
 الفصل الثامن

 تكاليف اإلنتاج في األجل القصير

ولكن المنشاة . لقد تناول الفصل السابق طبٌعة العالقة بٌن عناصر االنتاج و حجم االنتاج

التً تسعى الى الربح فً النظام الراسمالً التنافسً ال تهتم فط بعدد االالت او العمال 

اي ان المهم هو ترجمة . بل تهتم اٌضا بتكلفة تلك االالت و العمال, المستخدمٌن فً االنتاج

و هذ ا ما سوف ٌسعى الٌه هذا الفصل الذي سٌحاول . عالقات االنتاج الى عالقات تكالٌف

النظر إلى عناصر اإلنتاج من ناحٌة التكالٌف أي أننا سنعمل على ترجمة عالقات اإلنتاج 

و كذلك قٌمة األرباح  , إلى عالقات تكالٌف وهو ما سٌمكننا من تحدٌد الحجم األمثل لإلنتاج

 .والتعرف على عرض المنشأة فً األجل القصٌر ومحدداته , والخسائر

 

 ماذا نقصد بالتكاليف ؟ -أوال 
أما التكالٌف , تشمل التكالٌف المحاسبٌة التكالٌف الجارٌة التً تتحملها المنشأة بشكل مباشر 

االقتصادٌة فتشمل تكلفة الفرصة البدٌلة أي تكلفة عناصر اإلنتاج فً االستخدامات البدٌلة 

وإٌجار المحل , وهذه تتضمن راتب لصاحب المنشأة فٌما لو قرر العمل لدى مشروع آخر 

وأخٌرا عوائد على رأس المال فٌما إذا , فٌما إذا كان مالكا له وقرر تأجٌره لمنشأة أخرى 

 .قرر استثماره فً مجال آخر 

 



نالحظ من الجدول أن التكالٌف االقتصادٌة تتجاوز التكالٌف المحاسبٌة مما ٌجعل األرباح 

إن هذا ٌعنً أن األرباح المحاسبٌة تظهر لنا مقدار . االقتصادٌة أقل من األرباح المحاسبٌة 

تغطٌة إٌرادات المنشأة لتكالٌفها النقدٌة الجارٌة بٌنما تظهر لنا األرباح االقتصادٌة مقدار 

فإذا لم تظهر المنشأة أرباحا أو . تغطٌة إٌرادات المنشأة لتكالٌف الفرصة التً تتحملها 

خسائر اقتصادٌة فهذا ٌعنً أن المنشأة لن تحقق ربحا أو خسارة إضافٌة إذا حولت الموارد 

إذن فالتكالٌف حسب التعرٌف االقتصادي تعنً . التً بحوزتها إلى أي استخدامات بدٌلة 

 .وتعرف بأنها عوائد عناصر اإلنتاج فً االستخدامات البدٌلة , تكلفة الفرصة البدٌلة 



 اإلنتاج والتكاليف في األجل القصير -ثانيا 
 

حٌث أن المنشأة تعمل فً األجل القصٌر وعلى افتراض أن عنصر إنتاجً 

واحد على األقل ثابت وبقٌة عناصر اإلنتاج تتغٌر فإن التكالٌف التً تتحملها 

 .المنشأة تتمثل فً تكلفة العنصر الثابت وتكلفة عناصر اإلنتاج المتغٌرة 

الكمٌة × سعر الوحدة منه = تكلفة استخدام العنصر اإلنتاجً الثابت  •

 (ثابتة) المستخدمة منه 

كمٌة ×  سعر الوحدة منه= تكلفة استخدام العنصر اإلنتاجً المتغٌر  •

 (متغٌرة)المستخدمة منه 

وألن الكمٌة المستخدمة من العنصر اإلنتاجً متغٌرة فالتكلفة ستكون متغٌرة 

 . بافتراض أن سعرالعنصر اإلنتاجً ال ٌتغٌر

 .  ثابتة ومتغٌرة وكلٌة : ٌوضح الجدول التالً ثالثة أنواع من التكالٌف 





 :التكاليف الثابتة
 تعرف بأنها تكلفة عناصر اإلنتاج الثابتة التً تستخدمها المنشأة وهً ال تتغٌر بتغٌر

 وألن األجل القصٌر ٌفترض أن حجم المشروع واآلالت ثابت فإن التكالٌف الثابتة.اإلنتاج 

 فاستهالك اآلالت والمعدات والمبانً ٌدخل. ستتحملها المنشأة سواء أنتجت أم لم تنتج 

 ضمن التكالٌف الثابتة ألنه سواء أنتجت المنشأة أم لم تنتج فإن تلك األصول ستتعرض

 .لإلهتالك وٌكون اإلهتالك نسبة مئوٌة ثابتة أٌا كان حجم اإلنتاج 

 

 :  للتكالٌف الثابتة خاصتٌن 

 .ٌجب أن تتحملها المنشأة فً األجل القصٌر  -أ

 .ال تتغٌر بتغٌر حجم اإلنتاج  -ب

 منحنى التكالٌف الثابتة كخط أفقً معبراعن حقٌقة أنه أٌا كان( 8-1) وٌظهر الشكل 

 .حجم اإلنتاج فالتكالٌف الثابتة تبقى كما هً 





 :التكاليف المتغيرة 
وتعرف بأنها تكلفة عناصر اإلنتاج المتغٌرة الالزمة إلنتاج السلعة وهً ذلك الجزء من 

 .التكالٌف فً األجل القصٌر التً تتغٌر بتغٌر حجم اإلنتاج 

 وفً الجدول السابق تمثل التكالٌف المتغٌرة تكلفة استخدام الوحدة من العنصر

 (عدد العمال) مضروبا فً عدد الوحدات المستخدمة من العنصر ( أجر العامل) 

 Lعدد العمال المستخدمٌن ×  wأجر العامل vc = أي أن التكالٌف المتغٌرة 

 :دالة التكالٌف المتغٌرة ولتلك الدالة الخصائص التالٌة ( 8-2) وٌبٌن الشكل 

 .وذلك ألن التكالٌف المتغٌرة تتغٌر مع حجم اإلنتاج : أنها تبدأ من نقطة األصل  -أ 

 طن 120إذا ازداد إلى ,فإذا كان حجم اإلنتاج صفر كانت التكالٌف المتغٌرة صفر 

 فإذا قررت المنشأة التوقف عن اإلنتاج فالتكالٌف المتغٌرة. ألف لاير  30أصبحت 

 .ستكون صفرا 

 فإذا, إن التكالٌف المتغٌرة مشتقة من سعر محدد للعنصر اإلنتاجً المتغٌر  -ب 

 بفرض أن أجر العامل فً. تغٌر السعر اإلنتاجً تغٌرت دالة التكالٌف المتغٌرة 

 مما 'vc الجدول السابق قد ازداد فإن الدالة ٌمكن أن تنتقل إلى الٌسار إلى الوضع 

 .ٌعنً تكالٌف أكثر عند كل حجم إنتاج 





 إن التكالٌف المتغٌرة تتزاٌد فً البداٌة بمعدل متناقص ثم تتزاٌد بمعدل متزاٌد -ج

 فاإلنتاج. وذلك ٌرجع لعالقتها بدالة اإلنتاج الكلً التً تتأثر بقانون تناقص الغلة 

 وبعد الوصول إلى, ثم ٌتزاٌد بمعدل متناقص , الكلً ٌتزاٌد بمعدل متزاٌد فً البداٌة 

نالحظ من شكل دالة التكالٌف . ٌتناقص اإلنتاج الكلً (  280) حجم إنتاج معٌن 

ال ٌظهر فً الرسم ألن أي استخدام للعنصر  280المتغٌرة أن أي حجم إنتاج أعلى من 

 .المتغٌر بعد ذلك ٌؤدي إلى تخفٌض اإلنتاج 

 إن التكالٌف المتغٌرة قد تم اشتقاقها من افتراض تقنٌة معٌنة فً عملٌة اإلنتاج فإذا -د

 .تغٌرت فإن دالة اإلنتاج الكلً تتغٌر وبالتالً دالة التكالٌف المتغٌرة 

 

 التكاليف الكلية
أي التكالٌف . تمثل حاصل جمع التكالٌف المتغٌرة والتكالٌف الثابتة عند كل حجم إنتاج 

   VC التكالٌف المتغٌرة   + FCالتكالٌف الثابتة  = TC الكلٌة 

وقد تم , دالة التكالٌف الكلٌة مع دوال التكالٌف األخرى (  8-3) وٌوضح الشكل 

 .الحصول على التكالٌف الكلٌة بالتجمٌع العمودي للتكالٌف الثابتة والتكالٌف المتغٌرة 

 FC = TC – VC: فإن  VC مع  FC وألن التكالٌف الكلٌة هً حاصل جمع 

 لذلك فالفرق بٌن دالة التكالٌف الكلٌة ودالة التكالٌف المتغٌرة ٌكون ثابتا وٌساوي

 .ألف لاير  300



نالحظ من الشكل اعاله أن التكالٌف الكلٌة ال تبدأ من نقطة األصل ألنه عندما 

ونالحظ (. تكالٌف ثابتة ) ألف لاير  300ٌكون اإلنتاج صفر تكون التكالٌف الكلٌة 

بأن دالة التكالٌف الكلٌة تأخذ نفس شكل دالة التكالٌف المتغٌرة أي أن للدالتٌن نفس 

 .المٌل 



 التكاليف المتوسطة والتكاليف الحدية في األجل القصير-ثالثا 

 
اذ ان سعر السلعة ٌؤخذ على . تهتم المنشأة عموما  بتكلفة الوحدة الواحدة من اإلنتاج

 .الوحدة الواحدة مما ٌتطلب معرفة تكلفة كل وحدة منتجة 

 ( AVC) التكاليف المتوسطة المتغيرة 
 .وتمثل حاصل قسمة التكالٌف المتغٌرة على حجم اإلنتاج 

 q3)   ) التكالٌف المتوسطة المتغٌرة تتناقص فً البداٌة إلى أن تصل إلى أدنى قٌمة لها 

 .وتتزاٌد بعد ذلك 

 .  Uمنحنى التكالٌف المتوسطة المتغٌرة وهو ٌأخذ شكل(  8-4) وٌظهر الشكل 





 ( AFC) التكاليف المتوسطة الثابتة 
 تعرف بأنها مقدار ما تتحمل وحدة اإلنتاج الواحدة من تكالٌف ثابتة وهً تساوي

 AVC = FC / Q  ٌبقى ثابتا( التكالٌف الثابتة ) نالحظ من هذه المعادلة أن البسط 

 مما ٌعنً أن التكالٌف المتوسطة الثابتة تتناقص مع( المقام ) بٌنما ٌتغٌر حجم اإلنتاج 

وٌأخذ منحنى التكالٌف المتوسطة . تزاٌد حجم اإلنتاج ألن المقام ٌتزاٌد والبسط ٌبقى ثابت 

 .الثابتة شكل الدالة المتناقصة التً تقترب مع زٌادة حجم اإلنتاج من المحور األفقً 



 ATC)  ) التكاليف المتوسطة الكلية 

 أن التكالٌف المتوسطة الكلٌة تتناقص فً البداٌة إلى أن تصل(  8-6) وٌظهر الشكل 

إن التكالٌف المتوسطة . وتتزاٌد بعد ذلك   oq3إلى أدنى مستوى لها عند مستوى إنتاج 

ثم تتزاٌد , الكلٌة تشابه بذلك سلوك التكالٌف المتوسطة المتغٌرة التً تتناقص فً البداٌة 

 .مع تزاٌد حجم اإلنتاج ولكن التشابه ٌنتهً عند ذلك الحد 

 فالتكالٌف المتوسطة الكلٌة تختلف عن التكالٌف المتوسطة المتغٌرة فً خاصتٌن

 :رئٌسٌتٌن 

 .هً أعلى من التكالٌف المتوسطة المتغٌرة عند كل حجم إنتاج  -أ

 وهً تصل إلى أدنى قٌمة لها عند مستوى إنتاج أعلى من المستوى الذي تصل -ب

 .فٌه التكالٌف المتوسطة المتغٌرة عند أدنى قٌمة لها 



 وٌعود السبب فً هذا الوضع إلى وجود التكالٌف المتوسطة الثابتة إذ أن

  ATC = AFC +  AVC   مما ٌعنً أنه عند كل حجم إنتاج ستتضمن التكالٌف

التكالٌف المتوسطة الثابتة والتكالٌف المتوسطة : المتوسطة الكلٌة جزأٌن من التكالٌف 

أي أن الفرق بٌن . لذلك فهً دوما أعلى من التكالٌف المتوسطة المتغٌرة . المتغٌرة 

AVC   وATC  وألن التكالٌف المتوسطة الثابتة . ٌساوي التكالٌف المتوسطة الثابتة

تتناقص مع زٌادة حجم اإلنتاج فإن الفرق بٌن التكالٌف المتوسطة الكلٌة والتكالٌف 

ولكن التكالٌف المتوسطة الثابتة , المتوسطة المتغٌرة ٌتجه إلى التضاؤل كلما زاد اإلنتاج 

تكون مرتفعة عند مستوٌات اإلنتاج المنخفضة ثم تتناقص بٌنما تتناقص التكالٌف 

 .المتوسطة المتغٌرة ثم تصل إلى أدنى نقطة لها وتتزاٌد بعد ذلك





تتناقص دوما وهً   AFCتتناقص و  AVC: أي أنه عند مستوٌات إنتاج منخفضة 

هً حاصل جمع االثنٌن فإنها تتناقص أٌضا عند أحجام   ATCمرتفعة نسبٌا وحٌث إن 

 AVCأي أن , ولكن تصل إلى أدنى قٌمة لها وتتزاٌد بعد ذلك . اإلنتاج المنخفضة 

توجد قوتان   AVCتتناقص دوما وهً منخفضة نسبٌا أي أنه بعد تزاٌد   AFCتتزاٌد  

وقوة تجذبها إلى   AVCقوة تجذبها إلى التزاٌد وهً : تجذبان التكالٌف المتوسطة الكلٌة 

 فإن   AVCأكبر من معدل تزاٌد  AFC فإذا كان معدل تناقص   AFCالتناقص وهً 

  ATC  ستستمر بالتناقص أي أنه وإن ابتدأتAVC   فً التزاٌد إال أن ذلك لم ٌدفع    

  ATC  ألن , للتزاٌد معهاAFC  ولكن عندما ٌصبح معدل تزاٌد . ما زالت تتناقص

التكالٌف المتوسطة المتغٌرة أكبر من معدل تناقص التكالٌف المتوسطة الثابتة فإن 

عند   AFCأكبر من تأثٌر   AVCألن تأثٌر , التكالٌف المتوسطة الكلٌة تبدأ فً التزاٌد 

إن هذا هو السبب الرئٌسئ الذي ٌجعل التكالٌف المتوسطة . مستوٌات اإلنتاج العلٌا 

الكلٌة تصل إلى أدنى قٌمة لها عند مستوى إنتاج أعلى من المستوى الذي تصل فٌه 

 .التكالٌف المتوسطة المتغٌرة إلى أدنى قٌمة لها



 .ٌظهر األنواع الثالثة من التكالٌف وسلوك التكالٌف المتوسطة(  8-7) الشكل 

 وال تقتصر فائدة الشكل السابق على إٌجاد أنواع التكالٌف المتوسطة عند كل حجم

 إنتاج بل ٌساعدنا أٌضا فً إٌجاد التكالٌف الكلٌة والتكالٌف المتغٌرة والتكالٌف الثابتة

 :فإذا عرفنا أن . 



 وحدة من الشكل فإن التكالٌف 12وٌساوي   q2فإذا أخذنا مستوى معٌن من اإلنتاج ولٌكن 

 TCq2 = 28 x 12 = 336     :ستكون على النحو التالً 

VCQq2 = 20 x 12 = 240 

          FC=8 x 12 = 96 

336 -  240 = 96      = 

 ( ( MCالتكاليف الحدية في األجل القصير 
 أي أن . وتعرف بأنها التغٌر فً التكالٌف الكلٌة الناتج عن تغٌر اإلنتاج بوحدة واحدة 



 إن التكالٌف الحدٌة تتناقص فً البداٌة إلى أن تصل إلى أدنى قٌمة لها حٌث. اإلنتاج 

ٌأخذ شكال مقاربا لشكل  MCأي أن منحنى , ثم تتزاٌد بعد ذلك  q1حجم اإلنتاج 

ولكن لماذا تتناقص التكالٌف الحدٌة فً البداٌة ثم تتزاٌد ؟ . التكالٌف المتوسطة المتغٌرة 

 .إن ذلك ٌرجع إلى إنعكاس قانون تناقص الغلة على التكالٌف 

 عالقة التكاليف الحدية باإلنتاج الحدي -رابعا 
رأٌنا أن التكالٌف المتغٌرة تساوي سعر العنصر اإلنتاجً المتغٌر مضروبا فً الكمٌة 

,  ألجر العامل الواحد  w حٌث ترمز  VC = w.Lأو , المستخدمة من ذلك العنصر 

 .  لعدد العمال المستخدمٌن  Lترمز





 :باختصار

  = MC 

 العالقة بين التكاليف الحدية والتكاليف المتوسطة
ألن التكالٌف المتوسطة المتغٌرة والتكالٌف المتوسطة الكلٌة والتكالٌف الحدٌة ٌتم اشتقاقها 

من دالتً التكالٌف المتغٌرة والتكالٌف الكلٌة فال بد من وجود عالقة بٌن التكالٌف الحدٌة 

 .من جهة أخرى ( المتغٌرة والكلٌة ) من جهة والتكالٌف المتوسطة 

 نالحظ أنه كلما زاد حجم اإلنتاج انخفضت التكالٌف الحدٌة إلى أن(  8-9) فً الشكل 

 .ثم تتزاٌد بعد ذلك  q2 تصل عند أدنى قٌمة لها عند حجم اإلنتاج 

 وتلتقً التكالٌف الحدٌة أثناء تزاٌدها مع التكالٌف المتوسطة المتغٌرة عند أدنى نقطة

 eونالحظ أن التكالٌف المتوسطة المتغٌرة تصل إلى أدنى نقطة لها عند النقطة . لألخٌرة 

أي أن التكالٌف . وهً أدنى قٌمة للتكالٌف المتوسطة المتغٌرة  q3 حٌث حجم اإلنتاج 

وٌنطبق . الحدٌة ٌجب أن تساوي التكالٌف المتوسطة المتغٌرة عند أدنى قٌمة لألخٌرة 

التحلٌل السابق على العالقة بٌن التكالٌف المتوسطة الكلٌة والتكالٌف الحدٌة فكلٌهما مشتق 

 .من التكالٌف الكلٌة وإن أدنى قٌمة للتكالٌف المتوسطة الكلٌة تساوي التكالٌف الحدٌة 





 نالحظ من الرسم العالقات( 8 -10) إذا وضعنا عالقات التكالٌف السابقة فً شكل واحد 

 :التالٌة 

 تتناقص مع  , AVC  ATC فإن   ATCأو  AVC أقل من   MCعندما تكون  - 1

 .زٌادة حجم اإلنتاج 

 تتزاٌد مع تزاٌد ATC , AVC فإن  ATC أو   AVCأكبر من  MC عندما تكون  -2

 .حجم اإلنتاج 

 .تكون عند أدنى قٌمة لها  AVC فإن   AVC = MCعندما تكون  - 3

 .تكون عند أدنى قٌمة لها  ATC  فإن  ATC = MC عندما تكون  - 4

ونالحظ من خالل الرسم التالً أن التكالٌف الحدٌة أقل من التكالٌف المتوسطة المتغٌرة 

  q3تتناقص إلى حجم اإلنتاج  AVC مما ٌعنً أن  q3 عند أحجام اإلنتاج األقل من 

    ونالحظ أٌضا أن   MC > AVCتتزاٌد ألن  q3 ولكن عند أحجام اإلنتاج األكبر من 

 ATC  تتناقص إلى أن تصل إلى الحجم q4  حٌث إنMC = ATC    أما بعدq4  فإن 

 ATC  تتزاٌد ألن MC > ATC  

 .إن العالقات السابقة تعنً أن المتوسطات تتأثر بالمتغٌرات الحدٌة 





 تكاليف المنشأة رقميا
نستطٌع استنتاج التكالٌف التً تتحملها المنشاة بانواعها التً بتاذةا توافرت لدٌنا 

معلومات عن التكالٌف الثابتة و معلومات عن التكالٌف المتغٌرة الننا نستطٌع بسهولة 

 :تطبٌق القوانٌن التً ذكرناها سابقا و هً باختصار 

TC = VC + FC 

AVC = VC/Q 

AFC = FC/Q 

ATC = TC/Q 

ATC = AVC + AFC  

MC =        +             

   

إذ وجدت منشأة إلنتاج الحقائب وكانت تكالٌفها الثابتة ملٌون لاير وتكالٌفها المتغٌرة عند 

من تلك , ( 3- 8)األحجام المختلفة لإلنتاج كما ٌوضحها العمود الثالث من الجدول 

 :المعلومات نستطٌع اشتقاق األنواع المختلفة من التكالٌف على النحو التالً 





نالحظ من الجدول أن التكالٌف المتوسطة الثابتة تتناقص مع زٌادة حجم اإلنتاج وهً 

وٌتناسب هذا مع . تتناقص فً البداٌة بمعدل سرٌع ثم ٌتباطأ تناقصها مع زٌادة اإلنتاج 

أي أنها تتناقص مع زٌادة حجم اإلنتاج بمعدل سرٌع فً , سلوك التكالٌف المتوسطة الثابتة 

 .البداٌة ثم ٌتباطأ معدل تناقصها 

أما التكالٌف المتوسطة المتغٌرة فتتناقص فً البداٌة إلى أن تصل إلى أدنى قٌمة لها عند 

ونالحظ أنه عند . إنتاج الوحدة السادسة وتبدأ بعد ذلك بالتزاٌد مع تزاٌد حجم اإلنتاج 

الوحدة السادسة تتساوى التكالٌف الحدٌة مع التكالٌف المتوسطة المتغٌرة عند أدنى نقطة 

 .لألخٌرة 

نالحظ أن التكالٌف المتوسطة الكلٌة تتناقص فً البداٌة ثم تتزاٌد ولكنها تبدأ فً التزاٌد بعد 

أكبر ( وحدة  11)أي أنها تصل إلى أدنى قٌمة لها عند مستوى إنتاج . الوحدة الحادٌة عشر 

وعند مستوى ( وحدات   6)عند أدنى نقطة لها    AVCمن مستوى اإلنتاج الذي تصل فٌه 

عند أدنى قٌمة لها تتساوى معها التكالٌف   ATCالذي تصل فٌه ( وحدة  11) اإلنتاج 

 .الحدٌة 

 وقد قمنا بتمثٌل الجدول السابق بٌانً ا ووضعنا عدد الحقائب المنتجة على المحور

 (. 8-11) األفقً والتكالٌف على المحور الرأسً كما فً الشكل 




