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 المحاضرة األولى:

  Farms Managementادارة المزارع 

هيييراسة طيييواسيييةتاظظطييياصرااالنييي )انالاريييةا  الايييالا وييييا ةلاظنويييراظة طيييوا  اظاس  ييي ا  و ة يييوا  ا ال يييوا
اظ  خ ة تاظ  وهاة تا كرااالاجا  وزةنوا ك ةاقسةاووكياويا  سخرا  را را ظا  ةباح.ا

ظاهيبواوثالا،ا  زة ن وا  رة واكا الاالا  ح ظ الراظ  البااراظ  اةاا يا  فةتا  يانل)ا س ةةا  وز ةعاظب  وا   لظ)
 الايالاوييا  يا   لظ)ا  رة وااها)ابا  القوا  س    وا   ك و اص وا ظا  ف زياص وا ظا  با ظ ظج و ا  يانالارةا

ايجنوراظة طوا اظ ةلاظب يا  الااجا  الهياصر.ا  الويااا اليدا س ةةا  ويز ةعا سة طيواوايكلوا  حريظ انليدا  ويزا
ا  وثرا  الارةا  الاالاظ  ذيا  سرا لوالاجا ك ةاقسةاووكياويا  سخرا  را ر.

اوثا انلداذ كا يا حسىا  وااكرا  ك  ةةا  ارااظ جهاوةبرا  وظ ارابرظةةاناوواظ  وخار ياب لي)ااذذ يو
دا  ح ظ ياهرااحس ساكو وا   لفا  الزووا لواا و.ااا ةا  سة طياتا هيذ ا  خريظلا  يدا ياهالياكاحيسا سالي

اويييا   لييفا  ييذيااحااجييها  ب ييةةاوييثالا الطيياهالكاظبالييا ا  جطيي)اظب ييساهييذ ا  حييسا  سالييدا يياياكو يياتا  حل يي 
ا را   لف.ا  ارااالاجهاا  ب ةةاااالاط اسةس ااوعا  زياسةا  حارلواويا  وظ سا  ذذ ص وا   ا لوا لهض)ا  واظ ةة

ل ييوا  ب ييةةانلييدا الاييالا  حل يي اظهييذ اثيي)االرييراب ييساذ ييكا  ييداحييساو يي ياويييا الاييالا  حل يي اظهييذ ا احييسساب ا 
ا اظقفانلداطال اها.اظويا  و يةظ ا يا  ب يةةااالياجاحل بيااحايدا ذ اكااليتا  اذذ يوا قيراووياا حايالاجطيوها
ويا  ذذ  اظذ كا هض)اكو اتاسهال واوخزظاليوا جطيوهااظاحظيلهياا  يداحل ي .اظناليساظجيظسااذذ يوا كثيةاوييا

فااييييذه ا  ييييدازييييياسةا  ييييظزيا ا  ييييدا الاييييالا  حل يييي .ا يا  حييييسا  كييييا را ييييايا  و يييياس ةا  ضييييا  واويييييا   ليييي
  وخار ياب لي)ا  اذذ يوا يزظسظيا  قارياسيا هيذرا  وة حيراوييا  الايالابريظةةاس  يواظنليدا  قارياسيا يا
 حيييسساوطييياظىا  اذذ يييوا  يييذيا  سيييرا نليييداويييةسظساوييياسياب يييسا يا اخيييذابا حطيييبايااكيييا  فا  الايييالاظ طييي اةا

ا ح ييظ يا ييايا هاواوييها الحرييةا س  ييوا  الاييالا  س    ييواظهييراكو ييوا  حل يي   حل يي .ا  الويياا  وخييالا اذذ ييوا 
ا  والاجواظنالقاهاا    ظ ظج وابا  لفاظوطاظىا  اذذ وا راجط)ا  ح ظ ي.

اظنول وا س ةةا  وزةنواااكظياوياخوساوة حراهر:ا  اخس طاظ  االن )اظ  اظج هاظ  االط  اظ  ةقابو.

اوظ رفاتا ظاخراصلا  وس ةا  الاجح:

اةانلدا اخياذا   ية ة تاظاحل يرا  واياكر.ا ياايةسسا  ويس ةا يرا اخياذا   ية ة تا ي ساويياريفات   سةا .1
   وس ةا  الاجحاظيج ا ياا الدا   ة ة تانلدا طاسانلوراظ الراسق  اظرح ح.

  احييييةيا  ييييس ص)انيييييا  و لظويييياتا  جس ييييسةا.انلييييدا  وييييس ةا  اليييياجحاوطييييا ةةا  اسييييظةا   لوييييراظ  فالييييرا .2
  ث ا ييييواظ  احييييةيا  ييييس ص)انييييياكييييراوييييااهييييظاجس ييييسا ييييراوظضييييظعااظ  قاريييياسيانييييياسةييييي ااظطيييي ع

  خاراره.
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ايةسساا   سةةانلدااالف ذا   ية ة تاظ الهيا ا  نويا .ا جي ا يا الفيذا  ويس ةا   ية ة تا  ايرا اخيذهاا يسظيا .3
 ظ الها ا  نوا .

  ةغبييييواظ   ييييسةةانلييييدااحوييييرا  وطيييي ظ  واظاحوييييرا  خسيييياةا.ا يا  وييييس ةا  ييييذيا اخييييظ اكث يييية اويييييا .4
   وفاجصوا را   ورا ا رلحا يا كظياوس ة ا ياور ةرا  فار.  اذ ة تا

    سةةاظ  خ ةةانلدا    ا)ابا  ول اتا  حطا  واظوطكا  طجالتا  زة ن واظوة ج اها. .5
   واالهاظ  الز هواظ  طا اووا را   ور. .6
   ةغبوا را   ورا  ةيفر. .7
ةييا يرا   ويراظ  يذ ياهيي)اسظيا   يسةةانليداا  ي )ا  وة ظطي ياظوكا يياةا  ج يساوياله)اظوحاطيبوا  و ريي .8

   وطاظىا  وسلظ .
   سةةانلدا طا وا اسةي وااباس اظجهاتا  النةاوعا  وة ظط ياظن سا  جاواناتا  والنويواو هي)ا .9

  السالعانلداو اةحااه)اظ ا اةه)ا سظةه)اظوط ظ  ااه).
سانيس)انس)ا  كثاةاويا رس ةا  ظ وةاظ   ة ة تاخاروابا ذا اقة ة تاطاب وا ياذ كا ظ  .10

   ث وا الكا   ة ة ت.
ا  ظناصفا  ارا  س هاانل)ا س ةةا  وزةنو:

ا خا اةانالارةا  الاالا  والاطبوا.ا يا خا ياةا  سيةتا  والاطيبوا طيا وا انالاريةا  الايالابكفيا ة .1
 -نا  واظاالخلابواا لر:

ا س ةةا   ورا  وزةنرابكفا ة.- 
واظ  طيييوسةاظ   يييذظةاظوخاليييفا  اجه يييز تا س ةةاة سا  ويييا ا  واوثيييرابا وكييياصياظ   تا  زة ن ييي- 

ا  زة ن وابكفا ة.
 س ةةا  ةلا قاريياس ااظزة ن يييااظذ ييكاباطييياخس )ا  سييةتا  ايييرااحييا رانليييداخرييظباهااظو ة يييوا-ل

اا س ةاق واهاا  الااج واظق وواوااوظجظسانل هااوياوباالراظوالااتاظوباز اظقالظ تا  ةياظغ ةها.
الهالا الاخا ا  وزيجا  والاط اوياهذرا  وااةيعا  زة ن وا راو خا اةا  وااةيعا  زة ن وا  والاطبواظا .2

  طاثواةياوالاط .
 اح   ا  وطاظىا  وثرا را الجازا   ول اتا  زة ن و. .3
 ضبطاظاظج ها طا وا انالارةا  الاالا راوخالفا   ول اتا  زة ن و. .4
را يياعا  وفيياجر ا جيية  ا  ا ييس التا  والاطييبوا   ظو ييواظ  طيي ظن وا  اييرا جيي ا    ييا)ا هيياانالييسا  ةافيي .5

   ط اةا ظااكا  فا  الاال.
  سخا اسةتاجس سةا را   ورا  زة نر. .6
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وطييكا  طييجالتا  حطييا  وا  وزةن ييواظ  حافيياجا هييذرا  طييجالتاظوة ج اهيياا ذييةلا  طييافاسةاوالهيياا .7
  رااح   اكفا ةا كثةا را  س ةةا  وزةن و.

اا- ه)ا   ة ة تا وس ةا  وزةنوا  اراا ثةا راةبحا  وزةنو:

 ااهرا  وااةيعا  الااج وا را  وزةنوا  ارا البذرا    ا)ا ها؟و .1
 وااهظاحج)ا  وزةنوا ياوااهرا  ط وا  الااج وا لوزةنوا؟ .2
 وااهراسةي وا  حرظ انلدانالارةا  الاالاهرابسةي وا   جاةا ظا  اولك؟ .3
 وااهراسةتا   ورا  فال واظ  س ةيوا  والاطبوا راوخالفا  نوا ا  وزةن و .4

ا-راا ثةا راك ف وا الاخا اواةظعازة نر:   ظ ورا  ا

  نيييةظ ا  س    يييواويييياوالييياغاظاةبيييواظس ظغة   يييو.ا ياكيييراحاريييرا حايييالا  يييداوالييياغاوالصييي)اوييييا .1
  وسيياةا ظاسةجيياتا  حيية ةةاظاييسةا  ضييا ةاظ ايية تا  طيي راظ  ةسظبييوا  اييرااالصيي)االوييظا  البيياتاظكييرا

 هذرا   ظ وراا ثةا راكو واظالظن وا  الاال.
   وراظة سا  وا .اب لا  وااةيعااحاالا  داة ظسا وظ  اك  ةةا لحرظ انلدااظ  ةا ظاا ط ةا .2

  نلداوطاظىا الالاالاظب كطها  سيا  داخفلا  الاالاظبا اا را  ةباح.
  وظ ريييالتاظ  ال ييير.ا ياب يييسا  وايييةظعا  زة نيييرانييييا  وكيييايا  يييذيااطيييظتا يييرا  وحارييي را طييي  ا .3

اا ييةلا لالييفاطييةي اا كييظيااطييظ  هااريي  ا ةافيياعااكييا  فا  الاييال.ا ظاب ييلا  وحاريي را  اييرا
 جس ا راحا واب سا  واةظعا  زة نرانيا واكيا  اطظي اظ  احي.

  خاة نيياتاظا ييس)اوطيياظىا  ا ال ييوا.اوييثالا وكيييااظطيي عازة نييواوحرييظ ا  حالسييوا طييهظ واحريياسرا .4
  ظ طسوا  وكاصياظ   تا  زة ن وا  الواا ا وكياذ كاوعاوحرظ ا   سي.

رييظ ا  زة نييراظب  ييوا  طييلعا  خييةىاوثييراوالا طييوا  الطييجوا  رييالان واظ  كاييايا  والا طييوا يي يا  وح .5
 ظ  رظ ا وحرظ ا   سي.

   اذ ةا را  سل انلدا  وحار را  زة ن و. .6
    ة وجا  حكظو واظ  اة  ا  حكظورانلداااج عازة نواوحرظ او  ي.اا .7

ا

ا

ا

ا
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 المحاضرة الثانية:

  The production costsتكاليف االنتاج 

ااكا  فا  الاالا  داقطو ياةص ط  ياهوا:ا ط)ا

وااكيييا  فا  الايييالا  واذ يييةة:اظهيييرا  اكيييا  فا  ايييراااذ يييةا اذ  يييةاوطييياظىا  الايييالا ازييييسا زيييياسةاكو ييي .1
 -  الاالاظا راب لاهاظااوراهذرا  اكا  ف:

 اكا  فا  اجه ز تا  زة ن واكا  ذظةاظ ألطوسةاظ  و  س ت............  خ. . 
 اح ا  وزةنواظ  ة ساناصلاه. جظةا   وا انس انورار . 
كا  فااكا  فا خةىاوثرااكا  فا  حة ثواظ  اال  )اظ  اطظ واظ  ط راظظقظسا  وكاصيا  زة ن واظ  ا .ت

   اطظ   و...  خ.
اايورااكا  فا  الاالا  ثا او:ا هرا  اكا  فا  ارا س  هاا  والاجاطظ از ستا ظاقلتاكو وا  الايالاظا .2

 -هذرا  اكا  ف:
 لدا  ةلاظ  وباالراظ  والااتا  خةىاكضةيبوا  ةلا  زة ن و.  ضة ص ا  ثا اوان . 
   جاةا  ةل. . 
 اكا  فا السثاةا  وباالراظ   تاظ  وكاصياظ  ط جو. .ت
 اكا  فا   ورا  ذيا  س ها  فالحا ظراح ا  وزةنواظ  ة ساناصلاه. .ث
   فاصسةانلداة سا  وا ا  وطاثوةا را  وزةنو. .ل
 نظ صسا  س ةةا  وزةن و. .ح

ويرانعا  خ ةةاويا  كلفواهرا خةاواا أخذرا  والاجا النةا  ناباةاظ  اراااوثيرا اكيا  فا يا  الظ ا
ن ييوا  واليياجاوييعا  يية ساناصلاييهاظ  فاصييسةانلييداة سا  وييا ا  وطيياثوةا ييرا  وزةنييواظنظ صييسا  س ةةا  وزةا

اظ  ارااسخراضويا  اكا  فا  ثا اوا الهاااوثرااكا  فا  فةلا   س لو.

نظ صييسا كثييةاويييااذس ييواجو ييعااكييا  فا  الاييالا  كل ييوا هييظا  وييرا ييةبحا يياذ احرييرا  واليياجانلييدا
.اظورسةاهذرا  ةباحااكظيا يرانيةظ اغ يةا نا اس يوااEconomic profits قاراسيااااااااا

كا ف ضاالاتا ظا  حة ص ا ظا  وة لا  ارااالفا  ح ظ ا  زة ن واظاط  اقليوا   يةلا  يداوطياظىا
  يذ يااالجيظاح يظ ه)اويياهيذرا  وخياسةا  كظاليظيا يراظضيعاوالخفلاجس ا  طاف ساب لا  والاجي يا

ا وكاله)اويا  حرظ انلدانظ صسا كثةاويا  نا اس واظ  اراازيسانلدااذس واجو عا الظ عا  اكا  ف
ا   واذ ةةاظ  ثا او .اكواا وكيا  حرظ انلدا  ةباحا  قاراس واويا  حاكاة.
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  حاكاةا را   ساعا  زة نرا اياريذاةااظ را  نةظ ا  نا اس وا  س    واظ راحا وانس)اظجظس
ااااا  والاجيييييي ياظكييييييذ كا رييييييحا ا  وييييييز ةعا  واظطييييييسوا  حجيييييي)ا حرييييييلظيانلييييييدا  ةبيييييياحا  نا اس ييييييو

Normal profitsظهيرانظ صيساجو يعا  اكيا  فا  ثا ايواظ  واذ يةة.ا  اليسواا كيظياهالياكاافياظتا ي ياا
اياذ ييكا  ييظسا  ييدا  افيياظتا ييرا  والاجيي يا ييراوييز ةعاواطيياظ وا ييراحجوهييااظوظ ةسهيياا  قاريياس وا يي

انظ صسا  س ةةا  وزةن و.

اظ  ايراFarm assets يا  اكا  فا  واذ ةةاظ  ثا اوا ج ااو  زهاانيا الظ عا  وظجظس تا  وزةن يوا
ااوثراة سا  وا ا  وطاثوةا را  وزةنواظهر:

 -ظااور:اFixed assets  وظجظس تا  ثا اها .1
 ق ووا  ةل. . 
 ط جواظة سا  وا ا  وطاثوةا را الاا ا  وباز اظقالظ تا  ةي.ق ووا   الا اتاظ  حناصةاظ   . 
 ق ووا  وكاصياظ   تا  زة ن و. .ت

 -ظااور:اCurrent assets  وظجظس تا  جاةيوا .2
 ق وواقس عا  ح ظ الاتا  وظجظسةا را  حناصةا غة لا  الاالا  جاةيا را  وزةنو. . 
 ق ووا  حاررا  وظجظسا  الا را  وزةنواق راجال ها ظاحراسر. . 
 .ق ووا   لفاظ   ذظةاظ ألطوسةاظ  و  س تا  وظجظسةا را  وخزيا را س  وا  وظط)ا  الااجر .ت
 ة سا  وا ا  ال سيا  وا طةا سىا  وز ةعا غة لا  الاالا  جاةي. .ث

سا ياسخرا  والاجا  ريا را ذ اكياياوظجبياا و اليداذ يكا يا  يسخرا  كليرا كفيرا اذس يوا  اكيا  فا  كل يواظيزيي
 راظضعاوةبحاظ حريرانليدا  ةبياحا  قارياس وا.اظقيسا كيظيا  يسخرا  كليراوطياظ ااانل هااظ كظيا  والاج

ةبحا لاكيا  فا  كل ييوا  ييطا ييسظيا  ييوازييياسةاظ ييراهييذرا  حا ييوا ااظجييسا ةبيياحا ظاخطيياةرا يا يا  واليياجا  وييرا يي
 نا يياسي،اظ كييظيا  واليياجا ييراظضييعا وكالييهاويييا  طيياوة ةا ييرانول ييوا  الاييالا ييرا  جييرا   ريي ةاظ  جييرا
  سظيييرا  ضييااظذ ييكا ياهييس انول ييوا  الاييالاهييظا  حرييظ انلييدانظ صييساوالاطييبوا  الارييةا  الاييالاظويييا

اضوالهاانظ صسا  س ةةاظنورا  وز ةعاظ  ة ساناصلاها.

ليدا واا ذ اكايا  سخرا  كلرا قراويا  اكا  فا  كل وا ا سخرا  را را كظياطا بااظ يراهيذرا  حا يوا جي ان
ا-كاالتاهذرا  خطاةةاهرا حسىا الظ عا  خطاةةا  ا و:اوس ةا  وزةنوا يا  ة اواا ذ 

 خطاةةاجز اويا  كلفوا  ثا اه. .1
 خطاةةاكرا  كلفوا  ثا او. .2
 خطاةةاكرا  كلفوا  ثا اهاظجز اويا  كلفوا  واذ ةة. .3
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ظنلييداضييظ اهييذرا  و ة ييوا  ييةةاويياا ذ اكيياياط طيياوةا ييرانول ييوا  الاييالا ييرا  جييرا   ريي ةاظ  سظييير.ا يا
طيياةةا طييانسا  واليياجانلييداا ةيييةاهييذ ا  طيياوة ةا ظا  اظقييفانيييا  الاييال.ا ياكييراالييظعاوييياو ة ييواو ييس ةا  خ

را ي الظ عا  خطاةةا  وذكظةةا را نالرا حا)انلدا  والاجا يا اظقيفا يرا  جيرا  سظييراظذ يكا يا  طياوة ةا
ظقفانيييا  الاييالا هييذ ا  ظضييعاو اليياراامكييراة ساوييا ا  وزةنييوا ياة سا  وييا ا  وطيياثوةا ييرا  واييةظع.ا ييا ا

   وييرا ظقييفاهييذرا  خطيياةة.ا ويياا ييرا اييةةا  جييرا   ريي ةا يياياطييلظكا  واليياجا ييرا  الاييالا اظقييفانلييداالييظعا
ا  خطاةة.

 يياذ اكاالييتا  خطيياةةاااييوراجييز اويييا  كلفييوا  ثا اييها ييايا  واليياجا طيياس عا يا طيياوةا ييرا  جييرا   ريي ةا ييرا
ذسييرا  كلفييوا  كل ييو.ا ويياا ذ اكاالييتا  الاييالانلييدا وييرا ياااحطيييا طيي اةا  طييل وا  ةافييعاوطيياظىا  ييسخراظ 

 والياجا  خطاةةاااوراكرا  كلفوا  ثا اوا الا ةتا  يا  اظقفا ظا  طاوة ةا يرا  جيرا   ري ةابا الطيبوا  يدا 
 الهاط خطةاهذرا  كلفوانلدا  واحا .ا كيا  طاوة ةا يرا  الايالا يرا  جيرا   ري ةا حطيياوييا  اظقيفا

  دااذ ةةاظ حررانلدا   ظ صسا  والاطبواكواا يا  اظقفا ح االاا  سي ح االاا الها اذرانالارةا  الاالا  وا
اخطاةةا ظا  س يا  زباصياظ   وال ا  ذ ياا ظسظ ا يا    ه)ا ظا ا اوراو ه)ا را   ور.

 اظقيفا واا ذ اكاالتا  خطاةةاااوراكرا  كلفوا  ثا اواظجز اويا  واذ ةةا فراهذرا  حا وا ج انلدا  والاجا 
را   ري ةا اليها يس عاب يلا  اكيا  فا  واذ يةةا ظا  اكيا  فا  ج   يواظيخطيةاجيز اوالهياانيا   ويرا يرا  جي

 راالها واوظط)ا  الاال.ا ايا  اظقفانيا   ورابا الطبوا لوالاجا را  جرا   ري ةاطيظ ا يظ ةا يهاخطية يا
ةاهيظا   ري هذ ا  جز اويا  كلفوا  واذ ةة.اظويا وثلواخطاةةاجز اويا  كلفوا  واذ ةةا ذ ا طاوةا را  جرا

ويياا حرييرا ييب لاوالاجييرا  ةقييرا ظا  بسيي خانالييسواا طييظقظيا  حارييرا  ييداوة كييزا  وييسيا ظا  طييظ ت.ا ييايا
ب لاه   ا  والاج يا جسظيا ط اةا  الااجاوالخفضيواجيس ابح يثا ا طياس  ظيا طياةجاعااكيا  فا ظا جيةةا

را ييرا  وزةنييواطيي اة تااحو ييراظاييحيا  حارييرا  ييدا  طييظت.ا فييراهييذرا  حا ييواويييا  الطيي ااييةكا  حاريي
اظبييذ كا ييظ ةا  واليياجانلييداالفطييهاخطيياةةاكلفييوا  احو ييرا ظا  اطييظي اظب ييعا  الييااجا ييرا  وزةنييوا ظانلييداقاةنييو
ا.  سةي ا ظا طاهلكاكو اتا كثةاوالها  اصلاها س اوياخطاةةاكرا  حارراظس عاثوالها جظة ا ط اةةا  احي

    الاوياخال ا  و لظواتا  وث اهااوثا :اراح اواةظعاسظ جيا الاالا    لا ولكاقس  ااويا  سجال
را يي يرا ساليياراوييا  ييسخراظ  كلفيوا لواييةظعاقيةةا  ويياا ذ اكيايا هييذ ا  والياجا  طيياوة ةا ظا  اظقيفانيييا   ويرا

اكالا  جل يا   ر ةاظ  سظير:

ا

ا

ا
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ا-قاصووا اكا  فا  ثا اواظ  واذ ةةا كراسب وا  ل:

 نوعها قيمتها )دينار( الكلفة ت
اكلفواواذ ةةا1350اكلفوا   لفا1
اكلفواواذ ةةا150اكلفواااذ را  وكاصيا2
اكلفواواذ ةةا60اارل حا   الا اتا3
اكلفواواذ ةةا60ا  ضة ص انلدا    لا4
اكلفواواذ ةةا90ا  وا اظ  كهةبا ا5
اكلفواثا اها30ا  اأو يانلدا   الا اتا6
اكلفواواذ ةةا120ا  و س تا7
اكلفواواذ ةةا90ا  وظ سا  س  وا8
اكلفواواذ ةةا30ا فاوخلفاتا  سجالاالنا9
اكلفواواذ ةةا90ا  وراةيفا  ال س وا  خةىاا10
اكلفواثا اها120ا السثاةا  و س تاظ  وكاصيا11
اكلفواواذ ةةا960ا السثاةا  سجالا    ظلا12
اكلفواثا اها480انورا  ة سا   اصلوا13
اكلفواثا اها450انوراراح ا  واةظعا14
اكلفواثا اها150ا ا  وطاثوة  فاصسةانلداة سا  واا15
اكلفواثا اها90ا السثاةا   الا اتاظ  ط جوا16
اا4320اوجوظعا  اكا  فا  كل وا
ا

ا  سخراوياكراسب وا  ل:

اس الاةانة قر.ا3960ناصساسب وا    لا  ظ حسةا ثويا    ع ا=ا

ا.اس الاةانة قرا90ق ووا ك اسا   لفا  فاةغواظ  طواسا  ح ظ الرا كراسب وا  لاظ حسةا=ا

اس الاةانة قر.اا4050  سخرا  كلراوياكراسب وا  لاظ حسةاهظا

اس الاةانة قرا سب وا    لا  ظ حسة.ا1320ق ووا  اكا  فا  ثا اها لواةظعاهرا
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  كلفييوا  كل ييواا-رييا راسخييرا  واليياجاوييياسب ييوا   يي لا  ظ حييسةا=ا   اصييسا  كلييراوييياسب ييوا   يي لا  ظ حييسةا
ا سب وا    لا

اس الاةانة قر.ا270ا-=اا4320ا–ا4050=ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 يا يا  والييياجا  ويييرا خطييياةةا ياريييا را  يييسخراطيييا  ا يا يا  والييياجا ا يييةلا  يييدا  خطييياةةا  جييي انل يييها
  اظقيييفا يييرا  جيييرا  سظيييير.ا وييياانليييدا  ويييسا   رييي ةا  وكاليييها  طييياوة ةانليييدا ويييرا ياااحطييييا  طييي اةا

ا والاجاقساا ةلا  دا  الظعا  ظ اويا  خطاةةاظهراخطاةةاجيز اوييا  كلفيوظبا اا راا ظ لاخطاةاه.ا يا 
ا  ثا اه.

والحنو:ا يااكا  فا السثاةا  سجالا    الاظ  ضة ص انلدا    لااظضعاضويا  اكا  فا  واذ ةةاظ  سا
ا  ثا اوا الهاااةابطابا سجالا    الا  ذيا  عاضويا  وظجظس تا  جاةيوا.
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 ضرة الثالثة :المحا
 مبدأ تعيين أحسن )أمثل( مستوى لالنتاج: 

 وز ةعاط  ا ياوةا الاا را  وحاضةةا  ظ دانالساسة طوا  فةتا  يا   لظ)ا  زة ن وا  رة واظب يانل)ا س ةةا 
ا)ا ي،اظهظا ياس  تا  الاالا  س    وا رانل)ا س ةةا  ويز ةعا حظ هياا  قارياسياوييا  يداجيس ظ ا قارياس وا

اا   يا  وطاظىا  وثرا الالاال.ا ظ طساها
 تعريف المستوى األمثل لالنتاج:

هظاذ كا  وطاظىا  ذيا  سرا نلداريا راسخيرا،ا ظا قيراخطياةةاووكاليوا ذ اكااليتانول يوا  الايالااالسيظيا
انلدا  خطاةةاظ  سا  ةبح.

ال ا  وثييا اظ وكييياو ة ييوا  فييةتا يي يا   لييظ)ا  زة ن ييوا  ريية واظبيي يانليي)ا س ةةا  وييز ةعابرييظةةا ستاوييياخيي
ا  اا ر:

  يواقا)ا حسا  وخار يا اذذ وا  ح ظ يا اجةبوا اةب وا  ة غاسجالارذ ةةا ذةلا الايالا  لحيظ)اظقيس)ا هياانل
جس ييسةااحاييظيانلييدا   ةظا اليياتاظ  وضيياس تا  ح ظ ييوا ذييةلا كاطييا هااوالانييواضييسا  ويية ل.اكوييااوظضييحا

ياس الاةانة قراظط ةا  باظيا  ظ حساوا2000 را  جسظ ا  اا رانلواا ياط ةا  باظيا  ظ حساويا  لح)اهظا
اس الاةا  طا  وسلظ اا   يا وثراوطاظىا الالاال:ا500   ل  وا    لف اهظا

ا
وزن الدجاجة بالباون  االسبوع

 )ص(
كمية العليقة المستهلكة 

 بالباون)س(
ا0.29ا0.13ا1
ا0.58ا0.26ا2
ا0.97ا0.43ا3
ا1.40ا0.61ا4
ا2.10ا0.90ا5
ا3.10ا1.29ا6
ا4.09ا1.66ا7
ا5.19ا2.04ا8
ا6.50ا2.46ا9
ا7.96ا2.89ا10
ا9.77ا3.31ا11
ا11.58ا3.71ا12
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ا13.34ا4.03ا13
ا15.14ا4.28ا14
ا17.10ا4.48ا15

 ييرا  وثييا ا نييالرا ييأيا  وخييالا اذذ ييوا  ييسظ جيا فضييرا يا اظقييفا  الاييالا ييراالها ييوا  طيي ظعا  ااطييعاأليا
 ظاييهاظ حاظ صييهانليييداكو ييوا قييراويييا    ييا اظ  ايييحظ)ا  وطيياهلكا فضييرا حيي)ا  ييسجالا يييراذ ييكا   وييةا سةا

زياظ  سهظياظزياسةاوحاظ هااويا   ةظا يا   ا ر.ا  الواا ذ ا طاوةا  دا  ط ظعا  خاوسانايةاطيظ ا زييساظا
ووياا ي سيا  يدازيياسةا يرا الايالا  لحي)اظ كيياابياظي ا2.2كذي)ا=اا1كذي)األيا ا2 ةظلا  لح)ا  يدا كثيةاوييا
)ا حيي)ا  ييسجالاوييا    ييا ا  اييراا لييراويياسيية ظةا  لحييظ)اكوياااييزس ساالطييبوا  اييحظاا ف يساجظساييها زييياسةاوحايظىا

ةةا  ضيياةةاظ  اييراا لييراوييياطيي ةا  والاييظل.ا وييااويييا  الاح ييوا  قاريياس وا ييايا  وخييالاب ليي)ا س ةةا  وييز ةعا  يي
ا   يا وثراوطاظىا الالاالا كرا حررانلدا ك ةاةبحارا راوييا  الايالاظهيذ اهيظا  فيةتا ي يا  وخيالا

وييياا يييرا  لظ)ا  زة ن يييواظنلييي)ا س ةةا  وييز ةع.ا يييا وخالاب لييي)ا س ةةا  وييز ةعا حيييظ اس  يييوا  الاييالا  س    يييواكبييا
اوطاظىا الالاالاكواا أار:ار  جسظ ا نالرا  داجسظ ا قاراسياوياخال ها   يا وث

ا را   س  واهالا كااةس يا ج ااظ ةهواا ا   يا وثراوطاظىا الالاالاهوا:
ا ةةاظحسةا  الاالاظهظا   ةا  ذيا ااةيابها  وطاهلك.ط ةاظحسةا  الااج:ا ياط .1
   الاال.كلفواظحسةا  الاال:ا ياط ةاظحسةا  كلفوا  ارا س  هاا  والاجا لحرظ انلدا .2

اب يساذ ييكا ييا)او ة يوا  الييااجا  حييسياظ  و ريظسابا الييااجا  حييسياهيظاكو ييوا  الييااجا  ضيا  وانالييسا ضييا واظحييسة
  واخال اوثا الاا  حا را كظيا  الااجا  حسياهظاكو وا  لحي)ا  ضيا ضا  واظ حسةاوياكلفوا  الاال.ا ياويا

اا   باظي ا  الااجواويا طاهالكاظحسةاظ حسةا باظياظ حس اويا   ل  و.
نهاية 
 االسبوع

التغير في 
 ص

التغير في 
 س

التغير في 
ص/التغير في 

 س

سعر الباون  قيمة الناتج الحدي
الواحد من 

 العليقة )دينار(
ا500ا900ا0.45ا0.29ا0.13ا2
 500ا880ا0.44ا0.39ا0.17ا3
 500ا840ا0.42ا0.43ا0.18ا4
 500ا820ا0.41ا0.70ا0.29ا5
 500ا780ا0.36ا1.00ا0.39ا6
 500ا740ا0.37ا0.99ا0.37ا7
 500ا700ا0.35ا1.10ا0.38ا8
 500ا640ا0.32ا1.31ا0.42ا9
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 500ا580ا0.29ا1.46ا0.43ا10
 500 500ا0.25ا1.81ا0.42ا11
 500ا440ا0.22ا1.81ا0.40ا12
 500ا360ا0.18ا1.76ا0.32ا13
 500ا280ا0.14ا1.80ا0.25ا14
 500ا200ا0.10ا1.96ا0.20ا15

ظزاليييها يييراا–  اذ يييةا يييرالا يييراالها يييوا  طييي ظعا  ثييياالرا=اظزيا يييةظلا  لحييي)ا يييراالها يييوا  طييي ظعا  ثييياالرا
ا  ط ظعا  ظ ا

).   زييياسةا ييراظزيا ييةظلا  لحيي)ابيياظيا حا0.13=اا0.13ا–ا0.26=ااااااااااااااااااااااااااااااااا
ا .  ط ظعا  ثاالرا راالها و

راكو اها يا–و وا   لفا  وطاهلكا راالها وا  ط ظعا  ثاالراك  اذ ةا راسا راالها وا  ط ظعا  ثاالرا=ا
ا  ط ظعا  ظ 

 ييوا ييراالهابيياظياويييا   ل  ييوا  وطيياهلكواا0.29=اا0.29ا–ا0.58=ااااااااااااااااااااااااااااااااا
ا  ط ظعا  ثاالر.

اظظهكذ ا ا)ا  جاسا  اذ ةا رالاظسا كرا  وطاظ ات.
ااظىاويا  وطاظ اتاوياخال :*اب سهاا ا)ا  جاسا  الااجا  حسيا كراوط

ا  اذ ةا رالاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ا  الااجا  حسيا=اا_____________________اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ااراسا  اذ ةا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ا*اب ساذ كا ا)ا  جاساق ووا  الااجا  حسياوياخال ا:

اط ةاظحسةا  الاالاxق ووا  الااجا  حسيا راالها وا  ط ظعا  ثاالرا=ا  الااجا  حسيااااااااا
اس الاةانة قر.ا900=اا2000اxا0.45=ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

لانليدا  جيسظ ا  قارياسيا  يذياالجيسا  يها  وطياظىاهيذ انالييسوااظ  اويساو يس اا  ي يا وثيراوطياظىا الالايا
ااطيياظىاق وييوا  الييااجا  حييسياوييعاكلفييواظحييسةا  الاييالاظ ييرا  جييسظ ا نييالراهييظانالييسوااكاالييتاق وييوا  الييااجا

س الاةا را  وطاظىا  حاسياا500س الاةاظهراالفساق وواكلفواظحسةانالرةا  الاالاا500  حسيااطاظيا
س الياةاهيراجيا تاوييا طياهالكاظحيسةاظ حيسةاا500ضيا  وا  ايراق واهيااناة.اظذ كاألياكو وا  لح)ا  
س الييياة.اظب يييساذ ييكا  وطييياظىا يا  ثييياالرانايييةاطيييظ ا ييي سيا  يييداا500ويييا   ليييفا بييياظياظ حيييس اب  ويييوا

س اليياةاااليياجاويييازييياسةاظحييسةاظ حييسةاويييانالرييةاا440خطيياةةا  واليياجا ياكو ييوا  لحيي)ا  ضييا  واب  وييوا
س اليياةانالييساذ ييكا  وطيياظىاوييياا60 ياطييظ ا  وييرا  واليياجا خطيياةةااس اليياةانة قييرا500  الاييالابكلفييوا
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.ا وكيييا ضييا واظحييسةاظ حييسةاويييا   لييف.اظ كييظيا نلييداةبييحا حرييرانل ييها  واليياجانالييسا  وطيياظىا   اايية
ا  اح  اوياذ كاوياخال اواا لر:

لاالااكلفوانالرةا  ا–را را  سخرا الها وا  ط ظعا   ااة ا=اق ووا  الااجا راالها وا  ط ظعا   ااةا
ا راالها واذ كا  ط ظع.

س اليييييييييييييييييييييييييييييييياةاا1800=اا3980ا–ا5780 ا=ا500اxا7.96 ا– ا2000اxا2.89=ا ااااااااااااا
انة قر.

كلفيواا–را را  سخرا الها وا  طي ظعا  حياسياناية ا=اق ويوا  اليااجا يراالها يوا  طي ظعا  حياسيانايةا
انالرةا  الاالا راالها واذ كا  ط ظع.

س اليييييييييييييييييييييييييييييييياةاا1735=اا4885ا–ا6620 ا=ا500اxا9.77 ا– ا2000اxا3.31=ا ااااااااااااا
انة قر.

كلفييواا–ناييةااااجا ييراالها ييوا  طيي ظعا  ثيياالررييا را  ييسخرا الها ييوا  طيي ظعا  ثيياالرانايية ا=اق وييوا  اليي
انالرةا  الاالا راالها واذ كا  ط ظع.

س اليييييييييييييييييييييييياةاا1630=اا5790ا–ا7420 ا=ا500اxا11.58 ا– ا2000اxا3.71=ا ااااااااااااا
انة قر.

ا  يي يا وثييراوطيياظىا الالاييالانالييسواا كييظياناصييسا  ييس الاةا  ظ حييسا  وطيياثوةا ييرانالرييةا  الاييالا وكييياا
ا- طاظياس الاةاظ حس.اكوااهظاوظضحا را  وثا ا  اا را:

ا رااجةبوا سة طواااث ةا  طواسا  الاةظج الرا راحاررا  ذةةا  رفة  اكاالتاس  وا  الاالاكواا أار:
كمية النتروجين الكلية )كغم( 

 لكل دونم المضافة
 ناتج الذرة الصفراء )كغم(

ا700ارفة
ا800ا10
ا850ا20
ا880ا30
ا900ا40

وييااهييظا  وكطيي ا  كلييراويييا  ييسظال)اويييا ضييا وا  طييواسا  الاةظج اليير؟اظنيي يا وثييراوطيياظىا الالاييال؟اظوييااهييظاا
اساويييطيي ةا  ك لييظغة )ا  ظ حييناصييسا  ييس الاةا  حييسيا  وطيياثوةا ييرااكييا  فا  طييواسا  الاةظج اليير؟ا ذ انلوييتا يا

س اليياةاا200س اليياةانة قييراظطيي ةا  ك لييظغة )ا  ظ حييساويييا  ييذةةا  رييفة  اهييظاا500  طييواسا  الاةظج الييراهييظا
انة قرا  ط.

ا
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ا.ا  وكط ا  كلرا لسظال)اويا ضا وا  طواسا  الاةظج الر:1
كمية السماد 
النتروجيني 
المضاف 

 )كغم(

تكاليف السماد  ناتج الذرة )كغم(
االضافية )دينار 

 عراقي(

ج الذرة قيمة نات
 االضافية

 )دينار عراقي( 

المكسب الكلي 
للدونم من 
 اضافة السماد

 )دينار عراقي( 
ا-ا-ا-ا700ارفة
=اا500اxا10ا800ا10

5000 
=ا200اxا100

20000 
ا15000

=اا500اxا10ا850ا20
5000 

=ا200اxا50
10000 

ا20000

=اا500اxا10ا880ا30
5000 

=ا200اxا30
6000 

ا21000

=اا500اxا10ا900ا40
5000 

=ا200اxا20
4000 

ا20000

اا   يا وثراوطاظىا الالاالاظناصسا  س الاةا  حسيا  وطاثوة:.ا2
كمية السماد 
 المضاف )كغم(

تكاليف السماد 
 المضاف

 )دينار عراقي( 

قيمة الذرة االضافية 
 )دينار عراقي(

 الدينار الحدي المستثمرعائد 
)قيمة ناتج الذرة/تكاليف السماد 

 االضافي(
ا-ا-ا-ارفة
اxا10ا10

ا5000=500
ا4ا20000

اxا10ا20
500=5000 

ا2 10000

اxا10ا30
500=5000 

ا1.2 6000

اxا10ا40
500=5000 

ا0.8 4000

 ليس الاةاا1.2 كيظياناصيسا  يس الاةا  حيسيا  وطياثوةا يرا  الايالا يا يا وثراوطاظىا الالاالاهيظاناليسواا
وظضييحا ييرا  جيسظ ا نييالر.ا  الويياااكذي)اويييا  طييواساكوياا30  ظ حيساظنالييسهاا اظقييفا  والياجانالييسا ضييا وا
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كذ)اويا  طواسا ياناصسا  س الاةا  حسيا  ظ حسا  وطاثوةا  سرا  والاجاا40 خطةا  والاجانالسا ضا وا
ا لطاا  طا يا كظيا  والاجاخطة يا راهذرا  حا و.اا800
ا

 المحاضرة الرابعة:
 :  The principle of substitutionمبدأ االحالل أو االستبدال  

ذ ا  و ييس ا ا  يي يا ظاو ة ييوا خفييلاكلفييوا الالاييالاووكالييوا ذييةلا  حرييظ انلييداالفييساكو ييوا طييا وراهيي
ج يوا  الااجا  طاب و.اظهذ ا  و س ا طا ورا راحا واظجظسا كثةاويانالرةا الايالاظ حيسا يرا   ول يوا  الاا

ا يا  فةتانياو س اا   يا وثراوطاظىا الالاالاهظاظجظسانالرةا الاالاواذ ةاظ حيسا يرا  و يس ا ألخ ية
  الويياا ييراو ييس ا  حييال ا ظا  طييا س  اظجييظسانالرييةيياويييانالارييةا  الاييالا وزجييايابكو يياتاوخالفييوا
ظ كيييياوطييياظىا ظاكو يييوا  الايييالااب يييداثا ايييواوهوييياا خالفيييتاكو يييوانالريييةيا  الايييالا يييذ كا يييا)ا خا ييياةا

ا  وطاظىا  ذيا  سرا خفلاكلفوا الالاال.
ك لييظاا3رييذ ةةا حوييالي اظزيا  ظ حييساوالهيياااظ اظضيي حاهييذ ا  و ييس االفييةلا ياوالاجيياا ة سااذذ ييواخيية  

ك ليظاغة ويااظ طيا ورا هيذ ا  ذيةلااليظن ياوييا  ذيذ  ا حيسهواا   ليفاا13غة )اظذ كا زياسةاظزالهياا  يدا
 ألخضةا    ةط ) اظ آلخةانل  يواوكظاليواوييا  ح يظ ا  وةكيزة.اويزلاهيذ ا  ذيذ  اب يسةاوطياظ اتابح يثا

ك ليظاغية )اظكويااا13  يداا3راظزيا  ح يظ ياظهيراويياكراوطاظىاوالهاا ح  االفيسا  زيياسةا  وسلظبيوا ي
اوظضحا را  جسظ ا نالر:

العليقة المركزة كغم  (1البرسيم كغم )س المزيج
 (2)س

ا120ا100 1
ا104ا120 2
ا91ا140 3
ا80ا160 4
ا71ا180 5
ا64ا200 6
ا58ا220 7
ا53ا240 8
ا49ا260 9
ا47ا280 10
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اس الياةانة قيراظطي ةا  ك ليظغة )ا500ةط )ا    لفا ألخضة اهيظانلواا ياط ةا  ك لظغة )ا  ظ حساويا   
اس الاةانة قر.ا2000  ظ حساويا   ل  وا  وةكزةاهظا

كذيي)ا ياا13كذيي)ا  ييداا3ظ نهييةاويييا  جييسظ ا  طييا  ا يا  وةبييرا حيياظ ازييياسةاظزيا  حوييرا  ظ حييساويييا
كذيي)اويييا   ل  ييواا120ظكذيي)اويييا   ةطيي )اا100كذيي)ا،ا يياذ اقييس)اهييذ ا  وةبييراا10 زييياسةاظزال ييواو ييس ةهاا

كذيي)اويييا   ل  يييوا  وةكييزةا.....  ييخا نسييداالفييساالييكا  زيييياسةاا104كذيي)اويييا   ةطيي )اظا120  وةكييزةا ظا
ا  ظزال و.ا

كواا الحراويياخيال ا  جيسظ ا يا   ةطي )ا ظا   ليفا  خضيةا حيراوحيرا   ل  يوا  وةكيزةاظ كييابكو ياتا
ةكييزةا طيياذالرانالهيياا  واليياجا احييرانالهييااكو يياتا ييأياكو يياتا قييراويييا   ل  ييوا  و كثييةا يا يا ا   ييةا خييةا

كذيييييي)اويييييييا   لييييييفا  خضييييييةا.اظهييييييذ او الييييييارا ياالطييييييبوا  حييييييال اا20   ةطيييييي )اظهييييييرا زييييييياسةاو ييييييس ةهاا
Substitution Ratioييراااليياقلاظ  و رييظسا الطييبوا  حييال اهييراالطييبوا حييال ا   ةطيي )اوحييرا   ل  ييواا 

ا  وةكزةاظ ياالطبوا  حال اهر:
ا 2  اذ ةا راكو وا   ل  وا  وةكزةا را ساااااااااااااااااااااااااااااااااا

اييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالطبوا  حال ا ظا  طا س  ا=اييييييييييييييييييييييااااا
اا 1  اذ ةا راكو وا   ةط )ا را ساااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ا
ظو يا)اا    ل  وا  وةكزة ا يا ياالطبوا  حال اهراكطةابطسهانالرةا  الاالا  ذيا االاقلا ظا طا س 

لا  كطيييةا يييراالطيييبوا  حيييال اهيييظانالريييةا  الايييالا  يييذيا ضيييا ا  حيييراوحيييرانالريييةا  الايييالا  واالييياق
ا    ةط ) .ا

 شروط مبدأ االحالل أو االستبدال:
او ة واالطبوا  حال اظيا)ا  جاسهااكواا را نالر. .1
ا-و ة واالطبوا  ط اةاظيا)ا  جاسهااكواا أار: .2

ا1ط ةاساااااااااااااااااااااااااا
االطبوا ألط اةا=اييييييييياا ا يا ياالطبوا  ط اةاهراو لظ االطبوا  حال  .اااااا

ا2ط ةاسااااااااااااااااااااااااا
 يا يا خفييلاكلفييوا الالاييالاووكالييوااكييظيانالييسا  وطيياظىا  ييذياااطيياظىا  ييهاالطييبوا  حييال اوييعاو لييظ ا

االطبوا  ط اة.
ا يا  كلفوا  حس وا   ضا  و اويا   ل  وا  وةكزةا=ا  كلفوا  حس وا   ضا  و اويا   ةط ).

ا
ا
ا
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اا1ط ةاسااااااااااا2  اذ ةا راساااااااااااااا
اييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي=اايااايييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييااااااااااااا

ا2ط ةاسااااااااااا1  اذ ةا راسااااااااااااا
اا

ا500 5
ايييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياا=اااااييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييااااااااااااااا

ا2000ااااااااااااااا20ااااااااااااااااا
ا

   وطاظىا  ثاوياهظا  ذيا  سرا خفلاكلفوا الالايالاويعاااا0.25=اااااااااا0.25اااااااااااااااا
ا  وطاظىا  طابعا  ذيا طب ه .

كذييي)اوييييا   ل  يييواا53كذييي)اوييييا   ةطييي )اويييعاا240ظيا  وطييياظىا  خفيييلاكلفيييوا الالايييالاهيييظاظبيييذ كا كييي
اكذ)اويا   ل  وا  وةكزة.ا58كذ)اويا   ةط )اوعاا220  وةكزةاظكذ كا  وطاظىا  ذيا طب هاهظا

=اا2000اxا53+اا500اxا240ظ لاأكساوياذ كاالحط ا  كلفوا  كل وا لوطاظىا  ثاوياوييا  ويزيجا=ا
ا.س الاةا226000

ااس الاة.ا226000=اا2000اxا58+اا500اxا220  كلفوا  كل وا لوطاظىا  ثاوياويا  وزيجا=ااااااا
 1التغير في س

 كغم )البرسيم(
)العليقة  2التغير في س
 كغم المركزة(

 نسبة األسعار نسبة االحالل

ا-ا-ا-ا-ااااااااا.1
 0.25ا0.80ا16ا20.ااااااااا2
 0.25ا0.65ا13ا20.ااااااااا3
 0.25ا0.55ا11ا20اااااااا.ا4
 0.25ا0.45ا9ا20.ااااااااا5
 0.25ا0.35ا7اا20.ااااااااا6
 0.25ا0.30ا6ا20.ااااااااا7
 0.25ا0.25ا5ا20.ااااااااا8
 0.25ا0.20ا4ا20.ااااااااا9
 0.25ا0.10ا2ا20.اااااااا10
ا
اا
ا
ا
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ن أن سنعر كغنم الواحند منواجب بيتي: جد أخفض كلفة لالنتاج منن خنالل الجندول التنالي أذا علمنت 
 دينار عراقي: 140 دينار عراقي وسعر كغم الواحد من محصول الجت 500حاصل الذرة هو 

)محصول الجت(  1س المزيج
 كغم

)محصول الذرة(  2س
 كغم

ا13ا8ا1
ا9.4ا10ا2
ا7.1ا12ا3
ا5.7ا14ا4
ا4.7ا16ا5
ا3.9ا18ا6
ا3.4ا20ا7
ا2.9ا22ا8
ا2.6ا24ا9
ا2.3ا26ا10
ا2.0ا28ا11
ا1.8ا30ا12

ااا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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 المحاضرة الخامسة:
 :The theory of comparative costsنظرية التكاليف المقارنة  

.اظ حييظىاهييذرا  النةيييوا يا  وييز ةعا ا اليياجاRelative costsظاطييودا  ضيياا النةيييوا  اكييا  فا  الطيي  وا
ااخريلا زة نيواحاريرا  حاررا  يذيا وكييازة نايها اكيا  فا قيرا يراوالس يوا خيةى.ا يا يا  والس يوا

اكا  فا الااجيها قيراويياوالس يوا خيةى.ا وايساهيذ ا  و يس ا  يداح يرا  اجياةةا  سظ  يواح يثاااخريلا  يسظ ا
ا  وخالفواباالاالاظارس ةا  حارالتاظ  رالاناتا  ارا وكيا الااجهاابكلفوا قراويا لس يا خةى.

 ياااليياجاكييراوالهويياا  حالسييواا اس  يي اهييذ ا  و ييس انلييدا  الاييالا  زة نييراالفاييةلا ياهاليياكاوزةناييايا وكييي
 حيساظ فايةلا يا  يسظال)ا  ظاظ  ا  ةا  ا الهواااخالفايا راقا ل واكراوالهواا را الايالاهيذ يا  وحريظ  ي.ا

ا راكراوزةنوا الاجا  كو اتا  وذكظةةا را  جسظ ا  اا ر:
 الحاصل الذي يمكن انتاجه بوحدات متجانسة ومتساوية من عناصر االنتاج في الناتج

 من االرض )بالكغم(دونم واحد 
 نسبة أ الى ب مزرعة )ب( مزرعة )أ(

ا%60=300/500ا500ا300 الحنطة
ا%50=350/700ا700ا350 الشعير

هراض فا ياوزةنوا ا را  جسظ ا  طا  ا هااو زةا را الاالا  حارل يا كياو زاهاا را الاالا  ا  ةا
 فا ييذ كا هيييراااخريييلا زة نيييواوزةنييوا اظ كييييا الااجهييياا لحالسييواو اةاليييوابوزةنيييوا اهيييظا قييراوييييا  ضييي

  الييااجا ييراهييذرا  وزةنييواهييظا  ايي  ة.ا ياوزةنييوا ا هييااو ييزةا ييرازة نييوا  حالسييوا كثييةاويييا  ايي  ةا يا
%اوييا50%او اةالوابكو وا  الااجا يرا  وزةنيوا ا  الويااالالحيرا يااليااجا  اي  ةا يرا  وزةنيوا اهيظا60

ا ياقا ل يوا  يسظال)ا  ظ حيسا يرا الايالا الاالاوزةنوا اويا  ا  ةا هذ اااخرلاوزةنيوا ا زة نيوا  حالسيو
ظذ يكابا و اةاليواويعا  وزةنيوا .اظ هيذ ا  طي  ااطيوداهيذرا  حالسوا حطياوياقا ل اهانلدا الايالا  اي  ةا

ا  و زةابو زةا  و اةالوا الالااال اةيا  ياو زةاوزةنوا ظاوالس وابو زةاوزةنوا ظاوالس وا خةى.
ة ةاحث يابطي  ا هويا ااالياقلا  ذليوا يا ياناليسا  طياو ياو زةا  و اةالواهذرا ي)اايالتاق يظ اويياق يرا  بيا

 يذ كا جيةياا يس رانليداهيذرا  النةييواا را  الاالا راالكا  وزةنيوا ظا  والس يوا طي  ااالاقرياا يراغلاهيا
وييياخييال ا  و اةالييوا يي يا  وييزةنا يا ظا  والس ايي ياظ  اييراطييظ ااكييظيانلييدا طيياسا  و اةالييوا يي يااكييا  فا

اظ  وثا ا  اا راطظ ا ظضحاذ ك:  الاالاظ  سانلداكو وا  الااج.ا
 تكاليف االنتاج الحاصل

 مزرعة )ب( مزرعة )أ(
اساس الحنطة
اس2اس الذرة
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 ياقة  ةا  جسظ ا نالراهيراكوياا يأارا:ا ياكو يواو  اليواوييانالاريةا  الايالااكليفاسا كيرااالياجاكو يوا
اريةا الايالااكليفاو  الواويياوحريظ ا  حالسيوا يرا  وزةنيوا اظالفيساهيذرا  كو يواوييا  حالسيوااالاجهياانال

سا ييراوزةنييوا .ا وييااوحرييظ ا  ييذةةا كو ييواو  الييواويييانالارييةا  الاييالااكلييفاسا ييرا  وزةنييوا ا كييرا
االيياجاالييااجاو ييي ياوييياوحريييظ ا  ييذةةاظ  يييذيا اليياجا يييالفسا  كو ييوا يييرا  وزةنييوا اظ كييييا كلييفانالاريييةا

داناليسواا الياجا طيا ورانالاريةا  الايالابكفيا ةا نليا اس.ا يا يا  والياجا يرا  وزةنيو2  الايالابو يس ةا
 كلفهاساويانالرةا  الاالا  الوااااسل ا الاالاوحرظ ا  ذةةا  داظحسا ياويا  كلفوااوحرظ ا  حالسو

اس.2 يا
سةا واا  والاجا را  وزةنوا ا  ها)ا ذ كا كظاليهاناليسواا يزةعا حيساهيذ يا  وحريظ  يا االهياااكلفيهاالفيساظحي

الييها فضيرا يا  واليياجابا وزةنيوا ازة نييوانالريةا  الايالاظهييراس.اظناليسواا ييا)ا  اكاويرا يي يا  ويزةنا يا أ
وحرييييظ ا  ييييذةةا ييييس اوييييياوحرييييظ ا  حالسييييواظ  وزةنييييوا ااييييزةعاوحرييييظ ا  حالسييييواظيييييا)ا  ابيييياس ا يييي يا

 ياريياح ا  وزةنييوا ا ييزةعا  ييذةةاظي  ييعاحارييلها  ييدا  وزةنييواا  وييزةنا يا ييرا  حارييرا ذييةلا  اكاويير
ظهييذ ا  وثييا ااسييوا  ييدا  وزةنييوا  .ا ويياا  وزةنييوا ا اييزةعاوحرييظ ا  حالسييهاظيبيياعاحارييلهااويييا  حال

ا ظضحاو س ا  اكاورا را  اباس ا  اجاةيا  يا لس يا   ا ).ا
 يا  اخرييلا ييرازة نييواوحرييظ اويياانلييدا طيياساو ييس ا  اكييا  فا  و اةالييواطييظ ا يي سيا  ييدااذ ييةا ييرا
االطبوا  اكا  فا  يا  وحار را راكراوالس وا ظاوزةنواحادااربحاهذرا  الطبوا  يا  كلفا ياواطاظيا ي

ة ةاايز يا ظا  ايظ زي.ا ويثالااريبحا  اكيا  فا لويزةنا يا لوثيا ا  طيا  اناليسا  طياو يااررا  داحا وا  
ا را الاالا  وحرظ  يا  حالسواظ  ذةةاكواا را  جسظ ا  اا ر:

 تكاليف االنتاج الحاصل
 مزرعة )ب( مزرعة )أ(

اس1.20اس0.90 الحنطة
اس1.60اس1.20 الذرة

اااا1.20اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ا%133=اا100اxاييييييييييييييييييييييييييييييييييي الاالا  حالسوا راوالس وا ا=اا ياالطبوا  اكا  فا الاالا  ذةةابا الطبوا اكا  ف
ا0.90اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ا
اااا1.60اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ا%133=اا100اxاايييييييييييييييييييييييييييا الاالا  حالسوا راوالس وا = ياالطبوا  اكا  فا الاالا  ذةةابا الطبوا اكا  فا
ااا
ا1.20اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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ا
ا- ظااكظيا  اكا  فاكواا را  جسظ ا  اا ر:

 تكاليف االنتاج الحاصل
 مزرعة )ب( مزرعة )أ(

اس1.20اس0.80 الحنطة
اس1.73اس1.15 الذرة

اااا1.15ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ا%144=اا100اxايييييييييييييييييييااكا  فا الاالا  حالسوا راوالس وا =الاالا  ذةةابا الطبوا  اكظياالطبوا  اكا  فا 

ا0.80ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ا

اااا1.73ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ا%144=اا100اxاييييييييييييييييييييييياكا  فا الاالا  حالسوا راوالس وا =ا اكا  فا الاالا  ذةةابا الطبوا  ياالطبوا 

ا1.20ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ا

 انتاج أكثر من حاصلين في منطقتين: 
 

اوحرظ  ياظ راوالس ا ياوخالفا ي:  جسظ ا  اا را ظضحااكا  فا  الاالا كثةاويا
ا

 تكاليف االنتاج الحاصل
 منطقة )ب( منطقة )أ(

اساس كمية معينة من ناتج أ
اس2اس كمية معينة من ناتج ب
اس3اس كمية معينة من ناتج ج
اس4اس كمية معينة من ناتج د
اس5اس كمية معينة من ناتج هن

ارةا  الاالا وكييا طيا وا هاابكفيا ةا يرا الايالا ا ياوالس وا ااوالكاو زةانلداوالس وا األياحزووانال
ويا  حارالتا الهاااالاجاالفسا  كو يواوييا  اليااجاظبكلفيوا قيراو اةاليوابوالس يوا .اظا اظالاظاساظاهيا

 ياو زةاوالس وا ااكظيا راهذرا  حا وا را الاالا  حارراهياظو زةا  والس وا ااكظيا را الاالا  حاررا
 ييراوالس ييوا اظ كيييا ييراوالس ييوا ااكييظياا1:اا1 اظاهييياهييراكالطييبوا اظاكييظياالطييبوا  اكييا  فا يي ياالييااجا
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ظهذ او الارا ياحزووااوييانالاريةا  الايالااكليفاسا يرا  والس يوا ااالياجاا5:اا1الطبوا  اكا  فاكالطبوا
كو واو  الواوياالااجا اظا اظالاظاساظاهيا  الويااهيذرا  حزويواالفطيهااوييانالاريةا  الايالا يرا  والس يوا

 اظالرفا  كو واوياالااجا اظثليثا  كو يواوييااليااجالاظةبيعا  كو يواويياا ااالاجاالفسا  كو واوياالااج
  الييسا خا يياةا  حارييرا  وسلييظ ا الااجييها ييراكييالا  والس ايي يا  ييا)ااالييااجاساظخوييسا  كو ييواوييياالييااجاهييي.

ا خا اةا  حاررا ا را  والس وا اظ  حارراهيا را  والس وا .
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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ا
 المحاضرة السادسة :

 :Measures of Economic Efficiencyالكفاءة االقتصادية في المزرعة مقاييس  
هيرا طيا وا انالاريةا  الايالابسةي يوااح ي ا  حريظ انليدا ك يةاقيسةاا يا  كفا ةا راو الاهياا  قارياسي

ووكياويا  سخرا  را ر.ا ا سخرا  را راهيظا  و  ياةا  ةص طيرا   ياسا  كفيا ةا  قارياس وا يرا  وزةنيو.ا
 اهظا  ايخلا  يذيا طياس عا يا حريراويياوايةظنها  زة نيرانليدا ك يةاو يس ةاوييا  يسخرا  وز ةعا  كفظا
ا  را ر.ا

 كفاءة االقتصادية في المزرعة هي:مقاييس الأهم 
ا  وراةيفا  ال س و.ا–را را  سخرا  ال سيا=ا   ة س تا  ال س وا .1
ن ييو+اق وييوارييا را  ييسخرا  وزةنييرا=ارييا را  ييسخرا  ال ييسيا+ا  اذ ييةا ييراق وييوا  وظجييظس تا  وزةا .2

   ذذ  ا  وجهزاويا  وزةنو.
   فاصسةانلداة سا  وا ا  وطاثوة.ا–نظ صسا   ورا  وزةنرا=ارا را  سخرا  وزةنرا .3
 ق ووانورا  ة سا   اصلو.ا–نظ صسا  س ةةا  وزةن وا=انظ صسا   ورا  وزةنرا .4

ا
 مثال : اوجد مقاييس الكفاءة االقتصادية للمزرعة من المعلومات التالية:

اس الاةا4319000 ة س تا  ال س وا=ا  - 
اس الاةا2293000  اكا  فا  ال س وا=ا- 
اس الاةا491000-  اذ ةا راق ووا  وظجظس تا=ا-ل
اس الاةا274000ق ووا  ذذ  ا  ذيا طاهلكاها   اصلواويا  وزةنوا=ا-س
اس الاةا110000  فاصسةانلداة سا  وا ا=ا-هي
اس الاةا600000نورا  ة سا   اصلوا=ا-ظ

ا  حر:
اس الاةا2026000=اا2293000-4319000  سخرا  ال سيا=اارا ر .1
 س الاة.ا1809000=اا274000 ا+ا491000-+ا ا2024000را را  سخرا  وزةنرا=ا .2
 س الاة.ا1699000=اا110000ا–ا1809000نظ صسا   ورا  وزةنرا=ا .3
 س الاة.ا1099000=اا600000ا–ا1699000نظ صسا  س ةةا  وزةن وا=ا .4

ا
 
 
 



 23 

 
 يم المشاريع الزراعية منها:هناك مقاييس اخرى لتقي

ا  ةباحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
اييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوةسظساة سا  وا ا  وطاثوةا=اييييييييييييي .1

اة سا  وا ا  ثا تاااااااااااااااااااااااااااااااااا
ا

اة سا  وا ا  ثا تاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ايييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي.اوسةا طاةس ساة سا  وا ا  وطاثوةا=ااايييييييييييييييي2

ا  ةباحا+ا  السثاة تااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ا

اكو وا  الاالاxاكا  فا  الاالا  ثا اوااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
اييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي.اكو وا  الاالانالساال سوا  ا اس ا=اييييييييييييييييييييييييييي3

ا  اكا  فا  واذ ةةا–ق ووا  الاالاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 مثال: من المعلومات في أدناه جد مقاييس الكفاءة المزرعية التالية:

قطنننة نأ. منننردود رأس المنننال      ب. فتنننرة اسنننترداد رأس المنننال     ج. كمينننة االنتننناج عنننند        
 التعادل.

 
س الييييياةاااوطييييياحوا  ةلا=اا8000000س الييييياةااا  كلفيييييوا  ثا ايييييوا=اا5000000فيييييوا  واذ يييييةةا=ا  كل

اسظال)اا1000
ا70000كذيي)اااااطيي ةا  سيييا  ظ حييساوييياوحرييظ ا  ايي  ةا=اا500و ييس ا الااج ييوا  ييسظال)ا  ظ حييسا=ا

اس الاة
اس الاةااا5000000س الاةااق ووا  وباالرا را  وزةنوا=اا100000000ق ووا  ةلا  زة ن وا=ا

اس الاة.ا150000 السثاةا  وباالرا=ا
 الحل: 

اس الاةا22000000=اا13000000ا–ا35000000  ةباحا=اا
=اا5000000+اا100000000ة سا  وييييييييييييييا ا  ثا ييييييييييييييتا=اق وييييييييييييييوا  ةلا+اق وييييييييييييييوا  وبيييييييييييييياالرا=ااا

اس الاةا105000000
ا22000000اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ا%21=ااييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي=ايييييييييياوةسظساة سا  وا ااااااااااااااااا
ا105000000ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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ا
ا105000000اااااااااااااا105000000ااااااااااااااااااااااااااا

اطالظ تاا ةيبا.ا5ييييييييا=ايييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي=اياييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي اةةا طاةس ساة سا  وا ا=ايييييييييا
اا22150000اااااااا150000+22000000ااااااااااااااااااااااااا

ا
ا

ا4000000000ااااا500اxا8000000اااااااااااااااااااااااااااااااااا
ا.ا ةيبااسيا133ييييييا=اييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي=اييييايييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييكو وا  الاالانالساال سوا  ا اس ا=ايييييييييييييي

ا30000000ااااا5000000ا–ا35000000ااااااااااااااااااااااااااا
ااااا

اا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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 المحاظرة السابعة:
 :طرق ادارة المزارع 

بوظج هياا   ول ياتا  وزةن يوا ياوس ةا  وزةنوا  كفظ ا حاالا  داو ة واظضعاخسيواوزةن يواالاجحيوااطي ةا
ظ ذيةلااح  ي ااالحظااح   ا  هس  ا  و ريظسةا يرا  وزةنيواظهيرااح  ي ا ك يةاقيسةاريا راوييا  ةبياح.

اهذ ا  ذةلا ج ا  وةظةابأةب واوة حراةص ط واهر:
ااحس سا ظاا   ياراح ا  وزةنواوراسةا  الاالا  وا طةةا س ها را  وزةنو. .1
ظ  اراوياخال هياا طياس عا هيااويس ةا  وزةنيوا  ظريظ ا  يداااحس ساسةتا طا وا انالارةا  الاال .2

   طا وا ا ألوثر.
و اةالوا  طا وا ا  حا را  الارةا  الاالابا طيا وا ا ألوثيرا ذيةلاو ة يواويسىا  خياال ا ي يا .3

   طا وا  ي.
 يكاذاسة طوا وكاال وا  الا ا اويا  طيا وا ا  حيا را  يدا  طيا وا ا ألوثيراثي)ا  الا يا ا  ف ليرا  يد .4

ا  وطاظىا  وثر.ا
اظهالاكا ةب واسةتاةص ط وا س ةةا  وز ةعاهر:

 .اThe method of the standard farmسةي وا  وزةنوا  الوظذج وا . 
ظا اليييراسة طيييواظجيييةساكيييرا  و لظوييياتا  وا ل يييوابا وزةنيييواظ  ويييز ةعا  وجييياظةةاوييييااليييظعا  وحارييي را

  ةيااةا  وطا ولواظ   ذظةاظكلفاهااظسةتا  وزةظنواظكو وا الااج اهاا را  سظال)اظكلفاهااظالظعا  طوس
اظ   يسيا   اولييواظ  طييافاسةاوييااجيياة ا  وحسيياتا  زة ن يوا ييرا  والس ييواظ ناباةهيااكالوييظذلاق اطيير
 ذييةلا  طييا وا ا  وثييرا  الارييةا  الاييالاظاح  يي ا  ةبيياحاظا ل ييرا  كلفييوا  كل ييوا الالاييال.اظويييا

اوياا  اة ضي واكوياا الهيااااجاهيراوبياسي ا  كلفيون ظ اهيذرا  سةي يواهيرا اا ا يةاوزةنيواظ ق  يواظ ال
ا  حس واظ  سخرا  حسياظ  الااجا  حسياظو س ا   ظ صسا  حس وا  واطاظ و.

 .The method of substitutionسةي وا  حال ا ظا الطا س  ا . 
ظا اليرا حيال اويزيجاوييا  واياةيعا  زة ن يوابريظةةاكاوليوااواازاهذرا  سةي يواباالهيااطيهلواظبطي سوا

واوحيييرا  واييياةيعا   س ويييوا  طييياب وا يييرا  وزةنيييو.اكيييأيا كيييظيا حيييال ا ظا طيييا س  احاريييرا ظاجزص ييي
زة نييراوحييراحارييرا خييةاذيا الااج ييوانا  ييوا ظاطيي ةا نلييدا ظحييسةا الااجييه.اويييا جييرا  طيياذال ا

   وثرا لوظ ةسا  زة ن وا را  وزةنوا اح   ا نلداوطاظىا وثرا الالاال.
 .ا The method of direct comparisonسةي وا  و اةالوا  وبااةةا .ت

ظا الراو اةالوا  وزةنيوابيا وز ةعا  الاجحيواظ  وجياظةةا اليكا  وزةنيوا ذيةلا ابياعا  سيةتا  وثليدا يرا
نياسةي ااس   اخ ة تا رحا االكا  وز ةعا  الاجحيواظ طيا وا ا  سيةتا طاذال ا  وظ ةساظ  ثةظةا

ا راوييا  ةبياح.اويياوز  ياا  وثلدا الطاذال ا  وثرا  الارةا  الاالا ذةلااح   ا ك ةاقسةاري
هذرا  سةي وا الهااا سيا  دازياسةا را ةباحا  وزةنوانالسوااا اةياباحطيا  وز ةعا را  والس و.ا واا
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ال سيواضيي فاهييذرا  سةي ييواويييا س ةةا  وزةنييواهييرا جيي ا يااكييظيا  و اةالييوا يي يا  وييز ةعا  واطيياظ وا
 ا را  وطاحواظ  كفا ةا  الااج و.ا

 . The method of morselizationسةي وا  اذ  ةا  جزصرا .ث
وا ياسةي وا  اذ  ةا  جزصراهراسةي واااخذابوظج هاا   ة ة تا الجازا  نوا ا راجز اويا  وزةن

ةاظ الجازهياانليدا  وزةنيواككير.ا يا  اس  ي ا  وباايسظيا  خذا النةا  ناباةااأث ةاهيذرا   ية ة تا
.ا ويييا وثلييوا  اس  يي اهييظا الاييالا سييةتا   وييرا  جس ييسةانلييداجييز اويييا  وزةنييواظ يي سانل هييااككيير

اوحرظ ا  ذةةا  رفة  ابسةي واجس سةاظوحطالواا سيا  دازياسةا  الايالا  وياسياسظيا   افياتا  يد
ةىااأث ةاهذرا  سةي وا  جس سةانلداكلفوا  الايالا ظا  يسخرا  ريا را لوزةنيو.ا ظاوييا  وثليوا  خي

باها.اويياوز  يااهيذرا  سةي يواا لي )اهظااحط ياخرظبوا  اةبوا اس   اسةي واجس سةا احط ياخريظا
ا  فالح يانلدا حطياسةتا  الاالا،اكواا وكيا لوةايس يا  يزة ن  يا ابياعاهيذرا  سةي يوا يراا يس )
  خسواتا  ةااس وا لفالح ي.اكواا ياهذرا  سةي وااطا ورا راوجا ا  بحيظثا   لو يواظ  وحسياتا

و يواظا  هاوا)ا زيياسةا  الايالاويياح يثا  ك  اجةي  و.اظويان ظ اهذرا  سةي واويا س ةةا  وز ةعاه
  اأك يييسانلييييدا  حريييظ انلييييدا ك يييةاقييييسةاريييا راويييييا  ةبييياحاظ  ييييذيا  يييسا  هييييس اظ  الظن يييواسظيا

اا ألطاطرا را  س ةةا  وزةن و.
ا


