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 مقدمــة:

سبة اإلدارية أحد مجاالت المعرفةة المحاسةب ة ال ةع تعمةل جمة  تمةي  تحم ةل الب ا ةات تشكل المحا

باس خدام طرق  أسال ب م عددة, ل قدمها فع صورة تنسجم  طب عة القرارات ال ع ت خةهاا اإلدارة 

جم  مخ مف مس وياتها,  بما يحقق من تدفق المعمومةات بة ن اةهل المسة ويات, ف ملةل المنشة ة بمةا 

من مس ويات إداريةة  تقسة مات مخ م ةة يحةدداا ا كمهةا ال نم مةع مجةال جمةل المحاسةبة ت ضمنه 

اإلدارية, ح ث تملل الب ا ات  المؤشرات ال ع يوفراا المحاسب اإلداري جنصراً مهما فةع  جةا  

 المنشآت فع ب ئة األجمال جم  اخ الف مراحمها. 

 

ل ينسةةجم مةةي ترةةورات ب ئةةة  قةةد ترةةورت المحاسةةبة اإلداريةةة ب سةةال بها  طرقهةةا بشةةك 

األجمةةال,  تر ةةرات طب عةةة الس اسةةات اإلداريةةة,  مةةا رافةةق الةةا مةةن ترةةورات اق صةةادية. ح ةةث 

تجسدت اهل ال رورات فع المرحمة المعاصرة, بسعع المنشآت إلة  تحق ةق ميايةا تنافسة ة تمكنهةا 

نولوت ةا الحاسةب ايلةع من المنافسة  لبقاء فع السوق,  الا اج ماداً جم   االس خدام الم يايةد ل ك

فع العمم ات ال شر م ة  فع معالجة الب ا ات  اتخاا القةرارات.  مةا رافةق الةا مةن ترةورات  مةم 

اإل  ةةاا المةةرت ال ةةع يمكنهةةا تر  ةةر مواصةة ات المن جةةات, بمةةا ي  ةةق مةةي ال ر ةةرات الم سةةارجة فةةع 

 م رمبات المس همك ن,  العمل جم  تحق ق الجودة الشاممة.

رات المحاسبة اإلدارية ل مب ة االح  اتات الجديةدة,  مقابمةة ال رةورات الم سةارجة  فع إطار ترو

فةةع ب ئةةة األجمةةال, جهةةرت مجموجةةة مةةن طةةرق  أسةةال ب إدارة ال كم ةةة ال ةةع تعةةرف بةةاإلدارة 

االسةة رات ج ة لم كم ةةة, ال ةةع ت ضةةمن مةةدخل تكم ةةة النشةةاطت ال كم ةةة المسةة هدفةت اإل  ةةاا فةةع الوقةة  

من الررق ال ع تعمل جم  توف ر المعمومات  الب ا ات بما ي ماش  مي ال رورات المحدد.  غ راا 

 المعاصرة.

 

 يعمل اها الك اب جم  تقديم المواض ي األساس ة  األ ل ة فع دراسة المحاسبة اإلداريةة,  

لم ةاا م األ ل ةة فةع المحاسةبة نا فع الوحدة األ لة  لدراسةة ا. تعرضثما  ة  حداتف م تقس مه إل  

سةةمو   الوحةةدة اللاللةةة  .   اقشةةم هةةوم ال كم ةةة  تصةةن  ات ال كةةال فلدراسةةة  ةإلداريةةة.  اللا  ةةا

. فةع حة ن أت جمة  ب ا ةات ال كم ةة مةداخل ال سةع ر اج مةاداً  الوحةدة الرابعةة. أمةا جناصر ال كةال ف

بمةا م صةال طب عةة تخرة أل األربةا   اإل  ةاا فةع األتةل القصة ر, ف ها  نافقد  اقشالوحدة الخامسة 

 ي ضمنه تحم ل ال عادل,  د رل فع العديد من االس خدامات اإلدارية.
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  .  خصصةةفةةع الوحةةدة السادسةةة المعمومةةات المالةمةةة  القةةرارات قصةة رة األتةةل تمةة  مناقشةةة 

,  أخ ةةراً فقةةد تعرضةة  الوحةةدة ال خر ر ةة  إتراءاتهةةا اتالمواز ةة الوحةدة السةةابعة لدراسةةة أ ةةوا 

  م األداء اإلداري.طرق ق اس  تق إل   اللامنة
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تمعب المحاسبة اإلدارية د راً مهما فع  جا  المنشآت فع ممارسة أ شر ها المخ م ة, مةن  

خةالل مةا تةوفرل مةن ب ا ةةات  معمومةات تسةاام فةع تحسة ن تةةودة القةرارات الم خةهة.  مةن  اح ةةة 

  ا كمها ال نم مع محور جمل المحاسب اإلداري. أخرى تملل المنش ة ب بعاداا

 ي عرض اها ال صل إل  دراسة الم ةاا م األ ل ةة المرتبرةة بعمةل المحاسةبة اإلداريةة, مةن خةالل 

ال عةةرض إلةة  م هةةوم  طب عةةة المحاسةةبة اإلداريةةةت المنشةةآت  طب عةةة جممهةةات طب عةةة القةةرارات 

فةةت  فةع النهايةة لخصةاةج الجةودة المرمةوب اإلداريةت  ال رق ب ن الب ا ةات  المعمومةات  المعر

 توافراا فع المعمومات المقدمة,  حد د اس خدام المعمومات المحاسب ة.

 

 : مفهوم المحاسبة اإلدارية:1 – 1

ت عةةدد فةةر   المحاسةةبة ب عةةدد مجةةاالت المعرفةةة المحاسةةب ة, ةمةةا فةةع المحاسةةبة المال ةةةت   

تشةة ر  تم عهةةا فةةع تقةةديم الب ا ةةات  المعمومةةات محاسةةبة ال كةةال فت  المحاسةةبة اإلداريةةة, ح ةةث 

الم عمقةةة بالمنشةة ة, لفطةةراف الداخم ةةة  الخارت ةةة. إال أ هةةا ت م ةةي جةةن بعضةةها, مةةن ح ةةث طب عةةة 

الب ا ات  المعمومات ال ع تقدمها,  طب عة المس خدم ن الموتهه إلة هم تمةا الب ا ةات  المعمومةات, 

 أم من خارتها  داخمها.  الا ما إاا ةا وا من داخل المنش ة فقأل, 

 

 قد ارتبأل جهةور  ترةور المحاسةبة اإلداريةة ب رةور المنشةآت المخ م ةة,  ترةور طب عةة 

االح  اتةةات اإلداريةةة لممعمومةةات فةةع إطةةار ترةةورات ب ئةةة األجمةةال,  مةةا ت ضةةمنه مةةن م ر ةةرات 

مصةةرمح ن:  Management Accountingمخ م ةةة. إا ي ضةةمن مصةةرما المحاسةةبة اإلداريةةة 

, ل شةةة ر إلةةة  د ر المعمومةةةات ال ةةةع تقةةةدمها Management اإلدارة  Accountingاسةةةبة المح

المحاسبة فع العمم ة اإلدارية, ال ع ت ضمن تحديد الوجاةف األساسة ة لةادارة.  الةا ا رالقةا مةن 

الد ر  الوج  ة األساس ة لممحاسبة,  الم ملمة ب قديم المعمومات,  أام ة الا فةع اتخةاا القةرارات 

 قبل مخ مف األطراف اات الصمة بالمنش ة.من 

 

 تشكل المحاسةبة اإلداريةة أحةد أتةياء  مةام المعمومةات المحاسةب ة, ح ةث تقةوم  ب جم ةي 

 تحم ل الب ا ات, باس خدام أسال ب  طرق م عددة,  تقديمها بما يؤدي إل  تعم م من عةة القةرارات 

المعمومات  الب ا ات, مملمة بمس ويات  اإلدارية, فهع ترةي جم  اح  اتات األطراف الداخم ة من

( المحاسةةةبة اإلداريةةةة ب  هةةةا نمجموجةةةة مةةةن الرةةةرق 103اإلدارة المخ م ةةةة.  يعةةةرف فمةةةو    

 األسال ب ال ع تمكن إدارة المؤسسات االق صادية مةن ممارسةة تخرة أل فعةال  اخ  ةار سةم م بة ن 

 الحمول البديمة  تحق ق الرقابة من خالل تقويم األداءن.  
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قةةد تعةةاجم الةةد ر الةةهي تمعبةةه المحاسةةةبة اإلداريةةة,  ترةةورت  سةةاةمها  الرةةرق ال ةةةع   

تسةةة خدمها فةةةع تحم ةةةل  تقةةةديم الب ا ةةةات, مةةةي ترةةةورات ب ئةةةة األجمةةةال,  اح  اتةةةات اإلدارة مةةةن 

المعمومةةات. ف  صةةف ب ئةةة األجمةةال ب  هةةا اات طب عةةة دينام ك ةةة, ممةةا يمقةةع جبئةةا جمةة  المحاسةةبة, 

 اهل االح  اتات الم نام ة.  لم رور باتجال تمب ة

ف ةةرتبأل جمةةل المحاسةةبة اإلداريةةة برب عةةة الس اسةةات اإلداريةةة ال ةةع تخضةةي لم رةةوير المسةة مر, 

 األد ات  الوسةةاةل المسةةة خدمة فةةةع العمم ةةةات ال شةةةر م ة المخ م ةةة, خاصةةةة مةةةي تيايةةةد اسةةة خدام 

ل المنشةآت تااةدة جمة  الحاسبات ايل ة فع  مم العمم ات المخ م ة,  جولمة األسةواق, ح ةث تعمة

تحس ن فر   جاحها فع السوق,  تحق ق ميايا تنافس ة تمكنها مةن المنافسةة  البقةاء. ةمةا أصةبا 

بةدال مةن تةودة جمم ةة أ  تةيء مةن جمم ةات  Total Qualityال رة ي أةبر جم  الجةودة الشةاممة 

ممةا ترمةب ترةورات اإل  اا  ال شر ل,  اتجه  المنشآت  حو األسةواق ل ب ةة أا اق المسة همك ن, 

مهمة فع  مم ال صن ي, ارتبرة  باسة خدام الحاسةبات ايل ةة فةع العمم ةة ال شةر م ة, فمهةرت  مةم 

, بمةةا ت ضةةمنه مةةن إمكا  ةةات فةةع تر  ةةر خصةةاةج  طب عةةة Lean Productionاإل  ةةاا المةةرت 

 من ج. المن جات المقدمة بسرجة, مس   دة من اس خدام الحاسبات فع مخ مف مراحل د رة ح اة ال

 

 فةةةع   ةةةا السةةة اق, ترةةةورت  سةةةاةل  أد ات المحاسةةةب اإلداري فةةةع إطةةةار الرب عةةةة  

الدينام ك ةةة لممحاسةةبة  قةةدرتها جمةة  ال رةةور, ل مب ةةة االح  اتةةات الم نام ةةة مةةن المعمومةةات. فقةةد 

جهرت مجموجة من أد ات إدارة ال كم ةة االسة رات ج ة, ال ةع ت ضةمن اإل  ةاا فةع الوقة  المحةدد 

Just in Time (JIT) ال كم ةة جمة  أسةاس النشةاط  ,Activity Based Costing ت  ال كم ةة

, إضةافة إلة   سةاةل أخةرى بةرزت فةع إطةار ترةور اسة راتج ات Target Costingالمسة هدفة 

 المنشآت  طب عة المنافسة الم يايدة فع ب ئة األجمال المعاصرة.

 

تقديم الب ا ات  المعمومات الالزمةة بناء جم ه, فإت الهدف األساسع لممحاسبة اإلدارية او 

التخاا القرارات من قبل اإلدارة بمس وياتها المخ م ة, بما يُمكـّن اإلدارة من اتخةاا قةرارات فعالةة, 

 تع مد جم  معمومات أ  ب ا ات ت صف بخصاةج محددة لمجودة. 

 

 :: الفرق بين المحاسبة اإلدارية والمحاسبة المالية2 – 1

ةالً من المحاسبة المال ة  اإلدارية, تشكالت فرجات من فر   المعرفة جم  الرغم من أت  

المحاسةةب ة, يرتبرةةات بكل ةةر مةةن الجوا ةةب, إال أ همةةا يخ م ةةات فةةع توا ةةب أخةةرى, فب نمةةا ترةةةي 
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المحاسةةبة اإلداريةةة جمةة  طب عةةة قةةرارات اإلدارة, فةةإت المحاسةةبة المال ةةة ترةةةي جمةة   تةةود جةةدة 

 ة,  تولع جناية خاصة لممس خدم ن من خارا المنشة ة الةهين لة ا مس خدم ن لممعمومات المحاسب

لديهم القةدرة  اإلمكا  ةة جمة  اإلطةال  جمة  السةجالت  الب ا ةات الداخم ةة لممنشة ة.  يمكةن تحديةد 

 (,15-12أبةةرز االخ الفةةات بةة ن المحاسةةبة اإلداريةةة  المال ةةة, ف مةةا يمةةع   أبةةو زيةةد  مرجةةع,  

Edmonds et al  ,4-7:]) 

, ب نمةةا Internal  Usersتوتةةه ب ا ةةات المحاسةةبة اإلداريةةة لخدمةةة المسةة خدم ن الةةداخم  ن  – 1

تع بةةر ب ا ةةات المحاسةةبة المال ةةة موتهةةة لممسةة خدم ن بشةةكل جةةام, مةةي ال رة ةةي جمةة  المسةة خدم 

 ةالةةداةن ن  المقرضةة نت المسةة لمرينت الجهةةات الحكوم ةةةت ...(.   External Usersالخةةارتع

 ةل  و  من المس خدم ن من الب ا ات  المعمومات.   تخ مف اح  اتات

ترةي المحاسبة اإلدارية جم  تقديم معمومات اات طب عة مسة قبم ة, ت  ةد فةع اتخةاا القةرارات  – 2

 اإلدارية ةال خر أل  ال نبؤ, ب نما تع بر الب ا ات ال ع تقدمها المحاسبة المال ة تاريخ ة فع معممها.

ل قةةارير ال ةةع تقةةدمها المحاسةةبة المال ةةة العديةةد مةةن القواجةةد  المبةةاد  يحكةةم إجةةداد القةةواةم  ا – 3

,.ب نما ال تـُحكم ب ا ات المحاسةبة GAAPالمحاسب ة, فع إطار المباد  المحاسب ة المقبولة جموما 

 اإلدارية بقواجد محاسب ة محددة,  تحدد بناء جم  طب عة جمل اإلدارة  طب عة قرارتها.

ل ة ب قديم ب ا ات جن المنشة ة ةكةل, ب نمةا ترةةي ب ا ةات المحاسةبة اإلداريةة ته م المحاسبة الما – 4

جمةة  مجةةاالت أ  مواضةة ي أةلةةر تحديةةدا. ملةةل ب ا ةةات ت عمةةق ب قسةةام  خرةةوط إ  ات ةةة محةةددة, أ  

 برامج  مشر جات مع نة ي رمب األمر اتخاا قرارات بش  ها.

ل ة فقأل, ب نما تع مد المحاسبة اإلدارية جم  ترةي ب ا ات المحاسبة المال ة جم  المجاالت الما – 5

 مصادر م عددة لب ا اتها, ةاالق صاد  ال خر أل. 

تقدم ب ا ات المحاسبة المال ة د ريا  فع مواج د محددة, ب نما ال يرتبأل تقةديم ب ا ةات المحاسةبة  -6

جمم ةةة اإلداريةةة ب ةةاريد محةةدد,  إ مةةا باح  اتةةات اإلدارة مةةن المعمومةةات.  بةةهلا يمكةةن  صةةف 

  .Continuous Reportingال قارير فع المحاسبة اإلدارية ب  ها جمم ة مس مرة 

 

 : المنشأة وأهدافها:3 – 1

محةةةور جمةةةل المحاسةةةبة اإلداريةةةة,  Organizationأ  المنممةةةة  Firmتع بةةةر المنشةةة ة  

د فةع  يمكن تحديد م هوم المنش ة ب  ها مجموجة من األفراد يعمموت معةا ل حق ةق اةدف معة ن يحةد

إطار طب عة  شاطها.  تخ مف األاةداف بةاخ الف المنشةآت, فقةد تكةوت المنشة ة اادفةة إلة  تحق ةق 

الربا, أ  إل  تقةديم خةدمات بةد ت مقابةل. ةمةا قةد تكةوت المنشةآت خاصةة ت بةي أفةراد مةن القرةا  

 الخا , أ  جامة ت بي الحكومة, أ  قد تكوت مش رةة ت بي القراج ن الخا   الحكومع.
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 اح ة أخرى تخ مف المنشآت باخ الف طب عة  شاطها ةما يمع: من  

المنشآت الصناج ة,  تعمل جم  تحويل المواد األ ل ة إل  من جات أ  خةدمات  هاة ةة, أ   -1

مصنعة إلة  درتةة معن ةة مةن ال صةن ي. ملةل منشةآت الرةيل  النسة ج ال ةع تقةوم ب حويةل 

 القرن إل  غي ل تس خدم فع صناجة األلبسة. 

ال جارية ال ع تش ري السمي  الخدمات  تب عها جم  حال ها ةما اع بد ت إدخةال  المنشآت -2

تعديالت جم ها, أ  إدخال تعديالت بس رة, ملل المنشآت ال ةع تشة ري المالبةا الجةااية 

  تب عها ةما اع. 

المنشآت الخدم ة ال ع تقدم خدمات جامة أ  إ سةا  ة بةد ت مقابةل أ  بمقابةل بسة أل,  تقةدم  -3

نشآت خدمات إ سا  ة فع معمم األح ات, ةالمشافع ال ع ت بي منممةات خ ريةة, أ  اهل الم

المشافع العامة ال ع ت قاض  مبالغ رميية. أ  تهدف إلة  تقةديم خةدمات حكوم ةة بمقابةل, 

 ملل مؤسسات الهاتف  البريد. 

 

شة رةة,  جم  الرغم من اخ الف األاداف باخ الف المنشآت, إال أ ها ت م ةي تم عةاً بخصةاةج م

 (:44منها  محمد  أبو زيد  

لكل منها ادف أ  مجموجة أاةداف تسةع  إلة  تحق قهةا,  األاةداف تبةرر أ شةرة المنشة ة  -1

  توضا غرضها  ما تنجيل لممج مي,  تملل محور الن اةج المرغوبة.

تضي ةل منش ة مجموجة اسة راتج ات تسةاام فةع تحق ةق أاةدافها,  تملةل االسة رات ج ات  -2

هة لعمل المنش ة,  تضي ق ةوداً جمة  القةرارات ال ةع ت خةه, ل وت ةه المةوارد ال مس ة الموت

  العمل  حو تحق ق األاداف.

 انا  جدد من المديرين, ي ولوت مهام إدارة  تس  ر المنش ة. -3

 ت ضمن ةل منش ة ا كل يب ن العالقة ب ن السمرات  المسؤ ل ات. -4

 ي رمب تحق ق أاداف المنش ة توافر المعمومات. -5

أت المنش ة اع مجموجة من األفراد, فإ ه يجب جم  اإلدارة ا جاز أادافها من خالل اؤالء  ح ث 

األفراد, فاإلدارة العم ا ال يمكنها الق ام بجم ةي القةرارات جمة  ةافةة المسة ويات, إا يجةب االج مةاد 

جمةة  األفةةراد ايخةةرين,  يةة م اةةها األمةةر مةةن خةةالل اله كةةل ال نم مةةع الةةهي يُمّكةةن مةةن حةةد   

لممسةةؤ ل ات اإلداريةةة. بمةةا ي رمةةب ت ةةويت صةةالح ات اتخةةاا  Decentralizationلالمرةييةةة ا

القرارات فع المنش ة, من خالل منا المديرين لدى مس ويات مخ م ة من النشاط صةالح ات اتخةاا 

 [. Garrison and Noreen  ,100القرارات المرتبرة بمجاالت مسؤ ل اتهم  
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 إلدارة: : طبيعة عمل و وظائف ا4 – 1

ت ةةول  اإلدارة مهةةام تسةة  ر المنشةة ة ل حق ةةق أاةةدافها المحةةددة,  الةةا مةةن خةةالل  ضةةي  

االس رات ج ات المالةمة,  الس اسات المرتبرة بها, بمةا يضةمن اسة خدام المةوارد الم احةة ل حق ةق 

األاةةداف المحةةددة.  تملةةل جمم ةةة اتخةةاا القةةرارات تةةوار جمةةل اإلدارة,  تخ مةةف طب عةةة اةةهل 

رات  حات ها من المعمومات,  فقا لرب عة القرارات اإلدارية, المحددة بةد راا اج مةادا جمة  القرا

 المس وى اإلداري  اله كل اإلداري المحدد ل  ويت الصالح ات  المسؤ ل ات داخل المنش ة.

 

 يمكن النمر إل  القرارات جم  أ ها  مام مدخالته ب ا ات جن البداةل الم احة  مخرتاتةه اخ  ةار 

بديل مع ن, بناء جم  جر ف  مواقف محددة.  يمكن تقس م القرارات من  واحع م عددة, أبرزاا 

 ([:Romney and Steinbart   ,11(,  44 اليامل, الجيء األ ل,  

 

 أوال: حسب المستوى اإلداري: 

 تقسم القرارات من اهل الناح ة جم  أساس المس وى اإلداري المعنع باتخاا القرار إل :

 :Unstructured Decisionsرارات غير متكررة ق -1

 اع قرارات غ ر م كررة,  ترتبأل بخرأل المنش ة  إس راتج  ها  أادافها العامة.  لهلا ت خه مةن 

قبل اإلدارة العم ا,  من أملم ها: اإل ةدماا مةي منشة ة أخةرىت  إ شةاء مصةني تديةد أ  خةأل إ  ةاتع 

 تديد.  ي مي اها النو  من القرارات ب  ها:

 تحدد الس اسات العامة لممنش ة فع األتل الرويل. -أ 

 ت عمق بالمس قبل بما يعنع أ ها ت رمب معمومات اات طب عة مس قبم ة. -ب 

ت عمق بمر ف  أ ضا  المنش ة العامة,  بال الع ت رمب معمومات جامة  ممخصة, ملل  -ا 

 معمومات جن المنافس نتال ضخمت  االح كار.

 القرار.ت رمب اس خدام أحكام  خبرة م خه  -د 

تـُدّجم بوساةل تدج م القرارات المع مدة جم  الحاسب ايلع, إال أت اهل الوساةل تقوم  -ل 

 بمهمة تسه ل تجم ي الب ا ات من مصادر مخ م ة. 

 

 :Semistructured Decisionsقرارات شبه متكررة  -2

ا ما تكةوت  اع قرارات غ ر م كررة,  إاا تكررت تكوت فع ف رات زمن ة طويمة  وجا ما,  غالب

اهل القرارات غ ر مبرمجةة بشةكل ةامةل, إال أ هةا تةـُدّجم بوسةاةل تةدج م القةرارات المع مةدة جمة  
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الحاسب ايلع.  من أملمة اةهل القةرارات: طمب ةات الب ةي الخاصةةت  ال وقةف المؤقة  جةن ميا لةة 

 النشاط.

باتخةاا قةرارات قصة رة  ت خه اهل القرارات غالبا من قبل المس ويات اإلدارية الوسةر ,  تةـُعن  

األتل, تعمل جم  تحويل االس رات ج ات إلة  خرةأل قصة رة األتةل قابمةة لم رب ةق مةن قبةل الةنمم 

ال شر م ة.  ي رمب اتخاا اها النو  من القةرارات, االج مةاد جمة  أحكةام  خبةرة م خةه القةرارات, 

ف خبةرة م خةه القةرار ح   ي م تحم ل الب ا ات  تق  مهةا بشةكل ةامةل,  لةهلا فإ هةا تخ مةف بةاخ ال

  قدرته جم  تحم ل  تق  م الب ا ات  الموقف اإلداري.

 

 :Structured Decisionsقرارات متكررة  -3

ت م ي اهل القرارات ب  ها ر ت ن ة  م كررة بشكل يومع تقريبا,  يمكةن ت ويضةها إلة  المسة ويات 

ي بعهةةا المسةةؤ ل ةممةةا  اتةةه  الةةد  ا,   مةةرا ل كراراةةا فإ هةةا تةة م  فةةق قواجةةد  إتةةراءات ر ت ن ةةة

 مواقف مماثمة,  من أملمة اهل القرارات: تحديد ةم ة اإل  اا الواتب ا  اتها من من ج ما. 

 تع بر المعمومات ال ع ت رمبها اهل القرارات  مر ة,  يمكن برمج ها مةن ح ةث النوج ةة  درتةة 

 ال  ص ل  الدقة  الشمول.

 

 قسم القرارات إل :,  تنثانيا: حسب المدى الزمني للقرار

قرارات قصة رة األتةل, تكةوت رثاراةا مم ةدة إلة  مةدة زمن ةة ال ت عةدى ف ةرة  احةدة,  بال ةالع  -1

يمكن ال قم ل من رثار جنصري اليمن  جةدم ال  ةةد جنةد تةوف ر المعمومةات المحاسةب ة التخةاا اةهل 

 القرارات.

 ةةالع ال يمكةةن ال قم ةةل مةةن رثةةار قةةرارات طويمةةة األتةةل يم ةةد ت ث راةةا لعةةدة ف ةةرات زمن ةةة,  بال -2

جنصري اليمن  جدم ال  ةد جند توف ر المعمومات المحاسةب ة لم خةه القةرارات.  غالبةا مةا تةرتبأل 

 بالقرارات غ ر اله كم ة أ  االس رات ج ة  مواقف إدارية غ ر م كررة.

 

 , تقسم القرارات إل  ثالثة ا وا :ثالثا: حسب الوظائف اإلدارية

 :Planningطية قرارات تخطي – 1

ترتبأل اهل القرارات بالمس قبل  تحديد أاةداف المنشة ة فةع األتمة ن القصة ر  الرويةل,  الوسةاةل 

ال ةةع تمكنهةةا مةةن تحق ةةق اةةهل األاةةداف, اج مةةادا جمةة  المةةر ف الم وقةةي  توداةةا مسةة قبال.  مةةن 

ةم ة اإل  ةاا  أملم ها: إ  اا  تسويق من ج تديد أ  ال وقف جن ا  اا  تسويق من ج موتودت تحديد
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ال ع يجب إ  اتها من ةل من ج لموفاء بالرمب خالل ال  ةرة القادمةةت تحديةد اح  اتةات المنشة ة مةن 

 النقدية خالل ال  رة القادمة  ة   ة تدب ر العجي أ  اس لمار ال اةت.

 

 : Controlقرارات رقابية  -2

قار ةةة الن ةةاةج ال عم ةةة مةةي تةةرتبأل اةةهل القةةرارات بوضةةي القةةرارات ال خر ر ةةة موضةةي ال ن  ةةه,  م

المخررةةة,  مةةدى الحاتةةة إلةة  إتةةراء تعةةديالت جمةة  الخرةةة الموضةةوجة,  تحديةةد اإل حرافةةات 

 تحديةةد أسةةبابها,  معالج هةةا إت امكةةن, فهةةع ت ضةةمن م ابعةةة  تق ةة م  ضةةبأل األ شةةرة بمةةا يحقةةق 

عم ةة ي سةا ى مةي األاداف المحددة.  من أملم ها: تحديد اإلتراءات الك  مة ب حق ق حجةم مب عةات ف

 المب عات المخررة.

 

إت طب عة أ شرة ال خر أل  الرقابة ت ر ر من ف رة ألخرى,  قد يقوم مدير  العمم ات فةع 

األتل الرويل تدا, بوضي خرأل ته م بما يهدفوت إل ه,  الموارد ال ع يح اتو ها,  األاداف ال ع 

 ي مموت فع تحق قها.

 

 : Organizingقرارات التنسيق أوالتنظيم  – 3

ت ضمن اهل القرارات تحديد أفضل طريقة لميا الموارد النادرة الم احة, البشرية  غ ر البشرية, 

 بما يُمكـّن من تن  ه الخرأل الموضوجة.

 

إضةةافة إلةة  ال قسةة مات السةةابقة يوتةةد تقسةة مات أخةةرى لمقةةرارات, فقةةد تقّسةةم القةةرارات مةةن ح ةةث 

ر ف ال اةةد,  أخةرى فةع جةل جةر ف جةدم جر ف م خةه القةرار إلة  قةرارات ت خةه فةع جةل جة

 ال  ةد,  ثاللة فع جل جر ف المخاطرة.

 

 جم  الرغم من اخ الف القرارات باخ الف العوامةل السةابق مناقشة ها, إال أ هةا بشةكل جةام ت خةه 

  فقا لمجموجة من الخروات, يمكن تحديداا فع ما يمع:

 اتخاا قرار بش  ها. تشخ ج الموقف, بما يمكن من تحديد المشكمة المرموب – 1

تحديةةد البةةداةل الم احةةة لحةةل المشةةكمة, فةةالقرار اةةو اخ  ةةار أحةةد اةةهل البةةداةل  فقةةا لممةةر ف  – 2

 الموتودة  الم وقعة.

تق  م البداةل الم احة جم  أساس المعاي ر المحددة الداخم ة  الخارت ةة, مةن ثةم اخ  ةار أفضةل  – 3

 اهل البداةل.
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  ق البديل األ سب الهي ي م اخ  ارل.تن  ه القرار من خالل ترب – 4

م ابعةةة  تق ةة م   ةةاةج ال ن  ةةه, خةةالل الرقابةةة  اإلشةةراف جمةة  ال ن  ةةه,  تحديةةد اإل حرافةةات,  – 5

 , ل حق ق ا سجام ب ن الن اةج  األاداف المحددة. Feedback اس خدام ال رهية الراتعة 

 

 : البيانات والمعلومات:5 – 1

, Knowledge المعرفةة  Information المعمومةات  Data يملل ال م  ي ب ن الب ا ات

محددا مهما فع اتخةاا القةرارات, إا أت مةا يع بةر ب ا ةات بالنسةبة لم خةه قةرار, قةد يملةل معمومةات 

لم خه قرار رخر, ةما أت الب ا ات ال وم قد تصبا معمومات غدا.  بال الع فإت ال م  ي بة ن الب ا ةات 

 خدم من  اح ة,  االرتباط بالقرار المراد اتخاال من  اح ة ثا  ة.  المعمومات ي وقف جم  المس 

 

ف عبةةر الب ا ةةات جةةن الحقةةاةق األ ل ةةة ال ةةع يةة م تمق هةةا  تسةةج مها جةةن األحةةدا  موضةةي  

االا مام,  اع بد راا تملل المادة الخةام ال ةع ية م إدخالهةا إلة   مةام المعمومةات ل شةر مها,  الةا 

 اهل الب ا ةات فةع  ضةعها الحةالع ال تقةدم ق مةة إلة  مسة خدمع  بهدف الحصول جم  المعمومات,

 مةةام المعمومةةات. أمةةا المعمومةةات ف ملةةل حقةةاةق أ   قةةاةي مع نةةة يمكةةن االج مةةاد جم هةةا مةةن قبةةل 

 (.17مس خدم ها فع تمب ة اح  اتاتهم  صالا,  

 

إلة  الرصة د الم ةراةم مةن المعمومةات  Knowledge من  اح ة أخرى, تشة ر المعرفةة 

لةةدى شةةخج محةةدد,  فةةع  قةة  محةةدد, ف خ مةةف معةةارف الشةةخج مةةن  قةة  يخةةر, ةمةةا تخ مةةف 

 بحسب المجاالت, فمعارف الشخج تجال موضو  مع ن تخ مف جن معارفه تجال موضو  رخر. 

 

 تملةةل الب ا ةةات مةةدخالت  مةةام المعمومةةات المحاسةةب ة, ح ةةث يمكةةن تعريةةف النمةةام ب  ةةه 

ية ال ع تعمل معةا  فةع إطةار م كامةل ل حق ةق اةدف محةدد. مجموجة من العناصر المادية  المعنو

 يخ مف اها الهدف باخ الف النمم, فنمم المعمومات تهدف إلة  تقةديم المعمومةات,   مةم اإل  ةاا 

تهدف إلة  تقةديم من جةات,   مةام الجامعةة يهةدف إلة  تقةديم العمةم  إةسةاب المعرفةة.  مةن  اح ةة 

من جدة  مةم فرج ةة, أ   مامةا فرج ةا مةن  مامةا أشةمل. أخرى قد يكوت النمام  ماما شامال  ي ض

فةةنمم المعمومةةات المحاسةةب ة, ت ضةةمن  مةةام المعمومةةات المحاسةةب ة المال ةةة,   مةةام المعمومةةات 

المحاسب ة اإلدارية. ةما أت النمم قد تكةوت طب ع ةة موتةودة فةع الرب عةة ةنمةام الةد رة الشمسة ة, 

 م المعمومات المحاسب ة. قد تكوت اصرناج ه أ تداا اإل سات, ةنما
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 فع اها الس اق, تقةوم  مةم المعمومةات ب ةوف ر المعمومةات, ح ةث تقةوم بمعالجةة الب ا ةات 

باس خدام مجموجة من أسال ب  طرق المعالجة,  اج مةادا جمة  مجموجةة مةن القواجةد  الم ةاا م, 

 ل ال ة:ل قديم معمومات مالةمة م  دة. فنمام المعمومات المحاسب ة ي ضمن العناصر ا

,  تملل الب ا ةات الم عمقةة باأل شةرة  األحةدا  االق صةادية ال ةع قامة  Inputsالمدخالت  -1

 بها المنش ة,  الملب ة جم  مس ندات.

,  تملل مجموجة العمم ات الحساب ة  ال حم م ة,  ما ي ضمنه العمل Processingالمعالجة  -2

 المحاسبع من تصن ف  تبويب  تحم ل.

تملةةل المعمومةةات الناتجةةة ال ةةع يقةةدمها  مةةام المعمومةةات,  اةةهل ,  Outputsالمخرتةةات  -3

المعمومةةات تقةةدم غالبةةا فةةع تقةةارير مع نةةة, فالمحاسةةبة المال ةةة تقةةدم معموماتهةةا فةةع تقةةارير 

د رية, ملل قاةمة المرةي المةالع  قاةمةة الةدخل,  المحاسةبة اإلداريةة تقةدم تقاريراةا  فةق 

رير بةاخ الف الوجةاةف اإلداريةة, فهنةا  ال قةارير االح  اتات اإلدارية,  تخ مف اهل ال قةا

 الرقاب ة  ال قارير ال خر ر ة, ةما أت اهل ال قارير قد تكوت فورية أ  حسب الرمب.

,  تع بر اهل العمم ة مهمة, ح ث تعنع األخه بالحسةبات مةدى Feedbackال رهية العكس ة  -4

ا, قد ي رمب األمر إجادة ص اغة فعال ة المخرتات لفاداف المحددة, فإاا تب ن جدم فعال  ه

األاداف, أ  إتراء جمم ات تصح ح ة فع جمةل النمةام, بمكةا يُمكةـّن مةن تحق ةق األاةداف 

 المرتوة.

 

 بال الع فإت الب ا ات اع معمومات ةامنة, تخضي لممعالجة ل قدم بشكل مالةم, يمكن االس  ادة 

 مهةةا  معالج هةةا ل كةةوت اات مرةةيى, منهةةا فةةع اتخةةاا القةةرارات.  المعمومةةات اةةع ب ا ةةات تةةم تنم

 ي وقف د راا جم  مجموجة من خصاةج الجودة ال ع يجب أت ت صف بها. 

 

 : طبيعة استخدام المعلومات المحاسبية في القرارات اإلدارية:6– 1

ت وقةةف تةةودة القةةرارات جمةة  درتةةة تةةودة المعمومةةات المسةة خدمة فةةع اتخةةاا القةةرارات,  

ات يملالت  تهات لعممة  احدة, خاصة أت معمم القةرارات اإلداريةة فجودة القرار  تودة المعموم

ت عمق بالمس قبل,  يح رها جدم ال  ةد, األمر الهي ي رمب توفر معمومات مالةمة تساام فةع تقم ةل 

درتةةة جةةدم ال  ةةةد لةةدى م خةةه القةةرار,  تمكنةةه مةةن اخ  ةةار البةةديل األفضةةل.  تع بةةر المعمومةةات 

 ع تسة خدم مةن قبةل المسة ويات اإلداريةة,  يمكةن لهةهل المعمومةات أت المحاسب ة أبرز المصادر ال

 [:Romney and Steinbart  ,11تحّسن من اتخاا القرارات بلال  طرق  
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تحديد المواقف ال ع ت رمب اتخاا قرارات إداريةة, فقةد تشة ر تقةارير ال كةال ف إلة   تةود  -أ 

ابها,  اتخةةاا قةةرارات ا حرافةةات, ممةةا ي رمةةب مةةن اإلدارة فحصةةها  ال عةةرف جمةة  أسةةب

 تصح ح ة إت أمكن.

تخ ةة ت درتةةة جةةدم ال  ةةةد, فالمعمومةةات المحاسةةب ة تقةةدم قاجةةدة لالخ  ةةار بةة ن البةةداةل  -ب 

 المخ م ة, ف س خدم اهل المعمومات فع تسع ر المن جات  الخدمات.

 تقدم اهل المعمومات   اةج القةرارات السةابقة,  بال ةالع لهةا د ر مهةم فةع الرقابةة  ال رهيةة -ا 

 العكس ة, بما يُمّكن من تحس ن القرارات المس قبم ة.

 

 يمكن القول أت د ر المعمومات المحاسب ة فع العمم ة اإلدارية ي وقةف جمة  محةددين, ي عمةق 

األ ل بخصاةج الجودة ال ع يجب أت ت م ي بها,  ي عمق اللا ع بالمس وى اإلداري المعنع باتخةاا 

 القرارات.

 

  لمحاسبية:أوال: جودة المعلومات ا

أبةرز محةددات د راةا فةع  Information Qualityتملةل تةودة المعمومةات المحاسةب ة  

اتخاا القرارات من قبل المس خدم ن, سواء ةا وا مس خدم ن من داخل المنش ة أ من خارتها, ةما 

أت اةةهل المعمومةةات تملةةل مخرتةةات النمةةام المحاسةةبع,  ت وقةةف فاجم ةةة اةةها النمةةام جمةة  فعال ةةة 

ة المعمومات ال ع يقدمها.  جم  الرغم من  تود جدد من الخصاةج المرغوبةة لممعمومةات  تود

المحاسةةب ة, إال أت اةةهل الخصةةاةج قةةد تخ مةةف مةةن مجةةال محاسةةبع يخةةر.  فةةع إطةةار المحاسةةبة 

 اإلدراية  القرارات اإلدارية, يمكن تحديد الخصاةج ال ال ة:

 :Relevanceالمالءمة  – 1

باط المعمومات المقدمة بالقرار المرموب اتخاال, فالمعمومةات المالءمةة اةع  يقصد بها درتة ارت 

المعمومةات ال ةع تةؤثر بةةالقرارات  تقمةل مةن درتةة جةةدم ال اةةد لةدى م خةه القةةرار, ةمةا تةؤثر فةةع 

ترت ب البداةل الم احة أمامه.  بال الع فإت المعمومات ال ةع قةد تالةةم قةرار معة ن قةد ال تالةةم قةرار 

ب اها األمر ضر رة ترة ي المعمومات المقدمة جم  اح  اتات محددة, بما يؤدي إل  رخر.  ي رم

 تعم م درتة مالةم ها  توف ر الوق   الجهد لدى م خه القرارات. 

 :Timelinessالتوقيت المالئم  – 2

  ترتبأل اهل الخاص ة بالخاصة ة السةابقة, فةإاا لةم تقةدم المعمومةات فةع الوقة  المالةةم, فإ هةا ت قةد 

الكل ةةر مةةن مالةم هةةا إت لةةم ت قةةداا ةمهةةا.  تنةةال اةةهل الخاصةة ة أا مةةة خاصةةة فةةع ب ئةةة األجمةةال 

المعاصةةرة, فةةع جةةل اسةة خدام الحاسةةبات ايل ةةة فةةع تجم ةةي  معالجةةة الب ا ةةات, فةةع إطةةار الةةنمم 
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,  طب عةة الكل ةر مةن القةرارات ال ةع Online Continuous Systemsاإللك ر   ةة المباشةرة 

 ت فورية. ت رمب معموما

 :Precision and Accuracyالصحة والدقة  -3

يجةب أت تكةوت المعمومةات المحاسةب ة ال ةع يبنةع جم هةةا اتخةاا القةرار دق قةة  صةح حة, بمةا يعنةةع 

ضر رة أت تكوت المعمومات المقدمة تجسد الوقاةي  األحدا  بد ت تح ي, أي تملةل الواقةي بشةكل 

ت خال ة مةن األخرةاء.  تةرتبأل اةهل الخاصة ة بخاصة ة دق ق, ةما أت اهل المعمومات يجب أت تكو

أ  إمكا  ةةةة االج مةةةاد جمةةة  المعمومةةةات, إا أ ةةةه ال يمكةةةن الوثةةةوق فةةةع  Reliabilityالموثوق ةةةة 

 المعمومات غ ر الدق قة أ  الخاطئة.

  :Flexibilityالمرونة  –4

خه قرار, إا تعنع المر  ة ضر رة مواةمة مخرتات  مام المعمومات المحاسب ة ألةلر من م 

يس خدم اهل المعمومات فئات م عددة داخم ة  خارت ة,  ت عدد اح  اتات اهل األطراف من 

المعمومات المحاسب ة ب عدد مصالحها.  لهلا فإت المعمومات ال ع تقدمها المحاسبة اإلدارية يجب 

يجب أت ي م ي  أت تكوت م واةمة مي طب عة االح  اتات اإلدارية, ةما أت  مام المحاسبة اإلدارية

 بالمر  ة الكاف ة ال ع تمكنه من تقديم معمومات مالةمة لمخ مف القرارات اإلدارية.

 

 ثانيا: المعلومات المحاسبية والهيكل اإلداري:

تخ مف طب عة القرارات الم خهة من قبل اإلدارة,  فقا لرب عة المس وى اإلداري القاةم جم  اتخاا 

جم  طب عة المعمومات المرموبة  فقا لكل مس وى من  القرارات, مما يؤثر بشكل مباشر

المس ويات, فالمس ويات العم ا من اإلدارة تُعن  باتخاا القرارات االس رات ج ة طويمة األتل ال ع 

تحدد مس قبل المنش ة, ب نما تقوم اإلدارة الوسر  باتخاا قرارات تحول اهل االس رات ج ات إل  

ويات الد  ا من اإلدارة جم  األ ممة ال شر م ة داخل المنش ة, خرأل قص رة األتل,  ترةي المس 

 ةالشراء  الب ي  ال خيين  غ راا. 

 لهلا يمكننا أت  حدد طب عة المس ويات اإلدارية  د ر المعمومات المحاسب ة فع اها المجال, ف ما 

 يمع:

 .Strategic Decisionsاإلدارة العم ا:  تكوت معن ة باتخاا القرارات االس رات ج ة -1

اإلدارة الوسر :  تعن  باتخاا قرارات قص رة األتل, تعمل جم  تحويل االس رات ج ات ال ع  -2

  ضع ها اإلدارة العم ا إل  خرأل قص رة األتل قابمة لم رب ق من قبل النمم ال شر م ة.

تنجي فع إطار  اإلدارة الد  ا, ال ع تقوم ب س  ر العمم ات الرة س ة ال وم ة  الم كررة,  ال ع -3

 النمم ال شر م ة, ةالشراء  ال خيين  الب ي.
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 : محددات استخدام المعلومات المحاسبية في القرارات المختلفة:7 – 1

تحدد طب عة المعمومات المحاسب ة بناء جم  طب عةة المبةاد   القواجةد المحاسةب ة الناجمةة  

محاسب ة تقدم فع  هاية ال  رة,  بناء لعمل المحاسب فع الممارسة العمم ة,  ح ث أت المعمومات ال

جم ةةه فإ هةةا معمومةةات جةةن أحةةدا  حةةدث   ا قضةة .  يمكةةن اإلشةةارة إلةة  أبةةرز ق ةةود اسةة خدام 

 المعمومات المحاسب ة فع اتخاا القرارات المخ م ة ف ما يمع:

ع ت عمق معمم القرارات بالمس قبل الهي يح ره جدم ال  ةد, مما ي رمب معمومات مس قبم ة, ف – 1

ح ن أت معمم المعمومات المحاسب ة ال ع ي صا جنها من خالل القواةم المال ة اةع معمومةات جةن 

 أحدا  تاريخ ة ا قض .

ت محةور المعمومةةات المحاسةب ة حةةول األحةدا  االق صةةادية المال ةة فقةةأل, ب نمةا ت رمةةب معمةةم  – 2

ل ة, ملل معمومةات جةن معمومات مال ة  غ ر ما –خاصة فع ب ئة األجمال المعاصرة  –القرارات 

 الجودة  رضا العمالء.

يع مد إ  اا  تقديم المعمومات المحاسب ة جم  العديد من القواجةد  المبةاد  المحاسةب ة,  ال ةع  - 3

تخ مةةف حةةول معالجةةة   ةةا القضةة ة, ةمةةا فةةع حةةال تعةةدد طةةرق االسةة هال   االسةة هال  اللابةة ت 

الناتجةة تخ مةف بةاخ الف الرةرق الم بعةة, ممةا االس هال  الم ناقجت ...[,  لهلا فإت المعمومةات 

 يؤثر جم  موثوق  ها  إمكا  ة االج ماد جم ها.

تع مد المحاسبة فةع إثبةات األحةدا  االق صةادية  ال قريةر جنهةا جمة  تكم  هةا ال اريخ ةة لحمةة  -4

مةة فةع حد ثها,  ت جاال تر رات القوة الشراة ة لوحدة النقةد, ممةا يجعةل الب ا ةات المحاسةب ة المقد

القةةواةم المال ةةة ال تملةةل حقةةاةق اق صةةادية تاريةةة لحمةةة ال قريةةر جنهةةا, خاصةةة فةةع جةةل تر ةةرات 

 األسعار. 

تـُعد معمومات المحاسبة المال ةة ألغةراض م عةددة  مسة خدم ن م عةددين, إال أت المحاسةبة  -5

محةددة اإلدارية ت جنب اهل المشكمة من خالل توف ر الب ا ةات المالةمةة لمقةرار اإلداري,  ال

  فقا لرب عة الموقف اإلداري.
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 ةالثاني الوحدة

  مفهوم التكلفة وتصنيفات التكاليف

 

 المح ويات:

 .م هوم ال كم ة :1 – 2

 .ي ب ن ال كم ة  المصر ف  الخسارةال م  : 2 – 2

 .تصن  ات ال كال ف: 3 – 2

 .ل فع المنشآت ال جارية  الصناج ةقواةم الدخ: 4 – 2
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 مفهوم التكلفة:: 1 – 2

يشكل موضو  ال كم ة  تحديد جناصراا  طرق ق اسها  أسال ب تحم مها  تحم مها مرتكياً أساس اً 

 فاتر المحاسب ة  تحديد تكم ة المن جات.دلسالمة ال سج ل فع ال

 المصر ف  Cost ة كم ألت انا  تداخالً غ ر دق ق فع بعت األح ات لمصرمحات ملل ال 

Expense  الخسارة Loss,  من أتل بناء أسا  اضحة جندما ي م البحث فع أسال ب المحاسبة 

يس خدم لم عب ر جن  مصطلح التكلفةفالبد من ال  ة د جم  أت  ,اإلدارية  اس خداماتها المخ م ة

ال ضح ة المادية االخ  ارية بجيء من موارد المنش ة الحال ة لمحصول جم  منافي مس قبم ة ي وقي 

 قق من خالل األاداف ل ع تسع  المنش ة إل  تحق قها.أت ت ح

 

 كلفة والمصروف والخسارة:تالتمييز بين ال :2 – 2

إت المنافي ال ع ي وقي الحصول جم ها من خالل ال ضح ة بالموارد يمكن أت تكوت منافي قص رة 

مس ن هل األتل ت حقق خالل ال  رة المحاسب ة ف دج  ال كال ف فع اهل الحالة بال كال ف ال

Expired Costs أما إاا ةا   المنافي القابمة لم كال ف منافي مس قبم ة ت حقق جم  مدى جدد من .

 Unexpired ال  رات المحاسب ة المس قبم ة ف دج  فع اهل الحالة بال كال ف غ ر المس ن هة 

Costs  . 

إيرادات خالل ال  رة ح ن ي م ال ضح ة بالموارد من أتل الحصول جم   د التكاليف مستنفذة:عوت

ً بال كال ف اإليرادية ,  يرمق جم ها فع اهل الحالة المحاسب ة الجارية,  لهلا فهع تدج  أيضا

تعب ر المصر فات ملل: مصر ف األتور, الص ا ة, اإليجار,  مصر ف اا ال  األصول 

 اللاب ة  ق مة المواد المس خدمة فع اإل  اا...الد.

فهع ال كال ف ال ع ي وقي الحصول منها جم  منافي مس قبم ة فع  :أما التكاليف غير المستنفذة

األتل الرويل  ت ملل جمم اً فع األصول اللاب ة ال ع تمهر فع قاةمة المرةي المالع لممنش ة.  لهها 

السبب تعد تكم ة البضاجة المباجة تكم ة مس ن هة أل ها تؤدي إل  الحصول جم  إيرادات,  أما 

 المباجة ح   رخر المدة ف عد أصالً يمهر فع قاةمة المرةي المالع. تكم ة الوحدات غ ر

ً من ال كال ف المس ن هة ال ع ال تؤدي إل  تحقق إيراد بشكل   تجدر اإلشارة إل  أت انا   وجا

وتدعى في هذه الحالة مباشر أ  غ ر مباشر,  ال ين مر الحصول مقابمها جم  أية منافي 

 الة ال اقد الصناجع أ  ال مف أ  الحريق أ  السرقة ....الد., ةما او األمر فع حبالخسائر

 

 نيفات التكاليف:صت: 3 – 2

 :يمعتصنف ال كال ف جادة  فقاً ألسا مخ م ة ةما 
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 من حيث عالقتها بوحدة المنتج: – 1

  تقسم ال كال ف من ح ث جالق ها بوحدة المن ج إل  مجموج  ن:

ل دق ق لوحدة كم ة ال ع يمكن ت بعها  تخص صها بشك اع تم ي جناصر ال  تكاليف مباشرة: –أ 

مرةي ال كم ة,  تشمل الخامات  المواد األ ل ة المس همكة فع العمم ة اإل  ات ة  المن ج أ  النشاط أ 

 ةافةً,  تكم ة العمل المباشر.

 

 ال كال ف األخرى ال ع ال يوتد ب نها  ب ن  حدة تشمل تم ي جناصر  غير مباشرة: تكاليف –ب 

ج أ  الخدمة أ  النشاط أ  مرةي ال كم ة ارتباط مباشر محدد.  يمكن ال م  ي ف ها ب ن ال كال ف المن 

الصناج ة غ ر المباشرة  المواد الصناج ة غ ر المباشرة,  األتور الصناج ة غ ر المباشرة, 

 المصر فات الصناج ة غ ر المباشرة األخرى(  مصاريف الب ي  ال وزيي  المصاريف 

 دارية.اإل

 

 سب طبيعة النشاط:ح – 2

  الوجاةف ال قم دية فع المنش ة إل :من اهل اليا ية حسب طب عة النشاط تصنف ال كال ف 

 تشمل تم ي جناصر ال كال ف المرتبرة بالعمم ة اإل  ات ة بشكل مباشر أ   تكاليف اإلنتاج: –أ 

 غ ر مباشر.

شمل تم ي الن قات الخاصة بمرحمة  ت مصاريف البيع والتوزيع )مصاريف التسويق(: –ب 

خاصة  هالةاتس  اال سوق من مواد  أتور    قات دجاية  إجالت, مصاريف  قل  توزيي 

 .ال سويق ةباألصول اللاب ة العاةدة لمراةي الخدمات 

 تشمل ر اتب  أتور العامم  ن اإلداري ن  فواةد الديوت  المصاريف اإلدارية والتمويلية: –ج 

هالةات األصول اللاب ة,  غ راا من المصاريف الم عمقة بالنشاط س ع اإلدارية  ا إيجار المبا 

 اإلداري فع المنش ة.

 

 حسب عالقتها بالفترة المحاسبية: – 3

 تقسم ال كال ف حسب جالق ها بال  رة المحاسب ة إل  مجموج  ن:

السمي  الخدمات   اع جناصر ال كم ة ال ع تدفي مقابل الحصول جم  المصاريف اإليرادية: –آ 

ال ع تس هما فع العمم ة اإل  ات ة  تس   د منها ال  رة المحاسب ة ال ع أ  ق  خاللها,  ي حقق 

 مقابمها إيراد فع ال  رة   سها.
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 ت ملل فع تكم ة ما تش ريه المنش ة من أصول ثاب ة تس   د منها  المصاريف الرأسمالية: –ب 

ي تكم  ها جم  جدد من ال  رات المحاسب ة بما ي ناسب مي أةلر ف رة محاسب ة,  لهلا ي رتب توزي

 العمر اإل  اتع لههل األصول.

 

 من حيث عالقتها بحجم النشاط: – 4

 تقسم تبعاً لهلا إل  األ وا  ال ال ة:

 اع ال كال ف ال ع ترتبأل بحجم النشاط  ت ناسب طرداً مي تر ر حجم  تكاليف متغيرة: –آ 

  تنقج بنقصا ه.النشاط, ف يداد بازديادل 

 اع تم ي ال كال ف ال ع ترتبأل ب  رة زمن ة مع نة  براقة إ  ات ة محددة,  تكاليف ثابتة: –ب 

  ال ت  ثر خالل ال  رة  ضمن الراقة اإل  ات ة المحددة بييادة أ  ا خ اض حجم النشاط.

بن ا النسبة, تكال ف شبه م ر رة:  اع ال كال ف ال ع ت ر ر ب ر ر حجم النشاط  لكن ل ا  –ا 

  اع ت ضمن فع الواقي تيأين أحداما ثاب   ايخر م ر ر.

 

 كاليف ألغراض اتخاذ القرارات:تتصنف ال – 5

تح اا جمم ة اتخاا القرارات فع بعت األح ات إل  االج ماد جم  م اا م خاصة لم كم ة تعرع 

تم  ي الم اا م ال ال ه  م خه القرار معمومات أةلر مالءمة التخاا قرارل.  يمكن فع اها المجال

 لم كم ة:

 تكلفة الفرصة البديلة: -آ  

ب  ها تكم ة ال رصة ال ع تم فقداا  ال رصة الضاةعة(    جة اتخاا  تعرف تكم ة ال رصة البديمة

قرار باس خدام بديل رخر, فهع تملل المنافي أ  اإليرادات الم قودة  غ ر الم حققة( ألفضل بديل 

 ي تم اخ  ارل.ي تع بعد البديل اله

 مثال: 

ترغب إحدى المنشآت فع إ  اا من ج تديد,  انا  ثالثة بداةل م احة أمامها, جم هةا االخ  ةار مةن 

 ب نها, ت ملل اإليرادات  ال كال ف لكل من ج ةما يمع:

 ع ص س البيــــــــان

 1,000,000 1,500,000 1,200,000 إيرادات 

 400,000 800,000 700,000 تكال ف

 

 التخاا قرار بإ  اا من ج محدد, يجب معرفة صافع الربا من ةل بديل: 
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 ع ص س البيــــــــان

 1,000,000 1,500,000 1,200,000 إيرادات 

 (400,000  (800,000  (700,000  تكال ف

 600,000 700,000 500,000 صافع الربا

 

ل.س(.  السةؤال  700,000    ( ح ث يحقق أجم  ربةا صةافع  بال الع س خ ار المنش ة إ  اا

ما اع تكم ة ال رصة البديمة الخ  ار اها البديل. ف كم ة ال رصة البديمة اع ق مةة العاةةد مةن أفضةل 

بديل تالع م ا ,  من خالل الب ا ات فع الملال السابق,  جد أت أفضل بديل تالع اةو   (,  ح ةث 

 600,000 ةة ال رصةة البديمةة تبمةغ ل.س, فةإت تكم 600,000أت صافع الربا من اها البديل يبمغ 

ل.س, اةةع العاةةةد مةةن البةةديل  500,000ل.س,  تكم ةةة ال رصةةة البديمةةة الخ  ةةار المنةة ج   ( تبمةةغ 

 .ال الع  س(

 يمكن الوصةول إلة  تق ة م أفضةل مةن خةالل معرفةة صةافع الةربا الحق قةع الةهي يسةا ي صةافع 

 الربا المحاسبع مرر حا منه تكم ة ال رصة البديمة: 

 ع ص س يــــــــــــــانالب

 600,000 700,000 500,000 الربا المحاسبع

 (700,000  (600,000  (700,000  يخصم  تكم ة ال رصة البديمة(

 (100,000  100,000 (200,000  الربا  الخسارة( الحق قع

 

 جة: بال الع فإ ه يجب جم  المنش ة إ  اا   (,  فع حال ةل القرار غ ر الا س كوت الن  

 ل.س مقار ة بإ  اا   (. 100,000إ  اا   ( س ؤدي إل  فقدات  -1

 ل.س, مقار ة بإ  اا   (. 200,000إ  اا  س( س ؤدي إل  فقدات  -2

 مما سبق يمكن أن نستنتج أنه من خصائص تكلفة الفرصة البديلة:

 .اق صاديال تمهر فع السجالت  الدفاتر المحاسب ة أل ها م هوم  – 1

 التخاا القرارات. مالةمة – 2

 ترتبأل بوتود جدة بداةل. – 3

 

 التكاليف التفاضلية:  –ب 

جندما يكوت أمام اإلدارة جدة بداةل تجري المقار ة ب نها الخ  ار البديل األفضل, فإت ال كال ف 

الم رتبة جم  ةل اهل البداةل قد يكوت ب نها تماثل فع بعت العناصر,  قد تخ مف فع جناصر 

 أخرى.
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سا ت تكال ف جنصر مع ن لبديم ن فإت تكال ف اها العنصر ال تؤثر فع اتخاا القرار,  لهلا فإاا ت

فإت اس بعاد تكال ف اها العنصر من ب ا ات البديم ن ال تؤثر فع جمم ة اتخاا القرارات.  قد يكوت 

نصر انا  جناصر تخ مف تكم  ها من بديل يخر,  فع اهل الحالة فإت ال رق ب ن تكال ف اها الع

فع ةل من البديم ن يملل تكال ف ت اضم ة تؤخه بع ن االج بار التخاا قرار الم اضمة ب ن البديم ن, 

 ح ث يمكن أت تكوت ال كال ف ال  اضم ة تكال  اً ثاب ة أ  تكال  اً م ر رة.

 مما سبق يمكن أن نستنتج أنه من خصائص التكاليف التفاضلية:

 مالةمة التخاا القرارات. – 1

 رتبأل بوتود جدة بداةل.ت – 2

 

 التكاليف الغارقة: –ج 

تشمل تما ال كال ف ال ع حدث  فع ال  رات المال ة الماضع, فهع تكال ف مض   تم   ال يمكن 

الرتو  إل ها  ال يمكن ال  ث ر جم ها سواء بقرارات حال ة أ  مس قبم ة.  اع تكال ف غ ر مالةمة 

فع ال دق ق ف ها  اس خدامها فع توقي ال كال ف المس قبم ة التخاا القرارات,  تق صر ال اةدة منها 

  تقديراا,  ال تدخل ال كال ف الرارقة فع مجال الم اضمة ب ن البداةل التخاا القرارات المس قبم ة.

 مما سبق يمكن أن نستنتج أنه من خصائص التكاليف الغارقة:

 غير مالئمة التخاذ القرارات. – 1

 بدائل. ال ترتبط بوجود عدة – 2

  من أملمة ال كال ف الرارقة: ال كال ف المش رةة فع الصناجات الن ر ة أ  الك ما ية.

 

 تصنف التكاليف ألغراض الرقابة: – 6

  يمكن ال م  ي فع اها المجال ب ن  وج ن من ال كال ف:

 تكاليف قابلة للرقابة: –آ 

ة تخ  ضها.  ت وقف القابم ة لمرقابة  اع ال كال ف ال ع يمكن لممسؤ ل جنها ال  ث ر ف ها  إمكا  

جم  المس وى اإلداري فع المنش ة, فبعت ال كال ف ال ع تكوت غ ر قابمة لمرقابة جند مس وى 

 إداري مع ن تصبا قابمة لمرقابة جند مس وى إداري أجم .

 تكاليف غير قابلة للرقابة:  –ب 

  ث ر جم ها,  اكها فعند ةل مس وى  اع ال كال ف ال ع ال يكوت لمس وى إداري مع ن إمكا  ة ال

من مس ويات اإلدارة تكوت انا  تكال ف قابمة لمرقابة  قد يكوت انا  تكال ف غ ر قابمة لمرقابة 

 أل ها خاضعة لرقابة مس ويات إدارية أخرى.
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 قوائم الدخل في المنشآت التجارية والصناعية:: 4 – 2

ف  اإليرادات الم حققة خالل الد رة المال ة من المعر ف أت قاةمة الدخل ت ضمن تم ي المصاري

 فق أساس االس حقاق, فهع تمهر    جة  شاط المنش ة من ربا أ  خسارة.  ل حق ق أةبر قدر من 

ال اةدة من إجداد قاةمة الدخل فإ ه يراج  جند إجداداا إجهار المراحل المخ م ة ل حقق الربا, 

رة سع لممنش ة جن األ شرة األخرى غ ر الرة س ة ح ث ي م فصل األربا  الم حققة جن النشاط ال

ال ع تمارسها,  بال الع فهع تمد تم ي األطراف المه مة بها بالمعمومات الالزمة من أتل اتخاا 

 القرارات السم مة أ  من أتل االطمئنات جن  ضي المنش ة فع السوق.

حمة أ ها تعد بحسب أسموب مي مال  يمكن تصوير قاةمة الدخل لمنش ة تجارية جم  الشكل ال الع

 :الجرد الم بي  د ري أ  مس مر(

 (النهائيالدوري) قائمة الدخل حسب نظام الجرد

 البيــــــــان جزئي جزئي كلي

 مب عات  ×××× 

  

)×××  

 يرر : 

 مر.  مسموحات المب عات

 مصر ف حسم ممنو    ×××( 

 = صافي المبيعات   ××××

 يرر :   

 :تكلفة بضاعة مباعة

 1/1مخي ت سمعع أ ل المدة/   ×××× 

 مش ريات ×××  

 مر. مش ريات -  ×××(  

  ( حسم مك سب-   ×××(  

  + مصاريف الشراء ×××  

 = صافي المشتريات  ×××× 

 تكلفة بضاعة متاحة للبيع  ×××× 

 يرر  : المخي ت السمعع رخر المدة   ×××( 

 تكلفة البضاعة المباعة=     )××××(

 مجمل الربح=     ××××

 يطرح: المصاريف التشغيلية:   

 مصاريف ب ي  توزيي   ×××( 

 مصاريف إدارية  مال ة   ×××(  ××××(

 صافع الدخل ال شر مع   ×××

 يضاف: إيرادات أخرى غير تشغيلية ××××  

 يطرح: مصاريف وخسائر غير تشغيلية )×××(  
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 الدخل غير التشغيلي   ×××

×××× 

××× ) 

×××× 

)×××  

×××× 

 صافي الربح  قبل الفوائد والضرائب  

 يرر : ال اةدة المدينة

 صافي الربح قبل الضريبة

 يرر : الضريبة

 صافي الربح )الخسارة(

 

 ال تخ مف قاةمة الدخل فع المنشآت الصناج ة جن قاةمة الدخل فع المنشآت ال جارية إال فع 

 جة:القسم الخا  بحساب تكم ة البضاجة المبا

 البيــــــــان جزئي جزئي كلي

 تكلفة بضاعة مباعة:   

 1/1مخي ت سمعع تام الصني أ ل المدة/   ×××× 

 مش ريات ×××  

 مر. مش ريات -  ×××(  

  ( حسم مك سب-   ×××(  

  + مصاريف الشراء ×××  

 = تكلفة البضاعة المصنوعة خالل الفترة  ×××× 

 للبيع تكلفة بضاعة متاحة  ×××× 

 يرر  : المخي ت السمعع تام الصني رخر المدة   ×××( 

 = تكلفة البضاعة المباعة    )××××(
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 الوحدة الثالثة: 

 :Costs Behavior سلوك عناصر التكاليف

 

 

 تتضمن هذه الوحدة ما يلي:

 مقدمة. :1 – 3

 تحم ل سمو  جناصر ال كال ف.: 2 – 3

 يء اللاب    الجيء الم ر ر فع ال كال ف شبه الم ر رة.طرق ال صل ب ن الج :3 – 3

 سمو  ال كال ف  قاةمة الدخل. :4 – 3
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 مقدمة :1 – 3

س  م دراسة سمو  جناصر ال كال ف من ح ث جالقة اها السمو  ب ر رات حجم النشاط فع 

م النشاط  دالالت اها ال حم ل المنش ة,  الا تمه داً ل حم ل العالق ة ب ن ال كم ة  الربا  حج

  اس خدامه.

 

 :تحليل سلوك عناصر التكاليف: 2 – 3

 ينرمق تحم ل سمو  جناصر ال كال ف من دراسة طب عة العالقة ب ن تر رات حجم النشاط فع 

المنش ة  تر رات جناصر ال كال ف المخ م ة.  من أتل إيضا  اهل العالقة  تحم مها ي م االس ناد 

 ناصر ال كال ف فع مجموجات ثالثة:إل  تصن ف ج

 تكال ف م ر رة. – 1

 تكال ف ثاب ة. – 2

 تكال ف شبه م ر رة. – 3

 

 :VARIABLE COSTS التكاليف المتغيرة – 1

 اع ال كال ف ال ع ت ر ر ب ر ر حجم النشاط فع المنش ة,  ت ملل العالقة ب نهما بعالقة طردية, أي 

, لهلا فإت اهل ال كال ف تنعدم تماماً ر حجم النشاط بن ا االتجالأت ال كال ف الم ر رة ت ر ر مي تر 

جند توقف النشاط,  لهلا فإت حجم النشاط يع بر م ر راً مس قالً  ال كال ف الم ر رة تعد م ر راً 

 يمع: تابعاً  يمكن تمل ل العالقة ب نهما ةما

 س×   = ب 

 ح ث أت: 

   = مجمو  ال كال ف الم ر رة.

  ر ر  أ   ص ب الوحدة الواحدة من ال كال ف الم ر رة(.ب = معدل ال

 س = حجم النشاط.

 

 مثال:

ل. س,  بال ةةالع فةةإت حجةةم اةةهل  10ب ةةرض أت  الوحةةدة مةةن المنةة ج تح ةةاا إلةة  مةةواد أ ل ةةة بق مةةة 

 ال كم ة يكوت:
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حجممممممم النشمممممماط  

 وحدات

نسبة تغير حجم 

 النشاط

تكلفمممممة الوحمممممدة 

 الواحدة 

إجمممالي التكلفممة  ل. 

 س

سمممممممبة تغيمممممممر ن

 إجمالي التكلفة

  ص ر 10  ص ر

  5000 10   حدة 500

 % 50 7500 10 % 50  حدة 750

 % 100 10000 10 % 100  حدة 1000

 

 وبناء على ذلك, تتميز عناصر التكلفة المتغيرة بما يلي:

 تخضي لرقابة المس ويات ال ن  هية فع المنش ة. -1

 ة تر ر حجم النشاط. ت ر ر إتمالع ال كم ة من العنصر بن ا  سب -2

  ص ب  حدة النشاط من العنصر ثاب ة ال ت ر ر. -3

 تنعدم ال كم ة الم ر رة جند توقف النشاط. -4

 ت ر ر ال كم ة الم ر رة طرداً مي تر ر حجم النشاط. -5

 

 : Fixed Costsالتكاليف الثابتة – 2

جم النشاط  إ ما تبق  ت ملل ال كال ف اللاب ة بمجمو  األجباء  المصاريف ال ع ال ت  ثر ب ر ر ح

ثاب ة, إا أ ها ترتبأل ب  رة زمن ة مع نة  براقة إ  ات ة محددة لممنش ة,  لهلا يرمق جم  اهل 

ً تعب ر ال كال ف اليمن ة أ  تكال ف الراقة.  لكن اهل ال كال ف ت ر ر جم  المدى  ال كال ف أيضا

أ  أية تر رات تررأ جم  طاق ها الرولع ب ر ر اله كل األساسع لممنش ة  اخ الف جر ف اإل  اا 

 اإل  ات ة.

 

ل. س سةةةنوياً,  240000ب ةةةرض أت إحةةةدى شةةةرةات السةةة ارات تسةةة  تر مبنةةة  لممصةةةني بمبمةةةغ 

  المرموب دراسة سمو  اها العنصر مي أحجام مخ م ة:

إجمالي تكلفة العنصر   حجم النشاط  سيارة

 ل. س

نصيب الوحدة من 

 العنصر  ل. س

 ص ر 240,000  ص ر 

1,000 240,000 240 

2,000 240,000 120 

3,000 240,000 80 
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 فإن التكاليف الثابتة تتصف بما يلي: من خالل الجد ل السابق, 

 تخضي ال كال ف اللاب ة لرقابة اإلدارة العم ا ح ث تنش  بقرار من اإلدارة العم ا. -1

 راقة الم احة(.ال ت ر ر إتمالع ال كم ة اللاب ة مي تر ر حجم النشاط  فع حد د ال -2

  ص ب الوحدة من ال كال ف اللاب ة م ر ر. -3

ي ر ر  ص ب الوحدة جكسة ا مةي تر ةر حجةم النشةاط  جنةدما يةيداد حجةم النشةاط يةنخ ت  -4

  ص ب الوحدة الواحدة  العكا بالعكا(.

 ال تنعدم ال كم ة اللاب ة جند توقف النشاط. -5

 

 والتكاليف الثابتة: ةعن التكاليف المتغيرتمرين 

 ت لديا الب ا ات الم عمقة بال كال ف لدى إحدى الشرةات:توفر

 التكاليف الثابتة التكاليف المتغيرة اإلجمالية البيان

 ل.س 4,500,000 ل.س 6,500,000  حدة 20,000جند إ  اا 

 والمطلوب: 

  حدة. 25,000حساب ال كال ف الم ر رة  ال كال ف اللاب ة ب رض أت الشرةة قررت إ  اا  – 1

  حدة. 30,000حساب ال كال ف الم ر رة  ال كال ف اللاب ة ب رض أت الشرةة قررت إ  اا  – 2

 حساب ال كال ف الم ر رة  ال كال ف اللاب ة ب رض أت الشرةة قررت إيقاف النشاط. - 3

 الحل:

 وحدة: 25,000عند إنتاج  – 1

 بالنسبة للتكاليف المتغيرة:  –أ 

ثاب ة بالنسبة لموحدة الواحدة, بال الع فإت  ص ب الوحدة  من خصاةج ال كال ف الم ر رة ب  ها

  فق معر ات  ج المس لة  ترب قاً لمقا وت:

 س×   = ب 

 ل.س/لموحدة 325=  20,000÷  6,500,000س = ÷ ب =   

 يمع:  حدة تح سب ةما 25,000 جم ه, فإت مجمو  ال كال ف الم ر رة جند إ  اا 

 س×   = ب 

 ل.س. 8,125,000=  25,000×  325  = 
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 بالنسبة للتكاليف الثابتة: – 3

من خصاةج ال كال ف اللاب ة ب  ها ثاب ة من ح ث مجمو  ال كال ف اللاب ة مما يعنع أت إتمالع 

 ل.س. 4,500,000ال كال ف اللاب ة ال ي ر ر  يسا ي 

 وحدة: 30,000عند إنتاج  – 2

 ف الم ر رة جما تم حسابه فع الرمب األ ل من ال تخ مف المعالجة لحساب ال كال ف اللاب ة  ال كال

 ح ث طريقة الحساب, الا ةما يمع:

 بالنسبة للتكاليف المتغيرة:  –أ 

من خصاةج ال كال ف الم ر رة ب  ها ثاب ة بالنسبة لموحدة الواحدة, بال الع فإت  ص ب الوحدة 

  فق معر ات  ج المس لة  ترب قاً لمقا وت:

 س×   = ب 

 ل.س/لموحدة 325=  20,000÷  6,500,000س = ÷ ب =   

  حدة تح سب ةما يمع: 30,000 جم ه, فإت مجمو  ال كال ف الم ر رة جند إ  اا 

 س×   = ب 

 ل.س. 9,750,000=  30,000×  325  = 

 بالنسبة للتكاليف الثابتة: –ب 

ع أت إتمالع من خصاةج ال كال ف اللاب ة ب  ها ثاب ة من ح ث مجمو  ال كال ف اللاب ة مما يعن

 ل.س. 4,500,000ال كال ف اللاب ة ال ي ر ر  يسا ي 

 

 عند إيقاف النشاط: – 2

ال تخ مف المعالجة لحساب ال كال ف اللاب ة  ال كال ف الم ر رة جما تم حسابه فع الرمب األ ل من 

 ح ث طريقة الحساب, الا ةما يمع:

 بالنسبة للتكاليف المتغيرة:  –أ 

لم ر رة ب  ها ثاب ة بالنسبة لموحدة الواحدة, بال الع فإت  ص ب الوحدة من خصاةج ال كال ف ا

  فق معر ات  ج المس لة  ترب قاً لمقا وت:

 س×   = ب 

 ل.س/لموحدة 325=  20,000÷  6,500,000س = ÷ ب =   

  حدة تح سب ةما يمع: 30,000 جم ه, فإت مجمو  ال كال ف الم ر رة جند إ  اا 

 س×   = ب 

 =  325  ×0  =0 
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 بالنسبة للتكاليف الثابتة: –ب 

من خصاةج ال كال ف اللاب ة ب  ها ثاب ة من ح ث مجمو  ال كال ف اللاب ة مما يعنع أت إتمالع 

 ل.س. 4,500,000ال كال ف اللاب ة ال ي ر ر  يسا ي 

 

  يمكن تمخ ج حل الرمبات السابقة بالجد ل ال الع:

حجم 

 النشاط 

 بالوحدات

مجموع 

 التكاليف

 المتغيرة ل.س

نصيب الوحدة 

من التكاليف 

 المتغيرة ل.س

مجموع 

التكاليف 

 الثابتة ل.س

نصيب 

الوحدة من 

التكاليف 

 الثابتة ل.س

مجموع 

 التكاليف ل.س

20,000 6,500,000 325 4,500,000 225 11,000,000 

25,000 8,125,000 325 4,500,000 180 12,625,000 

30,000 9,750,000 325 4,500,000 150 14,250,000 

 4,500,000 غ ر معرف 4,500,000 325 ص ر ص ر

 

 نالحظ من الجدول السابق:

 ثاب ة من ح ث  ص ب الوحدة  م ر رة طرداً من ح ث المجمو . الم ر رةال كال ف  – 1

 جند توقف النشاط تنعدم ال كال ف الم ر رة. – 2

ً من ح ث  ص ب بالنسبة لم كال ف اللاب ة فإ ها ثاب ة من ح ث  – 3 المجمو   م ر رة جكسا

 الوحدة.

 إت مجمو  ال كال ف = تكال ف م ر رة + تكال ف ثاب ة. – 3

 

 :SEMI – VARIABLE COSTSالتكاليف شبه المتغيرة  –ج 

 اع ال كال ف ال ع ت ر ر ب ر ر حجم النشاط د ت أت يكوت تر راا بن ا  سبة تر ر حجم النشاط, 

ب وقف النشاط فع المنش ة.  ت  لف اهل ال كال ف فع حق قة األمر من  ال تنعدم اهل ال كال ف 

, تيء ثاب   تيء م ر ر.  قد يكوت الجيء الم ر ر أةبر من الجيء اللاب  فع بعت أينتي

األح ات,  قد ي رمب الجيء اللاب  جم ها فع أح ات أخرى  لهلا يرمق جم ها البعت فع اهل 

 . Semi – Fixed Costsة الحالة تعب ر ال كال ف شبه اللاب 

 رغم أت تم ي م ردات ال كال ف شبه الم ر رة ت كوت بشكل أ  بآخر من جنصرين أحداما ثاب  

 ايخر م ر ر فإت حجم ةل من اهين العنصرين  سموةهما داخل ال كم ة شبه الم ر رة يخ مف من 
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ملل ال كال ف الم درتة م ردة إل  أخرى.  لهها  جد تصن  ات مخ م ة لم كال ف شبه الم ر رة , 

  ال كال ف المخ مرة الد.. 

 وفي كل األحوال فإن غالبية نماذج التحليل تتطلب تقسيم التكاليف الكلية إلى مجموعتين:

تكاليف متغيرة وتكاليف ثابتة, وبناء على ذلك فإن األمر يقتضي معالجة التكاليف شبه المتغيرة 

 معالجة خاصة تتناسب مع كل نوع منهما.

 

ألت غالب ة أسال ب المحاسبة اإلدارية تقوم جم  تقس م ال كال ف إل  مجموج  ن: ثاب ة  م ر رة  

فالبد من العمل جم  فصل الجيء اللاب  جن الجيء الم ر ر فع ال كال ف شبه الم ر رة ل  م فع 

للاب  النهاية إضافة الجيء الم ر ر من اهل ال كال ف إل  مجموجة ال كال ف الم ر رة,  الجيء ا

 إل  مجموجة ال كال ف اللاب ة.

 التكاليف المختلطة:  – 3

 اع  و  من ال كال ف شبه الم ر رة ت  لف بشكل  اضا من تية ن ثاب  ال ي ر ر ب ر ر حجم 

النشاط  تيء م ر ر ي ر ر ب ر ر حجم النشاط  ياخه بشكل جام سمو  ال كال ف الم ر رة. 

فصل الجيء الم ر ر جن الجيء اللاب  منها تمه داً  لمعالجة اها النو  من ال كال ف يجب 

إلضافة الجيء اللاب  إل  مجموجة ال كال ف اللاب ة لممنش ة  إضافة الجيء الم ر ر إل  مجموجة 

 ال كال ف الم ر رة,  يمكن ال عب ر جن ال كال ف شبه الم ر رة المخ مرة بالمعادلة ال ال ة:

 س ( + أ×   =   ب 

 حيث:

 شبه الم ر رة.  = ال كم ة 

 ب = معدل ال ر ر.

 س = حجم النشاط

 أ = الجيء اللاب  من ال كم ة شبه الم ر رة.

 ويمكن من تحليل العالقة السابقة من مالحظة مايلي:

 ةات أحد الجية ن فع  فإذا كان سلوك العنصر المتغير في التكلفة شبه المتغيرة غير منتظم – 1

جيء ايخر ف  ضل فع اهل الحالة  مي شعء من ال قريب اهل ال كم ة يرمب بشكل ةب ر جم  ال

 اج بار اهل ال كم ة م ر رة أ  ثاب ة بالكامل حسب الحال.

ت صف اهل ال كال ف باج باراا  وجاً من أ وا  ال كال ف شبه الم ر رة  التكاليف المتدرجة: – 2

درتات بح ث تبق  ثاب ة  أل ها ت ر ر ب ر ر حجم النشاط  لكن اها ال ر ر ي م جم  شكل ق يات أ 

ما دام حجم النشاط ي را   فع مرحمة ما ب ن حدين أد    أجم , فإاا ازداد حجم النشاط جن الحد 
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األجم  لههل الدرتة تيداد اهل ال كال ف  لكنها تبق  ثاب ة مرة أخرى إل  أت ي جا ز حجم النشاط 

ف أتور إرسال الرر د البريدية ملالً  من أملمة اهل ال كال  –حداً أجم  لمدرتة الجديدة,  اكها 

ال ع تكوت ثاب ة ح    زت مع ن ثم تصبا بعد الا أجم   ح    زت رخر  من ثم ترت ي  اكها 

 جم  شكل شراةا من األ زات لكل شريحة منها أتر ثاب . 

 فع الواقي ال ي خه تدرا اهل ال كال ف  مراً  احداً, ف ع بعت الحاالت تكوت درتات أ  شراةا 

ب باج بار اهل ال كال ف هل ال كال ف بالنسبة لحجم اإل  اا صر رة مما يسما بشعء من ال قريا

درتات أ  شراةا اهل ال كال ف بالنسبة لحجم اإل  اا ةب رة  سب اً,  أما جندما تكوت م ر رة.

ً مي شعء من   خاصة جندما تملل إحدى الشراةا المس وى العادي لحجم النشاط ف مكن أيضا

 ب اج بار اهل ال كال ف ثاب ة. ال قري

 

 طرق الفصل بين الجزء الثابت و الجزء المتغير في التكاليف شبه المتغيرة::  3 – 3

 طريقة المالحظة وتحليل الحسابات: –أ 

 اع طريقة بس رة  تقريب ة تقوم جم  دراسة جناصر ال كال ف فع المنش ة  االج ماد جم  

ل العناصر  محا لة تقدير الجيء اللاب   الجيء الم ر ر الخبرة الشخص ة فع مالحمة سمو  اه

فع ال كال ف شبه الم ر رة اج ماداً جم  خصاةج ال كال ف  سموةها فع حاالت تر ر حجم 

 النشاط.

الم ر ر من جنصر ال كم ة شبه الم ر رة من خالل   بناء جم  الا يمكن تقدير حجم الجيء

ف حجم النشاط  ييداد بييادته  ينقج بنقصا ه. فمو تم مالحمة أت اها الجيء ي وقف تماماً ب وق

% من إتمالع جنصر ال كم ة شبه الم ر رة فهلا يعنع أت تيأاا اللاب  75تقدير اها الجيء ب 

 %.25يعادل 

 :High – Low Methodطريقة الحد األعلى والحد األدنى للنشاط  –ب 

ب   الجيء الم ر ر من ال كال ف شبه تع بر اهل الرريقة من أسهل طرق ال صل ب ن الجيء اللا

ً ح ث تقوم جم  مالحمة الحدين األجم   األد   الهين ي را   حجم  الم ر رة  أةلراا اس خداما

النشاط ب نهما,  من ح ث تحديد حجم ال كم ة شبه الم ر رة المقابمة لكل من اهين الحجم ن من 

 ر من خالل العالقة ال ال ة: النشاط  من ثم ي م ال صل ب ن الجية ن اللاب   الم ر 

 

 ال كم ة شبه الم ر رة لمحجم األد    –ال كم ة الم ر رة لمحجم األجم  ال كم ة الم ر رة لموحدة = 

 حجم النشاط األد   –حجم النشاط األجم               معدل ال ر ر (            
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 مثال:

ر رة  المخ مرة( جند جدة حجوم من النشاط ب رض أ ه توفرت الب ا ات الم عمقة بال كم ة شبه الم 

 جم  الشكل ال الع:                                                                                                

 2000 1700 1300 1000 تكم ة شبه الم ر رة /ل.س

 900 650 500 400 حجم النشاط/  حدات

 والمطلوب:

ابت عن الجزء المتغير في التكاليف شبه المتغيرة باستخدام طريقة الحد األعلى فصل الجزء الث

 والحد األدنى.

 الحل:

 ال كم ة شبه الم ر رة لمحجم األد    –ال كم ة الم ر رة لمحجم األجم  ال كم ة الم ر رة لموحدة = 

 ألد  حجم النشاط ا –حجم النشاط األجم               معدل ال ر ر (            

 ل.س/لموحدة 2( =  400 – 900( ÷  1000  – 2000=  

 الجزء الثابت = ؟

 ب(×   = أ +  س 

 يمكن حساب الجيء اللاب  جند حجم النشاط األجم  أ  األد  : 

 عند حجم النشاط األعلى: – 1

 900×  2= أ +  2000

 ل.س 200=  1800 –2000أ = 

 جند حجم النشاط األد  : – 2

 400×  2= أ +  1000

 ل.س 200=    800 – 1000أ =  

 

 سلوك التكاليف وقائمة الدخل: :4 – 3

من المعموم أت قواةم ال كال ف  بال الع قواةم الدخل فع المنشآت االق صادية توضعات ب شكال 

م عددة ت ناسب مي  مرية ال كال ف ال ع تق ضع تقس م ال كال ف إل  مجموج  ن: تكال ف م ر رة 

 بناء جم  الا توضي قاةمة الدخل الحدية جم  الشكل ال الع: تكال ف ثاب ة,  
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 عن الفترة في المنهية في  .......  ......الحدية قائمة الدخل 

 البيان ل.س ل.س

xxxx  إيرادات المبيعات الصافية 

 يطرح التكاليف المتغيرة:  

 مواد صناج ة مباشرة  ×××( 

 رةمصاريف صناج ة غ ر مباشرة م ر   ×××( 

 مصاريف ب ي  توزيي م ر رة  ×××( 

 مجمو  ال كال ف الم ر رة  ×××(  ××××(

xxxx  هامش المساهمة 

 :التكاليف الثابتةيطرح   

 تكال ف صناج ة ثاب ة  ×××( 

 تكال ف ب ي  توزيي ثاب ة  ×××( 

 تكال ف إدارية ثاب ة  ×××( 

 مجموع التكاليف الثابتة )×××( )××××(

xxxx 
 

 ي الربح قبل الفوائد والضرائبصاف

 )ربح التشغيل (

 ال واةديرر    )×××(

xxxx  صافي الربح قبل الضرائب 

 الضريبةيرر    )×××(

xxxx  صافي الربح   الخسارة 

 

 تمهر اهل القاةمة أت أ ل ما يجب أت تس ردل المنش ة    جة ب ي من جاتها او ال كال ف الم ر رة, 

يجوز أت تقل إيرادات المنش ة من ب ي من جاتها جن ال كال ف الم ر رة لههل   ب عب ر رخر فإ ه ال

المن جات.أما ال كال ف اللاب ة فعم  الرغم من أت جدم ترر  ها يشكل خسارة لممنش ة, بح ث ال 

يمكن أت تع بر رابحة إال إاا ةا   إيراداتها تييد جن تكال  ها الكم ة   ثاب ة  م ر رة ( فإ ه يمكن 

بعت األح ات  فع األتل القص ر االة  اء ب رر ة ال كال ف الم ر رة  تيء من ال كال ف فع 

 اللاب ة أمالً فع ال عويت جن الا فع المس قبل.
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 :ابعةرالوحدة ال

 تخطيط اإلنتاج واألرباح في األجل القصير

 

 المح ويات:

 .ةاامش المساام: م هوم 1 – 5

 .: االف راضات األساس ة ل حم ل العالقة ب ن ال كم ة  الحجم  الربا2 – 5

 .: تحم ل  قرة ال عادل3 – 5

 .: اامش األمات4 – 5

 .: الرافعة ال شر م ة   قرة ال عادل5 – 5

 .:  تحم ل العالقة ب ن ال كم ة  الحجم  الربا فع جل تعدد المن جات6 – 5

 .لعالقة ال كم ة بالحجم  الربا: االس خدامات اإلدارية 7 – 5

 .: تحم ل العالقة ب ن ال كم ة  الحجم  الربا فع جل جر ف جدم ال  ةد8 – 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

ي رمب تخر أل اإل  اا  األربا  فع األتل القص ر اس خدام أسال ب  طرق محددة, ت م ي  

العالقةة بة ن ال كم ةة  الحجةم  المحاسبة اإلدارية ب قديمها, ي م معممها فةع إطةار مةا يعةرف ب حم ةل

 الةةربا, بشةةكل يقةةدم مؤشةةرات مهمةةة تسةة خدم فةةع اتخةةاا العديةةد مةةن القةةرارات اإلداريةةة, ح ةةث 

س  عرض اها ال صل لدراسة طب عة االف راضات ال ع يقوم جم ها تحم ل ال عادل القاةم جم  سمو  

عةة ال شةر م ة,  االسة خدامات ال كم ة فع األتل القص ر, من ثم دراسة طب عة  قرةة ال عةادل  الراف

 الم عددة ل حم ل العالقة ب ن ال كم ة  الحجم  الربا. 

 

 هامش المساهمة:: مفهوم 1 – 5

 ل هم تحم ل ال عادل بشكل ت د ال بد من فهم اامش المساامة.

اامش المساامة او الق مة الم بق ة من إيرادات المب عات بعد طر  ال كال ف الم ر رة,  بهلا فإت 

 مش المساامة يملل الق مة الم بق ة ل رر ة ال كال ف اللاب ة  من ثم بعد الا ين ج أربا  صاف ة.اا

 انا اامش المساامة يس خدم ل رر ة ال كال ف اللاب ة  الباقع يوته لفربا ,  إاا لم يكن اامش 

 المساامة ةاف اً ل رر ة ال كال ف اللاب ة فإت المنش ة تحقق خساةر.

 اامش المساامة   نا ل الملال ال الع:  ل وض ا م هوم

 ب رض أت إحدى المنشآت تن ج  تب ي برادات, تبمغ ب ا ات ال كال ف ةما يمع:

 ل.س 12000 تكم ة م ر رة لمبراد الواحد

 ل.س. 270000 تكال ف ثاب ة لممنش ة

 ل.س 30000 سعر ب ي البراد الواحد

 براد  500 الراقة اإل  ات ة القصوى

 

 الشهور تم إ  اا  ب ي براد  احد, بناء جم ه فإت قاةمة الدخل الحدية تكوت: فع أحد 

 البيــــــــــــان إجمالي للوحدة

 ل.س( 30000×  حدة  1المب عات   30000 30000

 ل.س( 12000×  حدة  1(: تكال ف م ر رة  -  (12000  (12000 

 = اامش المساامة 18000 18000

  ف اللاب ةيرر : ال كال (270000  

 صافع الربا  (252000  

 

ل.س, مما يساجد  18000 بناء جم ه, فإت ب ي ةل براد تديد ي  ا لمشرةة اامش مساامة قدرل 

جم  ترر ة ال كال ف اللاب ة  بال الع تخ  ت الخسارة بن ا المبمغ, لنرى إاا تم ب ي براد إضافع 

 ة ف س كوت قاةمة الدخل:
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 ــــــانالبيــــــ إجمالي للوحدة

 ل.س( 30000×  حدة  2المب عات   60000 30000

 ل.س( 12000×  حدة  2(: تكال ف م ر رة  -  (24000  (12000 

 = اامش المساامة 36000 18000

 يرر : ال كال ف اللاب ة (270000  

 صافع الربا  (234000  

 

راد,  الا جم  أساس قسمة ب 15 بناء جم ه ل رر ة ال كال ف اللاب ة يجب جم  المنش ة ب ي 

 ال كال ف اللاب ة جم  اامش المساامة لموحدة.

 270000ال كال ف اللاب ة                         

  حدة  15ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ـــــــــــــــــــــــــ = 

 18000اامش المساامة لموحدة             

 

 جند اها المس وى: تكوت قاةمة الدخل 

 البيــــــــــــان إجمالي للوحدة

 ل.س( 30000×  حدة  15المب عات   450000 30000

 ل.س( 12000×  حدة  15(: تكال ف م ر رة  -  (180000  (12000 

 = اامش المساامة 270000 18000

 يرر : ال كال ف اللاب ة (270000  

 صافع الربا  ص ر 

 

 16ة ال عادل, فإت صافع الربا س يداد بمقدار اامش المساامة, فمو تم ب ي جند الوصول إل   قر

 ل.س  اامش المساامة(: 18000براد  جد مباشرة أت صافع الربا يصبا 

 البيــــــــــــان إجمالي للوحدة

 ل.س( 30000×  حدة  16المب عات   480000 30000

 ل.س( 12000 × حدة  16(: تكال ف م ر رة  -  (192000  (12000 

 = اامش المساامة 288000 18000

 يرر : ال كال ف اللاب ة (270000  

 صافع الربا  18000 

 

 بناء جم ه, فإت اامش المساامة:

يررع ال كال ف اللاب ة من ثم مي تحق ق مب عات إضاف ة, فإت الخساةر س نخ ت أ  األربا   – 1

 بمقدار اامش المساامة لكل  حدة إضاف ة تبا .
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جند الوصول إل   قرة ال عادل, ييداد صافع الربا بعد ال عادل بمقدار اامش المساامة لكل  – 2

  حدة إضاف ة تديدة مباجة.

 

 : االفتراضات األساسية لتحليل العالقة بين التكلفة والحجم والربح:2 – 5

م منةه ي وقف اتخاا القرار جمة  الم اضةمة بة ن البةداةل الم احةة, الةهي يع مةد فةع تةيء مهة

 جم  ت ث راا جم  األربا  المس قبم ة,  لهلا ي رمب تقديم معمومات ت ضمن الم ر رات ال ال ة:

 سعر ب ي الوحدة. -1

 ال كم ة الم ر رة لموحدة. -2

 إتمالع ال كال ف اللاب ة لم  رة. -3

 حجم المب عات. -4

 تشك مة المب عات. -5

بقة, مةن خةالل تحم ةل العالقةة بة ن  تؤدي المحاسبة اإلدارية د راً مهماً فع توف ر المعمومات السةا

 ال كم ة  الحجم  الربا, بما يُمّكن من اتخاا قرارات أةلر مالةمة, ت عمق بما يمع: 

 تحديد حجم اإل  اا  المب عات الهي يحقق ال عادل.  -1

 تر ر األربا     جة تر ر سعر الب ي أ  ال كم ة الم ر رة أ  ةالاما معا. -2

 يادة أحد المصر فات.حجم المب عات المرموب ل رر ة ز -3

 الحاتة إل  إضافة خأل إ  اتع تديد ل مب ة زيادة الرمب ال ع ت وق طاقة ال شر ل الحال ة. -4

 تحديد حجم المب عات المرموب ل حق ق ربا مس هدف. -5

 

 مةةن  اح ةةة أخةةرى, ي رمةةب اسةة خدام تحم ةةل جالقةةة ال كم ةةة بةةالحجم  الةةربا, ال عةةرف جمةة  

جم ها اها األسموب لمعرفة ق ود  حد د اسة خدامه,  ال ةع ت ملةل االف راضات األساس ة ال ع يقوم 

 (:124بما يمع  مرجع  مرجع,  

ي ر ر حجم اإل  اا فةع حةد د مع نةة, مملمةة فةع المةدى اإل  ةاتع المالةةم فةع األتةل القصة ر.  - 1

كةةن  المةدى المالةةم لا  ةاا اةو الةا المةدى المق ةد بحجةم معة ن مةن الراقةات اإل  ات ةة ال ةع ال يم

 تر  راا فع األتل القص ر. 

ت سا ى جدد الوحدات المن جة  المباجة خالل المدى اإل  اتع المالةم, بح ث تمةل مسة ويات  - 2

 المخي ت ثاب ة خالل اها المدى  قريبة من الص ر.

 يكوت اإل  اا  الب ي مقصورا جم  من ج  مرع  احد أ  تشك مة من جات ثاب ة النسب. - 3
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خر ةةة ثاب ةةة النسةةب بةة ن اإليةةراد الكمةةع  حجةةم المب عةةات, بمةةا يةةؤدي إلةة  ثبةةات  تةةود جالقةةة  - 4

 األسعار لب ي المن جات  جدم ت ثراا بال قمبات فع حجم المب عات خالل المدى المالةم.

 إمكا  ة تقس م ال كم ة اإلتمال ة لا  اا خالل المدى القص ر إل  ثاب ة  م ر رة. - 5

 ن ال كم ةة الم ر ةرة  حجةم اإل  ةاا أ  المب عةات, بمةا ي رتةب جم ةه  تود جالقة خر ة ثاب ةة بة - 6

 ثبات ال كم ة الم وسرة لموحدة خالل المدى المالةم.

 جدم ت ثر إتمالع ال كم ة اللاب ة ب ر ر حجم اإل  اا أ  المب عات خالل المدى المالةم لا  اا. - 7

 

 نقطة التعادل: ليلتح: 3 – 5

  قرة ال عادل   نا ل الملال ال الع جن إحدى المنشآت:ل وض ا ة   ة الوصول إل  

  حدة 3000 الراقة اإل  ات ة القصوى

 ل.س 75 تكم ة م ر رة لموحدة الواحدة

 ل.س. 168000 تكال ف ثاب ة لممنش ة

 ل.س 250 سعر ب ي الوحدة الواحدة

  حدة 2000 جدد الوحدات المن جة  المباجة

 

 يمع: تكوت قاةمة الدخل الحدية ةما

 البيــــــــــــان إجمالي للوحدة

 ل.س( 250×  حدة  2000المب عات   500000 250

 ل.س( 75×  حدة  2000(: تكال ف م ر رة  -  (150000  (75 

 = اامش المساامة 350000 175

 يرر : ال كال ف اللاب ة (168000  

 صافع الربا  182000 

 

 ال كال ف الم ر رة – عات اامش المساامة الكمع = إيرادات المب

 ل.س. 350000=  150000 – 500000= 

 تكال ف م ر رة لموحدة –اامش المساامة لموحدة = سعر ب ي الوحدة 

 ل.س. 175=  75 – 250= 

 سعر ب ي الوحدة÷  سبة ال كال ف الم ر رة = تكم ة م ر رة لموحدة 

  =75  ÷250  =0.3  30)% 

 يرادات المب عاتإ÷ أ  = تكال ف م ر رة إتمال ة 

 =150000  ÷500000  =0.3  30.)% 
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 سعر ب ي الوحدة÷  سبة اامش المساامة = اامش المساامة لموحدة 

 =175  ÷250  =0.7  70.)% 

 إيرادات المب عات÷ أ  = اامش المساامة الكمع 

 =350000  ÷500000  =0.7  70.)% 

 1الم ر رة = بناء جم ه, فإت  سبة اامش المساامة +  سبة ال كال ف 

  سبة ال كال ف الم ر رة. – 1 بال الع فإت  سبة اامش المساامة = 

 

 نقطة التعادل: ديدتح

يع مد تحم ةل  قرةة ال عةادل جمة  العالقةة بة ن ال كةال ف  اإليةرادات, ف ملةل  قرةة ال عةادل 

Break-Even Point  ,بال ةالع النقرة ال ع ي سا ى جنداا اإليرادات الكم ة مي ال كةال ف الكم ةة 

 فإت صافع الربا جند اهل النقرة يسا ي الص ر. 

 تـُحدد  قرة ال عادل بررق م عةددة منهةا الرريقةة الب ا  ةة  الرريقةة الحسةاب ة, ح ةث ية م 

بموتةةب األخ ةةرة دراسةةة العالقةةة بةة ن اإليةةرادات  ال كةةال ف, لموصةةول إلةة   قرةةة ال عةةادل بةةالحجم 

 قرة ال عادل بالق مة  ق مة المب عات ال ع تحقق ال عادل(. جدد الوحدات ال ع تحقق ال عادل(, أ   

 أوال: نقطة التعادل بالحجم:

تحدد معادلة حساب صافع الربا جم  أساس أ ه يسا ي اإليرادات الكم ة مرر حا منهةا ال كةال ف 

 الكم ة,  جند ال عادل تكوت: 

 اإليرادات الكم ة= ال كال ف الكم ة

ر ب ةي الوحةدة مضةر با بعةةدد الوحةدات المباجةة, ةمةا أت ال كةةال ف  اإليةرادات الكم ةة تسةا ي سةةع 

 الكم ة تسا ي ال كال ف الم ر رة مضافاً إل ها ال كال ف اللاب ة.  بال الع فإت: 

جةةدد الوحةةدات المباجةةة[       × سةةعر ب ةةي الوحةةدة=  تكم ةةة الوحةةدة الم ر ةةرة × جةةدد الوحةةدات المباجةةة

 + ال كال ف اللاب ة.  منه, فإت:

ال كم ة الم ر رة لموحدة(= ال كال ف اللاب ة,  منةه تكةوت -سعر ب ي الوحدة× دد الوحدات المباجة ج

 جالقة تحديد  قرة ال عادل بالكم ة ةما يمع:

 

 ت.                       ت.                   

 ـحجم ال عادل= ــــــــــــــــــــــــ = ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 ت. غ      اامش مساامة الوحدة -س.                         

 ح ث أت:
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 إتمالع ال كال ف اللاب ة. ت. : 

 ت. غ: تكم ة م ر رة لموحدة 

 س.  : سعر ب ي الوحدة.

 تكم ة م ر رة لموحدة. -اامش المساامة= سعر ب ي الوحدة

 

 ثانيا: نقطة التعادل بالقيمة:

ق, يمكن تحديد ق مةة المب عةات ال ةع تحقةق ال عةادل أ  ال سةا ي اج مادا جم  ال حم ل الساب 

 ب ن اإليرادات اإلتمال ة  ال كال ف اإلتمال ة,  الا من خالل العالقة ال ال ة:

 سعر ب ي الوحدة×ق مة ال عادل= حجم ال عادل  بالوحدات( 

 ت.                                                                               

 سعر ب ي الوحدة = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ×  بال الع فإت: حجم ال عادل 

 سعر ب ي الوحدة÷ اامش مساامة الوحدة                                                            

 إتمالع تكال ف ثاب ة                 

  عادل=   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق مة ال

 معدل اامش المساامة لموحدة                      

 ح ث أت معدل اامش المساامة  لموحدة يسا ي اامش المساامة مقسوماً جم  سعر ب ي الوحدة.

 

 ف ما يمع الب ا ات الم عمقة بإ  اا المن ج  س( من قبل إحدى المنشآت:مثال:  

 200 مواد أ ل ة/ لموحدة

 100 أتور/ لموحدة

 150 ت.  . م ر رة/ لموحدة

 1000000 ت. . ثاب ة

 50 ت. إدارية  ب ع ة م ر رة/ لموحدة

 250000 ت. إدارية  ب ع ة ثاب ة

 1000 سعر ب ي الوحدة

 

  المرموب: تحديد  قرة ال عادل بالكم ة  الق مة:

 ل.س. 500(=50+150+100+200 - 1000اامش المساامة= 

                                     1000000+250000 

  حدة.  2500 قرة ال عادل بالكم ة = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = -1
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                                              500             

  قرة ال عادل بالق مة: - 2

 500اامش المساامة                                          

 %50معدل اامش المساامة = ـــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــ= 

 1000سعر ب ي الوحدة                                        

                    1250000 

 ل.س. 2500000ق مة ال عادل= ـــــــــــــــــــــ = 

                        0.5 

 ل. س. 2500000= 1000×2500سعر الب ي =× أ  تسا ي حجم ال عادل

 

 : هامش األمان:4 – 5

ب  ه حجم أ  ق مةة المب عةات المخررةة أ   Safety Marginيعرف اامش أ  حد األمات 

ررةة أ  ال عم ة الهي يييد جن حجم أ  ق مة ال عادل. فهو الييادة فع حجةم اإل  ةاا  المب عةات المخ

 ال عم ة جن الحجم الالزم ل حق ق ال عادل. 

 ةمما ةات اامش األمات أةبر ةمما ةات ربحها أةبر, فع ح ن أ ه ةمما  قج اامش األمات 

 ا خ ض  أربا  المنش ة  اق رب  من ال عادل.

 بال الع يوضا اامش األمات أ  حد األمات إل  أي مدى يمكن لممنش ة أت تخ ت مب عاتها 

ة أ  ال قديرية( قبل أت تبدأ فع تحق ق خساةر, لهلا ةمما ارت ع  ق مة أ   سبة اامش األمات  ال عم 

 ةمما ةات مرةي الشرةة أقوى بمعن  أ ها بمن ى جن تقمبات السوق.

  قرة ال عادل بالكم ة. –اامش األمات بالكم ة  بالحجم( = ةم ة المب عات 

  قرة ال عادل بالق مة. –اامش األمات بالق مة = إيرادات المب عات 

 اامش األمات بالق مة                                             

 معدل أ   سبة اامش األمات = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ق مة المب عات ال عم ة أ  ال قديرية                                         

 أ :

 اامش األمات بالق مة                                             

 معدل أ   سبة اامش األمات = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المب عات ال عم ة أ  ال قديرية                                         
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 مثال: إذا توفرت البيانات التالية:

  ــانالبيـــــــــ

  حدة 500 المب عات بالوحدة

 ل.س 200 سعر الب ي

 ل.س. 80 تكم ة م ر رة لموحدة

 ل.س 45000 تكال ف ثاب ة

 

 بناء عليه:

 ل.س. 120=  80 – 200اامش المساامة لموحدة = 

 %(.60  0.6=  200÷  120 سبة اامش المساامة = 

  حدة. 375=  120÷  45000 قرة ال عادل بالكم ة = 

 ل.س. 75000=  0.6÷  45000ال عادل بالق مة =   قرة

  حدة. 125=  375 – 500اامش األمات بالكم ة = 

 %(.25  0.25=  500÷  125 سبة اامش األمات = 

 ل.س. 25000=  75000 –[ 200×  500اامش األمات بالق مة =  

 %(.25  0.25=  100000÷  25000 سبة اامش األمات = 

 

 مثال:

 3750ل.س,  بةةالحجم  7500000يات لممب عةةات,  قرةةة ال عةةادل بالق مةةة تبمةةغ لةةدينا ثةةال  مسةة و

ل.س(,  بال الع يمكننا تحديد اامش األمةات بالق مةة  الكم ةة  2000 حدة  ح ث سعر ب ي الوحدة 

   سبة اامش األمات لكل مس وى م وقي ةما يمع:

 20000000 15000000 8000000 ( المب عات المخررة 1 

 7500000 7500000 7500000 عادل( ق مة ال 2 

 12500000 7500000 500000 (2 -(1(اامش األمات بالق مة=  3 

 2000(÷1(حجةةةةةم المب عةةةةةات الم وقةةةةةي=  4 

  سعر الب ي(
4000 7500 10000 

 3750 3750 3750 ( حجم ال عادل5 

 6250 3750 250 (5 -(4( اامش األمات بالحجم=  6 

 %167 %100 %6,67 (5(÷ 6 سبة اامش األمات=  

 

  بال الع يكوت اامش األمات فع مس وى المب عات األ ل بحدل األد  .
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 تحديد صافي الربح بداللة هامش األمان:

  سبة مساامة الوحدة.× صافع الربا = ق مة مب عات األمات  اامش األمات بالق مة( 

 أ 

 اامش المساامة لموحدة× صافع الربا = اامش األمات بالق مة 

  سبة أ  معدل اامش األمات× الربا الصافع =  سبة اامش المساامة  معدل

 بال رب ق جم  الملال السابق تكوت قاةمة الدخل ةما يمع:

 البيــــــــــــان إجمالي للوحدة النسبة

 ل.س( 200×  حدة  500المب عات   100000 200 % 100

 ل.س( 80×  حدة  500(: تكال ف م ر رة  -  (40000  80 %( 40 

 = اامش المساامة 60000 120 % 60

 يرر : ال كال ف اللاب ة (45000   

 صافع الربا  15000  % 15

 

  سبة مساامة الوحدة.× صافع الربا = ق مة مب عات األمات  اامش األمات بالق مة( 

 ل.س. 15000=  0.6×  25000= 

 اامش المساامة لموحدة× صافع الربا = اامش األمات بالكم ة 

 ل.س. 15000=  120×  حدة  125= 

  سبة أ  معدل اامش األمات× معدل الربا الصافع =  سبة اامش المساامة 

0.6  ×0.25  =0.15  15.)% 

 

 نقطة التعادل كنسبة مئوية من المبيعات:

 يمكن تحديد  قرة ال عادل ةنسبة مئوية من المب عات برريق  ن:

 اعتماداً على معدل هامش األمان: – 1

 يرادات جند  قرة ال عادل + إيرادات اامش األمات = اإليرادات الكم ةاإل

 أ 

  قرة ال عادل بالق مة أ  الكم ة + اامش األمات بالق مة أ  الكم ة = اإليرادات الكم ة  بالكم ة(

 معدل أ   سبة اامش األمات – 1 قرة ال عادل ةنسبة مئوية من المب عات = 

=  0.25- 1لسابق, فإت  قرة ال عادل ةنسبة مئوية من المب عات = بالعودة إل  ب ا ات الملال ا

0.75  75.)% 
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 اعتماداً على معادلة التعادل: – 2

 ال كال ف الم ر رة[. – المب عات ÷  قرة ال عادل ةنسبة مئوية من المب عات = ال كال ف اللاب ة 

 اامش المساامة الكمع÷ = تكال ف ثاب ة 

 ال السابق, فإت  قرة ال عادل ةنسبة مئوية من المب عات =بالعودة إل  ب ا ات السؤ

 =45000  ÷60000  =0.75  75 .)% 

 % من مب عات المنش ة. 75 اها يعنع أت مب عات ال عادل تملل 

 

 : الرافعة التشغيلية ونقطة التعادل:5 – 5

أمةا فع م هومها العممع إمكا  ة رفي شعء ةب ر بقةوة صةر رة,  Leverageتعنع الرافعة 

إمكا  ة تحق ق أربا  مرت عةة  Operating Leverageفع مجال اإلدارة ف عنع الرافعة ال شر م ة 

[.  تقةةة ا الرافعةةةة 341   جةةةة زيةةةادة منخ ضةةةة فةةةع المب عةةةات أ  األصةةةول  زايةةةد  حجةةةاا,  

 ال شر م ة درتة اج ماد المنش ة جم  ال كال ف اللاب ة مقار ة باج ماداا جم  ال كال ف الم ر رة.

 يمكةةن أت تةةؤدي الرافعةةة ال شةةر م ة أغةةراض م عةةددة, فهةةع مق ةةاس لمةةدى حساسةة ة صةةافع الةةربا 

ال شر مع لم ر ر فع المب عات,  إاا ةا   الرافعة ال شر م ة مرت عة, يعنةع الةا أت زيةادة منخ ضةة 

 Carrison andفةةع المب عةةات يمكةةن أت تةةؤدي إلةة  زيةةادة ةب ةةرة فةةع صةةافع الةةربا ال شةةر مع  

Noreen  ,251 .] 

فكمما زادت درتة الرافعة ال شر م ة ةمما ةات ت ث ر ال ر ر فع المب عةات أةبةر جمة  صةافع الةربا, 

 العكا بالعكا,  تحسب درتة الرافعة ال شةر م ة جنةد مسة وى مةن المب عةات مةن خةالل العالقةة 

 ال ال ة:        

 امش المساامةا                                                            

 درتة الرافعة ال شر م ة= ــــــــــــــــــــــــــــ

 صافع الربا                              

 :(1) مثال

ل.س, فإت  1000ل. س,  صافع الربا  5000ب رض أت اامش المساامة إلحدى المنشآت يبمغ 

%, سة ؤدي 1بنسةبة  %, بما يعنةع أت زيةادة المب عةات5=1000÷5000درتة الرفي ال شر مع= 

%, فإت صةافع الةربا سة يداد 20%,  إاا زادت المب عات بنسبة 5إل  زيادة صافع الربا بنسبة 

 %.100%= 5× 20بنسبة 

 تعود الرافعة ال شر م ة إل  اج ماد المنش ة جم  تكال ف ثاب ة, فكممةا زاد اج ماداةا جمة  ال كةال ف 

ن أت  بة ن الةا مةن خةالل الملةال ال ةالع لمنشة ت ن, اللاب ة ةمما زادت درتة الرفي ال شر مع,  يمك
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ح ث    رض أت لةديهما   ةا المسة وى مةن المب عةات  ال كةال ف الم ر ةرة, إال أ همةا يخ م ةات مةن 

  اح ة ال كال ف اللاب ة, ةما فع قاةمة الدخل ال ال ة:

 (2منشأة ) (1منشأة ) البيـــــــــان

 1000000 1000000 المب عات

 (6000000  (6000000  ل ف م ر رة اقصاً تكا

 4000000 4000000 اامش المساامة

 (2000000  (3000000   اقصاً تكال ف ثاب ة

 2000000 1000000 صافع الربا

 

  تكوت درتة الرفي ال شر مع لكال المنش ت ن ةما يمع:

 (2) (1) البيـــــــــــان

 4000000 4000000 ( اامش المساامة1 

 2000000 1000000 ربا( صافع ال2 

 2 4 (2(÷ 1( درتة الرفي ال شر مع= 3 

 

 بال الع فإت درتة الرفي ال شر مع لممنش ة األ ل  أةبر من المنشة ة اللا  ةة, ح ةث ال كةال ف اللاب ةة 

%, فةإت صةافع الةربا سة يداد لممنشة ة 15لف ل  أةبةر مةن اللا  ةة, فةإاا تر ةرت المب عةات بنسةبة 

%(. مي اإلشةارة إلة  أت 15× 2%  30%(,  لممنش ة اللا  ة بنسبة 15× 4%  60األ ل  بنسبة 

 % لكل من المنش ت ن(.15ال كم ة الم ر رة س يداد بنسبة تيايد المب عات  

  يمكن ب ات الا ةما يمع:

 (2) (1) البيـــــــــــان

 11500000 11500000 المب عات

 (6900000  (6900000   اقصاً: تكال ف م ر رة

 4600000 4600000 امش المساامةا

 (2000000  (3000000   اقصاً: تكال ف ثاب ة

 2600000 1600000 صافع الربا

 

 يقدم م هوم الرافعة ال شر م ة  س مة لممديرين تش ر إلة  أثةر تر ةر النسةبة المئويةة لممب عةات جمة  

منشة ة قريبةة مةن  قرةةة صةافع الةربا بةد ت الحاتةة إلة  إجةداد قةواةم دخةل ت صة م ة, فةإاا ةا ة  ال

ال عادل, فإت أي زيادة بس رة فع المب عات قد تؤدي إل  زيةادة ةب ةرة فةع صةافع الةربا,  العكةا 

بالعكا. إا أت الرافعة ال شر م ة تكوت أةبر جند مسة وى مب عةات قريةب مةن  قرةة ال عةادل,  تقةل 

 [.343, 342درتة الرافعة ةمما ازدادت المب عات  األربا   زايد  حجاا,  
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 : (2) مثال 

 حةدةت 7500 حةدةت  4000ب رض أت حجم المب عات ألحدى المنشآت جند ثةال  مسة ويات يبمةغ 

 2000 حدة, فع حد د الراقةة الم احةة  ثبةات ال كم ةة اللاب ةة(, ح ةث سةعر ب ةي الوحةدة 10000 

 ل.س. 1200ل.س,  ال كم ة الم ر رة لموحدة 

 20000000 15000000 8000000 المب عات

 (12000000  (9000000  (4800000  صا :تكال ف م ر رة اق

 8000000 6000000 3200000 اامش المساامة

 (3000000  (3000000  (3000000   اقصا تكال ف ثاب ة

 5000000 3000000 800000 صافع الربا  الخسارة(

 

  تكوت درتة الرفي ال شر مع جند ةل مس وى ةما يمع:

 20000000 15000000 8000000 المب عات

درتةةة الرفةةي ال شةةر مع= اةةامش 

 صافع الربا÷ المساامة
4 2 1.6 

 

ل.س.  بال ةالع ةممةا  7500000 إاا قمنا بحسبات  قرة ال عادل لوتد ا أ ها جند مسة وى مب عةات 

جنةد مسة وى مب عةات 4 قرة ال عادل ةمما زادت الرافعة ال شةر م ة, ح ةث تبمةغ اق رب  المنش ة من 

ل.س.  20000000جنةد مسة وى  1.6ل.س,   15000000جند مس وى  2ل.س,   8000000

  اها يب ن اا مام اإلدارة ب ر  ر المب عات  أثرل جم  صافع الربا.

 

 تعدد المنتجات::  تحليل العالقة بين التكلفة والحجم والربح في ظل 6 – 5

يع مد تحم ل ال عادل فع جل  تود جدة من جات جمة    ةا القواجةد ال ةع  اقشةنااا سةابقا, 

 المع مدة جم  اف راض  تود من ج  ح د لممنش ة,  يكمن ال رق الرة سع انا فع ضر رة معرفة 

مييج بعةت الم ر ةةرات جمة  أسةةاس  حةدة ال شةةك مة أ  المةييج اإل  ةةاتع, أ  مةا يعةةرف أح ا ةا بةةال

الب عع. ف قوم المنش ة بإ  ةاا أ  ب ةي جةدة من جةات,  بال ةالع يكةوت المرمةوب معرفةة المةييج الةهي 

 يجمي ب ن اهل المن جات,  يؤدي إل  تحق ق أاداف المنش ة, ة ت يحقق أقص  ربا ممكن. 

 ي رمب اها النو  من ال حم ل معرفة ال كم ة الم ر رة لكةل منة ج,  ال كةال ف اللاب ةة جمة  

س وى المنش ة ةكل, من ثم تحديد سعر ب ي  حدة ال شك مة ب ن المن ج ن, فقةد يكةوت لممنة ج األ ل م

%  جم  اف راض  تود من ج ن(. ةما ي رمب األمر 70%,  بال الع يكوت لممن ج اللا ع 30 سبة 

 معرفة اامش ربا  حدة ال شك مة   حدة المييج(. 

 (:109ت ال ال ة  جبد المر ف,   ي رمب األمر فع اهل الحالة إتبا  الخروا

 تحديد  سبة تشك مة المب عات     رض ثباتها. -1
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 تحديد إتمالع ال كال ف اللاب ة لممنش ة قراج ة  جامة. -2

 تحديد سعر ب ي  حدة المييج الب عع  ال شك مة(. -3

 تحديد اامش ربا  حدة المييج الب عع   حدة ال شك مة(. -4

سةمة إتمةالع ال كةال ف اللاب ةة لممنشة ة جمة  اةامش تحديد حجم ال عادل لوحدة ال شك مة, بق -5

 ربا  حدة ال شك مة.

 تحديد مقدار مساامة ةل من ج فع حجم تعادل المنش ة. -6

 يمكن بعد الا تحديد ق مة ال عادل  اامش األمات   سبة اامش األمات جم  مسة وى المنشة ة 

 ةكل,  تحديد قاةمة الدخل     جة النشاط لكل من ج. 

 مثال:

 حدى المنشآت الصناج ة من ج ن  ر(   ب(,  ةا   الب ا ات الم عمقة بهما ةما يمع:تن ج إ

 إجمالي )ب( )أ( البيـــــــــــــان

 40000 30000 10000 حجم المب عات 

 2550000 1800000 750000 لـ  ب([. 60سعر ب ي  أ(,   75ق مة المب عات  

 1250000 900000 350000 لـ ب([30لـ أ(,   35تكم ة م ر رة لموحدة  

 520000   تكال ف ثاب ة لممنش ة

 780000   صافع الربا لممنش ة

 

 تحديد  سبة تشك مة المب عات: -1

 )ب( )أ( البيـــــــــــــان

 30000 10000 حجم المب عات

 0.75 0.25  سبة المييج الب عع

 

ع ال كةةةال ف اللاب ةةةة لممنشةةة ة  ب(.  إتمةةةال 0.75 أ(   0.25 بال ةةةالع فةةةإت المةةةييج الب عةةةع اةةةو: 

 ل. س. 520000

 تحديد سعر ب ي  حدة ال شك مة: -2

 سعر ب ي  ب([.×سعر ب ي  أ([+   سبة المن ج  ب(×=   سبة المن ج  أ(

 ل. س. 63.75[= 60×0.75[+  75×0.25= 

 ال كم ة الم ر رة لوحدة ال شك مة: -3

 تكم ة م ر رة لموحدة من  ب(× تكم ة م ر رة لموحدة من  أ(+  سبة  ب(× = سبة  أ(

=0.25 ×35+0.75 ×30=31.25. 
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. 40=35-75تحديةةد اةةامش المسةةاامة لوحةةدة ال شةةك مة, ح ةةث أت اةةامش المسةةاامة مةةن  أ(=  -4

 , بال الع فإت اامش المساامة لم شك مة:30=30-60 اامش المساامة من  ب(= 

 ل. س. 32.5=30×0.75+ 40× 0.25=

                                            520000 

  حدة.16000تحديد حجم ال عادل لم شك مة= ــــــــــــــــــــ=  -5

                                              32.5 

  سبة المن ج.  يكوت ةما يمع:× مقدار مساامة ةل من ج= حجم ال عادل -6

  حدة. 4000= 0.25×16000 أ(= 

  حدة. 12000= 0.75× 16000 ب(= 

  يمكن ال  ةد من الا ةما يمع:

 إجمالي المنتج )ب( المنتج )أ( البيـــــــــــــــــان

 16000 12000 4000 حجم المب عات 

لةةةـ  60سةةةعر ب ةةةي أ(,   75ق مةةةة المب عةةةات  

  ب([.

300000 720000 1020000 

 500000 360000 140000 لـ ب([30لـ أ(,   35تكم ة م ر رة لموحدة  

 520000 ف ثاب ة لممنش ةتكال 

 ص ر صافع الربا لممنش ة

 

 تحديد اامش األمات: -7

= 1020000 -2550000ق مةةةة مب عةةةات ال عةةةادل=  -اةةةامش األمةةةات بالق مةةةة= ق مةةةة المب عةةةات-

 ل.س. 1530000

  حدة. 24000 سعر ب ي  حدة ال شك مة(= 63.75÷1530000اامش األمات بالحجم= -

 1020000-2550000المب عات ـ ال عادل                                   

 %. 60 سبة اامش األمات= ــــــــــــــــــــــــــــ= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  -

 2550000المب عات                                                    

 

 لحجم والربح:: االستخدامات اإلدارية لعالقة التكلفة با7 – 5

تبرز أام ة تحم ل العالقة ب ن ال كم ة  الحجم  الربا بشكل أةبر من خالل االس خدامات اإلداريةة 

الم عةددة, ملةل قةرارات تحديةد المب عةات ال ةع تحقةق ربةا مسة هدفت قةرارات الم اضةمة بة ن جةةدة 

 اإل  اا.بداةلت قرارات ال صن ي فع الداخل أ  الشراء من الخارات  قرارات ال وقف جن 
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 :تحديد المبيعات التي تحقق ربح مستهدف:5-7-1

يمكن اس خدام تحم ل ال عادل فع تحديد حجم أ  ق مة المب عات ال ع تحقق ربةا مسة هدف, 

 الا بمعرفة ةل من ال كم ة اللاب ة  الم ر رة. من خالل االج ماد جم  ما يعرف ب حم ل ال ةوازت, 

إلة  حجةم مةن المب عةات يك ةع ل حق ةق األربةا  المسة هدفة  إا يعنع ال وازت فع المحاسبة الوصول

Target Profits بال الع تحق ق حجم من اإل  اا  المب عات ي سا ى جندل اإليراد اإلتمالع مي  ,

 [.360مجمو  ال كم ة اإلتمال ة  األربا  المس هدفة  أبو زيد  مرجع,  

 

 مس هدفة من خالل معادلة ال وازت ال ال ة:  ي م تحديد حجم  ق مة المب عات الالزمة ل حق ق أربا 

 ال كم ة اللاب ة + األربا  المس هدفة                                                     

 حجم المب عات الهي يحقق ربا مس هدف= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ال كم ة الم ر رة  -سعر الب ي                                                          

 ال كم ة اللاب ة + األربا  المس هدفة                                                     

 ق مة المب عات ال ع تحقق ربا مس هدف= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سبة اامش المساامة                                                            

 إاا توافرت الب ا ات ال ال ة جن أحد المن جات المقدم من قبل إحدى المنشآت:مثال:  

 75000 حجم المب عات

 150 تكال ف م ر رة  لموحدة(

 400000 تكال ف ثاب ة

 200000 األربا  المس هدفة

 400 سعر الب ي

 

 ل. س:  200000لمب عات الهي يحقق أربا  قدراا  بال الع, فإت حجم ا

    400000  +200000 

  حدة. 2400=ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

      400 - 150                                                       

 ل. س: 200000ق مة المب عات ال ع تحقق ربا قدرل  -

      400000+200000 

 ل.س.  960000ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= =ـ

      400-150÷)400 
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  يمكن ال حقق من خالل إجداد قاةمة الدخل ةما يمع:

 960000 المب عات 

 (360000   حدة(2400×150 اقصاً: تكال ف م ر رة  

 600000 اامش المساامة

 (400000   اقصاً: تكال ف ثاب ة

 200000 صافع الربا

 

 : قرارات المفاضلة:5-7-2

ت خةةه بعةةت القةةرارات اإلداريةةة مةةن خةةالل الم اضةةمة بةة ن طةةريق  ن إل  ةةاا منةة ج محةةدد, 

 يمكن االج ماد جم  دراسة العالقة ب ن الحجم  ال كم ة  الةربا فةع اخ  ةار الرريقةة األفضةل مةن 

  تهة  مر اإلدارة, اج مادا جم  تحم ل ال وازت.

شآت الصناج ة ت اضل ب ن طريق  ن بديم  ن إل  اا من ج محدد, تع مد ب رض أت إحدى المنمثال:  

 األ ل  جم  ايل ة بشكل أةبر.  ةا   الب ا ات الم احة جن ةال البديم ن ةما يمع:

 (2الطريقة ) (1الطريقة ) البيــــــــــــان

 60000 60000 اإل  اا  المب عات

 300 300 سعر ب ي الوحدة

 200 150 دةتكم ة م ر رة لموح

 4000000 6000000 تكم ة ثاب ة لم  رة

 

 يمكن تحديد الرريقة ال ع تحقق أقص  ربا ممكن من خالل حجم أ  ق مة ال ةوازت لكةل طريقةة, 

 ةما يمع:

 فع حال إتبا  الرريقة األ ل : -أ

 600000ال كم ة اللاب ة                                                

  حدة. 40000ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ــــــــــــــــــــــ=  حجم ال وازت= 

 150-30ال كم ة الم ر رة           -سعر الب ي                     

=  150( × 40000 - 60000اةامش المسةاامة =  ×حجةم ال عةادل(  -الربا=  حجةم المب عةات 

 ل. س. 3000000

                                                                       4000000  

  حدة 40000فع حال إتبا  الرريقة اللا  ة, فإت حجم ال وازت = ـــــــــــــــــــــــ =  -ب

                                                                      300 - 200  
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= 100( ×40000 - 60000اةةامش المسةةاامة =  ×م ال عةةادل( حجةة -الةةربا =  حجةةم المب عةةات 

 ل. س. 2000000

 يمكن أت  الحظ أ ه جم  الةرغم مةن تسةا ي حجةم ال عةادل بة ن الرةريق  ن, إال أت صةافع الةربا 

 يخ مف,  يكوت أةبر بموتب الرريقة األ ل , لهلا ينصا بإتباجها.

 

 : قرارات التوقف المؤقت:5-7-3

كمة ال وقةةف المؤقةة  ألحةةد خرةةوط اإل  ةةاا ألسةةباب م عةةددة, منهةةا: قةةد تواتةةه اإلدارة مشةة

اسةة مرار تحقةةق الخسةةاةرت طب عةةة اإل  ةةاا الموسةةمعت  ا خ ةةاض حجةةم الرمةةب جمةة  المن جةةات. 

 ت اضل اإلدارة فع اهل الحالة ب ن قرار ال وقف المؤقة  جةن اإل  ةاا أ  االسة مرار ف ةه, اج مةادا 

 ار ةل بديل, ح ث ت سا ى القرارات أ  البداةل جندما ت سا ى جم  ال كال ف ال ع ت حممها جند اخ 

 خسارة ال وقف مي الخساةر الناتجة جن اس مرار اإل  اا. 

 ي رمب األمر فةع اةهل الحالةة تحديةد العناصةر ال ةع يشةممها القةرار ال  اضةمع لالسة مرار مقار ةة 

ي خةةه قةرار ال وقةةف جةةن  بقةرار ال وقةةف, جمةة  أسةاس ال كةةال ف ال ةةع ت حممهةا مةةي ةةةل بةديل. ح ةةث

اإل  اا إاا ةا   خساةر االس مرار أةبر,  العكا بالعكا,  تحدد النقرة ال ع يجب جنداا إيقاف 

 :النشاط من خالل المعادلة ال ال ة

 تكم ة ال وقف           -ال كم ة اللاب ة                                 

 ـــــــــــــــــــــــــــ  قرة إيقاف النشاط = ـــــــــــــــــــــ

 اامش المساامة لموحدة                                                              

 حدة سةنويا مةن أحةد المن جةات,  ت ملةل  75000تمكن الراقة فع أحد المنشآت من إ  اا  مثال:  

 الب ا ات األخرى ف ما يمع:

 500 سعر ب ي الوحدة

 300 لموحدةتكم ة م ر رة 

 1125000 ال كال ف اللاب ة

 

 أما فع حالة ال وقف, ف  حمل المنش ة ال كال ف ال ال ة:

 1500000 تكال ف ثاب ة يمكن تجنبها

 450000 تكم ة الح اج جم  الراقة خالل ف رة ال وقف

 400000 تكم ة ال جه يات  إجادة ال شر ل

 2350000 إتمالع ال كال ف الم رتبة جم  ال وقف
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  المرموب:

 باج بار  محاسب إداري, ال تنصا اإلدارة بال وقف جن اإل  اا أم االس مرار ف ه.  -أ 

 تحدد  قرة توقف النشاط. -ب 

ي رمب الجواب جم  الا, معرفة ال كال ف المرتبرة مي ةل بديل, من خالل معرفةة حجةم ال عةادل 

مةي ال كةال ف ال ةع ت حممهةا   الراقة غ ةر المسة رمة فةع حةال االسة مرار فةع اإل  ةاا  مقار ةة الةا

 المنش ة فع حال االس مرار فع اإل  اا. 

                            11250000 

  حدة. 562500حجم ال عادل يسا ي=ـــــــــــــــــــــــ = 

                            500 - 300 

(,  تكةةوت 75000÷56250مةةن الراقةةة الم احةةة   3/4 بال ةةالع فةةإت ال عةةادل ي حقةةق باسةة رالل 

 الخساةر المحققة    جة اس مرار النشاط:

 ل. س. 3750000 اامش المساامة( = 200([× 56250 - 75000  =  الراقة غ ر المس رمة

 

 من خالل ما سبق, يكوت القرار فع صالا ال وقةف, ح ةث تقةل الخسةاةر الم وقعةة    جةة ال وقةف 

 %. 75شر ل الراقة بمعدل ل. س, جن الخساةر المحققة    جة ت 2350000

 أما النقرة ال ع يجب جنداا إيقاف النشاط ف سا ي:

      11250000 - 2350000 

  حدة. 44500= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = 

                 200 

, فإ هةةا  حةةدة 44500بمةةا يعنةةع الةةا, أ ةةه لةةو تمكنةة  المنشةة ة مةةن تةةوف ر طمةةب جمةة  المنةة ج قةةدرل 

س كوت فع حالة سواء, إاا قام  باإل  اا أ  توق   جنه. ف كوت الخسارة  احدة باخ  ار أي منهمةا 

 ل. س. 2350000= 200( ×44500 - 56250 تعادل  

 

 : تحليل العالقة بين التكلفة والحجم والربح في ظل ظروف عدم التأكد:8 – 5

ا فةع حالةة جةدم ال  ةةد جةن حالةة ال  ةةد, تخ مف دراسة العالقة ب ن ال كم ة  الحجةم  الةرب 

ح ث تع بر الحاالت ال ع  اقشنااا فع مةا سةبق مةن اةها ال صةل فةع حالةة ال  ةةد,  الةا مةن ح ةث 

الم ر ةةرات األساسةة ة السةة خدام اةةها األسةةموب, ةحجةةم المب عةةاتت سةةعر الب ةةيت ال كم ةةة الم ر ةةرةت 

الا, سواء من ح ث المر ف الداخم ة لممنش ة  ال كم ة اللاب ة. إال أت الواقي العممع قد يخ مف جن 
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أ  المةةر ف الخارت ةةة. ف ع مةةد القةةرارات فةةع حالةةة جةةدم ال  ةةةد جمةة  االح مةةاالت المحةةددة ل حقةةق 

 جر ف مع نة,  بناء جم ه يمكن تحديد حجم المب عات  ال كم ة  الربا. 

 مثال 

 ا ات الم عمقة بهما ةما يمع:ت اضل اإلدارة ب ن إ  اا أحد من ج ن  أ( أ   ب(, ح ث ةا   الب 

 )ب( )أ( البيــــــــان

 1000 1000 سعر الب ي

 400 400 تكم ة م ر رة لموحدة

 600 600 اامش المساامة

 مي ةل بديل 1200000 تكال ف ثاب ة 

 

 بناء جم ه  الحظ تماثل تم ي جناصر ال كم ة لكال المن ج ن, إال أت الرمةب يخ مةف ب نهمةا, ح ةث 

 ماالت تحقق الرمب الم وقي مي ةل مس وى مب عات ةما يمع:ةا   اح 

 12000 10000 8000 6000 الطلب المتوقع

اح مةةةةةةةةةةةةةةةاالت 

 تحقق الرمب

 0.1 0.1 0.2 0.4  أ(

 0.4 0.3 0.2 0.1  ب(

 

 انا ي م تحديد المب عات الم وقعة  األثر جم  األربا  من خالل ضرب الرمب الم وقي باح ماالت 

 لا ةما يمع:تحقق الرمب,  ا

 اح ماالت تحقق الرمب:×المب عات الم وقعة= الرمب الم وقي  -1

 المبيعات المتوقعة احتماالت تحقق الطلب الطلب المتوقع

 )ب( )أ( )ب( )أ(

6000 0.4 0.1 2400 600 

8000 0.2 0.2 1600 1600 

10000 0.1 0.3 1000 3000 

12000 0.1 0.4 1200 4800 

 10000 6200 م وقعة إتمالع المب عات ال

 

 اامش الربا × األثر جم  األربا  الم وقعة= زيادة المب عات الم وقعة جن حجم ال عادل -ب

                                     1200000 

  حدة.2000حجم ال عادل  لكل من ج(= ــــــــــــــــــــــــــ= 

                                    100-400 
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 اامش الربا.×  مب عات ال عادل[ -بال الع فإت األربا  الم وقعة=  المب عات الم وقعة 

 ل.س.2520000= 600(×2000-6200لممن ج  أ(=  

 ل.س. 4800000= 600(×2000-10000لممن ج  ب(=  
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 :امسةخالوحدة ال

 المعلومات المالئمة والقرارات قصيرة األجل

 

 ت:المح ويا

 .: طب عة  مراحل اتخاا القرار1 – 6

 .: المعمومات المالةمة التخاا القرار  تق  م األداء2 – 6

 .أ الً:  قرة تماثل ال كال ف

 .ثا  اً: الرمب ات أ  األ امر الخاصة

 .ثاللاً: ال صن ي أ  الشراء

 .رابعاً: اس مرار أ  إيقاف أحد خروط اإل  اا

 .جات المش رةةخامساً: القرارات فع حالة المن 
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 طبيعة ومراحل اتخاذ القرار: :1 – 6

تملل جمم ة اتخاا القرار أحد أام المهام ال ع تقوم بها إدارة المنش ة ح ث تواته اإلدارة 

, ار ب ن العديد من الحمول البديمةفع أغمب األح ات مواقف  حاالت ت رمب اتخاا القرار  االخ  

جمم ة اتخاا القرار ت رمب ب ا ات  معمومات مالةمة فع مراحمها ةافة تس ر ي  مما ال شا ف ه أت 

اإلدارة من خاللها تق  م البداةل الم احة  تحديد ال كال ف  اإليرادات  طرق ال مويل  الن اةج 

 الم رتبة جم  ةل منها.

 بالرغم من أت أسموب  فن اتخاا القرار قد ي  ثر فع بعت األح ات بالمؤاالت 

خص ة لففراد الهين ي خه ت أ  يشارةوت فع اهل العمم ة, ف جب أال ير ب جن الهان أت اتخاا الش

 القرار يس ند إل  أسا  أسال ب جمم ة تجب مراجاتها التخاا قرارات رش دة.

 ويمر اتخاذ القرار عادة بمراحل أساسية وهي: 

 تحديد المشكلة:  - 1

ة اتخاا القرار ف حديد المشكمة بشكل  اضا  تعد اهل المرحمة اع أام المراحل فع جمم 

 دق ق يسهم إل  حد ةب ر فع  ضو  الهدف الهي تسع  الردارة إل  تحق قه من تهة,  البداةل 

 ال ع يجب اخ  ار األفضل ب نها ل حق ق اها الهدف من تهة أخرى.

 تحديد بدائل الحل: – 2

ول المخ م ة ال ع يمكن أت يسهم تحديد المشكمة بشكل  اضا  دق ق فع البحث جنم الحم

تسهم فع حل اهل المشكمة  حصراا.  ت رمب اهل المرحمة تمي ةل المعمومات جن اهل الحمول 

 تصن  ها  ترت بها بشكل يساجد جم  اال  قال إل  المرحمة ال ال ة الم ملمة فع دراسة  تق  م اهل 

 الحمول.

 تقييم الحلول البديلة: – 3

ل المعمومات الم وفرة تق  م البداةل الم احة  تقدير الم رمبات ي م فع اهل المرحمة من خال

  الن اةج الم رتبة جم  ةل منها.

 تحديد البديل األفضل واتخاذ القرار: – 4

تعد جمم ة اتخاا القرار باخ  ار البديل الهي تب ن   اةج جمم ة ال ق  م ب  ه االفضل جمم ة 

تخاا القرار باخ  ار بديل مع ن ي رتب جم ه   اةج دق قة  بس رة فع رت معاً. فهع دق قة ألت ا

مس قبم ة اامة مما ي رمب اس خدام  مواا اخ  ار القرار المناسب المس ند إل  معمومات مالةمة 

من تهة,  اتخاا الم ر رات  العوامل األخرى المح رة فع الحسبات من تهة أخرى  اع بس رة 

ا  تصن  ها  تق  مها قبل اتخاا القرار مناسبة  ةاف ة إاا ما ةا   المعمومات ال ع تمعها  تحم مه

 التخاا قرار رش د.
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 المعلومات المالئمة التخاذ القرار وتقييم األداء: :2 – 6

يمكننا أت  الحظ من ما سبق أت انا  جالقة  ث قة ب ن المعمومات  جمم ة اتخاا القرار, 

تسهم بشكل مناسب فع ةل مرحمة من   المعمومات المالةمة التخاا القرار اع المعمومات ال ع

مراحل اتخاا القرار, ال بل ت جا ز الا إل  مرحمة ال ن  ه ال ع ال بد منها  أت ترافقها جمم ة تق  م 

منهج ة لفداء ت  ا الكشف جن اال حرافات ال ع قد تنجم جن سوء ال ن  ه أ  جن جدم دقة 

ت الالزمة ل صح ا األداء من تهة أ  ال قديرات  الا جن طريق ال رهية العكس ة بالمعموما

 ل حس ن طرق ال نبؤ  ال قدير من تهة أخرى.

  يمكن تمل ل جالقة االرتباط ب ن المعمومات  جمم ة اتخاا القرار  تق  م األداء جم  الشكل ال الع:

 

 

 

 

 

 

 

  

 أوالً: نقطة تماثل التكاليف:

 كال ف اإلتمال ة الثن ن من البداةل  يمكن فنقرة تماثل ال كال ف اع النقرة ال ع ت سا ى جنداا ال

 ال عب ر جن الا ةما يمع:

 إتمالع تكال ف البديل األ ل = إتمالع تكال ف البديل اللا ع

 أي ب  ص ل أةلر جندما ت حقق المعادلة ال ال ة: 

م ر رة (   ال كال ف اللاب ة + ال كال ف الم ر رة ( لمبديل األ ل =   ال كال ف اللاب ة + ال كال ف ال

 لمبديل اللا ع

  تحسب ةما يمع:

 ال كال ف الم ر رة ال  اضم ة لموحدة÷  قرة تماثل ال كال ف = ال كال ف اللاب ة ال  اضم ة الكم ة 

 

 

 

 

 المعمومات

 تحم ل بداةل الحل  تق  مها

الم اضمة ب ن البداةل 

  اتخاا القرار 

 ال ن  ه

 تق  م األداء
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 مثال:

 لن رض أت الب ا ات الخاصة بالبديم ن  س(     ( إل  اا إحدى السمي ةا   جم  الشكل ال الع:

 البيان البديل )س( البديل )ص(

 ال كال ف اللاب ة ل.س 466,000 ل.س 250,000

 سعر ب ي الوحدة ل.س 80 ل.س 80

  سبة اامش المساامة 55% 40%

 

 والمطلوب:

 حساب  قرة تماثل ال كال ف لههل المنش ة. – 1

 حدة, ف ي  16,000إاا ةات من الم وقي أت تبمغ المب عات السنوية من السمعة المن جة  – 2

 ل من ح ث الربح ة فع اهل الحالة.البديم ن او األفض

 حدة, ف ي  19,000إاا ةات من الم وقي أت تبمغ المب عات السنوية من السمعة المن جة  – 3

 البديم ن او األفضل من ح ث الربح ة فع اهل الحالة.

 ال عم ق جم    اةج الرمبات السابقة. – 4

 

 :الحل

 حساب نقطة تماثل التكاليف لهذه المنشأة: – 1 

 ل البدء بالحل  قوم بحساب الم ر رات الضر رية لمحل:قب

 التكلفة المتغيرة للوحدة: –أ 

×  80 سبة ال كم ة الم ر رة = × ال كم ة الم ر رة لموحدة فع البديل  س( = سعر ب ي الوحدة 

 ل.س %36 = 45

×  80=   سبة ال كم ة الم ر رة× ال كم ة الم ر رة لموحدة فع البديل   ( = سعر ب ي الوحدة 

 ل.س %48 = 60

 هامش المساهمة للوحدة: –ب 

×  80 سبة اامش المساامة = × اامش المساامة لموحدة فع البديل  س( = سعر ب ي الوحدة 

 ل.س %44 = 55

×  80 سبة اامش المساامة = × اامش المساامة لموحدة فع البديل   ( = سعر ب ي الوحدة 

 ل.س %32 = 40

 ال ة:بال عويت فع العالقة ال 

 ال كم ة الم ر رة ال  اضم ة لموحدة ÷  قرة تماثل ال كال ف = ال كال ف اللاب ة ال  اضم ة 
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  =466,000 – 250,000  ÷ )48 – 36) 

  حدة 18,000=  12÷  216,000

 لم  ةد من الا يجب أت ت حقق العالقة:

 إتمالع تكال ف البديل األ ل = إتمالع تكال ف البديل اللا ع

 بال عويت:

 466,000   +18,000×36  = )250,000   +18,000×48) 

 =1,114,000  =1,114,000  

  حدة اع  قرة تماثل ال كال ف 18,000 العالقة محققة أي 

وحدة, فأي  16,000إذا كان من المتوقع أن تبلغ المبيعات السنوية من السلعة المنتجة  - 2

 :البديلين هو األفضل من حيث الربحية في هذه الحالة

 البديل )ع( البديل )س( البيان

 1,280,000 1,280,000  حدة(  16,000المب عات  

 (768,000  (704,000  ( ت م ر رة - 

 512,000 576,000 اامش المساامة

 250,000 466,000 ( تكال ف ثاب ة- 

 262,000 110,000 صافع الربا قبل ال واةد  الضراةب

 

   ( او األفضل من ح ث الربح ة. من   اةج الحل ي ب ن أت البديل

 

وحدة, فأي  19,000إذا كان من المتوقع أن تبلغ المبيعات السنوية من السلعة المنتجة  - 3

 البديلين هو األفضل من حيث الربحية في هذه الحالة:

 البديل )ع( البديل )س( البيان

 1,520,000 1,520,000  حدة(  19,000المب عات  

 (912,000  (684,000  ( ت م ر رة - 

 608,000 836,000 اامش المساامة

 250,000 466,000 ( تكال ف ثاب ة- 

 358,000 370,000 صافع الربا قبل ال واةد  الضراةب

 

 من   اةج الحل ي ب ن أت البديل  س( او األفضل من ح ث الربح ة.
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 التعليق على نتائج الطلبات السابقة: – 4

ف ت سا ى ال كال ف بالنسبة لمبديم ن,  طالما أت سعر الب ي بالنسبة جند  قرة تماثل ال كال 

 لمبديم ن م سا ي فإت صافع الربا جند اهل النقرة م سا ي بالنسبة لمبديم ن.

 حدة  أي د ت  قرة تماثل ال كال ف( يصبا البديل ا  اامش المساامة  16,000جند إ  اا  ب ي 

 ا او  اضا بالنسبة لمبديل   (.األقل او األفضل بالنسبة لمربح ة,  ةم

 حدة  أي فوق  قرة تماثل ال كال ف( يصبا البديل ا  اامش المساامة  19,000جند إ  اا 

 األجم  او األفضل من ح ث الربح ة, ةما او  اضا بالنسبة لمبديل  س(.

 :وبناًء عليه

 بالنسبة لمربح ة. د ت  قرة تماثل ال كال ف يصبا البديل ا  اامش المساامة األقل او األفضل

فوق  قرة تماثل ال كال ف يصبا البديل ا  اامش المساامة األجم  او األفضل من ح ث 

 الربح ة.

 

 :Special ordersالطلبيات أو األوامر الخاصة  ثانياً:

تواته المنش ة فع بعت األح ات مشكمة قبول أ  رفت طمب ة خاصة جم  أحد من جاتها 

دي الهي يبا  بموتبه اها المن ج فع السوق.  من أتل اتخاا القرار بسعر أقل من السعر االج  ا

فع ملل اهل الحاالت يجب االج ماد جم   مرية ال كال ف الم ر رة بدالً من ال كال ف الكم ة. الا 

ألت االج ماد جم   مرية ال كال ف الكم ة س قود ح ماً فع اها المجال إل  اس بعاد القبول ب ية طمب ة 

المعر ض ل ن  هاا جن ال كم ة الكم ة لوحدة المن ج . غ ر أت دراسة الموضو  ا رالقاً  يقل السعر

من تقس م ال كال ف إل  م ر رة  ثاب ة قد يقود إل  قبول ملل اهل الرمب ة فع حالة  تود طاقة 

ا  ات ة غ ر مس رمة لدى المنش ة  جم  أت يررع السعر المعر ض ال كم ة الم ر رة لوحدة المن ج 

 جم  األقل ,  أت يساام من طرف رخر ب رر ة ال كال ف اللاب ة لممنش ة  لو بشكل تيةع.

  بناء جم  ما سبق يمكن ايجاز شر ط قبول ملل اهل الرمب ات ف ما يمع :

أت يكوت سعر المعر ض ل ن  ه الرمب ة يررع ال كم ة الم ر رة لوحدة المن ج  أت يسهم  - أ

 ب ة لممنش ة. لو تية اً ب رر ة ال كال ف اللا

 أت يكوت لدى المنش ة طاقة ا  ات ة غ ر مس رمة تسما ب ن  ه الرمب ة. - ب

 أت ال يؤثر تن  ه الرمب ة بسعر خا  فع مب عات المنش ة بالسعر االج  ادي. - ت

 أال ت رتب أية تكال ف إضاف ة من تراء تن  ه اهل الرمب ة. -  
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 مثال:

% فقأل, 70دة,  يبمغ معدل اس رالل الراقة  ح 71,429تبمغ الراقة اإل  ات ة إلحدى المنشآت 

ل.س,  تبمغ ال كال ف اللاب ة  70ل.س,  ال كم ة الم ر رة لموحدة  100 يبمغ سعر ب ي الوحدة 

 ل.س. 300,000

 ل.س لموحدة الواحدة. 85 حدة بسعر  10,000 قد جرض أحد ال جار جم  اهل المنش ة شراء 

 الطلبية الخاصة. والمطلوب: هل تنصح المنشأة بقبول أو رفض

 الحل:

 لقبول أ  رفت الرمب ة يجب ال  ةد من:

 حدة.  21,429% = 30×71,429ال يوتد لدى المنش ة طاقة غ ر مس رمة تسما بهلا= 

  بال الع يوتد طاقة غ ر مس رمة تسما بإ  اا الرمب ة.

 لقبول أ  رفت الرمب ة يجب اس خدام اسموب ال حم ل ال  اضمع:

 التفاضل بديل الشراء بيةقبول الطل البيان

 5,850,000 إيرادات المب عات 
(50,000×100( + )10,000 

×85) 

5,000,000 850,000 

 (700,000  (3,500,000  (4,200,000   ( ت م ر رة- 

 150,000 1,500,000 1,650,000 = اامش المساامة

 ص ر (300,000  (300,000  ( ت ثاب ة- 

 150,000 1,200,000 1,350,000 صافع الربا

 

ي ب ن لدينا من تد ل الم اضمة ب ت قبول الرمب ة س  رتب جم ه زيادة فع األربا  بمقدار 

ل.س, فإاا ثب  جدم ت ثر المنش ة بالمب ي بالسعر الخا  جن المب ي بالسعر  150,000

 االج  ادي, فإ نا  نصا بقبول الرمب ة.

 

 :Make - OR - Buy Decisionالتصنيع أو الشراء  ثالثاً:

يق صر  شاط المنش ة فع بعت الصناجات ال جم ع ة ةالس ارات  الراةرات جمة  تجم ةي 

األتةةياء المكو ةةة لممنةة ج النهةةاةع,  ال ةةع قةةد يةة م شةةراىاا مةةن منشةةآت أخةةرى م خصصةةة. إال أت 

اإلدارة قد تواته قرار الم اضمة ب ن تصن ي بعت األتياء داخم ا أ  شراىاا من الخارا.  تع مد 

دارة فةةع اتخاااةةا ملةةل اةةهل القةةرارات, جمةة  الم ر ةةرات ال  اضةةم ة لبةةديمع الشةةراء أ  ال صةةن ي, اإل

 تحم ل العالقة ب ن ال كم ة  الحجم  الربا لكل منهما,  الا من خةالل تحم ةل ال كةال ف ال  اضةم ة 

 لكل بديل, مي األخه بالحسبات مس ويات الجودة ب ن البديم ن.
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ى منشةآت تصةن ي السة ارات تقةارت بة ن تصةن ي غرةاء المحةر   ل وض ا الةا,    ةرض أت إحةد

 ل. س,  ف ما يمع بنود ال كال ف المرتبرة بهلا: 8000داخم ا بدال من شراةه من الخارا بسعر 

 3500 مواد مباشرة 

 1500 جمل مباشر

 1000 ت. صناج ة مباشرة

 7500000 تجه يات مس خدمة فع تصن ي الرراء تس هما خالل خما سنوات 

اسةة هال  سةةنوي ل كم ةةة الراقةةة غ ةةر المسةة رمة ب حةةد خرةةوط اإل  ةةاا الم وقةةي 

 اس خدامه فع تصن ي الرراء

8000000 

 1500000 الييادة السنوية فع ت. صناج ة  إدارية    جة ال صن ي داخم ا

 

  باف راض أت اإل  اا السنوي الم وقي من تشر ل الراقةة غ ةر المسة رمة  مسة ميمات اإل  ةاا ةةات

 حدة,  يك ع اح  اتات المنش ة من األغر ة خالل السنة, فإت الم اضمة ب ن بديل الشراء  10000

 أ  ال صن ي, س كوت جم  أساس ال كم ة ال  اضم ة,  الا ةما يمع:

 ل.س. 8000تحديد سعر الشراء من الخارا,  يسا ي  - 1

 صةن ي بالةدخل,  المملمةة فةع ح ث ي م حصر جناصةر تكم ةة ال تحديد م وسأل ال كم ة بالداخل: - 2

 الملال المدر س بما يمع:

 تم ي جناصر ال كم ة الم ر رة. -أ 

 اس هال  ايالت  ال جه يات الالزمة لم صن ي. -ب 

 الييادة فع المصر فات الصناج ة  اإلدارية. -ا 

أما اس هال  الراقة غ ر المس رمة ف ع بر من ضمن جناصر ال كم ة الرارقة, ت حممها المنش ة سواء 

 ال صن ي فع الداخل أ  الشراء من الخارا, فال تدخل ضمن ال كم ة ال  اضم ة. تم 

  بناء جم ه فإت م وسأل ال كم ة بالداخل يسا ي:

 3500 مواد لموحدة

 2500 أتور لموحدة

 1000 مصر فات لموحدة

 250 اس هال  ال جه يات  لموحدة(

 150 الييادة فع ت. صناج ة  إدارية  لموحدة(

 7400 كال ف ال صن ي بالداخلإتمالع ت

 ح ث أت:

ل.س,  لكةةةةل  حةةةةدة  250000سةةةةنوات= 5÷750000اسةةةة هال  ال جه ةةةةيات سةةةةنويا=  -

 ل.س. 250 جدد الوحدات(= 10000÷ 250000من جة= 
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  حةةدة(=  10000÷  150000 صةة ب الوحةةدة مةةن الييةةادة فةةع المصةةاريف اإلداريةةة=  -

 ل.س. 150

ل.س( يكةوت  7400ل.س(  تكم ةة ال صةن ي داخم ةاً   8000 بمقار ة تكم ة الشةراء مةن الخةارا  

 القرار او ال صن ي داخم ا.

إال أت القةةرار قةةد يخ مةةف بةةاخ الف أحةةد الم ر ةةرات األساسةة ة, ملةةل الخمةةأل بةة ن ال كةةال ف الرارقةةة 

 ال كال ف ال  اضم ة,  جدم األخه بالحسبات اس هال  الراقة غ ر المس رمة أ   تود خصم ممنو  

 ند الشراء من الخارا.جم  الكم ة ج

 10000% إاا  صم  مشة رياتهم إلة  10فإاا فرضنا أت موردي األغر ة يمنحوت المنش ة خصم

  حدة سنويا.  فع اهل الحالة يكوت سعر الشراء من الخارا ةما يمع:

 8000 سعر الشراء  لموحدة(

 800 %  10يرر  

 7200 السعر ال عمع 

 

كم ةةة الرارقةةة  ال كم ةةة ال  اضةةم ة, فةةإاا أخةةه ا بالحسةةبات اسةة هال  ةمةةا ي ةة ثر القةةرار بةةالخمأل بةة ن ال 

الراقة غ ر المس رمة ةم ر ر ت اضمع لمقرار, س  ضةمن تكم ةة تصةن ي الوحةدة فةع الةداخل  صة ب 

ل.س,  تكوت تكم ة  800= 10000÷8000000الوحدة من الراقة غ ر المس رمة,  ال ع تسا ي 

 ل. س. 8200= 800+7400تصن ي الوحدة داخم ا تسا ي: =

  بال الع س كوت القرار الشراء من الخارا. 

أمةةا إاا ةا ةة  المنشةة ة ترغةةب فةةع زيةةادة جةةدد الوحةةدات المن جةةة,  ترمةةب الةةا اسةة خدام تجه ةةيات 

إضاف ة ي رتب جم ها زيادة ال كال ف, فهنا يجب األخه بالحسبات ال كةال ف اإلضةاف ة    جةة الرغبةة 

 فع زيادة الراقة اإل  ات ة.

 

 مثال:

 حدة( من القرعة  س( ال ع تشكل تيءاً من  50,000  2015أ  ج  إحدى الشرةات فع جام 

المن ج النهاةع لههل الشرةة.  ةا   الب ا ات ال  ص م ة ل كال ف إ  اا الوحدة الواحدة من القرعة 

  س( ةما يمع:

.س, مصاريف ل 25ل.س, أتور مباشرة لموحدة الواحدة  80مواد مباشرة لموحدة الواحدة 

ل.س, تكال ف صناج ة ثاب ة لخأل إ  اا القرعة  س(  32صناج ة غ ر مباشرة م ر رة لموحدة 

 ل.س. 450,000ل.س, تكال ف إدارية ثاب ة لخأل إ  اا القرعة  س(  1,600,000
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 فإذا علمت:

 حدة( من القرعة  س(,  أت الراقة  65,000إل    2016أت الشرةة س ح اا فع جام  - أ

 لم وفرة حال اً فع الشرةة تسما بإ  اا اهل الكم ة.اإل  ات ة ا

إت تكم ة المواد المباشرة  المصاريف الصناج ة غ ر المباشرة الم ر رة س يداد فع جام  - ب

 %.20بمعدل  2016%, أما األتور المباشرة س نخ ت فع جام 25بمعدل  2016

قرعة  س( بسعر إت إحدى الجهات جرض  جم  الشرةة تي يداا بالكم ة المرموبة من ال - ت

 ل.س لمقرعة الواحدة. 180

 % من ال كال ف الصناج ة اللاب ة يمكن تجنبها فع حال شراء القرعة من الخارا.65إت  -  

 % من ال كال ف اإلدارية اللاب ة ال يمكن تجنبها فع حال شراء القرعة من الخارا.80إت  - ا

 والمطلوب:

 لقرعة  س( أم شراةها من الخارا؟ال تنصا الشرةة باالس مرار فع تصن ي خأل إ  اا ا - 1

 120,000من ت ت ر رالت خأل اإل  اا  س( لمر ر بمبمغ  2016إاا تمكن  الشرةة فع جام  – 2

ل.س سنوياً, ال تنصا الشرةة باالس مرار فع تصن ي خأل إ  اا القرعة  س( أم شراةها من 

 الخارا؟

قرعة  س( ل صبا بديل الشراء ما او المبمغ الهي يجب أت تؤتر به الشرةة خأل إ  اا ال – 3

 مسا ياً لبديل ال صن ي؟

 

 الحل:

 هل تنصح الشركة باالستمرار في تصنيع خط إنتاج القطعة )س( أم شرائها من الخارج: - 1

 = 2016ال كم ة الصناج ة الم ر رة لموحدة الواحدة من القرعة  س( فع جام  - أ

 ل.س.  160=  20+  40+  %100( = 80×  %25( +  125×  %32( +  125×  80  

= 160×  حدة  65,000=  2016ال كال ف الصناج ة الم ر رة لبديل ال صن ي فع جام  - ب

 ل.س. 10,400,000

 التفاضل بديل الشراء بديل التصنيع البيان

 (1,300,000  11,700,000 10,400,000 تكال ف صناج ة م ر رة  ثمن الشراء(

 1,040,000 560,000 1,600,000 تكال ف صناج ة ثاب ة  ال يمكن تجنبها(

 90,000 360,000 450,000 تكال ف إدارية ثاب ة  ال يمكن تجنبها(

 (170,000  12,620,000 12,450,000 إتمالع ال كال ف
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من تد ل ال حم ل ال  اضمع ي ب ن أت شراء القرعة  س( من الخارا س ؤدي إل  زيادة ال كال ف 

 س مرار فع ال صن ي الداخمع.ل.س لهلا  نصا باال 170,000بمقدار 

 

 ل.س سنوياً: 120,000عند تأجير آالت خط اإلنتاج )س( للغير بمبلغ  – 2

 التفاضل بديل الشراء بديل التصنيع البيان

 (1,300,000  11,700,000 10,400,000 تكال ف صناج ة م ر رة  ثمن الشراء(

 1,040,000 560,000 1,600,000 تكال ف صناج ة ثاب ة  ال يمكن تجنبها(

 90,000 360,000 450,000 تكال ف إدارية ثاب ة  ال يمكن تجنبها(

 120,000 ـــــــــــ 120,000 بديل اإليجار تكم ة فرصة بديمة(

 (50,000  12,620,000 12,570,000 إتمالع ال كال ف

 

القرعة  س( لمر ر من تد ل ال حم ل ال  اضمع ي ب ن أ ه  جم  الرغم من إمكا  ة ت ت ر خأل إ  اا 

  الم ملمة ب كم ة ال رصة الضاةعة    جة اخ  ار بديل الشراء[, فإت القرار األفضل االس مرار فع 

 ل.س. 50,000ال صن ي الداخمع, أل ه س وفر جم  الشرةة تكال ف بمقدار 

3 –  ً  المبلغ الذي يجب أن تؤجر به الشركة خط إنتاج القطعة )س( ليصبح بديل الشراء مساويا

ل.س والمتمثل بالتكاليف التي ستتحملها الشركة فيما لو قررت  170,000لبديل التصنيع, هو 

 الشراء من الخارج.

 

 استمرار أو إيقاف أحد خطوط اإلنتاج:رابعاً: 

فع المنشآت ال ع لديها أةلر من خأل إ  اتع تواته اإلدارة فع بعت األح ات مشكمة 

ب شر ل أحد الخروط  أ  إيقافه  مراً لعدم ترر ة إيرادات  اتخاا القرار المالةم بش ت االس مرار

اها الخأل ل كال  ه الكم ة  تحق ق   اةج خاسرة  يس دجع البحث فع اها الموضو  النمر إل  

المشكمة من زا ي  ن: اليا ية األ ل  ت عمق بالربا  الخسارة ال ع يحققها اها الخأل,  اليا ية 

 ب شر ل اها الخأل أ  إيقافه جم  ربح ة المنش ة ةكل. اللا  ة اع دراسة أثر االس مرار

إت دراسة اها الموضو  من  تهة  مر ال حم ل ال  اضمع تق ضع ال م  ي ب ن  وج ن من 

 ال كال ف:

 :Avoidable Costsتكاليف يمكن تجنبها  

تقرر   تشمل ةل ال كال ف الم ر رة  الجيء من ال كال ف اللاب ة الهي لن ت حممه المنش ة إاا ما

 إيقاف  شاط إ  اتع مع ن  تع بر ال كال ف ال ع يمكن تجنبها تكال ف مالةمة التخاا القرار.
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 :Unavoidable Costsتكاليف ال يمكن تجنبها  

 اع تملل الا الجيء من ال كال ف اللاب ة الهي ال يمكن ت اديه  س بق  المنش ة ت حممه ح   لو 

 تقرر إيقاف  شاط إ  اتع مع ن.

 مثال:

  (,  ف ما يمع  قوم إحدى الشرةات الصناج ة ب شر ل ثال  خروط إ  ات ة  س(     (  ت

 :2016-12-31قاةمة الدخل الخاصة بخروط اإل  اا جن ال  رة المن ه ة فع 

 الخط )ص( الخط )ع( الخط )س( البيان

 260,000 180,000 240,000 إيرادات المب عات

    ( ال كال ف:- 

 (80,000  (55,000  (75,000  مواد مباشرة

 (60,000  (25,000  (30,000  أتور مباشرة

مصاريف صناج ة غ ر مباشرة 

 م ر رة

 35,000)  40,000)  40,000) 

 (25,000  (15,000  (20,000  مصاريف صناج ة غ ر مباشرة ثاب ة

 (35,000  (8,000  (15,000  مصاريف تسويق ة م ر رة

 (40,000  (12,000  (25,000  اب ةمصاريف إدارية  تسويق ة ث

 (20,000  25,000 40,000 صافع الربا  الخسارة(

 

  مراً لمخسارة ال ع يحققها الخأل اإل  اتع   ( اق ر  مدير اإل  اا فع الشرةة إيقاف الخأل 

 اإل  اتع   ( ألت الا س ييد من أربا  الشرةة حسب رأيه.

ف اإلدارية  ال سويق ة اللاب ة الخاصة بالخأل % من المصاري75فإاا جمم  ب  ه يمكن تجنب 

 اإل  اتع   ( فع حالة إيقافه.

 والمطلوب: هل تنصح إدارة الشركة باالستمرار في تشغيل خط اإلنتاج )ص( أم إيقافه.

 الحل:

 باس خدام أسموب ال حم ل ال  اضمع:

 التفاضل بديل اإليقاف بديل االستمرار البيان

 260,000 420,000 680,000 إيرادات المب عات

    ( ال كال ف الم ر رة:- 

 (80,000  (130,000  (210,000  مواد مباشرة

 (60,000  (55,000  (115,000  أتور مباشرة

مصاريف صناج ة غ ر مباشرة 

 م ر رة

 115,000)  75,000)  40,000) 

 (35,000  (23,000  (58,000  مصاريف تسويق ة م ر رة
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 45,000 137,000 182,000 = اامش المساامة

    ( المصاريف اللاب ة:- 

 ص ر (60,000  (60,000  مصاريف صناج ة غ ر مباشرة ثاب ة

 (30,000  (47,000  (77,000  مصاريف إدارية  تسويق ة ثاب ة

 15,000 30,000 45,000 صافع الربا  الخسارة(

 

ل.س لهلا  15,000با  بمقدار  طالما أت إيقاف خأل اإل  اا   ( س ؤدي إل  ا خ اض األر

  نصا باالس مرار فع تشر ل خأل اإل  اا   (.

 

 : Joint Products Decisionsالقرارات في حالة المنتجات المشتركة خامساً: 

ت ملل اهل الحالة فع الصناجات ال ع ي م ف ها اإل  اا فع مرحمة أ  مراحل مش رةة إل  

ا يمكن ف ها ال م  ي ب ن جدد من المن جات ال ردية ح ث أت يصل األمر فع مرحمة مع نة من اإل  ا

تعرف اهل المرحمة نبنقرة اال  صالن  بناء جم  الا تكوت تكال ف اإل  اا قبل  قرة اال  صال 

نتكال ف مش رةةن  من ثم يصبا لكل من ج فردي بعد  قرة اال  صال  ة   ة تحديد  ص ب ةل 

 منها من اهل ال كال ف المش رةة.

قرة اال  صال قد يكوت القرار ب ي المن ج ال ردي   إاا ةات الا ممكناً حسب طب عة المن ج  جند  

( أ  االس مرار بإتراء جمم ات إ  ات ة إضاف ة جم ه لب عه بعد الا .  ت ملل اهل الحالة فع بعت 

الصناجات ملل صناجة تكرير الن أل  الصناجات الرهاة ة  الصناجات الك م اة ة  غ راا ... 

 بشكل جام تس خدم طريق ات ل وزيي تكال ف اإل  اا المش رةة جم  المن جات ال ردية جند  قرة 

 اال  صال  اع: 

طريقة ةم ة اإل  اا: ح ث ي م حساب  ص ب المن ج من ال كال ف المش رةة  فق العالقة  - أ

 ال ال ة:

  ص ب المن ج من ال كال ف المش رةة = 

 إتمالع الوحدات المن جة(÷ لمن ج  جدد  حدات ا× ال كال ف المش رةة 

طريقة صافع الق مة الب ع ة: ح ث ي م حساب  ص ب المن ج من ال كال ف المش رةة  فق  - ب

 العالقة ال ال ة: 

  ص ب المن ج من ال كال ف المش رةة = 

 إتمالع مب عات المن جات(÷  ق مة مب عات المن ج × ال كال ف المش رةة 
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 مثال:

ل.س,   جند اال  صال تم ال م  ي  400,000اا المش رةة لدى إحدى الشرةات ةا   تكال ف اإل  

 ب ن المن ج ن  س(     ( ةما يمع:

 سعر ب ي الوحدة

 جند  قرة اال  صال
 المن ج جدد الوحدات

 س  حدة 500 ل.س 300

    حدة 300 ل.س 500

 والمطلوب:

ش رةة باس خدام طريقة ةم ة حساب  ص ب المن ج  س(   المن ج   ( من ال كال ف الم – 1

 اإل  اا.

حساب  ص ب المن ج  س(   المن ج   ( من ال كال ف المش رةة باس خدام طريقة صافع  - 2

 الق مة الب ع ة.

ب رض أت لدى شرةة المدينة خ ار باالس مرار فع تصن ي المن ج  س( أ  ب عه جند  - 3

ل.س, بح ث  70 ف إضاف ة قدراا اال  صال, ح ث ي رمب اس كمال تصن ي المن ج  س( تكال

ل.س. ال تنصا  400يصبا سعر ب ي الوحدة الواحدة من المن ج  س( بعد اس كمال ال صن ي 

 .اال  صالأم االس مرار  الب ي بعد  قرة  اال  صالالشرةة بالب ي جند  قرة 

 

 الحل:

 طريقة كمية اإلنتاج: – 1

  ص ب المن ج من ال كال ف المش رةة = 

 إتمالع الوحدات المن جة(÷  جدد  حدات المن ج × لمش رةة ال كال ف ا

 بالنسبة لممن ج  س(:

 ل.س 250,000( = 800÷500× 400,000= 

  ص ب المن ج   (:

 ل.س 150,000( = 800÷300× 400,000= 

 

 طريقة صافي القيمة البيعية: - 2

  ص ب المن ج من ال كال ف المش رةة = 

 إتمالع مب عات المن جات(÷ عات المن ج  ق مة مب × ال كال ف المش رةة 
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 المن ج ق مة مب عات المن ج

 س 150,000=  300×500

300 ×500  =150,000   

 المجمو  300,000

 

 بالنسبة لممن ج  س(:

 ل.س 200,000( = 300,000÷150,000× 400,000= 

  ص ب المن ج   (:

 ل.س 200,000( = 300,000÷150,000× 400,000= 

 صح الشركة بالبيع عند نقطة االنفصال أم االستمرار والبيع بعد نقطة االنفصال:هل تن – 3

تعد ال كال ف المش رةة جند  قرة اال  صال تكال ف غارقة  غ ر مالةمة التخاا القرارات,  لهلا 

يجب اس بعاداا جند الم اضمة ب ن بديل الب ي جند  قرة اال  صال أ  االس مرار فع تصن ي 

 ردية  ب عها بعد الا.المن جات ال 

 ب ن اإليراد ال  اضمع  ال كال ف ال  اضم ة لممن ج  س(:  قارت ما

 ل.س لموحدة 100=  300 – 400اإليراد ال  اضمع = 

 ل.س لموحدة 70ال كال ف ال  اضم ة = 

ل.س  30أي اإليراد ال  اضمع < ال كال ف ال  اضم ة  بال الع الن  جة صافع ربا ت اضمع بمقدار 

 ل.س( بال الع فإت القرار االس مرار  الب ي بعد  قرة اال  صال. 15,000دة أي  لموح
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 :سةدساالوحدة ال

 الموازنة التخطيطية: أنواعها وإجراءاتها

 

 المح ويات:

 .: طب عة  محددات أ وا  المواز ات1 – 7

 .: مواز ة المب عات2 – 7

 .: مواز ة اإل  اا  المخي ت3 – 7

 .از ة المواد  الخامات: مو4 – 7

 .: مواز ة تكم ة اإل  اا5 – 7

 .Cash Budget: المواز ة النقدية 6 – 7
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تملل المواز ات أبرز الوسةاةل المسة خدمة فةع ال عب ةر جةن األاةداف  الخرةأل المسة قبم ة  

م االج مةاد جم هةا فةع لممنش ة, ةما تشكل أحد  ساةل الرقابةة  تق ة م األداء, إا أ هةا تشةكل  ث قةة ية 

تق ةة م مةةدى ا سةةجام األداء ال عمةةع مةةي المخرةةأل.  ي عةةرض اةةها ال صةةل لدراسةةة طب عةةة  محةةددات 

 أ وا  المواز ات,  دراسة أام أ وا  المواز ات ال ع ي م إجداداا من قبل المنش ة.

 

 : طبيعة ومحددات أنواع الموازنات:1 – 7

ال عب ةةر الكمةةع جةةن الخرةةأل المسةة قبم ة تع بةةر المواز ةةات مةةن الوسةةاةل المسةة خدمة فةةع 

لادارة, ف عمل المواز ة جم   ضي خرة العمل المس قبم ة فع إطار منسق  منمم, بما يُمكـّن مةن 

تحق ق األاداف المس قبم ة, فع ضوء الموارد  اإلمكا  ات الم احة,  طب عة المةر ف الم وقةي أت 

 ار المر ف الماض ة.تسود فع ال  رة المس قبم ة المدر سة,  درتة اس مر

 تعرف المواز ة ال خر ر ة ب  ها نخرة أ  بر امج لمعمل فع ف رة مسة قبم ة, تهةدف إلة  

تنمةة م  تنسةة ق أ تةةه النشةةاط االق صةةادي لوحةةدة اق صةةادية مع نةةة, فةةع حةةد د المةةوارد البشةةرية 

اداف المرغوبة  المادية  المال ة الم احة, بح ث يمكن تحق ق أفضل الن اةج ف ما ي عمق ب حق ق األ

 المحةةددة مقةةدما, باسةة خدام أفضةةل الوسةةاةل الم احةةة  األسةةال ب  الرةةرق ال ةةع توصةةل إلةة  اةةهل 

 [.220 -219األادافن  مرجع  مرجع  

ف  رمب ال خر أل تحديد األاداف المرغوبة,    ضي الس اسات اإلداريةة الالزمةة ل حق ةق  

العمل خالل ال  رة القادمة,  تعد بملابة  الا,  من انا تصبا المواز ة تعب ر من مم  م سق لخرة

محدد رة سع يس خدم لمعرفة ما إاا ةات اإل جاز ي م  فقا لما او مخرأل لةه, بمةا يمكةن مةن تحديةد 

اال حرافةةةات  معالج هةةةا.  بشةةةكل جةةةام انةةةا  مجموجةةةة مةةةن المبةةةاد  ال ةةةع يرتكةةةي جم هةةةا إجةةةداد 

 [:164-162المواز ات ال خر ر ة, أبرزاا  قممع,  

الخرةةة الشةةاممةت إا يجةةب أت تررةةع المواز ةةة تقةةديرات تم ةةي أ تةةه النشةةاط, بةةد ت مبةةدأ  -1

 إغ ال لجيء من  شاط المنش ة.

مبةةدأ إل صةةاق خرةةأل المواز ةةة باله كةةةل ال نم مةةعت إا أت  جةةا  المواز ةةة ي رمةةب ربةةةأل  -2

 تقديرات األ شرة بالمسؤ ل ن فع اإلدارات  األقسام ال ع يحدداا اله كل ال نم مع.

شارةةت فمشارةة مخ مف المس ويات اإلدارية فع إجداد المواز ة يساام فةع  جةا  مبدأ الم -3

المواز ةةة بةةدال مةةن فرضةةها جمةة  مخ مةةف الجهةةات داخةةل المنشةة ة بةةد ت معرفةةة رأيهةةم 

  إمكا  اتهم خالل ال  رة القادمة.

 مبدأ اق نا  المن هين باألاداف  ت ي دام لمخرة. -4
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اليمن ة ال ع ترر ها, إا يمكن ال م  ي ب ن المواز ات  فقا   تخ مف المواز ات فع مح وااا  ال  رة

 [:232-222لعدة جوامل, أبرزاا  مرجع  مرجع,  

 , تقسم المواز ات إل :وفقا للفترة الزمنية التي تغطيها الموازنة – 1

ت تررع جادة ف رة محاسب ة  احدة,  تهدف إل  تحديد خرة العمل موازنات قصيرة األجل -أ 

 الرقابة جم  ة اءة ال ن  ه. خالل ال  رة  

ت تررةع جةادة ف ةرة تم ةد ح ة  جةدة سةنوات,  يكةوت الهةدف منهةا موازنات طويلمة األجمل -ب 

تخر رع فع المقام األ ل  ل ا رقابع. إا تهدف إل  ال نسة ق بة ن األاةداف  اإلمكا  ةات 

فع المس قبل فع ضوء األاداف  اإلمكا  ات فع الحاضر,  جم  أساس الخبةرة المك سةبة 

 من الماضع.

ت ح ث يمكن إجداد المواز ات بنوج ها السابق ن إما جم  أساس مسة مر موازنات مستمرة -ا 

أ  جم  أساس  هاةع. ف ررع المواز ات قص رة األتل المس مرة سنة بص ة مس مرة, بما 

ي رمب ام داد تاريد  هاية المواز ة فع المس قبل, بما يعادل الةيمن الةهي تةم ا جةازل منهةا. 

دء بإجةةداد المواز ةةة مةةن ةةةا وت ثةةا ع إلةة  ةةةا وت أ ل, فإ ةةه فةةع أ ل شةةباط تصةةبا فةةإاا بُةة

المواز ة من شباط إل  ةا وت ثا ع,  اكها ...ةما يمكن أت تكوت المواز ات طويمة األتل 

مس مرة, فكمما ا قض  سنة منها ام د مدااا سنة أخرى فع المس قبل. أما المواز ات ال ةع 

تررةع ف ةرة زمن ةة محةددة تنقضةع با قضةاةها  يحةل محمهةا تعد جم  أساس  هةاةع, فهةع 

 مواز ة أخرى لن ا المدة. 

 ,  تقسم المواز ات إل :على أساس مستوى النشاط المحدد -2

 ت تعد لمس وى  احد فقأل من مس ويات ال شر ل أ  النشاط.موازنة ثابتة -1

 ت تعد لعدة مس ويات من النشاط. موازنة مرنة -2

 , تقسم المواز ات إل :امالت التي تغطيها الموازنةعلى أساس موضوع المع -3

 ت ح ث تقوم المواز ة جم  أساس  حدات ق اس ج ن ة, ملل ساجات العمل.موازنة عينية -أ 

 ت  اع ترتمة لممواز ة الع ن ة, من خالل تحويل الق م الع ن ة إل  ق م مال ة.موازنة مالية -ب 

 النقدية خالل ف رة محددة. ت  تملل بر امج لممقبوضات  المدفوجاتموازنة نقدية -ا 

 

 : موازنة المبيعات:2 – 7

ت ضةةمن مواز ةةة المب عةةات ب ةةات م ّصةةل بالوحةةدات المخرةةأل ب عهةةا خةةالل ال  ةةرة القادمةةة  

 أسةةعاراا,  تع بةةر الخرةةوة األ لةة  فةةع إجةةداد المواز ةةات, فعمةة  أسةةاس المب عةةات المخررةةة تعةةد 

 حق ق المب عات المس هدفة. مواز ات المواد  اإل  اا  المخي ت, بما يمكن من ت
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  يؤخه بالحسبات جند إجداد مواز ة المب عات جدد من العوامل الداخم ة  الخارت ة:

العوامل الداخم ةت  ت ضمن اإلمكا  ات ال ن ة الداخم ة  مس وى العمالة الموتودةت مس وى  - أ

 الجودةت  الراقة اإل  ات ة الم احة  المس رمة.

جم الرمب جم  من جات المنشة ةت جةر ف السةوق  حصةة العوامل الخارت ةت  ت ضمن ح - ب

المنشةة ة فةةع السةةوقت المةةر ف االق صةةادية العامةةةت أا اق المسةة همك نت  سةةاةل اإلجةةالت 

  الدجايةت  ضي المنافس ن  أسعار المن جات المنافسة.

 مثال: 

 تن ج إحدى المنشآت من ج مع ن,  جند  ضي مواز ة المب عات توافرت الب ا ات ال ال ة:

  حدة فع السنة. 200000يبمغ حجم الرمب الكمع الم وقي فع السوق  -1

% 30%,  تخرةأل ايت لييادتهةا إلة  20ةا   حصة المنش ة فع السوق خالل العام الماضةع  -2

 فع ضوء تشر ل الراقة غ ر المس رمة.

 حددت ال وقعات توز  من جات أ  حصة المنش ة فع السوق ةما يمع: -3

 الرابي اللالث  عاللا األ ل الربي

 %10 %20 %40 %30  سبة المب عات

 

 ل.س. 90يبمغ سعر ب ي الوحدة الم وقي  -4

  ضي مواز ة المب عات جن السنة القادمة, موزجة ةل ثالثة شهور  ربي سنوية(. والمطلوب

 : الحل

 ي رمب  ضي مواز ة المب عات تحديد حصةة المنشة ة فةع السةوق  توزجهةا جمة  ال  ةرات المحةددة

  ربي سنة(,  من ثم  ضي المواز ة جم  أساس الكم ة  الق مة ةما يمع:

 حصة المنش ة × حصة المنش ة فع السوق= حجم الرمب الكمع فع السوق -1

  حدة.%60000= 30×200000=

المب عات المخررة موزجة جم  ةل ف رة, من خالل ضرب حصة المنش ة فع السةوق بالنسةبة  -2

 ع:الم وقعة ةل ربي, ةما يم

 إتمالع الرابي اللالث اللا ع األ ل الربي

 %100 %10 %20 %40 %30  سبة المب عات

 60000 6000 12000 24000 18000 ةم ة المب عات
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تحديد ةم ة  ق مة المب عات جن ةل ف ةرة, مةن خةالل ضةرب ةم ةة المب عةات المخررةة بسةعر  -3

 الب ي الم وقي, ةما يمع:

 ق مة المب عات  يسعر الب ةم ة المب عات الربي

 1620000 90 18000 األ ل

 2160000 90 24000 اللا ع

 1080000 90 12000 اللالث

 540000 90 6000 الرابي

 5400000 90 60000 إتمالع

 

 : موازنة اإلنتاج والمخزون:3 – 7

بعد إجداد مواز ة المب عات, ي م تنم م االح  اتات من اإل  اا جن ف رة المواز ة فع شكل 

, ال ع تعكا حجم المب عات المخرأل  المر ف الداخم ةة Production Budgetمواز ة لا  اا 

لممنشةةـ ة, ح ةةث يجةةب تةةوف ر ةم ةةة مةةن  حةةدات اإل  ةةاا تك ةةع لمقابمةةة اح  اتةةات المب عةةات, ةةةهلا 

 ل كوين المخي ت السمعع المس هدف رخر المدة.

 ةةرة, إضةةافة إلةة  المب عةةات  يؤخةةه بالحسةةبات ل حديةةد حجةةم اإل  ةةاا المرمةةوب خةةالل ال 

المخررة, المخي ت الم ةوافر فةع أ ل المةدة,  المخةي ت المرمةوب تةوافرل فةع رخةر المةدة,  منةه  

يُحدد جدد الوحدات المرموب إ  اتهةا خةالل ال  ةرة.  بنةاء جم ةه ية م تحةدد ةم ةة اإل  ةاا المرموبةة 

 خالل ال  رة من خالل العالقة ال ال ة:

 مخي ت أ ل المدة -مخي ت رخر المدة+ المب عات ةم ة اإل  اا المرموبة=

 

فكم ةةة اإل  ةةاا المرموبةةة فةةع ف ةةرة المواز ةةة تسةةا ي المخةةي ت الموتةةود مةةن  حةةدات اإل  ةةاا لةةدى 

المنش ة فع أ ل ال  رة, مضافاً إل ه حجم المب عات المرموب خةالل ةةل ف ةرة,  مرر حةاً منةه جةدد 

 منش ة فع  هاية ال  رة.الوحدات المرموب االح  اج بها فع مخازت ال

 مثال: 

 حةدة,  ترغةب فةع 10000فإاا فرضةنا أت المنشة ة السةابقة تحة  ظ بمخةي ت فةع أ ل السةنة يبمةغ 

 حةدة فةع  هايةة السةنة. 12000 حدة فع مخاز ها جند  هاية ةل ربي سةنة,   10000االح  اج بـ 

  بناء جم ه تكوت مواز ة اإل  اا لممنش ة السابقة ةما يمع:

 الربي الرابي الربي اللالث الربي اللا ع الربي األ ل ــــــــــاتالب ــ

 12000 10000 10000 10000 (المخي ت المرغوب به فع  هاية ال  رة1 

 6000 12000 24000 18000 (ةم ة المب عات الم وقعة2 
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( تممةةةةةةة االح  اتةةةةةةةات جةةةةةةن ال  ةةةةةةةرة 3 

 1 +)2) 

28000 34000 22000 18000 

 10000 10000 10000 10000 ا  فع بداية ال  رة(المخي ت الم 4 

 8000 12000 24000 18000 (4 -(3(اإل  اا المرموب خالل ال  رة  5 

 

 ي م توزيي اإل  اا المخرأل ةل ربي سنة جم  الشهور ال ع ي ضمنها الربةي, مةي األخةه بالحسةبات 

المب عات من ممةة  م سةقة ةةل طب عة العمم ات اإل  ات ة  الرمب جم  من جات المنش ة, فإاا ةا   

ربي سنة, ي م توزيعها جمة  الشةهور ال ةع تةدخل فةع ال  ةرة, ف كةوت حجةم اإل  ةاا المخرةأل لمربةي 

 األ ل ةما يمع:

 إتمالع راار شباط 2ةا وت الشهر

 18000 6000 6000 6000 حجم اإل  اا

 

مم ةات اإل  ات ةة, ف حةدد أما إاا ةا   المب عات غ ر من ممة أ  ةا   انا  مشةاةل م وقعةة فةع الع

 حجم اإل  اا الشهري بناء جم  المر ف الم وقعة,  طب عة المن ج من ح ث مدى إمكا  ة تخيينه.

 

 : موازنة المواد والخامات:4 – 7

ت حدد اح  اتات المنش ة مةن المةواد  الخامةات جمة  أسةاس حجةم اإل  ةاا المخرةأل خةالل 

 عوامل, من أبرزاا:ال  رة القادمة,  ي  ثر الا بالعديد من ال

جةةر ف  س اسةةات ال خةةيين ال ةةع ت بعهةةا المنشةة ة,  اح  اتةةات المةةواد الخةةام مةةن  اح ةةة  -أ 

 جر ف  شر ط ال خيين.

  ساةل  قل المواد إل  مخازت المنش ة  إل  خروط اإل  اا.  -ب 

 طب عة سوق المواد األ ل ة, ف ما إاا ةات سوق اح كاري. -ا 

ا إاا ةا   م احةة مةن السةوق المحم ةة, أم أت مصادر الحصول جم  المواد  الخامات, ف م -د 

 األمر ي رمب اس  راداا من الخارا.

 ي م إجداد مواز ة المةواد  الخامةات, مةن خةالل تحديةد المةواد األ ل ةة الداخمةة فةع تصةن ي المنة ج 

 االح  اتات من ةل مادة,  فقا لمقاي ا محةددة بنةاء جمة  طب عةة المةواد  الخامةات, جمة  أسةاس 

 لوزت أ  أي أساس رخر. الرول أ  ا

( تقةاس 1فإاا فرضنا فع الملال السابق, أت إ  اا الوحةدة ي رمةب  ةوج ن مةن المةواد الخةام, مةادة  

م ر,  مةن المةادة  25( تقاس بالوزت,  ةا   اح  اتات المن ج من المادة األ ل  2بالم ر,  مادة  

 نة ةما يمع:ةغ, ف كوت االح  اتات المخررة من المادت ن جن الس10اللا  ة 
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  البيــــــــــــان المادة

 60000 حجم اإل  اا المخرأل   حدة(

 1) 
 25 اح  اتات الوحدة  م ر(

 1500000 اح  اتات حجم اإل  اا المخرأل  م ر(

 2) 
 10 اح  اتات الوحدة  ةغ(

 600000 اح  اتات حجم اإل  اا المخرأل  ةغ(

 

الجةةد ل السةةابق محةةددة جمةة  أسةةاس سةةنوي, ال ت خةةه   تع بةةر االح  اتةةات المخررةةة المب نةةة فةةع

بحسةةبا ها االح  اتةةات المرمةةوب توافراةةا مةةن ةةةل مةةادة فةةع مخةةازت المنشةة ة,  فقةةا لممواز ةةات أ  

 الخرأل الشهرية أ  ربي السنوية, بما يضمن اس مرار اإل  اا  ال يؤدي إل   قج المواد األ ل ة. 

المةةواد  الخامةةات بنةةاء جمةة  اح  اتةةات المنشةة ة لةةهلا ي ضةةل تحديةةد االح  اتةةات ال  صةة م ة مةةن 

الشهرية,    فقا لممخي ت المرغوب بةه فةع بدايةة   هايةة ال  ةرة مةن ةةل مةادة, بمةا ال يةؤدي إلة  

 تكبد المنش ة تكال ف تخيين مرت عة أ   قج فع المخي ت المرموب من المواد األ ل ة.

 

ن الخةارا,  أت حجةم المخةي ت يجةب أت ال ( مة1فإاا فرضنا أت المنشة ة السةابقة تسة ورد المةادة  

م ةر   180000يقل جن اح  اتات شهرين,  أت المنش ة تح  ظ بحجم مخي ت فع بداية ال  رة يبمغ 

ل.س.  ب ةرض ا  مةام المب عةات, فةإت  50من اهل المادة, ب نما سعر شةراء الوحةدة  الم ةر( منهةا 

 مواز ة اح  اتات المواد الربي األ ل تكوت:

 ح  اتات من المواد جن الربي األ لمواز ة اال

 نيسان آذار شباط 2كانون البيــــــــــان المادة

 8000 6000 6000 6000 جدد الوحدات الواتب إ  اتها

 1) 
 25 25 25 25 اح  اتات الوحدة

 200000 150000 150000 150000 (1إتمالع المرموب من المادة  

 2) 
 10 10 10 10 اح  اتات الوحدة

 80000 60000 60000 60000 (2إتمالع المرموب من المادة  

 

( لكةةل شةةهر, مةةن ح ةةث المخةةي ت 1 بنةةاء جمةة  تحديةةد االح  اتةةات, يمكةةن إجةةداد مواز ةةة المةةادة  

 المرموب توافرل  تكم ة الشراء ةما يمع: 

 ( عن الربع األول1موازنة المادة )

 إتمالع راار شباط 2ةا وت الب ـــــــات

 450000 150000 150000 150000 لمرموب لا  ااإتمالع ا
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+ رص د المخي ت رخةر ال  ةرة 

 المرغوب
300000 300000 400000  

 1450000 550000 450000 450000 = االح  اتات الكم ة من المادة

  (300000  (300000  (180000  الرص د فع أ ل ال  رة -

 670000 250000 150000 270000 = المش ريات فع ةل شهر

 50 50 50 50 سعر شراء الوحدة×

 33500000 12500000 7500000 13500000 تكم ة المش ريات 

 

 : موازنة تكلفة اإلنتاج:5 – 7

ي ضمن إجداد مواز ة تكم ة اإل  اا المخرةأل, تحديةد اح  اتةات  حةدة اإل  ةاا مةن المةواد 

 ر ةرة  ال كةال ف اللاب ةة فةع حةد د المباشرة  العمةل المباشةر, إضةافة إلة  ال كةال ف الصةناج ة الم

الراقة المس رمة. بما يعنع إجداد مواز ات ت ص م ة لعناصر ال كم ة الداخمةة فةع إ  ةاا المنة ج,  قةد 

 اقشنا فع الجةيء السةابق إجةداد مواز ةة المةواد المباشةرة,    عةرض فةع اةها الجةيء لك   ةة إجةداد 

 مواز ات لبق ة جناصر تكم ة اإل  اا: 

 

 ازنة العمل المباشر واألجور:: مو7-5-1

تحدد مواز ة العمل  األتور بنةاء جمة  اح  اتةات ةةل  حةدة من جةة مةن العمةل المباشةر, 

  و  العمالة المرموبة  ماارت فنعت جادي ..(,  جدد الساجات المرموبة لموحةدة المن جةة مةن ةةل 

  و ,  معدل أتر الساجة. 

مسة مرة, إاا ةا ة  االح  اتةات الشةهرية  يمكن إجداد مواز ة العمةل  األتةور ةمواز ةة 

من ممة, أما إاا ةا   غ ةر من ممةة, ف عةد اةهل المواز ةة شةهريا بنةاء جمة  حجةم اإل  ةاا المخرةأل 

  اح  اتاته من العمالة. 

 

 فإاا فرضنا أت المنش ة السابقة ت رمب جمالة ل قديم من جها ةما يمع:

 إتمالع جمل فنع جادي جمل فنع ماار

 أتر الساجة جدد الساجات أتر الساجة جدد الساجات

3 15 2 10 65 

 

  بناء جم ه, يمكن إجداد مواز ة األتور ةما يمع:
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 إتمالع راار شباط 2  الب ــــــات

 18000 6000 6000 6000 الوحدات المرموب إ  اتها

 65 65 65 65 تكم ة العمل المباشر لموحدة 

 1170000 390000 390000 390000 إتمالع تكم ة العمل المباشر

 

 : موازنة التكاليف الصناعية المتغيرة:7-5-2

ي م إجداد مواز ة ال كال ف الصةناج ة بةن ا طريقةة إجةداد مواز ةة األتةور, بح ةث تةـُحدد  

 ال كم ة الم ر رة المخررة جم  أساس تكم ة الوحدة الواحدة من ال كال ف الصناج ة الم ر رة. 

ل.س,  مةن المصةاريف  20 ر رة لموحةدة مةن ال كةال ف الصةناج ة تبمةغ فإاا فرضنا أت ال كم ة الم

ل.س لموحةدة.  ب ةرض أت سةعر شةراء الوحةدة  ةةغ( مةن المةادة  25اإلدارية  ال سويق ة الم ر رة 

 ل.س, ف كوت تكم ة الوحدة لكل من ج ةما يمع: 40( يبمغ 2 

 50 (1مواد مباشرة مادة  

 40 (2مواد مباشرة مادة  

 90 (2(+ 1كم ة الوحدة من المواد  إتمالع ت

 65 األتور المباشرة

 20 ت. صناج ة م ر رة

 25 مصاريف إدارية  ب ع ة م ر رة

 200 تكم ة اإل  اا الم ر رة لموحدة

 

 : موازنة التكاليف الثابتة:7-5-3

تحدد ال كةال ف الم ر ةرة بنةاء جمة  جةدد الوحةدات المخررةة لم  ةرة, ح ةث ي  ةرض ثبةات  

الوحدة المن جة من ال كال ف الم ر رة. أما ال كال ف اللاب ة ف رتبأل بالراقةة اإل  ات ةة لممنشة ة,  تكم ة

 بةةال  رة المحةةددة,  تكةةوت ثاب ةةة مةةن ح ةةث المجمةةو   فةةع حةةد د الراقةةة(,  م ر ةةرة جمةة  أسةةاس 

دد الوحدة,  ي ناقج  ص ب الوحدة الواحدة من اهل ال كال ف مةي ازديةاد حجةم اإل  ةاا,  لةهلا تحة

 مواز ة ال كال ف اللاب ة بناء جم  الراقة الم احة. 

ل.س  900000فإاا فرضنا أت ال كال ف اللاب ة الم وقعة خالل السنة القادمة لممنش ة السةابقة, تبمةغ 

ل.س ت. صةةناج ة ثاب ةةة جامةةة. تكةةوت مواز ةةة تكم ةةة اإل  ةةاا ةمةةا  600000صةناج ة ثاب ةةة,   ت.

 يمع:
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 90 ([2 ( +1مواد مباشرة  مادة  

 65 أتور المباشرة

 20 ت. صناج ة م ر رة

 25 مصاريف إدارية  ب ع ة م ر رة

 200 تكم ة اإل  اا الم ر رة لموحدة

 900000 تكال ف ثاب ة صناج ة

 600000 تكال ف ثاب ة جامة

 

ب ةة, جمة   ي م اس خدام الب ا ات السابقة فع إجداد مواز ة تكم ة اإل  اا من ال كال ف الم ر ةرة  اللا

اف راض أت ال كال ف اللاب ة السنوية موزجة شهريا بشكل من مم, بح ث يكةوت  صة ب الشةهر مةن 

ل. س من ال كال ف اللاب ة العامة.  بناء جم   50000ل.س,   75000ال كال ف اللاب ة الصناج ة 

 حجم اإل  اا المخرأل, تكوت مواز ة تكم ة اإل  اا ةما يمع:

 الب ـــــــــــات
 ي األ لالرب

 إتمالع
 راار شباط 2ةا وت

 18000 6000 6000 6000 حجم اإل  اا المخرأل

 1620000 540000 540000 540000 مواد مباشرة

 1170000 390000 390000 390000 أتور مباشرة

 360000 120000 120000 120000 ت. صناج ة م ر رة

 450000 150000 150000 150000 م. إدارية  ب ع ة م ر رة

 3600000 810000 810000 810000 إتمالع ال كال ف الم ر رة 

 225000 75000 75000 75000 تكم ة اإل  اا اللاب ة

 150000 50000 50000 50000 تكم ة صناج ة ثاب ة جامة

 3975000 935000 935000 935000 إتمالع تكال ف اإل  اا

 

 :Cash Budget: الموازنة النقدية 6 – 7

مواز ة ال قديرية النقديةة إحةدى أد ات ال نبةؤ المةالع, إا تبة ن الةنمأل الةهي سة كوت تع بر ال

جم ه ال ةدفقات النقديةة المسة قبم ة.  يةي د اةها النةو  مةن المواز ةات اإلدارة بمعمومةات م  ةدة جةن 

حجم ال اةت أ  العجي النقدي الم وقي  توق   حد ثه, بما يمكنها من العمةل جمة  تةوف ر مصةادر 

ل ح ةة  ال ت عةةرض المنشةة ة لمعجةةي المةةالع, فةةع حةةال أجهةةرت المواز ةةة النقديةةة جةةدم ة ايةةة لم مويةة

النقديةةة الم وقةةي توافراةةا لسةةداد االل يامةةات المرموبةةة, أ  البحةةث جةةن  سةةاةل السةة لمار النقديةةة 

 [. 176ال اةضة, إاا ما أجهرت المواز ة  تود  قدية فاةضة جن حاتة المنش ة  اندي,  
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اخ الف ف رة المواز ة باخ الف المنش ة, إال أت القاجدة العامة تق ضع إجةداد اةها  جم  الرغم من 

النو  من المواز ات جن ف رة قص رة  سب ا, جم  اج بار أت إجداداا يع مد جم  ال نبؤ,  ةمما ةات 

ال نبؤ يشمل ف رة أقصر, ةممةا ةا ة  دق ةه أةبةر.  ية م فةع العةادة إجةداد المواز ةة النقديةة جةن سةنة 

ادمةةة, ثةةم تجية هةةا إلةة  ف ةةرات أقةةل  ربةةي سةةنوية(,  إاا ةا ةة  ال ةةدفقات النقديةةة لممنشةة ة ال ت سةةم ق

 [.177باللبات  االس قرار, يمكن إجداد المواز ة جم  أساس شهري  المرتي السابق,  

 

  ي رمب إجداد المواز ة النقدية الق ام بالخروات ال ال ة:

 : Cash Inflowتقدير التدفقات النقدية الداخلة  -1

 يقصد به تقدير حجم  توق   المقبوضات النقدية خالل ف رة المواز ة, ح ةث تملةل المب عةات أاةم 

مصادر المقبوضات النقديةة,  بنةاء جم ةه ت حةدد المقبوضةات النقديةة المخررةة جمة  أسةاس حجةم 

راق المب عةةات المخررةةة,  المصةةادر األخةةرى لممقبوضةةات النقديةةة, ملةةل ب ةةي أصةةول ثاب ةةة أ  أ 

 مال ةت  اإليجاراتت  ال واةد  غ راا. 

 يجب األخه بالحسبات أت المب عةات المسة قبم ة ت ضةمن تةيء  قةدي  تةيء رتةل,  مةن انةا يجةب 

تصن ف المب عات المخررة إلة  مب عةات  قديةة  مب عةات رتمةة.  إجةادة تصةن ف المب عةات ايتمةة 

 جم  أساس ف رة ال حص ل الم وقعة. 

 :Cash outflowلنقدية الخارجة تقدير التدفقات ا -2

 يقصد به تقدير حجم  توق   المدفوجات النقديةة خةالل ال  ةرة القادمةة.  انةا يع بةر حجةم اإل  ةاا 

المخرأل مةن أبةرز المحةددات لممةدفوجات النقديةة, ح ةث تملةل المشة ريات أاةم جنصةر فةع تحديةد 

قةة المنشة ة مةي المةوردين, أ  ف مةا ال دفقات النقدية الخارتة,  يحدد الا  فقا لس اسة الشراء  جال

 إاا ةا   المش ريات  قدية أ  رتمة,  ف رة السداد بالنسبة لممش ريات ايتمة.

 ي ضةةةمن تقةةةدير ال ةةةدفقات النقديةةةة الخارتةةةة ال نبةةةؤ بالمةةةدفوجات األخةةةرى ةالر اتةةةب  األتةةةور, 

ت األربةةا   مشةة ريات األصةةول اللاب ةةة,  مةةدفوجات الضةةراةب  اإليجةةارات  ال واةةةد,  توزيعةةا

 النقدية  غ راا من المدفوجات النقدية.

 تقدير صافي التدفق النقدي: -3

يملل صافع ال دفقات النقدية ال رق ب ن ال دفقات النقدية الداخمةة  الخارتةة,  قةد يكةوت اةها ال ةرق 

موتبا أ  سالبا, موتبا جندما تكوت المقبوضات أةبر من المدفوجات,  سالبا فةع حةال جةدم ة ايةة 

 قبوضات النقدية الح  اتات المنش ة من النقدية خالل ال  رة القادمة.الم

 

 إال أ ه يجب األخه بالحسبات جند إجداد المواز ة النقدية ما يمع:
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 يجب إضافة رص د النقدية لدى بداية ال  رة إل  ال دفقات النقدية الداخمة خالل ال  رة. -1

اج بةه, إاا ةا ة  ال ةدفقات النقديةة يمكن  ضةي حةد أد ة  لرصة د النقديةة الةهي يجةب االح  ة -2

 لممنش ة غ ر مس قرة.

 مثال: 

,  أجهةرت سةجالت 2007تقوم إحةدى المنشةآت بإجةداد مواز ةة  قديةة جةن الربةي األ ل مةن جةام 

 المنش ة الب ا ات ال ال ة:

 % من المب عات  قدية. 50 -1

% 30عةات(ت % فةع الشةهر األ ل  الةهي تة م ف ةه المب 50تحصل المب عات ايتمة ةما يمع: -2

 % فع الشهر اللالث.20فع الشهر اللا عت

ل. س,  ب ةي أراضةع  قةدا 175000من الم وقي ب ي أ راق مال ة  قدا فع شهر شباط بمبمغ  -3

 ل. س. 850000فع شهر راار بمبمغ 

% مةن ق مةة 70ت م المش ريات فع الشهر الهي يسبق ب ي المن جات,  تبمغ ق مة المش ريات  -4

 المب عات. 

 ق مة المش ريات فع الشهر ال الع لشراةها.ي م سداد  -5

من الم وقي أت تدفي المنش ة ر اتب  أتور  مصاريف أخرى خةالل الربةي األ ل مةن جةام  -6

 , ةما يمع:2007

 مجموع آذار شباط كانون ثاني البيـــــــان

 535000 200000 160000 175000 ر اتب  أتور

 215000 80000 60000 75000 مصاريف  قدية أخرى

 300000   300000 ضراةب

 250000  250000  شراء أصول ثاب ة

 125000 125000   شراء أ راق مال ة

 

ل.س,  تق ضةع س اسةة  600000مبمغ  1/1/2007من الم وقي أت يكوت رص د النقدية فع -7

 ل.س. 500000المنش ة أال يقل رص د النقدية جن 

,  المخررة جةن 2006وت أ ل من جامت ملل المب عات ال عم ة جن أشهر تشرين ثا ع  ةا  -8

 , ف ما يمع:2007الربي األ ل  شهر   سات لعام 
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   سات راار  شباط 2ةا وت 1ةا وت 2تشرين الشهر

 550000 800000 750000 650000 600000 500000 حجم المب عات

 

 .2007 المرموب: إجداد المواز ة النقدية جن الربي األ ل لعام 

 الحل: 

بداية إجداد ال دفقات النقدية الداخمة الم وقي تحصة مها مةن المةدين ن مةن مب عةات رتمةة, ي ضل فع ال

  ال دفقات النقدية الخارتة لصالا الموردين بررض سداد ق مة مش ريات رتمة,  الا ةما يمع:

   سات راار شباط 2ةا وت 1ةا وت 2تشرين الب ــــــــات

 550000 800000 750000 650000 600000 500000 مب عات 

 275000 400000 375000 325000 300000 250000 مب عات رتمة

       م حصالت مب عات رتمة من:

  200000 187500 162500   مب عات   ا الشهر

  112500 97500 90000   مب عات شهر سابق

  65000 60000 50000   مب عات شهرين سابق ن

إتمةةالع م حصةةالت المب عةةات 

 ايتمة

  025003 345000 377500  

  385000 560000 525000 455000  مش ريات رتمة

  560000 525000 455000   مدفوجات لمموردين

 

  بناء جم ه يمكن إجداد المواز ة النقدية جم  الشكل ال الع:

 راار شباط 2ةا وت الب ـــــــــــــــــات

    المقبوضات النقدية, من:

 400000 375000 325000 مب عات  قدية

 377500 345000 302500 م حصالت من مب عات رتمة

  175000  ب ي أ راق مال ة

 850000   ب ي أراضع

 1627500 895000 627500 ( إتمالع تدفقات  قدية داخمة1 

    المدفوجات  قدية:

 560000 525000 455000 لمموردين  مش ريات(

 200000 160000 175000 ر اتب  أتور

 80000 60000 75000 اريف أخرىمص

   300000 ضراةب

  250000  أصول ثاب ة

 125000   شراء أ راق مال ة
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 965000 995000 1005000 ( إتمالع مدفوجات  قدية2 

 662500 (100000  (377500  (2 -(1( صافع تدفق  قدي  3 

 122500 222500 600000 ( +رص د النقدية فع أ ل الشهر4 

 785000 122500 222500 4+3ية الم احة فع  هاية ةل شهر( النقد5 

 500000 500000 500000 ( الحد األد   المرموب من النقدية6 

 285000 (377500 (277500  (6(+ 5( ال اةت  أ  العجي(  7 

 

 تعليقات على الحل:

% فةع 50% من المب عات ةل شهر  قدية,  النصف ايخر رتةل, ح ةث يُحّصةل ةمةا يمةع: 50 -1

 % فع الشهر الهي يم ه.20% فع الشهر الهي يم هت  30  ا الشهرت 

 % من إتمالع مب عات ةل شهر,  يدفي لمموردين ق م ها فع الشهر ال الع.70تبمغ المش ريات  -2

 يحسب صافع ال دفق النقدي برر  المدفوجات النقدية من المقبوضات النقدية. -3

شةهر ةةا وت ثةات معرة  فةع المسة لة,  لحسةاب رصة د بةاقع رص د النقدية الم ةا  لةدى بدايةة  -4

 األشهر ي م معالجة صافع ال دفق النقدي لمشهر السابق مي رص د النقدية فع الشهر السابق.

 يرر  رص د النقدية فع  هاية ةل شهر لموصول إل  ال اةت أ  العجي فع النقدية لكل شهر. -5

عةةا ع ججةةي  قةةدي فةةع الشةةهرين األ ل  اللةةا ع, ب نمةةا ي بةة ن مةةن المواز ةةة السةةابقة أت المنشةة ة ت -6

تحقق فاةت  قدي فع السنة اللاللة.  ربما يرتي الا إل  ب ي أراضع فع اةها الشةهر,  اةو تةدفق 

  قدي ال يرتبأل بالنشاط العادي لممنش ة.

بناء جم ه, يجب جم  المنشة ة البحةث جةن مصةادر ل ةوف ر النقديةة ال ةع تررةع العجةي فةع  -7

 ل  اللةا ع,  إال لةن تكةوت قةادرة جمة  سةداد ال ياماتهةا الم وقعةة خةالل تمةا الشهرين األ

 ال  رة.
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