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  تحلیل التعادل

 
ى  وم عل ادل یق ل التع إن تحلی ات ماضیة ف ى اساس بیان ائج عل ستخرج النت ات وت ل البیان دخل تحل ة ال إذا كانت قائم

  : ىاساس تحلیل البیانات المستقبلة ویستخدم تحلیل التعادل فى تقدیر االت

  . تقدیر حجم المبیعات المتوقعة فى فترة زمنیة معینة مقبلة .١

 . تحدید حجم االنتاج الذى تتساوى عنده ایرادات المشروع مع التكالیف الكلیة .٢

  . تحدید االرباح المتوقعة كلما تجاوز مستوى التشغیل حد مبیعات معین

  
 . نقطة التعادل فى حالة انتاج وبیع منتج واحد

 مبیعات الالزمة لتحقیق التعادل، فى ھذه الحالة البد من معرفة تحدید كمیة ال: 

  . التكالیف الثابتة )١

  . التكالیف متغیرة للوحدة )٢

  . سعر بیع الوحدة )٣

  ھامش المساھمة للوحدة/ تكالیف الثابتة = كمیة المبیعات الالزمة لتحقیق التعادل 

  یرة للوحدةتكالیف متغ –سعر بیع الوحدة = اذن ھامش المساھمة للوحدة 

احسب نفطة .ج ٦ج والتكالیف المتغیرة للوحدة ١٠ج وسعر الوحدة ٣٠٠٠٠إذا كانت التكالیف الثابتة : مثل 

  .التعادل بالكمیات

  الحل
   وحدة٧٥٠٠) = ٦-١٠( ÷٣٠٠٠٠= ھامش المساھمة ÷ التكالیف الثابتة = كمیة التعادل بالكمیات 

  :الشرح والتوضیح

 من المبیعات التحقق الشركة ال مكسب وال خسارة وأى وحدة مباعة بعد ھذا معنى ذلك أنھ عند ھذا الحجم

  .أى وحدة تقل عن ھذا الحد تحقق خسائرالحجم تحقق أرباح صافیة والعكس أى أن 

  :تحدید عدد الوحدات التى تحقق ربح معین: ثانیا

  .الصول الثابتةلتحدید عدد الوحدات التى تحقق ربح معین البد أن یضاف ھذا الرقم الى مبلغ ا

  ھامش المساھمة÷ الربح المطلوب + تكالیف ثابتة = عدد الوحدات التى تحقق ربح معین 

 حساب نقطة التعادل

فى حالة بیع وانتاج اكثر من  .٢
 )المزیج السلعى(منتج 

 فى حالة بیع منتج واحد .١
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  : مثال

ج ویراد تحقیق ربح ٤ج والتكالیف المتغیرة ١٠سعر بیع الوحدة ج وكانت ٣٠٠٠٠اذا كانت التكالیف الثابتة 

   : ج فإن عدد الوحدات الالزمة لذلك٥٠٠٠٠قدره 

  .ھامش المساھمة للوحدة÷ الربح المطلوب + تة التكالیف الثاب= 

   وحدة٢٠٠٠٠ = ٤ ÷ ٨٠٠٠٠) = ٦ -١٠(÷ ) ٥٠٠٠٠ + ٣٠٠٠٠= ( 

 حساب نفطة التعادل بالقیمة :  

  نسبة ھامش المساھمة÷ التكالیف الثابتة ) = بالقیمة(مبیعات التعادل بالجنیھ 

  سعر البیع÷ )  التكالیف المتغیرة–یع سعر الب= (سعر البیع ÷ الربح الجدى= حیث نسبة ھامش المساھمة 

  

  : مثال

 . ج ٣٠٠٠٠ج واالجور المباشرة ١٠٠٠٠ج وكانت المواد المباشرة ٣٠٠٠٠اذا كانت التكالیف الثابتة 

   . ج١٠٠٠٠٠ج وكانت ایرادات المبیعات ٢٠٠٠٠والتكالیف المصروفات الصناعیة المتغیرة 

   . حساب نقطة التعادل بالجنیة. ١: المطلوب

   .ج٢٠٠٠٠ساب قیمة المبیعات التى تحقق ربحا قدره ح.٢

  الحل
  : ملخص الحل

  ج١٠٠٠٠٠ایرادات المبیعات 

  ج٣٠٠٠٠التكالیف الثابتة 

  مصروفات صناعیة متغیرة+ اجور مباشرة + مواد مباشرة = التكالیف المتغیرة 

= ٦٠٠٠٠ = ٢٠٠٠٠ + ٣٠٠٠٠ + ١٠٠٠٠  

  ،٤ = ١٠٠٠٠٠ ÷ ٤٠٠٠٠ = ١٠٠٠٠٠÷ ) ٦٠٠٠٠ – ١٠٠٠٠٠= (نسبة ھامش المساھمة 

  ج٧٥٠٠٠= ، ٤ ÷ ٣٠٠٠٠= حساب نقطة التعادل بالقیمة : اوال

  ج٧٥٠٠٠اى ان المبیعات التى تحقق التعادل ھى 

  ج٢٠٠٠٠قیمة المبیعات التى تحقق ربح قدره : ثانیا

  نسبة ھامش المساھمة÷ الربح المراد تحقیقھ + التكالیف الثابتة = 

  ج١٢٥٠٠٠= ، ٤ ÷ ٥٠٠٠٠= ، ٤÷) ٢٠٠٠٠ + ٣٠٠٠٠= (

  

 ھامش االمان : 

  :ھى الفارق بین نقطة التعادل والنشاط الفعلى وتحسب كما یلى

  المبیعات الفعلیة÷ )  مبیعات التعادل–المبیعات الفعلیة = (

 والقیمة الموجبة تعنى ان المنشأه تعمل عند مستوى اعلى من ١+   الى   -ونسبة ھامش االمان تتراوح بین 

  .تعادل فى حین ان القیمة السالبة تعنى ان المنشأه تعمل عند مستوى اقل من نقطة التعادلنقطة ال

  . وحدة١٥٠٠٠ وحدة وان مبیعات التعادل ھى ٢٤٠٠٠المبیعات الفعلیة الحدى الشركات ھى : مثال

  %٣٧.٥ = ١٠٠× )٢٤٠٠٠ ÷ ٩٠٠٠=(٢٤٠٠٠÷ ) ١٥٠٠٠ - ٢٤٠٠٠= (اذن ھامش االمان 
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  ؟ ر ھامش االمان لبیانات مستقبلیة ھل یمكن تقدی: سؤال

  :  نعم یمكن ان نحسب ھامش االمان لبیانات مستقبلیة كما یلى: االجابة

  المبیعات المستھدفة÷ )  مبیعات التعادل–المبیعات المستھدفة = (ھامش االمان 

  .المان فأحسب ھامش ا٢٦٠٠٠ وأن مبیعات التعادل لھا ٤٠٠٠٠إذا كانت المبیعات المستھدفة ھى : مثال

  %٣٥ = ١٠٠× )٤٠٠٠٠ ÷ ١٤٠٠٠ = (١٠٠ × ٤٠٠٠٠÷ )٢٦٠٠٠ - ٤٠٠٠٠= (ھامش االمان 

   : )مزیج سلعى(نقطة التبادل فى حالة انتاج وبیع اكثر من منتج : ثانیا 

إذا اردنا تحدید نقطة التعادل فإنھ فى ھذه الحالة الیمكن تحدید نقطة التعادل بالكمیات ولكن یمكن حساب 

  : ل بالقیمة فقط وتحسب بالطریقة االتیةنقطة التعاد

  نسبة حد المساھمة االجمالیة÷ تكالیف ثابتة = نقطة التعادل بالقیمة 

  
  
  

  نسبة حد لكل منتج المساھمة                                   نسبة التشكیل البیعى
  

  : اعیة كما یلىقدمت الیك البیانات التالیة المستخرجة من دفاتر شركة كنوز الصن:  مثال
  : البدیل االول

  
  قیمة المبیعات  تكالیف متغیرة للوحدة  سعر الوحدة  المنتج

  ٣٠٠٠٠  ٩  ١٥  أ

  ١٢٠٠٠٠  ٣٠  ٣٧.٥  ب
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  : البدیل الثانى

  
  ١٢٦٠٠ = فاذا علمت ان التكالیف الثابتة

  : المطلوب
   ؟ایجاد نفطة التعادل بین البدیلین .١
 ؟ بماذا تنصح الشركة البدیل االول او البدیل الثانى .٢

  الحل
  :  ویلزم ذلك تصویر جدول بالشكل التالىللبدیل االولالبد من ایجاد نقطة التعادل  .١

  سعر بیع الوحدة  نسبة التشكیل البیعى  قیمة المبیعات  المنتج
التكالیف 
المتغیرة 
  للوحدة

الربح 
نسبة المساھمة   نسبة الربح الجدى  الجدى

  االجمالیة

  ٣٠.٠٠٠  أ
)٣٠.٠٠٠ 

÷١٥٠.٠٠٠ ( ×
٢٠ = ١٠٠%  

١٠٠×)١٥ ÷ ٦(  ٦  ٩  ١٥ = 
٨  %٤٠%  

  ١٢٠.٠٠٠  ب
)١٢٠.٠٠٠ ÷ 

١٠٠× ) ١٥٠.٠٠٠ 
 =٨٠%  

٣٧.٥ ÷ ٧.٥(  ٧.٥  ٣٠  ٣٧.٥( ×
١٦  %٢٠= ١٠٠%  

  %٢٤            ١٥٠.٠٠٠  االجمالى

  
  ج٥٢٥٠٠= ، ٢٤ ÷ ١٢٦٠٠= نسبة المساھمة االجمالیة ÷ التكالیف الثابتة = اذن نقطة التعادل للبدیل االول 

  
  :البدیل التانى

نسبة التشكیل   قیمة المبیعات  المنتج
  سعر بیع الوحدة  البیعى

التكالیف 
المتغیرة 
  للوحدة

الربح 
نسبة المساھمة   نسبة الربح الجدى  الجدى

  االجمالیة

  ١٣٥.٠٠٠  س
)١٣٥.٠٠٠ 
÷١٨٠.٠٠٠(×

٧٥ = ١٠٠%  
١٠٠×)١٥÷ ٦(  ٦  ٩  ١٥ = 

٣٠  %٤٠%  

  ٤٥.٠٠٠  ص
)٤٥.٠٠٠ ÷ 

١٨٠.٠٠٠( ×
٢٥ = ١٠٠%  

٣٧.٥÷ ٧.٥(  ٧.٥  ٣٠  ٣٧.٥( ×
٥  %٢٠ = ١٠٠%  

  %٣٥              االجمالى

  
  .ج٣٦.٠٠٠% = ٣٥÷ ١٢٦٠٠= نسبة المساھمة االجمالیة ÷ التكالیف الثابتة = اذن نقطة التعادل للبدیل الثانى 

 

نالحظ ان نقطة التعادل للبدیل الثانى أقل و المفاضلة بین البدیلین السابقین الجتیاز االفضل تتم المفاضلة بین  .٢

 . البدیلین طبقا لقیمة المساھمة االجمالیة لكل بدیل

  قیمة المبیعات  تكالیف متغیرة للوحدة  سعر بیع الوحدة  المنتج

  ١٣٥٠٠٠  ٩  ١٥  س

  ٤٥٠٠٠  ٣٠  ٣٧.٥  ص
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  : وتحسب قیمة المساھمة االجمالیة لكل بدیل كما یلى

  نسبة المساھمة االجمالیة×  مبیعات البدیل قیمة= قیمة المساھمة االجمالیة للبدیل االول 

  ج٣٦.٠٠٠% = ٢٤ ×١٥٠.٠٠٠= 

  ج٦٣.٠٠٠% = ٣٥ × ١٨٠.٠٠٠= قیمة المساھمة للبدیل الثانى 

   . یحقق اكبر مساھمة اجمالیةاذن البدیل الثانى ھو االفضل النھ 

  
 استخدام نقطة التعادل فى تحدید الزیج السلعى للمبیعات :  

یعات ھو عدد السلع والمنتجات التى تختلف من حیث مواصفتھا واسعار البیع وكذلك من التشكیل السلعى للمب

  . حیث الكمیات والتكالیف المتغیرة

ویتوقف التشكیل السلعى على عوامل كثیرة مثل توفر الطلب وظروف المنافسة واسعار البیع وتكلفتھا المتغیرة 

رة یسمى ھامش المساھمة ولذلك فان ھناك قاعدة عامة ھى ان ویمثل الفرق بین سعر البیع للوحدة التكالیف التغی

كل سلعة یجب ان تغطى تكلفتھا المتغیرة اوال ثم تساھم بتغطیة جزء من التكالیف الثابتة وتحقیق الربح وكلما زاد 

انھ اذا قصرت السلعة عن تغطیة تكلفتھا المتغیرة فیجب دراسة ھامش المساھمة االجمالى ویترتب على ذلك 

وف الطلب علیھا ثم محاولة ترشید تكلفتھا المتغیرة اوال ثم دراسة النتائج المترتبة على انتاجا بشرط اال یؤثر ظر

  . ذلك على مبیعات السلع االخرى

یجب ان تكون المعلومات المتعلقة باسعار البیع والتكالیف المتغیرة لكافة السلع متاحة لالدارة العلیا للشركة فى 

  . ة حتى ینشر لھا تعظیم ارباح الشركة ككلصورة تقاریر دوری

  : مثال

وان النتائج المحققة ) أ، ب، ج، د(كانت بیانات التشكیل السلعى لشركة فجر التى یتكون من اربعة منتجات وھى 

  : یلى خالل شھر ینایر كما

  د  ـج  ب  أ  بیان
  ٩٠.٠٠٠  ١٢٥.٠٠٠  ١٨٠.٠٠٠  ١٠٠.٠٠٠  المبیعات

          التكالیف المتغیرة
  ٤٠٠٠٠  ٣٧٠٠٠  ٧٥٠٠٠  ٢٥٠٠٠   مباشرةمواد

  ٣٠٠٠٠  ٢٨٠٠٠  ٣٥٠٠٠  ١٥٠٠٠  اجور مباشرة
  ٨٠٠٠  ٩٠٠٠  ١٢٠٠٠  ٥٠٠٠  مصروفات صناعیة

  ٧٠٠٠  ٢١٠٠٠  ١٨٠٠٠  ١٠٠٠٠  مصروفات بیع
  ٨٥٠٠٠  ٩٥٠٠٠  ١٤٠٠٠٠  ٥٥٠٠٠  جملة التكالیف المتغیرة

  

ج ١٠٠٠٠و ات بیع وتوزیع ج مصروف٢٠٠٠٠ج مصروفات صناعیة و ٤٠٠٠٠وكانت المصروفات الثابتة من 

مصروفات اداریة، والمطلوب منك بصفتك خبیر استشارى ومدیر مالى للشركة حدد ھامش المساھمة لكل سلعة 

  . وھامش المساھمة للشركة ورأى السلع االكثر فى المساھمة فى ھامش الربح
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  الحل
  د  ج  ب  أ  البیان

  ٩٠٠٠  ١٢٥٠٠٠  ١٨٠٠٠٠  ١٠٠٠٠٠  مبیعات

  ٨٥٠٠٠  ٩٥٠٠٠  ١٤٠٠٠٠  ٥٥٠٠٠  ةتكالیف متغیر

  ٥٠٠٠  ٣٠٠٠٠  ٤٠٠٠٠  ٤٥٠٠٠٠  ھامش المساھمة
      ١٢٠٠٠٠    ھامش المساھمة االجمالى

      ٧٠٠٠٠    المصروفات الثابتة

      ٥٠٠٠٠    أرباح النشاط
  

ج والسلعة ب تحقق ھامش مساھمة ٤٥٠٠٠حقق ھامش مساھمة الى القائمة السابقة تجد ان السلعة أ توبعد النظر 

ج لذلك طلبت منك ٥٠٠٠ والسلع د تحقق ھامش مساھمة ج٣٠٠٠٠ج والسلعة ج تحقق ھامش مساھمة ٤٠٠٠٠

   ..االدارة اتخاذ قرار بعدم إنتاج السلعة د

  فماذا تقرر؟

  .ولالجابة على ھذا الطلب البد من تصویر النتائج بعد حذف السلعة د ومالحظة أثر ذلك على ارباح الشركة ككل

  
  مالحظات  ج  ب  أ  انــــــــــــــــالبی

    ١٢٥٠٠٠  ١٨٠٠٠٠  ١٠٠٠٠٠  مبیعات

    ٩٥٠٠٠  ١٤٠٠٠٠  ٥٥٠٠٠  التكالیف المتغیرة

  ٤٥٠٠٠  ھامش المساھمة
+  

٤٠٠٠٠  
+  

٣٠٠٠٠  
+  

  

    ھامش المساھمة االجمالى
  

١١٥٠٠٠  
  

    

      ٧٠٠٠٠    المصروفات الثابتة
      ٤٥٠٠٠    ارباح الشركة

  
على الرغم من قلة ما یساھم بھ من ھامش ) د(ان قرار استبعاد السلعة وبعد النظر الى النتائج السابقة تالحظ 

 حیث انھا تحقق ھامش ربح ٤٥٠٠٠ الى ٥٠٠٠٠المساھمھ الى انھ سوف یؤثر على ارباح الشركة ككل من 

؟ یساعد فى تغطیة جزء من المصروفات الثابتھ لذلك ال تنصح الشركة بحذف ھذه السلعھ بل نوصى ٥٠٠٠

  اقل من ذلك ) د( تالحظ انھ اذا انخفض الطلب على السلعھ بانتاجھا ولكن
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   : ج تالحظ ان٧٥٠٠٠   المبیعات منھا :مثال    

  د  ج  ب  أ  البیان
  ٧٥٠٠٠  ١٢٥٠٠٠  ١٨٠٠٠٠  ١٠٠٠٠٠  مبیعات

  ٨٥٠٠٠  ٩٥٠٠٠  ١٤٠٠٠٠  ٥٥٠٠٠  التكالیف المتغیرة

  ٤٥٠٠٠  ھامش المساھمة
+  

٤٠٠٠٠  
+  

٣٠٠٠٠  
+  

)١٠٠٠٠(  

مساھمة ھامش ال
    االجمالى

  
١٠٥٠٠٠  

  
    

      ٧٠٠٠٠    المصروفات الثابتة
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صى الشركة بحذف ھذا تحقق ھامش مساھمھ سالب مما ادى الى انخفاض صافى الربح للشركة ككل وبالتالى نو

   ....المنتج من المزیج السلعى للشركة


