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نظٌر ( المزارع ) هً كل ما ٌدفعه المنتج : تكالٌف اإلنتاج •

 .استخدامه لعناصر اإلنتاج فً العملٌة اإلنتاجٌة الزراعٌة 

   -:تقسم التكالٌف إلى قسمٌن رئٌسٌن هما •

وهً التً تتغٌر بتغٌر مستوى  -:تكالٌف اإلنتاج المتغٌرة  -1

 -:تشمل , ( طردٌة) اإلنتاج وعالقتها مع اإلنتاج مباشرة 

كالبذور واألسمدة والمبٌدات )) تكالٌف المستلزمات الزراعٌة  -أ   

 ((.الخ ...

 ((.عدا صاحب المزرعة وأفراد العائلة )) أجور العمال  -ب  

الحراثة والتنعٌم والتسوٌة والسقً ووقود )) تكالٌف أخرى  -ج   

 (( .الخ ....المكائن والكهرباء والتكالٌف التسوٌقٌة 

 

 



 ,هً التكالٌف التً ال تتغٌر بتغٌر اإلنتاج   -:التكالٌف الثابتة  -2

,  ٌدفعها المنتج أنتج أم لم ٌنتج وسواء زاد اإلنتاج أم قل                   
 -:وتشمل ...أي ثبات مستواها بالرغم من تغٌر اإلنتاج 

 الضرائب الثابتة على األرض والمبانً والمنشآت األخرى  -أ  

 ( .ضرٌبة األرض الزراعٌة )      

 (رٌع ) إٌجار األرض  -ب 

 .اندثار المبانً واآلالت والمكائن والمنشآت واألسٌجة  -ج 

 تكالٌف    . .             تكالٌف العمل للمزارع وأفراد عائلته  -د  

 الفائدة على رأس المال المستثمر فً المزرعة      الفرص   -هـ 

 البدٌلة      .                              عوائد اإلدارة المز رعٌة  -و 

 

تكالٌف ) آخر ما ٌؤخذه المنتج بنظر االعتبار...الفقرات الثالثة األخٌرة *
 (.      الفرص البدٌلة 

                                                                     



 اقتصاديالتكالٌف الكلٌة            ربح  <( عوائد ) اإلٌرادات •

    Economic Profit ظروف غٌر اعتٌادٌة ( أ) -:مصادر هذا الربح قد تكون 

 قلة العرض إلى مستوى منخفض             أمراض–حرائق –فٌضانات   

 (خارج تلك الظروف)ٌستفٌد منه بعض المنتجٌن             

 (.ربح اقتصادي) الحصول على عوائد أكثر من االعتٌادي             

 المصدر األهم فً الحصول على األرباح االقتصادٌة  فً ...  االحتكار( ب)

 .الظروف الطبٌعٌة                     

تحصل على ( الكارتالت الكبٌرة  ) فً الصناعة  نرى الشركات الكبٌرة :مثال  
 لعدم وجود منافس لها وإمكانٌاتها المالٌة الكبٌرة األرباح االقتصادٌة  

 -:ب  تقوم    

 تسعٌر اإلنتاج وعناصره *     

 تحدٌد اإلنتاج *     

 التسوٌق *     

 شركات كبٌرة)أما فً الزراعة ظهرت االحتكارات فً الدول الرأسمالٌة  

 عملت على التكامل األفقً  والعمودي            منافسة الصغار المنتجٌن  



    
 
 
 
 

                                              

 

 فان ( عدم وجود احتكار ) الظروف االعتٌادٌة أما فً •

 أصحاب المزارع متوسطة الحجم  -2صغار المنتجٌن    -1   

 عوائد جمٌع ) Normal Profitأرباح اعتٌادٌة               

 .التكالٌف الكلٌة = اإلٌرادات أي إن ( ت ث+  ت مالتكالٌف       

إن وجود تفاوت  فً الربح بٌن المنتجٌن فً مزارع متساوٌة *

التفاوت فً عوائد اإلدارة الحجم والموارد االقتصادٌة ٌعود إلى 

 .بٌنهم القابلٌات اإلدارٌة وهذه تعود إلى االختالف فً المزرعٌة 

 فان القابلٌات اإلدارٌة إما فً حالة تساوي جمٌع المزارعٌن فً *

 ترجع إلى  مختلفةالفائدة على رأس المال المستثمر فً مزارعهم 

 .كفاءة استخدام رأس المال المستثمر فً المزرعة االختالف فً 

 

            
            

        



المجاالت التجارٌة وتختلف هذه الكفاءات بدرجة ملحوظة جدا فً *

خاصة         ترجع إلى قابلٌات التجار أو المزارعٌن اإلدارٌة 

 ... االستثمارفً 

(   500)فعندما ٌربح , وٌنطبق هذا المفهوم على أصحاب المخازن 

سنوٌا فانه ٌقصد األرباح االعتٌادٌة  التً تشمل الفقرات   ن.و

 .التكالٌف الثابتةمن الثالثة األخٌرة 

فً األرباح االعتٌادٌة بٌن أصحاب المخازن فٌعود إلى  الفرقأما 

بصورة رئٌسٌة بالنسبة ألصحاب كفاءة اإلدارة الفروق فً 

وإذا كانت هناك . فً الحجم ورأس المال  المتساوٌةالمخازن 

فً األرباح االعتٌادٌة إلى الفرق فً حجم المخازن ٌرجع فروق 

 .الحجوم المختلفة 



 ال في 

 ٌجب تمٌز أنواع التكالٌف الثابتة والمتغٌرة عن أنواع الموجودات 

   -:وهً (( رأس المال المستثمر فً المزرعة ))المزرعٌة 

 -:الموجودات الثابتة ( أ)

 قٌمة األرض *   

 قٌمة األبنٌة والحظائر واألسٌجة ورأس المال المستثمر فً إنشاء *   

 .المبازل وقنوات الري    

 .قٌمة المكائن  واآلالت الزراعٌة *   

 -:الموجودات الجارٌة ( ب)

قٌمة قطٌع الحٌوانات الموجودة فً الحظائر ألغراض اإلنتاج الجاري * 
 .فً المزرعة 

 .قبل جنٌه أو حصاده “ قٌمة الحاصل الموجود فعال* 

قٌمة العلف والبذور واألسمدة والمبٌدات الموجودة فً المخزن فً *
 .بداٌة الموسم اإلنتاجً 

 .رأس المال النقدي المتٌسر لدى المزارع ألغراض اإلنتاج الجاري *



 ((ت ث ,  ت م )) التمٌز بٌن شراء الموجودات المزرعٌة وبٌن •

 ...المحصول  بٌعو  الموجودات المزرعٌة  وبٌن     

 لٌست  بعض الحٌوانات المستخدمة إلغراض اإلعمال المزرعٌة بٌع ( 1) “مثال

 .فً موجودات المزرعة  نقصانبل “ دخال            

 ((ثت ))تدخل تكلفة بل ٌترتب علٌها  القٌمتها ...ساحبة زراعٌة  شراء( 2)    

 ((الفائدة على رأس المال+  الندثارا....... )) وهً         

 ((.إصالح العطالت + أجور السائق +  الوقود.....)) هً((  مت  ))و   

وهً من األسمدة الموجودة فً المخزن +  البذور+ قٌمة العلف( 3)  
الخزن )) وتحمل كلفة الموجودات الجارٌة وجزء من رأس المال المستثمر 

 .طٌلة فترة بقاءها فً المخزن (( الفائدة على رأس المال المستثمر + 

عند جردها فً بداٌة السنة        تدخل قٌمتها فً رأس مال المزرعة ( أ)كٌف ؟ 
. 

 .ما ٌصرف منها أثناء السنة             تكالٌف إنتاج متغٌرة لتلك السنة ( ب)    

 

 .الباقً منها فً نهاٌة السنة               قٌمة الموجودات المزرعٌة ( ج)     

           



 دخل المنتج الصافً 

ٌعنً الدخل الكلً ٌكفً “ إذا كان الدخل الصافً للمنتج موجبا( 1)
 .أرباح اقتصادٌة وزٌادة               ( ت ك )لتغطٌة 

ت ك            ال توجد  أرباح  أو = إذا كان الدخل الكلً ( 2)
لذلك ٌستمر المنتج بالعملٌة (( ...ربح اعتٌادي )) خسارة  

 ....اإلنتاجٌة فً األجل القصٌر والطوٌل  

الن هدف العملٌة اإلنتاجٌة هو الحصول على عوائد مناسبة لماذا ؟ 
عوائد +عوائد اإلدارة المزرعٌة ) لعناصر اإلنتاج من ضمنها 

وبقٌة عناصر اإلنتاج ( عوائد أفراد العائلة + عمل المزارع 
 .األخرى 

 ت ك            الدخل الصافً سالب > إذا كان الدخل الكلً  (3)

 لذلك على مدٌر المزرعة معرفة نوع الخسارة   (خسارة)     

   



 -:هً أنواع الخسارة 

 ( .  ت ث ) خسارة جزء من  -1

 ( .ت ث ) خسارة كل  -2

 .( ت م ) جزء من (  + ت ث ) خسارة كل  -3

ٌقرر المنتج االستمرار من عدمه فً اإلنتاج نوع ومقدار الخسارة وعلى ضوء 
 .فً األجل القصٌر والطوٌل 

 لماذا ؟...فترة األجل الطوٌل  فًالتوقف إن كل أنواع الخسارة تحتم على المنتج 

)) أي تآكل رأس مال المزرعة الن االستمرار فً اإلنتاج بهذا الوضع معناه 
 . الخسارةفالتوقف عن العمل ٌوقف (( رأس المال المستثمر فً المزرعة 

 -:فسلوك المنتج ٌتوقف على نوع الخسارة ...األجل القصٌر

المنتج ٌستمر فً اإلنتاج على أمل تحسن مستوى / جزء من ت ث خسارة أ-
 .(  كت )األسعار للسلع             ارتفاع الدخل وٌغطً 

 (؟ لماذا)ال فرق بٌن التوقف واالستمرار بالنسبة للمنتج / كل ت ث  ب-

 أفضل ألنه ٌشغل االستمرار  ولكنألنه سٌخسر هذه التكلفة على أٌة حال        

 .عناصر اإلنتاج المتغٌرة وٌحصل على العوائد المناسبة لهذه العناصر        

         

 



 كما إن التوقف عن اإلنتاج قد ٌإدي إلى خسارة إضافٌة أخرى إذا 

 (.فقدان الزبائن والعمالء )أراد المنتج العودة إلى العمل من أمثلتها 

 ٌتوقفٌجب أن  /جزء من ت م + كل ت ث إذا كانت الخسارة  -3

وٌخسر جزء منها فً نهاٌة ت م ألنه ٌدفع بعض ..عن اإلنتاج    

 .ت ث  الموسم إضافة إلى كل 

 (ت م)فالتوقف فً األجل القصٌر ٌوفر للمنتج خسارة هذا الجزء من

 انخفاض أسعار السلع انخفاض شدٌد ال ..من األمثلة على ذلك 

لذلك علٌه ...التحمٌل والتسوٌق ٌستطٌع معه استرجاع تكالٌف 

التوقف وترك الحاصل فً المزرعة مما ٌوفر على نفسه تكالٌف 

 +واألفضل بٌع الحاصل فً المزرعة ..التحمٌل والتسوٌق  

 .استهالك كمٌات أكبر من قبل العائلة    



 //1مثال•

حصلت على بنود تكالٌف احد العملٌات اإلنتاجٌة الزراعٌة •

( دٌنار) لمحصول الشعٌر فً احد المزارع مقاسة بوحدة نقدٌة 
 -:كما فً أدناه 

استهالك المعدات (( / 10))إصالح  اآلالت  (( / 100))البذور •

(( / 10 ))أجور سٌاقه (( / 23)) الري (( / 30)) واآلالت 

الفائدة على رأس المال المستثمر (( //  12))اندثار أبنٌة 

(( / 13))المبٌدات (( / 75))أجور عمال مإقتٌن(( / 15))

((  //  30))التامٌن على المزرعة(( / 17))الوقود والدهون 

 (( .10))تهٌئة األرض 

صنف التكالٌف أعاله إلى تكالٌف متغٌرة وتكالٌف  -:المطلوب •
 منها ؟" ثابتة  فً قائمة منفصلة واذكر مجموع  كال



 //2مثال •

  -:هً  تكالٌف العملٌة اإلنتاجٌةمشروع إلنتاج البطاطا وان •
 دٌنار( 1000)تهٌئة األرض , دٌنار ( 2500)إٌجار األرض 

(  100) اندثار اآلالت والمكائن , دٌنار( 250)اندثار األبنٌة ,  

 دٌنار ( 1000)أجور التسوٌق ,  دٌنار( 600)أجور عمال , دٌنار

ضرٌبة ,دٌنار ( 250)أكٌاس تعبئة , دٌنار( 100)أقساط التامٌن , 

 دٌنار ( 4200)الفائدة على رأس المال , دٌنار ( 150)األرض 

 .....دٌنار ( 200) تكالٌف أخرى ,  

صنف التكالٌف أعاله إلى تكالٌف متغٌرة وتكالٌف  -:المطلوب  

 منها ؟" ثابتة  فً قائمة منفصلة واذكر مجموع  كال

 



مزارع ٌقوم بزراعة احد المحاصٌل الزراعٌة فً مزرعته وكانت ( أ)  

   -:بوحدة نقدٌة كما ٌلً  " تكالٌف االنتاج لهذا المحصول مقدرا

الفائدة على //  15الري //  65البذور //  20استهالك المكائن ))    

عمل افراد //  10المعدات واالالت صٌانة  // 25رأس المال المستثمر 

حراثة  //50رٌع األرض//10أجورالعزق // 12المبٌدات // 16العائلة 

تسوٌق // 30التامٌن على المزرعة // 15اندثار األبنٌة // 10وتسوٌة 

علما بان الدخل ((.....  13الضرائب // 11األسمدة // 15المحصول 

 .  وحدة نقدٌة (( 155))المتحقق من بٌع المحصول والمخلفات 

 بٌن بٌن نوع الربح أو الخسارة التً ٌحققها المنتج ؟( 1) -: المطلوب

 أوقرر فٌما اذا كان من األنسب للمنتج التوقف ( 2)              

 ولماذا ؟, القصٌر  األجلفً االنتج فً المزرعة فً األستمرار          

 



ٌقوم بزراعة احد محاصٌل الحبوب  فً مزرعته وكانت تكالٌف منتج  ( ب)

اندثار المكائن ))  -:بوحدة نقدٌة كما ٌلً " االنتاج لهذا المحصول مقدرا
//   33الفائدة على رأس المال المستثمر //  14الري //  45البذور //  15

// 17المبٌدات // 16عمل افراد العائلة //  12صٌانة المعدات واالالت 

// 10اندثار األبنٌة // 19حراثة وتسوٌة //  60رٌع األرض//8أجورالعزق 

//  11األسمدة //  18تسوٌق المحصول // 25التامٌن على المزرعة 

 ((  20اجور عمال // 9حاوٌات تعبئة // 11الوقود والدهون //  20الضرائب 

طن وسعر الطن الواحد منه (( 9)) بان كمٌة االنتاج الكلٌة للمحصول علما 

 .وحدة نقدٌة (( 39)) المخلفات وحدة نقدٌة وقٌمة (( 36)) 

  بٌان نوع  ربحٌة او خسارة المنتج فً زراعته لهذا ( 1) -:المطلوب       

 .المحصول                          

 هل من األنسب له االستمرار فً العملٌة االنتاجٌة فً ( 2)                    

 القصٌر ولماذا ؟االجل                          
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