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 مقدمة عامة

تعتبر محاسبة التكاليف من فروع المحاسبة التي شهدت في األونة األخيرة العديد من  

فبعد أن كانت محاسبة  ,و المنشأت المستخدمة لهذا الفرع التطورات واالهتمام من قبل األكادميين

التكاليف تستخدم بشكل أساسي من قبل قطاع الشركات الصناعية, أصبحت العديد من الشركات 

فباإلضافة إلى قطاع الصناعة شاع  ,ات تستخدم هذا النوع من المحاسبةومن مختلف القطاع

ن القطاعات استخدام العديد من أساليب محاسبة التكاليف لدى قطاع الخدمات والبنوك وغيرها م



 

 
 ب

ت القطاع العام حيث أصبحت بحاجة إلى ؤسساستخدام محاسبة التكاليف لبعض مالمختلفة, وامتد ا

استخدام بعض أساليب محاسبة التكاليف لغايات اتخاذ القرارات المتعلقة بتوزيع الموارد المحدودة 

 والرقابة والتخطيط.

رت من الفلسفة المتبعة في أدى إلى ظهور أفكار جديدة غي إن تطور أنظمة التكاليف 

األنظمة التقليدية وفي معالجة وتتبع التكاليف, تجلت هذه األفكار في نظام جديد يعمل على تالقي 

نقائص أنظمة التكاليف التقليدية ومواكبة احتياجات اإلدارة من المعلومات, اصطلح عليه نظام 

لى تحقيق مستوى متميز من الدقة محاسبة التكاليف المبني على أساس األنشطة وهو نظام يعمل ع

من خالل اعتبار األنشطة هي التي تسبب التكاليف بدال من االعتماد  ,في حساب بيانات التكاليف

على حجم اإلنتاج لتخصيص التكاليف غير المباشرة, وإن تطبيق هذا النظام له من مزايا عديدة في 

تكاليف ومساعدة اإلدارة في عملية اتخاذ تحديد تكلفة المنتجات وعملية التسعير والرقابة على ال

 القرارات الرشيدة.

 رشد على األول المقام في يتوقف إنما مؤسسة, أي تحققه التي النجاح عوامل أهم لعلو 

 مشاكل في الوقوع تجنب و جهة، من المطروحة القضايا معالجة على فاعليتها و المتخذة القرارات

 أنسب اختبار مع صناعتها، وحسن القرارات اتخاذ جدوى فهم خالل من وهذا أخرى جهة من

 .التخاذها األساليب

 نهايتها تكون ,ومعدات آالت من اإلنتاج وسائل بشأن تتخذ التي القرارات كانت فإذا 

 المورد أو فاإلنسان مردودا، منها األحسن ظهور أو إهتالكها، عند التكنولوجي التغيير أو االستبدال

 بما الصعوبة من تماما العكس بل بسهولة، تعويضه أو استبداله الصعب ومن يهتلك، ال البشري

 .نشاء كما مؤسسةال داخل به االحتفاظ كان

جدير بالذكر أن هناك دور كبير يلعبه المحاسبون في عملية اتخاذ القرارات، وهذا الدور ال 

تمد المحاسبون دورهم ال يرقى بطبيعة الحال إلى الدور الذي يقوم به متخذي القرارات أنفسهم، ويس

في عملية اتخاذ القرارات من وظيفتهم األساسية وهي توفير المعلومات التي تساعد في هذه العملية، 

هذا باإلضافة إلى أن كثير من المديرين يطلبون من المحاسبين تقديم توصيات أو اقتراحات بشأن 

 القرارات التي ينبغي قبولها أو رفضها.

 

 إشكالية البحث -1

 التحكم و للتكاليف الدقيق التحديد عدم أهمها مشاكل، عدة من تعاني المؤسسات أن وباعتبار 

 :يلي كما الجوهري السؤال حول للدراسة الرئيسية اإلشكالية تتمحور أن يمكن فيها،

 ما هو دور محاسبة التكاليف على اساس األنشطة في ترشيد القرار اإلداري ؟

 :اآلتية الفرعية االشكالياتولتوضيح اإلشكالية الرئيسية البد من طرح بعض 



 

 
 ج

 ؟ وما هي أهدافها ؟ما هية محاسبة التكاليف على أساس األنشطة  -

 دور محاسبة التكاليف في ترشيد اتخاذ القرار ؟ وما ؟ بالقرار المقصود ما -

 القرار ترشيد فيإلى أي مدى يمكن اعتبار نظام التكاليف على أساس األنشطة أداة مساعدة  -

 ؟في مديرية األشغال العمومية لوالية مستغانم اإلداري

 فرضيات البحث -2

 اختبار صحة الفرضيات التالية : يجبوبهدف اإلجابة على التساؤالت  

تهدف إلى التحكم في التكاليف من أجل اتخاذ قرارات محاسبة التكاليف تقنية من تقنيات التسيير  -

 صائبة.

القرار هو االختيار األنسب للحلول والمساعدة في تحديد األهداف, كما تعتبر محاسبة التكاليف  -

أداة هامة في المؤسسة لكونها تساعد على حساب مختلف التكاليف وتحديد النتيجة من أجل اتخاذ 

 المؤسسة.القرارات على مستوى 

عدم قدرة نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة إلعطاء القرار اإلداري الرشيد في مديرية  -

 األشغال العمومية لوالية مستغانم. 

 مبررات اختيار الموضوع -3

 هذا الموضوع ما يلي:مبررات التي كانت أساسا الختيار من أهم ال 

 ؛ول في اختيار هذا الموضوعسبب األاختصاصي في مجال المحاسبة كان ال -

 ؛التعرف على المفاهيم المتعلقة بهالرغبة في اإلطالع على الموضوع و -

محاولة إظهار ضرورة اللجوء إلى هذه التقنية وذلك من خالل إيضاح مدى أهميتها في توفير  -

سسات بحاجة المعلومات والبيانات الهامة والالزمة في اتخاذ القرارات اإلدارية, التي تعتبر المؤ

 إليها من اجل الوصول إلى نتائج وقرارات إدارية قريبة للواقع وتخدم الوضع الراهن.

 أهمية الدراسة -4

 تمثلت أهمية الدراسة فيما يلي: 

 ؛بعض المفاهيم المتعلقة بالتكاليفتسليط الضوء على  -

 كفاءتها اإلدارية وحاجة المؤسسة الجزائرية إلى تطبيق أنظمة التكاليف الحديثة, بهدف رفع  -

 ؛االستغالل األمثل لمواردها



 

 
 د

محاولة لفت نظر المسيرين بأن طريقة محاسبة التكاليف على أساس األنشطة عند تطبيقه في  -

 المؤسسة يؤدي إلى توفير معلومات دقيقة والسيطرة على التكاليف غير المباشرة بشكل دقيق.

 أهداف الدراسة -5

 مجموعة من األهداف والمتمثلة في: تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق 

 ؛والتأكد من الفرضيات المقدمةمحاولة اإلجابة على التساؤالت  -

 ؛المحاسبة التكاليف على المؤسسات تسليط الضوء على أهمية -

  ؛حاسبة التكاليف على أساس األنشطةاستعراض أنظمة حديثة مثل نظام م -

 األنشطة في خدمة متخذي القرار. معرفة مدى قدرة محاسبة التكاليف على أساس -

 حدود الدراسة -6

 قسمت حدود الدراسة إلى قسمين, األول حدود زمنية والثاني حدود مكانية وهي كالتالي: 

الحدود الزمنية : تتعلق الحدود الزمنية بدراسة تطبيق نظام التكاليف على أساس األنشطة حيث  -

 تمثلت

 .2019المدة في سنة واحدة وهي سنة  

 .األشغال العمومية بمستغانم الحدود المكانية : تتمثل الحدود المكانية في مديرية -

 منهج الدراسة -7

في  لتساؤالت واثبات الفرضيات اعتمدلإلحاطة بمختلف جوانب الموضوع ولإلجابة عن ا

وذلك من خالل التطرق للمفاهيم األساسية والنظرية في  ،الجانب النظري على المنهج الوصفي

ضوع, وفي وضوع, واستخالص أهم ما توصلت إليه الدراسات السابقة ذات العالقة بالموالم

لزالية مستغانم  األشغال العمومية على أسلوب دراسة الحالة في مديرية الجانب التطبيقي اعتمد

 لتطبيق نظام التكاليف على أساس األنشطة.

 الدراسات السابقة  -8

دراسات جامعية تم إعدادها من طرف طلبة الماستر  لقد تم االعتماد في هذا البحث على 

 الدكتوراه من بينها مايلي :

الطرق الحديثة لحساب التكاليف و اتخاذ القرار في المؤسسة، مذكرة تخرج لنيل  ياسين سالمي: -أ 

كليةالعلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية, جامعة الجزائر، دفعة  شهادة الماجستير،

، تناولت هذه الدراسة المفاهيم العامة للمؤسسة ، اتخاذ القرار، محاسبة التكاليف، و  2010 -2009

 تم التعرض فيها إلى الطرق التقليدية لمحاسبة التكاليف والطرق الحديثة بنوع من التفصيل.



 

 
 ه

لي دور محاسبة شركات التأمين في اتخاذ القرارات وفق معايير اإلبالغ الماطبايبية سليمة:  -ب

، تناولت هذه الدراسة اإلطار  2014 -2013الدولية ،أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، دفعة 

العام للتأمين، اإلطار ألمفاهيمي للمحاسبة المالية واتخاذ القرار، وبعدها تم دراسة واقع المحاسبة 

 في شركات التأمين الجزائرية.

 الدراسةتقسيم  -9

 الفصل األول ثالثة فصول, البحث إلى متقسي سيتمالقا من طبيعة الموضوع وأهدافه انط 

, عموميات حول محاسبة التكاليفه في سيعرضو, ليف على أساس األنشطةمدخل إلى محاسبة التكا

تحت  الفصل الثاني , وأمااساس األنشطةالطرق التقليدية لحساب التكاليف ومحاسبة التكاليف على 

أساسيات حول اتخاذ القرار,  , ويحتويفي اتخاذ القرار عنوان دور نظام محاسبة التكاليف

األنشطة المعلومات المحاسبية واألساليب الفعالة في اتخاذ القرار, ومحاسبة التكاليف على أساس 

والتي كانت في مديرية  الميدانيةلدراسة ل الفصل الثالث خصص , وأخيرافي ترشيد القرار اإلداري

تطبيق ووتم التطرق إلى تقديم مديرية األشغال العمومية, لوالية مستغانم، األشغال العمومية 

محاسبة التكاليف على أساس األنشطة في مديرية األشغال العمومية.



 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول الفصل

 األنشطة أساس على التكاليف محاسبة إلى مدخل

 

 

 

 

 

 

 ل: مدخل إلى محاسبة التكاليف على أساس األنشطةوالفصل األ

عرفتتتت محاستتتتبة التكتتتاليف بأنهتتتتا فتتترع متتتتن فتتتروع المحاستتتتبة تهتتتتم بتحديتتتتد تكلفتتتتة 
الوحتتتدات المنتجتتتة والرقابتتتة علتتتى عناصتتترها لغتتترض التخطتتتيط واتختتتاذ قتتترارات رشتتتيدة ,  

علتتى استتتخدام عوامتتل ون بأنهتتا الوستتيلة التتتي تستتاعد اإلدارة فتتي الرقابتتة آختتروقتتد عرفهتتا 

والتتتتتي يستتتتتخدمها محاستتتتب التكتتتتاليف فتتتتي  ,االنتتتتتاج المتاحتتتتة لتتتتديها والتخطتتتتيط للمستتتتتقبل
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تتبتتتتع وتستتتتجيل وتحليتتتتل عناصتتتتر تكتتتتاليف لعوامتتتتل االنتتتتتاج لغتتتترض استتتتتخدامها بأقصتتتتى 
 درجة من الكفاية.

وذلتتك فتتي ثتتال   ,والهتتدف متتن هتتذا الفصتتل التطتترق إلتتى محاستتبة التكتتاليف العامتتة 

هتتتتا عموميتتتتات حتتتتول محاستتتتبة التكتتتتاليف,  أمتتتتا المبحتتتتث الثتتتتاني إلتتتتى الطتتتترق لأو مباحتتتتث 
إلتتتى محاستتتبة التكتتتاليف علتتتى فستتتيتطرق التقليديتتتة لحستتتاب التكتتتاليف بينمتتتا المبحتتتث الثالتتتث 

 أساس األنشطة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عموميات حول محاسبة التكاليف: األولالمبحث 

ق العالميتتتتة علتتتتى التتتتراهن بأنتتتته عصتتتتر العولمتتتتة وانفتتتتتاح األستتتتوا عصتتتتراليتميتتتتز 

بعضتتتها التتتبعض,  كمتتتا أنتتته عنصتتتر التطتتتور الهائتتتل فتتتي التكنولوجيتتتا والمعلومتتتات,  وقتتتد 

لعبتتتتت محاستتتتبة التكتتتتاليف دورا هامتتتتا وحيويتتتتا فتتتتي الحيتتتتاة اإلقتصتتتتادية بإعتبارهتتتتا قاعتتتتدة 
أساستتتية إلنتتتتاج البيانتتتات والمعلومتتتات الداخليتتتة والكميتتتة والنقديتتتة التتتتي تستتتاهم فتتتي رفتتتع 

 الرقابة وتقويم األداء ومحاسبة المسؤولية.وي مجاالت التخطيط كفاءة اإلدارة ف

 مفاهيم عامة حول محاسبة التكاليف األول:المطلب 



 

 
3 

يكمتتتن موضتتتوع محابستتتة التكتتتاليف أساستتتا فتتتي دراستتتة وحستتتاب التكتتتاليف وتحليلهتتتا  

 نتتتتتاج, ومراقبتهتتتا لمختلتتتف مستتتتتويات النشتتتاط اإلقتصتتتتادي مثتتتل تكلفتتتة الشتتتتراء,  تكلفتتتة اإل
 التكلفة والنتيجة التحليلية للمؤسسة.سعر 

 : المفاهيم األساسيةاألولالفرع 

هتتتي تضتتتتحية إقتصتتتادية يعبتتتتر عنهتتتا بقيمتتتتة نقديتتتة تقابلهتتتتا منفعتتتة إقتصتتتتادية,  التكلفةةةة:  -1

والكلفتتتة تكتتتون متتتن قستتتمين همتتتا: الكميتتتة والستتتعر,  فمتتتن ختتتالل ضتتترب الكميتتتة فتتتي الستتتعر 
  1بحدود المفهوم المعياري.يتم الحصول على الكلفة والتي يجب أن تكون 

 دات ختتتاللهتتتي الكلفتتتة المستتتتنفذة ختتتالل الفتتتترة الماليتتتة التتتتي يقابلهتتتا إيتتتراالمصةةةروف:  -2
 نفس تلك الفترة وهي أيضا تنفق من أجل الحصول على المنفعة.

نفعتتتة مهتتتي تضتتتحية إقتصتتتادية يعبتتتر عنهتتتا بقتتتيم نقديتتتة لكتتتن ال تقابلهتتتا أي الخسةةةارة:  -3
 ة مسبباتها من أجل عدم تكرارها.إقتصادية والواجب دراس

تتتتتألف تكلفتتتة أي إنتتتتاج متتتن ثالثتتتة عناصتتتر رئيستتتية للتكلفتتتة هتتتي عناصةةةر التكةةةاليف:  -4
 2المواد، األجور والخدمات.

 ذكر منها:يالتكايف لقد تعددت التعاريف حول محاسبة محاسبة التكاليف:  -5

مجموعتتتتتة متتتتتن  هتتتتتي أحتتتتتد فتتتتتروع المحاستتتتتبة الماليتتتتتة وكتتتتتأداة تحكمهتتتتتا: األولالتعريةةةةةف 
المبتتتتتادئ واألصتتتتتول المحاستتتتتبية, تستتتتتاعد اإلدارة فتتتتتي الرقابتتتتتة علتتتتتى استتتتتتخدام عوامتتتتتل 

اإلنتتتتاج المتاحتتتة لهتتتا والتخطتتتيط للمستتتتقبل, كمتتتا تقتتتوم بتتبتتتع وتستتتجيل وتحليتتتل التكتتتاليف 
 3لغرض استخدامها بأقصى درجة من الفعالية.

اليف المتعلقتتتتة علتتتتى أنتتتته طتتتترق وأستتتتاليب يتتتتتم بمقتضتتتتاها تتبتتتتع التكتتتتالتعريةةةةف الثةةةةاني: 

باألنشتتتتطة اإلنتاجيتتتتة والخدميتتتتة وحركتتتتات والتبويتتتتب والتحليتتتتل والتحميتتتتل...ال , بهتتتتدف 
تقتتديم تقتتارير دوريتتة وملخصتتات وافيتتة تستتتاعد االدارة علتتى تحقيقهتتا فتتي ضتتوء مجموعتتتة 

متتتتن القواعتتتتد والمبتتتتادئ المتعتتتتارف عليهتتتتا للتستتتتجيل أهتتتتداف القيتتتتاس والرقابتتتتة واتختتتتاذ 
 4القرارات.

ف تقتتتدم نتتترى أن جميتتتع التعتتتاريف تتفتتتق علتتتى أن محاستتتبة التكتتتاليمتتتن العتتترض الم

 بهتتتدف المعلومتتتات, تستتتتخدم فتتتي المعالجتتتةأستتتاليب أو طتتترق أو هتتتي عبتتتارة عتتتن تقنيتتتات 
ى دارة فتتتتتي التخطتتتتتيط، والرقابتتتتتة علتتتتتاإلتحديتتتتتد تكلفتتتتتة المنتجتتتتتات وتستتتتتعيرها ومستتتتتاعدة 

ظتتترة متتتن األهتتتداف المنتالتكتتتاليف، وكتتتذلك مستتتاعدة االدارة فتتتي اتختتتاذ القتتترارات لتحقيتتتق 
 المؤسسة بأعلى قدر ممكن من الكفاءة والفعالية.

 الفرع الثاني: أهداف محاسبة التكاليف

                                                             
 .23,  ص 6200والتوزيع, عمان, األردن, إسماعيل يحي التكرتي, محاسبة التكاليف بين النظرية والتطبيق, الطبعة األولى,  دار النشر  1
 .28-27, ص ص 2001عاطف االخرص وآخرون, محاسبة التكاليف الصناعية, الطبعة األولى, دار البركة للنشر والتوزيع, عمان, األردن,  2
 .24إسماعيل يحي التكريتي, مرجع سبق ذكره, ص  3
 .4,  ص 1999ولى,  دار صفاء للنشر والتوزيع, عمان, االردن, أحمد حلمى جمعة, محاسبة التكاليف المتقدمة, الطبعة األ 4
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يجتتتتب عتتتتدم النظتتتتر لمحاستتتتبة التكتتتتاليف متتتتن المنظتتتتور الضتتتتيق، علتتتتى أنهتتتتا أداة 

حيتتتث بستتتع وأشتتتمل متتتن ذلتتتك، أو ، فهتتتي فقتتتط لحستتتاب ودراستتتة التكتتتاليف والتكلفتتتة النهائيتتتة
لتتتتى عمعلومتتتات الالزمتتتتة لنشتتتاط متتتتا، وهتتتذا قصتتتتد متابعتتتته والتعتتتترف تمتتتد اإلدارة بكتتتتل ال

 .القضاء على نقاط الضعفأو والحد  ،نقاط القوة والعمل على ديمومتها

لقتتتتتد تعتتتتتددت أهتتتتتداف محاستتتتتبة التكتتتتتاليف حستتتتتب وجهتتتتتة نظتتتتتر كتتتتتل باحتتتتتث،   
 باإلشارة إلى تعريف محاسبة التكاليف السابق يمكن ذكر أهمها:و

 نتجات وتسعيرها: تحديد تكلفة المأوال 

يعتبتتتتتر هتتتتتذا الهتتتتتدف متتتتتن األهتتتتتداف األساستتتتتية والمهمتتتتتة التتتتتتي أدت إلتتتتتى ظهتتتتتور 
 5محاسبة التكاليف ويمكن تجزئة هذا الهدف إلى النقاط التالية:

يتتتة ولاألتحديتتتد كلفتتتة اإلنتتتتاج واحتستتتاب كلفتتتة كتتتل عنصتتتر متتتن عناصتتتر اإلنتتتتاج كتتتالمواد  -
 ى.خرواألجور والمصاريف اآل

د ألغتتتتراض إعتتتتدا ,المتتتتدة آختتتترواإلنتتتتتاج تحتتتتت التشتتتتغيل تحديتتتتد كلفتتتتة اإلنتتتتتاج التتتتتام  -
 .امةوالميزانية العالحسابات الختامية 

مستتتتتاعدة اإلدارة فتتتتتي تحديتتتتتد األستتتتتعار وفتتتتتي رستتتتتم السياستتتتتات التستتتتتعيرية الستتتتتتليمة  -
 تقديمها.أو الخدمات المختلفة التي تقوم المؤسسة بإنتاجها أو للمنتجات 

 مساعدة اإلدارة على التخطيطثانيا: 

تحتتتتتتاج عمليتتتتتة تخطتتتتتيط أنشتتتتتطة المؤسستتتتتة فتتتتتي األجتتتتتل القصتتتتتير إلتتتتتى تقتتتتتديرات 
للتكتتتتتاليف المستتتتتتقبلية المترتبتتتتتة علتتتتتى هتتتتتذه األنشتتتتتطة، وتتتتتتوفر محاستتتتتبة التكتتتتتاليف هتتتتتذه 

 6التقديرات للتكاليف من خالل ما يعرف باسم الموازنات التقديرية.

طتتي ا خطتتة عينيتتة وماليتتة تفصتتيلية تغبحيتتث يمكتتن تعريتتف هتتذه األخيتترة علتتى أنهتت

 جميتتتتع نتتتتواحي النشتتتتاط فتتتتي المؤسستتتتة لفتتتتترة محتتتتددة مقبلتتتتة، كمتتتتا أنهتتتتا أداة تعبتتتتر عتتتتن

أو  األهتتتداف والسياستتتات التتتتي ستتتاهمت اإلدارة العليتتتا فتتتي وضتتتعها ستتتواء للمؤسستتتة ككتتتل
 للوحدات اإلدارية فيها.

 ثالثا: الرقابة على عناصر التكلفة

لتكتتتتتاليف أحتتتتتد األهتتتتتداف األساستتتتتية لمحاستتتتتتبة تعتبتتتتتر الرقابتتتتتة علتتتتتى عناصتتتتتر ا

 ابتتتتة علتتتتىالتكتتتتاليف لتحقيتتتتق الكفايتتتتة واالستتتتتخدام األمثتتتتل لعناصتتتتر اإلنتتتتتاج، وعمليتتتتة الرق
كتتتاليف عنصتتتر التكتتتاليف تتطلتتتب وضتتتع التتتدورات المستتتتندية الستتتليمة المتعلقتتتة بعناصتتتر الت

 بهدف مراقبتها والسيطرة عليها.  

                                                             
 .17ص , 2003عمان, األردن,  ،محاسبة التكاليف المتقدمة, دار وائل للنشر والتوزيع ،آخرونو كمال الربيعي جمعة 5
 .09ص، 2003 مصر، االسكنديرية، الجامعية، الدار الصناعية، التكاليف محاسبة في مقدمة أحمد، على حسين 6
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متتتة فتتتي حالتتتة وضتتتع الموازنتتتات، حيتتتث وأيضتتتا  الرقابتتتة هتتتي إحتتتدى الوظتتتائف المه

تستتتاعد فتتتي رقابتتتة العمليتتتات بمقارنتتتة النتتتتائج الفعليتتتة بالمخططتتتة، فتتتإذا متتتا حتتتد  انحتتتراف 
 7كبير عن الموازنة فيتم إبالغ اإلدارة التخاذ اإلجراءات المناسبة.

 رابعا: المساعدة على اتخاذ القرارات

القتتتترارات المتنوعتتتتة  تستتتتتخدم اإلدار ة بيانتتتتات التكتتتتاليف فتتتتي اتختتتتاذ العديتتتتد متتتتن

وغيتتتتر المجدولتتتتة خاصتتتتة وأن اإلدارة  تواجتتتته بعتتتتض المشتتتتاكل عنتتتتد اتختتتتاذ القتتتترارات، 
  8ومن القرارات التي يمكن لبيانات التكاليف أن تساعد في اتخاذها مايلي:

 تحديد العالقة بين التكلفة, الجحم والربح؛ -

 االستمرار به؛أو اتخاذ قرار توقيف خط إنتاج معين  -

 انتاج األجزاء المصنعة التي يحتاجها المنتج؛أو ء شرا -

 إحالل آلة جديدة بدال من القديمة؛ -

 التوسع في خط انتاج قائم بدال من إنشاء خط جديد؛ -

 الخارجية.أو البيع لألسواق المحلية  -

 الفرع الثالث: أهمية محاسبة التكاليف

تواجتتتد نظتتتام للمحاستتتبة الماليتتتة فتتتي أي مؤسستتتة متتتن المؤسستتتات يعتتتد أمتتترا إلزاميتتتا  
بحكتتتتتم القتتتتتانون، فتتتتتإن األمتتتتتر يختلتتتتتف بالنستتتتتبة لتواجتتتتتد نظتتتتتام لمحاستتتتتبة التكتتتتتاليف فتتتتتي 

، التتتذي يبقتتتى أمتتترا اختياريتتتا يتوقتتتف علتتتى متتتدى تقتتتدير إدارة المؤسستتتة بأهميتتتة 9المؤسستتتة
 وجود هذا النظام فيها.

 ات ومزايا محاسبة التكاليفالمطلب الثاني: مقوم

ات لتتتدى محاستتتبة التكتتتاليف مجموعتتتة متتتن الوظتتتائف والتتتتي بتحقيقهتتتا ستستتتاعد إدار

ل ظتتتالمؤسستتة علتتتى تحقيتتتق أهتتتدافها المرستتومة والمتمثلتتتة فتتتي تحقيتتتق التتربح وخاصتتتة فتتتي 
 مزايا محاسبة التكاليف.والمنافسة, سنقوم في هذا المطلب بعرض مقومات 

 ة التكاليف: مقومات محاسباألولالفرع 

                                                             
 .17 ص، 2003 األردن، عمان، والتوزيع، لنشر وائل دار التكاليف، محاسبة في مقدمة المطارنة، سالمة فالح 7
 .17,18ص  ص ،ذكره بقس مرجع المطارنة، سالمة فالح 8

J.M. Auriac H.Bougault,  économie d' entreprise 2ème édition,  Editions casteilla,   paris,  France,  1994,  p 541  
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تتفتتتق معظتتتم االدبيتتتات المحاستتتبة، علتتتى أن هنتتتاك عتتتدة مقومتتتات رئيستتتية يتأستتتس 

عليهتتتا أي نظتتتام محاستتتبة للتكتتتاليف يمكتتتن أن يتتتؤدي وظائفتتته بكفتتتاءة أمتتتام اإلدارة، ولهتتتذه 
   10المقومات شروط يجب مراعاتها وهي كالتالي:

 البساطة والوضوح لمنع حدو  األخطاء؛ -

حقتتتتق مستتتتتندات دون التتتتتأثير ستتتتلبا علتتتتى ستتتتير العمتتتتل وبشتتتتكل يتقليتتتتل عتتتتدد التتتتدفاتر وال -
 األهداف المحددة؛

 السجل للهدف الذي صمم من أجله. أو التقرير أو تحقيق المستند  -

 

 

 وبعد توفر الشروط المفروضة أعاله يمكن تلخيص هذه المقومات بما يلي:  

 : تحديد مجموعة مستندية ودفترية سليمةأوال

أو  ,المستتتتندية كتتتل الوثتتتائق التتتتي تتتتم إعتتتدادها داختتتل المؤسستتتةيقصتتتد بالمجموعتتتة 

للبيانتتتات  األولتتتتم الحصتتتول عليهتتتا متتتن طتتترف متعامليهتتتا، وهتتتي بتتتذلك تكتتتون المصتتتدر 
 والتي تحدد نوعية مدخالت نظام التكاليف.

كمتتتتا أنتتتته يقصتتتتد  بالمجموعتتتتة الدفتريتتتتة مجموعتتتتة الستتتتجالت والتتتتدفاتر التحليليتتتتة 

ستتتتطيع متتتن ختتتالل استتتتخدامها القيتتتام بالوظتتتائف المختلفتتتة وت ,التتتتي تحتتتتفا بهتتتا المؤسستتتة
الملقتتتاة علتتتى عتتتاتق محاستتتب التكتتتاليف، وتعتبتتتر التتتدفاتر الحلقتتتة الوستتتيطة بتتتين المستتتتندات 

وبتتتين التقتتتارير التتتي تقتتتدم متتن المعلومتتتات متتتا يفستتر متتتدلول األحتتتدا   ,التتتي تنقتتتل البيانتتات
 11ومستنديه سليمة. التي وقعت خالل فترة زمنية محددة تحديد مجموعة دفترية

 ثانيا: تحديد أساس قياس التكلفة

هتتتتتذا األستتتتتاس ال يقتتتتتل أهميتتتتتة وضتتتتترورية عتتتتتن غيتتتتتره متتتتتن األستتتتتس واألركتتتتتان 

كلفتتتة ق فتتتي قيتتتاس التحيتتتث يتتتتم اعتمتتتاد أحتتتدا لطتتتر ,الالزمتتتة لتصتتتميم أي نظتتتام للتكتتتاليف

رق ويكتتتون اعتمتتتاد هتتتذه الطتتترق وفقتتتا للظتتتروف المناستتتبة المؤسستتتة، فقتتتد تكتتتون هتتتذه الطتتت
 حديثة.أو طرقا تقليدية  إما

 ثالثا: تحديد دليل التكاليف

كتتل بنتتد رقتتم خاصتتا بتته، ويمثتتل دليتتل أو يقصتتد بتتدليل التكتتاليف إعطتتاء كتتل حستتاب 

التكتتتاليف فتتتي الشتتتركات المختلفتتتة الخطتتتة ا لتتتر قميتتتة الخاصتتتة بتبويتتتب الحستتتابات )مراكتتتز 
التكلفتتتتتة، ووحتتتتتدات النشتتتتتاط، وعناصتتتتتر التكتتتتتاليف(، ويقصتتتتتد المحاستتتتتبون عتتتتتادة متتتتتن 

                                                             
 .30 ص، 2001 األردن، عمان، والتوزيع، للنشر البركة دار الصناعية، التكاليف محاسبة ،إيمان الهنيني و األخرس عاطف  10
 ضمن مقدمة منشورة غير مذكرة غزة، قطاع في الصناعية الشركات في التكاليف محاسبة أنظمة وتقييم دراسة صبحي، شادي ابوشنف  11

 .38,  ص 2008المحاسبة والتمويل,  الجامعة االسالمية,  غزة,  فلسطين,   قسم ماجستير شهادة نيل متطلبات
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أو استتتتخدامهم لمصتتتطلح دليتتتل التكتتتاليف عتتتدة أدلتتتة ولتتتيس دلتتتيال واحتتتدا، ومتتتن هتتتذه األدلتتتة 

والتتتذي يحتتتدد  المراكتتتز اإلجماليتتتة والمراكتتتز العامتتتة والمستتتاعدة لهتتتا  المراكتتتز دليتتتل لهتتتا
وتبويبهتتتتا رقميتتتتا ممتتتتتا يستتتتهل عليتتتتته تحديتتتتد التكلفتتتتتة وتحميتتتتل التكتتتتتاليف غيتتتتر المباشتتتتترة 

بموجبتتته يتتتتم تبويتتتب المنتجتتتات  دليتتتل الوحتتتدات والرقابتتتة علتتتى تكتتتاليف المركتتتز, وثانيهتتتا

األمتتتر التتتذي يستتتهل توجيتتته التكتتتاليف نحوهتتتا  الرئيستتتية والفرعيتتتة وأجزائهتتتا تبويبتتتا رقميتتتا،
 دليتتتتل العناصتتتتر , وأمتتتتا ثالثهتتتتا12وبالتتتتتالي تستتتتهيل استتتتتخراج التكلفتتتتة المتعلقتتتتة بالمنتجتتتتات

ى( ختتترالمصتتتروفات اآلويحتتتدد هتتتذا األخيتتتر عناصتتتر التكتتتاليف الثالثتتتة )المتتتواد, األجتتتور 
متتتا رقأو بنتتتد منهتتتا رمتتتزا أو فتتتي مجموعتتتات رئيستتتية وفرعيتتتة، متتتع إعطتتتاء كتتتل مجموعتتتة 

 ى داخل المجموعة الواحدة.  آخرخاصا به، ويتفرع من هذا رموز وأرقام فرعية 

 رابعا: تحديد فترة التكلفة

متتتن المبتتتادئ المحاستتتبية المتعتتتارف عليهتتتا مبتتتدأ الدوريتتتة، أي وجتتتود فتتتترة زمنيتتتة 
ثابتتتتة لقيتتتاس نتيجتتتة أعمتتتال المؤسستتتة وعتتتادة متتتا تكتتتون هتتتذا بالنستتتبة للمحاستتتبة الماليتتتة، 

بالنستتتبة لمحاستتتبة التكتتتاليف يجتتتب تحديتتتد فتتتترة زمنيتتتة والتتتتي تعتبتتتر متتتن  وكتتتذلك الحتتتال
  13المقومات األساسية في محاسبة التكاليف.

تتوقتتتتف فتتتتترة التكتتتتاليف علتتتتى عوامتتتتل عتتتتدة أهمهتتتتا: موستتتتمية اإلنتتتتتاج، وطتتتترق 

لتتتتذي االستتتتتغالل، والستتتتنة الضتتتتريبية، وموعتتتتد توزيتتتتع األربتتتتاح، وأخيتتتترا تكلفتتتتة العمتتتتل ا
 ت وتجميعها إلعداد قوائم التكاليف بصفة دورية.يتطلب أقفال الحسابا

 خامسا: تقارير التكاليف

ة يتكتتتون نظتتتتام محاستتتتبة التكتتتتاليف كغيتتتتره متتتن األنظمتتتتة متتتتن ثالثتتتتة أركتتتتان رئيستتتتي

المعالجتتتتتة والتشتتتتتغيل، المخرجتتتتتات, ويتتتتتتم تجهيتتتتتز مخرجتتتتتات نظتتتتتام و المتتتتتدخالتوهتتتتتي 
مجموعتتتتتة متتتتتن التكتتتتتاليف متتتتتن ختتتتتالل تقتتتتتارير تقتتتتتدم إلدارة المؤسستتتتتة، ويجتتتتتب تصتتتتتميم 

ثالثتتتة  التقتتتارير التتتتي تستتتاعد علتتتى تحقيتتتق األهتتتداف المرجتتتوة متتتن نظتتتام التكتتتاليف، وهنتتتاك

قيتتتاس لقتتتوائم أو أنتتتواع متتتن التقتتتارير تتناستتتب متتتع أهتتتداف محاستتتبة التكتتتاليف وهتتتي تقتتتارير 
 تقارير ترشيد اتخاذ القرارات.والتكاليف الفعلية, تقارير رقابية 

 التكاليفالفرع الثاني: وظائف محاسبة 

 تقوم محاسبة التكاليف بعدة وظائف يذكر منها:

 : الوظيفية التسجيليةأوال

                                                             
 . 38,39 ص ص ،ذكره بقس مرجع صبحي، شادي ابوشنف 12
 .31 ص ،ذكره بقس مرجع ،آخرونو عاطف األخرس 13
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يعنتتتتتي أن يقتتتتتوم محاستتتتتب التكتتتتتاليف بتتتتتتدوين التكتتتتتاليف فتتتتتي الستتتتتجالت المناستتتتتبة 

وفتتتق المعتتتايير المتفتتتق عليهتتتا وبشتتتكل واضتتتح ودقيتتتق بحيتتتث يمكتتتن الرجتتتوع  ,الخاصتتتة بهتتتا
 14إليها واالستفادة منها عند الحاجة.

 

 

 الوظيفية التحليلية ثانيا:

لمؤسستتتة اتحليتتتل البيانتتات التكاليفيتتتة التتتي وقعتتتت فتتي  ,يتتتم متتتن ختتالل هتتتذه الوظيفتتة

م قستتتتأو مرحلتتتتة معينتتتتة أو أمتتتتر إنتتتتتاج معتتتتين أو فعتتتتال وتصتتتتنيفها وربطهتتتتا بمنتتتتتج معتتتتين 
 معين.

 ثالثا: الوظيفة الرقابية

غتتتي تحتتتدد المعتتتايير لكتتتل عنصتتتر متتتن عناصتتتر التكلفتتتة، ولكتتتل مركتتتز تكلفتتتة بمتتتا ينب

 أن تحتاجتتتتته الوحتتتتتدة المنتجتتتتتة ومقارنتتتتتة هتتتتتذه المعتتتتتايير بمتتتتتا ينفتتتتتق فعتتتتتال لكتتتتتل عناصتتتتتر

بحتتتث عتتتن غيتتتر مالئمتتتة وتأو التكتتتاليف، وتحديتتتد االنحرافتتتات والتتتتي إمتتتا أن تكتتتون مالئمتتتة 
تصتتتتة فتتتتع النتتتتتائج إلتتتتى الجهتتتتات المخأستتتتباب هتتتتذه االنحرافتتتتات وتحليلهتتتتا ودراستتتتتها ثتتتتم ر

 للحد من االنحرافات.

 رابعا:الوظيفة اإلخبارية

تتتتترتبط هتتتتتذه الوظيفتتتتة بالوظيفتتتتتة الستتتتابقة، فبعتتتتتد اكتشتتتتاف االنحرافتتتتتات ودراستتتتتة 
أستتتتبابها,  تخبتتتتر اإلدارة بهتتتتذه النتتتتتائج وذلتتتتك التختتتتاذ القتتتترارات الالزمتتتتة لتصتتتتحيح هتتتتذه 

 15االنحرافات وعدم تكرارها.

 التحفيزيةالوظيفة :خامسا

ة تتحقتتتتق هتتتتذه الوظيفتتتتة بعتتتتد إنجتتتتاز الوظتتتتائف الستتتتابقة، حيتتتتث تمثتتتتل هتتتتذه الوظيفتتتت
ز المعتتتتايير أو مخطط وعتتتتدم تجتتتتوعامتتتتل دفتتتتع لألقستتتتام المؤسستتتتة متتتتن أجتتتتل تنفيتتتتذ متتتتا هتتتت

المحتتتتددة فتتتتي عمليتتتتة اإلنفتتتتاق، ومتتتتن هنتتتتا ستتتتوف تحفتتتتز أقستتتتام المؤسستتتتة فتتتتي استتتتتخدام 
 دارة على تحقيق أهدافها.مواردها بشكل كفء واقتصادي، هذا ما يساعد اإل

 الفرع الثالث: مزايا محاسبة التكاليف

  16تكمن مزايا محاسبة التكاليف في النقاط المتعددة التالية:  

                                                             
  .14 ص ،ذكره بقس مرجع ،آخرونو عاطف األخرس 14
 .24,25ص  ص ،ذكره بقس مرجع إسماعيل، التكريتي يحي 15
 .18,19 ص ص ،ذكره بقس مرجع المطارنة، سالمة فالح 16
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فتتتتي  تتتتتوفير البيانتتتتات التفصتتتتيلية عتتتتن مختلتتتتف أنشتتتتطة المؤسستتتتة، والتتتتتي تفيتتتتد اإلدارة -

أو  التعتتتترف علتتتتى متتتتدى مستتتتاهمة كتتتتل منهتتتتا فتتتتي النتتتتتائج النهائيتتتتة للمؤسستتتتة متتتتن ربتتتتح
 يعات؛خسارة، وتساعد في اتخاذ القرارات الخاصة باختيار التشكيلة المناسبة للمب

 تحديد عناصر التكاليف التي تشكل تكلفة المنتج النهائي للمؤسسة؛ -

 تساعد اإلدارة على اتخاذ قرارات المزايدات والمناقصات؛ -

ومصتتتتاريف متتتتر اقبتتتتة وضتتتتبط عناصتتتتر التكتتتتاليف المختلفتتتتة متتتتن متتتتواد ختتتتام وأجتتتتور  -
 صناعية؛

 تحديد أسباب الربح والخسارة في المؤسسة؛ -

 تزويد البيانات عن تكاليف المراحل والعمليات المختلفة؛ -

الكشتتف عتتن نتتواحي الضتتعف فتتي كفتتاءة المؤسستتة وذلتتك عتتن طريتتق حصتتر التتتالف متتن  -
 المواد ومعرفة الوقت الضائع.

 ةوالمحاسبة المالية واإلداريالمطلب الثالث: العالقة بين محاسبة التكاليف 

 تستتتاعد ,ى غيتتتر ماليتتتةآختتترتحتتتتاج المؤسستتتة فتتتي تستتتييرها إلتتتى معلومتتتات ماليتتتة و

استتتبة علتتتى تحليتتتل ومعالجتتتة المشتتتاكل بتخفتتتيض درجتتتة عتتتدم التأكتتتد، وغالبتتتا متتتا تتتتوفر المح
 الكثير من هذه المعلومات الضرورية، وذلك في شكلين رئيسين هما:

ا ممتتتتدا الماليتتتة، كمتتتا تعتتتد محاستتتبة التكتتتاليف جستتترالمحاستتتبة اإلداريتتتة والمحاستتتبة 
 بتتتتين االثنتتتتتين، ستتتتنقوم فتتتتي هتتتتذا المطلتتتتب بالمقارنتتتتة بتتتتين كتتتتل متتتتن محاستتتتبة التكتتتتاليف

حاستتتتبة موالمحاستتتتبة الماليتتتتة، ومحاستتتتبة التكتتتتاليف والمحاستتتتبة اإلداريتتتتة، والعالقتتتتة بتتتتين 
 المحاسبة اإلدارية.والتكاليف المالية 

  ين محاسبة التكاليف ومحاسبة الماليةجه المقارنة بأو : األولالفرع 

عالقتتتة تكتتتون المقارنتتتة بتتتين محاستتتبة التكتتتاليف ومحاستتتبة الماليتتتة متتتن ختتتالل ذكتتتر ال

يتتتر بتتتين توضتتتيح أنتتته فتتتي أغلتتتب األحيتتتان يخلتتتط الكثوجتتته التشتتتابه واالختتتتالف بينهمتتتا، أو و

قتتتتة العالجتتتته التشتتتتابه والعالقتتتتة بتتتتين محاستتتتبة التكتتتتاليف والمحاستتتتبة الماليتتتتة، فنقصتتتتد بأو 
ه ، أمتتتتا التشتتتتابه فنقصتتتتد بتتتتختتتترالتتتتترابط أي متتتتا تقدمتتتته كتتتتل متتتتن المحاستتتتبتين الطتتتترف اآل

 التناظر بينهما.

 : العالقة بين محاسبة التكاليف والمحاسبة الماليةأوال

يوجتتتتتد ارتبتتتتتاط وثيتتتتتق بتتتتتين المحاستتتتتبة الماليتتتتتة ومحاستتتتتبة التكتتتتتاليف، حيتتتتتث أن 
متتتتن البتتتتديهي أن تكتتتتون ول فتتتتروع علتتتتم المحاستتتتبة ظهتتتتورا، أو المحاستتتتبة الماليتتتتة هتتتتي 
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محاستتتتبة التكتتتتاليف استتتتتقلت عتتتتن المحاستتتتبة الماليتتتتة لعتتتتدم قتتتتدرة المحاستتتتبة الماليتتتتة علتتتتى 
 17مرحلة إنتاجية.أو توفير معلومات عن كل سلعة 

 جه الترابط من خالل النقاط التالية:أو فمن هنا يمكن ذكر أهم 

محاستتتتتبة التكتتتتتاليف تعتبتتتتتر محاستتتتتبة التكتتتتتاليف امتتتتتتدادا للمحاستتتتتبة الماليتتتتتة حيتتتتتث تقتتتتتدم  -

البيانتتات التفصتتيلية الهامتتة التتتي تظهتتر فتتي الحستتابات الختاميتتة فتتي المحاستتبة الماليتتة مثتتل 

نتتتا منظمتتتا بينهمتتتا فتتتي إعتتتداد الحستتتابات الختاميتتتة أو تكلفتتتة اإلنتتتتاج التتتتام أي أن هنتتتاك تعتتت
 18وقائمة المركز المالي؛

ثتتتتل ثمتتتتن نتتتتات الهامتتتتة متقتتتتوم المحاستتتتبة الماليتتتتة بتزويتتتتد محاستتتتبة التكتتتتاليف بتتتتبعض البيا -

وفتتتات  المتتتواد المشتتتتراة وأجتتتور العمتتتال المدفوعتتتة وتكلفتتتة الموجتتتودات الثابتتتتة والمصتتتر

تر هتتا فتتي دفتتافتتي التتدفاتر الماليتتة ثتتم يتتتم تحليل أوال ى، وجميتتع هتتذه العمليتتات تثبتتت ختتراآل
 التكاليف؛

سيشتتتتترك المحاستتتتب المتتتتالي متتتتع محاستتتتب التكتتتتاليف فتتتتي إعتتتتداد الحستتتتابات الختاميتتتتة  -
 ؛خرائمة المركز المالي لحاجة كل منهما لبيانات موجودة لدى اآلوق

اس ها فتتتي قيتتتتتتتوفير بيانتتتات لمحاستتتبة التكتتتاليف لمستتتاعدتوتقتتتوم المحاستتتبة الماليتتتة بتقتتتديم  -
تكتتتتتاليف الوحتتتتتدات المنتجتتتتتة والمباعتتتتتة، ومنهتتتتتا قيمتتتتتة شتتتتتراء األصتتتتتول الثابتتتتتتة وطتتتتترق 

 استهالكها وتحديد األجور...ال ؛

ث ال ظتتتام للتكتتتاليف يعمتتتل جنبتتتا إلتتتى جنتتتب متتتع المحاستتتبة الماليتتتة حيتتتالبتتتد متتتن وجتتتود ن -

يستتتتتتطيع نظتتتتتام المحاستتتتتبة الماليتتتتتة منفتتتتتردا أن يتتتتتؤدي الغتتتتترض متتتتتن إعتتتتتداد الحستتتتتابات 
 الختامية ونتائج أعمال المؤسسة؛

ن كتتتتتال النتتتتتوعين فتتتتتي تحقيتتتتتق الرقابتتتتتة، وذلتتتتتك عتتتتتن طريتتتتتق مقارنتتتتتة البيانتتتتتات أو يتعتتتتت -
 ة.المالي األرقام اإلجمالية التي أظهرتها المحاسبةالتفصيلية في محاسبة التكاليف ب

 جه التشابهأو ثانيا: 

كتتتل متتتن المحاستتتبة الماليتتتة ومحاستتتبة التكتتتاليف تعتمتتتد علتتتى مصتتتادر تستتتجيل واحتتتدة متتتن  -
 19مستندات ووثائق، لذلك فإن النتائج الفعلية بينهما تكون متطابقة؛

متتتع بيانتتتات فعليتتتة تاريخيتتتة عتتتن كتتتل متتتن المحاستتتبة الماليتتتة ومحاستتتبة التكتتتاليف تتعامتتتل  -

ز البيانتتتات الفعليتتتة التاريخيتتتة أو نشتتتاط المؤسستتتة متتتع مالحظتتتة أن محاستتتبة التكتتتاليف تتجتتت
 20في مجاالت معينة لتتعامل مع تقديرات مستقبلية؛

                                                             
 .18 ص، 2000 األردن، عمان، والتوزيع، للنشر صفاء دار التكاليف، محاسبة رضوان، العناتي محمد 17
 .17 ص ،ذكره بقس مرجع ،آخرونو عاطف األخرس 18
 .02 ص ،ذكره بقس مرجع ،آخرونو كمال الربيعي جمعة 19
 .02 ص ،ذكره بقس مرجع ،آخرونو كمال الربيعي جمعة 20
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سستتتة كتتتل متتتن المحاستتتبة الماليتتتة ومحاستتتبة التكتتتاليف تحقتتتق الرقابتتتة عتتتن عمليتتتات المؤ -

نتتتتتائج مالحظتتتتة المحاستتتتبة الماليتتتتة تظهتتتتر هتتتتذه ال وتظهتتتتر النتتتتتائج الفعليتتتتة لنشتتتتاطها، متتتتع
 بصورة إجمالية، بينما تظهر محاسبة التكاليف بصورة تحليلية تفصيلية؛

إثبتتتات  طبتتتق كتتتل متتتن المحاستتتبة الماليتتتة ومحاستتتبة التكتتتاليف نظريتتتة القيتتتد المتتتزدوج عنتتتد -
 العمليات؛

 21تحدد كل منهما فترة زمنية تستخدمها للقياس؛ -

ت لمعلومتتتااستتتبة الماليتتتة ومحاستتتبة التكتتتاليف نظتتتامين فتتترعيين لنظتتتام ايعتبتتتر نظامتتتا المح -
ذي يفتتتي المحاستتبي الشتتامل ولتتتذلك فكتتل منهمتتا يعتمتتتد علتتى نظتتام المعلومتتتات المحاستتبية التت

 بمتطلبات النظامين؛

متتتتات ترتكتتتتز كتتتتل متتتتن المحاستتتتبة الماليتتتتة ومحاستتتتبة التكتتتتاليف بشتتتتدة علتتتتى تقتتتتديم المعلو -

 أوالالزمتتتة التختتتاذ القتتترارات، وذلتتتك علتتتى اختتتتالف متختتتذي هتتتذه القتتترارات متتتن داختتتل 

احتتتدة ختتتارج المؤسستتتة، ولكتتتن الحاجتتتة للمعلومتتتات الالزمتتتة التختتتاذ القتتترارات الرشتتتيدة و
 في الحالتين؛

 ئم مالية .كالهما يوفر تقارير وقوا -

 جه االختالفأوثالثا: 

، تكاملتتتتانكمتتتا ذكتتتر أعتتتاله أن محاستتتبة التكتتتاليف امتتتتداد للمحاستتتبة الماليتتتة، فهمتتتا م

همتتتتتا يتشتتتتتابهان فتتتتتي بعتتتتتض وى، ختتتتترإذ تتتتتتوفر كتتتتتل منهمتتتتتا معلومتتتتتات قتتتتتد تحتاجهتتتتتا اآل

ينهمتتتا، جتتته االختتتتالف بأو النقتتتاط،لكن هتتتذا التتتترابط والتشتتتابه لتتتم يمنتتتع متتتن وجتتتود بعتتتض  
ير, يص أهتتتتم هتتتتذه االختالفتتتتات متتتتن عتتتتدة زوايتتتتا كمتتتتا يلتتتتي: االلتتتتتزام بالمعتتتتايويمكتتتتن تلختتتت

 تنميط المصطلحات, اإللزامية, نوع المعلومات وموضوع التقرير.

 

 

 

 

 

 

ويمكتتتتن عتتتترض أهتتتتم االختالفتتتتات بتتتتين محاستتتتبة الماليتتتتة ومحاستتتتبة التكتتتتاليف فتتتتي 
 الجدول التالي:
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 المالية ومحاسبة التكاليف(: يوضح المقارنة بين المحاسبة  01-01الجدول رقم)

 التكاليف محاسبة المالية المحاسبة المقارنة معيار

 اختيارية إجبارية القانون إلى بالنظر

 تفصيلية شاملة المؤسسة إلى بالنظر

 والمستقبل الحاضر الماضي المدى

 داخلية خارجية التدفقات طبيعة

 اقتصادية مالية األهداف

 ومتطورة مرنة ومعيارية ثابتة القواعد

 ولينوالمس كل والخارج اإلدارة المستعملون

 تقريبية سريعة وقطعية مضبوطة المعلومات طبيعة
Source: JAQUESMARGERIN, Bases de la comptabilité analytique 

Edition d'organisation,  France,  1988,  p 30               

موضتتتتح فتتتتي الجتتتتدول أعتتتتاله تعتتتتددت معتتتتايير المقارنتتتتة بتتتتين المحاستتتتتبة وكمتتتتا ه
متتتدى, الماليتتتة ومحاستتتب التكتتتاليف, فكانتتتت متتتن حيتتتث القتتتانون وبتتتالنظر التتتى المؤسستتتة, ال

 القواعد...ال .واألهداف 

 جه المقارنة بين محاسبة التكاليف والمحاسبة اإلداريةأوالفرع الثاني: 

يتتتتة، ستتتتبة التكتتتتاليف والمحاستتتتبة اإلداريتتتترى التتتتبعض أنتتتته يتعتتتتذر التمييتتتتز بتتتتين محا
 ويتتتترى أنهمتتتتا مترادفتتتتان وتستتتتمية لمستتتتمى واحتتتتد، فالمحاستتتتبة اإلداريتتتتة هتتتتي عبتتتتارة عتتتتن

ارة، ون أن كتتال منهمتتتا يختتتدم جهتتتة واحتتتدة هتتتي اإلدآختتترتطتتور لمحاستتتبة التكتتتاليف، ويتتترى 

أي أن محاستتتتبة التكتتتتاليف مجتتتتال فرعتتتتي متتتتن مجتتتتاالت المحاستتتتبة اإلداريتتتتة، ومتتتتن هتتتتذا 
يتتتة متتتن قوم فتتتي هتتتذا الفتتترع بمقارنتتتة بتتتين محاستتتبة التكتتتاليف ومحاستتتبة اإلدارالمنطلتتتق ستتتن

 جه التشابه واالختالف بينهما.وأو خالل ذكرا لعالقة 

 

 

 

 

 : العالقة بين محاسبة التكاليف والمحاسبة اإلداريةأوال

 ,تعتبتتتر مخرجتتتات محاستتتبة التكتتتاليف هتتتي جتتتزء متتتن متتتدخالت المحاستتتبة اإلداريتتتة

المتمثتتتل بالمعلومتتتات التتتتتي تقتتتدمها والتتتتتي تستتتاعدها فتتتتي اتختتتاذ مجموعتتتتة متتتن القتتتترارات 
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البتتتدء بمنتتتتج جديتتتد وإلغتتتاء منتتتتج أو اإلداريتتة ،قتتترارات التستتتعير، تحديتتتد مستتتتويات اإلنتتتتاج 
 22قديم.

 جه التشابه أوثانيا: 

حستتتاب التكلفتتتة التاريخيتتتة للوحتتتدات وه ,كتتتان الهتتتدف األساستتتي لمحاستتتبة التكتتتاليف

جتتة ألهتتداف عتتدة منهتتا التستتعير، قيتتاس هتتام  التتربح، تقيتتيم المختتزون وغيرهتتا، متتن المنت

ثتتتتم تطتتتتورت هتتتتذه األهتتتتداف لتشتتتتمل قيتتتتاس التكلفتتتتة بهتتتتدف تتتتتوفير المعلومتتتتات والبيانتتتتات 
المالئمتتتتتتة والمفيتتتتتتدة لتتتتتتإلدارة مستتتتتتاعدة فتتتتتتي اتختتتتتتاذ القتتتتتترارات التخطيطيتتتتتتة والرقابيتتتتتتة، 

يتتتتة وتتتتتوفير البيانتتتتات والمعلومتتتتات نفس الهتتتتدف التتتتذي ترمتتتتي إليتتتته المحاستتتتبة اإلدارووهتتتت
 23المالئمة والمفيدة من أجله.

 جه االختالفأوثالثا: 

 ويمكن ذكر أهم بعض هذه االختالفات في النقاط التالية :

إن مواضتتتتيع اهتمتتتتام المحاستتتتبة اإلداريتتتتة تتميتتتتز بأنهتتتتا فتتتتي معظمهتتتتا تتعلتتتتق بظتتتتروف  -

متتتتدى الطويتتتتل,  بينمتتتتا وأحتتتتدا  مستتتتتقبلية قتتتتد تترامتتتتى حتتتتدودها الزمنيتتتتة لمتتتتا يستتتتمى بال

محاستتتتبة التكتتتتاليف تجمتتتتع بتتتتين أحتتتتدا  الماضتتتتي وظروفتتتته وأحتتتتدا  المستتتتتقبل وحقائقتتتته 
 24والتي من الممكن أن تستخدم في التنبؤ بالمستقبل القريب؛

ينحصتتتر نطتتتاق محاستتتبة التكتتتاليف فتتتي البيانتتتات والمعلومتتتات التكليفيتتتة وينصتتتب علتتتى   -
التكتتتاليف ختتتارج هتتتذا النطتتتاق مطلقتتتا، أمتتتا  عناصتتتر التكتتتاليف المباشتتترة، وال تمتتتتد محاستتتبة

نطتتتتاق المحاستتتتبة اإلداريتتتتة فإنتتتته يمتتتتتد ليشتتتتمل جميتتتتع مجتتتتاالت النشتتتتاط ويتتتتتلمس جميتتتتع 

العمليتتتتتات ،وبالتتتتتتالي يشتتتتتمل نطتتتتتاق المحاستتتتتبة اإلداريتتتتتة  إلتتتتتى جانتتتتتب عناصتتتتتر  كتتتتتل 
اإليتتتترادات واألربتتتتاح والتتتتتدفقات النقديتتتتة والتكتتتتوين الرأستتتتمالي وحقتتتتوق الملكيتتتتة وحتتتتق 

 25صادر األموال واستخداماتها؛الغير وم

، مثتتتل لهتتتا محاستتتبة التكتتتاليفأو يتتتدخل فتتتي نطتتتاق المحاستتتبة اإلداريتتتة موضتتتوعات ال تتنتتت -

نتجتتتتات تقيتتتتيم األداء ومؤشتتتتراته وقتتتترارات التشتتتتكيلية المثلتتتتى للمومحاستتتتبة المستتتتؤوليات 
  ؛لة...إلوقرارات متعلقة بأسعار المنافسين، أثر السعر المقترح على المنتجات البدي

حاستتتتتبة الفترة التكليفيتتتتتة،أما الموإن محاستتتتتبة التكتتتتتاليف يحتتتتتددها وقتتتتتت معتتتتتين أال وهتتتتت  -
 اإلدارية ال تحددها فترة معينة؛

                                                             
 والتوزيع، للنشر الحامد دار ،معاصرة قضايا اإلدارية المحاسبة القادر، عبد محمد ووليد الوهاب، وعبد الطعمة، حب  إسماعيل، التكريتي يحي 22

 .30 ص، 2007 األردن، عمان،
  .28 ص بق ذكره، مرجع المطارنة، سالمة فالح 23
, 42 ص  ص , 1999 المعلومات المحاسبية وبحو  العمليات في اتجاه القرار، دار المطبوعات الجامعية اإلسكندرية, مصر, الحي، عبد مرعي 24

25 . 
 . 29ص  ،1997االردن, كحالة جبريل وحنان رضوان، المحاسبة االدارية,  مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان,   جوزيف 25
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ة إن محاستتتبة التكتتتتاليف تتميتتتتز وتتستتتتم بدرجتتتتة كبيتتتترة متتتتن الدقتتتتة والموضتتتتوعية وخاصتتتت -

ون عنتتتد حصتتتر المختتتزون، أمتتتا المحاستتتبة اإلداريتتتة تتستتتم بتتتالحكم الشخصتتتي والتنبتتتؤ وتكتتت
 ة من محاسبة التكاليف.أقل دق

 الفرع الثالث: العالقة بين محاسبة التكاليف والمحاسبة المالية واإلدارية

تنصتتتتتب المحاستتتتتبة الماليتتتتتة أساستتتتتا علتتتتتى أحتتتتتدا  ووقتتتتتائع الماضتتتتتي، حيتتتتتث إن 

الحقتتتائق معروفتتتة والتتترؤى تامتتتة منجتتتزة ومحققتتتة، أمتتتا عالقتهتتتا بأحتتتدا  ووقتتتائع الحاضتتتر 
ثتتتم فمازالتتتتت حتتتدودها بالنستتتتبة ألحتتتدا  ووقتتتتائع  فمازالتتتت غيتتتر واضتتتتحة المعتتتالم، ومتتتتن

الحاضتتتتر قابلتتتتة للتغيتتتتر، أمتتتتا محاستتتتبة التكتتتتاليف فتنصتتتتب علتتتتى أحتتتتدا  وقتتتتائع الماضتتتتي 
والحاضتتتر،كما أنهتتتا تتعامتتتل متتتع بعتتتض أحتتتدا  ومتغيتتترات المستتتتقبل المتوقتتتع والمنتظتتتر، 

 والمحاستتتبة اإلداريتتتة تنصتتتب علتتتى متغيتتترات ومكونتتتات المستتتتقبل كمتتتا توفرهتتتا المحاستتتبة

الماليتتتتة ومحاستتتتبة التكتتتتاليف متتتتع وقتتتتائع وأحتتتتدا  الحاضتتتتر فحتتتتدودها متتتتن حيتتتتث منطلتتتتق 
القتتترار التتتذي نرمتتي هتتتي إلتتتى أو الحاضتتر ومتتتدى المستتتتقبل متغيتترة حستتتب طبيعتتتة المهمتتة 

 26خدمته.

 المبحث الثاني: الطرق التقليدية لحساب التكاليف

وقتتتتد لقتتتتد ظلتتتتت طتتتترق التكتتتتاليف التقليديتتتتة هتتتتي الطتتتترق األمثتتتتل لعتتتتدة ستتتتنوات,  
غيل ظهتتترت الطتتترق التقليديتتتة فتتتي ظتتتل محتتتيط اقتصتتتادي يتستتتم بعتتتدم التعقيتتتد وبستتتاطة التشتتت

 ن إطتتتالقأوالبعتتتد التتتتام عتتتن مظتتتاهر المنافستتتة الحتتتادة التتتتي يعرفهتتتا العتتتالم اليتتتوم,  كمتتتا 

 اليتتا فتتيحمصتتطلح التقليديتتة علتتى هتتذه الطتترق لقيتتاس التكلفتتة ال يعنتتي أنهتتا لتتم تعتتد تطبتتق 
لقتتتترارات المختلفتتتتة,  بتتتتل علتتتتى العكتتتتس فهتتتتذه الطتتتترق متتتتا المؤسستتتتات ألغتتتتراض اتختتتتاذ ا

ائج زالتتتت تطبتتتق فتتتي العديتتتد متتتن المؤسستتتات رغتتتم أنهتتتا ال تحقتتتق الرضتتتا الكتتتافي عتتتن النتتتت

التتتذي والمعلومتتتات التتتتي تقتتتدمها بستتتبب تغيتتتر اإلطتتتار اإلقتصتتتادي واإلجتمتتتاعي للمحتتتيط و
 التكاليف التي اهتمت بمعالجة مشكل األعباء غير مباشرة.

 

 : طريقة التكاليف الكليةولاألالمطلب 

ت تعتبتتتر هتتتذه الطريقتتتة متتتن الطتتترق األساستتتية فتتتي محاستتتبة التكتتتاليف,  حيتتتث عرفتتت

 أور متتتن فتتتي بتتتدايتها بتستتتمية األقستتتام المتجانستتتة ومتتتن ثتتتم ستتتميت مراكتتتز التحميتتتل,  وتعتبتتت
 ائل طرق محاسبة التكاليف التي اهتمت بمعالجة مشكل األعباء غير مباشرة.

 طريقة التكاليف الكلية : مفهوماألولالفرع 

 بتخصتتتتيص األعبتتتتاء المباشتتتترة علتتتتى المنتجتتتتات ,تستتتتمح طريقتتتتة التكتتتتاليف الكليتتتتة
 ت.وتوزيع األعباء غير المباشرة على مراكز التحليل قبل تحميلها على المنتجا

                                                             
  .22ص سبق ذكره، مرجع ، المطارنة سالمة فالح 26
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وحستتتب هتتتذه الطريقتتتة يتتتتم تقستتتيم المؤسستتتة إلتتتى عتتتدد معتتتين متتتن الوظتتتائف,  منهتتتا 

ت الوظتتتائف,  منهتتتا متتتا يكتتتون يتعلتتتق بنشتتتاط معتتتين متتتا يكتتتون مشتتتتركا بتتتين بعتتتض النشتتتاطا
واحتتتد,  وكتتتل مركتتتز تحليتتتل يمكتتتن أن يكتتتون متصتتتال بوظيفتتتة معينتتتة فتتتي المؤسستتتة,  إذن 

 27تسمح مراكز التحليل إلى عدة أقسام متجانسة.

 الفرع الثاني: أهداف طريقة التكاليف الكلية

أكبتتتتر البحتتتتث عتتتتن الحستتتتاب بطريقتتتتة وه ,متتتتن هتتتتذه الطريقتتتتة األوليعتتتتد الهتتتتدف  
ابلتتتتة بإدختتتتال جميتتتتع األعبتتتتاء الق ,جديتتتتة ممكنتتتتة لمختلتتتتف التكتتتتاليف المهمتتتتة فتتتتي المؤسستتتتة

التتتتي تطتتتورت إلتتتى مستتتتوى  ,لإلدمتتتاج وهتتتي موجهتتتة علتتتى وجتتته الخصتتتوص للمؤسستتتات
ى بختتتدمتها خاصتتتة منهتتتا المصتتتالح آختتتردفعهتتتا لخلتتتق وظتتتائف مخصصتتتة تتتتزود مصتتتالح 

 المرتطبة مباشرة باإلنتاج.

إلتتتتى البحتتتتث عتتتتن صتتتتيغة للتقستتتتيم بتتتتدال متتتتن  ,أيضتتتتاكمتتتتا تهتتتتدف هتتتتذه الطريقتتتتة  

يا شتتتكل المستتتاعدة علتتتى التستتتيير,  ومتتتن هنتتتا يمكتتتن القتتتول بتتتأن التكلفتتتة الكليتتتة تمثتتتل ضتتتمن

لثالتتتث امراقبتتتة لستتتلم القتتتيم التتتتي يحتتتددها الستتتوق متتتن ختتتالل نظتتتام األستتتعار,  أمتتتا الهتتتدف 
االستتتتتتتتجابة للضتتتتتتتتغوطات الخارجيتتتتتتتتةحيث تشتتتتتتتكل معلومتتتتتتتتة ال يستتتتتتتتتهان بالنستتتتتتتتبة وفه

 للمسيرين.

تكةةةاليف الفةةةرع الثالةةةث: مراحةةةل تحديةةةد التكلفةةةة النهائيةةةة للمنتجةةةات باسةةةتخدام طريقةةةة ال

 الكلية

ة متتتر بأربعتتتنلتحديتتتد التكلفتتتة النهائيتتتة للمنتجتتتات باستتتتخدام طريقتتتة التكتتتاليف الكليتتتة 
 مراحل نوضحها كما يلي:

 قسام: تحديد األأوال

ذلتتتتك متتتترتبط بطبيعتتتتة  ى,  ألنآختتتترأن عتتتتدد األقستتتتام تختلتتتتف متتتتن مؤسستتتتة إلتتتتى   
دتخرج نشتتتاطها,  وبحجمهتتتا وكتتتذلك تنظيمهتتتا,  لكتتتن ومهمتتتا تعتتتددت األقستتتام فإنهتتتا ال تكتتتا

 عن صنفين اثنين:

الفعليتتتة,  وأقستتتام ذات نشتتتاط قابتتتل أو وتستتتمى باألقستتتام الرئيستتتية األقسةةةام األساسةةةية:  -1

تغالل لهتتتا عالقتتتة مباشتتترة بالمنتجتتتات المدمجتتتة ضتتتمن دورة االستتت آختتتربمعنتتتى أو للقيتتتاس 

وبالتتتالي تنستتب المصتتاريف الخاصتتة بهتتا إلتتى التكتتاليف وذلتتك متتن ختتالل وحتتدات العمتتل,  
 قسم التوزيع.وقسم التموين, قسم االنتاج  28وتتمثل أساسا في:

وتستتتتتمى باألقستتتتتام المستتتتتاعدة وهتتتتتي أقستتتتتام ذات نشتتتتتاط يصتتتتتعب األقسةةةةةام الثانويةةةةةة:  -2
ام األساستتتية,  حيتتتث تستتتاعد قياستتته,  وتكمتتتن مهمتهتتتا األساستتتية فتتتي تقتتتديم ختتتدمات لألقستتت

                                                             
 .36,  ص 1988دادي عدون ناصر, تقنيات مراقبة التسسير, دار البحث, الجزائر,  27
هادفي خالد, المحاسبة التحليلية في تحديد سياسة التسعير للمؤسسة االقتصادية, دراسة حالة مجموعة من المؤسسات االقتصادية, مذكرة  28

,  2013-2012رة, ماجستير, كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والتجارية, قسم علوم التسيير, تخصص محاسبة, جامعة محمد خيضر, بسك

 . 43ص 
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فتتتتي تأديتتتتة عمليتتتتات النشتتتتاط اإلقتصتتتتادي علتتتتى أحستتتتن وجتتتته,  وتحتتتتول مصتتتتاريف هتتتتذه 

األقستتتتتام كليتتتتتا عتتتتتن عمليتتتتتة التوزيتتتتتع الثتتتتتانوي متتتتتا يلتتتتتي قستتتتتم اإلدارة,  قستتتتتم المحاستتتتتبة 
 المالية...ال .و

 ثانيا: توزيع األعباء غير المباشرة على مراكز التحليل

ء يتتتع األعبتتتاوالتتتتي تتتتتم فيهتتتا توز ,تتتتأتي المرحلتتتة الثانيتتتةبعتتتد عمليتتتة تحديتتتد األقستتتام 

متتتا غيتتتر المباشتتترة علتتتى مراكتتتز التحليتتتل,  والتتتتي تتتتتم بخطتتتوتين اساستتتيتين نوضتتتحهما ك
 يلي:

  ياألولى: التوزيع األولالخطوة  -1

يمكتتتتن إعتتتتداد جتتتتدول  ,بعتتتتد االنتهتتتتاء متتتتن مرحلتتتتة إنشتتتتاء األقستتتتام الستتتتالفة التتتتذكر
ويتتتتم توزيتتتع األعبتتتاء غيتتتر المباشتتترة علتتتى  ,طبيعتهتتتا يحتتتتوي علتتتى األعبتتتاء مبوبتتتة حستتتب

تتتتم تجمتتتع هتتتذه المبتتتالم لتعطتتتي لنتتتا متتتا  ,التكتتتاليف المختلفتتتة وفقتتتا لمفتتتاتيح التوزيتتتع المناستتتبة

 لتتتى.أو ى كمرحلتتتة األولتتتى لألقستتتام والناتجتتتة عتتتن عمليتتتة التوزيتتتع األولتتتيعتتترف بتتتالمجموع 

29 

 الخطوة الثانية: التوزيع الثانوي -2

ء غيتتتر استتتتمرار للمرحلتتتة الستتتابقة,  أي بعتتتد توزيتتتع كتتتل األعبتتتا هتتتذه المرحلتتتة تعتتتد

ماليتتتتة المباشتتتترة علتتتتى األقستتتتام األساستتتتية والثانويتتتتة,  يتتتتتم الحصتتتتول علتتتتى األعبتتتتاء اإلج
 لألقسام األساسية.

 تحديد وحدات العمل ثالثا:

يتمثتتتل دور وحتتتدات العمتتتل فتتتي تحميتتتل أعبتتتاء المراكتتتز الرئيستتتية إلتتتى المنتجتتتات,    
 غير المباشرة في مراكز التحليل. عندما تتم األعباء ويتم تحديدها

تعتتتترف وحتتتتدة العمتتتتل بأنهتتتتا الوحتتتتدة المشتتتتتركة التتتتتي تكمتتتتن متتتتن قيتتتتاس مجمتتتتوع 
 .30األعباء المتعلقة بمركز التحليل,  باالضافة إلى نصيب أعبائه في التكلفة النهائية

كمتتتا تعتتترف علتتتى أستتتاس أنهتتتا تلتتتك الوستتتيلة التتتتي تستتتتعمل كوحتتتدة لقيتتتاس نشتتتاط 

ز علتتتى مراكتتتز التحليل)األقستتتام(,  وفتتتي نفتتتس الوقتتتت تستتتتعمل لتحميتتتل أعبتتتاء تلتتتك المراكتتت
حستتتتابات تكتتتتاليف النتوجتتتتات ووحتتتتدات العمتتتتل تتكتتتتون متتتتن نتتتتوعين همتتتتا وحتتتتدات عمتتتتل 

 غير ملموسة.وملموسة 

 جزئيةالمطلب الثاني: طريقة التكاليف ال

                                                             
ة خضاري صالح, إشكالية نظام المحاسبة التحليلية في المؤسسة,  دراسة حالة الشركة الجزائرية ألشغال الطرق ألطرو,  مذكرة ماجستير,  كليل 29

 .72,73,  ص ص 2007العلوم االقتصادية وعلوم التسيير, جامعة منتوري, قسنطينة, 
 .75لخضاري صالح,  مرجع سبق ذكره, ص  30
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ى,  آختتترنتيجتتتة لالنتقتتتادات التتتتي عرفتهتتتا طريقتتتة التكتتتاليف الكليتتتة,  ظهتتترت طتتترق 

عرفتتتتت هتتتتذه الطتتتتترق بتتتتالطرق الجزئتتتتي للتكتتتتتاليف وبتتتتذلك فتتتتإن التكتتتتتاليف تحمتتتتل تبعتتتتتا 
ذي فتتتتإن النشتتتتاط ال يتحمتتتتل إال الجتتتتزء التتتت آختتتترالرتباطهتتتتا بمستتتتتوى النشتتتتاط,  وبمعنتتتتى 

ة طتترق بتتاقي إلتتى النتيجتتة,  وهنتتاك عتتدفتتي حتتين يحمتتل الجتتزء ال ,يتعلتتق بتته متتن التكتتاليف

ة, طريقتتتة ذكر منهتتتا طريقتتتة التحميتتتل العقالنتتتي لألعبتتتاء الثابتتتتيتتتالتكتتتاليف جزئيتتتة لتحميتتتل 
 طريقة التكلفة الهامشية.والتكلفة المتغيرة 

 : طريقة التحميل العقالنياألولالفرع 

اقعيتتتة,  أستتتلوب لتحميتتتل النفقتتتات الثابتتتتة بطريقتتتة عقالنيتتتة وووالتحميتتتل العقالنتتتي ه  
وذلتتتك بتغييتتتر مستتتتوى الفعاليتتتة,  حيتتتث نجتتتده متتترتبط بفكتتترة ثبتتتات ستتتعر التكلفتتتة بالنستتتبة 

للوحتتتدة المنتجتتتة, بحيتتتث نجتتتد أنتتته متتتن غيتتتر العقالنتتتي أن يتحمتتتل اإلنتتتتاج بكتتتل التكتتتاليف 
 31الثابتة عندما يتغير مستوى النشاط,  أي مستوى الفعالية .

 : مبدأ طريقة التحميل العقالنيأوال

مبتتتتدأ التمييتتتتز بتتتتين األعبتتتتاء  ,ه الطريقتتتتة فتتتتي معالجتهتتتتا لحستتتتاب التكلفتتتتةتعتمتتتتد هتتتتذ

وتحميلتتته إلتتتى المنتجتتتات  ,الثابتتتة والمتغيتتترة لتحديتتتد المقتتتدار المستتتتغل متتتن األعبتتتاء الثابتتتتة

باإلضتتتتافة إلتتتتى األعبتتتتاء المتغيتتتترة,  ومنتتتته يتتتتتم حستتتتاب األعبتتتتاء الثابتتتتتة المحملتتتتة عقالنيتتتتا 
بضتتترب األعبتتتاء الثابتتتتة فتتتي معامتتتل التحميتتتل العقالنتتتي والنتتتاتج يتتتتم جمعتتته متتتع األعبتتتاء 

ويالحتتتا ثبتتتات تكلفتتتة الوحتتتدة وهتتتذا راجتتتع إلتتتى ربتتتط جميتتتع األعبتتتاء بمستتتتوى  ,المتغيتتترة
  32استخدام مبدأ األعباء المستغلة في هذه الطريقة.النشاط ب

  مفهوم مستوى النشاط -1

 33يمكن التمييز بين نوعين من نشاط المؤسسة وهما: 

 عبتتتتارة عتتتتتن النشتتتتتاط التتتتذي حققتتتتتته المؤسستتتتة فعتتتتتال أثنتتتتتاءووه النشةةةةاط الفعلةةةةةي: -1 -1
 العملية اإلنتاجية.

ة ري التتتذي ترجتتتوا المؤسستتتعبتتتارة عتتتن حجتتتم النشتتتاط النظتتتووه النشةةةاط العةةةادي:  -2 -1
عاديتتتة تحقيقتتته ويحتتتدد فتتتي ظتتتل الظتتتروف المالئمتتتة متتتع األختتتذ بعتتتين اإلعتبتتتار التوقعتتتات ال

 والتغيرات الفصيلة.

 مراحل حساب التكاليف -2

 وتتمثل في:

يحستتتب معامتتتل التحميتتتل العقالنتتتي متتتن ختتتالل حسةةةاب معامةةةل التحميةةةل العقالنةةةي:  -1 -2 
 العالقة التالية:

                                                             
.la comptabilite analitique de l'exbloitation dumos, 2 edition,  paris,  1996,  p135  arpin et jpoly, 2 

 .166ناصر دادي عدون, مرجع سبق ذكره, ص  32
 .53هادفي خالد, مرجع سبق ذكره, ص  33
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العقالنتتتي ل المستتتتوى الحقيقتتتي للنشتتتاط اإلقتصتتتادي ي المستتتتوى العتتتادي معامتتتل التحميتتتل 
 للنشاط اإلقتصادي.

 حجم المبيعات.أو ويعرف النشاط اإلقتصادي إما بمستوى اإلنتاج 

تحستتتب األعبتتتاء الثابتتتتة المجملتتتة لتكتتتاليف الفتتتترة حسةةةاب األعبةةةاء الثابةةةة المجملةةةة:  -2 -2
 كما يلي: 

األعبتتتتتاء الثابتتتتتتة الفعليتتتتتة ي) المستتتتتتوى الحقيقتتتتتي للنشتتتتتاط األعبتتتتتاء الثابتتتتتتة المجملتتتتتة ل 
 اإلقتصادي ي المستوى العادي للنشاط اإلقتصادي(.

 

 

 

 

 فروق التحميل العقالني -3

 هناك فرقين هما:  

 فرق التحميل للتكاليف الثابة -1 -3

( معنتتتاه وجتتتود ربتتتح زيتتتادة الفعليتتتة 1<حالتتتة معامتتتل تحميتتتل عقالنتتتي أكبتتتر متتتن الواحتتتد) -
 يجب إضافته إلى النتيجة التحليلية العقالنية. والذي

معنتتاه وجتتود تكلفتتة بطالتتة يجتتب طرحهتتا فتتي 1>)حالتتة معامتتل التحميتتل أقتتل متتن الواحتتد) -
 األخير من النتيجة التحليلية العقالنية.

إذا كانتتتتتت القيمتتتتتة الحقيقيتتتتتة للمخزونتتتتتات أكبتتتتتر متتتتتن قيمتهتتتتتا فةةةةةرق المخزونةةةةةات:  -2 -3

موجتتتب ويضتتتاف إلتتتى النتيجتتتة,  وإذا كتتتان الفتتترق ستتتالبا  بالتحميتتتل العقالنتتتي فتتتإن الفتتترق
 فإنه يطرح من النتيجة.

 الفرع الثاني: طريقة التكلفة المتغيرة

ل متتتترة فتتتتي أمريكتتتتا عنتتتتد )ج نهتتتتاريس( تحتتتتت إستتتتم و ظهتتتترت هتتتتذه الطريقتتتتة أل

(dirctconstin),  روبتتتتا وبالضتتتتبط إلتتتتى أو وقتتتتد انتقلتتتتت فيمتتتتا بعتتتتد فتتتتي الخمستتتتينات إلتتتتى

وتطبيتتتق هتتتذه الطريقتتتة فتتتي المؤسستتتات التتتتي تنتتتتج عتتتدة منتجتتتات  ,نستتتاانجلتتتترا ثتتتم إلتتتى فر
تقتتتوم هتتتذه ودفعتتتة واحتتتدة,  وهتتتي تعتمتتتد علتتتى التفرقتتتة بتتتين التكتتتاليف المتغيتتترة والثابتتتتة , 

الطريقتتة علتتتى مبتتتدأ التحميتتتل الجزئتتي لعناصتتتر التكتتتاليف إلتتتى وحتتدات اإلنتتتتاج فتحمتتتل فتتتي 

تطتتتترح التكتتتتاليف الثابتتتتتة متتتتن  نهايتتتتة الفتتتتترة عنتتتتد استتتتتخراج النتيجتتتتة الصتتتتافية,  حيتتتتث
 الهام  على التكلفة المتغيرة لكل منتج.
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 : تعريف طريقة التكلفة المتغيرةأوال

تعتمتتتتتد طريقتتتتتة التكلفتتتتتة المتغيتتتتترة  أساستتتتتا علتتتتتى فصتتتتتل المصتتتتتاريف إلتتتتتى ثابتتتتتتة 

وهتتذا  ,بحيتتث يتتتم استتتبعاد التكتتاليف الثابتتتة متتن حستتاب التكتتاليف وستتعر التكلفتتة ,ومتغيتترة

التتتتي تتعلتتتق بإستتتتراتجية ستتتير أعمتتتال المؤسستتتة  ,القتتترارات الطويلتتتةبغتتترض الفصتتتل بتتتين 
إذا فهتتتي تعتمتتتد علتتتى بعتتتض المؤشتتترات متتتن  ,والقتتترارات التتتتي تتعلتتتق بفتتتترة االستتتتغالل

أجتتتل الرقابتتتة التخطتتتيط,  كمتتتا تقتتتوم أيضتتتا بدراستتتة العالقتتتة بتتتين المردوديتتتة والتتتربح,  إذن 
هتتتدف ول أكثتتتر متتتن ذلتتتك هفهتتتدف هتتتذه الطريقتتتة ال يقتصتتتر علتتتى حستتتاب النتيجتتتة فقتتتط بتتت

 34تحليلي اقتصادي.

 ثانيا: أهداف طريقة التكلفة المتغيرة

 35للطريقة جملة من األهداف نذكر منها:

 تقييم ومتابعة مدى كفاية التشغيل في تحقيق الفعالية في التسيير؛ -

كم فتتتي تخفتتتيض التكتتتاليف وذلتتتك عتتتن طريتتتق االختيتتتار الستتتليم للمراحتتتل اإلنتاجيتتتة والتتتتح -
 القطاعية؛ المصاريف

و أالتمييتتتتز بتتتتين المنتجتتتتتات ذات الهتتتتام  الستتتتتلبي وااليجتتتتابي بهتتتتتدف تحستتتتين الستتتتتلبي  -
 التخلي عليه واالهتمام بااليجابي وخاصة في مجال التوزيع؛

ها تطبيتتتق سياستتتة أستتتعار صتتتحيحة بالنستتتبة للمنتجتتتات المختلفتتتة علتتتى حستتتب قتتتوة تصتتتريف -
 مرونة الطلب عليها؛ومدى المنافسة التي تصاد معا في األسواق ومدى 

نتتتج مأو التخلتتي عتتن نشتتاط قطتتاع أو العمتتل علتتى اتختتاذ القتترارات صتتائبة بهتتدف زيتتادة  -
 معين.

 ثالثا: مبادئ طريقة التكلفة المتغيرة

 تقوم الطريقة على مجموعة من المبادئ نذكر منها:  

 يرة؛متغفصل التكاليف حسب عالقتها بحجم اإلنتاج إلى التكاليف ثابتة وتكاليف ال -

ى كتتتل اعتبتتتار أن التكتتتاليف المتغيتتترة ضتتتمن عناصتتتر تكلفتتتة اإلنتتتتاج ويجتتتب تحميلهتتتا علتتت -
 وحدة منتجة؛

 اعتبار التكاليف الثابتة من أعباء الدورة المحاسبية؛ -

 حساب الهام  على تكلفة المتغيرة لكل منتوج على حدى؛ -

                                                             
 .70, ص 1999علي رحال, سعر التكلفة والمحاسبة التحليلية, ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر,  34

 
ورقلة محمد الخطيب نمر, اعتماد طريقة األقسام المتجانسة في المحاسبة التحليلية لتحديد األسعار, دراسة مؤسسة توزيع وصيانة العتاد والري ب 35

(sodimma phمذكرة ماجستير, كلية الحقوق والعلوم االقتصادية, قسم العلوم االقتصادية, فرع دراسات اقتصادية, جامع ,)ي مرباح ة قاصد

 .42, ص 2006ورقلة, ب
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علتتتتى التكلفتتتتة حستتتتاب النتيجتتتتة وذلتتتتك متتتتن ختتتتالل طتتتترح األعبتتتتاء الثابتتتتتة متتتتن الهتتتتام   -
 المتعيرة.

 طرق حساب التكلفة المتغيرةرابعا: 

وفتتتتتق مبتتتتتادئ  ,لحستتتتتاب مختلتتتتتف التكتتتتتاليف وستتتتتعر التكلفتتتتتة والنتيجتتتتتة التحليليتتتتتة  
 التكلفة المتغيرة يمكننا التميز بين طريقيتين:

 طريقة التكلفة المتغيرة البسيطة -1 

 ,ة واألعبتتتاء الثابتتتتةتعتمتتتد هتتتذه الطريقتتتة أساستتتا علتتتى التمييتتتز بتتتين األعبتتتاء المتغيتتتر

حجتتتتم أو فتتتتال يؤختتتتذ فتتتتي الحستتتتبان إال التكتتتتاليف التتتتتي تتغيتتتتر تناستتتتبا متتتتع حجتتتتم اإلنتتتتتاج 

,  ممتتتا يتتتؤدي إلتتتى الحصتتتول علتتتى هتتتام  بتتتدال متتتن الحصتتتول علتتتى النتيجتتتة 36المبيعتتتات
, فتتتإن طريقتتتة التكتتتاليف جتتتزء متتتن األعبتتتاء ومادامتتتت الطريقتتتة ال تأختتتذ فتتتي الحستتتبان إال

خستتتارة(,  متتتا دام جتتتزء متتتن األعبتتتاء لتتتم أو ستتتاب النتيجتتتة)ربح الجزئيتتتة ال تتتتؤدي إلتتتى ح

يتتتدرج فتتتي الحستتتاب,  بالتتتتالي فهتتتذا الفتتترق بتتتين رقتتتم األعمتتتال والتكتتتاليف المتغيتتترة يستتتمح 
بالحصتتتول علتتتى هتتتام  علتتتى التكلفتتتة المتغيتتترة ولحستتتاب النتيجتتتة البتتتد متتتن طتتترح األعبتتتاء 

جتتتتدول يسمى حستتتتاب  الثابتتتتة متتتتن هتتتذا الهتتتتام ,  هتتتذه النتيجتتتتة يتتتتتم حستتتابها متتتتن ختتتالل
 النتيجة التفاضلي  والذي يحمل الشكل التالي:

 (: حساب النتيجة بطريقة التكاليف المتغيرة البسيطة 02-01جدول رقم )

 نسبة  المبلم العناصر

رقتتتم األعمتتتال ختتتارج الرستتتم 

 األعباء المتغيرة -

ل هتتتتتتتام  علتتتتتتتتى التكلفتتتتتتتتة 
 األعباء الثابتة -المتغيرة 

 ل النتيجة

 100 

 .255: درحمون هالل,  مرجع سبق ذكره,  ص المصدر

ز الهتتتام  علتتتى التكلفتتتة أو ولكتتتي تتتتتمكن المؤسستتتة متتتن تحقيتتتق ربتتتح,  البتتتد أن يتجتتت

يجتتتب أن يتتتتمكن رقتتتم األعمتتتال الثابتتتتة,  وبمعنتتتى  آختتترالمتغيتتترة األعبتتتاء الثابتتتتة,  وبمعنتتتى 
يجتتتتب أن يتتتتتمكن رقتتتتم األعمتتتتال الفتتتتترة متتتتن تغطيتتتتة األعبتتتتاء الثابتتتتتة لتتتتنفس الفتتتتترة  آختتتتر

 37وتتضمن حسب هذه الطريقة ما يلي:

والتتتتتتي تختتتتتص استتتتتتهالك المتتتتتواد,  اليتتتتتد العاملتتتتتة  األعبةةةةةاء المتغيةةةةةرة المباشةةةةةرة: -1-1

المباشتتتتترة والطاقتتتتتة,  وهتتتتتذه األعبتتتتتاء يتتتتتتم تخصيصتتتتتها اللتكتتتتتاليف المختلفتتتتتة بتتتتتدون أي 
 صعوبة.

                                                             
  درحمون الخطيب هالل, المحاسبة التحليلية )نظام معلومات للتسيير ومساعد على اتخاذ القرار في المؤسسة االقتصادية( أطروحة دكتوراه, 36

 .225,  ص 2005-2004 , كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير,  قسم العلوم االقتصادية,  فرع نقود ومالية,  جامعة يوسف بن خدة,  الجزائر

 
 .226درحمون الخطيب هالل, مرجع سبق ذكره, ص  37
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ام ويتتتتم هتتتذه األعبتتتاء تستتتتهلك فتتتي مختلتتتف األقستتت األعبةةةاء المتغيةةةرة غيةةةر المباشةةةرة: -1-2

تحميلهتتتتتتا متتتتتترورا بمراكتتتتتتز التحليتتتتتتل مثتتتتتتل مصتتتتتتاريف اإلضتتتتتتاءة,  مصتتتتتتاريف الوقتتتتتتود 
 والصيانة.

 طريقة التكلفة المتغيرة المطورة -2

هتتتتذه الطريقتتتتة هتتتتي عبتتتتارة عتتتتن متتتتزيج بتتتتين طريقتتتتة التكتتتتاليف الكليتتتتة والمتغيتتتترة  

وتستتتمح بحستتتاب مستتتاهمة كتتتل منتتتتج فتتتي تغطيتتتة مجمتتتوع األعبتتتاء الثابتتتتة غيتتتر  البستتتيطة, 
المباشتتترة,  وذلتتتك بإدمتتتاج التكتتتاليف الثابتتتتة المباشتتترة فتتتي حستتتاب الهتتتام  علتتتى التكلفتتتة 

 .38المتغيرة

 مبادء طريقة التكلفة المطورة -3

كملتتتة متستتمح هتتتذه الطريقتتتة الجديتتتدة بتحستتتين وتتتدقيق الحستتتابات أكثتتتر ممتتتا يجعلهتتتا 
 ى ويعتمد تطبيق هذه الطريقة على ما يلي:األولللطريقة 

م وهتتتتتي األعبتتتتتاء المرتبطتتتتتة بحجتتتتتم النشتتتتتاط ويتتتتتت األعبةةةةةاء المتغيةةةةةرة المباشةةةةةرة: -1 -3
 ..ال .ستهلكة.ية واللوازم الماألولتخصيصها بشكل مباشر إلى كل منتج مثل: المواد 

 وهتتتتي األعبتتتتاء التتتتتي تتغيتتتتر حستتتتب مستتتتتوىاألعبةةةةاء المتغيةةةةرة غيةةةةر المباشةةةةرة:  -2 -3

  مرحلتتتتة محتتتتددة,أو هتتتتي تتفتتتق متتتتع النشتتتاط اإلجمتتتتالي وال تختتتص منتتتتتج معتتتين والنشتتتاط, 

حليتتتل لتتي متتتن ختتتالل مراكتتتز التأو أي يشتتترك فيهتتتا أكثتتتر متتتن منتتتج,  وتحتتتتاج إلتتتى توزيتتتع 
تحميلهتتتتا إلتتتتى مختلتتتتف المنتجتتتتات مثتتتتل لتتتتوازم الصتتتتيانة,  حتتتتتى تتتتتتمكن المؤسستتتتة متتتتن  

 استهالك الكهرباء...ال .

وقتتتت وهتتتي مستتتتقلة عتتتن مستتتتوى النشتتتاط وفتتتي نفتتتس الاألعبةةةاء الثابتةةةة المباشةةةرة:  -3 -3

دما باإلمكتتتتان تخصيصتتتتها مباشتتتترة لتكتتتتاليف المنتجتتتتات مثتتتتل اليتتتتد العاملتتتتة المباشتتتترة عنتتتت
 تكون أجورهم شهرية.

تتفتتتق ووهتتتي أعبتتتاء مستتتتقلة عتتتن مستتتتوى النشتتتاط ة غيةةةر المباشةةةرة: األعبةةةاء الثابتةةة -4 -3

فتتتتتي آن واحتتتتتد علتتتتتى مختلتتتتتف المنتجتتتتتات واألقستتتتتام وتشتتتتتمل كتتتتتل المصتتتتتاريف العامتتتتتة 
 ة.واإلدارية وجزء هام من المصاريف التجارية وكذلك تكاليف العملية اإلنتاجي

 جتتتة بطريقتتتةالنتييبتتتين لنتتتا الجتتتدول التتتتالي كيفيتتتة تحديتتتد حسةةةاب النتيجةةةة التحليليةةةة:  -5 -3
 التكاليف المتغيرة المطورة كما يلي:

 

 

 

                                                             
 .61هدافي خالد, مرجع سبق ذكره, ص  38
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 (: تحديد النتيجة بطريقة التكاليف المتغيرة المطورة 03 -01جدول رقم )

 نسبة المبلم العناصر

 100  رقم األعمال خارج الرسم

   األعباء المتغيرة -

ل الهتتتتتتام  علتتتتتتتى التكلفتتتتتتتة 
 المتغيرة

  

   األعباء الثابتة المباشرة  -

   ل المساهمة

األعبتتتتتتتتاء الثابتتتتتتتتتة غيتتتتتتتتر  -

 المباشرة
  

   ل النتيجة

 .232درحمون هالل,  مرجع سبق ذكره,  ص : المصدر

متتتتتن ختتتتتالل هتتتتتذه الطريقتتتتتة نستتتتتتنتج االختتتتتتالف الحاصتتتتتل بتتتتتين طريقتتتتتة التكلفتتتتتة 

 النتيجتتتة ى تقتتتوم باستتتتخراجاألولتتتأن وهتتت ,المتغيتتترة البستتتيطة والتكلفتتتة المتغيتتترة المطتتتورة
تكتتتتاليف بتتتتين األعبتتتتاء الثابتتتتتة المباشتتتترة وغيتتتتر المباشتتتترة,  بينمتتتتا طريقتتتتة الدون الفصتتتتل 

ث بحيتتت ,رةالمتغيتتترة المطتتتورة تقتتتوم بالفصتتتل بتتتين األعبتتتاء الثابتتتتة المباشتتترة وغيتتتر المباشتتت

ثتتم   ل منتتتج,تقتتوم بطتترح األعبتتاء الثابتتتة المباشتترة متتن الهتتام  علتتتى التكلفتتة المتغيتترة لكتت
يتتتتر غيتتتتتم جمتتتتع المستتتتاهامات التحليليتتتتة لكتتتتل المنتجتتتتات وتطتتتترح منهتتتتا األعبتتتتاء الثابتتتتتة 

 المباشرة لتحديد النتيجة التحليلية اإلجمالية للمؤسسة.

 الفرع الثالث: طريقة التكلفة الهامشية

 في هذا الفرع مايلي: سيعرض 

 : تعريف التكلفة الهامشيةأوال

هتتتتي التغييتتتتر الحاصتتتتل فتتتتي التكلفتتتتة اإلجماليتتتتة إثتتتتر التغيتتتتر الحاصتتتتل فتتتتي الكميتتتتة   

هتتي عبتتارة عتتن الزيتتادة فتتي التكتتاليف  آختترالمنتجتتة بوحتتدة متتن وحتتدات اإلنتتتاج,  وبمعنتتى 
ارة عتتتن النقصتتتان هتتتي عبتتتأو الكليتتتة علتتتى إثتتتر الزيتتتادة فتتتي كميتتتة اإلنتتتتاج بوحتتتدة واحتتتدة,  

 39في التكاليف الكلية على إثر انخفاض كمية اإلنتاج.

يمكتتتن اعتبتتتار التكتتتاليف الهامشتتتية تكتتتاليف اقتصتتتادية نظريتتتة مبةةةدأ التكلفةةةة الهامشةةةية:  -1

وإنمتتا تحستتب متتن أجتتل دراستتة النتتتائج المتوقعتتة لكتتل تغييتتر  ,ال تظهتتر فتتي القتتوائم الماليتتة

اتختتتتاذ قتتتترارات التستتتتيير المتعلقتتتتة بتحديتتتتد كمتتتتا أنهتتتتا تستتتتاعد فتتتتي  ,فتتتتي نشتتتتاط المؤسستتتتة
رفتتتتض الطلبيتتتتات الخاصتتتتة أو زيتتتتادة اإلنتتتتتاج,  وقبتتتتول أو األستتتتعار فتتتتي حالتتتتة تخفتتتتيض 

ويتتتتتم دراستتتتة المردوديتتتتة المتوقعتتتتة حستتتتب حجتتتتم اإلنتتتتتاج  ,المقدمتتتتة متتتتن طتتتترف العمتتتتالء

                                                             
البليدة, مذكرة ماجستير, كلية العلوم gplسالمي ياسين, الطرق الحديثة لحساب التكاليفىواتخاذ القرار في المؤسسة, مؤسسة نفطال, فرع  39

 .91,  ص2010-2009العلوم التجارية فرع محاسبة وتدقيق, جامعة الجزائر, االقتصادية وعلوم التسيير, قسم 
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متتتن حيتتتث الكميتتتتة المنتجتتتة ومتتتا يقبلهتتتا متتتن تكلفتتتة متغيتتتترة  ,والتكلفتتتة لوضتتتعيات مختلفتتتة
 40النقصان في الوحدات مقارنة باإلنتاج الجاريأو وثابتة لكل كمية,  وهذا بالزيادة 

 ثانيا: تحديد حجم اإلنتاج األمثل

يمثتتتل حجتتتم اإلنتتتتاج التتتذي يحقتتتق أكبتتتر ربتتتح ممكتتتن متتتن ختتتالل الفتتترق بتتتين رقتتتم 
 ية.األعمال اإلجمالي والتكلفة اإلجمال

تبلتتتم األفضتتتلية اإلقتصتتتادية حتتتدها األقصتتتى عنتتتدما تقتتتوم المؤسستتتة بعمليتتتة اإلنتتتتاج  

ي بتتين اإليتتراد الهامشتتي والتكلفتتة الهامشتتتية,  أو التتتي تضتتمن التستت ,إلتتى غايتتة بلتتوغ الكميتتة
أمتتتا إذا أنتجتتتت أكثتتتر,  فهتتتذا ستتتيؤدي إلتتتى انخفتتتاض التتتربح خاصتتتة,  متتتن خاللهتتتا للمؤسستتتة 

متتتا أن هتتتذا األخيتتتر محتتتدد متتتن طتتترف الستتتوق,  فاألفضتتتلية أن تتتتؤثر علتتتى ستتتعر البيتتتع,  ب
 41ية إلى سعر البيع.أو اإلقتصادية يتم بلوغها عندما تكون التكلفة الهامشية مس

 المطلب الثالث: طريقة التكاليف المعيارية

تستتتتمح الطريقتتتتة التكتتتتاليف المعياريتتتتة بحستتتتاب التكتتتتاليف علتتتتى أستتتتاس معطيتتتتات 

اب متتتتن ختتتتالل حستتتت ,اقبتتتتة البعديتتتتة لهتتتتذه التكتتتتاليفتقديريتتتتة مستتتتتقبلية متتتتع إمكانيتتتتة المر

 تعتتتتتديالتبهتتتتتدف القيتتتتتام بال ,االنحرافتتتتتات بتتتتتين التكتتتتتاليف الحقيقيتتتتتة والتكتتتتتاليف التقديريتتتتتة
لتتتى الالزمتتتة وتصتتتحيح االنحرفتتتات,  وبالتتتتالي تتتتوفير معلومتتتات مهمتتتة تستتتاعد المستتتير ع

 اتخاذ قرارات التسيير خصوصا في مجال تحديدي أسعار المنتجات.

 : مفهوم طريقة التكاليف المعياريةولاألالفرع 

الحصتتتتول علتتتتى المنتتتتتج النهتتتتائي بأقتتتتل تكلفتتتتة ممكتتتتن ومتتتتن أهتتتتداف المؤسستتتتات ه 
ليتستتتنى لهتتتا بيعتتته بستتتعر تنافستتتي,  حيتتتث تقتتتوم فتتتي كتتتل مرحلتتتة ولكتتتل عنصتتتر إنتتتتاجي 

ر ذي يعتبتتتباستتتتعمال نظتتتام محاستتتبة التكتتتاليف المعياريتتتة والتتت ,بدراستتتة التكتتتاليف وتحليلهتتتا
 أحد األنظمة المناسبة لتقييم أداء المؤسسة.

 : تعريف التكاليف المعياريةأوال

التتتتي تتتتنجم نتيجتتتة  ,هتتتي عمليتتتة إعتتتداد وحستتتاب التكتتتاليف المعياريتتتة )المستتتقبلية( 

تكتتتتاليف الفعليتتتتة) لممراستتتتة المؤسستتتتة لنشتتتتاطاتها فتتتتي الظتتتتروف المتوقعتتتتة,  ومقارنتهتتتتا بال

متتتتا حتتتتد  فعتتتتال( متتتتن أجتتتتل حستتتتاب االنحرافتتتتات وتحليلهتتتتا,  وإنتتتتتاج المعلومتتتتات لصتتتتالح 
  42متخذ القرار,  وبالتالي فهي وسيلة ممن وسائل مراقبة السيير.

 ثانيا: أهداف التكاليف المعيارية

                                                             
يط طوابية أحمد, المحاسبة التحليلية كأداة للتخطيط ومراقبة اإلنتاج, مذكرة ماجستير, كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير, فرع التخط 40

 .230والتنمية,  جامعة الجزائر, ص 
 .230سبق ذكره, ص  هالل درحمون الخطيب, مرجع 41
م ساحل فاتح, دراسة التكاليف المعيارية ضمن نظام المعلومات المحاسبة, مذكرة ماجستير, كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير, قسم علو 42

 .115, ص 2003-2002التسيير, فرع إدارة األعمال, جامعة الجزائرية, 
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 43 من بين هذه األهداف ما يلي:

أكثتتتر  المعياريتتتة الكليتتتة بطريقتتتةيمكتتتن برمجتتتة النتتتتائج فتتتي ظتتتل التكتتتاليف البرمجةةةة:  -1
 عال.فعالية,  فهي ترتكز على ما سوف يحد  في الفترة المستقبيلة وليس ما حد  ف

لعمتتتل امكانيتتتة إوذلتتتك متتتن ختتتالل مقارنتتتة النتتتتائج الفعليتتتة بالتكتتتاليف,  وبالتتتتالي  الرقابةةةة: -2
 على التقليص مسقبال.

ة كأستتتتتتتاس لتستتتتتتتعير يمكتتتتتتتن أن نستتتتتتتتعمل طريقتتتتتتتة التكتتتتتتتاليف المعياريتتتتتتت التسةةةةةةةعير: -3
 المنتوجات.

تستتتتتمح اإلدارة الخاصتتتتتة بالمؤسستتتتتة بتقتتتتتارير دوريتتتتتة وكشتتتتتوف تفصتتتتتيلية اإلعةةةةةالم:  -4

 باالنحرافتتتتات الحاصتتتتلة وتحصتتتتيلها متتتتن أجتتتتل إتختتتتاذ القتتتترارات التصتتتتحيحية بالمشتتتتاكل
 المتعلقة بالنشاط االستغاللي للمؤسسة.

 الفرع الثاني: أنواع التكاليف المعيارية

المثاليتتتة وتحتتتتدد أو لهتتتا التكلفتتتتة النظريتتتة أو  44كتتتتاليف المعياريتتتة,تعتتتددت أنتتتواع الت

أي بغتتتتتض النظتتتتتر عتتتتتن المشتتتتتاكل  ,علتتتتتى أستتتتتاس االستتتتتتخدام األمثتتتتتل لعوامتتتتتل اإلنتتتتتتاج
وتبقتتتتى حالتتتتة نظريتتتتة تستتتتعى اإلدارة  ,اإلنتاجيتتتتة كتتتتالتعطيالت واإلحصتتتتاء وصتتتتيانة اآلالت

وأمتتتتا ثانيتتتتا التكلفتتتتة ولكتتتتن ال تصتتتتلها بتتتتل تستتتتعى لالقتتتتتراب منهتتتتا,  ,دائمتتتتا إلتتتتى تحقيقهتتتتا

المعياريتتتة التاريخيتتتة ويتتتتم تحديتتتدها انطالقتتتا متتتن التكتتتاليف الحقيقتتتة لفتتتترات ستتتابقة متتتأخوذة 
وعيوبهتتتتا أنهتتتتا غيتتتتر مبنيتتتتة علتتتتى دراستتتتة علميتتتتة وإنمتتتتا علتتتتى أستتتتاس  ,بالقيمتتتتة الحاليتتتتة

ومنتتته قتتتد تكتتترر األخطتتتاء المرتكبتتتة فتتتي الفتتتترات الستتتابقة, ثالثتتتا التكلفتتتة  ,الخيتتارات الستتتابقة

عياريتتتتة المقارنتتتتة وتقتتتتوم هتتتتذه الطريقتتتتة علتتتتى األختتتتذ بعتتتتين اإلعتبتتتتار ظتتتتروف الستتتتوق الم
والمنافستتتة ألنهتتتا ال تحتتتد مستتتتوى الفعاليتتتة التقنيتتتة التتتذي يجتتتب الوصتتتول إليتتته وخاصتتتة فتتتي 

والتتتتتي تحستتتتب انطالقتتتتا متتتتن  حالتتتتة ضتتتتعف المنافستتتتة, رابعهتتتتا التكلفتتتتة المعياريتتتتة العاديتتتتة

أي علتتتتى أستتتتاس مستتتتتوى حجتتتتم النشتتتتاط العتتتتادي النتتتتاتج العتتتتادي عتتتتن  ,الظتتتتروف الحاليتتتتة
وبالتتتتتالي فهتتتتي واقعتتتتة وليستتتتت مثاليتتتتة ألنهتتتتا تأختتتتذ بعتتتتين االعتبتتتتار  ,االستتتتتخدام العتتتتادي

 المشاكل اإلنتاجية كالتوقف العادي والتعطيالت من صيانة اآلالت وغيرها.

 ويمكتتتن تحديتتتد التكلفتتتة المعياريتتتة ألي ستتتلعة والتتتتي تعتمتتتد علتتتى العناصتتتر التاليتتتة: 

ياريتتتتة كلفتتتتة المعالتكلفتتتتة المعياريتتتتة لليتتتتد العاملتتتتة, التويتتتتة األولالتكلفتتتتة المعياريتتتتة للمتتتتادة 
 لألعباء غير المباشرة.

 محاسبة التكاليف على أساس األنشطةالمبحث الثالث: 

أستتتاس األنشتتتطة اهتمتتام الكثيتتتر متتتن البتتتاحثين  نالتتت طريقتتتة محاستتتبة التكتتاليف علتتتى

والكتتتتاب فتتتي مجتتتال المحاستتتبة، ويعتتتود هتتتذا االهتمتتتام المتزايتتتد بهتتتذه الطريقتتتة إلتتتى الفلستتتفة 

أو التتتي تقتتوم عليهتتا ومتتا قدمتتته متتن أستتاس ستتليم فتتي تحديتتد تكتتاليف المنتجتتات بدقتتة، وستتنح
                                                             

 .162محمد الخطيب نمر, مرجع سبق ذكره, ص  43
 .162ناصر دادي عدون, مرجغ سبق ذكره, ص  44
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لتتتتى ل متتتتن ختتتتالل هتتتتذا المطلتتتتب عتتتترض عموميتتتتات حتتتتول طريقتتتتة محاستتتتبة التكتتتتاليف ع
 أساس األنشطة.

 على أساس األنشطة محاسبة التكاليف مدخل إلى لب األول: المط

 ستتتيقدم فتتتي هتتتذا المطلتتتب  أهتتتم تعتتتار يتتتف طتتتر يقتتتة محاستتتبة التكتتتاليف علتتتى أستتتاس
 والمراحل التي مرت بها هذه الطريقة حتى وصولها للوقت الحالي.  األنشطة

 األنشطة طريقة محاسبة التكاليف على أساسمفهوم األول: الفرع 

لقتتتتد حضتتتتت طريقتتتتة محاستتتتبة التكتتتتاليف علتتتتى أستتتتاس األنشتتتتطة بمجموعتتتتة متتتتن 
 ل عرض أهمها كما يلي:أو التعاريف سنح

 محاسبة التكاليف على أساس األنشطة تعاريفأوال: 

: هتتتتي طريقتتتتة لحستتتتاب التكتتتتاليف، بحيتتتتث تقتتتتوم بتوزيتتتتع هتتتتذه التكتتتتاليف األولالتعريةةةةف  -
الختتتدمات انطالقتتتا علتتتى ممتتتا أو للمنتجتتتات  علتتتى أنشتتتطة المؤسستتتة، ومتتتن هنتتتاك تحميلهتتتا

 45الخدمات من أنشطة  .أو تستخدمه هذه المنتجات 

: هتتي طريقتتة لتخصتتيص الكلفتتة علتتى متترحلتين حيتتث يتتتم فتتي المرحلتتة التعريةةف الثةةاني -

التتتتي تمثتتتل وى تخصتتتيص عناصتتتر التكتتتاليف غيتتتر المباشتتترة علتتتى أحتتتواض الكلفتتتة األولتتت

تخصيصتتتها علتتتى المنتجتتتات بموجتتتب عتتتدد األنشتتتطة  األنشتتتطة ثتتتم يتتتتم فتتتي المرحلتتتة الثانيتتتة
 46الالزمة إلنهائها .

بنتتتاء  : هتتتي طريقتتتة لتوزيتتتع التكتتتاليف غيتتتر المباشتتترة علتتتى المنتجتتتات،التعريةةةف الثالةةةث -
استتتية، علتتتى تحليتتتل األنشتتتطة إلتتتى أنشتتتطة فرديتتتة باعتبارهتتتا هتتتدفا الحتستتتاب التكلفتتتة األس

نشتتتتاط علتتتتى حتتتتدة، وتحمتتتتل والتتتتتي تتتتتنجم عنهتتتتا ختتتتدمات مشتتتتتركة، وتجمتتتتع تكتتتتاليف كتتتتل 
 للمنتجات على أساس حجم استهالكها للخدمة باستخدام محركات التكاليف .

ف محاستتتتبة التكتتتتالي ريتتتتف التتتتتالي:ويمكتتتتن استتتتتخالص متتتتن التعتتتتاريف الستتتتابقة التع

ر فتتي علتتى أستتاس األنشتتطة هتتي أحتتد الطتترق المحاستتبية الحديثتتة التتتي نشتتأت نتيجتتة التغيتت
تهلك الختتتدمات تستتتأو طريقتتتة علتتتى مبتتتدأ أن المنتجتتتات بيئتتتة التصتتتنيع، بحيتتتث تقتتتوم هتتتذه ال

شتتتطة أنشتتتطة، واألنشتتتطة هتتتي التتتتي تستتتتهلك متتتوارد المؤسستتتة، فتقتتتوم بتتبتتتع تكتتتاليف األن

 لختتتدمات،اأو اعتمتتتادا علتتتى العديتتتد متتتن مستتتببات التكلفتتتة تمهيتتتدا لتوزيعهتتتا علتتتى المنتجتتتات 
ف ر دقتتتة وتتصتتتفهتتتذه الطريقتتتة تتتتؤدي إلتتتى تتتتوفير بيانتتتات ومعلومتتتات حتتتول التكتتتاليف أكثتتت

 بالموضوعية تمكن اإلدارة من اتخاذ القرارات المتعلقة بها بوضوح.

 ثانيا: مراحل تطور طريقة محاسبة التكاليف على أساس األنشطة

                                                             
 .P236 , 1997 , USA , N.Y , Hill Book Company-Mac Graw , Cost Accounting , Michel. M1 
 تنافسية حول الدولي الملتقى األعمال، منشأة تنافسية تحسين فيمحاسبة التكاليف على أساس األنشطة,   نظام دور نجوى، الصمد عبد 46

 . 61 ص، 2002, بسكرة خيضر، محمد جامعة المحيط، تحوالت و قتصاديةاإل المؤسسات
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لقتتتد متتترت طريقتتتة محاستتتبة التكتتتاليف علتتتى أستتتاس األنشتتتطة حتتتتى وصتتتلت إلتتتى متتتا 
 هي عليه اليوم بثال  مراحل نذكرها كما يلي:

 دارة النشاطى: إاألولالمرحلة  -1

ركتتتزت هتتتذه المرحلتتتة علتتتى مفهتتتوم سلستتتلة القيمتتتة أكثتتتر متتتن التحليتتتل المحاستتتبي 
 والمالي، وهدفت إدارة النشاط إلى تحقيق ما يأتي:

اكتشتتتاف واستتتتبعاد األنشتتتطة التتتتي ال تضتتتيف قيمتتتة لهتتتذه السلستتتلة، مثتتتل استتتتخدام نظتتتام  -
 اإلنتاج الفوري.

ختتتتالل تحستتتتين جتتتتودة وستتتترعة  تحستتتتين وتعزيتتتتز األنشتتتتطة التتتتتي تضتتتتيف قيمتتتتة، متتتتن -
 االستجابة لطلبات العمالء.

 

 المرحلة الثانية: محاسبة تكاليف األنشطة -2

 تقليلها من خالل:أو جاءت هذه المرحلة لتؤكد أن كل التكاليف تم تقليصها 

 تحديد مسببات التكلفة وارتباطها باألنشطة. -

 ى.  خرتتبع تفاعالتها  مع األنشطة اآل -

 ثالثة: طريقة محاسبة التكاليف على أساس األنشطةالمرحلة ال -3

هتتي تلتتك الطريقتتة التتتي تتتم بتحليتتل التكلفتتة ولكنهتتا تعتتد األفضتتل فتتي تحليتتل وتقتتدير 
 التكاليف ألهداف خاصة.

 شروط استخدام محاسبة التكاليف على أساس األنشطةالفرع الثاني: 

محاستتتتتبة  ستتتتتيتم فتتتتتي هتتتتتذا الفتتتتترع تقتتتتتديم أهتتتتتم المفتتتتتاهيم المستتتتتتخدمة فتتتتتي طريقتتتتتة 

التكتتتتتاليف علتتتتتى أستتتتتاس األنشتتتتتطة وشتتتتتروط تطبيتتتتتق هتتتتتذه الطريقتتتتتة فتتتتتي المؤسستتتتتات 
 الصناعية.

 : المفاهيم األساسية المتعلقة بطريقة محاسبة التكاليف على أساس األنشطةأوال

والمصتتتطلحات  ,المفيتتتد التعتتترف علتتتى دالالت بعتتتض المفتتتاهيموإنتتته متتتن األهميتتتة 

وهتتتتذا متتتتا  ,تكتتتتاليف علتتتتى أستتتتاس األنشتتتتطةاألساستتتتية المستتتتتخدمة فتتتتي طريقتتتتة محاستتتتبة ال
 التالي: وله قبل الخوض في حيثياتها على النحأو سنتن

 األنشطةمفهوم  -1

متتتتتن  ,تعتبتتتتتر األنشتتتتتطة فتتتتتي طريقتتتتتة محاستتتتتبة التكتتتتتاليف علتتتتتى أستتتتتاس األنشتتتتتطة

أساستتتتيات وإضتتتتافات هتتتتذه الطريقتتتتة، فهتتتتي تمثتتتتل الوستتتتيط لتخصتتتتيص التكتتتتاليف علتتتتى 
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قستتتتتيم المؤسستتتتتة إلتتتتتى مجموعتتتتتة متتتتتن األنشتتتتتطة الختتتتتدمات، بحيتتتتتث يتتتتتتم تأو المنتجتتتتتات 

المتجانستتتة بتتتدل تقستتتيمها إلتتتى مراكتتتز تحليتتتل فتتتي الطتتترق التقليديتتتة، ولمتتتا لهتتتا متتتن أهميتتتة 
 سنقوم بتقديم تعريفها وأنواعها.

ي التتتت ,اإلجتتتراءاتأو هتتتي عبتتتارة عتتتن مجموعتتتة متتتن العمليتتتات تعريةةةف األنشةةةطة:   -1 -1
ر عتتتن داختتتل المؤسستتتة,  فهتتتي التتتتي تعبتتتتشتتتكل فيمتتتا بينهتتتا جتتتوهر العمتتتل التتتذي يتتتتم أداؤه 

 وحدات العمل المتعلقة بهدف معين.أو المهام أو األحدا  

، تعتتتددت وتنوعتتتت معتتتايير تصتتتنيف األنشتتتطة نظتتتر ا ألهميتهتتتاتصةةةنيف األنشةةةطة:  -2 -1
 :أوال ولكن سيقتصر على التصنيفات المهمة وأكثرها تد

 التصنيفات الرئيسية -أ

 47هي:ووبشكل عام فإنه يمكن تقسيم األنشطة إلى أربعة أنواع رئيسية  

متتتتن ويقصتتتتد بهتتتتا األنشتتتتطة المتعلقتتتتة باستتتتتعداد صتتتتناعة المنتتتتتج، و أنشةةةةطة المةةةةدخالت: -
 ية. األولأمثلتها نشاط البحث والتطوير ونشاط شراء المواد 

تهتتتتا أمثل ويقصتتتتد بهتتتتا األنشتتتتطة المتعلقتتتتة بتصتتتتنيع المنتجتتتتات، ومتتتتنأنشةةةةطة العمليةةةةات:  -
 نشتتتاط تشتتتغيل اآلالت المستتتتعملة فتتتي صتتتناعة  المنتجتتتات، نشتتتاط تختتتز يتتتن بضتتتاعة تحتتتت

 التشغيل.

يتتتع بوهتتتي تلتتتك األنشتتتطة المتعلقتتتة بالتعامتتتل متتتع العمتتتالء كنشتتتاط أنشةةةطة المخرجةةةات:  -

 المنتجتتتتات، ونشتتتتتاط مطالبتتتتة العمتتتتتالء والقيتتتتتد علتتتتى حستتتتتابهم  ونشتتتتاط تستتتتتليم البضتتتتتاعة
 للعمالء.  

أمثلتتتة  ى، ومتتتناألولتتتوهتتتي تلتتتك األنشتتتطة التتتتي تتتتدعم األنشتتتطة الثالثتتتة :  أنشةةةطة إداريةةةة -
 األنشطة اإلدارية نشاط الخدمات القانونية ونشاط خدمة المحاسبة.

 تصنيف طبقا لمستويات النشاط -ب 

 48طبقا لهذا التصنيف يتم تبويب النشاط إلى أربعة مستويات كما يلي:  

و أتمثتتتل العمتتتل المنجتتتز لكتتتل وحتتتدة منتجتتتة األنشةةةطة المةةةلادة علةةةى مسةةةتوى الوحةةةدة:  -
، خدمتتتة مقدمتتتة، أي كتتتل المتتتوارد التتتتي يتتتتم استتتتخدامها علتتتى أنشتتتطة أنجتتتزت لكتتتل وحتتتدة

 .عند هذا المستوى يتم أخذ حجم اإلنتاج الفعلي خالل العملية بعين االعتبار

ق تتضتتتتمن األنشتتتتطة والعمليتتتتات التتتتتي تتعلتتتت األنشةةةةطة المةةةةلادة علةةةةى مسةةةةتوى الدفعةةةةة: -
 خدمات ولكن ليست متعلقة بوحدة واحدة منتجة.أو بدفعة إنتاجية 

                                                             
 .019 ص , 2013المحاسبة االدارية, دار وائل للنشر, عمان, االردن,  أحمد، ظاهر حسن 47
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ة إلنتاجيتتتهتتتذه األنشتتتطة هتتتي لمستتتاندة العمليتتتة ا األنشةةطة المةةةلادة علةةةى مسةةةتوى اإلنتةةةاج: -

بشتتتكل  مختلتتتف أنتتتواع المنتجتتتات، أي األنشتتتطة التتتتي تتتتدعم عمليتتتات اإلنتتتتاج وبيتتتع المنتتتتج
 منفرد.

هتتتتي أنشتتتتطة مطلوبتتتتة والزمتتتتة لضتتتتمان  األنشةةةةطة المةةةةلادة علةةةةى مسةةةةتوى الملسسةةةةة: -

 نة.تاج ممكالمحافظة على المنع والمساعدة  للبنية لإلدارية التي تجعل من عملية اإلن

 أغراض التكلفة -2

وحتتتتدة يتتتتتم تجميتتتتع وتحميتتتتل التكتتتتاليف عليهتتتتا، ستتتتواء أكانتتتتت وغتتتترض التكلفتتتتة، ه
في ووظيفتتتة... التتت (، وهتتتأو وحتتتدة تنظيميتتتة ) قستتتم أو خدمتتتة(، أو وحتتتدة مخرجتتتات )منتتتتج 

عمتتتالء، أو نفتتس الوقتتت يعبتتتر عتتن الشتتتيء المتتراد معرفتتة تكلفتتتته، ستتواء أكانتتتت منتجتتات، 

 49مجاالت وظيفية.أو قنوات توزيع، أو 
 ويمكن أن تصنف أغر اض التكلفة إلى صفتين كمايلي: 

تكتتتاليف، جلتتته يتتتتم إنفتتتاق الالمنتج النهتتتائي التتتذي متتتن أوهتتتغةةةرض التكلفةةةة النهةةةائي:  -1 -2

غيتتتر ملمتتتوس يقتتتوم المالتتتك بتحويلتتته ختتتارج أو متتتن أبتتترز خصائصتتته أنتتته أصتتتل ملمتتتوس و
 المؤسسة بعد أن تحمل تكاليفه والتي سيتم مقابلتها عادة بإيرادات.

دف نشتتتاط يتتتتم داختتتل المؤسستتتة ويستتتتنفذ تكتتتاليف بهتتتوفهغةةةرض التكلفةةةة المتوسةةةط:  -2 -2

 .الحال في نشاط مصلحة الموظفينوذاتها كم ه تحقيق منفعة داخل نطاق المؤسسة

 مجمعات التكلفةأو عية أو  -3

عيتتتتة يتتتتتم تجميتتتتع تكلفتتتتة األنشتتتتطة فيهتتتتا، بحيتتتتث يخصتتتتص لكتتتتل مجموعتتتتة متتتتن أو 

التكتتتاليف المتجانستتتة وعتتتاء ختتتاص بهتتتا، ويحتتتتوي كتتتل وعتتتاء علتتتى مجموعتتتة متتتن عناصتتتر 
، يتتتتتتة المتجانستتتتتتةاألنشتتتتتتطة الفرعأو التكتتتتتتاليف الالزمتتتتتتة ألداء مجموعتتتتتتة متتتتتتن األعمتتتتتتال 

 وشتتترط تجميتتتع األنشتتتطة المتجانستتتة ضتتتروري إلنجتتتاح عمليتتتة تطبيتتتق محاستتتبة التكتتتاليف

 على أساس األنشطة.

 مسببات األنشطة  - 4

دى يتوقتتتف نجاحهتتتا علتتتى متتتور األساستتتية التتتتي تستتتتخدمها هتتتذه الطريقتتتة، أو المحتتت

 لتكلفتتتةت االدقتتة فتتتي تحديتتد مستتتببات التكتتاليف وذلتتتك لكتتتل نشتتاط، ألن الصتتتفة تعتبتتر مستتتببا
 متتتن اإلضتتتافات التتتتي جتتتاءت بهتتتا طريقتتتة محاستتتبة التكتتتاليف علتتتى أستتتاس األنشتتتطة، ومتتتن

 ى.خرالمميزات لهذه الطريقة والتي تفضلها على غيرها من الطرق اآل

 مسببات التكلفة البديلة -5

بالنستتتتبة  ,تستتتتتخدم مستتتتببات التكلفتتتتة البديلتتتتة عنتتتتد صتتتتعوبة تحديتتتتد مستتتتببات التكلفتتتتة

لتتتبعض األنشتتتتطة نتيجتتتتة عتتتتدم وجتتتتود أستتتباب جوهريتتتتة كافيتتتتة تبتتتترر الوصتتتتول لمستتتتببات 

تكلفتتتة مناستتتبة، ويمكتتتن تعريتتتف مستتتببات التكلفتتتة البديلتتتة علتتتى أنهتتتا تلتتتك المعتتتامالت التتتتي 
 50تقيس درجة االستفادة من األنشطة بصورة غير مباشرة.

 تكاليف األنشطة -6

ي ستتتتتنفاد متتتتوارد اقتصتتتتادية نتتتتادرة فتتتتإن انجتتتتاز أي نشتتتتاط متتتتن األنشتتتتطة يتطلتتتتب ا
 المؤسستتتتة )وقتتتتت، متتتتواد، عمتتتتل، آالت وتجهيتتتتزات...ال (، وينشتتتتأ عنهتتتتا تكتتتتاليف تستتتتمى

 تكاليف األنشطة.
                                                             

 .78 ص ,2010محاسبة التكاليف األنشطة لالستخدمات االدارية, دار الجامعة,  طبعة األولى, االسكندرية,  أحمد، عطية صالح 49
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   محاسبة التكاليف على أساس األنشطة في الملسسات الصناعية استخدام ثانيا:
إن استتتتتعمال طريقتتتتة التكتتتتاليف المبنيتتتتة علتتتتى أستتتتاس األنشتتتتطة وبالخصتتتتوص فتتتتي 

 سات الصناعية يقتضي توفير  الشروط الرئيسية التالية:المؤس

ن بتتته، أل ختتتاة متتتن استتتتعمال طريقتتتة األنشتتتطة تفتتتوق التكتتتاليف المتعلقتتتةوأن المنتتتافع المت -

لتتتب عمليتتتة معقتتتدة وشتتتاملة تتطوتطبيتتتق طريقتتتة محاستتتبة التكتتتاليف علتتتى أستتتاس األنشتتتطة ه
 ا متتتن أنرة التأكتتتد مستتتبقالخبتتترات وتستتتتنفد الكثيتتتر متتتن متتتوارد المؤسستتتة، لتتتذلك علتتتى اإلدا

 المنافع المتوقعة اكبر من تكاليف تطبيق الطريقة؛
 أن المؤسسة تستطيع تقسيم عملياتها إلى أنشطة مختلفة؛  -

شتتتاط متتتن أن المؤسستتتة لتتتديها التقنيتتتة العاليتتتة لتجميتتتع المعلومتتتات والتكتتتاليف عتتتن كتتتل ن -

 األنشطة بدقة؛
 لتقليدية؛أنه ال يوجد ثقة بمعلومات التكاليف للطرق ا -

 أنه يوجد محرك للتكاليف في كل نشاط من األنشطة. -

  الفرع الثالث: أهمية وأهداف طريقة محاسبة التكاليف على أساس األنشطة

ستتتتيتم فتتتتتي هتتتتذا الفتتتتترع إبتتتتراز أهميتتتتتة طريقتتتتة محاستتتتتبة التكتتتتاليف علتتتتتى أستتتتتاس 
 51 إليها هذه الطريقة.واألنشطة وكذلك تقديم األهداف التي تصب

 طريقة محاسبة التكاليف على أساس األنشطة : أهميةأوال 

كبيتتترة  حيتتتث لهتتتا أهميتتتة ,إمكانيتتتات هائلتتتةأثبتتتتت هتتتذه الطريقتتتة نجاحتتتا بتتتاهرا ولقتتتد 
يلة فتتتي مهتتتام التخطتتتيط والرقابتتتة وكتتتذا اتختتتاذ القتتترارات، خاصتتتة تلتتتك التتتتي تختتتص التشتتتك

هتتتذه از اإلنتاجيتتة وتستتعير المنتجتتات والختتدمات...ال ، وفتتي هتتتذا الصتتدد ستتوف نقتتوم بتتإبر

 األهمية كما يلي:
ة التتتتتي تحديتتتد األنشتتتتطة والمتتتتوارد الالزمتتتتة لتحقيتتتتق األنشتتتطة، وتحديتتتتد مستتتتببات التكلفتتتت -

موازنتتتة أو تتتتؤثر فتتتي حجتتتم ومقتتتدار استتتتغالل كتتتل متتتورد داختتتل كتتتل نشتتتاط لتحقيتتتق خطتتتة 

 معينة؛
هتتتا التتتتي تقتتتوم ب ,قيتتتاس تكلفتتتة المنتتتتج بتتتأكثر دقتتتة عتتتن طريتتتق قيتتتاس تكتتتاليف األنشتتتطة -

باستتتتتتخدام مقتتتتتاييس تعبتتتتتر عتتتتتن  ,المؤسستتتتتة وتحميتتتتتل تلتتتتتك التكتتتتتاليف علتتتتتى المنتجتتتتتات

 احتياجات تلك المنتجات من األنشطة المختلفة؛
 ,تتتتتوفر طريقتتتتة التكتتتتاليف علتتتتى أستتتتاس األنشتتتتطة معلومتتتتات حتتتتول التكتتتتاليف أكثتتتتر دقتتتتة -

نتتتتتتاج وتتصتتتتتف بالموضتتتتتوعية تمكتتتتتن اإلدارة متتتتتن اتختتتتتاذ قتتتتترارات أفضتتتتتل متعلقتتتتتة باإل

، خدمتتتتة جديتتتتدةأو مثتتتتل قتتتترارات التستتتتعير وقتتتترارات تقتتتتديم منتتتتتج  ,واألنشتتتتطة المختلفتتتتة
كيفيتتتة تحديتتتد مستتتتويات اإلنتتتتاج واختيتتتار قنتتتوات التستتتويق والتوزيتتتع، وقتتترارات تتعلتتتق ب

 أداء األنشتتتطة بطتتترق أكثتتتر كفتتتاءة، إعتتتادة تصتتتميم عمليتتتات المؤسستتتة وذلتتتك متتتن ختتتالل

 معينة، وإعادة تصميم المنتج النهائي؛إعادة تنظيم أنشطة أو دمج أو إلغاء 
اط التتتتي تطتتترأ علتتتى ختتتدمات نشتتت ,تتتتتيح هتتتذا الطريقتتتة لتتتإلدارة معرفتتتة حجتتتم التغيتتترات -

 ,يتتتتةمعتتتتين نتيجتتتتة التختتتتاذ قتتتترارات معينتتتتة مثتتتتل إدختتتتال تحستتتتينات علتتتتى العمليتتتتات اإلنتاج

 وإجراء تعديل في تصميم المنتج وإتباع أساليب تكنولوجية حديثة.

                                                             
 .42 ص , 2000الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع,  مصر,  ،محاسبة التكاليف هاشم، عطية أحمد  51
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 قة محاسبة التكاليف على أساس األنشطةثانيا:أهداف طري

يتتتتراد متتتتن خاللهتتتتا تحقيتتتتق  ,إن طريقتتتتة محاستتتتبة التكتتتتاليف علتتتتى أستتتتاس األنشتتتتطة
 مجموعة من األهداف نورد بعضها كما يلي:

تحقيتتتتق العدالتتتتة والتتتتتخلص متتتتن العشتتتتوائية فتتتتي توزيتتتتع التكتتتتاليف غيتتتتر المباشتتتترة بتتتتين  -

  52المنتجات المختلفة؛
لتتتتى تحستتتتين إنتاجيتتتتة األنشتتتتطة غيتتتتر المباشتتتترة وخاصتتتتة البحتتتتث التتتتدائم والضتتتتروري ع -

 خدمات دعم اإلنتاج؛
 لتكتتتاليفتقتتتديم معلومتتتات مفيتتتدة لتتتإلدارة فتتتي اتختتتاذ القتتترارات وتحديتتتد أستتتباب ارتفتتتاع ا -

 في قيم ما؛

 يستتتاعد إدارة المؤسستتتتة فتتتي إعطائهتتتتا صتتتورة واضتتتتحة ودقيقتتتة عتتتتن األنشتتتطة المستتتتببة -
نتتتتج متتتن كتتتل نشتتاط علتتتى حتتتدة، تحديتتد كلفتتتة المللتكتتاليف، ومتتتن ثتتم معرفتتتة نصتتتيب المنتتتج 

 بالدقة المطلوبة؛ 

 المستتتاعدة علتتتى تخفتتتتيض التكتتتاليف متتتتن ختتتالل تحديتتتتد األنشتتتطة التتتتتي ال تضتتتيف قيمتتتتة -
 للمنتج والعمل على تقليل تكاليفها؛

ف تحديتتتتتد فعاليتتتتتة ونجاعتتتتتة كتتتتتل األنشتتتتتطة )أي األداء( بقيتتتتتاس مستتتتتاهمتها فتتتتتي األهتتتتتدا -

 للمؤسسة.اإلستراتيجية والعملية 

 المطلب الثاني: مبادئ وافتراضات نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة
 التتتتتي تقتتتتوم عليهتتتتا ,المقومتتتتاتويستتتتعى هتتتتذا المطلتتتتب إلتتتتى التطتتتترق لالفتراضتتتتات 

 طريقة محاسبة التكاليف على أساس األنشطة وإجراءات تطبيقها. 

سةةةاس علةةةى أ التكةةةاليف م عليهةةةا محاسةةةبةقةةةوت االفتراضةةةات األساسةةةية التةةةي :األولالفةةةرع 

 األنشطة

فرهتتتتا عنتتتتد تطبيتتتتق الواجتتتتب تو ,فتراضتتتتات أو المتطلبتتتتاتهنتتتتاك مجموعتتتتة متتتتن اال
فر هتتتذه االفتراضتتتات وفتتتي حالتتتة تتتتو ,طريقتتتة محاستتتبة علتتتى التكلفتتتة علتتتى أستتتاس األنشتتتطة

مجتمعتتة تحقتتق طريقتتة محاستتبة علتتى التكلفتتة علتتى أستتاس األنشتتطة لقيتتاس الستتليم للتكلفتتة، 

هتتا يكتتون متتتن المفضتتل االعتمتتتاد علتتى طتترق التكتتتاليف التقليديتتة فتتتي فرووفتتي حالتتة عتتتدم ت
وتتتتم تصتتتنيف االفتراضتتتات األساستتتية التتتتي تقتتتوم عليهتتتا طريقتتتة محاستتتبة  ,قيتتتاس التكلفتتتة

 53 على التكلفة على أساس األنشطة في ثال  مجموعات:

  علق بطبيعة الملسسة افتراضات تت -أوال

 تصنيفهما كما يلي: تشتمل هذه الفروض على فرضين أساسيين يمكن 

 التباين في تشكيلة منتجات الملسسةأو التنوع  -1

 ,مزايتتتتا طريقتتتتة المحاستتتتبة علتتتتى التكلفتتتتة علتتتتى أستتتتاس األنشتتتتطةأو تظهتتتتر أهميتتتتة 
ي حالتتتة فتتتاألمتتتر التتتذي يعنتتتي أنتتته  ,عنتتتدما تتنتتتوع تشتتتكيلة المنتجتتتات التتتتي تقتتتدمها المؤسستتتة

 ,ؤسستتتةر المفيتتد بالنستتبة للميكتتون متتتن غيتت ,تشتتغيل الختتط اإلنتتتاجي علتتى منتتتتج واحتتد فقتتط

تطبيتتتتق طريقتتتتة محاستتتتبة علتتتتى التكلفتتتتة علتتتتى أستتتتاس األنشتتتتطة بتتتتل يكتتتتون فتتتتي صتتتتالح 
 المؤسسة االستعانة بطرق التكاليف التقليدية لتحديد تكلفة هذا المنتج .

 األنشطة اإلنتاجيةأو تعقد وتشابك العمليات  -2
                                                             

 .164 ص ،ذكره بقس مرجع ،إسماعيل التكريتي يحيى 52
 .164 ص سبق ذكره، مرجع إسماعيل، التكريتي يحيى 53
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قتتتد يتتتؤدي إلتتتى التتتتأثير  ,األنشتتتطة اإلنتاجيتتتة وتباينهتتتاأو إن تعقتتتد وتشتتتابك العمليتتتات 

علتتى هيكتتل التكلفتتة الكليتتة للمؤسستتة متتن ختتالل ارتفتتاع نستتبة التكلفتتة غيتتر المباشتترة فيهتتا، 
تعتتد أكثتتر مالءمتتة ودقتتة فتتي تحميتتل  ,طريقتتة محاستتبة علتتى التكلفتتة علتتى أستتاس األنشتتطةو

 التكلفة غير المباشرة على وحدات اإلنتاج من طرق التقليدي .

 محاسبة التكاليف على أساس األنشطة جراءات تطبيقراضات تتعلق بإافت -ثانيا
 تحتوي هذه االفتراضات على أربعة يمكن توضيحهم كمايلي: 

 عية التكلفة و تحديد العدد المناسب أل -1

بحيتتتث ال يكتتتون  ,يجتتتب العمتتتل علتتتى تحديتتتد العتتتدد المناستتتب المجمعتتتات التكتتتاليف

متتتتا يتتتؤدي إلتتتتى ارتفتتتاع تكلفتتتتة تطبيتتتتق طريقتتتة محاستتتتبة علتتتتى  ,عتتتددها أكثتتتتر متتتن التتتتالزم

التكلفتتة علتتتى أستتتاس األنشتتتطة، وبتتتنفس الوقتتتت ال يكتتون عتتتددها أقتتتل متتتن التتتالزم متتتا يتتتؤدي 
إلتتتتتى انخفتتتتتاض دقتتتتتة مخرجتتتتتات الطريقتتتتتة متتتتتن المعلومتتتتتات الالزمتتتتتة التختتتتتاذ القتتتتترارات 

 اإلدارية.

 المحرك الرئيس للتكلفة أو إمكانية تحديد المسبب  -2

يستتتتاعد علتتتتى استتتتتخراج معتتتتدالت  ,ألن تحديتتتتد المستتتتبب الرئيستتتتي للتكلفتتتتةوذلتتتتك 

ستتتليمة لتحميتتتل تكلفتتتة األنشتتتطة، بحيتتتث يمكتتتن االعتمتتتاد عليهتتتا فتتتي القيتتتاس الستتتليم لتكلفتتتة 

 الخدمة المقدمة.أو الوحدة المنتجة 

 تضمين وعاء التكلفة لبنود تكلفة األنشطة المتجانسة -3

الداخلتتتة فتتتي وعتتتاء معتتتين أو  ,المكونتتتة يقصتتتد بفتتترض التجتتتانس أن عناصتتتر التكلفتتتة

قتتتد حركتتتت بواستتتطة مستتتبب واحتتتد فقتتتط، األمتتتر التتتذي يعنتتتي أن تكتتتاليف األنشتتتطة المكونتتتة 
قتتتوي هنتتتا أن التغيتتتر للوعتتتاء تتتترتبط فيمتتتا بينهتتتا بعامتتتل ارتبتتتاط قتتتوي، ويقصتتتد باالرتبتتتاط ال

األنشتتتتطة أو يقابلتتتته تغيتتتتر مماثتتتتل فتتتتي النشتتتتاط  (زيتتتتادة أو نقصتتتتان ) فتتتتي نشتتتتاط معتتتتين 

 ى التي تدخل تكلفتها في نفس الوعاء األصلي للتكلفة.خرآلا

 االتساق بين عناصر التكلفة المكونة لوعاء التكلفة-4

يعنتتتي هتتتذا االفتتتتراض أن جميتتتع بنتتتود عناصتتتر التكتتتاليف المكونتتتة فتتتي مجموعهتتتا 

يجتتتب أن تتغيتتتر بتتتنفس المقتتتدار ونفتتتس االتجتتتاه متتتع التغيتتتر فتتتي مستتتتوى  ,لتكلفتتتة الوعتتتاء
يمكتتتتن القتتتتول بأنتتتته فتتتتي حالتتته تضتتتتمين وعتتتتاء التكلفتتتتة لعناصتتتتر تكلفتتتتة ال النشتتتاط، وبتتتتذلك 

فر ولعناصتتر تكلفتتة متغيتترة وثابتتتة غيتتر متستتقة فتتإن ذلتتك يعنتتي عتتدم تتتأو تتصتتف بالخطيتتة 

 فرض االتساق بين بنود تكلفة الوعاء .

التكةةةةاليف علةةةةى أسةةةةاس  امةةةةة تتعلةةةةق باقتصةةةةاديات تطبيةةةةق محاسةةةةبةثالثةةةةا: افتراضةةةةات ع

 األنشطة

 الفروض على فرضين أساسيين يمكن تصنيفهما كما يلي: تشتمل هذه

 التكاليف على أساس األنشطة طريقة محاسبةلاقتصادية  اتافتراض -1

يعنتتتي أن تفتتتوق منفعتتتة استتتتعمال طريقتتتة محاستتتبة علتتتى  ,اإلقتصتتتاديةاالفتراضتتتات 

التكلفتتتة المترتبتتتة علتتتى تنفيتتتذ هتتتذا الطريقتتتة، وإن فاقتتتت هتتتذه  ,التكلفتتتة علتتتى أستتتاس األنشتتتطة
 التكلفة منفعة استعمال هذه الطريقة يصبح من غير المجدي استعمالها.

 افتراض األهمية النسبية -2

يقصتتتد باألهميتتتة  ,ففتتتي إطتتتار طريقتتتة محاستتتبة علتتتى التكلفتتتة علتتتى أستتتاس األنشتتتطة
يتضتتتمن مجموعتتتة متتتن عناصتتتر التكلفتتتة التتتتي  ,النستتتبية إمكانيتتتة تكتتتوين وعتتتاء عتتتام للتكلفتتتة
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محتتتترك تكلفتتتتة أو تكلفتتتة النشتتتتاط وصتتتعوبة إيجتتتتاد مستتتبب تتميتتتز بصتتتتغر الحجتتتم النستتتتبي ل

لهتتذا النشتتاط، بحيتتث يتتتم تخصتتيص تكلفتتة هتتذا الوعتتاء العتتام علتتى الوحتتدات المنتجتتة طبقتتا 
معتتتتتدل تحميتتتتتل )ستتتتتاعات عمتتتتتل، ستتتتتاعات دوران( وذلتتتتتك متتتتتن بتتتتتين أو ألنستتتتتب أستتتتتاس 

محركتتتتات التكلفتتتتة المرتبطتتتتة باألنشتتتتطة المتتتتدرج تكلفتهتتتتا فتتتتي هتتتتذا أو مجموعتتتتة مستتتتببات 

 لوعاء.ا

 الفرع الثاني: مقومات طريقة محاسبة التكاليف على أساس األنشطة

توجتتتد مجموعتتتة متتتن المقومتتتات التتتتي تقتتتوم عليهتتتا طريقتتتة محاستتتبة التكتتتاليف علتتتى   
 أساس األنشطة نذكرها كما يلي:

اعتقتتتتتاد اإلدار ة بتتتتتأن طتتتتترق التكتتتتتاليف التقليديتتتتتة والستتتتتائدة لتتتتتديها والتتتتتتي تستتتتتتند علتتتتتى  -

 الخدمات؛أو باشر في حساب معدالت التحميل تشوه تكلفة المنتج تكاليف العمل الم
اختتتتالف أحجتتتام وكميتتتات اإلنتتتتاج للستتتلع المنتجتتتة متتتع اشتتتتداد حتتتدة المنافستتتة فتتتي الستتتوق  -

 عالميا؛أو التي تعمل فيه المؤسسة سواء كان محليا 

تتتتتتوفر أنظمتتتتتة محاستتتتتبية تكتتتتتون قتتتتتادرة علتتتتتى تتتتتتوفير البيانتتتتتات والمعلومتتتتتات الدقيقتتتتتة  -
والتفصتتتيلية بشتتتكل ستتتهل وميستتتور  وبأقتتتل التكتتتاليف متتتن أجتتتل تحديتتتد وقيتتتاس العالقتتتة بتتتين 

 التكلفة ومسبباتها؛

تزايتتتتتتد استتتتتتتخدام األنشتتتتتتطة غيتتتتتتر المباشتتتتتترة فتتتتتتي المؤسستتتتتتة كتتتتتتاإلدارة، والبرمجتتتتتتة،  -
 والمحاسبة، ... وغيرها؛

لمتقدمتتة التغيتتر فتتي البيئتتة الصتتناعية الحديثتتة متتن حيتتث تزايتتد استتتخدام أنظمتتة التصتتنيع ا -

فتتتي عمليتتتات اإلنتتتتاج ممتتتا أدى إلتتتى تخفتتتيض تكلفتتتة العمتتتل المباشتتتر متتتن مجمتتتوع تكلفتتتة 
 المنتج، وارتفاع نسبة التكاليف غير المباشرة من مجموع تكلفة المنتج؛

أو تزايتتتتد استتتتتخدام العناصتتتتر المشتتتتتركة والتتتتتي تستتتتتخدم فتتتتي صتتتتناعة أكثتتتتر متتتتن منتتتتتج  -

متتتتا يستتتتمى بالمعتتتتدل أو الخدمتتتتة، أو تج خدمتتتتة بالنستتتتبة لمجمتتتتوع العناصتتتتر المكونتتتتة للمنتتتت
األجتتتزاء المشتتتتركة مقستتتومة علتتتى مجمتتتوع أو ي عتتتدد العناصتتتر أو التتتذي يستتتوالمعيتتتاري 

 عدد العناصر في المنتج؛

الخدمتتة، أو يشتتكل متتزيج التكتتاليف غيتتر المباشتترة نستتبة كبيتترة متتن هيكتتل تكلفتتة المنتتتج   -
 خدمة على حدة.أو تج وهي ال تتغير بشكل نسبي مع حجم النشاط المتعلق بكل من

 محاسبة التكاليف على أساس األنشطة لفرع الثالث: إجراءات تطبيقا

المختصتتين فتتي عتتدد الخطتتوات التتتي يتتتم بهتتا تطبيتتق واختلتتف العديتتد متتن الخبتتراء 
ولكتتتن مجمتتتل هتتتذا االختتتتالف ال يختتترج  ,طريقتتتة محاستتتبة التكتتتاليف علتتتى  أستتتاس األنشتتتطة

م علتتتى ثتتتال  خطتتتوات أساستتتية، حيتتتث يتتتتم فتتتي متتتن أن آليتتتة عمتتتل هتتتذه الطريقتتتة أنهتتتا تقتتتو

تحليتتتتل األنشتتتتطة ومواردهتتتتا، ليتتتتتم بعتتتتدها فتتتتي الخطتتتتوة الثانيتتتتة وى تحديتتتتد األولتتتتالخطتتتتوة 
تحديتتتد تكتتتاليف األنشتتتطة، وفتتتي الخطتتتوة الثالثتتتة واألخيتتترة يتتتتم تحديتتتد تكتتتاليف المنتجتتتات، 

 والشكل التالي يصف هذه الخطوات بالتفصيل.

 ومواردهاتحليل األنشطة و: تحديد أوال

 ,تعتتتد هتتتذه المرحلتتتة بدايتتتة تطبيتتتق طريقتتتة محاستتتبة التكتتتاليف علتتتى أستتتاس األنشتتتطة 
حيتتتث يتتتتم دراستتتة المؤسستتتة والتعتتترف علتتتى طبيعتتتة العمتتتل فتتتي كتتتل قستتتم وكيفيتتتة ستتتير 
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،فمتتتن ختتتالل هتتتذه العمليتتتة يتتتتم التعتتترف علتتتى األنشتتتطة ومتتتن ثتتتم 54العمليتتتة اإلنتاجيتتتة فيهتتتا

يتتتد عتتتدد ضتتتخم متتتن األنشتتتطة الالزمتتتة إلنتتتتاج تحديتتتدها، ففتتتي الحيتتتاة العمليتتتة يمكتتتن تحد
ضتتتتحت أنتتتته كلمتتتتا زاد عتتتتدد األنشتتتتطة زادت أو منتتتتتج معتتتتين ،إال أن الدراستتتتات العمليتتتتة 

درجتتتة تعقيتتتد وصتتتعوبة العالقتتتة بتتتين النشتتتاط ووحتتتدة المنتتتتج ممتتتا يرفتتتع تكلفتتتة تنفيتتتذ هتتتذه 
 ،فعند تحديد األنشطة من المستحسن أخذ النقاط اآلتية في الحسبان:55الطريقة

إن مجتتتترد تقستتتتيم المؤسستتتتة إلتتتتى أجتتتتزاء أصتتتتغر فأصتتتتغر لتتتتن يتتتتؤدي للوصتتتتول إلتتتتى  -
 تقستتتيم عمليتتتاتومتتتات تكلفتتتة أكثتتتر دقتتتة، حيتتتث إن األستتتاس فتتتي تعريتتتف األنشتتتطة هومعل

 المؤسسة في مجموعات متجانسة من األنشطة.

يتوقتتتتتف عتتتتتدد األنشتتتتتطة علتتتتتى درجتتتتتة تعقيتتتتتد العمليتتتتتات، فكلمتتتتتا ازدادت درجتتتتتة تعقيتتتتتد  -
 دد األنشطة المسببة للتكاليف.العمليات ازداد ع

 طاقة الموارد.أو ( من األفراد %5تجاهل األنشطة التي تستخدم أقل من )  -

 

 أو عيةو ثانيا:حصر األنشطة في شكل مجمعات

يوضتتتح  ,فتتتي هتتتذه المرحلتتتة نقتتتوم بحصتتتر وتجميتتتع األنشتتتطة فتتتي قتتتاموس أنشتتتطة

ويعتتتترف كتتتتل األنشتتتتطة التتتتتي تتتتتؤدى فتتتتي اإلنتتتتتاج ،ويمكتتتتن أن يكتتتتون قتتتتاموس األنشتتتتطة 

 نشتتتاطا، وذلتتتك ألن التركيتتتز الرئيستتتي فتتتي طريقتتتة 30إلتتتى  1مختصتتترا بحيتتتث يشتتتمل متتتن 
ى آختتترتقرير تكتتتاليف المنتتتتج، وفتتتي مجتتتاالت ومحاستتتبة التكتتتاليف علتتتى أستتتاس األنشتتتطة هتتت

 ألنشتتتطة فتتتي زيتتتادة األنشتتتطة لتصتتتلقتتتد تستتتتمر طريقتتتة محاستتتبة التكتتتاليف علتتتى أستتتاس ا

مليتتتة إلتتتى عتتتدة مئتتتات وفتتتي هتتتذه الحالتتتة تختتتدم هتتتذه الطتتترق التفصتتتيلية كأستتتاس لتطتتتوير الع
 وإعادة تصميمها.

يمكتتتتتن القتتتتتول بوجتتتتتود معيتتتتتارين يمكتتتتتن استتتتتتخدامهما الختصتتتتتار األنشتتتتتطة فتتتتتي 
 56مجموعات قليلة من األنشطة المتجانسة وهما:

حتتتتى يصتتتلح نشتتتاط متتتا للتتتدخول فتتتي مجموعتتتة بمعنتتتى أنتتته معيةةةار مسةةةتوى النشةةةاط:  -1
معينتتتة يجتتتب أن يتتتؤدى هتتتذا النشتتتاط فتتتي نفتتتس المستتتتوى التتتذي تتتتؤدي فيتتته بتتتاقي أنشتتتطة 

طتتتتة متتتا يستتتتاهم بالتتتتالي فتتتتي أن تكتتتون األنشتتتطة داختتتتل المجموعتتتة مترابوالمجموعتتتة,  وه
 منطقيا. 

بمعنتتتتى أنتتتته حتتتتتى يصتتتتلح نشتتتتاط متتتتا للتتتتدخول فتتتتي معيةةةةار المسةةةةبب لتكلفةةةةة النشةةةةاط:  -2

 عتتتة معينتتتة يجتتتب أن يستتتتخدم هتتتذا النشتتتاط فتتتي نفتتتس مستتتبب التكلفتتتة المستتتتخدم متتتنمجمو
 قبل باقي أنشطة المجموعة.

                                                             
 .168 ص ،ذكره بقس مرجع ،إسماعيل التكريتي يحيى 54
 .52 ص ،ذكره بقس مرجع هاشم، عطية أحمد 55
 .72 ص ،ذكره بقس مرجع أحمد، عطية صالح 56
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 ثالثا: تحديد تكاليف موارد األنشطة

فتتتتتة، تمثتتتتل المتتتتتوارد متتتتدخالت األنشتتتتتطة، وال يمكتتتتن بتتتتتدونها أداء األنشتتتتطة المختل

خدمة، ومتتتتتن الصتتتتتعوبة تحليتتتتتل وإدارة األنشتتتتتطة  بتتتتتدون التعتتتتترف علتتتتتى المتتتتتوارد المستتتتتت

 وكتتتتذلك يصتتتتعب تحديتتتتد تكلفتتتتة النشتتتتاط إذا لتتتتم يتتتتتم التعتتتترف علتتتتى تكلفتتتتة المتتتتدخالت متتتتن
 مباشرة.الموارد، وتجدر اإلشارة أن نوضح أن التكاليف المعنية هي التكاليف غير ال

 محاسبة التكاليف على أساس األنشطة تقييمالمطلب الثالث: 

تمتتتتتاز  ,الطتتتترقطريقتتتتة محاستتتتبة التكتتتتاليف علتتتتى أستتتتاس األنشتتتتطة كغيرهتتتتا متتتتن 
 في هذا المطلب عرضها كما يلي: يتمسبمزايا وعوائق وانتقادات في التطبيق 

 

 

 محاسبة التكاليف على أساس األنشطة منافع ومزايا تطبيق: األولالفرع 

 تعتبتتتر طريقتتتة محاستتتبة التكتتتاليف علتتتى أستتتاس األنشتتتطة متتتن التطتتتورات الحديثتتتتة
تتتتتتالئم متتتتع التغيتتتترات فتتتتي بيئتتتتة فتتتتي طتتتترق التكتتتتاليف، والتتتتتي تهتتتتدف إلتتتتى إيجتتتتاد طتتتترق 

 ستتتة، ومتتتناألعمتتتال الحديثتتتة، ممتتتا ينتتتتج العديتتتد متتتن اإليجابيتتتات نتيجتتتة تطبيقهتتتا فتتتي المؤس
 هذه اإليجابيات ما يلي :

 : التحديد السليم للتكلفةأوال

نتيجتتتة إمكانيتتتة تخصتتتيص التكتتتاليف غيتتتر المباشتتترة  ,تحديتتتد أدق لتكلفتتتة المنتجتتتات

ضتتتوء وجتتتود عالقتتتة الستتتبب والنتيجتتتة، ووضتتتوحها، بتتتين أغتتتراض التكلفتتتة المختلفتتتة فتتتي 

وأيضتتا فتتتي ضتتوء إمكانيتتتة التعتترف علتتتى ستتتلوك التكتتاليف ودراستتتتها متتن ختتتالل تحلتتتيالت 
التتتربح بمتتتا يمكتتتن اإلدارة متتتن إتمتتتام عمليتتتات الرقابتتتة علتتتى تلتتتك التكتتتاليف -الحجتتتم-التكلفتتتة

 57من خالل التحكم في األنشطة المسببة لها.

ى ت الناتجتتتة عتتتن طريقتتتة محاستتتبة التكتتتاليف علتتتن تكتتتاليف المنتجتتتاإوبشتتتكل عتتتام 

أستتتتاس األنشتتتتطة هتتتتي أكثتتتتر دقتتتتة عتتتتن تكتتتتاليف المنتجتتتتات الناتجتتتتة عتتتتن طتتتترق التكتتتتاليف 
 التقليدية.

 ثانيا: المساعدة في تخفيض التكاليف

متتتن  ,يمكتتتن تحقيتتتق هتتتدف زيتتتادة الربحيتتتة للمؤسستتتة عتتتن طريتتتق تخفتتتيض التكتتتاليف

التتتتخلص متتتن الجتتتزء متتتن المتتتوارد ختتتالل تخفتتتيض الطلتتتب علتتتى استتتتخدام المتتتوارد متتتع 

ى تحقتتتتق زيتتتتادة فتتتتي اإليتتتترادات، آختتتترتوزيعتتتته علتتتتى استتتتتخدامات أو التتتتذي تتتتتم تتتتتوفيره 
ويمكتتن تحقيتتق هتتذا التتوفر فتتي المتتوارد متتن ختتالل إمتتا تخفتتيض عتتدد متتر ات أداء األنشتتطة 

 زيادة كفاءة أداء األنشطة.أو 
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  ثالثا: تحسين الرقابة على التكاليف غير المباشرة

لتتتتك فمعرفتتتتة األنشتتتتطة المتعلقتتتتة بالتكتتتتاليف غيتتتتر المباشتتتترة يتتتتؤدي إلتتتتى تحديتتتتد ت 

ؤ وليتتتة التكتتتاليف وبالتتتتالي إخضتتتاعها إلتتتى رقابتتتة أكثتتتر فاعليتتتة بستتتبب معرفتتتة الجهتتتة المستتت
 عنها.

 

 رابعا: ترشيد القرارات اإلدارية

حيتتتتتث ال تعتمتتتتتد طريقتتتتتة محاستتتتتبة التكتتتتتاليف علتتتتتى أستتتتتاس األنشتتتتتطة بالتبويتتتتتب 

ة األنشتتتتط ليف الثابتتتتتة والمتغيتتتترة، وإنمتتتتا يتتتتتم التتتتربط بتتتتين التكلفتتتتة وبتتتتينالتقليتتتتدي للتكتتتتا

طتتترق المتستتتببة فيهتتتا، وبالتتتتالي يتتتتم الكشتتتف عتتتن تكتتتاليف األنشتتتطة المختفيتتتة فتتتي ظتتتل ال
متتتال التقليدية،وتضتتتمينها عنتتتد حستتتاب تكتتتاليف المنتجتتتات لتحقيتتتق مستتتتوى عتتتال متتتن االكت

 في المعلومات المتوفرة بين يدي متخذي القرارات.

رات يتتتتؤدي إلتتتتى المستتتتاهمة فتتتتي اتختتتتاذ قتتتترا ,فالتحديتتتتد التتتتدقيق لتكتتتتاليف المنتجتتتتات

 تستتتعير المنتجتتتات بشتتتكل أفضتتتل للتوصتتتل إلتتتى مستتتتوى التتتربح المنشتتتود، هتتتذا باإلضتتتافة

 إلداريتتتةإلتتتى أن المعلومتتتات الدقيقتتتة عتتتن تكتتتاليف المنتجتتتات تستتتاعد فتتتي اتختتتاذ القتتترارات ا
 شرائه من الخارج.أو بالتوقف عن إنتاج معين 

 خامسا: المساعدة في عملية التخطيط وتحقيق الميزة اإلستراتيجية

تفيتتتتد طريقتتتتة محاستتتتبة التكتتتتاليف علتتتتى أستتتتاس أنشتتتتطة إدارة المؤسستتتتة فتتتتي مجتتتتال 

التخطتتتيط، فالتحليتتتل حستتتب األنشتتتتطة يمكتتتن متتتن دراستتتة كتتتتل نشتتتاط تقتتتوم بتتته المؤسستتتتة 
أنشتتتطة هتتتي  ف األنشتتتطة إلتتتى قستتتمين، فالقستتتم األولويتتتؤدي إلتتتى تصتتتني ,بشتتتكل مستتتتقل

 ى ال تضتتتيفآختتترتضتتتيف قيمتتتة للمنتتتتج ينبغتتتي العمتتتل علتتتى تطويرهتتتا وتحستتتينها، وأنشتتتطة 
 شطة.تخفيض حجم هذه األنأو قيمة للمنتج، وبالتالي ينبغي العمل على استبعادها 

 فيد في االستخدامات اإلداريةتدسا: سا

حيتتتث تستتتتتخدم طريقتتتتة محاستتتبة التكتتتتاليف علتتتتى أستتتاس األنشتتتتطة فتتتتي األغتتتتراض 

بتقيتتتيم األداء والمتتتوارد البشتتترية، وقنتتتوات التوزيتتتع، وربحيتتتة العمتتتالء وغيرهتتتا الخاصتتتة 

ممتتتتا يمكتتتتن القتتتتول أن , ممتتتتا ينتتتتدرج تحتتتتت اصتتتتطالح  اإلدارة علتتتتى أستتتتاس األنشتتتتطة 
طريقتتتة محاستتتبة التكتتتاليف علتتتى أستتتاس األنشتتتتطة يتتتوفر معلومتتتات تكاليفيتتتة تكشتتتف عتتتتن 

اإلدارة علتتتى أستتتاس األنشتتتتطة بينمتتتا نظتتتام  ,هيكتتتل التكلفتتتة والربحيتتتة لمنتجتتتات المؤسستتتة

يصتتتف الستتتلوك الواجتتتب اتختتتاذه لتحستتتين الجتتتودة، وخفتتتض التكلفتتتة وزمتتتن دورة اإلنتتتتاج، 
األنشتتتطة العاطلتتتة بمجتتترد الحصتتتول علتتتى معلومتتتات تتعلتتتق أو وحستتتن استتتتغالل الطاقتتتات 

 58بتكلفة األنشطة التي توفرها طريقة محاسبة التكاليف على أساس األنشطة.

 تطبيق طريقة محاسبة التكاليف على أساس األنشطةالفرع الثاني: عوائق 
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باإلضتتتتافة إلتتتتى الصتتتتعوبات المرتبطتتتتة بتطبيتتتتق طريقتتتتة محاستتتتبة التكتتتتاليف علتتتتى 

ا، أستتتاس األنشتتتطة، متتتن حيتتتث تحديتتتد األنشتتتطة ومتتتدى تجتتتانس األعمتتتال المكونتتتة لكتتتل منهتتت
ه وكتتتذلك تحديتتتد نوعيتتتة وعتتتدد مستتتببات التكلفتتتة، فتتتإن تطبيتتتق هتتتذه الطريقتتتة قتتتد تعترضتتت

يمكتتتتن حصتتتتر أهتتتتم هتتتتذه المشتتتتاكل والعوائتتتتق فتتتتي النقتتتتاط وى، ختتتترالمشتتتتكالت اآلبعتتتتض 
 التالية:

 : مشكلة التخصيص العشوائي للتكاليف غير المباشرةأوال

فهتتتتذه الطريقتتتتتة ال تقضتتتتتي علتتتتى مشتتتتتكلة التخصتتتتتيص العشتتتتوائي للتكتتتتتاليف غيتتتتتر 

 المباشتتترة، فمتتتثال قتتتد يكتتتون هنتتتاك صتتتعوبة فتتتي توزيتتتع بعتتتض التكتتتاليف غيتتتر المباشتتترة
تعلتتتق الصتتتناعية بدقتتتة علتتتى األنشتتتطة المختلفتتتة نظتتترا لصتتتعوبة تحديتتتد محتتترك التكلفتتتة الم

زيتتتع متتتا يتتتؤدي إلتتتى عتتتدم دقتتتة تكتتتاليف المنتجتتتات نتيجتتتة للتو ,بتتتبعض األنشتتتطة المختلفتتتة

ى التتتتتأمين علتتتتأو العشتتتتوائي لتتتتبعض التكتتتتاليف غيتتتتر المباشتتتترة كتتتتاهتالك مبتتتتاني المصتتتتنع 
 وعة على مباني المصنع وما شابه.الضريبة السنوية المدفأو مباني المصنع 

 لخدمة القرارات ثانيا: مشكلة مالءمة بيانات

نظتتتترا ألن المتتتتدى الزمنتتتتي التتتتذي تغطيتتتته طريقتتتتة محاستتتتبة التكتتتتاليف علتتتتى أستتتتاس 

ت التتتتي لتتتذلك فقتتتد يتطلتتتب األمتتتر أن تكتتتون البيانتتتا األنشتتتطة يمتتتتد ليغطتتتي األجتتتل الطويتتتل،
لفعليتتتة يط متتتن البيانتتتات التاريخيتتتة اتنتجهتتتا كمخرجتتتات هتتتي خلتتتأو تعتمتتتد عليهتتتا كمتتتدخالت 

ة والبيانتتتتتتات التقديريتتتتتتة، وتواجتتتتتته اإلدارة مشتتتتتتكلة الحصتتتتتتول علتتتتتتى البيانتتتتتتات المالءمتتتتتت

يتتتار لقراراتهتتتا فتتتي ظتتتل طريقتتتة محاستتتبة التكتتتاليف علتتتى أستتتاس األنشتتتطة، متتتا يستتتتدعي اخت
ت ن بيانتتتاالبيانتتتات التتتتي تغطتتتي نوعيتتتة ومتتتدى القتتترار، ستتتواء متتتن البيانتتتات التقليديتتتة أم متتت

 ريقة محاسبة التكاليف على أساس األنشطة.ط

 المالتعقد العمليات واستنزاف الوقت والجهد و ثالثا: مشكلة

يعتتتتتد تطبيتتتتتق طريقتتتتتة محاستتتتتبة التكتتتتتاليف علتتتتتى أستتتتتاس األنشتتتتتطة عمليتتتتتة معقتتتتتدة 
 ,المتتتتال لتشتتتتغيل هتتتتذا النظتتتتاموالجهتتتتد وبالتتتتتالي تستتتتتنفذ الكثيتتتتر متتتتن الوقتتتتت و ,شتتتتاملةو

كلمتتتتا أرادت المؤسستتتتة والستتتتيما فتتتتي المؤسستتتتات الكبيتتتترة التتتتتي تنتتتتتج آالف المنتجتتتتات و

تحديتتتد مستتتببات التكلفتتتة والوصتتتول إلتتتى مستتتتوى أعلتتتى متتتن الدقتتتة فتتتي تحليتتتل األنشتتتطة 
 59كانت عملية التشغيل مكلفة أكثر .

 رابعا: مشكلة اختيار مسبب التكلفة لكل نشاط

عمتتتتال الفرعيتتتتة، التتتتتي قتتتتد ال تظهتتتتر هتتتتذه المشتتتتكلة عنتتتتد تجميتتتتع مجموعتتتتة متتتتن األ

تكتتتتتون غيتتتتتر متجانستتتتتة، متتتتتا يستتتتتتدعي ضتتتتترورة استتتتتتخدام األستتتتتاس المناستتتتتب، لتوزيتتتتتع 
إال تتتتتم وتكتتتتاليف األنشتتتتطة المجمعتتتتة لهتتتتذه األعمتتتتال، ومتتتتن ثتتتتم تحميلهتتتتا علتتتتى المنتجتتتتات، 

حكمتتتي، وفتتي هتتتذا الصتتتدد فإنتتته يمكتتن استتتتخدام أستتتاليب التحليتتتل أو ذلتتك بأستتتلوب تقتتتديري 

طريقتتتتة محاستتتتبة التكتتتتاليف علتتتتى أستتتتاس األنشتتتتطة فتتتتي مجتتتتال  اإلحصتتتتائي عنتتتتد تطبيتتتتق
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األنشتتتتتطة داختتتتتل مجمعتتتتتات التكتتتتتاليف، ويمكتتتتتن استتتتتتخدام أستتتتتاليب  أو تجميتتتتتع األعمتتتتتال 

التجتتتتتانس بتتتتتين مجموعتتتتتة أو  المتعتتتتتدد لتحديتتتتتد درجتتتتتة االرتبتتتتتاط أو  االرتبتتتتتاط البستتتتتيط 
تكلفتتتة األعمتتال داختتتل كتتتل نشتتتاط، كمتتتا يمكتتتن استتتخدامه أيضتتتا فتتتي مجتتتال اختيتتتار مستتتبب ال

عتتتن طريتتتق اختيتتتار مستتتبب التكلفتتتة التتتذي يكتتتون معامتتتل ارتباطتتته أكبتتتر بعناصتتتر التكتتتاليف 
 60الخاصة بالنشاط.

 خامسا: مشكلة األنشطة وارتباطها بقيمة المنتج

شتتتتتمالها علتتتتى جميتتتتع إب ,تتستتتتم طريقتتتتة محاستتتتبة التكتتتتاليف علتتتتى أستتتتاس األنشتتتتطة

مجمعتتتات النشتتتاط قتتتد جتتته نشتتتاط المؤسستتتة، ولكتتتن عنتتتد تجميتتتع أعمتتتال متجانستتتة فتتتي أو
يتضتتتتح أن هنتتتتاك نوعيتتتتة متتتتن األنشتتتتطة ال تضتتتتيف قيمتتتتة للمنتتتتتج، وهتتتتذه النوعيتتتتة يجتتتتب 

مثتتتل  حصتتترها واستتتتبعاد تكاليفهتتتا متتتن التحميتتتل علتتتى المنتجتتتات واعتبارهتتتا أعبتتتاء عامتتتة،
 تكلفة ووقت االنتظار وتكلفة إعادة التشغيل.

 أساس األنشطةالفرع الثالث: انتقادات تطبيق طريقة محاسبة التكاليف على 

ير والمتمثلتتتة فتتتي تتتتوف ,علتتتى التتترغم متتتن مزايتتتا طريقتتتة محاستتتبة تكتتتاليف األنشتتتطة

بتتتتة معلومتتتتات تتصتتتتف بالدقتتتتة والتتتتتي تستتتتاعد اإلدارة فتتتتي اتختتتتاذ قراراتهتتتتا وتخطتتتتيط ورقا

جهتتتت متتتن إال أن هنتتتاك بعتتتض االنتقتتادات الموجهتتتة إلتتتى هتتتذه الطريقتتة، والتتتتي و ,التكتتاليف
 في النقاط التالية: يمكن حصر أهمهاوطرف منتقديها 

ير لطتتتترق إن طريقتتتتة محاستتتتبة التكتتتتاليف علتتتتى أستتتتاس األنشتتتتطة متتتتا هتتتتي إال تطتتتتو :أوال
ة والتتتتتي تعتمتتتتد فتتتتي تحميتتتتل وتخصتتتتيص التكتتتتاليف الصتتتتناعي ,التكتتتتاليف المتعتتتتارف عليهتتتتا

غيتتتتر المباشتتتترة علتتتتى عالقتتتتة الستتتتبب  النتيجتتتتة متتتتع إجتتتتراء تفصتتتتيل أكثتتتتر فتتتتي مراكتتتتز 
 األنشطة.

ادئ ة التكتتاليف علتتى أستتاس األنشتتطة قتتد تتعتتارض متتع بعتتض المبتتإن تطبيتتق طريقتت ثانيةةا:

تتتتالي وبال ,قمثتتتل مبتتتدأ الحيطتتتة والحتتتذر ومبتتتدأ القابليتتتة للتحقتتت ,المحاستتتبية المتعتتتارف عليهتتتا
يجتتتتب علتتتتى المؤسستتتتة التتتتتي تطبتتتتق طريقتتتتة التكتتتتاليف المبنيتتتتة علتتتتى أستتتتاس األنشتتتتطة أن 

ة ير ماليتتتام الختتتارجي )تقتتتارل لالستتتتخدام التتتداخلي والثتتتاني لالستتتتخدوتحتتتتفا بنظتتتامين األ
 (، وهذا مكلف جدا.

تركتتتتتتز طريقتتتتتتة محاستتتتتتبة التكتتتتتتاليف علتتتتتتى أستتتتتتاس األنشتتتتتتطة علتتتتتتى القتتتتتترارات  ثالثةةةةةةا:

رارات اإلستتتتراتيجية فتتتي األمتتتد الطويتتتل، بينمتتتا تحتتتتاج المؤسستتتات أيضتتتا إلتتتى اتختتتاذ القتتت
 الخاصة بالرقابة والتخطيط في األمد القصير.

ارتفتتتتاع والتكتتتتاليف علتتتى أستتتتاس األنشتتتطة هإن العيتتتب الرئيستتتي لطريقتتتتة محاستتتبة 
تكتتتاليف تطبيقهتتتا، فهتتتذه الطريقتتتة تكتتتون مكلفتتتة للتطتتتوير والصتتتيانة أكثتتتر متتتن طتتترق تحديتتتد 

التكتتتتاليف التقليديتتتتة األمتتتتر التتتتذي يتطلتتتتب إجتتتتراء تحليتتتتل التكلفتتتتة والمنفعتتتتة قبتتتتل التطبيتتتتق 
 لغرض التحقق من جدوى الطريقة. 
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 لوخاتمة الفصل األ

التكتتتاليف التقليديتتتة، استتتتخلص بتتتأن هتتتذه الطتتترق تمتتتتاز متتتن ختتتالل عتتترض طتتترق 
والوضتتتتوح وذات تكتتتتاليف منخفضتتتتة التطبيتتتتق، وإن هتتتتذه الطريقتتتتة مالئمتتتتة فتتتتي  بالستتتتهولة

ظتتل منتجتتات قليلتتة إال أنهتتا قتتد ال تكتتون مالئمتتة فتتي ظتتل منتجتتات متعتتددة وفتتي ظتتل تقتتدم 
 تكنولوجي مستمر.

ألنشتتتتطة، استتتتتنتج وكتتتتذلك بعتتتتد عتتتترض لطريقتتتتة محاستتتتبة التكتتتتاليف علتتتتى أستتتتاس ا
بأنهتتا طريقتتتة حديثتتتة وتمتتتتاز  بصتتتعوبة نوعتتتا متتتا فتتتي التطبيتتتق وذات تكتتتاليف مرتفعتتتة، وإن 

هتتتذه الطريقتتتة تكتتتون مالئمتتتة فتتتي ظتتتل اإلنتتتتاج ذي الحجتتتم الكبيتتتر، وفتتتي ظتتتل التنتتتوع فتتتي 
 المنتجات، والتقدم التكنولوجي المستمر.

بتتتتين جميتتتتع  وبعتتتد عمليتتتتة المقارنتتتتة بتتتتين هتتتتذه الطتتتترق، لتتتتوحا  ال يوجتتتتد اختتتتتالف

الطتتتترق الستتتتابقة فتتتتي معالجتتتتة تكلفتتتتة المتتتتواد المباشتتتترة وتكلفتتتتة األجتتتتور المباشتتتترة، فهتتتتي 
تكتتاليف تتتر تتتبط بتتالمنتج بعالقتتة الستتبب والنتيجتتة، وينحصتتر االختتتالف بتتين كتتل متتنهم فتتي 

أستتتلوب معالجتتتة التكتتتاليف غيتتتر المباشتتترة,  ففتتتي طتتترق التكتتتاليف التقليديتتتة تستتتتخدم أستتتس 

لتكتتتتاليف، وهتتتتذا بتتتتدوره يتتتتنعكس بالستتتتلب علتتتتى دقتتتتة تكتتتتاليف تحكميتتتتة فتتتتي توزيتتتتع هتتتتذه ا
المنتجتتتات والمعلومتتتات التكاليفيتتتة، بينمتتتا تستتتتخدم طتتتر يقتتتة محاستتتبة التكتتتاليف علتتتى أستتتاس 

األنشتتتتتطة عالقتتتتتة الستتتتتبب والنتيجتتتتتة، وذلتتتتتك بتتتتتربط األنشتتتتتطة والمتتتتتوارد المستتتتتتنفذة فتتتتتي 

كتتتتاليف المنتجتتتتات بتتتتالمنتج، متتتتا يستتتتمح بتحديتتتتد أدق لت ( تكتتتتاليف تلتتتتك األنشتتتتطة )إنجازهتتتا 
ومعلومتتتات تفصتتتيلية حتتتول األنشتتتطة الالزمتتتة لإلنتتتتاج، وهتتتذا بتتتدوره يتتتؤدي إلتتتى ترشتتتيد 

 القرارات اإلدارية.
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 الثاني الفصل

 القرار اتخاذ في التكاليف محاسبة نظام دور

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني: دور نظام محاسبة التكاليف في اتخاذ القرار

العمليتتة اإلداريتتة كونتته يمثتتل األداة التتتي متتن خاللهتتا يتتتم الحكتتم علتتى  يعتتد القتترار جتتوهر

متتتدى نجتتتاح أو فشتتتل الوحتتتدة االقتصتتتادية ، الستتتيما وأن عمليتتتة اتختتتاذ القتتترار ليستتتت بالعمليتتتة 

اليستتتيرة كونهتتتا تتطلتتتب األختتتذ بنظتتترر االعتبتتتار متغيتتترات البيئتتتة الداخليتتتة والخارجيتتتة للوحتتتدة ، 

ك قتتد يتتؤدي بالوحتتدة إلتتى الختتروج متتن ستتوق المنافستتة وهتتذا إذ أن اتختتاذ قتترار بمعتتزل عتتن ذلتت

يستتتتلزم قيتتتاس التكتتتاليف المالئمتتتة المرتبطتتتة بالبتتتدائل المتاحتتتة الختيتتتار البتتتديل التتتذي يعظتتتم متتتن 

الستتتتيما وأن تعتتتتدد المشتتتتاكل التتتتتي تواجههتتتتا ادارة الوحتتتتدة تتطلتتتتب  ,منتتتتافع الوحتتتتدة االقتصتتتتادية
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والتتتي قتتد تتتؤثر بشتتكل أو بتتأخر علتتى تحقيتتق اهتتداف هتتذه الوحتتدة  ,أنواعتتا مختلفتتة متتن القتترارات

 وهذا يستلزم التخطيط المنهجي السليم المبني على االسس العلمية والعملية الصحيحة. 

ه متتتن مصتتتادر المعلومتتتات فتتتي  ,حيتتتث يشتتتكل نظتتتام معلومتتتات التكتتتاليف مصتتتدراه مهمتتتا

, لمتتتتزيج األمثتتتتل للمنتجتتتتاتالعديتتتتد متتتتن القتتتترارات اإلداريتتتتة مثتتتتل قتتتترارات التستتتتعير وتحديتتتتد ا

وقيتتتاس تكلفتتتة العمليتتتات داختتتل الشتتتركة وتقتتتويم نتائجهتتتا، ولتتتذلك البتتتد متتتن تحتتتديث هتتتذه األنظمتتتة 

بحيتتتث يمكتتتن تزويتتتد اإلدارات المختلفتتتة بالمعلومتتتات التكليفيتتتة المناستتتبة لعمليتتتات اتختتتاذ القتتترار 

 . وتخطيط التكاليف والرقابة عليه

باحتتث, أولهتتا أساستتيات حتتول إتختتاذ القتترار, أمتتا ولقتتد تتتم تقستتيم هتتذا الفصتتل إلتتى ثالثتتة م

فتتتتي المبحتتتتث الثتتتتاني دراستتتتة طريقتتتتة نظتتتتام محاستتتتبة التكتتتتاليف علتتتتى أستتتتاس األنشتتتتطة, وفتتتتي 

المبحتتتث األخيتتتر  تتتتم عتتترض دور محاستتتبة التكتتتاليف علتتتى أستتتاس األنشتتتطة فتتتي إتختتتاذ القتتترار 

 . اإلداري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث األول: أساسيات حول إتخاذ القرار

وتكتون مالزمتة لعمتل  ,عملية اتختاذ القترار جتوهر العمليتة اإلداريتة وأهتم عناصترهاتعتبر 
وإن الحتل التذي يقتع االختيتار عليته هتو القترار , القيادات اإلدارية وفي مختلف المستويات اإلداريتة

والصعوبات فتي عمليتة اتختاذ القترارات تكمتن فتي عمليتة تقيتيم بتدائل الحلتول , الالزم لحل المشكلة

ر البديل المناسب وفي حالة عدم الشروع باتختاذ القترارات أو عتدم اتخاذهتا بالشتكل المناستب الختيا

فتتذلك يتتؤدي أو يخلتتق تكريستتا لإلخفتتاق والتنصتتل عتتن أداء المهتتام واألنشتتطة المطلوبتتة  ,والصتتحيح

 لتحقيق األهداف المراد انجازها.

 المطلب األول: مفاهيم عامة حول عملية إتخاذ القرار
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ابعتة بل هو عبارة عتن مجموعتة متن التصترفات المتت ,رار ال يعتبر تصرفا وحيدااتخاذ الق 

دءا تتاليتة بتالتي يمر بها الفرد لكي يحل مشكلة ما, وبالتالي يمكن القول بأنها عمليتة ذات خطتوات م

 سب.بتحديد المشكلة والتعرف عليها واختيار الحلول والبدائل الممكنة وتقييم البديل المنا

 ل: مفهوم عملية اتخاذ القرارالفرع األو

أن  عتباريرى بعض الباحثين أن عملية اتخاذ القرار متطابقة مع عملية حل المشكالت، با

 المشكالت في حقيقة األمر ليست سوى مواقف تتطلب قرارات حول حلول لهذه المشكالت.

  أوال: مفهوم القرار

يتمكن بموجبه التوصل إلى ما يجتب عملته ومتا ال  ,هو عمل من أعمال االختيار و التفضيل  

 61يجب عمله في مواجهة موقف معين من مواقف العمل الذي يشرف عليها.

 وهو أيضا تعبير عن إرادة أو رغبة معينة لدى شخص معين )مادي أو معنتوي(, حيتث يتتم

ر الة توفبلوغ هدف معين, ويفترض في هذه الح أجل اإلعالن عن ذلك بشكل شفهي أو مكتوب من 

 البدائل و االختيارات الالزمة لبلوغ ما يصبو إليه متخذ القرار من أهداف. 

 ثانيا: تعريف عملية اتخاذ القرار

توجد  بل, ال يوجد تعريف عام موحد يتفق عليه جميع الكتاب في تعريف عملية اتخاذ القرار

 ,القترار ساسية لعملية اتختاذعدة تعار يف وإن اختلفت إال أن مفهومها يتفق على بعض العناصر األ

 وتقترر أي ثبتت, وقترر األمتر رضتي عنته وأمضتاه, فقد جاء في اللغة : قرر بمعنى ستكن واطمتأن

 . واستقر

عرف بأنه:  عبارة عن أداة من أدوات ممارسة السلطة إن لم يكن األداة الوحيدة للمدير في  

ويعتترف  ,ممارستة حقتته الشتترعي, التتذي متتن خاللتته يحقتتق نتتائج ملموستتة لتته وللعتتاملين فتتي التنظتتيم

 62بالبديل األفضل الذي يتم اختياره من بين البدائل المتعددة المتوفرة لمتخذ القرار.

هم وفتتي مختلتتف مستتتويات ,اذ القتترار هتتي جتتوهر األداء الستتليم لمختلتتف المتتدراءعمليتتة اتختت 

 لتحفيز. ااإلدارية إذ أنها ترتبط بالوظائف اإلدارية المختلفة كالتخطيط والتنظيم و الرقابة و 

 عرفتتت عمليتتة اتختتاذ القتترارات بأنهتتا عمليتتة يمارستتها األفتتراد داختتل المنظمتتة فتتي مختلتتف

و ألوقوع , االجة مشاكل قائمة , أو لمواجهة حاالت أو مواقف معينة محتملة المستويات اإلدارية لمع

ثتل أهتم لتحقيق أهداف مرسومة و بالتالي يعتبر اتخاذ القرارات جتوهر العمتل اإلداري حيتث أنته يم

 األنشطة اإلستراتجية في العمل اإلداري الشامل.

ن بتين متتهتدف إلتى اختيتار بتديل من جملة التعاريف السابقة يستنتج أن عملية اتخاذ القترار 

هتد جءة وأقل جمع البدائل المتاحة األفضل في تحقيق األهداف, التي يبتغيها متخذ القرار  بأعلى كفا

تيتار وأدق تكلفة, أي أن عملية اتختاذ القترارات تهتدف أساستا إلتى الحكتم علتى األمتور متن حيتث اخ

اء شتركة وإيجتاد الحلتول للمشتاكل ستتوأولويتة األهتداف الواجتب تنفيتذها حستب الخطتتة المرستومة لل

 كانت مالية أو إدارية أو فنية.

                                                             
 .33, ص 0152 ،, عماناألردن التوزيع، و للنشر وائل دار محسوبة، كمية أساليب و نماذج؛ القرارات نظرية باقية، إنعامنائب و إبراهيم 61
 .30ص  ،0102 , عمان ,األردن , والتوزيع للنشر العلمية اليازوري دار المثلي، اإلدارية القرارات اتخاذ في الكمي المنهج, الفضل مؤيد 62
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 63 ومن خصائص عملية اتخاذ القرار كاآلتي: 

حتتد تتصتتف عمليتتة اتختتاذ القتترار بالواقعتتة حيتتث أنهتتا تقبتتل بالوصتتول إلتتى الحتتد األقصتتى ولتتيس ال -

 األدنى؛

 قرار؛يقومون باتخاذ ال تتأثر بالعوامل اإلنسانية المنبثقة عن سلوك الشخص األشخاص الذين -

صتب معظم القرارات اإلداريتة الوحتدات االقتصتادية هتي امتتداد واستتمرار لماضتي وجميتع المنا -

 اإلدارية فيها؛

 تشمل معظم الوحدات االقتصادية بإخالف تخصصها؛ -

 وتتأثر بالعوامل المحيطة؛, تتكون من مجموعة خطوات متتابعة -

 واالستمرار., ك ربما قد توصف بعض األحيان بالقصدتشمل العملية عدة نشاطات و لذل -

 الفرع الثاني: أهمية اتخاذ القرار

ت اإلدارا لدى عملية اتخاذ القرار  أهمية كبيرة سواء في الحياة العامة أو الخاصة سواء في

ي أ م محور فيذلك أن عملية اتخاذ القرار تمثل أه, أو في الوحدات االقتصادية اإلنتاجية أو الخدمية

عمل إداري أو اقتصادي, لذلك يترى بعتض الكتتاب أن صتنع واتختاذ القترار هتو جتوهر كتل عمليتة 

كتفء,  و يرى البعض اآلخر أن عملية اتخاذ القرار هي الركن األساسي لقيتام أي تنظتيم, تخطيطية

أو  ة للوحدةوتأسسا على ما تقدم يمكن القول أن صنع واتخاذ القرار يعتبر من أهم المقومات الرئيسي
تتع ى ما يتماإلدارة الناجحة, ألن مقدار النجاح الذي تحققه أي وحدة يتوقف في أبعد الحدود على مد

 به من قدرة و كفاءة على صنع واتخاذ القرارات المناسبة.

هنتتا القتترار هتتو األداة أو الوستتيلة المعبتترة عتتن النجتتاح أو الفشتتل فتتي استتتثمار المتتوارد  اإذ

الوقت المتاح, بحيث ترتبط ارتباطا أساسيا بمدى إمكانيتة الوصتول إلتى البشرية والمادية واستغالل 

أفضل القرارات الممكنة ومن ثم يصبح االهتمام بترشيد عملية صنع واتخاذ القرارات و تحديثها هو 
كون جميتع الوظتائف , يعتبر اتخاذ القرار هو جوهر العملية اإلدارية ثمومن  ,اهتمام األطراف كلها

تنطتوي علتى مجموعتة متن القترارات الحاستمة وتتمثتل مجتاالت اتختاذ القترار فيمتا داخل المؤسسة 

 64يلي:

 يتم اتخاذ القرارات بصدد صياغة اإلستراتيجيات الخاصة بالمؤسسة. مجال التخطيط: -1

 ة.وتحدد نوع وحجم السلطات لكل وظيف, تمس القرارات الهياكل التنظيمية مجال التنظيم: -2

ات وبتتين المستتتوي, ثتتل فتتي قتترارات تحفيتتز العتتاملين وطتترق االتصتتال بيتتنهمتتم مجةةال التوجيةةه: -3

 التنظيمية المختلفة.

ومعتايير الجتودة المستتخدمة فتي , تؤخذ قرارات تحدد مؤشرات اإلنتاجية واألداء مجال الرقابة: -4

 الرقابة واالنحرافات وأساليب عالجها.

                                                             
 األردن  , عمان والتوزيع، للنشر أمجد دار اإلستراتيجي، القرار اتخاذ في وأثره التسويقية المعلومات نظام, الدليمي حاتموز البكري ثامر 63

 .30,31 ص ص, 2015
كلية  ستر,مذكرة تخرج لنيل شهادة الما ،دور محاسبة شركات التأمين في اتخاذ القرارات وفق معايير اإلبالغ المالير الدولية, سليمة طبايبية 64

 .69 ص ,2014العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير, جامعة موالي الطاهر, سعيدة, الجزائر, 
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 الفرع الثالث: عناصر اتخاذ القرار

ي وال يمكتن اعتبتار أي عمليتة هت ,ر يجب توافرها عند اتخاذ أي قرارهناك مجموعة عناص

 عملية اتخاذ قرار إال بوجود هذه العناصر والمتمثلة في:

 أوال: الهدف من اتخاذ القرار 

متتراد وتعتمتتد أهميتتة القتترار علتتى الهتتدف ال, ال يتختتذ القتترار إال إذا كتتان هنتتاك هتتدف معتتين 

 د ذلك على اتخاذ القرار السليم.وكلما كان الهدف واضحا ساع, تحقيقه

 ثانيا: دوافع اتخاذ القرار

يمتتة قمتتثاله هتتدف مضتتاعفة  ,ال يتختتذ القتترار إال إذا كتتان وراءه دافتتع معتتين لتحقيتتق الهتتدف 

و فع هنتا هتالمنشأة الدافع وراءه درجة الوضوح في المشروع الذي يتم اختياره هو الربح أي أن الدا

 تحقيق الربح المرغوب فيه.

 

 ثالثا: التنبل باألحداث المستقبلية 

ظتم ذلتك أن مع ,وهو أمر يتعلق بتقدير ما سيحد  في المستقبل فتي حالتة اتختاذ قترار معتين

 والمتغيرات المحتملة وتحديد على الشركة., القرارات تتعامل مع المستقبل واتجاهاته

 رابعا: البدائل الختيار أفضل

ليه عووجب , لقرارات ووجود عدد كبير من البدائلتواجه المدير مواقف تتطلب منه اتخاذ ا

 تخفيض عدد البدائل إلى أدنى حد ممكن.

 خامسا: قيود اتخاذ القرار

 ,ذ القترارالخبرة ومتدة تنفيت, يواجه متخذ القرار قيودا كدرجة المخاطرة والتأكد من المردود

وستتالمة قتتراره  حتتتى يتتتمكن متتن التأكتتد متتن صتتحة ,لتتذا وجتتب عليتته أختتذها باالعتبتتار ودراستتتها

 وانعكاساته على الشركة الذي يكتنفه الغموض في المستقبل.لمناسبة.

 المطلب الثاني: تصنيفات القرار

ورهتا تشكل القرارات جانبا هاما في حياة المشتاريع االقتصتادية وتتؤدي دورا حيويتا فتي تط
متختذ  قتوم بأدائهتاوقد صنفت القرارات إلتى عتدة أشتكال وفقتا لمختلتف الممارستات التتي ي, وتنميتها

نتد ا طويال عفهناك القرارات التي ال تتطلب جهدا ووقت, القرار وأهمية المتغيرات التي يتعامل معها

ارية عمل وقرارات ذات بعد إستراتيجي والتي تتعلق بطبيعة التطوير والتي ترتبط باستمر, اتخاذها

ب األول لذا تطرقنا في المطل,  صعوبات تعيق نجاحه, المشروع وسبل تحقيقه لمكانة سوقية مالئمة

 لقترار أمتاوالمطلب الثاني إلى صعوبات و العوامل المؤثرة فتي اتختاذ ا, إلى تصنيفات اتخاذ القرار

 في المطلب الثالث إلى مراحل عملية اتخاذ القرار.

 الفرع األول: أنواع القرارات
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 65تتمثل تصنيفات اتخاذ القرار فيما يلي : 

 درجة األهميةأوال: القرارات حسب 

مجال  لدخول فيتتباين القرارات المراد اتخاذها التي تتسم المهام المقترنة فيها, إذ أن قرار ا

نتج لتسويق ماألسواق العالمية يعتبر قرارا على درجة عالية من األهمية بخالف القرار الذي يستند ل

ارها تم في إطيمن المعايير التي  في منطقة معينة في إطار التعامالت اليومية, ولذا فإن هناك العديد

 :تحديد درجة األهمية التي يتسم بها القرار تامراد إنجازه و هذه المعايير تحدد كاآلتي

ستتباب النتتائج التتي يتتوخى الوصتول إليهتتا فتي مجتال تحقيتق أهتتداف الوحتدة االقتصتادية نتيجتة األ -

 باتخاذ القرار المعين؛

ك أهميتة ذلت فكلمتا زاد عتددهم كلمتا ازدادت, ر التذي يتتم اتختاذهعدد األفتراد التذين يتتأثرون بتالقرا -

 القرار.

ة كبيرا المطلوب األثر الذي يتركه القرار في إطار اإلستثمارية أو المالية إذ كلما كان حجم األموال -

 اتسم القرار باألهمية األكبر؛

ال ومني ملحا موال الضغط الزإذ كلما كان حجم األ, الفترة الزمنية المراد اتخاذ القرار في ضوئها -
 نتي أنته الإذ أن التريتث باتختاذه يع, يمكن التريث تسم ذلك القرار باألهمية الكبيرة والعكتس صتحيح

 يشكل أولوية أو أهمية معينة؛

ا أقتل قياست إذ أن القرارات التي يتكترر حتدوثها غالبتا متا تتستم بأهميتة نستبية, درجة تكرار القرار -

 رة الحدو ؛بالقرارات الغير متكر

لتغير قابلية ل إذ أن القرارات التي تكون أكثر, درجة المرونة التي يتسم بها القرار من حيث التغير -

تعتذر ت التتي يبعد اتخاذها نتيجة العديد من المتغيرات فهي قرارات ال تتسم باألهمية قياسا بتالقرارا

 تغييرها.

 ثانيا: القرارات التنظيمية والقرارات الشخصية

 قسم إلى :وتن 

 تمتتتع المتتدير بأحقيتتة إصتتدارها بحكتتم منصتتبه ويستتتطيع تفتتويض ستتلطته القةةرارات التنظيميةةة: -1
اط ويؤكتتد مقدرتتته علتتى اإلدارة المنشتتأة وكمتتا تتضتتمن قواعتتد و يتتم وتنستتيق أعمتتال ونشتت, لآلختترين

 أفرادها وتحديد صالحيتها وطريقة تعاملهم مع الجمهور.

وهتتي قتترارات فرديتتة يتختتذها المتتدير بصتتفته الشخصتتية العاديتتة وتعكتتس  القةةرارات الشخصةةية: -2

 ميوله وقيمته الذاتية.

 ثالثا: القرارات حسب البرمجة

 تنقسم إلى: 
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هي تلك القرارات الروتينية المتكررة والتي يمكن اتخاذها وفقا إلجتراءات  القرارات المبرمجة: -1

لقترارات أن معتايير الحكتم عليهتا عتادة متا تكتون ويالحا في هذا النتوع متن ا, محددة ومسبقة لحلها

ومتن , واضحة وغالبا ما تتوافر بيانات ومعلومات كافية بشأنها كما أنه من السهل تحديد لبدائل منها

 . ثمة تأكد نسبي بأن البديل المختار سوف يترتب عليه حل المشكلة بفاعلية

وتتميتز بالثبتات النستتبي علتى المتتدى هتي قترارات تتختتذ مترة واحتتدة القةرارات غيةر المبرمجةةة:  -2

وعتادة متا تظهتر الحاجتة , وتتصف بأنهتا غيتر متكتررة وغيتر روتينيتة وغيتر محتددة جيتدا ,الطويل

وال , لصنع هذه القرارات عنتدما تواجته المنظمتة مشتكلة ال توجتد خبترات مستبقة بشتأن كيفيتة حلهتا

ات الماليتة وآثارهتا علتى المتدى توجد أنماط محددة لحل هذا النوع من المشكالت خاصتة االستتثمار

 ومن ثم فهي أقل تنظيما من الناحية الهيكلية من األولى., البعيد

يمكتتن تحديتتد بعتتض مراحلهتا بصتتورة جيتتدة ويتتتوافر فيهتتا قتتدر متتن  القةرارات شةةبه المبرمجةةة: -3 

 أما البعض اآلخر فيصعب تحديده بصورة جيدة ويتصف بعدم التأكد ومتن ثتم, المعلومات والبيانات

وهاته القرارات تحتتوي علتى قترارات , يمكن برمجة جزء من القرارات والباقي يظل غير مبرمجا

 مبرمجة وغير مبرمجة.

  رابعا: القرارات حسب درجة التأكد

تؤثر القوى أو العوامل البيئية على اتخاذ القرار بدرجة بسيطة من المخاطر ودرجتة أوليتة  

ات ال تتعدى كونها اختيار من بين البدائل مع درجتات بستيطة من اليقين, كما أن عملية اتخاذ القرار

وعلى عكس ففي ظتل عتدم التأكتد وارتفتاع درجتة المختاطر فتي الظتروف , من الصعوبات والتعقيد

المحيطة فإن المدير يجب عليه أن يكون مستعدا لمواجهة موقف يحيط بعملية اتخاذ القرار وتصنف 

 سام وهي :القرارات وفق هذا التقسيم لثالثة أق

تسمح  ,: تكون لدى متخذي القرار في هذه الحالة معلومات كافية وأكيدةالقرارات في حالة التأكد -1

 ونادرا ما يحتاج اتخاذ القرار إلى دراسة وتحري لفترة طويلة., له بمعرفة نتائج قراره

يحتد  للقترار تتميز بتتوفر معلومتات جزئيتة بالنستبة لمتا يمكتن أن  قرارات في حالة المخاطرة: -2

, أي معلومات غير كافية لكنها تسمح لمتخذي القرار بمعرفة المستتقبل علتى وجته االحتمتال, المتخذ

, وتؤدي هنا قدرة متخذي القرار على تقدير االحتماالت دورا أساسيا في فعاليات القترارات المتختذة

للنتتائج المترتبتة علتى أحتدا  وال نستطيع أن نقلل من همية الخبرات الشخصتية لالستتنتاج والتوقتع 

 . معينة

, إن عملية اتخاذ القرار مع عدم توفر المعلومات أمر غير معقول القرارات في حالة عدم التأكد: -3

ويمكتن , تصبح قضية مقامرة غير مؤتمنتة العواقتب حتى الومن األفضل اجتناب مثل هذه الحاالت 

ولتذلك , ين عملية اتخاذ القرارات فتي هتذه الحالتةمع ذلك االستعانة بتقنيات اإلحصاء التحليلي لتحس

ولكن ليس معنى , كانت التوقعات للنتائج تمتد ما بين اكتشاف جديد بأقل األضرار إلى كارثة مدمرة

ذلك أنه يجب االعتماد فقط على التخمين من جانب متخذي القرار ولكن من خالل األساليب العلمية 

 المنهجية في اتخاذ القرارات.

 : القرارات المكتوبة والقرارات الشفويةخامسا

القترارات  تصنف إلى القرارات المكتوبة التي تصدر بشكل الئحة تعليمات وأوامر مكتوبة,

 الشفوية القرارات التي تصدر عن طريق كلمات يتفوه بها المدير.
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 سادسا: القرارات اإلدارية

توى اإلداري حيتث تصتنف تختلف القرارات اإلداريتة فتي جوهرهتا وطبيعتهتا بحستب المست

 القرارات بحسب المستوى اإلداري على النحو التالي :

 القرارات اإلستراتيجية -1

ظمتتة وهتتي القتترارات المتعلقتتة بتحديتتد األهتتداف واالستتتراتيجيات والسياستتات الرئيستتية للمن
قبتتل  نمتتويتتتم اتختتاذ هتتذه القتترارات , والتخطتتيط طويتتل األمتتد, والرقابتتة علتتى األداء العتتام للمنظمتتة

ق جديتتدة التتدخول إلتتى أستتوا, ومتتن األمثلتتة عليهتتا إنتتتاج منتجتتات جديتتدة, المستتتويات اإلداريتتة العليتتا

رجيتة وعادة ما يتم الحصتول علتى هتذه المعلومتات متن مصتادر خا, االندماج واختيار موقع المنشأة

 . وتكون ذات طبيعة عامة وملخصة

 القرارات التكتيكية -2

لنتوع متن ويهتم هذا ا ,من قبل المستوى اإلداري المتوسط عادة يتم اتخاذ مثل هذه القرارات

 ,نظمتةة في المالقرارات بدرجة كفاءة وفعالية استخدام الموارد وتقويم فعالية أداء الوحدات التنظيمي

, سم معينقوقرار إلغاء , وقرار تحديد المزيج السلعي, مثل قرار توزيع العاملين على أقسام الشركة

قرار ف, وتحتاج هذه القرارات إلى معلومات تأتي من مصادر داخلية وخارجية, سعروقرار تحديد ال

ن متومعلومتات , تحديد سعر منتج معين يحتاج إلى معلومات عن تكاليف اإلنتاج متن داختل الشتركة

 . السوق الذي سيباع فيه المنتج

 القرارات تشغيلية -3

فتي  ,اج(مليتات البيتع والشتراء واإلنتتوهي القرارات المرتبطة بتسيير العمليات اليوميتة )ع 
من  ه القراراتويتم اتخاذ هذ, الموافقة على البيع لعميل الشركة مثل قرار إعادة شراء مادة أولية أو

احتة ضتمن محددة ومت ويحتاج هذا النوع من القرارات إلى معلومات, قبل المستويات اإلدارية الدنيا

 راء المراد اتخاذ قرار بشأنه.الشركة ومعلومات تفصيلية ودقيقة حول اإلج

وهنتتاك أستتس مختلفتتة ومتعتتددة لتصتتنيف القتترارات اإلداريتتة والجتتدول يبتتين هتتذه األنتتواع 

 66والتصنيفات مع إعطاء مثال لكل نوع:
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 ( :تصنيف القرارات اإلدارية01-02جدول رقم )

 األمثلة أنواع القرارات أساس التبويب الرقم

قتتتتتتترارات التخطتتتتتتتيط  من حيث النشاط اإلداري 1

االستتتتتراتيجي وتشتتتتمل 
 جل التخطيط طويل األ

 

قتتتتتتترارات التخطتتتتتتتيط 

التكتيكي ويهتتم بدرجتة 

كفاءة وفعاليتة استتخدام 

المتتوارد وتقيتتيم فعاليتتة 

أداء الوحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدات 
 التنظيمية

 

قتتتتتتتتتترارات الرقابتتتتتتتتتتة 

 اإلدارية

 

قتتتتتتتتتترارات الرقابتتتتتتتتتتة 

التشتتتتتتتتغيلية وتشتتتتتتتتمل 

 عمليات القرارات
المرتبطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 بتسييرالعمليات

 يومية.ال

 

التتتتدخول إلتتتتى أستتتتواق 

 جديدة 
 

 

 قرارت تحديد األسعار

 

 

 

 
 

تقيتتتتتتتتتتتيم المتتتتتتتتتتتديرين 

 لتحفيزهم

 

قرار إعادة شتراء متادة 

 أولية

2  

 المشكلة هيكل حيث من
قتتتترارات مبرمجتتتتة أو 

 مهيكلة

 

قتترارات شتتبه مبرمجتتة 
 أو شبه مهيكلة

اعتمتتاد ستتقف االئتمتتان 

 للعمالء

 تحديد أسعار المنتجات

 

 قرارات العمالة الموادمن حيث  3

 قرارات المواد   

 استئجار العمالة

رفتتتتع مستتتتتوى جتتتتودة 

 المواد

 قرارات التسهيالت  

 قرارات التحويالت

 قرارات البيانات

 بناء مصنع جديد

 إصدار األسهم

الحصتتول علتتى بيانتتات 

 اقتصادية

 قرارات متكررة من حيث طبيعة المشكلة 4

 
 قرارات وحيدة

 قرارات روتنية

إعتتتداد قائمتتتة المركتتتتز 

 المالي السنوية
االنتتتتدماج متتتتع شتتتتركة 

 أخرى
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 قرارات معقدة

 

 جل قرارات قصيرة األ

 

 جل قرارات طويلة األ

تحديتتتتتتتتتتد الرواتتتتتتتتتتتتب 

 للموظفين

تحديتتتتد موقتتتتع محتتتتزن 

 جديد

االفتتتراض عتتن طريتتق 

 الكمبياالت
 اقتناء الة جديدة

 

 من حيث الوظيفة  5

                                                       التشغيلية

اختيار طريقة تقييم                                                        قرارات محاسبة 

 المخزون

 قرارات تحديد حجم قرارات إنتاجية 

                                                                                                            اإلنتاج

توزيتتتتتتتتتتتع منتتتتتتتتتتتدوبي  قرارات تسويقية 

 المبيعات

                                                                                                           على مناطق البيع

                                                                                             تحديد مستوى مختزون         قرارات المواد     

 األمان

 .47المصدر:مطيع ياسر صادق وأبو عقاب طارق, مرجع سبق ذكره, ص 

يوضتتتح الجتتتدول أعتتتاله تعتتتدد تصتتتنيفات القتتترارات اإلداريتتتة واختتتتالف أنواعهتتتا, إال أنهتتتا 

تتتتتوغر المعلومتتتتات الالزمتتتتة بالموصتتتتافات والستتتترعة المطلوبتتتتة  تتشتتتتابه جميعتتتتا فتتتتي ضتتتترورة

 لضمان اتخاذ القرار الرشيد والمناسب في الوقت المنسب.

 المطلب الثالث: مراحل اتخاذ القرار والعوامل الملثرة به

وإذا ما تداخلت , تزيد العوامل المؤثرة في عملية اتخاذ القرار من صعوبة وكلفة هذه العملية

لهذا فإن اتخاذ أي قرار ومهما كان بسيطا , بقوة فإنها تقود أحيانا إلى القرارات الخاطئةهذه العوامل 
وذا آثار ومدى محدودين فإنه يستلزم من اإلدارة التفكير في عدد متن الصتعوبات والعوامتل مختلفتة 

 التأثير على القرارات :

 

 

 الفرع األول: مراحل عملية اتخاذ القرار

وحتتتى تكتتون , القتترار علتتى أستتاس علمتتي تحكمتته عتتدة عناصتتر أساستتيةتستتتند عمليتتة اتختتاذ 

يجتتب علتتى متختتذ القتترار استتتخدام األستتلوب العلمتتي فتتي اتختتاذ , القتترارات المتختتذة فعالتتة ورشتتيدة

حيث أن عملية اتختاذ القترار تستبقها مراحتل أخترى يجتب علتى متختذ القترار المترور بهتا , قراراته

 مراحل اتخاذ القرار كما يلي :تحديد المشكلة وبالتالي يمكن تحديد 

 أوال: تحديد األهداف
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والتتي يشتترط أن , أول خطوة تواجه متخذ القرار هي تحديد األهداف المتراد التوصتل إليهتا

تعد هذه المرحلتة هامتة وهتذا ألنته علتى أستاس األهتداف المحتددة تبنتى , تكون في شكل يمكن قياسه

 مختلف القرارات التقنية واإلدارية.

 مع المعطيات الالزمةثانيا: ج

فتال يمكتن لتتإلدارة أن , يتتم متن خاللهتا جمتع الوثتائق والبيانتتات الخاصتة باألهتداف المختلفتة

تعتمد على األهتداف التتي هتي أستاس قراراتهتا و تصترفها إال جمعتت القتدر الكتافي متن المعطيتات 

 النتائج.. والمعلومات التي تساعدها في جعل هذه األهداف بمثابة معايير قادرة على قياس

 ثالثا: تحديد المشكلة

تعتبتتر متتن أدق المراحتتل باعتبتتار أن القتترار التتذي ستتيتخذ يعتمتتد إلتتى حتتد كبيتتر علتتى تحديتتد 

وهتي , وهتذا يرجتع إلتى إدراك وتشتخيص المشتكلة, المشكلة موضوع القرار تحديدا واضحا ودقيقتا
أو معالجتهتا ويتصتف  عبارة عن موقف أو نتيجة أو حالة غير مرغوب فيهتا أي يتراد تصتحيحا لهتا

والمشكلة عبارة عن انحراف الشيء وهو ناتج عن تغير معتين أو , هذا الموقف بشيء من الغموض

 أسباب معينة ويمكن تحديد المشكلة من خالل: 

 التعرف على وجود فجوة بين ما يجب أن يكون وما تم فعال ثم تحديد االنحراف؛ -

 هور هذه الفجوة بين الواقع والمفروض؛تحديد األسباب المختلفة التي أدت إلى ظ -

 تحديد السبب األكثر احتماال لالنحراف؛ -

 مراعاة مجموعة المحددات والقيود التي تحد من معالجة الفجوة. -

 رابعا: إيجاد الحلول أو البدائل المالئمة

لحتل  عند تحديد المشتكلة تتأتي الخطتوة التاليتة المتمثلتة فتي إيجتاد أو تحديتد البتدائل المالئمتة

والتفكير في هذه المرحلة غالبا ما يكون ابتكارا بمعنى أن الفرد يمكنه إيجاد أو ابتكار عدد , المشكلة

وفتتي معظتتم األحيتان يستتتعين متختتذ القتترار بمستتاعدين أو مستشتتارين , متن الحلتتول الجديتتدة للمشتتكلة

التتي تتدرس المشتكلة وقد يستعين بمكاتتب الخبترة واالستشتارات , لتحديد هذه البدائل والتوصل إليها

 . جيدا و تبدأ في إعطاء حلول أو بدائل للحل

 خامسا: تقييم البدائل

تتم هذه المرحلة من خالل المقارنة بين األوزان المختلفة للبدائل لمناقشة مزايا وعيتوب كتل 

ألن كل بديل يحقق عددا من المنتافع أو المزايتا, وبتدون عمليتة التقيتيم ال يمكتن الوصتول إلتى اتختاذ 

قرار معين لحل مشكلة وال بد أن تتم عملية التقييم بطريقتة موضتوعية بعيتدا عتن التحيتز الشخصتي 

وتستلزم هاته المرحلة ضترورة تحديتد المعتايير التتي ستوف يتتم علتى أساستها التقيتيم , لمتخذ القرار
  خطوات إن عملية تقييم البدائل وتحديد أوجه الضعف والقوة لكل منها تتكون من ثال, لهذه البدائل

 هي:

يجب علتى متختذ القترار أن يحتدد بكتل دقتة ممكنتة التتأثير المتوقتع لكتل بتديل فتي حالتة اختيتاره و  -

 تنفيذه؛
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يجب على متخذ القرار أن يأخذ في االعتبار مقارنة التأثيرات المتوقعة لكل بديل في حالة اختياره  -

 وتنفيذه؛

قارنة التأثيرات المتوقعة لكتل بتديل االحتمتاالت يجب على متخذ القرار أن يأخذ في االعتبار عند م-

أي أهتتداف الوحتتدة التتتي تستعى إلتتى تحقيقهتتا فتتي المفاضتتلة الختيتتار , المستتقبلية لألهتتداف التنظيميتتة

 البديل الذي يبدو أنه مفيد بدرجة كبيرة للوحدة عن غيره من البدائل التي تقل عنه في هذه الخاصية.

 سادسا: اختيار بديل معين

والتذي يتماشتى  ,راء عملية تقييم للبدائل يتم اختيار البديل األكثر مالئمة لحل المشكلةبعد إج

وال يتعارض في تنفيتذه متع السياستات , مع ظروف وإمكانيات الوحدة سواء المادية منها أو البشرية

 ويجب أيضا دراسة أثر اختيار البديل على المنطقة التي بها الشركة., األخرى المتبعة

 الثاني : العوامل الملثرة في عملية اتخاذ القراراتالفرع 

ومتن أهمهتا هنتاك العديتد متن العوامتل التتي , تؤثر على عملية اتختاذ القترار عوامتل متعتددة

 تتحكم في عملية اتخاذ القرارات هي :

 أوال: دقة وتوافر المعلومات الالزمة التخاذ القرار

, يكون متخذ القترار فتي وضتع أحستن إذا تتوافرت لديته المعلومتات الالزمتة التختاذ القترار 

على أن تكون هذه المعلومات كافية ودقيقة بحيث ينتج في النهاية القرار قريبا متن الواقتع أو مالئمتا 

 للتطبيق لحل المشكلة.

 ثانيا: درجة ذكاء وتعلم وخبرة متخذ القرار

جة عالية من الذكاء والتعليم والخبرة ال شك سيكون أكثر قدرة علتى يتمتع متخذ القرار بدر 

تحديد المشكلة ومعرفة أسبابها, وبالتالي أكثر قدرة على اتخاذ القترار المالئتم لحلهتا, كمتا أن القتدرة 

وهتذا , على إيجاد الحلول تعتمد على مدى القدرة اإلبداعية أو اإلبتكارية التي يتمتع بها متخذ القرار

 ضح لنا لماذا ينجح متخذ القرار ويفشل آخر رغم توافر المعلومات الكافية التخاذ القرار.ما و

 ثالثا: الخصائص الشخصية لمتخذ القرار

تتتتأثر القتترارات المتختتذة فتتي أغلتتب األحيتتان بالستتمات الستتلوكية والشخصتتية لمتختتذ القتترار  
الجامدة ستوف يجتدون صتعوبة فتي خاصة عند تحديده للمشكلة واتخاذ قرار بشأنها, فذوي العقليات 

البحث عن المشتكلة حتتى ولتو كتانوا يتمتعتون بدرجتة عاليتة متن التعلتيم والخبترة ولتديهم نظتام جيتد 

وذلك ألن اكتشاف الفرص يتطلب ذهن لديه القتدرة علتى تقبتل المختاطرة ولديته القتدرة , للمعلومات

يته القتدرة علتى تقبتل المختاطرة وذلك ألن اكتشاف الفرص يتطلب ذهتن لد, على التفرقة للمعلومات

 ولديه القدرة على التفرقة بين البدائل الجيدة والرديئة.

 رابعا: تأثير العوامل العاطفية

وفتي مرحلتة تحديتد أو , تؤدي العوامل العاطفية دورا هاما في اتخاذ القرارات بصفة عامتة 

عامتتة ليستتت عمليتتة ذلتتك أن عمليتتة اتختتاذ القتترارات بصتتفة , التعتترف علتتى المشتتكلة بصتتفة خاصتتة

حتى وإن تم تأسيس القرار بنتاء علتى معلومتات جامتدة فتإن احتمتال تتأثير  ,اقتصادية رشيدة محضة

وتعد المشاعر الداخلية المولتدة للعاطفتة المستبوقة باألفعتال لهتا , العوامل العاطفية موجود بدرجة ما
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نه ال يوجتد عمليتا قترار ال يحتتوي دور في اتخاذ القرار , أنها ليست بديلة للتفكير المنطقي وعليه فإ

 على المنطق والمشاعر وإنما مزيج بينهما.

 خامسا: العوامل التي ال يمكن التحكم فيها

تتتتأثر المؤسستتات بصتتفة مباشتترة أو غيتتر مباشتترة المحيطتتة بهتتا كتتالظروف االقتصتتادية,  

ي تتختذها أحتدا  ويضتاف إليهتا مجموعتة القترارات التت, اجتماعية وتقنية والقتيم والعتادات, سياسية

 . اقتصادية أخرى في المجتمع سواءكانت منافسة أو متعاملة معها

 سادسا: عوامل أخرى

 هناك عدة عوامل أُخرى يمكن أن تؤثر أيضا في عملية اتخاذ القرار وهي : 

فكلما زادت الفترة الزمنيتة , يشكل عنصر الزمن ضغطا كبيرا على متخذ القرار عنصر الزمن: -1

أمتتام متختتذ القتترار التختتاذ قتتراره كلمتتا كانتتت البتتدائل المطروحتتة أكثتتر والنتتتائج أقتترب إلتتى المتاحتتة 

 الصواب وإمكانية التحليل للمعلومات متاحة أكثر والعكس صحيح.

وتتعلتق األهميتة النستبية , كلما ازدادت أهميته أثرت على جمع المعلومات الكافيةأهمية القرار:  -2

الوقتت التالزم , يتتأثرون بته ودرجتة هتذا التتأثر وكلفتة القترار والعائتد لكل قرار بعتدد األفتراد التذين

 التخاذها.

يعتتترض القتترار مهمتتا كتتان نوعتته جملتتة متتن الصةةعوبات التةةي تعتةةرض عمليةةة اتخةةاذ القةةرار:  - 3

نظرا لعدم وجود أي قرار يرضي الجميع بشكل كامل ولكنه يمثل على األقل , الصعوبات والمشاكل

 ويمكن إجمال هذه الصعوبات فيما يلي:, ظروف والمؤثرات الراهنةأحسن الحلول ضمن ال

حيث يلقى المدير صعوبة فتي تحديتد المشتكلة وقتد , صعوبة أو عدم إدراك المشكلة وتحديدها بدقة -

 تنصب قراراته على حل المشكلة الفرعية من المشكلة وعدم التعرض إلى المشكلة الحقيقية؛

والمقصود , سة بغية إمكانية التعرف على مزايا وعيوب البديل المتوقعالبيئة التي تعمل فيها المؤس -
الظتتروف االقتصتتادية والماليتتة والسياستتية , القتتوانين والعالقتتات اإلنستتانية, بالبيئتتة التقاليتتد والعتتادات

 والتطورات التكنولوجية؛

المتدير للبيانتات و  إذ غالبتا متا يشتكل افتقتار, نقص البيانات والمعلومات المتاحة عند اتخاذ القترار -

وكتذا , المعلومات المتوفرة العديد من العقبات في تحقيق القرارات الهادفة فتي المعالجتات المطلوبتة

 صعوبة تحديد األهداف المراد إنجازها, خاصة إذا لم يتسنى للمدير توضيح األهداف بدقة وشفافية.

 تخاذ القراراتالمبحث الثاني:المعلومات المحاسبية و األساليب الفعالة في ا

تحتاج المنظمة إلى المعلومات كي تتمكن من ربط أجزائها المختلفتة لتحقيتق أهتدافها وحتتى 

وتكون المعلومات ذات قيمة للمنظمة كلما كانت فائدتها  ,التكيف مع البيئة المحيطة بنجاحتتمكن من 

 أكبر في اتخاذ القرارات والعمليات.

 في الملسسة الصناعيةالمطلب األول : المعلومات المحاسبية 

أن يتتزود كتتل مستتتوى متتن المستتتويات اإلداريتتة بالمعلومتتات  يجتتب علتتى نظتتام المعلومتتات

ممتتا يتطلتتب وجتتوب تتتوفير , المالئمتتة لعمليتتة اتختتاذ القتترار وفتتي الوقتتت المناستتب والشتتكل المالئتتم
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ديثتتة متتن ومعلومتتات عامتتة وشتتاملة وح, المعلومتات التفصتتيلية والدوريتتة للمستتتويات اإلداريتتة التدنيا

المصادر الداخلية والخارجية للمستتويات اإلداريتة العليتا ممتا يفترض وجتود هترم معلومتاتي ضتمن 

يتوافق وطبيعة المعلومات الالزمة لكل مستوى من مستويات صنع القترار ضتمن , نظام المعلومات

 الفرع األول: المعلومات المحاسبيةالشركة.

ولكتل مستتوى متن هتتذه , ت إداريتة مختلفتتةيتكتون الهيكتل التنظيمتي ألي شتتركة متن مستتويا

ة لعمليتة وبالتالي فهو يحتاج إلى المعلومتات المحاستبية الالزمت, المستويات صالحيات ومهام محددة

 اتخاذ القرار الذي يقع ضمن إطار مهامه وصالحياته.

 

 

 

 ( : هرم المعلومات في الملسسة الصناعية01 -02الشكل رقم )

 

 نظام التخطيط

 القرارواتخاذ 

 نظم المعلومات الوظيفية

 التقارير المالية والرقابية)محاسبة التكاليف(

 مدينون   المواد   الدائنون   محاسبة األجور   األصول الثابتة

 المبيعات       اإلنتاج       المشتريات      األفراد      الهندسة الصناعية

ع, والتوزي م نظم المعلومات المحاسبية, دار الثقافة للنشرقاسم عبد الرزاق, تحليل وتصمي :المصدر

 .24ص , 2006عمان, األردن. 

, وحسب الشكل السابق يتكون هرم المعلومات فتي الشتركة الصتناعية متن خمستة مستتويات

لها خصائص ومواصفات محددة تتناسب مع حاجة هذا , ويحتاج كل مستوى إلى معلومات محاسبية

 67وتتلخص المستويات الخمسة لهرم المعلومات في :, القرارات المنوي اتخاذهاالمستوى وتناسب 

للوظتائف  يوجد في قاعدة الهترم األنظمتة التشتغيلية التتي تترتبط بنظتام العمليتاتالمستوى األول:  -

تقتتدمها وتكتتون المعلومتتات التتتي تعالجهتتا و, األساستتية للشتتركة مثتتل المشتتتريات والمبيعتتات واإلنتتتاج

, رامالكيلتوغ, الستاعة, هذا المستوى ذات طابع كمي أي تقاس بوحتدات كميتة مثتل المتترالنظم على 

 . ماتوتكون هذه المعلومات مرتبطة بشكل أساسي بعمليات وفعاليات إنتاج السلع أو تقديم الخد

يعتمد هذا المستوى على المحاسبة المالية والتي تستخدم الوحدات النقدية للتعبير المستوى الثاني:  -

وتقتوم أساستا علتى التنظم , إيضاح الصتورة االقتصتادية لهتذه المعلتوم أجل عن الوحدات الكمية من 

                                                             
 .24 ص ،2006 بعة أولى,ط األردن،, عمان والتوزيع، للنشر الثقافة دار المحاسبية، المعلومات نظم وتصميم تحليل الرزاق، عبد قاسم 67
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وتستتخدم المعلومتات متأخوذة متن المستتوى , التي تعتمد الشكل الكمتي فتي توصتيف نظتام العمليتات

الالحقتة األول والثاني في اتخاذ القرارات التشغيلية للشركة, باإلضافة إلى أنها تعتبر األساس للنظم 

 في المستويات اإلدارية األعلى.

ليتة ارير المايتم استخدام معطيات وبيانات المستوى األول والثاني في إعداد التقالمستوى الثالث:  -

ء ويم األداوالتي تستخدم كأساس في عمليات التخطيط والرقابة والتحليل وتقت, والتخطيطية والرقابية

 ل عام.في األقسام المختلفة وفي الشركة بشك

افة إلتى والتتي تعتمتد باإلضت ,في هذا المستوى تتشكل نظم المعلومتات الوظيفيتةالمستوى الرابع:  -
ن الستوق المعلومات التي تقدمها األنظمة التي تقع في المستويات الستابقة إلتى معلومتات خارجيتة مت

 والبيئة المحيطة بالشركة.

ه متن  ,ونظم المعلومات الوظيفية  تلبيتة حاجتات  أجتلهي عبتارة عتن نظتم مصتممة خصيصتا

 . التخاذ قرارات إستراتيجية اإلدارة العليا للمعلومات اإلستراتيجية

ات يتتم اختيتار بعتض المعلومتات الهامتة متن األنظمتة الموجتودة فتي المستتويالمستوى الخامس:  -

اذ لعمليتتات التخطتتيط واتختت ويتتتم وضتتعها ضتتمن إطتتار النمتتاذج الرياضتتية والكميتتة, األربتتع األولتتى

عتدم اتخاذهتا ب يتم, دعم اتخاذ القرارات اإلستراتيجية في المستويات اإلدارية العليا أجل القرار, من 

عمليتتتات تحليتتتل ستتتريعة وفعالتتتة لألحتتتدا  والعمليتتتات  الوضتتتوح, لتتتذلك فإنهتتتا تحتتتتاج إلتتتى إجتتتراء

 عالقتهتتا بالهتتدف المطلتتوبواحتماالتهتتا, حيتتث تكتتون هنتتاك صتتعوبة فتتي تحديتتد متغيتترات القتترار و

 الوصول إليه.

 الفرع الثاني: خصائص المعلومات التكليفية 

حيث يتكون من مدخالت عبتارة عتن بيانتات  ,يعتبر نظام محاسبة التكاليف كغيره من النظم

ه لمجموعة من األسس والطرق واإلجراءات إلنتاج معلومتات مفيتدة  تحتاج إلى تشغيل ومعالجة وفقا
وحتتى يتتتم الحكتم علتى متتدى جتودة هتتذه المعلومتات يجتب وضتتع معتايير وضتتوابط  ,إلدارة الشتركة

وخصتتائص يجتتب أن هتتذه المعلومتتات, ويقصتتد المعلومتتات المحاستتبية القتتدرة علتتى تشتتغيل وتتتوفير 

متتع توقعتتات المستتتخدمين المعلومتتات التتتي يتحقتتق فيهتتا التوافتتق بتتين معرفتتة معتتدو هتتذه المعلومتتات 

ومتتن جهتتة ثانيتتة فتتإن , قيمتهتتا متتن تأثيرهتتا علتتى القتترارات متتن جهتتةوالمعلومتتات تستتتمد  ,النهتتائيين

المعلومات يتم الحصول عليها وفق تكلفة معينة لذلك إذا لم تؤدي هذه المعلومات إلى تحسين القرار 

 68. أو التأثير فيه فسيكون لهذه المعلومات قيمة سالبة

 أوال: الخصائص األساسية للمعلومات 

وكلما  لياتارات والعمللمنظمة عندما تكون مفيدة في اتخاذ القر تكون المعلومات ذات قيمة

 المعلومات زادت قيمتها. زادت فائدة

 وهناك خمس صفات أساسية للمعلومات حتى تكون ذات قيمة للمنظمة  وهي: 

, اه القترارفالمعلومات المالئمة هي تلك المعلومات القادرة على إحدا  تغيير فتي اتجتالمالئمة:  -1

 تلك المعلومات يؤدي عادة إلى اتخاذ قرارات خاطئة.وغياب 

                                                             
 .62 ص, ذكره سبق مرجع الرزاق، عبد قاسم 68
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بمعنى أن تكون المعلومات متاحة للمستخدم حين الحاجتة إليهتا فعتاله فتي اتختاذ  التوقيت المالئم: -2

 قرار معين.

معنى أن تستاعد المعلومتات فتي تحستين قتدرة متختذي القترارات القدرة على التنبل بالمستقبل:  -3

 باألحدا  المستقبلية.على إجراء التنبؤات 

تلعب المعلومات دورا هاما فتي تعزيتز أو تصتحيح توقعتات التغذية العكسية أو اإلسترجاعية :  -4

وبالتتالي تقيتيم نتتائج , سابقة أي أنها تساعد مستخدم المعلومات في تقييم مدى صحة توقعاتته الستابقة

 . القرارات التي بنيت على هذه التوقعات

 الموثوقية ثانيا :المصداقية أو

وخلوهتا متن األخطتاء  ,تعلق خاصية الموثوقية بأمانتة المعلومتات وإمكانيتة االعتمتاد عليهتا 

والتحيز بدرجة معقولة وأنها تمثل بصدق ما تزعم تمثيله وتتكون هذه الخاصية من ثال  خصائص 

 فرعية وهي :

يتتاس المحاستتبي التتتذين يقصتتد بهتتتذا المفهتتوم وجتتود اتفتتاق بتتتين القتتائمين بالقالقابليةةة للتحقةةق:  -1

 يستخدمون نفس طرائق القياس بأنهم يتوصلون إلى نفس النتائج.

تعنتتى أن تعكتتس المعلومتتات المحاستتبية بصتتدق طبيعتتة ومضتتمون  أمانةةة العةةرض و التمثيةةل: -2

 . األحدا  والعمليات المالية التي تعبر عنها

و من التحيتز المقصتود لتحقيتق تكون المعلومات المحاسبية غير متحيزة عندما تخلعدم التحيز:  -3

ه   أو للتأثير في سلوك متخذي القرارات., نتائج محددة مقدما

 ثالثا: الخصائص الثانوية للمعلومات 

ه ينبغتتي أن تكتتون قابلتتة للمقارنتتة متتع مثيالتهتتا فتتي  لكتتي تكتتون المعلومتتات أكثتتر إفتتادة ونفعتتا

والخصتائص , فتترات زمنيتة مختلفتةالمنشات األخرى, وتمتاز بالثبات فيما يتعلق بنفس المنشأة فتي 

 الثانوية للمعلومات تتلخص في التالي: 

حتتتتى تتحقتتق هتتتذه الخاصتتتية ينبغتتتي استتتخدام نفتتتس الطتتترق واإلجتتتراءات  القابليةةة للمقارنةةةة : -1

مما يحقق إمكانية المقارنة بين التقارير والقوائم الماليتة الصتادرة , المحاسبية بين الشركات المختلفة

 .عن هذه الشركات

تقصد بهذه الخاصية قيام المنشاة بتطبيتق نفتس السياستات والطترق المحاستبية متن فتترة  الثبات: -2

محاسبية ألخرى, حيث أنه بدون توافر هذه الخاصية ال يمكن تفسير النتائج االقتصادية للمنشأة عبر 

 الفترات المختلفة.

 المطلب الثاني: أساليب اتخاذ القرار وفاعليته

أو سهولتها بالنسبة للجهد والكلفة  ,تخاذ القرارات وتتنوع في صعوبة اتخاذهاتتعدد أساليب ا

ويعتد الحتدس والحكتم الشخصتي تجتاه مشتكلة معينتة وإيجتاد الحتل , والوقت والدقة في تقدير النتتائج

ثم تتدرج تلك الوسائل في الصعوبة والتعقيد عند استخدام , المالئم لها أسهل من أساليب اتخاذ القرار

 األساليب الكمية الحديثة في اتخاذ القرار.
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 الفرع األول: أساليب اتخاذ القرار

يتوقف استخدام أحد أساليب اتخاذ القرار دون األخر على طبيعة المدير نفسه ومتدى تقتديره 

كمتا تعتمتد علتى طبيعتة المشتكلة , لصعوبة تحديتد المشتكلة أو ستهولتها وإيجتاد الحلتول المناستبة لهتا
كتذلك فتإن استتخدام أستلوب دون أختر , ف علتى الظتروف والمتغيترات المؤشترة عليهتاومدى التعر

وبمتتدى االستتتخدام الفعتتال للمعلومتتات والبيانتتات , يتتأثر بمتتدى تتتوافر اإلمكانتتات الالزمتتة الستتخدامه

إذ , المتاحة ألنها تشكل القاعدة األساسية التي يعمل المدراء من خاللها للوصول إلى القترار الرشتيد

لمتتدير أو متختتذ القتترار يقتتوم باإلستتتناد إلتتى تلتتك المعلومتتات بتحليتتل المشتتكلة لمعرفتتة محتوياتهتتا أن ا

 وأبعادها ثم إتباع الخطوات الرئيسية في اتخاذ القرار.

 ومن األساليب المعروفة والمستخدمة في اتخاذ القرار : 

 أسلوب الحدس الشخصي أو بالبداهة؛ -

 أسلوب مراجعة القوائم؛ -

 ب الوصفي؛األسلو -

 طريقة التنصيف أو األولويات؛ -

 طريقة تحليل تشكل الحالة؛ -

 األسلوب المعياري؛ -

 األساليب الكمية. -

وذلتك ألنهتا تأختذ منحنتى علمتي  ,و األسلوب المعياري والكمي من أفضل األساليب الستابقة

القترار الرشتيد بأستلوب وهي تساعد اإلدارة على اتخاذ , معتمدة على المعلومات والبيانات المتوفرة

 علمي منطقي دون تدخل التأثير التكويني والنفسي لمتخذ القرار.

 الفرع الثاني: فاعلية اتخاذ القرار

وفي نفس الوقت بتالقبول متن جانتب العتاملين  ,يتسم القرار الفعال بالجودة أو النوعية الجيدة
وكفاءته وانسجامه مع المعتايير الفنيتة , الذين سيقومون بتنفيذه ويقصد بالنوعية هنا هو وجود القرار

وربما تتطلتب عمليتة تصتميم الجتودة االستتعانة , واإلجرائية واالقتصادية )نسبة المنفعة إلى التكلفة(

فيعنتي اقتنتاع العتاملين المهنيتين بته ورضتاهم عنته واستتعدادهم لتنفيتذه , أما القبول للقترار, بالخبراء

والمشتتكلة , ذلتتك عتتادة عتتن مشتتاركتهم فتتي صتتنع القتتراروتحقيتتق األهتتداف المطلوبتتة والتتذي يتتنجم 

, األساسية التي يواجهها متخذ القرار هي تحديد األهمية النستبية لكتل متن عنصتري الجتودة والقبتول

 وبخاصة في الحاالت التي يمكن أن يتعارض فيها هذان العنصران:

  أوال: العمل و اتخاذ القرارات

 أهمها مايلي: 
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يقال بأن أسوأ من القترار الستيه هتو عتدم االعتتراف بأنته لقرار كان سيئا: عدم االعتراف بأن ا -1

ولكتن المتدير القتوي , وهتذا يحتد  غالبتا بستبب تتدخل التذات فتي عمليتة اتختاذ القترارات, كان ستيئا

 والواثق بقدراته هو من يعترف بخطئه بدال من أن يستمر في محاولة اإلثبات بأن قراره كان سليما.

أو لخوفته متن , ا يحد  غاليا عنتدما يكتون صتانع القترار غيتر أمتن أو غيتر مطمتئنوهذالتردد:  -2

أو أن التردد يحصل نتيجة للبحث المستمر عن معلومات إضتافية لجعتل عمليتة , الخطأ ومن عواقبه

إال أن صتانعي القترار يعرفتون , وبينما ال ينصتح أحتد أن يتختذ قترارات ستريعة, صنع القرار سهلة

ولهذا فإن العمل تحت قيادة مدير , لبحث عن حقائق إضافية والقيام بإصدار قرارمتى يتوقفون عن ا

 متردد وغير حاسم يمكن أن يكون محيطا للمرؤوسين.

وهو اتخاذ أي قرار أفضل من ال شيء وهتذا عكتس المتذكور أعتاله, فتبعض المتدراء التسرع :  -3

ن يلجئون إلتى اتختاذ قترارات بسترعة الذين يخافون من أن يقال عنهم بأنهم غير حاسمين أو مترددي

متن الواضتح أن هتذا المتدخل عمومتا يعنتي تجتاوز , على أساس أنته  ينبغتي علتيهم أن يفعلتوا شتيئا 

 الخطوات األساسية في عملية تحليل المشكالت وصنع القرارات.

يبدو  الكثير من المدراء ينخدعون بهذا المفهوم الخاطه إذ ربمااالفتراض بأن الناس منطقيون:  -4
ولكتن النتاس التذين يتتأثرون بتالقرار ستيرون األمتور  ,أن كل شيء منطقي وعقالني بالنسبة للمتدير

, بشكل مختلف, وهذا يمكن أن يكون محبطا للمدير مما سيزيد من مقدار المستوى االنفعالي للموقف

ل أن من المستحسن دومتا أن يضتع متختذ القترار نفسته مكتان اآلخترين )وهتذا صتعب أحيانا(ويحتاو

فتإن عليته أن يستاهم كيتف يترون , يرى القرار من وجهة نظرهم, فإذا وجد صتعوبة فتي القيتام بتذلك

 القرار ويصفونه له كما يجب أن يكون:

خالل عملية اتخاذ القرار ينبغي أن يتذكر المدراء عدم الحصول على موافقة اإلدارة العليا :  -4-1

وأنته يتتأثر بتالقرارات التتي يتختذها الترئيس فتي , أمامتهدائما بتأن لهتم رئيستا أعلتى وهتم مستؤولون 

فإذا مركزه يضعف فتي نظتر , فإذا اتخذ المدير قرارا وتم نقضه من قبل اإلدارة العليا, اإلدارة العليا

فتإن الفكتر اإلداري يكشتف عتن , المرؤوسين أو العاملين, باإلضافة إلتى متا تقتدم متن أخطتاء شتائعة

اتختتاذ القترار متتن شتتأنها أن تقلتل متتن فاعليتتة القترار المتختتذ وهتتذه  معوقتات يمكتتن أن تعرقتل عمليتتة

 المعوقات هي:

بموجب هذه الحالة فإن المدير يمتنتع عتن اتختاذ القترار وذلتك بعتد أن يتدرك بتأن التجنب المريح:  -

 وأن تجنب عملية اتخاذ القرار هو الخيار المريح له. , النتائج سوف لن تكون ذات فائدة

بموجب هذه الحالة فإن المدير يعتمد إلى عمل فعل ما بعد إدراكته بتأن عتدم القيتام ح: التغير المري -

 بأي فعل سوف ينطوي على نتائج سلبية.

بجد المدير نفسه في مواجهة المشكلة لكتن غيتر قتادر علتى , بموجب هذه الحالةالتجنب الدفاعي:  -

فتي الهتروب وقتد يجعتل غيتره متن  حيث يفكر, إيجاد الحل بناءا على خبرته أو تجربته في الماضي

 أو أنه يفكر بالحل الواضح البسيط ويهمل مخاطرة ذلك., يتخذ القرار ويتحمل نتائجه

فتتي هتتذه الحالتتة يشتتعر المتتدير بالتتذعر لتتيس بضتتبط المشتتكلة ذاتهتتا وإنمتتا أيضتتا الةةذعر واالرتبةةاك:  -

وعتدم قبولته بمستاعدة  ,بضغط حامل الوقت عليه, وهنا يشعر بعدم قدرته علتى فهتم وتقيتيم المشتكلة

 العاملين له وبالتالي ينتابه الشعور بالذعر واالرتباك وعدم االرتياح.

 ثانيا: مواصفات القرار السليم
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خيص يمكتن أن يتتم تشت, ومقابل هذه األخطتاء الشتائعة و المعوقتات فتي عمليتة اتختاذ القترار

لنحو المواصفات ندرجها على حيث أن هكذا قرار يتصف بعدد من ا, ماهية مواصفات القرار السليم

 التالي:

 ويعني ذلك االنسجام مع القوانين و األنظمة واللوائح المقبولة بشكل عام. الشرعية: -1

تعاد واالب, دهاودراسة وافية للمشكلة بكافة أبعا, ويقصد بذلك االستناد إلى معلومات دقيقةالدقة:  -2

 عن التخمين و الحدس.

ستهل بالشتكل التذي ي, ويتم ذلك من خالل أخذ أراء األشخاص المهنيتين والمختصتين المشاركة: -3

 قبول القرار.

 بحيث ال ينجم عنه لبس وال غموض أو احتمال سوء التفسير. الصياغة الواضحة للقرار: -4

 وهو يعني وسيلة االتصال المناسبة إلبالغ القرار لألشخاص المعنيين. االتصال: -5

يف)بعد ويقصد بذلك اختيار الوقت المناسب للقرار دون تسرع )قبل األوان(ودون تسو التوقيت: -6

 األوان(.

 وذلك لتحقيق أفضل النتائج بأقل التكاليف. الكفاية: - 7

 ويعني ذلك تحقيق الهدف ومعالجة المشكلة. الفاعلية: -8

املين م متتع قتتدرات العتتواالنستتجا, ويعنتتي ذلتتك إمكانيتتة التنفيتتذ علتتى الصتتعيد العملتتي الواقعيةةة: -9

 واإلمكانيات المتاحة.

شخصية وعدم التأثر بالضغوط ال, ويقصد بذلك االبتعاد عن األهواء و التحيزات الموضوعية: -10

 أو المصالح الخاصة.

 المطلب الثالث :اتخاذ القرار عن طريق القوائم المالية

قة عن النظام الرأستمالي وفكترة تقوم نظرية القرارات المالية على أساس قاعدة التقييم المنبث 
قيتتيم اقتصتتاد األستتواق الحتترة, حيتتث يتتتم إخضتتاع الحتتد  المتتراد اتختتاذ القتترار بشتتأنه للدراستتة والت

  م.بإستخدام طرق التقييم المختلفة وصوال التخاذ القرار المناسب بناءا على نتائج التقيي

 جدول تدفقات الخزينة الفرع األول:

 تدفقات الخزينة من خالل الجداول التالية:يهدف هذا الفرع إلى توضيح 

 أوال: الطريقة المباشرة لجدول تدفقات الخزينة

جدول تدفقات الخزينة هو تلتك األداة الدقيقتة المستتخدمة للحكتم علتى فعاليتة تستيير المتوارد 

المالية واستخداماتها، وذلك اعتمادا على عنصر الخزينتة التذي يعتد المعيتار األكثتر موضتوعية فتي 

حكم على تسيير مالية المؤسسة, ويعتبتر كجتدول قيتادة فتي يتد القمتة اإلستتراتيجية )اإلدارة العليتا( ال

تتخذ علتى ضتوئها مجموعتة متن القترارات الهامتة كتغييتر النشتاط أو توستيعه أو االنستحاب منته أو 
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على  ويهدف إلى إعطاء مستعملي الكشوف المالية أساسا لتقييم مدى قدرة المؤسسة69النمو وغيرها,

 توليد األموال ونظائرها وكذلك المعلومات بشان استخدام السيولة المتاحة لدى المؤسسة.

 ( : الطريقة المباشرة لجدول تدفقات الخزينة02 -02الجدول رقم ) 

التتتتتتتتتتتتتتتتدورة  إحاالت البيان

 الجارية

 الدورة السابقة

    تدفقات الحزين من النشاطات التشغيلية

    التحصيل من الزبائن

    المستخدمين -المبالم المسددة إلى الموردين 

    فوائد ومصاريف مالية أخرى مدفوعة

    ضرائب مدفوعة على النتائج

    تدفقات الخزينة قبل العناصر االستثنائية

    تدفقات الخزينة المرتبطة بالعناصر االستثنائية

    تدفقات الخزينة الصافية للنشاطات التشغيلية

    الخزينة من النشاطات االسثماريةتدفقات 

    المدفوعات الخاصة باقتناء القيم الثابتة

    التحصيل الخاص عن القيم الثابتة

    المدفوعات الخاصة باقتناء القيم المالية

    فوائد محصلة من التوظيفات المالية

    حصص واقسام مقبوضة من النتائج

    للنشاطات االستثماريةتدفقات الخزينة الصافية 

    تدفقات الخزينة من النشاطات التمويلية

    التحصيل للنتائج من إصدار األسهم

    حصص وتوزيعات أخرى

    تحصيل القروض

    تسديد الديون والقروض األخرى

    تدفقات الخزينة الصافية للنشاطات التمويلية

    مؤشر تغير أسعار الصرف في السيولة

    تغير الخزينة خالل السنة المالية

    الخزينة وشبه الخزينة في بداية الفترة

    الخزينة و شبه الخزينة في نهاية الدورة

    تغير الخزينة خالل السنة المالية

    المقارنة مع النتيجة المحاسبية

 85شعيب شنتوف,مرجع سبق ذكره, ص  :المصدر

بهتتتتتدف تمكتتتتتن  ,الميزانيتتتتتة وحستتتتتابات النتتتتتتائجيضتتتتتمن التغيتتتتترات التتتتتتي فتتتتتي عناصتتتتتر 

المؤسستتتة متتتن تقيتتتيم قتتتدرتها علتتتى التتتتحكم  فتتتي تستتتيير الخزينتتتة و يمكتتتن إعتتتداد جتتتدول التتتتدفقات 

 الخزينة باالعتماد على المعادلة التالية:
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تغيرات الخزينة لفترة = تدفقات الخزينة المرتبطة بالنشاطات العمليات + تدفقات الخينة 

االستثمار + تدفقات الخزينة المرتبطة بنشاطات التمويل = الخزينة في نهاية المرتبطة بنشاطات 

 الخزينة. -الفترة 

 ثانيا: الطريقة الغير المباشرة  لجدول تدفقات الخزينة

 ,الطريقة غير المباشرة في تقديم جدول تدفقات الخزينة المحدد من فبل المشرع الجزائري  

 الصافية للسنة المالية.ترتكز على تصحيح و تسوية النتيجة 

 

 

 

 

 

 

 

 ( :الطريقة الغير المباشرة  لجدول تدفقات الخزينة03 -02الجدول رقم )

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدورة  احاالت البيان

 الجارية

 الدورة السابقة

 تدفقات الخزينة من النشاطات التشغيلية

 النتيجة الصافية خالل الدورة المحاسبية

 تعديالت وتصحيحات حول:

 والمؤوناتاهتالكات  -

 التغير في الضرائب المؤجلة  -

 التغير في المخزون -

 التغير في حسابات الزبائن وحقوق أخرى -

 التغير في حسابات المورد وديون أخرى -
 زائديناقص قيمة التنازل ضريبة صافية -

   

    1تدفقات الخزينة من النشاطات التشغيلية 

 تدفقات الخزينة من النشاطات االستثمارية

 المدفوعات الخاصة باقتناء القيم الثابتة

 التحصيل الخاص بالتنازليالقيم الثابتة

   

    2تدفقات الخزينة من النشاطات االستثمارية 

 تدفقات الخزينة من النشاطات التمويلية:

 حصص مدفوعة للمساهمين

 زيادة أو ارتفاع راس المال

 إصدار القروض
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 تسديد القروض

    3من النشاطات التمويلية تدفقات الخزينة 

    تغير الخزينة خالل السنة المالية

    الخزينة وشبه الخزينة في بداية الدورة

    الخزينة وشبه الخزينة في نهاية الدورة

    مؤشر تغير االسعار صرف العمالت

    تغير الخزينة خالل السنة المالية

 .86شعيب شنتوف, مرجع سبق ذكره, ص  المصدر:

إن هتتتذا النمتتتوذج لجتتتدول تتتتدفقات الخزينتتتة بالطريقتتتة غيتتتر المباشتتترة تتتتم متبنتتتي متتتن قبتتتل 

الهتتتدف منتتته هتتتو تمثيتتتل إيتتترادات و نفقتتتات المؤسستتتة و ،70مجلتتتس الخبتتتراء المحاستتتبين الفرنستتتي

ثالثتتتتة لنشتتتتاط التتتتى كتتتتل متتتتن ذلتتتتك بتقستتتتيمها حستتتتب الوظتتتتائف الرئيستتتتية الو ,لتتتتدورة معينتتتتة

 حيث نجد حسب هذا التقسيم مايلي : االستثمار و التمويل ب ،االستغالل

 _ تدفقات الخزينة المتولدة عن االستغالل؛

 _ تدفقات الخزينة المتولدة عن االستثمار؛

 _ تدفقات الخزينة المتولدة عن التمويل.

 الفرع الثاني: جدول تغيرات األموال الخاصة

 عرض تغيرات األموال الخاصة في الجدول التالي:

 جدول تغيرات األموال الخاصة) الطريقة األولى( ( :04 -02جدول رقم ) 

تغيتتتتتتتتتتتتتترات 

األمتتتتتتتتتتتتتتوال 

 الخاصة

رأس المتتتال  إحاالت

 االجتماعي

عتتتتتتتتتتالوات 

 اإلصدار

فتترق إعتتادة  فرق  التقييم

 التقييم

احتيطتتتتتتتتات 

 النتيجة

رصتتيد نهايتتة 

 N-2السنة 
      

تغييتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر 

الطرائتتتتتتتتتتتتق 

المحاستتتتتتتتبية 

وتصتتتتتتتتتتحيح 

 الخطأ

      

إعتتتتادة تقيتتتتيم 

 القيم الثابتة
      

الربحيخسائر 
غيتتر مستتجلة 

فتتي حستتابات 

 النتائج

      

                                                             
70  : Bréal , 1999 , p 212 , Paris Gérard MELYON , Gestion financière 
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حصتتتتتتتتتتتتص 

 موزعة
      

زيتتتتتادة رأس 

 المال
      

نتيجة صافية 

 للنشاط
      

رصتتيد نهايتتة 
 N-1السنة 

      

 .183, ص 2010عالوي لخضر, المصدر:

يعتترض جتتدول تغيتترات األمتتوال الخاصتتة تحلتتيال لحركتتة مكونتتات رؤوس األمتتوال ختتالل 

تغيترات الطترق , المالية من ختالل ضتمه للمعلومتات التاليتة: النتيجتة الصتافية للستنة الماليتةالدورة 

المحاسبية وتصحيح األخطاء المسجل أثرها مباشرة كرؤوس األموال, المنتجات واألعبتاء األخترى 

المسجلة مباشرة في رؤوس األموال الخاصة ضمن إطار تصحيح أخطاء هامتة.عمليات الرستملة ) 

 الخفض التسديد ( توزيع النتيجة والتخصصات المقررة خالل الدورة المالية.ارتفاع 

 ( :جدول تغيرات األموال الخاصة )الطريقة الثانية ( 05 -02الجدول رقم )

تغييتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر 
الطرائتتتتتتتتتتتتق 

المحاستتتتتتتتبية 

وتصتتتتتتتتتتحيح 

 األخطاء

      

إعتتتتادة تقيتتتتيم 

 القيم الثابتة

      

الربحيخسائر 

غيتتر مستتجلة 

فتتي حستتابات 
 النتائج

      

حصتتتتتتتتتتتتص 

 موزعة

      

زيتتتتتادة رأس 

 المال

      

نتيجة صافية 

 للنشاط

      

رصتتيد نهايتتة 

 Nالسنة 

      

 .88ص , شعيب شنتوف, مرجع سبق ذكره المصدر : 

 

 المبحث الثالث: محاسبة التكاليف على أساس األنشطة في ترشيد القرار اإلداري
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فتي  التكاليف على أستاس األنشتطة وتأثيرهتاسيتم في خالل هذا المبحث إبراز دور محاسبة 

هتم نقتدم أ وبعتد ذلتك ,واألهمية التي تلعبه محاسبة التكاليف على أساس األنشطة ,القرارات اإلدارية

 ,ألنشتطةالمزايا التي تحصل عليها المؤسسة عند تطبيق نظام محاسبة التكاليف المبني على أستاس ا

لتي اوضح في نفس المطلب بعض المحددات ت يتم حيث أن تطبيقه ليس باألمر السهلباإلضافة إلى 

 من شأنها الوقوف عائقا أمام المؤسسة في التطبيق العملي لهذا النظام.

 المطلب األول: نظام محاسبية التكاليف علىى أساس األنشطة ودوره في تخفيض التكاليف

 متا يمكتنمستبباتها ممعلومات تفصيلية حول األنشطة والتكلفة و يوفر نظام األنظمة التقليدية

 من الفهم الجيد للتكاليف ومن ثم السيطرة عليها.

 الفرع األول: اإلدارة على أساس األنشطة 

ستاس يعد التسيير على أساس األنشطة اإلطار الذي تعمل من خالله طريقة التكتاليف علتى أ
ظتام طريقتة نبحيث يشكالن نظاما متكامال لسير المؤسسة مبني على أساس واحتدة, وتعتد  ,األنشطة

 ,ABMظتام محاسبية التكاليف على أساس األنشطة األداة الرئيسية والفاعلية لمراقبة التستيير فتي ن

اتختاذ  من حيث اعتبارها مصدر رئيسي للمعلومات واستخدامها للتقنيات المختلفة التي تستاعد علتى

لتى عظتام التستيير الموازنات, وفي وفي نفس الوقتت يتوفر ن ارات وبرمجة العمليات و إعدادتالقر

نصتح يأساس األنشطة اإلطار المالئم والمرن لتطبيق طريقة التكتاليف علتى أستاس األنشتطة, لتذلك 

ظتامين الخبراء عند وضع أحد النظامين مراعاة متطلبات النظام االخر سواء يتم تصتميم ووضتع الن

 .األداء الجيدفي مرة واحدة أو بصفة مستقلة لضمان االنسجام وتحقيق أقصى حد للفاعلية و 

يتمثتتل فتتي  ,إن أول عمتتل يتطلتتب القيتتام بتته عنتتد وضتتع نظتتام التستتيير علتتى أستتاس األنشتتطة

 التحليل الهيكلي للمؤسسة ويتم على ثال  مراحل متتابعة وهي:

 تحديتتد الستتلطات والصتتالحيات للطتتاقم المستتير ومختلتتف العوائتتق والمشتتاكلالمرحلةةة األولةةى:  -

 سؤوليات, اختيار المؤشرات التسييرية, لوحة القيادة(.المطلوب التكلف بها) تحليل الم

, مستببات تحديد نشاطات التسيير) دراسة المؤهالت الصناعية, اخيار النشاطاتالمرحلة الثانية:  -

 التكلفة(.

لربط بين اتحديد العمليات األولية) وصف النشاطات, إعداد مصفوفة النشاطات, المرحلة الثالثة:  -

 التسيير والهيكل المحاسبي(. الهيكل الصناعي و

, ويتطلتب عنتد وضتع ABMو  ABCنجد أن المرحلة الثانية والثالثة تعدان مراحتل مشتتركة بتين 

نظام التسير على أساس األنشطة تعيين فريق مشرف على هذا المشروع يتكون من رئيس أو متدير 

اقب تسيير له درايتة جيتدة المؤسسة, مسؤول تنفيذي له دراية جيدة بالميدان الصناعي للمؤسسة, مر

 71باإلجراءات المحاسبية

 الفرع الثاني: دور نظام التكلفة على أساس األنشطة في تخفيض التكاليف

يعد النظتام محاستبة التكتاليف علتى أستاس األنشتطة متجتاوز لستلبيات األنظمتة التقليديتة متن 

خالل توفير معلومات تفصيلية حول مختلف األنشطة والتكتاليف ومستببتها, كمتا يعمتل علتى ترشتيد 
                                                             

عثمان بودحش, التكاليف كمدخل لدعم الميزة التنافسية في المؤسسات الصناعية الجزائرية, حالة شركة إسمنت عين الكبيرة, مذكرة تخرج 71

 .101, ص 2009-2008أوت سكيكدة,  20ؤسسات, جامعة الماجستير تخصص اقتصاد وتسيير الم
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جهود المسيرين في المجال تخفيض التكاليف, ذلك متن ختالل متنحهم فهمتا أعمقتا لستلوكها ومتن ثتم 

بتحستتين عوامتتل التستتيير المتعلقتتة بتخفتتيض  ABMلتتى التتتحكم فيهتتا, كمتتا يستتمح نظتتام القتتدرة ع

التكتتاليف, تحديتتد التوجيهتتات واالختيتتارات اإلستتتراتجية بشتتكل دقيتتق وتتتوفير األدوات أو األستتاليب 

الجديدة المالئمة للتوقتع والمحاكتاة وتتوفير المعلومتات المناستبة, المتمثلتة فتي التكتاليف علتى أستاس 

, فتاألولى تستمح بنوجيته األعبتاء غيتر المباشترة ABBوالموازنتات علتى أستاس األنشتطة  األنشطة
بشكل دقيق على أساس األنشطة المستهلكة للموارد وفق معايير) مسببات التكلفة( دقيقة ذات ارتباط 

مباشر, والثانية تعمل على تقييم حجم النشاطات الضترورية النجتاز متطلبتات األهتداف عتن طريتق 

النشاطات والموارد وبالتتالي تحديتد حجتم المتوارد الضتروري لتذلك, وعليته فهتي تعتد أداة محددات 

جيدة للمحاكاة والتخطيط ومرجعا مهما لتحديتد وتحليتل الفتوارق وتستمح بالتحديتد الفتوري لألعمتال 

التي ينبغي القيام بها, وبهذا تشتكل تلتك األدوات نظامتا تستييريا متكتامال ويظهتر هتذا التصتور وفتق 

           72شكل التالي:ال

 (: تكامل على أساس األنشطة في تحقيق الرشادة02 -02الشكل رقم )

                                                               ABC 

 

 

  

                                                                          ABM 

ABB                                                       

 .103عثمان بودح , مرجع سبق ذكره, ص  :المصدر

 كما تجدر اإلشارة إلتى أن تحقيتق هتدف تخفتيض التكتاليف متن ختالل تكامتل هتذه األنظمتة)
ABC;ABB;ABM تكمن في تغيير الطريقة التي تنفتذ بهتا األنشتطة, ومتن ثتم إعتداة تخصتيص )

ة الموارد على األنشطة المضيفة للقيمة علتى حستاب تلتك األنشتطة غيتر المضتيفة وغيتر الضتروري

 أن تتخلص منها أو باألحرى تقليصها.التي يجب على المؤسسة 

إلى جانب هذا يمكن لنظام التكلفة على أستاس األنشتطة بالتكامتل متع أنظمتة تحستين الجتودة 

انطالقتتا متتن المعلومتتات غيتتر الماليتتة, متتن تقصتتي مختلتتف التكتتاليف الخاصتتة باألنشتتطة الوقائيتتة 

  73.وباألنشطة المسببة لقصور في الجودة, ومن ثم ضبطها والتحكم فيها

 المطلب الثاني: دور محاسبة التكاليف على أساس األنشطة في قرارات التسعير

 ثالثة فروع وهي: في المطلب سيعرض

 الفرع األول: مفاهيم عامة حول والتسعير

                                                             
 .102عثمان بودحش, مرجع سبق ذكره, ص  72
 .103-102عثمان بوحدش, مرجع سبق ذكره, ص  73

 موارد

 مسببات الموارد

 نشاطات

 نشاطاتمسببات 

 أهداف التكلفة

تحليل األداء 

 والفعالية

محددات حسن 

 األداء
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ن تلك إ ,تجزئة تغيير األسعار بعد تحديدهافي العالم الحقيقي يكون من الصعب على تجار ال

ا كبيراه من العمالة.  العملية يمكن أن تستهلك قدره

الستتعر هتتو كميتتة النقتتود الالزمتتة والتتتي يستتتعد المستتتهلك لمبادلتهتتا بمتتزيج متتن تعريةةف التسةةعير:  -

   74خصائص السلعة أو الخدمة المادية والنفسية والخدمات المرتبطة بها.

التذي يتختذ متن ختالل عمليتة إداريتة  ,أنها قترار تحديتد الستعر عملية التسعيرب ويعرف أيضا

متكاملة مع مراعاة جملة أمور تتداخل في مفهوم السعر, فالتسعير هو وضع أسعار عالية بما يكفتي 

لتغطية التكاليف والحصول على األرباح وأستعار منخفضتة بمتا يكفتي الجتتذاب الزبتائن متن جانتب 
عتين االعتبتار كتل األهتداف التستويقية اخر, والتسعير األمثتل هتو إستتراتجية كبيترة يجتب أن تأختذ ب

 75خالل عملية التسويق.

 الفرع الثاني: أهم الملثرات في قرارات التسعير

يعتمد سعر المنتج أو الخدمة على طلب والمعروض منه, وهناك ثال  مؤثرات على الطلب 

  76والعرض وهي: العمالء والمنافسون والتكاليف.

 

 

 أوال: العمالء

 لستتعر متتن ختتالل تتتأثيرهم علتتى علتتى الطلتتب علتتى المنتتتج أو الخدمتتة,يتتؤثر العمتتالء علتتى ا 

ؤدي تتويجب أن تفحص الشركات دائما قرارات التسعير من خالل أعين عمالتها, فزيادة السعر قد 

 بالعمالء ألن يرفضوا منتج الشركة واختيار أحد منافسيها أو منتجا بديال.

 ثانيا: المنافسون

والمستثمرون في فتراغ بتل يجتب أن تتدرك المؤسستات دائمتا ردود ال يعمل رجال األعمال   

لطلب, ثر على اأفعال المنافسون, فمن ناحية نجد أن منتجات المنافسون البديلة أو المثيلة يمكن أن تؤ

ون وتجبر المؤسسة في هذا المجال على تخفيض أسعارها, ومتن الناحيتة األخترى فتإن المؤسستة بتد

 ع أستتعار ا مرتفعتتة وعنتتدما يكتتون هنتتاك منافستتون فتتإن المعرفتتة عتتنمنتتافس يمكتتن أن تحتتدد أو تضتت

ها يف منافستتكنولوجيا المنافس وطاقته اإلنتاجية وسياساته التشغيلية يمكن المؤسستة متن تقتدير تكتال

 والتي تعد معلمومات مهمة للغاية عند وضع أسعار تنافسية.

د قتتوقتترارات التستتعير أيضتتا فتتإن التكتتاليف  ,وألن المنافستتة اليتتوم أصتتبحت عالميتتة الحتتدود

ليابتاني ن التين اتأثرت بالتقلبات في معدالت تبادل العملة بين الدول المختلفة, فعلى سبيل المثال لو أ

ان, األمريك هبط مقابل الدوالر األمريكي, فإن المنتجات اليابانية تصبح أرخص بالنسبة للمستهليكين

 وبالتالي أكثر منافسة في األسواق األمريكية.

 الثا: التكاليفث

                                                             
 .60, ص 2000أحمد الباشا وآخرون, مبادئ التسويق الحديث, دار الصفاء للطباعة والنشر, عمان, األردن,  74
 .79هدافي خالد, مرجع سبق ذكره, ص  75
 .172-171تشارلز هورنجرن وآخرون, مرجع سبق ذكره, ص  76
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تؤثر التكاليف في األسعار, ألنهتا تتؤثر فتي العترض واالنخفتاض فتي تكلفتة المنتتج مترتبط  

التتتي ترغتتب المؤسستتة فتتي عرضتتها متتن المنتتتج  ,بالستتعر التتذي يدفعتته العمتتالء والكميتتة الكبيتترة

والمتتديرون التتذين يحتتددون بشتتكل دقيتتق تكلفتتة منتجتتات مؤسستتاتهم يحتتددون األستتعار التتتي تجعتتل 

منتجتات أكثتر جاذبيتتة للعمتالء, وتعظتم دختتول تشتغيل مؤسستاتهم, وعنتتد تحديتد التكتاليف المالئمتتة ال

لقرار التسعير يجب أن يأخذ المدير في اعتباره التكاليف المالئمة لقترار التستعير عبتر كتل وظتائف 

 سلسلة القيمة بداية من البحو  والتطوير وحتى خدمة العميل.

لمستتتفادة متتن المنافستتة إال أن العامتتل الرئيستتي المتتؤثر فتتي وبتتالرغم متتن التتدروس العديتتدة ا

 القرارات التسعير هو استعداد العمالء للدفع وليس التكاليف أو المنافسين.

 ويمكن أن نصنف قرارات التسعير على العموم إلى صنفين هما: 

عتد زمنتي عمليا على ب جل التسعير قصيرة األ تحتوي قرارات: جل قرارات التسعير قصيرة األ -1

أقل من سنة, وتشمل قرارات مثل تسعير األمر الخاص الذي ينفذ لمرة واحدة فقط أن تكون له أثتار 

 وتعديل المزج السلعي والحجم في السوق المنافسة. جل طويلة األ

بعدا زمنيا سنة واحتدة أو  جل تشمل قرارات التسعير طويلة األ: جل قرارات التسعير طويلة األ -2

تسعير المنتج فتي الستوق الرئيستية, حيتث يوجتد بعتض التفتاوت فتي تحديتد الستعر, أطول وتتضمن 

 جل. مقابل القرارات طويلة األ جل والفروق الرئيسية المؤثرة في القرارات التسعير قصيرة األ

 الفرع الثالث: أسس التسعير

توجد أسس عديدة يمكن لمدير التسويق االعتمتاد علتى أحتدهما فتي تحديتد أستعار بيتع الستلع 

  والخدمات وهذه األسس هي: 

 أوال: التسعير على أساس التكلفة

التي صرفت علتى إنتتاج الستلعة وتستويقها  ,يقوم التسعير على أساس احتساب النفقات كافة 

 ثم إضافة مسبة ربح معينة, وعليه فإن السعر في هذه الحالة يكون طبقا للمعادلة التالية:

 سعر البيع = تكلفة اإلنتاج + تكلفة التسويق + المصاريف إدارية + هامش الربح.

, كمتتا أنتته لتتيس متتن إن تطبيتتق هتتذه المعادلتتة بجمتتود فيتته تجاهتتل لمقتتدرة المستتتهلك الشتترائية

الضروري أن يكون ما يدفعه المشتري فتي ستبيل الحصتول علتى الستلعة ذا صتلة مباشترة بتكتاليف 

صنعها وبيعها, كما تفترض المعادلة أيضا وجوب تحديد عائد مناسب من الربح, في حين أن تحقيق 

 هذا العائد يتوقف على الكمية التي يمكن بيعها من السلعة.

 ى أساس سعر السوقثانيا: التسعير عل

التذي يمكتن قبولته فتي  ,تقوم بعض المؤسسات بتستعير منتجاتهتا علتى أستاس البتدء بالستعر 
السوق وذلك حسب المقدرة الشرائية للمستتهلكين, ثتم يطترح متن هتذا الستعر كتل متن تكلفتة اإلنتتاج 

المؤسستة  وتكلفة التسويق والمصاريف اإلدارية األخرى ليكون الناتج هو الربح الذي تحصتل عليته

 من بيع كل واحدة, وعليه تكون معادلة السعر على الشكل التالي:

 ) تكاليف اإلنتاج + تكاليف التسويق +المصاريف اإلداري (. -الربح= السعر 
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 ومما تمتاز بهذه الطريقة: 

 أنها تأخذ المستهلك في المقام األول عند تحديد أسعار البيع. -

اإلسراف, حتى يمكن تحقيق أقصى ربح ممكن دون استغالل ألي أنها تدفع المنشات إلى الحد من  -

 طرف من األطراف المعينة.

 

 

 ثالثا: التسعير على أساس المنافسة

ال جتتدال فتتي أن المنتتتج عنتتد تستتعيره لستتلعة ال يمكنتته أن يتغاضتتى عتتن وجتتود المنافستتين  

أستتعار المنافستتين,  واألستعار التتتي يبعتون بهتتا, وهنتاك عتتدد متتن السياستات التتتي يمكتن بهتتا مواحهتة

وأولى هذه السياسات هي االقتداء بأسعار القادة التي تتمثتل فتي أن كثيترا متن المنشتات تسترشتد فتي 

التسعير بضائعها بأسعار قادة السوق الذين يبيعون سلعا منافسة, وهم في ذلك يحددونها إمتا مطابقتة 

ل من سعر الستوق, ويمكتن إتباعهتا فتي أو قريبة من أسعار المنافسين, والسياسة الثانية هي البيع بأق

 حالة كون السلع المنتجة غير معروفة في السوق أو إذا كانت جودتها غير عالية.

 الفرع الرابع: نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة وقرارات التسعير

تتعدد أساليب المنتجات والخدمات بالنسبة لجميع المؤسسات, حيث يتم التسعير علتى أستاس 
تكلفة, أو التسعير على أساس الطلتب, أو التستعير علتى أستاس المنافستة, ولكتل متن هتذه األستاليب ال

مزاياه وعيوبه ودوره, إال أن التسعير على أساس التكلفتة يعتبتر أكثتر هتذه األستاليب قبتوال ألستباب 

 عديد منها:

التستعير علتى أستاس  تقليل عوامل عدم التأكد في حالة التسعير على أساس التكلفة عنهتا فتي حالتة -

 ؛جعة للسعر كلما تغير مستوى الطلبالطلب الذي يتطلب تكرار المرا

أن التسعير على أساس التكلفة سوف ينتج عنه أساليب متقدمة لكل خدمتة, ممتا يقلتل متن المنافستة  -

 ؛األخرىالسعرية التي تحد  ارتباكا للمستفدين من الخدمة وجميع األطراف 

التكلفة يؤدي إلى تحقيق نوع من العدالة االجتماعية حتى ال يستغل مقتدمو  أن التسعير على أساس -
المنتج أو الخدمتة حاجتة الزبتائن عنتد زيتادة حتدة الطلتب علتى هتذه المنتجتات أو الختدمات, كمتا أنته 

 يؤدي إلى تحقيق عائد مناسب بالنسبة للمنتجين على استثماراتهم.

الطويتل  جتل المترتبط بته, فالتستعير فتي األ ويختلف أساس التسعير باختالف المدى الزمنتي

يترتبط بعتتدة عوامتتل تستتهدف تغطيتتة جميتتع عناصتر  التكتتاليف الجاريتتة والرأستمالية, وذلتتك تطبيقتتا 

القصتير يترتبط بعوامتل أخترى  جتل لسياسة التغطية الشاملة للتكتاليف, فتي حتين أن التستعير فتي األ

 ل الرأسمالية.كالمنافسة والعقود المبرمة والتقادم التقني لألصو

 المطلب الثالث: أهمية وقرارات نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة

ال تنحصر أهمية نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة فيما تقدمه من معلومتات أكثتر  

دقتتة عتتن كلتتف المنتجتتات أ الختتدمات وإنمتتا تمتتتد لتشتتمل دعتتم وتحستتين اتختتاذ القتترارات والسياستتات 
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لرقابة وإدارة الكلفة وتحليالت الربحية وال سيما متن ختالل تكاملهتا متع بعتض األستاليب اإلدارية وا

 والتقنيات األخرى مثل اإلدارة على أساس النشاط.

 

 

 الفرع األول: أهمية نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة

أكثر بتوتحديتدها إن لنظام التكاليف على أساس األنشطة أهمية كبيرة علتى تكلفتة المنتجتات, 

 دقة لذلك سوف نقوم بإبراز هذه األهمية كما يلي:

فتي حجتم  تحديد األنشطة والموارد الالزمة لتحقيتق األنشتطة, وتحديتد مستببات التكلفتة التتي تتؤثر -

 ومقدار استغالل كل مورد داخل كل نشاط لتحقيق خطة أو موازنة معينة؛

تحميتل وتكتاليف األنشتطة التتي تقتوم بهتا المؤسستة قياس تكلفة المنتج بأكثر دقة عن طريق قياس  -

طة تلتتك التكتتاليف علتتى المنتجتتات باستتتخدام مقتتاييس تعبتتر عتتن احتياجتتات تلتتك المنتجتتات متتن األنشتت

 المختلفة؛

عية يوفر نظام التكاليف على أساس األنشطةمعلومات حول التكاليف أكثر دقة وتتصف بالموضتو -

لتستعير تعلقتة باإلنتتاج واألنشتطة المختلفتة مثتل قترارات اتكمن اإلدارة من اتختاذ قترارات أفضتل م

 ولتوزيتع, وقرارات تقديم منتج أو خدمة جديدة, تحديد مستويات اإلنتاج واختيار قنتوات التستويق وا

ك متن قرارات تتعلق بكيفية أداء األنشطة بطرق أكثتر كفتاءة, إعتادة تصتميم عمليتات المؤسستة وذلت

 ظيم أنشطة معينة, وإعادة تصميم المنتج النهائي؛خالل إلغاء أو دمج أو إعادة تن

يتيح هذا النظام لإلدارة معرفة حجم التغيرات التي تطرأ علتى ختدمات نشتاط معتين نتيجتة التختاذ  -

قرارات معينة مثل إدخال تحسينات على العمليات اإلنتاجية وإجراء تعديل في تصميم المنتج وإتباع 

       77أساليب تكنولوجية حديثة.

ولقد أظهرت هذه الطريقة إمكانيات هائلة في الميدان الصناعي الذي يتميز بتكنولجيتا عاليتة 

في التسيير التصنيع, حيث توفر نموذج للمعلومات المحاسبية الدقيقة التي تساعد في مهتام التخطتيط 

ي هتذا والرقابة وكذا اتخاذ القرارات, خاصة تلك تخص التشتكيلية اإلنتاجيتة وتستعير المنتجتات, وفت

 78الصدد فإنها توفر فوائد عديدة لخدمة المسير وممارسة الرقابة وهذا ألنها:

 توضح ضرورة متابعة دورة الموارد عبر األنشطة وأهداف التكلفة الخاصة بالمؤسسة؛ -

فة أدق, تمنح جودة أكبر فيما يخص النمذجة, على اعتبار أن النموذج المحاسبي وفقها, محتدد بصت -

العتبتتار د المتغيتترات المفستترة لالستتتهالك ترتفتتع, العالقتتات الداخليتتة تؤختتذ بعتتين اهتذا يعنتتي أن عتتد

 بصفة أكبر, وبالتالي فإن مخاطر الدعم بين المنتجات تقل؛

 سسة فيمافي إطار تقسيم األنشطة, نجد أن النظام يمكن أن يوفر تخطيطا جيدا ومفصال لعمل المؤ -

 بداية وحتى بعد بيع المنتجات؛يتعلق بطرق العمل, وأسباب التكاليف من ال

                                                             
 .24هاشم أحمد عطية, مرجع سبق ذكره, ص 77
 .99سالمي ياسين, مرجع ذكره, ص  78



 

 
68 

ة علتتى الصتتعيد االستتتراتيجي, النظتتام يستتمح بقيتتاس كتتل الحتتواد  التتتي تقتتع علتتى أنشتتطة المؤسستت -

ة د إمكانيتوالمتعلقة بأي قرار قد يمس منتجتا معينتا, فانطالقتا متن هيكتل تكتاليف أستعار التكلفتة توجت

 لتقييم مختلفة مراكز المسؤولية؛

تنظتتيم تكتاليف المستارات والتتتي تتغيتر بتبطء, باستتثناء حالتة إعتادة التستمح أيضتا بستهولة حستاب  -

د بتين الضروري والهام, فتكلفتة أي مستار تهتتم بضترورة االستتقاللية الداخليتة, التتي يجتب أن توجت

ة عتن وظائف المؤسسة, حث توضتح أن األداء ال يترتبط فقتط بتكلفتة كتل قستم ولكتن بالتكلفتة الناتجت

 المؤسسة.التفاعالت بين كل أقسام 

 الفرع الثاني: قرارات محاسبة التكاليف على أساس األنشطة

لقرار إن نظام محاسبة التكاليف على  أساس األنشطة له مجموعة من المساهمات في اتخاذ ا

 األخرى ويمكن إيجازها باختصار بما يلي:

 أوال: قرارات الربحية

 ا النتوع متن القترارات متتنشتتطة فتي هتذيتأتي دور نظتام محاستبة التكتاليف علتى أستاس األن 

ختتالل تحليتتل األنشتتطة وبالتتذات المرتبطتتة بالعمليتتات اإلنتاجيتتة وبشتتكل أكثتتر تفصتتيال متتن األنظمتتة 

الكلفوية التقليدية, كذلك يبتين النظتام الطريقتة التتي تتترابط بهتا األنشتطة متع بعضتها التبعض بهتدف 

المرتبطتة بتتأمين االستتغالل توليد األرباح من خالل استهالك وسيستاعد أيضتا فتي صتنع القترارات 

 79األمثل للموارد المتاحة للمؤسسة.

 ثانيا: قرارات مزيج المنتجات

ة لفهتم يزود نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة إدارة المنظمة بالمعلومتات الالزمت 
ة متفره أنظبنية كلتف منتجاتهتا أو ختدماتها, وبالتتالي تستتطيع اإلدارة اتختاذ متزيج المنتجتات فمتا تتو

عر محاستتبة التكتتاليف علتتى أستتاس األنشتتطة متتن معلومتتات كلفتتة دقيقتتة يمكتتن اإلدارة متتن تحديتتد الستت

 المنظمة المنافس والمحافظة على ربح معقول, كما أن المعلومات الدقيقة تقدم رؤية واضحة إلدارة

رات أو اعن المنتجات األكثر كلفة والمنتجات أو الخدمات األقتل كلفتة, وهتذا متن شتأنه أن يتدعم قتر

 توجيهات اإلدارة في تحديد المزيج األمثل للمنتجات.

 ثالثا: قرارات تصميم المنتجات

إن القياس الحقيقي لنجاح المؤسسة هو في متدى مالئمتة منتجاتهتا لرغبتات الزبتائن إضتافة  

إلى من جراء إنتتاج ذلتك المنتتج, وعليته فتإن الجهتد اإلداري ينصتب أساستا فتي كيفيتة تصتميم منتتج 

تنفيتتتذه بالشتتتكل التتتذي يلبتتتي احتياجتتتات المستتتتهلكين, وذلتتتك ألن المستتتتهلك يتوقتتتع صتتتفات معتتتين و

وخصتتائص معينتتة متتن تصتتميم المنتتتوج مثتتل الجتتودة, الثقتتة, الضتتمانات, والستتعر المناستتب لغتترض 
شرائه, لذلك يالحا أن قرار تصتميم المنتتج وتستعيره مرتبطتان معتا ألنهمتا يتدخالن ضتمن البتدائل 

مستهلك فتي اختيتار المنتجتات وهنتا تبترز المؤسستة فتي تلبيتة طلبتات الزبتون الموضوعة من قبل ال

                                                             
 .34, ص2006دار ومكتبة حامد, عمان, األردن,  -قضايا معاصرة  -عبد الوهاب حبش وآخرون, المحاسبة اإلدارية  79

 



 

 
69 

بسرعة تنافسية المؤسستة األخترى عتن طريتق السترعة والدقتة فتي تحليتل طلبتات الزبتون يتدويا أو 

  80 إلكترونيا.

 المطلب الرابع: تقييم محاسبة التكاليف على أساس األنشطة

تأييتتدا كبيتترا متتن األكتتاديميين والممارستتين لقتتد لقتتي نظتتام التكتتاليف علتتى أستتاس األنشتتطة 

وستتؤدي الدراستات فتتي هتذا المجتتال إلتى العديتتد متن التطتورات فتتي ميتدان تحديتتد مستببات التكلفتتة, 

واألنشطة التي تقوم بها اإلدارات المختلفة للمؤسستة, ممتا يتؤدي فتي النهايتة إلتى رد كتل تكلفتة إلتى 

في تحديد تكلفة المنتجات على أساس األنشطة التتي النشاط الذي استخدامها وما يلي ذلك من تبعات 

 81استهكتها, وتقييم األداء وترشيد التكاليف.

 الفرع األول: مزايا تطبيق نظام محاسبة التكاليف على أساس األتشطة

ا فتإن في حالة تطبيق نظام محاسبة التكاليف المبني على أستاس األنشتطة لفتترة طويلتة نستبي

 بيق يمكن توضيحها على النحو التالي:المزايا الخاصة بهذا التط

 ناتجتة عتنالتوصل إلى تكاليف دقيقة للمنتجات, وبشكل عام نستطيع القول أن تكاليف المنتجتات ال -

لتكتاليف انظام التكاليف على أساس األنشطة هي األكثر دقة عن تكاليف المنتجات الناتجة عن نظام 

 التقليدي؛

ع المشتتاكل المرتبطتتة باألستتلوب التقليتتدي بتخصتتيص وتوزيتتاستتتمرارية عمليتتة التحستتين وتجتتاوز  -

 التتي ال التكاليف الصناعية غير المباشرة, وذلك من خالل إلغاء جميع الفعاليات غيتر الضترورية و

 تضيف أي قيمة للسلعة أو الخدمة؛

لتى عكما يساعد هذا النظام على فهم والعمل وفتق موجهتات الكلفتة لألنشتطة عتن طريتق التركيتز  -

 الموجهات ضمن عمليات المشروع؛ هذه

مباشترة يستفاد من نظام التكاليف أساس األنشطة فتي المؤسستات التتي التكتاليف الصتناعية غيتر ال -

 عالية, وتنوع المنتجات؛

رد يوفر معلومات لنظام محاستبة التكتاليف علتى  أستاس األنشتطة معلومتات عتن األنشتطة والمتوا -

تتوفير  ؤدي هذه المعلومات إلى تحسين عمليات العمتل بواستطةالمطلوبة النجاز هذه األنشطة مما ي

 معلومات أفضل للمساعدة في تحديد أي األنشطة تتطلب عمال أكثر؛

مكتن أن يشجع هذا النظام المؤسسات على تقييم األنشطة لتحديتد أي األنشتطة ليستت ذات قيمتة, وي -

 يمة؛تمهل في العملية االستغاللية والتركيز على األنشطة ذات الق

لتكلفتة ايساهم استخدام نظام التكاليف على أستاس األنشتطة فتي تحقيتق ميتزة إستتراتجية فتي قيتادة  -

ركيزه تالتي تهدف إلى جعل المؤسسة أقل تكلفة في قطاع الصناعة التي تعمل فيه, وذلك من خالل 

هتذا وقيمتة ا وتعطيل أو حذف تلك األنشتطة التتي ال تضتيف يعلى األنشطة المضيفة للقيمة استراتج

هتتذا  يتتأتي إلتتى القتترارات الرشتتيدة اعتمتتادا علتتى المعلومتتات التتتي يتتتم الحصتتول عليهتتا متتن استتتخدام

 النشاط؛

                                                             
 .35ق ذكره, ص عبد الوهاب حبش وآخرون, مرجع سب 80
 .42هاشم أحمد عطية, مرجع سبق ذكره, ص 81



 

 
70 

ولتحقيق هذه الميزة اإلستتراتجية ال بتد متن إتبتاع أربعتة أستاليب وهتي موضتحة فتي الشتكل 

 82التالي:

لتكاليف على أساس (: أساليب تحقيق الميزة اإلستراتجية في محاسبة ا03 -02الشكل رقم)

 األنشطة

 

 

 

 

 .183إسماعيل يحي التكريتي, مرجع سبق ذكره, ص  المصدر:

لبيانتات أساس األنشطة متن استتخدام الحستابات االليتة وقواعتد ايمكن نظام محاسبة التكاليف على  -

 مما يدعم القرار اإلداري في اختيار وتخصيص الموارد األنشطة لتدعيم المفعة؛

ين ثتال  بتيؤدي تطبيق نظام التكاليف على أساس األنشطة إلى زيادة فاعلية الرقابة, حيث يرتبط  -

 يتيم أداءهالكها والمستؤول عتن هتذا النشتاط وبالتتالي تقمتغيرات هي: النشاط والموارد التتي تتم استت

 دقيق للمسؤولية؛

اج زمتة إلنتتيساعد نظام محاسبة التكاليف المبني على أساس األنشطة في قياس الموارد الكلية الال -

التنبتؤ منتج معين حيث يساعد علتى تنبتؤ باالستتخدامات المتوقعتة فتي المستتقبل لمختلتف المتوارد, و

 يتر استتخدامالطويل وذلك ألنه غالبا ما تتجه عناصتر اإلنفتاق إلتى التغيتر متع تغ جل األباالنفاق في 

عناصتر  القصير ولتذلك فتإن التغيتر فتي حجتم اإلنتتاج يعتبتر أحتد جل الموارد, هذا ما ينطبق في األ

 القصير.  جل التغير في استخدام الموارد في األ

 التكاليف على أساس األنشطةالفرع الثاني: االنتقادات الموجهة لنظام 

النظتام  إن العيب الرئيسي لنظام التكتاليف علتى أستاس األنشتطة هتو ارتفتاع تكتاليف تطبيقته, فهتذا -

يتق لغترض يكون مكلفا للتطوير والصيانة أكثر من يتطلب إجراء تحليل التكلفتة والمنفعتة قبتل التطب

 النظام؛ التحقق من نظام تحديد التكاليف التقليدي األمر الذي جدوى

على الرغم من هذا النظام هو نظام لتخصيص إال أنه تبقى هناك بعض الكلف التي يتم تخصيصها  -

إلى أي من األنشطة والتي تجمع عند مستوى التستهيالت وفتي اختر األمتر يتتم اختيتار أستاس معتين 

 83لتوزيع هذه الكلف؛

قتاييس ره مجموعتة متكاملتة متن مأن تطبيق النظتام يتطلتب التحديتد الستليم لألنشتطة, بجانتب تتوفي -

 األداء)مسببات التكلفة( بكل نشاط من حيث عدد هذه المسببات أو من حيث نوعها؛

                                                             
 .181,182إسماعيل يحي التكريتي, مرجع سبق ذكره, ص ص  82
 .187,188إسماعيل يحي التكريتي, مرجع سبق ذكره, ص ص  83

 الميزة االستراتجية في تحقيق الميزة التنافسية

مشاركة النشاطات مع  اختيار النشاط األكفء حذف النشاط تخفيض النشاط

 بعضها البعض
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ة تعتمتد تعتبر المعلومات الناتجة من نظام محاسبة التكاليف على أستاس األنشتطة معلومتات داخليت -

متع  هتذه المعلومتاتعلى شبكة األعمتال التتي يتوقتع حتدوثها بتين األنشتطة, لتذلك يجتب أن تستتخدم 

 بعض الحذر عند االستعانة بها في مجاالت القرارات اإلستراتيجية المستقبلية؛

من الواضح أن هناك بعض المشاكل العلمية مازالت دون حل, مثتل اختيتار مستببات التكلفتة, كمتا  -

أوضتتحت الدراستتات العلميتتة أن محتتاوالت تطبيتتق نظتتام التكتتاليف علتتى أستتاس األنشتتطة فتتي مجتتال 

 84تكاليف واتخاذ القرارات اإلدارية لم تكتمل بعد.ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة الفصل الثاني

للقرار أهمية كبيرة داخل المؤسستات وينتتج فتي حالتة وقتوع مشتكلة فبعضتها محتدد األبعتاد 

وربمتا ال , والبعض اآلخر ال يتصف بمثل هذا التحديد وال يتكرر إال على فتترات متباعتدة, ومتكرر
مرة واحدة فقط وينتج عن هذا التنوع فتي المشتكالت تنتوع فتي طبيعتة وشتكل المعلومتات  يحد  إال

التي نحتاجها التخاذ القرارات المناسبة األمر الذي يستدعي إنشتاء نظتم معلومتات قتادرة علتى تلبيتة 

االحتياجتتات المعلوماتيتتة فتتي كافتتة المستتتويات اإلداريتتة وفتتي المجتتاالت الوظيفيتتة خاصتتة أن اتختتاذ 
                                                             

 .44هاشم أحمد عطية, مرجع سبق ذكره, ص  84



 

 
72 

ار السليم أصبح إحدى التحديات التتي نواجههتا اليتوم نظترا للتقلبتات الهائلتة فتي البيئتة المحيطتة القر

 .وتعقد المتغيرات التي تواجهها بالمؤسسة في ظل االتجاه نحو العولمة

لكن ال توجتد طريقتة مثلتى يعتمتد عليهتا كليتا فتي صتياغة , ولقد تعددت أساليب اتخاذ القرار 

لتى المتدير الكتفء اختيتار األستلوب التذي يتوافتق ويتتالءم متع ظتروف مختلف القترارات ويجتب ع

ويجتب , مؤسسته وإمكانياتها حتى بإمكانه التوفيق بين أكثر من قترار مسترشتدا بتالظروف الراهنتة 

أن يكون مرنا في اتخاذ قراره حتى يستطيع تغييره إن وجدت انحرافات في تطبيقه ولكي يصل إلى 

  .أفضل الحلول بأنجع الطرق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالث الفصل

 العمومية األشغال مديرية حالة دراسة

 DTP بمستغانم
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 الفصل الثالث: دراسة حالة مديرية األشغال العمومية

 في اإلسراف محاربة خالل من التسيير وتحسين التكاليف تخفيض نحو التوجه ظل في 

 مصادر أهم من أصبحت التي ,التكاليف محاسبة بأنظمة االهتمام تزايد والوقت، الموارد استهالك

 إستراتيجية من تغير أن يمكن التي ,القرارات من الكثير اتخاذ أساسها على يتم التي المعلومات

 .ومستقبلها حاضرها على يؤثر مما المؤسسة

 وخاصة المؤسسات في التكاليف محاسبة أنظمة تطبيق وراء تكمن التي األهمية من بالرغم 

 وذلك ,الجزائرية المؤسسات في التطبيق محدودة تبقى األنظمة هذه أن إال منها، الحديثة األنظمة

 في الواسعة المعرفة عدم إلى باإلضافة لها القانون إلزامية عدم أهمها يكون أن يمكن أسباب لعدة

 .المؤسسات إطارات أغلبية عند المجال هذا

سيتم  تطبيقه، ومراحل األنشطة، أساس على المبني التكاليف محاسبة نظام استعراض فبعد 

   مديرية األشغال العمومية. على النظري الجانب إسقاط الفصل في هذا

ومن أجل القيام بهذه الدراسة تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين, وفي كل مبحث عدة مطالب,           

كان  إلى عدة مطالبالفصل وانقسم  ,بمستغانم العمومية األشغال مديرية تقديمتم ففي المبحث األول 
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 الهيكلأما المطلب الثاني كان حول  ,بمستغانم العمومية األشغال مديرية عن تاريخية لمحةأولها 

 ودور تطور, وخصص المطلب الثالث حول إدارته ومهام العمومية األشغال لمديرية التنظيمي

 على التكاليف محاسبة تطبيق المبحث الثاني عرض, وتم في الجزائر في العمومية األشغال قطاع

, وقد قسم هذا المبحث إلى مطلبين كان أولها بمستغانم العمومية األشغال مديرية في األنشطة أساس

 التكاليف مسببات اختيار, أما المطلب الثاني تحت عنوان ومراكزها وتكاليفها األنشطة تحديد

 .  التكلفة وأهداف

  

 

 

 

 

 

 

 المبحث األول: قطاع األشغال العمومية في الجزائر 

 لفتتترص خالقتتتا االقتصتتتادي، للنمتتتو جالبتتتا قطاعتتتا بامتيتتتاز العموميتتتة األشتتتغال قطتتتاع عتتتدي 

 ,األختتترى االقتصتتتادية القطاعتتتات بتتتاقي فتتتي حركيتتتة ببعتتتث ذاتتتته الوقتتتت فتتتي ويستتتمح الشتتتغل،

 المطلتتتب .واألجنبتتتي التتتوطني االستتتتثمارين لتطتتتوير عنهتتتا غنتتتى ال قاعتتتدة يشتتتكل فإنتتته وبالتتتتالي

 ر.الجزائ في العمومية األشغال قطاع ودور تطور: األول

 تحتتتتل كونهتتتا ,القاعديتتتة منشتتتاتها تطتتتوير إلتتتى بحاجتتتة الجزائتتتر أن إلتتتى اإلشتتتارة تجتتتدر 

 عليهتتتا رضتفتت التتتتي ,المتوستتط البحتتر فتتتي وحتتتى العربتتتي المغتترب قلتتب فتتتي إستتتراتيجية مكانتتة

 .ومطارات وموانه طرق شبكة على تتوفر أن

 الجزائر في العمومية األشغال قطاع تطور: األول المطلب

 :اآلتي العمومية األشغال قطاع في الجزائر إنجازات ومن 

 متتتتن كلتتتتم 73000 اإلستتتتتقالل غتتتتداة تعتتتتد ال التتتتتي الجزائتتتتر استتتتتطاعت الطتتتترق يختتتتص فيمتتتتا -

 ستتتتنة فتتتتي كلتتتتم 103945 لتبلتتتتم شتتتتبكتها توستتتتيع, تزفيتهتتتتا أعيتتتتد كلتتتتم 18000 منهتتتتا الطتتتترق

 ؛2000
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 غيتتتتر كانتتتت ومنشتتتتات الستتتريعة والطتتتترق الستتتيار الطريتتتق إلنجتتتتاز كبتتترى أهميتتتتة إبتتتالء تتتتم -

 متتتن كلتتتم 637 علتتتى إال 2000 ستتتنة الجزائتتتر تتتتتوفر تكتتتن لتتتم بينمتتتا, اإلستتتتقالل غتتتداة موجتتتودة

 السيارة؛ الطرق

 المتتتوانه عتتتدد شتتتهد 2000 ستتتنة غايتتتة إلتتتى اإلستتتتقالل منتتتذ البحريتتتة المنشتتتات يختتتص فيمتتتا -

 إلتتتى 24 متتتن انتتتقال الصتتتيد ومتتوانه التجاريتتتة المتتتوانه كتتون معتبتتترة زيتتادة بتتتالجزائر المتواجتتدة

 منشأة؛ 32

 ومينتتتتائين تجتتتتاري مينتتتتاء 11 منهتتتتا بحريتتتتة منشتتتتأة 51 حاليتتتتا الجزائريتتتتة الستتتتواحل وتضتتتتم -

 عتتتتدد انتقتتتتل العموميتتتتة األشتتتتغال حصتتتتيلة وحستتتتب, تنتتتتزه ومينتتتتاء صتتتتيد مينتتتتاء 41و نفطيتتتتين

 .أرضيا مطارا 32 إلى 27 من المدني الطيران لحركة المفتوحة المطارات

 يتتتتتوخى مستتتتعى ثمتتتترة تعتتتتد ,العموميتتتتة األشتتتتغال قطتتتتاع تطتتتتوير نشتتتتاطات جميتتتتع إن 

 والتجتتتارة النقتتتل قطاعتتتات علتتتى بالفائتتتدة يعتتتود ممتتتا ,والستتتلع األشتتتخاص تنقتتتل ظتتتروف تحستتتين

 عميقتتة تحتتوالت يشتتهد عتتالم فتتي تحتتديات عتتدة برفتتع يتعلتتق واألمتتر, والستتياحة البحتتري والصتتيد

 .مستدامة بطريقة الجزائر في اإلقتصادي النمو تحقيق أجل من

 فتتتك فتتتي المستتتاهمة المشتتتاريع لهتتتذه واإلجتماعيتتتة اإلقتصتتتادية اإلنعكاستتتات إلتتتى إضتتتافة 

 والوطنيتتتتتة المحليتتتتتة الطبيعيتتتتتة الثتتتتتروات وتئمتتتتتين ,المعزولتتتتتة المنتتتتتاطق مختلتتتتتف عتتتتتن العزلتتتتتة

 .السكان معيشة ظروف وتحسين شغل مناصب واستحدا  ,الطرقات شبكة وعصرنة

( متتتوانه, مطتتتارات, حديديتتتة ستتتكك, طرقتتتات) الوستتتائط المتعتتتدد النقتتتل شتتتبكة تطتتتوير إن 

 التتتوطني الصتتتعيدين علتتتى التجاريتتتة المبتتتادالت تفعيتتتل إطتتتار فتتتي القطتتتاع أولويتتتات بتتتين متتتن يعتتتد

 .والدولي

  الوطني اإلقتصاد في العمومية األشغال قطاع دور: الثاني المطلب

, الحكتتتومي النشتتتاط ضتتتمن أساستتتية حلقتتتة اليتتتوم يشتتتكل العموميتتتة األشتتتغال قطتتتاع أصتتتبح 

, والشتتتغل للثتتتورة المنتتتتج اإلستتتتثمار وترقيتتتة اإلقتصتتتاد تطتتتوير فتتتي إستتتتراتجية بوظتتتائف يقتتتوم إذ

 وطنيتتتتة إستتتتتراتيجية أستتتتس لوضتتتتع الدولتتتتة إرادة متتتتن اآلليتتتتة اإلستتتتتراتيجية الخاصتتتتية تتبتتتتع و

 العزيتتتتز عبتتتتد الستتتتابق اللتتتترئيس التتتتتاريخي اإللتتتتتزام ويشتتتتهد, مستتتتتدامة تكتتتتون أن أراد لتنميتتتتة

 الستتتتيار للطريتتتتق القتتتترن مشتتتتروع غتتتترار علتتتتى الكبتتتترى المهيكلتتتتة المشتتتتاريع يتبنتتتتى, بوتفليقتتتتة

 التتتوطني اإلقتصتتتاد وتطتتوير اإلقلتتتيم لتهيئتتتة الكبتترى الخيتتتارات تجستتتيد أهميتتة علتتتى غتتترب-شتترق

 :خالل من

 النمو؛ دفع في القوية المساهمة -

 الشغل؛ سياسة في الهامة المساهمة -
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 المضتتتتاعف التتتتأثير وكتتتذلك المستتتجلة االستتتتثمارات ختتتتالل متتتن التنميتتتة فتتتي المباشتتتر التتتتأثير -

 األخرى؛ النشاط لقطاعات

 وإنجتتتاز الشتتتغل علتتتى الهامتتتة اإلنعكاستتتات ختتتالل متتتن التتتوطني التتتدخل سياستتتة فتتتي المشتتتاركة -

 وتتتتتتوفير العموميتتتتتة الخدمتتتتتة تقتتتتتديم وكتتتتتذا, الوطنيتتتتتة اإلنتتتتتتاج وستتتتتائل طتتتتترف متتتتتن المشتتتتتاريع

 .القاعدية الهياكل من كبرى تجهيزات

 

 

 

 

 

 بمستغانم لمحة تاريخية عن مديرية األشغال العمومية: الثالثالمطلب 

تتتتدير مديريتتتة األشتتتغال العموميتتتة مشتتتاريع حيويتتتة واستتتعة النطتتتاق تتتتدور حتتتول شتتتبكة 

واليتتتة مستتتتغانم اللمطتتترات, وعتتتدد محتتتدود متتتن فلعتتتدم امتتتتالك الطتتترق والمتتتوانه والمطتتتارات, 

بتتته القطتتتاع أكثتتتر متتتن عتي تتتتدارة الطتتترق الإل متتتوانه  اثنتتتان فقتتتط, فهتتتي تعطتتتي أهميتتتة كبيتتترو

 .غيره

 بمستغانم االشعال العمومية خية عن مديريةالفرع األول: لمحة تاري

لقتتد أسستتت مديريتتة األشتتغال العموميتتة فتتي العاصتتمة وقتتد متترت بعتتدة مراحتتل وتعتتددت 

يتتتر إستتتمها تغ 1965تحتتتت إستتتم البنتتتاء والعمتتتل والنقتتتل, وفتتتي  1962أستتتمائها, وقتتتد أنشتتتئت ستتتنة 

أصتتتبح إستتتمها حيتتتث  1989 ستتتنة هتتتذا اإلستتتم إلتتتى غايتتتة, وبقتتتت علتتتى إلتتتى األشتتتغال العموميتتتة

وذلتتتك ستتتنة األشتتتغال العموميتتة وزارة إستتمها علتتتى  استتتتقر, وفتتي األخيتتتر الجديتتد وزارة التجهيتتتز

 تتغير رغم تغير الحكمومات. , وإلى يومنا هذا لم2000

ذكر مديريتتتتة األشتتتتغال يتتتتريات عبتتتتر كامتتتتل تتتتتراب التتتتوطن ومنهتتتتا تتتتتم إنشتتتتاء عتتتتدة متتتتدي

 العمومية بمستغانم والتي تضم أربعة مصالح وهي كاآلتي:

 ؛مصلحة المنشات المطارية والبحرية -

 ؛مصلحة اإلدارة والوسائل -

 ؛مصلحة استغالل وصيانة شبكة الطرق -

 منشات الطرق.مصلحة تنمية  -
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ألنهتتتا  ,يمكتتتن إعتبتتتار  المديريتتتة كمؤسستتتة صتتتناعية لكنهتتتا ال تتمتتتتع باإلستتتتقاللية الماليتتتة

ليستتتت ملتتتك الختتتواص فهتتتي تبقتتتى ملتتتك متتتن أمتتتالك الدولتتتة, واألخيتتترة هتتتي التتتتي تتتتتحكم فتتتي 

 ميزانيتها ومشروعاتها.

 األشغال العمومية بمستغانم مديرية الفرع الثاني: إنجازات وأهداف

يمتلتتتك القطتتتاع  إمكانتتتات هامتتتة متتتن المتتتوارد البشتتترية، علتتتى درجتتتة عاليتتتة متتتن الكفتتتاءة، 

التنفيتتتتتذ، إعتتتتتداد الدراستتتتتات، تستتتتتيير األشتتتتتغال الكبتتتتترى وكتتتتتذا إدارة المشتتتتتاريع  ولهتتتتتم مهتتتتتام

واإلشتتتراف عليهتتتا, وكتتتذلك احتتتترام المعتتتايير وتطبيتتتق التنظتتتيم التقنتتتي، وكتتتذا نوعيتتتة الدراستتتات 

وعيتتتتتة المنشتتتتتات القاعديتتتتتة وصتتتتتيانتها، وكتتتتتذا جتتتتتودة الخدمتتتتتة والمتتتتتواد والمنشتتتتتات, تحستتتتتين ن

 العمومية واحترام دفاتر الشروط المتعلقة بتنازالت الخدمة العمومية.

 األشغال العمومية بمستغانم مديرية أوال: إنجازات

فتتتي  Direction des travaux publicsيتمثتتل عمتتتل مديريتتتة األشتتتغال العموميتتتة 

 .إنجاز وصيانة وتدعيم الطرق السيارة والمطارات إضافة إلى التهيئة الحضرية

 المشاريع المنجزة أو في طريق اإلنجاز -1

 المشاريع المنجزة من طرف مديرية األشغال العمومية بمستغانم هي كاآلتي:  

 كلم؛ 42بين مستغانم وبن عبد المالك رمضان  11طريق وطني رقم  -

 كلم؛ 5.5بوقيرات الذي يزيد طوله عن إنجاز ممر  -

 كم و من كهربة االلتفافية لجامعة الخروبة؛ 2.8تطوير معبر المدينة على بعد  -

 ٪؛95على مستوى أوالد المالح الذي تبلم نسبة أعماله حاليا  07 رقم طريق الوالية -

 ة؛ يربط الميناء بسيدي خطاب مرورا بمركز الفروسيالطريق السريع االزدواجي  -

تمتتتت ي ، والتتتتثالثتتتة جستتتور علتتتى مستتتتوى وادي خريتتتل،  وادي العابتتتد ووادي ستتتيدي موستتتى -

 ٪؛65حاليها بنسبة  فيها األعمال

غليتتزان  واليتتة وددي علتتي وحتتديستتبالتتذي يتتربط عشعاشتتة  90تحتتديث الطريتتق التتوطني رقتتم  -

 كلم؛33على مسافة 

 الهندسية بالنسبة لمستغانم؛الصيانة السنوية للطرق السريعة الوطنية والهياكل  -

 تحديث الدراسة اإلرشادية لميناء مستغانم؛ -

 إعادة تأهيل مطار مستغانم. -
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 األشغال العمومية بمستغانم مديريةثانيا: أهداف 

 :في ما يلي تتمثل أهداف المديرية

 لمديرية األشغال العمومية بمستغانم المخطط اإلداري -1

مواكبتتتة و ,ة التقنيتتتات التكنولوجيتتتة والبشتتتريةترقيتتت للمديريتتتة هتتتيمتتتن األهتتتداف اإلدرايتتتة  

بلتتتتورة نشتتتتاط المديريتتتتة األساستتتتي حتتتتول  , وأيضتتتتاأستتتتلوب إدارة الجتتتتودة فتتتتي المديريتتتتة تطتتتتور

 المشاريع الكبرى.

 األشغال العمومية بمستغانم مديريةمخطط  -2

 تأستتتتيس فتتتتروع فتتتتي النشتتتتاطات المختلفتتتتة منهتتتتا الطتتتترق يهتتتتدف مخطتتتتط المديريتتتتة إلتتتتى 

 ,وتحديتتتد األوليتتتات للتخطتتتيط الحضتتتريوضتتتع وتطتتتوير الهياكتتتل ا ألساستتتية , وكتتتذلك والحتتتدائق

واإلستتتتكاني فتتتتي عمتتتتوم الجمهوريتتتتة متتتتن ختتتتالل تطتتتتوير أجهتتتتزة التتتتوزارة لكتتتتي تكتتتتون   ,البيئتتتي

 قادرة على مواكبة النمو.

 لمديرية األشغال العمومية بمستغانم المخطط اإلجمالي -3

ووضتتتع المواصتتتفات القياستتتية والتقتتتديرات  ,فنيتتتة والتصتتتميماتلإعتتتداد الدراستتتات والبحتتتو  ا -

لمختلتتتف المشتتتروعات اإلنشتتتائية والعمرانيتتتة التابعتتتة للتتتوزارة واألجهتتتزة الحكوميتتتة واإلشتتتراف 

 المباشر على تنفيذها وصيانتها؛  

أو التتتتي ستتتتقوم  ,اإلشتتتراف علتتتى الدراستتتات الفنيتتتة والتصتتتميمات الخاصتتتة بالمشتتتاريع المعتتتدة -

 بتنفيذها جهات محلية أو أجنبية؛

يع اإلنشتتتتائية ات الدولتتتتة والقيتتتتام بتنفيتتتتذ المشتتتتاراإلشتتتتراف علتتتتى تنفيتتتتذ كافتتتتة مبتتتتاني ومنشتتتت -

ه للسياستتتة العامتتتة  ,والستتتكنية المختلفتتتة وكتتتذلك شتتتبكة الطتتترق الداخليتتتة والخارجيتتتة للمتتتدن طبقتتتا

لشتتتتركات المتخصصتتتتة  للتنفيتتتتذ ولهتتتتا فتتتتي ستتتتبيل ذلتتتتك اقتتتتتراح إنشتتتتاء المؤسستتتتات وا ,للدولتتتتة

ه  ويجتتتتوز لهتتتتا االستتتتتعانة بخبتتتترات عربيتتتتة أو أجنبيتتتتة لمستتتتاعدتها فتتتتي تنفيتتتتذ هتتتتذه المهمتتتتة وفقتتتتا

 للتشريعات النافذة؛

إعتتتتتداد وتجهيتتتتتز وثتتتتتائق المناقصتتتتتات للمشتتتتتروعات اإلنشتتتتتائية ألجهتتتتتزة الدولتتتتتة واإلشتتتتتراف  -

ه لقتتت انون المناقصتتتات والمزايتتتدات والرقابتتة متتتن الناحيتتتة الفنيتتتة علتتتى مقتتتاوالت األعمتتتال لهتتتا طبقتتتا

 والمخازن الحكومية؛
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إجتتتراء البحتتتو  والدراستتتات الفنيتتتة الهادفتتتة إلتتتى تطتتتوير األعمتتتال الفنيتتتة فتتتي مجتتتاالت البنتتتاء  -

وشتتتتبكة ا لطتتتترق والجستتتتور الداخليتتتتة والخارجيتتتتة للمتتتتدن  والتركيبتتتتات  ،واإلنشتتتتاءات والتعميتتتتر

امتتتتة والوثتتتتائق والرستتتتتومات ا والمقتتتتاييس الع، عية بمتتتتا فتتتتي ذلتتتتك إعتتتتتداد المواصتتتتفاتالصتتتتنا

لهندستتتتتية ا لألختتتتترى باالستتتتتتعانة متتتتتع التتتتتدور العلميتتتتتة ومراكتتتتتز البحتتتتتو  العربيتتتتتة واألجنبيتتتتتة 

 المتخصصة ني هذا المجال؛

دراستتتتة إنتتتتتاج واستتتتتخدام متتتتواد البنتتتتاء المحليتتتتة والتتتتتي تتطلبهتتتتا طبيعتتتتة نشتتتتاطات التتتتوزارة  -

فادة منهتتتتا فتتتي حاجتتتات البنتتتتاء ومرافقهتتتا بهتتتدف تطتتتتوير صتتتناعة متتتواد البنتتتتاء المحليتتتة واالستتتت

 والتشييد؛

لتتتتي تتناستتتب واألغتتتراض باتهتتتا فتتتي الختتترائط فتتتي شتتتتى صتتتورها احصتتتر ممتلكتتتات الدولتتتة وإث -

 االقتصادية المختلفة؛

 ,إعتتتتتداد الشتتتتتروط العامتتتتتة ألعمتتتتتال البنتتتتتاء والعقتتتتتود النموذجيتتتتتة لجميتتتتتع األعمتتتتتال اإلنشتتتتتائية -

 ,ل الجهتتتات المختصتتتة واإلشتتتراف عليهتتتاوالمعماريتتتة فتتتي الدولتتتة والعمتتتل علتتتى إقرارهتتتا متتتن قبتتت

 ومتابعة تطبيقها من قبل الوزارة والمقاولين المنفذين للمشروعات؛

وستتتجل خبتتتراتهم  ,وضتتتع نظتتتام لتصتتتنيف المقتتتاولين طبقتتتا إلمكانيتتتاتهم الماديتتتة والتقنيتتتة والفنيتتتة -

طتتتة بمتتتا يكفتتتل تنفيتتتذ المشتتتروعات المنا ,الستتتابقة وتنظتتتيم عالقتتتة المقتتتاولين بأصتتتحاب األعمتتتال

 بهم وضمان الحقوق العادلة للطرفين؛

 اإلشراف على أعمال المكاتب الهندسية ومنحها اإلجازات بالصالحيات بحسب قدراتها؛ -

وكتتتذلك صتتتيانة  ,إجتتتراء الدراستتتات الفنيتتتة ألغتتتراض صتتتيانة وتتتترميم مبتتتاني ومنشتتتا ت الدولتتتة -

عمليتتتتتات  وتتتتترميم شتتتتتبكة الطتتتترق والجستتتتتور الداخليتتتتة والخارجيتتتتتة للمتتتتدن واإلشتتتتتراف علتتتتى

 تنفيذها؛                      

وكتتتذلك  ,إجتتتراء الفحوصتتتات المختبريتتتة لمتتتواد البنتتتاء المستتتتخدمة فتتتي المشتتتروعات اإلنشتتتائية -

لألعمتتتتال  اإلنشتتتتائية  ,القيتتتام بأعمتتتتال الفحوصتتتتات الالزمتتتتة للتربتتتتة لتلبيتتتتة المتطلبتتتتات األساستتتتية

 .ا واستخدامهاالخاصة بالمباني والطرق والجسور وإصدار تصاريح صالحياته

 مهام إدارة مديرية األشغال العمومية بمستغانم : لرابعلمطلب اا

لضتتتتتمان الستتتتتير الحستتتتتن للمديريتتتتتة وضتتتتتمان ختتتتتدمات منتطمتتتتتة وواضتتتتتحة للعتتتتتاملين 

 يستوجب ضرورة معرفة الهيكل التنظيمي.
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 لمديرية األشغال العمومية بمستغانم لفرع األول: الهيكل التنظيميا

 التنظيمي في الشكل التالي:عرض الهيكل 

 يةلتنظيمي لمديرية األشغال العمومالهيكل ا (: 01-03الشكل رقم)

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متتتن إعتتتداد الطالتتتب اعتمتتتادا علتتتى معلومتتتات مقدمتتتة متتتن طتتترف مديريتتتة األشتتتغال المصتتتدر: 

 العمومية بمستغانم.

 ة لهاوالبنية التحتياألشغال العمومية بمستغانم مديرية الفرع الثاني: مهام إدارات 

 لفتتترص خالقتتتا االقتصتتتادي، للنمتتتو جالبتتتا قطاعتتتا بامتيتتتاز العموميتتتة األشتتتغال قطتتتاع يعتتتد 

. األختتترى االقتصتتتادية القطاعتتتات بتتتاقي فتتتي حركيتتتة ببعتتتث ذاتتتته الوقتتتت فتتتي ويستتتمح الشتتتغل،

 . واألجنبي الوطني االستثمارين لتطوير عنها غنى ال قاعدة يشكل فإنه وبالتالي

 المديرية

مصلحة المنشآت 

  المطارية والبحرية

مكتب دراسات 

المنشآت المطارية 

 وإنجازها

مكتب دراسات 

المنشآت البحرية 

 وإنجازها

 مصلحة اإلدارة والوسائل

مكتب الميزانية 

والمحاسبة 

 والوسائل

مكتب تسيير 

 الموارد البشرية

مكتب الصيانة 

 والمحافظة

مكتب الصفقات 

 والمنازعات واألرشيف

 مصلحة إستغالل وشيانة شبكة الطرق

مكتب صيانة 

 منشآت الطرق

مكتب استغالل منشآت 

 الطرق وأمن الطرق

مكتب استغالل المنشآت الفنية 

 وصيانتها

 مصلحة تنمية منشآت الطرق

مكتب دراسات 

 منشآت الطرق

مكتب إنجاز منشآت 

 الطرق

 مكتب إنجاز المنشآت الفنية

الفرع الوظيفي 

 البحري

الفرع الوظيفي 

 لتسيير حظائر

الفرع اإلقليمي 

 لدائرة عين تادلس

الفرع اإلقليمي 

 لدائرة سيدي علي

الفرع اإلقليمي 

 لدائرة بوقيرات
الفرع اإلقليمي 

 لدائرة مستغانم

فرع دائرة 

 عشعاشسة
 فرع دائرة عين نويصي فرع دائرة ماسرى
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 األشغال العمومية بمستغانم مديريةأوال: مهام 

تتتتتألف مديريتتتة األشتتتغال العموميتتتة متتتن عتتتدة مصتتتلحات تعمتتتل علتتتى تستتتيير المديريتتتتة 

 وضمان جودة العمل, ويمكن توضيح الهيكل التنظيمي للمديرية كالتالي:

أربعتتتتتة مصتتتتتلحات وتستتتتتعة فتتتتتروع وتختتتتتول لهتتتتتا  هتتتتتي المشتتتتترف األول علتتتتتىالمديريةةةةةة:  -1

 الصالحيات الالزمة إلتخاذ القرارات التي تراها مناسبة.

تتكتتتتون متتتن مكتتتتتب دراستتتتات المنشتتتتات البحريتتتتة  مصةةةلحة المنشةةةةات المطاريةةةةة والبحريةةةةة: -2

 وإنجازها ومكتب دراسات المنشات المطارية وإنجازها, مكتب الصيانة والمحافظة.

تتكتتتتون متتتتن مكتتتتتب الميزانيتتتتة والمحاستتتتبة والوستتتتائل, مكتتتتتب ئل: مصةةةةلحة اإلدارة والوسةةةةا -3

 تسيير الموارد البشريية و مكتب الصفقات والمنازعات واألرشيف.

تتكتتتتون متتتن مكتتتتتب صتتتيانة منشتتتتات الطتتتترق, مصةةةلحة اسةةةةتغالل وصةةةيانة شةةةةبكة الطةةةرق:  -4

 مكتب استغالل منشات الطرق وأمن الطرق و مكتب استغالل المنشات الفنية وصيانتها.

تتكتتتون متتتن مصتتتلحة دراستتتات منشتتتات الطتتترق, مكتتتتب مصةةةلحة تنميةةةة منشةةةات الطةةةرق:  -5

 إنجاز منشات الطرق ومكتب إنجاز المنشات الفنية.

الفتتتترع التتتتوظيفي البحتتتتري, الفتتتترع التتتتوظيفي لتستتتتيير حظتتتتائر, الفتتتترع اإلقليمتتتتي الفةةةةروع:  -6

لتتتدائرة بتتتوقيرات, لتتتدائرة عتتتين تتتتادلس, الفتتترع اإلقليمتتتي لتتتدائرة ستتتيدي علتتتي, الفتتترع اإلقليمتتتي 

الفتترع اإلقليمتتي لتتدائرة مستتتغانم, فتترع دائتترة عشعاشتتة, فتترع دائتترة ماستترى, فتترع دائتترة عتتين 

 النويصي.

 ثانيا: البنية التحتية للمديرية

 تحتوي على ما يلي:

 أماكن العمل والتجمعات االجتماعية.البنايات:  -1

 وتساعد في العمليات اإلنتاجية. المجموعات أو البرامج واآلالت: -2

 ووسائل اإلتصال. ةمن لوجيستيكيالخدمات األساسية:  -3

المبحةةةةث الثةةةةاني: تطبيةةةةق محاسةةةةبة التكةةةةاليف علةةةةى أسةةةةاس األنشةةةةطة فةةةةي مديريةةةةة األشةةةةغال 

 بمستغانم العمومية

فتتتتتي الكثيتتتتتر متتتتتن  محاستتتتتبة التكتتتتتاليف علتتتتتى أستتتتتاس األنشتتتتتطةتطبيتتتتتق  عتتتتتدملنظتتتتترا 

منهتتتتتا اقتصتتتتتار عمليتتتتتة وضتتتتتع نظامهتتتتتا محتتتتتل التشتتتتتغيل علتتتتتى  حتتتتتتى المتقدمتتتتتة المؤسستتتتتات,

متتن ختتتالل هتتتذا ستتتيتم حاستتتبة وكتتذا علتتتى محتتالت التتتتدقيق, فالمؤسستتات عالميتتتة مختصتتة فتتتي الم

متتن محاولتتتة عتترض المراحتتتل  هتتتذه الطريقتتة عمليتتتا, لكتتن ال يمنتتتعالعمتتل المتواضتتع إلتتتى تمثيتتل 
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مديريتتتة موضتتتوع الدراستتتة األساستتتية المتبعتتتة فتتتي تجستتتيد هتتتذا المنظتتتور, ونظتتترا لكبتتتر حجتتتم ال

وكتتتون وحتتتداتها متراميتتتة األطتتتراف داختتتل المديريتتتة متتتع صتتترامة النظتتتام التتتداخلي وصتتتعوبة 

 التنقل جراء تنظيم السير.

 المطلب األول: تحديد األنشطة وتكاليفها ومراكزها

ن فتتتإ ,استتتبة التكتتتاليف علتتتى أستتتاس األنشتتتطةمراحتتتل وضتتتع نظتتتام مح ةختتتالل دراستتت متتتن

ثتتتم التجميتتتع  ,هتتتي إعتتتداد مدونتتتة األنشتتتطة بواستتتطة التحليتتتل الشتتتاملالخطتتتوة الحاستتتمة فتتتي ذلتتتك 

 بالشكل الذي يخدم األهداف التي ترمي المديرية إلى تحقيقها من خالل هذا النظام الجديد.

 الفرع األول: تحديد األنشطة

تهتتتدف هتتتذه الخطتتتوة إلتتتى اختيتتتار درجتتتة الدقتتتة فتتتي وصتتتف مختلتتتف األنشتتتطة, وتستتتاعد 

المديريتتتتة فتتتتي الشتتتتكل أنشتتتتطة أفقيتتتتة وتحديتتتتد عتتتتدد وطبيعتتتتة األنشتتتتطة علتتتتى تبستتتتيط نمذجتتتتة 

البستتتيط التتتتالي بعتتتض األهتتتداف التتتتي تبحتتتث  الممارستتتة داختتتل كتتتل مصتتتلحة, ويعطتتتى المخطتتتط

 عنها أي مؤسسة في إطار تطبيق محاسبة األنشطة.

(: تحديد األنشطة02-03) الشكل رقم

 

مصلحة االدارة والوسائل والمديرية من اعداد الطالب اعتمادا على معلومات مقدمة من طرف  المصدر:

 األشغال العمومية بمستغانم

 ,نظتتترا لتعتتتدد األنشتتتطة فتتتي الواقتتتع العملتتتي فضتتتال عتتتن تعقتتتدها وصتتتعوبة التتتربط بينهتتتا

فإنتته يتعتتين اختيتتار بعتتض األنشتتطة ليتتتم تطبيتتق  ,وبتتين أغتتراض التكلفتتة المختلفتتة فتتي المديريتتة

عتتتتداد قائمتتتتة األنشتتتتطة دورا مهمتتتتا فتتتتي إيلعتتتتب نظتتتتام التكتتتتاليف علتتتتى أستتتتاس األنشتتتتطة عليهتتتتا, 

ستتتواء كانتتتت صتتتناعية أو خدميتتتة, كمتتتا  ,وضتتتع نظتتتام يرتكتتتز علتتتى األنشتتتطة فتتتي أيتتتة مؤسستتتة

تعتبتتر هتتذه المرحلتتة المنطلتتق األساستتي وهتتذا متتن ختتالل إحصتتاء كافتتة األنشتتطة التتتي يقتتوم بهتتا 

 كل شخص أو مصلحة من مصالح المديرية.

 أسباب إعداد قائمة األنشطة

 مردودية الزبائن و األسواق...الخمعرفة األنشطة,  -

 الزبائن حسب مردوديتهم. بجذ -

 معرفة المنتوجات األكثر مردودية. -

 معرفة قيمة الحسومات الممكن منحها. -

 إعادة التسعير. -

 التعرف على النشاط غير المستغل )الطاقة المعطلة(. -
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 إلى ثالثة أصناف وهي كاآلتي: األشغال العمومية  مديريةتقسيم أنشطة  يتمس

أنشطة التموين أوال:  

نشاط استالم , ثانيا إعداد الطلبيات أولها ثالثة أنشطة ولقد تم تقسيم هذه األنشطة إلى         

نشاط تخزين المواد. , وأيضاالطلبيات  

أنشطة اإلنتاج ثانيا:  

, نشاط هندسة اإلنتاج, ونشاط تصميم المنتجات لإلنتاج عدة أنشطة وهي كالتالي:         

نشاط النقل.و ,نشاط التعبئة, باإلضافة إلى نشاط الفحص  

 

أنشطة الصيانة ثالثا:  

نشاط إعداد الفواتير.و ,نشاط صيانة اآلالت وتتمثل في:              

 الفرع الثاني: تحديد تكاليف األنشطة

وضح في هذا الفرع إجراءات تحديد ي بعد تحديد األنشطة يتم تحديد تكلفة كل نشاط, حيث             

تكاليف كل  نشاط, ومن أجل ذلك سوف يتم تتبع التكاليف المسجلة في المحاسبة العامة في الصنف 

 السادس مع األخذ في الحسبان ما يلي:

 أوال: المواد االستهالكية

تهالكات المباشرة والتي تتمثل في:يجب أوال طرح االس        

طريقة مسك المخزون عن المواد. -  

كيفية تقسيم حركات المخزون. -  

وبعد ذلك نطرح االستهالكات المباشرة لألنشطة وهي: مستلزمات المكاتب, أدوات ومتطلبات 

        المطاعم..ال .

 وهذه التكاليف يصعب اختيار مسببات تكلفة لها.

ماتثانيا: الخد  

  وتتمثل في:

: تنقل اإلطارات تتحملها اإلدارة العامة.مصاريف المهمات والتنقالت -1  
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وتنقستتتتتم إلتتتتتى مصتتتتتاريف الهتتتتتاتف النقتتتتتال, وتوزيتتتتتع بحستتتتتب عتتتتتدد مصةةةةةاريف الهةةةةةاتف:  -2 

 اإلطارات في كل نشاط, أما مصاريف الهتف الثابت فتوزع بحسب المراكز الهاتفية.

وتضتتتم مصتتتاريف محتتتافا الحستتتابات والموثتتتق وتعتبتتتر مصتتتاريف مباشتتترة  األجةةةور للغيةةةر: -3 

 إلدارة العامة.

وهتتتي أيضتتتا يمكتتتن تتبعهتتتا إلتتتى األنشتتتطة بحستتتب فتتتاتورة كتتتل عمليتتتة مصةةةاريف الصةةةيانة:  -4 

 صيانة.

 أعباء المستخدمين ثالثا:

وتتمثتتتل فتتتتي مستتتتتخدمي الوستتتتائل المشتتتتتركة واإلدارة وكتتتتل هتتتتذه المصتتتتاريف مباشتتتترة   

 أجور المستخدمين غير المنتجين.ألنشطة 

 يةئاألعباء الجبارابعا: 

وهتتتتي تمثتتتتل الضتتتترائب والرستتتتوم وتعتبتتتتر غيتتتتر مباشتتتترة فإنهتتتتا تحمتتتتل إلتتتتى األنشتتتتطة   

 الداعمة.

 الماليةخامسا: األعباء 

وهتتتتي تختتتتص المصتتتتاريف الملتتتتتزم بهتتتتا بعتتتتد أو قبتتتتل عمليتتتتة االستتتتتغالل وهتتتتي تحمتتتتل   

 أنشطة داعمة.

 اتمخصصات االهتالك :سادسا

وهتتتي تختتتص األعبتتتاء مخصصتتتات اإلهتتتتالك الستتتتثمارات غيتتتر المنتجتتتة مثتتتل البنايتتتات   

 اإلدارية وتجهيزات المكتب وهي تحمل إلى األنشطة الداعمة.

 الفرع الثالث: تحديد مراكز األنشطة

لقتتتد تتتتتم تقستتتتيم األنشتتتتطة إلتتتتى ثالثتتتتة مراكتتتز وهتتتتي: مراكتتتتز التمتتتتوين, مراكتتتتز اإلنتتتتتاج 

 ومراكز الصيانة.

تكتتتون متتتن مجموعتتتة متتتن المراكتتتتز ت بمستتتتغانم, مديريتتتة األشتتتغال العموميتتتة فتتتي حالتتتة

ذكر بعتتتتض منهتتتتا: مراكتتتتز تكستتتتير الحجتتتتارة, مراكتتتتز التزفيتتتتت والتلبتتتتيس, مراكتتتتز إنتتتتتاج يتتتت

 الملبسات, مراكز الصيانة ومراكز العتاد.

 المطلب الثاني: اختيار مسببات التكاليف وأهداف التكلفة

لرئيستتتية, نحتتتاول اقتتتتراح موجهتتتات التكلفتتتة لكتتتل بعتتتد الحصتتتول علتتتى هيكلتتتة األنشتتتطة ا

نشتتتاط, لكتتتن ينبغتتتي مراعتتتاة تتتتوفر المعلومتتتات عتتتن كتتتل مستتتبب تكلفتتتة, ومعرفتتتة عتتتدد المستتتببات 
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لكتتتتل نشتتتتاط والجتتتتدول التتتتتالي يبتتتتين بعتتتتض األنشتتتتطة الرئيستتتتية المتعلقتتتتة بتتتتالتموين واإلنتتتتتاج 

أساستتتها تحميتتتل تكتتتاليف والتوزيتتع, ومختلتتتف التكتتتاليف المتعلتتتق بهتتا, والمستتتببات التتتتي يتتتتم علتتى 

 هذه األنشطة على المنتجات.

 

 

 

 (: األنشطة الرئيسية ومسببات التكلفة01-03جدول رقم )

النشتتتتتتتتاط 

 الرئيسي

النشتتتاط الممثتتتل للنشتتتاط 

 الرئيسي

 أمثلة عن نوع التكاليف مسبب التكلفة

أنشتتتتتتتتطة 

 التموين

نشتتتتتتتتتتتتتاط إعتتتتتتتتتتتتتداد  -

 الطلبيات.

 
 

 

 

نشتتتتتتتتتتتتاط استتتتتتتتتتتتتالم  -

 المواد.

 

 

 
 

 التخزيننشاط  -

 عدد الطلبيات.-

 

 
 

 

عتتتتتتتتتتدد متتتتتتتتتترات  -

 االستالم.

 

 

 

 
مستتتتببات مرتبطتتتتة  -

بالتتتتتتتتتتتدخول إلتتتتتتتتتتتى 

 المخزن.

عتتتتتتتتتتدد متتتتتتتتتترات  -

 التخزين.

 أدوات التسليم. -

 

 تكاليف عامل عون الحاسوب. -

 تكاليف جهاز اإلعالم اآللي. -

 اهتالكات المكتب. -
 تكاليف لوازم المكتب. -

 للمكتب.تكاليف اإلنارة والتدفئة  -

 تكاليف أمين المخزن. -

 تكاليف النقل )تكاليف السائق(. -

تكتتتتتتاليف نقتتتتتتل المتتتتتتواد )تكتتتتتتاليف  -

 الشاحنة(.

 تكاليف عامل عون الحاسوب. -

 تكاليف المكتب. -
 تكاليف أمين المخزن. -

 تكاليف المكتب. -

 تكاليف المخزن. -

 تكاليف عون التخزين. -

 تكاليف عامل عون الحاسوب. -

أنشتتتتتتتتطة 
 اإلنتاج

نشتتتتتتتتتتتاط تصتتتتتتتتتتتتميم  -
 المنتجات.

 نشاط اإلنتاج. -

 نشاط الشحن. -

 نشاط التعبئة. -

نشتتتتتتتتتتتتتاط التنبتتتتتتتتتتتتتؤ  -

 والتخطيط.

 نشاط الفحص. -

 نشاط التخزين. -

 كمية المنتجات. -
عتتتتتتتتتتتدد أوامتتتتتتتتتتتر  -

 اإلنتاج.

عتتتتتتتتتتدد متتتتتتتتتترات  -

 الشحن.

عتتتتتتتتتتدد متتتتتتتتتترات  -

 التعبئة.

 عدد الكشوفات. -

عتتتتتتتتتتدد متتتتتتتتتترات  -

تكتتتتتتتتتاليف الستتتتتتتتتيطرة والرقابتتتتتتتتتة  -
 النوعية.

 تكلفة األقسام المعلقة باإلنتاج. -

 تكلفة الشحن. -

 تكلفة التعبئة. -

 تكلفة التخطيط. -

 تكلفة الفحص. -

 تكلفة التخزين. -
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 الفحص.

عتتتتتتتتتتدد متتتتتتتتتترات  -

 زين.التخ

أنشتتتتتتتتطة 

 الصيانة

نشتتتتتتتتتتتتاط صتتتتتتتتتتتتيانة  -

 اآلالت.

نشتتتتتتتتتتتتتاط إعتتتتتتتتتتتتتداد  -
 الفواتير.

وقتتتتتتتتتتت وعتتتتتتتتتتدد  -

 عمال الصيانة.

 عدد الفواتير -

 تكاليف الوقود وقطع الغيار. -

 تكاليف عمال الصيانة. -

 تكاليف العامل على إعدادها. -
 تكاليف لوازم المكتب. -

 تكاليف جهاز اإلعالم اآللي. -
اعتماد على معلومات مقدمة من طرف مصلحة اإلدارة والوسائل لمديرية المصدر: من إعداد الطالب 

 األشغال العمومية بمستغانم

يوضح الجدول أعاله األنشطة الرئيسية ومسببات التكلفة حيث الحظنا ثالثة أنشطة رئيسية            

 وهي التموين, اإلنتاج والصيانة, ولكل نشاط له عدة تكاليف.

 المطلب الثالث: تحديد معدل تكلفة الوحدة

 يحدد معدل تكلفة الوحدة من مسببات النشاط وذلك حسب العالقة التالية:

 عدد مسببات التكاليف \من المسببات التكلفة = تكاليف النشاطتكلفة الوحدة 

 ويتم تحديد المعدالت كاآلتي:

 أوال: نشاط التموين

 من معدالت نشاط التموين يذكر: 

معدل تكلفة الوحدة لنشاط إلعداد الطلبيات=)تكاليف عامل عون الحاسوب+تكاليف جهاز اإلعالم 

 عدد الطلبيات.\اإلنارة والتدفئة للمكتب+اهتالك المكتب(اآللي+تكاليف لوازم المكتب+ تكاليف 

معدل تكلفة الوحدة لنشاط الستالم المواد=)تكاليف أمين المخزون+تكاليف نقل المواد+تكاليف 

 عدد مرات االستالم.\عامل عون الحاسوب+تكاليف جهاز اإلعالم اآللي+تكاليف النقل(

 ثانيا: نشاط اإلنتاج

 نتاج وهي كالتالي:تعددت معدالت نشاط اإل 

 كمية اإلنتاج.\معدل تكلفة الوحدة لنشاط تصميم المنتجات=تكاليف السيطرة والرقابة النوعية

 األوامر عدد اإلنتاج.\معدل تكلفة الوحدة لنشاط اإلنتاج=تكلفة األقسام المتعلقة باإلنتاج

 عدد مرات الشحن.\معدل تكلفة الوحدة لنشاط الشحن=تكلفة الشحن

 عدد مرات التعبئة.\الوحدة لنشاط التعبئة=تكلفة التعبئة معدل تكلفة
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 عدد الكشوفات.\معدل تكلفة الوحدة لنشاط التنبل والتخطيط=تكلفة التخطيط

 عدد مرات الشحن.\معدل تكلفة الوحدة لنشاط الشحن=تكاليف الشحن

 عدد مرات التخزين.\معدل تكلفة الوحدة لنشاط التخزين=تكاليف التخزين

 طة التوزيعثالثا: أنش

 كالتالي: لنشاط التوزيع وهما عدلينهناك م 

وقت \معدل تكلفة الوحدة لنشاط صيانة اآلالت=تكاليف الوقود وقطع الغيار+تكاليف عمال الصيانة

 وعدد عمال الصيانة.

معدل تكلفة الوحدة لنشاط إعداد الفواتير=تكاليف العامل على إعدادها+تكاليف لوازم 

 عدد الفواتير.\اآلليالمكتب+تكاليف إعالم 

متتتتن  ,ستتتتوف يتتتتتم تخصتتتتيص التكتتتتاليف الخاصتتتتة بكتتتتل نشتتتتاط علتتتتى المنتجتتتتات النهائيتتتتة

ختتتالل استتتتتخدام المعتتتتدالت المحصتتتتل عليهتتتتا متتتتن جتتتراء تحميتتتتل تكتتتتاليف هتتتتذه األنشتتتتطة علتتتتى 

 مسببات التكلفة.

 المطلب الرابع: اتخاذ القرار في مديرية األشغال العمومية بمستغانم

 جميتتتع فتتتي متداخلتتتة عمليتتتة أنهتتتا ذلتتتك اإلداريتتتة، العمليتتتة محتتتور هتتتو القتتترارات اتختتتاذ إن 

 قتتتترارات تتختتتتذ فإنهتتتتا التخطتتتتيط وظيفتتتتة اإلدارة تمتتتتارس فعنتتتتدما ونشتتتتاطاتها، اإلدارة وظتتتتائف

 السياستتات رستتم أو ,الهتتدف وضتتع عنتتد ستتواء الخطتتة وضتتع مراحتتل متتن مرحلتتة كتتل فتتي معينتتة

 لتشغيلها. واألساليب الطرق أفضل اختيار أو المالئمة الموارد تحديد أو البرامج إعداد أو

يعتتتترف أن المتتتتدير العتتتتام فتتتتي أي مؤسستتتتة هتتتتو التتتتذي يتختتتتذ القتتتترارات, وذلتتتتك اعتمتتتتادا  

علتتتى مجموعتتتة متتتن المعلومتتتات التتتتي لديتتته, وكتتتذلك يعتمتتتد علتتتى الخبتتترة فتتتي اتختتتاذ قتتترارات 

 سليمة تخدم أهداف المؤسسة.

 اختالف ومع لها، األمثل لحلا يجدوا أن وعليهم دائمة مشاكل المدراء يواجهحيث  

 هي والتي القرارات، اتخاذ فنيات يتعلموا أن وعليهم مشاكل، جميعا يواجهون اإلدارية ممستوياته

 من يحسن أن ألمكن الفرد تعلمها لو التي والخطوات واإلجراءات القواعد من مجموعة عن عبارة

 .فيها اإلدارية مهاراته يطور وأن للقرارات، اتخاذه

أمتتا بالنستتبة لمديريتتة األشتتغال العموميتتة بمستتتغانم, فالمتتدير عنتتد تنفيتتذ مهامتته فإنتته يتختتذ  

مجموعتتتة متتتن القتتترارات تختتتص مرؤوستتتيه فتتتي كيفيتتتة تنستتتيق مجهتتتوداتهم, أو استتتتثارة دوافعهتتتم 

عتتن طريتتق تحفيتتزهم علتتى األداء الجيتتد أو حستتن معالجتتة األمتتور, ولتتيس لتته القتتدرة علتتى اتختتاذ 

مديريتتتة لتحقيتتتق أهتتتدافها, وذلتتتك راجتتتع لعتتتدة أستتتباب منهتتتا أن المديريتتتة قتتترارات التتتتي تختتتدم ال

ليستتتت لهتتتا استتتتقاللية ماليتتتة, فهتتتي تستتتتمد تمويلهتتتا متتتن طتتترف الخزينتتتة العامتتتة للدولتتتة كمتتتا أن 
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المديريتتتة تملتتتى عليهتتتا مهامهتتتا متتتن طتتترف وزارة األشتتتغال العموميتتتة, فبالتتتتالي القتتترارات التتتتي 

 يتخذها المدير معضمها غير رشيدة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث اتمةخ

عموميتتة بواليتتة مستتتغانم, حيتتث دراستتة حالتتة مديريتتة األشتتغال الفتتي هتتذا الفصتتل  تتتملقتتد 

هتتتذه الدراستتتة إلتتتى قستتتمين, قستتتم نظتتتري وقستتتم تطبيقتتتي, خصتتتص قستتتم النظتتتري علتتتى  تقستتتم

 احيتتتتث تتتتتم عتتتترض هيكلهتتتت زاتهتتتتا, التعتتتترف علتتتتى مكتتتتان المديريتتتتة ونشتتتتأتها وتطوراتهتتتتا وإنجا

 تتتتمالقستتتم التطبيقتتتي أمتتتا  التنظيمتتتي والتعريتتتف بمصتتتالحها وذكتتتر مهامهتتتا الرئيستتتية والثانويتتتة,

أستتتاس األنشتتتطة إلتتتى أنشتتتطة إستتتقاط الجانتتتب النظتتتري عليهتتتا بتطبيتتتق محاستتتبة التكتتتاليف علتتتى 

أنشتتتطة اإلنتتتتاج وأنشتتتطة الصتتتيانة, وبعتتتد تحديتتتد األنشتتتطة تتتتم تحديتتتد تكلفتتتة كتتتل نشتتتاط,  ,التمتتتوين

األنشتتتطة, واختيتتار مستتتببات األنشتتتطة وفتتي األخيتتتر تحديتتتد معتتدل تكلفتتتة الوحتتتدة وتحديتتد مراكتتتز 
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, وتتتتم التطتتترق إلتتتى معرفتتتة متتتدى مستتتاهمة محاستتتبة التكتتتاليف علتتتى أستتتاس متتتن مستتتببات النشتتتاط

 .األنشطة في ترشيد القرار اإلداري في مديرية األشغال العمومية بوالية مستغانم

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العامة الخاتمة
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 الخاتمة العامة

فمتتتن خاللهتتتا يمكتتتن  ,تعتبتتتر محاستتتبة التكتتتاليف متتتن أهتتتم التقنيتتتات فتتتي مراقبتتتة التستتتيير

لمتختتذ القتترار أن يقتتف علتتى أهتتم االستتتنتاجات بطريقتتة تتتتيح اتختتاذ القتترار المناستتب فتتي الوقتتت 

 المناسب.

لقتتتتتد تطتتتتتور نظتتتتتام محاستتتتتبة التكتتتتتاليف متتتتتن مجتتتتترد عمليتتتتتة تستتتتتجيل متتتتتالي لمختلتتتتتف 

إلتتتى محاستتتبة التستتتيير،كونها تهتتتتم بكتتتل متتتا لتتته عالقتتتة بمهمتتتة اإلدارة، وهتتتي بتتتذلك  المخرجتتتات

عرفتتتت تطتتتورات عديتتتدة، حيتتتث كانتتتت فتتتي بدايتتتة األمتتتر تعتتترف بالمحاستتتبة الصتتتناعية نظتتتر 

الرتباطهتتتتا بهتتتتذا المجتتتتال، ثتتتتم أصتتتتبحت فيمتتتتا بعتتتتد تعتتتترف بالمحاستتتتبة التحليليتتتتة لالستتتتتغالل، 

ة ومحاستتتبة للتستتتيير، وهتتتذا التطتتتور متتتا هتتتو إال لتصتتتبح فتتتي وقتنتتتا الحتتتالي محاستتتبة للمستتتؤولي

نتيجتتتتة لالهتمتتتتام المتزايتتتتد التتتتذي أولتتتتته وتوليتتتته التتتتدول المتقدمتتتتة الستتتتتغالل المتتتتوارد وترشتتتتيد 

األعبتتتتتتاء، إذ يعتبتتتتتتر وستتتتتتيلة ضتتتتتترورية لترتيتتتتتتب وتنظتتتتتتيم المعلومتتتتتتات الماليتتتتتتة، القانونيتتتتتتة 

 واالقتصادية التي تؤثر على الذمة المالية للفرد والمؤسسة.

ال تحتتتوز فعتتتال علتتتى نظتتتام  مديريتتتة األشتتتغال العموميتتتة بمستتتتغانم,راستتتة أن ت الدأوضتتتح

لمحاستتبة األعبتتاء بأغلتتب مقوماتتته وأسستته، وتكتفتتي فقتتط بتتالقوائم الماليتتة وفتتق متتا يمليتته النظتتام 

، ديريتتتةمتتدة لحستتتاب ستتعر التكلفتتتة فتتي المالمحاستتبي والمتتتالي ،فبتتالرغم متتتن أهميتتة الطتتترق المعت

أن تبقتتتى حبيستتتة تلتتتك الطتتترق، وال تهتتتتم بتطبيتتتق طتتترق  يهتتتاه يجتتتب علذلتتتك ال يعنتتتي أنتتت إال أن

تتتتى وإن لتتتم تكتتتن أكثتتتر أختتترى كتحميتتتل التكتتتاليف وتوزيتتتع التكتتتاليف علتتتى أستتتاس األنشتتتطة, ح

فهتتتتي تفيتتتتدها فتتتتي الكثيتتتتر متتتتن عمليتتتتات القيتتتتاس والتحليتتتتل وبالتتتتتالي اتختتتتاذ  ديريتتتتةأهميتتتتة للم

تطبيتتتق طريقتتتة محاستتتبة وذلتتتك ب بحتتتث,الإيضتتتاحه متتتن ختتتالل  ا تتتتمالقتتترارات المالئمتتتة، وهتتتذا متتت
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التكتتتاليف علتتتى أستتتاس األنشتتتطة لحستتتاب تكلفتتتة المؤسستتتة األمتتتر التتتذي يفيتتتد فتتتي اتختتتاذ القتتترار 

 المناسب والوقت المناسب والمكان المناسب.

 

 

 

 

 

 

 

 إختبار فرضيات البحث -1

الفرضتتتية األولتتتى استتتتخلص أنهتتتا صتتتحيحة, ألن محاستتتبة التكتتتاليف تحمتتتل أهميتتتة بالغتتتة فتتتي  -

المؤسستتتة بتوفيرهتتتا لمعلومتتتات تستتتتاعد اإلدارة علتتتى تستتتيير تكاليفهتتتتا, باإلضتتتافة إلتتتى مستتتتاعدة 

اإلدارة علتتتى أداء وظائفهتتتا المختلفتتتة متتتن تخطتتتيط, متابعتتتة, توجيتتته ورقابتتتة, وبتتتالرغم متتتن هتتتذه 

األهميتتة فتتإن األنظمتتة وضتتعت لتماشتتي متتع محتتيط وظتتروف معينتتة فتتالتغير فتتي هتتذه الظتتروف 

يديتتتتة غيتتتتر فعالتتتتة وعتتتتاجزة عتتتتن أداء وظائفهتتتتا خاصتتتتة فتتتتي تتتتتوفير جعتتتتل هتتتتذه األنظمتتتتة التقل

 معلومات دقيقة وسليمة في الوقت المناسب.

يتضتتح ممتتا ستتبق أن الفرضتتية الثانيتتة تحققتتت, وذلتتتك متتن ختتالل الفتترق الواضتتح فتتي الفلستتتفة  -

وآليتتتتة العمتتتتل بتتتتين محاستتتتبة التكتتتتاليف علتتتتى أستتتتاس األنشتتتتطة واألنظمتتتتة التقليديتتتتة, محاستتتتبة 

ى أستتتاس األنشتتتطة يعتبتتتر متتتدخال متكتتتامال وشتتتامال يستتتمح بتتتتوفير معلومتتتات ماليتتتة التكتتتاليف علتتت

وغيتتتتر ماليتتتتة بشتتتتكل دقيتتتتق, وتعتبتتتتر أداة مستتتتاعدة علتتتتى التستتتتيير واتختتتتاذ القتتتترارات اإلداريتتتتة, 

 وبالصورة التي تخدم اإلدارة وتلبي احتياجاتها.

التكتتتاليف فتتتي  الفرضتتتية الثالثتتتة لتتتيس لهتتتا الصتتتحة متتتن األستتتاس, ألن تطبيتتتق نظتتتام محاستتتبة -

مديريتتتة األشتتتغال العموميتتتة غيتتتر ممكتتتن نظتتترا لعتتتدة مشتتتاكل ومعوقتتتات, ممتتتا يعتبتتتر محاستتتبة 

التكتتتاليف أداة غيتتتر مستتتاعدة فتتتي ترشتتتيد القتتترار اإلداري فتتتي مديريتتتة األشتتتغال العموميتتتة لواليتتتة 

 مستغانم.

 نتائج الدراسة : -2
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ات فتتي المؤسستتات الصتتناعية أهميتتة نظتتام محاستتبة التكتتاليف باعتبتتاره أحتتد أهتتم نظتتم المعلومتت -

والخدماتيتتتة, التتتذي لتتته دور جتتتوهري فتتتي خدمتتتة إدارة المؤسستتتة وتزويتتتدها بالمعلومتتتات التكلفيتتتة 

 الالزمة لمساعدتها في أداء وظائفها و تحديد أهدافها؛

يعتبتتتتتر الهتتتتتدف األساستتتتتي لتطبيتتتتتق نظتتتتتام محاستتتتتبة التكتتتتتاليف فتتتتتي المؤسستتتتتات الصتتتتتناعية  -

 في تحديد أسعار المنتجات وقياس تكلفة اإلنتاج؛ والخدماتية, هو مساعدة اإلدارة

إن المتابعتتتتتة الدقيقتتتتتة للعمليتتتتتات تتتتتتتم باالعتمتتتتتاد علتتتتتى تقنيتتتتتات تقستتتتتيم األداء فتتتتتي المؤسستتتتتة  -

االقتصتتتادية والخدماتيتتتة, التتتذي هتتتو مجموعتتتة الدراستتتات التتتتي تهتتتدف إلتتتى التعتتترف علتتتى متتتدى 

 قدرة الوحدة االقتصادية على اتخاذ القرارات المستقبلية؛

بعتتد محاولتتة تطبيتتق محاستتبة التكتتاليف علتتى أستتاس األنشتتطة  فتتي مديريتتة األشتتغال العموميتتة  -

بمستتتغانم محتتل الدراستتة, استتتنتج استتحالة تطبيتتق هتتذا النظتتام وعتتدم المستتاعدة فتتي اتختتاذ القتترار 

 الرشيد.

 التوصيات: -3

لتكتتتاليف ضتتترورة االهتمتتتام أكثتتتر بقستتتم الدراستتتات وإنشتتتاء مصتتتلحة تكتتتون مهامهتتتا االهتمتتتام با -

 من حيث إحصائها، تصنيفها ومعالجتها, واتخاذ القرارات الالزمة بشأنها؛

ننصتتح مديريتتة األشتتغال العموميتتة بمستتتغانم, بتتإبرام عقتتود متتع مراكتتز التكتتوين والكليتتات متتن  -

أجتتتل ضتتتمان خدمتتتة إعتتتادة التأهيتتتل والنهتتتوض بالكفتتتاءات, وتستتتهيل إدمتتتاج جميتتتع العتتتاملين فتتتي 

 تحقيق القيمة المضافة؛

دعتتتتتم قستتتتتم الماليتتتتتة و المحاستتتتتبة بإطتتتتتارات متخصصتتتتتة متتتتتن أجتتتتتل اإلستتتتتهام فتتتتتي تحقيتتتتتق  -

 اإلستراتيجية العامة للمديرية؛

ضتتتترورة إعطتتتتاء أهميتتتتة لمحاستتتتبة التكتتتتاليف علتتتتى أستتتتاس األنشتتتتطة فتتتتي كافتتتتة المؤسستتتتات  -

 الجزائرية. 

 الملخص

فتتي  لقتتد شتتهدت فتتترة الثمانينتتات متتن القتترن العشتترين متتن القتترن الماضتتي, نقطتتة تحتتول

محاستتتبة التكتتتاليف, وذلتتتك بظهتتتور نظتتتام حتتتديث يستتتمى نظتتتام محاستتتبة التكتتتاليف علتتتى أستتتاس 

األنشتتطة ولقتتد تزامنتتت هتتذه الفتتترة متتع فقتتدان الثقتتة فتتي األنظمتتة التقليديتتة, حيتتث إن آليتتة عمتتل 

 النظام الجديد جعل منه نظام إداري تسييري وليس نظام تكلفوي.

لهتتتتا دور هتتتتام حيتتتتث تتتتتوفر معلومتتتتات  إن لمحاستتتتبة التكتتتتاليف علتتتتى أستتتتاس األنشتتتتطة,

حتتتتول التكتتتتاليف تكتتتتون أكثتتتتر دقتتتتة, وتتصتتتتف بالموضتتتتوعية حيتتتتث تعتتتتين اإلدارة علتتتتى اتختتتتاذ 



 

 
93 

القتتتتترارات رشتتتتتيدة كقتتتتترارات التستتتتتعير وقتتتتترارات تخفتتتتتيض التكتتتتتاليف وقتتتتترارات المتتتتتزيج 

 والقرارات الربحية.

كتتتتأداة فتتتي األخيتتتتر ننصتتتتح مديريتتتتة األشتتتتغال العموميتتتتة بمستتتتتغانم لتطبيتتتتق هتتتتذا النظتتتتام 

 إدارية لدعم بناء وإستراتجية التنظيم واخاذ القرارات.

 الكلمات المفتاحية

 المحاسبة, محاسبة التكاليف على أساس األنشطة, اتخاذ القرار. -

 

 

 

Le rèsumè 

Les années quatre –vingt du vingtième siècle passé ont connu un point de 

changement dans la comptabilité des couts et cela avec l’apparition d’un 

nouveau système qu’on appel le système de la comptabilité des couts sur la 

base des activités ; et cette période fut au même temps que le manque de 

confiance aux systèmes traditionnels et cela au fait que l’automatisme du 

travaille de nouveau système a fait de lui un système de la gestion 

administrative et non pas couteux.  

La comptabilité des couts à un rôle important de façon qu’elle fournier des 

information autour des couts sera beaucoup plus précisé et cela de façon 

que l’administration aide à prendre des décisions raisonnables comme 

décisions de la tarification et les décisions de la diminution des couts et les 

décisions de la synergie et la structuration du fabricant et les décisions des 

bénéfices. 

En fin ; nous conseillons Direction des travaux publics à Mostaganem pour 

l’application de ce système comme un moyen administratife pour le 

soutient de la crèation et une stratègie d’organisaion et le prise de 

dècisions. 

Les mots clés: 

la comptabilité.- 
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 .la comptabilité des couts selon les bases activités- 

- la prise de la décision. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والمراجع المصادر قائمة

 



 

 
95 

 

 

 

 

 قائمة المصادر والمراجع

 المراجع باللغة العربية

 أوال: الكتب

 أحمتتتد حلمتتتي جمعتتتة, محاستتتبة التكتتتاليف المتقدمتتتة, الطبعتتتة األولتتتى, دار صتتتفاء للنشتتتر -1

 .1999والتوزيع, عمان, األردن, 

أحمتتتد عطيتتتة هاشتتتم, محاستتتبة التكتتتاليف, التتتدار الجامعيتتتة للطباعتتتة والنشتتتر والتوزيتتتع,  -2

 .2000مصر, 

أحمتتتد باشتتتا وأختتترون, مبتتتادئ التستتتويق الحتتتديث, دار الهنتتتاء للطباعتتتة والنشتتتر, عمتتتان,  -3

 .2000األردن, 

لصتتتناعية, دار البركتتتة للنشتتتر إيمتتتان الهنينتتتي واألختتترس عتتتاطف, محاستتتبة التكتتتاليف ا -4

 .2001والتوزيع, عمان, األردن, 

إبتتتتراهيم نائتتتتب وإنعتتتتام باقيتتتتة، نظريتتتتة القتتتترارات؛ نمتتتتاذج و أستتتتاليب كميتتتتة محستتتتوبة،  -5

 .2015دار وائل للنشر والتوزيع، عمان, األردن, 

إستتتماعيل يحيتتتى التكريتي،محاستتتبة ا لتكتتتاليف فتتتي المنشتتتئات الصتتتناعية بتتتين النظريتتتة  -6

 .2009بيق، الطبعة األولى, دار حامد للنشر و التوزيع، عمان, األردن, و التط

جمعتتتتة الربيعتتتتي كمتتتتال وستتتتعدوني مهتتتتدي البتتتتاقي, محاستتتتبة التكتتتتاليف المتقدمتتتتة, دار  -7

 .2008وائل للنشر والتوزيع, عمان, األردن, 
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