = P . Q:     اإليراد الكلي

– π = TR:   الخسائر/األرباح TC

ي السوق المنشأة في سوق المنافسة الكاملة إلى تحقيق أقصى ربح من خالل السعر السائد فتسعى 

.الذي ال تستطيع التأثير عليه



اإليرادات الكلية والتكاليف الكلية لمصنع الشرق لألثاث

الخسائر/األرباح

π=TR-TC

ةالكاليالتكاليف

TC

رةالمتغيالتكاليف

VC

ةالثابتالتكاليف

FC

الكلياإليراد

TR=P.Q

السعر

P

اإلنتاجحجم

Q

-480 480 0 480 0 244 0

-346 590 110 480 244 244 1

-182 670 190 480 488 244 2

7 725 245 480 732 244 3

176 800 320 480 976 244 4

280 940 460 480 1220 244 5

336 1128 648 480 1464 244 6

336 1372 892 480 1708 244 7

272 1680 1200 480 1952 244 8

126 2070 1590 480 2196 244 9

-100 2540 2060 480 2440 244 10



ما حجم اإلنتاج الذي يحقق 
أقصى ربح في الرسم؟ 

و TRعنددد أكبددر مسددافة رأسددية بددين 

TC  , وتكونTR أكبر منTC.

أو
منحندددى TCعنددددما يدددوازي ممدددا  

TR , وتكونTR أكبر منTC.

ذو ميل ثابت؟TRلماذا منحنى 
.بسبب ثبات السعر



اإليراد المتوسط واإليراد الحدي للمنشأة في المنافسة الكاملة : -

TR=P.Q

AR= 
𝐓𝐑

𝐐

AR= 
𝐏.𝐐

𝐐

AR=P

MR= 
∆𝐓𝐑

∆𝐐

MR= 
∆𝐏.𝐐

∆𝐐
= p 

∆𝐐

∆𝐐

MR=P

:اإليراد الحدي

:اإليراد المتوسط

السعر= اإلراد المتوسط = اإليراد الحدي 

MR=AR=P

(ثابت في المنافسة)



اإليراد الحدي والتكاليف الحدية: رابعاا 

الخسائر/األرباح

π=TR-TC

التكاليف الحدية

MC=∆TC/∆Q

اإليراد الحدي

MR=P

طالمتوساإليراد

AR=P

يةالكالالتكاليف

TC

الكلياإليراد

TR=P.Q

السعر

P

اإلنتاجحجم

Q

-480 - - - 480 0 244 0

-346 110 244 244 590 244 244 1

-182 80 244 244 670 488 244 2

7 55 244 244 725 732 244 3

176 80 244 244 800 976 244 4

280 140 244 244 940 1220 244 5

336 188 244 244 1128 1464 244 6

336 244 244 244 1372 1708 244 7

272 308 244 244 1680 1952 244 8

126 390 244 244 2070 2196 244 9

-100 470 244 244 2540 2440 244 10



:شرط توازن المنشأة التي تعمل في سوق المنافسة الكاملة

MC = MR = P

.وتستمر في زيادة اإلنتاج, فإن األرباح تتزايدMC < MRإذا كانت -

.وتقلل من حجم اإلنتاج, فإن األرباح تتناقصMC > MRإذا كانت -

.أفضل حجم إنتاج, فإن المنشأه تحقق أقصى ربح أو أقل خسارةMC=MRإذا كانت -

:من الرسم

طدة تحقق المنشدأة التدوازن عندد نق

شدددرط أن MRمدددع MCتقددداطع 

.تتزايدMCتكون 



التكاليف واإليرادات المتوسطة والحدية: خامساا 

التكاليف المتوسطة المتغيرة

AVC

يةالمتوسطة الكلالتكاليف

ATC

التكاليف الحدية

MC

السعر

P=MR=AR

اإلنتاجحجم

Q

- - - 244 0

110 590 110 244 1

95 335 80 244 2

81.7 240 55 244 3

80 200 80 244 4

92 188 140 244 5

108 188 188 244 6

127.4 196 244 244 7

150 210 308 244 8

176.7 230 390 244 9

206 254 470 244 10



:وربح الوحدة الواحدة, حجم األرباح الكلية

𝜋: األرباح الكلية = TR – TC

:ربح الوحدة الواحدة
𝜋

𝑄
=

𝑇𝑅

𝑄
−

𝑇𝐶

𝑄

𝜋

𝑄
= 𝑃 − 𝐴𝑇𝐶

𝜋

𝑄
= 𝐴𝑅 − 𝐴𝑇𝐶



P=

ATC=

:خطوات الرسم البياني

تحديد شرط التدوازن . 1(P=MC ) الدذي يحددد

.حجم اإلنتاج التوازني

(P=MC=244) عند(Q=7)

عندد ( ATC)تحديد التكاليف المتوسطة الكلية . 2

.حجم اإلنتاج التوازني

(ATC=196 ) عند(Q=7)

البد من معرفة أدنى قيمة لكل من : مالحظة

ATC وAVCلمعرفة مواقع النقاط السابقة.

:تحديد مساحة الربح وربح الوحدة. 3

𝜋 = TR – TC

TR=P.Q=(244).(7)=1708

TC=ATC.Q=(196).(7)=1372

𝜋 = 1708 – 1372=336

.وتتمثل في مساحة المستطيل المضلل

𝜋/𝑄=𝑃−𝐴𝑇𝐶
𝜋/𝑄=244−196=48

.وتتمثل بالمسافة الرأسية للمستطيل

ربح

ووضحي ذلك بيانياً .في الجدول السابق(7)وربح الوحدة الواحدة عند حجم اإلنتاج , حجم األرباحاحسبي 

.باستخدام التكاليف الحدية والمتوسطة



P=

ATC=

هل من الممكن أن تحقق المنشأة خسائر؟ ومتى؟-

لاير؟140والجدول السابق ماذا يحدث ألرباح المنشأة لو انخفض السعر إلى من المثال-

:خطوات الرسم البياني

تحديد شرط التدوازن . 1(P=MC ) الدذي يحددد

.حجم اإلنتاج التوازني

(P=MC=140) عند(Q=5)

عندد ( ATC)تحديد التكاليف المتوسطة الكلية . 2

.حجم اإلنتاج التوازني

(ATC=188 ) عند(Q=5)

البد من معرفة أدنى قيمة لكل من : مالحظة

ATC وAVCلمعرفة مواقع النقاط السابقة.

:تحديد مساحة الربح وربح الوحدة. 3

𝜋 = TR – TC

TR=P.Q=(140).(5)=700

TC=ATC.Q=(188).(5)=940

𝜋 = 700 – 940= -240

.وتتمثل في مساحة المستطيل المضلل

𝜋/𝑄=𝑃−𝐴𝑇𝐶
𝜋/𝑄=140−188= -48

.وتتمثل بالمسافة الرأسية للمستطيل

خسارة



في حال تحقيق خسائر؟دائماً هل من األفضل للمنشأة في األجل القصير أن تتوقف عن اإلنتاج 

.تتحمل المنشأة في األجل القصير تكاليف ثابتة وتكاليف متغيرة

TC=VC+FC

(.TR=0)كما أن (FC)تتحمل و(VC=0)وعند توقفها عن اإلنتاج 

:وتكون أرباحها في هذه الحالة

𝜋 = TR – TC 

𝜋 = TR – VC – FC 

𝜋 = 0– 0 – FC 

𝜋 = – FC 

(FC)ستحقق خسائر مساوية للتكاليف الثابتة ( Q=0)َعند توقف المنشأة عن اإلنتاج إذاً حتى 

(P=AVC)بمعنى (TR=VC)عندما وتتحمل المنشأة أيضاً خسارة مساوية للتكاليف الثابتة 



متى يكون األفضل للمنشأة أن تتوقف عن اإلنتاج؟-

لاير؟80والجدول السابق ماذا يحدث ألرباح المنشأة لو انخفض السعر إلى من المثال-

ATC=200

P=

خسارة

نقطة 

التعادل

نقطة 

اإلغالق

:خطوات الرسم البياني

تحديد شرط التدوازن . 1(P=MC ) الدذي يحددد

.حجم اإلنتاج التوازني

(P=MC=80) عند(Q=4)

P=AVCنالحظ أن 

عندد ( ATC)تحديد التكاليف المتوسطة الكلية . 2

.حجم اإلنتاج التوازني

(ATC=200 ) عند(Q=4)

البد من معرفة أدنى قيمة لكل من : مالحظة

ATC وAVCلمعرفة مواقع النقاط السابقة.

:تحديد مساحة الربح وربح الوحدة. 3

𝜋 = TR – TC

TR=P.Q=(80).(4)=320

TC=ATC.Q=(200).(4)=800

𝜋 = 320 – 800= -480

.وتتمثل في مساحة المستطيل المضلل

𝜋/𝑄=𝑃−𝐴𝑇𝐶
𝜋/𝑄=80−200= -120

.وتتمثل بالمسافة الرأسية للمستطيل



:اجقرار المنشأة بالتوقف أو الستمرار في النت•

إذا كان . 1P يقع أعلىATC(نقطة التعادل ) ,فإن المنشأة تحقق أرباح.

إذا كان . 2P مساوي لـATC(نقطة التعادل) ,فإن المنشأة لن تحقق أي أرباح أو أي خسائر.

إذا كان . 3P يقع أسفلATC(نقطة التعادل) ,يفإن المنشأة تحقق خسائر ويكون قرارها كما يل:

(FC)فإنها تحقق خسائر أقل من التكداليف الثابتده ( نقطة اإلغالق)AVCأعلى pإذا كان •

.وبذلك من األفضل لها أن تستمر في اإلنتاج

ه الثابتددمسدداوية للتكدداليف فإنهددا تحقددق خسددائر ( نقطددة اإلغددالق)AVCتسدداوي pإذا كددان •

(FC ) عارحسب التوقعات المستقبلية لألس, فاألمر سيان تتوقف أو تستمروبذلك.

( FC)ه من التكاليف الثابتأكبر فإنها تحقق خسائر ( نقطة اإلغالق)AVCأسفل pإذا كان •

.تتوقف عن اإلنتاج ألن خسائرها ستكون أقلوبذلك من األفضل لها أن 



منحنى عرض المنشأة في األجل القصير : خامساا 
.والمنافسة الكاملة

من نقطة MCهو منحنى 

.اإلغالق فأعلى



القصير والمنافسة في األجل الصناعة منحنى عرض 
.الكاملة

هو تجميع لمنحنيات عرض جميع 

المنشآت


