
عات التكاليف اإلنتاجية لمشرو
(عملي)اإلنتاج الحيواني 

رانيا سعيد عطاهللا . أ: إعداد 

المدرس المساعد بقسم االقتصاد الزراعي 

تخصص اإلنتاج الحيواني :المستوى الثالث 

تخصص انتاج دواجن :المستوى الرابع 



فأنواع التكالي

-:التكاليف الكلية -1•

يف عبارة عن مجموع إجمالي التكليف الثابتة وإجمالي التكال
ين من المتغيرة التي تتحملها المنشأة أو المشروع عند مستوى مع

اإلنتاج 

اج ويمكن القول بأن التكاليف الكلية هي دالة لحجم اإلنت
.شأنها شأن التكاليف المتغيرة وتتغير بحجم اإلنتاج 

:  وتشمل التكاليف الكلية كال من 

:التكاليف الثابتة -1

إلنتاج هي عبارة عن التكاليف التي تتحملها المنشأة أيا كان حجم ا
د إيجار المبني وفوائ:ومن أمثلتها .وسواء أنتجت أو لم تنتج 

.القروض 

:التكاليف المتغيرة -2

ن أى عبارة ع.هي عبارة عن تكاليف عناصر اإلنتاج المتغيرة 
ادته وتنقص التكاليف التي تتغير بتغير حجم اإلنتاج فتزيد بزي

تزيد بنقصانه وهي تساوي صفر عند مستوى اإلنتاج صفر ثم
.بزيادة اإلنتاج 



:(الوحدةتكاليف)المتوسطةالتكاليف

نصيب الوحدة المنتجة من النفقات •

ف الثابتة متوسط ما يخص الوحدة المنتجة من التكاليف الكلية ومن إجمالي التكالي:أو هي •

.وإجمالي التكاليف المتغيرة لإلنتاج •

:ومنها •

التكاليف الكلية =     التكاليف المتوسطة الكلية -1

حجم اإلنتاج   

التكاليف الثابتة =    متوسط التكاليف الثابتة -2

حجم اإلنتاج 

التكاليف المتغيرة = متوسط التكاليف المتغيرة  -3

حجم اإلنتاج



:مثال

التكاليف الحدية    -2متوسط التكاليف الكلية     -1:المطلوب 

كمية

اإلنتاج 

123456

فالتكالي

الثابتة

606060606060

ف التكالي

ةالمتغير

3040455575120



الحل
كمية 

(1)اإلنتاج 

التكاليف 

(2)الثابتة

ف التكالي

ةالمتغير

(3)

التكاليف 

(2)الكلية

(+3)

متوسط 

التكاليف 

(/2)الثابتة

(1)

متوسط 

التكاليف 

المتغيرة 

(3(/)1)

متوسط التكاليف

متوسط )الكلية 

متوسط+الثابتة

(المتغيرة

التكاليف

الحدية

1603090603090----

2604010030205010

360451052015355

460551151513,7528,7510

5607513512152720

66012018010203045



:2مثال
ديةالحالتكاليف-الكليةالتكاليفمتوسط-:أوجد:المطلوب

كمية 

اإلنتاج 

123456صفر

ف التكالي

الثابتة

40404040404040

ف التكالي

ةالمتغير

30505565707580



كمية 

اإلنتاج

فالتكالي

الثابتة

ف التكالي

ة المتغير

ف التكالي

الكلية 

متوسط 

ف التكالي

الثابتة

متوسط 

فالتكالي

ة المتغير

متوسط 

ف التكالي

الكلية 

ف التكالي

الحدية 

_______________403070صفر

140509040509020

24055952027,547,55

3406510513,321,634,910

440701101017,527,55

54075115815235

640801206,613,319,95



قصير في المدى ال( بلوغا ألدني تكاليف )تعظيم الربح 

(الدرس العملي )

والداجنياإلنتاج الحيواني : الفرقة الثالثة •

انتاج دواجن : الفرقة الرابعة •



ح تعظيم الرب
بلوغا ألدني)

ي ف( تكاليف 
رالمدى القصي

عظيم هناك منهجان للتحليل باستخدام دوال التكاليف لت•
-:الربح أو بلوغ أدني مستوي للتكاليف هما 

تحليل منحنيات التكاليف الكلية -1•

تحليل منحنيات متوسط التكاليف -2•

-:تحليل منحنيات التكاليف الكلية :أوال •

-:تعظيم الربح يحدث عندما •

.أقصي قيمة  Tcوالتكاليف الكلية  TRالفرق بين اإليراد الكلي 

اإليراد الحدى =انحدار منحني اإليراد الكلي 

يكون الربح أقصي ما يمكن عند الكمية المنتجة التي 
يتحقق عندها 

(شرط التوازن )اإليراد الحدي              =التكاليف الحدية 

-:تعظيم الربح بتحليل منحنيات متوسط التكاليف :ثانيا 

حدية التكاليف ال=شرط التوازن لتعظيم الربح         اإليراد الحدي 
سط سعر بيع الوحدة بشرط أن يكون سعر بيع الوحدة أكبر من متو=

التكاليف 



مثال 

:  المطلوب

8يع الوحدة بأن سعر بما هي الكمية المنتجة التي تحقق أقصى ربح للمنشأة بأقل تكلفة علما 
وحدات نقدية 

كمية 

اإلنتاج 

1234566,578صفر

ف التكالي

ةالمتغير

12151617,41923,227,23656صفر

ف التكالي

الكلية 

820232425,42731,235,24464



الحل 

كمية 

االنتاج

سعر 

بيع 

الوحدة 

(p)

اإليراد 

الكلي 

(TR)

اإليراد 

الحدى

(MR)

التكاليف

المتغيرة 

(TVC)

ف التكالي

الكلية 

(Tc)

التكاليف

الحدية 

(Mc)

الربح 

الكلي 

متوسط 

ف التكالي

ةالمتغير

متوسط 

ف التكالي

الكلية 

ربح 

الوحدة

_______________8صفر_____8صفر

188812201212122012

281681523377,511,53,5

صفر5,338صفر3824816241

4832817,425,41,46,64,356,351,65

5840819271,6133,85,42,6

6848823,231,24,216,83,875,22,8

6,5852827,235,2816,84,185,422,58

78568364417,6125,146,291,71

صفر78صفر88648566420



( 8قيمتها )كما أن سعر بيع الوحدة 
ية أكبر من قيمة متوسط التكاليف الكل

(5,42قيمتها )

إذن الكمية المنتجة التي تحقق أقصى
حيث 6,5ربح للمنشأة بأقل تكلفة هي 

التكاليف = عندها اإليراد الحدي 
8= سعر بيع الوحدة = الحدية 


