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 الخامسة عشرالمحاضرة 

 تــــحــميـــــــــــــــــــــــــل التــــعـــــــــــــــــــــــادل

 :أىداف المحاضرة

التعريف بتحميل التعادل حيث تتناول بالشرح والتوضيح العالقة بين  ىذه المحاضرة تتناول 
تيم المدير المالي الى حد مور أىذه العالقة وما ينبثق عنيا من , التكمفة وحجم النشاط والربح

 األرباححيث تمقي الضوء عمى اثر استخدام الموارد المالية المتاحة لممنشأة عمى , كبير
ىذا وينبغي عمى الطالب بعد , ومستوى النشاط ومدى تبرير ىذا االستخدام لتكمفة التمويل

 :تياء من ىذه المحاضرة أن يكون قد تفيم وألم بما يمياآلن

 .التعادل وكيفية قياسيامفيوم نقطة  -
 .كيفية تحديد كمية المبيعات التي تحقق ربح مستيدف محدد -
 .ومدلولو االقتصادي األمانكيفية قياس ىامش  -
 كيفية إجراء تحميل التعادل في ظل تعدد المنتجات -
 .االفتراضات االساسية التي يقوم عمييا تحميل التعادل -

 
 :مقدمة

سس اقتصادية في دنيا أتعمل عمى تي افة المنشآت الىو اليدف االساسي لك األرباحتحقيق 
تتكاتف كافة االدارات داخل المنشأة وفي مقدمتيا االدارة المالية في  األرباحولتحقيق , االعمال
يتعين دراسة العالقة التي تربط بين التكاليف وحجم النشاط  األرباحولتخطيط , األرباحتخطيط 

 .أو ما يطمق عميو تحميل التعادل, والربح عمى مستوى المنشاة
 

ىم االدوات المستخدمة من قبل االدارة لتحميل العالقة بين التكمفة أويعتبر تحميل التعادل أحد     
 أسعاررصد أثر تغيرات حجم النشاط أو  ىذا التحميل حيث يمكن من خالل, والحجم والربح

وفيما يمي نتناول الموضوعات التالية فيما يتعمق بتحميل . األرباحالمنتجات أو تكمفتيا عمى 
 :التعادل
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 .مفيوم نقطة التعادل وكيفية قياسيا -1
 .تحديد كمية المبيعات التي تحقق ربح مستيدف معين -2
 .األمانىامش  -3
 .جاتتحميل التعادل في ظل تعدد المنت -4
 . افتراضات تحميل التعادل -5

 
 :مفيوم نقطة التعادل وكيفية قياسيا: أوال

نقطة التعادل بانيا كمية أو قيمة المبيعات التي تتساوى عنيا ايرادات المشروع الكمية مع  تعرف
 .تكاليفو الكمية

 

المنشأة  أرباحأو عندىا تكون  أرباحكما تعرف بانيا النقطة التي يسبقيا خسائر ويتبعيا     
 .مساوية لمصفر

 
لنقطة التعادل والذي يشير الى انيا النقطة التي تتساوى عنيا  األولوباالرتكاز عمى التعريف      

 :ايرادات المشروع وتكاليفو الكمية يمكن بناء العالقة التالية
 

 ( المتغيرة والثابتة) التكاليف الكمية لممنشأة  =االيرادات الكمية لممنشأة :      عند نقطة التعادل
  

 : وبالرموز تصبح المعادلة السابقة عمى النحو التالي
 

 ث+ غ × ك =  س ×   ك                                
 

 :يد نقطة التعادل بالكمية كالتاليدبالعالقة السابقة نصل الى تح (ك )وبإيجاد قيمة 
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 =ك   
 ث

 

 غ -س 

 : حيث أن
 .كمية مبيعات التعادل: ك 
 .التكاليف الثابتة لممنشاة ككل: ث
 .سعر بيع الوحدة من المنتج: س
 .التكمفة المتغيرة لوحدة المنتج: غ

 :كالتالي (ويرمز ليا بالرمز ق) وتكون قيمة مبيعات التعادل

 س× ك =   ق                       

 .التعادل عبارة عن كمية مبيعات التعادل في سعر بيع الوحدةأي ان قيمة المبيعات التي تحقق 

 –س )وبالتركيز عمى العالقة الرياضية  المستخدمة في تحديد نقطة التعادل نجد ان مقاميا      
وىو ما يطمق عميو مسمى الربح , ىو عبارة عن سعر بيع الوحدة مطروحا منو تكمفتيا المتغيرة ( غ

ويشير الربح . أو ىامش أو عائد المساىمة لموحدة المنتجة او المباعة الحدي أو المساىمة الحدية
ىذا القدر , الحدي الى القدر الذي تسيم بو الوحدة المنتجة أو المباعة في تغطية التكاليف الثابتة

ومن ثم يمكن صياغة العالقة . صافية أرباحيستخدم بعد تغطية التكاليف الثابتة بالكامل في تحقيق 
 : نقطة التعادل بشكل أكثر داللة كالتالي التي تحدد

 

 =كمية مبيعات التعادل  
 التكاليف الثابتة

 

 الربح الحدي

وفقا ليذه العالقة يتم تحديد عدد الوحدات المنتجة أو المباعة الذي يكفي بالكاد لتغطية التكاليف    
 .الثابتة لممنشأة من خالل ما تحققو كل وحدة من ربح حدي
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 :(1)مثال

 :المتاحة عن احد الشركات المنتجة لمنتج وحيد ىو المقاعد المدرسية فيما يمي البيانات

التكمفة المتغيرة لممقعد , لاير 111سعر بيع المقعد , لاير 111111التكاليف الثابتة لمشركة ككل 

 .لاير 75

 .تحديد نقطة التعادل ليذه المنشأة بالكمية والقيمة: المطموب

 :الحل

 75=  غ ,  111= س  , 111111= ث 

 =   كمية مبيعات التعادل
111111 

 مقعد 4111= 

111- 75 

 لاير 411111=  111×  4111= قيمة مبيعات التعادل 

 :ويمكن تمثيل التعادل بيانيا عمى النحو التالي 

 

 

 

 

 

 

 

الكليةااليرادات   

ا
لتكاليف 
وااليرادا
ت 
 باللاير

 عدد الوحدات المنتجة او المباعة

 التكاليف الكلية

 نقطة التعادل

 ارباح

 التكاليف ثابتة

 خسائر

  0444= ك 

  044444= ق 
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 :تحديد كمية المبيعات التي تحقق ربح مستيدف معين: ثانيا

عممنا مما سبق أنو لتحديد نقطة التعادل تم تحديد عدد الوحدات المنتجة أو المباعة الذي يكفي 
 اآلنوالسؤال . بالكاد لتغطية التكاليف الثابتة لممنشأة من خالل ما تحققو كل وحدة من ربح حدي

ون من واالجابة عمى ىذا السؤال تك, كيف نحدد حجم المبيعات الالزم لتحقيق ربح مستيدف محدد
خالل تحديد عدد الوحدات المنتجة والمباعة الالزمة لتغطية التكاليف الثابتة باإلضافة الى تحقيق 

وعمى ذلك تأخذ , الربح المستيدف المحدد من خالل الربح الحدي المتولد عن الوحدات المباعة
 : العالقة الشكل التالي

 الربح المستيدف +التكاليف الثابتة  =  مبيعات التي تحقق الربح المستيدفالكمية 

 الربح الحدي
 :(2)مثال

  .لاير 21111 ىو في المثال السابق إذا كان الربح المستيدف تحقيقو

 .تحديد كمية المبيعات التي تحقق الربح المستيدف المحدد: المطموب 

 

 :الحل

 =   مبيعات التي تحقق الربح المستيدفالكمية 
111111 +21111 

 مقعد 4811= 

111- 75 

تم إضافة الربح المستيدف المطموب  لاير 21111الحظ أنو لتحقيق ربح مستيدف قدره    

ويكون المطموب ىو تغطية التكاليف الثابتة والربح المستيدف من خالل الربح , لمتكاليف الثابتة

 .لموحدات المنتجة والمباعة( لاير 25=  75 -111)الحدي
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مقعد حيث  4111انتاج وبيع  لاير111111يمزم لتغطية التكاليف الثابتة بعبارة أخرى        

وبالتالي تحقيق التعادل أي يكون , (لاير 111111=  لاير 25الربح الحدي × مقعد  4111)نأ

والبيع  اإلنتاجزيادة  لاير 21111موجبة قدرىا  أرباحفي حين يمزم لتحقيق , لمصفر الربح مساو  

 لاير 25مقعد حيث كل مقعد منيا يحقق ربح حدي  811مقعد أي بزيادة قدرىا  4811الى 
 (.لاير 21111=  25× مقعد  811) صافية قدرىا أرباحيسيم مباشرة في تحقيق 

 

 (3)مثال

, لاير 111سعر البيع ,  لاير111111وىي التكاليف الثابتة  األولباستخدام بيانات المثال  

 .لاير 75المتغيرة لموحدة  والتكاليف

 .مقعد 5111المحققة عند انتاج وبيع  األرباحتحديد  :المطموب
 

 : الحل
 : حل المثال بطريقتين مختمفتين ىما يمكن

 
    :ىاألولالطريقة 

ر   وبالتعويض عن باقي المجاىيل بالعالقة الرياضية = وفييا نفرض ان الربح المستيدف 
 :عمى النحو التالي( ر ) بقيمتيا نصل لقيمة 

 5111     = 
 ر+ 111111

 

111- 75 

 لاير 25111= ر:    ومنيا 
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 :الطريقة الثانية
=  4111 – 5111 =وفييا يتم تحديد المبيعات االضافية الزائدة عمى نقطة التعادل حيث 

 .مقعد 1111

لمربح الحدي  وطالما ان كل وحدة منتجة ومباعة بعد نقطة التعادل تحقق ربح صافي مساو     

 (.لاير 25= 75 -111)ليا وىو 

 لاير 25111=  25×  1111= مقعد  1111إذا الربح المحقق من مبيعات إضافية قدرىا    

 

 :األمانىامش : ثالثا

والتي يمكن أن تنخفض بيا  ويشير الى نسبة القدر الزائد من الوحدات المباعة عن نقطة التعادل 
الجزء الزائد في المبيعات  بعبارة أخرى ىامش األمان ىو, المبيعات دون الوقوع في دائرة الخسائر

, التعادل والذي يعد بمثابة ىامش أمان يتم التحوط بو ضد خطر تحقق خسائر مبيعاتعن 
 :   من خالل العالقة التالية األمانكن حساب ىامش موي

 =     األمانىامش 
 ك - ك  

 

 ك  
 : أن حيث

 .تمثل المبيعات الفعمية أو المستيدفة  :ّك         
 .تمثل كمية مبيعات التعادل كما سبق التنويو: ك   

 

 (:4)مثال

 ( المثال الثالث) باستخدام بيانات المثال السابق

 .مقعد 5111عند حجم المبيعات المستيدف وقدره  األمانحساب ىامش  :المطموب
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 : الحل

 =   األمانىامش 
 5111  -  4111   

 =21% 

5111 
وىذا اليامش يعني أن المنشأة تحتاط ضد خطر الوقوع في دائرة الخسائر بعدم القدرة عمى      

من المبيعات المخططة أو % 21تغطية التكاليف الثابتة بالكامل بمقدار مبيعات اضافية تعادل 
 .المستيدفة

 
 :التعادل في ظل تعدد المنتجاتتحميل : رابعا

ن أوالحقيقة , تناولنا فيما سبق كيفية تحميل التعادل في ظل وجود منتج وحيد تقوم الشركة بإنتاجو
حيث في الغالب ما تتعدد منتجات الشركة الواحدة وال , ىذا الفرض بعيد عن الواقع الى حد كبير

التي تناولناىا تحت تحميل التعادل  الجوانبكافة  إتمامنو يمكن أوالحقيقة , دحيتقتصر عمى منتج و 
نو لممحافظة عمى أال إ ,إجراء تحميل التعادل في حالة تعدد المنتجات دفي حالة منتج وحيد عن

بساطة العرض ووضوح الفكرة سوف نكتفي فقط بتناول تحديد نقطة التعادل في ظل تعدد 
 .المنتجات

 

 :دد المنتجات يتم اتباع الخطوات التاليةولتحديد نقطة التعادل في حالة تع     

باالستناد الى سمسمة البيانات ( المزج البيعي) حساب نسبة كل منتج في التشكيمة البيعية -1
 . التاريخية المتاحة عن المزج البيعي لممنشأة

سعر ) مجموع حاصل ضرب*(= س) الوحدة في التشكيمة البيعية نحسب متوسط سعر بيع  -2
 (.نسبة المنتج في التشكيمة البيعية× نتج بيع الوحدة من كل م

مجموع حاصل *( = غ) نحسب متوسط التكمفة المتغيرة لوحدة المنتج في التشكيمة البيعية -3
 (.نسبة المنتج في التشكيمة البيعية× التكمفة المتغيرة لموحدة من كل منتج ) ضرب

لممنشأة ككل باالستناد عمى التكاليف الثابتة *( ق)وبالقيمة*( ك) نحسب التعادل بالكمية  -4
 *(.غ) ومتوسط التكمفة المتغيرة لموحدة, *(س)ومتوسط سعر البيع , ( ث)لممنشأة  االجمالية
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 =    *ك
 ث

 

 *غ -*  س

 *س× * ك* = ق:             وتكون 
 

نسبة  ×كمية مبيعات التعادل لممنشأة ككل   =ن عمى حدة  تحديد التعادل بالكمية لكل منتج  -5
 .ن في التشكيل البيعي المنتج 

 .ن في التشكيمة البيعية  نسبة المنتج ×* ق = ن   تحديد نقطة التعادل بالقيمة لكل منتج -6
 

 (5)مثال
وعصير , ىي عصير برتقالمنيا ساسية أنواع أشركة المذاق الرفيع لمعصائر تنتج ثالثة 

 :وفيما يمي البيانات المتاحة عن ىذه المنتجات, وعصير مانجو ,ليمون
 

 نسبة التشكيل البيعي تكمفة متغيرة لموحدة سعر بيع الوحدة بيان

 %51 1 8 عصير برتقال

 %31 2 6 عصير ليمون

 %21 4,5 11 عصير مانجو

 

 لاير 241111بمغت التكاليف الثابتة لمشركة ككل كما     
 .نقطة التعادل بالكمية والقيمة لممنشأة ككل ولكل منتج عمى حدةتحديد : المطموب

 : الحل
 .لاير 8% = 21×  11% + 31×  6% + 51× 8*( = س) متوسط سعر بيع الوحدة   -1
 .لاير 2%= 21×  4,5% + 31×  2% + 51×1*(= غ) متوسط التكمفة المتغيرة لموحدة -2
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 : نقطة التعادل بالكمية  والقيمة لمشركة ككل -3

 =   *ك    
241111   

 وحدة 41111= 

8 - 2 

 لاير 321111=   8×   41111*  = س× * ك* = ق    
 

 :تحديد نقطة التعادل بالكمية لكل منتج عمى حدة -4
 .عمبة عصير برتقال 21111% = 51×  41111= نقطة التعادل بالكمية لعصير البرتقال 
 .عمبة عصير ليمون 12111= % 31×  41111= نقطة التعادل بالكمية لعصير الميمون 
 .عمبة عصير مانجو 8111% = 21×  41111= نقطة التعادل بالكمية لعصير المانجو 

 
 :تحديد نقطة التعادل بالقيمة لكل منتج عمى حدة -5

 .لاير 161111=   8×  21111= قيمة مبيعات التعادل من عصير البرتقال 
 .لاير 72111=   6×  12111= قيمة مبيعات التعادل من عصير الميمون 
 .لاير 88111=   11×  8111= قيمة مبيعات التعادل من عصير المانجو 

 
+  72111+  161111= ولمتحقق تكون جممة قيمة مبيعات المنتجات في ظل التعادل 

 . وىي نفسيا قيمة مبيعات نقطة التعادل لممنشأة ككل. لاير 321111=  88111

  
 :افتراضات تحميل التعادل: خامسا

 :ىميا فيما يميأيقوم تحميل التعادل عمى العديد من االفتراضات يتمثل 

يفترض تحميل التعادل أن كل ما ينتج يباع وىذا يحدث فقط في حالة عدم وجود مخزون  -1
 .سمعي عمى االطالق أو عندما يكون التغير في المخزون السمعي يعادل الصفر
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, بيع المنتجات بغض النظر عن الكمية المباعة أسعاريفترض تحميل التعادل ثبات  -2
وذلك بالرغم من ضرورة تخفيض السعر لتصريف الكميات المعروضة االضافية من 

 .السمعة
يفترض تحميل التعادل ثبات التكمفة المتغيرة لوحدة المنتج بغض النظر عن الكمية  -3

انخفاض التكمفة وذلك بالرغم من ظاىرة التعمم والتي تشير الى , المنتجة والمباعة
 .المتغيرة لموحدة مع زيادة درجة التعمم

, يفترض تحميل التعادل ثبات التكمفة الثابتة بغض النظر عن الكمية المنتجة والمباعة -4
حدود مدى انتاجي معين ثم تقفز في وذلك بالرغم من التكاليف الثابتة تظل ثابتة فقط 

 .ف بظاىرة التكاليف السمميةوىما يعر , وىكذا تتغير بشكل سممي ,الى مستوى آخر
خالل مدى  يفترض تحميل التعادل أن عناصر االيرادات والتكاليف تسمك سموكا خطياً  -5

والحقيقة أنو ليس ىناك ما يمنع أن يكون سموك ىذه المتغيرات غير , معين لإلنتاج
 .خطي

 
 :اسئمة المحاضرة

 البيانية؟وضح المقصود بنقطة التعادل مستعينا بالرسوم : األولالسؤال 

 ؟األمانوضح المدلول االقتصادي ليامش : السؤال الثاني

 ؟ساسية التي يقوم عمييا تحميل التعادلبين االفتراضات األ: لثالسؤال الثا

 : الرابعالسؤال 
 :المتاحة عن احد الشركات المنتجة لمنتج وحيد ىو زجاجات المياه المعدنية فيما يمي البيانات

 8التكمفة المتغيرة لمكرتون , لاير 18سعر بيع الكرتون , لاير 81111التكاليف الثابتة لمشركة ككل 

 .لاير

 :اختيار االجابة الصحيحة من بين االجابات المتاحة التالية :المطموب    
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  ىينقطة التعادل ليذه المنشأة بالكمية: 
 .كرتون 6111 -1
 .كرتون 7111 -2
 .كرتون 8111 -3
 .كرتون 11111 -4

 

  لاير ىي 21111كمية المبيعات التي تحقق ربح مستيدف: 
 .كرتون 6111 -1
 .كرتون 7111 -2
 .كرتون 8111 -3
 .كرتون 11111 -4

 

  كرتون ىو 11111عند حجم مبيعات مخطط  األمانىامش: 
1-  (-)41.% 
2-   (- )33,33.% 
3- 21.% 
4- 11.% 

 

  كرتون ىو 6111عند حجم مبيعات مخطط  األمانىامش: 
1-  (- )41.% 
2-   (- )33,33.% 
3- 21.% 
4- 11.% 

 :السؤال الخامس
وفيما يمي البيانات , شركة المانع  لصناعة مفارش السفرة تنتج ثالثة أنواع أساسية منيا

 :المتاحة عن ىذه المنتجات
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 مفرش سميك مفرش متوسط مفرش رفيع بيان

 121 61 31 تكمفة متغيرة لممفرش

 151 111 51 سعر بيع المفرش

 %41 %21 %41 نسبة التشكيل البيعي

 

 .لاير 281111بمغت التكاليف الثابتة لمشركة ككل كما         
 

 .تحديد نقطة التعادل بالكمية والقيمة لممنشأة ككل ولكل منتج عمى حدة: المطموب


