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األرباح وتشجيع االستثمار
مبدأ الربح هو احملفز ألى مستثمر الستثمار أمواله فى السوق، حيث إن كل منتج يسعى إلى تطوير 

منتجه بغرض حتقيق  الربح يستطيع به مواصلة مسيرة إنتاجه، وكل مستثمر يبحث عن أفضل 

فرصة حتقق له أعلى عائد على استثماره.

والربح هو الفرق بني اإليرادات التى يحصل عليها املنتج من بيع منتجاته فى السوق والتكاليف التى 

حتملها ليبيع املنتج فى السوق.

وأهمية األرباح ليست فقط في حتفيز االستثمار فى السوق وإنشاء شركات أكثر وأكبر ولكن  تساهم 

أيًضا فى زيادة النمو االقتصادى للدولة ككل وزيادة الدخل القومي.

التكاليف-االيرادات  =الربح

الفصل اخلامس
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األجهزة  سوق  دخول  طريق  عن  زيادتهما  فى  ويرغب  جنيه  ألف   100 معه  محمد    : مثال 

ألف   80 باجلملة قيمتها  أجهزة  ألف وشراء   15 بتأجير محل ب  والذى سيلزمه  الكهربائية 

ومصاريف تشغيل من مصاريف كهرباء ومياه وأجور للعمال ب 5 أالف وقام ببيع تلك األجهزة 

الكهربائية بالقطعة فى سوق التجزئة وحصل من بيعه على 120 ألف إيرادات.

وأراد محمد حساب أرباحه فقام بطرح اإليرادات التى حققها وهى  120 الف جنيه من التكاليف 

التى حتملها وهى 100 الف جنيه ) تكلفة ايجار احملل وتكلفة شراء االجهزة باجلملة وتكلفة 

التشغيل( فحقق ربًحا قدره 20 ألف جنيه.

أرباح محمد = 000 120 -  000 100   =     000   20

إلى  أرباحه  يقسم  فإنه  منشآته  بزياده حجم  ويقوم  إنتاجه  من  منتج  أى  يزيد  لكى  ودائما 

األخر  واجلزء  املنشأة  يزيد من حجم  املنشأة لكى  إعادة استثماره فى  يتم  جزئني: جزء منها 

يقوم بصرفه على حياته العامة.  

أرباحه إلى 15 ألف قام بإعادة استثمارها فى  وبالنسبة حملمد فقد قام بتقسيم ال20 ألف 

جتارته و 5 أالف ملصاريفه العامة وقد قام بشراء أجهزة  ب 95 ألف بداًل من 80 ألف في املرة 

أن  املرة قدره 40 ألف أخرى )مع فرض  أى ربح أكبر هذه  السابقة  وقام ببيعها ب 140 ألف 

التكاليف كما هي لم تتغير( وقام بتوزيعها بنفس النسبة، واستثمر فى ذلك حتى أصبح له 

مول جتارى كبير يبيع  األجهزة الكهربائية.
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اإلنتاج والتكاليف 
حتفيز  فى  األرباح  أهمية  استعرضنا  أن  بعد 

االستثمار فى السوق وإنشاء شركات أكثر وأكبر 

تساهم فى زيادة النمو االقتصادى للدولة، ننتقل 

من  يتحدد  التى  األساسيات  بعض  تعريف  إلى 

خاللها الربح، أال وهى عملية اإلنتاج الذى يقوم به 

املنتج والتكاليف التى يتحملها. 

اإلنتاج 

 اإلنتاج احلدي

االنتاج احلدي  عبارة عن أخر كمية مت إنتاجها بواسطة أخر عنصر العمل.

مثال: إذا فرضنا أن اإلنتاج الكلى يعادل 1000 وحدة من املنتج )ص( فى حالة توظيف 10 عمال، 

ثم زاد عدد العمال إلى 11 عاماًل وبالتبعية  إزداد اإلنتاج إلى 1020 وحدة فمعنى ذلك أن العامل 

األخير )رقم 11( قد حقق انتاج يساوى 20 وحدة وهذا هو مقدار الزيادة فى االنتاج الكلى نتيجة 

زيادة العمال بوحدة واحدة من 10 إلى 11 )اإلنتاجية احلدية(

 20   X فإذا كان ثمن الوحدة 3 جنيهات فإن قيمة اإلنتاجية احلدية تساوى 60 جنيًها )3 جنيهات

وحدة(

والشكل التالى 

يصور العالقة 

بني كمية 

العنصر )عدد 

العمال( وبني 

إنتاجيه احلدية

الفصل اخلامس

اإلنتاج والربح

شكل 5.1 



85

يتضح من الشكل أن منحنى اإلنتاجية احلدية مير مبرحلتني، مرحلة تزايد ثم مرحلة تناقص، 

حيث يبدأ منحنى اإلنتاجية احلدية فى التزايد حتى الوحدة احلاديةعشر ثم تبدأ فى التناقص، وهذا 

معناه أن الوحدة احلادية عشر )العامل رقم11( – التشغيل األقصى للعمالة - هو آخر عامل سيزيد 

من اإلنتاج وإضافة  عامل آخر )العامل رقم 12( لن يضيف أى شىء لإلنتاج، حيث إن قدرة املنشأة لن 

تزيد على 1020 وحدة وبالتالي سوف ترتفع التكلفة دون أن يقابلها زيادة فى اإلنتاج.

وكما أشرنا سابًقا فإن اإلنتاجية احلدية للعنصر املتغير متر مبرحلة تزايد ثم مرحلة تناقص ونتيجة 

لذلك فإن اإلنتاج الكلى يتزايد مبعدالت مختلفة فى املرحلتني:

العملية  إلى  جديد  عامل  إضافة  معدل  من  أكبر  اإلنتاج  زيادة  معدل  يكون  األولى  املرحلة  فى  1 .

اإلنتاجية، مثال: إضافة عامل واحد يقوم بإنتاج 20 وحدة. 

العملية  إلى  عامل جديد  زيادة  من معدل  أقل  مبعدل  الكلى  اإلنتاج  يتزايد  الثانية  املرحلة  وفى  2 .

اإلنتاجية.

االنتاج 35 وحدة  الزيادة في  بإضافة عاملني تكون  بإنتاج 20 وحدة  ولكن  واحد يقوم  إضافة عامل 

وهكذا. 

وميكن توضيح العالقة بني اإلنتاجية احلدية والناجت الكلى باستخدام الشكل التالى:

الفصل اخلامس
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الناجت الكلى يتزايد مبعدالت كبيرة تفوق  عندما تكون اإلنتاجية احلدية متزايدة )املرحلة األولى( فإن 

املعدل الذى يتزايد به عدد العمال )من م إلى و(.

وعندما تتجه اإلنتاجية احلدية نحو التناقص )املرحلة 2( تكون الزيادة فى الناجت الكلى مبعدالت صغيرة 

تقل عن معدالت زيادة العمال، وهذا يفسر الشكل احملدب العلى ملنحنى الناجت الكلى )من والى ك(.

إذا استمر عدد العمال  أكبر من امكانيات اإلنتاج املوجودة فى املصنع ميكن أن تستمر اإلنتاجية احلدية 

فى التناقص حتى تصل إلى الصفر )املرحلة 3( وعندها يثبت الناجت الكلى وال يتغير طاملا أن آخر عامل 

مضاف لم يحقق أى إنتاج.

وأى زيادة أخرى فى عدد العمال ستؤدى إلى تناقص الناجت الكلى )بعد النقطة ك( ألن اإلنتاجية احلدية 

تصبح سالبة)متناقصة( 

قانون تناقص الغلة 
املتغير  العنصر  العالقة بني كمية  وذلك من خالل  الغلة  تناقص  قانون  نستطيع بسهولة تفسير 

وكميات العناصر األخرى.

)العمال( قليلة نسبًيا )بالنسبة  ففى مرحلة تزايد الغلة )اإلنتاجية( تكون وحدات العنصر املتزايد 

لباقى العناصر( ومن ثم فإن زيادتها تساعد على استخدام العناصر بشكل أفضل مما يؤدى إلى تزايد 

إنتاجية الوحدات املتتالية من العنصر ) زيادة عدد العمال( وحتقيق إنتاج إضافى أكبر فأكبر.

العنصر  حلجم  بالنسبة  القليلة  هى  األخرى  العناصر  تصبح  الغلة  تناقص  مرحلة  فى  ولكن 

املتغير)العمال( وبالتالى فإن زيادته لن ترفع من كفاءة استخدام العناصر األخرى ولكنها على العكس 

)زيادة عدد العمال( مصحوبة بإنخفاض فى  الزيادة فى وحدات العنصر  ستخفضها ومن ثم تكون 

إنتاجيته وفى الناجت اإلضافى.

اى ان الناجت الكلى يزداد فى احلالتني طاملا ان االنتاجية احلدية 
موجبة )فى تزايد(

الفصل اخلامس
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بحيث  إنتاجية ممكنة  أعلى  تتحقق  العناصر حتى  بني كميات  توازن  وجود  من  البد  أنه  ذلك  معنى 

يستخدم من كل عنصر الكمية التى تناسب متاما كميات باقى العناصر.

والغلة هنا يقصد بها اإلنتاجية وليس الناجت الكلى، وبالتالى فالتناقص فى الغلة يشير إلى تناقص 

اإلنتاجية احلدية ولذلك يطلق على القانون الذى يشير إلى تزايد عنصر مع ثبات باقى العناصر بقانون 

تناقص الغلة.

حتليل التكاليف وتعظيم الربح
وتنقسم التكاليف إلى نوعني:

:)FIXED COST( تكاليف ثابتة
وهى تكاليف يتحملها املشروع أيا كان حجم إنتاجه فهى التتغير مع تغير حجم اإلنتاج ومن أمثلتها 

إيجار املبانى الذى يشغله املشروع - أقساط التأمني على املعدات...إلخ.

هذة التكاليف البد أن يتحملها املنتج سواء أنتج كثيرًا أو قلياًل حتى لو توقف عن اإلنتاج فى فترة 

معينة فإنه ملزم بدفعها.

:)VARIABLE COST( تكاليف متغيرة
التكاليف  زيادة اإلنتاج وتقل  التكاليف مع  النوع يرتبط طرديًا بحجم اإلنتاج حيث تزداد هذة  وهذا 

املتغيرة للسلعة عند انخفاض حجم إنتاجها.

ومن أمثلة ذلك : تكلفة املواد اخلام والوقود-قيمة استهالك املياه والكهرباء-مصاريف النقل - تكاليف 

التخزين..

ويبدأ منحنى التكلفة املتغيرة من نقطة األصل، ألن هذة التكلفة تساوى صفرًا عندما ينعدم حجم 

اإلنتاج.

التكلفة الكلية:
وهى عبارة عن مجموع التكاليف الثابتة والتكاليف املتغيرة التى يتحملها املنتج حتى يتم إنتاج 

السلعة.

الفصل اخلامس
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ويبني الشكل اآلتى العالقة بني تكاليف اإلنتاج ) الثابتة، املتغيرة، الكلية( وحجم اإلنتاج:

التكاليف  أن  الشكل  من  واضح 

منحنى  شكل  نفس  له  الكلية 

التكاليف املتغيرة، فهو محدب فى 

اإلنتاج  حجم  )حتى  األولى  املرحلة 

الثانية  املرحلة  فى  مقعرا  ثم  و(،  م 

)أحجام اإلنتاج أكبر من م و(.

تؤدى  ال  اإلنتاج  زيادة  أن  يعنى  وهذا 

بنفس  الكلية  التكاليف  زيادة  إلى 

اإلنتاج،  أحجام  كل  عند  الدرجة 

ولكنها تؤدى إلى زيادات فى التكاليف 

تختلف بإختالف حجم اإلنتاج. فعند 

اإلحجام الصغيرة نسبًيا ) قبل النقطة »و« ( تكون الزيادة فى اإلنتاج مصحوبة بزيادة بسيطة فى 

التكاليف، ولكن عند اإلحجام األعلى )بعد النقطة »و«( تكون التكاليف اإلضافية املترتبة على زيادة 

األولى،  املرحلة  يكون متناقًصا فى  التكاليف  املنتجة من  الوحدة  فإن نصيب  ولذلك  اإلنتاج كبيرة 

بينما يكون متزايًدا فى املرحلة الثانية.

متوسطات التكاليف:
يقصد مبتوسط التكلفة: تكلفة الوحدة من السلعة. وهناك ثالث متوسطات من التكاليف

متوسط التكلفة الثابتة:  وهو عبارة عن نصيب وحدة اإلنتاج من التكاليف الثابتة.   

الفصل اخلامس
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ومبا أن التكلفة الثابتة كما رأينا هى مقدار ال يتغير، فإن زيادة حجم اإلنتاج يؤدى إلى انخفاض متوسط 

هذة التكاليف. فالبسط ثابت واملقام متغير إذن قيمة الكسر البد أن تتناقص.

ولذلك فإن متوسط التكاليف الثابتة يعبر عنه مبنحنى من أعلى إلى أسفل ومن جهة اليمني داللة 

إلى أن م.ت.ث يقل كلما إزداد حجم اإلنتاج. أى أن العالقة بني متوسط التكلفة الثابته وبني حجم 

اإلنتاج عالقة عكسية.

=م.ت.ث 
كل 

التكاليف 
الثابتة   

/
حجم 
اإلنتاج

الفصل اخلامس
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وقد ذكرنا أن التكاليف املتغيرة تزيد مع زيادة حجم اإلنتاج، إال أن زيادة التكاليف متر مبرحلتني:

األولى تكون بنسبة صغيرة أقل  فى 

يتجه  ولذلك  اإلنتاج  زيادة  من نسبة 

نصيب الوحدة من التكلفة املتغيرة 

الثانية  املرحلة  وفى  االنخفاض  نحو 

تزداد التكاليف املتغيرة بنسبة أكبر 

ولهذا  اإلنتاج  فى  الزيادة  نسبة  من 

اإلرتفاع  نحو  الوحدة  تكلفة  تتجه 

عندما يزداد حجم اإلنتاج.

الكلية  التكلفة  متوسط 

)م.ت.ك(:
سلوك  نفس  يسلك  املتوسط  وهذا 

زيادة  مع  أواًل  يتناقص  أنه  أى  )م.ت.م( 

حجم اإلنتاج ثم يتزايد مرة وذلك ألن 

التكاليف املتغيرة والتكاليف الكلية 

لهما نفس االجتاهات وإن كان األخيرة 

راسى  مبقدار  األولى  من  أعلى  تقع 

فإن  ولذلك  الثابتة؛  التكلفة  يعادل 

منحنى م.ت.ك يكون أعلى من م.ت.م

متوسط  التالى  الشكل  ويوضح 

التكاليف وعالقتها بحجم اإلنتاج.

الفصل اخلامس
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بدو من الشكل أن م.ت.ك ينحدر بشدة ثم يرتفع بخفة عند زيادة حجم اإلنتاج، وتفسير ذلك يرجع إلى 

أن متوسط التكلفة الكلية فى املرحلة األولى يخضع لضغط قوانني تدفعه إلى أسفل: م.ت.ث وم.ت.م 

فكالهما ينخفض. ومبا أن متوسط التكلفة الكلية هو محصلة لهاتني القوانني فإنه ينخفض بقوة 

تبعا لهما وفى املرحلة الثانية يأخذ متوسط التكلفة املتغيرة فى االرتفاع بينما يستمر متوسط 

التكلفة الثابتة فى إنخفاضه ولذلك يأخذ م.ت.ك االجتاه التصاعدى ملتوسط التكلفة املتغيرة وإن 

كان تصاعده أخف، ألن هبوط م.ت.ث يحد من هذا التصاعد.

تكلفة اإلنتاج املثلى وتعظيم الربح
تعريف  البداية  فى  علينا  فإنه  لإلنتاج   تكلفة  ألفضل  الوصول  كيفية  على  التعرف  ميكننا  لكى 

الذى يبني حجم اإلنتاج األمثل  التكلفة احلدية حيث أن هذا املصطلح هو  مصطلح مهم أال وهو 

الذى ميكنا من خالله معرفة أقل تكاليف ممكنة وبذلك تصبح هذة التكاليف تكاليف مثلى.

التكلفة احلدية: 
هى تكلفة آخر وحدة منتجة من السلعة.

 فإذا كان حجم اإلنتاج 2000 وحدة وتكاليفه الكلية 5000 جنيه ثم إرتفع حجم اإلنتاج إلى 2001 

وحدة فازدادت التكاليف بالتبعية إلى 5003 جنيه فمعنى ذلك أن هذة التكاليف قد إزدادت مبقدار 3 

جنيه بسبب زيادة اإلنتاج بوحدة واحدة من 2000 إلى 2001 وهذا املقدار ميثل تكلفة الوحدة اإلضافية 

التى أنتجت أى ميثل التكلفة احلدية.

والتكلفة احلدية للسلعة تأخذ إجتاًها تنازلًيا فى البداية ثم إجتاًها تصاعديًا بعد ذلك عند زيادة حجم 

اإلنتاج.

أى أن الزيادة فى اإلنتاج تؤدى فى املرحلة األولى إلى إنخفاض التكلفة احلدية للسلعة املنتجة حتى 

يبلغ املشروع حجًما معيًنا لإلنتاج تصل فيه الوحدة اإلضافية إلى أدنى تكلفة ممكنة والتى يطلق 

عليها )تكلفة اإلنتاج األمثل( بعده تبدأ التكلفة احلدية فى اإلرتفاع مع زيادة اإلنتاج.

ولذلك فإن التكلفة احلدية يعبر عنها مبنحنى شبيه مبتوسط التكلفة املتغيرة ومتوسط التكلفة 

الكلية، ينحدر فى بادئ األمر ثم يتصاعد ولكن مع مراعاة أن منحنى التكلفة احلدية يقطع املنحنيني 

اآلخرين أثناء تصاعده فى نقط احلد األدنى.

الفصل اخلامس

اإلنتاج والربح
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فى الشكل السابق يتحقق أقصى ربح عندما تكون اإلنتاجية احلدية فى آخر مرحلة للتزايد وتكون 

التكلفة احلدية فى آخر مرحلة للتناقص، هنا يتحقق أكفأ إنتاج وأقصى ربح.

الفصل اخلامس

اإلنتاج والربح

شكل 5.7 

شكل 5.8 
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توازن املنتج 
املنتج دائًما أمامه عدة أحجام ممكنة لإلنتاج فى حدود إمكانيات مشروعه، وهو يفاضل بينها فى 

ضوء الربحية احملققة،ويختار من بينها ذلك احلجم الذى يعطيه أقصى ربح ممكن، فهذا هو احلجم 

األمثل بالنسبة له.

ولذلك يعرف توازن املنتج بأنه الوضع األمثل الذى يصل إليه املنتج عندما ينتج من السلعة ذلك 

احلجم الذى يتحقق عنده أكبر ربح.

ولكى يبلغ املنتج وضع التوازن يجب أن يتوافر الشرط التالى :

أى أن إيراد آخر وحدة منتجة )أو مباعة(=تكلفة إنتاج هذة الوحدة.

وبالتالى فإن الوحدة األخيرة ال حتقق ربًحا أو خسارة ومن ثم ليس من مصلحة املنتج زيادة الوحدات 

املنتجة أو إنقاصها فيستقر اإلنتاج عند احلجم الذى يستوفى الشرط املذكور.

وأى حجم آخر سيجعل إما اإليراد احلدى أكبر أو أصغر من التكلفة احلدية وعندها البد من تغيير 

حجم اإلنتاج.

فإذا كان اإليراد احلدى أكبر من التكلفة احلدية فمعنى ذلك أن الوحدة األخيرة من السلعة حتقق 

للمنتج إيرادًا يفوق تكلفتها أى هناك ربًحا يحصل عليه املنتج من ورائها مما يغريه بزيادة اإلنتاج  

لإلستفادة من ذلك الربح اإلضافى )كما أشرنا من قبل فى بداية الفصل(.

التكلفة احلدية للسلعةاإليراد احلدى =

الفصل اخلامس

اإلنتاج والربح
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اسم اجملموعةالتاريخ

 نشاط 5 - 1

أسماء الطالب

أنشطــة: 

استكمل جدول 1 وقم برسم بياني يوضح تغير التكلفة املتوسطة واحلدية مع تغير كمية 

اإلنتاج.

ما هي كمية اإلنتاج التي تعطي أقل تكلفة حدية ؟ 1 .

 5    4     3     2   

جدول 2 يوضح إيراد املصنع عند مستويات البيع اخملتلفة:

استكمل جدول 2 وقم برسم بياني يوضح تغير الربح والربح احلدي مع الكمية املباعة.

ما هي الكمية املباعة التي تعطي أكبر ربحية للمصنع؟

 6    5     4     3   

ما هي الكمية املباعة التي تبدأ عندها التكلفة احلدية في أن تصبح أعلى من اإليراد احلدي؟ 

6    5     4     3   
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اسم اجملموعةالتاريخ

 تابع نشاط 5 - 1

أسماء الطالب

في مصنع أثاثات إلنتاج غرف النوم، اجلدول التالي ميثل التكلفة الكلية لإلنتاج. قم بحساب 

متوسط تكلفة كل غرفة نوم، والتكلفة احلدية لكل وحدة. 

 -  )Q(  كمية  اإلنتاج

وحدة

)TC(  التكلفة  الكلية

جنيه

متوسط تكلفة الوحدة 
)AV( 
جنيه

)MC(  التكلفة  احلدية

جنيه

-5,000.00

16,300.006,300.001,300.00

27,100.00 3,550.00800.00

37,600.002,533.33

48,240.00

59,700.00

613,000.00

717,400.00

823,300.00

931,400.00

1046,000.00

1165,600.00 

أنشطــة: 

جدول 1
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اسم اجملموعةالتاريخ

 تابع نشاط 5 - 1

أسماء الطالب

الربح
 احلدي
MP

 الربح
 TP 
 

 اإليراد
احلدي
 MR 

 

متوسط سعر
 البيع
 AP 
 

 إجمالي
 اإليرادات

TR
 

 التكلفة
 الكلية

 TC 
 جنيه 

 الكمية
 املباعة

Q 
 وحدة 

5,000.00 -  

2,800- 2,800- 3,500 3,500 3,500 6,300.00 1

2,700 100- 3,500 3,500 7,000 7,100.00 2

10,500 7,600.00 3

13,400 8,240.00 4

16,500 9,700.00 5

19,200 13,000.00 6

21,700 17,400.00 7

24,000 23,300.00 8

26,100 31,400.00 9

28,000 46,000.00 10

29,700 65,600.00 11

جدول 2

أنشطــة: 




