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: أثر ضرائب الدخل : 
ً
 رابعا

جب أن جؤخر بعين الاعخباز عىد جخطُط ألازباح ولرلك    مً ألازباح املحققت ٍو
ً
 كبيرا

ً
إن ضسائب الدخل حظخقطع حصءا

بت ) السبذ الدشغُلي( وبين صافي السبذ بعد الضسائب)صافي السبذ املظتهدف(  ًجب الخمُيز بين صافي السبذ قبل الضٍس

بت –دف صافي السبذ املظتهدف = السبذ الدشغُلي املظته  الضٍس

بت(= السبذ الدشغُلي املظتهدف ×)السبذ الدشغُلي املظتهدف –= السبذ الدشغُلي املظتهدف  وظبت  –1×)وظبت الضٍس

بت(             الضٍس

السبذ الدشغُلي املظتهدف =             
   صافي السبذ املظتهدف

بت             وظبت الضٍس
 وبالخالي:       

تسهدد  االمييت     نقطت مبيعاث الرةح امل
الخكالُف  الثابخت السبذ الدشغُلي املظتهدف 

      هامش  السبذ للىخدة
 

=     نقطت مبيعاث الرةح املتسهدد  االقييت
الخكالُف الثابخت السبذ الدشغُلي املظتهدف 

  وظبت هامش السبذ
 

, 450000ل.ض, وإحمالي الخكالُف الثابخت  50ل.ض, والخكلفت املخغيرة للىخدة  150: بفسض أن طعس البُع للىخدة مثال

 :املطلوبوخدة.  7500وحجم املبُعاث املخططت 

 جددًد هقطت الخعادل بالىخداث والقُمت .1

 وخدة 12000ما هى صافي السبذ املخدقق مً اهخاج وبُع  .2

 ل.ض 450000لالشمت لخدقُق صافي زبذ حشغُلي قدزه ما هى حجم وقُمت املبُعاث ا .3

بت الدخل  450000ما هى حجم املبُعاث املطلىب لخدقُق صافي زبذ مظتهدف قدزه  .4 % 40ل.ض بفسض أن ضٍس

 مً السبذ الدشغُلي

 جددًد هامش ألامان بالكمُت ووظبت هامش ألامان .5

 :الحل

 مبُعاث الخعادل :     .1

هقطت الخعادل بالكمُت =
الخكالُف الثابخت

      هامش  السبذ للىخدة
   =

        

              
 وخدة 4500=  

 ل. ض 675000=  150×  4500هقطت الخعادل بالقُمت = 

 السبذ املظتهدف: .2
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12000    
          صافي السبذ املظتهدف 

              
 ل.ض 750000صافي السبذ املظتهدف =                 

 املظتهدفمبُعاث السبذ  .3

هقطت مبُعاث السبذ املظتهدف بالكمُت =  = 
                     

       
 وخدة 9000=   

 ل.ض 1350000=  150×  9000هقطت مبُعاث السبذ املظتهدف بالقُمت =  

 مبُعاث السبذ الدشغُلي املظتهدف:  .4

السبذ الدشغُلي املظتهدف =  
          

         
   =750000 

السبذ الدشغُلي املظتهدف بالكمُت =  =  هقطت مبُعاث
                     

       
 وخدة 12000=   

 ل.ض 1800000=  150×  12000هقطت مبُعاث السبذ الدشغُلي املظتهدف بالقُمت =  

 هامش ألامان: .5

 وخدة 3000=  4500 – 7500هامش ألامان بالكمُت= 

 %40=  100× 3000/7500وظبت هامش ألامان =      

 % قبل أن جبدأ بخدقُق الخظائس40وخدة  أو بيظبت  3000أي أهه بئمكان الشسكت جخفُض إهخاحها بمقداز 

 ل.ض وباحمالي 320ل.ض وبخكلفت مخغيرة للىخدة قدزها  800بفسض أن إخدي الشسكاث جبُع مىخجها بظعس  مثال: 

بت  210000ل.ض. فئذا علمذ أن صافي السبذ املظتهدف قدزه  900000جكالُف زابخت   %. املطلىب: 30وأن معدل الضٍس

 اخظب هقطت مبُعاث السبذ املظتهدف بالىخداث وبالقُمت-                  

 وخدة 3000ماهى صافي السبذ املخدقق إذا كان عدد الىخداث املباعت  -                  

 حل:ال

: السبذ الدشغُلي املظتهدف = 1ط
   صافي السبذ املظتهدف

بت             وظبت الضٍس
      =210000 (/1 -30 = )%300000 

نقطت مبيعاث الرةح املتسهدد  االمييت       
الخكالُف  الثابخت السبذ الدشغُلي املظتهدف 

      هامش  السبذ للىخدة
  

 وحدة 2033(   033-023(/)033333+  900000  )                     

 2000000=  800×  2500=     نقطت مبيعاث الرةح املتسهدد  االقييت

 :  2ط    

نقطت مبيعاث الرةح املتسهدد  االمييت       
الخكالُف  الثابخت السبذ الدشغُلي املظتهدف 

      هامش  السبذ للىخدة
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 ل.ض 378000أي: السبذ الدشغُلي املظتهدف =   480/+ السبذ الدشغُلي( 900000= ) 3000           

 :مثال

% مً 70ل.ض وجقدز الخكالُف املخغيرة بيظبت  5000000جقدز املبُعاث الخدي امليشآث الصىاعُت للعام القادم بمبلغ 

 ل.ض. املطلىب: 600000قُمت املبُعاث, أما الخكالُف الثابخت فخقدز بمبلغ 

  خظاب هقطت الخعادل وهامش السبذ -

ادة ألازباح الصافُت بيظبت  -  %50جددًد املبُعاث الالشمت لٍص

ادة مبُعاتها املقدزة بيظبت  -  أن الطاقت إلاهخاحُت حظمذ برلك وأن طعس 20هل طُكىن مً املسبذ للشسكت ٍش
ً
% علما

ادة.  بُع الىخدة لً ًخغير بظبب هره الٍص

 الحل:

 ل.ض2000000%( = 70 – 1/ ) 600000/ وظبت هامش السبذ =  قُمت مبُعاث الخعادل = ث.زابخت -

 ل.ض1500000%( = 70× 5000000) – 5000000ث. مخغيرة للمبُعاث =  –هامش السبذ = املبُعاث 

 قُمت مبُعاث السبذ املظتهدف = ث.زابخت+ صافي السبذ املظتهدف / وظبت هامش السبذ -

 الخكالُف الثابخت –صافي السبذ = هامش السبذ            

                                     =1500000 – 600000  =900000 

  1350000% = 150×  900000أي صافي السبذ املظتهدف = 

 ل.ض 6500000% = 30( /1350000+ 600000قُمت مبُعاث السبذ املظتهدف = )

 وظبت هامش السبذ × الخغير باملبُعاث  الخغير في صافي السبذ = -

ادة بصافي السبذ %300000 = 30×  %1000000  = %30(  × 20×  5000000= )      ٍش

 

: جأثير هيكل التكلفت على درجت الرفع التشغيلي
ً
 خامتسا

اد  قصد به كُف ًمكً جدقُق ٍش ة كبيرة ًقِع السفع الدشغُلي مدي كفاءة اطخخدام الخكالُف الثابخت في الشسكت ٍو

 في الشسكاث التي جكىن فيها وظبت 
ً
ادة أقل باملبُعاث لرلك هالخظ جؤزير السفع الدشغُلي ًبدو ملحىظا باألزباح مقابل ٍش

الخكالُف الثابخت إلى الخكالُف املخغيرة مسجفعت, أي كلما شادث وظبت الخكالُف الثابخت ضمً الخكلفت الكلُت مقازهت 

ت الاطخجابت للخغيراث في املبُعاث بالخكلفت املخغيرة كلما شاد ال عت وقٍى سفع الدشغُلي في الشسكت وبالخالي طخكىن ألازباح طَس
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بت مً مبُعاث الخعادل وجقل هره الدزحت كلما شادث  اث املبُعاث قٍس خُث جصداد دزحت السفع الدشغُلي كلما كاهذ مظخٍى

 مً املبُعاث باطخخدام العالقت:املبُعاث وألازباح. وجدظب دزحت السفع الدشغُلي عىد مظخىي معين 

درجت الرفع التشغيلي   
 هامش السبذ

      صافي  السبذ  
 

 خظاب دزحت السفع الدشغُلي وفق قائمت الدخل أعاله كما ًلي:وييمن  

دزحت السفع الدشغُلي = 
         

                 
 أمثال 2.5   

أمثال الخغير في  2.5مىخج الشسكت طُؤدي إلى حغير في السبذ بمقداز ٌعني ذلك أن خدور أي حغير بيظبت معُىت في مبُعاث 

ادة مبُعاث الشسكت  : ٍش
ً
ادة السبذ بمقداز )10املبُعاث مثال  %(25% = 10×  2.5% طخؤدي إلى ٍش
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