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 موقف المنتح من العملية االنتاخية

ً نًثذأ االٚشاداخ ٔانركانٛف ػهٗ  ٚؼرًذ ذسذٚذ يٕلف انًُرح يٍ انؼًهٛح االَراخٛح ٔفما

 انزيُٛح.انفرشج 

لذ ٚسمك انًزاسع تؼط االستاذ ْٔزِ االستاذ ٚطهك ػهٛٓا  فترة االخل اقصيرففٙ 

ْٔزا ٚسصم ػُذيا ذزٚذ االٚشاداخ انكهٛح  Economic Profitاالستاذ االلرصادٚح 

Total Revenue (TR)  ػٍ انركانٛف انكهٛحTotal Cost (TC)  

π=TR-TC 

فٙ انظشٔف غٛش انطثٛؼٛح فٙ انًدال ( ْٔزِ االستاذ لذ ذُرح 1كًا فٙ انشكم )

 انزساػٙ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*1*شكم )

( ْٔٙ َمطح ذماغغ االٚشاد انسذ٘ يغ Dٚرؼٍٛ أزضٍ يضرٕٖ نألَراج فٙ َمطح ) 

 ًضرطٛم( ذؼطٙ انكًٛح انًثهٗ يٍ انُاذح ، ٔأٌ انDانكهفح انسذٚح ، َٔمطح )

(ABCD )ًٛٚثم االٚشاد انكهٙ ، أيا انًضرط( مAEFD ٚؼطٙ يدًٕع انكهفح انكهٛح )

( ٔذرالشٗ EBCFْٕٔ ) ًضرطٛهٍٛٔأٌ انشتر االلرصاد٘ ٚرسذد تانفشق تٍٛ ان

االستاذ االلرصادٚح فٙ فرشج االخم انطٕٚم ٔذرسٕل ذهك االستاذ انٗ استاذ اػرٛادٚح 

 

 

                                                             MC                                         

                                             ATC  

                       P=MR=AR                               C                                  B                                                             

                                                                   F                                   E                                                               

                                                                                                                              

                                A           (                                                      Qالناتج )                           

                                                                                                                                             
D 

AVC 

P, 

ATC, 

AVC, 

AFC 



2 

Normal Profit  زٛث أٌ يدًٕع االٚشاداخ انكهٛح ٚضأ٘ يدًٕع انكهفح انكهٛح كًا

 (.2فٙ انشكم )

 

 (*2*شكم )

 

ٔتُفش انٕلد ًٚثم االٚشاد انكهٙ  TCًٚثم انكهفح انكهٛح  (ABCDًٚثم انًضرطٛم )

TR  ففٙ ْزِ انسانحTR=TC  فٙ ْزِ انسانح انًزاسع ٚسمك ػٕائذ ػُاصش االَراج ،

فٙ انؼًهٛح االَراخٛح ٔيٍ ظًُٓا ػٕائذ االداسج انًزسػٛح ٔػًم افشاد انؼائهح ٔانفائذج 

 شج.ػهٗ سأس انًال اظافح انٗ يدًٕع انركانٛف االخشٖ صٕاء كاَد ثاترح أو يرغٛ

أٔ انشتر انكهٙ  أيا إرا كاٌ االٚشاد انكهٙ ألم يٍ انركانٛف انكهٛح فؤٌ انذخم انصافٛح

ٚكٌٕ صانثاً ٔأٌ انًزاسع فٙ ْزِ انسانح ٚؼًم تخضاسج ، ْٔزِ انخضاسج ذمضى انٗ ثالَح 

 -إَٔاع ْٙ:

 انثاترح.االَراخٛح خضاسج خزء يٍ انكهفح -أ

 انكهفح االَراخٛح انثاترح. خًٛغخضاسج -ب

 يغ خزء يٍ انكهفح االَراخٛح انًرغٛشج. انكهفح االَراخٛح انثاترح خًٛغخضاسج  -ج
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 خسارة خزء من الكلفة االنتاخية الثابتة-أ

 انشكم انرانٙ ٕٚظر رنك:

 

 

 (*3*شكم )

( ًٚثم يرٕصػ انكهفح AE، ٔأٌ ) يدًٕع انكهفح انكهٛح (AEFDانًضرطٛم ) ًٚثم

( ػذد انٕزذاخ انًُردح يٍ انضهؼح ADًٔٚثم )الَراج ٔزذج ٔازذج يٍ انضهؼح ، 

 D( ٚؼطٙ يدًٕع انكهفح انكهٛح ، ٔتًا أٌ َمطح AD( فٙ )AE،ٔزاصم ظشب )

أٔ انضؼش يغ يُسُٗ ذًثم أزضٍ يضرٕٖ نألَراج ْٔٙ َمطح ذماغغ االٚشاد انسذ٘ 

 انكهفح انسذٚح .

انكهفح  ( ػAEFDٍ( االٚشاد انكهٙ ، ٔٚؼثش انًضرطٛم )ABCDًٔٚثم انًضرطٛم )

( انز٘ ًٚثم خضاسج BEFCاالَراخٛح انكهٛح ،انفشق تٍٛ انًضرطٛهٍٛ ْٕ انًضرطٛم )

خزء يٍ انركانٛف انثاترح،ففٙ ْزِ انسانح ٚضرطٛغ انًُرح أٌ ٚضرًش فٙ انؼًهٛح 

االَراخٛح فٙ فرشج االخم انمصٛش ٔيسأنح يؼاندح ْزِ انخضاسج ػٍ غشٚك أػادج 

أسذفاع فح انٗ انسذ االدَٗ ٔسفغ يضرٕٖ االَراج أٔ يزج ػُاصش االَراج ٔذمهٛم انكه

  انُاذح أٔ ذمهٛم ذكانٛف انرضٕٚك.صؼاس أ

أيا فٙ فرشج االخم انطٕٚم أرا اصرًشخ انخضاسج فٛرطهة يٍ يذٚش انًزسػح انرٕلف 

 ػٍ انؼًهٛح االَراخٛح ألَٓا ذؤد٘ انٗ ذآكم سأس يال انًزسػح .
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 الكلفة االنتاخية الثابتة كلخسارة -ب

أفعم يضرٕٖ نألَراج فٙ َمطح ْٔٙ  Dانشكم انرانٙ ٕٚظر رنك ، أر ذًثم َمطح 

( االٚشاد انكهٙ ABCD، ًٔٚثم انًضرطٛم ) MRأٔ  Pيغ خػ  MCَمطح ذماغغ 

، فٙ  ADفٙ انكًٛح انًُردح  ABانًرؤذٙ يٍ زاصم ظشب صؼش انٕزذج انًُردح 

نركانٛف انكهٛح انُاذدح يٍ زاصم ظشب يرٕصػ ( اAEFDزٍٛ ًٚثم انًضرطٛم )

، ٔانفشق تٍٛ  ADكهفح انٕزذج انٕازذج يٍ انضهؼح انًُردح فٙ ػذد انٕزذاخ انًُردح 

 ( ْٕٔ ًٚثم خضاسج خًٛغ انكهفح انثاترح .BEFCانًضرطٛهٍٛ ًٚثم انًضرطٛم )

ٚغطٙ  ٔتًا أٌ ْزِ انخضاسج يسضٕتح ػهٗ انًٕخٕداخ انًزسػٛح انثاترح ٔأٌ انًزاسع

انركانٛف االَراج انًرغٛشج انًؼشٔفح خالل انضُح فؤٌ انًزاسع يخٛش تٍٛ االصرًشاس 

ٔ انرٕلف ٔاالفعم أٌ ٚضرًش فٙ انؼًهٛح االَراخٛح فٙ فرشج االخم انمصٛش أ األَراجت

ػهٗ أيم ذسضٍ يٕلفّ االَراخٙ يٍ خالل أػادج انُظش فٙ ذخطٛطّ ٔيؼشفح أصثاب 

إٚداد انسهٕل انًُاصثح نٓا تاألظافح انٗ انًسافظح ػهٗ انخضاسج يٍ أخم يؼاندرٓا ٔ

فؼهّٛ أٌ انزتائٍ انز٘ ٚرؼايم يؼٓى ، أيا إرا أصرًشخ ْزِ انخضاسج فٙ انًذٖ انطٕٚم 

   ٚرٕلف ػٍ انؼًهٛح األَراخٛح.

 

 (*4*شكم )
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باألضافة الى خزء من الكلفة األنتاخية  الكلفة االنتاخية الثابتة كلخسارة -ج

 المتغيرة

 انشكم األذٙ ٕٚظر ْزا انُٕع يٍ انخضاسج 

 

 (*5*شكم )

 

( االٚشاد انكهٙ فٙ زٍٛ ذرًثم انكهفح انكهٛح تانشكم ABCDًٚثم انًضرطٛم )

(AEFD ٔأٌ انخضاسج انرٙ ٚرؼشض إنٛٓا انًزاسع فٙ ْزِ انسانح يرًثهح تانشكم )

(BEFCْٔزِ ذًثم ) ( خضاسج كم انكهفح انثاترحGEFH ٍانرٙ ْٙ ػثاسج ػ )

( انرٙ ػثاسج BGHCٔخضاسج خزء يٍ انركانٛف انًرغٛشج ) ADفٙ  GEيعشٔب 

، ٔػهٛح ػهٗ انًُرح أٌ ٚرٕلف فٕساً ػٍ االَراج فٙ  ADفٙ  BGػٍ زاصم ظشب 

ًُرح ، أيا تاأليذ انطٕٚم فؤٌ ػهٗ ان فرشج االخم انمصٛش إرا كاٌ ْذفّ ذسمٛك انشتر

انرٕلف ػٍ انؼًهٛح األَراخٛح فٙ زانح زصٕل أ٘ َٕع يٍ إَٔاع انخضاسج انًزكٕسج 

 ألٌ رنك ٚؤد٘ انٗ ذآكم سأس انًال تانُضثح نهًُرح.

 

 

 

 



6 

 المصادر

. أصهل االقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق. 1991عبد الغني ، محبهب عادل. -1
 العراق.الطبعة االولى. شركة االعتدال. بغداد. 

. مقدمة في الرياضيات االقتصادية. مديرية 1911الجه مرد ، أثير عبد الجبار. -2
 دار الكتب للطباعة . جامعة المهصل. 

 . اقتصاديات اإلنتاج الزراعي. جامعة المهصل .1915النجفي ، سالم تهفيق. -3

4-Ghebremariam , W.K., G. Fortmann and IVN Sahlai . 2006. A 

production function analysis of commercial dairy farms in the high 

lands of Eritrea using ridge regression. A grekou , vol. 45 , No. 2. . 

5-Salois , J. Matthew , G. Livauis and C.B. Moss. 2006. Estimation of 

production functions using Average Data. Southern Agricultural 

Economics Association Annual Meetings. Orlando , Florida. 

 


