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 Supply functionدالة العرض 

االخم انمصٍش ال ذرٕافش إيكاٍَح انرغٍٍش فً االَراج كًا الذرٕافش اٌعاً  شجفً فر 

ايكاٍَح انرغٍٍش فً خًٍغ انًٕاسد االَراج ٔنكٍ ٌثمى حدى األَراج ثاتراً، تًٍُا فً فرشج 

 األخم انطٌٕم ذصثح خًٍغ انًٕاسد يرغٍشج.

انرً ًٌكٍ  أٌ دانح انؼشض فً أصٕاق انًُافضح انحشج انرايح ذًثم كًٍح اإلَراج 

إَراخٓا كذانح نضؼش انضٕق ، ٔانرً ًٌكٍ ذحمٍمٓا يٍ خالل انًشرمح االٔنى نذانح 

ذؼظٍى انشتح ٔانًرًثم تزنك اندزء انصاػذ يُحُى انكهفح انحذٌح انًرطاتك يغ انضؼش 

 انزي ٌمٍش انكًٍح انًؼشٔظح يٍ انضهؼح ػُذ رنك انضؼش.

ْٕ رنك اندزء يٍ يُحُى انكهفح ٔاٌ يُحُى ػشض انضهؼح فً فرشج األخم انمصٍش 

. ٔتزنك صركٌٕ انكًٍح  AVCٌمغ فٕق يُحُى   انحذٌح فً ذهك انفرشج ٔانزي

 .AVCانًؼشٔظح صفش ػُذ رنك انحذ انزي ٌكٌٕ أدَى يٍ أٔغأ َمطح ػهى يُحُى 

 -كًا فً انشكم انرانً:

                 ٌكٌٕ انؼشض= صفش  OAيٍ  أأغ  *

 MC= AVC* ٌثذأ انؼشض ػُذيا 

 

 

 

 

أٌ دانح ػشض انًُشأج َحصم ػهٍٓا يٍ انًشرمح االٔنى نذانح ذؼظٍى انشتح ػُذيا 

MC=P . 

Si =Si (Pi) 

 Si انًُشأج : دانح نضؼش ذهك انضهؼح ػُذيا ٌكٌٕ= دانح ػشض 

 

p> min. AVC 
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               AVC  

             P         

                                 Q        O             

A 



2 

Si=0          if  P<min. AVC 

ذرحمك يٍ خالل يدًٕع دٔال انؼشض انفشدٌح  Qٔاٌ دانح انؼشض انكهٍح نهضهؼح 

 انرً ذًثم انؼشض انكهً :

  ⅀i
n 
Si(P) = S(Pi) 

 يدًٕع انؼشض ْٕ حاصم اندًغ األفمً نًُحٍُاخ انؼشض انفشدٌح. ٔاٌ

ٔأٌ انكًٍح انًؼشٔظح  MCيُحُى أسذفاع انثاٍَح نرؼظٍى انشتح ٌرطهة  حا انًشرمأي

 . AVCذزداد ػُذ اسذفاع انضؼش فٕق انحذ االدَى يٍ 

 

 -س/ خذ دانح انؼشض أرا اػطٍد دانح انركانٍف انرانٍح:

Ci=0.1Q
3
-2Q

2
+15Q+10 

 ٌرطهة أخز انًشرمح االٔنى نًرٕصػ انكهفح انًرغٍشج. AVCنرحذٌذ أٔغأ َمطح ػهى 

AVC=0.1Q
2
-2Q+15 

    

  
          

0.2Q=2    Q=10 

  AVCتؼذ انرؼٌٕط فً    

AVC=0.1(10)
2
-2(10)+15 

  AVCأدَى َمطح ٌصم انٍٓا 

 =5 

Si=0                               if P<5 
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MC=P 

0.3Q
2
-4Q+15=P 

0.3Q
2
-4Q+15-P=0 

Si=
  √                  

      
 

       P<5ارا كاٌ  

 

 

 -يا ٌهً:/ فً يُطمح انشاشذٌح لذسخ دانح ذكانٍف أَراج انمًح ٔكاَد 2س

TC=113.69+410.32Y-11.37Y
2
+0.464Y

3
 

 خذ دانح انؼشض ، ٔأدَى صؼش ٌمثم تّ انًزاسع .

انمًح فً يُطمح انشاشذٌح يٍ خالل  ج/ ًٌكٍ انحصٕل ػهى دانح انؼشض الَراج

 -يضأاج دانح انركانٍف انحذٌح يغ انضؼش انًزسػً كًا فً انًؼادنح االذٍح:

MC=P 

410.32-22.74Y+1.392Y
2
=P 

1.392Y
2
-22.74Y+(410.32-P)=0 

 -ٔترحهٍم انًؼادنح تانذصرٕس ٌرعح أٌ دانح انؼشض ًْ:

  
      √                    

     
 

 P<340.66ارا كاٌ                                                     
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 P<340.66ارا                                            Y=0ٌٔكٌٕ 

 

ْٕ ًٌثم أدَى صؼش ٌمثم تّ انًزاسع نؼشض أَراخّ ْٕٔ ًٌثم ادَى َمطح  340.33

. أي أٌ انًُرح ٌثٍغ غانًا انضؼش أكثش يٍ أٔ ٌضأي أدَى َمطح  AVCػهى يُحُى 

 نًرٕصػ انركانٍف انًرغٍشج .

 

AVC=
  

 
=41032-11.37Y+0.464Y

2
 

    

  
=-11.37+0.928Y=0 

Y=
     

     
 غٍ    12.25=

 AVCذؼٕض ْزِ انمًٍح فً يؼادنح 

AVC=410.32-11.3(12.25)+0.464(12.25)
2
 

AVC=340.6  ID                    ًٌثم أدَى َمطح أٔ انضؼش 

ً نهُظشٌح  *ًٌْٕٔثم ألم صؼش ًٌكٍ أٌ ٌثٍغ تّ انًُرح أٔ ٌضرًش فً أَراج انمًح ٔفما

 االلرصادٌح.

  The Price Elasticity of Supplyًٌٔكٍ أٌعاً أٌداد يشَٔح انؼشض انضؼشٌح   

 -تأخشاء انرفاظم االٔل نهكًٍح انًؼشٔظح )دانح انؼشض( كًا ٌهً:

  

  
= 

     

     

ػُذ انحذ االدَى      0.330ٔتأصرخذاو لإٌَ يشَٔح انؼشض ذكٌٕ يشَٔح انؼشض = 

 . 340.33نهضؼش 
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% فأٌ 10*ْزا ٌؼًُ أَّ ػُذيا ذزداد االصؼاس انًزسػٍح ػُذ انحذ االدَى نٓا تُضثح 

 % .3.30انكًٍح انًؼشٔظح ذزداد تُضثح 

ادٌح انرً ًٌكٍ أشرمالٓا يٍ ػاللح **ذؼذ دانح انؼشض يٍ اْى انؼاللاخ االلرص

انركانٍف االَراخٍح أر ذٕظح أصرداتح انكًٍح انًُردح يٍ انًحصٕل انرً ًٌكٍ انٕحذج 

 االَراخٍح أٌ ذثٍؼٓا.

HOMEWORK  ػٍُح يٍ يزاسػً يحصٕل فضرك انحمم فً يحافظح دٌانى ذى //

 -ذمذٌش دانح ذكانٍف أَراخٓى ٔأخزخ انشكم انرانً:

TC=1601.49+661.44Q-23.92Q
2
+0.299Q

3
 

 انًطهٕب//

 خذ حدى انُاذح انًؼظى نهشتح.-1

 خذ انحذ االدَى نهضؼش انزي ٌمثهّ يزاسػٕ فضرك انحمم.-2

 لذس دانح انؼشض ٔيشَٔح انؼشض.-3

 يشَٔح انركانٍف.-4
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