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رعناصأحدثباتهواألساسياالفتراضكانالقصيراألجلفي
مبحجالمنشأةتقييدذلكعلىترتبوقد،(المالرأس)اإلنتاج
ثابتة،الالتكاليفوجودبسببتغييرهيمكنهاالللمشروعمعين
جميعأنسنفترضالطويلاألجلفيالتكاليفدراسةوعند

كهناوليسمتغيرة(مالورأسعمل)المستخدمةاإلنتاجعناصر
.ثابتةتكاليف

وعالمشراحجاممنالعديدالمنشأةلدىسيكونالطويلاالجلفي
اهتمامفإنوبالتاليبينها،منتختارأنتستطيعالتيالمختلفة
يالذالمشروعلحجمالتكاليفأقلتحقيقسيتضمنالمنشأة
يهايعطالذيالمشروعحجمستختارفإنهاآخربمعنىأو،تختاره
.التكاليفبأقلاإلنتاجمنمعينا  مقدارا  
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اسلوبينهناكالطويلاالجلفيالتكاليفوتحليللدراسة

القصيراألجلحاالتمنسلسلةأومجموعةالطويلاألجلاعتبار
منةمختلفكمياتاختيارفيحرةمنهاكلخاللتكونللمنشأةالمتاحة
الثابت،العنصر

سبقيالتاإلنتاجتكاليفوخطوطالمتساويالناتجمنحنياتاستخدام

عندماأةالمنشتوازنفيهاويتحققاألجلفياإلنتاجفصلفيدراستها

ينبالنسبةيساوياإلنتاجعناصربينالفنيالحدياالحاللمعدل

.العناصرأسعار

لىعالفصلهذافيوسنركزالنتيجةنفسيعطياالسلوبينكال

الاالجمنسلسلةاومجموعةالطويلاالجليعتبرالذياالولاالسلوب
القصيرة
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: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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القصيرةاالجالمنمجموعةالطويلاالجلاناعتبارمنالطويلاالجلفيالكليةالتكاليفمنحنىاشتقاقيتم
عندالتكاليفأقللهايحققالذي(LTC)الكليةالتكاليفمنحنىفإنلذا.ترغبةالذيالحجماختيارحريةوللمنشأة

،STC(K1)،STC(K2)السابقةالثالثةالمنحنياتمنالسفلىاألجزاءجميعفيسيمثلمستوياتمنأي

STC(K3)

Q1 Q2

ندماعاإلنتاجمنمعينمستوىعلىللحصولالمنشأةتتحملهاأنيمكنتكاليفأقل:انهاعلىتعرف

.المشروعحجماختيارفيحريةهناكتكون



(  LTC)الطويلالتكاليف الكلية في االجل 
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LTC
LTC

Q

ثابتهفي االجل الطويل تبدأ من نقطة االصل لعدم وجود تكاليف مالحظة هامة تكاليف االنتاج 

نقطة 
االنقالب

فيريةحهناكتكونعندمااإلنتاجمنمعينمستوىعلىللحصولالمنشأةتتحملهاأنيمكنتكاليفأقل

.المشروعحجماختيار



(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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منحنى التكاليف المتوسطة باالجل الطويل

فوزية الكالبي 8



(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



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

االحجام المصنعية االخرى التي 

تستطيع المنشأة اختيارها 

يه ف(  تتحقق)هو الحجم الذي تستغل

الطاقة االقتصادية القصوى 

للمشروع وعندها تنتج المنشأة 

بأقصى كفاءة

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

عند ( SAC)مع منحنى(LAC)منحنى 

ادنى نقطة لكل منهما 

SACmin =LACmin



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 


