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الفصل الثاني

تحليل العالقة :التكلفة – الحجم  -الربح
L’analyse de la relation Coût-Volume-Profit
إن نموذج التكلفة – الحجم – الربح يستند أساسا إلى إمكانية توزيع التكاليف إلى قسمين:
التكاليف املتغيرة والتكاليف الثابتة .حيث يبرز عرض جدول االستغالل التفاضلي العالقات املوجودة
بين التكاليف (املتغيرة والثابتة) ،وحجم املبيعات واألرباح ،ويمكن أن يسمح بتقديم إطار للتفكير في
مختلف القرارات اإلدارية مثل :كم يجب أن يكون حجم املبيعات؟ هل يجب تغيير سعر البيع؟ هل
يجب علينا قبول طلبيات إضافية ذات أسعار منخفضة؟ ما هو تأثير حملة دعاية وإعالن على النتيجة
الصافية؟ هل شراء آلة جديدة سيزيد من مردودية املؤسسة؟ هل يجب توظيف بائع جديد؟
أوال :جدول االستغالل التفاضلي
جدول االستغالل التفاضلي عبارة عن جدول توزع فيه التكاليف اإلجمالية التي تتحملها
املؤسسة إلى تكاليف ثابتة (تكاليف هيكلية)  ،charges fixes ou de structureوهي مستقلة عن حجم
النشاط االقتصادي للمؤسسة ،وتكاليف متغيرة  charges variablesمرتبطة مباشرة بحجم نشاط
املؤسسة.
يسمح هذا الجدول بمعرفة الهامش الذي تحققه املؤسسة على تكاليفها التشغيلية ،أي
التكاليف املتغيرة والتي هي مرتبطة بنشاط املؤسسة .هذا الهامش عبارة عن مؤشر أداء حيث يسمح
بقياس مساهمة مجموع املنتجات في تغطية التكاليف الثابتة.
ثانيا :الهامش على التكلفة املتغيرة
 .1مفهوم الهامش على التكلفة املتغيرة
أ .تعريف :الهامش عبارة عن الفرق بين رقم األعمال وتكلفة .وبالتالي فإن الهامش على التكلفة
املتغيرة ))(La Marge sur coût variable (M/CVهو عبارة عن الفرق بين رقم األعمال
والتكلفة املتغيرة.
يمكن حساب الهامش على التكلفة املتغيرة بصفة إجمالية ،أي على مستوى املؤسسة ،كما
يمكن حسابه على مستوى منتج أو نشاط معين.
ب .التفسير :إذا حققت مؤسسة هامشا على التكلفة املتغيرة بمبلغ  000 100دج ،هذا يعني بعد
األخذ بعين االعتبار كل التكاليف املتغيرة (مواد أولية ،يد عاملة متغيرة ،)...تبقى لها مبلغ
 000 100دج من رقم أعمالها .هذا املبلغ سيسمح لها بتغطية التكاليف الثابتة (اإليجار،
التأمينات ،)...وإذا كانت كافية ،يمكن أن تحقق ربح.
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 .2الهامش على التكلفة املتغيرة والنتيجة

رقم

التكاليف

عمال

املتغيرة

جما ي

جمالية

ار
الرسم

التكاليف الثابتة
الهامش على

اإلجمالية

التكلفة املتغيرة
جمالية

النتيجة = الهامش على التكلفة املتغيرة – التكاليف الثابتة

النتيجة
اإلجمالية

 .3نسبة الهامش على التكلفة املتغيرة
أ .تعريف :تمثل نسبة الهامش على التكلفة املتغيرة ذلك الجزء من الهامش على التكلفة املتغيرة
املحتوى في رقم األعمال.
ب .التفسير :إذا كانت نسبة الهامش على التكلفة املتغير تقدر بـ  % 20مثال ،ه\ا يعني كلما باعت
املؤسسة ما قيمته 1دج ،يتبقى لها  20سنتيما التي تساهم في تغطية التكاليف الثابتة ومن ثم
تحقيق نتيجة.
 .4أهمية الهامش على التكلفة املتغيرة
أ .سهولة املقاربة :إن املقاربة عن طريق التكاليف املتغيرة تسمح بتفادي توزيع التكاليف الثابتة
التي هي عادة مشتركة بين عدة منتجات.
ب .العالقة التكلفة – الحجم – الربح
إن دراسة الهامش على التكلفة املتغيرة تسمح بتقييم أثر تغير الكميات املنتجة واملباعة أو
التكاليف على النتيجة.
تطور الكميات املنتجة واملباعة يؤدي إلى تطور الهامش على التكلفة املتغيرة اإلجمالي ،وبالتالي
على النتيجة.
كما أنه انطالقا من الهامش على التكلفة املتغيرة يمكن قياس اآلثار املترتبة على النتيجة من
جراء تخفيض التكاليف املتغيرة ،تغير سعر البيع أو ارتفاع التكاليف الثابتة.
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ثالثا :عتبة املردودية

 .1تعريف  :عتبه الربحية هي رقم محدد لكل شركة ،يقابل حجم النشاط الذي يصبح فيه العمل
مربحا .وهو يتضمن مؤشرات ومقاييس مثل رقم األعمال ،األعباء الثابتة واألعباء املتغيرة .هناك
عتبه مردودية عامه ألنشطة الشركة ،ولكن يمكنك أيضا حساب عتبه املردودية لكل نشاط.
وتسمى أيضا بنقطة الصفر ) (Point zéroوالنقطة امليتة ) .(Point mortإذا كانت نقطه التعادل
يعبر عنها بكميه املنتجات أو الوحدات املباعة من أجل املوازنة بين التكاليف واإليرادات ،فإن
النقطة امليتة تعبر عن الوقت الذي يستغرق للوصول إلى تلك العتبة.
 .2طريقة الحساب :إننا نبحث عن رقم األعمال الذي تكون عنده النتيجة مساوية للصفر ،لذلك
نقوم بالتعبير عن النتيجة بداللة رقم األعمال .هناك ثالثة مقاربات رئيسية.

CA = chiffres d’affaires
MCV = marge sur coût variable
R = résultat
Tmcv = taux de marge sur coût variable

ر.أ = رقم األعمال
ه/ت.م = الهامش على التكلفة املتغيرة
ن = النتيجة
 %ه/ت.م = نسبة الهامش على التكلفة املتغيرة
مثال:
إليك املعلومات التالية الخاصة بإحدى املؤسسات:

املبلغ
البيان
1 000 000
رقم األعمال
700 000
التكاليف املتغيرة
الهامش على التكلفة املتغيرة 000 300
240 000
التكاليف الثابتة
النتيجة 60 000
املطلوب :حساب عتبة املردودية
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املقاربة األو ى :رقم األعمال = مجموع التكاليف
ن=0

ر.أ = إجمالي التكاليف
إجمالي التكاليف = ت.م  +ت .ثا
نضع  = Xعتبة املردودية
إجمالي التكاليف = 000 240 + 0.70 X
ر.أ = X
ر.أ = إجمالي التكاليف
000 240 + 0.70 X = X
000 240 = 0.30 X
800 000 = X

التكاليف
ربح
إ.ت
800 000
خسارة

000 800
ع.م

ر.أ

املقاربة الثانية :الهامش على التكلفة املتغيرة = التكاليف الثابتة
ه  /ت.م = التكاليف الثابتة
ه  /ت.م = X 0.30
نضع  = Xعتبة املردودية
التكاليف الثابتة = 000 240
ر.أ = X
ه/ت.م =التكاليف الثابتة
000 240 = 0.30 X
000 800 = X
عتبة المردودية =

ن=0

ه/ت.م

ربح
خسارة

التكاليف الثابتة
 %الهامش على التكلفة المتغيرة

ر .أ
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املقاربة الثالثة :النتيجة = 0
لكي تكون النتيجة =  0يجب:
رقم األعمال – إجمالي التكاليف = 0
ر.أ = ت .م  +ت .ثا
بافتراض  Xرقم األعمال املقابل لعتبة
املردودية.
إجمالي التكاليف = 000 240 +0.7 X
رقم األعمال = X
النتيجة = ر.أ – إ .ت = 0
0 = )000 240 + 0.70 X( – X
000 240 = 0.30 X
 000 800 = Xد

النتيجة

ربح
ر .أ

ع .م
800 000

 .3طرق حساب عتبة املردودية:
الطريقة األو ى
عتبة املردودية =

التكاليف الثابتة
 %الهامش التكاليف املتغيرة

الطريقة الثانية
عتبة املردودية =

رقم األعمال  Xالتكاليف الثابتة
الهامش التكلفة املتغيرة
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عتبة املردودية بالكميات:

عتبة املردودية بالكميات =

التكاليف الثابتة
الهامش على التكلفة املتغيرة للوحدة

 .4مزايا عتبة املردودية:
 تسمح عتبة املردودية بتحديد األهداف و وضع الخطط املالئمة الخاصة برقم األعمالاملستهدف.
 عتبة املردودية مؤشر أساس ي للحكم على جدوى املشروع. في حالة تغير حجم النشاط ( حالة التوسع مثال) يجب على مدير املؤسسة إعادة حسابعتبة املردودية من أجل التكيف باستمرار واتخاذ القرارات الالزمة الستعادة التوازن في
النشاط.
 عتبة املردودية عبارة عن مؤشر يستعمل بكثرة في املمارسة املحاسبية ،وال سيما في سياقإنشاء املؤسسات (من أجل وضع توقعات مالية) أو في سياق عملية شراء مؤسسات
(تقييم ربحية الشركة).
 .5حدود طريقة تحليل C-V-P
 تعتبر طريقة تحليل  C-V-Pمهمة جدا عند تحليل أثر تغير حجم (بصفة خاصة) التكاليفوأسعار البيع على الربح .لكن استعمالها محدود ألن هذه الطريقة مبنية على فرضية بيع
منتج واحد أو أن املزيج البيعي ثابت .لكن الواقع أثبت أنه في حال تغير املزيج البيعي عتبة
املردودية ستتغير أيضا.
 كل املتغيرات تبقى ثابتة ما عدا الحجم ،بعبارة أخرى ،يعني الحجم فقط هو الذي يسببتغير التكاليف والنتيجة .في الواقع هذه الفرضية ليست دائما محققة .مثال يمكن تحقيق
اقتصاد الوفورات في حالة ارتفاع حجم اإلنتاج ،لكن أيضا التغير في املزيج البيعي يغير من
مستوى املداخيل .باإلضافة إلى ذلك ،عادة االرتفاع في حجم املبيعات يصحبه انخفاض في
سعر البيع.
 التكاليف الكلية والدخل يتبعان دوال خطية ،هذه الفرضية محققة فقط في املدى القصيرعند مستوى نشاط محدد.
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 تقسم التكاليف إلى جزء ثابت وجزء متغير ،لكن في الواقع هناك بعض التكاليف شبهالثابتة (شبه متغيرة) ،مثل مصاريف الهاتف هناك تكلفة االشتراك الشهرية الثابتة والتكلفة
املتغيرة لالتصاالت التي تم القيام بها.
 تبقى التكاليف الثابتة ثابتة فقط عند مستوى النشاط الذي تمتلك فيه املؤسسة خبرةوبالتالي يمكنها التقدير بدقة تلك التكاليف.
 املداخيل يتم حسابها على أساس طريقة التكاليف املتغيرة ،لكن في حالة استعمال طريقةالتكاليف الكاملة فيفترض أن حجم اإلنتاج مساوي لحجم املبيعات.
رابعا :استخدامات عتبة املردودية
 .1هامش اآلمانMarge de sécurité :
يعبر عن هامش اآلمان بالفرق بين رقم األعمال الحقيقي (أو املقدر) وعتبة املردودية
هامش اآلمان = رقم األعمال – عتبة املردودية

في مثالنا السابق هامش اآلمان يكون مساويا إلى:
هامش اآلمان =  000 200 = 000 800 – 1 000 000د
التعليق :يمكن لرقم أعمال املؤسسة أن ينخفض بمبلغ  000 200دج دون أن تقع في خسارة.
 .2مؤشراآلمانL’indice de sécurité :
يعبر عنه بنسبة هامش اآلمان إلى رقم األعمال
هامش اآلمان

مؤشر األمان =

رقم األعمال

× 100

في مثالنا السابق مؤشر اآلمان يكون مساوي إلى:
مؤشراألمان =

𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟐
𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏

= 𝟎𝟐 %

التعليق :يمكن لرقم األعمال أن ينخفض بنسبة  % 20دون وقوع املؤسسة في خسارة.
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مالحظة:

ال يجب الخلط بين "عتبه املردودية" و "النقطة امليتة" ،فكالهما من نفس املفهوم ولكن األول يعبر عنه
من حيث الدوران (بالعملة) بينما يعبر عن الثاني بالوقت املناسب (عدد األيام أو الشهور أو السنوات)
الالزمة لبلوغ عتبة املردودية.
 .3تاريخ بلوغ عتبة املردودية (النقطة امليتة )Point mort
النقطة امليتة =

عتبة املردودية
رقم األعمال

× 12

في مثالنا :
800000
النقطة امليتة =
1000000

×  9.6 = 12شهر

التعليق :سيتم بلوغ عتبة املردودية بعد  9أشهر و  18يوم ،أي في  18أكتوبر من السنة.
 .4عتبة املردودية بالكميات
 = TCالتكاليف اإلجمالية
 = FCالتكاليف الثابتة اإلجمالية
 =VCالتكاليف املتغيرة اإلجمالية
 = VCuالتكلفة املتغيرة للوحدة
 = Pسعر الوحدة
 = Qالكمية
 = CAرقم األعمال
و بما أن نقطة التعادل هي النقطة التي تتساوى عندها  TCمع  CAفيصبح لدينا:

CA = P x Q
TC = FC + VC
VC = VCu x Q
TC = FC + VCu x Q

CA = TC
P x Q = FC + VCu x Q
FC = P x Q - VCu x Q
FC = (P - VCu) Q
𝐶𝐹
𝑢𝐶𝑉 𝑃 −
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حيث 𝑄 تمثل حجم اإلنتاج الذي يحقق التعادل
أما قيمة التعادل أو عتبة املردودية فيمكن حسابها كما يلي:
𝐶𝐹
𝑢𝐶𝑉
1−
𝑃

= )𝑣(𝑃𝐸𝐵

امسا :عتبة املردودية في املؤسسة ذات املنتجات املتعددة
تعتبر عتبة املردودية كمعلومة مهمة تستخدم من طرف املسيرين عند إعداد خطة أعمال
خاصة بالنسبة للمؤسسات اليدوية .وبالتالي فإن حساب عتبة املردودية يمكن أن يصبح معقدا .في
الواقع إن العديد من املؤسسات تقوم ببيع أكثر من منتج واحد .في هذه الحالة فإن الطريقة املعتادة
لحساب عتبة املردودية واملتمثلة في قسمة إجمالي التكاليف الثابتة على نسبة الهامش على التكلفة
املتغيرة (هامش املساهمة أو العائد الحدي) ،يجب أن تأخذ بعين االعتبار التكلفة املرجحة للوحدو
بالنسبة للمبيعات من كل منتج.
مثال رقم 01 :
نفترض أن مؤسسة تقوم بإنتاج وبيع نوعين من املنتجات ،فإن نموذج  C-V-Pفي هذه الحالة يكون
كالتالي:
𝐶𝐹 𝑁𝐼 = (𝑃1 − 𝑉𝐶𝑢1 )𝑋1 + (𝑃2 − 𝑉𝐶𝑢2 )𝑋2 −
 𝑋1عدد الوحدات املباعة من املنتج األول
 𝑋2عدد الوحدات املباعة من املنتج الثاني
بالتالي فإن املزيج البيعي من كال املنتجين يمكننا من حساب حصة كل منتج كالتالي:
𝑋1
𝑋2
و
𝑋1 + 𝑋2 𝑋1 + 𝑋2
لو فرضنا أن التكاليف الثابتة السنوية قدرت بمبلغ  000 200دج ،وسعر بيع املنتجين 5دج و  10دج
على التوالي في حين بلغت التكلفة املتغيرة للوحدة لكال املنتجين  2دج و  6دج على التوالي.
املطلوب :إيجاد كل نقاط عتبة املردودية.
الحل:
𝐶𝐹 𝑁𝐼 = (𝑃1 − 𝑉𝐶𝑢1 )𝑋1 + (𝑃2 − 𝑉𝐶𝑢2 )𝑋2 −
0 = (5 − 2)𝑋1 + (10 − 6)𝑋2 − 200 000
0 = 3𝑋1 + 4𝑋2 − 200 000

9

تحليل العالقة :التكلفة-الحجم-الربح

الفصل الثاني

200 000
= 𝑋1 = 0 , 𝑋2
= 50 000
4
200 000
= 𝑋2 = 0 , 𝑋1
= 66 667
3
X1

أي نقطة على املنحنى تكون تشكيلة أو
66 667

مزيج من املنتجين  X1و X2

X2

50 000

لو فرضنا أن املؤسسة محل الدراسة تقوم ببيع نفس العدد من املنتجين  X1و  ، X2فإن املعادلة تصبح
كالتالي:
0 = 7X − 200 000
200 000
=X
وحدة ≈ 28 572
7
لو فرضنا أن املزيج البيعي ثابت ،فإن مسائل  C-V-Pيمكن حلها باستخدام املعادلتين التاليتين:
العائد الحدي اإلجمالي
معدل العائد الحدي اإلجمالي =
رقم األعمال
(𝑃1 − 𝑉𝐶𝑢1 )𝑋1 + (𝑃2 − 𝑉𝐶𝑢2 )𝑋2
معدل العائد الحدي اإلجمالي =
P1 X1 + P2 X 2
مالحظة :في حالة تغير املزيج البيعي ،فإن ذلك يؤدي إلى تغير معدل العائد الحدي اإلجمالي ،وبالتالي
يجب إعادة حساب معادل العائد الحدي اإلجمالي الجديد من أجل التمكن من تطبيق نموذج .C-V-P
مثال رقم 02 :
تقوم إحدى الشركات بإنتاج ثالثة أنواع من املنتجات .قدرت تكاليفها ،أسعارها ومبيعاتها كما هو مبين
في الجدول التالي:

10

تحليل العالقة :التكلفة-الحجم-الربح
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املنتج األول

املنتج الثاني

املنتج الثالث

 200دج
 50دج
 20 000وحدة

 250دج
 50دج
 10 000وحدة

 150دج
سعربيع الوحدة
 50دج
التكلفة املتغيرة للوحدة
عدد الوحدات املتوقع بيعها  20 000وحدة
بلغ إجمالي التكاليف الثابتة السنوية  000 84دج
املطلوب:
 )1حساب معدل العائد الحدي اإلجمالي
 )2بافتراض ثبات املزيج البيع ،احسب عتبة املردودية بالقيم
الحل:
معدل العائد الحدي اإلجمالي:

(150 − 50)20 000 + (200 − 50)20 000 + (250 − 50)10 000
= 0,73684
)(20 000)(150) + (20 000)(200) + (10 000)(250

84 000
عتبة املردودية بالقيم =
0,73684

=  114 000دج

2
2
1
( 𝑥 ) (150) + ( 𝑥 ) (200) + ( 𝑥 ) (250) = 114 000
5
5
5

𝑥 =  60 000وحدة
مثال رقم :03
إليك املعلومات التالية الخاصة بإحدى املؤسسات والتي تتاجر في ثالثة منتجات:
البيان
سعربيع الوحدة
التكلفة املتغيرة للوحدة
تركيبة رقم األعمال
التكاليف الثابتة
اإلجمالية

املنتج A

املنتج B

املنتج C

5
2
% 60

8
6
%20
85 000

15
12.50
% 20
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الخطوة األولى تتمثل في حساب متوسط الهامش على التكلفة املتغيرة وتحسب كالتالي:
12.5

) × 20% = 44.33%

15

2

6

𝑀𝐶𝑉 = (1 − 5) × 60% + (1 − 8) × 20% + (1 −

مالحظة :يجب استخدام حصة كل منتج من رقم األعمال وليس الحصة من عدد الوحدات املباعة.
الخطوة الثانية :تتمثل في قسمة إجمالي التكاليف الثابتة على متوسط الهامش على التكلفة املتغيرة.
في مثالنا:
عتبة املردودية =

85 000
0.4433

=  191 729.32دج

في حالة أردنا معرفة عدد الوحدات املباعة من كل منتج عند بلوغ عتبة املردودية ،يجب أوال حساب
حصة كل منتج من عتبة املردودية ثم قسمته على سعر بيع الوحدة من كل منتج.
بالنسبة للمنتج A
حصة املنتج𝐴 من عتبة املردودية =  115 037,60 = %60 × 191 729,32دج
عدد الوحدات املنتجة من املنتج 𝐴 =

115 037,60
5

=  23 007,52وحدة

بالنسبة للمنتج B
حصة املنتج𝐵 من عتبة املردودية =  38 345,86 = %20 × 191 729,32دج
عدد الوحدات املنتجة من املنتج 𝐵 =

38 345,86
8

=  4 793,23وحدة

بالنسبة للمنتج C
حصة املنتج𝐶 من عتبة املردودية =  38 345,86 = %20 × 191 729,32دج
عدد الوحدات املنتجة من املنتج 𝐵 =

12

38 345,86
15

=  2 556,39وحدة
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الفصل الثاني

سادسا :حالة التوزيع غيراملنتظم لرقم األعمال
مثال (:)1
إليك جدول االستغالل التفاضلي املختصر الخاص بإحدى املؤسسات:
%
املبلغ
البيان
100
650 000
رقم األعمال الصافي
61.54
()000 400
التكاليف املتغيرة
38,46
250 000
الهامش على التكلفة
املتغيرة
()000 175
التكاليف الثابتة
75 000
النتيجة
املطلوب:
 .1تحديد
 عتبة املردودية
 النقطة امليتة
 هامش األمان
 مؤشر األمان
 .2إذا علمت أن رقم األعمال السنوي كان موزعا كما هو مبين في الجدول أدناه املطلوب تحديد
النقطة امليتة الجديدة.
 الفصل األول

220 000

 الفصل الثالث

120 000

 الفصل الثاني

200 000

 الفصل الرابع

110 000

الحل:
أوال:
 .1عتبة املردودية:
التكاليف الثابتة
175 000
=
0,3846
 %الهامش على التكلفة املتغيرة

=  455 000 ≅ 455 018,20دج

13

تحليل العالقة :التكلفة-الحجم-الربح
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 .2النقطة امليتة (تاريخ بلوغ عتبة املردودية)

عتبة املردودية
455 000
×  252 = 360يوما حوالي  8أشهر و 12يوم
× = 360
650 000
رقم أعمال الصافي

 .3هامش األمان
رقم أعمال الصافي  −عتبة املردودية =  195 000 = 455 000 − 650 000دج

 .4مؤشراألمان
هامش األمان
195 000
× = 100
650 000
رقم أعمال الصافي

× %30 = 100

ثانيا:
الفصل
األول
الثاني
الثالث
الرابع

رقم األعمال
220 000
200 000
120 000
110 000

رقم األعمال املتجمع
220 000
420 000
540 000
650 000

عتبة املردودية والبالغ  000 455دج يقع خالل الفصل الثالث
املدة في فصل الثالث =

عتبة املردودية ) −الفصل األول  +الفصل الثاني(
الفصل الثالث ) −الفصل األول  +الفصل الثاني(

420 000 − 455 000
املدة في فصل الثالث =
420 000 − 540 000

×  90يوما

×  27 = 90يوما = أي  27جويلية

مثال رقم :04
يقوم أحد املقاهي ببيع ثالثة أنواع من املشروبات بسعر  30دج 35 ،دج و  40دج على التوالي.
ينوي صاحب املقهى حساب عتبة املردودية بالنسبة للسنة املقبلة .مع العلم أن حصة املنتج األول من
رقم األعمال تقدر بنسبة  ، % 50أما باقي املنتجات فيساهم كل منهما بنسبة  % 30و  % 20على التوالي.
كما أن التكلفة املتغيرة لوحدة املنتج تقدر بمبلغ  5دج 6 ،دج و 7دج على التوالي.
املطلوب:
 .1حساب عتبة املردودية علما أن إجمالي التكاليف الثابتة بلغ  55 000دج.
 .2حساب عدد الوحدات الواجب إنتاجه من كل منتج من أجل بلوغ عتبة املردودية.
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الفصل الثاني
الحل:
 .1حساب عتبة املردودية:

املنتجات سعرالبيع الحصة في رقم األعمال املتوسط املرجح
املنتج األول
% 50
30
% 30
35
املنتج الثاني
33.5
% 20
40
املنتج الثالث
املنتجات
املنتج األول
املنتج الثاني
املنتج الثالث

التكلفة
املتغيرة
5
6
7

الحصة في رقم األعمال املتوسط املرجح
% 50
% 30
% 20

550 000
عتبة املردودية بالكميات =
)(33,5 − 5,7

5.7
=  19 784وحدة

عتبة املردودية بالقيم هي:
 662 764 = 33,5 × 19 784دج

 .2عدد الوحدات الواجب إنتاجه من كل منتج:
عدد الوحدات الواجب إنتاجه من املنتج األول =  9 892 = % 50 × 19 784وحدة
عدد الوحدات الواجب إنتاجه من املنتج الثاني =  5 935 = % 30 × 19 784وحدة
عدد الوحدات الواجب إنتاجه من املنتج الثالث =  3 957 = % 20 × 19 784وحدة

سابعا :حالة تغيرظروف االستغالل
يمكن لظروف االستغالل أن تتغير بالشكل التالي:
 تغير في الهيكل أو في البنية التحتية -تغير نسبة الهامش
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 تغير مستوى النشاط -تنويع اإلنتاج

كل التغيرات السالفة الذكر تؤثر على حجم تكاليف املؤسسة وبالتالي يتطلب األمر حساب املستوى
الجديد لعتبة املردودية.
أ .تغيرفي الهيكل أو البنية التحتية
إن توسيع النشاط يتطلب استثمارات جديدة مما يؤدي إلى مخصصات اهتالك اكبر باإلضافة إلى
توظيف يد عاملة أخرى وبالتالي زيادة حجم التكاليف الثابتة للمؤسسة مما يؤدي إلى تغير عتبة
املردودية.
مثال:
تنوي إحدى املؤسسات توسعة نشاطها وذلك عن طريق القيام باستثمار جديد حسب
الشروط التالية:
 التكاليف الثابتة الحالية 000 150 :دج نسبة الهامش على التكلفة املتغيرة% 30 : التكاليف الثابتة املتوقعة 000 200 :دج نسبة الهامش على التكلفة املتغيرة لم تتغير.ما هو تأثير ذلك على عتبة املردودية؟
الحل:
150 000
عتبة املردودية حسب الظروف الحالية =
0,30

=  500 000دج

200 000
عتبة املردودية حسبة الظروف الجديدة =
0,30

=  666 667دج

ب .تغيرنسبة الهامش
إن ارتفاع تكاليف شراء املواد األولية وتكاليف اإلنتاج وتغير أسعار البيع يؤدي إلى تغير نسبة
الهامش على التكلفة املتغيرة وبالتالي تغير مستوى عتبة املردودية.
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مثال:
إليك املعلومات التالية الخاصة بإحدى املؤسسات:
 الهامش على التكلفة املتغيرة للوحدة 20 :دج التكاليف الثابتة اإلجمالية 000 400 :دج ارتفاع التكاليف املتغيرة أدى إلى انخفاض نسبة الهامش بـ % 25 سعر البيع ثابتما هو تأثيرذلك على عتبة املردودية؟
الحل:
400 000
عتبة املردودية حسب الظروف الحالية =
20

=  20 000وحدة

عتبة املردودية الجديدة:
 الهامش على التكلفة املتغيرة للوحدة الجديد 15 = 0.75 x 20 :دج الكمية التي تم االنتهاء من إنتاجها 10 000 :وحدةالتكاليف الثابتة الخاصة بـ 10 000
وحدة =  000 200دج
 التكاليف الثابتة اإلجمالية 000 400 :دجلو فرضنا أن  Xهو عتبة املردودية الجديدة بالكميات
 التكاليف الثابتة الخاصة بـ  10 000وحدة =  000 200دج الهامش على التكلفة املتغيرة لـ  10 000وحدة =  10 000 – X( x 15وحدة) الهامش على التكلفة املتغيرة = التكاليف الثابتة  10 000 – X( x 15وحدة) = 000 200  23 333 = Xوحدةانخفاض نسبة الهامش على التكلفة املتغيرة يؤدي إ ى ارتفاع عتبة املردودية.
أ .تغيرمستوى النشاط
مثال:
إليك املعلومات التالية الخاصة بإحدى املؤسسات:
 التكاليف الثابتة السنوية الحالية =  000 800دج أقص ى رقم أعمال يمكن تحقيقه =  1 000 800دج النسبة الحالية للهامش على التكلفة املتغيرة% 50 :من أجل زيادة رقم األعمال يجب زيادة التكاليف الثابتة بمبلغ  000 160دج.
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املطلوب:
 .1حساب عتبة املردودية في الحالتين
 .2ما هو رقم األعمال الواجب تحقيقه من طرف املؤسسة من أجل الحفاظ على نفس مستوى
األرباح؟.
الحل:
 .1حساب عتبة املردودية حسب الحالتين:
800 000
عتبة املردودية الحالية =
0,50

=  1 600 000دج

التكاليف الثابتة الجديدة =  000 960 = 000 160 + 000 800دج
960 000
عتبة املردودية الجديدة =
0,50

=  1 920 000دج

 .2رقم األعمال الواجب تحقيقه من أجل الحفاظ على مستوى األرباح
النتيجة الحالية = ) 100 000 = 800 000 − (%50 × 1 800 000دج )ربح(

 000 100دج = الهامش على التكلفة املتغيرة (الجديد) –  000 960دج
الهامش على التكلفة املتغيرة (الجديد) = 000 100 + 000 960
الهامش على التكلفة املتغيرة (الجديد) =  1 000 060دج
الهامش على التكلفة املتغيرة (الجديد) =  % 50من رقم األعمال الواجب تحقيقه
الهامش على التكلفة املتغيرة
1 060 000
=  2 120 000دج
=
رقم األعمال الواجب تحقيقه =
0,50
0,50

د .تنويع اإلنتا
عند تنويع اإلنتاج تقوم املؤسسة بإنتاج عدد من املنتجات ،وبالتالي يصبح من الضروري تحديد هامش
التكلفة املتغيرة بالنسبة لكل منتج.
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يتم ترتيب املنتجات ترتيبا تنازليا حسب نسبة الهامش وذلك تبعا ملساهمتها في تغطية التكاليف الثابتة.
اإلنتاج والتوزيع يتم توجيههما في املرتبة األولى إلى املنتجات األعلى مردودية ،أي تلك املنتجات التي
تحقق هامشا مرتفعا على التكلفة املتغيرة.
إن البحث على أقص ى ربح يأخذ بعين االعتبار مختلف القيود :الطاقة اإلنتاجية ،الهامش الوحدوي،
احتياجات السوق...إلخ.
إذا يتم القيام بعملية اإلنتاج وفقا للقيود وذلك لتحقيق الهدف املسطر والذي يكون في شكل:
 تعظيم النتيجة تدنية تكاليف اإلنتاجإن صياغة القيود يعطينا مجموعة من املتراجحات التي يتم حلها بطريقة البرمجة الخطية.
ثامنا :الرفع التشغيلي
 .1تعريف
الرافعة التشغيلية هي مقياس لدرجه تحمل الشركة أو املشروع ملزيج من التكاليف الثابتة
واملتغيرة .واألنشطة التجارية التي لها مبيعات توفر هامشا إجماليا مرتفعا جدا وانخفاض التكاليف
الثابتة والتكاليف املتغيرة لديها الكثير من النفوذ .كلما ارتفعت درجه الرفع التشغيلي ،زاد الخطر
املحتمل من التنبؤ باملخاطر ،حيث يمكن خطا صغير نسبيا في التنبؤ باملبيعات أن يؤدي إلى أخطاء
كبيره في توقعات التدفقات النقدية.
يمكن استخدام الرافعة التشغيلية لحساب نقطه التعادل في الشركة فهي تؤثر تأثيرا كبيرا على
األرباح بتغيير سياستها التسعيرية .ونظرا الن الشركات ذات الرفع التشغيلي األعلى ال تزيد بالتناسب
النفقات عند زيادة مبيعاتها ،فان هذه الشركات قد تحقق إيرادات أكثر من الشركات األخرى .غير أن
الشركات ذات الرفع التشغيلي املرتفع تتأثر أيضا بدرجه أكبر بالقرارات السيئة التي تتخذها الشركات
والعوامل األخرى التي قد تؤدي إلى انخفاض اإليرادات .لذلك يجب على الشركة التي لديها رفع تشغيلي
مرتفع أن تحرص على عدم تحديد أسعارها (سعر منخفض) بحيث ال يمكنها أبدا أن تولد ربحا حديا
كافيا لتغطية التكاليف الثابتة.
من الضروري مقارنه الرفع التشغيلي بين الشركات العاملة في نفس الصناعة ،الن بعض
الصناعات لها تكاليف ثابتة أعلى من غيرها ،وبالتالي فإن مفهوم النسبة املرتفعة أو املنخفضة يتحدد
بوضوح أكبر.
ففي حالة وجود رافعة تشغيلية عالية ،فإن التكاليف الثابتة تكون تمثل نسبه كبيرة من تكاليف
الشركة .وفي هذه الحالة تكسب الشركة ربحا كبيرا على كل عملية بيع إضافية ،ولكن عليها أن تحقق
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حجما كافيا من املبيعات لتغطيه تكاليفها الثابتة الكبيرة .إذا كان يمكن أن تفعل ذلك  ،فإنها سوف
تكسب ربحا كبيرا على جميع املبيعات اإلضافية بعد تغطية تكاليفها الثابتة.
أما في حالة وجود رافعة تشغيلية منخفضة ،فإن نسبة كبيرة من مبيعات الشركة هي تكاليف متغيرة،
لذلك فإنها ال تتحمل إال هذه التكاليف إذا كان هناك بيع .وفي هذه الحالة ،تكسب الشركة ربحا أصغر
في كل عملية بيع إضافية ،ولكن ال يتعين عليها توليد حجم كبير من املبيعات من أجل تغطية تكاليفها
الثابتة املنخفضة .ومن السهل لهذا النوع من الشركات لكسب الربح في مستويات املبيعات املنخفضة،
ولكنها ال تكسب أرباحا كبيرة إذا كان بإمكانها تحقيق مبيعات إضافية.
عند استخدام مقياس الرافعة التشغيلية ،يكون الرصد ) (Monitoringواملتابعة املستمرة
للرفع التشغيلي أكثر أهمية بالنسبة للشركة التي لديها رفع تشغيلي مرتفع ،حيث أن تغير طفيف في
املبيعات يمكن أن يؤدي إلى زيادة كبيره (أو انخفاض) في األرباح .ويجب علي الشركة أن تحرص بشكل
خاص على التنبؤ بإيراداتها في هذه الحاالت ،الن الخطأ الصغير في التنبؤ يترجم إلى أخطاء أكبر بكثير في
صافي اإليرادات والتدفقات النقدية على حد سواء.
 .2حساب الرافعة التشغيلية
لحساب الرافعة التشغيلية يجب حساب ما يلي:
أ .عائد املساهمة )Contribution margin (Marge sur coût variable
يسمى بعائد املساهمة أو الربح الحدي أو الهامش على التكلفة املتغيرة
الربح الحدي = رقم األعمال – التكاليف املتغيرة
M/CV = CA – CV
ب .نتيجة اإلستغالل
تسمى أيضا بالنتيجة التشغيلية أو الدخل قبل الفائدة والضريبة )(IBIT
نتيجة االستغالل = رقم األعمال – إجما ي التكاليف
)𝑪𝑭 𝑰𝑩𝑰𝑻 = 𝑪𝑨 − (𝑽𝑪 +
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 .درجة الرفع التشغيلي

) 𝒖𝑪𝑽 𝑸(𝑷 −
= 𝑳𝑶𝑫
𝑪𝑭 𝑸(𝑷 − 𝑽𝑪𝒖 ) −

الهامش على التكلفة املتغيرة
𝑉𝐶𝑀/
=
درجة الرفع التشغيلي =
𝑇𝐼𝐵𝐼
الدخل قبل الفائدة و الضريبة

رقم األعمال
𝑨𝑪
=
درجة الرفع التشغيلي =
𝑺𝑴
هامش األمان

= 𝐿𝑂𝐷

= 𝑳𝑶𝑫

∆ الدخل قبل الفائدة و الضريبة
𝑻𝑰𝑩𝑰 ∆
الدخل قبل الفائدة والضريبة
= 𝑻𝑰𝑩𝑰 = 𝑳𝑶𝑫
درجة الرفع التشغيلي =
𝒔𝒆𝒍𝒂𝑺 ∆
∆ في الرقم األعمال
𝒔𝒆𝒍𝒂𝑺
رقم األعمال

مثال:
إليك املعلومات التالية الخاصة بإحدى املؤسسات:
 رقم األعمال 000 500 :دج النتيجة 50 000 :دج نسبة الهامش على التكلفة املتغيرة% 40 : التكاليف الثابتة السنوية 000 150 :دجما هو أثرارتفاع رقم األعمال بنسبة  % 10على النتيجة؟ ما هو الرفع التشغيلي وما املقصود به؟
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الحل:
البيان
رقم األعمال
(التكاليف املتغيرة)
الهامش على التكلفة املتغيرة
(التكاليف الثابتة)
النتيجة

%
املبلغ
100 500 000
(60 )000 300
40 200 000
()000 150
50 000

رقم األعمال الحالي =  000 500دج
رقم األعمال بعد الزيادة =  000 550 = 1.10 x 000 500دج
التغير في رقم األعمال =  50 000 + = 000 500 – 000 550دج
النتيجة الحالية =  50 000دج
النتيجة بعد الزيادة = ( 70 000 = 000 150 – )0.40 x 000 550دج
التغير في النتيجة =  20 000 + = 50 000 – 70 000دج
20 000
درجة الرفع التشغيلي = 4 = 50 000
50 000
500 000
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أوال.

ثانيا.

ثالثا.

رابعا.
خامسا.

سادسا.

مفاهيم أساسية
 .1جدول اإلستغالل التفاضلي
 .2الهامش على التكلفة املتغيرة
 .1.2مفهوم الهامش على التكلفة املتغيرة.
 .2.2الهامش على التكلفة املتغيرة والنتيجة.
 .3.2نسبة الهامش على التكلفة املتغيرة..
 .4.2أهمية الهامش على التكلفة املتغيرة.
عتبة املردودية.
 .1التعاريف املختلفة لعتبة املردودية.
 .2مقاربات عتبة املردودية.
 .3طرق حساب عتبة املردودية.
 .1.3عتبة املردودية بالقيم.
 .2.3عتبة املردودية بالكميات.
 .3.3تاريخ بلوغ عتبة املردودية
 .4.3مزايا وعيوب عتبة املردودية
استخدامات عتبة املردودية
 .1هامش األمان
 .2مؤشر األمان
عتبة املردودية في املؤسسة ذات املنتجات املتعددة
حالة تغير ظروف اإلستغالل
 .1تغير في الهيكل أو البنية التحتية.
 .2تغير نسبة الهامش
 .3تغير مستوى النشاط
 .4تنويع اإلنتاج..
الرفع التشغيلي
 .1تعريف
 .2طرق حساب الرافعة التشغيلية.
 .3مثال تطبيقي
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ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﺣﺴﺐ اﻷﻧﺸﻄﺔ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﳏﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺣﺴﺐ اﻷﻧﺸﻄﺔ
)Activity Based Costing (ABC
ﻋﻤﻮﻣﻴﺎت ﺣﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ ﺣﺴﺐ اﻷ ﺸﻄﺔ
 ﺸﺄة وﺗﻄﻮر ﻃﺮ ﻘﺔ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ ﺣﺴﺐ اﻷ ﺸﻄﺔ

 ﻣﺒﺎدئ ﻃﺮ ﻘﺔ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ ﺣﺴﺐ اﻷ ﺸﻄﺔ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮ ﻘﺔ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ ﺣﺴﺐ اﻷ ﺸﻄﺔ
 ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻷ ﺸﻄﺔ

 ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ ﻏ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻋ اﻷ ﺸﻄﺔ
 ﺗﺤﺪﻳﺪ واﺧﺘﻴﺎر ﻣﺴ ﺒﺎت اﻟﺘ ﻠﻔﺔ

 ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻷ ﺸﻄﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺴ ﺐ اﻟﺘ ﻠﻔﺔ
 ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ ﻏ اﳌﺒﺎﺷﺮة وﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻋ ﺗ ﺎﻟﻴﻒ اﳌﻨﺘﺠﺎت وا ﺪﻣﺎت

ﻣﺰ اﻳﺎ وﺣﺪود ﻃﺮﻘﺔ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ ﺣﺴﺐ اﻷ ﺸﻄﺔ
 ﻣﺰاﻳﺎ ﻃﺮ ﻘﺔ اﻟـ ABC
 ﺣﺪود ﻃﺮ ﻘﺔ اﻟـ ABC
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أوﻻ :ﺸﺄة وﺗﻄﻮر ﻃﺮ ﻘﺔ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ ﺣﺴﺐ اﻷ ﺸﻄﺔ
ﺎﻳﺔ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت و ﺪاﻳﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧ ﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎ  ،أﺛ ت أﺻﻮات ﻛﺜ ة ﻟﻠﺘﻨﺪﻳﺪ ﺑﻀﻌﻒ
اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ ﻏ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺳﻴﺎق ﺣﺴﺎب أﺳﻌﺎر اﻟﺘ ﻠﻔﺔ اﻟ ﺎﻣﻠﺔ.
وﺗﺘﻌﻠﻖ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﺮﺋ ﺴﻴﺔ ،ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ،ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﺘﻮز ﻊ اﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ وﺗﺘﺼﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﺑ ﻢ
اﻟ ﺸﺎط ،وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﻔﺮط ﻟﻠﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻮﺣﺪة ﻋﻤﻞ ﺣ ن أن ﺣﺼﺔ
ﺬﻩ اﻷﺧ ة اﻟﻜﺜ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت أﺻﺒﺤﺖ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺒﺎ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ اﻷﺧﺮى.
ﺧﻀﻢ ﻞ ﺬﻩ اﻷﺻﻮات ،ﺑﺮز رو ﺮت ﺎﺑﻼن اﻟﺸ  ، Robert Kaplanأﺳﺘﺎذ
اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺠﺎﻣﻌﮫ ﺎرﻓﺎرد ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣ ﻛﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎم ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧ ﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎ
ﺑ ﺸﺮ ﻋﺪة ﻣﻘﺎﻻت ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ اﻧ ﺸﺮت ﻋ اﻟﻌﺎﻟﻢ .ﻓﻔﻲ إﺣﺪى ﻣﻘﺎﻻﺗﮫ اﳌﻮﺳﻮﻣﺔ "اﻟﺼﻠﺔ اﳌﻔﻘﻮدة"
" ،"Relevance lostأﻇ ﺮ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ واﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺣ ذﻟﻚ ا ن و ن
إ أي ﻣﺪي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدي ﻓﻘﺪان اﻷ ﻤﻴﺔ ﺣﺴﺎب أﺳﻌﺎر اﻟﺘ ﻠﻔﺔ إ ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﻴﻤﺔ إﻃﺎر ﺻﻨﻊ
اﻟﻘﺮار .و ﻣﻘﺎل أﺧﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺼﻠﺔ" " ،"Relevance regainedأر اﻷﺳﺲ اﻷو
ﻟﻄﺮ ﻘﮫ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋ اﻟ ﺸﺎط  ،Activity Based Costingواﳌﻌﺮوﻓﺔ أﻛ ﺑﺎﺳﻢ
ﻮ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ اﻟ ﺎﻣﻠﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟ ﺗﻮزع ﻓ ﺎ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ
ﻃﺮ ﻘﮫ  ،ABCو ﺎن اﻟ ﺪف اﻷﺳﺎ
ﻏ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺑﻄﺮ ﻘﮫ ﻴﺤﺔ.
ﻠﻴﺔ

ﺳﻴ ﻮن ﻣﻦ ا ﻄﺄ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎن ﺎﺑﻼن ﻮ ﻣﻦ اﺧ ع ﺬﻩ اﻟﻄﺮ ﻘﺔ ﺑﺼﻮرة ﺎﻣﻠﺔ .ﻓﻔﻲ اﻟﻮاﻗﻊ
إن ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺸﺮ ﺎت اﻷﻣ ﻛﻴﺔ ﻗﺪ ﺑﺪأت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻹﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻈﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟ ﺴﻴ ا ﺎص
ﺎ ،وﻗﺪ ﺗﻤﻜﻦ رو ﺮت ﺎﺑﻠﻦ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧ ﺗﮫ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ،ﻣﻦ ﺗﺮﻛ اﻷﻓ ﺎر اﳌﺒﺘﻜﺮة و ﺿﻔﺎء اﻟﻄﺎ ﻊ
اﻟﺮﺳ ﻋﻠ ﺎ ﻃﺮ ﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺴﺎب اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ اﺳ ﻨﺎدا إ ﻣﻔ ﻮم اﻷ ﺸﻄﺔ اﻟ ﺳﻤﺎ ﺎ "اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋ اﻟ ﺸﺎط" ، " Activity Based Costing" ،ﻛﻤﺎ أن ﺷ ﺮﺗﮫ اﻟﻜﺒ ة ﺳ ﻠﺖ ﺸﺮ ﺬﻩ
اﻷﻓ ﺎر ا ﺪﻳﺪة ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻘﺖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﮫ ﻓﻘﺪ ﺑﺪأ ﻇ ﻮر ﻧﻈﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ ﻋ أﺳﺎس اﻟ ﺸﺎط
ﻣﺆداﻩ اﻟﺮ ﻂ ﺑ ن اﳌﻮارد اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
اﻟﺜﻤﺎﻧﻴ ﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎ و ﻮ ﻳﻘﻮم ﻋ ﻣﺒﺪأ رﺋ
واﻷ ﺸﻄﺔ اﻟ ﺴ ﻠﻚ ﺗﻠﻚ اﳌﻮارد ﺛﻢ اﻟﺮﻂ ﺑ ن ﺗ ﺎﻟﻴﻒ اﻷ ﺸﻄﺔ واﳌﻨﺘﺞ اﻟ ﺎ ﻲ ،و ﻨﺎء ﻋ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم
ﻳﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ ﻃﺒﻘﺎ ﻟ ﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻋ ﻣﺮﺣﻠﺘ ن:
 -ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ ﻋ اﻷ ﺸﻄﺔ.
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 -ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ ﻋ اﳌﻨﺘﺠﺎت.

ﺛﺎﻧﻴﺎ :أﺳﺒﺎب ﻇ ﻮر ﻃﺮ ﻘﺔ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ ﻋ أﺳﺎس اﻷ ﺸﻄﺔ
 .1أﺗﻤﺘﮫ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎجAutomatisation .
ﻣﻊ ﺗﻄﻮر أﺗﻤﺘﮫ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج ،ﻓﺈن ﺣﺼﺔ ﺗ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺼ ﻴﻊ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺑﺎﻃﺮاد ،ﺑﻤﺎ
ذﻟﻚ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ اﳌﺒﺎﺷﺮة .ﻓﻔﻲ اﻟﻘﺮن اﳌﺎ
) (Standardisésﺗﺤﻘﻴﻖ وﻓﻮرات ا

 ،أﺗﺎح اﻟﺘﺼ ﻴﻊ اﻟ

ﻢ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ

ﻢ .ﻣﻤﺎ أدى إ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت )اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ ﻏ اﳌﺒﺎﺷﺮة( اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ

ﺑ ﺸﻐﻴﻞ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ واﻹدارة  ،ﻋ ﺣﺴﺎب ا ﺪﻣﺎت وورش اﻟﺘﺼ ﻴﻊ .وﻛﻨ ﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻟﻢ
ﻌﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟ ﺴﻴ ﺗﺮﻛﺰ ﻋ اﳌﻨﺘﺞ أو ا ﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻤﻴ ﺑ ن اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ اﳌﺒﺎﺷﺮة )اﻹﻧﺘﺎج(
وﻏ اﳌﺒﺎﺷﺮة )اﻹدارﺔ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ وﻣﺎ إ ذﻟﻚ( .وﻟﻢ ﻌﺪ

ﻢ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﻮﺣﺪﻩ ﻮ اﻟﺬي ﻳﻔﺴﺮ ﺗﻄﻮر

اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ.
 .2اﻟ ﻮء إ اﳌﻘﺎوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ la sous-traitance
ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻘﺎوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ ،ﻓﺈن إﻣﺪادات اﳌﻮاد ا ﺎم ﺗﺼﺒﺢ ﺗ ﻨﺎﻗﺺ ﻟﺼﺎ ﻣﺸ ﻳﺎت
اﳌ ﻮﻧﺎت اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﺼﻒ ﻣﺼﻨﻌﺔ اﻟ ﺳ ﺘﻢ ﺗﺠﻤﻴﻌ ﺎ أو ﺗﺮﻛﻴ ﺎ ﻻﺣﻘﺎ.
 .3ﺗﻄﻮر ﻌﺾ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
ﺷ ﺪت ﻌﺾ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺗﻄﻮرا وﻧﻤﻮا أ ﻤﻴ ﺎ ﻣﺜﻞ اﻷ ﺸﻄﺔ اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ ،واﻟ ﻨﺪﺳﺔ  ،واﻟﺘﻮز ﻊ
اﻹﻟﻜ و ﻲ ،و دارة اﳌﺒﻴﻌﺎت  ،واﻹﻋﻼن واﻟ ﺗ ﻠﻔ ﺎ زادت ﺸ ﻞ ﻛﺒ .
 .4ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﺪة دورة ﺣﻴﺎة اﳌﻨﺘﺞ.
إن ﺗﻄﻮر رﻏﺒﺎت اﳌﺴ ﻠﻜ ن واﻟﺴ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺎ وﺗﻠﺒﻴ ﺎ دﻓﻌﺖ اﻟﺸﺮ ﺎت ﻟﻠﺘﻤﻴ ﺑ ن اﳌﻨﺘﺠﺎت
اﳌﻘ ﺣﺔ واﻟﻘﻴﺎم ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة ،ﻣﻤﺎ أدى إ ﺗﺨﻔﻴﺾ دورة ﺣﻴﺎة اﳌﻨﺘﺠﺎت .و ﺎﻟﺘﺎ أﺻﺒﺤﺖ
اﻟﻮﺣﺪات اﳌﻨﺘﺠﺔ ذات دورة ﺣﻴﺎة ﻗﺼ ة .و ﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﺗﻄﻮرت ﺸ ﻞ ﻣ ﻮظ أ ﺸﻄﺔ اﻹﻣﺪاد
) ،(Logistiqueواﻟﻨﻘﻞ  ،واﻹﻋﻼم اﻵ  ،وأﺑﺤﺎث ا ﻮدة ،ﻣﻤﺎ أدى إ ز ﺎدة ﺗ ﺎﻟﻴﻔ ﺎ.
 .5ﺗﻄﻮر اﻟ ﺸﺎط اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻟﻢ ﻌﺪ اﳌﻨﺘﺞ اﻟﻔﻌ ا ﻘﻴﻘﻲ اﳌﺼﻨﻊ واﳌﺒﺎع ،إﻻ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺟﺰء واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟ ﺸﺎط اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ ﺬﻩ اﻷﺧ ة ﺗﻘﺪم أﻛ ﻓﺄﻛ  ،ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻠﻌﻤﻼء ،وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ،اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ
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وا ﻮدة ،ﻣﺼﻤﻤﮫ ﺧﺼﻴﺼﺎ و اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ،واﻟﺴﺮﻋﺔ
وﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ.

اﻟ ﺴﻠﻴﻢ  ،واﻟﻀﻤﺎن ﻟﻔ ات ﻃﻮ ﻠﺔ ،

 .6اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ اﻟﻀﻐﻂ أو ﺣﺴﺐ اﻟﻄﻠﺒﻴﺔ Flux tendus
ﻌﻤﻞ اﻟﺸﺮ ﺎت ﺸ ﻞ ﻣ اﻳﺪ ﺗﺤﺖ اﻟﻀﻐﻂ أو ﺣﺴﺐ اﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ أدى إ اﺧﺘﻔﺎء اﳌﺸﺎ ﻞ
اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺨﺰﻦ اﳌﻮاد ا ﺎم واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟ ﺎﺋﻴﺔ.
 .7ﺗﻄﻮر ﺗ ﺎﻟﻴﻒ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣ ن
ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣ ن ،ﻨﺎك ﻇﺎ ﺮة ﻣﺰدوﺟﺔ :ﻓﺎﻷﺗﻤﺘﺔ أدت إ اﺳ ﺒﺪال اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
واﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺣﻠﺖ ﻣﺤﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮ.

ﺛﺎﻟﺜﺎ .اﳌﻔﺎ ﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ ﻋ أﺳﺎس اﻟ ﺸﺎط
أﻇ ﺮت ﻋﺪة دراﺳﺎت وأﺑﺤﺎث ﻗﺪرة أﺳﻠﻮب  ABCﻋ اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﺑ ن اﳌﻮارد
ﻮ وﺿﻊ اﻟ ﺸﺎط ﺑ ن ﻣﺮاﻛﺰ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ وأ ﺪاف
وأﻧﻤﺎط اﺳ ﻼﻛ ﺎ وأ ﺪاف اﻟﺸﺮﻛﺔ .اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺮﺋ
اﻟﺘ ﻠﻔﺔ )اﳌﻨﺘﺠﺎت وا ﺪﻣﺎت وﻣﺎ إ ذﻟﻚ( .ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷ ﺸﻄﺔ ﺬﻩ ) ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﻮرﺗﺮ( اﻟ
ﺬﻩ اﻟﻄﺮ ﻘﺔ
ﺴﻤﺢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ أن ﺗ ﻮن ﻓﻌﺎﻟﺔ وﺗﻮﻟﺪ ﻗﻴﻤﺔ .ﺗﻈ ﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻔﺎ ﻴﻢ ا ﺪﻳﺪة
ا ﺪﻳﺪة واﻟ ﻳﺠﺐ ﺗﻮﺿﻴﺤ ﺎ :اﻟ ﺸﺎط واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وا ﻔﺰ واﻟﺴﺒ ﻴﺔ .
ﻳﻤﻜﻦ ﺗ ﻴﺺ ﻣﻨﻄﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺘ ﻠﻔﺔ ﻋ أﺳﺎس اﻟ ﺸﺎط ﻋﻞ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎ  :اﳌﻨﺘﺠﺎت )ﻣﻮﺿﻮع
اﻟﺘ ﻠﻔﺔ( ﺴ ﻠﻚ اﻷ ﺸﻄﺔ واﻟ ﺑﺪور ﺎ ﺴ ﻠﻚ اﳌﻮارد.

اﳌﻨﺘﺞ

اﻷ ﺸﻄﺔ

ﺴ ﻠﻚ

اﳌﻮارد

ﺴ ﻠﻚ

ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﺴﺎب اﻟﺘ ﻠﻔﺔ ﺣﺴﺐ ﻃﺮ ﻘﺔ اﻟ ـABC
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أﻣﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺣﺴﺎب اﻟﺘ ﻠﻔﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻄﺮ ﻘﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﮫ اﻟﺸ ﻞ اﻟﺘﺎ :

اﳌﻨﺘﺠﺎت

ﺴ ﻠﻚ

اﳌﻮارد

ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﺴﺎب اﻟﺘ ﻠﻔﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻄﺮﻘﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
 .1اﳌ ﻤﺔ La tache
ﺗﻄﺮق اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﳌﻔ ﻮم اﳌ ﻤﺔ ) (La tacheﻣﻦ ﺑﻴ ﻢ ﻛﻤﺎ ﻮ ﻣﺒ ن
اﻟﺘﺎ :
ا ﺪول رﻗﻢ 01
ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺘﻌﺎر ﻒ واﻷﻣﺜﻠﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻔ ﻮم "اﳌ ﻤﺔ"
اﻟﺘﻌﺮ ﻒ
اﻟ ﺎﺗﺐ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻌﺮﻒ ﺧﺎص.
Mévellec
اﳌﻔ ﻮم ﻏ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻃﺮف
)(1990
اﻟ ﺎﺗﺐ.
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻌﺮﻒ ﺧﺎص .وردت ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ
)Lebas (1991
ﻌﺮﻒ ﻣﺼﻄ "اﻟ ﺸﺎط".
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻌﺮﻒ ﺧﺎص .وردت ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ
)Lorino (1991
ﻌﺮﻒ ﻣﺼﻄ "اﻟ ﺸﺎط".
ﺸ ﻞ اﳌ ﺎم اﻟﺼﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺎ
)Bouquin (1993
اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻨﻈﻤﺔ واﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ اﳌﺴ ﺒﺔ،
و ﺸ ﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ" :اﻷ ﺸﻄﺔ".
Bescos et
Mendoza
)(1994

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻌﺮﻒ ﺧﺎص.
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ا ﺪول

أﻣﺜﻠﺔ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺜﺎل

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺜﺎل
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺜﺎل
ﻣﻸ اﺳﺘﻤﺎرات ،ﺗﺮﺗ ﺐ
اﳌﻠﻔﺎت ،إﺟﺮاء ﻣ ﺎﳌﺎت
ﺎﺗﻔﻴﺔ.
ﻳﺘﺄﻟﻒ ﺸﺎط "ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻄﻠﺒﻴﺔ" ﻣﻦ اﳌ ﺎم"ﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻟﻜﻤﻴﺎت ،ﻣﻮاﻋﻴﺪ
اﻟ ﺴﻠﻴﻢ ،إﻋﺪاد اﻟﻄﻠﺒﻴﺔ".
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 .2اﻟ ﺸﺎط L’activité
ﻣﻔ ﻮم اﻟ ﺸﺎط ﻮ ﻣﺤﻮر أﺳﻠﻮب ﻃﺮ ﻘﺔ اﻟ ـ ABCو ﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ .ﻓ ﻮ ﻌ ﻋﻦ ﻞ ﻣﺎ
ﻳﻤﻜﻦ وﺻﻔﮫ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺎ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﮫ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻗﺴﺎم اﳌﺆﺳﺴﺔ .ﻓ ﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌ ﺎم
ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻟ ﺗﻢ إﻧﺠﺎز ﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺿﺎﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ .و ﺴﺘﺨﺪم ﺬا "اﻟ ﺸﺎط "ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ
ﻣﺤﺪدﻩ ﻣﻦ اﳌ ﺎرات اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ )اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺪراﻳﺔ واﳌ ﺎرات(  ،و ﻣﺘﺠﺎ ﺴﺔ ﺗﻘﺮﺒﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺳﻠﻮﻛ ﺎ
اﻷداء".
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮﺋ ﺴﻴﺔ اﻟ ﺗﺼﻒ ﺸﺎط :
 ا ﺮﺟﺎت :ﺴﻤﺢ اﻟ ﺸﺎط اﳌﻨﻔﺬ ﺑﺘﻮﻓ ﻣﺨﺮﺟﺎت ﻟﻠ ﺸﺎط اﳌﺴﺘﻠﻢ )ﻣﺜﻞ :اﻟﺒﻀﺎ ﻊ
اﳌﺴﻠﻤﺔ( .اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻮ اﳌﺘﻠﻘﻲ ﻟ ﺸﺎط اﻹﺧﺮاج.
 اﳌﺪﺧﻼت :ﺗﺘﻤﺜﻞ اﳌﺪﺧﻼت اﳌﺎدﻳﺔ أو اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ.
 ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷداء :ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﳌﺆﺷﺮات اﻟ ﺴﻤﺢ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ أداء اﻟ ﺸﺎط اﳌﻀﻄﻠﻊ ﺑﮫ.
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘ ﻠﻔﺔ واﻟﻮﻗﺖ وا ﻮدة.
ﻛﻤﺎ أن ﻨﺎك ﻋﺪة ﻌﺎر ﻒ أﺧﺮى ﻟﻠ ﺸﺎط ﻛﻤﺎ ﻮ ﻣﺒ ن ا ﺪول رﻗﻢ  ،02ﺣﻴﺚ ﻳﻜﺸﻒ
أن اﻟ ﺸﺎط ﻳﺘﻤ ﺑ ﺸﻜﻴﻠﮫ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺬا ا ﺪول ﻋﻦ ﺗﻮاﻓﻖ واﺳﻊ اﻵراء ﺸﺄن ﻧﻘﻄﺘ ن .اﻷو
وﺗﺮﻛﻴ ﺘﮫ  -و ﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌ ﺎم  -واﻟﻐﺮض ا ﺎر ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ ﺗﺤﻘﻴﻘﮫ.وﻛﻤﺎ ﻳ ﺒ ن ﻣﻦ ا ﺪول
رﻗﻢ  03أدﻧﺎﻩ ،ﻌ ﻋﻦ ﺬا اﻟﻐﺮض ﻌﺒﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺣﺴﺐ ﻞ ﺎﺗﺐ .واﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﻖ
اﻵراء أن اﻟ ﺸﺎط ﻳﻤﻜﻦ )أو ﻳﺠﺐ أن ﻌﺮف ﻟﺒﻌﺾ اﳌﺆﻟﻔ ن اﻷوﺻﻴﺎء( ﺑﻔﻌﻞ "اﻟ ﺸﺎط ﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﮫ
اﳌﺮء".

6

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟ ﺎﺗﺐ
Mévellec
)(1990
Lebas
)(1991

Lorino
)(1991

Bouquin
)(1993

Bescos et
Mendoza
)(1994

ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﺣﺴﺐ اﻷﻧﺸﻄﺔ
ا ﺪول رﻗﻢ 02
ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺘﻌﺎر ﻒ واﻷﻣﺜﻠﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻔ ﻮم "اﻟ ﺸﺎط"
أﻣﺜﻠﺔ
اﻟﺘﻌﺮ ﻒ
" ﻌ اﻟ ﺸﺎط ﻋﻦ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﮫ اﳌﺮء اﳌﻨﻈﻤﺎت ".ﻌﺘ اﺳﺘﻼم اﻟﺘﻮر ﺪات،
اﻟﺘﺨﺰﻦ ،اﻟ ﻛﻴﺐ.
ﺸﺎﻃﺎ ﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺮر ا ﻠﻞ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺸﺎﻃﺎ" .
" ﻌﺮف اﻟ ﺸﺎط ﻋ أﻧﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات أو
اﳌﻨﺎوﻟﺔ ،اﻟﺘﺨﺰ ﻦ،
اﳌ ﺎم اﻟ ﺪف إ ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼ إ ﺣﺪ
إﻃﻼق إﻧﺘﺎج.
ﻣﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ إ اﻟﻌﻨﺼﺮ أو ﺴﻤﺢ ﺑﺘﻠﻚ اﻹﺿﺎﻓﺔ ".
اﻷ ﺸﻄﺔ " ﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ وﺻﻔﮫ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل ﺣﻴﺎة
اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ،اﻟﻔﻮﺗﺮة،
اﻟﺸﺮﻛﺔ :ا ﺮاﻃﺔ ،اﻟﻄﺤﻦ ،اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ،اﻟﺘﻔﺎوض ﻋ
ﺗﻘﻴﻢ ا ﺰوﻧﺎت،
ﻋﻘﺪ ،اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮرد ] ." [...ﺑﺎﻟﺘﺎ ﻓﺈن اﻟ ﺸﺎط ﻮ
إﺻﺪار ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺸﺮاء.
"ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌ ﺎم اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ :ﻧﻔﺬت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﺮد
أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ،وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ اﳌﻌﺎرف ا ﺪدة ،واﳌﺘﺠﺎ ﺴﺔ ﻣﻦ وﺟ ﺔ ﻧﻈﺮ
اﻟﺘ ﻠﻔﺔ واﻷداء اﻟﺴﻠﻮك ،ﻣﻤﺎ ﻳ ﻴﺢ ﺗﻮﻓ ﻣﺨﺮﺟﺎت،
] [...ﻟﺰ ﻮن داﺧ أو ﺧﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻠﺔ ﻣﻦ
اﳌﺪﺧﻼت اﻷ ﺸﻄﺔ" ،ﻞ ﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﺎرف
" "know-howﺧﺎﺻﺔ.
ﺗﺘﺄﻟﻒ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﻛﻴﺎﻧﺎت ﺗﺆدي ،اﻟ ﻣﻦ أﺟﻞ أداء
اﻟﺘﻤﻮ ﻦ ،اﺳﺘﻼم
وﻇﺎﺋﻔ ﺎ ،ﺗﻘﻮم ﺑﻤ ﺎم أوﻟﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة وﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺒﻌﻀ ﺎ
اﻟﺘﻮر ﺪات ،اﻟﻔﻮﺗﺮة.
اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺤﻴﺚ ﺸ ﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت أوﻟﻴﺔ ،ﺴ أﻳﻀﺎ
اﻷ ﺸﻄﺔ .واﻟ ﺸﺎط ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ
ﻣﻦ اﳌ ﺎم.
" ﻌﺮف اﻟ ﺸﺎط ﺑﺄﻧﮫ ﻣﺰﺞ ﻣﻦ اﻷ ﺎص
اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ  ،ﻐﻴ
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت واﳌﻮاد ا ﺎم واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻟﻄﺮق
اﻹﻋﺪادات  ،إدارة
واﳌﻤﺎرﺳﺎت ،واﻟﺒ ﺌﺎت اﻟ ﺗ ﺘﺞ ﻣﻨﺘﺞ أو ﺧﺪﻣﺔ
اﳌﺼﻨﻊ.
ﻣﻌﻴﻨﺔ .و ﺼﻒ اﻟ ﺸﺎط ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﮫ اﻟﺸﺮﻛﺔ :ﻛﻴﻔﻴﺔ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﻗﺖ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ )ا ﺮﺟﺎت( اﻟ ﺗﻢ
ا ﺼﻮل ﻋﻠ ﺎ ".
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

ا ﺪول رﻗﻢ 03
"اﻷ ﺸﻄﺔ" – اﻟﺘﻌﺎر ﻒ ا ﺎﺻﺔ واﻟﻐﺎﻳﺎت
اﻟﻐﺎﻳﺎت

اﻟ ﺎﺗﺐ

اﻟﺘﻌﺎر ﻒ ا ﺎﺻﺔ

Mévellec
)(1990

"ﻳ ﺟﻢ اﻟ ﺸﺎط ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﮫ اﳌﺮء اﳌﻨﻈﻤﺎت
”

)Lebas (1991

"ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات أو اﳌ ﺎم… ”

"...اﻟ ﺪف إ ﺗﺤﻘﻴﻖ ...
إﺿﺎﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ إ اﻟﻌﻨﺼﺮ أو
إ ﺗﻤﻜ ن إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ "

)Lorino (1991

"ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌ ﺎم اﻷوﻟﻴﺔ… ”

)Bouquin (1993

"ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﻣﻦ اﳌ ﺎم"

Bescos et
Mendoza
)(1994

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس,
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت واﳌﻮاد ا ﺎم واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ
واﻟﺒ ﺌﺎت… ”

" ﺴﻤﺢ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺨﺮﺟﺎت
ﻟﻌﻤﻴﻞ داﺧ أو ﺧﺎر … ”
ﺗﻘﻮم ﺎ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت "ﻷداء
ﻣ ﺎﻣ ﺎ"
"...اﻟ ﺴﻤﺢ ﺑﺈﻧﺘﺎج ﻣﻨﺘﺞ
ﻣﻌ ن أو ﺗﺄدﻳﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ "

 .3اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ Le processus
ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﺻﻒ ﻧﻈﺎم ﻟﻸ ﺸﻄﺔ ﺴﺘﺨﺪم اﳌﻮارد ﻟﺘﺤﻮ ﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﺪﺧﻼت إ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻣﺨﺮﺟﺎت .و ﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺬﻩ اﻷ ﺸﻄﺔ إ ﻣ ﺎم ﺸ ﻞ ﺣﺪ ذا ﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات .ﻛﻤﺎ ﺗﺠﻤﻊ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺤﻮﻻت ﻣﺮﺗﺒﺔ أو ﻣ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺑﻄﺮ ﻘﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎج ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺎ .واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ:
 ﺗﺼﻒ "ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻓﻌﻠﮫ" ﺗﺮﺗ ﺐ ﻣﺤﺪد ﻣﺴﺒﻘﺎ
ﻋﺮﺿﻴﺔ ) (transversaleوﺗﻨﻄﻮي ﻋ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ا ﺮف


 ﺗﻘﻮم ﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮ ﻞ و ﺿﺎﻓﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ
ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻛﺰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋ ﺗﻤﺜﻴﻞ "اﻟﺴ ﺐ" ) (le pourquoiواﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟ ﺗﻨﻔﺬ ﻓ ﺎ اﻷ ﺸﻄﺔ.
 .4اﳌﻮارد Les ressources
ﻳﻘﺼﺪ ﺎ اﳌدﺧﻼت ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘ ﺎﻟﻴف ا ﺘﻠﻔﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺠﺎز اﻷ ﺸﻄﺔ داﺧﻞ اﻟﻮﺣﺪة
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،أي اﻷﺻﻮل اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام أو ﺗﻠﻚ اﻟ ﺗﺪﻋﻢ أداء اﻟﻌﻤﻞ.
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 .5ﻣﺴ ﺐ اﻟﺘ ﻠﻔﺔ )L’inducteur de coût (Cost Driver
ﻣﺴ ﺐ أو ﻣﺤﺪد اﻟﺘ ﻠﻔﺔ ﻮ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﻳ ﺗﺐ ﻋ وﺟﻮدﻩ ﺣﺪوث اﻟﺘ ﻠﻔﺔ ،و ﻤﺜﻞ اﻟﺴ ﺐ
اﻷﺳﺎ ﳌﺴﺘﻮى أو ﻢ اﻟ ﺸﺎط .وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴ ﺒﺎت اﻟﺘ ﻠﻔﺔ ﻮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺬي ﻳ ﻨﺎول ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳ ﺐ
ﺣﺪوث اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ .ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أن ﻣﺴ ﺐ اﻟﺘ ﻠﻔﺔ ﻳﺤﺪث ﻗﺒﻞ اﻟ ﺸﺎط ذاﺗﮫ.
ﻟ ﺲ ﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﺜﺎ ﳌﺴ ﺒﺎت اﻟﺘ ﻠﻔﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻠﻤﺎ زاد ﻋﺪد ﻣﺴ ﺒﺎت اﻟﺘ ﻠﻔﺔ زادت دﻗﺔ ﺗﺨﺼﻴﺺ
اﻟﺘ ﻠﻔﺔ ﻋ اﳌﻨﺘﺠﺎت ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أن ذﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺰﺪ ﻣﻦ ﺗ ﻠﻔﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ ،و ﺎﻟﺘﺎ ﻳﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎة:
درﺟﺔ ﻌﻘﺪ اﳌﻨﺘﺠﺎت واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،وﻣﺮاﻋﺎة ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘ ﻠﻔﺔ  /اﻟﻌﺎﺋﺪ.
ﺟﺪول رﻗﻢ:
أﻧﻮاع وأﻣﺜﻠﺔ ﻋ ﻣﺴ ﺒﺎت اﻟﺘ ﻠﻔﺔ
ﻧﻮع ﻣﺴ ﺐ اﻟﺘ ﻠﻔﺔ
ﻢ اﻹﻧﺘﺎج

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

ﺑﻨﻮد اﻟﺘ ﻠﻔﺔ
 ﺗ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﻏ اﳌﺒﺎﺷﺮ

 ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮ

 ﺗ ﺎﻟﻴﻒ ﺗﺠ اﻵﻻت

 ﻋﺪد ﻣﺮات ﺗﺠ اﻵﻻت

 ﺗ ﺎﻟﻴﻒ ﺸﺎط اﻟﺸﺮاء

 ﻋﺪد أواﻣﺮ اﻟﺸﺮاء

 ﺗ ﺎﻟﻴﻒ ﺸﻐﻴﻞ اﻵﻻت

 ﺳﺎﻋﺎت اﻟ ﺸﻐﻴﻞ اﻵﻟﻴﺔ

 ﺗ ﺎﻟﻴﻒ ﺸﺎط ﺟﺪوﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج

 ﻋﺪد ﻣﺮات ﺟﺪوﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج

 ﺗ ﺎﻟﻴﻒ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺞ

 ﻋﺪد اﻷﺟﺰاء

 ﺗ ﺎﻟﻴﻒ ﺸﺎط اﻟﻔﺤﺺ
اﳌﻨﺘﺠﺎت

أﻣﺜﻠﺔ ﳌﺴ ﺐ اﻟﺘ ﻠﻔﺔ

 ﻋﺪد ﻣﺮات اﻟﻔﺤﺺ

 ﺗ ﺎﻟﻴﻒ ﺸﺎط اﻟﺸﺆون اﻟ ﻨﺪﺳﻴﺔ  ﻋﺪد
اﻟ ﻨﺪﺳﻴﺔ
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اﻟﺘﻐﻴ

ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﺣﺴﺐ اﻷﻧﺸﻄﺔ
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ر اﻌﺎ :أ ﺪاف ﻃﺮ ﻘﺔ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ ﺣﺴﺐ اﻷ ﺸﻄﺔ
إن وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﻣﺤﺴﻦ وﻣﺘﻄﻮر ﻟﺘ ﺒﻊ ﻮ اﻟﺴ ﻴﻞ ﻟﺰ ﺎدة أر ﺎح اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺒﻞ أن ﻳ ﻮن اﻟﺴ ﻴﻞ إ
ا ﺼﻮل ﻋ ﺗ ﺎﻟﻴﻒ أﻛ دﻗﺔ .واﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮ ﻘﺔ اﻟـ  ABCﺳﻴﺆدي إ إ ﺗﺤﺴ ن ر ﺤﻴﺔ اﳌﺸﺮوع ﻣﻦ
ﺧﻼل زﺎدة اﻟﺪﻗﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ اﻟ ﺳﺘﻀﻊ اﺳ اﺗﻴﺠﻴﺎت أﻓﻀﻞ ﻹدارة اﳌﻨﺘﺠﺎت واﻷﻋﻤﺎل
اﻟﺘﺠﺎر ﺔ.
ﻳﻤﻜﻦ ﺗ ﻴﺺ أ ﺪاف ﻃﺮ ﻘﺔ اﻟـ  ABCأر ﻌﺔ أﻧﻮاع و ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺣﺴﺐ أ ﻤﻴ ﺎ ﻛﻤﺎ ﻳ :
 .1ا ﺼﻮل ﻋ ﺗ ﺎﻟﻴﻒ أﻛ دﻗﺔ
إن اﻟﺘﻮز ﻊ اﻟﺘﻘﺮ ﻟﻠﺘ ﺎﻟﻴﻒ ﻏ اﳌﺒﺎﺷﺮة اﻟﻜﺒ ة ﺑﺎﳌﻔﺎﺗﻴﺢ ا ﻤﻴﺔ ﻛﺜ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻳﺆدي إ
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﺎﻗﺺ ﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺻﻐ ة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺘ ﺎﻟﻴﻒ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺒ ة .ﺑﻞ إن ﻏﻤﻮض
اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ وﻋﺪم دﻗ ﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ إ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﺧﻄ ة ﺸﺄن اﻟ ﺴﻌ وﺗﻄﻮ ﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت.
 .2إﻇ ﺎراﻷ ﺸﻄﺔ ا ﻔﻴﺔ
ﻳ ﻴﺢ ﺗﻮز ﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﻤﺰﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺑﻴﺎن ﺗ ﻠﻔﺔ اﻷ ﺸﻄﺔ "اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ" )ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج
اﻟﺮﺋ ﺴﻴﺔ  ،اﻟ ﻇﻠﺖ ﻟ ﺬا اﻟﺴ ﺐ ﻣﺨﻔﻴﺔ ﻷﻏﺮاض ﺣﺴﺎب اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ(  ،و أ ﺸﻄﺔ ﻣ ﻠﻔﺔ ﻌﺾ
اﻷﺣﻴﺎن  ،رﻏﻢ أ ﺎ ﻗﺪ ﺗ ﻮن ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ.
 .3ﺗﺤﻮ ﻞ ﻌﺾ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ إ ﻣﺘﻐ ة
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗ ﻮن اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم ﻟﻠ ﺸﺎط ،و ﺎﻟﺘﺎ ﻓﺈن ﺗ ﺎﻟﻴﻒ
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺛﺎﺑﺘﺔ ،وﻟﻜﻦ ﺗ ﻠﻔﺔ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋ ﻋﺪد اﻟﻨﻤﺎذج اﻟ ﻳﺼﻤﻤ ﺎ أو ﻳﺤﺴ ﺎ.
وﻟﺬﻟﻚ ،ﻳﺠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﺎﻣﻞ أو أﻛ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘ ﻠﻔﺔ ﻟ ﻞ ﺸﺎط ﻣﻦ أﺟﻞ ا ﺼﻮل ﻋ ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺒ ﻴﺔ
ذات ﺻﻠﺔ.
 .4ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﻮذج ﺸﻐﻴﻞ ﻣﻼﺋﻢ وﻣﺘﻨﺎﺳﻖ
اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟ ﺸﺎط  ،ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻨﺎء ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدة وﻣﺮﻧﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ ﺣﺴﺐ اﳌﻨﺘﺠﺎت
واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﳌﺸﺎرﻊ وﻣﺎ إ ذﻟﻚ.
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و ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ ذﻟﻚ ،ﻳﻤﻜﻦ ،ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺎ ،اﺗﺒﺎع ﻧ ﻣ ﺴﻖ  :اﻹﻃﺎر اﻟﺰﻣ  ،وﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت
ا ﺎﺻﺔ ﺑﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .وأﺧ ا ،ﻓﺈن ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﺰﺪ ﻣﻦ وﺣﺪات اﻟﻌﻤﻞ "ا ﻘﻴﻘﻴﺔ" ﻳ ﺴﺮ وﺿﻊ ﻣ اﻧﻴﺎت أﻛ
ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ.

ﺧﺎﻣﺴﺎ :ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮ ﻘﺔ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ ﺣﺴﺐ اﻷ ﺸﻄﺔ
 .1ﺧﻄﻮات ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟ ـABC
ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ ﻋ أﺳﺎس اﻷ ﺸﻄﺔ ) (ABCﻋ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ و  :ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺟﻤﻴﻊ أ ﺸﻄﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ،ﺛﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺟ ﺎت أو ﻣﺴ ﺒﺎت اﻟﺘ ﻠﻔﺔ )(Cost Driversﻟ ﻞ ﺸﺎط أو
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺘﺠﺎ ﺴﺔ ﻣﻦ اﻷ ﺸﻄﺔ ،ﺛﻢ ر ﻂ ﺗ ﺎﻟﻴﻒ اﻷ ﺸﻄﺔ اﳌ اﻛﻤﺔ أو ا ﻤﻌﺔ أوﻋﻴﺔ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ
ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺘ ﻠﻔﺔ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳ ﻮن ﻣﻨﺘﺠﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ أو ﻃﻠﺒﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ.
 .1.1ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻷ ﺸﻄﺔ
ﻳﺘﻢ وﺿﻊ ﻣﺨﻄﻂ ﺗﺪﻓﻖ ﻟﻸ ﺸﻄﺔ ا ﺘﻠﻔﺔ اﳌ ﺸﺄة ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺤﺪد اﻷ ﺸﻄﺔ .و ﺴﺎﻋﺪ ﺗﻘﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺸﺒ ﻲ إﻋﺪاد ﺧﺮﻄﺔ ﺗﺪﻓﻖ ﻟﻸ ﺸﻄﺔ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺗﺮاﺑﻂ اﻷ ﺸﻄﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ وﻻﺣﻘﺎ وﻣﺮاﻓﻘﺎ
ﻹﻧﺠﺎز ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻌ ن أو ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻔﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء .ﻣﺜﺎل أ ﺸﻄﺔ إﻋﺪاد اﻵﻻت و ﺮﻣﺠﺔ اﻹﻧﺘﺎج
وﻣﻨﺎوﻟﺔ اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ وﻣﻌﺎ ﺎ اﳌﺮاﺣﻞ ا ﺘﻠﻔﺔ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻵﻻت واﻟﺘﺨﺰ ﻦ وﻏ ﺎ .و ﻘ ح Cooper
أر ﻌﺔ ﻣﺴﺘﻮ ﺎت ﻟﻸ ﺸﻄﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ ﻏ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻋ اﳌﻨﺘﺠﺎت وذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻳ :
أ .أ ﺸﻄﺔ ﺗﺆدى ﻋ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﺣﺪةUnit Level :
و ﺗﻤﺜﻞ اﻷ ﺸﻄﺔ اﻟ ﻳﺘﻢ إﻧﺠﺎز ﺎ ﻋ ﻣﺴﺘﻮى وﺣﺪة اﳌﻨﺘﺞ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮ ،اﳌﻮاد
اﳌﺒﺎﺷﺮة ،اﻟﻘﻮة ا ﺮﻛﺔ وﻏ ﺎ.
ب .أ ﺸﻄﺔ ﺗﺆدى ﻋ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻓﻌﺔBatch Level :
و ﺗﻠﻚ اﻷ ﺸﻄﺔ اﻟ ﻳﺘﻢ ﺗﺄدﻳ ﺎ وﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑ ﺸﻐﻴﻞ ﻛﻤﻴﺔ أو دﻓﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻋﺪاد واﻟﺘﺠ وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﺤﺺ وﻣﻨﺎوﻟﺔ اﳌﻮاد.
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ج .أ ﺸﻄﺔ ﺗﺆدى ﻋ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻨﺘﺞProduct Level :
ﺬﻩ اﻷ ﺸﻄﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺄدﻳ ﺎ ﳌﺴﺎﻋﺪة وﻣﻌﺎوﻧﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﳌﻨﺘﺞ و ﻨﺪﺳﺔ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت وﺷﺮاء اﳌﻮاد وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻌﻤﻼء ،أي أ ﺎ أ ﺸﻄﺔ ﺗﺆدى ﺪﻣﺔ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻌ ن ﻛ ﻞ ،وﻟ ﺲ وﺣﺪة
واﺣﺪة أو ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج.
د .أ ﺸﻄﺔ ﺗﺆدى ﻋ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺼﻨﻊPlant Level :
ﺗﻠﻚ اﻷ ﺸﻄﺔ اﻟ ﻳﺘﻢ ﺗﺄدﻳ ﺎ ﻟ ﺴ ﻴﻞ وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﻨﻊ ﻛ ﻞ ﻣﺜﻞ إدارة اﳌﺼﻨﻊ
واﻹﺿﺎءة واﻟﺘﺪﻓﺌﺔ.
 .2.1ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺟ ﺎت اﻟﺘ ﻠﻔﺔ
اﺳ ﻨﺎدا إ دراﺳﺎت وﻣﺸﺎر ﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤ ن ﻋ إﻧﺠﺎز اﻷ ﺸﻄﺔ ا ﺘﻠﻔﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴ ﺐ أو
أﻛ ﻟ ﻞ ﺸﺎط ﻣﻦ اﻷ ﺸﻄﺔ ،وذﻟﻚ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴ ﺐ واﻟﻨ ﻴﺠﺔ ﺑ ن ﻐ ﻣﻮﺟﮫ اﻟﺘ ﻠﻔﺔ و ن
إﺣﺪاث اﻟﺘ ﻠﻔﺔ ﻧ ﻴﺠﺔ ذﻟﻚ اﻟﺘﻐﻴ  ،وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗ ﻮن ﻣﻮﺟ ﺎت اﻟﺘ ﻠﻔﺔ ﻣﻘﺎﻳ ﺲ ﻛﻤﻴﺔ ﻋﺪدﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﻋﺪد
ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻤﻞ اﻵﻻت ،ﻋﺪد ﻣﺮات إﻋﺪاد اﻵﻻت ،ﻋﺪد ﻣﺮات ﻦ اﳌﻮاد ،ﻋﺪد ﻣﺮات ﻃﻠﺐ اﳌﻮاد ،ﻋﺪد
ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻔﺤﺺ وﻏ ﺎ.
 .3.1ر ﻂ ﺗ ﺎﻟﻴﻒ اﻷ ﺸﻄﺔ
إن ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺗ ﺎﻟﻴﻒ اﻷ ﺸﻄﺔ ﻋ اﳌﻨﺘﺠﺎت أو ﻓﺌﺔ اﻟﻌﻤﻼء ﻳﺘﻢ اﺳ ﻨﺎدا إ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒ ﻴﺔ
وﻓﻖ ﻣﺴ ﺒﺎت اﻟﺘ ﻠﻔﺔ ،و ﺬا ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺪرﺟﺔ اﺳﺘﻔﺎدة ﻞ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻦ اﻷ ﺸﻄﺔ ا ﺪدة واﻟ ﺗﻤﺎرس داﺧﻞ
اﳌ ﺸﺄة.
 .2دو اﻓﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘ ﻠﻔﺔ ﻋ أﺳﺎس اﻟ ﺸﺎط:
 ز ﺎدة ﺣﺪة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺸﺮ ﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋ زﺎدة اﻟﺮﺤﻴﺔ ﻇﻞ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﻌﺎر
ا ﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻷﺳﻌﺎر ﻓﺈ ﺎ ﺴ إ اﺗﺒﺎع ﻧﻈﺎم أﻛ دﻗﺔ ﺣﺴﺎب اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ.

 ﻐ اﻷ ﻤﻴﺔ اﻟ ﺴ ﻴﺔ ﳌ ﻮﻧﺎت اﻟﺘ ﻠﻔﺔ ﻧ ﻴﺠﺔ ﻟﺘﻨﺎﻗﺺ أ ﻤﻴﺔ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟﺰ ﺎدة ﻏ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ ﻏ اﳌﺒﺎﺷﺮة .ﻓﻔﻲ ﺑ ﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل ا ﺪﻳﺜﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺸ ﻞ ﺗ ﻠﻔﺔ
اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮ أﻛ ﻣﻦ  %5ﻣﻦ ﺗ ﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﺗﻮز ﻊ ﺗ ﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج ﻏ
اﳌﺒﺎﺷﺮة اﻟ ر ﻤﺎ ﺗﺰﺪ ﻋﻦ  % 50ﻣﻦ ﺗ ﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋ أﺳﺎس ﻋﻨﺼﺮ ﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﺳﻮى
أﻗﻞ ﻣﻦ  % 5ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺬﻩ اﻟﺘ ﻠﻔﺔ.
 ز ﺎدة اﻟﺘﻨﻮع اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻓﻼ ﺷﻚ أن اﻟﺘﻨﻮع اﳌﻨﺘﺠﺎت وز ﺎدة اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴ ﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ا ﻢ واﳌﻮاﺻﻔﺎت ودرﺟﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼ ﻴﻊ ﻳﺆدي إ اﺧﺘﻼف أﻧﻮاع اﻷ ﺸﻄﺔ
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وﻣﺴﺘﻮى ا ﻮد اﳌﻄﻠﻮب ﺪﻣﺔ و ﻧﺘﺎج ﺬﻩ اﳌﻨﺘﺠﺎت .ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟ ﻛ ﻋ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺴﺒ ﻴﺔ ﺑ ن اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ و ن اﻷ ﺸﻄﺔ اﳌ ﺴ ﺒﺔ ء ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻣﻘﻨﻊ ،ﻓﺎﻷ ﺸﻄﺔ اﻟ ﺴ ﻠﻚ
اﳌﻮارد اﳌﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﺘ ﻠﻔﺔ ،واﳌﻨﺘﺠﺎت ﺴ ﻠﻚ اﻷ ﺸﻄﺔ ،و ﺎﻟﺘﺎ ﻳﺠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷ ﺸﻄﺔ ﻟ ﻲ ﻳﺘﻢ
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘ ﻠﻔﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪا دﻗﻴﻘﺎ.
ﻣﺜﺎل رﻗﻢ :01
إﻟﻴﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ا ﺎﺻﺔ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﺸﺮ ﺎت:
اﻟﺒــﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن

%

اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻀ ﻟﻺﻧﺘﺎج
اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻌﺎ ﺔ اﳌﻮاد
اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺤﺺ
إﺟﻤﺎ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ ﻏ اﳌﺒﺎﺷﺮة

35
15
50
100

ﻢ اﻟ ﺸﺎط اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑ ﻞ ﻣﻨﺘﺞ وﺧﻼل اﻟﻔ ة ﻣﺒ ن ا ﺪول اﳌﻮا :
اﻟﺒﻴﺎن
اﳌﻨﺘﺞ )(1
اﳌﻨﺘﺞ )(2
اﳌﻨﺘﺞ )(3
اﻹﺟﻤﺎ

ﻋﺪد ﻣﺮات
اﻟﺘﺤﻀ ﻟﻺﻧﺘﺎج

ﻋﺪد ﻣﺮات
ﻣﻌﺎ ﺔ اﳌﻮاد

ﻋﺪد ﻣﺮات
اﻟﻔﺤﺺ

12
21
87
120

150
180
670
1 000

75
115
480
670

اﳌﻄﻠﻮب:
ﺣﺪد ﻣﺴ ﺐ اﻟﺘ ﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟ ﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟ ﺸﺎط
ا ﻞ:
ﻧﻮع اﻟ ﺸﺎط

اﳌﺴ ﺐ

اﻟﺘﺤﻀ ﻟﻺﻧﺘﺎج
ﻣﻌﺎ ﺔ اﳌﻮاد
اﻟﻔﺤﺺ

ﻋﺪد ﻣﺮات اﻟﺘﺤﻀ ﻟﻺﻧﺘﺎج
ﻋﺪد ﻛﺮات اﳌﻌﺎ ﺔ
ﻋﺪد ﻣﺮات اﻟﻔﺤﺺ
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ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﺣﺴﺐ اﻷﻧﺸﻄﺔ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣﺜﺎل رﻗﻢ :02
إﺟﻤﺎ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ ﻏ اﳌﺒﺎﺷﺮة
اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻀ ﻟﻺﻧﺘﺎج
اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺤﺺ
ﻋﺪد ﻣﺮات اﻟﺘﺤﻀ ﻟﻺﻧﺘﺎج
ﻋﺪد ﻣﺮات اﻟﻔﺤﺺ

 100 000دج
% 50
% 50
100
50

اﳌﻄﻠﻮب:
ﺣﺪد ﺗ ﻠﻔﺔ ﻞ ﻣﺴ ﺐ
ا ﻞ
ا ﻄﻮة اﻷو  :ﺗﻮز ﻊ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ
اﻟ ﺸﺎط
)(% 50 × 100 000
)(% 50 × 100 000
إﺟﻤﺎ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ ﻏ اﳌﺒﺎﺷﺮة

اﻟﻨﻮع
ﺗ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺤﻀ
ﺗ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﻔﺤﺺ

اﻟﺘ ﻠﻔﺔ
50 000
50 000
100 000

ا ﻄﻮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻋ ﻋﺪد اﳌﺴ ﺒﺎت
اﻟﻨﻮع
ﺗ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺤﻀ
ﺗ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﻔﺤﺺ

ﻋﺪد اﳌﺴ ﺒﺎت
100
50

ﺗ ﻠﻔﺔ اﻟ ﺸﺎط
50 000
50 000

ﻣﺜﺎل رﻗﻢ :03
ﻳﺘﻄﻠﺐ إﻧﺘﺎج اﳌﻨﺘﺞ )أ( ﻣﺎ ﻳ :
ﻋﺪد ﻣﺮات اﻟﺘﺤﻀ ﻟﻺﻧﺘﺎج
ﻋﺪد ﻣﺮات اﻟﻔﺤﺺ

20
2
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ﻢ اﻟ ﺸﺎط
)(100 / 50 000
)( 50 / 50 000

ﺗ ﻠﻔﺔ اﳌﺴ ﺐ
500
1 000

ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﺣﺴﺐ اﻷﻧﺸﻄﺔ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﳌﻄﻠﻮب:
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗ ﻠﻔﺔ اﳌﺴ ﺐ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠ ﺎ
ا ﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻨﺘﺞ )أ(.

اﳌﺜﺎل اﻟﺴﺎﺑﻖ ،اﺣﺴﺐ إﺟﻤﺎ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ ﻏ اﳌﺒﺎﺷﺮة

ا ﻞ:
اﳌﺴ ﺐ
اﻟﺘﺤﻀ ﻟﻺﻧﺘﺎج
اﻟﻔﺤﺺ

اﻟﻌﺪد

اﻟﻮﺣﺪة :دج
إﺟﻤﺎ اﻟﺘ ﻠﻔﺔ

ﺗ ﻠﻔﺔ اﳌﺴ ﺐ

500
20
1 000
2
إﺟﻤﺎ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ ﻏ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻹﻧﺘﺎج وﺣﺪة ﻣﻦ )أ(

ﺗﻤﺮﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ:
إﻟﻴﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ا ﺎﺻﺔ ﺑﺈﺣﺪى اﳌﺆﺳﺴﺎت:
100 000
إﺟﻤﺎ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ ﻏ اﳌﺒﺎﺷﺮة
50 000
ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻤﻞ اﻵﻻت
اﻟﺒﻴﺎن
ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﳌﻨﺘﺠﺔ
ﺗ ﻠﻔﺔ اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ/ﻟﻠﻮﺣﺪة
ﺗ ﻠﻔﺔ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ/ﻟﻠﻮﺣﺪة
ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ آﻟﺔ/ﻟﻠﻮﺣﺪة

اﳌﻨﺘﺞ )أ(

اﳌﻨﺘﺞ )ب(

2 500
30
20
10

5 000
50
16
5

 %اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ ﻏ اﳌﺒﺎﺷﺮة
35
45
20

ﺗ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺤﻀ ﻟﻺﻧﺘﺎج
ﺗ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﻔﺤﺺ
ﺗ ﺎﻟﻴﻒ اﳌﻌﺎ ﺔ
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10 000
2 000
12 000

ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﺣﺴﺐ اﻷﻧﺸﻄﺔ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺒﻴﺎن

اﳌﻨﺘﺞ )أ(

اﳌﻨﺘﺞ )ب(

اﻹﺟﻤﺎ

اﻟﺘﺤﻀ ﻟﻺﻧﺘﺎج
اﻟﻔﺤﺺ
اﳌﻌﺎ ﺔ

300
500
300

50
250
700

350
750
1 000

اﳌﻄﻠﻮب:
 .1ﺣﺴﺎب ﺗ ﻠﻔﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﻦ ﻞ ﻣﻨﺘﺞ ﺣﺴﺐ اﻟﻄﺮ ﻘﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
 .2ﺣﺴﺎب ﺗ ﻠﻔﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﻦ ﻞ ﻣﻨﺘﺞ ﺣﺴﺐ ﻃﺮ ﻘﺔ اﻟـ ABC
ا ﻞ:
 .1ﺗ ﻠﻔﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﻦ ﻞ ﻣﻨﺘﺞ ﺣﺴﺐ اﻟﻄﺮ ﻘﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺤﻤﻴﻞ
اﳌﻌﺪل
ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻤﻞ اﻵﻻت
إﺟﻤﺎ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ ﻏ اﳌﺒﺎﺷﺮة
2
50 000
100 000
ﻣﻌﺪل ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ ﻏ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻟ ﻞ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ آﻟﺔ ﻮ  2دج

ﺗ ﻠﻔﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﻦ ﻞ ﻣﻨﺘﺞ ﺣﺴﺐ اﻟﻄﺮ ﻘﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ا ﺴﺎب
اﻟﺒﻴﺎن
)ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ آﻟﺔ/وﺣﺪة × ( 2
ﺗ ﻠﻔﺔ اﳌﺎدة اﻷوﻟﻴﺔ  /اﻟﻮﺣﺪة
ﺗ ﻠﻔﺔ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  /اﻟﻮﺣﺪة
إﺟﻤﺎ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻟﻮاﺣﺪة
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اﳌﻨﺘﺞ )أ(
20
30
20
70

اﳌﻨﺘﺞ )ب(
10
50
16
76

ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﺣﺴﺐ اﻷﻧﺸﻄﺔ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

 .2ﺣﺴﺎب ﺗ ﻠﻔﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﻦ ﻞ ﻣﻨﺘﺞ ﺣﺴﺐ ﻃﺮ ﻘﺔ اﻟ ـ ABC
ﺗ ﻠﻔﺔ اﳌﺴ ﺐ
اﻟﻨﻮع
اﻟﺘﺤﻀ ﻟﻺﻧﺘﺎج
اﻟﻔﺤﺺ
اﳌﻌﺎ ﺔ
اﻹﺟﻤﺎ

ﻋﺪد اﳌﺴ ﺒﺎت
350
750
1 000

ﺗ ﻠﻔﺔ اﻟ ﺸﺎط
35 000
45 000
20 000
100 000

ﺗ ﻠﻔﺔ اﳌﺴ ﺐ
100
60
20

ﺗ ﻠﻔﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﻦ ﻞ ﻣﻨﺘﺞ
ا ﺴﺎب
اﳌﺴ ﺐ
100 × 300
ﺗ ﻠﻔﺔ اﻟﺘﺤﻀ ﻟﻺﻧﺘﺎج
60 × 500
اﻟﻔﺤﺺ
20 × 300
اﳌﻌﺎ ﺔ
إﺟﻤﺎ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ ﻏ اﳌﺒﺎﺷﺮة
إﺟﻤﺎ اﻹﻧﺘﺎج

اﳌﻨﺘﺞ )أ(
30 000
30 000
6 000
66 000
2 500

اﻟﺘ ﻠﻔﺔ ﻏ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻮﺣﺪة
ﺗ ﻠﻔﺔ اﳌﺎدة اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪة
ﺗ ﻠﻔﺔ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪة

ا ﺴﺎب
100 × 50
60 × 250
20 × 700

اﳌﻨﺘﺞ )ب(
5 000
15 000
14 000
34 000
5 000
6,80
50
16
72,80

26,40
30
20
76,40

 .3اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑ ن اﻟﻄﺮﻘﺘ ن
ﺗ ﻠﻔﺔ اﻟﻮﺣﺪة
اﻟﻄﺮ ﻘﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﻃﺮ ﻘﺔ اﻟ ـABC

اﳌﻨﺘﺞ )أ(
70
76,40
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اﳌﻨﺘﺞ )ب(
76
72,80

ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﺣﺴﺐ اﻷﻧﺸﻄﺔ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺳﺎدﺳﺎ :ﻣﺰ اﻳﺎ وﺣﺪود ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻃﺮ ﻘﺔ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ ﻋ أﺳﺎس اﻷ ﺸﻄﺔ
 .1ﻣﺰ اﻳﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ ﻋ أﺳﺎس اﻟ ﺸﺎط:
 ﺧﻔﺾ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل أول ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻈﺎم و ﺗﺤﺪﻳﺪ أ ﺸﻄﺔ اﻟﻮﺣﺪة
وﺗﺼ ﻴﻔ ﺎ وﻓﻖ ﻣﻨ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ،و ﻨﺎ ﺑﻤﺠﺮد ﻇ ﻮر أ ﺸﻄﺔ ﻻ ﺗﻀﻴﻒ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﻓﻴﺘﻢ
إﻟﻐﺎؤ ﺎ أو ﺗﺨﻔﻴﻀ ﺎ ﻗﺪر اﳌﺴﺘﻄﺎع.
 ﻳﻤﻜﻦ ﺧﻔﺾ أزﻣﻨﺔ ﺗﻠﻚ اﻷ ﺸﻄﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻼﺣﻈﺔ ورﻗﺎﺑﺔ اﻷزﻣﻨﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺄدﻳﺔ
اﻷ ﺸﻄﺔ.

 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻔ ﻢ اﻹدارة أن اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ ﻻ ﻳﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﺗﺤﻤﻠ ﺎ ،ﺑﻞ ﻨﺎك ﻣﺎ ﺴﺒ ﺎ وﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﺨﺬ ﻗﺮار
ﻔﺾ ﻣﺎ ﺴ ﺐ اﻷ ﺸﻄﺔ اﻟ ﺴ ﻠﻚ اﳌﻮارد ﻓﺈن ﺬا ا ﻔﺾ ﺳﻴ ﻮن ﻣﺴﺘﻤﺮا.

 ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴ ﺐ ﺗ ﻠﻔﺔ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟ ﻞ ﺸﺎط و ﺎﻟﺘﺎ ﻟ ﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺗ ﻠﻔﺔ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻜﺴﺐ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﻜﺜ ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ و ﻌﻤﻞ ﻋ ﺗﺄﺻﻴﻞ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒ ﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ.
 ﻳﺤﻤﻞ ﻞ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﺗ ﻠﻔﺔ اﻟ ﺸﺎط.

 اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﺳﺲ اﻟﺘﺤﻤﻴﻞ اﻟ ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ أو ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺘﻐ
ﻌ ﻋﻦ درﺟﺔ اﺳ ﻼك اﻟ ﺸﺎط ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ.

ﻢ اﻹﻧﺘﺎج و ﻧﻤﺎ

 ﻌﺘ ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻄﻠﺐ ﻋ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد وﻟ ﺲ ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻟﻘﻴﺎس اﻹﻧﻔﺎق ﺣﻴﺚ أن ﺬا
اﻟﻨﻈﺎم ﻳﺤﺎول ﻗﻴﺎس ﻣﻘﺪار ﻣﺎ اﺳﺘﺨﺪم ﻣﻦ ﻣﻮارد ﻋ ﻣﺴﺘﻮى اﳌ ﺸﺄة ﻛ ﻞ وﺗﺠﺰﺋﺔ ذﻟﻚ ﻋ
ﻣﺴﺘﻮى ﻞ ﺸﺎط ﻓﺮ ورﺋ داﺧﻞ اﳌ ﺸﺄة.
 .2اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﳌﻮﺟ ﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘ ﻠﻔﺔ ﻋ أﺳﺎس اﻟ ﺸﺎط:
 إن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟ ﻳﻔﺮز ﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺘ ﻠﻔﺔ ﻋ أﺳﺎس اﻟ ﺸﺎط ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘ ﺎﻣﻞ ﺑﻴ ﺎ
و ن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻹﻳﺮادات و ﺮاﻣﺞ ﺗﺤﺴ ن اﻟ ﺸﻐﻴﻞ و ﺷﺒﺎع رﻏﺒﺎت اﻟﻌﻤﻴﻞ وﻣﺎ
ﻳﺨﺺ ا ﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،ﺣﻴﺚ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻈﺎم ذاﺗﮫ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ.
 اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺎﻓﺔ اﻷ ﺸﻄﺔ ﺸ إ درﺟﺎت أﻋ ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺔ ﻟﻜﻨﮫ ﻣ ﻠﻒ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ وﺗﺨﺰ ﻦ
و ﺸﻐﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،و ﻨﺎك اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع أﺧﻄﺎء اﳌﺮاﺣﻞ اﳌﺘﻌﺪدة ﻓﻴﻤﺎ ﺑ ن ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
واﻟﺘﻘﺮ ﺮ ﻋﻦ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ.
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 إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺴ ﺐ اﻟﺘ ﻠﻔﺔ ﺸ ﻞ

ﻴﺢ ﻳﺆدﻳﺬﻟﻚ إ ﺸﻮ ﺎت اﻟﺘ ﻠﻔﺔ.

وﻟﻜﻦ ﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻮل أن ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻨﻈﺎم ﺗﻔﻮق ﻋﻴﻮ ﮫ وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺈﻣ ﺎن ﺗﻄﺒﻴﻘﮫ ﺑ ﺎﻓﺔ
اﻟﻮﺣﺪات وذﻟﻚ ﻻﺧﺘﻼف اﻟﻈﺮوف داﺧﻞ ﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪات واﺧﺘﻼف ا ﺘﻤﻊ اﻟﻀﺎم ﻟ ﺎ وأن ﻧﺠﺎح ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻟﻨﻈﺎم ﻌﺾ اﻟﺸﺮ ﺎت اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻻ ﻌ إﻣ ﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ .ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﻋ
ﻞ وﺣﺪة أن ﺗﺪرس إﻣ ﺎﻧﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ وﻓﻖ ﻇﺮوﻓ ﺎ.
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ﺳﺎ ﻌﺎ :أﺳﺌﻠﺔ اﻟﻔﺼﻞ
 .1ﺑﻤﺎذا ﺗﻘﻮم ﻃﺮ ﻘﺔ اﻟـ  ABCﺑﺮ ﻂ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ؟
 .2ﳌﺎذا اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ا ﺪﻳﺜﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج ﻳﺪل ﻋ أن ﻃﺮﻘﺔ اﻟـ  ABCﻣ ﻤﺔ وﻣﻔﻴﺪة؟
 .3ﻛﻴﻒ ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﺴﺎب ﺗ ﻠﻔﺔ ﻞ ﻣﺴ ﺐ ) (Driver؟
 .4أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ ﺗﺨﺘﺺ ﻃﺮ ﻘﺔ اﻟـ  ABCﺑﺘﺨﺼﻴﺼﮫ؟
 .5إ ﻣﺎذا ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي اﻟﻄﺮ ﻘﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺣﺴﺎب اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ وﳌﺎذا؟
 .6أﻋﻄﻲ ﺛﻼث ﻣ ات ﻟﻄﺮﻘﺔ اﻟـ  ABCﻋ اﻟﻄﺮ ﻘﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
 .7ﳌﺎذا ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺴﻌﺮ اﳌﻨﺘﺞ أن ﻳﺘﻐ

ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮ ﻘﺔ اﻟـ ABC؟

 .8أﻋﻄﻲ ﺛﻼث ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺮ ﻘﺔ اﻟـ ABC؟
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اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﻔﺼﻞ
 .1ﺑﻤﺎذا ﺗﻘﻮم ﻃﺮ ﻘﺔ اﻟ ـ  ABCﺑﺮﻂ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ؟
ﺗﻘﻮم ﻃﺮ ﻘﺔ اﻟـ  ABCﺑﺮﻂ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ ﺑﻤﺴ ﺒﺎ ﺎ )أو ﻣﺤﺮ ﺎ ﺎ( .Drivers
 .2ﳌﺎذا اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ا ﺪﻳﺜﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج ﻳﺪل ﻋ أن ﻃﺮ ﻘﺔ اﻟ ـ  ABCﻣ ﻤﺔ وﻣﻔﻴﺪة؟
اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ا ﺪﻳﺜﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج ﻌ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺮﻛﺒﺔ واﳌﻌﻘﺪة وذات ا ﺼﺎﺋﺺ
اﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻳﻤﻜﻦ إﻧﺘﺎﺟ ﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺧﻂ اﻹﻧﺘﺎج.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ ا ﻤﻠﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻄﺮ ﻘﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﻨﺎك ﺗ ﺎﻟﻴﻒ أﺧﺮى ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺘﻘﻨﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج ا ﺪﻳﺜﺔ ﻣﺜﻞ ﺗ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺤﻀ ﻟﻺﻧﺘﺎج ،ﺗ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﻔﺤﺺ وﺗ ﺎﻟﻴﻒ ﻣﻌﺎ ﺔ
اﳌﻮاد.
ﻌ ف ﻃﺮ ﻘﺔ اﻟـ ABCﺬﻩ اﳌﺴ ﺒﺎت ﺑ ﺌﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﳌﻌﻘﺪة.
 .3ﻛﻴﻒ ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﺴﺎب ﺗ ﻠﻔﺔ ﻞ ﻣﺴ ﺐ ) (Driver؟
ا ﻄﻮة اﻷو  :ﺗﻮز ﻊ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ ﻏ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻋ اﻷ ﺸﻄﺔ
ا ﻄﻮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺗﻘﺴﻴﻤ ﺎ ﻋ ﻋﺪد اﳌﺴ ﺒﺎت.
 .4أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ ﺗﺨﺘﺺ ﻃﺮﻘﺔ اﻟ ـ  ABCﺑﺘﺨﺼﻴﺼﮫ؟
ﺗﺨﺘﺺ ﻃﺮ ﻘﺔ اﻟـ  ABCﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ ﻏ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻓﻘﻂ.
 .5إ ﻣﺎذا ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي اﻟﻄﺮﻘﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺣﺴﺎب اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ وﳌﺎذا؟
ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي اﻟﻄﺮﻘﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺣﺴﺎب اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ إ ﺣﺪوث ﻓﺎﺋﺾ اﻹﻧﺘﺎج ،ﻷﻧﮫ ﻠﻤﺎ
زاد اﻹﻧﺘﺎج أدى ذﻟﻚ إ اﻧﺨﻔﺎض ﺗ ﻠﻔﺔ وﺣﺪة اﳌﻨﺘﻮج ﻧﻈﺮا ﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﻧﻔﺲ ﻢ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻴﺪ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﺳﺎﻋﺎت ﻋﻤﻞ اﻵﻻت ﻋ ﻋﺪد أﻛ ﻣﻦ وﺣﺪات اﻹﻧﺘﺎج اﳌﻨﺘﺠﺔ.
 .6أﻋﻄﻲ ﺛﻼث ﻣ ات ﻟﻄﺮﻘﺔ اﻟ ـ  ABCﻋ اﻟﻄﺮ ﻘﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
 ﺗﺨﺼﻴﺺ أﻓﻀﻞ ﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ ا ﺪﻣﺎت

 ﺗﺮ ﻂ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ ﺑﺎﳌﺴ ﺒﺎت ﻣﻤﺎ ﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻔ ﻢ ا ﻴﺪ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ وﻣﺮاﻗﺒ ﺎ.
 ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﺴﺎب ﺗ ﻠﻔﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮاﺣﺪة ﺑﺪﻗﺔ أﻛ .
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 .7ﳌﺎذا ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺴﻌﺮاﳌﻨﺘﺞ أن ﻳﺘﻐ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮ ﻘﺔ اﻟ ـ ABC؟
ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮ ﻘﺔ اﻟـ  ABCﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺴﻌﺮ أن ﻳﺘﻐ ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻐ اﻟﺘ ﻠﻔﺔ .ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﺨﺪام
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻄﺮﻘﺔ  Cost Plus Pricingﻳﺼﺒﺢ ﺑﺈﻣ ﺎ ﺎ ﻐﻴ اﻟﺴﻌﺮ ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻐ ﺗ ﻠﻔﺔ اﻟﻮﺣﺪة.
 .8أﻋﻄﻲ ﺛﻼث ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺮ ﻘﺔ اﻟ ـ ABC؟
 اﻟﺰﻣﻦ واﻟﺘ ﻠﻔﺔ


ﻢ ﻛﺒ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

 ا ﺎﺟﺔ إ أﻧﻈﻤﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ
 ﺻﻌﺒﺔ اﻟﻔ ﻢ ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻌﻘﺪ ﺎ

 ﻏ ﻣﺤﺒﺬة ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت ا ﺪﻣﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟ
ﺴﻴﻄﺔ.
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