
(17)عرض المنشأة في ظل المنافسة الكاملة
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خصائص المنافسة الكاملة

2

وجود عدد كبير من البائعين والمشترين1.

تجانس السلعة 2.

حرية الدخول والخروج من السوق3.

توافر المعلومات الكاملة للجميع4.

و الخدمةبحيث ال يستطيع أي منهم التأثير على سعر السلعة ا

ترينتكون متماثلة عند جميع البائعين وفي نظر المش

لسوقال توجد قيود قانونية أو إدارية أو اقتصادية تمنع الدخول والخروج من ا

أقل Pأعلى وال يقبل البائعون بسعر Pبحيث ال يقدم المشترون على دفع سعر 

ومعرفة تامة بظروف السوق(السائد)من سعر المنافسة الكاملة 

المنشأة يقتصر دورها في

تحديد الكميات التي ترغب

في عرضها
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؟ما الفرق بين المنشأة والصناعة في المنافسة الكاملة

3

: المنشأة 
 واحدة من عدد كبير من المنشآت

.التي تعمل في صناعة ما

تطيع المنشأة متلقية للسعر وال تس
Price Takerأن تأثرعليه 

عر منحنى الطلب لها افقي عند الس

الذي تحدده الصناعة تام المرونة

:  الصناعة 
 مجال انتاجي واحد يعمل فيه عدد

. كبير من المنشات

هي التي تحدد السعر وتؤثرعليه
Price Maker              

 ات تجميع لمنحنيمنحنى الطلب لها

(سالب الميل)طلب المستهلكين 

Q

P

D

S

DP* P*

Q

P

فوزية الكالبي 3



فوزية الكالبي 4

دراسة توازن المنشأة

المنحنيات الكلية 
ليةاإليراد الكلي والتكاليف الك

TR &  TC

المنحنيات الحدية 
يةاإليراد الحدي والتكاليف الحد

MR  &  MC



اإليراد الكلي والتكاليف الكلية

6

π = TR – TC

TC
TR

Q

TC
TR

TCميل منحنى = TRميل منحنى 

MC = MR

اقصى أرباح
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TC> 𝑇𝑅
π < 0

TR>TC
π> 0

TC= 𝑇𝑅
π =0

TC= 𝑇𝑅
π = 0

ة والمحددة الهدف الرئيس للمنشاة في المنافسة الكاملة هو تحقيق اقصى االرباح عند مستوى االسعار المعطا

خارج نطاقها 

TR = P . Q

االيراد الكليئدالسعر الساالكمية المعروضة

(الميل ثابت ويساوي السعر (شكل الخط المستقيمTRبسبب ثبات السعر سيأخذ منحنى : مالحظة هامة 
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ملةشرط التوازن في سوق المنافسة الكا
MC = MR = P

دائما في سوق : مالحظة هامة 

اوي المنافسة الكاملةااليراد الحدي يس

االيراد المتوسط يساوي السعر الن

المنشأة متلقية للسعر 
MR = AP = P

طاإليراد المتوس

اإليراد الحدي

(AR)وااليراد المتوسط ( MR)االيراد الحدي
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A𝑹 =
𝑻𝑹

𝑸
=

𝑷.𝑸

𝑸
= 𝑷

M𝑹 =
𝚫𝑻𝑹

𝚫𝑸
=

𝚫(𝑷.𝑸)

𝚫𝑸
=

𝑷𝚫(𝑸)

𝚫𝑸
= 𝑷

ايراد الوحدة الواحدة او نصيب الوحدة الواحدة من االيراد الكلي( : AR)االيراد المتوسط 

.احدةهو التغير في اإليراد الكلي نتيجة تغير حجم اإلنتاج بوحدة و(:MR)االيراد الحدي



(MC)والتكاليف الحدية( MR)اإليراد الحدي

9

MCاذا كان    <( MR=P) تستمر فيQ ألنπ

MCاذا كان    > ( MR=P) من األفضلQ حتىπ

عند أقصى πألن Qتحافظ على MC =( MR=P)اذا كان   

(MCالجزء الموجب من)قيمة

Q

P

P = MR = AR=DP

MC

a b

(  b)و( a)تحقق الشرط عند 

MC متناقصة عند(a )وعندها تحقق المنشأة خسائر

MC متزايدةعند(b )تحقق عندها المنشأة ارباح

 MC=MR=Pالشرط الضروري
MCالشرط الكافي ان يكون االنتاج في الجزء الموجب الميل من منحنى 

MC>0الشرط الكافي بمعنى ان     
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MC ATC

MC
ATC
AVC

AVC

Q

ربح الوحدة الواحدة
π
𝑸
=

𝑻𝑹

𝑸
−

𝑻𝑪

𝑸
π

𝑸
= 𝑨𝑹 = 𝑷 − 𝑨𝑻𝑪

𝑷اذا كان    > 𝑨𝑻𝑪 ارباح

𝑷اذا كان    = 𝑨𝑻𝑪 ال ارباح وال خسائر

𝑷اذا كان    < 𝑨𝑻𝑪 خسائر

(MC=ATCmin)عند نقطة التعادل 
المنشأة تغطي ( ارباح عادية ) ال ارباح وال خسائر 

التكاليف الثابتة  

MC=AVCmin))عند نقطة االغالق 

خسائر تساوي التكاليف الثابتة

نقطة 
التعادل 

نقطة 
االغالق 



حجم االرباح والخسائر عند التوازن

لمتوسطة لتحديد حجم االرباح او الخسائر نستخدم  منحنيات التكاليف الحدية وا
وبتطبيق شرط (*P)وااليراد الحدي وبافتراض ان السعر السائد في السوق هو 

نحصل على حجم (MC=P)التوازن في المنافسة الكاملة في االجل القصير 
.او اقل خسائرالذي يحقق للمنشأة اقصى ارباح(*Q)االنتاج التوازني 

 تعظيم االرباح(Profit Maximization)

 تدنية الخسائر(Loss Minimization)

قرار اغالق المنشأة(Firm Shutdown Decision )
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(Profit Maximization)تعظيم االرباح 
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MC

MR=AR=D=P

ATC

MC,MR
ATC,AVC

D,AR,P
AVC

Q

P*

ATC*

Q*

ارباح

d

c b

a

o f

(MC=P)حيث ( a)يتحقق شرط التوازن عند النقطة 

π = TR – TC
TR=P.Qااليراد الكلي          

هي السعر ( do)المسافة 

هي الكمية ( of=cb)المسافة 

(dafo)يساوي المساحة (TR)وبالتالي 

TC=ATC.Qالتكاليف الكلية      
هي التكاليف المتوسطة الكلية ( co)المسافة 

هي الكمية ( of)المسافة 

(cbfo)تساوي المساحة (TC)وبالتالي 

πاالرباح الكلية = TR – TC              
(abcd)حجم االرباح الكلية تساوي المساحة 

MC=P



تابع تعظيم االرباح 
ويمكن الحصول على ربح الوحدة الواحدة من االنتاج بقسمة االرباح على حجم االنتاج 

π
𝑸
=

𝑻𝑹

𝑸
−

𝑻𝑪

𝑸

π
𝑸
= 𝑨𝑹 = 𝑷 − 𝑨𝑻𝑪

اليف مطروح منه التك( سعر السلعة) وبالتالي ربح الوحدة الواحدة يساوي االيراد المتوسط
ومن الرسم السابق. المتوسطة الكلية

(السعر) هي االيراد المتوسط( do)المسافة 

هي التكاليف المتوسطة الكلية ( co)المسافة 

هي ربح الوحدة الواحدة ( dc)وبالتالي المسافة 

(  cb=of)في حجم االنتاج (dc)وبالتالي الربح الكلي هو حصل ضرب ربح الوحدة الواحدة 
(abcd)بمعنى ان حجم االرباح هي المستطيل 
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(Loss Minimization)تدنية الخسائر 

(P<ATC)وقد تحقق خسائر (P>ATC)قد تحقق المنشأة ارباح اذا كان 

لماذا تستمر المنشأة وهي تحقق خسائر ؟

تة لو السبب هو وجود التكاليف الثابتة لو توقفت ستتحمل كل التكاليف الثاب
: استمرت قد تغطي كل التكاليف الثابتة او جزء منها وفق الحاالت التالية

AVCmin<P<ATCmin

التكاليف تحقق خسائر ولكن تستمر في االنتاج وهي تحقق خسائر النها تغطي
المتغيرة وجزء من التكاليف الثابتة

AVCmin=P<ATCmin

ين تتحمل كل تحقق خسائر ولكن  سيان تستطيع ان تستمر او تتوقف النها في الحالت
التكاليف الثابتة 

AVCmin>P<ATCmin

المتغيرة  تحقق خسائر ويجب ان تتوقف النها تتحمل كل التكاليف الثابتة وجزء من
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(Loss Minimization)تدنية الخسائر 
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MC

MR=AR=D=P

ATC

MC,MR
ATC,AVC

D,AR,P
AVC

Q

P*

ATC*

Q*

حجم خسائر
d

c b

a

o f

(MC=P)حيث ( a)يتحقق شرط التوازن عند النقطة 

π = TR – TC
TR=P.Qااليراد الكلي          

هي السعر ( od)المسافة 

هي الكمية ( of=da)المسافة 

(dafo)يساوي المساحة (TR)وبالتالي 

TC=ATC.Qالتكاليف الكلية      
هي التكاليف المتوسطة الكلية ( co)المسافة 

هي الكمية ( of)المسافة 

(cbfo)تساوي المساحة (TC)وبالتالي 

πاالرباح الكلية = TR – TC              
MC=P(abcd)حجم الخسائر الكلية تساوي المساحة 

كاليف الثابتةتستمر  ألنها تغطي جزء من التكاليف الثابتة لو توقفت ستتحمل كل الت: القرار 



قرار االغالق
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MC

MR=AR=D=P

ATC

MC,MR
ATC,AVC

D,AR,P
AVC

Q

P*

ATC*

Q*

حجم خسائر

d

c b

a

o f

(MC=P)حيث ( a)يتحقق شرط التوازن عند النقطة 

π = TR – TC
TR=P.Qااليراد الكلي          

هي السعر ( od)المسافة 

هي الكمية ( of=ad)المسافة 

(dafo)يساوي المساحة (TR)وبالتالي 

TC=ATC.Qالتكاليف الكلية      
هي التكاليف المتوسطة الكلية ( co)المسافة 

هي الكمية ( of)المسافة 

(cbfo)تساوي المساحة (TC)وبالتالي 

πاالرباح الكلية = TR – TC              
MC=P(abcd)حجم الخسائر الكلية تساوي المساحة 

المنشأة تحقق خسائر 

قد تستمر ).ثابتةاالمر سيان تستطيع ان تتوقف او تستمر النها في كلتا الحالتين تتحمل ك التكاليف ال: القرار  

النها تتوقع تحسن الوضع في المستقبل او لتحافظ على وجودها في السوق 



حجم االرباح والخسائر 
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MC

MR=AR=D=P2

ATC

MC,MR
ATC,AVC

D,AR,P
AVC

Q

MR=AR=D=P3

MR=AR=D=P1

MR=AR=D=P4

MR=AR=D=P5

p1

p2

p3

p4
p5

AVCmin<P1>ATCmin

تحقق ارباح وتستمر 
AVCmin<P=ATCmin

(  ارباح عادية)ال تحقق ارباح وال خسائر 
تغطي كل التكاليف الثابتة 

AVCmin<P<ATCmin

وهي تحقق خسائر ولكن تستمر في االنتاج
التكاليف المتغيرةتحقق خسائر النها تغطي

وجزء من التكاليف الثابتة

AVCmin=P<ATCmin

مر او تحقق خسائر وسيان تستطيع ان تست

ة تتوقف النها تتحمل التكاليف الثابت
AVCmin>P<ATCmin

حمل تحقق خسائر ويجب ان تتوقف النها تت

ة  كل التكاليف الثابتة وجزء من المتغير

منحنى عرض 

المنشأة 



16

القرار األمثلخسائر/ ارباح السعر في المنافسة

ATCmin < (MC=P)(تحقق أرباح) تستمرأرباح

ATCmin = (MC=P) (ارباح عادية)ال ارباح وال خسائر
كل التحقق ال أرباح وال خسائر وتغطي) تستمر

(التكاليف الثايتة وتسمى أرباح عادية 

AVCmin < (MC=P) =ATCmin(تغطي جزء من التكاليف الثابتة )تستمر خسائر

AVCmin = ( MC=P)<ATCminخسائر

سيان

ان تستطيع سيفاالمرتتحمل كامل التكاليف الثابتة )

(ستقبليةتستمر او تتوقف يعتمد على التوقعات الم

AVCmin > (MC=P)< ATCminخسائر
تتوقف

(تغيرة تتحمل كامل التكاليف الثابتة وجزء من الم)
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MC ATC

MC
ATC
AVC

AVC

Q

نقطة 
االغالق 

منحنى عرض المنشأة في األجل القصير

ة هو منحنى التكاليف  الحدي: تعريفه
MC من نقطة اإلغالق فأعلى.

ة او منحنى التكاليف الحدية فوق نقط

االغالق 

لكل منشأة في المنافسة : مالحظة 

الكاملة منحنى عرض خاص بها 

الختالف تكاليفها

منحنى العرض
S



منحنى عرض الصناعة

18

Q

P

S

منحنى عرض الصناعة

4

2

10 18

=+

 كل منشأةعرض هو التجميع األفقي لمنحنياتمنحنى عرض الصناعة
 هو تجميع منحنيات منحنى عرض الصناعة(MC ) لكل منشأة بعد نقطة االغالق.

Q

P
منحنى عرض 

Aالمنشأة 

6 10

4

2

Q

منحنى عرض 

BPالمنشأة 

4 8

4

2

SBSA
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على المنافسة التامة في االجل القصيرتمرين 

لمنشأة تعمل في المنافسة الكاملة اذا اعطيتي دالة الطلب
Q=25-0.25 P

TC=50+20Qودالة التكاليف لها        

حددي السعر التوازني ، الكمية التوازنية 1.

حجم االرباح او الخسائر 2.

ربح الوحدة الوحدة الواحدة3.

ارسمي وضع التوازن وحددي على الرسم حجم االرباح او 4.
الخسائر 
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منحنى عرض المنشأة في االجل الطويل 
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LMC

LAC

LMC
LAC

Q

ف هو عبارة عن منحنى التكالي

الحدية في االجل الطويل 
(LMC)الذي يعلو ادنى نقطة

الجل لتكاليفها المتوسطة في ا
الطويل 

P*

Q*



توازن المنشأة في االجل الطويل 
:التوازن في االجل الطويل يتطلب توفر شرطين تحقيق 

 عدم وجود حوافز للمنشات لتغيير مستوى االنتاج أو حجم
المشروع 

ة اال يكون لدى المنشأت اي حافز للدخول او الخروج من الصناع

ة في يتحقق الشرط االول عندما يتساوى السعر مع التكاليف الحدي
(LMC)االجل الطويل 

توى يتحقق الشرط الثاني عندما يتساوى سعر السلعة مع ادنى مس
(P=LACmin)للتكاليف المتوسطة في االجل الطويل 

مثل تحقيق هذين الشرطين يعني ان المنشأة تشغل حجم مشروعها اال
عند ادنى مستوى تكاليف متوسطة في االجل الطويل 

 التوازن يتحقق في سوق المنافسة في االجل الطويلووضع
LACminP=LMC=عندما 
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االرباح الصفرية للمنشاة التنافسية 
في االجل الطويل شرط التوازن ان 

P=LACmin

ازن وهذا يعني ان ان االرباح االقتصادية في االجل الطويل تساوي صفر ألنه عند التو

TC=TR

تكلفة الفرصة البديلة + التكاليف المحاسبية = التكاليف االقتصادية 

لمحاسبية اذا كانت االرباح االقتصادية تساوي صفرا فانه ليس بالضرورة االرباح امالحظة
تساوي صفر الن

التكاليف المحاسبية ≤    التكاليف االقتصادية 

االرباح المحاسبية ≥ االرباح االقتصادية  

القتصادية كل منشأة تسعى الن تكون ارباحها االقتصادية موجبة ولكن ال يعني كون ارباحها ا

.  اتها صفرا ان تخرج من الصناعه النها ما زالت تحصل على عوائد مقبولة على استثمار

ناعة الن بينما لو كانت ارباحها اقل من الصفر فانه يجب عليها ان تتوقف وتخرج من الص

سعردا سيكون أقل من ادنى نقطة للتكاليف المتوسطة في االجل الطويل 
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