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 تقدير الكلفة:

ٌتم تشٌٌد المصانع عادة لتحقٌق هدفٌن رئٌسٌن .         

 .توفٌر فرص عمل للناس 

 تحقٌق الربح 

ختلفة بقصد الوصول الى لذلك ٌتوجب على المهندس الناجح التعرؾ على طرق حساب الكلفة الم

 .كلفة ممكنة وبالتالً تحقٌق اقصى ربح ممكنادنى 

 

 النتاج وحجم االستثماراتالعوامل التي توثر على كلفة ا

هنالك العدٌد من العوامل التً توثر على كلفة االنتاج وحجم االستثمارات اال ان اهم هذه      

 العوامل.

 مصادر الحصول على االجهزة والمكائن والمعدات 

 التذبذب في االسعار 

 :زمن التشغيل ومعدل االنتاج 

  ج على كلفة االنتاج وحجم االستثمارات وذلك ٌمكن معرفة تاثٌر زمن التشؽٌل ومعدل االنتا     

وٌمكن تلخٌص المعلومات الواردة فً الشكل فً النقاط  (.1-2بدراسة الرسم المبٌن فً الشكل)

 التالٌة:

 :والتً تشمل ثمن االرض المبنً علٌها المصنع وثمن شراء المكائن واقامتها  الكلفة الثابتة

بتؽٌٌر معدل االنتاج, ولذلك ٌتم تمثٌلها فً الرسم بخط  وبناء االبنٌة هً مقدار ثابت ال ٌتؽٌر

 مستقٌم افقً.
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 وهذه تتوقؾ على معدل االنتاج وتشمل كلفة المواد الخام, واجور الكلفة العامة او المتحركة :

 العمال وكلفة الطاقة االزمة لتحرٌك المكائن والمعدات وهً تتناسب مع معدل االنتاج.

 

 هذه تساوي مجموع الكلفة الثابتة والكلفة المتحركة ولذلك نجد ان : والكلفة الكلية لالنتاج

 الكلفة االجمالٌة تتؽٌر مع معدل االنتاج كما هو مبٌن بالخط المنحنً بالرسم.

 

 :العائدة من بٌع كل المنتج الذي ٌتم انتاجة فهً تتناسب طردٌا مع معدل  جملة المدخالت

 ئ من نقطة االصل.المستقٌم المائل الباد االنتاج,ولذلك نجدها ممثلة فً الرسم بالخط

 

 المطلوبة االستثمارات وحجم االنتاج معدل بٌن العالقة ٌمثل( 1-2)شكل
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بعد اكمال الرسم الذي ٌمثل العالقة بٌن معدل االنتاج وحجم االستثمارات المطلوبة ٌمكن استنتاج 

 النقاط التالٌة.

  لزٌادة كلفة  ان المصنع ٌمنى بخسارة كنتٌجةعند معدالت االنتاج االدنى من النقطة )ت( نجد

 االنتاج عن جملة المدخالت المستحصلة من بٌع االنتاج كله.

  عند معدل االنتاج الممثل بالنقطة)ت( نجد ان المصنع ال ٌحقق أي ربح كما ال تلحق به اي

قطة لك تسمى النقطة )ت(بنخسارة, وذلك الن جملة المدخالت تساوي تماما كلفة االنتاج ولذ

 ((break-even pointالتعادل

 لزٌادة كنتٌجة ٌحقق ربحا نتٌجة المصنع ان نجد( ت) النقطة من علىاال االنتاج معدالت عند 

,وهذا الربح ٌصل اقصاء عند النقطة)ا( وهً النقطة جملة المدخالت عن اجمالً كلفة االنتاج

 التً تم تصممٌم سعة المصنع عندها .

 لنقطة)ا( فاننا نجد ان المصنع ٌظل محققا للربح ولكن هذا الربح اذا زاد معدل االنتاج عن ا

ٌتناقص كلما زاد معدل االنتاج عن النقطة )ا( وهذا ٌودي الى نشوء وظهور مشكلتٌن 

 جدٌدتٌن وهم:

تشؽٌل االجهزة والمعدات فوق طاقتها االنتاجٌة المصممة علٌها ٌودي الى استالكها  (1

هزة بمحتوٌاتها مما ٌسبب ظهور مشكلة التلوث بسرعة كما ٌودي الى طفح هذه االج

 كلفة اضتفٌه ترفع من كلفة االنتاج الكلٌة.وٌتطلب معالجة لمشكلة التلوث هذه 

تشؽٌل المصنع فوق طاقتة االنتاجٌة ٌتطلب تشؽٌل العمال بساعات اضافٌة والتً عادة  (2

ي الى زٌادة تحسب اجورها بمعدل اعلى من اجور الساعات االعتٌادٌة االمر الذي ٌود

 .كلفة االنتاج الكلٌة مما ٌودي الى تناقص الربح
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 :رؤوس االموال المستثمرة في المشاريع الصناعية

 تنقسم الى قسمٌن هما:      

 وتشمل هذه التكالٌؾ. رؤوس االموال الثابتة:.1

 .شراء االرض االزمة لبناء المصنع 

 صناعٌة المختلفة وكافة االجهزة شراء واقامة االالت والمعدات والمكائن والوحدات ال

 الضرورٌة االخرى.

  االصول الثابتة ؼٌر الصناعٌة كتكالٌؾ) المبانً لالدارة والمكاتب والمختبرات

 والمطاعم ووسائل النقل واماكن راحة العمال(.

 االصول العاملة او المتحركة)المتغيرة(:.2

عٌة وهً تزداد بزٌادة معدل العملٌات الصناوتشمل رؤوس االموال االزمة لتحرٌك)تشؽٌل(

 االنتاج ومنها:

 .كلفة المواد الخام 

 .كلفة االنتاج 

 .حسابات قابلة للتحصٌل كذمم او دٌون للمصنع بذمة الؽٌر فً السوق 

 .رصٌد فً متناول الٌد ٌمكن منه دفع الرواتب واالجور وشراء المواد الخام 

 ندثار.حسابات واجبة الدفع مثل حصص التأمٌن وحصص التقادم واال 

 .ضرائب واجبة الدفع 

%( من رؤوس االموال الواجب 21-11تتراوح قٌمة رؤوس االموال العاملة او المتحركة بٌن )

% من الكلفة الكلٌة 51استثمارها فً العملٌات الصناعٌة ولكنها قد تصل فً بعض االحٌان الى 

 للمشارٌع الصناعٌة.
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 وبذلك تصبح:

 ؤوس االموال الثابتة + رؤوس االموال العاملة او المتحركةر رؤوس االموال الكلية لالستثمار=

 

 انواع وطرق قياس حجم االستثمارات في المشاريع الصناعية.

 :.التقدير بالقياس أو في حدود المعقول1

فٌها ٌتم تقدٌر كلفة المشروع الصناعً المقترح انشاءه بالقٌاس الى مشروع مشابه ومقام      

, وتكون تبار عامل تؽٌر االسعار مع الزمن وعامل تؽٌر الكلفة مع السعةبالفعل, مع االخذ باالع

هذة الطرٌقة تقرٌبٌة الختالؾ موقع المصنع عن الموقع المقاس علٌه, االمر الذي ٌودي اختالؾ 

 االستثمارات االزمة لتشٌٌد المصنع لالسباب االتٌة: كبٌر فً حجم

 اس( قد تختلؾ طبٌعة التربة االمر الذي نتٌجة الختالؾ مواقع المصنعٌن )المقترح واالس

ٌودي الى اختالؾ فً حجم االساسات االزمة ونوعٌتها وبالتالً ٌودي ذلك الى اختالؾ 

 فً حجم االستثمارات المطلوبة.

  نتٌجة لهذا االختالؾ قد ٌودي الى اختالؾ معدالت اجور العمال االزمٌن لعملٌات البناء

 الؾ كبٌر فً حجم االستثمارات.والتشٌٌد االمر الذي ٌودي الى اخت

  قد تختلؾ اٌظا معدالت انتاجٌة العمال من منطة الخرى السباب مناخٌة او مجتمعٌة او

 االثنٌن معا, مما ٌودي الى اختالؾ كبٌر فً حجم االستثمارات المطلوبة النجاز العمل.

 

 .طريقة التقدير المدروس:2
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ساسٌة بالسعة والعدد المطلوبٌن وتجمٌع كلفتها, تأخذ هذه الطرٌقة باالعتبار المعدات اال     

بذلك ٌتم معرفة تكالٌؾ المعدات االساسٌة لتشٌد المصنع وال تهتم هذه الطرٌقة بكافة العناصر 

     )  االزمة لبناء المصنع لذلك فهً تعد طرٌقة تقرٌبٌة وتصل دقتها الى
 .) 

 :طريقة التقدير المبدئي او االجمالي.3

هذه الطرٌقة التعرؾ على ؼالبٌة العناصر االزمة القامة المصنع وتقدٌر كلفتة التً  تتطلب     

     ) تصل دقة تقدٌرها الى 
 من السابقة. االمر الذي ٌبٌن ان هذه الطرٌقة اكثر دقة (. 

 :التقدير المحدد.4

مة لتشٌٌد وهذا النوع من التقدٌر ٌكون مبنٌا على بٌانات متكاملة من العناصر االز      

     ) المصنع بالرسومات والمواصفات وتصل دقة التقدٌر بهذه الطرٌقة الى 
 .). 

 التقدير المفصل او تقدير التعاقد.5

حٌث تكون الصورة فٌه كاملة ومتكاملة عن طاقة الوحدات وسعتها وهو تقدٌر مفصل       

    ) رات والمواصفات المطلوبة وتبلػ دقة هذا التقدٌر لحجم االستثما
 .). 

 

 :معامالت الكلفة

وهً عبارة عن ارقام تتخذ كمقٌاس لتحدٌد التؽٌٌر فً االسعار مع الزمن وذلك الن اسعار      

. بواسطة هذه والتضخم السلع تتؽٌر مع الزمن نتٌجة للتؽٌرات االقتصادٌة التً تحدث

ت الصناعٌة فً اي زمن اذا ما المعامالت ٌمكننا التعرؾ على كلفة االجهزة والمعدات والوحدا

علمنا بزمن أخر, وهذه الطرٌقة صالحة للتطبٌق فقط اذا لم تحدث حروب او كوارث تؤدي الى 

 حدوث تؽٌٌر طبٌعً فً قٌم معامالت الكلفة.
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معامل الكلفة فً الوقت الحالً

معامل الكلفة فً زمن الكلفة االصلٌة
القٌمة االصلٌة للجهاز     القٌمة الحالٌة للجهاز 

 

 المعامالت هذه واهم الخاصة، استخداماته له نوع كل الكلفة معامالت من مختلفة انواع توجد       

 :االتً

 :المعامالت من نوعٌن الى وتنقسم :(Marshal – Swift) للكلفة سويفت مارشال معامالت 1.

 والمعدات لألجهزة التؽٌٌر باالعتبار المعامل هذا ٌأخذ: كافة الصناعية المعدات كلفة معامل 

 هذه من صناعة كل مساهمة مقدار باالعتبار ٌأخذ كما المختلفة، للصناعات والوحدات

 الصناعات بعض الن دقٌق ؼٌر ٌكون المعامالت من النوع هذا.الكلً االنتاج فً الصناعات

 االسعار معدالت تؽٌٌر ٌكون اخرى صناعات هناك بٌنما بسرعة االسعار التدمع فٌها تتؽٌر

 صناعة واربعٌن لسبع (47)  ل االسعار فً التؽٌٌر معدالت المعامل هذا ٌمثل. بطٌئا ٌهاف

 .مختلفة

 لألجهزة االسعار فً التؽٌٌر المعامل هذا ٌحدد :الكيمياوية للصناعات الكلفة معامالت 

 فٌه، مساهمتها وبنسبة الكٌمٌاوٌة للصناعات االنتاج فً االكبر الرقعة تحتل التً والمعدات

 تمثل والخزفٌات الطٌن منتجات ،% 48 ٌمثل الكٌمٌاوٌات انتاج ،%2 تاالفلز تمثل ثالفم

 الصناعات ،% 22 ٌمثل الورق ،%  11تمثل واالصباغ النٌونات ،%5 ٌمثل الزجاج ،3%

 المعامالت هذه ٌكونمجموع وبذلك% 2 تمثل المطاطٌة والصناعات% 8 تمثل البترولٌة

 .م 1926 سنةل المعدة االحصاءات حسب%  111
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 فً التؽٌٌر معدل تشمل المعامالت هذه :والتشييد االنشاء لمواد االسعار في التغيير معامالت 2.

 .والتشٌٌد االنشاء ومواد العمال اجور

 الى تكالٌفها تتوزع حٌث البترولٌة الصناعات بأسعار بالتؽٌر المعامل هذا ٌهتم : نيلسون معامل 3.

 والفوالذ، للحدٌد كتكالٌؾ%  24 االعتٌادٌٌن، للعمال كأجور%  31 ، التجهٌز كأجورعمال%  31

 هذا قٌمة اعتبرت وقد االخرى، ضالألؼر الكلفة من% 8 والتشٌٌد، االنشاء لمواد كتكالٌؾ% 8

 م.1946 لسنة 111 تساوي المعامل

 

 لفةك: وهً مكونات اربع من ٌتكون المعامل هذا :الكيمياوية المصانع لتشييد الكلفة معامل 4.

 الهندسًراؾ االش ،%7 تمثل البناء وعمال مواد الكلٌة، الكلفة من%  61 ونصبهاوتمثل المعدات

 .الكلٌة الكلفة من%  22 تمثل النصب وعمال التأسٌسات وكلفة ،% 11 ٌمثل

 عنصرٌن الى تنفٌذه فً ٌحتاج جهاز أي ان على ٌعتمد :والعمال المواد من لكل الكلفة معامل 5.

 تتؽٌر وكالهما (التنفٌذ لعملٌة الالزمٌن والعمال ، والتشٌٌد باإلنشاء الخاصة المواد (هما اساسٌٌن

 وٌمكن به، خاص كلفة معامل منهما لكل ٌكون ان الضروري من كان لذلك الزمن، مع كلفته

 كلفة مساهمة نسبة باالعتبار ٌؤخذ ان شرٌطة ككل للجهاز االجمالٌة الكلفة معامالت على الحصول

%  51 و لها%  51 تحسب عادٌة الجهاز بناء مواد كانت فاذا. العمال واجور لموادا من كل

 .للعمال%  35 و% 65 المواد حصة فتكون خاصة سبائك كانت اذا اما للعمال،

 

 

 

 



تقدير الكلفة   الفصل الثاني                                                                                          
 

 9  

 

 )1 (مثال 

 سنة كلفته احسب م، 1961 سنة دٌنار 11111 هً اعتٌادٌة مادة من مصنوع مفاعل كلفة كانت اذا

 .م 1965

  :الحل  

 :بالجدول نجدها والعمال للمواد الكلفة معامالت جدول من

=27375 1965 سنة االجمالً الكلفة معامل =279 *0.5 + 268*0.5  

1961 سنة االجمالً الكلفة معامل = 243 *0.5 + 264 *0.5 = 255.5  

 فةالكل معامل / 1965 سنة االجمالً الكلفة معامل*  1960 عام كلفته=  1965 عام المفاعل ثمن

 1961 االجمالً

 دٌنار 11711=27375/25575*11111                            

 

 )2 (مثال 

 سنة كلفته احسب م، 1961 سنة دٌنار 11111 هً لفوالذا مادة من مصنوع مفاعل كلفة كانت اذا

 .م 1965

 :الحل

1965 سنة االجمالً الكلفة معامل = 279 *0.35 + 268*0.65 = 271.85  

1961 سنة االجمالً الكلفة معامل = 243 *0.35 + 264 *0.65 = 251.35  

 دٌنار 11858779=271785/251735*11111=1965 عام المفاعل ثمن
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 ( 3 )مثال

  فتٌسو مارشال الخاصة الكلفة معامالت باستخدام السابق المثال اعادة

 :الحل

1965 سنة فتٌوسو مارشال معامل = 244  

1961 سنة ًاالجمال الكلفة معامل = 237  

 دٌنار 11295735= 244/237*11111= 1965 عام المفاعل ثمن

 

 ( 4مثال )

 3411 كان 3 م 21 سعته ٌصدأ ال فوالذ من مصنوع م 5.5 بقطر الشكل اسطوانًراء خزان ش ثمن

 إلقامة الكلٌة الكلفة احسب .سم 5 بسمك المؽنٌسٌا بطابوق بتؽطٌته رؼبة توجد ، 1961سنة فً دٌنار

 1957 سنة فً المربع المتر لتؽطٌة الالزم الطابوق ثمن ان علمت اذا1967 سنة فً لمعزولا نزاالخ

 2 م / دٌنار 17 هً الطابوق وتثبٌت إلقامة الالزمٌن العمال وكلفة دٌنار 8 كانت

 دٌنار 3411=1961 سنة زانالخ كلفة :الحل

 راءالش ثمن من % 31 تعادل خزانال وتثبٌت اقامة كلفة ان بفرض

 دٌنار4421= 173×3411=1961 سنة مقاما زانالخ كلفة تكون علٌه

 الكلفة معامالت نستخدم 1967 سنة لحسابات

 238=1961ةسن فتٌسو مارشال معامل

 256=1967 سنة فتٌسو مارشال معامل

 دٌنار 4754(=256/238)*4421=1967 سنة زانالخ كلفة
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 العزل تكاليف لحساب

V= H D2 π/4= 21= H 2خزانال حجم
(5.5) π/4 >==0.84=H  متر 

 مربع متر = π/4 + π*575*1784 = πDH + 2( π/4 D2 ) *5.52*2 = 62.03 السطحٌة المساحة

 كلفة طابوق المنؽنٌسٌا سنة 1957 = 62.13 * 8 = 496.24

 دٌنار 1154.5== 62.13 * 17=1957 سنة المؽنٌسٌا طابوق لتثبٌت العمال كلفة

 من الجدول نحسب والعمال بالمواد الخاصة الكلفة تمعامال باستخدام االسعار تعدٌل ٌجب

 

 

 

 

 دٌنار 560.27=496.24*(248/280) =1967 سنة الطابوق كلفة

 دٌنار 1967=1154.5* (220/288) =1384.44سنة العمال كلفة

 دٌنار 6698771=1384.44+560.27+4754=1967 سنة والمقام زولالمع زانللخ الكلٌة الكلفة

 

 ( 5مثال )

 لعافم راءش ثمن احسب ، 1961سنة دٌنار 25111 كان ٌصدأ ال الذي الفوالذ من مفاعل راءش ثمن

 ٌصدأ ال الذي الفوالذ ان رامعتب والعمال بالمواد الخاصة الكلفة معامالت باستخدام 1967 سنة مكافئ

 باستخدام علٌها الحصول ٌمكن التً النتائج بتلك علٌها تحصل التً النتائج قارن ثم اصةخ تشٌٌد مادة

 .سوٌفت و بمارشال الخاصة الكلفة معادالت

 :الجدول بٌانات نجد والعمال المواد من لكل الكلفة بمعامالت الخاصة الجداول باستخدام :الحل

 معامل كلفة المواد معامل كلفة العمال 

 248 222 7957سنة

 282 288 7967سنة 
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 .للعمال تعزى منها % 35 و للمواد تعزى الكلٌة الكلفة من % 65 فان خاصة االنشاء مواد لكون

 دٌنار 265.5=1735*243+1765*264=1961 سنة الكلً الكلفة معامل

 دٌنار 28278=1735*288+1765*281=1967 سنة الكلً الكلفة معامل

 دٌنار 27561≈ 28278/25678*25111=1967 سنة راءالش ثمن

 

 

 

 

 256=1967وسنة  237=1961 سنة : نجدها التً سوٌفت و مارشال معامالت باستخدام اما

 دٌنار 27111=256/237*25111=1967 سنة راءالش ثمن

 

 تقدير ثمن االجهزة والوحدات الصناعية بالقياس

فً االداء ومختلؾ معه ٌمكن فً هذه الطرٌقة حساب سعرا قٌاسا على سعر جهاز اخر مماثل له     

 .فً السعة

 

 
سعة الجهاز أ

سعة الجهاز ب
ثمن الجهاز ب       ثمن الجهاز أ 

االس المستخدم فً قاعدة الستة اعشار هو متوسط حسابً للتؽٌر فً االس مع نوعٌة الجهاز وان 

اننا نأخذه بطرٌقة ف .اما فً حالة عدم توفر قٌمة محددة لهذا االسهذا المقدار ٌتؽٌر مع نوعٌة الجهاز

 (.176اختٌارٌة مساوٌا ل )

 

 م كلفة المواد م كلفة المواد لعنصر

 262 242 7962سنة 

 282 288 7967سنة 
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 )6 (مثال

كانت نصؾ ملٌون  1961كٌلوؼرام سنة  211111ثمن شراء واقامة خزان من أاللمنٌوم وزنة 

. 1971كٌلو ؼرام سنة  711111دٌنار عراقً. احسب ثمن شراء واقامة خزان من أاللمنٌوم ٌزن 

  1786فً هذا المدى ٌساوي  عةاذا علمت ان االس الخاص بتؽٌر السعر مع الس

 الحل:

(211111/ 711111*)511111= 1971ثمن الخزان سنة 
1786 

 

   دٌنار 14684817645=                            

 (7مثال )

 مساحة له الكاربونً الفوالذ من مصنوع الطافً راسوال والؽالؾ االنابٌب ذو نوع حراري مبادل 

 راء ش ثمن هو ما ، 1961 سنة فً دٌنار 1111راءه ش ثمن كان 2 م 9.3 مقدارهارارري ح تبادل

 االس ان علمت اذا 2 م 18.6 هً فٌه راريالح التبادل مساحة لكن النوع نفس من آخرراري ح مبادل

م 3772-973المدى بٌن  فً 1759 ٌساوي السعة مع السعر بتؽٌر الخاص
2
 فً 1781يٌساو وانه 

م 186-3772 المدى
2
 93 هً به الخاصة راريالح التبادل مساحة راري ح مبادل اء رش احسب ثمن  

 . 1961 سنة 2 م

 الحل:

 
سعة الجهاز أ

سعة الجهاز ب
ن  ثمن الجهاز ب  هازالج أ   ثمن 

(1876/973) * 1111=1961ةسن 1876 مساحة ذو راريالح المبادل ثمن
1759
 دٌنار 165578= 

(3772/1876*)165578=1961ةسن 3772 مساحة ذو راريالح المبادل ثمن
1759

 دٌنار 2492=

(93/3772*)2492=1961ةسن 93 مساحة ذو راريالح المبادل ثمن
1781

 دٌنار 5235=
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 ريعايجاد نقطة التعادل للمشا

 هً اخر بمعنى أو خسائر أو ارباح اٌة عندها المصنع ٌحقق ال التً النقطة بأنها التعادل نقطة تعرؾ

 . (1-2كما واضح فً الشكل ) االنتاج كلفة إلجمال مساوٌا   المدخوالت مجمل عندها ٌكون التً النقطة

 

 المباشرة غير ترااالستثما + المباشرة راتاالستثما = الثابتة االصول او اراتاالستثم

 العامة االصول + الثابتة االصول = الكلية ترا االستثما

 لإلنتاج المباشرة الكلفة + لإلنتاج الثابتة الكلفة = الكلية االنتاج كلفة

 الخسارة او الربح + الثابتة االنتاج كلفة + المباشرة االنتاج كلفة = المبيعات من المدخوالت

 االنتاج عاتق على المحملة الكلفة + الثابتة الكلف + لالنتاج المباشرة الكلفة = التصنيع كلفة

 العامة المصاريف + التصنيع كلفة = لالنتاج الكلية الكلفة

  لالنتاج الكلية الكلفة -)ثمن بيع المنتج(المدخوالت جملة = االجمالي الربح

 الدخل على المفروضة بضرائال -االجمالي الربح = الصافي ربحال

 

 

 (8مثال )

راقً ع دٌنار 1.8 قدره بمبلػ منه الواحد رامؼ الكٌلو ٌباع السنة فً ما منتج من طن 2111ٌنتج مصنع

 بكامل المصنع ٌعمل عندما راقًع دٌنار ملٌون 2 تساوي له المباشرة السنوٌة االنتاج كلفة ،وكانت

 الثابتة الكلفة قٌمة احسب راقًع دٌنار 711111 فهً االخرى الثابتة رٌؾ المصا اما النتاجٌةا طاقته

 احسب %  11بمقدار للمنتج البٌع ثمن زٌادة ارٌد واذا التعادل، نقطة عند المنتج منرام ؼ كٌلو لكل

 رائبالض فرض على االنتاجٌة طاقته بكامل المصنع ٌعمل عندما الصافً الربح فً الزٌادة مقدار

 .االجمالً الربح جملة من % 48 بواقع تحسب
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 الحل

 x = التعادل نقطة عند االنتاج معدل ان لنفرض

 لإلنتاج المباشرة الكلفة + لإلنتاج الثابتة الكلفة = الكلٌة االنتاج كلفة .:

 . االنتاج معدل كان مهما ثابتة تبقى الثابتة الكلفة :ان وٌالحظ

 االنتاج من واحدة وحدة لكل المباشرة الكلفة حساب ٌجب ولذلك االنتاج حجم مع تتؽٌر المباشرة الكلفة

 . بالمسألة الواردة بالمعلومات باالستعانة وذلك

 الربح السنوي/االنتاج السنوي =االنتاج وحدات من وحدة لكل المباشرة الكلفة

 لكل كٌلوؼرامدٌنار  171=1111*2111111/2111=                                         

 االجمالً الدخل= لإلنتاج الكلٌة الكلفة :التعادل نقطة عند

 االنتاج بٌع ثمن لالنتاج= المباشرة الكلفة+ لإلنتاج الثابتة الكلفة

711111+171*x=178*x       x =711111/178=875111  

 السنة/ رام ؼ كٌلو 875111 بمعدل ٌكون التعادل نقطة عند االنتاج

 دٌنار عراقً 178=71111/875111=التعادل نقطة عند االنتاج من ؼراموكٌل لكل الثابتة الكلفة

 ٌكون االنتاجٌة طاقته بكامل المصنع ٌعمل عندما اما

 لإلنتاج الكلٌة الكلفة -المنتج بٌع ثمن =االجمالً الربح : 

 دٌنار 3611111=178*1111*2111ثمن البٌع=

 دٌنار 2711111=2111111+711111الكلفة الكلٌة=

 دٌنار 911111=2711111-36111111االجمالً=الربح 

 دٌنار 468111(=1748-1*)911111الربح الصافً=

 :االن ٌصبح االجمالً الربح فأن % 11 بمقدار البٌع سعر ٌزداد ان رٌد ا ما واذا
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 دٌنار 1261111(=711111)-(2111111)-(3611111()171الربح االجمالً=)

 دٌنار 655211(=1748-1*)1261111الربح الصافً=

 دٌنار عراقً 187211=468111-655211= الصافً الربح فً الزٌادة مقدار

 

 ( 9مثال )

 بسعر تباع والتً ما مادة من كؽم ملٌون 21 السنوي انتاجه معدل دٌنار ملٌون 5 كلفته كٌمٌاوي مصنع

 اما .كؽم / ٌنارد 1711 المنافع وكلفة كؽم / دٌنار 171 هً الخام المواد كلفة كانت فاذا .كؽم /دٌنار 172

 استقطاع قبل كؽم كل بٌع من المتحقق الربح ان افترضنا فاذا ، كؽم / دٌنار 1712 فهً العمال كلفة

 :ٌلً مما كل احسب دٌنار، 1714 هو الظروؾ هذه تحت ضرائبال

 - الكلً، االنتاج من مئوٌة كنسبة او ككسر التعادل نقطة (أ

  كؽم / دٌنار 1718 الى البٌع منث خفض تم لو التعادل نقطة موقع هو ما (ب

 الربح من % 51 بمعدل تحسب التً ئبراالض استقطاع بعد الحالتٌن فً الصافً الربح احسب (ت

 االجمالً

 - :الحل

 ٌكون التعادل نقطة عند (أ

 لالنتاج المتؽٌرة الكلفة + الثابتة الكلفة = لالنتاج الكلٌة الكلفة = المبٌعات حجم

 دٌنار 4111111=172*21111111= تالمبٌعا من المدخوالت

 دٌنار 811111=1714*21111111=السنوي االجمالً الربح

 دٌنار /كؽم 1713=1712+1711+171=واحد كؽم النتاج المتؽٌرة الكلفة

 الخسارة او الربح + الثابتة االنتاج كلفة + المباشرة االنتاج كلفة = المبٌعات من المدخوالت
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 811111+ك ث+21111111*1713= 4111111       

 دٌنار 611111=الثابتة االنتاج كلفة = ث ك

 سنة / كؽم x هً التعادل نقطة عند االنتاج معدل ان نفرض االن

172* x =611111+1713* x  x =8611111 كؽم/سنة 

 =111(*8611111/21111111=)الكلً االنتاج من مئوٌة كنسبة التعادل نقطة موقع

 % من سعة المصنع43=

 سنة / كؽم ع االنتاج معدل عند التعادل نقطة ان نفرض السعر تخفٌض بعد (ب

1718* x =611111+1713* x      x =12111111 كؽم/سنة 

 

 =111(*12111111/21111111=)الكلً االنتاج من مئوٌة كنسبة التعادل نقطة موقع

 % من سعة المصنع61=                                                     

 دٌنار 811111=1714*21111111=السنوي االجمالً الربح (ت

 دٌنار 411111=811111(*175-1الربح الصافً=)

 دٌنار 172 القدٌم بالسعر البٌع عند(1

 المتؽٌرة الكلفة -الثابتة الكلفة -المدخوالت حجم = السنوي االجمالً الربح

 دٌنار 811111= .1.1* 172-611111-2111111*2111111= 

 دٌنار 411111=811111(*175-1الربح الصافً=)

 دٌنار 1718 الجدٌد بالسعر البٌع عند(2

 المتؽٌرة الكلفة -الثابتة الكلفة -المدخوالت حجم = السنوي االجمالً الربح

 دٌنار 411111= 1713* 1718-611111-2111111*2111111=                              
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 دٌنار 211111=411111(*175-1افً=)الربح الص 

 المصانع تشييد في لالستثمار مةز الال االموال رؤوس حساب او لتقدير الحسابية الطرق

 التصمٌم عملٌة اثناء والمتوفرة المتاحة التفصٌلٌة المعلومات دقة على الطرٌقة دقة تعتمد        

 -:نازلٌات الدقة حسب مرتبة الطرق بعضتلك وادناه تطورها، ومدى

 

 -:المفصلة البنود طريقة .1

 لنا تتضح حٌث النهائٌة حلهامر الى التصمٌم راحلبم الوصول الى الطرٌقة تحتاج     

 البنود كافة كلفة تجمع. وكٌفٌة كما   المصنع لبناء الالزمة البنود كافة وتتحدد تفصٌلٌا الصورة

 التً بالدقة الطرٌقة هذه تتمٌز. نعالمص لبناء االجمالٌة الكلفة الى وصوال االخر على واحد كل

 .بها الخاصة النتائج الى للوصول طوٌل وقت الى تحتاج انها وعلٌها ،% 5±  تصل

 السابقة من دقة اقل تكون: الواحدة الوحدة كلفة طريقة .2

   {∑       ∑            ∑       ∑    }        

 :ان حٌث      

Cn   =الجدٌد، المصنع بناء فً لالستثمار الالزم المال راس او كلفة 

 =E والمكائن، االجهزة شراء ثمن 

 =EL والمكائن، االجهزة هذه إلقامة الالزمٌن العمال كلفة 

 =Fxلألنابٌب الطول المثال )وحدة سبٌل وعلى معٌنة مادة من الواحدة الوحدة كلفة (، 

=Mx طول وحدة كذا) المتوافقة بالوحدات المادة من المطلوبة الكمٌة (، 

 =Fy ساعة رجل.) التشؽٌل وحدة بكلفة محسوبة المادة من الواحدة الوحدة اقامة كلفة (، 

ML =معٌنة، لمادة ساعة( رجل.) بالوحدة التشؽٌل ساعات عدد 
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 =FE للمهندسٌن التشؽٌل ساعات من الواحدة الوحدة كلفة ، 

HE   =للمهندسٌن، الالزمة التشؽٌل ساعات عدد 

Fd   =المواصفات، ولوحات الرسومات من الواحدة الوحدة كلفة 

d     =والرسومات، الخرائط عدد 

Ff  =وخالفه ومسحها االرض اعداد مثل الحقل اعداد على الصرؾ معامل 

 

 :المشتراة االجهزمة كلفة من المئوية النسبة طريقة .3

 المصنع لبناء الالزمة الصناعٌة والوحدات االجهزة ثمن على طرٌقةال هذه تستند       

 الخاصة االموال رؤوس من مئوٌة كنسب االنفاق اوجه باقً وتعتبر ، للحسابات كأساس

 :االتٌة بالمعادلة الطرٌقة وتتمثل ، االجهزة هذه راءبش

   {∑  ∑    ∑    ∑    ∑   }        

 :انحٌث 

Cn  =الجدٌد، المصنع بناء فً لالستثمار الالزم المال راس او كلفة 

 E= والمكائن، االجهزةشراء  ثمن 

F1… F4, …, Fn   =ونسب القامتها، والمعدات االجهزة ثمن من المئوٌة النسب تشمل عددٌة عوامل 

 .ربائٌةالكه والتوصٌالت االرض كلؾ ونسب والقٌاس، اجهزةالسٌطرة كلؾ

Fi =راؾواالش المهندس ككلفة المباشرة ؼٌر الكلفة معامل. 

 نوعٌة على تعتمد االنفاق بنود من معٌن بند لتؽطٌة المستخدمة المئوٌة النسبة ان ٌالحظ: مالحظة

 :ذلك التالً الجدول وٌبٌن والتشٌٌد البناء لعملٌة الالزمة والمواد التصمٌم تعقٌد ودرجة الصناعة
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 ٌصنع مصنع االنفاق او الكلفة بنود

 
 

 مواد
 صلبة

صلبة مواد  
 وموائع

 موائع

 111 111 111 الصناعٌة والوحدات االجهزة راءش ثمن -أ :المباشرة الكلفة

 47 39 45 النصب كلفة - ب

 18 13 9 منصوبة والسٌطرة القٌاس اجهزة كلفة - ت

 66 31 16 منصوبة االنابٌب كلفة  -ث

 11 11 11 منصوبة ٌالتهوتوص الكهرباء كلفة  -ج

 18 29 25 المبانً كلفة - ح

 11 11 13 الساحة وتحسٌن تطوٌر كلفة - خ

 6 6 6 االرض ثمن  -د

 71 55 41 والتسهٌالت الخدمات كلفة  -ذ

 246 292 264 المباشرة التكاليف اجمالي

 

 

 33 32 33 راؾواالش المهندس كلفة -أ:  المباشرة غير الكلفة

 41 34 39 لتشٌٌدا كلفة -ب

 422 259 226 المباشرة وغير المباشرة التكاليف اجمالي

 وؼٌر المباشرة التكالٌؾ اجمالً من% 5 حوالً التعاقد فئة

 المباشرة

17 18 21 

 وؼٌر المباشرة التكالٌؾ اجمالً من%  11 حوالً الطوارئ

 المباشرة

34 36 42 

 482 472 287 الكلية الثابتة راتاالستثما

 86 74 68 الكلٌة الثابتة االستثمارات من%  15 حوالً العامةرات ستثمااال
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 569 487 455 المستثمرة االموال رؤوس اجمالي

 

   الخام المواد كلفة
 

 
 كلفة
 االنتاج

 المباشر  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  كلفة
 التصنيع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 كلفة
 االنتاج
 الكلية

 
 

 
 
 
 
 

 العمال( اجور ) التشغيل كلفة

 االشراف كلفة

 كلفة البخار كلفة
 توليد
  الطاقة
 والمنافع

 الكهرباء توليد كلفة

 الوقود كلفة

 التبريد كلفة

 الماء تصفية كلفة

  واالدامة الصيانة كلفة

 التجهيزات تشغيل كلفة

 المختبرات كلفة

الملكية تثبيت كلفة  

 والمذيبات المحفزات كلفة

   والمعدات االندثار او التقادم
 الكلف
 الثابتة

 

 الضرائب

 التأمين

 واالبنية االيجار

   الصحي التأمين كلفة
 

 
 الكلف
 المحملة
 على
 عاتق
 االنتاج

 

 الصناعية والسالمة االمن كلفة

 المصنع عاتق على محملة عامة كلفة

 االضافية واالجور الرواتب كلفة

 التغليف كلفة

 المطعم كلفة

 الترفيه كلفة

 االنقاض كلفة

 النوعية السيطرة راتمختب كلفة

 المصنع على رافاالش كلفة

 نالمخاز كلفة

   االدارية الهيئة مرتبات
 

 النفقات
 االدارية

 
 
 
 

 
 نفقات 
 عامة

 الحسابات شعبة اجور

 والمحامين المهندسين اجور

 المباني صيانة كلفة

 راسالتوالم االتصاالت كلفة

 نفقات        المبيعات قسم كلف
 التسويق
 والتوزيع

 

 البيع وكالء نفقات

 الشحن لفةك

 واالعالمية الفنية الخدمات كلفة

  والتطوير البحوث كلفة
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  (ثابتة كدفع تعتبر ) التمويل فوائد كلف

 االجمالي الربح كلفة

 

 (72مثال )

 الخط هذا هدؾ كان فاذا دٌنار، 511111 هو صلبة مواد ٌصنع لمصنع والمعدات االجهزة راءش ثمن 

 لالستثمار الالزمة الكلٌة االموال رؤوس احسب فعال موجود لمصنع توسٌع كعملٌة سٌضاؾ االنتاجً

 التعاقد وفئة االرض كلفة من كل تمثلها التً المئوٌة النسبة احسب اٌضا، الثابتة االموال رؤوس وكذلك

 .المستثمرة الثابتة االموال رؤوس من

 

  دولالج من ( %455) الصلبة المواد ٌصنع لمصنع االنفاق بنود من المئوٌة النسب بمعرفة :الحل

 :المطلوبة الحسابات راءاج ٌمكن ،

 دٌنار 2275111=455*511111= المستثمرة الكلٌة االموال رؤوس

 دٌنار 1935111=3787*511111=منها المستثمرة الثابتة االموال رؤوس

 الثابتة راتاالستثما من =% 23 =لٌساوٌان =% 17 التعاقد وفئة ، =%6  االرض كلفة الجدول من

 دٌنار 115111=1723*51111= التعاقد وفئة االرض كلفة

 579= 111(*1723/3787) =المستثمرة الثابتة االموال من لهما المئوٌة النسبة

 579=111(*115111/1935111او                )

 

 (77مثال )

 مصنع الى لٌضاؾ دٌنار 311111 هو مائع مع صلب ٌصنع لمصنع والمعدات االجهزة راءش ثمن 

 التعاقد فئة ان كما بداخلها الصناعٌة الوحدات الحتواء المخصصة االبنٌة معظم الذي فعال موجود
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 تماثل فهً االخرى االنفاق بوجوه الخاصة النسب باقً اما للمصنع، المباشرة الكلفة من %7 تساوي

 -:ٌلً مما كل احسب ، الكٌمٌاوٌة للصناعات الخصوص بهذا المعطى المتوسط

 لالستثمار، ةالالزم الثابتة االموال رؤوس 

 لالستثمار الالزمة الكلٌة االموال رؤوس. 

  المباشرة وؼٌر  % 293, هً مائع الصلب لمصنع المباشرة الكلفة وزن الجدول من :الحل

 % 6=  توفرها بحال االرض وكلفة%    66(=359 -293)

 قائم والمصنع متوفرة االرض ان بفرض 1-

 دٌنار 861111(=1716-2793*)311111الكلفة المباشرة=

 دٌنار 198111%(=66*311111الكلفة الؽٌر مباشرة=)

 دٌنار 1159111 = المباشرة وؼٌر المباشرة الكلؾ مجموع

 دٌنار تقرٌبا 61311دٌنار= 61271%=7*861111فئة التعاقد من السوال=

 دٌنار 115911=1159111*171كلفة الطواري =

 115911+61311+1159111=الثابتة االصول = المستثمرة الثابتة االموال رؤوس

 دٌنار 1225211=                                                       

 ) الثابتة االموال من % 15 =العاملة االصول( + الثابتة االصول = المستثمرة الكلٌة االموال رؤوس

 المبلػ النسبة لعنصر

 1225211 %85 االصول الثابتة

 س %111 رؤوس االموال
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 %85%=15-%111=% الثابتة االصول نسبة

 %(1225211/85%*)111س=

 دٌنار تقرٌبا 1441411=1225211/1785=   

 

 

 

 

 متوفرة غير االرض كون حالة .في2

 لالستثمار الالزمة الكلٌة االموال رؤوس. 

  رةالمباش وؼٌر  % 293, هً مائع الصلب لمصنع المباشرة الكلفة وزن الجدول من :الحل

(293- 359=)66    % 

 دٌنار 879111%(=293*)311111الكلفة المباشرة=

 دٌنار 198111%(=66*311111الكلفة الؽٌر مباشرة=)

 دٌنار 1177111 = المباشرة وؼٌر المباشرة الكلؾ مجموع

 دٌنار تقرٌبا 61611دٌنار= 61531%=7*879111فئة التعاقد من السوال=

 دٌنار 117711=1177111*171كلفة الطواري =

 

 117711+61611+1177111=الثابتة االصول = المستثمرة الثابتة االموال رؤوس

 دٌنار 1246211=                                                       

 ) الثابتة االموال من % 15 =العاملة االصول( + الثابتة االصول = المستثمرة الكلٌة االموال رؤوس

 ثمرةالكلٌة المست
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 %       85%=15-%111=% الثابتة االصول نسبة

 %(1246211/85%*)111س=

 دٌنار تقرٌبا 1466211=1246211/1785=   

 

 

 

 

 -:التقريبية النك طريقة .4

 الالزمة االموال رؤوس حجم على للحصول التقرٌب على الطرٌقة هذه تعتمد       

 الصناعٌة والوحدات االجهزة راءش ثمن ضرب طرٌق عن المصانع بناء فً لالستثمار

 : المختلفة الصناعات فً ٌستخدم الذي النك معامل (x)فً المصنع لبناء الالزمة

 كلفة x المعامل= المعمل الى رئيسية إلضافات االستثمارات او الثابتة االموال رؤوس

 المستلمة المعدات

 

 

 

 .المختلفة للصناعات النك معامل قٌم ٌبٌن التالً الجدول

 النك معامل الصناعة نوع

 الكلٌة االموال لرؤوس الثابتة االموال لرؤوس

 مبلػال النسبة لعنصر

 1246211 %85 االصول الثابتة

 رؤوس االموال

 الكلٌة المستثمرة

 س 111%
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 476 379 صلبة مواد صناعة

 479 471 موائع و صلبة مواد صناعة

 577 478 موائع صناعة

 

 سعته: مع مصنع كلفة في التغيير لحساب األس طريقة .5

 باالنشاء المعنً للمصنع باالداء مشابه مصنع كلفة معرفة عند الطرٌقة هذه تستخدم       

 -:االتٌة العالقة وفق الحساب ٌتم السعة،حٌث فً له مؽاٌر ولكنه

 

         

 :ان حٌث

Cn  = الجدٌد، المصنع بناء كلفة 

C  = القدٌم، المصنع بناء كلفة 

R  = ٌم،القد الى الجدٌد سعة نسبة 

X = السعة، مع الكلفة تؽٌر كٌفٌة ٌحدد الذي األس 

 المختلفة الكٌمٌاوٌة الصناعات فً قٌمه ٌبٌن والجدول

  

 X األس قيم الصناعة

 1758 المحفز والتكسٌر البترول تكرٌر

 1778 فقط المحفز التكسٌر

 1771 المحفزة البلمرة

 1781 الماء ؼاز انتاج مصانع



تقدير الكلفة   الفصل الثاني                                                                                          
 

 27  

 

 1791 الماء معالجة وحدات

 1796-1785 التبرٌد وحدات

 1764-1761 الكبرٌتٌك حامض النتاج التالمس طرٌقة

 1761 الكبرٌتٌك حامض النتاج الرصاصٌة الؽرؾ طرٌقة

 1761 بالمذٌبات االستخالص

 1751 الحراري التكسٌر

 

 الهااجم ٌمكن زواٌا عدة من قصور فٌه السعة مع الكلفة فً التؽٌر تحدٌد: الطرٌقة عن مالحظات 

 :باالتً

 بالضرب تصحٌحها ٌستوجب مما الزمن، مع بالسعر التؽٌٌر االعتبار فً المعادلة تأخذ لم 

 الجدٌد، المصنع اقامة وزمن القدٌم المصنع اقامة زمن بٌن تؽٌٌرالكلفة بمعامل

 مؽاٌرة تكون والتً الجدٌد المصنع اقامة بمنطقة التؽٌٌر االعتبار فً المعادلة تأخذ لم ب 

 :االتٌٌن العاملٌن اؼفلت قد المعادلة تكون بذلك القدٌم، اقامةالمصنع لمنطقة

 اخرى، الى منطقة من العمال اجور تؽٌٌر معدل (1

 .اخرى الى منطقة من العمال انتاجٌة تؽٌٌر معدل (2

 كلفة ( المباشرة التكالٌؾ ان حٌن فً ، السعة مع تتؽٌر الكلٌة الكلفة ان المعادلة افترضت 

 واجهزة الكهربائٌة واالسالك باالنابٌب والتوصٌل االرض وثمن واقامتها والوحدات االجهزة

 راتأثٌ تتأثر ال المباشرة ؼٌر بٌنما السعة مع تتؽٌر التً هً فقط) الخ... والتحكم السٌطرة

 لتصبح المعادلة على العوامل تلك تأثٌر ادخال ٌفضل لذلك السعة، فً بالتؽٌر محسوسا

 :االتً بالشكل

              

 :حٌث 
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F = مع اجورالعمال ومعدل االنتاجٌة ، الزمن مع االسعار) لتؽٌٌر بالجدول مبٌن كما تجمٌعً معامل 

 ،) رافًالجؽ الموقع

D=ًالقدٌم، المصنع لبناء المباشرة الكلفة ه 

I  =ًالقدٌم، المصنع لبناء المباشرة ؼٌر الكلفة ه 

 

 

 

 

 

 (27مثال)

دٌنار  811111وكانت الكلفة المباشرة تساوي  1971رة سنة مصفى تم اقامتة فً مدٌنة البص

عراقً.احسب ماهً رؤوس االموال االزمة لالستثمار ككلفة مباشرة فً بناء مصنع اخر مماثل 

بسعة انتاجٌة تساوي ثالثة اضعاؾ المصنع الموجود فً مدٌنة  1981للسابقة فً مدٌنة بؽداد سنة 

وحدات الصناعٌة مماثال لذلك الموجود فً المصنع المقام البصرة ولكن على شرط ان ٌكون عدد ال

 فً مدٌنة البصرة على فرض ان:

 344=1971معامل الكلفة الخاص بمارشال وستٌفن سنة 

 419=1981معامل الكلفة الخاص بمارشال وستٌفن سنة

 178معامل اجور العمال النسبً فً مدٌنة البصرة=

 172د=معامل اجور العمال النسبً فً مدٌنة بؽدا

 1712معامل انتاجٌة العمال النسبً فً مدٌنة البصرة=

 1776معامل انتاجٌة العمال النسبً فً مدٌنة بؽداد=
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 الحل:

C=f D (R)x 

 

=)النسبة بٌن معامالت الكلفة()النسبة بٌن معامالت االنتاجٌة()النسبة بٌن معامالت اجور 1981الكلفة

 (العمال
x

  المباشرة(                                              لفةالسعة االنتاجٌة للمصنع()الك)نسبة 

                              

                                            

(172/178()1776/1712()419/344=)1981الكلفة 
0.6
(3) (811111) 

 دٌنار   2155196=                

                                                      

 االنتاج وحدات من وحدة لكل الكلف تقدير: 

 فهذه ذلك مع اخر، الى وقت ومن اخرى الى منطقة من االنتاج لوحدة الكلفة معدل ٌتؽٌر       

 حصة فً السنوي االنتاج حجم ضرب خالل من الكلؾ لتقدٌر الفاعل المعدل تعتمد الطرٌقة

 تٌجٌةاالستر وفقا ذلك بعد التصحٌح راءاج ثم ، الثابتة لاالموا رؤوس من الواحدة الوحدة

 .المناسبة المعامالت باستخدام والمكانً الزمنً االختالؾ

 

 االتٌة العالقات فٌها تستخدم: واالستعادة التدوير نسب طريقة 

 

المبٌعات االجمالٌة السنوٌة

رؤوس االموال الثابتة المستثمرة
 نسبة التدوٌر 
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 بٌع سعر فً السنوي االنتاج ضرب من السنوٌة االجمالٌة المبٌعات حجم ىعل الحصول وٌمكن

 .الواحدة القطعة

رؤوس االموال الثابتة المستثمرة

المبٌعات االجمالٌة السنوٌة
 

 

نسبة التدوٌر
 نسب راس المال  

 

 (27مثال )

 الفورمالدٌهاٌد مادة ٌنتج مصنع إلنشاء الالزمة الثابتة االموال رؤوس درق التدوٌر نسبة باستخدام 

 طرٌق عن (% 37 )قوته الذي الفورمالدٌهاٌد محلول من بالٌوم كؽم 111111مقدارها انتاجٌة بطاقة

 االموال رؤوس ان علما الوقت، طول ٌعمل سوؾ المصنع ان باالعتبار االخذ مع المٌثانول اكسدة

 وبطاقة االنتاج وطرٌقة المحلول وةبق مماثل مصنع تشٌٌد فً مستثمرة دٌنار ملٌون 1 كانت الثابتة

 )118*(1.25 قدرها انتاجٌة
   هو (% 37 )قوته الذي الفورمالدٌهاٌد محلولكؽم بالسنة,وسعر بٌع 

 .كؽم/دٌنار 17135

 :الحل

 المصنع بسعة ٌتأثر ال ثابتا مقدارا التدوٌر نسبة باعتبار 

المبٌعات االجمالٌة السنوٌة

وسرؤ االموال الثابتة المستثمرة
 نسبة التدوٌر 

 

 =17135*1.25*108
/111111=47735 

 كؽم بالسنه36511111= 365*111111=المقترح للمصنع السنوي االنتاج معدل

 دٌنار تقرٌبا1278111=17135*36511111= السنوٌة االجمالٌة المبٌعات
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المبٌعات االجمالٌة السنوٌة

نسبة التدوٌر
 رؤوس االموال الثابتة المستثمرة  

 

 دٌنار 292451=1278111/47735= 

 

 المصنع بسعة التدويرتتأثر نسبة ان باعتبار 

 سنة / طن125111  = االول المصنع سعة

 سنة / طن 36511 =الثانً المصنع سعة

 1755 هو الفورمالدٌهاٌد لصناعة الحجم كلفة أس ان نجد الجدول من

 المصنع سعة مع المعدلة التدوٌر نسبة نوجد

 )0.55 السعة نسبة *(  التعدٌل قبل التدوٌر نسبة = المصنع سعة مع دلةالمع التدوٌر نسبة

 =47375* (36511/125111)
0.55 =2722 

 

المبٌعات االجمالٌة السنوٌة

نسبة التدوٌر
 رؤوس االموال الثابتة المستثمرة  

 دٌنار 575676=1287111/2722=            

 

 (47مثال )

 ثابتة، رت ا كاستثما واحد دٌنار ٌتطلب المبٌعات من دٌنار كل ان بٌةالتقرٌ االقتصادٌة االساسٌات من 

 دٌنار ملٌون 2.5 هً الكلٌة راتاالستثما كانت القاعدة هذه تنطبق حٌث الكٌمٌاوٌة احدالمصانع وفً

 بواقع تحسب ئبراالض وان الكلٌة راتاالستثما من % 21 بحوالً فتقدر العامة االموال رؤوس اما
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 ما احسب دٌنار، ملٌون 1.5 هً لالنتاج السنوٌة الكلٌة الكلفة كانت واذا االجمالً، الربح من % 51

 :ٌلً

 : ًاجمال كربح سنوٌا المستعادة المستثمرة الكلٌة االموال رؤوس نسبة (أ

 :صافً كربح المستعادة المستثمرة الكلٌة االموال رؤوس نسبة (ب

 الحل:

المبٌعات االجمالٌة السنوٌة

لثابتةا المستثمرة رؤوس االموال 
 نسبة التدوٌر 

         =1/1=1 

 العامة االصول + الثابتة االصول = الكلٌة راتاالستثما

 %81%=21-%111= العامة االصول -الكلٌةرات االستثما = الثابتة ) االموال رؤوس ( االصول

 دٌنار 2111111=2511111*178= 

 دٌنار 2111111= السنوٌة ٌةاالجمال المبٌعات تكون التدوٌر، نسبة باستخدام

 لالنتاج الكلٌة الكلفة -المدخوالت جملة = السنوي االجمالً الربح

 دٌنار 511111=2111111-1511111= 

 الدخل على المفروضة ضرائبال -السنوي االجمالً الربح = السنوي الصافً الربح

 دٌنار 251111=511111*511111-175= 

 جمالً:اكربح سنوٌا المستعادة رةالمستثم الكلٌة االموال رؤوس نسبة

 % المطلب االول21=111(*511111/2511111=)                          

 كربح صافً: سنوٌا المستعادة المستثمرة الكلٌة االموال رؤوس نسبة

 % المطلب الثان11ً=111(*251111/2511111=)                          
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 (75مثال )

 االموال رؤوس اما دٌنار ملٌون 1 هً كٌمٌاوي مصنع تشٌٌد فً لمستثمرةا الكلٌة االموال رؤوس

 وانه النهائً المنتج من ٌوم / كؽم 8111 ٌنتج المصنع كان فاذا دٌنار، 111111 فهً له المتحركة

 لنسبة ارٌد ما اذا النهائً المنتج من الواحدرام الكٌلوؼ بٌع ثمن احسب .السنة فً ٌوم 365 ٌعمل

 .الصحٌح الواحد ساويت ان التدوٌر

  :الحل

 -العاملة االصول + الثابتة االصول = الكلٌة اراتاالستثم

 العاملة االموال رؤوس -الكلٌة االموال رؤوس = الثابتة االموال رؤوس

 دٌنار911111=1111111-111111=                          

 

المبٌعات االجمالٌة السنوٌة

ؤوسر االموال الثابتة المستثمرة
 نسبة التدوٌر 

 

المبٌعات االجمالٌة السنوٌة

      
   =دٌنار911111المبٌعات االجمالٌة السنوٌة 

المبٌعات االجمالٌة السنوٌة

االنتاج السنوي
 سعر بٌع الوحدة 

 

      دٌنار
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