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مارا وقصذ تالركاليف؟

  230, 8-1جذول ماهى انفرق بيه انتكانيف االقتصاديت وانتكانيف انمحاسبيت؟

انمحاسبيت االقتصاديت

األرتاذ أَ  اسرىراج قيمح

الخسائر

اذخار القراراخ الخاصح تما يىرح َحدم 

.أَ يسرمر في اإلوراج اإلوراج َمرى يرُقف

ما الٍذف مىٍا؟

 الركاليف الداريً

المثاشرج

ذكلفح الفرصح الثذيلح+ الركاليف المحاسثيح 

 ػُائذ ػىاصر اإلوراج في االسرخذاماخ)

  (الثذيلح

ذشمل؟ مارا

 أيٍما أكثر ذكاليف

؟َأقل أرتاذ



اإلوراج َالركاليف في األخل القصير

تكانيف انمىشأة في 
.األجم انقصير

انتكانيف انكهيت

(TC)

=الركاليف الكليح

الركاليف +الركاليف المرغيرج
الثاترح

TC=VC+FC

تكهفت عىصر اإلوتاج انثابت

(FC)

=ذكلفح ػىصر اإلوراج الثاتد

الكميح المسرخذمح مىً xسؼري 

تكهفت عىصر اإلوتاج انمتغير

(VC)

ذكلفح ػىصر اإلوراج 
=( الؼمل)المرغير

الكميح المسرخذمح مىً xأخري 

VC=W.L



اإلوراج َالركاليف في األخل القصير

 انتكانيف

انحذيت

∆VC/∆

Q

 انتكانيف

انكهيت

FC+VC

 انتكانيف

انمتغيرة

(15.L)

 انتكانيف

انثابته

 اإلوتاج

انكهي

انعمال عذد

MC TC VC FC Q L

- 300 0 300 0 0

3/10 315 15 300 50 1

3/14 330 30 300 120 2

3/12 345 45 300 180 3

3/8 360 60 300 220 4

3/6 375 75 300 250 5

3/4 390 90 300 270 6

3/2 405 105 300 280 7

- 420 120 300 280 8



أوُاع الركاليف في األخل القصير
 انتكانيف انثابتت(FC.)

.ٌَي الذرغير ترغير حدم اإلوراج, ذكلفح ػىاصر األوراج الثاترح الري ذسرخذمٍا المىشأج

:خصائصٍا

ذرحملٍا المىشأج في األخل القصير.

 ذرحملٍا المىشأج حرى لُ لم ذىرح(Q=0).

ال ذرغير ترغير حدم اإلوراج.



انتكانيف انمتغيرة (VC.)

.  ٌَي ذرغير ترغير حدم األوراج في األخل القصير, ذكلفح ػىصر أَ ػىاصر األوراج المرغيرج

VC= w . L

:خصائصٍا

         مه وقطت األصمتبذأ.

 مشتقت مه سعر محذد(w) نهعىصر اإلوتاجي انمتغير.

  تتزايذ في انبذايت بمعذل متىاقص ثم تتزايذ بمعذل متزايذ بسبب قاوىن تىاقص انغهت.

       انتكانيف انمتغيرة قذ تم اشتقاقها مه تقىيت ثابتت .



انتكانيف انكهيت (TC.)

.حاصل خمغ الركاليف المرغير َالركاليف الثاترح ػىذ كل حدم إوراخي

TC = FC + VC

:خصائصٍا

 ذثذأ مه تذايحFC.

         الفرق تيىٍا َتيه الركاليف المرغيرج ٌي الركاليف الثاترحFC = TC – VC .



.الركاليف المرُسطح َالركاليف الحذيح في األخل القصير



ذرىكككككاق  مكككككغ : شككككككلٍا

زيادج حدم اإلوركاج حركى 

ذصل ألدوى قيمح لٍكا مكم 

.ذرسايذ

(Uػلى شكل حرف ) 



 انتكانيف انمتىسطت انثابتت(CFA.)

ٌي مقذار ماذرحملً َحذج اإلوراج الُاحذج

.مه الركاليف الثاترح 

ذرىاق  مغ ذسايذ : شكلٍا

 حدم اإلوراج



 انكهيت انتكانيف انمتىسطت(ATC.)

مقذار ماذرحملً َحذج اإلوراج الُاحذج

.مه الركاليف الكليح 

:الشكل

الركككاليف المرُسككطح المرغيككرج فٍككي ذرىككاق   تشبببه 

(.U)ػلى شكل . حرى ذصل ألدوى قيمً مم ذرسايذ

  

           



نمارا؟

الرككككاليف المرُسكككطح الكليكككح ػكككه الرككككاليف المرُسكككطح  تختهبببف 

:المرغيرج في

.أػلى مه الركاليف المرُسطح المرغير ػىذ كل حدم اوراج•

.المسافح تيىٍما ذرىاق  دَما•

.ذصل ألدوى قيمح لٍا ػىذ حدم إوراج أكثر•



 انحذيت في األجم انقصيرانتكانيف(MC.)

.ٌي الرغير في الركاليف الكليح ػىذ ذغير اإلوراج تُحذج َاحذج

ذرىاق  حرى ذصل ألدوى : شكلٍا

تسثة قاوُن . قيمح لٍا مم ذرسايذ

.ذىاق  الغلح



انتكانيف انحذيت  عالقت(MC )باإلوتاج انحذي(MP.)

                                  

.الؼالقح ػكسيح                                  

•MC  تتىاقص عىذماMP تتزايذ.

•MC  تتزايذ عىذماMP  (.بذايت قاوىن تىاقص انغهت)تتىاقص





..الثامهاورٍى الفصل 

:مالحظح

الؼرض لإلرشاد فقط َاإلشارج إلى الىقاط الرئيسح, َال 

يغىي أتذاً ػه كراب المقرر َيدة الرخُع إلى الكراب 

.َالذراسح مىً
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