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  طبيػت املحاشبت إلادازيت ومفهىمها وأَدافها 

 :
ً
 زيتااملحاشبت الادأوال

ت غلى  باالؾالعلخذمت إداسة امليشاة قهي لِعذ لالظخخذام الخاسجي وال ٌعمذ ألي حهت خاسحُت  ظهشث املحاظبت إلاداٍس

ها ذة إداسة امليشإة بالهُام بىظابكخُث حػمل غلى معاغالذاخلي  لالظخخذامقهي  مخشحاتها )مً مػلىماث ؤو بُاهاث(

ولٍي جخمًٌ إلاداسة مً الهُام بهزٍ الىظابل بشٍل قػاُ  ,وظابل إلاداسةمً ؤَم  انحػخبر  ًالخخؿُـ والشنابت اللخان

 لزلَ ظهش قشع حذًذ مً قشوع املحاظبت ًخخظ قهي جدخاج ملػلىماث حعجض غً جهذًمومثالي 
ً
ها املحاظبت املالُت هدُجت

ت.....ومً َىا بئهخاج َزٍ املػلىماث   ًذعى باملحاظبت إلاداٍس

 :املحاشبت إلادازيت حػسيف

ًالخخؿُـ  والشنابت وجهُُم هظام مػلىماث شامل ومخؿىس يهذف ملعاغذة إداسة امليشإة في الهُام بىظابكها ألاظاظُت 

ت و  ألاداء واجخار الهشاساث مً خالُ اظخخذام مجمىغت مً ألاظالُب وألادواث ا املحاظبت إلاداٍس التي جخؿىس التي جىقَش

 غلى َزٍ ألاظالُب...ظيخػشف في الكترة الهادمت  مؼ جؿىس بِئت الػمل بشٍل دابم ومعخمش

ت:  ؤَذاف املحاظبت إلاداٍس

 ملماسظت وظُكتي الخخؿُـ والشنابت.جىقحر املػلىماث الالصمت إلداسة امليشإة  .1

 جهذًم املػلىماث الالصمت لخهُُم البذابل واجخار الهشاساث. .2

ل الالصمت. .3 ت وجىقحر مطادس الخمٍى  جىقحر املػلىماث والىظابل املالبمت مً ؤحل اجخار الهشاساث الاظدثماٍس

ف الاهدشاقاث وجدذًذ ظبل ت وايدشاإلاظهام في وغؼ ألاظغ املىاظبت لهُاط ألاداء في مشايض املعؤولُت املخخلك .4

 جصحُدها.

ت واملحاظبت املالُت:   ت في يثحر مً ألاخُان غلى ألاسنام والبُاهاث املإخىرة مً  املحاظبت إلاداٍس حػخمذ املحاظبت إلاداٍس

 املحاظبت املالُت, ولًٌ لٍل منهما خطابظ...

  وإلادازيت:حدول لدصهيل الخمييز بين خصائص ول مً املحاشبت املاليت 

ت املحاظبت املالُت   املحاظبت إلاداٍس

جهذم بُاهاث قػلُت وإحمالُت غً قترة صمىُت  البُاهاث: .1

 املشيض املاليُ الهىابم املالُت و مدذدة خال

جهذم َزٍ البُاهاث  (ظُكت املحاظبت املالُت)و 

 الخاسحُت وألاؾشاف لإلداسة 

 بُاهاث جدىاُو املاض ي والحاغش واملعخهبلجهذم 

 .وبؿشع اظخخذام البُاهاث داخل امليشاة

خ  إظهاس هخابج الاَخمام: .2 ؤغماُ امليشإة يٍل وبخاٍس

مػحن,)حػؿي سنم املبُػاث إلاحمالي بذون 

لكشوع ومشايض الخٍلكت في جدلُل هخابج ألانعام وا

امليشإة,)جكطل سنم املبُػاث مً خُث املبُػاث 
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ؤنها تهخم  حلت مً َم الضبابً...ؤيههذًت ؤم لا  جكاضُل(

 (بالخكاضُل مً ؤحل اجخار الهشاس

ونذ جهذًم  .3

 البُاهاث:

جهذم بُاهاتها بشٍل دوسي وغلى قتراث 

بشٍل ظىىي ؤو هطل ظىىي ؤو سبؼ )مخباغذة

 .(ظىىي 

ت وغاحلت غىذ املشاًل  ت وقىٍس جهذم بُاهاث دوٍس

)في خاُ ؾلب إلاداسة مػلىماث غً التي جظهش قجإة

 (ؤمش مػحن الجخار الهشاساث

خطابظ  .4

 بُاهاتها:

جمخاص بُاهاتها بالذنت واملىغىغُت وحػخمذ غلى 

خُت )حعدىذ غلى ما خذر ؤسنام قػلُت جاٍس

)
ً
 .قػال

بُت الغخمادَا غلى الخيبؤ والخهذًش  بُاهاتها جهٍش

  وحػخمذ
ً
 .في املعخهبلغلى الحٌم الشخص ي  ؤًػا

شٍل  .5

 البُاهاث:

 .نذ جٍىن ههذًت ؤو يمُتبُاهاتها  ىخذاث ههذًت.ب بُاهاتها ٌػبر غنها

ىىد البًهطذ بالٌمُت ؤي حػؿي بُاهاث جدلُلُت غً 

 جدلل
ً
ٌشتري يمُت ؤيبر قهىاى صبىن الضبابً  قمثال

لىمت حعاغذ غلى اجخار الهشاس مً ؾحٍر َزٍ املػ

 .الجُذالضبىن  َزا اقظت غلىللمد

زٍ  مهامها: .6 جهذم بُاهاتها يما هي إلداسة امليشإة َو

 إلى جكعحر.البُاهاث بداحت 

ا وانتراح الحلُى املىاظبت.  جدلُل البُاهاث وجكعحَر

وشش  .7

 البُاهاث:

ًخم وشش بُاهاتها بالىظابل التي حعمذ 

 للمهخمحن باالؾالع غليها. )خاسحُت(

بُاهاتها داخلُت لؿشع الاظخخذام مً نبل امليشإة 

 وإداستها قهـ.

خػىغها  .8

 ملػاًحر:

 جخػؼ إلداسة امليشإة قهـ. جخػؼ ملػاًحر ومبادا مداظبُت مػُىت.

 

 :
ً
 مفهىم الخيلفت وجصييفاث الخياليف ثاهيا

تٌعخخذم للخػبحر غً الخضحُت  الخيلفتمطؿلح  مفهىم الخيلفت: )ؤضىلها( َابجضء مً مىاسدمً نبل امليشإة  الاخخُاٍس

جدهُو ؤسباح إلى جدهُهها )ف التي حععى امليشإة لحطُى غلى مىاقؼ معخهبلُت ًخىنؼ ؤن جخدهو مً خاللها ألاَذابؿشع ا

 جهعم الخٍالُل إلى:و. (مً خالُ ششاء آالث..

 .) الخٍالُل املعدىكزة: ) نطحرة ألاحل 
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ت, ولزلَ  بالخٍالُل  خُث جخم الخضحُت باملىاسد مً ؤحل الحطُى غلى إًشاداث خالُ الكترة املحاظبُت الجاٍس
ً
جذعى ؤًػا

ؿلو غليها في َزٍ الحالت حػبحر املطشوقاث  في هكغ الػام منها)ؤي ًخم ضشقها وجدهُو املىكػت إلاًشادًت,  مطشوف  مثل:ٍو

جهكل َزٍ الخٍالُل في نابمت الذخل ؤو  ألاحىس, مطشوف الطُاهت ومطشوف إلاًجاس, ومطشوف اَخالى ألاضُى الثابخت

 .خعاب ألاسباح والخعابش

 ) لت ألاحل, معخهبلُت  الخٍالُل ؾحر املعدىكزة: ) ؾٍى

 في ألاضُى التي جظهش في نابمت وهي الخٍ
ً
ل وجخمثل حلُا الُل التي ًخىنؼ الحطُى منها غلى مىاقؼ معخهبلُت في ألاحل الؿٍى

خىنؼ الحطُى منها غلى مىاقؼ معخهبلُت املشيض املالي للميشإة  ؤي جىصع جٍلكتها غلى )ؤي هي الخٍالُل التي ًخم اهكانها ٍو

 .(ذوساث مثل ششاء ألاضُى الثابختال غذد مً

 جىغُذ:

  الزي ًظهش في نابمت  لالتٌػخبر جٍلكت معدىكزة ؤما الباقي مً ( لالت )اَخالىالخاص بالػام  لالتمطشوف

ًامل...أل املشيض املالي حػخبر جٍالُل ؾحر معدىكزة   ن املىكػت لم جخدهو منها بشٍل 

  آخش املذة  املخضونجؤدي إلى الحطُى غلى إًشاداث, ؤما جٍلكت  ألنهاحػذ جٍلكت البػاغت املباغت جٍلكت معدىكزة

 ًظهش في نابمت املشيض املالي.. ؤضلقخػذ جٍلكت ؾحر معدىكزة وهي 

 ألشض مخخلفت هما ًلي: جصييفاث الخياليف:
ً
 وفلا

ً
 جصىف الخياليف غادة

 جصييف الخياليف مً حيث غالكتها بىحدة املىخج: .2

غىاضش الخٍلكت التي ًمًٌ جدبػها وجخطُطها بشٍل دنُو لىخذة املىخج ؤو اليشاؽ ؤو وهي حمُؼ  الخٍالُل املباششة: . ؤ

)ًىحذ بُنها وبحن الىخذة املىخجت مشيض الخٍلكت, وحشمل املىاد ألاولُت املعتهلٌت في إلاهخاج, وجٍلكت الػمل املباشش

 .وألاحىس املباششةملباششة ااملىاد مثاُ: (ًمًٌ جدبػها وجدذًذ هطِب الىخذة املىخجت منها غالنت مباششة

وحشمل حمُؼ غىاضش الخٍالُل ألاخشي التي ال ًىحذ بُنها وبحن املىخج ؤو الخذمت ؤو اليشاؽ  الخٍالُل ؾحر املباششة: . ب

ت للػملُت إلاهخاحُت مثاُ: مطاٍسل الطُاهت ؤو مطاٍسل إلاهاسة ؤو مشيض الخٍلكت اسجباؽ مباشش مدذد في  وهي غشوٍس

 .الُلجٍلكت الىخذة املىخجت مً َزٍ الخٍ هطِب َزا الىىع مً الخٍالُل الًمًٌ جدذًذ

 جصييف الخياليف حصب طبيػت اليشاط: .0

)حمُؼ الخٍالُل املطشوقت هي الخٍالُل املشجبؿت بالػملُت إلاهخاحُت بشٍل مباشش ؤو ؾحر مباشش جٍالُل إلاهخاج: . ؤ

 .(جام الطىؼ املىخج املىاد ألاولُت ختى ًطبذظت ششاء مً لحؤزىاء الػملُت إلاهخاحُت 

ؼ: . ب ل البُؼ والخىَص و مثل هكهاث الذغاًت وإلاغالن. مطاٍس  وهي الىكهاث الخاضت بمشخلت الدعٍى

لُت:  . ث ت والخمٍى ًاث املطاٍسل إلاداٍس ت واَخال حن وقىابذ الذًىن وإًجاس املباوي إلاداٍس مثل سواجب وؤحىس الػاملحن إلاداٍس

 ألاضُى الثابخت.

 جصييفاث الخياليف حصب غالكتها بالفترة املحاشبيت: .3
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خدهو مهابلها إًشاد في  املطاٍسل إلاًشادًت: . ؤ وهي غىاضش الخٍلكت التي جذقؼ مهابل الحطُى غلى العلؼ والخذماث, ٍو

 الكترة هكعها.

  حعمى مؤحلت ألن إلاًشاد املخىنؼ منها مؤحل إلى ما بػذ نهاًت الكترة  املؤحلت:َىاى هىع ٌعمى املطاٍسل إلاًشادًت

 .جهكل َزٍ الخٍالُل في نابمت الذخل  وال جذقؼ مً ؤحل الحطُى غلى ؤضُى زابخت املالُت

ل الشؤظمالُت: . ب ه امليشإة مً ؤضُى زابخت حعخكُذ منها ؤيثر مً قترة مداظبُت املطاٍس ولزلَ  وجخمثل في جٍلكت ما حشتًر

ً ُ ؼ جٍلكتها غلى غذد مً الكتراث املحاظبُت بما ًدىاظب مؼ الػمش إلاهخاجي لهزٍ ألاضى جظهش َزٍ الخٍالُل  ترجب جىَص

 .في املحزاهُت

 مً أَم الخصييفاث  جصييف الخياليف مً حيث غالكتها بحجم اليشاط: .4

 ظىف وػخمذ غلى َزا الىىع م
ً
 ً الخطيُكاث وهخىظؼ به الخها

ادجه وجىهظ  جٍالُل مخؿحرة: . ؤ ى حمُؼ الخٍالُل التي ًشجبـ حجمها بحجم اليشاؽ في امليشإة قتزداد بٍض َو

 .)زابخت باليعبت للىخذة الىاخذة ومخؿحرة باملجمىع(بىهطاهه

ادة ؤو وهي حمُؼ الخٍالُل التي جشجبـ بكترة صمىُت مػُىت وبؿانت إهخاحُت مدذدة وال جخ جٍالُل زابخت: . ب إزش بٍض

 جم إلاهخاج ؤم المثاُ: ؤنعاؽ الاَخالى جدعب ًل ظىت ظىاء اهخكاع حجم اليشاؽ 

وهي الخٍالُل التي جخؿحر بخؿحر حجم اليشاؽ ولًٌ لِغ بىكغ اليعبت وجخػمً في  :)مخخلؿت(جٍالُل شبه مخؿحرة . ث

 
ً
 مخؿحرا

ً
 وحضءا

ً
 زابخا

ً
ال ًجىص جشيها مخخلؿت بل ًجب قطلها غً بػػها واغاقت الجضء الثابذ إلى  الىانؼ حضءا

 . الخٍالُل الثابخت والجضء املخؿحر إلى الخٍالُل املخؿحرة

 جصييف الخياليف ألغساض اجخاذ اللسازاث: .5

باخخُاس بذًل ت هدُجت اجخار الهشاس ػاةػحػشف جٍلكت الكشضت البذًلت بإنها جٍلكت الكشضت ال جٍلكت الكشضت البذًلت: . ؤ

. ًان  مثاُ: آخش, جمثل املىاقؼ ؤو إلاًشاداث املكهىدة ) ؾحر املخدههت ( ألقػل بذًل ًإحي بػذ البذًل الزي جم اخخُاٍس لى

 لذًىا ؤسبػت بذابل ًهذس ؤن جدهو ألاسباح ؤو املىاقؼ الخالُت:

 ُ.ط 5555 (1

 ُ.ط 4555 (2

 ُ.ط 3555 (3

 ُ.ط2555 (4

وفي َزٍ الحالت جٍىن الكشضت البذًلت هي ه هدى البذًل ألاُو الزي ًدهو ؤيبر نذس مً الشبذ حبإن الاخخُاس ظُى  ال شَ

ًان مً املمًٌ جدهُهها مً اخخُاس البذًل الثاوي وهي ألاسباح  قخٍلكت الكشضت البذًلت بخػبحر آخش هي  ُ.ط 4555التي 

 ل ما واخخُاس بذًل آخش.الخعاسة )ؤو قىاث الشبذ( التي جخدملها امليشإة هدُجت الخضحُت ببذً

ً إما ؤن ههىم باظخخذام لاششاء آالث ولذًىا  :2مثاُ  ث في إلاهخاج ؤو الهُام بخإححر َزٍ لاالث للحطُى غلى غابذال خُاٍس

زا ما في خاُ جم اخخُاس اظخخذام لاالث باإلهخاج هٍىن نذ ؤغػىا قشضت جإححر َزٍ لاالث  : ٌعمى الكشضت البذًلت.َو
ً
 إرا



   
 ًاشين (           د. اًام0202/0202وليت إدازة ألاغمال      ملسز املحاشبت إلادازيت)

 

5 

 

ؤقػل  هدُجت بذًل  هي جلَ املىاقؼ املخىنػت التي ظُكهذَا املششوع للبذًل الزي لم ًخم اخخُاٍس  :الفسصت البدًلتجيلفت 

توحعخخذم جٍلكت الكشضت البذًلت في جهُُم البذابل واجخار , ٍس جم اخخُا لزا وعخؿُؼ الهُى بإنها  ,الهشاساث الاظدثماٍس

ًان ًمًٌ الحطُى مىكػت جخػلو بامل ملُت اجخار الهشاساث في غجؤزش غليها مً البذًل الزي جم الخخلي غىه ولهزاعخهبل 

شفي السجالث املحاظبُت  جظهشلٌنها ال خُث جؤخز بػحن الاغخباس غىذ  ودساظاث املحاظب إلاداسي  إهما جٍىن غمً جهاٍس

 .واجخار الهشاساث غلى اغخباس ؤنها جٍلكت الكشضت الػاةػتالخخؿُـ 

ًان لذًىا:حػشف بإنها الخكاغل  :الخياليف الخفاطليت  
ً
 بحن بذًلحن قمثال

 255555بداحت ملىاد مباششة بمهذاس بذًل )ؤ( 

 255555بداحت ملىاد مباششة بمهذاس وبذًل )ب( 

ت بحن البذًلحن  ًاهذ الخٍلكت مدعاٍو ؤي يالَما قئن الخكاغل بُنهما لطالح البذًل )ؤ( باغخباس جٍلكخه ؤنل ؤما في خاُ 

ؾحر مكُذ الجخار الهشاس ألهه لم هما ًٍىن معاو للطكش وبالخالي ظٍُىن غىطش الخٍلكت نقالخكاغل بُ 255555معاوي للـ 

 مً )ؤ( و )ب( البذابلًهذم ؤي معاغذة في اخخُاس ؤخذ 

 ولزلَ الخٍالُل الخكاغلُت هي مً غمً الخٍالُل املكُذة الجخار الهشاس 

ا وال ًمًٌ الخإزحر غليها هي :الخياليف الغازكت  بإًت جٍالُل ؾحر مالبمت الجخار الهشاساث, وهي جٍالُل خذزذ واهخهى ؤمَش

 نشاساث خالُت ؤو معخهبلُت

وعخكُذ مً ؤلل في َزٍ الحالت لم 855ملُىن بػذ مذة وحذها ؤن ظػش هكغ املىاد معاوؤولُت بعػش  ششاء مىاد :مثال

 هي جٍالُل مخػلهت باملاض ي والًمًٌ الخإزحرء ألهىا نمىا بالششامػشقت َزٍ الخٍلكت 
ً
غليها ال بهشاساث خالُت ؤو معخهبلُت  إرا

   الخذنُو قيها اظخخذامها في جىنؼ الخٍالُل املعخهبلُت. , وجهخطش الكابذة منها غلى: (بالششاء واهخهى ألامش )نمىا

 الشٍل الػام لهابمت الذخل:

 ../../....نابمت الذخل غً الكترة املىتهُت في 

 البيان املبلغ حزئي املبلغ هلي  

Xxx  ضافي املبُػاث 

 

 

 

 

( xxx ) 

 

xx 

xx 

xx 

( xx ) 

 ًؿشح: جٍلكت البػاغت املباغت

 بػاغت ؤُو املذة

اث البػاغت خالُ الكترة  مشتًر

 جٍلكت البػاغت املخاخت للبُؼ

 بػاغت آخش املذة

Xxx  مجمل الشبذ 
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( xxx ) 

 

( xx ) 

( xx ) 

ل الدشؿُل  ًؿشح: مطاٍس

ت وغمىمُت ل إداٍس  مطاٍس

ؼ ل بُؼ وجىَص  مطاٍس

Xxx  ضافي سبذ الدشؿُل 

Xxx 

( xxx ) 

 + إًشاداث اظخثىابُت 

 مطشوقاث ؤخشي  -

Xxx  )ضافي الشبذ نبل الكىابذ والػشابب )سبذ الدشؿُل 

( xx )  -الكابذة املذًىت 

Xxx  بت  ضافي الشبذ نبل الػٍش

( xx )  -بت الذخل  غٍش

  Xxx  ) ضافي الشبذ ) الخعاسة 

  ت إال في الهعم الخاص بدعاب وال جخخلل نابمت الذخل في امليشأث الطىاغُت غً نابمت الذخل في امليشأث الخجاٍس

 جٍلكت البػاغت املباغت, ورلَ غلى الىدى الخالي:

 جٍلكت البػاغت املباغت ) في ميشإة ضىاغُت (: 

Xx 

xx 

 الطىؼ ؤُو املذة بػاغت جامت

 جٍلكت البػاغت املطىىغت خالُ الكترة

Xxx 

( xxx ) 

 جٍلكت البػاغت املخاخت للبُؼ

 ( بػاغت جامت الطىؼ آخش املذة-)

Xxx جٍلكت البػاغت املباغت 

 أشئلت املحاطسة ألاولى

ت إلى: .1  تهذف املحاظبت إلاداٍس

A. .إظهاس هدُجت ؤغماُ امليشإة مً سبذ ؤو خعاسة 

B.  املشيض املالي للميشإة.بُان 

C.        . جهذًم املػلىماث الالصمت للخخؿُـ والشنابت واجخار الهشاساث 

D. .دساظت وغؼ ظُىلت امليشإة 

ت بُاهاتها غلى شٍل: .6  جهذم املحاظبت إلاداٍس

A. .يمي 

B. يعى ه. 

C.  وهىعييمي   
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D. ال ش يء مما ريش 

 الُل املالبمت الجخار الهشاساث:مً الخٍ .7

A. الخٍالُل الؿاسنت. 

B. الخٍالُل الخكاغلُت. 

C. الخٍالُل املعدىكزة. 

D. ًل ما ظبو. 

 :غىذما جؿشح جٍلكت البػاغت املباغت مً إًشاداث املبُػاث الطاقُت هدطل غلى .4

 .َامش املعاَمت . ؤ

 ضافي الشبذ. . ب

 ضافي سبذ الدشؿُل. . ث

 مجمل الشبذ. . ر
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 شلىن غىاصس الخياليف 

 جحليل شلىن غىاصس الخياليف:

ًاث خعب غالنتها  بحجم ألؾشاع  ت ًخم جطيُل غىاضش الخٍالُل في الشش اظخخذام ؤظالُب وؤدواث املحاظبت إلاداٍس

 اليشاؽ إلى زالر مجمىغاث:

 الخٍالُل املخؿحرة.     -

 الخٍالُل الثابخت.           -

 الخٍالُل شبه املخؿحرة ) مخخلؿت(. -

ما الخٍالُل الثابخت والخٍالُل املخؿحرة قهـ ؤي هكطل في النهاًت ظِخم قطل حمُؼ الخٍالُل إلى مجمىغخحن قهـ َو

 الجضء الثابذ مً الخٍالُل املخخلؿت والجضء املخؿحر منها وهػؼ ًل منهما في مجمىغخه.

 خصائص ول هىع مً َرٍ الخياليف: 

 **الخٍالُل املخؿحرة:

ًاقت التي جخؿحر غىذما ًخؿحر حجم اليشاؽ في امليشإة.   وهي غىاضش الخٍالُل 

 ًخمثل الاسجباؽ بحن الخٍالُل املخؿحرة وحجم اليشاؽ بػالنت ؾشدًت بُنهما. 

 خُث جخؿحر الخٍالُل املخؿحرة بخؿحر حجم اليشاؽ وبىكغ الاججاٍ. 

 غىذ جىنل اليشاؽ وجشجكؼ باسجكاغه وجىخكؼ باهخكاغه وبىكغ اليعبت. 
ً
 ؤي ؤن َزٍ الخٍالُل جىػذم جماما

:بىاء غلى ما ظبو قئن حجم اليشاؽ ٌ 
ً
 جابػا

ً
, واملجمىع الٌلي للخٍالُل املخؿحرة مخؿحرا

ً
 معخهال

ً
 ػذ مخؿحرا

مًٌ الخػبحر غً مػادلت الخٍالُل املخؿحرة يما ًلي:   ٍو

 ط     مػادلت الخٍالُل املخؿحرة× ص = م 

 حيث:

 الخٍالُل املخؿحرة. ) املخؿحر الخابؼ (. ص: مجمىع

 م: مػذُ الخؿحر ؤو الخٍلكت املخؿحرة للىخذة الىاخذة.

 ط: حجم اليشاؽ ) غذد الىخذاث (. ) املخؿحر املعخهل (.

:ُط555555لخًٌ مجمىع الخٍالُل املخؿحرة= مثا.ُ 

 وخذة 15555غىذ اهخاج 

َزا ٌػني ؤن الخٍلكت املخؿحرة للىخذة الىاخذة =       
      

     
 ُ.ط 55=

أهم ما يميز التكاليف 

المتغيرة أنها متغيرة 

من حيث المجموع 

 وثابتة للوحدة الواحدة
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 إرا ؾلب خعاب الخٍالُل املخؿحرة إرا جم اهخاج 
ً
 وخذة 25555قشغا

 ُ.ط  1555555=55*25555ط=× غىذَا جٍىن الخٍالُل املخؿحرة ص = م 

مً ألامثلت العابهت ؤن الخٍلكت املخؿحرة للىخذة الىاخذة زابخت, في خحن ؤن مجمىع الخٍالُل املخؿحرة َى املخؿحر,  هالحظ

خؿحر بخؿحر حجم اليشاؽ.  ٍو

 

 

 

 

 

 

 

:جخمحز الخٍالُل املخؿحرة بما ًلي 

اث الخىكُزًت في امليشإة. .1  جخػؼ الخٍالُل املخؿحرة للشنابت املباششة للمعخٍى

 جخإزش الخٍالُل املخؿحرة بخؿحر حجم اليشاؽ في امليشإة قترجكؼ باسجكاغه وجىخكؼ باهخكاغه وجىػذم بخىنكه. .2

 ن زابخت باليعبت لىخذة املىخج.جخمحز الخٍالُل املخؿحرة بالخؿحر مً خُث مجمىغها وجٍى  .3

ًإخز الخـ الزي ًمثل مجمىع الخٍالُل املخؿحرة غلى الشظم البُاوي شٍل الخـ املعخهُم الزي ًىؿلو مً ههؿت  .4

الطكش, غىذما ًٍىن حجم اليشاؽ ٌعاوي الطكش, زم ًشجكؼ َزا الخـ ًلما اصداد حجم اليشاؽ وبذسحت مُل 

 جدىاظب مؼ مػذُ الخؿحر.

 الثابخت:**الخياليف 

 .جخمثل بمجمىغت املطاٍسل وألاغباء التي ال جخإزش بخؿحر حجم اليشاؽ في امليشإة 

  جشجبـ بكترة صمىُت مػُىت وبؿانت إهخاحُت مدذودة للميشإة, لزلَ ًؿلو غلى َزٍ الخٍالُل حػبحر الخٍالُل الضمىُت

 ؤو جٍالُل الؿانت.

  ل بخؿحر الهٍُل ألاظاس ي للميشإة واخخالف ظشوف إلاهخاج وؤًت حؿحراث جؿشؤ غلى َزٍ الخٍالُل جخؿحر غلى املذي الؿٍى

 ؾانتها إلاهخاحُت.

 خط التكاليف المتغيرة الكلية

0111111

11 

 التكلفة ص 

 
1 

01111

1 

 حجم النشاط س
01111 

011111 
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:ُمثا  = 
ً
ا  15555, وغذد الىخذاث املىخجت =  5555555لخًٌ الخٍالُل الثابخت ظىٍى

 555= 15555÷  5.555.555هطِب الىخذة الىاخذة مً الخٍالُل الثابخت =           

 مؼ بهاء الخٍالُل الثابخت هكعها 25555لخًٌ غذد الىخذاث املىخجت = 

 255= 25555÷  5.555.555هطِب الىخذة الىاخذة مً الخٍالُل الثابخت =   

 مما ظبو وعخيخج ؤن هطِب الىخذة الىاخذة مً الخٍالُل الثابخت مخؿحر..

لىاخذة مً الخٍالُل الثابخت = خطت الىخذة ا
ت الخٍالُل الثابخت العىٍى

غذد الىخذاث  حجم اليشاؽ 
 

ًان غذد الىخذاث املىخجت ؤيبر ًلما نل هطِب الىخذة الىاخذة مً الخٍالُل الثابخت,َزا ٌػني  َزا ٌػني ؤهه ًلما 

زا ما ٌعمى الاظخخذام ألامثل للؿان ادة ألاسباح َو لما نل اهخكاع الخٍلكت مما ًؤدي لٍض ت ؤو املىاسد املخاخت بامليشاة, ًو

 غذد الىخذاث املىخجت اصداد هطِب الىخذة الىاخذة مً الخٍالُل الثابخت.

:جخمحز الخٍالُل الثابخت بما ًلي 

 جيشإ الخٍالُل الثابخت هدُجت لهشاساث إلاداسة الػلُا في امليشإة وجخػؼ لشنابتها. .1

اليشاؽ في امليشإة ؾاملا ؤن َزا اليشاؽ في خذود الؿانت إلاهخاحُت العابذة في ال جخإزش الخٍالُل الثابخت بخؿحر حجم  .2

 امليشإة وغمً املذي املالبم.

جخمحز الخٍالُل الثابخت بإنها زابخت مً خُث مجمىغها, ولٌنها مخؿحرة بما ًخػلو بىطِب الىخذة الىاخذة مً َزٍ  .3

 الخٍالُل.

خـ الزي ًمثل مجمىع الخٍالُل الثابخت غلى الشظم البُاوي شٍل خـ معخهُم ًىاصي مدىس حجم اليشاؽ, ًإخز ال .4

 ورلَ غلى الشٍل الخالي:                                                                          الخٍالُل

 

 

 حجم اليشاؽ ) غذد الىخذاث ( .5

 

 مالخظاث:

 ذم باوػذام حجم اليشاؽ.الخٍالُل املخؿحرة جىػ 

  .الخٍالُل الثابخت ال جخإزش بحجم اليشاؽ, وال جىػذم باوػذام حجم اليشاؽ 

 :مً غىذ الخٍالُل الثابخت ورلَ ألن 
ً
 خـ الخٍالُل الٍلُت ًبذؤ دابما

 الخياليف اليليت = الخياليف الثابخت + الخياليف املخغيرة

 خط التكاليف الثابتة الكلية

88

88

88

88

88

88

88

88

88

88

88

88

88

88

88

88

88

88

88

88

88

88

88 
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ً
ٍىن مىاصي لخـ الخٍالُل املخؿحرة والكشم بُنهما َى  وبالخالي خـ الخٍالُل الٍلُت يما ظجري الخها ظُمخذ لألغلى ٍو

 مهذاس الخٍالُل الثابخت.

 شبه الثابخت( ؤو )املخخلؿت(: (**الخٍالُل شبه املخؿحرة

  ا بىكغ اليعبت, وال جىػذم َزٍ الخٍالُل باوػذام وهي الخٍالُل التي جخؿحر بخؿحر حجم اليشاؽ, دون ؤن ًٍىن حؿحَر

 اؽ, ؤو بخىنل اليشاؽ في امليشإة.حجم اليش

 جخإلل َزٍ الخٍالُل في خهُهت ألامش مً حضؤًً: حضء زابذ وحضء مخؿحر 

  إلغاقت الجضء الثابذ إلى الخٍالُل الثابخت في امليشإة والجضء 
ً
جب قطل الجضء الثابذ غً الجضء املخؿحرجمهُذا ٍو

 نلُل ؾشم قطل َزٍ الخٍالُل( املخؿحر إلى الخٍالُل املخؿحرة في امليشإة )ظُمش مػىا بػذ

 .نذ ًٍىن الجضء املخؿحر ؤيبر مً الجضء الثابذ        جٍالُل شبه مخؿحرة 

 .ونذ ًٍىن الجضء الثابذ ؤيبر مً املخؿحر       جٍالُل شبه زابخت 

 .للجضؤًً الزي جخإلل منهما 
ً
 ظلىى الخٍالُل شبه املخؿحرة ًخخلل جبػا

  َىاى هىع مً ؤهىاع الخٍالُل املخخلؿت ًذعى 

 ختى الخٍالُل املخذسحت
ً
وخذة وغىذ ما ًضداد 255555: وهي جٍالُل جبهى زابخت غمً معخىي مػحن مً اليشاؽ مثال

 
ً
َزٍ الخٍالُل جإخز شٍل دسحاث, ؤي  455555حجم اليشاؽ ًشجكؼ ملعخىي آخش قشغا

ً
وجبهى زابخت لكترة مػُىت...,إرا

 : ششابذ الٌهشباء ًلما صاد اظتهالى جشجكؼ الخٍلكت مثال غنهاضاث جضداد بهك

ادة جٍلكت اسظاله ًل ما صاد وصهه جإخز الخٍالُل املخذسحت الشٍل الخالي:مثال آخس ذًت غىذ اسظاُ ؾشد ًخم ٍص  : الؿشود البًر

 

 

 

 

 املخؿحرة:بالػىدة للخٍالُل شبه 

 ًمًٌ الخػبحر غً الخٍالُل شبه املخؿحرة باملػادلت الخالُت:

 Y=a+ b.xط ( ؤو × ث = ر+ ) م 

 خُث:

 : الخٍلكت شبه املخؿحرة.yث ,

 : الجضء املخؿحر مً الخٍلكت شبه املخؿحرة.bم, 

 التكاليف

 التكاليف المتدرجة

 حجم النشاط
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 : حجم اليشاؽ.xط, 

 : الجضء الثابذ مً الخٍلكت شبه املخؿحرة.aر, 

ٍىن الشظم البُاوي   للخٍالُل شبه املخؿحرة يما ًلي:ٍو

 

 

 

 

 

 الجضء الثابذ مً الخٍلكت شبه املخؿحرة                              

        

 حجم اليشاؽ

 

 

 ًمازل الخـ البُاوي في ضػىدٍ خـ الخٍالُل املخؿحرة ولًٌ جخخلل ههؿت الاهؿالم.

 .خُث ؤن خـ الخٍالُل املخؿحرة ًىؿلو مً الطكش 

 ..وخـ الخٍالُل شبه املخؿحرة ًىؿلو مً الىهؿت التي جمثل الجضء الثابذ 

  ت جهىم غلى جهعُم الخٍالُل إلى مجمىغخحن: زابخت ومخؿحرة, قالبذ مً الػمل غلى وألن ؾالبُت ؤظالُب املحاظبت إلاداٍس

حر في الخٍالُل شبه املخؿحرة لُخم في النهاًت إغاقت الجضء املخؿحر مً َزٍ الخٍالُل إلى قطل الجضء الثابذ غً الجضء املخؿ

ىحذ غذة ؾشم لكطل َزٍ الخٍلكت منها:  مجمىغت الخٍالُل املخؿحرة ٍو

هت الحذ ألادوى والحذ ألانص ى .1  ؾٍش

هت املشبػاث الطؿشي  .2  ؾٍش

هت جدلُل الاهدذاس .3  ؾٍش

 لليشاط:طسيلت الحد ألاغلى والحد ألادوى 

  حن هت غلى اًجاد الػالنت باخخُاس بُاهاث قترجحن ًمثالن ظشوف مخخلكت للدشؿُل غىذ معخٍى حػخمذ َزٍ الؿٍش

ما الكترة التي ًطل غىذَا إلاهخاج إلى خذٍ ألانص ى والكترة التي ًطل غىذَا إللى الحذ ألادوى,  مخخلكحن مً اليشاؽ َو

ؿحر في معخىي وشاؽ الكترجحن ًمًٌ خعاب مػذُ الخؿحر في الخٍلكت والزي وبيعبت الخؿحر في جٍلكت الكترجحن إلى الخ

 التكلفة شبه المتغيرة

 التكاليف
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 بمىحبه ًمًٌ قطل الخٍلكت املخؿحرة غً الثابخت

 :خم الكطل بحن الجضء الثابذ واملخؿحر مً خالُ الػالنت الخالُت  ٍو

=
الخٍالُل شبه املخؿحرة للحجم ألاغلى الخٍالُل شبه املخؿحرة للحجم ألادوى

حجم اليشاؽ ألاغلى حجم اليشاؽ ألادوى
 

 
ً
هت هالخظ حؿحر حجىم اليشاؽ في امليشإة غمً خذود الؿانت إلاهخاحُت لهزٍ امليشإة, ولًٌ ٌػاب غليها ؤنها  إرا َزٍ الؿٍش

 جشيض غلى بُاهاث الخؿحر في معخىي اليشاؽ لكترجحن قهـ مما نذ ال ًٌكي للخػبحر الحهُهي غً مػذُ الخؿحر.

 :شلىن غىاصس الخياليفأشئلت نهاًت محاطسة 

 مارا جدخىي الخٍالُل املخؿحرة ؟ )ًل مباشش َى مخؿحر(

 ؤحىس مباششة. .1

 مىاد مباششة. .2

 جٍالُل ضىاغُت ؾحر مباششة مخؿحرة. .3

ؼ املخؿحرة .   .4 ل البُؼ والخىَص  مطاٍس

:ًُاهذ غلى الشٍل الخالي:        مثا  لىكترع ؤن حجىم اليشاؽ في إخذي امليشأث والخٍالُل شبه املخؿحرة لٍل حجم منها 

 ألاغلى                     ألادوى                                                                                                                                             

 2222 752 522 052 حجىم اليشاط )وحداث(

 25555 25555 15555 15555 الخيلفت شبه املخغيرة )ل.س(

 حصاب الخيلفت املخغيرة للىحدة.. والخيلفت الثابخت للىحدةواملطلىب:

 الجضء املخؿحر غمً الخٍالُل غمً الخٍالُل شبه املخؿحرة للىخذة الىاخذة الحل:

 =
           

        
  =

     

   
 ُ.ط 25=  

  ؼ في مػادلت الخٍالُل شبه وللحطُى غلى الجضء الثابذ مً الخٍلكت شبه املخؿحرة قُمًٌ خعابه مً خالُ الخػٍى

 ط ( × ث = ر +) م  املخؿحرة )مػادلت الخـ املعخهُم(:     

 ؤن:     م: الخٍلكت املخؿحرة للىخذة الىاخذة  ,   ط:
ً
 حجم اليشاؽ. غلما

 ر: الجضء الثابذ مً الخٍلكت شبه املخؿحرة.                
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 ألاولى هي ؤن هإخز الحذ ألاغلى لليشاؽ ووػىغه: ولذًىا خالخحن: 

 ل.س 5222ث = (      ؤي      1555×  25= ر+ )  25555

 وإرا ؤخزها الحذ ألادوى لليشاؽ: 

 ل.س 5222ث = (        ؤي       255×  25=ر+ )  15555

 

 ًمًٌ جمثُل الخـ البُاوي للخٍالُل شبه املخؿحرة بالشٍل:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ًاهذ غلى الشٍل الخالي: لىكترعمثاُ:    ؤن حجىم اليشاؽ في إخذي امليشأث والخٍالُل شبه املخؿحرة لٍل حجم منها 

 722 522 322 حجىم اليشاط )وحداث(

 1555 1155 755 الخيلفت شبه املخغيرة )ل.س(

هت الحذ ألاغلى واملؿلىب  والحذ ألادوى.: قطل الجضء غً الجضء املخؿحر مً الخٍالُل شبه املخؿحرة باظخخذام ؾٍش

 الجضء املخؿحر غمً الخٍالُل غمً الخٍالُل شبه املخؿحرة للىخذة الىاخذة الحل: 

 =
        

       
  =

   

   
 ُ.ط 2=  

  ؼ في مػادلت الخٍالُل شبه وللحطُى غلى الجضء الثابذ مً الخٍلكت شبه املخؿحرة قُمًٌ خعابه مً خالُ الخػٍى

 ط ( × ث = ر+ ) م   املخؿحرة وشاؽ في ؤي معخىي :   

 ؤن هإخز الحذ ألاغلى لليشاؽ ووػىغه:

 خط التكاليف شبه المتغيرة

 الجزء الثابت

 

 التكاليف
 0ع  00222

 0ع  02222

0222 

 حجم النشاط   س 0س0222 0س  002 2
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 ل.س 222ث = (            755×  2= ر+ )  1555

 وإرا ؤخزها الحذ ألادوى لليشاؽ: 

 ل.س 222ث = (              355× 2= ر+ )  755

ًالخالي:  إغذاد نابمت الذخل الحذًت 

الخهلُذًت في َزٍ املحاغشة ظيخػشف غلى الهابمت التي ظىػخمذَا بشٍل غشغىا في املحاغشة العابهت نابمت الذخل 

ت جذعى َزٍ الهابمت بهابمت الذخل الحذًت )نابمت الذخل غلى ؤظاط الخٍلكت املخؿحرة(التي  خاص بمادجىا املحاظبت إلاداٍس

 جهىم غلى قطل الخٍالُل إلى جٍالُل زابخت ومخؿحرة وجإخز الشٍل الخالي:

 البُان املبالـ

xxx 

 (xxx) 

 إًشاداث املبُػاث)غذد الىخذاث *ظػش الىخذة(

 ( الخٍالُل املخؿحرة-)

Xxx َامش املعاَمت 

(xxx) (-الخٍالُل الثابخت ) 

Xxx ضافي الشبذ 

 طسيلت املسبػاث الصغسي:  .0

هت مػادلت الخـ املعخهُم ث = ر+ )م   ط(× ٌعخخذم في َزٍ الؿٍش

 املخؿحرة يما ًلي :خُث جدعب نُمت )م( الخٍلكت 

م = 
مج ط     ث  

2ط   مج 
=bؤو     

£      

       
   

 خُث ؤن: 

 ,  : الاهدشاف غً مخىظـ اليشاؽ  ط   ´xط 

ؼ بمػادلت املعخهُم                                                  بػذ جدذًذ نُمت )م( ًخم الخػٍى

 ,  : الاهدشاف غً مخىظـ الخٍلكت   ث´yث 

 خل املثاُ العابو: 

 555= 3/ 1555ط  = 

 1155= 3355/3ث  = 

 زم هدعب الاهدشاقاث غً املخىظؿاث:

 2ط   ث  × ط   ث   ط   الخٍلكت شبه املخؿحرة )ُ.ط( حجىم اليشاؽ )وخذاث( الكترة

1 355 755 (255) (455) 85555 45555 

ـــــ 1155 555 2 ـــــ ـ ـــــ ـ ـــــــ ـ ـــ  ـ

3 755 1555 255 455 85555 45555 
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 82222 262222 صفس صفس 3322 2522 املجمىع

ؼ باملػادلت: 2=  165555/85555م =   ُ.للىخذة, وبالخػٍى

  155=  1555 – 1155( ؤي ر = 2× 555= ر + )1155

هت ؤدم وؤنشب ما , وحػخبر َزٍ الؿٍش
ً
هت ألاولى ولًٌ لِغ بالػشوسة الخؿابو دابما  جؿابهذ الىدُجت مؼ الؿٍش

 جٍىن للعلىى الحهُهي ألنها جإخز ًل البُاهاث املخاخت غلى مذاس الكتراث بػحن الاغخباس.

اث لليشاؽ  مثال  : قُما ًلي البُاهاث املخػلهت بالخٍالُل لذي ششيت ضىاغُت غىذ زالر معخٍى

 وخذة 555 وخذة 355 وخذة 155 الخٍالُل وشاؽ

   7555 جٍالُل مخؿحرة إحمالي الخٍالُل

   2555 زابخت جٍالُل

   15555 إحمالي

    جٍلكت املخؿحرة للىخذة جٍلكت الىخذة

    هطِب الىخذة مً جٍالُل الثابخت

    جشيُبت الىخذة)جٍلكتها(

 املطلىب إجمام الجدول الصابم.

 :الحل

اث اليشاؽ ؤي حعاوي  : الخٍالُل الثابخت جبهى مداقظت غلى نُمتها في حمُؼ معخٍى
ً
الخٍالُل الثابخت يما مش  ألن 2555ؤوال

 مػىا زابخت باملجمىع ومخؿحرة باليعبت للىخذة الىاخذة

: هىحذ الخٍلكت املخؿحرة للىخذة الىاخذة ورلَ بخهعُم الخٍالُل املخؿحرة املػؿاة غلى غذد الىخذاث. يما ًلي:
ً
 زاهُا

 الخيلفت املخغيرة للىحدة الىاحدة75وحدة = 7522/222

ؿحرة زابخت للىخذة الىاخذة ومخؿحرة باملجمىع لزلَ وعخؿُؼ خعاب الخٍالُل املخؿحرة لجمُؼ وبما ؤن الخٍالُل املخ

اث ورلَ بػشب غذد الحهابب بالخٍلكت املخؿحرة للىخذة الىاخذة   املعخٍى

 
ً
( غلى غذد الىخذاث 2555: هدعب هطِب الىخذة الىاخذة مً الخٍالُل الثابخت بخهعُم مجمىع الخٍالُل الثابخت )زالثا

 155,355,555في ًل معخىي مً اليشاؽ 

 
ً
 : ؤما جشيُبت الحهُبت قُخم خعابها بجمؼ ًل مً الخٍالُل الثابخت مؼ املخؿحرة للىخذة الىاخذة سابػا

 بالخؿبُو الحل غلى الجذُو العابو هجذ:
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 وخذة 555 وخذة 355 وخذة 155  الخٍالُل وشاؽ

 37555=75*555 22555=75*355 7555 جٍالُل مخؿحرة إحمالي الخٍالُل

 2555 2555 2555 جٍالُل زابخت

 45555 25555 15555 إحمالي

 75 75 75=7555/155 جٍلكت املخؿحرة للىخذة جٍلكت  الىخذة

 5=2555/555 8.33=2555/355 25=2555/155 هطِب الىخذة مً جٍالُل الثابخت

 85 83.33 155 جشيُبت   الىخذة)جٍلكتها(

 الىخذاث املىخجت هخكؼ هطِب الىخذة الىاخذة مً الخٍالُل الثابخت. مالخظت: ًلما صاد غذد

 مثال : فيما ًلي كائمت الدخل إلحدي الشسواث غً الشهىز الثالث ألاولى هما ًلي:
 البُان ؤراس شباؽ 2ًاهىن 

 املبُػاث بالىخذاث 5555 4555 3555

 إًشاداث املبُػاث 1555555 855555 655555

(245555) (325555) 
 

 ًؿشح: جٍلكت البػاغت املباغت (455555)

 مجمل السبح 655555 485555 365555

ل الدشؿُلُت   ًؿشح: مطاٍس

(45555) 

)14555) 

(55555)  

(12555) 

)55555) 

(45555) 
(17555) 

(65555)  

(12555) 

(55555( 

(45555)  
(25555) 

(75555)  

(12555) 

)55555( 

 

 مطاٍسل دغاًت وإغالن
ل الىهل  مطاٍس

 وؤحىس  سواجب

ل الخإمحن  مطاٍس

 مطاٍسل الاَخالى

 ضافي سبذ 458555 351555 194555

 املطلىب:

ل املخؿحرة والثابخت واملخخلؿت بما في رلَ جٍلكت البػاغت املباغت) .1 ؤي جدذًذ غىاضش جدذًذ ًل مً املطاٍس

ًاهذ زابخت ؤو مخؿحرة ؤو مخخلؿت(  الخٍالُل ان 

 املخؿحرة قُما ًخػلو بالخٍالُل املخخلؿت.قطل الخٍالُل الثابخت غً الخٍالُل  .2
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  اغذاد نابمت الذخل الحذًت غً شهش آراس. .3

 :الحل

ًاهذ زابخت قالخٍلكت مخؿحرة, قىبذؤ مً جٍلكت البػاغت  لٍي هدذد هىع الخٍلكت ههىم بدعاب جٍلكت الىخذة الىاخذة قئرا 

 املباغت:

 =ًاهىن الثاوي  ُ.ط85=245555/3555في شهش 

  ط 85=325555/4555شباؽ=في شهش.ُ 

 = ط85=455555/5555وفي آراس.ُ 

  اث اليشاؽ قُمًٌ الهُى بما ؤن هطِب الىخذة الىاخذة مً جٍلكت البػاغت املباغت هي هكعها في حمُؼ معخٍى

 ؤن جٍلكت البػاغت املباغت هي مً الخٍالُل املخؿحرة زابخت باليعبت للىخذة الىاخذة ومخؿحرة باملجمىع.

 ل زابخت في ًل شهش وبالخالي حشٍل هالخظ ؤن مطا ل الخإمحن والاَخالى هي مطاٍس ل الذغاًت وإلاغالن ومطاٍس ٍس

 جٍالُل زابخت.

  ًاهذ جٍالُل مخؿحرة ؤم زابخت ؤي ههىم بدعاب جٍلكت الىخذة الىاخذة مً باقي هٌمل باقي الخٍالُل لىدذد ان 

 املطاٍسل

ًاهىن  ل الىهل: في شهش   للىخذةُ.ط 4.6=14555/3555=2مطاٍس

 ُ.ط  للىخذة 4.2=17555/4555شباؽ=

 لِعذ 
ً
هالخظ اخخالف هطِب الىخذة الىاخذة مً الخٍلكت مً شهش آلخش بالخالي هي لِعذ جٍالُل مخؿحرة , وؤًػا

ل الىهل مً الخٍالُل املخخلؿت ويزلَ  جٍالُل زابخت ألنها مخخلكت باليعبت للمجمىع مً شهش آلخش, وبالخالي حػخبر مطاٍس

ل الشواجب وألاحىس في خاُ يشسها الػملُت العابهت.ألامش ب  اليعبت ملطاٍس

-قطل الجضء الثابذ غً املخؿحر 

ل الىهل .1  ملطاٍس

ل الىهل=   هؿبو الهاهىن الجضء املخؿحر غمً مطاٍس
           

         
  =

    

    
 ُ.ط للىخذة 3=  

 ط (×  : ث =ر+ ) م2خعاب الخٍالُل الثابخت غمً مطاسف الىهل في شهش ى

 ُ.ط5555ر=(  3555*3= ر+ )14555

 وهي هكعها غىذ ؤي حجم وشاؽ آخش..

ل الشواجب وألاحىس  .2  مطاٍس

ل الشواجب وألاحىس=  الجضء املخؿحر غمً مطاٍس
           

         
  =

     

    
 ُ.ط للىخذة 15=  
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 ط (× ث =ر+ ) م  2خعاب الخٍالُل الثابخت غمً مطاسف الشواجب وألاحىس في شهش ى

 وهي هكعها غىذ ؤي حجم وشاؽ آخش..ُ.ط 25555ر=(  5555*15= ر+ )75555

 نابمت الذخل الحذًت لشهش آراس:-

 البُان املبالـ

2222222 

(465222) 

 إًشاداث املبُػاث

 ( الخٍالُل املخؿحرة-)

 َامش املعاَمت 535222

 ( الخٍالُل الثابخت-) (207222)

 ضافي الشبذ  428222

 465555=93*5555الخٍالُل املخؿحرة غلى الشٍل الخالي: جم خعاب 

 هطِب الىخذة الىاخذة مً جٍلكت البػاغت املباغت. 85هي:93

ل الىهل.3  الجضء املخؿحر مً مطاٍس

ل الشواجب وألاحىس.15  الجضء املخؿحر مً مطاٍس

 ل الذغاًت والاغالن 45555ؤما الخٍالُل الثابخت وهي ل الخإمحن 12555مطاٍس مطاٍسل الاَخالى  55555مطاٍس

ل الشواجب وألاحىس.25555الجضء الثابذ مً مطاٍسل الىهل  5555  الجضء الثابذ مً مطاٍس

 مثال غير محلىل:

 ؤشهش في إخذي امليشأث: بكشع ؤهه لذًَ البُاهاث الخالُت الخاضت بحجم وجٍلكت اليشاؽ خالُ ظخت

 الخيلفت اليشاط الفترة

1 2555 15555 

2 4555 14555 

3 4555 15555 

4 3555 12555 

5 2355 15655 

6 2255 15455 

 70222 28222 مجمىع

هتي الحذ ألادوى والحذ ألاغلى, املطلىب:  خذد الخٍالُل الثابخت واملخؿحرة إلاحمالُت وللىخذة باظخخذام ًل مً ؾٍش

 واملشبػاث الطؿشي.

 

 أشاشياث جحليل الػالكت بين الخيلفت والسبح والحجم ) جحليل الخػادل (
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ت. مفهىم جحليل الخػادل وأَدافه:  جدلُل الخػادُ َى ؤخذ ؤظالُب وؤدواث املحاظبت إلاداٍس

  الجخار الهشاساث حػذ دساظت الػالنت بحن الخٍلكت والحجم والشبذ ؤو ما ٌعمى جدلُل الخػادُ في ؾاًت ألاَمُت

 الهشاساث نطحرة ألاحل(.
ً
ت)حعاغذ إلاداسة في اجخار الهشاساث وخاضت  إلاداٍس

:أَداف جحليل الخػادل 

 جدذًذ حجم إلاهخاج واملبُػاث التي جدهو الخػادُ بحن إلاًشاداث والخٍالُل. .1

 جخؿُـ ألاسباح وجدذًذ إلاحشاءاث الٌكُلت بخدهُو الشبذ املخؿـ. .2

 ملىاظبت للعلؼ املىخجت في غىء ظشوف امليشإة والعىم.جدذًذ ألاظػاس ا  .3

ج ألاضىاف والعلؼ املىخجت بهذف جدهُو ؤيبر نذس مً الشبذ. .4  جدذًذ مٍض

 اجخار الهشاساث املىاظبت في ما ًخػلو باالظخمشاس ؤو بىنل إهخاج ألاضىاف الخاظشة. .5

 ججاٍ امليشأث املىاقعت.مػشقت ؤزش الخؿحر في الخٍالُل وألاظػاس غلى وغؼ امليشإة ومىنكها  .6

ادة الؿانت إلاهخاحُت والىخابج املترجبت غلى البذابل املخخلكت. .7  بُان ههؿت الخػادُ الجذًذة في خالت ٍص

 إغذاد املىاصهاث الخخؿُؿُت املشهت. .8

ٌعدىذ جدلُل الخػادُ إلى غذد مً الكشوع ؤو الششوؽ مً فسوض )شسوط( جحليل الخػادل)املحدداث أوالليىد( 

 ؤَمها:

 .جهعُم الخٍالُل إلى مجمىغخحن: جٍالُل زابخت وجٍالُل مخؿحرةٌعدىذ جدلُل الخػادُ إلى  (1

,زباث ؤظػاس ششاء ) املىاد املباششة,ألاحىس زباث الخٍلكت املخؿحرة للىخذة املىخجت وزباث ؤظػاس غىاضش جٍالُل إلاهخاج (2

ؿحرث ألاظػاس جخؿحر الىخابج... وزباث ؤظػاس بُؼ املباششة , والخٍالُل الطىاغُت... (,ورلَ لثباث الىخابج في خاُ ح

 املىخجاث ورلَ بؿؼ الىظش غً جبذُ ؤحجام املبُػاث وإلاهخاج 

ل, وإرا ما حؿحرث َزٍ ألاظػاس   مؼ الىانؼ الػملي وخاضت غلى املذي الؿٍى
ً
 بإن َزا الكشع ال ًخىاقو جماما

ً
غلما

 ملػشقت ؤزش َزٍ الخؿحراث في هخابج الخدلُل. هدُجت لظشوف العىم املىاقعت قالبذ مً إغادة الخدلُل

اث إلاهخاج  قشع الثباث في الٌكاءة إلاهخاحُتٌعدىذ جدلُل الخػادُ إلى  (3 ) الكىُت ( غىذ ؤي معخىي مً معخٍى

 واملبُػاث خالُ قترة الخدلُل.

مًٌ اغخباس َزا الثباث اليعبي للؿانت إلاهخاحُتًكترع جدلُل الخػادُ  (4  في  والبُػُت املخاخت, ٍو
ً
الكشع صحُدا

ل والىخابج املترجبت غلى رلَ في الحعبان.  املذي الهطحر, إال ؤهه البذ مً ؤخز اخخماالث حؿحر الؿانت غلى املذي الؿٍى

.. ؤي غذم وحىد مخضون في آخش املذة, ؤو غذم جإزحر املخضون في ؤُو املذة ًل ما ًيخج ًباعًكترع جدلُل الخػادُ ؤن  (5

ى قشع هظشي لؿاًاث الخدلُل.وآخش املذة غلى الخدلُل  .. َو
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ًاهذ امليشإة جيخج وجبُؼ ؤيثر مً ظلػت قالبذ مً اقتراع  (6 املىخجت واملباغت خالُ قترة  زباث حشٌُلت العلؼإرا 

الخدلُل, وإرا ما حؿحرث َزٍ الدشٌُلت قالبذ مً إغادة الحعاباث وجدذًذ ههؿت الخػادُ غلى ؤظاط الدشٌُلت 

 الجذًذة.

 ملفاَيم الخياليف املخخلفت:كائمت الدخل 
ً
 وفلا

 ملكهىم الخٍلكت الٍلُت: .1
ً
 نابمت الذخل وقها

ٌػخمذ مكهىم مذخل الخٍلكت الٍلُت غلى جدذًذ الخٍلكت الطىاغُت لىخذة املىخج وهي حػادُ الخٍلكت الطىاغُت 

 لىخذة املىخج مً الخٍلكت املخؿحرة والخٍلكت الثابخت.

 الخٍلكت الطىاغُت لىخذة املىخج = مىاد مباششة + ؤحىس مباششة+ جٍالُل ضىاغُت مخؿحرة + ث.ص زابخت

 البُان املبالـ

xxx 

 (xxx) 

 ظػش الىخذة(× إًشاداث املبُػاث)غذد الىخذاث 

( الخٍالُل الطىاغُت للبػاغت املباغت )غذد -)

 ث.ص. للىخذة(× الىخذاث 

Xxx مجمل السبح 

(xxx) 

(xxx) 

هُت املخؿحرة والثابخت-)  ( الخٍالُل البُػُت والدعٍى

ت-)  ( الخٍالُل إلاداٍس

Xxx صافي السبح 

 ملكهىم الخٍلكت املخؿحرة: .2
ً
 نابمت الذخل وقها

ٌػخمذ مكهىم مذخل الخٍلكت املخؿحرة غلى جدذًذ الخٍلكت املخؿحرة لىخذة املىخج وهي حػادُ الخٍلكت الطىاغُت املخؿحرة  .3

ت.  لىخذة املىخج مً الخٍلكت املخؿحرة البُػُت وإلاداٍس

 رة الخٍلكت الطىاغُت لىخذة املىخج = مىاد مباششة + ؤحىس مباششة+ جٍالُل ضىاغُت مخؿحرة + ث.بُػُت مخؿح .4

 البُان املبالـ

xxx 

 (xxx) 

 ظػش الىخذة(×إًشاداث املبُػاث)غذد الىخذاث 

× ( الخٍالُل املخؿحرة للمىخج )غذد الىخذاث -)

 ث.مخؿحرة. للىخذة(

Xxx )َامش السبح )السبح الحدي 

(xxx) 

(xxx) 

 ( الخٍالُل الطىاغُت الثابخت-)

ت الثابخت-)  ( الخٍالُل البُػُت و إلاداٍس

Xxx صافي السبح 

 ًالخظ مما ظبو ؤن:
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إن نابمت الذخل غلى ؤظاط مذخل الخٍلكت الٍلُت جظهش جطيُل الخٍالُل غلى ؤظاط وظُكي إلى ضىاغُت وبُػُت  .1

ت  وإداٍس

إن نابمت الذخل غلى ؤظاط مذخل الخٍلكت املخؿحرة جظهش جطيُل الخٍالُل غلى ؤظاط غالنت حجم إلاهخاج  .2

 بالخٍلكت  إلى مخؿحرة وزابخت

 الخٍلكت الطىاغُت للبػاغت املباغت –مجمل الشبذ = املبُػاث  .3

 الخٍلكت املخؿحرة للبػاغت  –َامش الشبذ = املبُػاث  .4

 الخٍلكت املخؿحرة للىخذة –َامش سبذ الىخذة = ظػش بُؼ الىخذة  .5

ث.  –ىخذة وعبت َامش الشبذ = َامش الشبذ الاحمالي / املبُػاث = َامش سبذ الىخذة/ ظػش البُؼ = )ظػشبُؼ ال .6

وعبت  – 1)ث. مخؿحرة للىخذة/ظػش البُؼ( =  -مخؿحرة للىخذة(/ظػش بُؼ الىخذة = )ظػش البُؼ / ظػش البُؼ (

 1الخٍلكت املخؿحرة  ؤي: وعبت َامش الشبذ + وعبت الخٍلكت املخؿحرة = 

 95ُ. ط للىخذة, مىاد مباششة  555وخذة, ظػش البُؼ  2555بكشع ؤهه لذًَ البُاهاث الخالُت: حجم إلاهخاج مثال: 

 355555ُ.ط للىخذة, ث. ضىاغُت زابخت  45ُ.ط للىخذة, ث. ص. ؽ. مباششة مخؿحرة  65ُ.ط للىخذة, ؤحىس مباششة 

ت  15ُ.ط, غمىلت مبُػاث   ط.ُ. 155555ُ.ط للىخذة, ث. بُػُت وإداٍس

 املؿلىب: إغذاد نابمت الذخل وقو مذخلي الخٍلكت الٍلُت والخٍلكت املخؿحرة.

 الحل:

 وقو مذخل الخٍلكت الٍلُت: -

 ث. ص. لىخذة املىخج = مىاد مباششة+ ؤحىس مباششة+ ث. ص. ؽ. مباششة+ ث . ص. زابخت للىخذة 

 175= 355555/2555ُ. ط للىخذة خُث ث. الىخذة الثابخت = 365=   175+ 45+ 65+ 95= 

 البُان املبالـ

1000000 

 (730000) 

 (555×  2555إًشاداث املبُػاث)

 2555( الخٍالُل الطىاغُت للبػاغت املباغت )-)

 ×365) 

 مجمل السبح 270000

(20000) 

(100000) 

هُت املخؿحرة والثابخت-)  ( الخٍالُل البُػُت والدعٍى

ت-)  ( الخٍالُل إلاداٍس

 صافي السبح 150000

 وقو مذخل الخٍلكت املخؿحرة: -

 ث. مخؿحرة. لىخذة املىخج = مىاد مباششة+ ؤحىس مباششة+ ث. ص. ؽ. مباششة+ ث . بُػُتمخؿحرة للىخذة  -

 175= 355555/2555ُ. ط للىخذة خُث ث. الىخذة الثابخت = 255=   15+ 45+ 65+ 95=  -
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 البُان املبالـ

1000000 

 (400000) 

 (555×  2555إًشاداث املبُػاث)

 (255×  2555( الخٍالُل املخؿحرة )-)

 َامش السبح 600000

(350000) 

(100000) 

 ( الخٍالُل الثابخت الطىاغُت-)

ت والبُػُت الثابخت-)  ( الخٍالُل إلاداٍس

 صافي السبح 252222

 مثال غير محلىل:

ُ.ط  155ُ. ط للىخذة, مىاد مباششة  1555وخذة, ظػش البُؼ  5555بكشع ؤهه لذًَ البُاهاث الخالُت: حجم إلاهخاج 

 1555555ُ.ط للىخذة, ث. ضىاغُت زابخت  55ُ.ط للىخذة, ث. ص. ؽ. مباششة مخؿحرة  155للىخذة, ؤحىس مباششة 

ت  15ُ.ط, غمىلت مبُػاث   ُ.ط. 155555ُ.ط للىخذة, ث. بُػُت وإداٍس

 املؿلىب: إغذاد نابمت الذخل وقو مذخلي الخٍلكت الٍلُت والخٍلكت املخؿحرة. 

وفي خاُ غذم ، ًمثل مهذاس ألاسباح املخاخت لخؿؿُت الخٍالُل الثابخت ) وما صاد غىه ٌػخبر ضافي سبذ الكترة( : َامش السبح

 هذاس الكشم.حؿؿُت َامش الشبذ للخٍالُل الثابخت ٌػني رلَ وحىد خعابش للكترة بم

 وفي خاُ حعاوي َامش الشبذ مؼ الخٍالُل الثابخت جٍىن ههؿت الخػادُ, ؤي:

 املبُػاث = ث. زابخت+ ث. مخؿحرة+ ضافي الشبذ

 455555ُ.ط وجهذس الخٍالُل الثابخت  555ُ.ط وظػش بُؼ الىخذة  255: بكشع ؤن الخٍالُل املخؿحرة للىخذة مثال

 غلى الخىالي. 2555,  1551,  1555,  1555ذاث ُ.ط وبكشع ؤن الششيت باغذ مً الىخ

 :إغذاد نابمت الذخل وقو مذخل الخٍلكت املخؿحرة غىذ ًل حجم مً املبُػاث. املطلىب

 وخذة  1555املبُػاث  -الحل: 

 البُان املبالـ احمالي املبلـ للىخذة

522 

(022) 

500000 

 (200000) 

 (555×  1555إًشاداث املبُػاث)

 (255×  1555الطىاغُت للبػاغت املباغت )( الخٍالُل -)

 َامش السبح 300000 322

 ( الخٍالُل الثابخت-) (450000) 

 صافي الخصازة (252222) 
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 للىخذة ٌعخخذم لخؿؿُت  حضء مً الخٍالُل الثابخت وخههذ خعاسة 355هالخظ ؤن الششيت جدهو َامش سبذ نذٍس 

= 355555/555555َامش سبذ الىخذة/ ظػش البُؼ = وعبت َامش الشبذ = َامش الشبذ/املبُػاث = 

355/555  =65% 

 %45% = 65 -1وعبت َامش الشبذ =  1وعبت الخٍلكت املخؿحرة = 

 وخذة: 1555املبُػاث  -

 البُان املبالـ احمالي املبلـ للىخذة

522 

(022) 

750000 

 (300000) 

 (555×  1555إًشاداث املبُػاث)

 (255×  1555للبػاغت املباغت )( الخٍالُل الطىاغُت -)

 َامش السبح 450000 322

 ( الخٍالُل الثابخت-) (450000) 

 الًىحد زبح أو خصازة 2 

ًاف مً الىخذاث خهو َامش سبذ نذٍس  ى ٌػادُ الخٍالُل الثابخت  45555الششيت جمٌىذ مً بُؼ غذد  َو

الىهؿت ًل وخذة إغاقُت مباغت ظخدهو ضافي سبذ وبالخالي ال ًىحذ سبذ ؤو خعاسة )ههؿت الخػادُ(, وبػذ َزٍ 

 ٌػادُ َامش سبذ الىخذة الاغاقُت املباغت بػذ حجم الخػادُ.

 وخذة: 1551املبُػاث  -

 البُان املبالـ احمالي املبلـ للىخذة

522 

(022) 

750500 

 (300200) 

 (555×  1551إًشاداث املبُػاث)

 (255×  1555( الخٍالُل الطىاغُت للبػاغت املباغت )-)

 َامش السبح 450300 322

 ( الخٍالُل الثابخت-) (450000) 

 صافي زبح  322 

 :2555املبُػاث  -

 البُان املبالـ احمالي املبلـ للىخذة

522 

(022) 

1000000 

 (400000) 

 (555×  2555إًشاداث املبُػاث)

 (255×  2555( الخٍالُل الطىاغُت للبػاغت املباغت )-)

 السبح َامش 600000 322

 ( الخٍالُل الثابخت-) (450000) 

 صافي زبح  252222 
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 أشاشياث جحليل الػالكت بين الخيلفت والسبح والحجم ) جحليل الخػادل (

  جحليل الحصاشيت: 

بؿشع مػشقت يُكُت اظخجابت حؿحر هدُجت مػُىت إرا  ?what-ifلى؟"  -َى ؤظلىب جدلُل ًهىم غلى ؾشح العؤاُ " مارا

.
ً
 حؿحرث الكشوع التي بىِذ غليها َزٍ الىدُجت ؤو إرا لم جخدهو البُاهاث املخيبإ بها ؤضال

وفي جدلُل الػالنت بحن الخٍلكت والحجم واليشاؽ ًمًٌ اظخخذام جدلُل الحعاظُت لخخؿُـ ألاسباح واجخار الهشاساث 

مارا ظٍُىن الشبذ إرا حؿحرث الخٍالُل املخؿحرة, ؤو إرا حؿحرث الخٍالُل الثابخت, ؤو إرا حؿحر ظػش باالحابت غً العؤاُ: 

 البُؼ, ؤو إرا حؿحر حجم املبُػاث غً الهُمت املخؿؿت ؤو املخيبإ بها.

 مثاُ: باقتراع ؤن لذًَ البُاهاث ألاظاظُت لاجُت:

 اليعبت للىخذة البُان

 %155 555 ظػش البُؼ

 %45 (255) للىخذةث.م. 

 %65 355 َامش الشبذ

 455555 ث. زابخت

 وخذة 2555 حجم اليشاؽ

 املؿلىب: ماَى الهشاس الىاحب ؤخزٍ وقو الاخخماالث الخالُت:

 الخؿحر في الخٍالُل الثابخت وفي حجم املبُػاث:  .1

ادة محزاهُت إلاغالهاث بمبلـ  ادة اًشاداث املبُػاث بمبلـ ُ.ط ظخؤدي إلى  125555ًشي مذًش املبُػاث ؤن ٍص ٍص

ادة محزاهُت إلاغالهاث؟ 355555  ُ.ط. قهل ًجب ٍص

 الحل:

 1555555=               555× 2555اًشاد املبُػاث الحالُت 

 1355555=    3555555+1555555اًشاد املبُػاث املهترح

ادة :   785555% = 65× 1355555ؤي: َامش الشبذ املخىنؼ بػذ الٍض

 (655555) % =65×  1555555الحالي:   َامش الشبذ 

  185555َامش الشبذ إلاغافي                          

ل الثابخت               -) ادة باملطاٍس  (125555)  ( الٍض
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                                             65555 

ادة محزاهُت إلاغالهاث ألنها  ادة ضافي ألاسباح بمهذاس هشي ؤهه مً ألاقػل للششيت ٍص  ُ.ط. 65555ظخؤدي إلى ٍص

هت زاهُت: هت مخخطشة )التريحز غلى الػىاضش التي ظدخؿحر قهـ(: ؾٍش مًٌ الىضُى إلى هكغ الىخابج بؿٍش  ٍو

ادة :   785555% = 65× 1355555َامش الشبذ املخىنؼ بػذ الٍض

 (555512) ( م. الاغالهاث إلاغاقُت:                             -)

                                                                                 665555 

 الخؿحر في الخٍالُل املخؿحرة وحجم املبُػاث والخٍالُل الثابخت: .2

ُ.ط للىخذة  75ًكٌش مذًش املبُػاث في الششيت ؤن ًداظب سحاُ البُؼ في الششيت غلى ؤظاط الػمىلت بمػذُ : مثال

 مً الىغؼ الحالي خُث ًدطلىن غلى سواجب زابخت باحمالي 
ً
شي مذًش املبُػاث ؤن الػمىلت  155555املباغت بذال ُ.ط, ٍو

ادة املبُػاث قُخىنؼ ذ املبُػاث بيعبت  ظخػؿي خاقض ؤيبر لشحاُ البُؼ غلى ٍص هت 5ؤن جٍض %, َل جىصح الششيت بخؿُحر ؾٍش

 الخػامل مؼ سحاُ البُؼ؟

 الحل: 

ادة الخٍلكت  ادة الخٍالُل املخؿحرة, يما ؤن ٍص إن الخدُى مً ساجب زابذ إلى غمىلت مػىاٍ جخكُؼ الخٍالُل الثابخت وٍص

 املخؿحرة للىخذة ظخؤدي إلى جخكُؼ َامش الشبذ بىكغ الهُمت:

 ُ.للىخذة 235=  75-355الشبذ املهترح=  َامش

 وخذة 2155% = 155× 2555حجم املبُػاث املهترح 

 483555= 235× 2155َامش الشبذ الاحمالي املخىنؼ : 

 (655555) = 355×  2555( َامش الشبذ الحالي:   -)

 ( 117555مهذاس الىهظ في َامش الشبذ                   )

 155555  خت                    + الىقش في الخٍالُل الثاب

 (17555الىهظ في ضافي الشبذ                      ) 

هت الخػامل مؼ سحاُ البُؼ وؤن جبهى الشواجب زابخت.  هشي ؤهه مً ألاقػل للششيت غذم حؿُحر ؾٍش

 الخؿحر في الخٍالُل املخؿحرة وحجم املبُػاث: .3
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ؤدي اظخخذام َزا الىىع  مثاُ:  جكٌش الششيت في الىنذ الحاغش باظخخذام مىاد خام ؤيثر حىدة لٌنها ؤيثر جٍلكت ٍو

ادة الخٍلكت املخؿحرة للىخذة بمهذاس  ُ.ط إال ؤن مهابل رلَ ًخىنؼ ؤن جؤدي حىدة املىخجاث إلى  35مً املىاد إلى ٍص

ادة املبُػاث  ىاد الجذًذة ألايثر حىدة.وخذة, قهل جىصح الششيت باظخخذام امل 455ٍص

 الحل:

ادة الخٍلكت املخؿحرة للىخذة ظُؤدي إلى اهخكاع َامش الشبذ للىخذة بىكغ املبلـ ؤي ظُطبذ َامش سبذ  إن ٍص

ادة الخٍالُل املخؿحرة بمهذاس  275الىخذة   ُ.ط : 35ُ.ط غىذ ٍص

 648555=  275× 2455َامش الشبذ إلاحمالي املخىنؼ : 

 (655555) =                          َامش الشبذ الحالي:

  48555َامش الشبذ إلاغافي                          

ادة َامش الشبذ إلاحمالي للششيت   مً ألاقػل للششيت اظخخذام املىاد الخام املشجكػت الجىدة ألن رلَ ظُؤدي إلى ٍص
ً
إرا

ادة بظ ًافي الشبذ.مؼ قشع غذم حؿحر الخٍالُل الثابخت ظخطبذ َزٍ ال 48555بمهذاس  ادة ٍص  ٍض

 الخؿحر في الخٍالُل الثابخت وفي ظػش البُؼ وفي حجم املبُػاث: .4

ادة املبُػاث إرا جم جخكُؼ ظػش بُؼ الىخذة  مثاُ:  و ؤهه ًمًٌ ٍص شي مذًش الدعٍى بكشع بُاهاث املثاُ العابو, ٍو

ادة محزاهُت الاغالهاث بمبلـ  55بمبلـ  ادة حجم املبُػاث بيعبت ُ.ط. قئن رلَ ظ 155555ُ.ط وٍص ُؤدي إلى ٍص

 %, قهل جىصح الششيت بدىكُز َزٍ الانتراخاث؟55

 الحل:

 ُ.ط للىخذة ظُؤدي إلى جخكُؼ َامش الشبذ بىكغ الهُمت: 55هالخـ ؤن جخكُؼ ظػش البُؼ بمهذاس 

 255=  55 – 355َامش الشبذ املهترح للىخذة = 

 وخذة 3555% = 155×  2555املبُػاث املهترخت= 

 755555=  255× 3555َامش الشبذ الاحمالي املهترح : 

 (655555) = 355×  2555َامش الشبذ الحالي:   

  155555َامش الشبذ إلاغافي                          

ادة بالخٍالُل الثابخت               -)  (155555)  ( الٍض

                                             5555 

 الخػذًالث املهترخت لً جؤزش غلى ألاسباح وبالخالي الىغؼ راجهإن 

 الخؿحر في ظػش البُؼ: .5
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وخذة مشة واخذة ولًٌ بعػش ؤنل مً العػش الػادي الزي  655بكشع ؤن ؤخذ ججاس الجملت ًشؾب في ششاء  مثاُ:

ادة في ضافي ؤسباخ ها هدُجت َزٍ الطكهت جبُؼ به الششيت في العىم املحلي, وجشؾب إداسة الششيت في جدهُو ٍص

ا  ادة في ضافي الشبذ. 54555إلاغاقُت نذَس  ُ.ط, ما َى ظػش البُؼ الزي ًػمً للششيت جدهُو َزٍ الٍض

 الحل:

 255ث. مخؿحرة للىخذة                               

 95(           95=54555/655+ سبذ معتهذف)

 295ظػش البُؼ                                                                

لم جظهش الخٍالُل الثابخت في الحل ألنها لً جخإزش بهبُى ؤو سقؼ َزا الػشع وبالخالي قئن الخٍلكت التي ظدخدملها الششيت 

 لخؿؿُت َزٍ الخٍالُل مهابل َزا الػشع هي الخٍلكت املخؿحرة للىخذة قهـ قُجب ؤن ًٍىن ظػش ال
ً
ًاقُا بُؼ املهترح 

 املخؿحرة.

 طسق جحدًد هلطت الخػادل:

تههؿت الخػادُ:    ُ ت مؼ الخٍالُل الٍل  ُ  هي الىهؿت التي جدعاوي قيها إلاًشاداث الٍل

الٍلُت ًؿلو حػبحر ههؿت الخػادُ غلى املعخىي مً إلاهخاج واملبُػاث الزي جدعاوي غىذٍ إلاًشاداث الٍلُت والخٍالُل 

 للميشإة بدُث جدهو هدُجت ال سبذ وال خعاسة.

وجإحي ؤَمُت جدذًذ ههؿت الخػادُ مً ؤن امليشإة حعخؿُؼ بزلَ ومً خالُ دساظت ظشوف العىم واملىاقعت مػشقت ما إرا  

 ًاهذ نادسة غلى ججىب الخعابش ومً زم ججاوص ههؿت الخػادُ إلى خالت الشبذ.

 دُ:َىاى غذة ؾشم لخدذًذ ههؿت الخػا

هت املػادلت. .1  ؾٍش

هت الخػادُ.      الؿشم البُاهُت:  .2 هت الشبدُت. ؾٍش  ؾٍش

هت َامش املعاَمت. .3  ؾٍش

هت املػادلت:   .1  ههؿت الخػادُ حػني حعاوي إًشاداث البُؼ الٍلُت والخٍالُل الٍلُت, وقو املػادلت الخالُت:ؾٍش

 إلاًشاداث الٍلُت = الخٍالُل الٍلُت

 جهعم إلى جٍالُل زابخت وجٍالُل مخؿحرة جطبذ املػادلت:وبما ؤن الخٍالُل الٍلُت 

 إلاًشاداث الٍلُت = الخٍالُل الثابخت + الخٍالُل املخؿحرة

 :مًٌ جكطُل املػادلت العابهت غلى الشٍل الخالي  ٍو
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 الخٍلكت املخؿحرة للىخذة (× ظػش بُؼ الىخذة = الخٍالُل الثابخت + ) يمُت املبُػاث × يمُت املبُػاث 

 :مًٌ يخابت املػادلت العابهت بالشمىص  ٍو

 م (× ط = ر + ) ى × ى 

 ى: يمُت املبُػاث.          ر: الخٍالُل الثابخت.خُث:

 ط: ظػش بُؼ الىخذة.         م: الخٍلكت املخؿحرة للىخذة.         

 م (× ) ى  –ط ( × ومً املػادلت العابهت:            ر = ) ى 

 م ( –ر = ى ) ط                                  

ى =    
ر

ط–م
هميت املبيػاث أو إلاهخاج التي جحلم الخػادل =   ؤي 

الخٍالُل الثابخت

ظػش بُؼ الىخذة – الخٍلكت املخؿحرة للىخذة
** 

 ظػش بُؼ الىخذة× حجم مبُػاث الخػادُ  ويمىً حصاب كيمت مبيػاث الخػادل =

                        =
الخٍالُل الثابخت

ظػش بُؼ الىخذة – الخٍلكت املخؿحرة للىخذة
 م -ط/ط× ظػش بُؼ الىخذة = ر ×  

 م/ط( = احمالي جٍالُل زابخت /وعبت َامش الشبذ-1م/ط( = ر/ ) -1ط/ط)×= ر                     

هلطت الخػادل بالليمت = 
الخٍالُل الثابخت  الٍلُت 

وعبت َامش الشبذ    
 

ً مثال:   ُ.ط.  455555ُ.ط, ث.زابخت  555ُ.ط, ظػش بُؼ الىخذة  255اهذ لذًَ البُاهاث الخالُت: ث.م. للىخذة إرا 

 ماَى حجم ونُمت مبُػاث الخػادُ وماهي وعبت َامش الشبذ

 الحل:

ههؿت الخػادُ بالحجم = 
الخٍالُل الثابخت

ظػش بُؼ الىخذة – الخٍلكت املخؿحرة للىخذة
 وخذة 1555( = 555-255/ )455555=     

ههؿت الخػادُ بالهُمت = 
الخٍالُل الثابخت  الٍلُت 

وعبت َامش الشبذ    
 ُ.ط %755555( = 45 – 1/ )455555=   

 ُ.ط 755555=  555×  1555ؤو: =                  

 مالخظت:

 ملخؿحرةَامش املعاَمت )الشبذ(: َى الباقي مً ظػش البُؼ بػذ حؿؿُت الخٍالُل ا
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ًاهذ غلى الشٍل الخالي: :مثال  لىكترع ؤن البُاهاث الخاضت باإلهخاج واملبُػاث إلخذي امليشأث 

 ُ.ط 25وخذة     ,       ظػش بُؼ الىخذة =  15555غذد الىخذاث املىخجت واملباغت = 

 ُ.ط 12ُ.ط            ,        الخٍلكت املخؿحرة للىخذة =  55555الخٍالُل لثابخت = 

 اخعب َامش املعاَمت للىخذة, وعبت َامش املعاَمت, ههؿت الخػادُ بالٌمُت, ههؿت الخػادُ بالهُمت..واملؿلىب:

 الحل:

 الخٍلكت املخؿحرة للىخذة –َامش املعاَمت للىخذة = ظػش البُؼ للىخذة  (1

 ُ.ط 8=  12 – 25=  

 85555=15555*8إرا ؾلب مىا َامش الشبذ للميشإة=ٌ*ى=

 الخٍالُل الثابخت –إًجاد ضافي الشبذ للميشإة =َامش الشبذ ومىه وعخؿُؼ 

=85555-55555=35555 

وعبت الخٍلكت املخؿحرة= (2
م

ط
=

  

  
 % ومىه وعخؿُؼ اظخخشاج وعبت َامش الشبذ65=

% ؤو وعبت َامش الشبذ =%45=1-65=
ٌ

ط
 =

 

  
  =5.45 

ههؿت الخػادُ بالٌمُت =  (3
الخٍالُل الثابخت

َامش الشبذ للىخذة
  =

     

 
 وخذة 6255=  

ههؿت الخػادُ بالهُمت =  (4
الثابختالخٍالُل

وعبت َامش الشبذ
  =

     

    
 ُ.ط 125555=  

 ظػش بُؼ الىخذة× ههؿت الخػادُ بالهُمت = ههؿت الخػادُ بالٌمُت    :2ؤو: ؽ

 ُ.ط 125555=       25×             6255=                                       

امش ألامان:هلطت الخػادل   َو

ًؿلو حػبحر َامش ألامان غلى حجم اليشاؽ الزي ًهؼ بحن ههؿت الخػادُ وحجم اليشاؽ الٌلي ؤو الكػلي ؤو املخؿـ, 

ًان َامش ألامان ؤيبر ًٍىن سبذ امليشاة ؤيبر  لما  خُث جٍىن امليشإة في َزٍ الحالت سابدت ؤي في خالت ؤمان مً الخعاسة ًو

 مان جهل ؤسباح امليشإة وجهترب مً خالت الخػادُ,وجطبذ خعاسة جدذ ههؿت الخػادُ..في خحن ؤهه ًلما ههظ َامش ألا 

مًٌ خعاب َامش ألامان بالٌمُت ؤو الهُمت غلى الىدى الخالي:   ٍو

 يمُت املبُػاث غىذ ههؿت الخػادُ )ههؿت الخػادُ بالٌمُت( –َامش ألامان بالٌمُت = يمُت املبُػاث الٍلُت 

 نُمت املبُػاث التي جدهو الخػادُ)ههؿت  الخػادُ بالهُمت –= نُمت املبُػاث الٍلُت  َامش ألامان بالهُمت

 ظػش بُؼ الىخذة× :  َامش ألامان بالهُمت = َامش ألامان بالٌمُت أو
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و مػذُ َامش ألامان:  ًمًٌ الخػبحر غً خالت ألامان بشٍل وعبي غً ؾٍش

مػذُ َامش ألامان = 
املبُػاث الٍلُت املبُػاث غىذ ههؿت الخػادُ

 املبُػاث الٍلُت
 

 ؤو بطُؿت ؤخشي:

مػذُ َامش ألامان =
َامش ألامان بالٌمُت

 يمُت املبُػاث
وحعاوي  

َامش ألامان بالهُمت

نُمت املبُػاث
 

 :) غلى بُاهاث مثاُ املحاغشة العابهت ) ظُجشي جؿبُو حمُؼ ألامثلت غلى بُاهاجه 
ً
 اغخمادا

 وخذة 15,555غذد الىخذاث املىخجت واملباغت 

 ُ.ط 25ظػش بُؼ الىخذة 

 ُ.ط 55,555الخٍالُل الثابخت 

 ُ.ط 12الخٍلكت املخؿحرة للىخذة 

 يىا نذ خعبىا ما ًلي:

  8= 12– 25الخٍلكت املخؿحرة للىخذة =  –َامش )الشبذ( املعاَمت للىخذة = ظػش بُؼ الىخذة 

 = وعبت َامش املعاَمت
َامش املعاَمت للىخذة

ظػش الىخذةبُؼ
 = 

 

  
 =45 % 

  = مػذُ الخٍلكت املخؿحرة
الخٍلكت املخؿحرة للىخذة

ظػش الىخذةبُؼ
 =

  

  
  =65% 

 %65% = 45 – 1وعبت َامش املعاَمت =  – 1مػذُ الخٍلكت املخؿحرة =  ؤو

 = ) ُههؿت الخػادُ بالٌمُت ) يمُت املبُػاث التي جدهو الخػاد
     

 
 وخذة 6255=  

 = ) ُههؿت الخػادُ بالهُمت ) نُمت املبُػاث التي جدهو الخػاد
     

    
 ُ.ط 125555=  

 :وباألسنام مً املثاُ العابو هدعب مػذُ َامش ألامان 

مػذُ َامش ألامان = 
          

     
 % غلى ألاظاط الٌمي 37.5=  155×  

 إرا خعبىا مػذُ َامش ألامان بالهُم ظخٍىن هكغ ال 
ً
 ىدُجت ألن املػذُ َى املػذُ ظىاء بالٌمُاث ؤو بالهُم..وؾبػا

مػذُ َامش ألامان = 
             

      
 % غلى ألاظاط الهُمي 37.5=  155×  

مً الٌالم العابو ؤن املبُػاث بػذ ههؿت الخػادُ هي التي جدهو سبذ لهزٍ امليشإة ؤو بخػبحر آخش هجػلها في خالت  وعخيخج

 املبُػاث الٍلُت. % مً 37.5ؤمان جمثل 
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لما اهخكؼ مػذُ َامش ألامان جىخكؼ ؤسباح امليشإة وجتراحؼ خالت ألامان إلى ؤن جطل إلى الطكش غىذما ًطبذ حجم  ًو

 لحجم املبُػاث غىذ ههؿت الخػادُ بدُث جذخل امليشاة في مىؿهت الخعابش إرا اهخكػذ 
ً
ا املبُػاث الٍلُت معاٍو

 مبُػاتها ؤيثر مً رلَ.

 الاظخكادة مً َامش ألامان في خعاب مػذُ الشبذ.ًمًٌ 

 مػذُ الشبذ الطافي:

هخحن:  ًمٌىىا الحطُى غلى مػذُ الشبذ الطافي بؿٍش

 

 
إًشاداث املبُػاث الخٍالُل الٍلُت

 إًشاداث املبُػاث
 وعبت َامش ألامان× مػذُ َامش الشبذ             

 ُ ضافي الشبذ:ومً خالُ املثاُ وألاسنام العابهت ًٍىن لذًىا مػذ

مػذُ ضافي الشبذ =  .1
إًشاداث املبُػاث الخٍالُل الٍلُت

 إًشاداث املبُػاث
  =

                     

      
  =15% 

 مػذُ َامش ألامان× مػذُ ضافي الشبذ = مػذُ َامش املعاَمت  .2

                           =45       ×          %37.5 =       %15% 

 هيصبت مئىيت مً املبيػاث:هلطت الخػادل 

  يشنم ًمثل إما حجم إلاهخاج واملبُػاث بالٌمُت الزي ًخدهو غىذٍ حعاوي إلاًشاداث 
ً
جدعب ههؿت الخػادُ غادة

 الٍلُت مؼ الخٍالُل الٍلُت, ؤو يهُمت جمثل نُمت املبُػاث التي جدهو الخػادُ.

  ُت مً املبُػاث الٍلُت ورلَ غلى الىدى لاحي: إال ؤهه ًمًٌ مً حهت ؤخشي خعاب ما جمثله ههؿت الخػاد  ييعبت مئٍى

ت مً املبُػاث = :1ؽ ههؿت الخػادُ ييعبت مئٍى
الخٍالُل الثابخت

إلاًشاداث الٍلُت الخٍالُل املخؿحرة
 

 =
     

             
  ×155  =62.5% 

ت مً املبُػاث = :2ؽ ههؿت الخػادُ ييعبت مئٍى
ههؿت الخػادُ بالٌمُت

يمُت املبُػاث
  =

    

     
  =62.5% 

ت مً املبُػاث = :3ؽ ههؿت الخػادُ ييعبت مئٍى
ههؿت الخػادُ بالهُمت

إًشاداث املبُػاث
 =

      

      
  =62.5% 

 ُػاد
ُ
 % مً املبُػاث الٍلُت للميشإة..62.5ؤي ؤن املبُػاث التي جدهو الخػادُ ح
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:
ً
 ظؤاُ َام: جخدذد ههؿت الخػادُ بُاهُا

A.  ًجهاؾؼ خـ إلاًشاداث الٍلُت مؼ خـ الخٍالُل الٍلُت.م 

B. .مً جهاؾؼ خـ َامش املعاَمت الٌلي مؼ خـ الخٍالُل الٍلُت 

C. .مً جهاؾؼ خـ الشبذ مؼ مدىس حجم اليشاؽ 

D. C + B + A   

 جخطيط السبح واملبيػاث)هلطت السبح الدشغيلي املصتهدف(:

ذ نذس إلام  ًاث إلى جدهُو حجم مبُػاث ًٍض ٍان غً ههؿت الخػادُ لٍي جدهو الشبذ املخؿـ, خُث ًمًٌ حععى الشش

 الاظخكادة مً جدلُل الخػادُ بالخخؿُـ لألسباح في الكترة الهطحرة ألاحل.

ذ لخدهُو ضافي الشبذ الدشؿُلي  ٍض إرا خىلذ امليشإة جدهُو َامش سبذ إحمالي ًٌكي لخؿؿُت الخٍالُل الثابخت ٍو

 الدشؿُلي املعتهذف وقو الحجم)الٌمُت( والهُمت يما ًلي: املعتهذف, ًخم اظخيخاج مػادلت الشبذ

هلطت مبيػاث السبح املصتهدف بالىميت = 
الخٍالُل  الثابخت ضافي الشبذ  الدشؿُلي املعتهذف 

ظػش بُؼ الىخذة الخٍلكت املخؿحرة للىخذة
  =

الخٍالُل  الثابخت ضافي الشبذ  الدشؿُلي املعتهذف 

      َامش  الشبذ للىخذة
 

=  ت مبيػاث السبح املصتهدف بالليمتهلط
الخٍالُل الثابخت ضافي الشبذ الدشؿُلي   املعتهذف

ث م  للىخذة

ظػش بُؼ الىخذة
            

  =

الخٍالُل الثابخت ضافي الشبذ  الدشؿُلي املعتهذف 

  وعبت َامش الشبذ
 

 : مثال

ث. مخؿحرة  635ُ.ط ظػش بُؼ الىخذة,   955بكشع ؤن إخذي امليشأث جيخج وجبُؼ مىخجها وقو البُاهاث الخالُت: 

 :املطلىبالخٍالُل الثابخت,  1355555للىخذة, 

 اخعب ههؿت الخػادُ لهزٍ الششيت بالٌمُت والهُمت .1

 545555ما َى حجم ونُمت املبُػاث الالصمت لخدهُو سبذ ضافي معتهذف نذٍس  .2

 وخذة 8555ما َى ضافي الشبذ املخدهو مً إهخاج وبُؼ  .3

ادة الخٍلكت املخؿحرة للىخذة غلى مبُػاث الخػادُ بكشع ؤنها صادث بمهذاس  .4  ُ. ط للىخذة 75بحن ؤزش ٍص

5.  
ً
% ظُؤدي إلى 15وخذة وؤن مذًش املبُػاث ًشي جخكُؼ ظػش البُؼ بيعبت  8555بكشع ؤن الششيت جبُؼ خالُا

ادة املبُػاث   %. َل جىاقو غلى َزا الشؤي وملارا؟25بيعبت ٍص
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 وخذة 8555اخعب َامش ألامان بالحجم والهُمت وما هي وعبت َامش ؤألمان غىذ مبُػاث  .6

 :الحل

مبُػاث الخػادُ : ههؿت الخػادُ بالٌمُت =    .1
الخٍالُل الثابخت

      َامش  الشبذ للىخذة
   =

         

               
 وخذة 5555=  

 ُ. ط 4555555=  955×  5555خػادُ بالهُمت = ههؿت ال

ؤو= 
الخٍالُل الثابخت

      وعبت َامش  الشبذ  
  =

        

                  
 ُ. ط 4555555=  

 مبُػاث الشبذ املعتهذف .2

ههؿت مبُػاث الشبذ املعتهذف بالٌمُت =  = 
                      

       
 وخذة 7555=   

ههؿت مبُػاث الشبذ املعتهذف بالهُمت =   = 
                     

          
 ُ.ط 6355555=  

 الشبذ املعتهذف: .3

8555   =
           ضافي الشبذ املعتهذف 

              
 ُ.ط 815555ضافي الشبذ املعتهذف =                 

ذ حجم مبُػاث الخ .4 ادة الخٍلكت املخؿحرة ظحًز ادة:               في خاُ ٍص ػادُ وظُؤدي رلَ إلى اهخكاع َامش الشبذ بمهذاس الٍض

 255=  75 -275َامش الشبذ الجذًذ = 

ههؿت الخػادُ بالٌمُت  =                   
         

               
 وخذة 6755=  

 ُ. ط 6575555=  955×  6755ههؿت الخػادُ بالهُمت = 

 اهخكاع ظػش البُؼ ظُؤدي إلى اهخكاع َامش الشبذ بىكغ اليعبت:           .5

 185=  635 – 815َامش الشبذ املخىنؼ =              815%( = 15× 955) – 955ظػش البُؼ الجذًذ = 

 وخذة            15555% = 125×  8555املبُػاث املخىنػت = 

 1855555=  185×  15555احمالي َامش الشبذ املخىنؼ = 

 (2165555= ) 275×  8555( َامش الشبذ الحالي = -)

 (365555مهذاس الاهخكاع في َامش الشبذ = )

 لزلَ ال هىصح الششيت باألخز بهزا الشؤي. 365555إن الخػذًالث ظخؤدي إلى اهخكاع َامش الشبذ بمهذاس 

 وخذة 3555=  5555 – 8555َامش ألامان بالٌمُت=  .6

 ُ.ط 2755555=  4555555 –( 955×8555= )َامش ألامان بالهُمت
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 %37.5=  155×  2755555/7255555=  155× 3555/8555وعبت َامش ألامان = 

% نبل ؤن 37.5ؤو بيعبت  2755555وخذة ؤو بهُمت  3555ؤي ؤهه بئمٍان الششيت جخكُؼ إهخاحها بمهذاس 

 جبذؤ بخدهُو الخعابش.

: أثس طسائب الدخل : 
ً
 زابػا

جب ؤن جؤخز بػحن الاغخباس غىذ جخؿُـ ألاسباح ولزلَ    مً ألاسباح املحههت ٍو
ً
 يبحرا

ً
إن غشابب الذخل حعخهؿؼ حضءا

بت ) الشبذ الدشؿُلي( وبحن ضافي الشبذ بػذ الػشابب)ضافي الشبذ املعتهذف(  ًجب الخمُحز بحن ضافي الشبذ نبل الػٍش

بت –املعتهذف ضافي الشبذ املعتهذف = الشبذ الدشؿُلي   الػٍش

بت(= الشبذ الدشؿُلي املعتهذف ×)الشبذ الدشؿُلي املعتهذف –= الشبذ الدشؿُلي املعتهذف  وعبت  –1×)وعبت الػٍش

بت(             الػٍش

الشبذ الدشؿُلي املعتهذف =             
   ضافي الشبذ املعتهذف

بت             وعبت الػٍش
 وبالخالي:       

سبح املصتهدف بالىميت   = هلطت مبيػاث ال
الخٍالُل  الثابخت الشبذ الدشؿُلي املعتهذف 

      َامش  الشبذ للىخذة
 

=     هلطت مبيػاث السبح املصتهدف بالليمت
الخٍالُل الثابخت الشبذ الدشؿُلي املعتهذف 

  وعبت َامش الشبذ
 

, 455555ُ.ط, وإحمالي الخٍالُل الثابخت  55ُ.ط, والخٍلكت املخؿحرة للىخذة  155: بكشع ؤن ظػش البُؼ للىخذة مثال

 :املطلىبوخذة.  7555وحجم املبُػاث املخؿؿت 

 جدذًذ ههؿت الخػادُ بالىخذاث والهُمت .1

 وخذة 12555ما َى ضافي الشبذ املخدهو مً اهخاج وبُؼ  .2

 ُ.ط 455555لالصمت لخدهُو ضافي سبذ حشؿُلي نذٍس ما َى حجم ونُمت املبُػاث ا .3

بت الذخل  455555ما َى حجم املبُػاث املؿلىب لخدهُو ضافي سبذ معتهذف نذٍس  .4 % 45ُ.ط بكشع ؤن غٍش

 مً الشبذ الدشؿُلي

 جدذًذ َامش ألامان بالٌمُت ووعبت َامش ألامان .5

 :الحل

 مبُػاث الخػادُ :     .1
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ههؿت الخػادُ بالٌمُت =
لخٍالُلا الثابخت

      َامش  الشبذ للىخذة
   =

        

              
 وخذة 4555=  

 ُ. ط 675555=  155×  4555ههؿت الخػادُ بالهُمت = 

 الشبذ املعتهذف: .2

12555   =
          ضافي الشبذ املعتهذف 

              
 ُ.ط 755555ضافي الشبذ املعتهذف =                 

 املعتهذفمبُػاث الشبذ  .3

ههؿت مبُػاث الشبذ املعتهذف بالٌمُت =  = 
                     

       
 وخذة 9555=   

 ُ.ط 1355555=  155×  9555ههؿت مبُػاث الشبذ املعتهذف بالهُمت =  

 مبُػاث الشبذ الدشؿُلي املعتهذف:  .4

الشبذ الدشؿُلي املعتهذف =  
          

         
   =755555 

ههؿت مبُػاث الشبذ الدشؿُلي املعتهذف بالٌمُت =  = 
                     

       
 وخذة 12555=   

 ُ.ط 1855555=  155×  12555ههؿت مبُػاث الشبذ الدشؿُلي املعتهذف بالهُمت =  

 َامش ألامان: .5

 وخذة 3555=  4555 – 7555َامش ألامان بالٌمُت= 

 %45=  155× 3555/7555وعبت َامش ألامان =      

 % نبل ؤن جبذؤ بخدهُو الخعابش45وخذة  ؤو بيعبت  3555ؤي ؤهه بئمٍان الششيت جخكُؼ إهخاحها بمهذاس 

ًاث جبُؼ مىخجها بعػش  مثال:  ا  855بكشع ؤن إخذي الشش ُ.ط وباحمالي  325ُ.ط وبخٍلكت مخؿحرة للىخذة نذَس

بت  215555عتهذف نذٍس ُ.ط. قئرا غلمذ ؤن ضافي الشبذ امل 955555جٍالُل زابخت   %. املؿلىب: 35وؤن مػذُ الػٍش

 اخعب ههؿت مبُػاث الشبذ املعتهذف بالىخذاث وبالهُمت-                  

ًان غذد الىخذاث املباغت  -                    وخذة 3555ماَى ضافي الشبذ املخدهو إرا 

 الحل:

: الشبذ الدشؿُلي املعتهذف = 1ؽ
   ضافي الشبذ املعتهذف

بت             وعبت الػٍش
      =215555 (/1 -35 = )%355555 

هلطت مبيػاث السبح املصتهدف بالىميت   =   
الخٍالُل  الثابخت الشبذ الدشؿُلي املعتهذف 

      َامش  الشبذ للىخذة
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 وحدة 0522( = 822-302(/)322222+  955555= )                     

 2555555=  855×  2555=     املصتهدف بالليمتهلطت مبيػاث السبح 

 :  2ؽ    

هلطت مبيػاث السبح املصتهدف بالىميت   =   
الخٍالُل  الثابخت الشبذ الدشؿُلي املعتهذف 

      َامش  الشبذ للىخذة
  

 ُ.ط 378555ؤي: الشبذ الدشؿُلي املعتهذف =   485+ الشبذ الدشؿُلي(/ 955555= ) 3555           

 :مثال

% مً 75ُ.ط وجهذس الخٍالُل املخؿحرة بيعبت  5555555جهذس املبُػاث الخذي امليشأث الطىاغُت للػام الهادم بمبلـ 

 ُ.ط. املؿلىب: 655555نُمت املبُػاث, ؤما الخٍالُل الثابخت قخهذس بمبلـ 

امش الشبذ  -  خعاب ههؿت الخػادُ َو

ادة ألاسباح الطاقُت  -  %55بيعبت جدذًذ املبُػاث الالصمت لٍض

ادة مبُػاتها املهذسة بيعبت  -  ؤن الؿانت إلاهخاحُت حعمذ بزلَ وؤن ظػش 25َل ظٍُىن مً املشبذ للششيت ٍص
ً
% غلما

ادة.  بُؼ الىخذة لً ًخؿحر بعبب َزٍ الٍض

 الحل:

 ُ.ط2555555%( = 75 – 1/ ) 655555نُمت مبُػاث الخػادُ = ث.زابخت / وعبت َامش الشبذ =  -

 ُ.ط1555555%( = 75× 5555555) – 5555555ث. مخؿحرة للمبُػاث =  –ُػاث َامش الشبذ = املب

 نُمت مبُػاث الشبذ املعتهذف = ث.زابخت+ ضافي الشبذ املعتهذف / وعبت َامش الشبذ -

 الخٍالُل الثابخت –ضافي الشبذ = َامش الشبذ            

                                     =1555555 – 655555  =955555 

  1355555% = 155×  955555ؤي ضافي الشبذ املعتهذف = 

 ُ.ط 6555555% = 35( /1355555+ 655555نُمت مبُػاث الشبذ املعتهذف = )

 وعبت َامش الشبذ × الخؿحر في ضافي الشبذ = الخؿحر باملبُػاث  -

ادة بطافي الشبذ %355555 = 35×  %1555555  = %35(  × 25×  5555555= )      ٍص
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: جأثير َييل الخيلفت غلى دزحت السفؼ الدشغيلي
ً
 خامصا

ادة يبحرة   هطذ به يُل ًمًٌ جدهُو ٍص ًهِغ الشقؼ الدشؿُلي مذي يكاءة اظخخذام الخٍالُل الثابخت في الششيت ٍو

ًاث التي جٍىن قي  في الشش
ً
ادة ؤنل باملبُػاث لزلَ هالخظ جإزحر الشقؼ الدشؿُلي ًبذو ملحىظا ها وعبت باألسباح مهابل ٍص

الخٍالُل الثابخت إلى الخٍالُل املخؿحرة مشجكػت, ؤي ًلما صادث وعبت الخٍالُل الثابخت غمً الخٍلكت الٍلُت مهاسهت 

ت الاظخجابت للخؿحراث في املبُػاث  ػت ونٍى بالخٍلكت املخؿحرة ًلما صاد الشقؼ الدشؿُلي في الششيت وبالخالي ظخٍىن ألاسباح ظَش

بت مً مبُػاث الخػادُ وجهل َزٍ الذسحت ًلما صادث خُث جضداد دسحت الشقؼ ا اث املبُػاث نٍش ًاهذ معخٍى لدشؿُلي ًلما 

 املبُػاث وألاسباح. وجدعب دسحت الشقؼ الدشؿُلي غىذ معخىي مػحن مً املبُػاث باظخخذام الػالنت:

دزحت السفؼ الدشغيلي = 
 َامش الشبذ

      ضافي  الشبذ  
 

 الدشؿُلي وقو نابمت الذخل ؤغالٍ يما ًلي:خعاب دسحت الشقؼ ويمىً  

دسحت الشقؼ الدشؿُلي = 
         

                 
 ؤمثاُ 2.5   

ؤمثاُ الخؿحر في  2.5ٌػني رلَ ؤن خذور ؤي حؿحر بيعبت مػُىت في مبُػاث مىخج الششيت ظُؤدي إلى حؿحر في الشبذ بمهذاس 

ادة مبُػاث الششيت  : ٍص
ً
ادة الشبذ بمهذاس ) % ظخؤدي15املبُػاث مثال  %(25% = 15×  2.5إلى ٍص

: أثس حشىيلت املبيػاث: 
ً
 شادشا

 قهـ, ولًٌ الىانؼ الػملي لِغ يزلَ 
ً
 واخذا

ً
انخطش جدلُل الخػادُ قُما ظبو غلى خالت امليشإة التي جيخج وجبُؼ مىخجا

.. قكي يثحر مً ألاخُان ًٍىن لذي امليشإة غّذة مىخجاث لٍل مىخج منها 
ً
إًشاداجه وجٍالُكه املخؿحرة الخاضت به, ولٌنها دوما

 في الخٍالُل الثابخت الٍلُت للميشإة.
ً
 حشترى حمُػا

 .ؼ جٍالُكها الثابخت غلى املىخجاث املخخلكت, وإهما هي جٍالُل للميشإة يٍل  خُث ؤن امليشإة ال ًمٌنها جىَص

  بدُتها ًجب غليها ؤن جدذد ههؿت الخػادُ للميشإة ولٍي جخمًٌ امليشاة مً دساظت ؤزش حؿحر الدشٌُلت العلػُت في س

 بإيملها ولٍل مىخج غلى خذة.

ًهطذ بدشٌُلت املبُػاث ؤن الششيت جيخج وجبُؼ مجمىغت مخخلكت مً املىخجاث مً خُث الٌمُت وظػش البُؼ ومخىظـ 

 املذساء إلى جدذًذ جٍلكت املىخج املخؿحرة وبالخالي ظخخخلل َزٍ املىخجاث مً خُث َامش الشبذ للىخذة, لزلَ 
ً
ٌععى دابما

ًاهذ جشيُبت مبُػاتها جخػمً وعبت غالُت مً  الدشٌُلت التي جدهو لهم ؤنص ى ؤسباح ممٌىت, وجضداد ؤسباح الششيت ًلما 

بذو جإزحر حشٌُلت املىخجاث مً خالُ:  املىخجاث راث َىامش الشبذ املشجكػت, ٍو
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ادة إحمال .1  ي املبُػاثًمًٌ ؤن جىخكؼ ألاسباح غلى الشؾم مً ٍص

ذ ألاسباح غلى الشؾم مً اهخكاع إحمالي املبُػاث .2  ًمًٌ ؤن جٍض

 يُكُت جدذًذ ههؿت الخػادُ في خاُ وحىد حشٌُلت مىخجاث:

 جحدًد حجم مبيػاث الخػادل للدشىيلت: -

ج هي وعبت  .ؤ  ًدذد وعبت الدشٌُلت ) املضج البُعي للمىخجاث بالحجم(, املهطىد بيعبت املٍض

غذد املىخجاث املباغت مً ًل مىخج

غذد الىخذاث الٍلُت املباغت
 

 ث. مخؿحرة للىخذة –ًدذد َامش الشبذ لٍل مىخج = ظػش البُؼ  .ب 

 وعبت املضج البُعي للمىخج(× ًدذد مخىظـ َامش الشبذ = مج ) َامش الشبذ لٍل مىخج  .ج 

حجم الخػادُ للدشٌُلت =  .د 
  جٍالُل  زابخت احمالُت

         مخىظـ َامش الشبذ  
 

 وعبت املضج البُعي للمىخج× غذد وخذاث الخػادُ مً ًل مىخج = حجم الخػادُ للدشٌُلت  .ٌ 

 جحدًد كيمت مبيػاث الخػادل للدشىيلت: -

ج بالهُمت هي وعبت  .ؤ  ج البُعي  بالهُمت, املهطىد بيعبت املٍض جدذًذ وعبت املٍض
نُمت املىخجاث املباغت مً ًل مىخج

نُمت املبُػاث الٍلُت
 

 وعبت َامش الشبذ جدذًذ  .ب 

 وعبت املضج البُعي بالهُمت(× جدذًذ مخىظـ وعبت َامش الشبذ = مج ) وعبت َامش الشبذ لٍل مىخج  .ج 

نُمت املبُػاث الخػادُ للدشٌُلت =  .د 
  جٍالُل  زابخت احمالُت

         مخىظـ  وعبت َامش  الشبذ  
 

 وعبت املضج البُعي× نُمت وخذاث الخػادُ لٍل مىخج = نُمت مبُػاث الخػادُ للششيت  .ٌ 

ًاث الطىاغُت:مثال ًاهذ لذًَ بُاهاث الخٍالُل الخالُت ملىخجاث إخذي الشش  :إرا 

 إلاحمالي املىخج )ج( املىخج)ب( املىخج )ؤ( البُان

 25555 8555 15555 2555 حجم املبُػاث

  255 155 55 ظػش البُؼ

  165 85 45 ث.م. للىخذة

 455555    ث.زابخت

 :املطلىب

 ؤوحذ حجم الخػادُ للميشإة يٍل .1

 اخعب حجم الخػادُ لٍل مىخج .2

 اخعب نُمت الخػادُ لٍل مىخج وللميشإة يٍل .3
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ًاهذ الخٍالُل الثابخت مىصغت غلى املىخجاث الثالر يما ًلي: ) .4 , 195555, 15555جىظُم نابمت الذخل إرا 

 الخىالي.(غلى 255555

:
ً
 الحل: بخحدًد حجم مبيػاث الخػادل أوال

 جحدًد وصبت املزج البيعي بالحجم: .2

 %15=  2555/25555وعبت املضج البُعي للمىخج )ؤ(   = 

 %55=  15555/25555وعبت املضج البُعي للمىخج )ب(  = 

 %45=  25555/ 8555وعبت املضج البُعي للمىخج )ج(  = 

 َامش السبح: .0

 15=  45 – 55= َامش سبذ )ؤ( 

 25= 85-155َامش سبذ )ب(= 

 45= 165-255َامش سبذ )ج( = 

 ُ.ط 27%( = 45×45%( +) 55× 25%( + )15× 15)  [مج مخىشط َامش السبح =  .3

حجم مبيػاث الخػادل للدشىيلت =  .4
             

                 
 وحدة 25222=     

 مبيػاث الخػادل ليل مىخج: .5

 ُ.ط 75555=  55× 1555نُمت مبُػاث الخػادُ =            وخذة         1555% = 15×  15555للمىخج )ؤ(   = 

 ُ.ط 755555=  155× 7555نُمت مبُػاث الخػادُ =                 وخذة    7555% = 55×  15555للمىخج )ب( = 

 ُ.ط 1255555=  255× 6555نُمت مبُػاث الخػادُ =                 وخذة      6555% = 45× 15555للمىخج )ج(  = 

 (2525555=  1255555+ 755555+ 75555إحمالي نُمت الخػادُ للششيت = ) 

 إغداد كائمت الدخل: .6

 إلاحمالي املىخج )ج( املىخج)ب( املىخج )ؤ( البُان

 2755555 1655555 1555555 155555 املبُػاث  

 (2165555) (1285555) (855555) (85555) ( ث. مخؿحرة للمبُػاث-)

 542222 302222 022222 02222 َامش السبح

 (455555) (255555) (195555) (15555) (ث.زابخت-)

 235222 202222 22222 5222 صافي السبح

 

:
ً
 حل املثال الصابم بخحدًد كيمت مبيػاث الخػادل أوال

 جحدًد وصبت املزج البيعي بالليمت: .2
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 0722222( = 022× 8222( + ) 222×  22222( + ) 52×  0222مبيػاث الدشىيلت = )كيمت 

 %4=  155555/2755555وعبت املضج البُعي للمىخج )ؤ(   = 

 %37=  1555555/2755555وعبت املضج البُعي للمىخج )ب(  = 

 %59=  2755555/ 1655555وعبت املضج البُعي للمىخج )ج(  = 

 وصبت َامش السبح: .0

 %25=  15/55=  45/55 – 55سبذ )ؤ( = َامش 

 %25=  25/155= 155/ 85-155َامش سبذ )ب(= 

 %25= 45/255= 255/ 165-255َامش سبذ )ج( = 

 % 02%( = 59%×25%( +) 37%× 25%( + )4%× 25)  [مج مخىشط وصبت َامش السبح =  .3

كيمت مبيػاث الخػادل للدشىيلت =  .4
             

                  
 ل. س 0205222=      

 كيمت مبيػاث الخػادل ليل مىخج: .5

 وخذة 1625=  55/ 81555ُ.ط         حجم مبُػاث الخػادُ =  81555% = 4×  2525555للمىخج )ؤ(   = 

 وخذة 7493= 155/  749255ُ.ط       حجم مبُػاث الخػادُ = 749255% = 37×  2525555للمىخج )ب( = 

 وخذة5974= 1194755/255ُ.ط      حجم مبُػاث الخػادُ =  1194755% = 59× 2525555للمىخج )ج(  = 

 وخذة( 15587=  5974+ 7493+ 1625إحمالي حجم الخػادُ للششيت = ) 

 مثاُ: جيخج إخذي امليشأث املىخجحن ط& ص ونذمذ إلَُ البُاهاث الخالُت :

 إلاحمالي املىخج)ب( املىخج )ؤ( البُان

 165555 45555 125555 حجم املبُػاث

  155 55 ظػش البُؼ

  35 45 ث.م. للىخذة

 3555555   ث.زابخت

 املؿلىب:

 جدذًذ حجم ونُمت مبُػاث الخػادُ غىذ َزٍ الدشٌُلت -

 جدذًذ ضافي الشبذ غىذ َزٍ الدشٌُلت -
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ا  - ادة في املبُػاث لٍل مىخج والتي جدهو ؤسباح حشؿُلُت نذَس  1555555جدذًذ الٍض

 الحل:

 :  جحدًد وصبت املزج البيعي بالحجم:2ط

 %75=  125555/165555وعبت املضج البُعي للمىخج )ؤ(   = 

 %25=  45555/165555وعبت املضج البُعي للمىخج )ب(  = 

 َامش السبح:

 15=  45 – 55َامش سبذ )ؤ( = 

 75= 35-155َامش سبذ )ب(= 

 ُ.ط 25%(  = 25× 75%( + )75× 15)  [مج مخىشط َامش السبح =  

حجم مبيػاث الخػادل للدشىيلت = 
              

                 
 وحدة 202222=     

 مبيػاث الخػادل ليل مىخج:

 وخذة        95555% = 75×  125555للمىخج )ؤ(   =  -

 ُ.ط 4555555=  55× 955555نُمت مبُػاث الخػادُ =     

 وخذة      35555% = 25×  125555=  للمىخج )ب( -

 ُ.ط 355555=  155× 35555نُمت مبُػاث الخػادُ =  

 ُ.ط 7555555=  3555555+4555555مجمىع نُمت مبُػاث الخػادُ للدشٌُلت = 

 جٍالُل زابخت –ضافي الشبذ = َامش الشبذ للميشإة : 0ط

 ُ.ط 1555555=  3555555 –( 25× 165555= )                  

 وخذة 185555= 25( / 1555555+  3555555حجم مبُػاث الشبذ املعتهذف = ): 3ط

ا  ادة نذَس  وخذة غً مبُػاث الخػادُ 65555ؤي بٍض

 وخذة 45555% = 75×  65555منها للمىخج )ؤ( 

 وخذة 15555% = 25×  65555للمىخج )ب(: 
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ُ.ط غلى الخىالي.  355555ُ.ط, 755555هما جيخج إخذي امليشأث مىخجحن ؤ& ب خُث بلؿذ نُمت مبُػاث ًل منمثال: 

ًاهذ وعبت َامش سبذ املىخج )ؤ(  %. قئرا غلمذ ؤن الخٍالُل الثابخت 75%, بِىما وعبت َامش سبذ املىخج )ب( 65ونذ 

 ُ.ط945555للششيت يٍل 

 املؿلىب: جدذًذ نُمت مبُػاث الخػادُ للششيت يٍل ولٍل مىخج غلى خذا.

 الحل:

 %75=  755555/1555555للمىخج )ؤ(   =  وعبت املضج البُعي

 %35=  355555/1555555وعبت املضج البُعي للمىخج )ب(  = 

 %63%(  = 35% ×75%( + )75%× 65)  [مج مخىشط وصبت َامش السبح = 

 1555555% =  945555/35كيمت مبيػاث الخػادل للدشىيلت = 

 ُ.ط 1555555% =75× 1555555للمىخج )ؤ(: 

 ُ.ط 455555% = 35×  1555555للمىخج )ب(: 
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 الخياليف املالئمت الجخاذ اللساز

 )اللسازاث إلادازيت الخاصت(

 لبذابل الهشاس بمػنى هي الخٍلكت املالبمت الجخار الهشاس
ً
: هي الخٍالُل التي ًمًٌ جىنػها في املعخهبل وجخخلل نُمتها وقها

 بذًل دون آخش.الخٍلكت التي ًمًٌ ججىبها ؤو جخكُػها باجخار 

 لزلَ لٍي وػخبر الخٍلكت مالبمت الجخار الهشاس البذ مً جىقش ششؾحن َما:

 إمٍاهُت خذور الخٍلكت والخيبؤ بهُمتها في الكترة املعخهبلُت املشجبؿت باجخار الهشاس -

 ؤن جخخلل نُم املػلىمت الخٍالُكُت باخخالف بذابل الهشاس -

 ؤما الخٍالُل التي ال ًمًٌ ججىبها قهي:

 ا بإي نشاس  وال ًمًٌ حؿُحَر
ً
 الخٍالُل الؿاسنت: وهي جٍالُل خذزذ قػال

 الخٍالُل املعخهبلُت: وهي الخٍالُل التي ظخدذر في ظل ؤي بذًل مً البذابل 

ىحذ لٍل بذًل جٍالُل ومىاقؼ الخٍلكت الخكاغلُت : حشخمل غملُت اجخار الهشاس غلى الاخخُاس مً بحن البذابل املخاخت ٍو

ػشف الكشم بحن الخٍالُل للبذًلحن غلى ؤهه جٍلكت جكاغلُت, خاضت به ًج ب مهاسهتها مؼ جٍالُل ومىاقؼ البذابل ألاخشي َو

 ؤما الكشم بحن إًشاداث البذًلحن قهى إًشاد جكاغلي )الخٍالُل الخكاغلُت ًمًٌ ؤن جٍىن زابخت ؤو مخؿحرة(

 غىذ جكػُل بذًل مػحن غً بذًل آخش.هي املىاقؼ املحخملت التي جم الخضحُت بها  الخٍلكت البذًلت: 

مالخظت: إن مكهىم جٍلكت الكشضت البذًلت َى مكهىم انخطادي ال جظهش بُاهاجه غمً السجالث املحاظبُت للششيت ولًٌ 

 ًجب ؤخزٍ بػحن الاغخباس غىذ ًل نشاس مخخز.

 خؿىاث اجخار ؤي نشاس:

 خطش ًل الخٍالُل املشجبؿت بٍل بذًل مً البذابل نُذ البدث .1

 اظدبػاد الخٍالُل الؿاسنت .2

 اظدبػاد الخٍالُل التي ال جخؿحر باخخالف البذابل املؿشوخت .3

اجخار الهشاس بىاء غلى الخٍالُل املخبهُت وهي التي حػخبر جٍالُل جكاغلُت )ؤو جٍالُل ًمًٌ ججىبها( وهي املالبمت  .4

 الجخار الهشاس
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 اللسازاث الخاصت:

 
ً
  : نشاس اظخمشاس ؤو إًهاف خـ إهخاجي )إلؿاء مىخج(: أوال

خىنل َزا الهشاس غلى مذي جإزحر ًل مً البذًلحن  ٌػخبر َزا الهشاس مً ؤضػب الهشاساث التي ًجب غلى املذساء ؤخزٍ, ٍو

بخدلُل  غلى ضافي الذخل الدشؿُلي للششيت وبالخالي ًخؿلب رلَ لخهذًش ؤزش ًل مً البذًلحن غلى نابمت الذخل الهُام

 الخٍالُل املشجبؿت بٍل بذًل قُخم جهعُم غىاضش الخٍالُل إلى جٍالُل نؿاغُت وجٍالُل غامت.

الخٍالُل الهؿاغُت: هي الخٍالُل التي ًشجبـ وحىدَا بىحىد الخـ ؤو املىخج )الهؿاع( خُث جخخكي في خاُ  .1

 إلؿاء الخـ وجخٍىن مً :

 املخؿحرة والاغالهاث الخاضت باملىخج. الخٍالُل الطىاغُت املخؿحرة والبُػُت -

الخٍالُل الثابخت الهؿاغُت: وهي الخٍالُل الطىاغُت ؾحر املباششة الثابخت الخاضت بالخـ )سواجب املششقحن غلى  -

 الخـ, الخإمحن غلى ججهحزاث الخـ( وحػخبر جٍالُل مالبمت ًجب ؤخزَا بالحعبان غىذ اجخار َزا الهشاس.

لخٍالُل الخاضت بالششيت ؤو املطىؼ يٍل وال جخظ خـ إهخاجي مػحن )إًجاس املطىؼ, الخٍالُل الػامت: وهي ا .2

 سواجب إلاداسة, جٍلكت خذماث ؾبُت,....( وهي ال جخإزش باظخمشاس ؤو إًهاف الخـ.

 مما ٌػني ؤن َزا الهشاس ظُؤزش في:  

 َامش الشبذ إلاحمالي الزي ًدهو خـ إلاهخاج -

ا الخٍالُل الهؿاغُت الخاضت بالخـ -  والتي ظِخم جىقحَر

ػخمذ رلَ غلى دساظت إلاًشاداث والخٍالُل الخكاغلُت وجٍلكت الكشضت البذًلت.  َو

 زالزت مىخجاث وقُما ًلي بُاهاتها: مثال: 
ً
ًاث الطىاغُت خالُا  جيخج إخذي الشش

 الاحمالي املىخج )ج( املىخج )ب( املىخج )أ( البيان

 1655555 855555 555555 355555 املبُػاث

 (755555) (455555) (255555) (155555) (ث.م. للمبُػاث-)

 922222 422222 322222 022222 َامش السبح

 ( ث. زابخت-)

 نؿاغُت

 زابخت

 

(85555) 

(65555) 

 

(155555) 

(155555) 

 

(125555) 

(165555) 

 

 

(625555) 
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 082222 202222 222222 62222 صافي السبح

 :املؿلىب

 ضافي الشبذ للششيت يٍل في خاُ إًهاف الخـ )ؤ( ماَى -

ُ.ط وجبلـ الخٍلكت املخؿحرة  7بكشع ؤهه ظِخم إدخاُ الخـ )د( مدل املىخج )ؤ( وجباع الىخذة مً )د( بعػش  -

ُ.ط . قما َى غذد الىخذاث التي ًجب إهخاحها مً املىخج  125555ُ.ط, والخٍالُل الثابخت الهؿاغُت  5للىخذة 

 ُ.ط 285555مً املحاقظت غلى هكغ ضافي الشبذ الحالي للششيت  )د( لٍي هخمًٌ

ُ.ط, 955555بكشع اظخؿالُ الؿانت املخىقشة مً إًهاف الخـ )ؤ( في إهخاج مىخج )ٌ( ًدهو إًشاد مبُػاث نذٍس  -

ا  ُ.ط. قهل جىصح بئًهاف الخـ )ؤ( واظدبذاله  155555ُ.ط وث. زابخت نؿاغُت   655555بخٍلكت مخؿحرة نذَس

 خـ )ٌ(.بال

 الحل:  

 إًلاف الخط )أ(:  .2

 إن الخٍالُل الخكاغلُت املالبمت هي الخٍالُل املخؿحرة + الخٍالُل الثابخت الهؿاغُت 

هت   الىقش في الخٍالُل الخكاغلُت::                   1ؾٍش

 155555مخؿحرة               

 85555 نؿاغُت            

                  282222        

 ًؿشح مىه: إلاًشاد الخكاغلي املكهىد:          

 (355555إًشاد املبُػاث            )                             

 (125555الخعابش الخكاغلُت مً اًهاف الخـ )ؤ(         )         

هت  : 2ؾٍش

 85555وقش نؿاعي              

 (255555( َامش سبذ مكهىد     )-)
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 (125555خعاسة جكاغلُت            )                                  

 نابمت الذخل غلى ؤظاط نؿاعي

 الاحمالي املىخج )ج( املىخج )ب( البيان

 1355555 855555 555555 املبُػاث

 (655555) (455555) (255555) (ث.م. للمبُػاث-)

 722222 422222 322222 َامش السبح

 (225555) (125555) (155555) نؿاغُت ( ث. زابخت -)

 482222 082222 022222 صافي السبح اللطاعي

 (325555)   ( ث. زابخت غامت-)

 262222   صافي السبح

 إًهاف الخـ )ؤ( ظُؤدي إلى جخكُؼ ؤسباح الششيت بمهذاس 
ً
ى مهذاس الشبذ الهؿاعي للخـ )ؤ(. 125555إرا  ُ. ط َو

 )د(:إدخال الخط  .0

قهزا ٌػني ؤن الشبذ الهؿاعي للمىخج الجذًذ )د( ًجب ؤن  285555بما ؤهه ظِخم املحاقظت غلى ضافي الشبذ الحالي للششيت 

 ( ط( ًدعاوي مؼ الشبذ الهؿاعي للخـ )ؤ( الزي جم إًهاقه. قخٍىن بُاهاث الخـ )د( بكشع ؤن حجم املبُػاث مجهُى

 ( = َامش الشبذ للمىخج )د(. خُث ؤن : 5× )ط  –( 7× ط  (قئن: 

 وبالخالي : 125555=  125555 –ؤي َامش الشبذ  125555ث. ر. نؿاغُت =  –َامش الشبذ إلاحمالي 

 وخذة 125555ؤي ط =   245555ط = 5-ط7ًؤدي رلَ ؤن:  245555َامش الشبذ = 

 845555=  7×  125555نُمت مبُػاث الخـ د =          

 655555=  5×  125555نُمت ث. مخؿحرة =          

 نابمت الذخل

 الاحمالي املىخج )د( املىخج )ج( املىخج )ب( البيان
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 2145555 845555 855555 555555 املبُػاث

 (1255555) (655555) (455555) (255555) (ث.م. للمبُػاث-)

 942222 042222 422222 322222 َامش السبح

 (345555) (125555)) (125555) (155555) نؿاغُت ( ث. زابخت -)

 622222 202222 082222 022222 صافي السبح اللطاعي

 (325555)    ( ث. زابخت غامت-)

 082222    صافي السبح

 إدخال الخط )ٌ(: .3

هت   ث.نؿاغُت(  –ث.مخؿحرة  –: ضافي الشبذ الهؿاعي مً املىخج ٌ= )اًشاد املبُػاث 1ؾٍش

                                  ( =955555 – 655555 -155555 = )255555 

 125555( = 85555 – 155555 – 355555ضافي الشبذ الهؿاعي مً املىخج ؤ = )

 (85555=  125555 – 255555إن ضافي الىقش الخكاغلي مً إًهاف الخـ ؤ وإهخاج املىخج ٌ )

هت   : 2ؾٍش

 وإهخاج املىخج ٌ:الىقش مً إًهاف الخـ ؤ 

 155555ث. مخؿحرة للخـ ؤ                                         

 85555ث. زابخت للخـ ؤ                                           

                                         2282222      955555إًشاداث الخـ ٌ                                           

 إلاًشاد املكهىد:   

 355555إًشاد مبُػاث الخـ ؤ                       

 655555ث. مخؿحرة للخـ  ٌ                      
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 (2222222)        155555ث. نؿاغُت للخـ ٌ                     

 82222صافي الىفس الخفاطلي                                     

 بئًهاف الخـ ؤ واظدبذاله بالخـ )ٌ(.هىصح الششيت 

 زالزت مىخجاث وقُما ًلي بُاهاتها: مثال: 
ً
ًاث الطىاغُت خالُا  جيخج إخذي الشش

 الاحمالي املىخج )ب( املىخج )أ( البيان

 5555555 4555555 1555555 املبُػاث

 (1955555) (1655555) (355555) (ث.م. للمبُػاث-)

 3222222 0422222 722222 َامش السبح

 (2755555) (1855555) (955555) ( ث. زابخت:-)

 422222 622222 (022222) صافي السبح

( مً الخٍالُل الثابخت املحملت لخـ إلاهخاج )ؤ( حػخبر جٍالُل ؾاسنت )جٍالُل مخططت 355555قئرا غلمذ ؤن مبلـ ) 

 %. املؿلىب:15جخدملها الششيت ختى لى جم اًهاف الخـ( وظُؤدي رلَ إلى جىانظ مبُػاث الخـ )ب( بيعبت 

 َل جىصح الششيت بئًهاف الخـ )ؤ( وملارا -

 )ؤ( غلى دخل الششيت. بُان ؤزش إًهاف الخـ -

 الحل: 

 . الىقش في الخٍالُل الخكاغلُت:1

 355555مخؿحرة               

        922222               655555 نؿاغُت            

                   

 ًؿشح مىه: إلاًشاد الخكاغلي املكهىد:          

 (1555555إًشاد املبُػاث للخـ )ؤ(           )                     
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 (2422222(       )455555َامش مكهىد مً الخـ )ب(             )                

 (522222الخصائس الخفاطليت مً اًلاف الخط )أ(                             )         

ا ًىصح بػذم إًهاف الخـ )ؤ( ألن رلَ   555555ظُدهو خعاسة نذَس

 الخـ ب                         البُان.                                             2

 3655555املبُػاث                                                                    

 (1655555)              )_( ث.مخؿحرة                                                 

 2555555َامش الشبذ                                                                 

 (1855555)_( ث. زابخت                       )                                         

 (355555( ث. زابخت للخـ )ؤ(              )-)                                          

 (222222خصازة إطافيت                      )                                          

: كساز الشساء أو الخصييؼ:
ً
 ثاهيا

طىؼ غلى جدلُل ٌػخمذ نشاس الششاء ؤو الخطيُؼ للهؿؼ هطل املطىػت والتي ًخم اظخخذامها في إهخاج املىخجاث جامت ال

 غىاضش الخٍالُل إلى جهعُم الخٍالُل إلى جٍالُل زابخت وجٍالُل مخؿحرة.

جمثل الخٍلكت الثابخت جٍلكت ؾحر مالبمت الجخار نشاس الششاء ؤو الخطيُؼ ألنها جٍلكت ؾاسنت قعدخدملها الششيت ظىاء  -

 ضىػذ ؤو اشترث.

 الهشاس.ؤما الخٍالُل املخؿحرة قخمثل الخٍلكت املالبمت الجخار  -

ًاهذ: ًان الهشاس الششاء ؤو الخطيُؼ و  خُث ؤهه إرا 

الخٍلكت املخؿحرة للهؿػت املطىػت ؤنل مً جٍلكت الششاء: َىا ًٍىن الهشاس َى الخطيُؼ ألهه ًدهو وقش بمهذاس  .1

 الكشم بحن الخٍلكت املخؿحرة وجٍلكت الششاء.

 الششاء ألهه ًدهو وقش بمهذاس الكشم الخٍلكت املخؿحرة للهؿػت ؤيبر جٍلكت الششاء: َىا الهشاس َى  .2

ًاهذ: ًان اجخار نشاس الششاء ؤو الخطيُؼ مؼ اظخخذام الؿانت الػاؾلت في جدهُو غابذ آخش و  وإرا 

 الخٍلكت املخؿحرة + الػابذ املحهو ؤنل جٍلكت الششاء: َىا الهشاس َى الخطيُؼ .1
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 اس َى الششاءالخٍلكت املخؿحرة + الػابذ املحهو ؤيبر جٍلكت الششاء: َىا الهش  .2

ًاث الطىاغُت جيخج الهؿػت )ط( التي حعخخذم في إهخاج ؤخذ املىخجاث الشبِعُت للششيت مثال : بكشع ؤن إخذي الشش

ًاهذ جٍالُل جطيُؼ َزٍ الهؿػت داخل الششيت يما ًلي:  و

 إحمالي جٍلكت الىخذة البُان

 125555 24 مىاد مباششة

 85555 16 ؤحىس مباششة

 45555 8 مخؿحرةث.ص.ؽ. مباششة 

 65555 12 سواجب املششقحن

 55555 15 اظتهالى مػذاث إهخاج الهؿػت

 155555 25 ث. ص. ؽ. مباششة مىصغت

 452222 92 ث.احماليت  

ذ الهؿػت )ط( بالٌمُت واملىاضكاث  .1  مً ؤخذ املىسدًً ٌػشع قُه جىٍس
ً
إرا غلمذ ؤن الششيت حعلمذ غشغا

 الىاخذة. َل جىصح بهبُى َزا الػشع؟للهؿػت  76املؿلىبت بعػش 

.  135555بكشع ؤن املٍان املخطظ لخطيُؼ الهؿػت )ط( اظخخذم في بذًل آخش ًدهو غابذ )دخل( نذٍس  .2

 َل جىصح الششيت بالخطيُؼ ؤو الششاء؟

: ًجب جدذًذ الخٍالُل الخكاغلُت واظدبػاد التي ال ًمًٌ ججىبها:
ً
 الحل:  ؤوال

 )ؤي جٍالُل ؾاسنت( -
ً
 اظتهالى مػذاث إهخاج الهؿػت هي جٍلكت ال ًمًٌ ججىبها ألن لاالث مشتراة ومىحىدة قػال

الششيت جخطظ حضء مً الخٍالُل الطىاغُت ؾحر املباششة الػامت غلى الهؿػت قهي جٍالُل زابخت ومىحىدة بٍل  -

 ألاخىاُ )جٍالُل ؾاسنت(

مًٌ جدذًذ الخٍلكت املخؿحرة للهؿػت )ط( = ؤما الخٍالُل البانُت قهي جٍالُل  - + 24مشجبؿت بئهخاج الهؿػت )ط( ٍو

 ًجب غلى الششيت ؤن حعخمش في  65= 12+ 8+ 16
ً
ُ.ط للىخذة. هجذ ؤن جٍلكت الخطيُؼ ؤنل مً جٍلكت الششاء إرا

 ُ.ط للىخذة 16=65-76جطيُؼ الهؿػت)ط( ألن رلَ ًدهو وقش نذٍس 

: غامل جٍلكت الكشضت ال
ً
 بذًلت :زاهُا

 وحىد بذًل آخش ٌػني ؤن َىاى جٍلكت قشضت بذًلت الظخخذام آخش لزلَ ًجب ؤخز َزٍ الخٍلكت بػحن الاغخباس:

 بذًل الششاء بذًل الخطيُؼ البُان
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 76 65 ث. جكاغلُت

 5555 5555 غذد الىخذاث املىخجت

 385555 355555 جٍلكت

 + جٍلكت الكشضت البذًلت

 )الػابذ املكهىد(

135555 _____________ 

 385555 435555 جٍلكت احمالُت

 ُ.ط 55555في َزٍ الحالت ًكػل ششاء الهؿػت )ط( مً الخاسج ألهه ًدهو وقش نذٍس 

 مثال
ُ
بلـ حجم إلاهخاج مً َزا الجضء خالُا ًاث الطىاغُت بخطيُؼ حضء مً مٍىهاث إهخاحها ٍو  15555: جهىم إخذي الشش

 وقو البُاهاث الخالُت
ً
ا  :وخذة ظىٍى

 إحمالي جٍلكت الىخذة البُان

 955555 65 مىاد مباششة

 1255555 85 ؤحىس مباششة

 155555 15 ث.ص.ؽ. مباششة مخؿحرة

 755555 55 ث.ص. ؽ. م. زابخت خاضت

 1555555 155 ث.ص. ؽ. م. زابخت غامت

 4522222 322 ث.احماليت  

ذ الهؿػت التي جهىم بخطيُػها بمبلـ   مً ؤخذ املىسدًً بخىٍس
ً
للهؿػت الىاخذة  255قئرا غلمذ ؤن الششيت نذ جلهذ غشغا

% اظتهالى ججهحزاث خاضت 65% سواجب مششقحن, 45وؤن الخٍالُل الطىاغُت ؾحر املباششة الخاضت بالهؿػت جخٍىن مً 

 :املؿلىببخطيُؼ الهؿػت. 

 في إهخاج َزٍ الهؿػت. َل جىصح بهبُى بكشع ؤهه ال جىحذ قشضت  .1
ً
اظخخذام بذًلت للخجهحزاث املعخخذمت خالُا

 غشع املىسد الخاسجي؟

 في إهخاج َزٍ الهؿػت جدهو ؤسباح  .2
ً
بكشع ؤهه ًىحذ قشضت اظخخذام بذًلت للخجهحزاث املعخخذمت خالُا

 / . َل جىصح بهبُى غشع املىسد الخاسجي؟655555/

 الحل:
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للىخذة وبالخالي ًجب غلى الششيت الاظخمشاس بخطيُؼ  175=  25+ 15+ 85+ 65لُت املالبمت = . الخٍالُل الخكاغ1

 الهؿػت وسقؼ الػشع الخاسجي.

 . جٍلكت الكشضت البذًلت:2

 بذًل الششاء بذًل الخطيُؼ البُان

 255 175 ث. جكاغلُت للىخذة

 15555 15555 غذد الىخذاث املىخجت

 3555555 2555555 جٍلكت

 جٍلكت الكشضت البذًلت+ 

 )الػابذ املكهىد(

655555 _____________ 

 3555555 3255555 جيلفت احماليت

 .هجذ ؤن جٍلكت الخطيُؼ ؤيبر مً جٍلكت الششاء لزلَ هىصح الششيت بهبُى غشع املىسد الخاسجي


