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 مقدمة

حيويا بالنسبة ألي وحدة تعتبر املحاسبة التحليلية فرعا من فروع علوم التسيير ،و قد اصبحت امرا ضروريا و 

اقتصادية بما توفره من معلومات داخلية تفصيلية أحد اهم مصادر املعرفة الالزمة لتأكيد قدرة الوحدة 

االقتصادية على املنافسة في بيئة االعمال املعاصرة ،كما انها تمثل مرحلة متقدمة من التطور الحاصل في الفكر 

التطورات االقتصادية ، فهي تخدم العديد من املستويات االدارية و املحاسبي ألجل التكيف مع املستجدات و 

تساهم بشكل كبير في عملية اتخاذ القرار ،تعتبر املحاسبة التحليلية اداة لتحليل و مراقبة التكاليف بكيفية 

مفصلة و دقيقة ،حيث تستخدم من طرف املؤسسات بصفة دائمة ملساعدتهم في التخطيط و قياس كفاءة 

 و اتخاذ العديد من القرارات، كما انها اداة تساعد املؤسسة في تحقيق االهداف املسطرة. االداة

و في هذا االطار يعد اسلوب املحاسبة التحليلية من االساليب الحديثة و االدوات الهامة ملراقبة التسيير التي 

بصفة دقيقة و مفصلة تسمح بمعرفة تساعد املسير على اتخاذ القرار املناسب ، اذ تقوم بتحليل نتائجها العامة 

النتائج الحقيقية و ذلك من خالل حساب التكاليف املختلفة، و من ثم التعرف على النتائج املحققة على مستوى 

كل منتوج و كل قسم او مركز مسؤولية، هذا ما جعلها تكتسب مكانة أكبر و اوسع في الدول املتقدمة حتى انها 

 . اصبحت تعرف بمحاسبة التسيير

و لكن على الرغم من أهميتها كأداة فعالة في مراقبة التسيير إال انها قد تكون غير موجودة في بعض من مؤسساتنا 

و ذلك نتيجة لعدم وعي بعض مسؤولي املؤسسات باملعنى الحقيقي لها ،ان غياب استعمال املحاسبة التحليلية 

اعادة النظر في اساليب تسييرهم و للتفكير في كان من اهم اسباب ضعف مؤسساتنا ، لذا وجب على مسيريها 

اقامة هذا النظام االستراتيجي خاصة بعد دق ناقوس الخطر في املؤسسات الجزائرية و دخولها في رهانات 

الحفاظ على بقائها في ظل العوملة و املنافسة الشديدة و كذا بوادر انضمام الجزائر للمنظمة العاملية للتجارة 

 قا مما سبق يمكن طرح االشكالية الرئيسية التالية :مستقبال . و انطال

 _ ما مدى تقييم نظام مراقبة التسيير من خالل املحاسبة التحليلية في املؤسسة؟

 و بناءا على االشكالية يمكن طرح جملة من التساؤالت الفرعية التالية :

 ؟ _ ما هي الشروط الواجب توفرها لتطبيق املحاسبة التحليلية في املؤسسة

 _ ما هي االساليب و الطرق التي تستعملها املحاسبة التحليلية لتوفير املعلومات ملراقبة التسيير ؟

 _ فيما تتجلى أهمية مراقبة التسيير في املؤسسة ؟

 فرضيات الدراسة :

 _ اعتماد املحاسبة التحليلية اساس اكتشاف االخطاء و تحديد املسؤوليات.

 مجموعة من الركائز حيث تمثل املحاسبة التحليلية اهمها ._ مراقبة التسيير قائمة على 
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 أهمية املوضوع :

_ توضيح دور نظام املحاسبة التحليلية من أجل مساعدة املسير ملتابعة نشاط املؤسسة و العمل على ان يكون 

 مطابقا لألهداف املسطرة .

 و تحقيق استراتيجيتها املسطرة ._ التعرف على مراقبة التسيير كنظام فعال و ضروري لتسيير املؤسسة 

_ ابراز ضرورة و حتمية تبني هذا النوع من املحاسبة، رغم عدم الزاميته من الناحية القانونية و ذلك ألثرها 

العميق على اكتشاف الثغرات و النقائص التي تتم بقصد أو بدون قصد ، سواء على مراكز املسؤولية أو مراكز 

 االنتاج .

 املنهج املتبع :

لقد اعتمدنا في دراستنا لهذا املوضوع على املنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على التنسيق و االدماج بين 

 الجانب النظري.

 أهداف البحث :

 التحليلية و أهميتها في التسيير الجيد و ضمان استمرارية املؤسسة .مدى تطبيق املحاسبة _ 

 ة في عملية التسيير ._ ابراز الدور الذي تلعبه املحاسبة التحليلي

 أسباب اختيار املوضوع:

 التخصص الذي ندرسه ) تدقيق و مراقبة التسيير ( و عالقته باإلدارة و التسيير._ 

_ التأكد على أن مراقبة التسيير في املؤسسة ال يمكن ان تتمددون املعلومات الدقيقة التي تقدمها املحاسبة 

 التحليلية .

 تقسيمات الدراسة:

تنا إلبراز تقييم نظام مراقبة التسيير من خالل املحاسبة التحليلية ، و أهمية و جودها في املؤسسة في محاول

كنظام للمعلومات يساعد املسير على التشخيص و قياس االداء في اطار مراقبة التسيير ، ارتأينا أن نعالج 

الفصل االول  نظام مراقبة  املوضوع من خالل خطة تتضمن فصلين نظريين و دراسة حالة حيث تناولنا في

تقنيات ني : املبحث االول عموميات حول مراقبة التسيير ،ثم في املبحث الثا مبحثينالتسيير و ذلك من خالل 

 املحاسبة كأداة ملراقبة التسيير .

فيما يخص املبحث االول  مبحثينو في الفصل الثاني تطرقنا الى أساسيات حول املحاسبة التحليلية و تناولنا فيه 

 ث الثاني التكاليف و سعر التكلفة.ماهية املحاسبة التحليلية اما املبح



 
 

 

 

 

 

 

 

 الفصل االول 

اقبة  التسيير نظام مر
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 : تمهيد

ان وجود نظام مراقبة التسيير داخل املؤسسات مهم جدا فهو نظام هدفه األساس ي هو الرقابة الشاملة لكل 

أجل  األنظمة في املؤسسة ، و لهذا فإنه من املهم أن يطبق نظام مراقبة التسيير بطريقة صحيحة و هذا من

ضمان تحقيق األهداف املسطرة و تقييمها من قبل املؤسسات ، و ذلك عن طريق استخدام أدوات مراقبة 

 التسيير مثل : املحاسبة التحليلية ، لوحة القيادة التي تتيح لنا قياس مدى كفاءة و فعالية هذه األهداف

 كاليف املمكنة .و التأكد من سيرورة العمل عل تنفيذها داخل املؤسسة و هذا بأقل الت
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اقبة التسييراملبحث االول :   عموميات حول مر

 من، داخل املؤسسات و ذلك نظرا ملا يقدمه هذا النظام سيير مكانة مهمة في الوقت الراهنيحتل نظام مراقبة الت

 مميزات و خصائص للمؤسسات، و قدرته على توجيهات و ترشيد و تقييم األداء داخلها .

 املطلب االول : تعريف التقييم ومراحل تنفيذه

 الفرع االول :تعريف التقييم

 هناك عدة تعاريف لتقييم نذكر منها :

" بأنه إصدار لغرض ما و يتضمن التقييم استخدام املعايير لتقييم مدى دقة MOUHAN_ حيث عرفه موهان "

 .1و فعالية األشياء 

_ و يعرف التقييم على أنه تقدير منهجي و موضوعي ملشروع او برنامج او سياسة ) جارية أو مكتملة ( و لتصميمها 

و تنفيذها و نتائجها ، و الهدف من ذلك هو تحديد مالئمة األهداف و تحققها ، و كفاية التنمية و فعاليتها و 

 . 2تأثيرها و استدامتها 

 ص التعريف التالي لتقييم :ومن هذه التعاريف يمكن استخال 

" هو عملية منهجية و موضوعية يقدم للمؤسسات خيارات تساعدها على التحسن املستمر ، و هذا من خالل 

 بناء نظريات و نماذج لكي تحقق أهداف بكفاءة و فعالية "

 الفرع الثاني : مراحل عملية التقييم

ء بوضع االقتراحات مرورا بالتنفيذ و التحليل و هذه تمر عملية التقييم بمراحل ابتداء من التحضير و انتها

 :3املراحل موضح في الشكل التالي

 

 

 

 

 

                                                           
 .14، ص2012_ عمار بن عيش ي ، اتجاهات التدريب و تقييم األفراد ، دار أسامة لنشر و التوزيع ، االردن ،1
  .19_ نفس املرجع السابق ص 2
 .29_هبة الطبي ، دليل منظمات املجتمع املدني حول التقييم و املتابعة ، مكتب الشرق األوسط العربي ،ص3
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 (: يبين مراحل عملية التقييم 1_1الشكل رقم)
 

 

Dutgea  . contrôle de gestion 2éne année 2005;2006; p 17 

اقبة التسيير و أهميته  املطلب الثاني : تعريف نظام مر

اقبة التسيير  الفرع األول : تعريف نظام مر

( مراقبة التسيير على أنها : " تلك العملية التي يستطيع من خاللها املسيرون ضمان 1965)  Anthony_ عرف 

 ". 4ر و استخدامها بكفاءة و فعالية من أجل تحقيق أهداف املؤسسة الحصول على املوا

: " على أنها رقابة تسيير تبحث عن إدراك و وضع وسائل معلوماتية موجهة ، لتمكين C . Alazard_ و يعرفها 

 املسؤولين من التصرف و تحقيق التنسيق االقتصادي العام بين األهداف و الوسائل و ما هو محقق ، لذا يجب

 " . 5اعتباره نظاما معلوماتي لقيادة و تسيير املؤسسة كونه يراقب فعالية و نجاعة األداء لبلوغ األهداف 

 و من خالل هذه التعاريف يمكن استنتاج ان مراقبة التسيير تسعى :

  أهداف املؤسسة بكفاءة و فعالية و بأقل تكلفة ممكنة .الى تحقيق 

  النتائج املسطرة و تحليل االنحرافات .تستطيع املؤسسة من خالله أن تقييم 

  يساعد نظام مراقبة التسيير املسيرين على التحكم في أدائهم و هذا من أجل الوصول إلى األهداف

 املسطرة مسبقا.

                                                           
4 _Dutgea ,contrôle de gestion ,2eme année , 2005, 2006 ,p 14.                                                                                                                                                  

 .10، ص 2003سة االقتصادية ) حالة البنوك ( ، دار املحمدية العامة ، الجزائر _ ناصر دادي عدون و آخرون ، مراقبة التسيير في املؤس5

 التحضير
 *تحديد املطلوب و تقييمه

 * بلورة أهداف التقييم

* تحديد مصادر 

 املعلومات.

* تحديد و توفير املوارد 

 البشرية و املادية

* تحديد االدوار و تقييم 

 العمل .

 .* تحددي االطار الزمني 

 التحليل
 *تحليل املعلومات.

االستنتاجات تحديد* 

 الرئيسية و البراهين.

*استخالص الدروس 

 )االيجابيات و السلبية(.

االقتراحات و 

 التخطيط
 .* تحديد و بلورة االقتراحات

 * كتابة مسودة التقرير .

* مناقشة املسودة مع املنظمة 

 و االطراف املعنية .

العمل على الوصول الى اتفاق  *

مع االطراف املعنية ) الحرص 

على ان الهدف الرئيس ي ليس 

للحكم و لكن لتعلم من أجل 

 التطوير ( .

 

 التنفيذ
 * تجميع املعلومات.

 * تصنيف املعلومات .

 * توثيق املعلومات .

 * إخال البيانات.



 الفصل األول:                                                                    نظام مراقبة التسيير   
 

7 

 

اقبة التسيير  الفرع الثاني : أهمية نظام مر

 :6أهمية بالغة في املؤسسات فمن خالله نستطيع أنلنظام مراقبة التسيير _ 

  او ما يعرف بمراكز املسؤولية .املؤسسة الى وحدات إدارية ،تقسيم 

 . تحديد اختصاصات كل وحدة و سلطات أو مسؤوليات املستويات اإلدارية 

  وضع القواعد التنظيمية التي تحكم تنفيذ العمليات املختلفة و تضمن تدفقها في ظل نظام رقابة

 دقيقة.

 مجمل املؤشرات املالية و غير املادية التي تمكن من قياس أداء كل مستوى من املستويات. تسجيل 

 إمداد إدارة املؤسسة بالبيانات التي تساعدها في اتخاذ القرارات و رسم السياسات. كذلك التأكد أن و 

كتساب امليزة جود نظام للرقابة على أنشطة املؤسسة ضرورة حتمية تقضيه اإلدارة العلمية الحديثة ال

 التنافسية .

اقبة التسيير  املطلب الثالث : دور و أهداف نظام مر

اقبة التسيير  الفرع األول: دور نظام مر

دور مهم في املؤسسة كما أنها وظيفة ضرورية تساهم بشكل كبير في مساعدة املسيرين _ لنظام مراقبة التسيير 

 :7على اتخاذ القرارات حيث نجدها تسعى الى

 ارد الفاعلية يعتبر املبدأ األساس ي في النظرية الكالسيكية من االستعمال العقالني و الرشيد ملو  تحقيق

املؤسسة و يتم تحقيق ذلك عن طريق وضع ميزانيات تقديرية ثم مقارنة بين ما خطط له ما تم 

 تحقيقه.

 وجه و  الوقوف على نقاط الضعف التي تعاني منها املؤسسة ملعالجتها و تصحيحها على أحسن

 استنتاج نقاط القوة للتركيز على تدعيمها و تطويرها بصورة دائمة و مستمرة.

  تحقيق الفعالية و هذا بتحقق األهداف التي وضعت مقارنة باملواد املتاحة، و من أجل تحسين

الفعالية يتطلب تطوير ديناميكي ألنظمة املعلومات حتى تتمكن من جمع املعلومات في الوقت املناسب 

 دة على ذلك ضرورة معرفة إيرادات و نفقات املؤسسة.زيا

 ب تحليل االنحرافات التي تكون ناتجة بين النشاط الحقيقي و النشاط املعياري و إظهار و إبراز األسبا

 التي أدت الى هذه االنحرافات و ذلك عن طريق امليزانيات التقديرية .

                                                           
 .167،ص 09/2011_ محمد الصغير قريش ي ، وافع التسيير في املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في الجزائر ، جامعة و رقلة ، الجزائر ، مجلة الباحث ، العدد 11

 . 9،10، ص 2000احمد حسن ظاهر ، املحاسبة اإلدارية ، دار وائل للطباعة و النشر ، االردن  _7
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  تتمش ى مع الوسائل و ذلك باتخاذ و تبني التأكد من صحة مالئمة األهداف املسطرة أو املبرمجة

استراتيجية مدروسة و تسيير فعال و أمثل لألشخاص أو األفراد إذ بهذين العاملين يتمش ى التسيير 

 الفعال لوسائل االستغالل و بالتالي تحقيق األهداف في أقرب وقت و بأقل تكاليف ممكنة.

اقبة التسيير  الفرع الثاني : أهداف نظام مر

نظام مراقبة التسيير تطورا واسعا في مهامه من املهمة املحاسبية الى شموليته لجميع الوظائف دون لقد عرف 

استثناء، له دور فعال في كل من العمليات التخطيطية و إدارة األفراد في املؤسسة فهي إذا العملية املنجزة في 

ت و املوارد املتاحة لغرض بلوغ الهدف وجدة من وحدات املؤسسة للتأكد من التجنيد الجيد و املستمر للطاقا

املحدد باستخدام الفروقات و تحليلها و تحديد أسبابها لتفاديها مستقبال بغية التسيير الحسن ، و فيما يلي 

 :8نلخص أهداف مراقبة التسيير

  تحليل االنحرافات الناتجة عن النشاطات التقديرية و إبراز األسباب التي أدت الى هذه االنحرافات

 . استعمال املوازنات التقديريةب

 . ) ترشيد التكاليف عقلنتها )عدم تضخيم األعباء 

  استنتاج نقاط القوة و استخراج نقاط الضعف و محاولة تدعيم نقاط الضعف باقتراح مجموعة من

 األساليب التصحيحية لتفاديها.

 .)البحث عن سبل لتحسين األداء )ترقية نظام التحفيزات 

 تأكد من االستعمال األمثل للموارد و الطاقات املتاحة من أجل تحقيق األهداف تحقيق النجاعة لل

 املسطرة.

  تحقيق الفعالية و يتم ذلك عن طريق التأكد من تحقيق األهداف املسطرة مع إمكانية تحقيقها حاضرا

 و مستقبال.

هداف و كذا ال مركزية ان هدف مراقبة التسيير يكمن أيض في دراسة الحلول التي تسمح في ظل التسيير باأل 

بة املسؤوليات و تحسين املردودية العامة للمؤسسة على جميع امليادين و األنشطة و تكلفة اإلدارة العامة ملراق

 التسيير و فيما يلي مخطط يوضح أهداف مراقبة التسيير:

 

 

                                                           
8_Norbert Guedj ,le  contrôle de gestion pour améliorer la performance de l'entreprise, op – cit .p:45.                                                                      
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 (: أهداف مراقبة التسيير2_1الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطالب :املصدر

اقبة التسيير : نياملبحث الثا  تقنيات املحاسبة التحليلية كأداة ملر

تشمل املحاسبة التحليلية على مختلف الطرق املستعملة في املراقبة و حساب التكاليف لذلك تسمى بمحاسبة 

 التكاليف، و سنحاول عن طريق هذا املبحث دراسة و تحليل مختلف التكاليف األساسية للمحاسبة التحليلية.

 ريقة التحميل العقالني للتكاليف الثابتةاملطلب األول: ط

 9الفرع األول : تعريف الطريقة

ان طريقة التحميل العقالني للتكاليف الثابتة هي طريقة لتحميل التكاليف الثابتة بطريقة منطقية وواقعية و 

املنتجة، إذ  ذلك عندما يتغير مستوى الفعالية حيث نجده مرتبط بفكرة ثبات التكلفة النهائية بالنسبة للوحدة

أنه من غير املمكن أن نحمل اإلنتاج بكل التكاليف الثابتة عندما يتغير مستوى النشاط أي مستوى الفعالية، و 

بالتالي فإن هذه الطريقة تقوم على تقسيم التكاليف الى تكاليف متغيرة و تكاليف ثابتة و تقض ي هذه الطريقة 

التكاليف الثابتة يعادل نسبة ما استغله هذا الحجم املحقق  بتحميل الحجم املحقق فعال من النشاط بجزء من

                                                           
ص  ،1998، _ بلغيت مداني ، فعالية نظام معلومات املحاسبة في التسيير و اتخاذ القرار، مذكرة تخرج مقدمة لنيل شهادة املاجيستير، جامعة الجزائر9

104. 

 

أهداف عامة )رئيسية ( تساعد على اتخاذ 

 القرارات بالنسبة للمسيرين

 أهداف متفرعة )تفصيلية(

* معالجة املعلومات )اتخاذها كقاعدة في اتخاذ القرار(.     

* تخطيط و وضع القرارات.     

* املراقبة .     

* املراجعة.     
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أي أن حجم االنتاج املحقق يتحمل كل التكاليف اإلنتاجية املتغيرة مضاف إليه جزء من التكاليف الثابتة بقدر 

ابتة ما استغله هذا الحجم من الطاقة اإلنتاجية، و يتحمل تكاليف البيع املتغيرة مضاف إليها جزء من تكاليف الث

للبيع بقدر ما استغله هذا الحجم من الطاقة البيعية القصوى أما التكاليف االنتاجية الثابتة املتبقية و التي 

تقابل الجزء الغير مستغل من الطاقة اإلنتاجية القصوى فال تكون عبئا على االنتاج املحقق و يحمل الى حساب 

من التكاليف البيعية الثابتة . حيث تعتبر طريقة التحميل االرباح و الخسائر، و باملثل يعامل الجزء املتبقي 

، وتقوم على 1915العقالني نتائج ألبحاث االقتصادي املنتسب للتيار الفكري للتنظيم العلمي للعمل، و هذا سنة 

ا اساس تحميل الوحدات املنتجة بالقدر املالئم لها من التكاليف الثابتة ، وفقا ملعامل التحميل الذي يحدد كم

 يلي :

 

 

 و يكون سعر التكلفة وفقا لذلك مستقبال عن حجم النشاط.

 الفرع الثاني : مبدأ الطريقة و كيفية تطبيقها

 10مبدأ الطريقة /1

 الطريقة على مبدأ التفريق بين التكاليف الثابتة و التكاليف املتغيرة، و هذا إليجاد النصيب الذي تمتعتمد 

غاء على املنتجات إضافة الى التكاليف املتغيرة، و الجدوى منها اللتحمل بعدها استغالله من التكاليف الثابتة، 

خدام معامل التحميل العقالني و الذي يعبر عن تأثير تقلبات مستويات االنتاج على تكلفة الوحدة عن طريق است

بتة مستوى الفعالية و قد ذكرنا طريقة حسابه سالفا، و من ثم حساب األعباء الثابتة عقالنيا، بضرب األعباء الثا

 تة،الثاب األعباء الثابتة في معامل التحميل و الناتج يتم جمعه مع االعباء املتغيرة ، و تكون بالتالي تكلفة الوحدة

نتيجة ربط جميع األعباء بمستوى النشاط باستخدام مبدأ األعباء املستغلة. و يختلف تحديد حجم النشاط 

العادي من مركز آلخر و من مؤسسة ألخرى، و يكون إما بساعات العمل أو الكميات املستهلكة، أو غيرها لتكون 

ن فعليا، حيث تأخذ هذه األخيرة في الحسبا كوحدات لقياس املستوى العادي، و ليقارن فيما بعد بالطاقة املمكنة

الحوادث و التوقعات التي تصادف النشاط االنتاجي، قصد تحديد ما يعرف بمعامل التحميل، و الذي من خالله 

 يتعرف املسؤولون على فروق التحميل التي قد تأخذ ثالث حاالت :

 النشاط العادي >النشاط الفعلي  ← 1 >أوال : معامل التحميل 

هذا يعني أن املؤسسة فاقت قدراتها االنتاجية العادية ، و بالتالي فإن املؤسسة حملت أعباء ثابتة أكبر من االعباء 

يضاف الى ←الثابتة الفعلية ، و هطا يظهر فرق موجب ، يمثل ربح للمؤسسة ألنه زيادة في مستوى الفعالية  

 النتيجة .

                                                           
 .82_ سفيان بلقاسم، املحاسبة التحليلية منهج حساب التكلفة، دار األفاق ، الجزائر، ص10

 معامل التحميل = النشاط الحقيقي /النشاط العادي 
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 = النشاط العادي النشاط الفعلي ← 1ثانيا : معامل التحميل = 

ا و معناه أن التكاليف الثابتة الواجبة التحميل تم تحميلها فعليا و بصفة كلية، و عليه فإن الفارق يكون معدوم

 تكون نتائج الطريقة مساوية لنتائج طريقة التكاليف الكلية في هذه الحالة.

 النشاط العادي <النشاط الفعلي  ← 1<ثالثا : معامل التحميل 

هذا يعني أن املؤسسة لم تستعمل طقتها بشكل عادي ، وعليه فأن الفرق يعتبر كأعباء نقص النشاط أو الفعالية 

الفرق يطرح من النتيجة ألنه يمثل خسارة للمؤسسة ، ألنها أنفقت أكثر مما كان يجب عليها نتيجة ضعف  ←

 النشاط.

 و يتم حساب تكلفة املنتجات و فق هذه الطريقة كالتالي:

 

 

 

 ال

 

 

 

 الفرع الثالث : كيفية تطبيق الطريقة

 تحميل االعباء الثابتة على االقسام املتجانسة* 

االعباء غير مباشرة الثابتة و املتغيرة لكل قسم، و تخضع الثابتة للتحميل بواسطة حسب هذه الطريقة نفصل 

معامل التحميل الذي قد يكون و حيد في مجموع أقسام املؤسسة أو تختلف املعامالت بين األقسام و تستعمل 

 الحقيقية .نفس املبادئ في توزيع الخدمات من أقسام مساعدة الى األقسام األساسية في طريقة التكلفة 

 توزيع الخدمات بمعامل التحميل الواحد : /1

في هذه الحالة يتم توزيع كل األعباء حسب طبيعتها إلى جزء ثابت و اآلخر متغير، فالجزء الثابت يضرب باملعامل 

قة التحميل و بالتحديد املجموع املحمل أي ) األعباء الثابتة + األعباء املتغيرة ( يوزع على األقسام بنفس طري

 التكلفة األولية = تكلفة املواد املباشرة + تكلفة األجور املباشرة + لوازم و خدمات مباشرة

تكلفة االنتاج املحملة عقالنيا = التكلفة األولية املباشرة + أعباء إنتاجية متغيرة غير مباشرة + الجزء األعباء 

يا املستغل من االنتاجية الثابتة الغير مباشرة املحملة عقالن  

سعر التكلفة املحملة عقالنيا = تكلفة االنتاج املباع + أعباء التوزيع املتغيرة + الجزء املستغل من أعباء 

 التوزيع الثابتة املحملة عقالنيا 
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التوزيع األولي في األقسام املتجانسة بطريقة التكاليف الحقيقية ثم يجري التوزيع الثانوي و نحسب تكلفة وحدة 

 العمل .

 توزيع الخدمات بمعامالت تحميل مختلفة /1

 يجري التحميل في هذه الحالة بإتباع إحدى الطريقتين التاليتين :

 ول واحد :دازدواج حقول التوزيع داخل ج 

 خطوات العمل بهذه الطريقة كما يلي :ان 

يخصص حقالن لكل قسم األول للنفقات املتغيرة و الثاني للنفقات الثابتة، حيث توزع النفقات و فقا للنسب أو 

ت املفاتيح املعطاة، ثم يحدد جزء النفقات الثابتة املقابل ملستوى الفعالية في القسم و يضاف الى حقل النفقا

 سجل فيسم ، أما الفرق بين مبلغ النفقات الثابتة اإلجمالية و املبلغ املحصل حسب الفعالية فياملتغيرة التابع للق

 حقل فروقات التحميل حسب طبيعته، ثم يتم إكمال التوزيعات كاملعتاد.

 : فتح أو االستعانة بجداول ملحقة 

يقة السابقة بفتح جدولين أو تستعمل هذه الطريقة عندما يكون عدد األقسام مرتفعا و يعتذر السير وفقا للطر 

من ء حلقيتين لكل قسم في هذه الحالة يجرى استعمال جداول ملحقة بإتباع الخطوتين التاليتين : تحديد الجز

النفقات و ذلك في جدول ملحق )ثانوي( بفتح جول النفقات الثابتة الواجب تحميله و بالنسبة لكل نوع من أنواع

 نقل ذلك الجزء الى جدول التوزيع األساس ي . لكل نوع من النفقات الثابتة ، ثم

 الفرع الرابع : أهمية الطريقة في التسيير

لقد وصلت هذه الطريقة الى معالجة القصور الذي تميزت به طريقة التكاليف الكلية في ما يتعلق باملعلومات التي 

تخص أثر تغير مستويات النشاط على أداء املؤسسة ، لذلك هي تساهم من خالل أهميتها مراقبة تسيير املؤسسة 

 :11من خالل 

* مراقبة فعالية التسيير عن طريق تقييم األداء بناء على مالحظة التغيرات التي تحدث في مستويات النشاط من 

خالل الفروق التي تحققها معامالت التحميل العقالني التي تعتبر مؤشرات رقابة فعالة، هذا ما يساعد في البحث 

ستغلة و تحسينها و العمل على تحديد عوامل زيادة عن أسباب الفروق، و اتخاذ إجراءات تشغيل الطاقة الغير م

الفعالية من أجل دراستها و تعميمها، كما تساعد على تقييم الفرص الضائعة من جراء نقص النشاط و الخسارة 

                                                           
 .104،ص2002/2003التحليلية كأداة للتخطيط و مراقبة اإلنتاج، مذكرة لنيل شهادة املاجستير في العلوم االقتصادية ، جامعة الجزائر، _ أحمد طوايبية، املحاسبة 11
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الناتجة عن ذلك، و في الحالة املعاكسة فإن زيادة النشاط يوفر لإلدارة معلومات يمكن استخدامها في التخطيط 

رارات و الرقابة على استغالل الطاقة، و كذا إعداد املوازنات و العمل على تحسين دقة املعايير و اتخاذ الق

 املتعلقة بالنشاط و الطاقة االنتاجية، و استخدام ذلك في حساب التكاليف املتوقعة) التقديرية(.

هولة تحديد سعر البيع * الثبات النسبي لتكلفة الوحدة في ظل مستويات النشاط املختلفة و هذا يساعد على س

 مع استقراره.

 الا فهي تعد أكثر واقعية في تناولها للتكاليف الثابتة و تحميلها بالقدر املالئم و تبرير الطاقة العاطلة، و مع هذ

 تخلو من بعض العيوب:

ا _ عند انخفاض حجم الوحدات املباعة ترتفع أسعار تكلفتها جراء تحميل التكاليف، هذا ما يفقدها ميزته

 التنافسية.

 _ صعوبة تحديد أحجام النشاطات العادية لتعدد املراحل اإلنتاجية و اختالف قدرات وسائل اإلنتاج.

ة الى _ صعوبة التمييز بين التكاليف الثابتة و املتغيرة، و خصوصا إذا تعلق األمر بالتكاليف شبه املتغيرة، إضاف

 ة.مشكل توزيع األعباء الغير مباشرة وفق أسس الطريق

 التالي_  إشكالية تقييم املخزونات النهائية، التي يجب أن تقيم بقيمتها الحقيقية و هذا ما غفلت عنه الطريقة و ب

سيكون هناك مقدار بالزيادة في حالة معامل التحميل أكبر من الواحد ألنه يحتوي على تكاليف ثابتة أكثر من 

مل التحميل أقل من الواحد، و ذلك إلهماله جزء من نصيبها، و سيكون هناك مقدار بالنقصان في حالة معا

 التكاليف الثابتة.

 املطلب الثاني : طريقة التكاليف املتغيرة

 12الفرع األول : تعريف الطريقة

" و هذا على the direct costing، و ذلك باملؤسسات األمريكية تحت اسم "1936تمتد جذور هذه الطريقة لسنة 

" هي طريقة تعتمد the marginal costing،لتعرف ب " 1950بعد إلى بريطانيا سنة لتنتقل فيما  J. harrisيد

أساسا على الفصل بين التكاليف الثابتة و املتغيرة و حساب سعر التكلفة فقط بالتكاليف املتغيرة ألغراض 

ي الذي يستعمل ف التسيير، و يطرح إجمالي التكلفة املتغيرة من رقم األعمال فنحصل على هامش التكلفة املتغيرة

 اتخاذ القرارات الدورية في املؤسسة و بطرح التكاليف الثابتة اإلجمالية من هذا الهامش نحصل على النتيجة.

و تعد هذه الطريقة مناسبة أكثر من الطريقة الكلية، و هذا من حيث فائدتها في التحليل، التسيير االقتصادي 

ناسبة الستغاللها في ميدان التسيير عامة و التخطيط و الرقابة للمؤسسة، و كذا من حيث إيجاد املؤشرات امل

 على وجه الخصوص.

                                                           
12 _P. lesseque " gestion de l'entreprise et comptabilité " 11Ed. dalloz. 1996.                                                                                                                       
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فيما  و ألنها تفصل بين التكاليف الثابتة و املتغيرة ، فهي تساهم في التحليل و اتخاذ القرارات في املدى القصير

ف املتعلقة بحجم النشاط يخص فترة النشاط و مراقبة فعالية التسيير عن طريق إمكانية متابعة مسلك التكالي

 و دراسته من كل الجوانب.

 الفرع الثاني : مبدأ الطريقة

 ان اساس الطريقة هو الفصل بين التكاليف الثابتة و املتغيرة ، و استخدام هذه األخيرة مباشرة في التحليل و

 حساب الهامش على التكلفة املتغيرة الذي يساهم في ايجاد عتبة املردودية.

ن الطريقة في أن تحمل الوحدات النتيجة بنصيبها الكامل من األعباء املتغيرة بشقيها املباشر و و ينصب مضمو 

غير املباشر و هذا حسب مستويات اإلنتاج، باعتبار انها تدخل في حساب مختلف التكاليف، و تستبع في املقابل 

غير حجم النشاط، و بإيجاز فإن خصائص األعباء الهيكلية ألنها تبقى ثابتة في املديين القصير و املتوسط رغم ت

 :13طريقة التكاليف املتغيرة تمثل فيما يلي 

 سبية.* اعتبار التكاليف املتغيرة من مكونات تكلفة اإلنتاج، في حين ترتبط األعباء الثابتة بأعباء الفترة املحا

 * حساب الهامش على التكلفة املتغيرة لكل منتوج على حدى .

 ب عالقتها بحجم اإلنتاج سواء كانت ثابتة أو متغيرة .* تصنيف التكاليف حس

 * تحميل التكاليف الثابتة مباشرة على النتيجة باعتبارها ثابتة .

* ضرورة وجود رقم أعمال يغطي كل األعباء املتغيرة و مختلف التكاليف و يسمح بتحقيق هامش ربح لصالح 

 املؤسسة.

 و يمكن ترجمة سير هذه الطريقة و فق الجدول التالي :

 (: حساب النتيجة وفق طريقة التكلفة املتغيرة1-1الجدول رقم )

 ٪النسبة املبلغ البيان

 رقم األعمال

 التكاليف املتغيرة

. . . . . 

. . . . . 

. . . 

. . . 

 . . . . . . . . الهامش على التكلفة املتغيرة

 . . . . . . . . التكاليف الثابتة

 . . . . . . . . النتيجة

و من هذا الجدول نستخلص أنه للوصول للنتيجة التحليلية يجب حساب كل عناصر التكاليف املتغيرة لجميع 

 :املراحل و تقارن مع رقم األعمال، و هذا من أجل استخراج معامل الهامش على التكلفة املتغيرة ، الذي يساوي 

                                                           
13 _D.Boussard , Comptabilité Analytique, 1995, p12.                                                                                                                                                                    
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 و هذا بعد أن نكون قد حسبنا الهامش على التكلفة املتغيرة الذي يساوي بدوره:

 

 

،  و من هنا يظهر لنا جليا مدى أهمية رقم األعمال في املؤسسة باعتباره املعيار املستعمل لقياس مستوى النشاط

عنه هامش يسمح بامتصاص التكاليف الثابتة، و من جهة أخرى يعتبر املسؤول عن تغطية النفقات الذي ينتج 

 املتغيرة، و الفائض يعتبر عامش تقاس به ربحية املؤسسة.

 الفرع الثالث : أهمية الطريقة و استعماالتها في التسيير

 14أوال : أهمية طريقة التكاليف املتغيرة

تبويب عناصرها وفق طريقة التكاليف املتغيرة من خالل استخداماتها املختلفة  تظهر أهمية حساب التكاليف و

في مراقبة التسيير بحيث تسمح بدراسة مسلك التكاليف التي تعتبر في غاية األهمية بالنسبة التخاذ بعض 

 يث يتم وفقهاالقرارات، خاصة تلك املتعلقة بتخطيط األرباح أو ما يسمى بتحليل التعادل أو عتبة املردودية، ح

ر دراسة العالقة بين التكلفة، الحجم و الربح الذي يمثل أساس عملية تخطيط األرباح املستقبلية و تحديد اآلثا

املترتبة عن السياسات اإلدارية البديلة. و يفترض هذا التحليل أن املؤسسة تملك مجموعة من املوارد 

ير في الفترة القصيرة. و في هذا االطار تنحصر مشكلة املد االقتصادية تستلزم نقص التكاليف الثابتة على األقل

في هه الوحدات على اتخاذ القرارات التي تحقق أفضل استخدام ممكن لهذه املوارد االقتصادية من ناحية 

مستويات االنتاج و تشكيلة املبيعات، لذلك يتم دراسة العالقة بين التكلفة و الحجم و الربح كأساس لتحديد 

 األمثل لقسم من أقسام املؤسسة أو للمؤسسة ككل إذا تعددت منتجاتها أو خدماتها. و كل هذه القراراتاإلنتاج 

 تتوفر على متابعة تأثير التغير في حجم االنتاج على التغيرات في الدخل و في التكاليف.

اع الدخل ناتجة عن ارتفو عموما فإن اإلنتاج يجب أن يرتفع أو يتم تغير تشكيلة املبيعات إذا كانت الزيادة في 

ليل اإلنتاج تزيد عن الزيادة املتوقعة في التكاليف نتيجة لزيادة الحجم، و بناءا عليه يمكن القول أن هذا التح

 يركز على مسلك التكاليف و اإليرادات بالنسبة ألحجام اإلنتاج املختلفة.

حيث تمكن من متابعة تطور التكاليف  تسمح التكاليف املتغيرة بمراقبة فعالية التسيير الداخلي للمؤسسة،

يض لى تخفاملتغيرة التي لها عالقة مباشرة بسياسة املؤسسة في املى القصيرة و مقارنتها باألرقام املثالية و السهر ع

 مبلغها.

                                                           
 .217، الجزائر ، ص1998للنشر و التوزيع، _ بوعالم بو شاش ي ، املنير في املحاسبة العامة ، دار هومة14

التكاليف املتغيرة –رقم األعمال   

 الهامش على التكلفة املتغيرة / رقم االعمال
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و تستعمل  كقاعدة لتحديد الربح الذي سيتحقق في عملية البيع سواء لكل منتوج على حدى أو للنشاط العام 

أيضا دراسة التكاليف و تحديد أثرها و دراسة مختلف التغيرات املتوقعة فيها و في رقم األعمال للمؤسسة. 

ر بالرجوع الى معطيات الحالية للسوق و لظروف املؤسسة و كل التنبؤات املتعلقة بالزيادة أو االنخفاض في أسعا

ك لى سلو عتراتيجية التي تأثر سلبا أو إيجابا البيع، الوحدات املباعة، أسعار املواد األولية، و باقي املعطيات االس

 التكاليف أو نشاط املؤسسة. و بالتالي نالحظ أن كل هذا يجعلها مالئمة حقيقية ملراقبة التسيير بصفة مفصلة.

 أما فيما يخص العيوب فنجد ما يلي :

صر التكاليف و حجم * ليس من السهل الفصل بين عناصر التكاليف الثابتة و املتغيرة نتيجة الربط بين عنا

 مامااإلنتاج و املبيعات، فإن هناك بعض التكاليف شبه املتغيرة و شبه الثابتة التي ال تعتبر ثابتة أو متغيرة ت

بالنسبة لحجم النشاط، و لذلك يكون على املحاسب دراسة العنصر اتجاه النشاط خالل فترة طويلة من الزمن، 

طبيعة العنصر مما يؤدي إلى اعادة تبويبها من جديد، و لذا فإنه حد و حين يصل للترتيب املطلوب قد تتغير 

 فاصل بين التكاليف الثابتة و املتغيرة.

 * التشابه الكبير بين التكاليف الثابتة و املباشرة أدى إلى الخلط بين املفاهيم عند مستعملي الطريقة.

 طويل األجل. * ال تفيد هذه الطريقة عند اتخاذ القرارات املتعلقة بالتخطيط

 * تراجع نسبة األعباء املتغيرة لصالح األعباء الثابتة.

 * طريقة تقييم املخزونات ليست دقيقة، ألنها تدخل ضمن عملية التقييم ألعباء التكاليف الثابتة.

أساس * هذه الطريقة ال تساعد إدارة املؤسسة في تسعير املنتجات في املدى الطويل، ألن اتخاذ التكلفة املتغيرة ك 

 في تحديد أسعار البيع على املدى الطويل يؤدي إلى عدم املحافظة على األصول املستمرة في املشروع.

 ثانيا : استعماالت طريقة التكاليف املتغيرة في التسيير

تعد طريقة التكاليف املتغيرة من أكثر الطرق استعماال في املؤسسات االقتصادية و فيما يلي أهم استعماالتها في 

 :15تسيير الحديثال

 أوال : تحليل النتيجة

إن الخلط في مفهوم هذه الطريقة يضاف إليه الخلط في استعماالتها، حيث التكاليف املتغيرة ليس هدفها حساب 

النتيجة و إنما هي أداة تحليل االستغالل، إذ ال يمكن أن نستعمل أي طريقة محاسبية بإهمال جزء معين من 

تة(، أي يجب استعمال طريقة التكاليف اإلجمالية في حساب النتيجة، و في حالة التكاليف )التكاليف الثاب

التخفيض من سعر التكلفة ملنتوج معين الذي ينتج عن حالة الفرق )عند انخفاض الطلب( و ذلك بالتخفيض أو 

                                                           
 .137_ ناصر دادي عدون، مرجع سابق، ص15
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تأثرا بالسوق، أو إلغاء التكاليف الثابتة التي يتحملها هذا املنتوج يكون تحميلها على املنتوجات األخرى األقل 

 تحويلها مباشرة إلى النتيجة إذا فالتكلفة اإلجمالية هي الوسيلة الوحيدة للتسيير في مجال واسع أو مدى طويل.

 لذا فاستعمال هذه الطريقة في حساب النتيجة هو مرور إلى حساب هامش التكلفة املتغيرة و نقطة التعادل.

اقبة ف  عالية التسيير الداخلي للمؤسسةثانيا : تسمح التكاليف املتغيرة بمر

حيث تمكن من متابعة تطورات التكاليف املتغيرة التي لها عالقة مباشرة بسياسة املؤسسة قصيرة األجل، و 

ين مقارنتها باألرقام املثالية، و السهر على التخفيض من مبلغها، و من جهة أخرى فهذه الطريقة توضح العالقة ب

 ال نجدها واضحة في التكاليف الكاملة أو اإلجمالية.حجم النشاط و التكاليف التي 

 ثالثا : التكاليف املتغيرة كطريقة لتقييم املخزونات التي تشكل صعوبة أثناء حسابها

ة و هذه الطريقة تعطي ميزة لتقييم املخزونات بالتكلفة املتغيرة فقط و نحسب التكاليف الثابتة كتكاليف للدور 

دخالها في قيم املخزون الذي قد يستغرق و قتا لتصريفه و تحقيق هذه التكاليف، أي تسهيالت لتغطيتها، عكس إ

كما تمثل هذه الطريقة لتقييم املخزونات ضمانا ضد احتمال انخفاض أسعارها مستقبال، أي كلما كانت تكلفتها 

 أقل كان ربحها أكثر عند انخفاض أسعارها.

 رات املستقبليةرابعا : التكاليف املتغيرة كقاعدة لتحديد القرا

هامش الربح املحقق في عملية ، و كذلك مستوى البيع أو و ذلك فيما يخص عناصر التكاليف املتغيرة و الثابتة

البيع، و هذا بدراسة الشروط االستغاللية املتوفرة في إطار املدة القصيرة و تحديد سياسات استغاللية أحسن 

ت فتدرس الشروط االستغاللية املستقبلية لكل منها على حدى بالنسبة للمؤسسة. و إذا كانت هناك عدة منتوجا

و يتم تحديد أحسنها، و ذلك تبعا لشروط السوق، و في حالة عدم وجود طلب على املنتجات التي ترغب املؤسسة 

 الزيادة منها فاألحسن لها إنتاج أكبر حجم من املنتجات ذات األكبر ربحا أو األقل خسارة من املجموع.

 تسمح التكاليف املتغيرة بتحديد عتبة املردودية لكل منتوج على حدىخامسا : 

و هذا تعميما ملبدأ عتبة املردودية العامة للمؤسسة، حيث تصبح عتبة املردودية لكل منتوج أو لكل قسم أكثر 

تكلفة فائدة من عتبة املردودية اإلجمالية للمؤسسة، كما أن الفصل بين التكاليف املتغيرة و الثابتة لسعر 

الوحدة يسهل عملية حساب حدود رقم األعمال نقطة الصفر التي تراعى في تسيير املؤسسة، كما تسمح 

التكاليف املتغيرة بحساب هامش األمان و معدل مؤشر األمان للمؤسسة و بتطوير هذه الطريقة فقد استعملت 

رة تكاليف املؤسسة ليس إلى ثابتة و متغيعتبة املردودية في استخراج ما يسمى عتبة النشاط و هذا بتوزيع مجموع 

 بل إلى :

 _ ثابتة هيكلية :1

ذات املدى الطويل و هي التكاليف التي ال يمكن االستغناء عنها و لو كانت املؤسسة متوقفة عن النشاط 

 كمصاريف اإليجار و أجور الحراس، الضرائب العقارية، فوائد القروض. . . إلخ.



 الفصل األول:                                                                    نظام مراقبة التسيير   
 

18 

 

 _ ثابتة للنشاط:2

التكاليف التي تتحملها املؤسسة أتناء نشاطها و هي ليست متناسبة مع هذا األخير، مثل مصاريف التسيير و هي 

 العام، اإلشهار، البريد و املواصالت، مصاريف املستخدمين الدائمين أثناء نشاط املؤسسة.

 _ التكاليف املتغيرة :3

بة معه مثل املواد األولية املستعملة في عملية و هي التكاليف التي تتغير مع تغير حجم النشاط تعتبر متناس

التحويل، مثل الرسوم على رقم األعمال، مصاريف املستخدمين املباشرين في عملية التحويل أو اإلنتاج، و بعد 

 هذا التقسيم يكون التحليل كما يلي :

  ة )ت النشاط + رقم األعمال هامش على التكلفة املتغيرة أكبر من مجموع التكاليف الثابتإذا أنتج

 الهيكلية( فإن هناك ربحا و إذا كان يساويه فالربح سوف يكون معدوما.

 ط أما عندما يكون هامش التكلفة املتغيرة أقل من التكاليف الثابتة اإلجمالية و أكبر من تكاليف النشا

تة، لذا الثابتة فسوف تحقق املؤسسة خسارة و لن تكون بمقدار عدم تغطية التكاليف الهيكلية الثاب

فإن استمرار نشاط املؤسسة أحسن من غلقها إذ يكون في هذه الحالة خسارة تقدر بجزء من التكاليف 

 الثابتة الهيكلية.

 أما إذا كان الهامش على التكلفة املتغيرة أقل من التكاليف الثابتة للنشاط فيكون من األحسن 

 دودية عتبة النشاط التي تساوي :اقتصاديا توقيف نشاط املؤسسة، و تنتج من عالقة عتبة املر 

 

 

 

 

 

 املطلب الثالث : طريقة التكاليف املعيارية

 16الفرع األول : تعريف الطريقة

رفها املؤسسة لفترة معينة، و قد عالتكاليف املعيارية هي املقدرة مسبقا، ذات معيارية تسمح بتقييم األداء داخل 

ي بأنها تكلفة يتم حسابها قبل البدء ف 1966املعهد املحاسبي للتكاليف بلندن في نشرة املصطلحات الصادرة سنة 

ت اإلنتاج على أساس مواصفات لجميع العوامل التي تؤثر على التكلفة، ثم مقارنتها بالفعلية و تحليل االنحرافا

 وفقا ملسبباتها.

                                                           
_ أحمد حلمي جمعة، عطا هللا خليل، إبراهيم الطروانة، محاسبة التكاليف املتقدمة، دار الصفاء للنشر و التوزيع، الطبعة األولى، عمان 16

 .42،ص1999،

( / )نسبة الهامش اإلجمالي املئوية(        100)التكاليف الثابتة للنشاط*  



 الفصل األول:                                                                    نظام مراقبة التسيير   
 

19 

 

يقوم هذا النظام على أساس استخدام معايير لكل عنصر من عناصر التكاليف، و لذلك فهي تعبر عن الترجمة و 

اجية املالية ملعدالت اإلنتاج الهندسية، التي نشأت كفكرة مع ظهور حركة اإلدارة العملية لتخطيط العمليات اإلنت

فذة، و بغرض تحقيق الهدفين السابقين يجب و و الحكم على مدى الكفاية اإلنتاجية للمعطيات الصناعية املن

ه، جو نظام جيد للرقابة، ملتابعة سير العمليات في املؤسسة و التأكد من استغالل املوارد املتاحة على أفضل وج

و كذا التحديد الواضح لالختصاصات و املسؤوليات في املستويات اإلدارية املختلفة، و من ثم وضع النظم و 

د كم اإلجراءات التنفيذية لكشف أي حوادث غير طبيعية أو انحرافات في مجال الرقابة، و التي قالقواعد التي تح

ترجع إلى تدخل  في حدود سلطات الشخص املسؤول الذي تقدم إليه البيانات، أو االنحرافات في غير مجال 

 الرقابة، و التي قد ترجع إلى عوامل خارجية عن حدود سلطات الشخص.

باح نحراف بأنه الفرق بين التكلفة املعيارية و الفعلية، الذي قد يكون سالبا يؤدي النخفاض األر ولذلك يعرف اال 

 ية علىأو موجبا يؤدي إلى ارتفاعها، و بناءا على ما سبق نستنتج أن التكاليف املعيارية تمثل أحد األساليب الرقاب

 التكاليف الفعلية و تتكون من :

 أوال : املعيار

 معدل أو رقم يتم تحديده مقدما و فقا ملواصفات هندسية لتقدير كل من : و هو مقياس أو

 _ املواد الالزمة ملنتوج معين من حيث التحديد األمثل للكمية و املعايير.

 _ العمالة الالزمة ملنتوج معين من حيث العدد األمثل و الخبرة و معدل األجور.

 بح نموذجا ملا يجب أال تتعداه التكلفة الفعلية في ظل توفر_ األعباء اإلضافية الالزمة ملنتوج معين لكي يص

 الظروف املناسبة التي تمكن من الوصول بمستوى األداء إلى درجة الجودة.

 ثانيا : معايير األداء

 أن تكون عليه العالقة املفضلة بين خصائص املدخالت و املخرجات.تعبر عما يجب 

 ثالثا : معايير التكلفة

بقا على أساس علمي لتتم اعتماها كنموذج ملا يجب أال تتجاوزه التكلفة الفعلية لتحقيق هي التي تحدد مس

 االستغالل األمثل ملوارد املؤسسة.

 رابعا : التكلفة املعيارية

هي التكلفة التي تتم قياسها على أساس املعايير لحجم معين من اإلنتاج أو اإلنجاز الذي يمكن أن يكون وحدة 

 قق املفهوم العلمي للتكاليف املعيارية يجب تصميم البطاقات التالية:واحدة، و لكي يتح

 بطاقة معايير التكلفة 
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من املواصفات املعيارية لعناصر التكاليف، الكمية املعيارية لعناصر التكاليف، السعر املعياري و تتكون 

 و بطاقة معيار لتكلفة العنصرللوحدة، و يتم إعداد بطاقة لكل من معيار تكلفة املواد التي تدخل في املنتج، 

قة البشري و منها يمكن إعداد بطاقة معيار تكلفة املواد املباشرة، بطاقة معيار تكلفة األجور املباشرة، و بطا

 معيار تكلفة الخدمات اإلنتاجية غير املباشرة.

 بطاقة التكلفة املعيارية للمنتج 

و تتضمن معايير التكلفة املتعلقة بوحدة املنتج أو مجموعة من املنتجات، و بالتالي يسجل في كل بطاقة من 

 عناصر اإلنتاج ما يلي :

 

 و هكذا مع كل معايير العناصر األخرى .

 : 17و يتم الحصول على معايير التكلفة من مصادر مختلفة و هي

 _ املواد :1

 حيث يتم الحصول على التكلفة املعيارية لكل نوع من املواد األولية من :

 _ دراسة األسعار الحالية ملشتريات املادة األولية و تعديلها حسب الظروف و التغيرات املتوقعة

 _ تقدير كمية املواد التي تتطلب إنتاج كل وحدة من املنتوج التام

 ول إلى أسعار املواد، في حين يساعد املهندسون الصناعيون و الفنيون و عادة ما يساعد قسم املشتريات في الوص

 في الوصول إلى الكميات املعيارية املطلوبة إلنتاج وحدة تامة.

 _ األجور :2

يتم تقدير عدد ساعات العمل املباشرة املطلوبة لكل وحدة منتجة من خالل مالحظة الوقت الذي يقضيه العامل 

 عد قسم املحاسبة بتحديد معدل األجر املتوقع خالل الفترة.في اإلنتاج ليقوم فيما ب

 _ أعباء اإلنتاج املتغيرة :3

يتم تقدير معدل هذا العنصر عن طريق استخدام أسلوب االنحدار، و غالبا ما تستخدم ساعات العمل املباشرة 

على التغذية العكسية كمتغير مستقل لكل قسم إنتاجي، و يتم تعديل معدل األعباء املتغيرة كل سنة بناءا 

 املوصل إليها من مديري اإلنتاجية و تقديمها للمعنيين لتعديل املعدل سنويا.

 _ أعباء اإلنتاج الثابتة املقدرة :4

                                                           
 .145، 144، ص1999محاسبة التكاليف ألغراض التخطيط و الرقابة، مكتبة اإلشعاع الفنية، _ كمال خليفة أبو زيد، كمال الدين الدهراوي، 17

   معيار تكلفة املواد = معيار الكمية * معيار السعر
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يتم تقديرها حسب ما هو متوقع حدوثه في كل قسم إنتاجي، بما فيها تكلفة أقسام الخدمات املوزعة على أقسام 

ملعايير يتم تقديرها وفق أسلوب العينات، و يتم تعديلها لتعكس التغيرات اإلنتاج، و لضمان عقالنية هذه ا

ة املتوقعة و التغير في الظروف داخل األقسام اإلنتاجية خالل السنة و أيضا عن طريق تحليل االنحرافات الناتج

 ارة العليا.عن املقارنة بين التكاليف املعيارية و الفعلية ليتم في األخير املوافقة عليها من طرف اإلد

 الفرع الثاني : كيفية تحديد الفروقات و أسبابها

 أوال : تحديد الفروق

تسمح طريقة التحليل بواسطة التكلفة املعيارية من تقيم إمكانيات املؤسسة، و ذلك بحساب الفروقات بينها و 

قع دت إلى حدوثها، و الوابين الحقيقية و هذا ملختلف عناصر التكلفة، ثم تحديد املسؤوليات على األسباب التي أ

أن حساب الفروقات ال يكون أوتوماتيكيا بعد كل دورة، بل حسب الحاجة إلى ذلك مع العلم أن هناك مستويات 

 من الفروق ال تراقب ألنه مسموح بها.

أثناء إجراء عملية التحليل، يجب أن تكون القواعد التي تحدد بها التكاليف الحقيقية و املعيارية متشابهة، 

فتكون الكميات املعيارية املستعملة التحليل ليست التي حددت من قبل النشاط، و لكن الكميات التي كانت 

يجب أن تستعمل للحصول على اإلنتاج املحقق، أي أ، الكميات املعيارية تحول دائما بذاللة املنتوجات الحقيقية. 

واد األولية املستعملة، اليد العاملة، و األعباء و هناك أساسا ثالثة عناصر التي يمكن حساب فروقاتها و هي امل

 :18غير املباشرة لإلنتاج ، بحيث معدالت كل منها وفق املعدالت التالية

 _ الفروقات على املواد األولية1

 و نميز فيها نوعين من التحليل:

 النحراف املواد:_ التحليل الثنائي 

 

 

 

 

 املواد :التحليل الثالثي النحراف _ 

 

                                                           
 .335، 327،ص1999_ إسماعيل إبراهيم جمعة، محاسبة التكاليف، دار املعرفة الجامعية ،18

 السعر = )السعر الفعلي* السعر املعياري( الكمية الفعلية 

 الكمية = )الكمية الفعلية* الكمية املعيارية( السعر املعياري 

 اإلجمالي = )السعر الفعلي*السعر الحقيقي( * )الكمية الفعلية*الكمية املعيارية( 

 انحراف السعر = )السعر الفعلي*السعر املعياري( الكمية املعيارية 
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 _ الفروق على اليد العاملة2

 

 

 

 19_ الفروق على األعباء غير املباشرة لإلنتاج3

 

 

 

 مع العلم أن :

 

 20تحديد األسباب ثانيا :

يمكن خالل فترة محددة مالحظة مجموعة من االنحرافات السلبية، التي يجب العمل حتى ال تتكرر في الفترة 

املقبلة، لذا يجب أن ينصب االهتمام، ليس على االنحراف االجمالي فحسب، بل على االنحرافات الجزئية 

 ، و في هذا االطار يمكن التمييز بين أسباب داخلية واملحسوبة عند التحليل و التي تخص كل من اسعر و الكمية

 خارجية .

 _ أسباب االنحراف على املواد األولية1

 _ االنحراف على السعر

                                                           
 .236، مرجع سابق،ص_ بوعالم بو شاش ي 19

20_B. Rebouche, Comptabilité Analytique et contrôle de gestion, Ellipses, Paris, 1997, p54,56.                                                                                      

 انحراف الكمية = ) الكمية الفعلية*الكمية املعيارية( السعر الفعلي 

 إجمالي = )السعر الفعلي*السعر اإلجمالي( ) الكمية الفعلية*الكمية املعيارية( 

 الوقت = )املدة املعيارية*املدة الفعلية( معدل السعر املعياري 

 السعر = )معدل السعر املعياري*معدل السعر الفعلي( املدة الفعلية

 الفروق على املوازنة = )التكلفة املرنة للساعة*التكلفة الحقيقية للساعة( املدة املتوقعة للساعة

املعيارية للساعة*التكلفة املرنة للساعة( املدة املتوقعة لإلنتاج الحقيقي  الفروق في النشاط = )التكلفة  
 الفروق في املردودية = )املدة املتوقعة لإلنتاج الحقيقي*املدة الحقيقية لإلنتاج( التكلفة املعيارية للساعة

الفرق املشترك = )التكلفة املعيارية للساعة*التكلفة الحقيقية للساعة( (املدة املتوقعة لإلنتاج*املدة 

 الحقيقية لإلنتاج(

التكلفة املرنة للساعة = )التكاليف املرنة/املدة الحقيقية( = )التكلفة املتغيرة + التكلفة اإلجمالية 

 الثابتة(/املدة الحقيقية 
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 و غالبا ما ترجح لألسباب منها غياب راسة املقارنة لألسعار، عدم تحديد شروط :  األسباب الداخلية

ا تكون املؤسسة هي املسؤولة عن االنحراف تنافسية للموردين بمواصفات نوعية تكون نفسها، و هن

 املسجل .

 : االرتفاع العام ألسعار املواد األولية، مما يستوجب على املؤسسة إقامة تقديراتاألسباب الخارجية 

 مستقبلية على أساس األسعار الجديدة.

 _ االنحراف على الكمية

السرقة، التلف املستمر الناتج عن سوء التخزين، يمكن أن يكون سبب االستهالكات الزائدة راجع إلى التبذير، 

لذلك يجب اتخاذ اإلجراءات الالزمة حتى تكون املعايير املقدرة محترمة إلى أقص ى درجة ممكنة إضافة إلى أن 

 التنظيم األفضل للعمل يمكن أن يقلل من استهالكات املواد األولية.

 _ أسباب االنحراف على اليد العاملة2

 الفروق في اليد العاملة فنجد أسباب مختلفة منها ارتفاع الرواتب أو األعباء االجتماعية، عدمأما فيما يخص 

 توفر الي العاملة املؤهلة، عدم كفاية اإلشراف على العمل، عدم واقعية املعايير.

 _ أسباب االنحراف على األعباء غير املباشرة3

ل ك النوع من األعباء، الذي يتسم بالتعقيد و الترابط على ترجع هذه الفروق أساسا إلى أسباب تتعلق بطبيعة هذا 

من مستوى األنشطة، األقسام و مختلف العمليات، هذا ما يجعل صعوبة في تحديد أسبابها و درجة تأثيرها. و 

الت، عموما ترتبط أسباب الفروقات هذه بعوامل عدة نذكر منها : الكفاية اإلنتاجية للعمال، الطاقة اإلنتاجية لآل

ظروف الطلب و العرض في السوق الذي يجعل من عامل الكمية يؤثر على األعباء غير املباشرة اإلجمالية، و 

 األعباء غير املباشرة لوحدة املنتج.

لذا وجب القيام بدراسات محاسبية لبناء نماذج إحصائية، تهف ملتابعة سلوك األعباء باستمرار، و في ظل 

يعطي إمكانية التعرف على مختلف التأثيرات الحاصلة و تحديد مصدرها، و  مستويات مختلفة من اإلنتاج، مما

 .21بالتالي ضمان مراقبة مستمرة تكون لصالح أداء املؤسسة

 ( : االنحراف على اليد العاملة 4_ 1الشكل رقم )

 

 

 

                                                           
 .166، ص1976_ سليمان قداح، محاسبة التكاليف النموذجية ، سوريا، 21

انحراف التكاليف على اليد 

 العاملة
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 22الفرع الثالث : أهمية الطريقة 

ف لقد أثبت طريقة التكاليف املعيارية فعالية كبيرة في ميدان مراقبة تسيير املؤسسة وكل مراكزها و على اختال 

مقارنتها باملعيارية و تحديد مستوياتها، من خالل مراقبة األداء و تقييمه، بعد تحليل النتائج الفعلية و 

 االنحرافات و تشخيص األسباب، ثم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية املناسبة التي تحول دون تكرارها مستقبال.

 * كما أنها توفر للمؤسسة أداة ملراقبة األعباء و املساعدة في تحديد مصادر الخلل أو حسن األداء، و هذا ما

 تي تطور األداء و ترفع من اإلنتاجية و تؤدي بها إلى الرقي ملستويات أعلى.يسهل اعتماد و نشر التعليمات ال

 * تحسين شروط االستغالل بناءا على تحليل االنحرافات و تحديد املسؤوليات.

 * مساعدة اإلدارة في التخطيط و اتخاذ القرارات املتمثلة في :

 _ قرارات تسعير املنتجات.

 _ قرارات اختيار طرق الصنع.

 ارات توفير الطاقة اإلنتاجية._ قر 

 _ قرارات التوسع في حجم اإلنتاج.

 _ قرارات اختيار طرق البيع و أساليب اإلعالن.

 _ تعتبر وسيلة فعالة لتحقيق هدف الرقابة على التكاليف.

 _ زيادة كفاءة اإلنتاج، نتيجة املفاضلة املستمرة بين النتائج الفعلية و املقاييس املعيارية.

 إلدارة بتقارير دورية توضح االنحرافات الناتجة عن املعايير املحددة مقدما._ إمداد ا

                                                           
التسيير ، مذكرة تخرج مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستير، قسم العلوم التجارية، جامعة _ نوال مرابطي، أهمية نظام املحاسبة التحليلية كأداة في مراقبة 22

 .98،ص2005/2006الجزائر، 

انحراف على اإلنتاجية 

 املباشرة 

في النوعية  أخطاء  الغيابات  حوادث العمل  
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لة و _ توفر املعلومات التي تخدم اإلدارة عن أسعار و كميات اإلنتاج و الطاقة اإلنتاجية، و تكلفة الطاقة العاط

 ساعد اإلدارة في ترشيدالتكاليف املتوقعة، و كذا معدالت التكاليف في الفترات املختلفة و اتجاهاتها، مما ي

 قرارتها.

و مع هذا فهي ال تخلو من بعض النقائص نتيجة سوء استخداماتها خاصة مع غياب املرونة و الدقة في إعداد 

 املعايير املتعلقة بها ، فيما يلي بعض هذه النقائص:

صعبة التحقيق في أرض  * قد تكون املعايير املوضوعة في مستوى كبير من املثالية، مما يجعل مستويات النتائج

 الواقع.

 * صعوبة تعديل النموذج املعياري املطبق في العمليات اإلنتاجية في حال حدوث تغيرات في مستويات التشغيل إال

 بعد نهاية الدورة.

 * إمكانية تحريف قاعدة أسعار البيع.

 املؤسسة في بعض األحيان إلى مراجعة معاييرها دون الحاجة إلى ذلك مما يرفع من التكاليف. * دفع

 : و من خالل دراستنا لكل طريقة من هذه الطرق استخلصنا ما يلي 

 _ التحميل العقالني للتكاليف الثابتة هي تكاليف متغيرة للوحة و ثابتة لحجم النشاط1

 املتغيرة هي تكاليف ثابتة للوحدة و متغيرة لحجم النشاط _ التكاليف

 _ أما التكاليف املتغيرة فتعتبر تكاليف محددة و مقدمة على أساس علمي و عملي

 _ كما ال يخفى علينا أنه لكل طريقة من الطرق التي درسناها لها مزايا و عيوب نلخصها في الجدول التالي :2

 وب طرق محاسبة التكاليف(: مزايا و عي2 -1الجدول رقم )

 العيوب املزايا الطريقة

_ كل تغير في التكلفة العقالنية  التحميل العقالني للتكاليف الثابتة

للوحدة ناتج عن األعباء املتغيرة ألن 

 التكلفة الثابتة للوحدة تبقى ثابتة.

_ تسمح بتقييم جميع تغيرات 

النشاط الستخدام تكلفة البطالة 

 أو ربح الفعالية.

_ التفرقة بين األعباء الثابتة و 

املتغيرة في بعض الحاالت تصبح 

 صعبة.

_ ال تقيم املخزونات بتكلفتها 

الحقيقية ألن تم تحميل األعباء 

الثابتة على أساس معامل التحميل 

 العقالني.

_ يصعب تحديد النشاط العادي 

 لكل قسم.
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 _ تبسيطالحسابات. التكاليف املتغيرة

 التكاليف. _ مقارنة

 _ حساب عتبة املردودية.

 _ مراقبة األعباء.

_صعوبة التمييز بين األعباء الثابتة 

 و املتغيرة.

 _ تقييم غير دقيق للمخزون.

 _ صعوبة تحديد سعر البيع.

_ يمكن أن تمول قاعدة لتحديد  التكاليف املعيارية

 سعر البيع.

 _ تقييم تحركات املنتوج.

أي حجم _ إمكانية تقدير تكاليف 

 دون االنتظار لنهاية الدورة

_ إن تم وضع معيار و تم على 

أساس صحيح فإنها في الواقع تشكل 

مستويات من النتائج صعبة 

 التحقيق.

_ بعد أن تقوم بتحديد التكلفة 

املعيارية و تبدأ في تطبيق ال يمكن 

التدخل أو التأثير فيها بالرغم من 

 حدوث تغيرات التي تقتض ي ذلك.

 

 

 

 

 

 

 

 :خاتمة الفصل االول 

على ضوء ما سبق ذكره رأينا أن الرقابة على التكاليف تمثل جزء من أهداف مراقبة التسيير، حيث تسعى إلى 

دراسة التكاليف و تتبع مسلكها و تشخيص مسبباتها و بذلك فهي تمثل األداة الفعالة ملراقبة االنحرافات و 

 ن خالل قرارات واعية و مالئمة في الوقت املناسب.تحديد أسبابها و تبني اإلجراءات الصحيحة، م

و من هذا املنطلق فقد قمنا بعرض مختلف الطرق املوجودة في املحاسبة التحليلية لحساب التكاليف و سعر 

 التكلفة، و إبراز مساهمتها في مراقبة تسيير املؤسسة، إضافة إلى إبراز العيوب التي تنطوي على كل واحدة من

 هذه الطرق.
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ث بهذا توصلنا إلى أن املحاسبة التحليلية أداة ضرورية في مراقبة التسيير، و على قدر كبير من األهمية، حيو 

تعطي للمؤسسة إمكانية التعرف على أسعار تكلفة منتجاتها و العمل على تدنيتها لتحقيق القدرة على املنافسة 

 ة ثانية.من جهة و تحقيق الربح الذي يمثل هدف وجودها و نشاطها من جه

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 الفصل الثاني

 أساسيات حول

 التحليلية المحاسبة
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 تمهيد :

مع  أحد التقنيات املستعملة في املؤسسة كونها تقوم بتقديم صورة شاملة للنتائج املحققةتعتبر املحاسبة العامة 

فاملعلومات املحتوات فيها ليست كافية التفرقة بين السلع و االعباء االخرى حسب نوعيتها لكن رغم اهميتها 

لتحليل النشاط مما ادى الى ظهور نقص ؛ دفع املسيرين بالبحث عن وسيلة أو تقنية اخرى توضح االستغالل 

االمثل فجاءة املحاسبة التحليلية لتدارك هذا النقص باعتبارها أداة فعالة في تفسير النشاط وعناصره خصوصا 

املالي يفرض على املؤسسة دراسة محيطها االقتصادي و معرفة التقدم التكنولوجي و أن التسيير االقتصادي و 

ألنه يترتب على هذا التطور أهداف و عالقات جديدة للمحاسبة التحليلية تجعل لها ميزة تختلف عن املحاسبة 

 االخرى .

ر بحث الثاني التكاليف وسع: املبحث االول ماهية املحاسبة التحليلية ؛ امل الى مبحثينفي هذا الفصل تطرق نوس

 .التكلفة 

 تعتبر محاسبة التحليلية كأحد فروع املحاسبة الذي يعمل على تطبيق املبادئ و االسس و القواعد املحاسبية في

تحليل و تسجيل بيانات التكاليف بغرض تحديد تكلفة الوحدة املنتجة و االستفادة من هذه البيانات في زيادة 

املشروعات و استخدمت محاسبة التكاليف كأداة فعالة للمحيط الداخلي و الخارجي حتى  الكفاية االنتاجية في

 أطلق على محاسبة التكاليف في تطورها " املحاسبة االدارية "
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 املبحث االول : ماهية املحاسبة التحليلية

 تها و مفهومهامن خالل هذا املبحث سوف نتطرق الى ماهية املحاسبة التحليلية و معرفة نشأ

 املطلب االول : نشأة و مفهوم املحاسبة التحليلية

 الفرع االول: نظرة عامة حول املحاسبة التحليلية

 : 23و يمكن تقسيم فترة ظهورها إلى

 املحاسبة التحليلية التقليدية :-1

املؤسسات ذات في منتصف القرن الثامن عشر  و حتى أواخر القرن التاسع عشر كانت الغالبية العظمى من 

ي الحجم الصغير ؛ و السوق هو املرشد للقرارات االقتصادية ؛ و نظام املحاسبة العامة دو املتبع الذي يتمثل ف

تسجيل كافة العمليات التي تقوم بها املؤسسة في السجالت املحاسبية ؛ أصبحت املحاسبة العامة قاصرة وعاجز  

؛و قد ترتب على حدوث هذا 1929ة الضائقة الكبرى لسنة عن تلبية احتياجات و متطلبات املؤسسة و خاص

التطور عدم معرفة املؤسسة لتكاليفها و نواتجها الخاصة لكل منتج ؛ حيث أنه انتشار التطور التكنولوجي في 

 بداية القرن املاض ي ) القرن العشرون ( إلى مطالبة كثيرين من رجال األعمال بإيجاد نظام تكاليفي يتناسب مع

 تطور التكنولوجي .هذا ال

ن " حساب التكلفة الذاتية للمعامل الصناعية الذي كا leittnerكتاب ل : اليتنر "  1905فظهرة في املانيا عام 

محاولة لتقييم اآلراء السابقة و تحديد مدى قبولها عموما وفق نظرية شاملة لكل املسائل املتعلقة بمحاسبة 

 صدر كتاب ثاني و هو دراسة منشورة عن التنظيم االداري  1907التكاليف مع اعطاء امثلة و في عام 

و املحاسبي و حساب التكلفة الذاتية إلحدى املنشآت الصناعية الكبيرة في برلين ؛ لقد أطلق هذين العملين 

بنشاط إعالمي واسع و اهتمام كبيرا في وصف و استيعاب الطرق املطبقة عمليا في مختلف االنشطة االقتصادية 

. 

همة االساسية للمحاسبة التحليلية هي حساب التكلفة سواء وفق عوامل االنتاج او ملراكز التكلفة او ان امل

سس اللمنتجات املختلفة في حالة تعددها ؛ وتتميز هذه املرحلة بالدراسة ملراكز التكلفة الصناعية غير املباشرة 

 اس ي في املحاسبة التحليلية .تحميلها . كما كان من اهم النتائج في هذه املرحلة قبول مبدا اس

 1933تأثرت املحاسبة العامة و محاسبة التكاليف خاصة بالحرب العاملية االولى ة االقتصادية الكبرى حتى نهاية 

 تأثيرا بالغا على تطوها لدرجة اعتبارها مرحلة مستقلة من مراحل تطور محاسبة التكاليف .

مثاال حول العالقة بين التكاليف و مستوى التشغيل متابعا بذلك محاولته االولى عام  1903نشر شمال نباج عام 

فقسم سلوك التكاليف على اربعة انواع : تكاليف متغيرة بنفس النسبة ؛ تكاليف تنازلية ؛ تكاليف  1988

                                                           
 32ص 2003دكتور رضوان حلوة حنان؛ النموذج املحاسبي املعاصر ؛ عمان دار وائل للنشر و التوزيع ؛ األردن ؛ ال -23
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تحليل عالقات توابع االنتاج ؛ وجعل مسألة  تابع  تطوير نظرية التكاليف استنادا الى 1909تصاعدية ؛ وفي عام 

التكاليف الثابتة مشكلة مركزية لنظرية التكاليف ؛ فنشر مقاال مطوال باسم " نظرية تحديد تكاليف االنتاج ؛ و 

اوضح كذلك ان اهم الوظائف التكاليف هي وظيفة تحقيق الرقابة االقتصادية لرفع الكفاءة االنتاجية داخل 

الوظيفة ترتبط ارتباطا وثيق بوظيفة اتخاذ القرارات ثم تأتي وظيفة التسعير و اخيرا وظيفة  املؤسسة و ان هذه

 تحديد النتائج  في دورات قصيرة االجل ضمن الدورة املالية الواحدة .

نهاية الحرب العاملية الثانية فاتسمت بالجمود النسبي في البحث املحاسبي  1933اما في الفترة املمتدة بين 

تحول نظام املانيا االقتصادي الى نظام موجه مركزيا عن  1933ليف ؛ فبعد صعود النازية الى الحكم عام للتكا

طريق اوامر و تعليمات السلطات الحكومية لضرورة االستعداد للحرب ؛ فاقتصر االهتمام على تعميم تطبيق 

هور اتجاه التوحيد في املصطلحات و نظام التكاليف في املؤسسة الواقعة تحت االشراف الحكومي ؛ و بالتالي ظ

االجراءات و النظام التكاليف ككل بهدف جعل املعلومات التكاليف قابلة للمقارنة و اساس للتخطيط و التوجيه 

. 

؛ بعد 1936في الواليات املتحد االمريكية بدأ االهتمام بنظرية التكاليف املتغيرة و استخدامها اداريا ألول مرة عام 

 ية الثانية ازداد االهتمام بتطور وسائل تحليل التكاليف لخدمة اهدف التخطيط و القابةالحرب العامل

 .  "break –evenanalys "  و اتخاذ القرارات ؛ فادخل التعادل

و ادخلت االساليب الرياضية و االحصائية بشكل واسع لترفع مستوى الدقة في معلومات التكاليف ؛ وقد ساعد 

 ابات االلكترونية و ما تزال الوظيفة االدارية تحتل مركز الصدارة في محاسبة التكاليفعلى ذلك استخدام الحس

. 

 _املحاسبة التحليلية املعاصرة :

تقدم الصناعة في السنوات االخيرة الى ظهور و اشتداد املنافسة  1945املرحلة الثانية للمحاسبة التحليلية بدأت 

ستمرار في حياتها وجب عليها تفيض تكاليفها الى الحد االدنى و بين املنتجين و لكي تتمكن املؤسسة من اال 

الحصول على اكبر فائدة ممكنة مع دراسة التكاليف بشتى  انواعها : تكاليف تاريخية _ تكاليف اقتصادية _ 

يزانيات تكاليف تقديرية معيارية _ تكاليف ثابتة _ تكاليف متغيرة _ تكاليف شبه متغيرة _ الستخدامها في اعداد امل

املرنة املتغيرة ؛ و عرفة عتبة مردوديتها تعتبر ة والدة املحاسبة التحليلية تطورا طبيعيا للمحاسبة العامة مرحلة 

 24متقدمة في تطور الفكر املحاسبي . 

 الفرع الثاني : مفهوم املحاسبة التحليلية

الحالي ؛ فقد عرفت بمحاسبة التكاليف لقد عرفت املحاسبة التحليلية تسميات عدة قبل أن تستقر على اسمها 

االنتاج املادي فقط ؛ دون الخدمات و لكن بعد ظهور الحاجة الى اداة فعالة  لكون مهمتها كانت تقتصر على

 للتسيير ظهرت باسم جديد املحاسبة التحليلية لالستغالل و تبين أثر ذلك بعض التعاريف :

                                                           
 38؛  34؛ 33سابق ص الدكتور رضوان حلوة حنان نفس املرجع ال -24
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ومات املتحصل عليها من املحاسبة العامة باإلضافة الى املصادر * املحاسبة التحليلية هي تقنية معالجة املعل

االخرى و تحليلها من أجل الوصول الى نتائج يتخذ على ضوئها مسيرو املؤسسات قرارات متعلقة بنشاطها سواء 

 تسمح بدراسة و مراقبة املردودية و تحديد فاعلية و تنظيم املؤسسة كما أنها تسمح بمراقبة املسؤوليات سواء

 . 25على مستوى التنفيذ أو على مستوى االدارة 

*محاسبة التكاليف تمثل مجموع املفاهيم و املبادئ و الطرق و االجراءات التي تتخذ في سبيل انتاج املعلومات 

 .26االزمة للتخطيط و رقابة نشاطات الوحدات االقتصادية و قياس و تقييم اداء هذه الوحدات

 لدكتور عطاء هللا " محاسبة التكاليف هي اداة عملية لتحقيق اهداف* حسب الدكتور صالح الرزق و ا

و غايات محددة و اهميتها انها تعتبر نظاما منهجيا متكامال قادرا على انتاج نوع محدد من املعلومات االساسية 

 .27الالزمة للقيام بوظائفها املتمثلة في التخطيط و الوقاية و رسم السياسات و اتخاذ القرارات 

ناها الواسع : تتضمن إعداد البيانات االحصائية و تطبيق الرقابة على التكاليف و تحديد ربحية االنشطة مع

سواء كانت املنفذة أو املخططة ؛ وينظر على أنها توظيف مبادئ و طرق و اساليب التكاليف لخدمة و ممارسة 

رية املستمدة من ذلك التخاذ القرارات االداالرقابة على التكاليف و تحديد الربحية ؛ و تتضمن عملية املعلومات 

. 

 عموما أيا كانت التعاريف و مهما تنوعت فإنها غالبا ما تؤكد :

 _املحاسبة التحليلية علم تحكمه مجموعة من النظريات و املبادئ و االساليب و النظم و االجراءات .

 اصر االنفاق أو التكاليف ._ لهذا العلم موضوع محدد يبحث فيه و يحظى بمتابعه ؛و تتمثل في عن

 _ انها وسيلة لتحقيق اهداف و غايات محددة .

 _ تؤدي مجموعة من الوظائف التي تؤدي الى انجاز االهداف على نحو امثل .

 التعريف الشامل : املحاسبة التحليلية هي عبارة عن مجموعة من املبادئ و املفاهيم و الطرق و االساليب

 متابعة عناصر االنفاق في اي مشروع بغرض قياس تكلفة النشاط و الرقابة عليهاو النظريات التي تبحث في 

و ترشيد قرارات االدارة بشأنها ؛ و يكون ذلك من خالل القيام بعملية تسجيل و تبويب و تحليل و تفسير ملغزى 

 . 28االحداث التكاليف للمشروع ككل و املعبر عنها في صورة وحدات نقدي 

 أهمية و أهداف املحاسبة التحليلية املطلب الثاني :

                                                           
 .8؛ص1999_ ناصر دادي عدون "تقنيات مراقبة التسيير ؛ املحاسبة التحليلية_ دروس و تمارين ؛الجزء االول ، دار املحمدية العامة ؛ الجزائر ؛ 25
 . 24_  سعيد عبد املقصود دبيان ؛ اساسيات محاسبة التكاليف ص 26
 . 80؛ص 1998محاسبة التكاليف ؛ دار الزهران للنشر و التوزيع ؛ عمان ؛ االردن ؛ط  _ صالح الرزق ؛عطا هللا خليل بن وراد ؛ مبادئ27
 . 52ص  1992_ محمدي عمارة ؛ محاسبة التكاليف الفعلية ؛ القاهرة ؛ ط 28
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 الفرع االول : أهمية املحاسبة التحليلية

 _ موضوعها :1

و دراسة التكاليف بكل أنواعها أي معالجتها استخراجها ؛ ان موضوع املحاسبة التحليلية بصفة عامة ه

 االقتصادية ؛ فان موضعهاوتحديدها و حسابها ومنه حسب تعريفها بأنها كيفية ملعالجة املعلومات املحاسبية و 

 االساس ي هو الوضع و السماح للمؤسسات عن طريق معالجة جيدة ما يلي :

 _ معرفة وتحديد كل التكاليف الالزمة لنشاطها " تكاليف السلع و الخدمات " .

 _  تقيم مردودية أسعار البيع .

 حدية عتية املردودية التي توضح درجة_ يسمح التحليل الجيد للتكاليف بالوصول الى بعض املعلومات التكلفة ال

 النشاط التي يجب أن تأخذه .

 تطور املراقبة الداخلية للنشاط .

ت ومنه نجد ان املحاسبة التحليلية تظهر لنا عن طريق هذا املوضوع بأنها محاسبة تسير و وسيلة التخاذ القرارا

 حليلية هي اعطاء القدرة للمؤسسة على :وخاصة في تخطيط للمدى القصير و بالتالي فان فائدة املحاسبة الت

 _ معرفة تكاليف منتوجاتها .

 _ توضيح القرارات التي يجب اخذها .

 _ مراقبة التكاليف التي تسير نشاط املؤسسة .

 :_ شروط نجاح املحاسبة التحليلية 2

يستلزم مساهمة  حتى يكون اعداد و تطبيق املحاسبة التحليلية جيدا مفيدا و ذات ابعاد اقتصادية للمؤسسة

كل املهتمين و العاملين بها اينما كانوا ضمن الهيكل التنظيمي ؛ ان سيرورة املحاسبة التحليلية بإلزامية استعمالها 

في املستقبل يستلزم ايضا توحيد االطار العام حتى يسهل على املؤسسات في مختلف النشاطات من االستعانة بها 

 .29يير و في املساهمة في خدمة االقتصاد الوطنيفي مراقبة التكاليف في تحسين التس

 _ مجال تطبيق املحاسبة التحليلية:3

اما تشغيل نظام املحاسبة قيم اساسا باعتبار التكاليف الخاصة باملنتجات و التكاليف غير الخاصة بها أي 

بيانات املتعلقة باألداء التكاليف العامة و انطالقا من هذا تتم مراقبة تسيير املراكز و االقسام اي استخراج ال

 . 30االيجابي و السلبي

                                                           
7_comptabilité analytique " abdallahboughabra " p 6 .                                                                                                                                                              ا 
30 _comptabilité analytique  " abdallahboughabra " p 8    
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 الفرع الثاني : أهداف املحاسبة التحليلية

 ان للمحاسبة التحليلية عدة اهداف باعتبارها محاسبة موجهة لتسيير املنظمات و تنحصر فيما يلي :

متغيرات السوق و _ تحديد التكاليف ؛ سعر التكلفة و سعر البيع و ذلك حتى يمكن للمؤسسة ان تساير 1

 تتجنب كل العوامل املؤدية الى الخسارة و ذلك ب :

 _ تحديد قيمةاملخزون باستعمال الجرد الدائم للمخزونات.

 _ تحديد التكاليف و مراقبتها .

 _ تحديد سعر التكلفة.

 _ تحديد سعر البيع للمنتجات.

تلفة ) التحليلية تدرس املردودية على مستويات مخ_ تقدير املردودية و اتخاذ القرارات الهادفة : اذ ان املحاسبة 2

 استثمار ...الخ ( .

 و كذلك على ضوء النتائج املحاسبية املؤسسات تتخذ قرارات مناسبة مثل الزيادة في االنتاج او التخفيض منه ؛

 او يتوقف هذا النوع من االنتاج تماما .

: بما ان املحاسبة التحليلية هي التي تسمح بتحديد _ مراقبة ظروف النشاطات الداخلية و تحليل االنحرافات 3

مختلف التكاليف في كل مستويات النشاط و كذلك تحديد سعر التكلفة و نتيجة النشاط و بالتالي : تكون 

 املراقبة الداخلية مهمة و مراقبة الظروف الداخلية لالستغالل تعتمد على املقارنة بين التكاليف الحقيقية و

 ارية .التكاليف املعي

 _ تحديد قيمة املخزونات : عن طريق تقدير املخرجات اعتمادا على قيمة املدخالت .4

_ تقديم وسائل تبرير االسعار : و ذلك باالعتماد على تحليل تكاليف االنتاج ؛ و تقديم هذه املبررات عادة ملراقبي 5

 .31االسعار في حالة الزيادة في االسعار 

 

 

 شروط تطبيق املحاسبة التحليلية املطلب الثالث :

؛ و مبادئ   ان املحاسبة التحليلية هي اداة من ادوات مراقبة التسيير الحديثة حيث تعمل على تطبيق االسس

املحاسبة الخاصة بها من خالل تحليل مختلف االعباء املرتبطة باملشروع او النشاط الذي تزاوله ؛ و ذلك من 

                                                           
31_comptabilité analytique " abdallahboughabra " p 9                                                                                                                                                                   
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فة النشاط الفعلي و مقارنته بالنشاط املخطط من طرف االدارة في إطار أجل تقييمه تقييما جيدا و معر 

استراتيجيتها ؛ اضف الى ذلك انها تساهم بشكل فعال في فصل مراحل االنتاج و تقييم املخزونات وفق املعايير 

 املحاسبة التحليلية و تحديد تكاليف كل مرحلة على حدى من العملية االنتاجية أي :

 تكلفة االنتاج ؛ تكلفة التوزيع ؛ سعر التكلفة . تكلفة الشراء ؛

و على هذا االساس فان املؤسسة التي تريد االستفادة من نظام املحاسبة التحليلية ؛ وجب عليها توفير بعض 

 الشروط املعينة و املتمثلة في :

 للحاسبة ؛ الن اي خلل*يجب ان تكون املحاسبة العامة تتماش ى و املفاهيم العامة التي يفرضها املخطط الوطني 

 .في املعلومات التي تقدمها املحاسبة العامة سيؤدي الى عدم صحة املعلومات التي تقدمها املحاسبة التحليلية 

*ضرورة وجود تخطيط عقالني للمشاريع يضمن القيام بدراسة دقيقة للمشروع قبل االنطالق في دورة االستغالل 

 تحقق مستقبال .؛ وذلك للتأكد من النتائج التي سوف ت

*ضرورة توفر الشرط النفس ي ؛ بحيث يجب على املؤسسة اعداد االفراد و تهيئتهم ؛ باعتبارهم يشكلون عامال 

امة رئيسيا لنجاح استراتيجية املؤسسة و ذلك لقبول نظام املحاسبة التحليلية ؛ و هنا البد ان تلعب االدارة الع

 الته ؛ل تكوينهم و توجيه كل فرد في مكانه املناسب الذي يتالءم و مؤهدورا كبيرا في تجنيد طاقتها البشرية من خال

ذه باإلضافة الى تقسيم العمل و تنظيمه ...الخ ؛ و هذا كله حتى يكون هؤالء االفراد على دراية و وعي بأهمية ه

لك رمي إليه ؛ و ذاالداة في محال التسيير و الرقابة ؛ وبالتالي سيشكلون مصدر دعم و عون لإلدارة لتطبيق ما ت

 من خالل حرص كل فرد على تنفيذ ما هو مكلف به ؛ بصفة صحيحة .

* يجب ان تكون املعلومات التي تنتجها املحاسبة العامة دقيقة و موثوقة بها ؛ باعتبارها منبع و مصدر املعلومات 

يا على مخرجات املحاسبة للمحاسبة التحليلية من جهة ؛ و من جهة ثانية فان النتائج املحصل عليها تعتمد كل

العامة التي تبقى رغم صيغتها القانونية و املالية أداة ضرورية لتسيير املؤسسة ؛ بشرط ان يتم الحرص على 

 .32تطبيقها بصفة صحيحة ؛ كما نص عليه املخطط املحاسبي 

 

 

 

 املبحث الثاني : التكاليف و سعر التكلفة

ول التكلفة و سعر التكلفة و مكوناتها كذلك التصنيفات هذا املبحثسوف نتطرق الى مفاهيم حخالل من 

 املختلفة للتكاليف .

                                                           
 .  15؛ ص 2000 _محمد علي الجبالي ؛ قص ي السمران؛ محاسبة التكاليف ؛ دار وائل للنشر و التوزيع ؛ االردن ؛32
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 املطلب االول : مفاهيم حول التكلفة و سعر التكلفة

 الفرع االول : مفهوم التكلفة

تتحمل املؤسسة عدة تكاليف في جميع مراحل العملية االنتاجية ؛ و الهدف االساس ي من حساب مختلف 

لى سعر التكلفة و بالتالي تحديد اعباء كل مرحلة من مراحل نشاط املؤسسة ومن أجل التكاليف هو الوصول ا

 التحكم بالتكاليف .

 _ التكاليف :

تحمل التكاليف معاني عديدة اال انها تعتبر من منظور املحاسبة املالية عن مقدار التضحية التي تكون على عاتق 

ادية ؛ و هذا العنصر قد يكون على شكل مادي ملموس املؤسسة في سبيل الحصول على عنصر ذات قيمة اقتص

) مواد ؛ االت ؛ بضاعة ....( و على شكل غير ملموس ) اجور ؛ اضاءة ؛ ايجار ....( و يمكن قياس التضحية بمقدار 

النقص الحاصل في االصول ؛ كان يتم الحصول على العنصر االقتصادي نقدا او االستغناء عن بعض ممتلكات 

تقديم خدمات للمنشأة املالكة لهذا العنصر ؛ كما يمكن قياس التضحية و تحديدها بمقدار الزيادة النشأة او ب

 .33في التزامات النشأة إذا كان الحصول على العنصر االقتصادي على الحساب

لتي كما تعد قيمة اقتصادية ألنه تضحية اختيارية سواء مادية او معنوية و التي يمكن قياسها بالعملة النقدية ا

تبذل في سبيل الحصول على منفعة حاضرة أو مستقبلية ؛ و هي نفقات متعلقة باإلنتاج و التي تقابل االيرادات في 

 . 34الفترة التي يباع فيها هذا املنتوج

و تعرف التكلفة ايضا بأنها تضحية بمجموعة من املوارد االقتصادية النادرة قابلة للقياس املالي النقدي ألغراض 

املالية لتحقيق هدف معين ؛وهو األمر الذي يعني أنه بانتقاء الغرض او الهدف ينتقي وجود التكلفة في  املحاسبة

 .35حد ذاتها 

 املصاريف :_ 

 هي عملية خروج حقيقي لقيم جاهزة مباشرة أو بعبارة اخرى خروج النقود و املصرفات يقابله إليراد الذي يعتبر

ن تحصل على النقود . ومن الوهلة االولى يتبادر الى الذهن أنه بإمكان املؤسسة الحصول على نتائجها بالفرق بي

دى ال في حاالت مدة طويلة من حياة املؤسسة أو على املاملصاريف و االيرادات السائلة ؛ إال ان هذا ليس ممكنا إ

الطويل نظرا ألن هذا ليس ممكنا إال في حاالت مدة طويلة من حياة املؤسسة أو على املدى الطويل نظرا الن 

املصاريف و االيرادات ال تتزامن مع النشاط االستغاللي للمؤسسة ؛ اي هناك تحمل مصاريف نظرية قبل أو بعد 

 دا أو العكس بنسبة لإليرادات .دفعها نق

 _ االعباء :

                                                           
 . 34ص 2005_ خليل عواد ابو حشيش ؛ محاسبة التكاليف ؛ قياس و تحليل ؛دار وائل للنشر و التوزيع ؛ االردن ؛33
 . 1؛ ص 2003_ محمد سامي راض ي ؛ مبادئ محاسبة التكاليف ؛ الدار الجامعية ؛ مصر ؛ 34
 13_ ناصر دادي عدون ؛ مرجع سابق ص 35
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اد و يتقابل العبء مع الناتج اللذان يعمالن على تحديد نتيجة الدورة ومن بين االعباء : استهالك البضائع و املو 

اللوازم و مخصصات االستهالك....الخ؛ ففي حين نجد ان املصاريف تتميز بالصفة املادية و هي سهلة الحساب و 

 م .ن الذي تصرف فيه ؛ فان االعباء لها الصفة غير املادية او بصفة اخرى فهي تجريدية وقابلة للتقييتحديد الزم

هو نظام لتقييم املصاريف على الفترات و الناتج عن حساب النتيجة يتم على اساس الدورة و اذن فان العبء 

ليس على اساس العمليات او مدة حياة املؤسسة . فهناك اذن فرق في تاريخ تحقيق املصاريف و تاريخ تسجيل او 

بنتيجة الدورة عكس تسجيل تحمل االعباء ؛ و يفيد التاريخ االول في تحديد مستوى الخزينة بينما ال يتعلق 

لألعباء ؛ إذ تحدد النتيجة على اساس تاريخ تسجيل االعباء )نظريا ( و ليس على اساس صرفها ؛ حيث هذه 

 .36العملية قد تكون قبل او بعد تسجيل االعباء بينما تسجل فيها)االعباء( 

 الفرع الثاني : مفهوم سعر التكلفة

 وج معين او خدمة مقدمة ابتداء من انطالق عمليات اعدادها الى مرحلة وهي مجموعة التكاليف التي يتكفلها منت

 صولها الى املرحلة النهائية او مجموعة من املنتجات املادية او مجموعة خدمات في مرحلة بيعها ؛

و تعد سعر التكلفة للمنتج او الخدمة هو عبارة عن مجموع التكاليف التي تم صرفها من أجل هذا املنتج او 

ضم كل يدمة حتى اصبح تاما و قابال للبيع ؛ كما يعبر عن انتهاء عمليتي االنتاج و البيع للمنتوج النهائي؛ حيث الخ

ت سعر املصاريف من شراء املادة االولية و املواد الضرورية االخرى الى حين اعداد املنتوج و بيعه ؛ وتختلف مكونا

 ية ؛ و هذا يسبب اختالف وظائف كل منها ؛ فسعر التكلفة فيالتكلفة من املؤسسة الصناعية الى املؤسسة التجار 

 املؤسسات الصناعية يضم تكلفة شراء املواد املستعملة ؛ تكلفة االنتاج للوحدات املباعة

و مصاريف التوزيع ؛ اما في املؤسسات التجارية فسعر التكلفة يتكون من : تكلفة شراء الوحدات املباعة ؛ 

 . 37مصاريف التوزيع

 

  

                                                           
 .  8عدون مرجع سابق ص  ناصر دادي  -36
 .  32ص 2005بويعقوب عبد الكريم ؛ املحاسبة التحليلية ؛ ديوان املطبوعات الجامعية  ؛ الجزائر ؛_37
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 ملطلب الثاني : مكونات التكاليف و سعر التكلفةا

_ تحتاج املحاسبة التحليلية لدراسة مختلف عناصر التكاليف خالل الفترة املحاسبية ؛ ويجب إظهار مختلف 

 ليفاالعباء املكونة لها و هي تختلف عن أعباء املحاسبة املالية ؛ و عليه يمكن التمييز بين ثالث مكونات للتكا

 فة و هي :و سعر التكل

 : االعباء املعتبرة 

 وهي االعباء املشتركة بين املحاسبة التحليلية و املالية و تنقسم بدورها الى :

تلك بأعباء مسجلة في التكاليف بنفس املبلغ املحسوب في املحاسبة العامة : و يتعلق االمر هنا يتعلق االمر هنا _

 مصاريف اليد العاملة ...الخ.األعباء املتعلقة بالنشاط العادي للمؤسسة مثل 

غر _ أعباء مسجلة في التكاليف بمبلغ يختلف عن  املبلغ املسجل في املحاسبة العامة : أي تسجل بقيم أكبر أو أص

 من قيم هذه االخيرة و يتضمن ما يلي :

ن مكن للمسير ا*فرق االدماج على املواد : و هذا ليتمكن من اتخاذ القرارات التقديرية و االهداف اقتصادية ؛ ي

يستعمل تكلفة اخرى؛ بمعنى استعمال طريقة ملخرجات املواد تختلف عن تلك املستعملة في املحاسبة العامة ؛ 

 مما يؤدي حتما الى ظهور فروق في قيمة هذه املواد .

*أعباء االستخدام : وتسمى أيضا باالستهالك التقني او االستهالك االقتصادي ؛ التي تعوض مخصصات 

هالكات املسجلة في املحاسبة العامة و يتم حسابهاعلى اساس القيمة الحالية لالستثمار و ليس القيمة االست

التاريخية و كذلك على اساس مدة حياته املحتملة فمجرد استعمال طريقتين مختلفين في تقييم االستثمارات ؛ 

؛ فان كان قسط االستهالك املحسوب  تظهر فروقات إما أن تكون موجبة او سالبة مقارنة باملحاسبة التحليلية

على اساس طريقة املحاسبة التحليلية أكبر من ذلك الذي تم حسابه بطريقة املحاسبة العامة ؛ فسوف تدمج 

 قيمة كلية يعتبر الفرق بين املحاسبتين كأعباء إضافية ؛ أما إذا كان القسط أصغر فإن الفرق بين املحاسبتين

 ملحاسبة التحليلية .سيمثل أعباء غير معتبرة في ا

*االعباء املوزعة على عدة سنوات و املؤونات : قد تظهر فروقات في قيمة االعباء املوزعة على عدة سنوات او في 

قيمة املؤونات نتيجة تسجيلها في املحاسبة العامة ؛ اعتماد على اجراءات قانونية أو جبائية او وفق معايير 

لة ارتفاع أسعار املواد االولية ؛ او تقلبات اسعار الصرف أو حتى اقتصادية محددة من طرف املؤسسة كحا

 . 38تكوين مؤونات للخسائر املحتملة

 

                                                           
38_  J. Trahand , B . Morad et E .Chrles , comptabilité de gestion : cout , activité , répartition , Edition presses universitaires de Grenoble , 

France , 2000 , p .12 .                                                                                                                                                                                                                                 
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 : االعباء غير املعتبرة 

إذا كانت اغلبية االعباء املسجلة في املحاسبة العامة تدمج في حساب التكاليف ؛ فالبعض منها على العكس ال 

المر التحليلية ؛ وتسمى هذه االخيرة باألعباء غير القابلة للتحصيل ؛و يتعلق ايؤخذ بعين االعتبار في املحاسبة 

 أساسا بالحاالت التالية :

 ها* األعباء االستثنائية: مثل االستهالكات االستثنائية الخاصة باألراض ي و شهرة املحل ؛ املؤونات بكل أنواع

 أعباء ليس لها عالقة مباشرة بنشاط املؤسسة . *االعباء التي ال تتعلق مباشرة باالستغالل العادي : و هي

و يمكن اعتبارها كاستهالكات و أعباء لم تساهم في إنتاجية املؤسسة مثل : أقساط التأمين على الحياة لصاحب 

 العمل .

  39العناصر االضافية: 

ة املحاسبة التحليليهي عبارة عن أعباء وهمية غير مسجلة في املحاسبة العامة؛ و تدمج في التكاليف على مستوى 

بغرض إعطائها مضمون اقتصادي جد مناسب ؛ يسمح بإقامة مقارنة بين املؤسسات ؛ مهما كان شكلها القانوني 

 ؛ ومهما كانت استراتيجيتها التمويلية ؛ وتصنف هذه االعباء إلى صنفين :

املقدمة من طرف دائنين فهي  * مبلغ الفائدة املحسوبة على رأس املال الخاص : عند استخدام املؤسسات للديون 

تدفع عنها فوائد و تحسب و تسجل ضمن أعباء املحاسبة املالية ؛ و لكن عندما تقوم باستعمال رأس مالها 

الخاص ال تقوم بتسديد مستحقات ؛ و بالتالي ال تكون مسجلة ضمن أعباء املحاسبة ؛ لذلك يتم إضافة أعباء 

 مع معدل الفائدة املعمول به من طرف البنوك ؛ تتمثل في مكافأة االموال الخاصة تتناسب

 و يجب أن يأخذ بعين االعتبار هذا العنصر عند حساب التكاليف.

* أجرة عمل املستغل )صاحب املشروع( : يقوم عادة صاحب املشروع باإلدارة و يتقاض ى مقابال يتمثل في نتيجة 

ديرها ياملحاسبة العامة ؛ باملقابل في املؤسسات التي  املؤسسة ؛ و بهذا فان أجره أو مقابل عمله ال يمثل عبئا في

مسيرون يتقاضون أجورا تحسب ضمن أعباء املحاسبة العامة ؛ لذلك فلكي تحصل على سعر التكلفة ذو معنى و 

لكي تستطيع مقارنته أيضا مع سعر التكلفة لنفس املنتج في مؤسسة خاصة أو مؤسسة يديرها مسيرون ؛ يجب 

 تبار أجرة صاحب املؤسسة ؛ كما يمكن التعبير عن املعالجات املحاسبية املختلفة م التي تسمحاالخذ بعين االع

 باالنتقال من أعباء املحاسبة العامة الى أعباء املحاسبة التحليلية بالعالقة التالية :

 االعباء غير املعتبرة –أعباء املحاسبة التحليلية = أعباء املحاسبة العامة + العناصر االضافية 

 

                                                           
 23؛ص 22_ ناصر دادي عدون ؛ مرجع سابق ص 39
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 ( : مكونات التكلفة و سعر التكلفة1_  2الشكل رقم  )

 

 

 

 

 

 

 

 :املصدر

A . Barré. R. Lorey . M. Richez , comptabilité d'exploitation , Ed conforme au nouveau. Plan comptable , ISIRA , Strasbourg, 1983, p 32. 

 املطلب الثالث : التصنيفات املختلفة للتكاليف

إنتاجية معينة و لهذا فإننا حسب ما جاء في تعريف التكاليف فان هذه االخيرة هي كل ما ينفق من أجل عملية 

 نجد عدة تصنيفات للتكاليف هي كالتالي :

 : 40_ تصنيف التكاليف حسب الهيكل التنظيمي 1

 ويمكن التمييز بين :

 * االعباء الهيكلية : تنتج عن تسيير مختلف أنشطة املؤسسة )املستخدمين ؛ الوسائل العامة ...(

 موارد املؤسسة .* االعباء العملية : وهي تنتج عن استخدام 

 :41_ تصنيف التكاليف حسب حجم النشاط 2

 و تنقسم الى :

* تكاليف ثابتة : وهي تلك التي ال تتأثر بتغير حجم النشاط ؛ فال تزيد بزيادته و ال تنقص بنقصانه بل تظل  ثابتة 

و الثبات ؛  بصرف النظر عن تقلبات حجم النشاط ؛ ويرجع ذلك الى ارتباط التكاليف الثابتة بعامل الزمن

املقصود هنا هو في اجمالي التكاليف حيث ان نصيب الوحدة من التكاليف الثابتة يتغير من فترة الى ألخرى في ظل 

                                                           
40 _P. lasséque , Gestion de l'entreprise et comptabilité , 11 éme édition , Dolloz , paris , 1996 , p : 26.                                                                

 . 124ص 108؛ ص 2008محمود السجاعي ؛"محاسبة التكاليف في املنظمات الصناعية و الصحية "؛تحليل_ قياس _ رقابة ؛ املكتبة املصرية ؛ مصر ؛ _ 41

 سعر التكلفة

 تكلفة االنتاج

 تكلفة التوزيع تكلفة الشراء أعباء الصنع

 أعباء غير محملة عناصر اضافية أعباء محملة 

 أعباء املحاسبة العامة
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طاقة معينة و خالل األجل القصير ؛ أما في األجل الطويل فإن جميع عناصر التكاليف تعتبر متغيرة حيث ال 

 يوجد اال حجم نشاط واحد .

انه تمثل في العناصر التي تتغير طرديا مع التغير في حجم النشاط فتزيد بزيادته وتنقص بنقص* تكاليف متغيرة : ت

ن ؛ و ليس شرطا ان تكون نسبة الزيادة في عنصر التكلفة متساوية مع نسبة الزيادة في حجم النشاط ؛فاملهم هو أ

فية تعتبر تكلفة حدية موجبة ؛ يكون عنصر التكلفة حساسا تجاه تقلبات أحجام النشاط ؛ فإن التكاليف االضا

أما إذا انخفض حجم النشاط ترتب على ذلك تكلفة حدية سالبة ؛ و التغير املقصود هو اجمالي التكاليف ؛ 

 فعناصر التكاليف التي تتغير بنفس درجة التغير في حجم النشاط زيادة و نقصا يطلق عليها مرنة مرونة كاملة ؛

 طلق عليها عناصر تكاليف مرنة مرونة جزئية .أما التي ال تتغير بنفس الدرجة ي

 ذا كان* تكاليف شبه ثابتة و شبه متغيرة : تشمل عناصر التكاليف التي ال تعتبر ثابتة كلها و ال متغيرة كلها ؛ فإ

ير عنصر التكلفة يميل الى التغير فإنه يعتبر شبه متغير ؛ و العكس إذا كان الجزء الثابت يزيد عن الجزء املتغ

 .ر شبه ثابتة ؛ فيجب إضافة الجزء املتغير إلى التكاليف املتغيرة و الجزء الثابت الى التكاليف الثابتةتعتب

 :42_ تصنيف التكاليف حسب وحدة النشاط3

 وتنقسم الى :

* التكاليف املباشرة : هي تلك التي تخصص دون حساب وسيط لحساب تكلفة منتوج معين ؛ و عادة تكون مكونة 

 ولية و اللوازم التي تستعمل في انتاج املنتوج ؛ اليد العاملة املباشرة .من املواد اال 

ق * التكاليف غير املباشرة : وهي تلك التي تعذر تحميلها مباشرة على املنتوج ؛ و تعد تكاليف مشتركة وال تنف

تم بطريقة خصيصا من أجل وحدة نشاط معين ولكن من أجل النشاط ككل لذا تحتاج الى توزيع أولي ؛ الذي ي

شبه عشوائية حيث يعتمد على طريقة اختبار مفاتيح التوزيع ؛ ويجدر بالذكر انه في اآلونة االخيرة اصبح وزن 

 األعباء غير املباشرة أكبر من املباشرة نظرا لتعقد تقنيات االنتاج املستعملة ؛ و إلى نمو حجم املؤسسات .

 : 43_ تصنيف التكاليف حسب وظائف املؤسسة4

 ب عنها :و يترت

* تكاليف الوظيفة االنتاجية : و تتكون من جميع العناصر التي تتحملها املؤسسة في سبيل قيامها بالعمليات 

 جور واالنتاجية ؛ ويأتي تحملها بدورها على وحدات االنتاج النهائي ؛ و تشمل تكلفة املواد و االوازم ؛ تكلفة اال 

 تكلفة املصروفات .

التسويقية : تتكون من املواد التسويقية التي تتحملها املؤسسة في سبيل تخزين املنتجات * تكاليف الوظيفة 

التامة و االعالن عنها و بيعها ؛ اضافة الى بحوث التسويق الالزمة لتصريف املنتجات ؛ و تتمثل في تكلفة املواد 

                                                           
42_J. Orsoni , comptabilité analytique , Edition , vuibert , paris , 1987 , p : 27 .                                                                                                                                                 
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لتوزيع ؛ و وكالء البيع ؛ اضافة الى ذلك املستخدمة في التعبئة و التغليف ؛ تكلفة االجور النقدية لوظفي البيع و ا

 فواتير الكهرباء و الهاتف و املاء الخاصة بأقسام البيع و التوزيع .

و  * تكاليف الوظيفة االدارية : تتضمن كافة  التكاليف املرتبطة بالخدمات االدارية و التمويلية في املؤسسة ؛

ى و التجهيزات املكتبية املستخدمة في االدارة ؛ اجور تشمل االجور و املصاريف االدارية ؛ و االدوات االخر 

 .املوظفين االداريين و مختلف املصاريف التي تنفق في االدارة العامة كمصاريف االستقبال و أتعاب املحاسبيين

 :44_ تصنيف التكاليف حسب الفترة املحاسبية5

 تتضمن ما يلي :

صد هذه التي أنفقت فيها ؛ و ال يوجد لها منافع مستقبلية ؛ و تر * تكاليف ادارية : تستفيد منها الفترة املحاسبية 

 التكاليف في جدول حسابات النتائج .

* تكاليف رأسمالية : وهي تلك التي تستفيد منها عدة دورات مالية مستقبلية ؛ و تصنف كأصل و تحول الى جدول 

 حساب النتائج عند استهالكها .

 : 45ملسؤولية _ تصنيف التكاليف حسب االشراف و ا6

 تتمثل في :

* تكاليف خاضعة للرقابة و التحكم : تشمل على عناصر التكاليف التي يمكن تغييرها بصورة فعالة بواسطة 

م املسؤول املباشر خالل االجل القصير ؛ ويزداد التحكم فيها كلما انخفض املستوى االداري ؛ و تعد من املفاهي

 رقابة و تقويم االداء .الهامة لإلدارة في مجال التخطيط و ال

* تكاليف غير خاضعة للتحكم : تخضع لرقابة مسؤول في مستوى اداري اعلى ؛ لذا ينبغي ان يرتبط مركز 

املسؤولية بشخص معين يمكن محاسبته ؛ و من أمثلتها املواد و االجور غير املباشرة ؛ التكاليف الخاصة 

أمين يف االيجار و مرتب مدير املصنع ؛ و اهتالك املباني ؛ التبالخدمات التي تؤديها أقسام ألقسام معينة ؛ مصار 

. 

 و في ضوء تصنيف التكاليف حسب االشراف و املسؤولية نستنتج االتي :

نى _ إن التكاليف غير القابلة للرقابة عند مستوى اداري معين تكون قابلة للرقابة عند مستوى اداري أعلى ؛ بمع

مي ازدادت الكلف الخاضعة للرقابة و كلما انخفضنا في الهيكل التنظيمي قلت كلما ارتفعنا في الهيكل التنظي

 الكلف الخاضعة للرقابة .

                                                           
 . 01؛ ص  1979_ففوزي غرايبية ؛ محاسبة التكاليف ؛ منشورات مكتبة النهضة االسالمية ؛ االردن ؛ 44
ت املجلد _ علي قاسم حسن العبيدي ؛ أهمية تخفيض التكاليف التسويقية و التحكم فيها ملنظمات االعمال : الدراسة التطبيقية في شركة زين لالتصاال 45

 . 133؛ ص 2010ء العلمية ؛ العراق ؛ ؛ مجلة جامعة كربال 4؛ العدد  8
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  يكون _ ان التكاليف غير القابلة للرقابة في االجل القصير تكون قابلة للرقابة في االجل الطويل ؛ فاالندثار مثال

اصة خانه في االجل الطويل يمكن اتخاذ قرارات ادارية اكثر فقابية للرقابة في االجل الطويل عنه في القصير ؛ اذ 

 بشراء اآلالت جديدة .
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 مثال عن مؤسسة متيجي املطاحن الكبرى للظهرة -

 الورشة االولى : تحويل القمح الى سميد

 أوال : عملية تنقية القمح

 ثانيا : عملية طحن القمح إلى سميد

 أوال : تنقية القمح

 (: تكاليف تنقية القمح1_2) جدول رقم

 املبلغ السعر الوحدوي  الكمية التكاليف

تكلفة املادة االولية 

 املستعملة ) القمح (

 املصاريف املباشرة

 اليد العاملة

 طاقة الكهرباء

 مصاريف أخرى 

 مصاريف غير مباشرة

 

 صيانة

 اإلدارة

 اإلهتالك

 األمن و النظافة

30000 15 450000 

 

 

1166513.83 

2372834.56 

76041882 

 

 

1381066.45 

17225525.48 

16261607.88 

328464.12 

 

التكلفة اإلجمالية 

 لعملية تنقية القمح

300000 3800.26 100592394.32 

 

 املصدر : من إعداد الطالب اعتمادا على معطيات املؤسسة
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 ثانيا : عملية الطحن

 (: تكاليف عمليةطحن القمح 2-2الجدول رقم )

 املبلغ السعر الوحدوي  الكمية التكاليف

التكلفة الكلية للمادة 

 األولية املستعملة

 املصاريف املباشرة

 اليد العاملة

 طاقة الكهرباء

 مصاريف أخرى 

 مصاريف غير مباشرة

 الصيانة

 اإلدارة

 اإلهتالك

 األمن و النظافة

300000 15 4500000 

 

 

2187348.30 

4449339.30 

1425873.22 

 

25896559.26 

17225525.48 

30492394.80 

615908.19 

 

التكلفة اإلجمالية 

 لعملية طحن السميد

300000 289.31 86792948.55 

 املصدر : من إعداد الطالب اعتمادا على معطيات املؤسسة

 مالحظة :

تنتج على  ٪96يعادل بعد عملية التنقية و الطحن فإن كمية السميد املنتجة تنقص عن الكمية األصلية، أي ما 

 تنتج على شكل نخالة. ٪1تنتج على شكل فضالت، و  ٪3شكل سميد رفيع، و 

 كما أن هذه الكمية املنتجة توجه كاآلتي :

 30٪ .توجه إلنتاج كسكس السفينة 

 42٪  كلغ. 1توجه للبيع عل شكل سميد متوسط، و سميد نصف خشن مغلف بغالف من الورق بوزن 

 28٪ شكل نخالة. تباع على 

 

 

 الورشة الثانية : تحويل السميد إلى كسكس
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 (: تكاليف عملية فتل الكسكس 3-2الجدول رقم )

 املبلغ السعر الوحدوي  الكمية التكاليف

تكلفة املادة األولية 

 املستعملة

 املصاريف املباشرة

 مصاريف التغليف

 اليد العاملة املباشرة

 طاقة الكهرباء

 مصاريف أخرى 

 غير مباشرة مصاريف

اليد العاملة غير 

 املباشرة

 الصيانة

 اإلهتالك

 األمن و الطاقة

12000 2817.76 33813120 

 

 

10144920.52 

1339.87 

3856650.62 

4734484.13 

 

 

185 

2244695.39 

26430557.39 

533864.1 

التكلفة اإلجمالية 

 لعملية الفتل

12000 11864.59 142375167.19 

 الطالب اعتمادا على معطيات املؤسسةاملصدر : من اعداد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة الفصل :
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من خالل دراستنا الى ان املحاسبة التحليلية تعطي املؤسسة امكانية التعرف على اسعار تكلفة و بهذا توصلنا 

منتجاتها و العمل على تدنيتها لتحقيق القدرة على املنافسة ، ومن جهة أخرى تحقيق الربح الذي يمثل هدف 

وجودها ، كما تحتل املحاسبة التحليلية أهمية بالغة في املؤسسة حيث يمكن اعتبارها نظاما داخليا تفصيليا 

 للمعلومات املحاسبية .

و ليس الهدف من حساب التكلفة و سعر التكلفة تحديد النتيجة فحسب بل رقابة التكاليف أيضا ، من خالل 

فات و الفروقات كما تساعد على معرفة االخطاء و التقليل من مقارنتها باملعايير املقدرة لتحديد االنحرا

االنحرافات باالعتماد على وسائل و تقنيات املحاسبة ومن ثم التوصل الى معرفة اسباب االنحرافات و اتخاذ 

 االجراءات التصحيحية و هذا ما يؤدي الى اتخاذ قرارات سليمة .
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إن تطبيق نظام املحاسبة التحليلية داخل املؤسسات ليس باألمر الهين لكنه يتطلب عوامل و مؤهالت تساعد 

ي فعلى استمراريتها في النشاط فإدراكنا ملفهوم املحاسبة التحليلية و أهدافها يزيل كثير من الغموض و التردد 

 التوجه نحو نظام أفضل و يدفع إلى السعي وراء مفاهيم أخرى و تجارب كمفاهيم التكلفة و أنواعها و أهم الطرق 

 لحسابها أو كيفية تطبيق إحدى هذه الطرق في املؤسسات.

ن مما أن املحاسبة التحليلية تعد جزءا هاما في املؤسسة، إذ تساهم في تطوير و نمو اقتصادها نظرا ملا تعطيه ك

حسابات دقيقة يمكن من خاللها اتخاذ قرار مناسب سواء تعلق األمر بزيادة حجم نشاطها أو الخفض منها أو 

 اقصاء منتوج معين.

 ل من أهم أسباب املشاكل التي تتخبط فيها مؤسساتنا، و الذي يؤديو إن غياب هذه األداة التسييرية كان و مزا

 إلى ضعف الرقابة التي تعمل على تقيم األداء، ترجمة االنحرافات و كشف أسبابها و من ثم تحديد املسؤوليات و

 القيام باإلجراءات التصحيحية الالزمة .

ا، املتعلقة بهذه األداة، و إبراز دورها و أهميتهو لقد كان الهدف من بحثنا هذا محاولة اإلملام بكل الجوانب 

 باعتبارها نظام للمعلومات في مراقبة التسيير، و هذا من خالل كل الطرق التي تتميز بها، ذلك أنها تمثل أحد

الدعائم التي يعتمد عليها هذا النظام، عن طريق مخرجاتها تستخدم كمدخالت له للتقويم القياس، و كذا 

 التصحيح.

خالل الفصلين النظريين و الفصل التطبيقي الذي أردنا أن يكون إسقاطا على الواقع، لنتعرف على مدى و من 

 ارتباط املعارف النظرية باملعارف التطبيقية تمكنا من الوصول إلى مجموعة من النتائج املتعلقة باختبار صحة

 توصيات نذك منها :الفرضيات و التساؤالت املطروحة، إضافة إلى مجموعة من النتائج و ال

 اختبار الفرضيات أدت معالجة املوضوع إلى :

فيما يخص الفرضية األولى إن اعتماد املحاسبة التحليلية أساس الكتشاف االخطاء و تحديد املسؤوليات، و هذا 

إلى صحيح ألن املحاسبة التحليلية تقوم بمقارنة النتائج و ما تحقق فعال مع ما تم تقديره، و هذا ما يؤدي 

 اكتشاف األخطاء و قياس مصداقية املعايير و اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة.

أما فيما يخص الفرضية األخيرة فتتضمن أن مراقبة التسيير تقوم على مجموعة من الركائز و التي تعتبر 

كل ما يخص أسعار املحاسبة التحليلية أهمها، و هذا أيضا صحيح ألنها تعد مصدر توفير املعلومات الالزمة ل

 تكلفة املنتجات و هذا سيساعد على مقارنة النتائج و تحليلها و اكتشاف الثغرات املوجودة و معالجتها باتخاذ

 القرارات املالئمة.

 أما فيما يخص نتائج البحث فهي كالتالي :

معامالتهم املالية و لقد عرفت املحاسبة التحليلية منذ العصور القديمة بتطور املجتمعات و حاجات األفراد و 

التجارية، لتصبح علما له مبادئ و قواعده التي تحكمه، و نتيجة لتعقد املعامالت االقتصادية انتقلت من 

الشمولية إلى التخصص ما أدى إلى ظهور مجموعة من املحاسبات املختلفة التي تهتم كل واحدة منها بموضوع 
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ع دراستنا، و التي وجدت لتهتم بكل ما يتعلق بنشوء التكلفة، بدءا معين، و منها املحاسبة التحليلية التي هي موضو 

 بحسابها فتحليلها و دراسة االنحرافات و تصحيحها باإلجراءات التي تخدم مصالح و أهداف املؤسسة مستقبال.

اقبة أن مر كل هذه األدوار التي تؤديها أهلتها لتكون من أهم أدوات التسيير، ذلك أنه تمثل نظاما للمعلومات، كما 

 التسيير تعتمد على مخرجات نظام املحاسبة التحليلية للعمل على تقويم و تصحيح أداء املؤسسة.

إن املحاسبة التحليلية نظام واجب االعتماد و ذلك من خالل نظام يتماش ى و نشاط املؤسسة تنظيمها و حجمها، 

 مع العلم أن هذا التصميم في حد ذاته مهمة صعبة.

 سبة التحليلية تظهر من خالل الطرق املوضوعة و املتعارف عليها لحساب التكاليف و تحليلها، وإن أهمية املحا

 كذا االمتيازات التي تقمها لخدمة املسير و متخذي القرار، و التي تشمل الطرق الجزئية و الكلية، كما تتجلى

خالل استقبالها للبيانات و  أهميتها في كونها أداة ذات صلة وثيقة بمختلف الوظائف األخرى للمؤسسة من

 امدادها باملعلومات التي يحتاجها املحيط الداخلي للمؤسسة بكل مستوياته مما يسهل اتخاذ القرارات و ممارسة

 املراقبة باستمرار.

 كما سمحت لنا الدراسة التطبيقية الوصول إلى مجموعة من النتائج نلخصها فيما يلي :

 للظهرة على املحاسبة التحليلية إال في جوانب قليلة من النشاط. _ ال تعتمد مؤسسة املطاحن الكبرى 

_ إن الهدف من املحاسبة التحليلية في املؤسسة موضوع الدراسة كان ملعرفة أسعار تكلفة املنتجات ليتم فيما 

ن بعد تحديد سعر بيع يغطي تلك التكلفة و هذا يعني أن الهدف من وجود النظام كالن لضمان الربحية فقط دو 

 االهتمام باألهداف األخرى.

_ تعتمد املؤسسة طريقة التكاليف الكلية و هي طريقة بطيئة للحصول على املعلومات هذا ما يتناقض مع حاجة 

 املسير لسرعة الحصول على املعلومات التخاذ القرارات في الوقت املناسب .

 ي تحقيق أهداف املؤسسات فهي :أما فيما يخص التوصيات التي نقترحها لنجاح املحاسبة التحليلية ف

لك ذ_ العمل على مواكبة املستجدات، و ذلك بتبني املحاسبة التحليلية كأداة لتقييم األداء و مراقبة التسيير و 

 بتوعية األفراد و تحسيسهم بأهمية األداة، حتى يكون التطبيق في امليدان صحيح.

سب، بل معنويا على وجه الخصوص ملا له من أثر مباشر _  تفعيل دور األفراد من خالل تحفيزهم ليس ماديا فح

قياد على أداء األفراد و كذا كسب ودهم و احترامهم من خالل االهتمام بمشاكلهم و العمل على حلها و بالتالي االن

 للتعليمات و األداء الجيد.

همها، أعتبر املحاسبة التحليلية _ إن فعالية نظام مراقبة التسيير في املؤسسة، تتوقف على فعالية أدواته و التي ت

 لذا يجب أن تكون املعلومات التي توفرها دقيقة، سريعة، مالئمة و في الوقت املناسب.
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_ منح أولوية التسيير ألهل االختصاص و االهتمام باإلطارات الجدد و منحهم فرصة لتجسيد معارفهم و تطويرها 

 و ذلك ضمن إعطاء نفس جديد ملؤسساتنا.

ل عية أفراد املؤسسة، بضرورة املحاسبة التحليلية كأداة و تشجيعهم على التعاون، تنسيق و احترام ك _ ضرورة تو 

في  التعليمات التي تمليها االدارة من خالل التوعية و التكوين، تحسينا لرصيده العلمي في هذا املجال و تجسيده

 امليدان.

يف و التي تسمح بإنتاج املعلومة بصفة سريعة _ يجب على املؤسسة التوجه للطرق الحديثة لحساب التكال

 لتكون في خدمة املسير و متخذي القرار في الوقت املناسب لحاجاتهم إليها.

ن و بعد الدراسة التي قمنا بها و التوصل إلى بعض النتائج ظهرت عدة نقاط ال تزال مجهولة و التي يمكن أن تكو 

 موضوع دراسات أخرى و هذه النقاط هي :

 ت املحاسبة التحليلية في املؤسسات االقتصادية_ معوقا

 _ دور املحاسبة التحليلية في اتخاذ القرارات االستراتيجية
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 _املراجع باللغة العربية

 _ الكتب

 .2003املحاسبي املعاصر، عمان دار وائل للنشر و التوزيع، االردن ،_ الدكتورة رضوان حلوة حنان، النموذج 1

دروس و تمارين ، الجزء االول ، دار  -_ ناصر دادي عدون "تقنيات مراقبة التسيير" ، املحاسبة التحليلية2

 .1998املحمدية العامة، الجزائر،

 _ سعيد عبد املقصود دبيان، اساسيات محاسبة التكاليف، بدون طبعة.3

دن _ صالح الرزق عطا هللا خليل بن وراد، مبادئ محاسبة التكاليف، دار الزهران للنشر و التوزيع، عمان ، األر 4

 .1998،ط

 .1992_ محمد عمارة ،محاسبة التكاليف الفعلية، القاهرة،ط6

 .2000_ محمد علي الجبالي، قص ي السمران، محاسبة التكاليف، دار وائل للنشر و التوزيع، االردن ،7

 _ خليل عواد ابو حشيش، محاسبة التكاليف، قياس و تحليل، دار وائل للنشر و التوزيع.8

 .2003_ محمد سامي راض ي، مبادئ محاسبة التكاليف، الدار الجامعية، مصر ، 9

 .2005_ بويعقوب عبد الكريم، املحاسبة التحليلية، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر؛10

رقابة؛ املكتبة  -قياس -حاسبة التكاليف في املنظمات الصناعية و الصحية" ؛ تحليل_ محمود السجاعي؛ " م11

 .2008املصرية؛ مصر؛ 

 .1999_ أحمد نور؛ محاسبة التكاليف الصناعية؛ الدار البيضاء الجامعية؛ مصر؛12

 . 1979_ ففوزي غرابية؛ محاسبة التكاليف؛ منشورات مكتبة النهضة االسالمية؛ االردن13

علي قاسم حسن العبيدي؛ أهمية تخفيض التكاليف التسويقية و التحكم فيها ملنظمات األعمال؛ الدراسة _ 14

 .2010؛ مجلة جامعة كربالء العلمية؛ العراق؛ 4، العدد 8التطبيقية في شركة زين لالتصاالت املجلد 

طبعة األولى؛ مكتبة الطالب _ يوسف محمود جربوع؛ مراجعة الحسابات املتقدمة وفقا للمعايير الدولية؛ ال15

 .2002الجامعي؛ فلسطين 

 2003_ جعفر عبد االله؛ املحاسبة املالية مبادئ القياس و اإلفصاح املحاسبي؛ مكتبة الفالح للنشر؛ األردن ؛16

. 

 . 1998_ عبد الغفار الحنفي؛ إدارة املوارد و االمداد؛ الدار الجامعية مصر 17
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تطبيقها؛ منشورات الجامعة املفتوحة؛  -مبادئها -أصولها -املحاسبة املالية_ محمد العدناني؛ املدخل في 18

 . 1991طرابلس؛

_ علي الشرقاوي؛ املشتريات و إدارة املواد و املخازن؛ منشورات دار النهضة العربية للطباعة و النشر ؛ 19

 . 1996لبنان؛

 .2008انوني؛ مصر؛_ محمد عبد حافظ االدارة االلكترونية للمواد؛ دار الكتاب الق20

 . 2006_ بشير عباس العالق؛ محمد عبد الفتاح الصيرفي؛ ادارة املخازن؛ املناهج للنشر و التوزيع؛ عمان؛21

 . 2005_ الدون هنديكسون؛ النظرية املحاسبية؛ كمال خليفة ابو زيد ؛ املكتب الجامعي الحديث؛ مصر؛ 22

ملحاسبة املالية ؛ دار النهضة العربية للنشر ؛ القاهرة؛ _ خيرت ضيف؛ خيرت أحد عبد العال؛ املدخل في ا23

 .1980مصر؛ 

 .1999_ خليل عواد ابو حشيش؛ محاسبة التكاليف؛ قياس و تحليل؛ دار وائل للنشر و التوزيع؛ االردن24

_ فائق شقير؛ عاطف الشريف؛ سمير حمودة؛ مبادئ املحاسبة املالية؛ الجزء الثاني؛ الطبعة األولى؛ دار 25

 .2000مليسر للنشر و التوزيع و الطباعة ؛ عمان ؛ االردن ؛ ا

_ محمد مطر؛ املحاسبة املالية مشاكل القياس و االفصاح و التحليل؛ الجزء الثاني؛ دار حنين؛ االردن؛ 26

2000. 

و  _ وليد حيالي؛ بدر علوان؛ املحاسبة املالية في القياس و االنحراف و االفصاح املحاسبي؛ الوراق للنشر27

 .2000التوزيع؛ كمان 

 .2012_ عمارة عيش ي؛ اتجاهات التدريب و تقييم االفراد؛ دار اسامة للنشر و التوزيع؛ االردن؛ 28

 _ هبة الطبي؛ دليل منظمات املجتمع املدني حول التقييم و املتابعة؛ مكتب الشرق االوسط العربي.29

 .2000اعة و النشر؛ االردن؛ _ احمد حسن ظاهر؛ املحاسبة االدارية؛ دار وائل للطب30

 .2011_ سيد صابر تعلب ؛ نظم املعلومات االدارية الطبعة االولى؛ دار الفكر؛ عمان ؛ 31

 .1999؛ 1998_ محمد القيومي؛ نظم املعلومات املحاسبية في املنشأة املالية املكتب الجامعي؛ 32

خطط املحاسبي الوطني؛ دون طبعة؛ ديوان _ خالص صافي صالح؛ املبادئ االساسية للمحاسبة العامة ة امل33

 .2009املطبوعات الجامعية 

_ محمد سامي راض ي؛ وجدي حامد حجازي؛ املدخل الحديث في اعداد و استخدام املوازنات؛ بدون طبعة؛ 34

 .2006الدار الجامعية؛ مصر 
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طبعة؛ ديوان املطبوعات  _ بدر عبد هللا؛ اثر استخدام اساليب التحليل املالي باملصاريف التجارية؛ بدون 35

 .2006الجامعية؛ الجزائر
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 امللخص :

ا أداة من ادوات االدارة الحديثة؛ تساهم في تحسين أداء املؤسسة و التحكم في تسييرهتعد املحاسبة التحليلية 

ت الداخلي و التأقلم مع محيطها الخارجي و بذلك أصبحت تقنية بارزة لها دور بالغ األهمية في استقرار املؤسسا

فبعدما كان هدف املؤسسة من تطبيق تقنية املحاسبة التحليلية هو حساب مختلف االقتصادية و تطورها؛ 

ل التكاليف و سعر التكلفة ألغراض تقييم االنتاج و املخزون، أصبح في الفترة االخيرة من خالل النتائج املتحص

 الرقابة؛ هذا كله عليها يساعد ادارة املؤسسة في القيام بالعديد من الوظائف أهمها التخطيط اتخاذ القرار و

يساهم في تحسين االداء العام للمؤسسة؛ خاصة إذا عرفة كيفية استغالل املعلومات التي توفرها املحاسبة 

 .التحليلية

 الكلمات املفتاحية :

 املحاسبة التحليلية؛ املؤسسة االقتصادية؛ التكاليف.

Résume: 

La comptabilité analytique est un outil d'outils de gestion modernes; a contribué à l'amélioration de 

la performance (prestation) de l'entreprise et du contrôle le fonctionnement interne et la 

permission à l'environnement externe et est ainsi devenu la technologie en vue ont un role très 

important dans le développement économique et la stabilité d'institutions ; comme était le but de 

l'institution de la  demande (l'application) de la comptabilité analytique technique est la dépense 

des couts divers et le prix du cout pour l'évaluation de production et le stock (l'inventaire): il est 

devenu dans la dernier période des résultats obtenus par l'aide de l'institution à beaucoup de 

postes: la planification de prise de décisions la plus importante et le contrôle; tout ceci contribue à 

la performance ( prestation) améliorée de l'entreprise; parti culiérement si j'ai faire l'utilisation: 

Les mots clés: 

Comptabilité analytique; entreprise économique; couts. 

 

 


