
ضارات اتدإاتة اتامضاية ا........................ان اعداتاا..اا.ااضا مادي اددااتهلحم

 مدخل في اإلدارة المالية 
 : Financial managementأواًل : طبيعة اإلدارة المالية 
،  Managerial financeوتسمى أيضًا  Financial managementاإلدارة المالية 

corporate finance , business finance  ، وىي إحدى الوظائف األساسية لمنظمات األعمال ،
 ، إدارة التسويق ، اإلدارة المالية.وىذه الوظائف ىي إدارة الموارد البشرية ، إدارة اإلنتاج والعمميات 

بطريقة  لألموالواإلدارة المالية تتعمق بكيفية اتخاذ القرارات حول التخطيط والحصول واالستخدام 
التقويم لمموجودات والمطموبات بتمكنو من تحقيق األىداف المطموبة لممنظمة ، وتتمثل ىذه العممية 

 وحقوق الممكية ، وترتبط اإلدارة المالية بمجاالت المعرفة أو وظائف المنظمة األخرى وكاآلتي :
لإلدارة المالية والكثير من أن معظم المبادئ الرئيسية  العالقة بين اإلدارة المالية واالقتصاد : -1

مصطمحات مأخوذة من عمم االقتصاد ، وحتى يكون المدير المالي ناجحًا ينبغي أن يكون مممًا بمبادئ 
 االقتصاد من حيث قوانين العرض والطمب وتوازن األسعار وتكمفة الفرصة البديمة.

الكشوفات المالية والميزانية العمومية تعنى المحاسبة بإعداد  العالقة بين اإلدارة المالية والمحاسبة : -2
وكشف الدخل ، وتعتمد اإلدارة المالية عمى ىذه الكشوفات الستخراج النسب المالية والمؤشرات المالية 

 األخرى الستخداميا كمؤشرات لألداء وكذلك كأدوات رئيسة لمرقابة المالية.
دارة العمميات والتسويق : -3 دارة العمميات ) إدارة اإلنتاج (  تختص إدارة اإلدارة المالية وا  بصنع وا 

المنتجات أو تقديم الخدمات ، واإلدارة المالية تؤمن األموال الالزمة لتنفيذ ىذه العمميات ، بينما يقوم إدارة 
 التسويق بتسويق ىذه المنتجات والخدمات لتتولى اإلدارة المالية إدارة األموال الواردة إلى المنظمة.

دارة الموارد البشرية :اإلدارة المال -4 تقوم اإلدارة المالية بتوفير األموال التي تستخدميا إدارة  ية وا 
 الموارد البشرية في تقديم التعويضات والحوافز لمعاممين من أجل االرتقاء بمستوى منظمة األعمال.

 ثانيًا : وظائف اإلدارة المالية :
، التمويل ، مقسوم األرباح ، وىذا يحقق  رلإلدارة المالية ثالث وظائف أساسية ىي : االستثما

 .ارباح ويل واستثمار ومقسوملإلدارة المالية بأنيا تتخذ في إطار قرارات تمبأن القرارات األساسية  تصورا
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 ( 1شكل ) 
 إطار شامل لوظائف وقرارات اإلدارة المالية
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 تمويل قصير األمد تمويل طويل األمد

 اإلدارة المالية

 وظيفة االستثمار وظيفة التمويل

 قرارات تمويل
 ) الييكل المالي (

 قرارات االستثمار
 ) ىيكل الموجودات (

 متداولة ثابتة

 ممكية دين دين سيولة ربحية

ائتمان 
 تجاري

ائتمان 
 مصرفي

قروض 
مصرفية 
 طويمة األجل

 سندات
أسيم 
 عادية

أرباح 
 محتجزة

 مجرى األموال ) صافي الدخل (

 وظيفة المقسوم

 قرارات المقسوم

 احتجاز األرباح توزيع األرباح

 معدل الفائدة المطموب

 قيمة المنشأة
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 : Financing التمويل -1
يتكون و ، أي تحديد المزيج المناسب لمتمويلويعرف بأنو الحصول عمى األموال بالشكل األمثل ،  

يجعل كمفة التمويل في ل ،دينبالممكية وتمويل بالمن تمويل قصير األجل وتمويل طويل األجل وتمويل 
، وبناءًا عمى ذلك يتوجب عمى ا يعظم من ثروة المساىمين أي ) تعظيم قيمة المنشأة (حدىا األدنى وبم

االعتبار أن ىناك عددًا كبيرًا من  المدراء الماليين عند اتخاذ قراراتيم الخاصة بالتمويل أن يأخذوا بعين
 مخاطرة.و ترتب عمى استخدام كاًل منيا عائد يالمصادر البديمة التي يمكنيم الحصول منيا عمى األموال و 

إن قرار التمويل يتعمق باختيار الييكل المالي لممنظمة ، ويعني ذك تحديد نسبة التمويل من  
، وكذلك تحديد المزيج  Long termويل األجل ومن التمويل ط Short termتمويل قصير األجل 

 (. ويعني التمويل بالممكيةEquity)بالممكية ( والتمويلDebtمن التمويل بالدين) المناسب لمتمويل
عادة استثمارىا ) تمويل داخمي  (احتجاز أرباح) صدار األسيم  Internal financeالمنظمة وا  ( وا 

( والتمويل بالممكية ىو تمويل طويل األجل ، بينما  External financeالعادية ) تمويل خارجي 
التمويل بالدين ىو تمويل خارجي بأكممو ، وجزء منو قصير األجل ) االئتمان التجاري والقروض 

 المصرفية قصيرة األجل ( واآلخر تمويل طويل األجل ) القروض المصرفية طويمة األجل والسندات (.
 : Investmentاالستثمار  -2

خصيص أو توزيع أموال المنظمة في ىيكل استثماراتيا ، ويعني اختيار ىيكل استثمارات وىو ت 
المنظمة كيفية توزيع ىذه االستثمارات بين قصيرة األجل ) موجودات متداولة ( واستثمارات طويمة األجل 

 .) موجودات ثابتة ( وىو ما يمكن قياسو بنسبة الموجودات المتداولة إلى الموجودات الثابتة
ويل حنظمة ، فالسيولة ىي القدرة عمى تره عمى سيولة وربحية الميىذا القرار ذو أىمية كبيرة لتأث يعتبر

إلى نقد بسرعة وبدون خسارة ، فإذا كانت الموجودات المتداولة تشكل نسبة كبيرة من  Assetsالموجود 
، بينما ربحيتيا ستكون محدودة يذا يعني أن سيولة المنظمة عالية، إال أنالييكل االستثماري لممنظمة ف

صل العكس عندما تكون الموجودات الثابتة تشكل النسبة العالية من مجمل الموجودات حسوف ي
 المنظمة.

 : Dividedمقسوم األرباح  -3
إن قرارات التمويل واالستثمار يحددان معًا التدفقات النقدية المستقبمية التي يتوقع المساىمون الحصول 

رة المصاحبة ليذه التدفقات النقدية ، طامخاستثماراتيم في األسيم العادية لممنظمة والعمييا جراء 
 حققتو المنظمة والتي يعود بأكممو لممساىمين. دفقات النقدية ىي صافي الدخل الذيوالت
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وىنا يأتي در الوظيفة الثالثة ) قرار المقسوم ( ويقصد بو توزيع صافي الدخل أو جزءًا منو عمى  
يعني ضمنًا أن لدى المنظمة استثمارات رابحة ، أن ىذه  اذ أن التمويل باألرباح المحتجزةىمين ، المسا

االستثمارات سينجم عنيا أرباح أعمى في المستقبل ، أي أنو توجد لدى المنظمة آفاق وفرص لمنمو وأنيا 
 السوق المالية. تمول ىذا النمو لضمان االرباح ، األمر الذي ينعكس ايجابًا عمى سعر السيم في

أما األرباح الموزعة فتمثل التدفق النقدي الذي يحصل عميو المساىمون كعائد عمى استثماراتيم  
جاريًا ينتظره ويتوقعو العديد من المساىمين ، لذلك فأن أن ىذه األرباح تمثل دخاًل و في أسيم المنظمة ، 

 لسيم في السوق المالية.مستوى األرباح الموزعة وتغيرىا لو تأثير مباشر عمى سعر ا
 ثالثًا : العالقة بين العائد والمخاطرة :

، وتعرف العوائد والمخاطرة المصاحبة ليا إن اختيار المنظمة لييكل تمويميا سوف يحدد 
 المخاطرة المالية بأنيا درجة التقمب في االرباح الناجمة عن عدم إمكانية المنظمة بتسديد أعباء التزاماتيا

، فإذا كانت المنظمة تحصل عمى معظم ة لقرارات التمويل وكمفة التمويلمخاطرة مصاحب وىي المالية،
ف يؤدي إلى عائد عالي فأن ذلك سو  ،تمويميا من القروض المصرفية قصيرة األجل وتسييالت الموردين

ل تكون ، والسبب في ذلك أن كمفة التمويل القصير األجكمية سيولة الشركة ستكون متدنية ) ربحية (نسبياً 
، ولكن مة تكون أكبر، لذلك فأن مساىمتو في ربحية المنظأقل من كمفة التمويل طويل األجل عادة

 القروض قصيرة األجل يجب سدادىا في آجال قريبة مما يضع ضغوطًا عمى سيولة المنظمة.
ى الحد ان استعمال المزيج األمثل لمتمويل بالدين والتمويل بالممكية يخفض كمفة تمويل لمنظمة إل 

 حتى يتاح لممنظمة عدد أكبر من فرصاألدنى ويعظم قيميا والمطموب ىو تخفيض كمفة التمويل 
وتزداد قيمتيا ، ولكن إذا أفرطت المنظمة باستخدام الدين في ىيكميا فتنمو ارباحيا الرابحة  االستثمار

المالية ، أي أن قرارات تمويل المنظمة سوف  ياتالمالي فسيؤدي ذلك إلى رفع كمفة تمويميا وزيادة مخاطر 
 تحدد كمفة تمويل المنظمة وعائدىا ومخاطرىا المالية.

 رابعًا : المدير المالي :
المدير المالي ىو الشخص المسؤول بجدارة عن تنفيذ الوظائف المالية ، والمدير المالي الذي ال  

شخص غير ميم ، يضاف إلى ذلك أن قرارات  يؤدي دور ديناميكي في اتخاذ القرارات عمى الدوام يعد
اإلدارة العميا ىي مجال اىتمامو وعند ذلك يصبح شخص إداري ميم ، وحتى ينفذ المدير المالي الوظائف 
المالية فأنو يقوم بميام التخطيط والرقابة المالية ، وينفذ ىذا من خالل أدوات التخطيط المالي والرقابة 

 و حصر ميام المدير المالي باآلتي :المالية ، وفي ضوء ذلك يمكن



 ..............ان اعداتاا..اا.ااضا مادي اددااتهل......تدإاتة اتامضاية ا....حمضارات ا

 

 

5 

الحصول عمى األموال : أن تخطيط االحتياجات المالية والتنبؤ بيا ومراقبتيا ىي أساس نشاط المدير  -1
 المالي.

تخصص األموال : وترتبط ىذه الميمة بالفقرة السابقة ) العائد والمخاطرة ( ، إذ تحدد ميمة المدير  -2
ال النمو ، العائد والمخاطرة التي تترتب عمى االختيار كنولوجيا المنظمة، مجيار حجم ونوع تالمالي باخت

 األفضل لخميط الموجودات.
 تخطيط االرباح والمراقبة والتعديل لألنشطة التقميدية. -3
ة التعامل في األسواق التعامل في السوق المالية : وينبغي عمى المدير المالي أن يفيم ويستوعب كيفي -4

 ا ليذا السوق من دور كبير في تأمين المتطمبات المالية.لم المالية ،
 ( 2شكل ) 

 مهام وقرارات المدير المالي
 

         
             

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
  
 : تنظيم منشآت األعمال : خامسسا

الحصول عمى األموال وىي ب لمشركة في قدرتياكل القانوني األشكال القانونية لمشركات : يؤثر الش -1
 عمى ثالثة أنواع وىي :

 قرارات المدير المالي

 تخطيط وتحميل الحصول عمى األموال استخدام األموال

 األثر عمى العائد والمخاطرة

 التأثير عمى سعر السيم في السوق المالية

 التعظيم لثروة المساىمين
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: وىي تعود لممكية فرد واحد يكون مسؤواًل عن جميع  Solo pro prietorshipدية ر الشركة الف -أ
 نواحي الشركة ، فيو الذي يممك مجمل موجودات الشركة ويكون مسؤواًل عن جميع التزاماتيا.

: وتنشأ بموجب إجراء قانوني بين أثنين أو أكثر من المالكين وىذا  Partnershipشركة التضامن  -ب
، والشكل الشائع لشركات سجل في الدائرة الحكومية المختصةاإلجراء ىو اتفاق أو عقد مكتوب وم

 التضامن ىي شركات مينية مثل شركات المحاسبة والمحاماة واالستثمارات.
تؤسس وفقًا لمقانون ، فيي كيان وىي كيان قانوني منفصل  : Corporationالشركة المساىمة  -ج

معنوي أو شخصية معنوية منفصمة عن شخصية مساىمييا ومجمس إدارتيا ، وىذا الكيان القانوني لو 
الحق في امتالك الموجودات واقتراض األموال واالنشغال بمختمف النشاطات وبدون تدخل مباشر من 

 المالكين.
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 الفصل الثاني
 الكشوفات المالية والتدفق النقدي

 أواًل : الكشوفات المالية :
ىي تقارير مالية جرى إعدادىا بصيغة معينة وفق قواعد محاسبية ومالية متعارف عمييا ، وىذه  

، واتخاذه أساسًا لألداء لمكشف عن أداء المنشأة التاريخي التقارير تتضمن بيانات مالية يمكن اعتمادىا
وكشف  Income statementالمستقبمي والكشفي األكثر أساسًا في الكشوفات المالية ىما كشف الدخل 

 Retained المحتجزةويضاف إلييا كشف األرباح  Balance sheet statementالميزانية العمومية 
earrings statement. 

لتمويل واالستثمار والمقسوم ما ىي إال أنشطة ثالثة وألن أركان الوظيفة المالية الثالث ىي ا 
والنشاط التشغيمي  Investment activityونشاط االستثمار  Financing Activityلنشاط التمويل 

Operating activity  عرض كشف الميزانية الدخل النشاطات التشغيمية بينما ي، إذ يعرض كشف
 وليذا فأن أىمية الكشوفات المالية تتجمى باآلتي :العمومية نشاطي االستثمار والتمويل ، 

 تجعل المصطمحات المالية والمحاسبية مألوفة لمقارئ. -
 مقدمة لمواضع مالية متقدمة سوف تعطى الحقًا. -
دل منيا عمى مصادر أموال المنشأة واستخداماتيا عالوة عمى أنيا أداة ميمة لمتخطيط المالي تيس -

 وتقييم األداء المالي.

 : Balance sheet statementكشف الميزانية العمومية  -1
تعكس الميزانية العمومية الوضع المالي لممنشأة في نياية الفترة التي أعدت منيا ، وىي تنقسم  

المقابمة  Liabilitiesوالثاني يتضمن المطموبات  Assetsإلى قسمين يتضمن األول الموجودات 
 Net worthأو صافي الثروة  Equityلمموجودات وىذه المطموبات مقسمة إلى المطموبات وحق الممكية 

 :أي أن الميزانية العمومية تقوم عمى معادلة محاسبية 
 الموجودات = المطموبات + حق الممكية.

درجة سيولتيا ، حسب تبوب الميزانية من أعمى إلى أسفل ) سواء الموجودات أو المطموبات (  
وموجودات ثابتة  Current assetsحوليا إلى نقد ، وتصنف الموجودات إلى متداولة أي حسب سرعة ت
Fixed assets  فالموجودات المتداولة ىي الموجودات التي تتحول إلى نقد خالل سنة واحدة وتشمل ،
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ما الموجودات الثابتة فيي الموجودات القابمة لمتداول والحسابات المدنية والمخزون ، أالنقد واالستثمارات 
 التي يزيد عمر استخداميا عن السنة وتشمل المباني والمعدات والسيارات وغيرىا.

والمطموبات ىي مطموبات غير المالكين مقابل الموجودات وتقسم إلى مطموبات متداولة التي  
، المستحقات والمطموبات طويمة  تستحق السداد خالل سنة واحدة وتشمل الحسابات الدائنة ، أوراق الدفع

األجل التي تستحق السداد خالل مدة تزيد عن السنة كالسندات ، أما حقوق الممكية فيي مطموبات 
 .تي تشمل رأس المال واألرباح المحتجزةالمالكين تجاه الموجودات وال
 31/12/2116في يبين الميزانية العمومية لشركة االملجدول 

 2116سنة  المفردات
  الموجودات

  الموجودات المتداولة
 3333 النقد     
 1333 االستثمارات القابمة لمتداول     
 12333 الحسابات المدينة     
 18733 المخزون     

 35333 مجموع الموجودات المتداولة
 53233 اجمالي الموجودات الثابتة
 17233 ناقص: االندثار المتراكم

 36333 الثابتةصافي الموجودات 
 71333 مجموع الموجودات

  المطموبات وحق الممكية
  المطموبات المتداولة

 6333 حسابات دائنة    
 7333 اوراق دفع   
 733 مستحقات   
 3333 ديون طويمة االجل مستحقة    
 1233 مطموبات اخرى    



 ..............ان اعداتاا..اا.ااضا مادي اددااتهل......تدإاتة اتامضاية ا....حمضارات ا

 

 

9 

 17933 مجموع المطموبات المتداولة   
  المطموبات طويمة االجل

 33333 %12سندات
 33333 مجموع المطموبات طويمة االجل

 47933 مجموع المطموبات
  حق الممكية

 5333 راس المال المصدر
 5353 فضمة راس المال
 12753 االرباح المحتجزة

 23133 مجموع حق الممكية
 71333 مجموع المطموبات وحق الممكية

 

 كشف الدخل : -2
وىو تقرير مالي يمخص إيرادات ونفقات المنشأة ، والفرق بين اإليرادات والنفقات من صافي دخل  

أو خسارة ، إذ تبين منو التدفقات النقدية لإليرادات والتكاليف خالل فترة زمنية معينة عادة ما تكون سنة ، 
ناجمة  In flowsفقات داخمة وأن تفاصيل ىذا الكشف ونتائجو ميمة لإلدارة المالية ، فاإليرادات ىي تد
 عن بيع السمع والخدمات ، والنفقات ىي تكاليف ناجمة عن إنتاج اإليرادات.

 31/12/2116يبين كشف الدخل لشركة االمل في جدول 
 2316سنة  المفردات

 113333 االيرادات)صافي المبيعات(
 83333 تطرح: تكمفة البضاعة المباعة

 27333 مجمل الربح
  نفقات التشغيلتطرح: 
 4833 البيعية
 7633 االدارية
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 833 اندثار الموجودات الثابتة
 1633 االيجار

 12233 االرباح قبل الفوائد والضرائب
  تطرح: الفوائد

 733 فوائد عمى اوراق الدفع
 3963 فوائد عمى السندات

 7543 صافي الدخل قبل الضرائب
 2654 %(34تطرح: الضريبة)

 4976 صافي الدخل
 
 : Statement of Retained Earningsالمحتجزة كشف االرباح  -3

إن صافي الدخل الذي يظيره كشف الدخل أما أن يوزع عمى المساىمين أو يمكن احتجازه كاًل  
أو جزءًا ويعاد استثماره في الشركة ، وصافي الدخل غير الموزع يطمق عميو األرباح المحتجزة وتظير في 

عادة استثمارىا في الميزانية  ن احتجاز األرباح وا  العمومية وتتراكم عمى مدى العمر الزمني لمشركة ، وا 
 مة أسيم الشركة وبالتالي ثروة المساىمين.يالشركة تؤدي إلى الزيادة في ق

 31/12/2116جدول يبين كشف االرباح المحتجزة لشركة االمل في
 ىو 31/12/2316رصيد االرباح المحتجزة في

 1/1/2317 نفسو في
 

  يضاف: صافي الدخل
  المجموع

( دينار 2ناقص: االرباح الموزعة لممساىمين)
 لمسيم الواحد

 

  31/12/2317االرباح المحتجزة في 
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 ثانيًا : الضريبة ) تحميل الضرائب ( :
ألن الشركات عادة ما تكون شركات مساىمة فأن الضريبة التي تفرض عادة ما تسمى بالضريبة  
شركات المساىمة وىي عادة ضريبة الدخل االعتيادي ، وىي ضريبة تفرض عمى صافي دخل العمى 
اعدية بمعنى أنو كمما ارتفع مقدار الدخل الخاضع لمضريبة كمما ازدادت نسبة الضريبة المفروضة تص

لى الدول عادة ما يحدد شرائح الضريبة ، ويحدد لكل شريحة نسبة ضريبة إلى أن يصل إعميو ، وقانون 
مقدار محدد من الدخل الخاص لمضريبة يحدد عنده حد أعمى لنسبة الضريبة وىذا الحد األعمى يسمى 

والتي ىي بنفس الوقت تعبر عن معدل نسبة الضريبة  Fixed tax rateنسبة الضريبة الثابتة 
Average tax rate حسب ىذا المعدل من قسمة مجموع الضرائب المتحققة عمى الدخل الذي ، وي

تحققت عنو تمك الضرائب ، ويصبح معدل نسبة الضريبة لكل زيادة الحقة لمدخل الخاضع لمضريبة ، 
وتستخدم نسبة الضريبة الحدية في القرارات المالية ، ألن الشركة تيتم باألثر الضريبي لدخميا اإلضافي 

بة لمشركة المساىمة أو نفقاتيا اإلضافية الناجمة عن قراراتيا ، ويبين الجدول الدخل الخاضع لمضري
 محددًا بأربع شرائح ضريبية :

 نسبة الضريبة عمى دخل الشركة المساهمة

 نسبة الضريبة الحدية % الدخل الخاص لمضريبة

 15 فأقل 53333

 23 75333 – 53333ما يزيد عن 

 25 153333 – 75333ما يزيد عمى 

 33 333333 – 153333ما يزيد عمى 

 : Deprecation and tax savingثالثًا : االندثار والوفر الضريبي 
خالل عدد من السنوات  لالندثارأن قوانين الضريبة تسمح بتسجيل كافة الموجودات القابمة  

لغرض المطابقة األفضل لمكمف واإليرادات لكل فترة مالية محاسبية ، وىذه الكمف ىي االندثار الذي 
الضريبية ، ولكن ليس بالضرورة  يطرح ألغراض Non-cash expenseنقدي يوصف بأنو إنفاق غير 

حاسبة معالقة بالعمر االقتصادي أو القيمة السوقية لمموجود ، فمثاًل المباني تندثر ألغراض الانو ذو 
 ة.السوقية تتزايد زيادة خفيف قيمتيا والضريبة بينما
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وتعني طول الوقت الذي  Recover periodإن حساب االندثار يتطمب تحديد فترة االسترداد  
وبحسب مقدار االندثار السنوي باالعتماد عمى نسبة اندثار الموجود وأساس  ،سترجع خاللو كمفة الموجودت

 االندثار كما في المعادلة :
 أساس االندثار× مقدار االندثار السنوي = نسبة االندثار 

لتي تسترد بموجبيا كمفة األصل وتحدد من خالل نسبة االندثار = ىي النسبة المئوية السنوية ا 
 كمفة األصل والسنوات المناسبة السترداد الكمفة.

أما أساس االندثار فيعني الكمفة األصمية لمشراء وتشمل كمفة الشراء والنقل والتأمين من خالل  
 الشحن والنصب.

 المتناقص الرصيد ضعفيقة وىناك أربع طرق لحساب االندثار وىي طريقة الخط المستقيم وطر  
وطريقة وحدات اإلنتاج ، وتسمى الطريقة الثانية والثالثة بطريقتي االندثار  ينوطريقة مجموع أرقام السن

المحمل التي يترتب عمى استخداميا في حساب قسط االندثار مبالغ أكبر لالندثار في السنوات األولى 
 من العمر االنتاجي لألصل من استخدام الطرق األخرى.

 ولتوضيح ىذه الطرق سوف نفترض المثال اآلتي : 

 مثال :
، والعمر االنتاجي ( دينار 1100000اشترت شركة األمل خط انتاجي جديد بكمفة أصمية )  

( دينار والوحدات االنتاجية المقدرة  100000)  وقيمة االنقاص( سنوات ،  5المقدر ليذا الخط ىو ) 
(  10000،  15000،  20000،  25000،  30000ليذه السنوات الخمس عمى التوالي ىي ) 

 % (.40وحدة، وأن نسبة الضريبة عمى دخل الشركة ىي ) 
 : Straight Line Methodطريقة الخط المستقيم  -1

االنقاص  تقسيم الكمفة األصمية بعد طرحصل يحسب مقدار االندثار وفق ىذه الطريقة من حا 
 منيا عمى سنوات العمر االنتاجي ، ويكون متساويًا لجميع السنوات وكاآلتي :

الكمفة األصمية االنقاصمقدار االندثار السنوي = 
سنوات العمر االنتاج

   =              

 
  =200000  

 وىكذا لبقية السنوات. 
 الرصيد المتناقص : طريقة ضعف -2
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سنوية ثابتة  تحسب النسبة المئوية لالندثار ، وبما أن طريقة الخط المستقيم يعطي تكاليف اندثارأواًل : 
 : فنحصل عمى ىذا النسبة من

االندثار السنوي لمخط المستقيمالنسبة المئوية لالندثار = 
القيمة األصمية االنقاص

 

      النسبة المئوية لالندثار = 

              
  =20% 

 تضاعف النسبة المئوية لالندثار :ثانيًا : 
 %40=  2% × 20=  2× ضعف النسبة = نسبة االندثار 

نضرب النسبة في القيمة األصمية ويحصل عمى مقدار االندثار السنوي لكل سنة من سنوات ثالثًا : 
 العمر االنتاجي :

 دينار 440000= 1100000×  0,40مقدار االندثار في السنة األولى = 
 دينار 264000( =  440000 - 1100000× )  0,40مقدار االندثار في السنة الثانية = 

 ( 264000 – 660000( × )  0,40مقدار االندثار في السنة الثالثة = ) 
 دينار 158400=  396000×  0,40=          

 ( 158400 – 396000× )  0,40مقدار االندثار في السنة الرابعة = 
 دينار 95040=  237600×  0,40         

 ( 95040 – 2376000× )  0,40مقدار االندثار في السنة الخامسة = 
 دينار 57024=  142060×  0,40=     

 : Sum of years digits methodطريقة مجموع أرقام السنين  -3
 تجمع أرقام سنوات العمر االنتاجي لألصل كما في المعادلة اآلتية :أواًل : 

ن  م = ن 
 

     = 5م     

 
  =15 

 حيث أن : 
 م = مجموع أرقام السنين.

 ن = سنوات العمر االنتاجي.
الكمفة سنة من سنوات العمر االنتاجي عمى مجموع أرقام السنين ويضرب الناتج في  قسم كلن ثانيًا :

 األصمية بعد طرح االنقاص وكما يأتي :
 مقدار االندثار في السنة األولى = 

  
 دينار 333330=  1000000×  
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 مقدار االندثار في السنة الثانية = 

  
 دينار 266660=  1000000×  

 مقدار االندثار في السنة الثالثة = 

  
 دينار 2000000=  1000000×  
 مقدار االندثار في السنة الرابعة = 

  
 دينار 133330=  1000000×  
 مقدار االندثار في السنة الخامسة = 

  
 دينار 66660=  1000000×  

 : units of production methodطريقة وحدات اإلنتاج  -4
 يحسب مقدار االندثار السنوي بيذه الطريقة كما يمي : 
 حساب اندثار الوحدة الواحدة : أواًل :

الكمفة األصمية االنقاص= اندثار الوحدة الواحدة 
عدد الوحدات المنتجة خالل العمر االنتاجي
  

              اندثار الوحدة الواحدة = 

      
 دينار 10=  

المنتجة خالل تمك حساب مقدار االندثار السنوي بضرب اندثار الوحدة الواحدة في عدد الوحدات ثانيًا : 
 السنة وكما يأتي :

 دينار 300000=  30000×  10االندثار في السنة األولى = 
 دينار 250000=  25000×  10االندثار في السنة الثانية = 
 دينار 200000=  20000×  10االندثار في السنة الثالثة = 
 دينار 150000=  15000×  10االندثار في السنة الرابعة = 

 دينار 100000=  10000×  10االندثار في السنة الخامسة = 
 ولممقارنة نعرض الجدول اآلتي حسب الطرق االربعة : 
 وحدات اإلنتاج مجموع أرقام السنين خفض الرصيد المتناقص الخط المستقيم السنة
1 200000 440000 333330 300000 
2 200000 264000 266660 250000 
3 200000 158400 200000 200000 
4 200000 95040 133330 150000 
5 200000 57024 66680 100000 

 1000000 1000000 1000000 1000000 المجموع
من استقطاع  ولممقارنة بين الطرق االربعة نرى ان طريقة الخط المستقيم تسمح لمشركة 

دينار عمى شكل اندثارات عمى طول العمر االنتاجي، اما طريقة ضعف الرصيد المتناقص  233333
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 لألصلمن العمر االنتاجي  يف اندثار اعمى في السنوات االولىفتسمح لمشركة من استقطاع تكال
ن ليا من استثمارىا التي يمك عن الوفر الضريبي وبالتالي االحتفاظ بمبالغ كبيرة من صافي الدخل ناجمة

 وتستفيد من القيمة الحالية لمنقود.
 أما بالنسبة لموفر الضريبي فيتم اآلتي :

 االندثار السنوي× الوفر الضريبي = نسبة الضريبة 
 قيمة االندثار% × 40الوفر الضريبي = 

 والجدول اآلتي يبين ذلك : 
 وحدات اإلنتاج نينمجموع أرقام الس خفض الرصيد المتناقص الخط المستقيم السنة
1 80000 176000 133330 120000 
2 80000 105600 106660 100000 
3 80000 63360 80000 80000 
4 80000 38000 53330 60000 
5 80000 22800 26680 40000 

 400000 400000 400000 400000 المجموع
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 الفصل الرابع
 التخطيط المالي

 المالي والتنبؤ المالي :أواًل : التخطيط 
التخطيط المالي ىو مجموعة من الخطط الالزمة لمحصول عمى الموارد واالستخدام ليا ، وليذا  

فأن التخطيط المالي يشير إلى تحديد المتطمبات المالية واالستثمارات والنمو واألداء خالل مدة محددة من 
أة ، فيو دليميا المالي في المستقبل ، فبإمكان الزمن ، ويعد التخطيط المالي عنصر أساس لنجاح المنش

المنشأة من خاللو الحصول عمى األموال وكيفية االستخدام ليذه األموال بمعنى أنو تنسيق كافة 
 النشاطات المالية من أجل تعظيم ثروة المساىمين ) قيمة المنشأة (.

، إذ أنو يمثل ترجمة ألىدافيا  والتخطيط المالي يمثل جزءًا من عممية التخطيط اإلجمالي لممنشأة 
واستراتيجياتيا وسياساتيا ، ويحوليا إلى خطط عممية يتم تنفيذىا عمى األمد القصير ، وييدف التخطيط 
المالي أساسًا إلى تحديد االحتياجات المالية لمشركة وتأمين األموال الالزمة بشكل متوازن من مصادر 

 التمويل المختمفة.
ويعتمد التخطيط المالي بشكل أساس عمى التنبؤ المالي ، فالتنبؤ ىو عممية التوقع أو التقدير لما  

سوف يحصل في المستقبل ، فيو ضروري لغرض التخطيط وأن التنبؤ المالي ىو جزء أساس من وظيفة 
نما ىو التقدير أو التخمين لممتغيرات الت يتم  ضوئياي في المدير المالي ، فالتنبؤ ىو ليس التخطيط وا 

 إعداد عممية التخطيط.
إن الركيزة األساسية لمتخطيط المالي ىو التنبؤ بالمبيعات المستقبمية لمشركة ، وتعتمد المبيعات  

المستقبمية عمى األوضاع االقتصادية المتوقعة ومعدل االقتصاد القومي وتطور الصناعة التي تعمل فييا 
 العاممة في تمك الصناعة وذلك نشاط الشركة وسياستيا التسويقية.الشركة ودرجة المنافسة بين الشركات 

 : أساليب التنبؤ باالحتياجات المستقبميةثانيًا : 
 أن أساليب التنبؤ باالحتياجات المالية تحدد وفق شرطين أساسيين وىي : 

مثل  ختمفة مار في بنود الموجودات الم: وىو السبب الذي يدفع المنشأة لالستثCausalityية بسبال -1
 ل في تحقيق المبيعات.مار في الموجودات الثابتة ىو األمالسبب في االستث



 ..............ان اعداتاا..اا.ااضا مادي اددااتهل......تدإاتة اتامضاية ا....حمضارات ا

 

 

17 

ل العامل النسبي) المتغير المستقل ( مث: في العالقات بين المبيعات التي ت Stabilityاالستقرارية  -2
independent variable   سببة ) المتغيرات واالستثمارات في الموجودات التي تمثل المتغيرات الم

 .Depended variablesالمعتمدة ( 
 ومن ىذه الطرق:

 : Percent sales Methodطريقة النسبة المئوية من المبيعات  -1
ألنيا ترتبط يظير مما تقدم بأن المبيعات ىي المتغير األساس في التنبؤ باالحتياجات المالية  

بعالقات جوىرية مع أغمب الموجودات ، فمثاًل أن التعدد في  المبيعات يؤدي إلى تعدد في الموجودات 
، أما فيما تمقائيًا مع الزيادة في المبيعاتالمتداولة ) النقد ، الحسابات المدنية ، المخزون ( وىي تزداد 

يخص الموجودات الثابتة فأنيا بشكل عام مستقمة عن المبيعات ما لم تكن الشركة تعمل بكامل طاقتيا 
Full Capacity.ففي ىذه الحالة يجب أن تزداد الموجودات الثابتة لمواجية الزيادة في المبيعات ، 

التغير في المبيعات ىي غير مباشرة مع تأما بالنسبة لممطموبات فأن عناصر المطموبات التي ت 
 ة كذلكل أني أو تمقائي ، واألرباح المحتجز وتمثل تموي ،والمستحقات وأوراق الدفع الحسابات الدائنة 

المبيعات ، أما المطموبات طويمة األجل فال تزداد تمقائيًا  سوف تزداد ولكن ليس بشكل مباشر كنسبة من
 التمويمية لمشركة.لسياسات تحدد بامع الزيادة في المبيعات ألنيا ت

 ولتطبيق ىذه الطريقة فأننا نحتاج إلى اآلتي : 
ة من المبيعات ، وذلك مباشرة مع التغير في المبيعات كنسبير عن عناصر الميزانية التي تتغير التعب -1

 باستعمال أرقام الميزانية والمبيعات ألحدث سنة مالية.
ر المطموبات عمى حدة ، وىكذا فأن أي نجمع كل من النسب لعناصر الموجودات ونسب عناص -2

ة في جزءًا من الزياد لكنزيادة في المبيعات سوف تتطمب زيادة في الموجودات بمقدار نسب عناصرىا 
 وذلك بمقدار مجموع نسب عناصر المطموبات. ي المطموباتمن الزيادة ف الموجودات سيتم تمويمو تمقائيا

دات والمطموبات التي تتغير مباشرة مع التغير في أن الفرق بين مجموع نسب عناصر الموجو  -3
ذا ضربت ىذه النسبة بالتغير المتوقع من المبيعات  المبيعات يعطي نسب المبيعات الواجب تمويميا ، وا 

 لالحتياجات المالية اإلضافية لمشركة. يمكن الحصول عمى تقدير
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 ولشرح ذلك نأخذ المثال اآلتي :
 مثال :

ىي ) مميون دينار ( وأن ىذا المبمغ  2016نفترض أن مبيعات شركة األلبسة الجاىزة في سنة  
ناجم عن استخدام الشركة لطاقتيا الكاممة ، ويتوقع أن تزداد المبيعات إلى ) مميون ونصف ( في السنة 

مساىمين ( دينار عمى ال 25000( ألف دينار ، وزعت منو )  50000القادمة ، وكان صافي الدخل ) 
حسب سياسة توزيع األرباح التي تتبعيا الشركة والتي تنوي االستمرار بيا مستقباًل ، وأن الميزانية 

 . 2316/  12/  31العمومية كما في 
عداد  2017والمطموب ىو تحديد االحتياجات المالية لمشركة لسنة  وكيفية تمويل ىذه االحتياجات وا 

 .2017ميزانية تقديرية لسنة 
 ) مميون دينار ( 2116/  12/  31نية العمومية لشركة األلبسة الجاهزة كما في الميزا

  المطموبات  الموجودات

 133 حسابات دائنة  الموجودات المتداولة

 53 ضرائب وأجور 23 النقد

 143 قروض طويمة األجل 173 الحسابات المدينة

 233 أسيم عادية 233 المخزون

 233 أرباح محفزة 333 (الموجودات الثابتة ) صافي 

 693 مجموع المطموبات وصفوف الممكية 693 مجموع الموجودات

 ولمتوضيح وتقدير االحتياجات المالية نقوم باآلتي : 
حسب النقطة أواًل أعاله أن جميع عناصر الموجودات تتغير بشكل مباشر مع التغير في المبيعات  -1

كما أن في جانب المطموبات فأن الحسابات حتى الموجودات الثابتة ألن الشركة تعمل بكامل طاقتيا ، 
ادامت الشركة نيا سترتفع مالدائنة والمستحقات تزداد تمقائيًا مع زيادة المبيعات ، أما االرباح المحفزة فأ

مادامت ال توزع جميع االرباح المحققة عمى المساىمين ، ولكن النسبة في سوف تحصل عمى أرباح، و 
ة ال تزيد باستمرار نسبة الزيادة في المبيعات ، وأما األسيم العادية والديون طويمة تجز زيادة األرباح المح

 ات.األجل فال تزيد بشكل تمقائي مع زيادة المبيع
 ( أعاله فأننا نحسب النسبة المئوية وكاآلتي : 2حسب النقطة )  -2
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النقديةالنسبة المئوية لمنقدية =  -
المبيعات
  =  

    
  =2.% 

الحسابات المدينةالنسبة المئوية لحسابات المدينة =  -
المبيعات

  =   

    
  =17.% 

المخزونالنسبة المئوية لممخزون =  -
المبيعات
  =   

    
  =20.% 

 وىكذا لمبقية الموجودات والمطموبات. 
 .2316/  12/  31من المبيعات في  وينتح لنا عناصر الميزانية كنسب 

 % الموجودات  % الموجودات 

 13 الحسابات الدائنة 2 النقد

 5 المستحقات 17 الحسابات المدينة

 ــــــــــــــــــــــ قروض طويمة األجل 23 المخزون

 ــــــــــــــــــــــ أسيم عادية 39 الموجودات المتداولةمجموع 

 ــــــــــــــــــــــ أرباح محفزة 33 الموجودات الثانية ) صافي (

 15 مجموع المطموبات وحقوق الممكية 69 مجموع الموجودات

 %69  الموجودات كنسبة مئوية من المبيعات
 (%15( المطموبات اآلنية كنسبة مئوية من المبيعات

      54% 
% بمعنى آخر فأن المتطمبات المالية 69وىذا يعني أن زيادة االستثمار في الموجودات تكون  -3

دينار ، إال أن التمويل من خالل الحسابات  0,69اإلجمالية لتمويل كل دينار زيادة في المبيعات تساوي 
الدائنة والمستحقات يزداد بشكل تمقائي مع كل زيادة في المبيعات ، ليذا نطرح نسبة المطموبات اآلنية 

دينار ، وبيذا تبين أنو كمما  0,54% ليكون الصافي 69% من إجمالي نسبة المتطمبات المالية 15
دينار  0,54دينار واحد فأن عمييا أن تحصل عمى تمويل بمقدار  األلبسة بمقدارازدادت مبيعات شركة 

 سواء من المصادر الداخمية أو الخارجية.
 من أجل تحديد كمية األموال الالزمة لتغطية االحتياجات المالية فأننا نستخدم المعادلة اآلتية : -4

-  mbs1  -    
 

 EFR = S -    
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 ولنوضح ىذه المعادلة :  
 EFRالتمويل الخارجي المطموب = 

 الموجودات التي تزداد تمقائيًا مع المبيعات = 

 
  
 المطموبات التي تزداد تمقائيًا مع المبيعات = 

 
 

 ASالمبيعات الحالية ( =  –) المبيعات المتوقعة 
 Sالمبيعات الحالية ) بالدينار ( = 

صافي الدخلنسبة ىامش صافي الدخل = ) 
صافي المبيعات
  = )M 

 bنسبة توزيع األرباح ( =  – 1جاز األرباح = ) نسبة إحت
 (( b = 1 – d 

 dنسبة توزيع األرباح = 
 وبالتطبيق عمى المثال أعاله :

-  mbsi  -    
 

 EFR = S   
 

 
= 1500000 – 1000000 ( 0,69 – 0,15 ) – ( 0,05 * 0,5 * 1500000 ) 
= 500000 ( 0,54 ) – ( 37500 ) 
 دينار 232500 = 37500 – 270000 =

صافي الدخل=  mنسبة صافي الدخل 
المبيعات

  =     

       
  =0,05 

      - b  ( =1نسبة احتجاز األرباح 
     

 )  =0,5 
أما عن كيفية التمويل ليذه االحتياجات فأن السياسة التمويمية لمشركة تبين أنيا تعتمد عمى نسبة     -4
% ( مثل االحتياجات المالية التي تمول بالقروض 50% ( تقريبًا من القروض ، معنى ذلك أن ) 50) 

 ة.أيضًا من الممكية واألرباح المحتجز % ( 50والباقي ) 
% ( من المبيعات تقارب نسبة الموجودات الثابتة 39وكذلك أن الموجودات المتداولة البالغة )   

% ( من 50% ( مما استدعى أن تكون نسبة كل من التمويل بالقروض قصيرة األجل ) 30البالغة ) 
% ( قروض طويمة األجل ، وعميو سوف تكون تمويل االحتياجات 50التمويل بالقروض والمتبقي ) 

 مميون كاآلتي : 270المالية البالغة 
 تمويل بالقروض  دينار 135000=  0,50×  270000
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 تمويل قصير األجل  دينار  67500=  0,50×  135000
 تمويل طويل األجل دينار  67500=  67500 – 135000
 التمويل بحقوق الممكية دينار 135000=  135000 – 270000

 التمويل باألرباح المحفزة دينار 37500=     
 التمويل زيادة رأس المال من خالل إصدار أسيم عادية  دينار  97500    
اآلن يتم تقدير االحتياجات لمسنة القادمة من خالل ضرب نسب عناصر الميزانية من المبيعات لسنة  -5

 وكاآلتي : 2017
 30=  150000×  0,02النقد = 

 وىكذا لمبقية.
 2017الميزانية النقدية لشركة األلبسة الجاىزة لسنة 

 % الموجودات  % الموجودات 

 153 الحسابات الدائنة 333 النقد

 75 المستحقات 2553 الحسابات المدينة

 67.5 قروض قصيرة األجل 3333 المخزون

 237533 قروض طويمة األجل 45333 الموجودات الثانية ) صافي (

 297533 أسيم عادية  

 237.533 أرباح محفزة  

 1335333 مجموع المطموبات وحقوق الممكية 1335333 مجموع الموجودات

  
إلى نياية سنة  تجزةويل بالقروض طويمة االجل واألسيم العادية واألرباح المحالتميجب إضافة قيم 

، ويستحدث حساب قروض قصيرة األجل إلى جانب المطموبات ضمن المطموبات المتداولة بغية  2016
 .2017مساىمة ىذا المصدر من االحتياجات المالية لسنة 

 كشف مصادر واستخدامات األموال : -2
وىو أداة تحميمية يستخدميا المحمل المالي في تقييم األداء والموقف الحالي لممنشأة ، وعمى وجو التحديد 
بيان ماىية األموال المتحصل عمييا خالل فترة زمنية وما ىي أوجو االستخدام ليذه االموال ، وبتعبير 
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فترة زمنية معينة ، وإلعداد خالل ( واستخدامات أموال المنشأة ) مصادر ألموالاجرى كشف بم آخر ىو
 ىذا الكشف نحتاج اتباع القواعد اآلتية :

 مصادر األموال وتشمل : -أ
 نقصان الموجودات المتداولة والثابتة. -1
 طويمة األجل.و زيادة المطموبات المتداولة  -2
 .محتجزةزيادة حقوق الممكية سواء إصدار أسيم عادية أو ممتازة أو أرباح  -3
 األموال : استخدامات -ب
 زيادة الموجودات المتداولة والثابتة. -1
 نقصان أو انخفاض المطموبات المتداولة طويمة األجل. -2
 انخفاض حق الممكية ، إعادة شراء األسيم العادية والممتازة ، انخفاض األرباح المحجوزة. -3
   

مصادر  ص في الموجودات تمثلالمطموبات والنقفي ىذا التحميل ىو أن الزيادة في  والقاعدة األساسية
ني الحصول عمى تمويل ، أما الموجودات مصادر لمتمويل والزيادة فييا تع لألموال ، فالمطموبات تمثل

 فيي استثمارات ونقصان الموجودات يعني تصفية االستثمارات التي ينتج عنيا أموال.
تخدامات األموال ، فالزيادة في أما الزيادة في الموجودات والنقصان في المطموبات فيي تعبر عن اس

يدة وىي تحتاج إلى تمويل أما النقصان في المطموبات فيعني تسديد دالموجودات تعني استثمارات ج
 لديون الشركة وىي أيضًا تتطمب أموااًل أيضًا.

كما أن االندثار لمموجودات الثابتة يعد مصدر لألموال ألنو تكمفة غير نقدية يطرح من األرباح   
 و ال يدفع ألي جية وبالتالي يبقى جزء من التمويل الداخمي لمشركة.ولكن

 واستخدامات األموال وكاآلتي : يح ىذه القواعد يجب أن تعد كشف بمصادرولتوض
 كشف مصادر واستخدامات األموال

 استخدامات األموال مصادر األموال
 المقسوم النقدي. -1 .)*(صافي الدخل -1
 

زيادة صافي رأس المال العامل = زيادة  -2 االندثار السنوي. -2
 الموجودات المتداولة + نقص المطموبات المتداولة.

انخفاض صافي رأس المال العامل = انخفاض  -3
 الموجودات المتداولة + زيادة المطموبات المتداولة.

 

 زيادة إجمالي الموجودات الثابتة. -3

 المطموبات طويمة األجل. نقص -4 انخفاض إجمالي الموجودات الثابتة. -4
  زيادة رأس المال. -5
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  زيادة المطموبات طويمة األجل. -6
 وىذا الكشف يعد بطريقتين األولى طريقة التغير بالموقف النقدي :  

 استخدامات األموال –= مصادر األموال  )*(التغير بالنقد 
 االستخدامات ( :أما الطريقة الثانية وىي الميمة فيي ) تساوي المصادر مع   

 مجموع المصادر = مجموع االستخدامات
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 الفصل الخامس
 تشغيميةتحميل التعادل والرافعة ال

إن جزءًا ىامًا من عممية التخطيط المالي تتعمق بتخطيط األرباح والعمل عمى زيادتيا والمحافظة 
، فإذا أرادت الشركة أن تطرح سمعة جديدة أو سمعة محسنة في السوق ، أو أن تضيف  عمى استقراريتيا

 فخطًا إلى خطوط االنتاج ، أو أن تقوم بإنشاء وحدة انتاجية جديدة فأنو ستترتب عمى ىذه العممية تكالي
 رأسمالية وتشغيمية إضافية ، كما سوف ينتج عن ذلك إيرادات إضافية.

اىا وذلك بتقدير الحد األدنى من قرير عممية التوسع التحقق من جدو ولعل من الضروري قبل ت
اإلنتاج والمبيعات الالزمة لتغطية التكاليف عمى األقل ، مقارنة بحجم الطمب المتوقع في السوق ، فإذا 
كان الطمب المتوقع يساوي أو أكثر من الحد األدنى المطموب لإلنتاج والمبيعات الالزمة لتغطية التكاليف 

مى األقل ، مقارنة ذلك بحجم الطمب المتوقع في السوق ، فإذا كان الطمب المتوقع يساوي أو أكثر الحد ع
األدنى المطموب لإلنتاج والمبيعات فأن عممية التوسع تكون مربحة ، أما إذا كان الطمب المتوقع أقل من 

رة وتتم عممية تخطيط األرباح الكمية الدنيا المطموبة من االنتاج والمبيعات ، فأن العممية تكون خاس
 بالدراسة والتحميل اآلتي : ياباستخدام أداة تحميل التعادل ولذلك فأننا سوف نتناول

 : Break even analysisتحميل التعادل  -1
ي عد تحميل التعادل أداة ميمة من أدوات التخطيط المالي ، حيث يظير العالقة بين اإليرادات  

ف يظير الربح أو الخسارة عمى مستويات اإلنتاج ، ويمكن استخدام ىذه األداة والتكاليف ، وبالتالي سو 
لتحديد كمية اإلنتاج والمبيعات التي تغطي إجمالي الكمفة ، أن تحميل التعادل يحدد حجم االنتاج 

 والمبيعات الذي يجعل اإليرادات الكمية مساوية إلى التكاليف الكمية أي يجعل الربح يساوي إلى صفر.
 الربح. –الحجم  –حميل التعادل عادة ما يسمى بتحميل الكمفة وت

 أي أن تحميل التعادل يساعد عمى رقابة التكاليف وىو يقوم عمى عدة افتراضات :
وىي تعني أن سموك اإليرادات والكمف خطي خالل مدى مالئم من  : العالقة الخطية : االفتراض األول

البيع والكمف الثابتة تبقى ثابتة ، والكمف المتغيرة متناسبة مع حجم مستويات االنتاج ، بمعنى أن أسعار 
 المبيعات ، ولذلك فأن الحجم ىو العامل الوحيد الذي يؤثر في التكاليف.

بمعنى أن الكمف وااليرادات يجب أن :  Accurate Estimatesاالفتراض الثاني : دقة التقديرات 
 قصير فقط.تقدر بدقة وىو يمكن انجازه عمى المدى ال
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ويعني أنو من الممكن تصنيف :  Costs classificationsاالفتراض الثالث : تصنيف التكاليف 
ال تتغير باختالف إجمالي حجم االنتاج بل ىي  Fixed costsالتكاليف إلى ثابتة ومتغيرة ، فالثانية 

 Variableكاليف المتغيرة متغيرة لموحدة الواحدة ، أي أنيا تدفع بغض النظر عن حجم االنتاج ، أما الت
costs  فيي التكاليف التي تتغير مباشرة مع التغير في مستوى االنتاج ، أي أنيا متغيرة عمى مستوى

 حجم االنتاج ، إال أنيا ثابتة لموحدة الواحدة.
 ( 1جدول ) 

 مكونات التكاليف الثابتة والمتغيرة

 التكاليف المتغيرة التكاليف الثابتة

 المواد األولية. -1 الموجودات.اندثار  -1

 االجور المباشرة. -2 اإليرادات والتأمين. -2

 عموالت البيع. -3 رواتب اإلدارة. -3

دارية. -4   مصاريف عامة وا 

 يبينان مسار التكاليف الثابتة والمتغيرة :المذين (  2( و )  1وكما أن الشكمين )  
 الكمف                                                  الكمف                                 

 
 متغيرة                                                     ثابتة             

 
 
 

 حجم المبيعات                                          حجم المبيعات        
أي أن الشركة أما أن تقوم ببيع منتوج واحد أو عدة منتوجات  خميط المبيعات : ثبات راض الرابع :االفت

 ضمن خميط منتجات.
أي أن كل ما ينتج يباع ، أي أن االختالف بمستويات  االفتراض الخامس : اإلنتاج يساوي المبيعات :

 المخزون في بداية المدة ونياية المدة ليست ذات أىمية.
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 طرق تحميل التعادل : -2
 : Arithmetic methodالطريقة الرياضية  -أ

وىي تستند عمى  Salesأو المبالغ  Unitsوتحسب نقطة التعادل وفق ىذه الطريقة بالوحدات  
 معادلة رياضية :

 مجموع اإليرادات = مجموع التكاليف
Total Revenues =Total costs 

ذ أن مجموع اإليرادات يساوي حجم   الوحدات المباعة مضروبًا في سعر بيع الوحدة الواحدة وا 
رة يساوي يغثابتة ، وأن مجموع التكاليف المتومجموع التكاليف ىو مجموع التكاليف التشغيمية المتغيرة وال

 حجم الوحدات المباعة مضروبًا في الكمفة المتغيرة والتكاليف الثابتة ىي ثابتة لمستوى مالئم من االنتاج.
 نا إمكانية كتابة المعادلة من جديد :ليتحقق ل 

 مجموع اإليرادات = مجموع التكاليف المتغيرة + مجموع التكاليف الثابتة
 الكمفة المتغيرة لموحدة الواحدة + الكمفة الثابتة× سعر البيع = كمية الوحدات المباعة × كمية الوحدات المباعة 

 رياضيًا كاآلتي :وبالتالي يمكن التعبير عن المعادالت السابقة  
 Break even quality ( PQ ) = VQ + F نقطة التعادل بالوحدات 

                                                PQ - VQ = F 
                                                ( P – V ) Q = F  Q =  

    
  Q =  

 
 

 
 ( P – Vىي المساىمة الحدية لموحدة الواحدة )  Cحيث 

P  سعر البيعPrice. 
V .الكمفة المتغيرة لموحدة الواحدة 
F .الكمفة الثابتة 

PQ .نقطة التعادل بالوحدات 
 أما نقطة التعادل بالمبالغ : 

Break – even sales S= F + V 
S = F +  

 
 S 

S = PQ 
S = F +  

  
 S  S -  

  
 S = F 
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1 -  

  
   S = F  S =    

 
 

                       1 -         
                                          PQ 

S =  

  
       S =  

 
 أو :                                                                               

1 -                1- 
     PQ              PQ   
 
 S =  

  
 

 -1 )= نسبة المساىمة )  CRحيث 

 
 

VQ .إجمال التكمفة المتغيرة 
 

مثال: ارادت شركة احمد ان تقوم بتحميل التعادل لمشروع منتوجيا الجديد الذي يتطمب تكاليف 
( دينار، وتخطط الشركة لبيع المنتوج 33( دينار والكمفة المتغيرة لموحدة الواحدة منو)133333ثابتة)
 ( دينار 43بسعر)

  بالوحدات والمبالغ؟المطموب: اجراء تحميل التعادل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نقطة التعادل بالمبالغ
S = QP 
= 10000 X 40 = 400000 دينار 

 أو حسب الطريقة األساسية :
S =     F

V
 

1 –  
        Qp 

 

 

 

=     
      

⬚
        =       

 ,  
 دينار400000 = 

1 –    𝑋     

   𝑋      
 

Or 
S =    𝐹

𝑉
 

1 –  
           P 
 

S = 
      

  
 دينار 400000 = 

1 -  
         40 

 التعادل بالوحداتنقطة 
Q = 𝐹

𝑃 𝑉
 

=      
     

 =10000 unit 
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 : Graphic methodالطريقة البيانية  -ب

 لتحديد نقطة التعادل بيانيًا نحتاج إلى : 
 تقدير وحساب التكمفة واإليرادات لكل من مستويات اإلنتاج. -1
 تقدير التكمفة الثابتة. -2

الذي  Vertical Axisعممية الرسم من خالل تكوين محورين يمثل األول المحور العمودي ببدأ ون 
يمثل اإليرادات والتكاليف بالدينار ، بينما يقيس المحور األفقي الوحدات المنتجة والمباعة وبعدىا نقوم 

 باآلتي :
وتحدد اإليرادات عند كل رسم خط أو منحنى اإليرادات الكمية : إذ يتم اختيار مستويين من االنتاج  -أ

، وبعد ذلك نرسم  Pفي سعر البيع لموحدة الواحدة  Qمستوى من خالل ضرب كمية الوحدات المباعة 
 النقطتين بخط مستقيم ، وأن خط اإليرادات يبدأ من الصفر.

ي ، رسم منحنى الكمف الكمية : بداية نقوم برسم خط التكاليف الثابتة الذي يكون موازيًا لمخط االفق -ب
وبعد ذلك يرسم خط اإليرادات الكمية من خالل مستويين من اإلنتاج ، وتحدد التكاليف المتغيرة عند كل 

 .Vفي الكمفة المتغيرة لموحدة الواحدة  Qمستوى من خالل ضرب كمية الوحدات المباعة 
ضافة التكاليف الثابتة عند ذلك تتحدد التكاليف الكمية عند كل مستوى من المستويين  وتوصل  وا 

 الكمف الكمية يبدأ من نقطة التقاء التكاليف الثابتة بالمحور العمودي. خط بخط مستقيم ، وأن
حدد نقطة التقاطع التي تمثل نقطة التعادل ، ويرسم خط مستقيم متقطع إلى المحور العمودي ن -ج

 .Sو المحور األفقي لتمثل نقطة التعادل بالمبالغ وكذلك نح Qإليجاد نقطة التعادل بالوحدات 
أن مستويات االنتاج دون نقطة التعادل ينجم عنيا خسارة ومستويات اإلنتاج أعمى من نقطة مالحظة : 

 التعادل ينتج عنيا ربح تشغيمي.
 وبالتطبيق عمى المثال السابق سوف يكون : 
 وحدة (  15333 ،نقطة التعادل نفترض وجود مستويين من االنتاج ) صفر  لتحديدالحل : 

 الكمية لمستوى ) صفر ( = صفر اإليرادات 
 (  15333×  43)                     633333( =  15333اإليرادات الكمية لمستوى ) 

 اليف الثابتة()التكدينار 133333تكاليف الكمية عند مستوى ) صفر (= ثم ال خط االيرادات نرسم
 (  33×  15333+ )  133333دينار )  553333( =  15333التكاليف الكمية عند مستوى ) 
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 ونرسم أيضًا لتظير لنا نقطة التعادل.
 

V                                
 

TR                                        
                                             

 ربح تشغيمي
 خسارة تشغيمية                         

 

F                          
 

 

 الوحدات المنتجة والمباعة ) ألف وحدة (
  

 تحميل التعادل بربح مخطط : -3
كما قمنا تحميل التعادل يعني النقطة التي تتساوى بيا االيرادات مع التكاليف ، وبذلك تكون  

الشركة ال في حالة ربح أو خسارة ، إال أن الشركات عادة ما تستيدف االرباح بعد التعادل ، وليذا فيي 
يدف وليكن تحقيق تخطط لربح مستيدف ، ولمعرفة ذلك نأخذ ذات المثال السابق بعد إضافة الربح المست

 ( دينار : 50000الربح ) 
 الحل :

     = QP                   ( إلى المعادلة : TPيضاف الربح المستيدف ) 

   
 الوحدات

 
                                                                           SP =     

  
 المبالغ

 
 بالربح المخطط أو المستيدف. التعادلكمية  QPحيث أن  

                  SP .تمثل مبمغ التعادل المخطط أو المستيدف 
 وبالتالي سوف يكون : 

800 
700 
600 
500 
400 
300 
200 
100 

2      4      6      8      10      12      14 



 ..............ان اعداتاا..اا.ااضا مادي اددااتهل......تدإاتة اتامضاية ا....حمضارات ا

 

 

30 

QP =             

     
  = 150000 unit 

SP =             

 ,  
 دينار 600000 = 

( دينار إذا تساوت التكاليف  50000أن الشركة تستطيع أن تحقق ربح مقداره )  بمعنى 
 ( وحدة. 150000( دينار ، وكذلك الحال بالوحدات )  600000وااليرادات بمستوى ) 

 ثانيًا : الرافعة التشغيمية :
تشبو الرافعة التشغيمية إلى مدى استخدام التكاليف الثابتة في ىيكل تكاليف الشركة ، فإذا كانت  

الشركة مرتفعة فيذا يعني أن الشركة تتميز برافعة تشغيمية عالية ، نسبة التكاليف إلى إجمالي تكاليف 
 وتنطبق ىذه الحالة عمى الشركات التي تعمل في مجال الصناعات الثقيمة.

وتعني الرافعة التشغيمية أن تغيرًا صغيرًا في المبيعات ينتج عنو تغير كبير في األرباح التشغيمية  
( ، أي أن  Earnings before interest and taxes  ( )EBIT) األرباح قبل الفوائد والضرائب 

زيادة صغيرة في المبيعات ينتج عنيا زيادة كبيرة في األرباح ، كما أن انخفاضًا صغيرًا في المبيعات 
يؤدي إلى تدني كبير في األرباح ، وىذا يعني أن الرافعة التشغيمية سالح ذو حدين ، فيي تنظم األرباح 

 لمبيعات وتنظم الخسارة في حال انخفاض المبيعات.في حال ازدياد ا
إن مفيوم الرافعة مأخوذ من الفيزياء ويعني إمكانية رفع أو زحزحة كتمة ثقيمة بتطبيق قوة صغيرة  

( Operating Leverageنسبية وذلك باستخدام الرافعة وفي اإلدارة المالية ىناك رافعتين ىما التشغيمية) 
 (. Financial Leverageوالمالية )
إن الرافعة التشغيمية المرتفعة تجعل الشركة أكثر حساسية لتأثيرات التغير في المبيعات ، وذلك  

أن أي تغير طفيف في المبيعات يؤدي إلى تغيرات أكبر بكثير في األرباح ، مما يجعل االرباح التشغيمية 
لتشغيمية لمشركة تعني أن مخاطرتيا لمشركة أكثر تقمبًا ، وأن الدرجة العالية من التقمب في االرباح ا

التشغيمية مرتفعة بالمقارنة مع شركة تكون أرباحيا أكثر استقرارًا بسبب تدني رافعتيا التشغيمية وبالتالي 
 تكون أقل مخاطرة.

    : Operating Leverageثالثًا : الرافعة التشغيمية 
 : Concept and importance of analysisالمفهوم وأهمية التحميل  -أ

لقد أصبح واضحًا من استخدامات تحميل التعادل بأن أىم القرارات المالية التي يستخدم فييا ىذا  
التحميل ، تمك التي تتعمق بالمبادلة بين التكاليف الثابتة والمتغيرة ، فعندما تستخدم الشركات تكاليف ثابتة 



 ..............ان اعداتاا..اا.ااضا مادي اددااتهل......تدإاتة اتامضاية ا....حمضارات ا

 

 

31 

من تمك التي تستخدم تكاليف متغيرة عالية ،  عالية فأنيا تحقق التعادل بوحدات منتجة ومباعة عالية ،
وعميو فباإلضافة إلى موازنة التأثيرات المتعددة لمتغيرات في التكاليف الثابتة والمتغيرة ، يستوجب عمى 
المدراء الماليين مراعاة نسبة التكاليف الثابتة إلى التكاليف المتغيرة ، وىذا يعني بأن تحميل التبادل في 

 المالية ينبغي أن يمحق أو يعقبو تحميل لمفيوم مالي آخر أال وىو مفيوم الرافعة التشغيمية.أدبيات اإلدارة 
تشير الرافعة التشغيمية إلى مدى استخدام التكاليف الثابتة في ىيكل تكاليف الشركة ، فإذا كانت  

تشغيمية عالية ، نسبة التكاليف إلى إجمالي تكاليف الشركة مرتفعة فيذا يعني أن الشركة تتميز برافعة 
وتنطبق ىذه الخاصية عمى الشركات التي تعمل في الصناعات الثقيمة التي تغمب عمييا الكثافة الرأسمالية 
مثل شركات الطيران ، معامل اإلسمنت ، معامل الحديد ، مصافي البترول ... الخ ، وتعني الرافعة 

تغير كبير في األرباح التشغيمية األرباح قبل  التشغيمية العالية أن تغيرًا صغيرًا في المبيعات ينتج عنو
( ، أي أن زيادة صغيرة في  Earnings before interest and taxes  ( )EBITالفوائد والضرائب 

المبيعات ينتج عنيا زيادة كبيرة في األرباح ، كما أن انخفاضًا صغيرًا في المبيعات يؤدي إلى تدني كبير 
رافعة التشغيمية سالح ذو حدين ، فيي تنظم األرباح في حال ازدياد في األرباح ، وىذا يعني أن ال

 المبيعات وتنظم الخسارة في حال انخفاض المبيعات.
 

إن مفيوم الرافعة ) أو العتمة ( مأخوذ من الفيزياء ويعني إمكانية رفع ) أو زحزحة ( كتمة ثقيمة  
ال اإلدارة المالية فيناك رافعتين ىما الرافعة بتطبيق قوة صغيرة نسبيًا وذلك باستخدام الرافعة ، وفي مج

 (. Financial Leverage( والرافعة المالية )Operating Leverageالتشغيمية ) 
إن الرافعة التشغيمية المرتفعة تجعل الشركة أكثر حساسية لتأثيرات التغير في المبيعات ، وذلك  

بكثير في األرباح ، مما يجعل االرباح التشغيمية أن أي تغير طفيف في المبيعات يؤدي إلى تغيرات أكبر 
لمشركة أكثر تقمبًا ، وأن الدرجة العالية من التقمب في االرباح التشغيمية لمشركة تعني أن مخاطرتيا 

مرتفعة بالمقارنة مع شركة تكون أرباحيا أكثر استقرارًا بسبب تدني رافعتيا  Operating Riskالتشغيمية 
 تكون أقل مخاطرة.التشغيمية وبالتالي 

( ،  6 – 6وتتجمى أىمية العالقة بين الرافعة التشغيمية وتحميل التعادل من خالل الشكل )  
والذي يتبين منو تأثير اختالف الرافعة التشغيمية عمى ربحية ثالث منشآت ، وبالنظر إلى الشكل         

( ، يتبين بأن التكاليف الثابتة لممنشأة  Cو  Bو  A( والمقارنة بين تكاليف المنشآت الثالث )  6 – 6) 
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A  دينار ، بالمقارنة مع التكاليف  23333أقل من التكاليف الثابتة لكل من المنشأتين األخرتين ، إذ تبمغ
 دينار.   63333التي تبمغ  Cدينار ، والتكاليف الثابتة لممنشأة  43333التي تبمغ  Bالثابتة لممنشأة 

 ( 6 – 6شكل ) 
 افعة التشغيمية عمى كمية التعادل والربح والخسارة لثالث منشآت تأثير الر 

 : Aالمنشأة 
 dinar per Unit 2سعر البيع =  
 dinar 20000تكاليف ثابتة =  
 dinar per Unit 1.5تكاليف متغيرة =  
 الوحدات المباعة قيمة المبيعات ) دينار ( إجمالي التكاليف ) دينار ( ) دينار (  EBITاألرباح 

10000 50000 40000 20000 
0 80000 80000 40000 

10000 110000 120000 60000 
20000 140000 160000 80000 
30000 170000 200000 100000 
40000 200000 240000 120000 
80000 320000 400000 200000 

 اإليرادات والتكاليف                                                                                  
 ) ألف دينار (                                                                                  

TR                                                        إجمالي اإليرادات 
TC                                 إجمالي التكاليف 

 
                                                   
 

 التكاليف الثابتة                                                    
 

 الوحدات المنتجة والمباعة ) ألف وحدة (                                                    
 : Bالمنشأة 
 dinar per Unit 2سعر البيع =  

240 

200 

160 

120 

80 

40 

20   40   60   80   100   120 

 نقطة التعادل
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 dinar 40000تكاليف ثابتة =  
 dinar per Unit 1.2تكاليف متغيرة =  
 Qالوحدات المباعة  قيمة المبيعات ) دينار ( إجمالي التكاليف ) دينار ( ) دينار (  EBITاألرباح 

24000 64000 40000 20000 
8000 88000 80000 40000 
8000 112000 120000 60000 
24000 136000 160000 80000 
40000 160000 200000 100000 
56000 184000 240000 120000 
120000 280000 400000 200000 

                                       
 
 

 اإليرادات والتكاليف                                                                               
 ) ألف دينار (                                                                                  

TR                                                        إجمالي اإليرادات 
TC                                 إجمالي التكاليف 

 
                                                   
 

 التكاليف الثابتة                                                
                                             

 الوحدات المنتجة والمباعة ) ألف وحدة (                                                    
 : Cالمنشأة 
 dinar per Unit 2سعر البيع =  
 dinar 60000تكاليف ثابتة =  
 dinar per Unit 1تكاليف متغيرة =  

240 

200 

160 

120 

80 

40 

20   40   60   80   100   120 

 نقطة التعادل
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 Qالوحدات المباعة  ) دينار (قيمة المبيعات  إجمالي التكاليف ) دينار ( ) دينار (  EBITاألرباح 
40000 80000 40000 20000 
20000 100000 80000 40000 

0 120000 120000 60000 
20000 140000 160000 80000 
40000 160000 200000 100000 
60000 180000 240000 120000 
140000 260000 400000 200000 

                                       
 

 اإليرادات والتكاليف                                                                               
 ) ألف دينار (                                                                                  

TR                                                        إجمالي اإليرادات 
TC                                 إجمالي التكاليف 

 
                                                   
 

 الثابتة التكاليف                                                
                                             

 الوحدات المنتجة والمباعة ) ألف وحدة (                                                    
دينار ، ومعتدلة  1.5( وتساوي  Aوأما التكاليف المتغيرة لموحدة فيي عالية نسبيًا لمشركة )  
دينار واحد فقط ، ويبدو من ىذا بأن  1إذ تبمغ  Cدينار ، ومنخفضة لمشركة  1.2وتبمغ  Bلمشركة 
ال تستخدم تكنولوجيا حديثة في اإلنتاج ، ولذا فأن اعتمادىا عمى األيدي العاممة كبير نسبيًا ،  Aالمنشأة 

تستخدم المعدات اآللية بشكل معتدل  Bبيًا ، ويظير بأن المنشأة وبالتالي فأن تكمفتيا المتغيرة عالية نس
ولكن التكمفة المتغيرة لموحدة عندىا أقل منيا  Aنسبيًا ، ولذا فأن تكاليفيا الثابتة أعمى من تكاليف المنشأة 

نتاج ، فيبدو أنيا تعتمد اعتمادًا كبيرًا عمى الطرق التكنولوجية الحديثة في اإل Cأما المنشأة  Aلمشركة 

240 

200 

160 

120 

80 

40 

20   40   60   80   100   120 

 نقطة التعادل
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بحيث أن احتياجاتيا إلى األيدي العاممة قميمة نسبيًا ، ولذا فأن تكاليفيا الثابتة عالية وتكمفتيا المتغيرة 
 لموحدة قميمة نسبيًا.

تحقق ىذه النقطة عندما يصل حجم  Aوعند تحميل التعادل لممنشآت الثالث يتبين بأن المنشأة  
وحدة ) بينما  53333بحجم انتاج مباع  Bفي المنشأة وحدة ، بينما تتحقق  43333انتاجيا المباع 

 Aوحدة ، وىو المستوى الذي يوصل المنشأة  43333دينار عند مستوى  8333تحقق خسارة مقدارىا 
وحدة لكي تصل إلى نقطة التعادل  63333فيجب أن تنتج وتبيع  Cإلى نقطة التعادل ( ، وأما المنشأة 

إلى  C( ولكن بعد أن تصل المنشأة  Bو  A، ) أي نقطة التعادل ليا أعمى من نقطة تعادل المنشأتين 
، ألن درجة  Bو  Aنقطة التعادل ، فأن الزيادة في ارباحيا تكون أسرع من الزيادة في أرباح المنشأتين 

 .Bو  Aمية أعمى من درجة ىذه الرافعة لممنشأتين رافعتيا التشغي
يتبين مما سبق أن القرارات المتعمقة بالرافعة التشغيمية تؤثر بشكل كبير عمى تكمفة الوحدة  

وحدة  C 233333و  Bو  Aلمنتجات كل المنشآت ، فمثاًل إذا انتجت وباعت من كل ىذه المنشآت 
توسط التكمفة االجمالية لموحدة ) وتحسب بقسمة إجمالي من منتج واحد أو من منتجات بديمة فيكون م

دينار  1.3و  Bدينار لممنشأة  1.4و  Aدينار لممنشأة  1.6وحدة ( لكل منيا  233333التكاليف عمى 
تتضمن ىذه النتائج معمومات ىامة جدًا ، فإذا ما تمت المقارنة بين تكمفة الوحدة المنتجة لكل  Cلممنشأة 

، ولذا تستطيع  Bو  Aأفضل من وضع المنشأتين  Cيتبين بأن وضع المنشأة من ىذه المنشآت ، 
في السوق بشكل يحقق ليا الربح ويسبب ليما الخسارة ، وذلك  Bو  Aأن تنافس المنشأتين  Cالمنشأة 

سعر بيع الوحدة من  Cبتخفيض سعر بيع الوحدة إلى أقل من تكاليفيا ، فمثاًل إذا خفضت المنشأة 
دينار لكل وحدة  3.1( =  1.6 – 1.5بمقدار )  Aدينار ، فأنيا تسبب خسارة لممنشأة  1.5متجيا إلى 

 وتحصل في نفس الوقت عمى ربح بمعدل :
        

   
  =13% 

ذا خفضت ىذا السعر إلى   % ومعدل خسارة المنشأة 4دينار فيكون معدل ربحيا نحو  1.35وا 
B  3.6نحو.% 

 عة التشغيمية لممنشآت تأثيرًا كبيرًا عمى تكمفة الوحدة المنتجة.ويستنتج مما سبق بأن لعامل الراف 
 : Degree of operating Leverage , DOLدرجة الرافعة التشغيمية  -ب

يمكن تحديد الرافعة التشغيمية بشكل أدق من خالل تحديد تأثير التغير في حجم المبيعات عمى  
وتعرف  DOLصافي الدخل التشغيمي ، وتم ذلك بواسطة قياس الرافعة التشغيمية بدرجة الرافعة التشغيمية 
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المبيعات ، ويتم حساب  درجة الرافعة التشغيمية بأنيا نسبة التغير في الدخل التشغيمي إلى نسبة التغير في
 درجة الرافعة التشغيمية بطريقتين :

 درجة الرافعة التشغيمية لمستويين من المبيعات : -1
 Qتحسب درجة الرافعة التشغيمية باستخدام صيغة التغير بالنسبة المئوية لمستويين من المبيعات  

 وكما يمي : EBITوالدخل التشغيمي 
DOL =                          

                          
 =       

   
                         (6 – 8 )  

=           

    
 

 
 

 حيث أن : 
  DOLدرجة الرافعة التشغيمية = 

 NOI = EBIT )األرباح قبل الفوائد والضرائب ) صافي الدخل التشغيمي 
        التغير في األرباح قبل الفوائد والضرائب = 

   التغير في المبيعات ) الوحدات المنتجة والمباعة = 
( يتبين بأن درجة  B( عمى المثال السابق وبالنسبة لممنشأة )  8 – 6وبتطبيق المعادلة )  

وحدة  123333وحدة إلى  133333الرافعة التشغيمية لمتغير في عدد الوحدات التي تنتجيا المنشأة من 
 تساوي :

DOLB =                  

                    
 =            

           
 

=    
   

 = 2 
 : عند مستوى محدد من المبيعاتدرجة الرافعة التشغيمية  -2

الطريقة الثانية لحساب درجة الرافعة التشغيمية ىي بالنسبة لنقطة التعادل الخطية ، أي باستخدام  
( لحساب درجة الرافعة  8 – 6المتغيرات المحددة بتحميل التعادل ، ثم تطوير المعادلة السابقة ) 

 .Qالتشغيمية عند أي مستوى من المبيعات 
DOLQ =       V  

      V   F
 =  

 
                                                 (6 – 9 )  
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( بمتغيرات  8 – 6فيتم بالتعويض في المعادلة )  ( 9 – 6أما كيفية الوصول إلى المعادلة )  
تحميل التعادل ، بالتحديد يعرف الدخل التشغيمي بالفرق بين اإليرادات والتكاليف ) الثابتة والمتغيرة ( ، 

 وذلك كما مبين في المعادلة التالية :
EBIT = Q ( P – V ) – F                                             (6 – 13  )  

فيو التغير في اإليرادات ناقص التغير في التكاليف  EBITمي أما التغير في الدخل التشغي 
 المتغيرة ، والتكاليف الثابتة ال تدخل في حساب التغير ألنيا ثابتة ، وكما ىو مبين في المعادلة اآلتية :

         =                                                  (6 – 11 )                    
درجة الرافعة التشغيمية تضرب النسبة المئوية لمتغير في الدخل التشغيمي بمقموب  ولمحصول عمى 

 النسبة المئوية لمتغير في المبيعات وكما يمي :
DOL =           

           
 X  

  
                                   (6 – 12          )  

 نحصل عمى المعادلة :   وباختصار  
DOL =          

           
 X  

 
                                   (6 – 13          )  

( عمى بيانات الشركات الثالث السابق مناقشتيا ، أن كل  13 – 6ويمكن تطبيق المعادلة )  
 شركة من الشركات الثالث ليا نفس دالة اإليرادات الكمية وىي :

TR = 2 dinar X Q 
 بالنسبة لدوال التكاليف ليذه الشركات فيي مختمفة وتقديراتيا كما يمي :أما  
 Cالمساىمة =   تكمفة متغيرة  تكمفة ثابتة   الشركة 
 الكمفة المتغيرة الواحدة –الكمية سعر بيع الوحدة × الوحدة          

 P – V = C                Q X V                                                 
A  إجمالي التكمفةTC  =20000  +1,5 (Q  )  0,5 دينار 
B  إجمالي التكمفةTC  =40000  +1.2  (Q )  0,8 دينار 
C  إجمالي التكمفةTC  =60000  +1.  (Q )  1 دينار 

وحدة لمشركات الثالث يمكن  133333ولحساب درجة الرافعة التشغيمية عند مستوى مبيعات  
 التشغيمي اآلتي :استخدام نمط الدخل 

 التكاليف الثابتة –الدخل التشغيمي = المساىمة اإلجمالية  C=  المساىمة اإلجمالية       الشركة 
 X = C - F  ( Qالكمية ×  CQ) نسبة مساىمة الوحدة 
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A 50000 دينار 30000  دينار 
B 80000 دينار 40000  دينار 
C 100000 دينار 40000  دينار 

 حساب درجة الرافعة التشغيمية لكل شركة من الشركات الثالث كما يمي : وفي ضوء ذلك يمكن 
DOL = C / X 
DOLA = 50000 / 30000 = 1.67 
DOLB = 80000 / 40000 = 2 
DOLC = 100000 / 40000 = 2.5 

التي تتميز بتكاليف ثابتة منخفضة وتكمفة لموحدة  Aيستدل من نتائج حساب ىذه بأن الشركة  
ذات التكمفة الثابتة االعمى  Cوالمقارنة مع شركة  1.67الواحدة مرتفعة ىي األقل درجة رافعة تشغيمية 

فتتميز  B، أما الشركة  2.5والتكمفة المتغيرة لموحدة الواحدة األدنى ، فيي في درجة رافعتيا التشغيمية 
،  2تغيرة ، وليذا فيي تقع بين االثنين من حيث درجة الرافعة التشغيمية التي تساوي بتكاليف ثابتة وم

طابع الكثافة الرأسمالية ،  Cيغمب عمييا طابع الكثافة العمالية ، بينما يغمب عمى الشركة  Aالشركة 
رنة مع الشركة بانخفاض نسبة التكاليف الثابتة إلى إجمالي التكاليف ، بالمقا Aبكالم آخر تتميز الشركة 

C  التي تكون فييا ىذه النسبة مرتفعة بحساب كمية التعادل لمشركات الثالث يتبين بأن كمية التعادل
، وىذا  Bو  A( ذات درجة الرافعة التشغيمية األعمى ىي األكبر بالمقارنة مع الشركتين  Cلمشركة ) 

الشيء أصبح معمومًا فالشركة ذات الرافعة التشغيمية المرتفعة تكون كمية تعادليا مرتفعة بالقياس إلى 
وحدة  53333، و  Cوحدة لمشركة  63333شركات ىي أدنى منيا درجة رافعة تشغيمية ، ويبمغ التعادل 

 . Aوحدة لمشركة  43333و  Bلمشركة 
عالي ألرقام درجة الرافعة التشغيمية لكل من الشركات الثالث وفي ضوء ما تقدم فأن التفسير ال 

التي ليا أعمى رافعة تشغيمية بين الشركات  C% لمشركة 133يعني أن زيادة حجم المبيعات بنسبة 
% في حجم المبيعات 133% ، كما أن نفس مقدار الزيادة 253الثالث يؤدي إلى زيادة أرباحيا بنسبة 

% 167ل رافعة تشغيمية بين الشركات الثالث تؤدي إلى زيادة األرباح بنسبة ، والتي ليا أق Aالشركة 
 فقط.
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ذا انخفضت  2ذات الرافعة التشغيمية المساوية إلى  B% في أرباح الشركة 233وفي زيادة   ، وا 
% 253% فأنيا تؤدي إلى انخفاض األرباح التشغيمية لمشركات بذات النسب أي 133المبيعات بنسبة 

 ، وربما يؤدي ذلك إلى خسارة تشغيمية. A% لمشركة 167، و  B% لمشركة 233و  ، Cلمشركة 
وتمخيصًا لما سبق يتبين بأن حساب درجة الرافعة التشغيمية بالطريقة الجبرية توضح نفس النمط  

التي ليا اعمى درجة تشغيمية تكون أكثر  C( ، من أن ارباح الشركة  6 – 6الذي يوضحو الشكل ) 
التي ليا أقل درجة تشغيمية تكون أقل  Aعبير في حجم المبيعات ، في حين أن أرباح الشركة حساسية لمت

،  Cو  Aالتي درجة رافعتيا التشغيمية بين  Bحساسية لمتغير في حجم المبيعات ، أما بالنسبة لمشركة 
 .Cو  Aفتكون حساسيتيا أي حساسية أرباحيا لمتغير في حجم المبيعات ىي بين الشركتين 

كذلك تجدر اإلشارة إلى أن درجة الرافعة التشغيمية تختمف من مستوى انتاج أو مبيعات إلى آخر  
( عند كمية التعادل ، ثم تأخذ قيمًا  infinite، فتبدأ بقيم سالبة وصغيرة لتصبح كبيرة جدًا ال نيائية ) 

يم درجة الرافعة التشغيمية موجبة تتناقص بتزايد مستوى االنتاج ما بعد كمية التعادل ، ويتضح ذلك من ق
( ، أن القيمة  5 – 6التي تم حسابيا لمستويات إنتاج مختمفة كما ىو مبين في الجدول )  Cلمشركة 

وحدة مثاًل  43333السالبة لدرجة الرافعة التشغيمية تعني أن زيادة واحد بالمئة في المبيعات من مستوى 
ض الخسائر يعني زيادة في األرباح ، أما السبب في % ( ، بالطبع أن تخفي2يخفض خسائر الشركة بـ ) 

تناقض قيمة درجة الرافعة التشغيمية ما بعد كمية التعادل ليعود إلى الدخول في مرحمة تناقض العوائد عند 
مستويات مرتفعة من اإلنتاج ، بكالم آخر أن قيمة درجة الرافعة التشغيمية تكون أكبر عند مستويات 

 ية التعادل مباشرة منيا عند مستويات المبيعات المرتفعة.المبيعات التي تمي كم
 ( 5 – 6جدول ) 

 لمستويات انتاج مختمفة Cدرجة الرافعة التشغيمية لمشركة 

 درجة الرافعة التشغيمية كمية اإلنتاج ) وحدة (

20000 -0.5 

40000 -2.0 

60000 infinity 

80000 4 

100000 2.5 
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120000 2 

200000 1.4 

درجة الرافعة التشغيمية تقيس التأثير عمى الربحية الناشئ عن التغير في كل من اتجاه وحجم إن  
كمية االنتاج المباع ، بمعنى ارتفاع أو انخفاض في كمية االنتاج المباع أن مقياس الرافعة التشغيمية لو 

 C، فمثاًل وعمى افتراض أن المنشأة  (1)تطبيقات ىامة في العديد من المجاالت والسياسات المالية
وحدة عن طريق  123333وحدة إلى  133333تستطيع أن تزيد عدد الوحدات من مبيعاتيا من 

دينار ، عندئذ يتحرر مقدار صافي الدخل التشغيمي الذي  1.9تخفيض سعر بين الوحدة من دينارين إلى 
 تحققو المنشأة كما يمي :

 
Net operating Income ( NOI ) = Q ( P – V ) = F 
          = 120000 ( 1.9 – 1 ) = 60000 
                                = 108000 – 60000 
 دينار 48000 =          

دينار الذي  43333تستطيع أن تزيد أرباحيا من مبمغ  Cيتبين من ىذه النتيجة أن المنشأة  
 1.9وحدة بسعر  123333ينار الذي يدره بيع د 48333وحدة إلى مبمغ  133333تحققو من بيع 

دينار لموحدة ، يتضح من ذلك أن المنشأة التي لدييا درجة رافعة تشغيمية عالية أن تزيد أرباحيا باتباع 
سياسة متحررة في التسعير ، وبخاصة إذا كانت مرونة الطمب لمنتجاتيا عالية ، أي إذا أدى انخفاض 

في الطمب ، ولكن من ناحية أخرى عندما تكون خاضعة لتقمبات كبيرة ،  قميل في السعر إلى زيادة كبيرة
 بمعنى أن انخفاضًا قمياًل في حجم المنتج المباع يؤدي إلى انخفاض كبير في األرباح والعكس صحيح.

وأخيرًا أن مفيوم الرافعة التشغيمية لو مضامين ميمة تتعمق بسياسات تسعير السمعة وسياسات  
كة ، فمثاًل تستطيع شركة تتمتع بدرجة رافعة تشغيمية عالية وتواجو كسادًا في مبيعاتيا التمويل في الشر 

أن تخفض السعر قمياًل فتزيد من مبيعاتيا ) بحسب مرونة الطمب بالنسبة لمسعر ( وتستفيد من الزيادة 
ر من ىذا النوع الكبيرة في االرباح التشغيمية الناتجة عن الزيادة في المبيعات ، إن اتباع سياسة تسعي

                                                 
مماثمة لممرونة السعرية في االقتصاد ، وتكون درجة الرافعة إن درجة الرافعة التشغيمية تمثل مفيوم المرونة ، وىي  (1)

التشغيمية أي المرونة أعمى ما يمكن بالقرب من نقطة التعادل ، أي أن تغيرًا صغيرًا في حجم االنتاج بالقرب من نقطة 
 التعادل يؤدي إلى نسبة عالية جدًا في زيادة األرباح.
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يمكن الشركة قمب خسائرىا إلى أرباح إذا كانت تخسر ، أو من زيادة أرباحيا إذا كانت أرباحيا ضئيمة ، 
بالنسبة لسياسات التمويل فأن الطاقة االستيعابية لمتمويل بالدين تكون أقل إذا كانت درجة الرافعة 

  التشغيمية عالية في الشركة.
 
 

                                                 

 لمحفزة كمصدر لمتمويل ألنيا تدخل ضمن صافي الدخل وكذلك االندثار السنوي.يجب االستفتاء عن إدراج االرباح ا )*(
 يبين النقد من المعاممة كمصدر أو استخدام في جدول الموقف المالي. )*(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


