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 مبدأ العوائد الحدية المتساوية 
المنتجون يسترشدون بمجموعة من المبادئ في عممهم عندما  

احدها هو مبدأ العوائد الحدية ..يقومون بإنتاج أكثر من سمعة واحدة 
توزيع عنصر اإلنتاج على  كيفية))الذي يوضح ..المتساوية 

وطريقة التوزيع تعتمد المبدأ نفسه الذي يتم به , (( مشاريع متعددة
أي التوسع ..توزيع عنصر اإلنتاج عندما يكون لدينا ناتج واحد فقط

 واالستمرار باإلنتاج إلى 
 ((الكلفة الحدية لعنصر اإلنتاج = قيمة الناتج الحدي ))      

 “  صفرا =( الربح) M.N.Rصافي الدخل الحدي أو     

 الكلفة الحدية  –قيمة الىاتج الحدي = أي صافي الدخل الحدي  

M.N.R= MR – MC                                                  

 : ولقد تم تعييه أحسه مستوى لإلوتاج  عىدما يكون 

 

 

 

 

 

 



 أي إن أحسن مستوى لإلنتاج ...التكلفة الحدٌة  = قٌمة الناتج الحدي 

 ( .“صفرا( = M.N.R)صافً الدخل) هو المستوى الذي ٌكون عنده 

للحصول على أعلى حد للدخل الصافً )) مبدأ العوائد الحدٌة  ٌتلخص 

على المشارٌع  أو ( مصادر الثروة ) فان توزٌع  عناصر اإلنتاج 

االستعماالت المختلفة ٌجب أن ٌتم بصورة بحٌث إن كل وحدة من 

وحدات عنصر اإلنتاج تنتج صافً الدخل الحدي نفسه فً  كل 

 ((االستعماالت المختلفة 

 فإذا توفرت للمنتج وحدات من عنصر اإلنتاج بكمٌة كافٌة فانه 

 باإلنتاج إلى الحد الذي تكون  ٌستمر

 الكلفة الحدٌة  ( = قٌمة الناتج الحدي )الدخل الحدي 

 صفر( = MNR)الدخل الحدي الصافً... أو 

 

 

 

 



وحدات عناصر 

 اإلنتاج

 MNRالعوائد الحدٌة الصافٌة 

 (  3) المشروع  (  2)المشروع   (  1) المشروع 

5 25 20 15 

10 22 18 12 

15 20 15 9 

20 18 12 5 

25 15 9 1 

 صفر 5 12 30

35 9 1 ----- 

 ----- صفر 5 40

45 1 ------ ----- 

 ----- ------ صفر 50



 -:من الجدول نرى بان المنتج ٌحتاج إلى ##  

 المشروع األول....وحدة من عناصر اإلنتاج  --   50

 المشروع الثانً.... وحدة من عناصر اإلنتاج  --   40

 المشروع الثالث.... وحدة من عناصر اإلنتاج  30  --

 (( صفر = MNR)) أحسن مستوى لإلنتاج ..للوصول إلى 

فان المنتج ٌوزعها بحٌث ٌتساوى العائد الحدي الصافً لكل عدم توفرها فعند ## 
وحدة من عنصر (( 45))فبافتراض امتالك المنتج ل ..وحدة منه فً كل مشروع 

 --:اإلنتاج فانه ٌخصص 

 .وحدة من عنصر اإلنتاج للمشروع األول  25(1)

 .وحدة من عنصر اإلنتاج للمشروع الثانً  15( 2)

 .وحدات من عنصر اإلنتاج للمشروع الثالث  5( 3)

 من العنصر فً المشروع الخامسةللوحدة  (MNR) العائد الحدي الصافًأي ٌكون 

 للوحدة  MNR=  لثانًفً المشروع االخامسة عشر للوحدة MNR = الثالث

 .األول للمشروع  الخامسة والعشرون 

 



 ٌستطٌع المنتج التوسع فً مشارٌعه اإلنتاجٌة إذا توفر لدٌه رأس مال كافً بحٌث 

 مساوٌا“صافٌا“عائداٌستثمره فً احد مشارٌعه ٌعطً ( صافً)إن كل دٌنار حدي 

 لما ٌحصل علٌه من مشارٌعه األخرى ومن الناحٌة العملٌة فان المنتج ٌبدأ بمشروع 

   إضافةعمل ناجح وٌتوسع فً هذا المشروع إلى حجم مناسب ثم ٌرى بعد ذلك إن 

 من التوسع إلى حجم اكبر من ( أربح) مشروع آخر ٌكمل المشروع األول ٌكون له 

 مشروع ثالث ٌكمل إضافة ثم ٌتوسع فً الثانً وٌرى بعد ذلك من ,المشروع األول 

 أكثر مما لو توسع فً المشروعٌن األول والثانًٌزٌد أرباحه المشروعٌن األولٌن قد 

 فقد ٌقوم المنتج بشراء العلف , ومن األمثلة هو مشروع الدواجن ألغراض اللحوم..  

 ثم ٌرى إن من المربح أن ٌوفر من تكالٌف “ للدواجن إذا كان حجم القطٌع صغٌرا

 عض العلف بنفسه كان  ٌؤجر وٌزرع ببان ٌنتج “ العلف إذا أصبح القطٌع كبٌرا

 “ ثالثا“ مشروعا ثم ٌرى بعد ذلك إن من المربح أن ٌنشًء..بعض الدونمات بالبرسٌم 

 إلنتاج البٌض فٌشتري المستلزمات والمعدات لهذا الغرض لٌصبح المشروع “ مستقال

 .“ بعد أن كان ثانوٌا“ مستقال“ األخٌر مشروعا



 ٌمكن أن ٌوضح بصٌغة أخرى وهو مبدأ العوائد الحدٌة المتساوٌة إن 

 الربح االعتٌادي أو الدخل الصافً للمزرعة ٌكون فً أعلى مستوى )) 

 إذا استعملت كل وحدة من عنصراالنتاج فً مشروع العمل الذي تضٌف

 فلدٌك ثالثة مشارٌع (( .أكبر كمٌة فٌه تلك الوحدة إلى الدخل أو العائد 

 إنتاج الحلٌب+ تسمٌن البقر + تسمٌن األغنام ) عمل فً المزرعة وهً 

 وحدة نقدٌة  الستعمالها (( 4000))وصاحب المزرعة ٌملك ( لأللبان 

 ولنفرض أن رأس ..فً واحد أو أكثر من المشارٌع الثالثة أو مزٌج منها 

 .وحدة نقدٌة فً كل مرة ( ألف) المال ٌستعمل بإضافات كل وحدة منها 

 وحدة نقدٌة إضافٌة( ألف)والجدول اآلتً ٌبٌن العوائد المتوقعة لكل 

 ....ٌستثمرها المنتج لرأسماله المستعمل فً كل مشروع 



كمٌة رأس 

المال  

 المستثمر

وحدة نقدٌة  إضافٌة (( 1000))الدخل من كل  عوائد

 مستثمرة
 
 

 األلبان لحم البقر لحم الغنم

 1400 1500 1300 األلف األولى

 1150 1350 1200 الثانٌة األلف

 1100 1250 1200 الثالثة  األلف

 950 1200 1100 األلف الرابعة

الدخل الكلً  المجموع

من استثمار 

 ن.و( 4000)المبلغ

4800 5300 4600 

معدل العائد لكل 

 وحدة نقدٌة مستثمرة 

1.200 1.325 1.150 



 ن على المشارٌع الثالثة بحٌث ٌحصل .و(( 4000))كٌف ٌوزع المنتج مبلغ 

 على اكبر قدر من العوائد أو الدخل الصافً ؟

 ن  أي .و 1500= عائدها             لحم البقر مشروع ..األلف األولى -1

 .ن .و(( 500))مقداره  بربح                      

 ن أي .و1400= مشروع األلبان عائدها                .. األلف الثانً  -2

 .ن  .و(( 400))مقداره  بربح                      

 ن أي.و 1350= مشروع لحم البقر عائدها               .. األلف  الثالثة -3

 .ن  .و(( 350))مقداره  بربح                      

 ن أي .و 1300= مشروع لحم الغنم عائدها               .. األلف الرابعة  -4

 .ن .و(( 300))مقداره بربح                       

 .......وحدة نقدٌة (  4000)وبالتالً فان مجموع العوائد من استثمار جمٌع رأس المال 

 ٌمكن  اكبر عائدن  وهو .و ( 5550(( = ) 1300+ 1350+ 1400+ 1500))

 أي إن العوائد التً ..الحصول علٌه من أي استثمار فً أي  من المشارٌع الثالثة 

 بالتأكٌد  أقلٌحصل علٌها من أي مشروع هً 

 وهذا المعدل هو  1.388=    4000         5550  = ( وحدة نقدٌة)ومعدل الدخل لكل 

 من أي معدل لعوائد  الوحدة النقدٌة المستثمرة فً أي مشروع من المشارٌع الثالثة   أعلى

 .على انفراد 

 

 



 لو كان ٌملك أكثر  من أكثرإن المنتج ٌحصل على عوائد صافٌة  

 الن كل ألف وحدة نقدٌة  أضافٌة ٌستثمرها المنتج فً (( 4000))

 ..من ألف  وحدة نقدٌة  أكثرالمشارٌع الثالثة  ٌعطً عائد  

الذي ٌوقف المنتج من الوصول إلى المستوى الذي ٌكون  والسبب
هذا المستوى الذي  )) صفر =  MNRبه الدخل الحدي الصافً 

((..  ٌكون عنده الربح االعتٌادي أو الدخل الصافً أعلى حد 

 .  إن كمٌة رأس ماله محدودة ..السبب هو 

 كٌف ..ألف وحدة نقدٌة (( 12000))إن لدى المنتج  افتراضعلى 

 ٌمكن له من استثمارها  فً المشارٌع الثالثة بحٌث ٌحقق أعلى 

 عائد  ممكن من استثمارها  ؟
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