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التدرجات السنوية  -ثانوي -

مقدمة
في إطار التحضير للموسم الدراسي  ، 2019-2018وسعيا من وزارة التربية الوطنية لضمان جودة التعليم
وتحسين األداء التربويالبيداغوجي  ،ومواصلة لإلصالحات التي باشرتها  ،تضع المفتشية العامة للبيداغوجيا بين
أيدى الممارسين التربويين تدرج التعلمات كأدوات عمل مكملة للسندات المرجعية المعتمدة  ،والمعمول بها في
الميدان في مرحلة التعليم الثانوي  ،بغرض تيسير قراءة وفهم وتنفيذ المنهاج وتوحيد تناول المضامين في إطار
التوجيهات التى ينص عليها المنهاج  ،والذى تم توضيحه في الوثائق المرافقة لكل مادة  .كما تسمح هذه
التدرجات من الناحية المنهجية بتحقيق االنسجام بينه وبين مخطط التقويم البيداغوجي ومخطط المراقبة المستمرة
 ،وتجسيدا لهذه المعطيات نطلب من الجميع قراءة وفهم مبدأ التدرجات من أجل وضعها حيز التنفيذ  ،وتدخل
المفتشين باستمرار لمرافقة األساتذة خاصة الجدد منهم لتعديل أوتكييف األنشطة –خاصة منها التطبيقية حسب
توفر التجهيزات المخبرية لمادة التكنولوجيا أو أجهزة اإلعالم اآللى للمحاكاة –التى يرونها مناسبة وفق ماتفتضيه
الكفاءة المرصودة ،شريطة المصادقة من طرف مفتش التربية الوطنية للمادة .

وزارة التربية الوطنية
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مذكرة منهجية
لقد وردت في ديباجات المناهج التعليمية و الوثائق المرافقة لها توجيهات تربوية هامة ،تخص كيفية التنفيذ البيداغوجي
للمناهج ،غير أن الممارسات الميدانية من جهة ،و اعتماد الوزارة ؛منذ مدة ،توزيعات سنوية للمقررات الدراسية تلزم األساتذة
باحترام آجال تنفيذها ،و تكليف هيئات الرقابة و المتابعة من تقييم نسبة انجازها خطيا،
و تقديم الحلول الستكمالها استكماال كميا تراكميا ،مما دفعنا إلى إعادة طرح الموضوع بإلحاح بغرض تقديم البديل كون الفرق
شاسع بين تنفيذ المنهاج و التدرج فــي تنفيــذه .فاألول يعتمد على توزيع آلي ،مقيد ،معد وفق مقاييس حسابية زمنية ببرمجة
خطية محضة ،يكون التناول فيه تسلسليا و بكل الجزئيات و الحيثيات بدعوى التحضير الجدي للمتعلمين لالمتحانات مما ترتب
عنه ممارسات سلبية كالتلقين و الحشو لدى و الحفظ و االسترجاع دون تحليل أو تعليل  ،و اقتصر التقييم على منح عالمات .
بينما الثاني أي التدرج السنوي لبناء التعلمات يركز على الكيفية التي يتم بها تنفيذ المنهاج باحترام وتيرة التعلم و قدرات المتعلم
و استقالليته ،واعتبار الكفاءة مبدأ منظما للمنهاج ،و تكون هذه الكفاءة بمثابة منطلق و نقطة وصول ألي عمل تربوي .كما
اعتبر المحتويات المعرفية كمورد من الموارد التي تخدم الكفاءة الموارد .في إطار شبكة المفاهيم المهيكلة للمادة بأقل األمثلة
و التمثيالت الموصلة إلى الكفاءات المستهدفة.
وزارة التربية الوطنية
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الكفاءات الختامية لتدريس المادة :

 .1التحكم في المبادئ والمفاهيم والقواعد المحاسبية الخاصة بأعمال نهاية السنة والتسويات المختلفة.
 .2التحكم في التقنيات المحاسبية والمالية باستخدام المعلوماتية كأداة للتحليل والتطبيق والتلخيص.
 .3التحكم في العمليات المتصلة بمعالجة المعطيات الكمية (المحاسبية والمالية) المتعلقة بالمؤسسة.
 .4إعداد وتحليل الكشوفات المالية وصياغة ملخصاتها وتبليغها.
 .5مراقبة الوثائق المحاسبية واستغاللها في إعداد مشاريع تقديرية بهدف تحديد المسؤوليات وترشيد
القرارات اإلدارية المتعلقة بالجوانب االقتصادية بصفة عامة والمالية بصفة خاصة.
 .6توظيف المفاهيم المحاسبية للتبرير والتدليل في مواقفخاصة بالناحية المالية.
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التدرج السنوى في بناء التعلمات وفق ميادين المادة
الميدان
--1

الكفاءات
الختامية

مركبات
الكفاءة

المعارف كموارد
الوحدة  : 01 :تقديم أعمال نهاية السنة
 -1مقدمة حول أعمال نهاية السنة

أعمال نهاية السنة
(التسويات)

ينجز
مختلف
التسويات
 يحدد مختلف مراحلالجرد
 يحدد األعمالالمرتبطة بالجرد

 -2تعريف الجرد
-3األهمية القانونية للجرد
 -4المراحل المختلفة للجرد
 -5الجرد المادي
– 1-5التعريف
 -2-5تنظيم الجرد المادي
أ -الجرد المادي لعناصر األصول
ب ـ الجرد المادي لعناصر الخصوم
 -6الجرد المحاسبي
 -1-6تسجيل قيود التسويات الناتجة عن الجرد
المادي
 -2-6إعداد ميزان المراجعة بعد الجرد

أنماط الوضعيات التعليمية

الزمن

معايير
التقويم

 02سا
(ساعتان)

تقديم مخطط لمراحل الجرد و
العمليات المرتبطة بكل مرحلة
يحدد خطوات تنظيم
أعمال نهاية السنة

-3.6تحديد النتيجة الصافية لألنشطة العادية
والنتيجة غير العادية
-4.6غعداد الكشوف المالية
أ-حسابالنتائج
ب-الميزانيةالختامية
ج –الجداوالألخرىوالملحق

5

الوحدة  02:االهتالكاتونقصقيمةالتثبيتات

ـ إنجاز مخطط
االهتالكات بالطرق
الثالثة
ـ تحديد خسارة القيمة
وتعديلها
ـ التسجيل المحاسبي
لالهتالك و خسارة
القيمة
ـ التسجيل المحاسبي
لعملية التنازل عن
التثبيتات

- Iاهتالك التثبيتات
.1تعريف االهتالك
 .2التثبيتات القابلة لالهتالك
.3طرق اهتالك التثبيتات
 -1.3االهتالك الخطي
 -2 .3االهتالك المتناقص
أ ـ المبدأ
ب ـ جدول االهتالك
 -3.3االهتالك المتزايد
أ ـ المبدأ
ب ـ جدول االهتالك
 -4التسجيل المحاسبي لالهتالك
 -IIخسائر قيمة التثبيتات
.1تعريف خسارة القيمة
 .2تحديد خسارة القيمة
.3التسجيل المحاسبي لخسارة قيمة التثبيتات
 .4إعادة تسوية خسارة القيمة
 .1.4زيادة مبلغ خسارة القيمة
.2.4إنقاص أو إلغاء خسارة القيمة
 .5إظهار االهتالك و خسارة القيمة
في الميزانية
 .6التنازل عن التثبيتات
.1.6المبدأ
.2.6التسجيل المحاسبي
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ساعات

ـ ينجز جدول
ـ وضعية انطالق
تخص اقتناء تثبيت معين ينجز االهتالك بمختلف
الطرق
من خاللها مخطط االهتالك
ـ يحدد خسارة
بالطرق الثالثة مع التسجيل
المحاسبي لإلهتالك  ،ثم يعاد القيمة و إعادة
تقييم التثبيت المقتنى إلثبات تسويتها
ـ يسجل االهتالك و
خسارة القيمة و تعديلها
مقتصرا على اإلهتالك الخطي خسارة القيمة
مع التسجيل المحاسبي لإلهتالك محاسبيا
و خسارة القيمة و إظهارهما ـ يسجل عملية
التنازل عن
في الميزانية
التثبيتات

ـ وضعية انطالق تخص
معلومات ضمن جدول يشمل
على تثبيت معنوي أو مادي و
مالي و معلومات كافية يتم
التنازل عنها بحيث يحقق واحد
منها فائض قيمة و اآلخر حالة
ناقص قيمة قصد تسجيلهما
محاسبيا والترحيل إلى الدفتر
الكبير
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ينجز و يسجل جرد
المخزونات

الوحدة  03:تسوية المخزونات
 Iـ طرق جرد المخزون
 .1الجرد الدائم
 .2الجرد المادي
IIـ تسوية فوارق الجرد
.1تعريف فارق الجرد
.2التسجيل المحاسبي لفرق الجرد
IIـ الجرد المتناوب
 .1حالة المشتريات (بضائع ،مواد أولية  ،تموينات
أخرى).
 .2حالة المنتجات تامة الصنع
 IIIـ خسارة قيمة المخزونات
.1تعريف خسارة قيمة المخزونات
 .2تسوية حساب خسائر القيمة الخاصة بالعناصر
المخزنة
 1.2ـ معاينة الخسارة ألول مرة
2.2ـ إعادة تقييم خسارة قيم العناصر المخزنة
أ ـ زيادة مبلغ خسارة القيمة
ب ـ إلغاء أو إنقاص مبلغ خسارة القيمة
3ـ إخراج المخزونات المعنية بخسارة القيمة
 .4إظهار خسارة القيمة في الميزانية
IVـ تسوية حسابات المشتريات المخزنة
 .1تسوية عدم استالم الفاتورة
 .2تسوية عدم استالم المخزون
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ساعات

ـ يحدد  PVو
يسجله محاسبيا مع
انطالقا من مجموعة عمليات
لدى مؤسسة تجارية و أخرى التعديل و اإلستعمال
إنتاجية ،يستخرج رصيد آخر ـ يحدد فرق الجرد و
يسجله محاسبيا
المدة المحاسبي ويقارنه بالجرد
ـ ينجز تسوية
المادي ثم يحسب الفوارق
المشتريات
ويسجل قيود التسوية الالزمة.
يأخذ نفس العمليات السابقة
ويطبق عليها الجرد المادي
التأكد من تحقق نفس النتائج
في الجردين
انطالقا من وضعية مخزونات
مؤسسة تجارية و أخرى
إنتاجية لفترتين متتاليتين
لمعاينة خسارة القيمة و
تسجيلها محاسبيا  ،مع تعديل
الخسارة و استعمال المخزونات
المعنية بالخسارة
انطالقا من وضعية الحساب 38
لمؤسسة مختلطة يسجل
التسويات المتعلقة بالحساب 38
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الوحدة  04 :تسوية عناصر األصول األخرى

ينجز تسويات
حسابات أ ـ الزبائن
ب ـ القيم المنقولة
للتوظيف
ج ـ البنوك و
المؤسسات المالية

 Iـ تسوية حسابات الزبائن
 .1تصنيف الزبائن
 1.1الزبائن العاديون
 2.1الزبائن المشكوك فيهم
 1.3الزبائن المعدومين
 .2خسائر القيمة عن حسابات الزبائن
 2.1تحويل الزبون العادي إلى زبون مشكوك فيه
 2.2معاينة خسارة القيمة
 3.2زيادة مبلغ خسارة القيمة
 4.2إلغاء أو إنقاص مبلغ خسارة القيمة
 5.2ترصيد حساب الزبون المشكوك فيه
 .3الديون المعدومة جزئيا أو كليا
 1.3تسجيل المبلغ المسدد
 2.3حالة الخسارة الحقيقية أكبر من الخسارة
المتوقعة
 3.3حالة الخسارة الحقيقة أصغر من الخسارة
المتوقعة
IIـ تسوية القيم المنقولة للتوظيف
 .1تسجيل عملية الحيازة
 .2تسجيل خسارة القيمة
 .3زيادة خسارة القيمة
 .4إنقاص و إلغاء خسارة القيمة
 .5التسجيل المحاسبي لعملية التنازل عن السندات
 1.5في حالة فائض قيمة
 2.5في حالة ناقص قيمة

انطالقا من جدولين يلخص
وضعية الزبائن العاديين و
المشكوك فيهم لدورتين على
األقل  ،يصنف الزبائن حسب
وضعيتهم المالية و يعالج
خسارة القيمة محاسبيا
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ـ يسجل تسويات
حسابات الزبائن
ـ تسجيل تسويات
حساب القيم
المنقولة للتوظيف و
التنازل عنها
ـ ينجز جدول
التقارب البنكي و
التسجيل المحاسبي
للحساب البنكي
ـ يسجل تسويات
القيم المودعة لدى
البنوك

من خالل حافظة األوراق المالية
لمؤسسة معينة لفترتين
متتاليتين على األقل يسجل
محاسبيا :
ـ عملية شراء القيم المنقولة
ـ إعادة تقييمها ( حالتي النقص
و الفائض)
ـ التنازل عن السندات عند
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حالتي الربح و الخسارة
انطالقا من كشف الحساب
IIIـ تسوية حسابات البنوك المؤسسات المالي
البنكي الشهري المرسل من بنك
 .1حالة التقارب
المؤسسة و الحساب البنكي
 1.1مبدأتقابلية الحسابات
المستخرج من دفاتر المؤسسة
 2.1إعداد حالة التقارب
لنفس الفترة  ،ينجز جدول
 3.1قيود التسوية
 .2تسوية خسائر القيمة عن القيم المودعة في البنك التقارب البنكي و يسجل قيود
التسوية الخاصة بالمؤسسة
 1.2تسجيل خسارة القيمة
 2.2زيادة خسارة القيمة
وضعية انطالق تخص مبلغ
 3.2تخفيض أو إلغاء خسارة القيمة
مودع لدى بنك معين و احتمال
 4.2تحقق الخسارة
االقتطاعات السنوية من حسابها
البنكي  ،يسجل محاسبيا خسارة
القيمة و تعديلها و تحقق
الخسارة

03
ساعات

الوحدة  :05مؤونات حسابات الخصوم غيرالجارية
ينجز تسوية حساب :
أ ـ مؤونة األخطار
ب ـ المؤونات
األخرى لألعباء

 .1مؤونة األخطار
 1.1تعريف األخطار
 2.1التسجيل المحاسبي
أ ـ تكوين المؤونة
ب ـ زيادة المؤونة
ج ـ إنقاص أو إلغاء المؤونة

انطالقا من جدول يتضمن نزاع
مع الغير و تطورات تسديد
التعويضات المالية لهم خالل
 04سنوات  ،يعرف الخسارة
المحتملة و التسجيل المحاسبي
لـ :
ـ التكوين  ،الزيادة  ،اإلنقاص

يحدد و يسجل
مؤونات األخطار و
األعباء
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دـ استعمال المؤونة
 .تسجيل العبء حسب الطبيعة
 .ترصيد حساب المؤونة
 .2المؤونات األخرى لألعباء  -الخصوم غير
الجارية
 1.2تعريف
 2.2التسجيل المحاسبي
أ ـ تكوين المؤونة
ب ـ زيادة المؤونة
ج ـ إنقاص أو إلغاء المؤونة
د ـ استعمال المؤونة

الوحدة  :06تسوية األعباء و المنتوجات
ـ ينجز تسوية األعباء
و المنتوجات المعاينة
مسبقا
ـ تسوية األعباء
الواجبة الدفع
ـ ينجز تسوية
المنتوجات التي

 Iـ األعباء و المنتوجات المعاينة مسبقا
 .1تعريف
 .2األعباء المعاينة مسبقا
 1.2تسجيل العبء
 2.2تسجيل العبء المعاين مسبقا في نهاية الدورة
(يشار للتسجيل العكسي فقط )
 .3المنتوجات المعاينة مسبقا
 1.3تسجيل المنتوج

أو اإللغاء  ،اإلستعمال
بنفس الطريقة السابقة فقط يتم
تغيير النزاع باألعباء المحتملة
التسديد مستقبال مثل إزالة
تثبيت  ،إعادة التأهيل .....

باالعتماد على مبدأ استقاللية
السنوات المالية يقوم األستاذ
بتقديم :
أ ـ مجموعة عمليات ألعباء و
لمنتوجات تتعلق بدورتين
متتاليتين على األقل (تخص
على سبيل المثال حـ ، 613/حـ/
 ، 616حـ  626/المتعلقة
بالطوابع البريدية حـ64 /

05
ساعات

يسجل تسويات
األعباء و
المنتوجات
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ستكتسب
ـ تسوية المبيعات

الميدان -2-

الكفاءة
الختامية

الكفاءة المستهدفة

 2.3تحويل المنتوج المعاين مسبقا (يشار فقط
للتسجيل العكسي)
 IIـ األعباء الواجبة الدفع
 .1تعريف
 .2تسجيل العبء الواجب الدفع
-3معالجة العب ءالواجب الدفع في الدورة الموالية
IIIـ المنتوجات التي ستكتسب
 .1تعريف
 .2التسجيل المحاسبي
 IVـ المنتوجات التي لم تعد فواتيرها بعد
 .1تعريف
 .2التسجيل المحاسبي

المعارف كموارد

الطوابع الضريبية حـ706 /
مالحظة  :يشير فقط للتسجيل
العكسي في بداية السنة الموالية
ب ـ مجموعة عمليات محاسبية
تتعلق بأعباء و منتوجات السنة
الحالية و لكن فواتيرها لم تستلم
بعد أو التي لم تحرر بعد
(فاتورة الهاتف  ،الكهرباء و
الغاز  ،الصيانة )...مع اإلشارة
فقط للتسجيل عند استالم فواتير
السنة الموالية أو تحريرها

أنماط الوضعيات
التعلمية

الزمن

معايير التقويم
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إعداد الكشوف المالية وتحليلها

ينجز حساب النتائج حسب الطبيعة و الميزانية الختامية

ينجز حساب النتائج
والميزانية الختامية

الوحدة رقم  : 07:إعداد حساب النتائج والميزانية
الختامية
 -1إعداد ميزان المراجعة بعد الجرد
 -2حساب النتائج
المراحل المختلفة لتكوين النتيجة المالية الصافية -3الميزانية الختامية

انطالقا من ميزان
المراجعة قبل الجرد
باألرصدة و لعدد محدود
من الحسابات لمؤسسة
ما مع معلومات سنة
الجرد ( 02أو03
كأقصى تقدير)
ـ تنجز قيود التسوية و
تحديد أرصدة الحسابات
المعنية بالتسويات
مع تجميع حسابات
التسيير
ـ ينجز ميزان المراجعة
بعد الجرد
ـ إعداد حساب النتائج و
الميزانية

 10ساعات
ـ يسجل قيود
التسوية
ـ ينجز الكشوف
المالية
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الوحدة : 8 :تحليل النتائج حسب الطبيعة
 -1مستويات النتائج
 1.1القيمة المضافة -2.1إجمالى فائض اإلستغالل
 -3.1النتيجة العملياتية
 - 4.1النتيجة المالية
-5.1النتيجة العادية فبل الضريبة
 -6.1النتيجة الصافية لألنشطة العادية
 -7.1النتيجة غير العادية
 -8.1صافي نتيجة السنة المالية .
تحديد نسب
اإلستغالل والتمويل  -2نسب تحليل مستويات النتائج :
-1.2معدل اإلدماج ،
الذاتى
-2.2نسب تجزئة القيمة المضافة
-3.2نسب تجزئة إجمالى فائض اإلستغالل ،
 -4.2مؤشرات تطور نشاط المؤسسة :
أ-نسبة تغير رقم األعمال خارج الرسم ،
ب -نسبة تغير اإلنتاج ،
ج –نسبة تغير القيمة المضافة ،
د –نسبة تغير النتيجة الصافية
 -5.2نسب المردودية :
أ -نسبة المردودية المالية
ب – نسبة المردودية اإلقتصادية
-3قدرة التمويل الذاتى -1.3 :تعريفه  ،حسابه
 -4التوياللذاتى  :تعريفه  ،حسابه

 09ساعات
انطالقا من حساب
النتائج :
يحسب المتعلممستويات النتائج
المختلفة
ونسب اإلستغالل
ونسب المردودية
وقدرة التمويل الذاتى
باستعمال المجدول

 استخدامالطريقة
المباشرة
والطريقة غير المباشرة
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الوحدة رقم : 09
تحليل النتائج حسب الوظيفة -1إعادة ترتيب األعباء
-1.1في مؤسسة تجارية
-2.1في مؤسسة صناعية
يحلللل النتللائج حسللب
الوظائف

06سا

انطالقا من أعباء حسب
طبيعتها ينجز المتعلم
جدول
إعادة ترتيب األعباء
حسب الوظائف
باستعمال المجدول

 -2حساب النتائج حسب الوظيفة
-1.2شكله
 -2.2إعداده
أ -في المؤسسة التجارية
ب – في المؤسسة الصناعية .
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الوحدة رقم : 10:
إعداد وتحليل الميزانية الوظيفية :
 -1تعريف الميزانية الوظيفية
 -2عناصر الميزانية الوظيفية :
 -1.2الدورات الوظيفية :
أ -الدورة الطويلة لتمويل التثبيتات
ب -الدورة القصيرة لإلستغالل

ينجز المتعلم الميزانية
الوظيفية المختصرة
باستعمال المجدول

 -2.2كتل الميزانية الوظيفية :
أ -كتل األصول
يحللللللللللل ويسلللللللللتغل
ت -كتل الخصوم
الميزانيلللة الوظيفيلللة
فللي التسلليير المللالى
للمؤسسة
-3الميزانية الوظيفية المختصرة
-4التحليل بواسطة رأس المال العامل الصافي اإلجمالى
 -1.4تعريفه
 -2.4داللته
-3.4هيكلة رأس المال العام الصافي اإلجمالى
أ -احتياجات رأس المال العامل
تعريفه وداللته
ب -الخزينة الصافية
تعريفها داللتها

10سا

يحدد المتعلم رأس
المال الصافي اإلجمالى
ونسب الهيكلة المالية
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 -4.4مكونات ا حتياجات رأس المال العامل اإلجمالى :
أ-احتياجات رأس المال العامل لإلستغالل :
 .تعريفه وداللته
ب  -احتياجات رأس المال العامل خارج اإلستغالل
 .تعريفه وداللته

ونسب الدوران
باستعمال المجدول

 -5.4التوازن المالى للمؤسسة
 -5التحليل بواسطة النسب
 -1.5نسب الهيكلة المالية
-2.5نسب الدوران
أ -دوران المخزون
ب -دوران الزبائن
ج-دوران الموردين
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الميدان 3

الكفلللللاءات
الختامية

مركبات الكفاءة

 يعالج  -يحدّد أنواعاالستثمار
العمليا
وطرق تمويل
ت
.تمويلللللللللللللل
التّثبيتات.
المالي
واختيلللللللللللار
ة
المشلللللللاريع
طويلة
االسللتثمارية
المدى
.
.

المعارف كموارد
الوحدة رقم :11:مدخل لتمويل التثبيتات
 .1تعريف التمويل
 .2تعريف عمليات االستثمار
 .1.2التّعريف المالي لعمليات االستثمار
 .2.2التّعريف المحاسبي لعمليات
االستثمار
 .3أنواع االستثمار
 .1.3االستثمار التعويضي
 .2.3االستثمار التوسعي
 .3.3االستثمار االنتاجي
 .4طرق تمويل التّثبيتات العينية
 .1.4التّمويل الخارجي
أ  -القروض غير العادية
ب  -القروض العادية
ج – االعانات
د ـ القرض االيجاري
التّمويل الذاتي

أنماط الوضعيات
التعلمية

وضعية تبين طرق
تمويل االستثمار ،
ووضع مخطط يبين
عملية التمويل

الزمن

معايير التقويم

2سا

يحدد طرق تمويل
االستثمار
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انطالقا من رأسمال
 يقللليّم رأس ملللالمقترض يستخرج
بفائلللللدة مركبلللللة الوحللدة رقللم –12:القللروض العاديللة المسللددة علللى دفعللات
قانون القيمة المكتسبة
أي تللللاري ثابتة بفائدة مركبة :
فللللي ّ
ويستنتج قانون القيمة
كان.
الحالية باالعتماد على
 -Iالفوائد المركبة
يحسب القيمة
محور الزمن.
 .1تعريف الفوائد المركبة
المكتسبة والقيمة
 .2القيمة المكتسبة (الجملة)
الحالية لرأسمال بفائدة
 .3المعدالت المتناسبة والمعدالت المتكافئة
مركبة
 .4القيمة الحالية
أي تاري
 يقلللللليّم سلسلللللللة  .5تقييم رأس مال في ّدفعات ثابتلة فلي
انطالقا من سلسلة
أزمنة مختلفة -II .الدّفعات الثابتة
دفعات ثابتة يستخرج
 .1تعريف الدفعة الثابتة
الصيغة العامة للقيمة
 .2القيمة المكتسبة لمتتالية دفعات ثابتة
المكتسبة عند آخر دفعة
 .1.2الصيغة العامة للقيمة المكتسبة (الجملة)
ويستنتج الصيغة
.2.2استعمال الصيغة العامة للقيمة
يحسب القيمة
العامة للقيمة
المكتسبة
المكتسبة والقيمة
الحالية.
 .3القيمة الحالية لسلسة دفعات ثابتة
واستعماالت الصيغتين الحالية لسلسلة دفعات
.1.3الصيغة العامة للقيمة الحالية
ثابتة في أي تاري
يكون من خالل
.2.3استعمال الصيغة العامة للقيمة
كان.
تطبيقات مباشرة
الحالية
.4تقييم سلسة دفعات في أزمنة مختلفة

4سا

 4سا
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 ينجللللللز جللللللدولاسلللللللللللللللللللتهالك III
القرض العلادي،
ويحلدّد العالقللات
المختلفلللللة بلللللين  -استهالك القروض العادية
عناصللللللر هللللللذا  .1تعريف القرض العادي.
 .2جدول استهالك القرض العادي.
الجدول.
 يس ل ّجل محاسللبيا .3العالقات بين عناصر استهالك القرض.الحصللللول علللللى
القللرض العللادي
–IVالتسجيل المحاسبي للحصول على
وتسديده.
القرض و تسديد دفعة ك ّل سنة.
.1استالم القرض
سنوية
.2تسجيل التّسديدات ال ّ

 اعتمادا على ينجللللللللللز جللللللللللدولتخص
معطيات
ّ
اسلللللتهالك قلللللرض
قرضا عاديا ،ينجز
عللللللادي ويحسللللللب
جدول استهالك
مختلللللف عناصللللره
القرض ويستخرج
بصفة صحيحة .
العالقات األساسية
 يسلللللجل محاسلللللبيابين مختلف
عمليلللللة الحصلللللول
عناصره .
علللللللللى القللللللللرض
وتسللللديد أي دفعللللة
منه.

7سا

 -يسللللل ّجل محاسلللللبيا
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 يختللار مشللروعااسلللللللللللللللللتثماريا
بتطبيللللق معيللللار الوحدة  : 13اختيار المشاريع اإلستثمارية :
القيملللة الحاليلللة
أو معيلللار فتللللرة  --1اختيار المشروع االستثماري
االسترداد.
-2
معايير اختيار المشروع االستثماري

صافية.
.1.2معيار القيمة الحالية ال ّ
.2.2معيار فترة االسترداد.

عمليلللات الحصلللول
علللللللللى القللللللللرض
وتسلللديداته بشلللكل
صحيح.

9سا
المقترح
 5سا

 انطالقا من معطياتمشروع استثماري
يحدد قدرة التمويل
الذاتي ومردودية
هذا المشروع
وفترة استرداد
تكلفته.
 يختللللار المشللللروعاألكثر مردودية.
 يختللللار المشللللروعاألقللللللللللل ّل فتلللللللللللرة
استرداد.

مالحظة  :من أجل تطبيق هذا التعديل البيداغوجي يتطلب توفر التوثيق خاصة في استهالك القروض واختيار المشاريع االستثمارية

الميدان 4

الكفاءات
الختامية

مركبات الكفاءة

المعارف كموارد

أنماط الوضعيات التعلمية

الزمن

معايير التقويم
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 يخصّّّّّّّّّّصاألعبّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاء

حسا ا ا ا ا ا
و تحليا ا ا
التك ا لي
الكلية

المباشّّّّّّّّّّّرة و
يحمّّّل األعبّّّاء
غيّّر المباشّّرة
للتكاليف.
ـ يمسك حسّاب
المخّّّّّّّّّّزون و
يحددالتكاليف و
النتيجّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّة
الصّّّّّّّّّّّّّّّّّّّافية
للمحاسّّّّّّّّّّّّّّّبة
التحليلية.

الوحد رقم :14
 انطالقلللللا ملللللن معطيلللللاتعدديللة ألعبللاء المحاسللبة
المحملة للتك لي :
مع لجة ا
ا ا ّص ا
ا
ا
اا
ا
العامة يلتم تحديلد األعبلاء
و
الم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
المحمللللللة للتكلللللاليف ثلللللم
الم
 .1مع لجة ا
ا
ّحم ا ا ا ا ا ا ا
تصللللنيفها إلللللى مباشللللرة
غة الم
 .2مع لجة ا
غ ا ا ا ااة الم ا ا ا ا ا
وغيللر مباشللرة وتحميلهللا
ا
للتك لي .
 .1.2م دأ ا قس م المتج نسة
على مختلف التكاليف
(مراكز
التحلي )
أ ا تعري
ا ت ني ا قس م
• ا قس م المس د
• ا قس م الرئيسية
غة
ج ا توزيا ااع ا
الم
• التوزيا ااع ا ول
• التوزيا ااع الث نوي
 التوزيا ااعالتن زل(المتدرج)
 ت دل الصدم ت• تكلفة وحد العم

كيفية تحديد االعباء المحملة
للتكاليف وتصنيفها
تخصيص االعباء المباشرة
انجاز جدول توزيع االعباء غير
المباشرة
 4سا

 انطالقللللللا مللللللن وضللللللعيةلمؤسسللللللللللة صللللللللللناعية
تسللتعمل مللادتين أوليتللين
وللللللوازم فلللللي ورشلللللتين
إلنتاج منتجين تلامين ملع
وجلللللود مخلللللزون أوللللللي
للمواد األولية وللمنتجلات
مع تنويلع طبيعلة وحلدات
العملللللل وإعلللللداد بطاقلللللة اظهار كيفية تحميل االعباء غير
المباشرة على مختلف التكاليف
المخزون.

 -انطالقللللللا مللللللن وضللللللعية
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تحتللوي علللى أعبللاء غيللر
مباشللرة بمجمللوع توزيللع اعداد كلفة الشراء
كلفة االنتاج وبطاقة الجرد كل
ثانوي
على حدى

ّمسا ا ا ا ا حسا ا ا ا ا
ا
المصاازوو و ّحاادد
النتيجا ااة ال ا ا ا ية
للمح س ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ة
ا
التحليلية.

د ا تحمي أ
للتك لي

ا قس م

 تحتوي على انتاج جلاريوانتلللللللاج وسللللللليطي دون
التطرق اللى االسلتهالكات
الوحدوية
 انطالقلللللا ملللللن معطيلللللاتمتعلقللللة بأعبللللاء االنتللللاج
المتعلقللة بمنتللوج تللام مللع
وجللود انتللاج جللاري ألول
وآخر المدة.
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الوحدة رقم 15:
حساب التكاليف والنتيجة التحليلية :
 .1تكلفة الشا
 .1.1تعريفه
 .2.1حس به
يحسللللللللب تكلفللللللللة  .3.1مس حس المصزوو
االنتلللاج فلللي حاللللة
أ ا تقييم اإلدخ الت
وجلود اتللاج جللاري
ا تقييم االخراج ت
وانتاج وسيطي.
ج ا بط قة المصزوو

14سا

 .2تكلفة اإلنت ج
 .1.2تعريفه
 .2.2حس به
 .3.1مس حس المصزوو
أ ا تقييم اإلدخ الت
ا تقييم االخراج ت
ج ا بط قة المصزوو
 .3سعر التكلفة
 .1.3تعريفه
 .2.3حس به
 .4النتيجة التحليلية لالستغالل
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 .1.4تعريفه
 .2.4حس به
 -5النتيجة ال ا ية للمح س ة
ا
التحليلية
 -6ح الت خ اصة ف دراسة تكلفة
اإلنت ج
 .1.6المنتج ت الج ري إنج زه
أ -تعريفه
 حس به .2.6المنتج ت الوسيطة
أ -تعريفه
 -حس به
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الزمن
الكفاءات الختامية مركبات الكفاءة

أنماط الوضعيات التعلمية

المعارف كموارد

معايير التقويم

الميدان 5
-

.3التكلللللللللللللاليف
الجزئية

-

-

استخدام
طريقة
التكاليف
المتغيرة في
اتخاذ قرارات
التسيير .

-

-

ينجز جدول إعادة
ترتيب األعباء.
يمثل بيانيا التكاليف
اإلجمالية وتكاليف
الوحدة .
ينجز جدول
تحليل االستغالل
التفاضلي
يحدد عتبةالمردودية حسابيا و
بيانيا وحدودها
 يحدد نقطة الصفروهامش االمان
ويفسر عالقتهما
بالمردودية
يحلل المردودية
ويتخد القرار

الوحد رقم 16:
طريقة التك لي المتغة
م دأ الطريقة
 .1.1مفهوم ا
وا
 .2.1تغطية ا
ب لهوامش
 .2حس التكلفة و اله مش و النتيجة
 .1.2التكلفة المتغة
 .2.2اله مش ىل التكلفة المتغة
 .3.2النتيجة
 .4.2جدول تحلي االستغالل
ا
التف ضىل
 .3استعم الت طريقة التكلفة المتغة
ف التسية
 .1.3ت ة المردودّة
أ ا تعريفه
ا تحدّده
• حس بي
جةي
•
ر
• بي ني
•
ج -حدود ت ة المردودّة
 .2.3نقطة ال فر ( ت ري ااخ بلوغ
ت ة المردودّة )
ا
المتغة
الث بتة
الث بتة

وضعية

08سا
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أ ا تعريفه
ا حس به
ج ا تحدّده
 .3.3ه مش ا م و
أ ا تعريفه
 حس بهج ا تحدّده
 .4التكلفة المتغة و اتص ذ القرار
 .1.4دراسة تغةات وط
االستغالل
 .2.4تحلي المردودّة لك منتج
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الميدان 5

التكاليف
الجزئية

الكفاءات
الختامية

مركبات الكفاءة

المعارف كموارد

أنماط الوضعيات التعلمية

الزمن

معايير التقويم

الوحدة : 17
طريقة التحميل العقالانى لألعباء
الجزئية :
-1المبدأ
 -2.1مفهوم النشاط العادى والنشاط
الحقيقى
يقيم تأثير تغيرات  -2.2تغير تكلفة الوحدة تبعا لحجم
النشاط على التكاليف النشاط
 -2الطريقة . :
 -1.2معامل التحميل العقالنى
 -2.2األعباء الثابتة المحملة

6سا

 -3الفرق على األعباء الثابتة
المحملة
 -4مقارنة التكاليف الحقيقية مع
تكاليف التحميل العقالنى
 -5جدول توزيع األعباء غير
المباشرة
 -6حساب التكاليف والنتيجة
التحليلية
 -1.6تكلفة الشراء
 -2.6تكلفة اإلنتاج
سعر التكلفة
-3.6
 -4.6النتيجة التحليلية
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نمــــاذج لوضعيات
الوحدة الحادية عشر مدخل لتمويل التثبيتات
تعريف التمويل :هو تغطية االحتياجات المالية للمؤسسة للحصول على األموال من أنسب المصادر المتاحة

االستثمار

القروض غير العادية
التمويل الخارجي

التعويضي

التوسعي

االنتاجي
التمويل الذاتي

القروض العادية

هي القروض السندية التي تتحصل عليها
المؤسسة باللجوء العلني لالدخار
تكون من مقرض واحد (بنك أو مؤسسة مالية)

اإلعانات

المساعدات العمومية (من طرف الدولة)

القرض اإليجاري

هم عملية إيجار تنتهي بتملك المستأجر للتثبيت
هو التمويل بواسطة األرباح غير الموزعة

28

الفائدة المركبة
الوضعية 1

بتاريخ  2012/01/01اقترضت مؤسسة مبلغ  70000دج يسدد بعد  3سنوات مع الفوائد بمعدل فائدة  %5سنويا.
 احسب القيمة المكتسبة في حالة فائدة بسيطة ثم في حالة فائدة مركبة.الصيغة العامة للقيمة المكتسبة
في حالة تطبيق الفائدة البسيطة هي (تذكير) :
VA= K+I= K+K*i*n/100
VA= 700000 + 70000*5*3/100 = 70000 +10500= 80500
في حالة تطبيق الفائدة المركبة
السنوات رأس المال في بداية السنة
70000
1
2

)70000(1.05

3

VA2=70000(1.05)2

رأس المال في نهاية السنة
الفائدة في نهاية السنة
VA1= 70000 + 70000*0.05= I1 = 70000*0.05=3500
)70000(1.05
VA2=70000(1.05)+
I2= 70000(1.05)*0.05
70000(1.05)*0.05
)VA2=70000(1.05)(1+ 0.05
VA2=70000(1.05)2
تستنتج من طرف التالميذ
VA3=70000(1.05)3
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VA2=70000(1.05)3 = 70000(1,157625)=81033,75
I= 81033.75 -70000 = 11033,75
تعريف الفائدة المركبة ........................:
الصيغة العامة لحسابالقيمة المكتسبة بفائدة مركبة هي VA= k(1+i)n :
الوضعية 2
من أجل التخلص من قرض على المؤسسة أن تدفع بعد  5سنوات مبلغ  293865,61دج يمثل القرض والفوائد الناجمة عنه والمحسوبة بمعدل  %8سنويا.
 احسب أصل القرض.VA= 293865,61

K
5

4

K = VA(1+i)-n

3

2

1

K = VA/(1+i)n

0

VA = K(1+i)n

K=293865,61(1.08)-5 = 293865,61(0,680583)= 200000
الخالصة

k = VA (1+i)-n

VA= k(1+i)n

..........
n

n-1

2

1

0
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الوضعية 3
بتاريخ  2012/01/01اقترضت مؤسسة مبلغ  120000دج يسدد بعد  5سنوات و 3أشهر بفائدة مركبة بمعدل  % 8سنويا .احسب القيمة المكتسبة .
الحل التجاري

الحل العقالني

الوحدة  13اختيار المشاريع االستثمارية
الوضعية :

مشروع استثماري تكلفته  2150000دج مدته النفعية  5سنوات يهتلك خطيا وتكون قيمته الباقية  150000دج ،يحقق إيرادات سنوية ويتحمل نفقات سنوية حسب
الجدول التالي :
السنوات
اإليرادات السنوية
النفقات السنوية

1
700000
80000

2
700000
70000

3
600000
70000

4
550000
50000

5
400000
50000

 -1احسب قدرة التمويل الذاتي (التدفقات الصافية للخزينة ) لكل سنة علما أن معدل الضرائب على النتائج %19
 -2احسب القيمة الحالية الصافية  VANوفترة االسترداد  DRبمعدل خصم  %8سنويا.
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 -3هل للمشروع مردودية بمعدل . %8
حساب قدرة التمويل الذاتي :
A = 2000000/5 = 400000
البيــــــــــان
 1المنتوجات المحصلة
 2األعباء المسددة
 3مخصصات االهتالك
 4مجموع األعباء
 5النتيجة
 6الضرائب /األرباح
19 7
 %الصافية
النتيجة
التدفقات الصافية للخزينة

السنة 1
700000
80000
400000
480000
220000
14800
205200
605200

السنة 2
700000
70000
400000
470000
230000
43700
186300
586300

السنة 4
550000
50000
400000
450000
100000
19000
81000
481000

السنة 3
600000
70000
400000
470000
130000
24700
105300
505300

السنة 5
400000
50000
400000
450000
50000
9500
40500
440500

حساب القيمة الحالية الصافية وفترة االسترداد
𝑛

VAN = ∑ 𝐶𝐴𝐹𝑝 (1 + 𝑖)−𝑝 + 𝑉𝑅(1 + 𝑖)−𝑛 − 𝐼0
𝑝=1

السنوات
1

(1+i)-p CAF
605200

CAF(1+i)-p

∑ CAF(1+i)-p

-1

= )(1,08
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2
3
4
5

586300
505300
481000
440500

= (1,08)-2
= (1,08)-3
= (1,08)-4
= (1,08)-5

𝑛+𝑉𝑅(1 + 𝑖)−
-𝐼0
=VAN
إذا كان للمؤسسة االختيار بين مشروعين فإنها تختار:
 حسب معيار القيمة الحالية الصافية الذي يحقق أكبر قيمة حالية صافية. -حسب معيار فترة االسترداد تختار األقل فترة

الوضعية :الوحدة 16
يمثل الجدول التالي التكاليف المتغيرة و األعباء الثابتة المقابلة لمستويات مختلفة من حجم نشاط المؤسسة
التجارية " النور " :
النشاط
تكاليف متغيرة
أعباء ثابتة
التكلفة اإلجمالية
تكلفة المتغيرة للوحدة
التكلفة الثابتة للوحدة

100

200

300

15000

30000

45000

50000

50000

50000

400

500
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التكلفة اإلجمالية للوحدة
العمل المــطلوب:
 -1أكمل الجدول أعاله.
 -2مثل بيانيا التكاليف المتغيرة و األعباء الثابتة اإلجمالية و للوحدة .
الحل :
األعباء الثابتة تساوي 50000 DA

النشاط
تكاليف متغيرة
أعباء ثابتة
التكلفة اإلجمالية
تكلفة المتغيرة للوحدة
التكلفة الثابتة للوحدة
التكلفة اإلجمالية للوحدة

100

200

300

15000

30000

45000

50000

50000

50000

400

500

األعباء المتغيرة
التطبيق .........:
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 2حساب التكلفة والهامش والنتيجة:
إذا كان سعر بيع الوحدة في مؤسسة "النور" . 800DA
 -1أنجز جدول تحليل االستغالل التفاضلي .عند مستوى النشاط  300وحدة مبرزا
 هامش التكلفة المتغيرة ،النتيجة.الح :
التفاضل يف مؤسسة صناعية .
التطبيق  .... :يطلب انجاز جدول تحليل االستغالل
ي
 .3استعم الت طريقة التكلفة المتغة ف التسية :
وضعية :
تطبق مؤسسة "االمل " في حساب التكاليف و النتيجة طريقة التكلفة المتغيرة ,و للفترة المعتبرة لشهر نوفمبر  2014حصلنا على حساب النتائج التفاضلي علما أن
الكمية المبــاعة هي  12000وحدة:
البيــــــــــان
رقـــــــــم األعمــــــــــــال CA
التكــلفة المتغيــرة CV

المبالغ
3600000
-1980000

%
100
55

الهــامش على التكلفة المتغيرة MCV
التكـــــاليف الثابتة CF

1620000
1350000 -

45
/

النتيـــــــــجة R

270000

7.5

العمل المطلوب  :حدد :
 -1عتبة المردودية حسابيا و بيانيا.
 -2حدود عتبة المردودية.
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 -3نقطة الصفر(تاريخ بلوغ عتبة المردودية).
 -4هامش األمان و معدله.
الحل :

المردودية:
 1-1تعــريفها:
هي رقم األعمال أو مستوى النشاط الذي يجب على المؤسسة تحقيقه من أجل تغطية كل أعبائها المتغيرة و الثابتة
أي رقم األعمال الذي ال تحقق عنده ال ربح أو خسارة .
 2-1تحديدها:
ا -تحديد عتبة المردودية حسـابيا:
قبل حساب عتبة المردودية البد من التعبير عن الهامش على التكلفة المتغيرة كنسبة من رقم األعمال حيث:
معدل الهامش على التكلفة المتغيرة )  = (tالهامش على التكلفة المتغيرة ÷ رقم األعمال
MCV
أي أن:
CA

=  tو منه MCV = CA  t :

عند عتبة المردودية تكون النتيجة معدومة أيR = 0 :

الهامش على التكلفة المتغيرة = التكاليف الثابتة أي. MCV = CF :
و منه  :إذا كان رقم اعمال عتبة المردودية (ر ع ن ) هو  SRفإن SR  t = CF :أي أن:
أي أن:

نعر =

CF
t

= SR

الثابتةالتكاليف
المتغيرةالتكلفةعلىالهامشنسبة
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بتعويض نسبة الهامش على التكلفة المتغيرة في العالقة السابقة نجد:
نعر =

الثابتةالتكاليف
المتغيرةالتكلفةعلىالهامش
األعمالرقم

و منه نجد:
أي أن:

نعر =

االعمالرقم × الثابتةالتكاليف
المتغيرةالتكلفةعلىالهامش

CA  CF
= SR
MCV

بقسمة البسط و المقام على الكمية المباعة نجد

CA  CF
PVu  CF
Q
= SR
=
MCV
MCVu
Q
أي أن:
نعر =

الوحدةبيعسعر × الثابتةالتكاليف
للوحدةالمتغيرةالتكلفةعلىالهامش
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مثـــــال :من الوضعية :بالنسبة لمؤسسة السهل تحسب عتبة المردودية كالتالي:
CA  CF 3600000  1350000
=
= 3000000 DA
MCV
1620000
CF 1350000
=
أو= 3000000 DA :
t
0.45

= SR

= SR

ب -تحديد عتبة المردودية جبريا:
إذا كان  xرقم األعمال فإن معادلة الهامش على التكلفة المتغيرة بداللة رقم األعمال هيy1 = ax :

حيث a :معدل الهامش على التكلفة المتغيرة.
معادلة التكاليف الثابتة هي y2 = b :حيث  bتمثل التكاليف الثابتة.
b
تتحقق عتبة المردودية عندما يكون y1 = y2 :أي يكون  . ax = b :و منه :
a

=  xو منه

ر ع ن = التكاليف الثابتة ÷ معدل الهامش على التكلفة المتغيرة.
مثــال :من الوضعية:
معادلة الهامش على التكلفة المتغيرة y1 = 0.4 x :

معادلة التكاليف الثابتة  y2 = 1350000 :يتحقق التعادل عند  0.4 x = 1350000و منه :
1350000
= 3000000 DA
0.4

=x

ج -تحديد عتبة المردودية بيــانيا:
انطالقا من العالقة  :الهامش على التكلفة المتغيرة = التكاليف الثابتة.
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معادلة الهامش على التكلفة المتغيرة  , y1 = ax :معادلة التكاليف الثابتة  . y2 = bيتحقق التعادل عندما
يكون  . y1 = y2 :و تكون بيانيا نقطة تقاطع التمثيلين البيانيين للدالتين السابقتين.
y1. y2

y1 = ax

y2 = b

منطقة
األرباح

نقطة التـــعادل

b
منطقة
الخسائر

مثـــال:

x

SR

من الوضعية :يكون التمثيل البياني لعتبة المردودية كمايلي:
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انطالقا من العالقة  :النتيجة = هـ /ت م ــ التكاليف الثـابتة"
عند عتبة المردودية تكون النتيجة = 0
معادلة النتيجة بداللة رقم األعمــال y = ax − b :حيث  aمعدل الهامش على التكلفة المتغيرة .و  bالتكاليف
الثـابتة و منه من التمثيل البياني لدالة النتيجة  ,فاصلة نقطة تقاطع المستقيم الممثل لدالة النتيجة و محور الفواصل
تمثل عتبة المردودية .كما يبينه الشكل التالي
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y = ax − b

y

منطقة األربـاح

0
منطقة الخسائر

x
SR

−b

مثــال :من الوضعية بالنسبة لمؤسسة "السهل" دالة النتيجة تكون من الشكل y = 0.45x − 1350000 :و يكون
تمثيلها البياني كالتالي:
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انطالقا من العالقة  :رقم األعمال = مجموع التكاليف:
معــادلة رقم األعمال هي y1 = x

معــادلة التكاليف هي  y2 = ax + b :حيث  aمعدل التكاليف المتغيرة و  : bالتكاليف الثابتة .
فاصلة نقطة تقاطع التمثيلين البيانيين لرقم األعمال و مجموع التكاليف تمثل عتبة المردودية
و الشكل التالي يوضح ذلك.
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y1 = x

y
ربح

y2 = ax + b

خسارة

مثــــال:

x

SR

بالنسبة لمؤسسة السهل :معادلة رقم االعمال . y1 = x :معادلة التكاليف  y2 = 0.55 x + 1350000 :و يكون
التمثيل البياني للدالتين كمايلي:
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د -تحديد عتبة المردودية بالكمية:
تحديد عتبة بالكمية معناه الكمية المباعة للوصول لرقم أعمال نقطة التعادل و تسمى ايضا كمية التوازن.
حيث:
المردوديةعتبةكمية =

رعن
سعر بيع الوحدة

مثـــال :بالنسبة لمؤسسة السهل :
3000000
كمية عتبة المردودية =
300

=  10000وحدة.
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 3-1حدود عتبة المردودية:
من أجل حساب حدود عتبة المردودية تكتب النتيجة بداللة عدد الوحدات كمالي:
النتيجة = (رقم األعمال  −التكلفة المتغيرة)  −التكاليف الثابتة  .و منه :
النتيجة = (سعر بيع الوحدة  −التكلفة المتغيرة للوحدة)× عدد الوحدات المباعة  −التكاليف الثابتة.
R = ( PVu − CVu )Q − CF

ا -الحد األدنى لسعر بيع الوحدة:
لديناR = 0  ( x − CVu )Q − CF = 0 :
ومنهxQ − CVu Q = CF :

CVuQ + CF
Q

و منه xQ = CVu Q + CF :إذن:
مثـــال:
1980000
من الوضعية  :سعر بيع الوحدة =  300دج  .التكلفة المتغيرة للوحدة =
12000

165  12000 + 1350000
و منه أدنى سعر بيع= 277.5DA :
12000

=x

= 165دج  /للوحدة.

=x

ب  -الحد األقصى للتكلفة المتغيرة للوحدة:
R = 0  ( PVu − x)Q − CF = 0

إذن PVuQ − CF = xQ :و منه :

و منهPVu Q − xQ = CF :

PVuQ − CF
Q

=x

مثــــال:
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300  12000 − 1350000
من الوضعية  :أقصى تكلفة متغيرة للوحدة= 187.5DA :
12000

=x

ج -الحد األدنى للكمية المباعة:
 R = 0  ( PVu − CVu ) x − CF = 0و منه ( PVu − CVu ) x = CF

ومنه:

) ( PVu − CVu
CF

=x

مثـــال :من الوضعية  .أدنى كمية مباعة :تمثل عتبة المردودية بالكمية أي  10000وحدة.
د -الحد األقصى للتكاليف الثابتة:
 R = 0  ( PVu − CVu )Q − x = 0و منه

x = ( PVu − CVu )Q

مثـــال:

من الوضعية :اقصى سعر تكلفةx = ( PVu − CVu )Q = ( 300 − 165)12000 = 1620000 DA :
 -2نقطة الصفر (تاري بلوغ عتبة المردودية):
 1-2تعريــفها:
هي التاريخ الذي تتحقق فيه عتبة المردودية و تسمح بمعرفة الزمن الضروري لتحقيقها.
2-2تحديد نقطة الصفر حســابيا:
تحسب نقطة الصفر )  ( n0بالعالقة التــالية:

نقطة الصفر =

عتبة المردودية
رقم األعمال

× 12
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و إذا أردنا تحديد نقطة الصفر )  ( n0باأليام نستعمل العالقة التالية:
نقطة الصفر =

عتبة المردودية
رقم األعمال

× 360

و هذا باعتبار عدد أيام السنة التجارية  360يوما.
مثــــال:بالنسبة لمؤسسة" السهل "نجد:
3000000
نقطة الصفر ) = ( n0
3600000

10 = 12 أشهر  .أي . N/11/01

 3-2تحديد نقطة الصفر بيـانيا:
يمكن تحديدها باستعمال التمثيل البياني لعتبة المردودية التي رأيناها سابقا و ذلك بإضافة محور زمني تحت محور
الفواصل الممثل لرقم األعمال و الذي يتم تقسيمه على أشهر السنة بالتساوي و ذلك باعتبار نشاط المؤسسة منتظما.
مثـــال :من الوضعية  .بالنسبة لمؤسسة "السهل " باستغالل التمثيل البياني تحدد نقطة الصفر كالتالي:
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 -3هـــامش األمـــان:
 1-3تعريفه:
هو الجزء من رقم األعمال الذي تحققه المؤسسة بعد تحقيق عتبة المردودية.
 2-3حســـاب هامش األمان و معدله:
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يحسب هامش األمــان بالعالقة التالية:
هـــــامش األمان = رقم األعمـــال  −عتبة المردودية
و يحسب معـــدل هامش األمان بالعالقة التالية:
معدل هامش األمان =

هــامش األمـــان
رقــم األعمــال

يقيس معدل هامش األمان النسبة المئوية من رقم األعمال التي يمكن للمؤسسة أن تتحمل فيها انخفاض رقم أعمالها .
مثــال :من الوضعية :بالنسبة لمؤسسة السهل .
هـــامش األمـــان =  600000 = 3000000 − 3600000دج
600000
معدل هـــــامش األمــان=
3600000

= .16.67%

 .-4التكلفة المتغة و اتص ذ القرار
أ –دراسة التغةات
الوضـــعية:
 -من الدفاتر المحاسبية لمؤسسة "النور" تحصلنا على المعلومات التالية الخاصة بنهاية سنة .2013
رقم األعمال =  800000دج  .تكاليف متغيرة = 512000دج منها 400000دج مواد أولية و لوازم و الباقي تكاليف
متغيرة أخرى ,تكاليف ثابتة إجمالية = 216000دج.
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بعد دراسة استغالل المؤسسة .وضع مسيرها لسنة  2014الفرضيتين التاليتين:
الفــــــــــرضية 2

الفــــــــــرضية 1

✓ زيادة الكمية المباعة بـ 10%
✓ انخفاض سعر بيع الوحدة بـ2.5% :
✓ انخفاض تكلفة المواد األولية بـ3.2%:
✓ ارتفـاع التكاليف الثابتة بـ2% :
العمل المطــلوب :قــارن بين دورة  2012و فرضيات .2013

✓
✓
✓
✓

انخفــاض الكمية المباعة بـ8.5% :
ارتفاع سعر البيع بـ12.5%:
ارتفــاع األعباء المتغيرة األخرى بـ5%:
انخفــاض التكاليف الثابتة بـ1.4% :

الح :
 دراسة المردودّة لك منتج -انتجت مؤسسة "السهل" و باعت نوعين من المنتجات و  و الجدول التـالي يبين المعلومات المتعلقة باستغالل
الدورة  Nو توقعات الدورة : N + 1
العنـــــاصر

الدورة N

العنـــــاصر

الدورة N + 1

رقم األعمــال الصافي

A
100000

B
125000

سـعر بيع الوحدة

تكلفة المواد األولية

40000

50000

الكميات المباعة

8%

أعباء متغيرة أخرى

17500

22500

تكلفة المواد األولية

−3%

3%

األعباء الثــابتة

25000

30000

أعباء متغيرة أخرى

−4%

5%

األعباء الثــابتة

5%

−2%

A
−2%

B
1%
−4%

العـــمل المــطلوب:
 -1دراسة مردودية كل منتج.
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 -2ماهي أفضل وضعية تنصح المؤسسة اختيارها مع التبرير؟
الحل

دراسة تغيرات شروط االستغالل:
تقوم المؤسسة بدراسة توقعات االستغالل للسنوات القادمة  ,و ذلك بهدف اتخاذ القرارات المناسبة  ,و هذه التوقعات
محتملة بحيث يتم إظهار مدى تأثيرها على مردودية نشاط المؤسسة ,و في األخير يتم قبول بعض الفرضيات و رفض
البعض اآلخر ,و يكون القرار األخير هو اختيار الفرضية األكثر مردودية.
مثــال :من الوضعية بالنسبة لمؤسسة "النور"  ,تكون دراسة تغيرات شروط االستغالل كمايلي:

البيــــــــــــان

دورة
2013

رقم األعمال
مواد أولية مستعملة

800000
400000

دورة 2014
الفرضية 2
الفرضية 1
800000×0.915×1.125=823500 800000×1.1×0.975=858000
400000×0.915=366000
400000×1.1× 0.968=425920

ت متغيرة أخرى

112000

112000×0.915×1.05=107604

تكاليف متغيرة
هـ/ت الممتغيرة

112000×1.1=123200

512000
288000

308880

473604
349896

549120

التكاليف الثابتة

216000

216000×1.02=220320

216000×0.986=212976

النتيـــــــجة

72000

88560

136920

المقــارنة:ننصح المؤسسة باختيار الفرضية الثانية لدورة  2014ألنها تحقق نتيجة استغالل أكبر من الفرضية األولى
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و استغالل دورة .2013
 -2تحليل المردوية لكل منتج:
 1-2تحليل المردودية في حـال منتج واحــد:
يهدف هذا التحليل إلى تحديد مدى مردودية هذا المنتج عندما تتغير شروط استغالله كما رأينا بالنسبة لمؤسسة
"النور".
 2-2تحليل المردودية في حال تعدد المنتجات:
يهدف هذا التحليل إلى تحديد المنتج األكثر مردودية و يتم ذلك بمقارنة الهوامش على التكلفة المتغيرة لهذه
المنتجات في حالة تغير شروط االستغالل لكل منتج ,حيث يتم اختيار الفرضيات التي تحقق أكبر مردودية بالنسبة
لكل منتج .أ و في حالة المقارنة بين مردودية هذه المنتجات في نفس الفترة حيث يستخلص من هذا التحليل المنتج
الذي يتم المحافظة عليه و المنتج الذي يتم استبداله.
مثــال :من الوضعية بالنسبة لمؤسسة" السهل "يتم دراسة المردودية الخاصة بكل منتج كمايلي:

البيــــــــــــان
رقم األعمال
مواد أولية مستعملة

المنتــج A

المنتج B

100000×0.98×1.08=105840DA
40000×0.97×1.08=41904DA

125000×1.01×0.96=121200DA
500000×1.03×0.96=49440DA

17500×0.96×1.08=18144DA

22500×1.05×0.96=22680DA

تكاليف متغيرة
25000×1.05=26250DA
التكاليف الثابتة
جدول مقارنة االستغالل حسب أنواع المنتجــــات:

72120DA
30000×0.98=29400DA

ت متغيرة أخرى

60048DA
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المنــــتج A
المنتــجات

المنتــــج B
الدورة N+1

الدورة N

الدورة N+1

الدورة N

المبالغ

%

المبالغ

%

المبالغ

%

المبالغ

%

رقــــم األعمال

100000

100

105840

100

125000

100

121200

100

تكلفة المواد المستعملة

40000

40

41904

39.59

50000

40

49440

40.79

األعباء المتغيرة األخرى

17500

17.5

18144

17.14

22500

18

22680

18.71

التكلفة المتغيرة

57500

57.5

60048

56.73

72500

58

72120

59.5

هـ /تكلفة المتغيرة

42500

42.5

45792

43.26

52500

42

49080

40.5

تكاليف ثـابتة إجمالية

25000

/

26250

/

30000

/

29400

/

النتيـــــــجة

17500

17.5

19542

18.46

22500

18

19680

16.23

أثر التغيــرات

زيادة النتيجة بـ2042DA:

العنـــــاصر

انخفاض النتيحة بـ2820DA :

على المؤسسة أن تقوم بتغيير شروط استغالل المنتج  Aحسب معطيات الدورة  N + 1و الحفاظ على شروط استغالل
المنتج  Bحسب الدورةN
التطبيق.................:
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