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المؤسسة المستقبلیة ، والذي یعتبر نموذج تخطیطي ألھداف cvpإستعماالت تحلیل سلوك التكالیف ھو نموذج  -من بین ـوأھم :مقدمة
  .والمتعلقة بتحقیق النتائج المستھدفة، وكذا متطلبات تحقیق ھذه النتائج

من األدوات الھامة التي یستخدمھا المدیرون، إذ أنھ یساعدھم على فھم العالقات المتشابكة بین التكلفة  cvpویعتبر نموذج   
  .وحجم النشاط وأرباح المنظمة التي تسعى إلى تحقیقھا

ھو دراسة آثار التغیرات في التكالیف وحجم النشاط على أرباح المؤسسة، وبالتالي یعتبر أداة مھمة للمدیرین : cvpتحلیل  مفھوم
والتي تساعدھم على فھم العالقات المتشابكة بین التكلفة، حجم النشاط والربح، وذلك بالتركیز على العالقات بین العناصر الخمسة 

  :التالیة

 أسعار البیع؛ .1
 أو مستوى النشاط؛ حجم .2
 التكلفة المتغیرة الوحدویة؛ .3
 إجمالي التكالیف الثابتة؛ .4
 .تولیفة المنتجات المباعة .5

من حیث إنتھینا من دراسة سلوك التكالیف وتحدید معادلتھا في المحارة السابقة،  cvpتبدأ دراستنا لتحلیل  :cvpأساسیات تحلیل 
 contributionأو ما یعرف بھامش المساھمة  marge sur coût variableوذلك بعد التطرق للھامش على التكلفة المتغیرة 

margin.  

وبالتالي فھو  ،CV والتكلفة المتغیرة) CA )chiffre d’affairesھو الفرق بین رقم األعمال  :M/cvالھامش على التكلفة المتغیرة 
یمثل القیمة المتبقیة من إیرادات المبیعات بعد طرح األعباء المتغیرة، وھي القیمة الباقیة لتغطیة التكالیف الثابتة وبعد ذلك تحقیق 

رباح، فإذا ، وبھذا فإن الھامش على التكلفة المتغیرة یستخدم أوال التكالیف الثابتة والباقي بعد ذلك یوجھ لأل)RTالنتیجة (أرباح الفترة 
لم یكن الھامش على التكلفة المتغیرة كافیا لتغطیة التكالیف الثابتة تتحقق خسائر خالل الفترة، ویوضح الشكل التالي معنى الھامش 

  :على التكلفة المتغیرة

   

   

    

  

    

  

   

    

  : ويتم حساب الهامش على التكلفة المتغيرة وفق الصيغة التالية      

    CV –M/cv= CAرقم األعمال ـ التكاليف المتغيرة = الهامش على التكلفة المتغيرة       

 

  

  رقم

  األعمال

CA 

 التكلفة

 المتغیرة

 CV  

  الھامش على

  التكلفة المتغیرة

M/cv 

 .وعتبة المردودية) profit-volume-coûtالربح ۔الحجم۔التكلفة( CVPنموذج : المحاضرة الرابعة
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  .یمثل سعر البیع للوحدة  P: حیث  =CVU.X -.X퐏퐱M/cv  : وتكون الصیغة الریاضیة للھامش على التكلفة المتغیرة ھي        

  .وتستعمل الصیغة السابقة لحساب إجمالي الھامش على التكلفة المتغیرة        

  :وذلك كما یلي - عند الحاجة إلیھ–) للوحدة(ویمكن استعمال الصیغة السابقة لحساب الھامش على التكلفة المتغیرة الوحدوي         

CVU - 퐏퐱 =. إجمالي الھامش على التكلفة المتغیرة  =.
حجم النشاط

= M/cvU 

  : كما یلي) والتي نحتاج إلیھا في عتبة المردودیة(كما یمكن حساب نسبة الھامش       

  ℅ 100*/100=  الھامش على التكلفة المتغیرة
رقم األعمال

= (℅) TM/cv 

  . على النسبة المئویة للھامش على التكلفة المتغیرة من رقم األعمال TM/cvویعبر 

  :ھو الصیغة أو المعادلة الریاضیة التي تحدد لنا قیمة نتیجة المؤسسة، وذلك باإلعتماد على الصیغة التالیة  :CVP نموذج

  

  

  

  

  

  

  

  

 CF -CF= M/cv -CV) -(CV+ CF)= (CA -CT= CA -RT= CA:          أي أن

  : كما یلي CVPوتكون الصیغة الریاضیة لنموذج 

CF -CF= TM/cv.CA -RT= M/cv 

  :كما یلي 2012وقد كانت المعلومات المحاسبیة لشھر جوان ، portatifنوع من أجھزة التلفاز المحمولة  electechتنتج مؤسسة  :مثال

 دج؛ 5000= سعر البیع الوحدوي 
 دج؛ 3000= التكلفة المتغیرة للوحدة 
 دج، 24000000= إجمالي التكالیف الثابتة السنویة 
 تلفاز 1600= عدد الوحدات المباعة. 

  :أحسب لشھر جوان :المطلوب

 الھامش الوحدوي، نسبة الھامش؛إجمالي الھامش على التكلفة المتغیرة،  )1
 ، وأرسم المنحنى الخاص بھ؛)CVPنموذج (أكتب معادلة الربح  )2
 .أحسب النتیجة )3

 

 (CA)رقم األعمال 

 (CV)   التكالیف المتغیرة -

 (M/cv)الھامش على التكلفة المتغیرة 

   (CF)التكالیف الثابتة  -

  (RT)النتیجة 
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   :الحل

 : حساب إجمالي الھامش )1
  دج 8000000= 1600*5000= رقم األعمــــــــــــــــال

  دج 4800000= 1600*3000= التكالیف المتغیــــــرة -
  دج 3200000=                =    التكلفة المتغیرة/الھامش

 :التكلفة المتغیرة الوحدوي/حساب الھامش )2

 الھامش اإلجمالي= ت م الوحدوي/الھامش:  الطریقة األولى
حجم النشاط

 دج 2000= =  

 التكلفة المتغیة الوحدویة  –سعر البیع الوحدوي = ت م الوحدوي/الھامش: الطریقة الثانیة 
  دج 2000=  3000 – 5000=                                                

 :التكلفة المتغیرة/حساب نسبة الھامش )3

إجمالي الھامش= ت م/نسبة ھـ
رقم األعمال

*100 =*100 =40℅  

الھامش الوحدوي= ت م/نسبة ھـ: أو
سعر البیع وحدوي

*100 =*100 =40℅  

  RT= M/cvU.X-CF= 2000.X- 2000000:  دالة الربح )4

  .للشھر/دج 2000000= =  التكالیف الثابتة السنویة= التكالیف الثابتة الشھریة(
 :رسم المنحنى الخاص بدالة الربح )5

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

   RT= 2000.X- 2000000= 2000.1600- 2000000= 1200000 DA:  حساب النتیجة )6

من أجل التخطیط وإتخاذ القرارات، وبالتالي لھذا النموذج  CVPیتم تحلیل التكالیف ووضع نموذج  :CVPبعض تطبیقات نموذج 
  :عدة تطبیقات منھا

من أجل تحدید الشروط التي تسمح للمؤسسة بتحقیق نتیجة معینة، وستقتصر  CVPیتم تطبیق نموذج  :أستھداف ربح معین .1
وذلك بتحدید قیمة رقم األعمال أو حجم  -مع بقاء العوامل األخرى على حالھا–دراستنا ھنا على اإلھتمام بالمبیعات فقط 

 .من أجل تحقیق قیمة معینة من الربح) الكمیة المنتجة والمباعة(النشاط 
  ,خالل المثال السابق رقم األعمال والكمیة المباعة وذلك من أجل تحقیق نتیجة تساوي ضعف النتیجة السابقة حدد من :مثال
   :الحل

 2400000 =2*1200000 =2*: لدینا: حساب رقم األعمال DA = 푅푇 푅푇 
 =TM/cv.CA2- CF=> CA2 =:         ومنھ من خالل دالة الربح

/
 푅푇  

 RT 

                                                  

 

              RT= 2000*X- 2000000            profit                     

                                                                                     x 

              perte  

     -2000000                                                 SR (1000 u)       
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=  11000000   DA                                                         =  

,
    => 퐶퐴    

  حساب الكمیة المباعة:= M/cvU.X2- CF => 푋  = 
/

   푅푇  

=> 푋 = = = 2200 unités 

   DA   .푋 CA= 푃 11000000 =2200*5000 =:التأكد                        

فكرة شائعة في المحاسبة اإلداریة، حیث  CVPیعتبر تحلیل  :العوامل التي تؤثر في النتیجة) وتغییر(دراسة تأثیر تغیر  .2
وكذلك المنتجات التي یتم اإلستغناء (یمس تقریبا كل شيء یعملھ المدیر، فبفضلھ یتم تحدید المنتجات التي تصنع وتباع 

... ، تحدید سیاسات التسعیر الواجب إتباعھا، سیاسات التسویق المطبقة، أنواع تسھیالت اإلنتاج، سیاسات التموین )عنھا
 .وكذا دراسة تأثیر ھذه السیاسات الجدیدة على أرباح المؤسسة

a. تؤدي أحیانا بعض اإلستراتیجیات الخاصة بزیادة الطاقة اإلنتاجیة  :التغیر في التكالیف الثابتة وحجم المبیعات
للمؤسسة أو بعض السیاسات التسویقیة الھادفة لزیادة مبیعات المؤسسة  إلى زیادة مستوى التكالیف الثابتة، 

 .وبالتالي على المؤسسة دراسة تأثیر األوضاع الجدیدة على ربح المؤسسة وإتخاذ القرار المالئم بشأنھا
، أن القیام بحملة إشھاریة سیؤدي إلى زیادة )في المثال السابق( electrotechیرى مدیر المبیعات لمؤسسة  :مثال

 500000 كما أن ھذه الحملة اإلشھاریة ستكلف المؤسسة خالل شھر جوان ℅25الطلب على منتجات مؤسستھ بـ 
  بما تنصح مدیر مبیعات ھذه المؤسسة؟دج، 
   :الحل

  وحدة 2000)= ℅25*1600+1600( 1.25*1600 =مباعة الجدیدعدد الوحدات ال
  دج 2500000= 500000+ 2000000= التكالیف الثابتة الجدیدة 

  :ومنھ
  دج 10000000= 2000*5000= رقم األعمال الجـــدیــد

  دج 6000000= 2000*3000= تكالیف متغیرة جدیدة -
  دج 4000000= التكلفة المتغیرة الجدید/الھامش

  دج 2500000= تكالیف ثابتة جدیدة             -
  دج 1500000= النتیجة الجدیدة

  دج 300000= 1200000 -1500000= الربح  ∆: نالحظ أن
  .دج 300000ومنھ یكون من مصلحة المؤسسة تطبیق ھذه السیاسة اإلشھاریة ألنھا توفر لھا ربح إضافي یقدر بـ 

b. لكي تبقى المؤسسة متواجدة في السوق وتحافظ على حصتھا  :عاتالتغیر في التكالیف المتغیرة وحجم المبی
السوقیة یجب علیھا أن تتماشى مع التطورات الحاصلة، وتطویر منتجاتھا وفقا للحاجات الجدیدة والمتزایدة 

ات وھذا ما یزید من مبیع... للزبائن، وھذا بإدخال تعدیالت على المنتج، العملیات اإلنتاجیة، األسالیب التسویقیة
 .المؤسسة من جھة، ویؤثر على التكالیف من جھة أخرى وبالتالي التأثیر على دالة الربح

استعمال شاشات التلفاز المسطحة  electrotechتماشیا مع التطور في الصناعات اإللكترونیة تنوي مؤسسة  :مثال
في حالة استعمال الشاشات ) ثابت مع بقاء سعر البیع(وحدة  200بدل العادیة، وتتوقع المؤسسة زیادة مبیعاتھا بـ 

المؤسسة (دج للشاشة الواحدة  500المسطحة، كما أن تكلفة الشاشات المسطحة أعلى من الشاشات العادیة بـ 
  .، بما تنصح المؤسسة؟ علل اجابتك)تشتري الشاشات وال ُتصنعھا

   :الحل
  دج 3500=500+3000= اشةالقیمة اإلضافیة للش+تكلفة متغیرة سابقة= التكلفة المتغیرة الجدیدة

  تلفاز 1800= 200+1600= عدد الوحدات المباعة الجدید 
 
 
 
 
 



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

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

Pa
ge

5 
  :ومنھ

  دج 9000000= 1800*5000= رقم األعمــال الجــدیــد
  دج 6300000= 1800*3500= تكالیف متغیرة جدیدة -

  دج 2700000=                       ت م الجــدیــد/الھـامش
  دج 2000000=                          =      تكالیف ثابتة -

  دج 700000=                              = النتیجة الجدیدة
على المؤسسة عدم تطبیق ھذه التعدیالت في المنتج ألنھا تخفض من الربح، إال إذا أعتمدت على سیاسات تسویقیة 

  .تزید من عدد الوحدات المباعة
c. أحیانا تضطر المؤسسة إلى خفض أسعار بیع منتجاتھا  :ر البیع وحجم المبیعاتالتغیر في التكالیف الثابتة وسع

والقیام بحمالت إشھاریة لذلك، وھذا من أجل زیادة حجم مبیعاتھا، وتقوم بذلك في حالة ظھور تكنولوجیا جدیدة، 
 .أو في رأس السنة المیالدیة كما ھو الحال في قطاع السیارات

سیؤدي إلى زیادة حجم المبیعات بـ شریطة أن  ℅20أن تخفیض سعر البیع بـ  electrotechترى مؤسسة   :مثال
دج، بما تنصح المؤسسة  300000تقوم بحملة إشھاریة لھذا التخفیض في سعر البیع حیث تبلغ تكالیف ھذه الحملة 

  ولماذا؟
  )في حصة المحاضرات( :الحل

d. قد تعمل المؤسسة على تغییر مكونات المنتج  :ة وحجم المبیعاتالتغیر في التكالیف المتغیرة والتكالیف الثابت
وھذا من أجل تحسین تنافسیتھا السوقیة، كما قد تعتمد المؤسسة على حمالت إشھاریة لمنتجاتھا الجدیدة قصد 

 . زیادة حجم مبیعاتھا
وھذا من أجل زیادة حجم ، )ذات الشاشة المسطحة(ترید المؤسسة القیام بحملة إشھاریة لمنتجاتھا الجدیدة  :مثال

تلفاز وھذا في حالة القیام  200تلفاز بدال من  500مبیعاتھا، حیث یتنبأ مدیر المبیعات زیادة حجم المبیعات بـ 
  .دج 100000بحملة إشھاریة تقدر تكلفتھا بـ 

  )في حصة المحاضرات( :الحل
e. أحیانا تكون أمام المؤسسة فرص إبرام صفقات خاصة مع مؤسسات قصد بیعھا كمیات  :التغیر في سعر البیع

معینة من منتجاتھا ولكن ھذه الصفقات تكون بأسعار تفاوضیة، كما قد تعمل المؤسسة على تخفیض أسعار 
 .منتجاتھا ألغراض تنافسیة قصد زیادة حجم مبیعاتھا

من أجل زیادة حجم مبیعاتھا بـ  ℅20أجھزة التلفاز بـ  تخفیض سعر بیع electrotechتنوي مؤسسة  :1مثال
  بما تنصحھا؟، ℅25

من أجل زیادة حجم مبیعاتھا بـ  ℅15تخفیض سعر بیع أجھزة التلفاز بـ  electrotechتنوي مؤسسة  :2مثال 
 بما تنصحھا؟ ، ℅12,5
من أجل زیادة حجم مبیعاتھا بـ  ℅25تخفیض سعر بیع أجھزة التلفاز بـ  electrotechتنوي مؤسسة  :3مثال 

  بما تنصحھا؟، ماذا تستنتج من خالل األمثلة السابقة؟، ℅25
تلفاز إذا أمكن منح  150إلبرام صفقة مع أحد تجار الجملة لبیع  electrotechھناك فرصة أمام مؤسسة  :4مثال 

سعر تقترحھ على المؤسسة ، ما ھو أدنى )حیث ال تؤثر ھذه الصفقة على حجم المبیعات العادیة(سعر مقبول 
؟، ما ھو سعر البیع الذي تقترحھ من أجل زیادة أرباح )الحالة األولى للمثال(بحیث ال ینخفض ربحھا السابق 

  . دج؟ 150000الشركة بـ 
  )یتم حل ھذه األمثلة في حصة المحاضرات(
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  SRعتبة المردودیة : الجزء الثاني

تحدید وتحلیل عتبة المردودیة، والتي تم تأجیلھا من أجل دراستھا في جزء مستقل نظرا  ھو CVPمن بین أھم إستعماالت نموذج 
  .ألھمیتھا في تحلیل اإلستغالل، وإتساع نطاق إستعمالھا من طرف المؤسسات اإلقتصادیة وخاصة الصناعیة منھا

  :BEP Even Point)-(Breakأو  SR (Seuil de Rentabilité)مفھوم عتبة المردودیة 

الذي تكون ) عدد الوحدات المنتجة والمباعة أو رقم األعمال(بأنھا ذلك المستوى من النشاط ) نقطة التعادل(ف عتبة المردودیة تعر
النتیجة الموافقة لھ معدومة، أي الحالة التي ال تحقق عندھا المؤسسة ال ربح وال خسارة، وتتمیز عتبة المردودیة بالخصائص الثالثة 

  ):عتبة المردودیة(اإلنطالق في عملیة التحلیل من إحداھا وذلك لتحدید مستوى النشاط الذي یتحقق عنده التعادل  التالیة، والتي یتم

 ؛CA= CT)   الثابتة والمتغیرة(التكالیف الكلیة ) = رقم األعمال(اإلیراد الكلي  .1
 ؛M/cv= CFالتكالیف الثابتة    = التكلفة المتغیرة/الھامش .2
 .RT= 0)   ال ربح وال خسارة(النتیجة تكون معدومة  .3

  :ھناك عدة طرق لحساب عتبة المردودیة والتي تتمثل فیما یلي :كیفیة حساب عتبة المردودیة

  :في الحالة العامة وفق إحدى العالقتین التالیتین SRیتم حساب عتبة المردودیة  :الصیغة العامة .1

 

 

  

  
العالقتین أعاله الوحیدتین التي یتم حساب من خاللھما رقم األعمال الذي یحقق نقطة التعادل بصفة وتعتبر 

مباشرة، أما الصیغ الالحقة فیتم حساب من خاللھا الكمیة المباعة التي تحقق نقطة التعادل ومن ثمة حساب رقم 
  .األعمال المرافق لھا

  یمكن حساب عتبة المردودیة electrotechمن المثال السابق لمؤسسة  :مثال
5000000 DA= SR= ∗ 

  DA 5000000 =:                                    أو  
,

 SR=   

التي تم التطرق لھا سابقا، وذلك بالبحث ) CVPنموذج (تعتمد ھذه الطریقة على معادلة الربح  :الطریقة الریاضیة .2
 : ن فیھا النتیجة معدومة، أي بحل المعادلة التالیةعن الوضعیة التي تكو

푃 .X- CVU.X- CF= 0   

   RT= 5000X- 3000X- 2000000من نفس المثال السابق لدینا  :مثال

   5000X- 3000X- 2000000= 0 :ومنھ

   SR= 5000X= 5000*1000= 5000000 DA:  أي 푋= 1000 unités: ومنھ

یم إستعمال معادلة الربح إلیجاد نقطة التعادل وذلك بالبحث عن الوضعیة التي تتساوى فیھا  :التكلفة المتغیرة/طریقة الھامش .3
 :ت م مع قیمة التكالیف الثابتة حیث یكون/قیمة إجمالي الھامش

M/cv= CF => M/cvU.X= CF   

   

SR= 
∗
/

 ou SR= 
/
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   M/cv- CF= RT=> 2000X- 2000000= 0من المثال السابق لدینا  :مثال                  

   2000X= 2000000: ھومن  

   푋= 1000 =< SR= 5000000 DA: ومنھ  

یمكن استنباط عتبة المردودیة باإلعتماد على أحد األشكال البیانیة التالیة مباشرة، وذلك بشرط  :طریقة الشكل البیاني .4
 ,Maple, R)أن یكون الشكل البیاني مرسوم بدقة على ورقة ملمتریة أو باإلعتماد على أحد البرامج الجاھزة 

Scilab…)  
a.  یمكن استنباط عتبة المردودیة من الرسم البیاني الذي یتضمن منحنى التكالیف الكلیة ومنحنى اإلیراد

 :، حیث تكون نقطة التعادل ھي نقطة تقاطع المنحنیین، كما یلي)رقم األعمال(الكلي 
 

  

  

b.  التكالیف الثابتة ومنحنى یمكن استنباط عتبة المردودیة من الرسم البیاني الذي یتضمن منحنى
 :التكلفة المتغیرة، حیث تكون نقطة التعادل ھي نقطة تقاطع المنحنیین، كما یلي/الھامش

  

 
c.  یمكن استنباط عتبة المردودیة من الرسم البیاني الخاص بدالة الربح ، حیث تكون نقطة التعادل ھي نقطة

 :تقاطع منحنى دالة الربح مع حامل محور الفواصل، كما یلي
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ھو المدة الزمنیة التي تستغرقھا المؤسسة في النشاط من أجل إنتاج وبیع الكمیة التي تحقق  :الزمن الالزم لتحقیق عتبة المردودیة
  : نقطة التعادل، ویتم حسابھا كما یلي

  

  
  
  
  

  

  .تحدید تاریح تحقیق عتبة المردودیةومن خالل حساب المدة الزمنیة یتم 

  . =SR℅ ℅:  كما یمكن حساب نسبة عتبة المردودیة، كما یلي

كلما كانت المدة الزمنیة الالزمة لبلوغ عتبة المردودیة أقصر، أو نسبتھا أعلى كان ذلك في صالح المؤسسة، ألن تحقیقھا  :مالحظة
  .یكون أسھل

  : الزمن الالزم لتحقیق عتبة المردودیة  من المثال السابق لدینا :مثال

  = 225 jours                                                                                            PM= .      

  2012أوت  16: أي تاریخھا ھو

 . =SR℅  = ℅62:  أما نسبتھا فھي

ویمكن تعریف ھامش األمان یأنھ الفرق بین ، CVPمن بین العالقات المستعملة في نموذج  MSیعتبر ھامش األمان  :ھامش األمان
، )لعتبة المردودیةیعبر ھذا الفرق عن الزیادة في رقم األعمال بالنسبة (رقم األعمال الحالي المحًقق أو المتوقع وقیمة عتبة المردودیة 

حیث یحدد المقدار الذي یمكن أن تنخفض بھ المبیعات قبل أن تحقق المؤسسة خسائر، ویعبر عنھ بالقیمة النقدیة أو بنسبة مئویة، ویتم 
  :حساب قیمتھ كما یلي

  :ویمكن توضیح ھامش األمان أكثر من خالل الشكل التالي

 

PM= 
.  

= 
.  

 

MS= CA- SR 
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  :ھامش األمان كما یليكما یتم حساب نسبة 

  

  
  

   MS= CA- SR= 8000000- 5000000= 3000000 DA:  من المثال السابق نجد

 . =MS℅   ℅37,5 =:أما نسبة ھامش األمان

  : مالحظات

 دوما یكون :SR+ MS= CA  
 دوما یكون :℅SR+ ℅MS= 100℅  

  :دائرة كما یليویمكن تمثیل نسب عتبة المردودیة وھامش األمان بواسطة 

 

SR
62,5%

Marge 
de 

Securité
37,5%

chiffre d'affaires

 

℅MS= .  ℅ 


