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 تطبيقات المحاسبة اإلدارية في الحاسوب
 Costs Behaviorسموك عناصر التكاليف 

 
سيتـ دراسة سموؾ عناصر التكاليؼ مف حيث عالقة ىذا السموؾ بتغيرات حجـ النشاط في 
المنشأة، وذلؾ تمييدًا لتحميؿ العالقية بيف التكمفة والربح وحجـ النشاط ودالالت ىذا التحميؿ 

 ذلؾ مف خالؿ ما يمي: واستخدامو.
 لتكاليؼ.تحميؿ سموؾ عناصر ا  – 8
 طرؽ الفصؿ بيف الجزء الثابت و الجزء المتغير في التكاليؼ شبو المتغيرة. – 9
 

 تحميل سموك عناصر التكاليف: أواًل:
وينطمؽ تحميؿ سموؾ عناصر التكاليؼ مف دراسة طبيعة العالقة بيف تغيرات حجـ النشاط في 

العالقة وتحميميا يتـ االستناد  المنشأة وتغيرات عناصر التكاليؼ المختمفة. ومف أجؿ إيضاح ىذه
 إلى تصنيؼ عناصر التكاليؼ في مجموعات ثالثة:

 تكاليؼ متغيرة. – 8
 تكاليؼ ثابتة. – 9
 تكاليؼ شبو متغيرة. – :
 
 :VARIABLE COSTSالتكاليف المتغيرة  – 1

ردية، وىي التكاليؼ التي تتغير بتغير حجـ النشاط في المنشأة، وتتمثؿ العالقة بينيما بعالقة ط
أي أف التكاليؼ المتغيرة تتغير مع تغير حجـ النشاط بنفس االتجاه، لذلؾ فإف ىذه التكاليؼ 
تنعدـ تمامًا عند توقؼ النشاط، ولذلؾ فإف حجـ النشاط يعتبر متغيرًا مستقاًل والتكاليؼ المتغيرة 

 تعد متغيرًا تابعًا ويمكف تمثيؿ العالقة بينيما كما يمي:
 X a Y  

 حيث أن: 
Y .التكمفة المتغيرة = 
a  .معدؿ التغير = 
X  حجـ النشاط = 
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 وبناء عمى ذلك، تتميز عناصر التكمفة المتغيرة بما يمي:
 تخضع لرقابة المستويات التنفيذية في المنشأة. .8
 عنصر بنفس نسبة تغير حجـ النشاط. تتغير إجمالي التكمفة مف ال .9
 نصيب وحدة النشاط مف العنصر ثابتة ال تتغير. .:
 تنعدـ التكمفة المتغيرة عند توقؼ النشاط. .;
 تتغير التكمفة المتغيرة طردًا مع تغير حجـ النشاط. .>

 
 : Fixed Costsالتكاليف الثابتة – 2

نما تبقى تتمثؿ التكاليؼ الثابتة بمجموع األعباء والمصاريؼ التي ال  تتأثر بتغير حجـ النشاط وا 
ثابتة، إذ أنيا ترتبط بفترة زمنية معينة وبطاقة إنتاجية محددة لممنشأة، ولذلؾ يطمؽ عمى ىذه 
التكاليؼ أيضًا تعبير التكاليؼ الزمنية أو تكاليؼ الطاقة. ولكف ىذه التكاليؼ تتغير عمى المدى 

ظروؼ اإلنتاج أو أية تغيرات تطرأ عمى طاقتيا الطولي بتغير الييكؿ األساسي لممنشأة واختالؼ 
 اإلنتاجية.

 تتصف التكاليف الثابتة بما يمي:
 تخضع التكاليؼ الثابتة لرقابة اإلدارة العميا حيث تنشأ بقرار مف اإلدارة العميا. .8
 ال تتغير إجمالي التكمفة الثابتة مع تغير حجـ النشاط )في حدود الطاقة المتاحة(. .9
 لتكاليؼ الثابتة متغير.نصيب الوحدة مف ا .:
يتغير نصيب الوحدة عكسيا مع تغير حجـ النشاط )عندما يزداد حجـ النشاط ينخفض  .;

 نصيب الوحدة الواحدة والعكس بالعكس(.
 ال تنعدـ التكمفة الثابتة عند توقؼ النشاط. .>

 
 :SEMI – VARIABLE COSTSالتكاليف شبو المتغيرة  – 3

ـ النشاط دوف أف يكوف تغيرىا بنفس نسبة تغير حجـ وىي التكاليؼ التي تتغير بتغير حج
النشاط، وال تنعدـ ىذه التكاليؼ بتوقؼ النشاط في المنشأة. وتتألؼ ىذه التكاليؼ في حقيقة األمر 
مف جزأيف، جزء ثابت وجزء متغير. وقد يكوف الجزء المتغير أكبر مف الجزء الثابت في بعض 

ا في أحياف أخرى ولذلؾ يطمؽ عمييا البعض في ىذه األحياف، وقد يتغمب الجزء الثابت عميي
 . Semi – Fixed Costsالحالة تعبير التكاليؼ شبو الثابتة 
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وألف غالبية أساليب المحاسبة اإلدارية تقوـ عمى تقسيـ التكاليؼ إلى مجموعتيف: ثابتة ومتغيرة 
شبو المتغيرة ليتـ في فالبد مف العمؿ عمى فصؿ الجزء الثابت عف الجزء المتغير في التكاليؼ 

ابت إلى النياية إضافة الجزء المتغير مف ىذه التكاليؼ إلى مجموعة التكاليؼ المتغيرة، والجزء الث
 ومف أشيرىا التكاليؼ المختمطة. مجموعة التكاليؼ الثابتة

 التكاليف المختمطة: :  1 – 3
ت ال يتغير بتغير حجـ يف ثابأالمتغيرة تتألؼ بشكؿ واضح مف جز  وىي نوع مف التكاليؼ شبو

النشاط وجزء متغير يتغير بتغير حجـ النشاط وياخذ بشكؿ عاـ سموؾ التكاليؼ المتغيرة. 
ولمعالجة ىذا النوع مف التكاليؼ يجب فصؿ الجزء المتغير عف الجزء الثابت منيا تمييدًا 

ضافة الجزء المت غير إلى مجموعة إلضافة الجزء الثابت إلى مجموعة التكاليؼ الثابتة لممنشأة وا 
 التكاليؼ المتغيرة، ويمكف التعبير عف التكاليؼ شبو المتغيرة المختمطة بالمعادلة التالية:

b  X a Y  
 حيث:

Y .التكمفة شبو المتغيرة = 
a  .معدؿ التغير = 
X  حجـ النشاط = 
b  .الجزء الثابت مف التكمفة شبو المتغيرة = 
 
 : طرق الفصل بين الجزء الثابت و الجزء المتغير في التكاليف شبو المتغيرة: 2 – 3
 طريقة المالحظة وتحميل الحسابات: –أ 

ة وىي طريقة بسيطة وتقريبية تقوـ عمى دراسة عناصر التكاليؼ في المنشأة واالعتماد عمى الخبر 
الشخصية في مالحظة سموؾ ىذه العناصر ومحاولة تقدير الجزء الثابت والجزء المتغير في 
 التكاليؼ شبو المتغيرة اعتمادًا عمى خصائص التكاليؼ وسموكيا في حاالت تغير حجـ النشاط.

 :High – Low Methodطريقة الحد األعمى والحد األدنى لمنشاط  –ب 
الفصؿ بيف الجزء الثابت والجزء المتغير مف التكاليؼ شبو  تعتبر ىذه الطريقة مف أسيؿ طرؽ

المتغيرة وأكثرىا استخدامًا حيث تقوـ عمى مالحظة الحديف األعمى واألدنى الذيف يتراوح حجـ 
النشاط بينيما، ومف حيث تحديد حجـ التكمفة شبو المتغيرة المقابمة لكؿ مف ىذيف الحجميف مف 

 يف الثابت والمتغير مف خالؿ العالقة التالية: ألجز النشاط ومف ثـ يتـ الفصؿ بيف ا
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 التغير في حجـ النشاط÷ = التغير في التكاليؼ شبو المتغيرة  aمعدؿ التغير 
 مثال:

بفرض أنو توفرت البيانات المتعمقة بالتكمفة شبو المتغيرة )المختمطة( عند عدة حجوـ مف النشاط 
                                                                                               عمى الشكؿ التالي:  

 77;9 9777 77=8 8977 77? تكمفة شبو المتغيرة /ؿ.س

 8777 77? 77= 77; 977 حجـ النشاط/ وحدات

 والمطموب:
تخداـ طريقة الحد األعمى فصؿ الجزء الثابت عف الجزء المتغير في التكاليؼ شبو المتغيرة باس

 والحد األدنى.
 الحؿ:
 ؿ.س/لموحدة 9( =  977 – 8777( ÷ )77?  – 77;9= )

 الجزء الثابت = ؟
b  X a Y  

 يمكف حساب الجزء الثابت عند حجـ النشاط األعمى أو األدنى: 
 عند حجـ النشاط األعمى: – 8

9;77  =b   +9  ×8777 
b   =9;77– 9777  =;77 ؿ.س 
 عند حجـ النشاط األدنى: – 9

?77  =b   +9  ×977 
b    =?77 – ;77    =;77 ؿ.س 
 

 باستخدام إكسل سوف نقوم باستخدام دالتين:
ويتكون بناء  SLOPEحصائية لحساب التكمفة المتغيرة لموحدة سوف نستخدم الدالة اإل – 1

 الوسيطات التالية: جممة الدالة من
 Known_y's )نطاؽ الخمية المتعمؽ بالتكاليؼ الكمية.مطموبة.   )معطيات ص 

 Known_x's )نطاؽ الخمية المتعمؽ بحجـ النشاطمطموبة.   )معطيات س. 



85 

 

 
ويتكون بناء  INTERCEPTلحساب التكاليؼ الثابتة سوؼ نستخدـ الدالة اإلحصائية  – 9

 الوسيطات التالية: جممة الدالة من
 Known_y's )نطاؽ الخمية المتعمؽ بالتكاليؼ الكمية مطموبة.   )معطيات ص

 )التابعة(

 Known_x's )نطاؽ الخمية المتعمؽ بحجـ النشاط مطموبة.   )معطيات س
 )المستقمة(.

 
 

 تمرين:
 بالعودة والتطبيؽ عمى التمريف السابؽ نجد مايمي:
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 نقوـ بتطبيؽ الدالتيف لحساب كؿ تكمفة كمايمي:

 لحساب التكمفة المتغيرة لموحدة: – 1

 
 .9حيث إف ناتج الصيغة 

 :التكاليف الثابتةلحساب  – 2

 
 وىو متطابؽ مع الطريقة األولى. 77;نالحظ أف ناتج الصيغة 

 
 ة.وحد 77?9كيؼ يتـ حساب التكاليؼ المتوقعة بفرض أف حجـ النشاط المتوقع 
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 ؿ.س كمايمي: 77?9مبمغ   Xنقوـ بالتطبيؽ في معادلة اإلنحدار حيث سنعوض مكاف 

 
 ؿ.س. 777=والجواب = 

 

 نقطة التعادل: ديدتح

-Breakيعتمد تحميؿ نقطة التعادؿ عمى العالقة بيف التكاليؼ واإليرادات، فتمثؿ نقطة التعادؿ 
Even Point  عندىا اإليرادات الكمية مع التكاليؼ الكمية، وبالتالي فإف النقطة التي يتساوى

 صافي الربح عند ىذه النقطة يساوي الصفر. 
وتُػحدد نقطة التعادؿ بطرؽ متعددة منيا الطريقة البيانية والطريقة الحسابية، حيث يتـ بموجب 

الحجـ )عدد الوحدات األخيرة دراسة العالقة بيف اإليرادات والتكاليؼ، لموصوؿ إلى نقطة التعادؿ ب
 التي تحقؽ التعادؿ(، أو نقطة التعادؿ بالقيمة )قيمة المبيعات التي تحقؽ التعادؿ(.

 تحديد نقطة التعادل في حال منتج واحد:أوال: 
 تحديد سعر البيع لموحدة س. – 8
 سابقًا(.  aتحديد التكمفة التغيرة لموحدة غ )أو  – 9
 التكمفة المتغيرة لموحدة. –المساىمة لموحد = السعر  تحديد ىامش – :
 ىػ÷ ( = ت ث بالحجـبالكمية )نقطة التعادؿ  – ;
 سعر بيع الوحدة.× = نقطة التعادؿ بالكمية  نقطة التعادؿ بالقيمة –>
 

 مثال:  فيما يمي البيانات المتعمقة بإنتاج المنتج )س( من قبل إحدى المنشآت:
 وحدة 777: المباعةعدد الوحدات المنتجة و 

 977 مواد أولية/ لموحدة
 877 أجور/ لموحدة

 7>8 ت. ص. متغيرة/ لموحدة
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 8777777 ت.ص. ثابتة
 7> ت. إدارية وبيعية متغيرة/ لموحدة

 7777>9 ت. إدارية وبيعية ثابتة
 8777 سعر بيع الوحدة

 والمطموب:
 .تحديد نقطة التعادل بالكمية والقيمة - 1 
 صافي ربح المنشأة.تحديد  – 2
تحديد كمية المبيعات بفرض أن المنشأة ترغب في تحديد ربح مستيدف مقداره  – 3

 ل.س.4119111
 الحل:

 في ورقة العمؿ في إكسؿ يتـ إدخاؿ المعطيات السابقة.

 
 لحساب نقطة التعادل بالكمية والقيمة يجب إجراء مايمي:

 (ل.س/لموحدة 511حساب التكمفة المتغيرة لموحدة ) - أ

 
 ل.س( 511حساب ىامش المساىمة لموحدة ) - ب

 
 ل.س( 1251111حساب التكاليف الثابتة لممنشأة)  - ت

 
 وبناء عمى المعطيات السابقة يكوف لدينا الجدوؿ التالي:
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 وحدة( 2511حساب نقطة التعادل بالكمية: ) - ث

 
 (2511111حساب نقطة التعادل بالقيمة:) - ج

 
 (251111صافي ربح المنشأة:) - ح

 .جود األقواسالحظ و  
 (:3311ل.س ) 411111كمية المبيعات لتحقيق ربح مستيدف  - خ

 ىامش المساىمة لموحدة÷ = )التكاليف الثابتة + الربح المستيدف(
 الحظ وجود األقواس. 
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 جدول مستوى النشاط:
 الي:بالعودة إلى بيانات المثاؿ السابؽ وبفرض أنو لدينا عدة مستويات لمنشاط عمى النحو الت

 777,> 777,: 9,777 77>,8 8,777 حجـ النشاط/ وحدات

 والمطموب حساب صافي الربح عند كل مستوى من المستويات السابقة.
 الحل:

 بالتطبيؽ عمى التمريف السابؽ فيجب أف نأخذ بعيف االعتبار النقاط التالية:
 لموحدة.ؿ.س  77>نصيب الوحدة الواحدة مف التكاليؼ المتغيرة ثابت ويساوي  – 8
مجموع التكاليؼ الثابتة ثابت بغض النظر عف تغير حجـ النشاط وفي حدود الطاقة  – 9

 المحددة.
 إجمالي التكاليؼ = التكاليؼ المتغيرة + التكاليؼ الثابتة. – :
 السعر.× اإليرادات = حجـ النشاط  – ;
 التكاليؼ. –صافي الربح )قبؿ الضريبة( = اإليرادات  – >

 جدول تحميل مستوى النشاط كما يمي:التالية ويظير بتطبيق الصيغ 
ويالحظ وجود  يعبر عنيا بالصيغة التالية  بالنسبة لمتكاليف الثابتة: – 1

إشارة $ فقد تـ تثبيت الصيغة كي ال يتـ السماح إلكسؿ بخيار جمع نفس الخانات عندما يتـ 
 . كما يمي:لكامؿ الخالياسحب 

 
في لوحة  $المرسوـ عييا إشارة  SHIFT + 4أو  F4يمكف تثبيت الصيغة مف خالؿ خيار 

 المفاتيح.
 بمعنى لو أنو لـ يتـ تثبيت الخاليا لكاف الجواب كما يمي:
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طالما أف نصيب التكاليؼ المتغيرة ثابت فندخؿ الصيغة التالية  بالنسبة لمتكاليف المتغيرة: – 2
ة وعند المستوى األوؿ ومف ثـ التي تدؿ عمى حاصؿ ضرب حجـ النشاط بالتكمفة المتغيرة لموحد

فالت لكامؿ حجوـ النشاط.  سحب وا 

 
الحظ أنو تـ تثبيت التكمفة المتغيرة ألنيا ثابتة عند مستويات النشاط ومف ثـ سحب لكامؿ حجوـ 

 النشاط.
 إجمالي التكاليف = تكاليف ثابتة + تكاليف متغيرة – 3

 ثـ نسحب لكامؿ الخاليا. 
 ي خمية.الحظ ىنا يجب عدـ تثبيت أ

 السعر× اإليرادات = حجم النشاط  – 4
 الحظ ىنا تـ تثبيت السعر ومف ثـ سحب لكامؿ الخاليا. 

 التكاليف الكمية ويعبر عنيا بالصيغة التالية: –صافي الربح )الخسارة( = اإليرادات  – 5
 

 ومن ثم يسحب لكامل الخاليا.
 يظير جدول تحميل مستوى النشاط كما يمي:
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شركة قد حققت خسارة عند ثالثة مستويات لمنشاط وىنا تكمن أىمية تحميل يالحظ أن ال
التعادل في تحديد النقطة التي تكون عندىا الشركة في حالة الربح وال خسارة وىي كما 

/ وحدة وىنا تتنبأ المنشأة إلى أن يجب عمييا أن 29511مرت في المحاضرة السابقة /
 ون في حالة خسارة.وحدة كي ال تك 29511تنتج مال يقل عن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


