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 تكاليف ودوال اإلنتاج

 تكاليف اإلنتاج –أواًل 

 ا صاحب المشروع بيدف إنتاج السمعُيقصد بتكاليف اإلنتاج تمك المدفوعات النقدية التي يدفعي
 والفائدة عمى رأس المال المقتَرضوتتمثل ىذه المدفوعات في كل من أجور العمال، وثمن المواد األولية، 

يجار المباني، وثمن الوقود والكيرباء، والضرائب ... .  وا 

 بصورة عامة تقسم تكاليف اإلنتاج إلى األنواع التالية :

 : Total fixed costالتكاليف الكمية الثابتة  -1

ية اإلنتاج تعبر عن تمك التكاليف التي تدفعيا المؤسسة أو المنتج التي ال تتغير سواء كانت كم
يجار المبانيو  ،رواتب الموظفين الدائمين صغيرة، وتعدكبيرة أو  والفائدة عمى القروض طويمة األجل من  ،ا 

 ضمن ىذا النوع من التكاليف .

 : Total variable costالتكاليف المتغيرة الكمية  -2

تمك التكاليف التي يدفعيا المنتج أو المؤسسة التي تتغير بتغير اإلنتاج فتزيد بزيادتو وتقل 
 خفاض كمية اإلنتاج مثل ثمن الوقود وأجور العمال المؤقتين وثمن المواد األولية . بان

 : Total costالتكاليف الكمية  -3

 تعبر عن مجموعة التكاليف الثابتة مضافًا إلييا التكاليف الكمية المتغيرة .

المشاريع  إن االىتمام بالموضوعات المتعمقة بحساب التكاليف يمعب دورًا كبيرًا لدى أصحاب
حيث يساعدىم ذلك في التعرف عمى األرباح لممارسة نشاطيم االقتصادي في أي مجال من  ،المختمفة

 مجاالت العمل وذلك خالل فترة معينة .
إال إن وضع القرارات اإلنتاجية واستخدام المزيد أو اإلقالل من استعمال عناصر اإلنتاج في أي 

ن تمك التكاليف الكمية أو الثابتة أو المتغيرة ، ونقصد بتمك نشاط اقتصادي يحتاج إلى مؤشرات أدق م
المؤشرات ما يتعمق بتكاليف الوحدة المنتجة التي تساعد بالتعرف عمييا مساعدة فعالة في وضع الخطط 

 االستغاللية ألي مشروع اقتصادي . 
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من خالل  يمكن التعرف عميياوتنبثق عن تكاليف الوحدة المنتجة أربعة أنواع من التكاليف 
الذي يوضح صورة فرضية عن مصنع صغير وكمية إنتاجو من سمعة معينة والتكاليف (  1رقم )  الجدول

 المتعمقة باإلنتاج خالل فترة محددة ) يوم ( .
 

 ( أنواع تكاليف اإلنتاج بالدوالر األمريكي 1جدول ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

الغمة الكمية 
 اليومية

التكاليف 
الكمية 
 الثابتة

التكاليف 
الكمية 
 المتغيرة

التكاليف 
 الكمية

متوسط 
التكاليف 
 الثابتة

متوسط 
التكاليف 
 المتغيرة

متوسط 
التكاليف 
 الكمية

التكاليف 
 الحدية

55 565 155 665 11,25 2,55 13,25 - 
155 565 255 765 3,73 1,33 5,56 1,55 
355 565 355 865 1,87 1,55 2,87 5,67 
455 565 455 965 1,45 1,55 2,45 1,55 
455 565 555 1565 1,24 1,11 2,35 2,55 
485 565 655 1165 1,17 1,25 2,42 3,33 
495 565 755 1265 1414 1,43 2,57 15,55 

يمكن التعرف عمى األرقام الواردة في الجدول أعاله بشرح ماىية كل عمود عمى حدة وكيف نحصل عمى 
 مؤشرات التكاليف فيو :

(  55األول كمية اإلنتاج اليومية في مؤسسة من سمعة ما وىذه الكمية تتراوح ما بين ) يمثل العمود  -1
 ( وحدة . 495وحدة من السمعة ولغاية ) 

ويالحظ عمى  ،يمثل العمود الثاني التكاليف الكمية الثابتة التي يدفعيا المصنع بيدف العممية اإلنتاجية -2
 في كل مراحل اإلنتاج ًا ثابتاً دوالر  565وىكذا نجد أن الرقم  ،ىذه التكاليف أنيا ال تتغير بتغير اإلنتاج

التي يدفعيا صاحب المصنع بيدف اإلنتاج يمثل العمود الثالث مقدار التكاليف الكمية المتغيرة  -3
فبعد أن ويالحظ عمى ىذا البند من التكاليف أنو يتغير بتغير اإلنتاج فيو في مثالنا يزيد بزيادة اإلنتاج 

( دوالر في آخر  755( دوالر في بداية اإلنتاج أصبحت )  155كاليف الكمية المتغيرة ) كانت تمك الت
 مرحمة من إنتاجو .

( مع  2ونحصل عمييا نتيجة لمجموع العمود رقم )  ،يمثل العمود الرابع إجمالي التكاليف الكمية -4
 ( . 3العمود رقم ) 
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ونحصل عمى أرقام ىذا العمود  ،وحدة المنتجةيمثل العمود الخامس متوسط التكاليف الكمية الثابتة لم -5
من قسمة العمود الثاني الذي يشير إلى التكاليف الكمية الثابتة عمى العمود األول الذي يشير إلى عدد 

 الوحدات المنتجة .

 التكاليف الكلية الثابتة ) ت.ك.ث (                                              

 م.ت.ث ( =  هتوسط تكاليف ثابتة ) 

 عذد الوحذات الونتجة                                                          

ونحصل عمى أرقام ىذا العمود نتيجة لقسمة  ،العمود السادس متوسط التكاليف المتغيرة لموحدة المنتجة -6
 ( . 1( عمى األرقام الموجودة في العمود رقم )  3األرقام الموجودة في العمود رقم ) 

 التكاليف الكلية الوتغيزة ) ت.ك.م (                                                           

 =  هتوسط التكاليف الكلية الوتغيزة ) م.ت.م ( 

 عذد الوحذات الونتجة                                                                    

ونحصل عمى أرقام ىذا العمود نتيجة  ،الكمية لموحدة المنتجةيمثل العمود السابع متوسط التكاليف  -7
 لقسمة أرقام العمود الرابع عمى أرقام العمود األول 

 التكاليف الكلية ) ت.ك (                                                  

 ( =   كهتوسط التكاليف الكلية ) م.ت.

 عذد الوحذات الونتجة                                                  
العمود السادس وىذا ويمكن الحصول عمى أرقام ىذا العمود نتيجة لجمع أرقام العمود الخامس إلى أرقام 

 أن :يعني 

 متوسط التكاليف الكمية ) م.ت.ك ( = ) م.ت.ث ( + ) م.ت.م (
وىي تعبر عن الزيادة في التكاليف الكمية نتيجة  ،يمثل العمود الثامن التكاليف الحدية لموحدة المنتجة -8

ويمكن الحصول عمى ىذا العمود من قسمة الفرق ما بين التكميف الكمية  ،إلنتاج وحدة واحدة جديدة
لمستوى إنتاجي معين من سابقو عمى الفرق ما بين عدد الوحدات المنتجة لمستوى إنتاجي معين من 

دة وفي ىذه وح 450ولمحصول مثاًل عمى التكمفة الحدية لموحدة عندما كان مستوى اإلنتاج  ،سابقو
 عدة :الحالة نطبق القا

 دوالر  100يشكل  400وحدة ولسابقو الذي ىو  450التكاليف الكمية لممستوى اإلنتاجي الفرق بين 
 وحدة .  50فيو  400و  450أما الفرق بين مستوى اإلنتاج 

 دوالر  2=     50/    100 إذًا التكمفة الحدية لموحدة عند المستوى المطموب ىو : 
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المتنوعة التي مرت معنا في أشكال بيانية حيث تختمف في شكميا ويمكن تمثيل وحدات التكاليف  
 ومضمونيا وفقًا لما يمي :

 

 تكاليف الوحذة                             التكاليف                              م ت ك                          

 ت ح                  
 هنحني التكاليف الكلية                                                                                                 

 هنحني التكاليف الوتغيزة                                                               م ت م    
 

 

 هنحني التكاليف الثابتة                                                                         

 م ت ث              

 

 صفز                                                     صفز                                                                  

 

 الوحذات الونتجة                                            الوحذات الونتجة                 

 ( 1(                                             شكل رقن )  2شكل رقن )                   

 
حيث أن المحور  ،( منحنيات التكاليف الكمية والمتغيرة والثابتة بصورة بيانية 1 ويبن الشكل رقم )

مؤشر الوحدات المنتجة ، ويالحظ عمى ىذه الَرأسي يمثل محور التكاليف بينما المحور األفقي يمثل 
ألن طبيعة ىذه التكاليف يوازي المحور األفقي ،  المنحنيات أن منحني التكاليف الثابتة ىو خط مستقيم

 ا ميما اختمف اإلنتاج .غير متغيرة بتغير اإلنتاج فيي والحالة ىذه ثابتة كما مر معن
أي أن التكاليف المتغيرة  ؛وبعدىا يبدأ بالزيادة فرأما منحني التكاليف المتغيرة فيو يبدأ من الص

 ألن ىذا النوع من التكاليف يتأثر ،بعدىا تتوسع كمما زاد اإلنتاج وىذا منطقيو تكون  قميمة في بدء اإلنتاج 
د من اإلنتاج كانت الحاجة إلى إنفاق أكثر إلدخال عناصر بصورة مباشرة باإلنتاج فكمما صار ىناك مزي

 إنتاج لإليفاء بالمتطمبات اإلنتاجية .
إال أنو يبعد أما منحني التكاليف الكمية فيأخذ مسار منحني التكاليف المتغيرة ولو نفس االتجاه 

 . منحني التكاليف الثابتةعنو بمقدار 
ويالحظ أن منحني متوسط  ،( يصور األنواع المختمفة لتكاليف الوحدة المنتجة 2) الشكل رقم 

        ويتساوى ،يقل طالما كان أكبر من منحني التكاليف الحدية ) ت ح (التكاليف المتغيرة ) م ت م ( 
يتقاطع  عندما يكون األول أدنى ما يمكن حيث في ىذه النقطة ) م ت م ( مع التكمفة الحدية ) ت ح (



5 
 

        ) م ت م ( يزيد عندما يكون منحني التكاليف الحدية أعمى من منحني  كما أن منحني المنحيان،
 .) م ت م ( 

منحني  من أما بالنسبة لمنحني متوسط التكاليف الكمية ) م ت ك ( فمن المالحظ كمما كان أكبر
ثم أنو بعد ذلك يتساوى متوسط  ،قلالتكاليف الحدية ) ت ح ( فإن منحني متوسط التكاليف الكمية ي

التكاليف الكمية مع التكمفة الحدية عندما يكون متوسط التكاليف الكمية أدنى ما يمكن ) نقطة التقاء 
 كاليف الحدية أكبر منو .كون التيد متوسط التكاليف الكمية عندما تثم بعد ذلك يز ، المنحيان ( 

) م ت ث ( فيالحظ من الشكل أنو يقل بزيادة اإلنتاج  أما بالنسبة لمنحني متوسط التكاليف الثابتة
ألن التكاليف الكمية الثابتة تبقى عمى ما ىي عميو وال تتغير بتغير اإلنتاج لذا  ،وىذا يعتبر طبيعيًا وبدييياً 

 فكمما زاد اإلنتاج وكثرت وحداتو فيذا يعني تقميل لما يترتب عمى الوحدة المنتجة من تكاليف ثابتة .
 لنقطة المثمى في اإلنتاج تحديد ا

ييدف المنتج في تصرفاتو إلى الوصول إلى أقصى ربح ممكن لقاء قيامو بأي عمل إنتاجي 
ىذا اليدف ال بد من أن يحدد النقطة التي عميو أن يتوقف عندىا عن اإلنتاج وفي نفس لموصول إلى و 

 الوقت تحقق لو ىدفو الذي يسعى إليو .
ال يقف عن اإلنتاج طالما أن إنتاج وحدة جديدة ستضيف إلى ومن الطبيعي أن المنتج سوف 

إيراداتو أكثر مما تضيف ىذه الوحدة المنتجة إلى تكاليفو ، وعمى العكس تمامًا فإنو من الضروري لممنتج 
أن ال يستمر بإنتاج وحدات جديدة طالما أن إنتاج الوحدة سيكمفو أكثر مما تضيفو ىذه الوحدة إلى إيراداتو 

 ي ذلك خسارة مؤكدة لو .ألنو ف
ولكي يحصل المنتج عمى أقصى أرباح ممكنة البد من أن يقف في نقطة من مراحل اإلنتاج 

ويقصد بالتكمفة الحدّية الزيادة بالتكاليف الكمية نتيجة  ، التكمفة الحدية مع اإليراد الحديمساواة تحقق 
 ع وحدة منتجة جديدةادة اإليراد الكمي نتيجة لبيإلنتاج وحدة جديدة ، أما اإليراد الحدي فيقصد بــــــو زي

 وتعرف النقطة التي تحقق أقصى أرباح ممكنة لممنتج )بتوازن المنتج ( .
( فمو فرض مثاًل أن سعر  1لكي نحدد النقطة المثمى في اإلنتاج نرجع إلى األرقام في الجدول رقم ) 

( وحدة  480دوالر فتكون كمية اإلنتاج التي تحقق أقصى ربح ممكن لممصنع ىي )  3433الوحدة يبمغ 
ألن عند ىذه النقطة تتساوى التكاليف الحدية مع اإليراد الحدي ) سعر الوحدة ( ونفترض ضمنيًا  ،منتجة

 أن السوق تسوده المنافسة الحرة . 
 التكاليف الكمية . –اد الكمي األرباح = اإلير 
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         ( =480  ×3433  )- 1160  
 دوالر  43844=         

وال يمكن بأي حال من األحوال أن يزيد الربح عن المستوى السابق ميما كان مستوى اإلنتاج 
 دوالر.  3433وحدة بشرط بقاء ثمن الوحدة  480حتى ولو زاد أو قل عن المستوى 

إن تحديد النقطة المثمى في اإلنتاج التي تحقق األرباح القصوى لممنتج يمكن تصويرىا برسم 
 ( الذي يشير فيو  3بياني كما ىو مبين بالشكل التالي رقم ) 

 
 التكاليف واإليرادات                                            ت ح                     

                                             م                   م ت ك           
 دوالر 3433                                                             ر ح     

 
 
 
 

                        490     480      450 
 الوحدات المنتجة         

 ( 3شكل رقم ) 
    والمنحني  عمل في إطار سوق المنافسة الحرة ،إلى التكاليف الحدية لممنتج الذي ي ح ( المنحني ) ت

إلى أما الخط المستقيم ) ر ح( فيشير  ،) م ت ك ( يشير إلى متوسط التكاليف الكمية لموحدة المنتجة
 اإليراد الحدي لممنتج ) السعر لموحدة المنتجة ( .
قصى األرباح لممنتج التي يجب عميو أن ال يتعداىا ىي إن النقطة المثمى لإلنتاج التي تحقق أ

( 480( التي تعبر عن نقطة تقاطع منحني التكاليف الحدية مع اإليراد الحدي أي عند إنتاج ) م النقطة )
بينما اإلنتاج عند مستوى أدنى  ،وعند ىذا المستوى من اإلنتاج تتحقق أقصى األرباح وحدة من السمعة،

( وحدة سيعمل عمى تقميل األرباح الصافية بمقدار المساحة المظممة الواقعة  450من ذلك أي عند ) 
 تحت المستقيم ) ر ح ( حيث تقل بذلك اإليرادات بأكثر مما تقل التكاليف . 
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جة سيعمل ذلك ت( وحدة من 490رباح القصوى إلى ) اد اإلنتاج عن المستوى المحقق لألأما إذا ز 
فية بمقدار المساحة المظممة والواقعة فوق المستقيم ) ر ح ( حيث في ىذه رباح الصاأيضًا إلى تقميل األ

 الحالة تضاف إلى التكاليف أكثر مما يضاف إلى اإليرادات .
في الواقع ال يستطيع المنتجون وخاصة الذين يعممون بالقطاع الزراعي من إلنتاج إلى النقطة التي 

وذلك لوجود  (عندىا التكاليف الحدية مع اإليراد الحديتساوى يالتي ) النقطة  رباحاألتحقق ليم أقصى 
 بعض العوائق التي تحول دون ذلك منيا : 

إن المزارعين ينتجون بشكل مستمر في ضوء معمومات غير كاممة وكل ما يستطيع عممو ىو ال  -1
ات عن يتجاوز تقديرات وتوقعات لما يتعمق باألسعار والكميات المنتجة وكثيرًا ما تنحرف تمك التوقع

 تمك التي تحدث فعاًل .
وىذا ما يسبب عدم تمكن  ،إن اإلمكانيات المادية التي يتمتع بيا المزارعون تعتبر بشكل عام قميمة -2

الزراع من زيادة اإلنتاج إلى المستوى األمثل الذي يحقق ليم األرباح القصوى ، وتعرف ىذه الظاىرة 
 بتقنين رأس المال . 

 

 دوال اإلنتاج  -ثانيًا 
 مفهوم الدالة اإلنتاجية  -1

المستخدمة في العممية اإلنتاجية  االقتصاديةقة التي تربط بين الموارد الدالة اإلنتاجية عبارة عن العال
 . عميو من ىذه العمميةوالناتج الذي تحصل 

شكل بياني أو صيغة رياضية ، وقبل  يمكن صياغة الدالة اإلنتاجية إما في جدول حسابي أو في
استعراض كل من ىذه الصيغ الثالث سوف نفترض تغير أحد الموارد فقط مع ثبات باقي الموارد 

ادية المستخدمة في العممية اإلنتاجية حتى يمكن تبسيط شرح العالقات الموجودة بين الموارد االقتص
ن إنتاج أي محصول كالقمح يعتمد عمى عدة موارد ففي القطاع الزراعي يكو  ومخرجات العممية اإلنتاجية،

مثل كميات البذور واألسمدة والعمل وغيرىا من الموارد األخرى ، إال إن ذلك يبدو أكثر تعقيدًا المقارنة 
 باستخدام مورد إنتاجي واحد مع افتراض ثبات بقية الموارد .

 لدالة اإلنتاجية في جدول حسابي ا - أ
يوضح الجدول التالي شكل دالة إنتاجية افتراضية لنوع معين من األسمدة الكيميائية عند         

ي الموارد المستخدمة في محصول الذرة الصفراء في إحدى المزارع مع افتراض ثبات باقاستخداميا إلنتاج 
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ول الذي يعبر ويتضح من الجدول أن الدالة اإلنتاجية عبارة عن العالقة بين كل من الصف األ الزراعة ،
عن تغيير الوحدات المستخدمة من مورد معين وىو ) األسمدة الكيماوية ( والصف الثاني يعبر عن كمية 

 اإلنتاج من محصول الذرة الصفراء .
 ( الدالة اإلنتاجية لنوع معين من األسمدة الكيماوية 2جدول رقم ) 

الكمية المستخدمة من األسمدة الكيماوية 
 )كغم(

0 100 200 300 400 

كمية اإلنتاج من محصول الذرة الصفراء 
 )طن(

40 44 47 49 50 

ىذه العالقة الحسابية بين الوحدات المستخدمة من السماد الكيماوي وكمية اإلنتاج من محصول الذرة 
 الصفراء تسمى الدالة اإلنتاجية في شكل جدول حسابي .

 الدالة اإلنتاجية في شكل بياني   - ب
تم رسمو عمى أساس الجدول يمكن التعبير عن الدالة اإلنتاجية بيانيًا كما في الشكل التالي الذي 

 السابق 
 ( دالة اإلنتاج 4شكل رقم ) 

 رسم بياني لدالة اإلنتاج
 كمية  55                                                                                      
 اإلنتاج 50                                                                                      
 من 45                                                                                      

 محصول 40                                                                                      
 الذرة 35                                                                                                             

                      400              300              200               100                 0 

 الوستخذهة كوية السواد

 
حيث يمثل المحور األفقي كمية السماد المستخدم  إن المنحني البياني يمثل شكل دالة اإلنتاج بيانياً 

 والمحور العمودي كمية إنتاج محصول الذرة الصفراء 
  ة اإلنتاجية في الصيغة الرياضية الدال-ج 

 يمكن التعبير عمومًا عن الدالة اإلنتاجية في صيغتيا الرياضية كما يأتي : 
Q = f ( L . C . T ) 
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( المدخالت أو الموارد   L.C.Tبينما تمثل كاًل من )  بر عن الناتج الكمي كمتغير تابع ،( تع  (Qحيث 
( عن كمية العمل  ( Lحيث تعبر  ،االقتصادية المستخدمة في العممية اإلنتاجية كمتغيرات مستقمة

ن حجم أفترض نولمتبسيط سوف  ( تعبر عن األرض ، Tو)  ،( تعبر عن رأس المال Cو)  المستخدم،
فإذا  تخدمة فقط مع ثبات باقي الموارد ،الناتج سوف يتغير كنتيجة لتغير أحد الموارد اإلنتاجية المس

ن العمل ىو المتغير المستقل الوحيد أننا سوف نقوم بتثبيت كل من رأس المال واألرض واعتبار أفرضنا 
 المعتمد لدراسة تأثيره عمى كمية اإلنتاج فإنو يمكن وضع الدالة اإلنتاجية في الصيغة التالية : 

Q = f ( L / C.T ) 
العوامل عمى  ( أنو سوف يفترض ثبات C , T( وكال من )  L ( التي تفصل بين )  /ومعنى العالمة )

 ( . L وافتراض تغير العوامل عمى يسار العالمة وفي ىذه الحالة ) ،( C , T يمين العالمة وىي )
ولذلك يجب  ،وتأخذ عادة الدالة اإلنتاجية صيغًا رياضية مختمفة تتحدد في ضوء متغيرات عديدة

حصائية قبل اختبار الصيغة الرياضية المناسبة لمدالة اإلنتاجية المطموب  إجراء عدة اختبارات اقتصادية وا 
 دراستيا بمجاالت اإلنتاج الزراعي المختمفة .

  شتقات االقتصادية لدالة اإلنتاج الم - 2
تتضمن الدالة اإلنتاجية بعض المشتقات التي ال يمكن لمطالب أو الباحث االستغناء عنيا في مجال 

 اتخاذ القرارات في إضافة عنصر إنتاجي أو اإلنقاص منو وىي : 
 ( average productionمتوسط اإلنتاج ) -أ 

مرحمة معينة من يعني معدل ما يمكن أن تنتجو الوحدة الواحدة من عنصر اإلنتاج المتغير في 
العممية اإلنتاجية ، ويحسب متوسط اإلنتاج من خالل قسمة اإلنتاج الكمي عمى عدد وحدات عنصر 

  عنيا بالصيغة الرياضية التالية : ويمكن التعبير ،اإلنتاج المتغير في أي مرحمة معينة من مراحل اإلنتاج
 كوية اإلنتاج                                     

 هتوسط اإلنتاج = 

 عذد وحذات عنصز اإلنتاج الوتغيز                         

  (marginal productionالناتج الحدي )-ب 
 عدد وحدات عنصر اإلنتاج المتغير يعني التغير في كمية اإلنتاج الناتجة عن التغير في 

ويحسب الناتج الحدي من خالل قسمة التغير في كمية اإلنتاج عمى التغير في عدد وحدات عنصر 
 ويعبر عنو بالصيغة الرياضية التالية :  ،اإلنتاج
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 (الكوية القذيوة  –التغيز في كوية اإلنتاج ) الكوية الجذيذة                                      

 =  الحذي حتاالن
 الوحذات القذيوة( –التغيز في عذد وحذات عنصز اإلنتاج الوتغيز )الوحذات الجذيذة                       
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