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 الربح -الحجم  –تحليل العالقة: التكلفة 
L’analyse de la relation Coût-Volume-Profit 

 

إلى إمكانية توزيع التكاليف إلى قسمين: الربح يستند أساسا  –الحجم  –ج التكلفة ذإن نمو 

املوجودة  التفاضلي العالقاتجدول االستغالل  يبرز عرضالتكاليف املتغيرة والتكاليف الثابتة. حيث 

بين التكاليف )املتغيرة والثابتة(، وحجم املبيعات واألرباح، ويمكن أن يسمح بتقديم إطار للتفكير في 

يجب أن يكون حجم املبيعات؟ هل يجب تغيير سعر البيع؟ هل  مختلف القرارات اإلدارية مثل: كم

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؟

 جدول االستغالل التفاضلي أوال:

جدول االستغالل التفاضلي عبارة عن جدول توزع فيه التكاليف اإلجمالية التي تتحملها 

، وهي مستقلة عن حجم charges fixes ou de structureاملؤسسة إلى تكاليف ثابتة )تكاليف هيكلية( 

مرتبطة مباشرة بحجم نشاط  charges variablesالنشاط االقتصادي للمؤسسة، وتكاليف متغيرة 

 سسة. املؤ 

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.

 يرةالهامش على التكلفة املتغثانيا: 

 مفهوم الهامش على التكلفة املتغيرة .1

الهامش عبارة عن الفرق بين رقم األعمال وتكلفة. وبالتالي فإن الهامش على التكلفة  تعريف: .أ

هو عبارة عن الفرق بين رقم األعمال (La Marge sur coût variable (M/CV))املتغيرة  

 والتكلفة املتغيرة.

املتغيرة بصفة إجمالية، أي على مستوى املؤسسة، كما يمكن حساب الهامش على التكلفة 

 يمكن حسابه على مستوى منتج أو نشاط معين.

دج، هذا يعني بعد  100 000بمبلغ  ةإذا حققت مؤسسة هامشا على التكلفة املتغير  التفسير: .ب

بلغ األخذ بعين االعتبار كل التكاليف املتغيرة )مواد أولية، يد عاملة متغيرة...(، تبقى لها م

دج من رقم أعمالها. هذا املبلغ سيسمح لها بتغطية التكاليف الثابتة )اإليجار،  100 000

 التأمينات...(، وإذا كانت كافية، يمكن أن تحقق ربح.
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 الهامش على التكلفة املتغيرة  والنتيجة .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 التكاليف الثابتة –النتيجة = الهامش على التكلفة املتغيرة 

 نسبة الهامش على التكلفة املتغيرة .3

تمثل نسبة الهامش على التكلفة املتغيرة ذلك الجزء من الهامش على التكلفة املتغيرة تعريف:  .أ

 املحتوى في رقم األعمال.

ا يعني كلما باعت \مثال، ه % 20إذا كانت نسبة الهامش على التكلفة املتغير تقدر بـ  التفسير: .ب

التي تساهم في تغطية التكاليف الثابتة ومن ثم  اسنتيم 20دج، يتبقى لها 1املؤسسة ما قيمته 

 تحقيق نتيجة.

 أهمية الهامش على التكلفة املتغيرة .4

املتغيرة تسمح بتفادي توزيع التكاليف الثابتة  إن املقاربة عن طريق التكاليفسهولة املقاربة:  .أ

 التي هي عادة مشتركة بين عدة منتجات.

 الربح –الحجم  –العالقة التكلفة  .ب

إن دراسة الهامش على التكلفة املتغيرة تسمح بتقييم أثر تغير الكميات املنتجة واملباعة أو 

 التكاليف على النتيجة.

إلى تطور الهامش على التكلفة املتغيرة اإلجمالي، وبالتالي تطور الكميات املنتجة واملباعة يؤدي 

 على النتيجة.

يمكن قياس اآلثار املترتبة على النتيجة من كما أنه انطالقا من الهامش على التكلفة املتغيرة 

 التكاليف املتغيرة، تغير سعر البيع أو ارتفاع التكاليف الثابتة.  جراء تخفيض
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التكلفة املتغيرة 
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 : عتبة املردوديةلثاثا

، يقابل حجم النشاط الذي يصبح فيه العمل ةعتبه الربحية هي رقم محدد لكل شرك:  تعريف .1

املتغيرة. هناك  األعباءالثابتة و  مؤشرات ومقاييس مثل رقم األعمال، األعباءمربحا. وهو يتضمن 

لكل نشاط.  املردوديةالشركة، ولكن يمكنك أيضا حساب عتبه  ةعامه ألنشط مردوديةعتبه 

نقطه التعادل ت . إذا كان(Point mort)نقطة امليتة وال (Point zéro) الصفر ةنقطب ضاأيتسمى و 

فإن ، واإليرادات التكاليفبين ملوازنة الوحدات املباعة من أجل اكميه املنتجات أو يعبر عنها ب

 للوصول إلى تلك العتبة. الوقت الذي يستغرق النقطة امليتة تعبر عن 

 

رقم األعمال الذي تكون عنده النتيجة مساوية للصفر، لذلك  عنإننا نبحث طريقة الحساب:  .2

 نقوم بالتعبير عن النتيجة بداللة رقم األعمال. هناك ثالثة مقاربات رئيسية. 

 

 CA = chiffres d’affaires رقم األعمال ر.أ =

 MCV = marge sur coût variable ه/ت.م = الهامش على التكلفة املتغيرة

 R = résultat ن = النتيجة

 Tmcv = taux de marge sur coût variable ه/ت.م = نسبة الهامش على التكلفة املتغيرة %

 

 مثال: 

 إليك املعلومات التالية الخاصة بإحدى املؤسسات:

 % املبلغ البيان

 % 100 1 000 000 رقم األعمال

 % 70 700 000 التكاليف املتغيرة 

 % 30 300 000 الهامش على التكلفة املتغيرة

  240 000 التكاليف الثابتة

  60 000 النتيجة

 

 حساب عتبة املردوديةاملطلوب: 
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 املقاربة األو ى: رقم األعمال = مجموع التكاليف

 
 0ر.أ = إجمالي التكاليف                 ن = 

 ثا إجمالي التكاليف = ت.م + ت.

 = عتبة املردودية Xنضع 

  X 0.70  +000 240إجمالي التكاليف =                

 Xر.أ =               

 ر.أ = إجمالي التكاليف

           X  =X 0.70  +000 240 

           X 0.30  =000 240 

             X  =000 800 

 التكاليف 

 ر.أ

 ربح

 خسارة

 إ.ت

000 800 

000 800 

 ع.م

 الثابتة التكاليف الهامش على التكلفة املتغيرة =: الثانيةاملقاربة 
 

 0ه / ت.م = التكاليف الثابتة               ن = 

 X 0.30ه / ت.م = 

= عتبة املردودية                           Xنضع 

  240 000التكاليف الثابتة = 

 Xر.أ =               

 ه/ت.م =التكاليف الثابتة

           X 0.30  =000 240 

             X  =000 800 

عتبة المردودية = 
التكاليف الثابتة

% الهامش على التكلفة المتغيرة
 

 
 ه/ت.م

 ربح

 خسارة

 800 000 ر. أ
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 طرق حساب عتبة املردودية: .3

 الطريقة األو ى

التكاليف الثابتة

% الهامش التكاليف املتغيرة
=  عتبة املردودية

 

 الطريقة الثانية

رقم األعمال X التكاليف الثابتة

الهامش التكلفة املتغيرة
=  عتبة املردودية

 

 

 

 0املقاربة الثالثة: النتيجة = 

 يجب: 0لكي تكون النتيجة = 

 0إجمالي التكاليف =  –رقم األعمال 

 ر.أ = ت. م + ت. ثا

رقم األعمال املقابل لعتبة  Xبافتراض 

 املردودية.

 X 0.7 +000 240إجمالي التكاليف =          

 Xرقم األعمال =          

 0إ. ت =  –النتيجة = ر.أ 

         X – (0.70 X  +000 240 = )0 

        0.30 X  =000 240 

       X   =000 800  د 

 
 النتيجة

 خسارة

 ربح

 ع. م ر. أ

000 800 
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 عتبة املردودية بالكميات:

 

التكاليف الثابتة

الهامش على التكلفة املتغيرة للوحدة
=  عتبة املردودية بالكميات

 

 مزايا عتبة املردودية: .4

 تسمح عتبة املردودية بتحديد األهداف و وضع الخطط املالئمة الخاصة برقم األعمال -

 املستهدف.

 عتبة املردودية مؤشر أساس ي للحكم على جدوى املشروع. -

في حالة تغير حجم النشاط ) حالة التوسع مثال( يجب على مدير املؤسسة إعادة حساب  -

عتبة املردودية من أجل التكيف باستمرار واتخاذ القرارات الالزمة الستعادة التوازن في 

 النشاط.

يستعمل بكثرة في املمارسة املحاسبية، وال سيما في سياق عتبة املردودية عبارة عن مؤشر  -

إنشاء املؤسسات )من أجل وضع توقعات مالية( أو في سياق عملية شراء مؤسسات 

 )تقييم ربحية الشركة(.

 

  C-V-Pحدود طريقة تحليل  .5

مهمة جدا عند تحليل أثر تغير حجم )بصفة خاصة( التكاليف  C-V-Pتعتبر طريقة تحليل  -

بيع على الربح. لكن استعمالها محدود ألن هذه الطريقة مبنية على فرضية بيع وأسعار ال

منتج واحد أو أن املزيج البيعي ثابت. لكن الواقع أثبت أنه في حال تغير املزيج البيعي عتبة 

 املردودية ستتغير أيضا.

يسبب كل املتغيرات تبقى ثابتة ما عدا الحجم، بعبارة أخرى، يعني الحجم فقط هو الذي  -

تغير 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 

 بيع.سعر ال

التكاليف الكلية والدخل يتبعان دوال خطية، هذه الفرضية محققة فقط في املدى القصير  -

 عند مستوى نشاط محدد.
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تقسم التكاليف إلى جزء ثابت وجزء متغير، لكن في الواقع هناك بعض التكاليف شبه  -

والتكلفة الثابتة )شبه متغيرة(، مثل مصاريف الهاتف هناك تكلفة االشتراك الشهرية الثابتة 

 املتغيرة لالتصاالت التي تم القيام بها.

تبقى التكاليف الثابتة ثابتة فقط عند مستوى النشاط الذي تمتلك فيه املؤسسة خبرة  -

 وبالتالي يمكنها التقدير بدقة تلك التكاليف.

املداخيل يتم حسابها على أساس طريقة التكاليف املتغيرة، لكن في حالة استعمال طريقة  -

 الكاملة فيفترض أن حجم اإلنتاج مساوي لحجم املبيعات. التكاليف

 استخدامات عتبة املردودية: رابعا

  Marge de sécuritéاآلمان:هامش  .1

 يعبر عن هامش اآلمان بالفرق بين رقم األعمال الحقيقي )أو املقدر( وعتبة املردودية

 عتبة املردودية –هامش اآلمان = رقم األعمال 

 

 إلى: االسابق هامش اآلمان يكون مساويفي مثالنا 

 د  200 000=  800 000 – 1 000 000هامش اآلمان = 

 دج دون أن تقع في خسارة. 200 000يمكن لرقم أعمال املؤسسة أن ينخفض بمبلغ  التعليق:

 L’indice de sécurité اآلمان:مؤشر  .2

 يعبر عنه بنسبة هامش اآلمان إلى رقم األعمال

100 × 
هامش اآلمان

رقم األعمال
=   مؤشر األمان

 في مثالنا السابق مؤشر اآلمان يكون مساوي إلى:

𝟐𝟎 %مؤشر األمان =  =  
𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
 

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

 



الربح-الحجم-التكلفةلعالقة: الفصل الثاني                                                   تحليل ا  

 
8 

 مالحظة:

كالهما من نفس املفهوم ولكن األول يعبر عنه ، ف"امليتة النقطة" و "املردوديةخلط بين "عتبه يجب الال 

 (الوقت املناسب )عدد األيام أو الشهور أو السنواتب الثاني الدوران )بالعملة( بينما يعبر عنمن حيث 

 بلوغ عتبة املردودية.الالزمة ل

 (Point mortتاريخ بلوغ عتبة املردودية )النقطة امليتة  .3

12 ×
عتبة املردودية 

رقم األعمال
=  النقطة امليتة

 

 في مثالنا : 

9.6 شهر = 12 ×  
 800000

1000000
=  النقطة امليتة

 من السنة. أكتوبر 18يوم، أي في  18أشهر و  9سيتم بلوغ عتبة املردودية بعد التعليق: 

 عتبة املردودية بالكميات .4

TC = التكاليف اإلجمالية 

FC = التكاليف الثابتة اإلجمالية 

VC= التكاليف املتغيرة اإلجمالية 

uVC = التكلفة املتغيرة للوحدة 

P = سعر الوحدة 

Q = الكمية 

CA = رقم األعمال 

 فيصبح لدينا: CAمع  TCو بما أن نقطة التعادل هي النقطة التي تتساوى عندها 

CA = TC 

Q xu  FC + VCP x Q =  

x Qu  VC -FC = P x Q  

Q u)VC -FC = (P  

𝑄 =  
𝐹𝐶

𝑃 − 𝑉𝐶𝑢
 

 

CA = P x Q 

TC = FC + VC 

VC = VCu  x Q 

TC = FC + VCu  x Q 
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 تمثل حجم اإلنتاج الذي يحقق التعادل 𝑄حيث 

 أما قيمة التعادل أو عتبة املردودية فيمكن حسابها كما يلي:

 

𝐵𝐸𝑃(𝑣) =
𝐹𝐶

1 −  
𝑉𝐶𝑢

𝑃

 

 

  امسا: عتبة املردودية في املؤسسة ذات املنتجات املتعددة

املردودية كمعلومة مهمة تستخدم من طرف املسيرين عند إعداد خطة أعمال تعتبر عتبة 

خاصة بالنسبة للمؤسسات اليدوية. وبالتالي فإن حساب عتبة املردودية يمكن أن يصبح معقدا. في 

. في هذه الحالة فإن الطريقة املعتادة الواقع إن العديد من املؤسسات تقوم ببيع أكثر من منتج واحد

املردودية واملتمثلة في قسمة إجمالي التكاليف الثابتة على نسبة الهامش على التكلفة  لحساب عتبة

املتغيرة )هامش املساهمة أو العائد الحدي(، يجب أن تأخذ بعين االعتبار التكلفة املرجحة للوحدو 

 بالنسبة للمبيعات من كل منتج.

 01مثال رقم : 

في هذه الحالة يكون  C-V-Pنفترض أن مؤسسة تقوم بإنتاج وبيع نوعين من املنتجات، فإن نموذج 

 كالتالي:

𝑁𝐼 = (𝑃1 − 𝑉𝐶𝑢1)𝑋1 + (𝑃2 − 𝑉𝐶𝑢2)𝑋2 − 𝐹𝐶 
 

   𝑋1  عدد الوحدات املباعة من املنتج األول 

𝑋2 عدد الوحدات املباعة من املنتج الثاني 

 املنتجين يمكننا من حساب حصة كل منتج كالتالي:من كال بالتالي فإن املزيج البيعي  

𝑋1

𝑋1 + 𝑋2
 و 

𝑋2

𝑋1 + 𝑋2
 

دج  10دج و 5دج، وسعر بيع املنتجين  200 000السنوية قدرت بمبلغ لو فرضنا أن التكاليف الثابتة 

 دج على التوالي. 6دج و  2على التوالي في حين بلغت التكلفة املتغيرة للوحدة لكال املنتجين 

 إيجاد كل نقاط عتبة املردودية.املطلوب: 

 الحل:

 

𝑁𝐼 = (𝑃1 − 𝑉𝐶𝑢1)𝑋1 + (𝑃2 − 𝑉𝐶𝑢2)𝑋2 − 𝐹𝐶 
0 = (5 − 2)𝑋1 + (10 − 6)𝑋2 − 200 000 
0 = 3𝑋1 + 4𝑋2 − 200 000 
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𝑋1 = 0 , 𝑋2 =
200 000

4
= 50 000 

𝑋2 = 0 , 𝑋1 =
200 000

3
= 66 667 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، فإن املعادلة تصبح  2Xو    1X لو فرضنا أن املؤسسة محل الدراسة تقوم ببيع نفس العدد من املنتجين

 كالتالي:

0 = 7X − 200 000 

X =
200 000

7
≈  وحدة 572 28

 

 التاليتين:املعادلتين يمكن حلها باستخدام  C-V-Pلو فرضنا أن املزيج البيعي ثابت، فإن مسائل 

العائد الحدي اإلجمالي

رقم األعمال
=  معدل العائد الحدي اإلجمالي

 

(𝑃1 − 𝑉𝐶𝑢1)𝑋1 + (𝑃2 − 𝑉𝐶𝑢2)𝑋2

P1X1 + P2X2
=  معدل العائد الحدي اإلجمالي

 

في حالة تغير املزيج البيعي، فإن ذلك يؤدي إلى تغير معدل العائد الحدي اإلجمالي، وبالتالي    مالحظة:

 .C-V-Pيجب إعادة حساب معادل العائد الحدي اإلجمالي الجديد من أجل التمكن من تطبيق نموذج 

 

 02مثال رقم : 

كما هو مبين . قدرت تكاليفها، أسعارها ومبيعاتها نتجاتالشركات بإنتاج ثالثة أنواع من امل إحدىتقوم 

 في الجدول التالي:

 

X2 

X1 

66 667 

50 000 

أي نقطة على املنحنى تكون تشكيلة أو 

 2Xو    1Xمزيج من املنتجين 
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 املنتج الثالث املنتج الثاني املنتج األول  

 دج 250 دج 200 دج 150 سعر بيع الوحدة

 دج 50 دج 50 دج 50 التكلفة املتغيرة للوحدة

 وحدة 10 000 وحدة 20 000 وحدة 20 000 عدد الوحدات املتوقع بيعها

 دج 84 000إجمالي التكاليف الثابتة السنوية بلغ 

 املطلوب:

 حساب معدل العائد الحدي اإلجمالي (1

 بافتراض ثبات املزيج البيع، احسب عتبة املردودية بالقيم (2

 الحل:

 معدل العائد الحدي اإلجمالي:

 
(150 − 50)20 000 + (200 − 50)20 000 + (250 − 50)10 000

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

 

000 114 دج =
84 000

0,73684
=  عتبة املردودية بالقيم

 

(
2

5
𝑥 ) (150) + (

2

5
𝑥 ) (200) + (

1

5
𝑥 ) (250) =  114 000 

 

000 60 وحدة = 𝑥 

 

  :03رقم  مثال

 إليك املعلومات التالية الخاصة بإحدى املؤسسات والتي تتاجر في ثالثة منتجات:

 

 Cاملنتج  Bاملنتج  Aاملنتج  البيان

 15 8 5 سعر بيع الوحدة

 12.50 6 2 املتغيرة للوحدةالتكلفة 

 % 20 % 20 % 60 األعمال تركيبة رقم

التكاليف الثابتة 

 اإلجمالية

000 85 
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 تتمثل في حساب متوسط الهامش على التكلفة املتغيرة وتحسب كالتالي: الخطوة األولى

 

𝑀𝐶𝑉 = (1 −
2

5
) × 60% + (1 −

6

8
) × 20% + (1 −

12.5

15
) × 20% = 44.33% 

 

 .يجب استخدام حصة كل منتج من رقم األعمال وليس الحصة من عدد الوحدات املباعة مالحظة:

 

 تتمثل في قسمة إجمالي التكاليف الثابتة على متوسط الهامش على التكلفة املتغيرة. الخطوة الثانية:

 في مثالنا:

729.32 191 دج =
85 000

0.4433
=  عتبة املردودية

 

 

املباعة من كل منتج عند بلوغ عتبة املردودية، يجب أوال حساب  في حالة أردنا معرفة عدد الوحدات

 حصة كل منتج من عتبة املردودية ثم قسمته على سعر بيع الوحدة من كل منتج.

 

 Aبالنسبة للمنتج 

037,60 115 دج = %60 × 191 729,32 =  حصة املنتج𝐴 من عتبة املردودية

 

007,52 23 وحدة =
115 037,60

5
= 𝐴 عدد الوحدات املنتجة من املنتج 

 

 Bبالنسبة للمنتج 

345,86 38 دج = %20 × 191 729,32 =  حصة املنتج𝐵 من عتبة املردودية

 

793,23 4 وحدة =
38 345,86

8
= 𝐵 عدد الوحدات املنتجة من املنتج 

 

 Cبالنسبة للمنتج 

345,86 38 دج = %20 × 191 729,32 =  حصة املنتج𝐶 من عتبة املردودية

 

556,39 2 وحدة =
38 345,86

15
= 𝐵 عدد الوحدات املنتجة من املنتج 
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 سادسا: حالة التوزيع غير املنتظم لرقم األعمال

 : (1) مثال

 إليك جدول االستغالل التفاضلي املختصر الخاص بإحدى املؤسسات:

 % املبلغ البيان

 100 650 000 رقم األعمال الصافي

 61.54 (400 000) التكاليف املتغيرة

الهامش على التكلفة 

 املتغيرة

000 250 38,46 

  (175 000) التكاليف الثابتة

  75 000 النتيجة

 

 املطلوب:

 تحديد  .1

 عتبة املردودية 

 النقطة امليتة 

 هامش األمان 

 مؤشر األمان 

كما هو مبين في الجدول أدناه املطلوب تحديد  اموزع السنوي كانرقم األعمال إذا علمت أن  .2

 الجديدة.النقطة امليتة 

 

  220 000 الفصل األول  120 000 الفصل الثالث 

 200 000 الفصل الثاني  110 000 الفصل الرابع 

 الحل:

 أوال:

 عتبة املردودية: .1

≅ 000 455 دج 455 018,20 =
175 000

0,3846
=

التكاليف الثابتة

% الهامش على التكلفة املتغيرة
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 النقطة امليتة )تاريخ بلوغ عتبة املردودية( .2

252 يوما حوالي 8 أشهر و12 يوم = 360 ×
455 000

650 000
= 360 ×

عتبة املردودية

رقم أعمال الصافي
  

 هامش األمان .3

000 195 دج = 455 000 − 650 000 = عتبة املردودية −  رقم أعمال الصافي

 

 مؤشر األمان .4

%30 = 100 ×
195 000

650 000
= 100 ×

هامش األمان

رقم أعمال الصافي
 

 ثانيا:

 األعمال املتجمعرقم  رقم األعمال الفصل

 220 000 220 000 األول 

 420 000 200 000 الثاني

 540 000 120 000 الثالث

 650 000 110 000 الرابع

 

 دج يقع خالل الفصل الثالث 455 000عتبة املردودية والبالغ 

× 90 يوما
الفصل الثاني) + (الفصل األول  − عتبة املردودية

الفصل الثاني) + (الفصل األول  − الفصل الثالث
=  املدة في فصل الثالث

 

أي 27 جويلية = 27 يوما =  90 ×
420 000 − 455 000

420 000 − 540 000
=  املدة في فصل الثالث

 

 :04رقم مثال 

دج على التوالي.  40دج و  35دج،  30يقوم أحد املقاهي ببيع ثالثة أنواع من املشروبات بسعر 

ينوي صاحب املقهى حساب عتبة املردودية بالنسبة للسنة املقبلة. مع العلم أن حصة املنتج األول من 

على التوالي.  % 20و   % 30، أما باقي املنتجات فيساهم كل منهما بنسبة  % 50رقم األعمال تقدر بنسبة 

 التوالي. دج على7دج و  6دج،  5كما أن التكلفة املتغيرة لوحدة املنتج تقدر بمبلغ 

 املطلوب:

 .دج 55 000علما أن إجمالي التكاليف الثابتة بلغ  حساب عتبة املردودية .1

 حساب عدد الوحدات الواجب إنتاجه من كل منتج من أجل بلوغ عتبة املردودية. .2
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 الحل:

 حساب عتبة املردودية: .1

 

 املتوسط املرجح الحصة في رقم األعمال سعر البيع املنتجات

  % 50 30 املنتج األول 

 % 30 35 املنتج الثاني

 33.5 % 20 40 املنتج الثالث

 

التكلفة  املنتجات

 املتغيرة

 املتوسط املرجح الحصة في رقم األعمال

  % 50 5 املنتج األول 

 % 30 6 املنتج الثاني

 5.7 % 20 7 املنتج الثالث

 

784 19 وحدة =  
550 000

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

 املردودية بالقيم هي:عتبة 

764 662 دج = 33,5 × 19 784 

 

 عدد الوحدات الواجب إنتاجه من كل منتج: .2

 

892 9 وحدة = % 50 × 19 784 =  عدد الوحدات الواجب إنتاجه من املنتج األول 

 

935 5 وحدة        = % 30 × 19 784 =  عدد الوحدات الواجب إنتاجه من املنتج الثاني

 

957 3 وحدة        = % 20 × 19 784 =  عدد الوحدات الواجب إنتاجه من املنتج الثالث

 

 سابعا: حالة تغير ظروف االستغالل

 أن تتغير بالشكل التالي: االستغالل يمكن لظروف

 تغير في الهيكل أو في البنية التحتية -

 تغير نسبة الهامش -
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 تغير مستوى النشاط -

 تنويع اإلنتاج -

 

حجم تكاليف املؤسسة وبالتالي يتطلب األمر حساب املستوى كل التغيرات السالفة الذكر تؤثر على 

 الجديد لعتبة املردودية.

 

 تغير في الهيكل أو البنية التحتية .أ

إن توسيع النشاط يتطلب استثمارات جديدة مما يؤدي إلى مخصصات اهتالك اكبر باإلضافة إلى 

للمؤسسة مما يؤدي إلى تغير عتبة توظيف يد عاملة أخرى وبالتالي زيادة حجم التكاليف الثابتة 

 املردودية.

 

 مثال:

تنوي إحدى املؤسسات توسعة نشاطها وذلك عن طريق القيام باستثمار جديد حسب 

 الشروط التالية:

 دج 150 000التكاليف الثابتة الحالية:  -

  % 30نسبة الهامش على التكلفة املتغيرة:  -

 دج 200 000التكاليف الثابتة املتوقعة:  -

 الهامش على التكلفة املتغيرة لم تتغير.نسبة  -

 ما هو تأثير ذلك على عتبة املردودية؟

 

 الحل:

000 500 دج =
150 000

0,30
=  عتبة املردودية حسب الظروف الحالية

 

667 666 دج =  
200 000

0,30
=  عتبة املردودية حسبة الظروف الجديدة

 

 تغير نسبة الهامش .ب

وتغير أسعار البيع يؤدي إلى تغير نسبة إن ارتفاع تكاليف شراء املواد األولية وتكاليف اإلنتاج 

 الهامش على التكلفة املتغيرة وبالتالي تغير مستوى عتبة املردودية.
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 مثال:

 إليك املعلومات التالية الخاصة بإحدى املؤسسات:

 دج 20الهامش على التكلفة املتغيرة للوحدة:  -

 دج 400 000التكاليف الثابتة اإلجمالية:  -

  % 25ارتفاع التكاليف املتغيرة أدى إلى انخفاض نسبة الهامش بـ  -

 سعر البيع ثابت -

 ما هو تأثير ذلك على عتبة املردودية؟

 

 الحل:

000 20 وحدة =  
400 000

20
=  عتبة املردودية حسب الظروف الحالية

 

 تبة املردودية الجديدة:ع

 دج x 0.75  =15 20الهامش على التكلفة املتغيرة للوحدة الجديد:  -

 وحدة 10 000الكمية التي تم االنتهاء من إنتاجها:  -

 دج 400 000التكاليف الثابتة اإلجمالية:  -

 هو عتبة املردودية الجديدة بالكميات Xلو فرضنا أن 

 دج 200 000وحدة =  10 000التكاليف الثابتة الخاصة بـ  -

 وحدةx (X – 000 10 ) 15وحدة =  10 000الهامش على التكلفة املتغيرة لـ  -

 الهامش على التكلفة املتغيرة = التكاليف الثابتة -

- 15 x (X – 000 10 )200 000=  وحدة  

- X  =333 23 وحدة 

 يؤدي إ ى ارتفاع عتبة املردودية. انخفاض نسبة الهامش على التكلفة املتغيرة

 

 تغير مستوى النشاط .أ

 مثال:

 :إليك املعلومات التالية الخاصة بإحدى املؤسسات

 دج 800 000التكاليف الثابتة السنوية الحالية =  -

 دج 1 800 000أقص ى رقم أعمال يمكن تحقيقه =  -

 % 50النسبة الحالية للهامش على التكلفة املتغيرة:  -

 دج. 160 000يجب زيادة التكاليف الثابتة بمبلغ من أجل زيادة رقم األعمال 

 10 000التكاليف الثابتة الخاصة بـ 

 دج 200 000وحدة = 
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 املطلوب:

 حساب عتبة املردودية في الحالتين .1

ما هو رقم األعمال الواجب تحقيقه من طرف املؤسسة من أجل الحفاظ على نفس مستوى  .2

 األرباح؟.

 

 الحل:

 حساب عتبة املردودية حسب الحالتين: .1

 

000 600 1 دج =  
800 000

0,50
=  عتبة املردودية الحالية

 

 دج 960 000=  160 000+  800 000التكاليف الثابتة الجديدة = 

 

000 920 1 دج =  
960 000

0,50
=  عتبة املردودية الجديدة

 

 رقم األعمال الواجب تحقيقه من أجل الحفاظ على مستوى األرباح .2

 

(ربح) 000 100 دج = 800 000 − (%50 × 1 800 000) =  النتيجة الحالية

 

 دج 960 000 –دج = الهامش على التكلفة املتغيرة )الجديد(  100 000

 100 000+  960 000الهامش على التكلفة املتغيرة )الجديد( = 

 دج 1 060 000الهامش على التكلفة املتغيرة )الجديد( = 

 

 من رقم األعمال الواجب تحقيقه % 50املتغيرة )الجديد( =  ةالهامش على التكلف

 

000 120 2 دج =  
1 060 000

0,50
=  

الهامش على التكلفة املتغيرة

0,50
=  رقم األعمال الواجب تحقيقه

 

 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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 تنازليا حسب نسبة الهامش وذلك تبعا ملساهمتها في تغطية التكاليف الثابتة.يتم ترتيب املنتجات ترتيبا 

اإلنتاج والتوزيع يتم توجيههما في املرتبة األولى إلى املنتجات األعلى مردودية، أي تلك املنتجات التي 

 تحقق هامشا مرتفعا على التكلفة املتغيرة.

القيود: الطاقة اإلنتاجية، الهامش الوحدوي، عين االعتبار مختلف إن البحث على أقص ى ربح يأخذ ب

 احتياجات السوق...إلخ.

 سطر والذي يكون في شكل:يتم القيام بعملية اإلنتاج وفقا للقيود وذلك لتحقيق الهدف املإذا 

 تعظيم النتيجة  -

 تدنية تكاليف اإلنتاج -

 جة الخطية. إن صياغة القيود يعطينا مجموعة من املتراجحات التي يتم حلها بطريقة البرم

 

 : الرفع التشغيليثامنا

 تعريف .1

الرافعة التشغيلية هي مقياس لدرجه تحمل الشركة أو املشروع ملزيج من التكاليف الثابتة 

مبيعات توفر هامشا إجماليا مرتفعا جدا وانخفاض التكاليف لها التجارية التي  األنشطةواملتغيرة. و 

التشغيلي، زاد الخطر  الرفعكلما ارتفعت درجه  .من النفوذالثابتة والتكاليف املتغيرة لديها الكثير 

إلى أخطاء أن يؤدي املحتمل من التنبؤ باملخاطر، حيث يمكن خطا صغير نسبيا في التنبؤ باملبيعات 

 توقعات التدفقات النقدية.كبيره في 

 ىيرا علكب تأثيراتؤثر  فهييمكن استخدام الرافعة التشغيلية لحساب نقطه التعادل في الشركة 

التشغيلي األعلى ال تزيد بالتناسب  الرفع. ونظرا الن الشركات ذات سياستها التسعيريةاألرباح بتغيير 

 أن، فان هذه الشركات قد تحقق إيرادات أكثر من الشركات األخرى. غير هامبيعات عند زيادةالنفقات 

أيضا بدرجه أكبر بالقرارات السيئة التي تتخذها الشركات  تتأثرالتشغيلي املرتفع  الرفعالشركات ذات 

تشغيلي  رفعالشركة التي لديها  ىيجب عل لذلك .والعوامل األخرى التي قد تؤدي إلى انخفاض اإليرادات

ربحا حديا تولد  أنبحيث ال يمكنها أبدا  )سعر منخفض( عدم تحديد أسعارها ىن تحرص علمرتفع أ

 لثابتة.التكاليف ا كافيا لتغطية

التشغيلي بين الشركات العاملة في نفس الصناعة، الن بعض  الرفعمن الضروري مقارنه 

مفهوم النسبة املرتفعة أو املنخفضة يتحدد  وبالتالي فإن ،من غيرها أعلى ثابتةالصناعات لها تكاليف 

 .بوضوح أكبر

من تكاليف  ةنسبه كبير  تمثلتكون التكاليف الثابتة  ، فإنرافعة تشغيلية عاليةففي حالة وجود 

تحقق  أن، ولكن عليها ةضافيإبيع  ةكل عملي ىالشركة. وفي هذه الحالة تكسب الشركة ربحا كبيرا عل
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سوف  إنهاتفعل ذلك ، ف أنحجما كافيا من املبيعات لتغطيه تكاليفها الثابتة الكبيرة. إذا كان يمكن 

 تكاليفها الثابتة.تغطية بعد اإلضافية جميع املبيعات  ىتكسب ربحا كبيرا عل

من مبيعات الشركة هي تكاليف متغيرة،  ةكبير ة، فإن نسبة منخفض يةتشغيل أما في حالة وجود رافعة

هذه التكاليف إذا كان هناك بيع. وفي هذه الحالة، تكسب الشركة ربحا أصغر  إال تتحملال  إنهالذلك ف

تكاليفها  ةاملبيعات من أجل تغطيكبير من حجم ، ولكن ال يتعين عليها توليد إضافيةبيع  ةفي كل عملي

الثابتة املنخفضة. ومن السهل لهذا النوع من الشركات لكسب الربح في مستويات املبيعات املنخفضة، 

 .ةضافيإمبيعات  حقيقت بإمكانهاإذا كان  كبيرة اولكنها ال تكسب أرباح

 ة ستمر امل واملتابعة  )ingMonitor(رصد كون اليقياس الرافعة التشغيلية، معند استخدام 

في طفيف تغير  أنتشغيلي مرتفع، حيث  رفعبالنسبة للشركة التي لديها  ةهميأالتشغيلي أكثر  للرفع

تحرص بشكل  أن( في األرباح. ويجب علي الشركة انخفاضيؤدي إلى زيادة كبيره )أو  أناملبيعات يمكن 

الصغير في التنبؤ يترجم إلى أخطاء أكبر بكثير في  الخطأالتنبؤ بإيراداتها في هذه الحاالت، الن  ىخاص عل

 حد سواء. ىصافي اإليرادات والتدفقات النقدية عل

 حساب الرافعة التشغيلية .2

 لحساب الرافعة التشغيلية يجب حساب ما يلي:

 Contribution margin (Marge sur coût variable)عائد املساهمة  .أ

 الحدي أو الهامش على التكلفة املتغيرةيسمى بعائد املساهمة أو الربح 

 

 التكاليف املتغيرة –الربح الحدي = رقم األعمال 

 

M/CV = CA – CV 

 نتيجة اإلستغالل .ب

  (IBIT) تسمى أيضا بالنتيجة التشغيلية أو الدخل قبل الفائدة والضريبة

 

 إجما ي التكاليف –نتيجة االستغالل = رقم األعمال 

 

𝑰𝑩𝑰𝑻 = 𝑪𝑨 − (𝑽𝑪 + 𝑭𝑪) 
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  . درجة الرفع التشغيلي

 

𝑫𝑶𝑳 =  
𝑸(𝑷 − 𝑽𝑪𝒖)

𝑸(𝑷 − 𝑽𝑪𝒖) −  𝑭𝑪
 

 

 

𝐷𝑂𝐿 =  
𝑀/𝐶𝑉

𝐼𝐵𝐼𝑇
=  

الهامش على التكلفة املتغيرة

الدخل قبل الفائدة و الضريبة
=  درجة الرفع التشغيلي

 

𝑫𝑶𝑳 =  
𝑪𝑨

𝑴𝑺
=  

رقم األعمال

هامش األمان
=  درجة الرفع التشغيلي

 

𝑫𝑶𝑳 =

∆ 𝑰𝑩𝑰𝑻
𝑰𝑩𝑰𝑻

∆ 𝑺𝒂𝒍𝒆𝒔
𝑺𝒂𝒍𝒆𝒔

=

∆ الدخل قبل الفائدة و الضريبة

الدخل قبل الفائدة والضريبة

∆ في الرقم األعمال

رقم األعمال

=  درجة الرفع التشغيلي

 مثال:

 إليك املعلومات التالية الخاصة بإحدى املؤسسات:

 دج 500 000رقم األعمال:  -

 دج 50 000النتيجة:  -

 % 40نسبة الهامش على التكلفة املتغيرة:  -

 دج 150 000التكاليف الثابتة السنوية:  -

 على النتيجة؟ ما هو الرفع التشغيلي وما املقصود به؟ % 10ما هو أثر ارتفاع رقم األعمال بنسبة 
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 الحل:

 % املبلغ البيان

 100 500 000 رقم األعمال

 60 (300 000) (التكاليف املتغيرة)

 40 200 000 الهامش على التكلفة املتغيرة

  (150 000) (التكاليف الثابتة)

  50 000 النتيجة

 

 دج 500 000رقم األعمال الحالي = 

 دج x 1.10  =000 550 500 000رقم األعمال بعد الزيادة = 

 دج 50 000= +  500 000 – 550 000التغير في رقم األعمال = 

 دج 50 000النتيجة الحالية = 

 دج 000 150  =000 70 –( x 0.40 550 000النتيجة بعد الزيادة = )

 دج 20 000= +  50 000 – 70 000التغير في النتيجة = 

 

4 =

20 000
50 000
50 000

500 000

=   درجة الرفع التشغيلي

 



 الثاني الفصل  

 الربح -الحجم  –تحليل العالقة: التكلفة 

 

  مفاهيم أساسية أوال.

  جدول اإلستغالل التفاضلي .1 

  الهامش على التكلفة املتغيرة .2 

  مفهوم الهامش على التكلفة املتغيرة. .1.2  

  الهامش على التكلفة املتغيرة والنتيجة. .2.2  
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  مقاربات عتبة املردودية. .2 

  طرق حساب عتبة املردودية. .3 

  عتبة املردودية بالقيم. .1.3  

  املردودية بالكميات.عتبة  .2.3  

  تاريخ بلوغ عتبة املردودية .3.3  

  مزايا وعيوب عتبة املردودية .4.3  

  استخدامات عتبة املردودية ثالثا.

  هامش األمان .1 

  مؤشر األمان .2 
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  اإلستغاللحالة تغير ظروف  خامسا.

  تغير في الهيكل أو البنية التحتية. .1 

  تغير نسبة الهامش .2 

  تغير مستوى النشاط .3 

  تنويع اإلنتاج.. .4 

  الرفع التشغيلي سادسا.

  تعريف .1 

  طرق حساب الرافعة التشغيلية. .2 

  مثال تطبيقي .3 
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  التكاليف حسب األنشطة حماسبة  
Activity Based Costing (ABC) 

  

شطة  اليف حسب األ   عموميات حول محاسبة الت

  شطة اليف حسب األ قة محاسبة الت  شأة وتطور طر

  شطة اليف حسب األ قة محاسبة الت  مبادئ طر

شطة  اليف حسب األ قة محاسبة الت   تطبيق طر

  شطة تحديد  وتحليل األ

  شطة اليف غ املباشرة ع األ  تخصيص الت

   لفة بات الت  تحديد واختيار مس

  لفة ب الت شطة حسب مس  تجميع األ

  دمات اليف املنتجات وا اليف املباشرة ع ت اليف غ املباشرة وتخصيص الت   تحميل الت

شطة  اليف حسب األ قة محاسبة الت ايا وحدود طر   مز

 قة    ABCالـ  مزايا طر

  قة الـ  ABCحدود طر
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قة شأة وتطور طر   أوال: 

شطة اليف حسب األ   محاسبة الت
  

اية السبعينات و  نات من القرن املا  ت أصوات كث داية الثمان للتنديد بضعف   ة، أث

اليفالطرق التقليدية  املة.   املتبعة  تحميل الت لفة ال غ املباشرة  سياق حساب أسعار الت

م   ع التعسفية وتتصل أساسا ب سية، من ناحية، باختيار مفاتيح التوز وتتعلق االنتقادات الرئ

شاط، ومن ناحية أخرى، االستخدام املفرط  ن  لليد العاملةال وحدة عمل  ح حصة  أناملباشرة 

ة  الكث من املؤسسات أصبحت  انخفاض مستمر مقارنة  اليف األخرى.  ذه األخ   ببا الت

ذه األصوات،  ل  ابالن برز  خضم  رت  لي Robert Kaplan الش رو   ة، أستاذ  

ارفاردب  األعمال كية، حيث قام  جامعھ  نات من ال بداية ال بالواليات املتحدة األم قرن املا ثمان

شرت ع العالم. فمقاالت عدة شر ب     "الصلة املفقودة" إحدى مقاالتھ املوسومة في سرعان ما ان

"Relevance lost" ، ر ن و رافات  األ حنقاط الضعف واالن أظ ن ساليب املستخدمة ح ذلك ا

لفة إ  حس ةمييؤدي فقدان األ  أنمدي يمكن  أي إ  صنع   إطار  ة عواقب وخيماب أسعار الت

 األواألسس  أر ، "Relevance regained"  الصلة"  «تجديد مقال أخر تحت عنوان و . القرار

قھ تقدير ل اليف القائمة عطر شاط  الت باسم أك املعروفة و  ،Activity Based Costingال

قھ  دف األ  ،ABCطر ان ال ا ال  تحديدو  ساو املة ذات الصلة ال توزع ف اليف ال اليفالت   ت

يح غ قھ    ة. املباشرة بطر

ون من  طأسي قة و من  ابالن االعتقاد بان ا ذه الطر ع  املةاخ الواقع  ففي . بصورة 

ات األ  إن كيةعددا من الشر اص   تنظيم نظام  ةعادبالفعل عمليات إل  أتقد بد م سي ا محاسبة ال

ابلنوقد تمكن  ا، رت  ضرو ار املبتكرة و تھ الواسعة، من ترك األف ع  ، من خالل خ فاء الطا

ق  ا  طر وم األ سا ةجديد ةالرس عل نادا إ مف اليف اس اال  ةشط ب الت اليف   سما "الت

شاط" لت  أن ، كما"  Activity Based Costing، "القائمة ع ال ة س رتھ الكب ذه  ش شر 

ديدة  جميع  ار ا     العالم. أنحاءاألف

ور نظام محاسبة التكما سبقت اإلشارة إليھ ف شاط  أساسع  اليفقد بدأ ظ   ال

يات من القرن  ن املوارد املستخدمة   رئيقوم ع مبدأ و و  املاالثماني ط ب مؤداه الر

شطة اليف  ال واأل ن ت ط ب لك تلك املوارد ثم الر شطةس ناء ع ما تقدم   األ ي، و ا واملنتج ال

ن ذا النظام ع مرحلت اليف طبقا ل   :يتم تخصيص الت

شطة.  - اليف ع األ  تخصيص الت
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اليف ع املنتجات.  -  تخصيص الت

ور : ثانيا قة أسباب ظ   طر

اليف  شطة ع أساسمحاسبة الت   األ
  

 Automatisationأتمتھ عمليات اإلنتاج.  .1

يع فإن مع تطور أتمتھ عمليات اإلنتاج،  اليف التص تنخفض باطراد، بما   أصبحت حصة ت

اليفذلك  م للمنتجات ف املباشرة. الت يع ال ، أتاح التص النمطية  في القرن املا

)Standardisés( .م اليفالنفقات (مما أدى إ تزايد  تحقيق وفورات ا   املرتبطةغ املباشرة)  الت

ر شغيل خدمات البحث والتطو يع. ، ع واإلدارة ب دمات وورش التص يجة و  حساب ا لذلك، لم كن

سيعد  ن  تركز ع  محاسبة ال دمة من خالل التمي ب اليفاملنتج أو ا املباشرة (اإلنتاج)  الت

ةاوغ املباشرة ( م اإلنتاج  إلدار عد  و الذي يفسر تطور  لوحده والصيانة وما إ ذلك). ولم 

اليف   . الت

وء إ  .2   la sous-traitance من الباطن املقاولة ال

ام فإن من الباطن،  عند استخدام املقاولة يات  تصبح إمدادات املواد ا ناقص لصا مش ت

ونات  تمال املنتجات النصف مصنعة امل ا س ا أو تركي   الحقا.  تجميع

  عض الوظائف   تطور  .3

عض الوظائف دت  ا مثل األ  تطورا ونموا  ش مي قية ةشطأ سو ندسة ، و ال ع  ، وال التوز

ي و ل كبال املبيعات ، واإلعالن و  دارةو، اإللك ش ا زادت  لف    .ت

  املنتج. ةحيا ةدور  تقليص مدة .4

ن إن تطور رغبات  لك ات املس ا دفعت الشر ا وتلبي ن املنتجات والس لتحديد للتمي ب

حة التا أصبحت  املنتجات.  ةحيا ةدور  مما أدى إ تخفيض، ةتصميم منتجات جديدالقيام و  املق و

شطة اإلمداد   وظ أ ل م ش املقابل تطورت  ة. و الوحدات املنتجة ذات دورة حياة قص

(Logistique) ، ا. ، واإلعالم اآل، والنقل اليف ادة ت ودة، مما أدى إ ز   وأبحاث ا

شاط العام للمؤسسة  .5   تطور ال

عد  قيقي املصنع واملباعلم  شاط العام  عن جإال عبارة ، املنتج الفع ا زء واحد فقط من ال

، للشركة،  ة تقدم أك فأك ذه األخ النوعية  الصيانة، خدمات لعمالء، و ل خدمات حيث أصبحت 
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ودة، مصممھ خصيصا  لة ،   ة سرعالالوقت املناسب، و و وا ات طو سليم ، والضمان لف ال

  وتوليد القيمة. 

    Flux tendusالعمل تحت الضغط أو حسب الطلبية  .6

ايد  ل م ش ات  ل  ، تحت الضغط أو حسب الطلبيةعمل الشر مما أدى إ اختفاء املشا

ائية. املرتبطة  ام واملنتجات ال ن املواد ا   بتخز

ن  .7 اليف املستخدم   تطور ت

اليف ب سبة لت نال ر املستخدم ناك ظا بدال اليد العاملة  ة أدت إتمتمزدوجة: فاأل ة ،   اس

  . العمل املباشرحلت محل اليد العاملة غ املباشرة  و 

 

يم األساسية ثالثا.    املفا

شاط اليف ع أساس ال   لنموذج الت

 

رت عد  ن املوارد    ع ABCأسلوب  ة قدر  دراسات وأبحاث  ةأظ النمذجة الفعالة للعالقات ب

داف الشركة ا وأ الك داف . وأنماط اس ن مراكز املسؤولية وأ شاط ب و وضع ال العنصر الرئ 

دمات وما إ ذلك). لفة (املنتجات وا ذهشطاأل ةسلسل الت ال  بورتر)  ة عند قيمال ة( سلسل ة 

ون فعال  أنسمح للشركة  قة  ةوتولد قيم  ةت ذه الطر ديدة   يم ا ر العديد من املفا . تظ

ديدة و  يةال ا فز والسب شاط والعملية وا ا: ال     .يجب توضيح

يص منطق نظام  لفال يمكن ت شاط عل ة ع أساست : املنتجات ( ال   موضوع النحو التا

لك  س لفة)  شطةالت ا ال و  األ لك املوارد بدور   . س

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

ــ قة الـ لفة حسب طر   ABCعملية حساب الت

شطة  املنتج   املوارد  األ

لك  لك  س  س
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 : ل التا قة التقليدية فيمكن توضيحھ  الش لفة حسب الطر   أما منطق حساب الت

  

  

  

  

  

  

 

مة  .1    La tacheامل

مة تطرق العديد من الكتاب  وم امل دول  (La tache)ملف ن  ا و مب م كما  من بي

 :   التا

دول    01رقم ا

ف واألمثلة امل  مة" ب  تعلقةمقارنة التعار وم "امل   مف

  

ف  أمثلة اتب التعر  ال

 ال يوجد مثال 
ف خاص عر   . ال يوجد 

وم غ  مستعمل بصفة مباشرة من طرف املف

اتب   . ال

Mévellec 
(1990) 

 ال يوجد مثال 
ف خاص.  عر عناصر التوصيف   تردو ال يوجد 

ف مصط   عر شاط   . ""ال
Lebas (1991) 

 ال يوجد مثال 
ف خاص.  عر عناصر التوصيف   تردو ال يوجد 

ف مصط   عر شاط   . ""ال
Lorino (1991) 

 
ب  مأل استمارات،  ترت

املات   امللفات، إجراء م

 اتفية. 

ا   ام الصلة األساسية ال ترتبط  ل امل ش

بة،   اليف املس التدفقات من خالل املنظمة والت

ل مجموعات مت ش  . "ة شط"األ:  ناسقةو 

Bouquin (1993) 

تقديم شاط "يتألف 

ام" "الطلبية تحديد  من امل

  مواعيدالكميات، 

سليم، إ  ".يةالطلب عدادال

ف خاص عر  Bescos et . ال يوجد 
Mendoza 

(1994) 
 

  

  

  

  

قة التقليدية  لفة حسب الطر  عملية حساب الت

لك  املنتجات   املوارد  س
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شاط  .2   L’activitéال

ــ قة الـ و محور أسلوب طر شاط  وم ال ل ما   ABCمف ع عن  و  حل محل مراكز التحليل. ف و

ام   و مجموعة من امل يمكن وصفھ داخل املؤسسة، مثل ما الذي تقوم بھ مختلف أقسام املؤسسة. ف

ا من أجل إضافة قيمة للمنتج. ذا  من نفس الطبيعة وال تم إنجاز ستخدم  شاط ""و مجموعھ  ال

ارات املعرفية (املعرفة والدر  ا   محدده من امل با من حيث سلوك سة تقر ارات) ، و متجا اية وامل

  . األداء"

سية شاط  العناصر الرئ   : ال تصف 

 :رجات شاط املنفذ بتوف مخرجات  ا ع  لسمح ال شاط املستلم (مثل: البضا ل

شاط اإلخراج.  و املتلقي ل  املسلمة). العميل 

 :املدخالت املادية أو املعلوماتية.  تتمثل  املدخالت 

 شاط املضطلع بھ.  ة مجموع : خصائص األداء سمح بتقييم أداء ال املؤشرات ال 

ودة.   تتمثل  لفة والوقت وا   مؤشرات الت

ن   و مب شاط كما  ف أخرى لل عار ناك عدة  دول كما أن  يكشف  حيث  ،02رقم ا

دول عن توافق  ذا ا ن. األوتحليل  شأن نقطت شاط يتم   واسع  اآلراء    شكيلھبأن ال

تھ  ام -وتركي و مجموعة من امل دول  تحقيقھ. باإلضافة إار ا الغرضو  - و ن من ا ب وكما ي

عبارات مختلفة تماما حسب  03رقم  ذا الغرض  ع عن  اتب أدناه،  . والنقطة الثانية من توافق ل 

ن األوصياء) بفعل اآلراء  أن  عرف لبعض املؤلف شاط يمكن (أو يجب أن  و ما يفعلھ  ال شاط  "ال

  املرء". 
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دول رقم    02ا

ف واألمثلة امل وم "الب تعلقة مقارنة التعار     "شاطمف

ف  أمثلة اتب التعر  ال

دات،   استالم التور

كيب.  ن، ال  التخز

عت  املنظمات."ا يفعلھ املرء  م عنشاط ال ع"

ل ما شاطا"  شاطا  لل اعتباره   . يقرر ا
Mévellec 

(1990) 

ن ،املناولة ،  التخز

 . إطالق إنتاج

شاط ع أنھ مجموعة من اإلجراءات أو  عرف ال "

ام ال دف إ تحقيق،  األجل القص إ حد  امل

سمح بتلك اإلضافة ". ، إضافةما  إ العنصر أو 

Lebas 
(1991) 

التحصيل، الفوترة،  

زونات،   تقيم ا

 إصدار طلبات الشراء. 

ل ما يمكن وصفھ باألفعال  حياة  شطة "  األ

راطة، الطحن، التجميع، التفاوض ع  الشركة: ا

و  شاط  عقد، اختيار مورد [...] ". بالتا فإن ال

ام االبتدائية: نفذت من قبل فرد "مجموعة من  امل

أو مجموعة من األفراد، وذلك باستخدام مجموعة 

ة نظر  سة من وج ددة، واملتجا من املعارف ا

يح توف مخرجات، لفة واألداء السلوك، مما ي  الت

ون داخ أو خار من خالل سلة من  [...] لز

شطة ذه األفعال تتطلب معارف "املدخالت األ ل   ،

"know-how"  .خاصة 

 

 

 
Lorino 
(1991) 

 

ن، استالم  التمو

دات، الفوترة.   التور

أجل أداء ال من ، تتألف املنظمة من كيانات تؤدي

ا ام أولية متعددةتقوم ب، وظائف ا  م ومرتبطة ببعض

ل عملياتالبعض  ش س أيضا أولية بحيث   ،

شاط عبارة عن مجموعة متماسكة  شطة. وال األ

اممن   .امل

 
 

Bouquin 
(1993) 

غي  التجميع ، 

اإلعدادات ، إدارة  

 املصنع. 

اص " ج من األ شاط بأنھ مز عرف ال

ام واألساليب والطرق  والتكنولوجيات واملواد ا

تج منتج أو خدمة و ، واملمارسات ئات ال ت الب

شاط ما تقوم بھ   معينة. صف ال كيفية  الشركة:و

رجات) ال تم  استخدام الوقت والنتائج (ا

ا " صول عل  .ا

 

Bescos et 
Mendoza 

(1994) 
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دول رقم    03ا

اصة والغايات  –" شطة "األ  ف ا   التعار

  

ف الغايات  اصة  التعار اتب ا  ال

شاط ما يقوم بھ  املرء  املنظمات   جم ال "ي

 ” 

Mévellec 
(1990) 

دف إ تحقيق ...  "...ال 

إضافة قيمة إ العنصر أو 

ن إضافة القيمة "  إ تمك

ام… ”  Lebas (1991) "مجموعة من اإلجراءات أو امل

سمح بتقديم مخرجات "

 … ” لعميل داخ أو خار

ام األولية… ”  Lorino (1991) "مجموعة من امل
 

ا الكيانات  "ألداء  تقوم 

ام  "ام
ام"    Bouquin (1993) "مجموعة متناسقة من امل

  منتج سمح بإنتاج"...ال 

ن   دمة معينة "تأدية خ أو مع

 مجموعة من الناس, 

ام واألساليب   التكنولوجيات واملواد ا

ئات… ”   والب

Bescos et 
Mendoza 

(1994) 
 

  

  Le processusالعملية  .3

ل عناصر املدخالت إ عناصر   ستخدم املوارد لتحو شطة  تتمثل العملية  وصف نظام لأل

ا مجموعة من اإلجراءات. مخرجات. ل  حد ذا ش ام  شطة إ م ذه األ مكن تقسيم  تجمع  كما  و

قة منطقية إلنتاج منتج ما سلسلة بطر   والعملية:   .العملية جميع التحوالت مرتبة أو م

  ب محدد مسبقا  "ما يجب فعلھ"تصف   ترت

  عرضية (transversale) رف  وتنطوي ع العديد من ا

  ضافة القيمة ل و عملية التحو  تقوم 

ب"كما   شطة.  واألماكن (le pourquoi) تركز العملية ع تمثيل "الس ا األ  ال تنفذ ف

   Les ressourcesاملوارد  .4

ا اليف عناصر  من املدخالت يقصد  تلفة الت شطة داخل  الالزمة إلنجاز ا الوحدة  األ

   االقتصادية، أي األصول املتاحة لالستخدام أو تلك ال تدعم أداء العمل.
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لفة  .5 ب الت    L’inducteur de coût (Cost Driver)مس

تب ع وجوده  و العامل الذي ي لفة  ب أو محدد الت لفةمس ب  ، و حدوث الت مثل الس

ناول  و التحليل الذي ي لفة  بات الت شاط. وتحليل مس م ال ب  األسا ملستوى أو  تحديد س

اليف  شاط ذاتھ.  .حدوث الت لفة يحدث قبل ال ب الت   مع مراعاة أن مس

لفة زادت دقة تخصيص   بات الت لما زاد عدد مس لفة، ولكن  بات الت ناك عدد مثا ملس س  ل

اليف لفة نظام الت د من ت لفة ع املنتجات، مع مراعاة أن ذلك قد يز التا يجب مراعاة:  الت ، و

لفة / العائد. عقد املنتجات والعمليات، ومراعاة تحليل الت     درجة 

  جدول رقم:  

لفة  بات الت   أنواع وأمثلة ع مس

لفة  ب الت لفة   نوع مس لفة   بنود الت ب الت   أمثلة ملس

  اإلنتاجم 
  اليف العمل غ املباشر  ت

   شغيل اآلالت اليف    ت

  ساعات العمل املباشر 

  شغيل اآللية   ساعات ال

  

  العمليات

 اليف تج اآلالت  ت

  شاط الشراء اليف   ت

  شاط جدولة اإلنتاج اليف   ت

  شاط الفحص اليف    ت

 عدد مرات تج اآلالت 

  عدد أوامر الشراء 

  اإلنتاج عدد مرات جدولة 

  عدد مرات الفحص  

  املنتجات
 اليف تصميم املنتج  ت

  ندسية شاط الشؤون ال اليف    ت

  ل منتج  عدد األجزاء  

  عدد أوامر التغي

ندسية    ال
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داف عا: أ ا قة  ر  طر

شطة اليف حسب األ   محاسبة الت

 

بع  اح إن وجود نظام محسن ومتطور لت ادة أر يل لز يل إ  و الس ون الس الشركة قبل أن ي

اليف أك دقة. صول ع ت قة الــ  ا حية املشروع من  سيؤدي إ  ABCواستخدام طر ن ر إ تحس

اتيجيات أفضل إلدارة املنتجات واألعمال   اليف ال ستضع اس ادة الدقة  تحليل الت خالل ز

ة.     التجار

قة الــ  داف طر يص أ :  ABCيمكن ت ا كما ي مي عة أنواع و مرتبة حسب أ    أر

  

اليف أك دقة  .1 صول ع ت  ا

مية  كث من إن  ة باملفاتيح ا اليف غ املباشرة الكب ع التقر للت إ  ي األحيان يؤدالتوز

ة. بل إن غموض   اليف سلسلة كب ة مقارنة بت اليف املنتجات  مجموعات صغ تقدير ناقص لت

اليف  ا الت ر املنتجات. وعدم دق سع وتطو شأن ال ة    يمكن أن يدفع الشركة إ اتخاذ قرارات خط

 

فية  .2 شطة ا ار األ  إظ

لفة  د من التفصيل بيان ت ع العمليات بمز يح توز عملية اإلنتاج  ي شطة "الفرعية" (مقارنة  األ

عض   لفة   شطة م اليف) ، و أ ب مخفية ألغراض حساب الت ذا الس سية ، ال ظلت ل الرئ

ون قليلة القيمة.  ا قد ت   األحيان ، رغم أ

 

ة  .3 اليف الثابتة إ متغ عض الت ل    تحو

اليف الثابتة ثابتة فقط  ون الت اليف  غالبا ما ت التا فإن ت شاط، و سبة للمستوى العام لل بال

ا.   ا أو يحس لفة مكتب التصميم تتوقف ع عدد النماذج ال يصمم مكتب التصميم ثابتة، ولكن ت

ية   صول ع عالقة سب شاط من أجل ا ل  لفة ل ولذلك، يجب تحديد عامل أو أك من عوامل الت

  ذات صلة. 

 

شغيل مال  .4   ئم ومتناسق تقديم نموذج 

شاط اليف حسب املنتجات انطالقا من ال ، يمكن بناء تطبيقات متعددة ومرنة لتحديد الت

ع وما إ ذلك.    والعمليات واملشار
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، ونوعية املنتجات   سق : اإلطار الزم اإلضافة إ ذلك، يمكن، كجزء من عملية ما، اتباع ن م و

اصة انيات أك با ا سر وضع م قيقية" ي د من وحدات العمل "ا ا، فإن تحديد املز لعملية. وأخ

  مصداقية. 

  

قة خامسا:   تطبيق طر

شطة اليف حسب األ   محاسبة الت
  

 ABCتطبيق نظام الـــخطوات  .1

شطة  اليف ع أساس األ : تحليل   (ABC)يتم تطبيق نظام الت ع ثالثة مراحل متتالية و

لفة  بات الت ات أو مس شطة املنظمة، ثم تحديد موج شاط أو  (Cost Drivers)جميع أ ل  ل

اكمة أو  شطة امل اليف األ ط ت شطة، ثم ر سة من األ اليف مجموعات متجا معة  أوعية الت ا

ون منتجا معينا أو طلبية معينة.  لفة الذي قد ي   بموضوع الت

  

شطة  .1.1  تحليل األ

ساعد تقنية   شطة. و شأة بحيث تحدد األ تلفة  امل شطة ا يتم وضع مخطط تدفق لأل

شطة سابقا والحقا ومرافقا  شطة لتوضيح ترابط األ طة تدفق لأل ي  إعداد خر التخطيط الشب

ن أو تقديم خدمة لفئة معينة  رمجة اإلنتاج إلنجاز منتج مع شطة إعداد اآلالت و   من العمالء. مثال  أ

ح  ق ا. و ن وغ تلفة وصيانة اآلالت والتخز ا  املراحل ا   Cooperومناولة املواد األولية ومعا

 : اليف غ املباشرة ع املنتجات وذلك كما ي شطة عند تخصيص الت ات لأل عة مستو   أر

  

شطة تؤدى ع مستوى الوحدة:   .أ    Unit Levelأ

شطة ال يتم  ا ع مستوى وحدة املنتج، مثل العمل املباشر، املواد  و تمثل األ إنجاز

ا.  ركة وغ   املباشرة، القوة ا

  

شطة تؤدى ع مستوى الدفعة:   .ب     Batch Levelأ

شغيل كمية أو دفعة معينة من اإلنتاج مثال ذلك  ا وتتعلق ب شطة ال يتم تأدي و تلك األ

  الفحص ومناولة املواد. عملية اإلعداد والتج وعملية 
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شطة تؤدى ع مستوى املنتج:      Product Levelج. أ

ندسة         ا ملساعدة ومعاونة اإلنتاج مثل ذلك تحديد مواصفات املنتج و شطة يتم تأدي ذه األ

س وحدة   تالعمليا ل، ول ن ك دمة منتج مع شطة تؤدى  ا أ وشراء املواد وخدمات العمالء، أي أ

  واحدة أو كمية معينة من اإلنتاج. 

  

شطة تؤدى ع مستوى املصنع:    Plant Levelد. أ

ل مثل إدارة املصنع       يل وخدمة الطاقة اإلنتاجية للمصنع ك س ا ل شطة ال يتم تأدي  تلك األ

  واإلضاءة والتدفئة. 

  

لفة  .2.1 ات الت   تحديد موج

نادا  ب أو  إاس تلفة يتم تحديد مس شطة ا ن ع إنجاز األ ات القائم دراسات ومشار

ن   لفة و غ موجھ الت ن  يجة ب ب والن شطة، وذلك انطالقا من عالقة الس شاط من األ ل  أك ل

س كمية عددية مثل عدد  لفة مقاي ات الت ون موج ، وغالبا ما ت يجة ذلك التغي لفة ن إحداث الت

ن املواد، عدد مرات طلب املواد، عدد  ساعات  عمل اآلالت، عدد مرات إعداد اآلالت، عدد مرات 

ا.    ساعات الفحص وغ

شطة  .3.1 اليف األ ط ت   ر

ية   نادا إ العالقة السب شطة ع املنتجات أو فئة العمالء يتم اس اليف األ إن تخصيص ت

ل منتج ذا يرتبط بدرجة استفادة  لفة، و بات الت ددة وال تمارس داخل   وفق مس شطة ا من األ

شأة.    امل

  

شاط:  .2 لفة ع أساس ال افع تطبيق الت  دو

   حية  ظل مستوى األسعار ادة الر ات املنافسة ع ز ادة حدة املنافسة حيث تركز الشر ز

س إ اتباع نظام أك دقة  حساب  ا  ا بدال من تخفيض األسعار فإ اليف. ا  الت

   مية عنصر العمل املباشر مقابل يجة لتناقص أ لفة ن ونات الت ية مل س مية ال غ األ

لفة   ل ت ش ديثة قد ال  ئة األعمال ا اليف غ املباشرة. ففي ب ادة غ العادية  الت الز

اليف اإل  %5العمل املباشر أك من  ع ت لفة اإلنتاج اإلجمالية فال يجوز توز نتاج غ من ت

د عن  ما تز لفة اإلنتاج اإلجمالية ع أساس عنصر ال يمثل سوى  % 50املباشرة ال ر من ت

لفة.  % 5أقل من  ذه الت  فقط من 

   ا من حيث ادة االختالفات فيما بي ادة التنوع  املنتجات فال شك أن التنوع  املنتجات وز ز

شطة   يع يؤدي إ اختالف أنواع األ م واملواصفات ودرجة التعقيد  عملية التص ا



الفصل الثالث                                                      محاسبة التكالیف حسب األنشطة   

 13 

ك ع العالقات  ذه املنتجات. لذلك فإن ال نتاج  دمة و ود املطلوب  ومستوى ا

ية  لك السب س شطة  ال  ء مناسب ومقنع، فاأل بة  س شطة امل ن األ اليف و ن الت ب

ي يتم   شطة ل التا يجب تحديد األ شطة، و لك األ س لفة، واملنتجات  بة للت املوارد املس

لفة تحديدا دقيقا.   تحديد الت

  

  :01مثال رقم 

ات:    اصة بإحدى الشر   إليك املعلومات التالية ا

ــان البــي ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   %  ــ

اليف املتعلقة بالتحض لإلنتاج    35  الت

ة املواد  اليف املتعلقة بمعا   15  الت

اليف املتعلقة بالفحص    50  الت

اليف غ املباشرة   100  إجما الت

  

ل منتج وخالل  شاط املرتبط ب : م ال دول املوا ن  ا ة مب   الف

  عدد مرات    البيان 

  التحض لإلنتاج 

  عدد مرات  

ة املواد    معا

  عدد مرات  

  الفحص 

  150                  12                   75                 ) 1املنتج (

  180                  21                   115                ) 2املنتج (

  670                  87                   480                ) 3املنتج (

  1 000                 120                  670                اإلجما 

  

  املطلوب:

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

  

ل:   ا

شاط  ب   نوع ال   املس

  عدد مرات التحض لإلنتاج   لإلنتاجالتحض 

ة املواد  ة   معا   عدد كرات املعا

  عدد مرات الفحص   الفحص 
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  :02مثال رقم 

اليف غ املباشرة             دج  100 000                        إجما الت

اليف املتعلقة بالتحض لإلنتاج     % 50    الت

اليف املتعلقة بالفحص    % 50      الت

  100      مرات التحض لإلنتاج عدد 

  50        عدد مرات الفحص 

  املطلوب:

ب    ل مس لفة    حدد ت

  

ل   ا

  

اليف  ع الت : توز طوة األو   ا

شاط  النوع  لفة  ال   الت

اليف التحض    50 000  )% 50 × 100 000(  ت

اليف الفحص    50 000  )% 50 × 100 000(  ت

اليف غ املباشرة    100 000                       إجما الت

  

  

بات طوة الثانية: التقسيم ع عدد املس   ا

بات   النوع  شاط  عدد املس لفة ال شاط   ت ب  م ال لفة املس   ت

اليف التحض    500  )100/  50 000(  50 000  100  ت

اليف الفحص    1 000  ) 50/  50 000(  50 000  50  ت

  

  :03مثال رقم 

: يتطلب إنتاج    املنتج (أ) ما ي

  20    عدد مرات التحض لإلنتاج 

  2      عدد مرات الفحص 
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  املطلوب:

اليف غ املباشرة   ا  املثال السابق، احسب إجما الت ب املتحصل عل لفة املس باستخدام ت

اصة باملنتج (أ).    ا

  

ل:   ا

  الوحدة: دج

ب  ب   العدد   املس لفة املس لفة   ت   إجما الت

  10 000  500  20  التحض لإلنتاج

  2 000  1 000  2  الفحص 

اليف غ املباشرة إلنتاج وحدة من (أ)    12 000  إجما الت

  

ن تطبيقي:    تمر

اصة بإحدى املؤسسات:    إليك املعلومات التالية ا

اليف غ املباشرة    100 000    إجما الت

  50 000    عدد ساعات عمل اآلالت 

  

  املنتج (ب)   (أ) املنتج   البيان 

  5 000  2 500  عدد الوحدات املنتجة 

لفة املواد األولية/للوحدة   50  30  ت

لفة اليد العاملة/للوحدة   16  20  ت

  5  10  ساعة عمل آلة/للوحدة

  

اليف غ املباشرة  %     الت

اليف التحض لإلنتاج   35  ت

اليف الفحص    45  ت

ة  اليف املعا   20  ت
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  اإلجما   املنتج (ب)   (أ) املنتج   البيان 

  350  50  300  التحض لإلنتاج

  750  250  500  الفحص 

ة    1 000  700  300  املعا

  

  

  املطلوب:

قة التقليدية  .1 ل منتج حسب الطر لفة إنتاج الوحدة الواحدة من   حساب ت

قة الــ  .2 ل منتج حسب طر لفة إنتاج الوحدة الواحدة من   ABCحساب ت

  

ل:   ا

  

قة التقليدية  .1 ل منتج حسب الطر لفة إنتاج الوحدة الواحدة من   ت

 

  حساب معدل التحميل 

اليف غ املباشرة    املعدل   ساعات عمل اآلالت   إجما الت

000 100  000 50  2  

اليف غ  و معدل تحميل الت ل ساعة عمل آلة    دج 2املباشرة ل

  

  

قة التقليدية  ل منتج حسب الطر لفة إنتاج الوحدة الواحدة من    ت

ساب   البيان    املنتج (ب)  املنتج (أ)  ا

  10  20  )  2 ×(ساعة عمل آلة/وحدة   

لفة املادة األولية / الوحدة   50  30  ت

لفة اليد العاملة / الوحدة   16  20  ت

اليف  للوحدة الواحدة إجما    76  70  الت
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قة الــ  .2 ل منتج حسب طر لفة إنتاج الوحدة الواحدة من   ABCحساب ت

  

ب  لفة املس   ت

شاط  النوع  لفة ال بات   ت ب  عدد املس لفة املس   ت

  100  350  35 000  التحض لإلنتاج

  60  750  45 000  الفحص 

ة    20  1 000  20 000  املعا

      100 000  اإلجما 

  

ل منتج  لفة الوحدة الواحدة من    ت

ب  ساب   املس ساب   املنتج (أ)  ا   املنتج (ب)  ا

لفة التحض لإلنتاج   5 000  100 × 50  30 000  100 × 300  ت

  15 000  60 × 250  30 000  60 × 500  الفحص 

ة    14 000  20 × 700  6 000  20 × 300  املعا

اليف غ املباشرة    34 000    66 000  إجما الت

  5 000    2 500  إجما اإلنتاج

        

لفة غ املباشرة للوحدة   6,80   26,40  الت

لفة املادة األولية للوحدة   50    30  ت

لفة اليد العاملة للوحدة   16    20  ت

  76,40   72,80  

  

ن  .3 قت ن الطر  املقارنة ب

 

لفة الوحدة   املنتج (ب)  املنتج (أ)  ت

قة    76  70  التقليدية الطر

ــ قة الـ   ABC 76,40  72,80 طر

 

 

 



الفصل الثالث                                                      محاسبة التكالیف حسب األنشطة   

 18 

اياسادسا:    وحدود تطبيق مز

شطة اليف ع أساس األ قة محاسبة الت   طر

  
شاط:  .1 اليف ع أساس ال ايا تطبيق نظام الت  مز

   شطة الوحدة اليف وذلك من خالل أول مراحل تطبيق النظام و تحديد أ خفض الت

ا وفق من  يف شطة ال تضيف قيمة للمنتج فيتم  وتص ور أ نا بمجرد ظ تحليل القيمة، و

ا قدر املستطاع.  ا أو تخفيض  إلغاؤ

   شطة وذلك من خالل مالحظة ورقابة األزمنة الالزمة لتأدية يمكن خفض أزمنة تلك األ

شطة.   األ

 ا وحينما ت سب ناك ما  ا، بل  اليف ال يتم فقط تحمل م اإلدارة أن الت تخذ قرار  عندما تف

ون مستمرا.  فض سي ذا ا لك املوارد فإن  س شطة ال  ب األ س  فض ما 

  شاطيقوم بتحديد ل  لفة مستقل ل ب ت لفة، األمر الذي يكسب    مس ل مركز ت التا ل و

ية  عملية   عمل ع  تأصيل عالقة السب عملية التخصيص الكث من املوضوعية و

 التخصيص. 

  ل منتج شاط با يحمل  لفة ال  . لقدر املناسب من ت

   نما م اإلنتاج و استخدام مجموعة من أسس التحميل ال ال ترتبط أو تتأثر بالتغ  

شاط للموارد املتاحة الك ال  . ع عن درجة اس

  ذا   نموذجا لقياس الطلب ع استخدام املواردعت س نموذجا لقياس اإلنفاق حيث أن  ول

ل وتجزئة ذلك ع   شأة ك النظام يحاول قياس مقدار ما استخدم من موارد ع مستوى امل

شأة.  شاط فر ورئ داخل امل ل   مستوى 

 

شاط: .2 لفة ع أساس ال ة لنظام الت  االنتقادات املوج

  ا تطبيق نظام ا  إن املعلومات ال يفرز امل بي شاط يجب أن يتم الت لفة ع أساس ال الت

شباع رغبات العميل وما   شغيل و ن ال رامج تحس ن املعلومات األخرى املرتبطة باإليرادات و و

ودة الشاملة  ، حيث أن تطبيق النظام  ذاتھ ال يكفي. يخص ا

  ش إ درجات أع من الدقة شطة  افة األ ن  استخدام تفاصيل  لف لتجميع وتخز لكنھ م

ن تجميع البيانات   ناك احتمال وقوع أخطاء  املراحل املتعددة فيما ب شغيل البيانات، و و

اليف.  ر عن الت  والتقر
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  يح يؤدي ل  ش لفة  ب الت لفة.  ذلكإذا لم يتم اختيار مس ات  الت شو  إ 

ھ ولكن ال  ستطيع القول أن مزايا النظام تفوق عيو افة  ولكن  ان تطبيقھ ب يمكن القول بإم

ا وأن نجاح تطبيق   تمع الضام ل ذه الوحدات واختالف ا الوحدات وذلك الختالف الظروف داخل 

انية التعميم. لذلك يجب ع   ع إم ات العمالقة  دول العالم املتقدمة ال  عض الشر النظام  

انية واقتصاديات التطبيق وفق  ا. ل وحدة أن تدرس إم   ظروف
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عا   : أسئلة الفصل سا

  

قة الــ  .1 اليف؟  ABCبماذا تقوم طر ط الت  بر

قة الــ  .2 ديثة لإلنتاج يدل ع أن طر مة ومفيدة؟  ABCملاذا التباين  التقنيات ا  م

ب  .3 ل مس لفة   ؟  (Driver)كيف تتم عملية حساب ت

قة الــ  .4 اليف تختص طر  بتخصيصھ؟  ABCأي نوع من الت

اليف وملاذا؟  .5 قة التقليدية  حساب الت  إ ماذا يمكن أن تؤدي الطر

قة الــ  .6 ات لطر قة التقليدية. ABCأعطي ثالث م  ع الطر

قة الــ  .7  ؟ ABCملاذا يمكن لسعر املنتج أن يتغ  حالة تطبيق طر

 ؟ ABCقة الــ أعطي ثالث مسائل تتعلق بطر .8
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  اإلجابة ع أسئلة الفصل 

قة الــ  .1 اليف؟  ABCبماذا تقوم طر ط الت  بر

قة الــ  ا)  ABCتقوم طر ا ا (أو محر با اليف بمس ط الت   . Driversبر

  

قة الــ  .2 ديثة لإلنتاج يدل ع أن طر مة ومفيدة؟   ABCملاذا التباين  التقنيات ا  م

صائص   ع أن العديد من املنتجات املركبة واملعقدة وذات ا ديثة لإلنتاج  التقنيات ا

ا من نفس خط اإلنتاج.    املتباينة يمكن إنتاج

قة التقليدية ملة حسب الطر اليف ا اليف أخرى مرتبطة  باإلضافة إ الت ناك ت  ،

ة   اليف معا اليف الفحص وت اليف التحض لإلنتاج، ت ديثة مثل ت بتقنيات اإلنتاج ا

  املواد. 

قة الــ ف طر ئة اإلنتاج املعقدة.  ABCع بات  ب   ذه املس

  

ب  .3 ل مس لفة   ؟  (Driver)كيف تتم عملية حساب ت

: طوة األو شطة  ا اليف غ املباشرة ع األ ع الت   توز

طوة الثانية: بات.  ا ا ع عدد املس   تقسيم

  

قة الــ  .4 اليف تختص طر  بتخصيصھ؟ ABCأي نوع من الت

قة الــ  اليف غ املباشرة فقط. ABCتختص طر   بالت

  

اليف وملاذا؟ .5 قة التقليدية  حساب الت  إ ماذا يمكن أن تؤدي الطر

لما  يمكن أن  اليف إ حدوث فائض  اإلنتاج، ألنھ  قة التقليدية  حساب الت تؤدي الطر

لفة وحدة املنتوج نظرا لتحم م ساعات اليد  ي زاد اإلنتاج أدى ذلك إ انخفاض ت ل نفس 

  ع عدد أك من وحدات اإلنتاج املنتجة. العاملة وساعات عمل اآلالت 

  

قة الــ  .6 ات لطر قة التقليدية. ABCأعطي ثالث م   ع الطر

  دمات اليف ا  تخصيص أفضل لت

  .ا اليف ومراقب يد لتلك الت م ا سمح بالف بات مما  اليف باملس ط الت  تر

  . لفة الوحدة الواحدة بدقة أك  تمكن من حساب ت
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قة الــ  .7   ؟ ABCملاذا يمكن لسعر املنتج أن يتغ  حالة تطبيق طر

قة الــ  لفة. ففي حالة استخدام   ABCعند تطبيق طر يمكن للسعر أن يتغ نظرا لتغ الت

قة  لفة الوحدة.  Cost Plus Pricingاملؤسسة لطر غي السعر نظرا لتغ ت ا  ا   يصبح بإم

  

قة الــ  .8  ؟ ABCأعطي ثالث مسائل تتعلق بطر

  لفة  الزمن والت

 م كب من املعلومات 

  اجة إ أنظمة حديثة  ا

  ا م نظرا لتعقد  صعبة الف

   ستخدم وسائل إنتاج سبة لتلك ال  دمية وكذلك بال غ محبذة للصناعات ا

 سيطة. 
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