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يفٕٓو انًُافغح انكايهح: أٔلا 

.فانًُشؤِ يتهميح نهغؼش ٔل تؤثش فيّ, ٔجٕد ػذد كثيش يٍ انثائؼيٍ ٔانًشتشي1ٍ.

.تجاَظ انغهغ2.

.دشيح انذخٕل ٔانخشٔج يٍ انغٕق3.

.تٕافش انًؼهٕياخ انكايهح نهجًيغ4.



انفشق تيٍ انًُشؤج ٔانصُاػح في انًُافغح انكايهح: ثاَياا 

انصُاعت انًُشؤة

اَخاجٙ ٔادذ ٚعًم فّٛ عذد كبٛشيٍ  يجال

انًُشآث

ٔادذة يٍ عذد كبٛش يٍ انًُشآث انخٙ حعًم فٙ 

يا صُاعت
ْٙ

 ْٙ انخٙ حذذد سعش انًُافست انخٕاصَٙ

.عٍ غشٚك لٕٖ انعشض ٔانطهب

ٔال حسخطٛع , يخهمٛت نهسعش انز٘ حذذدِ انصُاعت

أٌ حؤثش عهّٛ
انخؤثٛش عهٗ انسعش

حجًٛع نًُذُٛاث غهب انًسخٓهكٍٛ

(سانب انًٛم) 

انز٘ حذذدِ انصُاعت  يُذُٗ أفمٙ عُذ انسعش

(ال َٓائٙ انًشَٔت)
يُذُٗ انطهب

حجًٛع نًُذُٛاث عشض انًُخجٍٛ

(يٕجب انًٛم)

سُخعشف عهّٛ فٙ ْزا انفصم يُذُٗ انعشض

pp



طشق تذذيذ تٕاصٌ 
يُشؤج تؼًم في انًُافغح 

انكايهح

انتكانيف انذذيح 
ٔانتكانيف انًتٕعطح

اإليشاد انذذي 
ٔانتكانيف انذذيح

اإليشاد انكهي 
ٔانتكانيف انكهيح



اإليشاد انكهي ٔانتكانيف انكهيح: ثانثاا 

                               ٙاإلٚشاد انكه     :TR = P . Q

                          انخسائش/األسباح   :π = TR – TC

ٗانًُشؤة فٙ سٕق انًُافست انكايهت إنٗ حذمٛك ألصٗ سبخ يٍ خالل انسعش  حسع

.انسائذ فٙ انسٕق انز٘ ال حسخطٛع انخؤثٛش عهّٛ



اإليشاداخ انكهيح ٔانتكانيف انكهيح نًصُغ انششق نألثاث

انخسائش/األسباح

π=TR-

TC

انكانٛت انخكانٛف

TC

انًخغٛشة انخكانٛف

VC

انثابخت انخكانٛف

FC

انكهٙ اإلٚشاد

TR=P.Q

انسعش

P

اإلَخاج دجى

Q

-480 480 0 480 0 244 0

-346 590 110 480 244 244 1

-182 670 190 480 488 244 2

7 725 245 480 732 244 3

176 800 320 480 976 244 4

280 940 460 480 1220 244 5

336 1128 648 480 1464 244 6

336 1372 892 480 1708 244 7

272 1680 1200 480 1952 244 8

126 2070 1590 480 2196 244 9

-100 2540 2060 480 2440 244 10



يا دجى اإلَخاج انز٘ ٚذمك 

ألصٗ سبخ فٙ انشسى؟ 

ٔ  TRػُددذ أكثددش يغددافح سأعدديح تدديٍ 

TC  , ٌٕٔتكTR  ٍأكثش يTC.

أٔ
يُذُددد   TCػُدددذيا يدددٕاصي يًددداط 

TR , ٌٕٔتكTR  ٍأكثش يTC.

رٔ يٛم ثابج؟ TRنًارا يُذُٗ 

.تغثة ثثاخ انغؼش



:اإليشاد انًتٕعظ ٔاإليشاد انذذي نهًُشؤج في انًُافغح انكايهح



:اإلٚشاد انذذ٘

:اإلٚشاد انًخٕسػ

انسعش  = اإلٚشاد انًخٕسػ = اإلٚشاد انذذ٘ 

MR=AR=P

(ثابج فٙ انًُافست)



اإليشاد انذذي ٔانتكانيف انذذيح: ساتؼاا 

انخسائش/األسباح

π=TR-

TC

انخكانٛف انذذٚت

MC=∆TC/∆

Q

اإلٚشاد انذذ٘

MR=

P

انًخٕسػ اإلٚشاد

AR=P

انكانٛت انخكانٛف

TC

انكهٙ اإلٚشاد

TR=P.

Q

انسعش

P

اإلَخاج دجى

Q

-480 - - - 480 0 244 0

-346 110 244 244 590 244 244 1

-182 80 244 244 670 488 244 2

7 55 244 244 725 732 244 3

176 80 244 244 800 976 244 4

280 140 244 244 940 1220 244 5

336 188 244 244 1128 1464 244 6

336 244 244 244 1372 1708 244 7

272 308 244 244 1680 1952 244 8

126 390 244 244 2070 2196 244 9

-100 470 244 244 2540 2440 244 10



ششط تٕاصٌ انًُشؤج انتي تؼًم في عٕق انًُافغح انكايهح:

MC = MR = P

.ٔحسخًش فٙ صٚادة اإلَخاج, فئٌ األسباح حخضاٚذ  MC < MRإرا كاَج -

.ٔحمهم يٍ دجى اإلَخاج, فئٌ األسباح حخُالص MC > MRإرا كاَج -

أفعم , فئٌ انًُشؤِ حذمك ألصٗ سبخ أٔ ألم خساسة MC=MRإرا كاَج -

.دجى إَخاج

:يٍ انشعى

تذمددك انًُشددؤج انتددٕاصٌ ػُددذ َمطددح  

شدددشط أٌ  MRيدددغ  MCتمددداطغ 

.تتضايذ MCتكٌٕ 



انتكانيف ٔاإليشاداخ انًتٕعطح ٔانذذيح

انخكانٛف انًخٕسطت انًخغٛشة

AVC

انًخٕسطت انكهٛت انخكانٛف

ATC

انخكانٛف انذذٚت

MC

انسعش

P=MR=AR

اإلَخاج دجى

Q

- - - 244 0

110 590 110 244 1

95 335 80 244 2

81.7 240 55 244 3

80 200 80 244 4

92 188 140 244 5

108 188 188 244 6

127.4 196 244 244 7

150 210 308 244 8

176.7 230 390 244 9

206 254 470 244 10







P=

ATC

=

:خطٕاث انشسى انبٛاَٙ

اندزي يذدذد ( P=MC)تذذيذ ششط انتدٕاصٌ 1.

.دجى اإلَتاج انتٕاصَي

(P=MC=244)  ػُذ(Q=7)

ػُدذ ( ATC)تذذيذ انتكانيف انًتٕعطح انكهيدح . 2

.دجى اإلَتاج انتٕاصَي

(ATC=196 ) ػُذ(Q=7)

لتذ يٍ يؼشفح أدَ  ليًح نكم يٍ : يالدظح

ATC  ٔAVC نًؼشفح يٕالغ انُماط انغاتمح.

:تذذيذ يغادح انشتخ ٔستخ انٕدذج. 3

𝜋 = TR – TC 

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

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

𝜋 = 1708 – 1372=336

.ٔتتًثم في يغادح انًغتطيم انًضهم

𝜋/𝑄=𝑃−𝐴𝑇𝐶
𝜋/𝑄=244−196=48

.ٔتتًثم تانًغافح انشأعيح نهًغتطيم

ستخ

ٔٔظذٙ رنك بٛاَٛاً .فٙ انجذٔل انسابك(7)ٔسبخ انٕدذة انٕادذة عُذ دجى اإلَخاج , ادسبٙ دجى األسباح

.باسخخذاو انخكانٛف انذذٚت ٔانًخٕسطت



P=

ATC

=

ْم يٍ انًًكٍ أٌ حذمك انًُشؤة خسائش؟ ٔيخٗ؟ -

لاير؟140يٍ انًثال ٔانجذٔل انسابك يارا ٚذذد ألسباح انًُشؤة نٕ اَخفط انسعش إنٗ  -

:خطٕاث انشسى انبٛاَٙ

اندزي يذدذد ( P=MC)تذذيذ ششط انتدٕاصٌ 1.

.دجى اإلَتاج انتٕاصَي

(P=MC=140)  ػُذ(Q=5)

ػُدذ ( ATC)تذذيذ انتكانيف انًتٕعطح انكهيدح . 2

.دجى اإلَتاج انتٕاصَي

(ATC=188 ) ػُذ(Q=5)

لتذ يٍ يؼشفح أدَ  ليًح نكم يٍ : يالدظح

ATC  ٔAVC نًؼشفح يٕالغ انُماط انغاتمح.

:تذذيذ يغادح انشتخ ٔستخ انٕدذج. 3

𝜋 = TR – TC 

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

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

𝜋 = 700 – 940= -240

.ٔتتًثم في يغادح انًغتطيم انًضهم

𝜋/𝑄=𝑃−𝐴𝑇𝐶
𝜋/𝑄=140−188= -48

.ٔتتًثم تانًغافح انشأعيح نهًغتطيم

خغاسج



فٙ دال حذمٛك خسائش؟ دائًاً ْم يٍ األفعم نهًُشؤة فٙ األجم انمصٛش أٌ حخٕلف عٍ اإلَخاج 

.تتذًم انًُشؤج في األجم انمصيش تكانيف ثاتتح ٔتكانيف يتغيشج

TC=VC+FC

(.TR=0)كًا أٌ (FC)ٔتتذًم ( VC=0)ٔػُذ تٕلفٓا ػٍ اإلَتاج 

:ٔتكٌٕ أستادٓا في ْزِ انذانح

𝜋 = TR – TC 

𝜋 = TR – VC – FC 

𝜋 = 0– 0 – FC 

𝜋 = – FC 

(FC)سخذمك خسائش يسأٚت نهخكانٛف انثابخت ( Q=0)َعُذ حٕلف انًُشؤة عٍ اإلَخاج إراً دخٗ 

(P=AVC)بًعُٗ  (TR=VC)عُذيا ٔحخذًم انًُشؤة أٚعاً خساسة يسأٚت نهخكانٛف انثابخت 



يخٗ ٚكٌٕ األفعم نهًُشؤة أٌ حخٕلف عٍ اإلَخاج؟ -

لاير؟ 80يٍ انًثال ٔانجذٔل انسابك يارا ٚذذد ألسباح انًُشؤة نٕ اَخفط انسعش إنٗ  -

ATC

=

P=

خغاسج

َمطح 

انتؼادل

َمطح 

اإلغالق

:خطٕاث انشسى انبٛاَٙ

اندزي يذدذد ( P=MC)تذذيذ ششط انتدٕاصٌ 1.

.دجى اإلَتاج انتٕاصَي

(P=MC=80)  ػُذ(Q=4)

P=AVCَالدظ أٌ 

ػُدذ ( ATC)تذذيذ انتكانيف انًتٕعطح انكهيدح . 2

.دجى اإلَتاج انتٕاصَي

(ATC=180 ) ػُذ(Q=4)

لتذ يٍ يؼشفح أدَ  ليًح نكم يٍ : يالدظح

ATC  ٔAVC نًؼشفح يٕالغ انُماط انغاتمح.

:تذذيذ يغادح انشتخ ٔستخ انٕدذج. 3

𝜋 = TR – TC 

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

TC=ATC.Q=(180).(4)=800

𝜋 = 320 – 800= -480

.ٔتتًثم في يغادح انًغتطيم انًضهم

𝜋/𝑄=𝑃−𝐴𝑇𝐶
𝜋/𝑄=80−180= -100

.ٔتتًثم تانًغافح انشأعيح نهًغتطيم



:لشاس انًُشؤج تانتٕلف أٔ العتًشاس في الَتاج•

.فئٌ انًُشؤج تذمك أستاح, ( َمطح انتؼادل) ATCيمغ أػه   Pإرا كاٌ 1.

. فئٌ انًُشؤج نٍ تذمك أستاح أٔ خغائش, ( َمطح انتؼادل) ATCيغأي نـ  Pإرا كاٌ 2.

فددئٌ انًُشددؤج تذمددك خغددائش ٔيكددٌٕ , (َمطددح انتؼددادل) ATCيمددغ أعددفم  Pإرا كدداٌ 3.

:لشاسْا كًا يهي

 ٌإرا كاp   أػهAVC (َمطح اإلغالق ) ّفئَٓا تذمك خغائش ألم يدٍ انتكدانيف انثاتتد(FC) 

.ٔتزنك يٍ األفضم نٓا أٌ تغتًش في اإلَتاج

 ٌإرا كدداp  تغددأيAVC (َمطددح اإلغددالق ) انثاتتددّ يغددأيح نهتكددانيف فئَٓددا تذمددك خغددائش

(FC ) دغة انتٕلؼاخ انًغتمثهيح نألعؼاس, فاأليش عياٌ تتٕلف أٔ تغتًشٔتزنك.

 ٌإرا كاp  أعفمAVC (َمطح اإلغالق ) يٍ انتكانيف انثاتتّ أكثش فئَٓا تذمك خغائش(FC )

.تتٕلف ػٍ اإلَتاج ألٌ خغائشْا عتكٌٕ ألمٔتزنك يٍ األفضم نٓا أٌ 



.يُذُ  ػشض انًُشؤج في األجم انمصيش ٔانًُافغح انكايهح: خايغاا 

يٍ َمطح  MCْٕ يُذُ  

.اإلغالق فؤػه 



.انمصيش ٔانًُافغح انكايهحفي األجم انصُاػح يُذُ  ػشض 

ْٕ تجًيغ نًُذُياخ ػشض جًيغ انًُشآخ



آالء عبدالواحد                                                                                          جامعة الملك سعود:أستاذة المادة

..اَتٓ  انفصم انؼاشش

:يالدظح

انؼشض نإلسشاد فمظ ٔاإلشاسج إن  انُماط انشئيغح, ٔل 

يغُي أتذاا ػٍ كتاب انًمشس ٔيجة انشجٕع إن  انكتاب 

.ٔانذساعح يُّ


