
الفصل السادس 

قیاس وتقییم األداء



:سوف نتعرف على

.المعاییر وتحدیدھا�

.معدالت تحمیل التكالیف اإلضافیة الثابتة�

.تقییم أداء مراكز المسئولیة�

.مقاییس األداء في بیئة اإلنتاج الحدیثة�

.مقاییس األداء الحدیثة واألداء المتوازن�

.ھل تقادمت المعاییر التقلیدیة�



:المقارنات

ال یمكن الحكم على األداء بأنھ ممتاز،أو جید ،أو متوسط، أو �
.رديء إال بالمقارنة بمقیاس معین

:تشمل المقارنات األنواع التالیة�

مقارنة األداء الحالي باألداء السابق لنفس الفرد أو القسم أو ١)
.المنشأة

مقارنة األداء الحالي لفرد أو قسم أو منشأة باألداء الحالي ٢)
.لفرد آخر أو قسم أو منشأة أخرى وتحت ظروف مماثلة

مقارنة األداء الفعلي باألداء المحدد مقدماً أو األداء ٣)
.المستھدف

.مقارنة األداء الفعلي بالمعاییر٤)



:المعیار

یعرف المعیار بأنھ أفضل مقیاس أداء ممكن أو نمط یستخدم �
.لقیاس األداء

تستخدم المعاییر في كثیر من األنشطة والمجاالت،مثل �
السیارة التي تركبھا تم تصمیمھا وفق معاییر محددة للجودة 

.والسالمة
فیما یتعلق  االدریةتستخدم المعاییر كثراً في مجال المحاسبة �

المستخدمة في إنتاج السلع  المدخالتبكمیات وتكلفة 
.والخدمات

:تقسم المعاییر إلى مجموعتین ھما �
.المعاییر المثالیة١)
.المعاییر العملیة٢)



:المعاییر المثالیة

ھي المعاییر التي یمكن تحقیقھا فقط في ضوء ظروف مثالیة �
للتشغیل دون أي تسمح بأي أعطال لآلالت أو توقف للعمل ، 

% ١٠٠وتتطلب جھداً یمكن فقط للعمال األكثر مھارة العمل 
.من الوقت

یطبق عدد قلیل من المنشآت المعاییر المثالیة ألنھا غیر واقعیة �
.أو عملیة

ساعة  ٢٤مثل وضع معاییر لتشغیل آلة لمدة ساعة بمبلغ معین �
 ً .یومیا



:المعاییر العملیة

ھي معاییر محكمة ولكنھا قابلة للتحقق حیث تسمح بالعطل �
.العادي وفترات راحة للعاملین العادیة 

تعتبر االنحرافات عن ھذه المعاییر مفیدة لإلدارة حیث تعني �
.االنحراف عن المعتاد وتعكس نقض الكفاءة

یمكن استخدام المعاییر العملیة في التنبؤ بالتدفقات النقدیة وفي �
.تخطیط المخزون 



:تحدید المعیار

:تعتمد وضع المعاییر على �

.الدراسات العلمیة والعملیة الدقیقة ١)

.الخبرة الماضیة ٢)

.البیانات التاریخیة لعناصر التكلفة٣)

:المدخالتسیتم مناقشة كیفیة إعداد عناصر �



:معاییر المواد المباشرة -١
یتم التعاون بین المراكز الفنیة وقسم المشتریات والمحاسب في �

. المدخالتوضع معاییر منفصلة لكل من أسعار وكمیات 

یجب أن یعكس المعیار التكلفة النھائیة شامالً الكمیة الواجب �
.استخدامھا والسعر المحدد لھا

على ) أ (یحسب السعر المعیاري للكیلو الواحد من المادة : مثال�
:النحو التالي ، مع العلم أن ھذه البیانات افتراضیة

المبــــــــــــــــلـــــغالبیـــــــــــــــــــــــــــــــان

لایر ٧٬٢كیلو جرام ١٠٠٠سعر شراء الوحدة في كمیات 

لایر 88,أجرة النقل

لایر  10,استالم ومناولة

لایر) 18,(خصم المشتریات :یخصم

لایر ٨السعر المعیاري للكیلو جرام



:تابع معاییر المواد المباشرة
كما یجب أن تعكس الكمیة المعیاریة للوحدة من المواد المباشرة كمیة �

المواد لكل وحدة من وحدات اإلنتاج التام ، وكذلك مسموحات الضیاع 
.والتلف  وغیرھا من نقص الكفاءة الغیر عادي

:والتي تدخل في وحدة المنتج كما یلي) أ(تحدد الكمیة المعیاریة من المادة �

نحسب ) أ(بعد وضع معیار السعر والكمیة فإن التكلفة المعیاریة للمادة �
:كما یلي

.لایر للوحدة ١٢= لایر ٨*كیلوجرام١٬٥

الكیلوالبیــــــــــــــــــــــــان

١٬٣٥طبقاً لقائمة ومواصفات المواد بالكیلو

10,مسموحات الضیاع والتلف بالكیلو

05,مسموحات رفض الوحدات

1,5معیار الكمیة للوحدة الواحدة من المنتج بالكیلو



:معاییر العمل المباشر -٢
تحتوي ھذه التكلفة على وقت العمل المطلوب لتنفیذ عملیة �

.معینة وأیضاً معدل أجر الساعة

یعبر عن معاییر وقت العمل بساعات العمل وسعر العمل �
.بمعدل العمل

ً (یحسب المعدل المعیاري للساعة كما یلي � ):افتراضیا

المبــــــلغالبیــــــــــــــــــــان

لایر ١٠األجر األساسي في الساعة

لایر ٢من األجر األساسي للنقل% ٢٠

لایر ٤عینیة من األجر األساسي مزایا%  ٣٠

لایر ١٦المعدل المعیاري لساعات العمل المباشر



:تابع معاییر العمل المباشر
یجب أن یأخذ معیار الوقت في االعتبار مسموحات لوقت الراحة �

.للعاملین واحتیاجاتھم الشخصیة وللنظافة وتعطل اآلالت

:یكون تحدید المعیار على النحو التالي�

:معیار تكلفة العمل یتحدد كما یلي�

لایر للوحدة ٢٤= لایر ١٦*ساعة �١٬٥

الزمنالبــــــــــــــــــــــــان

.ساعة ١٬١بالساعات -للوحدة  یللعملالزمن األساس 

1,للراحة والحاجات الشخصیة المسموحات

2,.المسموحات لألعطال والنظافة

1,مسموحات رفض الوحدات

ساعة1,5منتج الساعات المعیاریة لكل وحدة



:معاییر التكالیف اإلضافیة المتغیرة -٣
تسمى معاییر األسعار والكمیات للتكالیف اإلضافیة المتغیرة �

.باسم معاییر الساعات والمعدل

یمثل المعدل الجزء المتغیر في التكالیف اإلضافیة المحدد �
مقدماً، وتمثل الساعات وحدات الزمن الالزمة لتحمیل التكالیف 

.  اإلضافیة على وحدات المنتج 

 ٤إذا كان الجزء المتغیر من معدل التكالیف المحدد مقدماً مثالً �
لایر، وإذا كانت التكالیف اإلضافیة قد حملت على وحدات 

اإلنتاج على أساس ساعات العمل المباشر،فإن معیار التكالیف 
:اإلضافیة المتغیرة لوحدة المنتج في المثال السابق یكون كاآلتي

لایر ٦= لایر  ٤*ساعة  �١٬٥



:جدول إعداد معاییر التكالیف
)٣(التكالیف المعیاریة)٢(المعدل)١(الكمیة البیـــــــــــــــــــــــــــان

لایر ١٢لایر ٨كیلو ١٬٥مواد مباشرة

لایر ٢٤لایر ١٦ساعة ١٬٥عمل مباشر

لایر ٦لایر ٤ساعة ١٬٥تكالیف إضافیة متغیرة

لایر ٤٢المعیاریة للوحدة إجمالي التكلفة



:معدالت تحمیل التكالیف اإلضافیة
مثل عدد ساعات العمل (عندما تعد الموازنة على أساس ساعات النشاط �

بدالً من وحدات اإلنتاج، تنشأ مشكلة تتعلق باختیار أساس ) المباشر
التي تستخدم في تحدید المسموحات طبقاً )الفعلیة أو المعیاریة(الساعات 

.للموازنة في تقاریر األداء

:  مثال�

مكة لعام  أجیادبفرض أن الموازنة المرنة للتكالیف اإلضافیة لشركة  �
:ھـ كانت كالتالي١٤٣٦

معادلة التكالیف للوحدةالتكالیف اإلضافیة

:التكالیف المتغیرة

٢٬٦أجور غیر مباشرة

70,مواد غیر مباشرة

30,زیوت تشحیم

40,قوى محركة

٤إجمالي التكالیف المتغیرة



:فإذا علمت أن 
.ساعة ١٠٠٠٠٠عدد الساعات المخطط بالموازنة �

إنتاج الوحدة یحتاج إلى ساعتین لآلالت،فإن كمیة اإلنتاج المخططة  �
)٢/ساعة  ١٠٠٠٠٠(وحدة ٥٠٠٠٠بالموازنة ھي 

وحدة فقط وأن  ٤٠٠٠٠وعلى افتراض أن الشركة أنتجت في نھایة السنة �
.ساعة  ٨٤٠٠٠عدد ساعات تشغیل اآلالت إلنتاج ھذه الوحدات كانت 

:ملخص األنشطة خالل السنة كالتالي�

ساعة ١٠٠٠٠٠ساعات العمل المخطط بالموازنة

ساعة ٨٤٠٠٠ساعات العمل الفعلیة

ساعة ٨٠٠٠٠ساعات العمل المعیاریة

:المتغیرة الفعلیة التكالیف اإلضافیة

لایر ٢١٨٥٠٠أجور غیر مباشرة

لایر ٥٩٠٠٠مواد غیر مباشرة

لایر٢٢٠٠٠زیوت تشحي

لایر ٤٨٠٠٠قوى محركة

لایر ٣٤٧٥٠٠



مكة في حساب  أجیادفما ھو أساس النشاط الذي یجب أن تتبعھ شركة 
مسموحات الموازنة الذي یقارن بالنتائج الفعلیة إلعداد تقریر األداء؟

:ھناك بدیلین للشركة یمكن أن تأخذ أحدھما�

).ساعة فعلیة ٨٤٠٠٠(الساعات الفعلیة التي تمت خالل السنة   ١)

).ساعة معیاریة ٨٠٠٠٠(الساعات المعیاریة لالزمة لإلنتاج الفعلي ٢)

 ٨٤٠٠٠إذا اختارت الشركة البدیل األول كأساس لتقریر األداء وھو �
آلة ، فإن تقریر األداء سیظھر انحراف اإلنفاق فقط للتكالیف /ساعة

.اإلضافیة المتغیرة

وفي حالة رغبة الشركة في تحدید انحرافي اإلنفاق والكفاءة فال بد من �
 ٨٠٠٠٠(تحدید مسموحات الموازنة لكل من مستوى النشاط المعیاري 

).آلة/ساعة ٨٤٠٠٠(ومستوى النشاط الفعلي )آلة /ساعة



تقریر أداء التكالیف اإلضافیة المتغیرة
التكالیف 
اإلضافیة 

معادلة 
التكالی

ف 
للساعة 

التكالیف 
الفعلیة 

)١(
٨٤٠٠٠ 

ساعة

الموازنة 
على 

أساس 
)٢(

٨٤٠٠٠ 
ساعة

الموازنة 
على 

)  ٣(أساس
٨٠٠٠٠ 

ساعة

إجمالي 
االنحراف

)٤(

انحراف 
ق اإلنفا

انحراف 
الكفاءة

التكالیف 
المتغیرة

٣-٢٢-٣١-١

عمل غیر 
مباشر

,70٦١٢٠٠٨٤٠٠٠*
,70=

٥٨٨٠٠

٨٠٠٠٠*
,70=

٥٦٠٠٠

)٢٨٠٠()٢٤٠٠()٥٢٠٠(

*30٢٣٦٠٠٨٤٠٠٠,زیوت تشحیم
,30=

٢٥٢٠٠

٨٠٠٠٠*
,30=

٢٤٠٠٠

١٢٠٠(٤٠٠١٦٠٠(

*40٤٠٨٠٠٨٤٠٠٠,قوى محركة
,40=

٣٣٦٠٠

٨٠٠٠٠*
,40=

٣٢٠٠٠

)١٦٠٠()٧٢٠٠()٨٨٠٠(

إجمالي 
التكالیف 
المتغیرة

1,40٥٦٠٠()٨٠٠٠()١٣٦٠٠(١٢٥٦٠٠١١٧٦٠٠١١٢٠٠٠(



:اختیار أساس قیاس النشاط

یجب أن یتوافر في األساس المستخدم لقیاس مستوى النشاط �
:عند إعداد موازنة التكالیف اإلضافیة الخصائص التالیة

أن تكون ھناك عالقة سببیة بین أساس النشاط والتكالیف ١)
.اإلضافیة

استخدام وحدات عینیة بدالً من القیمة النقدیة للتعبیر عن ٢)
.أساس النشاط

استقالل أساس النشاط عن العوامل الخارجیة األخرى بخالف ٣)
.مستوى النشاط

.بساطة األساس المستخدم وسھولة فھمھ٤)



:معدالت تحمیل التكالیف اإلضافیة الثابتة
تختلف طرق تحلیل التكالیف اإلضافیة الثابتة عن المتغیرة ، �

بسبب اختالف طبیعة كل منھما وعالقتھا بحجم اإلنتاج أو 
.مستوى النشاط 

التكالیف الثابتة ال تتغیر مع تغیرات مستوى النشاط في حین أن �
.متوسط التكلفة الثابتة للوحدة یتغیر بتغیر مستوى النشاط

في حالة توزیع التكالیف الثابتة على مستوى نشاط صغیر یكون �
نصیب الوحدة كبیر بالمقارنة بتوزیعھا على مستوى نشاط أكبر 

.یحث یكون نصیب الوحدة أصغر

عدد الوحدات التكالیف اإلضافیة الثابتةالشھر:مثال�
المنتجة

تكلفة الوحدة

لایر ١٠٠٠٠١٠لایر ١٠٠٠٠٠محرم 

لایر ٥٠٠٠٢٠لایر ١٠٠٠٠٠صفر

لایر ١٠٠٠١٠٠لایر١٠٠٠٠٠ربیع أول



:النشاط كمقام
یمكن استخدام المعادلة التالیة لحساب معدل التكالیف اإلضافیة المحدد �

 ً :مقدما

� ً إجمالي التكالیف اإلضافیة المقدرة= معدل النشاط المحدد مقدما

إجمالي الوحدات المقدرة على أساس                                          �
)عمل مباشر /آلة  أو ساعة/ساعة(



:حساب معدل التكالیف اإلضافیة
عند تحدید معدل التكالیف اإلضافیة المحددة مقدماً یتم االعتماد على البیانات التقدیریة في المعادلة من �

.واقع الموازنة
:مثال�

آلة ،التكالیف اإلضافیة /ساعة ١٠٠٠٠٠مكة كان مستوى النشاط المخطط  أجیادبالرجوع إلى بیانات شركة 
.لایر  ٦٨٠٠٠٠) المتغیرة والثابتة(المقدرة

مكة؟ أجیادمعدل التكالیف اإلضافیة لشركة  ماھو
آلة/لایر للساعة  ٦٬٨٠  = ٦٨٠٠٠٠
١٠٠٠٠٠

:یمكن أن تقسم الشركة ھذا المعدل إلى شقیھ الثابت والمتغیر �
آلة/ لایر للساعة ٤  = ٤٠٠٠٠٠= العنصر المتغیر�
�                     ١٠٠٠٠٠
آلة/لایر للساعة  ٢٬٨٠=  ٢٨٠٠٠٠= العنصر الثابت�
�                     ١٠٠٠٠٠
لایر والعمل المباشر  ١٢فلو افترضنا أن إنتاج الوحدة یستغرق ساعتین تكلفة المواد المباشرة للوحدة �

لایر ، كم تكون التكلفة المعیاریة للوحدة؟ ٢٤
لایر  ٨= ٢*�٤
لایر ٥٫٦= ٢*�٢٫٨٠
لایر ٤٩٬٦٠= ٢٤+١٢+٥٬٦+٨= التكلفة المعیاریة للوحدة �



تحمیل التكالیف اإلضافیة في نظام التكالیف 
:المعیاریة

في ظل استخدام نظام التكالیف العادیة یتم تحمیل اإلنتاج تحت التشغیل �
معدل تحمیل التكالیف (بالتكالیف اإلضافیة على أساس معدل تحمیل تقدیري 

).اإلضافیة المحدد مقدماً مضروباً في ساعات النشاط الفعلي

معدل تحمیل التكالیف * الساعات الفعلیة= التكالیف اإلضافیة المحملة �
 ً اإلضافیة المحددة مقدما

أما في حالة استخدام نظام للتكالیف المعیاریة فیتم تحمیل اإلنتاج تحت �
معیاریاً  بھاالتشغیل بالتكالیف اإلضافیة على أساس الساعات المسموح 

.لمخرجات الفترة ولیس على أساس الساعات الفعلیة

معدل تحمیل التكالیف *الساعات المعیاریة = التكالیف اإلضافیة المحملة �
 ً اإلضافیة المحدد مقدما



:تقییم أداء مراكز المسئولیة

.تستخدم تقاریر األداء إلظھار بیان االنحرافات لإلدارة�

.تبدأ تقاریر األداء من القاعدة وتصعد إلى أعلى �

.تعكس ھذه التقاریر تسلسل المسئولیة �

.تتدفق معلومات ھذه االنحرافات ألعلى من مستوى آلخر في شكل ھرمي�

.كلما صعدنا ألعلى كلما زاد نطاق المسئولیة وقلت التفاصیل�

.تعرض التقاریر المقدمة للمستویات اإلداریة العلیا بشكل إجمالي�



:مركز التكلفة
:فیما یلي نموذج لتقریر األداء في مركز التكلفة ألحدى المنشآت�

تقریر المساءلة المحاسبیة عن أداء األقسام عن السنة المنتھیة في �
ھـ٣٠/١٢/١٤٣٦

تقریر المساءلة المحاسبیة عن أداء قسم الغزل

االنحرافالفعليالموازنةالقسم 

١٣٥٠٠٠١٥٥٠٠٠٢٠٠٠٠الخیوط

٨٥٠٠٠١٠٠٠٠٠١٥٠٠٠الغزل

١١٠٠٠٠١١٥٠٠٠٥٠٠٠النسیج

)١٠٠٠٠(٥٠٠٠٠٤٠٠٠٠الصباغة

٣٨٠٠٠٠٤١٠٠٠٠٣٠٠٠٠اإلجمالي

انحراففعليموازنةعنصر التكلفة

٥٠٠٠٠٧٢٠٠٠٢٢٠٠٠مواد مباشرة

)٥٠٠٠(٢٥٠٠٠٢٠٠٠٠أجور مباشرة

مصاریف غیر 
مباشرة

٢٠٠٠(١٠٠٠٠٨٠٠٠(

٨٥٠٠٠١٠٠٠٠٠١٥٠٠٠اإلجمالي



:مركز الربحیة
تواجھ عملیة تحدید ربحیة مراكز الربحیة صعوبة تخصیص التكالیف �

.مثل تكالیف البحوث والتطویر.العامة أو بعضھا على ھذه المراكز

الجدوى من تخصیص التكالیف العامة على مراكز الربحیة ھو لفت نظر �
.مراكز الربحیة إلى مثل ھذه التكالیف العامة

قائمة الدخل ألحدى المنشآت مقسمة وفقاً لمراكز الربحیة  الثالثة : مثال�
:فیھا على النحو التالي



اإلجمالي)ج()ب()أ(البیـــــــان 

١٠٠٠٠٠٠٨٠٠٠٠٠٧٠٠٠٠٠٢٥٠٠٠٠٠المبیعات 

٦٠٠٠٠٠٥٢٠٠٠٠٤٨٠٠٠٠١٦٠٠٠٠٠تكلفة البضاعة المباعة: یطرح

٤٠٠٠٠٠٢٨٠٠٠٠٢٢٠٠٠٠٩٠٠٠٠٠مجمل الربح

المصروفات التشغیلیة: یطرح

١٢٠٠٠٠٨٤٠٠٠٦٦٠٠٠٢٧٠٠٠٠أجور 

١٠٠٠٠٨٠٠٠٤٠٠٠٢٢٠٠٠إیجار 

٢٠٠٠٠١٨٠٠٠١٠٠٠٠٤٨٠٠٠إستھالكات

صافي الدخل قبل تخصیص 
التكالیف العامة

٢٥٠٠٠٠١٧٠٠٠٠١٤٠٠٠٠٥٦٠٠٠٠

التكالیف العامة: یطرح 

٥٠٠٠٠٤٠٠٠٠٣٠٠٠٠١٢٠٠٠٠اإلدارة العلیا مصاریف

٢٠٠٠٠١٠٠٠٠١٠٠٠٠٤٠٠٠٠وتطویر مصاریف بحوث

١٨٠٠٠٠١٢٠٠٠٠١٠٠٠٠٠٤٠٠٠٠٠صافي الدخل

ھـ٣٠/١٢/١٤٣٦قائمة دخل األقسام عن السنة المنتھیة في 



:مركز االستثمار
یتم تقییم أداء مركز االستثمار باستخدام مؤشرات الربحیة،ألن مركز �

االستثمار في األساس ھو مركز الربحیة، ولكن نظراً ألن صافي الربح 
المحقق في مركز االستثمار یعتبر انعكاساً لحجم األصول المستثمرة في 

.المركز 

:طرق تقییم أداء مركز االستثمار�

.العائد على االستثمار١)

.الدخل المتبقي٢)



:معدل العائد على االستثمار
.یستخدم معدل العائد على رأس المال المستثمر كمؤشر لعملیة التقییم �
  :مثال�

صافي دخل ) أ(حقق المركز ) ب(و) أ(بفرض أن ھناك مركزین للمسئولیة ھما 
صافي دخل مقداره ) ب(لایر في حین حقق المركز  ٥٠٠٠٠٠مقداره 

لایر وفي ٥٠٠٠٠٠٠) أ(لایر وبفرض أن إجمالي االستثمارات في  ٢٥٠٠٠٠
.لایر ١٠٠٠٠٠٠) ب(

ألنھ یحقق صافي دخل أعلى، ) ب(فضل من أ) أ(یالحظ من النظرة األولى أن 
:ولكن ال بد من أخذ االستثمارات في كل مركز في االعتبار 

صافي دخل مركز االستثمار= معدل العائد على االستثمار)١(
استثمارات مركز االستثمار                                  

%١٠ =   ٥٠٠٠٠٠)= أ(معدل العائد على االستثمار في مركز
                                                ٥٠٠٠٠٠٠  

%٢٥=   ٢٥٠٠٠٠)= ب(معدل العائد على االستثمار في مركز 
                                                   ١٠٠٠٠٠٠

)أ(أفضل من ) ب(یتضح مما سبق أن مركز 



:معدل العائد على االستثمار
معدل العائد على رأس المال المستثمر یقیس درجة ربحیة مركز ) ٢(�

:المسئولیة بالمقارنة إلى حجم استثماراتھ ،والمعادلة لمستخدمة ھي

صافي الدخل= ر  عم �

رأس المال المستثمر       �

التكالیف–اإلیرادات = صافي الدخل �

العائد على = المقیاس الغیر مباشر لمعدل العائد على االستثمار ) ٣(�
.معدل دوران األصول المستثمرة*المبیعات 

.ولكنھ یعیبھ أنھ غیر فعال ألغراض الرقابة وتقییم األداء�



ھناك أسساً مختلفة لتحدید قیمة األصول المستثمرة وھي كما 
:یلي

یتمثل في جمیع األصول المستثمرة المتاحة :إجمالي األصول المستثمرة أ-
.مع تجاھل حسابات ھذه األصول المقابلة كمجمعات االستھالك

یجب استبعاد صافي األصول الغیر : صافي األصول المستخدمة ب-
.مستخدمة 

یتمثل في رأس المال باإلضافة إلى األرباح المبقاة : حقوق المساھمینت-
.في المنشأة 

مثل األخذ بتكلفة اإلحالل أو : أسس أخرى لتقییم األصول المستمرةث-
.بالقیمة السوقیة لألصول أو القیمة الحالیة أو تكلفة الفرصة البدیلة

:مثال
بفرض أنھ توفرت البیانات التالیة الخاصة بأحد مراكز المسئولیة التابع 

إلحدى الشركات التي تستخدم معدل العائد على االستثمار لتقییم أداء 
.بھامراكز االستثمار 



:تابع المثال
، مباني  ٧٥٠٠٠، نقدیة  ٢٥٠٠٠٠، مخزون ٧٥٠٠٠، مدینون ١٠٠٠٠٠أراضي �

، مجمع استھالك مباني ١٥٠٠٠٠،مجمع استھالك آالت ٣٠٠٠٠٠، آالت  ٥٠٠٠٠٠
، ١٠٠٠٠٠، أرباح مبقاة  ٤٠٠٠٠٠، رأس المال  ٢٠٠٠٠٠، دائنون  ٢٥٠٠٠٠

،  ١٦٠٠٠٠، رواتب وأجور ٤٥٠٠٠٠، تكلفة البضاعة المباعة  ١٠٠٠٠٠٠مبیعات 
فإذا علمت أن . ٤٠٠٠٠، كھرباء وھاتف  ٥٠٠٠٠، دعایة وإعالن ١٠٠٠٠٠عموالت 

.لایر غیر مستخدم في أعمال مركز المسئولیة ٤٠٠٠٠جزء من األراضي تبلغ قیمتھ 

:تحدید معدل العائد على االستثمار بناء على: المطلوب�

.مجموع األصول المستثمرة١)

.صافي األصول المستثمرة٢)

.صافي األصول المستخدمة٣)

.حقوق المساھمین٤)



:الحل
:ال بد أوالً من إیجاد صافي الدخل عن طریق استبعاد المصروفات من اإلیرادات�

.لایر ٢٠٠٠٠٠)=٤٠٠٠٠+٥٠٠٠٠+١٠٠٠٠٠+١٦٠٠٠٠+٤٥٠٠٠٠(-�١٠٠٠٠٠٠

=  ٢٠٠٠٠٠/١٣٠٠٠٠٠= معدل العائد عال االستثمار وفقاً لمجموع األصول المستثمرةأ-
١٥٬٣٩%

صافي /صافي الدخل= معدل العائد على االستثمار وفقاً لصافي األصول المستثمرة  ب-
األصول المستثمرة

)  مجمعات االستھالك(لتحدید صافي األصول المستثمرة یتم استبعاد حسابات األصول المقابلة 
لایر٩٠٠٠٠٠)=٤٠٠٠٠٠-١٣٠٠٠٠٠( من إجمالي األصول المستثمرة

%٢٢= ٢٠٠٠٠٠/٩٠٠٠٠٠= معدل العائد على االستثمار

:معدل العائد على االستثمار وفقاً لصافي األصول المستخدمة -ج

صافي األصول المستخدمة/ صافي الدخل= معدل العائد على االستثمار

                                =٢٣٬٢٦) = ٤٠٠٠٠- ٩٠٠٠٠٠/(٢٠٠٠٠٠%

:معدل العائد على االستثمار وفقاً لحقوق المساھمین -د

حقوق المساھمین/ صافي الدخل = معدل العائد على االستثمار 

                                =٤٠= ٢٠٠٠٠٠/٥٠٠٠٠٠%



:الدخل المتبقي
ھو مؤشر یأخذ في االعتبار حسن إدارة األصول المستثمرة في المنشأة أو �

في مركز االستثمار، حیث یتم حساب الدخل المتبقي بعد خصم كافة 
.المصروفات الواجبة الخصم

وكذلك خصم نسبة مئویة محسوبة على قیمة األصول المستثمرة مقابل �
تكلفة رأس المال المحتسب والتي تمثل أدنى عائد یمكن أن یقبلھ مركز 

.االستثمار

تعتمد نجاح ھذه الطریقة على دقة تحدید معدل تكلفة رأس المال التي �
.تخصم من صافي الدخل



:مثال
لایر  ٥٠٠٠٠٠بافتراض أن أحد مراكز االستثمار حقق صافي دخل قدره �

لایر  ٣٠٠٠٠٠٠وأن قیمة األصول المستثمرة المستخدمة في المركز ھي 
%.١٢وأن تكلفة رأس المال تبلغ 

:المطلوب�

تحدید الدخل المتبقي؟�

لایر ٥٠٠٠٠٠صافي الدخل                                                     

لایر ٣٦٠٠٠٠%)                 ١٢*٣٠٠٠٠٠(تكلفة رأس المال: یطرح

لایر ١٤٠٠٠٠الدخل المتبقي بعد خصم تكلفة رأس المال                     



:مقاییس األداء في بیئة آلیة
:المعاییر واآللیة�

قد ال تناسب التكالیف المعیاریة المنشآت التي تعمل في بیئة آلیة وذلك �
:للعدید من األسباب أھمھا

تقل أھمیة العمل في ھذه البیئة لیصبح أكثر ثباتاً لذلك تصبح انحرافات ١)
.العمل التقلیدیة غیر ذات قیمة لإلدارة 

أن الھدف الرئیسي في البیئة الصناعیة الجدیدة ھو زیادة الجودة ولیس ٢)
.التكالیف تدنیةمجرد 

أن انتظام العملیات بشكل أكبر في البیئة اآللیة یؤدي إلى تقلیل ٣)
.االنحرافات التقلیدیة وأحیاناً عدم وجودھا على اإلطالق



:مقاییس األداء الحدیثة
نظراً للتطور الحدیث في تقنیة اإلنتاج والحاجة إلى تخفیض التكلفة إلى �

أقل قدر ممكن والوصول إلى سیاسة انعدام األخطاء ،فقد تطلب األمر 
ضرورة تطویر أسالیب الرقابة على األداء وكشف االنحرافات أوالً بأول 
ومحاولة التخلص من تلك االنحرافات لذلك ظھرت معاییر األداء الجدیدة 
لتلبي احتیاجات اإلدارة في تحسین األداء وتحسین جودة السلع والخدمات 

.واستخدام أسالیب متطورة مثل التوقیت المحدد ونظام التصنیع المرن 

:أھم المعاییر الجدیدة ھي المقاییس التالیة�

.الرقابة على الجودة١)

.الرقابة على المواد٢)

.الرقابة على المخزون٣)

.مقاییس أداء اآلالت٤)

.أداء التسلیممقاییس ٥)


