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 Costsالتكاليف : /

 تكاليف المنشأة وايرادتها :

تعرررررف المنشررررأة وانهررررا الو رررردة امنتاسيرررر  التررررا ت ررررو  وا ررررت سار  رررردما   وامرررر  تعرررررف المنشررررأة وانهررررا الو رررردة امنتاسيرررر  التررررا ت ررررو  وا ررررت سار  رررردما   وامرررر  

امنتررررات د ررررت دامها  ررررا انتررررات ال ررررعه وال رررردما  التررررا تويعهررررا الرررر  المنشررررأ  امنتررررات د ررررت دامها  ررررا انتررررات ال ررررعه وال رررردما  التررررا تويعهررررا الرررر  المنشررررأ  

األ ررررو او الررر  ال رررع   العامررر  او الررر  اد رررراد ا كال  ررر  والمعمررر  والمتسرررر   األ ررررو او الررر  ال رررع   العامررر  او الررر  اد رررراد ا كال  ررر  والمعمررر  والمتسرررر   

نتاسيرررر  ال  مرررر  نتاسيرررر  ال  مرررر  وتت عررررت م تعررررف المنشررررأ  انشررررال األمرررروا  لشرررررا  المرررروارد اموتت عررررت م تعررررف المنشررررأ  انشررررال األمرررروا  لشرررررا  المرررروارد ام

لعمعيررا  امنتررات وام الموررال  التررا ت ررتعمها تعررد المنشررأ   نررد ويرره منتساتهررا  ررا لعمعيررا  امنتررات وام الموررال  التررا ت ررتعمها تعررد المنشررأ   نررد ويرره منتساتهررا  ررا 

المنشرررأة او  شرررعها  عررر  الع نررر  المنشرررأة او  شرررعها  عررر  الع نررر   عيهرررا   ويتونرررف نسرررا   عيهرررا   ويتونرررف نسرررا  اميررررادا  الترررا ت  ررر  اميررررادا  الترررا ت  ررر  

ورريم  ررايم التيرراريم  هررا ت رراو  دا مررا ام تسعرر  تكاليشهررا انرر  مررم  يراداتهررا  ترر  ورريم  ررايم التيرراريم  هررا ت رراو  دا مررا ام تسعرر  تكاليشهررا انرر  مررم  يراداتهررا  ترر  

ا    ررررالروا  وررررارر  ررررم الشرررررل ورررريم مسمررررو  ا    ررررالروا  وررررارر  ررررم الشرررررل ورررريم مسمررررو  ت  ررررل األروررررا  التررررا ت ررررع  اليهررررت  ررررل األروررررا  التررررا ت ررررع  اليهرررر

 إيرادا  المنشأة وتكاليف  إيرادا  المنشأة وتكاليف  

وال ررعر الررال ت عورر   نهررا يسررت وال ررعر الررال ت عورر   نهررا يسررت دسرر  معر رر  كميرر  ال ررعع  التررا تنتسهررا المنشررأة دسرر  معر رر  كميرر  ال ررعع  التررا تنتسهررا المنشررأة 

معر رررر   ود تكررررراليف امنتررررات وتانيرررررا اميرررررادا  الترررررا ت  رررر   عيهرررررا المنشرررررأة معر رررر   ود تكررررراليف امنتررررات وتانيرررررا اميرررررادا  الترررررا ت  رررر   عيهرررررا المنشرررررأة 

الكعشرررر  ال ديرررر  مرررره اديررررراد الكعشرررر  ال ديرررر  مرررره اديررررراد   ويمكررررم وعد ررررا إيسرررراد ترررروا م المنشررررأة  نررررد ت رررراولويمكررررم وعد ررررا إيسرررراد ترررروا م المنشررررأة  نررررد ت رررراول

 ال دل ال دل 

  تكاليف اإلنتاج تكاليف اإلنتاجCost of Production  :: 

و ررررا تعررررد األمرررروا  التررررا يسررررت ام تررررد عها المنشررررأة لشرررررا   وامرررر  امنتررررات و ررررا تعررررد األمرررروا  التررررا يسررررت ام تررررد عها المنشررررأة لشرررررا   وامرررر  امنتررررات 

 وضمام ا تمرار ا  ا العمعي  امنتاسي  وتشم   ار التكاليف  ع  مايعا :وضمام ا تمرار ا  ا العمعي  امنتاسي  وتشم   ار التكاليف  ع  مايعا :

 (((Fixed Cost   : :FCالتكاليف الثابتة التكاليف الثابتة  ..11

  تت معهررررا المنشررررأة والتررررا د ت ررررت يه تسنوهررررا و ررررارتت معهررررا المنشررررأة والتررررا د ت ررررت يه تسنوهررررا و ررررار  و ررررا تعررررد التكرررراليف الترررراو ررررا تعررررد التكرررراليف التررررا

) ايسررررار ) ايسررررار   هررررا والكميررررا  المنتسرررر  ومتررررا   عيهرررراهررررا والكميررررا  المنتسرررر  ومتررررا   عيهرررراالتكرررراليف تو رررر  تاوترررر  ود   نرررر  لالتكرررراليف تو رررر  تاوترررر  ود   نرررر  ل

د و رررررد  رررررم ديررررروم المنشررررراة وان رررررا  الترررررأميم د و رررررد  رررررم ديررررروم المنشررررراة وان رررررا  الترررررأميم مماألرض او ال  ررررر  او الشا ررررردة الاألرض او ال  ررررر  او الشا ررررردة ال

ورواتررررت المررررومشيم والموررررال  الم   رررر  ل نرررردتار والضرررررا ت المد و رررر   عرررر  ورواتررررت المررررومشيم والموررررال  الم   رررر  ل نرررردتار والضرررررا ت المد و رررر   عرررر  

التاوتررر  د تت يرررر وت يرررر  سررر  امنترررات او  سررر  ال رررع  التاوتررر  د تت يرررر وت يرررر  سررر  امنترررات او  سررر  ال رررع  (  ل ام التكررراليف (  ل ام التكررراليف الع رررارا الع رررارا 

امنتاسيررر  والتكررراليف التاوتررر  د تو ررر  تاوتررر  ومررررور الررر مم وررر  ت ررروا مت يررررة  رررا امنتاسيررر  والتكررراليف التاوتررر  د تو ررر  تاوتررر  ومررررور الررر مم وررر  ت ررروا مت يررررة  رررا 

   ال مم ال وي  ال مم ال وي  
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 Variable costs   : :(TVC)التكاليف المتغيرة التكاليف المتغيرة  ..22

امنترررات امنترررات الترررا تت يرررر مررره ت يرررر امنترررات  ترتشررره  نرررد  يرررادة الترررا تت يرررر مررره ت يرررر امنترررات  ترتشررره  نرررد  يرررادة و رررا تعرررد التكررراليف و رررا تعرررد التكررراليف 

وترررن شض وان شاضرررد وت تشرررا  نرررد التونرررف  رررم امنترررات وتشرررم   رررار التكررراليف وترررن شض وان شاضرررد وت تشرررا  نرررد التونرررف  رررم امنترررات وتشرررم   رررار التكررراليف 

المرررررررواد األوليررررررر  وم رررررررتع ما  امنترررررررات كالوررررررراور وال رررررررماد ومرررررررواد ونايررررررر  المرررررررواد األوليررررررر  وم رررررررتع ما  امنترررررررات كالوررررررراور وال رررررررماد ومرررررررواد ونايررررررر  

 الم رو ا  والونود لعمكا م واسور العما  وتكاليف الش م الم رو ا  والونود لعمكا م واسور العما  وتكاليف الش م 

 : التكاليف الكلية ومتوسط التكاليف والتكاليف الحدية :التكاليف الكلية ومتوسط التكاليف والتكاليف الحدية 

 ((( Total Costs    : :TCالتكاليف الكلية )مجموع التكاليف ( التكاليف الكلية )مجموع التكاليف (  ..11

وتشررررم   عرررر  مسمررررو  التكرررراليف التاوترررر  والمت يرررررة او وعوررررارة   رررررو مسمررررو  وتشررررم   عرررر  مسمررررو  التكرررراليف التاوترررر  والمت يرررررة او وعوررررارة   رررررو مسمررررو  

 تكاليف  وام  امنتات الم ت دم   ا العمعي  امنتاسي  تكاليف  وام  امنتات الم ت دم   ا العمعي  امنتاسي  

TC = TVC + FC                                       

 لتكاليف المت يرة = التكاليف الكعي لتكاليف المت يرة = التكاليف الكعي التكاليف التاوت  + االتكاليف التاوت  + ا                        

 (((Average Costs   AC معدل التكاليف ) متوسط التكاليف ( معدل التكاليف ) متوسط التكاليف (  ..22

و رررا التكررراليف الترررا ت ررريت الو ررردة الوا ررردة مرررم النرررات  او معرررد  التكررراليف لكررر  و رررا التكررراليف الترررا ت ررريت الو ررردة الوا ررردة مرررم النرررات  او معرررد  التكررراليف لكررر  

و ررردة مرررم النرررات ا وت رررت رت مرررم ن رررم  التكررراليف الكعيررر   عررر   ررردد الو ررردا  و ررردة مرررم النرررات ا وت رررت رت مرررم ن رررم  التكررراليف الكعيررر   عررر   ررردد الو ررردا  

التررررالا ام  ررررار التكرررراليف تكرررروم مرتشعرررر   ررررا التررررالا ام  ررررار التكرررراليف تكرررروم مرتشعرررر   ررررا المنتسرررر    وي  ررررم مررررم السرررردو  المنتسرررر    وي  ررررم مررررم السرررردو  

تررر  تررر  ودايررر  امنترررات ) دم التكررراليف التاوتررر  ترررو    عررر   ررردد نعيررر  مرررم الو ررردا  ( ودايررر  امنترررات ) دم التكررراليف التاوتررر  ترررو    عررر   ررردد نعيررر  مرررم الو ررردا  ( 

تأ ررا  ررا ادن شرراض  ترر  ت رر  الرر  او ررأ ن  رر  ترر  توررد   ررا ادرتشررا  مررم سديررد تأ ررا  ررا ادن شرراض  ترر  ت رر  الرر  او ررأ ن  رر  ترر  توررد   ررا ادرتشررا  مررم سديررد 

) و رررروت تررررأتير التكرررراليف المت يرررررة ( ومهررررور نررررانوم ال عرررر  المتنان رررر  ) الررررال ) و رررروت تررررأتير التكرررراليف المت يرررررة ( ومهررررور نررررانوم ال عرررر  المتنان رررر  ) الررررال 

دة التكررراليف  نرررد  يرررادة امنترررات ( ولهررراا نسرررد ام من نررر  التكررراليف دة التكررراليف  نرررد  يرررادة امنترررات ( ولهررراا نسرررد ام من نررر  التكررراليف يررر دل الررر   يرررايررر دل الررر   يرررا

  ادة  ادة   Uالمتو    يأ ا شك  ال رف المتو    يأ ا شك  ال رف 

ATC = 
 TC

𝑌
 

ATC = 
التكاليف الكعي  

 دد الو دا  المنتس 
 

 

ATC = AVC + AFC   

 متو   التكاليف التاوت  + متو   التكاليف المت يرة = متو   التكاليف الكعي 
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وي ت رت متو   التكاليف التاوت  ومتو   التكاليف المت يرة و  م  التكاليف التاوت  

 او التكاليف المت يرة  ع   دد الو دا  المنتس   

AVC  =  
 TVC

𝑌
   , AVC  =  

 TFC

𝑌
 

ويست م  م  اند وينما يرتشه او ين شض متو   التكاليف المت يرة  ند  يادة 

التكاليف يتنانص و ورة م تمرة مه  يادة امنتات  مضا ش  امنتات نسد ام متو   

 امنتات ي دل ال   شض التكاليف التاوت  ال  الن ف لك  و دة منتس  

 Marginal Costs  :(MC) التكاليف الحدية  .3

و ا ال يادة  ا التكاليف الناسم   م انتات و دة وا دة إضا ي  مم النات  

ويمكم ا ت راسها و ر  التكاليف ال او   مم التكاليف الكعي  السديدة وعد انتات 

 الو دة األ يرة 

وتمت  التكاليف ال دي  دا ما م دار الت ير ال ا    ا التكاليف المت يرة دنها 

 تت ير وت ير امنتات   التكاليف الو يدة التا

MC  =  
 𝛥TC

𝛥𝑌
                       MC  =  

الت ير والتكاليف الكعي  

الت ير  ا ادنتات
 

 

              MC  =  
الت ير  ا التكاليف المت يرة 

الت ير  ا ادنتات
              MC  =  

 𝛥T𝑉C

𝛥𝑌
 

 تت معها ا دو المنشأ  :و يما يعا سدو  يوضا التكاليف الم تعش  التا 

MC ATC AVC AFC TC TVC TFC   المنتس المنتس  دد الو دا   دد الو دا  y 

- - 0 - 45 0 45 0 

10 56 10 45 55 10 45 1 
6 30.5 8 22.5 61 61 45 2 

14 25 10 15 75 30 45 3 

26 25.25 14 11.25 101 56 45 4 
53 30 21 9 150 105 45 5 

   التكررررررراليف ال ديررررررر  التكررررررراليف ال ديرررررررMC    د تترررررررأتر والتكررررررراليف التاوتررررررر  د تترررررررأتر والتكررررررراليف التاوترررررررTFC   والرررررررد دم والرررررررد دم

 رررا  رررا   لرررالد  رررام ال يرررادة لرررالد  رررام ال يرررادة   التكررراليف التاوتررر  د تت يرررر وت يرررر م ررردار امنتررراتالتكررراليف التاوتررر  د تت يرررر وت يرررر م ررردار امنترررات

امنتررات الكعررا وم رردار و رردة وا رردة ترر دل الرر  ت يررر  ررا اسمررالا التكرراليف امنتررات الكعررا وم رردار و رردة وا رردة ترر دل الرر  ت يررر  ررا اسمررالا التكرراليف 

   TVCاسمالا التكاليف المت يرة اسمالا التكاليف المت يرة  ا  ا   م اول لعت يرم اول لعت ير  TCالكعي  الكعي  
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  القصيرة :منحنيات التكاليف في الفترة 

لتا يت معها منت  معيم  ند تمت  من نيا  التكاليف الع ن  ويم م دار التكاليف ا

 . لم ادير م تعش  مم نات  معيم انتاسد

 منحنيات التكاليف الكلية : .1

a)   من ن  اسمالا التكاليف التاوت 

b) من ن  اسمالا التكاليف المت يرة 

c)   من ن  التكاليف الكعي 

التكرررراليف التاوترررر  يأ ررررا شررررك   رررر  م ررررت ي  مرررروا ل لعم ررررور التكرررراليف التاوترررر  يأ ررررا شررررك   رررر  م ررررت ي  مرررروا ل لعم ررررور ن  ررررم ام من نرررر  ن  ررررم ام من نرررر  

 ال ينا والد و وت  د  ت ير م دار التكاليف التاوت  وت ير م دار النات  ال ينا والد و وت  د  ت ير م دار التكاليف التاوت  وت ير م دار النات  

 رررري  م ام م رررردار التكرررراليف المت يرررررة تت ايررررد و يررررادة م رررردار  رررري  م ام م رررردار التكرررراليف المت يرررررة تت ايررررد و يررررادة م رررردار   TVCامررررا من نرررر  امررررا من نرررر  

النررررات  و رررراا يعرررر و الرررر  ام  يررررادة امنتررررات ت ررررتع   ا ررررت دا  نرررردر اكوررررر مررررم النررررات  و رررراا يعرررر و الرررر  ام  يررررادة امنتررررات ت ررررتع   ا ررررت دا  نرررردر اكوررررر مررررم 

رد امنتاسيرررر  المت يرررررة ممررررا يرررر دل الرررر   يررررادة التكرررراليف المت يرررررة ومعررررد  رد امنتاسيرررر  المت يرررررة ممررررا يرررر دل الرررر   يررررادة التكرررراليف المت يرررررة ومعررررد  المررررواالمرررروا

وعررد ا يأ ررا  رراا المعررد   ررا اد ديرراد وعررد ا يأ ررا  رراا المعررد   ررا اد ديرراد   يتنررانص و يررادة امنتررات  ترر  ن  رر  معينرر يتنررانص و يررادة امنتررات  ترر  ن  رر  معينرر 

 ويع و الد ال  نانوم تنانص ال ع   ويع و الد ال  نانوم تنانص ال ع   

 نررر  اسمرررالا التكررراليف الكعيررر  الرررال يمكرررم ال  رررو   نررر  اسمرررالا التكررراليف الكعيررر  الرررال يمكرررم ال  رررو   يوررريم من يوررريم من  TCامرررا المن نررر  امرررا المن نررر  

الررر  اسمرررالا التكررراليف التاوتررر  الررر  اسمرررالا التكررراليف التاوتررر     TVC عيرررد وفضرررا   اسمرررالا التكررراليف المت يررررة  عيرررد وفضرررا   اسمرررالا التكررراليف المت يررررة 

TFC    نررررد  ل ن  رررر   عيررررد ولهرررراا  ررررام من نرررر   نررررد  ل ن  رررر   عيررررد ولهرررراا  ررررام من نرررر TC   يرررروا ل من نرررر  التكرررراليف يرررروا ل من نرررر  التكرررراليف

  ند  ل ن     عيد  ند  ل ن     عيد   TVCالمت يرة المت يرة 

 

  

 

 

 

 

 

 

TC 

TVC 

TFC 

$ 

Q 

منحنيات التكاليف في الفترة 

 القصيرة
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          TC = f(Y)دال  التكاليف  ا  ول المنا    التام   ا دال  لإلنتات 

                                              TC = f(Q)                            

                                                MC = 
 𝛥TC

𝛥𝑌
                                   

 ال دي  :التكاليف من نيا  التكاليف المتو    و  2

تمتررر  من نيرررا  متو ررر  التكررراليف الكعيررر  والمت يررررة والتاوتررر  الع نررر  وررريم  رررار المتو ررر ا  تمتررر  من نيرررا  متو ررر  التكررراليف الكعيررر  والمت يررررة والتاوتررر  الع نررر  وررريم  رررار المتو ررر ا  

 وم توو امنتات  ند ك  ندر منها وم توو امنتات  ند ك  ندر منها 

امنترررات امنترررات يتنرررانص كعمرررا  اد م ررردار يتنرررانص كعمرررا  اد م ررردار    AFCوي  رررم ام م ررردار التكررراليف المتو ررر   التاوتررر  وي  رررم ام م ررردار التكررراليف المتو ررر   التاوتررر  

 م دار التكاليف التاوت  وم دار امنتات م دار التكاليف التاوت  وم دار امنتات   ويع و الد ال   د  تأترويع و الد ال   د  تأتر

AFC = 
 𝑇𝐹𝑐

𝑌
    

م دار تاو  

م دار ي داد
 

اتسا رررا ن وليرررأ  تررر  ي ررر  الررر  ادنررر  اتسا رررا ن وليرررأ  تررر  ي ررر  الررر  ادنررر    يأ رررايأ ررراامرررا من نررر  متو ررر  التكررراليف المت يررررة  أنرررد امرررا من نررر  متو ررر  التكررراليف المت يررررة  أنرررد  

ام تكرررراليف الو رررردة الوا رررردة ام تكرررراليف الو رررردة الوا رررردة    ل لا ا اتسا ررررا  ررررعوديأ وعررررد  ررررار الن  رررر  اتسا ررررا  ررررعوديأ وعررررد  ررررار الن  رررر    يأ ررررايأ رررران  رررر   يررررد ترررر  ن  رررر   يررررد ترررر  

 ترر   ررد معرريم ترر  يت ايررد ن رريت الو رردة مررم  ترر   ررد معرريم ترر  يت ايررد ن رريت الو رردة مررم   امنترراتامنترراتيتنررانص مرره  يررادة م رردار يتنررانص مرره  يررادة م رردار   امضررا ي امضررا ي 

النررررات  مررررم التكرررراليف المت يرررررة ويمكررررم ال  ررررو   عرررر  من نرررر  متو رررر  التكرررراليف الكعيرررر  النررررات  مررررم التكرررراليف المت يرررررة ويمكررررم ال  ررررو   عرررر  من نرررر  متو رررر  التكرررراليف الكعيرررر  

ATC    ن  ررر  ن  ررر     ل لن ررريت الو ررردة مرررم النرررات  مرررم التكررراليف المت يررررة والتاوتررر   نرررد ن ررريت الو ررردة مرررم النرررات  مرررم التكررراليف المت يررررة والتاوتررر   نرررد   وفضرررا  وفضرررا

  عيها  عيها 

ا ا   AVCيشرررراود من نرررر  متو ررر  التكرررراليف المت يرررررة يشرررراود من نرررر  متو ررر  التكرررراليف المت يرررررة   ATCويتوررريم مررررم الشررررك  ام من نررر  ويتوررريم مررررم الشررررك  ام من نررر  

اد انرررد ي ررر  الررر  ادنررر  ن  ررر   يرررد وعرررد من نررر  متو ررر  التكررراليف المت يررررة وتمتررر  الم رررا   اد انرررد ي ررر  الررر  ادنررر  ن  ررر   يرررد وعرررد من نررر  متو ررر  التكررراليف المت يررررة وتمتررر  الم رررا   

  ويتوررريم مرررم الشرررك  ام   ويتوررريم مرررم الشرررك  ام   AFCمتو ررر  التكررراليف التاوتررر  متو ررر  التكررراليف التاوتررر     AVCو و    ATCوررريم من نررر  وررريم من نررر  

 رررار الم رررا   تتنرررانص وا ديررراد م ررردار النرررات  نمررررا لتنرررانص متو ررر  التكررراليف التاوتررر  و يرررادة  رررار الم رررا   تتنرررانص وا ديررراد م ررردار النرررات  نمررررا لتنرررانص متو ررر  التكررراليف التاوتررر  و يرررادة 

   امنتاتامنتات

 

 

 

 

 

 

AC 

AVC 

MC $ 

Q 
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   AVCام من نررر  التكررراليف ال ديررر  ي  ررره من نررر  متو ررر  التكررراليف المت يررررة ام من نررر  التكررراليف ال ديررر  ي  ررره من نررر  متو ررر  التكررراليف المت يررررة 

مرررره مرررره   MC نررررد ادنرررر  ن  رررر   يهررررا كمررررا تت رررراوو الكعشرررر  ال ديرررر   نررررد ادنرررر  ن  رررر   يهررررا كمررررا تت رررراوو الكعشرررر  ال ديرررر    ATCوالكعيرررر  والكعيرررر  

 ش  الكعي   ند ادن  ن     يد ش  الكعي   ند ادن  ن     يد متو   الكعمتو   الكع

ويمكرررم ام نتوررر  رياضررريا ام من نررر  التكررراليف ال ديررر  ي  ررره متو ررر  التكررراليف ويمكرررم ام نتوررر  رياضررريا ام من نررر  التكررراليف ال ديررر  ي  ررره متو ررر  التكررراليف 

المت يررررة  نرررد ادنررر  ن  ررر   يرررد ا  يررر  يمتررر  من نررر  متو ررر  التكررراليف المت يررررة المت يررررة  نرررد ادنررر  ن  ررر   يرررد ا  يررر  يمتررر  من نررر  متو ررر  التكررراليف المت يررررة 

 المعادل  :المعادل  :

                                    TVC = f (Q)التكاليف دال  لم توو ادنتات 

AVC=
 𝑇𝑉𝐶

𝑄
                                                                                                                

       AVC=
 𝑓(𝑄)

𝑄
                             

لع  رررو   عررر  ادنررر  ن  ررر   رررا من نررر  متو ررر  التكررراليف المت يررررة  اننرررا نا رررا لع  رررو   عررر  ادنررر  ن  ررر   رررا من نررر  متو ررر  التكررراليف المت يررررة  اننرررا نا رررا 

   لهار الدوا  ون اويها وال شر  لهار الدوا  ون اويها وال شر    األو األو التشاض  التشاض  

  𝛥AVC

𝛥𝑄
=  

 𝑄 ∗ 
𝛥𝑓(𝑄)

𝛥𝑄
 − 𝑓(𝑄) ∗

𝛥𝑄
𝛥𝑄

 

𝑄2
= 0 

تكوم  ار المعادل  م اوي  لع شر     ااا كام الو   ي اول  شر  ن   والن و  

 لعو     

Q * 
  𝛥𝑓(𝑄)

𝛥𝑄
 – f(Q) = 0                                                                         

Q * MC – f(Q) = 0                                                                              

MC = 
  𝑓(𝑄)

𝑄
                                                                                              

MC = AVC 

 ررراا يعنرررا ت ررراول التكررراليف ال ديررر  مررره التكررراليف المتو ررر   المت يررررة  نرررد ادنررر   ررراا يعنرررا ت ررراول التكررراليف ال ديررر  مررره التكررراليف المتو ررر   المت يررررة  نرررد ادنررر  

ن  رررر   عرررر  من نرررر  متو رررر  التكرررراليف المت يرررررة ويمكررررم ايضررررأ وررررنش  ال ري رررر  ن  رررر   عرررر  من نرررر  متو رررر  التكرررراليف المت يرررررة ويمكررررم ايضررررأ وررررنش  ال ري رررر  

اتورررا  ام من نررر  التكررراليف ال ديررر  ي  ررره من نررر  متو ررر  التكررراليف الكعيررر   نرررد اتورررا  ام من نررر  التكررراليف ال ديررر  ي  ررره من نررر  متو ررر  التكررراليف الكعيررر   نرررد 

 ادن  ن    ادن  ن    
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 بين منحنيات الناتج ومنحنيات التكاليف:بين منحنيات الناتج ومنحنيات التكاليف:  العالقةالعالقة

ا والرررد دم من نررر  ا والرررد دم من نررر    معكو ررر  لمن نيرررا  النرررات معكو ررر  لمن نيرررا  النرررات   ت رررم  من نيرررا  الكعشررر   رررورةت رررم  من نيرررا  الكعشررر   رررورة

النرررات  ال ررردل ي  ررره من نررر  النرررات  المتو ررر   نرررد ا عررر  ن  ررر   ا وينمرررا من نررر  النرررات  ال ررردل ي  ررره من نررر  النرررات  المتو ررر   نرررد ا عررر  ن  ررر   ا وينمرررا من نررر  

التكررراليف ال ديررر  ي  ررره من نررر  التكررراليف المتو ررر   رررا ادنررر  ن  ررر  وت ررردد ن  ررر  التكررراليف ال ديررر  ي  ررره من نررر  التكررراليف المتو ررر   رررا ادنررر  ن  ررر  وت ررردد ن  ررر  

   ل ل  امنتاسيررر امنتاسيررر نررر  النرررات  ال ررردل والنرررات  المتو ررر  نهايررر  مر عررر  ت ايرررد نررر  النرررات  ال ررردل والنرررات  المتو ررر  نهايررر  مر عررر  ت ايرررد ت رررا ه من ت رررا ه من 

ا وينمرررا ت ررردد ن  ررر  ا وينمرررا ت ررردد ن  ررر    لإلنتررراتلإلنترررات  األولررر األولررر نهايررر  مر عررر  ت ايرررد ال عررر  و رررا المر عررر  نهايررر  مر عررر  ت ايرررد ال عررر  و رررا المر عررر  

ت ررررا ه من نرررر  التكرررراليف ال ديرررر  والتكرررراليف المتو رررر   نهايرررر  مر عرررر  تنررررانص ت ررررا ه من نرررر  التكرررراليف ال ديرررر  والتكرررراليف المتو رررر   نهايرررر  مر عرررر  تنررررانص 

الرررال يت ررردد الرررال يت ررردد   امنتررراتامنتررراتام م ررردار ام م ررردار التكررراليف و رررا ت اوررر  مر عررر  ت ايرررد ال عررر  والوانعرررالتكررراليف و رررا ت اوررر  مر عررر  ت ايرررد ال عررر  والوانعررر

الرررال يت ررردد ونهايررر  الرررال يت ررردد ونهايررر    امنتررراتامنتررراتنشررر  م ررردار نشررر  م ررردار   اد اد    رررو رررو  ونهايررر  مر عررر  ت ايرررد ال عررر  مررراونهايررر  مر عررر  ت ايرررد ال عررر  مرررا

ا امرررا المر عررر  التانيررر   تورررد  وعرررد الن  ررر  الترررا تت ررراوو ا امرررا المر عررر  التانيررر   تورررد  وعرررد الن  ررر  الترررا تت ررراوو   مر عررر  تنرررانص التكررراليفمر عررر  تنرررانص التكررراليف

 نرررررد ا التكررررراليف ال ديررررر  والمتو ررررر   و رررررار يمكرررررم ت رررررميتها ومر عررررر  ت ايرررررد  نرررررد ا التكررررراليف ال ديررررر  والمتو ررررر   و رررررار يمكرررررم ت رررررميتها ومر عررررر  ت ايرررررد 

   امنتاسي امنتاسي ال ع   ا المن نيا  ال ع   ا المن نيا    التكاليف و ا ت او  مر ع  تنانصالتكاليف و ا ت او  مر ع  تنانص
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   تمت  ادن  ن     ا من ن  تمت  ادن  ن     ا من نAC  )  الكشا ة ادنت ادي  () الكشا ة ادنت ادي ( 

 رررا  رررا     ACمررره مررره     MCنرررد ت ررراول نرررد ت ررراول تت  رررل ا ضررر  كشرررا ة انت رررادي   تت  رررل ا ضررر  كشرررا ة انت رررادي      ل ل

 ن    ت ا عهما و ا ان  كعش  دنتات م توو معيم مم ال عع  ن    ت ا عهما و ا ان  كعش  دنتات م توو معيم مم ال عع  

   امنترررراتامنتررررات) و يررررادة ) و يررررادة   والتكرررراليف   نرررر   رديرررر والتكرررراليف   نرررر   رديرررر   امنترررراتامنترررراتالع نرررر  ورررريم كميرررر  الع نرررر  ورررريم كميرررر  

 ت داد التكعش  (ت داد التكعش  (

  تنانصMC  ال  ان  ن    ت او  ن    ادن  ت ت  تود  والت ايد 

  تنانصAC  ال  ام ت   ال  ان  ن    والتا ت اول  يهاMC     و ا الن

ال  دال  الكعش  ) ن    التما  ( ت   األ  التا ت او  مي  الشعا  مم ن    

 تود  وعد ا والت ايد 

   نمAC   امنتاتوت اوعها ودال   لإلنتاتتمت  الكشا ة ادنت ادي  و ا ان  كعش 

 الكشا ة الشني  

  ا : إنتاسي متا   / ااا كان  دال  التكاليف لو دة 

TC = 30 + 10Q – 15Q
2

 + 20Q
3

 

ومتو   التكاليف المت يرة والتكاليف ال دي   ACاوسد دال  التكاليف المتو    

 AFCوالتكاليف التاوت  والتكاليف المت يرة ومتو   التكاليف التاوت  

TFC = 30 

TVC =  10Q – 15Q
2
 + 20Q

3 

Ac = 
30 + 10Q – 15Q2 + 20Q3  

𝑄
 

AVC =10 – 15Q + 20Q
2 

AFC = 
 30

𝑄
 

MC = 
 𝛥 𝑇𝐶

𝛥𝑄
  = 10 – 30Q + 60Q

2 
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 Long – Run cost Functionدوال التكاليف في الفترة الطويلة : 

    امنتاسيررر امنتاسيررر تعنرررا الشتررررة ال ويعررر  انهرررا الشتررررة الترررا ت رررما لعمنرررت  وت يرررر  سررر  و داترررد تعنرررا الشتررررة ال ويعررر  انهرررا الشتررررة الترررا ت رررما لعمنرررت  وت يرررر  سررر  و داترررد 

التاوترررر  والمت يرررررة التاوترررر  والمت يرررررة   امنتاسيرررر امنتاسيرررر ووررررالد  ررررأم المنررررت  ي ررررت يه ت يررررر م رررردار المرررروارد ووررررالد  ررررأم المنررررت  ي ررررت يه ت يررررر م رررردار المرررروارد 

 مت يرة  مت يرة    ووالتالا  ام التكاليف التا يواسهها المنت  ام  ا اد تكاليفووالتالا  ام التكاليف التا يواسهها المنت  ام  ا اد تكاليف

ام مشرررركع   ررررا ت الم ررررنه او ال  رررر   ررررا المرررردو ال  ررررير تن  ررررر  ررررا كيشيرررر  ام مشرررركع   ررررا ت الم ررررنه او ال  رررر   ررررا المرررردو ال  ررررير تن  ررررر  ررررا كيشيرررر  

  األرضاألرضالمتعررر  ) ا رررتعما  تعرررد المتعررر  ) ا رررتعما  تعرررد   ام رررادةام رررادةاد رررتشادة مرررم  سررر  الم رررنه او الم ر ررر  اد رررتشادة مرررم  سررر  الم رررنه او الم ر ررر  

ولكنررررد  ررررا المرررردو ال ويرررر  ولكنررررد  ررررا المرررردو ال ويرررر  ا ا   Optimal utilization    الم رررردودة وشررررك  امترررر (الم رررردودة وشررررك  امترررر (

ت يررررر  سرررر  الم ررررنه او الم رو رررر  ت يررررر  سرررر  الم ررررنه او الم رو رررر     ل ليكرررروم  ررررر  ررررا ا تيررررار  سرررر  الم ررررنه يكرررروم  ررررر  ررررا ا تيررررار  سرررر  الم ررررنه 

وتعتمررررد اشرررركا  دوا  التكعشرررر  وتعتمررررد اشرررركا  دوا  التكعشرررر    Optimum Size  األمترررر األمترررر لع  ررررو   عرررر  ال سرررر  لع  ررررو   عرررر  ال سرررر  

ل ررا ت الم ررنه  عرر   سرر  الم ررنه وتكرروم  وررارة  ررم دالرر  وا رردة  ررا ل ررا ت الم ررنه  عرر   سرر  الم ررنه وتكرروم  وررارة  ررم دالرر  وا رردة  ررا   وامنترراتوامنتررات

المررردو ال  رررير ا امرررا  رررا المررردو ال ويررر   رررام  رررا ت الم رررنه ي رررت يه ام ي ترررار المررردو ال  رررير ا امرررا  رررا المررردو ال ويررر   رررام  رررا ت الم رررنه ي رررت يه ام ي ترررار 

ورررريم دوا  ادنتررررات والتكعشرررر  وأشرررركالها الم تعشرررر  ويررررت  ا تيررررار ال سرررر  المنا ررررت لررررد ورررريم دوا  ادنتررررات والتكعشرررر  وأشرررركالها الم تعشرررر  ويررررت  ا تيررررار ال سرررر  المنا ررررت لررررد 

   منهامنها

 منحنيات التكاليف في الفترة الطويلة :منحنيات التكاليف في الفترة الطويلة :

                              : من نررررر  التكررررراليف الكعيررررر   رررررا المررررردو ال ويررررر  : من نررررر  التكررررراليف الكعيررررر   رررررا المررررردو ال ويررررر    الكعيررررر الكعيررررر من نررررر  التكررررراليف من نررررر  التكررررراليف  -11

 وررررارر  ررررم المن نرررر  الم عررررف لمن نيررررا  التكرررراليف  ررررا الشترررررة ال  رررريرة  وررررارر  ررررم المن نرررر  الم عررررف لمن نيررررا  التكرررراليف  ررررا الشترررررة ال  رررريرة 

 يررر  ام  يررر  ام    K1 K2 K3تررر    رررعا   رررا تررر    رررعا   رررا   امنتاسيررر امنتاسيررر  ورررا تراض ام لعو ررردة  ورررا تراض ام لعو ررردة 

K1 < K2< K3      دال  تكاليف كعي   دال  تكاليف كعي     امنتاسي امنتاسي ولك  مم  ار ال عا  ولك  مم  ار ال عا 

دنترررات كررر  دنترررات كررر    األدنررر األدنررر ال ويعررر  ادسررر  ل رررا ت الم رررنه التكعشررر  ال ويعررر  ادسررر  ل رررا ت الم رررنه التكعشررر  وتع رررا دالررر  التكعشررر  وتع رررا دالررر  التكعشررر  

م ررتوو م ررتوو   دنهرر  الدنهرر  الم ررتوو مررم النررات  ااا كررام  رررا  ررا ت يررر  سرر  الم ررنه والررد م ررتوو مررم النررات  ااا كررام  رررا  ررا ت يررر  سرر  الم ررنه والررد 

انتررررات  ررررام  ررررا ت الم ررررنه  رررروف ي ررررو  و  ررررات التكعشرررر  ادسماليرررر  لكرررر   سرررر  انتررررات  ررررام  ررررا ت الم ررررنه  رررروف ي ررررو  و  ررررات التكعشرررر  ادسماليرررر  لكرررر   سرررر  

   األدن األدن لي  لي  م نه م تم  ت  ي تار الد ال س  الال يع يد التكعش  ادسمام نه م تم  ت  ي تار الد ال س  الال يع يد التكعش  ادسما

ي ترررول الشرررك  الترررالا  عررر  من نيرررا  التكررراليف ادسماليررر  والم اوعررر  لت تررر  ا سرررا  ي ترررول الشرررك  الترررالا  عررر  من نيرررا  التكررراليف ادسماليررر  والم اوعررر  لت تررر  ا سرررا  

وررررال  سرررر  وررررال  سرررر    ORم تعشرررر  لم ررررنه معرررريم  ي ررررت يه  ررررا ت الم ررررنه انتررررات الكميرررر  م تعشرررر  لم ررررنه معرررريم  ي ررررت يه  ررررا ت الم ررررنه انتررررات الكميرررر  

وتكرررروم وتكرررروم   K1ل سرررر  الم ررررنه ل سرررر  الم ررررنه   RSادسماليرررر   ررررا ادسماليرررر   ررررا لعم ررررنه و رررروف تكرررروم تكعشتررررد لعم ررررنه و رررروف تكرررروم تكعشتررررد 

RT    ل سررر  الم رررنه ل سررر  الم رررنهK2   و وRV   ل سررر  الم رررنه ل سررر  الم رررنهK3    ا ويع رررا ال سررر  ا ويع رررا ال سرررK1   تكعشرررد تكعشرررد

ت ررررره  عررررر  من نررررر  التكعشررررر  ت ررررره  عررررر  من نررررر  التكعشررررر    Sو عيرررررد  رررررام الن  ررررر  و عيرررررد  رررررام الن  ررررر    ORلكميررررر  لكميررررر    األدنررررر األدنررررر   امنتررررراتامنترررررات

  امنتررراتامنترررات  ادسماليرر  لعمررردو ال ويررر  وتتكرررر  رررار العمعيررر  لكررر  م ررتوو مرررم م رررتويا ادسماليرر  لعمررردو ال ويررر  وتتكرررر  رررار العمعيررر  لكررر  م ررتوو مرررم م رررتويا 

وتعررررف من نررر  التكعشرررر  ادسماليررر  لعمرررردو ال ويررر  وانرررد الم رررر  الهند رررا لررررن   وتعررررف من نررر  التكعشرررر  ادسماليررر  لعمرررردو ال ويررر  وانرررد الم رررر  الهند رررا لررررن   

   األدن األدن التكعش  التكعش  
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لمن نيررررا  لمن نيررررا    envelopeويمترررر  من نرررر  التكعشرررر  لعمرررردو ال ويرررر  ال رررر ف ال ررررارسا ويمترررر  من نرررر  التكعشرررر  لعمرررردو ال ويرررر  ال رررر ف ال ررررارسا 

 وا د منها وا د منها    ل لالتكعش  لعمدو ال  ير  يم  ك  وا د منها ود ي  ه التكعش  لعمدو ال  ير  يم  ك  وا د منها ود ي  ه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منحنيات التكاليف المتوسطة في االجل الطويل :منحنيات التكاليف المتوسطة في االجل الطويل : -22

نععرررر  ام ادسرررر  ال ويرررر   ررررا الشترررررة ال منيرررر  التررررا يكرررروم  ولهررررا كا يررررا ي ررررما نععرررر  ام ادسرررر  ال ويرررر   ررررا الشترررررة ال منيرررر  التررررا يكرررروم  ولهررررا كا يررررا ي ررررما 

لعمنشررراة وت يرررر الكميرررا  الم رررت دم  مرررم سميررره مرررد    ووالترررالا د تكررروم  نررراد لعمنشررراة وت يرررر الكميرررا  الم رررت دم  مرررم سميررره مرررد    ووالترررالا د تكررروم  نررراد 

 نا رررر تاوتررر  ود تكعشررر  تاوتررر   رررا ادسررر  ال ويررر  وورررالد ت رررت يه المنشررراة ام  نا رررر تاوتررر  ود تكعشررر  تاوتررر   رررا ادسررر  ال ويررر  وورررالد ت رررت يه المنشررراة ام 

   ويررر     ويررر   سررر  ويوضرررا من نررر  متو ررر  التكعشررر سررر  ويوضرررا من نررر  متو ررر  التكعشررر   ل لم رررنه مشررررو  مرررم م رررنه مشررررو  مرررم    ل لتونرررا تونرررا 

( ادنرررر  نرررري  لتكعشرررر  الو رررردة ال  مرررر  دنتررررات كرررر  م ررررتوو مررررم ( ادنرررر  نرررري  لتكعشرررر  الو رررردة ال  مرررر  دنتررررات كرررر  م ررررتوو مررررم (LACادسرررر   ادسرررر   

  (SAC)المنررررت  الررررال يمرررر  سميرررره من نيررررا  متو رررر  التكعشرررر  ن رررريرة ادسرررر  المنررررت  الررررال يمرررر  سميرررره من نيررررا  متو رررر  التكعشرررر  ن رررريرة ادسرررر  

الممتعرررر  لسميرررره ا سررررا  المشرررررو  المتناوورررر  التررررا يمكررررم لعمنشررررأة ام ت يمهررررا  ررررا الممتعرررر  لسميرررره ا سررررا  المشرررررو  المتناوورررر  التررررا يمكررررم لعمنشررررأة ام ت يمهررررا  ررررا 

تو ررر  تو ررر  رياضررريا وانرررد نررر ف لمن نيرررا  مرياضررريا وانرررد نررر ف لمن نيرررا  م  LACادسررر  ال ويررر  ويعررررف من نررر  ادسررر  ال ويررر  ويعررررف من نررر  

     SACالتكعش  ن يرة ادس  التكعش  ن يرة ادس  

ام  ورررو  من نيرررا  متو ررر  التكعشررر  ن ررريرة ادسررر   رررا الودايررر  تررر  ارتشا هرررا وعرررد ام  ورررو  من نيرررا  متو ررر  التكعشررر  ن ررريرة ادسررر   رررا الودايررر  تررر  ارتشا هرررا وعرررد 

الرررد  ررروود  عررر  نرررانوم تنرررانص ال عررر  ) النررراس   رررم وسرررود المرررد    التاوتررر   رررا الرررد  ررروود  عررر  نرررانوم تنرررانص ال عررر  ) النررراس   رررم وسرررود المرررد    التاوتررر   رررا 

ادسررر  ال  رررير ( امرررا  رررا ادسررر  ال ويررر   عي ررر   نررراد مرررد    تاوتررر  ويت ررردد ادسررر  ال  رررير ( امرررا  رررا ادسررر  ال ويررر   عي ررر   نررراد مرررد    تاوتررر  ويت ررردد 

K2 

K3 

LTC 

K1 $ 

Q 

حنيات التكاليف في الفترة من

 S الطويلة

T 

U 
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   رررررا ادسررررر  ال ويررررر  وو رررررورا  وال و رررررورا     رررررا ادسررررر  ال ويررررر  وو رررررورا  وال و رررررورا  شرررررك  من نررررر  متو ررررر  التكعشرررررشرررررك  من نررررر  متو ررررر  التكعشررررر

ال سرر  و رراا يعنررا انررد و يررادة  سرر  النررات  مررم الم ررتويا  المن شضرر  سرردا يهررو  ال سرر  و رراا يعنررا انررد و يررادة  سرر  النررات  مررم الم ررتويا  المن شضرر  سرردا يهررو  

من نررر  متو ررر  التكعشررر   ويررر  ادسررر   رررا الودايررر  و ررروت نعررر  ال سررر  المت ايررردة من نررر  متو ررر  التكعشررر   ويررر  ادسررر   رررا الودايررر  و ررروت نعررر  ال سررر  المت ايررردة 

ولكرررم مررره  يرررادة  سررر  النرررات  ت رررود ال و رررورا  وتت ررروت  رررا ام يوررردا من نررر  ولكرررم مررره  يرررادة  سررر  النرررات  ت رررود ال و رررورا  وتت ررروت  رررا ام يوررردا من نررر  

   ادس   ا ادرتشا    ادس   ا ادرتشا  متو   التكعش   ويمتو   التكعش   وي

ا سرررا  متناووررر  لمشررررو   رررا ا سرررا  متناووررر  لمشررررو   رررا    روعررر  روعررر / ا ررررض ام المنشررراة يمكنهرررا ام ت ررري  / ا ررررض ام المنشررراة يمكنهرررا ام ت ررري  مثاااال مثاااال 

لمتو ررر  التكعشررر  ن ررريرة ادسررر  لمتو ررر  التكعشررر  ن ررريرة ادسررر    األروعررر األروعررر ادسررر  ال ويررر  وت رررور ا المن نيرررا  ادسررر  ال ويررر  وت رررور ا المن نيرررا  

SAC1   ا اSAC2   ا اSAC3     ا اSAC4  لواردة  ا السدو  والشك  التالا:لواردة  ا السدو  والشك  التالا:اا 

SAC1 SAC2 SAC3 SAC4 

متو رررررررررر  متو رررررررررر  
الكعشرررررررررررررر  الكعشرررررررررررررر  
الكعيرررررررررررررر  الكعيرررررررررررررر  

($) 

متو رررررررررر  متو رررررررررر   الكمي الكمي 
الكعشرررررررررررررر  الكعشرررررررررررررر  
الكعيرررررررررررررر  الكعيرررررررررررررر  

($) 

متو رررررررررر  متو رررررررررر   الكمي الكمي 
الكعشرررررررررررررر  الكعشرررررررررررررر  
الكعيرررررررررررررر  الكعيرررررررررررررر  

($) 

متو رررررررررر  متو رررررررررر   الكمي الكمي 
الكعشرررررررررررررر  الكعشرررررررررررررر  
الكعيرررررررررررررر  الكعيرررررررررررررر  

($) 

 الكمي الكمي 

12.00 9 13.00 5 16.00 3 20.00 1 

11.50 10 11.50 6 13.00 4 17.00 2 

11.70 11 10.50 7 12.20 5 15.50 3 

12.00 12 10.00 9 12.00 7 15.00 5 

13.50 13 10.50 8 13.00 6 16.00 4 
  11.00 10 15.00 8 18.00 6 

  12.00 11     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAC3 

SAC4 
LAC SAC1 

SAC2 

$ 

Q 

A 

B 

C 

D 
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  إنامررر إنامررر ااا تونعررر  المنشررراة انترررات و ررردتيم مرررم المنرررت   رررا و ررردة الررر مم امكنهرررا ااا تونعررر  المنشررراة انترررات و ررردتيم مرررم المنرررت   رررا و ررردة الررر مم امكنهرررا 

 يرر   يرر     Aوادارتررد  نررد الن  رر  وادارتررد  نررد الن  رر    SAC1المشرررو  وررال س  الررال ي ررورة المن نرر  المشرررو  وررال س  الررال ي ررورة المن نرر  

ا وااا تونعررر  المنشرررأة ا وااا تونعررر  المنشرررأة    $ 17يكررروم متو ررر  التكعشررر  ن ررريرة ادسررر  م ررراويا يكررروم متو ررر  التكعشررر  ن ررريرة ادسررر  م ررراويا 

المشررررو  ورررال س  الرررال ي رررورر المشررررو  ورررال س  الرررال ي رررورر   إنامررر إنامررر انترررات اروررره و ررردا  مرررم المنرررت  امكنهرررا انترررات اروررره و ررردا  مرررم المنرررت  امكنهرررا 

 يرررر  يكرررروم متو رررر  التكعشرررر  م رررراويا  يرررر  يكرررروم متو رررر  التكعشرررر  م رررراويا   Bوادارتررررد  نررررد الن  رررر  وادارتررررد  نررررد الن  رررر    SAC2المن نرررر  المن نرررر  

رو لعمن نررر  رو لعمن نررر  ) ي  رررم انرررد يمكرررم انترررات اروررره و ررردا   نرررد النهايررر  ال ررر ) ي  رررم انرررد يمكرررم انترررات اروررره و ررردا   نرررد النهايررر  ال ررر   13$
SAC1     8امرررا ااا تونعررر  المنشررراة انترررات امرررا ااا تونعررر  المنشررراة انترررات   ((  $15ولكرررم  نرررد متو ررر  تكعشررر  اكورررر وي ررراول ولكرررم  نرررد متو ررر  تكعشررر  اكورررر وي ررراول  

وادارتررررد  نررررد وادارتررررد  نررررد   SAC3 عيررررد المن نرررر   عيررررد المن نرررر  مشرررررو   سمرررر  اكوررررر يررررد  مشرررررو   سمرررر  اكوررررر يررررد    إنامرررر إنامرررر و رررردا  امكنهررررا و رررردا  امكنهررررا 

و ررردة و ررردة    12دنترررات دنترررات   SAC4 عررر  المن نررر   عررر  المن نررر    Dتعمررر  المنشررراة  نرررد الن  ررر  تعمررر  المنشررراة  نرررد الن  ررر    و  يرررراو  يررررا  Cالن  ررر  الن  ررر  

ون  رررر   عرررر  من نرررر  متو رررر  التكعشرررر   ويرررر  ادسرررر  ور رررر  الممررررا  لسميرررره من نيررررا  ون  رررر   عرررر  من نرررر  متو رررر  التكعشرررر   ويرررر  ادسرررر  ور رررر  الممررررا  لسميرررره من نيررررا  

 متو   التكعش  ن يرة ادس  متو   التكعش  ن يرة ادس  

 من ن  التكاليف ال دي  )  وي  ادس  (:من ن  التكاليف ال دي  )  وي  ادس  (:   11

التكررراليف ال ديررر   رررا الشتررررة ال ويعررر   رررا  ورررارة  رررم معرررد  الت يرررر  رررا م ررردار التكررراليف ال ديررر   رررا الشتررررة ال ويعررر   رررا  ورررارة  رررم معرررد  الت يرررر  رررا م ررردار 

وم ررردار و ررردة وا ررردة والرررد  نررردما تتررروا ر وم ررردار و ررردة وا ررردة والرررد  نررردما تتررروا ر   امنتررراتامنتررراتالتكررراليف نتيسررر  لعت يرررر  رررا التكررراليف نتيسررر  لعت يرررر  رررا 

   امنتاسي امنتاسي مم ت ير  عاتها مم ت ير  عاتها   امنتاسي امنتاسي الشترة ال مني  التا تمكم الو دة الشترة ال مني  التا تمكم الو دة 

سررر  ال ويررر  ا ام  ررراا سررر  ال ويررر  ا ام  ررراا ويوررريم الشرررك  الترررالا من نررر  التكررراليف ال ديررر   رررا  تررررة ادويوررريم الشرررك  الترررالا من نررر  التكررراليف ال ديررر   رررا  تررررة اد

المن نررر  ي  ررره من نررر  التكررراليف المتو ررر    نرررد نهايترررد ال ررر رو ) ادنررر  ن  ررر  المن نررر  ي  ررره من نررر  التكررراليف المتو ررر    نرررد نهايترررد ال ررر رو ) ادنررر  ن  ررر  
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 منحنيات العرض السلعي :منحنيات العرض السلعي :

  من نررر  العررررض ل رررعع  معينررر   رررو  ورررارة  رررم المن نررر  الرررال يوررريم الع نررر  وررريممن نررر  العررررض ل رررعع  معينررر   رررو  ورررارة  رررم المن نررر  الرررال يوررريم الع نررر  وررريم

الكميرررر  المعروضرررر  مررررم  ررررار ال ررررعع  و ررررعر ا ال ررررونا ا ووررررا تراض وسررررود الكميرررر  المعروضرررر  مررررم  ررررار ال ررررعع  و ررررعر ا ال ررررونا ا ووررررا تراض وسررررود 

 رررعع  معينررر   رررام اسمرررالا  رررعع  معينررر   رررام اسمرررالا   وفنتررراتوفنتررراتالترررا ت رررو  الترررا ت رررو    امنتاسيررر امنتاسيررر مسمو رررد مرررم الو ررردا  مسمو رررد مرررم الو ررردا  

لهرررار الو ررردا  مرررم  رررار ال رررعع  يمتررر  انترررات  رررنا   مرررم  رررار ال رررعع  لهرررار الو ررردا  مرررم  رررار ال رررعع  يمتررر  انترررات  رررنا   مرررم  رررار ال رررعع    امنتررراتامنترررات

ممرررا ممرررا   اسيررر اسيررر امنتامنتوورررا تراض  ررريادة ال رررول التنا  رررا الترررا   يمرررا وررريم  رررار الو ررردا  وورررا تراض  ررريادة ال رررول التنا  رررا الترررا   يمرررا وررريم  رررار الو ررردا  

يمتررر  نررردرا ضررر ي  مرررم يمتررر  نررردرا ضررر ي  مرررم   إنتاسيررر إنتاسيررر يررر دل الررر  ام م ررردار النرررات  ال رررععا لكررر  و ررردة يررر دل الررر  ام م ررردار النرررات  ال رررععا لكررر  و ررردة 

ال ررععا لع رررنا   ككرر  ووالترررالا  ررام الت يررر  رررا م رردار النرررات  الكعررا لكررر  ال ررععا لع رررنا   ككرر  ووالترررالا  ررام الت يررر  رررا م رردار النرررات  الكعررا لكررر  النررات  النررات  

و ررردة د يررر تر  عررر  ال رررعر ال رررونا لهرررار ال رررعع  و عيرررد  رررام الت يرررر  رررا ال رررعر و ررردة د يررر تر  عررر  ال رررعر ال رررونا لهرررار ال رررعع  و عيرررد  رررام الت يرررر  رررا ال رررعر 

 ر المعروض منها  ا اتسا يم:ر المعروض منها  ا اتسا يم:ال ونا لهار ال عع  ي تر  ع  اسمالا ال دال ونا لهار ال عع  ي تر  ع  اسمالا ال د

و  رررا لمرررا ي رررما ورررد و  رررا لمرررا ي رررما ورررد   إنتاسيررر إنتاسيررر الت يرررر  رررا م ررردار النرررات  ال رررععا لكررر  و ررردة الت يرررر  رررا م ررردار النرررات  ال رررععا لكررر  و ررردة    11

 والد  ا الشترة ال  يرة والد  ا الشترة ال  يرة   امنتاسي امنتاسي  انتها  انتها 

وم اولررر  الو ررردا  وم اولررر  الو ررردا    امنتررراساامنتررراساسديررردة الررر  المسرررا  سديررردة الررر  المسرررا    إنتاسيررر إنتاسيررر د رررو  و ررردا  د رررو  و ررردا     22

   والد  ا الشترة ال ويع والد  ا الشترة ال ويع   امنتاسي امنتاسي ال الي  تو يه  انتها ال الي  تو يه  انتها   امنتاسي امنتاسي 

ممرررا ممرررا   امنتاسيررر امنتاسيررر  ا ديررراد  رررعر ال رررعع   ررروف يررر دل الررر   يرررادة ارو يررر  الو ررردا   ا ديررراد  رررعر ال رررعع   ررروف يررر دل الررر   يرررادة ارو يررر  الو ررردا  

مرررم  رررار ال رررعع  الررر  ال رررد الرررال يت ررراوو مرررم  رررار ال رررعع  الررر  ال رررد الرررال يت ررراوو   إضرررا ي إضرررا ي يرررد عها الررر  انترررات و ررردا  يرررد عها الررر  انترررات و ررردا  

 المنتس  مه  عر  ار الو دة المنتس  مه  عر  ار الو دة   امضا ي امضا ي  ندر م دار التكاليف ال دي  لعو دة  ندر م دار التكاليف ال دي  لعو دة 

الع نررر  وررريم العررررض ال رررععا والررر مم يكمرررم  رررا ام الشتررررة ال  ررريرة  رررا الشتررررة الع نررر  وررريم العررررض ال رررععا والررر مم يكمرررم  رررا ام الشتررررة ال  ررريرة  رررا الشتررررة 

الترررا د تكشرررا لت  يرررل تعررردي  الم رررادير المنتسررر  مرررم ال رررعع  لمواسهرررد الت يرررر  رررا الترررا د تكشرررا لت  يرررل تعررردي  الم رررادير المنتسررر  مرررم ال رررعع  لمواسهرررد الت يرررر  رررا 

ال عررررت  عيهررررا امررررا الشترررررة ال ويعرررر   هررررا الشترررررة التررررا ت ررررما وتعرررردي  الم ررررادير ال عررررت  عيهررررا امررررا الشترررررة ال ويعرررر   هررررا الشترررررة التررررا ت ررررما وتعرررردي  الم ررررادير 

هرررا  رررم  ريرررل تعررردي  هرررا  رررم  ريرررل تعررردي  المنتسررر  مرررم  رررعع  معينررر  لمواسهرررد الت يرررر  رررا ال عرررت  عيالمنتسررر  مرررم  رررعع  معينررر  لمواسهرررد الت يرررر  رررا ال عرررت  عي

  إنتاسيرررر إنتاسيرررر لهررررار ال ررررعع  او وررررد و  و رررردا  لهررررار ال ررررعع  او وررررد و  و رررردا    امنتاسيرررر امنتاسيرررر لعو رررردا  لعو رررردا    امنتاسيرررر امنتاسيرررر ال انرررر  ال انرررر  

   امنتاساامنتاساسديدة  ا المسا  سديدة  ا المسا  
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ت تعرررف  ري ررر  اشرررت ال من نررر  العررررض ل رررعع  معينررر   رررا الشتررررة ال  ررريرة  نهرررا ت تعرررف  ري ررر  اشرررت ال من نررر  العررررض ل رررعع  معينررر   رررا الشتررررة ال  ررريرة  نهرررا 

 ررا الشترررة ال ويعرر   يرر  يررت  اشررت ال من نرر   رررض ال ررعع   ررا الشترررة ال  رريرة  ررا الشترررة ال ويعرر   يرر  يررت  اشررت ال من نرر   رررض ال ررعع   ررا الشترررة ال  رريرة 

ا  رررا الشتررررة ال ويعررر   يرررت  ا  رررا الشتررررة ال ويعررر   يرررت  امرررامررر  امنتاسيررر امنتاسيررر مرررم من نيرررا  التكررراليف ال ديررر  لعو ررردا  مرررم من نيرررا  التكررراليف ال ديررر  لعو ررردا  

   اسي اسي امنتامنتمم من نيا  التكاليف المتو    لعو دا  مم من نيا  التكاليف المتو    لعو دا    اشت انداشت اند

الشتررررة ال  ررريرة : ام من نررر   ررررض  رررعع  معينررر   رررا الشتررررة ال  ررريرة  رررو الرررد الشتررررة ال  ررريرة : ام من نررر   ررررض  رررعع  معينررر   رررا الشتررررة ال  ررريرة  رررو الرررد 

ف ف مررررره من نررررر  التكررررراليمررررره من نررررر  التكرررررالينررررر  التكررررراليف ال ديررررر  وعرررررد ت ا عرررررد نررررر  التكررررراليف ال ديررررر  وعرررررد ت ا عرررررد السررررر   مرررررم من السررررر   مرررررم من 

المتو ررررر   المت يررررررة لمنرررررت  معررررريم ا و ررررراا يعنرررررا ام م ررررردار المعرررررروض مرررررم المتو ررررر   المت يررررررة لمنرررررت  معررررريم ا و ررررراا يعنرررررا ام م ررررردار المعرررررروض مرررررم 

م ررتوو  ررعرل انرر  مررم الم ررتوو ال ررعرل الررال م ررتوو  ررعرل انرر  مررم الم ررتوو ال ررعرل الررال    ل لال ررعع  ي رراول  ررشر  نررد ال ررعع  ي رراول  ررشر  نررد 

 ت ددر  ار الن    ت ددر  ار الن    
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 Qs  = f(P) ندما    →      < Pن    تدني  التكاليف المتو    المت يرة 

       Qs  =  0  ندما →          >  Pن    تدني  التكاليف المتو    المت يرة 

 لمنت  معيم  ا :متا  / نشرض ام دال  التكاليف الكعي  

C = 10 + 15Q – 2Q
2
 + 0.1 Q

3 

MC = 15 – 4Q + 0.3Q
2 

15 – 4Q + 0.3Q
2 
= P   

15 – 4Q + 0.3Q
2 
 - P = 0 

(15 – P ) – 4Q + 0.3Q
2
 = 0 

Q
s 
= 

−𝐛±√𝐛𝟐−𝟒𝐚𝐜

𝟐𝐚
=  

𝟒±√𝟏𝟔−𝟒(𝟎.𝟑)(𝟏𝟓−𝑷)

𝟐(𝟎.𝟑)
 

 

Q
s 
 =  

 𝟒±√𝟏𝟔−𝟏𝟖+𝟏.𝟐𝑷

𝟎.𝟔
 

مرررم ال رررعع   رررا مررر  مرررم ال رررعع   رررا مررر  ولمرررا كانررر  دالررر   ررررض ال رررعع  توررريم م ررردار مرررا يعررررض ولمرررا كانررر  دالررر   ررررض ال رررعع  توررريم م ررردار مرررا يعررررض 

الم ررررتويا  ال ررررعري  الم تعشرررر   ررررول ن  رررر  تدنيرررر  التكرررراليف المتو رررر   المت يرررررة الم ررررتويا  ال ررررعري  الم تعشرررر   ررررول ن  رررر  تدنيرررر  التكرررراليف المتو رررر   المت يرررررة 

  ي  تمت  دال  التكاليف المتو    المت يرة الدال  التالي  : ي  تمت  دال  التكاليف المتو    المت يرة الدال  التالي  :

AVC = 15 – 2Q + 0.1Q
2 

 إيسادالمت يرة مم     ال  ن    تدني  التكاليف المتو    ويمكم الو و  

 ام :  للدال  التكاليف المت يرة وم اواتها وال شر  األو التشاض  

∆AVC

∆Q
  = 0.2𝑄 − 2 = 0               

Q =  
𝟐

𝟎. 𝟐
=     الكمي  التا ت     ند ا متو   التكاليف المت يرة ال  ادن  ن     يها       10

 نسد ام نسد ام    AVC ا دال  التكاليف المتو    المت يرة  ا دال  التكاليف المتو    المت يرة    Qووالتعويض  م ووالتعويض  م 

AVC = 15 – 2 (10) + 0.1 (10)
2 
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+ AVC = 15 – 20متو   التكاليف المت يرة  ا ادن  ن                 
 
10 =  5$ 

Q
s
 = 

 𝟒±√ 𝟏𝟔−𝟏𝟖+𝟏.𝟐𝑷

𝟎.𝟔
< P   ندما          5   

P< 5      ندما  Qs  =  0       

 

= Qs              ام  P = 22.5و ا م  ا تراض ام 
 𝟒±√ 𝟏𝟔−𝟏𝟖+𝟏.𝟐(𝟐𝟐.𝟓)

𝟎.𝟔
 ∓ 

 Qs=   15    و دة مم ادنتات                           ال الو  (    امشارة) نهم  

يت دد ال در مم ادنتات الال ي  ل تعمي  ارو ي  المنت   ا الشترة ال ويع  : -2

    م اواة ال عر مه التكعش  ال دي   ا الشترة ال ويع  الشترة ال ويع  مم 

 ي  ام م دار النات  والمعروض مم ال عع  ي اول  شر  ند الم توو 

ال عرل الال ي    م التكاليف المتو     ا الشترة ال ويع    ويمكم ال و  

اند يمكم اشت ال دال   رض المنت   ا الشترة ال ويع  ونش  ال ري   ال او   

  

 :  Revenueاديرادا  

ايراد المنشأة  ا مسمو  الموال  التا ت تعمها تعد المنشأة  -اديراد الكعا : -1

 ند ويه منتساتها وي عل  ع   ار اديرادا  ومسمو  اديرادا  او اديراد 

( وي ت رت اديراد الكعا وضرت  دد TRويرم  لد )  total revenueالكعا 

 y عر النات  و  Py ي  ام  (TR=Py . y) دة الو دا  الموا    ا  عر الو

  دد الو دا  الموا   مم النات   

 -: Average revenueمتو   اديراد  -2

 و اديراد المت  ل مم الو دة الموا   وي ت رت و  م  اديراد الكعا  ع   دد 

 ويمت  ايضا متو   اديراد  عر ال عع  دم     AR=TR/yالو دا  الموا   

AR=TR/y = py . y /y = py                     AR= Py                     

 -: Marginal revenueاديراد ال دل  -3

 و الت ير ال ا    ا اديراد الكعا  ند ويه و د اضا ي  مم النات    وي ت رت 

 و ر  ال يادة  ا اديراد الكعا الناسم   م ويه و دة اضا ي  مم النات   
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𝑀𝑅 =
∆𝑇𝑅

∆𝑦
 

 

تعمي  الروا : ي تهدف المنت  الرشيد ت  يل ان   روا ممكم ل ا  انتاسد ل عع  

معيند ووا تراض ام منت  معيم يعم   ا م  المنا    الكامع  و اا يعنا توا   عر 

ووالد  امنتاتالم ت دم   ا  امنتاسي الو دة مم النات  و عر الو دة مم الموارد 

  ا دة ال ا ا  ا : دال   ل ام دال  روا  اا المنت  

π = 𝑇𝑅 − 𝑇𝐶 

 

π = 𝑃𝑦 𝑦 − 𝑃1𝑋1  −  𝑃2𝑋2   

Max π =  𝑃𝑦 𝑓(𝑥1. 𝑥2) − 𝑃1𝑋1  −  𝑃2𝑋2   

∆π 

∆𝑥1
=  𝑃𝑦

∆𝑓 

∆𝑥1
− 𝑃1 = 0  

∆π 

∆𝑥1
=  𝑃𝑦

∆𝑓 

∆𝑥2
− 𝑃2 = 0  

𝑃𝑦

∆𝑓 

∆𝑥1
 − 𝑃1 = 0    →  𝑃𝑦M𝑃1 =  𝑃1                      الشر  ادو            

 𝑃𝑦
∆𝑓 

∆𝑥2
− 𝑃2 = 0 →  𝑃𝑦M𝑃2 =  𝑃2                         الشر  التانا    

 ي ت د  ال  الم توو الال نيم  ناتس  ال دل ي اول  عرر  Xالد يعنا ام المورد 

 ) تعمي  الروا  ا  ول النات  ( 

π = 𝑇𝑅 − 𝑇𝐶 

∆π 

∆𝑦
=  

∆𝑇𝑅  

∆𝑦
−

∆𝑇𝐶  

∆𝑦
 

0 = 𝑀𝑅 − 𝑀𝐶 
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𝑀𝑅 = 𝑀𝐶 

  العا د ال دل مه الكعش  ال دي  يتعم  الروا  ند ت اول  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 كما يعا : امنتاتمتا  / ااا كان  دال  

Y = 3X1 – 0.1 x
2
1 + 5x2 – 0.2X

2
2 

 𝑃𝑦 = 100                    𝑃1 = 20                      𝑃2 = 30                           

 التا تعم  روا المنت    X2و   X1  لعمورديم  األمت  دد الم توو   1

  دد م توو النات  الال يعم  الروا   2

  دد الروا المت  ل مم الد وويم اند ا ع  م توو ممكم ال  و   عيد   3

1   

Q 

Q 
π 

TR 

TC 

 دال  الروا
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π = 𝑇𝑅 − 𝑇𝐶 

π =  𝑃𝑦 𝑦 − 𝑃1𝑋1  −  𝑃2𝑋2   

3X1 – 0.1 x
2

1 + 5x2 – 0.2X
2

2) – 20X1 – 30X2 )100 = 𝑀𝑎𝑥  π 

∆π 

∆𝑥1
= 100(3 − 0.2𝑋1) − 20 = 0 → 300 − 20𝑋1 − 2 = 0 

280 = 20X1→ 𝑋1 =
280

20
= 14 

∆π 

∆𝑥2
=  100(3 − 0.2𝑋1) − 20 = 0 

500 – 40X2 – 30 = 0 → 470 − 40X2 = 0  

470 =40X2 0 → X2 =
470

40
 = 11.75 

2   

  Y = 3 (14) – 0.1 (14)
2
 + 5 (11.75) – 0.2 (11.75)

2 

Y = 42 – 19.6 + 58.75 – 27.6 
Y = 53.55 

3   

π =  𝑃𝑦 𝑦 − 𝑃1𝑋1  −  𝑃2𝑋2   

π = 100(53.55) − 20(14) − 30(11.75) 

π =   ا ع  روا مت  ل            4738

ونعوض  ا دال    X1 .X2 ا ع  مم ني   ا ني ولعتأكد مم اند ا ع  روا ممكم نأ

 ونعوض X1 .X2الروا وكالد نا ا ني  ان  مم ني  

 يم  و مع نشرض ام دال  العا د الكعا لمنت / م تعمي  الروا  ا  ول النات   :متا 

TR = 50Q -
1

2
Q

2 

MR =
∆𝑇𝑅  

∆𝑄
= 50 − 𝑄 = 0 → Q = 50  

𝑀𝑅 = 𝑀𝐶                                                                                               

 50 – Q = 10 

Q = 40   
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TR = 50 (40) – 
1

2
 (40)2 = 1200 

 

π = 𝑇𝑅 − 𝑇𝐶 → π = 1200 − 10(40) =     ا م  روا ممكم  800

  ت    اتTC   AC =
𝑇𝐶

𝑄
 → 𝑇𝐶 = 𝐴𝐶 (𝑄)                                       

 

 النظرية السعرية :

يت  مم      ار النمري  التعرف  ع  ال ري   التا يت  مم وها التدا   ويم ال عت 

ال وني  وكيشي  ت  يل التوا م  األ عارال ععا والعرض ال ععا ومم ت  ت ديد 

 األنما وال نا   كك  والد  ا م   يادة  امنتاسي لعو دا  

 ال وني  الم تعش   

 طبيعية التوازن السوقي :

: در نا  يما  ول ال عت والعرض ولمعر   ال ري   التا  واأل والوال عه  األ عار

ال ععي   وف  األ عاريت  وها التدا   ويم ال عت ال ععا والعرض ومم ت  ت ديد 

 ن و  ودرا تها 

 و  وارة  م م دار الن ود التا يد عها مشترل معيم لوا ه معيم ل ا   السعر :

ال  نو يم  األ عار  معين  ويمكم ت  ي  ال  و   ع  م دار معيم مم  عع

 الم ع   واد عار الن وي   األ عار

  ا  وارة  م  عر ال عع  م ا ا والن ود  المطلقة : األسعار

    رو ا  وارة  م نيم  ال عع  م ا   و عع   النسبية : األسعار

نوا   ها  وارة  م شا  معيم او  دم  معين  لد ال درة  ع  اشوا  رالسلعة اما 

 منشع  معين  ادن ام و ي  ي  ل  اا ادن ام مم ا ته كد لها او ا ت دامد لها 

وال ول ومعنار المتداو   و  وارة  م المكام او المون  الال يت   يد تواد  ال عه 

والم   ا  الايم  األش اصوال دما  وينما يعنا ال ول ومعنار ادنت ادل ) ك  

 إنعي ي وموم وفسرا   معيا  التواد  ل عع  معين  و و وهاا المعن   اند ند يتضمم 

ووالد  أم ال ول  ا  ار ال ال  د تعنا مونه  معيم او دول  معين  او العال  كعد (
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 نها  ام  نا  ويعا معيم   د ي و  ش ص معيم وشرا   عع  معين   م  ريل 

كوم  يد منت   ار ال عع   ا مونه يوعد  ند ادف ادميا  رنما  ا الون  الال ي

  م اند يمت  س  ا مم  ول  ار ال عع  

التا  امنتاسي وانها مسمو د مم الموارد  امنتاسي ي  د والو دة  :اإلنتاجيةالوحدة 

 ي و  وا ت دامها ش ص معيم منتات  عع  معين  

 التا تعم   ا انتات  عع  معين    امنتاسي ي  د وها مسمو  الو دا   الصناعة :

 كويرة  ا    مي وال نا    امنتاسي لعتشرن  ويم الو دة 

 من ن  ال عت الال يواسد ك  منها   1

 ت  يل التوا م لك  منهما    2

ي  رررد ورررالتوا م الوضررره الرررال د يوسرررد  يرررد اتسرررار ن رررو الت يرررر  تررروا م ال رررنا   ي  رررد ورررالتوا م الوضررره الرررال د يوسرررد  يرررد اتسرررار ن رررو الت يرررر  تررروا م ال رررنا   

سديرردة لعررد و  الرر  سديرردة لعررد و  الرر    إنتاسيرر إنتاسيرر وررد لو رردا  وررد لو رردا  رنرن   ل ليعنررا الوضرره الررال د يوسررد  يررد يعنررا الوضرره الررال د يوسررد  يررد 

ال اليررررر  لع رررررروت مرررررم المسرررررا  ال اليررررر  لع رررررروت مرررررم المسرررررا    امنتاسيررررر امنتاسيررررر او رنوررررر  لعو ررررردا  او رنوررررر  لعو ررررردا    امنتررررراتامنتررررراتمسرررررا  مسرررررا  

     امنتاساامنتاسا

رنوررر  لررردو رنوررر  لررردو    ل ل يعنرررا الوضررره الرررال د يوسرررد  يرررد  يعنرررا الوضررره الرررال د يوسرررد  يرررد   امنتاسيررر امنتاسيررر امرررا التررروا م لعو ررردة امرررا التررروا م لعو ررردة 

 المنت  ل يادة او ان اص م دار ما ي و  وفنتاسد مم ال عع  المنت  ل يادة او ان اص م دار ما ي و  وفنتاسد مم ال عع  

وي رررا  ام ال رررنا    رررا  الررر  تررروا م  نررردما تنرررت  ال ررردر مرررم ال رررعع  الرررال ي  رررل وي رررا  ام ال رررنا    رررا  الررر  تررروا م  نررردما تنرررت  ال ررردر مرررم ال رررعع  الرررال ي  رررل 

الم ررراواة وررريم  رررعر ال رررعع  او اديرررراد المتو ررر  لهرررار ال رررعع   وم ررردار متو ررر  الم ررراواة وررريم  رررعر ال رررعع  او اديرررراد المتو ررر  لهرررار ال رررعع   وم ررردار متو ررر  

تكعشرررر  انتررررات الو رررردة منهررررا ا  ررررااا كررررام متو رررر   ررررار التكعشرررر  انرررر  مررررم اديررررراد تكعشرررر  انتررررات الو رررردة منهررررا ا  ررررااا كررررام متو رررر   ررررار التكعشرررر  انرررر  مررررم اديررررراد 

رو ررا نيررر  اديررا ممررا رو ررا نيررر  اديررا ممررا   المتو رر  لهررار ال ررعع   ررام المنتسرريم لهررار ال ررعع  ي   ررومالمتو رر  لهررار ال ررعع   ررام المنتسرريم لهررار ال ررعع  ي   رروم

ومرررم تررر   يرررادة ال عرررت ومرررم تررر   يرررادة ال عرررت   امنتررراساامنتررراسايررر دل الررر  د رررو  منتسررريم سررردد الررر  المسرررا  يررر دل الررر  د رررو  منتسررريم سررردد الررر  المسرررا  

لهرررار ال رررعع  ومرررا ي  رررل ارتشرررا  متو ررر  تكعشررر  الو ررردة لهرررار ال رررعع  ومرررا ي  رررل ارتشرررا  متو ررر  تكعشررر  الو ررردة   امنتاسيررر امنتاسيررر  عررر  المررروارد  عررر  المررروارد 

المنتسرررر   ترررر  تت رررراوو مرررره اديررررراد المتو رررر  لهررررار ال ررررعع  ومررررا ي  ررررل انعرررردا  المنتسرررر   ترررر  تت رررراوو مرررره اديررررراد المتو رررر  لهررررار ال ررررعع  ومررررا ي  ررررل انعرررردا  

تكعشررر  الو ررردة مرررم ال رررعع  اكورررر مرررم تكعشررر  الو ررردة مرررم ال رررعع  اكورررر مرررم الرررروا نيرررر العرررادل ا امرررا ااا كرررام متو ررر  الرررروا نيرررر العرررادل ا امرررا ااا كرررام متو ررر  

  امنتررراساامنتررراساايراد رررا المتو ررر   رررام  ررراا يرررد ه المنتسررريم الررر  ال رررروت مرررم المسرررا  ايراد رررا المتو ررر   رررام  ررراا يرررد ه المنتسررريم الررر  ال رررروت مرررم المسرررا  

الم رررررت دم  ممرررررا يررررر دل الررررر  الم رررررت دم  ممرررررا يررررر دل الررررر    امنتاسيررررر امنتاسيررررر المررررروارد المررررروارد     رررررعار  رررررعارووالترررررالا ان شررررراض ووالترررررالا ان شررررراض 

ان شررراض متو ررر  تكعشتهرررا الررر  ام تت ررراوو مررره اديرررراد المتو ررر  لهرررا ا و نررراد ان شررراض متو ررر  تكعشتهرررا الررر  ام تت ررراوو مررره اديرررراد المتو ررر  لهرررا ا و نررراد 

 م م ي ا  ام ال نا    ا مسا  توا ي ا  ام ال نا    ا مسا  توا 
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 رررالمنت  يعمررر   عررر  تعمررري  رو رررد )  رررا ا  رررالمنت  يعمررر   عررر  تعمررري  رو رررد )  رررا ا   امنتاسيررر امنتاسيررر والو ررردة والو ررردة امرررا  يمرررا يتععرررل امرررا  يمرررا يتععرررل 

التكررراليف ال ديررر  والعا رررد التكررراليف ال ديررر  والعا رررد   MRمررره مررره   MCالرررد   ( وي رررد  الرررد  نررردما يت ررراوو الرررد   ( وي رررد  الرررد  نررردما يت ررراوو 

الررال ي  ررل الم رراواة الررال ي  ررل الم رراواة   امنترراتامنترراتتمترر  م ررتوو تمترر  م ررتوو   bال رردل ا  ررا الر رر  التررالا الن  رر  ال رردل ا  ررا الر رر  التررالا الن  رر  

 الال ي  ل توا م المنت   الال ي  ل توا م المنت      ل ل  MC وو  MRويم ويم 

وومرررا ام ايررررادر ال ررردل اكورررر مرررم تكاليشرررد ال ديرررد وومرررا ام ايررررادر ال ررردل اكورررر مرررم تكاليشرررد ال ديرررد   >MR  MC رررام  رررام   aامرررا ن  ررر  امرررا ن  ررر  

Q اند ي ت يه  يادة رو د و يادة انتاسد ال   اند ي ت يه  يادة رو د و يادة انتاسد ال  
*  

   

 ام المنت  ي  ر  ام المنت  ي  ر     ل ل ام تكاليشد ال دي  اكور مم  ا دة ال دل  ام تكاليشد ال دي  اكور مم  ا دة ال دل   Cاما الن    اما الن    

  ا التا ت  ل توا م المنت   ا التا ت  ل توا م المنت    b الن     الن    

 ((  المنت المنت  وتوا موتوا م) الع ن  ويم التكاليف ال دي  واديراد ال دل ) الع ن  ويم التكاليف ال دي  واديراد ال دل 

 

 

من نررر  ال عرررت : والن رررو  لم رررتوو ال رررنا    رررام من نررر  ال عرررت ل رررعع  معينررر  من نررر  ال عرررت : والن رررو  لم رررتوو ال رررنا    رررام من نررر  ال عرررت ل رررعع  معينررر  

 ررعع  معينرر  و ررعر  ررار ال ررعع  ا ووررالد  ررعع  معينرر  و ررعر  ررار ال ررعع  ا ووررالد يورريم الع نرر  ورريم الكميرر  المشررتراة مررم يورريم الع نرر  ورريم الكميرر  المشررتراة مررم 

 رررام  ررراا المن نررر  والن رررو  لمنرررت  معررريم يمتررر  من نررر  اديرررراد المتو ررر  ا  يررر   رررام  ررراا المن نررر  والن رررو  لمنرررت  معررريم يمتررر  من نررر  اديرررراد المتو ررر  ا  يررر  

ام كررر  و ررردة يرررت  ويعهرررا ورررنش  ال رررعر ووالترررالا  و  رررم  اسمرررالا اديرررراد الكعرررا ام كررر  و ررردة يرررت  ويعهرررا ورررنش  ال رررعر ووالترررالا  و  رررم  اسمرررالا اديرررراد الكعرررا 

لعمنررررت   عرررر  اسمررررالا المويعررررا   ررررام  ررررارت ال  ررررم  يمترررر  اديررررراد المتو رررر  لعمنررررت   عرررر  اسمررررالا المويعررررا   ررررام  ررررارت ال  ررررم  يمترررر  اديررررراد المتو رررر  

يت ررراوو مررره  رررعر الو ررردة مرررم  رررار ال رررعع  امرررا اديرررراد يت ررراوو مررره  رررعر الو ررردة مرررم  رررار ال رررعع  امرررا اديرررراد   لعو ررردة المنتسررر  والررراللعو ررردة المنتسررر  والرررال

ال ررردل  انرررد ي تعرررف  رررم اديرررراد المتو رررر   رررا انرررد يمتررر  م ررردار ال يرررادة  ررررا ال ررردل  انرررد ي تعرررف  رررم اديرررراد المتو رررر   رررا انرررد يمتررر  م ررردار ال يرررادة  ررررا 

اسمرررالا اديرررراد الكعرررا لعمنرررت   نرررد  يرررادة م ررردار مويعاترررد وم ررردار و ررردة وا ررردة اسمرررالا اديرررراد الكعرررا لعمنرررت   نرررد  يرررادة م ررردار مويعاترررد وم ررردار و ررردة وا ررردة 

و نرردما ي رررو  المنرررت  وويررره سميررره انتاسرررد و رررعر وا رررد  شرررا  رررار ال الررر   انرررد يويررره و نرردما ي رررو  المنرررت  وويررره سميررره انتاسرررد و رررعر وا رررد  شرررا  رررار ال الررر   انرررد يويررره 
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مررررم ال ررررعع  المنتسرررر  وررررنش  ال ررررعر ممررررا يرررر دل الرررر  ت رررراول مررررم ال ررررعع  المنتسرررر  وررررنش  ال ررررعر ممررررا يرررر دل الرررر  ت رررراول   إضررررا ي إضررررا ي دا  دا  و ررررو رررر

اديرررررراد ال ررررردل مررررره اديرررررراد المتو ررررر  و رررررعر  رررررار ال رررررعع  و ررررراا د يكررررروم اديرررررراد ال ررررردل مررررره اديرررررراد المتو ررررر  و رررررعر  رررررار ال رررررعع  و ررررراا د يكررررروم 

والضررررورة  رررا سميررره ال ررراد  ا  من نررر  ال عرررت الرررال يتسرررد مرررم ا عررر  الررر  والضررررورة  رررا سميررره ال ررراد  ا  من نررر  ال عرررت الرررال يتسرررد مرررم ا عررر  الررر  

والرررر  اليمرررريم يوضررررا ام و يررررادة الم ررررادير الموا رررر  د وررررد ام يررررن شض والرررر  اليمرررريم يوضررررا ام و يررررادة الم ررررادير الموا رررر  د وررررد ام يررررن شض   األ ررررش األ ررررش 

وورررالد  رررام اديرررراد ال ررردل لع رررعع  ام  رررو اد  رررعر الو ررردة م رو رررا وورررالد  رررام اديرررراد ال ررردل لع رررعع  ام  رررو اد  رررعر الو ررردة م رو رررا    رررعر ا ا رررعر ا ا

منرررد م ررردار ادن شررراض  رررا اديرررراد الكعرررا لو يررر  الو ررردا  المنتسررر  ا و ررراا يعنرررا منرررد م ررردار ادن شررراض  رررا اديرررراد الكعرررا لو يررر  الو ررردا  المنتسررر  ا و ررراا يعنرررا 

 ام اديراد ال دل ان  مم  عر ال عع  ام اديراد ال دل ان  مم  عر ال عع  

 في ظل التنافس التام : األسعار

 روض التنا   التا  : ام المنا    التام  نادرا ما توسد  ا ال ياة الوانعي   هو 

ا راض تا  يتضمم نيات ال وة اد تكاري  وو  ا لما  و معروف  ام التواد  

ال ونا يتضمم لمسمو   مم المنتسيم والم تهعكيم  المنا    التام  تت  ل  ا 

 سانت العرض  ا م  ا تراض :

مم الوا عيم المتنا  يم و اا يعنا ام ك  وا ه  ع   دة د  تو ر  دد كوير  1

يكوم م دار  رض  مم ال عع  او ال دم  اد س   و ي  سدا مم العرض 

الكعا لهار ال عع  او ال دم  ووالتالا  اند د ي ت يه التأتير  ع  ال عر 

 ال ونا وت ييرر ما يعرضد مم  ار ال عع  

ووالد  اند  امنتاسي لمرون  لعموارد ك  منت  يواسد من ن   رض تا  ا  2

او اديسار او الشا دة  األسورودوم  يادة  ا م توو  إنتاسدي ت يه  يادة 

دوم  يادة  ا تكاليف الو دة التا ي و   إنتاسدي ت يه  يادة   لالر  مالي  

  وفنتاسها

و اا يعنا  د   امنتاسا ري  د و  و روت المنتسيم ال  ومم المسا    3

  امنتاتم ددا   ع  د و  و روت المنتسيم مم المسا    لوسود 

توا ر المعر   التام  لدو ك  منت  وارو ي  ك  منت  ا ر يعم   ا المسا    4

  وفنتاسهالع عع  التا ي و    امنتاسا

  وينما تت  ل المنا    التام  مم سانت ال عت 

ام ك  مشتر  ع   دة د تكوم   لتو ر  دد كوير سدا مم المشتريم ا   1

مشترياتد مم ال عع  او ال دم  اد س   و ي  سدا مم الم تهعد الكعا لهار 

 ال عع   

تو ر المعر   التام  لدو سميه الم تهعكيم و عر الو دة مم ال عع   ا سميه   2

 وف د ي  ل    روال ول و اا يعنا ام ن   ال عع  مم من    ال    س ا 
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مم من    ال   األ عاروالتا تتضمم اد تشادة مم ارتشا   المي ة الن عي 

     رو

تسان  الو دا  المنتس  مم ال عع  لدو م تعف المنتسيم و اا يعنا  د    3

   يوسد  امنتاسي وسود ا ت ف   ي ا او ت يعا  ا انتات ا د الو دا  

 سيم مي  أل ضعي  ال عع  التا ي و  وفنتاسها وعض المنت  للدو المشتريم 

 منحنى الطلب في ظل التنافس التام :

ام من ن  ال عت ل عع  معين  والتا ي و  وانتاسها منت  معيم ما  و اد من ن  

لمويعا   اا المنت   عما كام م دار ما ينتس   اا المنت  ما  و اد س     ير سدا 

ت ير  ا ما ينتس    اا المنت  د ي تر   لمم العرض ال ونا لهار ال عع  لالد  ام 

 ع  ال عر ال ونا و اا يعنا ام  اا المنت  يواسد  عر معيم و ي  يكوم من ن  

اا يمت  الم توو ال عرل لع عع  ويتسد ا  يا     م دار ما  (D)مويعاتد ممت  و   

تام  ي ت يه  اا المنت  انتاسد مم ال عع  ونمرا دم المنت   ا م  المنا    ال

و دة   لم دار مم ال عع  ونش   عر الو دة ا و اا يعنا ام   لي ت يه ام يويه 

موا    وف تضيف ال  العا د الكعا لهاا المنت  نش  ال در الال  تضيشد و دة 

  او   لالد  اند  ا م  التنا   التا   ام :

 

  عر الو دة = اديراد المتو   = اديراد ال دل لع عع  المنتس 

P =       MR    =    AR      

اما من ن   عت ال ول  اند ي تعف  م الد مم  ي  اند يتسد مم ا ع  ال  ا ش  

 يأ اوال  اليميم معورا  م اند و يادة الم ادير المنتس  مم ال عع   ام  عر ال ول 
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  ا ادن شاض دم  يادة  رض ال عع  ي دل ال  ان شاض  عر ا وام ان شاض

  يادة ال عت  ع  ال عع  ال   ال عر ي دل

 

 منحنى العرض في ظل التنافس التام:

معين  مم ن   ت ا ه من نيا   إنتاسي يتكوم من ن   رض  عع  معين  لو دة 

ا وي  م ام  امنتاسي ال عت لهار ال عع  مه من ن  التكاليف ال دي  لهار الو دة 

مم  ار ال عع  وكالد  امنتاسي ت داد الم ادير التا تعرضها الو دة  األ عارو يادة 

نمرا دند  P1 ام م دار الكمي  المعروض  ي اول  شر  ندما يكوم ال عر ان  مم 

 ند  اا الم توو ال عرل د ت ت يه الو دة ت  ي  تكاليشها المت يرة وو يادة 

  Q2ال   Q1 ام الم دار المعروض ي داد مم  P2الم توو ال عرل ال  

  و الس   مم من ن   امنتاسي ااا  ام من ن   رض ال عع  لعو دة MC 

   AVCد عار ا ع  مم ادن  ن     ع   AVCوعد ت ا ع  مه من ن  
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   اما من ن   رض ال نا   لهار ال عع   ما  و اد المسمو  اد  ا لمن نيا

 المكون  لهار ال نا    امنتاسي  رض الو دا  

 ظل التنافس التام:التوازن السوقي في 

   يت  ل توا م المنت   ندما تت اوو التكاليف ال ديMC  لهاا المنت  مه

   MRايرادر ال دل 

     وينما يت  ل توا م ال نا    ندما تت اوو التكاليف المتوAC  مه

واديراد المتو    MRونمرا لت اول اديراد ال دل  ARايراد ا المتو   

AR  ا م  التنا   التا  ا  ام التوا م ال ونا يت  ل  ا م  الم اواة ويم 

 التكاليف ال دي  والتكاليف المتو    واديراد المتو   او  عر ال عع   

 

MC = AC = P    AR 

و اا يعنا ام توا م المنت  يت  ل  ندما ينت  ال در مم ال عع  الال ي  ل ادن  ندر 

ال در الال يم   ندر من ن  مويعا  المنت  مه  مم التكاليف المتو    و و

من نيا  التكاليف المتو     ند ادن  ن     يد الد دم توا م المنت  يت  ل  ند 

الال  ACو ا ادن  ن     ا من ن   Pمه  ACمه  MCالن    التا يت اوو  يها 

   (U)يكوم  ع  شك   رف 
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   نشترض ام من ن  ال عت ) المويعا  ( ا ع  مم ادن  ن     عAC  

ووالتالا  MRمه  MC اند  ا  ال  توا م دند يت اوو  ندر  Q1 ندما ينت  المنت  

  روا ولالد  هو ي  ل   ACيشول   (AQ1)لد   ARولكم   روا دي  ل تعمي  

و يادة العرض  امنتاتانت ادي  ) نير ا تيادي  ( مما يد ه منتسيم سدد لد و  

 ت  يعود ال  ام   (D)ووالتالا ان شاض ال عر وين شض من ن  مويعا  المنتسيم 

 ا تيادي     روا  ا ادن  ن     يد ا والمنت   ا  ار ال ال  ي  ل   ACيم  من ن  

 

   ولو ام المنت  انت  الكميQ2  ام AC  ي اولAR روا ام المنت  ي  ل   ل  

ا تيادي  وما ي دل ال  توا م ال نا   ولكم المنت  د ي  ل تعمي  رو ي  

ووالد  MR (C Q2)و ا ا ع  مم ايرادر ال دل (B Q2) لد  MC ي  ام 

 وانتاسد  اا الم توو ي ع  رو د  

   التنا    ند انتات ااا ن تنت  ام توا م المنت  وال نا   يت  ل  ا م

 AC = MC = Pال در مم ال عع  الال ي  ل م اواة 

  اما توا م ال نا    يت  ل  ند انتات ال درQ2  ي  ي  ه من ن   عت 

لع نا    ا الشترة ال ويع   LACمن ن  التكاليف المتو     Dال نا   

   P ند ادن  ن     يد ووالد  ام  عر التوا م  و 
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 الفترة القصيرة : التوازن السوقي في

الال ي  ل تعمي  ارو يتها  امنتاتوانتاسها ال در مم  امنتاسي يت  ل توا م الو دة 

  ي  ام  ا م  : MC و   MRو و الد ال در الال ي  ل الم اواة ويم 

1  MR>MC  د امنتاسي ام تعمي  ارو ي  المنت  د ت  ل و اا يد ه الو دة

 Q1ال   Qن و  يادة انتاسها مم 

2  MR<MC   ام المنت  ي يد مم ارو يتد وان اص م دار وناتسد ال ععا  ت 

 Q1ال   Q2تت  ل  الم اواة  ويم تكعشت  ال دي  وايرادة ال دل مم 

 

   ويت  ل توا م ال نا   مم     الم اواة ويم الكمي  المعروض  والكمي

Qالكمي   وفنتاتالم عوو  مم  ار ال عع  والد 
´ 

مم ال عع   ي  يوع  ال عر  

Pال ونا 
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 في الفترة الطويلة : اإلنتاجيةتوازن الوحدة 

 ا  ال  توا م  ا الشترة ال ويع   ندما تعم   ع  تعدي   امنتاسي تكوم الو دة 

وما ي  ل انتاسها لع عع  وال در المت  ل لعنهاي  ال  رو لدال   امنتاسي  عتها 

التكاليف المتو     ا الشترة ال ويع   ي  يم   اا المن ن  من ن  ال عت الم دد 

د  امنتاسي وال عر ال ونا لع عع  ووالتالا  اند  ا م  الشترة ال ويع   ام الو دة 

ت  ل روا نير   امنتاسي  ار الو دة  ت  ل  وو الروا العادل     ا اما ااا كان 

السديدة ال  الد و   ا  امنتاسي  ام  اا يد ه الو دا    ادل ) روا انت ادل (

مما ي دل ال   يادة المعروض ال ععا ومم ت  ان شاض  عر  امنتاسا اا المسا  

ا نمر األ ع ال   امنتاسي ال  انت ا  من نيا  التكاليف لعو دة  وامضا  ال ول 

 امنتاسال يادة ال عت  ع  الموارد ويتونف د و  المنتسيم السدد ال  المسا  

 ندما يت ش  الروا نير العادل و ي  يم  من ن  التكاليف المتو     ا ادس  

 من ن   عت ال عع    ATLCال وي  

 

 التغيرات التي تؤثر على التوازن العام في ظل التنافس التام :

ال نا    ا المدو ال وي    د ت د  الت يرا  التا ند   ا م  ا تراض توا م

 تتضمم :

 ت ير ال عت  ع  ال عه   -1

 (ت ير تكاليف انتات  ار ال عه ) نتيس  لت ير ا عار موارد ا ادنتاسي   -2

  رض ضرا ت  ع  ال عه المنتس    -3
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 اإلنتاجيةاإلنتاجيةثانيا : تغير التكاليف ثانيا : تغير التكاليف 

 عررر  نو يررر   رررار التكررراليف ووالترررالا  عررر  نو يررر   رررار التكررراليف ووالترررالا   امنتاسيررر امنتاسيررر يتونرررف اترررر الت يرررر  رررا التكررراليف يتونرررف اترررر الت يرررر  رررا التكررراليف 

 ال  :ال  :  امنتاسي امنتاسي يمكم ت نيف اتر الت ير  ا التكاليف يمكم ت نيف اتر الت ير  ا التكاليف 

a))  التاوتررر  :  رررا مررر  ا ترررراض ارتشرررا  ايسرررارا  التاوتررر  :  رررا مررر  ا ترررراض ارتشرررا  ايسرررارا    امنتاسيررر امنتاسيررر  يرررادة التكررراليف  يرررادة التكررراليف

 رررام من نررر  التكررراليف  رررام من نررر  التكررراليف   امنتاسيررر امنتاسيررر المورررانا الترررا تعمررر  مرررم   لهرررا الو ررردة المورررانا الترررا تعمررر  مرررم   لهرررا الو ررردة 

ال د يت يررر  يررد كرر  ال د يت يررر  يررد كرر  التاوترر  والكعيرر   رروف ينت رر  الرر  ا عرر   ررا الونرر  الررالتاوترر  والكعيرر   رروف ينت رر  الرر  ا عرر   ررا الونرر  الرر

ا وومررررا ام من نرررر  العرررررض  ررررو سرررر   مررررم ا وومررررا ام من نرررر  العرررررض  ررررو سرررر   مررررم   MCو و   AVCمررررم من نرررر  مررررم من نرررر  

 هرررراا يعنررررا  ررررد  ت يررررر م رررردار المعررررروض ال ررررععا و يررررادة  هرررراا يعنررررا  ررررد  ت يررررر م رررردار المعررررروض ال ررررععا و يررررادة   MCمن نرررر  من نرررر  

د تت يررررر  ررررا الشترررررة ال  رررريرة امررررا  ررررا د تت يررررر  ررررا الشترررررة ال  رررريرة امررررا  ررررا   األ ررررعاراأل ررررعاراديسررررار ووالتررررالا  ررررام اديسررررار ووالتررررالا  ررررام 

ويررر دل الررر  ال رررروت مرررم ال رررنا   ويررر دل الررر  ال رررروت مرررم ال رررنا     ATCادسررر  ال ويررر    ررروف ترتشررره ادسررر  ال ويررر    ررروف ترتشررره 

 ان شاض العرض لع عع  ووالتالا ارتشا   عر ا  ان شاض العرض لع عع  ووالتالا ارتشا   عر ا    مما ي دل ال مما ي دل ال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b))  المت يرة :المت يرة :  امنتاسي امنتاسي  يادة التكاليف  يادة التكاليف 

  امنتررراتامنتررراتالعمررر  الوشررررل الررردا    رررا  معيرررا  العمررر  الوشررررل الررردا    رررا  معيرررا     سرررور سرررور رررا مررر  ا ترررراض ارتشرررا   رررا مررر  ا ترررراض ارتشرررا  

وكرررالد وكرررالد   AVC رررام  ررراا  ررري دل الررر  انت رررا  من نررر  التكررراليف المتو ررر   المت يررررة  رررام  ررراا  ررري دل الررر  انت رررا  من نررر  التكررراليف المتو ررر   المت يررررة 

يترترررت  عررر  الرررد ن رررص المعرررروض يترترررت  عررر  الرررد ن رررص المعرررروض الررر  ا عررر  والررر  الي رررار  يررر  الررر  ا عررر  والررر  الي رررار  يررر    MCمن نررر  من نررر  

ا ااا  رررا  تررررة ادسررر  ال  رررير  رررام ارتشرررا  التكررراليف ا ااا  رررا  تررررة ادسررر  ال  رررير  رررام ارتشرررا  التكررراليف   Q2الررر  الررر  Q1ال رررععا مرررم ال رررععا مرررم 
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المت يررررة يررر دل الررر  انت رررا  من نررر   ررررض ال رررنا   لهرررار ال رررعع  الررر  الي رررار المت يررررة يررر دل الررر  انت رررا  من نررر   ررررض ال رررنا   لهرررار ال رررعع  الررر  الي رررار 

ووالتررررالا ارتشررررا   ررررعر ال ررررول لع ررررعع   ررررا مرررر  توررررا  م رررردار ووالتررررالا ارتشررررا   ررررعر ال ررررول لع ررررعع   ررررا مرررر  توررررا  م رررردار S2الرررر  الرررر    S1مررررم مررررم 

 رررا  رررا   األ رررعااأل رررعاالسديرررد  رررم التررروا م السديرررد  رررم التررروا م ال عرررت  عيهرررا ا وي تعرررف الوضررره التررروا نا ال عرررت  عيهرررا ا وي تعرررف الوضررره التررروا نا 

     عارر  عاررم  ن  ام م دار المعروض ال ععا مه  يادة م  ن  ام م دار المعروض ال ععا مه  يادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)) :  رض ضرا ت  ع  ال عه المنتس  : رض ضرا ت  ع  ال عه المنتس  

او  عررر  او  عررر    األرورررا األرورررا او  عررر  م ررردار او  عررر  م ررردار   امنتررراتامنتررراتالضررررا ت نرررد تشررررض  عررر  ) اسمرررالا الضررررا ت نرررد تشررررض  عررر  ) اسمرررالا 

 ك  و دة منتس  مم ال عع (ك  و دة منتس  مم ال عع (

 ررررا مرررر  الضرررررا ت ادسماليرررر   ررررام  ررررار الضرررررا ت تمترررر  ارتشررررا   ررررا  ررررا مرررر  الضرررررا ت ادسماليرررر   ررررام  ررررار الضرررررا ت تمترررر  ارتشررررا   ررررا    11

 رررا  رررا   امنتاسيررر امنتاسيررر التكررراليف التاوتررر  ممرررا د يررر تر  عررر  التكعشررر  ال ديررر  لعو ررردة التكررراليف التاوتررر  ممرررا د يررر تر  عررر  التكعشررر  ال ديررر  لعو ررردة 

 رررا انترررات  رررا انترررات   امنتاسيررر امنتاسيررر الشتررررة ال  ررريرة و ررراا يسعررر   تميررر  ا رررتمرار الو ررردة الشتررررة ال  ررريرة و ررراا يسعررر   تميررر  ا رررتمرار الو ررردة 

م رردار مررا تنتسررد مررم ال ررعع  نورر   رررض ضرررا ت  عيهررا و ررا مرر  مررا ااا م رردار مررا تنتسررد مررم ال ررعع  نورر   رررض ضرررا ت  عيهررا و ررا مرر  مررا ااا 

د ت  رررل  ررروو الرررروا العرررادل   ررر   شرررا د ت  رررل  ررروو الرررروا العرررادل   ررر   شرررا   امنتاسيررر امنتاسيررر دة الو ررردة دة الو ررردة كانررر  الو ررركانررر  الو ررر

 رررررار ال الررررر   نرررررد  ررررررض الضررررررا ت و ررررروف ينت ررررر  من نررررر  تكعشتهرررررا  رررررار ال الررررر   نرررررد  ررررررض الضررررررا ت و ررررروف ينت ررررر  من نررررر  تكعشتهرررررا 

ممرررا يسععهرررا د ت  رررا تكعشتهرررا الكعيررر  ممرررا يسععهرررا د ت  رررا تكعشتهرررا الكعيررر    األ عررر األ عررر الررر  الررر    ATCالمتو ررر   الكعيررر  المتو ررر   الكعيررر  

 رررا مررر  نشررر  الم رررتوو ال رررعرل  رررا الشتررررة ال ويعررر  و ررراا يرررد عها الررر   رررا مررر  نشررر  الم رررتوو ال رررعرل  رررا الشتررررة ال ويعررر  و ررراا يرررد عها الررر  
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يترتررررت  عرررر  الررررد انت ررررا  من نرررر  يترتررررت  عرررر  الررررد انت ررررا  من نرررر   يرررر   يرررر    امنترررراتامنترررراتال ررررروت  ررررم مسررررا  ال ررررروت  ررررم مسررررا  

 رررررض ال ررررنا   لهررررار ال ررررعع  الرررر  الي ررررار ويرررر دل الررررد الرررر  ن ررررص  رررررض ال ررررنا   لهررررار ال ررررعع  الرررر  الي ررررار ويرررر دل الررررد الرررر  ن ررررص 

وم ارنتررررد وررررالشترة ال رررراو   لشرررررض وم ارنتررررد وررررالشترة ال رررراو   لشرررررض     ررررعارر  ررررعاررالمعررررروض ال ررررععا وارتشررررا  المعررررروض ال ررررععا وارتشررررا  

  ار الضرا ت  ار الضرا ت 

 

اما  ا م  ضرا ت معين   ع  ك  و دة منتس   يترتت  ع  الد تأتير   2

وانت ا   ار المن ن  الممت   نتاتامم دار التكاليف ال دي  لهار الو دا  مم 

وال  الي ار وما ي  ل ان شاض  ا م دار  األ ع لعتكاليف ال دي  ال  

ويتونف مدو ت م  ك  مم المنت     عاررالمعروض ال ععا ومم ت  ارتشا  

والم تهعد لهار الضرا ت  ع  من ن   رض  ار ال عع  وم دار مرون  

  رضد  
 

a    مرون  و ا م  ا تراض ام م دار  األكتر ي  ام  ا م  من ن  العرض

 ام م دار ادرتشا   ا  عر  ار  ABالضريو   ع  الو دة المنتس   و 

   𝑃1∆ال عع  نتيس  لشرض  ار الضريو  يتمت  وال در 

b   مرون   ام م دار ادرتشا   ا  عر  ار  األن اما  ا م  من ن  العرض

 𝑃2∆توو ال عت يوع  ال عع  نتيس  لشرض نش  الضريو  و ا م  نش  م 

∆𝑃2 <  ∆𝑃1      ي  ام   

ووالتالا  ام م دار ت م  الم تهعد لععوئ الضريوا اكور  ا م  العرض المرم 

 مرون   األن  ند  ا م  العرض 
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c    اما  ا م  من ن  العرض د نها ا المرون  ) تا  المرون  (  ام ك

P∆الضريو   وف يت معها الم تهعد  ي  ام  = 𝑨𝑩ام الت ير  ا   ل

مم  ضال عر والال يت معد الم تهعد  وف ي داد ونش  م دار ما يشر

 ABضريو   ع  ال عع  والمتمت  والم ا   

 

 

 

 

 

 

 

d    اما  ا م  من ن  العرض او المي  ال الت  ام  رض ضريو  م ددة  ع

 ار ال عع     عارالو دا  المنتس  مم ال عع   وف ي دل ال  ارتشا  

وم دار ا ع  مم م دار الضريو  المشروض   عيها  ي  يوع  م دار الضريو  

AB  ا  يم ي داد م دار  عر  ار ال عع  وم دار ∆P    
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 ي  تمت  الضريو  ن و   امنتات  روا اما  ا م   رض ضرا ت  ع    3

مما د ي تر  ع  من ن  التكعش  ال دي  لعو دا   األروا م وي  مم م دار  ار 

المكون  لع نا   ووالتالا  د  تأتر م دار المعروض ال ععا  امنتاسي 

 وا عارر  ا الشترة ال  يرة وهار الضرا ت 

ووالتالا  امنتاتمم مسا   امنتاسي اما  ا الشترة ال ويع    د ت رت وعض الو دا  

 ل التوا م مم سديد  ا م  نع  مم المعروض ت عص المعروض ال ععا  ي  يت 

   امنتاساالعامع   ا  اا المسا   امنتاسي وارتشا   عرل ون ص  ا  دد الو دا  

  ولعتوضيا وشك  رياضا ا  ااا  رض  ضريو   ع  الو دة مم النات  ت در

  ام دال  التكاليف الكعي  يمكم كتاوتها والمعادل  ادتي  : Tوال در 

TC = f(Q) +FC + TQ  

 كمي  * ضريو      التاوت    التكاليف المت يرة 

 = MCودال  التكاليف ال دي  لها  ا :                                   
∆𝑓(𝑄)

∆𝑄
 + T 

+ Tووم اواة التكاليف ال دي  مه ال عر  ام :                                
∆𝒇(𝑸)

∆𝑸
 

∆𝑓(𝑄)

∆𝑄
= 𝑃 − 𝑇 

 اما دال   رض  اا المنت   تت ا ال ورة التالي  : 
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Qs = f (P-T)                                                                                              

 (P- T)ام م دار المعروض مم ال عع  دال  ل ا ا  عر  ار ال عع    ل

 الم عوت والمعروض  أم : و ا م  ت ديد تو ام ال ول مم     م اواة

Qd – Qs = 0  

F(P) – f(P – T ) = 0 

  اما ااا  رض  ضريو  تمت  ن و  م وي   ع   عر المويعا  تمت  وال درN 

 :               TC = f(Q) + Fc +N(PQ) ام دال  التكاليف الكعي  لعمنت   ا 

 = = MCاما التكاليف ال دي   ها : 
∆𝑓(𝑄)

∆𝑄
 + N(P)                               

 ووم اواة التكاليف ال دي  وال عر  ام :  

 

 

P – NP= 

P (1 – N)= 

 

 ووالتالا  ام الكمي  المعروض  مم  ار ال عع  يمكم تمتيعها والمعادل  التالي  : 

Qs= f ( P(1 – N))                                                                                          

مزرعة وكانت دالة  100محصول معين يتم انتاجه من خالل  مثال / اذا كان

 TC = 10 + Q + 0.1 Q2التكاليف الكلية لكل منها هي : 

 العرض (ما م دار الكمي  المعروض  منها   ) اشتل دال    1

                      Qd = 4000 – 400Pااا كان  دال  ال عت  ع  ال عع   ا   2

  ما  و  عر التوا م وما  و م دار الكمي  الم عوو  والمعروض  ) كمي  التو ام ( 

دينار  ع  ك  و دة منتس   ما  و  عر  0.9ااا  رض  ضريو  م دار ا   3

 التو ام السديد وكمي  التو ام السديدة  

TC = 10 + Q + 0.1Q2
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MC = 1 +0.2Q  

 فان :   MC = Pوبمساواة التكاليف الحدية مع السعر 

1 + 0.2Q = P → Q = 5𝑃 − 5                                                                   

Qs = 5P –5 → P ≥ 𝟏 

Qs = 0 → P < 1                                                                              

 م ر د (  و : 100ووالد  ام المعروض الكعا مم  ار ال عع  )   

Qs = 500P – 500 

 لمعر    عر التوا م ن و  وم اواة الكمي  الم عوو  مه الكمي  المعروض  مم ال عع  

Qs = Qd                                                                                                                                       

500P – 500 =4000 – 400P                                                                   

900P = 4500 → P = 𝟓                    

 

 ووتعويض  عر التوا م  ا معادل  ال عت او العرض ن     ع  كمي  التو ام 

Qs = Qd     =  500 (5) – 500= 2000  

 

 

على السلعة المنتجة فأن دالة التكاليف  Tعند فرض محددة تبلغ قيمتها 

                 TC = 10 + Q + 0.1 Q2+ TQتكون :  اإلنتاجيةالكلية للوحدة 

          

 واستخراج المشترك  TQ مع   Qوبجمع 

TC = 10 +(1+T) Q + 0.1 Q2 

Mc = (1+T) + 0.2Q→ Mc = 𝑃 

1 + T + 0.2Q = P→ 5 + 5𝑇 + 𝑄 = 5𝑃 

Q= 5(P – T) – 5                                       
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Qs = 0     →         P < 1+T                                                               

   

Qs = 5(P – T)     →       P > 1+T                                                      

              

          500 – ( P – T) 500 تكون الكمية المعروضة :  100بالنسبة للمزارع ال 

         =Qs 

 

 ووم اواة الكمي  الم عوو  مه الكمي  المعروض  

500 (P – T ) – 500    = 4000 – 400P                                                      

                 

 

 ( دينار لعو دة 0.9ت )  Tنعوض  م 

P = 5 + 5/9 T 

P = 5.5 

 كمي  التوا م :ووالتعويض ومعادل  ال عت او العرض ن     ع  

Qd = Qs = 4000 – 400 (5.5) = 1800                                                         

                

مم  اا يتويم ام  رض ضريو   ع  ال عع  المنتس   وف ي دل ال  ن ص الكمي  

 المعروض  منها وارتشا   عر ا 
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 خيار تعظيم العائد :

TR = Y .Py 

Max TR  لتعمي  العا د  ام المنت  ينت  ال  ال د الال يكوم  ندر العا د ال دل:

                                                                                   MR = 0ي اول  شر 

                               

  ند م  م  الر    أم :

 اكور مم الم ا   التا تعم  العا د   Mc = MR_ الم ا   التا تعم  الروا  ندما 

*Yاكور مم روا الو دة المنتس   Y_  ل ام روا الو دة المنتس  مم 
 

*Y _ اد ام العا د  ند انتات
  yاكور مم العا د  ند انتات 
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TR = Y .Py                                                                                                                                                                                   

MR = 
∆TR

∆𝑌
= Py 

 MR = Py ا  ول المنا    التام                                

 اما  ا ال ال  العام  ) و ي  األ وال (:       

TR = Y .Py 

MR = 
∆TR

∆𝑌
= 𝑌. 

∆𝐏𝐲

∆𝑌
+ 𝐏𝐲

∆Y

∆𝑌
 

MR = P + Y 
∆P

∆𝑌
 

 امنتاتام ال عر يت ير   ت كمي    ل

  ا  ول المنا    التام  الكمي  المنتس  د ت تر  ع  ال عر  ال عر يكوم 

 .Yتاو   يكوم
∆𝐏𝐲

∆𝑌
                              MR = Pو عيد يكوم      0 = 

  ي دل ال  ن ص وال عر  الع ن   امنتات ا  ول المنا    نير التام   يادة

                                                 - MR = P ك ي   الو  لالد يكوم 

ام العا د ال دل ي اول ال عر م رو  مند م دارا معينا و عيد يكوم   ل

                                      MR <Pالعا د ال دل ان  مم  عر النات   
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 : Xدالة الطلب على المورد 

 ند ضرت النات  ال دل و عر النات  ن     ع  نيم  النات  ال دل وكالد ال ا  

ن     ع  نيم   Py ند ضرو   ا  عر النات   Apوالن و  لمتو   امنتات 

 امنتاتمتو   

 =  VMPقيمة الناتج الحدي 

MP. 𝐏𝐲                                                                   

 = VAPنيم  متو   النات   

AP. 𝐏𝐲                                                                      

ووما ام نيم  النات  ال دل  وارة  م   ن  كمي  المورد الم ت د  و عر النات  

وا توارا مم ن    ت ا ه من ن   Xعور  م دال  ال عت  ع  المورد  عيد  هو ي

VMP   مه من نVAP   وال  األ ش 

  المنت  د ينت   ندما يكوم  عر الموردP*
دم  عر المورد ا ع  مم  

 ل ام ال عت  X ل د يوسد  عت  ع  المورد  VMPمتو   نيم  النات  

 ل  ندما يكوم  عر المورد  VAP< Pي اول  شر  ندما  X ع  المورد 

    اكور مم نيم  متو   امنتات
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وعد ت ا عد  VMPاا  ال عت  ع  المورد  و س   مم من ن  نيم  النات  ال دل 

د عار ادن  مم مم ا ع  ن      ع  من ن   VAPمه من ن  نيم  متو   النات  

VAP   

 ااا كام المورد  و ال ماد مت   ام ان شاض  عر ال ماد )المورد (  وف ي دل 

 ال   يادة الكمي  الم ت دم  مند   

 

 

 دعم الناتج :

   / مااا ي د  د ت دا  ال ماد ااا ما ارتشه  عر النات  ؟

 يادة  عر النات  ت دل ال   يادة الكميا  الم ت دم  مم المورد ) ي د  ت و   ا 

ال  األ ع  وت داد  (MP . 𝐏𝐲)من ن  ال عت دم  عر المورد تاو   يت و  

الكميا  الم ت دم  مم المورد والد ل عود  عر النات   ي او  المنت   يادة 

 مم المورد انتاس  مما ي دل ال   يادة الكمي  الم عوو  
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 ند د   الدول  أل عار الموارد )  ع   وي  المتا  ال ماد (  ام د    دعم المورد :

  عر المورد يعنا ت شيض  عرر مما ي دل ال   يادة الكمي  الم عوو  مند  
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 األسعار في ظل االحتكار التام : 

اد تكار :  و الوضه الال يت   يد لمنت  معيم ال ي رة  ع  انتات  عع  معين  

واد تكار التا  نادرا ما يوسد  ا ال ياة الوانعي   هو ا تراض نمرل يتضمم نيات 

ال وة التنا  ي  مما ي ما لمنت  معيم ا تكار انتات  عع  معين  ووالتالا ندرتد  ع  

ير ما ينتسد منها  وي دل الد ال  انعدا  الشرل ويم التاتير  ا  عر ا  م  ريل ت ي

المنت  الشرد وال نا   كك   ي  ام المنت  الم تكر يمت  ال نا   وتوا م المنت  

 يمت  توا م ال نا    ا م  اد تكار التا  

 عوامل االحتكار :

ت ك  الو دة  امنتاسي   ا م ادر ك   وام  امنتات التا ت ت د   ا انتات   1

 معين    عع 

ندرة الو دة امنتاسي   ع  ال  و   ع   ند نانونا يمن ها  ل ا تكار   2

  عع  معين   ) مت  ا تكار م     دنتات الكهروا  او ال كد ال ديدي  الخ (

كور  س  اد تتمارا  ال  م  دنتات  عع  معين  والتا ت تات ر و    3

  موا  ض م  مت   نا   ال ديد وال عت  

امنتاسي   ع  تكويم ات اد تسارل يمنه د و  منتسيم سدد  ا ندرة الو دة   4

 المسا  امنتاسا لهار ال عع  

 امت كها لتكنولوسيا  ديت  او مت ورة او ا ترا   عما د يمكم منا  تد   5

 التوازن السوقي في ظل االحتكار :

ت   ا م  اد تكار الم عل د يوسد  رل ويم ال نا   والمنت  الشرد  ي  ام المن

الشرد يمت  ال نا     ونمرا دم ال عر يت دد ووا    المنت  الم تكر  ام م دار 

الم توو ال عرل ال ا د يتونف  ع  م دار الكمي  المنتس  والمعروض  مم  ار 

 ال عع   

 ل ام  يادة الكمي  المعروض  ي دل ال  ان شاض ال عر ووهاا ت تعف   وال 

م   ا ام  عر ال عع  د يت ير وت ير الم ادير اد تكار  م   وال المنا    التا

المنتس  والموا   مم ال عع   ا  ول المنا    التام   ي  ام المنت  المنا   د 

ي ت يه التاتير  ع   عر ال ول مم      يادة او ان اص مايعرض  مم  ار 

م     ال عع  ووالد  ام المنت   ا م  المنا    الكامع  يعم   ع  تعمي   روا د م

الت ك   ا م تويات  امنتاسي   ا  يم ام ال عر الال يواسد  عر م دد اما  ا م  
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اد تكار  ام المنت  يعم   ع  تعمي   روا د مم     الت ك   ا م توياتد 

 ادنتاسيد وال عريد 

 لعمنت  الم تكر والمعادل  التالي  : TRويمكم تمتي  اديراد الكعا 

TR = Py .Y                                                                                              

 لهاا المنت   يتمت  والمعادل  التالي : MRاما اديراد ال دل 

MR =
∆TR

∆𝑌
= Py + 𝑌 

∆Py

∆𝑌
 

ونمرا دم 
∆Py

∆𝑦
 الت دم الع ن   ك ي  ويم كمي  النات  و عر / م دار        0>

  يادة امنتات ت دل ال   شض ال عر   النات   ي  ام

اديراد ال دل ان  مم ال عر وما ي اول معد  الت ير  ا ال عر نتيس   MRلاا  ام 

 الت ير  ا الكمي  مضرووا  ا م دار الكمي  

يتنانص و يادة مرون   MRوايراد ا ال دل  Pyام الشرل ويم  عر الو دة  -

ال عت ال عري  لع عع  وي ترت الشرل وينهما ال  ال شر  ندما ت    ار 

 المرون  ال  ما د نهايد 
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ويمكم التعوير رياضيا  م اديراد ال دل وا ت دا  ال عر و مرون  ال عت ال عري  

  ي  :

TR = P.Q                                                                                                           

∆TR

∆𝑌
= 𝑃.

∆Q

∆𝑄
+ 𝑄 

∆P

∆𝑄
 

MR =P + 𝑄 
∆P

∆𝑄
 

MR = P + 𝑄 
P

P

∆P

∆𝑄
 

MR = P + 𝑃
Q

P

∆P

∆𝑄
 

ووما ام  
Q

P

∆P

∆𝑄
 و م عوت المرون   

1

E
 

MR  = P + 
P

|E|
 

MR = P ( 1 +
1

|E|
 )                                                                                                      

MR = P ( 1 -  
1

E
 )                                                                                        

 ا ال عه ال ويعي  لاا  ام الع ن  تكوم ووما ام مرون  ال عت ال عري   ادة ماتكوم  الود 

 والشك  التالا : 

   MR> 0 ام  1 ااا كان  المرون  اكور مم 

  MR = 0 ام  1 ااا كان  المرون  ت اول 

 MR < 0 ام  1 ااا كان  المرون  ان  مم 

 والر   يوضا الع ن  ويم مرون  ال عت ال عري  والعا د ال دل 
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ان  مم  عر ال عع   ند ك  م توو  MRون  م كالد مم الر   ام من ن  اديراد ال دل 

انتاسا اكور مم ال شر ووا ت ات معد  الت ير  ا اديراد ال دل لعمنت   اند ي اول ضعف 

 معد  الت ير  ا  عر ال عع  ويتويم الد مم المعادد  التالي   ي  ام 

                                                              P = a – bQدال  ال عت  ع  ال عع    

TR = P.Q                                                                                                                   

TR = (a – bQ) Q                                                                                                         

TR = aQ – bQ2 

MR =
∆TR

∆𝑄
 = a – 2bQ                                                                                

( والشرل ام   ( MR =a – 2bQ( ودال  اديراد ال دل   (P = a – bQن  م ام دال  ال عر 

اكتر ان دارا او مي نا مم  MR و ضعف مي  دال  ال عر يعنا ام من ن   MR مي  دال 

 من ن  ال عر وم دار الضعف 
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 متا  / ااا كام من ن  ال عت الال يواسهد المنت  الم تكر يمكم التعوير  ند والمعادل  التالي  :

P = 100 – 4Q                                                                                                    

  ام من ن  العا د الكعا :

TR = P Q   

TR = 100Q – 4Q2                                                                                                                      

  ااا كان  دال  التكاليف الكعي  لهاا المنت   ا :

TC = 50 + 20Q                                                                                                    

π ام دالد الروا :     = 𝑇𝑅 − 𝑇𝐶                                                                          

=( 100Q – 4Q2) – ( 50 + 20Q )                                                     

 وا  اننا ن ول شر  تعمي  الروا ولتعمي  الروا ومعر   كمي  امنتات المعمم  لعر

MC = MR                                                                                        

MC = 20          MR = 100 – 8Q                                                        

100 – 8Q = 20                                                                                                      

8Q = 80                                                                                                                

Q* = 80/8 = 10                                                                                                      

 ووالتعويض  ا دال  ال عت لمعر   ال عر التوا نا ) المعم  لعروا (

P = 100 – 4 (10)                                                                                                      

P* = 60                                                                                                                      

 الروا                                                     350 =  (10) 20 – 50 – 2(10) 4 – (10) 100 =

يعم   ا م  التنا   التا   ام وم اواة ال عر مه و ا م  ا تراض ام نش   اا المنت  

 التكاليف ال دي   ي  ام :

P = MR = MC                                                                                                           
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100 – 4Q = 20                                                                                                         

Q = 80/4                                                                                                                  

Q* = 20                                                                                                                    

 ووالتعويض  ا معادل  ال عت ن     ع   عر التوا م : 

P = 100 – 4 (20)                                                                                                        

P* = 20                                                                                                                       

π = 𝑇𝑅 − 𝑇𝐶 

TR =  20 (20) = 400                                                                                                  

TC = 50 + 20 (20) = 450                                                                                           

 الروا50- = 450 – 400 =

 50-ال    350ام روا المنت  يتنانص مم   ل

 توازن المحتكر في الفترة قصيرة االجل توازن المحتكر في الفترة قصيرة االجل 

   MCيت  رررل تعمررري  المنرررت  الم تكرررر دروا رررد  رررا مررر  الم ررراواة وررريم التكررراليف ال ديررر  يت  رررل تعمررري  المنرررت  الم تكرررر دروا رررد  رررا مررر  الم ررراواة وررريم التكررراليف ال ديررر  

مرررم ال رررعع   تررر  مرررم ال رررعع   تررر    Q1ال ررردر ال ررردر   وفنتررراتوفنترررات يررر  يت  رررل المنرررت  توا نرررد  يررر  يت  رررل المنرررت  توا نرررد           MRوالعا رررد ال ررردل والعا رررد ال ررردل 

يت  رررل  نرررد  ررراا ال ررردر الم ررراواة وررريم التكررراليف ال ديررر  والعا رررد ال ررردل ووالترررالا  رررام  رررعر يت  رررل  نرررد  ررراا ال ررردر الم ررراواة وررريم التكررراليف ال ديررر  والعا رررد ال ررردل ووالترررالا  رررام  رررعر 

 يررر  ي  رررل  ررراا المنرررت  رو رررا نيرررر  اديرررا يتمتررر  وال ررردر  يررر  ي  رررل  ررراا المنرررت  رو رررا نيرررر  اديرررا يتمتررر  وال ررردر   P1الو ررردة مرررم ال رررعع   رررو ال ررردر الو ررردة مرررم ال رررعع   رررو ال ررردر 

ABCP1 
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ر  رررام المنرررت  الم تكرررر لررري  لرررد من نررر   ررررض  رررععا ر  رررام المنرررت  الم تكرررر لررري  لرررد من نررر   ررررض  رررععا ويمكرررم ال رررو  انرررد  رررا مررر  اد تكررراويمكرررم ال رررو  انرررد  رررا مررر  اد تكرررا

م رردد يمكنررد ال  ررو   عيررد مررم من نرر  تكاليشرر  ال ديرر  ويتورريم الررد مررم الشررك  ادتررا  يرر  م رردد يمكنررد ال  ررو   عيررد مررم من نرر  تكاليشرر  ال ديرر  ويتورريم الررد مررم الشررك  ادتررا  يرر  

مررم ال ررعع  و ررعريم م تعشرريم ويتونررف الررد  عرر  من نرر  مررم ال ررعع  و ررعريم م تعشرريم ويتونررف الررد  عرر  من نرر    Qام المنررت  الم تكررر يويرره ال رردر ام المنررت  الم تكررر يويرره ال رردر 

 نررردما  نررردما P1وال رررعر وال رررعر   يمكرررم ويعرررديمكرررم ويعرررد  Qال عرررت لهرررار ال رررعع  وم ررردار مرونررر   ررراا ال عرررت  ال ررردر ال عرررت لهرررار ال رررعع  وم ررردار مرونررر   ررراا ال عرررت  ال ررردر 

ووالتررررالا  انررررد د ووالتررررالا  انررررد د   D2 نرررردما يكرررروم من نرررر  ال عررررت  نرررردما يكرررروم من نرررر  ال عررررت   P2ووال ررررعر ووال ررررعر D1يكرررروم من نرررر  ال عررررت يكرررروم من نرررر  ال عررررت 

 توسد   ن  م ددة ويم  عر ال عع  وم دار النات  منها  توسد   ن  م ددة ويم  عر ال عع  وم دار النات  منها  
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كمررررا نررررد يعرررررض المنررررت  الم تكررررر م ررررداريم م تعشرررريم مررررم ال ررررعع  المنتسرررر  وررررنش  ال ررررعر كمررررا نررررد يعرررررض المنررررت  الم تكررررر م ررررداريم م تعشرررريم مررررم ال ررررعع  المنتسرررر  وررررنش  ال ررررعر 

 ال عع  ال عع  ويتونف الد  ع  م دار ال عت  ع   ار ويتونف الد  ع  م دار ال عت  ع   ار 

 متا  / ااا كان  دال  ال عت التا يواسهها م تكر  ع  انتات  ععتد  ا :

3Q = 15 – P                                                                                                               

                                                                      AC = Q + 6ودال  تكاليشد المتو     ا    

 ا  ت النات  المعم  لعروا  -

P = 15 – 3Q                                                                                                   

TR = Q ( 15 – 3Q )                                                                                         

TR = 15Q – 3 Q2                                                                                            

MR = 15 – 6Q                                                                                               

TC = AC * Q                                                                                                  

TC = Q ( Q + 6) = Q2 + 6Q                                                                             

MC = 2Q + 6                                                                                                 

                         MC = MRشر  تعمي  الروا  

2Q + 6 = 15 – 6Q  

8Q = 9         Q*  = 9/8 = 1.125 

 وا م    نعوض  ا ال عر لمعر    عر الت

P = 15 – 3 (1.125) = 15 – 3.375 = 11.625                                                 

 TR – TC                                                                                                 =π   

     15 (1.125) – 3 (1.125 )2 – (1.125)2 – 6(1.125)                          =π  

    5.06                                                                                                  =π 
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 توازن المحتكر في االجل الطويل :توازن المحتكر في االجل الطويل :

  إمكانيررر إمكانيررر عرررد  عرررد   رررا الشتررررة ال ويعررر  ي رررت يه المنرررت  الم تكرررر  يرررادة  رررعتد ادنتاسيرررد ونمررررا ل رررا الشتررررة ال ويعررر  ي رررت يه المنرررت  الم تكرررر  يرررادة  رررعتد ادنتاسيرررد ونمررررا ل

 انرررد لررري  مرررم الضررررورل ام يعمررر   انرررد لررري  مرررم الضررررورل ام يعمررر    امنتررراساامنتررراساسديررردة الررر  المسرررا  سديررردة الررر  المسرررا    إنتاسيررر إنتاسيررر د رررو  و ررردا  د رررو  و ررردا  

 رررا  رررا   امنتاسيررر امنتاسيررر المتعررر  وورررالد  رررام  سررر  الو ررردة المتعررر  وورررالد  رررام  سررر  الو ررردة   امنتاسيررر امنتاسيررر المنرررت  الم تكرررر  رررا مررر  ال رررع  المنرررت  الم تكرررر  رررا مررر  ال رررع  

مررر  اد تكرررار يتونرررف  عررر  ال عرررت ال رررونا لع رررعع  الترررا ت رررو  وفنتاسهرررا   رررد تكررروم ال رررع  مررر  اد تكرررار يتونرررف  عررر  ال عرررت ال رررونا لع رررعع  الترررا ت رررو  وفنتاسهرررا   رررد تكررروم ال رررع  

لعمنررت  الم تكررر  ررا الشترررة ال ويعررد انرر  مررم ال ررعد المتعرر  الم   رر  لتدنيرر  تكرراليف لعمنررت  الم تكررر  ررا الشترررة ال ويعررد انرر  مررم ال ررعد المتعرر  الم   رر  لتدنيرر  تكرراليف   امنتاسيرر امنتاسيرر 

 رررا الشتررررة ال ويعررر   رررا الشتررررة ال ويعررر    MCمن نررر  من نررر    MRالمتو ررر    رررا الشتررررة ال ويعررر   يررر  ي  ررره من نررر  المتو ررر    رررا الشتررررة ال ويعررر   يررر  ي  ررره من نررر  

وي  رررل المنرررت  الم تكرررر ا عررر  وي  رررل المنرررت  الم تكرررر ا عررر     LAC رررا ن  ررر   عررر  الي رررار مرررم انررر  ن  ررر   عررر  من نررر   رررا ن  ررر   عررر  الي رررار مرررم انررر  ن  ررر   عررر  من نررر  

   LMCانررد  نررد  رراا ال رررار تت  ررل الم رراواة ورريم انررد  نررد  رراا ال رررار تت  ررل الم رراواة ورريم مررم ال ررعع   يرر  مررم ال ررعع   يرر      Q1روررا وانتاسررد ال رردر روررا وانتاسررد ال رردر 

ويكررروم المنرررت   رررا  رررار ال الررر   رررا تررروا م  رررا المررردو ويكررروم المنرررت   رررا  رررار ال الررر   رررا تررروا م  رررا المررردو   Pوام  رررعر التررروا م  رررو وام  رررعر التررروا م  رررو   MRو و 

لعمنرررت  لعمنرررت    MRو و    LMCو و   MCال ويررر  وكرررالد  رررا المررردو ال  رررير  يررر  يت ررراوو كررر  مرررم ال ويررر  وكرررالد  رررا المررردو ال  رررير  يررر  يت ررراوو كررر  مرررم 

  ند  ار الن     ند  ار الن    
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المتعررر   يررر  ام من نررر  اديرررراد المتعررر   يررر  ام من نررر  اديرررراد   امنتاسيررر امنتاسيررر اكورررر مرررم ال رررع  اكورررر مرررم ال رررع    امنتاسيررر امنتاسيررر ونرررد تكررروم ال رررع  ونرررد تكررروم ال رررع  

 رررا  رررا   LMCلعمنرررت  الم تكرررر ي  ررره من نررر  التكررراليف ال ديررر   رررا الشتررررة ال ويعررر  لعمنرررت  الم تكرررر ي  ررره من نررر  التكررراليف ال ديررر   رررا الشتررررة ال ويعررر    MRال ررردل ال ررردل 

وتكررروم  رررار وتكررروم  رررار   LACن  ررر   عررر  يمررريم ن  ررر  النهايررر  الررردنيا لعكعشررر  المتو ررر   ال ويعررر  ادسررر  ن  ررر   عررر  يمررريم ن  ررر  النهايررر  الررردنيا لعكعشررر  المتو ررر   ال ويعررر  ادسررر  

  م ال ع  المتع   م ال ع  المتع    امنتاتامنتاتال الد و وت التو ه الكوير  ا ال الد و وت التو ه الكوير  ا 

 

 رررونا لع رررعع  المنتسررر  كا يرررا   ررر  ومرررا ي رررما لعمنرررت  الم تكرررر ت  يرررل  رررونا لع رررعع  المنتسررر  كا يرررا   ررر  ومرررا ي رررما لعمنرررت  الم تكرررر ت  يرررل ونرررد يكررروم ال عرررت الونرررد يكررروم ال عرررت ال

من نررررر  التكررررراليف من نررررر  التكررررراليف   MRالمتعررررر   يررررر  ي  ررررره من نررررر  اديرررررراد ال ررررردل المتعررررر   يررررر  ي  ررررره من نررررر  اديرررررراد ال ررررردل   امنتاسيررررر امنتاسيررررر ال رررررع  ال رررررع  

 نرررد ن  ررر  نهايترررد الررردنيا  يررر  ي  رررل الم تكرررر تعمررري   نرررد ن  ررر  نهايترررد الررردنيا  يررر  ي  رررل الم تكرررر تعمررري    LACالمتو ررر    رررا الشتررررة ال ويعررر  المتو ررر    رررا الشتررررة ال ويعررر  

مررره مررره    SACمررره مررره   MRمرررم ال رررعع   يررر   نرررد  ررراا ال ررردر يت ررراوو مرررم ال رررعع   يررر   نرررد  ررراا ال ررردر يت ررراوو   Qال ررردر ال ررردر   وفنتررراتوفنتررراتارو يترررد ارو يترررد 

LAC   وورررالد يت  رررل تررروا م  ررراا المنرررت   رررا كررر  مرررم الشتررررة ال  ررريرة وال ويعررر  معرررا وكمرررا وورررالد يت  رررل تررروا م  ررراا المنرررت   رررا كررر  مرررم الشتررررة ال  ررريرة وال ويعررر  معرررا وكمرررا

و ررا مرر   ررار المررروف  ررام المنررت  الم تكررر يعمرر  و ررا مرر   ررار المررروف  ررام المنررت  الم تكررر يعمرر    ABCP1م رردار الم ررت ي  م رردار الم ررت ي     روا ررد روا رردتوعرر  توعرر  

 المتع  المتع    امنتاسي امنتاسي لع ع  لع ع    األمت األمت  ا م  التش ي   ا م  التش ي  
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 محتكر ذو الوحدات اإلنتاجية المتعددة :المنتج ال

 ا م  ا تراض ام المنت  الم تكر ينت   ععتد  ا و دتيم انتاسيتيم م تعشتيم ويويعها 

 ا  ول وا د  ام م دار ارو ي   اا المنت  تت دد مم     الشرل ويم ايرادر الكعا 

 لمعادل  التالي  : واسمالا تكاليشد امنتاسي  لعو دتيم ادنتاسيتيم ويتويم الد مم ا

π = 𝑃(    𝑄1  +   𝑄2   ) − 𝐶( 𝑄1 ) − 𝐶 (  𝑄2) 

م دار امنتات  ا ك  مم الو دة امنتاسي  األول  والتاني   ع   𝑄2و   𝑄1 ي  ام 

 التوالا ووفيساد التشاض  األو  لهار الدال   أم

∆𝜋

∆𝑄1
=  

∆𝑃(𝑄1 + 𝑄2 )

∆𝑄1
− 

∆𝐶( 𝑄1 )

∆𝑄1
= 0 

 

∆𝜋

∆𝑄2
=  

∆𝑃(𝑄1 + 𝑄2 )

∆𝑄2
− 

∆𝐶( 𝑄2 )

∆𝑄2
= 0 

 

∆𝑃(𝑄1 + 𝑄2 )

∆𝑄
=  

∆𝐶( 𝑄1 )

∆𝑄1
=

∆𝐶( 𝑄2 )

∆𝑄2
 

MR         =          MC1            =          MC2 

 ل ام المنررررت  الم تكررررر  ررررا  ررررار ال الررررد يعمرررر   عرررر  تعمرررري  رو ررررد مررررم  رررر    ل ام المنررررت  الم تكررررر  ررررا  ررررار ال الررررد يعمرررر   عرررر  تعمرررري  رو ررررد مررررم  رررر   

الم ررراواة وررريم التكعشررر  ال ديررر  لكررر  مرررم الو ررردتيم ادنتررراسيتيم وايررررادر ال ررردل و يررر  الم ررراواة وررريم التكعشررر  ال ديررر  لكررر  مرررم الو ررردتيم ادنتررراسيتيم وايررررادر ال ررردل و يررر  

اليف ال ديررر   رررا كررر  و ررردة إنتاسيررر  تت ايرررد ومعرررد  اكترررر مرررم ت ايرررد اديرررراد اليف ال ديررر   رررا كررر  و ررردة إنتاسيررر  تت ايرررد ومعرررد  اكترررر مرررم ت ايرررد اديرررراد ام التكرررام التكررر

 ال دل لعنات  الكعا ال دل لعنات  الكعا 

 

 

 
 

 



                                                                                                  االقتصادية الجزئية                                                                                                           التعليم العالي والبحث العلمي                                      المادة : النظرية 

 استاذ المادة:    أ.د. اسامة العكيلي                                كلية الزراعة        –جامعة بغداد 

 الربيعي ) الكورس الثاني(قسم االقتصاد الزراعي                                              الفصل 

                                                                                                                                المرحلة الثانية                                                                            

_______________________________________ 

 

54 
 

لك  منها تركيت تكعشا معيم  A , B يويم الشك  ال اول ام المنت  الم تكر لد و دتيم انتاسيتيم 

لعتكاليف ال دي   ووالتالا  ام التكاليف ال دي  ادسماليد لهاا المنت  ما  ا اد المسمو  اد  ا

 لك  و دة منتس   ي  ام :

MC = MC1 + MC2 

المنررت  مررم  رر   معر تررد ميرررادر ال رردل وتكاليشررد ال ديرر  ووالم رراواة المنررت  مررم  رر   معر تررد ميرررادر ال رردل وتكاليشررد ال ديرر  ووالم رراواة  يرر  ام  رراا  يرر  ام  رراا 

𝑄𝑄11) يمررررا وينهمررررا يت رررردد امنتررررات الرررر    لت  يررررل تعمرررري  ارو يرررر   رررراا المنررررت   يمررررا وينهمررررا يت رررردد امنتررررات الرررر    لت  يررررل تعمرررري  ارو يرررر   رررراا المنررررت   ++

  𝑄𝑄22  )  اا امنترررات اا امنترررات ولرررالد  رررام  ررراا المنرررت  ي ررردد م ررردار انترررات كررر  و ررردة و يررر   رررولرررالد  رررام  ررراا المنرررت  ي ررردد م ررردار انترررات كررر  و ررردة و يررر   ررر

 الم اواة ويم اديراد والتكعش  ال دي  لك  و دة انتاسد  ل ام : الم اواة ويم اديراد والتكعش  ال دي  لك  و دة انتاسد  ل ام : 

MR         =          MC1            =          MC2 

 متا  / ا رض ام دالد ال عت لمنت  م تكر  ا : 

Q = 200 – 2P                                                                                                    

C1 = 10 Q1                        , C2 =0.25 Q2
2 

𝑃 = 100 − 
1

2
𝑄 

 ال   / 

 

π = 𝑇𝑅 −    𝑇𝐶1 −   𝑇𝐶2   

π = 𝑃 𝑄 −    𝑇𝐶1 −   𝑇𝐶2  

TR = Q (  100 − 
1

2
𝑄    ) 

TR = 100Q - 
1

2
𝑄2 

MR = 
∆𝑇𝑅

∆𝑄
 = 100 – Q  

MR = 100 - (𝑄1 + 𝑄2 ) 

C1 = 10 Q1 

C2 = 1/4 Q2
2 

MC1 = 10 

MC2 = 1/2 Q2 
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MC = MR        شر  تعمي  الروا 

100 – Q1 – Q2  = 10  

100 – Q1  - Q2 = 1/2 Q2 

 

 

90 - Q1 -  Q2 = 0    …… 1 

100 - Q1 – 3/2 Q2 = 0  ….2 

-10 + 1/2 Q2 = 0 

1/2 Q2  = 10  

Q2 = 20 

 Q1ن     ع  نيم    1ووالتعويض  ا المعادل  رن  

 90 - Q1 – 20 = 0                                                                                                    

Q1 = 70  

Q = Q1  + Q2 

Q = 70 + 20 = 90 

TR = 100 (90) – 1/2 ( 90 )2 = 4950 

  

 

π = 4950 − 10(70) − 0.25 (20 ∗ 20) 

π = 4150 
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 التمييز االحتكاري :

ي  د والتميي  اد تكارل ندرة المنت  الم تكر  ع  تس    ال ول ال ععي  لع عع  التا ي تكر 

انتاسها ال  س  يم او اكتر ك  منها منع    م ااد ر ومم     الد ي ت يه ت ديد  عريم 

م تعشيم  ا  ونيم م تعشيم لع عع  التا ي و  وانتاسها متا  الد ت ديد  عريم م تعشيم لنش  

عع  ا دا ما يمت  ال عر  ا ال ول الم عا واد ر يمت  ال عر  ا ال ول ال ارسا و ا ال 

 ار ال ال   ام المنت  الم تكر ينسا  ا تعمي  رو د وكالد  اند يعم   ع  ويه ال در مم ال عع  

 ا ك   ول الال ي  ل الم اواة ويم اديراد ال دل لعو دة الموا    ا ك   ول مه التكاليف 

   دسمالا ناتسد ال دي

ويتونف اد ت ف  ا الم تول ال عرل لنش  ال عع  ويم األ وال الم تعش   ع  مدو اد ت ف 

 ا مرونا  ال عت لهار ال عع  ويم األ وال الم تعش   ع  مدو  ا مرونا  ال عت لهار ال عع  

 م  عر ال عع   ا نش   ار األ وال ويع و الد ال  ام اديراد ال دل لعمنت  الم تكر ي   

 ع  العك  مم الد المنت   ا م  التنا   التا   ي  يت اوو ايرادر ال دل مه  عر ال عع  

 ويمكم توضيا الد رياضيأ  

 MR                                          MR = P – Qاديراد ال دل لعمنت  الم تكر 
∆𝑃

∆𝑄
 

 MR = P – P(     
∆𝑃

∆𝑄
   . 

𝑄

𝑃
  )  

MR = P – P ( 
1

𝐸
  ) 

MR = P(1 –   
1

𝐸
  ) 

و رراا يعنررا انررد كعمررا ارتشعرر  مرونرر  ال عررت  عرر  ال ررعع   ررا  ررول معرريم كعمررا  دو الررد و رراا يعنررا انررد كعمررا ارتشعرر  مرونرر  ال عررت  عرر  ال ررعع   ررا  ررول معرريم كعمررا  دو الررد   

الرر  ن ررص الشرررل  يمررا ورريم  ررعر ال ررعع  واديررراد ال رردل لعمنررت  ويعرر و الررد الرر  انررد كعمررا الرر  ن ررص الشرررل  يمررا ورريم  ررعر ال ررعع  واديررراد ال رردل لعمنررت  ويعرر و الررد الرر  انررد كعمررا 

كانرر  مرونرر  ال عررت اكوررر مررم الوا ررد  ررام  رراا يعنررا ام الم ررادير الم عوورر  مررم  ررار ال ررعع  كانرر  مرونرر  ال عررت اكوررر مررم الوا ررد  ررام  رراا يعنررا ام الم ررادير الم عوورر  مررم  ررار ال ررعع  

 عرررر  ال  ررررو   عرررر   ررررار ال ررررعع  يرررر داد وان شرررراض  ررررعر ا  عرررر  ال  ررررو   عرررر   ررررار ال ررررعع  يرررر داد وان شرررراض  ررررعر ا   ووالتررررالا اسمررررالا المنشررررلووالتررررالا اسمررررالا المنشررررل

ووالترررالا  رررام اديرررراد ال ررردل لهرررار ال رررعع  يررر داد  تررر  يت ررراوو مررره  رررعر ال رررعع  والرررد ووالترررالا  رررام اديرررراد ال ررردل لهرررار ال رررعع  يررر داد  تررر  يت ررراوو مررره  رررعر ال رررعع  والرررد 

  ندما ي وا ال عت تا  المرون   ندما ي وا ال عت تا  المرون  

وينمررا  نرردما تكرروم مرونرر  ال عررت انرر  مررم وا ررد  ررام  ررار يعنررا ن ررص اسمررالا المنشررل  عرر  وينمررا  نرردما تكرروم مرونرر  ال عررت انرر  مررم وا ررد  ررام  ررار يعنررا ن ررص اسمررالا المنشررل  عرر  

ام ت ررر  اديرررراد ال ررردل الررر  انررر  مرررم ال رررشر  نرررد ام ت ررر  اديرررراد ال ررردل الررر  انررر  مرررم ال رررشر  نرررد    رررار ال رررعع  وان شررراض  رررعر ا الررر  رررار ال رررعع  وان شررراض  رررعر ا الررر 

 ال عر المن شض سدا  ال عر المن شض سدا  

 ررار ويعمرر  المنررت  الم تكررر  عرر  ويرره ال رردر مررم ال ررعع  الررال ي  ررل الم رراواة ورريم تكاليشررد  ررار ويعمرر  المنررت  الم تكررر  عرر  ويرره ال رردر مررم ال ررعع  الررال ي  ررل الم رراواة ورريم تكاليشررد 

ال ديررر  وايررررادر ال ررردل  يررر  ام المنرررت  الم تكرررر يويررره و رررعر ا عررر   رررا ال رررول الترررا يت ررر  ال ديررر  وايررررادر ال ررردل  يررر  ام المنرررت  الم تكرررر يويررره و رررعر ا عررر   رررا ال رررول الترررا يت ررر  

ال ررول التررا يت رر   يهررا ال عررت  عرر   ررار ال ررعع  ال ررول التررا يت رر   يهررا ال عررت  عرر   ررار ال ررعع    ال عررت  عرر   ررار ال ررععد و عررد المرونرر   ررمال عررت  عرر   ررار ال ررععد و عررد المرونرر   ررم

وكورررر المرونررر  ويعررر و الرررد الررر  ام  يرررادة مرونررر  ال عرررت  عررر  ال رررعع  يررر دل الررر   يرررادة وكورررر المرونررر  ويعررر و الرررد الررر  ام  يرررادة مرونررر  ال عرررت  عررر  ال رررعع  يررر دل الررر   يرررادة 
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اديررراد ال رردل ووالتررالا انتراوررد مررم  ررعر الو رردة وينمررا ان شرراض مرونرر  ال عررت ترر دل الرر  اديررراد ال رردل ووالتررالا انتراوررد مررم  ررعر الو رردة وينمررا ان شرراض مرونرر  ال عررت ترر دل الرر  

 لمتو   لع ععد (لمتو   لع ععد (ن ص اديراد ال دل ووالتالا اوتعادة  م  عر الو دة ) اديراد ان ص اديراد ال دل ووالتالا اوتعادة  م  عر الو دة ) اديراد ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ووسمررره المن نيرررا  ا  يرررا لع رررونيم وواد رررا  من نررر  التكررراليف ال ديررر  لعمنرررت  الم تكرررر  رررام ووسمررره المن نيرررا  ا  يرررا لع رررونيم وواد رررا  من نررر  التكررراليف ال ديررر  لعمنرررت  الم تكرررر  رررام 

ن  رر  ت ررا ه  رراا المن نرر  مرره من نرر  اديررراد ال رردل لعمنررت   ررا ال ررونيم معررأ ت رردد م رردار ن  رر  ت ررا ه  رراا المن نرر  مرره من نرر  اديررراد ال رردل لعمنررت   ررا ال ررونيم معررأ ت رردد م رردار 

 امنتات الكعا لهاا الم تكر  امنتات الكعا لهاا الم تكر  
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 انرررد ي  ررر   عررر  ايرررراد إضرررا ا مرررم ال رررول الرررال ي يرررد  انرررد ي  ررر   عررر  ايرررراد إضرررا ا مرررم ال رررول الرررال ي يرررد  عنررردما ي  ررر  النرررات  وررريم ال رررونيم  عنررردما ي  ررر  النرررات  وررريم ال رررونيم 

 يرررد مويعاترررد  رررم ال ررردر ال ررراول ي ررر   رررم اديرررراد الرررال كرررام يمكرررم ام ي  ررر   عيرررد مرررم  يرررد مويعاترررد  رررم ال ررردر ال ررراول ي ررر   رررم اديرررراد الرررال كرررام يمكرررم ام ي  ررر   عيرررد مرررم 

ال ررول الررال نعرر   يررد م رردار مويعاتررد ومررم  نررا يتورريم مرردو   ميرر  المرونرر  ال عررت ال ررعري  ال ررول الررال نعرر   يررد م رردار مويعاتررد ومررم  نررا يتورريم مرردو   ميرر  المرونرر  ال عررت ال ررعري  

نررر  ال عرررت  رررا ت ديرررد نررر  ال عرررت  رررا ت ديرررد  رررا توسيرررد المويعرررا  وررريم األ ررروال اد تكاريررر  ووالترررالا   ميررر  مرو رررا توسيرررد المويعرررا  وررريم األ ررروال اد تكاريررر  ووالترررالا   ميررر  مرو

 ال يا ا  ادنتاسيد وال عري  لعمنت  الم تكر  ال يا ا  ادنتاسيد وال عري  لعمنت  الم تكر  

د ي رررو  المنرررت  الم تكرررر و يرررادة انتاسرررد  رررم ال ررردر الرررال ترررن شض  يرررد مرونررر  د ي رررو  المنرررت  الم تكرررر و يرررادة انتاسرررد  رررم ال ررردر الرررال ترررن شض  يرررد مرونررر    --م  مررر  : م  مررر  : 

ال عررت الرر  الو رردة ) الوا ررد (  يرر   نرردما ت رراول مرونرر  ال عررت وا ررد  رر يا  ررام  رراا ال عررت الرر  الو رردة ) الوا ررد (  يرر   نرردما ت رراول مرونرر  ال عررت وا ررد  رر يا  ررام  رراا 

يترررأتر وان شررراض ال رررعر ووالترررالا  رررام اديرررراد يترررأتر وان شررراض ال رررعر ووالترررالا  رررام اديرررراد   يتضرررمم ام اديرررراد الكعرررا لعمنرررت  الم تكرررر ديتضرررمم ام اديرررراد الكعرررا لعمنرررت  الم تكرررر د

 ال دل لهاا المنت   ندما ت اول المرون  ال عري  وا د   يا يكوم  شر   ال دل لهاا المنت   ندما ت اول المرون  ال عري  وا د   يا يكوم  شر   

 ويمكم اتوا  الد رياضيا : ويمكم اتوا  الد رياضيا : 

MR = P(1 –   
1

𝐸
  ) 

MR = P ( 1 -
1

1
)  

MR = 0 

يف يف و رراا يعنررا ام المنررت  و يررادة انتاسررد  ررم  رراا ال رردر  رروف يت مرر  تكرراليف تعرراد  التكررالو رراا يعنررا ام المنررت  و يررادة انتاسررد  ررم  رراا ال رردر  رروف يت مرر  تكرراليف تعرراد  التكررال

ال ديررر  لهررراا امنترررات ممرررا يررر دل الررر  ان شررراض ايررررادر الكعرررا نمررررا دم  رررار ال يرررادة  رررا ال ديررر  لهررراا امنترررات ممرررا يررر دل الررر  ان شررراض ايررررادر الكعرررا نمررررا دم  رررار ال يرررادة  رررا 

 امنتات د ي اوعها  يادة  ا اديراد الكعا امنتات د ي اوعها  يادة  ا اديراد الكعا 

ي تعرررف تررروا م المنرررت  الم تكرررر  رررم توا نرررد  رررا مررر  التنرررا   الترررا   ررررا ام ي تعرررف تررروا م المنرررت  الم تكرررر  رررم توا نرررد  رررا مررر  التنرررا   الترررا   ررررا ام   –م  مررر  م  مررر  

 عيرررد  رررا مررر   عيرررد  رررا مررر  الم رررتوو ال رررعرل لع رررععد مرتشررره وينمرررا م ررردار امنترررات مرررن شض  مرررا  رررو الم رررتوو ال رررعرل لع رررععد مرتشررره وينمرررا م ررردار امنترررات مرررن شض  مرررا  رررو 

 التنا   التا  التنا   التا  

 = MCوينمررا  ررا مرر  اد تكررار وينمررا  ررا مرر  اد تكررار    MC = P شررا مرر  التنررا   التررا  يت  ررل الترروا م  نرردما  شررا مرر  التنررا   التررا  يت  ررل الترروا م  نرردما 

MR    ونمرررا دم من نرر  ال عررت دل  ررععد او ميرر   ررالت لررالد  ررام اديررراد ال رردل دا مررا ونمرررا دم من نرر  ال عررت دل  ررععد او ميرر   ررالت لررالد  ررام اديررراد ال رردل دا مررا

ي رره  عرر  ي ررار اديررراد المتو رر   ل  ررعر ال ررعع  و رراا يعنررا انررد  نررد  ل نرردر مررم امنتررات ي رره  عرر  ي ررار اديررراد المتو رر   ل  ررعر ال ررعع  و رراا يعنررا انررد  نررد  ل نرردر مررم امنتررات 

 رررام اديرررراد ال ررردل انررر  مرررم  رررعر ال رررععد و ررراا يعنرررا ام من نررر  اديرررراد ال ررردل ي  ررره  رررام اديرررراد ال ررردل انررر  مرررم  رررعر ال رررععد و ررراا يعنرررا ام من نررر  اديرررراد ال ررردل ي  ررره 

او من نرر  او من نرر     ARمن نرر  التكرراليف ال ديرر   عرر  ي ررار ن  رر  ت ررا ه  رراا المن نرر  مرره من نرر  من نرر  التكرراليف ال ديرر   عرر  ي ررار ن  رر  ت ررا ه  رراا المن نرر  مرره من نرر  

ال ررعر  ل  نررد الن  رر  التررا يكرروم  يهررا امنتررات مررن شض ولهرراا  ررام المنررت  الم تكررر يت  ررل ال ررعر  ل  نررد الن  رر  التررا يكرروم  يهررا امنتررات مررن شض ولهرراا  ررام المنررت  الم تكررر يت  ررل 

 منتات ور ه  عر ال ععد منتات ور ه  عر ال ععد  ا ض الروا  م  ريل ت عي  ا ا ض الروا  م  ريل ت عي  ا

 متا  / ا رض ام دالد ال عت لمنت  م تكر  ا  ونيم  ا متا  / ا رض ام دالد ال عت لمنت  م تكر  ا  ونيم  ا 

P1 = 80 – 5Q1 

P2 = 180 – 20Q2  
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 وام دالد التكاليف ال ا د ود  ا :

C = 50 + 20 ( Q1 + Q2 )  

TR1 = 80 Q1 – 5 Q1
2 

TR 2 = 180Q2 – 20 Q2
2 

MR 1= 80 – 10 Q1 

MR2 = 180 – 40Q2 

MC = 20 

 

 

   MR1 = MR2 = MCشر  تعمي  الروا  ا  الد التماي  ال عرل                  

80 – 10 Q1  = 180 – 40Q2 = 20 

80 – 10 Q1 = 20  

 Q1 = 6 

    P1 = 50 ام        P1ووالتعويض  ا معادل  ال عر 

E1=  -
1

5
   *  

50

6
 =  -1.66   

     180 – 40Q2 = 20 

Q2 = 4      

P2 = 100 

E2 =-
1

20
   *  

100

4
 =  -1.25   

π = 𝑇𝑅1 + 𝑇𝑅2  −    𝑇𝐶 

π =   80 (6 ) − 5 (6)2 + 180 (4) − 20(4)2 − 50 − 20 (4 + 6)  

π = 450 

ووالد  ام  اا المنت  مم     التميي  اد تكارل      ع  روا ا ع   ي  كام الم توو 

 ال عرل  ا ال ول اا  المرون  المرتشع  ان  مم نميرة اا  المرون  المن شض   
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 المنافسة االحتكارية :المنافسة االحتكارية :

تشرررير المنا  ررر  اد تكاريررر  الررر  التنمررري  ال رررونا الرررال يتررروا ر  يرررد  ررردد مرررم المنشرررأ  الترررا تشرررير المنا  ررر  اد تكاريررر  الررر  التنمررري  ال رررونا الرررال يتررروا ر  يرررد  ررردد مرررم المنشرررأ  الترررا 

تويرره  رررععا مت ارورر  وعضرررها ت ررارت وتي رررا ولكنهررا لي ررر  متماتعرر  والمترررا   عرر  الرررد اددويررر  تويرره  رررععا مت ارورر  وعضرررها ت ررارت وتي رررا ولكنهررا لي ررر  متماتعرر  والمترررا   عرر  الرررد اددويررر  

ناف ناف العديررردة المتا ررر  لع ررردا  او ال ررريارا  العديررردر الم تعشرررد  رررا ال رررول وو ررروت تميررر    رررالعديررردة المتا ررر  لع ررردا  او ال ررريارا  العديررردر الم تعشرررد  رررا ال رررول وو ررروت تميررر    ررر

 ررراا النرررات   رررم وعضرررها الررروعض يكررروم لعورررا ه وعرررض ال ررري رة  عررر  ال رررعر الرررال ي  رررعد  ررراا النرررات   رررم وعضرررها الررروعض يكررروم لعورررا ه وعرررض ال ررري رة  عررر  ال رررعر الرررال ي  رررعد 

ولررراا يواسرررد الورررا ه من نررر   عرررت  رررالت الميررر  ومررره الرررد  رررام وسرررود العديرررد مرررم الوررردا ا ولررراا يواسرررد الورررا ه من نررر   عرررت  رررالت الميررر  ومررره الرررد  رررام وسرررود العديرررد مرررم الوررردا ا 

ال ريوررر  مررررم وعضررررها ي رررد مررررم ندرتررررد اد تكاريررر  وشررررك  مع رررروم وتت ررروت  ررررا ام يكرررروم ال ريوررر  مررررم وعضررررها ي رررد مررررم ندرتررررد اد تكاريررر  وشررررك  مع رررروم وتت ررروت  ررررا ام يكرررروم 

 من ن  ال عت مرنا سدا من ن  ال عت مرنا سدا 

ت رررر  مررررروف المنا  رررر  اد تكاريرررر  ااا  شضرررر  منشررررأة وا رررردة مررررم ت رررر  مررررروف المنا  رررر  اد تكاريرررر  ااا  شضرررر  منشررررأة وا رررردة مررررم و ررررا  ررررنا   نعمرررر  و ررررا  ررررنا   نعمرررر  

  ررعار ا  انهررا  رروف تت رررد الرر  ا ررش  و عرر   ررو  من نرر   عوهررا المرررم سرردا كمررا ت يررد   ررعار ا  انهررا  رروف تت رررد الرر  ا ررش  و عرر   ررو  من نرر   عوهررا المرررم سرردا كمررا ت يررد 

مرررم مويعاتهرررا وشرررك  سرررو رل ومررره الرررد ااا  شضررر  سميررره منشرررأ  ال رررنا   مرررم   رررعار ا مرررم مويعاتهرررا وشرررك  سرررو رل ومررره الرررد ااا  شضررر  سميررره منشرررأ  ال رررنا   مرررم   رررعار ا 

  ا نش  الون    ت داد مويعا  ك  منشاة ولكم و در ان    ا نش  الون    ت داد مويعا  ك  منشاة ولكم و در ان   

$  رررام مويعاتهرررا ت يررد مرررم و ررردتيم $  رررام مويعاتهرررا ت يررد مرررم و ررردتيم 16$ الرر  $ الرر  20منشررراة   ررعار ا دوم نير رررا مرررم منشررراة   ررعار ا دوم نير رررا مرررم ت شررض الت شررض ال

 عررر  نشررر  من نررر   عررر  نشررر  من نررر    Bالررر  الررر    Aالررر   شرررر و ررردا  ويتمتررر  الرررد  رررا الت ررررد مرررم الن  ررر  الررر   شرررر و ررردا  ويتمتررر  الرررد  رررا الت ررررد مرررم الن  ررر  

وااا  شضررر  سميررره المنشرررا  األ ررررو  رررا نشررر  ال رررنا     رررعار ا  يضرررا  رررام وااا  شضررر  سميررره المنشرررا  األ ررررو  رررا نشررر  ال رررنا     رررعار ا  يضرررا  رررام   dال عرررت ال عرررت 

دا    ررر  ويتمتررر  الرررد  رررا دا    ررر  ويتمتررر  الرررد  رررا و رررو ررر  4و ررردة الررر  و ررردة الررر    2المنشررراة ال ررراو    ررروف ت يرررد مويعاتهرررا مرررم المنشررراة ال ررراو    ررروف ت يرررد مويعاتهرررا مرررم 

انررر  مرونررر  انررر  مرونررر    Dويكررروم من نررر  ال عرررت ويكررروم من نررر  ال عرررت   D عررر  من نررر  ال عرررت  عررر  من نررر  ال عرررت   Cالررر  ن  ررر  الررر  ن  ررر    Aالت ررررد مرررم الت ررررد مرررم 

   dمم المن ن  مم المن ن  

 احتكار القلة ) االوليجوبولي (:احتكار القلة ) االوليجوبولي (:

و رررو تنمررري   رررونا يتررروا ر  يرررد  ررردد نعيررر  مرررم ورررا عا ال رررعع  ولررراا  رررام ت رررر ا  كررر  ورررا ه و رررو تنمررري   رررونا يتررروا ر  يرررد  ررردد نعيررر  مرررم ورررا عا ال رررعع  ولررراا  رررام ت رررر ا  كررر  ورررا ه 

ال  ررررو   عرررر  ام من نرررر  ال عررررت ال  ررررو   عرررر  ام من نرررر  ال عررررت   ترررر تر  عرررر  الوررررا عيم اد ررررريم ويترتررررت  عرررر  الررررد امترررر تر  عرررر  الوررررا عيم اد ررررريم ويترتررررت  عرررر  الررررد ام

لعم تكررررر  ررررا  ررررول ال عرررر  ي ررررت ي  دوم وضرررره ا تراضررررا  م ررررددة وشررررام ردود األ عررررا  لعم تكررررر  ررررا  ررررول ال عرررر  ي ررررت ي  دوم وضرررره ا تراضررررا  م ررررددة وشررررام ردود األ عررررا  

ال رررادرة  رررم المنشرررا  األ ررررو  رررا مواسهرررد ت رررر ا  المنشررراة الترررا ندر رررها ووررردوم  رررار ال رررادرة  رررم المنشرررا  األ ررررو  رررا مواسهرررد ت رررر ا  المنشررراة الترررا ندر رررها ووررردوم  رررار 

اد تراضرررا  لرررم نتو ررر  الررر   ررر   ريرررد اا يترترررت  عررر  كررر  ا ترررراض  رررعوكا معررريم  ررر  اد تراضرررا  لرررم نتو ررر  الررر   ررر   ريرررد اا يترترررت  عررر  كررر  ا ترررراض  رررعوكا معررريم  ررر  

د ااا نمريررر   امررر  ل وليسوورررولا وانمرررا كررر  مرررا لررردينا  رررا نمررراات د ااا نمريررر   امررر  ل وليسوورررولا وانمرررا كررر  مرررا لررردينا  رررا نمررراات م تعرررف ولررراا  ررر  توسرررم تعرررف ولررراا  ررر  توسررر

 م تعش  تتشاو  انعوها  ا مدو    يتها م تعش  تتشاو  انعوها  ا مدو    يتها 

 مودي  كورن  ل  تكار التنا امودي  كورن  ل  تكار التنا ا   11

 مودي  ورتراند ل  تكار التنا امودي  ورتراند ل  تكار التنا ا   22
 مودي  شمور لم د تكار ال ع مودي  شمور لم د تكار ال ع    33
 مودي  ال عت المنك رمودي  ال عت المنك ر   44
 مودي   تاكعورت ل  تكار التنا امودي   تاكعورت ل  تكار التنا ا   55

 ::  نموات الكارت  المرك لنموات الكارت  المرك ل
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الكارتررر   رررو ات ررراد المنتسررريم ويرررت  تنميمرررد ر رررميا لعمنتسررريم  رررا ن رررال  رررنا د مرررا و رررو الكارتررر   رررو ات ررراد المنتسررريم ويرررت  تنميمرررد ر رررميا لعمنتسررريم  رررا ن رررال  رررنا د مرررا و رررو 

الرررال ي ررردد ال يا رررا  لسميررره المنشرررا  دا ررر  ادت ررراد ا ررراا  رررا اد تورررار  يرررادة األرورررا  الرررال ي ررردد ال يا رررا  لسميررره المنشرررا  دا ررر  ادت ررراد ا ررراا  رررا اد تورررار  يرررادة األرورررا  

الكعيررر  ل ت ررراد  ررراا وام كانررر  ات رررادا  المنتسررريم نيرررر شرررر يد  رررا وعرررض الررردو  اد انرررد الكعيررر  ل ت ررراد  ررراا وام كانررر  ات رررادا  المنتسررريم نيرررر شرررر يد  رررا وعرررض الررردو  اد انرررد 

األ ررررو و نررراد اشررركا   ديررردة مرررم ات رررادا  المنتسررريم األ ررررو و نررراد اشررركا   ديررردة مرررم ات رررادا  المنتسررريم   معتررررف وهرررا  رررا كتيرررر مرررم الررردو معتررررف وهرررا  رررا كتيرررر مرررم الررردو 

ا رررد ما  رررو ادت ررراد الرررال يت رررا ومعر ترررد كررر  ال ررررارا  لسميررره المنشرررا  األ ضرررا  و ررراا ا رررد ما  رررو ادت ررراد الرررال يت رررا ومعر ترررد كررر  ال ررررارا  لسميررره المنشرررا  األ ضرررا  و ررراا 

الشررررك  مررررم التوا رررر  التررررا  ي ررررم  ات رررراد المنتسرررريم المركرررر ل الررررال يرررر دل الرررر  ال رررر  الشررررك  مررررم التوا رررر  التررررا  ي ررررم  ات رررراد المنتسرررريم المركرررر ل الررررال يرررر دل الرررر  ال رررر  

 اد تكارل اد تكارل 

 نموذج القيادة في تحديد السعر :نموذج القيادة في تحديد السعر :

 و  ورة مم التوا   نير الكام  و يد ت رر المنشا  ال ا م   ا ال يادة  ا ت ديد ال عر 

 نا    ول ال ع  ) ودوم اتشال ر ما ( ت ديد نش  ال عر الال ت ددر المنشاة ال ا دة  ا 

ال نا   وند يكوم نا د ال عر  و منشأة اا  التكعش  المن شض  او نالوا ما تكوم ال ا دة او 

ل ال  األ يرة ت دد المنشاة ال ا دة ال عر وت ما لسميه اكور المنشا   ا ال نا   و ا ا

شاة ال ا دة ا تيشا  وانا المنشا  األ رو  ا ال نا   ويه ك  ما تريد وهاا ال عر ت  تتول  المن

 ا تياسا  ال ول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


