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 التكاليف املالئمة الثخاذ القرار

 )القرارات إلادارية الخاصة(

: قرار الشراء أو التصنيع:
ً
 ثانيا

الصنع على جدليل عناصس ٌعخمد كساز الشساء أو الخصنيع لللطع هصف اإلاصنعت والتي ًخم اطخخدامها في إهخاج اإلانخجاث جامت 

 الخياليف إلى جلظيم الخياليف إلى جياليف ثابخت وجياليف مخؼيرة.

جمثل الخيلفت الثابخت جيلفت ػير مالئمت الجخاذ كساز الشساء أو الخصنيع ألنها جيلفت ػازكت فظدخدملها الشسهت طىاء  -

 صنعذ أو اشترث.

 الجخاذ اللساز.أما الخياليف اإلاخؼيرة فخمثل الخيلفت اإلاالئمت  -

 خيث أهه إذا وان اللساز الشساء أو الخصنيع وواهذ:

الخيلفت اإلاخؼيرة لللطعت اإلاصنعت أكل من جيلفت الشساء: هنا ًيىن اللساز هى الخصنيع ألهه ًدلم وفس بملداز الفسق  .1

 بين الخيلفت اإلاخؼيرة وجيلفت الشساء.

 اللساز هى الشساء ألهه ًدلم وفس بملداز الفسق جيلفت الشساء: هنا من الخيلفت اإلاخؼيرة لللطعت أهبر  .2

 وإذا وان اجخاذ كساز الشساء أو الخصنيع مع اطخخدام الطاكت العاطلت في جدليم عائد آخس وواهذ:

 جيلفت الشساء: هنا اللساز هى الخصنيع من الخيلفت اإلاخؼيرة + العائد املحلم أكل .1

 الشساء: هنا اللساز هى الشساء جيلفت من  الخيلفت اإلاخؼيرة + العائد املحلم أهبر .2

: بفسض أن إخدي الشسواث الصناعيت جنخج اللطعت )ض( التي حظخخدم في إهخاج أخد اإلانخجاث السئيظيت للشسهت وواهذ مثال

 جياليف جصنيع هره اللطعت داخل الشسهت هما ًلي:

 إحمالي جيلفت الىخدة البيان

 120000 24 مىاد مباشسة

 80000 16 أحىز مباشسة

 40000 8 ث.ص.غ. مباشسة مخؼيرة

 60000 12 زواجب اإلاشسفين
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 50000 10 اطتهالن معداث إهخاج اللطعت

 100000 20 ث. ص. غ. مباشسة مىشعت

 009999 09 ت.اجمالية  

د اللطعت )ض( بالىميت واإلاىاصفاث اإلاطلىبت  .1  من أخد اإلاىزدًن ٌعسض فيه جىٍز
ً
إذا علمذ أن الشسهت حظلمذ عسطا

 لللطعت الىاخدة. هل جنصح بلبٌى هرا العسض؟ 76بظعس 

. هل جنصح  130000بفسض أن اإلايان املخصص لخصنيع اللطعت )ض( اطخخدم في بدًل آخس ًدلم عائد )دخل( كدزه  .2

 الشسهت بالخصنيع أو الشساء؟

: ًجب جددًد الخياليف الخفاطليت واطدبعاد التي ال ًمىن ججنبها:
ً
 الحل:  أوال

 )أي جياليف ػازكت(اطتهالن معداث إه -
ً
 خاج اللطعت هي جيلفت ال ًمىن ججنبها ألن آلاالث مشتراة ومىحىدة فعال

الشسهت جخصص حصء من الخياليف الصناعيت ػير اإلاباشسة العامت على اللطعت فهي جياليف ثابخت ومىحىدة بيل ألاخىاٌ  -

 )جياليف ػازكت(

مىن جددًد الخيلفت اإلاخؼيرة لللطعت )ض( = أما الخياليف الباكيت فهي جياليف مسجبطت بإهخاج اللطع - + 16+ 24ت )ض( ٍو

 ًجب على الشسهت أن حظخمس في جصنيع  60= 12+ 8
ً
ٌ.ض للىخدة. هجد أن جيلفت الخصنيع أكل من جيلفت الشساء إذا

 ٌ.ض للىخدة 16=60-76اللطعت)ض( ألن ذلً ًدلم وفس كدزه 

: عامل جيلفت الفسصت البدًلت :
ً
 ثاهيا

 آخس ٌعني أن هنان جيلفت فسصت بدًلت الطخخدام آخس لرلً ًجب أخر هره الخيلفت بعين الاعخباز:وحىد بدًل 

 بدًل الشساء بدًل الخصنيع البيان

 76 60 ث. جفاطليت

 5000 5000 عدد الىخداث اإلانخجت

 380000 300000 جيلفت

 + جيلفت الفسصت البدًلت

 )العائد اإلافلىد(

130000 _____________ 

 380000 430000 جيلفت احماليت
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 ٌ.ض 50000في هره الحالت ًفظل شساء اللطعت )ض( من الخازج ألهه ًدلم وفس كدزه 

 مثال
ُ
بلؽ حجم ؤلاهخاج من هرا الجصء خاليا وخدة  15000: جلىم إخدي الشسواث الصناعيت بخصنيع حصء من ميىهاث إهخاحها ٍو

 وفم البياهاث الخاليت:
ً
ا  طنٍى

 إحمالي الىخدةجيلفت  البيان

 900000 60 مىاد مباشسة

 1200000 80 أحىز مباشسة

 150000 10 ث.ص.غ. مباشسة مخؼيرة

 750000 50 ث.ص. غ. م. ثابخت خاصت

 1500000 100 ث.ص. غ. م. ثابخت عامت

 0099999 099 ت.اجمالية  

د اللطعت التي جلىم بخصنيعها بمبلؽ   من أخد اإلاىزدًن بخىٍز
ً
لللطعت الىاخدة وأن  200فإذا علمذ أن الشسهت كد جللذ عسطا

% اطتهالن ججهيزاث خاصت بخصنيع 60% زواجب مشسفين، 40الخياليف الصناعيت ػير اإلاباشسة الخاصت باللطعت جخيىن من 

 :اإلاطلىباللطعت. 

 في إهخاج هره اللطعت. هل جنصح بلبٌى عسض بفسض أهه ال جىحد فسصت  .1
ً
اطخخدام بدًلت للخجهيزاث اإلاظخخدمت خاليا

 اإلاىزد الخازجي؟

 في إهخاج هره اللطعت جدلم أزباح / .2
ً
/ . 650000بفسض أهه ًىحد فسصت اطخخدام بدًلت للخجهيزاث اإلاظخخدمت خاليا

 هل جنصح بلبٌى عسض اإلاىزد الخازجي؟

 الحل:

للىخدة وبالخالي ًجب على الشسهت الاطخمساز بخصنيع اللطعت وزفع  170=  20+ 10+ 80+ 60ليت اإلاالئمت = . الخياليف الخفاط1

 العسض الخازجي.

 . جيلفت الفسصت البدًلت:2

 بدًل الشساء بدًل الخصنيع البيان

 200 170 ث. جفاطليت للىخدة

 15000 15000 عدد الىخداث اإلانخجت

 3000000 2550000 جيلفت
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 جيلفت الفسصت البدًلت+ 

 )العائد اإلافلىد(

650000 _____________ 

 3000000 3200000 ثكلفة اجمالية

 هجد أن جيلفت الخصنيع أهبر من جيلفت الشساء لرلً هنصح الشسهت بلبٌى عسض اإلاىزد الخازجي
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