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بطريقة مباشرة وبصفة تناسبية مع  مجموعهاالتكاليف المتغيرة هي تلك التكاليف التي تتغير في  :التكاليف المتغيرة )1
، فإن مجموع التكاليف المتغيرة ستزيد بـ ℅10النشاط، فإذا زاد مستوى النشاط بنسبة ) حجم(التغير في مستوى 

، كما يمكن ℅25، فإن مجموع التكاليف المتغيرة ستنخفض بنسبة ℅25، وإذا انخفض مستوى النشاط بنسبة ℅10
ويمكن ). والذي يقاس غالبا بالنسبة لرقم األعمال(أنها مبلغ متناسب مع حجم النشاط تعريف التكاليف المتغيرة على 

كمية المواد المشتراة، عدد الوحدات المنتجة، عدد الصفحات المطبوعة، : التعبير عن مستوى النشاط بعدة طرق مثل
 ...عدد الطلبة المشاركين في امتحان أو مسابقة ما 

تغيرة، ومن األمثلة الجيدة المواد واللوازم المباشرة، حيث تتغير تكلفة المواد واللوازم كمثال عن التكاليف الم :مثال
المستعملة خالل الفترة في مجموعها تناسبيا مع عدد الوحدات المنتجة، وللتوضيح نفترض مؤسسة إلنتاج المصابيح 

حجم اإلنتاج أو إنخفض فإن عدد علب  الكهربائية وأن كل مصباح يتطلب علبة تغليف واحدة، وبالتالي فإنه كلما زاد
  :سيزيد أو ينخفض بنفس نسبة تغير مستوى اإلنتاج كاآلتي) وبالتالي تكلفة التغليف(التغليف 

  إجمالي التكلفة المتغيرة  تكلفة العلبة الواحدة  عدد المصابيح المنتجة
0  5  0  
1  5  5  

10  5  50  
50  5  250  

100  5  500  
500  5  2500  

لتسهيل الرسم تم (من خالل الجدول السابق يمكن رسم منحنى التكاليف المتغيرة كاآلتي  :المتغيرة منحنى التكاليف

 )إستعمال البرنامج اإلحصائي 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحاضرة الثالثة:تحليل سلوك التكاليف (التكاليف المتغيرة والتكاليف الثابتة).
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  هي العالقة الرياضية الموجودة بين التكلفة المتغيرة ومستوى النشاط، أي أنها تحديد       : دالة التكلفة المتغيرة  

  وتتميز دالة التكلفة المتغيرة بأنها دالة خطية وتناسبية، وذلك   . سلوك التكلفة المتغيرة بالنسبة لمستوى النشاط     

  المدى المالئم هو مدى النشاط الذي تكون فيه الفروض التي تحكم سلوك التكاليف   (في إطار المدى المالئم      

  ليف المتغيرة وحجم النشاط مستقرة بشكل كاف وأن فرض الخطية والذي تكون فيه العالقة بين التكا) صحيحة     

  التامة يمكن استخدامه دون نقص جوهري في الدقة، حيث يكون افتراض التقريب الخطي للمحاسبين صحيح        

  :    بشكل معقول خالل هذا المدى، ويتضح مفهوم المدى المناسب من خالل الشكل التالي     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  یمثل إجمالي التكلفة   yحیث أن  y= a.x: من الشكل) اجمالي التكاليف المتغيرة(وتكون دالة التكلفة المتغيرة       

  ومن خالل المثال السابق ). cvu(فیمثل التكلفة المتغیرة الوحدویة  aیمثل حجم النشاط، أما  xو) cv(المتغیرة         

  :غیرة كاآتيیمكن تحدید دالة التكلفة المت        

  =  =a= cvu=  

                                                                    =  =  = …=  = 5 

   cv= 5.x: ومنه فإن دالة التكلفة المتغيرة هي       

حیث أن التكلفة المتغیرة الوحدویة ھي نصیب الوحدة الواحدة من التكلفة المتغیرة، وتكون ھذه األخیرة ثابتة مھما كان        
  :حجم النشاط ، ویكون المنحنى الخاص بھا كما یلي

  التكالیف                       دالة التكالیف غیر الخطیة لالقتصادیین                        

  التقریب الخطي للمحاسبین          

  المدى المالئم                                       

  

  

  

  

  

 الحجـــــــــــــــــــــم   
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وذلك بغض النظر عن التغير الذي يحصل في مستوى  في مجموعهاهي تلك التكاليف التي تظل ثابتة  :التكاليف الثابتة )2
، فهي عكس التكاليف المتغيرة ال تتأثر بالتغير في مستوى النشاط ، وبالتالي فكلما في حدود المدى المالئمالنشاط، وهذا 

من إنخفض أو ارتفع مستوى النشاط تظل التكاليف الثابتة ال تتغير في مجموعها، وهذا في حدود المدى المالئم، و
اإليجار الشهري للمحالت التجارية، التأمين الخاص  بالمصانع، اإلشتراكات الخاصة : األمثلة عن التكاليف الثابتة نجد

 ...بالهاتف، اإلهتالك الخطي لآلالت والمعدات

ن دج، إ 3500قام طبيب بإيجار شقة بإحدى البلديات النائية لعالج المرضى، وقد كان مبلغ اإليجار الشهري  :مثال
  :تكلفة اإليجار ستظل ثابتة وذلك بغض النظر عن عدد المرضى الذين يزورون هذا الطبيب، وذلك وفقا للجدول التالي

  تكلفة اإليجار الشهرية  عدد المرضى المعالجين
0  3500  
1  3500  

10  3500  
100  3500  
500  3500  

من خالل الجدول السابق يمكن رسم منحنى التكاليف الثابتة في حدود المدى المالئم، والذي  :منحنى التكاليف الثابتة 
موازي لحامل محور  هو عبارة عن خط مستقيم 
قيمة التكلفة الثابتة،  الفواصل ويبتعد عنه بمقدار 

   :وذلك كما يلي
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  هي دالة خطية ذات قيمة ثابتة، ويكون منحناها عبارة عن خط مستقيم موازي لمحور    :دالة التكاليف الثابتة     

  .ھي التكلفة الثابتة cfحیث أن  cf= aأي  y= a: الفواصل، وهي من الشكل     

  ابتة ، وتكون ث)متدرج(كما أن التكالیف الثابتة في المدى الطویل وخارج حدود المدى المالئم، تكون ذات شكل سلمي       

  :، وفي ھذه الحالة تتخذ التكالیف الثابتة الشكل التالي)وھذا النوع ال یھمنا في ھذا المقیاس(داخل مجاالت معین       

  

  .ففي ھذا الشكل نالحظ وجود عدة قیم للتكلفة الثابتة وعدة مجاالت للمدى المالئم       

  من التكلفة الثابتة، ومنطقیا    ) أو وحدات النشاط(ھي نصیب الوحدة الواحدة من المخرجات  :التكلفة الثابتة الوحدویة       

  فإنھ كلما زاد حجم النشاط فإن نصیب الوحدة الواحدة من التكلفة الثابتة ینخفض، من المثال السابق نالحظ أنھ في حالة      

  مریض فإن التكلفة الثابتة  100، وفي حالة عالج ...یر وحدهعالج مریض واحد فإن تكلفة اإلیجار ُتحًمل لھذا األخ     

  :من التكلفة الثابتة، وذلك كما ھو موضح في الجدول التالي ℅1ستوزع بینھم ویتحمل كل واحد منھم      

  التكلفة الثابتة الوحدوية  تكلفة اإليجار الشهرية  عدد المرضى المعالجين
  ؟  3500  0
1  3500  3500  

10  3500  350  
100  3500  35  
500  3500  7  

      

  :ويتم حساب التكلفة الثابتة الوحدوية كما يلي     

cfu=  

  .حجم النشاط: xالتكلفة الثابتة الوحدویة، : cfu: حیث      

  : ویكون منحنى التكلفة الثابتة الوحدویة كما في الشكل التالي      
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جزء من التكلفة (ھي التكلفة التي تحتوي في آن واحد على عنصر متغیر وعنصر ثابت  ):شبھ متغیرة(التكالیف المختلطة  )3
، إذا فالتكلفة المختلطة تتغیر في المجموع، لكنھا ال تتغیر تناسبیا مع )یكون متغیر بالنسبة لمستوى النشاط وآخر یبقى ثابت

الیف الھاتف األرضي حیث تحتوي على جزء ثابت تك :ومن األمثلة عن التكالیف المختلطة نجد .التغیر في مستوى النشاط
وجزء متغیر وھو تكلفة إجراء المكالمات، ویمثل الجزء الثابت ) أشھر 3دج لكل  356(وھو اإلشتراك في خدمة الھاتف 

من التكالیف المختلطة الحد األدنى األساسي ألعباء الخدمة الالزمة لمجرد اإلحتفاض بھذه الخدمة لكي تكون متاحة 
 ).  مستوى النشاط(زة لإلستخدام، وبالتالي فإن الجزء المتغیر یتغیر تناسبیا مع التغیر في مقدار الخدمة المستھلكة فعال وجاھ
دج للخط  356خطوط، ویبلغ اإلشتراك في خدمة الھاتف  5على  king-marketingتحتوي مصلحة الھاتف لمؤسسة  :مثال

دج للدقیقة، ومنھ ستكون تكلفة الھاتف الشھریة لمختلف مستویات النشاط كما في  3الواحد كل شھرین، كما تبلغ تكلفة المكالمة الواحدة 
  ):خطوطمستوى النشاط ھنا یقاس بالمدة المستعملة في المكالمات في كامل ال(الجدول التالي 

  التكلفة الخاصة بالھاتف  )المدة الزمنیة للمكالمات بالدقیقة(مستوى النشاط 
0  890  

100  1190  
1000  3890  

10000  30890  
  

  
  

  :یكون منحنى التكالیف المختلطة كما في الشكل التالي :منحنى التكالیف المختلطة
   

 



وإمداد نقل: تخصص ماستر األولى السنة  اإلقتصادية العلوم كلية - باتنة جامعة   
 

جمـــال أمغــــار: المقياس ستاذأ محاسبة التسيير: مقياس    2012/2013: السنة الجامعية 

Pa
ge

6 
، حیث أنھا ال تتأثر بتغیر مستوى )تكلفة ثابتة(إن دالة التكالیف المختلطة تحتوي على جزئ ثابت  :دالة التكالیف المختلطة
تتغیر تناسبیا مع تغیر مستوى النشاط، وبالتالي فإن دالة التكالیف المختلطة ھي من ) تكلفة متغیرة(النشاط، وجزء متغیر 

  .x + cfm= cvu.c: ، ومحاسبیا نعبر عنھا بالشكلy= a.x+ b: الشكل
لكي تستفید المؤسسة من التكالیف المختلطة في عملیات التخطیط وتقییم األداء واتخاذ القرارات،  :تحلیل التكالیف المختلطة

یجب فصل ھذه األخیرة إلى شقیھا الثابت والمتغیر وتحدید دالتھا التابعة لمستوى النشاط، ومن أكثر الطرق شیوعا لفصل 
  .وطریقة المربعات الصغرى) األعلى واألدنى(یقة النقاط القصوى التكالیف المختلطة نجد، طر

األدنى التكالیف التي تقع في - تستخدم طریقة الحد األعلى :)النقاط القصوى( األدنى- طریقة الحد األعلى .1
مستوى النشاط األعلى ومستوى النشاط األدنى، وھذا لفصلھا إلى تكالیف ثابتة وتكالیف متغیرة، ویحدد 
الفرق في التكالیف بین المستویین األعلى واألدنى التكالیف المتغیرة، ألن عنصر التكلفة المتغیرة ھو الوحید 

 غیر بالنسبة لتغیر مستویات النشاط،الذي یت
  )عدد التدخالت(مستوى النشاط   التكلفة اإلجمالیة للصیانة  )األشھر(الفترات الزمنیة 
  2900  200000  جانفي
  3300  210000  فیفري
  3600  240000  مارس
  5900  380000  أفریل
  5600  350000  ماي
  5000  290000  جوان
  3500  230000  جویلیة
  3750  250000  أوت

  3800  260000  سبتمبر
  3400  220000  أكتوبر
  5800  340000  نوفمبر
  5500  330000  دیسمبر

 

 :ویتم تحدید النقاط القصوى الخاصة بالجدول السابق كما في الشكل التالي 

 

  
  :ویتم حساب التكالیف المتغیرة والثابتة باستعمال ھذه الطریقة وفق الخطوتین التالیتین

a.  المتغیرة الوحدویة وفق الصیغة التالیةتحدید التكلفة: 

cvu= التغیر في التكالیف
التغیر في النشاط

 ۔ = 
 ۔

 

  التكلفة المختلطة حجم النشاط األعلى؛:  CMmax: حیث 

                                              CMmin //      //        //       //   :    ،األدنى  
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                                               Xmax  :،حجم النشاط األعلى  

                                                 Xmin    //     //   :األدنى.  

  :یة كما یليومن خالل الشكل السابق یمكن تحدید التكلفة المتغیرة الوحدو                                     

cvu= = 60 DA 

b.  تحدید التكلفة الثابتة وذلك بطرح إجمالي التكالیف المتغیرة عند مستوى النشاط األعلى من التكلفة
 :، وذلك وفق العالقة التالیة)األعلى(اإلجمالیة عند ھذا المستوى من النشاط 

cf= CMmax− cvu.Xmax    
  :السابقین یتم حساب التكلفة الثابتة كما یلي ومن خالل الشكل والقیمة

 
cf= 38000− 60*5900= 26000  

   cm= 60.x+ 26000: وبالتالي فإن دالة التكالیف المختلطة ھي 

األدنى سھلة التطبیق جدا، وال تحتاج إلى معلومات كثیرة، إال أنھا تواجھ عیبا ۔إن طریقة الحد األعلى
في التحلیل العددي (نتیجة إلعتمادھا على نقطتین فقط لتحدید معادلة التكالیف ) وأحیانا خطیرا(أساسیا 

ن أدق كلما كا approximationوالتقریب  interpolationوھو أحد فروع الریاضیات یكون اإلستكمال 
، وعلیھ فال یعتبر اإلعتماد على نقطتین كافیا للوصول إلى نتائج دقیقة عند تحلیل )عدد النقاط المعتمد علیھا أكثر

التكالیف، خصوصا في الفترات التي ینخفض أو یرتفع فیھا مستوى النشاط عن الحد األعلى والحد األدنى على 
، ألن معادلة التكالیف المقدرة باإلعتماد على )للمؤسسة وھي الفترات التي تمثل أغلب مستویات النشاط(التوالي 

ستشوه عالقات التكالیف الحقیقیة التي تسود ) الفترات القصوى(على البیانات في ھذه الفترات غیر العادیة فقط 
  .في الفترات العادیة

ضوعیة تعتبر طریقة المربعات الصغرى مدخال أكثر مو ):اإلنحدار الخطي(طریقة المربعات الصغرى  .2
على اإلطالق لتقدیر خط اإلنحدار، إذ أنھا تعتمد على تقنیات ریاضیة خالصة وال تخضع ألھواء المحللین، 
وعلى خالف طریقة األعلى واألدنى فإن طریقة المربعات الصغرى تأخذ بعین اإلعتبار جمیع البیانات 

غرى في التحلیل العددي أفضل طرق المتوفرة عند تقدیر معادلة التكالیف، كما تعتبر طریقة المربعات الص
 :حیث أن y= a.x+ b: اإلستكمال والتقریب، وتستخدم طریقة المربعات الصغرى معادلة المستقیم

 y : إجمالي التكالیف المختلطةcm )؛)متغیر تابع 
 a : التكلفة المتغیرة الوحدویةcvu )؛)میل المستقیم، معدل التغیر 
 x : ؛)تابعمتغیر (مستوى أو حجم النشاط 
 b : تقاطع المستقیم مع حاما محور التراتیب(إجمالي التكالیف الثابتة.( 

  :حیث أن
∑  . . . 
∑ .

a= cvu=   

   
푦 − a. xb= cf=   

                                

  

  :ویكون خط اإلنحدار بیانیا كما یلي                              
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  :   خط اإلنحار من خالل الجدول السابق كما یلي (paramètres) ویتم حساب معلمات                               

 y) (تكلفة إجمالیة  x)  (مستوى النشاط    (i)األشھر 
  8410000  580000000  200000  2900  )1(جانفي 
  10890000  693000000  210000  3300  )2(فیفري 
  12960000  864000000  240000  3600  )3(مارس 
  34810000  2242000000  380000  5900  )4(أفریل 
  31360000  1960000000  350000  5600  )5(ماي 
  25000000  1450000000  290000  5000  )6(جوان 
  12250000  805000000  230000  3500  )7(جویلیة 
  14062500  937500000  250000  3750  )8(أوت 

  14440000  988000000  260000  3800  )9(سبتمبر 
  11560000  748000000  220000  3400  )10(أكتوبر 
  33640000  1972000000  340000  5800  )11(نوفمبر 
  30250000  1815000000  330000  5500  )12(دیسمبر 
∑  52050  3300000  15054500000  239632500  

  :ومنھ نجد أن  

푥̅= 4337,5 , 푦= 275000 , a= cvu= 53.4234843≈ 53,42 , b= cf= 43275.6367≈ 43276 

  cm= 53,42+ 43276: ومنھ تكون دالة التكالیف ھي 

ھي األعباء الخاصة بمجموع نشاطات اإلستغالل للمؤسسة، والتي تمثل سعر التكلفة للمنتجات المباعة،  :t totalcoûالتكالیف الكلیة  )4
طریقة األقسام المتجانسة حیث تصنف األعباء إلى مباشرة وغیر (بحیث یتم تصنیفھا على أساس سلوكھا عكس الطریقة السابقة 

ة حیث یتم فصلھا كما رأینا سابقا، وتشبھ في خصائصھا التكالیف ، وتحتوي على جزء ثابت وجزء متغیر وأعباء مختلط)مباشرة
 :، ویكون المنحنى الخاص بالتكالیف الكلیة كما ھو موضح في الشكل أدناهct= cvu.x+ cf: المختلطة، بحیث أنھا دالة من الشكل
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  واحدة من حجم النشاط من التكالیفوتسمى بالتكلفة الوحدویة، ویقصد بھا نصیب الوحدة ال :التكلفة الكلیة للوحدة               

  : الكلیة، وتحسب كاآلتي              

CTU= التكالیف الكلیة
حجم النشاط

 = = . = cvu+  

 :وبذلك یكون شكل منحنى التكلفة الوحدویة كم یلي  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

  

                                                                                Ctu 

              

  

  

   

  

          Ctu                            

Cf                     

 

       X                 


