
الحساسيةتحليل
التعادلنقطةوتحليل

الفصل الخامس



تحليل الحساسية
:الهدف منه

وع تحديد درجة تأثر  ات ربحية المشر ات األساسية غير المواتيةبالتغير ي بعض المتغير
:ثلمف 

وع وذلك للمفاضلة بير  ( 3)أسعار المخرجات والمدخالت أو ( 2)معدل الخصم أو ( 1) ة إنشاء المشر فير
وعات المختلفة .المشر

:المقياس

اتبالنسبةالربحيةمرونةمقياسباستخدامالحساسيةتقاس :يلي فيما مقياسالويتمثلاألساسيةالمتغير

ي أحد معايير الربحية = للربحية النقطةمرونة 
ي ف  التغير النسب 

ات األساسية ي أحد المتغير
ي ف  التغير النسب 

=للربحيةالقوسمرونة

 الربـــــحيةمعايير أحدxوالثان  األولاألساسي المتغير مجموع

 ي الكلي التغير
اتأحد ف  ي األولالربــحمعيار مجموعاألساسيةالمتغير

والثان 
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ي للتغير (المرونة)الربحيةحساسيةدرجةكانتكلما 
اتمنأيف  األساسيةالمتغير

ي التأخير الخصم،سعر التكاليف،االيرادات،)
منخفضة(التنفيذف 

مرتفعةالتوقعاتتأكد درجةكانتكلما ←

وعنجاحاحتمالكانكلما ← أعلالمشر

.صحيحوالعكس
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اتالربحيةحساسية-1 .الخصممعدللتغير

اتالربحيةحساسية-2 ي للتغير
.والتكاليفااليراداتف 

ي للتأخير الربحيةحساسية-3
.التنفيذف 

أنواع حساسية الربحية
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اتالربحيةحساسية-1 :الخصممعدللتغير

ي (r)الخصممعدليتمثل
ي األموالتكلفةمعدلف 

ي ماعي االجتالخصممعدلوالتجاريةالجدوىدراسةحالةف 
ف 

ي 
.واالجتماعيةاالقتصاديةالجدوىدراسةحالبر

أنواع حساسية الربحية

ارتفاع سعر الخصم يؤثر سلبيا على صافي القيمة الحالية إذا أخذنا صافي القيمة الحالية كمؤشر لقياس الربحية

اض :أنبافير

ي (1)
.المستخدمالربحيةمؤشر هو NPVالحاليةالقيمةصاف 

ي انخفاضإىليؤديالخصمسعر ارتفاع(2)
.الحاليةالقيمةصاف 

ي تتأثر درجةأيإىل:السؤال
اتالحاليةالقيمةصاف  ةبدرجةتتأثر هلالخصم؟سعر بتغير قليلة؟بدرجةأمكبير
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:(1)مثال

وعالمتوقعةوالتكاليفاإليراداتتدفقاتالتاىلي الجدوليوضح درجةحددي.مالمشر

ي حساسية
ي للتغير الحاليةالقيمةصاف 

.%25إىل%10منالخصممعدلف 

االيرادات ةالسن

المتوقعة

التكاليف

المتوقعة

ي العائد
صاف 

NR

%25معدل خصم %10معدل خصم 

00100

1200100

2300150

3350200

4400250

5600300

ي القيمة الحالية 
صاف 
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عةااليرادات المتوقالسنة
التكاليف 
المتوقعة

NR
ي العائ

دصاف 
تكاليف-ايرادات 

NPV
%10القيمة الحالية 
NR\(1+r)^n

%25القيمة الحالية 

00100-100-100.00-100.00

120010010090.9180.00

2300150150123.9796.00

3350200150112.7076.80

4400250150102.4561.44

5600300300186.2898.30

ي القيمة الحالية 
516.30312.54صاف 

الحــــــل
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وعمازال ي ولكن%25إىل%10منالخصمسعر ارتفاعبعد مربحا المشر
الحاليةالقيمةصاف 

NPV313إىل516منانخفضت.

:الخصملسعر بالنسبةللربحيةالقوسمرونةحساب

ي Δ=للربحيةالقوسمرونة
الخصمأسعار مجموعxالحاليةالقيمةصاف 

Δمجموع القيم الحاليةسعر الخصم

1

5736.0

84.828

35.0

15.0

76.203

)3.51654.312(

)10.025.0(

)10.025.0(

)3.51654.312(
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i
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R
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:تفسير المرونة

ي القيمة الحالية بـ انخفاضإىل % 1سعر الخصم بـ ارتفاعيؤدي
%0.57صاف 
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:يالحظ أن

ي سعر الخصم 1.
وع للتغير ف  المطلقة ألن القيمةمنخفضةدرجة حساسية ربحية المشر

.  أقل من الواحدلمرونة الربحية بالنسبة لمعدل الخصم 

ي القيالعالقة العكسية لمرونة الربحية عل اإلشارة السالبةتدل 2.
مة الحالية بير  صاف 

.ومعدل الخصم
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؟( معدل تكلفة األموال)و سعر الخصم IRRكيف نوجد الحد األقىص للحساسية عند إعطاءنا معدل العائد الداخلي 

:إذا كان

وع رابح وبالتاىلي فإن الحد األقىص الذي يصل عنده سعر الخص: سعر الخصم فإن < معدل العائد الداخلي 
م قبل أن المشر

وع إىل خاش هو قيمة معدل العائد الداخلي  .يتحول المشر

وع خاش باألصل وبالتاىلي ال نوجد الحد األقىص: سعر الخصم فإن> معدل العائد الداخلي  .المشر

:مثــال

ي حدود الحساسية لسعر الخصم؟20٪ وسعر الخصم 15إذا كان معدل العائد الداخلي  ٪  ، احسب 

:الحل

وع خاش> بما أن معدل العائد  .سعر الخصم فإن المشر

سميرة المالكي.أ



ي اإليرادات والتكاليف-2
ات ف  :حساسية الربحية للتغير

اض :بافير

ي أن(1)
.المستخدمالربحيةمؤشر هو NPVالحاليةالقيمةصاف 

ي انخفاضإىليؤديالتكاليفارتفاعأو الكلي االيراد انخفاضأن(2)
.الحاليةالقيمةصاف 

وعربحيةحساسيةدرجةهي ما  وعايراداتانخفاصعند المشر بنسبةالمشر

معينة؟بنسبةالكليةالتكاليفارتفاععند أو معينة

أنواع حساسية الربحية

من التغيرات األساسية التي تؤثر على ربحية المشروع التغيرات في اإليرادات والتكاليف ومن ثم يتعين اختبار درجة حساسية

.الربحية لالنخفاض في اإليرادات أو االرتفاع في التكاليف أو لكليهما

ي ظل ظروف عدم التأكد مرونة الربحية بالنسبة لمتغير أساسي ماقلتكلما 
وع عل االستمرار ف  .كلما زادت مقدرة المشر
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:(2)مثال

اض %10بنسبةالكلي االيراد انخفاضحدثثم،%10الخصممعدلعند السابقالمثالبياناتبافير

.معاكالهما أو %10بنسبةالكليةالتكاليفارتفاعأو

:المطلوب حساب

.مرونة الربحية لإليراد1.

.ومرونة الربحية للتكاليف2.

( .انخفاض االيراد وارتفاع التكاليف)ومرونة الربحية للتغير العام 3.
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الحــــــــــــل

:الخطوات

التغيير وبعد قبلالكليةوالتكاليفالكلي االيراد حساب1.

التكاليفوارتفاعااليراد انخفاضوبعد قبلالحاليةالقيمةحساب2.

.العاموللتغير وللتكاليفلإليراد،الربحيةمرونةحساب3.
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ي العائد قبل وبعد التغ1.
يير جدول االيراد الكلي والتكاليف الكلية وصاف 

بعد التغيير قبل التغيير سنة
االيراد 

الكلي 

التكاليف

الكلية

ي 
صاف 

العائد

االيراد 

الكلي 

(10%-)

ف التكالي

الكلية 

(10)+%

ي العائ
د صاف 

NR  بعد

انخفاض 

االيراد

ي العائ
د صاف 

NR  بعد

ارتفاع 

التكاليف

ي العائد 
 NRصاف 

بعد انخفاض 

ارتفاع+ االيراد 

التكاليف

00100100-0110100--110-110

1200100100180110809070

2300150150270165120135105

335020015031522011513095

440025015036027511012585

5600300300540330240270210

سميرة المالكي.أ



جدول القيمة الحالية قبل وبعد انخفاض االيراد وارتفاع التكاليف2.

ي السنة
صاف 

العائد

القيمة 

الحالية 

قبل 

التغيير 

القيمة الحالية بعد 

انخفاض االيراد

د القيمة الحالية بع

ارتفاع التكاليف

عد القيمة الحالية ب

انخفاض االيراد 

فوارتفاع التكالي

0-100-100.00100--110-110

110090.91809070

2150123.97120135105

3150112.7011513095

4150102.4511012585

5300186.28240270210

516.30382.45433.9300.2
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جدول القيمة الحالية قبل وبعد انخفاض االيراد وارتفاع التكاليف2.

ي السنة
صاف 

العائد

القيمة 

الحالية 

قبل 

التغيير 

القيمة الحالية بعد 

انخفاض االيراد

د القيمة الحالية بع

ارتفاع التكاليف

القيمة الحالية بعد 

انخفاض االيراد 

وارتفاع التكاليف

0-100-100.00100--100.00-110-110.00-110-110.00

110090.918072.739081.827064.55

2150123.9712099.17135111.5710586.78

3150112.7011586.4013097.679571.37

4150102.4511075.1312585.388558.10

5300186.28240149.02270167.65210130.39

516.30382.45434.08300.2
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وعهل• ؟%10بنسبةالكلي االيراد انخفاضبعد مربحا زالما المشر

:الكلي لإليراد الربحيةمرونةحساب

ي القيمة الحالية( = النقطة)مرونة الربحية لإليراد 
ي صاف 

ي ف  التغير النسب 

ي اإليراد الكلي 
ي ف  التغير النسب 

59.2
10.0

2592.0

10.0

26.516

26.51645.382













:أنيالحظ

وعربحيةحساسيةدرجة1. ةااليرادالنخفاضالمشر بالنسبةالربحيةلمرونةالمطلقةالقيمةألنكبير

.الواحدمنأكي  االيرادالنخفاض

ي بير  الطرديةالعالقةعلالربحيةلمرونةالموجبةاإلشارةتدل2.
.الكلي يراد واال الحاليةالقيمةصاف 

ي انخفاضإىليؤدي%1بنسبةالكلي االيراد انخفاض3.
%2,59بنسبةالحاليةالقيمةصاف 
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وعهل• ؟%10بنسبةالكليةالتكاليفارتفاعبعد مربحا زالما المشر

:الكليةللتكاليفالربحيةمرونةحساب

ي القيمة الحالية( = النقطة)مرونة الربحية للتكاليف 
ي صاف 

ي ف  التغير النسب 

ي التكاليف الكلية
ي ف  التغير النسب 

59.1
10.0

1591.0

10.0

26.516

26.5161.434







:أنيالحظ

وعربحيةحساسيةدرجة1. ةالتكاليفالرتفاعالمشر بالنسبةبحيةالر لمرونةالمطلقةالقيمةألنكبير

.الواحدمنأكي  التكاليفالرتفاع

ي بير  العكسيةالعالقةعلالربحيةلمرونةالسالبةاإلشارةتدل2.
.التكاليفو الحاليةالقيمةصاف 

ي انخفاضإىليؤدي%1بنسبةالتكاليفارتفاع3.
.%1.59بنسبةالحاليةالقيمةصاف 
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وعهل• ةالكليالتكاليفارتفاعو %10بنسبةالكلي االيراد انخفاضبعد مربحا مازالالمشر

؟%10بنسبة

:العامللتغير الربحيةمرونةحساب

ي القيمة الحالية= مرونة الربحية للتغير العام 
ي صاف 

ي ف  التغير النسب 

ي االيراد الكلي والتكاليف الكلية
ي ف  التغير النسب 

مرونة الربحية للتكاليف+مرونة الربحية لإليراد = مرونة الربحية للتغير العام 

17.4
10.0

4166.0

10.0

26.516

26.51619.301










:أنيالحظ

وعربحيةحساسيةدرجة1. ةالتكاليفوارتفاعااليراد النخفاضالمشر الربحيةلمرونةالمطلقةالقيمةألنكبير

.الواحدمنأكي  التكاليفالرتفاعبالنسبة

ي بير  العكسيةالعالقةعلالربحيةلمرونةالسالبةاإلشارةتدل2.
الكلي االيراد اتتغير )والحاليةالقيمةصاف 

.(والتكاليف

.%4.17بنسبةالحاليةالقيمةانخفاضإىليؤدي%1بنسبة(التكاليفوزيادةالكلي االيراد انخفاض)3.
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ي للتأخير الربحيةحساسيةتحسب
اضالتنفيذ ف  ةالمنافعتولد تأخر بافير ثم(مثالكسنة)عينةمفير

ي حساب
ي ومقارنتها الحاليةالقيمةصاف 

ي الحاليةالقيمةبصاف 
.فيذالتنتأخير عدمحالةف 

ي للتأخير الربحيةحساسية-3
:التنفيذف 

أنواع حساسية الربحية

:(3)مثال

تب ع ي المثال السابق فإن ذلك يير
ة اإلنشاء امتدت لسنتير  بدال من سنة واحدة ف  اض أن فير ليه أيضا تأخر تولدبافير

.اإليرادات لمدة عام

:  المطلوب

ي اإلنشاء لمدة عام؟
وع بالنسبة للتأخير ف  حساب حساسية ربحية المشر
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ي االنشاء 
ي القيمة الحالية= مرونة الربحية للتأخير ف 

ي صاف 
ي ف  التغير النسب 

ة االنشاء ي فير
نسبة التأخير ف 

ي العائدالتكاليف الكليةاإليراد الكلي ةالسن
 NRصاف 

تكاليف-إيرادات 

القيمة الحالية

NR\(1+r)^n

0050-50-50.00

1050-5045.45-

220010010082.64

3300150150112.70

4350200150102.45

540025015093.14

ي القيمة الحالية
292.72صاف 

الحـــــــل
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ي القيمة الحالية 
ي صاف 

ي ف  ي القيمة الحالية= التغير النسب 
ي صاف 

x100%التغير ف 

القيمة الحالية بدون تأخير 

ي اإلنشاء 
ي القيمة الحالية = مرونة الربحية للتأخير ف 

ي صاف 
ي ف  التغير النسب 

ة االنشاء ي فير
نسبة التأخير ف 

4272.0
1

26.516

26.51672.295







:أنيالحظ

وعربحيةحساسيةدرجة1. لمرونةلقةالمطالقيمةألنمنخفضةالتكاليفوارتفاعااليراد النخفاضالمشر

.الواحدمنأقلالتكاليفالرتفاعبالنسبةالربحية

ي بير  العكسيةالعالقةعلالربحيةلمرونةالسالبةاإلشارةتدل2.
ي أخير التو الحاليةالقيمةصاف 

تنفيذ ف 

وع المشر

ي التأخير يؤدي3.
وعتنفيذ ف  ي انخفاضإىل%1بنسبةالمشر

.%0.427بنسبةالحاليةالقيمةصاف 
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ي األسئلةمن
ي تثار البر

اتاألقىصالحد هوما :الحساسيةتحليلمجالف  انخفاضأوتكاليفالأو الخصمسعر ارتفاع)المواتيةغير للتغير
وعيتحولأنقبل(االيراد ا خاشإىلرابحمنالمشر مئوية؟بنسبةعنها معي 

تقدير حدود الحساسية: رابعا

:لتوضيح كيفية اإلجابة عل هذا السؤال سنأخذ هذا المثال

:(4)مثال

:افترضي أن البيانات التالية تصف حالة مشروع ما

القيمة الحاليةالمتغير 

5000القيمة الحالية للمنافع

4000القيمة الحالية للتكاليف

%10(سعر الخصم)معدل تكلفة األموال 

%20معدل العائد الداخلي 

:الحــــــل

:الرتفاع التكاليف-1

التكاليف الفعلية÷ المنافع

 =5000÷4000=1.25

1.25 - 1 = 25 * 100 = 25%
بنسبة عترتفوهذا يعني أن التكاليف يمكن أن 

ى ٪ قبل أن يتحول المشروع من رابح إل25

.خاسر

:نخفاض اإليرادال -2

ليةالمنافع الفع÷ التكاليف

 =4000 ÷5000 =0.8

0.8 - 1 = - 0.2 * 100 = 20%
تنخفضوهذا يعني أن المنافع يمكن أن 

٪ قبل أن يتحول المشروع من 20بنسبة 
.رابح إلى خاسر

.وتمثل هذه النسب الحدود القصوى للتغيرات غيرالمواتية

:نوجد الحد األقىص

x100%والنسبة الفعلية 1هو الفرق بير   

:التعليق

قبل%20إىلأقىصكحد الخصمسعر يزيد أنالممكنمن-1

وعيتحولأن الخسارةإىلالمشر

%20بةبنسأقىصكحد الكلي االيراد ينخفضأنالممكنمن-2

وعيتحولأنقبل الخسارةإىلالمشر

%25بنسبةأقىصكحد التكاليفتزداد أنالممكنمن-3

وعيتحولأنقبل .الخسارةإىلالمشر
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:الرتفاع سعر الخصم-3

سعر < بما أن معدل العائد الداخلي 

يدالخصم فإن سعر الخصم يمكن أن يز

قيمة معدل )٪ 20كحد أقصى إلى 

قبل أن يتحول المشروع إلى ( العائد
خاسر  



:(5)مثال

ي  :أنعلمتإذا والتكاليفالكلي وااليراد الخصملسعر الحساسيةحدود احسب 

ي 
11000=للتكاليفالحاليةالقيمةصاف 

ي 
12000=الكلي لاليراد الحاليةالقيمةصاف 

%10=(األموالتكلفةمعدل)الخصمسعر 

IRR=9%الداخلي العائد معدل

:الحــــل

التكاليف/المنافع=التكاليفارتفاع

=12000/11000

=1.091

100*0.091=1-1.091:القصوىالحدود 

=9.1٪

المنافع/ التكاليف = انخفاض المنافع 

 =11000 /12000

 =0.9166

100* 0.0834-= 1–0.9166: الحدود القصوى

 =8.3٪
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:ارتفاع سعر الخصم

معدل العائد ، بالتالي فإن المشروع< سعر الخصم 

خاسر 



تحليل نقطة التعادل

:التعريف

وع تكاليفه بالضبط دون ي تغطي عندها ايرادات المشر
.زيادة أو نقصاننقطة التعادل هي حجم المبيعات البر

وعينتجهأنيمكنمبيعاتحجمأقللتحديد التعادلنقطةتستخدم للخطراءهبقيعرضأندونالمشر

وعطاقةمنأقلالتعادلعندهيتحققالذيالمبيعاتحجمكانكلما − وعانجاحفرصةكانتكلما القصوىالمشر .أكي  لمشر

وع− ي للتقلباتحساسيةأقليكونالمنخفضةالتعادلنقطةذاتالمشر
وعمنالسوقف  مرتفعةعادلتنقطةذاتالمشر

.نسبيا
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إذا كانت العالقة بين كمية المبيعات من ناحية والتكاليف واإليرادات من ناحية أخرى خطية، فإن نقطة التعادل

:يمكن تحديدها باستخدام الخريطة التالية
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:رياضيا

_______التكاليف الثابتة  = مبيعات التعادل 

ة  –السعر  متوسط التكلفة المتغير

:

:حيث أن

Q= كمية المبيعات 

 F= التكاليف الثابتة 

P= سعر البيع 

ة  =Vمتوسط التكلفة المتغير

150
25

300
' 







VP

F
Q
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القيمةالرمزالبند

P5متوسط السعر

ة   V2متوسط التكلفة المتغير

ي سنة عادية
F300التكلفة الثابتة ف 

(:6)مثال 

:المطلوب

.تحديد حجم مبيعات التعادل

150
25

300
' 







VP

F
Q

:افترضي لدينا البيانات التالية لمشروع ما

100
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150
3

450

25

150300
' 











VP

KF
Q

:(7)مثـــــــــال

وعهدفكانإذا الالزمالمبيعاتحجمأوجدي ؟150قدرهربــحتحقيقالمشر

:الحل

___الربــح+الثابتةالتكاليف=التعادلمبيعات

ة–السعر  متوسط التكلفة المتغير

.ويستخدم تحليل التعادل أيضا لتحديد حجم المبيعات الالزم لتحقيق مستوى ربح معين

، فإن حجم المبيعات الالزم لتحقيق هذا المستوىKفبافتراض أن المشروع ال يتنازل عن تحقيق مستوى ربح 

:من الربح يتحدد كما يلي

150
3

450

25

150300
' 











VP

KF
Q
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