
أثر ھیكل التكالیف على ربحیة الشركة

ھَیمن محمد عزیز إسماعیل



الكلفة :- ھي تضحیة بموارد اقتصادیة (مواد، العمل، ▶

الخدمات) مقابل التوقع الحصول على منفعة (سلعة أو 

خدمة) قابلة للقیاس بالعملة النقدیة سواء تم الحصول 

علیھا في الوقت الحاضر أو المستقبل ومن الممكن التنبؤ 

بھا وتحدیدھا مقدماً. 



ھناك عددت تصنیفات أو التبویبات لعناصر التكالیف أھمھا:

أوالً: التصنیف الطبیعي.

ثانیاً: التصنیف الوظیفي.

ثالثا: تصنیف عناصر التكالیف طبقاً لعالقتھا بوحدة المنتج.

رابعا: تصنیف عناصر التكالیف حسب عالقتھا بحجم اإلنتاج.



التكالیف المتغیرة: وھي التكالیف التي تتغیر بمجموعھا طردیاً بالزیادة 1.

أو بالنقصان وبنفس النسبة كلما تغیر حجم اإلنتاج ولكنھا ثابتة للوحدة 

الواحدة مثل المواد الخام و أجور عمال اإلنتاج فھذه التكالیف تزداد كلما 

زاد اإلنتاج وتنخفض إذا نقص اإلنتاج وعند توقف اإلنتاج تكون صفراً.

التكالیف الثابتة: وھي التكالیف التي ال تتغیر بمجموعھا ضمن مدى 2.

معین مع التغیر في حجم اإلنتاج ولكنھا متغیرة للوحدة الواحدة مثل 

اإلیجار ورواتب المدیرین ویالحظ ھناك إن الشركة یتحمل ھذه 

التكالیف حتى لو توقف اإلنتاج نھائیاً.



الجدول أدناه یوضح خصائص التكالیف المتغیرة والثابتة
التكالیف الثابتة التكالیف المتغیرة حجم النشاط األشھر

إجمالي للوحدة الواحدة إجمالي للوحدة 
الواحدة

200,000 ∞ 0 0 0 1

200,000 200,000 5,000 5,000 1 2

200,000 100,000 10,000 5,000 2 3

200,000 40,000 25,000 5,000 5 4

200,000 20,000 50,000 5,000 10 5



ھیكل التكالیف واستقرار األرباح:
 ما ھو ھیكل التكالیف األحسن عندما یكون للمدیر حریة 
معاوضة التكالیف الثابتة بالمتغیرة أي تكالیف متغیرة 
عالیة وتكالیف ثابتة منخفضة أو العكس؟ ال توجد إجابة 
موحدة لھذا السؤال، ولكن یمكن أن نقول أن ھناك مزایا 
لكل اتجاه استناداً إلى ظروف معینة، وحتى یمكن 
إیضاح ما نقصده نشیر إلى قائمتي الدخل للشركة (س) 
والشركة (ص) فیما یلي: الحظ أن لكل من الشركتین 
ھیكل تكالیف مختلف جداً، فالشركة (س) تكالیف متغیرة 

عالیة وتكالیف ثابتة منخفضة وللشركة (ص) العكس: 



الشركة (س) الشركة (ص)

البیانات القیمة  % القیمة  %

المبیعات 100 000 100 100 000 100

000 60 ــ ت . م 60 30 000 30

ھامش المساھمة 40 000 40 70 000 70

ــ ت . ث 30 000 60 000

صافي الربح 10 000 10 000



والسؤال ھو أي من الشركتین ذات التكالیف أحسن من 
األخرى؟ تعتمد اإلجابة على عدة عوامل ، بما في ذلك 
االتجاه طویل للمبیعات، وتذبذب مستوى المبیعات من سنة 
ألخرى واتجاھات اإلدارة نحو المخاطرة. فإذا كانت مبیعات 
الشركة (ص) ستزید عن (000 100) في المستقبل یكون 
للشركة (ص) ھیكل التكالیف أحسن، ویرجع السبب في ذلك 
إلى أن نسبة ھامش المساھمة أعلى وأن األرباح ستزید 
بمعدل أسرع مع زیادة المبیعات وإلیضاح ذلك نفترض أن 
كال الشركتین تتوقع زیادة 10% في المبیعات، لذلك  تصبح 

قائمة نتائج األعمال كاألتي:  



الشركة (س) الشركة (ص)

التفاصیل القیمة  % القیمة  %

المبیعات  110 000 100 110 000 100

ــ ت . م 66 000 60 33 000 30

ھامش المساھمة 44 000 40 77 000 70

ــ ت . ث 30 000 60 000

صافي الربح 14 000 17 000



وكما توقعنا فإنھ على الرغم من أن الزیادة في المبیعات 

ً أكبر  واحدة في الشركتین فإن الشركة (ص) حققت أرباحا

نتیجة الرتفاع نسبة ھامش المساھمة لدیھا.



رافعة التشغیل:

من ناحیة العلمیة یقصد بالرافعة إمكانیة رفع شئ كبیر بقوة صغیرة، 

وبالنسبة للمدیر أو من ناحیة المحاسبیة تعني تحقیق أرباح أكبر 

نتیجة زیادة قلیلة من المبیعات، وأحد ھذه الروافع التي یستخدمھا 

المدیرون ھي رافعة التشغیل.

وتمثل رافعة التشغیل مقیاساً لدرجة استخدام المنظمة للتكالیف الثابتة



وھي أعلى جداً للشركات ذات النسبة العالیة للتكالیف الثابتة بالمقارنة 

بالتكالیف المتغیرة وعلى العكس فھي أدنى في الشركات ذات 

النسبة المنخفضة للتكالیف الثابتة بالمقارنة بالتكالیف المتغیرة. فإذا 

كان للشركة رافعة تشغیل عالیة (أي لھا نسبة عالیة من التكالیف 

الثابتة بالنسبة للتكالیف المتغیرة) فإن األرباح تكون ذات حساسیة 

عالیة بالنسبة للتغیر في المبیعات وأي زیادة بسیطة أو نقص 

سیؤدي إلى زیادة أو انخفاض األرباح بنسبة عالیة



ولكن مـــاذا یكون علیھ الوضع لـــو أن قیمة المبیعات (000 

100 ) تمثل الحد األقصى لكال الشركتین؟ وماذا یحدث لو 

انخفضت المبیعات عن (000 100 ) دینار من وقت آلخر؟ 

وإلیضاح ذلك نفترض أن كال الشركتین تتوقع انخفاض 

10% في المبیعات



الشركة (ص) الشركة (س)

% القیمة  % القیمة التفاصیل

100 90,000 100 90,000 المبیعات

30 27,000 60 54,000  ــ ت . م

70 63,000 40 36000 ھامش المساھمة

60,000 30,000 ــ ت . ث

3,000 صافي الربح   6,000



في ھذه الظروف یكون ھیكل التكالیف في الشركة (س) أحسن، 

ویرجع ذلك لسببین، األول أن الشركة (س) سوف ال تخسر ھامش 

المساھمة بسرعة الشركة (ص) إذا انخفضت المبیعات نظراً 

النخفاض نسبة ھامش المساھمة، لذلك یظھر صافي الدخل 

الشركة (س) أكثر استقرارا من الشركة (ص) . ثانیاً: الشركة (س) 

لدیھا تكالیف ثابتة أقل وبالتالي سوف ال تحقق خسائر بسرعة مثل 

الشركة (ص) لو انخفضت المبیعات كثیراً.



خالصة القول أن الشركة (ص) سوف تواجھ تغیرات سریعة في 

صافي الربح إذا تغیرت المبیعات فستحقق أرباح أكبر في السنوات 

الجیدة وخسائر أكبر في السنوات السیئة، أما الشركة (س) فسوف 

تتمتع باستقرار أكبر لصافي الربح، ولكنھا ستخسر أرباح كان 

ممكن تحقیقھا في حالة زیادة حجم المبیعات في األجل الطویل.


