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 الكفاءة االقتصادٌة تعنً استعمال مصادر الثروة بطرٌقة تحقق 

 فالدخل الصافً هو . الدخل الصافي الحصول على اكبر قدر من 

 والمزارع...المعٌار الرئٌسً لقٌاس الكفاءة االقتصادٌة فً المزرعة

 الكفإ هو الذي ٌحصل من مزرعته على اكبر مقدار من الدخل 

 .الصافً 

 ٌستلزم معرفة طرٌقة حسابه( الدخل الصافً) وألهمٌة هذا المعٌار

 ولهذا الغرض نفرض إن لدى احد المزارعٌن  الحسابات التالٌة  

 ........التً تخص مزرعته

 



 جدول ٌمثل احتساب الدخل الصافً للمنتج الزراعً 

 دٌنار    الدخل المز رعً/ أ

 ـــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــ    

   7500  مجموع المبٌعات الكلٌة للمزرعة -1
 350(           منشآت) الزٌادة فً رأسمال المزرعة  -2

   300              استهالك العائلة من المزرعة  -3

  ـــــــــــ       

   8150     المجموع

 التكالٌف/ ب

 1500            مجموع مشترٌات المزرعة   -1

 200(       حٌوانات)النقصان فً رأسمال المزرعة  -2

 100   الفائدة على رأس المال  -3

 200    عمل أفراد العائلة  -4
 ــــــــــ       

    2000     المجموع 

 



 إن الدخل الكلً ٌؤتً بصورة رئٌسة من المبٌعات لمختلف المحاصٌل 

 التً تنتجها المزرعة وٌضاف إلٌه كل ما تستهلكه العائلة من إنتاج 

 أي  أن ..... المزرعة والزٌادة فً رأسمال المزرعة

 استهالك العائلة من المزرعة + مبٌعات المزرعة = الدخل الكلً 

 الزٌادة فً رأسمال المزرعة +                     

 من أٌن تحدث الزٌادة فً رأسمال المزرعة ؟

زٌادة قٌمة المبانً والمعدات والمكائن الموجودة فً المزرعة نتٌجة # 
 .تغٌر أسعارها

زٌادة قٌمة الحٌوانات الموجودة فً المزرعة نتٌجة نموها خالل # 
 .  السنة أو نتٌجة تقلبات األسعار 

 إذا حدث نقصان فً قٌمة الحٌوانات نتٌجة موت بعضها  -:مالحظة 

وٌدخل ضمن ..أو هبوط أسعارها فان ذلك ٌعتبر خسارة لتلك السنة 
 ((نقصان فً رأسمال المزرعة ))التكالٌف تحت بند 

 



 

 حٌث تتمثل العناصر المتغيرة والثابتة أما جانب الكلفة فٌشتمل على عناصر اإلنتاج 

 المتغٌرة من مجموع مشترٌات المزرعة من بذورواسمدوة ووقود وري وحراثة وأجور

 أما العناصر الثابتة ...الخ من بنود اإلنتاج المتغٌرة التً تتطلبها عملٌة اإلنتاج...عمال  

 كالفائدة على رأس المال المستثمر فً اآلالت والمكائن والمعدات الزراعٌة والحٌوانات 

 .واألرض ورٌع األرض والضرٌبة والتامٌن واالندثار واالستهالك وغٌرها 

 ؟لماذا تدخل الفائدة على رأس المال ضمن التكالٌف 

 الن المنتج ٌحصل علٌها إذا وظف رأسماله فً مصرف ٌعطٌه فائدة أو استثمره فً 

 لكن لماذا تضاف الفائدة على رأس المال إلى .عمل تجاري ٌحصل على فائدة سنوٌة 

 تكالٌف اإلنتاج ؟ والجواب على ذلك هو إن المنتج لو استثمرها فً شراء آالت ومعدات 

 فان فرصة الحصول على الفائدة من المصرف أو عمل“ زراعٌة  أو استؤجر أرضا

 .تجاري آخر مربح سوف  تفوته 

 الن هإالء تفوتهم فرص ..فسه ٌضاف عمل أفراد العائلة إلى  تكالٌف اإلنتاج نوللسبب 

 .الكسب فً المزارع األخرى إذا هم اشتغلوا فً مزرعتهم وتحسب بصورة تقدٌرٌة 

 



 هو أحد مقاٌٌس الكفاءة االقتصادٌة ( .....إٌراد العمل المزرعً)مقٌاس # 

 أي ..و ٌمثل صافً الدخل المزرعً مطروحا منه مقدار الفائدة على رأس المال 

 ((الفائدة عل رأس المال    –صافً الدخل المزرعً =  إيراد العمل المزرعي))

 --:ومن الجدول 

 التغٌر فً قٌمة +   صافً الدخل النقدي  =  صافً الدخل المزرعً  

 قٌمة الغذاء والوقود المجهز للعائلة من المزرعة + الموجودات                    

 اإلٌرادات النقدٌة  ـــ التكالٌف النقدٌة = صافً الدخل النقدي 

 دٌنار    6000=  1500   ـــ  7500= صافً الدخل النقدي 

 .د 6450=300(+200ــ 350+)6000= صافً الدخل المزرعً

 دٌنار 6350=  100ــ     6450= إٌراد العمل  المزرعً

لماذا تطرح الفائدة على رأس المال من الدخل الصافً : وٌتبادر السإال اآلتً # 
 الن مقادٌرها ال تؤتً كدخل من المزرعة وانما  هً عوائد / ؟ ج

 .                                                            ٌحصل علٌها نتٌجة توظٌف رأسماله فً أي عمل مربح آخر            



 هو معٌار مهم للكفاءة االقتصادٌة للمزرعة بصورة عامة وكفاءة إيراد العمل المزرعي إن 

 المزارع اإلدارٌة بصورة خاصة  ذلك الن هذه العوائد ٌنظر إلٌها على اعتبار أنها مكافؤة 

 والمزارع ٌستطٌع أن ٌقٌس كفاءته االقتصادٌة بمقارنة هذه العوائد بما .ألتعاب المزارع 

 فإذا رأى انه ...ٌستطٌع الحصول علٌه فٌما لو أدى خدماته فً مهنة أخرى أو عمل آخر

دٌنار فمعنى ذلك إن اإلٌراد الذي ٌحصل علٌه  7000ٌستطٌع أن ٌحصل فً مكان آخر على 

 . فً عمله كمكافؤة مقابل أو نظٌر أتعابه هو اقل ما ٌستحق 

 وٌستطٌع المزارع أن ٌقارن إٌراد عمله المزرعً أٌضا بالمزارع المجاورة التً ٌتقارب 

 حجمها مع حجم مزرعته وتنتج المحاصٌل نفسها وتعمل فً ظروف مشابهة لظروف عمل 

 فإذا رأى أن إٌراد العمل المزرعً الذي , (المقارنة المباشرة ) مزرعته وتسمى بطرٌقة 

 ٌحصل علٌه اقل من معدل اإلٌراد الذي ٌحصل علٌه باقً المزارعٌن فان كفائته اإلدارٌة اقل 

 مما ٌتطلب رفع الكفاءة االقتصادٌة لمزرعته وذلك بإعادة .مستوى مما ٌجب أن ٌكون علٌه 

 ـــ:تنظٌم عملٌة اإلنتاج وإعادة مزج عناصر اإلنتاج بحٌث تحقق أحد أمرٌن رئٌسٌٌن 

 .الحصول على ناتج أكثر من كمٌة عناصر اإلنتاج نفسها  -1

 .الحصول على مستوى اإلنتاج نفسه من كمٌة اقل من عناصر اإلنتاج  -2

 



 ...إن تحقٌق احد أو كال هذٌن األمرٌن ٌعنً تخفٌض كلفة اإلنتاج

 زيادة الدخل فتحقٌق الكفاءة اإلنتاجٌة أو تخفٌض كلفة اإلنتاج       

 وكذلك الحصول على دخل كلً اكبر من السابق مع بقاء,  الصافي

 .مستوى كلفة اإلنتاج نفسها معناه زٌادة الدخل الصافً للمزرعة 

 تؤتً من خارج المزرعة نتٌجة ارتفاع  الدخل الكلي قد زيادةولكن 

 فتاتً الكفاءة االقتصادية   زيادةأما , أسعار المنتجات الزراعٌة 

 ـــ:من داخل المزرعة وٌحققها مدٌر المزرعة وتتم بؤحد األسلوبٌن 

 .إعادة تنظٌم عملٌة اإلنتاج  -1    

 .إعادة مزج عناصر اإلنتاج المختلفة فً مزعته   -2 أو

أي تحقٌق ..بحٌث ٌتحقق من ذلك مستوى أعلى من الدخل الصافً 

 .اإلدارة الكفؤة الكفاءة االقتصادٌة فً المزرعة ٌتوقف على 



 

 =اإلدارة المز رعٌة  ( عائد)أما  إٌراد 

 (                                                        قٌمة عمل أفراد العائلة + الفائدة على رأس المال )  –صافً الدخل المزرعً         

 ــ: وٌمكن القول أن 

 قٌمة عمل أفراد العائلة  –إٌراد العمل المزرعً =   إٌراد اإلدارة المزرعٌة         

 ومن الجدول نجد قٌمة 

 دٌنار  6150=   200ــ   6350=  إٌراد اإلدارة المزرعٌة   

 -:مثال آخر

 د 2293= التكالٌف النقدٌة  -د                  ب  4319=اإلٌرادات النقدٌة أ-

 د  274=قٌمة الغذاء والوقود للعائلة  -د       د  491= التغٌر فً قٌمة الموجودات ج-

 د   600= عمل أفراد العائلة  -د            و  110= الفائدة على رأس المال  -هـ 

 /صافً الدخل المزرعً / صافً الدخل النقدي )) فً المزرعة مقاييس الربح جد 

 ((إٌراد اإلدارة المزرعٌة   / إٌراد العمل المزرعً                                        

 



 نسبة قٌمة الناتج إلى)) وٌمكن تعرٌف الكفاءة االقتصادٌة على أنها 

 أي ٌمكن التعبٌر عنها بكسر اعتٌادي , ((قٌمة عناصر اإلنتاج 

 لغرض قٌاسها ٌكون بسطه قٌمة الناتج ومقامه قٌمة عناصر اإلنتاج 

 فكلما زادت قٌمة الناتج بالنسبة لقٌمة عناصر اإلنتاج فان الكفاءة 

 .االقتصادٌة  تكون اكبر

 إن طرٌقة قٌاس الكفاءة االقتصادٌة فً المزرعة هً معرفة مجموع 

 الناتج الصافً لعناصر اإلنتاج وان ٌحول الناتج وعناصر اإلنتاج 

 وقٌمة الناتج ٌجب أن ٌكون بالقوة الشرائٌة الحقٌقٌة , إلى نقود  

 .للنقود أي تحسب باألسعار الثابتة لمعرفة مقدار التغٌر الحقٌقً فٌها 



 بعض المقاييس األخرى لتقييم المشاريع

 

 هنالك بعض المقاٌٌس المعتمدة فً تقٌٌم المشارٌع اإلنتاجٌة الزراعٌة تكون متممة لمعاٌٌر الكفاءة االقتصادٌة

 ــ:السابقة وأهمها 

 القٌمة المضافة اإلجمالٌة     ب ــ  القٌمة المضافة الصافٌة   -أ 

 مردود رأس المال             د ــ  فترة استرداد رأس المال  ـج 

 كمٌة اإلنتاج عند نقطة التعادل  -هـ 

 دونم وٌتبع المنتج طرٌقة التؤجٌر فً استعمال ( 1000)مشروع إنتاج قمح فً مزرعة مساحتها / مثال

 ــ:المكننة الزراعٌة وأدناه  تفاصٌل الكلف اإلنتاجٌة واإلنتاج المتحقق فً المزرعة 

 (  دٌنار100سعر الدونم )دٌنار 100000دونم قٌمتها حوالً  1000األرض مساحتها :الكلفة االستثمارٌة  -1

 .دٌنار (  5000)والمبانً فً المزرعة  تقدر قٌمتها بحوالً                              

 :  الكلفة السنوٌة الثابتة  -2

 صفر= أقساط التامٌن ,وسائل النقل , المكائن ) اندثار/ د 150اندثار األبنٌة /د 3000بدل إٌجار األرض )) 

 ((  د  500ضرٌبة األرض  / د  150تكالٌف أخرى  /د  4200الفائدة على رأس المال المستثمر /  

 .دٌنار ((  ((  8000ومجموعها     

 /د  1000(  الخ...,تسوٌة, تنعٌم , حراثة )ــ تكالٌف تهٌئة األرض :التكالٌف السنوٌة المتغٌرة  -3

 /د 500أجور تسوٌق/ د250أكٌاس تعبئة / د 1000حصاد / د 700أجور عمال / د  1400بذور             

 .دٌنار  5000مجموعها    (( د  150تكالٌف أخرى               

 . دٌنار  70وسعر الطن ,   كغم      500= بان معدل إنتاجٌة الدونم  “ علما

 

 



  

 طن  500= دونم   x 1000كغم     500= كمٌة اإلنتاج .......     نجد

 دٌنار  35000= دٌنار   x  70طن  500= قٌمة اإلنتاج                  

 دٌنار  13000=  5000+  8000= مجموع التكالٌف                  

 الدخل النقدي ــ التكالٌف النقدٌة = األرباح                   

 دٌنار    22000=     13000ـــ            35000= األرباح                   

 الفوائد + االندثارات  + أجور العمال + األرباح = القيمة المضافة اإلجمالية  -1

 دٌنار 27050=                4200+ 150+     700+     2200= ج             .  م . ق        

 ج    ــ   االندثارات.م  .ق = القيمة المضافة الصافية    -2

 دٌنار26900 =         150ــ        27050       =                                

 22000الربح                                                   

 %    20.95= ــــــــــــــــــ  = ـــــــــــــــــــــــــــــ =  مردود رأس المال -3

 105000رأس المال الثابت                                     

 ((أي إنشاءات أو أي موجودات ثابتة + المبانً + قٌمة األرض ))رأس المال الثابت   # 

 

 105000رأس المال الثابت                                                         

 سنة  4.74= ــــــــــــــــــــــــــــ  = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = فترة استرداد رأس المال  -4

 150+ 22000االندثارات        +  األرباح                                         
 

                                        

 

 



 كمٌة اإلنتاج  xتكالٌف اإلنتاج الثابتة                                                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= اإلنتاج عند نقطة التعادل   كمية -5

 قٌمة اإلنتاج  ـــ  التكالٌف المتغٌرة                                                

                                        8000  x  500   

 طن 133.33=   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   =                                  

   5000ـــ  35000                                      

 حجم الناتج الذي تكون عنده اإلٌرادات الكلٌة  ))) كمٌة اإلنتاج عند نقطة التعادل تعنً 

 عنده  يتحققوسمٌت كذلك الن عندها ٌكون حجم الناتج ال , (( مساوٌة  للتكالٌف  الكلٌة 

 ت ك    الربح     اإلٌرادات الكلٌة        اإلٌرادات .                  ربح  أو خسارة 

 والتكالٌف                                                                                    

                         

 ت ث                                    الخسارة                                  

 

                           

 حجم اإلنتاج                                                    
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