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 اإلنتاجنظرية 

األرزاق، بمعنى جعل األموال صالحة لالستعمال  قبأنه عمل مادي هدفه خل عرف اإلنتاج قديماً
ستطيع اإلنساني، بينما ذهب الكالسيك بقولهم أن اإلنتاج ليس مجرد خلق أرزاق، حيث ال ي

عليه ، وبحانه وتعالىإنما الخلق عمل ينفرد به الخالق المبدع ساإلنسان خلق شئ من العدم و
هو حاصل ، ويقولون بأن اإلنتاج هو العمل الذي يولد أو يضيف منفعة أو يشبع حاجة إنسانية

شرة في تلبية احتياجات فكري أو مادي من صنع اإلنسان يساهم بصورة مباشرة أو غير مبا
   -:بأنه   Productionاإلنتاجبذلك يمكننا تعريف و.اإلنسان ورغباته

إلى سلع و خدمات يكون ) أرض، عمل، رأس مال، تنظيم(ر اإلنتاج عملية تحويل مختلف عناص"
  ".المستهلك على استعداد لدفع ثمن لها

التي تشبع  الخدماتوجودة في المجتمع بإنتاج السلع وتقوم المنشآت أو المشروعات المهذا و
ي لكل مشروع أو منشأة يتكون العرض الك هعرضيالحاجات اإلنسانية، ومن مجموع ما ينتجه و

عند أو المنتج في هذا الجزء من دراستنا نحلل سلوك المنشأة و. للسلعة أو الخدمة في السوق
كيفية وصوله لحالة التوازن أي تحديده السلعة أو الخدمة التي ينتجها و تحديده لكمية اإلنتاج من

ن حقيقه مهو الهدف األساسي الذي يسعى لتالذي يجعله يحقق أكبر ربح ممكن ولحجم اإلنتاج 
التكاليف الكلية و) أو قيمة المبيعات(يراد الكلي الربح هو الفرق بين اإلو .خالل عملية اإلنتاج

  :لإلنتاج، أي أن

  .التكاليف الكلية –اإليراد الكلي = الربح                  

الذي يجعله يحقق أكبر ربح ممكـن  اإلنتاج في المنشأة أو المشروع ولدراسة كيفية تحديد حجم و
الي يكون المشروع في حالة توازن، يلزم أن ندرس في البداية دالة اإلنتاج و تكاليف اإلنتاج بالتو

مثـل  التـي ت ودراسة دالة اإلنتـاج و . وأن ندرس مفهوم اإليراد الكلي والمفاهيم األخرى لإليراد
  .حجم اإلنتاج تتطلب أن نحدد في البداية مفهوم عناصر اإلنتاجالعالقة بين عناصر اإلنتاج و

 Factors of Productionعناصر اإلنتاج 

مجموعة العناصر التي تتضافر فيما بينها لإلسـهام فـي إنتـاج األمـوال     " يعناصر اإلنتاج ه
التـي  الخـدمات و ، فهي الموارد االقتصادية التي تستخدم في عمليات إنتاج السـلع و "االقتصادية
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عنصـر األرض، وعنصـر العمـل،    : عناصر أربعة وهيهذه الو. دونها يستحيل القيام باإلنتاجب
  .عنصر التنظيموعنصر رأس المال، و

  :عنصر األرض -]١[

التي تستخدم في عمليات اإلنتاج، أي أنها الموارد المستمدة من الطبيعة و Landيقصد باألرض  
غيرهـا  موارد مياه ون وثروات معدنية وما تشتمل عليه األرض من معادمل سطح األرض وتش

  .   الخدمات التي تشبع حاجات اإلنسانية التي تستخدم في إنتاج السلع وعمن الموارد الطبي

  :عنصر العمل -]٢[

قد والخدمات، وخدمات األيدي العاملة التي تسهم في إنتاج السلع  Laborيمثل عنصر العمل 
على المجهود العضلي لإلنسان أو ذهني يعتمد على المجهود أساسا يكون العمل جسماني يعتمد 

 ةالناحية النوعي: هذا ويؤخذ في االعتبار عند دراسة عنصر العمل ناحيتين. لإلنسان أساسا العقلي
إنتاجيتهم ارة العمال والناحية الكمية، حيث تتمثل الناحية النوعية للعمل في اختالف درجة مهو
قي المستوى الخلدرجة الثقافة وات الوراثية و المكتسبة للعامل وبدورها على الصفتتوقف التي و

كفاءة اإلنتاج، أما عن الناحية الكمية فتتمثل غير ذلك مما يؤثر على حجم ووحرية اختيار المهنة و
وتوزيعهم  السكان عددالتي تتحدد بل وفي حجم القوة العاملة أو عدد المشتغلين في سوق العم

 . الجنسحسب العمر و

  :عنصر رأس المال -]٣[

يشمل اآلالت نسان ليساعده في عملية اإلنتاج وه اإلهو العنصر الذي يصنع  Capitalرأس المال 
يالحـظ أن النقـود أو رأس   و. نسان لتزيد قدرته على اإلنتاجالمواد التي يصنعها اإلوالمعدات و

المتمثل فـي اآلالت  أو الحقيقي و المال النقدي هو مجرد وسيلة للحصول على رأس المال العيني
نـوعين   نى مستوى المنشأة أو المشروع يمكن التفرقة بيعلو. المواد الالزمة لإلنتاجوالمعدات و

  :هماأساسيين من عنصر رأس المال 

المعدات والمباني في المشروع كاآلالت و األصول الثابتة  Fixed Capitalرأس المال الثابت -أ
ج على مدى فترات طويلـة مـن   المنشآت والتي يمكن للمشروع أن يستفيد بها في عملية اإلنتاو

  .  ال يفنى بمجرد استعماله الزمن 
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فهو المواد األولية والسـلع غيـر   ) أو الدائر(   Circulating Capitalرأس المال المتداول -ب
  . تستهلك بمجرد استعمالها التيدمها المشروع في عملية اإلنتاج وتامة الصنع التي يستخ

المتداول في أنه عند حساب  رأس المالللتفرقة بين رأس المال الثابت و تبرز األهمية االقتصاديةو
تكلفة إنتاج السلعة في المشروع فإن قيمة رأس المال المتداول تدخل بأكملها في حساب تكلفة إنتاج 
السلعة، أي يدخل في حساب تكلفة إنتاج السلعة التي ينتجها المشروع خالل فترة زمنية معينة قيمة 

ج و السلع نصف المصنعة في عملية إنتاج كل ما استخدمه المشروع من المواد و مستلزمات اإلنتا
أما قيمة رأس المال الثابت فهي ال تدخل بأكملها في حساب تكلفة اإلنتاج إنما توزع قيمتها . السلعة

على فترات اإلنتاج المختلفة بحيث يدخل في حساب تكلفة اإلنتاج خالل الفتـرة اإلنتاجيـة قيمـة    
 . ي المشروع خالل تلك الفترة فقطاألصول الثابتة ف استهالك رأس المال الثابت أو قيمة استهالك

  :عنصر التنظيم -]٤[

خدمات المنظمين أو أصحاب المشروعات الذين يقومون بـإدارة   Organization يقصد بالتنظيم
هـي األرض  اج األخرى الرئيسـية و يقومون بعملية التأليف بين عناصر اإلنتتنظيم المشروع وو
لية اتخاذ القرارات مسئوخدمات ويتحملون مخاطر اإلنتاج والسلع و الرأس المال إلنتاج العمل وو

نظرا الختالف طبيعة عمل المنظمين عـن طبيعـة   و. قد يحققون ربحا أو خسارةفي المشروع و
 مستقالً اعتبر عنصراًصل عنصر التنظيم عن عنصر العمل وعمل األيدي العاملة األجيرة فقد تم ف

      .ن عناصر اإلنتاجم

 

  ]:العالقة بين عناصر اإلنتاج و حجم اإلنتاج[ اإلنتاج  دالة

كثر من عنصر من عناصـر  إن إنتاج السلعة أو الخدمة في أي مشروع يتم عن طريق استخدام أ
 Productionدالة اإلنتاج و. كمية عناصر اإلنتاج المستخدمةيتوقف حجم اإلنتاج على اإلنتاج، و

Function يمكن التعبيـر  نتاج وكمية عناصر اإلنتاج المستخدمة، واإل تعبر عن العالقة بين حجم
                            -:آلتيعن دالة اإلنتاج كا

Q  =  f ( L , K) 

) L(أي حجم اإلنتاج دالة في كمية المستخدم من عناصر اإلنتاج، مثل عنصر العمـل   )Q(حيث 
ينتجها المشروع يتوقـف علـى   هذا يعني أن حجم اإلنتاج من السلعة التي و …)K(رأس المال و
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يكون هو المتغير التـابع  ) Q(على ذلك فإن حجم اإلنتاج و. تخدم من عناصر اإلنتاجـكمية المس
  .المتغيرات المستقلة في الدالة  ..،L ،Kفي دالة اإلنتاج بينما يمثل المستخدم من عناصر اإلنتاج 

  :يقتينبطريمكن زيادة حجم اإلنتاج في المشروع أو المنشأة و    

أن يتم زيادة حجم اإلنتاج من السلعة التي ينتجها المشروع عن طريق زيادة   :الطريقة األولى
ويحدث . مع ثبات عناصر اإلنتاج األخرى) أو بعضها( كمية المستخدم من أحد عناصر اإلنتاج 

شروع وهو المدى أو الفترة الزمنية التي ال يتمكن فيها الم Short Runذلك في المدى القصير 
إنما يتمكن من تغيير بعضها فقط ، بحيث إذا أراد جميع عناصر اإلنتاج المستخدمة و من تغيير

زيادة حجم ما ينتج من السلعة فإنه يلجأ إلى زيادة كمية المستخدم من بعض عناصر اإلنتاج مثل 
قى عناصر وتب عنصر العمل أو كمية المستخدم من المواد األولية بينما يبقى حجم المشروع ثابتاً

  .اإلنتاج األخرى مثل رأس المال الثابت من آالت و معدات ومباني ثابتة

أن يتم زيادة اإلنتاج عن طريق زيادة حجم المشروع بالكامل بحيث يتم زيـادة    :الطريقة الثانية
  Long Run المـدى الطويـل  و يحدث ذلك في . جميع عناصر اإلنتاج المستخدمة بنفس النسبة

اإلنتاج المستخدمة فـي المشـروع    لفترة الزمنية التي تكفي لتغيير جميع عناصرهو المدى أو او
  .بالكاملحجم المشروع ة وبالتالي تغيير الطاقة اإلنتاجيو

  

  :دالة اإلنتاج في المدى القصير، و قانون تناقص الغلة

مـع  ) عضـها أو ب(طريق زيادة أحد عناصر اإلنتاج  إن زيادة حجم اإلنتاج في المشروع عن    
ما يعـرف بقـانون   هو ما يحدث في المدى القصير، يؤدي إلى حدوث ثبات العناصر األخرى، و

  .الذي يميز اإلنتاج في المدى القصيرتناقص الغلة و

  : Law of Diminishing Returnsقانون تناقص الغلة

ة صران أو أكثر من عناصر اإلنتاج وكانت كميإذا كان هناك عن"أنه مضمون هذا القانون هو 
عد حد معين تناقص خر متغيرة فإن زيادة العنصر المتغير يترتب عليها بكمية اآلأحدهما ثابتة و
  ".   الناتج المتوسطالناتج الحدي و

صرين أساسيين من عناصـر  أنه يستخدم عنأن هناك مشروع ينتج سلعة القمح وسوف نفترض و 
ر األرض ثابـت أي أن  سوف نفترض أن عنصهما عنصر األرض و عنصر العمل، واإلنتاج و
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أن عنصر العمل هو العنصر و) فدان مثالً ٢لتكن و(ة مساحة األرض المزروعة بالقمح مثال ثابت
المتغير بمعنى أن زيادة إنتاج القمح في المشروع من فترة ألخرى تتم عن طريـق زيـادة عـدد    

  .العمال

ينتجه عـدد معـين مـن     إجمالي الناتج الذي"  TP(Total Product(المقصود باإلنتاج الكلي و
مقدار الزيادة فـي اإلنتـاج   "فيقصد به   MP(Marginal Product(أما اإلنتاج الحدي ".  العمال

ضافي نتيجة لتشغيل ، أو هو مقدار الناتج اإل"الكلي نتيجة لزيادة عدد العمال المشتغلين بعامل واحد
 -:ر في عدد العمال أي أنهو يساوي نسبة التغير في الناتج الكلي إلى التغيو. عامل إضافي

 
     TP    تاج الكلي                   التغير في اإلن                    

 MP  =ــــــ        ـــــــــــــ            =  اإلنتاج الحدي 
  L        عدد العمال                 التغير في                     

 

يقصد باإلنتاج و). نصر العمل هو العنصر المتغيرالفتراض أن ع( هذا هو اإلنتاج الحدي للعملو
ويساوي حاصـل قسـمة   " متوسط ما ينتجه العامل الواحد"  AP(Average Product(المتوسط 
  .الذي يعبر هنا عن اإلنتاج المتوسط للعاملكلي على عدد العمال المشتغلين، واإلنتاج ال

   TPج الكلي                        اإلنتا                                
   AP    = ـــــــــــــ               ـــــ=  اإلنتاج المتوسط     

 Lعدد العمال                                                          

ي اإلنتاج الحدالتالي يوضح قانون تناقص الغلة وما يحدث لكل من اإلنتاج الكلي والجدول و
  - :إلنتاج المتوسط نتيجة لزيادة عنصر العمل مع ثبات عنصر األرضاو

  الناتج المتوسط  الناتج الحدي  الناتج الكلي  عدد العمال  األرض

٨  ٨  ٨  ١  ٢  
١٠  ١٢  ٢٠  ٢  ٢  
١٢  ١٦  ٣٦  ٣  ٢  
١٥  ٢٤  ٦٠  ٤  ٢  
١٨  ٣٠  ٩٠  ٥  ٢  
١٨  ١٨  ١٠٨  ٦  ٢  
١٦  ٤  ١١٢  ٧  ٢  
١٤  ٠  ١١٢  ٨  ٢  
١٢  ٤-  ١٠٨  ٩  ٢  
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١٠  ٨-  ١٠٠  ١٠  ٢  
٨  ١٢-  ٨٨  ١١  ٢  

  

زيادة عدد العمال المشتغلين مع ثبات مسـاحة األرض يتزايـد   ه عند يتبين من الجدول السابق أن
بمعـدل سـريع أي بكميـات     هي القمح في البدايةمن السلعة التي ينتجها المشروع والناتج الكلي 
التي يتزايد فيهـا  الغلة ون الناتج الحدي في حالة تزايد، وهذه هي مرحلة تزايد هنا يكومتزايدة و

  .أيضاً هنا يكون الناتج المتوسط متزايداًو) أو الناتج اإلضافي(اتج الحدي الن

، )امل السادس في المثـال السـابق  عند تشغيل الع(بعد حد معين يبدأ الناتج الحدي في التناقص و
إلـى أعلـى    هنا تبدأ مرحلة تناقص الغلة حيث يتزايد الناتج الكلي بمعدل متناقص حتى يصـل و

ستمرار في زيادة الومع ا. الصفر حين يكون الناتج الحدي مساوياً) ١١٢عند (مستوى له ثم يثبت 
يتناقص الناتج و عدد العمال المشتغلين على المساحة الثابتة من األرض يصبح الناتج الحدي سالباً

يد الناتج الكلي بمعدل كما نجد أن الناتج المتوسط يأخذ في التناقص بعد حد معين بسبب تزا. الكلي
   .     متناقص ثم تناقصه

الناتج الحدي على الوجه وضيح العالقة بين الناتج الكلي ويمكن تالسابق باالعتماد على الجدول و 
 -:التالي

ي البدايـة بمعـدل   أنه عند زيادة عدد العمال مع ثبات عنصر األرض يتزايد الناتج الكلي ف -)١(
يصل الناتج الحدي إلى أعلى مستوى له عنـد  و. ناتج الحدي متزايداًا يكون الهنمتزايد وسريع و

  .توظيف العامل الخامس

أن متناقصة بعـد العامـل الخـامس أي    كميات أن الناتج الكلي يتزايد ولكن بمعدل بطئ و -)٢(
  .لكن بمعدل متناقصد الناتج الكلي ويزداث للناتج الكلي تتناقص فاإلضافات التي تحد

هنا يصل يثبت بعدها، والعامل السابع  و ج الكلي إلى أعلى مستوى له عند تشغيليصل النات -)٣(
  .الناتج الحدي إلى الصفر حيث ال يكون هناك أي إضافة للناتج الكلي نتيجة توظيف العالم الثامن

  .يصبح الناتج الحدي سالبااتج الكلي ومع استمرار زيادة عدد العمال يتناقص الن -)٤(

  -:وفقا لما تقدم يمكن تحديد ثالث مراحل رئيسية لإلنتاج هي  :مراحل اإلنتاج
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هو عنصر الناتج المتوسط للعنصر المتغير وهي المرحلة التي يتزايد فيها و :المرحلة األولى
  .العمل حتى يصل إلى أعلى مستوى له

النـاتجين   بدء تناقص الناتج المتوسط عند تساويتبدأ من إنتهاء المرحلة األولى و :المرحلة الثانية
  .المتوسط، حتى يصل الناتج الحدي إلى الصفر و يصل الناتج الكلي إلى أعلى مستوىالحدي و

كلي و يصبح الناتج الحدي تبدأ من نهاية المرحلة الثانية، و فيها يتناقص الناتج الو :المرحلة الثالثة
  .سالباً

  :تحديد المرحلة االقتصادية

فإنه يستمر فـي  ) وهو عنصر العمل(من العنصر المتغير  عند تحديد المشروع للكمية المستخدمة
ايد فيهـا النـاتج   زيادة عدد العمال المشتغلين في المشروع حتى نهاية المرحلة األولى و التي يتز

لكن ال يستمر في زيادة عدد العمال حتى يدخل في المرحلة الثالثة ألنها مرحلـة  المتوسط للعمل و
بالتـالي  و. يصبح اإلنتاج الحـدي سـالبا  خفاض اإلنتاج الكلي وتؤدي إلى انغير اقتصادية، حيث 
 بطالـة مقنعـة  سوف يترتب عليها حـدوث  لمرحلة لن يكون عملية اقتصادية وفالدخول في هذه ا

Disguised Unemployment    أي يكون هناك زيادة في عدد العمال ال تضيف شـيئاً لإلنتـاج
  . يصبح اإلنتاج الحدي سالباًينقص اإلنتاج الكلي وة للصفر وقد الكلي أي إنتاجيتها الحدية مساوي

بناء على ذلك تعد المرحلة الثانية من مراحل اإلنتاج هي المرحلة االقتصادية التي يتحـدد فيهـا   و
ذلك على أساس المقارنة بين قيمـة مـا ينتجـه العامـل     العمال المستخدمين في المشروع و عدد

ي المشروع و بين قيمة التكلفة التي يتحملها المشـروع  اإلضافي أي قيمة ما يضيفه للدخل الكلي ف
بعبارة أخرى يحدد المشروع عدد العمال المستخدمين عند المستوى .  لتشغيل هذا العامل اإلضافي

الما أن اإليراد الحـدي  فط. الذي يتساوى عنده قيمة اإليراد الحدي للعمل مع التكلفة الحدية للعمل
مـا  (زيد عن التكلفة الحديـة للعمـل   ي) لدخل أو اإليراد الكليفي لما يضيفه العامل اإلضا(للعمل 

في زيادة عدد العمال المشـتغلين  فإن المشروع يستمر ) يتكلفه المشروع لتشغيل العامل اإلضافي
يسـاوي  و(بين اإليراد الحدي للعمـل  يتوقف عند المستوى الذي يتحقق فيه التوازن أو التساوي و

تتوقف أساساً علـى  (والتكلفة الحدية للعمل ) ي أسواق المنافسة الكاملةمل فقيمة الناتج الحدي للع
  ).لعاملأجر ا

  
 :اإلنتاج الكبيردالة اإلنتاج في المدى الطويل، و
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في المدى الطويل تتم زيادة اإلنتاج في المشروع عن طريـق زيـادة جميـع عناصـر اإلنتـاج      
زيادة عناصر اإلنتـاج المسـتخدمة    المستخدمة أي توسيع نطاق أو حجم المشروع كله، حيث تتم

. عنصر من العناصر بنفس النسبة بدون تغيير النسب بينها أي تتم زيادة الكمية المستخدمة من كل
يمكن أن يترتب على الزيادة في حجم المشروع من خالل الزيادة فـي كـل عناصـر اإلنتـاج     و

  .يادة في عناصر اإلنتاجالمستخدمة أن يزيد اإلنتاج أما بنسبة أكبر أو أقل من نسبة الز

الحالة التي يزداد فيها اإلنتاج بنسبة أكبر من نسبة الزيادة في عناصر اإلنتاج تسمى حالة تزايد و 
الغلة مع الحجم، و الحالة التي يزداد فيها اإلنتاج بنفس نسبة الزيادة في عناصر اإلنتـاج تسـمى   

.  سمى حالة تناقص الغلة مع الحجمبنسبة أقل فت حالة ثبات الغلة، أما الحالة التي يزداد فيها اإلنتاج
في حالة تزايد الغلة مع الحجم نجد أنه مع زيادة حجم المشروع و التوسع في اإلنتـاج يسـتفيد   و

المشروع من مزايا اإلنتاج الكبير، حيث يترتب على توسيع نطـاق حجـم المشـروع مزايـا و     
حيث يعـود علـى المشـروع     Economies of Scaleوفورات تسمى وفورات اإلنتاج الكبير  

المالية يترتب عليهـا ارتفـاع الكفـاءة    كبير وفورات من الناحية الفنية واالقتصادية واإلدارية وال
اإلنتاجية و زيادة اإلنتاج بنسبة أكبر من نسبة الزيادة في عناصر اإلنتاج المسـتخدمة و بالتـالي   

      .   تنخفض التكلفة المتوسطة أي تكلفة إنتاج الوحدة

الحجـم األمثـل   "يسمى حجم المشروع الذي تصل عنده التكلفة المتوسطة إلى أدنى مستوى لها و
و يعتبر هو أكثر األحجام كفاءة في المدى الطويل   Optimum Size of Enterprise"للمشروع

إذا زاد حجم المشروع عن الحجم األمثـل  و. نتاج الكبير إلى أعلى حد لهاحيث تصل وفورات اإل
سـاوئ  أو م Diseconomiesث مرحلة تناقص الغلة مع الحجم حيث تنشأ وفورات سـلبية  تحد

ل فـرص تقسـيم   ارتفاع التكاليف اإلدارية في المشروع كما تستنفد كنتيجة للتعقيدات اإلدارية و
كفاءة اإلنتاجيـة  تنشأ مشاكل نتيجة لزيادة حجم المشروع تؤدي إلى انخفاض الالعمل بين األفراد و

ارتفاع التكلفة المتوسطة حيث يزداد اإلنتاج بنسبة أقل من نسبة الزيـادة فـي عناصـر     بالتاليو
  .اإلنتاج المستخدمة

يالحظ أن المشروع يلجأ إلى زيادة حجمه في المدى الطويل في حالة استمرار زيادة الطلب على و
حجـم  طـاق و لعة يبرر عملية التوسع في نالسلعة التي ينتجها و توقع وجود طلب كافي على الس

 .المشروع

  :التمثيل البياني لدالة اإلنتاج في المدى الطويل
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يمكن التعبير بيانياً عن دالة اإلنتاج في المدى الطويل باستخدام منحنيات سواء تسمى منحنيـات   
يعبر عن مستوى معين    و منحنى الناتج المتساوي. Production Iso-quantsالناتج المتساوي 

عنصر العمل (اإلنتاج ن الحصول عليه باستخدام توليفات مختلفة من عناصر ثابت من الناتج يمك
أي أن اإلنتقال من نقطة ألخرى على منحنى الناتج المتساوي يعنـي  ). عنصر رأس المال مثالًو

لكن باستخدام توليفة مختلفة من عناصر من السلعة التي ينتجها المشروع وإنتاج نفس حجم اإلنتاج 
لكـن عمليـة   حل آخر في عملية إنتاج السـلعة، و ة حيث يمكن إحالل عنصر ماإلنتاج المستخدم

كلما ارتفع منحنى الناتج المتساوي إلـى  و. اإلنتاج تكون ضمن حدود معينة اإلحالل بين عناصر
التي تتم من خالل زيادة الكميـات المسـتخدمة مـن    ا دل ذلك على زيادة حجم الناتج وأعلى كلم

لالحق منحنيـات  ويوضح الرسم ا.  مها المشروع في العملية اإلنتاجيةعناصر اإلنتاج التي يستخد
هما العمـل  من عناصر اإلنتاج و ذلك بافتراض أن المشروع يستخدم عنصرينالناتج المتساوي و

  .رأس المالو

ً  ليعبر كل منحنـى منهـا   Q ،Q ،َQهي المنحنيات م عدة منحنيات للناتج المتساوي ويبين الرس 
يعبر عن حجم ) Q(ثابت من ناتج السلعة التي ينتجها المشروع، فمثال المنحنى عن مستوى معين 

يمكن إنتاجه باستخدام توليفات مختلفة من عنصري العمـل و  ) وحدات مثال ١٠(معين من الناتج 
هذا الحجم من النـاتج  تدل على أن تحقيق ) Q(الواقعة على المنحنى )  A( النقطة .  رأس المال

الواقعـة  ) B(أما النقطـة  .  وحدات رأس مال ٤وحدة عمل، و ٢وليفة مكونة من يتم باستخدام ت
الناتج تم باستخدام توليفة أخرى من عناصـر  على نفس المنحنى فتدل على أن إنتاج نفس مستوى 

وحدة من رأس المال، أي أن التحرك على منحنى الناتج  ٢وحدات عمل ، و ٥اإلنتاج مكونة من 
على إلى أسفل جهة اليمين يعني إحالل عنصر العمل محل رأس المال في عمليـة  المتساوي من أ
 .إنتاج السلعة

يتم إحالل عنصر محل هذا و     
آخر على أساس معـدل يعـرف   
بالمعــدل الفنــي لإلحــالل   
Technical Rate of 

Substitution  أو معدل اإلحالل
فمثالً . الحدي بين عناصر اإلنتاج

عنصـر   المعدل الحدي إلحـالل 
العمل محل عنصر رأس المـال  

  
  المال عنصر رأس

                              
                          

                                               F   
                      H  

  
  
  

      Q                                     ً   A              ٤  
        Qَ  

                                   B  
            Q                                                 ٢  

  
  
  

  O          ٢               ٥عنصر العمل                      
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K
L
∆

يعرف بأنه الكمية من عنصر رأس المال التي يمكن أن يحل محلها وحدة واحدة مـن   ∆
حالل العمل محل رأس المعدل الحدي إلو.  ل على نفس المستوى من الناتجعنصر العمل للحصو

المال هو نفسه يمثل ميل منحنى الناتج المتساوي عند نقطة معينة، وهو ميل سـالب ألن زيـادة   
يقل و. صر اآلخر وهو عنصر رأس المالاستخدام عنصر العمل يكون مقترناً بنقص استخدام العن

ي كلما اتجه المشروع ميل منحنى الناتج المتساوي كلما انتقلنا على المنحنى من أعلى إلى أسفل أ
إلى إحالل عنصر العمل محل عنصر رأس المال، حيث تقل نسبة اإلنتاجية الحدية للعمـل إلـى   

قلت الكمية المستخدمة مـن  ادت الكمية المستخدمة من العمل واإلنتاجية الحدية لرأس المال كلما ز
رأس المال إلى المستخدم نسبة التغير في المستخدم من (رأس المال، فميل منحنى الناتج المتساوي 

  .هو نفسه يعبر عن نسبة اإلنتاجية الحدية للعمل إلى اإلنتاجية الحدية لرأس المال) من العمل

إذا ارتفع منحنـى  و. ي يكون محدبا تجاه نقطة األصلعلى ذلك يالحظ أن منحنى الناتج المتساوو
زيادة حجـم اإلنتـاج فـي     ىفهذا يدل عل) Qً(إلى ) Qَ(إلى ) Q(الناتج المتساوي إلى أعلى من 

  .الذي يتم من خالل زيادة الكمية المستخدمة من العنصرين معا في المدى الطويلالمشروع و

يالحظ أيضاً أن اإلنتقال من نقطة إلى أخرى على نفس منحنى النـاتج المتسـاوي أي إحـالل    و
ـ  ين الخطـين  عنصر محل آخر في عملية اإلنتاج تكون في حدود معينة في المنطقة المحصورة ب

في الرسم، أما خارج هذه الحدود االقتصادية فتكون عملية اإلحالل بين ) OH( ،)OF(الحرجين 
 عنصري اإلنتاج عملية غير اقتصادية حيث تصل اإلنتاجية الحدية للعنصر المتزايد إلى الصـفر، 

عنصـر ال  عناصر اإلنتاج لكون زيادة الكمية المستخدمة من المما يعني سوء استغالل للموارد و
  .يترتب عليها حدوث أي إضافة في مستوى الناتج الكلي من السلعة

مع زيادة الكميات المستخدمة من عناصر اإلنتاج في المشروع يزداد حجـم اإلنتـاج و يرتفـع    و
نسـبة الزيـادة فـي    يمكن أن يزداد اإلنتاج بنسبة أكبر من حنى الناتج المتساوي إلى أعلى، ومن

هذا و قد يزداد اإلنتاج بنسبة أقل من الزيادة . حالة تزايد الغلة مع الحجمهذه هي عناصر اإلنتاج و
في عناصر اإلنتاج فنكون أمام حالة تناقص الغلة مع الحجم، أما حالة ثبات الغلة مع الحجم فهـي  

  . التي يزداد فيها الناتج بنفس نسبة الزيادة في عناصر اإلنتاج
  

 : Cost of Productionتكاليف اإلنتاج 
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من السهل أن يستخلص المشروع من دالة اإلنتاج ما يسمى بدالة التكاليف، فدالة التكاليف تعبـر   
فمثال إذا افترضنا أن دالة اإلنتاج تتخـذ الصـورة   . حجم اإلنتاجليف اإلنتاج وعن العالقة بين تكا

         -:التالية
Q  =  f ( L , K) 

  .جها المشروعتمثل حجم اإلنتاج من السلعة التي ينت )Q(: حيث
        )L( تمثل كمية المستخدم من عنصر العمل.  

       )K( تمثل كمية المستخدم من عنصر رأس المال.  
 

  TC  = f ( Q )   -:فإن دالة التكاليف تكون           

  .تمثل حجم اإلنتاج من السلعة )Q(تمثل التكاليف الكلية لإلنتاج، و  )TC(: حيث

 -:على ذلك تكونو

TC] = كمية العنصرL × ثمن العنصرL  ] + [كمية العنصرK    × العنصرثمنK [ 

في عملية اإلنتاج أو هذا يعني أن تكاليف اإلنتاج هي مجموع قيمة عناصر اإلنتاج المستخدمة و
 . لعة خالل مدة معينةهي مجموع ما يتكلفه المشروع إلنتاج كمية معينة من الس

 

 :قصيرتكاليف اإلنتاج في المدى ال -أوال

كاليف المتوسطة، والتكاليف التالتكاليف الكلية، و: تكاليف وهييمكن أن نميز بين عدة مفاهيم لل
  -:فهوم كل منها على الوجه التالينحدد مو. الحدية

تتمثل التكاليف الكلية في مجموع ما يتكلفه المشروع   : TC(Total Cost(التكاليف الكلية -]١[
الل مدة معينة، أي مجموع قيمة خدمات عناصر اإلنتاج المستخدمة إلنتاج حجم معين من الناتج خ

تشتمل على إيجار أو ريع االرض، وأجور العمال، بالتالي فإن تكاليف اإلنتاج ملية اإلنتاج، وفي ع
قيمة استهالكات رأس المال الثابت أو األصول الثابتة في المشروع خالل و ثمان المواد األوليةأو

الذي يعرف تنظيم وعلى عائد عنصر ال) من وجهة النظر االقتصادية(تشتمل فترة اإلنتاج، كما 
لى اساس تكلفة الفرصة يحتسب عجهده في إدارة وتنظيم مشروعه و بالربح العادي للمنظم مقابل

  .تكاليف كلية متغيرةتكاليف كلية ثابتة، و: إلىتنقسم التكاليف الكلية في المدى القصير  .البديلة
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التكاليف المتوسطة 
  و الحدية

                             MC  
           AC   
            

  
           AVC  

  
  
  
  

                  AFC  
  

  حجم اإلنتاج      

الثابتة وتتمثل في تكلفة عناصر اإلنتاج  : TFC(Total Fixed Costs(ة الثابتة التكاليف الكلي - أ
إنما يتحملها المشروع حتى ال تتغير مع تغير حجم اإلنتاج و التيالتي يستخدمها المشروع و

اريف إذا كان حجم اإلنتاج مساوياً صفراً، مثل إيجار األرض أو المصنع أو أي مص
  .يتحملها المشروع بشكل ثابت

هي تكلفة عناصر اإلنتاج  : TVC(Total Variable Costs(التكاليف الكلية المتغيرة   - ب
العمال وأثمان المتغيرة الالزمة إلنتاج السلعة أي التي تتغير مع تغير حجم اإلنتاج، مثل أجور 

تاج ف تزداد مع زيادة كمية اإلنهذه التكاليالطاقة المستخدمة في اإلنتاج، و أثمانالمواد األولية و
  التكاليف الكلية المتغيرة+ التكاليف الكلية الثابتة = الية التكاليف الكلية اإلجمو .تنقص بنقصهو

TC  =  TFC   +  TVC                                              

تاج الوحدة الواحدة من اإلنتاج يقصد بها تكلفة إنو :  Average Costالتكاليف المتوسطة -]٢[
  :                         آلتيتحسب كاو

  TCالتكاليف الكلية                                                     
  ــــــ=  ــــــــــ       )   =  AC(التكاليف المتوسطة 

  Q   حجم اإلنتاج                                                   
  

                      - :ف الثابتة و التكاليف المتغيرةمجموع التكالي التكاليف الكلية تشتمل على      
  التكاليف الكلية المتغيرة+ التكاليف الكلية الثابتة                           

  ــــــــــــــــــــــــــ=  التكاليف المتوسطة  
 حجم اإلنتاج                                           

 

هي التغير في التكاليف الكلية الناتج عـن تغيـر   و  :  Marginal Costكاليف الحديةالت -]٣[
                  -:اإلنتاج بوحدة واحدة أو هي تكلفة الوحدة اإلضافية من الناتج أي أن

  TC   ير في التكاليف الكلية         التغ                                   
  ـــــــ=   ــــــــــــــ   =     (MC)التكاليف الحدية   

 Qالتغير في حجم اإلنتاج                                                    
  

لما كانت التكاليف الكلية الثابتـة  و    
دى القصير مع تغيـر  ال تتغير في الم
إنما الذي يتغيـر هـو   حجم اإلنتاج و

التكاليف الكلية المتغيرة، فإنه يمكـن  
تعريف التكاليف الحدية بطريقة أخرى 
بأنها هي مقدار التغير في التكـاليف  
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  .الكلية المتغيرة نتيجة لتغير حجم اإلنتاج بوحدة واحدة

 :الحدية في المدى القصيرأو منحنيات التكاليف المتوسطة و أشكال دوالنوضح بالرسم و    

  -:يتبين من الرسم أن
  .تتناقص مع زيادة حجم اإلنتاج) AFC(ِدالة التكاليف المتوسطة الثابتة  - ١
التكـاليف  و هي مجموع التكاليف المتوسطة الثابتةو) AC(أن التكاليف المتوسطة اإلجمالية  - ٢

ـ مع زيادة حجم اإلنتاج المتوسطة المتغيرة  تتناقص في البداية  د التكـاليف  ثم تتزايد نتيجة لتزاي
التكاليف نى التكاليف المتوسطة المتغيرة ومنحبين الحظ أن المسافة الرأسية يو. المتوسطة المتغيرة

 .المتوسطة اإلجمالية تمثل قيمة التكاليف المتوسطة الثابتة

يتقاطع منحنى التكـاليف الحديـة   ص مع زيادة اإلنتاج ثم تتزايد، وأن التكاليف الحدية تتناق - ٣
)MC (تـي تتـاقص   يالحظ أنه في المرحلة الو. كاليف المتوسطة عند أدنى نقطةمع منحنيات الت

أما في المرحلة التي تتزايد فيها التكاليف تكون التكاليف الحدية أقل منها وفيها التكاليف المتوسطة 
 .المتوسطة فتكون التكاليف الحدية أعلى منها

  

  :تكاليف اإلنتاج في المدى الطويل -ثانيا

دة كل عناصر افي المدى الطويل يمكن زيادة اإلنتاج عن طريق زيادة حجم المشروع كله أي زي
ن التكاليف ثابتة ألوال يكون هناك تكاليف وتصبح كل عناصر اإلنتاج متغيرة  اإلنتاج المستخدمة
  -:تاليكالفي المدى الطويل يمكن التمييز بين التكاليف و. كلها تكون متغيرة

  :التكاليف الكلية في المدى الطويل -)١(

لمدى الطويل أقل التكاليف الالزمة إلنتاج األحجام المختلفة مـن  توضح دالة التكاليف الكلية في ا 
ـ  روع الناتج في حالة إذا كان لدى المش

يوضـح  و. الوقت الكافي لتغيير حجمه
الرسم التالي كيفيـة اشـتقاق منحنـى    

إذا و .لتكاليف الكلية في المدى الطويلا
أراد المشــروع إنتــاج حجــم النــاتج 

)٠Qفإن وحدة مثالً،  ١٠٠٠ليكن و) ١
أنسب حجـم للمشـروع يكـون هـو     

ــم   ــروع رق ــل  و) ١(المش ــو أق ه

                                                        TC التكاليف الكلية
       )٣(  

                          )٢                     (  
                                   )١(         
 

                                                             d                     
                a                             ً 

                                                  b         
                            a َ  

                                                       
                                                    

                                                 a        
  
  
  
    

  ٠                  Q٣            Q٢                Q١حجم اإلنتاج    
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بالتالي فـإن  ، و)aQ(المشروعات حجما حيث يمكنه إنتاج هذا الحجم من الناتج بأقل تكلفة ممكنة 
هي تقع في نفس الوقـت علـى   و( الطويل تقع على منحنى التكاليف الكلية في المدى ) a(النقطة 

حيث يمثل المنحنى في الرسم منحنى ) ١(لقصير للمشروع رقم منحنى التكاليف الكلية في المدى ا
  ).هو أقل المشروعات حجماًو) ١(التكاليف الكلية في المدى القصير للمشروع رقم 

فإن أنسـب  ) وحدة مثالً ٢٠٠٠( ٠Q٢أما إذا أراد المشروع زيادة حجم الناتج إلى المسـتوى و 
حيث يمكن إنتاج هذا المستوى مـن  ) ٢(الحجم حجم للمشروع إلنتاج هذا المستوى من الناتج هو 

اليف الكليـة  واقعة على منحنى التك) َ a( وتكون النقطة ) َ a  Q٢المسافة(الناتج بأقل تكلفة ممكنة 
 ٣٠٠٠(OQ٣أما إذا أراد المشـروع زيادة حجم اإلنتاج إلى المســتوى  و.  في المدى الطويل

حيـث يمكـن   ) ٣(مستوى من الناتج هو الحجم فيكون أنسب حجم للمشروع إلنتاج هذا ال) وحدة
واقعـة علـى   ) ً a( و تكون النقطـة  ) ً a Q٣( إنتاج هذا المستوى من الناتج بأقل تكلفة ممكنة 

هي النقـاط الممثلـة   و.. ً a ،a  ،َaو يالحظ أن النقط . منحنى التكاليف الكلية في المدى الطويل
ية من الناتج هي نقط واقعة على منحنى التكاليف الكلألقل تكلفة ممكنة إلنتاج المستويات المختلفة 

يكون منحنـى التكـاليف   و. ها يدل على حجم مختلف للمشروعكل منو) TC( في المدى الطويل
ألحجام الكلية في المدى الطويل هو المنحنى الغالفي لمنحنيات التكاليف الكلية في المدى القصير ل

تكـاليف  حيث ال يكون هنـاك  ) O(من نقطة األصل  يالحظ أنه يبدأالمختلفة من المشروعات، و
  .ثابتة في المدى الطويل

  :التكاليف المتوسطة في المدى الطويل -)٢( 

يقصد بالتكاليف المتوسطة في المدى الطويل تكلفة إنتاج الوحدة الواحـدة أي نصـيب الوحـدة     
كن تكون لك تكاليف ثابتة ولطويل ال يكون هناعرفنا أنه في المدى او. التكاليف الكليةالمنتجة من 

مع زيادة حجم المشروع في المدى الطويل نتيجة لزيادة الطلـب علـى   و. جميع التكاليف متغيرة
داية من وفورات اإلنتاج الكبير أي مرحلة السلعة التي ينتجها المشروع فإن المشروع يستفيد في الب

عندما يصل المشـروع للحجـم   وليف المتوسطة هي تقترن بانخفاض التكاتزايد الغلة مع الحجم و
حجم المشروع عن هـذا الحـد    بعد ذلك إذا زادالتكلفة المتوسطة ألدنى مستوى، واألمثل تصل 

قتـرن بارتفـاع التكـاليف    التـي ت كون هناك تناقص للغلة مع الحجم ويتحدث وفورات سلبية و
 .المتوسطة

) ١(المتوسطة إلى أسفل مـن  يتبين من الرسم أنه مع زيادة حجم المشروع ينتقل محنى التكاليف 
ويفسر ذلك بالوفورات التي تتحقق مع زيادة حجم المشروع إلى أن نصل إلـى  ) ٣(إلى ) ٢(إلى 
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الذي تصل عنده التكاليف المتوسطة إلى أدنـى  و) ) ٣(وهو الحجم رقم ( الحجم األمثل للمشروع 
يمكـن  حيـث  ) OQ(هو أنسب حجم إلنتاج مستوى النـاتج  ) ٣(ويكون الحجم رقم . مستوى لها

  .  إنتاجه بأقل تكلفة ممكنة

  

  

  

  

  

  

  

لتزايد بسبب الوفـورات  مع زيادة حجم المشروع عن الحجم األمثل تبدأ التكاليف المتوسطة في او
أن كل منحنى منها يمثل منحنى التكاليف ) ٥(، )٤(،)٣(،)٢(،)١(يتضح من المنحنيات و. السلبية

مثـل المنحنـى   (كل منحنى منها ر ألحجام مختلفة من المشروعات، وقصيالمتوسطة في المدى ال
الـذي يحـدث فـي المـدى     سر بقانون تناقص الغلة وهذا يفيتجه إلى التناقص ثم التزايد و) )١(

كلفـة  هو منحنـى الت و ACأما في المدى الطويل فيكون اإلنتقال على المنحى الغالفـي  .القصير
النقطة الواقعة علـى  و. عليه تمثل حجم مختلف للمشروع نقطةكل المتوسطة في المدى الطويل و

طريق التي تتم عن نتاج األحجام المختلفة للناتج وهذا المنحنى تمثل أدنى تكلفة متوسطة ممكنة إل
هـو  ) AC(يتبين لنا أن منحنى التكاليف المتوسطة في المـدى الطويـل   و. زيادة حجم المشروع

  .يف المتوسطة في المدى القصيرالمنحنى الغالفي لمنحنيات التكال
  
  :التكاليف الحدية في المدى الطويل) ٣(

العالقة بين و. تغير حجم اإلنتاج بوحدة واحدةالتكاليف الحدية هي التغير في التكاليف الكلية نتيجة ل
منحنى التكاليف المتوسطة في المدى الطويل شـبيهة  تكاليف الحدية في المدى الطويل ومنحنى ال
الرسـم  اليف المتوسطة في المدى القصير ومنحنى التكقة بين منحنى التكاليف الحدية ولعالتماما با

 :التكاليف المتوسطة في المدى الطويلح العالقة بين التكاليف الحدية والمقابل يوض

  التكاليف المتوسطة
  
  

    TC 
                ٥)(  

                       )١)                                      (٤(  
                                                      )٢(  

                                     )٣(  
  
  
  
  
  
  
  ٠                                            Qحجم اإلنتاج                                       
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يتبين من الرسم أن منحنى التكاليف الحدية في 
زيادة حجم  يتناقص مع) MC(المدى الطويل 

يتقاطع منحنـى التكـاليف   يتزايد، و اإلنتاج ثم
الحدية مع التكاليف المتوسـطة فـي المـدى    

هي النقطـة  عند أدنى نقطة و) AC(الطويل 
)B (التي تقابل حجم اإلنتاج و)OQ.( 
   

 Revenues Ofإيرادات اإلنتاج

Production : 

تيجة بيع منتجاته في السوق أي أنها تمثل إن إيرادات اإلنتاج هي قيمة ما يحصل عليه المشروع ن
  :هيلتمييز بين عدة مفاهيم لإليراد ولكن يجب او. يمة المبيعاتق

يقصد به إجمالي قيمة ما يحصل عليه المشروع نتيجة و  RevenueTotal   الكلياإليراد  -)١(
       (P)الثمن× (Q) الكمية المنتجة=  (TR) اإليراد الكلي  -:ة من السلعة المنتجةلبيعه كمية معين

  : Average Revenueاإليراد المتوسط -)٢(

هو نصيب الوحدة المنتجة من اإليرادات أي أنه عبارة عن اإليراد الكلي مقسوما على عدد و
  -:اي أن. الوحدات المنتجة

  ) TR( اإليراد الكلي                                          
  ــــــــــــــ)  =   AR( اإليراد المتوسط          

  ) Q( الكمية المنتجة                                           
 
 

  )P(الثمن ×   )  Q( الكمية المنتجة                                         
  ــــــــــــــــــــ=                                    

  ) Q( الكمية المنتجة                                                 
  )                                                 P( الثمن )  =  AR( اإليراد المتوسط : أي أن   

  :Marginal Revenueاإليراد الحدي ) ٣( 

 -:ية المنتجة بوحدة واحدة، أي أنهو مقدار التغير في اإليراد الكلي نتيجة لتغير الكم 

  TR      التغير في اإليراد الكلي                                        
                                    ـــــ=    ــــــــــــــ      )  =MR(اإليراد الحدي   

  Qالتغير في الكمية المنتجة                                              
  

  التكاليف المتوسطة
  الحديةو

  
              MC  

  
         AC  

                                
                             B  

  
  
  
  حجم  
  Q                         Oاإلنتاج                     
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 )أو المشروع( توازن المنتج 

  

يهدف إلى تحقيق أقصـى  إن الفرض األساسي الذي تقوم عليه النظرية االقتصادية هو أن المنتج 
المنتج أو المشروع عنـد  و.  ات الكلية والتكاليف الكليةالربح هو الفرق بين اإليرادربح ممكن، و

وحـدة  تحديده لكمية اإلنتاج التي تجعله يحقق أكبر ربح ممكن يتوسع في اإلنتاج طالما أن كـل  
لحـدي أكبـر مـن    إضافية ينتجها تحقق له إيراد أكبر مما تتكلفه من تكلفة أي طالما أن اإليراد ا

يراد الحدي مع التكاليف الحديـة  يتوقف عند حجم اإلنتاج الذي يتساوى عنده اإلالتكاليف الحدية، و
تحقق التـوازن  على ذلك فإن كمية اإلنتاج التي و. تج أو المشروع في حالة توازنهنا يكون المنو

للمنتج أو المشروع هي الكمية التي يتساوى عندها اإليراد الحدي مع التكاليف الحدية اي تكـون  
نقطة التوازن هي نقطة تقاطع منحنى التكاليف الحدية مع منحنى اإليراد الحدي وذلك في أي نوع 

سوق التي يبيع فيها من انواع األسواق، إال أن شكل منحنى اإليراد الحدي يختلف باختالف نوع ال
  :أي أن شرط توازن المنتج هو. المشروع سلعته

MR   =  MC                                                                             

قـد  حيث يترتب عليه تعظيم العائـد، و  هذا الوضع التوازني هو أفضل وضع إنتاجي ممكنو   
بح العادي فقط أو يتحمـل  حقق المنتج أرباحاً غير عادية، أو الريكون هذا الوضع األمثل بحيث ي

خالل عمليات  سنتناول في الجزء التالي من هذه المادة الكيفية التي يتحدد بها الربح منو. خسارة
  .التي تختلف من سوق آلخروسياسات التسعير و


