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 ـ حتديد حجم اإلنتاج وأسلوبه: أوالا 
يتطلبباألمر ببب ألقابببأأل مش ببباألتثأل رببب اعألم بببتم شالثأل  مقبببشتألم وذبب ألمامتؤبببشلثأل   تبببش ألا  ببب أل  بببشأليببب لثأل  ببب أل

هشألخاللألفتب تألم تيألي كنأل  تشجحذ ألتاألقألألم وحأمتأل   ألتوأيأألتاؤ فألألام تيألم  اش باألمإل تشجيام طشماألمختيشالأل
ألز اياأل عياا.

،ألف ؤبا ألمإل ب اعألقلب أل بايمألم  مبشلألام ب ثألالطاقة اإلنتاجية على صلة بوفورات الحجم يتعينألتنألتكونأل
ستلزمألتبومف ألتشلتألم طشماألمإل تشجياأل ركٍمألقشمألطنأليو يًش،ألاأليعتا أل ؤاعًشألممتؤشليًش،أل األتنألزيأل300ياتجألتممأل نأل

 ألم طلبباألم  تومبب ألقلبب ألم سببلعاألفببيألم سببود.أل بب   ألقلبب أللالم بباألم ذببأا أل جبب م ألم  بوماللألم  ش يببا،أل شإلةببشفاأل  بب ألحذبب
أل.ما رش ألام ترغيم  شألياذ ألقنأل وأالياألم  وماللألتاألم طلاأل نألمالتفشعألفيألتكش يفألألكش مألتوليم

ايتعينألفيأله هألم وش األتوأيأألت لوبألمإل تش ألم  الئ ،ألحيثأليوألألت لوبألمإل تش ألم  الئ ألقألألمآلاتألاحذ هش،أل
ألاهاشألأل شإلةشفا    أل ساأل ز ألقاشص ألمإل تش ألا   أل نألتجمألم وؤولألقل ألك ياأل عيااأل نألم  اَتجألم  قت ح،

ات لوبألمإل تش ألم  ثأليعت أأل ركمألألعنصر العمليذاألم تف يقألبينألت لوبألمإل تش ألم  ثأليعت أأل ركٍمألكاي ألقل أل
ألم ذأا أل)م  ف ألم ترغيليألاالتسأل شلألثشبعألكاي (ألالعنصر التكنولوجيقل ألكاي أل أليستأقيألتنألتهت أللالم ا أل  ش ،

ألم  ختلفاأل كمأل نألمر لوبي ألبتوليمألم  زميش ألفيألةو ألالتسألم  شلألم  تشحألألمر لوبامختيشالألألنم فايا مركم أل الئ ًا
ألاتومف ألم  وماللألم بر ياألاتكلفاألكمأل اهش.

ألحذ ألمإل تش أليتوألألفيألةو أل ع فاألهاشأل اينأل باشً ألقل ألم أالم األم تسويقياألم تيألمش عألألالفجوة التسويقية أنَّ
أل ألم طلا ألام طشماألبتوأيأ ألمإل تش  ألحذ  أل توأيأ ألم الز ا ألم ايش شت ألاته  ألام  ستقاليين، ألم وش يين ألم كليين ام ع ض

ألمإل تشجياأل ل ر اعألهي:
م ع ضألم وش يألام  ستقاليألتثأل  عا ألقألألم وحأمتألمإل تشجياألم قشئ األام تيألتوعألمإل رش ألم تيألتاتجأله مألم اوعألأل-

أل نألم  اتذشتألام طشماألمإل تشجياأل كمأل اهش.
ألطلاألم وش يألام  ستقالي.م أل-

 –بمعنى آخر الفجوة التسويقية( = حج  الطلب )جدواه حج  اإلنتاج المتوقع للمشروع الذي ندرس اهاشأليكونأل
أل)اإلنتاج المتاح حاليًا + إنتاج المشروعات تحت اإلنشاء(

 وهنا لدينا ثالثة احتماالت:
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ألبأاالهشأل مالثاألمحت شات:اه هألم اتيذاألتخض ألألاحتمال أن تكون النتيجة موجبة )+( -( 1)
ختيشالألم اتيذاأل ش  وجاألا كنألتكا أل نأل  كش شتألم  ر اعألم فاياألام  شلياألام  ش ياألاهاشألي كنألم بوثألفيألمأل-أ

ألتكا ألحذ أل  تش ألي كنأل  تشجهألايوققألافوالمتألممتؤشليا.أل

ألفيألمر ومدألبلغأل)ألمثال: ألم طلاألقل أل لعاأل ش ألتنَّ ألم ذأا ألم تسويقيا (أل2000000تاةوعأللالم ا
أل) أل    ألاصم ألمأ ألم وش يا ألم  ر اقشت أل  تش  ألاكشن ألم  ر اقشتألتوعأل500000احأت، ألاإ تش  ألاحأت )

(ألاحأت،ألم  طلوبألمحساألم فذوتألم تسويقياأل)تاألحذ ألمإل تش ألم  تشحأل300000مإل رش أل توم ألتنأليكونأل)
أل ل ر اعألم  قت ح(؟

أل:احلل
(أل=أل300000+500000)-2000000أل=م تسببببببببببببويقيا(ألحذببببببببببب ألمإل تببببببببببببش ألم  تببببببببببببشحأل ل ربببببببببببب اعأل)م فذببببببببببببوتأل

أل250000فبذ مألكش ببعألمإل كش ببشتألم  شليباأل ل ربب اعألاألتسبب جأل األ ذ تبش أل)ألوحممدة 1200000 (ألاحببأتألفببذنَّ
(ألاحبببأتألقببببنألط يبببقألم بببتخأممألتلامتألت ويببببمأل400000مر ببب أليخضببب أل  ببببشألم ع بببمألقلببب أل وشا بببباأل  تبببش أل)

ألاماكتفش أل250000 ةشفياألتاأل  تش أل) ألم  تشحا.أل ش قأالت(

ألتكونألم فذوتألم تسبويقياأل ش  وجباألا كبنألتمبمأل بنأل  كش بشتألم  رب اعألم  شليباألام فايبا نأل شحياألتخ  ألمأألأل-ب
ام  ش يباألاهابشألي كبنألم بوبثألقبنألتغييبب ألفبيألليكبمألم طلباأل بنألخبباللألتقبأي أل ابتجأليت يبزأل بش ذولتألام سببع أل

أل  تببببش ألم  ربببب اقشتألم وش يببببباأل) (ألاحببببأتألاإ تبببببش أل1600000م تاشفسببببي.أل فبببب ألم  مبببببشلألم سببببشبقأل فتببببب ضألتنَّ
أل(ألاحأتألفتكونألم فذوتألم تسويقيا=350000توعألمإل رش أل)ألم  ر اقشت
 ل رببببببب اعألم ببببببب ثألألمبببببببأالتألم  سببببببتم  يناحببببببأتألاب بببببببشألتنألأل50000أل=(أل350000+1600000)أل-2000000

(ألاحأتألفذنألم  سأ األتتطلاألم بوثألقنأل يذشلألتاألخلقألطلاأل لفشالدأل250000)ألذ تش  أالسألجأامهألتقأالأل 
أل  قأمال:

أل250000-50000 ألاحأت.أل200000=
 اتيذبباأل وجبباألا كببنأل تومفقبباأل ب ألطشمبباألم  ربب اعألففبيألهبب هألم وش بباألتكبونأل  كش ببشتألم  ربب اعألمبأألتكببونألمأل-جممم

ألم فاياألام  شلياألام  ش ياألهيألم اتيذاألم  طلوبا.
ألم سودألألبالنسبة لالحتمال الثاني: عندما تكون الفجوة التسويقية تساوي الصفر -( 2)  رب أل نألأل عا أل   ألتنَّ

  شألم تومفألقنأللالم باألم ذبأا ألتاألم بوبثألقبنألتغييب ألليكبمألم طلباألأله مألم  اتجألفيأله هألم وش األيذاألقلياش
أل نألخاللألتقأي أل اتجأليت ت أل ذولتألقش ياألا ع ألتاشفسي.

فيألألش وشلاهاشأليذاأل يقشفأللالم األم ذأا أل ألبالنسبة لالحتمال الثالث وذلك عندما تكون النتيجة بالسالب -( 3)
أل.األتاأل اتجألمبتكشالثحشلألقأمألاجولألتثأل يزتألتاشفسياألكأ ش ياألتؤاي ألتكاو وجياألحأيم



دوى االقتصادية للمشروعات ج ل . والء حسين زريق ا                                                                                                                  ا                                                                                                                                  د

3 | P a g e 
 

 حتديد مستويات الطاقة اإلنتاجية: -1/1
أالأل أ هشألقألألم وحأمتألم تيألي كنأل  تشجهشألخاللألفت تألز اياأل عيااألاتقأل:ة للمشروعاإلنتاجي تعرف الطاقة

شتأل عبألأل بشقشتألم تربغيمألاتعتاب أل قيش بًشأل قبأالتألم انبشمألمإل تببشجيألقلب ألتلايباألمحتيشجبشتألم ع بال أل بنألم سبل ألام خببأ 
أللي:يأل عا ًمألقاهشأل ك ياألم وحأمتألم  اتذا،ألايذاألم تف يقألبينأل ستويشتألم طشماألمإل تشجياألك ش

هيألم طشماألمإل تشجياألافقًشأل خؤشئصألمآل ا،ألتثألهيألتمؤ ألحذ أل  تش ألي كنأل  تشجهألأل ستو ألم طشماألم قؤو :أل-1
ألتاألتعطيمألفيألم ع لياألمإل تشجيا.ألبدون حدوث اختناقاتخاللأل أتألز اياأل عيااأل

اهبيألببببشالتألقبنألم طشمبباألمإل تشجيباألم قؤبو أل ط احببًشأل اهبشألماختاشمببشتأللمخبمأل  محببمألأل سبتو ألم طشمباألم  تشحببا:أل-2
أل ممألتغياأل عضألم ع شلألتاألم قطشعألم تيشالألم كه بشئي.ألوهي االختناقات التي ال يمكن تجنبهامإل تش أل

ألم  س وحشتألمإل زم ياأل–م طشماألم  تشحاأل=ألم طشماألم قؤو أل
م  تشحاأل ط احًشأل اهشألم طشماألغي ألم  ستغلا،ألاهيألاألتخض ألرثألاهيألببشالتألقنألم طشماألألم طشماألم  ستغلا:أل-3

ألولكنها تخضع لعوامل فنية ومن الممكن أن تكون الطاقة المستغلة = الطاقة المتاحةتقأي أل
ألاتقس أله هألم طشماأل   ألطشماألزمئأتألاطشماألقشطلا:ألم طشماألغي ألم  ستغلا:أل-4

ل ألت تألتفودأل شألي غاألم  ر اعألفيألم تخأم هألتثألتكا أل نألم طشماألم زمئأت:ألاتارأألقنألاجولألطشماأل  تشجياألكايأل-
ألم تيألياوثألم  ر اعأل  تشجهش.

ألم طشماألم عشطلا:ألاتاتجأل سااألاجولألقطمأل  معأل   كش شتألم  شلياألامآلاتألاا شئمألمإل تش .أل-
 :مثال تطبيقي

ألتقطعأللالم األم ذأا ألم فاياألإلحأ ألم  ر اقشتألم  عطيشتألمآلتيا:
ألاحأت.أل/1800فيألم ره أل/حذ ألم طلاألم  توم ألأل-1
أل%.10 سباألم فشمأأل نألمإل تش ألأل-2
أل شقاأل نألمامألمآل األم ومحأت.أل/0,5م ومعألم الزمألإل تش ألم وحأتأل/أل-3
أل:واملطلوب شقا.ألأل/20يع مألم  ر اعألفيألمر اوعأل/أل-4
ألتقأي ألقألألمآلاتألم الز األ   تش ألم ره ث.أل-)ت(

ألفشئضاأل نألاجهاألم ان ألم فايا.توأيأأل قأمالألم طشمشتألم  تشحاألام  ستغلاألام أل-)ب(
 :احلل

حذ  م طلايذببباألتاًاألحسبببشبألحذبببب ألمإل تبببش ألم رببببه ثألم ومجببباأل  تشجببببهأل=ألأل-
حذ  مإل تش −م فشمأ
𝟏𝟖𝟎𝟎=أل 

𝟎,𝟏−𝟏
  =𝟏𝟖𝟎𝟎

𝟎.𝟗
  =2000 

أل.احأت
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ألم  ر اعأليع مأل/ألتوأيأألقألألمآلاتألم  طلوباألفيألم ره :أل- أليو بشأًلأل/30 شقاألفيألمر اوعألام ربه أل/أل/20طش  شألتنَّ
:أل/7امر اوعأل/ ألتيشمألفذنَّ

قأل تيشم م ره  عألألم ترغيمأل=أل
قأل تيشم مر اوع
 = 𝟑𝟎

𝟕
ألت اوع.أل4,3=ألأل

ألم ومعألم  ثأليقومألفيهألم  ر اعأل شإل تش ألطوملألم ره :أل-
أل=ألقألأل شقشتألم ع مألفيألمر اوعأل*أل عألألم ترغيمألألأل
أل شقا.أل/86=/أل4,3*ألأل20=ألألألأل
أل  تش ألم سل ألخاللألم ره :قألأل شقشتألم ترغيمألم تيأليوتشجهشألأل-
أل=ألك ياألمإل تش أل*ألم ومعألم الزمألإل تش ألم وحأتألم ومحأتألألأل
أل شقاأل1000=ألأل0,5*ألأل2000=ألألألأل
ألاحأتألفيألم ره :أل/2000قألألمآلاتألم  طلوباألإل تش أل/أل-

قأل  شقشت م ترغيم م تي يوتشجهش   تش  م سل  خالل م ره =ألألألأل
ثم   يقوم فيه م  ر اع  شإل تش  طومل م ره  م ومع 

1000=ألأل

86
ألأل11,6=ألأل

أل تأ ينألم طلاألا اه:ألآ األ/12تثأليلز اشأل/
أل.آ األ12م طشماألم  تشحاألأل-1
11,6م طشماألم  ستغلاألأل-2

12
أل%96=ألأل100*ألأل

%.ألاه هألم طشمباألغيب ألم  سبتغلاألهبيألطشمباألزمئبأتأل عبأمألم وشجباأل4%أل=أل96أل–%أل100م طشماألغي ألم  ستغلاأل=ألأل-3
أل  يهش.
 حتليل التعادل:حتديد حجم اإلنتاج باستخدام  -1/2

يهبأفألتوليبمألم تعببشللأل  ب أل ع فبباألم وبأألمرل بب أل بنألمإل تبش ألتاألم  ايعببشت،ألام ب ثألي كببنألتنأليسبت  ألم  ربب اعأل
يًشألقاأهألبارشطهأللانألم تع ضأل   أل خشط ،ألاتعّ فأل قطاألم تعشللأل أ هألك ياألمإل تش ألم تيأليكونألقاأهشألم  بجأل سشاأل

أل سشاياأل لتكش يفألم كليا.أل لؤف ؛ألتثألتنأل ايعشتألم  ر اعأل)مإلي ملمتألم كليا(
ايفّضبمألم ببتخأممألتوليببمألم تعببشللألفببيأللالم ببشتألم ذببأا أل نب ًمألر ببهأليسببشقأألقلبب أل ع فبباألتمببمأل سببتو أل  تببشجيأل

ألي كنأل ل ر اعألتنأليع مألقاأهشأللانألتع يضأل قش هألام ت  مالهأل لخط .
ألاي كنألتوأيأأل قطاألم تعشللأل ش  عشل األم تش يا:

ألم مشبتاأل+ألم تكش يفألم  تغي ت.م  ايعشتألقاأأل قطاألم تعشللأل=ألم تكش يفأل
ألاتعط أل قطاألم تعشللأل/كعألألاحأمت/أل ش قش ونألم تش ي:

م تكش يف م مشبتا=أل
 ع  بي  م وحأت−م تكلفا م  تغي ت  لوحأت

أل
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بعبًشألتحيبثألتنألم تكبش يفألم مشبتباألهبيأل البغألثشببعأل ه بشألكبشنألحذب ألم  ايعبشت،ألت بشألم تكلفباألم  تغيب تألفذ هبشألتتغيب أل
 ألام وذبألكبنألتوأيبأألم طشمباألمإل تشجيباي ،ألاألا كاهشألتبق أللمئ ًشأل سباأل ئوياألثشبتاأل نألم  ايعشت تغّي ألحذ ألم  ايعشت،أل

ألا  بب أل توأيبأألم اقطبباألم تببيألCVPمر مبمأل ل ربب اعأل بنألخبباللألماقت ببشلألقلب ألم عالمبباألببينألم تكلفبباألام وذبب ألام ب بجأل
ر مبمألمم وصولأل  ب ألتوأيبأألم وذب ألألتتعشللألقاأهشألمإلي ملمتألم كلياأل  ألم تكش يفألم كلياأل ل ر اعألم  قت ح،ألابش تش ي

أل لطشماألمإل تشجيا.
ي غاألتحأألم ؤاشقيينألفيأل مش األ ر اعألإل تش أل سشحيقألم غسيم،ألامأألظه تأل بهألم  عطيبشتأل :تطبيقي مثال
أللااالأل/210000 شألقي تهأل/ اويشألألف ثابتةتكالييوتش ألم  ر اعأل   ألألم تش يا:

ألال.لااأل/8م  توم أل لوحأتألم ومحأتأل/ألسعر البيعأل-أللااالأل/5 تومعاأل لوحأتألم ومحأتأل/م ألالتكلفة المتغيرةأل-
م ألتوأيبأأل قطباألم تعبشللأل توأيبأألم وبأألمرل ب أل ب أل املطلـوب:ألقابوتأل باويًش.أل/500000بألم طشماألمإل تشجياألم قؤبو أل/

 :احللألمإل تش ألام  ايعشتألم ومجاألتوقيقهشألكيألاألتتو مألم ر كاألتياألخسشئ .
ألم كليا. اطلقأل نألتنألمإلي ملمتألم كلياأل=ألم تكش يفأل

أل ع ألم اي .×ألمإلي ملمتألم كلياأل=ألك ياألم  ايعشتأل
ألم تكش يفألم كلياأل=ألتكش يفألثشبتاأل+ألتكش يفأل تغي ت.

 س. نرمز لكمية المبيعات بم،أل ع ألم اي ألم  توم أل=ألتكش يفألثشبتاأل+ألتكش يفأل تغي تأل+ألم  بج×ألك ياألم  ايعشتأل
أل0+(أل5×+أل)سألأل210000=أل8×ألسأل
ألسألا اه.أل5+ألأل210000سأل=ألأل8
ألاه مأليعايألتن:أل210000ألسأل=أل3

 سأل=
ألاحأتأل اويشأًلأل70000=أل 210000

3 

اال،أللاألأل8لااالأل لوحأتألم ومحأت،ألابسع ألبي ألأل5تثألقاأأله مألم وأأل نألمإل تش ألبتكلفاألأل،وحدة سنوياً  70000س = 
قبنأل عا أل  ب ألت بهأليذباألقلب أل لمالتألم  رب اعألتنألتزيبأألحذب ألمإل تبش ألاألأل،ارأتألاألتوققألتياألتالبشحألتاألخسشئ فذنألم  

ألاحأتأل اويشألحت ألاألتضط أل  ومجهاألخسشالتألحت ياألفيألحشلألم خفضألمإل تش ألقنأله مألم وأ.أل/70000/
ألك شألاي كنألتنأل ستخأمألمش ونأل قطاألم تعشللأل لوؤولألقل ألم اتيذاأل بشش ًت.

  قطاألم تعشللأل=
ألم تكش يفألم مشبتا

أل لوحأتألألم تكش يفألم  تغي تأل- ع ألبي ألم وحأت

  قطاألم تعشللأل=
210000 

أل=
أل210000

ألاحأتأل70000=
أل3 8-5
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 :  اختيار تكنولوجيا املشروع:ثانياا
ك ببشألهبببوأل عببب افألهاش ببب ألتكاو وجيبببشأل تقأ ببباألجببأًم،ألاتعت بببأألقلببب ألمآل ببباألاقبببأمألتبببأخمألم عاؤببب أل

ًشألقبنألم بر ث،ألاه هألم تكاو وجيشألتكونأل  تفعاألم م نألتثألث بنألشب مئهشألاتكش يفهبشألم  تغيب تأل اخفضباأل سباي
ألاهابش ألتكاو وجيببشألتمبمألتقببأ ًشأل بنألغي هببش،ألاتعت بأألقلبب ألتبأخمألم عاؤبب ألم برب ثألفببي قيباألم تكاو وجيببش.أل

ألم  تقأ ا،ألا كنألتكش يفهشألم  ت ألت هشألمليلاألم م نأل قشال ًاأل ش تكاو وجيش أل  تفتسيي هش،ألا نأل يزمتهش ألعا.غي ت
ألاكيبفألي كببنأل لفابيألتاألم  سبتم  ألم  فشةبلاألببينألم تكاو وجيبشألم  قأ ببألوالسماال المذي يطمرح نفسم 

ألباشً ألقل أل عطيشتأل عياا؟  ر أل اقه
ألفبيأل بشقا(أل170)ألام بش غباأل بأيهشألم انشفباألق بمأل بشقشتألقبألألبزيشلتم ال قياألأل وشفناألت غاألمثال:
ألقبأتألاجبولألم  وشفنباألفبيألم انشفباألمسب أل  بأي ألاتابينألم  وشفنبا،ألصوالتألقل ألياعك أل  شألا   ألم ره 
أل:هيألبأمئم

 شمممهريا، تسممتهلك ثابتممة ةتكلفمم S.P (100,000)تكاليفهمما  تقممدر متطممورة معممدات شممراء -1
(100 )S.P بالساعة متغيرة تكلفة. 

 (575) شهريًا، تستهلك S.P( 5000) تقدر هنا الثابتة والتكاليف النظافة عمال استخدام -2
S.P  بالساعة متغيرة تكلفة.  
 :اختر التكنولوجية المناسبة في الحاالت التالية :املطلوب

أل.ماختيشالأل نألم توققأل  ألشه يشأًلألق مأل شقا(أل190)أل   ألم ع مأل شقشتألقألألبزيشلتألم  غبا -ت
ألا  ش م؟ألشه يًش،ألق مأل شقا(أل200)أل   ألم ع مأل شقشتألقألألبزيشلتألم  غبا -ب
ألا  ش م؟ألشه يًش،ألق مأل شقا(أل220)أل   ألم ع مأل شقشتألقألألبزيشلتألم  غباأل-جب

 احلل:
a) عندةوذكنر اا ،من  اختتانا  التحقق مع شهريا   عمل ساعة( 190) إلى العمل ساعات عدد بزيادة الرغبة 

   المناسبة:التكنولوجاة  اتتاا 

 :ليكما ييجب تحديد مستوى التشغيل الذي يتحقق عنده التعادل بين كال النوعين من التكنولوجيا وذلك 

 للدادييا  الشاريي  لاألول المتطور=التكاالي  الكل لوالمتغياي(  للداديالثابتا  )الشاريي  التكاالي  الكليا  

 الثاني الددائي 

 )س  عدد ساعات العمل الشريي : نفيض  

 س 575+)5000س  = 100+)100000
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 )مستوى التعادل بين الدديلين  ساع  عمل شرييا 200=  475 / 95000س =            95000س = 475

دل سااع  عمال يقا  دون مساتوى التعااا  190) سااعات العمال يليا المساتوى الميواور ر ا  أن وبالتاالي وبماا 

  :يكما يلوالتحقق  الددائي )عمال النظا    البديل الثانييفضل االعتماد على 
 

 البديل الثاني      البديل األول      البيان            
 5,000 100,000 التكلفة الثابتة شهريا:

 109250 =575*190= 19000= = 100*190 التكلفة المتغيرة شهريا:

 114,250 119,000 مجمل التكاليف الشهرية :

 مقبول مرفوض البديل األفضل

b- شهريا   عمل ساعة( 200) إلى العمل ساعات عدد بزيادة الرغبة:  

ار وبالتااالي يفضاال ا تياا التشااغيل  ااي هااذه الحالاا  ال  ااي  بااين كااال العيكااين ماان  ياا  تكااالي  

ا  ااو  هااذ عماال النظا ا بزياااد( سااعات  المحا ظا العايض الااذي سايحقق تكااالي  أ ال يذا مااا روداا  

 هو الذي يجب ا تياره. األول لبديلاوبالتالي  سب القاعد(  المستوى 

c- شهريا: عمل ساعة( 220) إلى العمل ساعات عدد بزيادة الرغبة  

  ألولاالبديل بما أن هذا المستوى من التشغيل أعلى من مستوى التعادل  ي هذه الحال  نختار 

 )باليوم من ارتفاع تكاليف  الثابت   وذلك ألن تكاليف  المتغيي( منخفض .  

 :ذلك يف األساسية والقاعدة

لممى عتعتمممد  مم أنمم  الممما جا  حجمم  النشمماي االقتصمما ي، المما اممان مممن اوفضممل إل ارة المشممروع أن
 ع ثمنهمما(،التقنيمة العاليممة والمتطمورة، واونظمممة التكنولوجيممة المرتفعمة )هممذا بممالر   ممن ارتفمما

 وذلك بسبب انخفاض تكلفة التشغيل.
مممم فممممي حمممال انخفمممماض حجممم  النشمممماي االقتصممما ي فممممدن علمممى إ ارة المشممممروع أن تعتممممد التقنيممممة 

ة ات التكلفمية، وأن تعتمد نظ  التشمغيل ذالمنخفضة، واوقل تطورًا واونظمة التكنولوجية العا 
 .قليل ذلك ون عد  ساعات التشغيلو  الرأسمالية المنخفضة حتما، ولو ارتفعت تكلفة التشغيل

أل

 انتهت احملاضرة مع أطيب التمنيات لكم بالتميز والنجاح


