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: أثر جشكيلة املبيعات: 
ً
 شادشا

 ..
ً
 فقط, ولنً الىاقع العملي لِع لرلو دوما

ً
 واخدا

ً
اقخطس جدلُل الخعادى فُما طبق على خالت امليشؤة التي جيخج وجبُع مىخجا

 
ً
ففي لثير مً ألاخُان ًهىن لدي امليشؤة عّدة مىخجاث لهل مىخج منها إًساداجه وجهالُفه املخغيرة الخاضت به, ولننها حشترك حمُعا

 في الخهالُف الثابخت الهلُت للميشؤة.

 ع جهالُفها الثابخت على املىخجاث املخخلفت, وإهما هي جهالُف للميشؤة ل  هل.خُث أن امليشؤة ال ًمننها جىَش

  ولهي جخمنً امليشاة مً دزاطت أزس حغير الدشنُلت الظلعُت في زبدُتها ًجب عليها أن جددد هقطت الخعادى للميشؤة بؤلملها

 ولهل مىخج على خدة.

ًقطد بدشنُلت املبُعاث أن الشسلت جيخج وجبُع مجمىعت مخخلفت مً املىخجاث مً خُث النمُت وطعس البُع ومخىطط جهلفت 

 املدزاء إلى جددًد الدشنُلت التي املىخج املخغ
ً
يرة وبالخالي طخخخلف َرٍ املىخجاث مً خُث َامش السبذ للىخدة, لرلو ٌظعى دائما

جدقق لهم أقص ى أزباح ممنىت, وجصداد أزباح الشسلت ملما ماهذ جسلُبت مبُعاتها جخضمً وظبت عالُت مً املىخجاث ذاث َىامش 

بدو جؤزير حشنُلت ا  ملىخجاث مً خالى:السبذ املسجفعت, ٍو

ادة إحمالي املبُعاث .1  ًمنً أن جىخفض ألازباح على السغم مً ٍش

د ألازباح على السغم مً اهخفاض إحمالي املبُعاث .2  ًمنً أن جٍص

 لُفُت جددًد هقطت الخعادى في خاى وحىد حشنُلت مىخجاث:

 ثحديد حجم مبيعات الحعادل للخشكيلة: -

ج هي وظبت  ًددد وظبت الدشنُلت ) املصج البُعي .أ  للمىخجاث بالحجم(, املقطىد بيظبت املٍص

عدد املىخجاث املباعت مً مل مىخج

عدد الىخداث الهلُت املباعت
 

 ث. مخغيرة للىخدة –ًددد َامش السبذ لهل مىخج = طعس البُع  .ب 

 وظبت املصج البُعي للمىخج(× ًددد مخىطط َامش السبذ = مج ) َامش السبذ لهل مىخج  .ج 

ُلت = حجم الخعادى للدشن .د 
  جهالُف  زابخت احمالُت

         مخىطط َامش السبذ  
 

 وظبت املصج البُعي للمىخج× عدد وخداث الخعادى مً مل مىخج = حجم الخعادى للدشنُلت  .ٌ 

 ثحديد قيمة مبيعات الحعادل للخشكيلة: -

ج بالقُمت هي وظبت  .أ  ج البُعي  بالقُمت, املقطىد بيظبت املٍص جددًد وظبت املٍص
ملباعتا مً مل مىخج قُمت املىخجاث 

قُمت املبُعاث الهلُت
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 جددًد وظبت َامش السبذ  .ب 

 وظبت املصج البُعي بالقُمت(× جددًد مخىطط وظبت َامش السبذ = مج ) وظبت َامش السبذ لهل مىخج  .ج 

قُمت املبُعاث الخعادى للدشنُلت =  .د 
  جهالُف  زابخت احمالُت

         مخىطط  وظبت َامش  السبذ  
 

 وظبت املصج البُعي× قُمت وخداث الخعادى لهل مىخج = قُمت مبُعاث الخعادى للشسلت  .ٌ 

 :إذا ماهذ لدًو بُاهاث الخهالُف الخالُت ملىخجاث إخدي الشسماث الطىاعُت:مثال

 إلاحمالي املىخج )ج( املىخج)ب( املىخج )أ( البُان

 20000 8000 10000 2000 حجم املبُعاث

  200 100 50 طعس البُع

  160 80 40 ث.م. للىخدة

 405000    ث.زابخت

 :املطلوب

 أوحد حجم الخعادى للميشؤة لهل .1

 اخظب حجم الخعادى لهل مىخج .2

 اخظب قُمت الخعادى لهل مىخج وللميشؤة لهل .3

 (على200000, 190000, 15000جىظُم قائمت الدخل إذا ماهذ الخهالُف الثابخت مىشعت على املىخجاث الثالر لما ًلي: ) .4

 الخىالي.

:
ً
 الحل: بححديد حجم مبيعات الحعادل أوال

 ثحديد نصبة املزج البيعي بالحجم: .1

 %10=  2000/20000وظبت املصج البُعي للمىخج )أ(   = 

 %50=  10000/20000وظبت املصج البُعي للمىخج )ب(  = 

 %40=  20000/ 8000وظبت املصج البُعي للمىخج )ج(  = 

 هامش الربح: .2

 10=  40 – 50= َامش زبذ )أ( 

 20= 80-100َامش زبذ )ب(= 

 40= 160-200َامش زبذ )ج( = 

 ى.ض 27%( = 40×40%( +) 50× 20%( + )10× 10)  [مج محوشط هامش الربح =  .3

حجم مبيعات الحعادل للخشكيلة =  .4
             

                 
 وحدة 15111=     

 مبيعات الحعادل لكل منحج: .5
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 ى.ض 75000=  50× 1500قُمت مبُعاث الخعادى =         وخدة         1500% = 10×  15000للمىخج )أ(   = 

 ى.ض 750000=  100× 7500قُمت مبُعاث الخعادى =          وخدة        7500% = 50×  15000للمىخج )ب( = 

 ى.ض 1200000=  200× 6000قُمت مبُعاث الخعادى =           وخدة         6000% = 40× 15000للمىخج )ج(  = 

 (2025000=  1200000+ 750000+ 75000إحمالي قُمت الخعادى للشسلت = ) 

 إعداد قائمة الدخل: .6

 إلاحمالي املىخج )ج( املىخج)ب( املىخج )أ( البُان

 2700000 1600000 1000000 100000 املبُعاث  

 (2160000) (1280000) (800000) (80000) ( ث. مخغيرة للمبُعاث-)

 541111 321111 211111 21111 هامش الربح

 (405000) (200000) (190000) (15000) (ث.زابخت-)

 135111 121111 11111 5111 صافي الربح

:
ً
 حل املثال الصابق بححديد قيمة مبيعات الحعادل أوال

 ثحديد نصبة املزج البيعي بالقيمة: .1

 2711111( = 211× 8111( + ) 111×  11111( + ) 51×  2111الخشكيلة = )قيمة مبيعات 

 %4=  100000/2700000وظبت املصج البُعي للمىخج )أ(   = 

 %37=  1000000/2700000وظبت املصج البُعي للمىخج )ب(  = 

 %59=  2700000/ 1600000وظبت املصج البُعي للمىخج )ج(  = 

 نصبة هامش الربح: .2

 %20=  10/50=  40/50 – 50=  َامش زبذ )أ(

 %20=  20/100= 100/ 80-100َامش زبذ )ب(= 

 %20= 40/200= 200/ 160-200َامش زبذ )ج( = 

 % 21%( = 59%×20%( +) 37%× 20%( + )4%× 20)  [مج محوشط نصبة هامش الربح =  .3

قيمة مبيعات الحعادل للخشكيلة =  .4
             

                  
 ل. س 2125111  =    

 قيمة مبيعات الحعادل لكل منحج: .5

 وخدة 1620=  50/ 81000ى.ض         حجم مبُعاث الخعادى =  81000% = 4×  2025000للمىخج )أ(   = 

 وخدة 7493= 100/  749250ى.ض       حجم مبُعاث الخعادى = 749250% = 37×  2025000للمىخج )ب( = 
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 وخدة5974= 1194750/200ى.ض      حجم مبُعاث الخعادى =  1194750= % 59× 2025000للمىخج )ج(  = 

 وخدة( 15087=  5974+ 7493+ 1620إحمالي حجم الخعادى للشسلت = ) 

 مثاى: جيخج إخدي امليشآث املىخجين ض& ص وقدمذ إلُو البُاهاث الخالُت :

 إلاحمالي املىخج)ب( املىخج )أ( البُان

 160000 40000 120000 حجم املبُعاث

  100 50 طعس البُع

  30 40 ث.م. للىخدة

 3000000   ث.زابخت

 املطلىب:

 جددًد حجم وقُمت مبُعاث الخعادى عىد َرٍ الدشنُلت -

 جددًد ضافي السبذ عىد َرٍ الدشنُلت -

ا  - ادة في املبُعاث لهل مىخج والتي جدقق أزباح حشغُلُت قدَز  1500000جددًد الٍص

 الحل:

 :  ثحديد نصبة املزج البيعي بالحجم:1ط

 %75=  120000/160000وظبت املصج البُعي للمىخج )أ(   = 

 %25=  40000/160000وظبت املصج البُعي للمىخج )ب(  = 

 هامش الربح:

 10=  40 – 50َامش زبذ )أ( = 

 70= 30-100َامش زبذ )ب(= 

 ى.ض 25%(  = 25× 70%( + )75× 10)  [مج محوشط هامش الربح =  

حجم مبيعات الحعادل للخشكيلة = 
              

                 
 وحدة 121111=     

 مبيعات الحعادل لكل منحج:
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 وخدة        90000% = 75×  120000للمىخج )أ(   =  -

 ى.ض 4500000=  50× 900000قُمت مبُعاث الخعادى =     

 وخدة      30000% = 25×  120000( = للمىخج )ب -

 ى.ض 300000=  100× 30000قُمت مبُعاث الخعادى =  

 ى.ض 7500000=  3000000+4500000مجمىع قُمت مبُعاث الخعادى للدشنُلت = 

 جهالُف زابخت –ضافي السبذ = َامش السبذ للميشؤة : 2ط

 ى.ض 1000000=  3000000 –( 25× 160000= )                  

 وخدة 180000= 25( / 1500000+  3000000حجم مبُعاث السبذ املظتهدف = ): 3ط

ا  ادة قدَز  وخدة عً مبُعاث الخعادى 60000أي بٍص

 وخدة 45000% = 75×  60000منها للمىخج )أ( 

 وخدة 15000% = 25×  60000للمىخج )ب(: 

ى.ض على الخىالي. وقد  300000ى.ض, 700000هما جيخج إخدي امليشآث مىخجين أ& ب خُث بلغذ قُمت مبُعاث مل منمثال: 

%. فإذا علمذ أن الخهالُف الثابخت للشسلت 70%, بِىما وظبت َامش زبذ املىخج )ب( 60ماهذ وظبت َامش زبذ املىخج )أ( 

 ى.ض945000لهل 

 املطلىب: جددًد قُمت مبُعاث الخعادى للشسلت لهل ولهل مىخج على خدا.

 الحل:

 %70=  700000/1000000للمىخج )أ(   =  وظبت املصج البُعي

 %30=  300000/1000000وظبت املصج البُعي للمىخج )ب(  = 

 %63%(  = 30% ×70%( + )70%× 60)  [مج محوشط نصبة هامش الربح = 

 1500000% =  945000/30قيمة مبيعات الحعادل للخشكيلة = 

 ى.ض 1050000% =70× 1500000للمىخج )أ(: 

 ى.ض 450000% = 30×  1500000للمىخج )ب(: 
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