
 الفصل الثالث

 االعتبارات الكلفوية

 هناك بعض المفاهٌم المتعلقة باالعتبارات الكلفوٌة وهً:

: وتتضمن التكالٌف النقدٌة المختلفة التً  Accounting Costsالتكالٌف المحاسبٌة  -1

تتحملها المنشاة خالل فترة زمنٌة معٌنة )سنة ف الغالب ( وتشمل المواد االولٌة، االجور 

 االٌجارات، الفوائد ، االندثارات، الصٌانة،  الخ..، 

: وتتضمن عناصر التكالٌف السابقة والعائد  Economic Costsالتكالٌف االقتصادٌة  -2

المناسب الذي ٌحصل علٌه مالك المنشاة فٌما لو استثمر مقابل ماٌبدله فٌها من جهد فنً 

 لخدمات من منشأة اخرى.واداري كان من الممكن ان ٌحصل علٌه فٌها لو قدم هذه ا

 + ت. الضمنٌة: هً التكالٌف غٌر مسجلة فً الحسابات الدفترٌة.

ت. المباشرة : هً التكالٌف التً تاخذ شكل مدفوعات نقدٌة تلتزم بها المنشاة لدى   

 الغٌر.

: وهً التكالٌف التً تتحملها المنشاة والتً تتمثل فً  Private Costsالتكالٌف الخاصة  -3

للحصول على احتٌاجاتها من عوامل االنتاج كاالجور، االٌجارات، واثمان مدفوعاتها 

 المواد االولٌة.

: وهً تتضمن باالضافة الى ذلك ما ٌتحمله المجتمع  Social Costsالتكالٌف االجتماعٌة  -4

 من اثار جانبٌة مترتبة على انتاج السلع.

      

 المبحث االول

 ة االمد""االعتبارات الكلفوية الطويلة والقصير



وٌقصد بها العالقة بٌن مختلف مستوٌات المخرجات من السلع والخدمات التً تنتجها 

 المنشاة وكلفة انتاج وتوزٌع هذه الخدمات 

 وهناك ثالثة مفاهٌم لهذه الكلفة:

معدل الكلفة: هو حاصل قسمة الكلفة الكلٌة الي مستوى من المخرجات على عدد  -1

 المخرجات المنتجة.

الحدٌة: هً مقدار التغٌٌر فً الكلفة الكلٌة المرتبطة بمقدار التغٌٌر فً مستوى الكلفة  -2

 المخرجات.

الكلفة الكلٌة: هً مجموع كلف المدخالت الالزمة النتاج وتوزٌع سلعة معٌنة ضمن  -3

 شروط المعرفة العملٌة السائدة ضمن االنتاج من وقت االنتاج

                                 TC                                       TC 

                    MC              

 الكلفة                                                                            

 

     

 

Q  المخرجات 

                                  

 المبحث الثاني

 "اقتصاديات الحجم"

 ح فكرة اقتصادٌات الحجم من خالل:توضٌ

 العالقة الهندسٌة بٌن المواد المطلوبة لصنع معدات معٌنة وطاقة هذه المعدات. -1



 تنشأ من حقٌقة بعض المدخالت والٌمكن تجزئتها الى اقل من حجم معٌن. -2

 فكرة جهود العاملٌن . -3

انتاج خطط فكرة تقسٌم العمل.ومثاله/ باالمكان لمدٌر المعمل االشراف على عملٌات  -4

 وحدة .  500بنفس امكانٌة االشراف على انتاج 

اال ان هذا بحد ذاته الٌؤدي الى تخفٌض كلفة انتاج الوحدة الواحدة فً االمد االطوٌل وثم 

حٌث ان جهود المدٌر التكون    500من   وحدة بدال 1000ان مرتب المدٌر ٌوزع على 

 قابلة للتجزئة.

وهذا ٌصلح فً حالة سوق المنافسة الكاملة كشرط البقاء فكرة المستوى االدنى االمثل  -5

 للمخرجات. 

 س/ هل هدف المنتج هو دائما )تدنٌه كلفه الوحدة الواحدة النتاج وتوزٌع منتج معٌن(؟

ج( هذا الهدف ٌصلح فقط كشرط للبقاء فً حالة سوق المنافسة الكاملة وذلك الن فً مثل 

فً حجم االنتاج الذي ٌحقق ادنى كلفة للوحدة الواحدة ٌحقق كذلك اعظم ربح  هذا السوق

فً االمد الطوٌل اما فً االسواق االخرى فان هدف تحقٌق ادنى كلفة للوحدة الواحدة 

 ٌتعارض مع االهداف االخرى لمتخذي القرارات.

 س/ ماهي فكرة الهدر االقتصادي؟

ٌات حول مصدر هذا الهدر والتً تفسر ج( بسبب التوسع فً حجم النشاط هناك فرض

 -سبب ارتفاع منحنى معدل الكلفة فً االمد الطوٌل وهً :

 التوسع فً حجم مخرجات المنشاة ٌؤدي الى ارتفاع كلفة الوحدة الواحدة . -1

مدخالت المستخدمة من قبل المنشاة ) ارتفاع منحنى عرض المدخالت سببا المن احد -

 فة فً االمد الطوٌل(فً ارتفاع منحنى معدل الكل



 الهدر االداري العائد الى حجم النشاط -2

الٌكفً االشراف الذي ٌمارسه المدٌر النه ٌفسر ارتفاع منحنٌات الكلفة فً االمد القصٌر 

االدارة الزٌادة فً مستوٌات كافة  لكفاءة االدارٌة علٌه ٌجب ان تعتبرفقط بسبب عدم ا

 ٌة.المدخالت بما فً ذلك المدخالت االدار

 مفهوم فقدان الرقابة-3

التً ٌصدرها تستند الى  تان المعلومات التً ٌستند الٌها المدٌر فً قراراته والتوجٌها

المعلومات التً تصله من مستوٌات ادارٌة متعاقبة وقد تتشوه بسبب زٌادة حجم مخرجات 

فراد المنشاة لزٌادة المستوٌات االدارٌة وعلٌه تتشوه التوجٌهات التً تصل الى اال

 التشغٌلٌٌن من مدٌر االنتاج لذلك ٌجب ان تهمل التفاصٌل التً كان ٌهتم بها قبل التوسع

 س/ مٌل كلفة الوحدة الواحدة لالرتفاع كنتٌجة لفقدان الرقابة ؟

ج( بسبب توسع حجم االنتاج قد ٌتم تحقٌقه باسالٌب حدٌثة تستخدم االالت الحاسبة التً 

معالجة للمعلومات وبالتالً توسٌع مدة االشراف الرقابً للمدٌر  بامكانها توسع قاعدة

 ومساعدٌه 

 درات المدٌر الرقابٌة بواسطة المعرفة التكنولوجٌا(ق)تطوٌر 
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 المبحث الثالث

 "الكلفة واالعتبارات الهيكلية االخرى"

 تؤثر االعتبارات الكلفوٌة بعدد من السمات االساسٌة لهٌكل االعمال :

االعتبارات الكلفوٌة مستوى االنتاج: ان مستوى انتاج سلعة معٌنة ٌتاثر مباشرا بطبٌعة  -1

حجم الطلب وتحدٌد اهدافها ، فهً تقرر نتاج وتوزٌع تلك السلعة عند ثبات المتعلقة بأ

 حجم المخرجات التً تنتجها المنشاة.

حجم المنشاة: اذا لم ٌكن هناك هدر اقتصادي بسبب الحجم االنتاجً فال ٌوجد مانع من  -2

فً انتاجها لسلعة معٌنة للتغطٌة الكلٌة للسوق ولكن انحدار منحى الطلب  توسع المنشاة

على حجم فعالٌات المنشاة فً سوق معٌنة ة ٌفرض حدوداَ سوقً نحو االسفل لسلعة معٌنال

وتتوسع عن طرٌق انتاج سلع اخرى حتى التجبر على  تتكامل افقٌاوعلى المنشاة ان 

منتجاتها وعند حصول ارتفاع فً معدل الكلف بشكل اسرع من االنتاج )   تخفٌض اسعار

فً االمد الطوٌل اما   نمو حجم المنشاةبسبب هدر اقتصادي( فانه ٌفرض حدودا على 

الالزمة فانه ٌفرض حدودا مهمة على حجم المنشاة فً لحظة معٌنة  عدم توفر االموال

 من الزمن وعلى الحجم فً االمد الطوٌل .

التركٌز : تساعد دراسة )اقتصادٌات الحجم( و )الهدر االقتصادي( بسبب الحجم على  -3

خرجات )التعرف على درجة التعرف على عدد المنشات المنتجة لنوع معٌن من الم

 تركٌز الباعة فً صناعة معٌنة( .

 س/ ماهو وقت االنتاج ؟ ووقت الشراء؟

ج( * اذا كانت المنشاة فً ظل ثبات ظروف الطلب تتنافس على اساس السعر فان البقاء 

 ٌكون للمنشاة التً تكون كلفة انتاجها ادنى من السعر السائد فً السوق.



ستندة على اساس الالسعري من خالل حمالت التروٌج وتغٌٌر * اما اذا كانت تتنافس م

التصامٌم او استراتٌجات اخرى فان ذلك ٌدفع منحنى كلفة الوحدة الواحدة لكافة المنشات 

 الى االعلى 

 محددات النفاذ: )النفاذ(: هو قدرة السلعة على اختراق السوق (-4

مستوى مخرجات المنشاة وذلك ان االعتبارات الكلفوٌة تؤثر بصورة غٌر مباشرة على 

بالتأثٌر على محددات النفاذ الى صناعة معٌنة وبالتالً تؤثر ظروف الطلب التً تواجه 

 المنشاة القائمة فً هذه الصناعة

 ) وستتم مناقشته في الفصل السادس(

 التكامل االفقً :-5

وٌة التً تحكم ان درجة التكامل االفقً لمنشاة او صناعة معٌنة تتاثر باالعتبارات الكلف

 انتاج معٌن من المخرجات )سٌرد ذكره فً الفصل السابع( 

 المبحث الرابع

 "قياس االعتبارات الكلفوية"

س/ كٌف تتغٌر كلف االنتاج لسعة معٌنة مع تغٌر حجم االنتاج فً ظل ثبات المعرفة 

 التكنولوجٌة؟

الكلفوٌة وان هذه الطرق ج/ لالجابة على هذا السؤال هناك ثالثة طرق لقٌاس االعتبارات 

 تواجه العدٌد من المشاكل وتتخلص باالتً:

بالكلفة اوال: طرٌقة التحلٌل االحصائً للكلفة :تستخدم هذه الطرٌقة المعلومات المتعلقة 

النتاج المخرجات من قبل المنشات التً تنتج مستوٌات مختلفة من السلع لكن  الحقٌقٌة



ودات الثابتة اكل نابعة من اختالف طرٌق توقٌم الموجبهذه الطرٌقة تواجه المنشاة عده مش

 قتصادي الى عدد من السنٌن فً المستقبل ومن هذه المشاكل هً :والتً ٌمتد عمرها اال

 اختالف طرق تقوٌم الموجودات الثابتة -1

 اختالف طرق احتساب االندثار السنوي للموجودات الثابتة المعتمدة من قبل المنشات  -2

 خول المنشات الى صناعة معٌنة تختلف من منشاة الخرى.التوقٌت الزمنً لد -3

اختالف فً تقدٌر العمر االقتصادي للموجودات لهذا فان التحلٌل االحصائً عاجز عن  -4

 تقدٌر العالقة بٌن كلفة الوحدة الواحدة وحجم االنتاج باستخدام اكثر الطرق الفنٌة كفاءة.

فً العمل لذا تواجه المشاكل  التنبؤعلى  ثانٌا: الطرٌقة الهندسٌة: ان هذه الطرٌقة تعتمد

 التالٌة:

 ارقام الكلفة ٌتم الحصول علٌها باسلوب تنبؤي  -1

صعوبة الحصول على بٌانات تنبؤٌة دقٌقة خاصة بالبٌانات عن كلف التوزٌع والكلف  -2

 غٌر االنتاجٌة 

ان كلفة االعتبارات الكلفوٌة تتعقد اكثر عندما تقوم المنشاة بانتاج اكثر من منتج بسبب  -3

المدخالت لتصنٌع عدد من المنتجات ٌجب ان توزع على كافة المنتجات المصنعة 

لغرض قٌاس كلفة كل منتج ، الكلفة المالئمة للمنشات المتعددة المنتجات هً )الكلفة 

 الحدٌة(.

شكل منحنى الكلف لالمد الطوٌل التخمٌن ثالثا: طرٌقة البقاء : هذه الطرٌقة تعتمد على 

 وفق :  لمنتج معٌن

 تصنٌف المنشات بصناعة معٌنة وحسب احجامها  -1

مقارنة حصة كل صنف من مجموع المخرجات الصناعٌة المعٌنة بٌن لحظتٌن او اكثر  -2

 من الزمن.



مد الطوٌل بافتراض ان حصة اي صنف من ٌستدل على شكل منحنى معدل الكلفة لال -3

كلفة االنتاج والتوزٌع المنشات من مخرجات الصناعة التً تعتمد الٌها ٌعتمد على 

 لمنتجات ذلك الصنف .

 

 الفرضية االساسية التي يستند عليها مفهوم البقاء""

ان فرضٌة البقاء هً ان المنافسة بٌن المنشات مختلفة الحجوم سوف تمٌز او تبرز 

المنشاة االكثر كفاءة وان المنشاة التً ستستمر فً البقاء هً تلك التً تعمل بادنى معدل 

ان طرٌقة البقاء التتمكن سوا من التاثر شكل منحنى معدل الكلفة وذلك بعرض كلفة ، 

 حجم المنشاة.

 ان طرٌقة البقاء التتمكن من التحدٌد الدقٌق لمستوى الكلف النقدٌة للوحدة الواحدة لكافة 

 

 

 

 الفصل الرابع

 قرارات التسعير والسلوك السعري

 المبحث االول: النظرية التقليدية لالسعار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  



النظرٌة االقتصادٌة المتعلقة بتحدٌد اسعار المنتجات ، بان اعتبارات الطلب والكلفة تقع 

ن خارج سٌطرة المنشأة ، فاسعار منتجات المنشاة وحجم انتاجها ٌتقرران بموجب هاتٌ

 المجموعتٌن من االعتبارات.

الطلب : عبارة عن مقدار او كمٌة او حجم الوحدات المنتجة فً السلعة او الخدمة التً 

 على حاجٌاته ورغباته . هلك بناءاتحاول الوحدة االقتصادٌة تقٌمها الى المست

 تصنف اسواق البٌع الى اربع انواع :

 معززا اجابتك بالرسم ؟س/ ماهً اسواق البٌع، عددها مع شرح موجز 

المنافسة الكاملة: تمثل حالة السوق الذي فٌه عدد كبٌر من المنشات ٌبٌعون سلعا متماثلة  -1

والٌوجد من بٌن المنشات واحدة كبٌرة تؤثر فً سعر السوق ولهذا فان منحنى الطلب 

 الذي ٌواجه سوف ٌكون افقٌا فً اي سعر تقرره السوق.

 

 

                                                                منحنى الطلب فً سوق 

 المنافسة الكاملة                                                                       

 

 

                              

الذي فٌه عدد كبٌر من المنشات ٌبٌعون منتجات  المنافسة االحتكارٌة: حالة السوق -2

متنوعة ، اي منتج منشاة الٌمثل بدٌل مثالً المنتج منشاة اخرى ، وكذلك تصرفات اي 

 منشاة التؤثر على المنشات االخرى.

 

 أ

 أ      

 

 

0 

 الطلب

Q 

 Aالفعلً          

 السعر



 

 

 

 

 

ٌنشأ االحتكار عندما تكون منشاة احدة تبٌع سلعا التخضع لالحالل السوق االحتكارٌة:  -3

 واالستبدال .

ٌكون منحنى الطلب للمنشاة هو منحنى طلب السوق، اي منحنى الطلب الذي ٌواجه البائع 

هو مجموع منحنٌات الطلب لسلعة معٌنة وٌكون انحداره نحو االسفل ومن الٌسار الى 

 الٌمٌن.

 

 

 

 منحنى الطلب                                

 

 

احتكار القله : تمثل حالة السوق الذي ٌكون فً عدد المنشات من القله بحٌث ان قرارات  -4

احداها ٌمكن ان ٌؤثر بشكل ملموس بالمنشات االخرى ، كما ان منتجات سوق 

 احتكارالقلة من الممكن ان تكون متماثلة او متنوعة .

 dالمتوقع        

d    
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 أ
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 المبحث الثاني

 اهمية السلوك السعري المفترض

ان حاالت التوازن المختلفة للعالقات بٌن الكلفة الحدٌة والسعر فً االسواق التً تعرضها 

 النظرٌة التقلٌدٌة لالسعار التعتمد على اختالف عدد المنشات فً كل حالة سوقٌة.

السٌاسات التً تمارسها المنتجات وانما تعتمد بدال من ذلك على ماتتصوره المنشاه عن 

 االخرى المنافسة فً كل حالة سوقٌة .

فاذا كان عدد المنشات معلوما فان اختالف نمط السلوك ٌعتمد على نوع الفرضٌة التً 

 تعملها المنشاة.

وعلى العكس من ذلك اذا كانت ردود فعل المنشات معلومة فان سلوك المنشاة سوف لن 

 نشات المنافسة.ٌتغٌر مهما كان عدد الم

 وعند السؤال عن :

 كٌفٌة تحدٌد المنظمة سلوكها السعري المفترض فً ظل نظرٌة االسعار ؟

 الجواب ٌكون من خالل :

ردود افعال  -4نوع االستراتٌجٌة  -3نوع الفرضٌة التً تعملها المنشاة  -2عدد المنشات  -1

 المنشات

ستضع  نشات االخرى هً التًوخالصة القول :انه اذا كانت كل منشاة نفترض بان الم

ق السعر والمخرجات سوف نتاجٌة فان التوازن الصناعً لتوافتها السعرٌة واالستراتٌج

تكون نفس تلك التً تحدث فً ظل االحتكار بغض النظر عن عدد المنشات فً 

المجموعة. ان حالة ثبات الكلف الحدٌة متماثلة لكل المنشات. وان منحنى الطلب ٌكون 

 خطٌا.



 المبحث الرابع

 التسعير الموحد والتسعير التمايزي

التماٌز السعري : هو ممارسة بٌع وحدات من سلعة او خدمة معٌنة باسعار مختلفة الى 

 زبائن مختلفٌن.

 القواعد التً ٌخضع الٌها التماٌز السعري 

 " القواعد المتبعة فً تحدٌد مستوى االنتاج وتوزٌع الحصص بٌن االسواق المختلفة؟

ن اي مستوى من المخرجات المنتجة ٌجب ان توزع بٌن االسواق المختلفة بشكل ٌؤدي ا -1

 الى تساوي االٌراد الحدي فً السوقٌن.

ان على المنشاة ان تتبع ذلك المستوى من حجم االنتاج الذي ٌؤدي حالة التعادل بٌن الكلفة  -2

سواق ، اذا تم الحدٌة من جهة واالٌراد الحدي الذي سوف ٌكون متساوٌا فً كافة اال

 االخذ بالقاعدة االولى من جهة اخرى.

مكن توضٌح ذلك من خالل االشارة الى العالقة بٌن السعر . االٌراد الحدي. ومرونة ٌ

 الطلب السعرٌة من خالل المعادلة التالٌة: 

 (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   -1 )×  االٌراد الحدي ٌساوي السعر  

 المبحث الخامس

 سعر التسليم وسعر المعمل

 سعر التسلٌم = كلفة سعر البضاعة + كلفة النقل

 سعر المعمل = سعر انتاج السلعة الموجودة فً مخازن المنتج بدون كلفة نقل.

 مرونة الطلب السعرٌة

1 



 س/ كٌف ٌمكن للمنتج ان ٌعظم االرباح فً ظل سعر التسلٌم؟

 قد ٌكون المنتج ٌمتلك اسطول نقل محتسب على سعر السلعة. -1ج/ 

 ان سوق النقل قد ٌكون متفق بٌن االتفاق السعر الكلً اقل من النقل الجزئً.-2   

 لغرض الحفاظ على البضاعة واٌصالها بامان. -3
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