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 التكاليف املالئمة الثخاذ القرار

 )القرارات إلادارية الخاصة(

 لبدائل اللساز بمعنى هي الخكلفت الخكلفت املالئمت الجخاذ اللساز
ً
: هي الخكالُف التي ًمكً جىكعها في املسخلبل وجخخلف كُمتها وفلا

 التي ًمكً ججىبها أو جخفُظها باجخاذ بدًل دون آخس.

 لكي وعخبر الخكلفت مالئمت الجخاذ اللساز البد مً جىفس شسطين َما: لرلك

 إمكاهُت خدور الخكلفت والخيبؤ بلُمتها في الفترة املسخلبلُت املسجبطت باجخاذ اللساز -

 أن جخخلف كُم املعلىمت الخكالُفُت باخخالف بدائل اللساز -

 الخكالُف التي ال ًمكً ججىبها فهي:أما 

 ا بأي كساز  وال ًمكً حغُيَر
ً
 الخكالُف الغازكت: وهي جكالُف خدزذ فعال

 الخكالُف املسخلبلُت: وهي الخكالُف التي سخددر في ظل أي بدًل مً البدائل 

ىحد الخكلفت الخفاطلُت لكل بدًل جكالُف ومىافع خاصت به : حشخمل عملُت اجخاذ اللساز على الاخخُاز مً بين البدائل املخاخت ٍو

عسف الفسق بين الخكالُف للبدًلين على أهه جكلفت جفاطلُت، أما الفسق بين  ًجب ملازهتها مع جكالُف ومىافع البدائل ألاخسي َو

 إًساداث البدًلين فهى إًساد جفاطلي )الخكالُف الخفاطلُت ًمكً أن جكىن زابخت أو مخغيرة(

 افع املحخملت التي جم الخضحُت بها عىد جفظُل بدًل معين عً بدًل آخس.هي املى الخكلفت البدًلت: 

املحاسبُت للشسكت ولكً ًجب مالخظت: إن مفهىم جكلفت الفسصت البدًلت َى مفهىم اكخصادي ال جظهس بُاهاجه طمً السجالث 

 أخرٍ بعين الاعخباز عىد كل كساز مخخر.

 خطىاث اجخاذ أي كساز:

 املسجبطت بكل بدًل مً البدائل كُد البدثخصس كل الخكالُف  .1

 اسدبعاد الخكالُف الغازكت .2

 اسدبعاد الخكالُف التي ال جخغير باخخالف البدائل املطسوخت .3
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اجخاذ اللساز بىاء على الخكالُف املخبلُت وهي التي حعخبر جكالُف جفاطلُت )أو جكالُف ًمكً ججىبها( وهي املالئمت الجخاذ  .4

 اللساز

 :القرارات الخاصة

 
ا
   : كساز اسخمساز أو إًلاف خط إهخاجي )إلغاء مىخج(:أوال

خىكف َرا اللساز على مدي جأزير كل مً البدًلين على صافي ٌعخبر َرا اللساز مً أصعب اللسازاث التي ًجب على املدزاء أخرٍ ، ٍو

اللُام بخدلُل الخكالُف املسجبطت  الدخل الدشغُلي للشسكت وبالخالي ًخطلب ذلك لخلدًس أزس كل مً البدًلين على كائمت الدخل

 بكل بدًل فُخم جلسُم عىاصس الخكالُف إلى جكالُف كطاعُت وجكالُف عامت.

الخكالُف اللطاعُت: هي الخكالُف التي ًسجبط وحىدَا بىحىد الخط أو املىخج )اللطاع( خُث جخخفي في خال إلغاء  .1

 الخط وجخكىن مً :

 ملخغيرة والاعالهاث الخاصت باملىخج.الخكالُف الصىاعُت املخغيرة والبُعُت ا -

الخكالُف الثابخت اللطاعُت: وهي الخكالُف الصىاعُت غير املباشسة الثابخت الخاصت بالخط )زواجب املشسفين على الخط،  -

 الخأمين على ججهيزاث الخط( وحعخبر جكالُف مالئمت ًجب أخرَا بالحسبان عىد اجخاذ َرا اللساز.

املصىع، زواجب  إًجازالخكالُف الخاصت بالشسكت أو املصىع ككل وال جخص خط إهخاجي معين )الخكالُف العامت: وهي  .2

 الخط. إًلافإلادازة، جكلفت خدماث طبُت،....( وهي ال جخأزس باسخمساز أو 

 َرا اللساز سُؤزس في: مما ٌعني أن  

 َامش السبذ إلاحمالي الري ًدلم خط إلاهخاج -

االخكالُف اللطاعُت الخاصت بالخ -  ط والتي سِخم جىفيَر

عخمد ذلك على دزاست إلاًساداث والخكالُف الخفاطلُت وجكلفت الفسصت البدًلت.  َو

 زالزت مىخجاث وفُما ًلي بُاهاتها:  مثال:
ً
 جيخج إخدي الشسكاث الصىاعُت خالُا

 الاجمالي املنتج )ج( املنتج )ب( املنتج )أ( البيان

 1633333 833333 533333 333333 املبُعاث

 (733333) (433333) (233333) (133333) (ث.م. للمبُعاث-)

 022222 022222 022222 022222 هامش الربح
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 ( ث. زابخت-)

 كطاعُت

 زابخت

 

(83333) 

(63333) 

 

(133333) 

(133333) 

 

(123333) 

(163333) 

 

 

(623333) 

 002222 002222 022222 02222 صافي الربح

 :املطلىب

 صافي السبذ للشسكت ككل في خال إًلاف الخط )أ( ماَى -

 5ل.س وجبلغ الخكلفت املخغيرة للىخدة  7بفسض أهه سِخم إدخال الخط )د( مدل املىخج )أ( وجباع الىخدة مً )د( بسعس  -

 ل.س . فما َى عدد الىخداث التي ًجب إهخاحها مً املىخج )د( لكي هخمكً 123333ل.س، والخكالُف الثابخت اللطاعُت 

 ل.س 283333مً املحافظت على هفس صافي السبذ الحالي للشسكت 

ل.س، بخكلفت 933333بفسض اسخغالل الطاكت املخىفسة مً إًلاف الخط )أ( في إهخاج مىخج )ٌ( ًدلم إًساد مبُعاث كدٍز  -

ا   ط )ٌ(.ل.س. فهل جىصح بئًلاف الخط )أ( واسدبداله بالخ 133333ل.س وث. زابخت كطاعُت   633333مخغيرة كدَز

   الحل:

  إيقاف الخط )أ(: .0

 إن الخكالُف الخفاطلُت املالئمت هي الخكالُف املخغيرة + الخكالُف الثابخت اللطاعُت 

لت   الىفس في الخكالُف الخفاطلُت::                   1طٍس

 133333مخغيرة               

 83333 كطاعُت            

                  002222        

 املفلىد:الخفاطلي ًطسح مىه: إلاًساد           

 (333333إًساد املبُعاث            )                             

 (123333الخسائس الخفاطلُت مً اًلاف الخط )أ(         )         
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لت  : 2طٍس

 83333وفس كطاعي              

 (233333( َامش زبذ مفلىد     )-)

 (123333خسازة جفاطلُت            )                                  

 كطاعيعلى أساس كائمت الدخل 

 الاجمالي املنتج )ج( املنتج )ب( البيان

 1333333 833333 533333 املبُعاث

 (633333) (433333) (233333) (ث.م. للمبُعاث-)

 022222 022222 022222 هامش الربح

 (223333) (123333) (133333) كطاعُت ( ث. زابخت -)

 002222 002222 022222 القطاعي صافي الربح

 (323333)   ( ث. زابخت عامت-)

 002222   صافي الربح

 إًلاف الخط )أ( سُؤدي إلى جخفُع أزباح الشسكت بملداز 
ً
ى ملداز السبذ اللطاعي للخط )أ(. 123333إذا  ل. س َو

 )د(:إدخال الخط  .0

فهرا ٌعني أن السبذ اللطاعي للمىخج الجدًد )د( ًجب أن ًدساوي  283333بما أهه سِخم املحافظت على صافي السبذ الحالي للشسكت 

( 7× س  (فئن:  س(مع السبذ اللطاعي للخط )أ( الري جم إًلافه. فخكىن بُاهاث الخط )د( بفسض أن حجم املبُعاث مجهىل) 

 مىخج )د(. خُث أن : ( = َامش السبذ لل5× )س  –

 وبالخالي : 123333=  123333 –أي َامش السبذ  123333ث. ر. كطاعُت =  –َامش السبذ إلاحمالي 

 وخدة 123333أي س =   243333س = 5-س7ًؤدي ذلك أن:  243333َامش السبذ = 

 843333=  7×  123333كُمت مبُعاث الخط د =          
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 633333=  5×  123333كُمت ث. مخغيرة =          

 كائمت الدخل

 الاجمالي املنتج )د( املنتج )ج( املنتج )ب( البيان

 2143333 843333 833333 533333 املبُعاث

 (1233333) (633333) (433333) (233333) (ث.م. للمبُعاث-)

 002222 002222 022222 022222 هامش الربح

 (343333) (123333)) (123333) (133333) كطاعُت ( ث. زابخت -)

 022222 002222 002222 022222 صافي الربح القطاعي

 (323333)    ( ث. زابخت عامت-)

 002222    صافي الربح

 إدخال الخط )ه(: .0

لت   ث.كطاعُت(  –ث.مخغيرة  –: صافي السبذ اللطاعي مً املىخج ٌ= )اًساد املبُعاث 1طٍس

                                  ( =933333 – 633333 -133333 = )233333 

 123333( = 83333 – 133333 – 333333صافي السبذ اللطاعي مً املىخج أ = )

 (83333=  123333 – 233333إن صافي الىفس الخفاطلي مً إًلاف الخط أ وإهخاج املىخج ٌ )

لت   : 2طٍس

 :اج املىخج ٌالىفس مً إًلاف الخط أ وإهخ

 133333ث. مخغيرة للخط أ                                         

 83333ث. زابخت للخط أ                                           

                                         0202222      933333إًساداث الخط ٌ                                           
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 إلاًساد املفلىد:   

 333333إًساد مبُعاث الخط أ                       

 633333ث. مخغيرة للخط  ٌ                      

 (0222222)        133333ث. كطاعُت للخط ٌ                     

 02222صافي الوفر التفاضلي                                     

 (.ٌ)هىصح الشسكت بئًلاف الخط أ واسدبداله بالخط 

 زالزت مىخجاث وفُما ًلي بُاهاتها: مثال: 
ً
 جيخج إخدي الشسكاث الصىاعُت خالُا

 الاجمالي املنتج )ب( املنتج )أ( البيان

 5333333 4333333 1333333 املبُعاث

 (1933333) (1633333) (333333) (ث.م. للمبُعاث-)

 0022222 0022222 022222 هامش الربح

 (2733333) (1833333) (933333) ( ث. زابخت:-)

 022222 022222 (022222) صافي الربح

حعخبر جكالُف غازكت )جكالُف مخصصت جخدملها  )أ( إلاهخاج( مً الخكالُف الثابخت املحملت لخط 333333فئذا علمذ أن مبلغ ) 

 %. املطلىب:13الشسكت ختى لى جم اًلاف الخط( وسُؤدي ذلك إلى جىاكص مبُعاث الخط )ب( بيسبت 

 َل جىصح الشسكت بئًلاف الخط )أ( وملاذا -

 بُان أزس إًلاف الخط )أ( على دخل الشسكت. -

 الحل: 

 . الىفس في الخكالُف الخفاطلُت:1

 333333          مخغيرة     
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                       022222               633333 طاعُت            ك

  ًطسح مىه: إلاًساد الخفاطلي املفلىد:          

 (1333333إًساد املبُعاث للخط )أ(           )                     

 (0022222(       )433333َامش مفلىد مً الخط )ب(             )                

 (022222الخسائر التفاضلية من ايقاف الخط )أ(                             )         

ا   533333ًىصح بعدم إًلاف الخط )أ( ألن ذلك سُدلم خسازة كدَز

 الخط ب                         البُان.                                             2

 3633333املبُعاث                                                                    

 (1633333)_( ث.مخغيرة                     )                                          

 2333333َامش السبذ                                                                 

 (1833333)_( ث. زابخت                       )                                         

 (333333( ث. زابخت للخط )أ(              )-)                                          

 (022222خسارة إضافية                      )                                          

 

 

 

 

 

 

 

https://manara.edu.sy/




