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:ػُاصش اإلَراج

انؼًم األسض
سأط 

انًال
انًُظى

حرً َرى ذحذَذ طشَقح اإلَراج انًرثؼح فٍ ظم هذف ذحقُق األستاح فإٌ ػهً 

:انًُشأج

.اسرخذاو أقم انكًُاخ يٍ انؼُاصش اإلَراجُح إلَراج كًُح يحذدج يٍ انسهغ-

.إَراج أكثش كًُح يًكُح يٍ انسهؼح تاسرخذاو كًُاخ يؼُُح يٍ ػُاصش اإلَراج -
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:األجم انقصُش

انًذج انرٍ ال ذسرطُغ فُها انًُشأج ذغُُش حجى انًششوع أو هى 

.انضيٍ انزٌ ذىجذ فُه ػُاصش إَراج ثاترح

األجم انطىَم؟؟ ياهى



آالء عبدالواحد                                                                                          جامعة الملك سعود:أستاذة المادة

:افرشاضاخ انؼالقح تٍُ حجى اإلَراج وػُاصش اإلَراج

جًُغ ػُاصش اإلَراج ثاترح ياػذا ػُصش إَراجٍ 1.

.فٍ األجم انقصُش( انؼًم)واحذ 

.ػُاصش اإلَراج يرجاَسح 2.

.األسهىب اإلَراجٍ انًسرخذو ثاتد 3.

.اإلَراج َرى فٍ ظم ظشوف ػادَح4.

,Q= ƒ(K: دانح اإلَراج L)
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دانح اإلَراج  فٍ األجم انقصُش

طشَق يضج انؼُصش  أقصً إَراج يًكٍ َرج ػٍ

.اإلَراجٍ انًرغُش يغ ػُاصش اإلَراج األخشي

TPاإلَراج اإلجًانٍ انكهٍ
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دانح اإلَراج  فٍ األجم انقصُش

انرغُش فٍ اإلَراج انكهٍ انُاذج ػٍ ذغُش فٍ انؼُصش اإلَراجٍ 

.انًرغُش

MP=

MPاإلَراج انحذٌ 

TPالتغٍر فً اإلوتاج الكلً 

Lالتغٍر فً الكمٍح المستخذمح مه العىصر 
= 

ΔQ

ΔL
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دانح اإلَراج  فٍ األجم انقصُش

.َثٍُ إَراج انؼايم انىاحذ تانًرىسط

AP=

APاإلَراج انًرىسط 

TPاإلوتاج الكلً 

Lالكمٍح المستخذمح مه العىصر 
= 

Q

L



مىحىٍاخ اإلوتاج

@heba_class ٌثً قطان. أ

14

AP

MP

TP

TP

L

MP

AP

L

Max 

MP Max 

AP

Max 

TP

MP= 0

وقطح 

االوقالب
مىحىى اإلوتاج الكلً

مىحىى اإلوتاج الحذي

مىحىى اإلوتاج المتوسط
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APب  MPػالقح 

MP>APAP↑

MP<AP

MP=AP

MP=0

AP↓

AP  ًػُذ أقص

قًُح نه

TP ًػُذ أقص

قًُح نه



المرحلح 

االقتصادٌح

مراحل اإلوتاج

@heba_class ٌثً قطان. أ

14

AP

MP

TP

TP

L

MP

AP

L

Max 

MP
Max 

AP

Max 

TP

MP= 0

وقطح 

االوقالب
1         2         3



مراحل اإلوتاج

@heba_class ٌثً قطان. أ

14

مرحلح االوتاج األولى
[ Max APورلك عىذ  AP=MP إلىالثذاٌح مه ] 

TP ٌسداد

 AP ٌسداد

 MP  موجة

ألن ما  Lمه األفضل زٌادج 

ٌضٍفً العامل فً المتوسط 

ٌتساٌذلإلوتاج 

مرحلح االوتاج الثاوٍح
 MaxإلىMax APعىذ  AP=MPتمتذ مه ]

TP 

[ MP=0عىذ 

TP ٌسداد

 AP ٌتىاقص

 MP  موجة

ٌزي ًٌ المرحلح االقتصادٌح

مرحلح االوتاج الثالثح
[األخٍر  إلى MP=0وعىذٌا MaxTPمه ] 

TP ٌتىاقص

APٌتىاقص

 MP  سالة

غٍر اقتصادٌح، ألن تخفٍض 

L  ٌؤدي الى زٌادج االوتاج

TP

1

2

3
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:قاَىٌ ذُاقص انغهح

إرا صاد اسرخذاو ػُصش إَراجٍ واحذ يغ تقاء األخشي ثاترح، فإٌ 

.تاإلَخفاضاإلَراج اإلضافٍ َثذأ 

TP ↓→MP↑→Lَرضاَذ تًؼذل يرُاقص
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..انفصم انساتغاَرهً 

:يالحظح

انؼشض نإلسشاد فقط واإلشاسج إنً انُقاط انشئُسح، وال 

َغٍُ أتذاً ػٍ كراب انًقشس وَجة انشجىع إنً انكراب 

.وانذساسح يُه


