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الطويلتكاليف اإلنتاج في األجل 
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رعناصأحدثباتهواألساسياالفتراضكانالقصيراألجلفي
مبحجالمنشأةتقييدذلكعلىترتبوقد،(المالرأس)اإلنتاج
،ثابتةالالتكاليفوجودبسببتغييرهيمكنهاالللمشروعمعين

لذلكالتكاليفتخفيضعلىتركزالمنشأةاهتمامفإنوبالتالي
جملحاستغاللأفضلتحقيقتحاولأنهاأيالمشروع،منالحجم

سةدراوعندالثابتة،اإلنتاجبتكاليفسلفا  المحددالمشروع
تاجاإلنعناصرجميعأنسنفترضالطويلاألجلفيالتكاليف

.ةثابتتكاليفهناكوليسمتغيرة(مالورأسعمل)المستخدمة
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اماحجمنالعديدالمنشأةلدىسيكونالطويلاالجلفي
ها،بينمنتختارأنتستطيعالتيالمختلفةالمشروع
لتكاليفاأقلتحقيقسيتضمنالمنشأةاهتمامفإنوبالتالي
ختارستفإنهاآخربمعنىأو،تختارهالذيالمشروعلحجم
بأقلاإلنتاجمنمعينا  مقدارا  يعطيهاالذيالمشروعحجم

.التكاليف
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اسلوبينهناكالطويلاالجلفيالتكاليفوتحليللدراسة

القصيراألجلحاالتمنسلسلةأومجموعةالطويلاألجلاعتبار
فةمختلكمياتاختيارفيحرةمنهاكلخاللوتكونللمنشأةالمتاحة

الثابت،العنصرمن

سبقيالتاإلنتاجتكاليفوخطوطالمتساويالناتجمنحنياتاستخدام

عندماأةالمنشتوازنفيهاويتحققاألجلفياإلنتاجفصلفيدراستها

ينبالنسبةيساوياإلنتاجعناصربينالفنيالحدياالحاللمعدل

.العناصرأسعار

لىعالفصلهذافيوسنركزالنتيجةنفسيعطياالسلوبينكال

الاالجمنسلسلةاومجموعةالطويلاالجليعتبرالذياالولاالسلوب
القصيرة
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واجهتالمنشأةانالحظناالقصيراالجلفيواالنتاجاالنتاجلتكاليفدراستناعند
فيتغييرههايمكنالللمشروعمعينبحجمالمنشاةتتقييدوبالتاليثابتةانتاجعناصر
الحجملذلكةبالنسباإلنتاجتكاليفبتخفيضتهتمالمنشأةفإنثمومنالقصيراالجل
القيود،هذهمننوعأيهناكليسفإنهالطويلاألجلفيبينما،المشروعمن

الحجومينبلالختيارالحريةولديهاالمشروعحجمتخفيضأوزيادةتستطيعفالمنشأة
تكاليفهاتخفضالتيللمشروعالمختلفة

:التكاليفمنأنواعثالثةعلىتتركزالطويلاألجلفيالتكاليف

 التكاليف الكلية ويرمز لها بالرمزLTC.

 التكاليف المتوسطة ويرمز لها بالرمزLAC.

 التكاليف الحدية ويرمز لها بالرمزLMC.



( :LTC)التكاليف الكلية في األجل الطويل
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اإلنتاجنممعينمستوىعلىللحصولالمنشأةتتحملهاأنيمكنتكاليفاقل:بانهاتعرف

.المشروعحجماختيارفيحريةهناكتكونعندما

كونتالتيالقصيراألجلحاالتمنسلسلةأنهعلىالطويلاألجلمعالتعاملوسيتم

منهاضومناإلنتاجعناصرمنترغبهاالتيالكميةاختيارفيحرةمنهاكلخاللالمنشأة

التيكيفيةالعلىالتعرفمنبداللذلك،ممكنةتكاليفبأقل(المالرأس)الثابتالعنصر

إنالتكاليف،أقلبهوتحققالطويلاألجلفي(K)المالرأسعنصرالمنشأةبهاستختار

.اختيارهيمكنالمالرأسمنمستوىلكل(TC)الكليةالتكاليفمنحنىبدراسةيتمذلك

يصورهاو،بينهمامناالختيارللمنشأةيمكنللمشروعاحجامثالثةالتاليالشكلويوضح

فيالكليةفالتكاليمقدارمنهاكلويوضحالقصيراألجلفيكليةتكاليفمنحنياتثالثة

حجملكعندأوالثابتالمالرأسمنمستوىكلعندالمنشأةتتحملهاالتيالقصيراألجل

رالعنصهذامنالمستخدمةبالكميةيتحددالمشروعحجملكونوذلكالمشروع،احجاممن

.(المالرأس)الثابت



(LTC)اشتقاق منحنى التكاليف الكلية في االجل الطويل 
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STC(K1)

rK1

rK3

rK2

STC(K2)

STC(K3)

Q

TC

تبنيأواختيارمنهايتطلبQIمنأقلإنتاجيمستوىأيعلىالحصولفيالمنشأةقرارإن

STCالمنحنىيعكسهالذيوهوللمشروعحجمأصغر (KI)،المستوىذلكلهايحققألنهوذلك

.ممكنةكليةتكاليفبأقلاإلنتاجمن

Q1 Q2



اشتقاق التكاليف الكلية في االجل الطويل:تابع 
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Q2وQIبينمستوىأيعنداإلنتاجفيالمنشأةرغبتحالةوفي

صورهيوالذيالمتوسطالمشروعلحجمتبنيهايستدعيذلكفإن
STCالمنحنى (K2)لبأقالمرغوباإلنتاجمستوىلهايحققلكونه
تطلبالمتوسطالمشروعلحجمتبنيهاأنهناويالحظممكنة،تكلفة

كانإذاأما،K2إلىKIمنالثابتالمالرأسلعنصرزيادتها
المشروعحجمفإنQ2المستوىمنأكبرالمنشأةتريدهالذياإلنتاج
STCسيكونالتكاليفلهايخفضالذياألمثل (K3)،إنوحيث
حجماختيارفيحريةولديهاالطويلاألجلفيتعملالمنشأة

الذي(LTC)الكليةالتكاليفمنحنىفإنلذاترغبه،الذيالمشروع
يعجمفيسيمثلمستوياتمنأيعندالتكاليفأقللهايحقق

.السابقةالثالثةالمنحنياتمنالسفلىاألجزاء



التكاليف الكلية في االجل الطويل 
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LTC
LTC

Q

تكاليف االنتاج في 

االجل الطويل تبدأ 

من نقطة االصل لعدم 
وجود تكاليف ثابته 

نقطة 
االنقالب



(LAC)التكاليف المتوسطة في األجل الطويل

ية أقل تكلفة ممكنة لكل وحدة من اإلنتاج عندما يكون لدى المنشأة الحر
في اختيار حجم المشروع الذي ترغبه

𝑳𝑨𝑪 =
𝑳𝑻𝑪

𝑸
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SAC
LAC

SAC2SAC1

Q

SAC3

Q0 Q1 Q2 Q3
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حجميأاختيارالمنشأةتستطيعالطويلاألجلفيأنهويالحظ
وحيثة،ثابتمتوسطةتكاليفهناكليسألنهوذلكللمشروعتريده
نمسلسلةأومجموعةأنهعلىذكرناكماالطويللألجلننظرإننا

ترةفأوحالةكلفإنلذلكللمنشأة،المتاحةالقصيراألجلحاالت
يمثل(SAC)متوسطةتكاليفمنحنىلهاسيكونقصيرةأجل

.الفترةتلكخاللللمشروعمعينا  حجما  المنحنى

(LAC)تابع التكاليف المتوسطة في األجل الطويل
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وع وبافتراض أن المنشأة لديها ثالث أحجام مختلفة للمشر
الثة يمكنها االختيار من بينها في األجل الطويل، لذلك فإن هناك ث

إن كال  من هذه .  SAC3SAC2SAC1: منحنيات متوسطة لكل منها
ألجل القصير المنحنيات الثالثة يبين منحنى التكاليف المتوسطة في ا

ي قد المصاحبة لكل حجم مشروع، وبالطبع فإنه ألي مستوى إنتاج
ة تكون في تختاره المنشأة فإنها ستحاول تحقيقه عند تكاليف متوسط

نتاجي أدنى قيمة لها، فلو أن المنشأة قررت اإلنتاج عند أي مستوى إ
ع فإنها سوف تختار أو تتبنى حجم المشرو(Q0مثال  )Q1أقل من 

.SAC1المغطى بالمنحنى 

(LAC)التكاليف المتوسطة في األجل الطويل: تابع 
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حجميبينالمنشأةلدىسياناألمرفإنQ1اإلنتاجحجمعندأما
الحصولقررتالمنشأةأنافتراضحالةوفيSAC2أوSAC1المشروع

المشروعحجمستختارفإنها(Q2مثال  )Q3أوQ1بينإنتاجمستوىعلى
متوسطةتكلفةأقللهايحققللمشروعالحجمهذاألنSAC2بـالمعطى
اخيرا  مرتفعة،متوسطةتكلفةعندQ2اإلنتاجمستوىستحققفإنهاللوحدة،

حجمسيمثلSAC3فإنQ3منأكبرالمرغوباإلنتاجمستوىكانلو
لذياالمشروعحجماختيارفيتكلفةأقلللمنشأةيحققالذيالمشروع
عند(LAC)المتوسطةالتكاليفأقللهايحققالذيالمنحنىفإنترغبه

ياتمنحنمنالسفلىاألجزاءجميععنعبارةسيكونإنتاجيمستوىأي
SACالسابقةالثالثة.

(LAC)التكاليف المتوسطة في األجل الطويل: تابع 



جدا  كبيرللمنشأةالمتاحةالمشروعاحجامعددأنوبافتراض
نحنىمفإنلذلكالمختلفةاألحجامهذهبينباستمرارتغيرأنويمكنها
فيكماسيكون(LAC)الطويلاألجلفيللمنشأةالمتوسطةالتكاليف
عنددةوحلكلممكنةتكلفةأقلالمنحنىهذايوضححيثالتالي،الشكل
اختيارأولبناءالوقتالمنشأةلدىيتوفرعندمااإلنتاجمستوياتجميع
نممظلةيشكلالمنحنىهذاأنويالحظ،فيهترغبللمشروعحجمأي

القصيراألجلفيالمختلفةالمتوسطةالتكاليفمنحنياتلجميعاألسفل
Envelope)اسمأحيانا  عليهيطلقفإنهالسببولهذابهاويحيط
Curve).

(LAC)التكاليف المتوسطة في األجل الطويل: تابع 



منحنى التكاليف المتوسطة باالجل الطويل
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(LMC)التكاليف الحدية في االجل الطويل 

وذلك التكلفة االضافية التي تتحملها المنشأة في مقابل انتاج وحدة واحدة
عندما تكون جميع العناصر متغيرة

𝑳𝑴𝑪 =
𝚫𝑳𝑻𝑪

𝚫𝑸

عند كل تشتق من منحنى التكاليف الكلية في االجل الطويل باخذ ميل المماس
نقطة

تتناقص التكاليف الحدية حتى تصل الدنى نقطة لها 

ثم بعد ذلك تتزايد( LTC)عند نقطة االنقالب لمنحنى 
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LMC LMC

Q



(LAC)ومنحنى ( LMC)منحنى 

(LAC)عند ادنى نقطة لمنحنى(LAC)منحنى ( LMC)يقطع منحنى 
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LAC
LMC

LMC

LAC

Q



ير العالقة بين منحنيات التكاليف الحدية في االجلين القص
والطويل 

فوزية الكالبي 18

عند نقطة التماس بين منحنى

(LAC )ومنحنى(SAC ) النقطة

(A )  حيث يتساوى(LAC ) مع

(SAC ) فان منحنى(LMC )

(B)النقطة ( SMC)يقطع منحنى
Q0

Q

SAC

LAC

SMC

A

MC
AC

LMC0
B

SMC0

Q1 Q2

LMC

SAC0

LAC0



الحجم االمثل للمشروع
The Optimum Scale of Plant 
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 هو الحجم االكثر كفاءة من بين االحجام

أة المصنعية االخرى التي تستطيع المنش

اختيارها 

اقة فيه الط(  تتحقق)هو الحجم الذي تستغل

نتج االقتصادية القصوى للمشروع وعندها ت

المنشأة بأقصى كفاءة

من الرسم اقصى كفاءة للمشروع تتحقق
مع (LAC)حيث يتماس منحنى (A)النقطة عند

عند ادنى نقطة لكل منهما ( SAC)منحنى

SACmin =LACmin

AC

SAC1

SAC2

LAC
SAC3

Q

Q0

الحجم االمثل  للمشروع

A



اقتصاديات الحجم
Economies of Size
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ن تكون اقتصاديات الحجم  في الجزء المتناقص م

منحنى التكاليف المتوسطة الكلية 

من( سالب الميل )حيث انه في الجزء المتناقص 
زيادة حجم المشروع تؤدي الى ( LAC)منحنى 

.تخفيض التكاليف المتوسطة 

وهذا يعني ان الحجم االكبر للمشروع افضل من 

الحجم االصغر
(  LAC)من البداية وحتى يصل منحنى مالحظة

ينما الدنى قيمة له تكون مرحلة اقتصاديات الحجم ب
زيادة حجم المشروع (LAC)بعد ادنى نقطة لمنحنى 

وبالتالي تسمى ,تؤدي الى تزايد التكاليف المتوسطة

(Diseconomies of Size)ال اقتصاديات الحجم 

اقتصاديات 
الحجم

ال اقتصاديات 
الحجم

الحجم االمثل 
للمشروع 

SAC1

SAC2

SAC3

LAC

AC

Q
Q*



العوامل التي تجعل المنشأة تخضع 
القتصاديات الحجم او ال اقتصاديات الحجم 

 ( خاصة عنصر العمل )مزايا التخصص وتقسيم عناصر االنتاج:

ز كل كلما كبر حجم المشروع كلما زاد عدد العمال وكان هناك مجال للتخصص وتقسيم العمل ويرك
.عامل على العمل الذي يتقنه مما يوفر الوقت ويرفع الكفاءة االنتاجية 

 (:تكنولوجية) عوامل فنية أوتفنية

ان زيادة زيادة حجم المشروع تجعل المنشأة قادرة على استخدام اساليب فنية جديدة ومتقدمة وكذلك ف
حجم المشروع يعني انخفاض التكاليف المتوسطة 

 نتاج شراء حجم كبير من عناصر اال) انخفاض تكلفة عناصر االنتاج مع زيادة حجم المشروع
( باسعار منخفض

 انخفاض تكلفة التسويق لمنتجات المنشأة عندما تكون باحجام كبيرة

 كلما كان حجم المشروع كبير الحصول على تسهيالت بنكية ومالية كبيرة

مزايا االنتاج الكبير لهذه العوامل وغيرها تسمى اقتصاديات الحجم احيانا 

ور العديد ال يخفى علينا ما سيترتب على التبني  المستمر الحجام أكبر من المشروع ظه: مالحظة 
ات من المشاكل االدارية مثل صعوبة التحكم بالعمال والتنسيق بين االقسام وتوزيع السلط

.الخ....والمسؤولياتوتضارب الصالحيات 
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لة مقارنة بين اقتصاديات الحجم وحجم الغ
بتناقص مفهوم اقتصاديات الحجم مباشرة بالتكاليف المتوسطة وبالتحديديرتبط

.التكاليف المتوسطة في االجل الطويل 

يع عناصر يرتبط حجم الغلة باالنتاج وكيفية تجاوبه مع التغيرات النسبية في جم
االنتاج 

، ثبات الغلة ( DRS)، تناقص الغلة ( IRS)تزايد الغلة ) وهناك ثالث حاالت للغلة  
(CRS.) )

بينما ( LAC)اقتصاديات الحجم تكون فقط في الجزء المتناقص من منحنى : مالحظة 
(  LAC)حالة تزايد الغلة قد تكون في الجزء المتناقص او المتزايد من منحنى 

كن ان ومن الطبيعي ان يصاحب تزايد الغلة انخفاض في التكاليف ،ولكن من المم
. يصاحبها زيادة في التكاليف 

ج عن عندما تكون الزيادة في اسعار عنصر االنتاج اكبر من االنخفاض النات:مثال 
تزايد الغلة مما يؤدي الى وجود ال اقتصاديات الحجم

فوزية الكالبي 22


