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 لرابعالفصل ا 

 واتخاذ القرارات التحليل التفاضلي

 مقدمة

 من الوظائف األساسية لإلدارة، حيث تواجه إدارة الشركاتالبدائل واختيار أفضلها( تعتبر عملية اتخاذ القرارات )المفاضلة بين    

ا، هل يتم شراء االجزاء التي تدخل في إنتاجهمثل: تحديد أي المنتجات التي يجب  قرارتحتاج إلى اتخاذ  التيمشاكل ال العديد من

 الخاصة. او االوامر قبول أو رفض الطلبيات تصنيع المنتج او شراؤها،

وايرادات البدائل األخرى ويعتبر اساس هذه  فبتكالي لوالتخاذ أي قرار يجب مقارنة التكاليف وااليرادات الخاصة بأحد البدائ  

 ركيز على التكاليف وااليرادات التي تختلف بين البدائل.حيث يتم التالمقارنات التحليل التفاضلي، 

من الخصائص الهامة  مءمةخاصية المالتعتمد القرارات اإلدارية في اتخاذها على المعلومات المحاسبية، وتعتبر بصفة عامة و    

 التي يجب توافرها في المعلومات المحاسبية حتى يمكن االعتماد عليها ألغراض اتخاذ القرارات.

 المالمءمة؟المقصود بخاصية ا م

 صلة بالقرار المراد اتخاذه، وحتى تكون معلومات التكاليفذات  وااليرادات التكاليف معلوماتأن تكون  ءمةالمال بخاصية يقصد  

 :هما نفيها شرطييجب أن يتوفر  وااليرادات مالئمة

  :أن تختلف باختالف البدائل - أ

التي ال  او االيرادات التي تختلف من بديل آلخر تكون مالئمة التخاذ القرار، أما التكاليف او االيرادات ويقصد بها أن التكاليف   

بمبلغ عمالة لمثالً إذا كانت اإلدارة تفاضل بين بديلين لإلنتاج وكالهما يحتاج ف ،تختلف بين البدائل تعتبر غير مالئمة التخاذ القرار

بمبلغ عمالة لمالئمة للمفاضلة بين البديلين، ولكن إذا كان البديل األول يحتاج ، فإن تكلفة العمالة تكون تكاليف غير لاير 5000

ألنها  مالة تكلفة مالئمة التخاذ القرارتكلفة الع، ففي هذه الحالة تعتبر لاير 4000 بمبلغ عمالةلبينما يحتاج البديل الثاني  لاير 6000

ومن ناحية اخري . او تكاليف متزايدة تكلفة تفاضليةتسمى  (4000 ˗6000)لاير  2000، والفرق بينهما وقدرة البديلين تختلف بين

 عن بديل اخر.  لألنه يمكن تجنب دفعها باختيار بدي التكاليف الممكن تجنبها ايضا فان التكاليف التي تختلف بين البدائل تسمي

 أن تكون متوقعة مستقبالً:  - ب

في  تحملتها المنشاةلفترة التي يغطيها القرار، أما التكاليف التاريخية التي بمعنى أن تكون التكاليف متوقعة الحدوث خالل ا   

مع مالحظة ان  .تكاليف غارقةويطلق عليها  وال يمكن تغييرها االن بأي قرار تعتبر تكاليف غير مالئمة التخاذ القرارات الماضي

 ر مالئمة.إذا لم تختلف بين البدائل تعتبر تكاليف غيالتكاليف المتوقعة مستقبال 

 تعتبر جميع التكاليف المتوقعة مستقبالً مالئمة في اتخاذ القرارات. هل توافق على ذلك ولماذا؟ س:

 ال اوافق: الن التكاليف المتوقعة مستقبال إذا لم تختلف بين البدائل تعتبر تكاليف غير مالئمة.     

 : ما هي التكاليف المالئمة؟س

 وتسمي ايضا ،تكلفة تختلف بين البدائل في القرار الواحد ، وهيصلة بالقرار المراد اتخاذهت التكاليف ذا يه التكلفة المالئمة

 .التكلفة المتزايدة واالتكلفة التفاضلية  واالتكلفة الممكن تجنبها 

 المالئمة في اتخاذ بعض القرارات اإلدارية وهي:   وااليرادات وسوف نوضح كيفية استخدام التكاليف

 الخاصة. االوامرفض قرار قبول أو ر -1

 .قرار الشراء أو التصنيع -2
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 :الخاصة االوامرقرار قبول أو رفض  اوال:

في بعض الحاالت هو امر شراء لمرة واحدة وال يعتبر من االعمال الجارية المعتادة للشركة. ويتمثل هذا القرار في انه االمر الخاص:  

، والتخاذ بإنتاجها، وطاقة الشركة تسمح لشركةل االساسية سعاراالار تختلف عن خاصة بأسع او طلبيات أوامر الشركة علىيعرض 

 كاآلتي: )قائمة دخل ( االمر ربححساب صافي الطلبيات يتم  االوامر او قرار قبول أو رفض هذه

 ××          ( االمرسعر بيع ×  االمرحجم ) )ايراد الطلبية (االيراد المضاف    

   :)تكلفة الطلبية(ةالمضافتكاليف ال (˗)  

 (××)                 (  ت متغيرة للوحدة×  االمرحجم  )ت. متغيرة      

 اذاكان +  " ربح " يقبل األمر               (xx)     )××(                                            إن وجدت لألمرة بت. ثات     

 " خسارة " يرفض األمر  –اذا كان        ××                    الشركة(في ربح  التغير) االمرخسارة  واصافي ربح  =   

 يتساوى القبول والعرض "اذا كان صفر "                                                                                                               

 

بية خاصة يجب التأكد من وجود طاقة متاحةة كافيةة لهةذه الطلبيةة بمةا اليةىثر علةى انتةاج الشةركة او رفض طل : عند قبول ملحوظة هامة

، لذلك يجب في بداية التمةرين التأكةد مةن وجةود طاقةة تسةمح بأنتةاج الطلبيةة علةى النحةو واال يجب اخذ تكلفة الفرصة البديلة في االعتبار

 التالي:

 تاج الفعلي =الطاقة العاطلة )غير المستغلة (االن –اجمالي الطاقة االستيعابية للشركة 

 ثم نقارن حجم الطلبية الخاصة مع الطاقة العاطلة :

 من الطاقة العاطلة : بالتالي الطاقة تسمح  بقبول الطلبية ،واليوجد تأثير على المبيعات الحالية للشركة  اقل حجم الطلبية

 وعليه التوجد تكلفة فرصة بديل 

  من الطاقة العاطلة : بالتالي الطاقة ال تكفي  النتاج الطلبية  اكبرحجم الطلبية 

إذا كانت طاقة الشركة مستغلة بالكامل، فان قبول امر خاص سوف يىدي الي نقص مبيعات الشركة المعتادة وبالتالي يىدي   

ة لقبول االمر ويضاف على الي وجود هامش مساهمة مفقود للشركة ويعتبر هامش المساهمة المفقود بمثابة تكلفة فرصة بديل

 تكلفة االمر الخاص، ويحتسب كاالتي:

 هامش المساهمة للوحدة × هامش المساهمة المفقود نتيجة نقص مبيعات الشركة = النقص في مبيعات الشركة 

 لفة المتغيرة للوحدة للشركة(التك –)سعر البيع الشركة المعتاد                                                                       
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 بتصرف( 265،267)مثال الكتاب صفحة  :1تمربن 

 وحدة وحجم االنتاج 2000والطاقة المتاحة  لاير للوحدة، 698في مجال انتاج الدرجات، ويبلغ سعر البيع  الشركات إحدى تعمل

  لاير على النحو التالي: 564وحدة، وتبلغ تكلفة انتاج الوحدة  1500الحالي  والمبيعات

 مواد مباشرة

 عمالة مباشرة

 تكاليف صناعية اضافية غير مباشرة

 تكلفة انتاج الوحدة

  لاير 372

 لاير    90

 لاير 102

 لاير 564

مركز  من عرضاً لاير للوحدة، وقد تلقت الشركة  12في التكاليف الصناعية االضافية غير المباشرة يبلغ  المتغيرالجزء  علما بان    

وتتضمن التعديالت التي طلبها مركز شرطة العليا في اضافة  لاير لكل دراجة، 558دراجة معدلة بسعر  100شرطة العليا لشراء 

لاير زيادة في التكاليف المتغيرة للوحدة،  34وتتطلب هذه التعديالت  دعائم لحمل اجهزة االتصال الالسلكي واللوازم األخرى،

ولن يىثر هذا االمر على المبيعات  لدهان لوحات الدرجات بشعار مركز الشرطة. لاير 2400كة مبلغ تحمل الشرباإلضافة الي 

 المعتادة للشركة 

  الالزمة.بالحسابات  رأيك؟ دعم العرضهل تنصح الشركة بقبول  المطلوب:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 :(2مثال )
 وحدة 10000 االنتاجية للشركةطاقة اللاير للوحدة، وتبلغ  15 المعتاد للشركة البيع ويبلغ سعر منتج وحيدإحدى الشركات  تنتج  

 عند هذا المستوي من النشاط: انتاج وبيع الوحدة تكاليفشهريا، وفيما يلي 

 لاير 2.5 مواد مباشرة

 لاير 3 المباشرةعمالة ال

 غير المباشرة المتغيرة ضافيةاال التصنيعتكاليف 

 غير المباشرة الثابتة ةضافياال التصنيعتكاليف 

 مصروفات البيع المتغيرة

 مصروفات البيع والمصروفات االدارية الثابتة

 لاير 0.5

 لاير 4.25

 لاير 1.5

 لاير 2

لاير  12وحدة بسعر  2000 تم استالم امر من عميل خارجي يطلب شراء ، وقدشهريا وحدة 8000وتقوم الشركة بإنتاج وبيع 

 ر على المبيعات المعتادة للشركة، ولن تتحمل الشركة مصروفات البيع المتغيرة في هذا االمر الخاص.ولن يىثر هذا االمللوحدة، 

 : في حالة قبول االمر ما هو مقدار الزيادة او االنخفاض في ارباح الشركة؟المطلوب

 

 

 

 

 

 

 

 

  :( 3) مثال
 2000الكاملةة، ولةذلك يتطلةب قبةول االمةر التخلةي عةن  وحةدة وهةي طاقتهةا 10000نفس المثال السابق بفرض ان الشركة تنتج وتبيع   

 لاير للوحدة، فهل تقبل االمر الخاص؟ 15وحدة من مبيعاتها المعتادة بسعر 
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 قرار الشرامء أو التصنيع: ثانيا:

أو شراء هذا الجزء من أحةد قد تواجه إدارة الشركة بمشكلة هل من األفضل لها تصنيع أحد األجزاء التي تدخل في منتجاتها النهائية    

 مع مالحظة أن: ختار أيهما أقلنتتم المقارنة بين تكلفة الشرامء وتكلفة التصنيع والموردين الخارجيين، والتخاذ هذا القرار 

 نيع(يمكن تجنبها بعدم التصهي التي )التصنيع + التكاليف الثابتة الخاصة بعملية  للتصنيع تكلفة التصنيع = التكلفة المتغيرة    

 الوحدة سعر شراء× تكلفة الشراء = عدد الوحدات      

 :5تمرين 

وقةد قةام  وحةدة، 8000وتبلغ احتياجاتها من هذا الجزء  بتصنيع أحد األجزاء التي تدخل في منتجاتها الرئيسية، اتشركال إحدى تقوم   

 بالشركة بإعداد التقرير التالي عن تكاليف إنتاج هذا الجزء:  حساباتقسم ال

 تكلفة للوحدة وحدة 8000تكلفة إنتاج  

 6 48000 مواد مباشرة

 4 32000 أجور مباشرة

 1 8000 غير المباشرة المتغيرة ضافيةاال التصنيع ت.

 3 24000 مرتبات المشرفين

 2 16000 الخاصةمعدات ال استهالك

 5 40000 محملة عامة غير مباشرة إضافيةمصروفات 

 21 168000 اجمالي التكلفة

 لاير للوحدة.  19وحدة سنوياً بسعر  8000توريد  مورد خارجيوقد عرض    

 : المطلوب

 هل تقبل الشركة هذا العرض وتوقف إنتاج هذا الجزء داخلياً؟  -1

هامش حقق ي جديد منتجتصنيع في  يمكن استغاللها المتاحة الطاقةفإن  ،بفرض أنه في حالة إيقاف التصنيع والشراء من الخارج -2

 فما هو البديل األفضل؟ لاير، 60000بمبلغ  شركةلل يعقطا ربح
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