
 

ان كل هذه االيجابيات الناتجة عن زيادة حجم المشروع باتجاه الحجم االمثل له  - الخالصة :
( لإلنتاج اضافة الى TR( لإلنتاج وزيادة االيرادات الكلية )TCتساهم في خفض التكاليف الكلية )

انها تساهم في تحقيق مزايا تطور وتحضر المنطقة التي يقام بها المشروع وفوائدها لصالح الفرد 
 والدولة .  

نه ا الاصحيح ان حجم المشروع الصناعي لها نتائج ايجابية كما ذكرنا ،  -استدراك مهم جدًا : 
المثل له ال يمكن ان تستمر بدون نهاية يجب االنتباه الى ان زيادة حجم المشروع نحو الحجم ا

ن اجراء دراسات الجدوى عية المحددة لهذه الزيادة ، وبدو وبدون لمراعاة الشروط الموضو 
 االقتصادية  لهذه الزيادة . 

ان زيادة حجم المشروع بدون حدود معينة ، وبدون مراعاة الشروط الموضوعية المحددة لهذه 
ان االستمرار بزيادة حجم المشروع بدون حدود ،  بمعنى اخرارة ، الزيادة تؤدي الى اثار سلبية ض

( لإلنتاج بدل تخفيضها . TCيؤدي بعد الوصول الى نقطة معينة الى زيادة التكاليف الكلية )
حجم المشروع يتوقف عند نقطة معينة ولطاقة محددة ، اذا تم  حيث ان انخفاض الكلفة مع زيادة

حجم المشروع فأن هذه التكاليف تبدأ بالتزايد بسبب زيادة الطلب  تجاوزها واستمرت عملية زيادة
على عناصر االنتاج بشكل كبير مما يسبب ارتفاع اسعارها وبالتالي زيادة تكاليف االنتاج ، كذلك 

 بسبب زيادة كلفة نقل االنتاج المتزايد التي تساهم ايضًا بزيادة تكاليف االنتاج . 

لعوائد المشروع وارباحه ، فالعوائد تبدأ اواًل بالتزايد مع زيادة حجم والشيء نفسه يحدث بالنسبة 
المشروع وصواًل الى نقطة معينة ولطاقة محددة ، اذا تم تجاوزها واستمرت عملية زيادة حجم 

البياني  توضيح هذا التحليل من خالل الشكل المشروع فأن هذه االيرادات تبدأ باالنخفاض ويمكن
 -االتي : 

 

 

 



    .العالقة بين حجم المشروع ) حجم االنتاج ( وتكاليف االنتاج  

 (1شكل )

 

 

 

    .العالقة بين حجم المشروع ) حجم االنتاج ( والعوائد )االرباح(  

  ( 2) شكل

 

 

 

ومن خالل التحليل السابق للعالقة بين حجم المشروع ) حجم االنتاج ( وحجم التكاليف الكلية 
( مقاسة بوحدات نقدية ، والعالقة بين حجم المشروع ) حجم االنتاج ( وحجم العوائد TCلإلنتاج )
 ( وبالتالي حجم االرباح . TRالكلية )

ان نحدد المفهوم االقتصادي والفني للحجم االمثل للمشروع الصناعي ، فهو } الحجم الذي يمكن 
، وفي الوقت نفسه تصل العوائد  min( الى الحد االدنى TCتصل فيه تكاليف االنتاج الكلية )

 { .  max( وبالتالي االرباح الى الحد االعلى TRالكلية الى )

  -( السابق ، ما يأتي : 2) ( السابق والشكل1ويالحظ من الشكل )

 : مرحله قبل وصول حجم المشروع الى الحجم االمثل :  المرحلة االولى 

( تكون التكاليف الكلية لإلنتاج في اعلى نقطة لها ) ويكون االنتاج في 1( في الشكل )Aنقطة )
( في ادنى A( في نقطة )2هذا الحجم من المشروع غير مربح ( الن االيرادات تكون في الشكل )

 نقطة لها . 

  : مرحلة وصول حجم المشروع الى الحجم االمثل : المرحلة الثانية 

 حجم المشروع )حجم االنتاج (

 تكاليف االنتاج 
C 

A 

B 

 العوائد واالرباح 

 حجم المشروع )حجم االنتاج(

A 

B 

C 

M 

 M 



( تكون التكاليف الكلية في ادنى نقطة لها ) ويكون االنتاج في هذا 1( في الشكل )Bنقطة )
الحجم من المشروع يحقق اعلى االرباح وااليرادات ، ويكون المشروع قد حقق الحجم االمثل له 

 ( في اعلى نقطة لها . B( في نقطة )2اليرادات تكون في الشكل )الن ا

 

  مرحلة بعد او تجاوز الحجم االمثل للمشروع :  :المرحلة الثالثة 

( تكون التكاليف الكلية قد رجعت الى اعلى نقطة لها ) ويكون االنتاج في هذا الحجم Cنقطة )
( قد رجعت الى ادنى نقطة لها في 2)من المشروع غير مربح ( الن االيرادات تكون في الشكل 

 ( . Cنقطة )

( هي نقطة الحجم االمثل للمشروع الصناعي ويكون االنتاج فيها مجدي اقتصاديًا Mاذن نقطة )
( وتكون االيرادات الكلية في 1( في الشكل )Bحيث تكون التكاليف الكلية في ادنى نقطة لها )

 ( . 2( في الشكل )Bاعلى نقطة لها )

ب االستمرار في المرحلة االولى بزيادة حجم المشروع طالما ان التكاليف الكلية اذن يج -
 للمشروع تتناقص وااليرادات الكلية تتزايد . 

يجب التوقف عند الحجم االمثل للمشروع في المرحلة الثانية طالما ان التكاليف الكلية للمشروع  -
 . في ادنى حِد لها وااليرادات الكلية في اعلى حد لها 

يجب عدم االستمرار في المرحلة الثالثة بزيادة حجم المشروع طالما ان التكاليف الكلية  -
 للمشروع تتزايد وااليرادات الكلية تتناقص .  

 

 

 

 



  -نظرية الحجم االمثل للمشروع الصناعي : ثالثا :

 هناك منهجين ، لكل منهج معياره الخاص في تحديد الحجم االمثل للمشروع . 

  -( المنهج الرأسمالي يسمى ) المنهج الخاص ( :1

المعيار الوحيد المتبع في تحديد الحجم االمثل للمشروع هو معيار ) الربحية التجارية ( الن 
 المشروع يقوم في االساس على مبدأ الملكية الخاصة للفرد مالك المشروع . 

رباح ، وتكون التكاليف الكلية في اذن الحجم االمثل للمشروع هو ذلك الحجم الذي يحقق اكبر اال
ادنى نقطة وااليرادات الكلية في اعلى نقطة ، وتكلفة انتاج الوحدة الواحدة أي التكلفة الحدية 

(MC( في ادنى نقطة  وااليراد الحدي )MR . في اعلى نقطة ) 

 

  -( المنهج االشتراكي يسمى ) المنهج العام ( :2

مثل هو معيار ) المنافع االجتماعية واالقتصادية والستراتيجية المعيار المتبع في تحديد الحجم اال
 ( الن المشروع يقوم في االساس على مبدأ الملكية العامة للدولة . 

اذن الحجم االمثل للمشروع هو ذلك الحجم الذي يحقق العديد من االهداف االقتصادية 
ع الحاجات االساسية ألصحاب الدخول واالجتماعية لألفراد واالقاليم المختلفة في الدولة . كإشبا

الواطئة ، تحقيق افضل مستوى تقني وتكنولوجي ،  تحقيق انتاجية عالية للعامل والماكنة ، مع 
 تحقيق ربحية مناسبة . 

  -مثال :

طريقة نقطة االنكسار في تحديد الحجم االمثل للمشروع الصناعي ) في النظام الرأسمالي ( هي 
الربح ، أي تعمل على ان يكون الربح اكبر ما يمكن عن طريق مقارنة  طريقة تستند الى معيار

 التكاليف والعوائد ) االرباح ( في كل حجم من االحجام المقترحة للمشروع . 



ويتم اختيار ذلك الحجم الذي تبلغ عنده االرباح حدها االعظم ، أي ان هذه النقطة تقوم على 
نتاج الناجمة عن بيع كمية معينة من  االنتاج بأسعار اساس الربط بين تكاليف االنتاج وحجم اال

 معينة وفقا لما تحدده قوى العرض والطلب في السوق . 

وتحدد العالقة في نقطة التقاء خط التكاليف مع خط العوائد قياسا الى محور حجم االنتاج ، 
ذه النقطة الحجم ويطلق على التقاء هذين الخطين بنقطة } االنكسار او نقطة التعادل { وتمثل ه

من االنتاج أي ) حجم الطاقة االنتاجية ( الذي تتعادل فيه تكاليف االنتاج وعوائده عند سعر 
 معين . 

وتحدد هذه النقطة الحجم االقتصادي االدنى والذي يكون المشروع قبل الوصول اليه يحقق 
( وهي نقطة التحول التي mوتتمثل هذه النقطة بالرمز )خسائر ، وبعده تجاوزه يحقق ارباح . 

( تكون فيها التكاليف تساوي mتكون قبلها التكاليف اكبر من  االيرادات وصواًل الى نقطة )
االيرادات ، وبعد تجاوزها تكون التكاليف اصغر من االيرادات ، كما موضح في الشكل 

  -االتي :

                                      R 

                         C 

 

                                                                      M 

  

 

 

  

( متغيرات اقتصادية تعتمد مقاديرها على حجم السوق R( والعوائد )  (( واالرباح Cفالتكاليف  )
 ) العرض والطلب ( وتعتمد على حجم النفقات في كل حجم من حجوم االنتاج . 

 قيمة االنتاج 

   cالتكاليف  

 Rااليرادات 

 



( مرتبط بالكميات المنتجة والمعروضة في السوق ، حيث يرتفع السعر كلما انخفض Pوالسعر )
بالتالي فأن االرباح والعوائد العرض وزاد الطلب ، وينخفض كلما زاد العرض وانخفض الطلب ، و 

 تعتمد على الكميات المباعة واسعارها في كل حركة من حركات العرض والطلب . 

اما التكاليف فهي متغير يعتمد على النفقات االنتاجية وتغيرها وفقًا لحجم  االنتاج واسعار السلع 
 والخدمات المستخدمة في العملية االنتاجية لغرض االنتاج  . 

ي فأن التكاليف تؤثر على االرباح والعوائد بعالقة عكسية ، فكلما ازدادت التكاليف كلما وبالتال
 انخفضت العوائد وانخفضت االرباح والعكس صحيح .  

 


