
 :1-5مثال 

مميون ل.س وتقدر  5ل.س. تبمغ المبيعات  250شركة تنتج سمعة ما، وتبيع الواحد منيا بـ 
 مميون ل.س. 3مميون ل.س، بينما بمغت التكاليف المتغيرة التكاليف الثابتة بـ 

 .واحسب حافة الربح أوجد نقطة التعادل الكمية لإلنتاج المطلوب:

 اعتمادًا عمى القانون السابق  الحل:

   
  

     
 

نبدأ بحساب نصيب الواحدة الواحدة من التكاليف المتغيرة عن طريق قسمة إجمالي التكاليف 
 مى عدد الوحدات المنتجة والمباعة.المتغيرة ع

إجمالي التكمفة المتغيرة
عدد الوحدات المنتجة

 نصيب الوحدة الواحدة من التكاليف المتغيرة 

 بقسمة إجمالي المبيعات عمى سعر الوحدة الواحدة.ولحساب عدد الوحدات المنتجة نقوم أيضًا  

إجمالي المبيعات
سعر بيع الواحدة

 عدد الوحدات المنتجة والمباعة 

       وحدة 
0      

 0 
 عدد الوحدات المنتجة والمباعة 

 وبالتالي تكون نصيب الوحدة الواحدة من التكاليف المتغيرة

ل.س    0  
0      

     
 نصيب الوحدة الواحدة من التكاليف المتغيرة 

 و ىنا نحسب كمية التعادل كما يمي:

   
       

 0   0 
 وحدة       



و يمكن تحميل ىذه الكمية بأّنيا الكمية التي تتساوي عندىا اإليرادات الكمية مع التكاليف الكمية، 
وحدة يكون ىناك خسائر في اإلنتاج، بينما إذا تم إنتاج أكثر  1000حيث غذا تم إنتاج أقل من 

 وحدة يكون ىناك أرباح. 1000من 

 دة المنتجة في تغطية التكاليف الثابتة عن طريق :ويمكن حساب نسبة مساىمة الوحدة الواح

      

 ل س      0   0   

 ل.س في تغطية التكاليف الثابتة. 100أي أن كل وحدة منتجة ومباعة تساىم بـ 

 فيما يتعمق بحافة الربح تحسب عن طريق:

تكمفة المبيعات -قيمة المبيعات 
قيمة المبيعات 

 حافة الربح لموحدة المباعة 

0       - (       +0      )
0      

 حافة الربح لموحدة المباعة 

    
0       - 0      

0      
 حافة الربح لموحدة المباعة 

 ل.س. 0.2تحقق ربح مقداره  نقدية من المبيعاتأن كل وحدة أي 

  



 :2-5مثال 

توفير البيانات مجموعة من المستثمرين بصدد تنفيذ مشروع اإلنتاج لمعمبات غذائية وقد أمكن 
 التالية:

 غرام. 400مميون عبوة وزن العبوة الواحدة  2.5الطاقة اإلنتاجية القصوى لممشروع -1
 وحدة نقدية/. 2سعر بيع العبوة الواحدة المقدر / -2
 فترة إنشاء المشروع سنة واحدة.-3
 سنوات. 10فترة تشغيل المشروع -4
 مميون ل.س موزعة كمايمي: 2.5التكاليف االستثمارية لممشروع  -5

 آالت 1260أراضي      100
 وسائل نقل 200مباني وتجييزات     400
 رأس المال العامل 440أثاث     100

 التكاليف السنوية في حالة التشغيل الكامل ألف وحدة نقدية:-6
 صيانة 200مواد خام           800
 صيانة طارئة 200    أجور          300
 تعبئة 300قوى محركة        400
 % متغير(50% منيا ثابت و 50) 500أقساط اىتالك     تكمفة تسويق  180
 مصروفات عمومية 100مرتبات            200

 يتم تدبير التمويل الالزم لممشروع عن طريق المساىمات والقروض:-7
  عمييا بالكامل في بداية إنشاء مميون ويتم الحصول  1.5تبمغ المساىمات

 المشروع.
  ويسدد القرض والفوائد بنظام القسط الثابت 12قروض طويمة األجل بفائدة %

مميون  1000عمى خمسة سنوات منذ بداية التشغيل. عممًا أن قيمة القرض تبمغ 
 ل.س.

 فوائد البنك تسدد في نياية كل سنة من سنوات التشغيل منذ البداية وىي:-8
120 ،101 ،80 ،56 ،30  



 ألف ل.س. 300قدرت القيمة البيعية لممشروع في نياية حياتو بـ -9
% 40المشروع معفى من الضرائب في السنوات الخمس األولى ثم يخضع لضريبة  -10

 عمى الربح في السنوات التالية.
 تندرج نسبة استغالل الطاقة اإلنتاجية كما يمي: -11

 ، 7، 6، 5، 4، 3% في 100نية، % في السنة الثا75% في السنة األولى، 60 
 % في السنة العاشرة.50، 9، 8% في 80

ولمدة عشر  2006ثم تبدأ فترة التشغيل اعتبارًا من  2005تم إنشاء المشروع عام  -12
 سنوات.

 المطلوب:

 إعداد نموذج أوجو االستخدام ومصادر التمويل لممشروع. -1
 إعداد قائمة التكاليف الكمية لممشروع. -2
 الدخل لممشروع وحساب الربحية.إعداد قائمة  -3
 حساب نقطة التعادل لممشروع. -4

 الحل:



 .440=2200/5(= 300+400+200+300+200+800)رأس المال العامل = 

 

  



 
 



 

 

  



 

  



 

 2سعر الوحدة الواحدة المباعة = ،1310000مجموع التكاليف الثابتة=  

      
       

      
 

مجموع التكاليف المتغيرة
عدد الوحدات المنتجة

 نصيب الوحدة الواحدة من التكاليف المتغيرة 

     
  0    

 0    
 

مجموع التكاليف المتغيرة
عدد الوحدات المنتجة

 نصيب الوحدة الواحدة من التكاليف المتغيرة 

   
  

     
 

 0     

      
    0    0   



 قطعة أو أكثر. 1073770حوالي أي لكي يحقق المشروع أرباحًا يجب ان يتم إنتاج وبيع 

 


