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 تكاليف )تعظيم الرب  ح 
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ً
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ى

مدى القصير ف

اإلقتصادي،نشاطهمنالدخلصافيأوالربحتعظيمهوالمنتجهدفأن

سعربارباعتمعينانتاجلحجمللتكاليفمستويأدنيبلوغعندذلكويتحقق

التكنولوجيوالمستويللمدخالتبالنسبةوكذلكثابت،للوحدةالبيع

أوبحالرلتعظيمالتكاليفدوالباستخدامللتحليلمنهجانوهناك.المستخدم

:هماللتكاليفمستوىأدنىبلوغ

.الكليةالتكاليفمنحنياتتحليل-1

.التكاليفمتوسطمنحنياتتحليل-2
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تحليل منحنيات التكاليف  الكلية: أولا 

كونيعندماالقصيرالمدىفيربحأقصىالمشروعأوالمزرعةتبلغ•

اقصى(TC)التكاليفوجملة(TR)اإليرادجملةبين(الموجب)الفرق

عرسفيالمباعةالكميةضربحاصلهواإليرادجملةبأنعلما ًقيمة

نبيالعالقةمنمقدرةدالةفهيالكليةالتكاليفأماالمباعة،الوحدة

ميةالكإنتاجعندربحاقصىأنأي.اإلنتاجوكميةالكليةالتكاليف

(OQ)كليةالالتكاليفمنحنىمنكلإنحداريتساوىعندهايكونحيث

TC،Tنبيالرأسيةالمسافةتكونحيثالكليباإليرادالخاصوالمنحنى

RالربحويكونيمكنماأكبرXYةالكليالتكاليفمنحنىإنحدارويكون

الحديةالتكاليف=

الحدياإليراد=الكلياإليرادمنحنىإنحدارويكون•

حتندهاعيتحققالتيالمنتجةالكميةعنديمكنماأقصىالربحويكون•

التالىوالمثالبالرسمكماوذلكQ.الكميةعندأيحأ=
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متوسط تعظيم الربح بتحليل منحنيات: ثانيا
التكاليف 

والثابتةيرةالمتغالتكاليفمتوسطمنحنياتمنكلتقديريحتاجالربحلتعظيم

فيرالتغيهوالحدياإليرادحيث،الحديباإليرادومقارنتهاوالحديةوالكلية

البيعسعرأي،(TR/ΔQΔ)اإلنتاجمنإضافيةوحدةلكلاإليرادجملة

=للوحدة (P(TR/ΔQΔ)،لمحورموازيأفقيخطعنعبارةفهووبالتالي

سعرقيمةبالمحورهذاعنويرتفعالتكاليف،دالةلمنحنى(األفقيالمحور)الكمية

ربحقصىأويتحددالمنشأة،يواجهالذيالسلعةعلىالطلبمنحنىويسميالبيع،

يكونأنبشرط(MC)الحديةالتكاليفمعP))الحدياإليراديتساوىعندما

.(القصيرالمدىفي)التكاليفمتوسطمنأكبرالبيعسعر

=MCالتوازنشرط• MR = P
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طويلعالقة التكاليف بكمية اإلنتاج فى المدى ال: ثانيا 

حجميتأثرحيث،حجمهعلىالتأثيرمنالمشروعيمكنالطويلالمدىفى

تصبححيث،اإلنتاجعناصروحجمنوعفىتغييريعنىماوهوالمشروع

علىالطويلالمدىفىالتكاليفمنحنىويشمل.متغيرةالتكاليفجميع

منمنحنىكلسلوكفىويالحظ،القصيرالمدىفىالتكلفةمنحنياتمجموعة

بمعدلالنهايةفىالزيادةثممتناقصبمعدلالزيادةالكليةالتكاليفمنحنيات

التكاليفأوالوفوراتمدىإلىتشيرالشكلمنواضحهووكما.متزايد

.التكنولوجيةالمعرفةمنمعينمستوىعندالمشروعبهتتمتعالذىلإلنتاج

فيروزًعبدًالمالكً.ًعفافًعبجًالمنعمًًًًًد.ًد.أ



اقتصاديات السعة

وتفسيرUحرفشكلعادةالطويلالمدىفىالتكاليفمتوسطمنحنىيأخذ•

تصلحتىالمنشأةتكاليفمتوسطينخفضالطويلالمدىفىأنهالشكلهذا

نتاجيةاإلالسعاتلتغير)اإلنتاجزيادةنتيجةذلكبعدتزدادثمنقطةألدنى

عاتالسأنالطويلالمدىفىالتكاليفمتوسطانخفاضويعنى.(للمنشأه

زيادةاأم،األصغراإلنتاجيةالسعاتمنكفاءةاكثرتعتبراألكبراإلنتاجية

اإلنتاجيةالسعاتانفيعنىكالنقطةبعدالطويلالمدىفىالتكاليفمتوسط

تؤدىىالتالقوىعلىويطلق.األصغراإلنتاجيةالسعاتمنكفاءةاقلاألكبر

والسعةالناتجزيادةنتيجةالطويلالمدىفىالتكاليفمتوسطتناقصإلى

اضانخفعلىيطلقكماالحجمفوراتوأوالسعةاقتصادياتاسماإلنتاجية

اليلالطوالمدىفيالتكاليفمتوسطارتفاعأىاإلنتاجيةالجدارةمستوى
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وفورات السعة 

ويعني ( U)سبق القول أن متوسط التكاليف في المدي الطويل يأخذ شكل حرف 

 أكثر كفاءة تناقص متوسط التكاليف في البداية أن السعات اإلنتاجية األكبر حجما  

م في وذلك ألن ازدياد الكميات المنتجة يستلز. من نظيرتها ذات الحجم األصغر 

لي ويطلق علي القوي التي تؤدي إ. المدي الطويل بناء سعات إنتاجية اكبر 

ورات تناقص متوسط التكاليف في المدي الطويل كلما زادت الكمية المنتجة وف

تخدام السعة وترجع أساسا  إلي إمكانية التخصص وتقسيم عنصر العمل واس

.األساليب المستحدثة في اإلنتاج 

ال وفورات السعة 

السعةوفوراتالاإلنتاجحجمزيادةمعالطويلالمديفيالتكاليفمتوسطزيادةعلييطلق

عناصرالمختلفوربطتنظيمفياإلدارةعنصركفاءةتناقصإليالتكاليفزيادةويعزي

التالىالرسممنيتضحكماوذلك.اإلنتاجفيالمستخدمةاإلنتاجية

فيروز عبد المالك . عفاف عبد المنعم     د. د.أ




