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 مقدمة 

ومن خالله التأكد من صحة   يتمحتتاج املؤسسات مبختلف أشكاهلا و أنواعها إىل نظام رقابة للتسيري 
العمليات ، و حتقيق األهداف ، و اكتشاف مناطق اخللل ،و معرفة اسباهبا و العمل على تصحيحها 

و جتنبها هلذا سنتطرق يف هذه املطبوعة اىل مدخل ملراقبة التسيري و خمتلف األدوات املستعملة يف 
 . املراقبة

هنا أحد أدوات التسيري و إمنا لكوهنا أداة تساعد على وظيفة مراقبة التسيري  مهمة و ضرورية  ليس أل 
من خمتلف مصادرها  اكتشاف و قياس كل القضااي اخلاصة بنشاط املؤسسة ، كما ان مجع املعلومات 

 الداخلية و اخلارجية و بدون مراقبة التسيري يبقى دون فائدة إذا مل نستفد منها ألغراض الرقابة.

قبة التسيري داخل املؤسسة تكمن من خالل حتقيق األهداف املسطرة إن األمهية اليت تكتسبها مرا
ابالستخدام األمثل للوسائل و االمكانيات املتاحة للمؤسسة أي حتقيق أهداف املؤسسة بكفاءة و  

 فعالية.

و هلذا هندف من خالل هذه املطبوعة إىل ترسيخ املفاهيم و املبادئ املتعلقة مبراقبة التسيري لطلبة 
 حمورا. إىل مثان القتصادية و التجارية و علوم التسيري ، من خالل تقسيمنا هلذا البحث العلوم ا

 

 

 

 

 



 الدكتورة ساجي فاطيمة                           حماضرات و متارين يف مراقبة التسيي
 

 4 

 مفاهيم أساسية حول مراقبة التسيي  :ور األول  احمل

 التطور التارخيي ملفهوم مراقبة التسيي  ✓
 مفهوم مراقبة التسيي  ✓
 مسار مراقبة التسيي  ✓
 مثلث مراقبة التسيي  ✓

 فهوم مراقبة التسيي أوال: التطور التارخيي مل

بدأت أوىل بوادر االهتمام مبيدان مراقبة التسيري تظهر يف مرحلة الثورة الصناعية مع هناية القرن  
من   فأصبح   ، تنوعها  و  املؤسسات  حجم  مع كرب  تزامنت  و  العشرين  القرن  بداية  و  عشر  التاسع 

التسيري إىل  ، عموما ميكننا حتديد املراحالضروري حتديد املهام و املسؤوليات   ل اليت مرت هبا مراقبة 
 :1أربع مراحل كما يلي 

 سلون ـ براون أو ظهور العالقة بني املعلومة و القرار:  منوذج 1920ـ سنوات  1

هدا   سنوات    جذ النمو ظهر  يف  موتورز  جنرال  مؤسسة  جديدة    1920يف  أساليب  تطوير  اطار  يف 
ملعلومات عن التسيري و التكاليف و هو ما  نتاج ، و كان يشمل شطرين أحدمها موجه السرتجاع ا لإل

 . يسمى التقرير ، و الثاين موجه للتفويض و القيادة

كان سلون مدير جنرال موتورز ، شعر حينها بضرورة تسيري أفضل حلالة عدم التأكد املرتبط بتغريات 
الناجتة   بداية  الطلب  يف  االقتصادي  االضطراب  و  1920عن  الصناعات    الذي ،  ضرب خصوصا 

التقرير لكل من التموينات ، خمزوانت املوزعني   نظام ديدة و هبدف حتسني التسيري التقديري وضع  اجل

 
 16ـ   12ـ د . عقون سعاد ، " مراقبة التسيري دروس و تطبيقات " ،   ص ـ ص :   1
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للشهر   اإلنتاجي أو التغيري يف الربانمج    املتابعة، اخلزينة و االستثمارات ، و كانت هده التقارير أساس  
 املوايل.

براون من   أتى  ، و كان   dupont companyيف حني  الثقيلة  يكتسب خربة يف    للصناعات 
التقرير   التسيريي ، و جاء مبؤشر مسح بتوضيح  العائد على    الذي اجملال  أعده سلون ، و هو مؤشر 

مبدأ  اطار  يف  تطبيقه  أراد  سلون  أن  إال   ، املؤسسة  فروع  جممل  يف  املؤشر  هدا  طبق   ، االستثمار 
  إمكانية التفويض و منحهم    التفويض ملسؤويل الفروع ، و مكن هدا املؤشر املسؤولني من مراقبة تطبيق

 تصحيحية عند اللزوم؛  إجراءات  اختاذ

من خالل   اإلنتاجيسمح من جهة بقيادة  قلب نوعني من القرارات ، مبا وضع سلون ـ براون التقرير يف
ابلتايل   و  مراقبة  و  اندار  اثنية ابستباق    اختاذنظام  و من جهة   ، التسيريية    اختاذ و    اإلنتاجالقرارات 

هدا    إلسرتاتيجيةاالقرارات   سجل  قد  و  يف    النموذج،  املوجه    إطاراملصمم  و  ابلتكاليف  التحكم 
القاعدية والدة ما سيتم تسميته فيما بعد ابملراقبة العملية و محل بني طياته    اإلنتاجية  الوظائفلرتشيد  

كان    الذي  املعلومات ـ  نظامبدور أو منشأ أسس مراقبة التسيري " التأكيد على العالقة جد قوية بني  
 ". اإلسرتاتيجيةحمدودا للغاية يف تلك الفرتة ـ و القرارات سواء التسيريية أو 

 اإلنتاج بروز مراقبة التسيي أو ارتباط األهداف ـ الوسائل ـ  1960ـ  1940ـ الفرتة  2

غاية بداية سنوات السبعينات    إىلتلى دلك    الذيعلى إثر جهود احلرب العاملية و التوسع االقتصادي  
كان يف تلك الفرتة سري " اجليش " ، و طبقت بصفة    الذي، غادرت الطرق التسيريية أرض التطبيق  

اإل جمال  يف  سواء  ضمن  واسعة  اندجمت  و   ، االقتصادية  التحدايت  يف  أو  أنظمة    إشكالية نتاج 
قبة  و ابلتايل تبني مفهوم مرا  ابألهداف   اإلدارة، و أبرزت  املعلومات و أدرجت يف شكل منودح مايل  

 التسيري بشكل أوضح ؛ 
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كانت حبوث العمليات أول طريق مت انتهاجه يف تلك الفرتة ضمن فكرة ترشيد القرار االقتصادي و  
تصميم   خالل  من  الربجمة  على  القدرة  زايدة  هدفها  عن   أنظمةكان  البحث  على  مركزة  معلومات 

 األمثلية " احلل األعظم " ؛

على التسيري  مراقبة  ركزت  الصدد  هدا  امليزانيات    يف  أو  الوسائل  إىل  ابلنظر  املرجوة  املالية  النتائج 
املخصصة ملختلف مسؤويل فروع املؤسسة ، و ضمن هدا االثراء لطرق التسيري وضح و حدد مفهوم 

 مراقبة التسيري بشكل أفضل و هنا مت التمييز بني : 

 ؤسسة؛ ميثل مسار القرارات املرتبطة أبهداف امل الذيالتخطيط االسرتاتيجي : و 

يضمن خالله املسريون أنه مت احلصول و استخدام املوارد بكفاءة    الذيمراقبة التسيري : و هو املسار  
 حتقيق أهداف املؤسسة ؛  إطار و فعالية يف 

 : املسار املتمثل يف ضمان تطبيق املهام بكفاءة و فعالية؛ التنفيذمراقبة املهام أو مراقبة 

التصور حول ثالث مفاهيم أساسية هي : األهداف ، املوارد أو    تدور مراقبة التسيري ضمن هدا  إذن
 على األهداف " مثلث مراقبة التسيري". اإلدارةالوسائل و النتائج حيث يبىن التسيري أو 

 من التحكم يف التكاليف إىل التحكم يف القيمة : 0819ـ 1960ـ الفرتة  3

ء املؤسسة ، بل جيب إدماج أهداف جديدة  وحده كايف لبقا  اإلنتاجمل يعد التحكم بتكاليف سلسلة  
ظهرت فكرة القيمة ، ففي منطق السوق ال ميكن للمؤسسة االستمرار إال إدا كانت منافسة ،   يهداو  

قيمتها على مستوى االقتصادي مرتبطة بقيمة املنتجات اليت تبيعها ، و هده األخرية حمددة من قبل  
، و معيار االختيار متعلق برضا الزبون و هو يفوق جمرد فضل اقتناء املنتوج عوض غريه    الذي الزبون  

 األخد بعيني االعتبار للتكلفة فقط.
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معايري   إدماجك  دلووجب بو ابلتايل ابإلضافة إىل التحكم يف التكاليف جيب التحكم أيضا يف القيمة  
املركز العلمي   جديدة مثل اجلودة ، ختفيض اآلجال ...........، و النتاج الواسع مل يعد مبقدوره عزل

 بل هي تسلل للنشاطات ؛ اإلنتاجية للنتاج عن حميطه و املؤسسة مل تعد حمصورة فقط يف وحداهتا 

فإن   الفكرة  هده  من  انطالقا  ابلتكاليف    املعايري و  فقط  ترتبط  تعد  مل  املؤشرات  و  أهداف  بل  و   ،
لوحات القيادة ، اليت    إنشاءمبجمل نشاطات املؤسسة ، تزامن هدا التوسع يف جمال مراقبة التسيري مع  

التقارب متعدد األبعاد ، و تطورت هده   املعلوماتية    األخرية أخدت بعني االعتبار هلدا  بفضل تطور 
 عدد متزايد من املعطيات ؛  إبدماجاليت مسحت لألنظمة املعلومات 

جت  مكان  املؤسسة   : توضيحها كالتايل  ميكن  اليت  القيمة  خلق  فكرة  نتجت  الفرتة  هده  مع  خالل 
  الذي األنشطة ملهارات العمال و املؤطرين " املديرين " وٍ رأس مال املسامهني هبدف خلق قيمة للزبون  

 يعترب احلكم الوحيد على هده القيمة. 

 التأكيد على القيادة االسرتاتيجة : 1980ـ بداية من  4

تقييم األدا  اعتربت  السابقة من جهة نظم و مؤشرات  للمراحل  املرحلة كدمج  ء ، و من هده 
أخرى   للتسيري    األخذجهة  رمسية  غري  للجوانب  االعتبار  انشغال بعني  التسيري  مراقبة  ، كما محلت 
هو   ارتباط    إعادةجديد  ق  قويخلق  التوجهات  بني  و  األداء  املصطلح   جيةاإلسرتاتيياس  و كان   ،

و حتديد العديد  األكثر استعماال للداللة على دلك هو " سلسلة القيمة " و وفقا لدلك متت صياغة  
من الوسائل ضمن هدا اهلدف : طريقة التكاليف املستهدفة ، تسيري التكاليف عن طريق األنشطة و  

 توجهها التسريي ، القيمة االقتصادية املضافة ، و لوحة القيادة املتوازنة. 

 اهلدف   الفرتة
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 القاعدية  اإلنتاجيةالرتكيز على ترشيد العمليات  1940ـ  1920

املؤشرات  1960ـ  1940 و  األمثلية  على  البحث  على  الرتكيز 
 املالية 

االهتمام   1980ـ  1960 مت  و  التسيري  ملراقبة  العام  املفهم  تبلور 
 ابألبعاد املتعددة هلا 

عل  1980بداية من  األولوايت الرتكيز  و  االسرتاتيجي  البعد    ى 
 . االسرتاتيجة ملراقبة التسيري

 

 اثنيا : مفهوم مراقبة التسيي :

 ـ مفهوم املراقبة:  1
و    املوضوعة  للخطة  طبقا  يتم  التنفيذ  أن  من  التحقق   " أبهنا  املراقبة  فايول  هنري  عرف 

التعليمات الصادرة و املبادئ املقررة، فهي عملية كشف عما إذا كان كل شيء يسري حسب اخلطط 
ت و  نقاط ضعف و األخطاء و عالجها  يوجد من  الكشف عما  لغرض  فادي             املوضوعة   و ذلك 

تكرارها "،     و قد جعل هنري فايول املراقبة أحد عناصر أو وظائف اإلدارة " التخطيط، التنظيم،  
املراقبة " و اليت هي ضرورية و الزمة ليست فقط للخدمات و املشروعات بل أيضا لكل  التنسيق، 

 .2جهد مجاعي مهما كان غرضه 

 
مكتبة بستان املعرفة طباعة و نشر و توزيع  " الرقابة املالية على األموال العامة يف مواجهة األنشطة غي املشروعة "،علي أنور العسكري،  - 2

 .139، ص 2008الكتب اإلسكندرية 
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ا نتائج  قياس  أبهنا:  املغريب  عرفها  أن كما  من  التأكد  بغرض  أخطائهم  تصحيح  و  ملرؤوسني 
 .3املوضوعة قد حققت على أكمل وجه  األهدافاخلطط املرسومة قد نفذت و أن 

من هاذين التعريفني ميكننا أن نعرف املراقبة على أهنا: أحد مكوانت العجلة التسيريية هتدف إىل 
النتائج ابلوسا النتائج ابألهداف من جهة، و مقارنة  ئل من جهة أخرى، من أجل اكتشاف مقارنة 

 التصحيحية الالزمة و تفادي وقوعها يف املستقبل. ابإلجراءات االحنرافات و القيام 

 ـ تعريف التسيي:   2

هو جمموعة من العمليات املنسقة و املتكاملة اليت تشمل أساسا التخطيط ، التنظيم ، التوجيه ، الرقابة  
   .4يق جهود األفراد لبلوغها، إنه ابختصار حتديد األهداف و تنس 

انه علم مبين على قواعد و قوانني و أصول علمية قابلة للتطبيق على خمتلف  يلور على  كما عرفه ات
 ؛ اإلنسانيةالنشاطات 

 و عرفه سيمون على أنه عمليات أخد قرار بقدر ما هي عمليات تنطوي على فعل؛

أنه:  و  على  تعريفه  بني  ميكننا  للتنسيق  عقالنية  حتقيق  طريقة  قصد  املالية  و  املادية   ، البشرية  املوارد 
األهداف املرجوة، تتم هده الطريقة حسب السريورة و املتمثلة يف التخطيط ، التنظيم ، التحفيز ، و 

 . سة لتوفيق بني خمتلف هده املواردالرقابة للعمليات قصد حتقيق أهداف املؤس

 ـ تعريف مراقبة التسيي   3

   املستخدم داخل الوحدة االقتصادية لضمان جتنيد فعال و دائم للطاقات تعرف على أهنا املسار
 و املوارد بغية حتقيق األهداف املسطرة اليت تطمح هلا؛ 

 
 .18، ص 2005، جهينة للنشر و التوزيع عمان، الطبعة األوىل الرقابة املالية يف القطاع احلكومي "" أكرم ابراهيم محاد،  -3
 21ـ حممد رفيق الطيب ، ص   4
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   عرفهاC . Alazard     :  اليت تسمح   اإلجراءات على أهنا نظام للمعلومات مكون من جمموعة
 ؛ 5القرار  اختاذبكفاءة و فعالية لدعم و مجيع أنشطة املؤسسة لضمان استخدام املوارد  اإلنتاجمبراقبة 

   مع نتائجهم  مبقارنة  و  أدائهم  بتقييم  للمسريين  تسمح  اليت  العملية  تلك  أهنا  على  تعرف  و 
 ؛ 6التصحيحية ملعاجلة الوضعيات غري مالئمة اإلجراءات املخططات و األهداف املسطرة و إبختاد 

   ن أن املوارد البشرية و املالية و املادية  التأكد م  إمكانيةو تعرف على أهنا : عملية تتيح للمسري
املؤسسة   إسرتاتيجيةمستخدمة بفعالية ، من أجل الوصول إىل أهداف املؤسسة قصرية األجل يف ظل  

، و إدا كان التسيري  اإلسرتاتيجية، حبيث سلسلة األهداف األوىل متهد يف جمموعها لتحقيق األهداف 
 ؛7تصبح ضمن اإلدارة أو املاجنمنت  األطولاملدة استغاللية فإن قصرية أو دورة يف الواقع لفرتة زمنية 

   يتأكد من خالله املسريون أن املوارد    الذيتعرف مراقبة التسيري على أهنا: هي املسار    إذنميكننا
للوسائل   ابلنسبة  بكفاءة  و   " لألهداف  ابلنسبة   " بفعالية  استخدامها  و  عليها  احلصول  مت  قد 

 أهداف املؤسسة.  املستعملة من أجل حتقيق

 ـ خصائص مراقبة التسيي: 4

 مراقبة التسيري وسيلة للمعلومات؛ ✓

 مراقبة التسيري وسيلة للتحفيز؛ ✓

 مراقبة التسيري وسيلة للفحص و العقاب. ✓
 

5 . Claude Alazard , Sabine Sépari  ,( control de gestion , 6émeédition ; dunod , Paris ; 2004 ; P 1 
 . 10، ص 2004ر دادي عدون ، مراقبة التسيري يف املؤسسة االقتصادية " ، دار احملمدية العامة ، اجلزائر ، ـ انص  6
 .10ـ  شناف فريد ، " مدخل للموازنة التقديرية للنتاج " ، درا احملمدية ، اجلزائر ، ص   7
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 اثلثا: مسار مراقبة التسيي 

ة،  للمؤسس   التنفيذيةيتضمن مسار املراقبة كل املراحل اليت هتيء تنسق و تفحص القرارات و األفعال  
و يضم مسار املراقبة عموما ثالث أوجه: القرارات ـ األفعال ـ النتائج و عليه فإن مسار املراقبة ميس  
القرارات و أعمال املؤسسة كما أن هناك إمكانية لتطبيق هده املراحل على املستوايت الثالث  كل 

، و فيمايلي شرح للعالقة  "    التنفيذية   اإلطارات الوسطى ،    اإلطارات ،  اإلسرتاتيجية  إطارات للتأطري "  
 .بني مسار مراقبة التسيري و مستوايت التأطري يف املؤسسة

 القرارات                      األفعال                        النتائج 

 مسار مراقبة التسيي 

ي مبراقبة  االسرتاتيج  اإلطاريف هده املرحلة يقوم    احملطة األوىل : مراقبة القرارات " ما هو اهلدف " : 
املسطرة   األهداف  عقالنية  مدى  مطابقة  ما  مدى  و    األهدافأي  املتاحة    اإلمكانيات للوسائل 

االسرتاتيجي    اإلطارللمؤسسة أي مدى قابلية األهداف للتحقيق ، و هده املرحلة هي من مسؤولية  
األ املسؤول عن وضع  املؤسسة ألنه  األدرى مبديف  املؤسسة و هو  ى مطابقة هداف االسرتاتيجة يف 

و   للوسائل  "    اإلمكانيات األهداف  املالءمة  معيار  مراقبة  يتم  املرحلة  هده  يف  و  للمؤسسة  املتاحة 
يف هده املرحلة تقريبا    التنفيذية   اإلطارات املسطرة "، مراقبة    لألهداف  اإلمكانيات مالءمة الوسائل و  
من خالل    اإلسرتاتيجيةو    فيذية التن  اإلطارات الوسطى تقوم ابلتنسيق بني    اإلطارات شبه منعدمة ، و  

 ؛اإلرشادات توضيح التعليمات و 

األفعال ـ  التنفيد  مراقبة   : الثانية  مرحلة  :  احملطة  بتطبيق    التنفيذية  طارات اإلتقوم    التنفيذخالل 
  التنفيذ على أرض الواقع للوصول إىل األهداف احملددة، و خالل عملية    إعدادهااملخططات اليت مت  
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الن بقياس  فهم  يقومون  على  هنا  الرتكيز  يكون  بل   ، املاضي  على  التأثري  ميكن  ال  حبي  احملققة  تائج 
 أسباب تلك النتائج و التوصل إىل ما ميكن فعله لتصحيح السري أو التعديل.

يف الواقع ال ميكن معرفة النتائج املتحصل عليها بصورة مباشرة أي أن حتديدها يتطلب وضع مؤشرات 
ملقاسة  منها مقارنة النتائج ا دة يف النهاية من أجل وصف النتائج و اهلدف  و جمموع املؤشرات املعتم

 تنظيمو هي    و ابلتايل فهي متثل مراقبة خالل عملية التسيري  ليل االحنرافات ،كدا حت  وبتلك املتوقعة ،  
هي  . الرقابة يف هده املرحلة  املنتظرةيسمح ابلتأكد من أن املؤسسة تتوجه بصورة سليمة حنو األهداف  

  :8رقابة عالجية وقائية 

الوقائية:    -أ   أهنا  الرقابة  أي  حدوثها،  قبل  املشكالت  أو  االحنرافات  منع  أو  جتنب  منها  القصد 
لبلوغ   توجه  حبيث  السليم  و  املالئم  ابلشكل  استخدامها  من  للتأكد  املدخالت  جانب  على  ترتكز 

 األهداف بفعالية و كفاية. 

تشاف اإلحنرافات أو األخطاء و املشكالت و إختاذ االجراءات  ترتكز على اكالرقابة العالجية: -ب 
 التصحيحية ملواجهتها و جتنب حصوهلا مستقبال و عدم تفاقمها عند إكتشافها. 

 : احملطة الثالثة : مراقبة النتائج ـ رقابة بعد ارجاع املعلومات

و األهداف املسطرة    إليهال  االسرتاتيجي ابملقارنة بني النتائج املتوص  اإلطارخالل هده املرحلة يقوم  
بني   املقارنة  و  جهة  و    إليها املتوصل    النتائجمن  الوسائل  مراقبة   اإلمكانيات و  تتم  أي  املستعملة 

معياري الكفاءة و الفعالية ، و يف هادة املرحلة يتم استخراج االحنرافات اخلارجة عن املسار املخطط  
أو على الوسائل اليت ينبغي توفريها و    التنفيذطريقة  سواء تعلق األمر ب  التصحيحية  اإلجراءات   اختاذو  

املسطرة يف حد   أحياان على األهداف  تتم  استعماهلا كما  اليت تستوجب    داهنا كيفية  النظر    إعادةو 

 
- حممود حسني الوادي، " تنظيم االدارة املالية : من أجل ترشيد االنفاق احلكومي و مكافحة الفساد "، دار الصفاء للنشر و التوزيع، عمان – 8

.175.ص 2010األردن، الطبعة األوىل   
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حتقيق  عن  املسؤولني  مكافأة  يتم  حيث   ، عقابية  جزائية  رقابة  هي  الفرتة  هده  يف  الرقابة  و  فيها، 
 معاقبة املسؤولني عن االحنرافات غري املالءمة. األهداف بكفاءة و فعالية ، و 

 رابعا : مثلث مراقبة التسيي 

يف    نظاميرتكز   متثل  الفاعلية  و  الكفاءة  و  املالئمة  هي  أساسية  معايري  ثالث  على  التسيري  مراقبة 
 جوهرها ما يسمى مبثلث مراقبة التسيري:

 

 النتائج 

 الكفاءة                           الفعالية  

 

 الوسائل  املالئمة               األهداف        

 مثلث مراقبة التسيي 

الفعالية و الكفاءة و املالئمة انطالقا من ثالث أقطاب   التسيري يقوم بتقييم املعايري الثالث  مراقب  
هداف املسطرة و  املستخدمة لبلوغ األ  اإلمكانيات املتمثلة يف األهداف املسطرة، الوسائل و    أساسية

 . إليهاائج املتوصل النت

 معيار املالئمة األهداف ـــــ الوسائل 
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و   للوسائل  املسطرة  األهداف  مطابقة  مدى  مبراقبة  املراقب  يقوم  املعيار  هدا    اإلمكانيات من خالل 
للتحقيق   قابليتها  املسطرة أي  األهداف  يقوم مبراقبة مدى عقالنية  أنه  أي  للمؤسسة  يف ظل  املتاحة 

 املتاحة للمؤسسة؛  اإلمكانيات و  وسائلال

 معيار الكفاءة : النتائج ــــــالوسائل 

من خالل هدا املعيار تتم مراقبة معيار الكفاءة و دلك مبطابقة النتائج املتحصل عليها مع الوسائل و 
يف    تبذيرالنتائج أبقل التكاليف أم كان هناك    إىلاملستخدمة، أي معرفة هل مت الوصول    اإلمكانيات 
 . اإلمكانيات املستخدمة أي مراقبة مدى الرشادة يف استخدام الوسائل و  نيات اإلمكاالوسائل و 

 معيار الفعالية : النتائج ــــ األهداف

 إجنازعند مقارنة النتائج املتحصل عليها ابألهداف املسطرة تتمكن املؤسسة من معرفة مدى 

 سسة على حتقيق أهدافها.األهداف املسطرة و هنا يتم مراقبة معيار الفعالية أي مدى قدرة املؤ  

 خامسا : أدوات مراقبة التسيي

 من خالل هذا املقياس سوف نتطرق لألدوات التالية :

 التكاليف املعيارية  ❖

 التكلفة اهلامشية ❖

 عتبة املردودية  ❖

 امليزانية التقديرية  ❖
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 جدول املؤشرات  ❖

 اختيار االستثمارات  ❖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : التكاليف املعياريةاحملور الثاين 

 لتكاليف املعياريةمفهوم ا

 أهداف التكاليف املعيارية
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 طرق حتديد التكاليف املعيارية

 معايي قياس التكاليف املعيارية

 أوال : مفهوم التكاليف املعيارية:

خرباء  بواسطة  علمية  أسس  على  بناء  مقدما  احملددة  التكاليف  أهنا  على  املعيارية  التكاليف  تعرف 
ليا و املستوايت االدارية األخرى أساسا لتحقيق الرقابة على متخصصني لكي تستخدمها اإلدارة الع

 ؛9تكاليف املنتجات و اخلدمات 

ينبغي أن تكون   و تعرف على أهنا: خطة تكاليف حمددة مقدما على أساس فين و علمي دقيق ملا 
إىل   تشري  اليت  الفروق  لتحديد  قياس  تستخدم كأداة  و   ، عملية  أو  منتج  من  التكلفة  وحدة  عليه 

 ؛10وى أداء الكفاية اإلنتاجية ملا مت تنفيذة فعليامست

و تعرف على أهنا: تكاليف حمددة مقدما لعناصر التكاليف املختلفة مبنية على أسس علمية ، بعد  
أخذ جتارب املاضي و ما اكتسبه املشروع من خربة عملية خالهلا و مقابلة دلك مع ما ميكن الوصول 

 ستوى كفاءة جيدة.  إليه يف املستقبل من فرص العمل مب

التكاليف املعيارية هي التكاليف احملددة مسبقا على أساس علمي و عملي يف   مما سبق ميكننا تعريف  
نشاط  ز تستخدم يف مراقبة   ، الفعلية  التكاليف  لقياس و ضبط  أساسا  تتخذ  اليت  و  ظروف معينة 

 نسبة للتكاليف أو الكميات.املؤسسة من خالل املقارنة بينها و بني التكاليف احلقيقية سواء ابل

 اثنيا : أهداف التكاليف املعيارية:
 

ية مصر ، ـ  علي أمحد أبو احلسن ، كمال الدين الدهراوي ، حماسبة التكاليف للتخطيط و الرقابة " ، الدار اجلامعية طبع نشر و توزيع ، االسكندر   9
1997  ،93 . 

عة جوزيف كحالة ، رضوان حلوة حنان ، " حماسبة التكاليف املعيارية ـ رقابة و اثبات ـ " ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، األردن ، الطبـ جربائيل   10
 27، ص  2011الرابعة ،
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 : 11تتمثل أهداف التكاليف املعيارية فيمايلي

 :ميكن برجمة النتائج يف ظل التكاليف املعيارية الكلية بطريقة أكثر فعالية ، فهي تركز على    الربجمة
 ما سوف حيدث يف الفرتة املستقبلية و ليس ما حيدث فعال؛

   و ذلك من خالل مقارنة النتائج الفعلية ابلتكاليف املعيارية ، و ابلتايل إمكانية العمل   :الرقابة
 على تقليصها مستقبال؛ 

 : نستعمل طريقة التكاليف املعيارية كأساس لتسعري املنتوجات؛  أنميكن  التسعي 

 : ة و حتليلها من تزود إدارة املؤسسة بتقارير دورية و كشوف تفصيلية ابالحنرافات احلاصل  اإلعالم
 أجل اختاذ القرارات التصحيحية ابملشاكل املتعلقة ابلنشاط االستغاليل للمؤسسة.

 اثلثا: طرق حتديد التكاليف املعيارية

 يتم حتديد التكاليف املعيارية أبحد الطرق التالية : 

 حتدد على أساس أحسن استخدام لوسائل اإلنتاج؛ الطريقة النموذجية املثالية النظرية : 

 : حتدد التكلفة بناءا على الظروف السائدة يف السوق؛ طريقة التكلفة النموذجية التنافسية 

  : حتدد التكلفة بناءا على أساس معدل تكاليف الفرتات  طريقة التكلفة النموذجية التارخيية
 السابقة ابألخذ بعني االعتبار القيم احلالية؛ 

 :د التكلفة على أساس الظروف العادية و على  حتد طريقة التكلفة النموذجية العادية النظرية
 أساس أحسن استخدام لوسائل اإلنتاج.

 
 . 227، ص  2005زائر ، ـ بويعقوب عبد الكرمي ، " احملاسبة التحليلية " ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، الطبعة الرابعة ، بن عكنون اجل  11
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 معايي قياس التكاليف املعيارية رابعا:

هي أداة قياس فعلية للتكاليف تقوم على إدخال و تنظيم طريقة معيارية علمية و فنية و اقتصادية و  
سسة و متجاوبة مع ظروف عملها و ميكننا  بعيدة على التقدير العشوائي ، و منطلقة من إمكانية املؤ 

 املواد األولية ، اليد العاملة ، املصاريف غي مباشرة.وضع مستوايت معيارية طبيعية لعناصر 

أثناء سري العملية اإلنتاجية تظهر احنرافات عن املعايري و ذلك ألسباب خمتلفة ينتج عنها الفرق ، و  
 ل العملية التسيريية إىل مايلي:عموما ميكننا ضبط أسباب ظهور الفوارق خال

 األهداف غري عقالنية؛ ✓

 التبذير يف الوسائل و اإلمكانيات خالل التنفيذ؛  ✓

 التعليمات و التوجيهات خاطئة أو غري صائبة.  ✓

 

 

 

 

   حتديد الفرق اإلمجايل: ❖

كاليف  تتم الرقابة عن طريق التكاليف املعيارية بواسطة استخراج الفرق بني التكاليف املعيارية و الت
 احلقيقية و يتم حسابة بواسطة العالقة التالية: 
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 التكاليف املعيارية  –الفارق اإلمجايل = التكاليف احلقيقية 

 التكاليف احلقيقية.  –أو التكاليف املعيارية 

ET = Cr – Cs   

 ET = Cs – Crأو 

اعت أن  هنا الفارق اإلمجايل يكون مالئم و هذا يعين أن املؤسسة استط   Cs >Crإذا كان:   ✓
 تتحكم يف تكاليفها. 

أن     Cs < Crإذا كان:   ✓ يعين  هذا  و  مالئم،  غري  اإلمجايل  الفارق  يكون  احلالة  هذه  يف 
 املؤسسة فشلت يف تقليص تكاليفها. 

 الفارق يكون هنا مالئم جدا.  Cs = Crو إذا كان  ✓

 إىل فوارق جزئية  و ملعرفة أسباب وقوع االحنرافات و حتديد املسؤوليات تتم جتزئة الفارق اإلمجايل
 . ابلنسبة للتكاليف املباشرة و التكاليف غري مباشرة

 حتليل الفارق اإلمجايل إىل فوارق جزئية: 

   (1 )                         التكاليف احلقيقية            –الفارق اإلمجايل = التكاليف املعيارية     ET = 
Cs - Cr     

  Q = Qs – Qr                                          الفعليةة  الكمي  –فرق الكمية = الكمية املعيارية 
Qr = Qs - Q 

                   P = Ps – Pr  Pr = Ps - Pالسعر الفعلي.  –فرق السعر = السعر املعياري  
                                             

   ( 1 )  ET = Qs Ps - (Qs -  Q ) ( Ps -  P )        
P. Q  -Q P + Ps  ET = Qs   
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Ps Q     كمية الو مسؤولية هذا الفارق يتحملها املتصرفون يف  ميثل فرق الكمية 

  Qs P     ابألسعارو مسؤولية هذا الفارق يتحملها املتصرفون  : ميثل فرق السعر . 

QP     بني القسمني. : ميثل الفرق املشرتك 

                                                           ألول نتحصل على مايلي:بدمج فرق السعر يف القانون ا
                                        ET=Qs P+PsQ - P Q  ET = 

Q+ Ps )Q-Qs (P  Q Ps    P Qr +  ET =                          
                                                   

 = Q Ps          P Qs +  ETو بدمج فرق الكمية يف القانون األول نتحصل على مايلي: 

                              

 خامسا: التكاليف املباشرة :

تدخل يف انتاج املنتج مباشرة و ميكن بسهولة حتديدها و ختصيصها من بينها : املادة األولية و اليد  
 العاملة. 

و متثل العنصر األساسي الذي يدمج يف تكوين املنتج و تكون على شكل مواد  ملادة األولية : ـ ا 1
و لوازم أو مواد نصف مصنعة، و منها املواد الولية املستخرجة من ابطن األرض أو من اإلنتاج الزراعي 

يع و اليت  نتاجها و وصلت إىل مرحلة معينة يف التصن، ابلنسبة للمواد نصف مصنعة قامت مؤسسة إب
 ستجري عليها عمليات حتويل مستقبال ، و تكون شكال جديد للمادة األولية للمراحل املقبلة.

 تقدير و مراقبة تكاليف املواد األولية :    1ـ  1

 املواد األولية ابملراحل التالية: تتم عملية تقدير 
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 لصنع و منه تقدير تكلفة املواد  تقدير الكمية املعيارية من املواد األولية الالزمة إلنتاج وحدة اتمة ا
 إلنتاج وحدة اتمة الصنع؛ 

  تقدير كميات املواد الالزمة إلجناز برانمج االنتاج املقدر " الكمية املعيارية لإلنتاج "؛ 

  " تقدير تكاليف املواد الالزمة إلجناز برانمج االنتاج املقدر " الكمية × السعر الوحدوي 

 :أمهية تقدير املواد األولية  2ـ  1

 تظهر أمهية تقدير املادة األولية فيمايلي:

و هذا شيء ضروري حىت يتمكن   اإلنتاجمتكننا من معرفة كمية املواد الضرورية إلجناز برانمج  ✓
 قسم التموين من إعداد برانمج التموين و التخزين؛

ميكن الورشة املستخدمة للمواد األولية من معرفة الكميات املوضوعة حتت تصرفها لتحقيق  ✓
 الربانمج الذي سطرته هلا اإلدارة العامة؛

ميكن قسم مراقبة التسيري و منه اإلدارة العامة من مراقبة الورشة " قسم اإلنتاج " يف كيفية  ✓
استخدام املواد األولية و هكذا فإن حسن استخدام املواد ميكن أن يؤدي إىل مكافآت ، كما أن  

 ناسبة ملعاجلة األمر.تبذير املواد جيب أن تتخذ بشأنه اإلجراءات امل

 مراقبة تقدير استخدام املواد األولية :  3ـ   1

إن مقارنة التكاليف الفعلية " احلقيقية " للمواد ابلتكاليف املعيارية ـ املقدرة ـ " على أساس اإلنتاج  
و  الفعلي " ، قد يظهر إحنرافات أو فرقا اجيابيا أو سلبيا و هذا نتيجة تغيري يف الكميات أو السعر أ

 ، و لتحديد املسؤولية على اإلحنراف و معرفة سببه فإننا نقوم بتحليله؛اإلثنني معا 
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مهما كانت النتائج اليت أظهرهتا عملية املراقبة " اجيابية أو سلبيىة " فإنه جيب إبالغ هاته النتائج إىل  
 املصاحل أو أقسام املعنية ، و ابلنسبة للمواد األولية فإن هاته األقسام هي:

 و يعدل برانمج التموين و التخزين على ضوء النتائج احملققة؛م التموين : حىت يراجع  قس 

قسم اإلنتاج : و هذا إلختاد اإلجراءات املناسبة تبعا لنوع االحنراف سالب أو موجب و مراجعة  
 ا دعت احلاجة.ذالتقديرات إ

 مثال توضيحي: 

دج /    10كغ من املادة األولية بسعر   1200لصناعة جمموعة من املنتجات التامة الصنع مت استعمال 
دج /   9,5كغ إلنتاج نفس اجملموعة بسعر   1000كغ ، يف حني مت تقدير كمية املادة األولية ب  

 كغ .

 املطلوب: حساب الفارق االمجايل و حتليله. 

ET = Cs – Cr 

 

 

 

 الفرق  التكاليف احلقيقية  التكاليف املعيارية  البيان

sQ SP SC RQ PRC + ــــــــ 
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R 

 2500  12000 10 1200 9500 9,5 1000 املادة األولية

 

 غري مالئم أي أن املؤسسة مل تستطع أن تضبط تكاليفها و هدا راجع ألحد األسباب التالية: الفارق  

 األهداف غري عقالنية؛ ✓

 تبذير يف الوسائل و االمكانيات؛ ✓

 التوجيهات و التعليمات خاطئة أو غري صائبة.  ✓

 ق اإلمجايل إىل فوارق جزئية: حتليل الفار 

 الفرق البيان 

 +         ــــــــــــــــ

 فرق الكمية 

 فرق السعر 

 الفرق املشرتك

                                    
1900 

                            500     

                             100                                    

                              2500    
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غري مالئم هدا يعين أن قسم اإلنتاج مل يستطع التحكم يف كمية املادة األولية   0فرق الكمية > 
 الالزمة للعملية اإلنتاجية ، أي هناك تبذير يف املواد األولية على مستوى قسم اإلنتاج؛

 يع التحكم يف سعر املادة األولية . غري مالئم هدا يعين أن قسم التموين مل يستط 0فرق السعر > 

 غري مالئم ، عدم مالئمة قسم اإلنتاج على قسم التموين. 0الفرق املشرتك > 

 ـ اليد العاملة: 2

 تقدير و مراقبة اليد العاملة: 1ـ   2

 متر ابملراحل التالية: 

  اإلنتاج املقدر " ، و  تقدير الزمن أو الوقت الالزم إلجناز برانمج اإلنتاج " الزمن املعياري ، برانمج
 منه تقدير عدد املستخدمني إلجناز برانمج اإلنتاج؛ 

  تقدير تكلفة اليد العاملة إلجناز برانمج اإلنتاج = الربانمج اإلنتاج املقدر × أجرة اليد العاملة
 للوحدة اتمة الصنع

 أمهية تقدير اليد العاملة:   2ـ  2

أو وحدة من العمال، إلجناز برانمج  ميكن قسم املستخدمني من معرفة حاجيات كل ورشة   ✓
 االنتاج املعترب ، و هذا ضروري حىت يقوم قسم املستخدمني ابعداد برانمج التكوين و التوظيف ؛ 

ميكن الوحدة املستخدمة لليد العاملة من املعرفة املسبقة لإلمكانيات املوضوعة حتت تصرفها  ✓
 لتحقيق برانمج اإلنتاج الذي سطرته اإلدارة العامة؛ 
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كن اإلدارة العامة من مراقبة وحدات اإلنتاج يف كيفية استخدام اليد العاملة املوضوعة حتت مي ✓
 تصرفها.

   مثال توضيحي:

ساعة عمل   140وحدة اتمة الصنع ، مت استخدام  1600بلغ اإلنتاج احلقيقي يف أحد املؤسسات 
ون   24عمل ب  ساعة 150ون للساعة ، يف حني كان على بطاقة تكاليفها املعيارية  25ب 

 وحدة.  1500للساعة و ذلك إلنتاج 

 املطلوب: 

 اإلمجايل و حتليله.حساب الفارق 

 احلل:

 

   ET = Cs – Cr 

 حساب الكميات املعيارية املوافقة لإلنتاج احلقيقي: 

150                          1500           

                                                     X = 160 

X                           1600 

 الفرق  التكاليف احلقيقية  التكاليف املعيارية  البيان



 الدكتورة ساجي فاطيمة                           حماضرات و متارين يف مراقبة التسيي
 

 26 

sQ SP SC RQ RP RC + ــــــــ 

  340 3500 25 140 3840 24 160 اليد العاملة املباشرة 

ب فارق مالئم أي أن املؤسسة استطاعت أن تضبط تكاليفها و هذا راجع ألحد األسبا  0الفارق <  
 التالية:األهداف عقالنية، االستخدام األمثل للوسائل و اإلمكانيات ، التوجيهات و التعليمات صائبة و فعالة. 

 حتليل الفارق اإلمجايل إىل فوارق جزئية:

P. Q  -Q P + Ps  ET = Qs  

 الفرق  البيان

 ــــــــــ +

 فرق الكمية 

 فرق السعر

 الفرق املشرتك 

480 

 

20 

 

160 

 

  340 موع اجمل

 

فارق مالئم هذا يعين أن قسم اإلنتاج استطاع أن يتحكم يف عدد الساعات الالزمة للعملية   0فرق الكمية <
 اإلنتاجية؛
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فارق غري مالئم رايضيا لكنه مالئم اقتصاداي ، أي انه فارق غري مالئم متعمد حيث أن املؤسسة   0فرق السعر > 
 ط عدد الساعات الالزمة للعملية اإلنتاجية. زادت يف أجرة الساعة الواحدة من أجل ضب

 مالئمة قسم اإلنتاج على قسم املوارد البشرية. 0الفارق املشرتك < 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التكاليف غي مباشرة

 مفهوم التكاليف غي مباشرة
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 فارق على ميزانية

 فارق على النشاط

 فارق على املردودية

  Indirectes   Chargesالتكاليف غي مباشرة: أوال : مفهوم 
ترتبط التكاليف غري مباشرة تناسبيا مع وحدات العمل املستهلكة، حيث يسمح عدد وحدات العمل 

االحنرافات على  ملركز  التحليل بقياس نشاط هذا املركز، و استنادا إىل مستوى هذا النشاط يتم حتليل  
 التكاليف غري مباشرة.  

 ني:و تبدو عملية التحليل هذه معقدة و ذلك لسبب
يتم جتميع األعباء غري املباشرة يف مراكز التحليل و هي تتكون من أعباء اثبتة و أعباء متغرية ، و   ✓

على التكلفة الثابتة ، و الذي يعرب عن   احنرافعلى التكلفة املتغرية و    احنرافينتج عن ذلك وجود  
 ؛احنراف التحميل العقالين

ييز بني اإلنتاج الذي يقاس بعدد الوحدات  على مستوى تشغيل كل مركز حتليل ال بد من التم ✓
 املعاجلة و النشاط الذي يقاس بعدد وحدات العمل املستهلكة مما ينتج عنه احنراف يف املردود. 

لالنتاج  املناسبة  املعيارية  التكلفة  و  الفعلية  التكلفة  بني  الفرق  إىل  مساواي  اإلمجايل  االحنراف  يكون 
مركز التحليل و ما كان متوقع احلصول عليه من أجل حساب ما  الفعلي، أي هو الفرق بني ما يكلفه  

 قد ميكن أن يكون قد استهلكه اإلنتاج.
فارق على امليزانية ، فارق    و حيلل الفارق اإلمجايل ابلنسبة للتكاليف غري مباشرة إىل الفوارق التالية:

 على النشاط ، فارق على املردودية. 
:  هذا الفارق يساعد يف تقييم ما كان متوقع   BudgetEcart Sur فارق امليزانية:   :  اثنيا

أن يتحمله مركز التحليل ابألخذ بعني االعتبار النشاط احلقيقي لعدد وحدات العمل احلقيقية، و يتم  
    CB . AR –EB = CR . ARحسابه بواسطة العالقة التالية: 
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كلفة امليزانية املرنة، و يكون هذا الفارق  أي أن فارق امليزانية يسمح لنا مبقارنة التكاليف الفعلية مع ت 
 مالئم إذا كانت التكاليف الفعلية أقل من تكلفة امليزانية املرنة، و غري مالئم يف حالة العكس.

يساعد يف حتليل إىل أي مدى امتص نشاط    :Ecart Sur Activitéفارق النشاط:  اثلثا:  
امت  اليت  الظروف  الثابتة، أي حتليل  التكاليف  بواسطة  املركز  يتم حسابه  و  األعباء،  النشاط  فيها  ص 

  = AR )CS  –CB  (EAالعالقة التالية: 
  CS . AR –CS . AR + CSV . AR + FF  –AR = CB . AR أو 

يكون مالئم يف   و  املعياري،  النشاط  أقل من  الفعلي  النشاط  إذا كان  الفارق غري مالئم  يكون هذا 
و ترجع أسباب اخنفاض النشاط و ابلتايل االحنراف غري ،    حالة العكس أين يوجد فرط يف النشاط

املالئم إىل انقطاع خمزون املواد األولية ، أو إىل اإلضراابت اليت تؤدي إىل توقيف النشاط ، الغياابت ،  
 . تعطل اآلالت 

لوحدات  املعيارية  التكلفة  و  الفعلي  للنشاط  املرنة  امليزانية  من خالل  الفارق  هذا  حتديد  ميكن  كما 
العمل احلقيقية، و يكون هذا الفارق مالئم إذا كان سالب ألن ذلك يعين أن هناك ربح زايدة الفعالية  
الناتج عن امتصاص كل األعباء احملتواة يف امليزانية املرنة و أن هناك زايدة أو وفرة يف النشاط، و على  

الفارق غري مالئم إذا كان موجب و هذا يعين أن املؤسسة مل تتمكن من تغطية كل   العكس يكون 
 األعباء الثابتة و أهنا حققت تكلفة بطالة. 

املردودية:  رابعا:   على  و    Ecart Sur Rendement فارق  خسائر  بقياس  يسمح   :
أرابح اإلنتاجية و ذلك بوضع عالقة بني مستوى النشاط و الكميات املنتجة، و يقارن اإلنتاج الفعلي  

مث يقيم هذا اإلحنراف على املردود الكمي ابلتكلفة  نشاط الفعلي،  ابإلنتاج املعياري املناسب ملستوى ال
 غري املباشرة لكل وحدة منتجة؛

كذلك نستعمله ملعرفة يف أي ظروف إحرتم مركز التحليل املعايري املتفق عليها ، أي املقاييس املثبتة و  
بني   العمل  وحدات  يف  الفرق  متثل  هي  و   ، احلقيقة  ااملتعلقة كاألعباء  و  مستوى  الفعلي  لنشاط 

 املعياري. 
 

  = CS )AS -AR (ERو يتم حتديد هذا الفارق عن طريق العالقة التالية: 
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املعياري  اإلنتاج  من  أكرب   " الفعلي  النشاط   " الفعلي  اإلنتاج  إذا كان  مالئم  الفارق  هذا  يكون  و 
 املناسب " النشاط العادي " و يكون غري مالئم يف حالة العكس.

على وقت اليد العاملة ، و ذلك من خالل مقارنة الوقت الفعلي مع    االحنرافاس  كما أنه يسمح بقي
املناسب   العمل  لوحدة  املعياري  مث    لإلنتاجالوقت  لوحدة    االحنراف يقيم  الفعلي،  املعيارية  ابلتكلفة 

  العمل ، و يكون مالئم إذا كان الوقت الفعلي أقل من الوقت املعياري املناسب و غري مالئم يف حالة 
 العكس.

  = CS. )AN  –AS  (ERو ميكن حتديد هذا الفارق كذلك بواسطة العالقة التالية: 
 

CB:تكلفة امليزانية املرنة، يتم حساهبا بواسطة العالقة التالية :         CB =    
 ET= Qs  P + Ps Q - QPكما ميكن حتليل املصاريف غري مباشرة وفق مايلي:                    

  ET = Q.s. (Ps –PE) (PE –Pr) + Ps  Q - Q. Pإبدخال التكلفة املرنة جند:               
AT = Q.s. (Ps – PE) + Q.s. (PE – Pr) + Ps Q - Q. P                                          

 النشاط   فرق املردودية       فرق امليزانية           فرق     الفرق املشرتك
AR .النشاط احلقيقي : 
AN  .النشاط العادي : 
AS النشاط املعياري : 
CS .التكلفة املعيارية لوحدة العمل : 
CR .التكلفة الفعلية لوحدة العمل : 

CSV.التكلفة املعيارية املتغية : 

FF .املصاريف الثابتة : 

CBتكلفة امليزانية املرنة : 

 مثال توضيحي:
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 ية حول مؤسسة التاج:لدينا املعلومات التال

 ساعة عمل آلة شهراي؛  4000مستوى النشاط العادي 

 وحدة اتمة الصنع؛  1000مستوى اإلنتاج املعياري:  

 ون شهراي؛  33000ون ، الثابتة  24800التكاليف غري مباشرة املناسبة للنشاط العادي : املتغرية 

 خالل شهر مارس حققت املؤسسة النتائج التالية :  

ون    51970ساعة عمل آلة بتكلفة كلية    3400وحدة اتمة الصنع تطلبت    900فعلي:  اإلنتاج ال
 ون كتكاليف اثبتة.  33000منها 

 : املطلوب

 حساب الفارق اإلمجايل و حتليله. ❖

 احلل:

 حساب الفارق اإلمجايل: 

RC –s ET = C 

 حساب الكميات املعيارية املوافقة لإلنتاج احلقيقي: أوال علينا 

4000                        1000 

                                                X = 3600  

X                            900   

 الفرق  التكاليف احلقيقية  التكاليف املعيارية  البيان
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sQ SP SC RQ RP RC + ــــــــ 

  68 51952 15,25 3400 52020 14,45 3600 مصاريف غي مباشرة 

، فارق مالئم أي أن املؤسسة استطاعت أن تضبط تكاليفها و هذا راجع ألحد   0ق < الفار 
األسباب التالية:األهداف عقالنية، االستخدام األمثل للوسائل و اإلمكانيات ، التوجيهات و  

 التعليمات صائبة و فعالة. 

 حتليل الفارق اإلمجايل إىل فوارق جزئية 

ET = E/B + E / A + E/R 

 حساب تكلفة امليزانية املرنة: أوال علينا 

+ CF/ARU CB = CSV 

CB = 6.2 + 33000/3400 

CB = 15.90 

 

) AR = ( 15.28 _ 15.90 ) 3400 = ( 2108)  BC –R E/B = ( C 

 فارق مالئم  

) AR = ( 15.90 _ 14.45 ) 3400 = 4930 S CB _ E/A = ( C 



 الدكتورة ساجي فاطيمة                           حماضرات و متارين يف مراقبة التسيي
 

 33 

كل األعباء الثابتة و أهنا حققت تكلفة    فارق غري مالئم هذا يعين أن املؤسسة مل تتمكن من تغطية
 بطالة. 

= ( 3400 _ 3600 ) 14.45 = ( 2890 ) S E/R = ( AR _ AS ) C 

 فارق مالئم هذا يعين أن املؤسسة حققت أرابحا يف اإلنتاجية 

ET = E/B + E / A + E/R 

ET = 2108 _ 4930 + 2890 = 68 

 

 

 

 

 

 

 

 l de RentabilitéLe Seui  عتبة املردودية:  احملور الثالث

 مفهوم عتبة املردودية 

 طرق حساب عتبة املردودية
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 أمهية عتبة املردودية يف مراقبة التسيي 

 هامش األمان و مؤشر األمان

 أمهية هامش و مؤشر األمان يف مراقبة التسيي 

 أوال: مفهوم عتبة املردودية

العا يتعادل عنده  الذي  النشاط  تعرب عن مستوى  أداة حماسبية  النقطة  هي  الكلفة، عند هذه  ئد مع 
تتساوى التكاليف الثابتة مع التكاليف املتغرية. تستخدم من أجل معرفة مستوى النشاط الذي تبدأ  

 عنده أرابح االستغالل، و عند جتاوزها ميكن حتديد هامش األمان.

 . 12ةعتبة املردودية هي عبارة عن رقم أعمال الذي ال حيقق لنا ربح كما ال حيقق لنا خسار 

 اثنيا: طرق حساب عتبة املردودية:  

 : و ميكن حتديد نقطة التعادل " عتبة املردودية " ابلعالقات التالية

 التكاليف املتغرية.  –هامش على التكلفة املتغرية = رقم األعمال  ❖

 معدل اهلامش على التكلفة املتغرية = هامش على التكلفة املتغرية / رقم األعمال. ❖

 ة للوصول إىل نقطة التعادل = التكاليف الثابتة / اإليراد احلدي.عدد الوحدات الالزم ❖

 التكاليف املتغرية الوحدوية.  –اإليراد احلدي للوحدة = سعر البيع الوحدوي  ❖

 التكاليف الثابتة.  –النتيجة = هامش التكلفة املتغرية  ❖
 

12  _ Henri Davasse . Georges Langlois . «  comptabilité analytique & Gestion budgétair » ; Berti 
Edition Alger , 2010 ; P 118 . 
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 ة املتغريةرقم األعمال املتوقع = ) التكاليف الثابتة + النتيجة ( / معدل هامش التكلف ❖

 التكاليف الثابتة.  –الربح املتوقع =  ) رقم األعمال × معدل هامش التكلفة املتغرية (  ❖

التكاليف املتغرية الوحدوية( ×    –أو: هامش على التكلفة املتغرية = ) سعر البيع الوحدوي   ❖
 عدد الوحدات. 

 تغية.عتبة املردودية = رقم األعمال × تكاليف اثبتة / هامش على التكلفة امل ❖

 عتبة املردودية = التكاليف الثابتة / معدل اهلامش على التكلفة املتغية. ❖

 اثلثا: النقطة امليتة 

 هي التاريخ الذي تتحقق فيه عتبة املردودية 

× ) عتبة املردودية / رقم األعمال  360و ميكن حتديد نقطة التعادل زمنيا بواسطة العالقة التالية:  
 الفعلي (.

 

 

 األمانرابعا: هامش 

التعادل " عتبة املردودية ". و ميكن   الفعلي و رقم أعمال نقطة  عبارة عن تفاضل بني رقم األعمال 
 حسابه عن طريق العالقة التالية: 

 رقم أعمال نقطة التعادل.  –هامش األمان = رقم األعمال الفعلي 
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قل من الصفر فإن إذا كان هامش األمان  أكرب من صفر فإن املؤسسة حتقق أرابحا. و إذا كان أ
 فإن املؤسسة ستكون عند نقطة التعادل.  0املؤسسة حتقق خسائر، و إذا كان = 

 

 خامسا : أمهية حساب عتبة املردودية 

 حتديد أدىن مستوى نشاط مسموح به يف املؤسسة و يتم حتديده من خالل املعادلة التالية: 

 التكاليف الثابتة.  –النتيجة = هامش التكلفة املتغرية 

 نتيجة = ) رقم األعمال _ التكلفة املتغرية ( _ التكاليف الثابتة  ال

 النتيجة = الكمية املنتجة ) سعر البيع الوحدوي _ التكلفة املتغرية الوحدوية ( _ التكاليف الثابتة  

 نشاط يكون من خالل حتقيق النتيجة تساوي صفر أي مبا أن أدىن 

 0النتيجة = 

 0وحدوي _ التكلفة املتغرية الوحدوية ( _ التكاليف الثابتة = الكمية املنتجة ) سعر البيع ال

 و يتم حتديد أدىن مستوى نشاط من خالل مايلي:

 أدىن مستوى من املبيعات؛ ✓

 أدىن سعر بيع وحدوي؛  ✓

 أقصى تكلفة متغرية وحدوية؛  ✓

 أقصى تكلفة اثبتة.  ✓
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ار املتغري مراد حسابه جمهوال و مع اعتباملتغريات نقوم يف كل مرة بعدم املعادلة السابقة و حلساب هذه 
 نقوم حبل املعادلة و حل معادلة ميثل لنا  املتغري املراد حسابه. 

 سادسا: أمهية حساب هامش األمان  و مؤشر األمان يف مراقبة التسيي 

 ميكننا هامش األمان من معرفة التخفيض املمكن يف رقم األعمال دون الوقوع يف خسارة. 

 معرفة نسبة التخفيض يف رقم األعمال دون الوقوع يف خسارة. ميكننا مؤشر األمان من

 مثال توضيحي:

 سجلت إحدى املؤسسات املعطيات التالية: 

وحدة نقدية، األعباء الثابتة اإلمجالية    20وحدة، بسعر بيع وحدوي    4000عدد الوحدات املباعة  
 وحدة نقدية.  07وحدة نقدية، التكلفة املتغرية الوحدوية   26000

   لوب:املط

 حدد عتبة املردودية.    -

 حساب حدود عتبة املردودية   –

 حدد هامش األمان، ومؤشر األمان .   -

 احلل:

SR = CF/T.MCV 

T.MCV = MCV/CA 

= 80000X P XQ CA = 
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= 28000U CV X CV = Q 

MCV = CA _ CV = 52000 

T.MCV = 52000 / 80000 = 0,65 

SR = 26000 / 0,65 = 40000 

SR = 40000 

 ـ حتديد حدود عتبة املردودية: 2

 يتم حتديد حدود عتبة املردودية انطالقا من املعادلة التالية: 

 0النتيجة = 

) _ CF = 0U _ CVU ( PVX Q 

 حساب أدىن سعر بيع وحدوي:

) _ 26000 = 0 _ 7U ( PV 4000 

= 13.5  U PV 

 حساب أدىن كمية مباعة:

= 0 26000) _  7_  20( X Q 

= 2000X Q 

 ب أقصى تكلفة متغية  حسا

= 0 26000) _ U _ CV 20(  4000 
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= 13.5 U CV 

 حساب أقصى تكلفة اثبتة:

) _ CF = 0 7_  20(  4000 

CF = 52000 

 حساب هامش األمان:

MS = CA – SR = 80000 – 40000 

MS = 40000 

 حساب مؤشر األمان

IS = MS / CA 

IS = 40000 / 80000 

IS = 50% 

 

 

 

  Le Cout Marginal التكلفة اهلامشيةاحملور الرابع: 

 مفهوم التكلفة اهلامشية

 كيفية حساب التكلفة اهلامشية 
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 أمهية التكلفة اهلامشية يف مراقبة التسيي 

 CMأوال ـ مفهوم التكلفة اهلامشية 

هي التغري احلاصل يف التكلفة اإلمجالية إثر التغري احلاصل يف الكمية املنتجة بوحدة واحدة من  
ا الزايدة يف كمية  وحدات  إثر  الكلية على  التكاليف  الزايدة يف  عبارة عن  آخر هي  و مبعىن  إلنتاج، 

اإلنتاج بوحدة واحدة، أو هي عبارة عن النقصان يف التكاليف الكلية على إثر نقصان كمية اإلنتاج   
التكاليف  منحىن  أو  دالة  إىل  ابالستناد  احلدية  التكلفة  مستوى  حساب  ميكن  و  واحدة.    بوحدة 

 الكلية.

أي أهنا التغري يف التكلفة الكلية نتيجة التغري يف اإلنتاج بوحدة واحدة. و يكون حجم اإلنتاج أمثل 
 .13عند تساوي التكلفة اهلامشية مع سعر البيع 

على  الكلية  التكاليف  قسمة  حاصل  أهنا  على  الوحدوية  أو  املتوسطة  التكلفة  تعريف  ميكننا  كما 
 الوحدات املنتجة. 

 يفية حساب التكلفة اهلامشية اثنيا ـ ك

 رايضيا التكلفة اهلامشية هي مشتق التكاليف اإلمجالية

 التكلفة املتوسطة متثل التكلفة الوحدوية

 النتيجة = رقم األعمال _ التكاليف اإلمجالية 

 العالقة بني كلفة اإلنتاج و كمية اإلنتاج: 

يف منها التكاليف الثابتة ،  تتحمل املؤسسة للحصول على كمية معينة من اإلنتاج عدة تكال
 التكاليف املتغرية ، ...... ميكننا حساب متوسطاهتا " التكلفة الوحدوية لكل منها " : 

 
13 - Henri Davasse . Georges Langlois . «  comptabilité analytique & Gestion budgétair » ; Berti 
Edition Alger , 2010 ; P 144. 
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التكلفة املتوسطة الثابتة = التكاليف املتوسطة الثابتة = التكلفة االمجالية الثابتة / الكمية املنتجة "  
 عدد الوحدات املنتجة " 

 = التكلفة اإلمجالية املتغرية / الكمية املنتجة التكلفة املتوسطة املتغرية 

 التكلفة املتوسطة االمجالية " الوسطية " = التكاليف اإلمجالية / الكمية املنتجة 

التكلفة احلدية " اهلامشية " : هي الفرق بني تكلفة اإلنتاج العام " التكاليف اإلمجالية " للصنف من  
 " من الوحدات.  1الصنف _  الوحدة املنتجة و كلفة االنتاج العام " 

 مالحضات:

 إن التكاليف الثابتة الكلية واحدة ابلنسبة لكل لكل مستوى النشاط؛

 التكاليف املتغرية تتغري مع مستوى النشاط؛

 التكلفة املتوسطة الثابتة تتناقص.

 أمهية التكلفة اهلامشية يف مراقبة التسيي   : اثلثا

مراقبة التسيري و ذلك للمساعدة على اختاذ القرار، و من بني للتكلفة اهلامشية استعماالت متعددة يف 
 هذه االستخدامات: 

   :و هي تعرب عن مستوى النشاط األكثر مردودية أي حجم اإلنتاج حتديد األفضلية االقتصادية
الذي يسمح للمؤسسة ابحلصول على أقصى حد من األرابح و يتم بلوغ األفضلية االقتصادية عندما 

 ة اهلامشية مع سعر البيع. تتساوى التكلف

   :و هي تعرب عن مستوى النشاط الذي يتحقق من خالله احلد األدىن حتديد األفضلية اإلنتاجية
للتكلفة الوحدوية، أي عندما يتحقق أكرب ربح وحدوي، و تتحقق األفضلية اإلنتاجية عندما تتساوى  

 التكلفة املتوسطة.  التكلفة اهلامشية مع التكلفة املتوسطة، أو عندما تنعدم مشتقة
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 L’Optimum Economiqueالتفسي الرايضي لألفضلية االقتصادية و كيفية حساهبا: 

أقصى ربح إمجايل ، رايضيا هذا هي مستوى النشاط الذي حيقق للمؤسسة  االقتصاديةاألفضلية 
ك فيما  املستوى يتحقق عندما تتساوى التكلفة اهلامشية مع سعر البيع الوحدوي سنقوم بتوضيح ذل

 يلي:

 النتيجة = رقم األعمال _ التكاليف اإلمجالية 

 رايضيا تبلغ النتيجة أقصى حد هلا عندما تنعدم مشتق دالة النتيجة 

 0أي مشتق " رقم األعمال _ التكاليف اإلمجالية " =  

    PV*  ( CA ) =                         مشتق رقم األعمال هو سعر البيع

   CM * ( CT ) =            الية هو التكلفة اهلامشيةمشتق التكاليف اإلمج

( CA ) *  _ ( CT ) * = 0              PV _ CM = 0            PV = CM   

 L’Optimum Techniqueالتفسي الرايضي لألفضلية اإلنتاجية :  

ستوى من األفضلية االنتاجية هي مستوى النشاط الذي حيقق أقصى ربح وحدوي، رايضيا هذا امل
النشاط ميكن حسابه من خالل معادلة التكلفة املتوسطة حيث حتقق املؤسسة أقصى ربح وحدوي  

و يتم حساهبا عندما مشتقة التكلفة املتوسطة تكون    عندما تكون التكلفة املتوسطة يف أدىن حد هلا
 ( cm ) * 0=تساوي صفر:  

املتوسطة ألهنما يتقطعان يف أدىن حد هلما،  أو من خالل  املساواة بني التكلفة اهلامشية و التكلفة  
cm = CM 

 مثال توضيحي:
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  20، و سعر البيع الوحدوي  2X 322+تعطى معادلة التكلفة اإلمجالية التالية إلحدى املؤسسات:  
 . ون

 املطلوب: 

 " األفضلية االنتاجية "   أحسب احلجم الذي تبلغ فيه تكلفة الوحدة املتوسطة يف أدىن حد هلا. •

 . " األفضلية االقتصادية " األمثل و النتيجة املقابلة هلا اإلنتاج حجمأحسب  •

 احلل:

 : OPـ حساب األفضلية اإلنتاجية   1

 أوال علينا حتديد معادلة التكلفة املتوسطة و التكلفة اهلامشية

      CM = 4X التكلفة اهلامشية هي مشتق التكلفة اإلمجالية  

 عدد الوحدات  /التكلفة املتوسطة هي التكلفة اإلمجالية  

 cm = 2X + 32/XX      /  + 32) 2cm =( 2 X   

                       

 OP  → ( cm )*  = 0 → 2X + 32/X= 0 → X = 4  

 وحدات  4احلجم اإلنتاج الذي حيقق للمؤسسة األفضلية اإلنتاجية " أقصى ربح وحدوي " هو 

 :  OEـ حساب األفضلية االقتصادية  2

X = 5 →= 20  4X →V CM = P →OE  

 وحدات  5حجم اإلنتاج الذي حيقق للمؤسسة األفضلية االقتصادية " أكرب ربح إمجايل " هو 
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 ـ حساب النتيجة : 3

 ـــــــ التكاليف اإلمجالية النتيجة = رقم األعمال 

 يف هذه املعادلة بقيمة األفضلية االقتصادية :  نعوض 

 (    32" +   25×  2) "  –(   20×  5النتيجة = ) 

 ون  18=  النتيجة 

 

 

 

 

 

 

 : امليزانية التقديرية احملور اخلامس

 مفهوم امليزانية التقديرية 

 أمهية امليزانية التقديرية و مراحل إعدادها

 أنواع امليزانية التقديرية 
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 أمهية امليزانية التقديرية يف مراقبة التسيي 

 أوال : مفهوم امليزانية التقديرية

ططها و براجمها املستقبلية يف شكل أرقام كما و نقدا حيث تعكس  هي أداة تعرب املؤسسة عن خ
األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها أخذا بعني االعتبار ما هو متاح لديها من إمكانيات و ما هو حميط  

 هبا من ظروف خارجية. 

 اثنيا : أمهية امليزانية التقديرية و مراحل إعدادها 

تظهر أمهية امليزانية التقديرية يف تسيري املؤسسة بشكل واضح من خالل الفوائد و املزااي اليت حتققها يف  
 اجملاالت التالية كما هو موضح يف اجلدول التايل: 

 األمهية العمل املراحل

 التخطيط 

 تكوين جلنة إعداد امليزانية التقديرية  •

 حتديد فرتة امليزانية التقديرية  •

 سة العامة للمؤسسة حتديد السيا •

 إعداد التقديرات  •

 القرارات لتحديد األهداف اختاذ •

و   • الربامج  لبلوغ    اإلجراءات وضع 
 اهلدف

و   • أمهيتها  حسب  األهداف  ترتيب 
ميزانيات   صورة  يف  وضعها  و  ترمجتها 

 عينية و مالية 

األمثل    االستغاللمتكني املؤسسة من   •
السيطرة   فرصة  هلا  تتيح  ، كما  ملواردها 

 ها؛ على تكاليف

 معرفة املشاكل من خالل فرتة امليزانية؛  •

املستوايت   • كافة  بني  اجلهود  توحيد 
 لتحضري امليزانية املسطرة. 

 التنسيق و التنظيم و التنفيذ 

 

التنسيق بني امليزانيات الفرعية ملختلف   •
 األقسام

 املصادقة من طرف جملس اإلدارة •

بش • األهداف  مع  وضع  منسجم  كل 
حتقيق   من  ميكن  للمؤسسة  العام  اهلدف 

 اهلدف العام بكل فعالية. 
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 الشروع يف تنفيذ امليزانيات التقديرية  •

ابألهداف  • الرقابة  احملققة  النتائج  مقارنة 
املسطرة املتواجدة يف امليزانية التقديرية ، و  

مستوى كل    االحنرافات استخالص   على 
 وحدة

وقوع   • أسباب  عن    االحنرافاتالبحث 
 . ملتابعة و حتليلها و من مث إعداد تقارير ا

الطريق   • يف  العمليات  سري  من  التأكد 
 املخطط هلا؛ 

 تقييم مستوى األداء يف املؤسسة؛  •

الوحدات   • خمتلف  بني  التنسيق  تعزيز 
 داخل املؤسسة. 

 اثلثا: أنواع امليزانية تقديرية 

 ميكن تقسيم امليزانية التقديرية إىل عدة أنواع وفق عدة معايري كما يلي: 

 ية:ـ من حيث الفرتة الزمن 1

 ميزانية قصرية األجل؛ 

 ميزانية طويلة األجل. 

 ـ من حيث طبيعة األعمال: 2

 ميزانية التشغيل ؛ 

 امليزانية املالية. 

 ـ من حيث درجة التفصيل: 3

 ميزانية املسؤوليات؛ 

 ميزانية الربامج.
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 ـ من حيث الثبات و املرزنة:  4

 امليزانية الثابتة؛ 

 امليزانية املتغرية و املرنة. 

 وحدة القياس املستعملة: يث ـ من ح 5

 ميزانيات عينية؛ 

 ميزانيات نقدية. 

 رابعا: أمهية امليزانية التقديرية يف مراقبة التسيري

امليزانية التقديرية هي أداة فعالة للرقابة  إذ تزودان ابملعلومات املفصلة اليت بواسطتها يتم تقييم أداء كل  
 مسؤول عن كل ورشة أو قسم وفق ما يلي: 

 يزانية التقديرية للمبيعات ـ امل  1

 التقديرية للمبيعات ينبغي القيام مبا يلي: لتحقيق الرقابة على تنفيذ امليزانية 

إعداد جمموعة من التقارير اليت تبني فيها املبيعات الفعلية لكل منطقة ، و لكل فصل و لكل نوع من  
 أنواع املنتجات؛ 

 املبيعات الفعلية. حساب اإلحنراف و حتليلة بني املبيعات املتوقعة و 

 حساب و حتليل االحنرافات:
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  رقم   -رقم األعمال املعياري أو رقم األعمال املعياري   –اإلحنراف الكلي: رقم األعمال الفعلي
 األعمال الفعلي 

 و يتم حتليلة إىل : 

 يف السعر ×  الكمية املعيارية  أو التغري يف السعر  × الكمية الفعليةأحنراف السعر = التغري 

 إحنراف الكمية = التغري يف الكمية × السعر احلقيقي أو التغري يف الكمية × السعر املعياري 

  اهلامش الفعلي " اهلامش على املنتوج هو الفرق بني   –اإلحنراف على اهلامش = اهلامش املقدر
 سعر البيع و التكلفة املتغرية للمنتوج "

 حنراف الكمية ، إحنراف السعر ، إحنراف املزيج. و يتم حتليل هذا اإلحنراف إىل مكوانته و هي : ا

× اهلامش املرجح املعياري   الكمية الكلية املقدرة (  –إحنراف الكمية = ) الكمية الكلية الفعلية 
 للوحدة

 اهلامش املعياري للوحدة ( × الكمية الفعلية –إحنراف السعر = ) اهلامش الفعلي للوحدة 

الكميات الفعلية ابملزيج املعياري ( × اهلامش   –ية ابملزيج الفعلي إحنراف املزيج = ) الكميات الفعل 
 املعياري  

 الكمية بدوره إىل احنراف يف حجم السوق و احنراف يف حصة السوق احنرافو حيلل 

الكمية   –احنراف حجم السوق = ) النسبة التقديرية حلصة السوق ( ) الكمية الفعلية يف النشاط 
 نشاط ( ) اهلامش املقدر املرجح للوحدة (الكلية التقديرية يف ال



 الدكتورة ساجي فاطيمة                           حماضرات و متارين يف مراقبة التسيي
 

 49 

النسبة التقديرية للحصة يف السوق ( )   –) النسبة الفعلية للحصة يف السوق احنراف حصة السوق = 
 الكمية الكلية الفعلية يف النشاط ( ) اهلامش املقدر املرجح للوحدة ( 

 ـ امليزانية التقديرية لإلنتاج: 2

تاج إىل تقدير الكميات اليت ترغب املؤسسة يف انتاجها خالل فرتة امليزانية  هتدف امليزانية التقديرية لالن 
حتديد برانمج االنتاج  حىت تليب احتياجات امليزانية التقديرية للمبيعات يف الوقت املناسب ، و يتم 

  التقديري مبعرفة برانمج املبيعات التقديرية و حتديد خمزون آخر مدة الذي تريد املؤسسة أن حتققه و
 مستوى املخزون أول املدة املتواجد حاليا كما يلي : 

 خمزون أول مدة  –= املبيعات + خمزون آخر املدة املستهدف  اإلنتاج

 املتوقع. اإلنتاجالفعلي بكمية  اإلنتاجو تتم املراقبة من خالل مقارنة كمية 

  اإلنتاجبرانمج   إلنتاجي اإلنتاجية املتاحة هل تكفبتحليل الطاقة  لإلنتاجتسمح امليزانية التقديرية 
 و حتليلها.  اإلنتاجية املتوقع أم ال ، يعين معرفة القيود 

 : ـ امليزانية التقديرية للمواد األولية 3

هو إعداد التقديرات ابلكمية و القيمة للمواد األولية الالزمة لتنفيذ   امليزانيةإن اهلدف من إعداد هذه 
ى املواد األولية ، و عموما تظهر االحنرافات بني امليزانية  و خصوصا حتقيق الرقابة عل  اإلنتاجبرانمج 

، و حتلل هذه االحنرافات حسب مكوانهتا إىل اإلنتاجالتقديرية و النتائج الفعلية عند تنفيذ برانمج 
 يف الكمية و احنراف يف السعر. احنرافات 

 ـ امليزانية التقديرية للعمل املباشر:  4
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اصر اإلنتاج و تكلفته متثل نسبة كبرية يف تكلفة اإلنتاج هلذا من يعترب العمل املباشر من أهم عن
الواجب ختطيط األجور و مراقبتها هتدف هذه امليزانية إىل تقدير الوقت الالزم لتنفيذ برانمج اإلنتاج و  

 تكلفة األجور املباشرة و مقارنتها ابلنتائج الفعلية.

امليزانية الفعلية لليد العاملة و حتلل هذه االحنرافات أي حتليل االحنرافات بني امليزانية التقديرية و 
  حسب مكوانهتا إىل احنراف كفاءة العمل و احنراف معدل األجر.

 ـ امليزانية التقديرية للمصاريف غري مباشرة:  5

تشمل هذه امليزانية املصاريف غري املباشرة و تعترب هذه امليزانية أداة فعالة للرقابة على املصاريف و  
مبقارنة املصاريف الفعلية مع املصاريف التقديرية و بعدها يتم حتليل االحنراف الكلي إىل فرق  ذلك 

 النشاط ، فرق املردودية ، فرق امليزانية؛ 

  = AR )CS  –CB  (EAإحنراف النشاط = 

  = CS)AS -AR (ERاحنراف املردودية = 

    CB . AR –EB = CR . ARاحنراف امليزانية = 

 نة التقديرية للتموينات: مليزايـ ا 6

يهدف إعداد امليزانية التقديرية للتموين إىل ضمان أن كمية املواد اليت حتتاج إليها برانمج االنتاج  
سوف يتم شراءها ابلكميات املطلوبة و يف األوقات املناسبة و أبقل تكلفة و الرقابة من خالل هذه  

الفعلية ابلكمية و القيمة مع التقديرات و تواجه   امليزانية تتم من خالل متابعة و مقارنة املخزوانت 
مشكالت أمهها العدد املعترب من املواد الذي يتعني مراقبته ، و كذلك تعدد أسباب  عملية الرقابة هذه 
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االحنرافات ، و ميكن مراقبة و تقييم قسم التموين بطريقتني : طريقة النسب و طريقة حتليل البطاقات 
 بيانية. احملاسبية أو الرسوم ال

 طريقة النسب : ميكن مراقبة املخزوانت حبساب إحدى النسب التالية: 

معدل دوران املخزون = املواد األولية املستهلكة خالل الفرتة / متوسط املخزون للمواد األولية خالل  
 نفس الفرتة

ية املستهلكة خالل  املدة اليت يغطيها املخزون املتوفر = ) متوسط املخزون للمواد األولية / املواد األول
 360السنة ( 

طريقة حتليل البطاقات احملاسبية أو الرسوم البيانية : هذه الطريقة تتمثل يف إجراء املقارانت بني  
التقديري و الفعلي على مستوى امليزانيات التالية : الطلبيات ، التموينات ، االستهالكات ،  

راقبة االستهالكات مث التموينات و يف األخري  املخزوانت ، و لتسهيل عملية الرقابة نبدأ أوال مب
 الطلبيات و نقوم حبساب االحنراف و حتليله.

ـ امليزانية التقديرية للتدفقات النقدية : امليزانية التقديرية للتدفقات النقدية تبني املقدار الذي ستكون   7
و هذا ابألخذ بعني االعتبار    عليه السيولة النقدية املتبقية يف الصندوق أو البنك يف هناية كل فرتة ،

املقبوضات و املدفوعات فهذه امليزانية تبني لنا مىت نستطيع أن نستثمر يف حالة الفائض و مىت جيب  
 أن نقرتض يف حالة العجز؛ 

 و املراقبة من خالل هذه امليزانية يستهدف مراقبة نشاط املصاحل املالية و نشاط املؤسسة ككل.

الية : تتم مراقبة و قياس مردودية نشاط املصلحة املالية مبقارنة مبالغ املصاريف  مراقبة نشاط املصاحل امل
 املالية مع رقم املبيعات و املتابعة تطور هذه النسبة؛ 
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مراقبة نشاط املؤسسة ككل: ألن املشاكل املالية اليت تقع فيها املؤسسة ال تتحملها ابلضرورة مصلحة 
 لى مصاحل أخرى يف املؤسسة. املالية لوحدها ، بل ميكن أن حتمل ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : جدول املؤشرات " لوحة القيادة "  احملور السادس

 مفهوم جدول املؤشرات 

 أنواع جدول املؤشرات 
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 مراحل إعداد جدول املؤشرات

 دور جدول املؤشرات يف مراقبة التسيي 

 النسب املستخدمة يف جدول املؤشرات 

 أوال : مفهوم جدول املؤشرات

لقيادة من أهم أدوات مراقبة التسيري حبيث متكن املسري من أخذ نظرة شاملة عن وضعية  تعد لوحة ا
املؤسسة و مدى جناعة أساليب التسيري فيها من خالل النتائج احملققة و اليت تظهر يف لوحة القيادة  

ل على يد رجا  لوحة القيادة  فكرة  عن طريق مجلة من املؤشرات املتعلقة جبميع الوظائف ، و ظهرت 
حيث شبهوا تسيري املؤسسة بقيادة السيارة أو الطائرة ، إال أن قيادة   1939سنة    األمريكينياألعمال  

 املؤسسة أشد صعوبة و تعقيدا من قيادة السيارة. 

معروضة   خارجية  أو  داخلية  مصادر  من  احملصلة  للمعلومات  نظام  أهنا  على  القيادة  لوحة  تعرف  و 
تعلق جبميع وظائف املؤسسة ويكون هذا النظام شامل و سهل  بشكل واضح ، حتليلي ، و تركييب ت 

 االستعمال ، مبا يسهل ممارسة املسؤوليات و اختاذ القرارات.

و هي عبارة عن جمموعة من املؤشرات و املعلومات الضرورية و اليت ميكن من خالهلا احلصول على 
لت القرارات  اختاذ  و  االضطراابت  بكشف  تسمح  واضحة  و  شاملة  مع رؤاي  يتوافق  مبا  التسيري  وجيه 

 حتقيق األهداف عن طريق اإلسرتاتيجية.

 مصادر معلومات حمتوى لوحة القيادة:

 مصادر داخلية: 
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 املصادر الداخلية احملاسبية؛  ✓

 املصادر اإلحصائية؛  ✓

 مصادر مأخوذة من امليزانية؛ ✓

 مصادر تقنية.  ✓

 مصادر خارجية:

 معلومات املتعاملني؛  ✓

 نتائج دراسة السوق؛  ✓

 ابت.النقا ✓

  

 اثنيا : أنواع جداول املؤشرات

 ـ جدول املؤشرات التكتيكي :  1

و مراقبة   متابعة  للتأطري هتدف إىل  الدنيا  املستوايت  تتواجد يف  الكمية  ابلتقنية و  االجنازات تتصف 
و  املعطيات  أهنا حتتوي على كم هائل من  ، غري  الفوارق  استنتاج  و  و مقارنتها ابألهداف  املرحلية 

 ت و تفتقر إىل التحليل.املعلوما

 ـ جدول املؤشرات االسرتاتيجي:  2
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متناول   يف  توضع  و  العليا  املستوايت  يف  و    اإلطارات تتواجد  حمله،  الصائب يف  القرار  العليا الختاذ 
 ، و حيتوي على املعلومات العامة اخلاصة ابملؤسسة؛  اإلسرتاتيجيةوضع اخلطط و السياسات و 

من القمة إىل القاعدة حسب هيكل املؤسسة ، و عدد فروع و انتقلنا    يتزايد جداول املؤشرات كلما
، و يتمثل أساسا يف البناء الذي تتخذه     Gigogneاملصاحل و هذا ما نسميه عادة مببدأ جيقون  

القاعدة إىل القمة أو من مستوى   انتقلنا من  القاعدة إىل القمة ، حيث كلما  جداول املؤشرات من 
قل عدد اجلداول ، خلصت املعلومات ، و زادت التحاليل إىل ان نصل إىل  أدىن إىل مستوى أعلى  

العليا جدول أساسي رئيسي حيتوي على املعلومات الضرورية   اإلطارات القمة حيث يوضع يف متناول  
 اليت تساعد يف بناء األهداف املستقبلية للمؤسسة و لتفادي األخطاء. 

 اثلثا : مراحل إعداد لوحة القيادة 

إعدا مث إن  املؤشرات  إعداد   ، املعلومات  بتجميع  بدءا  مراحل  بعدة  املرور  يقتضي  القيادة  لوحة  د 
 تشكيلها و تكون هذه املراحل مرتابطة و متكاملة.

 

 إعداد لوحة القيادة           إعداد املؤشرات                           مجع املعلومات         

  

 

 ة الشروط ما يلي:فيما خيص املؤشرات فإنه جيب مراعا

Pertinente   اجلواب يف الوقت املناسب؛ : 

جرد املعلومات ـ اختيار 
 املعلومات ـ تبويب املعلومات 

حتديد املهام الرئيسية لكل قسم 
 ـ ترمجة األهداف إىل مؤشرات 

حتديد االحنراف ـ حتليل  
رافات ـ اختاذ القرارات االحن

 املناسبة 
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Rapide    السرعة : 

Synthétique   .شاملة للهدف العام للمؤسسة أي شاملة لكل فروع املؤسسة : 

 رابعا: دور لوحة القيادة يف مراقبة التسيي 

 ـ الدور التقييمي أو مهمة تقييمية :   1

است خالل  من  األداء  تقييم  يف  حتديد  تساعد  و كذا   ، التقديرات  و  النتائج  بني  الفرق  خالص 
 التصحيحية املالئمة يف أقرب اآلجال . اإلجراءات الختاذ  املسؤوليات 

 ـ الدور القيادي:   2

يسمح جدول املؤشرات مبعرفة مسار املؤسسة و ابلتايل قيادة املؤسسة من خالل املؤشرات اليت توضع  
 هذا املسار.

 مة يف جدول املؤشراتلنسب املستخد ا خامسا ـ

 ـ  الوسائل املستخدمة يف لوحة القيادة: 1

 استعماال هي:الوسائل األكثر 

الفروقات و   معلومات عنها ترسل إىل املسؤول عن إعداد    إعطاءاالحنرافات : تسمح بقياس بعض 
 االسرتاتيجي؛ اإلطار إىل إرساهلاو املطلوب منه لوحة القيادة 

 ؛ النسب اخلاصة به إبعداد النسب : كل مدير وحدة ملزم

 التمثيالت البيانية : مثل املنحنيات ، التقارير ، القوائم املالية و اجلداول.
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 : ـ النسب املستخدمة يف لوحة القيادة 2

 نسبة اإلجناز = التحقيقات / التقديرات 

 n – 1( / حتقيقات الفرتة   n-1حتقيقات الفرتة  -  nنسبة التطور = ) حتقيقات الفرتة 

 حتقيقات الفرتة –لعجز الباقي حتقيقه = تقديرات كلية ا

 جمموع التقديرات  –تقديرات النتيجة النهائية = التحقيقات + التقديرات الباقية 

 شكل منوذجي جلدول املؤشرات

 البيان       

 الفرتة

 نسبة التطور  نسبة االجناز  حتقيقات شهرية  تقديرات شهرية 

     جانفي

     فيفري 

     مارس 

     أفريل

     ماي 

     جوان
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     جويلية 

     أوت

     سبتمرب 

     أكتوبر

     نوفمرب 

     ديسمرب

 

 

 

 

 : اختيار االستثمار احملور السابع 

 مفهوم اختيار االستثمار

 طرق اختيار االستثمار 

 أمهية اختيار االستثمار
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 أوال: مفهوم اختيار االستثمار

 ة أبموال مؤكدة من أجل احلصول على أموال غري مؤكدة مستقبال.: التضحي تعريف االستثمار

االستثمار:  اختيار  عملية    تعريف  إجراء  بعد  اجنازه  أجل  من  األفضل  االستثمار  حتديد  عملية  هي 
يتم   و  املتوفرة.  االستثمارات  و  املتاحة  اإلمكانيات  االعتبار  بعني  آخذين  بدائل  عدة  بني  مفاضلة 

 كاليف، اإليرادات، سعر الفائدة. االختيار على أساس: الت

 اثنيا: طرق اختيار االستثمارات 

بناءا عليها يتوقعون مستقبل   املسريينلدى    اإلسرتاتيجيةعملية اختيار االستثمارات تعد من القرارات  
توجد عدة طرق  املؤسسة و أي خطأ يرتكب يف جمال تبين مشروع ما سيكون كارثيا للمؤسسة ،  و  

 ستثمارات نذكرها كما يلي: للمفاضلة بني اال

 الطرق اليت ال أتخذ بعني االعتبار القيمة احلالية للنقود: 

 "   délai de Récupération  "DRطريقة فرتة االسرتداد:  – 1

الرأمسال  يسرتجع  الذي  االستثمار  اختيار  يتم  حيث  استعماهلا،  يف  بساطة  األكثر  التقنية  هي  و 
التدفقات النقدية الصافية متساوية يتم حساب فرتة االسرتداد   املستثمر يف أقل وقت ممكن. إذا كانت

 ،   بواسطة العالقة التالية: فرتة االسرتداد = 

فرتة   حساب  يف  الرتاكمية  الطريقة  نستعمل  متساوية  غري  الصافية  النقدية  التدفقات  حالة  يف  و 
 االسرتداد.

 "   dement Taux Moyenne de ron   "TMRمعدل العائد املتوسط:  – 2

و يتم حتديده بقسمة متوسط صايف الربح على رأس املال املستثمر يف املشروع و يعرب عنه ابملعادلة  
 التالية: 
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   TMR                    معدل العائد املتوسط =  

السوق، و إذ السائد يف  املعدل  يتم مقارنته مع  املعدل  ا كان أكرب منه املشروع  و عند حساب هذا 
 يكون مقبول.

 اثنيا: الطرق اليت هتتم ابلقيمة احلالية للنقود: 

  ":طريقة القيمة احلالية الصافيةNette  ctuel Valeur A  "   VAN  
تعرب هذه الطريقة عن الفرق بني إيرادات و تكاليف املشروع بقيمها احلالية، إذا كان الفرق سالب  

كان الفارق موجب يقبل االستثمار و يتم اختيار االستثمار الذي حيقق أكرب يرتك االستثمار، و إذا  
 فارق موجب.

 
0C –s -( 1 + i ) S RVAN =     
 :طريقة فرتة االسرتداد املستحدثة للتدفقات النقدية 

االعتبار    هلا نفس املبدأ يف احلساب مع فرتة االسرتداد السابق ذكرها إال أن هذه الطريقة أتخذ بعني
 القيمة الزمنية للنقود. 

   :املعدل العائد الداخليTaux de Revenue Interne    "TRI    " 
و هو ذلك املعدل الذي جيعل جمموع القيم احلالية للعوائد السنوية مساواي للتكلفة املبدئية للمشروع،  

اخ يتم  و  معدوما.  للمشروع  احلالية  القيمة  الذي جيعل صايف  الفائدة  معدل  الذي  أي  املشروع  تيار 
 حيقق أكرب معدل عائد داخلي.

  مؤشر الرحبيةIndice de Revenue   " IR  " 
 .1تسمح هذه التقنية مبعرفة مردودية االستثمار، يتم قبول االستثمار الذي حيقق معدل أكرب من 

 مؤشر الرحبية =   
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 احملور الثامن حاالت شاملة

 ور األول " تكاليف مباشرة " متارين حول احمل 

 التمرين األول: 
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دج /    10كغ من املادة األولية بسعر    1200لصناعة جمموعة من املنتجات اتمة الصنع مت استعمال  
 دج / كغ.  9,5كغ من املادة األولية إلنتاج نفس اجملموعة بسعر   1000للكغ ، يف حني مت تقدير  

 املطلوب: 

 ابلطرق الثالث.حساب الفارق اإلمجايل و حتليله  ❖

 التمرين الثاين: 

كغ من املادة األولية بتكلفة وحدوية    10000وحدة ابستعمال    8000أنتجت إحدى املؤسسات  
 ون.  12,5كغ لكل وحدة منتجة ب   1,24وحدة نقدية بينما كانت قد توقعت  12قدرها 

 املطلوب: 

 حساب الفارق اإلمجايل و حتليله ابلطرق الثالث. ❖

 التمرين الثالث: 

ساعة عمل   140وحدة اتمة الصنع ، مت استخدام  1600لغ اإلنتاج احلقيقي يف أحد املؤسسات ب
ون   24ساعة عمل ب  150ون للساعة ، يف حني كان على بطاقة تكاليفها املعيارية  25ب 

 وحدة.  1500للساعة و ذلك إلنتاج 

 املطلوب: 

 حساب الفارق اإلمجايل و حتليله ابلطرق الثالث. ❖

 احلل:
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 ين األول: التمر 

 :  ـ حساب الفارق اإلمجايل 1

Cr –ET = Cs  

 الفرق  التكاليف احلقيقية  التكاليف املعيارية  البيان

sQ SP SC RQ P
R 

RC + ــــــــ 

 2500  12000 10 1200 9500 9,5 1000 املادة األولية

 

راجع غري مالئم أي أن املؤسسة مل تستطع أن تضبط تكاليفها و هذا الفارق  0>    2500
 ألحد األسباب التالية: 

 األهداف غري عقالنية؛ ✓

 تبذير يف الوسائل و اإلمكانيات؛ ✓

 التوجيهات و التعليمات خاطئة أو غري صائبة.   ✓

 :  ـ حتليل الفارق اإلمجايل إىل فوارق جزئية 2

 لتحديد املسؤوليات نقوم بتجزئة الفارق اإلمجايل إىل فوارق جزئية  

 الطريقة األوىل:
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P Q  -Q + Ps  P ET = Qs  

 الفرق  البيان

 ــــــــــ +

    QPs  فرق الكمية 

   Qs  P فرق السعر

 Q  P -  الفرق املشرتك 

 

 

1900 

500 

100 

 2500  اجملموع 

 

غري مالئم هدا يعين أن قسم اإلنتاج مل يستطع التحكم يف كمية املادة األولية   0فرق الكمية > 
 ي هناك تبذير يف املواد األولية على مستوى قسم اإلنتاج؛الالزمة للعملية اإلنتاجية ، أ

 غري مالئم هدا يعين أن قسم التموين مل يستطيع التحكم يف سعر املادة األولية .  0فرق السعر > 

 غري مالئم ، عدم مالئمة قسم اإلنتاج على قسم التموين. 0الفرق املشرتك > 

 الطريقة الثانية: 

Q PsP Qr +  ET =  

 الفرق  البيان
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 ــــــــــ +

 Q Psفرق الكمية   

 P Qr فرق السعر

 1900 

600 

 2500  اجملموع 

 الطريقة الثالثة : 

    rQ P P Qs +  ET =  

 

 الفرق  البيان

 ــــــــــ +

 Q Prفرق الكمية   

 P Qs فرق السعر

 2000 

500 

 

 2500  اجملموع 
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 التمرين الثاين: 

 يل:ـ حساب الفارق اإلمجا 1

Cr –ET = Cs  

 أوال علينا حساب الكميات املعيارية املوافقة لإلنتاج احلقيقي: 

1.24                        1 

                                                          X = 9920 

X                              8000 

 لفرق ا التكاليف احلقيقية  التكاليف املعيارية  البيان

sQ SP SC RQ RP RC + ــــــــ 

  4000 120000 12 10000 124000 12,5 9920 املادة األولية

فارق مالئم أي أن املؤسسة استطاعت أن تضبط تكاليفها و هذا راجع ألحد األسباب   0الفارق < 
تعليمات صائبة  التالية:األهداف عقالنية، االستخدام األمثل للوسائل و اإلمكانيات ، التوجيهات و ال

 و فعالة. 

 ـ حتليل الفارق اإلمجايل إىل فوارق جزئية:  2

 الطريقة األوىل:   

P Q  -Q P + Ps  ET = Qs  
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 الفرق  البيان

 ــــــــــ +

    QPsفرق الكمية

   Qs  P فرق السعر

 Q  P -  الفرق املشرتك 

 

4960 

40 

1000 

 

 

  4000 اجملموع 

 

 الطريقة الثانية: 

Q PsP Qr +  ET =  

 الفرق  البيان

 ــــــــــ +

 Q Psفرق الكمية   

 P Qr فرق السعر

 

5000 

1000 

 

  4000 اجملموع 
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 الطريقة الثالثة : 

  rQ P P Qs +  ET =  

 

 الفرق  البيان

 ــــــــــ +

 Q Prفرق الكمية   

 P Qs فرق السعر

 

4960 

960 

 

  4000 اجملموع 

 التمرين الثالث: 

 :  ـ حساب الفارق اإلمجايل 1

ET = Cs – Cr 

 أوال علينا حساب الكميات املعيارية املوافقة لإلنتاج احلقيقي: 

150                          1500           

                                                     X = 160 

X                           1600 
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 الفرق  التكاليف احلقيقية  عيارية التكاليف امل البيان

sQ SP SC RQ RP RC + ــــــــ 

  340 3500 25 140 3840 24 160 اليد العاملة املباشرة 

فارق مالئم أي أن املؤسسة استطاعت أن تضبط تكاليفها و هذا راجع ألحد األسباب   0الفارق < 
مكانيات ، التوجيهات و التعليمات صائبة  التالية:األهداف عقالنية، االستخدام األمثل للوسائل و اإل

 و فعالة. 

 ـ حتليل الفارق اإلمجايل إىل فوارق جزئية:  2

 الطريقة األوىل:

P. Q  -Q P + Ps  ET = Qs  

 الفرق  البيان

 ــــــــــ +

    QPs  فرق الكمية 

   Qs  P فرق السعر

 Q  -  الفرق املشرتك 
P 

480 

 

20 

 

160 
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  340 اجملموع 

 

فارق مالئم هذا يعين أن قسم اإلنتاج استطاع أن يتحكم يف عدد الساعات الالزمة للعملية   0رق الكمية <ف
 اإلنتاجية؛

فارق غري مالئم رايضيا لكنه مالئم اقتصاداي ، أي انه فارق غري مالئم متعمد حيث أن املؤسسة   0فرق السعر > 
 ت الالزمة للعملية اإلنتاجية. زادت يف أجرة الساعة الواحدة من أجل ضبط عدد الساعا 

 مالئمة قسم اإلنتاج على قسم املوارد البشرية. 0الفارق املشرتك < 

 الطريقة الثانية: 

Q PsP Qr +  ET =  

 الفرق  البيان

 ــــــــــ +

 Q Psفرق الكمية   

 P Qr فرق السعر

480 

 

 

140 

  340 اجملموع 

 الطريقة الثالثة : 
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   rQ P P Qs +  ET =  

                                    

 الفرق  البيان

 ــــــــــ +

 Q Prفرق الكمية   

 P Qs فرق السعر

500 

 

 

160 

  340 اجملموع 

 

 

 متارين حول احملور األول " تكاليف غي مباشرة " 

 التمرين األول: 

 أظهرت بطاقة التكاليف املعيارية ألحدى املؤسسات مايلي:

وحدة نقدية للكغ. اليد    25وحدة بـ    8000حدة من املنتوج تستلزم املواد األولية  و   1000إلنتاج  
املباشرة   بـ    4000العاملة  بلغت    30ساعة عمل  أما املصاريف غري مباشرة    4000وحدة نقدية، 
 وحدة نقدية.  45ساعة عمل بـ  
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املؤسسة   أنتجت  الفرتة  نفس  املستع  1100يف  املواد  حيث كانت  املنتوج  من    8910ملة  وحدة 
بـ   املباشرة    24وحدة  العاملة  اليد  للكغ، أما  بـ    4455وحدة نقدية  نقدية    31ساعة عمل  وحدة 

بلغت   املباشرة  الغري  املصاريف  أما  الثابتة    46بـ    4455للساعة،  التكاليف  بلغت  نقدية.  وحدة 
 وحدة نقدية.  16000

 : املطلوب

 حتديد الفرق اإلمجايل مع التحليل.  •

 مجايل إىل فوارق جزئية. جتزئة الفارق اإل •

 احلل:

 1 ـ حساب الفارق اإلمجايل

ET = CS _ CR 

 أوال علينا حساب الكميات املعيارية املوافقة لإلنتاج احلقيقي: 

 

 املادة األولية: 

8000                     1000  

                                               SQ      =8800                                                                             

1100                       QS   
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 اليد العاملة: 

4000                     1000  

                                            = 4400S Q 

1100                       QS   

 مصاريف غي مباشرة:

4000                     1000  

                                             = 4400S Q                                            

1100                       QS 

                       

 الفرق  التكاليف احلقيقية  التكاليف املعيارية  البيان

sQ SP SC RQ RP RC + ــــــــ 

  6160 213840 24 8910 220000 25 8800 ةاملادة األولي

 6105  138105 31 4455 132000 30 4400 44 اليد العاملة  

 6930  204930 46 4455 198000 45 4400 مصاريف غي مباشرة 
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 6875  556875   550000   اجملموع 

 

   0الفارق اإلمجايل >  

بط تكاليفها و هدا راجع ألحد األسباب  الفارق غري مالئم ، هذا يعين أن املؤسسة مل تستطع أن تض
 التالية: 

 األهداف غري عقالنية؛ ✓

 تبذير يف الوسائل و اإلمكانيات؛ ✓

 التوجيهات و التعليمات خاطئة أو غري صائبة.  ✓

 ـ جتزئة الفارق اإلمجايل إىل فوارق جزئية: 2

ة و حتليلهإىل فوارق جزئي  اإلمجايلملعرفة أسباب الفارق غري املالئم نقوم بتجزئة الفارق   

 املادة األولية: 

ET =  P Qr + Q Ps           

 الفرق  البيان

 ــــــــــ +
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 Q Psفرق الكمية   

 P Qr فرق السعر

 

8910 

2750 

 

  6160 اجملموع 

 اليد العاملة: 

ET =  P Qr + Q Ps 

 الفرق  البيان

 ــــــــــ +

 Q Psفرق الكمية   

 P Qr فرق السعر

 

 

1650 

4455 

 

 6105  اجملموع 

 املصاريف غي مباشرة: 

ET = E/B + E / A + E/R 

 أوال علينا حساب تكلفة امليزانية املرنة: 



 الدكتورة ساجي فاطيمة                           حماضرات و متارين يف مراقبة التسيي
 

 76 

+ CF/ARU CB = CSV 

 :UCSVنقوم حبساب التكلفة املتغرية املعيارية الوحدوية  

CT = 180000 

CV=CT _ CF 

CV = 180000 _ 16000 = 164000 

= 164000/4000 = 41U CSV 

CB = 41 + 16000/4000 = 44.59 

 E/Bحساب فارق على امليزانية 

) AR = ( 46 _ 44.59 ) 4455 = 6281.55 BC –R E/B = ( C 

 فارق غري مالئم

 E/Aحساب فارق على النشاط 

.55 ) ) AR = ( 44.59 _ 45 ) 4455 = ( 1826S CB _ E/A = ( C 

ج عن امتصاص كل األعباء احملتواة يف امليزانية  فارق مالئم ، هذا يعين أن هناك ربح زايدة الفعالية النات
 املرنة و أن هناك زايدة أو وفرة يف النشاط.

 E/Rحساب الفارق على املردودية 

= ( 4455 _ 4400 ) 45 = 2475S E/R = ( AR _ AS ) C 
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 فارق غري مالئم هذا يعين أن املؤسسة مل حتقق أرابحا يف اإلنتاجية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "  عتبة املردوديةالثاين "  متارين حول احملور 

 التمرين األول

وحدة    420000وحدة نقدية، و تكاليفها املتغرية    800000بلغ رقم أعمال إحدى املؤسسات  
 وحدة نقدية.  190000نقدية، كما بلغت التكاليف الثابتة  

 املطلوب: 

 حساب عتبة املردودية.  .1
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 حتديد النقطة امليتة  .2

 هامش األمان. حساب  .3

 حساب مؤشر األمان .4

 التمرين الثاين: 

دج كمية    200وحدة سعر البيع  1000حققت إحدى املؤسسات كمية مبيعات قدرت بـ 
 وحدة.  800مبيعات نقطة التعادل هي 

 املطلوب: 

 حساب هامش األمان و مؤشر األمان و تفسري كل منهما.  .1

       حتديد النقطة امليتة.  .2

 

 

 

 

 

 احلل:

 حل التمرين األول: 
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 ية:ـ حساب عتبة املردود  1

SR = CF . CA/MCV 

MCV = CA – CV 

MCV = 800000 – 420000 

MCV = 380000 

SR = 190000 . 800000 / 380000 

SR = 400000 

 ـ حتديد النقطة امليتة  2

PM = ( SR / CA ) . 360 

PM = ( 400000 / 800000 ) . 360 

PM = 180 JOURS 

هذا يعين أن املؤسسة سوف حتقق   N/  1/    1أشهر إذا كانت بداية نشاط املؤسسة هي   6أي 
 N/  06/   30رقم أعمال عتبة املردودية بتاريخ  

 ـ حساب هامش األمان: 3

MS = CA – SR 
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MS = 800000 – 400000 

MS = 400000 

 دون الوقوع يف خسارة.  ون 400000مقدار ميكن للمؤسسة أن ختفض من رقم أعماهلا 

 ـ حساب مؤشر األمان: 4

IS = MS / CA 

IS = 400000 / 800000 

IS = 50%  

 دون الوقوع يف خسارة. %50 بةنس ميكن للمؤسسة أن ختفض من رقم أعماهلا 

 حل التمرين الثاين: 

 ـ حساب هامش األمان: 1

MS = CA – SR 

X. QX CA = P 

CA = 200 . 1000 

CA = 200000 

  X. QX SR = P 
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SR = 200 . 800  

SR = 160000 

MS = 200000 – 160000 

MS = 40000 

 دون الوقوع يف خسارة.  ون  40000مقدار ميكن للمؤسسة أن ختفض من رقم أعماهلا       

 ـ حساب مؤشر األمان: 2

IS = MS / CA 

IS = 40000 /200000 

IS = 20%  

 دون الوقوع يف خسارة. %20 بةنس ميكن للمؤسسة أن ختفض من رقم أعماهلا  

 ـ حتديد النقطة امليتة:  3

PM = ( SR / CA ) 360 

PM = ( 160000 / 200000 ) 360 

PM = 288 Jours 

 يوم  18أشهر و  9أي حتقق املؤسسة عتبة املردودية خالل 
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فإهنا ستحقق عتبة املردودية بتاريخ   2020/   01/   01لو فرضنا أن املؤسسة بدأت نشاطها بتاريخ 
18   /10   /2020 

 

 

 متارين حول احملور الثالث : " تكلفة اهلامشية "   

 تمرين األولال

الثابتة   التكاليف  التكاليف املتغرية    900متثل  البيع الوحدوي    29Xدج، و    216. يف حني سعر 
 دج.

 املطلوب: 

 حتديد األفضلية االقتصادية. .1

 حتديد األفضلية اإلنتاجية.  .2

 حتديد النتيجة املثلى.  .3

 التمرين الثاين 

، سعر البيع       F (x) = 9سطة   لدينا املعادلة التالية و اليت تعرب عن مشتق التكلفة املتو 
 و.ن.   65

 املطلوب  

 حتديد األفضلية االقتصادية  .1



 الدكتورة ساجي فاطيمة                           حماضرات و متارين يف مراقبة التسيي
 

 83 

 حتديد األفضلية التقنية .2
 حتديد النتيجة املثلى  .3

 

 حل التمرين األول: 

 أوال علينا حتديد معادالت خمتلف التكاليف: 

  9X =CT →CT= CF + CV 9002 +التكاليف اإلمجالية : 

 CM = 18X  →* CM = ( CT ):         التكلفة اهلامشية

 cm = CT/X → cm = 9X + 900/Xالتكلفة املتوسطة : 

 :  OE ـ حتديد األفضلية االقتصادية 1

12X =  → 21618X =  →CM = PV  →OE  

 وحدة   12حجم اإلنتاج األمثل " الذي حيقق للمؤسسة أقصى ربح إمجايل هو 

 ـ حتديد األفضلية االنتاجية  2

OP  → ( cm )*  = 0 → 9X + 900/X= 0 → X = 10  

 وحدات  10حجم اإلنتاج الذي حيقق للمؤسسة أكرب ربح وحدوي هو 

 ـ حساب النتيجة املثلى: 3

 حلساب النتيجة املثلى نقوم بتعويض قيمة األفضلية االقتصادية يف معادلة النتيجة 
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 التكاليف اإلمجالية  –النتيجة = رقم األعمال 

 (    900+ "  212×   9) "   –(   621×  12النتيجة = ) 

 396النتيجة = 

 : حل التمرين الثاين 

 أوال علينا حتديد معادلة التكلفة اإلمجالية و التكلفة اهلامشية و التكلفة املتوسطة

  X –9/281لدينا مشتق التكلفة املتوسطة = 

أي التكلفة    التكلفة املتوسطة " نستخدم التكامل من أجل استخراج معادلة التكلفة املتوسطة
 "   X –9/281املتوسطة هي الدالة األصلية للدالة  

Cm = 9X + 81/X     

 التكلفة اإلمجالية = التكلفة املتوسطة × عدد الوحدات 

+ 812 CT = 9 X →X  ×CT = cm  

 التكلفة اهلامشية : مشتق التكلفة اإلمجالية 

 CM = 18 X  

 :    OEـ حتديد األفضلية االقتصادية  1 

تاج الذي حيقق األفضلية االقتصادية هو حجم اإلنتاج األمثل الذي حيقق املساواة التالية :  حجم اإلن
 التكلفة اهلامشية = سعر البيع
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X = 3.61 →18X = 65  → CM = PV →OE  

 : OPـ حتديد األفضلية اإلنتاجية  2

وحدوي و هو   حجم اإلنتاج الذي حيقق األفضلية اإلنتاجية هو حجم اإلنتاج الذي حيقق أكرب ربح
 الذي حيقق املعادلة التالية : 

CM = cm     0=أو * ( cm ) 

X= 3 →18 X = 9X + 81/X  →CM = cm  →OP  

 ـ حتديد النتيجة املثلى:  3

 النتيجة املثلى تتحقق عند حجم اإلنتاج األمثل أي عند األفضلية االقتصادية:

 التكاليف اإلمجالية  -النتيجة = رقم األعمال  

 36,36 النتيجة =

 

 

 متارين حول احملور  الرابع : " امليزانية التقديرية "    

 التمرين األول: 

 عن فرتة من الفرتات رية و الفعلية ملبيعات مؤسسة البسمةإليك امليزانية التقدي 
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 الفعلي  املقدر  

املنتوج  01املنتوج  
02 

املنتوج  اجملموع 
01 

املنتوج 
02 

 اجملموع 

 الكميات

 سعر البيع

 ألعمال رقم ا

800 

16 

12800 

1200 

12 

14400 

2000 

- 

27200 

1000 

15 

15000 

1120 

14 

15680 

2120 

- 

30680 

تغرية املعيارية التكلفة امل
 الوحدوية 

التكلفة املتغرية املعيارية 
 اإلمجالية 

8 

 

6400 

6 

 

720 

- 

 

13600 

8 

 

8000 

6 

 

6720 

- 

 

14720 

 هامش على التكلفة املتغرية 

ملتغرية هامش على التكلفة ا
 للوحدة 

6400 

8 

7200 

6 

13600 

6.8 

7000 

7 

8960 

8 

15960 

 

- 

 

 املطلوب: 

 حساب االحنراف الكلي و احنراف على اهلامش مع التحليل.  .1
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حساب االحنرافات اجلزئية التالية: احنراف الكمية، احنراف املزيج، احنراف حجم السوق، احنراف  .2
وحدة، و حجم السوق الفعلي:   20000هو:  حصة السوق. مع العلم أن: حجم السوق التقديري  

 . وحدة 26500

 

 التمرين الثاين: 

، و  2020وحدة من املنتوج ) ج( خالل عام    6000الصناعية إلنتاج و بيع    التاجخططت شركة  
  230دج للوحدة، و أن التكلفة املعيارية    350أوضحت الدراسات املعيارية أن سعر البيع املعياري  

  2020دج للوحدة. و لقد كانت البياانت الفعلية لعام    120بح املعياري  دج للوحدة، و هامش الر 
 كما يلي: 

دج للوحدة،    230دج للوحدة، بتكلفة فعلية    320وحدة بسعر بيع فعلي    5000كمية املبيعات  
 دج للوحدة. 90و هبامش ربح فعلي 

   املطلوب:

 تحليل.حساب االحنراف اإلمجايل للهامش و حتليله إىل فوارق جزئية مع ال .1

 احلل:

 التمرين األول

 ـ حساب اإلحنراف الكلي 1

 رقم األعمال املقدر  –االحنراف الكلي = رقم األعمال الفعلي 
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 27200  – 30680االحنراف الكلي = 

 3480االحنراف الكلي = 

 فارق مالئم   2200=     12800 –  15000منتوج األول = 

 ئمفارق مال   1280=   14400 –  15680منتوج الثاين = 

 حتليل الفارق على رقم األعمال إىل فوارق جزئية ابلنسبة للمنتوج األول و املنتوج الثاين 

 املنتوج األول: 

( غي    800= )    800(    16  –  15فرق السعر = الكمية املعيارية × التغي فقي السعر = )  
 مالئم

  ( الكمية =  التغي يف  احلقيقي ×  السعر  الكمية =    3000  =   15(    800  –  1000فرق 
 مالئم

 املنتوج الثاين: 

  = السعر  فقي  التغي   × املعيارية  الكمية   = السعر    2400( =    12  –  14)    1200فرق 
 مالئم

  1120( = )    1200  –  1120)    14فرق الكمية = السعر احلقيقي × التغي يف الكمية =  
 ( غي مالئم

 ـ إحنراف على اهلامش 2
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هي : احنراف الكمية ، احنراف السعر ، احنراف الكمية ،  ميكن حتليل هذا االحنراف إىل مكوانته و  
 احنراف املزيج. 

  احنراف الكمية : 

 كمية معيارية ( اهلامش املرجح املعياري للوحدة  –احنراف الكمية = ) كمية حقيقية 

 فارق مالئم.  816=   6,8(    2000  – 2120احنراف الكمية = )  

  السعر: فارق 

 اهلامش املعياري للوحدة ( الكمية الفعلية –لوحدة فارق السعر = ) اهلامش الفعلي ل

 ( غري مالئم   1000= )   1000(  8 – 7املنتوج األول: فارق السعر = ) 

 مالئم 2240=  1120(  6 – 8املنتوج الثاين: فارق السعر = ) 

 مالئم 1240=  2240( +  1000فارق السعر الكلي = ) 

  :احنراف املزيج 

الكميا   (  = املزيج  الفعلي  احنراف  ابملزيج  الفعلية  اهلامش    –ت   ) املعياري  ابملزيج  الفعلية  الكميات 
 املعياري 

 حنسب الكميات الفعلية ابملزيج املعياري: 

 املنتوج األول:

2000 → 800 X = 848 
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X    →2120  

 املنتوج الثاين:

2000 → 1200 X = 1272 

X    →2120  

 1216=  8(    848 – 1000احنرف املزيج للمنتوج األول = )  

 (  912= )   6(   1272 – 1120احنراف املزيج للمنتوج الثاين = )  

 304=   912 –  1216احنراف املزيج =  

   304+ 2140+  816احنراف اهلامش = 

 3260احنراف اهلامش = 

 احنراف الكمية حيلل بدوره إىل احنراف حجم السوق و احنراف حصة السوق  

 التقديرية يف السوق نقوم حبساب حصة املؤسسة الفعلية و 

 حصة املؤسسة التقديرية 

20000 → 100%  X  = 10% 

2000 → X        

  حصة املؤسسة الفعلية 
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26500 → 100%  X  = 8% 

2120 → X        

السوق  حجم  النشاط    احنراف  يف  الفعلية  الكمية   (  ) السوق  حلصة  التقديرية  النسبة   (  =– 
 ) اهلامش املقدر املرجح للوحدة ( الكمية الكلية التقديرية يف النشاط ( 

 مالئم 4420=  6,8(   20000 – 26500)  0,1 احنراف حجم السوق =

هذا االحنراف يبني أن حجم السوق قد اتسع و ابلتايل فمن املرتقب أن حتصل املؤسسة على هامش 
 دج 4420إضايف يقدر ب 

السوق   يف  للحصة  الفعلية  النسبة   (  = السوق  حصة  يف   النسبة  –احنراف  للحصة  التقديرية 
 السوق ( ) الكمية الكلية الفعلية يف النشاط ( ) اهلامش املقدر املرجح للوحدة ( 

 ( غي مالئم 3604) =  6,8×  26500(×   1 – 0,08= ) احنراف حصة السوق 

حصتها   حبيث كانت  اخنفضت  قد  السوق  يف  املؤسسة  حصة  أن  يبني  االحنراف  و    %  10هذا 
 من حصتها يف السوق.  % 2هنا ضيعت أي أ  % 8اخنفضت إىل 

 التمرين الثاين: 

 ـ حساب الفارق اإلمجايل للهامش:  1

 اهلامش اإلمجايل املقدر –الفارق اإلمجايل للهامش = اهلامش اإلمجايل احلقيقي 

 (    6000×   120)    –(   5000×   90)  الفارق اإلمجايل =
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 ( غي مالئم  270000الفارق اإلمجايل = ) 

  فوارق اجلزئيةـ حتليل إىل 2

 هامش معياري ( كمية احلقيقية –فارق اهلامش الوحدوي = ) هامش حقيقي 

 5000(  120  – 90فارق اهلامش الوحدوي = ) 

 ( فارق غي مالئم  150000فارق اهلامش الوحدوي = ) 

 الكمية املعيارية ( اهلامش املعياري  –فارق الكمية = ) الكمية احلقيقية 

 120(   6000 –  5000فارق الكمية = ) 

 ( غي مالئم  120000فارق الكمية = ) 

دج يعود اخنفاض أسعار البيع مما أدى إىل   720000إن تراجع األرابح املخططة مببلغ إمجايل قدره 
دج و كذلك يعود إىل تراجع حجم املبيعات ، مما أدى إىل اخنفاض   150000اخنفاض الربح مببلغ 

كون هذا الرتاجع يف كمية و سعر املبيعات انتج عن عوامل دج ، و قد ي 120000الربح مبقدار 
خارجية سوقية " منافسة مثال " أو عوامل داخلية مثل تقصري من اإلدارة أو ضعف يف فاعليتها ، لذا  

 يتوجب على اإلدارة دراسة األسباب و اختاذ القرارات التصحيحية الالزمة. 

 

 

 ت "متارين حول احملور  اخلامس : " جدول املؤشرا
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 التمرين األول: 

 إليك املعطيات التالية ملؤسسة البسمة املتعلقة بقسم اإلنتاج:

 البيان             

 الفرتة

 2013حتقيقات   2014حتقيقات   2014تقديرات  

 2500 1500 2000 جانفي

 2500 2500 3000 فيفري 

 2500 2000 2500 مارس 

 4000 2000 3000 أفريل

 4000 3000 4000 ماي 

 4000 3000 3500 جوان

   1500 جويلية 

   1800 أوت

   2000 سبتمرب 

   3000 أكتوبر
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   3500 نوفمرب 

   3500 ديسمرب

 املطلوب: 

 إعداد جدول مؤشرات ملؤسسة البسمة.  .1
 .النتيجة النهائية أوجد العجز الباقي حتقيقه و تقديرات  .2
 

 التمرين الثاين: 
 حققت مؤسسة البدر النتائج التالية: 

 2019حتقيقات  2020حتقيقات  2020 تقديرات 

 اإلنتاج  البيع  اإلنتاج  البيع  اإلنتاج  البيع 

 3500 3000 3000 2800 3500 3000 جانفي

 2800 2500 3200 2500 3500 3000 فيفري 

 3500 3100 3400 3300 3500 3500 مارس 

     4200 4500 أفريل

     4200 5000 ماي 



 الدكتورة ساجي فاطيمة                           حماضرات و متارين يف مراقبة التسيي
 

 95 

     4200 5000 جوان

 املطلوب: 
 ضع جدول مؤشرات هلذه املؤسسة. .1

 قيقه و تقديرات النتيجة النهائيةاحسب العجز الباقي حت .2

 احلل : 

 حل التمرين األول: 

 عداد جدول املؤشراتإـ  1

 البيان

 الفرتة

تقديرات 
2014 

حتقيقات 
2014 

 نسبة التطور  نسبة االجناز  2013حتقيقات  

 % 40 - %75 2500 1500 2000 جانفي

 0 % 83 2500 2500 3000 فيفري 

 -  % 20 % 80 2500 2000 2500 مارس 

 % 50 - % 66 4000 2000 3000 أفريل

 % 25 - % 75 4000 3000 4000 ماي 
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 % 25 - % 85 4000 3000 3500 جوان

     1500 جويلية 

     1800 أوت

     2000 سبتمرب 

     3000 أكتوبر

     3500 نوفمرب 

     3500 ديسمرب

   19500 14000 333000 اجملموع 

 حساب العجز الباقي حتقيقه: 

 حتقيقات الفرتة –العجز الباقي حتقيقه = التقديرات الكلية 

 14000 – 333000العجز الباقي حتقيقه = 

 و ميثل العجز السنوي     19300العجز الباقي حتقيقه = 

 حساب تقديرات النتيجة النهائية: 

 جمموع التقديرات –ديرات الباقية تقديرات النتيجة النهائية = التحقيقات + التق
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 333000 –  15300+   14000تقديرات النتيجة النهائية = 

 (   4000تقديرات النتيجة النهائية = ) 

 حل التمرين الثاين: 

 ـ إعداد جدول املؤشرات: 1

 نسبة التطور  نسبة االجناز  2019حتقيقات  2020حتقيقات  2020تقديرات   

 البيع  االنتاج  البيع  االنتاج  اإلنتاج  البيع  ج اإلنتا  البيع  اإلنتاج  البيع 

 ( %6) (  % 14)  % 93 % 85 3500 3000 3000 2800 3500 3000 جانفي

 0 % 14 % 83 % 91 2800 2500 3200 2500 3500 3000 فيفري 

 % 6 ( %2) % 94 % 97 3500 3100 3400 3300 3500 3500 مارس

         4200 4500 أفريل 

         4200 5000 ماي

         4200 5000 جوان

     9800 8600 9600 8600 24000 23100 اجملموع 

 

 ـ حساب العجز الباقي حتقيقه: 2
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 حتقيقات الفرتة –العجز الباقي حتقيقه = التقديرات الكلية 

 13500=  9600 – 23100اإلنتاج = 

 15400=   8600 – 24000البيع = 

 ية: ـ حساب تقديرات النتيجة النهائ 3

 جمموع التقديرات –تقديرات النتيجة النهائية = التحقيقات + التقديرات الباقية 

 (  900= )   23100  – 12600+   9600اإلنتاج = 

 (   900= )   24000 – 14500+   8600البيع = 

 

 

 

 

 متارين حول احملور  السادس : " اختيار االستثمارات "

 01التمرين رقم 

دج التدفقات النقدية الصافية  180000سنوات تكلفته هي    04ي  مشروع استثماري عمره اإلنتاج
 دج سنواي   60000متساوية خالل عمره اإلنتاجي و هي  

 املطلوب: 
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 ابستعمال الطرق التالية:  %  10أعط تقييما للمشروع  مع العلم أن معدل اخلصم هو  

 طريقة فرتة االسرتداد.  .1
 طريقة معدل العائد املتوسط.  .2
 الية. طريقة صايف القيمة احل .3
 طريقة معدل العائد الداخلي. .4
 طريقة فرتة االسرتداد املستحدثة. .5
 طريقة دليل الرحبية.  .6

 02التمرين رقم 

اإلنتاجي   عمره  استثماري  املبدئية    05مشروع  تكلفته   ، النقدية    250000سنوات  التدفقات 
 ون  70000الصافية متساوية خالل عمره اإلنتاجي و تبلغ 

 املطلوب: 

 روع ابلطريقتني:أعط تقييما للمش 

 فرتة االسرتداد؛ .1

 ؛   % 10صايف القيمة احلالية إذا علمت أن معدل اخلصم هو  .2

 اشرح الفرق بني الطريقتني. .3

 احلل:

 حل التمرين األول: 

 ـ طريقة فرتة االسرتداد  1
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   فرتة اإلسرتداد = التكلفة املبدئية للمشروع / التدفق السنوي

   3=  6000/  180000فرتة االسرتداد = 

بعد مرور   أمواله  املشروع  ابلتايل    3يسرتد  و  للمشروع  اإلنتاجي  العمر  أقل من  مدة  و هي  سنوات 
 املشروع مقبول مبدئيا. 

 ـ معدل العائد املتوسط : 2

 معدل العائد املتوسط = متوسط العائد السنوي / التكلفة املبدئية للمشروع 

 % 33,4=  180000( /   4/   4×  60000معدل العائد املتوسط = )  

 معدل العائد املتوسط أكرب من سعر الفائدة السائد يف السوق و ابلتايل املشروع مقبول مبدئيا. 

 ـ صايف القيمة احلالية:  3

 التكلفة املبدئية  –{  معدل الفائدة  / -n+ معدل الفائدة ( 1)  – 1 } صايف القيمة احلالية = التدفق النقدي السنوي 

 180000  – (  0,1  / 4- 1,1 – 1  ) 60000صايف القيمة احلالية =  

 9000صايف القيمة احلالية = 

 صايف القيمة احلالية موجبة و ابلتايل املشروع مقبول مبدئيا. 

 ـ طريقة فرتة االسرتداد املستحدثة:  4
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قدره   فائض  مع  الرابعة  السنة  أمواله خالل  املشروع  اإلنتاجي    9000يسرتد  العمر  من  أقل  هي  و 
 املشروع مقبول مبدئيا " الحظ اجلدول "للمشروع و ابلتايل 

 1 2 3 4  

1 /1  +i 0.90 0.82 0.75 0.68  

القيمة احلالية 
 % 10ل 

54000 49200 45000 40800 189000 

DR 
 املستحدثة 

126000 76800 31800 -9000  

1  /1   +i 0.86 0.75 0.65 0.57  

 166980 34200 39000 45000 51600 % 15قح 

1 /1  +i 0.93 0.87 0.81 0.76  

 202200 45600 48600 52200 55800 % 7قح 

 ـ طريقة املعدل العائد الداخلي:  5
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حلساب معدل العائد الداخلي نفرض معدلني للخصم واحد أكرب و اآلخر أصغر من معدل اخلصم  
معدل السائد يف السوق مث حنسب صايف القيمة احلالة لكال املعدلني و انطالقا من كل معدل حنسب  

 العائد الداخلي حسب اخلطوات التالية: 

 املرحلة األوىل:

معدلني   اجلدول   %  15و     %  7فرضنا  يف  موضح  هو  معدل كما  لكل  احلالية  قيمة  و حنسب 
 أعاله.

 املرحلة الثانية: 

 نقوم بطرح القيمة احلالية للمعدلني اجلديدين من بعضهما كما يلي: 

15 % → 169800 

7 % → 202200 

8 % → 32400 

 املرحلة الثالثة: 

 أنخذ أحد املعدلني 

 يكون لدينا:  % 15إذا أخذان 

8 % → 32400 

X → 10200        " - 10200  15متثل صايف القيمة احلالية ملعدل اخلصم %  " 



 الدكتورة ساجي فاطيمة                           حماضرات و متارين يف مراقبة التسيي
 

 103 

X = - 2.519 

TRI = 15 – 2.519 = 12.48% 

 % 7إذا أخذان 

8 % → 32400 

X → 22200            "222000  7احلالية ملعدل اخلصم متثل صايف القيمة %   " 

X = 5.482 

TRI = 7 + 5.482 = 12.48 

 مبا أن معدل العائد الداخلي أكرب من معدل الفائدة السائد يف السوق فاملشروع مقبول مبدئيا

 ـ دليل الرحبية  6

 مؤشر الرحبية = جمموع العوائد بقيمها احلالية / التكلفة املبدئية للمشروع

 180000 /  189000مؤشر الرحبية = 

 1,05مؤشر الرحبية = 

 مؤشر الرحبية أكرب من الواحد و ابلتايل املشروع مقبول مبدئيا. 

 مبا أن املشروع مقبول عن طريق كل الطرق فهو مقبول
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 حل التمرين الثاين: 

 ـ حساب فرتة االسرتداد:  1

 التدفقات النقدية متساوية 

 السنويفرتة االسرتداد = تكلفة املشروع / التدفق النقدي  

   70000/  250000فرتة االسرتداد = 

  = االسرتداد  أمواله خالل    3,57فرتة  املشروع  يسرتجع   ، و    3سنوات  إذن    أشهر  6سنوات   ،
 املشروع مقبول مبدئيا. 

 ـ حساب صايف القيمة احلالية :  2

 التدفقات النقدية متساوية

 التكلفة املبدئية  –{  معدل الفائدة  / -nدل الفائدة (+ مع 1)  – 1 } صايف القيمة احلالية = التدفق النقدي السنوي 

 250000  – (  0,1  / 5- 1,1 – 1  ) 70000صايف القيمة احلالية =  

 250000  - 265355,0739صايف القيمة احلالية =  

 15355,07386صايف القيمة احلالية = 

 0املشروع مقبول ألن صايف القيمة احلالية أكرب من 

 تني: ـ الفرق بني الطريق 3
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صايف القيمة احلالية أتخذ بعني االعتبار القيمة الزمنية للنقود، أما فرتة االسرتداد ال أتخذ بعني   ✓
 االعتبار القيمة الزمنية للنقود؛

صايف القيمة احلالية حتسب مردودية املشروع و رحبيته " عوائده " ، أما فرتة االسرتداد ال أتخذ   ✓
 دة اسرتجاع تكاليفه.بعني االعتبار مردودية املشروع بعد م

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة املراجع: 

 د . عقون سعاد ، " مراقبة التسيري دروس و تطبيقات "   .1
 

" الرقابة املالية على األموال العامة يف مواجهة األنشطة غي املشروعة  علي أنور العسكري،  .2
 . 2008مكتبة بستان املعرفة طباعة و نشر و توزيع الكتب اإلسكندرية  "،
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، جهينة للنشر و التوزيع عمان، الطبعة الرقابة املالية يف القطاع احلكومي "" هيم محاد، أكرم ابرا .3
 . 2005األوىل 

انصر دادي عدون ، مراقبة التسيري يف املؤسسة االقتصادية " ، دار احملمدية العامة ، اجلزائر ،   .4
2004   

 . اجلزائر  اج " ، درا احملمدية ،شناف فريد ، " مدخل للموازنة التقديرية للنت .5

" تنظيم االدارة املالية : من أجل ترشيد االنفاق احلكومي و مكافحة حممود حسني الوادي،  .6
 . 2010األردن، الطبعة األوىل  –دار الصفاء للنشر و التوزيع، عمان الفساد "، 

علي أمحد أبو احلسن ، كمال الدين الدهراوي ، حماسبة التكاليف للتخطيط و الرقابة " ، الدار   .7
 .   1997امعية طبع نشر و توزيع ، االسكندرية مصر ، اجل

جربائيل جوزيف كحالة ، رضوان حلوة حنان ، " حماسبة التكاليف املعيارية ـ رقابة و اثبات ـ " ،   .8
 .   2011دار الثقافة للنشر و التوزيع ، األردن ، الطبعة الرابعة ، 

طبوعات اجلامعية ، الطبعة الرابعة ، بن  بويعقوب عبد الكرمي ، " احملاسبة التحليلية " ، ديوان امل .9
 .   2005عكنون اجلزائر ،  

10. Henri Davasse . Georges Langlois . «  comptabilité 
analytique & Gestion budgétair » ; Berti Edition Alger , 2010 . 

11. Claude Alazard , Sabine Sépari  ,( control de gestion , 
6émeédition ; dunod , Paris ; 2004 ; P 1 
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