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 رابعلاالفصل 
 اإلنتاج والتكاليف واإليرادات

الكالم عؽ تكمفة اإلنتاج يعشي ضسشيًا الكالم  أن إيوالتكاليف وجييؽ لعسمة واحجة. اإلنتاج إن
عؽ دالة اإلنتاج وعميو البج مؽ إلقاء الزؾء أوال عمى اإلنتاج ومؽ ثؼ دالة اإلنتاج  أي العالقة 

اإلنتاج وكسية اإلنتاج ، ثؼ االنتقال إلى دراسة مشحشى إجسالي القائسة بيؽ مجخالت مؽ عشاصخ 
 التكاليف واإليخادات.

 
 Productionأوال اإلنتاج 

يعخف اإلنتاج بأنو الشذاط البذخي في مجال تحؾيل السؾارد مؽ شكل إلى آخخ لغخض إكدابيا    
قجرات اكبخ عمى تمبية وإشباع االحتياجات البذخية وبسا إن اإلنتاج يعشي خمق السشفعة أو زيادتيا 

 -فان ىحا اإلنتاج يتظمب مجسؾعة عؾامل والتي تقدؼ إلى :
 األرض وعائدها الريع -1

السؾارد السدتسجة مؽ الظبيعة والتي تدتخجم في عسميات اإلنتاج، أي أنيا  Landباألرض  يقرج
تذسل سظح األرض وما تذتسل عميو األرض مؽ معادن وثخوات معجنية ومؾارد مياه وغيخىا مؽ 

 السؾارد الظبيعية التي تدتخجم في إنتاج الدمع والخجمات التي تذبع حاجات اإلندان.   
 ده األجرالعطل وعائ -2

خجمات األيجي العاممة التي تديؼ في إنتاج الدمع والخجمات، وقج  Laborيسثل عشرخ العسل 
يكؾن العسل جدساني يعتسج أساسا عمى السجيؾد العزمي لإلندان أو ذىشي يعتسج عمى السجيؾد 
العقمي لإلندان أساسا. ىحا ويؤخح في االعتبار عشج دراسة عشرخ العسل ناحيتيؽ: الشاحية 

تسثل الشاحية الشؾعية لمعسل في اختالف درجة ميارة العسال الشؾعية والشاحية الكسية، حيث ت
وإنتاجيتيؼ والتي تتؾقف بجورىا عمى الرفات الؾراثية و السكتدبة لمعامل ودرجة الثقافة والسدتؾى 
الخمقي وحخية اختيار السيشة وغيخ ذلػ مسا يؤثخ عمى حجؼ وكفاءة اإلنتاج، أما عؽ الشاحية 

العاممة أو عجد السذتغميؽ في سؾق العسل والتي تتحجد بعجد الدكان  الكسية فتتسثل في حجؼ القؾة
 وتؾزيعيؼ حدب العسخ والجشذ

 رأس الطال وعائده سعر الفائدة  -3
ىؾ العشرخ الحي يرشعو اإلندان ليداعجه في عسمية اإلنتاج ويذسل   Capitalرأس السال

عمى اإلنتاج. ويالحظ أن الشقؾد أو اآلالت والسعجات والسؾاد التي يرشعيا اإلندان لتديج قجرتو 
الستسثل في أو الحكيقي و  رأس السال الشقجي ىؾ مجخد وسيمة لمحرؾل عمى رأس السال العيشي
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 ؽوعمى مدتؾى السشذأة أو السذخوع يسكؽ التفخقة بي. اآلالت والسعجات والسؾاد الالزمة لإلنتاج
 ىسا:نؾعيؽ أساسييؽ مؽ عشرخ رأس السال 

األصؾل الثابتة في السذخوع كاآلالت والسعجات والسباني   Fixed Capitalالثابترأس الطال  -أ
والسشذآت والتي يسكؽ لمسذخوع أن يدتفيج بيا في عسمية اإلنتاج عمى مجى فتخات طؾيمة مؽ 

 الدمؽ  ال يفشى بسجخد استعسالو.  
األولية والدمع غيخ فيؾ السؾاد  (طتغيرة) أو ال  Circulating Capitalرأس الطال الطتداول -ب

 تدتيمػ بسجخد استعساليا. التيتامة الرشع التي يدتخجميا السذخوع في عسمية اإلنتاج و 
وتبخز األىسية االقترادية لمتفخقة بيؽ رأس السال الثابت ورأس السال الستجاول في أنو عشج حداب 

ميا في حداب تكمفة تكمفة إنتاج الدمعة في السذخوع فإن قيسة رأس السال الستجاول تجخل بأكس
إنتاج الدمعة، أي يجخل في حداب تكمفة إنتاج الدمعة التي يشتجيا السذخوع خالل فتخة زمشية 
معيشة قيسة كل ما استخجمو السذخوع مؽ السؾاد و مدتمدمات اإلنتاج و الدمع نرف السرشعة 

حداب تكمفة  في عسمية إنتاج الدمعة. أما قيسة رأس السال الثابت فيي ال تجخل بأكسميا في
اإلنتاج إنسا تؾزع قيستيا عمى فتخات اإلنتاج السختمفة بحيث يجخل في حداب تكمفة اإلنتاج خالل 
الفتخة اإلنتاجية قيسة استيالك رأس السال الثابت أو قيسة استيالك األصؾل الثابتة في السذخوع 

 خالل تمػ الفتخة فقط.
 التظظيم وعائده الربح -4

 واألنؾاعومدجيا بالكسيات  اإلنتاجوجؾد شخص يقؾم بتجسيع عشاصخ  اإلنتاجيةتتظمب العسمية 
ت لجيو إال اذا تحققالتي تظمبيا السشتجات وسؾف لؽ يقجم أي شخص عمى مثل ىحا الشذاط 

 اإلنتاجبيؽ تكمفة عشاصخ  دىا وتحقيق فخقاً كانية تدؾيق السشتجات التي ىؾ برجقشاعة بام
الستؾقع مؽ بيع ىحه السشتجات ويظمق االقتراديؾن عمى ىحا الذخص السدتخجمة وااليخاد الكمي 

السذخوع اما العسل الحي يقؾم بو يعخفؾنو  بإنذاءويعخفؾنو بانو الذخص الحي يقؾم صفة السشغؼ 
السذخوع كسا لؼ يكؾنؾا  بإدارةوبيؽ السجيخ الحي يقؾم  األوائلبالتشغيؼ ولؼ يفخق االقتراديؾن 

 الحي يقجم االمؾال الالزمة النذاء السذخوع. الخأسسالييؽ ليفخقؾا ايزا بيشو وب
لؼ يكؽ ىؤالء مشفرميؽ عؽ  لمخأسسالية األولىويخجع عجم التسييد ىحا الى انو في السخحمة 

 السال الالزم لمسشغؼ ال قامة رأساذ كان مؽ الزخوري تؾافخ  اآلنبعزيؼ بالذكل الحي ىؼ عميو 
 السختمفة واىسا الخبح إغخاضوفدو بالذكل الحي يكفل لو تحقيق بش بإدارتوالسذخوع كسا كان يقؾم 

وعخف االول بانو  والخأسساليويعتبخ الفخندي جان باتديت ساي اول مؽ فخق بيؽ السشغؼ 
ثؼ تاكجت مؽ ضخورة التفخقة ىحه بحمؾل  اإلنتاجبيؽ عشاصخ  بالتأليفالذخص الحي يقؾم 

االفخاد حيث تؾسعة السذخوعات لجرجة اقتزت معيا اتباع  رأسساليةالذخكات محل  راسسالية
العسمية وىحا عمى االغمب ما لؼ خبخة الاساليب االدارة السدتشجة الى العمؼ والسعخفة باالضافة الى 
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يكؽ متاحا لمسشغؼ السدؤول عؽ السذخوع مسا يقتغي فرل االدارة في السذخوع عؽ عسل السشغؼ 
 السسؾل لمسذخوع. والخأسساليعسمية الفرل بيؽ السشغؼ  ادى الى ؤوس االمؾال السظمؾبةكسا ان ر 

اذا يخى فيو ذلػ ويعمق جؾزيف شؾمبيتخ عمى السشغؼ اىسية كبيخة في تحقيق التشسية االقترادية 
الشؾع مؽ االفخاد الحي يتستع بسدايا شخرية قمسا تتؾافخ لجى الكثيخيؽ مسا يجعل وجؾده امخًا نادرًا 

التي تعتبخ االساس  اإلنتاجواالبتكارات في مجال  األفكارفي تقجيسو  أىسيتو في السجتسع وتسكؽ
 في تحقيق التقجم والشسؾ.

ويفزل بعض االقترادييؽ ان يجمجؾا عشرخ التشغيؼ بعشرخ العسل اذ ان كالىسا يعبخ عؽ  
يا اال ان الجيج االنداني في سبيل االنتاج وان كالىسا يتظمب وبجرجات متفاوتة جيجًا ذىشيًا وجدج

كثيخا مشيؼ ايزا ال تخوق ليؼ عسمية الجمج ىحه مبخريؽ راييؼ بان الجخل الحي يدتمسو 
 أعسالكانت نتيجة العامل)االجخ( يتحجد بسؾجب عقج بيشو وبيؽ رب العسل ويحرل عميو ميسا 

حال الفذل يتحسل خدارة قج تفقجه كامل أما السشغؼ فانو في  السذخوع ربحًا كانت ام خدارة.
لسبمغ السدتثسخ في اقامة السذخوع وقج يحقق ارباحًا طائمة في حالة الشجاح طبعا.اذا فجخل ا

دخل السشغؼ )الخبح( فانو مقابل تحسمو مخاطخ اقامة  مقابل قيامو بالعسل،اماالعامل يكؾن 
بيؽ عشاصخ  ئج التي قج تشجؼ عؽ عسمية السدجالسذخوع في عل عخوف عجم اليقيؽ مؽ الشتا

االنتاج .وىكحا تتزح الظبيعة الخاصة لعسل السشغؼ مسا يبخر اعتباره عشرخًا متسيدًا ومدتقاًل عؽ 
 عشاصخ االنتاج االخخى.

 دالة اإلنتاج -
ىي عبارة عؽ العالقة التكتيكية )الفشية( بيؽ السجخالت السادية السدتخجمة مؽ عؾامل اإلنتاج     

كستغيخ تابع أي تحؾيل العؾامل السدتخجمة في اإلنتاج إلى مشتجات كستغيخ مدتقل وبيؽ اإلنتاج 
في أية فتخة زمشية مسا يعبخ عؽ السدتؾى التكشؾلؾجي في السشذاة او الرشاعة او االقتراد ككل 

 -ويسكؽ التعبيخ عؽ دالة اإلنتاج رياضيا وكسا ياتي:
Y=f(x1' x2) 

  Y .تسثل الكسية السشتجة مؽ سمعة معيشة 
X1,x2 تسثل عؾامل اإلنتاج 

 أنؾاع عالقات السدتخجم السشتج )دوال اإلنتاج(
 ىؾ العالقة التي تكؾن بعض عؾامل اإلنتاج الثابتة والبعض األخخ متغيخ. -1
 ىؾ العالقة التي تكؾن فييا العؾامل اإلنتاجية متغيخة. -2
ىي تمػ العؾامل التي تكؾن كسيتيا في األجل القريخ ثابتة  -العهامل اإلنتاجية الثابتة: -

وعشجما يتظمب الدؾق تغيخ الشاتج مباشخة فميذ مؽ الديؾلة تغيخ كسيتيا ومؽ أمثمة ذلػ 
 )السباني،السكائؽ والسعجات،السؾعفيؽ واإلدارييؽ الخ(.
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في األجل القريخ اذا وىي تمػ العؾامل التي يسكؽ تتغيخ كسيتيا -العهامل اإلنتاجية الطتغيرة: -
ويسكؽ زيادة حجؼ  الخ(. األوليةتظمب الدؾق تغييخ اإلنتاج ومؽ مثمتيا )خجمات العسل،السؾاد 

 :بطريقتيناإلنتاج في السذخوع أو السشذأة 
أن يتؼ زيادة حجؼ اإلنتاج مؽ الدمعة التي يشتجيا السذخوع عؽ طخيق زيادة   الطريقة األولى:

صخ اإلنتاج ) أو بعزيا( مع ثبات عشاصخ اإلنتاج األخخى. كسية السدتخجم مؽ أحج عشا
وىؾ السجى أو الفتخة الدمشية التي ال يتسكؽ فييا  Short Runويحجث ذلػ في السجى القريخ 

السذخوع مؽ تغييخ جسيع عشاصخ اإلنتاج السدتخجمة وإنسا يتسكؽ مؽ تغييخ بعزيا فقط ، بحيث 
فإنو يمجأ إلى زيادة كسية السدتخجم مؽ بعض عشاصخ  إذا أراد زيادة حجؼ ما يشتج مؽ الدمعة

 اإلنتاج مثل عشرخ العسل أو كسية السدتخجم مؽ السؾاد األولية بيشسا يبقى حجؼ السذخوع ثابتاً 
وبالتالي  وتبقى عشاصخ اإلنتاج األخخى مثل رأس السال الثابت مؽ آالت و معجات ومباني ثابتة

ىي الفتخة الدمشية التي تدسح بتغيخ اإلنتاج مؽ خالل أجخاء تغيخات في  (األجل القصير) فان
 .عؾامل اإلنتاج الستغيخة فقط وال تدسح بتغيخ عؾامل اإلنتاج الثابتة

أن يتؼ زيادة اإلنتاج عؽ طخيق زيادة حجؼ السذخوع بالكامل بحيث يتؼ زيادة   الطريقة الثانية:
  Long Run الطدى الطهيلشدبة. و يحجث ذلػ في جسيع عشاصخ اإلنتاج السدتخجمة بشفذ ال

وىؾ السجى أو الفتخة الدمشية التي تكفي لتغييخ جسيع عشاصخ اإلنتاج السدتخجمة في السذخوع 
 إجخاءمؽ خالل  اإلنتاجوىي الفتخة الدمشية التي تدسح بتغيخ  (األجل الطهيل فان ) وبالتالي

 اإلنتاجتغيخ في حجؼ عشاصخ  بإجخاءالن ىحه الفتخة تدسح  اإلنتاجتغيخات في جسيع عؾامل 
  الثابتة والستغيخة. 

  The Law of diminishing returnsقانهن تظاقص الغلة  -
 اإلنتاجالثابتة فان  اإلنتاجعشج إضافة وحجات متتالية مؽ عشرخ اإلنتاج الستغيخ الى عشاصخ 

ة االنقالب وبعجىا يتدايج بسعجل متشاقص مؽ ثؼ نقظ إلىان يرل  إلىالكمي يدداد بسعجل متدايج 
بالتشاقص السظمق او يسكؽ ان نعظي صياغة اخخى لمقانؾن  يبجأمدتؾى لو ثؼ  أعمى إلىيرل 

الستغيخة الى كسية ثابتة مؽ  اإلنتاجوحجات متتالية ومتداوية مؽ احج عشاصخ  أضيفتوىي  إذا 
تكشؾلؾجي السدتخجم فان الغمة الحجيثة تتدايج الثابتة مع افتخاض ثبات الفشي ال اإلنتاجعشاصخ 

 -حتى الؾصؾل الى حج معيؽ ثؼ تبجأ بعجه في التشاقص ويذتخط قانؾن الغمة الستشاقرة ما يمي:
 وجهد عظاصر إنتاج ثابتة وأخرى متغيرة. -1
 تجانس وحدات عظصر اإلنتاج الطتغير. -2
 ثبات الطستهى التكظهلهجي -3
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 عبخ ثالث مخاحل إنتاجية وكسا مبيؽ في الججول التالي  اإلنتاجويسخ 
 عشرخ العسل

(Q) 
 الشاتج الكمي

(TP) 
 الشاتج الستؾسط

(AP) 
 الشاتج الحجي

(MP) 
 السخاحل اإلنتاجية

 مرحلة - 6 6 1
 تزايد
 الغلة

2 18 9 12 
3 33 11 15 
 مرحلة 7 10 40 4

 تظاقص
 الغلة

5 45 9 5 
6 48 8 3 
7 49 7 1 
8 49 6.1 0 
 مرحلة التظاقص الططلق 4- 5 45 9

ىؾ مجسؾعة الكسيات السشتجة مؽ الدمعة معيشة -(:Total Production()TPالظاتج الكلي) -
 خالل العسمية اإلنتاجية.

 
TP 
AP 
MP 

 
 
 
 
 
 
 

      Q 
 
ىؾ عبارة عؽ قدسة الشاتج -(:Average Production()APالظاتج الطتهسط ) -

   (           Qالسدتخجمة مؽ عشرخ اإلنتاج الستغيخ)( عمى الكسية TCالكمي)
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ىؾ عبارة عؽ مقجار التغيخ في الشاتج  -(:Marginal Production()MPالظاتج الحدي) -
الكمي الشاجؼ عؽ استخجام وحجة إضافية مؽ عشرخ اإلنتاج الستغيخ أو ىؾ إنتاج الؾحجة األخيخة 

 السدتخجمة مؽ عشرخ اإلنتاج الستغيخ .
 اإلنتاجمراحل  -

 الطرحلة األولى )مرحلة تزايد الغلة(
( APتبجأ مؽ نقظة األصل وتشتيي عشج مدتؾى اإلنتاج الحي يتداوي فيو الشاتج الستؾسط)     

( يتدايج بسعجل متدايج وان مشحشى الشاتج الحجي TP.وان الشاتج الكمي ) (MP)مع الشاتج الحجي 
يكؾن أعمى مؽ مشحشى  (MP)أي ان مشحشى الشاتج الحجي (AP)يكؾن أعمى مؽ الشاتج الستؾسط

الشاتج الستؾسط فانو ليذ مؽ مرمحة السشتج التؾقف في اإلنتاج طالسا أن قيسة الشاتج الحجي 
 اكبخ مؽ قيسة الشاتج الستؾسط.

 الطرحلة الثانية )مرحلة تظاقص الغلة( -
وتشتيي  (AP)مع الشاتج الستؾسط  (MP)تبجأ مؽ مدتؾى اإلنتاج الحي يتداوى فيو الشاتج الحجي 

( MPمدتؾى لو وتكؾن قيسة الشاتج الحجي ) أعمىالكمي في  اإلنتاجىحه السخحمة عشجما يكؾن 
( ولكؽ بسعجل متشاقص ويكؾن مشحشى الشاتج الستؾسط TPتداوي الرفخ ويدداد الشاتج الكمي )

(AP)  أدنى مؽ مشحشى الشاتج الحجي(MP) وىي السخحمة التي تغشيشا اقتراديا ففي ىحه السخحمة
يحاول السشتج ان يختار السعجل الحي يقؾم بانتاجو في ضؾء أسعار عؾامل اإلنتاج الستغيخة 

 وأسعار الدمع السشتجة.
 الطرحلة الثالثة )مرحلة التظاقص الططلق( -

ى لو وبعجىا يبجأ بالتشاقص ( في أعمى مدتؾ TPتبجأ ىحه السخحمة عشجما يكؾن الشاتج الكمي )   
(ال يرل إلى الرفخ AP( سالبة بيشسا الشاتج الستؾسط )MPالسظمق وتربح قيؼ  الشاتج الحجي )

 .بدبب الخدارة الحاصمة في استسخاره باإلنتاج اإلنتاجعؽ السشتج  وفي ىحه السخحمة يتؾقف
 

 أشكال اإلنتاج 
شكل عؾامل اإلنتاج والحرؾل عمى  ويحجث تغيخ في :الطظفعة الشكلية )شكل الطادة(  -1

 سمعة او خجمة يحتاجيا السدتيمػ .
يتؼ خدن السادة او الدمعة في مؾسؼ وفختيا واستخجاميا في  :الطظفعة الزمانية )خزن الطادة( -2

 وقت تدداد الحاجة الييا.
 يحجث عشج نقل الدمعة مؽ مكان الى اخخ. :الطادة( مكانالطظفعة الطكانية)تغير   -3
وىي عسمية حيازة الدمعة مؽ قبل شخص يشتفع بيا ثؼ يشقل ممكيتيا الى  الطظفعة الحيازية : -4

 شخص اخخ مثل )االراضي والعقارات الخ(.
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 تقسيم العطل -
تقديؼ العسل ىؾ  إلىىؾ عسمية تقديؼ اإلنتاج لمدمعة بذكل دقيق ومتخرص وأول مؽ نادى 

دؾق لو دور رئيدي في تقديؼ العسل وان ىشالػ العالؼ االقترادي )ادم سسث( الحظ ان حجؼ ال
 عالقة طخدية بيؽ تقديؼ العسل وحجؼ الدؾق.

 مزايا تقسيم العطل  -
يديل تعمسيا  اإلنتاجيةزيادة بخاعة كل عامل فعشج قيام العامل بجدء بديط مؽ العسمية  -1

 فييا. واإلبجاع وإتقانيا
 تؾفيخ الؾقت. -2
 خجمة لمسدتيمػ. األسعاروتخفيض تكاليفو وبالتالي خفض  اإلنتاجزيادة -3
 مساوئ تقسيم العطل -
 التؾسع في الرشاعة وبالتالي زيادة التمؾث خاصة في السشاطق الرشاعية. -1
امل ض الظمب عمى الدمعة فيرعب عمى العالبظالة في حالة انخفا إلىقج يؤدي التخرص  -2
 .وب صخرفخصة عسل تظابق عسمو الحي ت يجادإ
 التخرص يؤثخ عمى القابمية الحىشية لمعامل وضعف في القابمية الفكخية. -3
 

     Production Costs اإلنتاجتكاليف ثانيا: 
يعشي مفيؾم تكمفة اإلنتاج بذكل عام كل ما يتحسمو  : Cost of Productionتكاليف اإلنتاج 

بالشدبة لمسذخوع  اإلنتاجالدمعة . ويسكؽ تعخيف تكاليف  إنتاجفي سبيل  أمؾالالسشتج مؽ 
السذخوع في سبيل الحرؾل عمى عشاصخ )مجسؾع الشفقات التي يتحسميا  بأنيااالقترادي 

اإلنتاج الالزمة إلنتاج كسية معيشة مؽ سمعة ما خالل فتخة زمشية محجدة( لمتعخف برؾرة دقيقة 
أنؾاع ىحه التكاليف او أصشافيا والتي تشقدؼ إلى قدسيؽ عمى تكاليف اإلنتاج البج مؽ التسييد بيؽ 

األول يعخف بتكاليف الفخصة البجيمة والثاني يعخف بالتكاليف الشقجية الحي يذتسل عمى تكاليف 
 الرخيحة والتكاليف الزسشية .
فشقرج بيا )تكمفة الفخصة البجيمة( الفخصة التي كان يسكؽ تؾجيو  أما تكاليف الفرصة البديلة:

سؾارد االقترادية الستاحة في السجتسع ألييا بجاًل مؽ استخجام ىحه السؾارد في إنتاج معيؽ ال
ومحجد اذ ان استخجام السذخوع لبعض السؾارد االقترادية أو عؾامل اإلنتاج الستاحة لغخض 
إنتاج سمعة معيشة يتزسؽ التزحية بكسيات معيشة مؽ عؾامل إنتاج أخخى كان يسكؽ تؾفخىا في 

ستخجام تمػ السؾارد او عشاصخ اإلنتاج لغخض إنتاجيا مثل اختيار كسيات معيشة مؽ حالة ا
 الظمب عمى عؾامل انتاج الديارات بجاًل مؽ إنتاج اآلالت والسكائؽ.
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ىي األمؾال التي يتحسميا السشتج مقابل الحرؾل : Explicit Costsالتكاليف الظاهرية -
العسمية اإلنتاجية والتي ال يدتظيع الحرؾل عمييا عمى خجمات عؾامل اإلنتاج السدتخجمة في 

دون دفع مقابل ليا وتذسل)أجؾر العسال وأثسان السؾاد الخام والتكاليف الثابتة وكل ما يتختب 
 عميو دفع عشج حرؾل اتفاق بيؽ صاحب السذخوع ومالكي خجمات عؾامل اإلنتاج(.

ال تغيخ في شكل مجفؾعات ىي التكاليف التي  :Implicit Costs التكاليف الضطظية -
عاىخية وال تتختب عمييا عقج اتفاق مثل التكاليف استخجام السجخالت السسمؾكة لمسشتج مثل 

التسييد بيؽ  وبشاءًا عمىاستخجام ما يسمكو السشتج مؽ راس السال او استخجامو لسجيؾده الذخري 
حرل عميو السشتج يكؾن اقل التكاليف الغاىخية والتكاليف الزسشية فان الخبح االقترادي الحي ي

مؽ الخبح السحاسبي ناقرًا ما قج يسكؽ لمسشتج الحرؾل عميو مؽ استخجام البجيل األحدؽ ألمؾالو 
وجيؾده الذخري ، فالخبح بالشدبة لمسحاسبيؽ ىؾ عشرخ متبقي اما بالشدبة لالقترادييؽ فيؾ 

عشاصخ اإلنتاج وبالتالي عائج خجمة السشغؼ الن االقترادي يشغخ الى السشغؼ كؾنو عشرخ مؽ 
فان عائجه يجب ان تكؾن جدءًا مؽ التكاليف. أي ان التكاليف تذسل ربح السشغؼ وىؾ ما يدسى 

وبيحا يكؾن الخبح العادي ىؾ ذلػ الحج األدنى مؽ اإلرباح الحي  Normal Profit بالخبح العادي
يحرل السشغؼ عمى الخبح  يشبغي ان يحرل عميو السشغؼ لكي يدتسخ في عسمية اإلنتاج ، فاذا لؼ

العادي فانو سيتخك الشذاط الحي يعسل فيو الى فخصة بجيمة اخخى تسكشو مؽ الحرؾل عمى عائج 
 خجمتو في االقل.

مؽ الديل أن يدتخمص السذخوع مؽ دالة اإلنتاج ما يدسى بجالة التكاليف، فجالة التكاليف تعبخ 
ثال إذا افتخضشا أن دالة اإلنتاج تتخح الرؾرة عؽ العالقة بيؽ تكاليف اإلنتاج وحجؼ اإلنتاج. فس

        -التالية:
Q  =  f ( L , K) 

 تسثل حجؼ اإلنتاج مؽ الدمعة التي يشتجيا السذخوع. (Q)حيث: 
        (L) .تسثل كسية السدتخجم مؽ عشرخ العسل 
       (K) سية السدتخجم مؽ عشرخ رأس السال.تسثل ك 

 TC  = f ( Q )   -فإن دالة التكاليف تكؾن:           
 تسثل حجؼ اإلنتاج مؽ الدمعة. (Q)تسثل التكاليف الكمية لإلنتاج، و  (TC)حيث: 

 -وعمى ذلػ تكؾن:

 [  wثسؽ عشرخ العسل×   L العسلعشرخ = ] كسية التكمفة الكمية
 [ rرأس السال  عشرخؽ ثس×    Kرأس السال  عشرخ+ ] كسية                   

rKwLTC  
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وىحا يعشي أن تكاليف اإلنتاج ىي مجسؾع قيسة عشاصخ اإلنتاج السدتخجمة في عسمية اإلنتاج أو 
 ىي مجسؾع ما يتكمفو السذخوع إلنتاج كسية معيشة مؽ الدمعة خالل مجة معيشة. 

 تاج في الطدى القصيرتكاليف اإلن -أوال
يسكؽ لمسذخوع السشتج بتغيخ تكاليف اإلنتاج الثابتة لحلػ فان ىي الفتخة الدمشية القريخة التي ال 

السذخوع السشتج في األجل القريخ يتحسل التكاليف الثابتة أنتج ام لؼ يشتج لحا فان السشتج يغيخ 
  فقط التكاليف الستغيخة خالل ىحه السجة.

 ىي عبارة عؽ مجسؾع التكاليف الستغيخة والتكاليف الثابتة. :(Total Cost)التكاليف الكلية -1
التي يبقى حجسيا ثابتًا ميسا كانت الكسية  :وىي التكاليف(Fixed Cost)الثابتة التكاليف -2

 أجؾرالثابتة  عمى التكاليفومثال  اإلنتاجالسشتجة كسا يتحسميا السذخوع حتى ولؾ تؾقف عؽ 
السؾعفيؽ  وأجؾرالتاميؽ وفؾائج القخوض  وأقداط اآلالتوجانب مؽ اىالك  السباني والسشذات
 والعسال الجائسيؽ.

التي يختبط حجسيا بحجؼ السشتج مؽ  وىي التكاليف:(Variable Cost)الطتغيرة التكاليف -3
السال الستغيخ  رأس.وتتسثل في قيسة مع تغيخ الحجؼ السشتج مؽ الدمعة الدمعة فيتغيخ حجسيا

السال  رأسكسية اكبخ مؽ الدمعة يحتاج الى كسية اكبخ مؽ  فإنتاج.  اإلنتاجالسدتخجم في 
 .والعسال( األوليةوالؾسيظة والسؾاد  اإلنتاجية)الدمع ومثال عمى ذلػ  الستغيخ

ىي مقجار التغيخ في التكاليف الكمية بسقجار وحجة  : (Marginal Cost)التكلفة الحدية -4
 واحجة. إضافيةوحجة  إنتاجالشاجسة عؽ  اإلضافيةواحجة او ىي التكمفة 

:ىي عبارة عؽ قدسة التكاليف الكمية ( Average Total Cost )التكاليف الكليةمتهسط  -5
(TC) عمى الؾحجات السشتجة(Q.)  

    
  

 
 

:ىي عبارة عؽ قدسة التكاليف ( Average Fixed Cost )الثابتةمتهسط التكاليف  -6
 (Q)( عمى الؾحجات السشتجةFCالثابتة )

    
  

 
 

:ىي عبارة عؽ قدسة التكاليف ( Average Variable Cost )متهسط التكاليف الطتغيرة -7
 (Q)( عمى الؾحجات السشتجةVCالستغيخة )

    
  

 
 

 -أنهاع التكاليف بالجدول والرسهم البيانية التالية:ويطكن التعبير عن 
 



11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

الكمية 
 المنتجة

(Q) 

التكاليف 
 الثابتة

(FC) 

 التكاليف
 المتغيرة

(VC) 

 التكاليف
 الكلية

(TC) 

 التكاليف
 الحدية

(MC) 

 متوسط
 التكاليف

 الثابتة
(AFC) 

 متوسط
 التكاليف
 المتغيرة

(AVC) 

 متوسط
 التكاليف

 الكلية
(ATC) 

0 250 0 250 - - - - 

1 250 70 320 70 250 70 320 

2 250 90 340 20 125 45 170 

3 250 101 351 11 83.3 33. 7 117 

4 250 110 360 9 62.5 27.5 90 

5 250 120 370 10 50 24 74 

6 250 136 386 16 41. 7 22. 7 64.3 

7 250 156 406 20 35.7 22.3 58 

8 250 206 456 50 31.2 25.7 57 

9 250 290 540 84 27. 8 32.2 60 

10 250 400 650 110 25 40 65 
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 )مالحظات مهطة( يلي ماة نالحظ البياني اإلشكالمن 
عبارة عؽ خط مدتكيؼ الن قيستيا تبقى ثابتة ميسا ( FCيكؾن شكل مشحشى التكاليف الثابتة ) -

 . اإلنتاجتغيخ حجؼ 
تدداد  باإلنتاجمختبظة  ألنيا)الرفخ(  األصل( مؽ نقظة VCمشحشى التكاليف الستغيخة ) يبجأ -

 بديادتو وتقل بانخفاضو.
 (FC)( الن التكاليف الثابتةFC( مؽ بجاية التكاليف الثابتة)TCمشحشى التكاليف الكمية ) يبجأ -

يكؾن مؾازي لسشحشى  (TC). وان شكل مشحشى التكاليف الكمية (TC)ىي جدء مؽ التكاليف الكمية
 ال يمتكيان . وأنيسا (FC)الن الفخق بيشيسا ثابت ىؾ التكاليف الثابتة(VC)التكاليف الستغيخة 

 ( يتشاقص باستسخار لكشو ال يرل الى نقظة الرفخ.AFCمشحشى متؾسط التكاليف الستغيخة ) -
( ATCالتكاليف الكمية )متؾسط مشحشى  أسفل( يكؾن AVCمشحشى متؾسط التكاليف الستغيخة ) -

 جدء مشيا. ألنيا
 (ATC)يقتخب مؽ مشحشى متؾسط التكاليف الكمية (AVC)مشحشى متؾسط التكاليف الستغيخة -

 .(AFC)الن الفخق بيشيسا ثابت ىؾ متؾسط التكاليف الثابتة
ية في الن متؾسط التكمفة تكؾن عال( Uشكل حخف ) تأخح (-ATC –AVC MC) مشحشيات -

 أوض بدبب قرؾر التعؾيباالرتفاع  و ثؼ يبجأمدتؾى ل أدنىفي ويكؾن فض اإلنتاج  ثؼ تشخبجاية 
  .تة بكفاءةبالثاعشاصخ اإلنتاج غيخة محل الست اإلنتاجأحالل عشاصخ  إمكانية عجم

 (ATC- AVC)تؾسظاتسفي التشاقص فان ال( MC) التكمفة الحجيةيبجأ مشحشى  عشجما-
   بالتدايج. (ATC- AVC) تأخحفي تدايج  (MC)ما تكؾن يتشاقران وعشج

( TR)الكمي اإليخادكان  إذاأي  (VC-FC)التكاليف الثابتة والتكاليف الستغيخة  التسيد بيؽ أىسية
فان السشتج يدتسخ في  (FC( وجدء مؽ التكاليف الثابتة )VCالتكاليف الحجية ) ظيةيكفي لتغ

( VCتغظي التكاليف الستغيخة ) ال (TRالكمي) اإليخاداذا كان  أماالقريخ .  األجلفي  نتاجاإل
 مدتؾى ليا . أدنى إلىلكي يقمل الخدارة  باإلنتاجيدتسخ  فان السشتج ال
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 تكاليف اإلنتاج في الطدى الطهيل: -ثانيا
في السجى الظؾيل يسكؽ زيادة اإلنتاج عؽ طخيق زيادة حجؼ السذخوع كمو أي زيادة كل عشاصخ 

وتربح كل عشاصخ اإلنتاج متغيخة وال يكؾن ىشاك تكاليف ثابتة ألن التكاليف  اإلنتاج السدتخجمة
  -كميا تكؾن متغيخة. ويسكؽ التسييد بيؽ التكاليف في السجى الظؾيل كالتالي:

 التكاليف الطتهسطة في الطدى الطهيل: -1
الؾحجة  يقرج بالتكاليف الستؾسظة في السجى الظؾيل تكمفة إنتاج الؾحجة الؾاحجة أي نريب 

السشتجة مؽ التكاليف الكمية. وعخفشا أنو في السجى الظؾيل ال يكؾن ىشاك تكاليف ثابتة ولكؽ 
تكؾن جسيع التكاليف متغيخة. ومع زيادة حجؼ السذخوع في السجى الظؾيل نتيجة لديادة الظمب 

الكبيخ أي  عمى الدمعة التي يشتجيا السذخوع فإن السذخوع يدتفيج في البجاية مؽ وفؾرات اإلنتاج
مخحمة تدايج الغمة مع الحجؼ وىي تقتخن بانخفاض التكاليف الستؾسظة وعشجما يرل السذخوع 
لمحجؼ األمثل ترل التكمفة الستؾسظة ألدنى مدتؾى، وبعج ذلػ إذا زاد حجؼ السذخوع عؽ ىحا 

ليف الحج تحجث وفؾرات سمبية ويكؾن ىشاك تشاقص لمغمة مع الحجؼ والتي تقتخن بارتفاع التكا
 الستؾسظة.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 1يتبيؽ مؽ الخسؼ أنو مع زيادة حجؼ السذخوع يشتقل محشى التكاليف الستؾسظة إلى أسفل مؽ )
التي تتحقق مع زيادة حجؼ السذخوع إلى أن نرل إلى  ( ويفدخ ذلػ بالؾفؾرات3( إلى )2إلى )

( ( والحي ترل عشجه التكاليف الستؾسظة إلى أدنى 3الحجؼ األمثل لمسذخوع ) وىؾ الحجؼ رقؼ )

 التكاليف المتوسطة

 

 

    TC 
                5)) 

                       (4                                    )      

                                                         (2) 

                                     (3) 
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( حيث يسكؽ OQ( ىؾ أندب حجؼ إلنتاج مدتؾى الشاتج )3مدتؾى ليا. ويكؾن الحجؼ رقؼ )
 إنتاجو بأقل تكمفة مسكشة.  

السذخوع عؽ الحجؼ األمثل تبجأ التكاليف الستؾسظة في التدايج بدبب الؾفؾرات  ومع زيادة حجؼ
( أن كل مشحشى مشيا يسثل مشحشى 5(، )4(،)3(،)2(،)1الدمبية. ويتزح مؽ السشحشيات )

التكاليف الستؾسظة في السجى القريخ ألحجام مختمفة مؽ السذخوعات، وكل مشحشى مشيا )مثل 
تشاقص ثؼ التدايج وىحا يفدخ بقانؾن تشاقص الغمة والحي يحجث في (( يتجو إلى ال1السشحشى )

وىؾ مشحشى  ACالسجى القريخ. أما في السجى الظؾيل فيكؾن اإلنتقال عمى السشحى الغالفـي 
التكمفة الستؾسظة في السجى الظؾيل وكل نقظة عميو تسثل حجؼ مختمف لمسذخوع. والشقظة الؾاقعة 

كمفة متؾسظة مسكشة إلنتاج األحجام السختمفة لمشاتج والتي تتؼ عؽ عمى ىحا السشحشى تسثل أدنى ت
( ACطخيق زيادة حجؼ السذخوع. ويتبيؽ لشا أن مشحشى التكاليف الستؾسظة في السجى الظؾيل )

 كاليف الستؾسظة في السجى القريخ.ىؾ السشحشى الغالفي لسشحشيات الت
 التكاليف الحدية في الطدى الطهيل: -2

بؾحجة واحجة. والعالقة التكاليف الحجية ىي التغيخ في التكاليف الكمية نتيجة لتغيخ حجؼ اإلنتاج 
بيؽ مشحشى التكاليف الحجية في السجى الظؾيل ومشحشى التكاليف الستؾسظة في السجى الظؾيل 
شبيية تساما بالعالقة بيؽ مشحشى التكاليف الحجية ومشحشى التكاليف الستؾسظة في السجى القريخ 

والخسؼ السقابل يؾضح العالقة بيؽ التكاليف 
سظة في السجى تكاليف الستؾ الحجية وال

يتبيؽ مؽ الخسؼ أن مشحشى . و الظؾيل
( MCالتكاليف الحجية في السجى الظؾيل )

يتشاقص مع زيادة حجؼ اإلنتاج ثؼ يتدايج، 
ويتقاطع مشحشى التكاليف الحجية مع 
التكاليف الستؾسظة في السجى الظؾيل 

(AC( عشج أدنى نقظة وىي الشقظة )B )
 (.OQوالتي تقابل حجؼ اإلنتاج )

  
 
 
 
 
 

 

 التكاليف المتوسطة

 والحدية

               MC 

 

         AC 

                               

                             B 
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 Revenues اإليرادات -ثالثا:
ىؾ مجسؾع ما يحرل عميو السشتج ثسششًا لمكسية  Revenue   Total (TR:)الكلي  اإليراد -

           سعخ السباعة                  ×الكمي= الكسية السباعة  اإليخادالسشتجة أي ان 
مشحشى  ، يبجأالكمي في سؾق السشافدة الكاممة يكؾن عمى شكل خط مدتكيؼ  اإليخادان مشحشى 

يتشاسب تغيخه طخديا مع التغيخ في الكمي  اإليخاداذا نالحظ ان  األصلمؽ نقظة اإليخاد الكمي 
 الدعخ ثابت ومعظى في سؾق السشافدة التامة وكسا في الذكل التالي أنحيث  اإلنتاجحجؼ 

 
 
 
 
  
 
 
 
ىؾ نريب الؾحجة السشتجة )السباعة( في Revenue   Average (AR:) اإليرادمتهسط  -

    (Q)عمى الكسية السباعة مقدؾماً ( TR)الكمي  اإليخادداوي أي ي (TR)الكمي اإليخاد
  

 
 

( في سؾق السشافدة التامة خط مدتكيؼ الن الدعخ يكؾن ثابتًا AR) اإليخاديكؾن مشحشى متؾسط 
(ىؾ نفدو الدعخ.اي ان السشتج في ىحه الدؾق يدتظيع ان يبيع أي AR) اإليخادوان متؾسط 

كسية في الدؾق وليذ مؽ مرمحتو خفض الدعخ وكحلػ ال يدتظيع رفع الدعخ النو ال يبيع أي 
 كسية كسا في الذكل االتي 
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( TRالكمي ) اإليخادىؾ مقجار التغيخ في Revenue  Marginal  (MR:)الحدي  اإليراد -
   ) اإلنتاجمؽ  إضافيةالشاجؼ عؽ بيع وحجة 

   

  
الحجي  اإليخاد( بسا ان الدعخ ثابت فان 

( ىي بسقجار الدعخ لمدمعة السباعة TRالكمي ) اإليخادن مداويًا لمدعخ حيث ان أي زيادة في يكؾ 
 خط مدتكيؼ كسا في الذكل التالي ( MRالحجي ) اإليخادويكؾن شكل مشحشى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ( في الججول التاليMR( واإليخاد الحجي)AR( ومتؾسط اإليخاد)TRويسكؽ تؾضيح اإليخاد الكمي)

                             

 باعةالكمية الم
(Q) 

 سعر الوحدة
 مباعةال

(P) 

 يراداال
 كليال
(TR) 

 متوسط
 يراداال
(AR) 

 يراداال
 الحدي

(MR) 

1 10 10 10 10 

2 10 20 10 10 

3 10 30 10 10 

4 10 40 10 10 

5 10 50 10 10 

6 10 60 10 10 

7 10 70 10 10 

8 10 80 10 10 

9 10 90 10 10 

10 10 100 10 10 


