
 الفصل االول

 طبٌعة هٌكل االعمال واهداف المنشأة االقتصادٌة

 المبحث االول

 اهداف المنشاة 

 المبحث الثانً

 اثر اهداف المنشاة على نشاطها االنتاجً

 المبحث الثالث 

 التخطٌط على مستوى المنشاة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

هو ذلك العلم الذي ٌهتم فً كٌفٌة استخدام وسائل التحلٌل  االقتصاد االداري:

 االقتصادي فً ترشٌد عملٌة اتخاذ القرارات على مستوى المنشاة 

: نظرا لوجود مفاهٌم متعددة لمنشاة االعمال فانه من الصعب اعطاء تعرٌف المنشاة

 دقٌق لها 

 لمطلوبات / المنشاة تمثل مجموعة الموجودات وا فمن وجه النظر المحاسبٌة -

/ فانها تاخذ صٌغة المنشاة الفردٌة او شركة تضامن او اما من وجهة النظر القانونٌة -

 شكة مساهمة او غٌر ذلك 

/ المنشاة هً حصٌلة عدد من القرارات التً ٌتخذها االفراد  اما من الناحٌة االدارٌة -

 وٌسٌطرون على فعالٌاتها.

ٌمكن ان تكون مترابطة من خالل عملٌة وهكذا ٌمكن القول ان كافة خصائص المنشاة ،  -

 اتخاذ القرارات

 المبحث االول

 اهداف المنشاة

ٌمكن النظر الى هٌكل االعمال فً اي لحظة من الزمن على انه حصٌلة جهود االالف 

ماهو اال عملٌة  فالنشاط االنتاجًمن متخذي القرارات سعٌا لتحقٌق اهداف معٌنة 

ف نتطرق الى االهداف التً تؤثر على سلوك تحوٌل المدخالت الى مخرجات . وسو

 المنشاة وهً:

 

 

 



 اوال: تعظٌم االرباح 

 ان كلمة الربح تتضمن عدة معانً :

فً الربح االقتصادي ٌقصد بالربح هو الفرق بٌن االٌراد الكلً الذي تحققه المنشاة من  -

 جراء بٌع مخرجاتها وكلف المدخالت الالزمة النتاج وتوزٌع المخرجات 

 فهوم المحاسبً  فٌستند قٌامه الى القواعد المحاسبٌة التقلٌدٌة اما الم -

اما الربح المحاسبً ٌقٌاس على اساس مقدار االنفاق النقدي الذي تم فعال للحصول على  -

 هذه المدخالت

 انعدام الربح _ متى ٌتحقق ؟

ٌمكن ان ٌتحقق من الناحٌة المنطقٌة اذا ماعملت المنشاة فً كل مجموعة معٌنة من 

 لظروف منها : ا

 المعرفة التامة باحوال السواق -1

 تجانس السلعة المنتجة -2

 حرٌة الدخول والخروج من المجال االنتاجً -3

 وجود منشات متعددة تقوم بعملٌة البٌع والشراء  -4

 MC=MRوٌتحقق التوازن للمنشاة عندما ٌكون حجم انتاجها عند النقطة التً تتساوي 

التامة التً تفرض ثبات سعر الوحدة من السلعة او  وفً هذه الحالة تحقق حالة المنافسة

الخدمة المنتجة وان المنشاة التقدر على رفع الثمن عن متوسط التكلفة واال فقدت زبائنها 

. 

وٌنعدم الربح من المنشاة عند مركز التوازن اي  تنطبق نقطة التعادل وهً نقطة انعدام 

 الربح مع نقطة التوازن .

وانعدام الربح او بتعبٌر ادق تحقٌق نقطة التعادل حٌث الٌظهر ربح او خسارة عندما 

 ( و P=ATCٌكون ) ثمن الوحدة = متوسط التكلفة الكلٌة 

 كلفة  ATC MEمتوسط  



 

حٌث انه فً ظل المنافسة التامة ٌصبح ثمن الوحدة مساوٌا لالٌراد الحدي وعندئذ ٌمكن 

  MC=MR=P=ATCدمج المعادلتٌن السابقتٌن 

 

 

 

 

 

 

 ( حالة التوازن فً سوق المنافسة التامة1شكل )

 

 :  اما المصادر المختلفة للربح فهً

 عدم التاكد ونطلق علٌه ربح عدم التاكد  -1

 التجدٌدات او الربح االبتكاري  -2

 القوة االحتكارٌة فً السوق  -3

 ٌدخل مفهوم الربح فً حسابات متخذ القرارات لالسباب التالٌة :-

تحقٌق بعض االرباح ٌكون ضرورٌا لتمكٌن متخذ القرارات من تحقٌق اهداف  -1

 اخرى.

 تحقٌق اي هدف ٌخضع لمحدد تحقٌق منافع معٌنة للمالكٌن -2

 ثانٌا/ تعظٌم المبٌعات

 رباح؟س/ كٌف ٌمكن تحدٌد الحد االدنى المقبول من اال

ولالجابة على هذا السؤال ٌجب ان ٌتم التمٌٌز بٌن التحلٌل االقتصادي القصٌر االمد 

والتحلٌل االقتصادي البعٌد االجل ففً الحالة االولى فان محدد الربح ٌفرض بشكل 

 P( MRالسعر )

 الثمن أ

 االٌراد الكلً

 معدل التكالٌف

 التكالٌف الحدٌة



اعتباطً ٌستند الى معدالت االرباح الموزعة فً المنشاة المتشابهة اما فً الحالة الثانٌة 

سٌرها بانه متخذ القرارات ٌسعى الى تعظٌم القٌمة الحالٌة لالٌرادات والتً ٌمكن تف

 الناتجة من المبٌعات.

 ثالثا/ تعظٌم النمو

من خالل استخدام موجودات المنشاة وتحدٌد عدد من االهداف الجزئٌة مثل معدل النمو 

 فً االرباح ، االٌرادات ، صافً الموجودات.

قرار لتوفٌر التموٌل الذاتً للنمو والحصول على وهدف االرباح هو االهم لدى متخذ ال

 التموٌل الخارجً 

 رابعا/ تبادلٌة تعظٌم االرباح 

قد ٌرغب متخذ القرار فً تعظٌم االرباح، شرٌطة تحقٌق مستوى معٌن من المبٌعات 

كون محدد المبٌعات هنا قد ٌوضع من قبل االدارة لضمان سٌطرة المنشاة على مقدار 

ٌنه من حصتها من السوق كذلك فان من الممكن ان تسعى المنشاة الى معٌن او بنسبه مع

تعظٌم االرباح او المبٌعات ضمن محدد تحقٌق معدل نمو معٌن فً موجودات المنشاة 

وهكذا ٌمكن تخٌل عدد كبٌر من الحاالت التً ٌكون فٌها احد المتغٌرات هً التً تبقً 

 المنشاة تعظٌمها والمتغٌر االخر هو المحدد .

 المبحث الثانً/ التخطٌط على مستوى المنشاة

التخطٌط: هو الوسٌلة الوحٌدة التً تمكن من توجٌه الموارد االقتصادٌة بشكل متناسق 

 وٌضمن ازالة الخلل البنٌوي الذي تعانً منه هذه االقطار .

وٌعرف كذلك الوسٌلة الدارة وتوجٌه النشاط االقتصادي واالجتماعً من خالل السٌطرة 

لمتغٌرات الكلٌة والجزئٌة واخضاعها وتوجٌهها بما ٌتفق واهداف السلطة السٌاسٌة على ا

 المتمثلة بتحقٌق التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة 

 سمات االقتصادٌة االقل نموا  -

 ضعف المؤسسات االنتاجٌة -1



 صادٌة القائمة التشوه فً الهٌاكل االقت -2

 ظاهرة االزدواجٌة القطاعٌة االقلٌمٌة -3

 التخطٌط:اهمٌة 

ان الخطة على مستوى المنشاة تعتبر جزء من الخطة االقتصادٌة الموضوعه على  -1

 مستوى االقتصاد القومً 

ان التخطٌط جزء الٌتجزأ من التخطٌط وٌكتسب اهمٌة استثنائٌة النه ٌؤمن تنفٌذ الخطة  -2

ه وتحقٌق التطور المتناسب على المستوى القومً والمتوازن لفروع االقتصاد وتقطاعات

 المختلفة.

 االعتبارات التً تؤدي لالخفاق فً الخطة:

 عدم واقعٌة الخطة -1

 العقبات التنظٌمٌة واالدارٌة -2

 المبالغة فً تقدٌر االحتٌاجات االستثمارٌة دون مقدرتها االستٌعابٌة -3

 *االهداف التً ٌسعى المخطط تحقٌقها على مستوى المنشاة االقتصادٌة:

 جٌة المتاحة رفع درجة استغالل الطاقات االنتا -1

 تقلٌل نفقات العمل المبذول فً انتاج الوحدة الواحدة  -2

 تقلٌل نفقات المواد بالنسبة للمنتجات القائمة  -3

 مهمة الخطة التنفٌذٌة:

 ضمان السٌر المنتظم لعمل المنشاة وانتاج المنتجات حسب الجداول المحددة سلفا. -1

المتخذة لتطور التكنولوجٌا وتنظٌم ٌنبغً ان تأخذ المنشاة فً الحساب نتائج االجراءات  -2

 العمل مع ضبط حجم وتشكٌلة ونوعٌة المنتجات التً ٌنبغً انتاجها.



تتضمن تخطٌط المؤشرات االخرى لنشاط المنشاة واقسامها المختلفة ، القوى العاملة ،  -3

 االجور ، الموارد المادٌة، كلفة االنتاج وغٌر ذلك.

 

 ولكً نجعل الخطة ناجحة البد من :

 ل الخطة واقعٌةجع -1

 وجود جهات ادارٌة كفؤة  -2

 التغلب على العقبات االدارٌة والتنظٌمٌة -3

 عدم المبالغة فً تقدٌر االحتٌاجات االستثمارٌة دون مقدرتها االستٌعابٌة  -4

 لفصل الثانًا

 Production Doscisionقررات االنتاج  

 المبحث االول: دالة االنتاج

 واحد من المدخالت المتغٌرةالمبحث الثانً/ دوال االنتاج لنوع 

 المبحث الثالث/ تحدٌد التولٌف االوفق للمدخالت

 / هو عملٌة تولٌد اٌة سلعة اوخدمة ذات قٌمة اقتصادٌة للمستهلك او لمنتج اخر النتاجا

/ تتظمن تحدٌد انواع و كمٌات الموارد او المدخالت كاألرض و طاقة  قرارات االنتاج

المكائن و المعدات و القدرات االدارٌة المستخدمة لتحقٌق العمل و المواد االولٌة و 

 الكمٌات المطلوبة من المفردات .

توفر االطار الذي ٌساعد المدٌر فً قراراته المتعلقة / النظرٌة االقتصادٌة لالنتاج 

بالتولٌف الكفوء لمختلف المدخالت الضرورٌة النتاج المخرجات المطلوبة ضمن 

 متاحة فً وقت االنتاجالمحددات التكنلوجٌة ال

 



  

 المبحث االول 

 دالة االنتاج 

دالة االنتاج / هً جدول او نموذج رٌاضً ٌبٌن اعظم كمٌة من المخرجات التً ٌمكن 

 انتاجها باستخدام كمٌات معٌنة من مختلف انواع المدخالت .

  

 ٌمكن تمثٌل الدالة االنتاجٌة بالنموذج الرٌاضً التالً .

Q=F(L,k) 

Q :  / كمٌة العملF   /  الدالةL   / العملK   رأس المال 

 المدخالت تصنف اعتٌادٌا الى نوعٌن:

المدخالت الثابتة / هً تلك المدخالت الضرورٌة للعملٌة االنتاجٌة اال ان الكمٌة  -1

المستخدمة منها لتلك العملٌة تكون ثابتة على مدى معٌن من الزمن بغض النظر عن كمٌة 

 ة.المخرجات المنتج

المدخالت المتغٌرة/ هً تلك التً تغٌر الكمٌات المستخدمة منها فً العملٌة االنتاجٌة تبعا  -2

 لحجم المخرجات المطلوب انتاجها.

 

 

 

 

 

 



 المبحث الثانً

 دوال االنتاج لنوع واحد من المدخالت المتغٌرة

 عدد العمال

L 

 االطنان

Q 

 االنتاج الحدي

MPꙇ 

 معدل االنتاج

APꙇ 

 المرونة

Eꙇ 

0 0 - - - 

1 6 +6 6.00 1.0 

2 16 +10 8.00 1.25 

3 24 +13 9.67 1.34 

4 44 +15 11.00 1.36 

5 55 +11 11.00 1.0 

6 60 +5 10.00 0.5 

7 62 +2 8.86 0.23 

8 62 0 7.75 6.0 

9 61 -1 6.78 -0.15 

10 59 -2 5.90 -0.34 

  

 (MPL, APL,ELمالحظة: الستخراج قٌمة على وفق قانون كل متطلب )

 -حٌث تمثل:

① Lعدد العمال/وهً معطاة فً السؤال 

Q② االطنان / معطاة فً السؤال اٌضا 



MPL③  ًوالثالث من الثانً  2االول فً حقل رقم  –/ ٌستخرج من ناتج الحقل الثان

 وهكذا 

APL④  ٌستخرج من قسمة /Q  علىL  ًالحقل االول( ÷) الحقل الثان 

EL ⑤ 3÷4/ تستخرجه من قسمة حقل MPL ÷ APL  =EL 

 

 

 

 

 

 

  Q  ،Lتمثٌل بٌانً لـ 

 

 

 

 

 منتجات االنتاج الحدي ومعدل االنتاج
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Q   االطنان 
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 عدد  العمال

_ 2 



انه التغٌر المتزاٌد فً مجموع المخرجات والذي ٌمكن  االنتاج الحدي / ٌعرف على

 تحقٌقه باستخدام وحدة واحدة اضافٌة او اكثر من المدخالت المتغٌرة فً العملٌة االنتاجٌة

                                                                                           =MPɩ 

 

 حاصل قسمة مجموع المخرجات على حجم المدخالت المتغٌرة التً  معدل االنتاج / هو

 تاستخدمت النتاج تلك المخرجا

―          =APɩ 

 ( مرونة االنتاج/ هً معدل التغٌر فً المخرجاتQ بسبب معدل تغٌر معٌن فً كمٌة )

 ثابتة.( K( والمستخدمة فً العملٌة االنتاجٌة مع بقاء )Lالمدخالت المتغٌرة )

 

   EL=                 =                                      =                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Q 

L 

Q%∆ 

L%∆ 

Q∆

 

Q   

APɩ 
AL 

L   

MPɩ 

   

∆Q 

∆L 



 )العالقة بٌن منحنٌات معدل االنتاج ، )مجموع االنتاج ، االنتاج الحدي(

( Mp( اي االنتاج تتزاٌد بمعدل متزاٌد حٌث ان منحنى )Tp/ فٌه دالة ) العائد المتزاٌد

 (₁Lٌتزاٌد حتى وصوله ) MP( فان منحنى  mp=  Q   I) Tpٌقٌس انحدار منحنى 

ٌتناقص حتى  MPتتزاٌد بمعدل متناقص وان منحنى  TP/ فٌه دالة العائد المتناقص

 (.L₂وصوله الى نقطة )

( ٌستمر فً التناقص الى ان MPفً تناقص وان منحنى ) TP/ فٌه دالة العائد السالب

 .L₃ٌصبح سالبا بعد نقطة 

من حالة التحدب نحو  TPحٌث ٌتحول منحنى L₁كما ان هناك نقطة تحول تظهر عند 

تحقٌق اعظم كمٌة  L₃ى حاله التقعر نحو هذا االحداث ، وتمثل نقطة االحداثً االفقً ال

 ( فً العملٌة االنتاجٌة.Kمن المخرجات عند استخدام كمٌة ثابته من المدخالت االخرى)

 

 

 

 

 



 المبحث الثالث

 تحدٌد التولٌف االوفق  للمدخالت

 ٌمكن الحصول على التولٌف االوفق بٌن المدخالت من خالل:

 ظل شروط الكلفة الكلٌة المحددة تعظٌم المخرجات فً -1

 تخفٌض الكلفة فً ظل شروط انتاج حجم معٌن من المخرجات -2

 استخدام المواد المتاحة بافضل طرٌقة.ٌعرف التولٌف االوفق / بأنه  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 تعظٌم المخرجات فً ظل قٌد الكلفة -1

 توجد خاصٌتٌن لتحدٌد هذا الشرط: 

الحل ٌقع ضمن حدود منطقة االمكانٌات لتولٌفه المدخالت ولهذا فلٌس لنا ان نختبر  -1

 للحصول على الحل االوفق. C₂ ومنحنى سواء االنتاج  Qمنحنى سواء االنتاج 

الحل ٌظهر فً نقطة التماس لمنحنى سواء االنتاج مع خط التكالٌف ولهذا فان انحدار  -2

التكالٌف فً هذه النقطة وٌتحقق الشرط بالمعادلة منحنى سواء االنتاج ٌكون مماسا لخط 

 التالٌة:

 

            = 

 

 : Lلتحلٌل" ان هذه المعادله تشٌر الى ان نسبة االنتاج الحدي للعنصر 

MPɩ 

MPκ 

Cɩ 

Cɩ 



ٌجب ان تكون مساوٌة الى نسبة كلفة الوحدة الواحدة من   Kنسبة االنتاج الحدي للعنصر 

( وبهذا ٌتحقق الشرط لحل CK( اي كلفة الوحدة الواحدة من العنصر )Cɩ) Lالعنصر 

 مشكلة تعظٌم المخرجات فً ظل قٌد الكلفة

 

 

 

 

 

 فً ظل قٌد المخرجات تخفٌض الكلفة -2

ان حالة تخفٌض قٌد الكلفة تشبه حالة تعظٌم المخرجات من حٌث التولٌف االوفق 

المكانٌات وفً نقطة التماس بٌن خط التكالٌف للمدخالت ٌظهر على حدود منطقة 

ومنحنى سواء االنتاج. . كما ان انحدار خط الكلفة ٌساوي انحداء منحنى سواء االنتاج فً 

 نقطة التولٌف االوفق بٌن المدخالت

 المعادلة           =                              = -

 

التحلٌل/ فً حالة تخفٌض الكلفة ٌظهر على حدود منطقة االمكانٌات نقطة تماس بٌن خط 

التكالٌف ومنحنى السواء ، كما ان انحدار خط الكلفة ٌساوي انحدار منحنى سواء االنتاج 
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